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כדאי שלכל ילד, בן או בת - גם קטני קטנים - וגם המבוגרים יהיה סידור )תפילה( פרטי משלו - לומר תפילה להשם, חומש - חמישה חומשי תורה )או ספר אחר של 
תורה( משלו ללמוד בו כל יום תורה, וכן להבדיל קופת צדקה משלו - שלתוכה נותן צדקה )לבד משבת ויום טוב(, מכספו הפרטי )שניתן לו מהוריו או שקיבל כפרס 
. . שבן יכול היה לקנות חיי נפשו, ולהשתמש בו לצרכיו האישיים, ושיכתבו על זה "להשם הארץ ומלואה" )או בראשי תיבות "לה"ו"( בצירוף שמם - ודברים אלו יהיו 

ברשותו ואחריותו ויניחם בחדרו, במקום בולט - את הקופה יש לקבוע בחדר על ידי מסמר וכדומה, ועל ידי זה החדר כולו ייהפך ל"חדר ובית של צדקה".

סדר הנחת תפילין

טוב להרגיל עצמו לומר . . . נוסח זה מודה וכו' ועל ידי זה יזכור את ה' 
הניצב עליו:

ָמִתי  ִנׁשְ י  ִבּ ֶהֱחַזְֽרּתָ  ׁשֶ ם,  ְוַקּיָ ַחי  ֶלְך  ֶמֽ ְלָפֶנֽיָך  מֹוֶדה  ֲאִני 

ָך: ה ֱאמּוָנֶתֽ ֶחְמָלה. ַרּבָ ּבְ

ברכות הנחת תפילין
על  והן  יד  של  התפילין  על  הן  מכוונים  )באמירתה  הראשונה  הברכה 
הקיבורת  שריר  על  הרצועה  הידוק  לפני  נאמרת  ראש(  של  התפילין 
של היד השמאלית )איטר, הכותב ביד שמאל מניח את התפילין על יד 

ימין( באופן שהתפילין נוטות לעבר הגוף!

נּו  ֽ ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶלְך  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ה  רּוְך  ַאּתָ ּבָ

ין:  ִפּלִ יַח ּתְ נּו ְלָהִנֽ ֽ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ ּבְ

לשל  יד  של  תפילין  הנחת  בין  דיבר  אם  )רק  נאמרת  השניה  הברכה 
ראש( לפני הידוק הרצועה על הראש.

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
צריך ליזהר בה מאוד ואסור לדבר ולהוציא דברי תורה מפיו עד שיברך.

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 לומר קודם התפילה:

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

מצוה להתפלל בתפילין את כל תפילת שחרית כולל שיעור תהלים כפי 
שמתחלק לימי החודש.

ית  ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ינּו, ׁשֶ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך ְיָי ֱאלֵֹהֽ ְיִהי  ָרצֹון ִמּלְ

ָך: תֹוָרֶתֽ נּו ּבְ ינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ׁש ּבִ ְקּדָ ַהּמִ

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

אף על פי שיכולים להניח תפילין במשך כל היום כולו )מנץ החמה או עלות השחר, עד צאת הכוכבים או שקיעת החמה(, הרי הזמן המובחר להנחת 
תפילין הוא בזמן תפילת שחרית, כמנהג ישראל שמניחים תפילין ומתפללים בהם.

משיחת י"א שבט תשכ"ח
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ה אד"ר, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ' אד"ר, ולמרות שזה כ"פ עוררתיו אודות קביעות שיעורי 
לימוד בתורת הנגלה ובתורת החסידות. הנה בכל מכתב שכותב אינו מזכיר דבר עד"ז כ"א ע"ד 
ענינים גשמיים. ואף שגשמיות איש ואשה הישראלים רוחניות הם כי הרי דוקא עי"ז נעשה לו 
ית' דירה בתחתונים אבל עאכו"כ שהרוחניות של איש ואשה הישראלים רוחניות הם; ותקותי 

שאין זה אלא חסרון בכתיבה אבל לא בהפו"מ.

כבקשתו אזכירו בהיותי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 
להענינים שכותב במכתבו, ובודאי כשיהי' לו בשו"ט בזה יודיע.

בברכה להצלחה בכל הנ"ל.

 מזמורי תהלים 

קכא
היאך יש מעלה בגן עדן התחתון ומשם עולה לגן עדן העליון והיאך הקב"ה משגיח:

ַמִים ָוָאֶרץ: ג ַאל־ ה ׁשָ א ֵעיַני ֶאל־ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: ב ֶעְזִרי ֵמִעם ְיָי ֹעׂשֵ ֲעלֹות ֶאּשָׂ יר ַלּמַ א ׁשִ

ָך  ִצּלְ ְיָי  ְמֶרָך  ׁשֹ ְיָי  ָרֵאל: ה  ִיׂשְ ן ׁשֹוֵמר  ִייׁשָ ְולֹא  ה לֹא־ָינּום  ִהּנֵ ְמֶרָך: ד  ׁשֹ ַרְגֶלָך ַאל־ָינּום  ַלּמֹוט  ן  ִיּתֵ

ָך: ח ְיָי,  ֹמר ֶאת־ַנְפׁשֶ ל־ָרע ִיׁשְ ָמְרָך ִמּכָ ְיָלה: ז ְיָי ִיׁשְ ּלָ ה ְוָיֵרַח ּבַ ּכָ ֶמׁש לֹא־ַיּכֶ ֶ ַעל־ַיד ְיִמיֶנָך: ו יֹוָמם ַהּשׁ

ה ְוַעד־עֹוָלם: ָמר־ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ ִיׁשְ

קכב
מספר המשורר משבח ירושלים והניסים שנעשו בירושלים:

ָלִם:  ָעַרִיְך ְירּוׁשָ ׁשְ ית ְיָי ֵנֵלְך: ב ֹעְמדֹות, ָהיּו ַרְגֵלינּו ּבִ ֹאְמִרים ִלי ּבֵ י ּבְ ַמְחּתִ ֲעלֹות ְלָדִוד ׂשָ יר ַהּמַ א ׁשִ

ָרֵאל  ְלִיׂשְ ְבֵטי־ָיּה ֵעדּות  ָבִטים ׁשִ ם ָעלּו ׁשְ ָ ּשׁ ו: ד  ׁשֶ ַיְחּדָ ּה  ָרה־ּלָ ֻחּבְ ִעיר, ׁשֶ ּכְ נּוָיה  ַלִם ַהּבְ ג  ְירּוׁשָ

ָלִם  לֹום ְירּוׁשָ ֲאלּו, ׁשְ ִוד: ו ׁשַ ְסאֹות, ְלֵבית ּדָ ט ּכִ ּפָ בּו ִכְסאֹות ְלִמׁשְ ה, ָיׁשְ ּמָ י ׁשָ ם ְיָי: ה ּכִ ְלֹהדֹות, ְלׁשֵ

ְך  לֹום ּבָ א ׁשָ ָרה־ּנָ ַאְרְמנֹוָתִיְך: ח ְלַמַען, ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדּבְ ְלָוה, ּבְ ֵחיֵלְך ׁשַ לֹום ּבְ ָליּו ֹאֲהָבִיְך ז ְיִהי־ׁשָ ִיׁשְ

ה טֹוב ָלְך: ית־ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֲאַבְקׁשָ ט ְלַמַען, ּבֵ

קכג
המשורר מקונן על זמן ארוך ורב שעברו כבר בגלות:

ה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם  ָמִים: ב ִהּנֵ ָ ׁשּ ּבַ ִבי  אִתי ֶאת ֵעיַני ַהּיֹׁשְ ֲעלֹות ֵאֶליָך ָנׂשָ יר ַהּמַ א ׁשִ

ַבְענּו  י ַרב ׂשָ נּו ּכִ ְיָי ָחּנֵ נּו  נּו: ג ָחּנֵ ָחּנֵ ּיְ ן ֵעיֵנינּו ֶאל ְיָי ֱאלֵֹהינּו ַעד ׁשֶ ּה ּכֵ ִבְרּתָ ּגְ ְפָחה ֶאל ַיד  ֵעיֵני ׁשִ ּכְ

ים ַהּבּוז ִלְגֵאי יֹוִנים: ֲאַנּנִ ַ ַעג ַהׁשּ נּו ַהּלַ ּה ַנְפׁשֵ ְבָעה ּלָ ת ׂשָ בּוז: ד ַרּבַ
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ה

,icewtÎldwie zyxt zay .c"qa
ycegd mikxan ,ycegd zyxt

a"iyz'd ,oqip
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Ï‰˜iÂ וּיאמר יׂשראל ּבני עדת ּכל את מׁשה ««¿≈ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

הוי' צּוה אׁשר הּדברים אּלה ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָאליהם,

ּובּיֹום  מלאכה, ּתעׂשה ימים ׁשׁשת אֹותם, ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָלעׂשֹות

להוי' ׁשּבתֹון ׁשּבת קדׁש לכם יהיה .1הּׁשביעי ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבזה  הּדּיּוקים מׁשה 2וידּועים וּיקהל אמרֹו מהּו , ְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

אליהם, וּיאמר יׂשראל ּבני עדת ּכל ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאת

אל  מׁשה וּיאמר רק למימר ליּה הוה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּדלכאֹורה

ּגֹו' יׂשראל ּבני עדת מּובן 3ּכל היה ּומּזה , ְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

ּבכּמה  ׁשּכתּוב ּוכמֹו אֹותם, ׁשהקהיל ְְְְִִֵֶֶַַָָָמעצמֹו

וּיאמר  הּמׁשּכן, עׂשּיית לענין להּלן וגם ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָֹמקֹומֹות,

מּובן  ּומּמילא יׂשראל, ּבני עדת ּכל אל ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמׁשה

מׁשה. וּיקהל לֹומר הּוצר ולמה אֹותם, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהקהיל

ולא  אֹותם, לעׂשֹות הוי' צּוה אׁשר הּדברים אּלה ּׁשּכתּוב מה להבין צרי ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּגם

המפרׁשים  רֹוב ּׁשּכתבּו ּומה הּדברים. הם מה ּבּכתּוב ענין 4ּפרׁש על ּדקאי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

מּובן  אינֹו ּבּפרׁשה, להּלן ׁשּנתּפרׁש הּמׁשּכן ּתרּומת 5עׂשּיית ּבענין ׁשהרי , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מיּוחדת, אמירה מצינּו הּמׁשּכן ּומלאכת מׁשה 6הּמׁשּכן וּיאמר ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּתרּומה  מאּתכם קחּו לאמר ה' צּוה אׁשר הּדבר זה יׂשראל ּבני עדת ּכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאל

אׁשר  הּדברים אּלה זה, לפני ּׁשּכתּוב ׁשּמה לֹומר אפׁשר אי ּכן, ואם וגֹו', ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלה'

לֹומר, צרי ּכרח ועל הּמׁשּכן. עׂשּיית ענין על קאי אֹותם, לעׂשֹות הוי' ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָצּוה

ּובּיֹום ׁשאּל ּגֹו' ימים ׁשׁשת זה, לאחרי מּיד ּׁשּנאמר מה על קאי ּגֹו' הּדברים ה ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

מּובן  ואינֹו ּגֹו'. לפני 7הּׁשביעי ּפעמים ּכּמה ּכבר נׁשנה ּדׁשּבת הּציּוּוי הרי , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

הּוצר זה ׁשּבׁשביל ,ּכ ּכדי עד זֹו, ּבפרׁשה הּׁשּבת ּבענין ּנתחּדׁש ּומה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָזה,
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משה ו ויקהל

להם  לֹומר ּכדי יׂשראל ּכל את להקהיל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמׁשה

ׁשׁשת  הּלׁשֹון ּדּיּוק להבין צרי ּגם ׁשּבת. ְְִִִִֵֶַַַַָָָָמצות

ׁשּפירּוׁשֹו ּדייקא, ּתעׂשה מלאכה, ּתעׂשה ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָימים

מּמילא  הּפסּוק 8ּבדר על ּבּמכילּתא וכדאיתא , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מלאכּתן  מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשּיׂשראל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּבזמן

נמצא, זה ּפי ׁשעל אחרים, ידי על ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָנעׂשית

התחיל  יׂשראל ּבני את הקהיל מׁשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּכאׁשר

ּביֹותר  נעלית ּדרּגא אֹודֹות עּמהם לדּבר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָמּיד

ׁשל  רצֹונ ֹו עֹוׂשין ענין ׁשהּוא הוי', ְְֲֲִִֶֶַַַָָּבעבֹודת

ּובּיֹום  ּׁשּכתּוב מה להבין צרי ּגם ְִִֶַַַָָָָמקֹום.

להוי', ׁשּבתֹון ׁשּבת קדׁש לכם יהיה ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשביעי

ׁשל  ענין ׁשהּוא ּדמׁשמע ּבזה, הּלׁשֹון ּכפל ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָמהּו

הּקׁשר  להבין צרי ּגם קדּוּׁשה. ְְִִֶֶֶֶַַָָָּתֹוספת

אּלה, ׁשּבכתּובים הענינים ּפרטי ּדכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהּׁשּייכּות

צּוה  אׁשר הּדברים אּלה ענין מׁשה, וּיקהל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹענין

ׁשּבת. מצות וענין אֹותם, לעׂשֹות ְְְֲֲִִַַַַָָָָהוי'

ּׁשּכתּוב ÔÈ·‰Ïeב) מה ּתחיּלה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְִִֵֶֶַַָָ

ּבּמדרׁש הּוא (וכן רׁש"י 9ּבפירּוׁש ְְְִִֵֵַַָ

יֹום 10ּובּזהר  למחרת היה מׁשה וּיקהל ׁשענין ,( ְְְֳִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ּביֹום  ּדהּנה, ההר. מן מׁשה ּכׁשּירד ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹהּכיּפּורים,

ּכדבר סלחּתי למׁשה הּקּב"ה אמר ,11הּכיּפּורים ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

העגל  חטא על הּכּפרה ענין (לאחרי 12ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

יֹום). ועׂשרים מאה ּבמׁש מׁשה ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָֹּתפּלתֹו

ה  חטא ידי ׁשעל  זּוהמתן וכיון חזרה עגל ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

נברא  מיּלּואֹו על עֹולם ּכ13[ּדבתחיּלה ואחר , ְְְְִִִִַַַָָָָ

זּוהמא  ּבּה והטיל חּוה על נחׁש ענין 14ּבא ׁשּזהּו , ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ

זּוהמתן  ּפסקה סיני הר על יׂשראל ּוכׁשעמדּו הּדעת, עץ העגל 14חטא ּובחטא , ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּזּוהמא  את 15חזרה להסיר צריכים יׂשראל היּו הּכיּפּורים יֹום למחרת הּנה ,[ ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

הּבריאה  ּבתחיּלת ּכמֹו העגל, חטא ׁשּלפני ּומּצב להּמעמד ולחזֹור ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּזּוהמא,
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ז

ה'תשי"ב  ניסן, החודש מברכים החודש, פרשת ויקהל־פקודי, פרשת שבת

את  מׁשה וּיקהל וזהּו נברא. מיּלּואֹו על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשעֹולם

הּדברים  אּלה אליהם וּיאמר יׂשראל ּבני עדת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכל

סדר  ענין ׁשהּוא אֹותם, לעׂשֹות הוי' צּוה ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָאׁשר

להם  אמר מׁשה והּנה, החטא. ּבתיּקּון ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹהעבֹודה

העיּקרי  הּפרט אבל הּתיּקּון, ּבסדר ענינים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָּכּמה

ּתעׂשה  ימים ׁשׁשת ּׁשּכתּוב מה הּוא לנּו ִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנֹוגע

מּמילא. ּבדר ּתעׂשה ְְִֵֵֶֶֶָָָָמלאכה,

ּכתיב 16הענין e‡È·e¯ג) ּדהּנה ,17ּכּפי יגיע ≈ְְְְִִִִֵֶַַָָ

ּופירׁשּו ,ל וטֹוב אׁשרי תאכל ְְְִֵֵֶַָֹּכי

ּבּמׁשנה  ל18רז"ל וטֹוב הּזה ּבעֹולם אׁשרי ְְְִֶֶַַַַַָָָָ

והיינּו הּבא, אׁשרי19לעֹולם ׁשּיהיה ׁשּכדי , ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

להיֹות  צרי הּבא, לעֹולם ל וטֹוב הּזה ְְִִֶַַָָָָָָָּבעֹולם

ׁשהיגיעה  ּדוקא, ּכּפי ּדיגיע ּבאֹופן ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָההנהגה

הראׁש עם ולא ּבלבד, הּכּפים עם היא ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹּבהעסק

להיֹות  צריכים האדם ׁשל ולּבֹו ׁשּמֹוחֹו ְְְְִִִִֵֶֶַָָָוהּלב,

א  וארּבע ּתֹורה ׁשל אּמֹות ּתפּלה ּבארּבע ׁשל ּמֹות ְְְְְִֶֶַַַַַַָָ

הּכּפים  עם היא ּבעסק והיגיעה הּמצוֹות, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָוקּיּום

וזהּו ּבזה. טרּודים אינם ולּבֹו מֹוחֹו ואיּלּו ְְְְְִִִִֵֶֶָָָּבלבד,

ּבעסק  טרּוד ׁשאינֹו מּמילא, ּבדר ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָּתעׂשה

נעׂשית  הּמלאכה ּכאיּלּו זה הרי אּלא ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָהּמלאכה,

האדם  היה  לא האמת לפי ּדהּנה, מּמילא. ְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹּבדר

להוי' ׁשהרי העֹולם, ּבעניני ּכלל להתעּסק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָצרי

ּומלֹואּה ּכבֹודֹו20הארץ הארץ כל ּומלא ואת 21, , ְְְְֶֶֶָָָָָָֹ

ּגֹו' מלא אני הארץ ואת ּדייקא,22הּׁשמים אני , ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ

האדם  ּכאׁשר  ּכן, ואם  , יתּבר עצמּותֹו על ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּדקאי

מאן  ּבבחינת זה הרי העֹולם, ּבעניני ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָעֹוסק

מלּכא  קּמיה ּבמחֹוג ׁשהּתֹורה 23ּדמחוי אּלא . ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָ
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ואילך).)16 א] [תיד, ב (תריט, הב' משה ויקהל ד"ה חיים תורת ראה – לקמן הבא ב.)17בכל קכח, אבות )18תהלים

א. ח, ברכות מ"א. רמו).)19פ"ד ע' חשון סה"מ (תו"מ פ"ב תשל"ח רבים מים ד"ה ד. מב, שלח לקו"ת גם תהלים )20ראה

א. ג.)21כד, ו, כד.)22ישעי' כג, אֿב.)23ירמי' תשכ, ח"ד בראשית אוה"ת א. ח, להצ"צ סהמ"צ וראה ב. ה, חגיגה

ועוד. [לא]. כב ע' תרס"ו המשך

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙„Ú Ïk ˙‡ ‰LÓ Ï‰˜iÂ e‰ÊÂ¿∆««¿≈…∆∆»¬«¿≈ƒ¿»≈«…∆¬≈∆

‡e‰L ,Ì˙B‡ ˙BNÚÏ 'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ הדברים ≈∆«¿»ƒ¬∆ƒ»¬»»«¬»∆
הם  בכתוב, מפורשים ואינם שעה באותה משה להם Ò„¯שאמר ÔÈÚƒ¿«≈∆

‡ËÁ‰ ÔewÈ˙a ‰„B·Ú‰ את ולהביא לגמרי הזוהמא את להסיר כדי »¬»¿ƒ«≈¿
קודם  הבריאה, בתחילת למצבו העולם

על  'עולם כאשר הדעת, עץ חטא

נברא'. מילואו

Ì‰Ï ¯Ó‡ ‰LÓ ,‰p‰Â לבני ¿ƒ≈…∆»«»∆
Òa„¯ישראל  ÌÈÈÚ ‰nk«»ƒ¿»ƒ¿≈∆

ÔewÈz‰,לעיל כנזכר החטא, של «ƒ
Ú‚BpL È¯wÈÚ‰ Ë¯t‰ Ï·‡¬»«¿»»ƒ»ƒ∆≈«

eÏ בכל אחד, כל של ה' בעבודת »
זמן, ובכל e˙kM·מקום ‰Ó ‡e‰«∆»

,‰Î‡ÏÓ ‰NÚz ÌÈÓÈ ˙LL≈∆»ƒ≈»∆¿»»
,‡ÏÈnÓ C¯„a ‰NÚz כפי ≈»∆¿∆∆ƒ≈»

להלן. שיבואר

ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (‚16‰p‰c , ≈»ƒ¿»¿ƒ≈
·È˙k17 בתהיליםÈk EÈtk ÚÈ‚È ¿ƒ¿ƒ««∆ƒ

,CÏ ·BËÂ EÈ¯L‡ ÏÎ‡…̇≈«¿∆¿»
‰Lna Ï"Ê¯ eL¯ÈÙe18 בפרקי ≈¿«««ƒ¿»

BËÂ·אבות  ‰f‰ ÌÏBÚa EÈ¯L‡«¿∆»»«∆¿
eÈÈ‰Â ,‡a‰ ÌÏBÚÏ CÏ19, »»»«»¿«¿

הוא  חסידות פי על הדברים ופירוש

ÌÏBÚa EÈ¯L‡ ‰È‰iL È„kL∆¿≈∆ƒ¿∆«¿∆»»
,‡a‰ ÌÏBÚÏ CÏ ·BËÂ ‰f‰«∆¿»»»«»

‰‚‰‰‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ האדם של »ƒƒ¿««¿»»
EÈtkבעסקיו  ÚÈ‚Èc ÔÙB‡a¿∆ƒƒ««∆
,‡˜Âc כלומר‰ÚÈ‚È‰L והמאמץ «¿»∆«¿ƒ»

ÌÈtk‰ ÌÚ ‡È‰ ˜ÒÚ‰a¿»≈∆ƒƒ«««ƒ
·l‰Â L‡¯‰ ÌÚ ‡ÏÂ ,„·Ïaƒ¿»¿…ƒ»…¿«≈
כיון  לעסק, מחוץ משאיר הוא שאותם

Ì„‡‰ ÏL BaÏÂ BÁBnL∆¿ƒ∆»»»
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ רק שקועים ¿ƒƒƒ¿

‰¯Bz ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡a¿«¿««∆»
‰lÙz ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡Â¿«¿««∆¿ƒ»

˙BÂˆn‰ Ìei˜Â בעסקיו ולא ¿ƒ«ƒ¿
‰È‡הגשמיים, ˜ÒÚa ‰ÚÈ‚È‰Â¿«¿ƒ»»≈∆ƒ

.‰Êa ÌÈ„e¯Ë ÌÈ‡ BaÏÂ BÁBÓ elÈ‡Â ,„·Ïa ÌÈtk‰ ÌÚƒ«««ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ≈»¿ƒ»∆
„e¯Ë BÈ‡L ,‡ÏÈnÓ C¯„a ‰NÚz e‰ÊÂ האדם˜ÒÚa ¿∆≈»∆¿∆∆ƒ≈»∆≈»¿≈∆

‰Î‡Ïn‰,ולבו ÈNÚ˙במוחו ‰Î‡Ïn‰ elÈ‡k ‰Ê È¯‰ ‡l‡ «¿»»∆»¬≈∆¿ƒ«¿»»«¬≈
‡ÏÈnÓ C¯„a.האדם ידי על ולא ‰‡Ó˙מעצמה, ÈÙÏ ,‰p‰c מצד ¿∆∆ƒ≈»¿ƒ≈¿ƒ»¡∆
האלוקית  ÈÈÚaהאמת ÏÏk ˜qÚ˙‰Ï CÈ¯ˆ Ì„‡‰ ‰È‰ ‡Ï…»»»»»»ƒ¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ¿¿≈

ÌÏBÚ‰ תמיד לעמוד אלא בגשמיות עיסוק של פעולות שום לעשות ולא »»
מוחלט  ביטול של נפשית בתנועה

‰‡¯ıלאלוקות, 'ÈÂ‰Ï È¯‰L∆¬≈«¬»»»»∆
d‡BÏÓe20, הכתוב כלשון ¿»

מה  וכל העולם שכל והיינו בתהילים,

ובטל  הוא ברוך לקדוש שייך בו שיש

מוחלט  בביטול ÏÎלאלוקות ‡ÏÓe¿…»
B„B·k ı¯‡‰21, הכתוב כלשון »»∆¿

הוא  ברוך שהקדוש והיינו בישעי',

וזהו  בעולם, ומקום מקום בכל נמצא

תוכ  בירמי'גם הכתוב ∆¿Â‡˙ן
È‡ ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ הקדוש «»«ƒ¿∆»»∆¬ƒ

הוא  Bb'ברוך ‡ÏÓ22, היינו »≈
ומקום  מקום בכל נמצאת שהאלוקות

כל  את ו'ממלאת' הבריאה בכל

בארץ, והן בשמים הן כולה, המציאות

,‡˜ÈÈc È‡ ואומר מדייק והכתוב ¬ƒ«¿»
'אני' בלשון דוקא ונקט מלא' 'אני

היאÈ‡˜cלהורות  ÏÚשהכוונה ¿»≈«
,C¯a˙È B˙eÓˆÚ ומהות עצמות «¿ƒ¿»≈

היינו  בעצמו, הוא ברוך הקדוש

מועטת  הארה רק לא דבר של שלאמתו

אלא  מקום בכל נמצאת מהאלוקות

כל  את ממלאת האלוקות שעצמות

לכל  ולא תמיד שלא (אלא המציאות

בגלוי) נראה הדבר Ôk,אחד Ì‡Â¿ƒ≈
ÈÈÚa ˜ÒBÚ Ì„‡‰ ¯L‡k«¬∆»»»≈¿ƒ¿¿≈
Ô‡Ó ˙ÈÁ·a ‰Ê È¯‰ ,ÌÏBÚ‰»»¬≈∆ƒ¿ƒ«»

‡kÏÓ ‰Èn˜ ‚BÁÓa ÈÂÁÓc23 ¿«¬≈¿»«≈«¿»
חנניה  בן יהושע שרבי בגמרא מסופר

הקיסר, ובפני הקיסר, בבית עומד היה

שם, שהיה אחד אפיקורס לו הראה

שאדוניו, העם תנועה: ידי על ברמז,

פניו  את החזיר הוא, ברוך הקדוש

ידו  לו: ואמר ידו את ופשט לאפיקורס, יהושע, רבי הוא, גם לו הראה ממנו.

לך? לרמז רצה מה לך, הראה מה יהושע: לרבי הקיסר אמר עלינו. נטויה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ח

 8   למלל ימא  

משה ח ויקהל

ּפרנסה, ּבעניני לעסֹוק ציּוותה וגם רׁשּות ְְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָנתנה

ׁשּכתּוב  ּכל 24ּכמֹו ועׂשית ּתעבד ימים ׁשׁשת ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

עׂשה  מצות זֹו ,ּוכתיב 25מלאכּת הוי'26, ּוברכ ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָ

זה  הרי מקֹום ּומּכל ּתעׂשה. אׁשר ּבכל ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַָָֹֹאלקי

אינם  ולּבֹו ׁשּמֹוחֹו היינּו, ,ּכּפי ּדיגיע ּבאֹופן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָרק

ּבכח  היא ּבזה ההתעּסקּות אּלא ּבזה, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹטרּודים

ההכרח, ּכפי רק ּגּופא ּובזה ּבלבד, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמעׂשה

הוי' לברּכת ּכלי מּזה,27ׁשּיהיה ויתירה , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הוי', לעבֹודת ּבזה 28ׁשּמׁשּתּמׁש ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָ

נקרא  זה הרי  כן, ּפי  על  ואף  דעהּו. ּדרכי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבכל

ׁשּמּצדֿעצמֹו לפי הּדבר, וטעם יגיעה, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּבׁשם

ועסק  ּומצוֹות, ּתֹורה ּבעניני רק לעסֹוק ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָרצֹונֹו

ּכֹופין  ּכאיּלּו ההכרח, מּצד רק הּוא ְְְִִִֵֶַַַַַַָָהּפרנסה

רׁשּות  נתנה ׁשהּתֹורה ּפי על ּדאף והיינּו, ְְְְְִֶַַַַָָָאֹותֹו,

מּכל  ּבפרנסה, לעסֹוק וציּוּוי מצוה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָועד

ּבהעס  חפץ אינֹו ּבֹומקֹום, ׁשּמׁשּתּמׁש (אף ק ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ההכרח, מּצד רק זאת ועֹוׂשה הוי'), ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָֹלעבֹודת

לעסֹוק  מּוכרח הּוא זמן ּכּמה מחּׁשב הּוא ְְְְֲֵֵַַַַָָָולכן

אז  וגם ּבזה, עֹוסק הּוא אּלה ּבׁשעֹות ורק ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָּבזה

הּמּוכרח  הּזמן יעבֹור ׁשּכבר ּוממּתין מחּכה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָהּוא

ּותפּלה. ּבתֹורה להתעּסק ויּוכל הּפרנסה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלעסק

זה  הרי לכן העסק, ּבעניני חפץ ׁשאינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָוכיון

קצוֹות, ׁשּתי ּבזה ׁשּיׁש ונמצא יגיעה. ּבׁשם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָנקרא

ּכּפי ּדיגיע ּבאֹופן הּוא העסק הרי ּגיסא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמחד

אּלא  ולּבֹו, מֹוחֹו את ּבזה מכניס ׁשאינֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָּבלבד,

רצֹונֹו אבל ההכרח, ּכפי ּבלבד, הּמעׂשה ּכח ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָֹרק

ׁשהעסק  ועד ּבהעסק, מּונחים אינם ולּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּומֹוחֹו
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יג.)24 ה, ואתחנן ט. כ, בלולה.)25יתרו מנחה ובספר וישב, פרשת שועב אבן יהושע ר' בדרשות הובאה – מכילתא

עה"פ.)26 ספרי יח. טו, 115.)27ראה ע' תרצ"ו סה"מ ואילך. א קו, להצ"צ סהמ"צ ואילך. סע"א לז, תצא לקו"ת ראה

שם. תשל"ח רבים מים ספ"ג.)28ד"ה דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
לו  הראיתי ואני ממנו, פניו את אדוניו שהחזיר העם לי, לרמז רצה לו: אמר

להם: אמר לו]? אתה הראית מה אפיקורס, לאותו לו אמרו עלינו. נטויה שידו

הוא? לך הראה ומה ושאלוהו: ממנו, פניו את אדוניו שהחזיר העם לו הראיתי

לו  מראים מה יודע שאיננו אדם אמרו: הבנתי. לא יודע, אינני להם: אמר

המלך?! לפני תנועות יראה ברמז,

כך  על ומוסבר והרגוהו. הוציאוהו

להיות  צריך המלך שבפני בחסידות

תנועה  שעושה ומי הביטול בתכלית

למציאות  עצמו את מראה המלך, לפני

כמה  עד רואים ומזה המלך בפני

בביטול, להיות צריכה ה' וכיון עבודת

הקדוש  המלך, לפני נמצאים שתמיד

היא  מלאכה עשיית כל הוא, ברוך

ולכן  המלך בפני האדם תנועת למעשה

מלאכה  עשיית לגמרי לאסור צריך היה

˙‰גשמית  ‰¯Bz‰L ‡l‡ .∆»∆«»»¿»
˜BÒÚÏ ‰˙ÂeÈˆ Ì‚Â ˙eL¿̄¿«ƒ¿»«¬

·e˙kL BÓk ,‰Ò¯t ÈÈÚa24 ¿ƒ¿¿≈«¿»»¿∆»
Úz·„בתורה  ÌÈÓÈ ˙LL≈∆»ƒ«¬…

,EzÎ‡ÏÓ Ïk ˙ÈNÚÂ ואמרו ¿»ƒ»»¿«¿∆
זה  פסוק על בדרשתם ז"ל חכמינו

NÚ‰במכילתא, ˙ÂˆÓ BÊ25, ƒ¿«¬≈
·È˙Îe26 בתורה נוסף בפסוק ¿ƒ

¯L‡ ÏÎa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ EÎ¯·e≈«¿¬»»¡…∆¿…¬∆
‰NÚz אכן היא שהפרנסה היינו «¬∆

צריך  מצידו האדם אבל ה', בברכת

ועשייה  השתדלות של פעולות לעשות

ולכן  ה', ברכת תשרה שבו כלי שיהיו

להיות  צריך כן התורה פי על  למעשה

במלאכה. ÌB˜Óעיסוק ÏkÓeƒ»»
רשות  היא המלאכה שעשיית למרות

זאת  בכל התורה, פי על ציווי ≈¬‰¯Èוגם
,EÈtk ÚÈ‚Èc ÔÙB‡a ˜¯ ‰Ê∆«¿∆ƒƒ««∆

,eÈÈ‰,לעיל BÁBnLכמבואר «¿∆
‰Êa ÌÈ„e¯Ë ÌÈ‡ BaÏÂ והמוח ¿ƒ≈»¿ƒ»∆

ותפילה, בתורה רק שקועים והלב

‡È‰ ‰Êa ˙e˜qÚ˙‰‰ ‡l‡∆»«ƒ¿«¿»∆ƒ
‰Ê·e ,„·Ïa ‰NÚn‰ ÁÎa המעשה ÈÙkעצמו Ùeb‡בכוח ˜¯ ¿…«««¬∆ƒ¿«»∆»«¿ƒ

כדי ‰‰Á¯Î,מידת  יותר, גשמית È‰iL‰ולא במלאכה ÈÏkהעיסוק «∆¿≈«∆ƒ¿∆¿ƒ
'ÈÂ‰ ˙k¯·Ï27‰Êa LnzLnL ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ בגשמיות , בעיסוק ¿ƒ¿«¬»»ƒ≈»ƒ∆∆ƒ¿«≈»∆

e˙kL·עצמו  BÓk ,'ÈÂ‰ ˙„B·ÚÏ28 במשליÍÈÎ¯c ÏÎa גם היינו «¬«¬»»¿∆»¿»¿»∆»
בגשמיות  האדם הוא.„e‰Úבדרכי ברוך הקדוש את דע »≈

ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ב'יגיע הוא הגשמיים בדברים העיסוק שלמעשה למרות ¿««ƒ≈
הלב, ואת המוח את בכך להשקיע בלי בלבד, ÌLaכפיך' ‡¯˜ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿≈

ÈÙÏ ,¯·c‰ ÌÚËÂ ,‰ÚÈ‚È¿ƒ»¿«««»»¿ƒ
BBˆ¯ BÓˆÚŒ„vnL האדם של ∆ƒ««¿¿

‰¯Bz ÈÈÚa ˜¯ ˜BÒÚÏ«¬«¿ƒ¿¿≈»
˙BÂˆÓe גשמיים בענינים לעסוק ולא ƒ¿

‰Ò¯t‰כלל, ˜ÒÚÂ ידי על ¿≈∆««¿»»
גשמיים בדברים ¯˜התעסקות ‡e‰«

ÔÈÙBk elÈ‡k ,Á¯Î‰‰ „vÓƒ««∆¿≈«¿ƒƒ
Èt ÏÚ Û‡c ,eÈÈ‰Â ,B˙B‡¿«¿¿««ƒ
„ÚÂ ˙eL¯ ‰˙ ‰¯Bz‰L∆«»»¿»¿¿«
˜BÒÚÏ ÈeeÈˆÂ ‰ÂˆÓ LiL∆≈ƒ¿»¿ƒ«¬

,‰Ò¯Ùa ראוי לכאורה כן ואם ¿«¿»»
לב, ובחפץ ברצוץ בזה «ÏkÓƒלעסוק

,ÌB˜Ó'ה את העובד ‡BÈהאדם »≈
˜ÒÚ‰a ıÙÁ עצמו בגשמיות »≈¿»≈∆

˙„B·ÚÏ Ba LnzLnL Û‡)«∆ƒ¿«≈«¬«
„vÓ ˜¯ ˙‡Ê ‰NBÚÂ ,('ÈÂ‰¬»»¿∆…«ƒ«
·MÁÓ ‡e‰ ÔÎÏÂ ,Á¯Î‰‰«∆¿≈«¿»≈¿«≈
˜BÒÚÏ Á¯ÎeÓ ‡e‰ ÔÓÊ ‰nk«»¿«¿»«¬
‡e‰ ‰l‡ ˙BÚLa ˜¯Â ‰Êa»∆¿«¿»≈∆

‰Êa ˜ÒBÚ,יותר ‡Êולא Ì‚Â ≈»∆¿«»
במלאכתו  עוסק כן שלמעשה בשעות

הגשמיים kÁÓ‰ובעיסוקיו ‡e‰¿«∆
ÔÓf‰ ¯B·ÚÈ ¯·kL ÔÈzÓÓe«¿ƒ∆¿»«¬«¿«
‰Ò¯t‰ ˜ÒÚÏ Á¯Îen‰«¿»¿≈∆««¿»»
‰¯B˙a ˜qÚ˙‰Ï ÏÎeÈÂ¿«¿ƒ¿«≈¿»
ıÙÁ BÈ‡L ÔÂÈÎÂ .‰lÙ˙e¿ƒ»¿≈»∆≈»≈

,˜ÒÚ‰ ÈÈÚa בלי הוא והעיסוק ¿ƒ¿¿≈»≈∆
חשק, ובלי Ê‰רצון È¯‰ ÔÎÏ»≈¬≈∆

.‰ÚÈ‚È ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈¿ƒ»
‰Êa LiL ‡ˆÓÂ בדברים בעיסוק ¿ƒ¿»∆≈»∆

ÁÓ„גשמיים  ,˙BÂˆ˜ ÈzL¿≈¿»≈«
‡ÒÈb אחד ‰e‡מצד ˜ÒÚ‰ È¯‰ ƒ»¬≈»≈∆

,„·Ïa EÈtk ÚÈ‚Èc ÔÙB‡a¿∆ƒƒ««∆ƒ¿«
ÒÈÎÓ BÈ‡L משקיע Ákאינו ˜¯ ‡l‡ ,BaÏÂ BÁBÓ ˙‡ ‰Êa ∆≈«¿ƒ»∆∆¿ƒ∆»«…«

,„·Ïa ‰NÚn‰ הוא בלבד בכפיו העיסוק ‰‰Á¯Î,וגם ÈÙk ולא ««¬∆ƒ¿«¿ƒ«∆¿≈«
ÚÂ„יותר  ,˜ÒÚ‰a ÌÈÁeÓ ÌÈ‡ BaÏÂ BÁBÓe BBˆ¯ Ï·‡¬»¿¿ƒ≈»»ƒ¿»≈∆¿«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ט

 למלל ימא    9 

ט

ה'תשי"ב  ניסן, החודש מברכים החודש, פרשת ויקהל־פקודי, פרשת שבת

ּבדר מעצמֹו נעׂשה ּכאיּלּו ּדתעׂשה, ּבאֹופן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָהּוא

יגיעה, ּבׁשם נקרא זה הרי ּגיסא ּולאיד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָמּמילא.

ּכח  את רק ּבזה ׁשּמכניס היֹות ׁשעם ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹוהיינּו,

ּובדר ׁשּמּוכרח, ּכּמה עד ּבלבד, ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָהּמעׂשה

ּבזה, חפץ ׁשאינֹו להיֹות מקֹום, מּכל ְִִִֵֵֵֶֶָָָָָמּמילא,

נקראת  ּבלבד הּמעׂשה ּבכח ההתעּסקּות ּגם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַֹהרי

יגיעה. ְְִֵָּבׁשם

CÈLÓÓe לכם יהיה הּׁשביעי ּובּיֹום ּבּכתּוב «¿ƒְְִִִֶֶַַַָָ

והיינּו, ּגֹו', ׁשּבתֹון ׁשּבת ְְֶַַַַָֹקדׁש

ּבדר מלאכה, ּתעׂשה ימים ׁשׁשת ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּכאׁשר

ׁשּבת  הּׁשביעי ּבּיֹום יהיה ּדוקא אז הּנה ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָמּמילא,

רז"ל  ּוכמאמר ׁשּבת 29ׁשּבתֹון, ּבערב ׁשּטרח מי ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָ

ימי  ּבׁשׁשת ההנהגה ּכאׁשר ּדהּנה, ּבׁשּבת. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹיאכל

ׁשּלֹו הּפרנסה ׁשעסק היינּו ּכדבעי, אינּה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשבּוע

ּבזה  מכניס אּלא ּבלבד, ּכּפי ּדיגיע ּבאֹופן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָאינֹו

ּגם  אזי ּבעסק, טרּוד ונעׂשה ולּבֹו, מֹוחֹו את ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָּגם

העסק  מעניני לׁשעה עצמֹו את מנּתק ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכאׁשר

אז  ּגם ה ּנה ּותפּלה, ּבתֹורה לעסֹוק ְְְֲִִֵֶַַָָָורֹוצה

זֹו ולא כּו'. זרֹות מחׁשבֹות אֹותֹו ְְְְֲַַָָֹמבלּבלֹות

הּנה  להעסק ׁשּלֹו ּונתינה  הּמסירה ׁשּמּצד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבלבד

ה  ּבעת הּמחׁשבֹות ּגם לֹו נֹופלֹות והּתפּלה ּתֹורה ְְְְֲִֵַַַַַָָָ

אּלא  הּיֹום, ּכל ּבמ ׁש ּבהם ׁשחׁשב העסק ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבעניני

מחׁשבֹות  ּבנפילת אֹותֹו ׁשּמבלּבלים זאת, ְְְְֲִִִֶַַַָֹעֹוד

אליהם  ׁשּיי אינֹו עצמֹו ׁשּמּצד ּכאּלה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזרֹות

זרֹות,30ּכלל  למחׁשבֹות ּפתח ׁשּפתח לפי והיינּו, . ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָ

כּו' ׁשּמה נדחפים אזי הּדלת את ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָּוכׁשּפֹותחים

אהין). זי מען ׁשּפארט טיר, א עפנט מען ְְְְִִִֶֶֶַַַַ(אז

ורֹוצה  הּׁשּבת, יֹום ּבא ּכאׁשר ּגם ְְֲֵֶֶַַַַָָָולכן,

והיינּו, יכֹול, אינֹו אזי ּדמלּכא, ּביקרא ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָלאסּתּכלא

ׁשּבתֹון, ׁשּבת ּבחינת לֹו ׁשאין ּבלבד זֹו ְְִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּלא

הוי' על ּתתעּנג אז זאת,31ּבחינת עֹוד אּלא , ְְֲִִֶַַַַָָָָֹ
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.269 יד.)31ע' נח, ישעי'

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
C¯„a BÓˆÚÓ ‰NÚ elÈ‡k ,‰NÚ˙c ÔÙB‡a ‡e‰ ˜ÒÚ‰L∆»≈∆¿∆¿≈»∆¿ƒ«¬∆≈«¿¿∆∆

‡ÒÈb C„È‡Ïe .‡ÏÈnÓ שני ÚÈ‚È‰,מצד ÌLa ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ ƒ≈»¿ƒ»ƒ»¬≈∆ƒ¿»¿≈¿ƒ»
,„·Ïa ‰NÚn‰ Ák ˙‡ ˜¯ ‰Êa ÒÈÎnL ˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆ƒ¡∆«¿ƒ»∆«∆…«««¬∆ƒ¿«

,‡ÏÈnÓ C¯„·e ,Á¯ÎenL ‰nk „Ú במעט הוא שהעיסוק וכיון ««»∆¿»¿∆∆ƒ≈»
אין  לכאורה מהזמן ובמעט מהכוחות

שעוסקים  כדבר אלא יגיעה בדרך זה

אגב, וכבדרך יד כלאחר «ÏkÓƒבו
ıÙÁ BÈ‡L ˙BÈ‰Ï ,ÌB˜Ó»ƒ¿∆≈»≈

,‰Êa,בהכרח הוא הזה העיסוק וכל »∆
ÁÎa ˙e˜qÚ˙‰‰ Ìb È¯‰¬≈««ƒ¿«¿¿…«
ÌLa ˙‡¯˜ „·Ïa ‰NÚn‰««¬∆ƒ¿«ƒ¿≈¿≈

.‰ÚÈ‚È¿ƒ»
·e˙ka CÈLÓÓe ששת' לאחר «¿ƒ«»

מלאכה' תעשה »ÌBi·eימים
˙aL L„˜ ÌÎÏ ‰È‰È ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒƒ¿∆»∆…∆««

,'Bb ÔB˙aL רבינו משה ובזה «»
את  ישראל בני את ומלמד ממשיך

החטא  לתיקון שיביאו העבודה אופני

בתחילת  למצבו העולם את ויחזירו

נברא' מילואו על 'עולם כאשר הבריאה

זוהמא, בו היתה והתוכן eÈÈ‰Â,ולא ¿«¿
הוא  הדברים סמיכות של הפנימי

‰NÚz ÌÈÓÈ ˙LL ¯L‡kL∆«¬∆≈∆»ƒ≈»∆
‰p‰ ,‡ÏÈnÓ C¯„a ,‰Î‡ÏÓ¿»»¿∆∆ƒ≈»ƒ≈
ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‰È‰È ‡˜Âc Ê‡»«¿»ƒ¿∆««¿ƒƒ
¯Ó‡ÓÎe ,ÔB˙aL ˙aL«««»¿«¬«

Ï"Ê¯29 בגמראÁ¯hL ÈÓ ««ƒ∆»«
,˙aLa ÏÎ‡È ˙aL ·¯Úa כפי ¿∆∆«»…«¿«»

ומבאר. שממשיך

˙LLa ‰‚‰‰‰ ¯L‡k ,‰p‰c¿ƒ≈«¬∆««¿»»¿≈∆
,ÈÚ·„k dÈ‡ Úe·M‰ ÈÓÈ¿≈«»«≈»ƒ¿»≈

ÒÚL˜הרוחני,במובן eÈÈ‰«¿∆≈∆
ÔÙB‡a BÈ‡ BlL ‰Ò¯t‰««¿»»∆≈¿∆
‡l‡ ,„·Ïa EÈtk ÚÈ‚Ècƒƒ««∆ƒ¿«∆»

‰Êa ÒÈÎÓ הגשמיים בעיסוקיו «¿ƒ»∆
הפרנסה  BÁBÓלצורך ˙‡ Ìb«∆

„e¯Ë ‰NÚÂ ,BaÏÂ ושקוע ¿ƒ¿«¬∆»
˜ÒÚa,ולבו Ìbבמוחו ÈÊ‡ »≈∆¬««

‰ÚLÏ BÓˆÚ ˙‡ ˜zÓ ¯L‡k«¬∆¿«≈∆«¿¿»»
B¯Âˆ‰מסוימת  ˜ÒÚ‰ ÈÈÚÓ≈ƒ¿¿≈»≈∆¿∆

‰p‰ ,‰lÙ˙e ‰¯B˙a ˜BÒÚÏ«¬¿»¿ƒ»ƒ≈

Ê‡ Ìb בתפלה או בתורה לעסוק שמעוניין ‡B˙Bבשעה ˙BÏaÏ·Ó «»¿«¿¿
‰È˙e ‰¯ÈÒn‰ „vnL „·Ïa BÊ ‡ÏÂ .'eÎ ˙B¯Ê ˙B·LÁÓ«¬»»¿…ƒ¿«∆ƒ««¿ƒ»¿ƒ»

˜ÒÚ‰Ï BlL,ומוחו לבו בכל בעסק שקוע שהוא Ìbכיון ‰p‰ אפילו ∆¿»≈∆ƒ≈«
˜ÒÚ‰ ÈÈÚa ˙B·LÁn‰ BÏ ˙BÏÙB ‰lÙz‰Â ‰¯Bz‰ ˙Úa¿≈«»¿«¿ƒ»¿««¬»¿ƒ¿¿≈»≈∆
,ÌBi‰ Ïk CLÓa Ì‰a ·LÁL∆»«»∆¿∆∆»«

,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ לעצם בנוסף ∆»…
ידי  על שנגרם ולהתפלל ללמוד הקושי

יש  לכך בנוסף הרי הזרות, המחשבות

נוסף, רוחני קושי זה לאדם

˙ÏÈÙa B˙B‡ ÌÈÏaÏ·nL∆¿«¿¿ƒƒ¿ƒ«
˙B¯Ê ˙B·LÁÓ נחותות‰l‡k «¬»»»≈∆

CÈiL BÈ‡ BÓˆÚ „vnL∆ƒ««¿≈«»
ÏÏk Ì‰ÈÏ‡30ÈÙÏ ,eÈÈ‰Â . ¬≈∆¿»¿«¿¿ƒ

,˙B¯Ê ˙B·LÁÓÏ Á˙t Á˙tL∆»«∆«¿«¬»»
הגשמיים  לעסקיו שהתמסר כך ידי על

כאמור  ולבו, מוחו את בהם והשקיע

‰Ïc˙לעיל  ˙‡ ÌÈÁ˙BtLÎe¿∆¿ƒ∆«∆∆
Ê‡) 'eÎ ‰nL ÌÈÙÁ„ ÈÊ‡¬«ƒ¿¬ƒ»»«
Ë¯‡tL ,¯ÈË ‡ ËÙÚ ÔÚÓ∆∆¿¿«ƒ¿«¿

ÔÈ‰‡ CÈÊ ÔÚÓ,דלת כשפותחים ∆ƒ«ƒ
לשם  ).נדחפים

,ÔÎÏÂ גם הללו, החסרונות שני בגלל ¿»≈
תוך  ותפילה בתורה לעסוק הקושי עצם

וגם  זרות, מחשבות עם התמודדות

לו  הנופלות הזרות שהמחשבות בגלל

עצמו, מצד מדרגתו יותר נחותות הן

M‰ ÌBÈ ‡a ¯L‡k Ìb,˙a שבו ««¬∆»««»
הגשמיים  עיסוקיו מכל פנוי הוא

‰ˆB¯Â השבת ביום עסק בעל אותו ¿∆
,‡kÏÓc ‡¯˜Èa ‡ÏkzÒ‡Ï¿ƒ¿«¿»ƒ»»¿«¿»
להתבונן  היינו המלך, בכבוד להתבונן

ÏBÎÈבאלוקות, BÈ‡ ÈÊ‡ לא והוא ¬«≈»
הזה, הרצון את וליישם לקיים מצליח

ÔÈ‡L „·Ïa BÊ ‡lL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆…ƒ¿«∆≈
BÏ בשבת aL˙אפילו ˙ÈÁa¿ƒ«««

ÏÚ ‚pÚ˙z Ê‡ ˙ÈÁa ,ÔB˙aL«»¿ƒ«»ƒ¿«««
'ÈÂ‰31, היינו בישעי', הכתוב כלשון ¬»»

עונג  של באופן באלוקות להתבונן

בימות  הנחות מצבו ובגלל מהאלוקות,

כך  לידי להגיע מסוגל איננו השבוע,

כלל  טרוד אינו בפועל כאשר בשבת גם
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משה י ויקהל

לֹו. אין אחת) ּפעם (ׁשּבת סתם ׁשּבת ְֲִֵֶַַַַַַָָָׁשאפיּלּו

רז"ל  ּׁשאמרּו מה ּגם אדם 32וזהּו יראה לעֹולם ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָ

זה  ענין והרי עׂשּויה, מלאכּתֹו ּכל ּכאיּלּו ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָּבׁשּבת

הּוא  הּפרנסה עסק ּכאׁשר רק להיֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָאפׁשר

ולּבֹו מֹוחֹו מכניס ׁשאינֹו ,ּכּפי ּדיגיע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַּבאֹופן

ּבעסק, טרּוד הּוא ּכאׁשר אבל הּפרנסה, ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבעסק

ּכל  ּכאיּלּו אצלֹו יהיה הּׁשּבת ׁשּביֹום אפׁשר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָאי

לא  ׁשעדיין העסק עניני ּומּצד עׂשּויה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹמלאכּתֹו

ּביֹום  ּגם ּבלּבּול אצלֹו נעׂשה הּׁשּבת, לפני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָסּיים

ּבאֹופן  הּוא הּפרנסה עסק ּכאׁשר ורק ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשּבת.

ׁשׁשת  ענין ׁשּזהּו ּבזה, טרּוד ׁשאינֹו ,ּכּפי ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּדיגיע 

אז  הּנה מּמילא, ּבדר מלאכה, ּתעׂשה ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָימים

ׁשל  ענין ׁשה ּוא ׁשּבתֹון, ׁשּבת  ּגֹו' הּׁשביעי  ְְִִִֶֶַַַַָָָּובּיֹום

החֹול  ּבימֹות ׁשּגם לפי והיינּו קדּוּׁשה, ְְְְִִֶֶֶַַַָּתֹוספת

ּדחֹול, ּבעֹובדין טרּוד ׁשאינֹו ׁשּבת, ּבדרּגת ְְְְִֵֶַַַָָָהּוא

ּתֹוספת  אצלֹו נעׂשית הּׁשּבת יֹום ּבבֹוא הּנה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָולכן

ׁשּבתֹון. ׁשּבת יֹותר, נעלה ּבאֹופן ְְֲֵֶֶַַַָָָקדּוּׁשה

הּכיּפּורים,p‰Â‰ד) יֹום למחרת נאמר זה ענין ¿ƒ≈ְְֱֳִִִֶֶַַַָָ

,ּכדבר סלחּתי הּקּב"ה ׁשאמר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָלאחרי

עבֹודה  חטא העגל, חטא על הּתיּקּון ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָוהּותחל

ז  ּדר [ועל לתּקן זרה ׁשּצרי הּגלּות ּבזמן ה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבית  חּורּבן היה ׁשּבגללֹו זרה, עבֹודה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָחטא

על 33ראׁשֹון  הּוא לזה ׁשהּתיּקּון נאמר זה ועל ,[ ְֱִִֶֶֶֶַַַַָ

ימים  ּדׁששת ּבאֹופן יהיה הּפרנסה ׁשעסק זה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָידי

ּבזה, והענין מּמילא. ּבדר מלאכה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּתעׂשה

הרמּב"ם  מבאר זרה, עבֹודה ּבענין 34ּדהּנה, ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָ

ּברא  והאלקים הֹואיל ׁשאמרּו, אנֹוׁש, ּדֹור ְְֱֱִִֶָָָָָֹטעּות

כּו' העֹולם את להנהיג וגלּגּלים אּלּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָּכֹוכבים

ּכבֹוד  להם ולחלֹוק ּולפארם לׁשּבחם הם ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָראּויין

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ממ ּוּצעים, ידי על הם מלמעלה ׁשההׁשּפעֹות והיינּו, מּמגד 35כּו'. ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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סכ"א.)32 שם אדה"ז שו"ע ס"ח. סש"ו או"ח טושו"ע ט. כ, יתרו ופרש"י ב.)33מכילתא ט, פ )34יומא ע"ז ה"א.הל' "א

יד.)35 לג, ברכה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
Ê‡˙,בעסק  „BÚ ‡l‡ זוכה שאיננו רק שלא כך יותר, חמור מצבו אלא ∆»…

אלא  שבתון' ל'שבת ‡Á˙)להגיע ÌÚt ˙aL) Ì˙Ò ˙aL elÈÙ‡L∆¬ƒ«»¿»«»««««
הוי'' על מ'תתענג נמוכה בדרגה אפילו באלקות התבוננות BÏ.היינו ÔÈ‡≈

e‰ÊÂ העבודה אופן על גם פועל השבוע בימי ההנהגה שאופן לעיל האמור ¿∆
הוא  השבת הפנימי Ìbביום התוכן «

¯Ï"Êשל  e¯Ó‡M ‰Ó32 «∆»¿««
˙aLa Ì„‡ ‰‡¯È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆»»¿«»
,‰ÈeNÚ BzÎ‡ÏÓ Ïk elÈ‡k¿ƒ»¿«¿¬»
כלל, מלאכתו מעניני מוטרד יהיה ולא

‰Ê ÔÈÚ È¯‰Â מוטרד להיות שלא «¬≈ƒ¿»∆
כלל, בשבת יכול ‡LÙ¯ממלאכה ∆¿»

˜ÒÚ ¯L‡k ˜¯ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¬∆≈∆
ÚÈ‚Èc ÔÙB‡a ‡e‰ ‰Ò¯t‰««¿»»¿∆ƒƒ«
BÁBÓ ÒÈÎÓ BÈ‡L ,EÈtk«∆∆≈«¿ƒ

‰Ò¯t‰ ˜ÒÚa BaÏÂ ועוסק ¿ƒ¿≈∆««¿»»
בלבד, ידיו באמצעות «¬‡·Ïבפרנסתו

¯L‡k בדרך עובד איננו החול בימות «¬∆
אלא בלבד כפיך' e¯Ë„'יגיע ‡e‰»

˜ÒÚa,ולבו ‡LÙ¯במוחו È‡ לא »≈∆ƒ∆¿»
‡ˆBÏיתכן  ‰È‰È ˙aM‰ ÌBÈaL∆¿««»ƒ¿∆∆¿

,‰ÈeNÚ BzÎ‡ÏÓ Ïk elÈ‡k¿ƒ»¿«¿¬»
‡Ï ÔÈÈ„ÚL ˜ÒÚ‰ ÈÈÚ „vÓeƒ«ƒ¿¿≈»≈∆∆¬«ƒ…
‰NÚ ,˙aM‰ ÈÙÏ ÌÈiÒƒ≈ƒ¿≈««»«¬∆

ÏeaÏa BÏˆ‡ וטרדותÌBÈa Ìb ∆¿ƒ¿«¿
˜ÒÚ ¯L‡k ˜¯Â .˙aM‰««»¿««¬∆≈∆

‰Ò¯t‰ החול ‰e‡בימות ««¿»»
BÈ‡L ,EÈtk ÚÈ‚Èc ÔÙB‡a¿∆ƒƒ««∆∆≈

‰Êa „e¯Ë,ולבו e‰fLבמוחו »»∆∆∆
‰NÚz ÌÈÓÈ ˙LL ÔÈÚƒ¿«≈∆»ƒ≈»∆

,‡ÏÈnÓ C¯„a ,‰Î‡ÏÓ וכאילו ¿»»¿∆∆ƒ≈»
מעצמה, נעשית ‡Êהמלאכה ‰p‰ƒ≈»

˙aL 'Bb ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e««¿ƒƒ««
‡e‰L ,ÔB˙aL שבת' הכפל «»∆

ÙÒBz˙שבתון' ÏL ÔÈÚƒ¿»∆∆∆
‰Me„˜ שהיא סתם 'שבת' על ויתרון ¿»

רגילה, ÌbLקדושה ÈÙÏ eÈÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«
‰e‡אפילו  ÏBÁ‰ ˙BÓÈaƒ«

„e¯Ë BÈ‡L ,˙aL ˙b¯„a¿«¿««»∆≈»
‰p‰ ÔÎÏÂ ,ÏBÁc ÔÈ„·BÚa¿»ƒ¿¿»≈ƒ≈
˙ÈNÚ ˙aM‰ ÌBÈ ‡B·a¿««»«¬≈
ÔÙB‡a ‰Me„˜ ˙ÙÒBz BÏˆ‡∆¿∆∆¿»¿∆

,¯˙BÈ ‰ÏÚ אלא החול, בימות אפילו ענינו שזה סתם 'שבת' רק לא «¬∆≈
ונעלית, כפולה ÔB˙aL.קדושה ˙aL«»«»

‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â שבת „) השביעי... וביום מלאכה תעשה ימים 'ששת של ¿ƒ≈ƒ¿»∆
ישראל Ó‡¯שבתון' לבני רבינו משה ידי ÌBÈעל ˙¯ÁÓÏ ∆¡«¿»√«

¯Ó‡L È¯Á‡Ï ,ÌÈ¯etÈk‰«ƒƒ¿«¬≈∆»«
,E¯·„k ÈzÁÏÒ ‰"aw‰«»»»«¿ƒƒ¿»∆
‡ËÁ ÏÚ ÔewÈz‰ ÏÁ˙e‰Â¿¿««ƒ«≈¿

,Ï‚Ú‰ שהיה‰¯Ê ‰„B·Ú ‡ËÁ »≈∆≈¿¬»»»
˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰Ê C¯c ÏÚÂ]¿«∆∆∆ƒ¿««»
‰„B·Ú ‡ËÁ Ôw˙Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿«≈≈¿¬»
˙Èa Ôa¯eÁ ‰È‰ BÏÏ‚aL ,‰¯Ê»»∆ƒ¿»»»¿««ƒ

‡¯ÔBL33 מקדש" הגמרא כדברי ƒ
דברים  ג' מפני חרב מה מפני ראשון

עריות  וגילוי עבודהֿזרה בו, שהיו

דמים  Ê‰ושפיכות ÏÚÂ תיקון ], על ¿«∆
העגל  ÊÏ‰חטא ÔewÈz‰L ¯Ó‡∆¡«∆«ƒ»∆

זרה  עבודה Ê‰לחטא È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈∆
ÔÙB‡a ‰È‰È ‰Ò¯t‰ ˜ÒÚL∆≈∆««¿»»ƒ¿∆¿∆
,‰Î‡ÏÓ ‰NÚz ÌÈÓÈ ˙˘Lc¿≈∆»ƒ≈»∆¿»»

במלאכה  ÏÈnÓ‡התעסקות C¯„a¿∆∆ƒ≈»
להטריד  מבלי בלבד, הידיים ביגיעת

שממשיך  כפי הלב, ואת המוח את בכך

ומבאר.

ÔÈÚa ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ¿«
¯‡·Ó ‰¯ÊŒ‰„B·Ú¬»»»¿»≈

Ì"aÓ¯‰34LB‡ ¯Bc ˙eÚË »«¿«»¡
זרה, עבודה ענין התחיל שבימיו

e¯Ó‡L,הדור אותו ‰ÏÈ‡Bבני ∆»¿ƒ
el‡ ÌÈ·ÎBk ‡¯a ÌÈ˜Ï‡‰Â¿»¡…ƒ»»»ƒ≈
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‚È‰‰Ï ÌÈlbÏ‚Â¿«¿«ƒ¿«¿ƒ∆»»

Ì‰ ÔÈÈe‡¯ 'eÎ והגלגלים הכוכבים ¿ƒ≈
˜BÏÁÏÂ Ì¯‡ÙÏe ÌÁaLÏ¿«¿»¿»¬»¿«¬

,eÈÈ‰Â .'eÎ „B·k Ì‰Ï שאנשי »∆»¿«¿
בטעות  סברו הדור אותו

‰ÏÚÓÏÓ ˙BÚtL‰‰L מהקדוש ∆««¿»ƒ¿«¿»
ישירות  באות לא בעצמו, הוא ברוך

אלא  È„Èמלמעלה ÏÚ Ì‰≈«¿≈
,ÌÈÚveÓÓ'מתווכים' BÓkמעין ¿»ƒ¿

·e˙kL35˙B‡e·z „‚nÓ ∆»ƒ∆∆¿
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יא

ה'תשי"ב  ניסן, החודש מברכים החודש, פרשת ויקהל־פקודי, פרשת שבת

היֹותם  ועם ירחים, ּגרׁש ּומּמגד ׁשמׁש ְְְֱִִִֶֶֶֶֶָָָּתבּואֹות

ההׁשּפעה  עֹוברת מקֹום מּכל ּבלבד, ְְְִִִֶֶַַָָָָָָממּוּצעים

ּכדי  ולּירח, לּׁשמׁש והׁשּתחוּו טעּו ולכן ידם, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל

הּטבע  ּבלבּוׁשי ההׁשּפעה מהם והיינּו,36לקּבל . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

מלכי  מל הּוא ׁשהּקּב"ה הֹודּו הם ְֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּגם

ּדאלקּיא  אלקא ליּה קרּו אבל ,37הּמלכים, ְֱֱֲִֵֶַַָָָָָָָ

ׁשאין  היא האמת א למציאּות. אֹותם ְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשהחׁשיבּו

ׁשאינם  מּׁשּום ּכלל, למציאּות אֹותם ְְְְִִִִֵֶַָָָלהחׁשיב

ּבֹו החֹוצב ּביד ּכּגרזן ׁשענין 38אּלא מּובן ּומּזה . ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

איזֹו ּכׁשּנֹותנים הּוא ּבדּקּות, זרה עבֹודה ְְְְֲִֵֵֶַָָָחטא

הּטבע  וגדרי ללבּוׁשי הּתיּקּון 39חׁשיבּות ולכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ

ּבאֹופן  הּוא הּפרנסה עסק ּכאׁשר הּוא זה ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָעל

והּלב, הּמֹוח טר ּדת ּבלי מּמילא, ּבדר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּדתעׂשה,

הרּכנת  ׁשהיא ההׁשּתחואה ענין היפ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּזהּו

ּדעסק  הּטבע ּבלבּוׁשי מֹוחֹו את ׁשּמׁשקיע  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהראׁש,

ׁש ענין ׁשּזהּו ּבדּקּות,הּפרנסה, זרה עבֹודה ל ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבדר מלאכה, ּתעׂשה הּוא זה על ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָוהּתיּקּון

ִֵָמּמילא.

ּבּמלאכה p‰Â‰,ה) ּגם יׁשנֹו לעיל האמּור ּכל ¿ƒ≈ְְְֵֶַַָָָָָ

הוי' ּבעבֹודת והענין 40הרּוחנית . ְְֲֲִִַַָָָָָָ

ּבּמׁשנה  ּכדאיתא ּכעבדים 41ּבזה, ּתהיּו אל ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָ

אּלא  ּפרס, לקּבל מנת על הרב את ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָהמׁשּמׁשים

מנת  על ׁשּלא הרב את המׁשּמׁשים ּכעבדים ְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָֹהוּו
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ובכ"מ.)36 א. ס, א. ו, להצ"צ סהמ"צ בסופה.)37ראה מנחות טו.)38ראה י, ישעי' ג.)39ע"פ כז, אחרי לקו"ת ראה

ובכ"מ. ואילך). שכג ע' חשון סה"מ (תו"מ פ"ד תשי"ז רבים מים ד"ה ואילך. 114 ע' תרצ"ו סה"מ א. קז, להצ"צ סהמ"צ

ואילך.)40 א] [תטו, סע"א תרכא, שם חיים תורת ג].)41ראה [שצו, ב תקפט, שם חיים תורת וראה מ"ג. פ"א אבות

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,ÌÈÁ¯È L¯b „‚nÓe LÓL'ממוצעים' הם והירח שהשמש היינו »∆ƒ∆∆∆∆¿»ƒ

האלוקי, השפע לעולם ובא נמשך ÌÈÚveÓÓשדרכם Ì˙BÈ‰ ÌÚÂ¿ƒ¡»¿»ƒ
„·Ïa,השפע מקור אינם ‰‰ÚtL‰ואכן ˙¯·BÚ ÌB˜Ó ÏkÓ ƒ¿»ƒ»»∆∆««¿»»

בר  מהקדוש הוא שמקורה eÚËוך ÔÎÏÂ ,Ì„È ÏÚ של בדורו האנשים «»»¿»≈»
Á¯iÏÂ,אנוש LÓMÏ eÂÁzL‰Â¿ƒ¿«¬«∆∆¿«»≈«

Ì‰Ó Ïa˜Ï È„k והירח מהשמש ¿≈¿«≈≈∆
ÈLe·Ïaה'ממוצעים' ‰ÚtL‰‰««¿»»ƒ¿≈

Ú·h‰36Ì‰ ÌbL ,eÈÈ‰Â . «∆«¿«¿∆«≈
CÏÓ ‡e‰ ‰"aw‰L e„B‰∆«»»∆∆
dÈÏ e¯˜ Ï·‡ ,ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ«¿≈«¿»ƒ¬»»≈

‡i˜Ï‡c ‡˜Ï‡37e·ÈLÁ‰L , ¡»»∆¡»«»∆∆¡ƒ
˙Ó‡‰ C‡ .˙e‡ÈˆÓÏ Ì˙B‡»ƒ¿ƒ«»¡∆
Ì˙B‡ ·ÈLÁ‰Ï ÔÈ‡L ‡È‰ƒ∆≈¿«¿ƒ»
ÌÈ‡L ÌeMÓ ,ÏÏk ˙e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ¿»ƒ∆≈»

Ba ·ˆBÁ‰ „Èa ÔÊ¯bk ‡l‡38. ∆»««¿∆¿««≈
ב'דרך  צדק' ה'צמח שמבאר וכפי

מצותיך':

דורות  של הגדול הטעות ..."

וכל  וירח לשמש בעבדם הראשונים

אנוש  דור אחר ונמשכו השמים... צבא

זרה, עבודה בשם לקרוא הוחל שבימיו

מהלכות  א' בפרק הרמב"ם שכתב וכמו

טעות  העם טעו אנוש בימי זרה, עבודה

ההוא, הדור חכמי עצת ונבערה גדול

כו' כבוד להם לחלוק ראוי אמרו

בחינת  שכל שראו לפי לומר, ורצונו

השמים, צבא ידי על נמשך למטה שפע

שהגם  הפלגה דור ענין כן גם הי' וזהו

ידי  ועל תמיד שמשתחוים היטב שידעו

להשפיע, זה כח להם נמשך דוקא זה

בגשמיות  חשקם מרוב מקום, מכל

יצטרכו  שלא כדי להם, עבדו דוקא

אי  הקדושה שממדת עצמם, לבטל

היש  בביטול הנ"ל מטעם בתורה שבא כמו ביטול ידי על אם כי לקבל אפשר

לבם  בשרירות לילך רצו והם כו', האלקים הוא הוי' כי לאורות, כלים לאין,

ולכל  למזלות עבדו ולזאת טובה... השפעת להם יהי' ושאףֿעלֿפיֿכן הרע

גם  בזה הי' מכלֿמקום ואמנם כנ"ל, הזה בעולם המשפיעים השמים צבא

ביד  כגרזן יתברך בידו השמים צבא כל היות האמת הבינו שלא והוא טעות,

כמו  אליהם, והכבוד העבודה כלל מועיל הי' לא כן ואם בלבד, בו החוצב

אדם...". שבידי הדומם לגרזן כבוד ליתן יתכן שלא

˙ew„a ‰¯Ê ‰„B·Ú ‡ËÁ ÔÈÚL Ô·eÓ ‰fÓe לא מעודנת, בצורה ƒ∆»∆ƒ¿«≈¿¬»»»¿«
ממש, זרה ÌÈ˙BpLkעבודה ‡e‰ מייחסיםÈLe·ÏÏ ˙e·ÈLÁ BÊÈ‡ ¿∆¿ƒ≈¬ƒƒ¿≈
Ú·h‰ È¯„‚Â39 ברוך סוף מאין חיות נמשך ..." מצותיך': ב'דרך וכמבואר ¿ƒ¿≈«∆«

גס  בלבוש להסתתר צריכה בעשיה הנמשכת וההשפעה העשיה, בעולם הוא

כמנהגו  עולם כאילו שיתראה עד ועב

שהוא  עבודהֿזרה ענין וזהו נוהג,

אני  לומר באלקות וכפירה היש בחינת

ידי...". ועוצם וכחי עוד ואפסי

‰Ê ÏÚ ÔewÈz‰ ÔÎÏÂ על ¿»≈«ƒ«∆
טבע  ללבושי נכונה הלא ההתייחסות

הטבע  בדרך הבאה ‰e‡ולהשפעה
‡e‰ ‰Ò¯t‰ ˜ÒÚ ¯L‡k«¬∆≈∆««¿»»
C¯„a ,‰NÚ˙c ÔÙB‡a¿∆¿≈»∆¿∆∆

,‡ÏÈnÓ בלבד הכפיים ÈÏaביגיעת ƒ≈»¿ƒ
e‰fL ,·l‰Â ÁBn‰ ˙c¯Ëƒ¿«««¿«≈∆∆

‰‡ÂÁzL‰‰ ÔÈÚ CÙÈ‰,שהיא ≈∆ƒ¿««ƒ¿«¬»»
זרה, לעבודה השתחוואה כמו בדקות,

,L‡¯‰ ˙k¯‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»«»…
ÈLe·Ïa BÁBÓ ˙‡ ÚÈ˜LnL∆«¿ƒ«∆ƒ¿≈
e‰fL ,‰Ò¯t‰ ˜ÒÚc Ú·h‰«∆«¿≈∆««¿»»∆∆
,˙ew„a ‰¯Ê ‰„B·Ú ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¬»»»¿«
‰NÚz ‡e‰ ‰Ê ÏÚ ÔewÈz‰Â¿«ƒ«∆≈»∆

‡ÏÈnÓ C¯„a ,‰Î‡ÏÓ מתוך ¿»»¿∆∆ƒ≈»
מבלי  הטבע, ללבושי הנכון היחס

חשיבות  בעלי 'ממוצעים' שיש לטעות

השפע  עובר שדרכם עצמם מצד

שכל  ואמונה הכרה מתוך אלא האלוקי,

הוא  ברוך מהקדוש רק בא השפע

בלבושי  מכוסה שהוא (אלא בעצמו

לעיל). כמובא הטבע,

ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ Ïk ,‰p‰Â (‰¿ƒ≈»»»¿≈
הגשמית  למלאכה הנכון היחס לגבי

המעשה  ימי בששת עובד שהאדם

פרנסתו  ‰ÈÂ'לצורך ˙„B·Úa ˙ÈÁe¯‰ ‰Î‡Ïna Ìb BLÈ40, כפי ∆¿««¿»»»»ƒ«¬«¬»»
ומפרט. שממשיך

‡˙È‡„k ,‰Êa ÔÈÚ‰Â שמובא אבות Lna41‰כפי ‡Ïבפרקי ¿»ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«
eÈ‰z'ה את העובדים ÏÚהיהודים ·¯‰ ˙‡ ÌÈLnLÓ‰ ÌÈ„·Úk ƒ¿«¬»ƒ«¿«¿ƒ∆»««

·¯‰ ˙‡ ÌÈLnLÓ‰ ÌÈ„·Úk eÂ‰ ‡l‡ ,Ò¯t Ïa˜Ï ˙Ó¿»¿«≈¿»∆»¡«¬»ƒ«¿«¿ƒ∆»«
Ò¯t Ïa˜Ï ˙Ó ÏÚ ‡lL- "פרס מברטנורא: עובדיה רבי (ופירש ∆…«¿»¿«≈¿»

אותו  שעבד למי נותן שאדם מה והוא פורסניה. מתרגמינן בערכך, ערך. לשון
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יב

 12   למלל ימא  

משה יב ויקהל

עבֹודה  אֹופן להיֹות ׁשּיכֹול והיינּו, ּפרס. ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָלקּבל

הּטֹוב  את ּומבין ׁשּיֹודע ּפרס, לקּבל מנת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָעל

ונרּגׁש הּמצוֹות, וקּיּום הּתֹורה ׁשּבליּמּוד ְְְְְְִִִִִֶַַָָָוהעיּלּוי

ּבתֹורה  והּמתיקּות והעריבּות הּנֹועם ְְְְְֲִֵֶַַַָָאצלֹו

זה  על  א ּומצ ֹות. ּבתֹורה עֹוסק ולכן ְְְְִִֵֵֶַַָָּומצֹות,

על  הרב את המׁשּמׁשים ּכעבדים ּתהיּו אל ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָאמרּו

לאמיּתתּה הוי' ׁשעבֹודת והיינּו, ּפרס, לקּבל ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָמנת

אּלא  כּו', והּתענּוג הּטֹוב הרּגׁש מּצד לא ְְֲִִֵֶֶַַַַָֹהיא

הרצֹון  את לקּיים ׁשרֹוצה עֹול, קּבלת ְִֵֶֶֶַַַָָָמּתֹו

ׁשל  ּבאֹופן היא העבֹודה ּכאׁשר והּנה, ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָהעליֹון.

ּבדר ּתעׂשה, ּבבחינת זה הרי עֹול, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָקּבלת

דכיון  והיינּו, יגיעה. ׁשל ּובאֹופן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָמּמילא,

רצֹון  מּצד לזה ׁשּנמׁש ּבאֹופן אינּה ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשהעבֹודה

ּבלבד, עֹול קּבלת מּתֹו אּלא כּו', וחׁשק ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָותענּוג

ּכאיּלּו זאת עֹוׂשה אּלא ּבזה ּתענּוג לֹו ׁשאין ְְֲִֵֶֶֶֶַָָֹּוכמֹו

יגיעה. ּבחינת זֹו עבֹודה נקראת לכן אֹותֹו, ְְְֲִִִִֵֵַָָָּכֹופין

ּבדר נעׂשית העבֹודה ּכאיּלּו זה הרי כן ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָּוכמֹו

הרּגׁש מּתֹו היא העבֹודה ּכאׁשר ּכי, ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָמּמילא,

עׂשה  ידי ועֹוצם ׁשּכחי ׁשּיחׁשֹוב אפׁשר אזי ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹכּו',

הּזה  החיל את ּכׁשרֹונֹותיו 42לי טיב ׁשּמחמת , ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָ

צדקה. ונֹותן ּתֹורה לֹומד הּוא הרי מּדֹותיו ְְְֲִִֵֵֵָָָָוטיב

ׁשּלֹו, ההרּגׁש מּצד אינּה העבֹודה ּכאׁשר ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָאבל

ׁשאין  ּומרּגיׁש מבין אזי ּבלבד, עֹול ּבקּבלת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָאּלא

זה  הרי ּׁשּנפעל מה ּכל אּלא ׁשּלֹו, העבֹודה ְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָזֹו

ּובאֹו ּדׁשמּיא, מלמעלה ּבסּייעּתא ׁשהּסּיּוע פן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ

רז"ל  ּכמאמר העיּקר, ׁשל 43הּוא ּכחּוּדֹו לי ּפתחּו ְְְֲִִִֶַַַַָָ

היינּו, אּולם, ׁשל ּכפתחֹו לכם אפּתח ואני ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָמחט

ּכחּוּדֹו ּפתח ּפתיחת ּבבחינת היא ׁשּלֹו ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָׁשהּפעּוּלה

מּמילא, ּבדר הענין נעׂשה ואז ּבלבד, מחט ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל

מלמעלה. אֹותֹו ׁשּמסּייעין זה ידי ְְְְְִִֵֶֶַַַָעל
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יז.)42 ח, 17.)43עקב הערה 191 ע' ח"א לקו"ש ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
לאשתו  או קטן לבנו אדם שיתן מה כמו כלום, לו ליתן בדין חייב אינו והוא

אדם  יעבוד לא כזה פרס לתקוות ואפילו לו . שעשו רוח קורת מפני לעבדו או

בלבד"). מאהבה אלא בוראו, ‡ÔÙBאת ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆»ƒ¿∆
‰„B·Ú'ה את עובד Ò¯t,שהאדם Ïa˜Ï ˙Ó ÏÚ לו שתהיה כדי ¬»«¿»¿«≈¿»

של  ה' עבודת וזוהי מכך, תועלת עצמו

ÔÈ·Óeהאדם  Ú„BiL במוחו˙‡ ∆≈«≈ƒ∆
„enÈÏaL ÈelÈÚ‰Â ·Bh‰«¿»ƒ∆¿ƒ
Lb¯Â ,˙BÂˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰«»¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿»

BÏˆ‡ ובהרגשה ‰ÌÚBpבהכרה ∆¿««
‰¯B˙a ˙e˜È˙n‰Â ˙e·È¯Ú‰Â¿»¬≈¿«¿ƒ¿»

ÔÎÏÂ ,˙BˆÓe הבנה מתוך ƒ¿¿»≈
ומתוך  והמצוות התורה בחשיבות

של  ובעריבות במתיקות והרגשה הכרה

והמצוות  B˙a¯‰התורה ˜ÒBÚ≈¿»
˙BˆÓe.בפועל‰Ê ÏÚ C‡ אף ƒ¿««∆

בדרגה  ה' עבודת שזו נראה שלכאורה

ÌÈ„·Úkגבוהה  eÈ‰z Ï‡ e¯Ó‡»¿«ƒ¿«¬»ƒ
˙Ó ÏÚ ·¯‰ ˙‡ ÌÈLnLÓ‰«¿«¿ƒ∆»««¿»

,Ò¯t Ïa˜Ï'ה עבודת זו ואין ¿«≈¿»
‰ÈÂ'הרצויה, ˙„B·ÚL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆¬«¬»»

d˙zÈÓ‡Ï אישיות פניות מבלי «¬ƒ»»
אישית  תועלת של כוונות È‰ƒ‡ומבלי

·Bh‰ Lb¯‰ „vÓ ‡Ï…ƒ«∆¿≈«
‚eÚz‰Â מכך לו ‡l‡שיש ,'eÎ ¿««¬∆»

עבודה  היא אמיתית ה' CBzÓƒעבודת
,ÏBÚ ˙Ïa˜ ומצוות תורה שמקיים «»«

‰¯ˆÔBכיון  ˙‡ ÌÈi˜Ï ‰ˆB¯L∆∆¿«≈∆»»
ÔBÈÏÚ‰ ופניות כוונות בכך לו ואין »∆¿

ביותר. וחשובות נעלות לא גם אישיות,

‡È‰ ‰„B·Ú‰ ¯L‡k ,‰p‰Â¿ƒ≈«¬∆»¬»ƒ
,ÏBÚ ˙Ïa˜ ÏL ÔÙB‡a מתוך ¿∆∆«»«

והתבטלות  שמים מלכות עול קבלת

אישיות  למטרות ולא ה', לרצון

אישית, ÈÁ·a˙ותועלת ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿ƒ«
,‡ÏÈnÓ C¯„a ,‰NÚz כי ≈»∆¿∆∆ƒ≈»

מביא  לא האדם כזה באופן ה' בעבודת

ואת  האישית מציאותו את ביטוי לידי

האישיים  ÏLרצונותיו ÔÙB‡·e¿∆∆
‰ÚÈ‚È כפי מאמץ, מתוך וגם ¿ƒ»

ומבאר. „ÔÂÈÎשממשיך ,eÈÈ‰Â¿«¿¿≈»
‰„B·Ú‰L'ה את עובד שהאדם ∆»¬»

'eÎ ˜LÁÂ ‚eÚ˙Â ÔBˆ¯ „vÓ ‰ÊÏ CLÓpL ÔÙB‡a dÈ‡ שהם ≈»¿∆∆ƒ¿»»∆ƒ«»¿«¬¿≈∆

שלו, אישיות ורגשות ותחושות שלו אישיים ˜Ïa˙רצונות CBzÓ ‡l‡∆»ƒ«»«
BÓÎe ,„·Ïa ÏBÚ דבר העושה ‡l‡אדם ‰Êa ‚eÚz BÏ ÔÈ‡L ƒ¿«¿∆≈«¬»∆∆»

˙ÈÁa BÊ ‰„B·Ú ˙‡¯˜ ÔÎÏ ,B˙B‡ ÔÈÙBk elÈ‡k ˙‡Ê ‰NBÚ∆…¿ƒƒ»≈ƒ¿≈¬»¿ƒ«
‰ÚÈ‚È למאמץ נדרש הוא הרי אישי, וענין אישי רצון בכך לו שאין מאחר כי ¿ƒ»

זאת. ÔÎלעשות BÓÎe עם בבד בד ¿≈
מצד  אחד, מצד והמאמץ היגיעה ענין

‰B·Ú„‰שני  elÈ‡k ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ»¬»
,‡ÏÈnÓ C¯„a ˙ÈNÚ כאילו «¬≈¿∆∆ƒ≈»

בכוחות  ולא מעצמה נעשית העבודה

מצידו  ובהשקעה L‡k¯שלו ,Èkƒ«¬∆
'eÎ Lb¯‰ CBzÓ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ∆¿≈
במעלת  ומכיר מרגיש אישית שהוא

העבודה, של והעריבות »¬‡ÈÊהעבודה
¯LÙ‡יתכןÈÁkL ·BLÁiL ∆¿»∆«¿∆…ƒ

ÏÈÁ‰ ˙‡ ÈÏ ‰NÚ È„È ÌˆBÚÂ¿∆»ƒ»»ƒ∆««ƒ
‰f‰42·ÈË ˙ÓÁnL , «∆∆≈¬«ƒ

ÂÈ˙BcÓ ·ÈËÂ ÂÈ˙BB¯Lk שהם ƒ¿»¿ƒƒ»
ומעולים  ÓBÏ„משובחים ‡e‰ È¯‰¬≈≈

Ï·‡ .‰˜„ˆ Ô˙BÂ ‰¯Bz»¿≈¿»»¬»
„vÓ dÈ‡ ‰„B·Ú‰ ¯L‡k«¬∆»¬»≈»ƒ«

¯‰‰,BlL Lb שום בה מעורב ולא «∆¿≈∆
אישי ענין ושום אישי «∆‡l‡רגש

ה' את עובד ÏBÚהאדם ˙Ïa˜a¿«»«
LÈb¯Óe ÔÈ·Ó ÈÊ‡ ,„·Ïaƒ¿«¬«≈ƒ«¿ƒ

,BlL ‰„B·Ú‰ BÊ ÔÈ‡L ומה ∆≈»¬»∆
המעלות  מפני איננו עושה שהוא

שלו  Ó‰והיכולות Ïk ‡l‡∆»»«
‡zÚÈiÒa ‰Ê È¯‰ ÏÚÙpM∆ƒ¿»¬≈∆¿ƒ«¿»

,‡iÓLc בסיוע שמיים, בעזרת ƒ¿«»
הוא  ברוך מהקדוש מקבל שהוא

‰ÏÚÓÏÓ Úeiq‰L ÔÙB‡·e¿∆∆«ƒ«ƒ¿«¿»
‡e‰ אלא מהדבר קטן חלק לא

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,¯wÈÚ‰43 »ƒ»¿«¬«««
ישראל  לבני אומר הוא ברוך שהקדוש

ÈÏ eÁ˙t זעיר ÏLפתח BceÁk ƒ¿ƒ¿∆
ÌÎÏ ÁzÙ‡ È‡Â ËÁÓ פתח «««¬ƒ∆¿«»∆

ביותר  ורחב ÏLגדול BÁ˙Ùk¿ƒ¿∆
BlL ‰leÚt‰L ,eÈÈ‰ ,ÌÏe‡»«¿∆«¿»∆

עצמו  האדם ÈÁ·a˙של ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
ËÁÓ ÏL BceÁk Á˙t ˙ÁÈ˙t¿ƒ«∆«¿∆««

‰NÚ Ê‡Â ,„·Ïa וכל עיקר ƒ¿«¿»«¬∆
.‰ÏÚÓÏÓ B˙B‡ ÔÈÚÈiÒnL ‰Ê È„È ÏÚ ,‡ÏÈnÓ C¯„a ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿∆∆ƒ≈»«¿≈∆∆¿«¿ƒƒ¿«¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יג

 למלל ימא    13 

יג

ה'תשי"ב  ניסן, החודש מברכים החודש, פרשת ויקהל־פקודי, פרשת שבת

ÔÈÚÂידֹו ׁשעל העגל, חטא על ּתיּקּון הּוא זה ¿ƒ¿»ְִֵֵֶֶֶַַָָ

הּדעת  עץ ּדחטא הּזּוהמא ּדהּנה,15חזרה . ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָ

ההרּגׁש ענין הּוא הּדעת עץ ּכמֹו44חטא , ְְְְִֵֵֵֶַַַַַ

וכי 45ׁשּכתּוב  למאכל העץ טֹוב ּכי האּׁשה וּתרא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

כּו'. ההרּגׁש ענין ׁשהּוא לעינים, הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָתאוה

קּבלת  מּתֹו העבֹודה ענין הּוא לזה ְְֲִִִֶַַַַָָָָוהּתיּקּון

מּמילא, ּבדר ּדתעׂשה, ּבאֹופן ׁשהיא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָעֹול,

מה  ּגם וזהּו לעיל. ּכּנזּכר יגיעה ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּובאֹופן

הן 46ּׁשּמצינּו מצרים ּבׁשעּבּוד ׁשהיּו ׁשהּנׁשמֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

עיר  לנּו נבנה ׁשאמרּו הּפּלגה, ּדדֹור ְְְְִִֶֶַַַָָָָָהּנׁשמֹות

ּגֹו' ׁשיעּבּוד 47ּומגּדל היה זה על והּתיּקּון , ְְְִִִֶַַָָָ

ּובלבנים  ּבחֹומר ׁשעבדּו ּבזה,48מצרים והענין . ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

הּוא  ׁשם לנּו ונעׂשה ׁשאמרּו הּפּלגה  ּדֹור ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשחטא

ּגלּות  ידי על הּוא לזה והּתיּקּון ההרּגׁש, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָענין

ׁשל  ּבאֹופן ּובלבנים, ּבחֹומר מצרים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַוׁשעּבּוד

מּכמֹו ההיפ ׁשּזהּו ּדוקא, ויגיעה ּפר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָעבֹודת

ּבחֹומר  ׁשעבדּו ׁשאף הּפּלגה, ּבדֹור ְְְֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה

היתה  לא מקֹום , מּכל הּמגּדל, לבנּית ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָֹּובלבנים

להם  ׁשהיה ּכיון יגיעה, ׁשל ּבאֹופן ְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָעבֹודתם

ׁשהר  ּבזה, ּולהּלחם ּתענּוג לרקיע לעלֹות רצּו י ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשעּבּוד 49ּבֹו ידי על לזה הּתיּקּון היה ולכן ְְְְִִֵֵֶַַָָָָוכּו',

,ּפר עבֹודת ׁשל ּבאֹופן ּובלבנים ּבחֹומר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַמצרים

הּגּוף  את ּבענין 50ׁשּמפרכת הּוא וכן הּנפׁש. ואת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

ּדׁששת  העבֹודה ידי על הּדעת עץ חטא ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָּתיּקּון

הּוא  הּדעת עץ חטא ּכי, מלאכה, ּתעׂשה ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָימים

ׁשּמתעּנג  ּכיון יגיעה, זֹו אין הרּגׁש, מּתֹו היא העבֹודה וכאׁשר ההרּגׁש, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָענין

עצמֹו, ּבכח היא ׁשעבֹודתֹו ׁשחֹוׁשב ּכיון מּמילא, ּבדר זה ואין ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבעבֹודתֹו,

העבֹודה  ׁשאז עֹול, קּבלת מּתֹו העבֹודה ידי על הּוא זה על הּתיּקּון ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָולכן

ּובאֹופן  ּתענּוג), מּתֹו עבֹודתֹו ׁשהיתה זה (ּתמּורת יגיעה ׁשל ּבאֹופן ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָהיא
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44(.118 ע' ה'שי"ת ואילך. צב ס"ע עטר"ת ואילך. פט ע' עזר"ת סה"מ ואילך. נה ע' לאזניא אתהלך אדה"ז מאמרי ראה

ובכ"מ. רכד). ע' תשי"ב המאמרים (ספר זו שנה משכלה תהי' לא ו.)45ד"ה ג, המצות )46בראשית חג שער חיים עץ פרי

קיח  ע' תשי"ט (סה"מ תשי"ט ישראל אלקי את ויראו ד"ה ואילך. צה ע' תרנ"ה סה"מ כדֿכה. ע' שמות אוה"ת פ"א.

ועוד. ד.)47ואילך). יא, יד.)48נח א, א.)49שמות שם, נח שם.)50פרש"י שמות פרש"י

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰Ê ÔÈÚÂ מתוך ולא ה' רצון את לעשות עול קבלת מתוך ה' עבודת של ¿ƒ¿»∆

קדושה, של אפילו אישיות, ותחושות אישיים ÏÚרצונות ÔewÈz ‡e‰ƒ«
B„È ÏÚL ,Ï‚Ú‰ ‡ËÁ העגל חטא ידי לעולם ÊÁ¯‰על וירדה ≈¿»≈∆∆«»»¿»

˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁc ‡Ó‰ef‰15.לעיל ıÚכנזכר ‡ËÁ ,‰p‰c «¬»¿≈¿≈«««¿ƒ≈≈¿≈
Lb¯‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˙Úc‰44, «««ƒ¿««∆¿≈

לרע  והמודעות ¿BÓkההכרה
·e˙kL45 עץ חטא אודות בתורה ∆»

BË·הדעת  Èk ‰M‡‰ ‡¯zÂ«≈∆»ƒ»ƒ
‡e‰ ‰Â‡˙ ÈÎÂ ÏÎ‡ÓÏ ıÚ‰»≈¿«¬»¿ƒ«¬»

‡e‰L ,ÌÈÈÚÏ האמורה הראיה »≈«ƒ∆
משמעותה  ‰‰¯Lbכאן, ÔÈÚƒ¿««∆¿≈

ÊÏ‰והמודעות  ÔewÈz‰Â .'eÎ¿«ƒ»∆
CBzÓ ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»¬»ƒ

,ÏBÚ ˙Ïa˜ אישי הרגש שום ללא «»«
C¯„a ,‰NÚ˙c ÔÙB‡a ‡È‰L∆ƒ¿∆¿≈»∆¿∆∆

,‡ÏÈnÓ היא העשיה עיקר כי ƒ≈»
האדם  של בכוחו ולא דשמיא בסייעתא

‰ÚÈ‚È ÏL ÔÙB‡·e שהעשיה כיון ¿∆∆¿ƒ»
עשיה  וכמו אישיים רצונות ללא היא

כפיה  ÏÈÚÏ.מתוך ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈
eÈˆnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ46 בתורת ¿∆««∆»ƒ

eÈ‰Lהסוד  ˙BÓLp‰L∆«¿»∆»
Ô‰ ÌÈ¯ˆÓ „eaÚLa של גלגול ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ≈

,‰‚lt‰ ¯B„c ˙BÓLp‰«¿»¿««»»
Ïc‚Óe ¯ÈÚ eÏ ‰· e¯Ó‡L∆»¿ƒ¿∆»ƒƒ¿»

'Bb47,,הוא ברוך בקדוש למרוד ורצו

בתורה, Ê‰כמסופר ÏÚ ÔewÈz‰Â¿«ƒ«∆
e„·ÚL ÌÈ¯ˆÓ „eaÚÈL ‰È‰»»ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»¿

ÌÈ·Ï·e ¯ÓBÁa48ÔÈÚ‰Â . ¿∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿»
,‰Êa הוא חסידות, פי ËÁL‡על »∆∆≈¿

‰NÚÂ e¯Ó‡L ‰‚lt‰ ¯Bc««»»∆»¿¿«¬∆
Lb¯‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÌL eÏ»≈ƒ¿««∆¿≈

רצויים, בלתי ÊÏ‰בדברים ÔewÈz‰Â¿«ƒ»∆
„eaÚLÂ ˙eÏb È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈»¿ƒ¿
,ÌÈ·Ï·e ¯ÓBÁa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ
C¯t ˙„B·Ú ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¬«∆∆

,‡˜Âc ‰ÚÈ‚ÈÂ עבודה של כטבעה ƒƒ»«¿»
והכרח  כפייה מתוך ∆∆e‰fLשנעשית

¯B„a ‰È‰L BÓkÓ CÙÈ‰‰«≈∆ƒ¿∆»»¿

,Ïc‚n‰ ˙i·Ï ÌÈ·Ï·e ¯ÓBÁa e„·ÚL Û‡L ,‰‚lt‰ÏkÓ ««»»∆«∆»¿¿∆ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ»
‰ÚÈ‚È ÏL ÔÙB‡a Ì˙„B·Ú ‰˙È‰ ‡Ï ,ÌB˜Ó היתה לא ועבודתם »…»¿»¬»»¿∆∆¿ƒ»

ובהכרח, בכפיה הנעשית כעבודה פרך eÚz‚עבודת Ì‰Ï ‰È‰L ÔÂÈk≈»∆»»»∆«¬
Ba ÌÁl‰Ïe ÚÈ˜¯Ï ˙BÏÚÏ eˆ¯ È¯‰L ,‰Êa49,'eÎÂ ועבודתם »∆∆¬≈»«¬»»ƒ«¿ƒ»≈¿

רצונות  מתוך היתה ובלבנים בחומר

ÊÏ‰אישיים ÔewÈz‰ ‰È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»»«ƒ»∆
¯ÓBÁa ÌÈ¯ˆÓ „eaÚL È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿ƒ¿«ƒ¿∆
˙„B·Ú ÏL ÔÙB‡a ÌÈ·Ï·eƒ¿≈ƒ¿∆∆¬«

,C¯t גדולה יגיעה מתוך עבודה ∆∆
˙Î¯ÙnL ומשברתÛeb‰ ˙‡50 ∆¿»∆∆∆«

LÙp‰ ˙‡Â המציאות את ומבטלת ¿∆«∆∆
שלו. הרצונות ואת האדם של

‡ËÁ ÔewÈz ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿«ƒ≈¿
‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ ˙Úc‰ ıÚ≈««««¿≈»¬»
,‰Î‡ÏÓ ‰NÚz ÌÈÓÈ ˙˘Lc¿≈∆»ƒ≈»∆¿»»
ÔÈÚ ‡e‰ ˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ ,Èkƒ≈¿≈«««ƒ¿«

,Lb¯‰‰,ברע והמודעות ההכרה «∆¿≈
לעיל, ‰B·Ú„‰כנזכר ¯L‡ÎÂ¿«¬∆»¬»

ה' את עובד שהאדם È‰ƒ‡הרוחנית
Lb¯‰ CBzÓ,העבודה ונועם בטוב ƒ∆¿≈

‚pÚ˙nL ÔÂÈk ,‰ÚÈ‚È BÊ ÔÈ‡≈¿ƒ»≈»∆ƒ¿«≈
רצון B˙„B·Úaונהנה  בכך לו ויש «¬»

אישי, C¯„aועניין ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆¿∆∆
,‡ÏÈnÓ אינו עצמו הוא כאילו ƒ≈»

דבר  LBÁL·עושה ÔÂÈk בטעות ≈»∆≈
BÓˆÚ ÁÎa ‡È‰ B˙„B·ÚL∆¬»ƒ¿…««¿
מלמעלה, הסיוע הוא שהעיקר ושוכח

ÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ ÔewÈz‰ ÔÎÏÂ¿»≈«ƒ«∆«
ÏBÚ ˙Ïa˜ CBzÓ ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»ƒ«»«

האישיים, הרצונות של «∆Ê‡Lוביטול
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿∆∆
‰˙È‰L ‰Ê ˙¯eÓz) ‰ÚÈ‚È¿ƒ»¿«∆∆»¿»

‚eÚz CBzÓ B˙„B·Ú היא ולכן ¬»ƒ«¬
תענוג  מתוך העבודה את ),מתקנת
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משה יד ויקהל

ּכח  הּנתינת ידי על מּמילא, ּבדר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּדתעׂשה,

ועֹוצם  ּכחי מּצד ׁשהיתה זה (ּתמּורת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹמלמעלה

ּגֹו'). ִָידי

יׂשראל e‰ÊÂו) ּבני עדת ּכל את מׁשה וּיקהל ¿∆ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּדהּנה  ּגֹו'. הּדברים אּלה אליהם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹוּיאמר

את  להסיר ּכׁשהּוצרכּו הּכיּפּורים, יֹום ְְְְְֳִִִֶֶַַָָלמחרת

ׁשהיה  ּכמֹו העֹולם ׁשּיהיה ולפעֹול ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָהּזּוהמא,

על  ׁשעֹולם החטא, קֹודם הּבריאה, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבתחּלת

וּיאמר  ּגֹו' מׁשה וּיקהל אז הּנה נברא, ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמיּלּואֹו

הּמלאכֹות  ל"ט על ּדקאי ּגֹו', הּדברים אּלה ְְְִֵֵֶַַַָָָּגֹו'

רז"ל  ּכדרׁשת ּדחֹול, הּדברים 51ּדעֹובדין ּדברים ְְְְְִִִִַַַַָָָָ

ׁשּנאמרּו מלאכֹות ל"ט אּלּו הּדברים, ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָאּלה

הּכּוונה  ּתכלית ּפֹועלים ידם ׁשעל מּסיני, ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹלמׁשה

הּקּב"ה  ׁשּנתאּוה העֹולמֹות, והתהּוּות ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָּבבריאת

ּבּתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו ּדהיינּו52להיֹות , ְְְְְִִִִֵַַַָָ

מּמּנּו. למּטה ׁשאין והחמרי הּגׁשמי הּזה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבעֹולם

ּבּתניא  ּכמבֹואר ּבזה, לֹומר 53והענין אפׁשר ׁשאי ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ

לעֹולמֹות  היא ּבּתחּתֹונים ּדדירה ְְִִִֶַַַַָָָָָׁשהּכּוונה

הּמאצ  ׁשּלגּבי ּבבחינת העליֹונים, הם ּגם יל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

.יתּבר ּפניו מאֹור ירידה ולהם הֹואיל ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּתחּתֹונים,

ּגיּלּוי  הּוא ׁשענינֹו האצילּות, עֹולם ְְֲִִִֶָָָּוכמֹו

ּבמדריגה 54ההעלם  הּוא ּבהעלמֹו ּובהיֹותֹו , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָ

נמׁשכים  הּגיּלּויים ּכאׁשר ׁשהרי יֹותר, ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָנעלית

לֹומר  אפׁשר אי ולכן מתמעטים, הם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָלמּטה

רק  להיֹותֹו האצילּות, ּבעֹולם היא ְְֲִִִֶַַַָָָָׁשהּכּוונה

(מ'זאל  ׁשּינּצלּו יּתכן ולא ירידה, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹּבבחינת

ּתחּתֹון  ענין ּבׁשביל יֹותר נעלה ענין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָאֹויסנּוצען)

ּבריאה  ּבעֹולמֹות היא הּתכלית אּלא ְְִִִִֶֶַַָָָָמּמּנּו.

ּגּופא  עׂשּיה יצירה ּובבריאה עׂשּיה, ְְְֲֲִִִִִִָָָָָָיצירה
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א.)51 ע, ובכ"מ.)52שבת רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא וראה )53ראה שם.

ואילך). ז ע' תשי"א המאמרים (ספר פ"דֿה תשי"א לגני באתי ד"ה ואילך. קיב ע' תרע"ח ואילך. ל ע' תרנ"ח סה"מ

א.)54 עו, משפטים א. יד, וירא א. ג, בראשית תו"א

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
Ák ˙È˙p‰ È„È ÏÚ ,‡ÏÈnÓ C¯„a ,‰NÚ˙c ÔÙB‡·e¿∆¿≈»∆¿∆∆ƒ≈»«¿≈«¿ƒ«…«

„vÓ ‰˙È‰L ‰Ê ˙¯eÓz) ‰ÏÚÓÏÓ של מוטעית ÈÁkמחשבה ƒ¿«¿»¿«∆∆»¿»ƒ«…ƒ
.('Bb È„È ÌˆBÚÂ¿∆»ƒ

e‰ÊÂ (Âהכתוב של הפנימי Èaהתוכן ˙„Ú Ïk ˙‡ ‰LÓ Ï‰˜iÂ ¿∆««¿≈…∆∆»¬«¿≈
‰l‡ Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«…∆¬≈∆≈∆
˙¯ÁÓÏ ‰p‰c .'Bb ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿ƒ≈¿»√«

eÎ¯ˆe‰Lk ,ÌÈ¯etÈk‰ ÌBÈ בני «ƒƒ¿∆¿¿
‰Ó‰ef‡ישראל  ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï¿»ƒ∆«¬»

העגל, בחטא לעולם ¿ÏBÚÙÏÂ¿ƒשירדה
‰È‰L BÓk ÌÏBÚ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»»¿∆»»
Ì„B˜ ,‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««¿ƒ»∆

,‡ËÁ‰ הדעת עץ חטא לפני «≈¿
ÌÏBÚL מלכתחילהB‡elÈÓ ÏÚ ∆»«ƒ
,‡¯·,חיסרון ללא ושלם מלא כדבר ƒ¿»

'Bb ‰LÓ Ï‰˜iÂ Ê‡ ‰p‰ƒ≈»««¿≈…∆
,'Bb ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ 'Bb ¯Ó‡iÂ«…∆≈∆«¿»ƒ

È‡˜c הוא Ë"Ïשהמכוון ÏÚ ¿»≈«
,ÏBÁc ÔÈ„·BÚc ˙BÎ‡Ïn‰ שהן «¿»¿»ƒ¿

בשבת  האסורות המלאכות ל"ט

Ï"Ê¯ ˙L¯„k51 בגמראÌÈ¯·c ƒ¿»«««¿»ƒ
el‡ ,ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ≈∆«¿»ƒ≈
e¯Ó‡pL ˙BÎ‡ÏÓ Ë"Ï¿»∆∆∆¿

ÈÈqÓ ‰LÓÏ:הגמרא (כדברי ¿…∆ƒƒ«
ישראל, בני עדת כל את משה "ויקהל

תעשה  ימים ששת הדברים, אלה

אלה  הדברים, דברים, מלאכה.

מלאכות  ותשע שלשים אלו הדברים:

רש"י: ופירש בסיני". למשה שנאמרו

תרי  משמע רבים] [לשון "דברים

חד, לרבות אחת] [אות ה' [שתיים],

הרי  ושש, שלשים בגימטריא 'אלה'

ותשע'"), Ì„Èשלשים ÏÚL ידי על ∆«»»
בל"ט  העולם עם ומגע התעסקות

אלו  ממלאים ÌÈÏÚBtמלאכות ¬ƒ
‰Âek‰ומשלימים  ˙ÈÏÎz המטרה «¿ƒ««»»

ee‰˙‰Â˙האלוקית  ˙‡È¯·aƒ¿ƒ«¿ƒ¿«
‰"aw‰ ‰e‡˙pL ,˙BÓÏBÚ‰»»∆ƒ¿«»«»»

‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï מקום ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
השכינה  והשראת אלוקות לגילוי ראוי

ÌÈBzÁza52, המדרש היינו eÈÈ‰cכדברי ‰f‰ו'תחתונים' ÌÏBÚa ««¿ƒ¿«¿»»«∆

ÔÈ‡L È¯ÓÁ‰Â ÈÓLb‰ עולם‰hÓÏ חומרי ויותר גשמי epnÓ,יותר ««¿ƒ¿«»¿ƒ∆≈¿«»ƒ∆
ומפרט. שממשיך כפי

,‰Êa ÔÈÚ‰Â,לאלוקות ל'דירה' דווקא הזה העולם B·Ók‡¯בעשיית ¿»ƒ¿»»∆«¿»
‡Èza53‡È‰ ÌÈBzÁza ‰¯È„c ‰Âek‰L ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ È‡L ¿«¿»∆ƒ∆¿»«∆««»»¿ƒ»««¿ƒƒ

Èa‚lL ,ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚÏ»»»∆¿ƒ∆¿«≈
ÏÈˆ‡n‰ עצמו ‰Ìהבורא Ìb ««¬ƒ«≈

הם  העליונים העולמות אפילו

,ÌÈBzÁz ˙ÈÁ·a לשלול ויש ƒ¿ƒ««¿ƒ
היא  הבריאה שכוונת הסברא את

בעולמות  אלוקות גילוי שיהיה

Ì‰ÏÂהעליונים, ÏÈ‡B‰ לעולמות ƒ¿»∆
עולמות  בתור מציאותם כל העליונים,

C¯a˙È.היא  ÂÈt ¯B‡Ó ‰„È¯È¿ƒ»≈»»ƒ¿»≈
BÓÎe למשל,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ¿»»¬ƒ

‡e‰ BÈÚL ובריאה מציאות לא ∆ƒ¿»
אלא  ‰‰ÌÏÚחדשה ÈelÈb54, ƒ«∆¿≈

הנעלמים  האלוקות עניני של התגלות

האצילות  מעולם שלמעלה במדרגות

B˙BÈ‰·e המתגלה האלוקי האור ƒ¿
באצילות  ‰e‡ומאיר BÓÏÚ‰a¿∆¿≈

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚È¯„Óa מכפי ¿«¿≈»«¬≈≈
ולהתגלות  להאיר שירד לאחר שהוא

האצילות, L‡k¯בעולם È¯‰L∆¬≈«¬∆
Ì‰ ‰hÓÏ ÌÈÎLÓ ÌÈÈelÈb‰«ƒƒƒ¿»ƒ¿«»≈

ÌÈËÚÓ˙Ó כפי האור למידת ביחס ƒ¿«¬ƒ
הנעלמות, גבוהות, היותר בדרגות שהם

¯LÙ‡ È‡ ÔÎÏÂ יתכן ÓBÏ¯לא ¿»≈ƒ∆¿»«
‰Âek‰L תכלית של והמטרה ∆««»»

‰‡ˆeÏÈ˙,הבריאה  ÌÏBÚa ‡È‰ƒ¿»»¬ƒ
‰„È¯È ˙ÈÁ·a ˜¯ B˙BÈ‰Ï של ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿ƒ»

ממנו, הנעלות בדרגות …¿ÏÂ‡האור
Ï‡Ê'Ó) eÏviL ÔÎzÈƒ»≈∆¿«¿¿»

ÔÚˆeÒÈB‡ וינצלו שימוש )יעשו ¿¿∆
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ עליונים אורות ƒ¿»«¬∆≈

האצילות מעולם ÏÈ·Laƒ¿ƒשלמעלה
epnÓ ÔBzÁz ÔÈÚ שהם כפי ƒ¿»«¿ƒ∆

בעולם  ומאירים מההעלם מתגלים

שמתמעטים. לאחר «∆‡l‡האצילות,
˙ÈÏÎz‰ בריאת של והכוונה המטרה ««¿ƒ

È¯··e‡‰העולמות  ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa ‡È‰ƒ»»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿ƒ»
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טו

ה'תשי"ב  ניסן, החודש מברכים החודש, פרשת ויקהל־פקודי, פרשת שבת

למּטה  ּתחּתֹון  ׁשאין והחמרי  הּגׁשמי הּזה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעֹולם

עלּיה, צֹור היא זֹו ׁשּירידה לפי והיינּו ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָמּמּנּו,

יקרא  אסּתּלק אחרא סטרא אתּכפיא ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּדכד

עלמין  ּבכּוּלהּו הּוא ּברי ׁשּנמׁש55ּדקּודׁשא , ְְְְְְְִִִֶָָָ

ּבׁשוה  עלמין ּבכּוּלהּו ׁשהּוא ּכזה ּדהיינּו56ענין , ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָ

ׁשהרי  הּוא, ּברּו סֹוף אין ּומהּות ְֲֵֵֶַַָעצמּות

לעיל, ּכּנזּכר ּבהמׁשכתם, מתמעטים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָהּגיּלּויים

ודוקא  ּבׁשוה, עלמין ּבכּוּלהּו אינם ּכן ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָואם

והמׁשכת  ּבׁשוה, עלמין ּבכּוּלהּו הּוא ְְְְְְְִֶַַַָָָָהעצמּות

ּדהיינּו אחרא, סטרא אתּכפיא ּכד היא ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָהעצמּות

הּנה  יֹותר , ּובפרטּיּות הּתחּתֹון. הּזה ְְִִִֵֵֶַַַָָָּבעֹולם

ּדֹומם  סּוגים, ארּבעה יׁש ּגּופא הּזה ְִֵֵֶַַָָָָָּבעֹולם

ּבסּוג  היא הּכּוונה ותכלית ּומדּבר, חי ְְְְִִֵֵַַַַַַָָצֹומח

ּבירידת  היא הּכּוונה ּתכלית ולכן ּדוקא. ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָהּדֹומם

יצירת  אֹופן נׁשּתּנה ׁשהרי ּדוקא, ּבּגּוף ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהּנׁשמה

הּנבראים  ׁשאר מּגּופֹות האדם ׁשּכּוּלם 57ּגּוף , ְְִִִֶַָָָָָָ

נבראּו להּנפׁש58ּבצביֹונן ּגּופם מתיחס ּכן ואם , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

ּכתיב  ּבאדם ּכן ּׁשאין מה ראּו59ׁשּבהם, ּגלמי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

רז"ל  ואמרּו ,ּגֹולם,60עיני אֹותֹו צר ׁשּבתחיּלה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

נׁשמה, ּבֹו נפח ּכ אחר ורק ּדֹומם, ְְְִֵַַַַַָָָָּבחינת

ּדדירה  הּכּוונה נׁשלמת זה ּבדֹומם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָודוקא

המׁשכת  וענין העצמּות. המׁשכת ְְְְְְִִַַַַַַַַָָָּבּתחּתֹונים,

לפי  יׂשראל, נׁשמֹות ידי על נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָהעצמּות

יׂשראל  נׁשמֹות ׁשהרי נפרדים, אינם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּנׁשמֹות

ּבמחׁשבה  הּמחׁשבה,61עלּו ּבבחינת ׁשהם , ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ

עליֹונה  הּיֹותר ּבּמדריגה הם ּגּופא ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָּובּמחׁשבה

ּבמחׁשבה  עלּו הּלׁשֹון ּדּיּוק ׁשּזהּו ועד 62ׁשּבּה, , ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טז

 16   למלל ימא  

משה טז ויקהל

יֹודע  עצמ ֹו ּובידיעת ּבהעצמּות, מּוׁשרׁשים ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשהם

הּוא  עצמֹו ׁשּבידיעת זה ּומּצד הּנׁשמֹות. ְְִִִֶֶֶַַַַָאת

ּבכל  ׁשהם, מקֹום ּבכל הּנה הּנׁשמֹות, את ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָיֹודע

ּבהם  נרּגׁש האדם, ּבגּוף  וגם ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָסדר

ולכן  אחד, ודעּתֹו ׁשהּוא עצמֹו ידיעת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָענין

על  היא זֹו והמׁשכה העצמּות. המׁשכת ְְְְֲִִַַַַַָָָָּפֹועלים

מּוׁשרׁשת  הּתֹורה ׁשּגם מּׁשּום הּתֹורה, ְְִֵֶֶֶַַַָָידי

יחּדיו, ּבאים ותֹורה נׁשמֹות וכאׁשר ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָּבהעצמּות.

האדם, ּבגּוף העצמּות את ממׁשיכים הם ְְְֲִִֵֶַַַָָָָאזי

ׁשּבעֹולם, הּגׁשמּיים הּדברים ּובכל ּדֹומם, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבחינת

ּדעֹובדין  מלאכֹות ל"ט הּדברים, אּלה ענין ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּזהּו

ּתיּקּון, צריכה אינּה עצמּה הּנׁשמה ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּדחֹול,

הּגּוף  את לברר ּכדי היא למּטה ירידתּה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָוכּוונת

ּבעֹולם  וחלקֹו הּבהמית נׁשלמת 63ונפׁש ׁשּבזה , ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

הּדברים  אּלה וזהּו ּבּתחּתֹונים. ּדדירה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּכּוונה

צווּתא  מּלׁשֹון צּוה אֹותם, לעׂשֹות הוי' צּוה ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָאׁשר

ּבּדברים  ההתעּסקּות ידי ׁשעל והיינּו, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָוחיּבּור,

ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָהּגׁשמּיים

העצמּות. עם ּומתחּברים ְְְְְִִִִִַַַָמתקּׁשרים

ההׁשּתלׁשלּות p‰Â‰ז) סדר ּכל ׁשּיסֹוד ידּוע ¿ƒ≈ְְְְִֵֶֶַַַָָ

ע  ׁשנה הּוא ּדעֹולם הענינים ׁשלׁשה ל ְְְִִַָָָָָָֹ

אּלה.64נפׁש ענינים ׁשלׁשה ּכאן נימנּו ולכן , ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ

ּבני  עדת ּכל את מׁשה וּיקהל ּׁשּכתוב מה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּדהּנה,

ּכל  את ׁשהקהיל נפׁש, ּבחינת ענין הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָיׂשראל,

האמיּתית. האחדּות לבחינת יׂשראל ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָנפׁשֹות

לפי  ּדוקא, מׁשה ׁשל ּבכחֹו הּוא זה ְְְְְִִֶֶֶַָָֹֹוענין

הראׁשֹונה  מהּׁשמיּטה הּוא למעלה 65ׁשּׁשרׁשֹו , ְְְְִִֵֶַַָָָָָ
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ובכ"מ. .17 ע' ה'ש"ת ספ"א.)63סה"מ כו שער חיים מעץ ב) (מח, פל"ז יצירה )64תניא לספר הראב"ד הקדמת ראה

תשי"ב  המאמרים (ספר זו שנה ה"א ויקח ד"ה נד. ע' פר"ת סה"מ פל"ח. הק"ש שער בינה אמרי ג). (ב, לתחילתו קרוב

ובכ"מ. ואילך). קנה (סה"מ )65ע' תרנ"ה תרל"ד, ויקהל ד"ה ואילך. ב'פו ע' פרשתנו אוה"ת וראה א. נב, שמות תו"א

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
˙eÓˆÚ‰a ÌÈL¯LeÓ ממדריגת אפילו שלמעלה האלקות, של ¿»ƒ¿»«¿

Ú„BÈהמחשבה, BÓˆÚ ˙ÚÈ„È·e הוא ברוך ‰BÓLp˙הקדוש שהן ‡˙ ƒƒ««¿≈«∆«¿»
נפרדות. ולא בעצמו ממנו ‰e‡חלק BÓˆÚ ˙ÚÈ„ÈaL ‰Ê „vÓeƒ«∆∆ƒƒ««¿

בעצמו  הוא ברוך ÌB˜Óהקדוש ÏÎa ‰p‰ ,˙BÓLp‰ ˙‡ Ú„BÈ≈«∆«¿»ƒ≈¿»»
¯„Ò ÏÎa ,Ì‰L∆≈¿»≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ שבהן הדרגות ריבוי  «ƒ¿«¿¿
עד  למעלה מלמעלה יורדות הנשמות

מטה, כפי Ì‚Âלמטה ואפילו ¿«
הן  ישראל ‰‡„Ì,שנשמות Ûe‚a¿»»»

BÓˆÚ ˙ÚÈ„È ÔÈÚ Ì‰a Lb¯ƒ¿»»∆ƒ¿«¿ƒ««¿
‡e‰L בעצמו הוא ברוך הקדוש ∆

„Á‡ BzÚ„Â נבדלת דעתו ואין ¿«¿∆»
בעצמו, ממנו כיון ÔÎÏÂונפרדת ¿»≈

בדעתו  תמיד נמצאות ישראל שנשמות

הוא, ברוך הקדוש של ומחשבתו

.˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ÌÈÏÚBt¬ƒ«¿»«»«¿
BÊ ‰ÎLÓ‰Â ישראל שנשמות ¿«¿»»

האלוקות עצמות את È‰ƒ‡ממשיכות
‰¯Bz‰ È„È ÏÚ ישראל שבני «¿≈«»

‰Bz¯‰לומדים, ÌbL ÌeMÓ כמו ƒ∆««»
ישראל  ∆∆¿L¯LeÓ˙נשמות

˙eÓˆÚ‰a.האלוקות L‡ÎÂ¯של ¿»«¿¿«¬∆
,ÂÈcÁÈ ÌÈ‡a ‰¯B˙Â ˙BÓL¿»¿»»ƒ«¿»
˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ Ì‰ ÈÊ‡¬«≈«¿ƒƒ∆
˙ÈÁa ,Ì„‡‰ Ûe‚a ˙eÓˆÚ‰»«¿¿»»»¿ƒ«

,ÌÓBc ענין עיקר לעיל, וכאמור ≈
בהמשכת  נפעל בתחתונים' 'דירה

בדומם ‰ÌÈ¯·cעצמותו ÏÎ·e¿»«¿»ƒ
e‰fL ,ÌÏBÚaL ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ∆»»∆∆

,ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ ÔÈÚ זה שבפסוק ƒ¿«≈∆«¿»ƒ
לעיל, כאמור BÎ‡ÏÓ˙נרמזו, Ë"Ï¿»

È¯‰L ,ÏBÁc ÔÈ„·BÚc¿»ƒ¿∆¬≈
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ dÓˆÚ ‰ÓLp‰«¿»»«¿»≈»¿ƒ»

d˙„È¯È ˙ÂeÎÂ ,ÔewÈz של ƒ¿«»«¿ƒ»»
למעלה  ומקורה משורשה הנשמה

עד  ירידה hÓÏ‰באלוקות שהיא ¿«»
את  לתקן כדי איננה ביותר, גדולה

הירידה  של המטרה אלא עצמה Ï·¯¯הנשמה È„k ‡È‰ ולזכך ולתקן ƒ¿≈¿»≈
ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ הגשמיים ,63‡˙ הדברים ואת ∆«¿∆∆««¬ƒ¿∆¿»»

(כמבואר  אותם ולזכך לתקן בפרט עליו ומוטל זה אדם של חלקו שהם בעולם

כללות  הם פרטיות, נשמות רבוא ששים שהם ישראל כללות "כי התניא: בספר

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

החיונית  בנפשו התלוי העולם מכללות רבוא מששים אחד חלק של החיות לו

ונפשו  גופו לצורך הזה מעולם שמשתמש במה דהיינו בעלייתה, לה' להעלותו

ושתיה  אכילה כגון ה' לעבודת החיונית

אלא  תשמישיו כלי וכל ודירה ודומיהם

הן  אלו פרטיות נשמות רבוא שששים

לששים  מתחלק שורש וכל שרשים

נשמה  הוא ניצוץ שכל ניצוצות רבוא

ג ÊaL‰אחת..."), ותיקון ופו,בבירור ∆»∆
בעולם  וחלקו הבהמית ∆∆¿ÓÏLƒ˙נפשו

.ÌÈBzÁza ‰¯È„c ‰Âek‰««»»¿ƒ»««¿ƒ
ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ e‰ÊÂ לל"ט רמז ¿∆≈∆«¿»ƒ

והמגע  העיסוק את המסמלות מלאכות

העולם  עניני ‰ÈÂ'עם ‰eˆ ¯L‡¬∆ƒ»¬»»
ÔBLlÓ ‰eˆ ,Ì˙B‡ ˙BNÚÏ«¬»ƒ»ƒ¿
ÏÚL ,eÈÈ‰Â ,¯eaÈÁÂ ‡zÂÂ«̂¿»¿ƒ¿«¿∆«

˙e˜qÚ˙‰‰ È„È העובד האדם של ¿≈«ƒ¿«¿
ה' ‰ÌÈiÓLbאת ÌÈ¯·ca לברר «¿»ƒ««¿ƒƒ

כדי  אותם BÏולתקן ˙BNÚÏ«¬
,ÌÈBzÁza ‰¯Èc C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ

ÌÈ¯aÁ˙Óe ÌÈ¯M˜˙Ó עושים ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ
וחיבור' ‰eÓˆÚ˙.'צוותא ÌÚƒ»«¿

Úe„È ‰p‰Â (Ê הסוד בתורת ¿ƒ≈»«
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk „BÒiL∆¿»≈∆«ƒ¿«¿¿
ÌÈÈÚ‰ ‰LÏL ÏÚ ‡e‰«¿…»»ƒ¿»ƒ

ÌÏBÚc המקום בחינת L‰בחינת ¿»»»
האדם,LÙ64הזמן  ÔÎÏÂבחינת ∆∆¿»≈

ÌÈÈÚ ‰LÏL Ô‡k eÓÈƒ¿»¿…»ƒ¿»ƒ
,‰l‡.ומפרט שממשיך כפי ≈∆

Ï‰˜iÂ ·Â˙kM ‰Ó ,‰p‰c¿ƒ≈«∆»««¿≈
,Ï‡¯NÈ Èa ˙„Ú Ïk ˙‡ ‰LÓ…∆∆»¬«¿≈ƒ¿»≈
,LÙ ˙ÈÁa ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿ƒ«∆∆

ÏÈ‰˜‰L וחיבר רבינו Ïkמשה ˙‡ ∆ƒ¿ƒ∆»
˙ÈÁ·Ï Ï‡¯NÈ ˙BLÙ«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«

˙e„Á‡‰ האלוקית.˙ÈzÈÓ‡‰ »«¿»¬ƒƒ
‰Ê ÔÈÚÂ בני של חיבור לפעול ¿ƒ¿»∆

האלוקות  עם BL¯MLישראל ÈÙÏ ,‡˜Âc ‰LÓ ÏL BÁÎa ‡e‰ של ¿…∆…∆«¿»¿ƒ∆»¿
רבינו  ‰¯‡BL‰משה ‰hÈÓM‰Ó ‡e‰65‰hÈÓM‰Ó ‰ÏÚÓÏ , ≈«¿ƒ»»ƒ»¿«¿»≈«¿ƒ»

.˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ eÈÈ‰c ,e‡ ÌÈ‡ˆÓ daL∆»ƒ¿»ƒ»¿«¿¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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 למלל ימא    17 

יז

ה'תשי"ב  ניסן, החודש מברכים החודש, פרשת ויקהל־פקודי, פרשת שבת

למעלה  ּדהיינּו אנּו, נמצאים ׁשּבּה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמהּׁשמיּטה

אּלה  אליהם וּיאמר ּׁשּכתּוב ּומה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמהׁשּתלׁשלּות.

ענין  הּוא ּדחֹול, עֹובדין ׁשהם ּגֹו', ְְְִִִֵֶַַָָהּדברים

הּוא  ועֹולם ּדנפׁש ׁשהחיּבּור וכיון עֹולם. ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּבחינת

הּזמן  ּבחינת ׁשנה, ידי נאמר 66על זה על הּנה , ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּגֹו' הּׁשביעי ּובּיֹום מלאכה ּתעׂשה ימים ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשׁשת

הּזמן. ּבגדר העבֹודה סדר ׁשּזהּו ׁשּבתֹון, ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבת

ּכן  יׂשראל, ּכל ּבכללּות הּוא זה ׁשענין ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָּוכׁשם

מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ּבפרטּיּות ּגם ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהּוא

אּלה. ענינים ּבׁשלׁשה ּבעבֹודתֹו לעסֹוק ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּצרי

היינּו יׂשראל, ּבני עדת ּכל את מׁשה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוּיקהל

עניניו  ּכל את ּולהקהיל לאסֹוף ְְְֱִִִֶֶֶַָָָָׁשּצרי

מׁשה 67המפּוּזרים  ׁשל ּבכחֹו הּוא זה וענין , ְְְְִִֶֶֶַָָֹֹ

אמרּו זה ׁשעל  מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבכל

היא,68רז"ל  זּוטרתא מיּלתא מׁשה לגּבי אין ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

ואחד  אחד ׁשּבכל מׁשה ּבחינת על ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּדקאי

הוי'69מּיׂשראל  צּוה אׁשר הּדברים אּלה וענין . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּדחֹול  ּבעֹובדין העסק על קאי אֹותם ְְֲִֵֵֶַַָָָָלעׂשֹות

ּדהיינּו וחיּבּור, צווּתא מּלׁשֹון ּדצּוה ְְְְְְְִִִֶַַָָּבאֹופן

ׁשּזֹוהי  אלקּות, עם הּגׁשמּיים עניניו את ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹלחּבר

הּוא  זה וכל ּבּגּוף. הּנׁשמה ירידת ּכּוונת ְְְְִִֶַַַַַַָָָָּתכלית

ימים  ׁשׁשת ענין ׁשּזהּו ּבּזמן, העבֹודה ידי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל

ׁשּבת  לבחינת ּבאים זה ידי ׁשעל מלאכה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתעׂשה

ּכי, הּמׁשּכן, למלאכת ׁשּבת ענין וסמ ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשּבתֹון.
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קכד). ע' תש"כ (סה"מ תש"כ פקודי אלה ד"ה ואילך). קלט ע' תרנ"ה ואילך. קמז ע' סה"מ )66תרל"ד שם. בינה אמרי

ובכ"מ. נז. ע' שם קצת)67פר"ת ב.)68.(l"end)חסר לג, רפמ"ב.)69ברכות תניא

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
הזקן: לאדמו"ר אור' ב'תורה וכמבואר

כן  גם הי' ולפניה שניה שמיטה הוא העולם שזה התמונה... בספר "איתא

ממדת  הוא דעכשיו... והשמיטה החסד, ממדת נמשכת שהיתה אחת שמיטה

ראשון  בית חורבן בה שהי' דהיינו כו'. ורעים וקשים חזקים דרכיה ולכן הפחד

הראשונה  בשמיטה משא"כ כו'. ושני

העבודה  היתה חסד ממדת שהיתה

באופן  הי' התורה וגם אחר באופן

ואחריו  התמונה ספר דעת כך אחר...

מזה  לדון האחרונים המקובלים נמשכו

שמיטות  חמש עוד להיות שמוכרח

ז' להיות צריך כי זו שמיטה אחר

אבל  עליונות... מדות ז' כנגד שמיטות

שלמדו  במה זה על פליג האריז"ל

וגם  שמיטות ה' עוד להיות שצריך

שמיטה  הוא הזה שעולם מה בענין

כן. גםֿכן ליה דסבירא היות עם שניה

בראשית  בבי"ת התורה פתחה ולכן

ועכשיו  א' שמיטה היתה שכבר לומר

האריז"ל  פי' אבל שני'. שמיטה היא

גשמי  עולם שהיה לומר הכונה דאין

וארץ  שמים עם דעכשיו הזה עולם כמו

זה  כי מדבר חי צומח ודומם גשמיים

לבד, דוקא זו בשמיטה רק הי' לא

הוא  זו לפני שהיתה השמיטה וענין

שמיטה  וענין התהו... עולם ענין

והנה  התקון... עולם ענין הוא דעכשיו

דהיינו  הראשונה משמיטה נשמות שתי

התיקון  עולם שלפני התהו עולם מבחי'

שניה  לשמיטה למטה ונמשכו ירדו

ומשה, חנוך והם התיקון, בחינת שהוא

את  חנוך ויתהלך כתיב דבחנוך

את  התהלך שכבר לומר האלקים,

כתיב  במשה וכן הא' בשמטה האלקים

משמיטה  דהיינו משיתיהו, המים מן

לשמיטה  משיתהו ומשם מים. הנקרא חסד מבחינת היתה שהיא ראשונה

שרשם  הם כי העולמות לתקן כדי הוא השמיטה לזו ירידתם ועיקר כו' דעכשיו

ששם  דהיינו זו דשמיטה נשמות מבחינת למעלה היותם יען מאד גבוהים

ונחנו  במשה נאמר ולכן זו בשמיטה נמצא מאשר יותר הרבה הביטול נמצא

כו'...". מאד ענו משה והאיש מה.

ÔÈ„·BÚ Ì‰L ,'Bb ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ ·e˙kM ‰Óe«∆»«…∆¬≈∆≈∆«¿»ƒ∆≈»ƒ
ÌÏBÚÂ LÙc ¯eaÈÁ‰L ÔÂÈÎÂ .ÌÏBÚ ˙ÈÁa ÔÈÚ ‡e‰ ,ÏBÁc¿ƒ¿«¿ƒ«»¿≈»∆«ƒ¿∆∆¿»

ÔÓf‰ ˙ÈÁa ,‰L È„È ÏÚ ‡e‰66˙LL ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ ‰p‰ , «¿≈»»¿ƒ««¿«ƒ≈«∆∆¡«≈∆
e‰fL ,ÔB˙aL ˙aL 'Bb ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ‰Î‡ÏÓ ‰NÚz ÌÈÓÈ»ƒ≈»∆¿»»««¿ƒƒ«««»∆∆

‰„B·Ú‰ ¯„Ò'ה עבודת ‰ÔÓf.של ¯„‚a ≈∆»¬»¿∆∆«¿«
˙eÏÏÎa ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚL ÌLÎeÏ‡¯NÈ Ïk מדבר בכך שהרי ¿≈∆ƒ¿»∆ƒ¿»»ƒ¿»≈

בני  עדת כל את משה 'ויקהל הכתוב

eiË¯Ùa˙ישראל', Ìb ‡e‰ Ôk≈«ƒ¿»ƒ
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

B˙„B·Úaבפרט, ˜BÒÚÏ CÈ¯vL∆»ƒ«¬«¬»
‰l‡ ÌÈÈÚ ‰LÏLa שלוש של ƒ¿…»ƒ¿»ƒ≈∆

כפי  נפש, שנה עולם הבחינות

ומפרט. שממשיך

הראשון, ‡˙הענין ‰LÓ Ï‰˜iÂ««¿≈…∆∆
eÈÈ‰ ,Ï‡¯NÈ Èa ˙„Ú Ïk»¬«¿≈ƒ¿»≈«¿
˙‡ ÏÈ‰˜‰Ïe ÛBÒ‡Ï CÈ¯vL∆»ƒ∆¡¿«¿ƒ∆

ÌÈ¯feÙÓ‰ ÂÈÈÚ Ïk67ÔÈÚÂ , »ƒ¿»»«¿»ƒ¿ƒ¿»
וחיבור ÏL'הקהל' BÁÎa ‡e‰ ‰Ê∆¿…∆

Á‡Â„בחינת  „Á‡ ÏÎaL ‰LÓ…∆∆¿»∆»¿∆»
e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆«∆»¿

Ï"Ê¯68 על לשאלה במענה בגמרא, ««
כי  מעמך שואל אלקיך ה' 'מה הכתוב

קטן, דבר היא ה' יראת וכי ליראה', אם

היא  LÓ‰כן ‡ÔÈוהתשובה Èa‚Ï ƒ¿«≈…∆
,‡È‰ ‡˙¯ËeÊ ‡˙lÈÓ ואף ƒ¿»¿»»ƒ

והכוונה  מעמך' 'שואל נאמר שבכתוב

פלא זה אין מישראל, אחד ≈«¿È‡˜cלכל
שהכוונה  LÓ‰כיון ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ«…∆

„Á‡Â „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»¿∆»
Ï‡¯NiÓ69. ƒƒ¿»≈

השני, ‰ÌÈ¯·cוהענין ‰l‡ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«≈∆«¿»ƒ
Ì˙B‡ ˙BNÚÏ 'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡¬∆ƒ»¬»»«¬»

È‡˜ מכווןÔÈ„·BÚa ˜ÒÚ‰ ÏÚ »≈«»≈∆¿»ƒ
ÔBLlÓ ‰eˆc ÔÙB‡a ÏBÁc¿¿∆¿ƒ»ƒ¿

,¯eaÈÁÂ ‡zÂÂˆ,לעיל כנזכר «¿»¿ƒ
ÂÈÈÚ ˙‡ ¯aÁÏ eÈÈ‰c¿«¿¿«≈∆ƒ¿»»

,˙e˜Ï‡ ÌÚ ÌÈiÓLb‰ השראת בהם ותהיה אותם ויתקן שיברר ידי על ««¿ƒƒƒ¡…
בגלוי Ûebaהשכינה ‰ÓLp‰ ˙„È¯È ˙Âek ˙ÈÏÎz È‰BfL להביא ∆ƒ«¿ƒ«»«¿ƒ««¿»»«

הגשמית. המציאות בתוך אלוקות לגילוי

השלישי, ÔÈÚוהענין e‰fL ,ÔÓfa ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¿≈»¬»«¿«∆∆ƒ¿«
‰Ê È„È ÏÚL ,‰Î‡ÏÓ ‰NÚz ÌÈÓÈ ˙LL כדבעי עבודה ידי על ≈∆»ƒ≈»∆¿»»∆«¿≈∆

המעשה  ימי ÔÈÚבששת CÓÒÂ .ÔB˙aL ˙aL ˙ÈÁ·Ï ÌÈ‡a»ƒƒ¿ƒ««»«»¿»«ƒ¿«
ÏÈÚÏ ˙¯kÊp‰ ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ ,Èk ,ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓÏ ˙aL«»ƒ¿∆∆«ƒ¿»ƒ«¿≈»¬»«ƒ¿∆∆¿≈
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משה יח ויקהל

ּבית  ּבנין יהיה לעיל הּנזּכרת העבֹודה ידי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעל

ּבימינּו. ּבמהרה הּׁשליׁשי, ְְְְִִִִֵֵַַָָָהּמקּדׁש

1

2

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
(עולם  האמורים הענינים שלושת בכל

שנה  הגשמיים, בדברים אלוקות גילוי –

ימים, ששת של הזמן בגדרי עבודה –

האלוקות) עם חיבור לפעול – נפש

Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈa ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿»
.eÈÓÈa ‰¯‰Óa ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒƒ¿≈»¿»≈

1

2

3

4

5

6

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ט אד"ר, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת

שמים מוה"ר אברהם מנחם מענדל שי'

שלום וברכה!

נמסר לי בקשתו לברכת רפואה לאחד מתלמידיו... שי' כן ידיעתו השני' אשר הי' הנתוח 
והכל בסדר ויה"ר מהשי"ת אשר כשם שמבשר מתוצאות הטובות בגשמיות כן יבשר מתוצאות 

הטובות ברוחניות היינו שתלמידיו בריאים כדבעי ברוחניות.

וכיון שאצל איש הישראלי הגשמיות והרוחניות ביחד ילכו הנה אפ"ל ע"ד הצחות נשען 
על מ"ש רבינו הזקן באגה"ת פ"ג אשר בדורותנו אלה אינם בריאים כמו שהי' בדורות הראשונים 
ובמילא ריבוי הצומות מזיק שאפשר שיבוא עי"ז לחולי או מיחוש ח"ו, הנה עד"ז הוא גם בנוגע 
לרפואת הנפש שאם בדורות הראשונים אפשר הי' להסתפק בהסדר דסיגופים ברוחניות היינו עניני 
מוסר המשפילים את האדם ומצערים אותו כו' וכו' הנה בדורותינו אלה יוכל לבוא עי"ז לידי חולי 
או מיחוש ברוחניות, היינו שיפול ברוחו ביותר או שיעשה למיואש ח"ו או שהגוף ונה"ב ויצה"ר 
ימרדו נגד ההשפלה, ולכן מוכרח לאחוז בהדרך שהורה הבעש"ט דעזב תעזוב עמו, אשר מתחילים 
האדם  של  שלוחו  ובמילא  אחד  וחכ'  הוא  כי  ממש  ממעל  אלקה  חלק  היא  שהנשמה  בהסברה 
העליון כמותו )עיין לקו"ת ריש פ' ויקרא בזה( וניתנו לאדם כחות נעלים ביותר לא רק להתגבר 
על המכשולים אלא גם להאיר בתוספת אור את נפשו וגופו וחלקו שבעולם ולעשות כלים לאלקות 
מתוך שמחה, ובמילא חבל על זמנו הכחות שאינו משתמש בהם, שהסיבה לזה הוא שפלות גופו כו' 

וכו' ושמחה פורץ גדר אפילו הגדרים דגופו ונפשו הבהמית.

ומה נפלא הדיוק שנפסק להלכה ברמ"א שו"ע או"ח סי' צ"ח סוף סעיף א' וז"ל, ויחשוב 
קודם התפלה מרוממות האל יתעלה )ורק אח"כ הוא( ובשפלות האדם, והרי ידוע דגם סדר הדברים 
שבתורה, תורה היא, ואם עליו מוטל להמשיך סדר הנ"ל בתלמידיו עאכו"כ שאצלו צריכים להיות 
ענינים אלו טופח ע"מ להטפיח ואין לך דבר העומד בפני הרצון אפילו כשנצרכים לשנות הרגילות 

שכבר נעשה טבע.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.
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יט

zgiy .c"qa.a"iyz'd ,oqip g"dan ,ycegd 't ,icewtÎldwie t"y
מוגה  בלתי

גו'.‡. משה ויקהל ד "ה מאמר ואמר לנגן צוה  שליט "א אדמו"ר  כ"ק

***

תאכלו"2החודש 1בפרשת ·. מצות ימים "שבעת מצה: אכילת מצות גם נאמרה –3.

מדאורייתא : היא הזה בזמן שגם  בכך מיוחדת  זו שמצוה  – ובהקדמה

כללי  בחג4באופן עיקריים ענינים שלשה ישנם ומרור – מצה, פסח, קיום 5הפסח: – הזה ובזמן .
שפתינו" פרים "ונשלמה ע"י אלא אינו פסח מצות 6מצות ואילו מדרבנן, רק היא – מרור אכילת מצות .

היא מצה .ziixe`cn7`אכילת

ענינים:‚. בשני הוא – למצה חמץ בין החילוק

ברוחניות: הדבר ומשמעות שהיא. כמות העיסה נשארת – במצה ואילו העיסה, מתנשאת – בחמץ (א)
ביטול  – מצה והתנשאות. ישות – .8חמץ

זה "לחםxwirומטעם הוא "מצה iperהמצה גם לאכול מותר הפסח שבחג אע"פ [שלכן, דוקא "
dxiyr["עוני ב"לחם אלא מצה אכילת מצות י"ח לצאת אפשר אי מ"מ הוא 9", מצה של שענינה לפי –
lehiaב"לחם יותר מתבטא זה ודבר .iper"10(כנ"ל),

עוני" "לחם היתה – במצרים ישראל בני שאכלו המצה שגם להוסיף , .11ויש

והתיבה  ה"א באות היא "מצה" שהתיבה אלא, זהות, מאותיות מורכבות ו"חמץ" "מצה" התיבות (ב)
חי"ת  באות היא .12"חמץ"

בזה: והענין

חי"ת: לאות דומה ה"א הוא אות ביניהן ההבדל מלמטה. ופתוחות קוין משלשה מורכבות שתיהן
הצדדים שלשת בכל סתומה חי"ת שהאות להixnblבכך, יש ה"א האות ואילו ,gzt.מלמעלה

" משמעותו: – האותיות) (שבשתי מלמטה uaexהפתח z`hg gztl"13– הצדדים מכל הסתימות .
משמעותה, – חי"ת מקוםly`באות באות d`ivilקיימת – מלמעלה הפתח רובץ". חטאת מ"לפתח

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

שליט"א 1) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה סוס"ח) (עד זו שיחה
זו  במהדורא ואילך. 129 ע' ח"א בלקו"ש ונדפסה (באידית),

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו
ה 2) ביום יומין"שקורין  כולהו מתברכין ש"מיני' זה, ש"ק

היותו  על (נוסף ניסן ר"ח גם כולל א), פח, ב. סג, זח"ב (ראה
לקו"ת mikxanשבת (ראה החודש ימי כל את הכולל ניסן) ר"ח

בלתי  (מרשימה הפסח חג שעיקרו ובכ"מ), אֿב. נח, ר"ה דרושי
מוגה).
טו.3) יב, בא
לח 4) חוברת "רשימות" ואילך. 542 ע' ח"ב לקו"ש גם ראה

ואילך. 17 ע'
(במשנה).5) ע"ב ריש קטז, פסחים ראה

ואילך.6) 36 ע' חל"ב לקו"ש בארוכה וראה ג. יד, הושע
סט"ו.7) סתע"ה או"ח אדה"ז שו"ע וש"נ. א. קכ, פסחים
ובכ"מ.8) ד. יד, שה"ש ג. יג, צו לקו"ת ראה
תסב.9) ר"ס ס"ד. סתנ"ד שם אדה"ז שו"ע

בהוספות 10) שם ב). צ, ג. (פט, פרשתנו סוף תו"א עיין
.124 ס"ע חט"ז לקו"ש וראה ב). קטז, ד. קטו, ואילך. ג (קיד,

וש"נ.
(11– בזה השקו"ט וראה ג. טז, ראה עה"פ רמב"ן ראה

וש"נ. ובהערות. ,122 ע' שם לקו"ש
צו 12) לקו"ת ג. כא, ויצא בתו"א הובא א. רנב, זח"ג  ראה

ובכ"מ. ב. יד,
ז.13) ד, בראשית

 התוועדויות 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כ

 20   פנההעיהדהנ 

ה'תשי"ב.כ ניסן, מבה"ח החודש, פ' ויקהל־פקודי, ש"פ שיחת

פתח לו יש אעפ"כ, אבל רובץ", חטאת "לפתח של במצב אמנם נמצא שהאדם משמעותו, – dlrnlה"א
יכול ידו שעל –z`vl תשובה ולעשות .14ממצבו

פתח הוא ה"א) (באות למעלה שהפתח רז"ל ohwואע"פ אמרו הרי – לי15ביותר ly"פתחו ecegk
hgnע"י שכן, אולם", של כפתחו לכם אפתח "ואני – ועי"ז ,"cg` daeyz xedxd האדם להשתנות יכול

גמור  לצדיק גמור מרשע – אחד ברגע –16.

בזה:„. זה תלויים – למצה חמץ בין האמורים חילוקים שני

בבחינת הוא האדם אודות lehiaכאשר חושב ה"ה – ח"ו חטא, אם אפילו הרי, המצה), (שזהו"ע
daeyz ziiyrבבחינת הוא האדם כאשר אבל ה"א); דאות ze`ypzde(שזהו"ע zeyi– החמץ) (שזהו"ע

epi`.(חי"ת אות של לתוכנה (בהתאם תשובה עשיית אודות חושב

בטל, הוא האדם שכאשר לפי – הדבר מאכן `epiוטעם צו ניט זוכט ("ער עצמו את להצדיק ַמשתדל
חשבון עושה ה"ה ובמילא גערעכט"), באופן wcvזיך אינה שהנהגתו לדעת נוכח וכאשר מעשיו, מכל

תשובה; עושה – הראוי

חשבונות האדם מוצא – וההתנשאות הגאוה מהרגש כתוצאה זאת, הנהגותיו wicvdlלעומת כל .17את

כן:‰. על יתר

בעיני  צודק להשאר שרוצה (כיון לכך תירוץ הוא מוצא רצוי בלתי דבר שעשה שלאחרי בלבד זו לא
שגם מזה, יתירה אלא עצמו dligzklעצמו), את לכפות הוא צריך שבשבילה מצוה קיום לידי כשמגיע ,

חשבונות  הוא מוצא והתנשאותו, גאותו הרגש בגלל הנה טאן"), בויג א זיך דארף שלא ("ער וטעמים ַַָ
לקיימה. יצטרך

המצות  כללות היא שצדקה וכיון הצדקה, במצות – לדבר המצוות:18דוגמא לכל ביחס גם ממנה יובן

אלקיכם  אם עקיבא: ר' את הרשע טורנוסרופוס ש"שאל הטענה את טוען ה"ה – עני שרואה בשעה
מפרנסם" אינו מה מפני הוא עניים ?19אוהב

לזולתו: וביחס לעצמו ביחס – זו בטענה פרטים ושני

משום  אליו בא ברשותו הנמצא הרכוש שכל בנפשו, חשבון עושה ה"ה – והתנשאותו גאותו בגלל
elשזה ribnלו מגיע ואדרבה, ,xzei!?לאחרים מזה ליתן אפשר כיצד – טוען ה"ה – שכן וכיון מכך;

דעתו  על יפה מתקבל – הזולת של מציאותו את ניט") ("דערלאזט סובלת אינה עצמו שישות ָוכיון
שזולתו געשמאק"), גאר אים ביי אּפ זיך שהזולת `epi("לייגט לכך שהסיבה אצלו ומובן אליו, דומה ַָָ
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ב.14) כט, מנחות ראה
אדמו"ר 15) כ"ק בהערת בהנסמן וראה [ב]. ב פ"ה, שהש"ר

.17 הערה 191 ע' ח"א בלקו"ש שליט"א
האשה 16) את שהמקדש – ב) מט, (קידושין בגמרא כדאיתא

(וי"ג  צדיק שאני מנת "צדיק*"על :xenb גמור רשע אפילו ,("
מו  ומזה בדעתו", תשובה הרהר שמא הרהור מקודשת, שע"י בן,

ואילך) סע"א קכט, (זח"א הידוע ובלשון אחד, ברגע תשובה
חדא ביומא חדא cg`"בשעתא `rbxa,לומר [ויש – "

"מיט  אחת, תפנית  שע"י כלומר, הפנה, מלשון גם הוא ש"שעתא"
xrw oii` גמור לצדיק גמור מרשע להשתנות האדם יכול – ["

סוס"ז). לקמן גם (וראה

שמקודשת ה"ה.wtqnוהטעם פ"ח אישות הל ' (רמב"ם
" הספק בגלל אלא אינו – סל"א) סל"ח אה"ע הרהר ny`טושו"ע

כיון  שם), וטושו"ע ברמב"ם ועד"ז שם. (קידושין בדעתו" תשובה
ע"ב). ריש נד, (פסחים חבירו" של בלבו מה יודע אדם ש"אין

אם היאi`ceאבל, הרי תשובה, (מרשימה i`ceהרהר מקודשת
מוגה). בלתי

לך 17) לך ד"ה טוֿטז. מאמר ומעין בקונטרס בכ"ז ראה
ואילך). 52 ע' תש"ב (סה"מ ואילך פ"ג תש"ב

פל"ז 18) תניא וראה ה"א). (פ"א פאה ירושלמי א. ט, ב"ב
ב). (מח,

א.19) יו"ד, ב"ב

*(a"iwq rexf xe`.z"ewla d"ke`) mixac t"x,(a.d) `"t `ipz d`xe,(`.
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כא

ה'תשי"ב. ניסן, מבה"ח החודש, פ' ויקהל־פקודי, ש"פ שיחת

בגלל היא עני מכיוןly`הוא חושב: ה"ה ובמילא פרנסה; לו אכן d"awdyמגיעה שהצדק כפי – רוצה
יעשה עני, יהי' שהלה – כסף?!...ed`דורש... לו ליתן לכך, בניגוד

אזי: – בטל הוא כאשר משא"כ

ודן בנפשו חשבון עושה envr(א) z` ליתן אותו מביא זה וחשבון מזולתו, יותר הוא טוב אמנם אם
וכמ"ש  שה"20צדקה, עשית", אתה ביעקב וצדקה מביאו htyn"משפט עצמו על עושה שהאדם "

ל"צדקה".

שיש  העובדא הרי, רח"ל, עונש, מחמת נעשה זולתו אצל הפרנסה חסרון אם שאפילו ומבין, el(ב)
כמו הם שבנ"י לומר, אותו מכריחה – רצוי הבלתי ומצבו מעמדו על הבט מבלי – לגבי mipaפרנסה

מאד  מרוצה עצמו המלך הרי – טובה לו גומל המלך של ואוהבו בנו, את מעניש המלך וכאשר הקב"ה,
הנ"ל) טרונוסרופוס טענת (על עקיבא ר' כתשובת .19מכך,

המצוות. בכל הוא כמו"כ – הצדקה במצות שהוא וכשם

.Â והתנשאותו גאותו הרגש שבגלל לכך שהנהגתו נוסף שיוכיח חשבון דבר, כל לגבי מחפש ה"ה
איפוא  ונאלץ מעשיו על תירוץ למצוא אופן בשום מסוגל שאינו בשעה אפילו מזה, יתירה הרי כדבעי,

זאת, בכל הוא, מוצא – הדרוש כפי מתנהג שאינו zepeyלהודות zeaiq ה"ה ובמילא כך, לידי שהביאוהו
זיך")!...wcevנשאר ביי גערעכט אלץ ער ("בלייבט עצמו בעיני

שונות: טענות טוען הוא

כאש" בוער ש"יצרו היצה"ר, מצד שזהו – טוען ה"ה אחד דבר אומרת 21לגבי עצמה הגמרא .22–
ניצח  לא מדוע ממנו, לתבוע איפוא, יתכן, לא היצה"ר; את שברא כך על מתחרט שהקב"ה – הוא טוען

`ed"לחטוא לו גרם ש"מקומו – טוען ה"ה שני דבר לגבי היצה"ר !... הלאה.21את וכן

בתניא  הנזכרים החשבונות זכות21כל ללמד צריך ידם zlefdשעל lrלגבי בהם משתמש –envr...
אזוי". איז ער אז שיין גאנץ נאך "איז – מצוי הוא בהן הנסיבות שלאור בדעתו, שחושב אלא עוד, ַַַָולא

וואס"!... ווייס ווער געווען "וואלט במקומו אחר ָָמישהו

כן: על יתר

שהנהגתו יודע הוא כאשר daehאפילו dpi`לו אין שגם אלא עוד, ולא ,zeaiq– בהן אותה לזקוף
אהבה" תכסה פשעים כל "על זאת, :23בכל

חז"ל  כמאמר – הוא "פשעים" הלשון לו 24דיוק אין כאשר אפילו כלומר, המרדים". אלו "פשעים :
שהוא יודע עצמו הוא שכן, מעשיו, את להצדיק  תירוץ פשעיםcxenכל כל "על מ"מ, – dqkz(רח"ל)

dad`ובמילא אופן, בשום יכול אינו – שקר של בטענות אפילו הפשעים, את לבטל ."dqknאותםzad`a
envr...!("אליין זיך צו ליבשאפט ַַ("זיין

.Ê:למצה חמץ בין החילוק וזהו

מלמטה, שפתוחה חי"ת מאות מורכבת "חמץ" – מכך וכתוצאה עצמית, התנשאות על מורה – חמץ
התנשאות: מצד כי, תשובה. לעשות פתח לו שאין  צד, מכל  היא סתומה ולאידך, רובץ", חטאת "לפתח
הנהגתו. על ותירוצים סיבות מוצא הוא (ב) טובה. הנהגה היא שאדרבה – הנהגתו את מצדיק ה"ה (א)

)– שבהם השווה הצד אהבה". תכסה פשעים כל "על תשובה.epi`yג) עושה
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וש"נ.20) .90 ע' תרפ"ט סה"מ וראה ד. צט, תהלים
פ"ל.21) תניא ראה
ב.22) נב, סוכה

יב.23) יו"ד, משלי
ב.24) לו, יומא
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ה'תשי"ב.כב ניסן, מבה"ח החודש, פ' ויקהל־פקודי, ש"פ שיחת

הביטול: מצד כי, למעלה, שפתוחה ה"א באות היא "מצה" – מכך וכתוצאה ביטול, על מורה – מצה
המצב  את רואה וכאשר (ג) הנהגתו. על ותירוצים סיבות מוצא אינו (ב) הנהגתו. את מצדיק אינו (א)

נעשה – נמצא הוא שבו מכך.xeayהלאֿטוב

מהר"ש  אדמו"ר שאמר כפי ה"ז – ("צעבראכנקייט") שברוןֿלב של במצב אידישער 25וכשנמצא "א : ַָ
איז d`lirקרעכץ daeyz,ובמילא ,"drya"קער איין "מיט הפנה, מלשון "שעה" נעשה26אחת, –wicv

xenb.

.Á בירושלמי שמצינו מה לבאר יש .27עפ"ז מנין אחת חסר ארבעים מלאכות "אבות הדבר : זה .
אלא כאן כתיב בין .28הדברים `dlאין דרשין רבנן מתמנעין לא תמניא, ח' תלתין, למ"ד חד, אל"ף .

ל"ט" שהן נמצא מתחלפין, אחה"ע ("דאותיות לחי"ת" שאותיות 29ה"א אמת הן קשה: דלכאורה – (
בענין  חי"ת אות בתור "אלה") (של ה"א אות לדרוש אפשר כיצד אבל, בזו, זו מתחלפות משותף ממוצא

?xtqnשל

בזה: הביאור לומר יש הנ"ל וע"פ 

של המלאכות עצםmlerdל"ט מצד הרי –ozeedzde oz`ixaשל ענין שע"י z"igהן אלא, כנ"ל. ,
ד" מלאכות`dlהעבודה ("אלה") דל"ט (שזהו"ע .okyndהדברים () ּתעשה ימים ששת .`linn jxca30( ֵֶָ

אות העולם מלאכות מל"ט עושים – גו'" .d"`מלאכה

שהיו כפי המלאכות ל"ט – הדברים" ד"אלה העבודה אודות מדובר שבו בהפסוק okynaולפיכך,
ה" באות "אלה" נאמר – לה"א) החי"ת את מהפכים ידו .31א (שעל

***

.Ë סיפר אדמו"ר מו"ח שיום 32כ"ק – נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו, של הנהגתו אודות
השחר. ברכות באמירת – זה בשבוע חל ניסן) (ב' שלו ההילולא

הוא – כיצד לשמוע רגיל הי' אבל, אני", "מודה אביו אומר כיצד שמע לא שמעולם אמר, הרבי
השחר  ברכות .33אומר

בחלון. להסתכל נוהג הי' (ב) אבנט. חוגר נ"ע הרבי הי' לא (א) השחר: ברכות אמירת שבעת וסיפר

.È:האדם בעבודת הענין וביאור

ישראל" אלקיך לקראת "הכון – ענינה אבנט כשמתפלל"34חגירת חלציו לאזור "צריך שלכן כיון 35, ,
צ"ל ישראל") אלקיך ("לקראת התפלה האדם.dpkdשקודם של ("הכון")

ברכות  אמירת משינתו אבל בקומו תיכף להיותה ד"נשמה 36השחר, ומצב במעמד העבודה, קודם ,
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(נעתק 25) תקנא ס"ע ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
תמוז). ג יום" ב"היום

ס"ע 26) תרצ"ג סה"מ ד. סג, א. סא, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
קד. ע' ח"ג ב. שצו, ח"ב קונטרסים סה"מ תקמא.

ה"ב.27) פ"ז שבת
(ויקהל).28) פרשתנו ריש
שם.29) העדה קרבן
מנחם 30) (תורת בההתוועדות שנאמר בהמאמר בארוכה ראה

ואילך. 187 ע' ח"א לקו"ש ואילך). 68 ע' ח"ה התוועדויות –
הפסוק 31) את שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר השיחה באמצע

דרכי", דרכיכם ולא מחשבותיכם מחשבותי לא "כי ח) נה, (ישעי'

ש"לא  בגלל היא דרכי" דרכיכם ש"לא לכך שהסיבה וביאר,
) ההמשך חסר – מחשבותיכם" ).l"endמחשבותי

(מ"32) תיז ע' היומן רשימת – מנחם תורת lilw"yראה
a"yz g"dt.(שנים עשר לפני – "

(33.103 ע' תש"ג סה"ש גם ראה
רע"א.34) יו"ד, שבת יב. ד, עמוס
בטושו"ע 35) להלכה הובא טריחותא). (ד"ה שם שבת תוס'

הטושו"ע  נו"כ ראה – בזה (השקו"ט ס"ב סצ"א או"ח ואדה"ז
שם).

ואילך.36) ה"ג פ"ז תפלה הל' רמב"ם ב. ס, ברכות ראה
(ס"ב). רסמ"ו או"ח (ואדה"ז) טושו"ע
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כג

ה'תשי"ב. ניסן, מבה"ח החודש, פ' ויקהל־פקודי, ש"פ שיחת

כלל 37באפו" הכנה ללא – זה ומצב במעמד גם ואעפ"כ אבנט, דחגירת ההכנה ללא גם ה"ה – בלבד
השחר! ברכות לומר ביכלתו –

c"re"'כו אני "מודה דאמירת הענין cineתוכן skiz משנתו מוקדמות.38כשניעור הכנות שום ללא ,
נט"י  לפני גם להיות יכולה כו'" אני "מודה שאמירת ה"מודה 38אלא, על שולט אינו הטומאה שרוח כיון ,

יהודי  של דוקא 39אני" נט"י לאחרי צ"ל השחר ברכות אמירת משא"כ לאמרן 40, אפשר נט"י, לאחרי אבל ;
נוספות. הכנות ללא

הכין  לא שעדיין כך על הבט מבלי אשר – יהודי של המיוחדת מעלתו ביטוי לידי באה זה ובענין
שהרי השם, לעבודת כלל עצמו שלאף")...dzrÎdfאת פון אויפגעשטאנען ערשט איז ("ער משינתו ַָניעור

לטומאה  שייכות לו אין וכבר ידיו את שנטל לאחרי מ"מ, (כאמור), בלבד באפו" "נשמה אלא לו ואין
השחר! ברכות ומיד תיכף לברך ובאפשריותו בכחו יש –

בזה: ענין ועוד

ד"להפסיק  בהענין גם שלימות ניתוסף אבנט חגירת (ראשו 41ע"י שהוא 42בין כפי לערוה". ו)לבו
(שבבחינת  וחומריים גשמיים ענינים ובין והלב המוח בין והפירוד ההפסק שנעשה היינו, האדם, בעבודת

לעיל  כמדובר ד"יגיע43ערוה), באופן להיות צריכה עוה"ז בעניני האדם ואילו jitk"44שהתעסקות בלבד,
ורוחניים. נעלים בענינים שקועים צ"ל ולבו מוחו

אצלו שחסרה ומצב במעמד שגם שקועים zenilyונמצא, ולבו שמוחו לערוה, לבו שבין ההפסק
"יגיע בבחינת וחומריים, גשמיים לברך jy`xבענינים בכחו יש אז גם הנה – בלבד) כפיך" "יגיע (ולא "

השחר! ברכות

.‡Èנ"ע הרבי של במנהגו המודגש – יותר עוד גדול oelgaוחידוש lkzqdl ברכות אמירת בעת
השחר:

הרי  ס"י), (כנ"ל מצדו הכנות כל ללא השחר ברכות את לברך מישראל כאו"א של שבכחו לכך נוסף
בכ"מ  כמבואר – בו ולהסתכל חלון לפתוח אפילו ובאפשריותו ביכלתו שיש מזה, הענין 45יתירה תוכן

יונים" "עיניך בחינת .47וכו'46דהסתכלות,

כיון  – אדמו"ר מו"ח כ"ק יחידו בנו אל הנ"ל מנהגים מסר נ"ע שהרבי הטעם לבאר יש ועפ"ז
כללית והוראה לימוד ישנו אלה אשרe`kl"`שבמנהגים כאשר lkaמישראל, אפילו שיהי', ומצב מעמד

ובאפשריותו  בכחו יש – ראשך" "יגיע בבחינת שנמצא אלא עוד, ולא בלבד, באפו" "נשמה אלא לו אין
עם  ולהתקשר פענצטער"), א ("עפענען חלון לפתוח וואנט"), די ("דורכשּפארן הכותל את ַַַלשבור

הקב"ה.

$

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ד.37) עט, פינחס לקו"ת א. יד, ברכות וראה כב. ב, ישעי'
ואילך). א תתרכ, ו) (כרך בראשית (אוה"ת לג"פ ללקו"ת הקדמה

ובכ"מ. רלז. ע' אלול סה"מ מנחם תורת
אדה"ז 38) שו"ע או"ח. שו"ע ריש בעט"ז הובא היום" "סדר

אדה"ז  סידור ס"ה. שם מהדו"ק ס"ו. ס"א (מהדו"ת) או"ח
בתחלתו.

שבט).39) יא יום" ב"היום (נעתק 7 ע' תש"ג סה"ש ראה
ואילך. סי"א החסידות תורת של ענינה קונטרס בארוכה וראה

טושו"ע 40) סכ"ג). (פ"ט שם ברכות רא"ש ראה – הזה בזמן
(ס"ג). ס"ב סמ"ו שם (ואדה"ז)

ס"ב.41) שם בשו"ע אדה"ז לשון
ס"א.42) סע"ד שם אדה"ז שו"ע ב. כד, ברכות ראה
ח"ה 43) התוועדויות – מנחם (תורת ואילך פ"ג בהמאמר

ואילך). 69 ס"ע
ב.44) קכח, תהלים
לט,45) ג. לד, ב. יד, שה"ש בֿג. ג, סע"ד. ב, ואתחנן לקו"ת

ובכ"מ. א'ת. ע' ח"ג תער"ב המשך א.
א.46) ד, טו. א, שה"ש
(47) חסר – הדברים ).l"endביאור
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,xc` d"k ,icewtÎldwie t"y zgiy .c"qa
.h"kyz'd ,oqip g"dan ,ycegd 't

מוגה  בלתי

היין. על קידש שליט"א אדמו"ר כ"ק

כמ"פ ‡. כמו 1דובר השבוע, ימי עם הקשורים ענינים שיש זמן, עם הקשורים תומ"צ לעניני בנוגע
השנה, ימי עם הקשורים ענינים ויש בשנה; יום עם כלל קשור ואינו השבוע, ימי עם שקשור השבת, ענין
הימים  שאר וכן בשבוע, יום באיזה נפק"מ ללא ניסן, בט"ו שחל הפסח חג  וכמו בשבוע, יום עם ולא

החגים" "חג שנקרא כסלו י"ט וגם ופורים, חנוכה דרבנן, טובים הימים וכן שמדאורייתא, –2טובים
בשבוע. יום באיזה נפק"מ ללא השנה, ימי עם קשורים שכולם

בשבוע  היום עם הקשורים שהענינים והיינו, זל"ז, שייכים שאינם שונים ענינים ב' הם שלכאורה ואף
דובר  הרי – השבוע מימי מושפעים אינם השנה ימי עם הקשורים והענינים השנה, מימי מושפעים אינם

בארוכה  זה.1פעם על זה ופועלים בזה זה קשורים הענינים שב' היא שהאמת

תוקעין  אין בשבת להיות שחל ר"ה של שיו"ט מזה – לדבר בחסידות 3וראי' ומבואר לפי 4, שזהו
יכולים  ולכן בתק"ש , כ"כ צורך שאין כך, השבת, ענין ע"י  נפעלים לפעול, צריכים שתק"ש שהענינים

דרבנן. שבות מצד תק"ש לבטל הענין חכמים את להחליף השבת ענין יכול כיצד מובן: אינו ולכאורה
השנה), (תחילת השנה ימי עם קשור ר"ה ואילו השבוע, ימי עם קשור השבת שיום בשעה בה דתק"ש,

זל"ז. ושייכים קשורים אלו ענינים שב' ועכצ"ל – שונים?! ענינים ב' שהם

הענינים  (ככל דתורה בנגלה גם זה ענין בגמרא 5ומצינו כדאיתא – אהנאי 6) למוספין שבת "אטו :
התמיד  מאשר יותר נעלה באופן הוא יוהכ"פ של התמיד גם הנה ולכן (בתמי'), אהנאי" לא לתמידין

יום  השני.7שבכל הענין על פועל אחד שענין מוכח ומזה .

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם גם יובן ועל 8ועפ"ז השנה שבתות כל על שפועל בראשית לשבת בנוגע
שבעת  עם קשור ששבת כיון מובן: אינו דלכאורה – כו'") גייט אזוי כו' זיך מ'שטעלט ("ווי השנה ַכל

וכמבואר  ההיקף, זקנתי"9ימי גם הייתי "נער אמרו"10בענין העולם "שר "חוזר 11, השבת יום שלאחרי ,
הימים  עם קשור זה הרי בשבת", ראשון "יום הפעם עוד ומתחיל חוזר ולכן נער", בבחינת להיות ונמשך

יומין" כולהו מתברכין ש"מיני' שלאחריו, השבוע ימי והן שלפניו, השבוע ימי [הן זה שבוע אבל 12של ,[
השנה, ימי עם השבוע ימי של השייכות ע"ד לעיל האמור ע"פ אך – השנה? ימי לכל שייכותו מהי
שאז  ר"ה, בו שחל שבת כמו השנה, בימי הקביעות מצד מיוחד ענין ניתוסף  שבהם שבתות שיש מובן,
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וש"נ.1) .299 ע' ח"נ מנחם תורת ראה
וש"נ.2) רמ. ע' ח"י אג"ק ראה
רפ"ד.3) ר"ה
ובכ"מ.4) ואילך. א נו, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
וש"נ.5) .185 ע' .179 ע' חנ"ה מנחם תורת גם ראה
(6155 ס"ע חכ"ד מנחם תורת גם וראה רע"א. צא, זבחים

.76 הערה 77 ע' חל"ח .161 ע' בשוה"ג. 94 ע' חל"ד ואילך.

ועוד. .265 ע' חמ"ה
שם.7) מנחם תורת גם וראה סע"ב. לב, יומא ראה
וש"נ.8) .199 ע' חנ"א מנחם תורת ראה
א.9) כה, שה"ש לקו"ת

כה.10) לז, תהלים
ב.11) טז, יבמות
א.12) פח, ב. סג, זח"ב
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ה'תשכ"ט  ניסן, מבה"ח החודש, פ' אדר, כ"ה ויקהל־פקודי , ש"פ שיחת

לאחרי  השנה, של הראשון השבת בראשית, שבת וכן (כנ"ל), דתק"ש הענין גם השבת ענין מצד נפעל
נמשך  זה מיוחד וענין ושמח"ת); שמע"צ (כולל שמחתנו וזמן ויוהכ"פ ר"ה תשרי, חודש של העבודה

השנה. ימי כל על ופועל

ונעשים" נזכרים האלה ד"הימים לענין בנוגע גם מובן "נעשים"13ומזה אזי כדבעי "נזכרים" שכאשר ,
השנה, בתקופת הוא זה שענין שאע"פ – הראשונה בפעם שהיו והגילויים וההארות ההמשכות כל עוה"פ
גם  אלא) השנה, בימי רק (לא אופן באותו היא הקביעות כאשר מ"מ, בשבוע, יום באיזה נפק"מ ללא

יותר. גדול ובתוקף שאת ביתר הראשונה  בפעם שהיו הענינים נמשכים אזי השבוע, בימי

הראשונה ·. בפעם כמו בשבוע, החמישי ביום ניסן ר"ח חל זו שנה שבקביעות – לעניננו ובנוגע
וגו'" לכם הזה "החודש הקב"ה :14שאמר

בחמשה  שחל הפסח חג של הקביעות כמו היא השבוע בימי ניסן ר"ח של שהקביעות – ובהקדמה
בשבוע  יום באיזה וכשיודעים בט"ו), ממצרים והיציאה בי"ד, היתה הפסח הקרבת (שהרי לחודש עשר

לפנ"ז. שבועיים ניסן, ר"ח גם חל זה שביום ממילא בדרך יודעים אזי הפסח, חג חל

דר"ח  לקביעות בנוגע לדעת אפשר אי השבוע, בימי פסח) לפני (חודש אדר די"ד מהקביעות [אבל
חסר, לעולם לניסן הסמוך אדר עכשיו רק שכן, מלא, או חסר הוא אדר חודש אם תלוי זה שהרי ניסן,
כמבואר  לאח"ז, שנים כו"כ וגם קיים, הי' שביהמ"ק (בזמן הראי' ע"פ מקדשים שהיו בזמן אבל

מלא.15באחרונים  גם להיות יכול אדר חודש הי' (

של  וחסרון במילוי שתלוי כיון – השבועות דחג מהקביעות ניסן דר"ח הקביעות להוכיח אין וכן
הגמרא  כדברי ואייר, ניסן .16החדשים שבעה פעמים ששה פעמים חמשה פעמים מלאין,"עצרת שניהן .

ששה"]. חסר, ואחד מלא אחד שבעה, חסרין, שניהן חמשה,

בגמרא  מחלוקת יש השבוע בימי דיצי"מ לקביעות בנוגע "ערב 17והנה, או הי'" בשבת "חמישי אם
פסח  הל' בסוף הן – בשו"ע הזקן רבינו כותב להלכה בנוגע אבל הי'"; בתחלתן 18שבת והן (בנוגע 19,

. לחודש "בעשור הפסח ללקיחת בנוגע גדול" נס בו "שנעשה הגדול –לשבת הי '") שבת היום ואותו .
בשבת. בחמשה הי' ניסן ר"ח שגם מובן, ומזה ממצרים". ישראל יצאו בשבת ש"בחמשה

חיים" אלקים דברי ואלו ש"אלו שאע"פ העליונים,20[ולהעיר, בעולמות הוא שהענין כפי רק זה הרי ,
"הלכה  שתהי' וכדי אחת, כדעה הוא ההלכה פסק  אזי העשי' בעולם ועבודתנו למעשינו בנוגע אבל

עמו" "הוי' צ"ל כב"ה 21כמותו" הלכה וכמו כו', שלמעלה הענינים כל חודרים בפועל שבהלכה כיון ,20,
שלמעלה]. הרחמים בחי' נמשך ששם והרחמים, החסד קו הוא שענינם

ביתר ‚. ניסן חודש עניני כל נמשכים אזי בשבת, בחמשה ניסן ר"ח חל זו שנה שבקביעות וכיון
דברו" ירוץ מהרה ד"עד ובאופן עוז, וביתר וההסתרים,22שאת ההעלמות כל ובקיעת התגברות מתוך ,
השנים. בשאר להיות שיכולים ועיכובים, מניעות

גאולה" של "חודש ניסן, חודש של הפנימית לנקודה בנוגע – לראש עתידין 23ולכל ובו נגאלו שבו ,
לגאולה"24להגאל  גאולה ד"מיסמך ובאופן אחשורוש 25, עבדי ד"אכתי באופן שהיתה פורים גאולת ,
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ונת'13) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר
פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'

ב.14) יב, בא
וש"נ.15) ואילך. 466 ע' ח"א תשמ"ה התוועדויות ראה
ב.16) ו, ר"ה
ואילך.17) ב פז, שבת
רסתצ"ד.18)

רסת"ל.19)
וש"נ.20) ב. יג, עירובין
ב.21) צג, סנהדרין וראה יח. טז, שמואלֿא
קרח.22) ס"פ לקו"ת וראה טו. קמז, תהלים
יא.23) פט"ו, שמו"ר
שם.24) שמו"ר רע"א. יא, ר"ה
סע"ב.25) ו, מגילה
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ה'תשכ"ט כו ניסן, מבה"ח החודש, פ' אדר, כ"ה ויקהל־פקודי , ש"פ שיחת

כמ"ש 26אנן" העתידה, הגאולה גם תהי' שדוגמתה פסח, לגאולת אראנו 27, מצרים מארץ צאתך "כימי
נפלאות".

וזכר  בדוגמת הוא מברכים שבת של ענינו כי, ניסן, חודש מברכים משבת כבר מתחיל זה וענין
הראי' ע"פ מקדשים שהיו בזמן ב"ד ע"י החודש בשבת 28לקידוש ר"ח של הזמן את לפרסם תיקנו ולכן ,

הקהל  כל את לקבץ דציבורא טירחא זו הרי השבוע שבאמצע כיון הכניסה", "יום שהוא וכיון 29שלפניו, .
העולם  מציאות על בעה"ב שהיא תורה, ע"פ זאת ניסן,30שעושים ר"ח של ענינו אז כבר מתחיל –

בטוב  וברחמים, בחסד להגאל", עתידין "בניסן הגאולה, לענין בנוגע מלמעלה כח הנתינת ונמשכת
ממש. בקרוב לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ע"י והנגלה הנראה

***

וגו'"„. חדשים ראש לכם הזה "החודש היא: החודש פרשת אודות 14התחלת מדובר לאח"ז ומיד ,
ענינם, בתוכן גם היא שהסמיכות מובן, זל"ז, בסמיכות נכתבו אלו ענינים שב' וכיון ויצי"מ. פסח קרבן

בתורה. בכתיבתן הסמיכות סיבת היא ענינם בתוכן הסמיכות ואדרבה:

שייכותם  ומהי עצמם, בפני ענינים ב' לכאורה הם ויצי"מ פסח וקרבן החודש קידוש להבין: וצריך
זל"ז?

עדיי  אבל ר"ח, אימתי לידע צריכים בחודש, בי"ד פסח קרבן להקריב שכדי אמת מובן:הן אינו ן
שבו  הדינים פרטי וכל החודש דקידוש הענין לכללות פסח קרבן של השייכות בענין 31מהי שנכללים

פסח  דקרבן לענין הקדמה בתור בא לכם" הזה ד"החודש שהענין כך, כדי ועד לכם", הזה ד"החודש
דיצי"מ  הענין להיות יכול אזי החודש , דקידוש הענין שישנו לאחרי שדוקא .32ויצי"מ,

בזה:‰. הביאור לומר ויש

ר"ח" לך יהי' מתחדש כשהירח לו ואמר בחידושה לבנה "הראהו לכם", הזה "החודש – חודש 33ראש

הלבנה, מהלך עם קשור השנה ראש (וכן שמש החמה, מהלך עם ולא לבנה, הירח, מהלך עם קשור –
דוקא  ניסן חודש עם קשורה החמה תקופת ואדרבה: השמש, מהלך עם תשרי).34ולא חודש עם ולא ,

בגמרא  איתא לירח בנוגע שישתמשו 35והנה, מלכים לשני אפשר רבש"ע, הקב"ה, לפני ירח "אמרה :
אורה  שמקבלת באיכות, גם אלא בכמות, רק לא מיעוט – עצמך" את ומעטי לכי לה, אמר אחד, בכתר

מהשמש.

עצמי"?! את אמעיט הגון, דבר לפניך ואמרתי הואיל רבש"ע, לפניו, "אמרה בגמרא: וממשיך

הלבנה – את לפייס השתדל שהקב"ה והראי', נכונה, טענה זוהי דלא 36שהרי "חזיי' שכאשר ועד ,
בחסידות  וכמבואר הירח", את שמיעטתי עלי כפרה הביאו הקב"ה אמר דעתה, מיתבא ענין 37קא שזהו

כביכול  ממש כפרה –של
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וש"נ.26) א. יד, שם
טו.27) ז, מיכה
מנחם 28) תורת גם וראה ואילך. 187 ע' ח"ט לקו"ש ראה

וש"נ. .259 ע' חמ"ח
(כרך 29) בתחלתו החודש ברכת ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. תנא). ע' ד
וש"נ.30) ה"ב. פ"א כתובות ירושלמי ראה
שיהי'31) כדי שנים, דעיבור הענין גם כולל נוספת: ברשימה

בחודש הפסח רפ"ד).חג קידוה"ח הל' (רמב"ם האביב

לא 32) בפשט, לא מובן זה אין ולכאורה נוספת: ברשימה
בסוד. ולא בדרוש לא ברמז,

שם).33) (בא עה"פ פרש"י
ובפרש"י.34) ע"ב ריש נט, ברכות ראה
טז.35) א, בראשית עה"ת בפרש"י הובא ב. ס, חולין
שם.36) פרש"י ראה
תרס"ד 37) (סה"מ תרס"ד להוי' חטאת וגו' ושעיר ד"ה ראה

ועוד. ואילך). קפז ע'
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כז

ה'תשכ"ט  ניסן, מבה"ח החודש, פ' אדר, כ"ה ויקהל־פקודי , ש"פ שיחת

הקטן  יעקב בשמיך, צדיקי "ליקרו הקב"ה: לה שאמר הקטן 38ומהענינים שמואל הקטן"39, דוד ,40

הקטן" "המאור נקרא שהירח במדרש 41(כשם וכדאיתא ללבנה.42), שדומין כיון ללבנה מונין שישראל

לבנ"י  הלבנה בין הדמיון הלבנה 43ומבואר שבו זמן יש שהרי ועליות, ירידות יש הלבנה שאצל –
הגדלות  בתכלית היא הלבנה שבו זמן ויש לגמרי, שמתעלמת ועד בלבד, נקודה הקטנות, בתכלית היא

באשלמותא" סיהרא "קיימא העלי',44– בתכלית בנ"י היו קיים הי' שביהמ"ק שבזמן בנ"י, אצל ועד"ז ;
נאמר  עליו שלמה, בימי סיהרא 45ובפרט ד"קיימא ומצב במעמד בנ"י היו שאז ה'", כסא על שלמה "וישב

מארצנו" גלינו חטאינו "מפני – הגלות בזמן ואילו המצב.46באשלמותא", בשפל בנ"י נמצאים –

ועד"ז  הלבנה, לשלימות) (ועד מולד מחדש נעשה לגמרי הלבנה העלם לאחרי שדוקא – הוא והסדר
כמותה" להתחדש עתידים "שהם לבנ"י, של 47בנוגע העילוי תכלית יהי' הגלות ירידת לאחרי שדוקא ,

היעוד  גם יקויים שאז השלימה, גו'".48הגאולה שבעתיים יהי' החמה ואור החמה כאור הלבנה אור "והי'

.Â:מצרים ליציאת הקדמה בתור בא החודש שקידוש מובן ועפ"ז

כמ"ש  המצב, בשפל בנ"י היו מצרים כ"ק 49בגלות כפירוש והן כפשוטו, הן גו'", חייהם את "וימררו
אדמו"ר  התומ"צ 50מו"ח שעניני מ"ת, קודם (וכן ומצוות תורה הרוחניות, הו"ע בנ"י של ש"חייהם"

של  ב"חייהם" ("וימררו") מרירות של ענין פעלו המצריים ואילו שלהם), החיות היו אז, אצלם שהיו
כו'" והללו ע"ז עובדי "הללו טענה הדין שמדת כך כדי ועד .51בנ"י.

מאבותינו" עבודה בטלה ש"בר"ה לאחרי שגם לבנ"י 52ועד להניח שלא התוקף בכל פרעה עדיין עמד ,
גילולים  מלאה שהיתה ממצרים ראות 53לצאת תוסף "אל למשה לומר החוצפה לו שהיתה אלא עוד ולא ,

אף"54פני" בחרי פרעה מעם ש"יצא משה על פעל זה פרעה 55(וענין לפני בעמדו שגם שאע"פ והיינו, ,(
באצילות  נשמה של ומצב במעמד רבינו משה בגווייהו 56הי' טעמא פסיק לא משה משה בענין ),57(כידוע

התוקף. בכל נגדו פרעה עמד מ"מ,

החודש  בקידוש צורך יש מצרים, יציאת של הענין את ולפעול פרעה של התוקף את לשבור כדי ולכן,
להיות  יכול ואז הלבנה, של מציאותה מתחדשת לגמרי, הלבנה העלם שלאחרי הלבנה, מולד שזהו"ע –

אצל  יהי' ההעלם, בתכלית בגלות שהיו שלאחרי בנ"י, אצל גם הגאולה.כן ענין ם

אח"כ  נמשך ועי"ז למעלה, זה ענין תחילה להיות צריך למטה הפעולה שתהי' שכדי – בזה והענין
דברו" ירוץ מהרה ש"עד באופן היא ההמשכה כאשר שגם והיינו, להיות 22למטה, צריכה סוכ"ס הרי ,

אבל  התלבשות, בדרך או מעביר בדרך הוא זה ענין אם רק הוא החילוק העולמות; כל דרך ההמשכה
למטה. אח"כ נמשך ועי"ז למעלה, הענין תחילה צ"ל ולכן העולמות, כל דרך ההמשכה צ"ל בודאי

"הראהו  שהקב"ה שזהו ההעלם, לאחרי חדשה מציאות של ענין למעלה נפעל כאשר בנדו"ד: ועד"ז
שהיו  בנ"י שאצל למטה, גם פעל זה הרי – ר"ח" לך יהי' מתחדש כשהירח לו ואמר בחידושה לבנה

גאולה. של ענין יהי' ההעלם, בתכלית בגלות
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בֿה.38) ז, עמוס
שם.39) שיף ומהר"ם ורש"ש מהרש"א חדא"ג ראה
יד.40) יז, שמואלֿא
שם.41) בראשית
ג.42) פ"ו, ב"ר
כו.43) פט"ו, שמו"ר
ועוד.44) א. רטו, רע"א. פה, ח"ב רע"א. קנ, ב. עג, ח"א זהר
כג.45) כט, הימיםֿא דברי
דיו"ט.46) מוסף תפלת
א).47) מב, (סנהדרין לבנה קידוש ברכת
כו.48) ל, ישעי'
יד.49) א, שמות

ע'50) ריש חט"ז מנחם תורת .848 ע' ח"ג לקו"ש גם ראה
ועוד. .262 ע' חי"ט .16

שמו"ר 51) כח. יד, בשלח מכילתא ע"ב. ריש קע, זח"ב ראה
כט. יד, בשלח ביל"ר הובא ח. פמ"ג,

שם.52) ר"ה
א.53) יב, בא ופרש"י מכילתא כט. ט, וארא פרש"י
כח.54) יו"ד, בא
(ובפרש"י).55) ח יא, שם
ובכ"מ.56) ב. מט, נצבים לקו"ת ראה
ג.57) עה, משפטים תו"א וראה (באד"ר). א קלה, זח"ג
ובכ"מ.
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ה'תשכ"ט כח ניסן, מבה"ח החודש, פ' אדר, כ"ה ויקהל־פקודי , ש"פ שיחת

דיצי"מ, הענין שיהי' כדי אבל האדם, בעבודת תלוי אינו מלמעלה החודש דקידוש הענין אמנם,
חיי" ד"בדמייך הענין שזהו – האדם עבודת תחילה להיות –58הוצרכה מילה דם (וגם פסח דם ,

דמים") "בשני החודש.59"בדמייך", פרשת בהמשך מדובר זה שעל ,

החודש  בפרשת מ"ש לכם 60וזהו הזה החודש לאמר מצרים בארץ אהרן ואל משה אל ה' "ויאמר :
הזה  היום "בעצם עד וגו'", שה איש להם ויקחו הזה לחודש בעשור לאמר ישראל עדת כל אל דברו וגו'
כבר  נפעל המצב, ובשפל מצרים, בארץ עדיין היו בנ"י שכאשר – מצרים" מארץ צבאותיכם את הוצאתי
דיצי"מ, הענין אח"כ להיות יכול הי' ועי"ז לגמרי, ההעלם לאחרי חדש מולד – החודש דקידוש הענין

וקחו" ד"משכו באופן בנ"י עבודת מרע 61לאחרי אּפטרייסלען") ("זיך להתנער – "משכו" יכולים 62: ואז , ָ
. "הפסח שהרי האכילה, שהו"ע בפנימיות, שבא באופן הפסח את ("קחו") אלא ליקח מתחילתו בא לא .

.63לאכילה"

.Ê:העתידה בגאולה זה מגלות ליציאה בנוגע גם מובן ומזה

המדרש  מאמר על 64ובהקדים מורה דבר כל של ששמו וכיון מצרים", שם על נקראו המלכיות "כל
והאמונה  היחוד בשער (כמבואר מצרים;65תוכנו גלות כמו הוא הגלויות כל של ענינם שתוכן מובן, הרי ,(

– כו' ואדום יון מדי לגלות בנוגע והן בבל לגלות בנוגע הן – מהגלויות היציאה גם הרי שכן, וכיון
מצרים. יציאת כמו היא

בקודש" ד"מעלין הענין שמצד הגאולה 66אלא מאשר יותר נעלה באופן העתידה הגאולה תהי' ,
בזהר  וכדאיתא שלפנ"ז, הפסוק 67מהגלויות שבגאולה 27על נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

ביצי"מ. שהיו ומופתים האותות לגבי אפילו "נפלאות" יהיו העתידה

לכם", הזה ד"החודש הענין שישנו לאחרי עתה, גם נפלאות" "אראנו – מצרים" מארץ צאתך ו"כימי
כל  ונמשכים חוזרים שאז הראשונה, בפעם כמו היא השבוע בימי ניסן ר"ח של הקביעות כאשר ובפרט 

ס"א). (כנ"ל עוז וביתר שאת ביתר הענינים

למטה  עד שתומשך והשלימה, האמיתית לגאולה נבוא לכם" הזה ד"החודש שמהענין – לנו תהי' וכן
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו אתם"68בגשמיות, וזהבם ו"כספם דגן"69, בה שאין "כמצודה ,

דגים" בה שאין ועלמין 70ו"כמצולה אתגליין דלא סתימין לעלמין בנוגע הענינים רוחניות על נוסף ,
לגאולה"71דאתגליין  גאולה ד"מיסמך ובאופן ממש.25, בקרוב צדקנו, משיח בביאת ,

***

.Á.לכם הזה החודש ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.Ë הפסוק על רש"י בפירוש של 72הביאור בנה "חור חור", בן אורי בן בצלאל בשם ה' קרא "ראו
הי'", מרים
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ו.58) טז, יחזקאל
ו.59) יב, בא ופרש"י מכילתא ראה
ואילך.60) א יב, בא
כא.61) שם,
(62.59 שבהערה ופרש"י מכילתא עה"פ. מכילתא ראה
(במשנה).63) ב עו, פסחים
ד.64) פט"ז, ב"ר
פ"א.65)

וש"נ.66) א. כח, ברכות
תפז).67) (ע' עה"פ נ"ך באוה"ת הובא ב. רסא, ח"א
ט.68) יו"ד, בא
ט.69) ס, ישעי'
ע"ב.70) ריש ט, ברכות
ער.71) ע' אג"ק לוי"צ לקוטי ראה
ל.72) לה, (ויקהל) פרשתנו
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כט

ה'תשכ"ט  ניסן, מבה"ח החודש, פ' אדר, כ"ה ויקהל־פקודי , ש"פ שיחת

הירודין – מן דן, משבט "ואהליאב הפירוש להמשך התחלה אלא בפ"ע, דיבור אינו זה רש"י שפירוש
מה  לקיים השבטים, מגדולי והוא המשכן למלאכת לבצלאל המקום והשווהו השפחות, מבני שבשבטים,

דל".73שנאמר  לפני שוע ניכר ולא

תשא  שבפ' גו'" בשם קראתי "ראה הפסוק על ולא כאן, זאת מפרש השינוי 74ורש"י גם לתרץ כדי –
תשא  בפ' הכתוב לשון נתתי75בין "ואני :ez` בפרשתנו הכתוב ללשון אהליאב", "76את :a`ild`e `ed,"

. לבצלאל המקום "השווהו שכאן בשוה, דל".שניהם לפני שוע ניכר ולא שנאמר מה לקיים .

להודיע  כדי הוא ל"חור" בצלאל של היחוס שגם הי'", מרים של בנה "חור כאן רש"י מפרש ולכן
בפ' משא"כ דל"; לפני שוע ניכר ש"לא יותר מודגש שבזה האם, מצד והן האב מצד הן יחוסו גודל

עצמו  חור של מעלתו מצד הוא שהיחוס לומר אפשר –תשא

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.77הוגה 211 ע' חל"א בלקו"ש

*

.È הפסוק על תשא פ' רש"י בפירוש הביאור .78המשך כתיב "ככלתו ככלותו", משה אל ."ויתן
ואילך  סי"ז תשא ש"פ בשיחת נכלל – וכו'" לחתן .79ככלה

*

.‡È פ"ד ריש התשובה באגרת שמים 80הביאור בידי ומיתה הכרת "ענין שחייבים 81: עבירה כשעבר ,
הטעם  – שנה" ששים קודם ממש מת שמים בידי ובמיתה שנה, חמשים קודם ממש מת הי' כרת עלי'

הירושלמי  כשיטת הבבלי 82שנקט כשיטת ולא לששים 83, מגיע אינו ממש";שכרת "מת והדיוק שנה,
בחצע"ג: ההוספה ביאור ל"ירמי'"; ומציין "הנביא", שמוסיף הטעם – בירמי'" הנביא עזור בן "כחנני'
נמצאו  "והרי השאלה וביאור ואונן"; בער שמצינו כמו לאלתר נפרעין שמים בידי במיתה גם "ולפעמים
שעשו  שיתכן אף בנעימים", ושנותיהם ימיהם והאריכו ומיתות כריתות חייבי וכמה כמה דור בכל

בפ"ב)84תשובה  (כנ"ל הדין" מן לגמרי "נפטר ידה אדמו"ר 85שעל כ"ק ע"י הוגה – "בנעימים" והדיוק ,
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יט.73) לד, איוב
ב.74) לא,
ו.75) שם,
לד.76) שם,
תשמ"ו.77) ויקהל וש"פ זו, שנה צו ש"פ שיחות בשילוב
יח.78) שם,
ואילך.79) 394 ע' חנ"ה מנחם תורת
גם 80) (ראה תבל קצוי בכל שמגיע באופן ברדיו, שלומדים

וש"נ). .338 ס"ע חנ"ב מנחם תורת
הצ"צ 81) של הציון את הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק

שבת  ובתוס' א', כ"ח מ"ק "ע' לט): ע' לתניא והערות (קיצורים
לפירוש  בנוגע בשלמא (בבתֿשחוק): ואמר א'", ב' יבמות כ"ה,
לב  שם אינו מקטנותו, אחד כל שהורגל לימוד שזהו כיון רש"י,
שיתכן  התשובה, לאגרת בנוגע משא"כ כו'; חדשים ענינים לחפש
לימוד  אודות מעוררים כאשר הנה למד, שלא שנים כמה שעברו
כשהצ"צ  ובפרט הראוי, בעיון יהי' שהלימוד הראוי מן הי' זה,
לעצמו, זאת כתב לא (שהרי כו'" "עיין וכותב: מראהֿמקום מציין

בזה). יעיינו שאחרים כדי אלא

רפ"ב.82) ביכורים
א.83) כח, מו"ק
ומיתות 84) כריתות מחייבי היא שהקושיא לומר ואין

אינה  ימיהם כל שחוטאים העובדה כי, – ימיהם כל שחוטאים
ואפילו שלימה, תשובה עשו לא שבינתיים לאחרי הוכחה

להיות יכול זה, בחטא עוה"פ חדא שנכשלים וברגעא חדא בשעתא
ומיתה. מכרת שנפטרים כך וכו', יתיר בחילא התשובה ענין

מן 85) לגמרי ש"נפטר שהענין לתרץ, אפשר הי' לכאורה
" הוא ש"האריכו a"deraהדין" מזה שואל ולכן בעוה"ז, ולא ,"

ושנותיהם" רק f"deraימיהם כוונתו "בעוה"ב" בתיבת אבל: .
התשובה, מועילה לא זה שעל שלמטה, ב"ד של העונשים לשלול
(כמבואר  רואות שעיניו מה אלא לדיין לו ואין שבלב, דבר שהיא
שלמעלה  לב"ד בנוגע ואילו סל"ה), מהדו"ק או"ח נו"ב בשו"ת

בעוה"ז  גם התשובה ע"י הדין מן .*נפטרים
זה  על ב) ל, כתובות – דין (ד"ה התוס' מתירוץ וכדמוכרח
אף  מטותם", על שמתים ע"כ ועובדי עבריינים כמה ש"חזינן
מיקל  הקב"ה תשובה ש"ע"י – בטלו" לא מיתות ארבע ש"דין
מדין  נפטרים תשובה שע"י רואים ומזה לגמרי". מוחל ולפעמים

(*azeky s`) ok yxtl gxkene"a"dera e"g f"r eyprl"(–oeikc"a"dera oicd on ixnbl xhtpy,"f"der iyperl rbepa mb edeyipri ji`
oic `la?
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ה'תשכ"ט ל ניסן, מבה"ח החודש, פ' אדר, כ"ה ויקהל־פקודי , ש"פ שיחת

ונדפס  ואילך.86שליט"א, 116 ע' ח"ט ואילך. 134 ע' ח"ה בלקו"ש

בנעימים": ושנותיהם ימיהם ל"האריכו בהמשך – שליט"א אדמו"ר כ"ק וסיים

ככה  פעמים מאות חמש כו'" ש"מרובה טובה" ל"מדה בנוגע וק"ו במכ"ש מובן ,87ומזה

רק  נמצא הענין כאשר שגם והיינו, טוב", ימצא דבר על "ומשכיל אגה"ת: בסיום הזקן רבינו וכמ"ש
בכל  מציאה, של באופן טוב", ש"ימצא באופן זה הרי בפועל, במעשה בא לא ועדיין המשכיל, בכח

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו מהקב"ה, ההשפעה .88עניני

***

.·È הזקן רבינו פס"ד אודות כמ"פ מר"ח 89דובר ועאכו"כ לפניו, יום שלושים הפסח הלכות לדרוש
הדעות  לכל (שזהו הפסח לפני שבתות שתי מברכים), בשבת כבר מתחיל (שענינו ).90ניסן

– וכו' מלמדים שוחטים, רבנים, אחרים, על השפעה להם שיש אלו כל את לעורר המקום כאן ולכן,
שמורה  מצה דחלוקת המנהג להטפיח"91אודות מנת על ד"טופח ובאופן ביתו, ובני לעצמו בנוגע וכ"ש ,92

ובדרכי  נועם בדרכי זה), על אותו לעורר שצריך ספיקא וספק ספק יש אם (ואפילו הזולת על גם לפעול –
דאסוותא" ו"מיכלתא דמהימנותא" ד"מיכלא הענינים כל את עי"ז יפעלו ובודאי .93שלום,

להגאל" עתידין ובניסן נגאלו "בניסן ההבטחה שתקויים ,24ויה"ר

למלכים"– השנה "ראש ניסן, מר"ח ישראל 94החל למלכי דוד 95, לזרע שייכת המלכות עיקר והרי ,96,
"דוד לבנה) (בקידוש נאמר וקיים"עליו חי ישראל וכמ"ש 97מלך לעולם"98, להם נשיא עבדי –"ודוד

ממש. בקרוב המשיח, בביאת

לנגן  צוה ואח"כ בנו, של ברכות השבע עבור חדקוב להרחמ"א המזונות נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ירושלים"]. תשב "פרזות הניגון

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

מיתות  ד' דין ומה ק"ו: הדברים והרי בעוה"ז. גם מיתות ד'
נותנים  סנהדרין כשבטלו (ורק שלמטה לב"ד נמסרו שבעיקרם
להדין  בנוגע הנה תשובה, מועילה לא שאצלם מלמעלה), אותם
ומיתה  לכרת בנוגע – תשובה מועילה שלמעלה ב"ד ע"י בזה
צריכה  בודאי שלמטה, לב"ד נמסרו לא שמלכתחילה שמים בידי
כריתות  ש"חייבי ב) יג, (מכות בגמרא וכמפורש להועיל. התשובה

להן". מוחלין שלמעלה ב"ד תשובה עשו אם כו'
צו.86) ש"פ בשיחת הביאור המשך בשילוב
סוטה 87) תוספתא ובתוס'. א יא, סוטה ובפרש"י. א עו, יומא
רפ"ד.

דברהמ"ז.88) ג' ברכה

וש"נ.89) רסתכ"ט. או"ח שו"ע
וש"נ.90) סע"א. ו, פסחים
ניסן 91) ר"ח החודש, פ' ויקרא, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(218 ע' חנ"ב מנחם (תורת 77 הערה דאשתקד
ועוד.92) ע"ב. ריש כה, ברכות – חז"ל ל'
ב.93) קפג, זח"ב
בתחלתה.94) ר"ה
וש"נ.95) סע"א. ג, שם
ואילך.96) ה"ז פ"א מלכים הל' רמב"ם ראה
א.97) כה, שם
כה.98) לז, יחזקאל

. אף שבחיצוניותו   . יהודי בנפשו פנימה קשור הוא קשר של קיימא בתורה  כל 
עושה לפעמים דברים שאינם מתאימים לזה

ממכתב ט"ז אדר שני, ה'תשי"ז
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לא

פקודי  ויקהל פרשת
טז  כרך

הקודש  ללשון מתורגם

א.
בפשוטו  קשיים מספר ישנם ויקהל־פקודי בפרשות

מקרא  של
מתעכב  שרש"י כך על רבות פעמים כבר דובר

לפי  הסבר הדורש ענין כל על התורה על בפירושו

כלֿשהיא  קושיה מוצאים וכאשר מקרא, של פשוטו
לומר, הכרח מזכירה, איננו שרש"י הפסוקים, בפשט

מפני  או – מקרא של פשוטו לפי קושיה איננה שזו

מפני  או מעצמם, מובנים הדברים הפשט שבדרך
לפניֿכן. רש"י בפירוש כבר מוזכר שהענין

שאינם  ענינים מספר ישנם פקודי ויקהל בפרשיות
קושיות  – ויתרֿעלֿכן מקרא, של פשוטו לפי מובנים

להלן  רש"י. פירוש לפי בעיקר מתעוררות אחדות

של  פשוטו לפי אחת שאלה על הפחות, לכל נתעכב,
בפירושו. מזכיר איננו רש"י אשר פרשה, בכל מקרא

הפסוק  על ויקהל, נשא 1בפרשת אשר הנשים "וכל
רש"י  כדברי שפירושו, העזים", את טוו בחכמה אותנה

טווין 2"שמעל  העזים את 3גבי טוו הנשים – אותן"
(נוצה  להבין:4הצמר יש העזים. אל מחובר בעודו (

טווין  העזים גבי ש"מעל בכך והתועלת המעלה מהי

אותן"?

חתוכה  (הצמר) הנוצה כאשר אדרבה: לכאורה, הן,

טיב  וביתר קלות ביתר לטוות ניתן העזים מן ונפרדת

הנוצה  את כשטווים – העזים" "על כשהיא מאשר
העזים"? גבי "מעל

גודל  על מספרת שהתורה כיוון קשה: כמוֿכן
שנאמר  (כפי הנשים אצל המשכן מלאכת של החביבות

לכן  הוכיחו 5קודם שהן הנשים") על האנשים "ויבואו

העזים, גבי מעל בטוויה רגילות בלתי וחריצות חכמה
(של  הצמר בטווית גם זאת מוצאים אין מדוע כן, ואם

וכדו', והארגמן התכלת של התחתונות) היריעות
לפ  בחכמה),6ניֿכן הכתובה זה שהיה מודגש שם (וגם

ויביאו  טוו בידיה לב חכמת אשה "וכל זאת ובכל

את  טוו לא הן אבל הארגמן..." ואת התכלת את מטווה
הכבשים 7הצמר  גבי ?8מעל

ב.
לפני  היריעות עשיית בענין פקודי בפרשת הקושי

הקרשים 
פקודי  בפרשת רש"י דבריו:9בפירוש את להבין יש

כך  ואחר כלים תחלה לעשות לבצלאל צוה "משה

בית  תחלה לעשות עולם מנהג בצלאל לו אמר משכן,
וכן  שמעתי... כך לו אמר בתוכו, כלים משים ואחרֿכך

כלים". עשה ואחרֿכך תחלה המשכן עשה

היה  המשכן עשיית סדר מובנים: הדברים ואין
בית  בבנית עולם" ו"מנהג עולם", "מנהג לפי כאמור

הגג  את ואחרֿכך הקירות את בונים שתחלה ,10הוא,
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כו.1) לה,
שני,2) בדפוס לבד ראשון. דפוס כולל שראיתי, רש"י בדפוסי כ"ה

.28 הערה סוף לקמן וראה "שעל". דאיתא רש"י כת"י ובכו"כ
הווה).3) (-בל' רש"י כת"י ובכמה שלפנינו רש"י בדפוסי כ"ה

כצ"ל, ולכאורה אותן", "טוו רש"י) כת"י בכמה (ועד"ז ראשון ובדפוס
רש"י  מתחיל וכן עבר, בל' – העזים" את "טוו הכתוב ללשון מתאים

"היא אומנות dzidפירושו "היא שני, בדפוס להגירסא [אבל כו'" אומנות
) אותם"].ilaיתירה" "טווים הסיום מתאים "היתה") תיבת

ס"ט 4) או"ח אדה"ז שו"ע וראה ועזים. ד"ה ד כה, תרומה פרש"י
אבל  רחלים צמר אלא סתם צמר נקרא לא התורה בכל שם): (מב"י ס"ח

" שם תרומה ברשב"ם ועד"ז ובראב"ע נוצה. נקרא עזים העזים".xryשל

.27 הערה לקמן וראה א. כז, שבת ונוצה תוד"ה וראה
שם.5) ובפרש"י כב. לה,
כה.6) לה, ויקהל
וקופצים 7) תקיפין שהם כיון העזים, ע"י הטווי' יותר דקשה ובפרט

.(27 הערה לקמן וראה כאן. הגדול מדרש (ראה מכבשים יותר
(רש"י 8) וכו' יחד מינין ד' שצ"ל כיון אפשרי, אי שזה י"ל ואולי

א). כו, תרומה
כב.9) לח,

סשט"ו 10) חאו"ח אדה"ז (שו"ע למטה מלמעלה לבנות דרך שאין
א). קלח, שבת – כסא תוד"ה ס"א. פ"ד ביצה רא"ש ע"פ והוא – סוס"ט

 לקוטי שיחות 
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השבועי לב הלימוד מחזור ע"פ - פקודי ויקהל פרשת  - לקוטי־שיחות

ב  גם היה מוצאים 11המשכן znwdוכך אנו והנה .
ויקהל  תחלה 12בפרשת עשו שחכמיֿהלב העשיה לגבי

גג) (כמו היריעות יותר 13את מאוחר ורק את 14,
כך  על נצטוו כשהם גם הסדר היה וכך הקרשים,

תרומה  .15בפרשת

התוספות  נעשו 16בעלי שהיריעות כך, על עונים
לאהל  מוכנות שיהו כדי המשכן מלאכת לכל "ראשונה
אחת  שעה יהיו ולא הקרשים שיעשו מיד המשכן על

כסוי". בלי

לא  מדוע הסבר: דורש זה שגם לכך בנוסף אבל,
כיסוי" בלא אחת "שעה להיות הקרשים הרי 17יכלו ,

כי  מקרא, של פשוטו לפי כך לומר אפשר 18mhytnאי
ה  רק של משה, אל המשכן את שהביאו נראה פסוקים

שנשלמו קרשים lkלאחר היריעות, – המשכן חלקי
המשכן  כלי אותו,19וכל העמידו אחרֿכך ורק –

חלק איזה משנה זה שאין מכך, יוצא dyrpכמובן.
כ"מנהג  תחלה הקרשים את עושים היו אם גם קודם:
בלא  אחת "שעה עומדים היו לא הם אז גם העולם",

עשיית השלמת לאחרי רק אותם העמידו כי lkכיסוי",
elek okynd.

ג.
בפירש"י  דיוקים שתי

רש"י  בפירוש דיוקים שתי בהקדמת יובנו הדברים
ויקהל: בפרשת

העזים", את "טוו את לפרש היא רש"י כוונת א)

עליו  היה אותן", טווין העזים גבי "מעל שפירושו
ligzdl,נוסף ענין להוסיף ואחרֿכך בכך, פירושו את

טוויה ובכלל efשצורת וכדו'. יתירה" "אומנות היתה
" במילים להתחיל רש"י יכול כיצד –`id היתה

ורק  מדובר, מה על שיודעים לפני יתירה" אומנות
את אומר הוא גבי yexitאחרֿכך "שמעל – הפסוק

אותן"? טווין העזים

" בלשון רש"י משתמש מדוע –`zepneב) יתירה"
היתה) "(היא הכתוב:dnkgולא לשון שזהו יתירה",

אותנה לבן נשא אשר הנשים ובמיוחד dnkga"וכל ?"
בגמרא  המקור 20כאשר את (בפשטות) המהווה ,

רש"י  יתירה"21לפירוש "חכמה כתוב אכן ,22.

ד.
יותר  חשובה חי גבי על טווי'

לכך: ההסבר

בפסוק  מחולקות העזים" את "טוו שהמילים כיוון
"וכל  עם יחד הקודם בפסוק נמצאות ואינן עצמן, בפני
התכלת  את מטווה ויביאו טוו בידיה לב חכמת אשה

בהבאה  יחד, כתוב שאכן (כפי הארגמן..." וכן 23ואת ,
התרומה  על חוזר 24בציווי שהפסוק כיוון ובמיוחד ,(

בחכמה" אותנה לבן נשא אשר הנשים "וכל ,25ואומר
מובן העזים)"envrnהרי (את שונה dfdש"טוו ,

היא eehמ" והכוונה שלפניו, שבפסוק את 26" שטוו
מחוברת  בעודה (הצמר) העזים 27הנוצה .28אל

החמש: בן גם מבין לכך הטעם את
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יחֿיט.11) מ, פקודי
ואילך.12) ח לו,
יריעות 13) הם המשכן ש(עיקר) מפני שזהו י"ל שבדוחק אף

– יח. מ, פקודי ספורנו וראה ובכ"מ). א. כו, (תרומה וכמש"נ התחתונות
לקרשים. קדמו – עליהן למכסה שהם עזים היריעות גם ובמילא

גם 14) כ"א "לגג" רק לא היו שהיריעות דכיון לתרץ ודוחק
ודפנות, במחיצות נכללים הם גם א"כ א) כו, תרומה (פרש"י ל"מחיצות"*

מאחוריהן) תלויות (שהיריעות לקרשים "מחוץ הם סו"ס ".mzeqklשהרי
שם  ספורנו ראה – (התחתונות) משכן יריעות לענין פירשו שרש"י ולהעיר

עזים. יריעות לענין ולא –
ואילך.15) א כו,
שם.16) זקנים) (הדר הרא"ש בפי' ועד"ז יד. לו, ויקהל
שם.17) תרומה מפרש"י להעיר
ה.18) לו, ויקהל החזקוני לפי' גם היא זו וקושי'
אל 19) המשכן את "ויביאו ואילך) לג לט, (פקודי בהכתוב כמפורש

כו' להקימו יכולין היו "שלא לפי הי' שזה ואף גו'", האהל את משה

משתדלים  שהיו את"ל הרי שם), (פרש"י כו'" הקרשים כובד מחמת
הרי  יכולין), היו שלא (אלא הקרשים את לעשות כשגמרו תיכף להקימו

הכלים. את שעשו לפני מיד כו' והיריעות הקרשים את מביאין היו
ב.20) עד, שבת
ועוד.21) הזכרון, ס' – במפרשים כמ"ש
נשא 22) ד"ה שם ובפרש"י חכמה". "גדולה א) (צט, שם ובגמרא

משמע". חכמה "יתירות לבן
כג.23) לה,
ד).24) כה, (תרומה ה' בציווי וכן ו. לה,
מזה 25) לכאורה אבל עה"פ. ורע"ב (למהרש"ל) שלמה יריעות ראה

שבהערה  שבת פרש"י וראה העזים. גבי מעל שהי' יודעים היינו לא לבד
.22

העזים 26) את טוו קדריש "קרא שטוף ד"ה ב) (עד, שבת פרש"י ראה
משמע". עזים של בגופן

שהמלאכה 27) מפני הוא בפ"ע בכתוב שנאמר דזה לומר ודוחק
עזים שערות וצריכה llkaדטוויית כבשים צמר מטוויית יותר קשה היא

."'eb dyrz okynd z`e" aezkd oeyl uxzl `ed ,(eheytk) my i"yxt zpeeke (*
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לה' תרומה היתה למשכן ישראל בני שנדבת כיוון
ישנם  שבקרבנות כשם הרי – לה' והקרבה כנדבה –

(כפי  הצומח וממין החי ממין קרבן שונים: סוגים

בראשית  בפרשת וקרבן 29שמוצאים קין קרבן לגבי ,
מן  מקרבן יותר חשוב מבעליֿחיים וקרבן הבל),

,30הצומח 

את  לטוות כשאפשר בענינינו: לכך בדומה הרי

זוהי  החי, מין לעזים, מחוברים בעודם הנוצה חוטי

שנחתכה  לאחר הנוצה טויית מאשר יותר נעלית תרומה
חיים  לבעלי מחוברים שעדיין חוטים העזים. מן

יונקים  הם החי, למין קשר להם יש גדלים, הם (העזים)
החי. מגוף נחתכו שכבר חוטים כן לא אך החי. מגוף

לעיל, שהוסבר כפי הפשט, לפי נלמד אם ובמיוחד

גבי על בעודם הובאו ברור 31העזים שהחוטים הרי ,
נתינתם. בשעת חי דבר של בגדר בהיותם בכך, היתרון

ה.
אפשרית  בלתי היא ההבאה וכדו' התכלת ביריעות

מחובר  הצמר בעוד
את  "טוו היה העזים ביריעות רק מדוע ומובן

והארגמן  התכלת ביריעות זאת מוצאים ואין העזים",
וכדו'.

להביא  צורך היה הכבשים של הצמר חוטי את
כתכלת  צביעתם כחול)32לאחר – חלזון בדם (צבוע

חוטי  בעוד לעשותו אפשרי שבלתי דבר וכדו', וארגמן

מכך ויוצא – לכבשים מחוברים של d`addyהצמר
לאחר  מיד להיות יכולה איננה וכדו' והארגמן התכלת

הכבשים  גבי מעל גבי 33הטוויה על בעודם לא ובודאי

.34הכבשים 

הבאת  כי הכבשים, גבי על הטוויה היתה לא לפיכך

להיות  כך, ובין כך בין יכולה, איננה לה' התרומה
בזמן  או לבעלֿהחיים, מחוברת כשהיא הנעלה, באופן

לכך. הסמוך

ו.
הטוויה  באמנות יתרון

שהדבר eil`nלעובדה oaen רש"י רומז הפסוק מן
היתה "היא העובדה `zepnבאומרו: – יתירה"

לבן  ש"נשא מכך נבעה לא העזים" את "טוו שהנשים
הנתינה dnkgaאותנה טוייה של זה שבאופן בהבינן ,"
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וקשין" ביותר דקין עזים של שהשערות "לפי – יתירה וחכמה לאומנות
וכן  כאן. בלולה ומנחה רלב"ג הרמב"ם. בן ר "א פי' כאן. הגדול (מדרש
של  מ"נוצה היריעות היו שלפרש"י ובפרט כג). פסוק בראב"ע משמע
(כמ"ש  עזים כשערות קשים שאינם ז) כו, ד. כה, תרומה (פרש"י עזים"
הרמב"ם  בן הר"א פי' הגדול, במדרש משא"כ ;(4 הערה הנ"ל בתוס'

מדייקים (4 (שבהערה ר"פ zexryוהראב"ע רלב"ג ראה (אבל העזים
תרומה).
ע"ג 28) טווים כמו"ש והביאום העזים ע"ג שנשארו בפנים המבואר

אלא  טוויין חוטין רק המשכן למלאכת שהביאו שנאמר או העזים),
העזים" את שב"טוו הפי' בב' לכאורה תלוי העזים ע"ג הי' שהטווי'

בהמה): ע"ג טווי' גדר (ובכלל
(עץ  מאליהם נתלשו השערות) (או הנוצה ושזירת הטווי' בשעת א)
(שבת  הגמ' לשון כפשטות ב)), (קטו, פרשתנו – להרח"ו – טוב הדעת
אחת  חטאות שלש חייב בשבת בהמה גבי שעל צמר "הטווה ב) עד,

ffeb meyn ואין כו' בכך גזיזה דרך אין אמר כהנא רב טווה כו' מנפץ כו'
ורא"ש  בר"ח גם וכדמוכח בב"א)* מלאכות הג' (כל בכך" טווי' דרך

תב. מצוה (להרדב"ז) במצו"ד משמע וכן שם. שבת
רק  הוה והגזיזה העזים, ע"ג (טוויים) נשארו הטווי' לאחרי גם ב)
כאן, – אייבשיץ לר"י – יונתן (תפארת מהמפרשים כדמשמע אח"כ,

הי  מהם שכמה כיון העזים ע"ג שטוו הטעם שמבארים נדות ועוד) בודאי ו

מקבל  ואינו חי לבעל במחובר העזים מע"ג טוו לכן להטהר עת הי' ולא
שבת  הל' לרמב"ם מלוקטים וביאורים (בחי' בגר"א הוא וכן טומאה**.

בהגהה. ז' אות גוזז מלאכת טל באגלי משמע וכן ה"ז)***. פ"ט
להגירסא  :(2 בהערה (הובאו כאן ברש"י הגי' בב' תלוי ולכאורה

" לכמה lrnyלפנינו הוא [ועד"ז הטווי' ע"י שנתלשו משמע העזים" גבי
משא"כ  שם]; ורא"ש בר"ח וכ"ה שם). בדק"ס (הובאו שם בש"ס גי'

" העזים".lryלהגירסא גבי
ואילך.29) ג ד,
(וראה 30) הגרוע מן שהביא זה רק הי' קין בקרבן שהחסרון אף

"עובד  שהי' מפני הוא – ואילך) 22 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה
צאן. לו הי' ולא אדמה"

ודלא 31) – ועזים. שש ד"ה ד) (כה, תרומה עה"ת מחת"ס גם להעיר
שם. תרומה פרש"י על הקודש במלאכת כמ"ש

תקחו 32) אשר התרומה וזאת גֿד) כה, (תרומה למשה ה' כציווי
) ותכלת גו' reavמאתם xnv) וארגמן כו') חלזון reavבדם xnv ממין

בפ"ע. והצבע בפ"ע צמר מאתם שיקחו ולא כו'), צבע
כאן.33) לדוד משכיל וראה
י 34) אם אף הרי כי בפ"ע, ושערה שערה וכל כלל, כדרכו שלא צבעו

והארגמן. התכלת צבע בהתוספת ויחסר יותר, יצמחו הצמר לגזיזת עד

.(my mixt` ci d`xe) b"wq ny 'iq `"bnae ("igd on xnvd z` deehd" azeke dpyny hxtae) f"d h"t zay zekld m"anxa gken oke (*
ol zil oihegda erbpe eylzp f"g`ly df la` ,xaegna mifrd lrn deeh okle ,okynd jxevl dk`ln eyri `l zecpdc `ed dctwdd xwirc ezpeek l"i ile`e (**

.r"ve .(my 'eke o"anxae dl ,`l) `vie d`xe .dziid ("dcip" 'itn mb edfy) dwgxd wxe (` ,q oihb) mi`nh 't dxn`p `l oiicr ixdy .da
.'`d b"deya l"pk ,m"anxa ok rnyn `l dxe`kl la` .my m"anxa ok yxtn `"xba (***
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שכך  מפני גם אלא יותר, נעלית היא למשכן והתרומה
יותר  טוב העיבוד "35היה –zepn`36 הטוייה יתירה":

יותר מע  משובחת יוצאת העזים גבי טויית 37ל מאשר
כאשר  כי העזים, מן נחתכה שכבר לאחר הנוצה
בהן  יש מהבהמה, יונקות והן מחוברות עדיין השערות

ורכות  הטוייה.38לחות באמנות יתרון שזהו ,

ז.
יותר  משובחת היא הגזיזה לאחר מיד  האריגה

לפני  היריעות עשו מדוע מובן לעיל האמור לפי
את  תחילה לעשות העולם" ש"מנהג למרות הקרשים
מרוב  לעיל: שהוסברו הענינים שני מפני וזאת הקירות.

הן וזריזותן למצוה הנשים של והביאו eehחיבתן מיד,
יכלו  לא ואז העזים, על הצמר בעוד המלאכה לעושי
עשיית  לאחר עד היריעות ועשיית הגזיזה את לדחות
כל  השערות תצמחנה בנתיים כי והקרשים, האדנים

dnvrאחת iptaהטוייה ללא ,cgia.

צער  שזהו – ההלכה בדרך לומר יש כמוֿכן
בגלל  לחלוטין משוחררים שאינן בעליֿחיים,

העזים.39הטוייה  מן הנוצה חוטי את מיד גזזו ולכן ,

" גם היא העזים גבי על שהטוייה `zepneוכיוון
שכבר  כפי יותר, משובחת היא הטוייה – יתירה"
של  האריגה מלאכת גם לכך שבדומה מובן הרי הוסבר,
בקירוב  נעשית היא כאשר יותר משובחת העזים יריעות

לעזים  מחוברים החוטים היות לזמן היו 40זמן לפיכך .
את  שחתכו לאחר מיד היריעות את לארוג צריכים

העזים  גבי מעל .41החוטים

ח.
במקדש  שונים בחלקים נשים בחיוב הבדל יש

הנלמדים  ההלכה, בדרך המופלאים מהענינים
זה  רש"י :42מפירוש

השאלה  המקדש 43ידועה את בונים אין הרי :
מקדש"44בלילה  דאקרי ה"משכן את גם וכך ,45,

שהזמן  עשה מצות היא המקדש בית בנית כלומר,

ואם  גרמא, שהזמן עשה ממצוות פטורות ונשים גרמא,
המשכן  בשביל הצמר את לטוות הנשים יכלו כיצד כך,

תם  רבינו למצוה 46(לדעת להכין יכולה איננה שאשה

לולב  אוגדת אשה "אין ולכן בה, מצווה איננה שהיא
איפקדא")? דלא כיוון ציצית ועושה

מסביר  שני 47הרוגוצ'בי יש המקדש בניית שבמצות
עצם א) ב)ziipaפרטים: עשה. מצות זו המקדש

קרבנות. בו להקריב כדי מקדש בבניית הצורך

נשים  אם שלעיל השאלה לגבי הבדל ישנו ובכך

של  המצוה מצד המקדש: מבניית פטורות או חייבות

ziipa גרמא שהזמן עשה מצות זוהי והמקדש, המשכן
להיבנות  שצריך השני, הענין מצד אבל פטורות. ונשים
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יתירה.35) באומנות שהיא העשי' על גם קאי שכמובן אף
נשא 36) אשר הנשים ד"כל לפרש, היא ברש"י דההדגשה י"ל אבל

" לב הנשיאות הי' לא העזים", את טוו גו' אותנה לכל iadl`לבן
שהייתה  כ"א ז) לו, (פרש"י ההבאה" "מלאכת כט) (לה, המלאכה"

ה). לא, תשא פרש"י (וראה המשכן ועבודת ממלאכת וחלק "אומנות"
עה"פ.37) ספורנו ראה
הגזיזה.38) מכאחרי (27 הערה (ראה קשים פחות עכ"פ
שאין 39) מובן – צער גורמת העזים ע"ג עצמה דהטווי' את"ל ואף

הל' חו"מ חלק אדה"ז שו"ע (ראה כו' לצורך שנעשה כיון איסור בזה
סוס"ד). בע"ח וצער דרכים עוברי

העזים 40) לא טווים העזים של הנוצות רק שהביאו את"ל אפילו
עצמן.

שביריעות 41) כיון גו' תכלת משזר דשש יריעות את עשו ומתחלה
גו'.ybcedעזים שש היריעות – המשכן" על "לאהל שהם

ובבת  המלאכה חלקו לב, חכמי כו"כ שהיו שמכיון י"ל, לכאורה
כן  לעשות יכלו הרי לפי"ז אבל העזים. ויריעות המשכן יריעות עשו אחת
פרש"י  (ראה לגמרי אחרת אומנות שזהו ובפרט וכו', להקרשים בנוגע גם

אחרים. (אומנים) לב חכמי ע"י שנעשו פשיטא וא"כ שם) תשא
פי' וכן המשכן" מלאכת לכל "ראשונה התוס' בעלי דפי' ולהעיר

יריעות ויעש עה"פ הוא ס"ב, לעיל שהובא יריעות mifrהרא"ש על ולא ,
בהכתובים שנאמר כי f"ptlyהתחתונות בפשטות, וי"ל ואילך). ח (לו,

ה"ה התחתונים ועשי okyndיריעות –וכמש"נ יריעות עשר המשכן את ת
.13 הערה לעיל ראה

בא 42) שרש"י ו', ר"ס הנ"ל ע"פ בפרש"י: שאפ"ל בהלכה ענין עוד
נחשבת  שהי' בשביל (רק) הי' לא העזים את טוו שהנשים שזה לפרש
י"ל  המלאכה, לטיב שנוגע גם כ"א שבחי'), (צומח יותר חשובה תרומה
ע' חי"א בלקו"ש שנתבאר (כפי לה' חלב דכל בהגדר לשיטתי' דרש"י

שעת על התורה הקפידה שלא (131dpkdd מן – לה ' חלב אז (שיהי'
בעת בהדבר עדיפות עי"ז כשתבוא כ"א המחובר), – ,dpizpdהמובחר

עיי"ש.
אות 43) ג סי' או"ח יצחק בית שו"ת גם וראה בפנים. דלקמן צפע"נ

סקכ"ח. הי"ב פ"א הבחירה בית הלכות להרמב"ם המורי' הר ואילך. ה'
ולהעיר  לעורר יש בפנים לקמן המבואר וע"פ ועוד. תשא. ס"פ חמדה כלי

ואכ"מ. מהנ"ל. בכמה
שם.44) הבחירה בית הלכות רמב"ם ב. טו, שבועות
בתחלתה.45) עירובין
ב.46) מה, גיטין כל תוד"ה

הטווי' כשרה ר"ת לדעת גם יד, ר"ס או"ח ואדה"ז הט"ז דעת ע"פ
לפמש"כ  אבל למשכן, טוו שהנשים זה מובן ולפי"ז בנשים, והשזירה
הטווי' גם לר"ת שם (משב"ז) פרמ"ג גם וראה שם, לשו"ע חיים בנתיב
בצפע"נ  הוסיף לכן ואולי שם). יצחק בית שו"ת (ראה נשים ע"י אסורה
הוי  הטווי' דגם מובן דמשם ע"ב", מב, דף מנחות "תוספות הציון שם

ועצ"ע. לשמה. ובעינן עשייתן, בכלל
פרשתנו 47) עה"ת בצפע"נ נעתק א. נד, בהשמטות הפלאה צ"פ

בערכו). בכללים (נעתק 164 ע' ג. ג, מהד"ת צפע"נ גם וראה עה"פ.
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נשים, גם חייבות בכך – קרבנות בו להקריב כדי מקדש
קרבנות. הקרבת חובת חלה עליהן גם כי

של  ובעשייתם בבנייתם חייבות נשים לפיכך:
אך  הקרבנות, הקרבת את המונעים המקדש מן החלקים
את  מונעים שאינם המקדש וכלי חלקי לגבי כן לא
מצותֿהעשה  בגלל רק היא ועשייתם הקרבנות, הקרבת
אסור  ולכן פטורות, נשים זו מעשיה המקדש. בניית של

בכך. לעסוק להם

ט.
העליונות  לבין התחתונות היריעות טווית בין הבדל יש

הגמרא  אומרת ליריעות 49שבמילים 48בקשר

את ליריעות ld`d"ויפרוש היא הכוונה המשכן" על
כלומר, שני. ותולעת וארגמן תכלת שש של התחתונות
אהל, של דין למשכן יש כבר התחתונות היריעות עם
שהיריעות  מכך יוצא קרבנות. בו להקריב ואפשר
הקרבת  את מונעות אינן העזים, יריעות מהן, שלמעלה
"קיפל  כאשר גם כשר והמשכן במשכן, הקרבנות

העזים. יריעות את הרוח"

בקשר  הפסוק: בלשון להבדל הסיבה מובנת זה לפי
בידיה  לב חכמת אשה "וכל כתוב התחתונות ליריעות
כי  הארגמן...", ואת התכלת את מטווה ויביאו טוו
להביא  כדי המשכן, לכשרות נחוצות אלו יריעות
היריעות  את לטוות יכולות נשים גם ולכן קרבנות,

elld לגבי כן לא אך המשכן, במלאכת להשתתף ,
שיריעות העזים, הקרבנות,`elיריעות את מונעות אינן

– בעשייתן ואסורות פטורות, נשים ולכן לעיל, כאמור
שהטוייה  העזים", את "טוו הלשון כתובה ולפיכך

"דהוי באופן להיות צריכה היתה יתירה dnkgשלהן
מלאכה" שבת 50ולא במסכת הגמרא שאומרת כמו ,51.

י.
הפשט  דרך – לשיטתו רש"י

"אמנות  בלשון בדייקו – רש"י בפירוש הנ"ל לפי
הולך  התורה על בפירושו שרש"י לומר יש – יתירה"

הפשט: דרך – בשיטתו

מסביר  המשכן" על האהל את "ויפרוש הפסוק על
בפרשת  הכתוב כפשטות העזים", יריעות "הן רש"י

עזים52תרומה  יריעות לפי ld`l"ועשית המשכן". על
יריעות  גם מקרא, של בפשוטו רש"י, שלדעת יוצא זה

"אהל" בגדר הן אלו הקרבת 53עזים את המונע ,
במשכן. הקרבנות

להיעשות  יכלו העזים יריעות שגם מובן מכך
הלשון, את ומשנה רש"י מדייק ולכן הנשים, עלֿידי

היתה "היא ואומר לעיל, dxiziכמצויין zepn`,"
חכמה  היתה לא העזים" גבי "מעל שלהן שהטוייה
– ב"אמנות" החידוש זהו מלאכה. גם אלא בלבד,

הדבר.שזוהי בגוף מלאכה

המפרשים  (כדברי לומר הכרח אין זה )54לפי
בגמרא  הדיעה את מקבל מעל 55שרש"י צמר ש"הטווה

והעובדה  בכך", טוייה דרך "אין כי פטור, בהמה" גבי
מפני  היא בעזים" "טוו של האופן היה שבמשכן
להתאים  יכול פירושו אלא – שאני" יתירה ש"חכמה
מלאכה. בגדר זה כי חייב, שהוא הראשונה, לדיעה גם

מן  נלמדות המלאכות שכל כיוון ואדרבה:
(שזוהי 56המשכן  רש"י פירוש שלפי לומר יש

זו  לדיעה המקור הוא עצמו זה ענין :57"אמנות")

הפעולות  בין היתה בהמה גבי על שטוייה כיוון
"אמנות" שזהו לכך הוכחה זוהי במשכן, שנעשו

חטאת. כך על חייבים ולכן ומלאכה,

יא.
ה' בעבודת הוראות שתי

הוראה  לנו יש רש"י, בפירוש תורה של מיינה
ה': בעבודת

ש"וכל  התורה מספרת מה לשם מובן אין לכאורה
העזים"? את טוו בחכמה אותנה לבן נשא אשר הנשים
– היה) – שהיה (=מה הוה" דהוה "מאי זהו הרי
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א.48) כח, שבת
יט.49) מ, פקודי
כפי'50) ולא ומאירי כפרש"י דלא מפרש ולכאורה שם. בצפע"נ כ"כ

ע  שם שבת ב.התוס' ד,
ב.51) עד,
א.52) כח, שם תוס' וראה ז. כו,
לאותו53) יד: כו, תרומה פרש"י ובפרש"י bbוראה עזים. יריעות של

העשוי עזים יריעות אהל הוא אהלו את יא. לה, .bblויקהל

אחר  דכתיב התחתונות יריעות דהיינו דמשמע שם, שבת תוס' ודיוק
בכלל  הם א) כו, (תרומה פרש"י דלפי י"ל האהל, את ויפרוש הקרשים

.14 הערה לעיל וראה המחיצות.
ועוד.54) כאן. זכרון ס'
ב.55) עד, שבת
ובכ"מ.56) ב. מט, שבת
(57.. יתירה אומנות "היא ב') (דפוס בפרש"י להגירסא משמע וכן

לפנינו  להגי' משא"כ יתירה. אומנות היא שבעצם היינו אותם", טוים
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(כולל  במקדש לא אבל במשכן רק היו העזים יריעות
"בנוי  שהוא ובמיוחד להיבנות, העתיד המקדש

משמים" ויבוא ו"יגלה ).58ומשוכלל"

עשיית  – השני לענין בקשר להבין יש לכך בדומה
– עולם" "מנהג היפך הקרשים, עשיית לפני היריעות

לדורות? הדברים קשורים כיצד

בעבודה  כלליות הוראות שתי מכך נובעות אלא,
בעולם  לעשות צריך יהודי שכל ומקדש", "משכן של

חז"ל  כדברי והמקומות, הזמנים לא 59בכל "בתוכו
מישראל". ואחד אחד כל בתוך – בתוכם אלא נאמר

לבן  ש"נשא הנשים מן הנלמדת הראשונה ההוראה
נותן  הקדושֿברוךֿהוא שכאשר בחכמה", אותנה
לא  שזה לדעת צריך הוא מיוחד, וכשרון חוש ליהודי
זאת  לנצל צריך הוא אלא בלבד, עצמו בשביל
לקדושֿברוךֿ דירה משכן, מהעולם לעשות בעבודתו

– הוא

המשכן, בניית בזמן הנשים אצל שהיה כפי בדיוק
הן  לאחרים, היה שלא מיוחד כשרון להן שבהיות
הקדושֿברוךֿהוא, להן שנתן הזה הכשרון שאת הבינו,
השראת  תהיה שבו המשכן לבניית לנצל עליהן

בתוכם. ושכנתי – השכינה

נצטוו  לא שהן למרות הטוייה 60ולכן, את לעשות
התעוררו  בעצמן שהן התורה מספרת יתירה", ב"אמנות
ובכך  – ה' משכן למען יתירה" ה"אמנות את לעשות

לדורות. הוראה התורה נותנת

מיוחדים  לכשרונות בקשר קיים שהדבר כשם
של  בעבודה להשקיעם צריך שיהודי וכיוצאֿבזה,
הדבר  קיים לקדושֿברוךֿהוא, לדירה העולם הפיכת
שהקדושֿברוךֿהוא  אחרים בענינים גם דומה באופן
לו  נותן הקדושֿברוךֿהוא כאשר לדוגמא: ליהודי. נותן

להרבות  צריך שהוא לדעת, עליו מהרגיל, יותר פרנסה
(כידוע  לה' תרומה צדקה, בנתינת "כאשר 61ולהוסיף

טובה, פרנסה של שבוע היה הזקן אדמו"ר של לחסיד
של  מכתב ימצא הוא לביתו שבבואו בטוח, היה הוא
הרבי  של משולח או לצדקה, התעוררות על הרבי

ישראל"). ארץ בני החזקת לצרכי שאוסף

יב.
השני' ההוראה

מגרימת  והימנעות מירבית זהירות השני': ההוראה
צער  (ולא חיים בעלי צער בגלל אם אחר: לאדם צער
"מנהג  את משנים בלבד) נוחות חוסר אלא ממש,
את  לעשות מצווה והקדושֿברוךֿהוא העולם",

– המשכן קרשי לפני היריעות

בן  של בצער מדובר כאשר עלֿאחתֿכמהֿוכמה
אדם" קרויים ש"אתם ליהודי, בקשר ובמיוחד ;62אדם,

של  במצב נמצא שיהודי רואים כאשר ובמיוחד
אליהו 63"ערום" דבי ב"תנא ככתוב המצוות, מן

תורה 64רבא" בו שאין מי אלא בישראל ערום לך "אין
הציווי  את לקיים עליו לחשוב: ניתן – ומצוות"

ותפילין"62"וכסיתו" בציצית להלבישו צריך 65, אך
להתפלל  עצמו הוא צריך תחלה סדר, בכך להיות

המדרש" לבית הכנסת ללמו 66ו"מבית תורה,– ד
שחרית  פת דרך 67ולאכול מנהג בהם "הנהג כך ואחר ,

"וכסיתו";68ארץ" את יקיים הוא זאת כל ולאחר ,

של  בצער מדובר שכאשר התורה, אומרת כך על
הוא  שיהודי מזאת גדול יותר צער ואין – אחר יהודי
יודע  איננו האחר כאשר ובמיוחד המצוות, מן "ערום"
סדר  את להפוך יש כזה במקרה – "ערום" שהוא כלל
זה  אין כאשר ואפילו – העולם" "מנהג את הרגיל,

בלבד  והסתר העלם מלשון ה"עולם" של אלא 69מנהג ,
כך  שינהגו ציוה שהקדושֿברוךֿהוא סדר על 70גם
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שבדורות  י"ל, – אותן" טוו העזים שמע"ג .. יתירה אומנות היתה "היא
טל  אגלי וראה ב. עד, שבת ותוס' פרש"י ראה כדרכו. שלא הוה שלאח"ז

ואכ"מ. שם.
ועוד.58) סע"א. ל, ר"ה סע"א. מא, סוכה (ותוס') פרש"י
האותיות 59) (שער של"ה לתחלתו). קרוב פ"ו האהבה (שער ר"ח

ובכ"מ. ועוד). ל'. אות
ולהעיר 60) ה). לה, (ויקהל תרומה" מאתכם "קחו רק נצטוו כי

נשים  ד"התם לתרומה בהנוגע גם ואיכא ד"ה א  לו, קידושין מריטב"א
בכך". נצטוו ולא הביאו מעצמן

(61.9 ע' תש"ג השיחות ספר
רע"א.62) סא, יבמות

ז.63) נח, ישעי'
פכ"ז.64)
(65.128 ע' לעיל וראה א). תשכט, ח"ד (לקו"ד תרצ"א פורים שיחת
סקנ"ה.66) או"ח (ואדה"ז) שו"ע א. סד, ברכות
שם.67) אדה"ז שו"ע
קנו.68) וסי' שם אדה"ז שו"ע וראה ב. לה, ברכות
ובכ"מ.69) ד. לז, שלח לקו"ת
למעלה 70) מלמטה הוא בנין שסדר סשט"ו) או"ח (מטושו"ע להעיר

מלמעלמ"ט  אותן משלשלין גם שלימות שדפנות אף גג, ואח"כ ודפנות
תשל"ט. נצו"י, שיחת בר"ד לתקן יש ועפ"ז – סע"א) טז, (סוכה
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כאשר  זאת, ולמרות – הקדושֿברוךֿהוא של בביתו
כ"מנהג  נוהגים אין יהודי, של צער לידי הדבר מגיע

ל"וכסיתו",71עולם" לדאוג יש הכל ובראשית ,
הפסוק  כהמשך לאחרֿמכן, ורק במצוות, להלבישו

df xg`l לא ("ומבשרך לעצמו הקשור את יעשה הוא ,
).62תתעלם"

התורה, ללימוד בקשר כן, לפני ועוד לכך, ובדומה
הפסוק  בתחילת –62ככתוב לחמך" לרעב פרוס "הלא

אלא  לחם ואין תורה, דברי מן הרעב אלא רעב "אין

תורה" לא 72דברי "ומבשרך לפני עושה הוא זאת ואת ,
תתעלם",

רעב  "לא מתהווה עצמו אצל שגם לכך זוכים אז
ה'" דברי את לשמוע אם כי למים צמא ולא 73ללחם

עלֿידי  שיבנה הנצחי, המקדש בבית צדקנו ממשיח –
והחושים  הכשרונות את אחד כל ינצל הגלות שבזמן
למשכן  העולם להפיכת לו, נתן שהקדושֿברוךֿהוא

לקדושֿברוךֿהוא. ומקדש

תשל"ו  ויקהל ש"פ (משיחות
תשל"ט) ויקהל־פקודי פ' ש"ק מוצאי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

קנג.71) ע' ה'תשי"א (סה"מ גמ"ח בענין הצ"צ ע"ד מהסיפור להעיר
ואילך). 340 ע' ח"ו לקו"ש וראה

שם.72) דבא"ר תנא
שם.73) בתדא"ר הובא יא. ח, עמוס

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ט אד"ר, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אברהם שי'

שלום וברכה!

וזיכהו  השי"ת  הצליחו  אשר  בו  לקרות  ונהניתי  א'  אדר  מט'  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 
אשר  מהשי"ת  ויה"ר  תפלה,  מקום  בביהכ"נ  והן  בישיבה  בביהמ"ד  הן  הרבים  ממזכי  להיות 
כמרז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה הנה לימודיו הנ"ל יפעלו בהשומעים שינוי במעשה בפועל 
בחיי היום יומים, וכיון שבימינו אלה אי אפשר לסמוך על השומעים שהם יסיקו כל המסקנות 
מהלימוד צריך להדגיש את זה בפירוש, היינו שמכל לימוד יהי' ביד הלומדים בכן בהנוגע למצות 
מעשיות או מצות התלויות בדבור ובמחשבה, וכיון שבכדי להשפיע על אחרים הרי הענינים אצל 
המשפיע צ"ל בתוספת יותר כדי שיספיק טופח ע"מ להטפיח ג"כ, הרי כמרז"ל אין מזרזין אלא 
למזורזין בודאי יוסיף גם כת"ר אומץ בלימודים באופן הנ"ל היינו לחפש בהתלמוד הגדלות שבזה 

שזהו מה שמביא לידי מעשה, ובטוחים אנו אשר יגעת ומצאת.

ספר  בהקדמת  הידוע  ע"פ  ובפרט  דא"ח  בלימוד  שלו  הקביעות  שיחדש  ממ"ש  נהניתי 
ה'  יחוד  ובכל אדם שהם האמנת אלקות  ובכל מקום  זמן  בכל  החינוך בששת המצות תמידיות 
אהבתו ויראתו כו' שהדרך לבוא אליהם עד שיהיו מורגשים גם בלב הגשמי ולא רק בדבור בפה 

בלבד שלא זוהי ענין האמונה כמובן הדרך לזה הוא ע"י לימוד תורת החסידות.

לתבל  ויש  הפשוט  בפירוש  מסתפקים  השומעים  שאין  החומש  לימוד  אודות  במ"ש 
הכתובים באופן המתאים לפניהם. הנה הרי מפרשי החומש רבים הם ביותר ובודאי ימצאו גם 
כאלו המתאימים לסוג השומעים שלו ומהנכון הי' שישיג אצל מי מאנ"ש שיחיו במאנטרעאל את 
החוברות של הקריאה והקדושה שישנם בהם כמה מאמרים הנוגעים לפרשת השבוע ולההפטרות.

בברכה.
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לח

ויקהל־פקודי  פרשת
כא כרך

הקודש ללשון  מתורגם

א.
– "פקודי " "ויקהל" הפרשות שמות בין הניגוד

ותוכנן
רבות פעמים  דובר שכבר הפרשות ,1כפי לשמות  בנוגע 

בשמה מתבטא פרשה  כל של  גם2תוכנה  הוא  כך  .
של התוכן  נקודת  את  מבטא  "ויקהל" שהשם  בפרשתנו,

ו "פקודי" הראשונה , של3הפרשה  התוכן נקודת  את  –
השניה . הפרשה

בהתאם אינו הפרשות  שתי  של התוכן – ולכאורה
גם אם  כי  מתאימים , שאינם  רק  לא מזו: ויתירה  לשמותם,

בתוכן כדלקמן.iktdהינם  מזה , זה

וקיבוץ אסיפה  – הוא  כפשוטו "ויקהל" של הפירוש 
הלשון בין וההבדל פרטים . או יחידים וכמה  כמה  של
כמה של איסוף  המציינים  אחרים לשונות  לגבי "ויקהל "
וכדומה לקיטה קיבוץ , אסיפה, כמו – פרטים או יחידים
וקיבוץ איסוף רק  מבטאים  הלשונות  ששאר  בכך מתבטא  –
גם אך אחד, ענין או  במקום (פרטים ) אנשים מספר של
נשאר מהנאספים  אחד שכל יתכן האסיפה ... לאחרי
"ויקהל" הלשון זאת  לעומת עצמו; בפני עצמאית  מציאות

של במובן קהל, לעשות – אוllkמשמעה (אנשים
כפי אלא נפרדים , פרטים כמה  של כצירוף  לא  פרטים )

אחד קהל – חדשה מציאות  נעשית  יחד .4שמכולם

"מנין" מלשון  הוא שפירושו על5"פקודי " מורה ,
הענין שייך אז שדוקא  עצמו, בפני  דבר כל של התחלקות 

ספירה ... של

הוא הפרשות  שתי  של התוכן מובן: אינו זה  פי  על
המשכן עשיית  אודות  מדברות  הפרשות  שתי הפכי. באופן
ויקהל פרשת  ביניהם: עיקרי חילוק  ישנו אך  והכלים ,

המשכן6מדברת עניני ופרטי חלקי  כל של העשיה  :7אודות 
מכלי אחד וכל עצמם , בפני קרשים  עצמן, בפני  היריעות

כו '. שולחן מנורה  – עצמו בפני המשכן

הוא : המשכן למלאכת  בנוגע  פקודי בפרשת  החידוש 
פירוט  – ההקדמה  lkdלאחר jqdונחושת וכסף  הזהב  של

המסופר סיום  – באמצע  מופיע  המוסגר כמאמר  (כאשר
עשיית של הסיפור המשכן, חלקי  עשיית  ויקהל: בפרשת 

מופיע  כך) ואחר כהונה , illkבגדי  mekiqהובאה כיצד  :
dlek dk`lndאת8למשה להקים  ה ' ציווי כך ובעקבות  ,lkd

cgiכליו כל עם המשכן המשכן9(את  עבודות כל עם  ביחד (
רק  בפועלzellka(המוזכרות  קיים משה  וכיצד  ,(cgia lkd

והעבודות) ה '10(ההקמה  ו"כבוד אחד משכן נעשה  אשר עד
המשכן" את  .11מלא

משמותיהן: ההיפך בדיוק  הינן הפרשות  תוכן  זה , לפי
– למשכן) (ביחס  תוכנה  ויקהל המשכן,ihxtפרשת וחלקי

" של  הענין לא  – לעצמו  ומציאות כפרט  אחד ";ldwieכל
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156 ע ' [המתורגם ] חט "ו ואילך . 58 ע ' ח "ה  [המתורגם ] לקו"ש ראה  (1
ובכ "מ. .163 ע ' לעיל  ואילך .

הסדרה. התחלת  היא  אלו) תיבות  שתי (או זו שתיבה  לפי רק  ולא  (2

ועוד ). ואילך . 354 ע ' ח "ה  לקו"ש (ראה  ו"תולדות " "נח " מהשמות  כדמוכח 
בסדור אבל  "פקודי". "ויקהל ", ישראל  במנהג  אלו פרשיות  נק ' כן (3
אהבה (בסו "ס  שלו תפלות " (ב "סדר וברמב "ם  התורה ) קריאת (סדר הרס "ג
לקו"ש .6 הערה  163 ע ' לעיל  וראה  פקודי ". "אלה * "ויקהל " בסופו)

שם. 9 ובהערה  59 ע ' ח"ה  [המתורגם ]
קהל . אקרי לא  גרים  קהל  א ) (נז, יבמות  וראה  ואילך . יג  ד , ויקרא  ראה  (4
כללי  צפע "נ וראה  ישראל . עדת  קהל  ד "ה  ו) יב , (בא  מפרש "י ולהעיר ועוד .

צבור. ערך  והמצות  התורה 

סעיף  בפנים  לקמן וראה  שם . פרש "י פקודי. ר"פ  ותיב "ע  ת "א  ראה  (5
ב .

שאינו  לומר  המשכן מלאכת  לציווי שבת  אזהרת  להם  ש "הקדים  אחרי (6
דכל  הציווי המשכן, נדבת  על  הציווי  ויקהל ), ר"פ  (פרש"י השבת " את  דוחה 
למלאכת בנ"י נדבת  וסיפור  הכלים  פרטי וכל  המשכן ויעשו  יבואו לב  חכם 

המשכן .
ואילך . ח  לו , (7

ואילך . לג  לט , (8
ואילך . א  מ, (9

ואילך . יז שם, (10
לד ֿה. שם , (11

.n"x iptl inex qetca d"ke ."dl`e" my m"anxa (*

 לקוטי שיחות 
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מופיע  פקודי  בפרשת  כלsexivdואילו  של והחיבור
למציאות אוחדו המשכן ופרטי  חלקי  כל כיצד – הפרטים 
של ההדגשה  היפך שלם . משכן משכן), – (קהל אחת 

לעצמו פרט כל ספירת  – מנין שפירושו .12"פקודי ",

ב.
העיקרי  תוכנה את לבטא הפרשה שם על

לתרץ : אפשר היה  בפשטות 

משמעו: מקרא  של בפשוטו "ויקהל" של הפירוש 
כל  של l`xyiהקהלה  ipa.

"ויקהל" של השייכות  את להסביר  אפשר היה  זה  ולפי 
עליה המשכן למלאכת  ישראל ) בני של ההקהלה  שם  (על

מכן: לאחר מסופר 

ויקהל של לקהל13הענין נעשו ישראל בני כל אשר  –
שהמשכן בכדי  המשכן. לעשיית והכנה  הקדמה הוא  אחד,
ושכנתי מקדש  לי "ועשו – ישראל כלל של משכן יהיה 

תרומת14בתוכם " להיות  צריכה  הייתה – ישראל כל בתוך ,
שתחדל באופן המשכן  למלאכת מישראל יחיד כל ונדבת 
לא ואף  רבים ), ליחידים  השייך (כסף  יחיד ממון מלהיות 
ממון ולהיעשות שותפים ) הנעשים (יחידים  שותפים  ממון

ממון – אחד מציאות  ההקדמהxeaiv15של היתה  כך לשם  .
מהם ולעשות  היחידים  ישראל) (בני כל  את  להקהיל –

אחד. קהל

בה – "פקודי" לפרשת  בנוגע  השאלה  עדיין נותרת  אך
מופיע  lkdאלא oipnלא  jq. נחושת כסף , זהב , של

מספיק . ביאור עדיין זה  אין "ויקהל" לפרשת  בנוגע  גם 
מובן, הדיוק , בתכלית  הינם  התורה  ענייני שכל  מכיון כי
הדבר, תוכן את  השם  מבטא  מקום  שבכל כפי בדיוק כי
– "ויקהל" ובעניינו: – הפרשות לשמות בנוגע  גם  כך

את רק  לא  השם  שלdncwddמבטא העיקרי לתוכן

העיקרית . נקודתה  את  (גם ) אלא  הסדרה ,

ג.
"וכבר הרמב"ם וחלק"דברי  חלק בכל הציווי  ייחד

אומר המקדש  בית  בנין  למצות בנוגע  בהקדם: זה  ויובן
המצוות) (בספר  "שצונו16הרמב "ם  הבחירה17: בית לבנות 

והוא כו' תמיד האש והבערת ההקרבה  יהי ' בו לעבודה 
"שזה ממשיך: מכן ולאחר מקדש ". לי ועשו ית ' אמרו

המנורה שהם  רבים  מינים  כולל והמזבח 18הכלל והשלחן
ייחד וכבר מקדש  יקרא והכל המקדש  מחלקי כלם  וזולתם 

וחלק "19הציווי חלק  .20בכל

הם שהכלים  כותב  שהרמב "ם לאחרי  להבין: צריך
פרטים שהם  – מקדש " יקרא והכל המקדש  "מחלקי
לו למה  – מקדש" לי "ועשו מהמצותֿעשה  מהכלל,
חלק בכל הציווי ייחד "וכבר  דבריו בסוף לומר  להרמב "ם 

תוכן בכך מדגיש  שלכאורה וחלקiktdוחלק ", חלק  שכל ,
עצמה בפני ומצוה  עצמה  בפני דבר הוא  המקדש  .21מכלי 

בדברי זו מהוספה  יש  נפקא ֿמינה איזו – ובכלל 
שם ? הרמב "ם 

ד.
מהכלל אחד פרט של בחשיבותו  אופנים 

בזה : ההסברה לומר ויש 

ה לפרשאת  ניתן המשכן עם המשכן כלי  שבין שייכות
– אופנים  לכלoirnבכמה בנוגע  לומר שאפשר האופנים

מפרטים המורכב  :22כלל

כל עצמו, בפני מציאות אינו מהפרטים  אחד כל א )
יחד כולם  התאחדות  שעלֿידי בכך רק  היא  מציאותו
מציאות אחר: בנוסח  הכלל. – אחת  מציאות  נעשית 

הכלל. למציאות  בלבד הכשר אלא  אינה הפרטים 

]oirnלזה ריש23דוגמא  לדעת  שיעור" "חצי של גדרו :
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יחזור המשכן פקודי אלה  רבים  דעת  "ועל  פקודי ר"פ  רמב "ן  ראה (12
הנזכרים  הנעשהdlrnlאל  וכל  והחצר הבית  שהוא  וכליו המשכן כי יאמר

על  ירמוז פקודי אלה  אבל  כו' דעתי  כן ואין כו ' הלוים  עבודת  פקודי להם 
עבודת ד "ה  שם  פקודי. ר"פ  פרש "י וראה  כו'". למטה  בפרשה  יזכיר אשר 

ועוד . כאן. יקר  וכלי אברבנאל  וראה  רש "י. ובמפרש"י הלוים 
לקו  ראה  ואילך .13) 230 ע ' ח "ו [המתורגם ] "ש

ח. כה , תרומה  (14
ע "ב . ריש ז, ר "ה  ראה  (15

יב . שורש  שם  לשונו  וראה  כ . מ "ע  (16
קאפח ור"י העליר  הר"ח  ובתרגום  לפנינו . בסהמ "צ  הלשון כ "ה (17

לשון . בשינוי

כו'". והשלחן ושהמנורה  פרטים , כוללת  הזאת "שהכללות  בקאפח  (18
כו'". ושהמנורה  חלקים  "כולל  ובהעליר 

וחלק . חלק  לכל  ציווי  נתייחד  וכבר בקאפח : (19
ואילך . 116 ע ' חי"א  לקו"ש  בארוכה  וראה  (20

"וכבר  כ ' במ "ע  (שנזכר יב  בשורש ובסהמ "צ  (21epx`a("' כו הכלל  שזה 
שאמר מה  כל  שימנה ראוי ואין יעשה , ואיך  חלקיו לתאר בא  כך  ואחר כתב :

לג. ובמ "ע  שם  סהמ"צ  מפרשי וראה  עצמה. בפני מצוה  ועשית  בו
כלל  בשייכות  וביאורים  אופנים  כמה  ד  פרק  צפונות  מפענח  ראה  (22

.p"yeופרט .
כבפנים ): באיסור  רק  (לא  במצוה  דוגמא  לומר יש (23heg מארבע א '*

ד ' צירוף  שע "י רק  הוא  ענינו כי בפ "ע , שם  עליו שאין הציצית , חוטי

.f"q my zepetv gprtna `aed .a ,fl my 'nbae ,dpyna ` ,gk zegpn d`x ± dnily '` dviv k"`yn (*
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התורה מן מותר שיעור שחצי כאשר24לקיש  ברם, .
מציאות  נעשית  – שיעור חצאי שני  ואזdycgמצטרפים  ,

התורהycgzneנפעל  מן ].25האיסור 

אלא עצמם , בפני  מציאות  הינם  הפרטים  גם  ב )
הצטרפותם  שלאcgiשעל ֿידי חדש, ענין גם  הם  מהווים ,

עצמו. בפני  היה  פרט  כל כאשר לכן קודם  היה

יהודי שכל שבקדושה , לדבר עשרה  של  הענין דרך [על
כאשר  אבל קדושה, בו  יש  עצמו מישראלdxyrבפני

ניתן שאז יותר , נעלית  קדושה  (גם) נפעלת  יחד, נאספים 
שבקדושה ]. דברים לומר

עצמו; בפני  אחד כל  חשובה  מציאות  אינם  הפרטים  ג )
כך אחר מקבל  כלל , מהם  ומתהווה  מתאחדים  כשהם אבל

חשיבות  גם פרט .envrlכל

עצמם : המקדש  ובית  במשכן  לומר יש  זה  דרך [על
וקדש ֿהקדשים מועד אהל שהוא26החצר, כפי אחד כל

) עצמו המשכןiptlבפני כל  של המציאות שישנה 

לא וממילא – בעולם  משכן קדושת  מציאות  אין  וקדושתו)
כל את  שמקימים  לאחר  אבל החצר...; על קדושה  חל
חצר פרטי , חלק  כל על הקדושה חלה (מקדש ), המשכן 
של הכללית הקדושה על נוסף  וקדש ֿהקדשים , מועד אהל 

המקדש .27המשכן,

החלקים  שקדושת לומר zcnerויש  dnewnaאפילו
ונפרק בנסוע  כגון  התורה , מן הכלל קדושת בהבטל

(הכלל)28המשכן משחרב  או המקדש29, לומר30בית  ויש  .
מדרבנן רק נשארת ].31שקדושתם 

ה.
ביחס  דומים המשכןאופנים  כלי לחשיבות

המשכן לכלי בנוגע  לומר יש  זה  כל :32מעין

לאחרdligzaא ) אך (קדושה ), חשיבות שום  בהם  אין
והכנסת המשכן, הקמת  לאחר או הכלים , כל עשיית  גמר 

אז מתהווה  – הראשונה בפעם  בו –33הכלים  המשכן
וחשיבות גדר שום  מקבלים  הם אין אבל מקדש ". "נקרא
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אחת. ציצה  למציאות  נעשה  חוטין
א. עד , יומא  (24

וש"נ . .115 ע ' ח "ז [המתורגם ] לקו"ש  וראה  (25
ה "ה. פ "א  הבחירה  בית הל ' רמב "ם  ראה  (26

הי"ג פ "ז שם  רמב "ם  ואילך . מ "ו פ "א  (כלים המשנה  לשון וכפשטות  (27
כהנים עזרת  כו' ממנה  מוקדשת  ישראל  עזרת  כו' הן קדושות  עשר ואילך )
מקדושה משנים  דאין הי"א  פ "ד  תמורה  הל ' רמב "ם  וראה  כו '. מוקדשת 
מה "ת. המעלות  מעשר  איזו השקו "ט וידועה  – הבית . בדק  בקדושת לקדושה

וש"נ . ואילך . 305 ע ' חט "ז [המתורגם ] לקו"ש  וראה 
ס , זבחים ראה  ספרי 28) ואילך . א  צה, מנחות  שם. ובמפרשים  ואילך  ב 

בעמידה  נתקדש המקדש א : ז, נשא  וראהwexitaeזוטא  כו'. מנין ובפירוק  ..
שם. דספרי  אמבוהא

לא ירושלים דהא  לומר תימא  "זהו סע "ב ): (שם  זבחים  מאי בתוד "ה  (29
ירושלים וקדושת תבטל  הבית  שקדושת  יתכן  ואיך  הבית בשביל  אלא  נתקדשה 

אם  צע "ג אבל  ירושליםr"ekקיימת". נתקדשה  שכבר שלאחרי י"ל  כי כן, ס "ל 
קדושה  נעשית  –r"ta.oirn. הבן נתחלל  לא אביו שנתחלל  כהן לדבר: דוגמא

– פריצים ** ביאת  או  ביהמ "ק  החורבן לגבי המשכן פירוק  להעיר : (30
) הפוכות  סברות  (ממעט )hxtae–z"dnי "ל  מבטל  המשכן פירוק  א ) :(zegt

כיוון  – יותר (ממעט ) מבטל  ב ) וכו'), בעלות  שינוי  חילול , כאן  אין (שהרי
שהקים הפה  המשכן , ומפרקים  כג ) שם , כ . ט , (בהעלותך  יסעו  הוי ' שע "פ 
לגמרי***. שמבטל  – מתיר  שאסר כשהפה  באיסורא  וע "ד  –– וכו' הפה  הוא 
(שהייתה המשיכה  קדושת  מחליש דהפירוק  לומר אין הנ"ל ) (היפך  אבל 

פעם  וכו '`'רק  דוגמתה  היא  שהרי מקדשתן  שעבודתן זה  לא  גם  ובמילא  (
צפע "נ  שו "ת  רפי"ג. סוטה  תוספתא  א . ז, נשא  ספרי רע "א . טו, שבועות  (ראה 

פ ). סי' ח "א  דווינסק 
ונ"כ  שם הראב "ד  השגת הי"ד ֿטו. פ "ו  ביהב "ח  הל ' רמב "ם  ראה  (31
כ "א בקדושתו  נשאר  המקום  דכללות רק  דלא משמע  הרמב "ם  ומלשון שם .
הבית עיקר שהם  ועזרה , היכל  ק "ק **** המקדש, דחלקי הנוספת  קדושת  גם
בכל  ק "ק  ואוכלין .. כולן הקרבנות  "מקריבין שלכן ה "ה ), פ "א  שם  (רמב "ם 

dxfrdקדושה צריכין שלכ "ז מחיצה ". מוקפת  ואינה  חרבה  שהיא  אע "פ 
(ו , ה "ה פ "א  תרומות  הל ' הרמב "ם  על  צפע "נ וראה  המקדש. דחלקי פרטית 
ע ' תלמודית  אנצילוקפדי' וראה  הנ "ל . בהלכה  עבודה  בצפע "נ ובהמובא  ב ).

וש"נ . רלד ). (ע ' ביהמ "ק 
מהשקו"ט  גם  א'ולהעיר קדושת  וכשבטלה  זב "ז תליות  הקדושות  אם 

תורה מכתבי (ראה  השני' קדושה  גם  בטלה  וחללוה ) פריצים  שבאו (ע "י
.151 ע ' חל "א  לקו"ש וראה  – ו). מכתב 

שם. ובהערות  יו"ד . לה , ויקהל  פ ' עה "ת  צפע "נ ראה  לקמן הבא  בכל  (32

ג ֿד . פב , א . פא , ואילך . סע "ג עג , מהד "ת  צפע "נ וראה  – וש "נ. ט . מ, פקודי
בין  דמחלק  הנ"ל  במקומות  (ועיי"ש ועוד  פג ). (ע ' ס "א  פ "ב  צפונות  מפענח

ומקדש ). המשכן
על  מתנבא  נביא  שהרי שם : ע "ז במלחמות  הרמב "ן מלשון ולהעיר 
נמי  דכתיב  והיינו .. הכל  הי' וגזיה "כ  לחולין  שיצא  ואמר  שיחרב  המקדש

כו ' לבוא  זרים  ביד  נתתיו
או (33wx– או קרבנות ), בו  (שהקריבו במטרתו***** שלימותו לאחרי

(*.` ,hi zekn `"aihxe o"anx .my zenglne xe`nd lra .my i"yxt .a ,ap f"r d`x
(**dycwzp f` l`xyi cil `eazykc ,dellge mivixt e`aa (c"id `"t g"adia 'ld hwelnd dcear m"anxd lr t"va epnqpe e`aed) cere jli`e b ,b z"cdn r"ptvd y"nn xirdl

.ezlgza fk 'iq g"e` wgvi zia z"eya 'k f"cre .mdilr dyecwd zxfeg ,'` dyecwa
ixtq .`"rx ,eh zereay d`x) 'eke dznbec `id ixdy ozycwn ozceary df `l mb `linae ('` mrt wx dziidy) dkiynd zyecw yilgn wexitdc xnel oi` (l"pd jtid) la`

.(t 'iq `"g wqpieec p"rtv z"ey .b"itx dheq `ztqez .` ,f `yp
**(*znei axwd xfde ea aezky mewn el exn` .. miycwd iycw zian `vei lrey e`x :dteqa zeknn xirdle .c"tx g"adia 'ld m"anxl u"aridl mixe`iae miyecign xirdl

.jli`e 77 r"q h"ig [mbxeznd] y"ewl .my xpl jexr d`xe .'ek eiykre
***(*.my `"ig y"ewl d`xe .k r"n v"ndq .g"adia 'ld yix m"anx d`x
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מא

השבועי  הלימוד מחזור ע"פ - ויקהל־פקודי פרשת - לקוטי־שיחות

מ  החלקים  דרך על רק  אלא  קרשיפרטיים, הבנין, גוף 
את המרכיבים  חלקים  אלא הם  שאין ויריעות, המשכן 

לכלים . בנוגע  זה דרך  ועל המשכן .

קרשים יריעות  שישנם הוא המשכן  גדר אחר : בסגנון
להם אין הכלים  אבל ומזבחות. מנורה ושלחן אדנים 

והאדניםmnvrlykחשיבות  והקרשים  שהיריעות  כשם  ,
יבואו "ולא  והציווי  הבנין. מכללות  בלבד חלק  אלא  אינם 
לגמרי, חדש  ציווי  הוא  – בו ) (וכיוצא  כבלע ..." לראות 
מאחר – קדש ֿהקדשים קדושת  על מהציווי תולדה  ואינו

אותו .34שמפרקים 

שישנו לפני גם  עצמם  מצד חשיבות  יש  לכלים ב )
זה דרך ועל עצמה , בפני – המנורה  בשלימותו. המשכן 
אותם שמכניסים  שעל ֿידי אלא והמזבחות ; השולחן
המשכן נעשה  ואז המשכן, את  משלימים  גם הם  למשכן

בשלימות .

אין עשייתם , בעת  עצמם, מצד חשיבות35ג ) שום  בהם 
mnvr cvnהכלים והכנסת  המשכן הקמת לאחרי אבל ,

חלה – עצמו בפני חשיבות  וכלי כלי כל על  חלה  בתוכו,

קדושת  ישנה  – לעצמו  כלי כל  על מיוחדת ,dxepnקדושה
ogley...36מקדושת חלק בתור הכללית לקדושה  (נוסף 

בכלל). המשכן

ו .
חלקיו בכל גם  חשיבות יש המקדש  הקמת לאחר
לומר : יש  הנ"ל האופנים  שבין להלכה  מההבדלים

להיות הרי צריכה  (ומקדש ) המשכן כלי עשיית

לשם37לשמה אלא  מתחלתן הכלים  כל עושין "אין –
והנפקא38הקדש " הכוונה. של תוכנה  מהו  היא  ֿמינה 

לשמה :

שהם זה אלא  אינו הכלים  שגדר – הראשון האופן לפי

הרי – מהמשכן לשם39חלק  היא לשמה  עשייתן תחלת 

.okyndקדושת

חשיבות להם  יש  הכלים  שפרטי  – הנ"ל השני לאופן

עצמם –40בפני מהמשכן  חלק  נעשים  שהם לפני  גם 
לשם להיות  צריכה הכלי) עשיית (בשעת לשמה הכוונה 

הפרטית שולחן...41הקדושה  מנורה , זה : כלי .42של 
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ראה – דהנשיאים ) (גם  החינוך  כל  סיום לאחרי גם  (או שכינה  שירדה  גם
א ). י, מהד "ת  צפע "נ

המזבח ) (ובו  חצר ו(קדושת ) המציאות  די שאולי צ "ע  הקרבנות להקרבת 
י , מגילה  וראה  הא '?). בפעם  (אפילו וק "ק  מועד  האהל  שהוקם קודם  ואפילו
מגילה רי"ד  תוס ' וראה  קלעים . ד "ה  שם  ובפרש"י  כו' שמעתי אליעזר א "ר א :
וראה – כו'. גדולה  במה  הצריכים לתו"מ  קלעים  צריך  .. סובר דר "מ  שם :

ואילך . 218 ע ' חל "א  לקו"ש
סע "ג. עג , מהד "ת  צפע "נ .28 הערה לעיל  בהנסמן וראה  (34

ולאח"ז  בפ "ע  (קדושה ) חשיבות  להם  שיש י"ל  זה באופן גם  אבל  (35
–dtqezp.קדושה

לבדק  הקדיש  אם  כיצד  שם ): תמורה  (הל ' הרמב "ם  מלשון להעיר (36
lkidd לבדק ישנה  הכליםgafnd.לא דכל  הרמב "ם  לדעת  דגם  להעיר  אבל 

וראה שם . בסהמ"צ  (כנ "ל  מקדש  לי דועשו המ"ע  בכלל  הם  המזבח ) (וגם 
במזבח מיוחד  ענין יש הרי כ ), מ "ע  היד  ספר בריש המצות במנין כס "מ 

dfd"שמקריבין gafnd lr' הל (רמב "ם  בית " שם  שאין אע "פ  הקרבנות  כל 
ה הקרבנות  שהקרבת  ה "ד ), פ "ב  מקדש,ביהב "ח  לי דועשו  המ "ע  עיקר  יא

שם. חי"א לקו "ש בארוכה  וראה  ביהב "ח . הל ' ריש הרמב "ם  כמ "ש
"ועשו – מקדש" לי "ועשו ח ) כה , (תרומה  רש"י וכמ"ש (37inylבית

קדושה ".
"דכתיב  שם  להמבי"ט  ספר קרית  וראה  ספ "א. ביהב "ח  הל ' רמב "ם  (38
הכלים כל  דעשיית  משמע  תעשו, וכן כליו כל  תבנית  ואת  המשכן  תבנית את 
שמתחלת מקדש  לי ועשו כדמשמע  מתחלתו לקודש דעשיתו דמשכן דומי'

כו'". הקודש  לשם  יהי' עשיתו
עשייתו  תחלת "שתהא  – לי תעשה  אדמה  מזבח  כא : כ , יתרו  בפרש"י 
דין  יש במזבח  רק  עכ "פ ) ש"מ  פשוטו ש(ע "פ  לכאורה , מוכח  ומזה  לשמי".
רק  הוא  קדושה" בית  לשמי ד "ועשו צ "ל  ולפי"ז כלים. בשאר ולא  דלשמה

בכלים. ולא  עצמו המשכן בבנין

אופנים : ובכמה  י"ל  אבל 
שצ "ל  הוא  החידוש  דבמזבח ב ) הכלים . לשאר  מהמזבח  דלמדין zlgzא )

דרשב "י  מכילתא  (וראה  הכלים  שאר  ובכלל  בהמשכן משא "כ  לשמי, עשייתו
במזבח ג ) לשמי")*. ובנייתן והבאתן  חציבתן  שתהא  לי "תעשה  שם : יתרו
דין  שבהם  כלים  בשאר משא "כ  מזבח), (לשם  פרטי  דלשמי מיוחד  דין יש
רש"י  בזה  דפליגי  ד ) בפנים ). לקמן (ראה  המקדש לשם  בכלל  הוא  לשמי
בהכלים ולא  בהבנין רק  הוא  קדושה  בית  לשמי  דועשו לרש "י והרמב "ם :
מן  אחד  יאבד  אם  לדורות , – תעשו  "וכן ט ) (שם , תרומה  בפ ' פי' [ורש"י

כו' עולמים  בית  כלי לי כשתעשו או `elהכלים  zipazk היינו אותם ", תעשו
הנ"ל  ספר כבקרית  לשמה  כוונה ולא תבניתם  על  תעשו" "וכן  שפירוש 
לימוד  דיש במזבח  משא "כ  הקודש], לשם  שעשיתו הרמב "ם  דברי  בפירוש

כל  עושין ד "אין להרמב "ם  אבל  הקודש",milkdמיוחד : לשם אלא מתחלתן
צפע "נ  שם . יתרו עה "ת  צפע "נ וראה  במזבח . דלשמי מיוחד  לימוד  אין

ואכ "מ. ביהב "ח . מהל ' פ "א  סוף  (המלוקט ) לרמב "ם 
והקמת מבנין חלק  רק  הוא  שענינם  מכיון זה , אופן דלפי י"ל  ואולי (39
המשכן  את  מקימים  כאשר רק  חל  בהם  לשמה  דדין י"ל  המשכן, כללות 

ולא  לתוכו, אותן (וראהzlgznומכניסין דהכשר הכשר רק  דהוי עשייתן
ה לעיל  (וראה  בציצית  לשמה  מדין  ולהעיר שלפנ"ז). ש"צריכיםהערה  (23 ערה 

oixefyeשיהיו oieeh אפילו עצמן על  שמחמירין נפש בעלי ויש .. ציצית  לשם 
וש "נ). ס "ג. סי"א  שם  אדה"ז (שו"ע  כן" נוהגין אין אבל  הצמר  בניפוץ 

דפליג לג מ"ע  לסהמ "צ  בהשגותיו הרמב "ן דעת דכ "ה  י"ל  לכאורה (40
עי"ש. כו' מצות  שתי הם  אבל  הבית , מן חלק  הכלים  שאין  וס "ל  הרמב "ם  על 
צפע "נ  ראה  למשכן בנוגע  משא "כ  לביהמ"ק , בנוגע  רק  כן שס "ל  י"ל  אבל 

.32 הערה  דלעיל 
סי"ד . תנג סי' אדה "ז (שו"ע  במצה  לשמה  בדין מהדיעות  להעיר (41

וש "נ).
.38 הערה  לעיל  ראה  (42

(*.(` ,h) `"t dkeq o"anxdl 'd zengln .my r"dw .e"d b"t `nei inlyexi d`xe
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שבעשיית מאחר הרי הנ"ל, השלישי  האופן ולפי 
הכללי השם רק  לא  חלים למשכן והכנסתם  הכלים 
בפני קדושה  גם  אלא המשכן, של הכללית  והקדושה 
שני של  לשמם  עשייתם  תחילת  להיות  צריכה – עצמה 
המשכן, קדושת  (מצות) לשם  – "לשמה " הענינים :

הפרטי הכלי לשם  פרטי , .43ו"לשמה"

מוסיף  שהרמב "ם  שבזה  לומר, יש  זה  פי ixg`lועל 
– מקדש " יקרא  והכל המשכן מחלקי "כולם  שכתב  מה
כי מלמדנו, הוא וחלק ", חלק  בכל הציווי ייחד "וכבר
מינים כולל מקדש ) לי ועשו (מצות  הכלל ש "זה  למרות 
שיעשו לכתחילה  תוכנו מקדש  לי ועשו שהציווי  רבים",

milkמשכן llekdכל על חל עשייתו , גמר לאחרי הרי –
ציווי מהכלים עצמה44אחד  בפני קדושה – ובמילא

הכלים שבעשיית  לשמה הכוונה  וממילא  הג '), (כאופן
וכנ "ל. זה , באופן להיות  צריכה 

ז.
"פקודי " – בסיומו "ויקהל", המשכן  עשיית בתחילת

מדובר בה  הפרשה  של שם  "ויקהל " בשם  הרמז וזהו
עלא רמז מהוה  "ויקהל" המשכן: חלקי  כל  עשיית  ודות 

ote`וכל המשכן  מלאכת  של שהפעולה  הכלים , עשיית 
למרות אומרת : זאת  "ויקהל". של  באופן הייתה  כליו

"ויעש " בנפרד  כל45שנאמר ועל עצמו בפני כלי כל  על
לא וכלי כלי  כל בעשיית הכוונה  הרי המשכן, של חלק 
הפרטי, הכלי של  פרטית , ופעולה  עשיה  בתור  (רק ) הייתה 
על המשכן חלקי  כל של הקהלה  – "ויקהל" זה  היה  אלא 

אחד. משכן לעשות  מנת

כלי לכל אין כולו, המשכן שקיים שלפני משום  זאת 
פרט  מהוה שהוא  מה הוא  עניינו כל (לעצמו); חשיבות  כל

המשכן. (– (הכלל מן

אהל משכן עבודת  כל "ותכל נאמר  בה  פקודי, בפרשת 
–46מועד" כליו כל עם  המשכן את  העמידו כיצד ומסופר

" של הענין נרגש  הפרטיםicewtאז  מציאות  (גם ) ישנה  :"
משום כנ"ל. המשכן של הכללי הענין רק  לא עצמם, בפני
גם חשיבות  נעשתה  המשכן, כל  את  שהעמידו שלאחרי

באריכות . כנ "ל עצמו, בפני  כלי  בכל

ח.
יהודי  כל של בעבודתו  והכלל הפרט  מעלת 

ועל – נצחית  והוראה נצחי ענין הינו בתורה  ענין כל
מקדש לי "ועשו – הוא שענינו המשכן וכמה  כמה  אחת 

מישראל"mkezaושכנתי  ואחד אחד כל  בתוך מובן47, ,
שבבנין ו"פקודי" "ויקהל" של הנ"ל שהענין איפוא ,
בנוגע בתוכם", "ושכנתי של  לענין ביחס גם  קיים  המשכן ,

לישראל.

אחד, ציבור  מהוים כולם  כי נאמר, ישראל בני אודות 
שלימה אחת  קומה  מרכיבים  יחדיו ישראל  עם .48כל

בכל חסר אחד, ביהודי חסרון ושלום חס  ישנו וכאשר
השלימה .49הקומה

"עולם הוא עצמו  בפני יהודי  כל כי נאמר, גיסא  לאידך 
נברא50מלא " בשבילי לומר חייב  ואחד אחד "כל אשר עד ,

כל גם כולל ההשתלשלות  סדר כל העולם , כל – העולם "
זה ודבר  נברא ". "בשבילי הריהו ישראל, מבני  ואחד אחד
ו"שואב עציך" "חוטב  אפילו ואחד, אחד כל  לומר" "חייב 

שבקטנים .51מימיך" לקטן עד שבגדולים מהגדול  ,

"ויקהל" הפרשות  משמות ההוראה  באה כך על
ו"פקודי":

בפני מציאות  הריהו  לראש  שלכל לחשוב , יהודי יכול
של מציאות  אלא יש , מציאות  ושלום  חס  לא  – עצמו 

בתור מלךicediקדושה , מלך  עבד קונו52– את  לשמש  ,53:
ועבודתו תפקידו  את לו לזהzcgeindיש  שבהוספה  אלא .

ישראל. כלל עם  ביחד עצמו את  כולל גם הוא 

את  לעשות  ניגשים  כאשר  לו: המשכן,אומרים  כלי
בנפרד מיוחדת  פעולה  נדרשת  הלוא כלי כל לעשיית  אשר
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הנ"ל  הסברות בין נפק "מ  גם  י"ל  ואולי (43onfaאת בונין דאין  הקמתו,
ביום המשכן את  הקים  וביום  טו ) ט , (בהעלותך  שנאמר בלילה  המקדש
בדין  הכלים  גם  אם הי"ב ), שם  רמב "ם  ב . טו, (שבועות  בלילה  ולא מקימים 
הקמת בגדר אינה  עצמן הכלים  שעשית  כיון  זה , בדין אינם  הב ' לאופן  זה :
הל ' המורי' הר נמי. אי בתוד "ה  א  מא , סוכה  לנר בערוך  (וכ "ה  המשכן
הא' לאופן משא"כ  ובכ "מ), ג. ג , מהד "ת  צפע "נ וראה  סק "ב . פ "א  ביהב "ח 
דכתב  ויצא  ר "פ  יפות  פנים  (וראה  המשכן והקמת  מעשיית  חלק  דהוי והג'
י"ל  39 הערה  ולהנ "ל  המזבח"). עשית  "וכ "ש בלילה , ביהמ "ק  בנין דאין ע "ז
בהכנסתן  כ "א  המשכן , דהקמת  גדר  עצמם  כלים  בעשיית  אין  הא ' דלאופן

במשכן .
מ "ע  שאינה  אף  (44ta".r

הערה (הנ"ל  ויקהל  פ ' צפע "נ יב . שרש בסה "מ  הרמב "ם  לשון  ראה (45
.(32

לב . לט , (46
ל . אות  האותיות  שער של "ה  לתחלתו. קרוב  פ "ו האהבה  שער  ר"ח (47

ובכ "מ.
ובכ "מ. נצבים . ר"פ  לקו"ת  ראה (48

ישראל . אהבת  קונטרס  ישראל . אהבת  מצות  להצ "צ  סהמ"צ  וראה  (49
במשנה. א  לז, סנהדרין (50

נצבים. ר"פ  (51
יח. טו, לך  פרש "י ז. א , דברים  (ופרש"י ) ספרי (52

בסופה. קדושין (53
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עם הקשור עצמו בפני "ויעש " הכלים , שאר כל  מעשיית 
כי אמת, תורת  אומרת – זה  כלי של המיוחדות  תכונותיו
בכך מתבטאת  מציאותם  "ויקהל": של ענין בעצם  זהו

המשכן. מכללות  חלק  נעשים  שהם 

ונקודת שההתחלה  לדעת , יהודי  צריך זה  דרך  ועל
את לכלול עליו – לראש  לכל אשר היא, הכל של  התוכן
לאופן ועד "ויקהל", – ישראל כל עם  ביחד עצמו 

מהקהל. חלק  שהוא  בכך מתבטאת שמציאותו

צרכיו על להתפלל הולך שיהודי קודם  עוד  – לכן 
של עשה  מצות – התורה  מן עשה מצות  (שזו האישיים 

עלֿידי54תפילה) ישראל, כל עם עצמו את לכלול עליו ,
לרעך "ואהבת  של המצוה  את  עצמו על מקבל שהוא 

.55כמוך"

הציבור" מן  תפרוש "אל אשר  עצמן56עד הבקשות  ,
עבור (רק ) כמבקש  – יחיד בלשון בתפילה  נאמרות  אינן

envrבלשון אלא  –miaxוחנ" :epהשיב" epמאתך ...",
ישראל כל עבור הברכות, בכל זה  דרך ועל אבינו...",

כאחד.

עלול הכלל, למען עושה  יחיד כאשר גיסא : לאידך 
על השפעה כל אין זו לעבודתו כי חשבון, לעשות  הוא 
בעבודתו רק  מושגת שלו השלימות האישית , שלימותו
שלימותו על מוותר הריהו הכלל שלצורך אלא  יחיד, בתור

הכלל. למען ועושה

כלל עבור המשכן הקמת  אדרבה: כי  לו, אומרים 
"ישרא של באופן  היא  בפניicewtל, כלי  כל של הבאתו – "

הכלי, אודות למשה ה' ציווי – כך ואחר  למשה, עצמו 
מסופר – משה עלֿידי  זה  בכלי  הציווי  קיום  כך  ואחר 

חשיבות) envr(ומקבל iptaכלל עבור עושים  כאשר  .
בתור  ליהודי  (גם ) שלימות  הדבר מביא .cigiישראל,

ט.
הם  חד והפרט הכלל – ה"עצם" מצד

– זו "התכללות" להיות  חייבת  מדוע  הדבר, טעם
"ויקהל": להיות  צריך הפרטיים בעניניו עוסק  שהוא  בשעה 

עבור המשכן הקמת  ולאידך, הציבור; עם  עצמו לכלול
של השלימות  ל"פקודי": המביא באופן היא  ישראל כלל

בתור  יהודי  –cigiכל

– יהודי אצל אלו ענינים שני  שבעצם , משום , היא 
דבר  הם הרי – שלו וה"פקודי" שלו  `cgה "ויקהל"

השנים וברוב  בריבוי הינן57[שלכן פקודי ויקהל  פרשיות
לפרשה נעשות  הם  כי  המצביע  דבר ]:`58zgמחוברות ,

ופרט  כלל – ה "גילויים") (בדרגת ובחיצוניות  בגלוי
שונים ענינים  מבטאים פנים  כל על או לזה , זה  בסתירה  הם
הכלל, מעלת  את  שמדגישים  בשעה  ולכן, שלימות. של
הדגשה ששמים וככל הפרט , חשיבות  את  מחליש הדבר

הכלל. מחשיבות  גורע  הדבר הפרט, על

ישראל, בני של והפנימיות  העצם  מצד  כן שאין מה
ואב  מתאימות "שכולם נאמר  ועל59לכולנה "`cgלגביו ,

בדרגא הרי  יתברך , עצמותו מצד (– לזה  (והסיבה  זה  דרך
הפרט  ריבוי וכידועזו ופשיטות . לאחדות בסתירה אינו 60ים 

התחלקות ריבוי נעשה  שלמעלה  הפשיטות מצד שדוקא 
רק לא אך והתחלקות , ריבוי ישנו אומרת, זאת  דוקא ,
הריבוי אדרבה: אלא  לפשיטות , בסתירה אינו שהריבוי 

שלמעלה . הפשיטות  את  מבטא הגדול

אשר – ישראל  עם אצל כנ"ל, הדבר, משתקף ולכן
חד" כולא  וקודשא ֿבריךֿהוא  שהעובדה61"ישראל –

בסתירה אינו אחד", "עם  נעשה ישראל איש  שמכל
מכיוון אדרבה : אלא  יחיד, בתור יהודי  כל של למציאות
דבר (שהיא  יהודי של המהות  עצם  מצד היא  שהאחדות 
גם זו אחדות  מתבטאת כביכול), יתברך עצמותו  עם  אחד
שהעצם משום יהודי . כל של הפרטי וב "ציור" במציאות

הרי  .62פרט lkaנמצא

י.
הכלליים  התורה בספרי יהודי  כל השתתפות ההוראה:

בנוגע ו"פקודי" "ויקהל " של החיבור שישנו דרך על
של האיחוד את בגלוי  מוצאים  זה דרך על ישראל , לעם 

תורה : ספר לגבי פקודי) (ויקהל ופרט כלל
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וש"נ . בתחלתו . התפלה  שרש  להצ "צ  סהמ "צ  ראה (54
טובו . מה  קודם  הזקן אדמו"ר סדור ועוד . בתחלתו. הכוונות  שער (55

.49 שבהערה  להצ "צ  סהמ "צ  וראה 
ואילך . סע "ב  כט , ברכות  וראה  מ "ד . פ "ב  אבות  (56

דשנה  הקביעויות  (מז') בו' מחוברות אלו פרשיות  כי  (57,dheytונפרדות
(בקביעות  מהן באחת  לאחרי d"yרק  שבטאו"ח  הלוחות  (ראה  המעוברות  ובז' (

שבכל  ומכיון  לניסן). הסמוך  אדר קביעות  טו  מאמר לבינה  עתים  סתכ "ח .
) (וקביעות  מעוברות  ז' ורק  פשוטות  י"ב  יש  קטן דשנהd"yמחזור הנ"ל  (

מחוברות. הן  שנים  שברוב  הרי – מחזור) בכל  דאינה  מאד , נדירה – פשוטה 
וש"נ . ואילך . 410 ע ' חי"ח  [המתורגם ] לקו"ש  ראה  (58

פל "ב . תניא  (59
מי  ד "ה  ואילך ). ב  (ע , ואילך  פכ "ז הארץ  כל  ויהי ד "ה  נח  תו"ח  ראה  (60

ועוד . תרס "ב . מדד 
א. עג , זח "ג  ראה  (61

וראה וש "נ. ואילך . 165 ע ' ח "ט  [המתורגם ] לקו"ש  עד "ז ראה  (62
ואילך . 126 ע ' חי"ח  [המתורגם ] לקו"ש
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אותיות אלפי  ממאות מורכב תורה וכלzecxtpספר ,
יוצרים  אלו אותיות  `zgפרטי dxez,ולאידך ("ויקהל");

בשלימות ויחיד אחד תורה ספר  מהאותיות  נעשה  כאשר
ומוקפת בקדושתה  היא  אות  כל הרי  והקדושה, התוקף

האותיות63גויל שאר מכל מובדלת  ,64.

כולא הוא  בריך וקודשא  אורייתא  ש "ישראל מכיוון
הכלל כיצד  תורה  בספר בגילוי גם הדבר מתבטא  חד",

ביניהם . ומאוחדים קשורים והפרט 

ויקהל מפרשיות  שלוקחים והנתינת ֿכח ההוראה וזוהי
גם כולל ישראל. כל את  לאחד בזירוז להוסיף  – פקודי
אות תהיה  יהודי שלכל עלֿידי – גרמא  שהזמן בענין

התורה  מספרי  אתmiillkdבאחד לאחד מנת  על הנכתבים ,

של השלימות  הן נעשית  זה  שעלֿידי יחד , ישראל בני כל
לתורה שייכותו את שמגלים  בכך וכיחיד, כפרט  יהודי כל
בספר לו  שיש  האות עלֿידי תורה  ב (ספר) ולהיות 

בתור65התורה ישראל עם של השלימות  והן ,llkקהל –
תורת עלֿידי אמיתי ביחוד כולם התאחדות  שנעשית אחד,

נצחי. יחוד ונצחיית , אמת 

הגאולה את יותר עוד ומזרזים  ממהרים  זה  ועלֿידי 
שהקדוש ֿ – פרטית  גאולה שתהיה  והשלימה  האמיתית 

ממש  בידיו "אוחז `yiברוךֿהוא  yi`כענין ממקומו
ואתם  `cgשנאמר cg`l ehwelz"ישראל וביחד66בני ,

ישובו גדול "קהל – בשלימותה  כללית גאולה  זה  67עם 

ממש .68הנה " בימינו במהרה  ,

תשמ "ב) תש"מ , ויק "פ  ש"פ (משיחות
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 ב"ה,  י"ג אד"ר, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ח והרה"צ נו"נ בנש"ק כו' מוה"ר יעקב שליט"א

שלום וברכה!

שי'  מיכל  יחיאל  מוה"ר  בצ"צ  עוסק  נו"נ  אי"א  והרה"ג  הרה"ח  ע"י  שלו  הפ"נ  הגיעני 
דאברוסקין, ובל"נ אקראהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בעת 

רצון והשי"ת יצליחו לבשר בקרוב...

בהזדמנות זו ארשה לי לעורר נשען על מרז"ל אין מזרזין אלא למזורזין אשר כיון כלשון 
רבינו הזקן בעל התניא והשו"ע )אגה"ק ריש סימן כו( אשר - בדורות אלו האחרונים מותר ומצוה 
לגלות זאת החכמה )היינו פנימיות התורה( הנה מי שהשי"ת חננו וזיכהו בהשפעה על חוג מאחב"י 
הנה בודאי משתמש גם בזה להודיעם ע"ד פס"ד האריז"ל כנ"ל ולעוררם ע"ז מזמן לזמן ובפרט 
בזמננו האחרון דחשך הכפול ומכופל ובאה"ק ת"ו אשר עיני ה"א בה מראשית השנה עד אחרית 
שנה, הנה הנחיצות בזה גדולה פי כמה וכמה, וכבר ידוע פסק דין בית דין שלמעלה שמסר כ"ק 
אדמו"ר האמצעי בן כ"ק רבנו הזקן אשר המשתדלים בזה יצליחו ולמרות העלמות והסתרים תהי' 

ידם על העליונה...
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מה

שמות יב, ז – ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזת 
ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אתו בהם

סה

ביאור שינוי הלשון, דהקב"ה אמר )פסוק ו'( "ונתנו על שתי 
המזוזות ועל המשקוף", ומשה אמר )פסוק כ"ב( "והגעתם 

אל המשקוף ואל שתי המזוזות"

ונתנו  מצינו1 בפ' בא בהזיית דם הפסח שהקב"ה אמר 
למשקוף.  מזוזת  הקדים  המשקוף.  ועל  המזוזת  שתי  על 
המזוזת,  שתי  ואל  המשקוף  אל  והגעתם  אמר2  ומשה 

הקדים משקוף למזוזת:

והיינו:

מה שהקב"ה3 אמר הוא למעלה מן החזה, שתי המזוזת 

)יב,  המפרשים. דבפסוק שאמר הקב"ה  זה שאלות  1( מבאר בסימן 

שאמר  ובפסוק  המשקוף",  "ועל  ואח"כ  המזוזות"  שתי  "על  כתוב  ו( 

משה )יב, כב( מהפך הסדר דכתוב "ולקחתם אגודת אזוב... והגעתם 

שאמר  מה  ו'  שבפסוק  מבאר  וע"ז  המזוזות",  שתי  ואל  המשקוף  אל 

משה  שאמר  כב  ובפסוק  "פנימיות",  בחי'  מצד  הוא  למשה  הקב"ה 

לבני ישראל הוא כפי שבא ההשפעה ב"גלוי". וראה בפנים בלקוטי לוי 

יצחק כאן, שעד"ז הוא החילוק בין ב' בחי' בהארון והכרובים, בחילוק 

דיוק לשון הפסוקים בין פרשת תרומה ופרשת נשא עי"ש.

2( בא יב, כב "ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם 

אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף".

3( ראה אור התורה בא ע' שיא. פ' קרח ע' תשסג וז"ל: חו"ג הם שתי 

נק'  בינה  כי  פנימי,  פתח  וזהו  עליהם,  המשקוף  הוא  והבינה  מזוזות 

עוה"ב כי כח"ב אינן שייכים לעולמות שאפי' אם לא הי' כלל עולמות 

היה שייך כח"ב, ומחו"ג שייך להיות התהוות העולמות דאל"כ על מי 

שייך חו"ג, לכן כיון שהמשקוף הוא בינה השקיפה ממעון קדשך, נק' 

היינו ההמשכה ממפתח  זה פתח פנימי אף ששתי המזוזות הם חו"ג 

הם  חו"ב  אשר  יותר  פנימי  פתח  ועוד  העולמות,  חיות  למקור  פנימי 

שתי מזוזות והמשקוף עליהן הוא בחי' כתר.

זהו פתח  והמשקוף הוא תפארת  והוד שהם שתי המזוזות  נצח  והנה 

החיצון הנמשך להחיות העולמות.

התחלת  הוא  נו"ה  החיצון  דלת  של  והמשקוף  המזוזות  ב'  ואפ"ל 

ד[ בד"ה  ]פח,  נצח כמ"ש בלק"ת  העבודה ע"ד אתכפייא שזהו בחי' 

הוא חסד וגבורה והמשקוף4 שליש העליון דתפארת, ומה 
שלישים6  המשקוף  החזה,  מן  למטה5  הוא  אמר  שמשה 
תפארת.  אחר  שהם  נו"ה  והמזוזת  דתפארת  התחתונים 
וכמ"ש בגליון המד"ר בא פי"ז ס"ג על מאמר המד"ר שם 

אל המשקוף בזכות אברהם כו' ע"ש.

לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד שעז

בביאור הזהר – ראה שיחות קודש ה'תשמ"א ש"פ מטות, 
סעיף מח

אלה מסעי דרוש השני פ"ב, אך כל היום שאחר התפילה שאין לו עוד 

מסותרת  אהבה  בחי'  שהוא  נצחון  בחי'  צ"ל  ולכן  כו'  הנ"ל  התבוננות 

שבכל נפש מתולדתו ולזאת יש בהם אה"ר בטבעם, ולכן נקראים עם 

קשה עורף כו',והודאה הוא שמודה על האמת שכן הוא אף אם הוא 

אינו משיג בשכלו כמו שאנו אומרים מודים אנחנו לך כו' עיי"ש.

פרשת  אור  תורה  )ראה  כידוע  פירוש:  דתפארת.  העליון  שליש   )4

וארא נח, ג. פרשת ויגש מד, ד. לקוטי תורה פרשת קדושים ל, ב. אור 

 .109 עמוד  לט  חלק  שיחות  לקוטי  ואילך.  קלט  עמוד  ויקרא  התורה 

ועוד( דבכל מדה ומדה יש ג' חלקים, וכן הוא ב"תפארת":

א( השכל והטעם של המדה )בחי' חב"ד(.

ב( המדה עצמה )חג"ת(.

 – ההשפעה  )בחי'  מגופא"  ל"בר  הנק'  המדה  ותוצאות  חיצוניות  ג( 

נהי"ם(.

וזהו שהשליש העליון של מדת תפארת היא למעלה מהחזה, בדרגת 

חב"ד, למשל השכל שהוא מכוסה במוח ובראש של האדם, משא"כ 

המדה עצמה בחי' ז"א – ההרגש בלב האדם, וכן נהי"ם זהו הפעולה 

ופעולת  עצמה,  המדה   – שניהם  ובכללות  מגופא,  לבר  בחיצוניות 

למטה מהחזה, שבא  נקראים במקום המגולה  המדה )להשפיע(, הם 

מבחוץ של האדם, וכידוע שא"א להיות הרגש בלב למדת החסד בלי 

שיהי' למי להשפיע, וכ"ש הרגש להשפיע בפועל )בחי' נה"י(.

בלב,  ההרגש  דהיינו  נה"י(,  חג"ת,  )בחי'  תחתונים  שלישי  שב'  וזהו 

והמדה וההרגש להשפיע, היא למטה מהחזה – במקום המגולה.

וראה אור התורה פרשת נח )בראשית כרך ג( תקצז, ב ואילך – ביאור 

החילוק בין עה"ח ועה"ד – למעלה מן החזה ולמטה מן החזה. עיי"ש.

5( ראה לקוטי תורה צ, א.

עמוד  ג'  חלק  ה'תער"ב  שהקדימו  בשעה   – המאמרים  ספר  ראה   )6

א'שצו.

 ילקוט לוי יצחק על התורה 
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לה, ג – לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום 
השבת

א. טוב טעם למה שיבחר אלקים היום הז' לתת לנו... 
עולם  שהוא  הבא  לעולם  והוא  גדול  רמז  השבת  מצות 
ז"ל שבת  וזה השבת דמיון מה אליו כמ"ש  שכולו טוב, 
וכן שנו במכילתא לדעת כי אני ה'  א' מס' מעולם הבא 
מעין  שהוא  שבת  קדושת  כגון  הבא  לעולם  מקדשכם 
עולם הבא, וכן הוא אומר מזמור שיר ליום השבת ליום 

שכולו שבת...

אמר  המנוחה  עולם  שהוא  הגדול  לשבת  ורמז 
המצוה  היות  עם  כי  מושבותיכם  בכל  אש  תבערו  לא 
נר  להדליק  האדם  ביד  אין  כי  רמז,  בה  יש  כפשוטה 
נשמתו בעה"ב אם לא קדמה לה האורה בעה"ז כי היום 

לעשותם ולא למחר לעשותם.
יפה עינים

כדאיתא  אש  תבערו  לא  ע"א  של"ד  דף  ]של"ה[  ב. 
בגמרא במקום שחילול שבת מצוי דליקה מצוי' ובזכות 
לה  אהי'  כמ"ש  לבנות  עתיד  ובאש  לגאולה  זוכין  שבת 
חומת אש עכ"ל. ועמ"ש סד"ה והי' מספר בנ"י שעכשיו 
בינה  שהוא  אש  מבחי'  למעלה  הוא  חכמה  שהוא  רוח 
ולעתיד ע"י התשובה שהיא יסוד האש יתעלה בחי' אש 
וע' מזה בתניא פרק חמשים  רוח  להיות למעלה מבחי' 
בענין שלע"ל יהיו הלוים כהנים, ולכן לעתיד באש אתה 

עתיד לבנותה.
אור התורה חלק חמישי שמות – פ' ויקהל עמוד ב'קנ

וגו'. ע"ד  ה' לעשות אותם  צוה  ג. אלה הדברים אשר 
בפ'  חכמה  קנה  בקונטרס  רמזתי  כבר  השכל,  מוסר 
יתנהג  איך  המרמזים  המשכן  בעשיית  רמזים  תרומה 
האדם עם בוראו, ועיין בקונטרס הדרשות רמזים בענין 

המנורה.

וגם כעת הארכתי בענין הקרש עם שני אדנים הרומז 
לבן אדם שיש לו שני אדונים יצ"ט ויצה"ר ומ"מ שניהם 
בהם  יתנהג  ירצה  אם  תחתיו  שהם  האחד  הקרש  תחת 
כרצונו לעבודת בוראו ע"ד ואתה תמשל בו )בראשית ד, 
ז(, ועי"ז יחדיו יהי' תמים שבשניהם עובד ה' בכל לבבך 

בשני יצריך )כברכות נ"ד ע"א(.

והנה האפוד המכפר על ע"ז )ערכין ט"ז ע"א( וחשב 
אפודתו אשר עליו כמעשהו פי' שמחשבתו של ע"ז הרי 

הוא כעושה מעשה כידוע )קידושין מ' ע"א(.

תכופות  עבירות  שני  הם  לו  חוברת  כתפות  ושתי 
וסמוכות לע"ז הם גילוי עריות ושפיכת דמים, ועיין עוד 

מ"ש לקמן אי"ה בפרשת פקודי בענין ווים לעמודים.

והנה העיקר שיקחו מוסר מעשיית המשכן וכל כליו 
כשישראל  וידוע  כן.  בהתנהגותם  בעצמם  הם  ויהי' 
עושים רצונו של מקום יעמדו זרים ורעו צאנם מלאכתן 
נקרא  יום  וכל  ע"ב(,  ל"ה  )ברכות  אחרים  ע"י  נעשית 
בשבת  אמנם  ה',  ועובדים  ממלאכתן  ששבתו  שבת 
הוא  הגופניי  עונג  שאפילו  עד  הקדושה  נתוספת  עצמו 
כולו קדש ולכן כ"ע מודים דבשבת בעינן נמי לכם דכתיב 

וקראת לשבת עונג )פסחים ס"ח ע"ב(.

פי'  אותם,  לעשות  ה'  צוה  אשר  הדברים  אלה  וזהו 
ולתקן בהם  דברים של מלאכת המשכן צוה ה' לעשות 
את ישראל שיהי' תבנית המשכן וכליו לזכרון בין עיניהם 
שיהיו כמותו ועי"ז ששת ימים יעשה מלאכה ע"י אחרים 
הגוף  תאות  שגם  פי'  קדש,  לכם  יהי'  השביעי  וביום 
הנקרא לכם יהי' קדש, ואז יקראו שבת שבתון לה' בכפל 
כי השבוע כולו נקרא שבת אלא שעתה הוא שבת שבתון 

כפולה.

והארכתי  מושבותיכם,  בכל  היצר  אש  תבערו  ולא 
בענין ופרשתי בזה משאחז"ל בב"ק ס' ע"ב פתח בנזקי 
ממונו וסיים בנזקי גופו שלם ישלם המבעיר את הבערה, 
בציון  אש  שהצתי  אני  וגו'  חציו  משום  שאשו  להורות 

וגו'.

ואשר  ו'(  ד'  )מיכה  דכתיב  ע"ד  הכוונה  לפע"ד 
הרעותי, הניח היצה"ר קצת אצל ישראל גם במתן תורה 
הטעם  במקצת  אחיזה  לו  שהי'  וע"י  לנשיהם  להתאוות 
לעשות העגל ע"י שהראה להם משה מת והתגרה בם עד 
שנחרבו ב' מקדשות, והנה כביטול גרם כל זאת שהצית 
אש היצר בנו ואף שיהי' סבה רחוקה מ"מ הרי אמרו אשו 

משום חציו ע"כ עליו לבנותו ודו"ק.
תורת משה – חתם סופר

 ילקוט גאולה ומשיח 
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âאדר י"ט ראשון âיום
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i"yx£‰LÓ Ï‰˜iÂ∑ הּכּפּורים יֹום ּכׁשּירד ,למחרת ««¿≈…∆ְְֳִִֶַַַָָ

הפעיל, לׁשֹון והּוא ההר. אנׁשים מן אֹוסף ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶָָָ
ותרּגּומֹוּבּידים  ּדּבּורֹו, עלּֿפי נאספים הן אּלא ,: ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָ

."ואכנׁש" ְְֵַ

Ï‡¯NÈא  È·c ‡zLk Ïk ˙È ‰LÓ LÎ‡Â¿«¿≈…∆»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÈÈ „wÙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ≈ƒ¿»«»ƒ«≈¿»

:ÔB‰˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»¿

ãקודש משיחות ãנקודות
המׁשּכן  ּבנית פרטי ּכפילּות ְְְְִִִֵַַַַָָטעם

ּבנּית  אֹודֹות למׁשה ה' ציּוּוי על ּבּכתּובים ׁשּמפרט ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹאחרי

ּכתּוב  להיֹות צרי היה ּותצּוה, ּתרּומה ּבפרׁשּיֹות ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָהּמׁשּכן

וכיֹוצא  מׁשה' את ה' צּוה אׁשר ּככל יׂשראל ּבני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ'וּיעׂשּו

ּדבנּית  הּפרטים ּכל ּבּכתּובים ׁשּוב מפרטים ּומּדּוע ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹּבזה,

ְִַָהּמׁשּכן?

ּבפׁשטּות: ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְֵֵֶַַַָויׁש

את  הּתֹורה ׁשּכפלה אברהם עבד ּבאליעזר ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמצינּו

ׁש"יפה  מּצד ׁשּזהּו רׁש"י ּופירׁש עּמֹו, ׁשארעּו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהמארעֹות

ׁשּדבר  והינּו ּבנים", ׁשל מּתֹורתן אבֹות עבדי ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׂשיחתן

הּתֹורה  ּכֹופלת חביבּותֹו מּצד הרי הּקּב"ה, לפני ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהחביב

סּפּורֹו. ִֶאת

"ׂשיחה" אפילּו ּדלפעמים הּוא, ּבזה הּפרּוׁש ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָּדעֹומק

סּפּור  רק אּלא "ּתֹורה", – ודינים הֹוראֹות ּכֹוללת ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשאינּה

הּקּב"ה  אצל היא חביבה אם הּנה ּפעּלה, אֹו מּצב ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהמתאר

ּבּתֹורה. נכּפלת היא ְֲִִֵֶֶַָהרי

את  ּכֹופלת ׁשהּתֹורה ּדזה ּכאן, ׁשעלֿדרֿזה לֹומר ְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָויׁש

הּקּב"ה. לפני חביבּותֹו מּצד זהּו הּמׁשּכן, ּבנּית ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפרטי

הּׁשכינה  הׁשראת נהיתה הּמׁשּכן ּבנּית ׁשעלֿידי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּדמּכיון

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי "ועׂשּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו יׂשראל, ּבני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאצל

להם  ׁשּוּתר ליׂשראל "עדּות ּבזה ׁשהיה ּובפרט ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבתֹוכם",

העגל" מעׂשה על כא)הּקּב"ה לח, פקודי הּנה (פירש"י , ֲִֵֵֵֶַַַָָָ

הּקּב"ה. אצל ּביֹותר היא חביבה זֹו ְֲִִֵֵֶַָָָָָָּפרׁשה

לבנֹות  אי הּדינים את אפילּו ּכֹוללת הּפרׁשה ּׁשאין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואף

הּמׁשּכן, את יׂשראל ּבני ועׂשּית ּבנּית ּתאּור אלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמׁשּכן,

מ"ּתֹורתן", אפילּו ׂשיחתן", "יפה חביבּותּה מּצד ֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָהּנה

ּבּתֹורה. ְְִֶֶַָונכּפלת

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 458 עמוד טז, כרך לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

מּפיו Ï‰˜iÂטעם‡) הּכל ׁשּיׁשמעּו , ַַ««¿≈ְְִִִֶַֹ
ּופרׁש ׁשּיתנּדבּו. הּמׁשּכן ‡l‰ּדבר ְְְְִִֵֵֶַַַָ≈∆

ÌÈ¯·c‰ על לעׂשֹות, וכליו הּמׁשּכן , «¿»ƒְְֲִֵַַַָָ
הּטעם  והּנה אֹותם. לעׂשֹות ּכתּוב ְֲִֵֵַַַַָָּכן

לכם, ּׁשאֹומר מה ׁשּתעׂשּו צּוני ֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשהּׁשם
אףֿעלּֿפי  אתכם, הזהיר ְְְִִִֶֶַַוהּוא
לעׂשֹות, חּיבים אּתם ׁשמים ֲֲִִֵֶֶַַַַַָָׁשּמעׂשה
מעׂשה  ּתעׂשּו ׁשּלא לכם ְֲֲִֶֶֶַַָָֹהּׁשמרּו

ימיתּוהּו עדים, ּבפני והעֹובר ְְְְִִִֵֵֵַָָּבׁשּבת.
ׁשהּוא  יפרׁש אחר ּובמקֹום ּדין. ְְִֵֵֵֶַָָּבית

aּבסקילה: dxez ְִִָ

 חומש יומי 

פרשת ויקהל פקודי

יום ראשון
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(á)íéîé úLLéòéáMä íBiáe äëàìî äNòz ¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À
äNòä-ìk ýåýéì ïBúaL úaL Lã÷ íëì äéäé¦«§¤̧¨¤¬²Ÿ¤©©¬©¨−©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¬

:úîeé äëàìî Bá²§¨−̈¨«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LL∑ הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי ׁשּבת אזהרת להם הּׁשּבת ,הקּדים את ּדֹוחה ׁשאינֹו .לֹומר ≈∆»ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

(â)ô :úaMä íBéa íëéúáLî ìëa Là eøòáú-àì«Ÿ§©«£´¥½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨«

i"yx£L‡ e¯Ú·˙Œ‡Ï∑(ו יבמות לה, הבערה (סנהדרין אֹומרים: מרּבֹותינּו יׁש לחּלק יצאת,ללאו : אֹומרים: ויׁש …¿«¬≈ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
.יצאת  ָָ

(ã)øîàì ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

i"yx£'‰ ‰eˆŒ¯L‡ ¯·c‰ ‰Ê∑ לכם ",לי .לאמר" ∆«»»¬∆ƒ»ִֵֶָֹ

(ä)Baì áéãð ìk ýåýéì äîeøz íëzàî eç÷§¸¥«¦§¤³§¨Æ©«Ÿ̈½µŸ§¦´¦½
:úLçðe óñëå áäæ ýåýé úîeøz úà äàéáé§¦¤¾¨¥−§©´§Ÿ̈®¨¨¬¨¤−¤§«¤

ÓBÈ·e‡ב  ‡z„·Ú „·Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ¿»¿»
‡˙aL ‡aL ‡L„e˜ ÔBÎÏ È‰È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈¿¿»«»«¿»
:ÏË˜˙È ‡z„·Ú da „aÚÈc Ïk ÈÈ Ì„√̃»¿»»¿«¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿¿≈

ÓBÈa‡ג  ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ‡˙M‡ Ôe¯Ú·˙ ‡Ï»¿«¬∆»»¿…¿»≈¿»
:‡˙aLc¿«¿»

Ï‡¯NÈד  È·„ ‡zLk ÏÎÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:¯ÓÈÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ¯ÓÈÓÏ¿≈»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»¿≈»

ÈÚ¯˙Ècה  Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ÔBÎpÓ e·Ò»ƒ¿«¿»»√»¿»…¿ƒ¿¿≈
‡·‰c ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È È˙ÈÈ daÏƒ≈«¿≈»«¿»»√»¿»«¬»

:‡LÁe ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

ãקודש משיחות ãנקודות
הּמעׂשה  ּכח עם רק ּבפרנסה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹהתעּסקּות

L„˜ ÌÎÏ ‰È‰È ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ‰Î‡ÏÓ ‰NÚz ÌÈÓÈ ˙LL≈∆»ƒ≈Õ»∆¿»»««¿ƒƒƒÕ¿∆»∆…∆

‰Â‰ÈÏ ÔB˙aL ˙aL(ב (לה, «««»«Õ…»

ּכתיב החסידּות: ּדר עלּֿפי זה לבאר ב)יׁש קכח, (תהלים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָ

לפרנס  ּבמלאכּתֹו עֹוסק ּדכׁשהאדם תאכל". ּכי כּפי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ"יגיע

ּבכח  – "ּב"כּפי רק להיֹות צרי זה הרי ּביתֹו, ּובני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹעצמֹו

."ראׁש "יגיע ּבזה, ראׁשֹו להׁשקיע ולא ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָֹֹֹהּמעׂשה,

לֹו מּגיעים האדם מזֹונֹות אין ּבאמת ּכי הּוא, הּדבר ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָוטעם

העֹולם  את ּומפרנס הּזן הּוא הּקּב"ה אלא עסקֹו, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעלֿידי

מׁשּפיע  ׁשעלֿידֹו ו"אמצעי" "ּכלי" אּלא אינֹו והעסק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכּלֹו,

ּפרנסתֹו. ְַַָָָָהּקּב"ה

אזי  מהּקּב"ה, מּגיעה ׁשהּפרנסה ּבאמת האדם ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּוכׁשּיּכיר

יֹותר  ירויח לא יתרה ויגיעה התעּסקּות עלֿידי ׁשּגם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹיבין

יׁשקיע  לא ּומּמילא לֹו, להׁשּפיע רֹוצה ׁשהּקּב"ה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמּמה

הּמעׂשה  ּכח עם ּבמלאכּתֹו יעסק אּלא ּבמלאכּתֹו, ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָֹֹֹראׁשֹו

הּפרנסה. להׁשּפעת הּטבע ּבדר ּכלי לעׂשֹות ּכדי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּבלבד,

(ולא  ׁש"ּתעׂשה" – מלאכה" ּתעׂשה ימים "ׁשׁשת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹוזהּו

ׁשאין  מּמילא, ּבדר נעׂשית ׁשהּמלאכה ּפרּוׁשֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ"ּתעׂשה")

ּכאּלּו נעׂשית והּמלאכה ּבעסק, עצמֹו את מׁשקיע ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם

האדם. הׁשּתּדלּות ּבלי ּומּמילא, ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָמאליה

ׁשהּקּב"ה  ויֹודע ׁשּמאמין ּכזה, ּבאפן נעׂשית ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּוכׁשהמלאכה

הּוא  הרי ּבזה, ראׁשֹו מׁשקיע ואינֹו לּכל, ּומפרנס הּזן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהּוא

איד", ׁשּבת'ּדיקער "א – ׁשּבת ּבבחינת הּׁשבּוע ְִִִִֶַַַַַַָָָָּכל

החּנּו ּבספר לב)וכדאיתא הּׁשּבת (מצוה יֹום ׁשל ׁשענינֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ואצלֹו העֹולם", חּדּוׁש אמּונת ּבנפׁשֹותינּו "לקּבע ְְְְְֱִִֵֶַַַָָֹהּוא

הּׁשבּוע. ימי ּכל ּבנפׁשֹו קבּוע העֹולם" חּדּוׁש "אמּונת ְְְֱֲִֵֵַַַַַָָָָָהרי

הּׁשביעי  "ּבּיֹום אזי ׁשּבת, ּבבחינת הּוא הּׁשבּוע ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָּוכׁשּכל

סתם. ׁשּבת ולא ׁשּבתֹון" ׁשּבת קדׁש, לכם ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹיהיה

שבת') 'לקראת מתוך – ואילך 171 עמוד א, כרך לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‚(e¯Ú·˙ ‡Ï ּבּיֹום ׁשהזּכיר ּבעבּור . ¿«¬ְֲִִֶַַ
ּכל  הּמּצֹות, ּבחג ּובּׁשביעי ְְִִִַַַַָָהראׁשֹון
אֹוכל  להּתיר ּבהם, יעׂשה לא ְְִֵֶֶֶַָָָָֹמלאכה
תבערּו לא ּבׁשּבת עּתה אמר ְְֲֶֶַַַַָָָֹנפׁש,

ּכי  ּבׂשר. ּולבּׁשל לחם לאפֹות ְֱִֵֵֶֶֶַָָאׁש,
רב  והּגאֹון מאכל. לכל צֹור ְְֲֵֶַַַָָָָהאׁש
על  ּתׁשּובֹות נכּבד, ספר חּבר ְְְְִִֵֵֶַַָָסעדיה
נר  על קדמֹונינּו על ְְִֵֵַַַַהחֹולקים

cׁשּבת: dxez ַָ
„(¯Ó‡iÂ לכל לפרׁש החל עּתה . «…∆ְְֵֵֵַָָָ

הּׁשם: ּׁשּצּוהּו מה dהעדה dxez ִֵֵֶַַָָָ
‰(eÁ˜ מ"ם ּבהיֹות רק ּתנּו. הפ . ¿ְְִֵֵֶַ
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מט

מט
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i"yx£BaÏ ·È„∑ קרּוי נדבֹו, ׁשּלּבֹו הּמׁשּכן עלֿׁשם נדבת ּפרׁשּתי ּכבר לב'. צּואתם 'נדיב ּבמקֹום .ּומלאכּתֹו ¿ƒƒְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

(å)íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe: §¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«

(æ)úøòå íéîcàî íìéà úøòåéöòå íéLçz §Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬
íéhL: ¦¦«

(ç)ì íéîNáe øBànì ïîLåúøè÷ìå äçLnä ïîL §¤−¤©¨®§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
íénqä: ©©¦«

(è)ïLçìå ãBôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáàå: §©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−§©«¤

(é)øLà-ìk úà eNòéå eàáé íëa áì-íëç-ìëå§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½¥²¨£¤¬
ýåýé äeö: ¦−̈§Ÿ̈«

(àé)åéñø÷-úà eäñëî-úàå Bìäà-úà ïkLnä-úà¤̧©¦§½̈¤¨«¢−§¤¦§¥®¤§¨¨Æ
:åéðãà-úàå åéãnò-úà åçéøa-úà åéLø÷-úàå§¤§¨½̈¤§¦¾̈¤©ª−̈§¤£¨¨«

i"yx£ÔkLn‰ הּתחּתֹונֹות יר ∑‡˙ הּנראֹות יעֹות ∆«ƒ¿»ְְְִִַַַ
מׁשּכן  קרּויים ‡‰BÏ.ּבתֹוכֹו יריעֹות ∑‡˙ אהל הּוא ְְְִִָ∆»√ְִֶֹ

לּגג עּזים  e‰ÒÎÓ.העׂשּוי ˙‡Â∑ עֹורֹות מכסה ְִִֶָָ¿∆ƒ¿≈ְִֵ
.והּתחׁשים אילים  ְְִִֵַָ

(áé)úëøt úàå úøtkä-úà åéca-úàå ïøàä-úà¤¨«¨¬Ÿ§¤©−̈¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤
:Cñnä©¨¨«

i"yx£CÒn‰ ˙Î¯t ˙‡Â∑ הּמגן ּדבר ּכל הּמחּצה, מלמעלה ּפרכת ּבין וכן, ,ּוסכ מס קרּוי מּכנגד, (איוב ּבין ¿≈»…∆«»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
בעדֹו",א) "ׂשכּת ב): אתּֿדרּכ(הושע ׂש "הנני :". ְְְֲִִֵֶַַַָָ

ÈfÚÓe:ו  ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈

„B‚ÒÒ‡ז  ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈¿«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

ÁLÓÏח  ‡iÓÒe·e ‡˙e¯‰‡Ï ‡ÁLÓeƒ¿»¿«¿»»¿«»ƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ‡˙e·¿̄»¿ƒ¿…∆¿«»

ÚwLÏ‡ט  ‡˙eÓÏL‡ È·‡Â ‡Ï¯e· È·‡Â¿«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡LeÁ·e ‡„BÙ‡·¿≈»¿¿»

Ïkי  ˙È Ôe„·ÚÈÂ Ôe˙ÈÈ ÔBÎa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎÂ¿»«ƒ≈ƒ»¿≈¿««¿»»
:ÈÈ „wÙ Ècƒ«≈¿»

È˙יא  d‡ÙBÁ ˙ÈÂ dÒ¯t ˙È ‡kLÓ ˙È»«¿¿»»¿»≈¿»»≈»
È‰B„enÚ ˙È È‰B¯·Ú ˙È È‰Btc ˙ÈÂ È‰BÙ¯et¿ƒ¿»«ƒ»«¿ƒ»«ƒ

:È‰BÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ

ÈÂ˙יב  ‡z¯tk ˙È È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡B¯‡ ˙È»¬»¿»¬ƒƒ»«À¿»¿»
:‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּכמֹו היא הּנה לקיחה, ּגזרת ְְְִִִִֵַַַָאחר

ּפרּוׁש מים, מעט לי [נא] קחי ְְְִִִִֵַַָָנתינה.
וככה, ּבעבּורי. היא לי הּלקיחה ְְֲִִִִִַַָָָּכי

ּומּלת לה'. ּתרּומה מאּתכם Ïkקחּו ְְְִִֵֶַַָ…
BaÏ ·È„.לּבֹו נדבֹו אׁשר ּכל זרה, . ¿ƒƒְֲִֶָָָָ

זכר  הּגדֹול. ּבזרֹוע ,זרֹוע ּבגדל ְְְְֲֲִִֵֶַָֹּכמֹו

יׁשּועה  ורּבי הרב. טּוב זכר ,טּוב ְְְְִֵֶַַַָָרב
חיתֹו ּכמֹו נֹוסף, הּוי"ו ּכי ׂשדי,אמר ְְִַַַַָָָָ

ׁשהזּכיר ואחר ּבעֹור. ,È·È‡‰ּבנֹו ְְְְִִֶַַ¿ƒ∆»
ּתרּומת  ׁשהיא לבאר והֹוסיף ְְְִִֵֵֵֶַָּפירׁש

אחי. לי צּוה והּוא רּבים, וכמֹוהּו ְְִִִִַָָָה'.

ּבעבּור  ּכסף, נקרא ּכי אֹומרים ְְֲִִִֵֶֶַָיׁש

נכספה. מּגזרת לעינים, היא ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָׁשּתאוה
מנחׁשֹות  הּנׁשים ּכי נחׁשת, ְְֲִִֶַַַָֹּגם

eּבּנחׁשת: dxez ְֶַֹ
Â(ÈL ˙ÚÏB˙Âויׁש מ"ם. ּבלא . ¿««»ƒְְֵֵֹ

אּולי  ּכּׁשנים. חטאיכם יהיּו אם ְְֲִִִֵֵֶַַָָּבמ"ם,

הם: רּבים fלׁשֹון dxez ְִֵַ
Ê(˙¯ÚÂ לּוחֹות.ּובכֹורֹות ּכמֹו זכרים. . ¿……ְְְִָ

:ּבקרÌÈhLּכמֹו ּבמ"ם. . ְְָƒƒְְֵ
gנׁשים: dxez ִָ

Á(ÔÓLÂ ּכי ,ז זית הזּכיר ולא . ¿∆∆ְְִִִִַָֹ

ּכן על הּוא. ּכּמנהג.B‡nÏ¯ידּוע ֵַַָ«»ְִַָ

הּמתנּדבים  ׁשּיביאּו הזּכיר ְְְִִִִִִֵֶַַָהּנה
ׁשחכמי  ּבקיאים ׁשהם ּומי ְְְִִִֵֵֶֶַָָּתרּומתם,
והחל  וּיעׂשּו. יבאּו ּבאּמנּות, הם ְְְֲֵֵֵֵַָָֹֻלב
מכסה  והאהל ּכֹולל, הּוא ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹמהּמׁשּכן
ּכֹולל  והּוא מכסהּו, והזּכיר עליו. ְְְְִִִֵֵָָהּוא

מכסים: hׁשנים dxez ְְִִִַ
‡È(ÂÈÒ¯˜ והאהל,‡˙ הּמׁשּכן קרסי . ∆¿»»ְְְִֵֶַַָָֹ

עּמּודיו, ׁשהם ואדניו, ועּמּודיו ְְֲִֵֶַַַָָָָָּובריחיו
ּכלי  הזּכיר ּכ ואחר ,והּמס ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹהּפרכת

מהּפרכת: לפנים ׁשהם aiהּקדׁש dxez ְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
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(âé)íçì úàå åéìk-ìk-úàå åéca-úàå ïçìMä-úà¤©ª§¨¬§¤©−̈§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤
:íéðtä©¨¦«

i"yx£ÌÈt‰ ÌÁÏ∑ ּפנים לֹו ׁשהיּו עלֿׁשם ּפרׁשּתי, ּולכאן,ּכבר ּפרּוצה לכאן ּתבה ּכמין עׂשּוי .ׁשהיה ∆∆«»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

(ãé)úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî-úàå§¤§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−
:øBànä ïîL¤¬¤©¨«

i"yx£‰ÈÏk ˙‡Â∑ ּומחּתֹות ∑È˙¯‰.מלקחים ¿∆≈∆»ְְִֶַַָ≈…∆»
נתּונין  והּפתילֹות ׁשהּׁשמן ּבזיכים ּבלע"ז, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָלוציני"ׁש

‰B‡n¯.ּבהן  ÔÓL ˙‡Â∑,חכמיֿלב צרי הּוא אף ֶָ¿≈∆∆«»ְִֵֵַַָ

ּב'מנחֹות': ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשמנים, מּׁשאר מׁשּנה ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָֹֻׁשהּוא
וז ּכתית והּוא הּזית', ּבראׁש .'מגרּגרֹו ְְְְְִִַַַַָָֹ

(åè)åéca-úàå úøèwä çaæî-úàåïîL úàå §¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈§¥Æ¤´¤
çútä Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬©¤−©

:ïkLnä çúôì§¤¬©©¦§¨«
i"yx£Á˙t‰ CÒÓ∑ יריעֹות ולא קרׁשים ׁשם היּו ׁשּלא הּמזרח, ׁשּלפני .וילֹון »««∆«ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

(æè)úà|-øLà úLçpä øaëî-úàå äìòä çaæî ¥´¦§©´¨«ŸÀ̈§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤
Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì: ½¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

(æé)úàå äéðãà-úàå åéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥µ©§¥´¤«¨¥½¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾
:øöçä øòL Cñî̈©−©¬©¤«¨¥«

i"yx£‰È„‡Œ˙‡Â ÂÈ„nÚŒ˙‡∑ ּכאן קרּוי חצר הרי ∆«À»¿∆¬»∆»ֲֵֵָָָ
הרּבה  ּדברים וכן נקבה, ּולׁשֹון זכר Â‡˙.לׁשֹון ְְְְְְִֵֵֵַָָָָ¿≈

¯ˆÁ‰ ¯ÚL CÒÓ∑ הּמזרח לצד ּפרּוׂש וילֹון »«««∆»≈ְְִִַַָָ
ׁשהיה  החצר, רחב ׁשל אמצעּיֹות אּמה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעׂשרים

אּמה  ט"ו צפֹון לצד הימּנּו ּוסתּומין רחב, ְְֲִִִֵֶַַַָָֹחמּׁשים
ׁשּנאמר לּדרֹום, כז)וכן אּמה (לעיל עׂשרה "וחמׁש : ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

לּכתף  ."קלעים ְִֵַָָ

(çé)-úàå øöçä úãúé-úàå ïkLnä úãúé-úà¤¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤
:íäéøúéî¥«§¥¤«

i"yx£˙„˙È∑ ּברּוח ינּועּו ׁשּלא ּבארץ היריעֹות סֹופי ּבהם ולקׁשר לקׁשר ∑Ì‰È¯˙ÈÓ.לתקע .חבלים ƒ¿…ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ≈¿≈∆ְֲִִָֹ

ÈÂ˙יג  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙È»»»¿»¬ƒƒ¿»»»ƒ¿»
:‡it‡ ÌÁÏ¿≈««»

ÈÂ˙יד  ‡‰Ó ˙ÈÂ È¯B‰‡„ ‡z¯Ó ˙ÈÂ¿»¿«¿»¿«¿≈¿»»»»¿»
:‡˙e¯‰‡„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰ÈˆBaƒ»»¿»ƒ¿»¿«¿»»

ÈÂ˙טו  ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»
˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆
:‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea¿«»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿««¿¿»

„LÁ‡טז  ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»«¬»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯BÈk ˙È È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

ÎÓÒ‰‡יז  ˙ÈÂ È‰B„enÚ ˙È ‡z¯„ È„¯Ò ˙È»¿»≈«¿»»«ƒ¿»«¿»»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»

ÈÂ˙יח  ‡z¯„„ ÈkÒ ˙ÈÂ ‡kLÓ ÈkÒ ˙È»ƒ≈«¿¿»¿»ƒ≈¿«¿»¿»
:ÔB‰Èeh‡«≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‚È(ÌÈt‰ ÌÁÏ ˙‡Â זה ּבעבּור ּכי . ¿≈∆∆«»ƒֲִֶַ
ciנעׂשה: dxez ֲַָ

„È(˙¯BÓ ˙‡Â הּמאֹור ׁשמן והזּכיר . ¿∆¿«ְְִִֶֶַָ
הּמנֹורה: נעׂשית ehׁשּבעבּורֹו dxez ְֲֲֵֶַַַָ

ÂË(˙‡Â ּכל להזּכיר הׁשלים הּקדׁש,. י ¿∆ְְְְִִִֵֶַַֹ
ּכלי  והּנה הּפתח. מס את ּכ ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָואחר

הּמׁשחה  ׁשמן ּוכלי הּמאֹור ְְִֵֶֶֶֶַַָָׁשמן
הם  ּכי נכֹונים יהיּו הּסּמים ְְְִִִִֵֶַַֹּוקטרת

ּפתח  והּמס הּפרכת ּבין ְֵֶֶֶַַַָָָֹֹקדׁש
fhהּמׁשּכן: dxez ְִַָ

ÊË(¯Bik‰ ּולכּנֹו‡˙ לּכּיֹור אין הּנה . ∆«ƒְִִֵֵַַ

היּו העגלֹות על אּולי ֲִַַַָָָּבּדים,
fiנׂשּואים: dxez ְִ

ÊÈ(ÂÈ„enÚ ˙‡ ¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ˙‡≈«¿≈∆»≈∆«»
‰È„‡ ˙‡Â.וחזק ּגדֹולה רּוח ּכמֹו . ¿∆¬»∆»ְְְַָָָ

נפח: לא אׁש giּתאכלהּו dxez ְֵֵַָֹֹ
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(èé)ì ãøOä éãâa-úàéãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³
:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

i"yx£„¯O‰ È„‚a∑ מּסעֹות סּלּוק ּבׁשעת והּמזּבחֹות, והּמנֹורה והּׁשלחן, הארֹון, .לכּסֹות ƒ¿≈«¿»ְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֻ

(ë)äLî éðôlî ìàøNé-éða úãò-ìk eàöiå: ©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬¤«

(àë)øLà ìëå Baì BàNð-øLà Léà-ìk eàáiå©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á
ýåýé úîeøz-úà eàéáä Búà Bçeø äáãð̈«§¨̧¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧§Ÿ̈¹
:Lãwä éãâáìe Búãáò-ìëìe ãòBî ìäà úëàìîì¦§¤̧¤³Ÿ¤¥Æ§¨£´Ÿ̈½§¦§¥−©«Ÿ¤

(áë)ìk íéLpä-ìò íéLðàä eàáiå|eàéáä áì áéãð ©¨¬Ÿ¨«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´¥À¥Â¦Â
øLà Léà-ìëå áäæ éìk-ìk æîeëå úòaèå íæðå çḉ̈¨¤¹¤§©©³©§¨Æ¨§¦´¨½̈§¨¦¾£¤¬

éðä:ýåýéì áäæ úôeðz ó ¥¦²§©¬¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÈLp‰ ÏÚ∑ הּנׁשים אליהם.,עם ּוסמּוכין ««»ƒְֲִִִֵֶַָ

דלא  מּׁשּום ּכפׁשּוטֹו, 'על' הּניח ּׁשהּתרּגּום ְְְִִִִֶַַַַַֹ(מה
ּכמֹו ּגבריא', 'ואתּו האנׁשים' 'וּיבאּו ְְְְְֲִֵַַַָָָָָֹֻמתרּגם:
ורצה  'ּומיתן', מתרּגם: רק מיּנּה, לעיל ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשּמתרּגם

È˙יט  ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B·¿ƒ¿«»»

˜„Ìכ  ÔÓ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk e˜Ùe¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ√»
:‰LÓ…∆

Ècכא  ÏÎÂ daÏ ÈÚ¯˙‡c ¯·b Ïk B˙‡Â«¬»¿«¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿…ƒ
‡˙eL¯Ù‡ ˙È e‡È˙È‡ d˙È dÁe¯ ˙ÓÏL‡«¿≈«≈»≈«¿ƒ»«¿»»
dÁÏt ÏÎÏe ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙„È·ÚÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¬ƒ««¿«ƒ¿»¿»À¿»≈

:‡L„e˜ ÈLe·ÏÏÂ¿ƒ¿≈¿»

daÏכב  ÈÚ¯˙‡c Ïk ‡iL ÏÚ ‡i¯·b Ô˙ÈÓe«¿«À¿«»«¿«»…¿ƒ¿¿≈ƒ≈
ÔÓ Ïk CeÁÓe Ô˜ÊÚÂ ÔÈÎ·LÂ ÔÈ¯ÈL e‡È˙È‡«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»»
Ì„˜ ‡·‰c ˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡ Èc ¯·b ÏÎÂ ·‰„cƒ¿«¿»¿«ƒ¬≈¬»«¬»√»

:ÈÈ¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
ּברּוח  ינּועּו ֶַָָֹׁשּלא

:Ì‰È¯˙ÈÓŒ˙‡Â ¯ˆÁ‰ ˙„˙ÈŒ˙‡Â ÔkLn‰ ˙„˙ÈŒ˙‡∆ƒ¿…«ƒ¿»¿∆ƒ¿…∆Õ»≈¿∆≈Õ¿≈∆Õ

ׁשּלא  ּבארץ הּיריעֹות סֹופי ּבהם ולקׁשר לתקע – ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹיתדֹות

ּברּוח רש"י)ינּועּו ובפירוש יח. (לה, ַָָ

את  מחּנ אדם ּכאׁשר הּדרּוׁש: ּבדר זה לפרׁש ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיׁש

נגד  איתן וׁשּיעמד והאמת, הּיׁשר ּדר על לעמד ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּתלמידֹו

המחּנ ׁשּיחׁשב אפׁשר ּבחּוץ, המנּׁשבֹות הרעֹות ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֹהרּוחֹות

ועיּקרי  הּיסֹודֹות את הּתלמיד אצל לחּזק הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהעיּקר

צרי הּוא אין ּכטפלים הּנראים ּבדברים א ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָהּדברים,

חזק  יּׁשאר זה ּבלא ּגם ּכי הּתלמיד, עם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלהתעּסק

ֱֶָּבאמּונתֹו.

"לא  ׁשהּתלמיד המחּנ רֹוצה ׁשאם ּכן, אינּה האמת ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹא

עליו  ּבעֹולם, המנּׁשבֹות מה"רּוחֹות" יּפל ולא ּברּוח" ְְְִֵַַַַַָָָָָָֹֹינּוע

"סֹופי  את ּגם הּתלמיד אצל ּולחּזק ּולקּׁשר" ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹ"לתקע

ְִַהּיריעֹות".

ּפרט  ׁשּכל ּבאפן הּתלמיד את להעמיד הּוא ׁשּצרי ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹוהינּו,

ּבכל  וחזקים ׁשלמים יהיּו רגליו, עד מראׁשֹו ׁשּבֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּופרט

מאיזה  לדעת איֿאפׁשר ּכן, יעׂשה לא אם ּכי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּפרטים.

ׁשלם  ּכׁשהּתלמיד ורק ה"רּוח". אֹותֹו יּפיל ּומהיכן ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָצד

אז ּומצֹות, ּבתֹורה הּיריעֹות" סֹופי "עד להיֹות לגמרי יּוכל ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ

וחזק  איתן ויּׁשאר ּברּוח", ינּוע ׁש"לא ּובטּוח ְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹסמּו

ה'. ֱֶַּבאמּונת

שבת') 'לקראת מתוך – ואילך 185 עמוד ו, כרך לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ËÈ(„¯O‰ È„‚a ˙‡לצֹור . ∆ƒ¿≈«¿»ְֶ
kהּנסיעה: dxez ְִַָ

Î(e‡ˆiÂ עדת ׁשּכל מּזה למדנּו . «≈¿ְֲִֶֶַַָָ
אחר  ּכת מֹועד, אהל אל ּבאּו ְִֵֵֶֶַַַָָֹיׂשראל

k`ּכת: dxez ַ

‡Î(B‡N ¯L‡ LÈ‡ Ïk e‡·iÂ«»…»ƒ¬∆¿»
BaÏלֹו ׁשּיׁש והּטעם, לב. חכמי הם . ƒְְֵֵֵֵֶַַַַ

רם: akלב dxez ֵָ
(·ÎּומּלתÌÈLp‰ ÏÚ עם ּכמֹו . ִַ««»ƒְִ

ּתנּופה, הּבּכּורים לחם על ּכמֹו ְְִִִֶֶַַַָָהּנׁשים,

ּככה: Ï·ורּבים ·È„ Ïk נדיבת אֹו . ְִַָָ…¿ƒ≈ְִַ
ּכׁשבים: ׂשה ׁשֹור הּׁשפן. ּכדר ְְִֵֵֶֶַָָָלב.

.ÁÁ:ּבאזןÌÊÂ:ּבאף .˙ÚaËÂ. »ֶָֹ»∆∆ַָ¿«««
ּבּזרֹוע:ÊÓeÎÂּבאצּבע: .bk dxez ְֶַָ¿»ְַַ
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נב ויקהל־פקודי נב פרשת - לה - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר י"ט ראשון ליום יומי שיעור

ּכמֹו הּנׁשים, על ּבעֹודן ונזם חח ׁשהביאּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלֹומר,
העּזים") את "טוּו על רׁש"י הּוא ∑ÁÁ.ׁשּכתב ִִִֶֶַַַָָָ»
הּזרֹוע  על נתּון עגל, זהב ׁשל הּצמיד ,ּתכׁשיט .והּוא ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹ

ÊÓeÎÂ∑ נת הּוא, זהב מקֹום ּכלי אֹותֹו ּכנגד ּון ¿»ְְִֶֶָָָָ
ּפרׁשּו ורּבֹותינּו זּמה 'ׁשם לאּׁשה. מקֹום ּכאן .ּכּומז', ְְְִִֵֵֵַָָָָָ

(âë)ïîbøàå úìëz Bzà àöîð-øLà Léà-ìëå§¨¦º£¤¦§¨´¦À§¥¯¤§©§¨¨²
íéîcàî íìéà úøòå íéfòå LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²

:eàéáä íéLçz úøòå§Ÿ¬Ÿ§¨¦−¥¦«
i"yx£Bz‡ ‡ˆÓŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎÂ∑ ּתחׁשים אֹו אילים עֹורֹות אֹו ׁשני ּתֹולעת אֹו ארּגמן אֹו ּכּלם ּתכלת , ¿»ƒ¬∆ƒ¿»ƒְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

.הביאּו ִֵ

(ãë)úîeøz íéøî-ìkúà eàéáä úLçðe óñk ¨¥¦À§³©¤̧¤Æ§½¤¥¦¾¥−
é úîeøzíéhL éöò Bzà àöîð øLà ìëå ýåý §©´§Ÿ̈®§¿Ÿ£¤Á¦§¨̧¦¹£¥¬¦¦²

:eàéáä äãáòä úëàìî-ìëì§¨§¤¬¤¨«£Ÿ̈−¥¦«

(äë)äåèî eàéáiå eåè äéãéa áì-úîëç äMà-ìëå§¨¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®©¨¦´©§¤À
-úàå éðMä úòìBz-úà ïîbøàä-úàå úìëzä-úà¤©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤©¬©©¨¦−§¤

:LMä©¥«

(åë)eåè äîëça äðúà ïaì àNð øLà íéLpä-ìëå§¨̧©¨¦½£¤̧¨¨¬¦¨²Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−
:íéfòä-úà¤¨«¦¦«

i"yx£ÌÈfÚ‰ ˙‡ eÂË∑(צט טֹווין (שבת העּזים ּגּבי ׁשּמעל יתרה, אמנּות היתה .ֹותן א היא »∆»ƒƒְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

Âb¯‡Â‡כג  ‡ÏÎz dnÚ ÁÎzL‡c ¯·b ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿»¿«¿¿»»
È¯Î„„ ÈÎLÓe ÈfÚÓe ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ¿≈

:e‡È˙È‡ ‡BbÒÒ ÈÎLÓe È˜nÒÓ¿«¿≈«¿≈«¿»«¿ƒ

È˙כד  e‡È˙È‡ LÁe ÛÒk ˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡c Ïk»«¬≈¬»¿«¿««¿ƒ»
dnÚ ÁÎzL‡ Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»¿…ƒƒ¿¿«ƒ≈
:e‡È˙È‡ ‡ÁÏt ˙„È·Ú ÏÎÏ ÔÈhL ÈÚ‡»≈ƒƒ¿»ƒƒ«À¿»»«¿ƒ

ÏfÚÓ‡כה  ‡‰„Èa ‡aÏ ˙ÓÈkÁ ‡˙z‡ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«ƒ«ƒ»ƒ»»¿«¿»
„k Ô˙ÈÓeÚ·ˆ ˙È ‡Âb¯‡ ˙ÈÂ ‡ÏÎz ˙È ÏÊÚ «¿««»≈»ƒ¿»¿»«¿¿»»»¿«

:‡ˆea ˙ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿»»

ÓÎÁa‡כו  Ô‰nÚ Ô‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡iL ÏÎÂ¿»¿«»¿ƒ¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆¿»¿»
‡ÈÊÚÓ ˙È ÔÏfÚ‡ÈÊÚÓ :Â''Ù¯ ‚''Ó·):( «¿«»«¬«»««¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

והיּפּוכֹו: ּדבר היה הּמׁשּכן, למלאכת יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבנדבת

ּוכפי  לּבם נדבת ּכפי הביאּו ואּׁשה איׁש ּכל – אחד ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָמּצד

ללא  יׂשראל ּבני ּכל – ׁשני ּומּצד ּבידם, ּׁשהיה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹמה

זֹו. ּבנדבה הׁשּתּתפּו ְְְְִִֵֵַַָָָיֹוצאֿמהּכלל

ּבפנימּיּותם: הּדברים ְְְִִִִַַָָָמׁשמעּות

הּמצֹות  ּכדגמת ׁשוים, יׂשראל ּכל ׁשּבהם ּפרטים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻיׁש

ויראת  ה' אהבת ּדגמת ענינים, יׁש זה, לעּומת ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָֻהּמעׂשּיֹות.

ּדרגֹות. חילּוקי יׁש ׁשּבהם ְִֵֵֶֶָָה',

ּגם  ּביטּוי לידי ּתבֹוא ׁשהאחדּות היא הּכּונה ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּתכלית

ּדהינּו, לרעהּו. איׁש ּבין הבּדלים יׁש ׁשּבהם ּדברים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבאֹותם

וׁשוים  מאחדים ּכּולם ההבּדלים, למרֹות ּכי ניּכר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּיהיה

הּקּב"ה. ְִֵַָָלפני

והן  ּכאמּור, הּמׁשּכן, ּבנדבת הן ּבּטּוי לידי ּבא זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָרעיֹון

ּבּפרׁשה, הּכתּוב על רׁש"י ּכפרּוׁש ּבפֹועל, הּמׁשּכן ְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָּבעׂשּית

למּטה  אחיסמ ּבן ואהליאב הּוא ּבלּבֹו, נתן ְְְְֲֳִִִֵֶַַָָָָָ"ּולהֹורֹות

מּבני  ׁשּבּׁשבטים הירּודין מן ּדן, מּׁשבט "ואהליאב ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּדן":

הּמׁשּכן  למלאכת לבצלאל הּמקֹום והׁשוהּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשפחֹות,

ׁשֹוע  ניּכר ולא ּׁשּנאמר מה לקּים הּׁשבטים, מּגדֹולי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹוהּוא

ּדל". ְִֵָלפני

(217 עמוד לא, כרך שיחות' ('לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‚Î(LÈ‡ ÏÎÂ צריכה אּומנּות והיא העּזים, ּגם והּׁשׁש והּתֹולעת והארּגמן הּתכלת ׁשּטוּו הּנׁשים והֹוסיפּו אּׁשה. אֹו . ¿»ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
יֹותר: ckלחכמה dxez ְְֵָָ
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נג

נג

ויקהל־פקודי  פרשת - לה - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ' שני ליום יומי שיעור

(æë)éðáà úàå íäMä éðáà úà eàéáä íàNpäå§©§¦¦´¥¦½¥µ©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´
:ïLçìå ãBôàì íéàlnä©¦ª¦®¨«¥−§©«¤

i"yx£e‡È·‰ Ì‡Np‰Â∑ראּו מה נתן: רּבי אמר ¿«¿ƒƒ≈ƒִַַָָָָָ
ּובמלאכת  ּבתחּלה, הּמזּבח ּבחנּכת להתנּדב ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻנׂשיאים
אמרּו ּכ אּלא ּבתחּלה? התנּדבּו לא ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהּמׁשּכן
ּומה  ּׁשּמתנּדבין, מה צּבּור 'יתנּדבּו ְְְְְִִִִִִֶַַַַנׂשיאים:
ׁשהׁשלימּו ּכיון אֹותֹו'. מׁשלימין אנּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּׁשּמחּסרין,

ׁשּנאמר הּכל, את לו)צּבּור היתה (לקמן "והּמלאכה : ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹ
את  הביאּו לעׂשֹות? עלינּו מה נׂשיאים, אמרּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּדּים",

הּמזּבח א  ּבחנּכת התנּדבּו לכ וגֹו'. הּׁשהם בני ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָֹֻ
מּׁשמם, אֹות נחסרה מּתחּלה, ׁשּנתעּצלּו ּולפי ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָּתחּלה.

ּכתיב  ."והּנׂשאם" ְְְִִִַ

(çë)ìe øBàîì ïîMä-úàå íNaä-úàåïîL §¤©−Ÿ¤§¤©¨®¤§¨¾§¤̧¤Æ
:íénqä úøè÷ìå äçLnä©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«

(èë)àéáäì íúà íaì áãð øLà äMàå Léà-ìk̈¦´§¦À̈£¤̧¨©´¦¨»Ÿ¨¼§¨¦Æ
äLî-ãéa úBNòì ýåýé äeö øLà äëàìnä-ìëì§¨©§¨½̈£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¤®

:ýåýéì äáãð ìàøNé-éðá eàéáäô ¥¦¯§¥«¦§¨¥²§¨−̈©«Ÿ̈«

âאדר כ' שני âיום

(ì)äLî øîàiåýåýé àø÷ eàø ìàøNé éða-ìà ©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬§Ÿ̈−
:äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa íLa§¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬§¨«

i"yx£eÁ¯∑מרים ּבנּה .היה ׁשל ְְִֶָָָָ

ÈÂ˙כז  ‡Ï¯e· È·‡ ˙È e‡È˙È‡ ‡i·¯·¯Â¿«¿¿«»«¿ƒ»«¿≈¿»¿»
‡„BÙ‡a ‡ÚwLÏ ‡˙eÓÏL‡ È·‡«¿≈«¿»»¿«»»¿≈»

:‡LeÁ·e¿¿»

e¯‰‡Ï˙‡כח  ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡ÓÒea ˙ÈÂ¿»¿»¿»ƒ¿»¿«¿»»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓÏe¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

ÔB‰nÚכט  ÔB‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡˙z‡Â ¯·b Ïk»¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡z„·Ú ÏÎÏ ‰‡˙È‡Ï¿«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿»¿∆¿«
‡z·„ Ï‡¯NÈ È· e‡È˙È‡ ‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿…∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÈÈל  Èa¯c BÊÁ Ï‡¯NÈ È·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¬¿«ƒ¿»
‡Ë·LÏ ¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeLa¿¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»

:‰„e‰È„ƒ»

ãקודש משיחות ãנקודות

אּלא  העּזים, עלּֿגּבי הּטוּיה את לעׂשֹות נצטּוּו לא ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּנׁשים

ל  זכּו ׁשאם הבינּו הּנׁשים עצמן. מּצד לכ כׁשרֹון נתעֹוררּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ

הּמׁשּכן. – היא הּדבר מּטרת ה', מאת זה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻמיחד

חּוׁשים  לאדם מעניק הּקּב"ה ׁשּכאׁשר הֹוראה, ֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָמּכאן

לעׂשֹות  – ה' לעבֹודת לנּצלם עליו מיחדים, ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֻוכׁשרֹונֹות

.יתּבר לה' ודירה מׁשּכן ְְְִִִֵֵַָָָָָמהעֹולם

(456 עמוד טז כרך שיחות' ('לקוטי

ãקודש משיחות ãנקודות

‰È‰ ÌÈ¯Ó ÏL da(ל לה, ּכבר (רש"י רׁש"י הרי לׁשאל, יׁש ¿»∆ƒ¿»»»ְְֲִִֵֵַָֹ

ּכיֿתּׂשא  ּבפרׁשת ּכן ּכתב לא מּדּוע ועֹוד, לעיל. ּכן ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹּכתב

ב) ׁשרׁש"י (לא, לֹומר, ויׁש לחּור. ּבצלאל מיחס ׁשם ׁשּגם ,ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻ

הּבא ּפרׁש"י התחלת אּלא עצמֹו, ּבפני ּדּבּור אינֹו (פסוק זה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּגם לד) ּבצלאל ׁשל יחּוסֹו ּגדל מֹודיע הּכתּוב ּכלֹומר: .ְְְִִֵֶֶַַַַַָֹ

ל'דל'.‰‡Ìמּצד ה'ׁשֹוע' הׁשואת טפי יֹותר מתקּים ׁשּבזה , ִַ»≈ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

לחּור  ׁשהּיחּוס ּבפׁשטּות, לֹומר יׁש ּכיֿתּׂשא ּבפרׁשת ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָאבל

ׁשל מעלֹותיו מּצד ּבּכתּובeÁ¯הּוא .(וברש"י)הּמפרׁשֹות ְֲִֶַַַַָָָֹ

(212 עמ' לא כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÊÎ(ÌÈ‡ÈNp‰Â מּמצרים ּבצאתם ּכי . ¿«¿ƒƒְְִִִִֵַָ

מעלתֹו. ּכפי ׁשאל איׁש ּכל ְְְֲִִִַַָָָונּצלּום,
ׁשמן  ׁשּנמצאּו היה ּגדֹול ּדבר ְְְִִֵֶֶֶָָָָָוהּנה

חדׁשים  אחר הּנׂשיאים, ּביד ְְֳִִִַַַַַָָלּמאֹור

ּכלל  ּכן ואחר מּמצרים. ׁשּיצאּו ְְְִִִִֵֶַַַַַָָרּבים
הּנׁשים, על לדּבר וׁשב ואּׁשה. איׁש ְְְִִִֵַַַָָָָּכל

הראׁש, והזּכיר לעׂשֹות. לּבם ְְְֲִִִֶַָָָָֹׁשּנׂשאם

ּכי  מׁשמעּתֹו, אל סרים יהיּו ְְְִִִִֶֶַָָֻׁשּכּלם
ּכמֹוהּו: חכם ּבהם gkאין dxez ֵֶָָָָ

יום שני
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נד ויקהל־פקודי נד פרשת - לו - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ' שני ליום יומי שיעור

(àì)äðeáúa äîëça íéýìû çeø Búà àlîéå©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬
:äëàìî-ìëáe úòãáe§©−©§¨§¨¨«

(áì):úLçpáe óñkáe áäfa úNòì úáLçî áLçìå§©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤

(âì)úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−
:úáLçî úëàìî-ìëa§¨§¤¬¤©«£¨«¤

(ãì)Cîñéçà-ïa áàéìäàå àeä Baìa ïúð úøBäìe§−Ÿ¨©´§¦®¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈
:ïã-ähîì§©¥¨«

i"yx£·‡ÈÏ‰‡Â∑ הירּודים מן ּדן, מּׁשבט ¿»√ƒ»ְִִִֵֶַָ
הּמקֹום  והׁשוהּו הּׁשפחֹות. מּבני ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשּבּׁשבטים,
הּׁשבטים, מּגדֹולי והּוא הּמׁשּכן, למלאכת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָלבצלאל

ּׁשּנאמר מה לד)לקּים לפניֿדל (איוב נּכרֿׁשֹוע "ולא :". ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

(äì)úëàìî-ìk úBNòì áì-úîëç íúà àlî¦¥̧Ÿ¹̈¨§©¥À©«£»¨§¤´¤
Løç|í÷øå áLçåúòìBúa ïîbøàáe úìëza ¨¨´§¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©

éáLçå äëàìî-ìk éNò âøàå LMáe éðMä©¨¦²©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−
:úáLçî©«£¨«Ÿ

åì(à)ìëå áàéìäàå ìàìöá äNòå|áì-íëç Léà §¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´£©¥À
úòãì änäa äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ¨¥½¨¨©´©
-øLà ìëì Lãwä úãáò úëàìî-ìk-úà úNòì©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤

:ýåýé äeö¦−̈§Ÿ̈«

(á)-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨
øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç Léà¦´£©¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ£¤´
:dúà úNòì äëàìnä-ìà äáø÷ì Baì BàNð§¨´¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«

ÈÈלא  Ì„˜ ÔÓ ‰‡e· Áe¯ dnÚ ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ≈«¿»ƒ√»¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e˙ÏÎeÒa ‡˙ÓÎÁa¿»¿¿»¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡לב  ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂÓe‡ ‡Ùl‡Ïe¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ·eƒ¿»»

e¯b·e˙לג  ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙eÓe‡·e¿»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:ÔÂÓe‡ ˙„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ««¿»

a¯לד  ·‡ÈÏ‰‡Â ‡e‰ daÏa ·‰È ‡Ùl‡Ïe¿«»»¿«¿ƒ≈¿»√ƒ»«
:Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»

Ïkלה  „aÚÓÏ ‡aÏ ˙eÓÈkÁ ÔB‰nÚ ÌÏL‡«¿≈ƒ¿«ƒƒ»¿∆¿«»
‡Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b ˙„È·Úƒƒ««»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»
‡„È·Ú Ïk È„·Ú ÈÁÓe ‡ˆe··e È¯B‰Ê Ú·ˆaƒ¿«¿ƒ¿»«≈»¿≈»ƒƒ»

:ÔÂÓe‡ ÈÙÏÓe«¿≈«¿»

ÌÈkÁא  ¯·b ÏÎÂ ·‡ÈÏ‰‡Â Ï‡Ïˆa „·ÚÂ«¬«¿«¿≈¿»√ƒ»¿»¿««ƒ
ÔB‰a ‡˙e˙ÏÎeÒÂ ‡ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏƒ»ƒ«¿»»¿»¿¿¿»»¿
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ˙È „aÚÓÏ ÚcÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ«»¿«¿»

:ÈÈ „wt Èc ÏÎÏ¿…ƒ«≈¿»

ÏÎÏeב  ·‡ÈÏ‰‡Ïe Ï‡Ïˆ·Ï ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒ¿«¿≈¿»√ƒ»¿»
Ïk daÏa ‡˙ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏ ÌÈkÁ ¯·b¿««ƒƒ»ƒ«¿»»¿¿»¿ƒ≈»
„aÚÓÏ ‡z„·ÚÏ ·¯˜ÓÏ daÏ ÈÚ¯˙‡c¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿∆¿«

:d˙È»«

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‡Ï(‡lÓÈÂ הּוא ּכי העיד הּׁשם הּנה . «¿«≈ִִִֵֵֵַ

וּתֹוספת  ודעת. ּותבּונה חכמה ְְְֵֶֶַַָָָָָמלא
מלאכה: ּבכל חכם ׁשהּוא alעֹוד dxez ְְֶָָָָָ

·Ï(·LÁÏÂ ׁשּלא מחׁשבֹות ּבלּבֹו . ¿«¿…ְֲִֶַָֹ
ולא  זהב, אּומן יׁש ּכי ּכמֹותן. ְְְִִֵָָָָֹנראּו
ּובכּלם  עץ. ולא אבן, וחרׁשי ְְְֵֵֶֶֶֶָָָֹֻּכסף.

ׁשלם: blהיה dxez ֵָָָ
(„Ïועֹוד˙B¯B‰Ïe חכמים יׁש ּכי ְ¿ֲִִֵָ

אחרים. להֹורֹות קׁשים ׁשהם ְֲִִִֵֵֶַָרּבים

ּבכל  חברֹו הּוא אהליאב ְְֲֳִִֵֵָָָוהּנה
ּבחכמה. לאחר להֹורֹות ּגם ְְְְְֵַַַָָָהּמלאכֹות,
ּכל  עֹוׂשי ׁשניהם, על אמר ּכן ְֵֵֵֶַַַָָעל

מחׁשבֹות: וחׁשבי dlמלאכה dxez ְְְֲֵַָָָֹ
‡(‰NÚÂּבעצמֹו הּוא ּבצלאל הּנה . ¿»»ְְְְִֵֵַַ

הּוא  ויֹורה, הּנכּבד. ְְֲִֶֶַַָיעׂשה

aואהליאב: dxez ְֳִָָ

·(‡¯˜iÂה"א .‰·¯˜Ïּכמֹו נֹוסף, , «ƒ¿»ֵ¿»¿»ְָ
ׁשאמר  טעה, ּגדֹול וחכם ּבֹו. ְְְֶַָָָָָָָָּולדבקה
לעמדּה. ּבריתי את לׁשמֹור ּכמֹוהּו ְְְְִִִִֶָָָּכי
עֹומד  ּומּלת ה"א, מּפיק הּוא ִִִֵֵַַּכי
לעמֹוד  הּפירּוׁש ּכן על ֲֵֵֶֶַַַעֹומדת.

bּבּה: dxez ָ
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נה

נה

ויקהל־פקודי  פרשת - לו - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ' שני ליום יומי שיעור

(â)øLà äîeøzä-ìk úà äLî éðôlî eç÷iå©¦§º¦¦§¥´¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧
úNòì Lãwä úãáò úëàìîì ìàøNé éða eàéáä¥¦¹§¥´¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´
:ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáä íäå dúàŸ¨®§Â¥Â¥¦̧¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤

(ã)úëàìî-ìk úà íéNòä íéîëçä-ìk eàáiå©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤
íéNò änä-øLà Bzëàìnî Léà-Léà Lãwä: ©®Ÿ¤¦«¦¬¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«

(ä)àéáäì íòä íéaøî øîàl äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤´¥½Ÿ©§¦¬¨−̈§¨¦®
úNòì ýåýé äeö-øLà äëàìnì äãáòä écî¦¥³¨«£Ÿ̈Æ©§¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬

:dúàŸ¨«
i"yx£‰„·Ú‰ ÈcÓ∑העבֹודה מּכדי יֹותר צר. ƒ≈»¬…»ְֲִֵֵֶָָֹ

(å)Léà øîàì äðçna ìB÷ eøéáòiå äLî åöéå©§©´¤À©©«£¦̧¬©©«£¤»¥Ÿ¼¦´
Lãwä úîeøúì äëàìî ãBò-eNòé-ìà äMàå§¦À̈©©«£²§¨−̈¦§©´©®Ÿ¤

:àéáäî íòä àìkiå©¦¨¥¬¨−̈¥«¨¦«
i"yx£‡ÏkiÂ∑ מניעה .לׁשֹון «ƒ»≈ְְִָ

(æ)úBNòì äëàìnä-ìëì íiã äúéä äëàìnäå§©§¨À̈¨«§¨¬©¨²§¨©§¨−̈©«£´
:øúBäå dúàñ Ÿ¨®§¥«

i"yx£‰Î‡Ïn‰ŒÏÎÏ Ìic ‰˙È‰ ‰Î‡Ïn‰Â∑ ¿«¿»»»¿»«»¿»«¿»»
היתה  ההבאה לכל ּומלאכת הּמׁשּכן, עֹוׂשי ׁשל ּדּים ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּולהֹותר  אֹותּה לעׂשֹות מׁשּכן ׁשל .הּמלאכה ְְְֲִֵֶַַָָָָ

¯˙B‰Â∑ח)ּכמֹו "והכּבד (לעיל ג)ּבֹו",ל את : ב :(מלכים ¿≈ְְְִֵֶַ
מֹואב  את .""והּכֹות ְֶַָ

(ç)-úà äëàìnä éNòa áì-íëç-ìë eNòiå©©«£¸¨£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²¤
ïîbøàå úìëúe øæLî LL úòéøé øNò ïkLnä©¦§−̈¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ
:íúà äNò áLç äNòî íéáøk éðL úòìBúå§©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−¨¨¬Ÿ¨«

Ècג  ‡˙eL¯Ù‡ Ïk ˙È ‰LÓ Ì„˜ ÔÓ e·ÈÒe¿ƒƒ√»…∆»»«¿»»ƒ
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·ÚÏ Ï‡¯NÈ Èa e‡È˙È‡«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ«»¿«¿»
‡z·„ „BÚ dÏ Ô˙ÈÓ Ôep‡Â d˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»«¿ƒ«¿«≈¿«¿»

:¯Ùˆa ¯Ùˆaƒ¿«ƒ¿»

È·Ú„˙ד  Ïk ˙È ÔÈ„·Úc ‡iÓÈkÁ Ïk B˙‡Â«¬»«ƒ«»¿»¿ƒ»»ƒƒ«
:ÔÈ„·Ú Ôep‡c dz„·ÚÓ ¯·b ¯·b ‡L„e˜¿»¿«¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ

È‡Ï˙‡‰ה  ‡nÚ ÔbÒÓ ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¿≈««¿««»¿«¿»»
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙc ‡z„·ÚÏ ‡ÁÏt ˙qÓƒ«»¿»»¿ƒƒ¿»¿«≈¿»¿∆¿«

:d˙È»«

·È¯LÓ˙‡ו  ‡ÊB¯Î e¯·Ú‡Â ‰LÓ „wÙe«≈…∆¿«¬«»»¿«¿ƒ»
‡z„·Ú „BÚ Ôe„·ÚÈ ‡Ï ‡˙z‡Â ¯·b ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿«¿ƒ¿»»««¿ƒƒ¿»
:‰‡˙È‡lÓ ‡nÚ ˜ÒÙe ‡L„e˜ ˙eL¯Ù‡Ï¿«¿»¿»¿««»ƒ¿«¿»»

aÚÓÏ„ז  ‡z„·Ú ÏÎÏ ˙qÓ ˙Â‰ ‡z„·ÚÂ¿ƒƒ¿»¬«ƒ«¿»ƒƒ¿»¿∆¿«
:˙¯˙ÈÂ d˙È»«ƒ»»

È˙ח  ‡z„·Ú È„·Úa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎ e„·ÚÂ«¬»»«ƒ≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿»»
‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c ÔÚÈ¯È ¯NÚ ‡kLÓ«¿¿»¬«¿ƒ»¿¿ƒ¿ƒ¿»
„·BÚ ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ«

:ÔB‰˙È „·Ú Ôn‡»»¬«»¿

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‚(eÁ˜iÂ אׁשר הּתרּומה ּכל את . «ƒ¿ְֲֶֶַָָ

מביאים Ì‰Âהביאּו: עֹוד היּו יׂשראל . ִֵ¿≈ְְִִִֵָָ
ּבקר: ּבכל מׁשה אל cנדבה dxez ְְֶֶֶָָָֹֹ

„(e‡B·iÂ,מׁשה אהל אל .e¯Ó‡iÂ «»ֶֶֶֹֹ«…¿
ÌÚ‰ ÌÈa¯Ó:d dxez «¿ƒ»»

מלּמדי ÈcÓמ"ם‰) מּכל נֹותר.ּכמ"ם , ֵƒ≈ְְְִֵַַַָ
ּפרׁשּתיו: ּכאׁשר eהׂשּכלּתי, dxez ְְְֲִִִֵֶַַַ

Â(ÏB˜ e¯È·ÚiÂ וּיעבֹור ּכמֹו . ««¬ƒְֲַַ
fהרּנה: dxez ִָָ

Ê(‰Î‡Ïn‰Â ּומ"ם עׂשּויה. ׁשהיתה . ¿«¿»»ְֲֵֶָָָ

החכמים: ּכל אל ׁשב ÏÎÏדּים. ֲִֶַַָָָָ¿»
‰Î‡Ïn‰:לעׂשֹות צריכים ׁשהיּו . «¿»»ְֲִִֶַָ

¯˙B‰Â,והֹותר וטעם הּפֹועל. ׁשם . ¿≈ְְֵֵַַַַ
gהֹותירה: dxez ִָ

Á(eNÚiÂ:מהּמׁשּכן החל .¯ÊLÓ. ««¬ְִֵֵֵַָ»¿»
ּדקּדּוק  ּכי ּדע .אֹור יׁשמעאל ְְְִִִִֵֶַָּבלׁשֹון
מּדר מׁשּונה ּבחׁשּבֹון, האחד ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָמסּפר
ּבלׁשֹון  הּוא ּככה ּגם הּקדׁש. ְְִֶַַָָֹלׁשֹון

יׁשמעאל. ּבלׁשֹון ּגם מׁשּונה ְְְְִִִֵֶַַָּכׂשּדים,

סימן  הּׁשמֹות, ּבסֹוף הה"א לעֹולם ְְִִֵֵַַָָּכי
והּנה  סימן. ּבלא זכר, ּולׁשֹון ְְְְִִִֵֵָָָָֹלנקבה.
זכרים. סימן ּבה"א ׁשלׁשה, ְְְְְִִֵֶַָָֹּבחׁשּבֹון
ׁשמֹונה, ּגם ארּבעה, ּבחׁשּבֹון ְְְְְֶַַָָָָָוככה

עׂשרים, עד והלאה ּומּׁשם עׂשרה. ְְֲִִֶַַָָָָָָּגם
ׁשנים  עׂשר, אחד ה"א. ּבלא ְְֵֵַַַָָָָֹהּזכר

ּבה  והּנקבה עׂשר. ּתׁשעה "א,עׂשר, ְְְְִֵֵַָָָָָָ
ּתתערב  ׁשּלא עׂשרה, מּלת ּבׁשּנּוי ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹרק
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נו ויקהל־פקודי נו פרשת - לו - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ' שני ליום יומי שיעור

(è)änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä Cøà¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà áçøå§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

:úòéøéä-ìëì§¨©§¦«Ÿ

(é)Lîçå úçà-ìà úçà úòéøéä Lîç-úà øaçéå©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−¤¤¨®§¨¥³
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«

(àé)úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì Nòiå©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôNa äNò ïk úøaçna äöwî¦¨−̈©©§¨®¤¥³¨¨Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwä©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«

(áé)íéMîçå úçàä äòéøéa äNò úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´
úøaçna øLà äòéøéä äö÷a äNò úàììª«¨ÀŸ¨¨Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́
:úçà-ìà úçà úàìlä úìéa÷î úéðMä©¥¦®©§¦ŸÆ©ª´¨½Ÿ©©−¤¤¨«

(âé)íéMîç Nòiåúòéøéä-úà øaçéå áäæ éñø÷ ©©¾©£¦¦−©§¥´¨¨®©§©¥̧¤©§¦¹Ÿ
:ãçà ïkLnä éäéå íéñøwa úçà-ìà úçàô ©©³¤©©Æ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈¤¨«

(ãé)-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé Nòiå©©̧©Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«
:íúà äNò úòéøé äøNò¤§¥¬§¦−Ÿ¨¨¬Ÿ¨«

(åè)ìL úçàä äòéøéä Cøàòaøàå änàa íéL ¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§©§©´
ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä áçø úBnà©½−Ÿ©©§¦¨´¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬

:úòéøé äøNò¤§¥−§¦«Ÿ

(æè)LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà øaçéå©§©¥²¤£¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¤¥¬
:ãáì úòéøéä©§¦−Ÿ§¨«

(æé)äðöéwä äòéøéä úôN ìò íéMîç úàìì Nòiå©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈©¦«Ÿ−̈
äòéøéä úôN-ìò äNò úàìì íéMîçå úøaçna©©§¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©§©´©§¦½̈

:úéðMä úøáçä©«Ÿ¤−¤©¥¦«

‡ÔÈnט  ‡ÈÓ˙e ÔÈ¯ÒÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿»«ƒ
‡˙ÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»ƒ¿¬»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ»»

LÓÁÂי  ‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏÂ¿»≈»»≈¿ƒ»¬»ƒ¬»¿»≈
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÛÙÏ ÔÚÈ¯È¿ƒ»»≈¬»ƒ¬»

„ÚÈ¯È˙‡יא  ‡˙ÙÒ ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈ·eÚ „·ÚÂ«¬«¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙÒa „·Ú Ôk ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈≈¬«¿ƒ¿»

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa ‡˙ÚÈ¯Ècƒƒ¬»¿ƒ¿»≈≈ƒ¿≈»

Á„‡יב  ‡˙ÚÈ¯Èa „·Ú ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ¬«ƒƒ¬»¬»
˙È·„ ‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „·Ú ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ¬«¿ƒ¿»ƒƒ¬»¿≈
Ï·˜Ï ‡„Á ‡i·eÚ ÔeÎÓ ‡˙Èz ÈÙBÏ≈ƒ¿≈»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»

È˙יג  ÛÙÏÂ ·‰„c ÔÈÙ¯et ÔÈLÓÁ „·ÚÂ«¬««¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»
‰Â‰Â ‡iÙ¯eÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»«¬»

:„Á ‡kLÓ«¿¿»»

kLÓ‡יד  ÏÚ ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓc ÔÚÈ¯È „·ÚÂ«¬«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»»««¿¿»
:Ô‰˙È „·Ú ÔÚÈ¯È ¯NÚ „Á«¬«¿ƒ»¬«»¿∆

ÔÈn‡aטו  ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ¿«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡È˙et ÔÈn‡ Úa¯‡Â¿«¿««ƒ¿»ƒƒ¬»¬»¿«¿»

:ÔÚÈ¯È ¯NÚ „ÁÏ ‡„Á¬»¿«¬«¿ƒ»

ÔÚÈ¯Èטז  ˙L ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏÂ¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»≈¿ƒ»
:„BÁÏ¿

„ÚÈ¯È˙‡יז  ‡˙ÙÒ ÏÚ ÔÈLÓÁ ÔÈ·eÚ „·ÚÂ«¬«¬ƒ«¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ „·Ú ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ¬««

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·„ ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙÒƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

עׂשרה, ׁשּתים אמרּו זכר, לׁשֹון ְְְְֵֵֶַָָָעל
ׁשלׁש נקבה, לׁשֹון והּנה ּכּלם. ְְְְִֵֵָָָָָֹֻוככה

חׁשּבֹון  מּלת היתה ואם ועׂשר. ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָוארּבע
לזכרים  ּבתי"ו ּתהיה ְְְְִִִֶָָָסמּוכה,
האּלה. האנׁשים ּוׁשלׁשת ְְְֲִִֵֵֶֶָָָֹולנקבֹות.

ׁשמֹונה  והּנה ּבניו. נׁשי ְְְְִֵֵֶָָָֹּוׁשלׁשת
לֹומר  לנקבה וׁשּנּוי ּכּמׁשּפט. ְְְְִִִִִֵַַָָָלזכרים

עׂשרה: עׁשּתי ּכדר hׁשמֹונה, dxez ְְְְֵֵֶֶֶֶַ
(Ëטעם הידּועה.n‡a‰אּולי היא . ַַַ»«»ְִַָ

ׁשהיתה  ראׁשֹון, ּבית ּכמּדת היתה ְְְִִִֶַַַָָָָאּולי

iאּצילה: dxez ִַָ
(·Èּתי"ו˙B‡Ïel‰,הּנקבה סימן . ַ«»ְִֵַַָ

ה"א. האל"ף ּתחת ּובא לּולה. ְֵֶַַַַָָָָואחת
הרה  הּגזרה מּזאת ּכי אֹומרים ְְְִִִִֵַָָָֹויׁש

biללת: dxez ַָ
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נז

נז

ויקהל־פקודי  פרשת - לו - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ' שני ליום יומי שיעור

(çé)ìäàä-úà øaçì íéMîç úLçð éñø÷ Nòiå©©²©©§¥¬§−¤£¦¦®§©¥¬¤¨−Ÿ¤
:ãçà úéäì¦«§¬Ÿ¤¨«

(èé)íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî Nòiå©©³©¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
:äìòîìî íéLçz úøò äñëîeñ ¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

(ë):íéãîò íéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà Nòiå©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−«Ÿ§¦«

(àë)øNòänàä éöçå änàå Løwä Cøà únà ¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈
:ãçàä Løwä áçø−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«

(áë)-ìà úçà úálLî ãçàä Løwì úãé ézL§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ¨«¤½̈§ª̧¨½Ÿ©©−¤
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNò ïk úçà¤¨®¥´¨½̈§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

(âë)íéLø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà Nòiå©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´§¨¦½
:äðîéz áâð úàôì¦§©−¤¬¤¥¨«¨

(ãë)íéøNò úçz äNò óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL íéLøwäézL ©§¨¦®§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãéézL §Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬

:åéúãé§Ÿ¨«

(äë)äNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈
:íéLø÷ íéøNò¤§¦¬§¨¦«

(åë)úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©
:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(æë):íéLø÷ äML äNò äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈¨−̈¦¨¬§¨¦«

(çë)ïkLnä úòö÷îì äNò íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ©¦§¨®
:íéúëøia©©§¨¨«¦

È˙יח  ‡ÙtÏÏ ÔÈLÓÁ ‡LÁc ÔÈÙ¯et „·ÚÂ«¬«¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿«»»»
:„Á ÈÂ‰ÓÏ ‡kLÓ«¿¿»¿≈¡≈»

„„È¯Îיט  ÈÎLÓ ‡kLÓÏ ‰‡ÙBÁ „·ÚÂ«¬«»»¿«¿¿»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»

ÔÈhLכ  ÈÚ‡c ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „·ÚÂ«¬«»««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ
:ÔÈÓÈ»̃¿ƒ

ebÏÙe˙כא  ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ¯NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»

Á„‡כב  ÔÈ·lLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈ¯Èˆ ÔÈz¯z«¿≈ƒƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
:‡kLÓ Ètc ÏÎÏ „·Ú Ôk ‡„Á Ï·˜Ï»√≈¬»≈¬«¿…«≈«¿¿»

ÔÈtcכג  ÔÈ¯ÒÚ ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „·ÚÂ«¬«»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

ÔÈ¯ÒÚכד  ˙BÁz „·Ú ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿«¬«¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡t„ ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰B¯Èƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰B¯Èƒ̂ƒ

Ú·„כה  ‡etˆ Áe¯Ï ‡˙Èz ‡kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»¬«
:ÔÈtc ÔÈ¯ÒÚ∆¿ƒ«ƒ

ÔÈÎÓÒכו  ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿»¿≈«¿ƒ
‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»

:„Á»

„ÔÈt:כז  ‡zL „·Ú ‡·¯ÚÓ ‡kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»¬«ƒ»«ƒ

kLÓ‡כח  ˙ÈÂÊÏ „·Ú ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ¬«¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ËÈ(Ï‰‡Ï:אהל להיֹות .k dxez »…∆ְִֶֹ
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נח ויקהל־פקודי נח פרשת - לו - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ' שני ליום יומי שיעור

(èë)-ìà íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàBú eéäå§¨´«£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ¤
ì äNò ïk úçàä úòahä-ìà BLàøì íäéðLéðL Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−

:úòö÷nä©¦§Ÿ«Ÿ

(ì)øNò äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤

:ãçàä̈«¤¨«

(àì)-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éöò éçéøa Nòiå©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©
:úçàä ïkLnä©¦§−̈¨«¤¨«

(áì)úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
:äné íéúëøiì ïkLnä éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨³§¦¦Æ§©§¥´©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

(âì)íéLøwä CBúa çøáì ïëézä çéøaä-úà Nòiå©©−©¤©§¦´©©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½
:äöwä-ìà äöwä-ïî¦©¨¤−¤©¨¤«

(ãì)äNò íúòaè-úàå áäæ ätö íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈§¤©§Ÿ¨Æ¨¨´
:áäæ íçéøaä-úà óöéå íçéøaì íéza áäæ̈½̈¨¦−©§¦¦®©§©¬¤©§¦¦−¨¨«

(äì)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøtä-úà Nòiå©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:íéáøk dúà äNò áLç äNòî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«

(åì)áäæ ítöéå íéhL éãenò äòaøà dì Nòiå©©©́À̈©§¨¨Æ©¥´¦¦½©§©¥´¨½̈
:óñë-éðãà äòaøà íäì ÷öiå áäæ íäéåå̈«¥¤−¨¨®©¦´Ÿ¨¤½©§¨−̈©§¥¨«¤

(æì)ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî Nòiå©©³©¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

(çì)ätöå íäéåå-úàå äMîç åéãenò-úàå§¤©¨³£¦¨Æ§¤¨¥́¤½§¦¨¯
äMîç íäéðãàå áäæ íäé÷Lçå íäéLàø̈«¥¤²©«£ª«¥¤−¨¨®§©§¥¤¬£¦−̈

ô :úLçð§«¤

ÏÚכט  ÔÈeÎÓ BÂ‰ ‡„ÁÎÂ Ú¯lÓ ÔÈeÎÓ BÂ‰Â«¬¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¬¿«¿ƒ«
ÔB‰ÈÂ¯˙Ï „·Ú Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ≈̄≈¿ƒ¿»»¬»≈¬«¿«¿≈

:ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈»¿»

zL‡ל  ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡ÈÓz BÂ‰Â«¬¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»
˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ¯NÚ¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿

:„Á ‡tc«»»

Èt„Ïלא  ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „·ÚÂ«¬««¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»

Èz˙‡לב  ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔB‰ÈÙBÒÏ ‡kLÓ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈«¿¿»¿≈

:‡·¯ÚÓ««¿»

B‚aלג  ‡¯aÚ‡Ï ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚ ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿»¿ƒ»»¿«¿»»¿
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ ÔÓ ‡it„««»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Ú·„לד  ÔB‰˙˜ÊÚ ˙ÈÂ ‡·‰„ ‡ÙÁ ‡itc ˙ÈÂ¿»««»¬»«¬»¿»ƒ¿»¿¬«
‡i¯aÚ ˙È ‡ÙÁÂ ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰c«¬»«¿»¿«¿«»«¬»»«¿«»

:‡·‰c«¬»

Ú·ˆeלה  ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t ˙È „·ÚÂ«¬«»»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙¯eˆ d˙È „·Ú Ôn‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«»»¬«»««

:ÔÈ·e¯k¿ƒ

ÔeÙÁÂלו  ÔÈhL È„enÚ ‡Úa¯‡ dÏ „·ÚÂ«¬«««¿¿»«≈ƒƒ«¬»
‡Úa¯‡ ÔB‰Ï CÈz‡Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c«¬»»≈«¬»¿«ƒ¿«¿¿»

:ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»

ÏÎz‡לז  ‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ò¯t „·ÚÂ«¬«¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
„·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ«

:¯i«̂»

ÙÁÂ‡לח  ÔB‰ÈÂÂ ˙ÈÂ ‡LÓÁ È‰B„enÚ ˙ÈÂ¿»«ƒ«¿»¿»»≈«¬»
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡·‰c ÔB‰ÈLeaÎÂ ÔB‰ÈLÈ≈̄≈¿ƒ≈«¬»¿«¿≈

:‡LÁ ‡LÓÁ«¿»¿»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

(‚ÏּומּלתÁB¯·Ï:ּככה ורּבים ויֹורה. ירה ּכמֹו הּכבד. מהּבנין ׁשהּוא מבריח, ּכמֹו וטעם, הּקל. מהּבנין .cl dxez ִַƒ¿«ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
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נט

נט

ויקהל־פקודי  פרשת - לז - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ' שני ליום יומי שיעור

æì(à)íéúnà íéhL éöò ïøàä-úà ìàìöa Nòiå©©©̄§©§¥²¤¨«¨−Ÿ£¥´¦¦®©¨©̧¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå̈¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£Ï‡Ïˆa NÚiÂ∑ חכמים מּׁשאר יֹותר הּמלאכה על נפׁשֹו ׁשּנתן ׁשמֹו,לפי על .נקראת «««¿«¿≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

(á)øæ Bì Nòiå õeçîe úéaî øBäè áäæ eätöéå©§©¥²¨¨¬¨−¦©´¦¦®©©¬©²¥¬
:áéáñ áäæ̈−̈¨¦«

(â)åéúîòt òaøà ìò áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå©¦´ŸÀ©§©Æ©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè ézLe§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìò©©§−©¥¦«

(ã):áäæ íúà óöéå íéhL éöò éca Nòiå©©¬©©¥−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«

(ä)ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ
:ïøàä-úà úàNì̈¥−¤¨«¨«Ÿ

(å)dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtk Nòiå©©¬©©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈
:daçø éöçå änàå§©¨¬¨¥−¦¨§¨«

(æ)íúà äNò äL÷î áäæ íéáøë éðL NòiåéðMî ©©²©§¥¬§ª¦−¨¨®¦§¨Æ¨¨´Ÿ½̈¦§¥−
:úøtkä úBö÷§¬©©«Ÿ¤

(ç)äfî äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®
éðMî íéáøkä-úà äNò úøtkä-ïî:åéúBö÷ ¦©©²Ÿ¤¨¨¬¤©§ª¦−¦§¥¬§¨«

ÔÈhLא  ÈÚ‡c ‡B¯‡ ˙È Ï‡Ïˆa „·ÚÂ«¬«¿«¿≈»¬»¿»≈ƒƒ
‡‚ÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe ÔÈn‡ ÔÈz¯z«¿≈«ƒ«¿»À¿≈¿«¿»«¿»

:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙Ó‡Â dÈ˙Ù¿»≈¿«¿»«¿»≈

dÏב  „·ÚÂ ‡¯aÓe ÂbÓ ÈÎc ·‰c È‰ÙÁÂ«¬»ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ»»«¬«≈
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„c ¯Èc≈ƒ¿«¿¿

‡¯Úaג  ÏÚ ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz‡Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿«ƒ¿«««¿«
ÔÈz¯˙Â „Á d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿««ƒ¿≈«¿«¿≈

:‡˙Èz d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚƒ¿««ƒ¿≈ƒ¿≈»

ÔB‰˙Èד  ‡ÙÁÂ ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „·ÚÂ«¬«¬ƒ≈¿»≈ƒƒ«¬»»¿
:‡·‰c«¬»

È¯ËÒה  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:‡B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡B¯‡¬»¿ƒ«»¬»

‡ÔÈnו  ÔÈz¯z ÈÎc ·‰c ‡z¯tk „·ÚÂ«¬««À¿»¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

ÔB‰˙Èז  „·Ú „È‚ ·‰„c ÔÈ·e¯k ÔÈ¯z „·ÚÂ«¬«¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ¬«»¿
:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

Á„ח  ‡·e¯Îe ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»«
‡i·e¯k ˙È „·Ú ‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»¬«»¿«»

:È‰B¯ËÒ ÔÈ¯zÓƒ¿≈ƒ¿ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

BÓL ÏÚ ˙‡¯˜ . . ‰Î‡Ïn‰ ÏÚ BLÙ Ô˙pL ÈÙÏ(א לז, (רש"י ¿ƒ∆»««¿««¿»»ƒ¿≈«¿

את  עׂשה ׁשּבצלאל ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע לׁשאל, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹיׁש

את  ּגם ּכללה הארֹון מלאכת ּדהּנה לֹומר, ויׁש לבּדֹו. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהארֹון

ּומּובן  עצּום, מׁשקל ּבעל זהב ּגּוׁש הּכרּובים, ואת ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּכּפרת

הארֹון  על ּולהּניחֹו ּכזה ּגּוׁש לעּבד יכֹול היה לא אחד ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשאדם

" נאמר זֹו "eNÚÂ(ּומּסּבה ולא ּכבׁשאר ÈNÚÂ˙ארֹון", " ֱִִֶַָ¿»ְֲֹ¿»ƒ»ְְִָ

ִֵַהּכלים).

(163 עמ' יא כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‡(Ï‡Ïˆa NÚiÂ ּכבֹוד ּבעבּור . «««¿«¿≈ְֲַ
הּקדׁש. ּכלי ּכל עׂשה הּוא ּגם ְֵֶַַָָָָָֹהארֹון,
והּפרכת  והאהל הּמׁשּכן הזּכיר ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹוהּנה

ּכן  ואחר להם. אחד ּדר ּכי ,ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָוהּמס
קטֹורת  עם הּמׁשחה ׁשמן ְְְִִִִֶֶֶַָהזּכיר

הּמׁשחה, ּבׁשמן ּבׂשמים יׁש ּכי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָהּסּמים,
הּסּמים: ּבקטֹורת aּגם dxez ְִִֶַַַ
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ס ויקהל־פקודי ס פרשת - לז - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ"א שלישי ליום יומי שיעור

(è)íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäiå©¦«§´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧

:íéáøkä éðt eéä úøtkäô ©©½Ÿ¤¨−§¥¬©§ª¦«

(é)Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìMä-úà Nòiå©©¬©¤©ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ
éöçå änàå Baçø änàå:Búî÷ §©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

(àé):áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå øBäè áäæ Búà óöéå©§©¬Ÿ−¨¨´¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«

(áé)áäæ-øæ Nòiå áéáñ çôè úøbñî Bì Nòiå©©̧©¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®©©©̄¥«¨¨²
:áéáñ Bzøbñîì§¦§©§−¨¦«

(âé)ìò úòahä-úà ïziå áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå©¦´Ÿ½©§©−©§´Ÿ¨¨®©¦¥Æ¤©©¨½Ÿ©µ
:åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

(ãé)íécaì íéza úòahä eéä úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¨−©©¨®Ÿ¨¦Æ©©¦½
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

(åè)óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiåáäæ íúà ©©³©¤©©¦Æ£¥´¦¦½©§©¬Ÿ−̈¨¨®
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

(æè)íéìkä-úà Nòiå|-úà ïçìMä-ìò øLà ©©¹©¤©¥¦´£¤´©©ª§À̈¤
úåNwä-úàå åéúiwðî úàå åéútk-úàå åéúøò÷§¨«Ÿ¨³§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈§¤̧©§¨½Ÿ

:øBäè áäæ ïäa Cqé øLàô £¤¬ª©−¨¥®¨−̈¨«

âאדר כ"א שלישי âיום

(æé)-úà äNò äL÷î øBäè áäæ äøðnä-úà Nòiå©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®¦§º̈¨¨³¤
äpnî äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé äøðnä©§Ÿ̈Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨¦¤¬¨

:eéä̈«

(çé)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À
ìLe ãçàä dcvî:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«

(èé)ìLøzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ
ìLe çøôåáâ äLøzôk ãçà äð÷a íéãwLî íéò ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈©§´Ÿ

ì ïk çøôå:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«

ÔÈÏËט  ‡lÚÏ ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈ¯t ‡i·e¯Î BÂ‰Â«¬¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»»¿ƒ
Ï·˜Ï „Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ ÔB‰ÈÙ„‚a¿«¿≈««À¿»¿«≈«»√∆

:‡i·e¯Î Èt‡ BÂ‰ ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á«»√≈«À¿»¬«≈¿«»

‡ÔÈnי  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡¯B˙t ˙È „·ÚÂ«¬«»»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈

c„‰·יא  ¯Èc dÏ „·ÚÂ ÈÎc ·‰c d˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈¿«¿≈«¬«≈≈ƒ¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

BÁÒ¯יב  ‡ÎLet dÓe¯ ‡Ù„b dÏ „·ÚÂ«¬«≈¿«¿»≈¿»¿
¯BÁÒ dÙ„‚Ï ·‰„c ¯Èc „·ÚÂ ¯BÁÒ¿«¬«≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:¯BÁÒ¿

È˙יג  ·‰ÈÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz‡Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ«»
Úa¯‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«̄¿ƒ

‡˙¯‡יד  ‡˙˜ÊÚ BÂ‰ ‡Ù„b Ï·˜Ï»√≈¿«¿»¬ƒ¿»»«¿»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

ÙÁÂ‡טו  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»¿ƒ«»»»

È˙טז  ‡¯B˙t ÏÚ Èc ‡iÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»»«»ƒ«»»»
˙ÈÂ d˙ÏÈÎÓ ˙ÈÂ È‰BkÈÊa ˙ÈÂ È‰BÒÈ‚Ó»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ»≈¿»

:ÈÎc ·‰c Ô‰a Cq˙È Èc ‡˙ÂN«̃¿»»ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈

È˙יז  „·Ú „È‚ ÈÎc ·‰c ‡z¯Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»¿«¿»¿«¿≈¿ƒ¬«»
‡‰¯eÊÁ ‡‰„ÈÏk d˜e d„ÈL ‡z¯Ó¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»≈»»

:BÂ‰ dpÓ ‡‰pLBLÂ¿«»»ƒ«¬

˜Èיח  ‡˙Ïz ‡‰¯ËqÓ ÔÈ˜Ù ÔÈ˜ ‡zLÂ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»»¿»»¿≈
‡z¯Ó È˜ ‡˙Ï˙e „Á d¯ËqÓ ‡z¯Ó¿«¿»ƒƒ¿««¿»»¿≈¿«¿»

:‡Èz d¯ËqÓƒƒ¿«ƒ¿»»

eÊÁ¯יט  „Á ‡È˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ïz¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈
„Á ‡È˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ï˙e ÔLBLÂ¿«¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«
ÔÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ Ôk ÔLBLÂ ¯eÊÁ≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡z¯Ó¿«¿»

יום שלישי
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סא

סא

ויקהל־פקודי  פרשת - לח - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ"ב רביעי ליום יומי שיעור

(ë)äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨
:äéçøôe§¨¤«¨

(àë)úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå§©§¿Ÿ©Á©Á§¥̧©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©
äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

ìíéðwä úLL:äpnî íéàöiä §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦¤«¨

(áë)äL÷î dlk eéä äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¨®ª¨²¦§¨¬
:øBäè áäæ úçà©©−¨¨¬¨«

(âë)äéúzçîe äéç÷ìîe äòáL äéúøð-úà Nòiå©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨
:øBäè áäæ̈¨¬¨«

(ãë):äéìk-ìk úàå dúà äNò øBäè áäæ økkô ¦¨²¨¨¬¨−¨¨´Ÿ¨®§¥−¨¥¤«¨

(äë)änà íéhL éöò úøèwä çaæî-úà Nòiå©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®©¨´
eéä epnî Búî÷ íéúnàå òeáø Baçø änàå Bkøà̈§Á§©¨̧¨§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−¨¬

:åéúðø÷©§Ÿ¨«

(åë)åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²
:áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå åéúðø÷-úàå áéáñ̈¦−§¤©§Ÿ¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«

(æë)Bì-äNò áäæ úòaè ézLe|ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©§¥À©µ
úàNì íécáì íézáì åécö éðL ìò åéúòìö ézL§¥´©§Ÿ½̈©−§¥´¦¨®§¨¦´§©¦½¨¥¬

:íäa BúàŸ−¨¤«

(çë):áäæ íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«

(èë)úøè÷-úàå Lã÷ äçLnä ïîL-úà Nòiå©©¹©¤¤³¤©¦§¨Æ½Ÿ¤§¤§¬Ÿ¤
:ç÷ø äNòî øBäè íénqäñ ©©¦−¨®©«£¥−Ÿ¥«©

$
âאדר כ"ב רביעי âיום

çì(à)äìòä çaæî-úà NòiåLîç íéhL éöò ©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®¨¥Á
ìLå òeáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà úBnàL ©¸¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©§¨¬

:Búî÷ úBnà©−«Ÿ¨«

efÁ¯‰‡כ  ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ≈»»
:‡‰pLBLÂ¿«»»

BÁz˙כא  ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ¿≈¿¿≈¿ƒƒ«¿≈¿
dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z¿≈¿ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«

:dpÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ«

È‚„‡כב  dÏk BÂ‰ dpÓ ÔB‰È˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¬À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰c ‡„Á¬»¿«¿≈

È·ˆÂ˙‰‡כג  ‡Ú·L ‡‰ÈˆBa ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
:ÈÎc ·‰c ‡‰˙ÈzÁÓe«¿¿¿»»¿«¿≈

Ó‰‡:כד  Ïk ˙ÈÂ d˙È „·Ú ÈÎc ·‰c ‡¯kkƒ¿»¿«¿≈¬«»«¿»»»»»

„‡ÈÚכה  ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»≈
Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡ ÔÈhLƒƒ«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««

:È‰B¯˜ BÂ‰ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈¬«¿ƒ

ÈÂ˙כו  d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»
dÏ „·ÚÂ È‰B¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ È‰BÏ˙k»¿ƒ¿¿¿»«¿ƒ«¬«≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„c ¯Èc≈ƒ¿«¿¿

Ú¯lÓכז  dÏ „·Ú ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¬«≈ƒ¿«
È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿ƒ

:ÔB‰a d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈¿

ÙÁÂ‡כח  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

ÈÂ˙כט  ‡L„e˜ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»
:eÓÒea „·BÚ ÈÎc ‡iÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿«»¿≈«¿»

ÔÈhLא  ÈÚ‡c ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿¿»«¬»»¿»≈ƒƒ
Úa¯Ó dÈ˙t ÔÈn‡ LÓÁÂ dk¯‡ ÔÈn‡ LÓÁ¬≈«ƒÀ¿≈«¬≈«ƒ¿»≈¿««

:dÓe¯ ÔÈn‡ ‡˙Ï˙e¿»»«ƒ≈

יום רביעי
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סב ויקהל־פקודי סב פרשת - לח - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ"ב רביעי ליום יומי שיעור

(á)eéä epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ Nòiå©©©́©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¨´
:úLçð Búà óöéå åéúðø÷©§Ÿ¨®©§©¬Ÿ−§«¤

(â)-úàå úøéqä-úà çaænä éìk-ìk-úà Nòiå©©¹©¤¨§¥´©¦§¥À©¤©¦³Ÿ§¤
úzçnä-úàå úâìænä-úà ú÷øænä-úàå íéòiä©¨¦Æ§¤©¦§¨½Ÿ¤©¦§¨−Ÿ§¤©©§®Ÿ

:úLçð äNò åéìk-ìk̈¥−̈¨¨¬§«¤

(ã)úçz úLçð úLø äNòî øaëî çaænì Nòiå©©³©©¦§¥̧©Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©
:Béöç-ãò ähîlî Bakøk©§ª²¦§©−¨©¤§«

(ä)øaëîì úåöwä òaøàa úòaè òaøà ÷öiå©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ§©§©¬©§¨−Ÿ§¦§©´
:íécaì íéza úLçpä©§®¤¨¦−©©¦«

(å):úLçð íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤

(æ)çaænä úòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥̧¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©
:Búà äNò úçì áeáð íäa Búà úàNìñ ¨¥¬Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«

i"yx£˙ÁÏ ·e·∑'וכן חלּול, הּוא נב)נבּוב' :(ירמיה ¿À…ְְֵָ
נבּוב" אצּבעֹות ארּבע ÁÏ˙."ועביֹו ·e·∑ ְְְְֶַַָָָ¿À…

והחלל  רּוח, לכל ׁשּטים עצי ׁשל ְְֲִִֵֶֶַַָָָהּלּוחֹות
.ּבאמצע  ְְֶַ

(ç)úLçð Bpk úàå úLçð øBikä úà Nòiå©©À©¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤
:ãòBî ìäà çút eàáö øLà úàávä úàøîañ §©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ£¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£˙‡·v‰ ˙‡¯Óa∑ ּבידן היּו יׂשראל ּבנֹות ¿«¿…«…¿…ְְְִֵָָָָ
אֹותן  ואף מתקּׁשטֹות, ּכׁשהן ּבהן ׁשרֹואֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָמראֹות
מׁשה  מֹואס והיה הּמׁשּכן, לנדבת מּלהביא עּכבּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹלא

ליצר  ׁשעׂשּויים מּפני הּקדֹוׁשּֿבהן לֹו אמר הרע. ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּכל, מן עלי חביבין אּלּו ּכי 'קּבל, ֲִִִִֵֵַַַָָֹּברּוֿהּוא:

צבאֹות  הּנׁשים העמידּו ּבמצרים,רּבֹות ׁשעלֿידיהם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

הֹולכֹות  היּו ,ּפר ּבעבֹודת יגעים ּבעליהן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשהיּו
אֹותם, ּומאכילֹות ּומׁשּתה מאכל להם ְֲֲִִִֶֶַַָָָּומֹוליכֹות
ּבעלּה עם עצמּה רֹואה אחת וכל הּמראֹות ְְְְְְִַַַַַַָָָָונֹוטלֹות

מּמ,ּומׁשּדלּתֹוּבּמראה  נאה אני לֹומר: ּבדברים, ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָ
ונזקקֹות  ּתאוה, לידי לבעליהן מביאֹות ּכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָּומּתֹו

ׁשּנאמר ׁשם, ויֹולדֹות ּומתעּברֹות ח)להם :(שה"ש ְְְְֱִֶֶֶַַָָ

‰BÂב  dpÓ d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B¯˜ „·ÚÂ«¬««¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈¬
:‡LÁ d˙È ‡ÙÁÂ È‰B¯«̃¿ƒ«¬»»≈¿»»

Â¯zÎÒt˙‡ג  ˙È ‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ˙È „·ÚÂ«¬«»»»≈«¿¿»»¿«¿≈»»»
‡˙È¯epˆ ˙È ‡˙˜¯ÊÓ ˙ÈÂ ‡˙ÈÙB¯‚Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»»¿»ƒ¿¿»»»ƒ¿»»

:‡LÁ „·Ú È‰BÓ Ïk ‡˙ÈzÁÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»»»»ƒ¬«¿»»

z„ˆÓ‡ד  „·BÚ ‡„¯Ò ‡Áa„ÓÏ „·ÚÂ«¬«¿«¿¿»¿»»«¿«¿»
:dbÏt „Ú Ú¯lÓ d··BÒ ˙BÁz ‡LÁ„ƒ¿»»¿»≈ƒ¿«««¿≈

ËÒ¯˙‡ה  Úa¯‡a ‡˙˜ÊÚ Úa¯‡ CÈz‡Â¿«ƒ«¿«ƒ¿»»¿«¿«ƒ¿»»
:‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡ ‡LÁ„ ‡„¯ÒÏƒ¿»»ƒ¿»»«¿»«¬ƒ«»

ÔB‰˙Èו  ‡ÙÁÂ ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»»¿
:‡LÁ¿»»

È¯ËÒז  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÈÚ‡Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
„·Ú ÔÈÁeÏ ÏÈÏÁ ÔB‰a d˙È ÏhÓÏ ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ«»≈¿¬ƒƒ¬«

:d˙È»≈

LÁ‡ח  dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡LÁ ‡¯BÈk ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ»¿»»¿»¿ƒ≈¿»»
ÔkLÓ Ú¯˙a ‰‡lˆÏ ÔÈ˙‡c ‡iL ÔÈÊÁÓa¿∆¿¿«¿«»¿»¿»¿«»»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

(Áּובי"ת˙B‡¯Óa ּכי מ"ם. ּתחת . ֵ¿«¿ִֵַַ
והּנֹותר  ּכמֹו הּקדׁש, ּבלׁשֹון הּוא ְְְִֶַַָָֹנכֹון
ּבלׁשֹון  וככה ּובּלחם. ְְִֶֶַַָָָָּבּבׂשר

וטעם מ ‰B‡·Bv˙יׁשמעאל. ּכי ׁשּפט . ְְִֵַַָ«¿ְִִַ
ּפניהם  לראֹות להתיּפֹות הּנׁשים ְְְְִִִֵֶַַָָּכל

זכּוכית, אֹו נחׁשת ּבמראֹות ּבקר ְְְְְִֶֶַָֹֹּבכל
הם  ראׁשיהם. ׁשעל הּפארֹות ְְֵֵֵֵֶֶַַַָלתּקן
יׂשראל  מנהג ּכי יׁשעיה. ּבספר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהּנזּכרים

והּנה  הּיֹום. עד יׁשמעאל ּכמנהג ְְְְִִִֵֵַַַָָָהיה
הּׁשם, עֹובדֹות נׁשים ּביׂשראל ְְְִִֵֵַָָָהיּו
ונתנּו העֹולם, זה מּתאות ְְֲִֶֶַַָָָָׁשּסרּו
עֹוד  צֹור להן אין ּכי נדבה, ְְִֵֵֶֶֶַָָָמראֹותיהן
ּפתח  אל יֹום יֹום ּבאֹות רק ְְִֶֶַַַָלהתיּפֹות,

ּדברי  ולׁשמע להתּפּלל מֹועד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַֹֹאהל
אהל  ּפתח צבאּו אׁשר וזהּו ְְְֲִֶֶֶֶַַָֹהּמצֹות.
הּכתּוב  הזּכיר ולא רּבֹות. היּו ּכי ְְִִִֵַַָָֹמֹועד,

מּדת  הזּכיר ּכאׁשר הּכּיֹור, ְֲִִִִִֶַַַַמּדת
ּבכל  נעׂשה רק ׁשלמה. ׁשעׂשה ְְֲִִֶַַַָָָָֹֹהּכּיֹורים
ׁשהּוא  והּכן ׁשהביאּו. ְְִֵֶֶַַַָהּמראֹות
וכן  הּכּיֹור. ּכמּדת הּוא לעֹולם ְְְְִִֵַַַָָהּמכֹונה,
מֹועד  אהל ׁשּפתח ּובעבּור ְֲִֵֶֶֶַַַָֹהּמׁשּפט.

לפאת  קרא ּכן על הּפנים, ּכמֹו ְְְִִִֵַַַַָָָָלּמזרח
הּפתח  אל הּקרֹובים וקרא ירכים. ְְְִִֵֶֶַַַַָָָים

איׁש: ּככתפֹות hּכתפים, dxez ְְִִִֵֵַ
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סג

ויקהל־פקודי  פרשת - לח - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ"ב רביעי ליום יומי שיעור

"ּבמראֹות  ׁשּנאמר: וזהּו ,"עֹוררּתי הּתּפּוח ְְְְֱִֶֶֶַַַַַַַַ"ּתחת
ׁשלֹום  לׂשּום ׁשהּוא מהם, הּכּיֹור ונעׂשה ְְֲִֵֶֶַַַָָָהּצֹובאֹות".
למי  ׁשּבתֹוכֹו מּמים להׁשקֹות לאׁשּתֹו, איׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַַּבין

ּבעלּה לּה מראֹות ׁשּקּנא ׁשהן ל ותדע ונסּתרה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּכּכר  ׁשבעים הּתנּופה "ּונחׁשת נאמר: ׁשהרי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּמׁש,

לא וכּנֹו וכּיֹור וגֹו" ּבּה וּיעׂש למדּת,וגֹו' ׁשם. הזּכרּו ְְְְְְְִַַַַַָָָָֹֻ

ּדרׁש ּכ הּתנּופה, מּנחׁשת ּכּיֹור ׁשל נחׁשת היה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
נׁשּיא' 'ּבמחזין אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּתנחּומא, ,רּבי ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

ּתרּגּום  ּבלע"ז,והּוא מירוא"ׁש מראֹות, ׁשל ְְְְֶַַַַ
ּביׁשעיה מצינּו וכן ג)(ׁשפיעגעל), :(ישעיה ְְִִֵַָָ

'ּומחזיתא' מתרּגמינן: ˆ·‡e."והּגליֹונים" ¯L‡∑ ְְְְְְְִִִַַַָָָ¬∆»¿
.נדבתן להביא  ְְִִָָָ

(è)úàôì øöçä-úà Nòiå|øöçä éòì÷ äðîéz áâð ©©−©¤¤«¨¥®¦§©´¤¤́¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ
:änàa äàî øæLî LL¥´¨§½̈¥−̈¨«©¨«

(é)éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò íäéãenò©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãenòä̈«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

(àé)íéøNò íäéãenò änàá äàî ïBôö úàôìå§¦§©³¨Æ¥¨´¨«©½̈©«¥¤´¤§¦½
íäé÷Lçå íéãenòä éåå úLçð íéøNò íäéðãàå§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−

:óñk̈«¤

(áé)íäéãenò änàa íéMîç íéòì÷ íé-úàôìå§¦§©À̈§¨¦Æ£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´
íäé÷eLçå íéãnòä éåå äøNò íäéðãàå äøNò£¨½̈§©§¥¤−£¨¨®¨¥¯¨«©ª¦²©«£«¥¤−

:óñk̈«¤

(âé):änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôìå§¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«

(ãé)íäéãenò óúkä-ìà änà äøNò-Lîç íéòì÷§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈¤©¨¥®©«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL §½̈§©§¥¤−§¨«

(åè)ì äfîe äfî úéðMä óúkìåíéòì÷ øöçä øòL §©¨¥´©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½§¨¦¾
ìL íäéãnò änà äøNò Lîçíäéðãàå äL £¥¬¤§¥−©¨®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−

ìL:äL §¨«

(æè):øæLî LL áéáñ øöçä éòì÷-ìk̈©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«

È„¯Òט  ‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï ‡z¯c ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿»¿«≈«»»¿»≈
:ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·„ ‡z¯„«¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

LÁ‡י  ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿»

ÔÈ¯ÒÚיא  ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ‰‡Ó ‡etˆ Áe¯Ïe¿«ƒ»¿»«ƒ«≈∆¿ƒ
‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»»≈««»

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿»

ÔÈn‡aיב  ÔÈLÓÁ ÔÈ„¯Ò ‡·¯ÚÓ Áe¯Ïe¿«««¿»¿»ƒ«¿ƒ¿«ƒ
ÈÂÂ ‡¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡¯ÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈«¿»¿«¿≈«¿»»≈

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ««»¿ƒ≈ƒ¿»

‡ÔÈn:יג  ÔÈLÓÁ ‡ÁÈ„Ó ‡Óec˜ Áe¯Ïe¿«ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ«ƒ

ÔB‰È„enÚיד  ‡¯·ÚÏ ÔÈn‡ È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿»«≈
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz¿»»¿«¿≈¿»»

z¯c‡טו  Ú¯˙Ï ‡kÓe ‡kÓ ‡˙È˙ ‡¯·ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ»ƒ»ƒ¿««¿»
‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ«≈¿»»

:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈¿»»

ÈÊL¯:טז  ıe·c ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„¯Ò Ïk»¿»≈¿«¿»¿¿¿¿ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

למּטה  לפעֹול ּכדי ּכי מּנחׁשת, היּו הּצֹובאֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹּמראֹות

ּכמאמר  נחּוׁשה", ּד"מצח ּבאֹופן העבֹודה להיֹות ְְְְְְְֲֲֲִִִֶַַָָָָצריכה

והּכח  כּו'. הּמלעיגים מּפני יבֹוׁש ׁשּלא כּו', ּכּנמר עז ְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹהוי

ּבתיבת  ּכן ּגם מרּומז וזה הּתֹורה, עלֿידי הּוא ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָלזה

ּתֹורה". ׁשּלמעלה חכמה "נֹובלֹות ראׁשיּֿתיבֹות ְְְְְֵֵֶֶַָָָָָֹ"נחׁשת",

תשי"ט) אד"ש, מבה"ח שקלים, פרשת ויקהל, (ש"פ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  64    הלי דהלד • דהמ ל דעד  

סד ויקהל־פקודי סד פרשת - לח - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ"ב רביעי ליום יומי שיעור

æé)(íéãenòä éåå úLçð íéãnòì íéðãàäå§¨«£¨¦´¨«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹
íäå óñk íäéLàø éetöå óñk íäé÷eLçå©«£«¥¤Æ¤½¤§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ

:øöçä éãnò ìk óñk íé÷Mçî§ª¨¦´¤½¤−Ÿ©ª¥¬¤«¨¥«

(çé)ïîbøàå úìëz í÷ø äNòî øöçä øòL Cñîe¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¯¤§©§¨¨²
Cøà änà íéøNòå øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤
:øöçä éòì÷ únòì úBnà Lîç áçøá äîB÷å§¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½§ª©−©§¥¬¤«¨¥«

i"yx£¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ˙nÚÏ∑ החצר קלעי ּכמּדת. ¿À««¿≈∆»≈ְְִֵֵֶַַָ

(èé)úLçð äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnòå§©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤
:óñk íäé÷Lçå íäéLàø éetöå óñk íäéåå̈«¥¤´¤½¤§¦¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤

(ë)ñññ :úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì úãúéä-ìëå§¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤

סימן. סנוא"ה פסוקים, ויקהל קכ"ב פרשת חסלת

çì(àë)øLà úãòä ïkLî ïkLnä éãe÷ô älà¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬
øîúéà ãéa íiåìä úãáò äLî ét-ìò ãwtª©−©¦´¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈

:ïäkä ïøäà-ïa¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£È„e˜Ù ‰l‡∑ מׁשקלי ּכל נמנּו זֹו ּבפרׁשה ≈∆¿≈ְְְְִִֵָָָָ

ּכליו הּמׁשּכן נדבת  ּכל ונמנּו ולּנחׁשת, ולּזהב לּכסף ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
עבֹודתֹו ÔkLÓ.לכל ÔkLn‰∑ רמז ּפעמים, ׁשני ְֲָָ«ƒ¿»ƒ¿«ְְִֵֶֶָ

ּבׁשני  ׁשּנתמׁשּכן ׁשל לּמקדׁש עונֹותיהן על חרּבנין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
‰Ú„˙.יׂשראל  ÔkLÓ∑ ׁשּוּתר עדּות ליׂשראל, ְִֵָƒ¿«»≈Àְְִִֵֵֵֶָ

ׁשהרי  העגל, מעׂשה על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם

ּביניהם  ׁשכינתֹו ‰ÌiÂÏ.הׁשרה ˙„·Ú∑ י ּפקּוד ְְִִֵֵֶָָ¬…««¿ƒƒְֵ
הּוא  וכליו, ּבּמדּבר הּמׁשּכן לּלוּים הּמסּורה עבֹודה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

ּולהֹוריד  הּמפקד לׂשאת למּׂשאֹו איׁש איׁש ּולהקים, ְְְְִִִִֵַַָָָָֻ
נׂשא  ּבפרׁשת ׁשּנאמר ּכמֹו ‡Ó˙È¯.עליו „Èa∑ הּוא ְְֱֶֶַַָָָָָ¿«ƒ»»

עבֹודה  אב, ּבית לכל למסר עליהם ּפקיד ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָֹהיה
.ׁשעליו  ֶָָ

i„enÚ‡יז  ÈÂÂ ‡LÁ ‡i„enÚÏ ‡iÎÓÒÂ¿«¿«»¿««»¿»»»≈««»
ÛÒÎc ÔB‰ÈLÈ¯ ÈetÁÂ ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿»

:‡z¯„ È„enÚ Ïk ÛÒÎc ÔÈLaÎÓ Ôep‡Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«»«≈«¿»

ÏÎz‡יח  ¯iˆ „·BÚ ‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯Ùe¿»»ƒ¿««¿»««»ƒ¿»
ÔÈ¯ÒÚÂ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ
ÔÈn‡ LÓÁ ‡È˙eÙa ‡Óe¯Â ‡k¯‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»¿»¿¿»¬≈«ƒ

:‡z¯„ È„¯Ò Ï·˜Ï»√≈¿»≈«¿»

‡¯Úa‡יט  ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Úa¯‡ ÔB‰È„enÚÂ¿«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»
ÔB‰ÈLÈ¯ ÈetÁÂ ÛÒÎc ÔB‰ÈÂÂ ‡LÁ¿»»»≈ƒ¿«¿ƒ≈≈

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿»

BÁÒ¯כ  ¯BÁÒ ‡z¯„Ïe ‡kLÓÏ ‡ikÒ ÏÎÂ¿»ƒ«»¿«¿¿»¿«¿»¿¿
:‡LÁcƒ¿»»

„e„‰Ò˙‡כא  ‡kLÓ ‡kLÓ ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¿»«¿¿»¿«¬»
È‡ÂÈÏ ÔÁÏt ‰LÓ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÈÓ˙‡ Ècƒƒ¿¿ƒ«≈¿»¿…∆»¿«≈»≈

:‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡c ‡„Èaƒ»¿ƒ»»««¬…«¬»

ãקודש משיחות ãנקודות

¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ˙cÓk(יח לח, לּתן (רש"י הּכתּוב ׁשּבא היינּו ¿ƒ««¿≈∆»≈ְִֵֶַַָָ

ÌÚË ׁשער ּכמס (ולא אּמֹות חמׁש ּבגבּה הּמס היה מּדּוע ««ְְְֲֵַַַַַַַָָָָָָֹֹ

לו). כו, תרומה רש"י ראה – אּמֹות עׂשר ׁשהיה ֶֶֶֶַָָָֹהאהל,

‰Áˆ¯זהּו ÈÚÏ˜ ˙nÚÏּכחלק הּוא הּמס –ÌÈÚÏw‰Ó ולכן , ֶ¿À««¿≈∆»≈ְֵֶַָָ≈«¿»ƒְֵָ

ּכגבהם. ּגבהֹו להיֹות ְְְְִִָָָָצרי

(445 עמ' טז כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‡Î(È„e˜Ù ‰l‡ ּפקּודי הּטעם . ≈∆¿≈ְֵַַַ
הּכל. ּכֹוללת מׁשּכן מּלת ּכי ְִִִִֵֶֶַַַָֹהּכלים,
הארֹון  ּבעבּור מׁשּכן, נקרא לּמה ְְֲִִֵֵַָָָָָָּופרׁש
ּדר אחז והּנה העדּות. לּוחֹות ְִֵֵֶֶֶַָָָׁשּׁשם

מכּתב  ּבעבּור האמת, וזהּו ְְְֱֲִֶֶַַָָָקצרה.
וטעם ‰ÌiÂlאלהים. ˙„B·Ú ׁשהם , ְֱִַַֹ¬««¿ƒƒֵֶ

ּכליו, ּכל ואת הּמׁשּכן את ְְְִִֵֶֶַָָָנֹוׂשאים
ּכי  איתמר. עליהם מפקיד ְֲִִִֵֶֶַָָָָׁשהיה

יד  על הּלוּים והמררים ְְְְִִִִֵַַַַַָהּגרׁשֹונים
ּכלי  ּבׁשמֹות ּפֹוקד ׁשהיה ְְִִֵֵֶָָָָאיתמר,

akמּׂשאם: dxez ַָָ
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ויקהל־פקודי  פרשת - לח - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ"ב רביעי ליום יומי שיעור

(áë)äNò äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöáe§©§¥²¤¦¬¤−§©¥´§¨®¨¾̈
:äLî-úà ýåýé äeö-øLà-ìk úà¥²¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Œ¯L‡ŒÏk ˙‡ ‰NÚ 'B‚Â È¯e‡ŒÔa Ï‡Ïˆ·e¿«¿≈∆ƒ¿»»≈»¬∆
‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆ∑' אין מׁשה' אֹותֹו צּוה אׁשר ƒ»∆…∆ֲִֵֶֶָֹ

אפּלּו מׁשה', את ה' צּוה אׁשר 'ּכל אּלא ּכאן, ְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָֹּכתיב
למה  ּדעּתֹו הסּכימה רּבֹו, לֹו אמר ׁשּלא ְְְְִִִֶַַַַָָָֹּדברים
לעׂשֹות  לבצלאל צּוה מׁשה ּכי ּבסיני, למׁשה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּׁשּנאמר
צּוּוי  לענין (לא מׁשּכן ואחרּֿכ ּכלים ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּתחּלה
הּקדֹוׁשֿ צּוה להפ אדרּבה ּדהא קאמר, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָלהתנּדב
הּכלים: מּתחּלה 'ּתרּומה', ּבפרׁשת ְְְִִִֵַַָָָָָּברּוֿהּוא
הּקרׁשים. צּוּוי ואחרּֿכ יריעֹות, מנֹורה, ְְְְְִִִַַַָָָָֻׁשלחן,
ּתחּלה  'וּיקהל', ריׁש עליוֿהּׁשלֹום, רּבינּו מׁשה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוצּוּוי
לענין  מירי אּלא הּכלים. ואחרּֿכ ואהלֹו, ְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּמׁשּכן
ּבפרׁשת  ותמצא ּכּסדר, יפעל אי לּפֹועל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָצּוּוי
הזּכר  וגֹו'", ּבצלאל בׁשם קראתי "ראה ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻ'ּכיֿתּׂשא':
אבל  הּכלים, ואחרּֿכ מֹועד", אהל "את ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמּתחּלה

מה  ּלי מה צריכין, ּׁשּיהיּו מה להכין להתנּדב ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָלענין
הרֹואה ּפרק ּב"ּתֹוספֹות" ועּין ּתחּלה, (ברכות ּׁשּמתנּדב ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

עליוֿהּׁשלֹום נט) רּבינּו ׁשּמׁשה מּנלן ּתאמר, ואם .ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
דכתיב  לֹומר, ויׁש הענין? הפ לבצלאל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָצּוה
ואל  ּבצלאל אל מׁשה "וּיקרא 'וּיקהל': ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבפרׁשת
קרא  והאי עּמהם, ּׁשּדּבר מה וקּצר וגֹו" ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָאהליאב
ּדהיה  חזינן מׁשה" את ה' צּוה אׁשר "ּכל ְְֲֲִִִִִֶֶֶָָָָָֹמּדכתיב:
ּבצלאל: לֹו אמר היטב), ודֹוק ,ּבהפ להם ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמצּוה
מׂשים  ואחרּֿכ ּבית, ּתחּלה לעׂשֹות העֹולם ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָמנהג
הּקדֹוׁשֿ מּפי ׁשמעּתי ּכ לֹו: אמר ּבתֹוכֹו. ְְִִִִֵַַַָָָָּכלים
ּבוּדאי  ּכי היית? אל ּבצל מׁשה: לֹו אמר ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּברּוֿהּוא.

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לי צּוה הּמׁשּכן ּכ עׂשה, וכן , ְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
ּכלים  עׂשה ואחרּֿכ .ּתחּלה ְְֲִִֵֵַַָָ

Ë·LÏ‡כב  ¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆ·e¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È „·Ú ‰„e‰È„ƒ»¬«»»ƒ«ƒ¿»»…∆

ãקודש משיחות ãנקודות

אֹומרים א)חז"ל מב, אּלא (בבאֿמציעא ׁשֹורה הּברכה ׁשאין ְְֲִֵֶֶַַָָָָ

ּגֹורם  מהּוה הּדבר ספירת ועלּֿכן העין, מן הּסמּוי ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּבדבר

"עלּֿפי  נעׂשית הּספירה ּכאׁשר אבל לּברכה. ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָמפריע

ּברכה  ּוממׁשי הּׁשכינה המׁשכת את מביא הּדבר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמׁשה",

מגּבלת. ְְִִֶֶֻּבלּתי

לדבר ל  אפילּו יׂשראל, את למנֹות ׁשאין קֹובעת ההלכה כן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

אּלא  – 'מנין' יׁש אם למׁשל, לדעת, ּכדי – ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּבקדּׁשה

ּבכלל  הּוא זה מנין ׁשּגם לֹומר ויׁש ּפסּוק. ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּבאמצעּות

מ'ּתֹורת  הּוא הּפסּוק ׁשהרי מׁשה", עלּֿפי ּפּוקד ֲֲִִֵֶֶֶַַַַָֹ"אׁשר

ֶֹמׁשה'.

ׁשהּפסּוק  מּובא לרׁש"י הּפרּדס ּבספר מֹונים? ּפסּוק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבאיזה

היכל  אל אׁשּתחוה בית אבא חסּד ּברב "ואני ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהּוא

ׁשּתכן  אף ואּולם, מּלים. עׂשר ּבֹו ׁשּיׁש ,"ּביראת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹקדׁש

ּבּדֹורֹות  נהגּו לביתֿהּכנסת, ּבמיחד קׁשּור ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻהּפסּוק

את  ּובר עּמ את "הֹוׁשיעה ּבּפסּוק למנֹות ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאחרֹונים

לכ ׁשהּסּבה לֹומר ויׁש העֹולם". עד ונּׂשאם ּורעם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנחלת

נפּגׁשים  יהּודים ּכאׁשר ּדמׁשיחא, ׁשּבעקבתא מּׁשּום ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָהיא,

"הֹוׁשיעה  היא ׁשּלהם הראׁשֹונה והּמׁשאלה הּבּקׁשה ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָיחד,

הּגאּלה. ּכבר ׁשּתבא – "עּמ ְְֶֶֶַַָָָֹֻאת

תשמ"ג) ויקהל־פקודי פרשת שבת־קודש (מהתוועדות

ãקודש משיחות ãנקודות

‰LÓ ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡ Ïk ˙‡ ‰NÚ ...Ï‡Ïˆ·e(כב (לח, ¿«¿≈»»≈»¬∆ƒ»∆…∆

ג)ּב'ירּוׁשלמי' הלכה ד פרק הּברכֹות (ברכות ׁשי"ח מּובא ְְְִֶַַַָָ

("ּכאׁשר  הּצּוּויים י"ח ּכנגד הן ׁשמֹונהֿעׂשרה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשּבתפּלת

אהליאב" מ"ואּתֹו ּבפרׁשתנּו, הּמֹופיעים ה'") (ּפסּוק צּוה ְְֳִִִִִִֵַָָָָָָָ

ּבפסּוק כג) האמּור ה'" צּוה "אׁשר אבל הּפרׁשה. לסֹוף ְְֲֲִֶַַָָָָָָָָעד

ּבלי  ּבצלאל רק ּבֹו ׁשּנזּכר מאחר הּמנין, מן אינּנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָזה

ֳִָָאהליאב.

ב) לּמׁשּכן? הּתפּלה ּברכֹות ּבין הּקׁשר מה א) להבין: ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָויׁש

הּפסּוק  את ורק א מֹונים ּגם מּדּוע ּבהם ׁשּנזּכר ים ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָ

ֳִָָאהליאב?

ּברּור  הּוא: חד – הּתפּלה ענין ותכן הּמׁשּכן ּתכן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאּלא:

למׁשּכן  והפיכתם ּביֹותר, הּנחּותים הּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָוזּכּו

ׁשעלֿ ּגׁשמּיים מחמרים נבנה הּמׁשּכן הּׁשכינה. ְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָלהׁשראת

היא  אף הּתפּלה הּׁשכינה. להׁשראת מקֹום נעׂשה ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָידם

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

·Î(Ï‡Ïˆ·e:ּכהֹוגן מעׂשיהם ּכל עׂשּו הראׁשֹונים, ׁשהם ואהליאב ּבצלאל ּכי הּכתּוב הזּכיר .bk dxez ¿«¿≈ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
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סו ויקהל־פקודי סו פרשת - לח - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ"ב רביעי ליום יומי שיעור

(âë)Løç ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà Bzàå§¦À¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈¨¨´
éðMä úòìBúáe ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå§¥®§Ÿ¥À©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©©¨¦−

:LMáeñ ©¥«

(ãë)úëàìî ìëa äëàìnì éeNòä áäfä-ìk̈©¨À̈¤«¨Æ©§¨½̈§−Ÿ§¤´¤
éäéå Lãwä|økk íéøNòå òLz äôeðzä áäæ ©®Ÿ¤©§¦´§©´©§À̈¥³©§¤§¦Æ¦½̈

ìLe úBàî òáLeLa ì÷L íéL:Lãwä ì÷ §©̧¥¯§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£¯kk∑ּכפּול קדׁש ׁשל ּומנה מנה, ,היה ׁשּׁשים ƒ»ִִֶֶֶֶָָָָָֹ

עׂשרים  והּמנה מנה, ועׂשרים מאה הּכּכר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
אלפים  ׁשלׁשת קדׁש ׁשל ּכּכר הרי סלעים, ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹוחמׁשה

ּכל  ּבפרֹוטרֹוט מנה ,לפיכ הּׁשקלים ׁשקלים. ְְְְְִִִִַָָָָָָ
מּגיעין  ׁשאין אלפים, מּׁשלׁשת ּבמנינם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּפחּותין

.לכּכר  ְִָ

(äë)òáLe óìàå økk úàî äãòä éãe÷t óñëå§¤²¤§¥¬¨«¥−̈§©´¦¨®§¤Á¤Á§©̧
:Lãwä ì÷La ì÷L íéòáLå äMîçå úBàî¥¹©«£¦¨¯§¦§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

(åë)Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî úìbìbì ò÷a¤µ©©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
äìòîå äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä ìëì§¸Ÿ¨«Ÿ¥¹©©§ª¦À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨

ììLe óìà úBàî-LLúBàî Lîçå íéôìà úL §¥«¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−
:íéMîçå©«£¦¦«

i"yx£Ú˜a∑ מׁשקל ׁשם הּׁשקל ׁשל הּוא .מחצית ∆«ְֲִִֵֶֶֶַַָ
'B‚Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LLÏ∑ עלה וכ יׂשראל, היּו ּכ ¿≈≈∆∆¿ְְִֵָָָָָָ

ׁשהּוקם  אחר ואף הּמׁשּכן מנינם 'ּבמדּבר', ּבספר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
הּׁשקלים  חצאי ּומנין היּו, ּכ הּמׁשּכן ּבנדבת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָעּתה

„„Ôכג  ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡ ¯a ·‡ÈÏ‰‡ dnÚÂ¿ƒ≈»√ƒ»«¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»
Ú·ˆ·e ‡Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b«»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»ƒ¿«

:‡ˆe··e È¯B‰Ê¿ƒ¿»

È·Ú„˙כד  ÏÎa ‡„È·ÚÏ „·Ú˙‡„ ‡·‰c Ïk»«¬»¿ƒ¿¬≈¿ƒƒ»¿…ƒƒ«
ÚL˙e ÔÈ¯ÒÚ ‡˙eÓ¯‡ ·‰c ‰Â‰Â ‡L„e˜¿»«¬»¿«¬»»∆¿ƒ¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·Le ÔÈ¯kkƒ¿ƒ¿«¿»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

ÛÏ‡Âכה  ÔÈ¯kÎ ‰‡Ó ‡zLÎ ÈÈÓ ÛÒÎe¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿∆∆
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ‡LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

ÈÚÏÒaכו  ‡ÚÏÒ ˙ebÏt ‡zÏ‚Ï‚Ï ‡Ï˜zƒ¿»¿À¿»¿»«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc ÏÎÏ ‡L„e˜¿»¿…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ
ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÏ ‡lÚÏe ÔÈL¿ƒ¿≈»¿≈¿»¿»»«¿ƒ

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

היא  ׁשהּתפּלה ּכּידּוע למעלה, ארצּיים ענינים ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָמעלה

מּגיע  וראׁשֹו ארצּיים) (ענינים ארצה מּצב "סּולם ְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָֹֻּבבחינת

ְַָָָהּׁשמימה".

ׁשל  הּנמּוכה החמרּיּות את להעלֹות ענינּה ׁשּתפּלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכׁשם

הּתחּתֹונים  החלקים את ּגם להעלֹות עליה ּכן ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהעֹולם,

רק  הּצּוּויים י"ח את מֹונים לכן ׁשּבּנפׁש. ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָוהּנחּותים

ּכי  אהליאב, וגם ּבצלאל ּגם נזּכרּו ׁשּבהם ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמהּכתּובים

היה  אהליאב ואילּו הּׁשבטים, מּגדֹולי היה ְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָָּבצלאל

הּירּודים לד)מהּׁשבטים לה, שמות הּתפּלה (רש"י וכאמּור, . ְְְְִִִֵַַַָָָָ

אּלא  ׁשּבּנפׁש ה'ּבצלאל' את רק לא להעלֹות הּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹענינּה

ׁשּבּה. ה'אהליאב' את ֳִֶֶַַָָָּגם

(199 עמוד א, כרך שיחות' ('לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

„Î(·‰f‰ Ïk לּמה הּגאֹון, אמר . »«»»ַַָָָָ
מה  הזּכיר ולא ּבּכסף, עׂשּו מה ְְְִִִִֶֶֶֶַָֹהזּכיר

הּנה  הׁשיב, והּוא הּתנּופה. ּבזהב ְְְִִִֵֵַַָָעׂשּו
זהב, ּכּכר היתה המנֹורה ּכי ְְְִִִִַַָָָָָהזּכיר
ּומזּבח  הארֹון ּוזהב הּכּפֹורת ּככה ְֲִֶַַַַַָָָָּגם
הּמנֹורה  ּכי נכֹון, זה ואין ְְְִֵֶֶַַָָֹהּקטרת.

רק  הארֹון, כן ולא זהב היתה ְְֵַָָָָָָָֹֻּכּלּה
וכן  ּומחּוץ. מּבית הּוא זהב ְִִִִֵַָָציּפּוי

והּבּדים  והּׁשלחן הּקטרת ְְְְְִִֶַַַַַָֹֻמזּבח
הם  זהב מצּפים והּבריחים, ְְְְְִִִִֵַַָָָֻוהּקרׁשים

מה  ּוכפי ּכּלּה. זהב ְְְִֶַַַָָָָָָֹֻֻּכּלם.והּכּפרתהיתה
היתה. אחד ּכּכר מאבֹותינּו, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּׁשּקּבלנּו
ּדעּתי, ּולפי רב. ורחּבּה רב, ארּכּה ְְְְְִִִַַַָָָָּכי
ּכסף  ׁשהּוא ּבּכסף, עׂשּו מה ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָׁשהזּכיר

ּכסף  על ּכי הזּכיר, והּנה ְְִִִִִִֵֶֶַַהּכּפּורים.
ׁשהּוא  הּמׁשּכן, עֹומד היה ְִִֵֶַַָָָהחּיּוב

לבני  לזּכרֹון וזה הּכלים. לכל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָהּכֹולל
זהב  ּכּמה לׁשער יּוכל ּומי ְְְִִֵֵַַַַָָיׂשראל.

הּמׁשּכן: ּכלי ּכל dkציּפּוי dxez ְְִִֵַָָ
‰Î(ÛÒÎÂ,הּמסּפר מּזה ידענּו הּנה . ¿∆∆ְְִִִֵֶַַָָ

והעד, ׁשקלים. אלפים ג' הּכּכר ְְֲִִִִֵַָָָָּכי
העדה: ּפקּודי ekוכסף dxez ְְֵֵֶֶָָ

ÂÎ(Ú˜a ּכאׁשר וטעמֹו, ׁשקל. חצי . ∆«ְְֲֲִֶֶֶַַ
חציֹו: הּנה הּׁשקל, ÏÎÏיבּוקע ְְִֵֶֶֶַַ¿…



  הלי דהלד • דהמ ל דעד   67 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סז

סז

ויקהל־פקודי  פרשת - לט - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ"ב רביעי ליום יומי שיעור

ׁשל  אחד ּכל ּכּכר, מאת עֹולה אלף מאֹות ׁשׁש ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשל
אלף  מאֹות ׁשׁש ּכיצד? ׁשקלים, אלפים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשלׁשת
מאת  הרי ׁשלמים, אלף מאֹות ׁשלׁש הן הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹחצאין

וחמּׁשים  מאֹות וחמׁש אלפים והּׁשלׁשת ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּכּכר,
וׁשבעים  וחמּׁשה מאֹות ּוׁשבע אלף עֹולין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָחצאין,

.ׁשקלים  ְִָ

(æë)Lãwä éðãà úà ú÷öì óñkä økk úàî éäéå©§¦À§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥µ©§¥´©½Ÿ¤
økk økkä úàîì íéðãà úàî úëøtä éðãà úàå§¥−©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬©¦−̈¦¨¬

:ïãàì̈¨«¤
i"yx£˙˜ˆÏ∑'לאּתכא' ‡„È.ּכתרּגּומֹו: ˙‡ »∆∆ְְְַַָָ≈«¿≈

L„w‰∑ ולהם קרׁשים מ"ח ׁשהם הּמׁשּכן קרׁשי ׁשל «…∆ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
וכל  מאה, הרי ארּבעה, ּפרכת ואדני אדנים, ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹצ"ו

הא  ּבהם ׁשאר ּכתיב "נחׁשת" .דנים ְְְֲִִֶֶָָָָֹ

(çë)íéòáLå äMîçå úBànä òáLe óìàä-úàå§¤¨¤¹¤§©³©¥Æ©«£¦¨´§¦§¦½
:íúà ÷Mçå íäéLàø ätöå íéãenòì íéåå äNò̈¨¬¨¦−¨«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬Ÿ¨«

i"yx£Ì‰ÈL‡¯ ‰tˆÂ∑ עּמּודים ּכסף ,ׁשל וחׁשּוקיהם ראׁשיהם "וצּפה ּכתיב: ׁשּבכּלן ."מהן, ¿ƒ»»≈∆ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

(èë)-òaøàå íétìàå økk íéòáL äôeðzä úLçðe§¬¤©§−̈¦§¦´¦¨®§©§©¬¦§©§©
:ì÷L úBàî¥−¨«¤

(ì)çaæî úàå ãòBî ìäà çút éðãà-úà da Nòiå©©©́À̈¤©§¥Æ¤µ©´Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´
éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä©§½¤§¤¦§©¬©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬

:çaænä©¦§¥«©

(àì)øöçä øòL éðãà-úàå áéáñ øöçä éðãà-úàå§¤©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®
øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk úàå§¥̧¨¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−

:áéáñ̈¦«

èì(à)eNò éðMä úòìBúå ïîbøàäå úìëzä-ïîe¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½¨¬
ì ãøN-éãâáLãwä éãâa-úà eNòiå Lãwa úøL ¦§¥«§−̈§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ïøäàì øLàô £¤´§©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

È˙כז  ‡Îz‡Ï ÛÒÎc ÔÈ¯kk ‰‡Ó ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ¿ƒƒ¿«¿«»»»
‰‡Ó ‡zÎ¯Ù„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ ‡L„e˜ ÈÎÓÒ«¿≈¿»¿»«¿≈¿»À¿»¿»

:‡ÎÓÒÏ ‡¯kk ÔÈ¯kÎ ‰‡ÓÏ ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»

LÓÁÂ‡כח  ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le ‡ÙÏ‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
LaÎÂ ÔB‰ÈLÈ¯ ‡tÁÂ ‡i„enÚÏ ÔÈÂÂ „·Ú¬«»ƒ¿««»¿ƒ»≈≈¿«≈

:ÔB‰˙È»¿

ÔÈ¯˙eכט  ÔÈ¯kk ÔÈÚ·L ‡˙eÓ¯‡„ ‡LÁe¿»»«¬»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ

ÈÂ˙ל  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯z ÈÎÓÒ ˙È da „·ÚÂ«¬««»«¿≈¿««¿«ƒ¿»¿»
dÏ Èc ‡LÁ„ ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ„ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»ƒ≈

:‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈«¿¿»

ÈÎÓÒלא  ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿≈¿«¿»¿¿¿»«¿≈
ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡z¯c Ú¯z¿««¿»¿»»ƒ≈«¿¿»¿»»ƒ≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„«¿»¿¿

e„·Úא  È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ÔÓeƒƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¬»
e„·ÚÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï¿≈ƒ»¿«»»¿¿»«¬»
„Èwt Èc ‡Ók Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ï ˙È»¿≈¿»ƒ¿«¬…¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯·BÚ‰ ׁשנה עׂשרים עליו ׁשעברּו . »≈ְְִֶֶָָָָָ

טעם  הזּכרּתי ּוכבר ְְְְִִֵַַַָׁשלמֹות.
fkזה: dxez ֶ
ÊÎ(˙˜ˆÏּכמֹו הּיּו"ד, מּבעלי . »∆∆ְֲִֵַַ

gkלרדת: dxez ֶֶָ
ÁÎ(˙‡Â:ּכּכר הׁשלים ׁשּלא .hk dxez ¿∆ְִִִֶָֹ

ËÎ(˙LÁe ּכלי הזּכיר ּגם . ¿…∆ְְִִֵַ
lהּנחׁשת: dxez ְֶַֹ

‡(„¯N È„‚a ּבפרׁשת הּנזּכרים הם . ƒ¿≈¿»ְְִִֵַַָָָ

ׁשּיכּסּו הּׁשם צּוה ּכי סיני. ְְְִִִִֵֶַַַַָּבמדּבר
ועל  ּכבֹודֹו. ּבעבּור ּבּפרכת, ְְֲֶַַַָָָֹהארֹון
הּכּסּוי, זה ועל ּתחׁש. עֹור ּכּסּוי ְִִֶֶַַַַַָֹהּפרכת,
ּכי  הּסברא, ּדר ועל ּתכלת. ּכליל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָּבגד
היה  אם הארֹון, ּכבֹוד ּבעבּור ְְֲִֵֶַַָָָָהּתכלת

ויעמד  יסירהּו ּגׁשם, ירד ואם .ז ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹהאויר
הּפנים, ׁשלחן ועל ּתחׁש. עֹור ּכּסּוי ְְִִַַַַַָָָֻעליו

ּולמעלה, ׁשני. ּתֹולעת ּובגד ּתכלת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבגד

על  ּתכלת ּובגד ּתחׁש. עֹור ְִֵֶֶֶַַַּכּסּוי
על  וארּגמן הּזהב. מזּבח ועל ְְְְְִַַַַַַָָָָָהּמנֹורה
ּתחׁש. עֹור הּכל, ועל העֹולה. ְְִַַַַַָָֹמזּבח
ּבגדי  הזּכיר ׂשרד, ּבגדי ׁשהזּכיר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָואחר
הּכהן  ׁשהּוא לאהרן ׁשהם ְֲֵֵֶֶֶַַַֹֹֹהּקדׁש

אֹותּה: לפרׁש והחל aהּגדֹול, dxez ְְֵֵֵַָָָ
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סח ויקהל־פקודי סח פרשת - לט - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ"ג חמישי ליום יומי שיעור

i"yx£'B‚Â ÔÓb¯‡‰Â ˙ÏÎz‰ ÔÓe∑ נאמר לא ׁשׁש ƒ«¿≈∆¿»«¿»»¿ֱֵֶַֹ
אֹומר אני ּומּכאן ּבגדי ּכאן, הּללּו ׂשרד ּבגדי ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבגדים  הם אּלא ׁשׁש, היה ּכהּנה ׁשּבבגדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻֻּכהּנה,

מּסעֹות, סּלּוק ּבׁשעת הּקדׁש ּכלי ּבהם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּמכּסים
ׁשׁש ּבהם  היה .ׁשּלא ֵֶֶָָָֹ

$
âאדר כ"ג חמישי âיום

(á)úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nòiå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
:øæLî LLå éðL̈¦−§¥¬¨§¨«

(â)úBNòì íìéút õv÷å áäfä éçt-úà eòwøéå©§©§º¤©¥´©¨¨»§¦¥´§¦¦¼©«£À
úòìBz CBúáe ïîbøàä CBúáe úìëzä CBúa§³©§¥̧¤Æ§´¨«©§¨½̈§²©¬©

:áLç äNòî LMä CBúáe éðMä©¨¦−§´©¥®©«£¥−¥«
i"yx£eÚw¯ÈÂ∑קלו)ּכמֹו הארץ".(תהלים "לרקע : «¿«¿ְְֶַָָֹ

הּזהב, מן מרּדדין היּו טּסין', 'ורּדידּו ְְְְְִִִִַַַַַָָָּכתרּגּומֹו:
ּכאן  ּדּקֹות. טסין  (אויזדעהנען), ּבלע"ז ְִַַַָָאׁשטנדר"א
החּוטין, עם הּזהב את טֹווין היּו היא מלּמד ְְִִִֵֶֶַַַָָָָהּוא
לאר ּפתילים מהן וקֹוצצין ּדּקין טּסין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַֹמרּדדין

מין  ּכל עם מערבין ּפתילים אֹותן לעׂשֹות ְְֲִִִִִַַַָָָֹהּטס,
אחד  חּוט "זהב", ּבהן ׁשּנאמר ואפֹוד, ּבחׁשן ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּומין
ּכל  עם וכן ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשּׁשה עם זהב ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשל
והּזהב  ׁשּׁשה, ּכפּול חּוטן הּמינים ׁשּכל ּומין, ְִִִִִֶַַָָָָָָמין

ואחד  אחד ּכל עם ׁשביעי .חּוט  ְְִִִֶֶָָָ

(ã):øaç åéúBö÷ éðL-ìò úøáç Bì-eNò úôúk§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ©§¥¬§−̈ª¨«

(ä)eäNòîk àeä epnî åéìò øLà Búcôà áLçå§¥̧¤£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´»§©«£¥¼
øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®

:äLî-úà ýåýé äeö øLàkñ ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(å)áäæ úöaLî úañî íäMä éðáà-úà eNòiå©©«£Æ¤©§¥´©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®
:ìàøNé éða úBîL-ìò íúBç éçezt úçzôî§ª¨ŸÆ¦¥´½̈©§−§¥¬¦§¨¥«

(æ)éðáì ïBøkæ éðáà ãôàä úôúk ìò íúà íNiå©¨´¤ŸÀ̈©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNéô ¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(ç)ãôà äNòîk áLç äNòî ïLçä-úà Nòiå©©©̄¤©²¤©«£¥¬¥−§©«£¥´¥®Ÿ
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

Âb¯‡Â‡ב  ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÈËeÁג  eˆÈv˜Â ‡·‰„ ÈqË ˙È e„Èc¯Â¿«ƒ»«≈«¬»¿«ƒƒ
Ú·ˆ B‚·e ‡Âb¯‡ B‚·e ‡ÏÎ˙ B‚a „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿¿«

:Ôn‡ „·BÚ ‡ˆe· B‚·e È¯B‰Ê¿ƒ¿»«»»

È‰B¯ËÒד  ÔÈ¯z ÏÚ ÔÙtÏÓ dÏ e„·Ú Ôt˙k«¿»¬»≈¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒ
:ÛÙÏ˙Èƒ¿»≈

‰e‡ה  dpÓ È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒƒ≈
Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c È‰B„·BÚk¿»ƒ«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

Ôˆn¯Óו  ÔÚwLÓ ‡Ï¯e· È·‡ ˙È e„·ÚÂ«¬»»«¿≈¿»¿«¿»¿«¿»
Èa Ô‰ÓL ÏÚ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb ·‰„cƒ¿»¿ƒ»¿«¿»««¿»»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

‡·Èז  ‡„BÙ‡„ ‡t˙k ÏÚ ÔB‰˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«ƒ¿»¿≈»«¿≈
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Îe„¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

È„·BÚkח  Ôn‡ „·BÚ ‡LeÁ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿»«»»¿»≈
È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL ıe·e¿ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

·(„BÙ‡‰ ˙‡ NÚiÂ:הּתכלת ּבתֹו הּזהב ׂשמּו אי .b dxez «««∆»≈ְְֵֵֶַַָָָ
(ÂוטעםÌ‰BM‰ È·‡ ˙‡ eNÚiÂ:אֹותֹו לעׂשֹות וימהר ּכמֹו, ּתּקּון. ּכדר .f dxez ְַַ««¬∆«¿≈««ְְְֲִֵֶֶַַַ

יום חמישי
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סט

סט

ויקהל־פקודי  פרשת - לט - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ"ג חמישי ליום יומי שיעור

(è)Bkøà úøæ ïLçä-úà eNò ìeôk äéä òeáø̈¯©¨¨²¨−¨´¤©®¤¤¤̄¨§²
:ìeôk Baçø úøæå§¤¬¤¨§−¨«

(é)äãèt íãà øeè ïáà éøeè äòaøà Bá-eàìîéå©§©̧§½©§¨−̈´¥¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ
:ãçàä øehä ú÷øáe¨¤½¤©−¨«¤¨«

(àé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(áé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(âé)úañeî äôLéå íäL LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ
:íúàlîa áäæ úöaLî¦§§¬Ÿ¨−̈§¦ª«Ÿ¨«

(ãé)íézL äpä ìàøNé-éða úîL-ìò íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬
BîL-ìò Léà íúç éçezt íúîL-ìò äøNò¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½

ì:èáL øNò íéðL ¦§¥¬¨−̈¨«¤

(åè)úøLøL ïLçä-ìò eNòiåúáò äNòî úìáb ©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæ̈−̈¨«

(æè)áäæ úòaè ézLe áäæ úöaLî ézL eNòiå©©«£À§¥Æ¦§§´Ÿ¨½̈§¥−©§´Ÿ¨¨®
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úòahä ézL-úà eðziå©¦§À¤§¥Æ©©¨½Ÿ©§¥−§¬©«¤

(æé)úòahä ézL-ìò áäfä úúáòä ézL eðziå©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìò©§−©«¤

(çé)ézL-ìò eðúð úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨«§−©§¥´
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìò íðziå úöaLnä©¦§§®Ÿ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

(èé)úBö÷ éðL-ìò eîéNiå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£À§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´
:äúéa ãôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨

(ë)úôúë ézL-ìò íðziå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£»§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ
ìònî Bzøaçî únòì åéðt ìenî ähîlî ãôàä̈«¥³Ÿ¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©

:ãôàä áLçì§¥−¤¨«¥«Ÿ

z¯Ê‡ט  ‡LeÁ ˙È e„·Ú ÛÈÚ ‰Â‰ Úa¯Ó¿««¬»ƒ¬»»¿»∆¿»
:ÛÈÚ dÈ˙Ù ‡z¯ÊÂ dk¯‡À¿≈¿∆¿»¿»≈ƒ

Ë·‡י  Ô·‡ È¯„Ò ‡Úa¯‡ d· eÓÈÏL‡Â¿«¿ƒ≈«¿¿»ƒ¿≈∆∆»»
‡¯„Ò Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Òƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»ƒ¿»

:„Á»

ÊÈÊ·Lיא  ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡Èz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ«¿≈
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿«¿¬

ÔÈÚÂיב  ‡È˜¯Ë È¯k˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

Ï¯e·e‡יג  ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»
·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ È¯zÙe«¿≈≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿«

:ÔB‰˙eÓÏL‡a¿«¿»¿

Èz¯zיד  ÔÈp‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÏÚ ‡i·‡Â¿«¿«»«¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈
ÛBÏ‚k L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«ƒ¿
:ÔÈË·L ¯ÒÚ ÔÈ¯˙Ï dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc¿ƒ¿»¿««¿≈ƒ¿≈¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„טו  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

Ô˜ÊÚטז  ÔÈz¯˙Â ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È e·‰ÈÂ ·‰„cƒ¿»ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¿≈

:‡LeÁ È¯ËÒƒ¿≈¿»

ÔÈz¯zיז  ÏÚ ·‰„c ‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z e·‰ÈÂƒ»«¿≈¿ƒ»»ƒ¿«««¿≈
:‡LeÁ È¯ËÒ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»«ƒ¿≈¿»

È‰B¯ËÒיח  ÔÈz¯z ÏÚc ‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿≈ƒ¿ƒ
ÈÙ˙k ÏÚ Ôep·‰ÈÂ ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ e·‰È¿»««¿≈¿«¿»»ƒ»À««¿≈

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡„BÙ‡≈»»√≈«ƒ

ÏÚיט  e‡ÈeLÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ«
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»

ÏÚכ  Ôep·‰ÈÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ»À«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ ÈÙ˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»
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ע ויקהל־פקודי ע פרשת - לט - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ"ד שישי ליום יומי שיעור

(àë)ãôàä úòaè-ìà åéúòahî ïLçä-úà eñkøiå©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ
çfé-àìå ãôàä áLç-ìò úéäì úìëz ìéúôa¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤¨«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ãôàä ìòî ïLçäô ©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

âאדר כ"ד שישי âיום

(áë)ìéìk âøà äNòî ãôàä ìéòî-úà Nòiå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëz§¥«¤

(âë)áéáñ åéôì äôN àøçú éôk BëBúa ìéònä-éôe¦«©§¦¬§−§¦´©§¨®¨¨¬§¦²¨¦−
:òøwé àì¬Ÿ¦¨¥«©

(ãë)ïîbøàå úìëz éðBnø ìéònä éìeL-ìò eNòiå©©«£Æ©¥´©§¦½¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈
:øæLî éðL úòìBúå§©´©¨¦®¨§¨«

(äë)íéðîòtä-úà eðziå øBäè áäæ éðîòô eNòiå©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹
CBúa áéáñ ìéònä éìeL-ìò íéðnøä CBúa§´¨«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−

:íéðnøä̈«¦Ÿ¦«

(åë)áéáñ ìéònä éìeL-ìò ïnøå ïîòt ïnøå ïîòt©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬©§¦−¨¦®
ì:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úøLñ §¨¥¾©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(æë)ïøäàì âøà äNòî LL úðúkä-úà eNòiå©©«£²¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®§©«£−Ÿ
:åéðáìe§¨¨«

(çë)LL úòaânä éøàt-úàå LL úôðönä úàå§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®
:øæLî LL ãaä éñðëî-úàå§¤¦§§¥¬©−̈¥¬¨§¨«

i"yx£˙Úa‚n‰ È¯‡tŒ˙‡Â∑ המפארֹות ּתפארת הּמגּבעֹות .הּמגּבעֹות, ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

(èë)ïîbøàå úìëúe øæLî LL èðáàä-úàå§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤§©§¨¨²
-úà ýåýé äeö øLàk í÷ø äNòî éðL úòìBúå§©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤

:äLîñ ¤«

ÊÚÏ˜˙‡כא  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È Ôe„ÁÈÂ¿«¬»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÈÓb¯כב  ÈÁÓ „·BÚ ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿ƒ»¿≈»«»≈¿ƒ
:‡ÏÎzƒ¿»

ÔÈ¯Lכג  ÌeÙk de‚Ï ÏÈÙk ‡ÏÈÚÓ ÌeÙe¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÚÊa˙È ‡Ï ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ ‡¯Bz»««¿≈¿¿»ƒ¿¿»

ÏÎz‡כד  ÈBn¯ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«ƒ≈¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»
:¯ÈÊL È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ

B‚aכה  ‡ibÊ ˙È e·‰ÈÂ ÈÎc ·‰c ‡ibÊ e„·ÚÂ«¬»««»¿«¿≈ƒ»»««»¿
B‚a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ ‡iBnƒ̄«»«ƒ≈¿ƒ»¿¿¿

:‡iBnƒ̄«»

ÈÏBtLכו  ÏÚ ‡Bn¯Â ‡bÊ ‡Bn¯Â ‡bÊ«»¿ƒ»«»¿ƒ»«ƒ≈
„Èwt È„ ‡Ók ‡LnLÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ¿ƒ»¿¿¿«»»¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÈÁÓכז  „·BÚ ‡ˆe·c ÔÈezk ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒƒ¿»«»≈
:È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï¿«¬…¿ƒ¿ƒ

iÚ·Bk‡כח  Á·L ˙ÈÂ ‡ˆe·c ‡zÙˆÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿∆¿»¿»¿»¿«»«»
:¯ÈÊL ıe·c ‡ˆe· ÈÒÎÓ ˙ÈÂ ‡ˆe·c¿»¿»ƒ¿¿≈»¿¿ƒ

Âb¯‡Â‡כט  ‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c ‡ÈÓ‰ ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»»
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ¯iˆ „·BÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ««»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

·Î(˙ÏÎz ÏÈÏk ˙lÓe.ּתכלת ּכּולֹו . ƒ«¿ƒ¿≈∆ְֵֶ
:סמּו bkוהּוא dxez ְָ

ÁÎ(LL ˙Ùˆn‰ ˙‡Â ׁשהּוא . ¿≈«ƒ¿∆∆≈ֶ
‰BÚa‚n˙לאהרן: È¯‡t ˙‡Â,לבניו . ְֲַֹ¿∆«¬≈«ƒ¿»ְָָ

ּכמֹו הּמצנפת ּדר אין ְְִִֵֶֶֶֶַּכי
hkהּמגּבעֹות: dxez ְִַָ

יום שישי
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עא

עא

ויקהל־פקודי  פרשת - לט - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ"ד שישי ליום יומי שיעור

(ì)eázëiå øBäè áäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNòiå©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´¨®©¦§§´
:ýåýéì Lã÷ íúBç éçezt ázëî åéìò̈À̈¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

(àì)úôðönä-ìò úúì úìëz ìéút åéìò eðziå©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©©¦§¤−¤
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìòîìîñ ¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£‰ÏÚÓÏÓ ˙Ùˆn‰ ÏÚ ˙˙Ï∑ ועלֿידי »≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»¿»ְְֵַ
ואי  ּכתר, ּכמין הּמצנפת על מֹוׁשיבן היה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָהּפתילים
ּב'ׁשחיטת  ׁשהרי הּמצנפת, על הּציץ לֹומר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאפׁשר
לּמצנפת, ציץ ּבין נראה היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָקדׁשים'
הרי  הּמצח'. על נתּון היה והּציץ ּתפּלין, מּניח ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּׁשם

ל  והּציץ למעלה הּמצנפת המצנפת "על ּומהּו מּטה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָ
אֹומר  הּוא ּכאן בּה: הקׁשיתי ועֹוד ְְְְִִִֵֵָָָָמלמעלה"?
אֹומר  הּוא הּצּואה ּובענין ּתכלת", ּפתיל עליו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ"וּיּתנּו

כח) אני:(לעיל ואֹומר ּתכלת", עלּֿפתיל אתֹו "וׂשמּת :ְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹ
ּבּמצנפת, ּבהן לקׁשרֹו הן חּוטין זה, ּתכלת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּפתיל
יקׁשרּנּו ּובמה לאזן, מאזן אּלא אינֹו ׁשהּציץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹלפי
ראׁשיו  לׁשני ּתכלת חּוטי ּבֹו קבּועין והיּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָּבמצחֹו?
ּכׁשהּוא  ּבּמצנפת ותֹולהּו קֹוׁשרֹו ׁשּבהן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָּובאמצעיתֹו,

אחת  וקצה, קצה ּבכל היּו חּוטין ּוׁשני ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹו,
ׁשּכ ּבאמצעֹו, וכן מצחֹו, לצד מּתחת ואחת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָמּמעל
מּׁשני  ּבפחֹות קׁשירה ּדר ואין לקׁשר, נֹוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹהּוא
ּפתיל  "ועליו ּתכלת: ּפתיל על נאמר לכ ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָחּוטין.
מאחֹוריו  יחד ּכּלם הּׁשנים ראׁשיהם וקֹוׁשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּתכלת".
ׁשּלא  ּתתמּה ואל הּמצנפת. על ּומֹוׁשיבֹו ערּפֹו, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹלמּול
ׁשהרי  הן, ּומרּבין הֹואיל ּתכלת', 'ּפתילי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַֻנאמר:
וגֹו'", החׁשן את "וּירּכסּו ואפֹוד ּבחׁשן ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹמצינּו
קצֹות  ּבׁשני ׁשהרי היּו, לא מּׁשנים ּפחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹועלּֿכרח
ּכתפֹות  ּובׁשּתי החׁשן, טּבעֹות ׁשּתי היּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹהחׁשן
ּדר ּולפי ׁשּכנגּדן, האפֹוד טּבעֹות ׁשּתי היּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאפֹוד
ּפחֹות  ּומּכלֿמקֹום היּו, חּוטין ארּבעה ְְִִִַָָָָָָָקׁשירה

אפׁשר  אי .מּׁשנים ְְִִִֶַָ

(áì)éða eNòiå ãòBî ìäà ïkLî úãáò-ìk ìëzå©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®©©«£Æ§¥´
:eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNéô ¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa eNÚiÂ∑ הּמלאכה וגֹו'את ה' צּוה אׁשר .ּככל ««¬¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִֶֶַָָָֹ

ÈÎcל  ·‰c ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏÎ ‡ˆÈˆ ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ»¿ƒ»¿¿»¿«¿≈
e·˙Îe:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb È‰BÏÚ ¿»¬ƒ¿ƒ»¿«¿»«…∆«»

ÏÚלא  ÔzÓÏ ‡zÏÎ˙ ‡ËeÁ È‰BÏÚ e·‰ÈÂƒ»¬ƒ»¿∆¿»¿ƒ««
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ‡lÚlÓ ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÊ‡לב  ÔkLÓ ‡kLÓ ÔÁÏt Ïk ÌÈÏLe¿ƒ»»¿««¿¿»«¿«ƒ¿»
‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:e„·Ú Ôk≈¬»

ãקודש משיחות ãנקודות

ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL Ë·‡‰ ˙‡Â,לט) ¿∆»«¿≈≈»¿»¿≈∆¿«¿»»¿««»ƒ

ׁשאין כט) ּוגבּורה, חסד הפכים, ׁשני הם ּופׁשּתן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָצמר

ּבהם  ּבלבד, העֹולם ּבעניני זהּו אמנם, יפה. עֹולה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָחּבּורן

ּבקדּׁשה, אבל מּדה; ּכל ׁשל 'מציאּותּה' ּבתקף ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻמרּגׁשת

לזֹו, זֹו מנּגדֹות הּמּדֹות ׁשּתי אין להקּב"ה, ּבּטּול ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשענינּה

ּתכן: אֹותֹו יׁש ׁשּלׁשּתיהן אּלא עֹוד ‰'ולא ˙„B·Ú. ְְִֵֵֶֶֶֶָֹֹ¬«

ויראה  יראה ּבמקֹום אהבה ל "אין רז"ל: ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָּוכמאמר

ּבלבד". הּקּב"ה ּבמּדת אּלא אהבה, ְְְֲִִִֶַַַַָָָָּבמקֹום

(126 עמ' כט כרך שיחות (לקוטי

ãקודש משיחות ãנקודות

e‡È·iÂ ...‰LÓ ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡ ÏÎk Ï‡¯NÈŒÈa eNÚiÂ««¬¿≈ƒ¿»≈¿»¬∆ƒ»∆…∆«»ƒ

‰LÓ Ï‡ ÔkLn‰ לבֿלג)‡˙ (לט, ∆«ƒ¿»∆…∆

העמידֹו ּומׁשה להקימֹו... יכֹולים היּו (רש"י)ׁשּלא ְֱֲִִִֶֶֶַָֹֹ

להּגיע  האדם יכֹול ּכיצד אֹותנּו מלּמדים אּלּו ּפסּוקים ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשני

.יתּבר לה' הּפרטי ה'ּמׁשּכן' ּבהקמת ׁשלמּותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָלתכלית

ּתחּלה  לעׂשֹותֹו יׂשראל ּבני נדרׁשּו הּגׁשמי הּמׁשּכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָּבבנין

נּתנה  לא עדין א ה'"), צּוה אׁשר ("ּככל ּפרטיו ּכל ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָֹעם

הּוקם  מׁשה אל ּכׁשהביאּוהּו ורק להקימֹו, הרׁשּות ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָֹלהם

ְִַָהּמׁשּכן.

לעבד  האדם על ּבתחּלה לבֹוראֹו: האדם ּבעבֹודת ּגם ְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָָָֹּכ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

·Ï(ÏÎzÂ:ּבנימין מׂשאת וּתרב ּכמׁשקל .bl dxez «≈∆ְְְְִִִֵֵֶַַַָ
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עב ויקהל־פקודי עב פרשת - לט - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ"ד שישי ליום יומי שיעור

(âì)-úàå ìäàä-úà äLî-ìà ïkLnä-úà eàéáiå©¨¦³¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤§¤
:åéðãàå åéãnòå åéçéøa åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìk̈¥¨®§¨¨´§¨½̈§¦−̈§©ª¨¬©«£¨¨«

i"yx£'B‚Â ÔkLn‰Œ˙‡ e‡È·iÂ∑ יכֹולין היּו ׁשּלא «»ƒ∆«ƒ¿»¿ְִֶָֹ
ּבּמׁשּכן, מלאכה ׁשּום מׁשה עׂשה ׁשּלא ּולפי ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹלהקימֹו,
יכֹול  היה ׁשּלא הקמתֹו, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ֲִִֶַַָָָָָָָֹהּניח

מחמ  אדם ׁשּום ּכבדלהקימֹו ּכח ת ׁשאין הּקרׁשים, ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
לפני  מׁשה אמר העמידֹו. ּומׁשה לזקפן, ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּבאדם

עלֿידי  הקמתֹו אפׁשר אי ְְֲֵֵֶַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
ּכּמקימֹו, נראה ,ּביד אּתה עסק לֹו: אמר ְְְְֲִִִַַָָָָָָֹאדם?
"הּוקם  ׁשּנאמר: וזהּו מאליו, וקם נזקף ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא

ּתנחּומא  רּבי מדרׁש מאליו, הּוקם .הּמׁשּכן", ְְְִִִֵֵַַַַַָָָ

(ãì)-úàå íéîcàîä íìéàä úøBò äñëî-úàå§¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ©«§¨¨¦½§¤
:Cñnä úëøt úàå íéLçzä úøò äñëî¦§¥−Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«

(äì):úøtkä úàå åéca-úàå úãòä ïBøà-úà¤£¬¨«¥ª−§¤©¨®§¥−©©«Ÿ¤

(åì)íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úà ïçìMä-úà: ¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«

(æì)äëøònä úøð äéúøð-úà äøähä äøðnä-úà¤©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ©©«£¨−̈
øBànä ïîL úàå äéìk-ìk-úàå: §¤¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«

(çì)úàå äçLnä ïîL úàå áäfä çaæî úàå§¥Æ¦§©´©¨½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−
ìäàä çút Cñî úàå íénqä úøè÷: §´Ÿ¤©©¦®§¥¾¨©−¤¬©¨«Ÿ¤

(èì)úà|-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî ¥´¦§©´©§À¤§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤
Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì: ½¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

kLÓ‡לג  ˙È ‰LÓÏ ‡kLÓ ˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»«¿¿»¿…∆»«¿¿»
È‰B¯aÚ È‰Btc È‰BÙ¯et È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ

:È‰BÎnÒÂ È‰B„enÚÂ¿«ƒ¿«¿ƒ

ÈÂ˙לד  È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ ˙ÈÂ¿»»»«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈¿»
‡zÎ¯t ˙ÈÂ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ»»«¿≈¿«¿»¿»»À¿»

:‡Ò¯Ù„ƒ¿»»

ÈÂ˙לה  È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È»¬»¿«¬»¿»¬ƒƒ¿»
:‡z¯Ùk«À¿»

‡it‡:לו  ÌÁÏ ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙È ‡¯B˙t ˙È»»»»»»ƒ¿»¿≈««»

ÈÈˆBaלז  ‡‰ÈˆBa ˙È ‡˙ÈÎ„ ‡z¯Ó ˙È»¿«¿»»ƒ»»ƒ»»ƒ≈
‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ ‡¯„Òƒ¿»¿»»»»»¿»ƒ¿»

:‡˙e¯‰‡„¿«¿»»

„¯·e˙‡לח  ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿«¬»¿»ƒ¿»ƒ¿»
Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ¿»¿…∆¿«»¿»¿»»ƒ¿«

:‡kLÓ«¿¿»

„LÁ‡לט  ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯Bik ˙È È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

א אפׁשרּויֹותיו, ּכל את ּולמּצֹות יכלּתֹו ּככל עבֹודתֹו ְְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָאת

ּב'ביתֿמקּדׁשֹו' הּׁשכינה להׁשראת מסּפיק זה אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָעדין

אל  ּולהתקּׁשר עבֹודתֹו מלאכת את להביא עליו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּפרטי.

אׁשר  ּדרא"), ּבכל ּדמׁשה ("אתּפׁשטּותא ׁשּבּדֹור ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹה'מׁשה'

עֹומד  ("אנכי ׁשּבּׁשמים לאביהם יׂשראל ּבני את ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחּבר

לקּום  הּפרטי ה'ּמׁשּכן' יּוכל אז ורק ּוביניכם"), ה' ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבין

ְְִֵַּולהתקּים.

(127 עמוד יא, כרך שיחות' ('לקוטי

ãקודש משיחות ãנקודות

ÔkLna ‰Î‡ÏÓ ÌeL ‰LÓ ‰NÚ ‡lL(לג לט, מּמה (רש"י ∆…»»…∆¿»»«ƒ¿»ִַ

" (נדבת ÌeLׁשּכתב להבאה ּגם ׁשּכּונתֹו מׁשמע מלאכה" ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

'מלאכה' ׁשּנקראת וֿז)הּמׁשּכן), לו, אי(ויקהל ותמּוּה, . ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ּתרּומה". מאּתכם "קחּו ה' צּוּוי את קּים לֹומר,לא ויׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹ

אׁשר  הּדבר "זה הּפסּוק על וּיקהל, ּפרׁשת ּבריׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּדהּנה

לי ה' "צּוה רׁש"י ּפרׁש לאמר", ה' ÌÎÏצּוה ¯Ó‡Ï." ִִִִֵֵֵַָָֹ≈…»∆

ׁש היה ׁשהּצּוּוי Ï‡¯NÈּומּכיון Èa אסּור הּמׁשּכן, את יבנּו ִִֵֶֶַָָָ¿≈ƒ¿»≈ְְִִֶַָָ

זאת. לעׂשֹות למׁשה ְֲֶַָָֹֹהיה

(222 עמ' ו כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‚Ï(ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ:אדניה ואת עּמּודיו ואת החצר קלעי את ּכמֹו ויתדתיה, מתריו את והּנה .cl dxez «»ƒ∆«ƒ¿»ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
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עג

עג

ויקהל־פקודי  פרשת - מ - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ"ה קודש לשבת יומי שיעור

(î)-úàå äéðãà-úàå äéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨§¤£¨¤À¨§¤
ì Cñnäúàå äéúãúéå åéøúéî-úà øöçä øòL ©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨§¥À

úãáò éìk-ìkãòBî ìäàì ïkLnä: ¨§¥²£Ÿ©¬©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«

(àî)ì ãøOä éãâa-úàéãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³
ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä: ©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

(áî)éða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´
:äãáòä-ìk úà ìàøNé¦§¨¥½¥−¨¨«£Ÿ̈«

(âî)dúà eNò äpäå äëàìnä-ìk-úà äLî àøiå©©̧§¤¹¤¨©§¨À̈§¦¥Æ¨´Ÿ½̈
éå eNò ïk ýåýé äeö øLàk:äLî íúà Cøáô ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈¤«

i"yx£‰LÓ Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑ רצֹון יהי להם: אמר «¿»∆…»…∆ְִֶַָָָ
ידיכם, ּבמעׂשה ׁשכינה צ)ׁשּתׁשרה "ויהי (תהלים נעם : ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

מאחדֿעׂשר  אחד והּוא וגֹו'", עלינּו אלהינּו ְְֱֵֵֵֶַַָָָָֹה'
למׁשה" ׁשּב"תפּלה .מזמֹורים ְְְִִִִֶֶָֹ

âאדר כ"ה קודש âשבת

î(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)-úà íé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾¤
äà ïkLîãòBî ì: ¦§©−¬Ÿ¤¥«

ÎnÒ‰‡מ  ˙ÈÂ ‡‰„enÚ ˙È ‡z¯„„ È„¯Ò ˙È»¿»≈¿«¿»»«»»¿»«¿»»
‡‰kÒÂ È‰BeË‡ ˙È ‡z¯c Ú¯˙Ï ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»»¬ƒ¿ƒ»»
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ ‡kLÓ ÔÁÏt ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈»¿««¿¿»¿«¿«ƒ¿»

È˙מא  ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B·¿ƒ¿«»»

Èaמב  e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈
:‡ÁÏt Ïk ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»»¿»»

e„·Úמג  ‡‰Â ‡z„·Ú Ïk ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»»ƒƒ¿»¿»¬»
ÔB‰˙È CÈ¯·e e„·Ú Ôk ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók d˙È»«¿»ƒ«ƒ¿»≈¬»»ƒ»¿

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÌÈ˜zב  ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È ‡ÓBÈa¿»«¿»«¿»»¿«¿«¿»¿ƒ
:‡ÓÊ ÔkLÓ ‡kLÓ ˙È»«¿¿»«¿«ƒ¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

"‰LÓÏ ‰lÙ˙"aL ÌÈ¯BÓÊÓ ¯NÚŒ„Á‡Ó „Á‡ ‡e‰Â רש"י) ¿∆»≈««»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»¿…∆

מג) ּפסּוק לט, והרי זה, ּדבר רׁש"י מצּיין מה לׁשם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוקׁשה,

אם  לֹומר: ויׁש עצמֹו. למׁשה" "ּתפּלה ּבסּיּום מֹופיע ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹזה

ׁשהתחלת  לֹומר אפׁשר היה מׁשה, ׁשל הּמזמֹור זה רק ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהיה

ּׁשענּו מה הּוא סּיּומֹו אבל מׁשה, ׁשל אכן, הּוא, ְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהּמזמֹור

הּמזמֹורים  ׁשּגם ּכיון אבל ּדבריו. על יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבני

ּבאמצע  ּׁשּכתּוב מה ׁשּגם מּובן מׁשה, אמרם ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלאחריֿזה

מׁשה. מּדברי הּוא הּכל –ְִִֵֶַֹֹ

(171 עמ' יא כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

·(ÌBÈa אֹומריםּכי הּוא.יׁש מחלקת . ¿ְֲִִֵֶַֹ
ראׁש יֹום היה לּמּלּואים הּׁשמיני ְִִִִַַָָֹיֹום
ּבׁשלׁשה  ּכי לֹומר והצרכּו ניסן. ְְְְִִִֶַָָֹֹֻחדׁש

את  מׁשה הקים לאדר, יֹום ְְֲִִֵֶֶֶַָֹועׂשרים
הּמּלּואים  ּתחּלת יֹום והּנה ְְְִִִִִֵַַַָהּמׁשּכן.
להרּגיל  ּובֹונהּו, סֹותרֹו מׁשה ְְְִֵֶַָָֹהיה
ׁשּדרׁש הּׂשעיר ּכי ואמרּו, ְְֲִִִֶַַַָָָֹהּכהנים.
ראׁש ׂשעיר הּוא ׂשרף, והּנה ְְִִֵֶָֹֹֹמׁשה

מׁשה  ּׁשּיקים הּׁשם צּוה והּנה ְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹחדׁש.
ולא  הראׁשֹון, לחדׁש ּבאחד ְְְִִֶֶַַָָָֹֹהּמׁשּכן

הארֹון. נסֹוע יֹום עד והּנה יסּתרּנּו ְְְְִִֵֶַַָָ

היּו מיׁשאלואלצפן ּכי ּבספרי ְְְְִִִִֵֶָָָָָָמצאנּו
ׁשמיני  יֹום והּנה אדם. לנפׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָהּטמאים
ויׁש לחדׁש. ׁשמיני הּוא ְְִִִִֵֶַַֹלּמּלּואים
לּמה  האחת, זה. על ראיה ְְִֶַַַָָָָָּכדמּות
מקים  מׁשה ׁשהיה הּכתּוב הזּכיר ְִִִֵֶֶַָָָֹֹלא

ּפתח  יהיה ואנה וסֹותרֹו, הּמׁשּכן ְְְְְִִֶֶֶַַָָָאת
ּכי  נסּתר. ׁשּיהיה אחר מֹועד ְְִִִֵֶֶֶַַָֹאהל
יֹומם  ּתׁשבּו מֹועד אהל ּופתח ְֵֵֶֶַָָֹּכתּוב

יׂשראל  ּבני ואל ּכתּוב ועֹוד ְְְְְִֵֵֶַָָָָולילה.
לחּטאת. עּזים ׂשעיר קחּו לאמר ְְְְִִִֵֵַַָֹּתדּבר
היה  אם ועֹוד מׁשה. ׁשּדרׁש ְְִֶֶֶַָָָֹוזהּו
הזּכיר  לא לּמה חדׁש, ראׁש ְְִִִֶָָֹֹֹׂשעיר
ּכבׂשים. וׁשבעה אחד ואיל ּפרים ְְְְְִִִִִֶַַָָָָׁשנים

שבת קודש



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  74    הלי דהלד • י נ והיי  

עד ויקהל־פקודי עד פרשת - מ - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ"ה קודש לשבת יומי שיעור

(â)ïøàä-ìò úkñå úeãòä ïBøà úà íL zîNå§©§¨´½̈¥−£´¨«¥®§©Ÿ¨¬©¨«¨−Ÿ
:úëøtä-úà¤©¨«Ÿ¤

i"yx£Ô¯‡‰ŒÏÚ ˙kÒÂ∑ היתה מחּצה ׁשהרי הגּנה, .לׁשֹון ¿«…»«»»…ְְְֲֲִֵֶָָָָָ

ÏÚג  Ïh˙Â ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È Ôn˙ ÈeL˙e¿«ƒ«»»¬»¿«¬»¿«≈«
:‡zÎ¯t ˙È ‡B¯‡¬»»»À¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

הּבקר, עֹולת מּלבד הזּכיר ְְְֲִִִֶֶַַַַֹוכאׁשר
החדׁש. עֹולת מּלבד ׁשּיאמר ראּוי ְִֶֶַַַַָָָֹֹהיה

החדׁש ּביֹום הּפׁשט, ּדר על ְְְִֵֶֶֶַַַָֹוהּנה
הּמׁשּכן. הקמת ּתחּלה היתה ְְְֲִִִַַָָָָָָהראׁשֹון
הקימּוהּו הראׁשֹון הּמׁשּכן זה ְְִִִִֵֵֶַָָוהּנה
לבנֹות  והחּלּו הראׁשֹון. לחדׁש א' ְְְִִֵֵֶַָֹּביֹום

הּׁשני, הּמׁשּכן ׁשהּוא הראׁשֹון ְִִִִֵֶַַַַָָהּבית
לחדׁש. ּבּׁשני אּיר ׁשהּוא הּׁשני ִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּבחדׁש
ּבּׁשני. הּׁשני ּבחדׁש ּכתּוב ּכן ִִִֵֵֵֶַַַָֹּכי
יצאּו חמיׁשי יֹום ּכי ּכתּוב ְְְֲִִִֵַָָּובתלמּודנּו
קּבלה, ּדר הּוא ואם מּמצרים. ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָיׂשראל

לפני  סברא, ּדר הּוא ואם ְְְְִִֵֵֶֶַָָנקּבל.
ׁשנה  ּבין אין ּכי יצאּו. חמיׁשי ְֲִִִֵֵָָָיֹום
ּפחֹות  אחרת, ׁשנה לתחּלת ְְִִֶֶַַָָָָּפׁשּוטה
וש"נ  שנ"ג חּסרֹון ׁשנת ּכי ימים. ְִִִִַָָמג'

הם  מעּברֹות ואם ּבׁשביעית. ְְְְִִִִֵָָֻיצאּו
ׁשהּכתּוב  ּובעבּור ּבחּסרֹון. ְֲֲִִֶַַָָָחמּׁשה
ּכ נראה יערכּנּו, הּׁשּבת ּביֹום י אמר ְְְִִֶֶַַַַַָָ

על  הּלחם מׁשה ער הּׁשּבת ְֶֶֶַַַַַָָֹּביֹום

הּוקם  ׁשּׁשי ּביֹום והּנה ְְְִִִֵַַָֻהּׁשלחן.
ּפי  על אף ׁשּבת. ּביֹום אֹו ְְִִַַַַָָהּמׁשּכן
הּטֹוען  יּוכל ּכי ּגמּורה, ראיה זה ְְִֵֵֶֶַַָָָׁשאין
הּכהן, יערכּנּו הּׁשּבת ּביֹום ְְְִֵֶַַַַַָָֹלהׁשיב,
מׁשה  וער הּמׁשּכן ׁשהּוקם ְְִֶֶַַַַַָָֹאחר

הקים  ּכי ּבּמעׂשה, הזּכיר הּנה ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַהּלחם.
ּבׁשני  אמרּתי ּכאׁשר הּמׁשּכן ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹמׁשה
מּמׁשּפחּתֹו ׁשהם והלוּים ְְְְְִִִִִֵֶַַַהּמקצֹועֹות.
ונתן  יחיד. מעׂשה אינּנּו ּכי ְֲִִִֵֵֵֶַַָָהקימּוהּו,

ׂשם  ּכן ואחר למּטה, ְְֲִֵַַַָָָָהאדנים
ואחר  הּבריחים, ּכן ואחר ְְְְִִִֵַַַַַַָהּקרׁשים,
הּפרכת  ּבעבּור העּמּודים הקים ֲִִֵֵֶַַַָָֹּכן
ּפרׂש ּכן ואחר האהל. ּפתח ְֵֶֶַַַַַָָָֹּומס

ּכן  ואחר הּמכסה, עליו וׂשם ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹהאהל
הּלּוחֹות  ונתן ים, לפאת הארֹון ְְִַַַָָָָָׂשם
את  ונתן הּבּדים, עליו וׂשם ְְִֶַַַָָָָָָּבארֹון,
ונתן  מלמעלה, הארֹון על ְְְִֶַַַַַָָָָהּכּפֹורת
והּנה  הּפנים. לחם עליו וער ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּׁשלחן

וּיעל  ואמר זה. היה ּבּבקר ּכי ְִֶֶֶַַַַַָָָֹיֹורה
ּבּבקר  והעלה ּבּלילה, ּכן אחר ְְֱֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּנרֹות

עׂשה  וכן ּתמיד, עֹולת היא ְִִֵַָָָָָהעֹולה
מׁשה  מׁשח הּזה ּובּיֹום הערּבים. ְִֵֶֶַַַַָָָֹּבין

ּומזּבח  ּכליו, ּכל ואת הּמׁשּכן ְְְִִֵֶֶַַָָָאת
הּכּיֹור  ואת ּכליו, ּכל ואת ְְִֵֶֶַָָָָהעֹולה
ּפתח  אל העדה ונקהלה ּכּנֹו, ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָואת
ּבּמים, ּובניו אהרן ורחצּו מֹועד, ְֲֲִֵֶַַַָָָֹֹאהל

ּגם  הּקדׁש, ּבגדי אהרן את ְְְֲִִִֵֶֶַַַֹֹוהלּביׁש
הּקדׁש, ּבׁשמן ונמׁשחּו ּבניו ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹהלּביׁש
ׁשנים, ואילים ּבקר ּבן ּפר ְְְִִִִֵֶַַָָוהּגיׁש
הּמזּבח, על וחּטא הּפר את ְְְִִֵֵֶַַַַַָָוׁשחט
האיל  וׁשחט האימּורים, את ְְְִִִִֵֶַַָָָוהקטיר

והקטיר  הּמזּבח, על ּדמֹו את ְְְְִִִֵֶַַַַָָוזרק
הּמּלּואים  איל ּגם וׁשחט האיל, ְִִִֵֶַַַַָָאת
והאמּורים  הּמזּבח, על ּדמֹו את ְְְִִֵֵֶַַַַָָָוזרק
אחת  מּצה חּלת וגם הּימין, ׁשֹוק ְִִַַַַַַַָָעם

הּמזּבח. הקטיר הּכל ׁשמן, לחם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹוחּלת
וככה  הּמּלּואים. ימי ׁשבעת עׂשה ְְְִִִֵַַָָָָָָּככה
על  לּיֹום ּתעׂשה חּטאת ּופר ֲֶַַַַַַָּכתּוב,
הּמזּבח  ּומׁשחּת יֹום, לכל ְְְִִִֵַַַַָָָהּכּפּורים.

ּתכּפר  ימים ׁשבעת וכתּוב ְְְְְִִֵַַַָָלקּדׁשֹו.
לקּדׁשֹו. אֹותֹו ּומׁשחּת הּמזּבח ְְְְִֵַַַַַָָעל
ׁשבעת  ּכל ּתעׂשה ּככה הּטעם, ְְֲִִֵֶַַַַַָָָוהּנה
ּכּלֹות  ּביֹום ויהי וכתּוב הּמּלּואים. ְְְְִִִֵַַַָימי
אֹותֹו וּימׁשח הּמׁשּכן את להקים ְְְִִִֶֶַַַָָֹמׁשה

הּמּלּואים. ימי ז' הּמזּבח, את ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַויקּדׁש
לחנּכת  להקריב הּנׂשיאים החּלּו ְְְֲִִִֵֵַַַַָֻאז
עגל  אהרן מקריב היה וככה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמזּבח.
והעלה  ּבעדֹו, לכּפר לחּטאת ּבקר ְְְֱֲֵֶֶַַַָָָָּבן

ׁשהּוא  וכבׂש ועגל ׁשּלֹו, האיל ְְִֵֶֶֶֶֶַַָּגם
ׁשּׁשחט  אחר עֹולה, העלה העם ְֱֶֶַַַַָָָָָָקרּבן
עׂשה  ּכאׁשר וחּטאהּו, החּטאת ְְְֲִִֶַַַָָָָׂשעיר
ּדמֹו לזרק לֹו, אׁשר החּטאת ְְֲִֵֶֶַַָָֹלעגל

הּכהן  חּטאת רק האימּורים, ְְִִִֵַַַַַָֹּולהקטיר
ּבׂשר  נׂשרף ּכן על ּכהן, יאכלּנה ְְְִֵֵֶַַַָֹֹֹלא
הּצּבּור  וחּטאת לּמחנה. מחּוץ ְֲִִֶַַַַַַָהּפר
הּכהנים. יאכלּוה עּזים, ׂשעיר ְְֲִִִִֶַָֹֹׁשהּוא
ואחר  הּבקר. עֹולת אחר היה זה ְְֶֶַַַַַַָָָֹוכל

וחּטאתֹו. נחׁשֹון עֹולת הקריב זה, ְְְִִֶַַַָָּכל
אחר  הּמזּבח, חנּכת נׁשלמה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֻוהּנה

ואל  הראׁשֹון. לחדׁש יֹום עׂשר ְְִִֶַַָָָָֹּתׁשעה
אימתי  ּכי הּטֹוען ּדברי לּב אל ְְִִִִֵֵֵֶַַָָּתׂשים

לא  יׂשראל ּכי החג, קרּבנֹות ְְְִִֵֶָָָָָֹעׂשה
לילה  הּפסח חג רק סיני ּבמדּבר ְְְִִֶַַַַַַַָָעׂשּו
ּכן  ּכי הּמּצֹות. חג ׁשמרּו ולא ְְִֵֶַַַָָֹאחד,
ימים  ׁשבעת ה', יביא ּכי והיה ְְְֲִִִִַָָָָּכתּוב

הּזה  הּיֹום והיה ּופירׁש מּצֹות. ְֵֵֶַַַַָָֹּתאכל
ּכן, אחר הּבא לּדֹור לזּכרֹון, ְִֵֶַַַַָָָלכם
ּכי  קֹודׁש. מקרא צאתכם יֹום ְְְִִִֵֶֶַָֹלקּבע
ועֹוד  מּגֹוׁשן. נסעּו הראׁשֹון ּבּיֹום ְְִִֶַָָָָהיה
ׁשּיעׂשּו לחם להם אין סיני ּבמדּבר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָּכי

ּפיׁשהיּו על אף ימים, ׁשבעת ְִִִֶַַַַָָמּצֹות
היה  ּגדֹול ּדבר מהּיּׁשּוב, ְִִֵַָָָָָקרֹובים
על  ולאכל לעׂשֹות, לחם ְְֱֲֶֶֶֶַַָֹׁשּמצאּו
רב  עם ּכי לילה, הּפסח עם ְְִִִֶַַַַַָמרֹורים

הּסברא, ּדר על והּנה מאד. ְְְִֵֶֶַַָָָָֹהיה
הּמּלּואים  ימי ׁשבעת מׁשה מקריב ְְְִִִִֵֶַַַָָֹהיה
ׁשני  הּׁשּבת ּוביֹום ּתמיד, ְְִֵַַַָָעֹולת
לׁשבעת  ׁשהיה יֹום זה אי ְְְִִֵֶֶַָָָּכבׂשים.

ׁשּבת. עֹולת הקריב הּמּלּואים, ְְִִִִֵַַַָימי
זה  וכל הּמּלּואים. קרּבן ּכן ְְְִִֵֶַַַַָָואחר
הּמזּבח  ּבחנּכת נעׂשה מה רק ְֲֲִֵַַַַַַַָָֻנכֹון.
מדּלגין, היּו אֹומרים יׁש הּׁשּבת, ְְְְִִֵַַַָָּביֹום
הּימים  חׁשּבֹון רק חֹוׁשבין היּו ְְְִִֶַַָָֹולא

ּכי  אמרּו ואחרים הּמזּבח. ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָׁשחנכּו
רק  ּבׁשּבת, היתהנקרבת הּנׂשיא ְְְִִֶֶַַַַָָָָעֹולת
ראׁשֹון  יֹום נׁשחטין היּו ְְִִִִַָָָהּׁשלמים
הּנׂשיא  הּנה ּכי וראייתם, ְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָונאכלין.

המׁשּל ׁשּבת ׁשהּוא ּביֹום יקריב ח, ְְְִֵֶַַַַַָ
הּׁשּבת  מעֹולת חּוץ ּכבׂשים, ְִִֵַַַָָָׁשּׁשה
אֹומרת, הראׁשֹונה והּכת הּצּבּור. ְִִֶֶֶַַַָָׁשל
יריחֹו ׁשהּקיפּו ימים ׁשׁשת ּככה ְִִִִִֵֶֶָָָּכי

והּנה  ׁשּבת. יֹום ּדּלגּו ,הֹול ְְְִִֵֵֶַָָוהחלּוץ
על  אמרּו וכ סבבּוה. ימים ְְְְִִַַָָָָָׁשבעת
יֹום  ׁשּדּלגּו יֹום, עׂשר ְְִֶַָָָָארּבעה
ועל  ּבמסּפר. הכניסּוהּו ולא ְְְְִִִִִַַַָֹהּכּפּורים.
הּמׁשּכן  הּוקם ּכאׁשר הּסברא, ְְֲִֶֶֶַַַַָָָּדר

הּמׁשּכן, את הענן ּכּסה אז מׁשה, ְְִִֶֶֶַָָָָָָָֹוּיצא
הּמׁשּכן: את מּלא ה' bּוכבֹוד dxez ְְִִֵֶַָ
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äéäå åéìk-ìk-úàå Búà zLc÷å Ba-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤®§¦©§¨¬Ÿ²§¤¨¥−̈§¨¬¨

Lã÷: «Ÿ¤
(é)aæî-úà zçLîezLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä ç ¨«©§¨²¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¦©§¨Æ

íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå çaænä-úà: ¤©¦§¥½©§¨¨¬©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«

(àé)Búà zLc÷å Bpk-úàå øikä-úà zçLîe: ¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ§¤©®§¦©§−̈Ÿ«

(áé)ìäà çút-ìà åéða-úàå ïøäà-úà záø÷äå§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤
íéna íúà zöçøå ãòBî: ¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

(âé)zçLîe Lãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤¨«©§¨¬
éì ïäëå Búà zLc÷å Búà: Ÿ²§¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«

(ãé)úðzk íúà zLaìäå áéø÷z åéða-úàå: §¤¨−̈©§¦®§¦§©§¨¬Ÿ−̈ª¢«Ÿ

ÏÚ˙Âד  d¯„Ò ˙È ¯cÒ˙Â ‡¯B˙t ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»»»¿«¿«»ƒ¿≈¿»≈
:‡‰ÈˆBa ˙È ˜Ï„˙Â ‡z¯Ó ˙È»¿«¿»¿«¿≈»ƒ»»

iÓÒea‡ה  ˙¯Ë˜Ï ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿¿»¿«¬»ƒ¿…∆¿«»
‡Ò¯t ˙È ÈeL˙e ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ Ì„√̃»¬»¿«¬»¿«ƒ»¿»»

:‡kLÓÏ ‡Ú¯˙„¿«¿»¿«¿¿»

Ú¯zו  Ì„˜ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿¿»«¬»»√»¿«
:‡ÓÊ ÔkLÓ ‡kLÓ«¿¿»«¿«ƒ¿»

ÔÈ·eז  ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡¯Bik ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

È˙ח  Ôz˙Â ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È ÈÂL˙e¿«ƒ»«¿»¿¿¿ƒ≈»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t¿»»ƒ¿««¿»

È˙ט  Èa¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
Ïk ˙ÈÂ d˙È Lc˜˙e d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«≈»≈¿»»

:‡L„e˜ È‰ÈÂ È‰BÓ»ƒƒ≈¿»

È‰BÓי  Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ
L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ ‡Áa„Ó ˙È Lc˜˙e¿«≈»«¿¿»ƒ≈«¿¿»…∆

:ÔÈL„e˜¿ƒ

Lc˜˙eיא  dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈¿«≈
:d˙È»≈

ÔkLÓיב  Ú¯˙Ï È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»«¬…¿»¿ƒƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

˜L„e‡יג  ÈLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»«¬…»¿≈¿»
:ÈÓ„˜ LnLÈÂ d˙È Lc˜˙e d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈¿«≈»≈ƒ«≈√»»

ÔÈezk:יד  ÔB‰˙È LaÏ˙Â ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈»¿ƒƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

˙zk Ì˙B‡ zLaÏ‰Â ·È¯˜z ÂÈa ˙‡Â(יד ּבפרׁשת (מ, ואּלּו ¿∆»»«¿ƒ¿ƒ¿«¿»»À√…ְְִַָָ

חֿט)ּתצּוה לֹומר,(כט, ויׁש והּמגּבעת. האבנט ּגם נזּכרּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָ

את  ּובניו אהרן לבׁשּו הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּדהּנה

ּכדי p‰ÎÏ‰הּבגדים ÌÎpÁÏ את אֹותם מׁשה הלּביׁש ולכן , ְְִֵַָ¿«¿»ƒ¿À»ְְִִֵֶֶָָֹ

ּבּיֹום  אבל ּבכהּנה. לחּנכם – ּתפקידֹו זה ּכי הּבגדים, ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻּכל

ּבתפקידם הּבגדים את לבׁשּו ולכן ÌÈ‰Îkהּׁשמיני , ְְְְְִִִִֶַַַָָָ¿…¬ƒְֵָ

הּב את רק אֹותם הּגּוף,הלּביׁש ּכל את המכּסה העּקרי, גד ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הּכהּנה. לעבֹודת ּבכ להכניסם ְְְְְֲִֵַַַַָָָֻּכדי

(288 עמ' כו כרך שיחות (לקוטי
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עו ויקהל־פקודי עו פרשת - מ - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ"ה קודש לשבת יומי שיעור

(åè)íúà zçLîeíäéáà-úà zçLî øLàk ¨«©§¨´ŸÀ̈©«£¤³¨©̧§¨Æ¤£¦¤½
úpäëì íúçLî íäì úéäì äúéäå éì eðäëå§¦«£−¦®§Â¨«§Â̈¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²¦§ª©¬

íúøãì íìBò: −̈§«ŸŸ¨«

(æè)ïk Búà ýåýé äeö øLà ìëk äLî Nòiå©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬
:äNòñ ¨¨«

(æé)ãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−§¤¨´
ïkLnä í÷eä Lãçì: ©®Ÿ¤©−©¦§¨«

(çé)íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä-úà äLî í÷iå©¨̧¤¤¹¤©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ
åéãenò-úà í÷iå åéçéøa-úà ïziå åéLø÷-úà: ¤§¨½̈©¦¥−¤§¦¨®©−̈¤¤©¨«

(èé)-úà íNiå ïkLnä-ìò ìäàä-úà Nøôiå©¦§³Ÿ¤¨¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤
ýåýé äeö øLàk äìòîìî åéìò ìäàä äñëî¦§¥¬¨²Ÿ¤¨−̈¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñ ¤¤«
i"yx£Ï‰‡‰ ˙‡ N¯ÙiÂ∑ העּזים יריעֹות .הן «ƒ¿…∆»…∆ְִִִֵָ

(ë)-úà íNiå ïøàä-ìà úãòä-úà ïziå çwiå©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤
ïøàä-ìò úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìò íécaä©©¦−©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ

äìòîìî: ¦§¨«§¨
i"yx£˙„Ú‰ .הּלּוחֹות ∑‡˙ ∆»≈Àַ

‡·ÔB‰eטו  ˙È ‡˙Èa¯ È„ ‡Ók ÔB‰˙È Èa¯˙e¿«ƒ»¿¿»ƒ«≈»»¬
ÔB‰˙e·¯ ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ È‰˙e ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂƒ«¿√»»¿≈¿≈¡≈¿¿¿

:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ˙e‰ÎÏ¿«¬»»¿»≈

Ôkטז  d˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿…ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

Áa„יז  ‡˙È˙ ‡zLa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ‰Â‰Â«¬»¿«¿»«¿»»¿«»ƒ¿≈»¿«
:‡kLÓ Ì˜z‡ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ»««¿¿»

È‰BÎnÒיח  ˙È ·‰ÈÂ ‡kLÓ ˙È ‰LÓ Ì˜‡Â«¬≈…∆»«¿¿»ƒ«»«¿ƒ
˙È Ì˜‡Â È‰B¯·Ú ˙È ·‰ÈÂ È‰Btc ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒƒ«»«¿ƒ«¬≈»

:È‰B„enÚ«ƒ

È˙יט  ÈeLÂ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ò¯t ˙È Ò¯Ùe¿«»¿»»««¿¿»¿«ƒ»
È„ ‡Ók ‡lÚlÓ È‰BÏÚ ‡kLÓ„ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

È˙כ  ÈeLÂ ‡B¯‡Ï ‡˙e„‰Ò ˙È ·‰ÈÂ ·ÈÒe¿ƒƒ«»«¬»«¬»¿«ƒ»
ÏÚ ‡z¯tk ˙È ·‰ÈÂ ‡B¯‡ ÏÚ ‡iÁÈ¯‡¬ƒ«»«¬»ƒ«»«À¿»«

:‡lÚÏÓ ‡B¯‡¬»ƒ¿≈»

ãקודש משיחות ãנקודות
האדם  ׁשל ּבׂשכלֹו הּקּב"ה נמצא – הּתֹורה ְְְְִִִֶַַָָָָָָָּבלּמּוד

הארֹון" אל העדּות את וּיּתן "וּיּקח הּפסּוק כ)על (מ, ִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּלּוחֹות. – העדּות רׁש"י, ְִֵֵַַָָמפרׁש

רּבה' ּב'ׁשמֹות איתא ב)והּנה הּקּב"ה (פ"נ, ׁשאמר "ּבׁשעה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

מהּו לֹו: אמר לבצלאל. ואמר ּבא הּמׁשּכן, עׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלמׁשה,

ּבתֹוכֹו, ׁשכינתֹו הּקּב"ה ׁשּיׁשרה לֹו: אמר הּזה? ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָהּמׁשּכן

הּתֹורה  והיכן ּבצלאל: לֹו אמר ּתֹורה. ליׂשראל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָּומלּמד

הארֹון". . . לֹו אמר ְַָָָָנתּונה?

החפץ  ׁש"עּקר הרמּב"ן ּדברי ידּועים הרי ּתמּוּה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָולכאֹורה

הארֹון", ׁשהּוא הּׁשכינה מנּוחת מקֹום . . ְְְְִִֶַַַָָָָּבּמׁשּכן

מּדּוע  ואםּֿכן ּבארֹון, ּבעיּקר היתה הּׁשכינה ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָּדהׁשראת

הּתֹורה? ּבׁשביל הּוא ׁשהארֹון ּבּמדרׁש ְְִִִִֶַַָָָָָאיתא

הּׁשכינה  ׁשהׁשראת הּמדרׁש, מרּמז ּגּופא ּדהא לֹומר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָויׁש

הׁשראת  ּדהּנה הּתֹורה. עלֿידי ּדוקא היא נעלה הכי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבאפן

וקּיּום  הּתֹורה לּמּוד עלֿידי היא יׂשראל ּבבני ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָהּׁשכינה

הּוא: ּביניהם והחּלּוק ְְִִֵֵֶַַהּמצֹות.

אבל  הּקּב"ה, רצֹון את האדם מקּים – הּמצֹות ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָּבקּיּום

העֹוסקת  יד ּולדּוגמא מתאחדים, אינם והּמצוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהאדם

הּקּב"ה, רצֹון את קּים זֹו ׁשּביד אף הּנה לּולב, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבנטילת

ּבעצמֹו. הּקּב"ה עם מתאחדת עצמּה הּיד אין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּכלֿמקֹום

וקּודׁשאֿ ׁש"אֹוריתא מּכיון הּתֹורה, ּבלּמּוד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

עלֿידי  ּתֹורה, ּדבר ּבהבנת הּנה חד", ּכּוּלא ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּבריֿהּוא

ׁשל  ּבׂשכלֹו ּבעצמֹו הּקּב"ה ׁשֹורה ּבקרּבֹו, ה' ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשחכמת

הּקּב"ה  עם מאחד ּבעצמֹו האדם ּדׂשכל ונמצא, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻהאדם.

פ"ה) תניא בארוכה בזה .(וראה
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עז

עז

ויקהל־פקודי  פרשת - מ - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ"ה קודש לשבת יומי שיעור

(àë)úëøt úà íNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤¥µ¨´Ÿ¤
ýåýé äeö øLàk úeãòä ïBøà ìò Cñiå Cñnä©¨½̈©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

äLî-úà:ñ ¤¤«

(áë)ïkLnä Cøé ìò ãòBî ìäàa ïçìMä-úà ïziå©¦¥³¤©ª§¨Æ§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤©¦§−̈
:úëøtì õeçî äðôö̈®Ÿ¨¦−©¨«Ÿ¤

i"yx£‰Ùˆ ÔkLn‰ C¯È ÏÚ∑(לג הּבית (יומא רחב ׁשל הּצפֹוני הּזה ∑C¯È.ּבחצי ּכּיר 'צדא', ּכתרּגּומֹו: «∆∆«ƒ¿»»…»ְֲִִִֶַַַַַֹ∆∆ְְִֵֶַַַָָ
אדם  ׁשל ּבצּדֹו .ׁשהּוא ְִֶֶָָ

(âë)äeö øLàk ýåýé éðôì íçì Cøò åéìò Cøòiå©©«£¬Ÿ¨¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬
äLî-úà ýåýé:ñ §Ÿ̈−¤¤«

(ãë)ïçìMä çëð ãòBî ìäàa äøðnä-úà íNiå©¨³¤¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©©ª§¨®
äaâð ïkLnä Cøé ìò: ©²¤¬¤©¦§−̈¤«§¨

(äë)ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì úøpä ìòiå©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
äLî-úà:ñ ¤¤«

(åë)éðôì ãòBî ìäàa áäfä çaæî-úà íNiå©¨²¤¤¦§©¬©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−
úëøtä: ©¨«Ÿ¤

(æë)ýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìò øè÷iå©©§¥¬¨−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñ ¤¤«

i"yx£˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ ¯Ë˜iÂ∑ׁשּנאמר ּכמֹו וערבית, ל)ׁשחרית וגֹו'(לעיל הּנרֹות את ּבהיטיבֹו ּבּבקר "ּבּבקר :". ««¿≈»»¿…∆ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

(çë)ïkLnì çútä Cñî-úà íNiå: ©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

(èë)-ìäà ïkLî çút íN äìòä çaæî úàå§¥Æ¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤
øLàk äçðnä-úàå äìòä-úà åéìò ìòiå ãòBî¥®©©©́¨À̈¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñ ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

È˙כא  ÈeLÂ ‡kLÓÏ ‡B¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬»¿«¿¿»¿«ƒ»
‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ÏÚ Ïh‡Â ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»¿«≈«¬»¿«¬»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ˆc‡כב  ÏÚ ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡¯B˙t ˙È ·‰ÈÂƒ«»»»¿«¿«ƒ¿»«ƒ»
:‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡etˆ ‡kLÓ„¿«¿¿»ƒ»ƒ»»¿»À¿»

Ók‡כג  ÈÈ Ì„˜ ÌÁÏc ¯ecÒ È‰BÏÚ ¯cÒÂ¿««¬ƒƒƒ¿≈√»¿»¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

Ï·˜Ïכד  ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡z¯Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«¿»¿«¿«ƒ¿»»√≈
:‡ÓB¯„Ï ‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t»»«ƒ»¿«¿¿»¿»»

Èwt„כה  È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡‰ÈˆBa ˜Ï„‡Â¿«¿≈ƒ»»√»¿»¿»ƒ«ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÓÊ‡כו  ÔkLÓa ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«¿¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
:‡zÎ¯t Ì„√̃»»À¿»

„Èכז  ‡Ók ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ ¯Ë˜‡Â¿«¿«¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

kLÓÏ‡:כח  ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿»»¿«¿»¿«¿¿»

kLÓ‡כט  Ú¯˙a ÈeL ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»«ƒƒ¿««¿¿»
˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È È‰BÏÚ ˜q‡Â ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿«≈¬ƒ»¬»»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡˙ÁÓƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

עצמֹו: והארֹון הּמׁשּכן ּכללּות ּבין החּלּוק ּגם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוזה

היּו ׁשּבֹו מּכיון ׁשּבארֹון, הּמּדה". מן אינֹו ארֹון ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ"מקֹום

ּׁשרתה  ּו"מּדתֹו" "מקֹומֹו" ּבתֹו הּנה – הּתֹורה – ְְְִִֵַַָָָָהּלּוחֹות

ּׁשרתה  ׁשם ׁשּגם אף הּמׁשּכן, ּבׁשאר אבל ּבגלּוי. ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהּׁשכינה

נׁשאר  (עלּֿדרֿמׁשל) הּמזּבח מקֹום אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשכינה,

ּכבארֹון. אפן ּבאֹותֹו ׁשכינה ׁשם ׁשרתה ולא ְְְְְְִִֶָָָָָָָֹֹּבמּדתֹו,

ואילך) 434 עמוד טז כרך שיחות' 'לקוטי (על־פי
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עח ויקהל־פקודי עח פרשת - מ - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ"ה קודש לשבת יומי שיעור

i"yx£'B‚Â ÂÈÏÚ ÏÚiÂ∑,לּמּלּואים הּׁשמיני ּבּיֹום אף «««»»¿ְִִִִַַַַ
מׁשה  ׁשּמׁש הּמׁשּכן, הקמת יֹום והקריב ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ

ּבּיֹום, ּבֹו אהרן ׁשּנצטּוה מאֹותן חּוץ צּבּור, ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹקרּבנֹות
ט)ׁשּנאמר וגֹו'"(ויקרא הּמזּבח אל "קרב :.Œ˙‡ ְְְֱִֵֶֶֶַַַַ∆

‰ÏÚ‰∑ הּתמיד עלת.‰Án‰Œ˙‡Â∑ מנחת »…»ִַַָֹ¿∆«ƒ¿»ְִַ
ׁשּנאמרׁשל נסכים  ּכמֹו כט)ּתמיד, סלת (לעיל "ועּׂשרן : ְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָֹֹ

וגֹו" ּבּׁשמן .ּבלּול ְְֶֶָ

(ì)çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà íNiå©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©
äöçøì íéî änL ïziå: ©¦¥¬¨²¨©−¦§¨§¨«

(àì)íäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî eöçøå§¨«£´¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−
:íäéìâø-úàå§¤©§¥¤«

i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ epnÓ eˆÁ¯Â∑ ויקּדׁשּון' ותרּגּומֹו: לכהּנה, ּכּלם הׁשוּו לּמּלּואים ׁשמיני יֹום ¿»¬ƒ∆…∆¿«¬…»»ְְְְְְִִִִִִַַַָָֻֻֻ
עּמהם  מׁשה קדׁש ּבּיֹום ּבֹו .מּניּה'. ִִֵֶֶַַָָֹ

(áì)çaænä-ìà íúáø÷áe ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À§¨§¨¨²¤©¦§¥−©
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk eöçøéñ ¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ì˙·¯˜·e∑ּכׁשּיקרבּו ּובקרבם, .ּכמֹו ¿»¿»»ְְְְְְִֶָָ

(âì)ïziå çaænìå ïkLnì áéáñ øöçä-úà í÷iå©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´§©¦§¥½©©¦¥¾
ô :äëàìnä-úà äLî ìëéå øöçä øòL Cñî-úà¤¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−¤©§¨¨«

(ãì)àìî ýåýé ãBáëe ãòBî ìäà-úà ïðòä ñëéå©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®§´§Ÿ̈½¨¥−
:ïkLnä-úà¤©¦§¨«

(äì)ïëL-ék ãòBî ìäà-ìà àBáì äLî ìëé-àìå§«Ÿ¨´Ÿ¤À¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬
:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëe ïðòä åéìò̈−̈¤«¨®̈§´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ ‡B·Ï ‰LÓ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑ תורת) ¿…»……∆»∆…∆≈
ויקרא) פרשת אֹומרוכתּוב כהנים ז')אחד "ּובבא (במדבר : ְְֵֶָָֹ

והכריע  הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא מֹועד", אהל אל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמׁשה

זמן  ּכל מעּתה: אמר הענן". עליו ׁשכן "ּכי ְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּביניהם:
הענן, נסּתּלק לבא. יכל היה לא הענן, עליו ְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹֹׁשהיה

עּמֹו ּומדּבר .נכנס ְְִִֵַָ

ÔÈ·eל  ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡¯BÈk ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:Lec˜Ï ‡iÓ Ônz ·‰ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ««»«»¿ƒ

È˙לא  È‰B·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ dpÓ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿ƒ≈…∆¿«¬…¿ƒ»
:ÔB‰ÈÏ‚¯ ˙ÈÂ ÔB‰È„È¿≈¿»«¿≈

ÔB‰·¯˜Ó·eלב  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔeLc˜È ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»¿«¿¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

kLÓÏ‡לג  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È Ì˜‡Â«¬≈»«¿»¿¿¿«¿¿»
‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙È ·‰ÈÂ ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»ƒ«»¿»»ƒ¿««¿»

:‡„È·Ú ˙È ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆»ƒƒ»

„ÈÈלד  ‡¯˜ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È ‡Ú ‡ÙÁÂ«¬»¬»»»«¿«ƒ¿»ƒ»»«¿»
:‡kLÓ ˙È ÈÏÓ˙‡ƒ¿¿ƒ»«¿¿»

‡¯Èלה  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏÚÓÏ ‰LÓ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»»ƒ…∆¿≈«¿«¿«ƒ¿»¬≈
˙È ÈÏÓ˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂ ‡Ú È‰BÏÚ ‡¯L¿»¬ƒ¬»»ƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ»

:‡kLÓ«¿¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰Ï(‰LÓ ÏBÎÈ ‡ÏÂ הּׁשם קראֹו אז . ¿…»…∆ְֵַָָ

הּׁשם  עם מדּבר והיה אהל, אל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיּכנס
נכנס  ׁשהיה ּבּמקֹום ּפנים, אל ְִִִֶֶַָָָָָָּפנים
ענן  עם ּבׁשנה אחת ּפעם ּגדֹול ֲִֵַַַַַַָָָֹּכהן
הּוא. ּבית ּבן מׁשה ּכי ְִִֶֶֶַַֹֹהּקטרת,
ׂשם  מׁשה ּכי ּככה, לֹומר ְְְִִֶַַָָָֹוהּוצרכּתי

ׁשּׁשם  הּכּפֹורת וׂשם ּבארֹון, ְֶֶַַַָָָָהּלּוחֹות
ּתמיד  ועליהם הארֹון, על ְֲִִֵֶַַַָָָהּכרּובים
יֹורידּו ּכאׁשר נעׂשה מה והּנה ְֲֲִִֵֶֶַַַַָהּכבֹוד.

מקֹום  מחּוץ הּמס ּפרכת ּובניו ְֲִֶַַָָָָָֹֹאהרן

אמרּתי  ּכן על אליו. יּגׁשּו אי ְְִִֵֵֵַַָָָָהארֹון,
לפנים  נכנס היה לבּדֹו מׁשה ְְְִִִִֶַָָָֹּכי
הּמס יֹורידּו ּובניו ואהרן ְֲִֵֶַַַָָָָָֹֹמהּפרכת,
הּמס לֹוקח היה ּומׁשה ּפרכת, ְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהּנקרא
ׁשּלא  העדּות, ארֹון את מּיד ּבֹו ְֲִֵֶֶֶַַָֹּומכּסה

הּכתּוב  ואמר ּובניו. אהרן ְְֲִַַַָָָָֹיראּוהּו
ויׁש אֹותֹו. עֹוזרים היּו ּכי ּבֹו, ְְְִִִֵָוכּסּו
הארֹון, מכּסים הּכהנים ּכי ְְֲִִִִַַָָֹאֹומרים

ּובעבּור  הארֹון. לנכח ּפניהם ְְְֲֵֵֶַַָָֹואין

לילה  ּתהיה ואׁש ּכתּוב, ּבֹו ְְְִֵֶֶַָָָָׁשּמצא
יֹורה  זה ּגם מסעיהם, לכל ואמר ְְְֵֶֶֶַַַָָּבֹו,
ּבּלילה. הענן ׁשּיּסע ּפעמים יׁש ְְִִִֵֶֶַַַָָָָּכי
ּבּלילה. ׁשּנסעּו ּכתּוב מצאנּו לא ְְְִֵֶַַָָָָָֹוהּנה
ולילה, יֹומם אֹו יפרׁש זה, ְְְֵֵֶַָָָָָוהאֹומר

ּבמּלת  יעׂשה מה והּנה אחד. ְְֲִִֵֶֶַַַָיֹום
רק  מחניהם. אמר ולא ְְֲֵֵֶֶַַַַָֹמסעיהם,
אֹו יֹומם אֹו ולילה, יֹומם אֹו ְֵַָָָָּפרּוׁשֹו,
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(åì)é ïkLnä ìòî ïðòä úBìòäáeìàøNé éða eòñ §¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®
íäéòñî ìëa: §−Ÿ©§¥¤«

(æì)Búìòä íBé-ãò eòñé àìå ïðòä äìòé àì-íàå: §¦¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−¥¨«Ÿ«

(çì)äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìò ýåýé ïðò ék¦Á£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬
:íäéòñî-ìëa ìàøNé-úéa-ìë éðéòì Ba äìéì©−§¨®§¥¥¬¨¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÚÒÓŒÏÎa Ï‡¯NÈŒ˙ÈaŒÏÎ ÈÈÚÏ∑ ּבכל ¿≈≈»≈ƒ¿»≈¿»«¿≈∆ְָ
אׁשר  ּבּמקֹום ׁשֹוכן הענן היה נֹוסעים, ׁשהיּו ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָמּסע

הּוא  אף חנּיתן מקֹום ׁשם. וכן קרּוי יחנּו מּסע, ְְֲֲִֵַַַָָָָָ

יג) למּסעי (בראשית וּיל" וכן: לג)ו", "אּלה (במדבר : ְְֵֵֵֶֶַַָָ
לכ ונסעּו. חזרּו החנּיה ׁשּמּמקֹום לפי ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָמסעי",

מּסעֹות: ּכּלן ְְִַָָֻנקראּו

סימן. כ"ל בל"י פסוקים, להלן)צ"ב הובא רכח עמוד כ"א חלק אג"ק פקודי (–ראה פרשת חסלת

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

ÔÈÏËלו  ‡kLÓ ÈÂlÚÓ ‡Ú ˙e˜lzÒ‡·e¿ƒ¿«»¬»»≈ƒ»≈«¿¿»»¿ƒ
:ÔB‰ÈÏhÓ ÏÎa Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿…«¿»≈

Ú„לז  ÔÈÏË ‡ÏÂ ‡Ú ˜lzÒÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿««¬»»¿»»¿ƒ«
:d˙e˜lzÒ‡c ‡ÓBÈ»¿ƒ¿«»≈

ÓÓÈa‡לח  ‡kLÓ ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡Ú È¯‡¬≈¬»»¿»»«¿»««¿¿»ƒ»»
˙Èa ÏÎ ÈÈÚÏ da ‡ÈÏÈÏ· ÈÂ‰ ‡˙M‡ eÊÈÁÂ¿≈∆»»¬≈¿≈¿»≈¿≈≈»≈

˜ÊÁ :ÔB‰ÈÏhÓ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿»≈

ãקודש משיחות ãנקודות

Ì‰ÈÚÒÓ ÏÎa(לח eÚÒÂ,(מ, e¯ÊÁ ‰iÁ‰ ÌB˜nnL ÈÙÏ ¿»«¿≈∆¿ƒ∆ƒ¿«¬ƒ»»¿¿»¿

˙BÚqÓ Ôlk e‡¯˜ ÔÎÏ(רש"י) על מסּפר הּספר ּבתחּלת »≈ƒ¿¿À»«»ְְִִֵֶַַַָֻ

על  מסּפר מּכן לאחר מצרים. ּגלּות – ּגדֹולה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻירידה

יציאת  ידי על למּטה אלקּות המׁשכת – ּגדֹולה ְְְְְְֱִִֵַַַַַַָָָֹהתעּלּות

מדּגׁש, הּספר ּובסּיּום הּמׁשּכן. והקמת ּתֹורה, מּתן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻמצרים,

מּכיון  ּכי מצרים. ּבגלּות התחילה ּכבר זֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָׁשהתעּלּות

ׁשּלאחריה, ה'ּמּסע' היא מּלכּתחּלה ה'חנּיה' ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּמּטרת

ּבפנימּיּות  הרי הּגאּלה, היא הּגלּות מּטרת ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֻּכלֹומר:

'מּסע'. כן לפני ּכבר היא זֹו 'חנּיה' – ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָּובהעלם

(238 עמ' ו כרך שיחות (לקוטי

ãקודש משיחות ãנקודות
ּפקּודי  ּפרׁשת ְִֵַַָָסימן

הּפסּוקים  מנין ּפרׁשה ּכל ּבסּיּום נכּתב החּמׁשים ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹֻּברב

לא  ּפקּודי פרׁשת ּבסֹוף א זה, למנין סימן עם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּבּפרׁשה

הּדפּוס. טעּות הּוא ּובפׁשטּות סימן, ְְְְִִַַַָָנרׁשם

סימן", ּכל "ּבלי ּכתּוב היה ׁשּבּמקֹור לֹומר, יׁש ְְִִֵֶַַַָָָָָָואּולי

ּפסּוקים  צ"ב זֹו ּבסדרה ׁשּיׁש היתה ּבזה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָוהּכּונה

זה  והבין טעה, הּמדּפיסים ואחד ּכל", "ּבלי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבגימטרּיא

הּסימן... והׁשמיט זֹו, לפרׁשה סימן ׁשאין ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּכפׁשּוטֹו,

ספרו  בסוף נדפסה ע"ה, יודאסין סענדר אלכסנדר ר' להרה"ג אגרת (מתוך

שבת') 'לקראת מתוך – הש"ס על תו"ת

çñø ¯ àñø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

מֹות  ואּמֹו אביו ּומקּלל ּכמֹו ְְְְִִֵַַָָלילה,
ּבעבּור  זה, לכל והּוצרכּתי ְְְְֲִֶַַָָיּומת.

ּדבר  על מׁשה ּבתפּלת ּכתּוב ְְִִִִֶֶַַַָָֹׁשראיתי
הֹול אּתה ענן ּובעּמּוד ְְְִֵַַַַָָָהמרּגלים,

אׁש ּובעּמּוד יֹומם ְְִֵֵֶַָלפניהם
elלילה: dxez ְָָ
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פ

 לוח תהלים 

ממכתבי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ

בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  ...בראשית 
שבבתי־ יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות 
מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  הכנסת 
)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים 
שנחלק לימי החודש(, ולאמר אחר זה קדיש 
בתקפה עומדת, לזכות  כנהוג. ובקשתי זאת 
הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, 
כי איננו ענין פרטי של מפלגת החסידים יחיו 
בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות 

בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר...

)ט"ו סיון, תרפ"ח(

שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 
היה  אחד  שכל  המנהג  היה 
הקאפיטל  את  יום  בכל  אומר 
חייו.  שנות  לפי  תהילים  ]פרק[ 
למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס 
פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת 
אומרים  היו  וכן  בתהילים  כ"א 
גם את התהילים לפי שנות בניו 
ובנותיו שזוהי סגולה שלא ייצאו 

לתרבות רעה...

)תמוז תרס"ו(

יום ראשון, י"ט אדר < מפרק צ עד סוף פרק צו

יום שלישי, כ"א אדר < מפרק קד עד סוף פרק קה

יום שישי, כ"ד אדר < מפרק קיג עד סוף פרק קיח

יום שני, כ' אדר < מפרק צז עד סוף פרק קג

יום חמישי, כ"ג אדר < מפרק קח עד סוף פרק קיב

יום רביעי, כ"ב אדר < מפרק קו עד סוף פרק קז

שבת קודש, כ"ה אדר < פרק כ. פרק קיט מתחילת הפרק עד סוף פסוק צו
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âאדר י"ט ראשון âיום
,88 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ñåò÷...מורה íãàäùë äðäå,מה עמ' óåâä.עד ìëå

פרק לה 

ääâä
'éô ä"ò éøåîî éúòîù øùàëå)
ñ"à øåàù ç"òá ù"îì íòèå
íìåòá 'éôà ãçééúî åðéà ä"á
åúåùáìúä é"ò àìà úåìéöàä
íåùî åðééäå äîëç 'éôñá äìçú
úîàä ãçà àåä ä"á ñ"àù
àéä åæå åúìåæ ïéàå àåä åãáì àåäù

:('åëå äîëçä úâøãî

מצוות  ידי על בענין: הבדל קיים עצמן שבמצוות יוסבר להלן

האלקית. הנפש על השכינה השראת באה והדיבור, המחשבה

הבהמית, והנפש הגוף על השכינה אור את להמשיך כדי ואילו,

הגוף, עם הנעשות מעשיות, מצוות ידי על דוקא זה הרי

כוח  של יתר ובניצול

המחיה  הבהמית הנפש

הגוף  ¥¦§äpäå,.5את
÷ñBò íãàäLk§¤¨¨¨¥
,BúîLð éæà ,äøBza©¨£©¦§¨
,úéäìàä BLôð àéäL¤¦©§¨¡Ÿ¦
äéLeáì éðL íò¦§¥§¤¨
íäL ,ícáì íéîéðtä©§¦¦§©¨¤¥

äáLçîe øeacä çk– Ÿ©©¦©£¨¨
הכוח  – "מחשבה"

פנימי  לבוש היא לחשוב,

בהיותה  הנפש, של

שלכן  הנפש; עם מאוחדת

תמיד, פועלת המחשבה

שהיא  מפני הפסק, בלי

עם  יותר בקירוב קשורה

הרי  והנפש – הנפש

כוח ˙ÈÓ„נמצאת גם כך .

פנימי  לבוש הוא הדיבור,

בהשוואה  – הנפש של

הפועל  המעשה לכוח

לגמרי  נפרד שהוא בדבר

שאדם  ובשעה האדם. מן

הנפש  הרי תורה, לומד

הלבושים: ושני האלקית

ומחשבה, ä'דיבור øBàa úBììëðשהוא –óBñ-ïéà ¦§¨§¥
Lä àéäå .øeîb ãeçéa Ba úBãçéîe àeä-Ceøaúàø ¨§ª¨§¦¨§¦©§¨©

ì"æø øîàîk ,úéäìàä BLôð ìò äðéëMä6ãçà elôàL ©§¦¨©©§¨¡Ÿ¦§©£©©©¤£¦¤¨
.Bnò äðéëL äøBza ÷ñBòå áLBiL על אז שורה השכינה – ¤¥§¥©¨§¦¨¦

היא  בהם ודיבור, מחשבה לבושיה, ושני האלקית נפשו

תורה. ומדבר חושב כשהוא éLîäìמתלבשת éãk CàøBà C ©§¥§©§¦
àéäL ,úéîäaä BLôðå Bôeb ìò íb äðéëMä úøàäå– §¤¨©©§¦¨©©§©§©§¥¦¤¦

הבהמית, Lnîהנפש Bôeâa úLaìîä ,úéðeiçä היא – ©¦¦©§ª¤¤§©¨
– הגשמיים בחייו הגוף את éøöúBöîמחיה íi÷ì C ¨¦§©¥¦§

,Lnî óebä éãé-ìò úBNòpä úBiNòî.המעשה בכוח – ©£¦©©£©§¥©©¨
Bæ äiNòaL Lnî óebä çk æàL מניח כשאדם למשל: – ¤¨Ÿ©©©¨¤©£¦¨

אתה  ומבצע היד את המניע הגופני הכוח כאן ישנו תפילין,

חלק  זה כוח מהווה במילא ממש. בפועל תפילין הנחת מצות

שיהודי  – מצוה מאותה

הוא  ולכן – תפילין מניח

BðBöøe 'ä øBàa ììëð¦§¨§§
,øeîb ãeçéa Ba ãçéîe§ª¨§¦¨

àeäå,הגוף כוח –Leáì §§
Lôð ìL éLéìMä©§¦¦¤¤¤

.úéäìàä שלמדנו כמו – ¨¡Ÿ¦
שמעשה  ד', בפרק

ידי  על מבוצע המצוות

לבוש  – השלישי הלבוש

הנפש  של – המעשה

כשכוח éæàåהאלקית. – ©£©
עם  ומאוחד נכלל המעשה

העליון, çkהרצון íb©Ÿ©
BôeâaL úéðeiçä Lôð¤¤©¦¦¤§

,dâð útìwnL Lnî– ©¨¤¦§¦©Ÿ©
א' בפרק שלמדנו כפי

היא  הבהמית שהנפש

נוגה, ¥©§¦Ctäúðמקליפת
Lnî ììëðå áBèì òøî¥©§§¦§¨©¨
Lôðk äMãwa©§ª¨§¤¤
øçàî ,Lnî úéäìàä̈¡Ÿ¦©¨¥©©

àeäL,זה כוח –àeä ¤
äNòî äNBòå ìòBtä©¥§¤©£¥

,äåönä שעשיית אף – ©¦§¨
שהנפש  הזקן, רבנו כאן מעיר האלקית, מהנפש באה מצוה

פעולה  לבצע הגוף על לפעול בכוחה אין לבדה האלקית

הבהמית, הנפש עלֿידי דוקא אלא, תפילין. כהנחת גשמית,

יכול הגוף, לבין האלקית הנפש בין ה"ממוצע" הגוף שהיא

האלקית, מהנפש מופעל של BãòìaLלהיות כוחה בלי – ¤¦§¨
החיונית, óebaהנפש úìòBt úéäìàä Lôð äúéä àìŸ¨§¨¤¤¨¡Ÿ¦¤¤©
àéä ék ,ììk,האלקית הנפש –éîLb óebäå ,úéiðçeø §¨¦¦£¦¦§©©§¦

,éøîçå;נוגדים דברים שני הן וגשמיות ורוחניות –òvînäå §¨§¦§©§ª¨
íäéðéa,הגוף לבין האלקית הנפש בין –úéðeiçä Lôð àéä ¥¥¤¦¤¤©¦¦

íéøîà éèå÷éì
*íéðô øúñä íåù éìá
÷ñåò íãàäùë äðäå
àéäù åúîùð éæà äøåúá
éðù íò úéäìàä åùôð
íãáì íéîéðôä äéùåáì
äáùçîå øåáãä çë íäù
ä"á ñ"à 'ä øåàá úåììëð
øåîâ ãåçéá åá úåãçåéîå
ìò äðéëùä úàøùä àéäå

÷ñåòå áùåéù ãçà 'éôàù ì"æøàîë úéäìàä åùôð
úøàäå øåà êéùîäì éãë êà .åîò äðéëù äøåúá
úéðåéçä àéäù úéîäáä åùôðå åôåâ ìò íâ äðéëùä
úåéùòî úåöî íéé÷ì êéøö ùîî åôåâá úùáåìîä
äéùòáù ùîî óåâä çë æàù ùîî óåâä é"ò íéùòðä
àåäå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå åðåöøå 'ä øåàá ììëð åæ
ùôð çë íâ éæàå úéäìàä ùôð ìù éùéìùä ùåáì
òøî êôäúð äâåð úôéì÷îù ùîî åôåâáù úéðåéçä
ùîî úéäìàä ùôðë äùåã÷á ùîî ììëðå áåèì
äåöîä äùòî äùåòå ìòåôä àåä àåäù øçàî
éë ììë óåâá úìòåô úéäìàä ùôð äúéä àì åãòìáù
íäéðéá òöåîîäå éøîåçå éîùâ óåâäå úééðçåø àéä

קארף.5. שי' מהר"י ביאור ועיין לז. פרק לקמן ו.6.ראה ג, אבות

 תניא יומי 

יום ראשון
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âאדר כ' שני âיום

מה, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äúåîöòå...מורה äúåäîù óàå,90 עמ' ïéáé:עד

.óebä ìëå BaìaL íãàä íãa úLaìîä úéîäaä– ©§¥¦©§ª¤¤§©¨¨¨¤§¦§¨©
]‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כאן ומודגש (ונוגע) "המדובר :

עניין דהתחברות ‰ÏÂÚÙ‰הוא מפני שהוא כן גם לומר ויש .

לעשות  המפליא בכח הוא בגוף הבהמית) הנפש (גם הנפש

כ"ק  או"ח)". (שו"ע

מתכוון  שליט"א אדמו"ר

זו: בהערתו (לפע"ד)

שה"נפש  כאן במדובר

היא  הבהמית" החיונית

(וכאן  היא הכוונה הגוף, לבין האלקית הנפש בין ה"ממוצע"

ב  לתיווך ומודגש) נוגע הנפש ÏÂÚÙ˙זה בגוף: האלקית הנפש

רק  מצוה) (לעשות הגוף את להפעיל יכולה הרוחנית האלקית

שהיא הבהמית, החיונית הנפש המלובשת ·ÌˆÚבאמצעות

לשגות  שיכולים (כפי מדובר לא כאן – הגשמי. בדם ממש

של  ההתאחדות בעצם "ממוצע" בתור הבהמית בנפש ולומר)

כאן  נוגע אינו זה ענין (שכן, הגשמי הגוף עם הרוחנית הנפש

נוגע  זה שאין זאת (מלבד מוסיף שליט"א אדמו"ר וכ"ק כלל).

גם הנפש ‰Ò·¯כאן) אודות לדבר כלל כאן שייך שלא ,

הגוף  עם הנפש התחברות של במובן "ממוצע" בתור הבהמית

של  (גם הנפש של ההתחברות עצם דבר, של לאמיתו שכן, –

עם  הבהמית) הנפש

"כח  ידי על בא הגוף,

לעשות", המפליא

פלאית  בצורה כלומר:

שזה  (ולא ועלֿטבעית

כזו, היא הבהמית הנפש ממוצע)]. ידי על מתאפשר

ובאפשרותה  שייכות לה יש שלה, שברוחניות שהגשמיות

הדם. מן העולים האדים של שבגשמיות ברוחניות להתלבש

האלקית  הנפש בין ה"ממוצע" היא הבהמית שהנפש ומכיון

ועושה  בגוף האלקית הנפש "פועלת" ידה ועל הגוף, לבין

כו  גם נכלל לכן – המצוה מעשה בשעת את בקדושה חה

המצוה. עשיית

ישנה  אחת, מצוה קיום ידי על כיצד הזקן, רבנו מסביר להלן

האדם: גוף כל על השכינה dúeîöòåהשראת dúeänL óàå§©¤¨¨§©§¨
ìLïéãò ,úBòøä äéúBcî ïäL ,BaìaL úéîäaä Lôð ¤¤¤©§¥¦¤§¦¤¥¦¤¨¨¨£©¦

,äMã÷a eììëð àì הביצוע וכוחות הלבושים רק שכן, – Ÿ¦§§©§ª¨
שעל  הבהמית, הנפש של

נעשית, המצוה ידם

ולא  בקדושה, נכללים

עצם  המהוות שהן המדות

כפי  – הבהמית הנפש

י"ב, בפרק שלמדנו

נכללות  בלבד, שבצדיקים

בקדושה; ¨¦ìkî-המדות
ïéôkúàc øçàî íB÷î̈¥©©§¦§©§¨

,äMãwì מכיוון – ©§ª¨
נכנעות  הרעות שהמדות

¨§¨©§ïçøk-ìòáeלקדושה,
,ïîà ïéðBò למעשיה – ¦¨¥

האלקית, הנפש של

ïévøúîe ïéîékñîe©§¦¦¦§©¦
çnaL úéäìàä BLôð úeøabúä éãé-ìò ,äåönä úiNòì©£¦©©¦§¨©§¥¦§©§©§¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©

,álä ìò èélML שרגשי אף שעל י"ב, בפרק שלמדנו כפי – ¤©¦©©¥
לשלוט  הכוח בו יש אבל בקדושה, נכללו לא ב"בינוני" הלב

במוחו, ברוךֿהוא הוי' בגדלות התבוננות ידי על עליהם,

בפועל, מצוות לעשיית בקשר הלב על המדות ïäåולפעול – §¥

הן הבהמית, הנפש של Bæהרעות äòLa האלקית כשהנפש – §¨¨
הקב"ה, של בגדלותו äðLå,מתבוננת úeìb úðéçáa הן – ¦§¦©¨§¥¨
בגלות, ונמצאות ישנות ìéòì,כאילו økæpk.י"ב בפרק – ©¦§¨§¥

äòéðî Bæ ïéà Cëìe,מניעה משום בכך אין –úàøLäî §¨¥§¦¨¥©§¨©
íãàä óeb ìò äðéëMä©§¦¨©¨¨¨

.Bæ äòLa להלן – §¨¨
הזקן  רבנו ממשיך

ישנה  אכן כיצד להסביר

כל  על השכינה השראת

מצוה  ידי על האדם גוף

כלומר:eðéäc,אחת. – §©§
úéðeiçä Lôð çkL¤Ÿ©¤¤©¦¦
úiNòa Laìîä©§ª¨©£¦©

,äåönä כוח למשל: – ©¦§¨
המניחה  היד של המעשה

Lnîתפילין, ììëð àeä¦§¨©¨
Ba ãçéîe 'ä øBàa§§ª¨

,øeîb ãeçéa הכוח – §¦¨
ומתאחד  מתמזג הזה

שבמצוה, ה' אור עם éLîîלגמרי äæ-éãé-ìòåäøàä C– §©§¥¤©§¦¤¨¨
"הארה", שבבחינת אלקי ìëaLאור úéðeiçä Lôð úeììëì¦§¨¤¤©¦¦¤§¨

,éîLbä óebä ìò íâå ,óebä המקיים האבר על רק ולא – ©§©©©©©§¦
החיונית  נפש כל על ההארה נמשכת צורה באיזו המצוה, את

– הגוף? כל éwîועל úðéçáaãòå BLàøî äìòîlî ó ¦§¦©©¦¦§©§¨¥Ÿ§©

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íãàä íãá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð àéä
óåâä ìëå åáìáù

ùôð ìù äúåîöòå äúåäîù óàå
åììëð àì ïééãò íéòøä äéúåãî ïäù åáìáù úéîäáä
ïéðåò ë"òáå äùåã÷ì ïéôëúàã øçàî î"î äùåã÷á
úåøáâúä é"ò äåöîä úééùòì ïéöøúîå ïéîéëñîå ïîà
åæ äòùá ïäå áìä ìò èéìùù çåîáù úéäìàä åùôð
úàøùäî äòéðî åæ ïéà êëìå ì"ðë äðéùå úåìâ 'éçáá
ùôð çëù åðééäã åæ äòùá íãàä óåâ ìò äðéëùä
ùîî ììëð àåä äåöîä úééùòá ùáåìîä úéðåéçä
äøàä êéùîî äæ é"òå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå 'ä øåàá
éîùâä óåâä ìò íâå óåâä ìëáù úéðåéçä ùôð úåììëì

é÷î 'éçááàúðéëùå ù"æå åéìâø ãòå åùàøî äìòîìî ó

יום שני
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$

.åéìâø.הגוף ואת הבהמית הנפש את בהקיפה –eäæå ©§¨§¤
áeúkL7"déLéø ìò àéøL àzðéëLå" :8.à÷éc "ìò" Y ¤¨§¦§¨©§¨©¥¥©©§¨

–ÏÚ,דוקאÏÚבבחינת ÛÈ˜Ó;äøNòהראש, éa ìkà" ïëå§¥©¨¥£¨¨
."àéøL àzðéëL שעל אומרים, ז"ל שחכמינו מה גם וכך – §¦§¨©§¨

שורה  יהודים עשרה כל

הכוונה  שאין שכינה,

השכינה  שהשראת

אלא ·˙ÌÎÂמורגשת ,

שורה באופן Ì‰ÈÏÚהיא ,

מקיף  שלפי 9של מכיוון .

הבדלים  קיימים האמור,

של  השונות בדרגות

כפי  השכינה: השראת

האלקית, בנפש שהיא

הנפש  בכוח שהיא כפי

המצוה  את העושה הבהמית 10הבהמית בנפש שהיא כפי ,

בלבד, מקיף בבחינת שהיא בגוף שהיא וכפי È„Èבכלל, ÏÚ
„Á‡ ÏÚ ,‰ÂˆÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ ÌÈ‡˘ ‰¯˘Ú ÏÚ ,‰ÂˆÓ ˙ÈÈ˘Ú

‰ÂˆÓ· ˜ÒÂÚ ÂÈ‡˘:כלומר – שליט"א אדמו"ר כ"ק (הערת

גם  אפשר עצמו, הגוף על השכינה בין בהשראת לחלק

עשרה  שעל להשראה מצוה, קיום ידי על הבאה ההשראה

ש  לומר הזקן רבנו בא – כמפורט). – וכו' ‡Á„מישראל ÏÎ
ריבוי  או ח"ו שינוי פועל אינו השכינה, השראת מאופני

אותם  ההשראה את קולטים כיצד בכך, רק הוא ההבדל באור.

שום  אין עצמו באור ואילו השכינה. שורה שעליהם גופים

ה"תניא": ובלשון øBàשינוי. úëLîä úðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦©©§¨©
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb úðéça àéäL ,äðéëMä– ©§¦¨¤¦§¦©¦¥¨

מוסתר  שהוא אלא מקום, בכל נמצא הרי הקב "ה שכן,

שב  החידוש – שישנה ‰˘¯‡˙מהנבראים הוא, השכינה

איןֿסוף אור של זה גילוי איןֿסוף, אור של ¥Bðéàההתגלות
,éeaø àìå ,Cøaúé Ba íBìLå-ñç éepL àø÷ð העובדה – ¦§¨¦©§¨¦§¨¥§Ÿ¦

– ישנה היא מכן ולאחר השכינה השראת היתה לא שקודם

על  ח"ו משהו ניתווסף או נשתנה שבהקב"ה אומרת אינה

קודם, שהיה ïéøãäðñaמה àúéàãk11 שהגמרא כמו – ¦§¦¨§©§¤§¦
סנהדרין: במסכת ïaøìאומרת àðéî àeää déì øîà"c§¨©¥©¦¨§©¨

,ìàéìîb:גמליאל לרבן אמר מסויים "מין" –ìk eúéøîà ©§¦¥©§¦¨
àzðéëL äøNò éa¥£¨¨§¦§¨

,àéøL אומרים אתם – ©§¨
מישראל  עשרה כל שעל

השכינה, ¨©änkשורה
?"eëì úéà àzðéëL– §¦§¨¦§

יש  שכינות כמה כך, אם

Bìלכם? áéLäå רבן – §¥¦
øBàîגמליאל: ìLî̈¨¥

ñðëpä LîMä©¤¤©¦§¨
,'eë íéaø úBðBlça– §©©¦

מאיר  השמש שאור אף

כל  של "ריבוי" משום בכך אין איןֿספור, חלונות ידי על

כשאור  גם כך השמש; אור – אחד אור הוא אלא אורות, מיני

צבע  את מקבל והאור צבועה, זכוכית דרך מאיר השמש

אור  – עצמו באור "שינוי" משום בכך שאין הרי – הזכוכית

נראה  המסתכל שבעיני רק העצמי. בגוונו תמיד נשאר השמש

ידי  על האור את מקבל שהוא מפני אחר, בגוון האור

כביכול, ה"שינוי" ומכאן הצבועה. בזכוכית השתקפותו

אדם): של לחושו יותר (קרוב כך על נוסף משל לו. הנראה

הרי  – הכלי צבע ומקבלים זכוכית של בכלי הנמצאים מים

מהכלי, המים בהוצאת כי בצורתם, נשתנו לא עצמם שהמים

להשראת  ביחס בנמשל, גם כך הכלי. צבע יותר להם אין

ח"ו; וריבוי שינוי בלי אחד, אותו הוא עצמו שהאור השכינה,

בעצם  מתקבל זה אור שבה הצורה מן רק נובע ההבדל כל

שורה, הוא ïéáé:שעליו ìékNnäå היתה חסידים בין – §©©§¦¨¦
מרגיש". "והעובד ביטוי: של הוספה יבין", ל"והמשכיל

ה' את שעובד מי למעלה È‚¯Ó˘כלומר: שהוא הענין, את

להבין. מאשר בהרבה

íéøîà éèå÷éì
äéùéø ìò àéøùàúðéëù äøùò éá ìëà ïëå à÷ééã ìò

àéäù äðéëùä øåà úëùîä 'éçá ìë äðäå .àéøù
'úé åá å"ç éåðéù àø÷ð åðéà ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá
àðéî àåää äéì øîàã ïéøãäðñá àúéàãë éåáéø àìå
àéøù àúðéëù äøùò éá ìë åúéøîà ìàéìîâ ïáøì
ùîùä øåàî ìùî åì áéùäå åëì úéà àúðéëù äîë

:ïéáé ìéëùîäå 'åë íéáø úåðåìçá ñðëðä

.7– דלעיל" הזהר לשון ˘ËÈÏ"‡"הוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰..8:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(דבזהר) הראש גילוי שאיסור "כיון
תמידי, ג"כ הוא – שריא דשכינתא – ע"ז דהטעם מובן מצות, עשיית בשעת שלא גם – תמיד ע"י „˙ÈÓ„הוא זה שנעשה (ולא שריא

התניא". בפי' צ"ע ולכן מצוה), ˘ËÈÏ"‡:9.עשיית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ השייכות קצת תובן (ובזה מצוה לעשיית שייך אינו זה "גם
המקיף  האור אודות מדובר בו לעניננו שייכות כל זה ז"ל חכמינו למאמר אין לכאורה האמורה: בהערתו מתרץ שליט"א הרבי כאן)".
עסוקים  הם כשאין גם תמיד, זהו בישראל, עשרה כל על שורה שהשכינה מה שכן מצוה, ידי על הגוף ועל הבהמית הנפש על הנמשך

על מקיף בדרך מאירה השכינה שהארת לומר הרי רוצה הזקן רבנו הנותנת. היא אדרבה, שליט"א: הרבי מתרץ אלא, הנפש ÏÎבמצוה.
ועל המבצע ÏÎהבהמית הבהמית הנפש של כוח אותו או בגוף חלק אותו על רק ולא רגליו") ועד "מראשו הלשון שאומר (כפי הגוף

אודות המדבר זה, ז"ל חכמינו מאמר הזקן רבנו מביא לכן בפועל. המצוה עוסקים ÏÎאת מעשה בשעת הם כשאין גם – עשרה בי
השכינה שורה זאת ובכל – עלֿכלֿפנים.Ì‰ÈÏÚבמצוה מקיף בדרך –.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שה"ה – באור ÏÏÎ"צ"ע

"שנכלל – עוד ולא א.ÓÓ.".11˘ה'. לט,



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  84   נתדמ דהלד • דהמ ירדיד  

פד אדר פד כ"א שלישי יום — לו פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âאדר כ"א שלישי âיום
,90 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äðäå...מורה åì ÷øô,מו עמ' ì"æ.עד é"øàäî

פרק לו 
.åì ÷øt המלה את להסביר הזקן רבנו החל הקודם בפרק ¤¤

הדבר  אליך קרוב "כי הפסוק: של הסיום (מלת "לעשותו"

"לעשותו", היא הכל שתכלית – לעשותו") ובלבבך בפיך מאד

אור  נמשך מעשה, ידי שעל משום וזאת במעשה. מצוות לקיים

הנפש  על גם השכינה

רק  ולא והגוף הבהמית

ברם, האלקית. הנפש על

טעונים  הדברים עדיין

המעלה  מהי הסברה:

המיוחדת  הגדולה

הנפש  על האור בהמשכת

שבגללה  והגוף, הבהמית

את  המעשה מהווה

יסביר  לכן – התכלית?

ל"ו, בפרק הזקן רבנו

בריאת  תכלית שכל

נתאוה  כי היא, העולמות

התחתונים  בעולמות בתחתונים", "דירה לו להיות הקב"ה

ביותר, התחתון העולם שהוא הזה, בעולם ובעיקר – ובנבראים

החושך  את להפוך היא והכוונה ומכופל. כפול חושך שורר בו

מאשר  יותר מרובה במדה איןֿסוף אור בו ושיאיר לאור,

מצוות  בקיום ה"תכלית", מתבטאת ולכן, העליונים. בעולמות

בתחתונים, הדירה ענין מתבצע עלֿידיֿזה שכן, דוקא. במעשה

יאיר  – כולו העולם בכל ובאמצעותם ובגוף, הבהמית שבנפש

איןֿסוף. אור

ì"æø øîàî úàæ úòãeî ,äpäå1, של מאמרם ידוע – §¦¥©©Ÿ©£©©©
זכרונםֿלברכה, àeäרבותינו äfä-íìBò úàéøa úéìëzL¤©§¦§¦©¨©¤

.íéðBzçza äøéc Bì úBéäì àeä-Ceøa-LBãwä äeàúpL¤¦§©¨©¨¨¦§¦¨©©§¦
אור  עצמות תתגלה התחתונים הנבראים שבתוך כלומר: –

למשל, כאדם, והסתרה: לבוש כל בלי שהוא, כמו איןֿסוף

רבנו  מסביר להלן בדירה. נמצא האדם שעצם בדירה, הגר

ברם, הזה. בעולם היא: בתחתונים" "(דירה) שמשמעות הזקן,

קצר  הסבר להקדים הראוי מן הלימוד, המשך את להקל כדי

לו  להיות הקב"ה שנתאוה אומרים, ז"ל שחכמינו מה לגבי

עולמות  נחשבים הקב"ה שלגבי לומר אין בתחתונים": "דירה

עולמות  לעומת יותר פחותה מדריגה וכבעלי כתחתונים אלה

יותר  נעלה מדריגה וכבעלי לעליונים כאילו הנחשבים אחרים

הקב" שלגבי היא, כזו קביעה משמעות שכן, העולמות – ה

יותר  עליונה במדריגה שהם מפני אליו קרובים העליונים

שהם  מפני ממנו שרחוקים התחתונים העולמות מאשר

כל  הקב"ה, לגבי כי אמת, אינו וזה – יותר פחותה במדריגה

העולמות  אין הקב"ה לגבי הדבר: פירוש שווים. העולמות

כלל, מקום תופסים ביותר העליונות כפי ·„ÂÈ˜והמדריגות

נמצא  הקב"ה התחתונות; ולמדריגות לעולמות ביחס שהדבר

ההכרח  מן לכן, בעליונים. נמצא שהוא מדה באותה בתחתונים

שמשמעות  לומר,

לגבי  היא "בתחתונים"

Ì‰·Ì‰È·‚ÏÂהעולמות:
של  השתלשלות סדר קיים

עליונים  שהם עולמות

במעלה  ותחתונים

העליונות  ובמדריגה.

בכך  מתבטאות והנחיתות

העליונים  שבעולמות

אלקות ‚ÈÂÏÈישנו אלקות,

ואילו  בהתגלות; שם היא

התחתונים  בעולמות

מוסתרת  האלקות

הוא  הזה, העולם אנו, עולמנו – לכך ובהתאם ונעלמת.

יותר  ונעלמת מוסתרת האלקות שבו מפני ביותר, התחתון

העולמות. שאר בכל iLמאשר àì ,äpäåCøaúé åéðôì C §¦¥Ÿ©¨§¨¨¦§¨¥
,ähîe äìòî úðéça,במדריגה ותחתון עליון –àeä ék §¦©©§¨©¨¦

.äåLa ïéîìò ìk àlîî Cøaúé בעולמות נמצא הוא – ¦§¨¥§©¥¨¨§¦§¨¤
העליונים, בעולמות נמצא שהוא כמו מדה באותה התחתונים

והעולמות  העליונים העולמות בין לגביו הבדל אין ולכן,

ïéðòä,התחתונים, øeàa àlà,אומרים ז"ל שחכמינו מה – ¤¨¥¨¦§¨
הכוונה  שאין בתחתונים", "דירה לו להיות נתאוה שהקב"ה

שלגבי שיסביר, כפי אלא, יתברך, לגביו ‰ÂÓÏÂÚ˙לתחתונים
'תחתונים', נקראים הם íìBòäעצמם àøápL íã÷ ék– ¦Ÿ¤¤¦§¨¨¨

ãçéîe,העולמות,ÏÎכלומר, ãéçé Cøaúé Bcáì àeä äéä̈¨§©¦§¨¥¨¦§ª¨
,íìBòä Ba àøaL äfä íB÷nä ìk àlîîe שיכול כל – §©¥¨©¨©¤¤¨¨¨¨

היה  – העולמות לבריאת וכאפשרות כמקום להיחשב היה

איןֿסוף; באור äzòממולא íâå,העולמות בריאת לאחר – §©©¨
.Cøaúé åéðôì àeä ïk הבדל אין הקב"ה לגבי כלומר: – ¥§¨¨¦§¨¥

לא  כולה הבריאה הבריאה; לאחרי לבין הבריאה לפני בין

יתברך בו שינוי שום המוחלט.יצרה éepMäLובייחודו ÷ø©¤©¦
,Cøaúé BøBàå Búeiç íéìa÷îä ìà àeä נתהווה לגבם – ¤©§©§¦©§¦§¨¥

את  לקבל "מקבלים" בנמצא היו לא הבריאה לפני שינוי:

"מקבלים", ישנם – הבריאה לאחרי ואילו והאור, החיות

íéìa÷nL,יתברך ממנו והאור החיות את –íéLeáì éãé- ìò ¤§©§¦©§¥§¦
,Cøaúé BøBà íéøézñîe íéqëîä íéaø אותם בלי שכן, – ©¦©§©¦©§¦¦¦§¨¥

מתבטלים  והיו והאור החיות את לקבל יכולים היו לא לבושים

íéøîà éèå÷éì
äðäå åì ÷øôúéìëúù ì"æøàî úàæ úòãåî

äåàúðù àåä äæä íìåò úàéøá
êééù àì äðäå .íéðåúçúá äøéã åì úåéäì ä"á÷ä
ïéîìò ìë àìîî 'úé àåä éë äèîå äìòî 'éçá 'úé åéðôì
íìåòä àøáðù íãå÷ éë ïéðòä øåàéá àìà .äåùá
äæä íå÷îä ìë àìîîå ãçåéîå ãéçé 'úé åãáì àåä äéä
÷ø 'úé åéðôì àåä ïë äúò íâå íìåòä åá àøáù
íéìá÷îù 'úé åøåàå åúåéç íéìá÷îä ìà àåä éåðéùäù
áéúëãë 'úé åøåà íéøéúñîå íéñëîä íéáø íéùåáì é"ò

א.1. ז, נשא, תנחומא מדרש

יום שלישי
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לגמרי. שכתוב áéúëãk:במציאות כמו –2:éðàøé àì ék" §¦§¦¦Ÿ¦§©¦
,"éçå íãàä גם אלא גשמי, גוף בעל שהוא האדם, רק ולא – ¨¨¨¨¨

האור  את לקבל יכולים אינם כמלאכים, הרוחניים, הנבראים

המסתירים; לבושים  בלי האלקית ì"æøוהחיות eLøôãëå3 §¦§¥§©©
íéëàìî elôàL¤£¦©§¨¦

"úBiç" íéàø÷pä– ©¦§¨¦©
eë'.הקודש, ïéàBø ïéà¥¦

עלֿידי  אלא אלקות, –

המסתירים  לבושים

לקבל. שיוכלו ומאפשרים

העולמות  שכל הרי,

את  מקבלים והנבראים

ידי  על האלקית חיותם

ובכך, והסתרים. לבושים

מיד, כאן שיוסבר כפי

בין  ההבדל מתבטא

העליונים  העולמות

התחתונים: לעולמות

בעולמות  האלקית החיות

יותר  היא העליונים

היא  והסתרתה בהתגלות,

ואילו  יותר. פחותה במדה

יותר. מוסתרת האלקית החיות – התחתונים ¤§eäæåבעולמות
ìzLä ïéðò,äâøãîì äâøãnî íúãéøéå úBîìBòä úeìL ¦§©¦§©§§¨¨¦¦¨¨¦©§¥¨§©§¥¨

העולמות, של המדורגת והירידה ההשתלשלות כלומר, –

שלהם, ההסתרה במדת מתבטאת לעולם, éeaøמעולם éãé-ìò©§¥¦
íéLeálä,Cøaúé epnnL úeiçäå øBàä íéøézñnä– ©§¦©©§¦¦¨§©©¤¦¤¦§¨¥

הירידה, גדלה כך – גדלה וההסתרה הלבושים שרבים ©ãòככל
,Lnî éøîçäå éîLbä äfä íìBò àøápL הזה העולם – ¤¦§¨¨©¤©©§¦§©¨§¦©¨

שהחיות  האמת כלל בו נראית לא שלכן – "גשמי" הוא

שלכן  "חומרי", גם הוא לכך ונוסף דבר, כל מחיה האלקית

כאמת, השקר גם העולםàeäåנראה –‰Ê‰,ïBzçzä §©©§
,äâøãna,העולמות כל בין –,epnî ähîì ïBzçz ïéàL ©©§¥¨¤¥©§§©¨¦¤

,ìtëîe ìeôk CLçå Cøaúé BøBà øzñä ïéðòa אין – §¦§©¤§¥¦§¨¥§Ÿ¤¨§ª¨
הזה, בעולם שהוא כמו מוסתר כך כל האור שבו ©ãòעולם

àeäL,הזה עולם –ãâð ïäL ,àøçà-àøèñå úBtì÷ àìî ¤¨¥§¦§¦§¨¨¢¨¤¥¤¤
."ãBò éñôàå éðà" :øîBì ,Lnî 'ä על אומרות הקליפות – ©¨©£¦§©§¦

האמור  מכל אפס. – ומלבדן הבלעדית המציאות הן שהן עצמן

העולםֿהזה, – היא "בתחתונים", של שהמשמעות מובן,

שקיימת ‰˙ÔÂ˙Áבהיותו כיוון מעתה, במדריגה. ביותר

מקום ‡Á˙השתלשלות יש ותחתונים, עליונים עולמות של

העולמות  ההשתלשלות: ותכלית עיקר הם מהם אלו לדון,

התחתונים  העולמות ואילו אלקות, גילוי ישנו שבהם העליונים

חושך  כשקיים כי העליונים, מעלת את להבליט כדי רק באים

היא  שהתכלית או והגילוי, האור מעלת אז ניכרת והעלם

שיווצרו  שכדי (אלא, בהעלם אלקות בהם התחתונים בעולמות

ההשתלשלות, סדר להיות צריך היה תחתונים, עולמות

שאין  כיוון אך העליונים), העולמות של המוקדמת והיבראותם

בהעלמת  תכלית שום

הרי  – האלקי האור

את  להפוך היא הכוונה

לאור  וההעלם החושך

מאמר  תוכן וזהו – וגילוי.

ש"נתאוה  ז"ל חכמינו

דירה  לו להיות הקב"ה

שהתכלית  בתחתונים":

העולמות  שבכל היא

שורר  בהם התחתונים,

יומשך  – והעלם חושך

מרובה  במדה וגילוי אור

בעולמות  מאשר יותר

שיוכלו  כדי עד העליונים,

י  לו ל"דירה" תברך להיות

להלן. שיוסבר כפי –

úéìëz ,äpäå§¦¥©§¦
ìzLäúBîìBòä úeìL ¦§©§§¨¨

úBîìBò ìéáLa Bðéà Y äâøãîì äâøãnî íúãéøéå¦¦¨¨¦©§¥¨§©§¥¨¥¦§¦¨
,íéðBéìòä,אלקות גילוי ישנו בהם –íäìå ìéàBä– ¨¤§¦¦§¨¤

הדבר מהווה העליונים Cøaúé,לעולמות åéðt øBàî äãéøé§¦¨¥¨¨¦§¨¥
בהתגלות  האלקות אין העלם, מלשון "עולם", בהיותם שכן, –

לגבי  ירידה זו והרי לבושים, אלו אי ידי על אלא בהם, גמורה

אלקות  היתה שאז אלה, עולמות בריאת לפני שהיה מה

בגילוי  היא שהתכלית לומר אפשר אי ולכן – גמורה בהתגלות

העלם  הוא זה שגילוי מאחר העליונים, שבעולמות האלקות

האור  בגילוי הרי היא והתכלית קודם, שהיה מה לגבי וירידה

האור, ובירידת בהעלם äfäולא íìBò àeä úéìëzä àlà¤¨©©§¦¨©¤
,ïBzçzä שהאור במגמה, נבראו העליונים העולמות וכל – ©©§

עד  ממנה, לתחתונה עליונה ממדריגה בהשתלשלות ירד האלקי

ודוקא  – הזה עולם – והעלם חושך של עולם להיווצרות

מפני‰Ê‰העולם התכלית, Cøaúé,הוא BðBöøa äìò CkL¤¨¨¨¦§¦§¨¥
-àøèñ àéôkúà ãk ,Cøaúé åéðôì çeø úçð úBéäì¦§©©©§¨¨¦§¨¥©¦§©§¨¦§¨

àøçà,לקדושה ונכנעת נכפפת כשהסטראֿאחרא –Ctäúàå ¨¢¨§¦§©¥
,àøBäðì àëBLç,קדושה של לאור נהפך הקליפות וחושך – £¨¦§¨

CLçä íB÷îa àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä øBà øéàiL¤¨¦¥¨¦§©Ÿ¤
øúéå úàN øúéa ,Blk äfä íìBò ìk ìL àøçà-àøèqäå§©¦§¨¨¢¨¤¨¨©¤ª§¤¤§¥§¤¤

æò,חוזק וביתר עליונות ביתר –,CLçä ïî øBà ïBøúéå– ¨§¦§¦©Ÿ¤
באור. נוספת מעלה מזה באה לאור, נהפך עצמו כשהחושך

תוקף, ביתר הזה בעולם מאיר האור ¨¨¤¥Búøàäîכלומר:

íéøîà éèå÷éì
'÷ðä íéëàìî 'éôàù ì"æø 'éôãëå éçå íãàä éðàøé àì éë
úåîìåòä úåìùìúùä ïéðò åäæå 'åë ïéàåø ïéà úåéç
íéøéúñîä 'éùåáìä éåáéø é"ò 'âøãîì äâøãîî íúãéøéå
éîùâä æä"åò àøáðù ãò 'úé åðîîù úåéçäå øåàä
ïåúçú ïéàù äâøãîá ïåúçúä àåäå ùîî éøîåçäå
ìôåëîå ìåôë êùçå 'úé åøåà øúñä ïéðòá åðîî äèîì
éðà 'îåì ùîî 'ä ãâð ïäù à"ñå úåôéì÷ àìî àåäù ãò
íúãéøéå 'åîìåòä 'åìùìúùä úéìëú äðäå .ãåò éñôàå
ìéàåä 'éðåéìòä úåîìåò ìéáùá åðéà äâøãîì äâøãîî
æä"åò àåä úéìëúä àìà 'úé åéðô øåàî äãéøé íäìå
åéðôì çåø úçð úåéäì 'úé åðåöøá äìò êëù ïåúçúä
øéàéù àøåäðì àëåùç êôäúàå à"ñ àéôëúà ãë 'úé
ìë ìù à"ñäå êùçä íå÷îá ä"á óåñ ïéà 'ä øåà
êùçä ïî øåà ïåøúéå æò øúéå úàù øúéá åìåë æä"åò

כ.2. לג, נשא.3.שמות פ' סוף רבה במדבר בהעלותך. פ' סוף ספרי
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ääâä
óìàá åø÷éò øëù úìá÷å)
äøåú éèå÷ìá ù"îë éòéáùä

:(ì"æ é"øàäî

,íéðBéìò úBîìBòa בעולמות האלקי האור הארת מאשר – §¨¤§¦
íéðt,,4העליונים  øzñäå íéLeáì éãé-ìò íL øéànL¤¥¦¨©§¥§¦§¤§¥¨¦

לבושים, ידי על היא ההארה העליונים בעולמות שגם –

מסתתרת, האור íéîéìòîeשפנימיות íéøézñnä– ©©§¦¦©§¦¦
פנים  והסתר הלבושים

על  ומסתירים מעלימים

-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
eìèaé àlL àeä– ¤Ÿ¦¨§

–úeàéöna.העולמות, ¦§¦
היה  האור אם שכן,

היו  לבושים, בלי מאיר

בטלים  העולמות

נמצא  במציאות.

אין  העליונים שבעולמות

כמו  מאיר איןֿסוף אור

הזה  בעולם ואילו שהוא;

שהוא  כמו האור יאיר

באמצעות  לבושים בלי

הסטראֿאחרא, הכנעת

טעון  הדבר ברם, כאמור.

שגם  מאחר הסברה:

הרוחניים  העולמות

אינם  יותר והעליונים

איפוא, כיצד, לבושים, ידי על רק האור את לקבל יכולים

זה  את – לבושים?! בלי הזה בעולם האור את לקבל יוכלו

הקב"ה  נתן כך שלשם הדברים, בהמשך הזקן רבנו מסביר

שהוא, כמו איןֿסוף אור את לקבל כוח הנותנת התורה, את

במציאות: בטלים להיות לא זאת ולכן,äæìåועם –ïúð §¨¤¨©
æò úàø÷pL ,äøBzä úà ìàøNéì àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¦§¨¥¤©¨¤¦§¥Ÿ

,çëå איןֿסוף אור גילוי את לקבל כוח הנותנת והיא – §Ÿ©
לבושים, ì"æøבלי øîàîëe5ïúBð àeä-Ceøa-LBãwäL §©£©©©¤©¨¨¥

,àáì ãéúòì íøëN ìa÷ì íé÷écva çk,מה ולשם – Ÿ©©©¦¦§©¥§¨¨¤¨¦¨Ÿ
כדי – זה? כוח של פעולתו úeàéönaומהו eìèaúé àlL¤Ÿ¦§¨§¦§¦

,Leáì íeL éìa ãéúòì äìâpä ,'ä øBàa Lnî©¨§©¦§¤¤¨¦§¦§
:áéúëãk שכתוב כמו –6:ðké àìå"éøBî ãBò óE §¦§¦§Ÿ¦¨¥¤

ðëa Enî äqkúé àlL ,Leøt],[Leáìe ó שהקב"ה – ¥¤Ÿ¦§©¤¦§§¨¨§
כוונת  את המפרש פירוש ישנו שכן, עוד. "יתכסה" לא

באמצע  הזקן רבנו מפסיק ולכן גשמים, איֿעצירת על הפסוק

עצמו  את יכסה לא שהקב"ה רש"י, כפירוש ומפרשו הפסוק

הפסוק: בסיום ממשיך הוא מכן ולאחר – ובלבוש בכנף

éðéò eéäåéøBî úà úBàø E,"E;הקב"ה את –áéúëe7: §¨¥¤Ÿ¤¤§¦
,"'Bâå eàøé ïéòa ïéò ék" העין את תראה שלמטה העין – ¦©¦§©¦¦§§

יראו  כלומר: שלמעלה,

של  ההתגלות את בפועל

הוי'; "áéúëe8àìאור : §¦Ÿ
LîMä ãBò Cl äéäé¦§¤¨©¤¤
'ä ék ,'Bâå íîBé øBàì§¨§¦
íìBò øBàì Cl äéäé¦§¤¨§¨

."'Bâå'ה אור את – §
בלי  לעתידֿלבוא שיאיר

לקבל  יוכלו לבוש, שום

שלומדים  התורה ידי על

מסיים  הזקן ורבנו עתה.

קודם: שאמר מה את

העולמות  כל שתכלית

במקום  הזה, העולם היא

דוקא. והקליפות החושך

ידי נשברת Â·Ú„‰שעל

והחושך  הסטראֿאחרא

ועלֿידיֿזה  לאור. נהפך

אור  הזה, בעולם יאיר

כזה  אור גילוי ברם, העליונים. בעולמות מאשר בהרבה גדול

האור  כעת ואילו לעתידֿלבוא, רק הרי יאיר הזה, בעולם

המשיח  שימות להלן, הזקן רבנו אומר כך על – בהעלם הוא

של  והשלימות התכלית כל אכן, הוא, המתים תחיית וזמן

הזה: העולם èøôáeבריאת ,çéLnä úBîiL ,òãBðå§©¤§©¨¦©¦§¨
íìBò úàéøa úeîìLe úéìëz íä ,íéúnä eéçiLk§¤¦§©¥¦¥©§¦§¥§¦©¨

.Búlçzî àøáð CëlL ,äfä המשיח בימות כמו שיהיה – ©¤¤§¨¦§¨¦§¦¨
המתים. ותחיית

øëN úìa÷å) ääâä הזה,* שבעולם העבודה עבור –Bøwò §©¨©¨¨¦¨
,éòéáMä óìàa המתים ותחיית המשיח ימות לכאורה שכן, – ¨¤¤©§¦¦

של הזמן ˘Î¯הם ˙Ï·˜כך הוא כשהעולם הזמן ולא מצד ,

השכר  קבלת שעיקר הזקן, רבנו מעיר לכן – בריאתו תכלית

התכלית  בעולם בעיקר נוצרת אז ועד השביעי, באלף הוא

בריאתו, של äøBz'והשלימות éèewì'a áeúkL Bîk§¤¨§¦¥¨
:(ì"æ é"øàäî¥¨£¦©

íéøîà éèå÷éì
íéùåáì é"ò íù øéàîù íéðåéìò úåîìåòá åúøàäî
àìù ä"á ñ"à øåà íéîéìòîå íéøéúñîä íéðô øúñäå

.úåàéöîá åìèáéúà ìàøùéì ä"á÷ä ïúð äæìå
çë ïúåð ä"á÷äù ì"æøàîëå çëå æåò 'ø÷ðù äøåúä
åìèáúé àìù àáì ãéúòì íøëù ìá÷ì íé÷éãöá
ùåáì íåù éìá ãéúòì äìâðä 'ä øåàá ùîî úåàéöîá

ðëé àìå áéúëãëêîî äñëúé àìù 'éô] êéøåî ãåò ó
ðëáéë áéúëå êéøåî úà úåàåø êéðéò åéäå [ùåáìå ó

øåàì ùîùä ãåò êì äéäé àì áéúëå 'åâå åàøé ïéòá ïéò
úåîéù òãåðå .'åâå íìåò øåàì êì äéäé 'ä éë 'åâå íîåé
úåîéìùå úéìëú íä íéúîä åéçéùë èøôáå çéùîä
*åúìéçúî àøáð êëìù äæä íìåò úåàéøá

íéîìåòì äéä øáë íâå
äøåú ïúî úòùá äæ ïéòî
úòãì úàøä äúà 'éúëãë
ïéà íéäìàä àåä 'ä éë

.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ממנו קטן דבר בשביל ורק אך ונעלה גדול דבר לברוא דאין הידועה: קשיא בזה לתרץ הכוונה "אולי
העבודה,Ó·‡¯ולזה (ע"י בהערתו „¯˜דעוה"ז מעיר שליט"א אדמו"ר כ"ק כו'". שאת ביתר נעשה היא) אפשרית קליפות מלא בעולם

יתברך  ברצונו "עלה שכך מפני ה"תכלית". הוא הזה (שהעולם בסיום מסתפק שאינו הזקן, רבנו של לשונו מאריכות הנראה כפי זו,
הזה העולם של החושך במקום יאיר ברוךֿהוא איןֿסוף שאור מוסיף, הזקן ורבנו אתכפיא...") כד רוח נחת לו ÈÂ˙¯להיות ˙‡˘ ¯˙È·

ÌÈÂÈÏÚ ˙ÂÓÏÂÚ· Â˙¯‡‰Ó ÊÚ לומר יכולים כיצד הידועה: הקושיא את לתרץ הזקן רבנו שכוונת שליט"א, אדמו"ר כ"ק כך על אומר –
איןֿסוף  אור מאיר בו הזה העולם של התכלית בשביל הם ברוךֿהוא, איןֿסוף אור הרבה כך כל מאיר בהם העליונים, שהעולמות
של  העבודה ידי (על הזה שהעולם הזקן, רבנו מסביר לכן קטן"? דבר בשביל גדול "דבר בוראים לא הרי, בהעלם? ברוךֿהוא,

ש  כזו, במדה יתעלה קליפות) המלא הזה בעולם רק האפשרית מאשר ·Â"אתהפכא", עז ויתר שאת ביתר ברוךֿהוא איןֿסוף אור יאיר
כו'. העליונים ב.5.בעולמות ק, כ.6.סנהדרין ל, ח.יש 7.ישעי' נב, יט.8.עי' ס, ישעי'

יום שלישי
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אדר  כ"ב רביעי יום — לו פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âאדר כ"ב רביעי âיום
מו, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור éä'...מורה øáë íâå,92 עמ' åâå'.עד êöøà

ääâä
óìàá åø÷éò øëù úìá÷å)
äøåú éèå÷ìá ù"îë éòéáùä

:(ì"æ é"øàäî

íâåאלא לעתיד, יהיה שזה בלבד זו לא –äéä øák §©§¨¨¨
,äæ ïéòî íéîìBòì ותחיית המשיח ימות גילויי מעין – §¨¦¥¥¤

היה כבר áéúëãk:המתים, ,äøBz ïzî úòLa כמו – ¦§©©©¨§¦§¦
ïéà:9שכתוב  íéäìàä àeä 'ä ék úòãì úàøä äzà"©¨¨§¥¨¨©©¦¨¡Ÿ¦¥

Y "Bcálî ãBò¦§©
äiàøa ,Lnî "úàøä"¨§¥¨©¨¦§¦¨

,úéiLeç,כי – ¦¦
– "הראת" כשאומרים

הרי  עצמך, את הראת

וזוהי  אותו, שראו הכוונה

מוחשית, ראיה

:áéúëãk כמו – §¦§¦
íòä:10שכתוב  ìëå"§¨¨¨

Y "úBìBwä úà íéàBø¦¤©
,"òîLpä úà íéàBø"¦¤©¦§¨
מתן  גילויי כל את –

הם – שקלטו ¯‡Âתורה
ì"æøממש; eLøôe11: ¥§©©

çøæîì íéìkzñî¦§©§¦§¦§¨
øeacä úà ïéòîBLå§§¦¤©¦

,'eë éëðà àöBé'ה – ¥¨Ÿ¦
òaøàìאלקיך, ïëå§¥§©§©

äìòîìe úBçeø§©§¨
,ähîìe צד מכל – §©¨

נשמע  הסתכלו שאליו

ה' "אנכי הדבור משם

©¥§¦§Løôãëåאלקיך".
'íéðewz'a וכמו – ©¦¦

זוהר": ב"תיקוני שמפרש

ìéìî àìc øúà úéìc§¥£©§¨¨¦
.'eë ïBänò dépî– ¦¥¦§

אתם. – הקב"ה – דיבר לא ממנו מקום כך eðéäå,שאין – §©§
הדבר, úBøacä,היה úøNòa Cøaúé BðBöø éelb éðtî¦§¥¦§¦§¨¥©£¤¤©¦§

àéäL ,äøBzä úeììk ïäLהיא התורה, –BðBöø úéîéðt ¤¥§¨©¨¤¦§¦¦§
,ììk íéðt øzñä íL ïéàå ,Búîëçå Cøaúé ומשום – ¦§¨¥§¨§¨§¥¨¤§¥¨¦§¨

העולם. בכל אלקות התגלות היתה øîàpLכך Bîk12ék" : §¤¤¡©¦
éðt øBàá."íéiç úøBz eðì zúð E באה שתורה הרי – §¨¤¨©¨¨©©¦

אלקות. של הפנימי האור – פניך" מפני ïëìåמ"אור – §¨¥
אלקות, התגלות תורה,eéäשהיתה מתן בשעת ישראל בני – ¨

ì"æø øîàîk ,Lnî úeàéöna íéìèa13øeac ìk ìòL §¥¦¦§¦©¨§©£©©©¤©¨¦

,'eë ïúîLð äçøt,במציאות ונתבטלו נפשם כלתה – ¨§¨¦§¨¨
ïäì àeä-Ceøa-LBãwä døéæçäL àlà,הנשמה את – ¤¨¤¤¡¦¨©¨¨¨¤

äøBz ìè àeäå ,íéúnä úà Ba úBéçäì ãéúòL ìèa§©¤¨¦§©£¤©¥¦§©¨
"טל", ובחינת "מטר" בחינת ישנן בתורה שכן, –àø÷pL¤¦§¨

,"æò" והכוח החוזק – Ÿ
ההתגלות  לקבלת

להתבטל  ושלא האלקית

שנזכר  כפי במציאות,

לצדיקים  בקשר לעיל

©£©§øîàîkלעתידֿלבוא.
ì"æø14÷ñBòä ìk" : ©©¨¨¥

äøBz ìè Y äøBza©¨©¨
."'eë eäiçî,הרי – §©¥

בא  להחיות, שהכוח

שבתורה. "טל" מבחינת

החזיר  טל ובאותו

הנשמות  את הקב"ה

מתן  בשעת לישראל

של  ענינה בלי – תורה

שלא  – המתים תחיית

לנוכח  במציאות יתבטלו

האלקי  האור גילוי

של  באופן אז שהתגלה

המשיח  ימות מעין

©ø÷ולעתידֿלבוא.
Ck-øçàL מתן אחרי – ¤©©¨

àèçäתורה, íøb– ¨©©¥§
ישראל, שחטאו

,íìBòäå íä eîMbúðå§¦§©§¥§¨¨
,ïéîiä õ÷ úò ãò– ©¥¥©¨¦

של  "ימינו" כשיתגלה

eìëeéåהקב"ה, ,íìBòäå óebä úeiîLb Ckcæé æàL¤¨¦§©¥©§¦©§¨¨§§
äøBzä éãé-ìò ìàøNéì øéàiL ,'ä øBà éelb ìa÷ì§©¥¦¤¨¦§¦§¨¥©§¥©¨

."æò" úàø÷pL.ההתגלות את לקבל כוח הנותנת והיא – ¤¦§¥Ÿ
,ïk íb úBnàä CLç débé Y ìàøNéì äøàää ïBøúiîe¦¦§©¤¨¨§¦§¨¥©¦©Ÿ¤¨ª©¥

:áéúëãk שכתוב כמו –15:,"'Bâå CøBàì íéBb eëìäå"– §¦§¦§¨§¦§¥§
ישראל; ישראל::áéúëe16של לבני יאמרו העולם אומות – §¦

áéúëe ,"'ä øBàa äëìðå eëì á÷òé úéa"17äìâðå" : ¥©£Ÿ§§¥§¨§§¦§¦§¨
,"'Bâå åcçé øNa ìë eàøå ,'ä ãBák–ÏÎ"– בשר" §§¨¨¨¨©§¨§

ÏÎ;העולם אומות של גם áéúëe18úø÷ðaאדם, àBáì" : §¦¨§¦§©

íéøîà éèå÷éì
íéîìåòì äéä øáë íâå
äøåú ïúî úòùá äæ ïéòî
úòãì úàøä äúà 'éúëãë
ïéà íéäìàä àåä 'ä éë

ìëå áéúëãë úééùåç äéàøá ùîî úàøä åãáìî ãåò
ì"æø 'éôå òîùðä úà íéàåø úåìå÷ä úà íéàåø íòä
.'åë éëðà àöåé øåáãä úà ïéòîåùå çøæîì íéìëúñî
íéðå÷éúá 'éôãëå äèîìå äìòîìå úåçåø òáøàì ïëå
éåìéâ éðôî åðééäå 'åë ïåäîò äéðéî ìéìî àìã øúà úéìã
àéäù äøåúä úåììë ïäù úåøáãä úøùòá 'úé åðåöø
ììë íéðô øúñä íù ïéàå åúîëçå 'úé åðåöø úéîéðô
åéä ïëìå íééç úøåú åðì úúð êéðô øåàá éë ù"îë
øåáéã ìë ìòù ì"æøàîë ùîî úåàéöîá íéìèá
ìèá ïäì ä"á÷ä äøéæçäù àìà 'åë ïúîùð äçøô
àø÷ðù äøåú ìè àåäå íéúîä úà åá úåéçäì ãéúòù
'åë åäééçî äøåú ìè äøåúá ÷ñåòä ìë ì"æøàîë æåò
úò ãò íìåòäå íä åîùâúðå àèçä íøâ ë"çàù ÷ø
ìá÷ì åìëåéå íìåòäå óåâä úåéîùâ êëãæé æàù ïéîéä õ÷
æåò 'ø÷ðù äøåúä é"ò ìàøùéì øéàéù 'ä øåà éåìéâ
ïë íâ úåîåàä êùç äéâé ìàøùéì äøàää ïåøúéîå
åëì á÷òé úéá áéúëå 'åâå êøåàì íéåâ åëìäå áéúëãë
øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå áéúëå 'ä øåàá äëìðå
'éòìñä éôéòñáå íéøåöä úø÷ðá àåáì áéúëå 'åâå åéãçé

לה.9. ד, הפסוק.10.דברים על ברש"י) (מובא במכילתא טו; כ, ט.11.שמות ה, רבה שמות עשרה.12.ראה שמונה בתפילת
ב.13. פח, ב.14.שבת קיא, שבת ג.15.ראה ס, ה.16.ישעי' ב, ה.17.שם, מ, כא.18.שם, ב, שם,

יום רביעי
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פח אדר פח כ"ג חמישי יום — לז פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

$
âאדר כ"ג חמישי âיום

,92 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äðäå...מורה .æì ÷øô,מז עמ' äìôúä.עד
פרק לז 

BðBàb øãäå 'ä ãçt éðtî íéòìqä étòñáe íéøevä©¦¦§¦¥©§¨¦¦§¥©©©£©§
,"'Bâå פחד ברוב חדורים אז שיהיו האומות, על מוסב זה – §

ישראל  בני על שכן, –

מיוחדים  אז שיהיו

הקב"ה, עם ומאוחדים

שהם  לומר מתאים לא

בצורים  להתחבא ימהרו

íéøîBàLוכו'. Bîëe19: §¤§¦

Eöøà ìáú éáLBé ìk ìò Efò ïBàb øãäa òôBäå"§©©£©§ª¤©¨§¥¥¥©§¤
:"'Bâå–ÏÎ התגלות אז שתהיה הרי, העולם. אומות גם – §

בשאר  גם בעולם אלקות

מתבטאת  בכך העמים.

העולם  ושלימות תכלית

יהיה  שהעולם כפי הזה,

ותחי  המשיח ית בימות

המתים.

.æì ÷øtמאמר שמשמעות  הזקן, רבנו הסביר הקודם בפרק  ¤¤
– היא בתחתונים", דירה  לו להיות הקב "ה "נתאוה ז"ל : חכמינו 

תחתוניותו ביותר. התחתון העולם  שהוא בעיקר , – העולםֿהזה

כל  בשאר מאשר  יותר  בו מוסתר האלקי  שהאור  בכך  מתבטאת

"חשך  בו  ושורר  העולמות ,

ו – ומכופל " רצה·Âכפול

נחת לו שתהיה הקב "ה

חושך  הפיכת ידי על  רוח,

שיאיר לאור , העולםֿהזה

אין ֿסוף אור  בעולםֿהזה

לבושים, שום בלי

מאשר יותר  ובהתגלות

זה דבר  העליונים. בעולמות

המשיח  בימות ימומש

תהיה שאז המתים , ותחיית

של  השלימות  תכלית 

נוצר הוא שכן , הזה. העולם

זו, בכוונה מלכתחילה

בגילוי אלקות בו שתאיר 

אלקות. יראו  העולם אומות שאפילו  עד מוחלט,

úiçúe çéLnä úBîé ìL äfä úeîìMä úéìëz ,äpäå§¦¥©§¦©§¥©¤¤§©¨¦©§¦©
äfä íìBòa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb àeäL ,íéúnä©¥¦¤¦¥¨¨¨©¤
.úeìbä CLî ïîæ ìk eðúãBáòå eðéNòîa éeìz Y éîLbä©©§¦¨§©£¥©£¨¥¨§©¤¤©¨
כאמור, באה, תורה, מתן בשעת שהיתה ההתגלות –

ואילו  מלמטה; עבודה עלֿידי שלא מלמעלה, בהתעוררות

ומעשינו  בעבודתינו תלויה לעתידֿלבוא, שתהיה ההתגלות

הגלות, äåönäבזמן àéä Y äåönä øëN íøBbä ék¦©¥§©©¦§¨¦©¦§¨
,dîöòa איןֿסוף אור התגלות הוא הרי המצוה שכר – §©§¨

המצוה  זה הרי זו, התגלות ויוצר המביא וה"גורם", ברוךֿהוא,

] ˘ËÈÏ"‡:עצמה. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ממון כדוגמת "דלא

הזורע  (שאין שדהו את וזורע שחורש לזה משלם השדה שבעל

שהמצוה  דידן בנידון מהֿשאיןֿכן כו') הממון את מייצר

שלה"]. השכר את dúiNòaעושה ék,המצוה של –éLîîC ¦©£¦¨¨©§¦
,ähîì äìòîlî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb íãàä̈¨¨¦¥¨¦§©§¨§©¨
úeiîLâa Laìúäì§¦§©¥§©§¦
äéäL øáãa ,äfä íìBò¨©¤§¨¨¤¨¨
úìLîî úçz älçz§¦¨©©¤§¤¤
ìa÷îe ,dâð útì÷§¦©Ÿ©§©¥

,äpnî dúeiç– ©¨¦¤¨
איןֿ אור גילוי שיומשך

בדבר  ברוךֿהוא סוף

דבר  כל שהרי הגשמי,

חיותו  מקבל מותר, גשמי

ונתון  נוגה מקליפת

שהוסבר  כפי לשליטתה,

הקודמים, ¥¤íäLבפרקים
íéøBähä íéøác ìk̈§¨¦©§¦
íäa úéNòpL íéøzîeª¨¦¤©£¥¨¤
:ïBâk ,úéiNòî äåönä©¦§¨©£¦¦§

] –:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,צומח מהחי, דוגמא "ומביא

äøBz,דומם":] øôñå äæeæîe ïélôzä óì÷ הרי הקלף – §©©§¦¦§¨§¥¤¨
של  למצוה הפיכתו ידי ועל נוגה, מקליפת חיותו מקבל

אור  גילוי קלף, באותו נמשך תורה, ספר או מזוזה, או תפילין,

בו  שהדבר הרי הכרחי – המצוה. ידי על הנמשך איןֿסוף

– ומותר טהור יהיה המצוה, eðéúBaøנעשה øîàîëe§©£©©¥
äëøáì-íðBøëæ1íéîL úëàìîì øLëä àì לדבר : – ¦§¨¦§¨¨Ÿª§©¦§¤¤¨©¦

מצוה, בו éôaשייעשה íéøzîe íéøBäè àlà,E של בפיו – ¤¨§¦ª¨¦§¦
לאכילה, äìøò,יהודי BðéàL âBøúà ïëå,הבאה בהגהה – §¥¤§¤¥¨§¨

הוא  אם מצוה, נעשה האתרוג אין מדוע הזקן, רבנו מסביר

ערלה: בשנות ìMîעדיין àéä äìøòäL) ääâä *L ¤¨¨§¨¦¦¨Ÿ

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïåàâ øãäá òôåäå ù"îëå 'åâå åðåàâ øãäå 'ä ãçô éðôî
:'åâå êöøà ìáú éáùåé ìë ìò êæåò

äðäå æì ÷øôúåîé ìù äæä úåîéìùä úéìëú
àåäù íéúîä úééçúå çéùîä
åðéùòîá éåìú éîùâä æä"åòá ä"á ñ"à øåà éåìéâ
äåöîä øëù íøåâä éë úåìâä êùî ïîæ ìë åðúãåáòå
éåìéâ íãàä êéùîî äúééùòá éë äîöòá äåöîä àéä
úåéîùâá ùáìúäì äèîì äìòîìî ä"á ñ"à øåà
ôéì÷ úìùîî úçú äìçú äéäù øáãá æ"äåòú

íéøåäèä íéøáã ìë íäù äðîî äúåéç ìá÷îå äâåð
óì÷ ïåâë úééùòî äåöîä íäá úéùòðù 'éøúåîå
øùëåä àì ì"æø øîàîëå äøåú øôñå äæåæîå ïéìéôúä
ïëå .êéôá íéøúåîå íéøåäè àìà íéîù úëàìîì

השנה.19. ראש של התפילה א.1.בנוסח קה, שבת ראה

יום חמישי
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ääâä
úåôéì÷ ùìùî àéä äìøòäù)
äéìò íäì ïéàù éøîâì úåàîèä
äåöî ìë ïëå ç"òá ù"îë íìåòì

:(å"ç äøéáòá äàáä

,íìBòì äiìò íäì ïéàL éøîâì úBàîhä úBtìw ערלה – §¦©§¥§©§¥¤¥¨¤£¦¨§¨
אותם  כל גם וכך לקדושה. פעם, אף להתעלות, יכולה איננה

אינם  הטמאות, הקליפות משלוש חיותם המקבלים דברים

מצוה, בהם כשעושים גם לקדושה, להתעלות §Bîkיכולים
,'íéiç õò'a áeúkL¤¨§¥©¦
äàaä äåöî ìk ïëå§¥¨¦§¨©¨¨

íBìLå-ñç äøáòa כי – ©£¥¨©§¨
מקבלת  הרי העבירה,

הקליפות  משלוש חיותה

אין  ולכן לגמרי, הטמאות

להתעלות  יכולה היא

¨úBòîeלקדושה):
,ìæb ïðéàL ä÷ãvä©§¨¨¤¥¨¨¥

,íäa àöBiëå דברים – §©¥¨¤
בהם  אחרים גשמיים

שלפני  מצוה, עושה

היו  בהם, המצוה עשיית

נוגה  קליפת ממשלת תחת

ועל  ממנה, חיותם וקיבלו

בהם, המצוה עשיית ידי

עם  הדברים מתאחדים

ברם, העליון. הרצון

הוא  בהם כשהדברים

דברים  הם מצוה, מקיים

וזה  וטהורים, מותרים

עבירה  ידי על שלא נעשה

ממשלת  תחת אז עד שהיו דברים, באותם המצוה פועלת –

ברוךֿהוא, איןֿסוף אור עם ולהתאחד להתעלות נוגה, קליפת

ה"תניא": Yובלשון BðBöøe 'ä úåöî íäa íi÷nL åLëòå§©§¨¤§©¥¨¤¦§©§
íäaL úeiçä éøä,האתרוג או התפילין, שבקלף החיות – £¥©©¤¨¤

הצדקה, דמי óBñ-ïéàאו øBàa ììëðå ìhaúîe äìBò¤¦§©¥§¦§¨§¥
,íäa Laìîä Cøaúé BðBöø àeäL ,àeä-Ceøa כפי – ¨¤§¦§¨¥©§ª¨¨¤

מלובש  הקב"ה של שרצונו הקודמים, בפרקים שלמדנו

מצוה; אותה יעשה שיהודי רוצה שהקב"ה ©©¥øçàîבמצוה,
.Cøaúé BøBà øézñäì ììk íéðt øzñä úðéça íL ïéàL¤¥¨§¦©¤§¥¨¦§¨§©§¦¦§¨¥
כאן  עד העליון. ברצון אלה דברים של החיות נכללת לכן –

המצוה, נעשית שבהם דברים אותם של החיות אודות למדנו

וכדומה. האתרוג, של החיות או התפילין, של הקלף כחיות

החיונית  הנפש לכוח בקשר גם הדבר שכך נלמד, להלן

ידי  ועל – נוגה מקליפת היא שגם הגוף, את המחיה הבהמית

זה  כוח גם נכלל מצוה, לקיום זו נפש בכוח ההשתמשות

העליון. הרצון שהיא המצוה úéðeiçäבקדושת Lôð çk ïëå§¥Ÿ©¤¤©¦¦
àeä Y äåönä íi÷îä íãàä óeb éøáàaL úéîäaä©¤¡¦¤§¤§¥¨¨¨©§©¥©¦§¨

,ätìwäî äìBòå ,Bæ äiNòa ïk-íâ Laìúî תחת – ¦§©¥©¥©£¦¨§¤¥©§¦¨
הבהמית  החיונית מהנפש כחלק אז, עד נתון היה ממשלתה

קליפה, של נפש BðBöøשהיא àéäL äåönä úMã÷a ììëðå§¦§¨¦§ª©©¦§¨¤¦§
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa ìèáe ,Cøaúé שכוח הרי, – ¦§¨¥¨¥§¥¨

ידי  על בקדושה מתעלה נוגה, שמקליפת הבהמית הנפש

מצוות  עשיית ידי על דוקא שלאו יוסבר, עתה מצוה. עשיית

˙ÂÈ˘ÚÓ מצוות גם אלא בקדושה, החיונית הנפש כוח נכלל

אותן  שמקיימים מצוות – ותפילה קריאתֿשמע תורה, כלימוד

בכוח  ולא בלבד, בדיבור

בקיומן  גם – המעשה

Ô‰Ï˘ בכוח משתמשים

ה  החיונית בהמית הנפש

ולכן  נוגה, שמקליפת

בקדושה. כוח אותו נכלל

ãeîìz úåöîa íâå§©§¦§©©§
òîL úàéø÷e äøBz¨§¦©§©

,ïäa àöBiëå älôúe– §¦¨§©¥¨¤
הנפש  כוח ידן על נכלל

באור  הבהמית החיונית

ברוךֿהוא, ©óàאיןֿסוף
úéîLb äiNòa ïðéàL¤¥¨©£¦¨©§¦

Lnî אלו שמצוות אף – ©¨
באמצעות  קויימו לא

ממשית, גשמית עשיה

útìw úìLîî úçzL¤©©¤§¤¤§¦©
dâð דיבור עלֿידי אלא – Ÿ©

àäבלבד. íB÷î-ìkî¦¨¨¨
ïì-àîé÷ מקובל הרי – ©§¨¨

åàìעלינו, øeäøä"c§¦§¨
,"éîc øeaãk– §¦¨¦

דיבור, כמו אינו (מחשבה) BúáBçש"הרהור" éãé àöBé Bðéàå§¥¥§¥¨
בדיבור, בהן להשתמש שיש מצוות באותן –àéöBiL ãò©¤¦

,åéúôNa,דיבור יהיה – מצוות שבאותן ההכרח שמן – ¦§¨¨
ïì-àîé÷å,עלינו ומקובל –åéúôN úîé÷ò"c בשעת – §©§¨¨©£¦©§¨¨

המלים, הוא,éåäאמירת –,"äNòî שייך כזה מעשה גם – £¥©£¤
כשם  נוגה, קליפת ממשלת שתחת הבהמית החיונית לנפש

– לעיל כאמור ממש, גשמי במעשה ‡„ÂÓ"¯שהדבר ˜"Î
‡"ËÈÏ˘.íéúôNa àháì úéäìàä Lôpì øLôà éà ék¦¦¤§¨©¤¤¨¡Ÿ¦§©¥¦§¨©¦
ìå äôe,íéiîLbä íépLå ïBL דרכם הפה" "מוצאות שהם – ¤§¨§¦©¦©©§¦¦

שבעלֿ בשפה האותיות סוגי כל בגשמיות, ביטוי לידי  באים

úLaìnäפה, úéîäaä úéðeiçä Lôð éãé-ìò íà-ék¦¦©§¥¤¤©¦¦©¤¡¦©§ª¤¤
,Lnî óebä éøáàa לעשיית בקשר ל"ה בפרק שלמדנו כפי – §¤§¥©©¨

ואילו  רוחנית כולה היא האלקית והנפש שהיות במעשה, מצוה

לפעול  האלקית לנפש האפשרות אין – גשמי הוא הגוף

באמצעות  רק מצוה, של גשמית לעשיה הגוף את  ולעורר

הח  הנפש הנפש בין ה"ממוצע" והיא הגוף, את המחיה יונית

את  המביאה היא היא החיונית הנפש – הגשמי לגוף האלקית

לדיבור: ביחס גם הדבר וכך בגוף. האלקית הנפש פעולת

אברי  הפעלת ידי על בא ותפילה בתורה שהדיבור מכיוון

לבצע  יכולה האלקית הנפש שאין נמצא – הגשמיים הדיבור

– החיונית הנפש עלֿידי אלא çëaזאת øaãnM äî ìëå§¨©¤§©¥§Ÿ©

íéøîà éèå÷éì
*äìøò åðéàù âåøúà
ìæâ ïðéàù ä÷ãöä úåòîå
åéùëòå íäá àöåéëå
'ä úåöî íäá íéé÷îù
íäáù úåéçä éøä åðåöøå
øåàá ììëðå ìèáúîå äìåò

ïéàù øçàî íäá ùáåìîä 'úé åðåöø àåäù ä"á ñ"à
çë ïëå 'úé åøåà øéúñäì ììë íéðô øúñä 'éçá íù
íéé÷îä íãàä óåâ éøáàáù úéîäáä úéðåéçä ùôð
äôéì÷äî äìåòå åæ äéùòá ë"â ùáìúî àåä äåöîä
øåàá ìèáå 'úé åðåöø àéäù äåöîä úùåã÷á ììëðå
àöåéëå äìôúå ù"÷å äøåú ãåîìú úåöîá íâå ä"á ñ"à
úìùîî úçúù ùîî úéîùâ äéùòá ïðéàù óà ïäá
éîã øåáãë åàì øåäøäã ïì àîéé÷ àä î"î äâåð úôéì÷
ïì àîéé÷å åéúôùá àéöåéù ãò åúáåç éãé àöåé åðéàå
úéäìàä ùôðì øùôà éà éë äùòî éåä åéúôù úîé÷òã
íà éë íééîùâä íééðéùå ïåùìå äôå íééúôùá àèáì
óåâä éøáàá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð é"ò
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$
âאדר כ"ד שישי âיום

מז, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור úøçà...מורה ãåòå úàæ,94 עמ' úåáàä.עד åîë

øúBé ìBãb התורה בדיבורי כוח יותר משקיע שהוא ככל – ¨¥
Lôpîוהתפילה, úBçk øúBé Léaìîe ñéðëî àeä©§¦©§¦¥Ÿ¦¤¤

.elà íéøeaãa úéðeiçä כוחות בקדושה מנוצלים וממילא – ©¦¦§¦¦¥
נוגה. מקליפת חיותם את המקבלים יותר øîàLרבים eäæå§¤¤¨©

áeúkä2éúBîöò ìk" : ©¨¨©§©
."'Bâå äðøîàz מי ה' – Ÿ©§¨§

תיבות  כלומר: – כמוך"

צריכות  והתפילה התורה

"כל  של באופן להיאמר

תאמרנה", עצמותי

יותר  רב כח בהן להשקיע

הגוף. של האפשר ככל

eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ3íà" : ¦§¨¦§¨¨¦

התורה, –äëeøò– £¨
ç"îøחדורה, ìëa§¨§©

,úønzLî Y íéøáà,תורה הלומד האדם של בזכרונו – ¥¨¦¦§©¤¤
,"úønzLî dðéà Y åàì íàå,להישכח ועלולה –ék §¦©¥¨¦§©¤¤¦

äçëMä,תורה עניני של –àéä,מקורה –óebä útìwî ©¦§¨¦¦§¦©©
úììëpä dâð útìwî ïäL ,úéîäaä úéðeiçä Lôðå§¤¤©¦¦©¤¡¦¤¥¦§¦©Ÿ©©¦§¤¤

,äMã÷a íéîòôì,בקדושה נכללת נוגה כשקליפת ואז, – ¦§¨¦©§ª¨
לשכחה; סיבה כל ïçkאין LéznLk eðéäå הגוף של – §©§§¤©¦Ÿ¨

החיונית, Bàוהנפש äøBzä úMã÷a ïçk ìk ñéðëîe©§¦¨Ÿ¨¦§ª©©¨
:älôzä"אברים רמ"ח בכל "ערוכה של המשמעות זוהי – ©§¦¨

אז  – אבריו, רמ"ח כל את חודרת שהיא באופן לומד הוא –

את  הסיר בכך כי בזכרונו, נשמרת היא "משתמרת", היא

לשכחה. המביאה הסיבה

שמקליפת  הבהמית – החיונית הנפש כוח כיצד למדנו, כאן עד

נכלל  – ותפילה תורה של מצוות ידו על כשמקיימים נוגה,

נכלל  עצמו החיונית הנפש כוח רק שלא נלמד, להלן בקדושה.

ניזונית  שמהם המאכלים כל גם אלא מצוה; ידי על בקדושה

תחת  היו אלה מאכלים גם – מהם חיותה ומקבלת החיונית הנפש

כשהנפש  הרי – ממנה חיותם וקיבלו נוגה קליפת ממשלת

מצוה  מקיימת החיונית

שקיבלה  הכוח באמצעות

אז  נכללת אלה, ממאכלים

החיות  גם המצוה בקדושת

גם  בכך מאכלים. אותם של

איך  הזקן, רבנו יסביר

העולם  כל של שהחיות

עתה  השייכת הזה,

תיהפך  נוגה, לקליפת

על  לעתידֿלבוא: לקדושה

תקיים  נשמה שכל ידי

להישמר  – מצוות תרי"ג

שס"ה  כנגד שהן לאֿתעשה, מצוות (365) שס"ה על מלעבור

הוא  באדם הדם גידי של שתפקידם וכשם האדם, גידי (365)

גם  כך – אליו שייך הוא שאין למקום יזרום לא שהדם לשמור

לא  קדושה) (של שהחיות הלאֿתעשה מצוות שס"ה שומרות

רמ"ח  תקיים נשמה שכל ידי ועל מתאים; שאינו למקום תימשך

שכשם  האדם, אברי (248) רמ"ח כנגד שהן העשה, מצוות (248)

מן  חיות ממשיך והוא הנפש של מסוים לכוח כלי הוא אבר שכל

התגלות  ומביאה העליון לרצון כלי היא מצוה כל כך הנפש,

תשאבנה  לא שהקליפות ישמרו ישראל נשמות וכשכל אלקות.

כלל  של החיונית הנפש את לקדושה ויעלו מהקדושה חיות

של  הכללית החיות את גם בכך יעלו זה עם שיחד הרי – ישראל

גילוי  ישרור ובעולם בעולם, חלקה את נשמה כל – הזה העולם

ממש. בפועל אלקות

úàæ תורה ולימוד מצוות קיום ידי שעל המעלה, מלבד – Ÿ
הנפש  של הכוח מתעלה

בקדושה, §ãBòåהחיונית
,úøçà מעלה בכך יש – ©¤¤
Lôðנוספת: çkL¤Ÿ©¤¤

úLaìúnä úéðeiçä©¦¦©¦§©¤¤
øeacä úBiúBàa§¦©¦
Bà äøBz ãeîìúa§©§¨
Bà ,ïäa àöBiëå älôz§¦¨§©¥¨¤
בקיום  המתלבש הכוח –

Búeiçå Bìecb ìk éøä Y úBiNòî úBöî התפתחותו – ¦§©£¦£¥¨¦§©
באים, זה כוח של וקיומו

àeäL ,ícäî,הדם – ¥©¨¤
ïäL ,Lnî dâð útìwî¦§¦©Ÿ©©¨¤¥
ïé÷Lîe ïéìëà ìk̈¢¨¦©§¦
eNòðå äúLå ìëàL¤¨©§¨¨§©£

eéäL ,íc,כן לפני – ¨¤¨
,dzìLîî úçz של – ©©¤§©§¨

נוגה, §¨§e÷ðéåקליפת
,äpnî íúeiç– ©¨¦¤¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ñéðëî àåä øúåé ìåãâ çëá øáãîù äî ìëå ùîî
ù"æå åìà íéøåáéãá úéðåéçä ùôðî úåçë øúåé ùéáìîå
äëåøò íà ì"æø ù"æå 'åâå äðøîàú éúåîöò ìë áåúëä
úøîúùî äðéà åàì íàå úøîúùî íéøáéà ç"îø ìëá
úéîäáä úéðåéçä ùôðå óåâä úôéì÷î àéä äçëùä éë
åðééäå äùåã÷á íéîòôì úììëðä äâåð úôéì÷î ïäù
åà äøåúä úùåã÷á ïçë ìë ñéðëîå ïçë ùéúîùë

:äìôúä

úàæúùáìúîä úéðåéçä ùôð çëù úøçà ãåòå
ïäá àöåéëå äìôú åà ú"úá øåáãä úåéúåàá

ìë éøä úåéùòî úåöî åààåäù íãäî åúåéçå åìåãéâ
ìëàù ïé÷ùîå ïéìëåà ìë ïäù ùîî äâåð úôéì÷î
íúåéç å÷ðéå äúìùîî úçú åéäù íã åùòðå äúùå

י.2. לה, א.3.תהלים נד, עירובין

יום שישי
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נוגה, או äzòåמקליפה תפילתו תורה, לימודו בשעת – §©¨
מעשית, מצוה נוגה,àéäעשייתו קליפת –òøî úëtäúî ¦¦§©¤¤¥©

ìãbä úéðeiçä Lôð çk éãé-ìò ,äMãwa úììëðå áBèì§§¦§¤¤©§ª¨©§¥Ÿ©¤¤©¦¦©¨¥
LaìúðL ,äpnî,מתלבש זה שכוח העובדה באמצעות – ¦¤¨¤¦§©¥

elà úBiúBàa של – §¦¥
ותפילה, Bàתורה

,Bæ äiNòa אותה של – ©£¦¨
ïäמצוה, ïä øLà– £¤¥¥

ותפילה  התורה אותיות

המצוה, ¦¦§úeiîéðtומעשה
íeL éìa ,Cøaúé BðBöø§¦§¨¥§¦
ïúeiçå ,íéðt øzñä¤§¥¨¦§©¨
-ïéà øBàa ïk-íb ììëð¦§¨©¥§¥
àeäL àeä-Ceøa óBñ¨¤
ïúeiçáe ,Cøaúé BðBöø§¦§¨¥§©¨
çk ïk-íb äìBòå ììëð¦§¨§¤©¥Ÿ©

.úéðeiçä Lôð הנה – ¤¤©¦¦
לקדושה  עולה עלֿידיֿזה

הדברים  כל של החיות גם

ידם  ושעל ושתה, שאכל

את  לקיים הכוח את קיבל

את  ללמוד או המצוה

¤¥§©§äæ-éãé-ìòåהתורה,
úeììk ïk-íb äìòz©£¤©¥§¨

àéäL ,dâð útì÷– §¦©Ÿ©¤¦
נוגה, éøîçäå.קליפת éîLbä äfä íìBò ìL úeiçä úeììk§¨©©¤¨©¤©©§¦§©¨§¦

כ  נכללת ומתי בקדושה?– – הגשמי הזה העולם של החיות ל

úéäìàä Lôðå äîLpä ìk øLàk4,ìàøNé ìëaL ©£¤¨©§¨¨§¤¤¨¡Ÿ¦¤§¨¦§¨¥
ì úeèøôa ú÷lçúnä,àBaø íéML הוא אלף מאות שש – ©¦§©¤¤¦§¨§¦¦¦

מספר  שמעל הנשמות ישראל. כלל נשמות של הכללי המספר

וכאשר  כדלקמן, – האלף מאות משש וניצוצות פרטים הן זה,

הנשמות רבוא", "ששים אלף, מאות שש Lôðכל ìk íi÷z§©¥¨¤¤
äNòú-àì ä"ñL :äøBzä úBöî â"éøz ìk úéèøt– §¨¦¨©§©¦§©¨§¨Ÿ©£¤

כדי עליהן, לעבור שלא ìLלהישמר íéãéb ä"ñL ãéøôäì§©§¦§¨¦¦¤
úeiç eìa÷éå e÷ðéé àlL ,óebaL úéðeiçä Lôð íc©¤¤©¦¦¤©¤Ÿ¦§¦©§©

ìMî úçàî Bæ äøáòaïänL ,éøîâì úBàîhä úBtì÷ L ©£¥¨¥©©¦¨Ÿ§¦©§¥§©§¥¤¥¤
לגמרי, הטמאות הקליפות משלוש –-àì ä"ñù íéòtLð¦§¨¦Ÿ

àúéøBàc äNòú גם אלא שבתורה הלאֿתעשה רק ולא – ©£¤§©§¨
,ïðaøcî ïäL ïäéôðòå שגם ז' בפרק שלמדנו וכפי – §©§¥¤¤¥¦§©¨¨

שמדרבנן, אלה "ענפים"

משלוש  חיותם מקבלים

לגמרי. הטמאות קליפות

המקבלים  הדברים כל

משלוש  השפעתם

לגמרי, הטמאות הקליפות

להתעלות  יכולים אינם

עובר  וכשאדם לקדושה;

אלה, דברים על חלילה

של  הדם גיד אז מקבל

לו  שיש גיד (אותו האדם

עבירה) לאותה שייכות

משלוש  חיותו את

לגמרי, הטמאות הקליפות

Lôð ìëeú àì áeLå§Ÿ©¤¤
,'ä ìà úBìòì úéðeiçä©¦¦©£¤
úàîèa äàîèð íà¦¦§§¨§ª§©

ìMäúBtì÷ L ©¨Ÿ§¦
ïäì ïéàL ,úBàîhä©§¥¤¥¨¤
íà-ék íìBòì äiìò£¦¨§¨¦¦
,éøîâì äøáòäå ìeha¦§©£¨¨§©§¥
אפשרות  אין נוגה, לקליפת בניגוד הטמאות, הקליפות שלש –

לגמרי. לבטלן אלא לקדושה áeúkLלהעלותן Bîk5úàå" : §¤¨§¤
;"õøàä ïî øéáòà äàîhä çeø שהדברים ומאחר – ©©ª§¨©£¦¦¨¨¤

באפשרותם  אין לגמרי, הטמאות הקליפות משלוש הנשפעים

מצוות  משס"ה אחת על אדם יעבור ואם לקדושה, להתעלות

לקדושה להתעלות יכול לא – "ענפיהן" או ‡Â˙Âהלאֿתעשה
Ë¯Ù הנפ הרי של עבירה; באותה בו שהשתמש החיונית ש

על מלעבור הישמרותו שעלֿידי מצוות ÏÎמובן שס"ה

ש  מבטיח הוא להתעלות ÏÎהלאֿתעשה, תוכל החיונית נפשו

äNò-úBöîלקדושה, ç"îøe תקיים ה'עשה ' מצוות את – §©¦§£¥

íéøîà éèå÷éì
'ùåã÷á úììëðå áåèì òøî úëôäúî àéä äúòå äðîî
úåéúåàá ùáìúðù äðîî ìãâä úéðåéçä ùôð çë é"ò
éìá 'úé åðåöø úåéîéðô ïä ïä øùà åæ äéùòá åà åìà
àåäù ä"á ñ"à øåàá ë"â ììëð ïúåéçå íéðô øúñä íåù
úéðåéçä ùôð çë ë"â äìåòå ììëð ïúåéçáå 'úé åðåöø
úåììë àéäù äâåð úôéì÷ úåììë ë"â äìòú äæ é"òå
äîùðä ìë øùàë éøîåçäå éîùâä æä"åò ìù úåéçä
úåèøôá ú÷ìçúîä ìàøùé ìëáù úéäìàä ùôðå
úåöî â"éøú ìë úéèøô ùôð ìë íéé÷ú àåáø íéùùì
ùôð íã ìù íéãéâ ä"ñù ãéøôäì ú"ì ä"ñù äøåúä
åæ äøéáòá úåéç åìá÷éå å÷ðéé àìù óåâáù úéðåéçä
íéòôùð ïäîù éøîâì úåàîèä úåôéì÷ ùìùî úçàî
áåùå ïðáøãî ïäù ïäéôðòå 'úééøåàã äùòú àì ä"ñù
äàîèð íà 'ä ìà úåìòì úéðåéçä ùôð ìëåú àì
äéìò ïäì ïéàù úåàîèä úåôéì÷ ùìùä úàîåèá
çåø úàå ù"îë éøîâì äøáòäå ìåèéá à"ë íìåòì
êéùîäì äùò úåöî ç"îøå õøàä ïî øéáòà äàîåèä

.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וצ"ע ישנן, שבמחשבה מצות כמה שבתרי"ג מפני ואולי ע"ע, עסקינן החיונית בנפש רק הרי "צ"ע,
הענין, את מתחיל הזקן שרבנו כפי החיונית, הנפש אודות מדובר כאן שהרי שלמדנו מה על זו בהערתו עומד שליט"א אדמו"ר כ"ק
ושתיה  מאכילה הם החיונית) הנפש (של וחיותה שגידולה מעשיות, ומצוות התפילה הלימוד, באותיות המתלבש החיונית הנפש שכוח
הענין  את מסביר הזקן ורבנו – וכו' בקדושה – נוגה קליפת של החיות ונכללת נהפכת החיונית הנפש ידי ועל – נוגה מקליפת הבאים
מתאחדת  הזה) העולם של החיות גם (ובמילא החיונית שהנפש איך ועשה, לאֿתעשה המצוות, סוגי שני של בעבודה מפורט באופן
האלקית", ונפש הנשמה כל "כאשר בלשון הזקן רבנו כאן משתמש איפוא, מדוע, – ברוךֿהוא איןֿסוף ובאור יתברך ברצונו ידן על
מספר  ישנן המצוות תרי"ג שבין מפני הוא הטעם ש"אולי" שליט"א הרבי ומתרץ החיונית? הנפש את להזכיר מתאים יותר כשהיה
קשורה  החיונית שהנפש מכיוון ובמעשה, בדיבור בעיקר מתבטאת החיונית הנפש של פעולתה ובכן, – במחשבה הנעשות מצוות
הנשמה  ידי על בעיקר מתבצעות שבמחשבה המצוות ואילו ובמעשה; שבדיבור המצוות כל נעשות ידן ועל שבהן גשמיים באברים
לכל  המקורי הכוח כי האלקית", "נפש בלשון הזקן רבנו כאן משתמש לכן החיונית. הנפש של הממשי תיווכה בלי האלקית, והנפש

האלקית. הנפש הרי הוא ב.5.המצוות יג, זכרי'
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$
âאדר כ"ה קודש âשבת

,94 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ùôð...מורה úåììëù øçàîå,מח עמ' éùò'.עד äøéöé

כדי יהודי, של פרטית נפש éLîäìóBñ-ïéàכל øBà C §©§¦¥
Bì úBìòäì ,ähîì àeä-Ceøa,להקב"ה –ãçéìe øM÷ìe ¨§©¨§©£§©¥§©¥

Lôpä úeììk Ba§¨©¤¤
ç"îøaL úéðeiçä©¦¦¤¦§©
ãeçéa ,óebä éøáà¤§¥©§¦

øeîb קיום שעלֿידי – ¨
הנפש  מתעלה מצוות,

עם  ומתאחדת ומתקשרת

íéãçàìהקב"ה, úBéäì¦§©£¨¦
,Lnî,הקב"ה עם –úBéäì Cøaúé BðBöøa äìòL Bîk ©¨§¤¨¨¦§¦§¨¥¦§

íäå ,íéðBzçza äøéc Bì הנפש של והחיות האדם אברי – ¦¨©©§¦§¥
נעשים שבהם, להקב"ה,Bìהחיונית –Bîk äákøîì§¤§¨¨§

.úBáàä שהיו – ¨¨
שכל  להקב"ה, "מרכבה"

בטלים  היו אבריהם

הרצון  עם ומאוחדים

שלמדנו  כפי – העליון

כל  יהיו כך – כ"ג בפרק

יהודי  כל של אבריו

המצוות. ענין עלֿידי להקב"ה , "מרכבה"

äéäz ìàøNé úeììëaL úéðeiçä Lôð úeììkL øçàîe¥©©¤§¨¤¤©¦¦¤¦§¨¦§¨¥¦§¤
íìBò ìL úeiçä úeììk íb éæà Y 'äì äLBã÷ äákøî¤§¨¨§¨©£©©§¨©©¤¨

,åLëò dâð útì÷ àéäL ,äfä החיות המשיח, ביאת לפני – ©¤¤¦§¦©Ÿ©©§¨
נוגה, מקליפת היא הזה העולם æàשל àöz של כולה החיות – ¥¥¨

הזה, ¨¨§dúàîhî¦ªהעולם
,dúàìçå"טומאתה" – §¤§¨¨

נוגה, שבקליפת הרע היינו

הטוב  היינו ו"חלאתה"

אינו  זה טוב שגם שבנוגה,

מקליפה, אלא מקדושה,

úBéäì äMã÷ì äìòúå§©£¤¦§ª¨¦§
,'äì äákøî לעתיד – ¤§¨¨©

BãBák,לבוא, úBlbúäa§¦§©§
ה', כבוד –ìk eàøå"§¨¨

,"åécçé øNa בני כל – ¨¨©§¨
אלקות, יראו האדם

øãäa íäéìò òéôBéå§¦©£¥¤©£©
ãBáë àìnéå" ,Bfò ïBàb§ª§¦¨¥§
,"õøàä ìk úà 'ä¤¨¨¨¤

,äøBz ïzîák ïéòa ïéò eàøé ìàøNéå,"שלמטה ה"עין – §¦§¨¥¦§©¦§©¦¦§©©¨
זאת  שרואה כמו אלקות, של האמת את תראה האנושית, העין

תורה, מתן בשעת הדבר שהיה כפי – שלמעלה" :áéúëc6ה"עין ¦§¦
תורה: במתן –ïéà íéäìàä àeä 'ä ék úòãì úàøä äzà"©¨¨§¥¨¨©©¦¨¡Ÿ¦¥
."Bcálî ãBò ההתגלות על מסתיר אלקים ששם שההסתרה – ¦§©

מתן  שבשעת אלא כלל, הסתרה אינה – הוי' שם של האלקית

יהיה  זה לעתידֿלבוא ואילו בלבד, קצר לזמן זה היה תורה,

תמידי. לקדושה,äæ-éãé-ìòåבאופן תעלה נוגה שקליפת – §©§¥¤
ìMä ìk éøîâì eìhaúéå eòlaúé,úBàîhä úBtì÷ L– ¦§©§§¦§©§§©§¥¨©¨Ÿ§¦©§¥

"˙ÂÓ‰ ÚÏ· 'ÏÓ ÂÚÏ·˙È".שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת –

זה  ולפי בליעה, – הוא "יתבלעו" של הפשוט הפירוש כלומר:

אך  שהוא, מקום באיזה נמצא שנבלע שהדבר לומר מקום היה

הוא "יתבלעו" של הפירוש –כאן כלומר המות", "בלע מלשון

גמורה. והכחדה כליון

נוגה  שקליפת העובדה

כתוצאה  לקדושה, תעלה

תביא  המצוות, מקיום

ששלוש  כך לידי ממילא

הטמאות  הקליפות

ïú÷éðéתתבטלנה, ék¦§¦¨¨
åLëò äMãwäî ïúeiçå§©¨¥©§ª¨©§¨
dâð útì÷ éãé-ìò àéä¦©§¥§¦©Ÿ©

.ïäéðéa úòvîîä– ©§ª©©¥¥¤
ממוצעת  היא נוגה קליפת

הקליפות  שלוש בין

להבדיל, לבין, הטמאות

שלוש  שכן, – קדושה

הטמאות  הקליפות

שום  להם אין טוב, של קורטוב בלי בלבד, ורע טומאה בהיותן

עלֿידי  ורק מקדושה; חיותן לקבל שתוכלנה לקדושה שייכות

– ורע מטוב מורכבת בהיותה "ממוצע", שהיא נוגה, קליפת

שב  הטוב שבה בגלל הרע ובגלל לקדושה שייכות לה יש ה

"תיווך" עלֿידי הרי – הטמאות לקליפות שייכות לה יש

חיות  לינוק הטמאות הקליפות לשלוש אפשר נוגה, קליפת

יוכלו, לא לקדושה, תתעלה נוגה כשקליפת ואילו, מקדושה.

ותתבטלנה  חיותן את יותר לינוק הקליפות שאר ממילא,

úiçúeלגמרי. çéLnä úBîé ìL úéìëz ìk ék ,àöîðå§¦§¨¦¨©§¦¤§©¨¦©§¦©

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åá ãçééìå øù÷ìå åì úåìòäì äèîì ä"á ñ"à øåà
øåîâ ãåçéá óåâä éøáà ç"îøáù úéðåéçä ùôðä úåììë
åì úåéäì 'úé åðåöøá äìòù åîë ùîî íéãçàì úåéäì

.úåáàä åîë äáëøîì åì íäå íéðåúçúá äøéã

øçàîå
äáëøî äéäú ìàøùé úåììëáù úéðåéçä ùôð úåììëù
àéäù æä"åò ìù úåéçä úåììë íâ éæà 'äì äùåã÷
äìòúå äúàìçå 'úàîåèî æà àöú åéùëò äâåð úôéì÷
ìë åàøå åãåáë úåìâúäá 'äì äáëøî úåéäì äùåã÷ì
ãåáë àìîéå åæåò ïåàâ øãäá íäéìò òéôåéå åéãçé øùá
äøåú ïúîáë ïéòá ïéò åàøé ìàøùéå õøàä ìë úà 'ä
ãåò ïéà íéäìàä àåä 'ä éë úòãì úàøä äúà áéúëã
ùìùä ìë éøîâì åìèáúéå åòìáúé äæ éãé ìòå åãáìî
åéùëò äùåã÷äî ïúåéçå ïú÷éðé éë úåàîèä úåôéì÷
ìë éë àöîðå ïäéðéá úòöåîîä äâåð úôéì÷ é"ò àéä
éåìéâ àåäù íéúîä úééçúå çéùîä úåîé ìù úéìëú

לה.6. ד, דברים

שבת קודש
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øéáòäìe ,Cøaúé Búeäìàå BãBák éelb àeäL ,íéúnä©¥¦¤¦§¤¡¨¦§¨¥§©£¦
øBàå Búeäìà úëLîäa éeìz Y õøàä ïî äàîhä çeø©©ª§¨¦¨¨¤¨§©§¨©¡¨§
ìàøNé úeììëaL úéðeiçä Lôðì àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨©¤¤©¦¦¤¦§¨¦§¨¥

,äéøáà ç"îø ìëa לנפש באה מה ועלֿידי הנפש. של – §¨§©¥¨¤¨
– זו? ¥§©éãé-ìòהמשכה

ç"îø ìk dîei÷¦¨¨§©
,äNò-úBöî ועלֿידי – ¦§£¥

לנפש  האלקות המשכת

אלקות  נמשכת החיונית,

כולו; העולם בכל גם

äàîhä çeø øéáòäìe§©£¦©©ª§¨
,äpnî מהנפש – ¦¤¨

אחד  כל של החיונית

ישראל, ¨¨¦§¦dúøéîLaמכלל
-àì úBöî ä"ñù ìk̈§¨¦§Ÿ

,äNòú זו הישמרות – ©£¤
מצוות  שס"ה על מלעבור

מביאה àlL¤Ÿלאֿתעשה,
äpnî e÷ðéé מהנפש – ¦§¦¤¨

ועלֿידה  החיונית,

äéãéb.מקדושה, ä"ñL§¨¦¤¨
כיצד  טומאה. של –

רוח  של הכחדתה מושגת

העולם, בכל הטומאה

– ישראל? בני עלֿידי המצוות תרי"ג ושמירת קיום עלֿידי

,úBièøt úBîLð àBaø íéML íäL ,ìàøNé úeììk ék¦§¨¦§¨¥¤¥¦¦¦§¨§¨¦
íìéáLa ék ,íìBòä úeììk ìL úeiçä úeììk íä– ¥§¨©©¤§¨¨¨¦¦§¦¨

ישראל, נשמות חי àøáð,בשביל כולו שהעולם ומאחר – ¦§¨
אשר יוצא ישראל, נשמות בשביל íäîומתקיים èøt ìëå§¨§¨¥¤

ישראל, בנשמות –iLå ììBk àeä÷ìç ìL úeiçä Bì C ¥§©¨©©¤¥¤
íìBòä úeììkî àBaø íéMMî ãçà העולם כלומר, – ¤¨¦¦¦¦¦§¨¨¨

ש  מהם אחד שכל חלקים, אלף מאות לשש כאילו ייך מתחלק

נשמה  לכל יש כך ומשום הנשמות, אלף מאות משש לאחת

תלויéeìzäהחלק העולם, של זה חלק –,úéðeiçä BLôða ©¨§©§©¦¦
,dúiìòa 'äì BúBìòäì החיונית הנפש עליית עלֿידי – §©£©©£¦¨¨

יהודי. של את eðéäcהפרטית מעלה הוא כיצד כלומר: – §©§
– מהעולם? עלֿידי,äîaהחלק –LnzLnM בדברים – §©¤¦§©¥

Bôeb Cøöì äfä-íìBòî¥¨©¤§Ÿ¤
úéðeiçä BLôðå– §©§©¦¦

אותם  לנצל במטרה

,'ä úãBáòì עלֿידי – ©£©
בעניני  השתמשותו

לגופו  הנצרכים העולם

לשם  החיונית, ולנפשו

מעלה  הוא – ה' עבודת

בעולם. חלקו §ïBâkאת
äiúLe äìéëà£¦¨§¦¨
ìëå äøéãå ,íäéîBãå§¥¤§¦¨§¨

.åéLéîLz éìk– §¥©§¦¨
בכל  משתמש כשהוא

לעבודת  הללו הדברים

עלֿידם  מעלה הוא ה',

בעולם  חלקו את

הרי  ישנן ברם, להקב"ה.

אלף, מאות משש יותר

נשמות, רבוא", "ששים

אפשרי  בלתי לכך ונוסף

כל  של רבוא מששים בחלק ישתמש אחד שיהודי הדבר

elàהעולם? úBièøt úBîLð àBaø íéMML àlà שהן – ¤¨¤¦¦¦§¨§¨¦¥
ישראל, כללות של הכללית מהנשמה íéLøL,פרטים ïä– ¥¨¨¦

– ופרטים ענפים להרבה ומתפשט מתחלק שורש שכל וכשם

– "שרשים" שהן לנשמות ביחס גם lçúî÷כך LøL ìëå§¨Ÿ¤¦§©¥
ì,úçà äîLð àeä õBöéð ìkL ,úBöBöéð àBaø íéML §¦¦¦¦¤¨¦§¨¨©©

-úeìéöà :úBîìBò äòaøàî íìBò ìëa ,çeøå Lôða ïëå§¥§¤¤§©§¨¨¥©§¨¨¨£¦
.äiNò-äøéöé-äàéøa או רוח בחינת או נפש, בחינת ישנה – §¦¨§¦¨£¦¨

וכו', הבריאה מעולם דבר ואותו האצילות מעולם נשמה

íéøîà éèå÷éì
õøàä ïî äàîåèä çåø øéáòäìå 'úé åúåäìàå åãåáë
úéðåéçä ùôðì ä"á ñ"à øåàå åúåäìà úëùîäá éåìú
ìë äîåé÷ é"ò äéøáà ç"îø ìëá ìàøùé úåììëáù
äðîî äàîåèä çåø øéáòäìå äùò úåöî ç"îø
ä"ñù äðîî å÷ðéé àìù ú"ì úåöî ä"ñù ìë 'úøéîùá
úåîùð àåáø íéùù íäù ìàøùé úåììë éë äéãéâ
éë íìåòä úåììë ìù úåéçä úåììë íä úåéèøô
åì êééùå ììåë àåä íäî èøô ìëå àøáð íìéáùá
íìåòä úåììëî àåáø íéùùî ãçà ÷ìç ìù úåéçä
åðééäã äúééìòá 'äì åúåìòäì úéðåéçä åùôðá éåìúä
úéðåéçä åùôðå åôåâ êøåöì æä"åòî ùîúùîù äîá
éìë ìëå äøéãå íäéîåãå äéúùå äìéëà ïåâë 'ä úãåáòì
ïä åìà úåéèøô úåîùð àåáø íéùùù àìà åéùéîùú
ìëù úåöåöéð àåáø íéùùì ÷ìçúî ùøù ìëå 'éùøù
íìåò ìëá çåøå ùôðá ïëå úçà äîùð àåä õåöéð

äéùò äøéöé äàéøá 'åìéöà úåîìåò òáøàî

יסוד הבית היהודי המבטיח שיהיה בניין עדי עד, הוא התורה והמצוות, שאושר 
איש הישראלי תלוי בהן לא רק ברוחניות כי אם גם בגשמיות

ממכתב ט"ז אדר שני, ה'תשי"ז
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ה'תש"גיט אדר איום רביעי

חומש: כי תשא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: וכל שלא . . . לט הצדקה וכה"ג.

ּוִמְנָהג  ּוְכתּוִבים[.  ְנִביִאים  ]=ּתֹוָרה  "ְך  ּנַ ּתַ ּבַ ִקיִאים  ּבְ ָהיּו  ינֹוִנים,  ַהּבֵ ֲאִפּלּו  ַהֲחִסיִדים, 
ַעת  ׁשְ ּבִ ֲחִרית,  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ַאֲחֵרי  ׁשֶ ָניֹות  ִמׁשְ עּור  ׁשִ ִלּמּוד  ַאַחר  ר  ֲאׁשֶ ֶאְצָלם,  ָהָיה  ר  ְמֻסּדָ
ים  ֳחָדׁשִ ה  ֹלׁשָ ׁשְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ר  ֹאֶפן ֲאׁשֶ ּבְ "ְך,  ּנַ ּתַ עּור  ׁשִ ין ָהיּו אֹוְמִרים  ּוְתִפּלִ ית  ּלִ ַהּטַ ְקִפיַלת 

"ְך. ּנַ ָהיּו ּגֹוְמִרים ֶאת ַהּתַ

ה'תש"גיט אדר שנייום ששי

חומש: צו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: וכל ניצוץ . . . 96 ניצוצין כו'.

ר' משה מייזליש סיפר: דער רבי )רבינו הזקן( הָאט אונז געלערענט, אז דער אלף 
פון חסידות איז, אויסצוניצען די טבעיות אין עבודה. און ראשית העבודה זָאל זיין 

אויסצוניצען די טבע הכחות, ווי למשל די טבע פון מוח שליט על הלב.
תרגום

ל ֲחִסידּות הּוא,  ָה'ַאֶלף' ׁשֶ ד אֹוָתנּו, ׁשֶ ֵקן( ִלּמֵ נּו ַהּזָ י )ַרּבֵ ר: ָהַרּבִ ה ַמייְזִליׁש ִסּפֵ ר' ֹמׁשֶ
מֹו  ל ֶאת ֶטַבע ַהּכֹחֹות, ּכְ ְהֶיה ְלַנּצֵ ית ָהֲעבֹוָדה ּתִ 'ֲעבֹוָדה'; ְוֵראׁשִ ְבִעּיּות ּבַ ל ֶאת ַהּטִ ְלַנּצֵ

ב. יט ַעל ַהּלֵ ּלִ ל ֹמַח ׁשַ ַבע ׁשֶ ל ֶאת ַהּטֶ ְלָמׁשָ

ה'תש"גכ אדר איום חמישי

חומש: כי תשא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: ואפילו בבחי' . . . לט ושנה כו'.

ניט עבודה איז אז עבודה זָאל זיין באמת, נָאר אמת אליין איז אן עבודה, אז 
די נעגעל זיינען אמת. ווָאס ווערסטו נתפעל? מדת האמת ראה )סנהדרין קיא. א( 

ונפל על פניו.
תרגום

ִהיא  ַעְצָמּה  ָהֱאֶמת  א  ֶאּלָ ֱאֶמת,  ּבֶ ְהֶיה  ּתִ 'ֲעבֹוָדה'  ׁשֶ 'ֲעבֹוָדה',  ל  ׁשֶ ָמעּוָתּה  ַמׁשְ ֵאין 
ת ָהֱאֶמת ָרָאה )ַסְנֶהְדִרין  ֵעל? ִמּדַ ה ִמְתּפַ ֱאֶמת. ָמה ַאּתָ ן ֲחדּורֹות ּבָ ְרַנִים ִהּנָ ּפָ ַהּצִ ֲעבֹוָדה, ׁשֶ

ָניו. קיא, א( ְוָנַפל ַעל ּפָ

יום 
ראשון

 יום 
שני

 לוח היום יום... 
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ה'תש"גכ אדר שני, פרשת פרהשבת
יִתי.  י ְוָעׂשִ ְרּתִ ּבַ ַבר ה' גו' - ּדִ ַהְפטֹוָרה: ַוְיִהי ּדְ

אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים.
חומש: צו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: צז־קג.
תניא: ובזה יובן . . . )פרק כג(.

ָהְיָתה  יִחידּות,  ּבִ ְלָפַני  יד(  ּגִ ַהּמַ )ָהַרב  מֹוִרי  ָאַמר  ׁשֶ ֵמַהּתֹורֹות  ר:  ִסּפֵ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ָהֵאׁש יֹוֵרד  ֲהַגם ׁשֶ ּדַ ה",  ַח, ֹלא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ סּוק "ֵאׁש ּתָ ּתֹוָרה ַעל ַהּפָ
י  ּכִ ַהֶהְדיֹוט,  ִמן  ָהֵאׁש[  ]=ְלַהְדִליק  ְלָהִביא  ִמְצָוה  א,  ְלֵעּלָ ּדִ ִאְתָערּוָתא  ּבְ ַמְעָלה  ִמּלְ
רּוַח  רּוַח,  יְך  ְוַאְמׁשִ רּוַח  ַאְייִתי  רּוַח  י  ּכִ א,  ְלֵעּלָ ּדִ ִאְתָערּוָתא  א  ְלַתּתָ ּדִ ִאְתָערּוָתא  ּבְ
ְלַהְבִעיר  ה  ּוִמְצַות־ֲעׂשֵ א.  ּוְלֵעּלָ א  ֵעּלָ ִמּלְ רּוַח  יְך  ְוַאְמׁשִ א,  ֵעּלָ ִמּלְ רּוַח  ַאְייִתי  ה  ַמּטָ ִמּלְ
ֶקת,  ם", ְוַהַהְקָרָבה ַעְצָמּה ֵאיָנּה ַמְסּפֶ י ַיְקִריב ִמּכֶ ַח הּוא "ָאָדם ּכִ ַח, ִמְזּבֵ ְזּבֵ ֵאׁש ַעל ַהּמִ
ה  ְמַכּבָ ִהיא  ׁשֶ ה,  ִתְכּבֶ ֹלא  ֶזה  ְוֵאׁש  ם,  ִמּכֶ ר  ֲאׁשֶ ן  ְרּבָ ַהּקָ ַעל  ֵאׁש  ְלַהְבִעיר  ּוְצִריִכים 

ֶאת ַה"ּלֹא".
ּכֹחֹות  ר  ֶעׂשֶ ּבְ ְלָחְקָקּה  ֵדי  ּכְ ָעִמים –  ּפְ ר  ֶעׂשֶ ְלָפַני  ַהּזֹאת ָאַמר מֹוִרי  ַהּתֹוָרה  ֶאת 
ל  ָעֶליָך ֻהּטַ ִמיד", ְלִפי ׁשֶ ָך ִנְצָרְך ְלָה"ֵאׁש ּתָ ְלִמיִדי, ִהּנְ ה, ּתַ י – ַוּיֹאֶמר ִלי: ַאּתָ ַנְפׁשִ
ֵרְך ַיֲהֹפְך  ם ִיְתּבָ ה ֶאת ַה"ּלֹא", ְוַהּשֵׁ ַכּבֶ ה ּתְ דֹול. ַאּתָ ִדים( ּגָ ל ַהְמַנּגְ ְלַכּבֹות "ֹלא" )ׁשֶ

ֶאת ַה"ּלֹא" ְלֵהן.

ה'תש"גכא אדר איום ששי

חומש: כי תשא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אבל באמת . . . בשגגות.

ם ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון )ֵעירּוִבין  י ַרַז"ל ּגַ ְדרּוׁשֵ ְמָצא ּבִ ם ָקדּום ַהּנִ ם "ָחִסיד" הּוא ׁשֵ ׁשֵ
ו.  ֵניֶהם ַיְחּדָ ׁשְ ִמּדֹות אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֵלמּות ְוַהַהְפָלָגה, ִאם ּבְ יח, ב(, ְוהּוא ּתַֹאר ַהּשְׁ
יר ַמהּותֹו ָהַעְצִמי ּוַמֲעָמדֹו  ּכִ ּמַ "ד ּתַֹאר "ָחִסיד" הּוא ִמי ׁשֶ תֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ ָאְמָנם ּבְ
ָחֵסר לֹו, ְונֹוֵתן ֵלב  ְצֹות. יֹוֵדַע הּוא ַמה ּשֶׁ ִקּיּום ַהּמִ בֹו ּבְ יִדיַעת ַהּתֹוָרה ְוִלּמּוָדּה ּוַמּצָ ּבִ

ַלת ֹעל. ֶדֶרְך ַקּבָ ַמַעת ּבְ ִמׁשְ ה ּבְ ְודֹוֵאג ְלַמּלֹאת ֶאת ֶהָחֵסר, ּוַמְרּבֶ

ה'תש"גכא אדר שנייום ראשון

חומש: שמיני, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: פרק לח. והנה . . . נ אברי הגוף.

ֵקן –  נּו ַהּזָ ִני( : ְזֵקִני – ַרּבֵ ר ׁשֵ "ל )כ ַאּדָ ִסיּום ִסּפּור ַהּנַ ּבְ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר  ַה"ּצֶ
א  ָנה לֹו, ֶאּלָ ַהּתֹוָרה ִנּתְ ה ָאְמרּו ַרַז"ל ׁשֶ ֹמׁשֶ "ד. ּבְ תֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ נּו ּדְ ה ַרּבֵ הּוא ֹמׁשֶ
"ד – ָנַתן ָהַרב  ִמיד" ָהֱאֹלִקי ַהּנֹוֵגַע ְלתֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ ּה טּוב ַעִין. "ֵאׁש ּתָ ַהג ּבָ ּנָ ׁשֶ
ַהֲחִסידּות.  תֹוַרת  ּבְ ָהעֹוְסִקים  ְלָכל  ָנּה  ּתְ ַוּיִ ַעִין  טּוב  ּה  ּבָ ָנַהג  ּוְזֵקִני  ִלְזֵקִני,  יד  ּגִ ַהּמַ
ה  ִמיד" ָהֱאֹלִקי, ִהּנֵ ל ַהּלֹוֵמד ִעם ֲחֵברֹו ּוְמעֹוֵרר ּבֹו ֶאת ָה"ֵאׁש ּתָ ר ּכָ רּור ִלי, ֲאׁשֶ ּבָ

ה" ָלַעד. ר ְזכּותֹו ֶזה "ֹלא ִתְכּבֶ ָכרֹו ִאּתֹו ֲאׁשֶ ׂשְ

יום 
שלישי



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צו

 96   רה  פדהמ דהמללל 

היום יום . . .  צו

ה'תש"גכב אדר אשבת
ַלח ַאְחָאב. ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

חומש: כי תשא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק לא. והנה . . . משמחי לב.

ית ַהּיֹום  ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ ֲאָמָריו: ָהא ּדִ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ְיֵהא  יֹוֵסי  י  ַרּבִ ְוָאַמר  ָבר,  ּדָ ֵאיֶזה  ִלְטֹעם  ָצִריְך  ֲאָבל  ת,  ּפַ ָצִריְך  ֵאין  ׁשֶ ַהְינּו  ּגֹו',  ֹלא 

ֶחְלִקי ֵמאֹוְכֵלי ג' ְסעּודֹות.
ְנָחה".  ת ַהּמִ ְתִפּלַ ת ּבֹואֹו ְלִליָאְזנָא: "ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ּבִ ְתִחּלַ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ּתֹוַרת ַרּבֵ
ֶאְמַצע ַהּיֹום,  ּבְ ִהיא  ֶזה, ׁשֶ ּבָ ֲחִרית ְוַעְרִבית הּוא  ׁשַ ּדְ ִפּלֹות  ְנָחה ַעל ַהּתְ ת ַהּמִ ִפּלַ ִיְתרֹון ּתְ
ְוֶזהּו:  ְנָחה.  ַהּמִ ת  ִלְתִפּלַ ּוַמְפִסיִקים  ִעְנְיֵניֶהם,  ּבְ ּוְטרּוִדים  ֲעסּוִקים  ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ָזִהיר  ּדֹות,  ּמִ ּבַ ּופֹוֵעל  ִאיר  ַהּמֵ ֶכל  ׂשֵ ָאָדם  ֵהא  ּיְ ׁשֶ ִהיא,  עֹוָלם  ּבָ ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ְלעֹוָלם, 

ְנָחה. ת ַהּמִ ִפּלַ ִעְנַין ּתְ ר ּבְ רּות ַהּצּוָרה ַעל ַהֹחֶמר, ְוֶזה ִנּכָ ּבְ ָיִאיר, ַהְינּו ִהְתּגַ

ה'תש"גכב אדר שנייום שני

חומש: שמיני, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: אך אעפי"כ . . . נ כל חי.

ּדֹות, ּוְמָבְרִכים  ַדִים הּוא ַהֲעָלַאת ַהּמִ ַהת ַהּיָ ַכת ַהּמִֹחין, ַהְגּבָ ת ּכֲֹהִנים הּוא ַהְמׁשָ ְרּכַ ּבִ
ר ְסִפירֹות. ל ֶעׂשֶ ֵלם ׁשֶ ְרצּוף ׁשָ ֵני ְמָלִכים – ַמְלכּות, ֲהֵרי ּפַ ֵהם ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ְלִיׂשְ

ה'תש"גכג אדר איום ראשון

חומש: ויקהל, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: פרק לב. והנה . . . מא ועד קטן.

ָהֹראׁש הּוא  ּוְכׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַאְלֵפי  י  ְוָראׁשֵ ָהֵעָדה  ֵעיֵני  ִנְקָרִאים  ּתֹוָרה  ּוַבֲעֵלי  ִנים  ָהַרּבָ
ִריא. ם ַהּגּוף ּבָ ִריא ֲאַזי ּגַ ּבָ

ה'תש"גכג אדר שנייום שלישי

חומש: שמיני, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ואף שבשניהם . . . 100 והתפשטות.

אאמו"ר אמר לרב אחד - בעל עבודה ומתמיד בלימודו: א רב בעדארף בכל עת 
ובכל רגע געדיינקען, אז תמיד שטייט ער אויף דעם שוועל ווָאס צווישען מזכי 
הרבים און ח"ו מחטיאי הרבים, אויף דעם שוועל פון עומק רום און עומק תחת, און 

אלע ענינים בעדארף נוגע זיין אין פנימית נקודת הנפש ממש, ווייל בנפשו הוא.
תרגום

ִלּמּודֹו:  ּבְ ּוַמְתִמיד  ֲעבֹוָדה  ַעל  ּבַ ֶאָחד –  ְלַרב  ָאַמר  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני 
ים,  י ָהַרּבִ ין ְמַזּכֵ ּבֵ ף ׁשֶ ב הּוא ַעל ַהּסַ ִמיד ִנּצָ י ּתָ ָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע, ּכִ ַרב ָצִריְך ִלְזּכֹר ּבְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי
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ַחת – ְוָכל ָהִעְנָיִנים  ל ֹעֶמק רּום ְוֹעֶמק ּתַ ף ׁשֶ ים; ַעל ַהּסַ לֹום, ַמֲחִטיֵאי ָהַרּבִ ְוַחס־ְוׁשָ
ַנְפׁשֹו הּוא. י ּבְ ׁש, ּכִ ֶפׁש ַמּמָ ת ַהּנֶ ְפִניִמּיּות ְנֻקּדַ ְצִריִכים ָלַגַעת ּבִ

ה'תש"גכד אדר איום שני

חומש: ויקהל, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי מאחר . . . מא לבדה.

גם  חסידות  יחזור  לר"ה פאריטשער על שאלתו, אם  ענה  אדמו"ר האמצעי 
בעיירות שאנשיהם אין להם מושג בחסידות: דברי חסידות הערט די נשמה . 
וכתיב ונוזלים מן לבנון, לבנון ל"ב נו"ן, חכמה ובינה שבנשמה. און אז די נשמה 
הערט, איז נוזל ונוטף אין דער הארת הנשמה וואס איז מחי' דעם גוף, און עס 
ווערט א חזוק אין דעם ועשה טוב פון רמ"ח מ"ע און אין דעם סור מרע פון 

שס"ה מל"ת.
תרגום

ֲחִסידּות  ַיֲחֹזר  ִאם  ֵאָלתֹו,  ׁשְ ַעל  ִמּפַאִריְטׁש  ל  ִהּלֵ י  ְלַרּבִ ָעָנה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ָמה.  ׁשָ ְבֵרי ֲחִסידּות ׁשֹוַמַעת ַהּנְ ֲחִסידּות: "ּדִ ג ּבַ יֶהם ֵאין ָלֶהם ֻמּשָׂ ַאְנׁשֵ ֲעָירֹות ׁשֶ ם ּבַ ּגַ
וחמישים שערי  נתיבות חכמה,  ]ל"ב  ְלָבנֹון – ל"ב  ְלָבנֹון",  ִמן  "ְוֹנְזִלים  ּוְכִתיב 
ָבר  ָמה ׁשֹוַמַעת – 'נֹוֵזל ְונֹוֵטף' ַהּדָ ׁשָ ר ַהּנְ ָמה. ְוַכֲאׁשֶ ׁשָ ּנְ ּבַ בינה[, נּו"ן, ָחְכָמה ּוִביָנה ׁשֶ
ה  ַרַמ"ח ִמְצֹות־ֲעׂשֵ ּבְ ה טֹוב" ׁשֶ "ַוֲעׂשֵ ה ֶאת ַהּגּוף, ְונֹוָצר ִחּזּוק ּבְ ָמה ַהְמַחּיָ ׁשָ ֶהָאַרת ַהּנְ ּבְ

ה". ֲעׂשֶ ָס"ה ִמְצֹות ֹלא־ַתַ ׁשַ ּבְ ּוְב"סּור ֵמָרע" ׁשֶ

ה'תש"גכד אדר שנייום רביעי

חומש: שמיני, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי בגוף . . . 100 בו ית'.

בֹות, ֲאָבל ֹלא  י־ּתֵ ֵהם ָהָראׁשֵ מֹות, ׁשֶ ֵ ָבה - ַהּשׁ ְחׁשָ ּמַ ֹכַח" ָצִריְך ִלְראֹות - אֹו ְלַצּיֵר ּבַ א ּבְ ֲאִמיַרת "ָאּנָ ּבַ
ְלָאְמָרם.

ה'תש"גכה אדר איום שלישי

חומש: ויקהל, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: וז"ש הלל . . . מא באריכות.

ּפּוִרים. ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ת, יֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשׁ ּבָ ׁשַ חֹול ֵהן ּבְ ל יֹום, אֹוְמִרים ֵהן ּבְ יר ׁשֶ יֵענּו" ַאַחר ׁשִ "הֹוׁשִ

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תש"גכה אדר שנייום חמישי

חומש: שמיני, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: ולא שדבקות . . . נא חי ומדבר.

החסיד ר' מרדכי האראדאקער סיפר: פתגם הראשון ששמענו מרבינו הזקן כשבאנו 
לליאזנא הי': ווָאס מען טָאר ניט טָאר מען ניט, און ווָאס מען מעג דארף מען ניט. 
- כשלש ארבע שנים עבדנו בזה עד שהבאנו אופן זה בעניני חיינו, ורק אז נכנסנו 

ליחידות לשאול דרך בעבודה.
תרגום

אנּו  ּבָ ׁשֶ ֵקן ּכְ נּו ַהּזָ ַמְענּו ֵמַרּבֵ ּשָׁ ם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ְתּגָ ר: ּפִ ַכי ֵמהָארָאדָאק ִסּפֵ ֶהָחִסיד ר' ָמְרּדְ
ֶזה,  ִנים ָעַבְדנּו ּבָ ע ׁשָ ֹלׁש ַאְרּבַ ׁשָ ר". ּכְ ר – ְמֻיּתָ ּתָ ְלִליָאְזָנא ָהָיה: "ָהָאסּור – ָאסּור, ְוַהּמֻ

ֲעבֹוָדה. ֶרְך ּבָ ֹאל ּדֶ ינּו, ְוַרק ָאז ִנְכַנְסנּו ִליִחידּות ִלׁשְ ִעְנְיֵני ַחּיֵ ֵהֵבאנּו ֹאֶפן ֶזה ּבְ ַעד ׁשֶ

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ג אד"ר, תשי"ד
ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר יוסף מאיר שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מב' תצוה בו כותב ראשי פרקים מאשר עבר עליו ומפעולותיו הטובות 
ובפרט  זמן  ובכל  מקום  בכל  הענינים  מעיקרי  זהו  אשר  הכשר  לחינוך  בהנוגע  ובפרט  עתה  במקומו 
בזמננו זה חשך כפול ומכופל אשר נתקיים במילואו מאמר הנביא הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע 
)ישעי' ה, כ( שזהו בגדר של פקוח נפשות ולא רק להביאם לחיי העוה"ב אלא גם לשמרם בחיי העולם 

הזה וכנראה במוחש ההפקרות והפריצות כו' וכו' ואין רשאים להאריך בגנותם של כו'.

והשי"ת יצליח את כל המשתתפים במפעל הכי גדול הנ"ל לראות פרי טוב בעמלם ולהרבות 
גבולם בתלמידים ותלמידות עושים פרי בלימוד התורה וקיום המצות בהידור שבדרך ממילא ממשיך 

זה תוספת ברכה והצלחה גם בעניניהם הפרטים הן בגשמיות והן ברוחניות.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובעניניו הפרטים.
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.øçàì äMàä̈¦¨§©¥
קטנים  יתומים  מנכסי חוב שטר  גובים שאין  ה"א),אף (לעיל

מנכסיהם . אותה  גובים  וביתֿדין  כתובתה לתבוע אשה יכולה 

שאינה זמן  שכל  – באלמנה  בין הדין כך  הרמב "ם ולדעת

נכסי את  המפסידים מזונות  תשלומי  מקבלת  כתובה  גובה 

בגרושה  ובין מזונות)היתומים , מקבלת שאינה רבי(אף וכדעת  ,

א)יוחנן  כב, האשה(ערכין חן "משום הוא  והטעם  לה. שיהיה  ,"

להינשא . ותוכל חן ותמצא  כסף 

משנה' ה 'מגיד בשם והקשה  שם וכס"מ הי"ג, פי"ז אישות (הל'

:הר"ן)

נכסים למכור  יכול אינו חובו את לגבות  הרוצה חוב בעל

על  שיפקחו דין  בית  ידי על אלא  הפירעון לצורך  משועבדים 

מנכסי למכור  יכולה  כתובתה  הגובה אלמנה אבל  המכירה ,

לכך: טעמים  ושני דין. בית ידי על שלא  המשועבדים  בעלה 

ולכן`. דין", בבית אשתו שתתבזה רוצה  אדם  שאין  "לפי 

וטעם הנכסים . את למכור כדי בית ֿדין בפני  מלהופיע  פטורה

לבעלה אכפת לא  בגרושה  אבל באלמנה  רק שייך  זה

את למכור  כדי  בית ֿדין בפני להופיע  ועליה  בהתבזותה ,

המשועבדים . להקל a.הנכסים  היינו  האשה", חן "משום 

להינשא תוכל וכך  כתובתה  את  לגבות  שייך ,עליה  זה וטעם

בגרושה  ב)גם  צז, .(כתובות

הרמב "ם  שם)והנה , אישות יכולה(הל' אלמנה  שרק  פסק 

דין בבית  אלא  תמכור  לא "גרושה  אבל בעלה  מנכסי למכור

רוצה אדם  "שאין  משום  לאלמנה  שהקילו וסובר  מומחין ",

לא ולכן  האשה', 'חן  מטעם  ולא דין " בבית  אשתו  שתתבזה 

גובה גרושה  שגם  כאן  לדבריו  סתירה  זו והרי לגרושה. הקילו

האשה "! חן  "משום  יתומים  מנכסי כתובתה 

ותירץ :

את לפרוע  כדי למכרן היתומים  לנכסי שנזקקים  מה 

להינשא , שתוכל  האשה' 'חן משום  בגרושה, a`הכתובה 
cqtd dl repnlשיגדלו עד רב  זמן  להמתין  תצטרך אם 

לפריעת משועבדים נכסים במכירת  כן  שאין  מה  היתומים.

את למכור צורך אין להינשא , עליה  להקל כדי  הכתובה

בית ֿדין, בפני למכור  יכולה  כי  ביתֿדין  בפני  שלא הנכסים 

הפסד. כל בכך  אין  – לאשה  קל  זה שאין ואף 

$

âאדר כ' שני âיום
זמנו  תוך פורע אדם אין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰,Bøáç úà äåìnä©©§¤¤£¥
ìBëé Bðéà ,Bãiî eð÷ àlL ét ìò óà Y Bòøôì ïîæ Bì òá÷å§¨©§©§¨§©©¦¤Ÿ¨¦¨¥¨

ìL Y äåìî íúñe ...ïîfä óBñ ãò Bòáúì.íBé íéL §¨§©©§©§¨¦§¨§Ÿ¦
למלווה הלווה  יאמר  אם  – פרעון  זמן  לה שנקבע  בהלואה 

אדם אין 'חזקה  כי  נאמן  אינו זמני', בתוך  חובי  את  'פרעתי 

זמנו' תוך ב)פורע  ה, ראשונים(ב"ב וכתבו  שם.. ב"ב (תוספות

ס"ד) עח סי' חו"מ בשו"ע והובא ג. סי' עו, כלל הרא"ש אומריםתשובות שאין

אם אבל הפרעון, זמן  את  במפורש  קבעו אם אלא  זו  חזקה 

ואין יום ' שלושים  הלואה  ש 'סתם אע "פ פרעון , זמן  נקבע  לא 

פרעתיך  לומר  הלווה  נאמן  – כן  לפני לתובעו יכול  המלוה 

הסמ"ע  ומבאר  יום . שלושים  הר בתוך דברי ע"פ סק"א א""ש)(שם

הזמן עד הכסף  את  צריך שהוא  הלווה  גילה  זמן , כשקובע  כי

הלואה ', ב 'סתם  כן  שאין  מה  קודם , לפרוע יוכל ולא  שנקבע 

מיד. חובו  את  ופורע הכסף  לו  מזדמן לפעמים 

אברהם ' לב)וה'דבר  סי' ביאר :(ח"א

עד  לתבוע  רשאי המלווה  אין  הלואה ' שב 'סתם  ההלכה 

שנת השבע  שנת "קרבה  מהפסוק  נלמדת  יום , שלושים  סוף 

ט)השמיטה " טו, השבע ,(דברים שנת  קרבה  שנאמר "ממשמע  –

אחרת שמיטה  יש  לך לומר  השמיטה?... שנת  שהיא  יודע  איני

וזה חובו, את  לתבוע  יכול המלוה  אין  בה  וגם  כזו " שהיא 

יום  שלושים  בתוך לתבוע  רשאי  שאינו  בסתם (מכות המלווה 

ב). יכול ג, המלווה  ואין השמיטה , כשנת  הם אלו יום  ושלושים 

חובו. את בהם  לתבוע 

הלואה ' ש 'סתם  מזה  יום)ומובן  שלושים כהלואה(שהיא אינה 

פרעון , זמן בה  שיש  בהלואה פרעון: זמן  בה  `oiשנקבע 
onfd jeza oerxt zaegש 'אין החזקה  פי  על בה  הולכים ולכן  ,
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הלואה ' ב 'סתם כן  שאין  מה  זמנו', תוך פורע  dperxtאדם onf
mei miyely jeza mb `edאפשר שאי היא  הכתוב  גזירת אלא  ,

חובו את  שילם שהלווה יתכן ולכן  זה , בזמן  אותה לתבוע

יום '. שלושים  בתוך  'פרעתיך  לומר  ונאמן 

$

âאדר כ"א שלישי âיום
לבניו  שבועה מוריש אדם אין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰,älçz äålä úî¥©Ÿ¤§¦¨
äåì éLøBiî ïéìèBð äåìî éLøBé ïéà Y äåìnä úî Ck øçàå§©©¨¥©©§¤¥§¥©§¤§¦¦§¥Ÿ¤
Ck øçàå òáMäì äåìnä áiçúð ,äålä únL äòMaL ;íeìk§¤©¨¨¤¥©Ÿ¤¦§©¥©©§¤§¦¨©§©©¨
,åéðáì äòeáL LéøBî íãà ïéàå ,úî øáëe ;eðøàaL Bîk ,ìhé¦Ÿ§¤¥©§§¨¥§¥¨¨¦§¨§¨¨

.íeìk ïäéáà òøôð àlL òáMäì ïéìBëé ïðéàL¤¥¨§¦§¦¨©¤Ÿ¦§©£¦¤§
על  חל מהיתומים, ליפרע  בא  והמלווה  מת  הלווה  כאשר 

שבועה  חיוב בשבועה')המלווה אלא יתומים מנכסי נפרעים 'אין ואם(כי

את יורשים  הבנים  כלל  שבדרך  אף המלווה , מת  מכן לאחר 

זה , חוב  לגבות  יכולים  אינם  אביהם , של החובות  תביעת  זכות

שהירושה היינו לבניו ", שבועה  מוריש  אדם  ש "אין משום 

בשבועה . המותנית ממון  זכות  על חלה אינה 

לדבר : טעמים  ושני

המלווה של כממונו  הנחשב  רגיל  מחוב  בשונה  קודם א . (עוד

אלאהגבייה) זוכה  אינו זה בחוב  לבניו, אותו מוריש  הוא ולכן 

להורישו. יכול  ואינו  שלו איננו  לכן  וקודם  השבועה  ידי  על

ולא לו  שהיו הזכויות  את  רק  לבניו  להוריש  ביכולתו  ב.

החוב את  לגבות  יכול המלווה  הלווה , שמת  משעה  והרי  יותר,

ואינו לו, שילם  לא  עדיין  שאביהם  שבועה  ידי על  רק  מבניו 

הבנים והרי שבועה , ללא  לגבותו זכות לבניו  להוריש  יכול 

בוודאות  להישבע  יכולים  שהלווה אינם  בוודאות יודעים אינם (שהרי

החוב) את לאביהם שילם לגבות לא יוכלו  לא  שער ולכן  התרומות, (ספר

ג) ב, חלק .יד

מוריש אדם  "ואין  הרמב "ם : בדברי מפורש זה וכהסבר 

לבניו melkשבועה  mdia` rxtp `ly raydl oileki mpi`y."

מת שהמלווה  במקרה  הטעמים שני בין מינה' ו'נפקא 

מת החוב  את  לגבות הספיק  שבנו וקודם  הלווה , מיתת  קודם 

החוב ? את  לגבות  הנכד  יוכל  האם  – הוא  גם 

מאחר כי לגבות , יוכל לא  הנכד הראשון , הטעם  לפי

בחייו  אביו על שבועה  חיוב  חל הלווה)שכבר מיתת מאז(בשעת ,

ממונו  נחשב  החוב  נשבע)אין לא עוד להורישו.(כל יכול ואינו 

עצמו האב שהרי  לגבות יוכל הנכד השני , הטעם  לפי ואילו 

את פרע  שהלווה  לו  ידוע שאין אלא להישבע  הוצרך לא 

הנכד  גם  יוכל שבועה  ואותה  לסב , ולגבותהחוב  להישבע 

סקמ"ד) שם הגר"א וביאור ס"י קח סי' חו"מ שו"ע .(ראה

$

âאדר כ"ב רביעי âיום
אחרים? חשבון על לאחד לזכות אפשר האם

:· ‰ÎÏ‰ Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰øàMî ãçà íã÷̈©¤¨¦§¨
éìòaî ãçàì ïäa úBkæì éãk ,äæ ìL ïéìèìhnä ïî Nôúå ,íãà̈¨§¨©¦©¦©§§¦¤¤§¥¦§¨¤§¤¨¦©£¥
åéìò LiL íB÷îa áBç ìòáì NôBzä ìkL ;äëæ àì Y úBáBçŸ¨¨¤¨©¥§©©§¨¤¥¨¨
äæ õôça äëæ' :äålä Bì øîà íà ...äð÷ àì ,íéøçàì áBç©£¥¦Ÿ¨¨¦¨©©Ÿ¤§¥§¥¤¤
elàî úBaâì ïéìBëé úBáBç éìòaî ãçà ïéàå ;Bì äëæ ...'éðBìôì¦§¦¨¨§¥¤¨¦©£¥§¦¦§¥¥

.øçà ïäa äëæ øákL ,ïéìèìhnä©¦©§§¦¤§¨¨¨¨¤©¥
לשליח  נותן בעצמו  שהלווה  מקרה  לגבי ההלכה , בסיום 

מבעלי אחד  "ואין  הרמב "ם : מדגיש  מסוים , אדם בעבור

לגבות  יכולין oilhlhndחובות  el`n,"אחר בהן  זכה שכבר 

במטלטלין, דווקא  מועילה  הלווה  שנתינת  מדבריו  ומבואר 

קנין מעשה  שיעשה  אדם  לאותו אמר אם  כדיrwxwaאבל

מועיל. הקנין  אין  – לפלוני  לזכות 

בחפץ זכה  לו אמר  "אם  הרמב"ם  מדברי  כי  הדבר , וטעם

ל ipeltlזה  לאדםזכה כשמזכה  אפילו שמדובר  משמע  ו "

aegd ilran cg` epi`yבעלי זכות על גובר  הוא  ואעפ "כ  ,

אינה החוב  שתפיסתו הלווה, נתינת ללא בעצמו תפס שהשליח למקרה (בניגוד

חשבון  על לו לזכות יכול אינו כי החוב, מבעלי אחד בעבור אפילו מועילה

הםהאחרים) הרי  הנכסים , את  החוב בעלי גבו לא עוד כל  שכן  ,

כבשלו. בהם לעשות  יכול והוא  הלווה  בבעלות 

חל  הלווה  של קרקעותיו  על אך  במטלטלין , זה וכל 

במתנה אותם  נתן או  מכר ואם  החוב , בעלי כלפי  שיעבוד

אותם ויגבו יחזרו  החוב בעלי – חוב  בעל שאינו  לאדם 

ס)מהמקבל  ג, יעלה יהודה .(שו"ת

צדק ' קצט)וה 'צמח סי' יו"ד עליו(שו"ת שיש  בנכס כי מוסיף 

הלווה  התפסת  תועיל לא  ilranשעבוד cg` xeara mb
zeaegdחוב בעל בעבור  לשליח לתת הלווה של  זכותו  כי ,

במתנה , לשליח זאת לתת  אף  שביכולתו מכך  נובעת  מסוים 

אחר אדם  בעבור  זאת  לו לתת באפשרותו כך  ומתוך 
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עליו שיש  בדבר  אך החוב , בעלי כל פני על  ולהעדיפו

כבר והוא מאחר  במתנה  אותו  לתת יכול היה  שלא  שיעבוד

כפירעון זאת לזכות גם בכוחו אין  החובות , לתשלום  משועבד 

האחרים . פני  על ולהעדיפו החובות  מבעלי לאחד החוב 

$

âאדר כ"ג חמישי âיום
שלוחים  או דיינים

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰eîML ïéc úéa¥¦¤¨
ïä éøäL ;ìèa ïøëî Y àeäL ìëa eòèå ,ç÷Bì éñëða óøBèì§¥§¦§¥¥©§¨§¨¤¦§¨¨¥¤£¥¥
,úeòì àì ìáà ïwúì úeLø ïäì Léå ,ç÷Blìå óøBhì çéìLk§¨¦©©¥§©¥©§¥¨¤§§©¥£¨Ÿ§©¥

.çéìLk§¨¦©
הי"א)לעיל  י"ב חוב(פרק הגובים שביתֿדין הרמב "ם כתב 

בפחות טעו  אם  החפץ, ערך בשומת  וטעו  יתומים  מנכסי

כאן ואילו  בטל. מכרן  מכך ביותר  ורק  קיים , המכר  מששית 

בטעות  שאפילו  הרמב "ם  edy`כותב  lka וצריך בטל. המכר

ההלכות ? שתי בין  להבדל טעם  מהו ביאור ,

משנה ': ה'מגיד  ומבאר

אביהם חוב  את לשלם  שעליהם  ביתומים  מדובר שם

אין מנכסיהם  לגבות  נזקקים  דין ובית כן  עושים  אינם  וכאשר 

את להוציא  פועלים  הם  אלא  כשלוחיהם  נחשבים  הדיינים 

את שקנה מלוקח בגבייה  מדובר כאן  ואילו לפועל . הדין

מוטלת לא  החוב  לפריעת  שהאחריות  המשועבדת , הקרקע 

שלוחים בתור  פועלים  והדיינים שלו חוב זה  אין שהרי עליו

אפיל  טעו אם  ולכן  הצדדים , שני בטלהשל בכלֿשהוא  ו

שליחותם .

הרמב "ם , בשיטת  כן  פירש  שלא  מוכח הטור מדברי אך

שקנה מלוקח חוב  לפריעת  בהקשר  זה  דין הביא  לא  שהרי 

גבייה  לגבי  אלא משועבדת  envrקרקע  deeldnלפי והרי  ,

כשלוחים פועלים  דין  בית אין כזה  במקרה  משנה ' ה 'מגיד

מששית ! בפחות  חוזרת  טעותם  ואין

בין  הוא  שהחילוק  לומר  בהכרח הטור , mineziולדעת 
וטעם אחר. לאדם  בעצמו החייב  בין ולא  אדם  כל לשאר 

ובין בעצמו  הלווה  הוא אם בין מגדול , גובים  כאשר החילוק :

בה שמחזיק  הקרקע  את  לתת  עליו הרי  הלוקח, הוא אם 

דין בית  זאת  עושים בעצמו , כן  עושה  אינו וכאשר לבעליה ,

טעו ואם כשליח  דינם  ולכן  מרצונו ) שלא (אף  שלו כשלוחים 

קטנים הם  יתומים  אך בטלה . שליחותם  בכלֿשהוא  אפילו

אינם הדיינים כן  ואם  הדין, את  לקיים  חיוב עליהם  ואין

בטל  הדין ואין  עצמם  מכוח פועלים  אלא  שלהם  שלוחים 

מועט. בשיעור  טעו  כאשר

(lf`d oa`)

$

âאדר כ"ד שישי âיום
תנאי  בכל ערבות

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Bøáç úà äåìnä©©§¤¤£¥
òaúé àì Y äåìnì ãaòLî áøòäL ét ìò óà Y áøò éãé ìò©§¥¨¥©©¦¤¤¨¥§ª§¨©©§¤Ÿ¦§©

.älçz äålä úà òáBz àlà ,älçz áøòä úà¤¤¨¥§¦¨¤¨¥©¤©Ÿ¤§¦¨
כאן)הרשב "א במשל"מ הובא וחמישים, אלף סי' בשאלה(שו"ת, דן

הבאה :

יחזירנו לא  שאם  התחייב  והשואל לחברו חפץ  המשאיל

ערב לו והעמיד  גדול , כסף  סכום  לו יתן פלוני  זמן עד לו

לא השואל הזמן  ובהגיע השואל , ישלמנו  לא  אם  זה לתשלום

זו כי לשלם  צריך לא  שהשואל וכיון החפץ , את  החזיר

את להחזיר  שיוכל ההתחייבות בעת בלבו  (שסמך 'אסמכתא '

קונה אינה  ו'אסמכתא ' להקנות , בלבו גמר ולא  בזמן ) החפץ 

ה"ב) פי"א מכירה את(הל' לשלם  חייב  יהא הערב האם לעיין : יש 

לו ? שערב הסכום 

לטעון: יכול  הוא  כי הערב, את  לחייב  אין  לכאורה 

ש במקרה  רק  היתה  עצמי על שקיבלתי  oicdההתחייבות  cvn
אם אבל יכול, אינו  שהיא  כל ומסיבה  לשלם  חייב  השואל

oicd cvnאינה 'אסמכתא ' (כי  ממנו  זאת  לתבוע  אפשר אי 

לתבוע . אפשר אי ממני  גם  הרי קונה ),

בשעה כי לשלם , חייב  כן  שהערב  מחדש  הרשב "א  אבל

ולחייב לתבוע יהיה  אפשר  שאי ידע ערב  להיות  שהתחייב 

תנאי. בכל  הערבות  את  עצמו  על קיבל כן ואם  השואל, את 

המדרש  דברי גם  יבוארו  ד)ובכך פ"א, :(שהש"ר

להם אמר  התורה , את לקבל ישראל  שעמדו  בשעה 

ערבים בנינו  לו : אמרו טובים ... ערבים  לי הביאו  הקב"ה :

אותנו.

אין הרי הבנים , בערבות  והתוקף  התועלת  מה  ולכאורה ,

וכאן לשלם , יכול  אינו הלווה  אם  אלא  הערב  את  תובעים 

עצמם ? מהחוטאים להיפרע יכול הקב "ה 
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v"ndqeקב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

יכול  שהקב "ה ידעו  הערבות את שקיבלו  שבשעה  אלא 

שתהיה כדי הערבות  את  קיבלו זאת  ובכל האבות  מן  להיפרע 

לערבות תוקף  יש  ולכן הערב , את  תחילה  לתבוע  אפשרות

הבנים .

(jlnl dpyn)

$

âאדר כ"ה קודש âשבת
בשעורים' לו והודה בחטים 'טענו

:È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰éì Lé íéhç øBk'¦¦¥¦
éîcî óà øeèt Y 'íéøBòN øBk àlà éãéa Eì ïéà' ,'Eãéa§¨§¥§§¨¦¤¨§¦¨©¦§¥

.'íéøBòN Eãéa éì ïéà' :Bì øîBà òáBzä éøäL ;íéøBòN§¦¤£¥©¥©¥¥¦§¨§§¦
בהם ? הודה  והרי שעורים , הנתבע  ישלם  לא  ולמה 

רש "י פטור)פירש  ד"ה ב לה, קמא תבע(בבא לא  שהתובע  כיון  :

לו. מחל כאילו זה  הרי שעורים ,

טוֿטז)והרא "ש  סי' פ"ג על(שם לאדםתמה  יש  כאשר גם זה:

וכשתובע אחת בפעם  אותם  תובע  הוא  אין  תביעות, כמה

כאן, ואף  תביעותיו , שאר על  מוחל  אינו אחת תביעה 

אחר . חוב  על  מוחל אינו חיטים  בתביעתו 

המהרש "ל  לד)ומבאר  סי' פ"ג שלמה של לאחר(ים שגם  כיון :

משמע חיטים , רק  ותבע  התובע חזר בשעורים הנתבע  שהודה 

שעורים . חייב  שאינו שמודה  מכך

התוספות  כתבו צריכה)וכן  ד"ה א. ו, של (סנהדרין שהפטור 

מפני אלא  מחילה, מטעם אינו  בשעורים  שהודה  הנתבע 

חיוב שאין  בכך מודה שעורים , תבע  לא  בתביעתו שהתובע 

הנתבע . הודאת ומתבטלת  שעורים ,

הלוי הנ"ל)והר "מ הרא"ש לפטור(הביאו שלישי טעם  הביא

היתה לא  שהודאתו  כיון – השעורים  מתשלום  הנתבע  את 

המחייבת הודאה  זו  אין עדים, שני בפני או דין בית  בפני

עדים') כמאה בעלֿדין בך ('הודאת אני  "משטה  לומר ויכול 

בשעורים". כשהודאתי

שיש המעידים  עדים  יש  אם  הרי  זה: על  הקשה  והרא "ש 

כלשהו  חוב  הנתבע  שעורים)על או חטים דמי אם יודעים אינם אין(אך

הגמרא  ומסוגיית  בך', הייתי  'משטה  לטעון  יכול (ב"ק הנתבע 

הפטורשם) אם  ואילו  עדים  כשיש  אף  פטור  שהנתבע  משמע 

התובע הודאת  מטעם  מחילתו)הוא מלשלם(או פטור  הנתבע 

הודה התובע שהרי  שעורים , שחייב  עדים  יש  אם  אף  שעורים 

לו ! שמחל  או  חייב  שאינו 

ערוך' ב 'שלחן סי"ב)וגם  פח סי' זו:(חו"מ הלכה כך הביא 

שעורים מדמי אף  פטור  – בשעורים  לו  והודה  חטים  "תבעו

שעורים , לו חייב  שאינו התובע  הודה  כאילו  דחשיב  משום 

"xeht ± mixeryd lr micr yi elit` jkitle.

$
  אגרות קודש 

 ב"ה,  ט"ו אד"ר, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

ובודאי  שלו  בביהכ"נ  לימודו  אודות  ממ"ש  ונהניתי  ה'  מיום  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 
מתאים לדרישת הזמן משתמש בהזדמנות זו להודיע את השומעים ע"ד הלכות הצריכות לדעתם 

בחיי היום יומים וכמרז"ל אשר המעשה הוא העיקר.

מ"ש אודות המחיצה בביהכ"נ והסכסוכים שיש אודותה, הי' מהנכון שיקבל העתק מכתב 
אגודת הרבנים אודות הכרח מחיצה וכן כמדומה לי שיש מכתב כזה מיאנג איזראעל ובמילא יחזק 
וזוגתו  ובעניניו הפרטים והוא  זה את טענותיו בנחיצותה ובשלום, והשי"ת יצליחו בעניני הכלל 

הרבנית תחי' יגדלו את בנם שי' מתוך בריאות הנכונה לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

בברכה.
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קג

קג

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ט ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

meil miwxt 'b m"anx ixeriyb"tyz'd xc` d"kÎh"i -

âאדר י"ט ראשון âיום

-mihtynxtq
äåìå äåìî úBëìä¦§©§¤§Ÿ¤

éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦
השער 1) לפי סתם ולפרוע סתם לשאול שמותר דין מבאר

את  מלווה ודין קבוע, לזמן פירות משאיל ודין שבשוק,
אחרים. פירות על הלוואה מעמיד ודין אריסיו,

.‡¯ÎBnÏ ¯znL ÌLk2˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒÙÏ3, ¿≈∆À»«≈ƒ¿…«««∆«
˙B¯t‰ ˙BÂÏÏ ¯zÓ Ck4Ì˙Ò5‡Ïa Ì˙Ò ÔÈÚ¯BÙe »À»ƒ¿«≈¿»¿ƒ¿»¿…

˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ÔÓÊ ˙ÚÈ·˜6¯ÚM‰ ‰È‰ ?„ˆÈk . ¿ƒ«¿««««∆«≈«»»«««
Ì‰ÈLÏ Úe„ÈÂ Úe·˜7- ÔÈ‡Ò ¯OÚ B¯·ÁÓ ‰ÂÏÂ , »«¿»«ƒ¿≈∆¿»»≈¬≈∆∆¿ƒ

e¯˜e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡Ò ¯OÚ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ«»¿«¬ƒ∆∆¿ƒ««ƒ∆¿
el‡Â ,Úe„È ¯ÚM‰ ‰È‰ epnÓ ‰ÂlLk È¯‰L ;ÌÈhÁ‰«ƒƒ∆¬≈¿∆»»ƒ∆»»«««»«¿ƒ

BÏ ¯ÈÊÁÓe ‰B˜ ‰È‰ ‰ˆ¯8.ÔÓÊ BÏ Ú·˜ ‡Ï È¯‰L , »»»»∆«¬ƒ∆¬≈…»«¿«

ללוקח.2) יד: א.3)בכתב הלכה ט בפרק כמבואר
ונמצא 4) - יתייקרו שמא בסאה, סאה ללוות חכמים שאסרו

דמים  אותן שיעשה לא אם שהלווהו, ממה יותר לו פורע
ב. הלכה להלן דמים,5)כמבואר אותם שיעשה מבלי

(בבא  בסמוך רבינו שמבאר כמו זמן קביעת בלא ודווקא
סתם", ופורעין סתם "לווין שאמרו כחכמים עה. מציעא
של  פירושו ראה - זמן קביעת בלא דהיינו רבינו ומפרש
רבינו, ודעת המשנה). ומרכבת ריטב"א. ועיין שם רש"י
שהיה  או המין מאותו לו שיש פי על אף זמן, שקובע שכל
ובטעם  ב. הלכה לקמן שמבאר כמו אסור - קבוע השער
שמחירו  דבר על זמן, הקובע שכל משנה המגיד אומר הדבר
פלוני, זמן שקבע נראה, פירות, כגון ומוזיל מתייקר והוא נד
אסור. כך ומפני הפירות אז יתייקרו שלדעתו משום

פירות 6) בו לקנות שאפשר שבשוק השער על בהסתמך
שם). ברש"י הובא הבה"ג וכפירוש עב: שיצא 7)(שם

שם). עיין קסב סימן יוסף (בית -8)השער מייד פורעו
סאה  ללוות שמותר המין מאותו ללווה לו יש כאילו זה והרי

ב. הלכה בסמוך כמבואר בסאה

.·BÏ ‰È‰9¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÂlL ÔÈn‰ B˙B‡Ó »»≈«ƒ∆»»¬≈∆À»
˙BÂÏÏ10ÏÚ Û‡ ,Ì˙Ò Ú¯BÙe ÔÓÊ ˙ÚÈ·˜ ‡Ïa Ì˙Ò ƒ¿¿»¿…¿ƒ«¿«≈«¿»««

¯ÚM‰ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt11‰‡Ò BÏ ‰˙È‰ elÙ‡Â . ƒ∆¬«ƒ…»»««««¬ƒ»¿»¿»
ÔÈ‡Ò ‰nk ‰ÈÏÚ ‰ÂÏ - „·Ïa12˙Á‡ ‰tË BÏ ‰˙È‰ . ƒ¿«…∆»∆»«»¿ƒ»¿»ƒ»««

Èa¯‚ ‰nk ‰ÈÏÚ ‰ÂÏ - ÔÈÈ ÏL B‡ ÔÓL ÏL13ÔÈÈ ∆∆∆∆«ƒ…∆»∆»«»«¿≈«ƒ
Úa˜ ‡ÏÂ ,ÌeÏk ÔÈn‰ B˙B‡Ó BÏ ‰È‰ ‡Ï .ÔÓLÂ»∆∆…»»≈«ƒ¿¿…ƒ¿«
È¯‰ - ˜eM‰ ¯ÚL eÚ„È ‡lL B‡ ÔÈ„Ú ˜eM‰ ¯ÚL«««¬«ƒ∆…»¿«««¬≈

¯eÒ‡ ‰Ê14‰‡Òa ‰‡Ò ˙BÂÏÏ15˙B¯t‰ ¯‡La ÔÎÂ .16 ∆»ƒ¿¿»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«≈
ÌÈÓc Ô˙B‡ ‰OÚiL „Ú Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡Ï -17‰ÂÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆»«∆«¬∆»»ƒ¿ƒ»»

˙B¯t BÏ ¯ÈÊÁÓ - eÏÊe‰Â ,[ÌÈÓc] Ô˙B‡ ‰OÚ ‡ÏÂ¿…»»»»ƒ¿¿«¬ƒ≈

e¯˜e‰ Ì‡Â ;Ï˜Lnk B‡ ‰ÂlL ‰cnk18ÌÈÓc ÏËB - «ƒ»∆»»«ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ
B˙B‡Ó BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ .‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ÔÈÂL eÈ‰L∆»»ƒƒ¿««¿»»««ƒ∆≈≈
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˜eMa Úe·˜ ¯ÚM‰ ‰È‰L B‡ ÔÈn‰«ƒ∆»»«««»««¬≈∆»

Úe·˜ ÔÓÊ „Ú ˙B¯Ùa ˙B¯t ˙BÂÏÏ19,Ì˙Ò ‰ÂÏ ‡l‡ ; ƒ¿≈¿≈«¿«»«∆»…∆¿»
.Ú¯ÙiL ÔÓÊ ‰ÊÈ‡a Ú¯BÙe≈«¿≈∆¿«∆ƒ¿«

עה.9) למלווה 10)שם פירותיו נקנים ההלוואה שבשעת
התירו  ממש קניין זה שאין פי, על ואף הוקרו, וברשותו
נשך  משום בה אין בסאה סאה שהלוואת משום חכמים,

מד:). רש"י פי (על גזרו לא לו וכשיש שם 11)דאורייתא,
הלכה  ט בפרק (כמבואר פירות בפסיקת שאמרו וכדרך עה.

סאה 12)א). כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו לפי שם,
כלווה  - רואים אנו ושוב שתיים, לו שיש ונמצא - לו שיש
בסאה, סאה שהלוואה לפי לעולם, וכן שתיים, כנגד שתיים
משנה). (מגיד בה הקלו - התורה מן איסור בה אין

שם).13) עיין בערכו (הערוך עד:14)חביות שם
שהלווהו.15) ממה יותר לו פורע ונמצא יתייקרו שמא
מד:).16) מציעא בבא (עיין וליזול להתייקר שדרכם
וזוקף 17) בשוק השער כפי החיטים דמי עימו קוצץ היינו

הוקרו  בין לו פורע - עכשיו שקבעו בסכום בדמים, ִהמלוה
(שם). מעות הלווהו כאילו זה שהרי הוזלו, בין הפירות

שהוא 19)שם.18) נראה זמן שקובע שכל שביארנו, כמו
שאמרו  ממה נלמד זה דין (מקור יתייקרו זמן שלאותו סומך
אדם  יאמר "לא ג) הלכה בסמוך רבינו ומביאו (עה. שם
מפרש, ורבינו לגורן". לך אתן ואני חיטין כור הלווני לחבירו
זמן  לו שקבע מפני ואסרו לו, ביש אפילו הוא שהמדובר
"עד  ההיתר: בצד (שם) בסיפא שאמרו למה בדומה - לגורן

משנה). (מגיד לו ביש הוא שהמדובר בני", שיבוא

.‚È‡Â ÌÈhÁ ¯Bk ÈÂÏ‰ :B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯Ó‡È ‡Ï……«»»«¬≈«¿≈ƒƒƒ«¬ƒ
Ô¯bÏ ¯Bk EÏ ¯ÈÊÁ‡20„Ú ÈÂÏ‰ :BÏ ¯ÓB‡ ‡l‡ ; «¬ƒ¿«…∆∆»≈«¿≈ƒ«

Èa ‡B·iL21ÁzÙn‰ ‡ˆÓ‡L „Ú B‡22. ∆»¿ƒ«∆∆¿»««¿≈«

לפירעון 20) זמן לו קובע דהיינו הגורן, לזמן כלומר,
לו). ביש אפילו כאן מדובר רבינו שבידו 21)(ולדעת

למחסנו. במשנה).22)המפתח (שם, לי שאבד

.„BÏ ¯ÈÊÁÓ - eÏÊe‰ Ì‡ :Úe·˜ ÔÓÊ „Ú ˙B¯t ‰ÂÏ»»≈«¿«»«ƒ¿«¬ƒ
ÌÈÓ„ BÏ Ô˙B - e¯˜e‰ Ì‡Â ;Ú·wL ÔÓfa ˙B¯t≈«¿«∆»«¿ƒ¿≈»ƒ

‰‡ÂÏ‰‰ ˙ÚLa ÔÈÂL eÈ‰L23. ∆»»ƒƒ¿«««¿»»

ב.23) הלכה בסוף למעלה כמבואר

.‰ÌÈhÁa ÌÈhÁ ÂÈÒÈ¯‡ ˙‡ Ì„‡ ‰ÂÏÓ24Ú¯ÊÏ25, «¿∆»»∆¬ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿∆«
‰„OÏ ÒÈ¯‡‰ „¯iL Ì„˜ ÔÈa26„¯iL ¯Á‡ ÔÈa27. ≈…∆∆»«»»ƒ«»∆≈««∆»«

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28?ÒÈ¯‡‰ ÔziL e‚‰pL ÌB˜Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆»¬∆ƒ≈»»ƒ
ÔÓÊ Ïk B˜lÒÏ Ú˜¯w‰ ÏÚa „Èa È¯‰L ,Ú¯f‰ ˙‡∆«∆«∆¬≈¿«««««¿«¿«¿»¿«

Ô˙ ‡lL29˙‡ ÔzÏ Ú˜¯w‰ ÏÚa C¯cL ÌB˜Óa Ï·‡ . ∆…»«¬»¿»∆∆∆««««¿«ƒ≈∆
Ú¯f‰30¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÒÈ¯‡‰ „¯È ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ : «∆«ƒ¬«ƒ…»«»»ƒ¬≈∆À»

 שיעורי רמב"ם - ג' פרקים ליום 

יום ראשוןרמב"ם - ג' פרקים ליום 
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קד ולוה קד מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ט ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‡ˆÓ ,B˜lÒÏ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL ;ÌÈhÁa ÌÈhÁ ˙BÂÏ‰Ï¿«¿ƒƒ¿ƒƒ∆¬«ƒ≈¿«¿ƒ¿»
ÌÈhÁ BÏ ¯ÈÊÁiL ˙Úc ÏÚ „¯È ‰„OÏ „¯iL ˙Úa»≈∆»««»∆»««««∆«¬ƒƒƒ

e‰ÂÏ‰L31‰„OÏ „¯iL ¯Á‡ Ï·‡ .32BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿»¬»««∆»««»∆ƒ¿≈
B˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡Â ,Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ - B˜lÒÏ ÏBÎÈ»¿«¿¬≈¿»»»¿»¿«¿

Ì˙Ò e‰ÂÏÓ Ï·‡ ,Ú¯ÊÏ ÌÈhÁa ÌÈhÁ33¯ÚL ÏÚ ƒƒ¿ƒƒ¿∆«¬»«¿≈¿»«««
˜eMaL34. ∆«

בסאה.24) באריסות 25)סאה שקיבל בשדה זריעתם לשם
עד:). (שם לגורן לפורעם האריס ועל בשום 26)- לעבדה

בו. זכה לא ועדיין בו.27)עבודה זכה שאף 28)שכבר
מלווהו. - ירד לסלקו 29)אם הקרקע בעל וביד הואיל

היבול  כשיאסוף להחזירו מנת על הזרע ממנו שלווה בשעה
פחות  השדה מתבואת ליטול הסכים אלא הלוואה, זו אין -
(שם  שקיבל. הזרע כשיעור - אריסים שאר משנוטלים

והטיל 30)וברש"י). המקום ממנהג הקרקע בעל ושינה
הזרע. הבאת האריס כשיעור 31)על מחלקו לו וינכה

הקרקע 32)הזרע. בעל ונתחייב - האריס בה זכה וכבר
נימוק  מאיזה - כן אחרי הסכים שהאריס אלא הזרע, בנתינת

זו. הוצאה עצמו על לקבל - זמן.33)שהוא קביעת בלא
אדם.34) בכל שהתירו כדרך

.Â‰LB ‰È‰L ÈÓ35ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ,˙BÚÓ B¯·Áa ƒ∆»»∆«¬≈»¿»«≈ƒ
‡ˆ :BÏ ¯Ó‡ ;ÌÈhÁ Ô‰a ÁwÏ ‰ˆB¯ È‡L ,È˙BÚÓ¿«∆¬ƒ∆ƒ«»∆ƒƒ»«≈
ÈÏˆ‡ EÏ ‰È‰ÈÂ ,ÂLÎÚ ÏL ¯ÚLk ÈÏÚ Ô˙B‡ ‰OÚÂ«¬≈»»«¿««∆«¿»¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ
ÂÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ÌÈhÁ BÏ LÈ Ì‡ :‰‡ÂÏ‰a ÌÈhÁ36 ƒƒ¿«¿»»ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿»

¯zÓ -37¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰ B˙B‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;38. À»¿ƒ≈«ƒ¬≈∆»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL39˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒÙÏ ¯znL ∆…»¿¬»ƒ∆À»ƒ¿…«««∆«

Ô˙Ba ‡l‡ ,ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿≈«ƒ∆»¿≈
˙B¯t Ô‰a ˙B˜Ï ÂÈ˙BÚÓ40„ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯‰ Ï·‡ ; ¿»ƒ¿»∆≈¬»»∆¿«¬ƒ

¯eÒ‡ - ˙B¯t‰ ·b ÏÚ B˙‡ÂÏ‰41.˙B¯t BÏ eÈ‰iL „Ú , «¿»»«««≈»«∆ƒ¿≈
‡·e ,ÌÈhÁ ÂÈÏÚ B˙‡ÂÏ‰ ‰OÚÂ ,ÌÈhÁ ‰ÂlÏ ‰È‰»»«…∆ƒƒ¿»»«¿»»»»ƒƒ»
Ô¯ÎÓÏ ‰ˆB¯ È‡L ,ÌÈhÁ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÔÓÊ ¯Á‡««¿«¿»«≈ƒƒƒ∆¬ƒ∆¿»¿»

‡ˆ :BÏ ¯Ó‡ ;ÔÈÈ Ô‰ÈÓ„a ÁwÏÂÔÈÈ ÈÏÚ Ô˙B‡ ‰OÚÂ ¿ƒ«ƒ¿≈∆«ƒ»«≈«¬≈»»««ƒ
,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ BÏ LÈ Ì‡ :‰zÚ ˜eMaL ¯ÚMk«««∆««»ƒ≈«ƒ¬≈∆À»
.¯eÒ‡ - ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÔÈÈ BÏˆ‡ B˙‡ÂÏ‰ ˙ÈOÚÂ¿«¬≈«¿»»∆¿«ƒ¿ƒ≈«ƒ»

BÏ ‰È‰ ‡lL È¯‰42¯ÈÊÁ‰Â ¯·ÚÂ ,43,˙B¯t ‰‡ÂÏ‰‰ ¬≈∆…»»¿»«¿∆¡ƒ««¿»»≈
BÏ ÔzÏ ·iÁ BÈ‡ - Ck ¯Á‡ ˙B¯t ‰wL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»≈««»≈«»ƒ≈

e‰ÂÏ‰L ˙BÚÓ BÏ Ô˙B ‡l‡ ,˙B¯t44. ≈∆»≈»∆ƒ¿»

סג.35) על 36)שם עימו פוסק סאה לו יש אם כלומר,
ב) (בהלכה שנתבאר כלווה, המוכר שאין יותר על ולא סאה
אלא  כן אמרו שלא סאין", כמה עליה לווה סאה לו "יש
ונמצא  סאה כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו הטעם מתוך
שמשעה  מפני במוכר, שייך אינו זה וטעם שתיים, לו שיש
(הלווה) המוכר מרשות לגמרי יוצאת היא הרי עליה שפסק
הרשב"א. בשם משנה מגיד - (המלווה) הלוקח לרשות

א. הלכה ט פרק למעלה בפוסק 37)וראה שאמרו וכדרך
א. ט, פרק למעלה כמבואר מעותיו פי 38)ונותן על אף

השער. למעלה.39)שיצא פי 40)כמבואר על שאף משום
פרק  (ראה שקיבל במעות לקנותם ויכול לזה יש לזה שאין

בביאורנו). שם במה 41)ט - מעות בידו שאין מאחר
בפרק  כמבואר ואסור, - השער יצא לא כאילו זה והרי יקנה,

רש"י). פי על סג. (שם שם לבבא 42)ט נמשך זה
באיסור.43)הראשונה. פירות על ההלוואה זקף

שאין 44) ו) ד, פרק (למעלה בו שאמרנו ריבית אבק כדין
למלווה. מלֹווה ִֶמוציאים

øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨
ידו 1) כתב מוציא ודין בעדים, חבירו את מלווה דין מבאר

היורשים  מן שגובה בשטר מלווה ודין לו, חייב שהוא
ודין  מהיורשים, נגבית אם פה על מלוה ודין ִומהלקוחות,
על  מצוה ודין קרקע, לו ויש מטלטלין לו שאין לווה
ודין  תפס, שמחיים טוען ודין אביהם, חוב לפרוע היתומים
באחריות  שדה מוכר ודין אביהם, בחוב קרקע שגבו יתומים

במלוה. השדה דמי עליו ִוזקף

.‡ÌÈ„Ú ÈÙa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2¯Ó‡L B‡ , ««¿∆∆¬≈ƒ¿≈≈ƒ∆»«
ÌÈ„ÚÏ3:B‡ ,‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ È‡L ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ : ¿≈ƒ¡»«≈ƒ∆¬ƒ«»»∆»∆

È„Ú Ìz‡4‰ÂÏÓ ˙‡¯˜ BÊ - ‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ È‡L «∆≈«∆¬ƒ«»»∆»∆ƒ¿≈ƒ¿»
‰t ÏÚ5ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,6ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «∆¿≈»ƒ¿»¿¿≈ƒ¿ƒ»ƒ»«

˙q‰ ÚaL - ÈzÚ¯t :Ck ¯Á‡ ¯Ó‡Â7Ï·‡ .¯ËÙÂ ¿»«««»»«¿ƒƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¬»
.ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ - ¯ËLa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈ƒ¿»»ƒ¿»¿¿≈ƒ
BÈ‡ - ‰Ê ¯ËL ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¿»«»«¿ƒ¿»∆≈

ÔÓ‡8ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,9ÌÈ„Ú ‡·‰ B‡ :BÏ10„ÓÚ B‡ ∆¡»∆»¿ƒ»≈≈ƒ¬…
ÌlLÂ11ÈÏÚ eÈ‰ :ÌÈ„ÚÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .B·BÁ BÏ ¿«≈¿ƒ»»≈¿≈ƒ¡»«

Ô˙e„Ú ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ È‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆¬ƒ«»»∆»∆≈¿ƒ≈»
˙e„Ú ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓÏ e¯ÈÊÁÈ ‡lL ,‰ÂÏnÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ««¿∆∆…«¬ƒ¿ƒ¿»«∆≈

¯ËLa12¯ËL e·˙k :‰Âl‰ Ô‰Ï ¯Ó‡iL „Ú ,13 ƒ¿»«∆…«»∆«…∆ƒ¿¿»
Ck Ô‰Ï ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ .BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ14ÔÈÎÈ¯ˆ , ¿ƒ¿¿««ƒ∆»«»∆»¿ƒƒ

Ba CÏn‰Ï15ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ,¯ËMa eÓ˙ÁL ¯Á‡ ¿ƒ»≈««∆»¿«¿»¿««»¿ƒ
B„iÓ e˜ .‰ÂÏn‰ „Èa ¯ËM‰16‰Ó BÏ ·iÁ ‡e‰L «¿»¿«««¿∆»ƒ»∆«»»∆

¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ««ƒ∆…»«
„ÓBÚ ‰·È˙ÎÏ ÔÈ˜ Ì˙qL ,e·˙k Ô‰Ï17ÔÈ‡Â , »∆¿…∆¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈»

Ba CÏn‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ18. ¿ƒƒ¿ƒ»≈

קעה.2) כט.).3)בבאֿבתרא (סנהדרין עדים בפני הודה
עדי.4) אתם בלשון: או ממלוה 5)כלומר, להבדיל

לקמן. שיתבאר כמו בדיניהם שחלוקים בשטר,
צריך 6) אינו - בעדים חבירו את "המלוה מא: שבועות

בעדים". מ:).7)לפורעו (שם הגמרא חכמי מתקנת
את 8) בידי השארת למה פרעת, אם אומר: המלוה שהרי

אולם,11)שפרעת.10)ביתֿדין.9)השטר? מא. שם
נוטל  ואח"כ נשבע פרעתיך, שלא לי השבע הלוה: טען אם

ב. הל' פי"ד להלן שיתבאר כמו לוה,12)- של לחובתו
מלוה  עלֿפה, עדות תימן: (בכת"י בעדים לפורעו שיצטרך

כט:13)בשטר). סנהדרין מ. ותנו.14)ב"ב כתבו
בדיבורו.15) עומד עדיין פרק 16)אם (עיין חליפין בקנין

לפרעון  נכסיו שעבוד על ה) הל' מכירה מהלכות ה
(עיין  השטר נכתב לא אפילו הלקוחות מן וגובה ההלוואה,
ה'טור'). על שם יוסף' וב'בית א. לט, סימן חו"מ שו"ע
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קה

קה

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ט ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כוחו שכשם 17) ייפה הסתם, מן כך, - בקנין כוחו שמייפה
וברשב"ם). מ. (ב"ב כתיבה לפי 18)לענין הנתינה, לפני

נה.). (כתובות כלום" קנין לאחר ש"אין

.·¯ËL ·˙kL ‰ÂÏ19B„È ·˙Îa20ÌÈ„Ú Ba „ÈÚ‰Â ,21, …∆∆»«¿»ƒ¿«»¿≈ƒ≈ƒ
¯Lk ¯ËL ‰Ê È¯‰ - ‰ÂÏnÏ B˙e22·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ¿»««¿∆¬≈∆¿»»≈¿≈ƒ»«

ÌÈ„Ú Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¯ËL23ÈÙa ‰ÂÏnÏ B˙e , ¿»««ƒ∆≈≈ƒ¿»««¿∆ƒ¿≈
ÌÈ„Ú24¯ËLa ‰ÂÏÓ BÊ È¯‰ -25·˙k ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈ƒ¬≈ƒ¿»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆¿»

ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L26¯ÒÓpL ÌÈ„Ú‰ B˙B‡ e‡¯˜ÈÂ , ∆≈»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»≈ƒ∆ƒ¿«
Ì‰ÈÙa27ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .28¯ÓBÏ CÈ¯vL ,‰¯B‰L ƒ¿≈∆¿≈ƒ«¿ƒ∆»∆»ƒ«

e„ÈÚ‰Â eÓ˙Á :Ì‰ÈÙa B¯ÒnL ÌÈ„ÚÏ29¯ÒÓpL »≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿«
ÌÎÈÙa30. ƒ¿≈∆

החתום 20)הודאה.19) על הבא פלוני בן פלוני אני כגון:
א). סט, סי' ושו"ע 'טור' (ראה . . . חייב שאני מודה

(ש"ך 21) הוא שכתבֿידו החתימה, לקיום לא - תוכנו על
ח). ס"ק ו,22)סי' ס"ק מ סי' הגר"א (עיין פו. גיטין

טו). ס"ק סט סי' וסמ"ע יוסף' חתימה.23)ו'בית עדי
מסירה.24) הלכה 25)עדי האומר: כשמואל, פ: גיטין

בשטרות. אף כרתי) מסירה (עדי אלעזר כב:26)כרבי שם
בשאר  אבל בגיטין, אלא המזדייף) (כתב ר"א הכשיר "לא
למען  חרש בכלי ונתתם יד) לב, (ירמיה דכתיב לא, שטרות
שאינם  בשטרות הוא הכתוב ("גזירת רבים" ימים יעמדו
ר"י  - רבים" ימים לעמוד ראויים הם אם אלא כשרים

אבל). ד"ה שם, יקראוהו 27)ב'תוספות' לא שאם
יא:). (שם זמן לאחר מעידים הם מה על רב 28)בפניהם,

סימן  (הגר"א קעו. ב"ב ע"פ (מגידֿמשנה) האי ורב שרירא
יב). ס"ק העדתכם 29)מ, כתבו כלומר, העידו. או חתמו

אינם  אם - או וחתמו, ההודאה של על לא נפרד, בשטר
(תשב"ץ, ב"ד בפני בעלֿפה כך על העידו - לחתום יודעים

הלחםֿמשנה). וכהבנת בכסףֿמשנה, שיצא 30)הובא כדי
אינם  - להם אומר וכשאינו הדבר), (שיתפרסם קול לזה
(מגידֿ קול לו ואין הם, רשאים כי אם וכותבים מעידים

משנה).

.‚B„È ·˙k ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰31ÌL ÔÈ‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L ƒ»»¿«»∆«»¿≈»
˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú32È¯‰ - ÔÈc ˙È·a B„È ·˙k ≈ƒ««ƒ∆À¿«¿«»¿≈ƒ¬≈

‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ‰Ê33- Ú¯tL ÔÚË Ì‡Â .¯·c ÏÎÏ ∆¿ƒ¿»«∆¿»»»¿ƒ»«∆»«
¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL34ÔÓ ‡Ï ‰Ê ·˙Îa ‰·B‚ BÈ‡Â . ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿»∆…ƒ
ÔÈL¯Bi‰35˙BÁB˜l‰ ÔÓ ‡ÏÂ36. «¿ƒ¿…ƒ«»

במשנה.31) קעה: הוא.32)ב"ב שכתבֿידו בב"ד נתקיים
על 33) אלא תוכנו, על אישור - ב"ד של הקיום שאין

בגמ'). קעו. (שם הוא שכתבֿידו כי 34)הכתיבה אם
בידי  "שטרך לטעון: יכול המלוה אין - המלוה ביד השטר
נזהר  הלוה שאין מפני אצלי) שטרך (למה בעי" מאי
כשר  השטר ואין הואיל הפרעון, אחר מלוה ביד מלהשאירו
(שם  בסמוך כמבואר המשועבדים, הנכסים מן בו לגבות

להרמב"ן). ה' ובמלחמות אביהם.35)ברי"ף, פרעו שמא
דברים  משלשה אחד ע"פ כגון פרע, שלא ברי אם אבל
(כסףֿ עלֿפה כמלוה גובה - ו) הלכה (לקמן שיתבאר

ד.36)משנה). הלכה להלן כמבואר עלֿפה, כמלוה

.„¯ËLa ‰ÂÏÓ Ïk37ÔÓe ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ d˙B‡ ‰·Bb - »ƒ¿»ƒ¿»∆»ƒ«¿ƒƒ
˙BÁB˜l‰38¯‡a˙iL BÓk ,39‰·Bb - ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓe ; «»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»«∆∆

ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ d˙B‡40ÔÓ d˙B‡ ‰·B‚ BÈ‡Â , »ƒ«¿ƒ¿≈∆»ƒ
˙BÁB˜l‰41dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ .42Û¯ËÈ ‡Ï CÎÈÙÏ ,ÏB˜ «»¿ƒ∆≈»¿ƒ»…ƒ¿…

da43Á˜Bl‰Â ,dÏ LÈ ÏB˜ - ¯ËLaL ‰ÂÏÓ Ï·‡ . »¬»ƒ¿»∆ƒ¿»≈»¿«≈«
‡lL BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰44ÏL ÂÈÒÎpL Ú„iL „Ú Ï‡L ƒ¿ƒ««¿∆…»««∆≈«∆¿»»∆

˙Áz ‰Âl‰ ÈÒÎ ÏkL ;ÂÈÏÚL ‰ÂÏÓa ÔÈ„aÚLÓ ‰Ê∆¿À¿»ƒ¿ƒ¿»∆»»∆»ƒ¿≈«…∆««
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂÏn‰ „eaÚL45. ƒ¿««¿∆ƒ«»

כמבואר 37) בו. מפורשת נכסים אחריות שאין גם לרבות
שלא  "שאחריות א, הל' ואבידה גזילה מהלכות בפי"ח
בין  הלוואה בשטרי בין היא, טעותֿסופר - בשטר נתפרשה

וממכר". מקח שלווה,38)בשטרי לאחר הלוה מן שקנו
למלוה. נכסיו יח.39)ונשתעבדו פרק שכבר 40)להלן

קעו. ב"ב ועיין יג: (קידושין אביהם בחיי הנכסים נשתעבדו
שם). חכמים.41)וברי"ף עלֿפה 42)מתקנת למלוה

לווה. בצינעא - הלווה שכל הפסד 43)קול, משום
לכל. ידוע שאין בדבר, להזהר יכולים שאין לקוחות,

בדבר.44) אשר 45)חקר "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר
והואֿהדין  – החוצה" העבוט את אליך יוציא בו נושה אתה
לקוחות, הפסד משום אלא שם) ב"ב (רשב"ם מקרקעין
כמבואר  הלקוחות מן גובה אינו עלֿפה מלוה חכמים אמרו
בבבאֿ כעולא תורה, של על העמידוהו ובשטר - למעלה
מלוה  ואחד בשטר מלוה אחד תורה, "דברי קעה: בתרא

שיעב  טעמא מאי משועבדים, מנכסים גובה ודא עלֿפה
גובה  אינו עלֿפה מלוה אמרו: טעם מה ואלא דאורייתא,

וכו'". דלקוחות פסידא משום חורין, בני מנכסים אלא

.‰ÌÈ„Úa e‰„O ¯ÎBn‰46È„È ˙ÁzÓ ˙‡ˆÈÂ , «≈»≈¿≈ƒ¿»»ƒ««¿≈
Á˜Bl‰47¯ËL ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,48Á˜Bl‰ „Èa «≈«««ƒ∆≈»¿»¿««≈«

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯BËÂ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ -49BÓk , ¬≈∆≈¿≈ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿
¯‡a˙iL50¯ÎBÓ ‡ÈÒ‰¯Ùa - ¯ÎBn‰ ÏkL ;51ÏB˜Â , ∆ƒ¿»≈∆»«≈¿«¿∆¿»≈¿

BÏ LÈ52. ≈

מא:46) מידו.47)שם אותה הוציא מוכר של בעלֿחוב
מכר.48) שדה 49)שטר מכירת אחר שעבדם או שמכרם
א.50)זו. הלכה כא, פרק עליו 51)להלן שיקפצו כדי

במקח. ויוסיפו - -52)קונים נזהר שלא השני והלוקח
(שם). עצמו על הפסיד

.Â‡l‡ ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙Èa‚ ‰t ÏÚL ‰‡ÂÏ‰‰ ÔÈ‡≈««¿»»∆«∆ƒ¿≈ƒ«¿ƒ∆»
‰eˆÂ ,da ‰„BÓ ·iÁLk :el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»¿»ƒ≈¿∆«»∆»¿ƒ»

BÈÏÁa53ÂÈÏÚ ÈBÏÙÏ LiL‰˙È‰L B‡ .ÔÈ„Ú ·BÁ ¿»¿∆≈ƒ¿ƒ»»¬«ƒ∆»¿»
‡È‰ ‰˜ÊÁÂ ,dÚ¯ÙÏ ÔÓÊ ÚÈb‰ ‡ÏÂ ,ÔÓÊÏ ‰‡ÂÏ‰‰««¿»»ƒ¿«¿…ƒƒ«¿«¿»¿»«¬»»ƒ

BpÓÊ CB˙a Ú¯Bt Ì„‡ ÔÈ‡L54e‰ecpL B‡ .55„Ú ∆≈»»≈«¿¿«∆ƒ«
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ÔÈ·B‚ el‡ Ïk .BÈeca ˙Óe ÔziL56‡Ïa ∆ƒ≈≈¿ƒ»≈ƒƒ«¿ƒ¿…

‰Úe·L57,‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ ‰È‰L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬»ƒ»≈ƒ∆»»«»»∆»∆
,ÌeÏk L¯Bi‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡ - e‰ÂÏ‰ eÈÙa B‡¿»≈ƒ¿»≈∆ƒ«≈¿

BÚ¯t ‡nL58ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L ;59ÔÈ‡ - ∆»¿»∆««¿∆∆¬≈¿≈ƒ≈
Ô‰È·‡ „È ·˙k ‡ÈˆBÓ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯»̂ƒ¿»¿¿≈ƒ¿≈ƒƒ¿««¬ƒ∆

e¯‡aL BÓk ,ÌeÏk Ba ‰·B‚ BÈ‡ - BÏ ·iÁ ‡e‰L60. ∆«»≈∆¿¿∆≈«¿
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ãקודש משיחות ãנקודות

"Bpîæ CBúa òøBt íãà ïéàL àéä ä÷æç." £¨¨¦¤¥¨¨¥©§§©

סוברים  ורבא אביי אבל לקיש, ריש דעת והוא
הפירעון  זמן קודם מעות לאדם מזדמנים שלפעמים

אותו. יטרידו שלא כדי לשלם ורוצה

הגיע  לא שעדיין שבמקום לקיש לריש ורבא אביי ומודים
כגון  זמנו" תוך פורע אדם ש"אין חזקה יש החיוב, זמן
כי  זמנך, תוך פרעתיך לומר נאמן שאינו בית השכיר אם
הבית  יפול אם כלל חיוב לידי יבוא שלא חושש השוכר
יבוא  ולא זה מבית ויוציאנו עצמו המשכיר של ביתו או

כלל. חיוב לידי

בחזקת  בנו הרי האב מת שאם הבן, בפדיון ועלֿדרךֿזה
שמא  חושש עדיין נתחייב ולא שמאחר נפדה, שלא
פורע  אינו וממילא כלל, חיוב לידי יבוא ולא הבן ימות

החיוב. זמן קודם

ההלוואה  בשעת שנתחייב כיון במלווה, מהֿשאיןֿכן
עשוי  שאדם ורבא אביי סוברים מיד, נכסיו ונשתעבדו

זמנו. תוך לפרוע

למלווה. גם קשורה זמנו, תוך פורע אדם שאין החזקה
פנים  בסבר לעני ליתן שצריך הוא בצדקה הדין שהרי
יכול  המלווה ואין גמ"ח היא גם הלוואה והלא יפות,
פנים  סבר של ההנהגה היפך זמנו תוך ההלוואה לדרוש
לו  שאין יודע אם זמנו לאחר גם הרי ובנוסף, יפות.
לאדם  ש"אסור אלא עוד ולא לנוגשו, אסור לפרוע
אפילו  לו, שאין שיודע בזמן חובו לבעל עצמו להראות
שאינו  אע"פ יכלימו או יפחידו שלא לפניו לעבור
זמנו. תוך חובו תובע אינו המלווה שגם ומובן תובעו"

ישראל  בכורו בנו את לפדות הקב"ה של ל"חיוב" בנוגע
"מה  הרי ולכאורה אחישנה", "זכו נאמר הנה מהגלות,
ומדוע  לעשות" לישראל מצוה הוא עושה, שהקב"ה

זמנו. תוך "חובו" הקב"ה יפרע

שאין  הסיבה הבן, לפדיון שבנוגע כיון בזה: והביאור
לחשוש  מקום שיש מפני היא אביו פדאו שמא לחשוש

זו ש  סיבה שייך לא כאן הרי החיוב, לזמן יגיע לא מא
ישראל  בנו את לפדות כביכול "חייב" שהקב"ה ובוודאי
תוך  פורע אדם שאין הסיבה לקיש, לריש וגם מהגלות.
זמנו, תוך לפרוע יוכל שלא דעתו שגילה כיון היא זמנו
כל  אין וממילא הקב"ה אצל שייך אינו שבוודאי דבר
שגם  ובפרט מהגלות, הפדיה את ח"ו לדחות סיבה

הגאולה? את לעכב מה ולשם בגלותא" "שכינתא
י  סימן משפטים ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

קעד:).53) (שם מיתתו לקיש 54)קודם כריש ה: שם
מיתמי. ואפילו קעד:).55)שאמר: (שם לפרוע סירובו על

ובמגיד56ֿ) א פי"ד, להלן (עיין קטנים בין גדולים בין
ה:).57)משנה). (שם נפרע לא שעדיין הוברר שהרי

טוען 58) היה בחיים היה ואילו בחיים, בהיותו אביהם
נאמן. והיה - -59)פרעתי יתומים בשביל טוענים ואנו

בה. נאמן היה שאביהם טענה ג.60)כל הלכה למעלה

.ÊÔÈÏËÏhÓ BÏ ÔÈ‡L ‰ÂÏ61Ú„B Ì‡ :Ú˜¯˜ BÏ LÈÂ …∆∆≈ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿«ƒ«
ÌÈ¯Á‡ „Èa ÂÈ˙BÚÓ ‰ÏBzL ÔÈc ˙È·Ï62B˙B‡ ÔÈÙBk - ¿≈ƒ∆∆¿»¿«¬≈ƒƒ

¯kÓÏ63¯·c Ì‰Ï Ú„B ‡Ï Ì‡Â ;B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÏÂ ƒ¿…¿ƒ≈¿««¿ƒ…«»∆»»
ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ‰Ê64‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ BÏ Ú„iL ÈÓ ÏÚ ∆«¬ƒƒ«ƒ∆≈«ƒ«¿¿ƒ¿…

ÔÈa‚Óe ÂÈÒÎaL ˙ÈBÈaÏ ÔÈ„¯BÈ Ck ¯Á‡Â ,Ì‡È·È¿ƒ≈¿««»¿ƒ«≈ƒ∆ƒ¿»»«¿ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,B·BÁ ÏÚ·Ï65?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .66 ¿««¿∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ

ÔÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï·‡ ;BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ ÔÈÚ¯ÙpL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»ƒƒ«…∆«¿¬»«»ƒ»«ƒ
ÔÓ Ú¯tÈ ‡Ï - ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,L¯Bi‰«≈≈»»≈»…ƒ»«ƒ
Ïˆ‡ ‰ÂÏÓ B‡ ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰ elÙ‡ ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¬ƒ»À¿»ƒƒ¿»≈∆

ÌÈ¯Á‡67ÔÈÏËÏhn‰L ;68ÏÚa „eaÚL ˙Áz ÔÈ‡ ¬≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ≈»««ƒ¿««
‰¯Bz‰ ÔÓ ·BÁ69. ƒ«»

להגבות 61) ורוצה מטלטלין או ממון לו שאין האומר:
קודמים  מטלטלין הדין ומצד - הקרקע מן לבעלֿחובו
וראה  ד. הל' ס"א, (למעלה כמבואר הקרקע מן לגבייה

שם). המלוה.62)בביאורנו מן לטרוח 63)להבריח
במעות. לבעלֿחובו ופורע - הקרקע מתקנת 64)ולמכור

כג). הערה פ"א למעלה ביאורנו (ראה להלן 65)הגאונים
כבינונית. דינו בעלֿחוב – חכמים שמתקנת א. פי"ט,

המטלטלין.66) מן לרשות 67)שגובה באו לא ועדיין
עקיבא). כרבי פד: (כתובות יתומים.68)היתומים של

דעל 69) מגלימא אפי' גובה - קיים הלווה בעוד כי שם,
מעותיו  הלוה לו שהרי כתפיו) שעל (מהמעיל כתפיה
משכונו, ויטול ב"ד שליח יבוא אמרה: והתורה ונשתעבד,
יוציא  בו נושה אתה אשר "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר
עם  לו מה הלוה, כשמת אבל החוצה". העבוט את אליך
קרקעות  אבל לו. נשתעבדו ולא ממנו לוו לא הרי היתומים?
שנכסיו  ערב, מדין מחיים למלוה נשתעבדו כבר - שירשו
אבל  כשהלוהו, המלוה סמך ועליהם ערביו, הם אדם של
סמך  עליהם לא שהרי להם, אין ערב דין אפילו - מטלטלין
רש"י  (ע"פ ולאבדם להצניעם הלוה וביד הואיל המלוה,
המטלטלין, מן גובה שבעלֿחוב הגאונים ומתקנת סז:). ב"מ

יא. הלכה לקמן שיתבאר כמו

.Á‰ÂˆÓ70ÔÓ Ô‰È·‡ ·BÁ Ú¯ÙÏ ÔÈÓB˙È‰ ÏÚ ƒ¿»««¿ƒƒ¿…«¬ƒ∆ƒ
ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰71ÔÈ‡ - ÔzÏ L¯Bi‰ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . «ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«¿ƒ…»»«≈ƒ≈≈

B˙B‡ ÔÈÙBk72ÌÈiÁÓ ·BÁ ÏÚa ÒÙz Ì‡Â .73‰·Bb - ƒ¿ƒ»«««≈«ƒ∆
‰˙ÈÓ ¯Á‡L ÔÚË L¯Bi‰Â ,ÔÒÙz ÌÈiÁnL ÔÚË .Ô‰Ó≈∆»«∆≈«ƒ¿»»¿«≈»«∆««ƒ»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï L¯Bi‰ ÏÚ - ÒÙz74B‡ ;75Ú·MÈ »«««≈¿»ƒ¿»»ƒ»«
‰ÂÏn‰76È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈÂ ,BÏ ·iÁ ‡e‰ CÎÂ CkL ««¿∆∆»¿»«»¿»ƒ¿…«¿≈
Ô‰ÈÓ„77eÈ‰ .ÒÙz ÌÈiÁnL B˙Úe·La ÏÏBÎÂ , ¿≈∆¿≈ƒ¿»∆≈«ƒ»«»

˙B¯ËL ÒÙzL ÌÈ¯·c‰78ÔBkLÓ Ô‰L ÔÚËÂ ,79ÈaB„80 «¿»ƒ∆»«¿»¿»«∆≈«¿¿»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÂÏn‰ ÏÚ - ÒÙz ÌÈiÁnLÂ B·BÁ ÏÚ«¿∆≈«ƒ»««««¿∆¿»ƒ¿»»
¯ÈÊÁÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â .ÒÙz ÌÈiÁnL∆≈«ƒ»«¿ƒ…≈ƒ¿»»«¬ƒ
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קז

קז
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ÌÙeb ˙B˜Ï ÔÚBË BÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈL¯BiÏ81‡l‡ , «¿ƒƒ¿≈∆≈≈ƒ¿»∆»
Ô‰aL ‰È‡¯Ï82. »¿»»∆»∆

שיעבוד 70) תחת אינם המטלטלין הדין מן כי אם כלומר,
(בבאֿ לפרוע אביהם, כבוד משום היתומים, על מצוה -

קנז.). עליהם 71)בתרא אין - משלהם אבל שהורישם,
- אב) כיבוד (מצות כיבוד (לב.) בקידושין כמבואר מצוה,
"הגהות  מגידֿמשנה. שם, בבאֿבתרא (ע"פ אב משל

הכותב). פרק כתובות, מצות 72)אשר"י" לקיים כדי
מודיעה  (שהתורה בצדה שכרה שמתן מצוה ש"כל כיבוד,
יאריכון  "למען בה שנאמר אב בכיבוד כגון המצוה, שכר
את  להכריח עליה" מוזהרים מטה של ביתֿדין אין ימיך")

קז). סי' ('טור' קי: בחולין כמבואר בהיות 73)המסרבים,
פד:). (כתובות היתומים בהם זכו לא ועדיין בחיים, אביהם

גם 74) נאמן - בידי היא לקוחה לטעון: שיכול שמתוך
שלאחר  ראיה להביא היורש ועל תפסתי, מחיים לטעון:

שם). (גמרא תפסם ליורש.75)מיתה - עדים אין אם
לקמן 76) (ראה ונוטלים הנשבעים כל כדרך - חפץ בנקיטת

ג). הלכה אומר 77)פי"ג רצה שאילו שתפס, החפץ של
בידי. הוא פה.78)לקוח (שם אחרים על חוב שטרי

איתתא"). ד"ההיא שם.79)בעובדא ונתבאר 80)רי"ף
אצל  מטלטלין נעשה המשכון שאין ה), הלכה (פ"ג למעלה

אומרים 81)בניו. ב"ד שהרי נאמן, אינו - כך טען אם וגם
הל' מכירה מהלכות (בפ"ו כמבואר מכר, שטר הבא לו:
מסר  שלא לידו, השטר במסירת נקנה חוב שטר "שאין יֿיא)
יקנה  וכיצד ביד. נתפסת הראיה ואין שבו, הראיה אלא לו
וימסור  . . . פלוני שטר קנה המקנה: לו שיכתוב השטר?
ומסירה" בכתיבה שנקנה ונמצא - החוב) (=שטר השטר לו
ז). הל' פט"ז ולקמן מגידֿמשנה, ועיין שם, (רי"ף

וצ"ע).82) לחםֿמשנה, (ועיין ביד נתפסת הראיה ואין

.ËÏˆ‡ Ô‰È·‡Ï ‰È‰L ·BÁa Ú˜¯˜ e·bL ÌÈÓB˙È¿ƒ∆»«¿«¿∆»»«¬ƒ∆≈∆
˙Ba‚ÏÂ ¯ÊÁÏ Ì‰È·‡ ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï LÈ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈¿««∆¬ƒ∆«¬…¿ƒ¿

Ô‰Ó d˙B‡83‡È‰ Ì‰È·‡ ÏL BÊ Ú˜¯˜ È¯‰L ;84. »≈∆∆¬≈«¿«∆¬ƒ∆ƒ

בעלֿחוב 83) של שיעבודו תחת אינו עצמו החוב כי אם
לא.). של 84)(פסחים שיעבוד תחת שהיו מנכסים כלומר,

היא  כך - אביהם של שיעבוד תחת שהיא וכשם אביהם,
למעלה  כמבואר אביהם, של בעלֿחוב של שיעבוד תחת
חייב  ולוי מאה, לשמעון חייב שהיה "ראובן ו): הלכה (פ"ב
(ב'תוספות' לשמעון" ונותנין מלוי מוציאין מאה, לראובן
על  לאביהם שיש בחוב כן אומרים אין למה שאלו: שם
משועבד  עצמו החוב גם והלא קרקע? גבו ולא אחרים
שעבוד  תחת הוא שקרקע ותירצו, אביהם? של לבעלֿחוב
הלוקח, מן ויטרוף בעלֿחוב יבוא אותו ימכור שאם מלא,
גובה  בעלֿחוב אין המלוה ימכרם שאם מטלטלין אבל
אביהם  להם שהניח וחוב גמור, שעבוד שעבודם אין אותם,

כמטלטלין). דינו -

.ÈÔ·e‡¯85˙eÈ¯Á‡a ÔBÚÓLÏ ‰„O ¯ÎnL86Û˜ÊÂ , ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿¿«¬»¿»«
˙Óe ,Ô·e‡¯Ï ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰„O‰ ÈÓc ÔBÚÓLƒ¿¿≈«»∆»»ƒ¿»ƒ¿≈≈

Ô·e‡¯87ÔBÚÓMÓ Û¯ËÏ Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·e , ¿≈»««∆¿≈ƒ¿…ƒ¿¿

˙BÚÓa ÔBÚÓL BÒiÙe ,‰„O‰88ÔÈc‰ - BÏ CÏ‰Â «»∆ƒ¿ƒ¿¿»¿»««ƒ
‰ÂÏna ÔBÚÓL eÚa˙ÈÂ Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ e‡B·iL ,Ô˙B≈∆»¿≈¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿»

È¯‰L ,ÂÈÏÚ Û˜fL89ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï ˙„aÚLÓ dÈ‡ ∆»«»»∆¬≈≈»¿À¿∆∆¿««∆
Ô·e‡¯90CÎÈÙÏ .91Ô‰Ï Ô˙B - Áwt ÔBÚÓL ‰È‰ Ì‡ , ¿≈¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ≈«≈»∆

Ô·e‡¯Ó Á˜lL Ú˜¯w‰92‰ÂÏna93,BÓˆÚ ÏÚ Û˜fL ««¿«∆»«≈¿≈«ƒ¿»∆»«««¿
Ô‰Ó d˙B‡ Û¯BËÂ ¯ÊBÁÂ94ÏÚ·Ï Ô˙pL ˙BÚn‰ ÈtÓ ¿≈¿≈»≈∆ƒ¿≈«»∆»«¿««

È¯‰L ,epnÓ d˙B‡ Û¯ËÈ ‡lL È„k Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ∆¿≈¿≈∆…ƒ¿…»ƒ∆∆¬≈
Ô·e‡¯Ó dÁ˜Ï ˙eÈ¯Á‡a95. ¿«¬»¿»»≈¿≈

צב.85) -86)כתובות בדין בעלֿחוב אותו יטרוף שאם
מעותיו. לו חורין 87)יחזיר בני ניידי דלא נכסי הניח ולא

נשתעבדו). ולא נמכרו שלא דמי 88)(קרקעות של בחוב
ליתומים. שחייב הקרקע.89)השדה דמי של זה חוב

לפייס 90) לך היה ולא כלומר, – ז) (הלכה למעלה כמבואר
שירשנו  אלו מעות שהרי השדה, בדמי אבינו של בעלֿחוב

לבעלֿחוב. משועבדות אינן לאו 92)שם.91)מאבינו,
מן  מגבים שאין ואע"פ שהוא, קרקע כל והואֿהדין – דוקא
שלא  כדי מגבים, כאן - מטלטלין ללווה כשיש הקרקע
מיימוניות). בהגהות כתוב וכן (מגידֿמשנה, שמעון יפסיד

החוב.93) פרעון ט)94)בתור (הלכה למעלה כמבואר
מגידֿ (ועיין יתומים שגבו הקרקע מן גובה שבעלֿחוב

מיימוניות). והגהות על 95)משנה חוזר ובדין אביהם,
היתומים.

.‡ÈÌÈB¯Á‡‰ ÌÈB‡‚ ewz ¯·k96ÏÚa ‰È‰iL ,Ìlk ¿»ƒ¿¿ƒ»«¬ƒÀ»∆ƒ¿∆««
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ÔÈÏËÏhÓ ‰·Bb ·BÁ97Ï‡¯OÈ ÔÈc ÔÎÂ . ∆ƒ«¿¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»ƒƒ¿»≈

·¯Úna Ï·‡ .ÌÏBÚaL ÔÈc ˙Èa ÏÎa98ÔÈ·˙Bk eÈ‰ ¿»≈ƒ∆»»¬»««¬»»¿ƒ
ÔÓe Ú˜¯w‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï LiL :˙B·BÁ È¯ËLa¿ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ««¿«ƒ
‰·B‚ ‡ˆÓÂ ;B˙BÓ ¯Á‡ ÔÈa ÂÈiÁa ÔÈa ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ≈¿«»≈««¿ƒ¿»∆

ÏÚ99‰Ê È‡z100‰wz‰ ÔÓ ¯˙BÈ101ÏB„b ‚ÈÒe . «¿«∆≈ƒ««»»¿»»
eOÚ102BÊ ‰w˙a ‰Âl‰ Ú„È ‡Ï ‡nL .¯·ca103, »«»»∆»…»««…∆¿«»»

ÔÈck ‡lL ‡ˆBÈ ÌÈÓB˙È ÔBÓÓ ‡ˆÓÂ104Ák ÔÈ‡L . ¿ƒ¿»»¿ƒ≈∆…«ƒ∆≈…«
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙a105ÌÈÓB˙È da ·iÁÏ106. ¿«»««¬ƒ¿«≈»¿ƒ

אוצר 96) (ראה יצחק בר מר בר גאון הלוי הונא רב בימי
ואילך). 210 מעמוד כתובות, רוב 97)הגאונים שכיום,

עליהם  סומך ובעלֿחוב במטלטלין, מסחרם עיקר אדם, בני
ח). הלכה אישות מהלכות טז פרק מגידֿמשנה, (ראה

אפריקה.98) לפי.99)צפון תימן: שכל 100)בכת"י
קיים, - בתורה שכתוב מה על אפילו שבממון, בדבר תנאי,

ט. הלכה שכירות מהלכות בפ"ב שעלֿפי 101)כמבואר
להם  כשאין אלא יתומים של מטלטלין גובה אינו התקנה,
קרקע  להם כשיש אפילו גובה התנאי לפי אבל קרקע,

חשובה 102)(מגידֿמשנה). תועלת עוד שיש כלומר,
הלכות  והשווה (מגידֿמשנה. התקנה על נוסף זה, בתנאי
גדולים  ואנשים הוא, גדול תיקון זה "ודבר שם: אישות
מן  גובה האלמנה ונמצא כו' זה דבר הנהיגו ונבונים

אחרונים"). בתקנת ולא זה בתנאי של 103)המטלטלין
שיעבד 104)הגאונים. לא - זו בתקנה ידע שלא מכיון

לזה  שקרא ומה מותו. לאחר מהם שיגבו עלֿמנת מטלטליו
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קח ולוה קח מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ט ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שמצד  מפני הדין, משורת לפנים כעין שזה ומשמעו "סייג",
המטלטלין  מן גובה עלֿפה) במלוה (אפילו בעלֿחוב - הדין
מתוך  כתב, לא אפילו המנהג) (וכן הגאונים תקנת יסוד על
אפילו  נכסיו כל ושיעבד זו תקנה יודע אדם שכל ההנחה
מתוך  לתקן, המערב גאוני ראו ואףֿעלֿפיֿכן המטלטלין.
כך  על שיתנה - הוא רחוק כי אם - ידע לא שמא החשש
כאן). בכסףֿמשנה המובאים הריב"ש דברי (ע"פ בפירוש

התלמוד.105) חתימת לאחר אף 106)שעמדו בה ולדון
אומרים  שאנו כדרך פשטה, כאילו - פשטה שלא במקומות
שם  אישות בהל' רבינו דברי (ע"פ הגדולה הסנהדרין בתקנת
"והיות  תורה'): (ל'משנה בהקדמה רבינו דברי והשווה ה"ט.
יחידים, התלמוד) אחר (שעמד מדינה אותה של ב"ד
. . . שנים מכמה בטל ואחד שבעים של הגדול וביתֿדין
. . אחרת מדינה כמנהג לנהוג זו מדינה כופין אין לפיכך

.(".

øOò íéðL ÷øt1 ¤¤§¥¨¨
נזקקים 1) ומתי היתומים מן נפרעים כיצד דין מבאר

ודין  חבירו, של בשדה או בעבדיו שתקף קטן ודין לנכסיהם,
שלקחה  וטען אחד ובא יתומים בחזקת שהוא קרקע

דין. בית שעושים והכרזה היתומים שום ודין מאביהם,

.‡ÔÈÚ¯Ù ÔÈ‡2eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ≈ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ∆»ƒ≈»
ÌÈpË˜ ÔÈL¯BÈ Ï·‡ ,ÌÈÏB„‚3Ô‰Ó ÔÈÚ¯Ù ÔÈ‡ - ¿ƒ¬»¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»ƒ≈∆

.·BÁ ¯ËL¿«

זו 2) בהלכה רבינו דברי כב. וערכין קעד, בבאֿבתרא ע"פ
שהזכירם  הדברים משלושת אחד בו וכשאין חוב, בשטר הם
יתומים  דין שונה זה ובמקרה ו. הלכה יא פרק למעלה רבינו
הנ"ל  מהדברים אחד בו שיש במקום אבל מקטנים. גדולים
בשטר  מלוה גרוע יהיה לא קטנים, מיורשים אף גובה -
מדברי  יוצא וכן וכסףֿמשנה, (מגידֿמשנה בעלֿפה ממלוה

ששי). פרק לערכין בפירושו קטנים,3)רבינו "בעודם
סעיף  קח סי' חו"מ (שו"ע שנה" עשרה שלוש בני שאינם

ג).

.·elÙ‡Â4È‡z Ïk Ba ‰È‰5Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÏBÚaL «¬ƒ»»»¿«∆»»…ƒ»«
LÈ ‡nL ;ÌÈÓB˙È‰ eÏÈc‚iL „Ú ÌeÏk ‰ÂÏn‰ Ba««¿∆¿«∆«¿ƒ«¿ƒ∆»≈

.¯ËM‰ ˙‡ Ba ÔÈ¯·BML ‰È‡¯ Ô‰Ï»∆¿»»∆¿ƒ∆«¿»

וציון 4) הקודמת, ההלכה של סופה עם מקושר זה משפט
'מרכבת  בעל כך על העיר וכבר במקומו. אינו "ב" ההלכה

לפי 5)המשנה'. טו), פרק להלן (ראה נאמנות כגון
וקטנים  בוטלו, שמא אנו וחוששים התנאים, לבטל שאפשר

(מגידֿמשנה). הביטול את להוכיח יכולים אינם

.‚˙Èa¯ ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰6ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL7È¯‰L , »¿»«ƒ¿»ƒƒ∆≈»ƒ∆¬≈
Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ô‰ÈÒÎa ˙ÏÎB‡ ˙Èa¯‰»ƒƒ∆∆¿ƒ¿≈∆«¬ƒƒ»∆
ÔÈÚ¯BÙe ÔÈ¯ÎBÓe Ô‰ÈÒÎÏ ÔÈ˜˜ÊÂ ,ÒBtB¯ËBt‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ

d˙a˙k ‰Ú·zL ‰M‡ ÔÎÂ .·BÁ‰8ÔÈa ‰ÓÏ‡ ÔÈa , «¿≈ƒ»∆»¿»¿À»»≈«¿»»≈
ÌeMÓ ,ÔÈ˜˜ÊÂ ÒBtB¯ËBt‡ Ì‰Ï ÌÈ„ÈÓÚÓ - ‰Le¯b¿»«¬ƒƒ»∆«¿¿ƒ¿»ƒƒ
‰M‡‰ Ba ‡OpzL ÌeÏk dÏ ‰È‰iL È„k ,‰M‡‰ ÔÁ≈»ƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿∆ƒ»≈»ƒ»
Ck ¯Á‡Â ,˙‡OÂ ‰M‡‰ ‰ˆÙ˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯Á‡Ï¿«≈¿ƒ»ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ≈¿««»

dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ d˙a˙k Úa˙Ï ˙‡a»ƒ¿…«¿À»»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»
˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÌÈÓB˙È‰ eÏc‚iL „Ú9È¯‰Â , «∆ƒ¿¿«¿ƒ∆¬≈≈»¿«¬≈

˙‡O10. ƒ≈

ריבית.6) שנושאת לדון 7)הלוואה עליו וקיבל הגוי, מן
(ערכין  שיגדלו עד היתומים מן יתבע שלא ישראל בדיני

בגמרא 8)כב.). נאמרו - הדבר ובטעם יוחנן. כרבי שם,
(שכל  מזונות משום הוא הטעם אחד, ללשון לשונות. שתי
כמבואר  היתומים, מנכסי ניזונת כתובתה גובה שאינה זמן
מפסידים). היתומים ונמצא אישות, מהלכות יח פרק בריש
כדי  כלומר (=חן), חינא משום הוא הטעם שני, וללשון
אותה  לישא גברים בעיני חן ותמצא מעות לה שיהיו
וההבדל  ניזונת). אלמנה פרק בכתובות, הרי"ף (כפירוש
אלא  נזקקים אין ראשון, ללשון הוא: הלשונות שבין
יתומים  מנכסי ניזונת שאינה מכיון לגרושה, אבל לאלמנה.
אף  שני, ללשון ואילו כתובתה. לפרעון נזקקים אין -
ההלכה. בהמשך הטעמים שני מביא ורבינו נזקקים. לגרושה
של  הטעם על חולק אינו שני שלשון מפרש, שהוא נראה
סיבה  מהווה האשה חן שאף מוסיף, שהוא אלא מזונות

(כסףֿמשנה). כתובתה לגביית בהל'9)להזקק כמבואר
מזונותיה. אבדה - האלמנה ומשתתארס הנ"ל: אישות

חן.10) של הטעם גם ואין כלומר,

.„„‚k ÌÈÒÎp‰ eÈ‰ Ì‡L :ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ»«¿»ƒ¿∆∆
,dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‰pnÓ ÌÈ˙eÁt B‡ „·Ïa ‰a˙k‰«¿À»ƒ¿«¿ƒƒ∆»≈ƒ¿»ƒ»

˙eÎÊ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L11ÔÈ˜˜Ê :e¯Ó‡ ‡lL .ÌÈÓB˙ÈÏ ∆¬≈≈»¿«¿ƒ∆…»¿ƒ¿»ƒ
‡lL È„k ‡l‡ ,‰a˙k‰ Ô‰Ó Ú¯t‰Ï ÌÈÓB˙È ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»«≈∆«¿À»∆»¿≈∆…

˙BBÊn‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÒÎp‰ e˙ÁÙÈ12ÏÈ‡B‰ ,˙‡ÊÂ ; ƒ¿¬«¿»ƒ≈¬««¿¿…ƒ
ÌÈpËw‰ ÌÈÓB˙ÈÏ LÈ ˙eÎf ‰Ó - Ïk‰ ˙ÏËB ‡È‰Â¿ƒ∆∆«…«¿≈«¿ƒ«¿«ƒ

‰M‡‰ ÔÁÏ eLÁ ‡ÏÂ ?Ô‰Ï ÔÈ˜˜ÊpL „Ú ‰Ê ¯·„a13. ¿»»∆«∆ƒ¿»ƒ»∆¿…»¿≈»ƒ»

רווח.11) (ראה 12)טובה, למעלה שהבאנו ראשון כלשון
ז). הוא 13)הערה האשה", לחן חשו "ולא זה משפט

יפה  כיוונו ולא - כלומר הנ"ל, מהוראה הסתייגות לשון
שני  לשון של לטעם חשו לא שכן בהוראתם, הגאונים
ונזקקים  זה בלשון לפסוק יש רבינו ולדעת חינא". "משום
הכתובה  על עודפים הנכסים כשאין אף כתובתה, לפרעון

(מגידֿמשנה).

.‰ÔLÈ¯Bn‰ ‰eˆ14‰Ó ez :¯Ó‡Â15- ÈBÏÙÏ ƒ»«ƒ»¿»«¿»∆ƒ¿ƒ
ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚnL ¯Á‡ ,ÔÈ˜˜Ê16ÔÚËÏ ƒ¿»ƒ««∆«¬ƒƒ»∆«¿ƒ¿…

BÊ ‰„O B‡ ÈBÏÙÏ ‰Ê ‰Ó ez :¯Ó‡ .Ì˙ÚË«¬»»»«¿»∆∆ƒ¿ƒ»∆
Ô‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔÈ˙B - ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿«¬ƒ»∆

ÒBtB¯ËBt‡17. «¿

שם.14) צורי 15)ערכין למנה כוונתו אם פירש ולא
מדינה  של למנה או זוז, מאה שהוא צור) מדינת של (מטבע

וחצי. זוז עשר שנים התובע 16)שהוא עם שיתדיין
- סתם ובשדה מדינה, של למנה התכוון שהמוריש ויטעון:

יפה. חלק ליתומים לאפוטרופוס 17)יברר לו יהיה לא כי
ואמר: פירש שהרי היתומים, לטובת להשתדל או לטעון מה
ט). ס"ק ק"י סי' סמ"ע ראה שם, אשי רב של (כמסקנה זו
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קט

קט

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ט ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÂÔ‰lL dÈ‡L Ú˜¯˜ ˙‡ˆÓ18ÔÚBh‰ ÔÚË ‡l‡ , ƒ¿≈«¿«∆≈»∆»∆∆»»««≈
ÌÈ„ÈÓÚÓe ,Ô‰Ï ÔÈ˜˜Ê - ÔLÈ¯BÓ „Èa ÏÊ‚ ‡È‰L∆ƒ»≈¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆«¬ƒƒ

Ôe„ÏÂ ÔÚËÏ ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï19‰ÏeÊb ˙‡ˆÓ Ì‡ ;20 »∆«¿ƒ¿…¿»ƒƒ¿≈¿»
ÂÈ„·Úa Û˜zL ÔË˜ ÔÎÂ .‰ÈÏÚ·Ï d˙B‡ ÌÈ¯ÈÊÁÓ -21 «¬ƒƒ»ƒ¿»∆»¿≈»»∆»««¬»»

ÔÈzÓ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - dL·Îe B¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯ÈÂ¿»«¿¿≈¬≈¿»»≈¿ƒ«¿ƒ
ÏÈc‚iL „Ú BÏ22,B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ , «∆«¿ƒ∆»ƒƒ»ƒ»

ÂÈ„Ú ‡È·È ,ÌÈ„Ú BÏ LÈ Ì‡ ,ÏÈc‚iLÎÏÂ23. ¿ƒ¿∆«¿ƒƒ≈≈ƒ»ƒ≈»

היתומים 18) שברשות הקרקע על ערעור יצא שם, ערכין
בגזל. בידו שהיתה מורישם, של כלומר: שלהם, שאינו

המערער.19) עם המערער 20)להתדיין שהביא כגון
להם  מעמידים אין זה ובמקרה שלו, שהיא עדים
טענת  מצטמצמת עדים שיש שכיון אפוטרופוס,
בשיקרא, סהדי "ואחזוקי העדות לאמיתות רק האפוטרופוס
לפיכך  משקרים), שהעדים חושדים אנו (אין מחזיקינן" לא
שלפנינו, הגמרא נוסחת (ע"פ מיד לבעליה אותה מחזירים
מגידֿמשנה). שם. בגמרא אחרת נוסחא ולהרשב"א

קיב:).21) (בבאֿקמא עבדיו עדים 22)בסיוע לו יש שמא
שלו. ביתֿדין.23)שהקרקע ע"י השדה את ויוציא

.ÊÌÈpË˜ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰L Ú˜¯˜24ÔÚËÂ ¯Á‡ ‡·e , «¿«∆»¿»¿∆¿«¿«ƒ»«≈¿»«
‰Áe˜Ï ‡È‰L25da ˜ÈÊÁ‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,ÔLÈ¯BnÓ ∆ƒ¿»ƒƒ»¿≈≈ƒ∆∆¡ƒ»

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡Â26ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô‰È·‡ ÈiÁa «¬»»¿≈¬»»¿«≈¬ƒ∆≈ƒƒ
eÏÈc‚iL „Ú Ô„iÓ d˙B‡27ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ;28ÌÈ„Ú »ƒ»»«∆«¿ƒ∆≈¿«¿ƒ≈ƒ

Ô‡k „ÓBÚ BÈ‡ el‡k ÔËw‰Â ,ÔÈc ÏÚa ÈÙa ‡lL∆…ƒ¿≈««ƒ¿«»»¿ƒ≈≈»
‰Áe˜Ï ‡È‰L ¯ËL ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ .·eLÁ ‡e‰»¬»ƒƒ¿»∆ƒ¿»

¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ó ‰Ê È¯‰ - B„È·29d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿»¬≈∆¿«≈∆«¿»ƒƒ»
.ÒBtB¯ËBt‡ Ì‰Ï ÌÈ„ÈÓÚnL ¯Á‡ ,Ô„iÓƒ»»««∆«¬ƒƒ»∆«¿

לטענת 24) מקום ואין אביהם, של שהיתה הדבר וידוע
(מגידֿמשנה). המוריש בידי לו.25)גזילה היא קנויה

ואביהם 26) רצופות, שנים שלש הקרקע פירות שאכל היינו,
ואילך). מפי"א ונטען טוען הלכות להלן (עיין בו מחה לא

שם.27) אף 29)שם.28)ב"ק שטר כל שמקיימים כשם
הלכה  עדות מהלכות פ"ג להלן כמבואר בעלֿדין, בפני שלא
עדות  בהלכות רבינו ביאר שטרות, (=אישור) קיום ודרך יא.

ב. הלכה ו פרק

.ÁÔÈÓL - ¯kÓÏ ÌÈÓB˙È ÈÒÎÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˜˜ÊpLk30 ¿∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿…»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú˜¯w‰ ˙‡∆««¿«¿««»«¿ƒƒ»∆»¿ƒ

ÈLÈÓÁÂ ÈL ÌBÈ ÌÈML B‡ ,ÔÈÙeˆ¯31ÌÈÊÈ¯ÎÓe . ¿ƒƒƒ≈ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ
˙‡ˆB‰ ˙ÚL·e ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLa ,·¯Ú·e ¯˜aa«…∆»∆∆ƒ¿««¿»«¬ƒƒ¿«»«
ÔÈÏÚBt‰ CÈÏBÈ - ˙B˜Ï ‰ˆB¯L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈÏÚBt¬ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿ƒ«¬ƒ

BÏ ¯w·Ï32‰„O‰ ˙‡ ÌÈÓiÒÓ - ÔÈÊÈ¯ÎnL ‰ÚL·e . ¿«≈¿»»∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆«»∆
‰È¯ˆÓa33‰ÙÈ ‰nk ÔÈÚÈ„BÓe ,34‡È‰ ‰nÎ·e , ƒ¿»∆»ƒƒ«»»»¿«»ƒ
‰ÓeL35ÏÚa ˙Ba‚‰Ï Ì‡ ,d¯ÎÓÏ ÌÈˆB¯ ‰Ó ÈtÓe , »ƒ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿««
·BÁ36ÔzÏ ‰ˆB¯L ÈÓ LiL ÈÙÏ ;‰M‡ ˙a˙ÎÏ B‡ƒ¿À«ƒ»¿ƒ∆≈ƒ∆∆ƒ≈

‰M‡Ï ˙Ba‚‰Ï ‰ˆB¯L ÈÓ LÈÂ ,·BÁ ÏÚ·Ï37. ¿««¿≈ƒ∆∆¿«¿¿ƒ»

כא:30) במשך 31)ערכין וחמישי שני ימי כל או כלומר,

בימי  ההכרזה כי הכרזה, ימי עשרה שמונה שהם יום, ששים
לפניהם  באים ורבים ביתֿדין, ישיבת ימי שהם וחמישי שני

רצופים. יום שלושים כהכרזת שקולה - לבדוק 32)לדון
וערכה. טיבה השדה, גבולותיה 33)את את מודיעים

עושה.34)המדויקים. היא פירות וכך וכך 35)כך בכך
ביתֿדין. אותה טיב 36)שמו על מקפיד שאינו לפי

(גמרא  וחסרות שבורות מעות אפילו נוטל והוא המעות,
שם). מחיר 37)ורש"י את לקבל מסכימה שהיא לפי

(שם). בתשלומים אף השדה

.Ë‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙BkLÎe38ÔÈa ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ¿∆¿ƒ»«¿«¿»«ƒ¿≈¿ƒ≈
ÌÈÒÎp‰L e¯k‰Â :da ÔÈ·˙Bk - ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿∆«¿»ƒ

el‡‰39È¯‰ - Ck e·˙k ‡Ï Ì‡Â .˙n‰ ÈBÏt ÏL Ô‰ »≈≈∆¿ƒ«≈¿ƒ…»¿»¬≈
‰ÏeÒt BÊ ‡zÎ¯„‡40elÙ‡ ˙B¯t da ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â , «¿«¿»¿»¿≈¿ƒ»≈¬ƒ

˙BÊ¯Î‰‰ eÓÏML ¯Á‡Ï41. ¿««∆»¿««¿»

בכל 38) הנתבע מנכסי לגבות התובע את המרשה דין פסק
פכ"ב). להלן וראה קד: כתובות (רש"י ימצאו אשר

זו.39) אדרכתא נותנים אנו שם.40)שעליהם
לקמן 41) כמבואר השדה, פירות אוכל התובע זו שמשעה

הרי  פסולה, שהאדרכתא כאן אולם יב. הלכה פכ"ב
לא  ולפיכך היו, בטעות האדרכתא יסוד על שנעשו ההכרזות
(רש"י  השדה לתוך שירד עד - בפירותיה התובע עדיין זכה

שם).

.ÈeÚhL ÈÓk eOÚ - ‰Ê¯Î‰a ‡lL e¯ÎnL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿∆…¿«¿»»«¬¿ƒ∆»
‰LÓ ¯·„a42‰Ê¯Î‰a ÔÈ¯ÎBÓe ÌÈ¯ÊBÁÂ ,43˙È·e . ƒ¿«ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿«¿»»≈

˙eÈ¯Á‡‰ - e¯ÎnL ÔÈc44ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ45. ƒ∆»¿»«¬»««¿ƒ

ריש 42) בערכין שנינו והרי במשנה, המפורש לדבר בניגוד
וערב", בוקר ומכריזין יום שלושים היתומים "שום ו: פרק
עיי"ש). פד: (כתובות חוזר - משנה בדבר והטועה

דיין 43) "שכל הל"א) סנהדרין מהלכות (בפ"ו שיתבאר כמו
כשהיה, הדבר ומחזירין הדין חוזר - משנה בדבר וטעה שדן

כהלכה". בו שאינה 44)ודנים תמצא אם השדה, על
ק:).45)שלהם. (שם מהם וגובה הלוקח חוזר

.‡È,‰ÙÈ ‰ÙÈ e˜„·e ,Èe‡¯k eÊÈ¯Î‰L ÔÈc ˙È·e≈ƒ∆ƒ¿ƒ»»»¿»∆»∆
‰Ó ‰ÂL e¯ÎÓe eÚhL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓeMa e˜c˜„Â¿ƒ¿¿«»««ƒ∆»»¿»∆»∆

Ìi˜ Ô¯ÎÓ È¯‰ - ‰Óa ÌÈ˙‡Ó B‡ ÌÈ˙‡Óa46Ï·‡ . ¿»«ƒ»«ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»«»¬»
‡ÓeMa e˜„a ‡Ï Ì‡47˙¯wa ˙¯b‡ e·˙k ‡ÏÂ ,48, ƒ…»¿«»¿…»¿ƒ∆∆ƒ…∆

e¯È˙B‰Â ,eÚËÂ ,‰Ê¯Î‰‰Â ‡ÓeM‰ ˜ec˜„ ‡È‰L∆ƒƒ¿«»¿««¿»»¿»¿ƒ
˙e˙L49˙e˙L e˙Át B‡50˙BÁt ;ÏËa Ô¯ÎÓ - ¿ƒ¬¿ƒ¿»»≈»

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ51˙Úa Ú˜¯˜ e¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿»«»¿≈ƒ»¿«¿«¿≈
ÊÈ¯Î‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L52B‡ ˙e˙L eÚËÂ ,‰ÈÏÚ ∆≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆»¿»¿

eÊÈ¯Î‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa Ô¯ÎÓ - ˙e˙L e¯È˙B‰53; ƒ¿ƒ¿»»≈««ƒ∆ƒ¿ƒ
,eÊÈ¯Î‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ ˙BÁt»ƒ¿ƒ¿»«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ
˙Ú‰ e‰ÊÈ‡ .˙Ú‰ B˙B‡a ‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ«¿»»¿»≈≈∆»≈
Ú˜¯˜ e¯kÓiL ˙Úa ?‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ«¿»»¿≈∆ƒ¿¿«¿«

‰¯e·˜Ï54˙Ó ÔzÏ B‡ ,˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔBÊÓÏ B‡ ,55 ƒ¿»ƒ¿»ƒ»¿«»ƒ≈¿»
ıeÁ ¯·c‰L ÈÙÏ ,‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - CÏn‰56ÔÎÂ . «∆∆≈¿ƒƒ«¿»»¿ƒ∆«»»»¿≈
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קי ולוה קי מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰Ê¯Î‰ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ e¯ÎnL ÔÈc ˙Èa57, ≈ƒ∆»¿¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¿»»
Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ ˙BÁt ;ÏËa Ô¯ÎÓ - ˙e˙La eÚËÂ¿»ƒ¿ƒ¿»»≈»ƒ¿ƒ¿»
:Ì‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â .Ìi«̃»¿≈≈«¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ¬≈∆

ÔÈÏËÏhn‰Â ˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰58‡nL - ÌÈ„·Ú‰ . »¬»ƒ¿«¿»¿«ƒ«¿¿ƒ»¬»ƒ∆»
‡nL - ÔÈÏËÏhn‰Â ˙B¯ËM‰Â ;eÁ¯·ÈÂ eÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¿¿«¿»¿«ƒ«¿¿ƒ∆»

e·bÈ59Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ÔÈc ˙È·a Ô˙B‡ ÔÈÓL CÎÈÙÏ . ƒ»¿¿ƒ»»ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»
‰È„nÏ ·B¯˜ ˜eM‰ Ì‡Â .„iÓ60Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ - ƒ»¿ƒ«»«¿ƒ»ƒƒ»

.˜eMÏ«

טעות 46) כאן אין כמשפט, והכריזו "הואיל צט: כתובות
(מאירי  הקופצים" שנזדמנו מה לפי שמכרו אלא בפשיעה
מכרו  אם אבל במנה, מאתים שוה ודוקא .(456 עמ' שם
הרמב"ן). בשם (מגידֿמשנה המכר בטל - ממנה בפחות
הסוברים  לדעת רק אפשר שזה מוסיף, ובכסףֿמשנה

לקרקעות. גם אונאה יש ממחצה רבינו 47)שביותר
לא  אבל הכריזו אם לבין כלל הכריזו לא אם בין מבחין
בטל, מכרם - כלל הכריזו בלא כמשפט: בשומא בדקו
השומא  בדקו לא אלא כשהכריזו אבל י. הלכה כלמעלה
הבנת  (ע"פ משתות בפחות טעו אם קיים מכרם  - כראוי

בזה, אחרת דרך ולמגידֿמשנה בלחםֿהכסףֿמשנה. ועיין
ביתֿהדין 48)משנה). ותוכנו: ועיון חקירה שטר היינו,

והכרזה  בשומא שדקדקו לאחר נמכרו אלו שנכסים מאשר
שם). לרבינו פיהמ"ש (ראה שוה 49)כמשפט שמכרו כגון

(השווה  בשבע - מאות שש שוה או בשש, - מאות חמש
שם). מגידֿמשנה וראה ה"ב, מכירה מהלכות פי"ב רבינו

בשש.50) - מאות שבע או בחמש, - מאות שש שוה
שהשליח 51) ואף למחול. הכל דרך - משתות פחות שכל

בפי"ג  (כמבואר בטל מכרו שהוא בכל אפילו שטעה
שם). (ב"מ יפה ב"ד כח - ט) הלכה מכירה מהלכות

בסמוך.52) רבינו שמבאר כמו קבורה, לצרכי כגון
מייפה 53) זו הכרזה אין הכרזה, צריך אין הדין שמצד כיון

ע"פ  שם, כתובות הרי"ף, (כדעת בשתות כשטעו ב"ד, כח
מגידֿמשנה). – בדאכרוז" וסיפא "רישא בגמ' נוסחתו

שם).54) (כתובות קבורה גולגולת.55)לצרכי מס
שיכריזו.56) עד להמתין שהות ואין כגון 57)דחוף,

והולך. רבינו שמבאר וכמו ואף 58)עבדים, שם,
לבעלֿחוב  משועבדים אינם יתומים של שהמטלטלין
בעוד  שתפסם במקרה לפרש יש - פי"א) למעלה (כמבואר
(שם) נתבאר וכבר שם). (כמבואר מהם שגובה חי, אביהם
יתומים. של המטלטלין מן אף גובים הגאונים שמתקנת

ללקוחות.59) להראות אותם שיציגו כלומר,60)בשעה
אף  רחוק, השוק אם אבל אלו. דברים נמצאים שבה לעיר
משום  מוליכים, אין - יותר גבוה מחיר שם להשיג שניתן
יניח  אם הפסד חשש כשאין נאמר, וזה בדרך. אונס חשש
כגון  שיתקלקלו, לחוש כשיש אבל במקומם, המטלטלין את
אפילו  מוליכים - מהר יימכרו לא אם שיחמיצו יין או שכר
נחלות  מהלכות פי"א רבינו ועיין ק: שם (גמ' רחוק למקום

שם). ובמגידֿמשנה בֿג הל'

âאדר כ' שני âיום
ìL ÷øtøOò äL1 ¤¤§¨¨¨

על 1) מלווה ודין חבירו, בפני שלא ליפרע הבא דין מבאר
את  מלווה ודין שווה, היה כמה ומתדיינים ואבד  המשכון
ודין  הזמן, לפני לתבוע יכול אם פירעון, זמן לו וקבע חבירו

במדבר. לתובעו יכול ביישוב חבירו מלווה

.‡ÈÙa ‡lL B„ÈaL ¯ËLa Ú¯t‰Ï ‡aL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»¿ƒ»«ƒ¿»∆¿»∆…ƒ¿≈
‰ÂÏ2BÚÈ„B‰Ïe ÂÈÏ‡ ÁÏLÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :3„Ú …∆ƒ¿ƒ≈ƒƒ¿…«≈»¿ƒ«

BÏ ÔÈÚÈ„BÓe ÔÈÁÏBL - ÔÈca BnÚ „ÓÚiL4È‡ Ì‡Â ; ∆«¬…ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿ƒƒ
‰¯‰Óa BÚÈ„B‰Ï ¯LÙ‡5Ú·MiL ‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ∆¿»¿ƒƒ¿≈»¿ƒ««¿∆∆ƒ»«

ÏhÈÂ6,ÌÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈa Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈa ,ÂÈÒÎpÓ ¿ƒ…ƒ¿»»≈ƒ««¿«≈ƒ«ƒ«¿¿ƒ
¯·BLÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â7ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰Ê ÔÈ„Â .8,‡e‰ ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ∆«»«¬»ƒ

ÏL ÂÈ˙BÚÓ ÏËB „Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆»∆»¿∆»≈¿»∆
ÏÚB ‡ˆÓÂ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa BÏ ·LBÈÂ CÏB‰Â B¯·Á¬≈¿≈¿≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿ƒ¿»≈

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc9. ∆∆ƒ¿≈…ƒ

פח.2) בכתובות נחמן קרוב.3)כרב במקום שהיה כגון
עד 4) קרוב, במקום הוא אם לווה של לנכסיו יורדין שאין

קעד.). בתרא בבא ומקורו שם, (רי"ף תחילה שיודיעוהו

מהם). גובה ערב מדין (כלומר, ערביו הם אדם של שנכסיו
תובע  אלא תחילה הערב את יתבע לא חבירו את והמלווה

א). הלכה כ"ב, פרק להלן (וראה הלווה שהיה 5)את כגון,
מהלכות  ט"ז פרק (השווה להודיעו שטורח רחוק במקום
הרשב"א  בו נחלקו המרחק? הוא ומה טז). הלכה אישות
אם  דהיינו: יום, שלושים מהלך הרא"ש לדעת והרא"ש,
ואם  מודיעים, - יום שלושים תוך ויחזור השליח שילך בכדי
הוא: המרחק הרשב"א ולדעת מודיעים. אין - כך על יותר
משנה, ולחם משנה כסף (עיין אחד יום מהלך בכדי
חולק. בלי הרא"ש דעת הובאה א קו, סימן ערוך ובשולחן

שלא 6) לי יישבע טוען: והיה בפנינו הלווה היה אילו שכן
פרק  לקמן כמבואר ייטול, כך ואחר אותו משביעים - פרעתי
במקומו  טוענים בפנינו, הלווה שאין - עתה ב, הלכה י"ד

פז.). שם רש"י פי על פח. ללווה 7)(כתובות לו יש שמא
(ערכין  המלווה שביד השטר על - פירעון שטר - שובר
הלווה  היה אם אבל חוששים, אין לשובר ודווקא כב:).
פרעתי  לטעון שנאמן פה, על מלווה כגון, שובר, בלא נאמן
בפנינו  היה אילו שמא בפניו, שלא גובין אין ראייה, כל בלא

ב). הלכה להלן משנה (מגיד פרעתי טוען כתובות 8)היה
יצאו 9)שם. שמא לנצרכים, כסף מלהלוות יימנעו

לגבות. יוכלו ולא למרחקים

.·Ck ¯Á‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ˙BÈ‡¯ LÏL»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««»
¯ËM‰ Ìi˜Ï - ‰BL‡¯ ‰È‡¯ :ÂÈÙa ‡lL Ú¯tÈƒ»«∆…¿»»¿»»ƒ»¿«≈«¿»

B„ÈaL10,˙¯Á‡ ‰È„Óa B·BÁ ÏÚaL - ‰iL ‰È‡¯ . ∆¿»¿»»¿ƒ»∆««ƒ¿ƒ»«∆∆
Ô‡Îa ÈeˆÓ BÈ‡Â11˙ÈLÈÏL ‰È‡¯ .ÔÈca BnÚ „ÓÚÏ ¿≈»¿»«¬…ƒ«ƒ¿»»¿ƒƒ

ÈBÏt ÏL ÌÈÒÎ el‡L -12.Ì‰ ‰Âl‰ ∆≈¿»ƒ∆¿ƒ«…∆≈

יט:)10) (כתובות שאמרו למה בדומה הוא, מזוייף שמא

יום שני
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קיא

קיא

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בפרק  לדין). (ובואו לדינא וחותו שטרייכו קיימו תנאי: גבי
השטר. קיום דרך יתבאר א הלכה עדות מהלכות ו

משנה 11) (כסף יום שלושים מהלך תוך היינו, קרוב במקום
אחד). יום מהלך תוך הרשב"א ולדעת הרא"ש, בשם

משנה).12) (כסף הלווה בידי מוחזקים שהיו

.‚‰ÂÏÓ13,B„Èa ÔBkLÓ ‡È·‰Â ,ÔÈc ˙È·Ï ‡aL «¿∆∆»¿≈ƒ¿≈ƒ«¿¿»
‡Â‡e‰ ÈBÏt ÏL BBkLÓ ‰Ê :¯Ó14‰ˆB¯ È‡Â , ¿»«∆«¿∆¿ƒ«¬ƒ∆

¯ÓBÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - È·BÁ Ú¯t‰Ïe B¯ÎÓÏ¿»¿¿ƒ»«ƒ≈≈ƒƒ¿»ƒ«
‰ÂÏ ‡B·iL „Ú ÔzÓ‰ :BÏ15‰ˆB¯ Ì‡L ;ÔÚËÈÂ «¿≈«∆»…∆¿ƒ¿«∆ƒ∆

Áe˜Ï :¯ÓBÏ16¯ÓB‡ - È„Èa ‡e‰17‰ˆÚ BÏ ÔÈ‡ÈOÓe . «»«¿»ƒ≈«ƒƒ≈»
¯kÓ ‰nÎa ‰ÂÏ Ú„iL È„k ,ÌÈ„Ú ÈÙa B¯ÎÓÏ18. ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆≈«…∆¿«»ƒ¿«

‰Âl‰ ˙Óe ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ¿≈««¿∆∆¬≈«««¿≈«…∆
‰ÂÏn‰Â19‰lÁz ‰Âl‰ ˙nL ÔÈa ,20‰ÂÏÓ ˙nL ÔÈa ¿««¿∆≈∆≈«…∆¿ƒ»≈∆≈«¿∆

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰lÁz21el‡Â ,B„È ˙ÁzM ‰nÓ Ú¯Ù ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆««»¿ƒ
ÚaL ‰Ê È¯‰ ,¯ÓB‡ - È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï :¯ÓBÏ ‰ˆ¯22 »»«»«¿»ƒ≈¬≈∆ƒ¿»
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk C¯„k ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a23. ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

˙q‰ ÚaL BÈ‡ ‰Ó ÈtÓe24ÏÚ ÚaL BÈ‡L ÈÙÏ ? ƒ¿≈»≈ƒ¿»∆≈¿ƒ∆≈ƒ¿»«
ÔBkLÓ ÏL BÓˆÚ25Á˜BlL ÔBÓn‰ ÏÚ ‡l‡ ,26. «¿∆«¿∆»««»∆≈«

el‡L27Bz¯ÎÓ ‰z‡ :‰Ê ıÙÁ ÏL BÓˆÚ ÏÚ ¯Ó‡ ∆ƒ»«««¿∆≈∆∆«»¿«¿
Ï·‡ ;¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL ‰È‰ - ÈÏ Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ28 ƒ«»¿«ƒ»»ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¬»

eÚ„È ‡ÏÂ ,B„Èa ÔBkLÓ ‰Ê ıÙÁL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ƒ»»≈ƒ∆≈∆∆«¿¿»¿…»¿
‰Úe·La ‡l‡ ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰nÎÂ ‰nk ÏÚ29; ««»¿«»≈»ƒ…∆»ƒ¿»

ÏÈ‡B‰Â30- ‡e‰ ÈlL :¯ÓBÏ ÏBÎÈÂ ,ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡Â ¿ƒ¿≈»≈ƒ¿»«∆ƒ
dÓˆÚ ‰Úe·Ma ,CÎÂ Ck ÂÈÏÚ ÈÏ LÈ :¯ÓBÏ ÔÓ‡31 ∆¡»«≈ƒ»»»¿»«¿»«¿»

ÔÈ‡L .ÔBkLÓ ‡e‰L ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ ÚaL ‰È‰L∆»»ƒ¿»ƒ»»≈ƒ∆«¿∆≈
B¯ËÙÏ ‡l‡ ,‰Úe·MÓ B¯ËÙÏ 'BbÓ' ÔÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿

ÔBÓnÓ32.ÔÚhM ‰Ó ÏhiL „Ú ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁÈ ‡lL , ƒ»∆…«¬ƒ««¿«∆ƒ…«∆»«

ו.13) שער גאון, האי לרב המקח ספר וכבר 14)עיין
ג  פרק למעלה כמבואר שמשכנו, מעת יום שלושים עברו
- יום שלושים עד אצלו מניחו שהמשכון ו, הלכה
בשם  משנה (כסף דין בבית מוכרו ואילך יום ומשלושים

לו 15)הריב"ש). יש שמא - ללווה שנודיע עד פירוש,
נגדית. עשויים 16)טענה שאינם מדברים שהוא וכגון,

ידוע  הדבר שאין אלא להשאיל עשויים אפילו או להשאיל
בתורת  לידו שבא עדים אין וכן הנתבע של הוא זה שכלי
טוען  מהלכות ט ופרק ח פרק להלן שיתבאר כמו משכון

שמבאר 17)ונטען. כמו ובשבועה, להאמינו יש לפיכך,
בסמוך. מן 18)רבינו ביותר שמכרו לערער, יבוא ולא

שולחן  הריב"ש, בשם משנה (כסף דין בית ששמוהו השומא
מ). קטן סעיף ש"ך ועיין טו, סעיף עג, סימן ערוך

אבא.19) אצל פלוני של משכונו זה ואמר: היורש ובא
נשבע 20) היורש הרי תחילה לווה מת שנא לא ְָכלומר,

י"ז  (פרק לקמן יתבאר חוב שטר שלגבי פי על אף ונוטל
נוטלין  מלווה יורשי אין תחילה, הלווה "מת שאם ג),
המלווה  נתחייב הלווה שמת שבשעה - כלום לווה מיורשי
שאני  משכון - לבניו" שבועה מוריש אדם ואין ִַלהישבע,
כגבוי  היה שכבר מזה (כלומר, והולך: רבינו שמבאר וכמו

אביהם). יד המשכון.21)תחת על המלווה של היורש
(כנוסחת 22) פרוע זה שמשכון אבא פקדני שלא המלווה:

ב). י"ז פרק להלן כמבואר היורשים היא 23)שבועת כן
הגאונים. לא 24)דעת נשבע והוא בידו כבר המשכון הרי

מלהחזירו. להיפטר כדי אלא ליטול טוען 25)כדי אינו
וליטול  למוכרו רוצה אלא שלו שהוא משכון של גופו על
הנשבעים  ככל זה הרי לפיכך, החוב, לפירעון דמיו את
א  פרק (להלן כמבואר חפץ בנקיטת שנשבעים ונוטלים

משנה). מגיד - ב הלכה ונטען טוען היינו,26)מהלכות
המשכון. מן להיפרע רוצה והוא - לו חב שפלוני

משנה).27) (מגיד ברורה כוונתו אבל משובשת, הגירסה
חפץ.28) בנקיטת נשבע למה הטעם המשך הוא זה
בידו,29) שראוהו עדים שם שיש מאחר - חפץ ובנקיטת

דלקוח  מיגו כאן אין - לידו בא משכון שבתורת ומעידים
עב  סימן ש"ך ב, הלכה מט שער בעה"ת ועיין משנה (מגיד

סח). קטן עדים 30)סעיף היו שאם וכן, והואיל כלומר,
(על  וכו' עדים שם אין אפילו מעתה - חפץ בנקיטת נשבע

שם). ש"ך משנה, מגיד לו 31)פי יש לומר נאמן כלומר,
באות  אבל וכך כך אם עליו נשבע שהיה עצמה שבועה ה

שם  אין הרי תאמר? מה חפץ. בנקיטת היינו עדים שם היו
משיב  זה על בידי, הוא לקוח אומר היה רצה אם עדים,
הר"י  וכדעת משבועה לפטור מיגו אומרים שאין רבינו,
ובביאורנו  ח, הלכה שכירות מהלכות ב פרק ראה מיגאש.
משנה). המגיד פי על רבינו דברי הצעת נראה (כן שם

דלקוח 32) במיגו נאמן שהוא משכון גבי אמרו לא כלומר,
ממון, לפוטרו אלא קטז.) מציעא בבא (ראה בידי הוא
שאם  - שטען מה שייטול עד המשכון יחזיר שלא דהיינו
שעל  המלוה סכום על מחולקים והמלווה הלווה ִהיו
של  דמיו כדי עד ובשבועה, לטעון, המלווה נאמן המשכון,
(בבא  בידי הוא לקוח אומר הוא רצה שאם מתוך משכון,
ב. הלכה ונטען טוען מהלכות ח פרק ולהלן שם, מציעא

עיון). וצריך קט קטן סעיף עב סימן ש"ך ועיין

.„‰ÂÏn‰33·‚ B‡ „·‡Â ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈«««¿¿»«ƒ¿«
BÓk ,ÔBkLn‰ ÈÓ„a ·iÁ ‰ÂÏn‰ È¯‰L ,Ò‡ ‡Ïa¿……∆∆¬≈««¿∆«»ƒ¿≈««¿¿

e¯‡aL34ÚÏÒ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Â ,35ÈLe ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ∆≈«¿¿»«««¿∆∆«ƒ¿ƒƒ»»¿≈
ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏÂ ,‰ÂL ‰È‰ ÔÈ¯È„ƒ»ƒ»»»∆¿…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»

ÚÏÒÂ36‰lÁz ÚaL ‰ÂÏn‰ È¯‰ - ‰ÂL ‰È‰37 ¿∆«»»»∆¬≈««¿∆ƒ¿»¿ƒ»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L38ÚaL ‰Âl‰Â ,B˙eL¯a BÈ‡L ¿««¿ƒ∆≈ƒ¿¿«…∆ƒ¿»

˙q‰39¯Ó‡ .¯ËÙÂ ,·BÁ‰ „‚k ‰ÂL ‰È‰L ∆≈∆»»»∆¿∆∆«¿ƒ¿»»«
‰ÂÏn‰40Ï˜LÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :41‰ÂL ‰È‰42, ««¿∆∆«ƒ¿ƒƒ»»¿∆∆»»»∆

ÔÈ¯È„ ‰LÏLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â¿«…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿»ƒ»ƒ
‰ÂL ‰È‰43,B˙eL¯a BÈ‡L ‰lÁz ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - »»»∆ƒ»«««¿∆¿ƒ»∆≈ƒ¿

‰Âl‰ Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â44‰„B‰ È¯‰L ,‰ÂL ‰È‰ ‰nk ¿««»ƒ»««…∆«»»»»∆∆¬≈»
‰Âl‰ ¯Ó‡ .¯Èc‰ ÌlLÈÂ ,˙ˆ˜Óa45È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ : ¿ƒ¿»ƒ«≈«ƒ»»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈzLe ÂÈÏÚ46ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,‰ÂL ‰È‰ »»¿«ƒ»»»∆¿««¿∆≈∆«
ÏÒÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰BÈ‡L ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ‰ÂL ‰È‰ Ú ƒ¿ƒƒ»»¿∆«»»»∆ƒ»«««¿∆∆≈

B˙Úe·La ÏÏBÎÂ ,B˙eL¯a47„‚k ÔBkLn‰ ‰È‰L ƒ¿¿≈ƒ¿»∆»»««¿¿∆∆
‰Âl‰ ¯Ó‡ .·BÁ‰48‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ : «»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»
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קיב ולוה קיב מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰MÓÁÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,‰ÂL»∆¿««¿∆≈∆«ƒ¿ƒƒ»»«¬ƒ»
,B˙eL¯a BÈ‡L ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ‰ÂL ‰È‰ ÔÈ¯È„ƒ»ƒ»»»∆ƒ»«««¿∆∆≈ƒ¿

ÏÏÎÈÂ49,ÌÈ¯È„ ‰MÓÁ ÏÚ ¯˙È ‰ÂL ‰È‰ ‡lL ¿ƒ¿…∆…»»»∆»≈«¬ƒ»ƒ»ƒ
‰È‰ ÔÈ¯È„ ÈLe ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ .¯Èc‰ ÌlLÈÂƒ«≈«ƒ»∆«ƒ¿ƒƒ»»¿≈ƒ»ƒ»»
‰ÂÏÓ Ú·MÈ - ÂÈÓc Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,‰ÂL50 »∆¿«…∆≈≈ƒ≈«»»ƒ»««¿∆

‰È‰ ÔÈ¯È„ ÈML B˙Úe·La ÏÏBÎÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L∆≈ƒ¿¿≈ƒ¿»∆¿≈ƒ»ƒ»»
Ú„BÈ ‡e‰ È¯‰L ;·BÁ‰ ¯‡L ‰Âl‰ ÌlLÈÂ ,‰ÂL»∆ƒ«≈«…∆¿»«∆¬≈≈«

BÚ¯t Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L È‡cÂa51‡Ï Ì‡ ¿««∆«»¿≈≈«ƒ¿»ƒ…
BÚ¯t52,‰ÂL ‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ . ¿»∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»»∆

‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ÂÈÓc Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â¿««¿∆≈≈ƒ≈«»»ƒ»«««¿∆
ÏÚ ¯˙È ÂÈÓcL Ú„BÈ BÈ‡L ÏÏÎÈÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L∆≈ƒ¿¿ƒ¿…∆≈≈«∆»»»≈«
·iÁ ‡Ï È¯‰L ;¯ËtÈÂ ,˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ ·BÁ‰«¬ƒ¿»««¿ƒ»≈∆¬≈…ƒ≈

ÌeÏÎa BÓˆÚ53Ú„BÈ È‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . «¿ƒ¿¬»ƒ»«««¿∆¬ƒ≈«
‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,·BÁ‰ ÏÚ ¯˙È ‰ÂL ‰È‰L54- ∆»»»∆»≈««¬»≈ƒ≈««»
‰Úe·L ‡Ïa ‰Âl‰ ÔÚhM ‰Ó Ïk ÌlLÓ ‰Ê È¯‰55; ¬≈∆¿«≈»«∆»««…∆¿…¿»

ÈÈ‡ ÌÈMÓÁÂ È„Èa EÏ LÈ ÌÈMÓÁ :¯Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»«¬ƒƒ≈¿¿»ƒ«¬ƒƒ≈ƒ
Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L ,Ú„BÈ56, ≈«∆¿À»¿»¿≈»¿ƒ»«

¯‡a˙iL BÓk57ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .58ÏÚÔÚBhL ÈÓ ¿∆ƒ¿»≈¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈
¯˜L59. ∆∆

מג.33) שבועות שכירות 34)משנה מהלכות י בפרק
שכר. שומר - המשכון על שהמלווה א, ארבעה 35)הלכה

בכתבֿיד.36)דינרים. הוא כן 37)וכן ואחרי בראשונה,
יישבע  אומר אתה שאם בסמוך), (כמבואר הלווה נשבע
הלה  ויוציא (הלווה) זה יישבע "שמא תחילה, הלווה
לבטלה  - הלווה שבועת ונמצאת המשכון", את (המלווה)

לד:). מציעא בבבא הר"ח פי על 38)(על חכמים שהטילו
שאינו  חפץ בנקיטת שבועה משלם, כשהוא אפילו השומר,
ו  בפרק כמבואר בו, נתן עיניו שמא החשש מפני ברשותו,
לד.). מציעא (בבא א הלכה ופיקדון שאלה מהלכות

בכול.39) כופר דינרין.41)שם.40)כדין שני = סלע חצי
דינרים.42) שני אחד.43)ותובע דינר לך ומגיע
מודה44) ככל התורה, מן שם.45)במקצת.שבועה
סלעים.46) מדין 47)שני להישבע שעליו השבועה גם

סלע. תובעו הלווה שהרי בכול, שם.48)כופר
מודה 49) מדין להישבע שעליו השבועה גם בשבועתו

מודה  של השבועה תחילה נשבע אינו ולמה במקצת,
שבועות  שתי שנתחייב מי כדין התורה, מן שהיא במקצת
בפרק  להלן כמבואר תחילה, החמורה על אותו שמשביעים
שקיים  עוד שכל לפי יד? הלכה ונטען טוען מהלכות א
בלא  שוויו על לעמוד וניתן ברשותו הוא שעדיין החשש
סימן  הטור על (דרישה שוויו על להשביעו אין - שבועה
אינו  לשבועת השווי שבועת מקדים (שם) והטור עב.

מה). קטן סעיף שם ש"ך ועיין לא 50)ברשותו. זו הלכה
לרבינו  לו יצא כן אבל משכון, בדיני (שם) בגמרא נתבארה
הלוויתני  שהאומר קיח. קמא בבא במשנה המבואר פי על
מהלכות  א פרק לקמן (ראה חייב החזרתי אם יודע ואיני

ט). הלכה ונטען המשכון.51)טוען וכל 52)באבידת
לו  יש הדין ומצד חייב. - החזרתי אם יודע איני האומר

ונטען  טוען (בהלכות כמבואר שבועה בלא ליטול למלווה
לו  יש ברשותו שאינו להישבע שעליו מתוך אלא שם)
(מגיד  שווה היה דינרים ששני גלגול, מדין להישבע,

איני 53)משנה). אומר והלה בידך לי מנה האומר וכל
נשבע  היה ברשותו שאינו שבועה ואלמלא פטור. - יודע
מדין  אבל ח) הלכה שם (כמבואר ונפטר יודע שאינו היסת

חפץ. בנקיטת להישבע הוא חייב חייב 54)גלגול הרי
חייב. הוא כמה יודע אינו אלא בתשלומים מצד 55)עצמו

טוען 57)שמשלם.56)הלווה. מהלכות ד פרק להלן
בידי  לך יש חמישים (האומר זה "הרי ז: הלכה ונטען
במקצת  שמודה מפני שבועה, מחוייב יודע) איני וחמישים
יודע, אינו שהרי בו, שכפר במקצת להישבע יכול ואינו

רבינו (לשון שבועה" בלא המנה משלם שם),לפיכך
"בעל  ו: הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ה פרק והשווה
ישלם  יודע איני אומר והשומר הוא וכך כך אומר הפיקדון
(ראה  הלוי יוסף רבי הרב רבותי הורו וכזה ... שבועה בלא
והראב"ד  ז"ל". ורבו מג:) שבועות בחידושיו מיגאש ר"י
דומה  שאינו ואומר: רבותיו בשם רבינו על השיג שם
לו  היה ששם יודע, איני וחמישים בידי לך יש לחמישים
ראב"ד  (עיין הערמה אלא יודע איני בטענת ואין לידע

כאן). השיגו וכן שם, ופיקדון שם.58)שאלה מיגאש, ר"י
כדין.59) שלא ממון ממנו ומוציא

.‰ÏÚ Û‡ ,BÚ¯ÙÏ ÔÓÊ BÏ Ú·˜Â ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿»«¿«¿»¿««
BÚ·˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜ ‡lL Èt60ÛBÒ „Ú ƒ∆…»ƒ»≈»¿»¿«

ÔÈa ¯ËLa ‰ÂÏÓa ÔÈa ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa ÔÈa ;ÔÓf‰«¿«≈¿ƒ¿»«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿»≈
,ÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰L61‰ÂÏ ˙nL ÔÈa62˙nL ÔÈa ∆ƒ¿»«««¿≈∆≈…∆≈∆≈

‰ÂÏÓ Ì˙Òe .‰ÂÏÓ63ÌBÈ ÌÈLÏL -64ÔÈa ¯ËLa ÔÈa , «¿∆¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÔÓÊ ÏÎa Úa˙iL ‰˙‰ Ì‡Â .ÔBkLn‰ ÏÚ ÔÈa ‰t ÏÚ«∆≈«««¿¿ƒƒ¿»∆ƒ¿«¿»¿«

‡e‰ ÔBÓÓ È‡zL ,BÓBÈa BÚ·˙Ï BÏ LÈ - ‰ˆ¯iL65. ∆ƒ¿∆≈¿»¿¿∆¿«»

השביעית 60) אין שנים לעשר חבירו את "המלווה ג: מכות
לתובעו  יכול שאינו יגוש" "בלא שאינו מפני משמטתו",

הזמן. על 61)תוך במלווה עסקינן במאי "הכא שם
על  מלווה שכן וכל - דין" לבית שטרותיו ובמוסר המשכון

ה.62)פה. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות א פרק השווה
קבוע.63) מנהג להם שאין ובמקום זמן קביעת בלא
שם).64) (מכות יום משלושים בפחות לתובעו יכול אינו
קיים.65) בממון תנאי וכל

.Â,ÈzÚ·wL ÔÓf‰ ÛBÒ ÌBi‰ :¯Ó‡Â ‰ÂÏn‰ ÔÚË»«««¿∆¿»«««¿«∆»«¿ƒ
ÚaL ‰Âl‰ - zÚ·˜ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ „Ú :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â¿«…∆≈«¬»»»ƒ»«¿»«…∆ƒ¿»

˙q‰66- BpÓÊ ÛBÒ ÌBi‰L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ∆≈¿ƒ»»»≈∆»∆«¿«
‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰67.˙BÚh‰ ¯‡Lk , ¬≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¿»«¿»

של 66) תביעה חבירו את שהטוען בממון, בכל כופר כדין
ערך  הזמן שרווח הוא, ממון כתובעו הפירעון) (זמן זמן
שהוא  פלוני באיש אנו "מעידים ג: מכות (ראה לו ממון
אומר  והוא יום שלושים ועד מכאן ... זוז אלף לחבירו חייב
אדם  כמה אומדים זוממים) (ונמצאו שנים עשר ועד מכאן
יום  ל' ועד מכאן נותנן בין - זוז אלף בידו ויהיו ליתן רוצה
משלמים)". (וכך שנים עשר ועד מכאן נותנן בין
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קיג

קיג

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מקום 67) "שכל השמועה מפי למדו שכן העד, להכחיש
שבועה" מחייבו אחד עד - ממון אותו מחייבין עדים ששני
א). הלכה ונטען טוען מהלכות א פרק להלן רבינו (מדברי

:¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÔÓf‰ ÔÓ ¯‡L ÌÈÓÈ ‰MÓÁ :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈¬ƒ»»ƒƒ¿«ƒ«¿«¿∆≈
ÛBÒ „Ú „BÚ ÔzÓ‰ :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰¯OÚ¬»»¿ƒ««¿∆«¿≈«

‰MÓÁ‰68.ÌÈÓÈ ‰MÓÁ „BÚ ¯‡LpL ˙q‰ Ú·MÈÂ , «¬ƒ»¿ƒ»«∆≈∆ƒ¿«¬ƒ»»ƒ

יודה 68) ושמא הזמן, עדיין הגיע לא המלווה, לדברי אף כי
משנה). (כסף מיותרת השבועה ונמצאה בינתיים

.Ê¯ËLa ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰69zÚ·˜ ÔÓfL :‰Âl‰ ÔÚËÂ , »¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿»««…∆∆¿«»«¿»
BÏ Ú·˜ ‡lL ˙q‰ ·BÁ ÏÚa Ú·MiL ,ÈÏ ‰‡¯È - ÈÏƒ≈»∆ƒ∆ƒ»«««∆≈∆…»«

„iÓ ‰ÂÏn‰ ÏhÈÂ ,ÔÓÊ70. ¿«¿ƒ…«ƒ¿»ƒ»

זמן.69) בו מייד.70)ואין וייטול תימן: יד בכתב

.Á‰ÂÏn‰71‰ÂÏn‰ ?„ˆÈk .ÌB˜Ó ÏÎa Ú·zÏ ‰z «ƒ¿»ƒ¿»ƒ»«¿»»≈«««¿∆
ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯a„na BÚ·˙e ,·eMia B¯·Á ˙‡∆¬≈«ƒ¿»«ƒ¿»≈»
.epÚa˙iL ÌB˜Ó ÏÎa BÏ Ú¯ÙÏ ·iÁ ‡l‡ ,B˙BÁ„Ïƒ¿∆»«»ƒ¿…«¿»»∆ƒ¿»∆

¯a„na BÚ¯ÙÏ ‰Âl‰ ‡a72:‰ÂÏn‰ „Èa ˙eL¯‰ - »«…∆¿»¿«ƒ¿»»¿¿«««¿∆
Ú¯Ù ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ - ‰ˆ¯ Ì‡Â ,Ïa˜Ó - ‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿«≈¿ƒ»»≈≈ƒƒ¿»
Ô‰ È¯‰Â .·eMia EÏ Èz˙pL C¯„k ,·eMia ‡l‡∆»«ƒ¿∆∆∆»«ƒ¿«ƒ«¬≈≈

.·eMia epÚ¯ÙiL „Ú B˙eL¯aƒ¿«∆ƒ¿»∆«ƒ

קיח.71) קמא ביישוב 72)בבא כשהלווהו המדובר
מלשון  נראה וכן משנה), במגיד מובא בתשובה, (הרמב"ן

להלן. רבינו

øOò äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨¨¨
מוציא 1) ודין שפרעו, מעידו עד או שטרו פוגם דין מבאר

מחצה  פרעתי או כולו הוא פרוע ואומר חבירו על שטר
מזוייף  שטר שאמר לווה ודין כולו, שפרעו מעידים ועדים
בפני  פרעתיך הלווה וטען מקויים שטר מוציא ודין הוא,
אוחזים  ולווה מלווה ודין שאבד, שטר ודין ופלוני, פלוני
בידך  לי מנה אומר ודין הוא. שלי אומר ומלווה בשטר,
שטר  בידך שיש אני ויודע כלום בידי לך אין אומר והלווה

פרוע. והוא עלי

.‡Ì‚Bt‰2B¯ËL ˙‡3ÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚL B‡ , «≈∆¿»∆≈∆»≈ƒ«
Úe¯t ‡e‰L B¯ËL4‰Âl‰ ÈÙa ‡lL Ú¯tÏ ‡a‰Â ,5, ¿»∆»«¿«»ƒ»«∆…ƒ¿≈«…∆

L¯Bi‰ ÔÓ Ú¯Ùp‰Â ,Á˜Bl‰ „iÓ Û¯Bh‰Â6ÔË˜ ÔÈa ,7 ¿«≈ƒ««≈«¿«ƒ¿»ƒ«≈≈»»
ÏB„b ÔÈa8‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï -9ÏL ÔÈÚk ≈»…ƒ»«∆»ƒ¿»¿≈∆

‰¯Bz10BÏ ¯ÓB‡Â .11Ck ¯Á‡Â Ú·M‰ :Úa˙iLk »¿≈¿∆ƒ¿«ƒ»«¿««»
BpÓÊa Ú·˙Â ,ÔÓÊÏ ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â .Ïhz12Ú¯tÈ - ƒ…¿ƒ»»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«ƒ»«

‰Úe·La ‡lL13‡l‡ ‰a‚È ‡Ï - BpÓÊ ¯·Ú ; ∆…ƒ¿»»«¿«…ƒ¿∆∆»
.‰Úe·Laƒ¿»

מגרע.2) זוז,3)מחסר, אלף סך על השטר היה כיצד?
נפרעתי  לא אומר: השטר ובעל כולו, נפרעת הלוה: וטען
פז. (כתובות בשבועה אלא השאר יפרע לא - וכך כך אלא
דמיפרע  דייק, "דפרע (שם:) בגמרא אמרו והטעם במשנה).

והנפרע  שפרע, כמה וזוכר מדייק לחבירו (הפורע דייק" לא
ולפיכך  ושכח), הכל נפרע שכבר ויתכן כלֿכך, מדייק אינו

שידייק. כדי שבועה חכמים עליו טוען:4)הטילו והמלוה
ושבועה  (שם). בשבועה אלא יפרע לא - כלום נפרעתי לא
כל  שהרי העד, להכחיש כדי התורה שבועת אינה זו
נשבע  הלא וזה משלמים, ולא נשבעים התורה מן הנשבעים
הנתבע. של דעתו להפיס כדי היא חכמים תקנת אלא ונוטל,

כמבואר 5) להודיעו, הדבר שטורח רחוק, במקום הנמצא
א). הלכה (פי"ג בפי"ב 6)למעלה למעלה שנתבארו אלו

אֿג. אשה 7)הל' ובכתובת קטן, כשהיורש בין כלומר:
כמבואר  קטנים, מנכסי אפילו לגבותה שנזקקים כאן, מדובר

(לחםֿמשנה). שם נ:8)למעלה שאילו 9)גיטין משום
פרעתי, שלא לי ישבע טוען: והיה בפנינו, הלוה היה
ב). (הלכה בסמוך כמבואר נוטל, ואח"כ אותו משביעים
ליורשים  וכן במקומו, טוענים אנו בפנינו, הלוה שאין עתה

וברש"י). שם, (כתובות שבועות 10)וללקוחות ירושלמי
א. הל' (וכן 11)פ"ז בכת"י הוא וכן לו, ואומרים צ"ל:

ב"ד  - כשיתבע כלומר, מדעתו), המשנהֿלמלך הגיה
טענו  לא הנתבעים אם אף תטול, ואח"כ השבע לו אומרים
ח. הערה לעיל שביארנו כמו להם, טוענים שבי"ד מפני כך,

(הגהות 12) החוב לפרעון שנקבע ביום או זמנו, תוך
שכירות. מהל' פ"ח וראה ה:13)מיימוניות). בבאֿבתרא

לכל  שהואֿהדין רבינו וסובר מיתמי", "ואפילו לקיש: כריש
(מגידֿמשנה). בשבועה הנפרעים שאר

.·¯ËL Ú¯tL ‰Âl‰ ÔÚËÂ ,BÚ¯ÙÏ B¯·Á ˙‡ Ú·Bz‰«≈«∆¬≈¿»¿¿»««…∆∆»«¿»
ÌeÏk zÚ¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ¯ËM‰ ÏÚ·e ,B˙ˆ˜Ó B‡ ‰Ê∆ƒ¿»«««¿»≈…»«¿»¿

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -14BÏ ÌlL :15Ú·MÈ :¯Ó‡Â ‰Âl‰ ÔÚË . ¿ƒ«≈»««…∆¿»«ƒ»«
˙ËÈ˜a B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÏhÈÂ ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏƒ∆…¿«¿ƒ¿ƒ…«¿ƒƒƒ¿ƒ«

ıÙÁ16Ck ‡l‡ BÚ¯t ‡lL B‡ ÌeÏk BÚ¯t ‡lL ≈∆∆…¿»¿∆…¿»∆»»
ÂCÎ17ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰ÂÏn‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÏhÈ Ck ¯Á‡Â , ¿»¿««»ƒ…¿ƒ»»««¿∆«¿ƒ»»

B˙Úe·LÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ -18. ≈ƒ¿»ƒƒ¿»

ללווה.14) משביעים 15)ב"ד בי"ד אין בפנינו כשהלווה
שבין  ההבדל וזהו זאת. דורש כשהלווה אלא המלוה את
בפנינו  הלוה אם אף שבפוגם: פוגם, אינו לבין שטרו פוגם
את  ומשביעים לו טוענים - לי" "ישבע הלוה טען ולא
טען  לא אותו, משביעים - לוה טען פוגם: ובאינו המלוה,

מא.). (שבועות "שלם" ללוה: אומרים שם,16)- רי"ף
בפוגם. שאמרו שטענתו 17)כדרך לפרש צריך בהכרח

פרעת  "לא היתה: שבועה, עליו שהטילו לפני הקודמת,
לישבע  וכשבא בפירוש, למעלה רבינו שאומר וכמו כלום",
שפרעו  טען בתחילה גם שאם מקצת, שפרעו וטוען חוזר
נשבע. כן גם - הלוה טען ובלא שטרו, פוגם זה הרי - מקצת
ונאמן  לטענה מטענה חוזר זה שאין רבינו, ומלמדנו
עדים  ע"י הוכחשה לא הראשונה וטענתו הואיל בשבועה
'גידולי  גם וראה ה"ח, ונטען טוען מהל' פ"ז להלן (ראה
גם  בה שנתקשה הקושיא בישוב א חלק כא, שער תרומה'

שנראה 18)הלחםֿמשנה). הלווה, בקשת לפי להשביעו
אין  וגם פרוע, בשטר לגבות בעינינו הוא חשוד כאילו
מידו, מוציאים אין תפס אם "אלא מא.) (שבועות בו מגבים
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קיד ולוה קיד מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לו" שומעים - לגבות כדי לישבע רוצה מעצמו הוא אם וכן
ו). סעיף פב סי' (שו"ע

.‚Ìi˜Ó ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰19:¯ÓB‡Â ÔÚBË ‰Âl‰Â , ƒ»»¿»¿À»¿«…∆≈¿≈
B‡ ,‰Ê ¯ËL Èz·˙k ‡Ï ÌÏBÚÓe ‡e‰ ÛiÊÓ ¯ËL¿»¿À»≈»…»«¿ƒ¿»∆

˙Èa¯ ˜·‡ B‡ ‡e‰ ˙Èa¯ ‰Ê ·BÁL ÔÚhL20B‡ , ∆»«∆∆ƒƒ¬«ƒƒ
‰Ó‡ ¯ËL ‡e‰L ÔÚhL21Èz·˙k :¯Ó‡L B‡ , ∆»«∆¿«¬»»∆»«»«¿ƒ

È˙ÈÂÏ ‡ÏÂ ˙BÂÏÏ22,‰ÚË ÔÚBË :¯·c ÏL BÏÏk , ƒ¿¿…»ƒƒ¿»∆»»≈«¬»
‰ÂÏn‰Â ,ÏËa ¯ËM‰ ‰È‰ ¯ËM‰ ÏÚa ‰„B‰ Ì‡L∆ƒ»«««¿»»»«¿»»≈¿««¿∆
:‰Âl‰ ¯Ó‡Â ,ÔÚBË ¯˜L ‰fL ¯ÓB‡Â ,B¯ËLa „ÓBÚ≈ƒ¿»¿≈∆∆∆∆≈¿»««…∆
LÈ :ÌÈB‡b‰ ÔÈa ˙˜ÏÁÓ BÊ È¯‰ - ÏhÈÂ ÈÏ Ú·MÈƒ»«ƒ¿ƒ…¬≈«¬…∆≈«¿ƒ≈
ÏL ÔÈÚk Ú·M‰Ï ¯ËM‰ ÏÚa ·iÁL ,‰¯B‰L ÈÓƒ∆»∆«»«««¿»¿ƒ»«¿≈∆

‰¯Bz23BÚ¯tL ÂÈÏÚ ÔÚhL ÈÓk ,24È˙Ba¯Â ;25,e¯B‰ »¿ƒ∆»«»»∆¿»¿««
BÚ¯tL ‰Âl‰ ÂÈÏÚ ÔÚË Ì‡ ‡l‡ ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ ‡lL∆…ƒ»«««¿∆∆»ƒ»«»»«…∆∆¿»

¯ËMa ‰„B‰ È¯‰L ,„·Ïa26;„ÓBÚ ‡e‰ ÔBÚ¯ÙÏe ƒ¿«∆¬≈»«¿»¿≈»≈
˙BÚh‰ el‡ Ïk Ï·‡27¯ËL Ïh·Ï epÓÈ‰ Ïk ‡Ï - ¬»»≈«¿»……≈∆¿«≈¿»

‰na ‰ÂÏn‰ ÏÚ ÔÚËÈ Ck ¯Á‡Â ,ÌlLÈ ‡l‡ ,Ìi˜Ó¿À»∆»¿«≈¿««»ƒ¿««««¿∆«∆
‰ˆ¯iL28Ú·MÈ - ¯Ùk Ì‡Â ,BÏ ¯ÈÊÁÈ - ‰„BÈ Ì‡L , ∆ƒ¿∆∆ƒ∆«¬ƒ¿ƒ»«ƒ»«

.‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .˙q‰∆≈¿»∆«¿ƒ»

בב"ד.19) אושרו עדיו נזקקים 20)שחתימת ב"ד שאין
כמבואר  ללווה, ממלווה ולא למלווה מלווה לא - להוציאו

א. הל' פ"ו אימון 21)למעלה יסוד על ומסרו שכתבו
לוה. שלא וטוען - ילוונו אם אלא יתבענו אלא 22)שלא

פב). סי' יוסף' ('בית זה ומצאו נפל, בנקיטת 23)ממני
הלכה 24)חפץ. למעלה כמבואר פרעתיו, שלא לי ישבע

שבועות 25)א. בחידושיו מיגאש והר"י בתשובה, הרי"ף
טענה 26)מא. שטוען אלא מעיקרו, השטר בכשרות

עומד, לפרעון השטר שהרי הזמן, במשך להתהוות העשויה
המלוה. את משביעים -27)ולפיכך למעלה שנפרטו

הם. מעיקרו השטר כשרות לעקירת בפני 28)טענות טענה
ממנו. הוציא כדין לא שלדבריו לו, שנתן הדמים על עצמה

.„·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰29‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ ,B¯·Á ÏÚ «ƒ¿««¬≈«¿∆≈…
ÌÈ„Ú‰Â ,‰ˆÁÓ ÈzÚ¯t :¯ÓB‡ ‰ÂÏÂ ,ÌeÏk ÈzÚ¯Ùƒ¿«¿ƒ¿¿…∆≈»«¿ƒ∆¡»¿»≈ƒ

ÌÈ„ÈÚÓ30‰Âl‰ ÚaL - Blk BÚ¯tL31,‰ˆÁÓ Ô˙BÂ ¿ƒƒ∆¿»Àƒ¿»«…∆¿≈∆¡»
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L32‰„·‡ ·ÈLÓk BÈ‡Â .33ÈtÓ , ∆¬≈»¿ƒ¿»¿≈¿≈ƒ¬≈»ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ¯ËM‰ ˙ÓÈ‡L34‰ˆÁn‰ ‰·B‚ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡Â . ∆≈««¿»»»¿≈««¿∆∆«∆¡»

ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡35e‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ˙BÁB˜l‰ È¯‰L ; ∆»ƒ¿≈ƒ∆¬≈«»¿ƒ»
CÓÒ ÌÈ„Ú‰ ÏÚ36.‰Ê ¯ËL eÏha È¯‰Â , «»≈ƒƒ¿…«¬≈ƒ¿¿»∆

קכח:29) על 30)בבאֿבתרא הלוה הודה שכבר לאחר
לז). ס"ק פב סי' ש"ך ועיין שם, (רש"י שפרע 31)מחצה

היא.32)מחצה. עדים כמאה בעלֿדין והודאת
מח:)33) (גיטין ששנינו כמו השבועה, מן חכמים שפטרוהו

ובגמרא  העולם". תיקון מפני ישבע לא - מציאה "המוצא
או  לשתוק לנתבע לו שאפשר דבר שכל אמרו, (נא:) שם
את  ומחייב מודה והוא פטור, ויהיה אחרת טענה לטעון
פרעתי  אמר אם וכאן - אבידה כמשיב דינו - במקצת עצמו

שפרעו. עדים יש שהרי נאמן, היה בעת 34)הכל,

יעידו  שמא וחושש העידו, שהעדים קודם ההודאה,
ועיין  הרי"ף, כנוסחת (שם במחצה הודה ולפיכך לחובתו,

יוסף'). -35)ב'נמוקי לוה של רשותו תחת שהם מנכסים
הלקוחות. מן גובה שם.36)ואינו

.‰ÏBÎÈ BÈ‡L ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰37,BÓi˜Ï ƒ»»¿«∆≈»¿«¿
Ï·‡ ,‰Ê ¯ËL Èz·˙k È‡L ˙Ó‡ :‰Âl‰ ¯Ó‡Â¿»««…∆¡∆∆¬ƒ»«¿ƒ¿»∆¬»
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙BÂÏÏ Èz·˙k B‡ ,‡e‰ ‰Ó‡ B‡ ,ÂÈzÚ¯t¿«¿ƒ¬»»»«¿ƒƒ¿«¬«ƒ…
‡Ï :¯Ó‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,È˙ÈÂÏ»ƒƒ¿…«≈»∆ƒ¿ƒ»»»«…
‰Ê È¯‰ - Ìi˜˙ ÂÈtÓ È¯‰Â ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»«¬≈ƒƒƒ¿«≈¬≈∆

ÔÓ‡38tÈÂ ˙q‰ Ú·MÈÂ ,¯Á‡ ‰ÂÏn‰ BÓi˜ Ì‡Â .¯Ë ∆¡»¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿ƒƒ¿««¿∆««
˙B¯ËM‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - ÔÈc ˙È·a Ck39. »¿≈ƒ¬≈ƒ¿»«¿»

לקיימו.37) עדים עתה מוצא האומר 38)שאינו כדברי
ואם  לקיימו", צריך - שכתבו בשטר "מודה יט.) (כתובות

פרעתי. לטעון: הלוה יכול - מקיימו בו.39)אינו וגובה
שקיבלו  כיון האומר: כרב, ולא קו.) (ב"ק נחמן כרב
לקמן  (ראה ממון. משלם אינו שוב הנתבע, שבועת הבעלים

ד). ס"ק מו סי' והגר"א יא, הל' ונטען טוען מהל' פ"ב

.ÂÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰40Ìi˜Ó ¯ËL41ÛiÊÓ :‰Âl‰ ¯Ó‡Â , ƒ»»¿»¿À»¿»««…∆¿À»
¯Ó‡Â ,‡e‰ ‰Ó‡ ¯ËL B‡ ,ÂÈz·˙k ‡Ï ÌÏBÚÓe ‡e‰≈»…¿«¿ƒ¿«¬»»¿»«
ÈÏ ‰È‰ ¯Lk ¯ËL Ï·‡ ,ÌÈ¯·c‰ Ôk :‰ÂÏn‰««¿∆≈«¿»ƒ¬»¿»»≈»»ƒ

„·‡Â42,B¯ËL ˙‡ ¯aML ‡e‰ ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ¿»«««ƒ∆««¿∆∆ƒ≈∆¿»
ÔÈc ˙È·a Ìi˜˙ È¯‰L ,ÛiÊÓ BÈ‡ :¯Ó‡ ‰ˆ¯ el‡Â¿ƒ»»»«≈¿À»∆¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒ

ÌeÏk Ba ‰·B‚ BÈ‡ -43˙q‰ ‰Âl‰ ÚaL ‡l‡ , ≈∆¿∆»ƒ¿»«…∆∆≈
¯ËM‰ ‰Ê È¯‰L ,¯ËÙÂ44·eLÁ ‡e‰ Ò¯Ák45. ¿ƒ¿»∆¬≈∆«¿»¿∆∆»

יוסף.40) כרב ופסק לב. בב"ב מפרש 41)מעשה רבינו
עליו, חולקים והרשב"א והרמב"ן מקוים, בשטר שם הגמרא
מזויף  שהוא שהודה בשעה מקוים באינו המדובר ולדעתם

(מגידֿמשנה). קיימו כדי 42)ואח"כ שטר, זייפתי ולכן
שיודה. חורין.43)לאלצו מבני ולא ממשועבדים לא

פיו.44) על לגבות לפנינו נאמינהו 45)שהציג תאמר? מה
חורין  בני מנכסים ויגבה אצלו לו יש שחוב עלֿכלֿפנים
להוציא  'מיגו' – מזויף אינו אומר היה רצה שאילו ב'מיגו'
האדם  את לפטור אלא 'מיגו' לומר לנו ("אין אמרינן לא
מיגו" לטעון כשיזדמן בטענתו מאחרים שיגבה לא מחוב,
ועיין  - ה. משנה פ"י שביעית המשנה בפירוש רבינו לשון -

ט). ז, ס"ק פג סי' ש"ך

.ÊBa ‰ÂÏÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - BÚ¯Ùe Ba ‰ÂlL ¯ËL46; ¿»∆»»¿»≈≈¿…∆
.Ò¯Ák ‰OÚÂ B„eaÚL ÏÁÓ ¯·kL∆¿»ƒ¿«ƒ¿¿«¬»¿∆∆

בו 46) זה בשטר ולוה חוזר אינו - שלוה ביום פרע ואפילו
יז.). (ב"מ עלֿפה כמלוה זה הרי לוה ואם ביום,

.Á:‰Âl‰ ¯Ó‡Â ,B¯·Á ÏÚ Ìi˜Ó ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰«ƒ¿«¿À»«¬≈¿»««…∆
Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡Â ,EÈzÚ¯t ‡Ï‰¬…¿«¿ƒ¿»«««¿∆≈»»¬»

Èz¯ÊÁ‰Â Èz¯ÊÁ47ÌÚt E˙B‡ È˙ÈÂÏ‰Â ˙BÚn‰ EÏ »«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ¿«»¿ƒ¿≈ƒ¿««
Ú¯ÙpL ;¯ËM‰ ÏËa È¯‰ - ‰iL48‡e‰ È¯‰Â , ¿ƒ»¬≈»««¿»∆ƒ¿««¬≈

Ò¯Ák49ÈtÓ ˙BÚn‰ EÏ Èz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿∆∆¬»ƒ»«∆¡«¿ƒ¿«»ƒ¿≈
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קטו

קטו

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

¯ËM‰ ÏËa ‡Ï - ÌÙÈÏÁzL „Ú ˙B·BË eÈ‰ ‡lL50, ∆…»«∆«¬ƒ≈…»««¿»
Ìi˜ B„eaÚL ÔÈ„ÚÂ51. «¬«ƒƒ¿«»

לב:47) ח.48)ב"ב בהלכה כמבואר שעבודו, נמחל וכבר
והלוהו,49) שחזר המלוה טענת על היסת, הלווה ונשבע

בתחילה 51)שם.50)ונפטר. בהן הכיר שאילו מכיון
(ראה  פרעון זה אין - מקבלן היה לא טובות, שאינן

מגידֿמשנה).

.Ë,‰Ó ÂÈÏÚ BÏ LiL Ìi˜Ó ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰ƒ»»¿»¿À»∆≈»»»∆
;ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t ‡Ï‰ :‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Â¿»««…∆¬…¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
˙‡ BÏ ¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ï·‡ ,BÚ¯tL e„ÈÚ‰Â el‡ e‡·e»≈¿≈ƒ∆¿»¬»…ƒ¿ƒ∆
·BÁ Ï·‡ ,zÚ¯tL ‡e‰ Ôk :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡Â ;¯ËM‰«¿»¿»«««¿∆≈∆»«¿»¬»

È¯‰ - EÏˆ‡ ÈÏ ‰È‰L zÚ¯t ¯Á‡¯ËM‰ ÏËa52. «≈»«¿»∆»»ƒ∆¿¿¬≈»««¿»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53˙¯B˙a BÏ Ô˙pL e„ÈÚ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ∆»«¿«

eÚ„È ‡ÏÂ ,˙BÚÓ BÏ Ô˙B e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBÚ¯t54 ≈»¬»ƒ»≈»¿…»¿
˙¯B˙a B‡ ÔB„wt ˙¯B˙a B‡ ÔBÚ¯t ˙¯B˙a ‡e‰ Ì‡ƒ¿«≈»¿«ƒ»¿«

¯ËM‰ ÏÚa ¯Ó‡ Ì‡ :‰zÓ55ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï : «»»ƒ»««««¿»…»¿»ƒ
Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ È¯‰ - ÌÏBÚÓ56Ì‡Â ;¯ËM‰ ÏË·e , ≈»¬≈À¿««¿»»««¿»¿ƒ

,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ¯Á‡ ·BÁ ÏL ÔBÚ¯t :¯Ó‡»«≈»∆«≈¬≈∆∆¡»
BÚ¯t ‡Ï È¯‰L ;¯ËMaM ‰Ó ÏËBÂ ÚaLÂ¿ƒ¿»¿≈«∆«¿»∆¬≈…¿»

ÌÈ„Úa57ÏBÎiL CBzÓ ,58,ÈÏ Ì˙ ‰zÓ :¯ÓBÏ ¿≈ƒƒ∆»««»»¿»»ƒ
BÏ ¯Ó‡ .Ô‰ ¯Á‡ ·BÁ ÏL ÔBÚ¯t :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«≈»∆«≈≈»«

¯BL ÈÓc ‰Ê ·BÁ ¯ËL ‡Ï‰Â :‰Âl‰59EnÓ ÈzÁ˜lL «…∆«¬…¿«∆¿≈∆»«¿ƒƒ¿
B¯Oa ÈÓ„ ˙È·‚ ‰z‡Â ,‡e‰60:¯ËM‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â , ¿«»»ƒ»¿≈¿»¿»««««¿»

ÈÏ ‰È‰L ¯Á‡ ·BÁÓ ÂÈÓc ˙‡ È˙È·‚ È‡ ,Ôk≈¬ƒ»ƒƒ∆»»≈«≈∆»»ƒ
EÏˆ‡61‡e‰ ¯BM‰ ÈÓcL BÓˆÚÓ ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ; ∆¿¿ƒ¿»≈«¿∆¿≈«

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .¯ËM‰ ÏËa - Ú¯Ù ÂÈÓcÓe ·BÁ‰«ƒ»»ƒ¿«»««¿»¿««ƒ∆≈
ÂÈÓcÓ Ú¯tL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ62˙q‰ ‰Âl‰ Ú·MÈ , »»≈ƒ∆»«ƒ»»ƒ»««…∆∆≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÚ¯tL∆¿»¿≈…«≈»∆

הימנו 52) כל לא - סתם שפרעו מעידים שעדים מאחר
שטרא", "איתרע מב. (שבועות פרעת אחר חוב לטעון:
בטל  - שהכוונה שם, הרי"ף והביאם הגאונים וכפירוש
ולא  עדים בפני כשפרעו דוקא וזה שם: ובגמרא  השטר).
שיכול  מתוך לבינו, בינו פרעו אבל השטר, את לו הזכיר
פרעת. אחר חוב לומר נאמן מעולם, דברים היו לא לומר

בסמוך. רבינו מדברי מתבאר השטר.53)וכן שבטל
ורבינו 54) לד: שם הגמרא דברי ע"פ שם, מיגאש ר"י

ב. הלכה ונטען טוען מהלכות פ"ו לקמן קודם 55)הביאם
עדים. שם.56)שבאו ונטען טוען הל' שהרי 57)ראה

החוב. לפרעון הכסף נתן אם יודעים אינם העדים
דמיו 59)המלוה.58) עלי וזקפת ממך, לקחתי שור

(שם). הבשר 60)במלוה דמי וגבית שלי, באיטליז ישבת
שם). מיגאש (הר"י זה על מעידים והעדים השור אותו של

על 61) שגבה טוען אבל הבשר, דמי שגבה הוא מודה
אחר. חוב פרעון 62)חשבון לשם השור, דמי שכשנתן

השור  בשר שמדמי המלוה והודה הואיל נתנם. השטר אותו

בעד  שזקף החוב פרעון לשם שקיבלתם לדבר רגלים גבה,
לא). ס"ק נח סי' הש"ך (ע"פ שמכר השור דמי

.È„Á‡ „Úa ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰63ÔÚË ‰ÂÏÂ , ƒ»»¿«¿≈∆»¿…∆»«
‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÈzÚ¯t64Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â65, »«¿ƒ¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«

È¯‰ - ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ Ú·MÈ :¯Ó‡Â ÔÚË .ÌlLÓe¿«≈»«¿»«ƒ»«ƒ∆…¿«¿ƒ¬≈
:¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ÈL ¯ËMa eÈ‰ elÙ‡L ;ÚaL ‰Ê∆ƒ¿»∆¬ƒ»«¿»¿≈≈ƒ¿»«
BÓk ,ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ Ú·MÈƒ»«ƒ∆…¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿»¿

e¯‡aL66. ∆≈«¿

דעת 63) הוא (וכן רבינו וסובר בלבד. אחד עד בו שחתום
רא"ש  ועיין במגידֿמשנה, הובא גדולות' הלכות 'בעל
כשר  השטר שאין שאע"פ ז) אות פשוט גט פרק בבאֿבתרא
מחייבים  ששנים כדרך לשבועה הוא זוקק - פיו על לגבות
עד  - ממון אותו מחייבים ששנים מקום שכל ממון, אותן
טוען  מהל' פ"א להלן שיתבאר כמו שבועה, מחייבו אחד

א. הלכה נשבע 64)ונטען שאינו עוד וכל העד, להכחיש
נפרע. שלא בחזקתו השטר הרי מודה 65)- הוא "שהרי

שטוען  אלא ההלוואה, עיקר על (היינו העד בו שהעיד במה
שיכחיש  עד נשבע, אחד עד בהעדאת הנשבע ואין פרעתי)
רבינו  (מדברי כפירתו" על וישבע בעדותו ויכפור העד את
שבועה  המחויב וכל ח), הלכה ונטען טוען מהל' פ"ד להלן
הל' ועיין לב. בבאֿבתרא (ע"פ משלם - לישבע יכול ואינו
הרי  ושאל: זה, דין על תמה [במגידֿמשנה שם). ונטען טוען
וכיצד  פרעתי, לומר נאמן עלֿפה, עדים בשני לוה אם
ערך. כל לו אין דהשטר אחד עד ע"פ ממון נחייבהו
הרשב"א, תשובת ע"פ רבינו דברי מבאר ובכסףֿמשנה
ואח"כ  לויתי, לא ואמר בבי"ד בתחילה כשכפר שהמדובר,
ואין  כפרן הוחזק כן ואם ופרעתי, לויתי ואמר: בו חזר
ההלכה  וראה שם, הראב"ד השגת ראה ב'מיגו'. לו מאמינים

הראב"ד]. של ופירושו ה"ב.66)הבאה למעלה

.‡È˙È·a ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa ¯ÙBk‰L :È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ¿≈««∆«≈¿ƒ¿»«∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰ÂlL „Á‡ „Ú ‡·e ,ÔÈc67˙Úe·L Ú·MÈ ƒ»≈∆»∆»»¬≈∆ƒ»«¿«

ÏÁÓ B‡ ,ÈzÚ¯Ùe È˙ÈÂÏ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ¯ÊÁ .‰¯Bz‰«»»«¿»«≈»»»ƒƒ»«¿ƒ»«
·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ÌB˜nÓ ÈÏ ·iÁ˙ B‡ ,ÈÏƒƒ¿«≈ƒƒ»«≈¬≈∆¿À»

ÌlLÓe ,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L68. ¿»¿≈»ƒ»«¿«≈

כמו 67) התורה, שבועת חייב הכופר זה שהרי כלומר,
א. הלכה טוען מהלכות בפ"א הראב"ד 68)שיתבאר

זה  הרי לויתי, לא שטען מכיון רבינו: דברי כאן מבאר
יכול  אינו - שלוה והודה וכשחזר פרע, שלא הודה כאילו
הוכחש  לא ואם פרע. שלא הראשונה מהודאתו בו לחזור
ונאמינו  ופרעתי, לויתי ולטעון בו לחזור יכול אחד, עד ע"י
לוה  שלא הראשונה בטענתו לעמוד יכול שהיה ב'מיגו'
הוכחשה  שם שהרי הקודמת, להלכה דומה זה ואין כלל.

העד. ע"י הראשונה טענתו

.·È‰ÂÏn‰ Ú·MÈ :¯Ó‡Â ,¯ËM‰ Ú¯tL ÔÚhL ÈÓƒ∆»«∆»««¿»¿»«ƒ»«««¿∆
Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ÂÈ˙BÚÓ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÏhÈÂ¿ƒ…¿ƒ»≈¿»¿««»ƒ»«

ÏhÈÂ69ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .70B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÌlLÏ ¿ƒ…ƒ≈¿¿«≈«¿ƒƒ
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קטז ולוה קטז מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈB‡b‰ ˙w˙k71ÔzÈ B„È ‚ÈOzLÎÏÂ BÏ ÔÈ‡L : ¿«»««¿ƒ∆≈¿ƒ¿∆«ƒ»ƒ≈
BÚÈaLÈÂ ,B·BÁ ÏÚ·Ï72È Ck ¯Á‡Â Ú¯t ‡lL.BÏ Ôz ¿««¿«¿ƒ∆…»«¿««»ƒ≈

ממה 69) ללוה לו אין ושמא תחילה, המלוה נשבע למה כי
מגידֿמשנה). פה. כתובות (ע"פ אין 70)לפרוע אמר צ"ל:

עשין  הסמ"ג העתיק וכן תימן, בכת"י הוא (וכן כלום לי
כלום. לי אין הלוה: טען כלומר, שנתבאר 71)צד).

הטוען  את להשביע הגאונים שתיקנו ב, הל' פ"ב למעלה
שירוויח, שכל בשבועתו וכולל . . . כלום לו "שאין לי: אין
לבעל  יתן . . . ידו תשיג מאשר לרשותו או לידו שיבא וכל

ראשון". ראשון ידו,72)חובו כשתשיג ואז, כלומר:
הצעת  נראה (כן לו יתן ואח"כ פרעו שלא המלוה את ישביע
אותו  משביעין צד): (עשין הסמ"ג העתקת ע"פ רבינו, דברי
יתן  ידו ולכשתגיע לו, שאין הגאונים מתקנת תחילה
לו, יתן ואח"כ פרעו שלא ישביענו ואז - לבעלֿחוב
והיא  לפניה, האמור עם קשורה וכו' ידו ולכשתשיג שפיסקא
שביארנו. וכמו אותו, שמשביעין השבועה מנוסחת חלק
"וכשתשיג  ח"א: ב, שער התרומות' 'בעל מהעתקת אולם
יתן  ואח"כ פרוע שטרו שאין ישביעו לבעלֿחובו ליתן ידו
בשו"ע): ומשם פב, (סי' ה'טור' מהעתקת וכן לו",
פיסקת  שאין נראה וכו', לב"ח" ויתן ידו "וכשתשיג
קשורה  שהיא אלא השבועה לנוסחת שייכת "ולכשתשיג"

ו  לאחריה, האמור אותו עם משביעין רבינו: דברי הצעת כך
לבעלֿ ליתן כדי ידו ולכשתשיג לו, שאין הגאונים בתקנת

לו). יתן ואח"כ פרעו שלא ישביעו חובו,

.‚È„·‡Â ,¯ËLa B¯·Á ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L ÈÓ73 ƒ∆»»«¬≈ƒ¿»¿»«
B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,¯ËM‰74, «¿»«¬≈»≈ƒ«»ƒ««ƒ∆»ƒ»

ÔÚËÂ75˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - Ú¯tL76:È˙Ba¯ e¯B‰Â . ¿»«∆»«¬≈∆ƒ¿»∆≈¿««
ÔÓÊÏ ·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡L77BpÓÊ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , ∆¬ƒ»»«ƒ¿««¬«ƒ…ƒƒ«¿«

Ú¯t‰Ï78,¯ËL B„Èa ÔÈ‡Â ¯ËM‰ BÏ e·˙ÎÂ ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»«ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»¿»
;BÚ¯tL ˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ - ÈzÚ¯t ÔÚBË ‰Âl‰Â¿«…∆≈»«¿ƒ∆¡»¿ƒ¿»∆≈∆¿»

BÚ¯t ‡nL ÔÈLLBÁ e‡L79B‡ ¯ËM‰ Ú¯˜ CÎÈÙÏe , ∆»¿ƒ∆»¿»¿ƒ»»««¿»
‡ˆBÈ ¯ËM‰ ‰È‰ elÙ‡L :È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .BÙ¯O¿»¿≈««∆¬ƒ»»«¿»≈
¯Á‡ ÏÙ ÈpnÓ :ÔÚBË ‰Âl‰Â ,¯Á‡ È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈«≈¿«…∆≈ƒ∆ƒ»«««
˙q‰ ÚaL - BpÓÊ CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈzÚ¯tL∆»«¿ƒ««ƒ∆¿¿«ƒ¿»∆≈
ÌL ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ „Èa ¯ËM‰ ÔÈ‡L ÔÂÈkL ;¯ËÙÂ¿ƒ¿»∆≈»∆≈«¿»¿«««¿∆≈»

‰˜ÊÁ80. ¬»»

אבד.73) - לי שהיה שטר המלוה: והקנין 74)אמר
כמבואר  עומד לכתיבה קנין שסתם כשטר, חשוב כשלעצמו
ה). א, לט, סי' שו"ע ועיין א, הלכה פי"א (למעלה

חוששין 76)הלווה.75) המלוה, ביד אינו והשטר הואיל
בבאֿבתרא  (ע"פ בסמוך רבינו שמבאר וכמו פרעו, שמא
. . . החובות "בשטרי יא: הל' פכ"ג להלן והשווה קמח.
שכתבתם  שטר ואמר . . . מידו וקנו קיימים שעדיו אע"פ
מחלו"). או פרעו שמא - שני שטר לו כותבין אין אבד, לי

או 77) הפרעון זמן עדיין הגיע שלא מודה שהלווה כגון
כך. על מעידים תוך 78)שהעדים פורע אדם שאין וחזקה

ו). הל' פי"א למעלה (כמבואר תוך 79)זמנו שהוא אע"פ

מגידֿמשנה). ז: בבאֿמציעא (ע"פ אדם 80)הזמן שאין
וכסףֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה זמנו תוך פורע

.„È¯ËLa ÔÈÊÁB‡ Ô‰L ÌÈL81ÈlL :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰ , ¿«ƒ∆≈¬ƒƒ¿»««¿∆≈∆ƒ
EnÓ Ba Ú¯t‰Ï ÂÈ˙‡ˆB‰Â ‡e‰82:¯ÓB‡ ‰Âl‰Â , ¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿«…∆≈

BÓi˜Ï ÏBÎiL ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ :ÏÙ ÈpnÓe ÂÈzÚ¯t83 ¿«¿ƒƒ∆ƒ»«ƒ»»«¿»∆»¿«¿
ÚaL ‰Ê -84ÔÈˆÁÓ ˙BÁt el‡ ÌÈÓ„a BÏ ÔÈ‡L85, ∆ƒ¿»∆≈¿»ƒ≈»≈∆¿»

ÌlLÈÂ ,ÔÈˆÁÓ ˙BÁt ÌÈÓca BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ‰ÊÂ¿∆ƒ»«∆≈«»ƒ»≈∆¿»ƒ«≈
‰ˆÁÓ ‰Âl‰86‰Âl‰ Ú·MÈ - BÓi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; «…∆∆¡»¿ƒ≈»¿«¿ƒ»««…∆

BÚ¯tL ˙q‰87.BÏ CÏÈÂ , ∆≈∆¿»¿≈≈

ז.81) נפל.82)בבאֿמציעא בעדים.83)וממני
הולך 84) ואחד אחד כל יהא שלא כדי חכמים, מתקנת

ולקמן  ה:, (שם הוא שלי ואומר חבירו של בטליתו ותוקף
ז.). הלכה ונטען טוען מהל' בזה 85)פ"ט לי יש כלומר:

קלח  סמ"ע ועיין ה: ב: שם (ראה מחציו פחות ולא השטר,
שם  גמרא (ע"פ מבאר שם למשנה בפירושו ורבינו ה, ס"ק
לא  בשבועתו, דבר שום הנוטל שהנשבע מעיקרנו "כי ה:):
ולפיכך  שבועה, באותה ליטול שראוי ממה יותר על ישבע
כולה  שהיא ישבע ולא מחצייה, פחות בה לו שאין ישבע

חציה". אלא נוטל שאינו מאחר שם 86)שלי, יוחנן כרבי
ובכל  אוחזים, השטר מן חלק באיזה הבדל כל שאין ז:
מ). ס"ק סה סי' וש"ך מגידֿמשנה (ועיין חולקים - האופנים

כולו 87) ואפילו מקוים, שאינו שטר בכל פרעתי טוען כדין
ה). הלכה למעלה (כמבואר המלוה ביד

.ÂË:¯ÓB‡ ‰l‰Â ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ó :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»∆≈ƒ¿»¿¿«»≈
BÏ ¯Ó‡ ;EÈzÚ¯t :¯ÓB‡L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»ƒ¿∆≈¿«¿ƒ»«

˙q‰ ÈÏ Ú·M‰ :Ú·Bz‰88‡Ï‰Â :Úa˙p‰ BÏ ¯Ó‡ ; «≈«ƒ»«ƒ∆≈»««ƒ¿»«¬…
È˙B‡ ÚÈaL‰Ï ‰ˆB¯ ‰z‡Â ,ÈÏÚ EÏ LÈ ¯ËL¿»≈¿»«¿«»∆¿«¿ƒ«ƒ

‰lÁz89Úe¯t‰ ¯ËM‰ ‡ÈˆBz Ck ¯Á‡Â ,90Ba ‰a‚˙Â ¿ƒ»¿««»ƒ«¿»«»«¿ƒ¿∆
¯ËM‰ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -91ÈÏ ÔÈ‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ . ¿ƒ»≈«¿»»«««¿∆≈ƒ

e¯B‰ - „·‡Â ÈÏ ‰È‰ ¯ËL B‡ ,ÌÏBÚÓ ÂÈÏÚ ¯ËL¿»»»≈»¿»»»ƒ¿»«
EÏ LiL ¯ËL Ïk Ïha :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡L ,È˙Ba«̄«∆¿ƒ««¿∆«≈»¿»∆≈¿

ÈaLz Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Ì¯Á‰ B‡ ;˙q‰ e‰Ú92 …∆¿«∆¿««»«¿ƒ≈∆≈«¬≈
Lw·e CÏÂ ,Ì˙Ò Ì¯Á93.¯ËM‰ ‡ˆÓzL „Ú ≈∆¿»¿≈«≈«∆ƒ¿»«¿»

הכל.88) כופר חנם.89)כדין טענתו 90)על סותר אינו
שכוונתו: דבריו מבאר אלא כלום", בידי לך "אין הקודמת
בידי  לך "אין שלשון שפרעתיך, - כלום בידי לך אין עתה
(לחםֿ ופרעון בהלוואה כפירה דוֿמשמעי: הוא כלום"
א). הלכה ונטען טוען מהלכות פ"ו לקמן והשווה משנה,

נשבע 91) שהמלוה המשכון, על במלוה שאמרו כדרך
ונמצא  המשכון את הלה ויוציא הלוה ישבע שמא תחילה,
ובביאורנו  ד, הל' פי"ג למעלה כמבואר לבטלה שבועתו

-92)(מגידֿמשנה). לבטל רוצה אינו ואם כלומר,
סתם. חרם הלווה על להחרים אלא לך אין לו: אומרים

חפש.93)

øOò äMîç ÷øt1 ¤¤£¦¨¨¨
ראובן 1) בפני או בעדים אלא תפרעני אל אומר דין מבאר
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קיז

קיז

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שיאמר  עת בכל נאמן שיהיה שהתנה מלווה ודין ושמעון,
שיאמר  עת בכל נאמן שיהיה שהתנה לווה ודין נפרע, שלא
אינו  שבועה, בלא גובה שיהיה המלווה היתנה ודין פרעתי,

שבועה. בלא מיתומים גובה

.‡‰ÂÏn‰2ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈¿≈ƒ¿»««ƒ¿»≈ƒ
¯Ó‡L ÔÈa ‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BÏ ¯Ó‡L ÔÈa ,ÌÈ„Úa ‡l‡∆»¿≈ƒ≈∆»«ƒ¿««¿»»≈∆»«

e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BÏ3ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ -4, ««∆ƒ¿»¬≈∆»ƒ¿»¿¿≈ƒ
È‡z‰ ÈtÓ5,È˙ÈOÚ ÔÎÂ :BÏ ¯Ó‡Â ‰Âl‰ ÔÚË . ƒ¿≈«¿»»««…∆¿»«¿≈»ƒƒ

˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯Ùe¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆ƒ¿ƒ«
ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - e˙Ó B‡ Ìi‰6˙q‰ ˙Úe·L ÚaLÂ , «»≈¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»¿«∆≈

È„ÈÓÏz ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¿≈ƒ»««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈«¿ƒ≈
Ì‰ÈÙa :BÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ‡ÙB¯ ÈÙa B‡ ÌÈÓÎÁ7 ¬»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆
B‡ e˙Ó Ì‰ÈÙa EÈzÚ¯tL ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡Â ,EÈzÚ¯t¿«¿ƒ¿»»≈ƒ∆¿«¿ƒƒ¿≈∆≈
˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰»¿»∆ƒ¿ƒ««»¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»∆≈
ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¬»ƒ»««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈
e˙Óe ,ÌÈ¯Á‡ ÈÙa EÈzÚ¯t :BÏ ¯Ó‡Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿»«¿«¿ƒƒ¿≈¬≈ƒ≈

ÔÓ‡ BÈ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰ B‡8ÈtnL ; »¿»∆ƒ¿ƒ««»≈∆¡»∆ƒ¿≈
‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰˙‰ BÊ ‰ÚË«¬»ƒ¿»»»¿»««ƒ¿»≈ƒ∆»
‡lL È„k ,BnÚ ÌÈ„ÓBÚ Ì‰L ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÈÙaƒ¿≈¿≈¿ƒ¿∆≈¿ƒƒ¿≈∆…
.Ì‰Ï eÎÏ‰Â ÈzÚ¯t ÌÈ¯Á‡ ÈÙa :¯Ó‡ÈÂ B˙B‡ ‰Á„Èƒ¿∆¿…«ƒ¿≈¬≈ƒ»«¿ƒ¿»¿»∆

אולם 2) היום. שבידינו הדפוסים לפי לח: שבועות משנה,
זו  ארוכה משנה חולקה דפוסים) בכמה (וגם בכתביֿיד
במשנה  החלוקה גם (וכן משניות לארבע או לשלש
שניה  במשנה הוא שלפנינו הדין של ומקומו שבמשניות),

לט: המשנה.3)בדף מלשון מוכח אם 4)זה אפילו
שם, הר"ן של פירושם (ע"פ לכך בפירוש התנגד הלוה
שם  מיגאש יוסף רבינו רבו פסק וכן כאן). והמגידֿמשנה
לנו, (ברור סהדי אנן שם: בר"ן מבואר דבר, של וטעמו מא.
בעדים  שלא פרעתיך הטוען: שהלוה לזה) עדים היינו כאילו
התראת  על שיעבור הדעת על מתקבל זה שאין משקר, -
ע  סי' חו"מ [בש"ך כפרן. של שם עצמו על ויוציא המלוה
התנגד  שאם ראשונים פוסקים כמה דעת מביא ט, ס"ק
הרא"ש  ודעת בעדים, לפורעו צריך אינו זה לתנאי בפירוש
- שהלוהו אחר המלוה אמר שאם ירוחם, ורבינו וה'טור'
ומכלֿשכן  בעדים, לפורעו צריך אינו הלוה כששתק אפילו
צריך  - בשתק מכריע: עצמו והש"ך בפירוש. כשהתנגד

צריך]. אינו - בפירוש ובמוחה בעדים, אם 5)לפורעו אבל
שהלווהו  אע"פ בעדים לפרוע צריך אינו - בפירוש התנה לא
פלוני  בפני אלא תפרעני "אל בדין וכן זה, [בדין בעדים.
ה"ב) (ראה בפניהם שפרע מעידים אחרים ועדים ופלוני",
רבי  - כרבותיו מקום בכל לפסוק הסלולה מדרכו רבינו נטה
בניגוד  פסק אלו הלכות ובשתי - הרי"ף ורבו מיגא"ש יוסף
נוסחאות  בחילופי מקורה זו מחלוקתם לשיטתם. גמור
בהשגותיו  והראב"ד הבאה. בהלכה שיתבאר כמו בגמרא,
הלוה  אין עדים בפני התנה שאם ואומר, לפשרה נכנס כאן
לא  לטעון: שיכול ב'מיגו' נאמן - בעדים שלא ואם נאמן,

שם)]. וש"ך מגידֿמשנה (ראה כזה תנאי אפילו 6)היה
ומגידֿמשנה). ראב"ד (ראה עדים בפני המלוה כשהתנה

"פרעתיך  אמר אם אבל ופלוני", פלוני "בפני כשאמר ודוקא
והש"ך  שם), ו'טור' (רמ"ה נאמן אינו - סתם עדים" בפני

רבינו. דעת גם כך מסביר תלמידיֿחכמים,7)(שם) בפני
שמותיהם. שבפניהם 8)ופירש והעידו עדים באו ואם

ה"ב). (ראה פטור - פרע

.·¯ÓB‡‰L ,Ô‰a ·e˙kL ‡¯Ób‰ ÔÓ ˙B‡ÁÒ LÈ≈À¿»ƒ«¿»»∆»»∆∆»≈
EÈzÚ¯t :BÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ„Úa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :B¯·ÁÏ«¬≈«ƒ¿»≈ƒ∆»¿≈ƒ¿»«¿«¿ƒ
.ÔÓ‡ BÈ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ eÎÏ‰Â ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙaƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ««»≈∆¡»

ÌÈ¯Bn‰ eÚË CÎÈÙÏe ,‡e‰ ÌÈ¯ÙÒ ˙eÚËÂ9Èt ÏÚ ¿»¿»ƒ¿ƒ»»«ƒ«ƒ
.ÌÈ¯Ùq‰ Ô˙B‡»«¿»ƒ

מיגא"ש 9) הר"י דעת היא שזאת נתבאר, הקודמת בהלכה
שרבינו  התמיהה, [גדולה בגמרא. נוסחתם ע"פ והרי"ף
להתייחס  שדרכו רבותיו, כלפי כזה חריף בביטוי משתמש

יתירה]. כבוד ביראת אליהם

Ô‰a È˙‡ˆÓe ,˙BLÈ‰ ˙B‡ÁÒp‰ ÏÚ Èz¯˜Á ¯·Îe¿»»«¿ƒ««À¿»«¿»»»ƒ»∆
Ï ÚÈb‰Â .ÔÓ‡ ‡e‰L‡¯Ób ˙ˆ˜Ó ÌÈ¯ˆÓa È„È ∆∆¡»¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿»»

Ì„˜ ÔÈ·˙Bk eÈ‰L BÓk ,ÌÈÏÈÂb‰ ÏÚ ·e˙k ,‰LÈ¿»»»««¿ƒƒ¿∆»¿ƒ…∆
˙B‡ÁÒ ÈzLe .‰L ˙B‡Ó LÓÁ ·e¯˜a ‰f‰ ÔÓfÏ«¿««∆¿≈¬≈≈»»¿≈À¿»
:·e˙k Ì‰ÈzL·e ,BÊ ‰ÎÏ‰a ÌÈÏÈÂb‰ ÔÓ È˙‡ˆÓ»»ƒƒ«¿ƒƒ«¬»»ƒ¿≈∆»
Ô‰Ï eÎÏ‰Â ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa ÈzÚ¯t ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆
˙ˆ˜ÓÏ Ú¯‡L BÊ ˙eÚË ÈtÓe .ÔÓ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏƒ¿ƒ««»∆¡»ƒ¿≈»∆≈«¿ƒ¿»
Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡L ,ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰ ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ»««
ÌÈ¯Á‡ ÈÙa BÚ¯Ùe ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùzƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈¬≈ƒ
BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓ‡ BÈ‡L -∆≈∆¡»««ƒ∆≈ƒ≈ƒ∆¿»
Ì‡L :˙Ó‡‰ ÔÈc‰Â .‰ÏB„b ˙eÚË BÊ Ì‚Â .Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿«»¿»¿«ƒ»¡∆∆ƒ
ÌB˜Ó Ô‡k ÔÈ‡Â ,¯ËÙ - Ì‰ÈÙa BÚ¯tL ÌÈ„Ú e‡a»≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈»¿
·e˙kL ,Ô‰È¯ÙÒ Èt ÏÚ - ˙‡f‰ ‰‡¯B‰‰ Ìb .LLÁ¬»««»»«…«ƒƒ¿≈∆∆»
eML ÌÈ„Ú ÈÙa ÈÚ¯t B¯·ÁÏ ¯Ó‡L B˙B‡a Ô‰a»∆¿∆»««¬≈¿»≈ƒƒ¿≈≈ƒ∆»

˙BÎÏ‰10ÌÈ„Ú ÈÙa BÚ¯Ùe CÏ‰Â :11ÌÈ¯ÙÒ ˙eÚËÂ . ¬»¿»«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈ·Ï dÈa dÚ¯t ÏÊ‡ :·e˙k ÌÈÏÈÂba È˙‡ˆÓe .‡e‰»»ƒ«¿ƒƒ»¬««¿≈≈≈¿≈

dÏÈc12,e¯‡aL BÓk ,ÔÈ‰bÓ ÌÈ¯Ùq‰L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ≈««ƒ∆«¿»ƒÀ»ƒ¿∆≈«¿
Ô‰ ˙Úc ÏL ÌÈ¯·c ,„BÚÂ .‡¯Ób‰ ÔÈcÓ ‰‡¯È Ck13: »≈»∆ƒƒ«¿»»»¿»ƒ∆««≈

‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ ?˙BOÚÏ BÏ ‰È‰ ‰Ó ÈÎÂ¿ƒ∆»»«¬»««ƒ¿»≈ƒ∆»
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ¯Ò‡Ï BÏ LÈ ÈÎÂ !ÌÈ„Úa BÚ¯t - ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ≈∆¡…∆»≈ƒ
,e˙Ó Ì‡ :„BÚÂ !?eÎÏÈ ‡lL Ì‰ÈÓÈ Ïk ¯‰q‰ ˙È·a¿≈«…«»¿≈∆∆…≈¿»ƒ≈
,ÌÏBÚÏ ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt Ú¯Bt ‰Ê ‡ˆÓ ?‰OÚi ‰Ó««¬∆ƒ¿»∆≈«««««««¿»

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú14˙e„Ú BÊ ˙e„Ú ˙ÈOÚ ,Ôk Ì‡ . «∆»ƒ≈ƒƒ≈«¬≈≈≈
¯ËLa15‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡L ÔÂÈk ,‰Ê ‡ˆÓÂ . ƒ¿»¿ƒ¿»∆≈»∆»««ƒ¿»≈ƒ∆»

BaÏ ÏÚ ‰ÏÚL ÈÓ ÔÈ‡Â .¯ËLa ‰ÂÏÓ ˙ÈOÚ ,ÌÈ„Úa¿≈ƒ«¬≈ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ∆»»«ƒ
‡e‰ - ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa :¯Ó‡ Ì‡ ,È‡cÂ Ï·‡ .‰Ê∆¬»««ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
.Ì‰Ï eÎÏ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ú¯tL ,BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ««¿∆»«ƒ¿≈¬≈ƒ¿»¿»∆

e‡a Ì‡ Ï·‡16˙Èa Ô‡k ÔÈ‡ - BÚ¯tL e„ÈÚ‰Â ¬»ƒ»¿≈ƒ∆¿»≈»≈
.˙B¯B‰Ïe Ôe„Ï Èe‡¯ ‰ÊÎÂ .LBÁÓ≈¿»∆»»¿

"פלוני 10) ייחד ולא הלכות, לומדי תלמידיֿחכמים
הלכות.11)ופלוני". לומדי עצמו.12)שאינם לבין בינו
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קיח ולוה קיח מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

רב  לפני שבא מעשה מובא שם, בגמרא הדברים: ביאור
הלכות, שוני בפני אלא תפרעני אל המלוה שאמר נחמן,
(לפי  הלכות שוני שאינם עדים בפני שפרע הלווה וטען
שהודה  מכיון נחמן: רב ופסק אותו), דוחה שרבינו הנוסח
לא  שאם הרי"ף, למד ומזה גמור. פרעון זה הרי – המלוה
אל  לו אמר אם והואֿהדין נאמן, הלוה אין - המלוה הודה
שהנוסח  כאן, רבינו ואומר ופלוני. פלוני בפני אלא תפרעני
שפרע  טען הלוה היינו דיליה", לבין "ביניה הוא: הנכון
נאמן, הלוה אין - מכחיש כשהמלוה ולפיכך בעדים, שלא

פטור. - שפרע אחרים עדים מביא כשהוא השכל 13)אבל
זאת. מחייב ויביאם 14)הישר אחרים עדים שימצא עד
להעיד. פרעתי.15)לביתֿדין לטעון נאמן אינו שהלווה

מקיימים 16) מיגא"ש והר"י והרי"ף האחרים. העדים
בגמרא  הלכה שנפסקה וסוברים רבינו, שדחה הנוסחאות
מבואר  ונימוקם לשלם. שחייב שלמעלה, הדינים בשני
כל  של עדותם את למפרע פסל כאילו זה שהרי ברי"ף,
קיים. - שבממון תנאי וכל זה, חוב פרעון לענין העדים
למלוה  נתן שהלווה לעדים מאמינים שאנו הראב"ד וביאר
חוב  לפרעון הוא שקבלתי הכסף לטעון יכול אבל וכך, כך
סימן  שבועות [ב'מרדכי' הגמרא. בלשון "סיטראי" - ישן
'יש  בשם ד, סעיף שם חו"מ ברמ"א (מובא תשעא
ומלשון  "סיטראי". לטעון יכול שהמלוה כתב מפרשים')
- רבינו שיטת גם שהיא - המחבר שלדעת משמע, הרמ"א
יוצא  ומזה בזה), שפלפל טו ס"ק שם ש"ך (ראה זאת אמר
בטוען  כי רבותיו, לבין רבינו בין זה בדין מחלוקת כל שאין
וכשהעדים  לשלם, חייב שהלוה רבינו מודה "סיטראי"
- החוב אותו לפרעון המעות שנותן בפירוש שאמר מעידים
(ראה  שפטור מודה - הראב"ד של ביאורו לפי  - הרי"ף גם
שגם  הראב"ד, דעת פירש טז, ס"ק שם ובש"ך מגידֿמשנה).
לטעון  המלוה יכול זה, חוב בפירוש שפרע מעידים אם
ששיטתו  משמע רבינו של מלשונו אולם וצ"ע. "סיטראי"
טוען  שהמלוה מפרש שם רש"י אגב, רבותיו. שיטת נוגדת

כראב"ד]. לא וזה הם, שקר עדי

.‚‰˙‰17˙Ú ÏÎa ÔÓ‡ ‰È‰iL ,‰Âl‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆««…∆∆ƒ¿∆∆¡»¿»≈
‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‰Ê È¯‰ - BÚ¯Ù ‡lL ¯Ó‡iL18, ∆…«∆…¿»¬≈∆≈¿…¿»

BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ì‡Â .BÚ¯tL ÔÚhL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«∆¿»¿ƒ≈ƒ≈ƒ∆¿»
ÌeÏk ÏËB BÈ‡ -19. ≈≈¿

מב.17) שבועה,18)שם בלא פירושו נאמנות סתם
דרש  המלוה שאם נוטה, הדעת עלֿפה. במלוה ואפילו
התכוון  בוודאי פרעתי, הלווה יטעון שמא וחשש נאמנות
(סמ"ע  שבועה לחיוב עצמו להכניס לו למה כי שבועה, בלי
תפרעני  אל "ואמר רבינו: כתב א, בהלכה ב). ס"ק עא סי'
מלמדנו, זה שינוי "התנה", וכתב שינה וכאן בעדים " אלא
אין  הלוואה בשעת שלא כי ההלוואה, בשעת המדובר שכאן
ואףֿעלֿפיֿכן  הלוה, ביד כבר הכסף שהרי לתנאים, מקום
ההלוואה  אחר אפילו מועיל קנין) קבלת (עשו מידו כשקנו

קיבל 19)(מגידֿמשנה). הלווה שאמר: שם פפא כרב
עדים. נגד לא אבל עצמו, נגד המלוה נאמנות

.„Û‡ ,ÌÈ„Ú ÈLk ÔÓ‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»»∆ƒ¿∆««¿∆∆¡»ƒ¿≈≈ƒ«

epnÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰L Èt ÏÚ20 «ƒ∆≈ƒ≈ƒ∆¿»¬≈∆∆ƒ∆
‰Úe·L ‡Ïa21ÌÈ„Ú ÈLk BÈÓ‡‰ È¯‰L ,22elÙ‡Â . ¿…¿»∆¬≈∆¡ƒƒ¿≈≈ƒ«¬ƒ

‡Ïa epnÓ ‰·B‚ È¯‰ - BÚ¯tL) ÌÈ„Ú ‰‡Ó ‡È·‰≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»¬≈∆ƒ∆¿…
;Ì‰ÈÙa BÚ¯tL (ÌÈ„Ú ‰‡Ó ‡È·‰ elÙ‡Â ,‰Úe·L¿»«¬ƒ≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆

‰‡Ók ÌÈM‰L23Ï·‡ .24‰z‡ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ∆«¿«ƒ¿≈»¬»ƒ»«¬≈«»
„¯ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰LÏLk ÈÏÚ ÔÓ‡25ÔÈÓÏ26BÚ¯t Ì‡ , ∆¡»»«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»

Úe¯t ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÈÙa27‰ÂÏn‰ ÔÈÓ‡‰L ‰Ê . ƒ¿≈«¿»»¬≈∆»«∆∆∆¡ƒ««¿∆
B˙wz ‰È‰z ‰Ó ,ÌÈ„Ú ÈLk28Ú¯˜È ?Ú¯ÙiLk ƒ¿≈≈ƒ«ƒ¿∆«»»¿∆ƒ¿«ƒ¿«

„ÈÚÈ B‡ ;¯ËM‰29BÓˆÚ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ‰Ê30Ïk ÏhaL «¿»»ƒ∆««¿∆««¿∆ƒ≈»
‡lL BÓˆÚ ÏÚ „ÈÚÈ B‡ ;ÈBÏt ÏÚ BÏ LiL ¯ËL¿»∆≈«¿ƒ»ƒ««¿∆…

‰Âl‰ ÈÙa31ÈBÏt Ïˆ‡ BÏ LiL ·BÁ Ïk ÏawL32. ƒ¿≈«…∆∆ƒ≈»∆≈≈∆¿ƒ

מב.20) נאמנות 21)שם שסתם יז, בהערה נתבאר
[במלוה  עלֿפה. במלוה ואפילו שבועה, בלא משמעותה
בלי  גם שהרי שבועה, ללא שהכוונה פשוט הדבר בשטר,
פרעתי]. טוען: כשהלוה בשבועה, נוטל נאמנות

ב),22) ס"ק שם בש"ך (מובא כו שער התרומות' ב'ספר
בעלים, בחזקת ממון העמד אומרים אנו אין למה שואל:
שאנו  ומסביר, זו? את זו המכחישות עדים כתי בשתי כמו
וביטל  עדים, כשני לו שהאמין עצמו הלוה על סומכים
המלוה  טענת להגדיר אין ולפיכך נגדו, עצמו טענות לגמרי
שבעולם  עדויות כל למפרע פסל כאילו זה והרי כמוכחשת,

זה. חוב פרעון ה"ג.23)לגבי פי"ח עדות הלכות ראה
שם.24) הגמרא מספר 26)הלוה.25)מסקנת פירש

משנים. אבל 27)גדול האמינו, כשלשה אומרים, שאנו
אלא  העדים מספר קבע לא "כשנים" כשאמר כארבעה. לא

משנים. פחות שאינה רגילה, לעדות כיצד 28)התכוון
ויתבע. יחזור לא שהמלוה עצמו, בפני 29)יבטיח יצהיר

עלֿפה.30)עדים. מה 31)במלוה כוונתו, נתבארה לא
משנהֿ (ראה בפניו שלא או הלוה בפני בין ההבדל הוא

ההודאה 32)למלך). עדי יביא - שנית המלוה וכשיתבע
פרעתי  טענת לגבי שהנאמנות למד, אתה מכאן לביתֿדין.
הוא  אחר ענין שהודאה המלוה, הודאת לגבי יפה כוחה אין
והודאה  פרעון אם היא ראשונים [מחלוקת התנה. לא שעליו
מביא  כו בשער התרומות' 'בעל לא. או ענינים כשני נידונים
אולם  כאן. רבינו כדברי הם, ענינים ששני הרי"ף, תשובת
שהמלוה  להלכה, פוסק שם בשבועות הלוי זרחיה רבינו
(הובא  ישעיה רבינו דעת וכן הודאה, עדי נגד גם נאמן
עא  סי' ב'דרישה' (מובא הרשב"א גם כתב וכן שם), ב'טור'
לבין  נאמנות בין מחלק שם במלחמותיו והרמב"ן סק"ח).
נפרע, שלא לומר האמינו אם בעדים", אלא תפרעני "אל
אבל  עצמו, הודאת לבין עדים בין לחלק טעם כל אין
כאילו  זה הרי - ופלוני פלוני בפני אלא תפרעני אל כשאמר
להעיד  פסלם לא אבל פרע, שבפניהם להעיד אחרים פסל
אל  שבדין רבינו, שיטת נתבארה בה"ב למעלה שהודה.

פרע]. שבפניהם להעיד אחרים גם נאמנים וכו' תפרעני

.‰BÚ¯tL È¯‰33BÚ¯Ùe ,Ú¯Ù ‡lL ‰ÂÏn‰ ÔÚËÂ , ¬≈∆¿»¿»«««¿∆∆…ƒ¿«¿»
È‡z‰ ÈtÓ ‰iL ÌÚt34Ú·B˙Â ¯ÊBÁ ‰Âl‰ È¯‰ - ««¿ƒ»ƒ¿≈«¿«¬≈«…∆≈¿≈«

,ÈÏ ·iÁ ‰z‡ CÎÂ Ck :BÏ ¯ÓB‡Â ,ÔÈca ‰ÂÏn‰ ˙‡∆««¿∆«ƒ¿≈»¿»«»«»ƒ
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קיט

קיט

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"א שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

;ÌlLÈ - ‰„B‰ Ì‡ .ÌÈÓÚt ÈzL EÈzÚ¯tL ÈtÓƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿≈¿»ƒƒ»¿«≈
˙q‰ ˙Úe·L Ú·MÈ - ¯Ùk Ì‡Â35BÚ¯t ‡lL Ck ÏÚ ¿ƒ»«ƒ»«¿«∆≈«»∆…¿»

˙Á‡ ÌÚt ‡l‡36‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. ∆»««««¿≈…«≈»∆

שפרעו 33) הלווה וטען בעדים, שיפרענו בהתנה המדובר
בעדים. ונפטר.34)שלא נשבע היה - התנה לא שאם

כופר.35) וזה בידך, לי מנה טוען כל שם 36)כדין בר"ן
עדים, כשני למלוה הלווה כשהאמינו בזה, ונותן נושא מא:
הלווה  יכול השני הפרעון שאחר הראב"ד, דעת ומביא
משום  העדים, אותם עלֿפי הפרעון החזרת מהמלוה לגבות
טענת  לענין לא בלבד, הפרעון על רק למלוה שהאמינו
גאון) האי רב בשם זו שיטה מביא שם (ה'טור' כפול  פרעון
הנאמנות  כי כן, אינה כאן רבינו שדעת הר"ן שם ומסיים
הר"י  כתב וכן זה. לפרעון הנוגע לכל יפה כוחה עדים נגד
יוסף' ו'בית 'טור' (ראה שם לשבועות בפירושו מיגא"ש

שם).37)שם). מיגא"ש (הר"י עדים כשני שהאמינו כגון
שבועה? בלא האמינו הלא היסת, שבועת חייב למה וצ"ע
כדין  תורה של כעין משבועה פטרו שהלווה כוונתו, ואולי
כפירה  טענת לכל חכמים שתיקנו היסת אבל ונוטל, נשבע

בנידון. גם חלה -

.Â‰Âl‰ ‰˙‰38¯Ó‡iL ˙Ú ÏÎa ÔÓ‡ ‰È‰iL ƒ¿»«…∆∆ƒ¿∆∆¡»¿»≈∆…«
L¯Bi‰ ÔÓ ‡Ï ‰Ê ¯ËLa ‰·B‚ BÈ‡ - ÈzÚ¯t39‡ÏÂ »«¿ƒ≈∆ƒ¿»∆…ƒ«≈¿…

Á˜Bl‰ ÔÓ40ÔÈ‡ - ÈzÚ¯t ‡Ï :‰ÂÏ ¯Ó‡ elÙ‡Â . ƒ«≈««¬ƒ»«…∆…»«¿ƒ≈
eOÚ ‡nL ,˙BÁB˜l‰ ÔÓ ‰Ê ¯ËLa Û¯BË ‰ÂÏn‰««¿∆≈ƒ¿»∆ƒ«»∆»»

‡Èe˜41‰Ê ÏL ÂÈÒÎ ÏÚ42‰Ê ¯ËLa ‰Âl‰ ÔÚË . ¿¿»«¿»»∆∆»««…∆ƒ¿»∆
Ú¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,B˙ˆ˜Ó ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â¿»«»«¿ƒƒ¿»¿««¿∆≈…»«
˙Úe·L ÚaLÂ ,Ba ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰ ÌlLÓ - ÌeÏk¿¿«≈«ƒ¿»∆»¿ƒ¿»¿«

˙q‰43BÈÓ‡‰ È¯‰L ;44‰È‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â . ∆≈∆¬≈∆¡ƒ¿ƒƒ¿»»»∆ƒ¿∆
.ÚaL BÈ‡ - ˙q‰ ˙Úe·L ‡Ïa ÔÓ‡∆¡»¿…¿«∆≈≈ƒ¿»

והמדובר 38) שמו), (אות פ"ט כתובות ברי"ף זה דין מקור
בשטר. הלווה.39)במלוה מת נכסי 40)אם הקונה

ליורש  טוענים שביתֿדין למלוה, משועבדים שהיו הלווה
נאמן  הלווה והרי לטעון, יכול שהלווה מה כל ללוקח וכן
פרע. הלווה הדין: בית טוען ולפיכך פרעתי, לומר

תרמית.41) למעשה את 42)הסכם ביניהם ויחלקו
היסת.43)הגזילה. שבועת חייב הכל כשכופר גם

נשבע  אינו במקצת כשהודה שאפילו רבותא, ומשמיענו
היסת. אלא התורה משבועת 44)שבועת פטור למה נימוק

שם  ברי"ף מבואר היסת? שבועת חייב ולמה התורה.
טוען  הלווה אם בשטר, המלוה דבריו: ותמצית באריכות.
- עלֿפה ובמלוה ונוטל, נפרע שלא המלוה נשבע - פרעתי
את  מפרשים אנו ולפיכך ונפטר, היסת הלווה נשבע
כמלוה  ויהיה בלבד, השטר של כוחו לביטול הנאמנות
סי' חו"מ חדש' [ב'בית היסת. נשבע פרעתי שהטוען עלֿפה
רק  הנאמנות הועילה שאם רבים, תמיהת מביא לה אות עא
ישבע  לא למה עלֿפה, מלוה ונשאר השטר של כוחו לבטל
שנימקו  מה עלֿפי ותירץ, במקצת? מודה שבועת הלווה
שהלווה  מפני במקצת, מודה שבועת ג.) (בבבאֿמציעא

בעלֿחובו  בפני פניו מעיז אדם שאין אלא הכל, לכפור רוצה
ומעיז]. מעיז - שהאמינו וכאן וכו',

.Ê‰˙‰45È¯‰ - ‰Úe·L ‡Ïa ‰·B‚ ‰È‰iL ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆∆ƒ¿∆∆¿…¿»¬≈
˙Ba‚Ï ‡a Ì‡ Ï·‡ .‰Úe·L ‡Ïa epnÓ ‰·B‚ ‰Ê∆∆ƒ∆¿…¿»¬»ƒ»ƒ¿

Ú·MÈ - ÂÈL¯BiÓ46‰a‚È Ck ¯Á‡Â47‰˙‰ Ì‡Â . ƒ¿»ƒ»«¿««»ƒ¿∆¿ƒƒ¿»
‡Ïa ‰·Bb - ‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ ÔÓ Û‡ ‰a‚iL∆ƒ¿∆«ƒ«≈¿…¿»∆¿…

‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Úe·L48˙ÈcÚ‰ ÔÓ ‰a‚iL49‰·Bb - ¿»¿≈ƒƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ»ƒƒ∆
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ Û‡ ˙ÈcÚ‰ ÔÓ50- ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ; ƒ»ƒƒ«ƒ«¿ƒ∆»¿«∆¿»

‡l‡ Û¯ËÈ ‡Ï - Á˜Bl‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ‡a .Ìi«̃»»ƒ¿ƒ«≈«…ƒ¿…∆»
‰Úe·La51.B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï ‰˙Ó ‰Ê ÔÈ‡L ; ƒ¿»∆≈∆«¿∆¿«≈»¬≈

שם.45) ברי"ף זה בנקיטת 46)גם התורה, שבועת כעין
יתומים.47)חפץ. מנכסי לגבות הבא כל כדין

נ.48) בגיטין אמוראים המעולה 49)מחלוקת השדה
(זיבורית), מהגרוע גובה מלוה התורה, דין לפי שבשדותיו.

מבינונית. שיגבה תיקנו בפירוש 50)וחכמים כשהתנה
מן  "גם פירש לא אם אבל היורשים, מן גם עידית שיגבה
מפני  והטעם, שם. נחמן כרב מזיבורית, גובה היורשים"
אין  הזיבורית, מן יתומים מנכסי לגבות חכמים שתיקנו
פירושו  (עלֿפי בפירוש התנה אלאֿאםֿכן זו תקנה לעקור

כאן). במגידֿמשנה מובא הרמב"ן, התנה 51)של אפילו
שבועה. בלי מהלוקח שיגבה בפירוש

âאדר כ"א שלישי âיום
øOò äML ÷øt1 ¤¤¦¨¨¨

הולך 1) אומר ודין והיפטר, חובי לי זרוק אומר דין מבאר
במעמד  לפלוני תנהו בידך לי מנה אומר ודין לפלוני, מנה
ודין  המקיפו, חנווני ודין חנווני, אצל המחהו ודין שלושתם,
שטרות  בין שנמצא שטר ודין שליש, ביד שהיה שטר

פרועים.

.‡‰Âl‰ ˙eÈ¯Á‡a ·BÁ‰2‰ÂÏn‰ „ÈÏ eÚ¯ÙiL „Ú «¿«¬»«…∆«∆ƒ¿»∆¿«««¿∆
BÁeÏL „ÈÏ B‡3È·BÁ ÈÏ ˜¯Ê :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡ . ¿«¿»«««¿∆¿…ƒƒ

¯Ët‰Â4B˜¯Êe ,5„iÏ ÚÈbiL Ì„˜ Û¯O B‡ „·‡Â , ¿ƒ»≈¿»¿»«ƒ¿«…∆∆«ƒ«¿«
¯Ê :BÏ ¯Ó‡ .¯eËt - ‰ÂÏn‰ÔÈhb ˙¯B˙a È·BÁ ÈÏ ˜6, ««¿∆»»«¿…ƒƒ¿«ƒƒ
‰ÂlÏ ˙B·B¯˜ ˙BÚn‰ eÈ‰7;B˙eÈ¯Á‡a ÔÈ„Ú È¯‰ - »«»¿«…∆¬≈¬«ƒ¿«¬»

‰ÂÏnÏ ˙B·B¯˜ eÈ‰8ÏÚ ‰ˆÁÓ ;‰Âl‰ ¯ËÙ - »¿««¿∆ƒ¿««…∆∆¡»«
‰ˆÁÓ9‰Âl‰ ÌlLÓ - e·‚ B‡ ÌMÓ e„·‡ Ì‡ , ∆¡»ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿¿«≈«…∆

‰ˆÁÓ10. ∆¡»

פליגי 2) לא עלמא כולי - "לאונסים אמרו: מז: בקידושין
או  נגנבו אם כלומר, קיימי", לווה דברשות חולק) אדם (אין

הלווה. מפסיד לקבל 3)נאנסו שליח שעשהו המלווה, של
וזרקו  חובי לי זרוק אמר ואפילו הלווה. מידי הכסף את
ושמור  זרוק כאומר: זה שהרי חייב, - ונאבד למלווה, קרוב

עח:). (גיטין לידי שיגיע שם.4)עד אפילו 5)גיטין
גורס  משנה והמגיד משנה. (לחם מלווה של מרשותו רחוק
הכוונה  "לו" ומפרש: תימן) בכתבֿיד הוא (וכן לו" "וזרקו
הוא  המלווה של לרשותו זרקו לא שאם לו, ויצא לרשותו

יום שלישי
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קכ ולוה קכ מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"א שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם). בגיטין הרשב"א כדעת וזה באחריות, היו 6)חייב
ואמר  שניהם של שאינה בחצר או הרבים ברשות עומדים
אשה  גט בדין חכמים שקבעו מה לפי חובי לי זרוק לו:
שם). גיטין (ראה לה וזרקו כזה במקום עומדת בהיותה

והמלווה 7) אותם לשמור יכול שהלווה - שמירתו בתחום
כב  הלכה אישות מהלכות ד פרק רבינו (השווה יכול אינו

יד). הלכה גירושין מהלכות ה יכול 8)ופרק שהמלווה
(שם). יכול אינו והלווה אותם יכולים,9)לשמור שניהם

(שם). אותם לשמור - יכולים אין שניהם מפני 10)או
ואינה  מגורשת אמרו: אשה בגט שניהם. באחריות שהמעות

שם). (גיטין מגורשת ספק פירוש, מגורשת,

.·CÏB‰ :ÈÂÏÏ ¯Ó‡Â ,‰Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ Ô·e‡¯ ‰È‰»»¿≈«»¿ƒ¿»∆¿»«¿≈ƒ≈
BÈ‡ - ¯ÊÁÏ ‡a Ì‡ ,BÏ ·iÁ È‡L ‰Ê ‰Ó ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»∆∆∆¬ƒ«»ƒ»«¬…≈

¯ÊBÁ11‰n‰ ÚÈbiL „Ú B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰Â , ≈¿«»¿«¬»«∆«ƒ««»∆
Ô‰ÈL - Ô·e‡¯Ï ‰n‰ ˙‡ ÈÂÏ ¯ÈÊÁ‰ .ÔBÚÓLÏ12 ¿ƒ¿∆¡ƒ≈ƒ∆«»∆ƒ¿≈¿≈∆

B˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ13.B·BÁ Ïk ÔBÚÓL „ÈÏ ÚÈbiL „Ú «»ƒ¿«¬»«∆«ƒ«¿«ƒ¿»

משום 11) מעותיו, לו שיחזיר מהשליח לדרוש יכול אינו
כאומר  חוב בפירעון הולך שהאומר המלווה, בהן זכה שכבר
רבינו, כותב ד הלכה ומתנה זכייה מהלכות ד (בפרק לו זכה
פי  על ואף הראב"ד). לו והסכים כזכי אינו הולך שבמתנה
בסמוך, רבינו שמבאר כמו הלווה, באחריות הן עדיין כן
(גיטין  זה ידי על לו לשלוח מהמלווה רשות קיבל שלא לפי

כרב). והלווה.12)יד: ראובן 13)השליח העני שאם
לגבות  אפשר אם אבל מהשליח, גובה - לפרוע ממה לו ואין
הרי"ף  דעת גם וכן מהשליח. לגבות יכול אינו מראובן

משנה). לחם ועיין משנה במגיד (הובאה בתשובה

.‚Ô·e‡¯14ÔBÚÓL ¯Ó‡Â ,‰Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L ¿≈∆»»«»¿ƒ¿»∆¿»«ƒ¿
eÈ‰Â ,ÈÂÏÏ e‰z E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :Ô·e‡¯Ïƒ¿≈»∆∆≈ƒ¿»¿¿≈¿≈ƒ¿»

ÔÈ„ÓBÚ ÔzLÏL15ÈÂÏ Ïa˜Â ,16ÈÚ Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ , ¿»¿»¿ƒ¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ
ÏL ·BÁa ¯ÊBÁ ÈÂÏ È¯‰ - epnÓ ‰a‚iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â¿≈«∆ƒ¿∆ƒ∆¬≈≈ƒ≈«∆

ÔBÚÓL17‰fL ,18,ÈÚ ‡e‰L ÈÂÏ Ú„È Ì‡Â .e‰ÚË‰ ƒ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ»«≈ƒ∆»ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈÚ‰Â ‰ÚL d˙B‡a ¯ÈLÚ ‰È‰L B‡∆»»»ƒ¿»»»¿∆¡ƒ≈»
ÈÚ Ô·e‡¯ ‰È‰L ÈÂÏ ÔÚË .Ïa˜ È¯‰L ,¯ÊÁÏ«¬…∆¬≈ƒ≈»«≈ƒ∆»»¿≈»ƒ
‰‡¯È - ÈÚ‰Â ‰È‰ ¯ÈLÚ :¯ÓB‡ ÔBÚÓLÂ ,e‰ÚË‰Â¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ»»¿∆¡ƒ≈»∆

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔBÚÓL ÏÚL ,ÈÏ19¯ËtÈ Ck ¯Á‡Â20 ƒ∆«ƒ¿¿»ƒ¿»»¿««»ƒ»≈
¯·BL ‡l‡ ‰È‰È ‡Ï ;ÈÂÏ ·BÁÓ21ÌÈ¯ÓB‡ ,B„Èa ≈≈ƒ…ƒ¿∆∆»≈¿»¿ƒ

BÏ22.¯Ët‰Â E¯·BL Ìi˜ :«≈»¿¿ƒ»≈

בבא 14) הרי"ף ביאור ד. הלכה ג פרק קידושין ירושלמי
תקעט. המקבל, פרק ההמחאה 15)מציעא שנעשית

שלושתן". "במעמד ובפוסקים: בגמרא שלושתם. בנוכחות
יכול 16) ואינו ראובן של החוב לוי קנה ובזה לכך, הסכים

לחזור  יכול ואינו שמעון על לו שהיה החוב ונפרע בו לחזור
ח). הלכה מכירה מהלכות ו פרק רבינו (ראה בו

והכוונה,17) שמעון, של בחובו הנוסחה: תימן יד בכתב
משמעון. חובו ותובע חוזר שמעון.18)שלוי

חוב 19) שטר מוציא כשלוי שהמדובר מבאר, משנה במגיד
אבל  נפרע, שהשטר להוכיח שמעון על כן ואם שמעון, על

יכול  שמעון שהרי לוי, על ההוכחה חובת - פה על ִבמלוה
גם  נאמן ולפיכך היסת, בשבועת נאמן ויהיה פרעתי לטעון
יכול  היה לשקר רצה שאם במיגו, והעני היה עשיר לומר
קכו  סימן משפט חושן ערוך שולחן (ראה פרעתי - לטעון

יא). וייטול 20)סעיף לוי יישבע ראייה הביא לא ואם
שם). ערוך גדול 21)(שולחן ההמחאה של כוחה יהא לא
שובר. של ללווה 22)מכוחו לו אומרים היינו כלומר,

קיימו  לא ואם והיפטר, שוברך קיים השובר: את המוציא
שמעון  על שלפנינו בנידון כך - פרעתי לומר נאמן אינו
היה  עשיר שראובן היינו, החוב. שנפרע ראייה להביא

אצלו. שהמחהו בשעה

.„¯kÓÓe ÁwÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k23Ô·e‡¯L , ¿»≈«¿¿ƒ¿∆»ƒ¿»∆¿≈
ÔBÚÓL Ïˆ‡ BÏ ‰È‰ ‡lL24·iÁ Ô·e‡¯ ‰È‰Â ,ÌeÏk ∆…»»≈∆ƒ¿¿¿»»¿≈«»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÚÓL Ïˆ‡ e‰ÁÓ‰Â ,‰Ó ÈÂÏÏ¿≈ƒ»∆¿ƒ¿»≈∆ƒ¿««ƒ
.‰˜ ‡Ï - ÔzLÏL „ÓÚÓa e‰ÁÓ‰L25‰ˆ¯ Ì‡Â ∆ƒ¿»¿«¬«¿»¿»…»»¿ƒ»»

Ô˙ Ì‡Â ;ÔzÈ ‡Ï - ÔzÈ ‡lL ÔBÚÓL26‰·B‚Â ¯ÊBÁ - ƒ¿∆…ƒ≈…ƒ≈¿ƒ»«≈¿∆
¯ÊÁÏ ÈÂÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ ÂÈt ÏÚ È¯‰L ,Ô·e‡¯Ó≈¿≈∆¬≈«ƒ»«¿≈ƒ»»≈ƒ«¬…
‰·B‚Â ¯ÊBÁ - ÔBÚÓMÓ ˙Ba‚Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯ÓBÏÂ¿«≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿≈¿∆
¯ÊBÁ - ÔBÚÓMÓ ˙ˆ˜Ó Ú¯ÙpL Èt ÏÚ Û‡Â .Ô·e‡¯Ó≈¿≈¿««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈

.Ô·e‡¯Ó ¯‡M‰ ‰·B‚Â¿∆«¿»≈¿≈

ט.23) הלכה מכירה מהלכות ו ללוי 24)בפרק אמר
משמעון. החוב לו 25)שיגבה חייב אינו ושמעון הואיל

בהם. לחזור יכולים שלושתם - ללוי.26)כלום שמעון

.‰ÈÂÁ27Ïk ˙eÁ‰ ÔÓ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï Ô˙B ‰È‰L ∆¿»ƒ∆»»≈¿««««ƒƒ«¬»
‰ˆ¯iM ‰Ó28ıa˜˙iL „Ú BÙÈwÓe ,‰‡ÂÏ‰ ˙¯B˙a «∆ƒ¿∆¿««¿»»«ƒ«∆ƒ¿«≈

Ïk‰29BÏ Ú¯BÙe30ÌÈÏÚBtÏ Ôz :˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â , «…≈«¿»«««««ƒ≈«¬ƒ
Ôz‡ È‡Â ,ÈÏˆ‡ BÏ LiL ‰Ó È·BÁ ÏÚ·Ï B‡ ,ÚÏÒ∆«¿««ƒ»∆∆≈∆¿ƒ«¬ƒ∆≈
B·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰Â ,Èz˙ :¯ÓB‡ ÈÂÁ‰ È¯‰Â ,CÏ»«¬≈«∆¿»ƒ≈»«ƒ¿«≈««
·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰ È¯‰ - ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡≈…»«¿ƒ¬≈«≈««

ÚaL31ÚaL ÈÂÁ‰ ÔÎÂ ,B·BÁ ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ32 ƒ¿»¿≈ƒ««««ƒ¿≈«∆¿»ƒƒ¿»
¯Ó‡ ‡e‰ È¯‰L ,Ô˙pL ÔÚhM ‰Ó ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ¿≈ƒ««««ƒ«∆»«∆»«∆¬≈»«
ÈÂÁ‰ ÔÎÂ ,ÈÂÁ‰ „ÓÚÓa ÚaL ÏÚBt‰Â .ÔzÏ BÏƒ≈¿«≈ƒ¿»¿«¬««∆¿»ƒ¿≈«∆¿»ƒ

eÓÏkiL È„k ,·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰ „ÓÚÓa33‰Ê ¿«¬««≈««¿≈∆ƒ»¿∆
‰fÓ34ÌÈÓÎÁ ˙wz BÊ ‰Úe·Le .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¿≈…«≈»∆¿»«»«¬»ƒ
‡È‰35ıÙÁ ˙ËÈ˜a36.ÏhÏ Ô‰ÈL ÔÈ‡aL ÈtÓ , ƒƒ¿ƒ«≈∆ƒ¿≈∆»ƒ¿≈∆ƒ…

ÈÂÁ‰ ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ37‡Ïa ·BÁ ÏÚa ÏËB - ¿ƒ»ƒ≈«∆¿»ƒ≈««¿…
‰Úe·L38ÈÂÁ‰ - ·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ , ¿»¿≈ƒ≈≈«««∆¿»ƒ

‰Úe·L ‡Ïa ÏËB39„ÈÒÙÓ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ È¯‰L ; ≈¿…¿»∆¬≈≈««««ƒ«¿ƒ
„Á‡ ÌeÏLz ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÌeÏk40. ¿¿≈¿«≈∆»«¿∆»

מה:27) מזומן.28)שבועות כסף לסכום 29)לרבות
מיגא"ש 30)מסויים. הר"י של ביאורו פי (על אחת בבת

מז:). לקחתי.31)שם קמא:32)לא כתנא (שם) נתתי
שאחד  פי על ואף ונוטלים", נשבעין והם ונוטל נשבע "הוא
אלו  כיצד? השואל: ננס כבן ולא לשוא. נשבע ודאי מהם

שוא. שבועת לידי באים ירושלמי 33)ואלו מז: שבועות
נשבעין  אלו - אני אומר אומר: רבי ה: הלכה ז פרק שם
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קכא

קכא

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"א שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הבושה. מפני אלו אינם 34)בפני הבית בעל ומפני
נשבעים  אינם ולפיכך משקר מי יודע אינו שהרי מתביישים,

המשנה 35)בפניו. שחכמי מפני המשנה, שבועת ונקראת
שאין  שבועה, בלא נוטלים שניהם התורה מן תיקנוה.
טוען  מהלכות א בפרק (כמבואר שמא טענת על נשבעים
משום  אלא - שמא טענתו הבית בעל והרי - א) הלכה ונטען
חכמים: אמרו פעמיים, המשלם הבית בעל של הפסדו

משנה). (מגיד ונוטלים נשבעים שבועת 36)שניהם כעין
של  כעין "כולהון ו: הלכה ז פרק שבועות (ירושלמי התורה

להם"). ירדו או 37)תורה נתן אם יודעים אינם ויורשיו
החוב. בעל מצד אלא ברי טענת כאן שאין נמצא לא,

למעלה.38) כמבואר תורה, של והרמ"ה 39)כדין הרמב"ן
צריך  שהחנווני ודעתם, פועלים. מתו בדין רבינו על חולקים
בידך  לי מנה לחבירו כאומר זה הרי ומנמקים: להישבע.
ובעל  בידך לי מנה טוען (החנווני יודע, איני אומר והלה
אמרו  ולא הפועלים מתו שהרי יודע, איני טוען: הבית
שחכמים  אלא בשבועה, אפילו נוטל שאינו ממך) שלקחו
אין  לעולם ולפיכך בשבועה שייטול לחנווני תקנה עשו
כלום  מפסיד אינו הבית כשבעל אפילו שבועה, בלי נוטלים

משנה). מודה 40)(מגיד הוא שהרי כלום, מפסיד ואינו
משום  אלא זו שבועה תיקנו ולא אחת פעם לשלם שחייב
גאון" "מתשובת מציין: עוז (במגדל הבית בעל של הפסדו

משנה). מגיד וראה

.Â˙Èeˆ B‡ ,‰Ó ‰ÊÏ ÔzÏ z¯Ó‡ ‰z‡ :¯ÓB‡ ÈÂÁ‰«∆¿»ƒ≈«»»«¿»ƒ≈»∆»∆ƒƒ»
˙Èa‰ ÏÚ·e ,BÏ Ôz ÈBÏt ‡B·È Ì‡ :ÈÏ z¯Ó‡Â¿»«¿»ƒƒ»¿ƒ≈««««ƒ
˙q‰ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - EÏ Èz¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡41 ≈…»«¿ƒ¿¬≈««««ƒƒ¿»∆≈

‰Ê ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ ÈÂÁ‰Â ,¯ËÙÂ42BÏ Ô˙pL43ÔÎÂ . ¿ƒ¿»¿«∆¿»ƒ∆ƒƒ∆∆»«¿≈
ÈÒ˜Ùa ·e˙k :BÙÈwn‰ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÈÂÁ‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»««∆¿»ƒ¿««««ƒ««ƒ»¿ƒ¿»ƒ
Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ,‰Ó EÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿¿»∆««««ƒ≈≈ƒ≈«

˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa ÚaL -44ÔÈ„k ,¯ËÙÂ Ú„BÈ BÈ‡L ƒ¿»««««ƒ∆≈∆≈≈«¿ƒ¿»¿ƒ
˙wz ‰Êa ÔÈ‡Â ,¯·c ÏÎÏ B¯·Á ÏÚ ÔÚBË Ïk»≈«¬≈¿»»»¿≈»∆«»«

ÌÈÓÎÁ45. ¬»ƒ

כשבעל 41) רק תוקנה ונוטל, נשבע שחנווני חכמים תקנת
כשהוא  לא אבל לפועלים, ליתן לחנווני שציווה מודה הבית
ככל  זה והרי השליחות. בעיקר החנווני טענת את מכחיש
ונפטר  היסת שנשבע בכל, כופר והלה חבירו על טוען

מה:). חושן 42)(שבועות בש"ך לו. נתן דבריו, שלפי
מכחיש  הפועל שאם מבואר, כו קטן סעיף צא סימן משפט
פטור  הבית בעל - החנווני מן כלום לקחתי לא ואומר:
כפירת  כאן שאין משום הכל, לדברי היסת משבועת אפילו
בלי  ממון ממנו להוציא יכול אינו החנווני שהרי ממון,
סמ"ע  (ראה לתת שציווה מודה היה אם אפילו שבועה,

ונפטר.43)שם). היסת נשבע כופר, הוא ואם
לא 44) כיצד? פנקסו על "חנווני שנינו: מה. בשבועות

וכו'", זוז מאתיים לי חייב שאתה בפנקסי כתוב לו שיאמר
הבית  בעל עם חנווני ביחסי חכמים שתיקנו שבועה כלומר,
- אומר הבית ובעל בפנקסי כתוב לו שיאמר בכגון אינה

יודע. זו 45)אינו תקנה כי וייטול, החנווני שיישבע

איני  בטענת אבל ה, הלכה למעלה שנתבאר בדין רק נאמרה
ופטור. בכל, כופר כדין היסת, הבית בעל נשבע יודע

.Ê,ÔBÚÓL ÏÚ ÈÂÏÏ LiL ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰L Ô·e‡¿̄≈∆ƒ¿«∆≈¿≈ƒ«ƒ¿
‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa BÏ B˙ ÈÂlL ÔÚËÂ46¯ËM‰ „·‡Â , ¿»«∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»««¿»

Ú˜¯w‰ ·b ÏÚ BÏ e‰˜‰L ÔÚhL B‡ ,Ba e‰˜‰L47 ∆ƒ¿»∆»«∆ƒ¿»««««¿«
B˙B‡ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ -48ÔBÚÓMÓ49‡ˆBÈÂ ÏÈ‡B‰ , ¬≈∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈

Ú·MÈ :¯Ó‡Â ,ÈÂÏÏ Ú¯tL ÔBÚÓL ÔÚË .B„È ˙ÁzÓƒ««»»«ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿»«ƒ»«
ÈÏ50ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Ú·MÈ -51Ô·e‡¯ ‰a‚È Ck ¯Á‡Â ,52. ƒƒ»«≈ƒ¿ƒ¿¿««»ƒ¿∆¿≈

Ú¯tL BÏ ‰„B‰53Ô·e‡¯Ï ÈÂÏ ÌlLÈ -54ÈÂÏ ÔÚË . »∆»«¿«≈≈ƒƒ¿≈»«≈ƒ
¯ËL Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL55ÚaL - ‰Ê56˙q‰ ∆…»«¿…»«¿»∆ƒ¿»∆≈
¯ËÙÂ57. ¿ƒ¿»

יא:46) הלכה מכירה מהלכות ו בפרק כמבואר וקנאו,
קנה  אחר) (בשטר המקנה לו שיכתוב השטר? יקנה "וכיצד
שנקנה  ונמצא החוב) (שטר השטר לו וימסור ... פלוני שטר
עז). בתרא בבא פי על שם, רבינו (מלשון ומסירה" בכתיבה

שהשטר 47) יד) הלכה שם מכירה (בהלכות לשיטתו רבינו
ומסירה. כתיבה בלא שהוא מקום בכל קרקע אגב נקנה

אם 48) אפילו שם) (רבינו קנייתו" לעניין עדים צריך "ואין
סימן  שם יוסף בית (עיין מכחישו המוכר) - (המלווה לוי

הבא 49)צה). לטעון יכול שמעון אבל לעכב, יכול לוי ואין
טענתו  מקבל דין ובית לך ומסר כתב שלי שהמלווה ראייה,
בדברי  שמבואר כמו ראייה, להביא ראובן את ומחייבים
הנתבע  שהרי תביעה, לעניין עדים צריך "אבל (שם): רבינו
(מגיד  לך" ומסר כתב שלי דברים שבעל לי יאמר מי אומר

שם). ראב"ד ועיין פרעתי.50)משנה, נתבאר 51)שלא
משביעים  הלווה דרישת פי שעל ב) הלכה י"ד (פרק למעלה
(לוי) רצה לא ואם בידו. שהשטר פי על אף המלווה את
ללוקח  לשלם חייב שנפרע, הודה שלא פי על אף להישבע,

העיטור). בשם משנה מגיד משמעון,52)(=לראובן,
נפרע. שלא טוב שטר לו מכר שהרי מלוי, לגבות יכול ואינו

שהרי 53) הקנייה, על עדים יש אם אפילו בכך, הוא ונאמן
רצה בינתיים אם שמכרו פי על אף לשמעון החוב מוחל

יב  הלכה מכירה מהלכות ו בפרק שנתבאר כמו לראובן,
משנה). ואפילו 54)(מגיד בשטר הנקוב הסכום כל

אלף  סך על היה שהשטר כגון זה. מסכום בפחות כשקנאו
שאפילו  משנה במגיד וכתב אלף. משלם - במאה ומכרו זוז
לגמרי  בטל והמקח המכירה קודם כבר שנפרע טוען הוא אם
לו  מאמינים אנו אין שקיבל, ממה יותר לשלם עליו ואין
נאמנותו  וכל הואיל והטעם: בשטר, הכתוב כל לשלם וצריך
ומכיוון  מוחלו רצה שאם מתוך מיגו, מדין אלא אינו שנפרע
(כמבואר  שבשטר מה כל לשלם מחוייב היה מחלו שאילו
נפרעתי  טען אם כך י) הלכה ומזיק חובל מהלכות ז בפרק
קטן  סעיף סו סימן שם ש"ך (ועיין שבשטר מה כל משלם

משנה).55)לו). (מגיד נפרע אם 57)לוי.56)והשטר
למעלה  שאמרו ומה השטר. את שקנה עדים לראובן אין
לעניין  רק היינו קנייתו, לעניין עדים צריך שאינו (בהערה)
ממון  גביית לעניין אבל השטר, את מידו יוציא לא שלוי
נשבע  - מביא אינו ואם ראייה להביא צריך (המלווה) מלוי
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קכב ולוה קכב מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"א שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מכחיש  והוא מחבירו ממון תובע כל כדין ונפטר היסת לוי
משנה). (מגיד

.Á¯ËL58B„È ˙ÁzÓ B‡ÈˆB‰Â ,LÈÏL „Èa ‰È‰L ¿»∆»»¿«»ƒ¿ƒƒ««»
¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·a59Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓ‡ - ‡e‰ Úe¯t : ¿≈ƒ¿»«»«∆¡»««ƒ

.BÚ¯B˜ B‡ BÙ¯BO ‰È‰ ,‰ˆ¯ el‡L ;Ìi˜Ó ¯ËM‰L∆«¿»¿À»∆ƒ»»»»¿¿
·˙k ‡ˆÓÂ LÈÏM‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ60È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ¿≈ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿»¿»≈ƒ««¿≈

‰Ê È¯‰ - ‡e‰ Úe¯t BÏˆ‡ Ápn‰ ‰Ê ¯ËML LÈÏM‰«»ƒ∆¿»∆«À»∆¿»«¬≈∆
·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Úe¯t61Ï·‡ . »«««ƒ∆≈≈ƒ««¿»¬»

·˙k62,Úe¯t ÈBÏt ¯ËML ‰ÂÏÓ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆiL ¿»∆»»ƒ««¿≈«¿∆∆¿»¿ƒ»«
˜ÁOÓk ‡l‡ BÈ‡ - ‰ÂÏn‰ È„È ·˙Îa ‰È‰ elÙ‡63. ¬ƒ»»ƒ¿«¿≈««¿∆≈∆»ƒ¿«≈

לא.58) בבא 60)השליש.59)סנהדרין ב: עמוד שם
כא. עדים 61)מציעא עליו "אין שם: הברייתא המשך

השליש  שמת רבינו ומפרש כשר" שליש ידי מתחת ויצא
עדים  עליו ואין פרוע זה ששטר כתב שטרותיו בין ונמצא
והטעם, יב). קטן סעיף נו סימן שם וש"ך משנה לחם (ראה

האמינו. - לשליש שטרו שמסר המלווה בכתב62ֿ)שהרי
ט. הלכה כאן מתחילה תימן מציעא 63)יד (בבא ופסול

כ:).

.Ë·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú eÈ‰64È¯‰ - ÔÈÓi˜Ó eÈ‰ Ì‡ : »≈ƒ««¿»ƒ»¿À»ƒ¬≈
Úe¯t ¯ËM‰65ÌÈ„Ú‰ eÏ‡LÈ - Ìei˜ ÂÈÏÚ ÔÈ‡ Ì‡Â ; «¿»»«¿ƒ≈»»ƒƒ¿¬»≈ƒ

ÔÈ‡L B‡ eÚ„È ‡Ï Ì‡ .¯·BM‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈÓe˙Á‰«¬ƒ«∆«≈ƒ…»¿∆≈
˙ÁzÓ B‡ ‰ÂÏn‰ È„È ˙ÁzÓe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒƒƒ««¿≈««¿∆ƒ««

ÌeÏk ¯·BM‰ ÔÈ‡ - ‡ˆÈ ÂÈL¯BÈ È„È66. ¿≈¿»»»≈«≈¿

המלווה.64) ידי מתחת מקיימים 65)היוצא דין בית שאין
(שם  פרוע שהשטר ביררו אם אלא השובר, עדי חתימת

הלווה 66)כא.). יביא שמא הכינו, שהמלווה תולים אנו
את  הלווה ויעכב שובר לכתוב יספיק ולא שבת בערב הכסף

כ:). (שם הפירעון

.È‡ˆÓ67¯ËM‰68ÔÈÚe¯t ˙B¯ËL ÔÈa69‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿»≈¿»¿ƒ¬≈∆
ÔÎÂ .‡ˆÓp‰ ·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,Úe¯t»«¿««ƒ∆≈≈ƒ««¿»«ƒ¿»¿≈

ÂÈtÓ ÔÈa ,¯ËL ÏL BÙe‚a ·e˙k ‡ˆÓ Ì‡70ÔÈa ƒƒ¿»»¿∆¿»≈ƒ»»≈
ÂÈ¯BÁ‡Ó71B˙ˆ˜Óa elÙ‡Â ,72B‡ ,Úe¯t ‰Ê ¯ËL : ≈¬»«¬ƒ¿ƒ¿»¿»∆»«

ÏÚ Û‡Â ,·˙k‰ Èt ÏÚ ÔÈOBÚ - CÎÂ Ck epnÓ Ú¯Ùƒ¿«ƒ∆»¿»ƒ«ƒ«¿»¿««
˙ÁzÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ„Ú ·˙k‰ ÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈««¿»≈ƒ¿««ƒ∆»»ƒ««
ÏÚ ·˙Bk ‰È‰ ‡Ï - Ú¯Ù ‡Ï el‡L ;‰ÂÏn‰ È„È¿≈««¿∆∆ƒ…ƒ¿«…»»≈«

¯ËM‰73. «¿»

מגיד 68)שם.67) (ראה אליו משתייך שהשובר חוב שטר
ב). הלכה י"ז פרק לקמן של 69)משנה שמקומו כגון,

כוחו. את מערער החוב השורות.70)שטר בין
כנגדו.71) שלא בין הכתב כנגד בין החלק, בצידו
סעיף 72) סה, סימן הש"ך הגיה וכן בקצתו. תימן: יד בכתב

(ראה  העדים חתימת אחר השטר בשולי ומפרש: עא. קטן
ע). קטן סעיף שם או 73)סמ"ע ... "סמפון שם: ברייתא

"דאי  נימקו: שם ובגמרא כשר" שטרות חיתום לאחר שיוצא
לא  נפרע (אלמלא לשטריה" ליה מרע הווה לא דפריע לאו

עליו). השובר כתיבת ידי על כוחו מערער המלווה היה

.‡È‡ˆBn‰74¯ËL75‰Ó Ú„BÈ ÔÈ‡Â ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa «≈¿»≈¿»»¿≈≈««
B·Èh76ÁpÓ ‰È‰È -77.e‰iÏ‡ ‡B·iL „Ú ƒƒ¿∆À»«∆»≈ƒ»

כ.74) שם שלו.75)משנה הלווה 76)שאינו אם
המלווה. או ולא 77)הפקידו לזה לא יחזירו ולא אצלו,

שם). (רש"י לזה

.·ÈÂÈ·Ï ¯ÓB‡‰78ÈÈ‡Â Úe¯t È˙B¯ËL ÔÈa ¯ËL : »≈¿»»¿»≈¿»«»«¿≈ƒ
ÔÈÚe¯t Ôlk ÂÈ˙B¯ËL - ‡e‰ ‰ÊÈ‡ Ú„BÈ79‡ˆÓ . ≈«≈∆¿»»À»¿ƒƒ¿»

„Á‡Ï80ÌL81˙B¯ËL ÈL82ÏB„b‰ -Úe¯t83ÔËw‰Â , ¿∆»»¿≈¿»«»»«¿«»»
B¯·ÁÏ ¯Ó‡ .Úe¯t BÈ‡84- Úe¯t È„Èa EÏ ¯ËL : ≈»«»««¬≈¿»¿¿»ƒ»«

È„Èa EÏ ·BÁ .Úe¯t BÈ‡ ÔËw‰Â ,Úe¯t ÏB„b‰85 «»»«¿«»»≈»«¿¿»ƒ
.ÔÈÚe¯t Ôlk ÂÈÏÚ BÏ LiL ˙B¯ËL Ïk - Úe¯t»«»¿»∆≈»»À»¿ƒ

מיתה.78) בשעת שלי 79)מצוה שטר הטוען לווה כל ְֶַ
(משנה  פרוע ספק הוא ושטר שטר שכל מפני נאמן, פרוע

קעג.). בתרא אחד.80)בבא שטרותיו 81)ללווה בין
המצוה. ואם 82)של שונים סכומים על הלוואות שתי של ְֶַ

אמר  אחד שטר על רק שהרי פרוע, אינו מהם אחד שטר כן
פרוע. פרוע,83)שהוא שהגדול לטעון יכול הלווה

משנה). (מגיד הראייה עליו מחבירו שם 84)שהמוציא
התחתונה. על השטר בעל שיד הטעם: ומאותו בגמרא

מן 85) אחד חוב שטר - לפרשו אפשר ברור, אינו זה נוסח
הכולל  החוב גם ומשמע בידי הנמצאים שלך השטרות
בעל  יד - ולכאן לכאן להתפרש וניתן והואיל ממני, שלווית
הלווה  בא ואם פרועים, בחזקת וכולם התחתונה על השטר
הר"י  בשם משנה (מגיד נאמן - כולם את שפרע וטען

מיגאש).

øOò äòáL ÷øt1 ¤¤¦§¨¨¨
ליפרע 1) הבא יורש או היורשים מן ליפרע הבא דין מבאר

שטרות  ודין לבניו, שבועה מוריש אדם ושאין היורש, מן
קורעים  ואין בהם מגבים שאין יתומים. על יתומים של
לנו  אמר אומר ודין אבינו, פקדנו שלא נשבעים ודין אותם,
בו  שיש בשטר ליפרע שבא יורש ודין לוויתי, לא אבא
עליו  ויצא לאביו חוב שטר שהיה קטן יורש ודין נאמנות,
בבבל  כתוב חוב שטר מוציא ודין אביו, מיתת אחר שובר

בבל. ממעות שמגבהו

.‡˙nL ‰ÂÏÓ2¯ËLa ‰Âl‰ ˙‡ Úa˙Ï L¯Bi‰ ‡·e , «¿∆∆≈»«≈ƒ¿…«∆«…∆ƒ¿»
ÈÈ‡ :¯ÓB‡ L¯Bi‰Â ,EÈ·‡Ï ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚL∆»»¿»«»«¿ƒ¿»ƒ¿«≈≈≈ƒ

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - Ú„BÈ3BÏ ÌlLÂ „ÓÚ :4Ú·MÈ :¯Ó‡ . ≈«¿ƒ¬…¿«≈»«ƒ»«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÈÏ5e„˜t ‡lL : ƒ¬≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆…¿»»

‡a‡6‡lLÂ ÂÈÙa ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ ‡lLÂ ¯Á‡ È„È ÏÚ «»«¿≈«≈¿∆…»«»«»¿ƒ¿∆…
eÈˆÓ7‡a‡ ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa8Úe¯t ‰Ê ¯ËML9, »ƒ≈¿»»∆«»∆¿»∆»«

.‰·B‚Â¿∆

מח.2) שם וגמרא מה. שבועות הדיינים 3)משנה,
ללווה. זה 4)אומרים דין אותו. משביעים ואין ליורש,

שקיל  אבוהון תמיהה: בלשון ששאלו שם, בגמרא מבואר
בלא  נוטל היה (אביהם בשבועה שקלי ואינהו שבועה, בלא
נתבאר  בשבועה)? רק נוטלים (היתומים) והם שבועה,
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קכג

קכג

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"א שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

זה  "שטר לומר נאמן אינו שהלווה ה"ב פי"ד למעלה
הלווה  כשדורש אלא המלוה את משביעים ואין פרוע",

שישבע. מחויב 5)מעצמו היה שאביו מכיון מצוה. של
פרעתי  שלא לי ישבע טוען: כשהלווה כזו חמורה שבועה

כזו. בשבועה יורשיו גם מחוייבים לנו 6)- הודיע שלא
מותו. שהוא.8)מצאנו.7)לפני כתב נמשך 9)כל

ושלא  אמר שלא פקדנו, שלא שלמעלה: הטענות שלוש לכל
כוח  הורע שלא רק למדנו שם, הגמרא מתמיהת וכו'. מצאנו
יפה  כוחם שיהא שמענו לא אבל המוריש, מכוח היורשים
היה  שמורישם מקרה בכל נשבעים הם ולפיכך מכוחו,
זו  ושבועה אחר. הוא שבועתם שתוכן אלא להשבע, מחויב
(לקמן  [במגידֿמשנה יורשים. שבועת חכמים: בפי נקראת
תנאים: שני צריך - השטר את לפסול שכדי מבאר, ה"ב)
בין  שנמצא ב. פרועים, שטרות בין נמצא שהשטר א.
משמע  וכן החוב. פרעון המאשר כתב המוריש של ניירותיו
השטר  "נמצא שכתב: ה"י) פט"ז (למעלה רבינו של מלשונו
עדים  שאין אףֿעלֿפי פרוע, זה הרי - פרועים שטרות בין
שני  שרק ברור, יוצא פרעון)". (אישור הנמצא הכתב על
מלוה  בידי שובר וגם פרועים שטרות בין נמצא - הדברים
וה'שולחן  ה'טור' להלכה פסקו וכן השטר. את פוסלים -

יב]. ס"ק שם ש"ך וראה קח, סי' חו"מ ערוך'

.·‰Âl‰ ˙Ó10L¯Bi‰ ‡·e ,‰ÂÏn‰ ˙nL ¯Á‡ ≈«…∆««∆≈««¿∆»«≈
,‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - L¯Bi‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï¿ƒ»«ƒ«≈…ƒ»«∆»ƒ¿»

ÔÈ¯ÓB‡Â11BÏ12‡a‡ e„˜t ‡lL Ú·M‰ ‰lÁz : ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ»«∆…¿»»«»
ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa eÈˆÓ ‡ÏÂ ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ ‡lLÂ¿∆…»«»«»¿…»ƒ≈¿»»∆
ÔË˜ L¯Bi‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Úe¯t ‰Ê ¯ËML ‡a‡«»∆¿»∆»««¬ƒ»»«≈»»

BLÈ¯BÓ ˙nLk ‰ÒÈ¯Úa Ïhn‰13ÚaL ‰Ê È¯‰ - «À»«¬ƒ»¿∆≈ƒ¬≈∆ƒ¿»
ÏËBÂ14‰ÂÏn‰ ‰eˆ Ì‡Â .15‰Ê ¯ËML B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ¿≈¿ƒƒ»««¿∆ƒ¿«ƒ»∆¿»∆

ÔÓ elÙ‡ ‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ Ú¯tÈ - Úe¯t BÈ‡≈»«ƒ»««≈¿…¿»¬ƒƒ
.L¯Bi‰«≈

שם.10) פירוש,11)בגמרא "ואומרין". תימן: בכת"י
המלוה. ליורשי אומרים שיורשי 12)הדיינים אףֿעלֿפי

ובין  קיים לווה בין ההבדל הוא וזה דורשים. אינם הלווה
היורש  מן שביורש הבדל, עוד מוסיף שם ב'טור' הלווה. מת
חי  וכשהלווה עצמו, לו פרע לא שהלווה גם להישבע צריך
זאת. טוען אינו הלווה אם זו, משבועה המלוה יורש פטור

שם. ב"ח בן 13)ראה יוחנן "רבי כתוב: שבידינו במשנה
זה  הרי האב, מיתת אחר הבן נולד אפילו אומר: ברוקה
היה  "ואפילו שכתב: רבינו של ומלשונו ונוטל". נשבע
מיתת  לאחר בנולד כמותו פוסק שאינו משמע קטן", היורש
בשעת  קטן ורק שבועה, בלא שנוטל דעתו ונראה האב.
גורסים  והרא"ש [הרי"ף להשבע. צריך האב מיתת
ב'ספר  וכן וכו' ברוקה בן יוחנן רבי העיד במשנתנו:
ככתוב  היא רבינו שנוסחת ונראה ב. חלק יד שער התרומות'
הלכה. - העיד שכל בידינו כלל שהרי שבידינו, בספרים

מגידֿמשנה]. של 14)ראה שטרותיו בין מצא שלא נשבע
אינו  - לי אמר ושלא פקדנו שלא אבל פרוע, זה ששטר אבא
סעיף  שם ושו"ע ('טור' ברֿצוואה אינו שקטן מפני נשבע,

במשנתנו.15)ו). גמליאל בן שמעון רבן דברי

.‚‰lÁz ‰Âl‰ ˙Ó16ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â , ≈«…∆¿ƒ»¿««»≈««¿∆≈
ÌeÏk ‰ÂÏ ÈL¯BiÓ ÔÈÏËB ‰ÂÏÓ ÈL¯BÈ17aL ;‰ÚM ¿≈«¿∆¿ƒƒ¿≈…∆¿∆«»»

,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â Ú·M‰Ï ‰ÂÏn‰ ·iÁ˙ ‰Âl‰ ˙nL∆≈«…∆ƒ¿«≈««¿∆¿ƒ»«¿««»ƒ…
e¯‡aL BÓk18LÈ¯BÓ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó ¯·Îe , ¿∆≈«¿¿»≈¿≈»»ƒ

‰Úe·L19ÂÈ·Ï20Ú¯Ù ‡lL Ú·M‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L , ¿»¿»»∆≈»¿ƒ¿ƒ»«∆…ƒ¿«
ÌeÏk Ì‰È·‡21ÈL¯BÈ ÚÈaL‰Â Ôic‰ ¯·Ú Ì‡Â . ¬ƒ∆¿¿ƒ»«««»¿ƒ¿ƒ«¿≈

Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô·BÁ ˙‡ e·‚Â ,‰ÂÏÓ22. «¿∆¿»∆»≈ƒƒƒ»»
CÎÈÙÏ23ÔÓ Ú¯t‰Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈÓB˙È ÏL ·BÁ ¯ËL , ¿ƒ»¿«∆¿ƒ«»ƒ¿ƒ»«ƒ

ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ‰lÁz ‰Âl‰ Ô‰È·‡ ˙nL ÌÈÓB˙È‰«¿ƒ∆≈¬ƒ∆«…∆¿ƒ»≈¿ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡L - Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ ;Ba ÔÈa‚Ó ÔÈ‡Â B˙B‡¿≈«¿ƒ≈ƒ∆≈»»
ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â ,e¯‡aL BÓk ,ÂÈ·Ï ‰Úe·L LÈ¯BÓƒ¿»¿»»¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

.Ba ‡ÈˆBÈÂ Ôe„iL Ôi„ ‡B·È ‡nL - B˙B‡∆»»«»∆»¿ƒ

שם.16) וכן 17)גמרא שם. ושמואל כרב בשבועה, אפילו
הרי"ף. דעת ה"ב.18)גם שאין 19)למעלה כסף

שבועה. בלי והכוונה 20)לגבותו בניו, דוקא לאו
ומה  אבא, פקדנו שלא לי מה אומר: מח: שם רבא ליורשיו.

אחא. פקדנו שלא לא.21)לי או נפרע אם יודעים אינם
ואומר:22) ושמואל, רב על אלעזר רבי חולק שם בגמרא

אמרו, שם ובמסקנא ונוטלין. יורשין שבועת נשבעין יורשין
- ושמואל כרב שפסק דיין ולפיכך כמי, הלכה נקבעה שלא

קיים. דינו - אלעזר כרבי והפוסק קיים. מסקנתו 23)דינו
שם. פפא, רב של

.„elÙ‡24·¯Ú ÌL ‰È‰25‡Ï - ‰lÁz ‰Âl‰ ˙Óe , ¬ƒ»»»»≈≈«…∆¿ƒ»…
eÚ¯tÈ ¯Ó‡z Ì‡L ;·¯Ú‰ ÔÓ ‰ÂÏn‰ ÈL¯BÈ eÚ¯tÈƒ»¿¿≈««¿∆ƒ∆»≈∆ƒ…«ƒ»¿

·¯Ú‰ ÔÓ26‰ÂÏ ÈL¯BiÓ Ú¯ÙÂ ¯ÊBÁ ·¯Ú‰ È¯‰ ,27. ƒ∆»≈¬≈∆»≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈…∆

הערב.25)שם.24) מן לגבות באים המלוה ויורשי
שם.26) יהושע, רב בר הונא רב 27)כרב של נימוקו

מה  ראשונים מחלוקת מביא לב, סעיף שם ב'טור' הונא.
חייבים  אינם והיתומים נכסים, השאיר לא כשהלווה הדין
החוב  את ששילם הערב גם וממילא אביהם, חובות לפרוע
האומרים  שלדעת ומבאר, כלום. מהם לגבות יכול אינו
שאינם  (אע"פ אביהם חוב לפרוע היתומים על שמצוה
על  מצוה שהרי הערב, מן גובה אינו הדין) מן חייבים
אין  מצוה שאפילו האומרים ולדעת לו, להחזיר היתומים
שקנו  מלקוחות לגבות מלוה יורשי באו ואם גובה. - כאן
הלווה  הניח כשלא מהם שגובים מודים הכל - מהלווה שדה
חסד  עשה שערב לערב, לקוחות לדמות שאין אחרים, נכסים
- לוקח אבל כלפיו. מוסרית חובה בניו על ויש אביהם, עם
את  עצמו על קיבל שמרצון ואפשר עיניו, נגד עצמו טובת
זמן  לאחר השדה את מלוה יורשי ממנו יגבו שמא הסיכון
דעתו  גילה ולא סתם ורבינו שם). ור"ן ורמב"ן רז"ה (ראה

בזה.

.‰ÔÈc ÔÈ‡28‰Ê ÔÈcÓ29BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÏ30È¯‰ ‡l‡ . ≈»ƒƒƒ∆¿»«∆∆»¬≈
B¯ËL ˙‡ Ì‚Bt‰31‰·B‚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óe32 «≈∆¿»≈««ƒ∆≈∆

‰Úe·La ‡l‡33‡a‡ e„˜t ‡lL ÔÈÚaL ÂÈa È¯‰ - ∆»ƒ¿»¬≈»»ƒ¿»ƒ∆…¿»»«»
‡a‡ ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa eÈˆÓ ‡ÏÂ ‡a‡ eeˆ ‡ÏÂ¿…ƒ»«»¿…»ƒ≈¿»»∆«»
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קכד ולוה קכד מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"א שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈa ¯ËM‰ ¯‡L ˙‡ ÔÈ·B‚Â ,Úe¯t ‰f‰ ¯ËM‰ ÏkL∆»«¿»«∆»«¿ƒ∆¿»«¿»≈
ÂÈL¯BiÓ ÔÈa ‰Âl‰ ÔÓ34. ƒ«…∆≈ƒ¿»

לבניו.29)שם.28) יורשים שבועת מוריש אדם שאין
לב 30) (שימו עלה" לוסיף דלא "הבו אמרו: שם בגמרא

בפירוש). ושמואל רב שאמרו מה על להוסיף שלא
הכתוב 31) מהחוב חלק שנפרע בביתֿדין שהודה מלוה

עצמו.32)בשטר. פז:33)המלוה רב 34)כתובות
יתומים  מנכסי ליפרע הבא בדין שאמרו מה אמרו ושמואל
שבועת  לדין מזה ללמוד ואין בשבועה, אלא יפרע לא -
הלווה, גם מת שאחרֿכך ואףֿעלֿפי שטרו, את פוגם
שמת  לפני הלווה מת ואם מיורשים. להיפרע באו ויורשים
מיורשי  גובים שטרו שפגם המלוה יורשי אין - המלוה
להיפרע  הבא בשבועת כבר נתחייב המלוה שהרי הלווה,
כשמת  מהֿשאיןֿכן מוריש. אינו זו ושבועה מיתומים,
(כסףֿמשנה). זו שבועה כלל עליו חלה ולא קודם המלוה

.ÂL¯BÈ35˙Ba‚Ï ‡aL36ÈL¯BÈ e¯Ó‡Â ,L¯Bi‰ ÔÓ ≈∆»ƒ¿ƒ«≈¿»¿¿≈
ÈL¯BÈ È¯‰ - ‰Ê ·BÁ È˙ÈÂÏ ‡Ï ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ :‰ÂÏ…∆»«»«»…»ƒƒ∆¬≈¿≈

‰Úe·La ‡lL ÔÈ·B‚ ‰ÂÏn‰37‡Ï ¯ÓB‡‰ ÏkL ; ««¿∆ƒ∆…ƒ¿»∆»»≈…
ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k - È˙ÈÂÏ38‡aL ‰ÂÏÓ ÔÎÂ .ÈÓ„ »ƒƒ¿≈…»«¿ƒ»≈¿≈«¿∆∆»

‡Ï ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ :e¯Ó‡Â ,‰ÂÏ ÈL¯BiÓ Ú¯t‰Ï¿ƒ»«ƒ¿≈…∆¿»¿»«»«»…
‰Úe·L ‡Ïa e‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·BÁ È˙ÈÂÏ39elÙ‡ , »ƒƒ∆¬≈∆≈¿…¿»¬ƒ

¯Ó‡L ÔÓÊ Ïk ¯ËMa BÈÓ‡‰40¯ÓB‡‰ ÏkL ;ÈzÚ¯t ∆¡ƒ«¿»»¿«∆»«»«¿ƒ∆»»≈
ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k - È˙ÈÂÏ ‡Ï41. …»ƒƒ¿≈…»«¿ƒ

פח.35) בשטר.36)כתובות שבועת 37)מלוה
ב. בהלכה שנאמרה לא 38)היורשים, הרי לוה, לא שאם

הלכות  (ראה שבועה מחייבת אינה לוה, לא וטענת פרע.
ה"ג). פ"ו ונטען הקודם,39)טוען מהדין רבינו למד זה

יורשיו  גם מחויבים - שבועה מחויב היה עצמו המלוה שאם
א. בהלכה למעלה שנתבאר כמו היורשים, שבועת להישבע

שיאמר.40) תימן: הלא 41)בכת"י שהאמינו, בכך ומה
פרעתי. לא אומר: עצמו הוא

.Ê‡aL L¯BÈ42Ba LiL ¯ËLa ‰Âl‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ≈∆»¿ƒ»«ƒ«…∆ƒ¿»∆≈
¯t ¯Ó‡iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂlÏ ˙eÓ‡‰Âl‰ È¯‰ - ÈzÚ ∆¡»«…∆»¿«∆…«»«¿ƒ¬≈«…∆

˙q‰ ÚaL43Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËÙÂ ‰Ê ¯ËLÏ Ú¯tL ƒ¿»∆≈∆»«ƒ¿»∆¿ƒ¿»««ƒ
¯wÚL ;ÈL¯BÈ ÏÚ ÔÓ‡ ‰z‡ È¯‰Â :BÏ ·˙k ‡lL∆…»««¬≈«»∆¡»«¿«∆ƒ«

‰È‰ ‰Ê È‡z ÏÚ ¯ËM‰44‡‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â . «¿»«¿«∆»»¿ƒƒ¿»»»∆¿≈
ÈL¯BÈÏ elÙ‡ ÚaL BÈ‡ - ‰Úe·L ÌeL ‡Ïa ÔÓ‡∆¡»¿…¿»≈ƒ¿»¬ƒ¿¿≈

.‰ÂÏÓ«¿∆

שמו.42) סי' כתובות בהלכותיו, (פט"ו 43)רי"ף למעלה
למה. זו שבועה נתבאר "דשטר 44)ה"ו) כתוב: ברי"ף

פרעתן  אי ליה למימר מצי דלא כוחו), (נעקר עקיר מיעקר
משום  עילויה, תברא מיכתב נמי אי שטרא, למיקרע לך הוה
פקע  (בעברית: סמכי לי דכתבת אהימנותא אנא ליה דאמר
פרעת  אילמלי לטעון: יכול המלוה שאין השטר, של כוחו
לך  שאכתוב לדרוש או השטר את לקרוע צריך  היית לי,
יטען: שהלווה משום כך?), לטעון יכול אינו (ולמה שובר

גבי  לאֿשנא הלכך בשטר), הכתובה הנאמנות על הסתמכתי
(לפיכך  נאמן פרעתיה אמרה כי ירתיה, גבי לאֿשנא דידיה,
נאמן  - יורשו לגבי בין עצמו הלווה לגבי בין הבדל אין
התכוון  רבינו שגם הדעת על ומתקבל פרעתי)". לומר
ונראה  המעתיקים. שיבשו וכאן ההלכה, שבמקור זה לנימוק
קמוצה), (ע' "יוד" (בלי שעקר צ"ל: כאן הנכונה שהנוסחה

זה. תנאי עלֿידי ר"מ) רומא בדפוס הוא וכן

.ÁÔË˜ L¯BÈ45ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈ·‡Ï ·BÁ ¯ËL ‰È‰L ≈»»∆»»¿«¿»ƒ¿»»»»
ÔÈ‡Â ¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ¯·BL≈««ƒ«»ƒ≈¿ƒ∆«¿»¿≈
‰Ê ¯·BL ‡nL ;ÌÈÓB˙È‰ eÏc‚iL „Ú Ba ÔÈa‚Ó«¿ƒ«∆ƒ¿¿«¿ƒ∆»≈∆

ÂÈ·‡ ÈiÁa ‰Âl‰ B‡ÈˆB‰ ‡Ï CÎÈÙÏe ,‡e‰ ÛiÊÓ46. ¿À»¿ƒ»…ƒ«…∆¿«≈»ƒ

ז:45) בשם 46)בבאֿבתרא קח) סי' (חו"מ הטור כתב
בחייו, הפרעון זמן הגיע לא שאפילו מיג"ש, יוסף הר'
השובר  את להוציא הלווה מיהר לא כך שמפני לומר ואפשר
לתבוע  לו היה מזויף אינו שאם מזויף, הוא שמא חוששים -
הלוי  מאיר והר' השטר. קריעת ולדרוש לביתֿדין המלוה את
הוציא  ולא לפרוע בביתֿדין האב כשתבעו דוקא שזה אומר,
מביא  כאן [במגידֿמשנה פרע. שכבר להוכיח השובר את
בפנינו  מעידים השובר עדי אם שאפילו רשב"א, דעת
מקבלים  שאין מפני עליהם, סומכים אין השובר על שחתמו
ומרן  בפניו. לשלא דומה וקטן בעלֿדין, בפני שלא עדות

הר  שואל, שם שלו הבית' ב'בדק קארו ביתֿדין הר"י י
במקרה  משיב, והוא בעלֿדין? בפני שלא שטרות מקיימים
שלא  מקיימים אין - מזויף שהשובר לדבר רגליים שיש זה,

כאן]. משנהֿלמלך ראה בעלֿדין. בפני

.Ë‡ÈˆBn‰47·e˙k ‰È‰Â ,B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL «ƒ¿««¬≈¿»»»
Ï··a48Ï·a ˙BÚnÓ e‰a‚Ó -49ı¯‡a ·e˙k ‰È‰ ; ¿»∆«¿≈ƒ¿»∆»»»¿∆∆

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙BÚnÓ e‰a‚Ó - Ï‡¯OÈ50ÔÈ‡M ‰Ó . ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«∆≈
‰a˙Îa Ôk51B‡ÈˆB‰Â ,ÌB˜Ó ÌL ¯ËMa ‰È‰ ‡Ï . ≈ƒ¿À»…»»«¿»≈»¿ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡a B‡ÈˆB‰ ;Ï·a ˙BÚnÓ e‰a‚Ó - Ï··a¿»∆«¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
˙BÚnÓ ˙Ba‚Ï ‡a .Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙BÚnÓ e‰a‚Ó -«¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ¿

¯ËM‰ Ba ‡ˆiL ÌB˜n‰52˙BÚn‰L :‰Âl‰ ÔÚËÂ , «»∆»»«¿»¿»««…∆∆«»
ÚaËn‰ ‰fÓ ˙eÁt ‡e‰L ÛÒkÓ BÏ ·iÁ È‡L53- ∆¬ƒ«»ƒ∆∆∆»ƒ∆««¿≈«

ÏhÈÂ ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ54Ì˙Ò ÛÒk Ba ‰È‰ .55‰Ó - ƒ»«««¿∆¿ƒ…»»∆∆¿»«
e‰a‚Ó ‰ÂÏ ‰ˆ¯iM56Ô‡kÓ .57¯ËML ,„ÓÏ ‰z‡ ∆ƒ¿∆…∆«¿≈ƒ»«»»≈∆¿»

.¯·c ÏÎÏ ¯Lk - Ba ·zÎpL ÌB˜Ó ÌL Ba ÔÈ‡L∆≈≈»∆ƒ¿«»≈¿»»»
ÏÏk ÔÓÊ Ba ÔÈ‡L ¯ËLÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â58,¯Lk ‡e‰L - ¿«ƒƒ¿»∆≈¿«¿»∆»≈

dnÊ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ È‡ BÊ ˙e„ÚL Èt ÏÚ Û‡59ÔÈ‡L ; ««ƒ∆≈ƒ«»»«¬ƒ»∆≈
‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈ˜c˜„Ó60BÓk , ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿

¯‡a˙iL61ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k ,62. ∆ƒ¿»≈¿≈∆…ƒ¿…∆∆ƒ¿≈…ƒ
ÔÈ¯Á‡Ó‰ ·BÁ È¯ËL ,CÎÈÙÏe63Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯Lk - ¿ƒ»ƒ¿≈«¿À»ƒ¿≈ƒ««ƒ

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÔnÊ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡L64. ∆≈«»»«¬ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

קי:47) כתובות שם 48)ברייתא, בשטרות כותבים
נכתבו. שבו יותר 49)המקום משקלם שבבבל הדינרים

שערך  לפי יותר, שוים הם כך ומתוך ישראל, ארץ מדינרי
שבו. הזהב או הכסף משקל לפי נקבע צריך 50)המטבע
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קכה

קכה

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"א שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

נשתעבד. שבה המדינה של במטבע דיני 51)לשלם
ה"ו. אישות מה' בפט"ז נתבארו כדינו.52)כתובה,

זה.53) מקום ממטבע פחות שמשקלו מטבע לויתי
מתקבל 54) בסתם מנמק: יט, אות מב סי' שם יוסף' ב'בית

ואם  השטר, שנכתב במקום היוצאת מטבע שלוה הדעת על
אמר  כאילו אותו דנים מזה, פחות חייב שהוא טוען הלווה

ההפרש. את המטבע.55)פרעתי שם נקבע ולא
כסף.56) שבמטבעות בדין 57)הפחות כאן שלמדנו ממה

המקום. שם בשטר היה תאריך.58)שלא בלי שטר
בפניהם 59) שנעשה מה על מעידים עדים פירושה: "הזמה"

והעידו, אחרים עדים ובאו מסוים, ובמקום מסוים ביום
(מלשון  אחר במקום אתם אלה עדים היו זמן שבאותו
וכלל  זמם). כאשר לו ועשיתם יט): יט, (דברים הכתוב
לא  אם כגון להזימה, יכול אתה שאין עדות שכל בידינו,

עדות. אינה - והזמן המקום את העדים אין 60)מסרו
ואין  עדותם, פרטי כל על העדים את חוקרים ביתֿדין
עליה. מעידים שהם בעובדא אלא בתאריכים מדקדקים

ה"א.61) פ"ג עדות המלוים 62)בהלכות על יכבידו אם
- העדים של מדוקדקת וחקירה דרישה ידי על החוב גביית

מלהלוות. מיום 63)יימנעו מאוחר תאריך בהם רשום
השטר. ה"64)כתיבת פכ"ג א.לקמן

øOò äðBîL ÷øt1 ¤¤§¨¨¨
משעבד 1) ודין למלווה, אחראים הלווה נכסי שכל מבאר

עושה  ודין ודאיקני", "דקנה ומטלטלין מקרקעי נכסים
שמפקיע  הקדש ודין שחררו, או ומכרו אפותקי ועבדו שדהו
לסלקו  יכול שהלוקח הלקוחות מן טורף ודין שעבוד, מידי
מכר  ואחרֿכך אחת ומכר שדות שתי ללווה היו ודין בכסף,
שערכה  שדה המניח ודין אפדני"), "תרי (בגמרא: השנייה
היתומים  וסילקוהו המלווה אותה וגבה מהמלוה ִפחות

בכסף.

.‡ÂÈÒÎ Ïk È¯‰ - Ì˙Ò B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2ÔÈ‡¯Á‡ ««¿∆∆¬≈¿»¬≈»¿»»«¬»ƒ
ÔÈ‡·¯ÚÂ3CÎÈÙÏ .‰Ê ·BÁÏ4Ú·Bz - ˙Ba‚Ï ‡B·iLk , ¿«¿»ƒ¿∆¿ƒ»¿∆»ƒ¿≈«

‰lÁz B·BÁ ÏÚa ˙‡5ÔÈa ,ÌÈÒÎ BnÚ ‡ˆÓ Ì‡ . ∆««¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»ƒ≈
‰Âl‰ ÔBˆ¯a Ô‰Ó ‰·Bb - ˙BÚ˜¯˜ ÔÈa ÔÈÏËÏhÓ6. ƒ«¿¿ƒ≈«¿»∆≈∆ƒ¿«…∆

.ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈa‚Ó - BzÚcÓ ‰Âl‰ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»««…∆ƒ«¿«¿ƒ≈ƒ
B·BÁ ¯ËL „‚k ‡ˆÓp‰ Ïk BÏ ˜ÈtÒ‰ ‡Ï7È¯‰ - …ƒ¿ƒ»«ƒ¿»¿∆∆¿«¬≈

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÂlÏ eÈ‰L ˙BÚ˜¯w‰ ÏkÓ ‰·B‚ ‰Ê∆∆ƒ»««¿»∆»«…∆««ƒ∆≈
ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈ¯eÎÓ ‰zÚ8‰zÓa ÌÈe˙ B‡9ÏÈ‡B‰ . «»¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿«»»ƒ

È¯‰ ,‰Ê ·BÁa „aÚzLpL ¯Á‡ Ô˙ B‡ ‰Âl‰ ¯ÎÓe»««…∆»«««∆ƒ¿«¿≈¿∆¬≈
zn‰ ÈÏÚa „iÓ B‡ ˙BÁB˜l‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ‰Ê.˙B ∆ƒƒ««»ƒ««¬≈««»

˙BÚ˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Û¯BË ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»
¯Á‡Ï BÏ ÔÈ‡a‰ ÌÈÒÎ Ï·‡ ;‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»¬»¿»ƒ«»ƒ¿««

·BÁ ÏÚ·Ï e„aÚzL ‡Ï - ‰ÂlL10ÔÙ¯BË BÈ‡Â11. ∆»»…ƒ¿«¿¿¿««¿≈¿»
ÔÈ„aÚLÓ eÈ‰È ‰˜iL ÌÈÒÎ ÏkL :ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»»∆»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿À¿»ƒ
È¯‰ - Ô˙ B‡ ¯ÎÓe ,‰ÂlL ¯Á‡ ‰˜Â ,Ô‰Ó Ú¯t‰Ï¿ƒ»«≈∆¿»»««∆»»»«»«¬≈

Ô‰Ó Û¯BË ·BÁ ÏÚa12. ««≈≈∆

קרקעות.2) ובין מטלטלין את 3)בין לשלם השעבוד

הנכסים  על גם אלא הלווה של גופו על רק לא מוטל החוב,
ערב 4)עצמם. מדין הוא הנכסים של ששעבודם מפני

הלווה 5)(כסףֿמשנה). את לתבוע שצריך ערב, אדם כדין
שלא 6)תחילה. כפיה בדרך ממנו לגבות רשאי אינו אבל

בשטר 7)בביתֿדין. במלוה בין המדובר הקודם, בדין
בלבד. בשטר במלוה ואילך ומכאן עלֿפה, במלוה ובין

משועבד 8) אינו אם ולדעת להזהר צריך - קרקע הקונה
אחראים 9)לאחרים. שקרקעותיו בשטר, כתב לא ואפילו

אחריות  שאמרו: יד. בבבאֿמציעא כרבנן החוב. לפרעון
הסופר  שם: ופירש"י טעותֿסופר, בשטר) כתובה (שאינה
לו  הספיק "לא וכתב: רבינו, [דייק לכותבה. ושכח טעה
ברשותו  שהם נכסים הלוה ביד יש שאם ללמדך, וכו'"
המשועבדים  מן גובים אין חורין) בני המשנה: (בלשון
(גיטין  היא מפורשת משנה לאחרים). ניתנו או (שנמכרו
נכסים  שיש במקום משועבדים מנכסים נפרעין אין מח:):

חורין]. (בבאֿבתרא 10)בני בגמרא שאמרו ממה זה למד
שאקנה  מה לו אמר (שמא ליה אמר דאקני "דילמא מד:)
כך  לו אמר לא שאם מכאן לך)", משועבד כן גם יהיה
מיגש  הר"י רבו כתב וכן עליהם. חל השעבוד אין - בפירוש
ובמגידֿמשנה  ה"ב, פכ"ג לקמן (ראה קנז: בבבאֿבתרא

גם 11)שם). גובה עצמו הלווה מן אבל הלקוחות, מיד
"טורפן  וכתב רבינו, דייק ההלוואה. אחר שקנה ",נכסים

"זה  למעלה: להגדרתו בהתאם מהן", "גובה כתב ולא
טורף". שם.12)הנקרא הגמרא מסקנת

.·Ï·‡ ;Ú˜¯˜a ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡≈»«¿»ƒ¬ƒ∆»¿«¿«¬»
˙eÈ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ - ÔÈÏËÏhn‰13ÔÈÏËÏhÓ elÙ‡ . «ƒ«¿¿ƒ≈¬≈∆«¬»¬ƒƒ«¿¿ƒ

·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - BzÚLÏ Ô¯ÎnL ‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»∆¿»»¿«¿≈««
·b ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ Ïk B·BÁ ÏÚ·Ï ‰˜‰ .Ô˙B‡ Û¯BË≈»ƒ¿»¿««»«ƒ«¿¿ƒ««

Ïk‰ ÔÓ Ú¯Ù B˙BÈ‰Ï BÏ LiL Ú˜¯˜14‰Ê È¯‰ - «¿«∆≈ƒ¿ƒ¿»ƒ«…¬≈∆
Û¯BË15‡e‰Â .ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡Ó16¯ËLa BÏ ·zÎiL ≈≈»«ƒ«¿¿ƒ¿∆ƒ¿…ƒ¿«

·b ÏÚ ÈÏ LiL ÔÈÏËÏhÓ EÏ È˙È˜‰L :B·BÁ∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¿¿ƒ∆≈ƒ««
‡zÎÓÒ‡k ‡lL ÈÏ LiL Ú˜¯w‰17ÈÒÙËk ‡lLÂ ««¿«∆≈ƒ∆…¿«¿«¿»¿∆…¿»¿≈

˙B¯ËM‰18„È˙Ú È‡L ÌÈÒÎ ÏkL :·˙k Ì‡ ÔÎÂ . «¿»¿≈ƒ»«∆»¿»ƒ∆¬ƒ»ƒ
ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa ˙BÚ˜¯˜ ÔÈa ,˙B˜Ï19Ô‰ È¯‰ , ƒ¿≈«¿»≈ƒ«¿¿ƒ¬≈≈

EÏ ÔÈÈe˜ ÔÈÏËÏhn‰Â ,Ô‰Ó Ú¯t‰Ï EÏ ÌÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿¿ƒ»«≈∆¿«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿
‡lLÂ ‡zÎÓÒ‡k ‡lL Ô‰Ó Ú¯t‰Ï ˙BÚ˜¯w‰ ·b ÏÚ««««¿»¿ƒ»«≈∆∆…¿«¿«¿»¿∆…
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ Û‡ Û¯BË ‰Ê È¯‰ - ˙B¯ËM‰ ÈÒÙËk¿»¿≈«¿»¬≈∆≈«ƒ«ƒ«¿¿ƒ

L È‡z ÏkL ;‰ÂlL ¯Á‡Ï ‰Âl‰ ‰wL- ÔBÓÓa ∆»»«…∆¿««∆»»∆»¿«∆¿»
.Ìi«̃»

של 13) מרשותו שיצאו משעה מהם גובים אין כך משום
משתעבדי. לא - לבעלֿחוב מטלטלי מד:): (שם לווה

המטלטלין.14) מן ובין הקרקע מן הלקוחות.15)בין מן
מן  משמעותו "טורף" שהמונח הקודמת, בהלכה נתבאר

שם).16)הלקוחות. חסדא, רב (מאמר בתנאי
איזו 17) לחזק כדי לחבירו נותן שאדם מופרזת הבטחה

יגיע  שלא ובטוח סמוך שלבו מתוך התחייבות, שהיא
(בבבאֿבתרא  ואמרו ההבטחה. לקיים המחייבו המקרה
הבטחה  לקיים מחויב ואינו קניא", לא "אסמכתא קסח.):
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קכו ולוה קכו מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"א שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

טפסים 18)כזו. להם להכין היו רגילים שטרות סופרי
והזמן, הסכום הלווה, המלוה, לשמות פנוי מקום ולהשאיר
קרקע, אגב מטלטלין הקנאת גם בטפסים לכתוב ונהגו
אע"פ  הזאת, הפיסקא את מוחקים ואינם שוכחים ולפעמים
פיסקא  להוסיף צריכים ולפיכך בפירוש, כן התנו שלא
"טופסי  מפרש שם בבאֿבתרא [הרשב"ם זו. אחרונה
אולם  שטרות", ממנו להעתיק עשוי שטר "היינו דשטרי"

כדברינו]. פירש כו בגיטין הקודמת 19)רבינו בהלכה
חל  - שיקנה הקרקעות גם לשעבד התנה שאם נתבאר,
אגב  מטלטלין על גם זה דין רבינו מרחיב וכאן השעבוד.
שאגבו  הקרקע מכר שאפילו מוסיף, ובמגידֿמשנה קרקע.
עליהם  חל - מטלטלין קנה ואחרֿכך מטלטליו את  שעבד
בידו. היה שהקרקע בשעה חל שהשעבוד משום השעבוד,

.‚‰OÚ20È˜È˙Bt‡ e‰„O21‰M‡Ï B‡ B·BÁ ÏÚ·Ï »»»≈«≈≈¿««¿ƒ»
‡e‰Â ,d˙a˙Îa22BÙËLe ,ea‚z Ô‡kÓ :Ô‰Ï ·zÎiL ƒ¿À»»¿∆ƒ¿…»∆ƒ»ƒ¿¿»

¯‰23.Ô˙B‡ Û¯BËÂ ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - »»¬≈∆∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈»
BnÚ ‰˙‰ Ì‡Â24- BfÓ ‡l‡ ÔBÚ¯t BÏ ‰È‰È ‡lL : ¿ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ¿∆≈»∆»ƒ

ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ‰·B‚ BÈ‡25epnÓ ‰ÂÏ Ì‡ ÔÎÂ . ≈∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ»»ƒ∆
L¯Ùe26‰·B‚ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡ BÏ ÔÈ‡L ≈≈∆≈«¬»»»¬≈∆≈∆

ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ27.ÌÏBÚÏ ƒ«¿À¿»ƒ¿»

מא.20) מילה 21)גיטין שזו מפרש נא: בבבאֿקמא רש"י
תהא  זו ("על קאי תהא אפה מלים: משלוש מורכבת
לרבינו  המשניות [בפירוש תגבה. זו בשדה כלומר, עומד").
שטעה  ונראה תקנה", "פה המלים מן מורכבת שהיא כתוב
לכאן?]. קנין ענין מה כי המתרגם, או המעתיק

משמעותו.22) - כאן האמור ראוי 23)"אפותיקי" ואינו
מחירו. וירד שבממון 25)שם.24)לזריעה, תנאי שכל

קיים. בשטר.26)- בפירוש שאמרנו 27)כתב מה
נסכי  "כל בשטר כתב כשלא היינו סופר", טעות "אחריות
קיים. תנאו - אחריות" "בלי בפירוש כשכתב אבל אחראין",

.„e‰„O ‰OÚ28È˜È˙Bt‡29‰M‡Ï B‡ B·BÁ ÏÚ·Ï »»»≈«≈≈¿««¿ƒ»
‰¯eÎÓ BÊ È¯‰ - d¯ÎÓe ,d˙a˙Îa30ÏÚa ‡B·iLÎe ; ƒ¿À»»¿»»¬≈¿»¿∆»««

Û¯ËÈ - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡ ,˙Ba‚Ï ·BÁƒ¿ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿…
d˙B‡31dzÚLÏ ¯ÎnLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .32; »«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿«¿»

ÌÏBÚ ¯kÓÓ d¯ÎÓ Ï·‡33‰¯eÎÓ dÈ‡ -34. ¬»¿»»ƒ¿«»≈»¿»

ה"א.28) פ"ז יבמות וירושלמי מא. גיטין בבלי
ההלכה 29) (ראה תגבו" "מכאן היינו סתם, אפותיקי

רובץ 30)הקודמת). האפותיקאי והשעבוד קיים, המכר
מסתם  זה שעבוד של כוחו יפה במה מבואר, לקמן עליה.

מכירת 31)שעבוד. אחר שמכר נכסים שישנם אףֿעלֿפי
גובה  המלוה - נכסיו כל ומכר אפותיקי עשה כשלא זו. שדה
הקודמים  הלקוחות שהרי באחרונה, שנמכרו הנכסים
מהם, לגבות חורין בני נכסים בשבילך השארנו לו: אומרים
מצא  כשלא הלקוחות מן אותה טורף אפותיקי שדה אבל
שם, גיטין (ר"ן ראשונה שנמכרה ואףֿעלֿפי חורין, בני

כאן). היא 32)ומגידֿמשנה שהשדה ללוקח הודיע
המלוה. אותה יגבה שדותיו כל וכשימכור אפותיקי,

לאפשרות 33) הלוקח לב תשומת העיר ולא סתם, מכר ככל
הכתובה. או החוב פרעון זמן כשיגיע ממנו שתילקח

שהשדה 34) הלוקח ידע שאלמלי לגמרי, בטל המכר
ומגידֿמשנה). שם, (ר"ן אותה קונה היה לא - אפותיקי
כאן: ברי"ף מובא ה"א, פ"ז יבמות בירושלמי זה דין [מקור
לבעלֿחוב  או בכתובתה לאשה אפותיקי שדהו "העושה
הוי  וכו' לעצמו יחוש והלוקח מכורה, - ומכרה בחובו
מכרן  לא אם אבל עומדין), (אנו קיימין אנן לשעה כשמכרו
זו  שברייתא רבינא ודעת מכורין". אינן הכול דברי - לשעה
ומה  למעלה. כאמור ופירושה סתם, באפותיקי עוסקת
צריך  שהלוקח הכוונה, לעצמו" יחוש "והלוקח שאמרו
אותה. יטרוף האפותיקי בעל שהמלוה לאפשרות לב לשים

מעי  הוא במגידֿמשנה אבל קצת, דחוק רבינו של שפירושו ר
כאן, ראב"ד (ראה זו שבסוגיא התמיהות כל את מיישב

שם)]. גיטין לרמב"ן הזכות' ו'ספר

.‰Bc·Ú ‰OÚ35·BÁ ÏÚa È¯‰ - B¯ÎÓe È˜È˙Bt‡ »»«¿«≈≈¿»¬≈««
ÏB˜ BÏ LiL ÈtÓ ,epnÓ ‰·Bb36B¯BL ‰OÚ .37 ∆ƒ∆ƒ¿≈∆≈»»

ÔÎÂ ,epnÓ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - B¯ÎÓe È˜È˙Bt‡«≈≈¿»≈««∆ƒ∆¿≈
.ÏB˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L¿»«ƒ«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»∆

מד:35) אפותיקי,36)בבאֿבתרא עבדו עושה כשאדם
גרם  - נזהר וכשלא להזהר, ללוקח והיה פרסום לזה יש
גובה  סתם, שבאפותיקי מבאר, במגידֿמשנה לעצמו. הפסד
(ראה  מפורש ובאפותיקי חורין. בני נכסים שאין במקרה רק
אפותיקי. שדה כדין כאלה נכסים יש אפילו גובה ה"ג)
מספר  עצמו שהעבד מפרש, יז כלל בתשובותיו [הרא"ש
קול, לדבר יש כך ומשום אפותיקי, עשהו שרבו אדם, לכל
בחושןֿ חדש' ה'בית למד ומדבריו להזהר. צריך והלוקח
אפותיקי  רבו עשהו כשלא א. דינים: שני קיז סי' משפט
עבד  מקום שבכל אףֿעלֿפי טורפו בעלֿחוב אין - ומכרו
כשעשהו  ב. זה; לשעבוד פרסום אין שהרי כקרקע, דינו
גביה  שלענין משום עלֿפה, במלוה אפילו טורף אפותיקי
כמגידֿ ולא פרסום. יש וכאן הפרסום, מכריע ממשועבדים
עשיית  ורק בשטר, במלוה שהדברים כאן שפסק משנה,

שטר]. צריכה אינה שם.37)האפותיקי

.Â„·Ú38Èt ÏÚ Û‡ ,B¯¯ÁLÂ È˜È˙Bt‡ Ba¯ e‰OÚL ∆∆∆»»««≈≈¿ƒ¿¿««ƒ
‰fÓ ‡l‡ ÔBÚ¯t EÏ ‰È‰È ‡Ï :BÏ ·˙kL39‡ˆÈ - ∆»«…ƒ¿∆¿≈»∆»ƒ∆»»

BLÈc˜‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙e¯ÁÏ40ıÓÁ‰L .41¯e¯ÁM‰Â «≈¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆»≈¿«ƒ¿
„eaÚL „iÓ ÔÈÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰Â42·BÁ ÏÚa È¯‰Â . ¿«∆¿≈«¿ƒƒƒ«ƒ¿«¬≈««

‰Âl‰ ÔÓ B·BÁ ‰·Bb43B·BÁa ¯ËL ÂÈÏÚ ·˙BÎÂ ,44, ∆ƒ«…∆¿≈»»¿»¿
Û¯BËÂ45¯ËM‰ ‰Ê ÔÓfÓ46?ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ ‰ÓÏÂ . ¿≈ƒ¿«∆«¿»¿»»«»¿«≈

b‰ ÏÎÂ ,B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï Ì¯BbL ÈtÓ˜Èf‰Ï Ì¯B ƒ¿≈∆≈¿«≈»¬≈¿»«≈¿«ƒ
BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,ÌlLÓ -47ÔÈÙBÎÂ .48Ba¯ ˙‡ ¿«≈¿∆≈«¿ƒ¿¿ƒ∆«

ÈM‰49B¯¯ÁLÏ50‡lL ;ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓ , «≈ƒ¿«¿¿ƒ¿≈ƒ»»∆…
ep‡ˆÓÈ51‰z‡ Èc·Ú :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ˜eL·52. ƒ¿»∆«¿…««¿ƒ«»

מ:ֿמא.38) גיטין וגמרא לגבוי.39)משנה ודומה
שעבוד 40) מידי מפקיעה דמים קדושת שגם - רבינו דעת

הבאה). הלכה לנכרי 41)(ראה חמצו ששעבד ישראל
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קכז

קכז

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"א שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ישראל. של כחמצו בהנאה נאסר - הפסח עליו ועבר בחובו,
ככלל 42) בגמרא פעמים כמה ונכפלה שם, רבא של מימרא

הכל. על העבד.43)מקובל של מחויב 44)שויו הלווה
נזק. תשלום של החדש החוב על שטר למלוה לתת

מהלקוחות.45) טורף הנכסים 46)המלוה טורף ואינו
הראשון  שהחוב משום החדש, השטר של זמנו לפני שנמכרו
קיז). סי' חו"מ ('טור' העבד שחרור עלֿידי נפרע כבר

הי"ג.47) ומזיק חובל מהלכות שם.48)בפ"ז
עלֿידי 50)המלוה.49) לחירות יצא שכבר אףֿעלֿפי

הראשון. רבו השני.51)שחרור מכוח 52)רבו
האפותיקי.

.ÊÂÈÒÎ LÈc˜n‰53ÔÓ Û¯ËÏ ÏBÎÈ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ««¿ƒ¿»»≈««»ƒ¿…ƒ
„eaÚM‰ ÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰L ,Lc˜‰‰54ÔÈ„BtLÎe . «∆¿≈∆«∆¿≈«¿ƒ««ƒ¿¿∆ƒ

ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ,Lc˜‰‰ „iÓ Ú˜¯w‰««¿«ƒ««∆¿≈¿ƒ«»»»∆ƒ≈
‰M‡Ïe B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï ÔziL ˙Ó ÏÚ BÊ ‰„Oa¿»∆«¿»∆ƒ≈¿««∆¿ƒ»

d˙a˙k55„Èa ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â ‰„tzLÎÏ ,CÎÈÙÏ . ¿À»»¿ƒ»ƒ¿∆ƒ»∆¿≈≈«Àƒ¿«
‰M‡‰ B‡ ,d˙B‡ Û¯ËÈÂ ·BÁ ÏÚa ‡B·È - Á˜Bl‰«≈«»««¿ƒ¿…»»ƒ»

ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,d˙a˙Îa56. ƒ¿À»»¿∆≈«¿«¬»ƒ

כג:53) ערכין עליהם 54)משנה, חלה שלא נכסים אפילו
על  חלה הגוף (קדושת דמים קדושת אלא הגוף קדושת
דברים  פירושה, דמים וקדושת המזבח. על הקרבים דברים
מפקיעים  קרבים) אינם עצמם והם הקדש, של ממונו שהם
דין  רבינו מבאר הי"דֿטז ערכין מהלכות [בפ"ז השעבוד.
שם]. לעם" "רמב"ם פירוש וראה באריכות, זה

רק 55) נפקע שהשעבוד רבינו מבאר (שם) ערכין בהלכות
וכשיצא  הנכס, על ועומד תלוי אבל בלבד הקדש לגבי
למקומו, השעבוד חוזר - פדיון עלֿידי הקדש מרשות
הנכס  את לפדות הבא ולפיכך יגבוהו, האשה או והמלוה
על  להוסיף רוצה שהוא מה אלא שויו כל לשלם יסכים לא
נותן  הוא הזה המועט הסכום ואת הכתובה, או החוב דמי

הכתובה. או החוב את ומשלם בו ופודה שם.56)להקדש
אינה  דמים שקדושת כותב, שם למשנה בפירושו [רש"י
שאינו  דבר מקדיש אדם שאין מפני שעבוד מידי מוציאה
אלא  הקדש, מידי טורפים והאשה המלוה הדין ומן שלו,
הקדש  יאמרו: שלא כדי מועט, בסכום שיפדו גזרו חכמים
הראב"ד  דעת גם וכן שם). אבהו (כרבי פדיון בלי יוצא
לשיטת  וסמוכין המפרשים. ורוב הי"ד) (שם בהשגותיו
אבוהו  רבי ה"י: פ"ח כתובות בירושלמי מוצאים אנו רבינו,
(בנכסים  גמורה מעילה מועלין - יוחנן רבי בשם
ורדב"ז  כסףֿמשנה ראה הלווה). שהקדישם המשועבדים

כאן]. ומשנהֿלמלך שם, ערכין בהל'

.Á·BÁ ÏÚa57Û¯ËÏ ‡aL58Á˜BlÏ ˙BÚÓ LÈ Ì‡ , ««∆»ƒ¿…ƒ≈»«≈«
Û¯BË ‡e‰M ‰Ó ÈÓ„ BÏ ÔzÏÂ B˜lÒÏ ÏBÎÈ -59, »¿«¿¿ƒ≈¿≈«∆≈

¯ÎBnÏ Ú·B˙Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ60B˙B‡ ‰OÚ Ì‡Â . ¿≈«≈«¿≈««≈¿ƒ»»
ÌÈÓ„a B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - È˜È˙Bt‡61. «≈≈≈»¿«¿¿»ƒ

צא:57) הלוקח.58)כתובות בא 59)מן שהוא הסכום

זו. משדה זו 60)לגבות שדה לו שמוכר הלווה כרבא,מן .
מפורש,61)שם. באפותיקי המדובר טו: בבאֿמציעא

באפותיקי  אבל מזה", אלא פרעון לך יהיה "לא לו: כשאמר
שם). (גמרא לסלקו יכול - סתם

.ËÔ·e‡¯62BÏ eÈ‰Â ,ÌÈ˙‡Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L ¿≈∆»»«»¿ƒ¿»«ƒ¿»
¯ÎÓe ¯ÊÁÂ ,‰Óa ÈÂÏÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ¯ÎÓe ,˙B„O ÈzL¿≈»»«««≈∆¿≈ƒ¿»∆¿»«»«
,‰Óa ˙Á‡ Û¯ËÂ ÔBÚÓL ‡·e ,‰Óa ‰iM‰ BÏ«¿ƒ»¿»∆»ƒ¿¿»«««¿»∆

BÏ ¯‡Lp‰ ‰na ‰iM‰ Û¯ËÏ ¯ÊÁÂ63BÏ ‡È·‰Â ,64 ¿»«ƒ¿…«¿ƒ»«»∆«ƒ¿»¿≈ƒ
zÙ¯hL ‰„O‰ ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯z Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»«ƒƒ¿∆ƒ¿«»∆∆»«¿»

EÏ LiL ÌÈ˙‡n‰ ÏÎa EÏ ‰ÓeL65Ì‡Â ;·ËeÓ È¯‰ , »¿¿»«»«ƒ∆≈¿¬≈»¿ƒ
˜lzÒ‰Â E·BÁ ÏL ÌÈ˙‡Ó CÏÈ‰ ,Â‡Ï66ÌÚ ÔÈc‰ - »≈»»«ƒ∆¿¿ƒ¿«≈«ƒƒ

ÈÂÏ67da „ÓÚÂ ÔBÚÓL ‰ˆ¯ .68dÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,69 ≈ƒ»»ƒ¿¿»«»««ƒ∆ƒ¿»
Ú·B˙Â ¯ÊBÁ ÈÂÏ ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Óa70‡l‡ Ô·e‡¯ ¿»«ƒ≈≈ƒ≈¿≈«¿≈∆»

‰Óa71. ¿»∆

שהיה.62) מעשה שם, החוב.63)כתובות מותר
המלוה.64) - לשמעון הביא השדות, קונה - לוי
מראובן.65) לך שכבר 66)המגיע השדה את לי והחזר

שהרי 67)טרפת. סתם, באפותיקי המדובר שם. כרבא,
בדמים. לסלקו יכול אינו את 68)במפורש בידו השאיר

החוב. לכל מלא כתשלום שטרף -69)השדה שמעון
השדה 70)המלוה. דמי המוכר, מראובן ותובע בא כשלוי

בעלֿחובו. כרב 71)שטרף לראובן. ששילם כמחירה
שם. עוירא,

.ÈÔ·e‡¯ ˙Ó72‡·e ,‰‡Ó ‰ÂL ˙Á‡ ‰„O ÁÈp‰Â , ≈¿≈¿ƒƒ«»∆««»»≈»»
ÔBÚÓL73ÔÓ ‰‡Ó ÌÈÓB˙È‰ BÏ e˙Â ,dÙ¯Ëe ƒ¿¿»»¿»¿«¿ƒ≈»ƒ

e‰e˜lÒÂ Ô‰È·‡ ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰74¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - «ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«¬ƒ∆¿ƒ¿¬≈∆≈
B·BÁ ¯‡La d˙B‡ Û¯BËÂ75- BÏ e˙pL ‰‡nL ; ¿≈»ƒ¿»∆≈»∆»¿

eOÚ ‰ÂˆÓ76˙B·BÁ Ú¯ÙÏ ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ ‰ÂˆnL , ƒ¿»»∆ƒ¿»««¿ƒƒ¿…«
Ì‰È·‡77BÏ e¯Ó‡ Ì‡Â .78‰„O‰ ÈÓ„ ‰‡Óa el‡ : ¬ƒ∆¿ƒ»¿≈¿≈»¿≈«»∆

d˙B‡ ÛB¯ËÏÂ ¯BÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - zÙ¯hL79ÌÚt ∆»«¿»≈»«¬¿ƒ¿»««
.B·BÁ ¯‡La ˙¯Á‡¬∆∆ƒ¿«

מאתים.73)שם.72) בראובן נושה ולקחו 74)שהיה
השדה. את לא 75)חזרה לטעון: יכולים היתומים ואין

(כאמור  אבא שהניח המטלטלין מן לך לשלם מחויבים היינו
שמחירה  השדה על רק שעבוד לך והיה ה"ז), פי"א למעלה

שעבודך. כל סילקנו ואםֿכן יכול 76)מאה, המלוה
לסילוק  ולא מצוה, לקיים כדי שלמתם המאה לטעון:

הקרקע. על לי שיש פסק,77)השעבוד ה"ח) (שם רבינו
מהמטלטלין  אביהם חובות לפרוע היתומים על שמצוה
ומשום  כאן, אין מצוה אפילו משלהם אבל ממנו, שירשו
אביהם". שהניח המטלטלין "מן כאן: וכתב דייק כך
וכו']. ליה יהבי יתמי אזול סתם: נאמר שם [בגמרא

שם.78) הגמרא מהמלוה 79)מסקנת קנו כאילו זה שהרי
לו. משועבדים היו שלא במטלטלין ושילמו השדה, את
שדה  אותה טורף אינו מאוחר, בעלֿחוב שגם מזה ויצא

והרשב"א). הרמב"ן בשם (מגידֿמשנה
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קכח ולוה קכח מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ב רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
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âאדר כ"ב רביעי âיום
øOò äòLz ÷øt1 ¤¤¦§¨¨¨

נפרעים 1) ושאין הבינונית, מן גובה חוב שבעל מבאר
ודין  זיבורית, הם אפילו חורין בני שיש במקום ממשועבדים
נכסיו  מוכר ודין גובים, הם ממה אשה וכתובת ניזקין
ושייר  עידית מכר ודין הבעלים, במקום שנכנסים לאחרים
עימך, לי אין ודברים דין שני ללוקח כותב ודין בינונית,
כתב  והמלווה ללוקח שמכר לוקח ודין בכתובתה, אשה ודין

בנכסיך. לי אין ודברים דין לראשון

.‡ÔÈ„¯BiLk2- Ô‰Ó ˙Ba‚Ï ‰Âl‰ ÈÒÎÏ ÔÈc ˙Èa ¿∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈«…∆ƒ¿≈∆
˙ÈBÈa‰ ÔÓ ‡l‡ ·BÁ ÏÚ·Ï ea‚È ‡Ï3 …«¿¿««∆»ƒ«≈ƒ

ÂÈ˙BÚ˜¯˜aL4‰¯Bz ÔÈ„Â .5ÔÓ ·BÁ ÏÚa ‰a‚iL , ∆¿«¿¿»¿ƒ»∆ƒ¿∆««ƒ
‰z‡ ¯L‡ LÈ‡‰Â „ÓÚz ıeÁa :¯Ó‡pL ;˙È¯eaf‰«ƒƒ∆∆¡«««¬…¿»ƒ¬∆«»
?‡ÈˆB‰Ï Ì„‡ ÏL Bk¯c ‰Ó - 'B‚Â ‡ÈˆBÈ B· ‰L∆ƒ¿««¿∆»»¿ƒ
È„k ,˙ÈBÈ·a ÌÈÓÎÁ ewz Ï·‡ .ÂÈÏÎaL ˙eÁt»∆¿≈»¬»ƒ¿¬»ƒ¿≈ƒ¿≈

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL6?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï·‡ ;BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ Ú¯tÏ ‡·a¿»ƒ»«ƒ«…∆«¿¬»«»ƒ»«ƒ
‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÏB„b ÔÈa ÌÈpË˜ ÔÈa ,ÔÈL¯Bi‰«¿ƒ≈¿«ƒ≈¿ƒ…ƒ»«∆»

˙È¯eaf‰ ÔÓ7. ƒ«ƒƒ

מח.2) גיטין קרקעות:3)משנה של סוגים שלושה נקבעו
מעדיף  אדם (גרועה). זיבורית בינונית, (משובחת), עידית
קרקע  של גדול יותר שטח על יפה קרקע של מצומצם שטח

בשלו 4)גרועה. שמין, כשהן שאלו: ז: קמא בבא בגמרא
סוגי  לפי גובים פירוש, שמין? הן עולם בשל או שמין הן
בעולם. המקובלים הסוגים לפי או הלווה של הקרקעות
מוגדרים  הלווה של ביותר הטובים כשהקרקעות למשל,
העולם  בפי מוגדרים שלו והבינונים כ"בינונים", כלל בדרך
או  שלו בינונית שדה המלווה? גובה מה "זיבורית", כסוג
שכתב  רבינו ומלשון שלו. עידית שהיא העולם של
בפירוש  פסק (וכן שמים הם שבשלו משמע "קרקעותיו"
קט:), (כתובות נחמן רב כדעת י) הלכה כ"ד פרק לקמן
ד). הלכה לקמן (ראה ממונות בדיני כמותו שהלכה

נ.5) גיטין עולא של במזומן 6)מימרא מעות לו שיש מי
כספו. בעד זיבורית לקבל מנת על להלוות משנה 7)יסרב

הזיבורית". מן אלא יתומים מנכסי נפרעין "אין מח: שם
צריך  ואין גדולים - שאמרו יתומים פירשו: נ. שם ובגמרא
מן  וכתב המשנה לשון שינה ורבינו קטנים. לומר
זה  דין אין - לך לומר "היתומים", מן במקום "היורשים"
דבר, של וטעמו שהוא. יורש לכל אלא בלבד לבנים מוגבל
ויצטרך  הלווה ימות שמא כך, כדי עד חושש אינו שהמלווה

היורשים. מן זיבורית לגבות

.·ÌÈÚ¯Ù ÔÈ‡8ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ9LiL ÌB˜Óa ≈ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿»∆≈
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ10˙È¯eaÊ ÔÈ¯BÁ Èa eÈ‰ elÙ‡Â , ¿»ƒ¿≈ƒ«¬ƒ»¿≈ƒƒƒ

˙ÈBÈa ÌÈ„aÚLÓ‰Â11˙ÈcÚ B‡12ÔÈa Ì¯ÎnL ÔÈa , ¿«¿À¿»ƒ≈ƒƒƒ≈∆¿»»≈
Ì˙pL13eÙczL .14ÔÓ Û¯BË ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÁ Èa ∆¿»»ƒ¿«¿¿≈ƒ¬≈∆≈ƒ

ÔÈ„aÚLÓ‰15.ÌÈ‡ el‡k e˙ÁLpL ÔÂÈkL ; «¿À¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿¬¿ƒ≈»

שם.8) ההלוואה.9)משנה אחר נמכרו אם אפילו
אחר.10) שעבוד כל עליהם ואין הלווה ברשות הנמצאים
כתקנת 11) נוטל אני בינונית לטעון: יכול המלווה אין

הפסד  שיש במקום תיקנו לא שחכמים משום חכמים,
גבייה 12)לאחרים. לדין נוגעות עידית" "או המלים

עידית  גובה אינו חוב בעל אבל בעידית, שדינו ממזיק,
לקמן  כמבואר זיבורית, ללווה כשיש חורין, מבני אפילו
בני  כשיש ממשועבדים נפרעים אין שדין ומכאן, ד. בהלכה

בניזקין. גם נאמר נ:13)חורין נשתטפו,14)שם כמו
ואינה  ונשחתה השדה את והציף גדותיו על עלה נהר פירוש,

לזריעה. [במגיד 15)ראויה שנפשטה, בעייה צה: כתובות
לקח  גזלן שאם בתשובותיו, הרשב"א דעת מביא משנה
של  שסופו ממשועבדים, גובים אין חורין בני נכסים בזרוע

לי  את גזלן לגבות החוב בעל ויוכל החוק שומרי בידי פול
חובו].

.‚¯ÎnL Ô·e‡¯16ÔBÚÓL ¯ÊÁÂ ,ÔBÚÓLÏ ÂÈ˙B„O Ïk ¿≈∆»«»¿»¿ƒ¿¿»«ƒ¿
Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·e ,ÈÂÏÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰„O ¯ÎÓe»«»∆««≈∆¿≈ƒ»««∆¿≈

‰·B‚ ‰fÓ ‰ˆ¯ ,‰·B‚ ‰fÓ ‰ˆ¯ - Û¯ËÏ17‰na . ƒ¿…»»ƒ∆∆»»ƒ∆∆«∆
˙ÈBÈa ÈÂÏ Á˜lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c18Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈ƒ≈ƒ¬»ƒ

‰Ê È¯‰L ;ÈÂlÓ Û¯BË BÈ‡ - ˙È¯eaÊ B‡ ˙ÈcÚ Á˜Ï»«ƒƒƒƒ≈≈ƒ≈ƒ∆¬≈∆
EÈc ÔÈ‡L ‰„O ÈzÁ˜ÏÂ ÈzÁ¯Ë ‰Ê ÈtÓ :BÏ ¯ÓB‡≈ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿»«¿ƒ»∆∆≈ƒ¿
Ïˆ‡ ÁÈp‰Â ,˙ÈBÈa ÈÂÏ Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .epnÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ∆¿≈ƒ»«≈ƒ≈ƒ¿ƒƒ«≈∆

Á˜lL ˙ÈBÈa‰ BÓk ˙ÈBÈa ÔBÚÓL19Û¯BË BÈ‡ - ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ∆»«≈≈
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰L ;ÈÂlÓƒ≈ƒ∆¬≈∆≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿

.epnÓƒ∆

דין 16) נאמר ח. קמא (בבבא צב. כתובות רבה של מימרא
רבא). בשם לבאר 17)זה רצוי ההבנה את להקל כדי

פיסקא  כל כך אחר ולפרש הדין פרטי כל את מתחילה
בשטר  מיהודה כסף לווה ראובן ובכן: עצמה. בפני ופיסקא
והיו  לשמעון שדותיו כל מכר כך ואחר נכסיו כל ונשתעבדו
את  ללוי ומכר שמעון הלך וזיבורית, בינונית עידית, ביניהן
לגבות  החוב) (בעל יהודה ביד הרשות - הבינונית כל
(ואם  שמעון ביד שנשארו הזיבורית את או לוי מיד הבינונית
אותם. גובה - בלבד עידית נכסים מאותם שמעון ביד נשארו
פי  על אף לגבות יכול הוא מלוי שם). כתובות רש"י
השדה  את לקח שהוא מפני שמעון, ביד נכסים שנשארו
דומה  זה ואין בבינונית. דינו חוב בעל שהרי לו, המשועבדת
מהלוקח  נפרעים שאין הקודמת, בהלכה שאמרנו למה
זיבורית  הם חורין כשבני אפילו חורין בני שיש במקום
בא  כשהמלווה נאמר שזה משום בינונית, הם והנמכרים
מן  לטרוף אין - זיבורית אפילו - עצמו הלווה מן לגבות
שמעון  גם כאן אבל הפסד, להם לגרום שלא כדי הלקוחות,
מכוחו  גרוע כוחו ואין כסף, לוה הוא ולא לוקח, רק הוא
השדה  את קנית אתה - ללוי המלווה אומר ולפיכך לוי, של
גובה  רצה ואם רוצה. אני ואותה לי, משועבדת שהייתה
אחרים  נכסים בידו נשארו לא אם מעידית, אפילו משמעון
כל  קנית אתה לו: לומר הוא שיכול מראובן, שקנה מאלה
על  לי שהיה השעבוד לכל ונכנסת ראובן של קרקעותיו
לידך  שבא משהו אצלך מוצא שאני זמן כל ולפיכך ראובן,

יום רביעי



לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ ל דעד   129 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קכט

קכט

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ב רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לי  שהניח מלוי לתבוע רצוני ואין גובה, אני - ראובן מיד
שהמדובר, מבאר, שם [רש"י ממנה. לגבות שדה אצלך
לוי  כשקנה או אחד בשטר השדות כל שמעון כשקנה
קנה  אם אבל באחרונה, שמעון שקנה השדה את משמעון
לוי  יכול האחרונה, לפני מראובן שמעון שקנה שדה לוי
אצל  מקום לך הניח זו שדה שמעון כשקנה למלווה: לומר
נשארה  שלא פי על אף ממנה, שעבודך ופקע לגבות ראובן
משועבדים  מנכסים גובים אין שהרי ראובן, ביד בינונית
והר"י  זיבורית. או עידית אפילו חורין בני שיש במקום
ואומר, זה על חולק ראובן המתחיל דיבור שם בתוספות
תקנת  על מוותר הריני לטעון: שמעון יכול זה שבמקרה

ח  בני כשיש ממשועבדים נפרעים שאין כדעת חכמים ורין,
חכמים  בתקנת אפשי אי שהאומר ז:) קמא (בבא רבא
פקע  לא כך ומשום לו, שומעים - לטובתו שתיקנוה
ביאר  לא ורבינו שם). (ראה לוי שקנה מהשדה השעבוד

בזה]. בסמוך 18)כלום השעבוד. עיקר רובץ שעליה
מראובן. שמעון שקנה הבינונית כל שלקח שהכוונה יבואר

ונראה 19) דכוותה". "בינונית שם: (רבא) רבה כלשון
שדה  שמעון בידי נשארה שאם ללמדנו, בא זה שסגנון
כזיבורית, להגדירה ושיש שבידו, מהזיבורית קצת מעולה
הבינונית  ללוי שמכר אחר אולם ללוי, שמכר לבינונית ביחס
שיטת  (לפי קרקעותיו של בינונית לסוג להכניסה אפשר
מפני  מלוי, גובה - א) הלכה למעלה ראה שמין", הן "בשלו
ולפיכך  שמעון. ביד כשהייתה השעבוד חל זו בינונית שעל
רבינו  דייק וכן (כמותה). "דכוותה" ואמר (רבא) רבה דייק

שלקח". הבינונית "כמו וכתב:

.„˙ÈcÚa Ô‰Ï ÔÈÓL - ÔÈ˜fp‰L ,e¯‡a ¯·k20ÏÚ·e , ¿»≈«¿∆«ƒ»ƒ»ƒ»∆¿ƒƒ««
˙ÈBÈ·a - ·BÁ21˙È¯eaÊa - ‰M‡ ˙a˙Îe ,22eÈ‰ . ¿≈ƒ¿À«ƒ»¿ƒƒ»

BÏ23˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e ,˙ÈcÚa ÔÈ˜f - ˙È¯eaÊÂ ˙ÈcÚƒƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒƒ««¿À«
ÔÈ˜f - ˙ÈBÈ·e ˙ÈcÚ BÏ eÈ‰ .˙È¯eaÊa ‰M‡ƒ»¿ƒƒ»ƒƒ≈ƒƒ»ƒ
BÏ eÈ‰ .˙ÈBÈ·a ‰M‡ ˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e ,˙ÈcÚa¿ƒƒ««¿À«ƒ»¿≈ƒ»

„·Ïa ˙ÈBÈ·e ˙È¯eaÊ24·BÁ ÏÚ·e ÔÈ˜f - ƒƒ≈ƒƒ¿«ƒ»ƒ««
˙ÈBÈ·a25.˙È¯eaÊa ‰M‡ ˙a˙Îe , ¿≈ƒ¿À«ƒ»¿ƒƒ

ז.20) הלכה ממון נזקי מהלכות א בפרק נתבאר
א.21) הלכה זה אישות 22)בפרק מהלכות ט"ז בפרק

ג. ח.23)הלכה קמא בבא למעלה 24)ברייתא שם.
למה  קשה לכאורה כן ואם שמין, שבשלו למדנו א בהלכה
כבינונית  שבקרקעותיו המעולה הקרקע את מגדירים אנו
האומר  לשיטת כך הקשו (ח.) שם בגמרא כעידית? ולא
עידית  גם לו כשהיו שהמדובר, ותירצו, שמין. הן בשלו
מכירת  לפני מוגדרת הייתה בידו שנשארה וזו ומכרה ממש
יש  וכן החוב. שעבוד עיקר עליה וחל כבינונית העידית
משפט  בחושן הטור פסק וכן כאן רבינו דברי את גם להבין

משנה). לחם (ראה קכ שתי 25)סימן מובאות שם בגמרא
בבינונית  חוב בעל אומרת, אחת זו, את זו הסותרות ברייתות
שנחלקו  שם הגמרא ומסקנת בזיבורית. אומרת והשנייה
רבינו  (והביאה דעולא" "תקנתא בשם הנודעת בתקנה
לא  ב וברייתא זו תקנה קיבלה א ברייתא א) בהלכה למעלה
ורבינו  מזיבורית. שגובה התורה דין ונשאר אותה קיבלה

להיפך: מפרשים העיטור ובעל [והראב"ד כעולא. פוסק
שיטתם  קיבלה. ב וברייתא התקנה את קיבלה לא א ברייתא

לק  י].תתבאר הלכה כ"ד בפרק מן

.‰Ô¯ÎÓ26˙Á‡ ˙·a Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ27Ôlk È¯‰ - ¿»»ƒ¿»¿≈»»¿«««¬≈À»
˙ÈcÚ‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË ÔÈ˜fp‰Â ,ÌÈÏÚa‰ ˙Áz eÒÎ28, ƒ¿¿«««¿»ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ

˙Ù¯BË ‰M‡ ˙a˙Îe ,˙ÈBÈa‰ ÔÓ Û¯BË ·BÁ ÏÚ·e««≈ƒ«≈ƒ¿À«ƒ»∆∆
ÔÓ ÔÈÙ¯BË Ôlk - ‰Ê ¯Á‡ ‰ÊÏ Ô¯ÎÓ .˙È¯eaf‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿»»»∆««∆À»¿ƒƒ

ÔB¯Á‡‰29‡Ï ;ÂÈÙlMÓ ÔÈÙ¯BË - ˜ÈtÒ‰ ‡Ï ; »«¬…ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆¿»»…
ÔB¯Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡ .ÂÈÙ ÈÙlMÓ ÔÈÙ¯BË - ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈»»¬ƒ»»»«¬

˙È¯eaf‰ Á˜lL ‡e‰30¯ÓB‡ Ì„Bw‰ Á˜Bl‰ È¯‰L . ∆»««ƒƒ∆¬≈«≈««≈≈
epnÓ ˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :Û¯BhÏ31. «≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ∆

שם.26) אחד,27)ברייתא ביום מכר הסוגים שלושת כל
זיבורית. ולזה בינונית ולזה עידית, בהגהות 28)לזה

על  מלוה הלא מהלוקח, טורף ניזק למה שואל ִמיימוניות
בדין  שעמד שמזיק ותירץ חורין? מבני אלא טורף אינו פה
שאמרו  כמו בשטר, כמלוה דינו לשלם דין בית ִוחייבוהו
בתורה  הכתובה "מלוה מקומות): (ובכמה יג: ִבקידושין
כתבו  תירוצה וגם זו [קושייא דמיא" בשטר ככתובה

כולן]. המתחיל: דיבור שם קמא בבא ואין 29)התוספות
השדות. בסוג כלל לטעון 30)מתחשבין יכול אינו

בהלכה  שאמרנו (כמו אותה אגבה - לי משועבדת הבינונית
עצמו, הלווה אצל מקום השאיר הבינונית שהלוקח משום ג)

הלוקח. מן לוקח בדין ג בהלכה כן שאין כמו 31)מה
ב. בהלכה שאמרנו

.Â˙Áz ÒÎ Á˜Bl‰ È¯‰ - BÊ ¯Á‡ BÊ „Á‡Ï Ô¯ÎÓ¿»»¿∆»««¬≈«≈«ƒ¿«««
˙ÈcÚ Á˜lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒƒ
ÔÈ·Bb Ôlk - ‰B¯Á‡a ˙È¯eaÊ Á˜Ï Ï·‡ ;‰B¯Á‡a»«¬»¬»»«ƒƒ»«¬»À»ƒ
ÔÓ ˙Ba‚Ï ‡B·iLk Û¯BhÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;˙È¯eaf‰ ÔÓƒ«ƒƒ∆¬≈≈«≈¿∆»ƒ¿ƒ
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ È¯‰ :‰lÁz Á˜lL ‰„O‰«»∆∆»«¿ƒ»¬≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿
Á˜Ï Ì‡ Ck Û¯Bh‰ BÏ ¯ÓB‡ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .epnÓƒ∆¿»»≈≈«≈»ƒ»«
˙ÈcÚ‰ ÔÓ ·BÁ ÏÚ·e ‰M‡‰ ‰a‚˙Â ,‰B¯Á‡a ˙ÈcÚƒƒ»«¬»¿ƒ¿∆»ƒ»««ƒ»ƒƒ

‰B¯Á‡a Á˜lL32Á˜BlÏ ‡È‰ ‰wz BfL ?33È¯‰Â , ∆»«»«¬»∆«»»ƒ«≈««¬≈
BÊ ‰w˙a ÈLÙ‡ È‡ :Ô‰Ï Á˜BÏ ¯ÓB‡34Ïk ‡l‡ , ≈≈«»∆ƒ∆¿ƒ¿«»»∆»»

.BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ‰a‚È ÌkÓ „Á‡∆»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»»

על 32) אף האחרונה אצל הטורף את דוחים אנו אם כלומר,
שהיא  מכירת פי אחר עליה נשאר שהשעבוד משום זיבורית,

בעל  יגבו לא באחרונה עידית בלקח למה והבינונית, העידית
עליה? רובץ השעבוד הרי ממנה? כתובתה והאשה חוב

תקנת 33) מקום, לך הנחתי לטעון: יכול שהלוקח זה, דין
שדות  כשנשארו ממנו יגבו שלא הלוקח, לטובת היא חכמים

המוכר. ג.34)ביד בהלכה למעלה שהבאנו רבא כדברי
ח: שם בגמרא אמרו זה נימוק

.ÊÔ¯ÎÓ35˙ÈcÚ BÏ ¯ÎÓe ,BÊ ¯Á‡ BÊ „Á‡Ï ¿»»¿∆»««»«ƒƒ
¯iLÂ ˙ÈBÈ·e ˙È¯eaÊ ¯ÎÓe Á˜Bl‰ ¯ÊÁÂ ,‰B¯Á‡a»«¬»¿»««≈«»«ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈

ÔÓ ÔÈ·Bb Ôlk - ÂÈÙÏ ˙ÈcÚBÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,˙ÈcÚ‰ ƒƒ¿»»À»ƒƒ»ƒƒ∆¬≈≈
Ì˙B‡ ‰Á„È ‰na36˙ÈBÈa ÁÈp‰Â ˙ÈcÚ ¯ÎÓ . «∆ƒ¿∆»»«ƒƒ¿ƒƒ«≈ƒ
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קל ולוה קל מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ב רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Á˜BÏ „ÈaL ˙ÈcÚ‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË ÔÈ˜fp‰ - ˙È¯eaÊÂ¿ƒƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ∆¿«≈«
ÈM‰37˙ÈBÈaÓ ÔÈ·Bb ‰M‡ ˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e , «≈ƒ««¿À«ƒ»ƒƒ≈ƒ

ÂÈÙÏ ¯iML ˙È¯eaÊÂ38. ¿ƒƒ∆ƒ≈¿»»

מקום 36)שם.35) הניח לא באחרונה זו שלקח מכיוון
רצה 37)לגבות. כזה שבמקרה ג, בהלכה למעלה נתבאר

עידית. עדיף שהניזק ומובן גובה, מזה רצה גובה מזה
כדינם.38) - מזיבורית ואשה מבינונית חוב בעל

.Á‰ÂlL ÈÓ39ÂÈÒÎ ‰Âl‰ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ,„Á‡Ó ƒ∆»»≈∆»¿««»»««…∆¿»»
ÌÈLÏ40ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÈL Á˜BÏÏ ·BÁ ÏÚa ·˙ÎÂ , ƒ¿«ƒ¿»«««¿≈«≈ƒƒ¿»ƒ

Á˜BlÓ Û¯ËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜Â ,CnÚ ÈÏ ÔÈ‡≈ƒƒ»¿»ƒ»≈»ƒ¿…ƒ≈«
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÔBL‡ƒ̄∆¬≈≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿
ÈL Á˜BÏ ‰wL ÌÈÒÎp‰ ÔÓ E·BÁ ÏÚa Ïˆ‡ epnÓƒ∆≈∆««¿ƒ«¿»ƒ∆»»≈«≈ƒ
EÓˆÚ z˜lÒ È¯‰L ,EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ ‰z‡Â ,È¯Á‡«¬«¿«»ƒ¿«¿»««¿¿∆¬≈ƒ«¿»«¿¿

Ô‰Ó41d˙a˙Îa ‰M‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .42‰·˙k Ì‡ , ≈∆¿«ƒ¿ƒ»ƒ¿À»»ƒ»¿»
Ì‡ Ï·‡ .Û¯ËÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ,d˙a˙k ‰„a‡ - ÈMÏ«≈ƒƒ¿»¿À»»¿≈»¿»ƒ¿…¬»ƒ

ÈM‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË - ÔBL‡¯Ï e·˙k43‰„O ‰Âl‰ ¯ÎÓ . »¿»ƒ¿ƒƒ«≈ƒ»««…∆»∆
ÈL Á˜BÏÏ ÔBL‡¯ Á˜BÏ d¯ÎÓe ,Á˜BÏÏ44·˙ÎÂ , ¿≈«¿»»≈«ƒ¿≈«≈ƒ¿»«

,CnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÔBL‡¯ Á˜BÏÏ ‰ÂÏn‰««¿∆¿≈«ƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ»
d˙B‡ ÈL Á˜BlÓ Û¯BË ·BÁ ÏÚa È¯‰ - B„iÓ e˜Â¿»ƒ»¬≈««≈ƒ≈«≈ƒ»

‰„O‰45·BÁ ÏÚaÓ d˙B‡ Û¯BË ÔBL‡¯ Á˜BÏÂ ,46, «»∆¿≈«ƒ≈»ƒ««
BÏ ·˙k È¯‰L47Á˜BlÓ d˙B‡ Û¯BË ÈL Á˜BÏÂ , ∆¬≈»«¿≈«≈ƒ≈»ƒ≈«

ÔBL‡¯48BÏ d¯ÎÓ ‡e‰ È¯‰L ,49¯ÊBÁ ·BÁ ÏÚ·e , ƒ∆¬≈¿»»««≈
ÈMÓ Û¯BËÂ50‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,51‰¯Lt eOÚiL „Ú , ¿≈ƒ≈ƒ¿¿ƒ¬ƒ»«∆«¬¿»»

.d˙a˙Îa ‰M‡‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»ƒ»ƒ¿À»»

צה.39) כתובות זה.40)ברייתא אחר בגמרא 41)בזה
לבין  כאן הנידון בין ההבדל את זו בסברה נימקו שם
הלכה  למעלה (ראה ממשועבדים שגובה חורין בני נשתדפו

לעניין 42)ב). חוב לבעל אשה כתובת השוו שם בגמרא
והמדובר  זו בהלכה אחרת גירסא מביא משנה [במגיד זה.
והשדות  מנה לווה כגון השדות שתי כנגד הוא כשהחוב בה
שתי  נמצאות תימן יד ובכתב חמישים. בחמישים נמכרו

נפרדות]. הלכות בשתי וקשה 43)הגירסאות פשוט. זה
טורפים  כן גם לראשון כתב כשלא הרי משמיענו, מה להבין

השני? "וכן 44)מן (שם:), הברייתא את רבינו מפרש כך
לקוחות". ושני חוב אלא 45)בעל הסתלק לא שהרי

בלבד. ראשון לוקח כלפי שלוקח 46)מזכותו אחר פירוש,
השדה. דמי את בחזרה ממנו הוציא שלא 47)שני התחייב

בעקיפין. אמנם - ממנו גבה והרי ממנו חובו יגבה
מעותיו.48) לו על 49)ומחזיר אף לו להחזירה ומחוייב

החוב. בעל באמצעות לידו עכשיו שבאה שהרי 50)פי
כלפיו. מזכותו הסתלק סוף.51)לא לבלי עד

íéøOò ÷øt1 ¤¤¤§¦
שטרות 1) ודין וגבה, שקדם מאוחר חוב בעל דין מבאר

כתוב  שבאחד חוב שטרי שני ודין אחד, ביום שזמנם
סתם. ניסן ובשני בניסן בחמישה

.‡B·BÁ Ì„wL Ïk - ‰a¯‰ ˙B·BÁ BÏ LiL ÈÓ2 ƒ∆≈«¿≈…∆»«

‰lÁz ‰·Bb3.˙BÁB˜l‰ ÔÓ ÔÈa BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ ÔÈa , ∆¿ƒ»≈ƒ«…∆«¿≈ƒ«»
B„iÓ ÌÈ‡ÈˆBÓ - ‰·‚Â ÔB¯Á‡‰ Ì„˜ Ì‡Â4ÏkL ; ¿ƒ»«»«¬¿»»ƒƒƒ»∆…

˙BÚ˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÎÊ - B·BÁ Ì„wL∆»«»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»
¯Á‡ ‰wL ˙BÚ˜¯w‰ Ï·‡ ;‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»¬»««¿»∆»»««

·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‰ ˙B·BÁ ÈÏÚaÓ ‰ÂlL5ÏÎÏ ∆»»ƒ«¬≈«¿≈««ƒ∆»«¿»
ÔÈ‡ - EÏ „aÚLÓ ˙B˜Ï „È˙Ú È‡M ‰Ó :Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿À¿»¿≈

ÔÈÂL Ôlk ‡l‡ ,‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‰a6‰·‚Â Ì„wL ÏÎÂ , »∆ƒ¿ƒ»∆»À»»ƒ¿…∆»«¿»»
ÔB¯Á‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÎÊ -7. »»««ƒ∆«¬

קבלת 2) זמן שקדם או תחילה, החוב שטר לידו שהגיע מי
שלו. קודם 3)הקנין השני של הפרעון שזמן ואףֿעלֿפי

וכדבריו  קטז, אלף בתשובה (הרשב"א הראשון של לזה
בא  ואם שם). יוסף' 'בית וראה קד סי' בחו"מ ה'טור' כתב
מגבים  - הראשון של הפרעון זמן שהגיע לפני לגבות השני
(רשב"א  ממנו יטרוף הראשון של הפרעון זמן וכשיגיע לו,
עלֿפה  מלוה לבין בשטר מלוה בין הבדל בזה ואין שם).

מודים 4)(מגידֿמשנה). הכל נחמן, רב אמר צד. בכתובות
ופסק  גבה. לא שגבה מה - וגבה שקדם מאוחר בבעלֿחוב
גאון. שרירא רב דעת גם שכן וכתב כמותו, שם הרי"ף

הבאה.5) בהלכה הערותינו (בבא6ֿ)ראה יחלוקו כלומר,
יחלוקו). והילכתא . . וקנה. וחזר ולוה לוה קנז: בתרא
אותה  שקנה בשעה הקרקע על חל שהשעבוד מפני והטעם,

שוה. זכותם המלווים כל ואז עצמו.7)הלווה, סברת
לא  שגבה "מה שם) כתובות (בגמרא, אמרו שלא ונימוקו:
- שוים כולם שאם ומשמע, מאוחר. בבעלֿחוב אלא גבה"

רשב"א). בשם (מגידֿמשנה גבה שגבה מה

.·,EÏ „aÚLÓ ˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ ‰ÂÏ»»¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿À¿»¿
¯Á‡Ó ‰ÂÏÂ ¯ÊÁÂ ,‰„O ‰˜ Ck ¯Á‡Â8‰„O‰ È¯‰ - ¿««»»»»∆¿»«¿»»≈«≈¬≈«»∆

ÔBL‡¯Ï „aÚLÓ9˙Ba‚Ï Ì„B˜ ‡e‰Â ,10elÙ‡ ÔÎÂ . ¿À¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿≈¬ƒ
ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡ .‰‡Ó eÈ‰11Ïk ‡l‡ , »≈»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ∆»…

.ÔB¯Á‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÎÊ - Ô‰Ó ‰·‚Â Ì„wL∆»«¿»»≈∆»»««ƒ∆«¬
‰Ê ÏL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÒÙ˙Â Ì„‡ ¯‡MÓ „Á‡ Ì„»̃«∆»ƒ¿»»»¿»«ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆∆
ÏkL ;‰ÎÊ ‡Ï - ˙B·BÁ ÈÏÚaÓ „Á‡Ï ˙BkÊÏ È„k¿≈ƒ¿¿∆»ƒ«¬≈…»»∆»
ÌÈ¯Á‡Ï ·BÁ ÂÈÏÚ LiL ÌB˜Óa ·BÁ ÏÚ·Ï ÒÙBz‰«≈¿««¿»∆≈»»«¬≈ƒ

‰˜ ‡Ï -12BÏ ‰˜ - ÌÈ¯Á‡Ï ·BÁ ÂÈÏÚ ÔÈ‡ Ï·‡ .13. …»»¬»≈»»«¬≈ƒ»»
BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ14- ÈBÏÙÏ ‰Ê ıÙÁa ‰ÎÊ :‰Âl‰ ¿≈ƒ»««…∆¿≈¿≈∆∆ƒ¿ƒ

˙Ba‚Ï ÔÈÏBÎÈ ˙B·BÁ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÔÈ‡Â ;BÏ ‰ÎÊ»»¿≈∆»ƒ«¬≈¿ƒƒ¿
.¯Á‡ Ô‰a ‰ÎÊ ¯·kL ,ÔÈÏËÏhn‰ el‡Ó≈≈«ƒ«¿¿ƒ∆¿»»»»∆«≈

"יחלוקו"8) שם) (בבאֿבתרא אמרו ולא השדה. קניית אחר
עליה  חל קנייתה שבשעת קנה, ואחרֿכך ולוה בלוה אלא
לשעבוד, שעבוד קדם ולא ההלוואות, כל שעבוד אחת בבת
השדה  נשתעבדה - לקניה קדמה אחת כשהלוואה אבל
שנית. שלווה לפני הלוה, שקנאה ברגע הלוואה לאותה

השני.9) השעבוד ב'בדק 10)לפני (וכן כאן בכסףֿמשנה
אם  שהואֿהדין כתב, ח) ס"ק קד, סי' בחו"מ שלו הבית'
תהיינה  ולהבא מכאן שאקנה (השדות "דאקני" לראשון כתב
"דאקני", לו כתב ולא משני, ולוה - לך) משועבדות
לשני. ולא לראשון משועבדת היא הרי - שדה קנה ואחרֿכך
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ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ב רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם  ובש"ך ארבעים. שער התרומות' 'ספר על בזה ומסתמך
וכן  ח, חלק ו בנתיב ירוחם רבינו מדברי הוכיח טו ס"ק
מן  לגבות באו שאם ד, חלק מג שער התרומות' מ'בעל
משועבדת  שאינה שאמרו ומה שוים. שניהם - עצמו הלווה
הלווה, מן הלוקח מיד מוציא השני שאין הכוונה - לשני
ביד  שהשדה זמן כל אבל "דאקני", לו כתב שלא משום
"אפילו  שאמרו: כמו לשני, גם משועבדת היא הלווה
שעל  מהגלימה אפילו גובה (בעלֿחוב כתפיה דעל מגלימא
שלו, היא בידו נמצאת שהיא זמן כל שהרי הלווה)" גבי
לא  ובין "דאקני", לו כתב אם בין ממנה גובה בעלֿחוב וכל
לא  מ, שער התרומות' שב'שער מוסיף, והש"ך לו. כתב
"גידולי  עם שבידי התרומות' (ב'שער זה בדין כלום מצא
שהביא  מה כן גם מצאתי לא תקסט, ויניציאה דפוס תרומה"

בשמו). שם.11)הכסףֿמשנה כתובות, רי"ף,
ומשם 12) פד: ובכתובות יא: בגיטין יוחנן רבי של מימרא

קנה. לא - שליח המלוה כשעשאו שאפילו ראיה,
שכתב  רש"י על תמהו התופס, ד"ה שם גיטין [ב'תוספות'
והוכיחו  קנה. - לתפוס שליח עשאו שאם י. בבבאֿמציעא
ירוחם  רבינו פסק וכן שם, בגיטין הר"ן דעת וכן קנה. שלא
שם  וסמ"ע קד, סי' חו"מ יוסף' 'בית ראה ז. חלק ח בנתיב

א]. בעל 13)ס"ק לאו ולטעון: להתנגד יכול אינו והלווה
בתשובה  והרי"ף שלי). דברים בעל (אינך את דידי דברים
רק  נאמר זה שדין מבאר, י.) בבאֿמציעא ברא"ש (מובא
המטלטלין, את יתפוס לא אם למלוה הפסד שנשקף במקום
אין  כי לגבות, המלוה יוכל לא וכשימות גוסס, שהלווה כגון
ה"ח  פי"א למעלה (ראה יתומים של ממטלטלין גובים
מבוסס  חשש כשאין אבל נכסיו, מפסיד כשהלווה או והי"א)
את. דידי דברים בעל לאו לטעון: הלווה יכול - להפסד

ה"ב).14) פט"ז למעלה (ראה יא: גיטין

.‚˙Á‡ ‰ÚL B‡ ,„Á‡ ÌBÈ Ôlk ÔÓfL ˙B¯ËL¿»∆¿«À»∆»»»««
ÔÈa ,‰·‚Â Ô‰Ó Ì„wL Ïk ,˙BÚL ÔÈ·˙BkL ÌB˜Óa¿»∆¿ƒ»…∆»«≈∆¿»»≈

‰ÎÊ - ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜¯˜15. «¿«≈ƒ«¿¿ƒ»»

וכו'15) אחת בשעה יוצאות כולן "היו צג: בכתובות שנינו
שבמקום  א, הלכה בסוף לשיטתו ורבינו בשוה", חולקות
ראב"ד). (ראה זכה - וגבה שקדם כל יחלוקו, שאמרו
שטרות  שני בדין ושמואל רב נחלקו צד, שם בגמרא
שודא  אמר ושמואל יחלוקו, אמר רב אחד. ביום היוצאים
רש"י), - דעתם חוות לפי הזכות יטילו (הדיינים דדייני
בידינו, כלל הלא כרב, פסק למה רבינו על קשה ולכאורה
העיר  כבר אולם רב? נגד כשמואל הלכה ממונות שבדיני

על הרי"ף חולק אינו ששמואל שמא), (אות בכתובות
אבל  בלבד, ומתנות במכירות נאמרו ודבריו המשנה,
ממה  לדבריו, הוכחה ומביא שיחלוקו. לרב מודה בהלוואות
ולא  מברייתא, שמואל על ב) עמוד (שם בגמרא שהקשו
דחזינן  "ואףֿעלֿגב וכותב: מוסיף והרי"ף ממשנתנו. הקשו
על  בה דאקשי ה"ד) פ"י (שם בירושלמי רואים ) (שאנו
חולקת) (משנתנו פליגא מתניתין (ואמר) וקאמר שמואל,
שלנו  הגמרא (על סמכינן" דילן אגמרא - וכו' אדשמואל

כדרכו  הרי"ף, דעת קיבל ורבינו סומכים), אנו (הבבלית)
מקום. בכל כמעט

.„˙Ba‚Ï „ÁÈa Ôlk e‡a16ÏkL ˙B·BÁ ÈÏÚa ÔÎÂ , »À»¿««ƒ¿¿≈«¬≈∆»
ÔÓ ˙Ba‚Ï e‡aL B¯·Á ÔÓÊÏ Ì„B˜ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿ƒ

‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈÏËÏhn‰17e‡aL B‡ , «ƒ«¿¿ƒ∆¬≈≈»∆ƒ¿ƒ»∆»
ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ‰ÂlL ¯Á‡Ï ‰Âl‰ ‰wL Ú˜¯wÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ«¿«∆»»«…∆¿««∆»»ƒ»«¬

Ô‰aL18˙‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰a‚iL È„k ÌÈÒÎpa ÔÈ‡Â , ∆»∆¿≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»≈∆∆
Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ - B·BÁ19?ÔÈ˜ÏBÁ „ˆÈk .20Ì‡ ¿«¿ƒ≈≈∆≈«¿ƒƒ

˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÌÈÓ ÏÚ ‡ˆÓp‰ ÔBÓn‰ ˜lÁ˙iLk¿∆ƒ¿«≈«»«ƒ¿»«ƒ¿»»«ƒ««»
ÌÈÓ ÈÙÏ ÌÈ˜ÏBÁ - ˙BÁt B‡ B·BÁ ¯eÚLk Ô‰aL21 ∆»∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿»»

‰ÂLa22B·BÁ ÏÚ ¯˙BÈ Ì‰aL ˙eÁtÏ ÚÈbÈ Ì‡Â ;23- ¿»∆¿ƒ«ƒ««»∆»∆≈«
˙eÁtÏ ÚÈbiL È„k Ì‰ÈÈa ÔBÓn‰ ÏkÓ ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒƒ»«»≈≈∆¿≈∆«ƒ««»

B·BÁ ¯eÚLk Ì‰aL24ÈÏÚaÓ ÌÈ¯‡Lp‰ ÔÈ¯ÊBÁÂ , ∆»∆¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¬≈
?„ˆÈk .˙‡f‰ C¯ck Ô‰ÈÈa ¯˙i‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ˙B·BÁ¿¿ƒ«»≈≈≈∆«∆∆«…≈«
,ÌÈ˙‡Ó ‰Ê ÏLÂ ,‰Ó ‰Ê ÏL ,˙B·BÁ ‰LÏL eÈ‰»¿»∆∆»∆¿∆∆»«ƒ
LÏL ‡ˆÓp‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ :˙B‡Ó LÏL ‰Ê ÏLÂ¿∆∆¿≈ƒ»»»«ƒ¿»¿
˙BÁt ÌL ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ ;‰‡Ó ‰‡Ó ÔÈÏËB - ˙B‡Ó≈¿ƒ≈»≈»¿≈ƒƒ¿»»»
ÏÚ ¯˙È ÌL ‡ˆÓ .‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒ¿»∆ƒ¿»»»≈«
˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ¿«≈
ÏÚ ÌÈM‰ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔBÓn‰ ¯‡Le ,‰‡n‰ ÏÚa«««≈»¿»«»¿ƒ«¿«ƒ«
B‡ ˙B‡Ó LÓÁ ÌL e‡ˆÓ ?„ˆÈk .C¯c‰ d˙B‡»«∆∆≈«ƒ¿¿»¬≈≈
,„Á‡‰ ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙BÁt»¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ¿«≈»∆»
˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙BÁt‰ B‡ ÌÈ˙‡n‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«»«ƒ«»¿»∆¿ƒ¿«≈

ÈM‰25˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó LL ÌL ‡ˆÓ . «≈ƒƒ¿»»≈≈¿ƒ¿≈
ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰n‰ ÏÚa ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa¿»∆¿ƒ¿«≈«««»∆¿¿ƒ¿¿ƒ
,ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ÌÈM‰ ÔÈa ÌÈ˙‡n‰«»«ƒ≈«¿«ƒ¿»∆¿ƒ¿«≈«««»«ƒ
‡ˆÓÂ ,˙B‡Ó LÏM‰ ÏÚ·Ï ÌÈ¯‡Lp‰ ‰‡n‰ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ«≈»«ƒ¿»ƒ¿«««¿≈¿ƒ¿»

„·Ïa ˙B‡Ó LÏL B„Èa26elÙ‡ ÔÈ˜ÏBÁ BÊ C¯c ÏÚÂ . ¿»¿≈ƒ¿«¿«∆∆¿ƒ¬ƒ
ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .˙Á‡k ˙Ba‚Ï e‡B·iLk ,‰‡Ó Ô‰≈≈»¿∆»ƒ¿¿««¿≈ƒ«¿ƒ

ÌBÓÓ ÈÙÏ ÔÈ˜ÏBÁL ,e¯B‰L27. ∆∆¿ƒ¿ƒ»»

א 16) הערות ה"א (ראה שוים שטרותיהם זמני שהיה כגון
שם.17)וֿב). דין 18)כמבואר שאין למעלה, נתבאר

אלה. בקרקעות שכל 19)קדימה הקודמת, בהלכה נתבאר
זכה, - הכל וגבה הקודם כל יחלוקו, שאמרו מקום
באו  אם זכה, הקודם כל שאמרו במקום להיפך: והואֿהדין

יחלוקו. לגבות, צג.20)ביחד שם ורבי נתן רבי מחלוקת
כרבי  ופסק השיטות, שתי בפירוש שם הרי"ף והאריך
כאן. רבינו שיטת היא וכך בשוה. חולקות שאמר:

החובות.21) בעלי מספר מקבל 22)לפי מהם אחד כל
לקטן. גדול חוב בין הבדל בלי הסכום, כשנחלק 23)אותו

הגובים. מספר הנכסים 24)לפי מן חלק בשוה חולקים
הפחות. החוב כשיעור מלוה לכל לתת כדי בו שיש

מאה.25) מפסיד והשלישי חובו, כל המלה 26)גבה
השלישי  שהרי שלמעלה, בדוגמא מקום לה אין "בלבד"
משלוש  גדול יותר לחוב מרמזת ואולי לו, המגיע כל גבה

הלווה 27)מאות. ונכסי לאלף, עולים החובות כל אם
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קלב ולוה קלב מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ב רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שוים  ואם חובו. מחצית אחד כל מקבל - מאות חמש שוים
מאה, כל בעד ארבעים חוב בעל כל מקבל - מאות ארבע
הלכה  ונפסקה לשיטתם. מסכים אינו ורבינו הלאה. וכן

ה. סעיף קד סי' חו"מ ערוך' ב'שולחן כמותו

.‰ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯28·BÁ ¯ËL Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ , ¿≈¿ƒ¿¿»∆»ƒ¿≈∆¿«
B¯ËL ÔBÚÓLÂ ,ÔÒÈa ‰MÓÁa B¯ËL Ô·e‡¯ ,ÈÂÏ ÏÚ«≈ƒ¿≈¿»«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿»
ÏL ·BÁ È„k dÈ‡L ‰„O ÈÂÏÏ LÈ È¯‰Â ,Ì˙Ò ÔÒÈa¿ƒ»¿»«¬≈≈¿≈ƒ»∆∆≈»¿≈∆

Ô·e‡¯ dÎB˙Ï ÔÈ„È¯BÓ - Ì‰ÈL29ÏL B¯ËL ‡nL , ¿≈∆ƒƒ¿»¿≈∆»¿»∆
Û¯ËÏ ÏBÎÈ ÔBÚÓL ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰È‰ ÔÒÈ ÛBÒa ÔBÚÓLƒ¿¿ƒ»»»¿≈≈ƒ¿»ƒ¿…

EÏÈ‡Â ¯i‡Ó30„Á‡a ‡nL :BÏ ¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L , ≈ƒ»»≈»∆¬≈«≈«≈∆»¿∆»
ÔÈ¯BÁ ˙a ‰„O È¯‰Â ,E¯ËL ÏL BpÓÊ ‡e‰ ÔÒÈa¿ƒ»¿«∆¿»¿«¬≈»∆«ƒ

Ô·e‡¯ „Èa31¯Á‡ ‡e‰L Ô·e‡¯ ‡B·ÈÂ ,d˙B‡ ‰a‚zL ¿«¿≈∆ƒ¿∆»¿»¿≈∆««
ÈpnÓ Û¯ËÏ BÏ LiL ‡e‰Â EÓÊ32e·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«¿¿∆≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿

‰‡L¯‰33‰ÊÏ ‰Ê34ÏkÓ CÏÈ‡Â ¯i‡Ó ÔÈÙ¯BË - «¿»»∆»∆¿ƒ≈ƒ»»≈»ƒ»
„ˆ35ÔÈc‰ ‡e‰Â .36ÈÂÏ Ô‰Ï ¯ÎnL ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯a «¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆»«»∆≈ƒ

‰MÓÁa ‰Ê ÏL B¯ËL ,˙B¯ËL ÈLa ˙Á‡ ‰„O»∆««ƒ¿≈¿»¿»∆∆«¬ƒ»
.Ì˙Ò ÔÒÈa ‰Ê ÏL B¯ËLe ÔÒÈa¿ƒ»¿»∆∆¿ƒ»¿»

צד:).28) (שם שהיה שם.29)מעשה יוסף, רב פסק כן
אחר 30) שנשארו ואילך, אייר מחודש לוי שמכר מהנכסים

חובו. ראובן היתה 31)שגבה מראובן, לוי שלוה בשעה
השדה  נשתעבדה ולא - שמעון שגבה זו - חורין בת שדה לו

זו. שעה אחר יש 32)שנמכרה לו פירוש, "ממני". צ"ל
זו. זכות אין ולך ממני, לטרוף כוח.33)הזכות ייפוי

לשני.34) אחד חמשה 35)מלוה שזמנו השטר של מכוחו
סתם. ניסן שזמנו זה של מכוחו או מפרש 36)בניסן רש"י

פירש, רבינו מכירה. בשטרי שם, שבגמרא המעשה את
מכר. דין לזה השווה ומסברא חוב. בשטרי כנראה,

íéøOòå ãçà ÷øt1 ¤¤¤¨§¤§¦
גובה 1) שבח ואיזה השבח, את גובה חוב שבעל מבאר

גובה. אינו שבח ואיזה

.‡·BÁ ÏÚa2Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb3Á˜Bl‰ ÁÈaL‰L4, ««∆∆«∆«∆ƒ¿ƒ««≈«
‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ eÁÈaL‰L ÔÈa5ÌÈÒÎ eÁ·ML ÔÈa ≈∆ƒ¿ƒ≈¬«»»≈∆»¿¿»ƒ

Ïk Û¯BË - Ô‰ÈÏ‡Ó eÁ·L Ì‡L ‡l‡ .Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆∆»∆ƒ»¿≈¬≈∆≈»
ÈˆÁ ‰·Bb - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ eÁÈaL‰ Ì‡Â ,Á·M‰«∆«¿ƒƒ¿ƒ≈¬«»»∆¬ƒ

Á·M‰6ÔBÚÓL ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk . «∆«≈«¿≈∆»»«ƒ¿
‡ÈˆB‰Â ,‰Óa ‰„O ÈÂÏÏ ÔBÚÓL ¯ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ»«ƒ¿¿≈ƒ»∆¿»∆¿ƒ
‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â dÁÈaL‰Â ,˙B‡ˆB‰ ÈÂÏ ‰ÈÏÚ»∆»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ»»
‰pnÓ Û¯BË - ÈÂlÓ Û¯ËÏ Ô·e‡¯ ‡B·iLk ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿∆»¿≈ƒ¿…ƒ≈ƒ≈ƒ∆»
‰ÁÈaL‰ Ì‡Â .Á·M‰ ÈˆÁ ÏL ÌÈMÓÁÂ ,‰‡Óa¿≈»«¬ƒƒ∆¬ƒ«∆«¿ƒƒ¿ƒ»
d· eÏÚ B‡ ÌÈÓ„a ‰¯˜e‰L ÔB‚k ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿∆¿»¿»ƒ»»
ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ e¯B‰ .dlk ˙‡ ‰·Bb - ˙BÏÈ‡7 ƒ»∆∆À»¬»ƒ¿ƒ
‰„OÏ „¯Bi‰Ó BÁk Ú¯ Á˜Bl‰ ‡‰È ‡Ï :e¯Ó‡Â¿»¿…¿≈«≈««…≈«≈ƒ¿≈

˙eL¯a ‡lL B¯·Á8BÏ ÔÈÓML ,9.‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ ¬≈∆…ƒ¿∆»ƒ¿»«««¿»
ÌÈMÓÁ ‡ÈˆB‰Â ‰‡Ó ÁÈaL‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ10ÏËB -11 ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¬ƒƒ≈

ÈˆÁ‰Â ,‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙i‰ Á·M‰ ÈˆÁÂ ‰‡ˆB‰‰ Ïk»«»»«¬ƒ«∆««»≈««»»¿«¬ƒ

‰ ÌÚ·BÁ ÏÚa Û¯BË Ô¯w12,Ì‰ ÌÚË ÏL ÌÈ¯·„e] . ƒ«∆∆≈««¿»ƒ∆««≈
Ôe„Ï Èe‡¯ CÎÂ13Ô¯w‰ ˙‡ ‰·B‚Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ [.14 ¿»»»¿≈«≈«¿∆∆«∆∆

Ô˙ B‡ ¯ÎnL ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ Û‡ ,ÔBÚÓL ÈÒÎpÓ15 ƒƒ¿≈ƒ¿«ƒ«¿À¿»ƒ∆»«»«
ÈÂÏÏ Ba ¯ÎnL ÔÓÊ ¯Á‡Ó16Û¯hL Á·M‰ Ï·‡ ; ≈««¿«∆»«¿≈ƒ¬»«∆«∆»«

ÈÂÏ ÔÈ‡ - BlÎa ÔÈa BÈˆÁa ÔÈa ,·BÁ ÏÚa epnÓƒ∆««≈¿∆¿≈¿À≈≈ƒ
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ‡l‡ e‰·B‚17˙wzL .ÔBÚÓL ÏL ≈∆»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆«»«

‡È‰ ÌÏBÚ18ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ‡ÏÂ ,Á·M‰ ‰a‚È ‡lL : »ƒ∆…ƒ¿∆«∆«¿…«≈∆»«
ÔÏÊb‰19˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔBÊÓ ‡ÏÂ ,20ÌÈÒÎpÓ , ««¿»¿…¿»ƒ»¿«»ƒ¿»ƒ

‰aˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ el‡L ;ÔÈ„aÚLÓ21ÈlwÓe . ¿À¿»ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿»ƒÀ≈
‰a˙k22‰nÏÂ .d˙a˙k Á·M‰ ÔÓ ‰M‡ Û¯Ëz ‡lL , ¿À»∆…ƒ¿…ƒ»ƒ«∆«¿À»»¿»»

˙ÓÁÓ ‡a‰ „·Ïa Á·M‰ ÈˆÁ ·BÁ ÏÚa Û¯ËÈƒ¿…««¬ƒ«∆«ƒ¿««»≈¬«
?dÓˆÚ ‰‡ˆB‰23‰ÂlL ¯Á‡Ï ‡a Á·M‰L ÈÙÏ »»«¿»¿ƒ∆«∆«»¿««∆»»

Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ ,ÈÂÏÏ ¯ÎnL ¯Á‡Ïe Ô·e‡¯Ó24ÈÂÏÂ25 ≈¿≈¿««∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿»¿≈¿≈ƒ
ÌÈÒÎk Á·M‰Â ,ÔBÚÓLÏ ˙B·BÁ ÈÏÚa ÈLk26e‡aL ƒ¿≈«¬≈¿ƒ¿¿«∆«ƒ¿»ƒ∆»

Ì‰ÈMÓ ‰ÂlL ¯Á‡ BÏ27BÓk „Á‡k ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰L , ««∆»»ƒ¿≈∆∆≈¿ƒ¿∆»¿
e¯‡aL28CÎÈÙÏ .29,‰Ó ÔBÚÓMÓ ‰ÂlL Ô·e‡¯ , ∆≈«¿¿ƒ»¿≈∆»»ƒƒ¿»∆

˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ30ÈÂlÓ ‰ÂÏÂ ¯ÊÁÂ , ¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿»«¿»»ƒ≈ƒ
Ck ¯Á‡ ‰˜Â ,˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿»»««»
dÁÈaL‰Â ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Óa ‰„e‰ÈÏ d¯ÎÓe ‰„O»∆¿»»ƒ»¿≈»«¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ»
Û¯BË - ˙B‡Ó LÏL ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â B˙‡ˆB‰a ‰„e‰È¿»¿»»«¬≈ƒ»»¿≈≈

Ô¯w‰ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL31‰ÂLa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ32‡ˆÓÂ , ƒ¿¿≈ƒ«∆∆¿¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»
;ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ‰Ê „È·e ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ‰Ê „Èa¿«∆¬ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«∆¬ƒ»¿ƒ¿ƒ

‰„e‰ÈÂ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ÔÈ¯ÊBÁÂ33‰‡Ó ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔzLÏL ¿¿ƒƒ¿¿≈ƒƒ»¿»¿»¿¿ƒ≈»
eL¯tL C¯c‰ ÏÚ Á·L ÏL ÌÈMÓÁÂ34‡ˆÓ . «¬ƒƒ∆∆«««∆∆∆≈«¿ƒ¿»

‰‡Ó Û¯BË ÈÂÏÂ ,BÊ ‰„OÓ BlL ‰Ó Û¯BË ÔBÚÓLƒ¿≈»∆∆ƒ»∆¿≈ƒ≈≈»
Á·M‰ ÔÓ ÏËB ‰„e‰ÈÂ ,‰ˆÁÓe ‰Ú·LÂ ÌÈLÏLe35 ¿ƒ¿ƒ¿»∆¡»ƒ»≈ƒ«∆«

Ô‰ elÙ‡ ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰ ‰ÊÎÂ .‰ˆÁÓe ÌÈMLÂ ÌÈL¿«ƒ¿ƒƒ∆¡»¿»∆≈¿ƒ¬ƒ≈
.‰‡Ó≈»

[במגידֿמשנה 2) מקומות. ובכמה טו. בבאֿמציעא ברייתא
את  גובה חוב "בעל שם, שמואל של מימרא המקור: ציין
א. טעמים, משני הברייתא על להסתמך העדפנו השבח".
כותב  קנז: בבבאֿבתרא הרשב"ם ב. עדיפה; ברייתא
כמותו. הלכה ואין השבח, כל גובה שמואל שלדעת

(ראה 3) שהשביחה אחר השדה ערך כנגד הוא כשהחוב
אפותיקי). שדה בדין ה"ו שהשביחה 4)לקמן כלומר,

הלוקח. ביד כדי 5)השדה כסף השקיע שהלוקח
רבינו,6)להשביחה. על חלקו (רבים קנז: בבאֿבתרא

יותר  גובה חוב בעל אין הוצאה בלי משבח שגם ודעתם
זרחיה  רבינו בשם קטו סימן חו"מ יוסף' ('בית  ממחצה
ראה  א. סעיף שם הרמ"א פסק וכן והרשב"א. הראב"ד הלוי,

ה). וס"ק א ס"ק שם ברי"ף שיט 7)ש"ך מובאה זו ה
נימוקו  מהלכה. אותה ודחה מציאות, אלו פרק בבאֿמציעא

לקמן. כגזלן.8)יתבאר השבח 9)שדינו הוא כמה
את  נוטל - ההוצאה על יותר השבח ואם הוציא, וכמה
השבח. רק נוטל - יתירה ההוצאה ואם ההוצאה,

חמשים.10) בשיעור מההוצאה גדול השבח ואםֿכן
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קלג

קלג

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ב רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

רק 12)הלוקח.11) ביניהם ומחלקים שמחשבים נמצא
ההוצאה. על העודף השבח ו 13)את הערה למעלה

דומה  זה שאין - ונימוקו זו. שיטה דוחה שהרי"ף כתבנו
מבעל  ליטול שדעתו ברשות, שלא חבירו שדה לתוך ליורד
שלפנינו  בנידון אבל השדה, את לו להחזיר כשיצטרך השדה
יגבה  שאם וחשב המוכר, של אחריותו על סומך הלוקח
נוטל  ולכן ממנו, הכל ויגבה יחזור - השדה את בעלֿחוב
הפסדו  כל יגבה והלוקח ההוצאה, את גם בעלֿחוב
הרמב"ם  שבספר כתב, ט ס"ק קטו סי' שם [בש"ך מהמוכר.
רב  שגם ומוסיף הרי"ף, כשיטת היא הגירסא מגדלֿעוז עם
כשיטה  פסק כח דף כז שער וממכר' 'מקח בספר גאון האי

למעשה]. להלכה כן והכריע בעד 14)זו. ששילם הכסף
טרף 15)השדה. המוכר של שבעלֿחובו לוקח כל כדין

שקנה. שנמכרו 16)השדה נכסים ישנם אם לשאול: ויש
הוא  הרי מלוי, בעלֿחוב טרף כיצד ללוי, המכירה זמן אחר
הרגיש  במגידֿמשנה לגבות? מקום לך הנחתי לטעון: יכול
אחר  הקרקעות אותם שמעון כשקנה שהמדובר ומבאר בזה,
רבינו  שיטת לפי השעבוד עליהם וחל מראובן, שלוה
ההלוואה  אחר הלווה שקנה שהנכסים ה"א) פי"ח (למעלה
בפירוש  התנו לא אם ההלוואה, לאותה משועבדים אינם
התנו  כשלא - כאן האמור הדין איפוא יתקיים "דאקני".
הקרקעות  כשקנה או ללוי, הקרקע במכירת והתנו בהלוואה,
ולא  ללוי השדה אותה שמכר ולפני ההלוואה, אחר

ללוי. ונשתעבדו לראובן מח:1)7נשתעבדו גיטין משנה,
מקובל 18) (מונח העולם" "תיקון מפני זאת תיקנו חכמים

עוול  למנוע שמגמתן תקנות בו להגדיר התלמוד חכמי בפי
המקובל, מהחוק כתוצאה הדינים מבעלי לאחד בולט

וכדומה). ומתן משא יחסי לשיבוש במשנה:19)שיגרום
משועבדים", מנכסים וכו' פירות לאכילת מוציאים "אין
ואכל  פירות, מליאה שדה שגזל כיון רבינו, שם ומפרש
בני  מנכסים הפירות דמי הנגזל גובה - שהוציאה פירות
שגזל  כגון מפרש, שם ורש"י כאן. כתב וכן בלבד, חורין
הנגזל  ובאה פירות, והוציאה זרעה והלוקח ומכרה, שדה
וחוזר  הוצאותיו, ללוקח שהחזיר אחר הפירות עם וטרפה
דמי  מותר וגם השדה, דמי את מהגזלן ותובע הלוקח
של  משועבדים מנכסים גם השדה דמי לו מגבים - הפירות

חורין. מבני רק הפירות דמי אבל אלמנה 20)הגזלן,
המזונות  דיני פרטי המוריש. מנכסי מזונות מקבלות ובנותיה

אישות. מהלכות טז בפרק במקומם נתבארו הסכום 21)-
אינה  שרמתן לתביעות נכסים שעבוד תיקנו ולא קצוב, אינו
עליו  כמה עד יודע אינו הלוקח שהרי וקצובה, ידועה
שם  נתן ועולא נ:. שם חנינא רבי אמרו זה נימוק להזהר.
בשטר  נכתבו לא פירוש, כתובין" שאין "מפני אחר: טעם
שהנימוק  אמרו נא.) (שם ובמסקנא אשה, בכתובת ולא מכר
נימוקו  רבינו וקיבל יוסי. ורבי תנאֿקמא בין במחלוקת שנוי
רבים  נגד אפילו מקום בכל כמותו שהלכה יוסי, רבי של

מו:). עירובין את 22)(ראה דברים בכמה הקילו חכמים
מהן  אחת וזו הכתובה, מתנאי הנובעות ההתחייבויות

נב.). השיטות 23)(בכורות לשתי יפה כוחה זו תמיהה
השבח. מן ההוצאה ניכוי בדין למעלה, שנאמרו

לשמעון.24) כסף השדה 25)שהלוה משמעון שקנה
כנכסים.26)באחריות. השבת 27)צ"ל: את לדון יש

משניהם. שלוה אחר לו שבא שמעון של חדש כנכס
ה"א.28) בפ"כ דינו 29)למעלה שהלוקח שאמרנו, מזה

של  נכס הוא כאילו נידון והשבח המוכר, של כבעלֿחוב
יוצא. - המכירה אחר לידו שהגיע הלווהֿהמוכר

הבאים 30) שהנכסים ה"א) פי"ח (למעלה לשיטתו רבינו
בפירוש. הותנה לא אם נשתעבדו, לא ההלוואה אחר ללווה

(31.150 היינו שהשביחה, לפני השדה של שוויה
ה"ד)32) (פ"כ למעלה שנתבארה רבינו לשיטת בהתאם

שם). (ראה חלוקה של 33)בדין בעלֿחוב שנעשה הלוקח
מראובן. שקנה השדה טרפו ולוי ששמעון אחר ראובן,
של  דעתם קיבל שלא ללמוד, יש כאן רבינו של מלשונו
ונותנים  השבח מן ההוצאה כל את שמנכים גדולים, חכמים
שיטה  לפי שהרי ביניהם, מחלקים השבח מותר ואת ללוקח,
הש"ך  כדעת וזה מאות, השלש כל את חולקים אין זו
שם, המגידֿמשנה ולגירסת יב). (הערה למעלה שהבאנו
הדחוק  פירושו לקבל אנו מוכרחים - דעתם קיבל שרבינו
ההוצאה  ניכוי אחר מאות, שלוש עכשיו שוה שהשדה כאן,

יהודה. מחלקים 34)שהשקיע שבתחילה היינו שם,
שגבה  שמעון ונסתלק 25 אחד כל ונוטל בשוה, 75 שלשתם
75 את ביניהם ומחלקים ויהודה לוי וחוזרים חובו, כל כבר

וחצי. 37 וזה וחצי, 37 זה ונוטל ממאה 35)הנותרים,
מן  הקרן כל גובה אלא כלום, נוטל אינו הקרן של וחמישים
היינו  האחרונות, חלוקות בשתי רק ומשתתף המוכר,
ביחד  - וחצי 37 נוטל ומהשניה ,25 נוטל ראשונה מחלוקה
ראשונה, מחלוקה 75 עוד כך על נוסף קיבל ולוי וחצי; 62

בסמוך. רבינו שמסכם כמו וחצי 137 של סכום לו ויצא

.·˙B¯t‰ Ïk36.epnÓ ÔÈÙ¯Ë ÔÈ‡ - Á˜Bl‰ ÏÎ‡L »«≈∆»««≈«≈»ƒ¿»ƒƒ∆
Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯t‰ Ï·‡37ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»«≈«¿À»ƒ««¿«««ƒ∆≈»

ÏÚa È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L ÌÈ·Úk ,Ú˜¯wÏ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ««¿««¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈««
.Á·M‰ ÔÓ ‰·BbL BÓk Ô‰Ó ‰·Bb ·BÁ∆≈∆¿∆∆ƒ«∆«

את 36) גובה בעלֿחוב שמואל, אמר יד: בבאֿמציעא
ומבאר  לא. פירי (כן), אין שבח מדבריו: ולמדו השבח.
או  הלוקח שאכל לפירות שהכוונה שם, בהלכותיו הרי"ף

גובה. - לקרקע המחוברים אבל נראה,37)שנתלשו,
פירי  "אבל שם: שכתב הרי"ף, של מלשונו זה למד שרבינו
(פירות  בעלֿחוב להו גבי בארעא, מיחברי האידנא דאיתנהו
אותם)", גובה בעלֿחוב – בקרקע מחוברים עכשיו שהם
[רבה  צריכים. אינם ובין לקרקע צריכים בין מחלק ואינו
טוען  בהלכות לקרקע. צריכים שאינם פירות בדין המבוכה
דינם  לקרקע צריכים אינם שאם רבינו, פסק ה"ד פ"ה ונטען
קנין  לענין הי"ז פ"א מכירה בהל' גם פסק וכן כמטלטלין,
הי"ז, פ"א מכירה ובהלכות כאן במגידֿמשנה אונאה. ולענין
את  ליישב נדחקו ה"ד שכירות מהל' פ"ב ובלחםֿמשנה
מב: לשבועות בפירושו עצמו רבינו אולם הללו. הסתירות
והקושיות. הסתירות כל את מסלק וביאורו שיטתו, מבאר
שקיבל  שומר בדין וחכמים מאיר רבי חולקים שם במשנה
רבי  התביעה. במקצת ומודה לשמירה, מחוברים פירות



 134  לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ ל דעד  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלד ולוה קלד מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ב רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

וחכמים  שבועה, ומחויב כמטלטלין דינם אומר: מאיר
ובגמרא  הקרקעות. על נשבעים ואין כקרקע שהם אומרים
וכתב  ליבצר. העומדים בענבים שמחלוקתם פירשו מג. שם
בענבים  היא מאיר ורבי חכמים "מחלוקת רבינו: שם
והלכה  המפרש) - לקרקע צריכים (שאינם להיבצר העומדים
מקח  ולענין שמירה בתורת לו כשימסרם אבל כחכמים,
ט) ס"ק צה סי' חו"מ הש"ך (גירסת ההונאה ודיני וממכר
שמירה, בתורת שלא התביעה עיקר כשהיה במקצת והודייה
ליבצר  העומד שכל במטלטלין, שהם אליו המכוון העיקר
שהמלה  שם הש"ך וביאר הלשון". זה ושמור דמי, כבצור
זה  (אבל אמורים דברים במה כמו: כאן מתפרשת "אבל"
אלא  כקרקע שהם אמרו שלא רבינו, ואומר רק), נאמר
אחרים  בענינים אבל שמירה, בתורת הפירות כשנמסרו
דינם  - במלוה במקצת הודאה גם וביניהם שם, שמנה
והש"ך  בזה). מודים חכמים שגם כוונתו (כנראה כבצורות
הלוי, יהוסף רבי רבו שיטת לפי הם שדבריו ומבאר, ממשיך
דין  ובין שמירה בין ההבדל את שמנמק שם ב'טור' הובאה
לאו  שומר גבי "כאן ואומר: בהן, וכיוצא ושבועה אונאה
לקרקע  מחוברין כשהן הן דלשמירה כיון דמיין, כבצורות
כדי  לא (שהרי ניהליה מסרינהו למיתלשינהו לאו דהא וכו'
ומחדש  שהם)". כמו לשמרם אלא לידו, מסרם לתלשם
את  לטרוף הבא שבעלֿחוב יח), ס"ק קטו בסי' (שם הש"ך
בא  אינו שהרי כשומר, לדונו יש - הפירות עם השדה
לומר  ויכול שהם, כמו ליטלם אלא הפירות את לתלוש
שיגיעו  אחר הפירות עם אעשה מה ענינך זה אין ללוקח:
פסק  זו לשיטה ובהתאם אותם. תולש אינני עכשיו לידי,
כקרקע. דינם - לקרקע צריכים אינם שאפילו כאן, רכינו
פירושו  על כמטלטלין. שדינם פסק באונאה, וכן ובמכירה

עוד, להוסיף עלינו הש"ך של הזה טוען הנפלא שבהל'
ולא  ולוה, במלוה במקצת להודאה רבינו התכוון שם ונטען
צריכים  אינם שאם ודעתו רבינו, על חולק והרמב"ן בשומר].
כבצורות  "לאו אמרו ולא כמטלטלין, הם הרי - לקרקע כלל
מפרש  וכן קצת. להשביחם תוסיף כשהקרקע אלא דמיין"
והרשב"א  הלוי זרחיה ורבינו רש"י. דעת גם הרמב"ן
אין  לקרקע הצריכים שאפילו וסוברים, לכת מרחיקים
דמיהם  ומשלם נוטלם אלא בחובו אותם גובה בעלֿחוב

(מגידֿמשנה). ללוקח

.‚‰zÓ38·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ‰Á·ML «»»∆»¿»≈¬«»»≈««
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˙BÁB˜l‰ ÔÓ40Á·M‰ ÈˆÁ ·BÁ ÏÚa Û¯ËÈ ‰nÏÂ . ƒ«»¿»»ƒ¿…««¬ƒ«∆«
Á˜Bl‰ ÔÓ41ÈtÓ ?ÌeÏk ‰zÓ Ïa˜nÓ Û¯ËÈ ‡ÏÂ42 ƒ«≈«¿…ƒ¿…ƒ¿«≈«»»¿ƒ¿≈

·iÁÓ È‡L :‰¯ÈÎÓ ¯ËLa Á˜BlÏ ·˙Bk ¯ÎBn‰L∆«≈≈«≈«ƒ¿«¿ƒ»∆¬ƒ¿À»
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‰Ê ¯·c Ïa˜Â Á˜Bl‰ ‰ˆ¯Â ;Ïk‰ ˙eÈ¯Á‡43È¯‰L , «¬»«…¿»»«≈«¿ƒ≈»»∆∆¬≈
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·˙k ‡Ï elÙ‡Â .¯ÎBn‰ ÏÚ ¯ÊÁÈ44‰fL Ú„B ¯·k - «¬…««≈«¬ƒ…»«¿»»∆∆

Á˜Bl‰ ÌÚ ¯ÎBn‰ ÔÈ„45ÌL ÔÈ‡L ,‰zn‰ Ï·‡ . ƒ«≈ƒ«≈«¬»««»»∆≈»
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.ÌeÏk¿

טו.38) שאין 39)ב"מ סתם רבא אמר שם, בגמרא
שם: הרי"ף וכתב ממתנה, השבח את גובה בעלֿחוב
דאתי  שבחא - ממתנה גבי דלא שבחא דהאי "ומסתברא
(מתקבל  טריף ממילא דאתי שבחא אבל הוא, הוצאה מחמת
מחמת  הבא שבח - ממתנה גובה שאינו שהשבח הדעת על
קיבל  ורבינו טורף)". - מאליו הבא שבח אבל הוא, הוצאה
לדבריו. מסכים כאן בהשגותיו והראב"ד סברתו.

אחר 40) השבח חצי שגובה א, בהלכה למעלה שנתבאר
ההוצאה. הוצאה.41)ניכוי מחמת נימוק 42)כששבחה

שם. בגמרא, נתבאר השבח.43)זה גם יקח שבעלֿחוב
בשטר.44) הזה התנאי שנתקבל 45)את שבממון דבר וכל

התנו  כשלא אפילו הצדדים, שני את מחייב - קבוע כמנהג
גובה  אינו למה רבינו, ביאר א בהלכה למעלה בפירוש. כן

השבח. כל את

.„ÌÈÓB˙È ÔÎÂ46·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÌÈÒÎp‰ eÁÈaL‰L ¿≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿»ƒ≈««
ÌÈÒÎ eÁ·L Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk Á·M‰ ÔÓ ‰·Bb∆ƒ«∆«¿¬»ƒ»¿¿»ƒ

.Blk Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb - Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆∆∆«∆«À

על 46) להם שאין מפני מתנה, למקבל יתומים מדמה רבינו
שכזה. תנאי קיבלו לא וגם שנטל, מה ולגבות לחזור מי
זה  למד שרבינו כתב, ה אות כאן מיימוניות ובהגהות
השבחנו, אנו אומרים: יתומים שם: שאלו קי. ב"מ מגמרא
יוצא  ראיה? להביא מי על השביח, אביכם אומר: ובעלֿחוב
וה'תוספות' יתומים. שהשביחו משבח גובים שאין מזה,
כתבו  והאמר, ד"ה נב. ובבכורות חוב, בעל ד"ה שם ב"מ
"כרעי  שהם מפני היתומים, מן השבח גובה שבעלֿחוב
אליהם, עוברים האב של וחובותיו אביהם) (ירך דאבוהון"
[במגידֿ מיימוניות. הגהות בשם שהבאנו הראיה את ודחו
ראה  מקומו. גילה ולא כרבינו, הרי"ף שדעת כתב, משנה

לא]. ס"ק קטו סי' חו"מ וש"ך כאן, לחםֿמשנה

.‰Èe‡¯M ‰Ó Á˜Bl‰ „iÓ B·BÁa Û¯hL ·BÁ ÏÚa««∆»«¿ƒ««≈««∆»
ÔÓ ¯‡Lp‰ ÔÈ‡B¯ - Á·M‰ ÈˆÁÂ Ô¯w‰ ÔÓ BÏƒ«∆∆«¬ƒ«∆«ƒ«ƒ¿»ƒ

‰ÏÚz Ba LÈ Ì‡ :Ú˜¯w‰47Á˜BlÏ48¯‡LpL ÔB‚k , ««¿«ƒ≈¿»»«≈«¿∆ƒ¿«
ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙Èa ‰„Oa BÏ49·˜ ÈˆÁ ˙Èa ‰p‚·e ,50 ¿»∆≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈¬ƒ«

Ì‰ÈL da eÙzzLÈ -51¯·„ BÏ ¯‡L ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«¿»¿≈∆¿ƒ…ƒ¿«»»
ÂÈÏÚ Blk ÌL ‰È‰È ˜ÏÁÈ el‡L52ÏÚa BÏ Ô˙B - ∆ƒ≈»≈ƒ¿∆≈À»»≈««
ÂÈÓc ˙‡ ·BÁ53. ∆»»

ראוי 48)תועלת.47) הלוקח, ביד שנשאר השדה חלק
פירות. להוציא קבים 49)לעיבוד תשעה בה לזרוע אפשר

והלוג  לוגים, ארבעה הוא [הקב וחצי. סאה שהם תבואה,
בינוניות]. ביצים מספיקה 50)שש כזו, קטנה קרקע חלקת

מהם 51)לגינה. האחד ואין השדה, את ויחלוקו כלומר,
ממנו. לקנות או חלקו את לו למכור השני את לכוף יכול

יחלק 52) שאילו כל הכלל, "זה יא: בבבאֿבתרא משנה
אחד, בדבר שותפים שנים אם פירוש, חולקין". - עליו ושמו
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קלה

קלה

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ג חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הדבר  כשם חלק כל יקרא חלקים, לשני הדבר את וכשיחלקו
ומלמדנו  ממש. חלוקה לדרוש שותף כל יכול אז - השלם
שדה. נקרא אינו - קבים תשעה מבית קטן שקרקע רבינו,
זה  ולמד גינה. נקראת אינה - קב חצי מבית פחותה וגינה

הנ"ל. ושם 53)ממשנה טו: ב"מ ברי"ף זה דין מקור
מבעלֿ דמיו (לוקח מבעלֿחוב לדמיה ליה שקיל נאמר:
קרקע, לוקח רצה קובע, הלוקח של שרצונו משמע חוב).
אולם  קטו. סי' חו"מ ב'טור' מבואר וכן כסף. לוקח רצה
דמיו", את בעלֿחוב לו "נותן וכתב: הלשון, שינה רבינו
וב'שולחן  מעות. לקבל הלוקח את שכופה לכאורה ומשמע
והרמ"א  כאן, כלשונו רבינו דברי מביא ס"ב שם ערוך'
מבאר, אלא חולק שאינו ונראה הלוקח". ירצה "אם מוסיף

כך. יתבארו רבינו דברי שגם הדעת על ומתקבל

.Â‰„O‰ ‰˙È‰54È˜È˙Bt‡55˙‡ ÏËB ·BÁ ÏÚa - »¿»«»∆«≈≈««≈∆
dlk56Á˜BlÏ ¯‡Lp‰ Á·M‰ ÈˆÁ ÔÈ‡B¯Â ,57Ì‡ : À»¿ƒ¬ƒ«∆««ƒ¿»«≈«ƒ

B - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ ÈˆÁ ‰È‰‰‡ˆB‰‰ ÏË58 »»¬ƒ«∆«»≈««»»≈«»»
·BÁ ÏÚaÓ59‡È‰ È„O :·BÁ ÏÚa BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L , ƒ««∆¬≈≈««»ƒƒ
‰ÁÈaL‰L60BÏ ¯‡Lp‰Â ,61Á·M‰ ÔÓ62ÔÓ ÏËB ∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ«∆«≈ƒ

- ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ˙BÁt Á·M‰ ÈˆÁ ‰È‰ Ì‡Â ;¯ÎBn‰«≈¿ƒ»»¬ƒ«∆«»ƒ«»»
Á·M‰ ÈˆÁ ÈÓ„ ‡l‡ Û¯Bh‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡63¯ÊBÁÂ , ≈ƒ«≈∆»¿≈¬ƒ«∆«¿≈

„·Ïa Û¯ËpL Á·M‰ ÈˆÁ ¯ÎBn‰ ÔÓ ‰·B‚Â64. ¿∆ƒ«≈¬ƒ«∆«∆ƒ¿«ƒ¿»

טו.54) לך 55)ב"מ יהא לא למלוה: לוה שאמר כגון
ה"ג). פי"ח למעלה (ראה זו משדה אלא עם 56)פרעון

לפני  כשהשדה והמדובר לו. כקנויה היא שהרי השבח,
מהחוב. יותר שוה אינה ללוקח,57)שהשביחה המגיע
ה"א. בתחילת למעלה שנתבאר ההוצאה.58)כפי כל על

שבע  חלק משמע ניכוי בלי הראשון השבח חצי נוטל לֿחוב
רגיל. שעבוד מכוח אפותיקי כוח יפה ובזה ההוצאה,

השבח.59) חצי את שדה 60)ולא לתוך כיורד ודינך
בלבד. ההוצאה לו שמחזיר - והשביחה חבירו

שנטל 62)ללוקח.61) ההוצאה ניכוי אחר השבח, מכל
נימוק.63)מבעלֿחוב. שלא 64)מאותו החצי כלומר,

רבות  [תמיהות השבח. כל קיבל ובכן בעלֿחוב. לו החזיר
הראב"ד  ובראשם זו, בהלכה ואחרונים ראשונים מצאו
נמנע  שהראב"ד ומעניין ליישבה. בידם עלה ולא בהשגותיו,
שטעותֿ משער אלא חריף, השגה בסגנון להשתמש כאן
מרן  השמיט - השערתו על שבהסתמך ונראה כאן. סופר

הזו]. ההלכה את ערוך' ב'שולחן

.Ê·BÁ ÏÚa65ÌÈÓB˙È ,ÔÈÓB˙È‰ ÔÓ Û¯ËÏ ‡aL ««∆»ƒ¿…ƒ«¿ƒ¿ƒ
eÁaL‰ e‡ :ÌÈ¯ÓB‡66‡nL :¯ÓB‡ ·BÁ ÏÚ·e , ¿ƒ»ƒ¿«¿««≈∆»

ÁÈaL‰ ÌÎÈ·‡67‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ -68. ¬ƒ∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ¿»ƒ¿»»
Á·M‰ ˙‡ Ô‰Ï ÔÈÓL - eÁÈaL‰ Ì‰L ‰È‡¯ e‡È·‰≈ƒ¿»»∆≈ƒ¿ƒ»ƒ»∆∆«∆«

Ô‰ÈLaL ˙BÁt‰ ÔÈÏËBÂ ,‰‡ˆB‰‰ ˙‡Â69‰ÏÚÓe , ¿∆«»»¿¿ƒ«»∆ƒ¿≈∆«¬∆
ÌÈÓ„a Ô˙B‡70?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .71‰OÚLa »¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

Ì‡ ,È˜È˙Bt‡ dOÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;È˜È˙Bt‡ BÊ ‰„O»∆«≈≈¬»ƒ…»»«≈≈ƒ
ÔÈ˜lÒÓ - ÌÈÓ„a ·BÁ ÏÚa ˜lÒÏ ÔÈÓB˙È‰ eˆ»̄«¿ƒ¿«≈««¿»ƒ¿«¿ƒ

Á·L ¯eÚL Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈÏËB - eˆ¯ Ì‡Â ,B˙B‡¿ƒ»¿ƒƒ««¿«ƒ∆«
Ô‰lL72. ∆»∆

קי:65) והשביחה.66)ב"מ הוצאות השקענו
גם 67) כתב וכן השביח", אביכם "אומר אמרו: שם בגמרא

בטוען  שאפילו רבינו אמר עצמו מסברת כנראה שם. הרי"ף
השביחו. שהם ראיה להביא היורשים מחויבים 'שמא' טענת

וטעמו 68) השבח. את המלוה גובה ראיה, הביאו לא ואם
המשועבדת  שדה יוחנן: רבי בשם שם אמרו דבר של
כבר  נכנסה כאילו זה לענין היא הרי לגוביינא, ועומדת
ברורה. הוכחה בלי מידו להוציאה ואין המלוה, לרשות
עשאה  כשלא אבל אפותיקי, בשדה נאמר שזה יבואר, לקמן
בעלֿחוב  על ולכן היתומים, בחזקת היא הרי - אפותיקי

ראיה. מובן 69)להביא השבח, על יתירה כשההוצאה
על  יתר וכשהשבח מהשבח, יותר נוטלים שאינם מאליו
ואני  שלי שדה השבחתם לטעון: בעלֿחוב יכול - ההוצאה
לשבח. שגרמה ההוצאה את ומחזיר השבח, את נוטל

השדה 70) חלק לדרוש יכולים ואינם דמים, ליתומים משלם
להם. המגיע הכסף הבאת 71)כשיעור לדין גם נמשך

דעת  וכן המגידֿמשנה). של מלשונו משמע (כן ראיה
את  מוציא אינו גרידא ששעבוד מפני והרשב"א, הרמב"ן

היתומים. מחזקת כמבואר 72)השדה השבח, כל כלומר,
מהשבח  כלום גובה אינו שבעלֿחוב בה"ד, למעלה
מבאר, [במגידֿמשנה בהוצאותיהם. יתומים שהשביחו
אלא  שבשניהם הפחות נוטלים אמרו לא רבינו שלדעת
מן  גדול כשאינו אבל ושבחה, השדה כנגד הוא כשהחוב
שדה  מן אפילו כלום, בשבח נוטל בעלֿחוב אין הקרן
במקרה  שגם גאון, האי ורב הרי"ף לשיטת בניגוד אפותיקי,
שלי  שדה טוען: שהוא מפני שבשניהם הפחות נוטלים  זה
בהשביחו  המלוה של כוחו יפה ולשיטתם, השבחתם.
יתומים: יטענו שאז ומובן, עצמו. הלוה מהשביח יתומים
אתם  יטעון: והוא החוב, מערך יותר לך ואין השביח, אבינו
על  שהשיג קטו סי' חו"מ יוסף' 'בית (ראה השבחתם

המגידֿמשנה)].

âאדר כ"ג חמישי âיום
íéøOòå íéðL ÷øt1 ¤¤§©¦§¤§¦

ודיני 1) טירפא ודיני אדרכתא ודיני החוב גביית סדר מבאר
שומא.

.‡B¯ËL ‰ÂÏn‰ ‡È·iLk :‡e‰ Ck ·BÁ‰ ˙i·b ¯„Ò≈∆¿ƒ««»¿∆»ƒ««¿∆¿»
Ìi˜˙ÈÂ ÔÈc ˙È·Ï2ÔÈ‡Â .ÌlL :‰ÂlÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ«…∆«≈¿≈

ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ3epÚa˙iL „Ú ‰lÁz4Ôic‰ ‰ÚË Ì‡Â . ¿ƒƒ¿»»¿ƒ»«∆ƒ¿»∆¿ƒ»»««»
ÔÈ˜lÒÓ - epÚa˙iL Ì„˜ ‰ÂÏ ÈÒÎÏ ‰ÂÏn‰ „È¯B‰Â¿ƒ««¿∆¿ƒ¿≈…∆…∆∆ƒ¿»∆¿«¿ƒ

B˙B‡5‰Âl‰ ¯Ó‡ .6È„k ÔÓÊ ÈÏ eÚ·˜ ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ : »««…∆¬≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«¿≈
ÔkLÓ‡ B‡ ¯Á‡Ó ‰ÂÏ‡L7˙BÚn‰ ‡È·‡Â ¯kÓ‡ B‡ ∆∆¿∆≈«≈¬«¿≈∆¿…¿»ƒ«»

B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ -¿ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
ÔBkLÓ ÔzÏ8eÈ‰ „iÓ - ÌÈÏËÏhÓ ÌL eÈ‰ el‡L ; ƒ≈«¿∆ƒ»»ƒ«¿¿ƒƒ»»

Ì‰Ó ÔÈ·Bb ÔÈc ˙Èa9ÏÚ ÌÈ¯Á‰Ï ‰ÂÏn‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ≈ƒƒ≈∆¿ƒ»»««¿∆¿«¬ƒ«
B˙B‡ ‚ÈÏÙÓe ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒ

יום חמישי
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קלו ולוה קלו מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ג חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈ¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯·„a10‰Âl‰ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â . ƒ¿»ƒ¬≈∆«¬ƒ¿≈¿«¿ƒ«…∆
M‰ eÓÏL .ÔziL „Ú ·¯Ú ‡È·‰Ï- ‡È·‰ ‡ÏÂ ÌÈLÏ ¿»ƒ»≈«∆ƒ≈»¿«¿ƒ¿…≈ƒ

‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈc ˙Èa11‰lÁza ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿ƒ«¿«¿»¿≈ƒ»««¿ƒ»
ÂÈÒÎ ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk - ÌlLÓ ÈÈ‡ :BÚ·zLk¿∆¿»≈ƒ¿«≈¿ƒ«¿«¿»«¿»»

„iÓ12‡l‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈¿ƒ¿«¿≈ƒ≈»∆»
‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ13‰„B‰L B‡14ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk - ƒ¿»«∆∆»¿ƒ«¿«¿»«

ÔÈ¯BÁ Èa ÈÒÎ15.BÏ LiL ƒ¿≈¿≈ƒ∆≈

ãקודש משיחות ãנקודות

"àeä Ck áBçä úiáb øãñ." ¥¤§¦©©¨

טעה  ואם שיתבענו, עד תחילה לנכסיו יורדין "אין
אותו" מסלקין הדיין...

ליעקב  דבריו "מגיד הפסוק על חז"ל דרשת ידועה
אומר  הוא עושה שהוא מה לישראל" ומשפטיו חוקיו
"מאי  בבאֿבתרא בגמרא ומפורש לעשות". לישראל
אפשר  אי כתוב מקרא אלמלא דל, חונן ה' מלוה דכתיב
ובשו"ע  מלוה". לאיש לוה "עבד כביכול, לאומרו
אנו  "בשגם באמונה עיקר שזה כתב הזקן אדמו"ר
הלוואה  אלא אינה שהצדקה מאמינים בני מאמינים
לו  ישלם וגמולו דל, חונן ה' מלוה כדכתיב לקב"ה

הזה. בעולם בכפליים

תחילה, שיתבענו שצריך הוא: כך החוב גביית וסדר
לתבוע  ישראל צריכים שבגלות, הכוונות כל שלאחרי
מתי  "עד הכתוב ובלשון בפשטות, הגלות ביטול את

משיחך". עקבות חרפו "אשר צר" יחרף אלקים

עניין  זהו שהרי ההכרח, גודל ולבאר להאריך צורך ואין
בעצמו  לקב"ה גם ונוגע מישראל ואחד אחד לכל הנוגע
תלויה  השכינה וגאולת בגלותא" "שכינתא שהרי
את  אלקיך ה' "ושב שנאמר ישראל, של בגאולתם

אלא שבותך  והשיב, לכתוב לו שהיה רש"י, ופירש "
גלותם  בצרת ישראל עם שרויה שהשכינה כיון

לעצמו". גאולה הכתיב וכשנגאלין

בני  שכל הוא הגאולה את עדיין שמעכב היחיד הדבר
את  להביא מהקב"ה ויתבעו וידרשו יבקשו ישראל

והשלימה. האמיתית הגאולה
יב  סימן משפטים ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

העדים.2) חתימת יאשר דין יורד 3)בית אינו דין בית
להגבות  כדי - למטלטלין ובין לקרקע בין - הלווה לנכסי

החוב. פירעון ויבקש 4)מהם הדין לבית יבוא שהמלוה
בבבא 5)הגבייה. הנכסים. מאותם המלוה את מרחיקים

ונימקו  חנין. רב וסילקו שהיה מעשה מסופר קעד. בתרא
תחילה  הערב מן גובים ואין כערב דינם הלווה שנכסי שם:

עצמו). הלווה את שתבע שבהלכה 6)(לפני הדינים מקור
משנה). (מגיד הרי"ף בתשובות שלי.7)זו קרקע

הגבייה 9)מטלטלין.8) שהרי זמן, נותנים קרקע לגביית
זמן  כן גם יימשך וזה ושומא הכרזה טעונה דין בית ידי על

מייד. לו שמים מטלטלין אבל סתם 10)מסויים, חרם
הגאונים  תקנת הוא זה חרם הלווה. שם את להזכיר מבלי

בגמרא. נזכר למלוה 11)ולא כוח ייפוי כותבים דין בית
מפרש  ג שער התרומות בעל הלווה. של שדותיו לתפוס
למלוה  רשות שנותנים "דורך", מלשון הוא ש"אדרכתא"
רשות  פירש: ורש"י הלווה. נכסי על ושליט דורך להיות
הדריכוהו  מג): כ. (שופטים המקרא מלשון ולהשיג לרדוף
ה  סעיף שם והרמ"א צח). סי', חושןֿמשפט יוסף (בית
הלווה. מנכסי חובו שיגבה המלוה את שמדריכים אומר,

ו. הלכה לקמן - האדרכתא קיב:12)נוסח קמא בבא
התביעה.14)בעדים.13) של בנכונותה הלווה
שמלוה 15) כבר נתבאר לאחרים. נשתעבדו ולא נמכרו שלא

משועבדים. מנכסים גובים אין פה על

.·ÔÚË16ÛiÊÓ ÌÎÈÙa Ìi˜˙pL ‰Ê ¯ËL :¯Ó‡Â »«¿»«¿»∆∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿À»
,ÈBÏt ÌB˜Óa „Ú‰Â ,epÏh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡ È‡ ,‡e‰¬ƒ»ƒ¿»»«¬«¿∆¿»≈¿»¿ƒ

ÈBÏÙe ÈBÏt Ì‰Â17LnÓ LiL ÔÈicÏ ‰‡¯ Ì‡ : ¿≈¿ƒ¿ƒƒƒ¿∆««»ƒ∆≈«»
ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ - ÂÈ¯·„a18‰‡¯ Ì‡Â ;ÂÈ„Ú ‡È·‰Ï ƒ¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ≈»¿ƒƒ¿∆

ÏL ˙BÚË·e ÌÈ¯·c ˙BÏÈÏÚa ‡l‡ ‡a BÈ‡L Ì‰Ï»∆∆≈»∆»«¬ƒ¿»ƒƒ¿»∆
‰È‡¯ BÏ LÈ Ì‡ Ck ¯Á‡Â ,ÌlL :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÈÙc…ƒ¿ƒ«≈¿««»ƒ≈¿»»

¯ÊÁÈ19Ìl‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰ Ì‡Â .20ÏBÎÈ BÈ‡ ‡nLÂ , «¬…¿ƒ»»««¿∆«»¿∆»≈»
LÈÏL È„È ÏÚ ÔÈÁÈpÓ - B„iÓ B‡ÈˆB‰Ï21. ¿ƒƒ»«ƒƒ«¿≈»ƒ

שם.16) רבא של הלווה 17)מימרא טען סתם: אמר רבא
שמות  להודיע שצריך התנה ולא מזוייף שהשטר עדים אביא
הראשונה  מהפיסקא זה למד שרבינו נראה ומקומם. העדים
עומד  ואפילו וכו' השטר את "מקיימין רבא: מאמר של
אין  מזוייף שהשטר טוען הנתבע אפילו פירוש, וצווח".
זמן  לי תנו טען שאם ואומר, ממשיך ורבא לו. שומעים
ברישא  גם והרי לו, נותנים - מזוייף שהשטר בעדים שאברר
פשוט, הדבר כן לא שאם הזיוף, שיוכיח כשאומר המדובר
פירש  ולפיכך קיום. עדי במקום שלו לצווחה ערך כל שאין
כשפירש  עדים") (אביא סהדי "מייתינא הטענה את רבינו

ומקומם. חושן 18)שמותם ובטור הדיינים. עיני ראות לפי
יום. שלושים זמן לו שנותנים כתב, צח סימן משפט

מעותיו.19) המלוה לו  תקיף.20)יחזיר אדם
וכל 21) ד). סעיף שם (רמ"א יום שלושים זמן לו ונותנים

להם  כשנראה אבל בדבריו, ממש שאין לדיינים כשנראה זה
שם  יוסף (בית יום תשעים זמן לו נותנים - ממש בהם שיש
(ויניציאה  התרומות [בבעל ג). שער התרומות בעל בשם
אלים  גבר שבמלוה כתוב, ד אות ז חלק ג שער תקסט)
של  מעשה כפי חודש עשר שנים עד אדרכתא כתיבת דוחים
ואפשר  כך כל ברור לא הסגנון אמנם שם. קמא בבבא רבינא
והלכה  ד הלכה לקמן (ראה ללווה הודעה לעניין שהכוונה

ה)].

.‚eÚ·˜22¯ËM‰ Ïh·Ïe ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÓÊ BÏ23, »¿¿«¿»ƒ¿»»¿«≈«¿»
ÈLÈÓÁÂ ÈL BÏ ÔÈÈzÓÓ - ‡a ‡ÏÂ ÔÓf‰ ÚÈb‰Â¿ƒƒ««¿«¿…»«¿ƒƒ≈ƒ«¬ƒƒ

ÈLÂ24‡ÁÈ˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ‡a ‡Ï .25ÔÈ˙nLÓe26 ¿≈ƒ…»¿ƒ»»¿ƒ»¿«¿ƒ
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קלז

קלז

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ג חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌBÈ ÌÈÚLz BÈeca ‡e‰Â BÏ ÔÈÈzÓÓe ,B˙B‡27: «¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ
- ÌÈÚˆÓ‡ ;˙BÂÏÏ Á¯BË ‡nL - ÌÈBL‡¯ ÌÈLÏL¿ƒƒƒ∆»≈«ƒ¿∆¿»ƒ

¯kÓÏ Á¯BË ‡e‰ ‡nL28Á˜Bl‰ ‡nL - ÌÈB¯Á‡ ; ∆»≈«ƒ¿…«¬ƒ∆»«≈«
‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈÚLz eÓÏL .˙BÚÓ ‡È·‰Ï Á¯BË epnÓƒ∆≈«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿…

Î¯„‡ BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈc ˙Èa - ‡aÔÈ¯ÈzÓe ,ÂÈÒÎ ÏÚ ‡z »≈ƒ¿ƒ«¿«¿»«¿»»«ƒƒ
.BÈec BÏƒ

שם.22) קמא ובעל 23)בבא בדבריו ממש כשיש המדובר
תקיף. אדם אינו שני 24)החוב ביום יושבים דין בתי

יבוא  שמא ישיבות שלוש ללווה ממתינים בשבוע. וחמישי
ונראה 25)וישלם. (נידוי). שמתא שטר מפרש: רש"י שם.

סנהדרין  מהלכות כ"ה פרק (ראה לכך התכוון רבינו שגם
ה). מבוארים 26)הלכה ודיניהם הך היינו ושמתא נידוי

ז. פרק תורה תלמוד שם.27)בהלכות כשלא 28)גמרא
לקרקעותיו. קונה מחפש הוא ללוות מצא

.„ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡29ÔÈÚÈ„BÓe ÔÈÁÏBML „Ú ‡zÎ¯„‡ ≈¿ƒ«¿«¿»«∆¿ƒƒƒ
ÌÈÓÈ ÈL CÏ‰Ó ÔÈc ˙È·Ï ·B¯˜ ‰È‰iL ‡e‰Â .BÏ30 ¿∆ƒ¿∆»¿≈ƒ«¬«¿≈»ƒ

‰Ê ÏÚ ¯˙È ;˙BÁt B‡31BÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -32. »»≈«∆≈¿ƒƒ¿ƒ
ÌBÈ ÌÈÚLz‰ Ïk ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»«ƒ¿ƒ

ËÓL33;¯ËM‰ Ïh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡ ‰zÚ :¯ÓB‡Â ƒ¿»¿≈«»»ƒ¿»»«¬«≈«¿»
‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk „iÓ - ÔÈc ˙È·Ï ‡a ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ï·‡¬»»«≈ƒ»¿≈ƒƒ»¿ƒ«¿«¿»

ÔÈÏËÏhn‰ ÏÚ ÔÈa ˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ ÔÈa ,ÂÈÒÎ ÏÚ34. «¿»»≈«««¿»≈««ƒ«¿¿ƒ
ÔB„wt‰ ÏÚ ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ35BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - ¿≈ƒ»»«¿»««ƒ»≈«¿ƒƒ

„iÓ ÂÈÒÎ ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk ‡l‡ ,ÌBÈ ÌÈÚLz36. ƒ¿ƒ∆»¿ƒ«¿«¿»«¿»»ƒ»

ללכת 30)שם.29) יספיק שהשליח כדי מפרש, בגמרא
ויוכל  אדרכתא לכתוב החליט דין שבית ללווה, ולהודיע
יש  אם טענותיו, ויסדר הדין בית של הקרובה לישיבה לבוא

ישלם. או לטעון מה רחוק 31)לו במקום נמצא כשהלווה
ימים. שני ממהלך כבר 32)יותר לו שהמתינו מכיוון

עשה  שרבינא אמרו, שם [בגמרא בא. ולא יום תשעים
זמן  והאריך מידו להוציא שקשה אלים, גבר במלוה מעשה
השמיט  שרבינו היא, ופליאה חודש. עשר שנים עד ההודעה

הודעה]. לעניין אלים גבר דין ודוחה 33)לגמרי משתמט
הדין. בית לצו בגלוי מתנגד ואינו ליום ראה 34)מיום

ה. אצלו.35)הלכה שהופקד דבר להחזיר נתבע
מעות 36) ללווה שאין ואפשר להוצאה ניתנה הלוואה

בהלוואה  כסף ולמצוא לטרוח זמן לו נותנים ולפיכך לשלם,
ואסור  לשמירה ניתן פיקדון, אבל נכסים. מכירת ידי על או
בא  כשהמפקיד מייד להחזירו ועליו בו, להשתמש לנפקד
דינ  פקדונך הנחתי היכן זוכר אינני טוען: הוא ואם ו ותובע.

ופיקדון  שאלה בהלכות כמבואר מייד, לשלם וחייב כפושע
ז. הלכה ד פרק

.‰ÔÈ·˙Bk ÌÈÚLz‰ ÛBÒa ‡a ‡Ï Ì‡L ,e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿∆ƒ…»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ÏÚ Ï·‡ ;˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ - ‡zÎ¯„‡37, «¿«¿»«««¿»¬»««ƒ«¿¿ƒ

‰zÚ :¯ÓB‡ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌBÈ ÌÈÚLz ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ««ƒ¿ƒ»¿«∆≈«»
¯ËM‰ Ïh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡38‰ÂÏn‰ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - »ƒ¿»»«¬«≈«¿»≈ƒƒ««¿∆

‰È‡¯ ‰Ê ‡È·ÈÂ ,Ì˙B‡ ÏÎ‡È ‡nL ,ÔÈÏËÏhnÏ«ƒ«¿¿ƒ∆»…«»¿»ƒ∆¿»»

‰È‰ elÙ‡Â .Ïhi ‰Ó ‡ˆÓÈ ‡ÏÂ ,¯ËM‰ Ïh·ÈÂƒ«≈«¿»¿…ƒ¿»«ƒ…«¬ƒ»»
Ú˜¯˜ ‰ÂÏnÏ39ÛÈÒÎ˙ ‡nL ,40Û„zLz B‡41. ««¿∆«¿«∆»«¿ƒƒ¿«≈

שם.37) קמא בית 38)בבא לפקודת לסרב מתחצף ואינו
ממנה.39)הדין. לגבות תוציא 40)ויוכל ולא תכחש

-41)פירות. המקרא (מלשון עז מדבר ברוח תתייבש
באומר  הקודמת בהלכה קדים). ושדופות - ו מא, בראשית
על  גם אדרכתא שכותבים אמרנו דין לבית בא איני
שאין  משום המלוה, יאכלם שמא חוששים ואין מטלטלין

מתחצפים. סרבנים לטובת תקנה עושים

.ÂÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎÏ Ì‡ ?‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk≈«¿ƒ»«¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ
ÌÈ¯ÓB‡ - e‰e„È¯B‰42ÈBÏÙÏ ·iÁ˙ ÈBÏt LÈ‡ : ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ

BÏ e·˙ÎÂ ,BÓˆÚÓ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ,CÎÂ Ck ÔÈca«ƒ»¿»¿…»«≈«¿¿»«¿
ÔÈÓL Ck ¯Á‡Â .BlL ˙ÈBÏt ‰„O ÏÚ BÊ ‡zÎ¯„‡«¿«¿»«»∆¿ƒ∆¿««»»ƒ

‰LÏL BÏ43B·BÁ „‚k ‰„O d˙B‡Ó44ÔÈÊÈ¯ÎÓe . ¿»≈»»∆¿∆∆«¿ƒƒ
‰ÈÏÚ45e‡¯iM ‰Ó ÈÙk46.ÔÈÙÈÒBn‰ e˜ÒÙiL „Ú , »∆»¿ƒ«∆ƒ¿«∆ƒ¿¿«ƒƒ

B˙B‡ eÓML ˜ÏÁÏ B·BÁa B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe47ÔÈÚ¯B˜Â . ƒƒ¿«≈∆∆»¿¿ƒ
·BÁ‰ ¯ËL48BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .¯ËL ÌL ‰È‰ Ì‡ , ¿««ƒ»»»¿»¿ƒ…»

LÈ‡ :Ck ‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙Bk - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿«¿»»ƒ
,B„Èa LiL ·BÁ ¯ËLa CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ·iÁ˙ ÈBÏt¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«∆≈¿»
,ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ BÏ e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,B·BÁ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ¿…»«¿…»»¿»ƒ¿≈ƒ

¯ËMÏ eÚ¯˜ ¯·Îe49ÈBÏÙÏ ep˙Â ,ÂÈÏÚ BÏ ‰È‰L ¿»»«¿«¿»∆»»»»¿»«ƒ¿ƒ
Ïk ÏÚ ‰ÈeË B„È ˙BÈ‰ÏÂ ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï ˙eL¿̄ƒ¿¿«¿…¿ƒ¿»¿»«»
ÔÓfÓ ¯ÎnL ˙BÚ˜¯˜ ÏÎÂ ,BÏ e‡ˆniL ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ∆ƒ»¿¿»«¿»∆»«ƒ¿«

ÈBÏt50.Ïk‰ ÔÓ B·BÁ ˙Ba‚Ï Ú¯t‰Ï BÏ LÈ ‰‡Ï‰Â ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ»«ƒ¿ƒ«…

בשטר.42) קרקע.43)כותבים במחירי בקיאים אדם בני
החוב.44) לסכום שווה שערכו הקרקע שטח קובעים
אולי 45) למכירה, עומדת זו ששדה ומפרסמים מכריזים

השומא. על ויוסיפו קונים יתבאר,46)יבואו ט בהלכה
רבינו  ומשמיענו יום, שלושים מכריזים משועבדים שבנכסים
קובעים  הדיינים אלא קצוב זמן אין חורין בני שבנכסים כאן
קונים  שיבואו הסיכויים פסקו מתי ומקרה מקרה בכל

המקח. על ויוסיפו קונים 47)חדשים באו לא אם כלומר,
למלוה  הדיינים נותנים - הבקיאים שלושת ששמו במחיר
קונים  נמצאו ואם החוב, כל נפרע ובזה ששמו החלק את
השדה  את להם מוכרים השומא מן למעלה או השומא כפי
השומא  על כשהוסיפו - והיתר חובו, את למלוה ומשלמים

משנה). (מגיד השדה לבעל כדי 48)- קסט. בתרא בבא
שנייה. פעם החוב ויתבע אחר דין לבית המלוה יפנה שלא

הכת 50)שם.49) בשטר.מזמן וב

.Ê‰ÂÏn‰ CÏB‰ ,BÊ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙BkL ¯Á‡Â¿««∆¿ƒ«¿«¿»≈««¿∆
BÏ ÔÈÓL - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ Ì‡ .OtÁÓe¿«≈ƒ»»¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ
- B¯ËL ÔÓÊ ¯Á‡Ó ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ .Ô‰Ó≈∆»»¿»ƒ¿À¿»ƒ≈««¿«¿»

Ô‰Ó Û¯BË51‡zÎ¯„‡‰ ¯ËL ÔÈÚ¯B˜Â .52BÏ ÔÈ·˙BÎÂ , ≈≈∆¿¿ƒ¿«»«¿«¿»¿¿ƒ
.‡t¯h‰ ¯ËL¿««ƒ¿»

מן 51) הלוקח מייד קרקע גביית מגדיר "טורף" המונח
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קלח ולוה קלח מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ג חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

משנה). מגיד (ראה הנימוק 52)הלווה מאותו שם.
השטר. בקריעת שאמרנו

.ÁÔÈca ‰ÎÊ ÈBÏt Ôa ÈBÏt LÈ‡ ?ÔÈ·˙Bk „ˆÈk≈«¿ƒƒ¿ƒ∆¿ƒ»»«ƒ
‰„OÓ ,CÎÂ Ck ‡e‰L ,BÏ ·iÁ ÈBÏtL ·BÁa Û¯ËÏƒ¿…«∆¿ƒ«»∆»¿»ƒ»∆
¯·Îe .ÈBÏt ÔÓfÓ CÎÂ CÎa ÈBÏt Á˜lL ˙ÈBÏt¿ƒ∆»«¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿»

‡zÎ¯„‡‰ eÚ¯˜53Û¯ËÏ e‰eÈL¯‰Â ,B„Èa ‰˙È‰L »«¿»«¿«¿»∆»¿»¿»¿ƒ¿ƒƒ¿…
.CÎÂ CÎa ‰fÓƒ∆¿»¿»

ולפיה 53) אחרת גירסא קסט.) בתרא (בבא שבידינו בספרים
לאדרכתא. קודמת טירפא

.Ë‰LÏL ÔÈ„È¯BÓ ,Û¯ËÏ ‡t¯h‰ ÔÈ·˙BkL ¯Á‡Â¿««∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿…ƒƒ¿»
‰pnÓ BÏ ÔÈÓLÂ ,‰„O d˙B‡Ï ÔÈ‡È˜a54¯eÚLk ¿ƒƒ¿»»∆¿»ƒƒ∆»¿ƒ

BÓk ,Á·M‰ ÈˆÁÂ Ô¯w‰ ÔÓ BÏ Èe‡¯M ‰Ó ÈÙk B·BÁ¿ƒ«∆»ƒ«∆∆«¬ƒ«∆«¿
e¯‡aL55ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓe .56C¯„k , ∆≈«¿«¿ƒƒ»∆»¿ƒ¿∆∆

.ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎnL∆«¿ƒƒ«ƒ¿≈¿ƒ

חורין.54) בני בדין ו בהלכה שנתבאר למעלה 55)כפי
א. הלכה כ"א "שום 56)פרק שנינו: כא: בערכין

להגבות  עומדים דין כשבית פירוש, יום", שלושים היתומים
יום  שלושים עליהם להכריז צריך יתומים נכסי חוב לבעל
למלאכתם  יוצאים אדם שבני בשעה ובערב, בבוקר רצופים
בנכסים  הדין שהוא רבינו וסובר חוזרים. שהם ובשעה
קצבה  אין בחיים והלווה חורין בני בנכסים אבל משועבדים,
עיניהם, ראות כפי זמן קובעים והדיינים ההכרזה, לזמן
סימן  משפט חושן יוסף [ובבית ו. הלכה למעלה כמבואר
חורין  בבני שגם ג שער התרומות בעל בשם כתב קג

יום]. שלושים מכריזים

.ÈÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ Ck ¯Á‡Â57, ¿««»«¿ƒƒ∆«…∆∆≈¿
.‰È„na enÚ ‰Âl‰ ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈB‡b‰ ˙w˙k¿«»««¿ƒƒ»»«…∆ƒ»«¿ƒ»

Û¯Bh‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓe58ıÙÁ ˙ËÈ˜a59Ú¯Ù ‡lL «¿ƒƒ∆«≈ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒ¿«
¯Á‡Ï B¯ÎÓ ‡ÏÂ ,BÏÁÓ ‡ÏÂ ,‰Ê ·BÁ60Ck ¯Á‡Â . ∆¿…¿»¿…¿»¿«≈¿««»

B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ61BlL ‡ÓeMa Á˜Bl‰ ÈÒÎÏ62, ƒƒ¿ƒ¿≈«≈««»∆
.‰„¯B‰ ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ»»

אין 57) - מטלטלין ובין קרקע בין - נכסים לו יש שאם
מלקוחות. פז.58)גובים כתובות מצוה,59)משנה של

ונוטלים. הנשבעים כל תקנת 60)כדין היא זו שבועה
הקדמונים. המשנה במחיר 61)חכמי קונים נמצאו לא אם

את  כופים אין כאלה ישנם ואם הבקיאים, משומת גבוה
מוכרים  אלא הגבוה המחיר לפי מהקרקע חלק לקבל המלוה
הקרקע. לבעל והיתר חובו, לו ומשלמים הקרקע את

בשבילו.62) הבקיאים ששמו מה כפי

.‡È˙Bk „ˆÈÎÂÔÈ·63‡ÓeMa ÈBÏÙÏ eÓML ¯Á‡ ? ¿≈«¿ƒ««∆«¿ƒ¿ƒ«»
B„Èa ‰˙È‰L64,Èe‡¯k ÌBÈ ÌÈLÏL eÊ¯Î‰Â , ∆»¿»¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ»»

e‰e„¯B‰ ,·BÁ ÏÚa ˙‡Â Û¯Bh‰ ‰Ê ˙‡ eÚaL‰Â¿ƒ¿«¿∆∆«≈¿∆«««¿
LnzLnL C¯„k da LnzLÓ ˙BÈ‰Ï ˙ÈBÏt ‰„OÏ¿»∆¿ƒƒ¿ƒ¿«≈»¿∆∆∆ƒ¿«≈

.BÈ˜a Ì„‡»»¿ƒ¿»

ההורדה.63) שומא 64)שטר לשטר שהכוונה נראה

שטר  שכותבים כלל כתב לא רבינו אולם הדיינים, לו שנתנו
שומא  שטר בכלל כותבים אם מסופק משנה והמגיד שומא,
בטור  ההורדה. בשטר השומא עניין כוללים או עצמו, בפני
הורדה  שטר של מפורט נוסח מביא קג סימן משפט חושן

כן. לפני שומא שטר כתבו שלא יוצא וממנו

.·ÈÈ˙ÓÈ‡Óe65?BÊ ‰„O ˙B¯t Û¯Bh‰ ÏÎB‡ ≈≈»«≈«≈≈»∆
‰Ê¯Î‰‰ ÈÓÈ e˜ÒtiMÓ66. ƒ∆ƒ»¿¿≈««¿»»

לה:65) מציעא הוא 66)בבא שרבא משום שם, כרבא
יוצא, ומדבריו משנה. (מגיד כאחרונים והלכה אחרון,
חולק  רבא שהרי הרב. נגד בתלמיד אפילו כבתראי שהלכה

רבו). רבה על בזה

.‚È‡zÎ¯„‡ Ïk67¯ËLÏ e‰eÚ¯˜ :da ·e˙k ÔÈ‡L »«¿«¿»∆≈»»¿«¿ƒ¿«
‡zÎ¯„‡ dÈ‡ - ‰‡ÂÏ‰‰68·e˙k ÔÈ‡L ‡t¯Ë ÏÎÂ . ««¿»»≈»«¿«¿»¿»ƒ¿»∆≈»

‡ÓeL ÏÎÂ .‡t¯Ë dÈ‡ - ‡zÎ¯„‡Ï ‰eÚ¯˜ :da69 »¿«¿»»«¿«¿»≈»ƒ¿»¿»»
.‡ÓeL dÈ‡ - ‡t¯hÏ ‰eÚ¯˜ :da ·e˙k ‡Ïc¿»»»¿«¿»«ƒ¿»≈»»

קסט.67) בתרא יוכל 68)בבא השטר את קרעו לא שאם
שנייה. פעם ולגבות אחר דין לבית ללכת ראה 69)המלוה

כותבים  שאין האומרים שלדעת מובן, י"א. הלכה למעלה
בשטר  השומא את כוללים אלא עצמו בפני שומא שטר

הורדה. לשטר כאן הכוונה - ההורדה

.„È‰LÏL70‰Óa ¯ÓB‡ „Á‡ ,ÌeLÏ e„¯iL71 ¿»∆»¿»∆»≈¿»∆
ÌÈ˙‡Óa ¯ÓB‡ „Á‡ B‡ ,ÌÈ˙‡Óa ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ¿»«ƒ∆»≈¿»«ƒ

BËeÚÓa „ÈÁÈ ÏËa - ‰Óa ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe72„Á‡ . ¿«ƒ¿ƒ¿»∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
¯ÓB‡ „Á‡Â ,ÌÈBÓLa ¯ÓB‡ „Á‡Â ,‰Óa ¯ÓB‡≈¿»∆¿∆»≈ƒ¿ƒ¿∆»≈

‰‡Óa ÔBc - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Óa73,‰‡Óa ¯ÓB‡ „Á‡ . ¿≈»¿∆¿ƒƒ¿≈»∆»≈¿≈»
- ÌÈLÏLe ‰‡Ó ¯ÓB‡ „Á‡Â ,ÌÈÚLz ¯ÓB‡ „Á‡Â¿∆»≈ƒ¿ƒ¿∆»≈≈»¿ƒ

‰¯OÚÂ ‰‡Óa ÔBc74.Ô‰ÈÈa ÔÈÓL BÊ C¯c ÏÚÂ . ƒ¿≈»«¬»»¿«∆∆»ƒ≈≈∆

קז.70) בתרא דינרים.71)בבא מאה שווה השדה
השניים.72) שומת 73120)מקבלים לֿ 80 שבין ההפרש

מה120ֿ 20 וגורעים השמונים על 20 מוסיפים ובכן 40 הוא
שם. קמא כתנא פסק מאה. של ממוצע לך כפי 74)ויוצא

הקודמת. בבבא החשבון

.ÂËeÚËÂ ,Á˜BÏ ÈÒÎa Û¯BËÏ eÓML ÔÈc ˙ÈaÏÎa ≈ƒ∆»¿≈¿ƒ¿≈≈«¿»¿»
ÏËa Ô¯ÎÓ - ‡e‰L75Û¯BhÏ ÁÈÏLk Ô‰ È¯‰L ; ∆ƒ¿»»≈∆¬≈≈¿»ƒ««≈

˙eÚÏ ‡Ï Ï·‡ Ôw˙Ï ˙eL¯ Ô‰Ï LÈÂ ,Á˜BlÏÂ76, ¿«≈«¿≈»∆¿¿«≈¬»…¿«≈
ÁÈÏLk77.e¯B‰ ‰Êk ÌÈ¯Bn‰ ÏÎÂ . ¿»ƒ«¿»«ƒ»∆

דומה 75) זה ואין כאן. משנה במגיד הובאה הרי"ף תשובת
י"א) הלכה י"ב פרק (למעלה שאמרנו היתומים לשום
חייבים  שיתומים משום קיים, מכרם משתות שבפחות
בשומא  רוצים אינכם אם להם, ואומרים אביהם חוב לשלם
הדיינים  ולפיכך במזומנים ולפרוע להשתדל עליכם היה
וכן  היתומים. של שלוחים ואינם עצמם דעת על עושים
אין  הלוקח על אבל עצמו, מהלווה כשגובים גם הדין
הדיינים  את רואים ולכן החוב לפריעת טירחא להטיל
כממונים. מרותם כמטילים ולא בלבד כשלוחים
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קלט

קלט

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ג חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כוח 77)לקלקל.76) בתוקף פועל שאינו שליח כדין
טעה  שאם ט הלכה י"ג פרק מכירה בהלכות שנתבאר דיינות
וגם  משנה. וכסף משנה מגיד פי (על בטל מכרו שהוא בכל
שם  זהב ובטורי פירושם. קיבל ו קטן סעיף קג סימן הסמ"ע
משום  בלבד, ביתומים אלא קיים מכרם אמרו שלא מפרש,
היתומים  כיד הדיינים יד ולכן דין בית של בפיקוחו שהם
בין  חורין מבני גובה כשהוא בין - חוב בבעל אבל עצמם,

כשלוחים). הדיינים - ממשועבדים

.ÊËÔÈc ˙Èa78ÔÈa ‰ÂÏ ÈÒÎa ÔÈa ,·BÁ ÏÚ·Ï eÓML ≈ƒ∆»¿««≈¿ƒ¿≈…∆≈
B„È ‰‚ÈO‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,Á˜Bl‰ „ÈaL ÔÈ„aÚLÓaƒ¿À¿»ƒ∆¿««≈«¿««¿«ƒƒ»»
e‡È·‰Â ,Ô‰ÈL¯BÈ ÏL B‡ Û¯Ë ÏL B‡ ‰ÂÏ ÏL∆…∆∆ƒ¿»∆¿≈∆¿≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï79d˙B‡Ó ¿««∆¿»¿«¿ƒ≈»
Ú˜¯˜80ÌeMÓ ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ ‡ÓeM‰L ; «¿«∆«»∆∆«¿»ƒ¿»ƒ

.·Bh‰Â ¯Li‰ ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»«»»¿«

לה.78) מציעא הדרא 79)בבא שומא "הילכתא שם:
עצמו  הלווה מן בגובה המדובר בגמרא לעולם". (חוזרת)
הדין  שהוא צא: בכתובות אפדני" "תרי ממעשה למד ורבינו
שהרא"ש  כותב קג סימן משפט חושן [הטור מלוקח. בטורף
הישר  ועשית שייך לא שבלוקח ופסק מלוקח בטורף חולק
קנאה  כן פי על ואף משועבדת שהשדה שידע משום והטוב,
יחזיר  ממנו יטרפו שאם זה, על וסמך המלוה בשעבוד ונכנס

קיבלן]. והרי - מעותיו את המוכר דווקא,80)לו קרקע
מציעא  בבא יוסף (נימוקי חוזרת אינה מטלטלין שומת אבל
בשם  משנה [בכסף והרשב"א). והרמב"ן הר"ן בשם שם
צריך  אינו החוב שבעל "מסלקים", מלשון מדייק הר"ן
הקרקע. את לו מחזיר כשהוא ללוקח מכר שטר לכתוב

מכר]. שטר ומצריך חולק והרמב"ן

.ÊÈÚ˜¯˜81Ck ¯Á‡Â ,·BÁ ÏÚ·Ï d˙B‡ eÓML «¿«∆»»¿««¿««»
‰ÂÏn‰ ‰Ê ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈc ˙Èa ‰eÓL82BÊ È¯‰ - »»≈ƒ¿««∆∆««¿∆¬≈

.ÔBL‡¯‰ ·BÁ ÏÚa ÁkÓ ÏB„‚ BÁk ‡‰È ‡Ï ;˙¯ÊBÁ∆∆…¿≈…»ƒ…«««»ƒ
ÏÚ·Ï dÓML B‡ ,‰zÓa d˙ B‡ ·BÁ ÏÚa d¯ÎÓ¿»»««¿»»¿«»»∆»»¿««

BzÚcÓ ·BÁ83˙¯ÊBÁ dÈ‡ - dLÈ¯B‰Â ˙nL B‡ ,84. ƒ«¿∆≈¿ƒ»≈»∆∆
Ú˜¯˜ eÓL85‰M‡Ï86˙‡OÂ87‰pnÓ eÓML B‡ ,88 »«¿«¿ƒ»¿ƒ≈∆»ƒ∆»

Â‡e‰ Á˜BÏk BzL‡ ÈÒÎa ÏÚa - ˙‡O89‡ÏÂ , ¿ƒ≈««¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈«¿…
¯ÈÊÁÓ90BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‡ÏÂ91. «¬ƒ¿…«¬ƒƒ

שם.81) מציעא משמעון 82)בבא שלווה ראובן כגון,
ואחר  לשמעון ראובן שדה דין בית והגבו מלוי לווה ושמעון
של  חוב בעל שהוא ללוי שדה אותה דין בית הגבו כך

לפירעון 83)שמעון. למלוה השדה את מסר עצמו הלווה
דין. בית מצד כפייה בלי הטוב, מרצונו שם 84)החוב

חוזרת. אינה הכל לדברי - והורישה נתנה מכרה, אמרו:
שיורד  כמלוה ולא ירדו עצמה לקרקע שהם משום ונימקו,
בשמאה  ורבינא אחא רב ונחלקו מעותיו, קבלת לשם לקרקע
הרי"ף  ופסק הלוואה. כפירעון או כמכר נידון זה אם מדעתו
ורבינו  בקרקע, המחזיק לטובת לקולא חוזרת, שאינה שם
שהמדובר  שם, בטור הובאה הרא"ש [דעת דעתו. קיבל
שהבן  חוזרת - מיתה לאחר בירושה אבל בחייו, כשהורישה

לא  וגם התחייבויותיו, כל עליו ומוטלות אביו במקום עומד
הירושה  שהרי למעות, ולא לקרקע שירד הנימוק, כאן שייך
והורישה"]. "מת בפירוש כתב ורבינו ממילא. לידו באה

מעותיה.86)שם.85) שהלוותה אחר 87)פנוייה,
[רש"י  בעלה. לרשות נכסיה ועברו לרשותה הקרקע שנכנסה
שמאה  שלא (נכסים מלוג בנכסי שהמדובר מפרש שם
פי  על לו קנויים שהם ברזל) צאן כנכסי בנידונייתה לבעלה
שיאכל  ט"ז פרק אישות בהלכות המבוארים התנאים
גוף  גם וירש האשה, ומתה רכושה, יישאר והגוף פירותיהם
ומתה  מלוג בנכסי שהמדובר סובר רבינו שגם ונראה נכסיה.
בחיי  ממש לו כקנויים הם ברזל צאן נכסי שהרי האשה,
אשתו  בנכסי "בעל להנימוק כלל צריכים אנו ואין האשה
שם)]. גמרא (ראה אושא מתקנת שהוא הוא", כלוקח

עליה.88) לאחרים שהיו חוב אמרו,89)לפירעון שם
ומיבנה  מירושלים שגלו אחר באושא שנתכנסו שהסנהדרין

א  כלוקח דינו אשתו של מלוג נכסי שירש שהבעל ת התקינו,
הוא  - שמתה לפני לאחרים מכרתם ואם ממנה הנכסים

ראשון. כלוקח מידם שגבתה 90)מוציא הקרקע את
חוב. בעלה 91)כבעלת אין שלה שדה גבה חוב בעל אם

אין  מחזיר אינו בדין החוב. בעל מייד השדה לפדות יכול
רבינו  דעת לפי שהרי כלוקח, שבעל להנימוק צריכים אנו
בבבא  כמבואר מחזיר, אינו כן גם כיורש הוא אפילו
פי  על אף לו מחזירים אין למה לנמק רק ובא הקודמת,
התוספות  כתבו (וכן טז בהלכה כמבואר ליורש שמחזירים
הבית  ובבדק שם יוסף בית ראה לוקח. המתחיל דיבור שם

שלו).

ìL ÷øtíéøOòå äL1 ¤¤§¨§¤§¦
שטרי 1) ודין מאוחרים, או המוקדמים חוב שטרי דין מבאר

חובי, שטר אבד ואמר שבא מי ודין מאוחרים, וממכר מקח
שטר  אבד ודין אחת, שדה על שטרות שני כותבים ושאין
לחתום  מותר אם ולקרוא לכתוב יודע שאינו מי ודין המכר,
שנקרע, חוב שטר ודין חובו, שטר שנמחק מי ודין שטר, על
שני  לו וליתן מאה של חוב שטר להחליף מבקש ודין
במאה  חוב שטר הוציא ודין להיפך, או חמישים בני שטרות

בחמישים. אחר שטר לי וכתבו קרעוהו ואמר

.‡·BÁ È¯ËL2ÌÈÓc˜n‰3ÔÈÏeÒt -4Û¯BË È¯‰L ; ƒ¿≈«À¿»ƒ¿ƒ∆¬≈≈
,ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÒ˜ CÎÈÙÏe .ÔÈck ‡lL ˙BÁB˜Ï Ô‰a»∆»∆…«ƒ¿ƒ»»¿¬»ƒ

ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡ Ìc˜Ó ¯ËLa ‰a‚È ‡ÏÂ5‰¯Êb , ¿…ƒ¿∆ƒ¿»À¿»∆»ƒ¿≈ƒ¿≈»
BÓÈc˜‰L ÔBL‡¯ ÔÓfÓ Ba Û¯ËÈ ‡nL6. ∆»ƒ¿…ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ

ה.2) פ"ח, שביעית הוא 3)משנה בהם הכתוב הזמן
של  ניסן בו וכתוב בתשרי לוה כגון ההלוואה, מזמן מוקדם

מיום 4)אשתקד. אפילו כלל, הלקוחות מן בהם גובים אין
ד"ה 5)ההלוואה. שם וב'תוספות' עב. ב"מ כרי"ף פסק

עלֿפה, כמלוה ודינו - לגמרי פסול שהשטר כתבו שטר,
פרעתי. לטעון יכול שאלו 6)שהלווה עב. בבבאֿמציעא

ומבאר  ההלוואה? זמן אחר שקנו מלקוחות גובים אין למה
שם  בגמרא ראשון". מזמן יגבה שמא "גזירה יוחנן: רבי
לפי  נאמרה זו וגזירה הם, דברים שני וקנס שגזירה משמע,
קצת, ותמוה האיסור. מפני היתר קונסים שאין חכמים, דעת
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קמ ולוה קמ מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ג חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

רבי  דעת לפי שם שנאמר קנס, במושג כאן משתמש שרבינו
"המוקדמים", מפרש שם לשביעית בפירושו [רבינו מאיר.
את  ופרע שטר לו וכתב ממון, משמעון ראובן שלוה כגון
ואחר  שמעון, ביד השטר את והשאיר שובר וקיבל החוב
בידך  הפרוע השטר יהיה לו ואמר משמעון, שנית לוה זמן
כזה, מסובך לפירוש רבינו נכנס ולמה החדש. החוב לצורך
היה  שקשה מפני בלחםֿמשנה מבאר כפשוטו? פירש ולא

הע  הלא פסולים לו, הם מוקדם שזמנו שטר על שחתמו דים
משנץ  הר"ש הקשו (כן כלל שטר כאן אין וכאילו לעדות,
פירש  ולפיכך מגידֿמשנה), ראה והרשב"א, והרמב"ן שם,
מתרץ  שם והר"ש כלל. אשמים אינם שהעדים באופן
הזמן. להקדים נפשות אונס נאנסו כשהעדים שהמדובר

להאריך]. המקום כאן ואין ישובים, כמה עוד נאמרו

.··BÁ È¯ËL7ÔÈ¯Á‡Ó‰8ÔÈ¯Lk -9Ú¯e‰ È¯‰L ; ƒ¿≈«¿À»ƒ¿≈ƒ∆¬≈«
ÔÓfÓ ‡l‡ Û¯BË BÈ‡L ,¯ËM‰ ÏÚa ÏL BÁk…∆«««¿»∆≈≈∆»ƒ¿«

¯ËM‰10- ¯Á‡Ó ‡e‰L Ba e·˙k ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»¿««ƒ∆…»¿∆¿À»
.¯Lk ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈

ההלוואה.8)שם.7) מזמן מאוחר שכתבו 9)זמנו בין
אחר  השטר שכתבו בין מאוחר, זמן וכתבו ההלוואה בשעת

קעז:). בבאֿבתרא (רשב"ם הסכים 10)ההלוואה והמלוה
מג, סי' חו"מ [ב'טור' השטר. את קיבל שהרי זה, לקיפוח
כששעבד  כשרים, שמאוחרים אמורים דברים במה כתב:
אם  אבל ואילך, מכאן שיקנה הנכסים את גם בשטר למלוה
היום  אחר שדה הלווה יקנה שמא פסול, - כן לו כתב לא
נשתעבדה  לא זו ושדה בשטר, הכתוב הזמן ולפני שלוה,
קניית  יום אחר שזמנו זה שטרֿחוב מלוה וכשיוציא למלוה,
בשטר  כתב כשלא ולפיכך כדין, שלא אותה יגבה - זו שדה
אלאֿאםֿכן  פסול, השטר - שאקנה) (הנכסים "דאיקני"
ששאלו  ממה זה דין ולמד מאוחר. שהוא בשטר מפורש
לא  ומכר קנה דאיקני סלקאֿדעתך "ואי קנז:) (בבבאֿבתרא
דעתך  על עולה (ואם כשרין אמאי מאוחרין משתעבד,
- שיקנה הנכסים על גם יחול שהשעבוד התנו אם שאפילו
ומכאן  כשרים)?" מאוחרים למה השעבוד, עליהם חל לא
שיקנה. הנכסים כששעבד אלא כשרים אינם שמאוחרים
רבו  מיגש הר"י דעת גם היא שכך כתב כאן ובמגידֿמשנה
שאם  ה"א, פי"ח למעלה שפסק רבינו על ותמה רבינו, של
השדות  טורף חוב בעל אין "דאיקני" בפירוש, התנה לא
"מאוחרים  וכתב כאן סתם ולמה ההלוואה, אחר שקנה
"דאיקני"? בשטר כשכתב שהמדובר העיר ולא כשרים",
שאלו  שם שבגמרא מיישב, ד ס"ק מג סי' החושן' וב'קצות
אבל  מועיל, התנאי אין "דאיקני" התנו שאפילו נאמר אם
הוא  מאוחר ששטר מסתבר מועיל, ש"דאיקני" ההלכה לפי
- בשטר הכתוב הזמן עד שיקנה שהנכסים התנו כאילו

א)]. קיב, חו"מ וש"ך שם, 'נתיבות' (ראה ישתעבדו

.‚¯ËL11ÌBia e‰e·˙kL12CeÓq‰ ‰ÏÈla ÌzÁÂ , ¿»∆¿»«¿∆¿«««¿»«»
Ìc˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt - BÏ13ÌÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡Â . »ƒ¿≈∆À¿»¿ƒ»¬ƒ

ÔÈÚa14Èt ÏÚ Û‡ ,e‰eÓ˙ÁÂ ‰ÏÈl‰ ÒÎpL „Ú »ƒ¿»«∆ƒ¿«««¿»«¬»««ƒ
‰ÏÈla epnÓ ewL15¯Lk -16. ∆»ƒ∆««¿»»≈

יז.11) גיטין אותו 12)משנה, של הנכון הזמן בו ונכתב
שהחתימה 13)יום. ומפני הבא, היום אחר הולך שהלילה

אחד. יום מוקדם זמנו הרי - ענין,14)גומרת באותו
החתימה. נתאחרה כך קנין 15)ומשום קבלת כשעשו

עסוקים  אין ואפילו כשר. שהשטר לומר צריך אינו ביום,
נכסיו, שעבד שזה הקול את מוציא הקנין שהרי ענין, באותו
ענין, באותו וכשעסוקים שעה. מאותה כדין גובה והמלוה

שם). (רש"י כתיבה משעת הקול אלעזר 16)יצא כרבי
יח. שם צדוק, ברבי

.„¯ËL17È¯L˙a ‰¯OÚa B‡ ˙aLa ·e˙k BpÓfL18 ¿»∆¿«»¿«»«¬»»¿ƒ¿≈
Ìc˜Ó ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â .¯LÎÂ ‡e‰ ¯Á‡Ó ¯ËL -¿»¿À»¿»≈¿≈¿ƒ∆»À¿»
,·zÎ È¯L˙a ¯OÚ „Á‡a B‡ ˙aMa „Á‡·e ,‡e‰¿∆»««»¿««»»¿ƒ¿≈ƒ¿«

B˙˜ÊÁ ÏÚ ¯ËM‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡19Úe„È ¯·c‰L ; ∆»«¬ƒƒ«¿»«∆¿»∆«»»»«
.e‰e¯Á‡ CÎÈÙÏe ,˙aLa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ‡e‰∆≈¿ƒ¿«»¿ƒ»≈¬

קעא.17) בבאֿבתרא וברור 18)ברייתא הכיפורים. ביום
מאוחר. או מוקדם וזמנו בו, הכתוב ביום נכתב שלא הדבר,

כשרות,19) בחזקת הוא עליו חתומים שעדים שטר כל
ראיה. להביא צריך אותו לפסול והבא

.‰ÔÈ·˙Bk20‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂÏÏ ¯ËL ¿ƒ¿»¿…∆««ƒ∆≈««¿∆
BnÚ21BnÚ ‰ÂÏ ‰È‰iL „Ú ‰ÂÏÓÏ ÌÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ,22. ƒ¿≈¿ƒ¿«¿∆«∆ƒ¿∆…∆ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23ÔÈ˜ Ba LiL ¯ËLa24, «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»
Ï·‡ ;ÂÈÒÎ e„aÚzL B„iÓ ewL ‰ÚMÓ È¯‰L∆¬≈ƒ»»∆»ƒ»ƒ¿«¿¿¿»»¬»

L ¯ËL„Ú ‰eÏÏ elÙ‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ÔÈ˜ Ba ÔÈ‡ ¿»∆≈ƒ¿»≈¿ƒ¬ƒ«…≈«
.eÈÙa ‰ÂÏn‰ „Èa ¯ËM‰ ÔzÈÂ BnÚ ‰ÂÏÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿∆ƒ¿ƒ≈«¿»¿«««¿∆¿»≈
epnÓ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,ÔÒÈa epnÓ ˙BÂÏÏ ‰zÚ ·zÎÈ ‡nL∆»ƒ¿…«»ƒ¿ƒ∆¿ƒ»¿…ƒ¿∆ƒ∆
ÔÒÈpÓ ‰Ê ¯ËLa Û¯BË ‰ÂÏn‰ ‡ˆÓÂ ,È¯Lz „Ú«ƒ¿≈¿ƒ¿»««¿∆≈ƒ¿»∆ƒƒ»

ÔÈck ‡lL25.È¯Lz „Ú B„ÈÏ ÚÈb‰ ‡lL , ∆…«ƒ∆…ƒƒ«¿»«ƒ¿≈

קסז:20) שם שעבוד 21)משנה, על קנין קבלת עושים
ללווה, אותו ונותנים שטר וכותבים למלוה, נכסיו
הקנין. מזמן נכסיו לו ישתעבדו למלוה וכשימסרהו

השטר 22) וישאר חתמו לעדים: אומר הוא אם אפילו
והטעם, בשטר. הכתוב את ויאשר הלווה שיבוא עד בידכם
וחוששים  כתיבתו, בשעת שקר שהוא דבר כותבים שאין

(מגידֿמשנה). ערמה איזה כאן יש שכותבים 23)שמא
עמו. מלוה שאין הלווה.24)ללווה מיד שקנו בו כתוב

מזמן 25) אלא נכסים משעבד אינו קנין בו שאין ששטר
יג. בבבאֿמציעא אסי כרב פסק המלוה. ליד שהגיע

.ÂÌÈ„Ú26Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÎBn‰ B‡ ‰Âl‰ „iÓ ewL27, ≈ƒ∆»ƒ««…∆«≈¿«≈»∆
ÌBÈ eÚ„È Ì‡ :‰a¯Ó ÔÓÊ ¯ËM‰ ˙·È˙k ‰¯Á‡˙Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ««¿»¿«¿À∆ƒ»¿
Èt ÏÚ Û‡Â ÔÈw‰ ÔÓÊ ¯ËMa ÔÈ·˙Bk - Ba epnÓ ewL∆»ƒ∆¿ƒ«¿»¿««ƒ¿»¿««ƒ

¯ÓBÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ô˙ÓÈ˙Á ÔÓÊ BÈ‡L28‰¯Á‡˙Â : ∆≈¿«¬ƒ»»¿≈¿ƒƒ«¿ƒ¿«¬»
ÈBÏt ÌBÈ „Ú e„È ˙·È˙k29ewL ÌBÈ eÚ„È ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ«»≈«¿ƒ¿ƒ…»¿∆»

ÔÎÂ .‰·È˙k ˙ÚMÓ ¯ËL ÏL BpÓÊ ÔÈ·˙Bk - Ba30ÈÓ ¿ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿ƒ»¿≈ƒ
ÌÈ„Ú‰ e·˙ÎÂ ,˙Á‡ ‰È„Óa ˙e„Ú‰ Ô‰Ï ‰¯ÒÓpL∆ƒ¿¿»»∆»≈ƒ¿ƒ»««¿»¿»≈ƒ
‰¯ÒÓpL ÌB˜Ó ¯ËMa ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆≈«¿ƒƒ«¿»»∆ƒ¿¿»

.Ô„È ˙ÓÈ˙Á Ba e·˙kL ÌB˜Ó ‡l‡ ,˙e„Ú‰ Ba»≈∆»»∆»¿¬ƒ«»»
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קמא

קמא

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ג חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כזו 26) הוראה נתן שילא רב בר שרבא מסופר, קעב. שם
שטרות. מתנה.27)לכותבי שטרי לכתוב 28)כגון

כדין,29)בשטר. שלא יטרוף שמא לחשוש מקום ואין
בגמרא  למעלה. כמבואר הקנין, מיום חל שהשעבוד משום
שטר  כל חננאל: רבינו ומפרש אקנייתא". "שטרי אמרו: שם
הרשב"א  דעת גם וכן שיטתו, קיבל ורבינו קנין. בו שיש
מכר  בשטרי שהמדובר מפרש שם וברשב"ם, (מגידֿמשנה).
לגבות  שאין משום הלוואה, בשטרי ולא ומתנה
שלא  שיגבה לחשוש ויש ההלוואה, זמן לפני המשועבדים

הקנין. משעת שטורף לשיטתו, ורבינו הוראת 30)כדין.
במגידֿמשנה  (מובא הרשב"א וכתב (שם). שלו לסופר רב
באופן  השטר את לנסח שיש מג) סי' חו"מ וב'טור' כאן,
מיחזי  התלמוד: (בלשון כשקר נראה יהא לא בו שהכתוב
קנינו  כך: מנסחים הקנין, יום כשכותבים ובכן כשיקרא).
וכשאינם  פלוני. ביום וחתמנו וכתבנו פלוני, ביום מפלוני
קנינו  מנסחים: הכתיבה, יום וכותבים הקנין יום זוכרים
ובדומה  לפלוני. ונתננו פלוני, ביום וחתמנו וכתבנו מפלוני,

המקום. את מנסחים לזה

.Ê¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËL31elÙ‡ ,ÔpÓÊa e·zÎ ‡lL ƒ¿≈∆»ƒ¿»∆…ƒ¿¿ƒ¿«»¬ƒ
‡lL Ô‰a Û¯ËÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÔÈÏeÒt - ÔÈ¯Á‡Ó‰«¿À»ƒ¿ƒ∆¬≈∆¿»ƒ¿…»∆∆…
„iÓ ‰„O‰ ‰˜Â ¯ÎBn‰ ¯ÊÁL ÔB‚k ?„ˆÈk .ÔÈck«ƒ≈«¿∆»««≈¿»»«»∆ƒ«
‡ÈˆBÈÂ ,¯Á‡Ó‰ ¯ËM‰ ÔÓÊ ÚÈbiL Ì„˜ Á˜Bl‰«≈«…∆∆«ƒ«¿««¿»«¿À»¿ƒ

‰l‰32ÌÚt ‰ÈzÁ˜Ïe Èz¯ÊÁ :¯Ó‡ÈÂ ¯Á‡Ó‰ ¯ËM‰ «»«¿»«¿À»¿…«»«¿ƒ¿«¿ƒ»««
ÔÈck ‡lL Û¯BË ‡ˆÓÂ ,EnÓ ‰iL33‰nÏÂ .34‡Ï ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»≈∆…«ƒ¿»»…

Ì„˜ epÚ¯ÙÈ ‡nL ,¯Á‡Ó‰ ·BÁ ¯ËLÏ Ôk LÁ»…≈ƒ¿««¿À»∆»ƒ¿»∆…∆
BpÓÊ ÚÈbiL35¯·BL ·zÎÈÂ36¯ËM‰ ‡ÈˆBÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ∆«ƒ«¿«¿ƒ¿…≈¿«¬…¿ƒ«¿»

¯Á‡Ó‰37·˙Bk‰ ÏkL ÈÙÏ ?ÔÈck ‡lL Ba Û¯ËÈÂ «¿À»¿ƒ¿…∆…«ƒ¿ƒ∆»«≈
Ì˙Ò ¯·BM‰ ·zÎiL B˙wz - ¯Á‡Ó ¯ËL38ÏkL , ¿»¿À»«»»∆ƒ¿…«≈¿»∆»

B˙B‡ ¯aLÈ ¯ËM‰ ‡ˆiL ÔÓÊ‡Ï Ì‡Â ;¯·BM‰ ‰Ê ¿«∆≈≈«¿»ƒ¿…∆«≈¿ƒ…
ÔBÚ¯t‰ ÔÓÊa ¯·BM‰ ·˙ÎÂ Ôk ‰OÚ39„ÈÒÙ‰ ‡e‰ - »»≈¿»««≈ƒ¿««≈»ƒ¿ƒ

BÓˆÚ ÏÚ40. ««¿

קעא.31) שם המנונא, רב של הלוקח.32)מימרא
שמא 33) שחששו מסתבר, כך: מנמק עצמו המנונא רב

בשטר  שכתוב הזמן אחר שדה אותה שקנה מלוקח יטרוף
"טורף" שהמונח פעמים, כמה כבר [נתבאר המאוחר.
של  הפסדו בשביל אבל הלקוחות]. מיד מוציא - משמעותו
היה  שהרי המאוחרים, השטרות כל פוסלים היו לא המוכר
המאוחר. המכר שטר החזרת ולדרוש להזהר לו

שם.34) בגמרא נאמרו - שלמטה וההסבר זו שאלה
בשטר.35) הכתוב ויכתוב 36)הזמן השטר, שאבד יטעון

פרעון. שטר השובר.37)ללווה של לזמנו מאוחר שזמנו
זמן.38) הנכון.39)בלי הפרעון יום בו שרשום כלומר,
של 40) רשלנותו מפני המאוחרים השטרות כל לפסול ואין

הלקוחות, של להפסדם חוששים אין למה נתבאר לא זה.
הוא, רחוק חשש ואולי כדין? שלא מהם יגבה שהמלוה
ב. מאוחר; לשטר יסכים א. פעמים, שלוש יתרשל שהלווה
לקבל  יסכים ג. בשטר; הכתוב ההלוואה זמן לפני יפרע
שהוא  לדבר תקנה חכמים עשו ולא זמן, בו שיש שובר

שואל  כאן) במגידֿמשנה (מובא [הרמב"ן מהמציאות. רחוק
במקרה  היינו וממכר, מקח בשטרי דומה תקנה עשו לא למה
שטר  של זמנו לפני הלוקח מיד השדה ויקנה המוכר שיחזור
ותירץ, השני? המכר בשטר זמן יכתבו לא הראשון, המכר
לגבות  הזכות את יפסיד בשטר, זמן יהיה לא שאם
השדה, את הלוקח של בעליֿחוב כשיטרפו ממשועבדים
זה  ויוציא שנית, השדה את יתן או הלוקח ימכור שמא ועוד
שחזר  לפני השדה את שקנה ויטעון זמן בו שיש שטרו את

בדין]. ויזכה וקנאה, הראשון המוכר

.Á¯ÎnL ÈÓ41‡Ú„BÓ ¯ÒÓe Ò‡a e‰„O42B‡ , ƒ∆»«»≈¿…∆»«»»
È¯‰ - Òp‡Ï ¯kÓiL Ì„˜ ¯Á‡Ï Ô˙ B‡ ¯ÎÓe Ì„wL∆»«»«»«¿«≈…∆∆ƒ¿…»«»¬≈
BÈ‡Â ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ¯ÎBn‰ Ïˆ‡ Òp‡ ÏL ˙BÚn‰«»∆«»≈∆«≈¿ƒ¿»«∆¿≈

ÌeÏk B„ÈaL ¯ÎÓ ¯ËLa Û¯BË43ÔÈc ÔÈ‡L ÈtÓ ; ≈ƒ¿«∆∆∆¿»¿ƒ¿≈∆≈ƒ
ÔÎÂ .Òp‡‰ ÈtÓ ‡l‡ ·zÎ ‡ÏÂ ,·˙kiL ‰Ê ¯ËL¿»∆∆ƒ»≈¿…ƒ¿«∆»ƒ¿≈»«»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

עב:41) בבאֿמציעא רבא, של לשני 42)מימרא הודיע
נאנס  אלא הטוב מרצונו מוכר שאינו המכירה, לפני עדים
ראה  מכירה, מהלכות בפ"י נתבארו מודעה (דיני למכור

שטר,43)שם). של כח לו אין חורין בני לגבי אפילו
פרעתי. לטעון: המוכר ויכול

.ËÛ¯BËÏ ¯LÙ‡44˙e„Úa ‡l‡ ,¯ËL ‡Ïa Û¯ËiL ∆¿»¿≈∆ƒ¿…¿…¿»∆»¿≈
‰ÏeÊ‚ BfL ˙e„Ú BÏ LiL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰t ÏÚ«∆≈«¿∆≈≈∆¿»

‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó45Ô‡k ÔÈ‡Â ,el‡ ÌÈ„Úa ≈»ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈ƒ≈¿≈»
Û¯ËÏ ÂÈ·‡Ï ÔÈc‰ ¯Ó‚pL BÏ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯ËL¿»¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿««ƒ¿»ƒƒ¿…
ÔÈ„ÚÂ ÂÈ·‡ ˙Óe ,ÈBÏt ÔÓfÓ CÎÂ CÎa ÈBÏt ÈÒÎpÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ«¬«ƒ

.BÊ ˙e„Úa Û¯BË Ôa‰ È¯‰ - Û¯Ë ‡Ï…»«¬≈«≈≈¿≈

קסט.44) הגזלן.45)ב"ב מן הלוקח מיד

.ÈCÎÈÙÏ46‰„O ÏÚ ¯ÎÓ È¯ËL ÈL ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ¿ƒ»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈∆∆«»∆
·BÁ ÏÚa ÌÚ ‡Èe˜ Á˜Bl‰ ‰OÚÈ ‡nL ,˙Á‡47 ««∆»«¬∆«≈«¿¿»ƒ««

BÊ ‰„O Û¯ËÈÂ ‰Ê ‡B·È ?„ˆÈk .ÔÈck ‡lL Û¯ËÈÂ¿ƒ¿…∆…«ƒ≈«»∆¿ƒ¿…»∆
Á˜Bl‰ ¯ÊÁÈÂ ,ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓ BÏ e„ÈÚ‰L ˙e„Úa¿≈∆≈ƒ≈¬«»ƒ¿«¬…«≈«
eÁ˜lL ˙BÁB˜l‰ ÔÓ B„ÈaL ¯În‰ ¯ËLa Û¯ËÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿««∆∆∆¿»ƒ«»∆»¿

ÂÈ¯Á‡48Ú¯˜ÈÂ ,49‡Èe˜a ¯ÊÁÈÂ ,B„ÈaL ¯În‰ ¯ËL «¬»¿ƒ¿«¿««∆∆∆¿»¿«¬…ƒ¿¿»
„ÓÚÈÂ50‡e‰ ‡B·ÈÂ ,epnÓ ‰Ù¯ËpL ‰„Oa51dÙ¯hL ¿«¬…«»∆∆ƒ¿¿»ƒ∆¿»∆¿»»

ÂÈ„Ú ˙e„Úa ˙¯Á‡ ÌÚt d˙B‡ Û¯ËÈÂ dÓˆÚa52, ¿«¿»¿ƒ¿…»«««∆∆¿≈≈»
˙BÁB˜Ï Ba Û¯ËÈÂ ÈM‰ ¯În‰ ¯ËL ‰l‰ ‡ÈˆBÈÂ¿ƒ«»¿««∆∆«≈ƒ¿ƒ¿…»

ÌÈ¯Á‡53¯ËL BÏ „·‡pL ÈÓ ,Ôk Ì‡ .ÔÈck ‡lL ¬≈ƒ∆…«ƒƒ≈ƒ∆∆¡«¿«
,ÈL ¯ËL e·zÎÈ ?‰OÚÈ „ˆÈk ,ÔÈÓi˜ ÂÈ„ÚÂ ¯În‰«∆∆¿≈»«»ƒ≈««¬∆ƒ¿¿¿»≈ƒ
ÌÈÒÎpÓ ‡Ï Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ ‰Ê ¯ËL :Ba e¯Ó‡ÈÂ¿…¿¿»∆≈ƒ…ƒ¿»ƒ
e‰e·˙k ‡ÏÂ ,ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ‡ÏÂ ÌÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿«¿
‡lL È„k ,Á˜Bl‰ ÈBÏt „Èa BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ‡l‡∆»¿«¬ƒ»∆¿«¿ƒ«≈«¿≈∆…

¯ÎBn‰ B„iÓ d‡ÈˆBÈ54.ÂÈL¯BÈ ‡ÏÂ ƒ»ƒ»«≈¿…¿»

לאביו 47)שם.46) רשות נתנו שביתֿדין עדים שהביא
מכר. שטרי שני ונתן הלווה, שמכרה זו שדה לטרוף שמת

הלווה.48) אותו.49)מן קורעים יחזיק 50)ביתֿדין
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קמב ולוה קמב מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ג חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

החוב  בעל בן של החשאית בהסכמתו זו בשדה שנית
החוב.51)שטרפה. בעל אחר,52)בן ביתֿדין עלֿידי

אחת. פעם כבר שטרפה יודע אחריו 53)שאינו שלקחו
הלווה. - המוכר מכרתיה.54)מאותו לא ויטעון: שיכחיש

.‡ÈËLa˙B·BÁ‰ È¯55ÂÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ .Ôk BÈ‡ ¿ƒ¿≈«≈≈««ƒ∆≈»
¯ËL :¯Ó‡Â B˙ÚLa ¯ÊÁÂ ,B„iÓ e˜Â ÔÈÓi«̃»ƒ¿»ƒ»¿»«ƒ¿»¿»«¿»
BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - Û¯O B‡ „·‡ ‰zÚ ,ÈÏ Ìz·˙kL∆¿«¿∆ƒ«»»«ƒ¿«≈¿ƒ

BÏÁÓ B‡ BÚ¯t ‡nL ,ÈL ¯ËL56·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡Â . ¿»≈ƒ∆»¿»¿»«¬ƒ»»«
ÔÓÊÏ57Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk el‡ ÌÈ„Úa ‰·B‚ BÈ‡Â . ƒ¿«¿≈∆¿≈ƒ≈¿∆»ƒ

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰Âl‰58˜ÊÁ‰ ‰fL ; «…∆≈…»¿»ƒ≈»∆∆À¿«
Ô¯Ùk59Ô˙e„Úa60¯‡a˙iL BÓk ,61. «¿»¿≈»¿∆ƒ¿»≈

קסח:55) שם ועכשיו 56)ברייתא, ללווה, החוב מחל
בו. לחזור פרעון 57)רוצה זמן בו שכתוב אףֿעלֿפי

אדם  "אין החזקה על סומכים אנו אין הזמן, הגיע וטרם
ועוד, תקפו. נתערער שנאבד ששטר משום זמנו", תוך פורע
את  יוציא ואחרֿכך החדש בשטר יגבה שמא לחשוש יש
בשם  (מגידֿמשנה שנית ויגבה אחר בביתֿדין הישן השטר

שטר.58)הרשב"א). כתב ולא לוה נתברר 59)שלא
שקרן. השטר.60)שהוא עדי טוען 61)של מהל' בפ"ו

אחרֿכך: טען שאם ללמדנו, מתכוון רבינו ה"א. סוף ונטען,
כפרן. שהוחזק מפני נאמן, אינו - ופרעתי לויתי

.·ÈÈÓ62‰ÏaL63CÏB‰ ‡e‰ È¯‰Â B·BÁ ¯ËL ƒ∆»»¿««¬≈≈
˜Án‰Ï64ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ „ÈÓÚÓ -65,ÔÈc ˙È·Ï ‡·e , ¿ƒ»≈«¬ƒ»»≈ƒ»¿≈ƒ

Ì‰Â66Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ67ÔÈ‡ ÔÓˆÚ ¯ËM‰ È„Ú Ï·‡ . ¿≈ƒƒ¬»≈≈«¿»«¿»≈
;Ì‰ÈÙa ˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡ ¯ËL BÏ ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿»«≈««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆

ÔÈc ˙È·e ,ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a Ï·‡68.Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ ¬»»ƒ¿≈ƒ≈ƒƒƒ

קסח.62) שם רקבון.63)משנה, בו שלט נתקלקל,
"הולך 64) רבינו ומפרש "שנמחק", כתוב: במשנה

שאם  בו. הכתוב את לקרוא עוד אפשר שעה ולפי להמחק",
עליו  "מעמיד במשנה: שאמרו מה יתפרש כיצד ממש, נמחק
עדים  שיש אלא לגמרי, שנמחק מפרש שם [רשב"ם עדים"?

בו]. כתוב היה מה הכתוב 65)היודעים את שיקראו
עכשיו  לבוא למלוה כשאיֿאפשר הוא, המדובר בשטר.

קיום. לקבל כדי מאשרים 67)ביתֿהדין.66)לביתֿדין,
בהלכה  - הקיום נוסח הראשון. השטר תוכן את בכתב
לפנינו. השטר עדי כשאין עושים זה וקיום הבאה.

חתימתם.68) ועל בשטר הכתוב על ומעידים

.‚È¯Á‡ ¯ËL ÔÈ·˙Bk ?‰Ê ¯ËL ÔÈÓi˜Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»«≈
‡ÈˆB‰ ,ÈBÏÙe ÈBÏÙe ÈBÏt ÔÈc ˙Èa e‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÌBÈa BpÓÊe ,eÈÙÏ ˜ÁÓ ¯ËL ÈBÏt Ôa ÈBÏt¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿»¿»≈¿«¿

ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe ,ÈBÏt69e·˙k Ì‡Â .70e˜˜Ê‰Â : ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¿ƒ»¿¿À¿«¿
ÌÈ„Ú ÏL Ô˙e„ÚÏ71˙eÎÓ ˙‡ˆÓÂ72¯ËLa ‰·Bb - ¿≈»∆≈ƒ¿ƒ¿≈¿À∆∆∆ƒ¿»

e·˙k ‡Ï Ì‡Â ;¯Á‡ Ìei˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,BÏ e·˙kL ‰Ê∆∆»¿¿≈»ƒƒ«≈¿ƒ…»¿
Ôk73ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„Ú‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ -74 ≈»ƒ¿»ƒ¿»»«»≈ƒ»ƒƒ

Ìi˜˙zL „Ú75.Ô˙e„Ú «∆ƒ¿«≈≈»

הלווה,69) שם הפרטים: שאר גם שכותבים מאליו, מובן

הקיום. של וזמנו הפרעון זמן ההלוואה, ברייתא,70)סכום
קסח. תוכנו,71)שם על בפנינו העידו עצמם השטר עדי

חתימתם. פגם 72)ואישרו או שינוי כל מצאנו לא
ביתֿדין 73)בעדותם. בפני הופיעו לא השטר עדי כלומר,

העדים  וחתימות בשטר. הכתוב את שקראו אחרים עדים אלא
בביתֿהדין. מקויימות היו לא השטר חתימת 74)על על

השטר. מגידֿמשנה).75)עדי (עלֿפי תתקבל

.„È·BÁ ¯ËL76Ú¯˜˙pL77B‡ ˜ÁÓ .¯Lk - ¿«∆ƒ¿»«»≈ƒ¿«
¯k BÓeM¯ Ì‡ ,LËLh78˙Èa Ú¯˜ Ú¯˜ .¯Lk - ƒ«¿≈ƒƒƒ»»≈ƒ¿«∆«≈

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÔÈc79È˙L ?ÔÈc ˙Èa Ú¯˜ e‰ÊÈ‡ . ƒ¬≈∆»≈∆∆«≈ƒ¿ƒ
·¯ÚÂ80. »≈∆

בכוונה.77)שם.76) האותיות,78)שלא ניכרות
לקרוא. תוקף.79)ואפשר כל לו שאין עליו מעיד הקרע

יהודה.80) רב דעת נגד שם כאביי פסק ולרחבו. לארכו
כתב  בין ביתֿדין? קרע איזה אמרו: גיטין [בירושלמי
- הבבלית הגמרא לשיטת מנוגדת זו ששיטה מפני לעדים.
שבבבלי, השיטות שתי שהביא הרי"ף וגם רבינו, הביאה לא

זו]. שיטה השמיט

.ÂËÚ¯tL ÈÓ81‰ˆ¯ Ì‡ :B·BÁ ˙ˆ˜Ó82,ÛÈÏÁÓ - ƒ∆»«ƒ¿»ƒ»»«¬ƒ
c ˙Èa BÏ ÔÈ·˙BÎÂÔÓfÓ ·BÁ‰ ¯‡La ¯Á‡ ¯ËL ÔÈ ¿¿ƒ≈ƒ¿»«≈ƒ¿»«ƒ¿«

¯ËM‰ È„Ú ‡Ï Ï·‡ ,ÔBL‡¯83·zÎÈ - ‰ˆ¯ Ì‡Â ; ƒ¬»…≈≈«¿»¿ƒ»»ƒ¿…
¯·BL84. ≈

קע:81) שם.83)המלוה.82)שם רב, אמר הונא כרב
שובר.84) שכותבים הלכה נפסקה קעא: שם

.ÊË¯ËM‰ ÈÏ „·‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Â ,B·BÁ Ú¯ÙÏ ‡a‰«»ƒ¿…«¿»«««¿∆»«ƒ«¿»
‰ÂlÏ LÈÂ .B·BÁ Ïk Ú¯tÈÂ ¯·BL BÏ ·zÎÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿…≈¿ƒ»«»¿≈«…∆
.„·‡L ÔÚBËÂ B¯ËL L·BkL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï¿«¬ƒ¿»«ƒ∆≈¿»¿≈∆»«
,BÏˆ‡ ¯ËM‰ :¯Ó‡Â È‡cÂ ˙ÚË ‰Âl‰ ÔÚË Ì‡Â¿ƒ»««…∆«¬«««¿»««¿»∆¿

BÒÈÎa BÁÈp‰ ‰zÚÂ85‰ÂÏn‰ Ú·MiL ,È˙Ba¯ e¯B‰ - ¿«»ƒƒ¿ƒ««∆ƒ»«««¿∆
·zÎÈÂ B·BÁ Ú¯tÈ Ck ¯Á‡Â ,¯ËM‰ „·‡L ˙q‰∆≈∆»««¿»¿««»ƒ»«¿ƒ¿…

.¯·BL≈

לשמור 85) יצטרך שלא כדי השטר, את לו שיחזיר ודורש
השובר. את

.ÊÈ‡ÈˆB‰L ÈÓ86¯Ó‡Â ,‰Óa ·BÁ ¯ËL87ÈÏ eOÚ : ƒ∆ƒ¿«¿»∆¿»«¬ƒ
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁa ÌÈL epnÓ88˙eÎfL ; ƒ∆¿«ƒ«¬ƒƒ¬ƒƒ≈ƒ∆¿

‰ÂlÏ ‡È‰89epÚ¯ÙÈ Ì‡L ,„Á‡ ¯ËLa Ïk‰ ˙BÈ‰Ï ƒ«…∆ƒ¿«…ƒ¿»∆»∆ƒƒ¿»∆
Ìe‚t B¯ËL ‡ˆÓ - ˙ˆ˜Ó90ÔÎÂ .91ÈL ‡ÈˆB‰ Ì‡ ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿≈ƒƒ¿≈

Ô˙B‡ ÈÏ eOÚ :¯Ó‡Â ,ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁa ˙B¯ËL¿»«¬ƒƒ¬ƒƒ¿»«¬ƒ»
ÏÎÏ Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ ‡l‡ ,BÏ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ‰‡Óa¿≈»≈ƒ∆»ƒƒ¿»
‡lL ,ÌÈL ˙BÈ‰Ï ‰ÂlÏ ‡È‰ ˙eÎfL ;„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»∆¿ƒ«…∆ƒ¿¿«ƒ∆…

Ïk‰ ˙a‚Ï ˙Á‡ ÌÚÙa ÔÈca B˙B‡ ÛÎÈ92. »…«ƒ¿««««ƒ¿…«…

קעב.86) שם רבא, של שלא 88)לביתֿדין.87)מימרא
הלווה. בהסכמתו.89)מדעת שלא זכותו להפסיד ואין

למעלה 90) ולמדנו פגום, שטר נקרא - מקצתו שנפרע שטר
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קמג

קמג

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ג חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בשבועה. אלא יפרע לא וכו' שטרו את הפוגם ה"א): (פי"ד
שם.91) בבת 92)רבא, לתבוע רשאי שהמלוה אףֿעלֿפי

ולומר  להשתמט ללווה יהיה קל השטרות, שני פרעון אחת
מהֿשאיןֿכן  זמן, לאחר והשני אחד שטר היום לך אפרע
ומחצה  עכשיו מחצה פורע אני יטעון ואם אחד. בשטר
שיהיה  רוצה אינני - בצדק - המלוה יטעון - זמן לאחר

שבועה. ואתחייב פגום שטרי

.ÁÈ‡ÈˆB‰93e‰eÚ¯˜ :¯Ó‡Â ,‰‡Óa ·BÁ ¯ËL ƒ¿«¿≈»¿»«¿»
ÌÈMÓÁa ¯Á‡ ¯ËL ÈÏ e·˙ÎÂ94.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ¿»«≈«¬ƒƒ≈¿ƒ

;‰‡Ó ÏL ¯ËL ÏÚ ¯·BL BÏ ·˙ÎÂ ,Ïk‰ BÚ¯t ‡nL∆»¿»«…¿»«≈«¿»∆≈»
‰Ê Ìei˜ ‡ÈˆBÈÂ ¯ÊÁiLÎe95‡ÈˆBÈÂ ,ÌÈMÓÁ ¯ËL ÏÚ ¿∆«¬…¿ƒƒ∆«¿«¬ƒƒ¿ƒ

‡e‰ ¯Á‡ ¯ËL ‰Ê :BÏ ¯Ó‡È - ¯·BM‰ ‰Âl‰96. «…∆«≈…«∆¿»«≈

שם.93) אשי, רב של שנפרעתי 94)מימרא משום
חמשים.95)חמשים. על ביתֿדין נוגע 96)של שוברך

נוגע  עכשיו מוציא שאני והשטר שפרעת, מאה של לשטר
חמשים. של אחרת להלוואה

íéøOòå äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨§¤§¦
נותן 1) ומי שניהם מדעת אלא שטרות כותבים שאין מבאר

שניהם, מדעת שלא שכותבים שטרות ויש לסופר השכר
על  חותמים עדים ושאין יום שלושים בעיר שמו מוחזק ודין
וראש  וקראוהו לקרותו ויודעים גדולים כשהם אלא השטר
ודין  קראו, שלא פי על אף השטר קיום על חותם דין בית

שווים. אביהם ושמות ושמותיהם אחת בעיר שהיו שניים

.‡e¯‡a ¯·k2ÔÈ·˙Bk - ÔÈ˜ Ba LiL ·BÁ ¯ËML , ¿»≈«¿∆¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ
ÔÎÂ .BnÚ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂlÏ B˙B‡«…∆««ƒ∆≈««¿∆ƒ¿≈

ÔÈ·˙Bk3¯ÎBÓÏ ¯ËL4.BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ¿»¿≈««ƒ∆≈«≈«ƒ
‰Âl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂÏÓÏ ¯·BL ÔÈ·˙Bk ÔÎÂ¿≈¿ƒ≈¿«¿∆««ƒ∆≈«…∆

·BLÂ ,BnÚ‰M‡Ï ¯5,dnÚ dÏÚa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ¿≈¿ƒ»««ƒ∆≈«¿»ƒ»
BnÚ BzL‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ LÈ‡Ï Ë‚Â6ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿≈¿ƒ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¬»≈

ÔÈ‡eOÂ ÔÈÒe¯‡ È¯ËL ÔÈ·˙Bk7˙eÒÈ¯‡ È¯ËLÂ , ¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¬ƒ
˙eÏa˜Â8ÔÈic‰ ˙¯È¯a ¯ËLe ,9˙BÚË ¯ËL B‡ ¿«¿»¿«¿ƒ«««»ƒ¿««¬

ÔÈÈ„ ÈÏÚa10˙ÚcÓ ‡l‡ ,ÔÈc ˙Èa ‰OÚÓ ÏÎÂ «¬≈ƒƒ¿»«¬≈≈ƒ∆»ƒ««
el‡‰ ˙B¯ËM‰ ÏÎÂ .Ì‰ÈL11¯‰f‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ¿≈∆¿»«¿»»≈¿ƒƒ¿ƒ»≈

Ôew˙a12˙B¯ËM‰ ¯‡Lk13. ¿ƒ»ƒ¿»«¿»

ה"ה.2) הקודם קסז:3)בפרק  בבאֿבתרא משנה
קנין 4) בו שכתוב רבינו התנה לא מוכר, גבי מכירה. שטר

בו  כשאין אפילו שכותבים ומשמע בשטרֿחוב, שהתנה כמו
יג:) (בבבאֿמציעא אסי שרב יוצא, זו ומשיטתו קנין.
התכוון  קנין) בהם (שיש הקנאה בשטרי משנתנו שפירש
ופוסק  חולק, רלח סי' חו"מ [וב'טור' בלבד. לשטריֿחוב
בשטר  שגם משום מכר, לשטרי חוב שטרי בין הבדל שאין
ללוקח  וימסרנו בתשרי שטר יכתוב שמא חוששים, מכר
ויטרוף  זה ויבוא לאחר, השדה את ימכור ובכסלו בניסן,
קנין  בו וכשיש ראשון. לוקח הוא כאילו השדה את ממנו
וכדבריו  יטרוף. וכדין הראשון ללוקח השדה נקנתה באמת
כתב, ובמגידֿמשנה שם. ערוך' ב'שולחן המחבר גם כתב

טעמו  נתברר ולא והרשב"א. והרמב"ן רש"י דעת היא שכן
למכר]. הלוואה בין שחילק רבינו שנפרעה 5)של

הפסד  לגרימת חשש כל אין אלה, שטרות בכל כתובתה.
בכך  רוצה הוא ואם לכתוב, שמבקש לזה מחוץ שהוא, למי

להתנגד. נימוק בעל6ֿ)אין אשתו מגרש שאיש משום
להסכמתה. צורך כל אין - שם 7)כרחה ב"ב בגמרא

החתן  אבות התחייבויות פירוש, פסיקתא" "שטרי פירשו:
לנדוניא. וכך כך לבניהם להעניק שכותב 8)והכלה שטר

חלק  ויקבל שיעבדה, לפלוני שדהו מוסר שהוא השדה בעל
או  שליש כגון מהיבול, מסוים חלק לו כשקבע מהיבול.
לשטח  סאים וכך כך - קבוע שכרו ואם אריס. זה הרי רביע,
קבלן. זה הרי - לא ובין יצליח היבול אם בין מסוים,

בשטר.9) זאת וכותבים השני, וכן דיין לו בורר זה בעלֿדין
כתוב:10) - שם במשנה, טענותיהם. כותבים ביתֿדין

ברירת  א. פירושים: שני נאמרו ובגמרא בירורין". "שטרי
שניהם. רבינו וקיבל הטענות. שטר ב. שאין 11)דיינים;

טענה  ושטרי ברירה שטרי כגון אדם, לשום חיוב בהם
להם. קפדני.12)והדומים בדיוק מנוסחים שיהיו

בהם.13) וכיוצא מכר הלוואה, שטרי

.·Ô˙B ÈÓe14‰Âl‰ - ‰‡ÂÏ‰ È¯ËLa ?¯ÙBq‰ ¯ÎO ƒ≈¿««≈¿ƒ¿≈«¿»»«…∆
¯ÎO Ô˙B15Á˜Bl‰ - ¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËL·e .16Ô˙B ≈»»¿ƒ¿≈∆»ƒ¿»«≈«≈

Ëb‰ ¯ÎO ˙˙B ‰M‡‰Â .¯ÎO17¯ÎO Ô˙B Ô˙Á‰Â . »»¿»ƒ»∆∆¿««≈¿∆»»≈¿«
B‡ ÒÈ¯‡‰ ÔÎÂ Ïa˜Ó‰Â .ÔÈ‡eOp‰ B‡ ÔÈÒe¯‡‰ ¯ËL¿«»≈ƒ«ƒƒ¿«¿«≈¿≈»»ƒ
ÔÈic‰ ˙¯È¯a ¯ËL Ï·‡ .¯ËM‰ ¯ÎO Ô˙B ¯ÈÎO‰«»ƒ≈¿««¿»¬»¿«¿ƒ«««»ƒ

.¯ÎO ÔÈ˙B Ì‰ÈL - ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË B‡«¬«¬≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»

שם.14) במשנה, מבוארים אלה הוא:15)דינים הכלל
ומובן  הסופר, שכר משלם הוא - בדבר ביותר המעוניין

בהלוואה. מעוניין לו 16)שהלווה רוכש כשהוא השמח
הגט,17)קרקע. שכר נותן שהבעל שנינו קסז: שם

ונתן", . . . "וכתב תורה: שכתבה מפני נימקו: שם ובגמרא
מעיגון, להימנע כדי נותנת, האשה אלא כך נוהגים אין אבל
קכ  סי' אבןֿהעזר יוסף' ב'בית לשלם. הבעל ירצה כשלא
התקנה, אחר שגם - ואומר להרא"ש, הגט סדר על מסתמך
תיקנו  מסרב כשהוא ורק הגט, כתיבת שכר לשלם הבעל על
התשלום, דמי את לבעל מקנים והם תשלם, שהאשה חכמים
כספה  להפקיע חכמים ביד כוח ויש ונתן", "וכתב לקיים כדי
פסק  וכן הפקר. - ביתֿדין שהפקר משום האשה, של

ס"א. שם ערוך' ב'שולחן

.‚B¯·Á ÈÙa ‡lL „Á‡Ï ÔÈ·zÎp‰ ˙B¯ËM‰ „Á‡∆»«¿»«ƒ¿»ƒ¿∆»∆…ƒ¿≈¬≈
˙ÚcÓ ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ˙B¯ËM‰ „Á‡Â¿∆»«¿»∆≈¿ƒ»∆»ƒ««
ÔÈ·˙BkL ¯ËL ÔB‚k ,ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ÈLe Ì‰ÈL¿≈∆¿≈∆¿ƒ¿¿»∆¿ƒ

‰ÂÏnÏ18Á˜BlÏ B‡19ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ Ôlk - ««¿∆«≈«À»¿ƒƒ∆ƒ¿»≈ƒ
¯ËMaL ˙BÓM‰ ÔÈ¯ÈkÓ20ÈBÏt Ôa ÈBÏt ‡e‰ ‰fL , «ƒƒ«≈∆«¿»∆∆¿ƒ∆¿ƒ

eOÚÈÂ ÌÈL e‡B·È ‡nL ;ÈBÏt Ôa ÈBÏt e‰ÊÂ¿∆¿ƒ∆¿ƒ∆»»¿«ƒ¿«¬
‰Ê e„BÈÂ ,ÌÈ¯Á‡ ˙BÓLa Ô‰È˙BÓL epLÈÂ ,‡Èe¿̃¿»ƒ«¿≈∆¿≈¬≈ƒ¿∆

.‰ÊÏ»∆

עמו.18) עמו.19)כשלווה שמות 20)כשהמוכר
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קמד ולוה קמד מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ג חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

גט  גבי מכירן" שיהא "ובלבד אמרו: במשנתנו שניהם.
שניהם, להכיר צריכים למה שם, בגמרא ונימקו ושובר.
לה  ויתנו אשתו, שאינה זרה אשה שם על גט יכתוב שמא
כותבת  האשה שמא חוששים בשובר וכן כתובתה, ותגבה
השובר  לו ותתן בעלה, שאינו אחר איש שם על השובר את
שמות  את שיכירו צריך ולפיכך כתובתה, אשתו ותפסיד
גבי  רבינו מצריך למה מקשה: [במגידֿמשנה שניהם.
להפסיד  חשש כל אין הרי שניהם? שיכירו ומכר שטרֿחוב
לומר  ואין המוכר? ואת הלווה את כשמכירים שהוא, למי
שמות  וגם כשמו ששמו אדם עוד שם יש שמא שחוששים
בן  יוסף שני קעב.): (שם שנינו שהרי שוים, אבותיהם
שטרֿחוב  עליהם מוציאים אין - אחת בעיר הדרים שמעון
זה), שם על הכתוב בשטרֿחוב מהם גובים אין (פירוש,
קושיא  ומתוך מכר. שטר עליהם מוציאים שאין ומכלֿשכן
כשאינם  גם כותבים והלוואה, שבמכירה להלכה פסק זו

המלוה]. ואת הלוקח את מכירים

.„ÈÓ Ïk21ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÚa BÓL ˜ÊÁ‰L22ÔÈ‡ - »ƒ∆À¿«¿»ƒ¿ƒ≈
BÏ LÈ ¯Á‡ ÌL ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ23È„k e‰pL ‡e‰Â , ¿ƒ∆»≈«≈≈¿ƒ»¿≈

ÔÈ‡ - Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;‡Èe˜ ˙BOÚÏÂ ˙Bn¯Ï¿«¿«¬¿¿»∆ƒ«»≈≈≈
¯ÈÚa BÓL ˜ÊÁ‰ ‡lL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .ÛBÒ ¯·cÏ«»»¿ƒ»ƒ∆…À¿«¿»ƒ
·iÁ È‡L ¯ËL ÈÏÚ e·˙k :¯Ó‡Â ‡·e ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ»¿»«ƒ¿»«¿»∆¬ƒ«»
„Ú BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck ‰ÊÏ B‡ ÈBÏÙÏƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ»ƒ≈¿ƒ«

˜ÊÁÈ B‡ BÓL ‰fL ‰È‡¯ ‡È·iL24. ∆»ƒ¿»»∆∆¿À¿«

קסז:21) ששמו 22)שם והודיע אחרת מעיר הבא אדם
יום. שלשים זה בשם לו וקראו וכך, אדם 23)כך אין

(רש"י  כרמאי ויתפרסם הדבר יוודע פן רב, זמן שמו מחליף
יום.24)שם). שלשים שיעברו עד ימתין

.‰¯ËL Ïk25:¯Ó‡ÈÂ ‰Âl‰ ÔÚËÈÂ eÈÙÏ ‡ˆiL »¿»∆≈≈¿»≈¿ƒ¿««…∆¿…«
ÈÓLk BÓL ‰ÏÚ‰ ¯Á‡ È‡n¯ ‡nL ,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡≈ƒ«»¿∆»«««≈∆¡»¿ƒ¿ƒ
‡l‡ ÌeÏk ·iÁ È‡ ‰ÊÏ ‡Ï :¯Ó‡L B‡ ;‰ÊÏ ‰„B‰Â¿»»∆∆»«…»∆¬ƒ«»¿∆»
È·BÁ ÏÚa ÌLk BÓL ‰ÏÚ‰Â ‡e‰ È‡n¯ ‰ÊÂ ,¯Á‡Ï¿«≈¿∆««¿∆¡»¿¿≈««ƒ
ÔÈ‡ ,ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL ˜ÊÁ‰ ‡lL ¯Á‡Ó -≈««∆…À¿«»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ≈
ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,‡e‰ ‰˜ÊÁL ;ÂÈ¯·„Ï ÔÈLLBÁ¿ƒƒ¿»»∆¬»»∆≈»≈ƒ
ÌÈ¯kÊp‰ el‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ¿ƒ««¿»∆»ƒ≈«ƒƒ≈«ƒ¿»ƒ

Ba26Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ÔÎÂ .¿≈¬»»∆≈¿ƒ««¿»∆»ƒ
ÔÓˆÚ ÏÚ e„ÈÚ‰L el‡L È‡cÂa Ì‰Ï Ú„B Ôk≈«»∆¿««∆≈∆≈ƒ««¿»

ÌÈÏB„b27¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â .˙Ú„ È·e ¿ƒ¿≈««¿≈»≈ƒ¿ƒ««¿»
ÌzÁÏÂ ˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡28. ∆»ƒ≈¿ƒƒ¿¿«¿…

קלח:25) כשאינם 26)שם לחתום להם אסור שהרי
אלאֿאםֿ כותבים שאין כל אמרו: קלח: שם אותם. מכירים

אחרת. ראיה צריך אינו - מכירים "חזקה 27)כן קנה. שם
גדול". נעשה אלאֿאםֿכן השטר על חותמין העדים אין -

הבאה.28) ההלכה ראה

.ÂÔ‰Ï eÚ¯˜Â ,ÌzÁÏ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ÌÈ„Ú29˜ÏÁ ¯È ≈ƒ∆≈¿ƒ«¿…¿»¿»∆¿»»»
Ô˙B‡ ÔÈkÓ - ÌeM¯‰ ÏÚ eÓ˙ÁÂ30˙ec¯Ó ˙kÓ31, ¿»¿«»ƒ«ƒ»«««¿

ÏeÒt ¯ËM‰Â32. ¿«¿»»

השריטות 29) את מלאו והעדים בסכין, האותיות את רשמו
את 30)בדיו. והלקה כהנא, רב לפני שבא מעשה שם,

נקראת 31)העדים. חכמים דברי על עבירה בעוון הלקאה
התורה. מן הלקאה משמעותו "מלקות" סתם מרדות". "מכת

מביא 32) [במגידֿמשנה חכמים כתיקון נעשה שלא מפני
כך: אמרו שם שבגמרא מפני כשר, שהשטר הרשב"א דעת
את  שפסלו הוסיפו: ולא כהנא", רב (הלקהו) "ונגדיה
לחתום  לכתחילה התירו אשה שבגט מכיון ועוד, השטר.
שבשאר  ומכאן, פסולה. אינה שהחתימה ברור הרי כך,
כתב  הקודמת, בהלכה כשרה]. בדיעבד עלֿכלֿפנים שטרות
כתב  וכאן לקרוא, יודעים אלאֿאםֿכן חותמים שאין רבינו
לבין  לכתחילה בין מחלק שהוא נראה בלבד, "לחתום" רק
לקרוא  יודעים כשאינם חותמים אין לכתחילה דיעבד.
לחתום  יודעים כשאינם רק מלקים אבל לפניהם. ומקרים
על  - כהנא שרב אמרו, שם בגמרא וחתמו. - להם וקרעו

הלקה. חתימה

.ÊÔÈc ˙Èa L‡¯33‡¯˜Â ,¯ËM‰ ÔÈÚ Ú„BÈ ‰È‰L …≈ƒ∆»»≈«ƒ¿««¿»¿»»
ÔÈÓ‡Ó ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ¯ÙBq‰ ÂÈÙÏ ¯ËM‰«¿»¿»»«≈∆ƒ¿«¬ƒ

B˙B‡34ÂÈÏÚ B˙ÓÈ‡Â35Û‡ ¯ËM‰ ÏÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ¿≈»»»¬≈∆≈««¿»«
ÌÚ‰ ¯‡L ÔÈ‡Â .BÓˆÚa ‡e‰ e‰‡¯˜ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…¿»»¿«¿¿≈¿»»»

Ôk ˙BOÚÏ ÔÈ‡M¯36„Ú‰ ‡¯˜iL „Ú ,37‰lÓ ¯ËM‰ «»ƒ«¬≈«∆ƒ¿»»≈«¿»ƒ»
.‰lÓa¿ƒ»

הסופר 33) לפניו שקרא שטר על חתם נחמן שרב אמרו, שם
שלו.34)שלו. בסופר מלא אימון ביתֿהדין לראש
לשנות.35) יעיז ולא מפניו מפחד שם:36)הסופר

אחריני, וספרי נחמן רב אבל דייני, וספרי נחמן רב "ודוקא
לא". - אחרינא ואינש דיינא השטר.37)ספרי על החותם

.ÁÌÈL38Ôa ÛÒBÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÌL ,¯ÈÚa eÈ‰L ¿«ƒ∆»»ƒ≈»∆»≈∆≈∆
‰Ê ÏÚ ‰Ê ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÔBÚÓL39, ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿«∆«∆

·BÁ ¯ËL Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡ ‡ÏÂ40Ì‡ ‡l‡ , ¿…«≈»¿ƒ¬≈∆¿«∆»ƒ
ÔÓˆÚa ¯ËM‰ È„Ú e‡a Ôk41¯ËM‰ e‰Ê :e¯Ó‡Â ≈»≈≈«¿»¿«¿»¿»¿∆«¿»

ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰‡ÂÏ‰a BÏ e„Ú‰L e‰ÊÂ ÂÈÏÚ e„Ú‰L∆≈«¿»»¿∆∆≈«¿««¿»»¿≈≈
‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ô‰È˙BL ÔÈL¯‚Ó¿»¿ƒ¿≈∆∆»∆ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ¿»

ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa „Á‡Ï42Ôa ÛÒBÈ ÏL B¯ËML ¯·BL ¿∆»≈¿»»≈∆¿»∆≈∆
ÔBÚÓL43˙B¯ËL - Úe¯tÂÈÏÚL Ô‰ÈL44ÔÈÚe¯t45. ƒ¿»«¿»¿≈∆∆»»¿ƒ

Ô‰È·‡ ˙BÓLe ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML el‡ eOÚÈ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈∆¿≈∆»ƒ¿¬ƒ∆
eLlLÈ ?ÔÈÂL46- ÔÈÂL Ô‰È˙B·‡ ˙B·‡ ˙BÓL eÈ‰ . »ƒ¿«≈»¿¬¬≈∆»ƒ

Ô‰ÈÓÈÒ e·zÎÈ47- Ô˙¯eˆa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓB„ eÈ‰ . ƒ¿¿ƒ»≈∆»ƒ∆»∆¿»»
ÔÒeÁÈ e·zÎÈ48- ÌÈ‰k Ì‰ÈL ,ÌÈiÂÏ Ì‰ÈL eÈ‰ . ƒ¿¿ƒ»»¿≈∆¿ƒƒ¿≈∆…¬ƒ

˙B¯B„ e·zÎÈ49. ƒ¿¿

קעב.38) ב"ב ללווה 39)משנה, שטר שכותבים מפני
ואמר  זה בא שמא חוששים ה"א), (ראה עמו מלוה שאין
ואחרֿכך  כסף, מחברי ללוות רוצה שאני שטר לי כתבו
כסף  לחברי הלויתי ויטעון בביתֿדין השטר את יוציא
שאמרנו  קנין, בו שאין ששטר יוצא, ומזה קעג). שם (גמרא
זה  על זה מוציאים - עמו מלוה כשאין כותבים שאין בה"א

רשב"א). בשם לא 40)(מגידֿמשנה יטעון: אחד שכל
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קמה

קמה

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ג חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לוה. חברי אלא משום 41)אני, שטר, תוקף לו יש ואז
אבל  אבותיהם, אבות שמות להוסיף עכשיו גם רשאים שהם
- הלווה הוא שזה אנו יודעים ואמרו אחרים עדים באו אם
מי  מברר אינו עצמו השטר שהרי עלֿפה, כמלוה זה הרי

לשטר. קשר כל להם אין האחרים והעדים של 42)הלווה,
כסף.43)לווה. ממנו משניהם,44)שלויתי לוה אם

כתבתי  אני לא טוען: אחד וכל החוב, את תובעים ושניהם
חברי. אלא השובר אחד 45)את לכל לטעון יכול הלווה

החוב  את לגבות לזה זה הרשאה יתנו אם ואפילו פרעתי. -
חובי  לפרעון לידי שלם ויטעון: המורשה ויבוא ממהֿנפשך,
שניהם, פרעתי לטעון: הלווה יכול - חברי של חובו או
כלל  שבדרך ואףֿעלֿפי נאבד, או שובר לקחתי לא ומאחד
שהשובר  והטעם, בשטר. במלוה כך לטעון נאמן הלווה אין
בשם  מגידֿמשנה (ראה השטרות שני של תוקפם מערער
של  שטרו שטרותיו בין לאחד "נמצא [במשנה: רשב"א).
רב  ופירשו פרועין". שניהם שטרות פרוע, שמעון בן יוסף
החוב  ששטר כתב, המלוה אצל שנמצא הושעיא, ורב ירמיה
שם, בגמרא והקשו פרוע. הוא - הלווה שמעון בן יוסף של
עליהם? חוב שטר מוציאים אין - זה כתב בלי גם הרי
בשטר  משולשים כשהיו שהמדובר הושעיא, רב ופירש
ולא  שוים) שאינם השלישי הדור שמות גם בשטרות (נכתבו
פירש  ואביי זו). הלכה סוף (ראה בשובר משולשים היו
ורבינו  שמעון. בן מיוסף הלווה של שטרותיו בין כשנמצא
המלה: את הוסיף שהרי אביי, של פירושו לפי כאן העתיק
רב  לדעת גם רבינו מסכים שלהלכה מובן "שעליו".

השלישי.46)הושעיא]. הדור שמות כגון:47)יכתבו
וכדומה. לבן שחור, נמוכה, או גבוהה לוי,48)קומה כהן,

שאין 49)ישראל. לדור שיגיעו עד - מחומשים מרובעים,
שוים. שמותיהם

.ËÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰50Ôa ÈBÏt È‡ :Ba ·e˙kL ¯ËL ƒ»»¿»∆»¬ƒ¿ƒ∆
EnÓ È˙ÈÂÏ ÈBÏt51ÌL Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó ¿ƒ»ƒƒƒ¿»∆««ƒ∆≈≈

‰·Bb B„È ˙ÁzÓ ‰Ê ¯ËL ‡ˆiL ÈÓ Ïk - ‰ÂÏn‰««¿∆»ƒ∆»»¿»∆ƒ««»∆
Ba52‡e‰ ¯Á‡ ÏL :¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¿≈»ƒ¿¿«∆«≈

ÏÙÂ53ÔÎÂ .54,˙Á‡ ¯ÈÚa ÔÈ¯c‰ ÔBÚÓL Ôa ÛÒBÈ ÈL ¿»«¿≈¿≈≈∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««
- ¯ÈÚ‰ ÈaÓ „Á‡ ÏÚ ·BÁ ¯ËL Ô‰Ó „Á‡ ‡ÈˆB‰L∆ƒ∆»≈∆¿««∆»ƒ¿≈»ƒ
EÓLk ‡e‰L ÈBÏÙÏ :BÏ ¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿
‡ˆiL ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ;¯ËM‰ ÏÙ epnÓe ,·iÁ È‡¬ƒ«»ƒ∆»««¿»∆»¬≈∆∆»»

.‰ÏÈÙÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‰·Bb B„È ˙ÁzÓƒ««»∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»

שמעון.50) בן יוסף בשני מדברת אינה זו ולא 51)בבא
כזה  שטר שבא מסופר קעב. שם המלוה. שם פורש

הונא. רב של ופסק 52)לביתֿדינו אמוראים, מחלוקת
קעג. שם - חיישינן".53)כרבא לא "לנפילה קעב: שם

על 54) שטרֿחוב שמוציאים המשנה, מן הוכיחו שם
אחרים.

.ÈÌÈL55ÏÚ ·BÁ ¯ËL Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk e‡ÈˆB‰L ¿«ƒ∆ƒ»∆»ƒ¿≈∆¿««
B¯·Á56el‡ :ÔBL‡¯Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ÔB¯Á‡‰ ÔÈ‡ - ¬≈≈»«¬»«»ƒƒ

?ÈpnÓ ‰ÂÏ ‰z‡ C‡È‰ ,EÏ ·iÁ È˙ÈÈ‰57‰Ê ‡l‡ »ƒƒ«»¿≈««»…∆ƒ∆ƒ∆»∆
‰ÊÂ ‰‡Óa ‰Ê ‰È‰ .B·BÁ ‰·Bb ‰ÊÂ B·BÁ ‰·Bb∆¿∆∆»»∆¿≈»¿∆

˙ÈBÈa ‰ÊÏ B‡ ,˙ÈcÚ ‰ÊÏÂ ˙ÈcÚ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰‡Óa¿≈»¿≈»∆ƒƒ¿»∆ƒƒ»∆≈ƒ
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙È¯eaÊ ‰ÊÏÂ ˙È¯eaÊ ‰ÊÏ ,˙ÈBÈa ‰ÊÏÂ¿»∆≈ƒ»∆ƒƒ¿»∆ƒƒ≈ƒ¿»ƒ

BlLa „ÓBÚ „Á‡Â „Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ô‰Ï58‰ÊÏ ‰È‰ .59 »∆∆»»∆»¿∆»≈¿∆»»»∆
˙ÈcÚ60˙È¯eaÊ ‰ÊÏÂ ,˙ÈBÈ·e61‰Ê -62ÔÓ ‰·Bb ƒƒ≈ƒ¿»∆ƒƒ∆∆ƒ

˙ÈBÈa‰63‰ÊÂ ,64˙È¯eaf‰ ÔÓ ‰·Bb65. «≈ƒ¿∆∆ƒ«ƒƒ

ופסק 55) קי. כתובות במשנה וחכמים, אדמון מחלוקת
השני.56)כחכמים. של לזמנו מוקדם זמנו והאחד

חובך.57) לגבות לך ממנו,58)היה גובים ואין גובה אינו
חנם. ביתֿדין להטריח ואין כלום, תשנה לא שהגביה משום

נחמן 59) כרב ופסק ששת, ורב נחמן רב מחלוקת שם
לקמן  (ראה בדיני נחמן כרב הלכה שבידנו: לכלל בהתאם

סד). משובחת.60)הערה גרועה.61)שדה שדה
הזיבורית.62) כמבואר 63)בעל בעלֿחוב, כל  כדין

ה"א. פי"ט ובינונית.64)למעלה עידית משום 65)בעל
לו  אין שהרי שבשדותיו, עידית היא - שגבה שהבינונית
בגמרא  מעידית. גובה אינו ובעלֿחוב משובחת, יותר שדה
לפי  נקבעים השדות סוגי אם היא שמחלוקתם אמרו, שם
בעולם  המקובל לפי או שמין) הם (בשלו הלווה של שדותיו
שמין, הם בשלו סובר: נחמן רב שמין). הם עולם (בשל
יותר  לו ואין המקובל, לפי בינונית ללווה כשיש כך ומשום
מן  אלא ממנה גובים ואין כעידית דינה הרי - מעולה
ביתֿדין  כך ומשום הזיבורית, בעל ירויח כן ואם הזיבורית,
סובר: ששת ורב הדין. לפי לו המגיע את להגבותו צריכים
להיות  ימשיכו שיגבה הבינונית ואםֿכן שמין, עולם בשל
יטרח  ולמה חזרה, הבינונית בעל אותה ויגבה בינונית,
כאן  שרבינו מקשה, [המגידֿמשנה לצורך. שלא ביתֿדין
לו  "היו שם: כתב שהרי ה"ד, בפי"ט עצמו דברי סותר
ותירץ  בבינונית". ובעלֿחוב ניזקין בלבד, ובינונית זיבורית
שלפנינו, בנידון ואעפ"כ שמין, עולם בשל רבינו: שדעת
את  פתוחה) (יוד יגבה שביתֿדין כגון הזיבורית, בעל ירויח
שלושת  מכל לו ויהיו ובינונית, העידית לבעל הזיבורית
אינו  שרבינו ומוסיף, הבינונית. את השני ויגבה הסוגים,
ובכסףֿמשנה  שמין. הם בשלו סבר נחמן שרב בגמרא גורס
(ראה  לביתֿדין ביחד כשבאים המדובר שהרי תירוצו, דוחה
הזיבורית, מבעל תחילה יגבה לא שבי"ד וברור שם) גמרא
כמו  תחילה הבינונית מבעל יגבה אלא לשני, להפסיד כדי
יט  שבפרק הסתירה, את מתרץ והוא שם. הר"ן שכתב
על  השעבוד וחל עידית, גם ללווה כשהיתה המדובר
השעבוד  נשאר ולכן העידית את מכר ואחרֿכך הבינונית,
ביאר  וכן שלו. עידית עכשיו שהיא אע"פ הבינונית, על
והביא  קיצר ובחיבורו הברייתא, את ח. בבבאֿקמא רבינו
שאם  קב, סי' חו"מ ב'טור' פסק וכן כדרכו. - הברייתא לשון
גובה  - לאו ואם מבינונית, גובה - ומכרה עידית לו היתה
ערוך' ב'שולחן פסק וכן - שמין שבשלו משום מזיבורית

ס"ד]. שם

.‡È‰l‰Â ,B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰66¯ËL ‡ÈˆBÓ ƒ¿««¬≈¿«»ƒ¿»
‰„O‰ BÏ ¯ÎnL67Á˜Bl‰ Ô˙BpL ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡ : ∆»««»∆ƒ»¿»∆≈«≈«

È¯‰ - ¯ËM‰ ˙‡ ¯ÎBn‰ BÏ ·˙Bk Ck ¯Á‡Â ˙BÚn‰«»¿««»≈«≈∆«¿»¬≈
BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÏËa ‰Ê ÏL B·BÁ ¯ËL68el‡ : ¿«∆∆»≈∆¬≈≈ƒ
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קמו ולוה קמו מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ד שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

E·BÁ Ú¯ÙÏ EÏ ‰È‰ - EÏ ·iÁ È˙ÈÈ‰69ÌB˜Óa Ï·‡ . »ƒƒ«»¿»»¿ƒ¿…«¿¬»¿»
ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ÔÈ·˙BkL70;Ìi˜ ·BÁ‰ ¯ËL È¯‰ - ∆¿ƒ¿««»¿ƒ¬≈¿«««»

¯‰LeÈ‰iL È„k ‰„O‰ ˙‡ EÏ Èz¯ÎÓ :¯ÓB‡ ‰Ê È ∆¬≈∆≈»«¿ƒ¿∆«»∆¿≈∆ƒ¿
.ÈlL ·BÁ Ô‰Ó ‰a‚‡L ÌÈÚe„È ÌÈÒÎ EÏ¿¿»ƒ¿ƒ∆∆¿∆≈∆∆ƒ

ההלוואה 67)הלווה.66) זמן אחר שדה לו מכר שהמלוה
בשטר. למוכר.68)הכתוב אומר את 69)הלוקח לעכב

נגד  שם כחכמים המכר. שטר לי לכתוב ולא שבידך, הכסף
שזה  מאליו, ומובן שם. בגמרא הביאור ולפי אדמון, דעת
שאם  המכר. לשטר קדם בחוב הכתוב פרעון כשזמן דוקא
זמן  לפני השדה דמי לעכב המוכר יכול כיצד קדם, לא

(מגידֿמשנה). חובו 70)הפרעון לפרוע למוכר ואיֿאפשר
המכר. שטר כבר כתב שהרי השדה, מדמי

âאדר כ"ד שישי âיום
íéøOòå äMîç ÷øt1 ¤¤£¦¨§¤§¦

וקבלנות.1) ערבות דיני מבאר

.‡‰ÂÏn‰2:„Á‡ BÏ ¯Ó‡ e‰ÂÏ‰L ¯Á‡Â ,B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈¿««∆ƒ¿»»«∆»
:¯Á‡ BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈca ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL B‡ ;·¯Ú È‡¬ƒ»≈∆»«∆«…∆«ƒ¿»««≈
ÔzÏ ˜eMa B¯·Á ˙‡ ˜BÁ ‰È‰L B‡ ;·¯Ú È‡Â Áp‰«««¬ƒ»≈∆»»≈∆¬≈«ƒ≈
·iÁ ·¯Ú‰ ÔÈ‡ - ·¯Ú È‡Â Áp‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,BÏ¿»««««¬ƒ»≈≈∆»≈«»

ÌeÏk3ÔÈc ˙Èa ÈÙa '·¯Ú È‡' ¯Ó‡ elÙ‡Â ,4Ï·‡ . ¿«¬ƒ»«¬ƒ»≈ƒ¿≈≈ƒ¬»
,ÌÈt‰ el‡ Ïk - ‰Ê ÔBÓÓ ·¯Ú ‡e‰L B„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»∆»«»∆»≈«»ƒ
„aÚzL ,‰ÂÏn‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈa ÔÈc ˙Èa ÈÙa ÔÈa5. ≈ƒ¿≈≈ƒ≈≈¿≈««¿∆ƒ¿«¿≈

קעו:2) בתרא על 3)בבא הכסף את נתן שהמלוה משום
של  ודיבור הערב, על סמך ולא עצמו הלווה של אמונתו
התחייבות. של תוקף לו אין קניין קבלת בלא הערב

הדין.4) בית התערבות פי על אפילו 5)שלא משמע
קול  לו יש שקניין משום שלו, משועבדים מנכסים לגבות
הערב  של ששדותיו ידע שהלוקח הדעת, על ומתקבל
קכט  סימן משפט חושן הטור כתב וכן למלוה. משועבדות
כתב, שם בתרא בבא יוסף [בנימוקי הלוי. מאיר רבינו בשם
מסתימת  אולם ממשועבדים, גובה אינו שטר בלי שבקניין

הרמ"ה]. כדעת שדעתו משמע רבינו של לשונו

.·BÏ ¯Ó‡6- ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :˙BÚÓ ÔzÓ ˙ÚLa »«ƒ¿«««»«¿≈«¬ƒ»≈
·¯Ú‰ „aÚzL7¯ˆ BÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ˜ CÈ ƒ¿«¿≈∆»≈¿≈»ƒƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ

e˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,„aÚzL - ·¯Ú B˙B‡ eOÚ»»≈ƒ¿«¿≈««ƒ∆…»
,‰Âl‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ÔÈˆB¯ ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ÔB‚k .B„iÓƒ»¿∆»≈ƒƒƒ¿ƒ«…∆
BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ .ÌÎÏ ·¯Ú È‡Â e‰eÁÈp‰ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â¿»«»∆«ƒ«¬ƒ»≈»∆ƒ¿≈
„aÚL ‰È‰ d˙B‡a ,ÔÈc ˙Èa e‰eÈÓ‡‰L ‰‡‰¬»»∆∆¡ƒ≈ƒ¿»¬»»ƒ¿≈

BÓˆÚ8. «¿

הכסף.7)שם.6) את ונתן עליו הסתמך שהמלוה משום
אלא 8) עצמו, משעבד אינו הנאה כל לערב שאין במקום

הפסד  של סיכון בלי הקשה ממצבו הלווה את להציל רוצה
שקיבל  אומרים אנו שהיא, כל הנאה לו כשיש אבל ממון,
"ערב  אמרו: שם [בגמרא ממון. הפסד של הסיכון עצמו על

שהכוונה  רבינו ופירש קניין". צריך) (אינו בעי לא דין דבית
סיבה  כל ללא - דין בית בפני כשאמר אבל כאן, שביאר כמו

נשתעבד. לא - ערב" "אני - הדין בית מצד

.‚‰ÂÏn‰9Ú È„È ÏÚ B¯·Á ˙‡·¯Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·¯ ««¿∆∆¬≈«¿≈»≈««ƒ∆∆»≈
‡l‡ ,‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙È ‡Ï - ‰ÂÏnÏ „aÚzLÓƒ¿«¿≈««¿∆…ƒ¿«∆∆»≈¿ƒ»∆»
Ïˆ‡ ¯ÊBÁ - BÏ Ô˙ ‡Ï Ì‡ ;‰lÁz ‰Âl‰ ˙‡ Ú·Bz≈«∆«…∆¿ƒ»ƒ…»«≈≈∆
ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .epnÓ Ú¯ÙÂ ·¯Ú‰∆»≈¿ƒ¿»ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈

‰ÂlÏ ÌÈÒÎ10Ú¯tÈ ‡Ï - ‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LÈ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ«…∆¬»ƒ≈¿»ƒ«…∆…ƒ»«
ÏÏk ·¯Ú‰ ÔÓ11Ìl‡ ‰Âl‰ ‰È‰ .‰Âl‰ ÔÓ ‡l‡ , ƒ∆»≈¿»∆»ƒ«…∆»»«…∆«»

ÔÈcÏ ‡a ‡lL B‡ ,B„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆…»«ƒ
‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯Ù ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»ƒ∆»≈¿ƒ»¿««»«¬∆
- B„iÓ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ ;‰Âl‰ ÌÚ ÔÈc ·¯Ú‰∆»≈ƒƒ«…∆ƒ»¿ƒƒ»

ÔÈc ˙Èa e‰e˙nLÈ B‡ ,‡ÈˆBÈ12.BÏ ÔziL „Ú ƒ¿«¿≈ƒ«∆ƒ≈

לא 9) ערב ידי על חבירו את "המלוה קעג.): (שם שנינו
ייפרע  לא ב): עמוד (שם בגמרא ופירשו הערב" מן ייפרע

תחילה. הערב כן 10)מן לפני שכתב מה מבאר רבינו
מהם. לגבות נכסים מצא שלא הכוונה לו" נתן "ולא

לפרוע.11) מסרב הלווה אם האמור 12)אפילו כפי
ג. הלכה כ"ב פרק למעלה

.„‰˙‰13˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡Â ·¯Ú‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆«∆»≈¿»««¿»
‡Ï - ‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LÈ Ì‡ ,‰ˆ¯‡L ÈnÓ Ú¯t‡L∆∆»«ƒƒ∆∆¿∆ƒ≈¿»ƒ«…∆…

·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯tÈ14ÈnÓ Ú¯t‡L ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ . ƒ»«ƒ∆»≈»««¿»∆∆»«ƒƒ
‰lÁz ‰ˆ¯‡L15ÔÏa˜ ‰È‰L B‡ ,16Úa˙È ‰Ê È¯‰ - ∆∆¿∆¿ƒ»∆»»«¿»¬≈∆ƒ¿«

ÔÏaw‰ ˙‡ B‡ ‰f‰ ·¯Ú‰ ˙‡17Ô‰Ó Ú¯tÈÂ ,‰lÁz ∆∆»≈«∆∆««¿»¿ƒ»¿ƒ»«≈∆
ÌÈÒÎ LiL Èt ÏÚ Û‡18.‰ÂlÏ ««ƒ∆≈¿»ƒ«…∆

קעג:13) במחלוקת 14)שם שנוי זה שדין כתב שם בטור
נכסים  ללווה יש שאפילו הלוי, יהוסף רבינו דעת ראשונים:
שם  תוספות (ראה תם רבינו ודעת תחילה, הערב מן גובה
כשאין  אלא הערב, מן גובה שאינו חסורי) המתחיל דיבור
רבו  שיטת נוגדת רבינו של שיטתו [לכאורה ללווה. נכסים
כאן  משנה המגיד של ביאורו לפי אולם הלוי, הר"י
(המגיד  הוא רבו. שיטת לפי גם רבינו דברי מתיישבים
ללווה" נכסים יש "אם רבינו שכתב מה מפרש משנה)
ידועים, נכסים לו כשאין אבל ידועים, לנכסים הכוונה
יכול  הערב אין יתירה טירחא בלי מהם להיפרע שאפשר
- כך התנה וכשלא שארצה, ממי אפרע כשאמר לדחותו
יתחייב  ואם תחילה הלווה את תתבע להמלוה לומר יכול
ויש  ממנו. תגבה - לגבות נכסים דין בית ימצא ולא בדין
נכסים  ללווה שכשיש רבו, שכתב מה מפרש שרבינו להניח
לבית  ידועים שאינם לנכסים התכוון הערב מן גובה כן גם
וצריך  רחוק במקום שנמצאים או נמצאים הם איפה דין
ממש  ידועים כשהם אבל מהם, לגבות כדי הרבה לטרוח
מודה  הלוי הר"י גם - מגיעה דין בית שיד במקום ונמצאים
שבידינו  הספרים וגירסת תחילה. מהערב נפרעים שאין

רבינו]. לשיטת מסייעת שם) בתרא בבבא 15)(בבא
"ממי  אלא "תחילה" בפירוש התנה כשלא המדובר הקודמת

ערב.16)שארצה". ומי קבלן מי יתבאר הבאה בהלכה

יום שישי
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קמז

קמז

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ד שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

"תחילה".17) בפירוש אמר שלא פי על אפילו 18)אף
מהם. לגבות ואפשר ידועים

.‰·¯Ú e‰ÊÈ‡19È‡Â BÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡ ?ÔÏa˜ e‰ÊÈ‡Â ≈∆»≈¿≈∆«¿»»«≈«¬ƒ
epnÓ Ú¯t‰Ï ‰ÂÏnÏ LiL ,ÔÏa˜ e‰Ê - CÏ Ô˙B≈¿∆«¿»∆≈««¿∆¿ƒ»«ƒ∆
˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ ‡ÏÂ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰lÁz¿ƒ»««ƒ∆…≈≈¿…»««¿»

Ó Ú¯t‡LÈ‡Â e‰ÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰ˆ¯‡L Èn ∆∆»«ƒƒ∆∆¿∆¬»ƒ»««¿≈«¬ƒ
e‰ÂÏ‰ ,·iÁ È‡Â e‰ÂÏ‰ ,Ú¯Bt È‡Â e‰ÂÏ‰ ,·¯Ú»≈«¿≈«¬ƒ≈««¿≈«¬ƒ«»«¿≈
Ôz ,ÔÏa˜ È‡Â BÏ Ôz ,ÔÏa˜ È‡Â e‰ÂÏ‰ ,Ô˙B È‡Â«¬ƒ≈«¿≈«¬ƒ«¿»≈«¬ƒ«¿»≈
- ·¯Ú È‡Â BÏ Ôz ,·iÁ È‡Â BÏ Ôz ,Ú¯Bt È‡Â BÏ«¬ƒ≈«≈«¬ƒ«»≈«¬ƒ»≈

Ô‰ ˙e·¯Ú ÔBLÏ Ôlk20‡ÏÂ ,‰lÁz BÚ·Bz BÈ‡Â , À»¿«¿»≈¿≈¿¿ƒ»¿…
L¯ÙiL „Ú ,‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LiL ÌB˜Óa epnÓ Ú¯Ùƒ¿»ƒ∆¿»∆≈¿»ƒ«…∆«∆¿»≈

Ú¯t‡ ‰ˆ¯‡L ÈnÓ :¯Ó‡ÈÂ21. ¿…«ƒƒ∆∆¿∆∆»«

משום 19) כרבא, פסק רבינו בזה: אמוראים נחלקו קעד. שם
- כבתראי הלכה ורבא מאביי בידינו (כלל אחרון שהוא

תן 20)כאחרונים). שיאמר: עד קבלן, נעשה לא ולפיכך
לך. אתן ואני (מגיד 21)לו "תחילה" שאמר לומר, רוצה

הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו משנה)

.Â·¯Ú22¯eËt - B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,‰a˙k ÏL »≈∆¿À»««ƒ∆»ƒ»»
‰OÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ;ÌlLlÓ23ÔBÓÓ ¯qÁ ‡ÏÂ ,24. ƒ¿«≈∆¬≈ƒ¿»»»¿…ƒ≈»

·¯Ú ·‡‰ ‰È‰ Ì‡Â25- B„iÓ e˜Â ,Ba ˙a˙ÎÏ ¿ƒ»»»»»≈ƒ¿À«¿¿»ƒ»
·iÁ26·iÁ - ‰a˙k ÏL ÔÏa˜Â .27. «»¿«¿»∆¿À»«»

ãקודש משיחות ãנקודות

"áiç ¯ Bãiî eð÷å . . áøò áàä äéä íàå." §¦¨¨¨¨¨¥§¨¦¨©¨

קנין ללא משתעבד בנו, לגבי ב.)אבא קעד, בתרא (בבא

ומבואר  דווקא. בקנין הוא כאן הרמב"ם לדעת אבל
אחד, ענף או אחד משורש שהוא שמי תורה' ב'לקוטי
ערבים  שכולם ישראל מכל יותר חבירו בעד ערב הוא

בזה. זה
41 הע' 150 עמוד חכ"ו לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

ב.22) עמוד הנישואין.23)שם לקיים כל 24)עזר
יתבעו  ולא יפרע שזה סמך שהערב "אסמכתא" היא ערבות
סמך  על מעות ונתן לו האמין שזה שנהנה משום אלא ממנו,
ומשום  עצמו שעבד זו הנאה שמפני אומרים, אנו ערבותו,
בכתובה  כגון ממון, לחיסרון גורם אינו כשהערב כך,
מובטחת, אינה כשכתובתה ואפילו להינשא רוצה שהאשה
נידונית  ערבותו כך ומשום בערב אמון כל גילתה לא
בפרק  לשיטתו בהתאם מידו, שקנו פי על אף כאסמכתא,
מחייבת  אינה שאסמכתא ז, הלכה מכירה מהלכות י"א
גם  שם (ראה מעכשיו לו הקנה לא אם מידו, כשקנו אפילו
שלאחר  לערב דומה זה ואין שם). משנה ומגיד י"ג הלכה
אמונתו  על שלא פי על אף מועיל שהקניין מעות מתן
משנה). (מגיד כיס חיסרון שם שיש משום הלווהו,

(אב 25) נפשיה משעבד שעבודי בריה לגבי "אבא שם:
עצמו)". משעבד לבנו אמרו 26)ביחס לא שם בגמרא

מידו", "וקנו הוסיף עצמו מסברת ורבינו קניין, שצריך
אין  - באב אמון כל גילה לא והבעל ממון חסר שלא משום
אינו  קניין אפילו אחר, ובאדם קניין. בלא לשעבוד נימוק
שאפילו  ואומר חולק [הראב"ד למעלה שביארנו כמו מועיל
שאפילו  לשיטתו מתאים וזה נשתעבד. - האב מיד קנו לא
שמה  - ומכאן מידו, כשקנו משתעבד זר כתובה ערב
קנו  כשלא המדובר השוק מן לאדם אב בין שם שחילקו

שם.27)מידו].

.ÊÏa˜Â ÈÂÏ ‡·e ,‰„O ÔBÚÓLÏ ¯ÎnL Ô·e‡¿̄≈∆»«¿ƒ¿»∆»≈ƒ¿ƒ≈
ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡28‡zÎÓÒ‡ BfL ,ÈÂÏ „aÚzL ‡Ï - «¬»»»…ƒ¿«¿≈≈ƒ∆«¿«¿»

‡È‰29¯ÎÓ ÈÓc ÌlLÏ ·¯Ú ‡e‰L B„iÓ e˜ Ì‡Â . ƒ¿ƒ»ƒ»∆»≈¿«≈¿≈∆∆
‰Ê È¯‰ - ÔBÚÓLÏ epÚa˙iL ‰ˆ¯iL ˙Ú Ïk ‰Ê∆»≈∆ƒ¿∆∆ƒ¿»∆¿ƒ¿¬≈∆

·iÁ30.È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . «»¿»∆««

את 28) המוכר של חוב בעל יטרוף שאם הלוקח, כלפי
הוא. ישלם - מעותיו לו יחזיר לא והמוכר לוי 29)השדה,

יצטרך  שלא דעתו וסמכה השדה את יטרפו שלא היה בטוח
השיג, הראב"ד משנה). המגיד של פירושו פי (על לשלם
כמו  קניין, צריך שאינו מעות מתן בשעת כערב זה שהרי
לדמות  שאין מבאר, משנה ובמגיד א. בהלכה רבינו שכתב
על  היא הערבות בהלוואה הלווה, לערבות מכר של ערבות
דמי  על חלה אינה האחריות במכר אבל שהלווה, המעות
דמיו  המוכר ישלם יטרפוהו שאם הקרקע, על אלא השדה
זה  תשלום להגדיר ואין בו, וזכה אותו שקנה ללוקח
והערבות  ההפסד, כהשלמת אלא שקיבל הדמים כהחזרת
את  שטרפו בשעה המוכר בו שנתחייב זה תשלום על היא
ואפילו  מעות, מתן בשעת ערבות כאן אין ולפיכך הקרקע,
שקניין  למעלה שנתבאר כפי נתחייב. לא - מידו קנו אם
אמונתו. על כשהלווהו אלא באסמכתא, מועיל אינו

דומה 30) זה הרי המכר דמי על בפירוש היה שהקניין מפני
יוסף  בית ראה משנה. (לחם מעות מתן בשעת להלוואה
הראב"ד  של [השגתו י"א). סעיף קלא סימן משפט חושן
כשהערב  שהמדובר מוכיחים, משנה המגיד של ביאורו וגם
אלא  חייב ואינו מידו קנו אם ואפילו מעות מתן בשעת בא

זו]. הלכה בסוף המפורט בסגנון קניין כשעשו

.ÁÛ‡ ,È‡z ÏÚ ÔÓˆÚ e·iÁL ÔÏaw‰ B‡ ·¯Ú‰ ÔÎÂ¿≈∆»≈««¿»∆ƒ¿«¿»«¿««
‡e‰L ÈtÓ ,„aÚzL ‡Ï - B„iÓ ewL Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ»…ƒ¿«¿≈ƒ¿≈∆

‡zÎÓÒ‡31Ôz‡ È‡Â BÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . «¿«¿»≈«¿∆»«≈«¬ƒ∆≈
ÏkL .‰È‰È ‡Ï ‡Ï Ì‡ B‡ CÎÂ Ck ‰È‰È Ì‡ CÏ¿ƒƒ¿∆»¿»ƒ……ƒ¿∆∆»
‡Ï Ì‡Â ‰È‰È Ì‡a Ba ·iÁ BÈ‡L „eaÚL ‰ÏBz‰«∆ƒ¿∆≈«»¿ƒƒ¿∆¿ƒ…
‡Ï CÎÈÙÏe ,ÌÏL ÔÈ˜ ‰˜‰Â ¯Ó‚ ‡Ï - ‰È‰Èƒ¿∆…»«¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¿ƒ»…

.„aÚzLƒ¿«¿≈

או 31) יהיה אם - בתנאי השתעבדותו את בפירוש כשתלה
הר  - יהיה ומוחלט לא גמור קניין אינו שקניינו דעתו, גילה י

תוקף. כל זה לקניין אין ולפיכך

.ËeÂlL ÌÈL32,„Á‡ Á˜Ó eÁ˜lL B‡ „Á‡ ¯ËLa ¿«ƒ∆»ƒ¿»∆»∆»¿∆»∆»
- ˙eÙzLa Á˜Ï B‡ Ô‰Ó „Á‡ ‰ÂlL ÔÈÙzM‰ ÔÎÂ¿≈«À»ƒ∆»»∆»≈∆»«¿À»

‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ‡·¯Ú Ô‰ È¯‰33.L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈«¿»ƒ∆»∆««ƒ∆…≈≈
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קמח ולוה קמח מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ד שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

א.32) הלכה ה פרק שבועות דינו 33)ירושלמי אחד כל
השנייה. למחציתה וכערב ההלוואה מחצית לגבי כלווה
שהמלוה  רבינו, בשם כתב עז סימן משפט חושן [בטור
הוכיח  שם יוסף בבית אולם שירצה, ממי הכל לגבות רשאי
הנכונה  הגירסא הטורים, לבעל נזדמנה משובשת שגירסא
ודינם  ערבאים", "נעשו שבידינו: בספרים שהיא כמו היא
משנה  בכסף כתב וכן תחילה. ממנו גובה שאינו ערב ככל

כאן].

.ÈÔÓ Ú¯tÏ ‰ÂÏn‰ ‡B·iLk ,„Á‡Ï e·¯ÚL ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»¿∆»««¿∆ƒ»«ƒ
‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡Ó Ú¯tÈ - ·¯Ú‰34‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆»≈ƒ»«≈≈∆≈∆∆ƒ¿∆¿ƒ…»»

.·BÁ‰ ¯‡La ÈM‰ Ú·B˙Â ¯ÊBÁ - ·BÁ‰ È„k „Á‡Ï¿∆»¿≈«≈¿≈««≈ƒƒ¿»«

"האחים 34) קז. בתרא בבבא שאמרו ממה זה דין למד
אחד  של חלקו ונטל חוב בעל ובא אביהם) (ירושת שחלקו
הכל  לגבות יכול אביהם של שהמלוה הרי וכו'". מהם
כערבים  דינם הלווה שנכסי פי על אף אחד, יורש מנכסי
יוצא  ביה". ערבין אינון אינש דבר "נכסוהי שאמרו: כמו
הכל  לגבות המלוה יכול ערבים שני שיש שבמקום מזה
הקודמת, שבהלכה שלוו לשניים דומה זה ואין מהם. מאחד
לווה  שזה אפשר הלוואה אבל לחצאין, ערבות שאין משום
על  רבים [תמהו רשב"א). בשם משנה (מגיד חצי וזה חצי
ידי  על חבירו את "המלוה בתרא: בבא סוף מתוספתא רבינו
שאפרע  מנת על אמר ואם מהם, מאחד יפרע לא ערבים שני
מציעא  בבא יוסף ובנימוקי מהן". מאחד ייפרע - מהן מאחד
התוספתא: שכתבה מה מפרש שרבינו כתב, ג פרק תחילת
כלום  תחילה ייפרע שלא הכוונה מהן" מאחד ייפרע "לא
מאיזה  שיגבה התנה ואם הלווה, מן אלא הערבים מן מאחד
וכן  ד). הלכה למעלה (ראה תנאו כפי גובה - שירצה מהם

כרבינו].פירש ופסק הרשב"א גם

.‡ÈBÚÈ„BÈ - ‰ÂÏnÏ Ú¯ÙiLk ,ÌÈLÏ ·¯ÚL „Á‡Â35 ¿∆»∆»«ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«««¿∆ƒ
ÂÈÏÚ ¯ÊÁiL È„k ,Ú¯Bt Ì‰ÈMÓ ‰ÊÈ‡ ·BÁ ÏÚ36. «≈∆ƒ¿≈∆≈«¿≈∆«¬…»»

לערב.35) יודיע לדרוש 36)המלוה ממי ידע שהערב
עצמו. סברת היא זה דין מעותיו. החזרת

.·ÈB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰37·¯Ú È‡Â CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ·¯Ú : »≈«¬≈¬…ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ»≈
ÌLÎe ;·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ŒEÏ¿¬≈∆¿ƒ∆»««¿≈«¬ƒ»≈¿≈
·¯ÚÏ ·¯Ú „aÚzL Ck ,‰ÂÏnÏ ·¯Ú‰ „aÚzLpL∆ƒ¿«¿≈∆»≈««¿∆»ƒ¿«¿≈»≈¿»≈

ÔBL‡¯38ÔBL‡¯ ·¯Ú ÔÈ„Â ‰ÂÏn‰ ÌÚ ·¯Ú‰ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒ∆»≈ƒ««¿∆¿ƒ»≈ƒ
.‡e‰ „Á‡ ÔÈc ÈM‰ ÌÚƒ«≈ƒƒ∆»

משנה).37) (מגיד זה לדין ברור מקור נמצא לא
אינו 38) ראשון שערב פי על ואף קניין, בלא אפילו משמע

א) הלכה (ראה מעות מתן בשעת שלא קניין בלי משתעבד
מעות  נותן אינו ראשון ערב שהרי מעות, מתן אין שני ובערב
ראשון  ערב של השעבוד חלות שעת - דבר של וטעמו כלל.

משנה). (מגיד שני ערב לגבי מעות מתן כשעת נחשבת

.‚È¯Ó‡L ÔB‚k ,·¯ÚL ¯·c‰ ·ˆ˜ L¯t ‡lL ÈÓƒ∆…≈≈∆∆«»»∆»«¿∆»«
È‡Â BÏ ¯ÎÓ B‡ ,·¯Ú È‡Â BÏ Ôz ÔzzM ‰Ó Ïk :BÏ»«∆ƒ≈≈«¬ƒ»≈¿…«¬ƒ
:‰¯B‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈ - ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ B‡ ,·¯Ú»≈«¿≈«¬ƒ»≈≈ƒ«¿ƒ∆»

ÛÏ‡ ‰‡Ó e‰ÂÏ‰ B‡ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÏ ¯ÎÓ elÙ‡¬ƒ»««¬∆∆¬»ƒƒ¿»≈»∆∆
·¯Ú‰ ‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Ïka ·¯Ú‰ „aÚzL -ƒ¿«¿≈∆»≈«…¿≈»∆ƒ∆≈∆∆»≈

ÚML ¯·c‰ Ú„BÈ BÈ‡L ÔÂÈkL ;ÌeÏk ·iÁBÓˆÚ „a «»¿∆≈»∆≈≈««»»∆ƒ¿≈«¿
BÓˆÚ „aÚL ‡ÏÂ BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï - Ba39ÌÈ¯·„e . …»¿»«¿¿…ƒ¿≈«¿¿»ƒ

.ÔÈ·nÏ Ì‰ ÌÚË ÏL∆««≈«≈ƒ

ח 39) הלכה למעלה שנתבאר כמו מועיל אינו קניין ואפילו
י"א  בפרק בפירוש רבינו כתב וכן תנאי. על חיוב גבי
מביא  קידושין בסוף נסים [רבינו ט"ז, הלכה מכירה מהלכות
יכול  שאדם ודעתו רבינו, על החולק בתשובה הרמב"ן דברי
הראב"ד  גם מידו. כשקנו קצוב שאינו בדבר עצמו לחייב
בין  לפשרה נכנס וכאן רבינו על השיג (שם) מכירה בהלכות
ומקרה. מקרה בכל הדעת אומד על וסומך השיטות, שתי

שם]. משנה וכסף ושם כאן משנה מגיד ראה

.„ÈÏL BÙe‚Ï ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»««¬≈«¿≈«¬ƒ»≈¿∆
ÔBÓÓ ÏL BÓˆÚÏ ·¯Ú ‡Ï ,‰Ê ‰ÂÏ40ÔÓÊ Ïk ‡l‡ , …∆∆…»≈¿«¿∆»∆»»¿«

EÏ ep‡È·‡ ‰ˆ¯zL41e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ , ∆ƒ¿∆¬ƒ∆¿¿≈ƒ»«««∆ƒ¿»
e˜Â ,EÏ ep‡È·‡ epÚa˙zL ÔÓÊ Ïk ,e‰ÁÈp‰ :BÚ·˙e¿»«ƒ≈»¿«∆ƒ¿»∆¬ƒ∆¿¿»

B„iÓ42ÔÓ LÈ - ‰Âl‰ ‰Ê ‡È·È ‡Ï Ì‡ ,‰Ê ÏÚ ƒ»«∆ƒ…»ƒ∆«…∆≈ƒ
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,‰¯B‰L ÌÈB‡b‰43ÈÓ LÈÂ ; «¿ƒ∆»∆«»¿«≈¿≈ƒ

B‡ ep‡È·‡ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡Â ‰˙‰ elÙ‡L ,‰¯B‰L∆»∆¬ƒƒ¿»¿»«ƒ…¬ƒ∆
BÊ È¯‰ - ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰‡ Á¯aL B‡ ˙nL∆≈∆»«∆¿∆«»¿«≈¬≈

.‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .„aÚzL ‡ÏÂ ,‡zÎÓÒ‡«¿«¿»¿…ƒ¿«¿≈¿»∆«¿ƒ»

הלווה.40) ידי על החוב פירעון לעצם ערב נעשה לא
הלווה.41) את להביא רק עצמו על נתבאר 42)קיבל

קניין. צריך מעות מתן בשעת שלא א בהלכה למעלה
גאון 43) נחשון רב דעת היא שזאת כתב, משנה במגיד

ונראה  קכט. סימן משפט חושן בטור שהובאה בתשובה
שם. יוסף בית דעת על גם נתקבל זה שמקור

íéøOòå äML ÷øt1 ¤¤¦¨§¤§¦
נתבארו 1) שלא ערבות דיני ושאר בשטר, ערבות דיני מבאר

מדעתו. שלא חבירו של חובו פורע דין וכולל הקודם בפרק

.‡‰ÂÏn‰2e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â ,¯ËLa B¯·Á ˙‡3ÌÈ„Ú‰ ««¿∆∆¬≈ƒ¿»¿««∆≈ƒ»≈ƒ
‰Âl‰ ˙‡ ·¯ÚÂ ·¯Ú ‡a ¯ËMa4ewL Èt ÏÚ Û‡ , «¿»»»≈¿»«∆«…∆««ƒ∆»

e¯‡aL BÓk ÌlLÏ „aÚzLÂ B„iÓ5‡B·iLk , ƒ»¿ƒ¿«¿≈¿«≈¿∆≈«¿¿∆»
Û¯BË BÈ‡ - ‰f‰ ·¯Ú‰ ÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ‰ÂÏn‰««¿∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈∆»≈«∆≈≈

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ6¯ËL ÏL BÙe‚a ·¯Ú‰ ‰È‰ . ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ»»∆»≈¿∆¿»
ÈBÏt :e·˙k Ì‡ :ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á Ì„˜·¯Ú7È¯‰L , …∆¬ƒ«»≈ƒƒ»¿¿ƒ»≈∆¬≈

·¯ÚÓ BÈ‡8ÔÓ epnÓ ‰·B‚ BÈ‡ - ‰ÂÏna ‰Âl‰ ÌÚ ≈¿…»ƒ«…∆«ƒ¿»≈∆ƒ∆ƒ
ÌÈ„aÚLÓ‰9‰ÂÏ ÈBÏt :¯ËMa ·e˙k Ì‡ Ï·‡ ; «¿À¿»ƒ¬»ƒ»«¿»¿ƒ»»

ÈBÏÙe CÎÂ Ck ÈBÏtÓ10ÌÚ ‰ÂÏ e·¯Ú È¯‰L ,·¯Ú ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»≈∆¬≈≈¿…∆ƒ
eÓ˙Á Ck ¯Á‡Â ,·¯Ú ÏL B„iÓ e˜Â ,¯ËMa ·¯Ú»≈«¿»¿»ƒ»∆»≈¿««»»¿
·¯Ú ÈÒÎpÓ Ú¯Ù ‰Ê È¯‰ - ¯ËMa ÌÈ„Ú≈ƒ«¿»¬≈∆ƒ¿»ƒƒ¿≈»≈

ÌÈ„aÚLÓ‰11. «¿À¿»ƒ

קעו:2) שם וגמרא קעה: בבאֿבתרא שחתמו.3)משנה
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קמט

קמט

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ד שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

העדים.4) מחתימת למטה בשטרֿהחוב ערבותו וכתב
רש"י  (ראה שטרות" חיתום לאחר היוצא "ערב במשנה:

לאחר 5)שם). אפילו מועיל שקנין ה"א, הקודם בפרק
מעות. הערב.6)מתן את 7)של מקשר אינו  זה סגנון

בפני  ענין הוא זו פיסקא וכאילו יחד, והמלוה ִהערבות
"אינו 8)עצמו. לאחרֿכך: להאמור נימוק משמש זה קטע

המשועבדים". מן ממנו מידו.9)גובה קנו אם אפילו
(מגידֿמשנה). חורין מבני אפילו גובה אינו - קנו וכשלא

המלוה.10) עם הערבות מקשרת זו ורבי 11)וא"ו כרב
ללמדנו, מידו", "וקנו וכתב דייק רבינו קעו. שם יוחנן
העדים, חתימת לפני בשטר הערבות נכתבה אם שאפילו
קנין. בלא מעות מתן לאחר משתעבד אינו - "ופלוני" וכתבו
בלא  גובה אינו חורין מבני שאפילו מבאר, במגידֿמשנה

ובלחםֿמשנה). שם, (עיין קנין

.·- ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»«∆«…∆¿…»»¿»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ „Ú ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿ƒ»«ƒ∆»≈«««¿ƒ

·iÁ˙pL ÌBiÓ12˙eÁt ‰Ê Ák ‰È‰È ‡Ï .ÌlLÏ ·¯Ú‰ ƒ∆ƒ¿«≈∆»≈¿«≈…ƒ¿∆…«∆»
BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ13‰˙‰ Ì‡Â .ÌÈ¯Bn‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ƒ«…∆«¿¿»∆«ƒ¿ƒƒ¿»

È‡z‰ ÈÙÏ Ïk‰ - BnÚ14. ƒ«…¿ƒ«¿«

ביתֿדין.12) שאמרו 13)עלֿידי והדיחויים ההקלות וכל
דרכי  וכן בערב. גם יפה כוחם - לווה גבי (פכ"ב) למעלה

בערב. גם שייכות ביתֿהדין, מצד כבר 14)הכפיה נתבאר
(מועיל). קיים - שבממון תנאי שכל פעמים, כמה

.‚ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰Âl‰ ˙‡ Úa˙Ï ‡aL ‰ÂÏÓ15 «¿∆∆»ƒ¿…«∆«…∆¿…»»¿»ƒ
B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -16È¯‰ ,ÔÏaw‰ Ïˆ‡ CÏ :¯ÓBÏÂ ≈»ƒ¿¿«≈≈∆««¿»¬≈

EÏ LÈ17‰lÁz B˙B‡ Úa˙Ï18ÈÓ Ïk Ú·Bz ‡l‡ ; ≈¿ƒ¿…«¿ƒ»∆»≈«»ƒ
‰lÁz ‰ˆ¯L19„iÓ ˙BÚn‰ ÔÏaw‰ ‡O Ì‡Â . ∆»»¿ƒ»¿ƒ»»««¿»«»ƒ«

‰Âl‰ „Èa ‰ÂÏnÏ ÔÈ‡ - ‰Âl‰ „Èa B˙e ‰ÂÏn‰««¿∆¿»¿««…∆≈««¿∆¿««…∆
ÌeÏk20˙¯Á‡ ‰È„Óa ‰Âl‰ ‰È‰ .21ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿»»«…∆ƒ¿ƒ»«∆∆∆≈»

ÁÈp‰Â ‰Âl‰ ˙nL B‡ ,ÂÈÏ‡ CÏÈÏ ‡ÏÂ BÚÈ„B‰Ï¿ƒ¿…≈≈≈»∆≈«…∆¿ƒƒ«
È¯‰ - Ô‰ÈÒÎÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ ÌÈÓB˙È¿ƒ¿«ƒ∆≈≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¬≈

ÈeˆÓ ‰Âl‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Ú·Bz ‰Ê22. ∆≈«∆∆»≈¿ƒ»∆¬≈≈«…∆»

דמלוה 16)ידועים.15) מיניה לווה מיפטר "לא קעד. שם
ביד". (הקבלן) ויתן שישא כאמור 18)הזכות.17)עד

ה"ד. פכ"ה בשם 19)למעלה כתב קכט סי' חו"מ ב'טור'
של  המשועבדים מן גם לגבות שיכול התרומות', 'בעל
יוסף' 'בית (ראה חורין בני לקבלן כשיש ואפילו הלווה,
(מובא  רשב"א כתב בזה. דעתו גילה לא ורבינו שם).
יותר  שדה הקבלן מן לגבות יכול שאינו כאן) במגידֿמשנה
שללווה  כגון עצמו, הלווה מן לגבות שיכול מזו משובחת
לגבות  לו ויש וזיבורית עידית או בלבד, זיבורית יש
בינונית  גם יש ולקבלן ה"ד, פי"ט למעלה כאמור זיבורית,
שאם  עוד, וכתב זיבורית. אלא בינונית מהקבלן גובה אינו -
הקבלן  מן לגבות רשאי אינו - למלוה לשלם רוצה הלווה

שם 20)תחילה. [ב'תוספות' הלווה. את לתבוע יכול אינו
גובה  - לקבלן נכסים אין שאם רבינוֿתם, בשם כתבו קעג:
ובכמה  יט (בכתובות נתן דרבי שעבודא מטעם הלווה, מן

מנה  בחבירו לנושה "מנין נתן: רבי בשם אמרו מקומות,
שנאמר  לזה? ונותנין מזה שמוציאין מנין בחבירו, וחבירו
נתן  רבי של שמו את חז"ל והטביעו לו". אשם לאשר ונתן
שהרי  נתן), דרבי שעבודא לו: וקראו זה, עובר שעבוד על
לפרעון  שנתן הכסף את לקבלן להחזיר מחויב הלווה
ערוך' וה'שולחן קכט, סי' חו"מ ה'טור' פסקו וכן המלוה.
זמן  כל שהרי זו, בסברא קצת לפקפק ויש יט. סעיף שם
לו, נשתעבד ולא כלום לו חייב הלווה אין הקבלן פרע שלא
של  לשונו ומסתימת לו". אשם "לאשר לומר כאן שייך ולא

כתב,רבינו, שם ה'טור' רבינוֿתם]. כדעת שלא משמע
אין  ובשניהם לערב, קבלן בין הבדל אין - ביד ונתן שבנשא
וכתב  כאן, דייק רבינו אולם כלום. הלווה על למלוה
ב'שולחן  נפסק וכן כך. הדין אין שבערב ומשמע "הקבלן",

שם. ידועים,21)ערוך' נכסים ללווה כשאין המדובר,
ואין  וגובים, לנכסיו יורדים ביתֿדין – לו כשיש אבל
'בעל  בשם (כסףֿמשנה תחלה הערב את תובעים

ה"ג.22)התרומות'). פכ"ה למעלה ראה

.„BÈ‡ - ÈÚ ‡e‰L B‡ˆÓe ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»«∆«…∆¿»∆»ƒ≈
‰Âl‰ Ú·MiL „Ú ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ÏBÎÈ23˙w˙a »¿ƒ»«ƒ∆»≈«∆ƒ»««…∆¿«»«

ÌÈB¯Á‡24‡Èe˜ eOÚÈ ‡nL ;ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L25ÏÚ «¬ƒ∆≈¿∆»«¬¿¿»«
·¯Ú ÏL ÂÈÒÎ26. ¿»»∆»≈

תורה.23) של שבועה כעין חפץ, נתבאר 24)בנקיטת
מתקנת  אותו משביעים ערב שכשאין ה"ב פ"ב למעלה
היא  כאן האמורה שהשבועה ונראה הראשונים. הגאונים
נכסים  ללווה יש שמא הערב, לטובת מאוחרת יותר תקנה

ידועים. רמאות.25)בלתי יטען 26)מעשה המלוה
הוא  - ויחלקו הערב, מן ויגבה הלווה אצל נכסים מצא שלא

שגבה. המעות את - והלווה

.‰‡·e ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa B¯·ÁÏ ·¯Ú ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»≈«¬≈¿ƒ¿»«∆»
- Ìi‰ ˙È„Óa ‰Âl‰ È¯‰Â ,·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙Ï ‰ÂÏn‰««¿∆ƒ¿…«∆∆»≈«¬≈«…∆ƒ¿ƒ««»

EÚ¯t ‡lL ‰È‡¯ ‡·‰ :·¯Ú‰ BÏ ¯ÓB‡27,‰Âl‰ ≈∆»≈»≈¿»»∆…¿»¬«…∆
.EÏ ÌlL‡ È‡Â«¬ƒ¬«≈¿

לומר 27) נאמן עצמו שהלווה והטעם, בשבועה. נוטל ואינו
(מגידֿ ה"א פי"א למעלה כמבואר עלֿפה, במלוה פרעתי

משנה).

.Â‰Ê È¯‰ - B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï Ô˙Â Ì„wL ·¯Ú»≈∆»«¿»«¿««∆¬≈∆
‰Âl‰ ÔÓ ‰·B‚Â ¯ÊBÁ28Û‡ ,B„È ÏÚ Ú¯tM ‰Ó Ïk ≈¿∆ƒ«…∆»«∆»««»«

.ÏÏk ÌÈ„Ú ‡Ïa B‡ ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»ƒ¿»«∆¿…≈ƒ¿»
˙Úa ‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««…∆»≈
„ÓÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÌlLÂ È·¯Ú :·¯Ú BÏ ‰OÚpL∆«¬»»≈»¿≈ƒ¿«≈¬»ƒ»«
¯Ó‡L B‡ ,ÔÏa˜ B‡ ·¯Ú BÏ ‰OÚÂ BÓˆÚ ˙eL¯aƒ¿«¿¿«¬»»≈«¿»∆»«
·BÁ‰ Ú¯ÙÈÂ ÔziL e‰L¯‰ ‡ÏÂ ,È·¯Ú :‰Âl‰ BÏ29 «…∆»¿≈ƒ¿…ƒ¿»∆ƒ≈¿ƒ¿««

ÌeÏk BÏ ÌlLÏ ·iÁ ‰Âl‰ ÔÈ‡ -30¯ËL Ú¯Bt‰ ÔÎÂ . ≈«…∆«»¿«≈¿¿≈«≈«¿«
BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ÏL B·BÁ31ÏÚ ·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ , ∆¬≈∆…ƒ«¿¬ƒ»»««

ÔBkLn‰32BBkLÓ ÏËBÂ ,ÌeÏk ·iÁ ‰Âl‰ ÔÈ‡ - ««¿≈«…∆«»¿¿≈«¿
‰È‰ ‡nL ;ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ Ô˙Bp‰ ‰Ê „a‡ È¯‰Â ,ÌpÁa¿ƒ»«¬≈ƒ≈∆«≈∆¿»∆»»»
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קנ ולוה קנ מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ד שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

BÏ ÏÁBÓe ‰ÂÏn‰ ˙‡ ÒiÙÓ ‰Âl‰33‰Âl‰ ˙Ó .34, «…∆¿«≈∆««¿∆≈≈«…∆
„˜ ·BÁ‰ Ú¯Ùe ·¯Ú‰ Ì„˜Â,ÌÈL¯Bi‰ ˙‡ ÚÈ„BiL Ì ¿»«∆»≈»««…∆∆ƒ«∆«¿ƒ

Ì„˜ B·BÁ ¯ËL ‰Âl‰ Ú¯t ‡lL eÏ Ú„B Ì‡ƒ»»∆…»««…∆¿«…∆
Ì„˜ Ba ‰„B‰L ÔB‚k ,˙eÓiL35e‰ecpL B‡ ,36˙Óe ∆»¿∆»…∆∆ƒ≈

È¯‰ - ˙B·b‰Ï ‰ÂÏn‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ ‡lL B‡ ,BÈeca¿ƒ∆…ƒƒ«¿««ƒ¿»¿ƒ»¬≈
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ‰·B‚Â ¯ÊBÁ ‰Ê37Ú¯tM ‰Ó Ïk38‰È‰ . ∆≈¿∆ƒ«¿ƒ»«∆»«»»

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰ÂÏn‰39ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ««¿∆≈»ƒ≈«¿ƒ«»ƒ
ÌlLÏ40·BÁ‰ Ïk ·¯Ú‰ „ÈÏ Ô˙ Ô‰È·‡ ‡nL ; ¿«≈∆»¬ƒ∆»«¿«∆»≈»«

·¯Ú‰ ˙‡ Ú·Bz ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ‰È‰L∆»»»»ƒ¿≈∆»≈»ƒ≈«∆∆»≈
‰lÁz41ÚÈ„BiL Ì„˜ BzÚcÓ ‰Ê Ú¯t CÎÈÙÏe , ¿ƒ»¿ƒ»»«∆ƒ«¿…∆∆ƒ«

Ú·Bz ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÔÚÈ„B‰ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙È‰«¿ƒ¬»ƒƒ»∆»≈»ƒ≈«
.ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - Ô˙B ‡e‰ È¯‰Â B˙B‡«¬≈≈«»ƒ¿«≈

קעד:28) בבאֿבתרא מברייתא משמע אמר:29)כן שלא
רבינו:30)"ושלם". של מלשונו מדייק במגידֿמשנה

אבל  בלבד, בערב נאמר זה שדין הרשהו", ולא "ערבני
קבלן", להיות "הכנס לו: כשאמר לשלם הלווה חייב בקבלן
ערב  בין ההבדל את ומסביר "ושלם". הוסיף: כשלא אפילו
למה  תחילה הערב את לתבוע יכול אינו שהמלוה לקבלן,
לנגוש  יכול שהמלוה קבלן, אבל ולשלם. למהר לו היה
הדעת, על מתקבל - החוב את שיפרע עליו וללחוץ אותו
לדמות  אין כך ומשום הנגישה, מאימת להשתחרר שרצה
מדעתו, שלא חבירו של שטרֿחובו פורע לדין קבלן דין
שאם  במגידֿמשנה, מסיק ומזה הבא. בקטע רבינו שמביא
רשאי  המלוה והרי נכסים, לו נמצאו ולא בדין הלווה עמד
בביתֿדין  שנתבע לפני ושילם הערב וקדם הערב, את לתבוע

חי  כאן).- ראב"ד (ראה לו לשלם הלווה משנה,31)יב
מהל' בפי"ב רבינו פסק וכן קח. שם וגמרא ק: כתובות

הי"ט. ה"ב.32)אישות פי"ג שם נימוק 33)ירושלמי,
שם. בירושלמי, אמרו בבבא34ֿ)זה הובא שהיה, מעשה

ושלם". "ערבני הלווה: לו כשאמר המדובר קעד. בתרא
פרע.35) שלא הודה למיתתו, למעלה 36)סמוך ראה

ה"ג. וב'טור'37)פכ"ב גדולים. יורשים אפילו משמע
קטנים, ביתומים המדובר (שם) שבגמרא כתב, קל סי' חו"מ
אחד  שם כשאין אפילו להחזיר מחוייבים גדולים אבל

למעלה. שנאמרו דרב 38)מהתנאים בריה הונא כרב
האמורים  התנאים משלושת אחד שם אין ואם שם. יהושע,
לשלם  חייבים היורשים אין פרעון) זמן לפני נידוי, (הודאה,
הלווה  אומרים: שאנו משום "ושלם", שאמר אףֿעלֿפי
בלשון  החוב. פרעון להבטחת ערך חפצי הערב לידי מסר
לצררי  חוששים ולמה אתפסיה". צררי "אימר שם: הגמרא
במגידֿמשנה, ביאר עצמו? מלוה מגבי יותר ערב, גבי
מתעורר  לשלם, החיוב עליו שחל לפני ושילם שקדם משום
מעותיו. להבטחת ערך חפצי בידו הפקיד שהלווה חשש

שהיה.39) מעשה קעד: הדרכים 40)שם מן באחד אפילו
שם. אשי, כרב חפצי 41)הנ"ל. מהלווה קיבל ואילמלא

זה  נימוק ערבות. עליו מקבל היה לא - לבטחון ערך
- תחילה הלווה את תובעים גוים שגם שבמקום מלמדנו,

גוי. במלוה גם לצררי חוששים אין

.Ê·¯Ú Ïk42Ú¯t‰Ï ‡aL ÔÈa ,Ú¯tM ‰Ó ÏhÏ ‡aL »»≈∆»ƒ…«∆»«≈∆»¿ƒ»«
BÓˆÚ ‰ÂlÓ ÔÈa ‰ÂÏ ÈL¯BiÓ43CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿≈…∆≈ƒ…∆«¿¬≈∆»ƒ

Ú¯tL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï44·BÁ‰ ¯ËL ˙‡ÈˆÓ ÔÈ‡Â .45 ¿»ƒ¿»»∆»«¿≈¿ƒ«¿««
„iÓ ¯ËM‰ ÏÙ ‡nL ,‰È‡¯ ·¯Ú‰ „Èa ÂÈÏÚL∆»»¿«∆»≈¿»»∆»»««¿»ƒ«

ÌeÏk ‰Ê Ú¯t ‡ÏÂ ‰ÂÏn‰46. ««¿∆¿…»«∆¿

שם.42) שהברייתא 43)ברייתא, משמע, שם בסוגיא
קיבלו  הפוסקים, כל וכן רבינו, אבל יתומים. בדין עוסקת

עצמו. ללווה גם זה כדין 44)דין בשבועה נוטל ואינו
עלֿפה. כמלוה היא הערב שתביעת משום בשטר, מלוה

ראיה.45) אינו - הערב ביד נמצא החוב ששטר העובדא
והחזיר 46) למלוה פרעתי בעצמו: לטעון יכול חי, כשהלווה

לא  אתה גם אבל פרעתי לא אמנם או: ממני, ונפל השטר לי
זה  שדין מפרש, שם ברשב"ם כלום. לך חייב ואינני פרעת,
ויוציא  שפרע ישבע וכשיגדלו בלבד, קטנים ביתומים נאמר
של  סיומה את השמיט שרבינו הדבר, [תמוה היורשים. מן
לערב) כתב המלוה (פירוש: בו כתוב "ואם הברייתא:
וביאר, זה דין הביא שם וב'טור' גובה". - ממך התקבלתי
מן  וגובה בשטר כמלוה דינו שם) (ב"ב רשב"ם שלדעת
בלבד. חורין מבני שגובה ופוסק חולק והר"י המשועבדים,
התקבלתי  לדין רמז אין כאן ברי"ף גם לגמרי. שותק ורבינו

וצע"ג]. וס"ד). ס"ג קלא סי' וש"ך סמ"ע (ראה

.Á‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ z·¯Ú :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»«¿»ƒ¿≈…
·¯ÚÏ È˙ÈL¯‰ ‰z‡ :‰ÂlÏ ·¯Ú‰ ¯Ó‡L B‡ ;Èz·¯Ú»«¿ƒ∆»«∆»≈«…∆«»ƒ¿ƒ«ƒ«¬…
‡Ï B‡ ,z·¯Ú EzÚcÓ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÔzÏÂ E˙B‡¿¿ƒ≈¿≈ƒ«¿¿»«¿»…
,EÈÙa ‰ÂÏn‰ ÈzÚ¯t :·¯Ú‰ ¯Ó‡L B‡ ;ÏÏk z·¯Ú»«¿»¿»∆»«∆»≈»«¿ƒ«ƒ¿»¿»∆
,zÚ¯t Ôk :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,zÚ¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈…»«¿»∆»«≈»«¿»

zÚ¯tM ‰Ó EÏ Èz˙Â47z·¯Ú :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡L B‡ ; ¿»«ƒ¿«∆»«¿»∆»«««¿∆»«¿»
ÏkÓ - ‰Ó ‡l‡ Èz·¯Ú ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈ˙‡Ó ÈÏƒ»«ƒ¿≈…»«¿ƒ∆»»∆ƒ»
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚh‰ el‡≈«¿»¿«≈»∆«ƒ≈¬≈»»

Ú·MÈ B‡ .‰È‡¯‰48˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ˙Úe·L Úa˙p‰ »¿»»ƒ»««ƒ¿»¿«∆≈¿«
˙BÚË Ïk ¯‡Lk ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰«»ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»»«¬

ÔBÓn‰49. «»

אףֿעל47ֿ) היסט". שבועת הנתבע ש"ישבע רבינו: ומסיים
בשטר, הערבות נכתבה ואפילו - בשטר היתה שהמלוה פי
כתב  ואם בשטר. למלוה הערב תביעת את עושה זה כל אין
פרעתי, לטעון: נאמן הלווה אין - "התקבלתי" המלוה
(מגידֿמשנה). במקומו הערב את העמיד שהמלוה משום

הראיה,48) עליו מחבירו המוציא לומר: שצריך נראה
התורה. שבועת או היסת שבועת הנתבע וישבע

נשבע 49) במקצת ומודה ונפטר, היסת נשבע הכל שכופר
התורה. שבועת

.ËÌÈ¯Á‡ ˙‡ e·¯ÚL B‡ ,eÂlL LÈ‡ ˙L‡ B‡ „·Ú∆∆≈∆ƒ∆»∆»¿∆¬≈ƒ
ÌlLÏ e·iÁ˙Â50L¯b˙˙Â „·Ú‰ ¯¯ÁzLiLk - ¿ƒ¿«¿¿«≈¿∆ƒ¿«¿≈»∆∆¿ƒ¿»≈

eÓlLÈ ÔÓÏ‡˙z B‡ ‰M‡‰51. »ƒ»ƒ¿«¿≈¿«¿

לבעל.50) שייך שבידם מה כל הדין,51)והרי מקור
בהם  החובל וכו' והאשה "העבד פז. בבאֿקמא במשנה
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קנא

קנא

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ד שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

- לשלם מה להם (שאין פטורין באחרים שחבלו והם חייב,
נשתחרר  האשה נתגרשה זמן, לאחר משלמין אבל רש"י)
מלוה  לענין גם רבינו למד ומכאן לשלם". חייבין - העבד
רב  הגאונים בשם כתוב שמצא במגידֿמשנה, כתב וערבות.
בפקדון  קיבלה או שלוותה "שהאשה האי: רב ובנו שרירא
לבעל  ואין משלמת בידה מצוי הוא אם גנבה, או גזלה או
ותמה  חבלות". כדין הוא הרי - אבד כבר ואם לעכב.
ניתנה, להוצאה מלוה הלא מלוה, דין על המגידֿמשנה
נכסי  בכל כמו הבעל בה זכה - לידה המלוה וכשהגיעה
שאם  האלה, כגאונים רבינו פסק זה, פרקנו ובסיום אשתו.
ונראה  למלוה. מחזירים - בידה נמצא עצמו ההלוואה כסף
- ואכלה "לוותה קלט. בבבאֿבתרא הבעיא על שהסתמך
היה  ברור - קיימים והמעות אכלה לא שאם ומשמע מהו",

בעלה. תחת כשהיא אפילו לשלם חייבת שהיא לשואל,

.ÈÏÈc‚iLk ÌlLÏ ·iÁ - ‰ÂlL ÔË˜52ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â . »»∆»»«»¿«≈¿∆«¿ƒ¿≈¿ƒ
¯ËL ÂÈÏÚ53ÏÚ Û‡ ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ , »»¿»∆»¬≈ƒƒ¿»«∆««

.ÌeÏk ÔËw‰ „iÓ ÔÈ˜ ÔÈ‡L ;B„iÓ ewL Ètƒ∆»ƒ»∆≈ƒ¿»ƒ««»»¿

שחבל 52) שקטן שם) (בבאֿקמא ששנינו אףֿעלֿפי
- כשיגדיל משלם ואינו פטור, כן,באחרים הדין אין במלוה

להחזיר. מחויב ממנו, ונהנה כסף קיבל שהוא משום
ומבין  ולמעלה, שש מבן הוא כשהקטן דוקא שזה ומסתבר,
נט. בגיטין שנינו זה, גיל בני ועל ומתן. משא בטיב
לקטן  המלוה אבל ממכר", וממכרן מקח מקחן "הפעוטות
הלכות  וראה (מגידֿמשנה, מעותיו איבד - זה מגיל למטה

ה"ו). פכ"ט בבבא53ֿ)מכירה שאמרו ממה נלמד זה
אלאֿאםֿ השטר על חותמים העדים אין - חזקה קנה. בתרא

בגדול. נעשה כן

.‡ÈBÈ‡L ,ÌÈB‡b‰ e¯B‰ - ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ·¯ÚL ÔË»̃»∆»«∆¬≈ƒ«¿ƒ∆≈
˙‡ Ô˙pL ‰ÊÂ .ÏÈc‚iLk Û‡ ÌeÏk ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈¿«¿∆«¿ƒ¿∆∆»«∆
ÔË˜Ï ÔÈ‡L .ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ „a‡ - ÔËw‰ Èt ÏÚ ÂÈ˙BÚÓ¿»«ƒ«»»ƒ≈∆¿»∆≈¿»»

BÓˆÚ „aÚLÏ È„k ˙Úc54‡ÏÂ ,Ba ·iÁ BÈ‡L ¯·„a ««¿≈¿«¿≈«¿¿»»∆≈«»¿…
ÔÎÂ ,‡e‰ ˙Ó‡ ÔÈ„Â .‰Êa ‡ˆBik ÏÎa ‡ÏÂ ˙e·¯Úa¿«¿»¿…¿…«≈»∆¿ƒ¡∆¿≈

.Ôe„Ï Èe‡»̄»

ומתנתם 54) שמכרם ומתנה, למכר שעבוד לדמות אין
כבר  שכלו הפעוטות, לעונת שהגיע קטן אמנם קיימים.
אינו  אבל אחר, אדם לידי רכושו העברת להבין מפותח

והשתעבדות. התחייבות של משקלה תוקף עדיין תופס

.·È‰M‡‰55˙ÂlL˙‡OÂ ¯ËLa ‰·¯Ú B‡ ¯ËLa ‰ »ƒ»∆»¿»ƒ¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ≈
ÌlLÏ ˙·iÁ -56˙‡OpL ¯Á‡57‰ÂÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . «∆∆¿«≈««∆ƒ≈¿ƒ»¿»ƒ¿»

;ÔÓÏ‡˙zL B‡ L¯b˙zL „Ú ˙ÓlLÓ dÈ‡ - ‰t ÏÚ«∆≈»¿«∆∆«∆ƒ¿»≈∆ƒ¿«¿≈
Á˜BÏ ˙eL¯k ÏÚa ˙eL¯L58e¯‡aL BÓk ,‡e‰59 ∆¿««ƒ¿≈«¿∆≈«¿

ÔÓˆÚ ‰‡ÂÏ‰‰ ˙BÚÓ Ô˙B‡ eÈ‰ Ì‡Â .˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿¿ƒ»»¿««¿»»«¿»
‰ÂÏnÏ Ô˙B‡ e¯ÈÊÁÈ - ÔÈÓi˜60. «»ƒ«¬ƒ»««¿∆

קלט.56)פנויה.55) יכול 57)בבאֿבתרא הבעל ואין
שנכסיה  משום ה"ט), (ראה שלוותה בנשואה כמו לעכב

נישואיה. לפני למלוה על58ֿ)השתעבדו שמלוה וכשם

מהבעל. גובה אינו כך הלקוחות, מן גובה אינו פה
הי"ב.59) ומתנה זכיה מהל' הגאונים 60)בפי"ב כדעת

מח). בהערה בזה שכתבנו מה (ראה האי רב ובנו שרירא רב

íéøOòå äòáL ÷øt1 ¤¤¦§¨§¤§¦
ודין 1) גויים, שעדיו שטר ודין השטרות תיקון דיני מבאר

ודין  הקיום, מן או השטר מן העדים חתימת הרחקת
אחר  ושהולכים השיטה בסוף אותם כותבים שאין הלשונות

השטר. שבלשונות הפחות

.‡¯ËL2‰È‰ Ì‡ :·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ·e˙kL ¿»∆»¿»»¿»¿»ƒ»»
ÛicÊ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,Ï‡¯OÈ È¯ËL Ôew˙k ÈeOÚ3 »¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÔÈÚ„BÈÂ ,Ï‡¯OÈ ÂÈ„Ú eÈ‰Â ,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ¿…¿ƒ¿…ƒ¿…«¿»≈»ƒ¿»≈¿¿ƒ
.ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ Ba ÔÈ·B‚Â ,¯Lk ‡e‰ È¯‰ - B˙B¯˜Ïƒ¿¬≈»≈¿ƒƒ«¿À¿»ƒ

Ï·‡4Ô‰ÈÓ˙BÁL ˙B¯ËM‰ Ïk5È¯‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¬»»«¿»∆¿≈∆¿≈»ƒ¬≈
·BÁ È¯ËLÂ ¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËMÓ ıeÁ ,ÔÈÏeÒt el‡6. ≈¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ¿»¿ƒ¿≈

BÚn‰ ÔziL ‡e‰ÂeÈÙÏ :¯ËMa e·zÎÈÂ ,Ì‰ÈÙa ˙ ¿∆ƒ≈«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿«¿»¿»≈
˙BÚÓ B‡ ¯În‰ ÈÓc CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ÈBÏt ‰Ó»»¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈«∆∆¿
Ï·‡ ;Ì‰lL ˙B‡k¯Úa ÔÈÈeOÚ eÈ‰iL ‡e‰Â .·BÁ‰«¿∆ƒ¿¬ƒ¿«¿»∆»∆¬»

Ô‰ÈÏÈÏt ıea˜ ÌB˜Óa7- Ì‰lL ËÙBM‰ Ìei˜ ‡Ïa ƒ¿ƒ¿ƒ≈∆¿…ƒ«≈∆»∆
ÌeÏk eÏÈÚBÈ ‡Ï8e„ÈÚiL Ï‡¯OÈ È„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎÂ . …ƒ¿¿≈¿ƒƒ≈≈ƒ¿»≈∆»ƒ

‰Ê ÏÚÂ ¯ËM‰ È„Ú Ô‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ el‡ ÏÚ«≈»¿≈»ƒ∆≈≈≈«¿»¿«∆
˙eÏa˜a ÔÈÚe„È ÔÈ‡L ,Ô˙e„Ú ÌiwL Ô‰lL ËÙBM‰«≈∆»∆∆ƒ≈≈»∆≈»¿ƒ¿«¿»

„ÁL9ÏkÓ ¯·c ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ È¯ËL e¯ÒÁ Ì‡Â . …«¿ƒ»¿ƒ¿≈»¿≈»ƒ»»ƒ»
˙B‡„B‰ È¯ËL ÔÎÂ .Ò¯Ák Ô‰ È¯‰ - el‡10˙BzÓe ≈¬≈≈«∆∆¿≈ƒ¿≈»«»

˙BÏÈÁÓe ˙B¯LÙe11Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL ÌÈ„Úa Ô‰L ¿»¿ƒ∆≈¿≈ƒ∆»∆««ƒ
ÌÈÒ¯Ák Ô‰ È¯‰ - eÈnL ÌÈ¯·c‰ Ïk Ô‰a LiL12. ∆≈»∆»«¿»ƒ∆»ƒ¬≈≈«¬»ƒ

e˙pL Ô‰lL ·BÁ È¯ËL elÙ‡L :È˙Ba¯ e¯B‰Â¿««∆¬ƒƒ¿≈∆»∆∆»¿
ÔÈÏeÒt - Ì‰ÈÙa ˙BÚn‰13È¯ËL ‡l‡ e¯ÈLÎ‰ ‡ÏÂ , «»ƒ¿≈∆¿ƒ¿…ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈

‰„BÓ È‡ ÔÈ‡Â .Ì‰ÈÙa ˙BÚn‰ e˙pL ¯kÓÓe Á˜Ó∆»ƒ¿»∆»¿«»ƒ¿≈∆¿≈¬ƒ∆
‰Êa14eÚ„È ‡Ï Ì‡ .15‰Ê ¯ËL ˙B¯˜Ï Ï‡¯OÈ Èi„ »∆ƒ…»¿«»≈ƒ¿»≈ƒ¿¿»∆

ÈLÏ B˙B - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ˙B‡k¯Úa ‰OÚp‰««¬»¿«¿»∆¿≈»ƒ¿ƒ¿≈
‡ˆÓpL ,BÏ ÔÈ¯B˜Â ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ∆∆…ƒ¿≈∆¿ƒ∆ƒ¿»

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓk Ô‰Ó „Á‡ Ïk16ÈaÓ Ba ‰·B‚Â . »∆»≈∆¿≈ƒ«¿ƒÀ¿∆ƒ¿≈
ÔÈ¯BÁ17,ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ba ÔÈÙ¯BË ÔÈ‡ Ï·‡ , ƒ¬»≈¿ƒƒ¿≈∆≈

È„·BÚa ‰OÚpL ‰na ˙BÁB˜l‰ eÚ„È ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»¿«»«∆∆«¬»¿¿≈
.ÌÈ·ÎBk»ƒ

יט:2) בגיטין אמימר, של שאינו 3)מימרא בדיו כתובים
ניכר  - שהוא מה ויוסיפו הכתוב את יגררו ואם נמחק,

יא.4)הזיוף. ודף שם הגמרא, וסוגיית י: שם משנה,
עליו.5) החתומים שאין 6)העדים בשטר כמלוה דינם

מנכסים  בהם גובים אין אבל פרעתי, לטעון נאמן הלווה
קול  מוציאים ישראל עדי שרק משום משועבדים,
לא  אבל להזהר, הלוקח ויודע ההלוואה) דבר (מפרסמים
זה  לענין נחזור המגידֿמשנה). של פירושו (ע"פ גוים עדי
בערכאות  העולים השטרות "כל שנינו: [שם זו הלכה בסוף
שחותמיהן  אע"פ מלכותי) ביתֿמשפט = (ערכאות גוים של
למה  שאלו: ובגמרא נשים". מגיטי חוץ כשרים, - גוים
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קנב ולוה קנב מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ד שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

- במכר בשלמא המקבל? קנה כיצד כשרים? מתנה שטרי
כסף, שנתן מאשרים השופטים (שהרי שנתן בכסף קנה
שטר  תוקף לו אין שלהם השטר והרי לשקר) חשודים ואינם
שטר  דינא", - דמלכותא "דינא שמואל: ומתרץ קנין.
ותירוץ  מלא. תוקף לו יש המלכות, לחוקי בהתאם שנעשה
פירוש  נשים", מכגיטי "חוץ וצ"ל המשנה, לשון מתקן אחר
את  גומרים עצמם שהם נשים, לגיטי הדומים השטרות כל
כאן  פוסק ורבינו שעבוד. או הקנאה שטר כגון הענין,
גזילה  מהל' בפ"ה שפסק למה סתירה בזה ואין זו, כשיטה
לא  שלדעתו דינא, - דמלכותא דינא מקומות: ובכמה הי"א
(או  למלך הנוגע לענין אלא דינא" דמלכותא "דינא אמרו
לא  אבל בהם, מעוניין שהמלך וחוקים מסים כגון למדינה)
התרצן  דברי מפרש הוא וכן לחבירו, אדם שבין בדברים

(מגידֿמשנה)]. השופטים,7)השני שם שמתקבצים מקום
הוראותיהם. עלֿפי שטרות כותבים והמעוניינים

נותנים 8) אנו אין אבל השופט, של חתימתו על אנו סומכים
אישרו  כשלא בפניהם, שנעשו למסמכים אפילו תוקף

ידיהם. שוחד.9)בחתימת בקבלת חשודים אינם בסתם
וגם 10) "חוב", המילה את ולמחוק הודאות", "שטרי צ"ל

שטריֿחוב  מכשיר רבינו שהרי שלאחריה, ה"ואו" את
תימן. בכת"י הוא וכן בערכאות. ב'פרישה'11)שנעשו

בעלֿפה, כך לפני מחל כשלא שהכוונה מפרש, שם חו"מ
בעלֿפה  מחילה שהרי בשטר, המחילה את כתב אלא

את 12)מועילה. גומר השטר תוקף אלה, שבכל משום
שטר. תוקף אין הגוים בידי חתומים ולשטרות הענין,

של 13) כוחו שבלי ונימוקם: פרעתי. לטעון: הלווה ונאמן
למה  מאמינים שאנו אףֿעלֿפי עלֿפה מלוה זה הרי השטר,

שטר. תוקף לו שאין אמרנו והרי בו, אלא 14)שכתוב
הבדל  יש ואףֿעלֿפיֿכן מכר. כשטרי דינם שטריֿחוב
ממשועבדים  גובים אין בשטריֿחוב לאלה: אלה בין חשוב
השדה  כשנטרפה - מכר ובשטרי ה), הערה למעלה (ראה
בלא  בעדים שדה שהקונה ממשועבדים, גובה - הלוקח מיד
ומשום  ה"ה) (פי"א למעלה כאמור ממשועבדים, גובה שטר
כמוכר  זה הרי - בשטר הכתוב לכל מאמין שביתֿהדין
סח  סי' חו"מ והש"ך במגידֿמשנה. נאמרה זו (סברא בעדים
גובה  אינו לוקח שגם ואומר, עליו חולק ד ס"ק
ולא  לפרסם נוהגים אינם גוים שעדי משום ממשועבדים,

להזהר). הלוקח יט:15)ידע שם פפא, נתבאר 16)כרב
לתומו, משהו מספר כשהוא לגוי, שמאמינים מקומות בכמה
מסקנות. מהם ויסיק דבריו על סומך שמישהו יודע כשאינו

חרי".17) מבני ביה "ומגבי פפא דרב במעשה גורס רבינו
בדפוסים  הגירסא (וכן ממשעבדי" ביה "ומגבי גורסים: ויש
[במגידֿ קול. מוציאים גםֿכן שערכאות וסוברים שבידינו),

בארצותינו"]. סומכים "ועליהם וכותב: מוסיף משנה

.·¯ËL18„ÈÏ ‰Âl‰ B¯ÒnL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÂÈ„ÚL ¿»∆≈»¿≈»ƒ∆¿»«…∆¿«
ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa Á˜Bl‰ „ÈÏ ¯ÎBn‰ B‡ ‰ÂÏn‰««¿∆«≈¿««≈«ƒ¿≈¿≈≈ƒ
ÏL ˙B‡k¯Úa ÈeOÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈««ƒ∆≈»¿«¿»∆
È¯‰ - eÈnL ÌÈ¯·c‰ Ïk Ba ÔÈ‡Â ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¿≈»«¿»ƒ∆»ƒ¬≈

ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‰·B‚ ‰Ê19¯ÒnL ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ‡e‰Â . ∆∆ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ∆»«
,Ô‰ÈÙa B¯ÒnLk e‰e‡¯˜e ,B˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BÈ Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿ƒƒ¿¿»¿∆¿»ƒ¿≈∆

‡ÏÂ ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ,Ï‡¯OÈ ¯ËL Ôew˙k ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ¿«≈¿…
ÔÓ Ba ‰a‚È ‡Ï ‰nÏÂ .Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿…ƒ¿…«¿»»…ƒ¿∆ƒ

.ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ?ÌÈ„aÚLÓ‰«¿À¿»ƒƒ¿≈∆≈

יא.18) י: המסירה.19)שם עדי על שסומכים משום
אפילו  שמכשיר שמעון רבי לדעת זה דין אמרו שם, בגמרא
לשיטת  אחרים לשטרות מזה רבינו ולמד אשה, בגט
הקשה, [בכסףֿמשנה אשה. בגט שמעון רבי על החולקים
במזויף  אליעזר רבי מודה אבא: רבי אמר שם בגמרא הרי
ובגמרא  פסול, – פסולים עדים חתמו אם פירוש, מתוכו.
רבי  הכשיר ולא מתוכו, מזויף בכלל גוים עדים משמע, שם
מובהקים  בשאינם אבל שלהם, מובהקים שמות אלא שמעון
פסול  הגט - יהודים הם שהחותמים ולחשוב לטעות ואפשר
הכשיר  ולמה עצמם, עדים אותם בידי ימסרם שמא מדרבנן,
ותירץ, מובהקים? בשמות דוקא שזה התנה ולא סתם רבינו
עדים, אותם בפני ימסרם שמא חששו לא רבינו שלדעת
וזה  איש. אשת איסור חומר משום בלבד, אשה בגט אלא
- פסולים או קרובים ישראל בעדי אבל גוים, בעדי דוקא
ויסמכו  כלל בעדים ימסרו לא שמא שמעון, רבי הכשיר לא

החותמים]. על

.‚Ôlk ˙B¯ËM‰ Ïk :‡e‰ Ck Ï‡¯OÈ È¯ËL Ôewz20 ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»»«¿»À»
¯ÊÁiL CÈ¯ˆ21‰B¯Á‡ ‰ËÈLa ¯ËL ÏL BÈÚÓ22. »ƒ∆«¬…≈ƒ¿»∆¿»¿ƒ»«¬»

‡nL ,‰B¯Á‡ ‰ËÈMÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡L [‡l‡]23eÈ‰ ∆»∆≈¿≈ƒƒƒ»«¬»∆»»
ÌÈ„Ú‰24,‰ËÈM‰ È„Îa ¯ËL ÏL BÙebÓ ÔÈ˜Á¯Ó »≈ƒ¿À»ƒƒ∆¿»ƒ¿≈«ƒ»

.BÊ ‰ËÈL ÁÂ¯‰ B˙B‡a ·˙ÎÂ ÛiÊÓ‰ ‰Ê ‡·e»∆«¿«≈¿»«¿»∆«ƒ»

קסא:20) שנית.21)בבאֿבתרא משום 22)לכתוב
הכתוב  על בה חוזרים ולפיכך בה, הכתוב על סומכים שאין
וכתבו  "אלא", המלה את הוסיפו חדשים [בדפוסים כבר.
בגמרא  למחקה. ויש היא ושגיאה וכו'". למדים שאין "אלא
אינה, (ר"מ) רומא בדפוס לחזור. צריך למה בזה נימקו שם,
וכו']. למדים שאין לפי בפירוש: כתוב תימן ובכת"י

אחרונה.23) משיטה למדים אין למה חתימת 24)נימוק
של  מענינו החזיר לא שאם מבאר, במגידֿמשנה העדים.
שכתוב  במה כלל מתחשבים אין אלא השטר, נפסל לא שטר

שאמרנו. מהטעם אחרונה בשיטה

.„ÌÈ„Ú25- ÔÈËÈL ÈzL ·˙k‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰L ≈ƒ∆»¿À»ƒƒ«¿»¿≈ƒƒ
ÏeÒt26¯Lk - Ô‡kÓ ˙BÁt ;27e¯Ó‡L ÔÈËÈL ÈzL . »»ƒ»»≈¿≈ƒƒ∆»¿

¯ÙBÒ È„È ·˙Îa ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú È„È ·˙Îa -28ÏkL ; ƒ¿«¿≈≈ƒ¿…ƒ¿«¿≈≈∆»
.ÌÈ„Ú‰ ¯Á‡ ‡l‡ ,¯ÙBq‰ ¯Á‡ CÏB‰ BÈ‡ - ÛiÊÓ‰«¿«≈≈≈«««≈∆»««»≈ƒ

Ô¯ÈÂ‡Â Ô‰ - el‡ ÔÈËÈL ÈzLe29ÏÚ „"ÓÏ ÔB‚k , ¿≈ƒƒ≈≈«¬ƒ»¿»∆«
Û"k30ÈzL ÏÚ ¯˙È ·˙k‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ . »»»≈ƒ¿À»ƒƒ«¿»»≈«¿≈

ÌÈ„Úa ‡ÏÓ ÌÈ„Ú‰Â ·˙k‰ ÔÈaL ÁÂ¯‰ ‰È‰Â ,ÔÈËÈLƒƒ¿»»»∆«∆≈«¿»¿»≈ƒ»≈¿≈ƒ
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·B¯˜ B‡ ÔÈÏeÒt31ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆»≈∆¬≈≈»
˙BËÈ¯Oa e‰‡ÏÓ Ì‡Â .ÛicÊ‰Ï32ÏL;ÏeÒt - BÈc ¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»

eÓ˙Á ˙BËÈ¯O‰ ÏÚ ÌÈ„Ú‰ ‡nL33BÙeb ÏÚ ‡ÏÂ , ∆»»≈ƒ««¿ƒ»¿¿…«
¯ËM‰ ‰È‰ .[¯ËL ÏL]34˙Á‡ ‰ËÈLa ÂÈ„Ú ÌÚ Blk ∆¿»»»«¿»Àƒ≈»¿ƒ»««

¯Lk ‰Ê È¯‰ -35. ¬≈∆»≈
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קנג

קנג

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ד שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם.25) בעל 26)ברייתא יחתוך שמא חכמים, חששו
הגליון  על ויכתוב השורות, משתי שלמעלה מה כל השטר

כרצונו. אחר שטר הנשאר למדים 27)החלק אין שהרי
אחרונה. וידיו 28)משיטה בכתיבה, רגיל הסופר

שאינם  העדים ככתבֿיד גס אינו וכתבֿידו מאומנות,
לבין 29)מאומנים. וביניהן השורות, שבין הפנוי השטח

העדים. א.30)חתימות אוירים: שלושה היינו סופית, כף
לשיטה; שיטה שבין האויר ב. למד; של העליון הקו בשביל

שם. אמי, בר חייא כרב סופית. כף רגל בשביל שם 31)ג.
שהמדובר  יונה, רבינו בשם בחידושיו הרשב"א כתב קסב:
מילאוהו  אם אבל המלוה, ליד שהגיע לפני כשמילאוהו
פסול. שטר הגיע המלוה ליד שהרי פסול, - מכאן לאחר
שאם  יונה, רבינו בשם מביא סי"ד, מה סי' חו"מ וב'טור'
פסול, שאמר ומה כשר. – הלווה בהסכמת המלוה מילאהו
ההבדל: את ומנמק הלווה. מדעת שלא כשמילא - הכוונה
ואין  הלווה, נשתעבד ולא פסול היה המלוה ליד כשהגיע
שלא  בקרובים מילוי עלֿידי הלווה את לשעבד יכול המלוה
ליד  השטר בא שאם הרא"ש, אביו בשם עוד וכתב מדעתו.
תקנה, זה לשטר אין - ופסלוהו שמילאוהו לפני ביתֿדין
בענין  [ונאמרו להכשירו. אין ביתֿדין עלֿידי שנפסל מכיון
חתימת  יום אחר כשמילאוהו דינים: חילוקי כמה עוד זה
לחלק  יש ואם לא? או ופסול מוקדם כשטר דינו - העדים
אין  לבין פסול), אינו (שמוקדם קנין בו שיש שטר בין בזה
ערוך' ב'שולחן ב'פרישה', ב'טור', ונתבארו קנין. בו
לא  שרבינו היא, ופליאה סי"ד. סימן באותו וש"ך ובסמ"ע
להאריך]. מקום כאן ואין הזה. הסבך לכל כלל נכנס

קסג.32) שם ולא 33)גמרא שריטות, היו שכאן אישרו
שהוא.המל  זיוף איזה לשם הוסיפם קסג:34)וה שם
(הובא 35) הרשב"א למד ומכאן זיוף. חשש כאן שאין

של  ימין בצד לחתום צריכים שהעדים כאן) במגידֿמשנה
לחתוך  המלוה יוכל שמאלה, חתימתם ירחיקו שאם השטר,
שהוא  מה ולכתוב העדים מחתימת שלמעלה השטר את
שטר  בידו ויהיה לחתימתם, שמימין החלק בקלף רוצה

כאן). מיימוניות הגהות (ראה אחת בשיטה ועדיו שהוא

.‰¯ËM‰ ‰È‰36- ‰iL ‰ËÈLa ÌÈ„Ú‰Â BÊ ‰ËÈLa »»«¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»
¯ËM‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰ ÌÈ„Ú‰ el‡ ‡nL ;ÏeÒt»∆»≈»≈ƒ»¿À»ƒƒ«¿»
¯ËM‰ ‰Ê ·˙ÎÂ ,¯ËM‰ Ïk C˙ÁÂ ,˙Á‡ ‰ËÈL ¯Lk»≈ƒ»««¿»«»«¿»¿»«∆«¿»
.‰ÈÏÚ ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰ el‡ e‡ˆÓÂ ,‰ËÈM‰ d˙B‡a¿»«ƒ»¿ƒ¿¿≈»≈ƒ¬ƒ»∆»

ÔÎÂ37ÈLe ,˙Á‡ ‰ËÈLa ÌÈ„Ú ÈLe ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»»«¿»¿≈≈ƒ¿ƒ»««¿≈
¯Ó‡Â ,‰iL ‰ËÈLa ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú38Èzek˙ È‡ : ≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»«¬ƒƒ¿««¿ƒ

ÌÈ„Ú‰ ˙Ba¯Ï39ÏL ÌÈ„ÚÓ ‰Ê ¯ËL ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - ¿«»≈ƒ≈¿«¿ƒ¿»∆≈≈ƒ∆
‡nL ;‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡ ,‰iL ‰ËÈLa ‰hÓ«»¿ƒ»¿ƒ»∆»≈≈ƒ∆«¿»∆»
¯ËM‰ ÔÈ·e ‰hÓ ÏL ÌÈ„Ú‰ ÔÈa ‰˙È‰L ‰ËÈMa«ƒ»∆»¿»≈»≈ƒ∆«»≈«¿»

ÂÈ„Ú ÈLe ‰Ê ¯ËL ·˙k C˙ÁL40. ∆»«»«¿»∆¿≈≈»

ב.36) עמוד למה 38)שם.37)שם ששאלו לביתֿדין
עדים. ארבעה חתימת 39)חתמו את לקיים מבקש והוא

ולפיכך 40)העדים. ראשונה, בשיטה העדים חתימת זייף
ראשונים. עדים של קיום עדי להביא הצריכוהו

.ÂÔÈc ˙Èa Ìei˜41È„È ·˙ÎÏ CeÓÒ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ƒ≈ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«¿≈

¯ËM‰ „ˆÏ CeÓÒ B‡ ÌÈ„Ú42ÂÈ¯BÁ‡Ó B‡43„‚k ≈ƒ»¿««¿»≈¬»¿∆∆
˙Á‡ ‰ËÈL ÁÂ¯ ¯ËM‰Â Ìeiw‰ ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â .·˙k‰«¿»¿ƒ»»≈«ƒ¿«¿»∆«ƒ»««

ÏeÒt -44d˙B‡a ÛiÊÈÂ ,Ìi˜˙pL ¯ËM‰ CzÁÈ ‡nL ; »∆»«¿…«¿»∆ƒ¿«≈ƒ«≈¿»
ÂÈ„Ú ÈLe ¯ËL ‰ËÈL45¯ËL ÏÚ Ìeiw‰ ‡ˆÓÂ , ƒ»¿»¿≈≈»¿ƒ¿»«ƒ«¿»

.ÛiÊÓ¿À»

תוכן 42)שם.41) - משמאל או מימין החלק הגליון על
השטר  את שמקיימים בפירוש שכותבים מובן השטר.
הקלף. בראש כותבים או הקיום, משמאל או מימין הכתוב

כתב 43) כנגד לדף מעבר הכתוב את שמקיימים וכותבים
הקלף. בראש כותבים או שם.44)הקיום יוחנן כרבי

נפסל. לא השטר אבל פסול, הקיום שרק יזייף 45)מובן,
חתימתם.

.Ê˜ÈÁ¯‰46¯˙È ¯ËM‰ ÔÓ Ìeiw‰ ˙‡47ÈzL ÏÚ ƒ¿ƒ∆«ƒƒ«¿»»≈«¿≈
È¯‰L ,¯Lk - BÈc ˙BËÈ¯O ÁÂ¯‰ Ïk ‡lÓe ,ÔÈËÈLƒƒƒ≈»»∆«¿ƒ¿»≈∆¬≈

ÛiÊÏ ÏBÎÈ BÈ‡48eÓi˜iL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ; ≈»¿«≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ∆¿«¿
.¯ËL ÏL BÙeb ÏÚ ‡l‡ ,˙BËÈ¯O‰ ÏÚ Ìeiƒ̃««¿ƒ∆»«∆¿»

א.46) עמוד פחות 47)שם ומכלֿשכן יתר, אפילו כלומר:
שורות. עדים 48)משתי שבחתימת אמרנו ה"ד למעלה

אישרו  שמא שריטות, השורות שתי כשמילא פסול, השטר
רבינו  שמנמק כמו - כשר ביתֿדין בקיום אבל השריטות, את
שטרות. תוכן אלא שריטות מקיימים אין שביתֿדין בסמוך,

.ÁÔÈ˜Án‰ Ïk49ÛBÒa Ô‰ÈÓei˜ ·zÎiL CÈ¯ˆ - Ôlk »«¿»ƒÀ»»ƒ∆ƒ¿…ƒ≈∆¿
B‡ ˙ÈBÏt ‰lÓ B‡ ˙ÈBÏt ˙B‡ :¯Ó‡ÈÂ ,¯ËM‰«¿»¿…«¿ƒƒ»¿ƒ

‰ÈeÏz B‡ ,˜ÁÓ ÏÚ ˙ÈBÏt ‰ËÈL50Ì‡Â .Ìi˜ Ïk‰Â , ƒ»¿ƒ«¿»¿»¿«…«»¿ƒ
¯È¯L ¯eÚL·e ,Ìi˜Â ¯È¯L ÌB˜Óa ˜Án‰ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ»ƒ

Ìi˜Â51BÓi˜Â ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,52‡nL ;ÏeÒt - ¿«»««ƒ∆»«¿ƒ¿»∆»
B˜ÁÓ53ÔÈaL ÁÂ¯a BÓi˜Â ¯ÊÁÂ ,ÛifL ¯·c ·˙ÎÂ , ¿»¿»«»»∆ƒ≈¿»«¿ƒ¿»∆«∆≈

k‰ÌÈ„Ú‰Â ·˙54. «¿»¿»≈ƒ

קסא:49) שם יוחנן, רבי של שורה 50)מימרא בין
והכל 51)לשורה. השטר: בסוף לכתוב שרגילים במקום

וקיים. הנוסח 52)שריר כפי המחק על הכתוב את קים
וקים.53)שלמעלה. השריר חתימתם 54)את שריחקו

או  "מחק שכתב כאן רבינו של [מלשונו אחת. שיטה
שאינה  שתלויה ומכיון שוה, שניהם שדין משמע תלויה",
בה  מתחשבים אין אלא השטר כל את פוסלת אינה מקוימת
למדים  אין במחק גם כך - זיוף חשש כל כאן אין שהרי -
מביא  ובמגידֿמשנה כשר. השטר אבל עליו, הכתוב מן
מבואר  וטעמו פסול. השטר כל - שבמחק רשב"א, בשם
כתוב  היה שמא שחוששים ו, אות מד סי' שם ב'טור'
וכתב  ומחקו השטר, בעל לחובת שהוא דבר המחק במקום
ה  סעי' שם ערוך' ב'שולחן ומרן כמותו. ופסק שכתב. מה

כרבינו]. פסק

.Ë¯ËL55Ì‡Â .¯Lk - ˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡a‰ ¿»«»¿≈»««¿»»≈¿ƒ
˜ÁBÓe ¯ÊBÁÂ ˜ÁBÓ :¯Ó‡z56ÈÓ ‰ÓB„ BÈ‡ - …«≈¿≈≈≈∆ƒ

ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓÏ ˙Á‡ ÌÚt ˜ÁÓpL57Ì‡Â . ∆ƒ¿«««««¿ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ
ÌÈ„Ú‰ ÌB˜Ó ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓ ‡nL :¯Ó‡z58, …«∆»ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ
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קנד ולוה קנד מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ד שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰Ó Ïk ·˙BÎÂ B˜ÁBÓe ¯ÊBÁ ¯ËM‰ ·˙kL ¯Á‡Â¿««∆»««¿»≈¬¿≈»«
˜ÁÓpL ÈtÓ ,‰ÂL Blk ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ È¯‰L ,‰ˆ¯iM∆ƒ¿∆∆¬≈¿≈»À»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«
eÈ‰È ‡lL ,ÌÈÓÎÁ ewz ¯·k - ÌÈÓÚt ÈzL Ïk‰«…¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ∆…ƒ¿
˜ÁÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˜eÁÓ ¯ËL ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ«¿»»∆»ƒ≈ƒ¿«

Ì‰ÈÙa59. ƒ¿≈∆

וקסד.55) קסג: בשטר 56)שם הכתוב כל מחק שמא
כרצונו. ניכר.57)וכתב על 58)והזיוף משהו כתב

מחק  ואח"כ ומחקו, העדים לחתימת המיועד בשטר המקום
עצמו  והשטר הכפול, המחק על העדים וחתמו שניה פעם
שבין  בשינוי ירגישו לא והעדים בלבד, אחת פעם נמחק
לשינוי. לב ישימו לא או שבשטר, הכתב מפני המחקים

למחק.59) מחק שבין בשינוי ירגישו ודאי ואז

.È¯ËL60Ìeiw‰Â ,˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡a‰ ¿»«»¿≈»««¿»¿«ƒ
Ìeiw‰ È„ÚÓ B˙B‡ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - ¯Èp‰ ÏÚ ‰hÓlÓ61 ƒ¿«»««¿»≈¿«¿ƒ≈≈≈«ƒ

ÔÓ ˜BÁ¯ ‰È‰ Ìeiw‰ ‡nL ;‰ÏÚÓlL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡∆»≈≈ƒ∆¿«¿»∆»«ƒ»»»ƒ
BÈc ÏL ˙BËÈ¯O ‡ÏÓ ÁÂ¯‰ ‰È‰Â ,‰a¯‰ ¯ËM‰62, «¿»«¿≈¿»»»∆«»≈¿ƒ∆¿

¯ËM‰ ·˙ÎÂ ,˙BËÈ¯O‰ ˜ÁÓe ,¯ËM‰ Ûeb C˙ÁÂ¿»««¿»»««¿ƒ¿»««¿»
ÂÈ„ÚÂ63.˜Án‰ ÏÚ ¿≈»««¿»

צריך 61)שם.60) השטר, באותו לגבות לביתֿדין בא אם
הקיום  על סומכים ואין העדים, חתימת שנית לקיים

כשר.62)שבשטר. שהקיום בה"ז למעלה ואמרנו
שיטת 63) לפי זו סברא אמרו שם בגמרא חתימתם. שזייף

ואףֿעלֿפי  כשר, שורות כמה אפילו לקיום עדים שבין רב,
שיטה  שאפילו ה"ו) למעלה (ראה יוחנן כרבי פסק שרבינו
הוא  גבי הסברא אותה קיבל פסול, - לקיום עדים בין אחת
בזה  מצאנו שלא מפני נייר, על והקיום המחק על ועדיו
דרב  אליבא שנאמרה והסברא יוחנן, לרבי רב בין מחלוקת

(מגידֿמשנה). הדעת על מתקבלת

.‡È¯ËL64;ÏeÒt - ˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ,¯Èp‰ ÏÚ ‡a‰ ¿»«»««¿»¿≈»««¿»»
ÛiÊÈÂ ¯ËM‰ ˜ÁÓÈ ‡nL65ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡ˆÓÂ , ∆»ƒ¿««¿»ƒ«≈¿ƒ¿»¿≈»«

˜Án‰66e·˙k Ì‡Â .67eÓ˙Á ÌÈ„Ú‰ eÁ‡ :ÌÈ„Ú‰ «¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¬«¿»≈ƒ»«¿
ÔÈa Ôk ÔÈ·˙BÎÂ .¯Lk - ¯Èp‰ ÏÚ ¯ËM‰Â ,˜Án‰ ÏÚ««¿»¿«¿»««¿»»≈¿¿ƒ≈≈

ÛiÊÈ ‡lL È„k ,„ÚÏ „Ú68. ≈¿≈¿≈∆…¿«≈

קסד.64) שהוא 65)שם מה המחק במקום ויכתוב יזייף
בה"י.66)רוצה. למעלה כמבואר כשר, כזה ושטר

יחתוך 68)שם.67) - מחתימתם למטה זאת יכתבו אם
זה  כל ימחוק. - לחתימה השטר בין יכתבו ואם הזה, הקטע

שם. בגמרא מבואר

.·È¯ËL69.ÏeÒt - ¯Èp‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ,˜Án‰ ÏÚ ‡a‰ ¿»«»««¿»¿≈»««¿»»
,¯Èp‰ ÏÚ eÓ˙Á ÌÈ„Ú eÁ‡ :ÌÈ„Ú‰ e·˙k elÙ‡Â«¬ƒ»¿»≈ƒ¬«¿≈ƒ»«¿««¿»
ÌÚt B˙B‡ ˜ÁBÓ ‡e‰L ÈtÓ .˜Án‰ ÏÚ ¯ËM‰Â¿«¿»««¿»ƒ¿≈∆≈««
ÈzL ˜ÁÓ BlkL ÔÂÈÎÂ ,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ·˙BÎÂ ,‰iL¿ƒ»¿≈»«∆ƒ¿∆¿≈»∆Àƒ¿«¿≈

k BÈ‡ ÌÈÓÚtÌÚt ˜ÁÓp‰ ÌB˜Ó Ba ‰È‰ el‡L ;¯ ¿»ƒ≈ƒ»∆ƒ»»»«ƒ¿«««
¯k ‰È‰ - ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓp‰ ÌB˜Óe ˙Á‡70. ««»«ƒ¿«¿≈¿»ƒ»»ƒ»

ÔBa˙‰Ï :˙B¯ËM‰ ÔewzÓe71Ô"ÈÈÊÂ Ô"ÈÂÂa ¯ËMa ƒƒ«¿»¿ƒ¿≈«¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

ÛÈÒB‰Â ÛiÊ ‡nL ,˙B·z‰ ÔÈa ÔÈ˜eÁ„ e‰È ‡lL BlL∆∆…¿¿ƒ≈«≈∆»ƒ≈¿ƒ
BÊ72ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰È ‡ÏÂ .73ÔB‚k ,˙Á‡ ˙B‡ ˜ÁÓ ‡nL , ¿…ƒ¿¿À»ƒ∆»»«««¿

˙Á‡‰ dÏ‚¯ ÁÈp‰Â ,˙"ÈÁ B‡ ‡"‰74ÏÎÂ .Â"Â ÌB˜Ó ≈≈¿ƒƒ««¿»»««¿»¿…
.·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa Ba ÔÈ˜c˜„Ó ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿«¿¿ƒ¿»»¿»¿»

ה"ט.70)שם.69) למעלה צריך 71)ראה הדיין
ולבדוק. היטב להשגיח כלומר אות 72)להתבונן, הוסיף

שטר  שבא מסופר קסז. שם בגמרא דחוקה. היא ולפיכך זו,
(חלק) "מנת קנה: שהלוקח בו שכתוב אביי, לפני מכר
ששמו  אח ושמעון לראובן להם והיה ואחי" ושמעון ראובן
יפה  התבונן ואביי חלקו, גם שקנה הלוקח וטען "אחי",
מדאי, יותר לחוצה "ואחי" המלה של שה'ואו' וראה בשטר
הוסיף  שהוא הלוקח הודה - מדוקדקת חקירה ואחר
ושמעון  ראובן של חלקם שקנה כתב היה ובשטר  ה"ואו",

(אחים). אביי,73)אחי לידי שבא שני בשטר מעשה שם.
שבאותה  האותיות משאר מדאי יותר מרוחקת "ואו" והיתה
חלק  שמחק הודה השטר, בעל על אביי וכשלחץ מילה,

"ואו". ונשארה "ב" הימנית.74)מאות

.‚ÈLÏMÓ75,‰ËÈL ÛBÒa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ¯OÚ „ÚÂ ƒ»¿«∆∆≈¿ƒ¿ƒ»
ÛiÊÈ ‡nL76.ÌÈ¯OÚ ¯OÚ‰Â ÌÈLÏLÏ LÏM‰ ¯ÈÊÁÈÂ ∆»¿«≈¿«¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿»∆∆∆¿ƒ

¯eac‰ ¯ÈÊÁÓ - ‰ËÈL ÛBÒa BÏ ÔncÊ Ì‡Â77BÙe‚a ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»«¬ƒ«ƒ¿
ÚˆÓ‡a ‡B·iL „Ú ,˙Ba¯ ÌÈÓÚt ¯ËL ÏL∆¿»¿»ƒ««∆»¿∆¿«

‰ËÈM‰78. «ƒ»

שם.75) ו"מם".76)אביי, "יוד" המילה בסוף יוסיף
הקטע.77) את או השטר את שנית שם 78)כותב רשב"ם

השורה, באמצע הנכון הסכום את פעם עוד שיכתוב מפרש,
לא  שלמעלה השורה בסוף הכתוב הסכום את יזייף ואם
כמו  קובע, באחרונה הכתוב הסכום שהרי כלום, יועיל

הבאה. בהלכה שיבואר

.„È¯ËL79‰Ó ‰ÏÚÓÏÓ e·˙kL80‰hÓlÓe ¿»∆»¿ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«»
Ïk‰ - ‰Ó ‰hÓlÓe ÌÈ˙‡Ó ‰ÏÚÓÏÓ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒƒ¿«¿»»«ƒƒ¿«»»∆«…
˙eÁt‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ .ÔBzÁz‰ ¯Á‡ CÏB‰≈««««¿¿»»≈¿ƒ«««»

?Ì‰ÈLaL81Ì‡L .B¯·Áa ÈeÏz „Á‡‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆≈»∆»»«¬≈∆ƒ
Ô‰L ÌÈ˙‡Ó B‡ ,ÌÈ˙‡Ó Ô‰L ‰‡Ó :Ba ·e˙k ‰È‰»»»≈»∆≈»«ƒ»«ƒ∆≈

‰‡Ó ÏËB ‰È‰ - ‰‡Ó82ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ ÈL Ï·‡ ; ≈»»»≈≈»¬»¿≈¿»ƒ∆≈
Ba ‰È‰ .ÔB¯Á‡ ¯Á‡ Cl‰ - ÔBL‡¯a ÈeÏz ÔB¯Á‡‰»«¬»»ƒ«≈«««¬»»
¯Á‡ Cl‰ - BÏ ·B¯˜ ÌL ‰hÓÏe ,ÌL ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»≈¿«»≈»«≈««

ÔBzÁz‰83‡nL ?ÔBÈÏÚ‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ‰nÏ ,Ôk Ì‡ . ««¿ƒ≈»»¿ƒ∆»∆¿∆»
ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ „ÓlÈÂ ,ÔBzÁz‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙B‡ ˜Ánz84. ƒ»≈««ƒ««¿¿ƒ»≈ƒ»∆¿

‰È‰L ÔB‚k85B‡ ÔÁ ÔBzÁz·e ,ÈÚ B‡ ÈÁ ÔBÈÏÚa ¿∆»»»∆¿¬»ƒ¬»ƒ««¿»»
„ÓlÈ ‡Ï Ï·‡ .ÔBÈÏÚ‰ ÌM‰ ‡e‰L Úe„Èa - ÔÚ»»¿»«∆«≈»∆¿¬»…ƒ»≈

˙Bi˙B‡ ÈzLa ÔBÈÏÚÓ ÔBzÁz86. «¿≈∆¿ƒ¿≈ƒ

קסה:79) שם כסף.80)משנה, דינרי שהרי 81)מאה
מספק. ממון מוציאים בזה 82)אין גם הולכים אין ולמה

אנו  ואין בחשבון, גלויה טעות שכאן משום התחתון? אחר
ספק  בכל כמו דנים ולפיכך מוטעה, סכום איזה  יודעים

הראיה. עליו - מחבירו שהמוציא בשטרות 83)שבממון,
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קנה

קנה

ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ה קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מיוחדת  סיבה כשאין התחתון, אחר דבר בכל הולכים
לראות  שיש מנמק בפירושו מיגש הר"י לכך. מתנגדת

בעליון. מהכתוב חזרה הנ"ל.84)בתחתון במשנה זה כל
קסו:85) שם של 86)ברייתא טעמו פירשו ובגמרא שם.

שתי  למעלה וכתוב אותיות, שלש בן שם יקרה שמא דבר:
להשלים  אלא מעליון ללמוד ואין השם, רוב שהן אותיות

השם. עיקר כשהוא התחתון את

.ÂËBa ·e˙k87ÏÙÒ ‰ÏÚÓÏÓ88ÏÙ˜ ‰hÓlÓe ,89- »ƒ¿«¿»≈∆ƒ¿«»≈∆
.ÏÙq‰ ÔÓ ˙eÁt ÏÙw‰L ,ÔBzÁz‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰«…≈««««¿∆«≈∆»ƒ«≈∆
ÔÈLLBÁ - ÏÙÒ ‰hÓlÓe ,ÏÙ˜ ‰ÏÚÓÏÓ Ba ·e˙k»ƒ¿«¿»≈∆ƒ¿«»≈∆¿ƒ

C"ÓÒ ˙ÈOÚÂ Ûew‰ Ï‚¯ ¯ÈÒ‰ ·e·Ê ‡nL90BÈ‡Â , ∆»¿≈ƒ∆∆«¿«¬≈»∆¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰pËw‰ ÏÙ˜ ˙cÓa ‡l‡ ‰·B‚∆∆»¿ƒ«≈∆«¿«»¿≈…«≈»∆

‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL91ÚÓ .¯ËLa ‰O92, ∆««««¿»«««¿»«¬∆ƒ¿»
¯·c‰ È¯‰Â ,„Á‡ ÊeÊÂ ˙B‡Ó LL :Ba ·e˙k ‰È‰L∆»»»≈≈¿∆»«¬≈«»»
˙B‡Ó LL B‡ „Á‡ ÊeÊÂ ÊeÊ ˙B‡Ó LL Ì‡ ,˜ÙÒ»≈ƒ≈≈¿∆»≈≈

‡¯ÈzÒ‡93ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ;ÊeÊÂ94˙B‡Ó LL ÏhÈ : «¿ƒ»¿»¿¬»ƒƒ…≈≈
Ì‡ .‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ,ÊeÊÂ ‡¯ÈzÒ‡«¿ƒ»¿∆»«««¿»«««¿»ƒ

?ÊeÊÂ ‰Ëe¯t ˙B‡Ó LL :¯Ó‡ ‡Ï ‰nÏ ,Ôk95ÈÙÏ ≈»»……«≈≈¿»¿¿ƒ
ÔÈÊeÊ ¯ÙBq‰ Ô˙B‡ ÏÏBk ˙BËe¯t‰L96Ck ¯Á‡Â ∆«¿≈»«≈ƒ¿««»

,ÌB˜Ó ÏÎ·e ÔÓÊ ÏÎa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿≈…«≈»∆¿»¿«¿»»
.ÔÈOBÚ ÂÈt ÏÚ - Úe„i‰ Ìk¯„ ÈÙÏ¿ƒ«¿»«»««ƒƒ

וכו'.87) לו חייב שפלוני בשטר כתוב ראשי88ֿ)שם.
וחצי. סאה פירוש: פלג", "סאה קב 89)תיבות: פלג, קב

ד"ה  שם [וב'תוספות' קבים). ששה מחזיקה (הסאה וחצי
מפרש  ורבינו וקפל, לספל פירושים כמה הביאו ספל,

מיגש]. והר"י הרי"ף שלהם 90)כרבותיו בכתבֿיד
דקה. רגל בתוספת ל"סמך" דומה של 91)ה"קוף" בעיא

מספק. ממון מוציאים ואין נפשטה, ולא שם פפא רב
זוז.93)שם.92) חצי הוא ש"אסתירא" מפרשים יש

הראשון  הפירוש קיבל ורבינו זוזים. שני - מפרשים ואחרים
שרבינו  [לפלא, ומשוי). ד"ה שם ו'תוספות' רשב"ם (ראה
זוזים. שני שפירש מיגש הר"י רבו של מפירושו כאן נטה

כסףֿמשנה]. שם.94)ראה הפחות 95)אביי, המטבע
עושה 96)ביותר. אלא הפרוטות, מנין כותב אינו הסופר

ואת  מספרם, בשטר ורושם פרוטות) 192 (בזוז זוזים מהם
התכוון  ואם שלם, לזוז מצטרפות שאינן הפרוטות מספר
פרוטות, וארבע ועשרים זוזים ארבעה כותב היה - לפרוטות

"וזוז". המילה את ומשמיט

.ÊË¯ËL97ÈÚÓ ‰‡Ó ‡¯ÈzÒ‡ :Ba ·e˙kL98B‡ , ¿»∆»«¿ƒ»¿»»≈
ÈÚÓ ‰‡Ó :Ba ·e˙kL˙eÁt ¯Á‡ Cl‰ - ‡¯ÈzÒ‡ ∆»¿»»≈«¿ƒ»«≈««»

˙Á‡ ‡¯ÈzÒ‡ ‡l‡ ÏËB BÈ‡Â ,˙BBLlaL99„iL . ∆«¿¿≈≈∆»«¿ƒ»««∆«
‡ÈˆBn‰ ‡e‰L ÈtÓ ,‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa«««¿»«««¿»ƒ¿≈∆«ƒ
.˜ÙÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„a ‡l‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â ,B¯·ÁÓ≈¬≈¿≈ƒ∆»¿»»∆≈»≈
‡nL ,˙BBLÏ ÈzL ÚÓLÓ Ba LiL ¯ËL Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿»∆≈«¿«¿≈¿∆»
˙eÁt‰ ‡l‡ ÏËB BÈ‡ - Ck ‡nL B‡ Ck»∆»»≈≈∆»«»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰BÈÏÚa ÒÙz Ì‡Â ;Ô‰ÈzLaL∆ƒ¿≈∆¿ƒ»«»∆¿»≈ƒƒ

B„iÓ100‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡101. ƒ»∆»ƒ¿»»¿»

קה:97) כסף,98)שם (מעה נחושת של פרוטה = מע'
פרוטות). 32 = בזוז מששה אחד 9996)היא היינו

במנה  כמו התחתון? אחר הולכים אין ולמה פרוטות.
"איסתירא  אמר כאילו שזה משום הי"ד)? (ראה ומאתים
מאתים. שהם מאה לכותב דומה זה והרי מעי", מאה שהיא
את  לעגל אנשים של שדרכם נימוק: עוד להוסיף ואפשר
96 רק לו שמגיע אףֿעלֿפי מאה כתב ולפיכך הסכומים,
שם  רשב"ם (ראה אסתירא שכתב מה על וסמך פרוטות,

דתימא). מהו המוחזר.100)ד"ה הוא שהרי
להכחיש 101) יכול ואינו שתפס עדים יש אם ואפילו

ס"ק  מב סי' חו"מ הש"ך פסק וכן המגידֿמשנה, (מסקנת
שם). יוסף' 'בית ראה ט'.

.ÊÈBa ·e˙k102¯ÈcÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ·‰Ê ÚaËÓ : »«¿≈«»»≈»ƒƒ«
·‰Ê103˙BÁt ÔÈ‡ - ·‰Ê ÔÈ¯Èc B‡ ,ÔÈ¯Èc ·‰Ê . »»»»ƒ»ƒƒ»ƒ»»≈»

˙BÁt ÔÈ‡ - ÔÈ¯È„a ·‰Ê .·‰Ê ÏL ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÂMÓƒ¿≈¿≈ƒ»ƒ∆»»»»¿ƒ»ƒ≈»
·‰f‰ ÔÓ ÛÒk ÏL ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÂMÓ104Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈¿≈ƒ»ƒ∆∆∆ƒ«»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

קסה:102) שם כסף.103)ברייתא דינרי 25 שהוא
כסף.104) דינרי שני שוה זהב לו נותן

‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ enz«ƒ¿«¿∆¿…∆

âאדר כ"ה קודש âשבת

-mihtynxtq
ïòèðå ïòBè úBëìä¦§¥§¦§¨

Â .‡È‰ ˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓB‡ ‰„BÓe ÔÚBË ÔÈc :‡È‰ ƒ¿«¬≈««ƒ»ƒƒ≈∆
.¯ÙBk≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
במקצת.1) מודה או בכל כופר דין מבאר

.‡ÔÚBh‰2˙ˆ˜Óa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÈÏËÏhÓa B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»
¯‡M‰ ÏÚ ÚaLÂ ,Ba ‰„B‰M ‰Ó ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈«∆»¿ƒ¿»««¿»

‰Ê ‡e‰ Èk ¯Ó‡È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰ ÔÓ3ÔÎÂ .4 ƒ«»∆∆¡«¬∆…«ƒ∆¿≈
„ÚÂ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡Â Ïka ¯Ùk Ì‡ƒ»««…¿≈…»¿»ƒ≈»¿≈
ÔÓ ÚaL ‰Ê È¯‰ - [BÏ ·iÁ ‡e‰L] „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆«»¬≈∆ƒ¿»ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .‰¯Bz‰5e„ÓÏ6ÌÈML ÌB˜Ó ÏkL , «»ƒƒ«¿»»¿∆»»∆¿«ƒ
ÔÎÂ .‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ»∆»¿«¿¿»¿≈

e„ÓÏ7ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ „Á‡ „ÚL ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ »¿ƒƒ«¿»∆≈∆»¿»»¿»
Ì˜ BÈ‡ ˙‡hÁ8.‰Úe·LÏ ‡e‰ Ì˜ Ï·‡ , «»≈»¬»»ƒ¿»

לח:2) שבועות ט"ו 3)משנה פרשה משפטים במכילתא
הוא  זה רק כלומר, במקצת: שיודה עד זה" הוא "כי דרשו:
קמא  בבא (ראה תובע שאתה מה ולא לך חייב שאני הדבר
ושטרות  עבדים קרקעות על אבל במטלטלין, ודווקא קו:).
זה  למדו מג. שם ובגמרא מב: שם (משנה נשבעים אין

וכלל). ופרט מ.4)מכלל שם תלמיד 5)גמרא ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו שם.6)מרבו ברייתא

השמועה.7) מפי שנמסר הלימוד הוא וכך כלומר,

שבת קודש
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קנו ונטען קנו טוען הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ה קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

באיש 8) אחד עד יקום "לא טו): יט, (דברים בתורה כתוב
אינו  חטאת ולכל עוון לכל ודרשו: חטאת" ולכל עוון לכל

(שם). לשבועה הוא קם אבל קם,

.·:‰LÏMÓ ıeÁ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ EÏ ÔÈ‡≈¿¿À»¿»ƒ«»ƒ¿»
„Ú B·iÁL ÈÓe ,ÔÈÏËÏhn‰ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÈÓƒ∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒƒ∆ƒ¿≈
ÈÈ ˙Úe·L :¯ÓBLa ¯Ó‡ È¯‰L .¯ÓBM‰Â ,„Á‡∆»¿«≈∆¬≈∆¡«¿≈¿«¿»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L e¯‡a ¯·Îe .Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰zƒ¿∆≈¿≈∆¿»≈«¿¿««¿ƒ
ÚaL ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ .˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿ƒ¿»∆»ƒ«¿»ƒ¿»

ÌlLlÓ ¯ËÙÂ9ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk Ï·‡ .10ÔB‚k , ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¬»»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿
¯ÈÎO11ÏaÁÂ12B¯ËL ˙‡ Ì‚BÙe13Ba ‡ˆBiÎÂ14ÔÎÂ , »ƒ¿∆¿»≈∆¿»¿«≈¿≈

ÔÈÙzM‰ ÔB‚k ,˜ÙÒ ˙ÚËa ÔÈÚaLp‰ Ïk15 »«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈¿«À»ƒ
ÔÈÒÈ¯‡‰Â16a ÔÈÚaL Ôlk -ÌÈÓÎÁ ˙w˙17el‡ ÏÎÂ . ¿»¬ƒƒÀ»ƒ¿»ƒ¿«»«¬»ƒ¿»≈

Ô‰ È¯‰ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚe·M‰«¿««ƒ∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈≈
‰¯Bz ÏL ÔÈÚk18ıÙÁ ˙ËÈ˜a19. ¿≈∆»ƒ¿ƒ«≈∆

מד:9) שם שכירות 11)שם.10)משנה בהלכות נתבאר
את  לשכיר נתתי הבית בעל טען שאם ו, הלכה י"א פרק
ונוטל. - נטל שלא השכיר נשבע - מכחיש והשכיר שכרו
שבעל  מפני וייפטר? הבית בעל את משביעים אין ולמה
ולא  - שנתן לו שנדמה ואפשר הרבים בפועליו טרוד הבית
שוכח  אינו עבודתו, שכר על שפרנסתו פועל, אבל נתן,

מה). שם (גמרא טועה ונתבאר 12)ואינו מד: שם משנה
של  ידו תחת נכנס שהנחבל עדים כשיש שהמדובר, שם
שלם  כשהוא לבדו) בו היה שהנתבע למקום (פירוש הנתבע
[בגמרא  בו. חבלתי לא וטען דין לבית ונתבע חבול ויצא
הנחבל  שאין במקום היא החבלה שאם שמואל, אמר שם
שם  היה שלא בתנאי, שבועה, בלא נוטל - לחבל יכול עצמו

לחבול]. לו היה שאפשר אחר חוב 13)אדם שטר הוציא
פרעת  אומר והמלוה החוב כל פרעתי טוען וזה חבירו על
עליו  ולפיכך השטר של תוקפו פגם זה הרי - מהחוב חלק
בלא  נאמן - כלום פרעת לא טוען וכשהוא להישבע.

שם.14)שבועה. במשנה שנמנו לאלה והדומים
לו.15) מהמגיע יותר נטל שלא יישבע טוען התובע
מהיבול.16) חלק ולקבל לעבדן מבעליהן שדות החוכרים
לכל 17) ואריסים שותפים בין מה שאלו מח: שם בגמרא

שאלה  ונימקו, שמא? בטענת אותם משביעים שאין אדם,
להשקיט  שונות באמתלאות לעצמם היתר להורות רגילים
שמא  טענת שעל נחמן רב אמר (שם) [בגמרא מצפונם. את
ופירש  כסף. מעות משתי פחותה תביעה בכפירת נשבע אינו
מחוייב  היה וודאי שבטענת במקצת, למודה שהכוונה רש"י
דומה, שמא בטענת שבועה חכמים ותיקנו התורה שבועת
התורה  משבועת פטור וודאי שבטענת הכל כופר כשזה אבל
ט  בפרק ורבינו שמא. בטענת שבועה חכמים תיקנו לא -
לכתחילה, הכל כופר שגם פסק, ושותפין שלוחין מהלכות
בפירושו  מיגאש יוסף הרב רבו כדעת שבועה, מחוייב
מדייק  צג סימן משפט חושן יוסף ובבית שם. לשבועות
רבינו]. כדעת שדעתם והרא"ש, הרי"ף של מלשונם

ט.18) פרק סוף בכתובות בהלכותיו הנשבע 19)רי"ף
שבועות  בהלכות השבועה. בשעת מצוה של חפץ בידו אוחז

תפילין  אוחז חכם שתלמיד רבינו כותב ח: הלכה י"א פרק
תורה. ספר - אדם כל ושאר בידו,

.‚ÔÚBh‰20:¯Ó‡Â Ïka ¯ÙÎÂ ,B¯·Á ÏÚ ÔÈÏËÏhÓ «≈ƒ«¿¿ƒ«¬≈¿»««…¿»«
B˙e ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L B‡ ;ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»∆»¿ƒ¿»¿»

CÏÈ‰Â ‰Ê ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â „iÓ21B‡ ; ƒ»¿»«≈¿¿»ƒ∆»∆¿≈»
B‡ ÈÏ zÏÁÓ Ï·‡ ,ÈÏˆ‡ EÏ ‰È‰L ˙Ó‡ :¯Ó‡L∆»«¡∆∆»»¿∆¿ƒ¬»»«¿»ƒ
BÚhL B‡ ;CÏ Èz¯ÊÁ‰ B‡ ÈÏ z¯ÎÓ B‡ ÈÏ z˙»«»ƒ»«¿»ƒ∆¡«¿ƒ»∆¿»
¯eËt el‡ ÏÎa - ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈»

‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓ22‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ Ï·‡ .23,ewz ƒ¿««»¬»«¿≈«¿»»ƒ¿
el‡ ÏÎa Úa˙p‰ Ú·MiL24˙q‰ ˙Úe·L25.¯ËtÈÂ ∆ƒ»««ƒ¿»¿»≈¿«∆≈¿ƒ»≈

.ıÙÁ ˙ËÈ˜ da ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz ÏL ÔÈÚk dÈ‡Â¿≈»¿≈∆»¿ƒ∆≈»¿ƒ«≈∆
˙Úe·L C¯„Â ‰¯Bz ÏL ‰Úe·L C¯„ e¯‡a ¯·Îe¿»≈«¿∆∆¿»∆»¿∆∆¿«

˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a ˙q‰26. ∆≈¿ƒ¿¿

לח:20) שם שאני 21)משנה הסכום לך משלם אני והנה
בו. ד.)22)מודה מציעא (בבא ששת כרב פסק בהילך

והדינים  משבועות. ו פרק בראש הרי"ף של הכרעתו כפי
מבאר, שם מציעא בבא [רש"י שם. בשבועות נשנו האחרים
מקום  בכל שלך הם והרי הוצאתים לא משמעותו: שהילך
(=ומכיוון  דמי להו דנקיט כמאן ואיתנייהו הואיל ... שהם
המלוה). של בידו נמצאים כאילו זה הרי בעינם שישנם
פטור  הילך אמרו לא רש"י שיטת שלפי כתב, שם והר"ן
הן  שהמעות לומר אפשר אי במלוה אבל בפיקדון, אלא
להוצאה  שמלוה משום שהן, מקום בכל המלוה ִברשות
המלוה, מרשות לגמרי יצאו הלווה ליד וכשהגיעו ניתנה,
מזומן  בידו היה אם שבהלוואה הגאונים, בשם ומביא
ובפיקדון  משבועה, פטור - למלוה ונותנו בו שהודה הסכום
היא  עצמה ההודאה - רחוק במקום הדבר נמצא אם אפילו
של  ברשותו - שהוא מקום בכל שפיקדון משום כהילך,

י"ד). הלכה ג פרק לקמן (ראה הוא מימרא 23)המפקיד
ה. מציעא ובבא מ: שם נחמן רב שם 24)של בשבועות

ששנינו  מה על רק נאמרה היסת ששבועת חביבא, רב אמר
תנהו  לו אמר למחר הן, לו אמר בידך, לי מנה לח:) (שם
שלדעתו  שם וביארו פטור. - הנתבע) (טענת לך נתתיו לי,
הדגיש  ולכן מהיסת. אפילו פטור לכתחילה, הכל כופר
חביבא. כרב הלכה שאין לך, לומר אלו" "בכל וכתב: רבינו
ו. פרק בראש בשבועות בהלכותיו הרי"ף פסק וכן
רבינו  בשם כתבו ומאן, המתחיל דיבור מא. שם [בתוספות
מיימוניות  ובהגהות הכל. הכופר את משביעים שאין תם
זצ"ל  רבינו מורי בתשובת ראיתי שוב כתב: ח אות כאן
ימיו]. בסוף בו חזר תם שרבינו מרוטנברג) למהר"ם (הכוונה

לשבועה 25) חכמים אותו שהסיתו שם על "היסת" לה קראו
שם). שבועות רש"י ראה שם. מציעא בבא (רש"י זו

ד.26) הלכה י"א, פרק

.„‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ«»¬≈∆
¯ËÙÂ ÚaL27ÔÈ„¯BÈ - Ú·M‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ…»»¿ƒ»«¿ƒ

ÂÈÒÎÏ28ÂÈÏÚ B¯·Á Ú·zM ‰Ó Ïk Ì‰Ó ÔÈ·B‚Â29; ƒ¿»»¿ƒ≈∆»«∆»«¬≈»»
B‡ ,‰¯Bz ÔÈcÓ ÊÊ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ Ú·Bz‰ È¯‰L∆¬≈«≈«≈≈ƒ»ƒƒ»

ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .ÈÏ Ôz B‡ Ú·M‰30ÔÚhL ÈÓ ÏÚ ƒ»«≈ƒ¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆»«
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קנז

קנז

ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ה קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ô˙BÂ ,Ôk BÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ31·iÁ˙pL ÈÓ Ï·‡ . »»»»∆≈≈¿≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈
Ô‰È¯·cÓ ‰Úe·L32- ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ , ¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

‰Úe·M‰ ˙‡ Ct‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡33¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰L ; ≈»¿«≈∆«¿»∆¬≈«ƒ¿»≈
‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .EÏ ewzL BÓk ,ÏËÂ Ú·M‰ :BÏƒ»«»…¿∆ƒ¿¿¿ƒ…»»
:Ú·Bz‰ ¯Ó‡ Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰Â .BÏ CÏÈ - Ú·M‰Ï¿ƒ»«≈≈¿««∆ƒ»««≈«

ÌÈÓÎÁ ÈÏ ewzL BÊ ‰w˙a ‰ˆB¯ ÈÈ‡34ÈÈ¯‰ ‡l‡ , ≈ƒ∆¿«»»∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆»¬≈ƒ
ÌÈÚ·Bz‰ ¯‡Lk35Úa˙p‰ ˙‡ ÚÈaLÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿ƒ¬≈∆«¿ƒ«∆«ƒ¿»

˙q‰36˙‡ ÔÈ·iÁÓ - Ú·Bz‰ ÏÚ dÎt‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ∆≈¿ƒ»»¿«¿»««≈«¿«¿ƒ∆
Ú·M‰Ï Ú·Bz‰37.BÏ CÏÈ B‡ , «≈«¿ƒ»«≈≈

לח:27) שבועות מא.28)משנה יכול 29)שם ואינו
חייב  שאני יישבע ולומר: התובע על השבועה את להפוך
אשי  רב [בר מפכינן. לא בדאורייתא אמרו: שם וייטול. לו
שם  ובתוספות מפכינן. כן) (גם נמי בדאורייתא שם: אומר
גרשון  רבינו וכן גאון האי שרב כתבו, ולמר המתחיל דיבור
גדולות  הלכות ובעל אשי, רב בר כמר פסקו הגולה מאור
שאין  כתבו, עלם) טוב יוסף (לרבי ואמוראים תנאים ובסדר

כמותו]. זכות.30)הלכה יש ומשלם.31)לנתבע
חכמים.32) -33)מתקנת הנוטלים שבועת היפוך לעניין

פסק  וכן התורה. שבועת כדין - מדבריהם שהיא פי על אף
פז: כתובות ורש"י שם. לשבועות בפירושו מיגאש הר"י
חושן  (ובש"ך להפוך יכול מדבריהם שבועה שכל כתב
פסקו  קדמונים פוסקים שכמה כתב, ל קטן סעיף שם משפט

ואטול.34)כרש"י). מכחיש,35)שאשבע והנתבע
ונפטר. נשבע נשבע 36)שהוא הנתבע היה מהפך כשהוא

"כעין  היינו, בה, חייב היה שהמהפך השבועה אותה
בתקנת  רוצה אינני באומר אבל חפץ, בנקיטת דאורייתא"

היסת. נשבע הנתבע - לטובתי שתיקנו לקמן 37)חכמים
מהפכים. היסת שבועת שכל יתבאר ו הלכה

.‰ÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L ·iÁÓ ‰È‰»»¿À»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ«ƒ¿»ƒ
˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLp‰ ÔB‚k ,ÔÈ¯ËÙÂ38ÔÓ B‡ ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ««¬«»≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˙nLÓ - Ú·M‰Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,˙q‰ ÔÈÚaLp‰39 «ƒ¿»ƒ∆≈¿…»»¿ƒ»«¿«¿ƒ
BÈec Ú·z ‡ÏÂ ‡a ‡Ï Ì‡ .ÌBÈ ÌÈLÏL40ÔÈ˜ÏÓ - ¿ƒƒ…»¿…»«ƒ«¿ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡41‡zÓL ÂÈÏÚ ‰ÏÁL ÈÓ ÏÎÂ . «««¿¿»ƒ∆»»»»«¿»
Ck ¯Á‡Â ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ«ƒ«««¿¿««»

BÈec ÔÈ¯ÈzÓ42ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈ‡Â .43BÈ‡L ÈÙÏ , «ƒƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»»¿ƒ∆≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ44. ¿À»¿»ƒ«»

ב).38) הלכה למעלה (ראה והשותפים האריסים כגון
הנידוי.40)שם.39) את לו להתיר ביקש מפני 41)לא

"מכת  נקרא מדרבנן מלקות עונש כל חכמים. בדברי שמרד
שם.42)מרדות". אשי מסיים:43)כרב שם אשי רב

אותו)". (ועוזבים ליה התורה 44)"ושבקינן מן בשבועה
יורדים  להישבע רצה לא שאם ד, בהלכה למעלה אמרנו

מהם. וגובים לנכסיו

.Â·iÁÓ‰ Ïk45CÙ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,˙q‰ ˙Úe·L »«¿À»¿«∆≈ƒ»»«¬…
ÏËBÂ ˙q‰ ÚaL Ú·Bz‰ È¯‰ - Ú·Bz‰ ÏÚ ‰Úe·M‰«¿»««≈«¬≈«≈«ƒ¿»∆≈¿≈

EÏ ÔÈ‡Â .B¯·ÁÓ46,B¯·ÁÓ ÏËBÂ ˙q‰ ÚaLpL ÈÓ ≈¬≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿»∆≈¿≈≈¬≈
EÏ ÔÈ‡Â .˙q‰ ˙Úe·L ÂÈÏÚ ‰ÎÙ‰pL ‰Ê ‡l‡∆»∆∆∆∆¿»»»¿«∆≈¿≈¿

Ï·‡ ;„·Ïa ˙q‰ ˙Úe·L ‡l‡ CÙ‰zL ‰Úe·L¿»∆≈»≈∆»¿«∆≈ƒ¿«¬»
ÏL ÔÈÚk ‡È‰L Ì‰È¯·c ÏL B‡ ‰¯Bz ÏL ‰Úe·L¿»∆»∆ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆

‰¯Bz47.Ô˙Úe·L ÔÈÎÙB‰ ÔÈ‡ - »≈¿ƒ¿»»

מפכינן".45) "בדרבנן אמרו: למעלה 46)שם נתבאר
"בדרבנן  שאמרו: מה מפרשים מיגאש הר"י ורבו שרבינו

בלבד. היסת לשבועת הכוונה למעלה 47)מפכינן" נתבאר
ה. בהלכה

.Ê;È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ‡l‡ ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿«∆≈∆»««¬«««
¯eËt - ˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ Ï·‡48ÈÏ ‰n„Ók ?„ˆÈk . ¬»««¬«»≈»≈«ƒ¿À∆ƒ

,EÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó :¯Ó‡L B‡ ;‰Ó EÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿¿»∆∆»«»∆ƒ¿ƒƒ
‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ ;ÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ ‰n„ÓÎÂ49ÈÏ LiL ¿ƒ¿À∆ƒ∆…¿«¿«ƒ»«ƒ«»∆≈ƒ

EÏˆ‡ ÈÏ LiL ÌÈ„Ú ÈÙa ÈÏ ‰eˆ B‡ ,‰Ó EÏˆ‡∆¿¿»∆ƒ»ƒƒ¿≈≈ƒ∆≈ƒ∆¿¿
‡l‡ ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,È˙ÈaÓ ·‚ ÈBÏt ¯·c ;‰Ó»∆»»¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ¿…»»»∆»
˙BÚÓ Èz·MÁ ;Bz·‚ ‰z‡L ÈÈÚa ·B¯˜ ,‰z‡«»»¿≈«∆«»¿«¿ƒ«¿ƒ»
;ÔBaLÁa È˙ÈÚË‰ ‰z‡ ‡nL ,¯ÒÁ È˙‡ˆÓe»»ƒ»≈∆»«»ƒ¿ƒ«ƒ«∆¿
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â¿«ƒ¿»≈≈¿¿»ƒ¿¬≈∆»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡«ƒ¿«∆≈¿≈…«≈»∆

הכופר 48) את היסת משביעים למה נחמן רב מנמק מ: שם
עליו, לו יש כן אם אלא תובע אדם אין חזקה משום - הכל

משנה). (מגיד כזו חזקה אין ספק אמרו,49)ובטענת
על  מסתמך התובע הבן אם יעקב, בן אליעזר רבי שלשיטת
פטור  הנתבע - לי ברי אמר: ולא בלבד אביו צוואת
התורה. מן ששבועתו במקצת במודה אפילו משבועה,
מפני  יעקב בן אליעזר כרבי פסקו - הרי"ף וכן - ורבינו
קב  יעקב בן אליעזר רבי "משנת סב:): (עירובין שאמרו
ודעתו  אבא, לי אמר בדין רבינו על משיג [הראב"ד ונקי".
השיטות. שתי באריכות מברר משנה ובלחם ברי. טענת שזו

שם]. ראה

.ÁÌÈhÁ ¯Bk50:¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa E„Èa ÈÏ LÈ ƒƒ≈ƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈
Úa˙p‰ È¯‰ - EÏ ÔÈ‡ ‡nL EÏ LÈ ‡nL ,Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«∆»≈¿∆»≈¿¬≈«ƒ¿»

¯ËÙÂ Ú„BÈ BÈ‡L ˙q‰ ˙Úe·L Ú·MÈ51‡lL ÈÙÏ , ƒ»«¿«∆≈∆≈≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆…
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .È‡cÂa BÓˆÚ ·iÁLÈ ÌÈhÁ ¯Bk .‰Êa ƒ≈«¿¿««¿≈…«≈»∆ƒƒ≈

ÌÈhÁ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa E„Èa ÈÏƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈≈ƒ≈«ƒƒƒ
Ú„BÈ BÈ‡L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO B‡ ‡e‰52, ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈≈«

ÔÈ¯BÚO ÌlLÓe53.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«≈¿ƒ¿≈…«≈»∆

המגיד 50) גירסת וכן בידך". לי "מנה תימן: יד בכתב
רבינו 51)משנה. ופסק יב: בכתובות אמוראים מחלוקת

ורבינו  "פטור" אמרו שם בגמרא יוחנן. ורבי נחמן כרב
עליו  נטיל לא שאם היסת, להישבע מחוייב שהנתבע הוסיף
יעדיף  שהרי הכל, בכופר היסת שבועת תתבטל שבועה
משנה). (מגיד משבועה פטור ויהיה יודע איני לטעון

במקצת,52) כמודה התורה שבועת אותו מחייבים אין ולמה
חמישים  בטוען כמו ישלם, - להישבע יכול שאינו ומתוך
ד  פרק לקמן כמבואר יודע, אינני וחמישים לך חייב אני
אלא  שבועה מחוייב אינו במקצת שמודה משום ח? הלכה
ח). הלכה ג פרק לקמן (ראה הטענה ממין לו בהודה
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קנח ונטען קנח טוען הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ה קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

קמא 53) בבבא נתן בר רבה מדברי זה על משיג הראב"ד
מדמי  אף פטור בשעורים לו והודה בחיטים שטענו לה:
מבאר  עצמו והמשיג (שם). עצמו רבינו פסק וכן שעורים.
אלא  נתן בר רבה אמר לא שלדעתו וכותב: רבינו שיטת
בשאינו  אבל (החיטים), התביעה את לגמרי מכחיש כשהוא
היסת  שבועת לחיוב ונכנס יודע איני טוען אלא מכחישה,
שהתכוון  ונראה שהודה. מה לשלם חייב - התביעה על
שם) קמא בבא ברא"ש (הובא הלוי מאיר רבינו של לנימוקו
שיכול  מפני פטור, בשעורים לו והודה בחיטים שטענו
חייב  אינני שעורים גם ולמעשה בך, הייתי משטה לטעון
(ראה  השטאה כאן אין יודע שאינו היסת כשנשבע אבל לך,
שם  ובסמ"ע לה). קטן סעיף פ"ח סימן משפט חושן ש"ך
שטעם  האומרים לשיטת שאפילו מסביר לא, קטן סעיף
השעורים  על אומרים: שאנו משום הוא משעורים הפטור
זכר  לא התובע שגם הדבר שאפשר משום חייב, כאן - מחל
חיטים, טען ולפיכך שעורים או השאילהו חיטים אם בדיוק
הפחות  לו לשלם צריך אחד מין ששאל הודה וכשהנתבע
בזה  שכתבנו מה (ראה השאר על ונשבע המינים שבשני

ו). הלכה ופיקדון שאלה בהלכות

.ËE„Èa ÈÏ LÈ ‰Ó54Ôk :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa »∆≈ƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈≈
B‡ EÏ Èz¯ÊÁ‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,È„Èa EÏ ‰È‰»»¿¿»ƒ¬»≈ƒ≈«ƒ∆¡«¿ƒ¿
Ú·MÈ ‡ÏÂ ;ÌlLÏ ·iÁ - EÏ Èz¯ÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…∆¡«¿ƒ¿«»¿«≈¿…ƒ»«
Ú„BÈ ‡e‰L ÈtÓ .˙q‰ ˙Úe·L elÙ‡ ,ÏÏk Ú·Bz‰«≈«¿»¬ƒ¿«∆≈ƒ¿≈∆≈«

‰Ê È¯‰Â ,·iÁ ‡e‰L È‡cÂa55ÔÚBË56˙ÚË B˙B‡ ¿««∆«»«¬≈∆≈«¬«
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ËÙ ‡Ï B‡ ¯ËÙ Ì‡ ˜tzÒÂ ,È‡cÂ««¿ƒ¿«≈ƒƒ¿«…ƒ¿«¿≈…«≈

Ú·Bz BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Êa57:¯Ó‡Â BÓˆÚÓ ‰„B‰Â , »∆¬»ƒ≈≈«¿»≈«¿¿»«
,‰Ó ÈÏˆ‡ „È˜Ù‰ EÈ·‡ ,‰Ó È˙ÈÂÏ‰ B‡ EÈzÏÊb¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»∆»ƒƒ¿ƒ∆¿ƒ»∆
·iÁ BÈ‡ - ÂÈz¯ÊÁ‰ ‡Ï B‡ ÂÈz¯ÊÁ‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â¿≈ƒ≈«ƒ∆¡«¿ƒ…∆¡«¿ƒ≈«»

ÌÈÓL È„È ˙‡ˆÏ ‡a Ì‡Â .ÌlLÏ58.ÌlLÏ ·iÁ - ¿«≈¿ƒ»»≈¿≈»«ƒ«»¿«≈

קיח.54) שם מודה.56)הנתבע.55)משנה כלומר,
וכן 57) תבע. לא או תבע בין ההבדל מבואר שם בגמרא

שם. הרי"ף אבל 58)פסק לשלם, מחייבו אינו דין בית
הקדושֿברוךֿ כלפי גם גזל מעוון נקי להיות מקפיד כשהוא
באומר  הדין והוא משלם. - לפניו וידוע גלוי שהכל הוא,
פסקו  וכן הלויתני. אם יודע איני אומר וזה בידך לי מנה
ע"ה  סימן משפט חושן ערוך ובשולחן שם והרא"ש הרי"ף
ואמר  ובא תבעו לא שאם עוד, כתב שם ברא"ש ט. סעיף
ידי  לצאת גם פטור - לא או הלויתני אם יודע איני מעצמו

י. סעיף שם ערוך בשולחן נפסק וכן שמים.

.ÈE„Èa ÈÏ ‰Ó59˙q‰ Ú·M‰ ;ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,60 »∆ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿ƒ»«∆≈
˙q‰ ‰z‡ Ú·M‰ ,CÏÂ61ÏËÂ62ÈÈ‡ :Ú·Bz‰ ¯Ó‡Â ; »≈ƒ»««»∆≈»…¿»««≈«≈ƒ

,ÏËÂ Ú·M‰ :BÏ ¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰ - Ú·M‰Ï ‰ˆB¯∆¿ƒ»«¬≈«ƒ¿»≈ƒ»«»…
¯Á‡ Cet‰ ÌL ÔÈ‡Â .ÌeÏk ‡Ïa CÏz B‡63BÏ LÈÂ . ≈≈¿…¿¿≈»ƒ«≈¿≈

Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï64.ÈÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ÈÏ ·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ¿»«ƒ∆«»ƒ¿…ƒ≈ƒ

מהפכים.59) היסת ששבועת ו) (הלכה למעלה נתבאר
כך.60) טוען הנתבע.61)התובע ואשלם 62)תשובת

אין 63)לך. - כן לא שאם מהופכת, שבועה מהפכים אין
סוף. הנתבע.64)לדבר שם הזכרת בלי

.‡ÈÏL ÔÈa ,‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ ÏkL :È˙Ba¯ e¯B‰««∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆
ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈ - ˙q‰ elÙ‡ ,Ì‰È¯·c ÏL ÔÈa ‰¯Bz»≈∆ƒ¿≈∆¬ƒ∆≈≈¿«¬ƒ
BÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ ÔÚËiL ÈÓ ÏÚ Ú·MiL Ì„˜ Ì˙Ò¿»…∆∆ƒ»««ƒ∆ƒ¿«»»»»∆≈
ÚÈaLn‰ ‰ÚÈÂ ,ÌpÁa B˙B‡ ÚÈaLiL È„k Ba ·iÁ«»¿≈∆«¿ƒ«¿ƒ»¿«¬∆««¿ƒ«

ÔÓ‡65È„k ,ÔÈÈ„ ÈÏÚ·Ï ‰·BË ‰w˙Â .Ú·MÈ ¯Á‡Â , »≈¿««ƒ»«¿«»»»¿«¬≈ƒƒ¿≈
ÌÈÓL ÌL ‡ÈˆB‰Ï eÓ¯‚È ‡ÏÂ ,¯˜L ˙ÚhÓ eÚniL∆ƒ»¿ƒ«¬«∆∆¿…ƒ¿¿¿ƒ≈»«ƒ

‰Ïh·Ï66‡ÂL ÚÓL e‡ÈOÈ ‡ÏÂ ,67. ¿«»»¿…«ƒ≈«»¿

כזה.65) לחרם הודאה משמעותה אמן עניית
שמים.66) שם הזכרת יש לבית 67)בשבועה יסבירו לא

תשא  לא א): כג, (שמות המקרא מלשון שקר. טענות דין
מבואר, ז הלכה סנהדרין מהלכות כ"א [בפרק שוא. שמע
שלא  דין לבית טענות השמעת גם כוללת זו שלאֿתעשה
טענת  להסביר יותר שנוח מובן השני. דין בעל בנוכחות

במקום. דבריו שיסתור מי כשאין שקר

.·ÈÈÓ Ïk68ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,‰Úe·L ·iÁ˙pL »ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆»≈∆
ÚÈaLn‰ ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ó - Ì‰È¯·c69‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ƒ¿≈∆¿«¿≈»»««¿ƒ«»«∆ƒ¿∆

Ák ÔÎÈ‰ „ÚÂ .ÔBÓÓ ·iÁ˙È Ô‰a ‰„BÈ Ì‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆ƒ∆»∆ƒ¿«≈»¿«≈»…«
z¯kÓ ‡lL ,BÊ ‰Úe·L ÏÏÎ·e :¯Ó‡iL „Ú ?ÏebÏbƒ¿«∆…«ƒ¿«¿»∆…ƒ¿«¿»

ÈÏ70È¯·Ú „·Úa71‰z‡ Èc·Ú ÔÈ„ÚÂ72e¯‡a ¯·Îe .73 ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«¬«ƒ«¿ƒ«»¿»≈«¿
¯ÈÎO‰ ÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó ÔÈ‡L74. ∆≈¿«¿¿ƒ««»ƒ

כז:68) גם 69)קידושין זו בשבועה שיכלול לדרוש יכול
מחייבים  אין דין שבית עליו, לו שיש אחרות תביעות

עליהן. כח.70)שבועה שש 71)שם לעבוד שמחוייב
עבד 72)שנים. כשטוען ודווקא השנים. שש נשלמו טרם

ואין  אותו מנדים - אתה כנעני עבד הטוען אבל אתה, עברי
מברייתא  למדו מח: ובשבועות כזו. שבועה מגלגל

דרבנן. בשבועה גם מהלכות 73)שמגלגלים י"א בפרק
ט. הלכה בעל 74)שכירות שאם ו, בהלכה שם נתבאר

תיקנו  קיבלתי, לא אומר והשכיר שכרך לך נתתי טוען הבית
כופר  שכל פי על אף וייטול השכיר שיישבע המשנה חכמי
למדו  גלגול דין שם). הערות (ראה ונפטר היסת נשבע הכל
ה, (במדבר תורה שכתבה הסוטה, משבועת שם בקידושין
אמן  נתפרש: זה לשון וכפל אמן" אמן האשה "ואמרה כב):
שבנוגע  פי על ואף אחר מאיש אמן שנחשדתי, זה מאיש
ודבי  זו, שבועה לידי המביאים התנאים חסרים האחר לאיש
טענות  גם שמגלגלים וחומר מקל שם למדו ישמעאל רבי
חלקו  לא שאם שחלקו, והשותפים האריסים כגון שמא
ב  הלכה למעלה (ראה גלגול בלא אפילו אותם משביעים
אם  שגם מאליו ומובן א). הלכה שותפין מהלכות ט ופרק
- התובע של שמא טענת על היא העיקרית השבועה
(מגיד  שמא טענת על היא סוטה שבועת שהרי מגלגלים,
מגמרא  הוכיח יח סימן ח פרק שבועות [ברא"ש משנה).
טענת  טוען כשהנתבע אלא מגלגלים שאין צח: מציעא בבא
אני, טהורה וודאי: טענת טוענת שהיא סוטה כמו וודאי,
מגלגלים  אין - יודע איני טענת על היא כשהשבועה אבל
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קנט

קנט

ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ה קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שאין  עוד, וכתב צד). סימן משפט חושן בטור פסק (וכן
כלומר, לדבר, רגליים כשיש אלא ספק טענת על מגלגלים
שנסתרה  בסוטה כמו הטענה, את המחזק יסוד איזה שיש
עימו]. תיסתר שלא לה) (קינא בה התרה שבעלה האיש עם

.‚È‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ75ÏÈÁ˙‰Â ,˙q‰ elÙ‡ , ƒ∆ƒ¿«≈¿»¬ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ
,Ì˙B‡ ÔÚË ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ï Ú·Bz‰«≈«¿«¿≈»»¿»ƒ¬≈ƒ∆…»«»

Ík Úa˙p‰ ‰‡¯Â‡l‡ ,Ú·M‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ¿»»«ƒ¿»»¿¿»«≈ƒ∆¿ƒ»«∆»
ÏÚ Èz·iÁ˙pL ‰BL‡¯‰ ‰Úh‰ ÌlLÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿«≈««¬»»ƒ»∆ƒ¿««¿ƒ«

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰Úe·L d˙¯ÈÙk76ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ; ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ∆»¿ƒ
˙BÚhÓ EÈÏÚ ÏbÏbM ‰Ó Ïk BÏ Ôz B‡ :Úa˙pÏ«ƒ¿»≈»«∆ƒ¿≈»∆ƒ¿»

Ú·M‰ B‡ ˙Bi‡ce‰77.¯Ët‰Â ««»ƒƒ»«¿ƒ»≈

ז.75) פרק סוף שבועות בהלכותיו משום 76)הרי"ף
לו  שנודע אחר בו וחוזר להישבע והסכים שבועה שנתחייב

אחרות. שבועות עליו בירושלמי 77)שמגלגלים הכל. על
יוסי, ורבי קמא תנא בזה נחלקו א הלכה ג פרק מציעא בבא
"לא  אומר: יוסי ורבי בו לחזור יכול אינו אומר קמא תנא
שאם  להקל, אלא עליו להחמיר שבועה התורה אותו חייבה
כלומר, יישבע". להישבע רצה ואם ישלם. - לשלם רצה
לשלם. רוצה כשהוא להישבע אותו כופים אין לעולם
מקומו), מסר (לא ירושלמי מביא שם בשבועות והרי"ף
וקיבל  קמא. כתנא לידו שבא במעשה פסק זעירא שרב
הראב"ד  [כתב זעירא. רב של דינו פסק להלכה הרי"ף
העיקרית  השבועה את להפך יכול שאינו בהשגותיו,
יהפוך  או הכל על יישבע או אלא הגלגולים, מן ולהיפטר
סימן  משפט חושן ובטור הכל, וייטול התובע ויישבע הכל
היסת, עליו וגלגלו תורה של שבועה נתחייב שאם כתב, צד
והגלגולים  נשבע, אני דאורייתא שבועה לומר: הוא יכול
פרטי  בכל דעתו גילה לא ורבינו וייטול. התובע יישבע
זה]. קיצור על הראב"ד עליו השיג וכבר שהבאנו. הדינים

.„ÈÔÚBh‰78ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ˙BÚË B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿»«¿≈≈«¿ƒƒ
‰ÚËÂ ‰ÚË Ïk ÏÚ B˙B‡79ÏÚ ˙Á‡ ‰Úe·L ‡l‡ , «»«¬»¿«¬»∆»¿»«««

Ïk‰80‰l˜ ,˙BÚË ÈzL ÏÚ ˙BÚe·L ÈzL ·iÁ˙ .81 «…ƒ¿«≈¿≈¿«¿≈¿»«»
‰¯eÓÁÂ82ÔÈÏbÏ‚Óe ,‰¯eÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - «¬»«¿ƒƒ««¬»¿«¿¿ƒ

.ÌÈ¯·c ¯‡L da»¿»¿»ƒ

שבועות.78) בשערי גאון האי טענה 79)רבינו לכל
עצמה. בפני בשבועה 80)שבועה הטענות כל כוללים

היסת.81)אחת. תורה,82)שבועת של כעין שבועה
תורה  של כעין לשבועה הדין והוא מהיסת. חמורה שהיא
סנהדין  במשנה לזה סימוכין מצא - ממש. התורה ושבועת
בחמורה". נידון - דין בית מיתות בשתי שנתחייב "מי פא.

.ÂË·iÁ BÈ‡ ‰„B‰ Ì‡L ‰ÚË B¯·Á ˙‡ ÔÚBh‰ Ïk»«≈∆¬≈«¬»∆ƒ»≈«»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ ÌlLÏ¿«≈»««ƒ∆»«≈¿«¿ƒ
ÈÏ ÔzzL z¯Ó‡ ?„ˆÈk .Ì˙Ò Ì¯Á ‡ÏÂ ˙q‰ ˙Úe·L¿«∆≈¿…≈∆¿»≈«»«¿»∆ƒ≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,‰Ó»∆…»¿»ƒ≈»≈«¿ƒƒ
·iÁ BÈ‡ - ‰Ê ¯·„a ‰„B‰ el‡L ;Ì¯Á ‡ÏÂ ˙q‰∆≈¿…≈∆∆ƒ»¿»»∆≈«»

ÌeÏk83,Ú¯ ÌL ÈÏÚ ˙‡ˆB‰ ‰z‡ ,È˙B‡ zÏl˜ ‰z‡ . ¿«»ƒ«¿»ƒ«»≈»»«≈«

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï84ÔÎÂ .‰Ê ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÁÓ ÔÈ‡ - …»¿»ƒ≈»≈«¬ƒƒ«∆¿≈
.el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆ƒ¿»ƒ≈

כאן):83) מיימוניות בהגהות (והובא שם גאון האי רב כתב
מתן  בשעת שלא דין בית בפני שלא ערב שהיה תבעו, אבל
והלכה  א הלכה ולווה מלוה מהלכות כ"ה פרק (ראה מעות
מחייב[ת] אין כפירתו אף מיחייב לא דבהודאתו כיוון ב),

הנתבע.84)שבועה". תשובת

.ÊËÈ¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,Èa zÏ·Á ‰z‡«»»«¿»ƒ…»¿»ƒ≈»¬≈
˙q‰ ÚaL ‰Ê85ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆ƒ¿»∆≈∆««ƒ∆≈¿«≈¿»«

BÓˆÚ Èt86,ÈzLia ‰z‡ .˙L·e Èet¯Â ˙·L ÌlLÓ , ƒ«¿¿«≈∆∆¿ƒ∆«»ƒ«¿«ƒ
Óa eÈ‰ Ì‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡ÏBa ÔÈ·BbL ÌB˜ …»¿»ƒ≈»ƒ»¿»∆ƒ

‰È‰ - ‰„B‰ el‡L ;˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ ,˙BÒ¿̃»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆ƒ»»»
.˙La‰ ÌlLÓ¿«≈«∆

הכל.85) כופר נזקי 86)ככל  מהלכות ב בפרק כמבואר,
כב, (שמות הכתוב מן למדו סד: קמא בבבא ח. הלכה ממון
ולא  - לרעהו" שניים ישלם אלוקים ירשיעון "אשר ח):
ו  הלכה ומזיק חובל מהלכות ה בפרק עצמו. את המרשיע
צער, נזק, דברים: חמישה משלם בחבירו שהחובל מבואר,
שוויו  את שמים - נזק הדברים: פירוש בושת. שבת, ריפוי,
שווה  הוא וכמה החבלה, לפני לעבד יימכר אם זה אדם של
כמשמעותו; - צער כנזק; מוגדר וההפרש החבלה, אחר
שנגרם  ההפסד - שבת ותרופות; רופא הוצאות - ריפוי
מתבייש  האדם - בושת ממלאכתו; שביטלו ידי על לנחבל
הוא  שהרי קנס, הוא שנזק רבינו, ודעת בו. כשחובלים
של  ממונו שחסר מפני בא שאינו תשלום וכל שבת, מקבל
חיסרו  לא שהרי - קנס הוא צער וכן קנס. זה הרי - אחר
רבינו  ביאר ממון? חיסרו לא הרי בושת, משלם ולמה ממון.
לו  גרמה היא דין בבית שהודאתו מפני ז), הלכה (שם
כאן  אין כן ואם עדים) בלי הייתה עצמה החבלה (כי הביוש
בית  בפני תביעה על הייתה ההודאה שהרי עצמו, הודאת

דין.

.ÊÈ?¯eËt - Ò˜a ‰„Bn‰L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«∆ƒ¿»»
:¯Ó‡L ÔB‚k ,Ò˜ ÂÈÏÚ ·iÁL ¯·ca ‰„B‰Lk¿∆»«»»∆«»»»¿»¿∆»«
ÈÏÚ ‡È·‰Â ,‰Êa ÈzÏ·Á :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰Êa ÈzÏ·Á»«¿ƒ»∆¬»ƒ»«»«¿ƒ»∆¿≈ƒ»«
È¯‰ - È˜Êa CÎÂ Ck ÔzÏ Èe·iÁÂ ,ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈»¿»¿ƒ¿ƒ¬≈

ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê87CÎÈÙÏ .88˙ÈaL :ÔÚBh‰ ÔÚË Ì‡ , ∆«»¿«≈¿ƒ»ƒ»««≈∆≈
,Èa zÏ·ÁL ÌeMÓ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÈÏ ÌlLÏ Ee·iÁ ÔÈcƒƒ¿¿«≈ƒ≈»ƒ»ƒƒ∆»«¿»ƒ
ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈…»¿»ƒ≈»¬≈∆ƒ¿»

˙q‰89.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈¿≈…«≈»∆

(87- תשלומין חובת עליו והטילו דין בית שחייבוהו אחר
קנס. תורת עליו ואין ממון חיובי ככל חוב זה הרי

אותו.88) מחייבת שהודאה ממון 89)מפני כפר שהרי
חייב. היה בו הודה שאילו

éðL ÷øt1 ¤¤¥¦
חשודים.1) שניהם ודין השבועה, על חשוד דין מבאר

.‡„eLÁ Ïk2‰Úe·M‰ ÏÚ3B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - »»««¿»≈«¿ƒƒ
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קס ונטען קס טוען הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ה קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L ‡Ï4‡ÏÂ …¿««»¿…¿»ƒƒ¿≈∆¿…
˙q‰ ˙Úe·L5ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ú·Bz‰ ‰ˆ¯ elÙ‡Â . ¿«∆≈«¬ƒ»»«≈«≈¿ƒ

BÏ6.

מד:2) שבועות על 3)משנה, חשוד נקרא מי יבואר לקמן
בנקי 4)השבועה. מצוה.שבועה של חפץ למד 5)טת

על  היסת שבועת הטילו שלא חשודים, שניהם מדין זה
תיקנו 6)הנתבע. לא היסת שבשבועת בה"ז, לקמן יתבאר

התובע  רוצה בוודאי כן ואם ויטול", ישבע "שכנגדו חכמים
אמרו, ואףֿעלֿפיֿכן כלום, בלא ייפטר ולא ישבע שהנתבע

היסת. שבועת החשוד את משביעים שאין

.·„Á‡7Èeha ˙Úe·L ¯˜MÏ ÚaLp‰8˙Úe·L B‡ , ∆»«ƒ¿»«∆∆¿«ƒ¿«
˙e„Ú9ÔB„wt‰ ˙Úe·L B‡ ,10‡ÂL ˙Úe·L B‡ ,11- ≈¿««ƒ»¿«»¿

‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰12ÏeÒt‰ Ïk ÔÎÂ . ¬≈»««¿»¿≈»«»
ÔB‚k ,‰¯Bz ÏL ˙eÏÒt ÔÈa ,‰¯·Ú ÌeMÓ ˙e„ÚÏ¿≈ƒ¬≈»≈«¿»∆»¿
ÏL ˙eÏÒt ÔÈa ,ÔÈÏÊ‚Â ˙BÏ· ÈÏÎB‡Â ˙Èa¯ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ¿¿≈¿≈¿«¿»ƒ≈«¿»∆

Ì‰È¯·c13ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓe ‡È·e˜a ˜ÁOÓ ÔB‚k ,14- ƒ¿≈∆¿¿«≈¿¿»«¿ƒ≈ƒ
.B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰¬≈»««¿»¿≈«¿ƒƒ

ובין.7) . . . בין = או . . . (ויקרא 8)אחד הכתוב מלשון
אדם  פירוש, בשפתים". לבטא תשבע כי "נפש ד): ה,
- לעשות שלא או עשה, ולא - דבר איזה לעשות הנשבע
או  שעשיתי שבועה כגון לשעבר, על נשבע אם וכן ועשה.

ושיקר. - עשיתי שלא בואו 9)שבועה לשנים, אמר
שאין  שבועה והשיבו: וכך, כך לי חייב שפלוני לי והעידו
עדות, לך יודעים אנו אין שאמרו: או עדות, לך יודעים אנו
לא:). שבועות (משנה, אמן - וענו עליכם, משביעני ואמר:

שבועה 10) (וענה) בידך, לי שיש פקדוני לי תן לו: "אמר
בידי". לך וכדומה.11)שאין אבן שהוא העץ על נשבע

ארבעה  מונה ז) ו, ה, ה"ד, (פ"א שבועות בהלכות [רבינו
שם]. ראה שוא. שבועת של סתם 12)סוגים כתב רבינו

לשעבר. על בין להבא על שבועה בין משמע ביטוי, שבועת
אינו  - להבא על שבועה שחילול כתב מו: שם רש"י אולם
הוא: להבא, ובין לשעבר בין ההבדל וטעם לשבועה. פוסל
בדעתו  היה שנשבע שבשעה אומרים אנו להבא, בשבועה
אינו  אבל עליה, ועבר יצרו שתקפו אלא השבועה לקיים
נחלקו  ורש"י [רבינו מפיו. שקר שבועת להוציא חשוד
מנתה  לא למה שם: שאלו מו: שם הגמרא דברי בפירוש
ביטוי. שבועת על העובר את גם החשודים בין המשנה
שנשבע  שבשעה השבועות את רק מונה שהמשנה ותירצו,
שאעשה  שבועה קתני) לא (בגמרא: מונה ואינה שקר, הן
(ושבועת  לקיימה התכוון שנשבע שבשעה אעשה, שלא או
במשנה). שנמנתה שוא בשבועת כלולה שעבר, על ביטוי
לשבועה  נפסל שלא מפני במשנה מנאוה שלא רש"י ופירש
אינה  שמשנתנו אומרת שהגמרא מפרש ורבינו עלֿידה,
ביניהן]. הבדל אין להלכה אבל כאלו, שבועות בסוג עוסקת

לעדות.13) אותם פסלו בגמרא 14)חכמים שם. משנה,
היונה  בעל הימור, א. פירושים: שני נאמרו כה. סנהדרין
יקבל  מסויימת למטרה בפריחה חבירו יונת את שתקדים

אדם  בני של יונים לצוד מלומדות יונים ב. כסף; סכום
בעליהן. לבית ולהביאן אחרים,

.‚ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡B·iL „Ú „eLÁ ‰OÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¬∆»«∆»»»≈ƒ
ÈtÓ ‰„Bn‰ Ï·‡ ;da ÏÒÙpL ‰¯·Ú ¯·Ú ‡e‰L∆»«¬≈»∆ƒ¿»»¬»«∆ƒƒ

BÓˆÚ15„eLÁ ‡e‰L16Û‡ ,da ÏÒÙpL ‰¯·Ú ¯·ÚLÂ «¿∆»¿∆»«¬≈»∆ƒ¿»»«
,‰lÁza „Ú B˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â BÏ ÔÈLLBÁL Èt ÏÚ«ƒ∆¿ƒ¿≈»«¬≈«¿ƒ»

B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ‰Úe·L ·iÁ˙ Ì‡17È¯‰L . ƒƒ¿«≈¿»«¿ƒƒ∆¬≈
‡ÏÂ ,Ú·M‰ - ¯ÓB‡ ‰z‡ ˙Ó‡ Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¡∆«»≈ƒ»«¿…
Ì‡Â ;˙Ó‡a Ú·M‰Ï EÏ ¯eÒ‡ ‰¯·Ú z¯·ÚL ÈtÓƒ¿≈∆»«¿»¬≈»»¿¿ƒ»«∆¡∆¿ƒ
„LÁp‰ Ï·‡ .CÈc ÏÚ·Ï ‰„B‰ - ¯ÓB‡ ‰z‡ ¯˜L∆∆«»≈≈¿««ƒ»¬»«∆¿»

.Ú·MiL B˙B‡ ÌÈÈÓ‡Ó e‡ ÔÈ‡ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ≈»«¬ƒƒ∆ƒ»«

וקרוב 15) עצמו, אצל קרוב שאדם ט: בסנהדרין אומר רבא
עדות, פסולי בענין זה אמר רבא התורה. מן לעדות פסול
גאון, האי רב פסק וכן שבועה. לפסולי רבינו למד וממנו

שבועות'. ויטול.16)ב'שער שכנגדו זה שישבע וטוען
שאם 17) הלוי, מאיר רבינו בשם כתב צב סי' חו"מ ב'טור'

לו. שומעים - וליטול להישבע אני מסכים התובע אמר
אבל  אני, חשוד טוען כשהנתבע זה שכל שם, עוד וכתב
- אני חשוד ואומר ונוטלים מהנשבעים הוא כשהתובע
ולחשוד  עדים, כמאה בעלֿדין שהודאת משום לו, מאמינים
הלכה  לקמן שיתבאר כמו ויטול, שישבע חכמים תיקנו לא
ואומר: חייב, אינני וצווח: העומד בנתבע מהֿשאיןֿכן ה,
רוצה  אינו שהתובע אלא לו, ואשלם התובע יישבע

להישבע.

.„‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz18ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ‰ ÏkL : «»«¬»ƒƒ∆»«¿À»¿»ƒ
Ú·Bz‰ È¯‰ - „eLÁ ‰È‰ Ì‡ ,È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ‰¯Bz‰«»««¬«««ƒ»»»¬≈«≈«
Ì‰ÈL eÈ‰ .ÔÚhM ‰Ó ÏËBÂ Ì‰È¯·cÓ ÚaLƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈«∆»«»¿≈∆

ÔÈ„eLÁ19,Úa˙p‰ ‡e‰L ,dÏ ·iÁÓÏ ‰Úe·L ‰¯ÊÁ - ¬ƒ»¿»¿»«¿À»»∆«ƒ¿»
ÌlLÓ Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓe20„eLÁ‰ ‰È‰ . ƒ∆≈»ƒ»«¿«≈»»∆»

BÈ‡ Bc‚kL - ·‚ B‡ ÔB„wt‰ „·‡L ÔÚËÂ ,¯ÓBL≈¿»«∆»««ƒ»ƒ¿«∆¿∆¿≈
È‡cÂ BÚBË BÈ‡ È¯‰L ,ÏhÏÂ Ú·M‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»«¿ƒ…∆¬≈≈¬««

BÏÎ‡L21CÎÈÙÏ .22:¯Ó‡Â ÔB„wt‰ ÏÚa ÔÚË Ì‡ , ∆¬»¿ƒ»ƒ»««««ƒ»¿»«
„È ÁÏL ÈÙa23Ba ÚLt B‡ ÈB„˜Ùa24Ú·Bz‰ È¯‰ - ¿»«»«»¿ƒ¿ƒ»«¬≈«≈«

.ÏËBÂ ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ÚaLƒ¿»¿«»«¬»ƒ¿≈

ושכנגדו 18) . . ונוטלין. נשבעין "ואלו מד: שבועות משנה,
השבועה". על מה:19)חשוד שם במשנה 20)משנה,

אומר  יוסי "רבי כתוב: שברי"ף במשנה גם וכן שבידינו,
אולם  יחלוקו", אומר מאיר רבי למקומה, שבועה חזרה
חזרה  אומר מאיר רבי נחמן: רב בשם אמרו מז. שם בגמרא
הלכה  וקבע יחלוקו. אומר יוסי ורבי למקומה, שבועה
ורבי  מאיר רבי שבידינו: לכלל בהתאם יחלוקו, - למעשה
ב'שער  גאון האי ורב מו:) (עירובין יוסי כרבי הלכה - יוסי
נחמן. כרב פסק שם) שבועות נסים, ברבינו (מובא שבועות'
למקומה, שבועה שחזרה פסק כאן בהלכותיו והרי"ף
לה  למחוייב היינו "למקומה" שם: אבא רבי של וכפירושו

משל  לישבע יכול שאינו ומתוך שרבא (לנתבע), משום ם,
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קסא

קסא

ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ה קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

וכלל  אבא, רבי לדעת הסכימו לב:) (שם אביי גם וכן שם,
של  רבו כרי"ף פסק ורבינו (כאחרון). כבתרא שהלכה בידינו
יוסף' ו'בית 'טור' (ראה מקום בכל כמעט כדרכו רבו,

יוד). אות צב, סי' מתוך 21)חושןֿמשפט אמרו ולא
ודאי  טענת טוען כשכנגדו אלא משלם – לישבע יכול שאינו
ישעיה  רבינו של דעתם מביא שם [ב'טור' חשוד. והוא
חדש' וב'בית וכו'. מתוך אמרו בזה שגם הלוי, מאיר ורבינו

רבינו]. ושיטת שיטתם מנמק של 22)שם שנימוקו משום
וש"ך  פד, ס"ק שם סמ"ע (ראה 'שמא' שטענו הוא: הפטור

יב). לצרכו.23)ס"ק בו כראוי 24)השתמש שמרו לא
שכירות  מהל' בפ"א [נתבאר ודאי. טענת כאן והרי וכדומה,

ובפשיעה]. יד בשליחות חייב חנם שומר שאפילו ה"ד,

.‰ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ,Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L „eLÁ‰ ·iÁ˙ƒ¿«≈∆»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»»ƒ
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰25‡l‡ ,ÏhÏÂ Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - «ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈»¿ƒ»«¿ƒ…∆»

¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈ Bc‚kL Úa˙p‰26Ì‚Bt ÔÎÂ . «ƒ¿»∆¿∆¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈≈
B¯ËL27‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ28‰Âl‰ ÔÚËÂ ,„eLÁ ‰È‰L ¿»¿…«≈»∆∆»»»¿»««…∆

¯Ó‡Â ,BÚ¯tL29Ú·MÈ :30ÚaL Úa˙p‰ È¯‰ - ÈÏ ∆¿»¿»«ƒ»«ƒ¬≈«ƒ¿»ƒ¿»
¯ËtÈÂ ˙q‰31.¯ËM‰ ÔÓ ∆≈¿ƒ»≈ƒ«¿»

ונוטלים 25) הנשבעים אלה כל נמנו מד: שבועות במשנה,
על  חשוד שכנגדו נחבל, נגזל, שכיר, חכמים: מתקנת
אחד  כל רבינו עלֿידי ונתבארו פנסקו; על וחנווני השבועה

במקצת 26)במקומו. מודה מחשוד מקלֿוחומר נלמד
ויטול, ישבע שכנגדו חכמים יטול שתיקנו שלא ומכלֿשכן

גם  להסביר ואפשר (מגידֿמשנה). שבועה בלא החשוד
בשבועה  נוטלים אלה כל אין התורה מן אחר: באופן
ואין  ויטלו, שישבעו תיקנו חכמים אלא פטור, והנתבע
לכת  מרחיקה תקנה לחשוד שיתקנו הדעת על מתקבל הדבר

שבועה. בלי שיטול חלק 27)- שקבל שהודה מלוה
ה"א, ולווה מלוה מהל' בפי"ד למעלה נתבאר מהלוואתו.
להישבע. המלוה צריך כולה, פרעתי הלווה טען שאם

וחכמים 28) שבועה, בלי נוטל היה תורה שמדין תביעות
יתומים. מנכסי הנפרעים כגון שבועה, עליו הטילו

הקשה,30)הלווה.29) כה ס"ק צב סי' בסמ"ע המלוה.
אפילו  להישבע ביתֿדין אותו מחייבים שטרו הפוגם הלא
ותירץ  ישבע? "ואמר רבינו כתב ולמה הלווה. אמר לא
שטרו, את שבפוגם רבינו, בשם כתב שם וב'טור' בדוחק.
חשוד  והמלוה פרעתיך, שלא לי השבע טוען כשהלווה או
רבינו  בדברי שנוסחתו ונראה ונפטר. היסת הלווה נשבע -
(ראה  "ואמר" בספרינו כנדפס ולא אמר", "או היא:

ולחםֿמשנה). ורבינו 31)כסףֿמשנה הראב"ד עליו חלקו
נוטל  שהחשוד ודעתם לו, והדומה שטרו בפוגם הלוי מאיר
בלי  נוטלים חשודים לא גם התורה שמן משום שבועה, בלי
תיקנו  שלא אומרים, אנו - שיישבע תיקנו וחכמים שבועה,
אין  לו כשאיֿאפשר אבל להישבע, לו כשאפשר אלא
ואין  מקויים. שטר בידו כשיש מעותיו, אותו מפסידים
נוטלים  אינם תורה שמדין וכדומה, ונגזל לשכיר זה לדמות
תיקנו  לא אומרים: אנו ויטלו, שישבעו תיקנו וחכמים כלל,
את  שבפוגם מזה, ויוצא להישבע. שיכולים לאלה אלא
סי' שם [בשו"ע חשוד. בלתי מכח החשוד כח יפה - שטרו

כהראב"ד  המחבר פסק היורשים, מן נפרעים גבי ח סעיף פב
צב  בסי' עצמו דברי וסתר שם), וש"ך סמ"ע (ראה ורמ"ה

וצע"ג]. סי"ב,

.ÂÔÈÚaLp‰ ÔÓ „eLÁ‰ ‰È‰32˜ÙÒ ˙ÚËa33BÈ‡ - »»∆»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈≈
‰Ê ·iÁ˙ ‡lL ÈÙÏ ;ÚaL Bc‚kL ÔÈ‡Â ,ÚaLƒ¿»¿≈∆¿∆¿ƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆
˙ÚË BÚBË Ú·Bz‰ ÔÈ‡L ÈÙÏe ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L¿»ƒ«»¿ƒ∆≈«≈«¬«¬«

È‡cÂ34.B˙ÚË ÏÚ Ú·MiL È„k ««¿≈∆ƒ»«««¬»

ואריסים.33)ונפטרים.32) שותפים רבינו 34)כגון
ב. התורה; מן שבועה כאן שאין א. טעמים: שני כאן כתב
רבינו, דברי מביא שם [ב'טור' לישבע. יכול אינו שהתובע
כתבו  זה דין התורה. שבועת כאן שאין הנימוק את והשמיט
ולא  התורה. שבועת שהיא בשומר בה"ד למעלה רבינו כבר
מתקנת  שהיא בשבועה שנית כאן נכתב למה לי נתבאר

התורה]. שבועת מדין הוא כלֿשכן הרי חכמים?

.Ê·iÁ˙35Bc‚kL ÔÈ‡ - ˙q‰ ˙Úe·L „eLÁ‰ ƒ¿«≈∆»¿«∆≈≈∆¿∆¿
‡ÏÂ ,‡È‰ ‰wz dÓˆÚ ˙q‰ ˙Úe·ML .ÏËBÂ ÚaLƒ¿»¿≈∆¿«∆≈«¿»«»»ƒ¿…

˙¯Á‡ ‰wz dÏ eOÚ36È¯‰ ‡l‡ ,Ú·Bz‰ Ú·MiL »»«»»«∆∆∆ƒ»««≈«∆»¬≈
.‰Úe·L ‡Ïa ¯ËÙ Úa˙p‰«ƒ¿»ƒ¿»¿…¿»

מא.35) הגמרא:36)שבועות לשון תקנה. לאותה תקנה 
עושים)". אנו (אין עבדינן לא לתקנתא "תקנתא

.Á·iÁ˙pL ÈÓ37„eLÁ Ú·Bz‰ ‰È‰Â ,˙q‰ ˙Úe·L ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈¿»»«≈«»
‰Úe·M‰ ÂÈÏÚ CÙ‰Ï ÏBÎÈ Úa˙p‰ ÔÈ‡ -38ÔÈ‡ È¯‰L , ≈«ƒ¿»»«¬…»»«¿»∆¬≈≈

Ú·M‰Ï ÏBÎÈ39ÔÈ‡Â .˙q‰ Ú·MÈ B‡ ÌlLÈ ‡l‡ , »¿ƒ»«∆»¿«≈ƒ»«∆≈¿≈
ÈÓk ‰Ê È¯‰Â .¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ˙BÏ˙Ï ‰ÊÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆ƒ¿¿»»∆ƒ∆¿»«¬≈∆¿ƒ
‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ B˙Úe·L CÙ‰L∆»«¿»««»»∆≈¿ƒ∆»

.ÌlLÈ B‡ ˙q‰ Ú·MÈ B‡ƒ»«∆≈¿«≈

היא.37) עצמו וסברת מפורש, מקור זה לדין אין
מהפכים.38) היסת ששבועת ה"י, בפ"א ואין 39)נתבאר

אפטר  להישבע, יכול אינו שהוא מכיון לטעון: יכול הנתבע
ההלכה  (ראה חשוד בנתבע כמו היסת, שבועת בלי

הקודמת).

.Ë·iÁ˙pL ÈÓ40ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,‰Úe·L ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆»≈∆
Ck ¯Á‡Â ,¯ËÙÂ ÚaL B‡ ÏËÂ ÚaLÂ ,Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿ƒ¿«¿»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿««»
ÚaLpL B˙Úe·L ÔÈ‡ - „eLÁ ‡e‰L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡a»»»≈ƒ∆»≈¿»∆ƒ¿«

ÏËpM ‰Ó B„iÓ ‡ÈˆB‰Ï BÈc ÏÚ·Ï LÈÂ ,ÌeÏk41B‡ , ¿¿≈¿««ƒ¿ƒƒ»«∆»«
epnÓ ÏhÈÂ Bc‚kL ‰Ê Ú·MÈ42. ƒ»«∆∆¿∆¿¿ƒ…ƒ∆

עצמו.40) סברת זה דין החשוד 41)גם היה אם
ה  שיטת הבאנו בה"ה [למעלה ונוטלים. ראב"ד מהנשבעים

יתומים  מנכסי הנפרע וכן שטרו, את הפוגם שחשוד והרמ"ה
נשבע  שאם וברור, נימוקם). שם (ראה שבועה בלי נוטל -
לשיטתו  רבינו שנטל. מה מחזיר אינו - חשוד שהוא ונודע
שנתחייב]. מי סתם: כתב ולפיכך נוטל, שאינו שם

ונפטר.42) נשבע כשהחשוד

.ÈÌÏBÚÏ43.ÔÈc ˙È·a ‰˜ÏiL „Ú ,„eLÁÏ ÔÈ„ ‰Êk ¿»»∆»ƒ∆»«∆ƒ¿∆¿≈ƒ
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קסב ונטען קסב טוען הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ה קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰·eLz ‰OÚÂ ‰˜lL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ eÈ‰ Ì‡44¯ÊÁÈ - ƒ»»»≈ƒ∆»»¿»»¿»«¬…
.‰Úe·LÏ ÔÈa ˙e„ÚÏ ÔÈa B˙e¯LÎÏ¿«¿≈¿≈≈ƒ¿»

לפי 43) הוא שלפנינו והנוסח זו, להלכה נוסחאות כמה יש
וינציא. מחזירות 44)דפוס אינן בלבד שמלקות משמע

אולם  תשובה. שעשה עדים שיעידו עד לכשרותו, אותו
והעידו  שנים "ובאו רבינו: כתב ה"ג, עדות מהל' בפי"ב
משמע  כשר", זה הרי - שלקה או בו וחזר תשובה שעשה
שם  ובה"ד אותו. מכשירות לבדה תשובה וכן לבד שמלקות
בין  תשובה, שעשה בין מלקות, שנתחייב מי כל כתב:
עדי  בלי מלקות [דין לכשרותו. חוזר - בביתֿדין שלקה
- שלקה "כיוון כג.): (מכות המשנה מדרשת נלמד תשובה,
הלכות  שתי בין גלויה סתירה לפנינו הרי כאחיך"]. הוא הרי
בענין  שבועה, לפסולי עדות פסולי בין לחלק טעם ואין אלו.
ובין  לעדות "בין בפירוש, כאן כותב ורבינו לכשרותו. חזרה
"ועשה  הך ושמא כתב: כאן ובלחםֿמשנה לשבועה".

תשובה. שעשה או לומר רצה ז"ל, רבינו שכתב תשובה"

.‡ÈÔÚhL ÈÓ45ÔÈa ,ÚaLÂ Ba ¯ÙÎÂ ,B¯·Á ÏÚ ƒ∆»««¬≈¿»«¿ƒ¿«≈
e‡a Ck ¯Á‡Â ,˙q‰ ˙Úe·L ÔÈa ‰¯Bz‰ ˙Úe·L¿««»≈¿«∆≈¿««»»
‰Ê È¯‰ - ÚaL ¯˜L ÏÚL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ»»∆«∆∆ƒ¿«¬≈∆

ÌlLÓ46e¯‡a ¯·Îe .‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ˜ÊÁ‰Â , ¿«≈¿À¿«»««¿»¿»≈«¿
˙BÚe·La47¯·Á ÔBÓÓ ÏÚ ÚaLp‰ ÏkL ,‰OÚÂ B ƒ¿∆»«ƒ¿»«»¬≈¿»»

LÓÁ ÛÈÒB‰Ï ·iÁ - ‰·eLz48. ¿»«»¿ƒ…∆

קו.45) שפטור 46)בבאֿקמא רב, בשם הונא רב אמר שם
שנאמר  מתשלומין, פוטרת שהשבועה משום מלשלם,
ולקח  . . . שניהם בין תהיה ה' "שבועת י): כב, (שמות
השבועה  את התובע כשלקח פירוש, ישלם". ולא בעליו
עליו. חולק שם נחמן רב אולם מתשלומין, הנתבע ונפטר

אחרון. הוא משום נחמן, כרב רבינו ה"א.47)ופסק פ"ז
אחד 48) עוד ולהוסיף בו, שכפר הסכום את לשלם עליו

הקרן  הכולל מהסכום מחמשה אחד שהוא מארבעה
מלבר). חומשא הגמרא: (בלשון והתוספת

.·È:¯Ó‡Â ,ÔÈ˜Â ÌÈ„Úa BÏˆ‡ ·BÁ BÏ LiL BÚË¿»∆≈∆¿¿≈ƒ¿ƒ¿»¿»«
,ÌeÏk EÏ ·iÁ ÈÈ‡ :¯Ó‡L B‡ ,EÈzÚ¯Ùe ‰È‰ Ôk≈»»¿«¿ƒ∆»«≈ƒ«»¿¿
¯ËM‰ ‡ÈˆB‰ B‡ ,ÔÈw‰ È„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ¿ƒ¿«¿««»»≈≈«ƒ¿»ƒ«¿»

Ìi˜˙Â49ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ -50‡Ï È¯‰L ;„eLÁ BÈ‡Â ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«≈¿≈»∆¬≈…
BÚ¯t ‡lL e„ÈÚ‰51eÈ‰ ‡Ï :Úa˙p‰ ¯Ó‡ ‡ÏÂ , ≈ƒ∆…¿»¿…»««ƒ¿»…»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„52‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .53. ¿»ƒ≈»¿≈…«≈»∆

נאמר 49) הלווה אין - קנין בעדי וכן בשטר, ובמלוה
פרעתי. כמבואר 50)לטעון: פוטרת, אינה השבועה

הקודמת. השטר 51)בהלכה של כוחו שיפה אףֿעלֿפי
פרעתי. הטוען את פוסל אינו - ממון ואלמלי 52)לענין

חשוד. ונעשה העדים עלֿידי מוכחש היה כך טען
אלא 53) הנשבע, טענת את מכחישים אינם כשהעדים

ביתֿדין  אין כך ומתוך שכנגדו, טענת מחזקת עדותם
טענתו. מקבלים

éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦
ממין מבאר1) הודאה ודין והכפירה, הטענה שיעור דין

הטענה.

.‡˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»ƒ«»«
ÛÒk ÔÈÚÓ ÈzLa ¯tÎÈÂ ¯˙È B‡ ‰Ëe¯Ùa ‰„BiL3B‡ ∆∆ƒ¿»»≈¿ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ∆∆

ÏL ‰¯BÚO ÈˆÁ Ï˜LÓ ?‰Ëe¯t ‡È‰ ‰nÎÂ .¯˙È»≈¿«»ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ¿»∆
È˜ ÛÒk4ÌÈzL Ï˜LÓ ?ÔÈÚÓ ÈzL Ì‰ ‰nÎÂ . ∆∆»ƒ¿«»≈¿≈»ƒƒ¿«¿«ƒ

˙B¯BÚO ÌÈLÏLe5.˜wÊÓ ÛÒk ¿ƒ¿∆∆¿À»

לט:2) שם רב, של כפירושו לח: שבועות משנה,
בשוה 3) וההודאה כסף, שתי "הטענה כתוב: במשנה

בפירושה: ושמואל רב נחלקו לט:) (שם ובגמרא פרוטה",
חייב  אינו פירוש, כסף". שתי - טענה "כפירת אמר רב
עצמה  הטענה זה, ולפי כסף. שתי כשכפר אלא שבועה
"טענה  אמר: ושמואל ופרוטה, כסף שתי להיות צריכה
ופסק  בפרוטה". אלא כפר לא אפילו כסף, שתי - עצמה
בדיני  כשמואל שהלכה שבידינו, הכלל נגד - כרב רבינו
סיוע  מ.) (שם חייא רבי ששנה משום והטעם, ממונות.
ובשיעור  שלנו. בסוגיא הרי"ף כתב וכן רב. לשיטת
משביעים, אין מפרוטה שבפחות מודים הכל ההודאה,

בה"ג. לקמן אחרת.4)כמבואר מתכת תערובת בלי
"חצי  משקל היא שפרוטה כתב, תקכט אות קידושין [ברי"ף
שעורה]. חצי משקל שם: נסים רבינו ופירש חכה",

במעה,5) איסרים שארבעה בברייתא, שנינו יב. קידושין
ושתים  שלושים היא שמעה יוצא, פרוטות. שמונה והאיסר
סי' חו"מ חדש' [ב'בית שעורות. עשרה שש שהן פרוטות
בשערים, הרי"ף בשם הארוך ב'מרדכי' שמצא כתב, פח
היא  שפרוטה נמצא שעורות, עשרה שש הן מעין ששתי

השעורה]. רביע

.·ÛÒk Ïk6‡e‰Â ,L„w‰ Ï˜L ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ »∆∆»»«»∆∆«…∆¿
ÚaËnÓ - Ô‰È¯·c ÏL ÛÒk ÏÎÂ .‰ÚÓ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ»»¿»∆∆∆ƒ¿≈∆ƒ«¿≈«
ÛÒk Ba ‰BÓMÓ „Á‡ Ô‰lL ÚÏq‰ ‰È‰L ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆»»«∆«∆»∆∆»ƒ¿»∆∆

e¯‡aL BÓk ,˙LÁ ¯‡M‰Â7‡È‰ ‰Ún‰ Ï·‡ , ¿«¿»¿∆¿∆≈«¿¬»«»»ƒ
ÏL ÛÒk ‡È‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ È˜ ÛÒk ‰˙È‰»¿»∆∆»ƒ¬ƒƒ»«ƒ¿ƒ∆∆∆
‰Úh‰ ˙¯ÈÙk ˙BÈ‰Ï eÎÈ¯ˆ‰L ‰fL ÈÙÏe .ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ«««¬»

Ì‰È¯·cÓ ‡È‰ ÛÒk ÈzL8ÏL ÛÒk ÈzL d˙B‡ eOÚ , ¿≈∆∆ƒƒƒ¿≈∆»»¿≈∆∆∆
ÈL d˙B‡ eOÚ ‡ÏÂ ,ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰L ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆≈¿≈»ƒ¿…»»¿≈
¯eÚLa ‰‡¯p‰ ¯·c‰ e‰Ê .L„w‰ Ï˜La ÌÈÏ˜L¿»ƒ¿∆∆«…∆∆«»»«ƒ¿∆¿ƒ
‡È‰ ‰Úh‰ ˙¯ÈÙkL ,e¯B‰ È˙Ba¯Â .‰Úh‰ ˙¯ÈÙk¿ƒ«««¬»¿««∆¿ƒ«««¬»ƒ

‰¯BÚO ÈˆÁÂ ˙B¯BÚO ‰¯OÚ ÚLz Ï˜LÓ9ÔÓ ƒ¿«¿«∆¿≈¿«¬ƒ¿»ƒ
C¯c‰ d˙B‡ ¯zÒÏ ˙BÈ‡¯ ‰nk ÈÏ LÈÂ .ÛÒk‰«∆∆¿≈ƒ«»¿»ƒ¿…»«∆∆
‡e‰L ÈÏ ‰‡¯ÈÂ ,ÔBaLÁ‰ ‰Ê Ì‰Ï ‡ˆiL „Ú eÒÙzL∆»¿«∆»»»∆∆«∆¿¿≈»∆ƒ∆

.˙eÚË»

האמור 6) כסף כל אסי, רב אמר יהודה רב "אמר יא. שם
צורי, (כסף מדינה" כסף דבריהם: ושל צורי, כסף בתורה:
בכסף  משמונה אחד = מדינה וכסף הקודש. כשקל משקלו

ה"י.7)צורי). ומזיק חובל מהל' במגידֿמשנה 8)בפ"ג
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קסג

קסג

ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ה קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ו): כב, (שמות הכתוב מן למדו ב עמוד שם שבגמרא מעיר
שנים, - כלים מה וכו'" כלים או כסף רעהו אל איש יתן "כי
פ"א  שבועות שבירושלמי עוד, להוסיף ויש שנים. - כסף אף
של  מטבע היא מעה פירוש, מטבע" סוף "מעה אמרו: ה"א
נמצא, מעה). = (גרה בתורה שנזכר ביותר הנמוך כסף
שהכוונה  למדנו ומההיקש מעה, היא שבתורה כסף שסתם
דרכו  ידועה מדבריהם? שזה רבינו כתב ולמה מעין. לשתי
דברים  "מדבריהם" או סופרים" כ"דברי להגדיר רבינו של
כללי  מלאכי' 'יד (ראה מדות משלושֿעשרה באחת שנלמדו

ז). אות הם 9)הרמב"ם שיטתם: מבאר [בכסףֿמשנה
כסף  דינרי לשני הכוונה כסף", "שתי ששנינו מה מפרשים
מעין, עשר או גרה עשר שהוא שקל, חצי היינו מדינה,
כסף, של הוא שבו השמיני החלק רק מדינה שבכסף ומפני
16 (המעה שעורות עשרים שהן ורביע, מעה כאן הרי
נשארו  - בפרוטה להודאה שעורה חצי מזה תוריד שעורות),
רבינו  עליהן ורמז זה, בחשבון רבות תמיהות וישנן וחצי. 19

לחםֿמשנה]. ראה כאן.

.‚ÔÈÚÓ ÈzL10È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ëe¯Ùe ¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
t ‡l‡˙BËe¯t ÈzL ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ;·iÁ - ‰Ëe¯ ∆»¿»«»≈¿¿»ƒ∆»¿≈¿

ÈÏ ‰Ó .ÔÈÚÓ È˙MÓ ˙BÁÙa ¯ÙkL ÈtÓ ,¯eËt -»ƒ¿≈∆»«¿»ƒ¿≈»ƒ»∆ƒ
ÏkL ;¯eËt - ‰Ëe¯t ÈˆÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„È·¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬ƒ¿»»∆»
.ÌeÏk ‰„B‰ ‡Ï el‡k - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa ‰„Bn‰«∆¿»ƒ¿»¿ƒ…»¿

א.10) בהלכה למעלה נתבאר

.„‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈ¯Óz ‰‡Ó≈»¿»ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯ÙkL ¯OÚ‰ ÌL ÔÈÂL eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡B¯ - ÌÈÚLzƒ¿ƒƒƒ»»ƒ»»∆∆∆»«

¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ;ÚaL - ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰a11‰MÓÁ . »∆¿≈»ƒƒ¿»¿ƒ»»¬ƒ»
‰ML B‡12‡l‡ [È„Èa] EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈÊB‚‡ ƒ»¡ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»

;ÚaL - ‰Ëe¯t „Á‡‰ ‰ÂL Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - „Á‡ ÊB‚‡¡∆»ƒƒ»∆»∆»¿»ƒ¿»
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»»¿≈…«≈»∆

מ:)11) (שם שאמרו משום כסף. משתי פחותה שהכפירה
(ראה  נשבע - פרוטה שוים אינם אפילו כלים, שני שבטענו
ככלים. ולא ככסף דינם שפירות רבינו מלמדנו ה"ה),

ובמשנה12ֿ) וששה". "חמשה כתוב (ר"מ) רומא בדפוס
והחשבון  וששים, חמשה "צ"ל וכתב הגיה כאן למלך
למעלה  אמרנו להפליא. מדויק הוא וחשבונו מדוקדק".
פרוטות. 64 שהן שעורות 32 משקלן מעין ששתי (ה"א)
מזה, ויוצא ופרוטה. מעין שתי הן פרוטה וחמש וששים
כאן  יש - וארבע בששים וכפר אחד באגוז הודה שאם

בפרוטה. והודאה מעין בשתי כאן 13)כפירה שאין
אגוזים]. מאה כתוב: וינציא [בדפוס בפרוטה. הודאה

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14˙B¯BÁÒ ÈÈÓa B‡ ÛÒÎa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿ƒ≈¿
˙‡ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk‰ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ùe≈¿«≈»∆¬»«≈ƒ≈¿«¬ƒ∆
ÈzL BÚËe ,‰Ëe¯Ùa ÔÈËÁÓ ¯OÚ Ô‰ elÙ‡Â ,Ô‰ÈÓc¿≈∆«¬ƒ≈∆∆¿»ƒƒ¿»¿»¿≈

·iÁ - ˙Á‡a ¯ÙÎÂ ˙Á‡a ‰„B‰ ,ÔÈËÁÓ15:¯Ó‡pL ; ¿»ƒ»¿««¿»«¿«««»∆∆¡«
ÛÒÎk ÌÈÏk‰ Ïk - ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk16ÛÒk BÚË . ∆∆≈ƒ»«≈ƒ¿∆∆¿»∆∆

ÌÈÏÎÂ17‰¯ÈÙka LÈ Ì‡ :ÛÒka ¯ÙÎÂ ÌÈÏka ‰„B‰Â , ¿≈ƒ¿»«≈ƒ¿»««∆∆ƒ≈«¿ƒ»

¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ;·iÁ - ÔÈÚÓ ÈzL18ÛÒka ‰„B‰ . ¿≈»ƒ«»¿ƒ»»»«∆∆
·iÁ - ‰Ëe¯Ùa ‰„B‰ Ì‡ ,ÌÈÏka ¯ÙÎÂ19Ïk ÔÎÂ . ¿»««≈ƒƒ»ƒ¿»«»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שמואל,15)שם.14) אמר ענן רב "אמר שם: בגמרא
יצאו  לפיכך חייב, - מהן באחת לו והודה מחטין שתי טענו
כלים", או "כסף בתורה כתוב פירוש, שהן". למה כלים
"כלים"? תורה כתבה ולמה כסף, שוה גם כולל כסף והרי
מאוד  נמוך שוויים אפילו נשבעים כלים שעל ללמד, אלא
שאין  ללמד באה "כלים" שהמילה שם אמרו (אמנם
לכתוב  היה אפשר אבל משתיים, פחותה טענה על נשבעים
שם). (רש"י משניים פחות רבים ואין רבים, לשון "כספים"
כפירה  שאין ודעתם רבינו, על חולקים והרא"ש הרמב"ן
אפילו  מפרוטה פחותה הודאה ואין מפרוטה, פחותה
נאמר  ה"א. פ"ו שבועות הירושלמי על ומסתמכים בכלים,
מהן  באחת לו והודה מחטין שתי טענו אמר, "שמואל שם:
שיהא  פרוטות, שתי שוות שיהו והן חיננא, רב אמר חייב. –
שאמרו  מה מפרשים והם פרוטה". וההודאה פרוטה הטענה
שתי  של שווי צריכים שאין הכוונה שהן", "למה בבבלי
שרב  כתב, הרי"ף על נסים ורבינו פרוטה. ומספיקה מעין,
ועל  מפרוטה, פחות אפילו ממש, שהן כל מפרש גאון האי
שרבינו  פעמים, כמה כבר [נתבאר רבינו. מסתמך דעתו
שנחלקו  מקום בכל הירושלמי נגד כבבלי מכריעים ורבותיו

כסף 16)בהלכה]. כמו שבועה לענין דינו שהוא כלי כל
מעין. שתי שמשמעותו בתורה, רב 17)האמור של מימרא

שם. להיות 18)פפא, צריכה כסף, היא שהכפירה משום
מעין. משום 19)שתי שהיא, כל שהכפירה אףֿעלֿפי

בכלים. שכפר

.Â„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ „ÈÚ‰20‰Ëe¯t ‡l‡ ¯Ùk ‡Ï elÙ‡ , ≈ƒ»»≈∆»¬ƒ…»«∆»¿»
B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÌÈML ÈÓ ÏkL ;ÚaL ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»∆»ƒ∆¿«ƒ¿«¿ƒ

‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ21B‡ ‰Ëe¯t ?„ˆÈk . »∆»¿«¿¿»≈«¿»
„ÚÂ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ëe¯Ù ‰ÂL¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿≈
˙Úe·La ÔÎÂ .ÚaL ‰Ê È¯‰ - BÏ LiL „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«

BM‰‰ÂL B‡ ‰Ëe¯t BÏˆ‡ „È˜Ù‰ elÙ‡ ,ÌÈ¯Ó «¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ∆¿¿»¿≈
ÚaL - ‰„·‡L ÔÚËÂ ,‰Ëe¯Ù22˙BÁt ÏÎÂ . ¿»¿»«∆»¿»ƒ¿»¿»»

ÔÎÂ .BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â ,ÔBÓÓ BÈ‡ - ‰Ëe¯tÓƒ¿»≈»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
‰Ëe¯tÓ ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaL - ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»

‰ÏÚÓÂ23. »«¿»

מ.20) שם שמואל, של פ"א 21)מימרא למעלה ראה
ואבידה.22)ה"א. מגניבה שפטור חנם, בשומר המדובר

באונס. ממנו שנגזלה שטען שכיר בשומר שהואֿהדין מובן
(ראה  שם לשבועות בפירושו מיגש, יוסף רבינו כרבו פסק

ה"ח). פ"ב שכירות בפחות 23)הלכות לא כלומר,
תתבאר  הבאה ובהלכה מחלוקת, כל בזה ואין מפרוטה
לחםֿמשנה  (עלֿפי כסף שתי כפירת שצריכה רבינו שיטת

כאן).

.ÊÈ˙Ba¯ e¯B‰24ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰L : ««∆«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈»¿ƒƒ
ÛÒÎ ÈzL ˙ÚË25Úa˙p‰ CÈ¯vL :¯ÓB‡ È‡Â . «¬«¿≈∆∆«¬ƒ≈∆»ƒ«ƒ¿»
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קסד ונטען קסד טוען הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ה קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙w˙a Ú·Bz‰ Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÚÓ ÈzLa ¯tÎiL∆ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿««»ƒ»««≈«¿«»«
ÏhÈÂ ÌÈÓÎÁ26CÈ¯ˆ - ˜ÙÒ ˙ÚËa ÔÈÚaLp‰ È¯‰L . ¬»ƒ¿ƒ…∆¬≈«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈»ƒ

Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÚÓ ÈzL ˙¯ÈÙk Ì‰ÈÈa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈≈∆¿ƒ«¿≈»ƒ¿««»ƒ»«
.˜ÙqÓƒ»≈

רבותי",24) "הורו רבינו שכתב מקום שבכל כבר, נתבאר
(הרי"ף). אלפי יצחק רבינו ורבו מיגש, יוסף לרבינו התכוון
הרב  רבותי בפירוש: כתב ה"ו, פ"ה ופקדון שאלה ובהלכות

ז"ל. ורבו הלוי יוסף בפירושו 25)ר' מיגש הר"י
כפירה  על נשבעים (שאין דינא האי כתב: מ. לשבועות
וכו' (בלבד) בלחוד במקצת במודה כסף) משתי פחותה
שבועת  מיחייב אחרים) (בענינים אחרינא במידי אבל הוא,
כסף. שתי בכפירה בה) (שאין ביה דלית ואףֿעלֿגב התורה,
על  נשבעים השומרים בשבועת שגם שם, מבאר והוא

סותר 26)פרוטה. רבינו שהרי זו, בהלכה התמיהות רבו
בדין  שם שכתב ה"א, פי"א שכירות בהלכות עצמו דברי
אלא  יטול לא אחת, פרוטה שכרו היה ש"אפילו שכיר
שבועת  גבי כתב שם ח הלכה ב ובפרק בשבועה".
או  המופקד או המושאל הדבר היה "אפילו השומרים:
וכן  עליו". נשבע השומר זה הרי - פרוטה שוה המושכר
הלכה  אותה של (מסיפא הקודמת בהלכה כאן רבינו כתב
הר"י  והרי הלחםֿמשנה), עלֿפי שם שביארנו כמו קשה, לא
לנשבעים  שומרים מדמים בשיטתו וההולכים מיגש
הר"י  שכתב הנימוק מאותו נתמעטו ואלה שאלה ונוטלים,
כמה  נאמרו הוא". בלחוד במקצת במודה דינא "האי מיגש
דחה  סק"ב פט סי' בחושןֿמשפט והש"ך בזה. ישובים
צריכה  שבתחילה לומר, התכוון כאן שרבינו ופירש כולם,
לישבע, התובע את ביתֿדין מחייבים ואז כסף, שתי כפירה
וכשאין  אותה, נוטל - פרוטה על רק ישבע כשהתובע אבל
ואינו  משביעים ביתֿדין אין - כסף שתי על בתחילה כפירה
אבל  קצת, מעורפל הוא בש"ך הסגנון (אמנם כלום נוטל
ואם  זה, שבפירוש הדוחק מן להתעלם אין ברורה). כוונתו
מן  יותר ולתבוע להערים תובע כל יוכל - פירושו נקבל
(ראה  ויטול פרוטה על ישבע ואחרֿכך לו, המגיע

השלמות).

.ÁÔÈ‡27‰È‰zL „Ú ‰Úe·L ·iÁ ˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»«∆ƒ¿∆
¯Bk ?„ˆÈk .‰Úh‰ ÔÈnÓ ‰È„B‰28ÈÏ LÈ ÌÈhÁ »»ƒƒ««¬»≈«ƒƒ≈ƒ

C˙Ï ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa29Ï·‡ .·iÁ - ÌÈhÁ ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»∆∆ƒƒ«»¬»
- ÌÈ¯BÚO ÏL ¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«≈¿¿»ƒ∆»∆¿ƒ

¯eËt30ÔÈn‰Â ,Ba BÏ ‰„B‰ ‡Ï BÚhL ÔÈn‰L ; »∆«ƒ∆¿»…»¿«ƒ
·‰Ê ¯Èc .BÚË ‡Ï Ba BÏ ‰„B‰L31E„Èa ÈÏ LÈ ∆»…¿»ƒ«»»≈ƒ¿»¿

ÛÒk ‰ÚÓ ;ÛÒk ¯È„ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï ,ÔB„wtƒ»…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»ƒ«∆∆»»∆∆
- ‰Ëe¯Ù ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ∆¿¿…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¿»

¯eËt32ÔÎÂ .¯Á‡ ÔÈÓa BÏ ‰„B‰Â ,„Á‡ ÔÈÓ BÚhL ; »∆¿»ƒ∆»¿»¿ƒ«≈¿≈
,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ˙Bi¯ˆÓ ÌÈ¯È„ ‰¯OÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¬»»ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿

˙Bi¯Bˆ ‰¯OÚ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï33¯eËt -34. …ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¬»»ƒ»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

לח:27) סאה.28)שם כור.29)שלשים חצי

שם 30) ראה שעורים. מדמי אפילו שפטור יתבאר ה"י לקמן
דבר. של וכסף,31)טעמו בזהב היא ראשונה דוגמא

ונחושת. בכסף "שתי 32)ושניה אמרו: - שם במשנה,
והקשו  פטור". פרוטה אלא בידי לך אין - בידך לי יש כסף
שתי  שבטוען שסובר שמואל על מזה לט:) (שם בגמרא
ששמואל  ותירצו חייב, - בפרוטה מודה והנתבע כסף מעות
וזה  כסף, מעין שתי משקל כסף כשטען המשנה את מפרש
שטענו  משום נשבע ואינו נחושת, שהיא בפרוטה הודה
לבדה  שהכפירה הסובר ולרב, בשעורים. לו והודה בחיטים
ההודאה, של מהפרוטה חוץ כסף שתי להיות צריכה
אלא  כסף, מתכת דוקא לאו (כלומר, בשוה המשנה תתפרש
כפר  שלא משום משבועה, ופטור מעין) שתי בשווי מטבע
- האלה הדינים ששני משמע, ולכאורה מלאות. כסף שתי
סתם  "כסף" של משמעותו ומאידך - מחד כסף שתי כפירת
רבינו  אולם בזה. זה תלויים שוויו, או דוקא כסף מתכת -
פסק  א בהלכה ולמעלה משמע. שדווקא כשמואל, כאן פסק
תלויים  הדינים אין שלדעתו ברור, כסף. שתי שכפירה כרב,
כשתבעו  המשנה את לפרש אפשר רב לשיטת וגם בזה, זה
שם). עיין הרשב"א. בשם כאן נסים (רבינו דווקא כסף
שמואל  על חולק שרב הרמב"ן, דעת מביא [בלחםֿמשנה
בהלוואה, זה וכל כרב. והלכה שנינו", "שוה וסובר בזה, גם
כאן  רבינו של ומלשונו תבע. שדווקא רב מודה בפקדון אבל
שהמדובר  כאן הדגיש שהרי כרמב"ן, שדעתו ללמוד, יש

צור.33)בפקדון]. מדינת "מצריות"34)של כשתבע 
היא  שההודאה אףֿעלֿפי ולפיכך אמר, שדווקא דעתו גילה
לו  והודה חיטים כטענו זה הרי - שתבע המתכת באותה

בשעורים.

.Ë‰¯BÓ35‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰ÏB„‚ ¿»¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ‰¯BÓ36‰¯BÓ BÚË Ì‡ Ï·‡ . ¿»¿«»¬≈∆»¬»ƒ¿»¿»

ÔÈ¯ËÈÏ LÓÁ ˙a ‰¯BÓa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÈ¯ËÈÏ ¯OÚ ˙a«∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«»≈ƒ¿ƒ
˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ -37d¯¯‚Ï ÏBÎiL ÈtÓ , ¬≈∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»¿»

LÓÁ ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ïe38,ÏB„b ¯BÊ‡ BÚË Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¬ƒ»«»≈¿≈ƒ¿»≈»
¯eËt - ÔË˜ ¯BÊ‡ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡Â39. ¿»«≈¿¿»ƒ∆»≈»»»

BÏ ‰„B‰Â ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˙a ‰ÚÈ¯È BÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»¿ƒ»«∆¿ƒ«»¿»
ÏBÎiL ÈtÓ ,ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ ¯OÚ ˙a ‰ÚÈ¯Èaƒƒ»«∆∆«¬≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»

¯OÚ ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ïe dÎ˙ÁÏ40Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ..‰ ¿»¿»¿«¬ƒ»«∆∆¿≈…«≈»∆

מג.35) שם לזו.36)ברייתא זו דומות אינן וקטנה גדולה
תהיה 38)שם.37) אלא תבניתה, את תשנה לא והמנורה

שם. ממל בר אבא כרב ממנו 39)דקה. חלק יחתוך שאם
(רש"י  ניכרים האיזור ראשי שהרי החתך, מקום משתנה
הבדל  כל אין שם, הסוגיא מסקנת שלפי רבינו, [דעת שם).
מנורה, נקטה והברייתא וקטנה, גדולה למנורה איזור בין

איזור]. נלמד בד,40)וממנה בחתיכת שהמדובר נראה
לחםֿמשנה). (ראה תפר ללא פתוחות שקצותיה

.ÈÌÈhÁ ¯Bk41¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌÈ¯BÚO ÈÓcÓ Û‡ ¯eËt - ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ∆¬≈≈

ÌÈ¯BÚO E„Èa ÈÏ ÔÈ‡ :BÏ42ÈÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê ‡ˆÓÂ , ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿»∆∆¿ƒ
BÏ ¯ÓB‡Â ,È„Èa EÏ ‰Ó :ÔÈc ˙È·a B¯·ÁÏ ¯Ó‡L∆»««¬≈¿≈ƒ»∆¿¿»ƒ¿≈
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קסה

קסה

ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ה קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L - E„Èa ÈÏ ÔÈ‡ :¯Á‡‰»«≈≈ƒ¿»¿∆≈≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈ¯BÚO‰ ÈÓc Ú·Bz‰ ÒÙz Ì‡Â .ÌeÏk BÏ ÔzÏƒ≈¿¿ƒ»««≈«¿≈«¿ƒ≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ43. ƒƒƒ»

לה:41) הנתבע 42)בבאֿקמא הודאת מבטלת זו והודאה
על  לו שמחל משום מפרשים: לימא, ד"ה שם (ב'תוספות'

מן 43)השעורים). זה דין מוכיח שם בהלכותיו הרי"ף
גילה  לא שרבינו דינים כמה עוד בפוסקים [נאמרו הגמרא.
התרומות' 'בעל בשם פח סי' בחו"מ ה'טור' א. בהם. דעתו
מדמי  פטור - שעורים על והעידו עדים באו שאפילו מוסיף,
שם  הרא"ש ב. עדים; כמאה בעלֿדין שהודאת שעורים,
וזה  זה ביום חיטים הלוויתיך כשאמר שהמדובר כתב,
אנו  ולפיכך היו, שעורים טוען: והנתבע וזו, זו ובשעה
שעורים, גם עצמה שעה באותה לו הלווה שאלמלי אומרים,
מסר  ולא סתם כשתבע אבל ושעורים, חיטים טוען היה
שלא  הודאה בזה לראות אין - המדויקת ההלוואה שעת
כל  אחת בבת תובע אדם אין שלפעמים שעורים, הלווה
שלא  הלוי, מאיר רבינו בשם כותב שם הרא"ש ג. תביעותיו;
לך  מגיע לא אחרֿכך: טוען כשהנתבע אלא פטור אמרו
אבל  בך, הייתי משטה - שעורים שאמרתי ומה כלום,
'בית  (ראה שהודה מה לשלם חייב - בהודאתו עומד כשהוא
בהגהות  מובא - התרומות' 'בעל ד. שם); חדש' ו'בית יוסף'
שמגיע  הדבר נכון התובע: ענה שאם כותב, - כאן מיימוניות
אחת  בבת הכל לתבוע רציתי שלא אלא שעורים, גם ממך לי
שתי  כפירה צריכה היסת? שבועת של דינה מה ה. חייב; -
שתי  שצריכה כתב פ"ו בשבועות נסים רבינו - לא? או כסף
ישעיה  רבינו דעת וכן דאורייתא, שבועה כעין כסף, מעין
שתיקנו  מה כל ונימוקם: פח), סי' חו"מ יוסף' ב'בית (מובא
של  שבועה מצאנו ולא תיקנו, דאורייתא כעין - חכמים
אין  שממנה אחד, עד נגד משבועה חוץ מזה, בפחות תורה
ונלמדה  הכלל, מן יוצאת היא זו ששבועה משום ללמוד,
אחד  עד יקום "לא כו): יט, (דברים תורה שאמרה ממה
בענין  דבר. רבינו השמיענו לא הפרטים אלה מכל וכו'".
ששומרים  ו, בהלכה רבינו שלדעת להעיר יש היסת, שבועת

והר"י]. הר"ן של נימוקם בטל - פרוטה על נשבעים

.‡ÈÔÚBh‰44Ô‰Ó „Á‡a ‰„B‰Â ,ÔÈÈÓ ÈL B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿≈ƒƒ¿»¿∆»≈∆
ÔB‚k ?„ˆÈk .ÚaLÂ ‰Úh‰ ÔÈnÓ ‰È„B‰‰ È¯‰ -¬≈«»»ƒƒ««¬»¿ƒ¿»≈«¿
È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯BÚO ¯BÎÂ ÔÈhÁ ¯Bkƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
¯Bk :¯Ó‡Â ÔÚBh‰ ÏÈÁ˙‰ .·iÁ - ÔÈhÁ ¯Bk ‡l‡∆»ƒƒ«»ƒ¿ƒ«≈¿»«
¯Bk :¯Ó‡ÈÂ ÂÈ¯·c ÌÈÏLiL Ì„˜Â ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁƒƒ≈ƒ¿»¿¿…∆∆«¿ƒ¿»»¿…«
È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈ¯BÚO¿ƒ≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»≈¿¿»ƒ
ÔÚËp‰L ÔÈicÏ ‰‡¯ Ì‡ ,ÌÈ¯BÚO ¯Bk ‡l‡∆»¿ƒƒƒ¿∆««»ƒ∆«ƒ¿»

ÌÈ¯Ú‰45‰Úe·L ·iÁ -46.¯eËt - Bnz ÈÙÏ Ì‡Â ; ∆¡ƒ«»¿»¿ƒ¿ƒÀ»

שמואל.44) של מימרא לט: להודות 45)שבועות מיהר
שלא  כוונה מתוך טענתו, ישלים שהתובע לפני בשעורים

שבועה. מ:46)יתחייב שם

.·È¯BÎÂ ,Ô‰ :BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁ ¯Bkƒƒ≈ƒ¿»¿»«≈¿
‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÚO È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«≈¿¿»ƒ¿ƒ¬≈∆

˙·a BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡Â ;¯eËt»¿≈∆∆¿ƒ¿»«∆…«¿«
˙Á‡47¯Ó‡ÈÂ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯BÚO ¯BÎÂ ÌÈhÁ ¯Bk : ««ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿¿…«

Ïk ÔÎÂ .ÌÈ¯BÚO ¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ«ƒ¿»≈¿¿»ƒ∆»¿ƒ¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

פטור".47) - תומו לפי "ואם י"א בהלכה להאמור דומה זה
על  בבתֿאחת להיות צריכות וההודאה שהכפירה והטעם,

שטען התובע.מה

.‚ÈÔÓL ÔÈck ‰¯OÚ ‡BÏÓ48EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ¿¬»»«ƒ∆∆≈ƒ¿»¿≈¿
È¯‰L ;¯eËt - ÔÓL ‡Ïa ÔÈck ‰¯OÚ ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¬»»«ƒ¿…∆∆»∆¬≈
LÈ ÔÓL ÔÈck ‰¯OÚ .ÌÈÒ¯Áa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÓL BÚË¿»∆∆¿»«¬»ƒ¬»»«ƒ∆∆≈
- ÔÈ˜È¯ ÔÈck ‰¯OÚ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬»»«ƒ≈»ƒ

‰„B‰Â ,ÔÓM‰Â ÔÈck‰ BÚË È¯‰L ;‰Úe·L ·iÁBÏ «»¿»∆¬≈¿»««ƒ¿«∆∆¿»
ÔÈcka49.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««ƒ¿≈…«≈»∆

שמן 48) כמות אלא כדים, תבע שלא משמע זה ולשון
קח:). (כתובות כדים עשרה כטענו 49)כמדת זה והרי

כתב  כאן מיימוניות [בהגהות בשעורים. לו והודה חיטים
חכמים, דעת נגד לח:) (שבועות במשנה כאדמון שפסק
אדמון. דברי את אני רואה אמר: גמליאל שרבן משום
בטענו  גם מחייב גמליאל רבן שהרי קצת, תמוהים ודבריו
מדבריו  ראיה כל אין ולפיכך בשעורים. לו והודה חיטים
תומך  גמליאל שרבן כוונתו, ואולי פטור. שבזה להסוברים
גם  שמן) כדים (עשרה זה בלשון שיש אדמון, של בשיטתו

הכדים]. תביעת

.„ÈÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,‰‡ÂÏ‰ EÏˆ‡ ÈÏ ‰Ó50 »∆ƒ∆¿¿«¿»»…»¿»ƒ≈»
È„Èa EÏ LÈ ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ Ï·‡ ,EnÓ È˙ÈÂÏ ‡ÏÂ¿…»ƒƒƒ¿¬»¬ƒƒƒ»ƒ≈¿¿»ƒ
‰fL :È˙Ba¯ e¯B‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ˜Ê ÌeMÓ B‡ ÔB„wtƒ»ƒ∆∆¿«≈««∆∆
BÏ ·iÁ ‡e‰L BÚË È¯‰L .Ú·MÈÂ ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ∆¿ƒ¿»¿ƒ»«∆¬≈¿»∆«»
·iÁ˙ Èl ‰Óe ,ÌÈMÓÁ ·iÁ ‡e‰L BÏ ‰„B‰Â ,‰‡Ó≈»¿»∆«»¬ƒƒ«ƒƒ¿«≈
?˜Ê ÌeMÓ B‡ ÔB„wt ÌeMÓ B‡ ‰‡ÂÏ‰ ÌeMÓ BÏƒ«¿»»ƒƒ»ƒ∆∆

‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ51. ¿»∆«¿ƒ»

הנתבע.50) והרשב"א,51)טענת הראב"ד עליו חלקו
הגמרא  על ומסתמכים הם, מינים שני ופקדון שמלוה ודעתם
אחת  ומתה פרה ושכר פרה שאל בדין צח: בבאֿמציעא
באונסין, חייב ושואל מתה שאולה המשאיל: וטען מהן,
ושנינו  מאונסין. פטור ושוכר מתה שכורה טוען: והנתבע
בגמרא: ושאלו מתה". ששכורה "ישבע צז:) (שם במשנה
לו  שהודה ומה לו, הודה לא - שטענו מה (למה)? "ואמאי
כשני  נידונות ושכירות ששאלה מזה מוכח טענו?". לא -
התרומות' וב'ספר ופקדון. למלוה דומה זה והרי מינים,
לא  שם שהרי זו, ראיה דחה כז) אות ח"ב שביעי (שער

משב  פטור הכול וכופר כלום, הנתבע שם הודה ופירש ועה.
ראיות  כמה עוד והביא שם). (עיין הגמרא כוונת בארוכה
כדעת  להלכה והעלה כולם, ודחה רבינו, על המשיגים של
מלוה  מנה טענו שגם כתב, כאן בהשגותיו [הראב"ד רבינו.
חו"מ  יוסף' וב'בית פטור. - מהם באחד והודה פקדון, ומנה
חיטים  לטענו דומה זה שאין הרשב"א, בשם מבאר פח ס'
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משום  שבועה, שחייב מהן באחת לו והודה ושעורים,
כתביעה  נידונות ולפיכך שווים, דיניהן ושעורים שחיטים
שתי  כאן ויש שוים, דיניהם אין ומלוה פקדון אבל אחת,
שלדעת  מובן, תביעה. במקצת הודאה ואין שונות, תביעות
כתביעה  שתיהן את מגדיר הוא שהרי שבועה, חייב רבינו

אחת].

.ÂËÈÏk‰ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÈÏÎe ‰Ó»∆¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»«¿ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰ - EÏ ‡‰Â52BÏ ÔÈ‡L ˙q‰ ÚaLÂ , ¿≈¿¬≈∆»¿ƒ¿»∆≈∆≈

- ÈÏk‰ ‰Ê ÔÈ‡ :ÈÏk‰ ÏÚa ¯Ó‡ .‰Ê ‡l‡ BÏˆ‡∆¿∆»∆»««««¿ƒ≈∆«¿ƒ
B˙Úe·La ÏÏBk53‰Ê ÔÈ‡L ÔÚËp‰ ‰„B‰ .BÈÏk ‰fL ≈ƒ¿»∆∆ƒ¿»«ƒ¿»∆≈∆

‰Úe·L ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡a BÏ ÛlÁ˙Â BÈÏk54Ïk . ƒ¿¿ƒ¿«≈¿«≈¬≈∆«»¿»»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰Ê ÔÈÚa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«¿ƒ¿»∆»¬≈∆»
e¯‡aL BÓk ,˙q‰ ˙Úe·L ·iÁÂ ,‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓƒ¿««»¿«»¿«∆≈¿∆≈«¿

.ÌÈÓÚÙ ‰nk«»¿»ƒ

הכל 52) ככופר דינו לך" ש"הא למדנו ה"ג) (פ"א למעלה
לבבות  מבוא כעין כאן זה דין וכפל משבועה, ופטור
אולם  חייב. - הילך אמר לא שאם משמע, מלשונו הבאות.
הילך  אמר לא אפילו שבפקדון סוברים, והרשב"א הרמב"ן
אפילו  שבפקדון סוברים, והרשב"א הרמב"ן אולם חייב. -

מש  אמר, כאילו זה הרי - הילך אמר הוא לא שפקדון ום
(מגידֿמשנה. נמצא שהוא מקום בכל המפקיד של ברשותו

כסףֿמשנה). (פ"א 53)ראה למעלה שבועה. גלגול מדין
מגלגלים. היסת בשבועת שגם למדנו, מדין 54)הי"ב)

כאן, משמיענו מהם. באחד לו והודה ושעורים, חיטים טענו
זה  אין - הפקדון תמורת אחר כלי לו שנותן שאףֿעלֿפי

כהילך.

$

meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd xc` d"kÎh"i -

âאדר י"ט ראשון âיום

-mihteyxtq
úeãò úBëìä¦§¥
øOò äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨¨¨

שתחילתה 1) עדות עדות. לעניין - ונתרחק קרוב דין
להעיד  נאמן שאדם הדברים בכשרות. וסופה בפסלות
מתנה  מקבלי שני בקטנו. שראה מה על בגדלו, עליהם
דינו  מה מהם, לאחד קרובים ועדים אחד, בשטר רשומים

השטר. של

.‡ÏÚa ‡e‰L ÈtÓ BÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈«»≈ƒƒ¿≈∆««
E˙·B¯˜2BÏ ‰ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BzL‡ ‰˙Ó Ì‡ , ¿»¿ƒ≈»ƒ¿««ƒ∆ƒƒ»

¯LÎÂ ˜Á¯˙ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa3. »ƒ¬≈∆ƒ¿«≈¿»≈

ו.2) הלכה י"ג, פרק לעיל כמבואר כאשתו, ובעל
בסנהדרין 3) (משנה שנתרחק לאחר שיראה עדות על להעיד

זה  הרי אשתו, נתגרשה אם וכן החכמים). וכדעת ב כז,
בפירוש  ומקורו ח קטן סעיף לג משפט לחושן (ש"ך נתרחק

שם). לרבינו המשנה

.·‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Ú B¯·ÁÏ Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈««¬≈≈«∆…«¬»
Áwt ‡e‰Â ˙e„Ú‰ Ú„iL B‡ ;B˙Á ‰OÚÂ ,B˙Á4, ¬»¿«¬»¬»∆»«»≈¿ƒ≈«

L¯Á˙ Ck ¯Á‡Â5Áe˙t ;6‡nzÒÂ7Èt ÏÚ Û‡ , ¿««»ƒ¿»≈»«¿ƒ¿«≈««ƒ
da „ÈÚÓ ‡e‰L Ú˜¯w‰ ˙cÓ ÔeÎÏ ÏBÎiL8ÌiÒÓe ∆»¿«≈ƒ«««¿«∆≈ƒ»¿«≈

‰È¯ˆÓ9ÈeÙL ;10‰hzLÂ11ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -12Ï·‡ . ¿»∆»»¿ƒ¿«»¬≈∆»¬»
‰OÚÂ ,B˙Á ‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Ú BÏ Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈«≈«∆…«¬»¬»¿«¬»
;Áwt˙Â ¯ÊÁÂ ,L¯Á˙Â ÁwÙ ;Bza ‰˙Óe ,B˙Á¬»≈»ƒƒ≈«¿ƒ¿»≈¿»«¿ƒ¿««
¯ÊÁÂ ,‡nzÒÂ Áe˙t ;‰tzLÂ ¯ÊÁÂ ,‰hzLÂ ÈeÙL»¿ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿«»»«¿ƒ¿«≈¿»«

B˙lÁzL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯Lk - Ázt˙Â13BÙBÒÂ14 ¿ƒ¿««»≈∆«¿»…∆¿ƒ»¿
B˙lÁz ;¯Lk - ÌÈ˙Èa ÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙e¯LÎa¿«¿««ƒ∆ƒ¿«≈¿«ƒ»≈¿ƒ»

ÏeÒt - ˙e¯LÎa BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ ,˙eÏÒÙa15. ¿«¿««ƒ∆¿«¿»
CÎÈÙÏ16‡·e ,ÔË˜ ‡e‰Â ˙e„Úa Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓ , ¿ƒ»ƒ∆»»≈«¿≈¿»»»

ÌeÏk dÈ‡ - ÏB„‚ ‡e‰Lk da „ÈÚ‰Â17. ¿≈ƒ»¿∆»≈»¿

לשמוע.4) פקוחות שומע,5)שאזניו ואינו אוזניו נאטמו
לשמוע  ראוי "ויהיה י"א: הלכה ט, פרק לעיל וראה

עליו". שמאיימים והאיום פתוחות 6)הדיינים, שעיניו
פיתח. א): קכח, בתרא (בבא התלמוד ונוסח ורואות,

ט,7) פרק לעיל נתבאר וכבר רואה, ואינו עיניו מאור נסתם
או  עד "והוא שנאמר: להעיד, פסול שהסומא י"ב הלכה

ומתכוון 8)ראה". שלהם, הוא היכן עד בעליה, לטובת
שם). בתרא לבבא (רשב"ם גבולם משיגי מידי להוציאה

הסמוכות 9) השדות בשאר סימנים לו שיש גבולותיה, מסמן
רוחותיה. בדעתו.10)לארבע מיושב יצא 11)חכם,

הלכה  ט, פרק לעיל כמבואר לעדות, פסול והשוטה מדעתו,
בתרא 12)ט. (בבא הוא פסול העדות הגדת בשעת שהרי

העדות.13)שם). ראיית העדות.14)שעת הגדת שעת
משעת 15) - ראה" או עד "והוא א): ה, (ויקרא שנאמר שם,

שם). (רשב"ם זו לעדות ראוי יהיה המעשה ראיית
ההלכה.16) התחלת כאן תימן יד שהרי 17)בכתב

אדם  אין "אבל א) כח, (כתובות שנינו וכן בפסלות. תחילתו
הזה". במקום לפלוני היה דרך לומר נאמן שנתגדל) (קטן

.‚ÌÈ¯·c LÈÂ18„ÈÚnL ˙e„Ú ÏÚ Ô‰a ÔÈÎÓBqL ¿≈¿»ƒ∆¿ƒ»∆«≈∆≈ƒ
el‡Â .Ì‰È¯·c ÏL ÌÈ¯·c Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏB„‚ ‡e‰Lk¿∆»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿≈∆¿≈
‰Ó ÏÚ BÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡ Ì„‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰≈«¿»ƒ∆»»∆¡»¿»ƒ¿»¿««
ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡ :BË˜a ‰‡¯M∆»»¿»¿∆¡»»»«∆¿«»∆

È·‡19ÌeiwL ÈtÓ ;ÈÁ‡ ÏL B‡ ,Èa¯ ÏL B‡ , »ƒ∆«ƒ∆»ƒƒ¿≈∆ƒ
Ì‰È¯·cÓ ˙B¯ËL20,˙‡OpL ˙ÈBÏÙa È‡ ¯eÎÊ . ¿»ƒƒ¿≈∆»¬ƒƒ¿ƒ∆ƒ≈

˙BÏe˙a‰ ‚‰Ó dÏ ‰OÚÂ21ÌÈL ·¯Â ÏÈ‡B‰ ; ¿«¬»»ƒ¿««¿ƒ¿…»ƒ
˙B‡O ˙BÏe˙a22Ì‰È¯·cÓ ‰a˙Îe ,23‰f‰ ÌB˜n‰L . ¿ƒ»¿À»ƒƒ¿≈∆∆«»«∆

Ò¯t‰ ˙Èa24Ì‰È¯·cÓ B˙‡ÓhL ÈtÓ ;25Ô‡k „ÚÂ . ≈«¿»ƒ¿≈∆À¿»ƒƒ¿≈∆¿«»

 שיעורי רמב"ם - פרק אחד ליום 

רמב"ם - פרק אחד ליום  יום ראשון



לל אמ ם הלו מ י רדהמ • דהמ למיהס   167 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסז

קסז
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˙aLa ÔÈ‡a eÈÈ‰26ÌÈtÏ‡ „Ú ÌeÁz‰ ÌeˆÓvL ; »ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿«¿««¿«ƒ
Ì‰È¯·cÓ „·Ïa ‰n‡27‡ˆBÈ ÈBÏt LÈ‡ ‰È‰L . «»ƒ¿«ƒƒ¿≈∆∆»»ƒ¿ƒ≈

¯Ùq‰ ˙ÈaÓ28ÏaËÏ29·¯ÚÏ B˙Óe¯˙a ÏÎ‡ÏÂ30; ƒ≈«≈∆ƒ¿…¿∆¡…ƒ¿»»∆∆
‰Óe¯z enÚ ˜ÏBÁ ‰È‰LÂ31‰lÁ ÌÈÎÈÏBÓ eÈÈ‰LÂ ; ¿∆»»≈ƒ»¿»¿∆»ƒƒƒ«»

˙BzÓe32BÓˆÚ È„È ÏÚ Ô‰k ÈBÏÙÏ33ÈÏ ¯Ó‡Â ; «»ƒ¿ƒ…≈«¿≈«¿¿»«ƒ
‰ÏeÒt BÊ ‰ÁtLÓ ,‰¯Lk BÊ ‰ÁtLÓ :‡a‡34; «»ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»»¿»

ÈeÏÈÎ‡‰L ,ÈBÏt ÏL ‰ˆˆ˜a eÏÎ‡Â35È„k ÂÈÁ‡ ¿»«¿ƒ¿»»∆¿ƒ∆∆¡ƒƒ∆»¿≈
˙‚B‰ dÈ‡L ‰M‡ ‡O ÈBÏt Ì‰ÈÁ‡L ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«∆¬ƒ∆¿ƒ»»ƒ»∆≈»∆∆

BÏ36ÏÎ‡Ï Ô‰k‰ ‰Ê ˜ÈÊÁ‰Ï - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL .∆»≈«¿»ƒ¿«¬ƒ∆«…≈∆¡…
Ì‰È¯·c ÏL ‰Óe¯˙a37‰pnÓ B˙BÁ„Ï B‡38. ƒ¿»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ∆»

הקודמת 18) להלכה מחובר זה משפט תימן יד בכתב
וכו'. הדברים" הם בֿ"ואלו מתחילה הבאה וההלכה

כעד.19) השטר על עדים 20)החתום התורה שמן
בבית  עדותם שנחקרה כמו הם הרי - השטר על החתומים
בו  הכשירו והם השטר, לקיים עדים הצריכו וחכמים דין,
והשווה  וברש"י), שם (כתובות בקטנותו שראה גדול עדות
שיצטרף  "והוא רבינו: מוסיף ושם ב, הלכה ז, פרק לעיל
פי  על והוא גדול" כשהוא ידם כתב שמכיר אחר עימו

שם. בכתובות כתרים 21)התלמוד או שמחה מיני כגון,
(הלכות  לבתולה" אלא כך עושים שאין ידוע... מלבוש או
זוז, מאתיים - בתולה וכתובת כ"ה), הלכה ט"ז, פרק אישות

מאה. שכתובתה לבעולה גילוי 22)בניגוד אלא זה ואין
שיצא  לפרסם אלא עדות צריך הדבר "שאין בלבד, הדבר
וברש"י). שם (כתובות גמגום" בלא לאור הדין

שם 23) כמבואר ישראל, לבנות כתובה שתיקנו הם חכמים
קטנותו. בימי שראה הגדול, עדות בה האמינו ולפיכך א י,

אמה,24) מאה הפרס" "בית עושה זה הרי הקבר את החורש
המת  עצמות את מוליכה שהמחרישה חכמים, שיערו שכך
שם  ללכת להם אסור כהנים ולפיכך סביב, אמה מאה עד
שנחרש  גדולה בבקעה מוחזקים היינו ואם הטומאה, מפני
לומר  זה נאמן טומאה, בספק כולה והבקעה קבר בה
ממנו  חוץ שהוא מה וכל הוא הפרס בית הזה" "המקום
בתוספות  ב עמוד שם וראה ובר"ן), א כח, (כתובות טהור
מקום  - הפרס בית הזה. ושהמקום המתחיל דיבור
לשון  - פרס מפרשים ויש שם. ומתפשטת פרושה שהטומאה
(רע"ב  שם (=נשברו) נפרסו מת של שעצמות שבירה,
פרק  מת טומאת הלכות וראה א) משנה י"ז, פרק לאהלות

א. הלכה ט,25)י, פרק מת טומאת בהלכות רבינו כדברי
משום  שהן הטומאות... אלו שכל ידוע "דבר י"ב: הלכה
מי  אלא התורה מן טמא ואין דבריהם של הן הרי ספק,

וודאי". טומאת לעירנו.26)שנטמא התחום הוא שכאן
"מדברי 27) א הלכה כ"ז, פרק שבת בהלכות רבינו כדברי

אמה... אלפיים עד אלא לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים
"מורחב" תחום יש אבל העיר" מגרש הוא אמה שאלפיים
טז, (שמות ככתוב התורה, מן והלאה ממנו לצאת שאסור
הוא  זה ותחום השביעי" ביום ממקומו איש יצא "אל כט)
מחנה  כנגד מיל) הם אמה (=אלפיים מיל עשר לשנים "חוץ

שם. רבינו כלשון בהיותנו 28)ישראל", שם כשלמדנו
מג 29)ילדים. כגון וכדומה.מטומאתו, מת שרץ ע

מן 30) יאכל ואחר וטהר השמש "ובא ז) כב, (ויקרא ככתוב
תרומה 31)הקדשים". מחלק השדה כשבעל בגורן,

חולקים  ש"אין היה, כהן עבד שמא חוששים ואין לכהנים,
ב). כ, (כתובות עימו" רבו כן אם אלא לעבד תרומה

מתנות 32) שהן והקיבה והלחיים הזרוע או תרומה כגון,
ג. יח, בדברים ככתוב אביו 33)לכהנים, היה ידו שעל

כל  דקדק לא שמא לא, אחר ידי על אבל המתנות, שולח
ובר"ן). (שם עליה 34)כך שיצא כהנים, במשפחת מדובר

אבות  בתי לכמה נחלקת משפחה ואותה כהונה פסול חשש
בית  על חשש אותו לומר אחד, אב בית להכשיר זה ומעיד
דבריו  על וסומכים זה, אב בית על ולא הוא, פלוני אב
אם  אבל מדבריהם, תרומה לאכילת אב בית אותו להכשיר
לפסול  נאמן הקטן אין המשפחה על חשש שום יצא לא
היה  לא אביו ואפילו מדבריהם, לתרומה אפילו משפחה
(ר"ן  משניים פחות ערעור אין הוא: שכלל כך, על נאמן

שהאכילונו.35)שם). תימן: יד ששנינו 36)ובכתב כמו
אשה  שנשא האחים מן אחד קצצה? "כיצד שם: בברייתא
מלאה  חבית ומביאים המשפחה בני באים לו, הוגנת שאינה
בית  אחינו ואומרים: רחבה, באמצע אותה ושוברים פירות
לו  הוגנת שאינה אשה נשא פלוני אחינו שימעו, ישראל
לכם  וקחו בואו בזרעינו, זרעו יתערב שמא אנו ומתייראים
וזוהי  בזרעינו" זרעו יתערב שלא לדורות (=זיכרון) דוגמא
ביתֿאבותיו. ומייחוס ממשפחתו פלוני שנקצץ קצצה,
"התינוקות  ה הלכה א, פרק קידושין ירושלמי והשווה
שהוא  ובשעה - ממשפחתו פלוני נקצץ ואומרים מלקטים
למשפחתו". פלוני חזר ואומרים: כן עושים היו מגרשה

פי 37) תרומת או לארץ, חוץ תרומת לדגן כגון, מחוץ רות,
וברש"י). ב כח, (כתובות ויצהר פי 38)תירוש על לא

שהיה  אלא בתרומה, לאכול כשר כהן יופסל זה של עדותו
נקבל  לא ואם כהונה, פסול חשש איזה מחמת מכבר פסול
שם  (ר"ן כמקודם דחוי הכהן נמצא להכשירו הקטן עדות
א  עמוד שם שבגמרא פי על ואף רבינו). דברי בהבנת
זה  שאין רבינו סובר - עימו" גדול שיש "והוא הדגישו:
הדברים  שאר כל אבל בלבד, שטרות קיום על אלא מוסב
אישות  להלכות משנה (מגיד לבדו הוא אפילו עליהם נאמן

כ"ה). הלכה ט"ז, פרק

.„‰È‰Lk Ú„iL ‰na ÏB„b‰ Ô‰a „ÈÚnL el‡ Ïk»≈∆≈ƒ»∆«»«∆∆»«¿∆»»
ÌÈ¯·„ ‰‡¯Lk „·Ú B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰ Ì‡ ,ÔË»̃»ƒ»»≈»ƒ∆∆¿∆»»¿»ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡ - ¯¯ÁzLÂ ¯ib˙pL ¯Á‡ „ÈÚ‰Â ,el‡39. ≈¿≈ƒ««∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«¿≈≈∆¡»

שראה 39) מה על נאמן אינו להתגייר, בדעתו היה אפילו
ב). כח, (כתובות הצורך כל דקדק לא אז כי בגייותו,

.‰‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Úa B¯·ÁÏ Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈««¬≈¿≈«∆…«¬»
B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚÓ BÈ‡ ‡e‰ - ÔÏÊ‚ ‰OÚÂ ,ÔÏÊ‚40; «¿»¿«¬»«¿»≈≈ƒ«¿«»

Ì„˜ ÔÈc ˙È·a ‰Ê ¯ËLaL B„È ·˙k ˜ÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒÀ¿«¿«»∆ƒ¿»∆¿≈ƒ…∆
ÔÏÊ‚ ‰OÚiL41¯Lk ¯ËL ‰Ê È¯‰ -42‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈»∆«¿»¬≈∆¿»»≈¿≈ƒ«¬»

B˙Á43B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚÓ BÈ‡ ‡e‰ -44ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ , ¬»≈≈ƒ«¿«»¬»¬≈ƒ
¯Á‡ ‡l‡ ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ««ƒ∆…À¿«¿≈ƒ∆»««
ÏeÒt‰ ‰ÓB„ BÈ‡L .¯Lk ‰Ê È¯‰ - B˙Á ‰OÚpL∆«¬»¬»¬≈∆»≈∆≈∆«»
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קסח עדות קסח הלכות - שופטים ספר - אדר כ' שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰¯·Úa45„eLÁ ‰¯·Úa ÏeÒt‰L ,‰·È¯˜a ÏeÒÙÏ «¬≈»¿»ƒ¿ƒ»∆«»«¬≈»»
ÛiÊÏ46. ¿«≈

וכתב 40) זייף שהוא לחוש יש כי חתימתו, לקיים שבשטר,
שלפני  תאריך בו לכתוב והקדים בו, וחתם היום, השטר

בכתב 41)פסולו. חתום זה שטר ראה עצמו הדין שבית
שנפסל. קודם וכפירוש 42)ידו א קנט, בתרא בבא

שם. בשטרו.43)התוספות לחותנו שחתם לאחר
להעיד.44) פסול בו.45)שהקרוב וכיוצא גזלן כגון,
למרות 46) בשקר, היום בו וחתם כתבו שהוא לחוש ויש

בקריבה" "פסול אבל פיסולו, זמן לפני הוא השטר שתאריך
חשוד  שהוא משום ולא הכתוב", "גזירת משום אלא אינו
לחותנו, להעיד פסול רבינו משה אפילו שהרי לזייף,
ולפיכך  היא, מלך" "גזירת אלא נאמן, שהוא ובוודאי
זייף  חתנו, שמשנעשה בו, לחשוד שאין לו, מעידים אחרים
י"ג, פרק לעיל והשווה וברשב"ם). שם בתרא (בבא וכתב

ט"ו. הלכה

.Â„·Ïa ÌÈ„Ú ÈL Ba LiL ¯ËL47ÌÈ·B¯˜ Ì‰ÈLe , ¿»∆≈¿≈≈ƒƒ¿«¿≈∆¿ƒ
‰ÊÏ ‰Ê48Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯·Úa ÏeÒt Ì‰ÈMÓ „Á‡ B‡ ∆»∆∆»ƒ¿≈∆»«¬≈»««ƒ

BÏ ¯ÒnL49ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈÙa ¯ËM‰50‡e‰ È¯‰ - ∆»««¿»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¬≈
BÎBzÓ ÛiÊÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ò¯Ák51. ¿∆∆ƒ¿≈∆¿À»ƒ

אפילו 47) כשר, הוא הרי עדים, הרבה בו חתמו אילו כי
ו. הלכה ה, פרק לעיל כמבואר לזה, זה קרובים מהם שניים

הירושלמי 48) כדברי לאחרים, להעיד פסולים הם והרי
קרובים  העדים יהו שלא "מניין ט) הלכה ג, פרק (סנהדרין
עד  נהרג כלום מהם, אחד הוזם שאם עצמך, הגע לזה? זה
שיזומו  עד זוממים נעשים העדים אין (=שהרי חבירו שיוזם
נמצאה  פיו"? על נהרג היה לא כן, אומר אתה אם שניהם),
עימו, מעיד היה לא שאילו להיהרג, לו גרמה הקרוב, עדות
שניהם. שיזומו עד זומם נעשה אינו שהרי נהרג, היה לא

כ  סנהדרין בבבלי זה א.וכעין או 49)ח, ללוקח המוכר
למלווה. עדים 50)הלווה בו חתמו שלא שטר הוא: וכלל

חותמים  העדים שאין כשר, עדים, בפני שנתנו אלא כלל,
מסירה, עדי ימותו שמא העולם, תיקון מפני אלא השטר על
יראו  ימותו שאם לחתום, נהגו לפיכך עדות, לו אין ושוב
והשווה  וברש"י) ב ג, (גיטין ויכירוה לאחרים חתימתם

ט"ו. הלכה א, פרק גירושין עדים 51)הלכות בו שחתמו
פסולים, עדים בו יש רש"י: מפרש ב י, ובגיטין פסולים,
הגט  (=את למוסרו (=הבעל) יבוא שמא מדרבנן, פסול
שם  גירושין הלכות והשווה עליהם, ויסמוך בפניהם לאשה)

י"ז. הלכה

.Ê˙Á‡ ˙e„Úa Ì„‡ Èa ÈLÏ ÂÈÒÎ Ïk ·˙Bk‰52, «≈»¿»»ƒ¿≈¿≈»»¿≈««
ÔÓ ÌÈ˜BÁ¯e ‰zn‰ ÈÏa˜nÓ „Á‡Ï ÌÈ·B¯˜ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿«¿≈««»»¿ƒƒ

˙Á‡ ˙e„Ú ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt ¯ËM‰ È¯‰ - ÈM‰53. «≈ƒ¬≈«¿»»ƒ¿≈∆≈««
¯ˆÁ Ô·e‡¯Ï Èz˙pL :„Á‡ ¯ËLa ·˙k Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ¿»∆»∆»«ƒƒ¿≈»≈

˙ÈBÏt ‰„O ÔBÚÓLÏ Èz˙pLÂ ,˙ÈBÏt54e‡ˆÓÂ , ¿ƒ¿∆»«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿¿
Ì‰L ‰Ê - ‰fÓ ÌÈ˜BÁ¯e ‰ÊÏ ÌÈ·B¯˜ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ»∆¿ƒƒ∆∆∆≈

˙Bi„Ú ÈzL el‡L ;˙Ói˜ B˙zÓ epnÓ ÌÈ˜BÁ¯55, ¿ƒƒ∆«¿»«∆∆∆≈¿≈≈À

?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ .„Á‡ ¯ËLa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ¿»∆»¿»∆∆
,CÎÂ Ck Ô·e‡¯Ï Èz˙pL ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :¯ÓB‡Ï¿≈¡»«≈ƒ∆»«ƒƒ¿≈»¿»

Èz˙pLÂ56;CÎÂ Ck ÈÂlÓ È˙ÈÂlLÂ ,CÎÂ Ck ÔBÚÓLÏ ¿∆»«ƒ¿ƒ¿»¿»¿∆»ƒƒƒ≈ƒ»¿»
„Á‡ ¯ËLa ·˙kL Èt ÏÚ Û‡L57„Á‡ LÈ‡ ‰˜n‰Â , ∆««ƒ∆»«ƒ¿»∆»¿««¿∆ƒ∆»

BÊa BÊ ˙BÈeÏz ÔÈ‡L ˙Bi„Ú LÏL el‡ È¯‰ -58. ¬≈≈»≈À∆≈»¿»

עצמו.52) בפני חלקו את אחד לכל פירש ולא אחד, בשטר
מכות 53) (ירושלמי כולה בטלה מקצתה שבטלה ועדות

יוחנן  וכרבי א הלכה א, פרק בגיטין וכן ז הלכה א, פרק
הרי  ולפלוני, לפלוני נתונים נכסי כל וכתב: שהואיל שם).
"חולקים  בזה: אומרים ואין גופים, בשני אחד כמעשה זה
(כסף  היא אחת עדות שהכל הרחוק, עדות להכשיר דיבורו"

גופים.54)משנה). לשני נפרדים מעשים שני אלו הרי
לשני 55) המעידות נפרדות, עדים כיתי כשתי הם והרי

קיימת. השנייה הכת אחת, כת בטלה שאפילו גופים,
וכו'.56) לשמעון ושמכרתי תימן: יד שהם 57)בכתב

נא, משפט חושן ערוך השולחן ולשון אחד, בשטר כתובים
אחד". בשטר שהם פי על "אף ו: אמרו 58)סעיף וכן

ש"בשתי א) קכט, בתרא אדם"(בבא בני ושני שדות
והשווה  בחבירו. תלוי דיבורו מקצת ואין דיבורו, חולקים
(=שחרור) גט שהביא "עבד ב: הלכה ז, פרק עבדים הלכות
בן  הוא והרי קנה עצמו לך, קנוים ונכסיי עצמך בו: וכתוב
בחותמיו  הגט שיתקיים עד קנה לא הנכסים אבל חורין
קנה, עצמו ואומרים, הדיבור שחולקים השטרות... כשאר
לקיימו, צריך ואין שיחרורו גט להביא נאמן שהוא מפני
ברורה, בראייה אלא אותם קונה אדם שאין הנכסים אבל
הדברים  שאלו והטעם, השטר". שיתקיים עד אותם יקנה לא
ונתינת  לחוד, העבד שחרור נפרדים, מעשים כשני הם
לומר  יוצדק ולפיכך בזה, זה תלויים ואינם לחוד, הנכסים
נידון  אחד, גוף שהעבד פי על ואף הדיבור", "חולקים בהם
פנים  חורין, בן הוא הרי וכשישתחרר הואיל גופים, כשני
פלוני  משחרר הריני כאומר: זה והרי לכאן, באו חדשות

משנה). (כסף פלוני לאיש מתנה נכסיי נותן והריני עבדי,

âאדר כ' שני âיום
øOò äMîç ÷øt1 ¤¤£¦¨¨¨

לעדות.1) כולם הפסולים עיר ובני בעדותו, הנוגע דין
הערב  של עדותו המערער. נגד והשוכר האריס של עדותם

הלווה. נכסי על המערער נגד

.‡BÈ‡ - ‰pnÓ Ì„‡Ï ‰‡‰ ‡B·zL ˙e„Ú Ïk»≈∆»¬»»¿»»ƒ∆»≈
BÓˆÚ ÏÚ „ÈÚÓk ‡e‰ ‰fL ;da „ÈÚÓ2Èa ,CÎÈÙÏ . ≈ƒ»∆∆¿≈ƒ««¿¿ƒ»¿≈

ıÁ¯Óa Ì‰ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ¯Ú¯ÚÓ ‡aL ¯ÈÚ‰3B‡ »ƒ∆»¿«¿≈¿«¿≈¬≈∆¿∆¿»
¯ÈÚ ÏL ·BÁ¯a4„ÈÚÓ ¯ÈÚ‰ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÔÈ‡ - ƒ¿∆ƒ≈∆»ƒ«¬≈»ƒ≈ƒ

‰Ê ¯·„a5BÓˆÚ ˜lÒiL „Ú ,Ô„ ‡ÏÂ6¯eÓb ÔÈ˜a*6, ¿»»∆¿…»«∆¿«≈«¿¿ƒ¿»»
ÔÈ„È B‡ „ÈÚÈ Ck ¯Á‡Â7. ¿««»»ƒ»ƒ

סי'2) לחו"מ ובסמ"ע א מג, (בבאֿבתרא לשקר הוא וחשוד
עצמו, אצל קרוב שאדם מנמק: ספר" וב"קרית א). ס"ק לז
חשד, מחמת נפסל אינו ולפיֿזה ה"ב, פי"ב לעיל כמבואר

יום שני
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קסט

קסט

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר כ' שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לעיל  כמבואר הכתוב, גזירת שהביא קריבה, משום אלא
הט"ו. שלהם.3)פי"ג שאינו לומר לכולם, המשותף

יז)4) יג, (דברים הכתוב מלשון ידים, רחב ציבורי מגרש
(ביכורים  שנינו וכן רחובה", תוך אל תקבוץ שללה כל "ואת

עיר". של ברחובה "ולנים מ"ב) עירו,5)פ"ג, בני לטובת
בעדותם. נוגעים והם בדבר, שותפים כולם שהרי

חלקו 6) את ונותן זה, מרחץ על לי אין ודברים דין שיכתוב:
מעדותו. עצמית הנאה כל לו אין ומעתה העיר, אנשי לשאר

מועיל.6*) סילוקו ואז ממנו, סודר קנין בבא8ֿ)בקבלת
אלא  מועיל ש"סילוק" שם נתפרש שלא ואע"פ שם. בתרא
עדות  לגבי שהואֿהדין רבינו סובר בלבד, דיינים לגבי
עדות  שכל ה"ב) (פי"ד, לעיל שנתבאר והגם (רדב"ז).
שסופה  אע"פ בפסלות, ראייתה) (=שעת שתחילתה
של  עדותם כשרה זאת בכל פסולה? - בכשרות (=הגדתה)
שאין  כיון מתחילה, היו שפסולים למרות ה"מסתלקים",
ממון, מצד אלא עדות, פסולי כשאר - בגוף תלוי פיסולם
נסתלקו  - שנסתלקו וכיון לטובתם, בדבר נוגעים שהם
א  נ, בנדה ה'תוספות' ולדעת וליסלקו). ד"ה שם ('תוספות'
לא  אבל לדון, אלא כשר המסתלק אין מאיר, ורבי ד"ה
לז  סי' חו"מ השו"ע ודעת בפסול. תחילתו שהרי להעיד,

רבינו. כדעת יח סעיף

.·ÏÈ‡B‰ ,Ô‰lL ‰¯Bz ¯ÙÒ ·‚pL ¯ÈÚ‰ Èa¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈∆»∆»∆ƒ
ÈeOÚ ‡e‰ ‰ÚÈÓLÏÂ8BÓˆÚ ˜lÒÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡L ¿ƒ¿ƒ»»∆ƒ∆¿»¿»»¿«≈«¿

epnÓ9¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èi„a ÔÈc ÔÈ‡ -10ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â , ƒ∆≈»ƒ¿«»≈»»ƒ¿≈¿ƒƒ
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ‰È‡¯11.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»≈«¿≈»»ƒ¿≈…«≈»∆

הקריאה.8) בימי בו שקוראים מה נהנה 9)לשמוע שהרי
בשמיעתו. ויוצא בדמים,10)בו לקחתיו הטוען: הגנב את

אחרת. טענה שום או 11)או גונב, שראוהו המעידים
ונוגעים  בו שותפים שכולם עירם, של ספר שזה מעידים
מכשיר  יב סעיף ז סימן ובחו"מ שם). (בבאֿבתרא בעדותם
הדיינים  אפילו ואז אחר, תורה ספר להם יש אם להעיד,
להם, הנאה זו שאין הספר, באותו לקרוא להם מותר עצמם

ואם  בית הואיל באותו הנמצא אחר, מספר הם קוראים רצו
כח). ס"ק שם (סמ"ע כנסת

.‚Èi„a ÔÈc ÔÈ‡ - È¯ÈÚ ÈiÚÏ ‰Ó ez :¯ÓB‡‰»≈¿»∆«¬ƒ≈ƒƒ≈»ƒ¿«»≈
.¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ‰È‡¯ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ,¯ÈÚ‰ d˙B‡»»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»≈«¿≈»»ƒ
ÌÈÎeÓÒ ÌÈiÚ‰ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¬ƒƒ¿ƒ

Ì‰ÈÏÚ12‰˜„ˆ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBÙe ,13ÌÈL e¯Ó‡ elÙ‡ . ¬≈∆¿ƒ¬≈∆¿»»¬ƒ»¿¿«ƒ
eÈÏÚ ·eˆw‰ ¯·c Ôz e‡ :¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó14 ≈«¿≈»»ƒ»ƒ≈»»«»»≈

Ì‰Ï ‡e‰ ‰‡‰L ;Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - „ÈÚÂ¿»ƒ≈¿ƒ»∆∆¬»»»∆
el‡ ÌÈiÚ e¯MÚ˙iL15Èa ÏÚ ÔÈÎeÓÒ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿«¿¬ƒƒ≈ƒ¿≈¿ƒ«¿≈

¯ÈÚ‰16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿≈…«≈»∆

העיר.12) אנשי אם 13)על שהרי בעדותם, נוגעים נמצאו
להם  לתת והעדים הדיינים יצטרכו לא לעניים, המנה ינתן

ושנה.14)משלהם. שנה בכל יצטרכו 15)לתת ולא
הבאות. בשנים עוד להם וכתב 16)לתת שם. בבאֿבתרא

כגון  העיר, בני על סמוכים שאינם עניים הרדב"ז:

ששולחים  ממה אלא מתפרנסים הם שאין כיום, בירושלים,
לדון  יועיל שה"סילוק" נראה לארץ, חוץ קהילות להם

ולהעיד.

.„ÔÈaL Ú˜¯˜17d‡ÈˆB‰Ï ¯Ú¯ÚÓ ‡aL ÔÈÙzL ÈL «¿«∆≈¿≈À»ƒ∆»¿«¿≈¿ƒ»
ÛzM‰ „È ˙ÁzÓ18‰ÈÏÚ BÙzLÏ „ÈÚÓ BÈ‡ -19; ƒ««««À»≈≈ƒ¿À»»∆»

‰pnÓ BÓˆÚ ˜lÒ Ì‡ ‡l‡20d˙pL B„iÓ e˜Â , ∆»ƒƒ≈«¿ƒ∆»¿»ƒ»∆¿»»
Ì‡LÂ ,ÛzMÏ21BlL ·BÁ ÏÚa ‡a22„iÓ dÙ¯Ëe «À»¿∆ƒ»««∆¿»»ƒ«

ÛzM‰23‰ÈÓ„ BÏ ÌlLÓ -24BÏ „ÈÚÓ Ck ¯Á‡Â , «À»¿«≈»∆»¿««»≈ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ25. »∆»¿≈…«≈»∆

שותפים.17) שני של הנוסח: א, סעיף לז סימן בחו"מ
ממנו.18) גזלה להם שמכרה שזה עדי 19)לומר, לפסול

זמן  שכל יעיד, לא השותף של חלקו על ואפילו המערער,
השדה, מן כלום המערער יטול אם ביניהם, חלקו שלא
א  מג, (בבאֿבתרא לעצמו מעיד זה ונמצא שניהם יפסידו

שדה 20)וברשב"ם). על לי אין ודברים דין לו: שכתב
שלך. שהכל זה.21)זו, תנאי עצמו על יקבל גם כלומר,

חלקו.22) את לשותפו שהקנה קודם ממנו שלוה המלוה,
ודינו 23) חוב, לבעל משועבדת חציה שהרי מידו, יקחנה

הקונה. השותף מידי חובו כנגד אינו 24)לטרוף שעכשיו
בעל  מפני השותף אצל להעמידה ירצה שאם בדבר, נוגע
פט"ז, לקמן (ראה ישלם" ולא רשע "לווה יהיה שלא חובו,
שקיבל  השותף כלפי רשע" "לווה ישאר ממילא הרי ה"ג),
קיבל  שלא ומדובר, שם). (בבאֿבתרא דמיה לשלם עליו
ויטעון  מערער איזה יבוא שאם אחרת, אחריות שום עליו
הרי  כן, לא שאם לו, אחראי זה נותן אין בידו, היתה גזולה
לפצותו  יצטרך שלא השותף, לטובת בעדותו נוגע זה נותן

(שם). ממנו טוען 25)כשיקחוה המערער אין אם אבל
זה  יכול השותף, לו שמכרה בלבד, השותף חלק על אלא
סי' (חו"מ בעדותו נוגע אינו שאז תנאי, שום בלא לו להעיד

א). סעיף לז

.‰‰„O‰ ÏÚ ¯¯BÚ‰26ÔÈ‡ - ˙B¯t da LÈ Ì‡ : »≈««»∆ƒ≈»≈≈
ÒÈ¯‡‰27ÒÈ¯‡‰ ‰ˆB¯ È¯‰L ,‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚÓ »»ƒ≈ƒ»∆»∆¬≈∆»»ƒ

˙B¯ta B˜ÏÁ ÏhiL È„k ,‰ÈÏÚa „Èa d„ÈÓÚ‰Ï28; ¿«¬ƒ»¿«¿»∆»¿≈∆ƒ…∆¿«≈
˙B¯t da ÔÈ‡ Ì‡Â29„ÈÚÓ -30¯ÎBO‰ Ï·‡ .31Ì‡ , ¿ƒ≈»≈≈ƒ¬»«≈ƒ

˙e¯ÈÎO‰ Á˜Ï32‰„O Ìi˜˙zL ÈÓ Ïk :¯Ó‡Â B„Èa »««¿ƒ¿»¿»«»ƒ∆ƒ¿«≈»∆
˙e¯ÈÎO‰ Ô˙ ¯·k Ì‡Â ;„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ÏhÈ B„Èa BÊ¿»ƒ…¬≈∆≈ƒ¿ƒ¿»»««¿ƒ
‰„O‰ ‡ˆz Ì‡L ÔÂÈk .„ÈÚÓ BÈ‡ - ‰„O‰ ÏÚ·Ï¿«««»∆≈≈ƒ≈»∆ƒ≈≈«»∆
,da ·LiL ÌÈM‰ Ïk ¯ÎO BÏ ÔzÏ ·iÁ - ¯Ú¯ÚÓÏ«¿«¿≈«»ƒ≈¿«»«»ƒ∆»«»

„ÈÚÓ BÈ‡33.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈≈ƒ¿≈…«≈»∆

ממני.26) גזלתיה למחזיק: שדה 27)שטוען לעבד היורד
כפי  בפירות, מסויים חלק בשכרו לו שיתן עלֿמנת חבירו

המדינה. עם 28)מנהג השדה יטול המערער, יזכה שאם
נגזל. כל כדין זו 29)פירותיה בשנה בה טרח לא וגם

אינו  וגם הקודמות, בשנים כבר שאכל פירות ממנו להוציא
לידי  תעבור השדה אם - שיפסיד אריסותו, עבודת על חש
מי  וגם באריסות, ימצא כמותה שדות שהרבה המערער,
זו, בשדה לאריסות שוב יורידוהו הקודמים בעליה אם יודע
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קע עדות קע הלכות - שופטים ספר - אדר כ"א שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

וברשב"ם). ב מו, (בבאֿבתרא יפסיקוהו ירצו אם
להוציא 30) יכול הנגזל שאין מעדותו, הנאה שום לו שאין

על  חש אינו וגם הקודמות, בשנים כבר שאכל פירות ממנו
המערער, לידי תעבור השדה אם שיפסיד, אריסותו, עבודת
אם  יודע מי וגם באריסות, ימצא כמותה שדות שהרבה
ירצו  אם זו, בשדה לאריסות שוב יורידוהו הקודמים בעליה

וברשב"ם). ב מו, בתרא (בבא השדה,31)יפסיקוהו את
השדה  שכירות דמי שמשלם אלא שלו, הפירות וכל

שילם.32)לבעליה. לא שעדיין השכירות, שם 33)דמי
מידי  השכירות ולהוציא לחזור השוכר שיכול ואע"פ א. כט,
(רמב"ן  ולהתדיין בדין לעמוד לאדם לו נוח לא - המשכיר
קבלן. ד"ה א מז, שם ה'תוספות' דברי והשווה שם),
המשכיר  לקח "אם פסק: יב, סעיף לז, סי' חו"מ ובשו"ע
בדין  שיזכה למי שיתנם כדי לשוכר, והחזירם השכירות דמי

לו". מעיד (=השוכר) זה הרי -

.Â·¯Ú Ô·e‡¯ ‰È‰Â ,‰ÂlL ÔBÚÓL34‰„e‰È ‡·e , ƒ¿∆»»¿»»¿≈»≈»¿»
B„È ˙ÁzÓ Ú˜¯˜ ‡ÈˆB‰Â ‰Âl‰ ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ35, ¿«¿≈«ƒ¿«…∆¿ƒ«¿«ƒ««»

Ï LÈ Ì‡·BÁ‰ „‚k ˙¯Á‡ ‰„O ÔBÚÓL36È¯‰ - ƒ≈¿ƒ¿»∆«∆∆¿∆∆«¬≈
BÏ LÈ ·¯Ú‰ Ô·e‡¯37‡È‰L Ú˜¯˜ d˙B‡ ÏÚ „ÈÚ‰Ï ¿≈∆»≈≈¿»ƒ«»«¿«∆ƒ

‰„e‰È dÁ˜Ï Ì‡L ;‰Êa ‰‡‰ BÏ ÔÈ‡L .ÔBÚÓL ÏL∆ƒ¿∆≈¬»»»∆∆ƒ¿»»¿»
B·BÁ ÏÚa ‰pnÓ Ú¯tiL ˙¯Á‡ ‰„O È¯‰ -38ÔÎÂ . ¬≈»∆«∆∆∆ƒ»«ƒ∆»««¿≈

‰fL ÂÈ¯Á‡ Á˜lL ÈL Á˜BÏÏ „ÈÚÓ ÔBL‡¯ Á˜BÏ≈«ƒ≈ƒ¿≈«≈ƒ∆»««¬»∆∆
BlL ‰„O‰39ÔÈ¯BÁ Ôa ‰„O ¯ÎBnÏ LiL ‡e‰Â .40 «»∆∆¿∆≈«≈»∆∆ƒ

Á˜BÏÏ ÔÈ‡L .ÔBL‡¯ Á˜BÏ ÏL ‰„O ÈÓc „‚k¿∆∆¿≈»∆∆≈«ƒ∆≈¿≈«
;ÈL Á˜BÏ „Èa ‰„O‰ ‰Ê ˙„ÈÓÚa ‰‡‰ ÔBL‡ƒ̄¬»»«¬ƒ«∆«»∆¿«≈«≈ƒ

ÔBL‡¯‰ Á˜BÏ - Û¯Ë elÙ‡L41‡e‰ ¯ÎBn‰ ÏÚ ∆¬ƒƒ¿«≈«»ƒ««≈
¯ÊBÁ42‰pnÓ ‰a‚iL ˙¯Á‡ ‰„O BÏ LÈ È¯‰Â ,43. ≈«¬≈≈»∆«∆∆∆ƒ¿∆ƒ∆»

מה 34) ללווה יהיה לא אם חובו, לו לפרוע למלוה אחראי
שהיא.35)לשלם. טענה סכום 36)באיזו שוה שהיא
לו.37)החוב. שדה 38)מותר ללווה אין אם אבל

שיפרע  כדי הלווה, ביד להעמידה לערב הנאה יש אחרת,
והואֿהדין  שם). (בבאֿבתרא, מעיד ואינו חובו, בעל ממנה
כנגד  אחרת שדה לו יש אם ללווה להעיד שיכול במלוה

שם. כמבואר שדות 39)החוב, שתי שקנו ויהודה לוי כגון
ובא  באייר, - והשני בניסן, – הראשון זה, אחר זה מראובן
בידו, גזולה שהיא לומר יהודה, של שדהו על לערער אחד
לטובת  להעיד הראשון הלוקח ללוי לו מותר בזה, וכיוצא

שדהו. בידו להעמיד יד,40)יהודה סעיף לז סי' בחו"מ
לאיזה  נשתעבדה ולא נמכרה שלא שדה חורין. בת הנוסח:

מוקדם. ראובן 41)בעלֿחוב של בעלֿחובו שבא כגון
לגבות  אצלו מצא ולא האחרון, הלוקח יהודה אצל המוכר,
ממנו  לטרוף ללוי והלך המערער, בה שזכה מפני כלום,

בחובו. באחריות.42)שדהו לו ולפיכך 43)שמכרה
שדה  למוכר אין אם אבל יהודה, לטובת בעדותו נוגע אינו
את  השני ללוקח להעמיד הראשון ללוקח הנאה יש  אחרת,
שדהו, לטרוף ראובן של בעלֿחובו יבוא שאם כדי שדהו,
גובה  בעלֿחוב אין הדין: ע"פ השני, הלוקח אצל ידחנו
ה"ה, פי"ט מלוה בהל' כמבואר האחרון, הלוקח מן אלא
לגבות  מקום לך הנחתי לטורף: אומר הקודם הלוקח "שהרי

בעדותו  הוא נוגע שהרי לו, יעיד לא ולפיכך ממנו",
שם). (בבאֿבתרא

âאדר כ"א שלישי âיום
øOò äML ÷øt1 ¤¤¦¨¨¨

הדיין 1) ועל בעדות, הנאה לצד הגורמים שונים דברים
גם  פוסלים בעדות, הפוסלים פיסולים בהם. להתבונן

לדון. ופסולים להעיד הכשרים בדיינים.

.‡‰„e‰È ‡·e ,ÔBÚÓMÓ ˙ÈlË B‡ ‰„O ÏÊbL Ô·e‡¿̄≈∆»«»∆«ƒƒƒ¿»¿»
¯Ú¯ÚÂ2ÈlL BÊ ˙ÈlË B‡ BÊ ‰„O :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ÏÚ ¿ƒ¿≈«¿≈¿»«»∆«ƒ∆ƒ

ÔBÚÓL ÔÈ‡ - ‡È‰3BÊ ÔÈ‡L Ô·e‡¯Ï „ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ ƒ≈ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈∆≈
‰„e‰È ÏL ˙Èlh‰ BÊ ‡ÏÂ ‰„e‰È ÏL ‰„O‰4È¯‰L ; «»∆∆¿»¿…««ƒ∆¿»∆¬≈

„Èa BÊ ˙ÈlË B‡ BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯ ÔBÚÓLƒ¿∆¿«¬ƒ»∆«ƒ¿«
epnÓ dÏÊ‚ ‡e‰L ,Ô·e‡¯5BÏ e¯ÈÊÁiL È„k ,6„iÓ ¿≈∆¿»»ƒ∆¿≈∆«¬ƒƒ«

,ÔBÚÓL ÏL ‰È‡¯‰ ‰È‰zL ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÔÏÊb‰««¿»∆¬≈∆¿»∆ƒ¿∆»¿»»∆ƒ¿
‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ¯LÙ‡ ,Ô·e‡¯ „iÓ da ‡ÈˆBnL∆ƒ»ƒ«¿≈∆¿»∆≈»¿ƒ

‰„e‰È „iÓ da7‰ÏeÊb‰ ‰„O‰ Ô·e‡¯ ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ«¿»¿≈ƒ»«¿≈«»∆«¿»
ÈÂÏ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰È ‡·e ,ÈÂÏÏ dLÈ¯B‰ B‡8ÔÈ‡ - ƒ»¿≈ƒ»¿»¿«¿≈«≈ƒ≈

LÈ Áe¯ ˙Á ‡nL ;‰„e‰È ÏL dÈ‡L „ÈÚÓ ÔBÚÓLƒ¿≈ƒ∆≈»∆¿»∆»«««≈
ÈÂÏ „iÓ d‡ÈˆB‰Ï BÏ9. ¿ƒ»ƒ«≈ƒ

כנגדו.2) עדות 4)הנגזל.3)טען שום שיודע כגון
המערער. יהודה של עדותו שהוא 5)לפסול תימן: בכת"י

ממנו. גזלם שהוא נוח 7)ביתֿהדין.6)טוען ולפיכך
בעדים, ממנו יוציאה ואח"כ ראובן, ביד להעמידה לשמעון
"מפני  הנוסח: יז, סעיף לז סי' חו"מ ובשו"ע ממנו. שגזלה
מיד  מלהוציאה יותר ראובן, מיד להוציאה לו שנוח שאפשר
כמבואר  מעיד, אינו - בעדותו נוגע שהוא ומתוך יהודה".

ה"א. פט"ו, הראוי 8)לעיל אחר קרובו או בנו, שהוא
יותר 9)ליורשו. מלוי, להוציאה לו נוח כלומר,

א). ומד, ב. מג, (בבאֿבתרא וכנ"ל יהודה, מידי מלהוציאה
לי, נוח "השני א): קט, (כתובות במשנה שנינו זה וכעין
לדון  אוכל ולא אלם, אדם שהוא = הימנו קשה ַוהראשון

עמו.

.·¯ÎÓ10‰„e‰È ‡·e ,ÈÂÏÏ ‰ÏeÊb‰ ˙Èlh‰ »«««ƒ«¿»¿≈ƒ»¿»
¯Ú¯ÚÏ11‰ÈÏÚ „ÈÚÓ ÔBÚÓL - Ô·e‡¯ ˙Ó Ì‡ , ¿«¿≈ƒ≈¿≈ƒ¿≈ƒ»∆»

˙¯ÊBÁ BÊ ˙ÈlË ÔÈ‡ È¯‰L ;‰„e‰È ÏL dÈ‡L∆≈»∆¿»∆¬≈≈«ƒ∆∆
Á˜Bl‰ d‡˜ ¯·kL ,ÌÏBÚÏ ÔBÚÓLÏLe‡Èa12ÈepLÂ ¿ƒ¿¿»∆¿»¿»»«≈«¿≈¿ƒ

˙eL¯13ÏhÈ ÈnÓ BÏ ÔÈ‡Â ÔÏÊb‰ Ô·e‡¯ ˙Ó ¯·Îe , ¿¿»≈¿≈««¿»¿≈ƒƒƒ…
‰ÈÓc14ÔBÚÓL ÔÈ‡ - Ìi˜ Ô·e‡¯ ÔÈ„Ú Ì‡ Ï·‡ . »∆»¬»ƒ¬«ƒ¿≈«»≈ƒ¿

„ÓÚz ‡lL BÏ ‡È‰ ‰‡‰L ;˙Èlh‰ ÏÚ Û‡ „ÈÚÓ≈ƒ««««ƒ∆¬»»ƒ∆…«¬…
ÌlLÈÂ dÏÊb Ô·e‡¯L ‰È‡¯ ‡È·iL È„k ,‰„e‰È „Èa¿«¿»¿≈∆»ƒ¿»»∆¿≈¿»»ƒ«≈

‰ÈÓc15Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ „Èa ˙Èlh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .16- »∆»¿≈ƒ»¿»««ƒ¿«¿≈¿≈
‰ÈÏÚ „ÈÚÓ ÔBÚÓL ÔÈ‡17„ÓÚz Ì‡L dÙBqL ÈtÓ , ≈ƒ¿≈ƒ»∆»ƒ¿≈∆»∆ƒ«¬…

BÏ ¯ÊÁÏ L¯Bi‰ „Èa18.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿««≈«¬…¿≈…«≈»∆

הגזלן.10) שלו.11)ראובן שהיא שהנגזל 12)לומר
הגזלן. ראובן בבית בעודה ממנה שאחרי 13)נתייאש

יום שלישי
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קעא

קעא

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר כ"א שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

והלכה  הקונה, לרשות הגזלן מרשות הטלית עברה היאוש
פ"ה  גזילה בהל' כמבואר קונה, רשות ושינוי יאוש היא:

ה"ג. פ"ה, גניבה והל' לבניו 14)ה"ז, הניח שאפילו
הם  חוב הגזילה שדמי לנגזל, לשלם חייבים אינם מטלטלין,
אם  אבל לבעלֿחוב, משתעבדים המטלטלין ואין הגזלן, על
בהל' כמבואר לשלם, היורשים חייבים - קרקעות הניח

ה"ה. שם ואינו 15)גזילה בעדותו נוגע שהוא נמצא
לומר  אין ומכרה, שדה גזל אם אבל בטלית, זה וכל מעיד.
אינה  שקרקע - הלוקח" קנה - רשות ושינוי "יאוש בה:
מצפה  ולפיכך החוקיים, בעליה ברשות היא ותמיד נגזלת,
אם  בניו מיד או הגזלן, ראובן מיד להוציאה הנגזל שמעון
סוף  לעיל רבינו שסתם וזהו בעדותו, נוגע הוא והרי מת,
תמיד  כי מעיד" שמעון אין הגזולה... השדה "מכר... ה"א
המערער  יהודה ברשות תעמוד שלא הנאה, לו צפויה

וברשב"ם). א מד, הגזלן 16)(בבאֿבתרא ראובן שמת
לבניו. המערער.17)והניחה יהודה של כי 18)שאינה

רשות, שינוי נקראת ואינה לוקח", כרשות אינה יורש "רשות
הוא, בעדותו נוגע ולפיכך בלבד, ביאוש הטלית קנו ולא

(שם). היורשים מידי טליתו לו להחזיר שמתכוון

.‚˙eÈ¯Á‡a ‡lL ÔBÚÓLÏ ‰„O ¯ÎnL Ô·e‡¯19, ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰È ‡·e20˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰Ïe »¿»¿«¿≈«ƒ¿¿ƒ»ƒ««
‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ - B„È21ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . »≈¿≈≈ƒ»∆»««ƒ∆≈

,ÔBÚÓL „Èa „ÓÚzL ‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰ - ˙eÈ¯Á‡ ‰ÈÏÚ»∆»«¬»¬≈∆∆«¬…¿«ƒ¿
Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡B·iL È„k22,B·BÁa ‰pÙ¯ËÈÂ ¿≈∆»««∆¿≈¿ƒ¿¿∆»¿

ÌlLÈ ‡ÏÂ ÚL¯ ‰ÂÏ ‰È‰È ‡ÏÂ23. ¿…ƒ¿∆…∆»»¿…¿«≈

את 19) יטרפו אם לקונה, אחראי שאינו בפירוש שהתנה
שטר  לו כתב אם אבל שהיא. טענה איזו מחמת ממנו השדה
כתובה  כאילו זה הרי אחריות, בו הזכיר ולא סתמי מכירה
אלא  אינה נזכרה שלא שאחריות אחריות", "קבלת בו
ה"ד. פי"ט, מכירה בהל' כמבואר הסופר", "טעות

שלו.20) שהיא עידי 21)לומר או יהודה, עידי לפסול
לשמעון,22)שטרו. שדהו שמכר טרם לראובן שהלוה

לו. נשתעבדה כא.23)והשדה לז, בתהלים הוא פסוק
ויקרא  לבעלֿחובו חייב ישאר יהודה, לידי תעבור שאם
כי  לו, איכפת לא הלוקח את שהפסיד מה אבל "רשע",
באחריות, שלא בפירוש, לך מכרתי מתחילה לו: יאמר
שדה  לו כשאין זה וכל א). מה, (בבאֿבתרא וקבלת וסברת
בעל  אין חובו, כנגד אחרת שדה למוכר יש אם אבל אחרת,
של  בתֿחורין מהשדה חובו גובה אלא מהלוקח, טורף החוב
הלוקח, ביד השדה בהעמדת רווח שום למוכר ואין המוכר,

(שם). לו ומעיד

.„‰„e‰È ‡·e ,ÔBÚÓLÏ ˙ÈlË B‡ ‰¯t ¯ÎnL Ô·e‡¿̄≈∆»«»»«ƒ¿ƒ¿»¿»
ÔBÚÓL „iÓ ‡ÈˆB‰Ïe ¯Ú¯ÚÏ24BÏ „ÈÚÓ Ô·e‡¯ - ¿«¿≈¿ƒƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ

‰ÈÏÚ25„Èa ‰„ÓÚ elÙ‡L ;ÔBÚÓL ÏL ‡È‰L »∆»∆ƒ∆ƒ¿∆¬ƒ»¿»¿«
ÔÓ Û¯BË Ô·e‡¯ ÏL B·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÔBÚÓLƒ¿≈««∆¿≈≈ƒ

ÔÈÏËÏhn‰26È˜È˙Bt‡ eÈ‰ elÙ‡Â ,27ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ»«≈≈«∆¿»ƒ
˙Èlh‰Â ‰¯t‰ BfL ‰„BÓ ÔBÚÓL ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»ƒ¿∆∆«»»¿««ƒ
Ô‰ ˙Ó‡aL Ú„BÈ ‡e‰Â ,È‡cÂa ¯ÎBn‰ Ô·e‡¯ ÏL Ì‰≈∆¿≈«≈¿««¿≈«∆∆¡∆≈

„ÈÚÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ - ÔBÚÓL ‰„B‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;BlL∆¬»ƒ…»ƒ¿≈¿≈≈ƒ
- ÔBÚÓL È„È ˙ÁzÓ ‡ˆz Ì‡L ;‰„e‰È ˙eÎÊ „a‡Ï¿«≈¿¿»∆ƒ≈≈ƒ««¿≈ƒ¿
¯·„ ÈÏ z¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,ÌÈÓc Úa˙ÈÂ ÔBÚÓL ¯ÊÁÈ«¬…ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ¿…«»«¿»ƒ»»

ElL BÈ‡L28ÏL Ô‰L e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú e‡a È¯‰L , ∆≈∆¿∆¬≈»≈ƒ¿»¿∆≈∆
‰„e‰È29„a‡Ï Ô·e‡¯ „ÈÚiL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿≈¿«≈

e‡aLk ?ÔBÚÓL „Èa ÔÈÏËÏhn‰ „ÈÓÚÈÂ ‰„e‰È ˙eÎÊ¿¿»¿«¬ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«ƒ¿¿∆»
‰˙È‰ ‡Ï ‰Ê Ô·e‡¯L ÌÈÚ„BÈ Ì‰L ,e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ∆≈¿ƒ∆¿≈∆…»¿»
Û‡ - CÎÏ ÌÈ„Ú e‡a ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌÏBÚÓ Ú˜¯˜ BÏ«¿«≈»¬»ƒ…»≈ƒ¿»«
„ÈÚÓ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .„ÈÚÓ BÈ‡ ˙Èlh‰Â ‰¯t‰ ÏÚ««»»¿««ƒ≈≈ƒ¿»»≈≈ƒ
,Ú˜¯˜ ·b‡ B·BÁ ÏÚ·Ï Ì˙B‡ ‰˜‰ ‡nL ?Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆»ƒ¿»»¿«««««¿«

'È˜‡c' ·˙ÎÂ30hÓ BÏ ‰˜‰Â ,Ú˜¯˜ ·b‡ ÔÈÏËÏ31, ¿»«¿∆¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ«««¿«
CÎÈÙÏ ;˙Èlh‰Â ‰¯t‰ Û‡ Û¯BË B·BÁ ÏÚa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»««≈««»»¿««ƒ¿ƒ»
,ÔBÚÓL „Èa Ô„ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯ È¯‰L ,Ô‰ÈÏÚ „ÈÚÈ ‡Ï…»ƒ¬≈∆∆¬≈∆¿«¬ƒ»¿«ƒ¿

ÌÙ¯ËÈÂ B·BÁ ÏÚa ‡B·iL È„k32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»««¿ƒ¿¿≈¿≈…«≈
˙Ú„a ‡l‡ ÔÈÈeÏz ÔÈ‡ el‡ ÌÈ¯·„e .el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈¿»ƒ≈≈»¿ƒ∆»¿««

ÌÈËtLn‰ ¯wÚ ÔÈ·iL ,B˙Èa ÌˆÚÂ Ôic‰33Ú„ÈÂ , ««»¿…∆ƒ»∆»ƒƒ««ƒ¿»ƒ¿≈«
‡ˆÓÈ Ì‡ .˙B‡¯Ï ˜ÈÓÚÈÂ ,¯Á‡ ¯·„Ï Ì¯Bb‰ ¯·c»»«≈¿»»«≈¿«¬ƒƒ¿ƒƒ¿»
C¯„a elÙ‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰‡‰ „ˆ „Ú‰ ‰ÊÏ LiL∆≈»∆»≈«¬»»¿≈¬ƒ¿∆∆

‰‡ÏÙÂ ‰˜BÁ¯34da „ÈÚÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -35C¯„Îe . ¿»¿ƒ¿»»¬≈∆…»ƒ»¿∆∆
Ck ,‡e‰ B˙e„Úa Ú‚B ‡nL ,‰Ê ¯·„a „ÈÚÈ ‡lL∆…»ƒ¿»»∆∆»≈«¿≈»
ÌLk :ÔÈÏeÒt ÈÈÓ ¯‡L ÔÎÂ .¯·„ B˙B‡a Ôe„È ‡Ï…»¿»»¿≈¿»ƒ≈¿ƒ¿≈

ÌÈi„a ÔÈÏÒBt Ck ,ÌÈ„Úa ÔÈÏÒBtL36. ∆¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ¿«»ƒ

מגזלן.24) שקנאה יהודה.25)בטענה עידי לפסול
שאין 26) המטלטלין, מן טורף בעלֿחוב אין הוא: שכלל

אדם  לך אין כן, לא שאם הלקוחות. נזהרו ולא קול להם
ממנו  החוב בעל יטרפם שמא מחבירו, מטלטלין עוד לוקח

וברשב"ם). ב מד, לגבות 27)(שם לבעלֿחוב שייחדם
"אפה  - אפותיקי פלוני. זמן עד יפרענו לא אם מהם, חובו
פרעון  לך יהיה לא כלומר: תעמוד), זה (=על קאי" תהא
מותר  מעדותו, לראובן הנאה שום שאין ומכיון מזה. אלא
שאם  באחריות, שלא לו שמכר ומדובר (שם). להעיד לו
שמעון  יחזור שלא בעדותו, נוגע ראובן הרי סתם, מכרה
לז, סימן חו"מ ב'טור' וכן טליתו, דמי ממנו  לתבוע עליו
שלא  לך זביני "להכי שם: הגמרא מלשון נראה וכן

יהודה.28)באחריות". מידי בידך גזולה שהיתה
שהרי 29) כלום, לו חייב המוכר אין זה במקרה שגם ואע"פ

בהל' רבינו וכדברי אחריות, עליו תהיה שלא עמו התנה
נוגע  - קיים" - שבממון תנאי "שכל ה"ח: פי"ט, מכירה
דין  בפני לעמוד המוכר לראובן לו נוח שלא הוא, בעדותו
שאינו  דבר לו שמכר עליו, תרעומת לשמעון ותהיה ודיינים,

שם). לחו"מ (ב"ח כל 31)שאקנה.30)שלו לו: שכתב
הרי  מטלטלין, בין קרקעות בין לקנות, עתיד שאני נכסים
מן  אף טורף בעלֿחוב ואז מהם, להפרע לך משועבדים הם
שבממון  תנאי שכל שלוה, לאחר הלווה שקנה המטלטלין
חו"מ  ובשו"ע ה"ב). פי"ח, מלוה הל' רבינו (מלשון קיים -
לו  שעבד אפילו הזה "ובזמן מעיר: טז, סעיף לז סי'
משום  שמכר" ממטלטלין טורף אינו קרקע, אגב מטלטלין
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קעב עדות קעב הלכות - שופטים ספר - אדר כ"ב רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מחבירו, חפץ קונה אדם לך אין כן, לא שאם השוק, תקנת
א. סעיף ס סימן שם רשע 32)כמבואר "לוה יהיה ולא

שם). (בבאֿבתרא ה"ג לעיל כמבואר ישלם", ולא
ובסיסם.33) לשון 34)יסודם ע"פ הרגיל, מגדר יוצאת

רחוקה  ולא ממך היא נפלאת "לא יא) ל, (דברים הכתוב
מעיד,35)היא". לחובתו אבל לזכותו, כשמעיד זה וכל

בשם  (כסףֿמשנה עדים כמאה דומה בעלֿדין שהודאת
שלא 36)הראב"ד). "ומנין ה"ט: פ"ג, סנהדרין ירושלמי

עדים, ע"פ הרוג תורה: אמרה לזה? זה קרובים הדיינים יהו
דיינים  אף לזה, זה קרובים אין עדים מה דיינים. ע"פ הרוג
"כל  ב מט, בנדה המשנה משמעות וכן לזה", זה קרובים אין
פסול  להיות שאיֿאפשר הרי - להעיד" כשר לדון, הכשר

לדיינות. וכשר לעדות

.‰CÎÈÙÏe37ÌÈ·B¯w‰ ÌÈL ÔÈ¯„‰Òa ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ
‰ÊÏ ‰Ê38‰pË˜ È¯„‰Òa ÔÈa ,39È¯„‰Òa ÔÈa ∆»∆≈¿«¿∆¿≈¿«»≈¿«¿∆¿≈
‰ÏB„‚40¯aÚÏ ‰Ú·L „Ú ÔÈÙÈÒBnL el‡ Ï·‡ . ¿»¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»¿«≈
‰M‰41L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,42, «»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«…∆

‰È‰ Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È43CÎa ÔÈ‡ - ÌÈ·B¯˜ Ô‰a ≈»∆ƒ∆ƒ»»»∆¿ƒ≈¿»
ÌeÏk44. ¿

בדיינים.37) פוסל בעדים שפוסל מה וכל הואיל
ה"ו,38) פי"ד לעיל כמבואר לעדות, פסולים שהם

שם. ושלשה 39)ובביאורנו עשרים של ביתֿדין שהיא
המונה 40)חכמים. שבמקדש, הגדול ביתֿדין שהיא

ה"ג). פ"א, סנהדרין הל' (לעיל חכמים ואחד שבעים
בלבד, ממונות דיני הדן שלשה של ביתֿדין לכל והואֿהדין
(כסףֿמשנה). לזה זה הקרובים דיינים בו יושבים אין

עשר.41) שלשה חודש לה ה"טֿי.42)להוסיף פ"ד,
ה"ז. פ"ה, סנהדרין הל' ה'לחם43ֿ)והשווה בנוסח

היו. לשם 44)משנה': אלא אותם מוסיפים שאין כיון
ברכת  "כנגד ב) י, (סנהדרין שאמרו כמו בלבד, סמל
חמש; - ובשני תיבות; שלש בו יש ראשון שבפסוק כהנים",
ובחמשה  בשלשה, מתחילים כאן אף שבע, - ובשלישי
את  אלא בו לפסול אין בשבעה, וגומרים ונותנים, נושאים
אם  כאן וגם מקום, בכל ביתֿדין שהם הראשונים, השלושה
ולדעת  העיקר. שהם הרי - מעוברת, - בשלשה גמרו

כל  צריכים הלחםֿמשנה, פיהם על מעשה שעושים השלשה
הראשונים, שלושת על הנוספים אלו ואפילו כשרים, להיות
שלשתם  ע"פ וגומרים השנה, את לעּבר מצטרפים שהם כל
ושאר  מזה, זה רחוקים להיות צריכים השנה, את לעבר

בהם. לנו איכפת לא הנוספים

.Â„ÈÚ‰Ï ¯Lk - Ôe„Ï ¯Lk‰ Ïk45¯Lk LÈÂ . »«»≈»»≈¿»ƒ¿≈»≈
‡BO‰Â ·‰B‡‰ .Ôe„Ï ¯Lk BÈ‡Â ,„ÈÚ‰Ï46¯b‰Â ,47 ¿»ƒ¿≈»≈»»≈¿«≈¿«≈

¯¯ÁLÓ‰Â48Ô˜f‰ ÔÎÂ ,49‡ÓeÒÂ ,¯ÊÓn‰Â ,ÒÈ¯q‰Â ¿«¿À¿»¿≈«»≈¿«»ƒ¿««¿≈¿»
Ôe„Ï ÌÈ¯Lk ÔÈ‡Â ,„ÈÚ‰Ï ÔÈ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a¿««≈≈»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈ƒ»

e¯‡aL BÓk ,˙BLÙ ÈÈc50. ƒ≈¿»¿∆≈«¿

ב.45) מט, פי"ג 46)נדה לעיל כמבואר להעיד, שכשרים
חובה  לראות יכול אינו שהאוהב לדון, ופסולים הט"ו,

א. כט, (סנהדרין בזכותו להפוך מסוגל אינו והשונא לנידון,

ה"ו. פכ"ג, סנהדרין הל' לעיל והשווה ב), קה, וכתובות
פ"ב 47) שם ראה מישראל, אמו שתהא עד לדון שפסול

הי"א. ופי"א מעבדותו,48)ה"ט, שנשתחרר כנעני עבד
אבל  א. פח, בבבאֿקמא כמבואר לעדות, שכשר כגר ודינו
פ"ט, לעיל כמבואר לעדות, פסול - נשתחרר שלא העבד

אפילו 49)ה"ד. לדון הפסולים אלה רבינו מנה כאן עד
לדון  הפסולים אלה מונה הוא ואילך מכאן ממונות, דיני
לדון. הם כשרים ממונות לדיני ואילו בלבד, נפשות דיני

בשנים 50) מופלג זקן "לא ה"ג: פ"ב, סנהדרין הל' לעיל
צער  כבר שכח שהזקן אכזריות", בהם שיש מפני סריס, ולא
פי"א  ושם וברש"י). ב לו, (סנהדרין סריס וכן בניו, גידול
כשר  מעיניו, באחת והסומא הממזר "וכן רבינו: כותב הי"א,
אלא  אותם, דנים אין נפשות בדיני אבל ממונות. דיני לדון
אחד  יהיה ולא לכהונה, המשיאים וישראלים לויים כהנים
"כשם  ב לו, בסנהדרין מבואר והטעם, וכו'. סומא" מהם
(=פגם  מום" מכל מנוקים כך בצדק, מנוקים שביתֿדין
בסנהדרין, לדון סומא פסלו א קא, וביבמות משפחה).
והשווה  בך", אין ומום רעיתי, יפה "כולך ז) ד, (שיר שנאמר

ה"ט. פ"ב, סנהדרין הל'

âאדר כ"ב רביעי âיום
øOò äòáL ÷øt1 ¤¤¦§¨¨¨

על 1) האיום עצמית. ראיה בלא אחרים מפי להעיד האיסור
עם  לעמוד עד, שאינו לאדם האיסור ממון. בענייני עדים
שיודה  הלווה את ולהפחיד הם, ששניים להראות כדי עד,

מעיד. ואינו עדותו הכובש אחד עד דין מעצמו.

.‡‰ÓÎÁa ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯ ÌÈL‡ BÏ e„ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿»
ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰L ,‰‡¯È·e2‰¯·Ú ¯·ÚL ÈBÏt e‡¯L ¿ƒ¿»∆≈¿ƒ∆»¿ƒ∆»«¬≈»

ÈBÏtÓ ‰ÂlL B‡ ˙ÈBÏt3ÔÈÓ‡Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ««ƒ∆«¬ƒ
e‰‡¯ el‡k BaÏa ¯·c‰4‰‡¯iL „Ú ,„ÈÚÈ ‡Ï - «»»¿ƒ¿ƒ»»…»ƒ«∆ƒ¿∆

:BÏ ¯Ó‡ÈÂ ÂÈtÓ ‰Âl‰ BÏ ‰„BÈ B‡ ,ÂÈÈÚa ¯·c‰«»»¿≈»∆«…∆ƒƒ¿…«
‡e‰Â :¯Ó‡pL .‰Ó ÈÏ ‰ÂÏ‰ ÈBÏtL „Ú ÈÏÚ ‰È‰¡≈»«≈∆¿ƒƒ¿»ƒ»∆∆∆¡«¿
˙Ói˜˙nL ˙e„Ú EÏ ÔÈ‡Â ;Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú≈»»»»¿≈¿≈∆ƒ¿«∆∆

ÔBÓÓ ˙e„Ú ‡l‡ ‰ÚÈ„Èa B‡ ‰i‡¯a5„ÈÚn‰ ÏÎÂ . ƒ¿ƒ»ƒƒ»∆»≈»¿»«≈ƒ
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚÂ ,¯˜L „Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÈtÓ6, ƒƒ¬≈ƒ¬≈∆≈∆∆¿≈¿…«¬∆

.¯˜L „Ú EÚ¯· ‰Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬∆¿≈¬≈»∆

איננה.2) אומרים, ותיבת: ראו. שהם הנוסח: תימן יד בכתב
כך.3) על להעיד ממנו ה 4)ומבקשים הלכה בסמוך ראה

זה. כיצד?5)מעין ידיעה בלא "ראיה ב: לג, שבועות
אם  הודעתים, לא (=אבל ופלוני פלוני בפני לך מניתי מנה
ופלוני  פלוני יבואו פירעון), או הלוואה, או מתנה, הם
דרש  הנתבע (=שאם ידיעה בלא ראייה היא זו ויעידו,
אלו  הרי לו, יפרע אזי ויעידו, כאלו עדים שיביא מהתובע
מנה  כיצד? ראייה בלא ידיעה משלם); והלה מעידים,
זו  ויעידו ופלוני פלוני יבוא ופלוני, פלוני בפני לי הודית
העדות  אין נפשות בעדות אבל ראייה", בלא ידיעה היא
לו  הודה שאם כאחת. וידיעה ראייה פי על אלא מתקיימת

יום רביעי
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קעג

קעג

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר כ"ב רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

להעיד. לו אסור המעשה, את ראה לא והעד שהרג, החייב
א.6) לא, שם

.·CÎÈÙÏ7ÔÈÓi‡Ó8ÔBÓn‰ È„Ú ÏÚ Û‡9„ˆÈÎÂ . ¿ƒ»¿«¿ƒ««≈≈«»¿≈«
Ïk‰ ÈÙa [Ì‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó] ?Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó10, ¿«¿ƒ¬≈∆¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«…

¯˜L ˙e„Ú Ák Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe11da „ÈÚn‰ ˙L·e , ƒƒ»…«≈∆∆∆«≈ƒ»
‡a‰ ÌÏBÚ·e ‰f‰ ÌÏBÚa12˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ck ¯Á‡Â . »»«∆»»«»¿««»ƒƒ∆

,ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÔÈ¯iLÓe ,ıeÁÏ Ì„‡‰ Ïk»»»»«¿«¿ƒ∆«»∆»≈ƒ
¯ÓB‡Â13.‰ÊÏ ·iÁ ‰fL Ú„BÈ ‰z‡ C‡È‰ ¯Ó‡ :BÏ ¿≈¡…≈««»≈«∆∆«»»∆

‡e‰L :¯Ó‡ Ì‡14LÈ‡ B‡ ,BÏ È‡ ·iÁ ÈÏ ¯Ó‡ ƒ»«∆»«ƒ«»¬ƒƒ
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - BÏ ·iÁ ‡e‰L ÈÏ ¯Ó‡ ÈBÏt15„Ú , ¿ƒ»«ƒ∆«»…»«¿«

BÏ ‰„B‰ eÈÙa :¯Ó‡iL16BÏ ·iÁ ‡e‰L17eÈ‰Â . ∆…«¿»≈»∆«»¿»
e‡ˆÓ .Ck B˙B‡ ÔÈ˜„B·e ÈM‰ „Ú‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ∆»≈«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿¿

˙BÂ ÔÈ‡OB - ÔÈeÎÓ Ô‰È¯·„ÔÈ¯ÓB‚Â ,¯·ca ÔÈ ƒ¿≈∆¿À»ƒ¿ƒ¿¿ƒ«»»¿¿ƒ
.ÔÈc‰«ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

"äfä íìBòa da ãéònä úLáe ,ø÷L úeãò çk ïúBà ïéòéãBîe¦¦¨Ÿ©¥¤¤¤©¥¦¨¨¨©¤
àaä íìBòáe." ¨¨©¨

בעבירות  אפילו דוגמתה מצינו לא זו אזהרה ולכאורה,
מהי  להבין וצריך ביתֿדין, מיתות ארבע שעונשן
כל  הוא: והביאור שקר. בעדות כ"כ הגדולה החומרה
עלֿידי  כי הקב"ה, על עדות הוא יהודי של תוכנו
ה"טוב" על מעיד הוא והישרה, הטובה הנהגתו
עם  על נאמר שהרי כביכול, הקב"ה של וה"יושר"

עדי" "אתם י.)ישראל מג, עדות (ישעיהו כשמעיד לכן, .
ומשום  ותכנו, עניינו כל את הסותר מעשה זה הרי שקר
הזה  בעולם לו בושת שקר יעיד שאם אותו מזהירים כך
שמביישים  אדם כמו ממש, תוכנו כל את מאבד כי כו'
נוטל  שהמביישו אלא ממשי בדבר ניזק שאינו - אותו

תוכנו. ערך את ממנו
58 הערה 258 עמוד כ"ז חלק לקו"ש (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

העידו 7) ואפילו בעיניהם, הדבר לראות וצריכים הואיל
להעיד. להם אסור ביותר, נאמנים אנשים מטילים 8)להם

עידי 9)אימה. על שמאיימים כשם שקר, יעידו שלא
פרק  סנהדרין הלכות לעיל וראה א) כט, (סנהדרין נפשות

ג. הלכה דין.10)י"ב, בבית שעה באותה הנמצאים
עדות 11) על לעולם באים וחרב שרעב ועונשו, העוון חומר

איש  אין, וגשם ורוח "נשיאים יד) כה, (משלי ככתוב שקר,
שנון, וחץ וחרב "מפיץ (יח) שם וכן שקר", במתת מתהלל

שקר". עד ברעהו עונה הבא 12)איש בעולם רק שלא
שוכריו, על בזוי הוא הזה בעולם גם אלא בזוי, יישאר הוא
בליעל  בני אנשים שניים "והושיבו י) כא, (מלכיםֿא, ככתוב
שאיזבל  הרי - ומלך" אלהים ברכת לאמר ויעדוהו נגדו

(שם). בליעל בני קוראתם: שוכרתם, גדול 13)עצמה
ואומרים. תימן: יד ובכתב הלווה.14)שבדיינים.

יחזיקוהו 15) שלא כדי בי, נושה פלוני לומר עשוי שאדם
חשוב, איש הוא אפילו פלוני" "איש אמר: אם וכן עשיר,
ב). לז, ובדף שם, (סנהדרין עד מפי עד אלא זה אין

א 17)לתובע.16) כט, (שם בדבר עדים לו שנהיה נתכוון
וברש"י).

.‚ÔÈ·Ï BÈa BÏ ‰„B‰Â ,B¯·ÁÏ ÌÈ„Ú ÔÈÓËn‰««¿ƒ≈ƒ«¬≈¿»≈¿≈
BÓˆÚ18:BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ÔÈÚÓBLÂ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â , «¿¿»≈ƒƒ¿¿ƒ∆≈

‡nL È‡ ‡¯È˙Ó Ï·‡ ,CÎÂ Ck ÈÏˆ‡ EÏ LÈ È‡cÂ««≈¿∆¿ƒ»¿»¬»ƒ¿»≈¬ƒ∆»
‰„BiL „Ú ,˙e„Ú dÈ‡ BÊ È¯‰ - ¯ÁÓÏ ÔÈca ÈtÎz¿À≈ƒ«ƒ¿»»¬≈≈»≈«∆∆

ÌÈ„Ú ÈÙa19. ƒ¿≈≈ƒ

המוחבאים.18) העדים את ראה אותם 19)שלא שיראה
"שמא  ז: הלכה ו, פרק ונטען טוען הלכות והשווה (שם).
בדין  תבעו ולמחר לך, אתן מה לי ואין למחר, בדין תכפיני
שאמר: בין בו, הייתי משטה ואמר שטען בין העדים, באלו
כופר  (=כדין היסת נשבע זה הרי מעולם, דברים היו לא
עדי" "אתם הלווה שיאמר עד עדות, כאן שאין ונפטר, בכל)

וכו'.

.„‰‡„B‰ C¯c ¯Ó‡Â ÌÈ„Ú ÈÙa ‰„Bn‰ „Á‡20: ∆»«∆ƒ¿≈≈ƒ¿»«∆∆»»
‰Ê21B‡ ,È„Ú Ìz‡ :¯Ó‡L B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏˆ‡ BÏ LÈ ∆≈∆¿ƒ»¿»∆»««∆≈«

ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :¯Ó‡L22ÔÈa ,‰Âl‰ ¯Ó‡L ÔÈa , ∆»«¡»«≈ƒ≈∆»««…∆≈
‰ÂÏn‰ ¯Ó‡L23ÂÈ¯·„Ï ÔÈÓ‡Ó C¯„ ‰Âl‰ ˜˙LÂ24 ∆»«««¿∆¿»««…∆∆∆«¬ƒƒ¿»»

ÌÈ„Ú el‡ È¯‰ -25B„iÓ e˜ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .26, ¬≈≈≈ƒ¿≈»ƒ«ƒ»ƒ»
Ck ÈÏˆ‡ ‰ÊÏ LiL ¯ËL ÈÏÚ e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡L B‡∆»«»∆ƒ¿»«¿»∆≈»∆∆¿ƒ»
‰‡„B‰ Ì‰ È¯‰ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ .CÎÂ¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈¬≈≈»»

ÂÈt ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe27. ¿ƒƒ«ƒ

וכו'.20) לפניכם מודה אני בפניהם: שאמר כגון
בפנינו.21) העומד הזה וכך.22)התובע כך לו חייב שאני

בקשר  שם בסנהדרין התלמוד מדברי רבינו הוציא זה וכל
שהוא  לו הודה בפנינו שיאמר "עד שם במשנה ששנינו למה
שיאמר  "צריך האומר: יהודה, לרב לו מסייע - לו" חייב
לאמירתו: לו" "הודה דין התלמוד שהשווה הרי עדי", אתם
עוד: לטעון יכול אינו המקרים אלה שבכל עדי", "אתם
ועשיר) שבע (להיראות להשביע שלא או; בו, הייתי משטה
לד), קטן סעיף פא משפט לחושן (ש"ך נתכוונתי עצמי את

אֿב. הלכה ז, פרק ונטען טוען הלכות היו 23)והשווה
הן. לי ואמר לתביעתי הודה שהלווה עדים פרט 24)עלי

בו. משטה אלא שאינו והיתול, שחוק דרך שתק אם
שם.25) רבינא של מאמרו ב כט, קיבלו 26)סנהדרין

שכלל  המלווה, לתביעת מודה שהוא הלווה מידי סודר קניין
הוד  שטר לו כותבים מידו, וקנו שניים בפני הודה אה,הוא:

עומד  לכתיבה קניין שסתם כיתבו, אמר; שלא פי על אף
וברש"י). להם 27)(שם אסור אבל פה, על מלווה לעשותו

ואפילו  מידו, קנו לא עוד כל בשטר, מלווה עליו לכתוב
אחר  בו להימלך הם צריכים שטר, עלי כיתבו להם; אמר
בשטר", "מלווה לעשותו הוא מסכים אם בשטר, שחתמו
בהלכות  כמבואר המלווה, לידי השטר מוסרים אז ורק

א. הלכה י"א, פרק ולווה מלווה
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קעד עדות קעד הלכות - שופטים ספר - אדר כ"ג חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‰ÔÈ˙B Ì‡L ,‰z‡ Ú„BÈ :Ba¯ BÏ ¯Ó‡L „ÈÓÏz«¿ƒ∆»««≈««»∆ƒ¿ƒ
Ïˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó .¯wLÓ ÈÈ‡ - ÌÏBÚ‰ ÔBÓÓ Ïk ÈÏƒ»»»»≈ƒ¿«≈»∆≈ƒ≈∆
Ì‡ .BnÚ Û¯Ëˆ‰Â CÏ ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ ÈÏ LÈÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈ƒ»»≈∆»≈¿ƒ¿»≈ƒƒ

¯˜L „Ú ‰Ê È¯‰ - Û¯Ëˆ28. ƒ¿»≈¬≈∆≈∆∆

עד 28) ברעך תענה "לא תורה: אמרה ועליו א לא, ֵשבועות
א. הלכה לעיל כמבואר שקר",

.ÂÈ„k ,„ÈÚz ‡ÏÂ „Ú‰ ÌÚ „ÓÚÂ ‡Ba :BÏ ¯Ó‡»««¬…ƒ»≈¿…»ƒ¿≈
ÈL Ìz‡L BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ ,„ÁÙÈÂ ‰Âl‰ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆«…∆¿ƒ¿«¿«¬∆««¿∆«∆¿≈
˙B‡¯‰Ïe „ÓÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÓˆÚÓ ‰„BÈÂ ÌÈ„Ú≈ƒ¿∆≈«¿¬≈∆»«¬…¿«¿

„ÈÚÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,„Ú ‡e‰L29‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ . ∆≈««ƒ∆≈≈ƒ¿«∆¿«≈
˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡ Ba30. ∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

וגו'.29) ברעך תענה לא משום: עובר שבועות 30)ואינו ֵ
כדין, שלא הנתבע, עימו ישתווה זה פחד ידי על שמא שם,
יד). קטן סעיף כח, משפט לחושן (סמ"ע לו חייב היה שלא

.ÊB¯·ÁÏ „ÈÚ‰Ï ¯˜L È„Ú ¯ÎBO‰31ÈÈcÓ ¯eËt - «≈≈≈∆∆¿»ƒ«¬≈»ƒƒ≈
Ì„‡32ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ ,33L·kL „Á‡ „Ú ÔÎÂ .34 »»¿«»¿ƒ≈»«ƒ¿≈≈∆»∆»«

ÈÈ„a ·iÁÂ ,Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt - „ÈÚ‰ ‡ÏÂ B˙e„Ú≈¿…≈ƒ»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈
ÌÈÓL35. »«ƒ

חבירו.31) לשמעון מראובן כסף בית 32)להוציא אין
זה  שאין ראובן, את שהפסיד מה לשלם לחייבו יכול הדין

א). נו, קמא (בבא ופטור לנזקין גורם לצאת 33)אלא כדי
(שם). חבירו את שהפסיד מה מעצמו, לשלם עליו שמים ידי
כדין, שלא ממון והוציא לעצמו, שקר עידי שכר אם אבל
שם  כמבואר שגזל, ממון אותו להחזיר אדם בדיני חייב

ב. סעיף לב, משפט ככתוב 34)ובחושן והעלים, עצר
א  פט, בסנהדרין שנינו וכן עוונותינו" "יכבוש יט) ז, (מיכה

נבואתו". את מחייב 35)"הכובש היה מעיד היה שאילו
והיה  שקר, מלהישבע נמנע היה ושמא שבועה, הנתבע את
וברש"י). שם קמא (בבא ממון הפסד לו שגרם נמצא משלם,
העידו, ולא עדותם שכבשו עדים בשני לומר, צורך ואין
עוונו" ונשא יגיד לא "אם ככתוב: שמים, בידי שחייבים
ואפילו  א. הלכה א פרק לעיל והשווה שם, בגמרא וכמבואר
בלא  עדותם וכבשו עדות, לו יודעים שאינם נשבעו לא
כמבואר  יישאו, ועוונם גדול חטאם התובע, השבעת

פשיטא. המתחיל דיבור שם בתוספות

âאדר כ"ג חמישי âיום
øOò äðBîL ÷øt1 ¤¤§¨¨¨

שהוכחשו 1) עדים להזמה. הכחשה בין ומה זומם; עד דיני
חיוב  דין זוממים. בעדים והכרזה התראה הוזמו. ולבסוף

עצמם. הודאת פי על זוממים תשלומי

.‡¯˜La „ÈÚ‰L ÌÈ„Úa Ú„BÂ ,¯˜La „ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ¿∆∆¿«¿≈ƒ∆≈ƒ¿∆∆
ÌÓBÊ „Ú ‡¯˜pL e‰Ê -2BÏ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe , ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿«¬≈«¬

B¯·ÁÏ B˙e„Úa ˙BOÚÏ ‰ˆ¯L ‰Ók3‰¯·Úa Ì‡ . ¿»∆»»«¬¿≈«¬≈ƒ«¬≈»
enÊe‰Â e„ÈÚ‰ ‰ÏÈ˜Ò ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL4;Ôlk ÔÈÏ˜Ò - ∆«»ƒ»∆»¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒÀ»

ÔÈÙ¯O - ‰Ù¯Oa Ì‡Â5Ì‡Â .˙B˙Èn‰ ¯‡L ÔÎÂ ; ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈¿»«ƒ¿ƒ
˙e˜ÏÓa e„ÈÚ‰6È·iÁÓ ¯‡Lk Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰˜BÏ - ≈ƒ¿«¿∆»∆»≈∆ƒ¿»¿À¿≈

˙e˜ÏÓ7BÁk ÔÈ„ÓB‡Â .8e„ÈÚ‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe «¿¿¿ƒ…«¿ƒ¿ƒ≈ƒ
ÔÈLlLÓ - ÔBÓÓ B·iÁÏ9ÔÈÓ ÈÙÏ Ô‰ÈÈa ÔBÓn‰ ¿«¿»¿«¿ƒ«»≈≈∆¿ƒƒ¿«

BÏ ÚÈbn‰ ˜ÏÁ ÔzÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,ÌÈ„Ú‰10ÔÈ‡Â . »≈ƒ»∆»¿∆»ƒ≈≈∆««ƒ«¿≈
ÔÈÓeÏLz ÌB˜Óa ÔÈ˜BÏ11. ƒƒ¿«¿ƒ

העדים 2) ע"י שיקרו הוכח שהרי רשע, מחשבות ֶחושב
ה' תתן "אל ט) קמ, (תהלים אומר והכתוב אותו, המזימים

תפק". אל זממו רשע, יט)3)מאויי יט, (דברים ככתוב
לאחיו". לעשות זמם כאשר לו נמצאו 4)"ועשיתם

ה"י.5)שקרנים. פ"כ, לקמן עבירה 6)ראה על
בשר  שאכל עליו שהעידו כגון מלקות, עליה שחייבים

שעטנז. לבש או פרק 7)בחלב, לקמן וראה ב. באות כנ"ל
ט. הלכה כל 8)כ כדין לקבל, יכול הוא מכות כמה

וכלשון  בריאותם, כח כפי אלא אותם מלקים שאין הלוקים
פוחתים  "אבל א: הלכה פי"ז, סנהדרין הלכות לעיל רבינו
מת". הוא בוודאי רבה, מכה לחלש יכה שאם לחלש,
אינם  הרבה, מכות לקבל שיכול בריא אדם על העידו ואפילו
חלש  היית אילו לו: לומר שיכולים כוחם, כפי אלא לוקים
ממכות  מוכח וכן מזה, יותר לוקה היית לא אתה גם כמונו,
(קרית  מיזדבנת" הוה מי לך, הוה אנת אי ליה "ולימרו ב ב,

כל 10)מחלקים.9)מלך). והוזמו, שלשה היו שאם
קיבל  והרי להפסידו, שרצה הממון שליש משלם מהם אחד
משלשים  אין אבל כולם. בין להפסידו שרצו מה הנידון
ש"ממון  מכות, ותשע שלשים לוקה אחד כל אלא במלקות
כלומר: א), ה, (מכות מצטרפת" אינה מלקות מצטרף,
כל  ילקו לא אם זמם" "כאשר לקיים יכול אתה אין במלקות
מלקות  הנידון את להלקות זממו שהרי שלימה, מלקות אחד
מקבל  הוא הרי מהם, מקבל שהוא בממון כן לא שלימה,
רבינו  ובשם שם). יו"ט (תוספות ממנו להוציא שרצו מה כל
כאב  דומה שאינו אומרים, מּבריסק סולובייצ'יג הלוי חיים
מה  שכל הי"ד, המכה של הכאב לעוצמת הי"ג, המכה
שהוא  מאחר והולך, מתרבה כאבו מכות, לו מוסיף שאתה
המכות  תחלק אם ולפיכך הקודמות, מהמכות ונסבל כאוב
ממספר  חלק רק ילקה מהם אחד וכל כולם, העדים בין
האחרונות, המכות של הכאב את ירגיש לא הרי המכות,
של  הדין את בהם קיימת שלא נמצא מרגיש, היה שהנידון

זמם". אין 11)"כאשר ממון, לשלם נתחייבו שאם
שקר", עד ברעך תענה "לא משום: גם שילקו אומרים
א). ד, (מכות לוקה" אינו המשלם "כל הוא: שכלל
זוממים  עדים תורה ריבתה "בפירוש אמרו: ב לב, ובכתובות
ולא  שנאמר: ישלמו)... ולא ילקו נאמר: (=שלא לתשלומין
ממון". וזהו ליד, מיד הניתן דבר - ביד יד עינך... תחוס
שניתן  לאו "וכל ה"ב: פי"ח, סנהדרין הל' והשווה

עליו". לוקין אין לתשלומין...

.·ÈzL Ï·‡ ;enÊe‰L ÌÈ„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ∆«¬»¿≈
ÔÈ‡Â BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ˙Bzk12ÔÈ‡ - ˙e„Ú Ô‡k ƒ««¿ƒ∆¿≈»≈≈

‡È‰ ÈÓ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ ÔÈLBÚ¿ƒ∆««≈∆¿ƒ∆≈»¿ƒƒƒ
‰LÁÎ‰‰ ?‰nÊ‰Ï ‰LÁÎ‰ ÔÈa ‰Óe .˙È¯wM‰ ˙k‰««««¿»ƒ«≈«¿»»«¬»»««¿»»

יום חמישי
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קעה

קעה

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר כ"ג חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙‡ÊÂ ,‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰ :˙¯ÓB‡ ˙‡Ê .dÓˆÚ ˙e„Úa -¿≈«¿»…∆∆»»«»»«∆¿…
‰È¯·c ÏÏkÓ ‡B·È B‡ ,‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡13 ∆∆…»»«»»«∆»ƒ¿«¿»∆»

ÌÈ„Ú‰ el‡Â ,ÔÓˆÚ ÌÈ„Úa - ‰nÊ‰‰Â .‰È‰ ‡lL∆…»»¿«¬»»»≈ƒ«¿»¿≈»≈ƒ
ÌenÊ‰L14.‰È‰ ‡Ï B‡ ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ ∆¡ƒ≈»¿ƒƒƒ¿»«»»…»»

˙‡ ‚¯‰L ‰Ê eÈ‡¯ :e¯Ó‡Â e‡aL ÌÈ„Ú ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿»¿»ƒ∆∆»«∆
‰ÂÏ‰ B‡ ,LÙp‰15ÌB˜Óa ÈBÏt ÌBÈa ,ÈBÏÙÏ ‰Ó «∆∆ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿

ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e‡a e˜c·Â e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â ;ÈBÏt¿ƒ¿««∆≈ƒ¿ƒ¿¿»¿«ƒ¬≈ƒ
el‡ ÌÚÂ ÌÎnÚ eÈÈ‰ ‰Ê ÌB˜Ó·e ‰Ê ÌBÈa :e¯Ó‡Â¿»¿¿∆¿»∆»ƒƒ»∆¿ƒ≈
˙‡ ‚¯‰ ‰Ê ‡Ï ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÌBi‰ Ïk»«¿…»¿»ƒ≈»…∆»«∆

‰LÁÎ‰ BÊ È¯‰ - ‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ ‰Ê ‡ÏÂ ‰Ê16ÔÎÂ . ∆¿…∆ƒ¿»∆∆¬≈«¿»»¿≈
‚¯B‰‰ ‰ÊÂ ?Ck ÌÈ„ÈÚÓ Ìz‡ C‡È‰ :Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»∆≈««∆¿ƒƒ»¿∆«≈
‰Ê ÌBÈa enÚ ‰È‰ ‰ÂÏn‰ B‡ ‰Âl‰ B‡ ‚¯‰p‰ B‡«∆¡»«…∆««¿∆»»ƒ»¿∆
ÈÓk ‰fL ;˙LÁÎÓ ˙e„Ú BÊ È¯‰ - !˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆¬≈≈À¿∆∆∆∆¿ƒ
,‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ ‰Ê ‡ÏÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ‡Ï :¯Ó‡L∆»«…»«∆∆∆¿…∆ƒ¿»∆∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ¯·„ ‰È‰ ‡ÏÂ eÈ‰ enÚ È¯‰L∆¬≈ƒ»»¿…ƒ¿»»»∆¿≈…«≈

el‡ ÌÈ¯·„a17e‡ ÔÈ‡ e‡ :Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ≈¬»ƒ»¿»∆»≈»
BÓk ÌÈÏLe¯Èa ‰Ê ÌBÈa ‰Ê ‚¯‰ ‰Ê Ì‡ ÌÈÚ„BÈ¿ƒƒ∆»«∆¿∆ƒ»«ƒ¿
Ìz‡L ÌÈ„ÈÚÓ e‡Â ,B‚¯‰ ‡Ï B‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ìz‡L∆«∆¿ƒ…¬»¿»¿ƒƒ∆«∆

Ï··a ‰Ê ÌBÈa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ÌÎÓˆÚ18el‡ È¯‰ - «¿¿∆¡ƒ∆ƒ»¿∆¿»∆¬≈≈
ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ‚¯‰Â ,ÌÈÓÓBÊ19ÌÈ„Ú‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ¿∆¡»ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈ƒ

Ì‡ ÏÏk ˙e„Ú ÏL dÓˆÚ ÏÚ eÁÈbL‰ ‡Ï ÌenÊ‰L∆¡ƒ…ƒ¿ƒ««¿»∆≈¿»ƒ
¯˜L B‡ ‰È‰ ˙Ó‡20. ¡∆»»∆∆

וכו'.12) עונשין ואין עדות כאן אין תימן: בכת"י
הקודמים.14)יתברר.13) העדים תימן:15)את בכת"י

פלוני. ביום מזה העדות.16)לוה גוף את הכחישו שהרי
מ"א.17) פ"א שם ובתוספתא א. ה, במכות משנה
בירושלים.18) היום באותו הנעשה את לראות יכולתם ולא
ממון.19) בעדות עצמם,20)כשהוזמו העדים על אלא

עד  - טז) יט, (דברים סרה בו "לענות דרשו: שם ובמכות
העדים. שהוסרו עדות", של גופה (=תוסר) שתסרה
לא  בו, - סרה בו לענות דרשו: ה"ז פ"א, שם ובירושלמי
העדות, על משגיחים אינם שהמזימים כלומר, בעדותו".

שם. הפנים" ב"מראה וראה עצמם, העדים על אלא

.‚ÌÈ„Ú‰ ÏÚ ÌÈB¯Á‡‰ ˙e„Ú ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰L BÊÂ¿∆∆¡ƒ»»≈»«¬ƒ«»≈ƒ
‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Êb - ÌÈBL‡¯‰21ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ elÙ‡ . »ƒƒ¿≈««»¬ƒ»»≈ƒ

‰‡Ó ÌÈBL‡¯‰22:Ì‰Ï e¯Ó‡Â ÌenÊ‰Â ÌÈL e‡·e , »ƒƒ≈»»¿«ƒ∆¡ƒ¿»¿»∆
‡ÌBÈa Ì˙ÈÈ‰ enÚ ÌÎlk ‰‡n‰ Ìz‡L ,ÌÈ„ÈÚÓ e»¿ƒƒ∆«∆«≈»À¿∆ƒ»¡ƒ∆¿

.Ì‰Èt ÏÚ ÔÈLÚ el‡ È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜Óa ÈBÏt¿ƒƒ¿¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ«ƒ∆
ÌÈLk ‰‡Óe ,‰‡Ók ÌÈM‰L23Èzk ÈzLa ÔÎÂ . ∆«¿«ƒ¿≈»≈»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ≈

,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ - BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ÌÈ„Ú≈ƒ««¿ƒ∆≈¿ƒ««»…
Ô‰ÈzL ˙‡ ÔÈÁB„ ‡l‡24. ∆»ƒ∆¿≈∆

את 21) ולפסול האחרונים על לסמוך ראית מה כי
עב, (בבאֿקמא !? הם שנים מול שנים והלא הראשונים,
הגיד  "אכן תקא: מצוה ה'חינוך' וכתב א). כז, וסנהדרין ב.
התורה  כי בדבר, (=טעם) טענה קצת החכמים מן אחד לי

על  כשרים עדים שני יעידו שאילו ספק ואין עדים, תאמין
מפני  השנים... שנאמנים הנפש את שהרגו אנשים... שלשה
כמו  זוממים ובעדים דבר. בעלי והאחרים עדים, הם שאלו
עמנו  לומר: עצמם העדים על מעידים שהאחרונים אחר כן,
עדים". - והאחרונים דבר, בעלי - הראשונים חזרו הייתם...

יח. יט, דברים לתורה, ברמב"ן זה היו 22)ומעין ואפילו
פ"כ, לקמן כמבואר שנים, אחר שנים ובאו כת, חמשים

מאה?23)ה"ה. אפילו "ומנין ב: ה, במכות משנה
משמעה  - עדים שנים עלֿפי שלשון: עדים" תלמודֿלומר

שנים. על למאה עדיפות אחת 24)שאין כת אם אפילו
אמרו  וכן השניה, הכת של כשנים אלא אינם מאה, של היא
לסמוך  ראית מה הם, שנים נגד שנים ב): עד, (בבאֿקמא
שבהכחשה  נדחות, שתיהן ולפיכך אלה? על סמוך אלה, על
(רש"י  השניה פני על האחת להאמין הכתוב' 'גזירת אין
אומרים  "שנים שנינו: מ"ב פי"ד, יבמות ובתוספתא שם).
הרי  - מת לא אומרים ומאה עגונה), אשה של (=בעלה מת
ברי  ואומרת: מעדיה, לאחד ניסת ואם עדים", כשני מאה

תצא. לא - מת שבעלי לי

.„‰‡¯˙‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú25ÌÈ„ÚÂ . ≈ƒ¿ƒ≈»¿ƒƒ«¿»»¿≈ƒ
enÊe‰ ÛBq·Ïe eLÁÎ‰L26B‡ ÔÈ‚¯‰ el‡ È¯‰ - ∆À¿¬¿««¬≈≈∆¡»ƒ

‰nÊ‰ ˙lÁz ‰LÁÎ‰L ÈtÓ ;ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ˜BÏƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆«¿»»¿ƒ«¬»»
‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ‡l‡ ,‡È‰27. ƒ∆»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»

שהרי 25) נענשים, - לעדותם קודם בהם התרו לא שאפילו
ולא  הרג, לא הנידון (=שהרי התראה בלא להרוג רצו הם
והלא  התראה? יצטרכו והם עליה) שהעידו ההתראה הותרה
א) לג, (כתובות זמם! כאשר לו ועשיתם אמרה: התורה

ה"ד. פ"כ, לקמן ושנים 26)וראה הרג, אמרו: שנים כגון
אתם  איך ואמרה: שלישית כת באה ואח"כ הרג, לא אמרו:

יום. באותו הייתם עמנו והלא שהרג, ואין 27)מעידים
ההזמה  ואין ההכחשה משעת העדות בטלה כבר אומרים:

עוד, עליה ההזמה חלה החלה ההכחשה משעת אלא
ב). עג, (בבאֿקמא

.‰Ì‰ÈÙa ‡l‡ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡28ÔÈLÈÁÎÓe , ≈¿ƒƒ∆»≈ƒ∆»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
‡lL enÊe‰L ÌÈ„ÚÂ .Ì‰ÈÙa ‡lL ÌÈ„Ú‰ ˙‡∆»≈ƒ∆…ƒ¿≈∆¿≈ƒ∆«∆…

Ô‰ÈÙa29eLÁÎ‰ È¯‰ -30ÌÈ„Ú‰ e˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆¬≈À¿¬¿ƒ»ƒ≈»≈ƒ
Ì‰ÈÙa Ì˙B‡ enÊÈL Ì„˜ ÌenÊ‰L31Ô‡k ÔÈ‡ - ∆¡ƒ…∆∆»≈»ƒ¿≈∆≈»

‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁÎ‰ È¯‰L ,˙e„Ú32. ≈∆¬≈ƒ¿ƒ∆∆∆

והתורה 28) ממון, או נפש עונש לחייבם באים הם שהרי
על  ויעמוד השור בעל יבוא - בבעליו" "והועד אמרה:
א  כ, (כתובות בפניו שלא דינו את גומרים שאין שורו,

הי"א. פ"ג, לעיל והשווה היו 29)וברש"י), שאפילו
שאינם, עכשיו הכחשה. זו הרי אותם, ומכחישים לפנינו
לא  - למכחישים מודים היו לפנינו היו אילו כי וייתכן

שם). (כתובות הכחשה שזוהי ובטלה 30)כלֿשכן
עונש.31)עדותם. לחייבם הספיקו ואין 32)ולא שם.

כאן  שאין וכיון היא, הזמה תחילת והכחשה הואיל אומרים
ועדותם  כאן אין הכחשה גם המזימים, מתו שהרי הזמה,

(רדב"ז). בטלה ועדותם היא גמורה הכחשה אלא קיימת,
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קעו עדות קעו הלכות - שופטים ספר - אדר כ"ד שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÂeLÁÎ‰L ˙BLÙ È„Ú33‡a elÙ‡ ,enÊe‰ ‡ÏÂ ≈≈¿»∆À¿¬¿…«¬ƒ»
ÂÈÏ‚¯a ‚¯‰p‰34ÔÈ˜BÏ ÌÈ‡ -35Â‡Ï ‡e‰L ÈtÓ ; «∆¡»¿«¿»≈»ƒƒ¿≈∆»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL36ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,37. ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈ƒ»»
‰Ó ÈÙk ˙ec¯Ó ˙kÓ Ô˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈc ˙Èa Ï·‡¬»≈ƒ«ƒ»«««¿¿ƒ«

e‡¯iM38. ∆ƒ¿

לא 33) אמרו: ושנים הנפש, את הרג פלוני אמרו: ששנים
הראשונים 34)הרג. ששנים נתברר והרי לפנינו, חי והוא

הם. גמורים עד 35)שקרנים ברעך תענה "לא משום:
מיתת 36)שקר". על להזהיר אלא מלקות, לחייב בא שלא

אלאֿאםֿכן  עונשים אין הוא: שכלל יזומו, אם ביתֿדין
היא 37)מזהירים. ביתֿדין שמיתת ב. עד, בבאֿקמא

ה"ב. פי"ח, סנהדרין הל' לעיל והשווה זה, לאו של עונשו
נפשות 38) עדות העידו שהרי רבה, למכה ראויים שאלו

פט"ז  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר (רדב"ז). שקר ונמצאת
מהי. מרדות מכת ה"ג,

.Ê‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú39‡È‰ C‡È‰Â . ≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿»»¿≈«ƒ
:¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎa ÔÈÁÏBLÂ ÔÈ·˙Bk ?Ô‰lL ‰Ê¯Î‰‰««¿»»∆»∆¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ»ƒ

CÎa e„ÈÚ‰ ÈBÏÙe ÈBÏtB‡ ,Ìe‚¯‰Â ,enÊe‰Â ,CÎÂ ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿«¿««¬«¿
:¯Ó‡pL .ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck Ô˙B‡ eLÚ B‡ ,eÈÙa e˜Ï»¿»≈»«¿»«¿«ƒ»ƒ∆∆¡«

e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ ÌÈ¯‡Lp‰Â40. ¿«ƒ¿»ƒƒ¿¿¿ƒ»

בביתֿדין.39) שנענשו א 40)לאחר פט, סנהדרין
זקן  לענין וכו' המקומות" בכל שלוחין ושולחים "וכותבים
הל' והשווה זוממים, לעדים רבינו למד ומשם ממרא,

הי"ג. ופ"ז ה"ח, פ"ג ממרים

.ÁÌÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú‰ ·eiÁ41ÔÈ·iÁL ÌB˜Óa ÌlLÏ ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«≈¿»∆«»ƒ
‡e‰ Ò˜ - ÌlLÏ42Èt ÏÚ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿«≈¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ«ƒ

ÔÓˆÚ43Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁÂ ,e„ÈÚ‰L È¯‰ ?„ˆÈk .˙È·a «¿»≈«¬≈∆≈ƒ¿∆¿¿»≈»¿≈
,e„Ú‰ ¯˜L ˙e„Ú :Ì‰ÈL e¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈcƒ¿««»»¿¿≈∆≈∆∆≈«¿

e¯Ó‡L B‡ ;ÌeÏk ‰Ê Ïˆ‡ ‰ÊÏ ÔÈ‡Â44ÏÚ e„Ú‰ : ¿≈»∆≈∆∆¿∆»¿≈«¿«
eÓÊe‰Â CÎÂ CÎa ‰Ê45Ô‰Èt ÏÚ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡ -46. ∆¿«¿«¿«¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆

BÈc ˙È·a eÓÊe‰Â ,‰Ê ÏÚ e„Ú‰ :e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿≈«¿«∆¿«¿¿≈ƒ
el‡ È¯‰ - CÎÂ Ck BÏ ÔzÏ e·iÁ˙Â ,ÈBÏt ÏL∆¿ƒ¿ƒ¿««¿ƒ≈«¿«¬≈≈

BzÏ BÈc ¯Ó‚pL ÔBÓÓa ‰‡„B‰ BfL ;ÔÈÓlLÓ47. ¿«¿ƒ∆»»¿»∆ƒ¿«ƒƒ¿
B˜ÏÁ ÌlLÓ - Ck „Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡Â48. ¿ƒ»«»∆»«¿«≈∆¿

הזוממין.41) תימן: ה"ג 42)בכת"י לעיל נתבאר שכבר
מעשה  עשו לא שהרי תדע, היא". הכתוב ש"גזירת
אלא  שילם, (=שלא בעלים ביד ממון "שהרי ומשלמים,

ב). ב, (מכות ומשלמים" לשלם) דינו שכל 43)נגמר
ירשיעון  "אשר ח) כב, (שמות שנאמר פטור, בקנס המודה
אח"כ  עדים באו שאפילו עצמו", את המרשיע ולא - אלהים
ב). סד, (בבאֿקמא הכפל את משלם הוא אין - לחייבו

שאמרו.44) קדומים: חוייבנו 45)בדפוסים לא ועדיין
הזמתנו. על בדין להעמידנו הנידון הספיק שלא לשלם,

א.46) ג, ומאותה 47)מכות לדין, העמידם שהנידון אחרי
ביתֿדין, חיובי כל כשאר ממון, חיוב זה הרי ואילך שעה
(שם  אלהים הרשיעוהו כבר אלא עצמו, את מרשיע זה שאין

הי"ז. פ"א, ונטען טוען הל' והשווה אע"פ 48)וברש"י).
עצמו  הודאת על חייב - חבירו את לחייב נאמן שאינו

א). ג, (מכות

âאדר כ"ד שישי âיום
øOò äòLz ÷øt1 ¤¤¦§¨¨¨

העיר,1) במזרח שאירע מעשה על שבמערב העידו והוזמו
והודאה  לתאריך, רק המכוונת הזמה שעה. באותה היו העיר
נעשים  כיצד שבשטר עדים הזמה. שמה - המעשה בגוף

זוממים.

.‡‰¯Èa‰ Á¯ÊÓa :e¯Ó‡Â e„ÈÚ‰L ÌÈL2‰Ê ‚¯‰ ¿«ƒ∆≈ƒ¿»¿¿ƒ¿««ƒ»»«∆
:Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,˙ÈBÏt ‰ÚLa LÙp‰ ˙‡∆«∆∆¿»»¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»∆
Ì‡ :˙‡f‰ ˙Úa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ˙‡f‰ ‰¯Èa‰ ·¯ÚÓa¿«¬««ƒ»«…¡ƒ∆ƒ»»≈«…ƒ
ÔÈ‡ - Á¯ÊÓaM ‰Ó ˙B‡¯Ï ·¯ÚÓa „ÓBÚ‰ ÏBÎÈ»»≈¿«¬»ƒ¿«∆¿ƒ¿»≈»
.ÔÈÓÓBÊ el‡ È¯‰ - ˙B‡¯Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÔÈÓÓBÊ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿¬≈≈¿ƒ
,·¯ ÌÈBL‡¯ ÏL Ì‰ÈÈÚ ¯B‡Ó ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»¿≈≈∆∆ƒƒ«

Ì„‡ ÏkÓ ¯˙È ˜BÁ¯Ó ÔÈ‡B¯Â3ÌÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ≈»»≈ƒ»»»¿≈ƒ≈ƒ¿«ƒ
e‡·e ,ÌÈÏLe¯Èa LÙp‰ ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ¯˜aa :e¯Ó‡Â¿»¿«…∆»«∆∆«∆∆ƒ»«ƒ»
:„Ïa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ·¯Úa ‰Ê ÌBÈa :Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈL¿«ƒ¿»¿»∆¿∆»∆∆¡ƒ∆ƒ»¿…
„ÏÏ ÌÈÏLe¯ÈÓ Òeq‰ ÏÚ elÙ‡ Cl‰Ï Ì„‡ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»»»¿«≈¬ƒ««ƒ»«ƒ¿…
el‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÔÈÓÓBÊ ÔÈ‡ - ·¯Ú „Ú ¯˜aÓƒ…∆«∆∆≈»¿ƒ¿ƒ»¬≈≈

Ï˜ ¯k ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .ÔÈÓÓBÊ4ÔncÊ ¯˙BÈa ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»««¿≈ƒ¿«≈
eÏt˜Â Ô‰Ï5Úe„i‰ Èeˆn‰ ¯·ca ‡l‡ .C¯c‰ ˙‡ »∆¿ƒ¿∆«∆∆∆»«»»«»«»«

ÌÏBÚÏ ÔÈ¯ÚLÓ ÏkÏ6.Ô˙B‡ ÔÈnÊÓe , «…¿«¬ƒ¿»¿ƒƒ»

א 2) ו, ובבבאֿבתרא א). ה, מכות (רש"י גדול טרקלין
ומפרש  וכו', גדולה בבירה לחבירו בית המשכיר אמרו:
והשווה  חדרים. להרבה מתוכו וחלוק מאד ארוך בית רש"י:

ה"א. פ"ו, שכירות א.3)הל' ה, קל 4)מכות גמל
כר... "שלחו א) טז, (ישעיה הכתוב כלשון במרוצתו, רגלים

ציון". בת הר אל מדברה ובחולין 5)מסלע וגללו. כרכו
ארץֿישראל  לכל הקב"ה שקּפלּה "מלמד אמרו: ב ְִָצא,

אבינו". יעקב תחת וב'תוספות'6)והניחה א. ה, מכות
בעצמם: טענו העדים שאם כתבו הכא, ד"ה א  קטז, יבמות
עקיבא  רבי (הגהות אותם מזימים אין לנו, נזדמן קל כר

איגר).

.·LÙp‰ ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»««»»«∆∆«∆∆
enÚ ‰Ê ÌBÈa :e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ»¿«ƒ¿»¿¿∆ƒ»

,˜BÁ¯ ¯Á‡ ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰ÌBÈ ¯Á‡lL ÌBia Ï·‡ ¡ƒ∆¿»«≈»¬»«∆¿««
‰nk Ì„wL ÌÈB¯Á‡‰ e„ÈÚ‰ elÙ‡ ;È‡cÂa B‚¯‰ ‰Ê∆¬»¿««¬ƒ≈ƒ»«¬ƒ∆…∆«»

B‚¯‰ ÌÈÓÈ7ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ„Ú ÌÚ ‚¯B‰‰ ‰Ê È¯‰ - »ƒ¬»¬≈∆«≈ƒ≈»»ƒƒ
enÊe‰ È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰8ÔÈ„Ú ‚¯‰L e„ÈÚ‰L ˙ÚaL . ∆¡»ƒ∆¬≈«∆»≈∆≈ƒ∆»«¬«ƒ
‚¯‰Ï BÈc ¯Ó‚ ‡Ï9ÈLÈÏLa ÌÈ„Ú ÈL e‡a Ï·‡ . …ƒ¿«ƒ≈»≈¬»»¿≈≈ƒƒ¿ƒƒ

ÈBÏt ÏL BÈc ¯Ó‚ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡Â ˙aMa««»¿»¿¿∆»««»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ
enÚ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»»¿«ƒ¿»¿¿∆»««»ƒ»
B‡ ˙aL ·¯ÚÓ ‡l‡ ,˜BÁ¯‰ ÈBÏt ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆ƒ¿¿ƒ»»∆»≈∆∆«»
enÊe‰L el‡ ÌÈ„Ú ÔÈ‡ - BÈc ¯Ó‚ ˙aMa ÈLa¿≈ƒ««»ƒ¿«ƒ≈≈ƒ≈∆«

יום שישי
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קעז

קעז

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר כ"ה קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

¯·k ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ˙Úa ÌB˜Ó ÏkÓ È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰∆¡»ƒ∆¬≈ƒ»»»≈∆≈ƒ»»¿»
‰‚È¯‰Ï BÈc ¯Ó‚10Ò˜ ÈÓeÏLz ÔÈÚÏ ÔÎÂ .11. ƒ¿«ƒ«¬ƒ»¿≈¿ƒ¿««¿≈¿»

„Á‡a :e¯Ó‡Â ˙aMa ÈLÈÏLa ÌÈL e‡a ?„ˆÈk≈«»¿«ƒƒ¿ƒƒ««»¿»¿¿∆»
Á·ËÂ ·b ˙aMa12:e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,BÈc ¯Ó‚Â ««»»«¿»«¿ƒ¿«ƒ»¿«ƒ¿»¿

·¯Úa Ï·‡ ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰ enÚ ˙aMa „Á‡a¿∆»««»ƒ»¡ƒ∆¿»»¬»¿∆∆
·b ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡ elÙ‡ ;BÈc ¯Ó‚ ˙aL«»ƒ¿«ƒ¬ƒ»¿¿∆»««»»«

¯ÎÓe Á·ËÂ13BÈc ¯Ó‚ ˙aMa ÈL·e ,14ÌÈ„Ú ÔÈ‡ - ¿»«»«¿≈ƒ««»ƒ¿«ƒ≈≈ƒ
˙Úa ÌB˜Ó ÏkÓ È¯‰L ,ÔÈÓlLÓ enÊe‰L el‡≈∆«¿«¿ƒ∆¬≈ƒ»»»≈

ÌlLÏ ‰È‰ ·iÁ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L15.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈ƒ»»«»»»¿«≈¿≈…«≈»∆

מהראשונים.7) יותר חובתו נהרג 8)שהקדימו הנידון
זוממים  שהרי נהרגים, והראשונים האחרונים, עדות ע"פ

שעידי 9)הם. גם ומה מיתה, חיוב בר עדיין היה ולא
מכוונים  היו לא ושמא וחקירה, דרישה צריכים נפשות
שרצו  נמצא לגמרי, אותו פוטרים ביתֿדין והיו עדותם,
א  ה, (מכות למות ראוי שאינו מי את מיתה לחייב

שם). שנתחייב 10)וב'תוספות' באדם שהעידו נמצא
הל' לקמן והשווה (שם). כבר שמת כאדם הוא והרי למות,
אחר  וקלל, והכהו שבא אחר "אבל הי"ב: פ"ה, ממרים
הואיל  פטור, זה הרי תשובה, שעשה אע"פ דינו, שנגמר

למיתה". הולך כדיני 11)והוא דינו פטור, בו שהמודה
הדין. גמר לעדות המעשה, גוף עדות בין בו לחלק נפשות

ככתוב 12) חמשה, בתשלומי חייב והריהו חבירו, של שורו
לז. כא, מכר.13)בשמות תימן:14)או ובכתבֿיד

דינו. ונגמר וטבח גנב בשבת בשני אמרו שכבר 15)אפילו
גוף  על אלא דינו, גמר על העידו לא אם אבל דינו. נגמר
ובאו  וטבח, גנב בשבת באחד הראשונים: שאמרו המעשה,
שבת  בערב אלא הייתם, עמנו בשבת באחד ואמרו: שנים
בו  שהעידו שבשעה משלמים, הראשונים הרי וטבח, גנב
והיה  ומודה מקדים הנידון היה ושמא דינו, נגמר לא עדיין
שהפסידוהו  נמצא עדים, באו ואח"כ בקנס מודה כדין נפטר,
"חיוב  בעדות אבל קנס, בתשלומי ודוקא שם). (מכות לשלם
אחר  כלום, אותו מפסידים היו לא שהרי פטורים, ממון"
עדים, באו לא שאפילו שם), (רש"י ועומד מחוייב שהוא
אפילו  לשלם עליו ומוטל חייב, שהוא בעצמו הנידון יודע

שם). איגר, עקיבא (רבי ביתֿדין חייבוהו כשלא

.‚ÔÈÓÓBÊ ÔÈOÚ ¯ËM‰ È„Ú ÔÈ‡16˙È·a e¯Ó‡iL „Ú ≈≈≈«¿»«¬ƒ¿ƒ«∆…¿¿≈
e‰e·˙k BpÓÊa ‰Ê ¯ËL :ÔÈc17Ï·‡ .e‰e¯Á‡ ‡ÏÂ ƒ¿»∆ƒ¿«¿«¿¿…≈«¿¬»

„Á‡a ¯ËL ÏL BpÓfL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk e¯Ó‡ ‡Ï Ì‡ƒ…»¿≈««ƒ∆¿«∆¿»¿∆»
¯ËM‰ È„ÚL e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÈÏLe¯Èa ÔÒÈa¿ƒ»ƒ»«ƒ»≈ƒ¿≈ƒ∆≈≈«¿»

‰Ê ÌBÈa Ï··a Ì‰nÚ eÈ‰18ÌÈ„Ú‰Â ¯Lk ¯ËM‰ - »ƒ»∆¿»∆¿∆«¿»»≈¿»≈ƒ
e‰e·˙kL ¯LÙ‡L ;ÌÈ¯Lk19eÈ‰LÎe ,e‰e¯Á‡Â ¿≈ƒ∆∆¿»∆¿»¿≈¬¿∆»

e¯Á‡Â ,ÌL ‰Ê ¯ËL e·˙k ¯„‡a „Á‡a ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿∆»«¬»»¿¿»∆»¿≈¬
BpÓÊ20ÔÒÈa BpÓÊ e·˙ÎÂ21,e‰e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡ . ¿«¿»¿¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿

enÊe‰Â22ÌBi‰ ÌÈÚ„BiL ÌÈ„Ú ÌL LÈ Ì‡ : ¿«ƒ≈»≈ƒ∆¿ƒ«
eÓ˙ÁL23¯ËM‰ ‰Ê e‡¯L ÌÈ„Ú B‡ ,¯ËM‰ ÏÚ ∆»¿««¿»≈ƒ∆»∆«¿»

ÈBÏt ÌBÈa Ba Ì„È ˙ÓÈ˙ÁÂ24È¯‰ - enÊe‰L ÔÂÈk , «¬ƒ«»»¿¿ƒ≈»∆«¬≈
;¯ËM‰ ÏÚ eÓ˙ÁL Ú„BpL ÌBiÓ Ú¯ÙÓÏ eÏÒÙƒ¿¿¿«¿≈«ƒ∆«∆»¿««¿»

ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ¯ËM‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ«¬ƒ««¿»¬≈≈¿ƒ
‰ÓÈ˙Á‰ ˙Úa ÔÈc ˙È·a Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL25Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ¿≈«¬ƒ»¬»ƒ

Ô˙e„Ú e‡¯L ÌÈ„Ú ÔÈ‡26- Ì„wÓ ¯ËM‰ e‡¯ ‡ÏÂ ≈≈ƒ∆»≈»¿…»«¿»ƒ…∆
‡l‡ ÔÈÏÒÙ ÔÈ‡·˙k ‰fL ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰L ˙ÚÓ ≈ƒ¿»ƒ∆»≈≈∆≈ƒ¿≈ƒ∆∆¿«

Ô„È27¯LÙ‡L ;e‰e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡Â28‰Ê ÌBÈaL »»¿»¿ƒ¿«¿«¿∆∆¿»∆¿∆
LiL ¯ËM‰ ÏÚ eÓ˙Á ÌBia Ba ,ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰L∆≈ƒ¿≈ƒ«»¿««¿»∆≈

ÌÈL ‰nk BÏ29e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡Â e¯wL Ì‰Â ,30. «»»ƒ¿≈ƒ¿¿»¿ƒ¿«»«¿

בשטר.16) חתימתם בו 17)על בו, הרשום הזמן באותו
עליו. חתמנו בבבל 18)ביום לראות להם היה ואיֿאפשר

זוממים. איפוא נמצאו בירושלים, שנעשה מה
העדות.19) מעשה את בראותם בו 20)בירושלים, רשמו

מאוחר. שמא 21)תאריך "חיישינן א לב, סנהדרין
המלוה  מחל שהרי כשר, מאוחר ושטר וכתבוהו". איחרוהו
מהתאריך  אלא הלקוחות מן יטרוף ולא שעבודו על
שם. כמבואר הלקוחות, לגבי מעלה זו והרי ואילך, המאוחר
או  בשבת כתוב שזמנו "שטר אמרו: א קעא, ובבבאֿבתרא
ידוע  שהדבר וכשר", הוא מאוחר שטר בתשרי, בעשרה
רבינו  כדברי אחרוהו, ולפיכך בשבת כותבים שאין הוא,

ה"ד. פכ"ג, מלוה נפסל 22)בהל' זומם שעד ידוע, והדבר
ה"ד. פ"י, לעיל כמבואר בביתֿדין, שהעיד מעת למפרע
זמן  מאותו שהעידו העדויות, כל של דינם מה ומעתה,

ואילך? בשטר על 23)הכתוב בו שחתמו תימן: ובכת"י
הכתוב 24)השטר. הזמן אינו ואפילו שהוא, יום באיזה
שבעלֿפה,25)בשטר. לעדות הזמה דין שיש כשם נמצא,

לבבאֿקמא  (רי"ף בשטר העדים חתימת על הזמה חלה כך
ב). שחתמו.26)עב, בשעה  לאשר 27)חתימתם,
שאפשר.28)חתימתם. תימן: בו 29)בכת"י שכתוב

שנים. כמה מלפני לפסול 30)זמן איֿאפשר ולפיכך
מזמן  העדים אלה ע"י שנחתמו השטרות כל את מספק
אין  כי בביתֿדין, העדתם יום עד שהוזם, בשטר הכתוב
ברי"ף  (הכל עצמם עלֿפי למפרע נפסלים זוממים עדים
למעיד  דומה? זה למה מסביר: שם יוסף' וב'נמוקי שם).
וכי  והוזם, מנה, מפלוני פלוני לוה שנים שלש לפני ואומר:
אלא  נפסל אינו למפרע, שנים שלש שיפסל דעתך על תעלה
וראה  שבשטר. עדות על בהזמה והואֿהדין עדותו, משעת

פ"ב. סוף לכתובות בר"ן

âאדר כ"ה קודש âשבת
íéøOò ÷øt1 ¤¤¤§¦

לעדות 1) כשרים שיהיו עד נענשים זוממים העדים שאין
לעדות  נפשות, עדות בין בהזמה ההבדל שניהם. ויזומו
או  טריפה, איש על בעדות הזמה ממון. או מכות בעונש
לא  בה שאין בעדות הזמה דין טריפה. היו עצמם שהעדים
בת  על בעדות הזמה עונש ממוני. חיוב ולא גופני עונש חיוב

שזינתה. כהן

.‡ÔÈÓlLÓ ‡ÏÂ ÔÈ˜BÏ ‡ÏÂ ÔÈ‚¯‰ ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú ÔÈ‡≈≈ƒ¿ƒ∆¡»ƒ¿…ƒ¿…¿«¿ƒ
˙e„ÚÏ ÔÈÈe‡¯ Ì‰ÈL eÈ‰iL „Ú2enÊÈÂ ,3Ì‰ÈL «∆ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿≈¿»…¿≈∆

ÔÈc‰ ¯Ó‚pL ¯Á‡4„·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÌÊe‰ Ì‡ Ï·‡ .5, ««∆ƒ¿««ƒ¬»ƒ«∆»≈∆ƒ¿«

שבת קודש
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קעח עדות קעח הלכות - שופטים ספר - אדר כ"ה קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈc ¯Ób ¯Á‡ B‡ ,ÔÈc ¯Ób Ì„˜ Ì‰ÈL enÊe‰L B‡∆«¿≈∆…∆¿«ƒ««¿«ƒ
ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ6Û‡ ,ÔÈLÚ ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»∆»≈∆»»≈∆¡»ƒ«

‰¯BzaL ˙e„Ú ÏÎÏ eÏÒÙÂ enÊe‰L Èt ÏÚ7. «ƒ∆«¿ƒ¿¿¿»≈∆«»

בטילה,2) עדותם הרי להעיד, פסול נמצא מהם אחד שאם
(כסף  נענשים אינם וממילא ג, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר
היה  לא אחד עד פי על שהרי מנמק: ספר" וב"קרית משנה).
זמם. כאשר בו; קורא אתה אין וממילא מתחייב, הנידון

ויוזמו.3) שי"א: וינציאה כא)4)בדפוס כ, (דברים שנאמר
הדין  שייגמר עד נהרגים אינם - בנפש" נפש עינך תחוס "ולא
כבר  וכאילו כמת, דינו - דינו שנגמר אחר כי ב). ה, (מכות

נפשו. את יח)5)לקחו (שם, שנאמר רש"י: ומפרש שם,
מקום  כל מר: ואמר - העד" שקר עד והנה השופטים "ודרשו
אחד, הכתוב לך שיפרוט עד שניים, כאן הרי "עד" שנאמר
הלכה  לקמן וראה שניהם. שיוזמו עד נהרגים שאינם מכאן,

נהרגים.6)ג. אינם ושוב ממילא, עדותם בטלה ואז
שאפילו 7) ד, הלכה י, פרק לעיל המבואר זומם, עד כדין

עדות. לכל פסול זה הרי ושילם, בלבד, ממון בעדות הוזם

.·ÔÈ‡ - enÊe‰ Ck ¯Á‡Â ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê ‚¯‰∆¡«∆∆≈ƒ»»¿««»«≈»
ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ‚¯‰8- ˙BOÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k :¯Ó‡pL . ∆¡»ƒƒ«ƒ∆∆¡««¬∆»««¬
‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ9‰Ê ¯·„Â .10‰Ïaw‰ ÈtÓ11Ì‡ Ï·‡ . «¬«ƒ…»»¿»»∆ƒƒ««»»¬»ƒ

ÔÈ˜BÏ - ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê ‰˜Ï12ÔBÓn‰ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . »»∆∆≈ƒ»»ƒ¿≈ƒ»»«»
ÂÈÏÚ·Ï ¯ÊBÁ - Ô˙e„Úa ‰Ê „ÈÏ ‰Ê „iÓ13ÔÈÓlLÓe , ƒ«∆¿«∆¿≈»≈ƒ¿»»¿«¿ƒ

BÏ14.

כשנהרג 8) נהרגים, - נהרג כשלא אם לומר, וחומר, קל מדין
וחומר). קל (=דין הדין מן עונשים שאין שכן, כל לא -

קיים"9) אחיו והרי לאחיו, לעשות זמם "כאשר שם: מכות
עשה  כאשר ולא זמם, כאשר מדגישים: אנו שאם כלומר, -
זה  הרי נהרג כבר אם קיים, שאחיו לומר, בהכרח הרי -
רש"י  והשווה שם) לתורה תמימה" ("תורה עשה" "כאשר
שהדגישה  וזהו נהרגין. אין המתחיל דיבור ב יא , בחולין
כי  נפש, תחת נפש ולא בנפש" "נפש (שם) ואמרה תורה
תחת  בו: לומר יצדק ולא נהרג, לא כשעדיין מדבר הכתוב
שם). (מלבי"ם שנהרגה הנפש תחת שמשמעה נפש,

נהרגים.10) העדים אין הנידון נהרג שקיבל 11)שאם
הכתוב  שגילה לומר, יש הרי הדין, שמצד מסיני. משה
נפטרנו  לא זה משום אבל בלבד, הזימום על אפילו שחייב
ורבי  שם). (מלבי"ם עדותו פי על מעשה נעשה כשכבר
שאם  הדבר, את מסביר לתורה בפירושו מברטנורה עובדיה
יביאו  הנהרג שקרובי סוף, לדבר אין נהרגים, - הרגו תאמר:
את  להזים יביאו הנהרגים וקרובי העדים, את להזים עדים
לעז  להוציא שלא כדי ועוד, העולם. סוף עד וכן המזימים,
לאמיתו. אמת דין דנו שלא עליהם, לומר הדיינים, על

חייב 12) היה לא אילו לומר, מקום יש מיתה בעונש רק כי
בעדתֿ ניצב (=שהוא הקב"ה מניח היה לא מיתה , הנידון
לאלוקים  המשפט כי מישראל, נפש שתאבד להסכים א'ל)
מוות, משפט לעדים אין ולפיכך בעוונו, מת ובוודאי הוא,
וראה  משנה, (כסף כן לומר מקום אין מלקות בעונש אבל

יט). פסוק שם לתורה, בממון:13)ברמב"ן לומר שאין

קוראים  אנו ותמיד בחזרה, ניתן שממון - עשה" כאשר "לא
א  ומחייבים עונשים אנו בממון כי וגם זמם", "כאשר ותם בו

"אין  הכלל: נאמר הגוף עונש על ורק וחומר, קל מדין
המתחיל  דיבור ב ד, קמא בבבא (תוספות הדין" מן עונשים
ג, פרק בתרא לבבא טוב יום בתוספות וראה זוממים). ועדים

ד. הנגנב 14)משנה זכה כאשר הקנס, בדמי הנידון וזכה
(רדב"ז). כפל בתשלומי

.‚˙È·a e„ÈÚ‰ Ì‡ ,‰‡Ó elÙ‡ ,‰LÏL ÌÈ„Ú‰ eÈ‰»»≈ƒ¿»¬ƒ≈»ƒ≈ƒ¿≈
B¯·Á ¯Á‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk „ÈÚ‰Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔÈcƒ∆««∆¿≈ƒ»∆»≈∆««¬≈

¯ea„ È„k CB˙a15„Ú ÔÈLÚ ÔÈ‡ - Ô˙ˆ˜Ó enÊe‰Â , ¿¿≈ƒ¿«ƒ¿»»≈∆¡»ƒ«
Ôlk enÊeiL16¯˙È ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ˜ÒÙ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆«À»¬»ƒ»»∆¿≈≈∆»∆»≈

·¯Ï „ÈÓÏz ÌBÏL ˙Ï‡L È„k ‡e‰L ,¯ea„ È„kÓ17 ƒ¿≈ƒ∆¿≈¿≈«»«¿ƒ¿«
ÔÈLÚ - enÊe‰L ÌÈM‰Â ;˙e„Ú‰ ‰˜ÏÁ È¯‰ -18, ¬≈∆¿¿»»≈¿«¿«ƒ∆«∆¡»ƒ

È¯·„Â Ô‰È¯·c ÔÈa ‰È‰L ,ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈM‰Â¿«¿«ƒ»¬≈ƒ∆»»≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈
ÔÈLÚ ÔÈ‡ - ˜ÒÙ‰ ÌÈBL‡¯‰19Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒƒ∆¿≈≈∆¡»ƒ¿««ƒ

dlk ˙e„Ú‰ ‰ÏËaL20˙Á‡ ˙k Ô‰L ÈtÓ ;21ÏÈ‡B‰ , ∆»¿»»≈À»ƒ¿≈∆≈«««ƒ
dlk ‰ÏÒÙ - d˙ˆ˜Ó ‰ÏÒÙÂ22. ¿ƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿¿»À»

חבירו.15) של אינם 16)סיומו אחת עדות שהם מכיוון
אומר: שהכתוב ב), ה, (מכות כולם שיוזמו עד נהרגים

(רש"י). כאחד הם הרי העד" שקר עד האומר:17)"והנה
י"ז. הלכה ב, פרק שבועות הלכות ראה רבי, עליך שלום

כיתי 18) כשתי הן הרי הוזמו, לא שהאחרונים פי על אף
נפרדות. לא 19)עדים והלא ייענשו, למה לכאורה,

אומר, הייתי כאחד הדין בבית שהופיעו מפני אלא הוזמו?
אומר  והכתוב רשע, עם ידם ששּתּו על לעונש הם שראויים
את  ה' פרץ אחזיהו עם "בהתחברך לז) כ, הימיםֿב (דברי
ידעו, ולא הואיל נענשים, שאינם רבינו משמיענו - מעשיך"
לא  משנה" ה"לחם ולדעת (רדב"ז). רשעים שהראשונים
אחר  להעיד שבאו כיוון יוזמו, אם אפילו האחרונים ייענשו
נמצא  ידם, על מיתה נתחייב שכבר הראשונים, דיבור כדי

הרוג. אדם על אלא העידו נהרג 20)שלא הנידון שאין
האחרונים. עדות פי בית 21)על לפני אחת בבת שהופיעו

נחשבים 22)הדין. הם הזמה שלעניין והטעם, א. ו, מכות
נחשבים  הם עדותם ביטול ולעניין נפרדות, עדויות כשתי
רבא, אמר המתחיל דיבור שם התוספות פירשו כאחת,
מתחילה  ועדותם העדות, בהגדת תלוי הכול שבהזמה
הם  כאחד, העידו שלא וכיוון דין, בבית העדתם משעת
אחד  נמצא לעניין: אבל נפרדות, עדויות כשתי נחשבים
העדות, ראייתם משעת מתחלת שעדותם פסול, מהם
אחד  היה שראו שבעת ומכיוון אחת, בבת הייתה וראייתם

לא. או דיבור כדי תוך העידו אם לי מה פסול, מהם

.„ÈM‰ ¯Ó‡Â ,B˙e„Ú ‰¯˜ÁÂ „Á‡‰ „ÈÚ‰23Û‡ : ≈ƒ»∆»¿∆¿¿»≈¿»««≈ƒ«
enÊe‰Â ,‰Êa ‡ˆBik Ô‰ :¯Ó‡L B‡ ,e‰BÓk È‡¬ƒ»∆»«≈«≈»∆¿«
.ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ˜BÏ B‡ ÔÈ‚¯‰ Ô‰ÈL È¯‰ - Ô‰ÈL¿≈∆¬≈¿≈∆∆¡»ƒƒ¿«¿ƒ

'Ô‰' B¯·Á ˙e„Ú ¯Á‡ ¯Ó‡L „Ú ÏkL24‰Ê È¯‰ - ∆»≈∆»«««≈¬≈≈¬≈∆
B¯·Á „ÈÚ‰L BÓk „ÈÚ‰Â ¯˜ÁpL ÈÓk25ÌÈ„ÚÏ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆∆¿«¿≈ƒ¿∆≈ƒ¬≈¿≈¿≈ƒ

‰‚‚L ÔÈÓÓBÊ26da ÔÈ‡L ÈÙÏ ,27CÎÈÙÏ .‰OÚÓ28 ¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈»«¬∆¿ƒ»
‰‡¯˙‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡29e¯‡aL BÓk ,30. ≈¿ƒƒ«¿»»¿∆≈«¿
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קעט

קעט

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר כ"ה קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

דיבור.23) כדי זו 24)תוך תיבה ווינציאה, רומי בדפוסי
פרק 25)איננה. זרה עבודה הלכות והשווה א. ס, סנהדרין

שמעתי". כמותו אני אף אומר: השני "והעד ח הלכה ב,
ונענשים.26) חייבים שוגגים היו בדפוס 27)שאפילו

(במדבר  אומר והכתוב בהם. שאין תימן: יד בכתב וכן רומי
שיש  דבר - בשגגה" לעושה לכם יהיה אחת "תורה כט) טו,
בו  אין - מעשה בו שאין דבר שגגה, בו יש - מעשה בו
מעשה  דעביד "עד ב קנג, שבת והשווה (רדב"ז), שגגה
"ועדים  שנינו: א משנה א, פרק כריתות ובתוספתא בגופו".
קרבן, בהם אין דין בית מיתת בהן שיש פי על אף זוממים
אני  "מה ב ד, ויקרא כהנים ובתורת מעשה". בהן שאין
(=לעניין  זוממין? ועדים ואמו... אביו המקלל את מרבה
שאין  אלו יצאו ועשה, לומר: תלמוד בשגגה) קרבן הבאת

מעשה. שוגגים.28)בהם כשהם נענשים והם הואיל
שמא 29) למזיד, שוגג בין להבחין אלא התראה ניתנה שלא

י"ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל רבינו כלשון היה, שוגג
להצריך  אפשר איך נימקו: א לג, ובכתובות ב. הלכה
בלא  הנידון את להרוג רצו הם והלא זוממין, בעדים התראה
התרו  ולא נבראה, ולא הייתה לא עדותם (=שכל התראה
"ועשיתם  אמרה: והתורה עליה), מעידים שהם ההתראה בו
הנידון  את להרוג שרצו כשם לאחיו", לעשות זמם כאשר לו

התראה. בלא אף הם ייענשו כך התראה, פרק 30)בלא
ד. הלכה י"ח,

.‰e„ÈÚ‰ Ì‡ ‰‡n‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ ÌÈM‰L ÌLk¿≈∆«¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈»ƒ≈ƒ
˙Á‡ ˙·a ‰‡n‰31eÈ‰ elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈnÊÓ Ô‰ Ck , «≈»¿«««»≈¿ƒƒ»¬ƒ»

˙k ?„ˆÈk .ÌÈL ¯Á‡ ÌÈL e‡·e ˙k ÌÈMÓÁ¬ƒƒ«»¿«ƒ««¿«ƒ≈««
,ÌÈÏLe¯Èa ÔBÚÓL ˙‡ ‚¯‰L Ô·e‡¯ ÏÚ ‰„ÈÚ‰L∆≈ƒ»«¿≈∆»«∆ƒ¿ƒ»«ƒ

‰enÊ‰Â ÌÈ„Ú ÈL e‡·e32‰„ÈÚ‰Â ‰iL ˙k ˙‡·e , »¿≈≈ƒ∆¡ƒ»»«¿ƒ»¿≈ƒ»
,ÌÈÏLe¯Èa ÔBÚÓL ‚¯‰ Ô·e‡¯L ,dÓˆÚ ˙e„Ú d˙B‡»≈«¿»∆¿≈»«ƒ¿ƒ»«ƒ
ÔÎÂ ,‰iM‰ ˙k‰ BÊ Ì‚ ‰enÊ‰Â ÌÈM‰ Ô˙B‡ e„ÓÚÂ¿»¿»«¿«ƒ∆¡ƒ»««««¿ƒ»¿≈
Ô‰ Ôlk - ‰‡Ó elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·¯‰ ÔÎÂ ,˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿≈»¿ƒƒ¬ƒ≈»À»≈

ÔÈ‚¯‰33ÌÈM‰ el‡ Èt ÏÚ34. ∆¡»ƒ«ƒ≈«¿«ƒ

כמאה 31) "שהשניים ג הלכה י"ח, פרק לעיל כמבואר
כשניים". והזימו.32)ומאה תימן: יד ובכתב 33)בכתב

נהרגין. כולם מאה הם אפילו תימן: אומרים 34)יד ואין
שנטלו  היא, וסוטה סרה עדות של כת זו, היא "איסטטית"
א  ה, (מכות עליו להעיד הבא כל את להזים ביניהם, עצה

וברש"י).

.ÂÔBÚÓL ˙‡ ‚¯‰L Ô·e‡¯ ÏÚ ‰„ÈÚ‰L ˙k«∆≈ƒ»«¿≈∆»«∆ƒ¿
‰BL‡¯ ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ‰iL ˙k ‰‡·e ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ»»«¿ƒ»¿≈≈»∆««ƒ»

Ô·e‡¯ ÏˆpÈÂ ,ÔÈÓÓBf‰ ÌÈ„Ú‰ e‚¯‰È -35˙k ‰‡a . ≈»¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈»»«
‰iM‰ ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ˙ÈLÈÏL36˙k‰ ‚¯‰z - ¿ƒƒ¿≈≈»∆«««¿ƒ»≈»≈««

Ô·e‡¯e ‰iM‰37˙k ‰‡a .‰BL‡¯ ˙k‰ Ïˆp˙Â , «¿ƒ»¿≈¿ƒ»≈««ƒ»»»«
˙k‰ ‚¯‰z - ˙ÈLÈÏL ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿≈≈»∆««¿ƒƒ≈»≈««

‰BL‡¯‰Â ˙ÈLÈÏM‰38Ô·e‡¯ ÏˆpÈÂ ,39˙k‰Â «¿ƒƒ¿»ƒ»¿ƒ»≈¿≈¿««
- BÊ ˙‡ ‰nÊÓ BÊ ,˙k ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ÔÎÂ .‰iM‰«¿ƒ»¿≈¬ƒ≈≈»«¿ƒ»∆

˙ÒÎ ˙k40˙‡ˆBÈ ˙ÎÂ41. «ƒ¿∆∆¿«≈

אם 36)הנידון.35) כי הראשונה, הכת שנהרגה טרם
ב. הלכה לעיל כמבואר נהרגת, השנייה אין נהרגה

היא.37) כשרה הראשונה שהכת נתברר שהרי הנידון,
הזימה 38) היא והרי היא, כשרה השנייה שהכת שנתברר

הראשונה. הרי 39)את זוממת, הראשונה הכת שאם
ונקי. צדיק הנידון נפסלת 41)להעיד.40)ראובן

חמישים  להזים יכולים שניים אם כי ונענשת. מלהעיד
ששניים  שכן, כל הקודמת, בהלכה כמבואר נפרדות, כיתות
השניים  את מזימים האחרים שניים וכל שניים, מזימים
מפורשים  רבינו דברי ובאמת משנה). (כסף הקודמים
כת  חייב, "...הנדון ו משנה א, פרק מכות בתוספתא
וכן  יוצאה" אחת וכת נכנסת אחת כת פטורה... הראשונה

שם. דוד" ב"חסדי

.Ê‰Ù¯Ë LÈ‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú42- enÊe‰Â ,‚¯‰L ≈ƒ∆≈ƒ«ƒ¿≈»∆»«¿«
,ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ - Ô‰È„Èa e‰e‚¯‰ elÙ‡L ;ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡≈∆¡»ƒ∆¬ƒ¬»ƒ≈∆≈∆¡»ƒ

‰Ù¯Ë ‡e‰L ÈÙÏ43e„ÈÚ‰Â ,‰Ù¯Ë eÈ‰L ÌÈ„Ú‰ ÔÎÂ . ¿ƒ∆¿≈»¿≈»≈ƒ∆»¿≈»¿≈ƒ
ÔÈ·iÁL ¯·„a44ÔÈ‡ - enÊe‰Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ ¿»»∆«»ƒ»»ƒ«≈ƒ¿«≈

Ô‰ÈÓÓBÊ enÊeÈ Ì‡L ;ÔÈ‚¯‰45Ô‰ÈÓÓBÊ ÔÈ‡ -46 ∆¡»ƒ∆ƒ«¿≈∆≈¿≈∆
‰Ù¯Ë ‡l‡ enÊ‰ ‡lL ,ÔÈ‚¯‰47. ∆¡»ƒ∆…≈≈∆»¿≈»

ובה 42) רפואה לה שאין אומרים, שהרופאים מחלה, שחלה
ח. הלכה ב, פרק רוצח הלכות ראה את 43)ימות, וההורג

(סנהדרין  מת כאדם הוא שהרי אדם, מדיני פטור הטריפה
א). עליו.44)עח, אלו 46)מזימיהם.45)העובר

טריפה. שהם העדים את להרוג שזממו המזימים
שאי 47) עדות זו, עדות נמצאת פטור, הטריפה את וההורג

- להזימה יכול אתה שאי עדות וכל להזימה, יכול אתה
ט. הלכה ב, פרק רוצח הלכות והשווה (שם). עדות אינה

הדי  בית דן איך קשה, טריפה ועדיין עדי פי על מתחילה ן
אתה  אין אלה עדים הלא פיהם. על הנידון את להמית אלו,
זו  אין וממילא נהרגין, מזימיהם אין שהרי להזימם, יכול
הדין  בית בהם הכיר לא עדותם, שבשעת וייתכן, עדות!

משנה). (כסף טריפה שהם

.ÁÚL¯ e‰eÚÈL¯‰Â ,„Á‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú48ÔÈ‡L ≈ƒ∆≈ƒ«∆»¿ƒ¿ƒ∆«∆≈
Ck ¯Á‡Â ,ÔBÓÓ ·eiÁ ‡ÏÂ ‰˙ÈÓ ‡ÏÂ ˙e˜ÏÓ ‡Ï Ba…«¿¿…ƒ»¿…ƒ»¿««»
eÓÓÊ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜BÏ el‡ È¯‰ - enÊe‰«¬≈≈ƒ««ƒ∆…»¿
Ô‰k ÏÚ e„ÈÚ‰ ?„ˆÈk .ÔBÓÓ B·iÁÏ ‡ÏÂ ‰Ê ˙B˜Ï‰Ï¿«¿∆¿…¿«¿»≈«≈ƒ«…≈
Bn‡ ‰L¯b˙ eÈÙa :e„ÈÚ‰L ÔB‚k ,ÏÏÁ ‡e‰L49 ∆»»¿∆≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»ƒ

‰ˆÏÁ B‡50È¯‰ - enÊe‰Â ,ÈBÏt ÌBÈa ÈBÏt ÌB˜Óa ∆∆¿»ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿«¬≈
ÔÈ˜BÏ Ô‰51‰‚‚La ‚¯‰L Ì„‡ ÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .52, ≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ«»»∆»«ƒ¿»»

ÔÈÏBb ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜BÏ - enÊe‰Â53ÏL B¯BL ÏÚ e„ÈÚ‰ . ¿«ƒ¿≈»ƒ≈ƒ«∆
LÙp‰ ‚¯‰L ‰Ê54ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜BÏ Ô‰ È¯‰ - enÊe‰Â , ∆∆»««∆∆¿«¬≈≈ƒ¿≈

¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ55„·Úa ¯kÓpL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ . ¿«¿ƒ∆«…∆≈ƒ»»∆ƒ¿«¿∆∆
È¯·Ú56enÊe‰Â ,ÔÈ˜BÏ -57ÈtÓ el‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Â . ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿»ƒ≈ƒƒ

Ô‰ ‰Ïaw‰58. ««»»≈

חלל 49)אשמה.48) זה, בן והרי מאביו, שנתעברה קודם
זרעו  יחלל "ולא טו) כא, (ויקרא ככתוב לכהונה, ופסול

לכהן 50)בעמיו". אסורה וחלוצה יבמה, של נעלו חלצה
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אדר קפ י"ט ראשון יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

מדברי  חלל זה, בן נמצא א). כד, (יבמות סופרים מדברי
א). ב, למכות (ר"ן אפשר 51)חכמים שאי שם, גמרא

בהם: לקיים חללים, ייעשו כהנים והם הוזמו אם לומר
ולא  לו - לו ועשיתם אומר: הכתוב שהרי - זמם" "כאשר
נפסול  ואם לעולם, זרעו את פסלת חלל, תעשהו ואם לזרעו,
זמם", "כאשר בו קיימת לא שוב זרעו, את ולא אותו רק
שם). (גמרא זרעו ואת הנידון את לפסול זמם הוא שהרי

גלות.52) שנאמר 53)וחייב תחתיו, יגלו בהם לומר שאין
הוא  - הערים" אחת אל ינוס "הוא ה) יט, (דברים ברוצח

זוממיו. (שמות 54)ולא ככתוב נפשו, כופר לשלם וחייב
נפשו". פדיון ונתן עליו יושת כופר "אם ל) כא,

אלא 55) נזקים, תשלומי כשאר ממוני חיוב אינו שהכופר
הזוממים  ואלה אדם, הרג ששורם הבעלים על הוא כפרה
עמוד  (שם אדם שום שורם הרג לא שהרי כפרה", "בני אינם
דֿה. הלכה י, פרק ממון נזקי הלכות והשווה וברש"י) ב

להימכר,56) דינו ונגמר לשלם מה לו ואין מחבירו, שגנב
ולדעת  בגניבתו". ונמכר לו אין "אם ב) כב, (שם ככתוב
שנמכר. במקום: שיימכר, כאן: לנסח יש מהרא"י" "נמוקי
אלא  זו אין נמכר, כבר שאם להימכר, דינו נגמר כלומר,
חיובי  כשאר רבו, את לעבוד אותו שמחייבים ממון, עדות

לוקים. ואינם הזוממים שמשלמים אינם 57)ממון, אבל
ולא  בגניבתו - "בגניבתו" שנאמר: זממו, כאשר נמכרים

שם). (מכות שילקו,58)בזממו מסיני, למשה נתקבל כך
שהבאנו  הדרשות שכל ממש. זממו כאשר בהם לקיים ולא
מידות, י"ג ממדרש נלמדו ולא הואיל שונים, מפסוקים לעיל

משנה). (כסף הקבלה פי על אלא נתפרשו לא כורחך על

.Ë˜Ècv‰ ˙‡ eÚÈL¯‰L ÌÈML :ÌÈÓÎÁ eÏa˜ Ck59 »ƒ¿¬»ƒ∆¿«ƒ∆ƒ¿ƒ∆««ƒ
Ô˙e„Úa ÚL¯‰ ˙‡ e˜Ècˆ‰Â60ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡·e , ¿ƒ¿ƒ∆»»»¿≈»»≈ƒ¬≈ƒ
˜Ècv‰ ˙‡ e˜Ècˆ‰Â ,ÌenÊ‰Â61ÚL¯‰ ˙‡ eÚÈL¯‰Â ∆¡ƒ¿ƒ¿ƒ∆««ƒ¿ƒ¿ƒ∆»»»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„Ú È¯‰ -62‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˜BÏ ¬≈≈ƒ»ƒƒƒ««ƒ∆…
B˙B˜Ï‰Ï ˜Ècv‰ eÚÈL¯‰63ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿¬»ƒ≈ƒ»»

·ÏÁa ¯Oa ÏÎ‡L64el‡ È¯‰ - ÊËÚL L·lL B‡ ∆»«»»¿»»∆»«««¿≈¬≈≈
ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL ÌeMÓ ÔÈ˜BÏ65. ƒƒ∆∆¡««¬ƒ∆«¬∆»«

מפשע.59) נקי שהוא מי על קשה 60)שהעלילו זו לשון
תקיים  הזמה איזו בעדותם החייב את זיכו אם כי להולמה,
"עדים  אלא: נזכר לא ב) ב, (מכות בגמרא ואמנם בהם,
אלא  לפרשה אפשר אי כורחך ועל הצדיק". את שהרשיעו
(=הצדקת) הראשונה הכת את המרשיעים זוממין, בזוממי
הצדיק, את מרשיעים נמצאו: (=הנידון), הרשע את ומזכים

המלך). עמק (הגהות הרשע את מעיקרו,61)ומצדיקים
הנידון. להרשיע.62)הוא שזממו העדים אלא 63)הם

זה  ועל הקודמת. בהלכה המנויים אלה וכל גלות, לחייבו
הצדיק  את "והצדיקו אֿב) כה, (דברים הכתוב מתכוון
שהוא  ברשע הרשע" הכות בן אם והיה הרשע את ִוהרשיעו
תענה  מ"לא ואזהרתו, שם). (מכות מדבר הכתוב זומם, עד

ב. ד, שם כמבואר שקר", עד זה 64)ברעך על שחייב ֵ
י  פרק לעיל ראה התורה, מן ג.מלקות הלכה כלומר,65),

של  פשוטו שזהו ואסמכתות, "רמזים" לשום בזה צורך אין
דינו  הרי לחבירו, מלקות לחייב אדם זמם שאם מקרא,

ללקות.

.È,Ô‰k ˙a ÌÚ Û‡pL Ô·e‡¯ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ«¿≈∆»«ƒ«…≈
‰Ù¯OÏ ˙Ù‡Bp‰ ÔÈ„Â ˜ÁÏ Ô·e‡¯ ÔÈc ¯Ó‚Â66, ¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»≈¿ƒ«∆∆ƒ¿≈»

‡ÏÂ ÔÈ˜Á el‡ È¯‰ - ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿¿¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿…
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .ÔÈÙ¯O67. ƒ¿»ƒ¿»»∆ƒƒ««»»

ג.66) הלכה ג, פרק ביאה איסורי בהלכות כמבואר
היא  - תישרף" באש מחללת "היא אמרו: א צ, ובסנהדרין
אשת  בועל כל כשאר אלא בשריפה, בועלה ואין בשריפה

לעשות 67)איש. זמם "כאשר שנאמר: שם, סנהדרין
מקום  כל רש"י ומפרש לאחותו" ולא לאחיו - לאחיו
הוקשו. לו חלוק, ודינם ואשה, איש מחייבים שבעדותם
קטן  שהיה כגון עדותם, פי על נידון הבועל היה לא ואפילו
הכירו  שלא או נהרג), ואינו ביאה (=שביאתו שנים תשע בן
ולא  בחנק העדים נידונים זאת בכל הבועל, את העדים
זוממיה, ולא - היא א) נא, (סנהדרין דרשו כן כי בשריפה,
א  ב, למכות (תוספות בשריפה זוממיה ואין בשריפה היא

כהן). בת זוממי המתחיל דיבור

$

zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd xc` d"kÎh"i -

âאדר י"ט ראשון âיום
.îø äùòú àì úåöî .èö÷ äùò úåöî

― הקצ"ט אתֿהּמצוה להחזיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָ
אם לֹו. צרי ׁשהּוא ּבעת הּיׂשראלי לבעליו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמׁשּכֹון
עבֹודתֹו ּכלי ּכגֹון: ּבּיֹום, לֹו מּמהּֿׁשּנזקקים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּמׁשּכֹון
הּוא ואם ּבּלילה: וימׁשּכנם ּבּיֹום לֹו יחזירם ― ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָּומלאכּתֹו
ּוכסתֹות מּצעֹות ּכגֹון ― ּבּלילה לֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָָמּמהּֿׁשּנזקקים

(dlil ikxve ,zekiny)ּבּלילה יחזירם ― ּבהן יׁשן ְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבּיֹום. mihtyn)וימׁשּכנם zyxt)ֿעד" : ְְְְְִִֵַַַַָ
לֹו" ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש dk)ּבא ,ak zeny)יֹום ּכסּות זֹו ― ְְִֶֶֶַֹ

מחזיר ׁשאּתה לילה ּוכסּות ּכלֿהּיֹום; לֹו מחזיר ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָׁשאּתה
לֹו ּתׁשיב הׁשב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּכלֿהּלילה ְְִִִֵַַַַַָָָָלֹו

הּׁשמׁש(oekynd)אתֿהעבֹוט bi)ּכבֹוא ,ck mixac)מּכאן ְֲִֶֶֶַָָ
ּבּיֹום לילה ּוכסּות ּבּלילה יֹום ּכסּות ממׁשּכנין ְְְְְְְְִַַַַַָָָאמרּו:
ּוכבר ּבּלילה. לילה ּוכסּות ּבּיֹום יֹום ּכסּות ְְְְְֲִִַַַַַָָָּומחזירין

מּכֹות ּבגמרא אלּֿביתֹו(fh.)נתּבאר "לאֿתבא ׁשאמרּו: ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
עבטֹו" i)לעבט ,my)לעׂשה ׁשּנּתק לאו הּוא ―miiwnd) ֲֲֲִֵֶַַַָֹֹ

 שיעורי רמב"ם - ספר המצוות 
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קפא

אדר  כ'־כ"א שני־שלישי יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

(e`ld z` lhane wzpn ,"dyr"d z`:אמרֹו הּוא וׁשהעׂשה ,ְְֲֵֶָָ
ספרי ּולׁשֹון אתֿהעבֹוט". לֹו ּתׁשיב vzÎik`"הׁשב zyxt) ְְֲִִֵֵֶָָָ

(my,ּבּיֹום יֹום ּכלי לֹו ׁשּמחזיר מלּמד ― ּתׁשיב "הׁשב :ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
סגֹוס ּבּלילה: לילה xnv)ּוכלי zkiny)ּומחרׁשה ּבּלילה, ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָ

מ ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (aa`)ּבּיֹום". ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ
.(biw.)מציעא ְִָ

― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה ְְְְִִִִַַַַַָָָָהּמצוה
ּבׁשעה מּבעליו הּמׁשּכֹון מּלמנֹוע ׁשהזהרנּו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה
ּוכליֿלילה ּבּיֹום ּכליֿיֹום לֹו נחזיר אּלא לֹו, צרי ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָׁשהּוא

הּמׁשנה ׁשאמרה ּכמֹו dpynּבּלילה, h wxt `rivn `aa) ְְְְִֶַַַָָָָ
(bi."ּבּיֹום ואתֿהּמחרׁשה ּבּלילה אתֿהּכר "מחזיר :ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ

תׁשּכב "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא זה ּבענין ׁשּבא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹוהּלאו
ai)ּבעבטֹו" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my `vz ik zyxt)לא" : ְְֲִֵַֹֹ

לֹו אפׁשר מהּֿׁשאי לֹו מחזיר אּלא ."עּמ ועבֹוטֹו ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָתׁשּכב
yeniyl)ּבלעדיו silgz el oi`)ׁשּבאר ּכמֹו עניֹו, מחמת ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

לערֹו" ׂשמלתֹו הוא לבּדּה כסּותה הוא "ּכי (zenyואמר: ְְְְְִִִִַַָָָֹֹ
(ek ,akמּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

.(my)מציעא ְִָ

âאדר כ' שני âיום
.áîø .àîø äùòú àì úåöî

― הרמ"א מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
תחבל "ולא אמרֹו: והּוא עׁשירה, ּבין ענּיה ּבין ְְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָֹֹאלמנה

אלמנה" fi)ּבגד ,ck mixac)הּמׁשנה ּולׁשֹון .`rivn `aa) ְְְִֶֶַַָָָ
(bi dpyn h wxtׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין "אלמנה :ְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבגד תחבל "ולא ׁשּנאמר: אֹותּה, ממׁשּכנין אין ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעׁשירה
מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָאלמנה".

.(my)מציעא ְִָ

― הרמ"ב מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
מזֹונֹותיהם, ּבהכנת אדם ּבני ּבהם ׁשּמׁשּתּמׁשים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלים
ׁשחיטת ּוכלי הּבּׁשּול ּוכלי הּליׁשה ּוכלי הּטחינה ּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָּכגֹון
ּבֹו ׁשעֹוׂשים ּדבר ׁשם מּמהּֿׁשּכֹוללֹו וזּולתם החּיים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעלי
ורכב רחים "לאֿיחבל יתעּלה: אמרֹו והּוא נפׁש, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאכל

(miigxd ly Ð "akex"d Ð oeilrd wlgd)הּוא ִֶֶּכיֿנפׁש
e)חבל" ,my)הּמׁשנה ּולׁשֹון .(my)ורכב רחים "לא : ְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ

ׁשּנאמר: נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּכלּֿדבר אּלא ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבלבד,
"וחּיב אמרם: ּכאן ל ׁשּנבאר ונׁשאר חבל". הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכיֿנפׁש
ורכב", רחים "לאֿיחבל ׁשּנאמר: ּכלים, ׁשני ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמּׁשּום
וכלֿׁשּכן מצות, ׁשּתי ׁשהן זה עלּֿפי לחׁשֹוב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשאפׁשר

fhw.)ּבאמרם `rivn `aa)עצמן ּבפני הרחים על "וחּיב : ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשּכלֿהממׁשּכן זה, ּדבר וענין עצמֹו". ּבפני הרכב ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל
מצות על עֹובר זה הרי ― נפׁש אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹּכלי
ׁשּכלֿ רּבים ּכלים מׁשּכן ואם ׁשּנתּבאר; ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלאֿתעׂשה,
ּוכלי, ּכלּֿכלי על חּיב ― נפׁש אכל ּבֹו עֹוׂשין מהם ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאחד

ליׁש ּוכלי אפּיה ּוכלי טחינה ּכלי ׁשּמׁשּכן וזהּכגֹון ה. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָ
ׁשחבל למי ּדֹומה ׁשהּוא לפי לבארֹו, צרי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמּמהּֿׁשאין
לוי אלמנת ּובגד ׁשמעֹון אלמנת ּובגד ראּובן אלמנת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבגד
ּבמי הּדבר ענין אבל ּובגד. ּכלּֿבגד על עֹובר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
ואין נפׁש אכל נעׂשה יחד ׁשּבׁשניהם ּכלים, ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשחבל
האם האחר, ּבלעדי נפׁש אכל לעׂשּית מסּפיק מהם ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹאחד
הם הרי יחד ּבׁשניהם אּלא נעׂשה האכל ׁשאין ּכיון ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר
ׁשני ׁשהם ּכיון אֹו אחד; ּכלי מּׁשּום חּיב ויהיה אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּככלי
לנּו ּבארּו לפיכ לבּדֹו. ואחד ּכלֿאחד על חּיב ― ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכלים
אףֿעלּֿפי ּכלים, ׁשני מּׁשּום עליהם חּיב ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשהּוא
ׁשאין ורכב, רחים ּכמֹו הּמלאכה נעׂשית יחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבׁשניהם
ורכב רחים חבל ׁשאם האחר, ּבלעדי מהם ּבאחד ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטֹוחנים
ׁשני ׁשהם הּׁשחיטה וסּכין הּליׁשה ערבת ׁשחבל ּכמי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיהיה
אמרם: ענין וזהּו למלאכּתֹו, מיחד מהם ׁשּכלֿאחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּכלים
לׁשֹון וזה מצות. ׁשּתי ׁשהן לא ּכלים, ׁשני מּׁשּום ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹוחּיב

vz`)ספרי ik zyxt)מה" אמרּו: ,ל ׁשּבארּתי זה ּבענין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
אחת מלאכה ּומׁשּמׁשין ּכלים ׁשני מיחדין ורכב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻרחים
ּכלֿׁשני ּכ עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוחּיבין
עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכלים
אףֿעלּֿפי ּובאּורֹו: הּדבר ענין עצמֹו". ּבפני זה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָועל
זה ועל עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת מלאכה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמׁשּמׁשין
ויּוׁשב מּידֹו מֹוציאים ― ּומׁשּכן עבר ואם עצמֹו. ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָּבפני
לֹוקה. ― ׁשּיחזירּנּו קדם נׂשרף אֹו אבד ואם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלבעליו,
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אלמנה ּבבגד הּדין ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָוכ

מציעא. מּבבא ְִִָָָט'

âאדר כ"א שלישי âיום
.äìø äùòú àì úåöî

יום שני ־שלישי כ '־כ "א אדר 
― הרל"ה ׁשהזהרהּמצוה מּלהלותהאזהרה נּו ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ

לֹו לאֿתּתן אתּֿכסּפ" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹּברּבית,
ּבנׁש(aegd llka did `ly oenn mb zkyepd efk dxeva) ְֶֶ

dzidּובמרּבית `ly zenk ztqeezne miaxzn zexitdy) ְְִַ
(aegd llka"אכל fl)לאֿתּתן ,dk `xwie)לאוין ּוׁשני . ְְִִֵֵֶָָֹ

אחד ּבענין ּבאּו swez)לחּזּוק(exn`pe)אּלּו xzil), ְְְִִֵֶָָָ
ׁשני ׁשהם לא לאוין. ּבׁשני עֹובר יהיה ּברּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהּמלוה

Ðענינים 'jyp' :mipipr ipya xaecn miaezkd zehytay s`) ְִִָ
(Ð lke`d ziaix Ð 'ziaxz'e oenn ziaixהּוא ׁשהּנׁש לפי ,ְִֶֶֶַ

מציעא ּבבא ּובגמרא .הּנׁש הּוא והרּבית (q:)הרּבית ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָ
"jyp"אמרּו: zlina oenn iabl ynzydl laewndy s`) ְָ

(z`f lka "ziaxz" lke`aeּתרּבית ּבלא נׁש מֹוצא אּתה ְְִִֵֶֶַַָֹאי
נׁש ּבלא ּתרּבית ipyaולא mikiiy mixacd ze`ivna ik) ְְְִֶֶַֹֹ

(ziaixd ibeqּבׁשני עליו לעבֹור הּכתּוב? חלקֹו ולּמה ,ְְֲֲִֵַַָָָָָָ
מּלתא חדא ותרּבית נׁש "ּדאֹוריתא אמרּו וׁשם ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָלאוין.

md)ננהֹו cg` xac),ּדכתיב הׁשּתא ׁשם: אמרּו ועֹוד ." ְְְְְִִִַָָָ
ּבּה קרי ― ּובמרּבית ּבנׁש לֹו לאֿתּתן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹאתּֿכסּפ
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אדר קפב כ"ב־כ"ה רביעי־שבת־קודש יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

(rxlne lirln mi`xwp "ziaxne jyp" milind)אתּֿכסּפ :ְְֶַ
לאֿתּתן ּובמרּבית ּובנׁש ּובמרּבית, ּבנׁש לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹלאֿתּתן
על עֹובר ּפרֹות אֹו ּכסף ּברּבית ּכלֿהּמלוה ויהיה ,"ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאכל
ּבּמלוה, ּכן ּגם ׁשּבאּו לאוין ׁשאר על נֹוסף לאוין, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשני
ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלחּזּוק,

ותרּבית" נׁש מאּתֹו el)"אלּֿתּקח ,my)ּבגמרא ונתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מציעא אּלא(q`.)ּבבא הּוא, לּמלוה זה לאו ׁשּגם , ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ

לפי הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו יּתירי, לאוי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּכלֿאּלּו
מּלהלות הּמלוה ׁשהזהר והּוא נכּפלּו, אחד ּבענין ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשּכּלם
מּבבא ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָּברּבית.

ְִָמציעא.

âאדר כ"ב רביעי âיום
åöî.åìø äùòú àì ú

― הרל"ו מּללותהּמצוה הּלוה ּגם ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
היה ּברּבית מּללות לּלוה לאו ּבא לא ׁשאּלּו לפי ְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָֹֹֹּברּבית.
ואין חֹומס ׁשהּוא מּפני עֹובר הּמלוה ׁשּיהא לסּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאפׁשר
זה והיה נחמס, להיֹות הסּכים רק הּוא ּכי עֹובר, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּלוה
ּבא לפיכ הּמתאּנה. לא המאּנה, ׁשעֹובר לאֹונאה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּדֹומה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברּבית, ילוה ׁשּלא לּלוה ּגם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּלאו

אכל" נׁש ּכסף נׁש לאחי לאֿתּׁשי"(k ,bk mixac), ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .לאחי ּתּנׁש לא הּפרּוׁש: ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹּובא

מציעא ּומּׁשּום(dr:)ּבבא לאֿתּׁשי מּׁשּום עֹובר "לוה : ְִִִִֵֶַָָָֹֹ
מכׁשל" תּתן לא עּור ci)ולפני ,hi `xwie)ׁשּנבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹֹ

מצוה אֹותּה hvx)ּכׁשּנזּכיר dyrz `l). ְְְִִֶַָָ

âאדר כ"ג חמישי âיום
.æìø äùòú àì úåöî
― הרל"ז מּלהתעּסקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

לאחד נערב ׁשּלא והּמלוה, הּלוה ּבין הרּבית ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּבהלואת
ּבמה ׁשטר ּביניהם נכּתב ולא להם. נעיד ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹמהם,
יתעּלה: אמרֹו והּוא הרּבית, מעניני עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּׁשהסּכימּו

"נׁש עליו ck)"לאֿתׂשימּון ,ak zeny)ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְִֶֶָָָָֹ
מציעא אּלא(dr.)ּבבא עֹוברין אינם ועדים "ערב : ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשּבא אףֿעלּֿפי ,"נׁש עליו "לאֿתׂשימּון ְִִִֶֶֶַַָָָֹמּׁשּום:
אתֿהּמלוה, ּגם ּכֹולל הּוא הרי ― ּביניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּבּמתעּסקים

עֹובר ּברּבית הּמלוה יהיה לאוין:ּולפיכ ׁשּׁשה על ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
אתּֿכסּפ ― והּׁשני ּכנׁשה, לֹו לאֿתהיה ― ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהאחד
לאֿתּתן ּובמרּבית ― והּׁשליׁשי ,ּבנׁש לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַֹֹלאֿתּתן

― והחמיׁשי ,נׁש מאּתֹו אלּֿתּקח ― והרביעי ,ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָאכל
לאֿתּתן עּור ולפני ― והּׁשּׁשי ,נׁש עליו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלאֿתׂשימּון
הּמלוה, ּבלאֿתעׂשה: עֹוברין "ואּלּו אמרּו: וׁשם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹמכׁשל.
― הּסֹופר אף אֹומרים: וחכמים והעדים; הערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהּלוה,
לאֿתהיה ועל מּמּנּו, ּבלּֿתּקח ועל ּבלּֿתּתן, על ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַֹעֹוברין
לא עּור ולפני ועל ,נׁש עליו לאֿתׂשימּון ועל ּכנׁשה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹלֹו
ּבכּלן, עֹובר מלוה אּבּיי: "אמר ּובּגמרא: מכׁשל". ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻתּתן
מכׁשל: תּתן לא עּור ולפני לאֿתּׁשי מּׁשּום עֹובר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַֹֹֹֹלוה
עליו לאֿתׂשימּון מּׁשּום אּלא עֹוברים אין ועדים ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֹערב

זה לאו על והעֹובר ."נׁש(ziaixa delnd)היא אם ― ְִִֵֶֶֶַָָ
קצּוצה dxeriyרּבית z` Ð "evvw" Ð ewqty ,ynn ziaix) ְִִָ

("ziaix wa`" znerl .y`xnמּידֹו אֹותּה מֹוציאים ―ִִִָָ
הרּבית. נלקחה ׁשּמּמּנּו לזה ְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָּומחזירים

âאדר כ"ד שישי âיום
.çö÷ äùò úåöî

― הקצ"ח מןהּמצוה רּבית לבּקׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָ
אּלא נחנהּו ולא לֹו נעזֹור ׁשּלא ּכדי נלוהּו, ואז ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּגֹוי
ׁשהזהרנּו ּכזה עליו ׁשּנתנה ּברּבית ּבהלואה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻנּזיקֹו,
"לּנכרי יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, עם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָמּלעׂשֹותֹו

"תּׁשי(`k ,bk mixac)המקּבל הּפרּוׁש לנּו ׁשּבא לפי , ְְִִֵֶַַַָָָֻ
ּבספרי אמרם והּוא רׁשּות. לא ּצּוּוי, vz`ׁשּזה ik zyxt) ְְְְְִִֵֶֶָָֹ

(myתּׁשי לא ּולאחי עׂשה; מצות זֹו ― תּׁשי "לּנכרי :ְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹ
ּתנאים יׁש זֹו למצוה וגם לאֿתעׂשה". מצות זֹו ―ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

(zelabd)ּבמּסכת נתּבארּו ׁשּכבר מציעא(aa`)מּדרּבנן, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
(:r).

âאדר כ"ה קודש âשבת
.åîø äùò úåöî

יום רביעי ־שבת ־קודש כ "ב ־כ "ה אדר 
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

$
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ישראל: בארץ שבר נתנו äì.(Î‰)אשר áëùî åðúð

הרוגי:éììåçî.(ÂÎ)לעול': כמו

cec zcevn
(‚Î).'Â‚Â Â˙ חרב‡˘¯ חללי שיהיו  זה  בעבור אשר ר"ל

חללי לקבור  הדרך כן כי הבור  עמק בסוף קברותיהם  נתנו לכן
את ומשליכים  ועמוקה  גדולה  חפירה לעשות מלחמה חרב
מטתו על המת  יחידי איש  משא "כ  הבור לתחתית  כולם

שיה מהאפשר יהיה  איך  לומר אמריו יפרש  ובזה רב בעומק  ולא  ממעל  לקברו  הוא  רביםשהדרך  הלא מצרים  סביבות  כולם יו
קברים: ירבו  ולא  חרב  מתי  כולם  שיהיו לפי ואמר למצרים  סמוכים  כולם  יהיו ואיך  במלחמה ˜‰Ï‰.ימותו È‰ÈÂיהיה לכן ר "ל 

קברים: ירבו  לא  ולכן מטתו על מי מת ולא  בחרב  הנופלים חללים יהיו  כולם  כי  מצרים של  קבורתם  סביבות  קהילה  ‡˘¯כל 
.˙È˙Á Â˙חיים ארץ הקרויה  בא "י רבה  ומחיתה שבר שנתנו בגמול להם  יבוא וזה התחיה)ר"ל  בזמן המתים יחיו שבה כי(ע"ש וזהו

משלם: גמולם יקבלו ולכן השבטים עשרת  גלה ÌÏÈÚ.(Î„)אשור Ì˘:עמה המון וכל עילם  גם יפול ההיא המלחמה במקום 
.‰˙¯Â·˜ ˙Â·È·Ò: עילם קברות יהיה מצרים קברות ÌÈÏÏÁ.סביבות ÌÏÂÎיקברו וא"כ בחרב הנופלים חללים  יהיו מתיהם כל 

מצרים: לקברות סמוכים  ויהיו  אחד  בקבר  Â„¯È.רבים קודם‡˘¯ שבו ולא  לב ערלי כשהם תחתית ארץ אל ירדו כי  על ר"ל
Â˙.שנהרגו: עילם‡˘¯ גם כי  חיים בארץ ומחיתה  שבר נתנו אשר  העל ואמר  הרשיעו ומה לב  ערלי היו במה יפרש  בזה 

אשפה נשא ועילם כמ"ש ירושלים  על  לצור לנ"נ לעזרה  כב)בא  להםÂ‡˘ÈÂ.:(ישעיה הראויה הכלימה את  המה  גם ישאו  ולכן
בחרב : שנפלו בור יורדי שאר עם בחרב נאבדים  ÌÈÏÏÁ.(Î‰)להיות ÍÂ˙·דומה להיות משכב לה  יתנו חרב  חללי שאר  בתוך 

ויהיו אחד  בקבר יקברו ורבים  חרב  חללי  יהיו ההם  הרשעים  כל כי בקברותיה  מצרים של סביבותיו המונה כל  שהיה כמה  להם 
מצרים: לקברות סמוכים Ô˙.כולם ÈÎאשר בור יורדי שאר  עם להם הראויה הכלימה ישאו לכן  חיים  בארץ שברם  נתן כי על 

המליצה : וכדרך  הדבר וכפל  ורחבה עמוקה בחפירה חרב  חללי בתוך  נתון היה  מהם ˙Ï·Â.(ÂÎ)כ "א  Í˘Ó Ì˘המלחמה במקום 
ותובל: משך גם יפלו  ‰ÂÓ‰.ההיא ÏÎÂ: מהן אחת כל  מהן:ÂÈ˙Â·È·Ò.המון אחת  כל  קברות  יהיה  מצרים קברות  סביבות 

.ÌÈÏ¯Ú ÌÏÂÎ:מצרים לקברות סמוכים כולם ויהיו  אחת בחפירה  רבים  יקברו ולכן  חרב חללי יהיו  ההם הרשעים Â˙.כל ÈÎ
חיים  בארץ  שברם נתנו אשר על  ואמר הרשיעו במה יפרש הבית בזה בחורבן או אשור בימי או ישראל על הבא להאויב שעזרו יתכן הם גם (כי

בשני) או :הראשון

oeiv zcevn
(‚Î).È˙Î¯È·ימה המשכן ולירכתי כמו ואחרית  סוף  ענין 

כ"ו) קשתותםÈ˙Á˙.:(שמות חתתה כמו שבר נא)ענין  :(ירמיה
(„Î).Â‡˘ÈÂ: וסבל משא והרג:ÈÏÏÂÁÓ.(ÂÎ)מל' חלל מל '
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קפג

לא־לב  פרק יחזקאל - נביאים

áì-÷øô ìà÷æçéåë-âë

âëeðúð-øLà áøça íéìôð íéììç ílk dúøá÷ úBáéáñ dìä÷ éäéå øBá-éúkøéa äéúøá÷ eðzð øLà£¤̧¦§³¦§Ÿ¤Æ¨Æ§©§§¥½©§¦´§¨½̈§¦−§ª¨¨®ª¨³£¨¦ÆŸ§¦´©¤½¤£¤¨§¬
:íéiç õøàa úézçãëeãøé-øLà áøça íéìôpä íéììç ílk dúøá÷ úBáéáñ dðBîä-ìëå íìéò íL ¦¦−§¤¬¤©¦«¨³¥¨Æ§¨£½̈§¦−§ª¨¨®ª¨´£¨¦Á©Ÿ§¦̧©¤¹¤£«¤¨§¬

:øBá éãøBé-úà íúnìë eàNiå íéiç õøàa íúézç eðúð øLà úBizçz õøà-ìà | íéìøòäëCBúa £¥¦´¤¤´¤©§¦À£¤̧¨§³¦¦¨Æ§¤´¤©¦½©¦§¬§¦¨−̈¤¬§¥«§´
õøàa íúézç ïzð-ék áøç-éììç íéìøò ílk äúøá÷ åéúBáéáñ dðBîä-ìëa dì ákLî eðúð íéììç£Â¨¦¨§¸¦§¨¬¨Æ§¨£½̈§¦«−̈¦§Ÿ¤®¨ª¨´£¥¦´©§¥¤¿¤¦«¦©̧¦¦¹̈§¤´¤

:ïzð íéììç CBúa øBá éãøBé-úà íúnìë eàNiå íéiçåëåéúBáéáñ dðBîä-ìëå ìáz CLî íL ©¦À©¦§³§¦¨¨Æ¤´§¥½§¬£¨¦−¦¨«¨´¤³¤ª©Æ§¨£½̈§¦«−̈
:íéiç õøàa íúézç eðúð-ék áøç éììçî íéìøò ílk äéúBøá÷¦§¤®¨ª¨³£¥¦Æ§ª´§¥¤½¤¦«¨§¬¦¦−̈§¤¬¤©¦«

i"yx
(‚Î).øåá éúëøéá:עמקו בתוך בור éäéåבמעמקי

.äìä÷:קבורתה סביבות שאול úéúç.בתוך åðúð øùà
ישראל: בארץ שבר נתנו äì.(Î‰)אשר áëùî åðúð

הרוגי:éììåçî.(ÂÎ)לעול': כמו

cec zcevn
(‚Î).'Â‚Â Â˙ חרב‡˘¯ חללי שיהיו  זה  בעבור אשר ר"ל

חללי לקבור  הדרך כן כי הבור  עמק בסוף קברותיהם  נתנו לכן
את ומשליכים  ועמוקה  גדולה  חפירה לעשות מלחמה חרב
מטתו על המת  יחידי איש  משא "כ  הבור לתחתית  כולם

שיה מהאפשר יהיה  איך  לומר אמריו יפרש  ובזה רב בעומק  ולא  ממעל  לקברו  הוא  רביםשהדרך  הלא מצרים  סביבות  כולם יו
קברים: ירבו  ולא  חרב  מתי  כולם  שיהיו לפי ואמר למצרים  סמוכים  כולם  יהיו ואיך  במלחמה ˜‰Ï‰.ימותו È‰ÈÂיהיה לכן ר "ל 

קברים: ירבו  לא  ולכן מטתו על מי מת ולא  בחרב  הנופלים חללים יהיו  כולם  כי  מצרים של  קבורתם  סביבות  קהילה  ‡˘¯כל 
.˙È˙Á Â˙חיים ארץ הקרויה  בא "י רבה  ומחיתה שבר שנתנו בגמול להם  יבוא וזה התחיה)ר"ל  בזמן המתים יחיו שבה כי(ע"ש וזהו

משלם: גמולם יקבלו ולכן השבטים עשרת  גלה ÌÏÈÚ.(Î„)אשור Ì˘:עמה המון וכל עילם  גם יפול ההיא המלחמה במקום 
.‰˙¯Â·˜ ˙Â·È·Ò: עילם קברות יהיה מצרים קברות ÌÈÏÏÁ.סביבות ÌÏÂÎיקברו וא"כ בחרב הנופלים חללים  יהיו מתיהם כל 

מצרים: לקברות סמוכים  ויהיו  אחד  בקבר  Â„¯È.רבים קודם‡˘¯ שבו ולא  לב ערלי כשהם תחתית ארץ אל ירדו כי  על ר"ל
Â˙.שנהרגו: עילם‡˘¯ גם כי  חיים בארץ ומחיתה  שבר נתנו אשר  העל ואמר  הרשיעו ומה לב  ערלי היו במה יפרש  בזה 

אשפה נשא ועילם כמ"ש ירושלים  על  לצור לנ"נ לעזרה  כב)בא  להםÂ‡˘ÈÂ.:(ישעיה הראויה הכלימה את  המה  גם ישאו  ולכן
בחרב : שנפלו בור יורדי שאר עם בחרב נאבדים  ÌÈÏÏÁ.(Î‰)להיות ÍÂ˙·דומה להיות משכב לה  יתנו חרב  חללי שאר  בתוך 

ויהיו אחד  בקבר יקברו ורבים  חרב  חללי  יהיו ההם  הרשעים  כל כי בקברותיה  מצרים של סביבותיו המונה כל  שהיה כמה  להם 
מצרים: לקברות סמוכים Ô˙.כולם ÈÎאשר בור יורדי שאר  עם להם הראויה הכלימה ישאו לכן  חיים  בארץ שברם  נתן כי על 

המליצה : וכדרך  הדבר וכפל  ורחבה עמוקה בחפירה חרב  חללי בתוך  נתון היה  מהם ˙Ï·Â.(ÂÎ)כ "א  Í˘Ó Ì˘המלחמה במקום 
ותובל: משך גם יפלו  ‰ÂÓ‰.ההיא ÏÎÂ: מהן אחת כל  מהן:ÂÈ˙Â·È·Ò.המון אחת  כל  קברות  יהיה  מצרים קברות  סביבות 

.ÌÈÏ¯Ú ÌÏÂÎ:מצרים לקברות סמוכים כולם ויהיו  אחת בחפירה  רבים  יקברו ולכן  חרב חללי יהיו  ההם הרשעים Â˙.כל ÈÎ
חיים  בארץ  שברם נתנו אשר על  ואמר הרשיעו במה יפרש הבית בזה בחורבן או אשור בימי או ישראל על הבא להאויב שעזרו יתכן הם גם (כי

בשני) או :הראשון

oeiv zcevn
(‚Î).È˙Î¯È·ימה המשכן ולירכתי כמו ואחרית  סוף  ענין 

כ"ו) קשתותםÈ˙Á˙.:(שמות חתתה כמו שבר נא)ענין  :(ירמיה
(„Î).Â‡˘ÈÂ: וסבל משא והרג:ÈÏÏÂÁÓ.(ÂÎ)מל' חלל מל '

 נביאים 

לימוד הנגלה, לימוד החסידות ועבודה בפועל – כולם כאחד מוכרחים המה
היום יום ה אדר שני
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יח־יט קפד פרק הימים דברי - כתובים

àë-÷øô à íéîéä éøáãç-â

âänì íéãáòì éðãàì ílk Cìnä éðãà àìä íéîòô äàî íäk | Bnò-ìò ýåýé óñBé áàBé øîàiå©´Ÿ¤À̈¥Á§¨̧©©³¨¥Æ¥¨´§¨¦½£ŸÆ£Ÿ¦´©¤½¤ª¨¬©Ÿ¦−©£¨¦®¨´¨
:ìàøNéì äîLàì äéäé änì éðãà úàæ LwáéãCläúiå áàBé àöiå áàBé-ìò ÷æç Cìnä-øáãe §©¥¬ŸÆ£Ÿ¦½¨²¨¦§¤¬§©§−̈§¦§¨¥«§©©¤−¤¨©´©¨®©¥¥´À̈©¦§©¥Æ

:íìLeøé àáiå ìàøNé-ìëaäíéôìà óìà ìàøNé-ìë éäéå ãéåc-ìà íòä-ã÷ôî øtñî-úà áàBé ïziå §¨¦§¨¥½©¨−Ÿ§¨¨¦«©¦¥¬¨²¤¦§©¬¦§©¨−̈¤¨¦®©§¦´¨«¦§¨¥¿¤´¤£¨¦Á
:áøç óìL Léà óìà íéòáLå úBàî òaøà äãeäéå áøç óìL Léà óìà äàîeåàì ïîéðáe éåìå ¥¨̧¤³¤¦Æ´Ÿ¥«¤½¤¦«¾̈©§©Á¥¸§¦§¦¬¤²¤¦−¬Ÿ¥«¨«¤§¥¦Æ¦§¨¦½¬Ÿ

:áàBé-úà Cìnä-øác áòúð-ék íëBúa ã÷ôæiå äfä øácä-ìò íéýìàä éðéòa òøiå:ìàøNé-úà C ¨©−§¨®¦«¦§©¬§©©¤−¤¤¨«©¥Æ©Æ§¥¥´¨¡Ÿ¦½©©¨−̈©¤®©©−¤¦§¨¥«
(ñ)çïBåò-úà àð-øáòä äzòå äfä øácä-úà éúéNò øLà ãàî éúàèç íéýìàä-ìà ãéåc øîàiå©³Ÿ¤¨¦Æ¤¨´¡Ÿ¦½¨¨´¦«§½Ÿ£¤¬¨¦−¦¤©¨¨´©¤®§©À̈©«£¤¨Æ¤£´

(ô) :ãàî ézìkñð ék Ecáò©§§½¦¬¦§©−§¦§«Ÿ
i"yx

(‰).íòä ã÷ôî øôñî לכל פקודיכם וכל דוגמת
óìà.מספרכם: äàîå íéôìà óìà ìàøùé ìë éäéå ויהודה

כתיב  כ"ד) ב' (ובשמואל אלף. ושבעים מאות ארבע
דמשמע  אלף מאות ה' יהודה ואיש אלף מאות שמנה
לפי  אלא כאן נאמר כאשר כך כל מישראל היו דלא
מספר  שם כתב לא דוד על הקב"ה מאת היה שהקצף
שכתוב  כמו השבטים כל מנה לא יואב ואף שמנה כולם
של  כבודו משום כאן אבל יואב את המלך דבר נתעב כי
שחיל  כבודו זהו כי שמנה וחשבון מספר כאן מזכיר דוד
שאפי' שפירשתי כמו מוכיח וכן בשבטו היה כזה כבד
בשמואל  מספרם כל כתב לא שמנה מישראל קצת אותו
ויהי  כאן כתיב דהא שמנה מספר אותו כל כתב כאן אבל
כאן  מוכיח ובפירוש כל כתיב לא ובשמואל ישראל כל
ויהי  כלה ולא למנות החל צרויה בן יואב כדכתיב לפנינו
דברי  כמספר המספר עלה ולא ישראל על קצף בזאת

כ"ד): כ"ז (לקמן דוד למלך àì(Â)הימים ïîéðáå éåìå

.'åâå íëåúá ã÷ô לעם לאשמה שיהיה יודע היה יואב
מן  הללו שבטים להציל אני יכול יואב אמר לפיכך לנגף
אשיבנו  לוי את מנית לא למה דוד יאמר אם לוי המנין
אומר  וכן ב') (במדבר ישראל בני בתוך התפקדו לא כי
מה  עתה יתנגפו ואם נגפו בגבעה בפלגש הלא לבנימין

להם: êãáò.(Á)ישתייר ïååò úà àð øáòä äúòå עוון
המלא  העון על נא העבר כלומר ווי"ן בשני מלא זה
והשני  מהם אחד וזה בקריאה הן מלאים וד' שעשיתי
רבה  בויקרא וכמפורש חוללתי בעוון הן נ"א) (בתהלים
שבחסידים  חסיד אפילו ע"ש) (פי"ד תזריע כי באשה
והלא  (אבא) נתכוין בלא בעבירה אחד לו יהא שלא א"א
ילכדנו  עוונותיו והשלישי עצמו לצורך אלא נתכוין לא
והרביעי  המרובים עוונותיו ח') (משלי הרשע את
ונגידה  ונבואה לכו ועתה עוון ומצאנו ז') ב' (במלכים
יהיה  המלך בית את ונגיד נלך לא אם שאמרו המלך בית

אויבים: עליהם יבואו כי גדול עוון

cec zcevn
(‚).'‰ ÛÒÂÈכי יחשוב  אשר המלך משאלת נראה היה  כי על 

מי יואב  לו  אמר ולזה מספר ' לדעת התאוה  ולכן המה  רבים
ויחזרו יתכפלו ועוד עתה  שהם כמו עליהם ה ' יוסף  ועוד יתן

פעמים : מאה  עד  ÂÎÂ'.ויתכפלו ‡Ï‰ המלך אדוני  הלא ר "ל 
סיבה זה  יהיה  למה מספרם  לדעת יבקש  למה  וא "כ  מלך הדרת עם ברוב הנה יתרבו עוד  ואם  לעבדים לאדוני כולם אשר יודע 

העין: מן הסמוי בדבר אלא מצויה הברכה אין כי לישראל שממה ‡ÌÈÙÏ.(‰)לעשות ÛÏ‡מספר למלך נתן  שיואב אף ר"ל 
וכו': אלפים  אלף שהיו  הוא האמת ב ', בשמואל  האמור  ÔÓÈ·Â.(Â)מועט ÈÂÏÂלזה ובנימין לוי ביניהם פקד  לא כי על  ר "ל 

כאן האמור  החשבון  כי כאן כמ "ש  למלך  שנתן החשבון עלה  כןלא שאמר  יתכן  אותם מנה לא  כי  (ואף  ובנימין לוי עם  היה
הדעת): Ú˙·.באומד  ÈÎ משתמט היה ולזה יואב בעיני מאוס היה המלך  דבר כי ואמר  ובנימין לוי את פקד לא  למה  טעם  נתן

בימי שנתמעטו מה להם די לומר כמשתמט  היה  בנימין ובבני ישראל  בני  בתוך  לוי  מטה התפקדו לא משה בימי גם הלא  לומר
בגבעה : ‰Ê‰.(Ê)פילגש ¯·„‰ ÏÚ: נפש כופר בלא שנמנו Ï‡¯˘È.בעבור ˙‡ ÍÈÂ: דוד בחר  כאשר הנגף  בא עי"ז  ר"ל 

(Á).‰Ê‰ נפש :‰„·¯ כופד בלא  ÂÎÂ'.למנותם ‡ ¯·Ú‰ולא הואיל  לו  וילך  העון  יעבור  ממילא וא"כ  לשחת ימותו לא  ר "ל 
הנגף: Ó‡„.יהיה È˙ÏÎÒ ÈÎבמגפה שימותו הם  פשעו ומה  נפש  כופר  בלא  למנותם מאד גדול  סכלות עשיתי אני הלא ר "ל 

עון: בי ימצא  לא ימותו  לא וכאשר

oeiv zcevn
(‚).‰Ó˘‡Ï יואל) נאשמו הצאן  עדרי וכן שממה מלשון היא
ÙÓ˜„.(‰)א): ¯ÙÒÓאדמת וכן כמ"ש כפל  ביאור לתוספת

י"ב): (דניאל  סכלותÈ˙ÏÎÒ.(Á)עפר ושטות:מלשון

 כתובים 

ai dpyn ixiyr wxt oiaexir zkqn

Èàøèñìb BLàøa LiL øâð–øæòìà éaøøñBà,éñBé éaøåøézî.øîàøæòìà éaø:àéøáèaL úñðëa äNòî ¤¤¤¥§Ÿ§ª§§¨©¦¤§¨¨¥§©¦¥©¦¨©©¦¤§¨¨©£¤¦§¤¤¤¦§¤§¨
øzä Ba ïéâäBð eéäL,àaL ãòíéð÷fäå ìàéìîb ïaøïäì eøñàå.éñBé éaøøîBà:da eâäð øeqà,àaìàéìîb ïaø ¤¨£¦¤¥©¤¨©¨©§¦¥§©§¥¦§¨§¨¤©¦¥¥¦¨£¨¨©¨©§¦¥

íéð÷fäåïäì eøézäå. §©§¥¦§¦¦¨¤
‡Èøøâpä øâð–Lc÷na Ba íéìòBð,äðéãna àG ìáà;çpnäå–øeñà ïàëå ïàk.äãeäé éaøøîBà:çpnä– ¤¤©¦§¨£¦©¦§¨£¨©§¦¨§©ª¨¨§¨¨©¦§¨¥©ª¨

Lc÷na øzî,øøâpäå–äðéãna. ª¨©¦§¨§©¦§¨©§¦¨
·ÈLc÷na ïBzçzä øéö ïéøéæçî,äðéãna àG ìáà;ïBéìòäå–øeñà ïàëå ïàk.äãeäé éaøøîBà:ïBéìòä– ©£¦¦¦©©§©¦§¨£¨©§¦¨§¨¤§¨§¨¨©¦§¨¥¨¤§

ii.xbp:úìãä åá ìåòðì äôå÷ñàá åà íéìúåëá íéáçåúù çéøá ïéòë.`xhqelbâ"òàå .ïéìôìô åá êåãì éåàøù àðëåáë éåùòå ïåîø ïéîë ìåâòå äáò åùàøù
:é"øë 'ìäå øéúî é"øå úìãá éåìúå øåù÷ ë"àà øæòéìà 'ø øñåà åéìò éìë úøåúã

`̀ii.xxbpd xbpåùàøá ùéáã .ïðé÷ñò àøèñåìâ åùàøá ïéàù øâðáå ò÷ø÷ â"ò øøâð çéøáäå êåøà åá øåù÷ä ìáçäù åá éåìú åðéà ìáà úìãá øåù÷ä çéøá
:åúåîë äëìäå øåù÷ åðéàù ô"òà ìéòì éñåé éáø äéì éøù àä àøèñåìâ.ycwna ea milrepàìà àåä øåù÷å ìéàåä ùîî äðåá åðéàå àåä àîìòá úåáùã

:ùã÷îá úåáù ïéàå äðåáë éæçéî øøâðù éðôî.gpendeàì ùã÷îáå ,ïéðáë éæçéî àìà ùîî ïéðá éåä àì øáñ äãåäé 'øå .ùîî ïéðá éåä ììë øåù÷ åðéàù
:äãåäé 'øë äëìäå .éåìú åðéàù ô"òà øåù÷å ìéàåä øúåî äðéãîá óà øøâðäå .úåáù íåùî åøæâ

aaii.oezgzd xiv oixifgn:ïéðá ïàë ïéàå åøéæçäì çåð ïåéìòä àöé àìù ïîæ ìëù ,úìã ìù.dpicna `l la`:äëàìî éåäã ,ò÷úé àîù äøéæâoeilrde

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
י ה נ ש מ ר ו א ב

øâð בו לנעול  במפתן  או בכתלים שתוחבים יתד או  בריח מין  – ÆÆ
àøèñìbהדלת, BLàøa LiL:גורסים ויש  –`xhqelw כמין והוא , ÆÅÀÙÀËÀÀÈ

להשתמש  שבראשו הגלוסטרא ידי  על  הנגר וראוי  עבה; גם כדור בו
פלפלים, בו לדוך  כגון  שונות, øñBàלמלאכות øæòìà éaø– ÇÄÆÀÈÈÅ

חזק, בחבל ותלוי קשור הוא כן אם אלא בשבת, הדלת בו לנעול
ז). יז, שבת (עיין נפסק ואינו  בו לטלטלו  øézîשאפשר éñBé éaøåÀÇÄÅÇÄ

דק, בחבל  אלא קשור  שאינו  פי על  אף בשבת, הדלת בו  לנעול  –
באגדו "). ניטל  ("אינו נפסק הוא מיד  חבל , באותו לטלטלו באים שאם

גלוסטרא, בראשו  ויש  הואיל היא, יוסי  רבי שדעת בגמרא, מבואר טעמם
ורבי בשבת; הבניין על כמוסיף נראה בו  הנועל ואין  עליו, כלי  תורת

קיימא, של בחבל בדלת ותלוי קשור הוא אם שאמנם סובר, אלעזר 
שאינו  בשבת, בו לנעול  מותר ולכן הדלת, לנעילת שעומד  הדבר  ניכר

אינו  כאילו הריהו  דק, בחבל אלא קשור אינו אם אבל כבונה, נראה
בשבת  בו הנועל הלכך  הדלת, לנעילת שעומד ניכר  ולא כלל, קשור 

) הבניין על  מוסיף כאילו מחלוקתם,""יי))ררשש  נראה טעם מפרשים ויש .

משום  בשבת לטלטלו  ואסור  כלי תורת עליו אין  אלעזר  רבי  שלדעת
תורת  עליו יש  בראשו, וגלוסטרא הואיל  יוסי, רבי  ולדעת מוקצה,

הדלת לנעילת בשבת לטלטלו  ומותר מוסיפים ((ררממבב""םם  ))..כלי, ויש 
ולכן  לנגר  טפלה הגלוסטרא אלעזר  רבי שלדעת האמור, הטעם להסבר

עליו  ויש  לגלוסטרא טפל  הנגר יוסי  רבי ולדעת עליו, כלי תורת אין 
כלי  ההייררווששללממיי))..תורת פפיי   עעלל חחננננאאלל   äNòî((ררבבננוו :øæòìà éaø øîàÈÇÇÄÆÀÈÈÇÂÆ
úñðëa– כנסת בבית –øzä Ba ïéâäBð eéäL àéøáèaL– ÄÀÆÆÆÄÀÆÀÈÆÈÂÄÆÅ

גלוסטרא. בראשו שיש  בנגר  בשבת ìàéìîbלנעול ïaø àaL ãòÇÆÈÇÈÇÀÄÅ
ïäì eøñàå íéð÷fäå. בו לנעול  שאסור  לדבריו, ראיה והרי –éaø ÀÇÀÅÄÀÈÀÈÆÇÄ

da eâäð øeqà :øîBà éñBé שהיו להיפך, היה המעשה כלומר, – ÅÅÄÈÂÈ
גלוסטרא; בראשו  שיש  בנגר בשבת הדלת נעילת את לאסור  נוהגים

ïäì eøézäå íéð÷fäå ìàéìîb ïaø àa שאמרו פי על  ואף – ÈÇÈÇÀÄÅÀÇÀÅÄÀÄÄÈÆ
אא  )) ננאא,, אתה ((פפססחחייםם   אין איסור, בהם נהגו  ואחרים המותרים דברים :

על הם ומחמירים שמותר , כשיודעים היינו  בפניהם, להתיר רשאי 
להקל אדם בני  ירגילו שלא בפניהם, להתיר אסור זה שבכגון עצמם,

להתיר מותר טעות, מחמת מחמירים אם אבל  איסור, להתיר ויבואו 
((תתווסספפוותת  ))..בפניהם

א י ה נ ש מ ר ו א ב

לנעול אסרו  ולא שהואיל להשמיענו , גם באה והיא בנגר, ללמד מוסיפה משנתנו
במקדש. נוהג זה איסור אין שבות, משום אלא בנגר

øøâpä øâð,באויר כולו  תלוי  אינו  אבל בדלת, קשור  שהוא בריח – ÆÆÇÄÀÈ
אינו  כאילו ונראה בארץ, הנגר  נגרר כך  ידי ועל ארוך  שהחבל  אלא

גלוסטרא  בראשו  שאין  בנגר  כאן  שמדובר  במפרשים ומבואר  קשור ;

טטוובב""));; ייווםם   ""תתווסספפוותת   בבררטטננוורראא;; Lc÷na((עעייייןן Ba íéìòBðמותר – ÂÄÇÄÀÈ
איסור ואין שבות, משום אלא איסורו  שאין  המקדש , בבית בו לנעול

במקדש, נוהג äðéãnaשבות àG ìáàשהואיל למקדש, מחוץ – ÂÈÇÀÄÈ
שלא  חכמים בו גזרו  ולכן  הדלת, לנעילת שעומד  ניכר  אינו נגרר והוא
כלי, תורת עליו שאין מפני  או  כבונה, שנראה מפני  בשבת, בו  לנעול

הקודמת). במשנה הטעמים שבארנו (כמו מוקצה משום לטלטלו ואסור 
çpnäå,בדלת כלל קשור  ואינו  הקרקע, גבי  על המונח נגר  –ïàk ÀÇËÈÈ

øeñà ïàëå שהוא מפני בו , לנעול אסור במדינה ובין במקדש  בין – ÀÈÈ
ממש. Lc÷naבניין  øzî ,çpnä :øîBà äãeäé éaøהנגר אף – ÇÄÀÈÅÇËÈËÈÇÄÀÈ

שלדעת  במקדש, בו לנעול מותר  כלל קשור  ואינו הקרקע גבי  על  המונח

משום  ולא כבניין שנראה משום אלא איסורו  אין זה אף יהודה רבי
נוהג  זה איסור  אין שבות, איסור אלא שאינו וכיון  ממש , בניין שהוא

במקדש; שבות משום גזרו שלא הנגרר,øøâpäåבמקדש, בנגר – ÀÇÄÀÈ
לעיל, שבארנו כמו  בארץ, הוא ונגרר ארוך  בחבל בדלת קשור שהוא

äðéãnaשהואיל בו, לנעול מותר למקדש , מחוץ היינו במדינה, אף – ÇÀÄÈ
הדלת. לנעילת עומד  שהוא ניכר  הרי קשור  dcedi.והוא iaxk dklde

âששנניי âייווםם
ב י ה נ ש מ ר ו א ב

את  בשבת להחזיר  מותר  אם וכדומה, ארון  כגון  כלים, של  בדלתות דנה משנתנו
ממקומו. שנשמט העליון  או  התחתון צירו

izdw - zex`ean zeipyn
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קפה

יח־יט  פרק הימים דברי - כתובים

àë-÷øô à íéîéä éøáãç-â

âänì íéãáòì éðãàì ílk Cìnä éðãà àìä íéîòô äàî íäk | Bnò-ìò ýåýé óñBé áàBé øîàiå©´Ÿ¤À̈¥Á§¨̧©©³¨¥Æ¥¨´§¨¦½£ŸÆ£Ÿ¦´©¤½¤ª¨¬©Ÿ¦−©£¨¦®¨´¨
:ìàøNéì äîLàì äéäé änì éðãà úàæ LwáéãCläúiå áàBé àöiå áàBé-ìò ÷æç Cìnä-øáãe §©¥¬ŸÆ£Ÿ¦½¨²¨¦§¤¬§©§−̈§¦§¨¥«§©©¤−¤¨©´©¨®©¥¥´À̈©¦§©¥Æ

:íìLeøé àáiå ìàøNé-ìëaäíéôìà óìà ìàøNé-ìë éäéå ãéåc-ìà íòä-ã÷ôî øtñî-úà áàBé ïziå §¨¦§¨¥½©¨−Ÿ§¨¨¦«©¦¥¬¨²¤¦§©¬¦§©¨−̈¤¨¦®©§¦´¨«¦§¨¥¿¤´¤£¨¦Á
:áøç óìL Léà óìà íéòáLå úBàî òaøà äãeäéå áøç óìL Léà óìà äàîeåàì ïîéðáe éåìå ¥¨̧¤³¤¦Æ´Ÿ¥«¤½¤¦«¾̈©§©Á¥¸§¦§¦¬¤²¤¦−¬Ÿ¥«¨«¤§¥¦Æ¦§¨¦½¬Ÿ

:áàBé-úà Cìnä-øác áòúð-ék íëBúa ã÷ôæiå äfä øácä-ìò íéýìàä éðéòa òøiå:ìàøNé-úà C ¨©−§¨®¦«¦§©¬§©©¤−¤¤¨«©¥Æ©Æ§¥¥´¨¡Ÿ¦½©©¨−̈©¤®©©−¤¦§¨¥«
(ñ)çïBåò-úà àð-øáòä äzòå äfä øácä-úà éúéNò øLà ãàî éúàèç íéýìàä-ìà ãéåc øîàiå©³Ÿ¤¨¦Æ¤¨´¡Ÿ¦½¨¨´¦«§½Ÿ£¤¬¨¦−¦¤©¨¨´©¤®§©À̈©«£¤¨Æ¤£´

(ô) :ãàî ézìkñð ék Ecáò©§§½¦¬¦§©−§¦§«Ÿ
i"yx

(‰).íòä ã÷ôî øôñî לכל פקודיכם וכל דוגמת
óìà.מספרכם: äàîå íéôìà óìà ìàøùé ìë éäéå ויהודה

כתיב  כ"ד) ב' (ובשמואל אלף. ושבעים מאות ארבע
דמשמע  אלף מאות ה' יהודה ואיש אלף מאות שמנה
לפי  אלא כאן נאמר כאשר כך כל מישראל היו דלא
מספר  שם כתב לא דוד על הקב"ה מאת היה שהקצף
שכתוב  כמו השבטים כל מנה לא יואב ואף שמנה כולם
של  כבודו משום כאן אבל יואב את המלך דבר נתעב כי
שחיל  כבודו זהו כי שמנה וחשבון מספר כאן מזכיר דוד
שאפי' שפירשתי כמו מוכיח וכן בשבטו היה כזה כבד
בשמואל  מספרם כל כתב לא שמנה מישראל קצת אותו
ויהי  כאן כתיב דהא שמנה מספר אותו כל כתב כאן אבל
כאן  מוכיח ובפירוש כל כתיב לא ובשמואל ישראל כל
ויהי  כלה ולא למנות החל צרויה בן יואב כדכתיב לפנינו
דברי  כמספר המספר עלה ולא ישראל על קצף בזאת

כ"ד): כ"ז (לקמן דוד למלך àì(Â)הימים ïîéðáå éåìå

.'åâå íëåúá ã÷ô לעם לאשמה שיהיה יודע היה יואב
מן  הללו שבטים להציל אני יכול יואב אמר לפיכך לנגף
אשיבנו  לוי את מנית לא למה דוד יאמר אם לוי המנין
אומר  וכן ב') (במדבר ישראל בני בתוך התפקדו לא כי
מה  עתה יתנגפו ואם נגפו בגבעה בפלגש הלא לבנימין

להם: êãáò.(Á)ישתייר ïååò úà àð øáòä äúòå עוון
המלא  העון על נא העבר כלומר ווי"ן בשני מלא זה
והשני  מהם אחד וזה בקריאה הן מלאים וד' שעשיתי
רבה  בויקרא וכמפורש חוללתי בעוון הן נ"א) (בתהלים
שבחסידים  חסיד אפילו ע"ש) (פי"ד תזריע כי באשה
והלא  (אבא) נתכוין בלא בעבירה אחד לו יהא שלא א"א
ילכדנו  עוונותיו והשלישי עצמו לצורך אלא נתכוין לא
והרביעי  המרובים עוונותיו ח') (משלי הרשע את
ונגידה  ונבואה לכו ועתה עוון ומצאנו ז') ב' (במלכים
יהיה  המלך בית את ונגיד נלך לא אם שאמרו המלך בית

אויבים: עליהם יבואו כי גדול עוון

cec zcevn
(‚).'‰ ÛÒÂÈכי יחשוב  אשר המלך משאלת נראה היה  כי על 

מי יואב  לו  אמר ולזה מספר ' לדעת התאוה  ולכן המה  רבים
ויחזרו יתכפלו ועוד עתה  שהם כמו עליהם ה ' יוסף  ועוד יתן

פעמים : מאה  עד  ÂÎÂ'.ויתכפלו ‡Ï‰ המלך אדוני  הלא ר "ל 
סיבה זה  יהיה  למה מספרם  לדעת יבקש  למה  וא "כ  מלך הדרת עם ברוב הנה יתרבו עוד  ואם  לעבדים לאדוני כולם אשר יודע 

העין: מן הסמוי בדבר אלא מצויה הברכה אין כי לישראל שממה ‡ÌÈÙÏ.(‰)לעשות ÛÏ‡מספר למלך נתן  שיואב אף ר"ל 
וכו': אלפים  אלף שהיו  הוא האמת ב ', בשמואל  האמור  ÔÓÈ·Â.(Â)מועט ÈÂÏÂלזה ובנימין לוי ביניהם פקד  לא כי על  ר "ל 

כאן האמור  החשבון  כי כאן כמ "ש  למלך  שנתן החשבון עלה  כןלא שאמר  יתכן  אותם מנה לא  כי  (ואף  ובנימין לוי עם  היה
הדעת): Ú˙·.באומד  ÈÎ משתמט היה ולזה יואב בעיני מאוס היה המלך  דבר כי ואמר  ובנימין לוי את פקד לא  למה  טעם  נתן

בימי שנתמעטו מה להם די לומר כמשתמט  היה  בנימין ובבני ישראל  בני  בתוך  לוי  מטה התפקדו לא משה בימי גם הלא  לומר
בגבעה : ‰Ê‰.(Ê)פילגש ¯·„‰ ÏÚ: נפש כופר בלא שנמנו Ï‡¯˘È.בעבור ˙‡ ÍÈÂ: דוד בחר  כאשר הנגף  בא עי"ז  ר"ל 

(Á).‰Ê‰ נפש :‰„·¯ כופד בלא  ÂÎÂ'.למנותם ‡ ¯·Ú‰ולא הואיל  לו  וילך  העון  יעבור  ממילא וא"כ  לשחת ימותו לא  ר "ל 
הנגף: Ó‡„.יהיה È˙ÏÎÒ ÈÎבמגפה שימותו הם  פשעו ומה  נפש  כופר  בלא  למנותם מאד גדול  סכלות עשיתי אני הלא ר "ל 

עון: בי ימצא  לא ימותו  לא וכאשר

oeiv zcevn
(‚).‰Ó˘‡Ï יואל) נאשמו הצאן  עדרי וכן שממה מלשון היא
ÙÓ˜„.(‰)א): ¯ÙÒÓאדמת וכן כמ"ש כפל  ביאור לתוספת

י"ב): (דניאל  סכלותÈ˙ÏÎÒ.(Á)עפר ושטות:מלשון

 משניות מסכת עירובין 

ai dpyn ixiyr wxt oiaexir zkqn

Èàøèñìb BLàøa LiL øâð–øæòìà éaøøñBà,éñBé éaøåøézî.øîàøæòìà éaø:àéøáèaL úñðëa äNòî ¤¤¤¥§Ÿ§ª§§¨©¦¤§¨¨¥§©¦¥©¦¨©©¦¤§¨¨©£¤¦§¤¤¤¦§¤§¨
øzä Ba ïéâäBð eéäL,àaL ãòíéð÷fäå ìàéìîb ïaøïäì eøñàå.éñBé éaøøîBà:da eâäð øeqà,àaìàéìîb ïaø ¤¨£¦¤¥©¤¨©¨©§¦¥§©§¥¦§¨§¨¤©¦¥¥¦¨£¨¨©¨©§¦¥

íéð÷fäåïäì eøézäå. §©§¥¦§¦¦¨¤
‡Èøøâpä øâð–Lc÷na Ba íéìòBð,äðéãna àG ìáà;çpnäå–øeñà ïàëå ïàk.äãeäé éaøøîBà:çpnä– ¤¤©¦§¨£¦©¦§¨£¨©§¦¨§©ª¨¨§¨¨©¦§¨¥©ª¨

Lc÷na øzî,øøâpäå–äðéãna. ª¨©¦§¨§©¦§¨©§¦¨
·ÈLc÷na ïBzçzä øéö ïéøéæçî,äðéãna àG ìáà;ïBéìòäå–øeñà ïàëå ïàk.äãeäé éaøøîBà:ïBéìòä– ©£¦¦¦©©§©¦§¨£¨©§¦¨§¨¤§¨§¨¨©¦§¨¥¨¤§

ii.xbp:úìãä åá ìåòðì äôå÷ñàá åà íéìúåëá íéáçåúù çéøá ïéòë.`xhqelbâ"òàå .ïéìôìô åá êåãì éåàøù àðëåáë éåùòå ïåîø ïéîë ìåâòå äáò åùàøù
:é"øë 'ìäå øéúî é"øå úìãá éåìúå øåù÷ ë"àà øæòéìà 'ø øñåà åéìò éìë úøåúã

`̀ii.xxbpd xbpåùàøá ùéáã .ïðé÷ñò àøèñåìâ åùàøá ïéàù øâðáå ò÷ø÷ â"ò øøâð çéøáäå êåøà åá øåù÷ä ìáçäù åá éåìú åðéà ìáà úìãá øåù÷ä çéøá
:åúåîë äëìäå øåù÷ åðéàù ô"òà ìéòì éñåé éáø äéì éøù àä àøèñåìâ.ycwna ea milrepàìà àåä øåù÷å ìéàåä ùîî äðåá åðéàå àåä àîìòá úåáùã

:ùã÷îá úåáù ïéàå äðåáë éæçéî øøâðù éðôî.gpendeàì ùã÷îáå ,ïéðáë éæçéî àìà ùîî ïéðá éåä àì øáñ äãåäé 'øå .ùîî ïéðá éåä ììë øåù÷ åðéàù
:äãåäé 'øë äëìäå .éåìú åðéàù ô"òà øåù÷å ìéàåä øúåî äðéãîá óà øøâðäå .úåáù íåùî åøæâ

aaii.oezgzd xiv oixifgn:ïéðá ïàë ïéàå åøéæçäì çåð ïåéìòä àöé àìù ïîæ ìëù ,úìã ìù.dpicna `l la`:äëàìî éåäã ,ò÷úé àîù äøéæâoeilrde

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
י ה נ ש מ ר ו א ב

øâð בו לנעול  במפתן  או בכתלים שתוחבים יתד או  בריח מין  – ÆÆ
àøèñìbהדלת, BLàøa LiL:גורסים ויש  –`xhqelw כמין והוא , ÆÅÀÙÀËÀÀÈ

להשתמש  שבראשו הגלוסטרא ידי  על  הנגר וראוי  עבה; גם כדור בו
פלפלים, בו לדוך  כגון  שונות, øñBàלמלאכות øæòìà éaø– ÇÄÆÀÈÈÅ

חזק, בחבל ותלוי קשור הוא כן אם אלא בשבת, הדלת בו לנעול
ז). יז, שבת (עיין נפסק ואינו  בו לטלטלו  øézîשאפשר éñBé éaøåÀÇÄÅÇÄ

דק, בחבל  אלא קשור  שאינו  פי על  אף בשבת, הדלת בו  לנעול  –
באגדו "). ניטל  ("אינו נפסק הוא מיד  חבל , באותו לטלטלו באים שאם

גלוסטרא, בראשו  ויש  הואיל היא, יוסי  רבי שדעת בגמרא, מבואר טעמם
ורבי בשבת; הבניין על כמוסיף נראה בו  הנועל ואין  עליו, כלי  תורת

קיימא, של בחבל בדלת ותלוי קשור הוא אם שאמנם סובר, אלעזר 
שאינו  בשבת, בו לנעול  מותר ולכן הדלת, לנעילת שעומד  הדבר  ניכר

אינו  כאילו הריהו  דק, בחבל אלא קשור אינו אם אבל כבונה, נראה
בשבת  בו הנועל הלכך  הדלת, לנעילת שעומד ניכר  ולא כלל, קשור 

) הבניין על  מוסיף כאילו מחלוקתם,""יי))ררשש  נראה טעם מפרשים ויש .

משום  בשבת לטלטלו  ואסור  כלי תורת עליו אין  אלעזר  רבי  שלדעת
תורת  עליו יש  בראשו, וגלוסטרא הואיל  יוסי, רבי  ולדעת מוקצה,

הדלת לנעילת בשבת לטלטלו  ומותר מוסיפים ((ררממבב""םם  ))..כלי, ויש 
ולכן  לנגר  טפלה הגלוסטרא אלעזר  רבי שלדעת האמור, הטעם להסבר

עליו  ויש  לגלוסטרא טפל  הנגר יוסי  רבי ולדעת עליו, כלי תורת אין 
כלי  ההייררווששללממיי))..תורת פפיי   עעלל חחננננאאלל   äNòî((ררבבננוו :øæòìà éaø øîàÈÇÇÄÆÀÈÈÇÂÆ
úñðëa– כנסת בבית –øzä Ba ïéâäBð eéäL àéøáèaL– ÄÀÆÆÆÄÀÆÀÈÆÈÂÄÆÅ

גלוסטרא. בראשו שיש  בנגר  בשבת ìàéìîbלנעול ïaø àaL ãòÇÆÈÇÈÇÀÄÅ
ïäì eøñàå íéð÷fäå. בו לנעול  שאסור  לדבריו, ראיה והרי –éaø ÀÇÀÅÄÀÈÀÈÆÇÄ

da eâäð øeqà :øîBà éñBé שהיו להיפך, היה המעשה כלומר, – ÅÅÄÈÂÈ
גלוסטרא; בראשו  שיש  בנגר בשבת הדלת נעילת את לאסור  נוהגים

ïäì eøézäå íéð÷fäå ìàéìîb ïaø àa שאמרו פי על  ואף – ÈÇÈÇÀÄÅÀÇÀÅÄÀÄÄÈÆ
אא  )) ננאא,, אתה ((פפססחחייםם   אין איסור, בהם נהגו  ואחרים המותרים דברים :

על הם ומחמירים שמותר , כשיודעים היינו  בפניהם, להתיר רשאי 
להקל אדם בני  ירגילו שלא בפניהם, להתיר אסור זה שבכגון עצמם,

להתיר מותר טעות, מחמת מחמירים אם אבל  איסור, להתיר ויבואו 
((תתווסספפוותת  ))..בפניהם

א י ה נ ש מ ר ו א ב

לנעול אסרו  ולא שהואיל להשמיענו , גם באה והיא בנגר, ללמד מוסיפה משנתנו
במקדש. נוהג זה איסור אין שבות, משום אלא בנגר

øøâpä øâð,באויר כולו  תלוי  אינו  אבל בדלת, קשור  שהוא בריח – ÆÆÇÄÀÈ
אינו  כאילו ונראה בארץ, הנגר  נגרר כך  ידי ועל ארוך  שהחבל  אלא

גלוסטרא  בראשו  שאין  בנגר  כאן  שמדובר  במפרשים ומבואר  קשור ;

טטוובב""));; ייווםם   ""תתווסספפוותת   בבררטטננוורראא;; Lc÷na((עעייייןן Ba íéìòBðמותר – ÂÄÇÄÀÈ
איסור ואין שבות, משום אלא איסורו  שאין  המקדש , בבית בו לנעול

במקדש, נוהג äðéãnaשבות àG ìáàשהואיל למקדש, מחוץ – ÂÈÇÀÄÈ
שלא  חכמים בו גזרו  ולכן  הדלת, לנעילת שעומד  ניכר  אינו נגרר והוא
כלי, תורת עליו שאין מפני  או  כבונה, שנראה מפני  בשבת, בו  לנעול

הקודמת). במשנה הטעמים שבארנו (כמו מוקצה משום לטלטלו ואסור 
çpnäå,בדלת כלל קשור  ואינו  הקרקע, גבי  על המונח נגר  –ïàk ÀÇËÈÈ

øeñà ïàëå שהוא מפני בו , לנעול אסור במדינה ובין במקדש  בין – ÀÈÈ
ממש. Lc÷naבניין  øzî ,çpnä :øîBà äãeäé éaøהנגר אף – ÇÄÀÈÅÇËÈËÈÇÄÀÈ

שלדעת  במקדש, בו לנעול מותר  כלל קשור  ואינו הקרקע גבי  על  המונח

משום  ולא כבניין שנראה משום אלא איסורו  אין זה אף יהודה רבי
נוהג  זה איסור  אין שבות, איסור אלא שאינו וכיון  ממש , בניין שהוא

במקדש; שבות משום גזרו שלא הנגרר,øøâpäåבמקדש, בנגר – ÀÇÄÀÈ
לעיל, שבארנו כמו  בארץ, הוא ונגרר ארוך  בחבל בדלת קשור שהוא

äðéãnaשהואיל בו, לנעול מותר למקדש , מחוץ היינו במדינה, אף – ÇÀÄÈ
הדלת. לנעילת עומד  שהוא ניכר  הרי קשור  dcedi.והוא iaxk dklde

âששנניי âייווםם
ב י ה נ ש מ ר ו א ב

את  בשבת להחזיר  מותר  אם וכדומה, ארון  כגון  כלים, של  בדלתות דנה משנתנו
ממקומו. שנשמט העליון  או  התחתון צירו

izdw - zex`ean zeipyn
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Lc÷na,ïBzçzäå–äðéãna. ©¦§¨§©©§©§¦¨
‚ÈLc÷na äièø ïéøéæçî,äðéãna àG ìáà;älçza íà–øeñà ïàëå ïàk.Lc÷na àîéð ïéøLB÷,àG ìáà ©£¦¦§¦¨©¦§¨£¨©§¦¨¦©§¦¨¨§¨¨§¦¦¨©¦§¨£¨

äðéãna;älçza íà–øeñà ïàëå ïàk.Lc÷na úìaé ïéëúBç,äðéãna àG ìáà;éìka íàå–øeñà ïàëå ïàk. ©§¦¨¦©§¦¨¨§¨¨§¦©¤¤©¦§¨£¨©§¦¨§¦©§¦¨§¨¨
„ÈBòaöàa ä÷lL ïäk–Lc÷na éîb äéìò CøBk,äðéãna àG ìáà;íc àéöBäì íà–øeñà ïàëå ïàk.ïé÷æBa Ÿ¥¤¨¨§¤§¨¥¨¤¨¤¦©¦§¨£¨©§¦¨¦§¦¨¨§¨¨§¦

.xeq` o`ke o`k:äðåáë äéì äåäå ìôåð åìåë ïåéìò àöéã ïåéëã.'ek xne` dcedi iax.úåáùä ìò èøæâ àì ùã÷îáå úåáù àìà àëéìå íéìëá ïéðá ïéà ì"ñã
:é"øë äëìä ïéàå

bbii.dihx oixifgnâ"ò äøéæçî ,äãåáòì åøùá ïéá úööåç àäú àìù éãë åãé ìòù äëî éáâ ìò äúéäù äéèø ìèðå úáùá äãåáò ãåáòì êøöåäù ïäë
:äãåáò ãéáò àìå òðîî äøéæçäì äéì úééøù àì éàã äãåáòä øçàì åúëî.dpicna `l la`:÷çîî íåùî áééçå ,äééèøä çøîé àîù äøéæâ.dlgza m`e

:äãåáò êøåöì ä÷ìñ àì äæ ïäëå íåé ãåòáî äøåù÷ äúéä àìù.xeq` o`ke o`kêøåö àìà àåä äåáâ êøåö åàìã ,ùã÷îá úåáù ïéà àëä ïðéøîà àìå
â"ò äùøéô àìå éìë â"ò äðúð åìéôà åà ,åãéá àéäù ïîæ ìë ,åãéá äç÷ì íà ìáà ,ò÷ø÷ â"ò äùøéôùë àìà åðéà äéèøä úøæçä ïðáø éøñàã àäå .åîöò

:íå÷î ìëá äøéæçäì øúåî ,ò÷ø÷.`nip oixyewíåéä àäã ìåîúàî íúåùòì ìåëé àìù äåöî éøéùëî øáñ÷ã ,úáùá ä÷ñôðù íéåìä øéù ìù øåðë úîéð
:øåñà àîéé÷ ìù øù÷ éåäã úåãúéì êåîñ ìáà ,äòù éôì àìà äøùå÷ åðéàù òöîàá ä÷ñôðùë à÷åãå .úáùä úà ïéçåã ä÷ñôð.dlgza m`eäúéä àìù

:øåñà ,ìåîúàî äúåùòì ìåëéã ,íìåòî íù.zlaiøîàðù íéùã÷á íåî àéä(áë àø÷éå),úåáù íåùî àìà äæá ïéàã ,ãéá ùã÷îá äúåà íéëúåçå ,úìáé åà
:øîöä úà ææåâã äãìåú éåä éç ìòáî êúåçùëå .ìåçá íéùåò êëù àéä äøåîâ äëàìîã ,éìëá àì ìáà .àåä ãé øçàìëã

ccii.inb dilr jxekäñëîå äãåáòä íò úéàøð åúëî àäúù àòøà çøåà åàìã ,àåä äãåáò êøåö àäéî àúùäå ìéàåä ,äëîä úà àôøî éîâäù é"ôòàå
:éîâá äúåà.dpicna `l la`:øåñàå àéä úåáù úáùá äàåôøã.mc `ivedl m`e:äîã àéöåäì éãë éîâá ä÷ãäîù.xeq` o`ke o`kìáåç äéì äåäã

`xephxa yexit

Lc÷na ïBzçzä øéö ïéøéæçî,דלת של  התחתון  הציר  אם – ÇÂÄÄÄÇÇÀÇÄÀÈ
למקומו , להחזירו מותר במקדש ממקומו, נשמט ארון, של בדלת כגון
משום  אלא איסורו ואין להחזירו, נוח העליון  הציר יצא שלא זמן שכל 

במקדש, שבות אין והרי  äðéãnaשבות, àG ìáà,למקדש מחוץ – ÂÈÇÀÄÈ
במסמרים, יחזקהו  שמא או ובגרזן, במקבת יתקעהו  שמא חכמים שגזרו 

היא. ידיïBéìòäåשמלאכה שעל העליון, הציר  נשמט אם אבל – ÀÈÆÀ
נופלת, הדלת כל øeñàכך  ïàëå ïàk במדינה ובין במקדש  בין  – ÈÀÈÈ

הותרה  לא ומלאכה ממש , בניין  שהוא מפני  בשבת, להחזירו אסור
כאן , הוא הטעם אלא בכלים, בניין שאין  סוברים ויש במקדש. אפילו

יתקעהו  שמא גזירה במקדש , אפילו  אסרו  כזו חמורה ששבות לפי
ובגרזן  טטוובב""))..במקבת ייווםם   ""תתווסספפוותת   ïBéìòä,((עעייייןן :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÆÀ

Lc÷na,במקדש להחזירו מותר  העליון  הציר  נשמט אם אף – ÇÄÀÈ
אלא  הציר את להחזיר אסרו  ולא בכלים, בניין  אין  יהודה רבי  שלדעת

שבות; משום גזרו  לא ובמקדש  שבות, äðéãnaמשום ,ïBzçzäåÀÇÇÀÇÀÄÈ
להחזיר ונוח נופלת, אינה והדלת הואיל התחתון , הציר  נשמט ואם –
חשש, כל  שאין  מקום, בכל אף להחזירו מותר  למקומו , הציר את

תורה. של  מלאכה לאיסור  כך  ידי  על יבוא שמא

ג י ה נ ש מ ר ו א ב
במקדש. נוהגים שאינם שבת באיסורי  ללמד  מוסיפה משנתנו 

Lc÷na äièø ïéøéæçî עליה ונתן בידו , מכה לו שהיתה כהן  – ÇÂÄÄÀÄÈÇÄÀÈ
לריפוי  משחה עם תחבושת היינו ליטלה רטייה, הוצרך ובשבת המכה,

במקדש, לעבוד  צריך שהיה לעבודה, ידו בין חוצצת תהא שלא מידו,

לא  שאם בשבת, העבודה לאחר מכתו גבי על  להחזירה הוא רשאי 
שלא  כדי  במקדש מעבודה יימנע שמא חשש  יש להחזירה, לו יתירו 

המכה; מן הרטייה את ליטול  äðéãnaיצטרך àG ìáà מחוץ – ÂÈÇÀÄÈ
שמא  גזירה המכה, מעל שפירשה רטייה בשבת להחזיר אסור למקדש 

הוא. שאבֿמלאכה בשבת ממחק ונמצא älçzaימרחנה íà אם – ÄÇÀÄÈ
בשבת, מכתו על רטייה לכתחילה להניח אדם øeñàבא ïàëå ïàkÈÀÈÈ

במקדש ", שבות איסור "אין בזה אומרים שאין אסור, במקדש אפילו  –

עצמו  לצורך אלא גבוה לצורך אינה זו שבּות בגמרא ((ררשש  ""יי))שהרי .
קרקע, גבי  על  כשפירשה אלא בשבת רטייה להחזיר  אסרו שלא אמרו ,

מקום. בכל  להחזירה מותר כלי , גבי  על נתנה או  בידו לקחה אם אבל 
Lc÷na àîéð ïéøLB÷ בשעת בכינור מנגנים היו  הלויים שכן  – ÀÄÄÈÇÄÀÈ

לקשור שמותר  ללמדנו , המשנה ובאה במקדש, הקרבנות הקרבת

שמכשירי לפי בגמרא מבואר הטעם בכינור . שנפסקה נימה בשבת

ומכאן  השבת; את דוחים שבת מערב לעשותם היה אפשר  שאי מצווה
שבמקום  אלא קיימא, של  קשר אפילו לעשות שמותר  מפרשים, יש

עניבה אלא עושים אין בקשר, צורך מפרשים,((ררשש  ""יי))שאין ויש  .
קיימא  של קשר  ואילו  קיימא, של  שאינו  בקשר  כאן שהמדובר

לעשותו אסור במקדש ואף הוא, בבררטטננוורראא  ;;אבֿמלאכה ייווננתתןן;; ((ההרר""רר  

טטוובב""));; ייווםם   ""תתווסספפוותת äðéãnaוועעייייןן àG ìáàאסור למקדש  מחוץ – ÂÈÇÀÄÈ
בכינור . שנפסקה נימה בשבת älçzaלקשור  íàלקשור הבא – ÄÇÀÄÈ

מקודם, שם היתה שלא בכינור, נימה בשבת ïàëåלכתחילה ïàkÈÀÈ
øeñàשהואיל אסור , במקדש  אף שבת ויכול– מערב לקשרה היה È

שבת. דוחה Lc÷naאינה úìaé ïéëúBç בו שעלתה כהן  – ÀÄÇÆÆÇÄÀÈ
לבעל אותו שעושה במקדש, עבודתו  את מעכבת והיא הואיל  יבלת,
או  בידו  כגון  שינוי , ידי  על  בשבת אותה לחתוך הוא רשאי מום,

ההממאאיירריי))בשיניו  חותכה ((ררממבב""םם  ;; יבשה, היתה שאם מבואר, בגמרא .
בכלי, äðéãnaאף àG ìáà יבלת לחתוך  אסור למקדש  מחוץ – ÂÈÇÀÄÈ

והרי במספריים, או בסכין  יחתכנה שמא גזירה בשינוי , אפילו בשבת

הגוזז. תולדת éìkaזה íàå היבלת אם בכלי, יבלת לחתוך אבל  – ÀÄÇÀÄ
לחה, øeñàהיא ïàëå ïàk גמורה שמלאכה אסור, במקדש אף – ÈÀÈÈ

בשבת, שקרב בקרבן  שעלתה ביבלת כאן  שמדובר  מפרשים, ויש היא.
לא  אבל ביד, בשבת לחתכה מותר  בקרבן , הוא מום והיבלת הואיל 

בבררטטננוורראא  ))..בכלי ((ררשש""יי;;

âששללייששיי âייווםם
ד י ה נ ש מ ר ו א ב

Bòaöàa ä÷lL ïäk,בשבת –Lc÷na éîb äéìò CøBk– ÙÅÆÈÈÀÆÀÈÅÈÆÈÆÄÇÄÀÈ
מכתו , על גמי  לכרור לו מותר  במקדש, עבודה לעבוד צריך  הוא אם
מן  זה אין  מקום מכל המכה, את קצת מרפא שהגמי פי על שאף

שדווקא  אמרו בגמרא העבודה. בשעת נראית מכתו שתהא הראוי 
של באצבע כגון  לכלי, בשרו בין  הגמי יחוץ שלא במקום כשלקה

כגון  עבודה, במקום שלא בימין  או  בימין , אלא עבודה שאין  שמאל,
ייתור משום קטן , אזור  כגון בגד, לא אבל  גמי, דווקא וכן היד. בגב

כגון  בגדים, במקום אינו  אם עצמו , בפני  בגד שאינו  כל  אבל בגדים;
בשיעור  אלא חוצץ אינו  עקבו, על  או  אצבעו  אצבעות על שלוש של 

אלא  לבד חציצה משום ולא פוסל, מקום מכל שזה אצבעות, שלש  על 
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e÷éìçé àHL ìéáLa Lákä éab ìò çìî,úaMa ìbìba ìBãbä øBaîe äìBbä øBaî íéàìîîe,øwä øàaîe ¤©©©¥©¤¤¦§¦¤©£¦§©§¦¦©¨¦©¨©©§©©©¨¦§¥©©
áBè íBéa. §

ÂËLc÷na àöîpL õøL,Bðéîäa BàéöBî ïäk,ì àHLäàîhä úà úBäL;éøácä÷Bøa ïa ïðçBé éaø.äãeäé éaø ¤¤¤¦§¨©¦§¨Ÿ¥¦§¤§¨¤§©¤©ª§¨¦§¥©¦¨¨¤§¨©¦§¨
øîBà:õò ìL úáöa,äàîhä úà úBaøì àHL.BúBà ïéàéöBî ïëéäî?íìeàä ïéaîe íìeàä ïîe ìëéää ïî ¥¦§©¤¥¤§©¤©ª§¨¥¥¨¦¦¦©¥¨¦¨¨¦¥¨¨

çaænìå;éøácñpð ïa ïBòîL éaø.àáé÷ò éaøøîBà:úàhç BúââL ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáiçL íB÷î–íMî §©¦§¥©¦§¥©¦¦§¤©¨©¦£¦¨¥§¤©¨¦©§¨¥§©¦§¨©¨¦¨
BúBà ïéàéöBî,úBîB÷nä ìk øàLe–øzëñt åéìò ïéôBk.ïBòîL éaøøîBà:Cì eøézäL íB÷îíéîëç,ClMî ¦¦§¨¨©§¦¨¨§©§¥©¦¦§¥§¤¦¦¨£¨¦¦¤¨

Cì eðúð,úeáL íeMî àlà Cì eøézä àHL. ¨§¨¤¦¦¨¤¨¦§
Ô È · Â ¯ È Ú ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

:ùã÷îá éøúùà àì äëàìî áàå.gln miwfeaíé÷éìçîù åðîî íéìôåð íéîòôå àåä ÷ìçù éðôî ,çáæîì åá íéìåòù ùáëä éáâ ìò çìî íéøæôîå íéúúåë
:äúéúë ïåùì ,íé÷æåá .åá íäéìâø.dpicna `l la`:ï÷úî àåäù éðôî.lecbd xeane dlebd xean min mi`lnn:äøæòä úåëùìá åéä íäéðùå ,ïîù êë

.lblbaàìîé àîù äøéæâ ,øåñà úåøåá øàùá ìáà ,úáùá ìâìâá íéî úåàìîì åøéúä ãáìá åììä úåøåá éðùîå .íéìáç éãé ìò éìãä åá úåìòäì éåùòä
úåàìîì øúåî åúáøåçìå åúðéâì íéî ä÷ùé àîù øæâéîì àëéìã íå÷îáå .úáùá åúáøåçå åúðéâ åá úå÷ùäì éúà çøåè àìá ïéàìîîù êåúî åúáøåçìå åúðéâì

:íåìë êëá ïéàå úáùá àòøú ìò ù÷éîå àááà óøèéîì éøù éîð éëäå .ãáìá øéù ìù ìå÷ àìà åøñà àìù ,ìå÷ òéîùîù éðôî ïðéùééç àìå ,ìâìâáxeane
.xwdéëàìîå äéøëæ éâç íäéðéáù íéàéáð íäì åøéúäå ,ìâøá äìåâä éðáì êéøö äéä äæ øåáå .øå÷î ïåùì ,ø÷ä øåá äéì àøå÷ íééç íéî øàá äéäù íù ìò

:íéòáåðä úåøàá øàùá ïë ïéàù äî ,äðéãîá óà ìâìâá è"åéá åðîî íéàìîîù åøéúäá øàùðå ,ìâøá ìâìâá åðîî úåàìîì
eehh.epiinda e`iven odk:ùã÷îá úåáù ïéàã ,ìåèìèì ïðéùééç àìå .úáùá.epiindaéãò éëä ,ùåã÷ àåäù èðáàì äéì àîèîã áâ ìò óàå .åèðáàá,ó

àîèî åðéà õøùå .òâð àìã åæçåà åðééîäá êëìä ,äéôåâ ïäë éîèð àìã ,äéá òâð àì åéãéáå .õò ìù úáöä øçà øæçì äøæòá äàîåèä úà úåäùäì àìù
àìà äàîåè ïéìá÷î íéìëå íãà ïéàå äàîåèì ïåùàø èðáà äéì äåäã ,åæçåàùë ïäëä úà àîèî åðéà õøùá àîèðù èðáàäå ,àùîá:äàîåèä áàîzav

.ur ly:äàîåè íéìá÷î ïéàå õò éìë éèåùô àéäù.d`nehd z` zeaxl `lyúåáøìî úáöä øçà øæçìå íù äúåäùäì åì çåðå ,øåäèä èðáà àîèì
:é"øë äëìäå .äàîåèä úà.eze` oi`iven okidn:úáùá.mle`d one lkidd on:êùçúù ãò åçéðîå øúëñôá åúåà äñëî íù àöîð íà äøæòá ìáà

.zxk epecf lr oiaiigy mewn lk:åúåà ïéàéöåî íùî ,äøæòä ìë åðééäã ,äàîåèá åì ñðëé íà.xzkqt eilr oitek zenewnd lk x`ye.úùçð ìù øéñ

`xephxa yexit

בגדים. ייתור  äðéãnaמשום àG ìáà לאדם אסור למקדש מחוץ – ÂÈÇÀÄÈ
וחכמים  המכה, את קצת מרפא והגמי  הואיל  בשבת, מכתו  על גמי לכרוך 

רפואה. סממני  שחיקת לידי יבואו  שמא גזירה בשבת, רפוי  מעשה אסרו 
íc àéöBäì íà ממנה לסחוט כדי המכה על  הגמי את שמהדק – ÄÀÄÈ

øeñàדם, ïàëå ïàk;עבודה צורך  זה שאין  אסור , במקדש  אף – ÈÀÈÈ
במקדש. מלאכה אב התירו  ולא חובל , שהוא משום çìîועוד  ïé÷æBaÀÄÆÇ

Lákä éab ìò,הכבש גבי  על בשבת אותו ומפזרים מלח כותתים – ÇÇÅÇÆÆ
למזבח, בו  e÷éìçéשעולים àHL ìéáLa בו והיורדים העולים – ÄÀÄÆÇÂÄ

במדינה  ברם מדרגות; בו  היו ולא חלק היה שהכבש  לפי רגליהם, את

בשבת, כמתקן  שהוא מפני במקדש,íéàìîîeאסור , מים –øBaî ÀÇÀÄÄ
ìBãbä øBaîe äìBbä הלשכות באחת שהיו  בארות שתי נקראו כך  – ÇÈÄÇÈ

העזרה טטוובב"")),,של ייווםם ""תתווסספפוותת úaMa((עעייייןן ìbìba בו שמעלים – ÇÇÀÇÇÇÈ
מים  למלא התירו בלבד הללו הבורות ומשני חבלים. ידי  על הדלי את

בשבת, בגלגל למלא חכמים אסרו אחרים מבורות אבל  בשבת, בגלגל
חכמים  גזרו ובמהירות, יתרה טירחה בלי  המים נשאבים ובגלגל  שהואיל

"זורע". משום עובר ונמצא בשבת, גינתו  את מהם להשקות יבוא שמא
áBè íBéa øwä øàaîeש מבואר בגמרא –"xwd x`a"באר זו  היתה ÄÀÅÇÇÀ

חיים  מים באר שהיתה שם על הקר" "באר  נקראה והיא במדינה,
הגולה  לבני  צורך  בה והיה ז), ו , ירמיה – מימיה" ביר  "כהקיר (מלשון

הגולה, עולי שבין  הנביאים להם והתירו לירושלים, ברגל  עולים כשהיו 
ו  זכריה נשארה חגי  ומאו  טוב, ביום בגלגל  מים ממנה למלא מלאכי ,

אפילו  בגלגל  מהן  למלא אסור  אחרות בארות אבל בהיתרה; זו  באר 
טוב. ביום

ו ט ה נ ש מ ר ו א ב

õøLמתBðéîäa BàéöBî ïäk ,Lc÷na àöîpL, באבנטו – ÆÆÆÄÀÈÇÄÀÈÙÅÄÀÆÀÈ
מטמא  הטומאה אב שהוא שהשרץ ייטמא, שלא בו  יגע לא בידו  אבל 

מטמא  אינו השרץ מן  שנטמא והאבנט במשא; מטמא ואינו  במגע אדם

ואין  הטומאה"), ("ולד  הוא לטומאה ראשון  שהרי שאוחזו , הכהן  את
לטלטלו  מותר  בשבת, נמצא ואפילו  אדם; מטמא לטומאה ראשון 

מחזר הכהן  ואין  במקדש ; שבות איסור  שאין  המקדש, מן  ולהוציאו
בהמיינו , מוציאו  אלא טומאה, מקבלים שאינם עץ כלי פשוטי  אחר 

äàîhä úà úBäLì àHL; במקדש –ïa ïðçBé éaø éøác ÆÀÇÆÇËÀÈÄÀÅÇÄÈÈÆ
ä÷Bøaכלי פשוטי אחר מלחזר  האבנט את לטמא שמוטב הסובר, – ÀÈ

במקדש. הטומאה את ולהשהות ìLעץ úáöa :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÀÇÆ
õò,באבנט לא אבל מוציאו, כהן טומאה, מקבלת שאינה –àHL ÅÆ

äàîhä úà úBaøì יהודה רבי האבנט; את לטמא שלא כלומר – ÀÇÆÇËÀÈ
מלטמא  עץ של צבת אחר ולחזר הטומאה את להשהות שמוטב סובר,

האבנט. את ezenk.גם dkldeBúBà ïéàéöBî ïëéäî שלא כלומר – ÅÅÈÄÄ
במקומות  אלא המקדש כבוד משום שבות באיסורי  להקל  חכמים אמרו 

משנתנו: שואלת ולכן  שבעזרה, uxydקדושים z` oi`iven okidn
?zayaçaænìå íìeàä ïéaîe íìeàä ïîe ìëéää ïî– ÄÇÅÈÄÈÈÄÅÈÈÀÇÄÀÅÇ

ñpðשבעזרה, ïa ïBòîL éaø éøác שרץ נמצא שאם הסובר , – ÄÀÅÇÄÄÀÆÇÈ
איסור משום בשבת אותו  מוציאים אין  שבעזרה, מקומות בשאר

ìòåטלטול. úøk BðBãæ ìò ïéáiçL íB÷î :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÆÇÈÄÇÀÈÅÀÇ
úàhç BúââL,טמא כשהוא לשם הנכנס שאדם במקדש מקום כל – ÄÀÈÇÈ

העזרה, כל והיינו  חטאת, ובשוגג כרת במזיד  ïéàéöBîחייב íMîÄÈÄÄ
BúBà.בשבת השרץ את –úBîB÷nä ìk øàLe שמעון לרבי – ÀÈÈÇÀ

בשבת  שרץ שם נמצא אם הלשכות, עקיבא ולרבי  העזרה, כל ננס בן

אלא אותו, מוציאים øzëñtאין  åéìò ïéôBk לכסותו גדול  סיר – ÄÈÈÀÇÀÅ
שתחשך. íéîëç,עד Cì eøézäL íB÷î :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÆÄÄÈÂÈÄ

Cì eðúð ClMî, לך המותר מן  –Cì eøézä àHL,במקדש – ÄÆÈÈÀÈÆÄÄÈ
úeáL íeMî àlà.שבות משום אלא אינו  שאיסורם דברים – ÆÈÄÀ

שונות, הלכות שתי  על  מוסבים שמעון רבי  שדברי  מבואר , בגמרא
שנינו  שכן מחמיר ; הוא באחרת ואילו  הרבה, מקל הוא מהן שבאחת

ייכנס. לא אחת, אמה אפילו לתחום חוץ שהחשיך "מי יא): ד , (לעיל
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Lc÷na,ïBzçzäå–äðéãna. ©¦§¨§©©§©§¦¨
‚ÈLc÷na äièø ïéøéæçî,äðéãna àG ìáà;älçza íà–øeñà ïàëå ïàk.Lc÷na àîéð ïéøLB÷,àG ìáà ©£¦¦§¦¨©¦§¨£¨©§¦¨¦©§¦¨¨§¨¨§¦¦¨©¦§¨£¨

äðéãna;älçza íà–øeñà ïàëå ïàk.Lc÷na úìaé ïéëúBç,äðéãna àG ìáà;éìka íàå–øeñà ïàëå ïàk. ©§¦¨¦©§¦¨¨§¨¨§¦©¤¤©¦§¨£¨©§¦¨§¦©§¦¨§¨¨
„ÈBòaöàa ä÷lL ïäk–Lc÷na éîb äéìò CøBk,äðéãna àG ìáà;íc àéöBäì íà–øeñà ïàëå ïàk.ïé÷æBa Ÿ¥¤¨¨§¤§¨¥¨¤¨¤¦©¦§¨£¨©§¦¨¦§¦¨¨§¨¨§¦

.xeq` o`ke o`k:äðåáë äéì äåäå ìôåð åìåë ïåéìò àöéã ïåéëã.'ek xne` dcedi iax.úåáùä ìò èøæâ àì ùã÷îáå úåáù àìà àëéìå íéìëá ïéðá ïéà ì"ñã
:é"øë äëìä ïéàå

bbii.dihx oixifgnâ"ò äøéæçî ,äãåáòì åøùá ïéá úööåç àäú àìù éãë åãé ìòù äëî éáâ ìò äúéäù äéèø ìèðå úáùá äãåáò ãåáòì êøöåäù ïäë
:äãåáò ãéáò àìå òðîî äøéæçäì äéì úééøù àì éàã äãåáòä øçàì åúëî.dpicna `l la`:÷çîî íåùî áééçå ,äééèøä çøîé àîù äøéæâ.dlgza m`e

:äãåáò êøåöì ä÷ìñ àì äæ ïäëå íåé ãåòáî äøåù÷ äúéä àìù.xeq` o`ke o`kêøåö àìà àåä äåáâ êøåö åàìã ,ùã÷îá úåáù ïéà àëä ïðéøîà àìå
â"ò äùøéô àìå éìë â"ò äðúð åìéôà åà ,åãéá àéäù ïîæ ìë ,åãéá äç÷ì íà ìáà ,ò÷ø÷ â"ò äùøéôùë àìà åðéà äéèøä úøæçä ïðáø éøñàã àäå .åîöò

:íå÷î ìëá äøéæçäì øúåî ,ò÷ø÷.`nip oixyewíåéä àäã ìåîúàî íúåùòì ìåëé àìù äåöî éøéùëî øáñ÷ã ,úáùá ä÷ñôðù íéåìä øéù ìù øåðë úîéð
:øåñà àîéé÷ ìù øù÷ éåäã úåãúéì êåîñ ìáà ,äòù éôì àìà äøùå÷ åðéàù òöîàá ä÷ñôðùë à÷åãå .úáùä úà ïéçåã ä÷ñôð.dlgza m`eäúéä àìù

:øåñà ,ìåîúàî äúåùòì ìåëéã ,íìåòî íù.zlaiøîàðù íéùã÷á íåî àéä(áë àø÷éå),úåáù íåùî àìà äæá ïéàã ,ãéá ùã÷îá äúåà íéëúåçå ,úìáé åà
:øîöä úà ææåâã äãìåú éåä éç ìòáî êúåçùëå .ìåçá íéùåò êëù àéä äøåîâ äëàìîã ,éìëá àì ìáà .àåä ãé øçàìëã

ccii.inb dilr jxekäñëîå äãåáòä íò úéàøð åúëî àäúù àòøà çøåà åàìã ,àåä äãåáò êøåö àäéî àúùäå ìéàåä ,äëîä úà àôøî éîâäù é"ôòàå
:éîâá äúåà.dpicna `l la`:øåñàå àéä úåáù úáùá äàåôøã.mc `ivedl m`e:äîã àéöåäì éãë éîâá ä÷ãäîù.xeq` o`ke o`kìáåç äéì äåäã
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Lc÷na ïBzçzä øéö ïéøéæçî,דלת של  התחתון  הציר  אם – ÇÂÄÄÄÇÇÀÇÄÀÈ
למקומו , להחזירו מותר במקדש ממקומו, נשמט ארון, של בדלת כגון
משום  אלא איסורו ואין להחזירו, נוח העליון  הציר יצא שלא זמן שכל 

במקדש, שבות אין והרי  äðéãnaשבות, àG ìáà,למקדש מחוץ – ÂÈÇÀÄÈ
במסמרים, יחזקהו  שמא או ובגרזן, במקבת יתקעהו  שמא חכמים שגזרו 

היא. ידיïBéìòäåשמלאכה שעל העליון, הציר  נשמט אם אבל – ÀÈÆÀ
נופלת, הדלת כל øeñàכך  ïàëå ïàk במדינה ובין במקדש  בין  – ÈÀÈÈ

הותרה  לא ומלאכה ממש , בניין  שהוא מפני  בשבת, להחזירו אסור
כאן , הוא הטעם אלא בכלים, בניין שאין  סוברים ויש במקדש. אפילו

יתקעהו  שמא גזירה במקדש , אפילו  אסרו  כזו חמורה ששבות לפי
ובגרזן  טטוובב""))..במקבת ייווםם   ""תתווסספפוותת   ïBéìòä,((עעייייןן :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÆÀ

Lc÷na,במקדש להחזירו מותר  העליון  הציר  נשמט אם אף – ÇÄÀÈ
אלא  הציר את להחזיר אסרו  ולא בכלים, בניין  אין  יהודה רבי  שלדעת

שבות; משום גזרו  לא ובמקדש  שבות, äðéãnaמשום ,ïBzçzäåÀÇÇÀÇÀÄÈ
להחזיר ונוח נופלת, אינה והדלת הואיל התחתון , הציר  נשמט ואם –
חשש, כל  שאין  מקום, בכל אף להחזירו מותר  למקומו , הציר את

תורה. של  מלאכה לאיסור  כך  ידי  על יבוא שמא

ג י ה נ ש מ ר ו א ב
במקדש. נוהגים שאינם שבת באיסורי  ללמד  מוסיפה משנתנו 

Lc÷na äièø ïéøéæçî עליה ונתן בידו , מכה לו שהיתה כהן  – ÇÂÄÄÀÄÈÇÄÀÈ
לריפוי  משחה עם תחבושת היינו ליטלה רטייה, הוצרך ובשבת המכה,

במקדש, לעבוד  צריך שהיה לעבודה, ידו בין חוצצת תהא שלא מידו,

לא  שאם בשבת, העבודה לאחר מכתו גבי על  להחזירה הוא רשאי 
שלא  כדי  במקדש מעבודה יימנע שמא חשש  יש להחזירה, לו יתירו 

המכה; מן הרטייה את ליטול  äðéãnaיצטרך àG ìáà מחוץ – ÂÈÇÀÄÈ
שמא  גזירה המכה, מעל שפירשה רטייה בשבת להחזיר אסור למקדש 

הוא. שאבֿמלאכה בשבת ממחק ונמצא älçzaימרחנה íà אם – ÄÇÀÄÈ
בשבת, מכתו על רטייה לכתחילה להניח אדם øeñàבא ïàëå ïàkÈÀÈÈ

במקדש ", שבות איסור "אין בזה אומרים שאין אסור, במקדש אפילו  –

עצמו  לצורך אלא גבוה לצורך אינה זו שבּות בגמרא ((ררשש  ""יי))שהרי .
קרקע, גבי  על  כשפירשה אלא בשבת רטייה להחזיר  אסרו שלא אמרו ,

מקום. בכל  להחזירה מותר כלי , גבי  על נתנה או  בידו לקחה אם אבל 
Lc÷na àîéð ïéøLB÷ בשעת בכינור מנגנים היו  הלויים שכן  – ÀÄÄÈÇÄÀÈ

לקשור שמותר  ללמדנו , המשנה ובאה במקדש, הקרבנות הקרבת

שמכשירי לפי בגמרא מבואר הטעם בכינור . שנפסקה נימה בשבת

ומכאן  השבת; את דוחים שבת מערב לעשותם היה אפשר  שאי מצווה
שבמקום  אלא קיימא, של  קשר אפילו לעשות שמותר  מפרשים, יש

עניבה אלא עושים אין בקשר, צורך מפרשים,((ררשש  ""יי))שאין ויש  .
קיימא  של קשר  ואילו  קיימא, של  שאינו  בקשר  כאן שהמדובר

לעשותו אסור במקדש ואף הוא, בבררטטננוורראא  ;;אבֿמלאכה ייווננתתןן;; ((ההרר""רר  

טטוובב""));; ייווםם   ""תתווסספפוותת äðéãnaוועעייייןן àG ìáàאסור למקדש  מחוץ – ÂÈÇÀÄÈ
בכינור . שנפסקה נימה בשבת älçzaלקשור  íàלקשור הבא – ÄÇÀÄÈ

מקודם, שם היתה שלא בכינור, נימה בשבת ïàëåלכתחילה ïàkÈÀÈ
øeñàשהואיל אסור , במקדש  אף שבת ויכול– מערב לקשרה היה È

שבת. דוחה Lc÷naאינה úìaé ïéëúBç בו שעלתה כהן  – ÀÄÇÆÆÇÄÀÈ
לבעל אותו שעושה במקדש, עבודתו  את מעכבת והיא הואיל  יבלת,
או  בידו  כגון  שינוי , ידי  על  בשבת אותה לחתוך הוא רשאי מום,

ההממאאיירריי))בשיניו  חותכה ((ררממבב""םם  ;; יבשה, היתה שאם מבואר, בגמרא .
בכלי, äðéãnaאף àG ìáà יבלת לחתוך  אסור למקדש  מחוץ – ÂÈÇÀÄÈ

והרי במספריים, או בסכין  יחתכנה שמא גזירה בשינוי , אפילו בשבת

הגוזז. תולדת éìkaזה íàå היבלת אם בכלי, יבלת לחתוך אבל  – ÀÄÇÀÄ
לחה, øeñàהיא ïàëå ïàk גמורה שמלאכה אסור, במקדש אף – ÈÀÈÈ

בשבת, שקרב בקרבן  שעלתה ביבלת כאן  שמדובר  מפרשים, ויש היא.
לא  אבל ביד, בשבת לחתכה מותר  בקרבן , הוא מום והיבלת הואיל 

בבררטטננוורראא  ))..בכלי ((ררשש""יי;;

âששללייששיי âייווםם
ד י ה נ ש מ ר ו א ב

Bòaöàa ä÷lL ïäk,בשבת –Lc÷na éîb äéìò CøBk– ÙÅÆÈÈÀÆÀÈÅÈÆÈÆÄÇÄÀÈ
מכתו , על גמי  לכרור לו מותר  במקדש, עבודה לעבוד צריך  הוא אם
מן  זה אין  מקום מכל המכה, את קצת מרפא שהגמי פי על שאף

שדווקא  אמרו בגמרא העבודה. בשעת נראית מכתו שתהא הראוי 
של באצבע כגון  לכלי, בשרו בין  הגמי יחוץ שלא במקום כשלקה

כגון  עבודה, במקום שלא בימין  או  בימין , אלא עבודה שאין  שמאל,
ייתור משום קטן , אזור  כגון בגד, לא אבל  גמי, דווקא וכן היד. בגב

כגון  בגדים, במקום אינו  אם עצמו , בפני  בגד שאינו  כל  אבל בגדים;
בשיעור  אלא חוצץ אינו  עקבו, על  או  אצבעו  אצבעות על שלוש של 

אלא  לבד חציצה משום ולא פוסל, מקום מכל שזה אצבעות, שלש  על 
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בגדים. ייתור  äðéãnaמשום àG ìáà לאדם אסור למקדש מחוץ – ÂÈÇÀÄÈ
וחכמים  המכה, את קצת מרפא והגמי  הואיל  בשבת, מכתו  על גמי לכרוך 

רפואה. סממני  שחיקת לידי יבואו  שמא גזירה בשבת, רפוי  מעשה אסרו 
íc àéöBäì íà ממנה לסחוט כדי המכה על  הגמי את שמהדק – ÄÀÄÈ

øeñàדם, ïàëå ïàk;עבודה צורך  זה שאין  אסור , במקדש  אף – ÈÀÈÈ
במקדש. מלאכה אב התירו  ולא חובל , שהוא משום çìîועוד  ïé÷æBaÀÄÆÇ

Lákä éab ìò,הכבש גבי  על בשבת אותו ומפזרים מלח כותתים – ÇÇÅÇÆÆ
למזבח, בו  e÷éìçéשעולים àHL ìéáLa בו והיורדים העולים – ÄÀÄÆÇÂÄ

במדינה  ברם מדרגות; בו  היו ולא חלק היה שהכבש  לפי רגליהם, את

בשבת, כמתקן  שהוא מפני במקדש,íéàìîîeאסור , מים –øBaî ÀÇÀÄÄ
ìBãbä øBaîe äìBbä הלשכות באחת שהיו  בארות שתי נקראו כך  – ÇÈÄÇÈ

העזרה טטוובב"")),,של ייווםם ""תתווסספפוותת úaMa((עעייייןן ìbìba בו שמעלים – ÇÇÀÇÇÇÈ
מים  למלא התירו בלבד הללו הבורות ומשני חבלים. ידי  על הדלי את

בשבת, בגלגל למלא חכמים אסרו אחרים מבורות אבל  בשבת, בגלגל
חכמים  גזרו ובמהירות, יתרה טירחה בלי  המים נשאבים ובגלגל  שהואיל

"זורע". משום עובר ונמצא בשבת, גינתו  את מהם להשקות יבוא שמא
áBè íBéa øwä øàaîeש מבואר בגמרא –"xwd x`a"באר זו  היתה ÄÀÅÇÇÀ

חיים  מים באר שהיתה שם על הקר" "באר  נקראה והיא במדינה,
הגולה  לבני  צורך  בה והיה ז), ו , ירמיה – מימיה" ביר  "כהקיר (מלשון

הגולה, עולי שבין  הנביאים להם והתירו לירושלים, ברגל  עולים כשהיו 
ו  זכריה נשארה חגי  ומאו  טוב, ביום בגלגל  מים ממנה למלא מלאכי ,

אפילו  בגלגל  מהן  למלא אסור  אחרות בארות אבל בהיתרה; זו  באר 
טוב. ביום

ו ט ה נ ש מ ר ו א ב

õøLמתBðéîäa BàéöBî ïäk ,Lc÷na àöîpL, באבנטו – ÆÆÆÄÀÈÇÄÀÈÙÅÄÀÆÀÈ
מטמא  הטומאה אב שהוא שהשרץ ייטמא, שלא בו  יגע לא בידו  אבל 

מטמא  אינו השרץ מן  שנטמא והאבנט במשא; מטמא ואינו  במגע אדם

ואין  הטומאה"), ("ולד  הוא לטומאה ראשון  שהרי שאוחזו , הכהן  את
לטלטלו  מותר  בשבת, נמצא ואפילו  אדם; מטמא לטומאה ראשון 

מחזר הכהן  ואין  במקדש ; שבות איסור  שאין  המקדש, מן  ולהוציאו
בהמיינו , מוציאו  אלא טומאה, מקבלים שאינם עץ כלי פשוטי  אחר 

äàîhä úà úBäLì àHL; במקדש –ïa ïðçBé éaø éøác ÆÀÇÆÇËÀÈÄÀÅÇÄÈÈÆ
ä÷Bøaכלי פשוטי אחר מלחזר  האבנט את לטמא שמוטב הסובר, – ÀÈ

במקדש. הטומאה את ולהשהות ìLעץ úáöa :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÀÇÆ
õò,באבנט לא אבל מוציאו, כהן טומאה, מקבלת שאינה –àHL ÅÆ

äàîhä úà úBaøì יהודה רבי האבנט; את לטמא שלא כלומר – ÀÇÆÇËÀÈ
מלטמא  עץ של צבת אחר ולחזר הטומאה את להשהות שמוטב סובר,

האבנט. את ezenk.גם dkldeBúBà ïéàéöBî ïëéäî שלא כלומר – ÅÅÈÄÄ
במקומות  אלא המקדש כבוד משום שבות באיסורי  להקל  חכמים אמרו 

משנתנו: שואלת ולכן  שבעזרה, uxydקדושים z` oi`iven okidn
?zayaçaænìå íìeàä ïéaîe íìeàä ïîe ìëéää ïî– ÄÇÅÈÄÈÈÄÅÈÈÀÇÄÀÅÇ

ñpðשבעזרה, ïa ïBòîL éaø éøác שרץ נמצא שאם הסובר , – ÄÀÅÇÄÄÀÆÇÈ
איסור משום בשבת אותו  מוציאים אין  שבעזרה, מקומות בשאר

ìòåטלטול. úøk BðBãæ ìò ïéáiçL íB÷î :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÆÇÈÄÇÀÈÅÀÇ
úàhç BúââL,טמא כשהוא לשם הנכנס שאדם במקדש מקום כל – ÄÀÈÇÈ

העזרה, כל והיינו  חטאת, ובשוגג כרת במזיד  ïéàéöBîחייב íMîÄÈÄÄ
BúBà.בשבת השרץ את –úBîB÷nä ìk øàLe שמעון לרבי – ÀÈÈÇÀ

בשבת  שרץ שם נמצא אם הלשכות, עקיבא ולרבי  העזרה, כל ננס בן

אלא אותו, מוציאים øzëñtאין  åéìò ïéôBk לכסותו גדול  סיר – ÄÈÈÀÇÀÅ
שתחשך. íéîëç,עד Cì eøézäL íB÷î :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÆÄÄÈÂÈÄ

Cì eðúð ClMî, לך המותר מן  –Cì eøézä àHL,במקדש – ÄÆÈÈÀÈÆÄÄÈ
úeáL íeMî àlà.שבות משום אלא אינו  שאיסורם דברים – ÆÈÄÀ

שונות, הלכות שתי  על  מוסבים שמעון רבי  שדברי  מבואר , בגמרא
שנינו  שכן מחמיר ; הוא באחרת ואילו  הרבה, מקל הוא מהן שבאחת

ייכנס. לא אחת, אמה אפילו לתחום חוץ שהחשיך "מי יא): ד , (לעיל

izdw - zex`ean zeipyn
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ózøna úBøeL ézL eøîà?õîç Ba ïéñéðënL íB÷î.éànL úéaíéøîBà:ózønä ìk éðt ìò úBøeL ézL;úéáe ¨§§¥©©§¥§¤©§¦¦¨¥¥©©§¦§¥©§¥¨©©§¥¥
ìläíéøîBà:úBðBéìòä ïäL úBðBöéçä úBøeL ézL. ¦¥§¦§¥©¦¤¥¨¤§

à÷ñåìâ àöîé àîù ïðéùééç ,éâñ àîìòá ìåèááã â"òàå .çñôá åúéáá õîç äéäé íà àöîé ìáå äàøé ìá ìò øåáòé àìù éãë ä÷éãáã àîòè éùøôîã
àîòè éøîàã úéàå .íìåòä ïî åøòáì éãë õîçä úà íé÷ãåá êëìä ,àöîé ìáå äàøé ìá ìò åéìò øåáòéå äìëàì äéìò áåùçéå åìåèéá ìò êìîéå äéôéôé

:äðùä úåîé øàù ìë åðîî ìãá úåéäì ìéâø ïéàù ïåéë ,åðìëàéå çñôá åúéáá õîç àöîé àîù äøéæâ ä÷éãáã.xpd xe`léìé àøîâáäëéøö õîç ú÷éãáã ó
àëä áéúëãî ,øðä øåàì àäúù(áé úåîù)íúä áéúëå ,àöîé àì øåàù(ãî úéùàøá)'åëå ùôçéå øîàðù ,ùåôç é"ò íù äøåîàä äàéöî äî ,òéáâä àöîéå

áéúëã øðá éåä ùåôçå ,ùåôéç éãé ìò ïàë äøåîàä äàéöî óà ,àöîéå('ë éìùî)äìéìáù éðôî äìéìá ä÷éãáä åð÷úå .ïèá éøãç ìë ùôåç íãà úîùð 'ä øð
êéøö úéøçù ã"éá ÷ãåáå ã"é ìéì ÷ãá àì íà åäéîå .àéðäî éàîì àøäéèá àâøùã íåéáî øúåé äìéìá ä÷éãáì äôé øðä øåàå ,íäéúáá ïééåöî íòä ìë

:øðä øåàì éîð ÷åãáéù.exn` dnle:ïéúéðúîá ïî÷ì.zexey izyìë åðøîàù øçà ,ïäéðéá ÷åãáì êéøö ïéé ìù óúøîá åæ â"ò åæ úåøåãñä úåéáç ìù
åðçìùì ïéé åðîî ÷ôúñîù óúøî åîë ,õîç åá ïéñéðëîù óúøîá àìà åøîà àì ,éðùîå .ï÷ãáì åëéøöä äîì ,÷åãáì ö"à õîç åá ïéñéðëî ïéàù íå÷î

:ïéé àéáäì óúøîá ñðëð äìë ïééäùëå åãéá åúôå âåæîì ãîåò ùîùäù íéîòôå.szxnd [lk] ipt lr zexey izyúåøåù ïäéúåéáç øãñì ïéé éøöåà êøã
åøîàù úåøåù éúùå .äøå÷ä éîù ãò úåðåéìòä úåøåù êë úåðåúçúä úåøåùë ,úéáç ìò úéáç ïéçéðîå ïéøæåçå óúøîä úéò÷ø÷ ìë ïéàìîîù ãò úåøåù
äøåù ,úéðåé í"àâ ïéîë úåøåù éúù åàöîð ,óúøî ìù åáçøå åëøà éðô ìò úåðåéìòä úåéáçä ÷ãåáå øæåçå ,äøå÷ éîù ãò õøàä ïî äðåöéç äøåù íä ù"á

:äáéëùá úçà äøåùå äôé÷æá úçà.zepevigd zexey 'aåðéà íéðôìù ïúåàå .äðîéä äèîìùå ,çúôä éðô äàåøä äøå÷ éîùì äëåîñä äðåéìòä äøåùä
:ãáìá úåðåéìòä éúù àìà ÷ãåá åðéà úåðåöéçä ïîå .ììë ÷ãåá

`xephxa yexit

החמץ, ביעור לאחר  מכאן, ערב". צללי  ינטו  "כי  ואילך, היום מחצות

מתחילה  מערב, לצד  לנטות מתחילת והחמה הצהריים שעת משהגיעה
קרבן  של  עיקרו כל – המלאכה. אסורה זו ומשעה הפסח, חג קדושת
אכלו  לפי  "איש  ד): יב, (שמות שנאמר  לאכילה, אלא בא לא הפסח

אחרים  קרבנות מדיני הפסח דיני הם שונים ומכאן השה", על  תכוסו
לשם  אלא נשחט הפסח אין  גם מכאן  ז '). בפרק (כמבואר הנאכלים

כזית  לפחות ממנו  לאכול ושיכולים ("למנוייו "), עליו  שנימנו האנשים
ה  בעניין  הדינים פרטי  – אכילתו ,("לאוכליו"). צלייתו , הפסח, קרבת

מבוארים  כולם שני , לפסח הנידחים ודיני  בטומאה, הבא פסח דיני  וכן
במסכתנו .

של הדינים בפרטי  עוסקים מסכתנו של  הראשונים הפרקים שלושת
בפסח. החמץ איסור 

פסח. בערב מלאכה באיסור דן הרביעי  הפרק
הפסח. קרבן ענייני  נידונים ט' – ה' בפרקים

ה"סדר" של  הדינים בפרטי  עוסק האחרון, הפרק שהוא העשירי, הפרק
הפסח. בליל 

לפי ועירובין , שבת המסכתות אחרי סודרה שמסכתנו כותב, הרמב"ם
המצוות  תחילת והיא המועדות, בפרשת לשבת שנייה מצווה שהיא

משה. ידי על  הנתונות
רבים? בלשון  "פסחים" מסכתנו נקראת ולמה

התשיעי בפרק ואמנם שני. ופסח ראשון  פסח שיש  מפני  מבארים, יש
שני. פסח הלכות מבוארות

ixi`nd החלק חלקים: לשני המסכת את חילקו הגאונים שבימי כותב,
העוסקים  העשירי , והפרק הראשונים הפרקים ארבעת כלל הראשון 
הֿט, הפרקים את כלל  השני והחלק הסדר, וליל ומצה חמץ בענייני 

קראו: הראשון  לחלק הפסח. קרבן  של  הדינים בפרטי  "gqtהעוסקים
,"oey`x– השני  ipy"ולחלק gqt"השם כנראה, "migqt"מכאן ,

כולה. למסכת

א ה נ ש מ ר ו א ב

היינו החמץ, את הפסח לפני לבדוק חכמים שחייבו למסכתנו, בפתיחה הזכרנו  כבר 
"בדיקת  של זה בחיוב לבערו . כדי  שם, מצוי  שהוא מקום בכל  החמץ אחרי  לחפש
שלא  כדי  מפרש , רש"י הבדיקה. בטעם המפרשים ונחלקו  – משנתנו . עוסקת חמץ"
ומן בלבו, החמץ את שביטל  פי  על  שאף כלומר ימצא", ובל יראה "בל על  יעבור
תלוי שהביטול לפי  לבערו, כדי לבדקו  חייב מקום מכל  בלבד , בביטול  די  התורה
בני כל  דעת ואין  לגמרי , מלבו  ויוציאנו  שלם בלב שיבטלנו  אדם, של  במחשבתו
יראה  "בל על  עובר ונמצא לגמרי בלבו יבטלנו לא שמא חששו , הלכך  שווה, אדם

ימצא" i"yx)ובל  zrc itl o"xd) ימצא שמא שחוששים כותב, מברטנורא והרב .

"בל על ויעבור  לאכלה, עליה ויחשוב ביטולו על  ויימלך  יפה, (לחמניה) גלוסקה

אמרו שהרי רש "י , של פירושו על מקשים תוספות בעלי  אבל ימצא". ובל יראה

הצריכו למה כן אם בלבד , בביטול  די  התורה ומן  שיבטל ", צריך "הבודק בגמרא:

שמא  שחששו  לפי הוא, הבדיקה שטעם להם, נראה מכאן כלל?! בדיקה חכמים

שאדם  לפי  איסורים, מבשאר יותר בחמץ והחמירו  לאכלו. ויבוא בפסח חמץ ימצא

ובל יראה ב"בל  עליו  שעובר בחמץ התורה שהחמירה לפי  או  השנה; כל  בו רגיל 

שמא  גזירה כשביטלו, אפילו ולבערו  החמץ את לבדוק חכמים החמירו ימצא",

לאכלו. יבוא

øNò äòaøàì øBà, בניסן עשר הארבעה יום שלפני  הלילה – ÀÇÀÈÈÈÈ
õîçä úà íé÷ãBa שהוא המקומות בכל החמץ את מחפשים – ÀÄÆÆÈÅ

למשנתנו), (בהקדמה בארנו  שכבר מהטעמים ביעורו, לשם שם מצוי

øpä øBàì להשהות שמותר פי על  ואף לבדיקה. יפה הנר שאור  – ÀÇÅ
חכמים  תיקנו  מקום מכל פסח, ערב של היום חצות עד  החמץ את

מצויים  אדם בני  שבלילה לפי שלפניו, בלילה החמץ בדיקת שתהא
יפה ((גגממרראא  ))בבתיהם הנר  ואור  בנר , היא הבדיקה שמצוות לפי  ועוד, .

והוא  בלילה בדק שלא מי  מקום ומכל מביום. יותר בלילה לבדיקה
שיבדוק  צריך  בבוקר , בניסן עשר בארבעה הנר.בודק לאור כן גם

õîç Ba ïéñéðëî ïéàL íB÷î ìk,השנה כל  –Céøö ïéà ÈÈÆÅÇÀÄÄÈÅÅÈÄ
ä÷éãa להכניס אדם בני שדרך  במקומות אלא לבדוק חייבים שאין  – ÀÄÈ

חמץ. לפעמים eøîàשם äîìå:חכמים –ózøna úBøeL ézL ÀÈÈÈÀÀÅÇÇÀÅ
בדיקה צריכות במרתף הסדורות יין חביות של  שורות שתי –dpyn)

(epzpyna oldl zx`eane ,`id dnecw?במרתף חמץ מכניסים אין והרי ,
õîç Ba ïéñéðënL íB÷î שמכניסים במרתף אלא אמרו לא – ÀÆÇÀÄÄÈÅ

הוא  ופעמים לשולחנו, יין ממנו  שלוקח יין של מרתף כגון חמץ, בו
יין , משם להביא למרתף ונכנס בידו, כשפיתו  הסעודה מתוך עומד

הפת. את שם szxna?ושוכח zexey izy miwcea cvikeéànL úéaÅÇÇ
ózønä ìk éðt ìò úBøeL ézL :íéøîBà במרתף החביות – ÀÄÀÅÇÀÅÈÇÇÀÅ

התקרה; עד חביות ועליהן זו, אצל זו  שורות שורות מסודרות יין  של
שמאי בית דברי  בפירוש  אמוראים lkונחלקו ipt lr zexey izy"

:"szxnd הכניסה שכנגד החביות סידרת את שבודק אומרים, יש
(zifga) והן שלאחריה, השניה והסידרה התקרה, ועד  הארץ מן ,

szxnd"הנקראות: lk ipt lr zexey izy",אומרים ויש  ולגבהו. לרחבו  ,

השנייה הסידרה את בודק הסידרה (zikp`d)שאינו  את אלא שבפנים,
הן:(ziwt`d)העליונה השורות" ש "שתי כלומר התקרה, את הרואה

וצורתן  העליונה, האפקית והסידרה המרתף שבחזית האנכית הסידרה
דל"ת. ïäLכמין úBðBöéçä úBøeL ézL :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÅÇÄÆÅ
úBðBéìòäשורות שתי לבדוק צורך אין –(zexciq)כל פני שעל ÈÆÀ
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משניות מסכת פסחים

` dpyn oey`x wxt migqt zkqn

m i g q t z k q n
Ô Â ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù

‡øpä øBàì õîçä úà íé÷ãBa øNò äòaøàì øBà.õîç Ba ïéñéðëî ïéàL íB÷î ìk–éøö ïéàä÷éãa C.äîìå §©§¨¨¨¨§¦¤¤¨¥§©¥¨¨¤¥©§¦¦¨¥¥¨¦§¦¨§¨¨

:ò"øë äëìäå .êùçúù ãò åúåñëì .äéúååøúëñô åéúåøéñ ìù íåâøú.'eke minkg jl exizdy mewn xne` y"xíéøùå÷ øîàã ìéòìã ÷"úà âéìô ù"ø
ïéøùå÷ àì ìáà ,àúééøåàã àáåéç éãéì äá àáéù à"àå ãáìá úåáù íåùî äøåñà àéäù äáéðòá àìà ä÷ñôðù øåðë úîéð íéøùå÷ ïéàã øáñå ,ùã÷îá àîéð
õåç àöé åìéôàù øîåàå éôè ì÷éî éðà ïéîåçú éáâå ïàë øéîçî éðàù éìò äîúú ìà ,÷"úì ù"ø äéì øîàå àúééøåàã àáåéç éãéì åá àáì øùôàù øù÷á
íåçúä óåñá ïéðîéñ ïéòáå÷ä ïéîåçúä éããåîù ,íåçúì õåç íðéà äîà å"è íúåàù ïðéòãéã íåùî ,êì åðúð êìùî ïéîåçú éáâã ,ñðëé äîà å"è íåçúì
,ïéøæåçå èòî åðîî ïìäì íéàöåé íéîòôå ïîéñä ïéøéëî ïéàù ïéòåèä éðôî íåçúä êåúì ïéñðåë àìà ùîî íéôìà óåñá íåçúä ïéòáå÷ ïéàù åäééååâá ïì íé÷
äáéðò à÷åãã øîåàå øéîçî éðà ,àúééøåàã àáåéç àì úåáù øåñéà àìà ùã÷îá åøéúä àìù ùã÷îá àîéð øåù÷ì ìáà ,íéîåçúá ì÷éî éðà éëä íåùîå

:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .àì àúééøåàã àáåéç åá ùé íéîòôù ùîî øù÷ øåù÷ì ìáà ,åøéúä úåáù øåñéà äá ùéù

ÌÈÁÒÙ ˙ÎÒÓ

``̀.xyr drax`l xe`:è÷ð àéìòî àðùéìå ,øåäð éâñ øåéòì ïéøå÷ù êøãë øåà äìéìì àðúä àøå÷å .ã"é äéäé åúøçîìù ìéì.ungd z` oiwceaúéà

`xephxa yexit

,qpkii ,zen` dxyr yng elit` :xne` oerny iaxמודדי) המשוחות שאין

הרי שם). באורנו (עיין הטועין " מפני המידות את ממצין התחומים)
ששנינו  שנפסקה, כינור נימת בענין ואילו שמעון , רבי  מקל  שכאן

מחמיר במדינה", לא אבל במקדש נימה "קושרים יג): (משנה לעיל 
יקשור שמא בשבת, נימה קושרים אין  במקדש  שאף וסובר, שמעון רבי

בגמרא  בברייתא שנו  שכן חטאת, חיוב לידי ויבוא קיימא של קשר

אא  )):: קקגג,, oerny((עעייררוובבייןן iax ;dxyew ,xepika dnip el dwqtpy iel oa"
,"daper :xne`במי אני מקל  אמנם שמעון : רבי כאן  שאומר  וזהו 

שכן  התחום, על  minkg,שהחשיך  jl exizdy mewn תחום בענין היינו

jl,שבת, epzp jlyn,לתחום חוץ כלל אינן  אמות עשרה חמש  אותן  כי 
את  קובעים ואינם המידות, את ממצים התחומים מודדי שאין  לפי

אלפיים  לפני אמה עשרה חמש אלא ממש, אלפיים בסוף התחום סימן 
וסובר, אני מחמיר שנפסקה כינור נימת בענין  אבל  שם), שבארנו (כמו

עונבה, אלא בשבת קושרה אינו  במקדש jlשאף exizd `ly חכמים
שהם`l`במקדש  zeayדברים meyn שמא בהם לחשוש שאין בלבד ,

במדינה  אסורה שאינה עניבה הלכך תורה, של איסור  לידי  אדם יבוא
תורה, של  איסור לידי  בה לבוא אפשר  ואי בלבד, שבות משום אלא

של איסור לידי  בה לבוא שאפשר  קשירה אבל  במקדש , היא מותרת
רבי שדברי נמצא זה פירוש  לפי  – במקדש . אף היא אסורה תורה,

לאחר עד  נישנו שלא אלא יג, במשנה לעיל  אמנם מקומם שמעון
למדינה המקדש  שבין בעניינים דבריו  את התנא ויש((תתווסספפוותת  ))..שסיים

המשנה  מסדר ידי על  כאן הובא שמעון  רבי של שמאמרו  מסבירים

ועירובין . שבת למסכתות נאה כסיום

âררבבייעעיי âייווםם
í é ç ñ ô ú ë ñ î

í é ç ñ ô ú ë ñ î ì ä ç é ú ô
עיקריים: עניינים שלשה כוללת זו  ומצה,`.מסכת חמץ הלכות

בפסח; חמץ איסור דיני  הפסח;a.ובמיוחד  קרבן לילb.דיני דיני
פסח. של  הסדר 

בפסח: בחמץ נאמרו  איסורים `dlik`.שלשה xeqi` שמות) שנאמר  ,

תאכלו ... מצות ימים "שבעת טו): dzxkpeיב, ung lke` lk ikהנפש
מישראל ". ad`pd.ההיא xeqi`יאכל "ולא ג): יג, (שמות שנאמר  ,ֵֵָ

היתר בו  יהא שלא כלומר  אכילה, היתר  בו יהא לא ודרשו: חמץ",
ב); כא, פסחים ורש"י (גמרא אכילה שום לידי xi`ydlהמביא xeqi` .b

,gqta ezeyxa ung miiwle" ז ): יג, (שמות d`xiשנאמר  `le,חמץ לך 

ימים  "שבעת יט): יב, (שם ונאמר גבולך", בכל  שאור לך  יראה ולא

בבתיכם". ימצא לא שאור
שנאמר אכילתו, איסור  זמן  קודם החמץ את להשבית נצטווינו לפיכך

הראשון  ביום "אך טו): יב, ולמדו eziayz(שמות מבתיכם", שאור
עשר ארבעה יום הוא זה בפסוק האמור  "הראשון " כי השמועה, מפי 

כה): לד, (שמות שכתוב ממה זה למדים ויש  פסח; בערב היינו בניסן,
הפסח  קרבן את תשחט לא כלומר : זבחי", דם חמץ על  תשחט "לא

אחר בניסן  עשר ארבעה ביום היא הפסח ושחיטת קיים, החמץ ועדיין
היא ומה היום. ungdחצות zzayd,אומרים יש  בתורה? האמורה

בלבו  החמץ את אדם "שיבטל  היינו בלב, השבתה היא שעיקרה
ושכל כלל , חמץ ברשותו  שאין בלבו  ויחשוב כעפר , אותו  ויחשוב

(רמב"ם  כלל" צורך בו  שאין  וכדבר כעפר  הוא הרי שברשותו  חמץ
בן  ויונתן (אונקלוס התרגומים תרגמו וכן ב). ב, ומצה חמץ הל '

– תשביתו בתורה oelhaz.עוזיאל): האמורה שהשבתה אומרים, ויש
ומה  בלבד ; בלב בביטול די ואין  העולם, מן  החמץ איבוד  עיקרה

יעבור שלא הפקר, בתורת היינו  מועיל, בלב שביטול  (בגמרא), שאמרו
אין  שלך – לך " יראה "ולא שנאמר : יימצא, ובל  ייראה בבל  אדם

(תוספות  שלך אינו  שהופקר  וזה אחרים, של  רואה אתה אבל  רואה אתה
אינו  כאילו  הריהו בלב, החמץ את שהמבטל כלומר  ב), ד , פסחים

"לא  ובאיסור  יראה" "לא באיסור  עליו  עובר שאינו  ונמצא ברשותו ,
ביעור ידי  על אם כי "תשביתו ", מצוות בזה מקיים אינו  אבל  ימצא";
שני כוללת "תשביתו" שמצוות סוברים, ויש  – העולם. מן  החמץ

(הר "ן; מבטלו כשאינו  העולם מן  ביעורו או  בלב, ביטולו  הדברים:
לחמץ  היינו מועיל , בלב שביטול להסוברים שאף דעה, ויש המאירי ).

ביעורו  ידי על השבתתו  מצוות לו  הידוע חמץ אבל  לו , ידוע שאינו 
דעות  עוד ויש  המאירי ). שם; הרמב"ם על  משנה (כסף העולם מן

החמץ, את לבער  חייבים סופרים מדברי  מקום מכל בזה. אחרות
(כמבואר העולם מן  לבערו  כדי חמץ" ב"בדיקת חכמים חייבו ומכאן

מסכתנו). של  א' בפרק

gqtd oaxw בתורה מפורשים ופרטיו  הפסח, חג של  מצוותו עיקר הוא
הכבשים  מן אלא בא הפסח קרבן אין  – גֿי ). יב, (שמות בוא בפרשת

הוא  התורה לפי שחיטתו  זמן  שנה". בן  זכר תמים "שה העזים, ומן 
ג); ט, (במדבר  שכתוב כמו הערביים, בין בניסן  עשר בארבעה

הזה בחודש  יום עשר  miiaxrd"בארבעה oia,"במועדו אותו תעשו
ישראל עדת קהל  כל אותו "ושחטו  ו ): יב, (שמות נאמר oiaוכן

miiaxrdכלומר ולמעלה, שעות משש דהיינו  חכמים, ומפרשים ,"
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õåç àöé åìéôàù øîåàå éôè ì÷éî éðà ïéîåçú éáâå ïàë øéîçî éðàù éìò äîúú ìà ,÷"úì ù"ø äéì øîàå àúééøåàã àáåéç éãéì åá àáì øùôàù øù÷á
íåçúä óåñá ïéðîéñ ïéòáå÷ä ïéîåçúä éããåîù ,íåçúì õåç íðéà äîà å"è íúåàù ïðéòãéã íåùî ,êì åðúð êìùî ïéîåçú éáâã ,ñðëé äîà å"è íåçúì
,ïéøæåçå èòî åðîî ïìäì íéàöåé íéîòôå ïîéñä ïéøéëî ïéàù ïéòåèä éðôî íåçúä êåúì ïéñðåë àìà ùîî íéôìà óåñá íåçúä ïéòáå÷ ïéàù åäééååâá ïì íé÷
äáéðò à÷åãã øîåàå øéîçî éðà ,àúééøåàã àáåéç àì úåáù øåñéà àìà ùã÷îá åøéúä àìù ùã÷îá àîéð øåù÷ì ìáà ,íéîåçúá ì÷éî éðà éëä íåùîå

:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .àì àúééøåàã àáåéç åá ùé íéîòôù ùîî øù÷ øåù÷ì ìáà ,åøéúä úåáù øåñéà äá ùéù

ÌÈÁÒÙ ˙ÎÒÓ

``̀.xyr drax`l xe`:è÷ð àéìòî àðùéìå ,øåäð éâñ øåéòì ïéøå÷ù êøãë øåà äìéìì àðúä àøå÷å .ã"é äéäé åúøçîìù ìéì.ungd z` oiwceaúéà

`xephxa yexit

,qpkii ,zen` dxyr yng elit` :xne` oerny iaxמודדי) המשוחות שאין

הרי שם). באורנו (עיין הטועין " מפני המידות את ממצין התחומים)
ששנינו  שנפסקה, כינור נימת בענין ואילו שמעון , רבי  מקל  שכאן

מחמיר במדינה", לא אבל במקדש נימה "קושרים יג): (משנה לעיל 
יקשור שמא בשבת, נימה קושרים אין  במקדש  שאף וסובר, שמעון רבי

בגמרא  בברייתא שנו  שכן חטאת, חיוב לידי ויבוא קיימא של קשר

אא  )):: קקגג,, oerny((עעייררוובבייןן iax ;dxyew ,xepika dnip el dwqtpy iel oa"
,"daper :xne`במי אני מקל  אמנם שמעון : רבי כאן  שאומר  וזהו 

שכן  התחום, על  minkg,שהחשיך  jl exizdy mewn תחום בענין היינו

jl,שבת, epzp jlyn,לתחום חוץ כלל אינן  אמות עשרה חמש  אותן  כי 
את  קובעים ואינם המידות, את ממצים התחומים מודדי שאין  לפי

אלפיים  לפני אמה עשרה חמש אלא ממש, אלפיים בסוף התחום סימן 
וסובר, אני מחמיר שנפסקה כינור נימת בענין  אבל  שם), שבארנו (כמו

עונבה, אלא בשבת קושרה אינו  במקדש jlשאף exizd `ly חכמים
שהם`l`במקדש  zeayדברים meyn שמא בהם לחשוש שאין בלבד ,

במדינה  אסורה שאינה עניבה הלכך תורה, של איסור  לידי  אדם יבוא
תורה, של  איסור לידי  בה לבוא אפשר  ואי בלבד, שבות משום אלא

של איסור לידי  בה לבוא שאפשר  קשירה אבל  במקדש , היא מותרת
רבי שדברי נמצא זה פירוש  לפי  – במקדש . אף היא אסורה תורה,

לאחר עד  נישנו שלא אלא יג, במשנה לעיל  אמנם מקומם שמעון
למדינה המקדש  שבין בעניינים דבריו  את התנא ויש((תתווסספפוותת  ))..שסיים

המשנה  מסדר ידי על  כאן הובא שמעון  רבי של שמאמרו  מסבירים

ועירובין . שבת למסכתות נאה כסיום

âררבבייעעיי âייווםם
í é ç ñ ô ú ë ñ î

í é ç ñ ô ú ë ñ î ì ä ç é ú ô
עיקריים: עניינים שלשה כוללת זו  ומצה,`.מסכת חמץ הלכות

בפסח; חמץ איסור דיני  הפסח;a.ובמיוחד  קרבן לילb.דיני דיני
פסח. של  הסדר 

בפסח: בחמץ נאמרו  איסורים `dlik`.שלשה xeqi` שמות) שנאמר  ,

תאכלו ... מצות ימים "שבעת טו): dzxkpeיב, ung lke` lk ikהנפש
מישראל ". ad`pd.ההיא xeqi`יאכל "ולא ג): יג, (שמות שנאמר  ,ֵֵָ

היתר בו  יהא שלא כלומר  אכילה, היתר  בו יהא לא ודרשו: חמץ",
ב); כא, פסחים ורש"י (גמרא אכילה שום לידי xi`ydlהמביא xeqi` .b

,gqta ezeyxa ung miiwle" ז ): יג, (שמות d`xiשנאמר  `le,חמץ לך 

ימים  "שבעת יט): יב, (שם ונאמר גבולך", בכל  שאור לך  יראה ולא

בבתיכם". ימצא לא שאור
שנאמר אכילתו, איסור  זמן  קודם החמץ את להשבית נצטווינו לפיכך

הראשון  ביום "אך טו): יב, ולמדו eziayz(שמות מבתיכם", שאור
עשר ארבעה יום הוא זה בפסוק האמור  "הראשון " כי השמועה, מפי 

כה): לד, (שמות שכתוב ממה זה למדים ויש  פסח; בערב היינו בניסן,
הפסח  קרבן את תשחט לא כלומר : זבחי", דם חמץ על  תשחט "לא

אחר בניסן  עשר ארבעה ביום היא הפסח ושחיטת קיים, החמץ ועדיין
היא ומה היום. ungdחצות zzayd,אומרים יש  בתורה? האמורה

בלבו  החמץ את אדם "שיבטל  היינו בלב, השבתה היא שעיקרה
ושכל כלל , חמץ ברשותו  שאין בלבו  ויחשוב כעפר , אותו  ויחשוב

(רמב"ם  כלל" צורך בו  שאין  וכדבר כעפר  הוא הרי שברשותו  חמץ
בן  ויונתן (אונקלוס התרגומים תרגמו וכן ב). ב, ומצה חמץ הל '

– תשביתו בתורה oelhaz.עוזיאל): האמורה שהשבתה אומרים, ויש
ומה  בלבד ; בלב בביטול די ואין  העולם, מן  החמץ איבוד  עיקרה

יעבור שלא הפקר, בתורת היינו  מועיל, בלב שביטול  (בגמרא), שאמרו
אין  שלך – לך " יראה "ולא שנאמר : יימצא, ובל  ייראה בבל  אדם

(תוספות  שלך אינו  שהופקר  וזה אחרים, של  רואה אתה אבל  רואה אתה
אינו  כאילו  הריהו בלב, החמץ את שהמבטל כלומר  ב), ד , פסחים

"לא  ובאיסור  יראה" "לא באיסור  עליו  עובר שאינו  ונמצא ברשותו ,
ביעור ידי  על אם כי "תשביתו ", מצוות בזה מקיים אינו  אבל  ימצא";
שני כוללת "תשביתו" שמצוות סוברים, ויש  – העולם. מן  החמץ

(הר "ן; מבטלו כשאינו  העולם מן  ביעורו או  בלב, ביטולו  הדברים:
לחמץ  היינו מועיל , בלב שביטול להסוברים שאף דעה, ויש המאירי ).

ביעורו  ידי על השבתתו  מצוות לו  הידוע חמץ אבל  לו , ידוע שאינו 
דעות  עוד ויש  המאירי ). שם; הרמב"ם על  משנה (כסף העולם מן

החמץ, את לבער  חייבים סופרים מדברי  מקום מכל בזה. אחרות
(כמבואר העולם מן  לבערו  כדי חמץ" ב"בדיקת חכמים חייבו ומכאן

מסכתנו). של  א' בפרק

gqtd oaxw בתורה מפורשים ופרטיו  הפסח, חג של  מצוותו עיקר הוא
הכבשים  מן אלא בא הפסח קרבן אין  – גֿי ). יב, (שמות בוא בפרשת

הוא  התורה לפי שחיטתו  זמן  שנה". בן  זכר תמים "שה העזים, ומן 
ג); ט, (במדבר  שכתוב כמו הערביים, בין בניסן  עשר בארבעה

הזה בחודש  יום עשר  miiaxrd"בארבעה oia,"במועדו אותו תעשו
ישראל עדת קהל  כל אותו "ושחטו  ו ): יב, (שמות נאמר oiaוכן

miiaxrdכלומר ולמעלה, שעות משש דהיינו  חכמים, ומפרשים ,"
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:ò"øë äëìäå .êùçúù ãò åúåñëì .äéúååøúëñô åéúåøéñ ìù íåâøú.'eke minkg jl exizdy mewn xne` y"xíéøùå÷ øîàã ìéòìã ÷"úà âéìô ù"ø
ïéøùå÷ àì ìáà ,àúééøåàã àáåéç éãéì äá àáéù à"àå ãáìá úåáù íåùî äøåñà àéäù äáéðòá àìà ä÷ñôðù øåðë úîéð íéøùå÷ ïéàã øáñå ,ùã÷îá àîéð
õåç àöé åìéôàù øîåàå éôè ì÷éî éðà ïéîåçú éáâå ïàë øéîçî éðàù éìò äîúú ìà ,÷"úì ù"ø äéì øîàå àúééøåàã àáåéç éãéì åá àáì øùôàù øù÷á
íåçúä óåñá ïéðîéñ ïéòáå÷ä ïéîåçúä éããåîù ,íåçúì õåç íðéà äîà å"è íúåàù ïðéòãéã íåùî ,êì åðúð êìùî ïéîåçú éáâã ,ñðëé äîà å"è íåçúì
,ïéøæåçå èòî åðîî ïìäì íéàöåé íéîòôå ïîéñä ïéøéëî ïéàù ïéòåèä éðôî íåçúä êåúì ïéñðåë àìà ùîî íéôìà óåñá íåçúä ïéòáå÷ ïéàù åäééååâá ïì íé÷
äáéðò à÷åãã øîåàå øéîçî éðà ,àúééøåàã àáåéç àì úåáù øåñéà àìà ùã÷îá åøéúä àìù ùã÷îá àîéð øåù÷ì ìáà ,íéîåçúá ì÷éî éðà éëä íåùîå

:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .àì àúééøåàã àáåéç åá ùé íéîòôù ùîî øù÷ øåù÷ì ìáà ,åøéúä úåáù øåñéà äá ùéù

ÌÈÁÒÙ ˙ÎÒÓ

``̀.xyr drax`l xe`:è÷ð àéìòî àðùéìå ,øåäð éâñ øåéòì ïéøå÷ù êøãë øåà äìéìì àðúä àøå÷å .ã"é äéäé åúøçîìù ìéì.ungd z` oiwceaúéà
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,qpkii ,zen` dxyr yng elit` :xne` oerny iaxמודדי) המשוחות שאין

הרי שם). באורנו (עיין הטועין " מפני המידות את ממצין התחומים)
ששנינו  שנפסקה, כינור נימת בענין ואילו שמעון , רבי  מקל  שכאן

מחמיר במדינה", לא אבל במקדש נימה "קושרים יג): (משנה לעיל 
יקשור שמא בשבת, נימה קושרים אין  במקדש  שאף וסובר, שמעון רבי

בגמרא  בברייתא שנו  שכן חטאת, חיוב לידי ויבוא קיימא של קשר

אא  )):: קקגג,, oerny((עעייררוובבייןן iax ;dxyew ,xepika dnip el dwqtpy iel oa"
,"daper :xne`במי אני מקל  אמנם שמעון : רבי כאן  שאומר  וזהו 

שכן  התחום, על  minkg,שהחשיך  jl exizdy mewn תחום בענין היינו

jl,שבת, epzp jlyn,לתחום חוץ כלל אינן  אמות עשרה חמש  אותן  כי 
את  קובעים ואינם המידות, את ממצים התחומים מודדי שאין  לפי

אלפיים  לפני אמה עשרה חמש אלא ממש, אלפיים בסוף התחום סימן 
וסובר, אני מחמיר שנפסקה כינור נימת בענין  אבל  שם), שבארנו (כמו

עונבה, אלא בשבת קושרה אינו  במקדש jlשאף exizd `ly חכמים
שהם`l`במקדש  zeayדברים meyn שמא בהם לחשוש שאין בלבד ,

במדינה  אסורה שאינה עניבה הלכך תורה, של איסור  לידי  אדם יבוא
תורה, של  איסור לידי  בה לבוא אפשר  ואי בלבד, שבות משום אלא

של איסור לידי  בה לבוא שאפשר  קשירה אבל  במקדש , היא מותרת
רבי שדברי נמצא זה פירוש  לפי  – במקדש . אף היא אסורה תורה,

לאחר עד  נישנו שלא אלא יג, במשנה לעיל  אמנם מקומם שמעון
למדינה המקדש  שבין בעניינים דבריו  את התנא ויש((תתווסספפוותת  ))..שסיים

המשנה  מסדר ידי על  כאן הובא שמעון  רבי של שמאמרו  מסבירים

ועירובין . שבת למסכתות נאה כסיום

âררבבייעעיי âייווםם
í é ç ñ ô ú ë ñ î

í é ç ñ ô ú ë ñ î ì ä ç é ú ô
עיקריים: עניינים שלשה כוללת זו  ומצה,`.מסכת חמץ הלכות

בפסח; חמץ איסור דיני  הפסח;a.ובמיוחד  קרבן לילb.דיני דיני
פסח. של  הסדר 

בפסח: בחמץ נאמרו  איסורים `dlik`.שלשה xeqi` שמות) שנאמר  ,

תאכלו ... מצות ימים "שבעת טו): dzxkpeיב, ung lke` lk ikהנפש
מישראל ". ad`pd.ההיא xeqi`יאכל "ולא ג): יג, (שמות שנאמר  ,ֵֵָ

היתר בו  יהא שלא כלומר  אכילה, היתר  בו יהא לא ודרשו: חמץ",
ב); כא, פסחים ורש"י (גמרא אכילה שום לידי xi`ydlהמביא xeqi` .b

,gqta ezeyxa ung miiwle" ז ): יג, (שמות d`xiשנאמר  `le,חמץ לך 

ימים  "שבעת יט): יב, (שם ונאמר גבולך", בכל  שאור לך  יראה ולא

בבתיכם". ימצא לא שאור
שנאמר אכילתו, איסור  זמן  קודם החמץ את להשבית נצטווינו לפיכך

הראשון  ביום "אך טו): יב, ולמדו eziayz(שמות מבתיכם", שאור
עשר ארבעה יום הוא זה בפסוק האמור  "הראשון " כי השמועה, מפי 

כה): לד, (שמות שכתוב ממה זה למדים ויש  פסח; בערב היינו בניסן,
הפסח  קרבן את תשחט לא כלומר : זבחי", דם חמץ על  תשחט "לא

אחר בניסן  עשר ארבעה ביום היא הפסח ושחיטת קיים, החמץ ועדיין
היא ומה היום. ungdחצות zzayd,אומרים יש  בתורה? האמורה

בלבו  החמץ את אדם "שיבטל  היינו בלב, השבתה היא שעיקרה
ושכל כלל , חמץ ברשותו  שאין בלבו  ויחשוב כעפר , אותו  ויחשוב

(רמב"ם  כלל" צורך בו  שאין  וכדבר כעפר  הוא הרי שברשותו  חמץ
בן  ויונתן (אונקלוס התרגומים תרגמו וכן ב). ב, ומצה חמץ הל '

– תשביתו בתורה oelhaz.עוזיאל): האמורה שהשבתה אומרים, ויש
ומה  בלבד ; בלב בביטול די ואין  העולם, מן  החמץ איבוד  עיקרה

יעבור שלא הפקר, בתורת היינו  מועיל, בלב שביטול  (בגמרא), שאמרו
אין  שלך – לך " יראה "ולא שנאמר : יימצא, ובל  ייראה בבל  אדם

(תוספות  שלך אינו  שהופקר  וזה אחרים, של  רואה אתה אבל  רואה אתה
אינו  כאילו  הריהו בלב, החמץ את שהמבטל כלומר  ב), ד , פסחים

"לא  ובאיסור  יראה" "לא באיסור  עליו  עובר שאינו  ונמצא ברשותו ,
ביעור ידי  על אם כי "תשביתו ", מצוות בזה מקיים אינו  אבל  ימצא";
שני כוללת "תשביתו" שמצוות סוברים, ויש  – העולם. מן  החמץ

(הר "ן; מבטלו כשאינו  העולם מן  ביעורו או  בלב, ביטולו  הדברים:
לחמץ  היינו מועיל , בלב שביטול להסוברים שאף דעה, ויש המאירי ).

ביעורו  ידי על השבתתו  מצוות לו  הידוע חמץ אבל  לו , ידוע שאינו 
דעות  עוד ויש  המאירי ). שם; הרמב"ם על  משנה (כסף העולם מן

החמץ, את לבער  חייבים סופרים מדברי  מקום מכל בזה. אחרות
(כמבואר העולם מן  לבערו  כדי חמץ" ב"בדיקת חכמים חייבו ומכאן

מסכתנו). של  א' בפרק

gqtd oaxw בתורה מפורשים ופרטיו  הפסח, חג של  מצוותו עיקר הוא
הכבשים  מן אלא בא הפסח קרבן אין  – גֿי ). יב, (שמות בוא בפרשת

הוא  התורה לפי שחיטתו  זמן  שנה". בן  זכר תמים "שה העזים, ומן 
ג); ט, (במדבר  שכתוב כמו הערביים, בין בניסן  עשר בארבעה

הזה בחודש  יום עשר  miiaxrd"בארבעה oia,"במועדו אותו תעשו
ישראל עדת קהל  כל אותו "ושחטו  ו ): יב, (שמות נאמר oiaוכן

miiaxrdכלומר ולמעלה, שעות משש דהיינו  חכמים, ומפרשים ,"
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à÷ñåìâ àöîé àîù ïðéùééç ,éâñ àîìòá ìåèááã â"òàå .çñôá åúéáá õîç äéäé íà àöîé ìáå äàøé ìá ìò øåáòé àìù éãë ä÷éãáã àîòè éùøôîã
àîòè éøîàã úéàå .íìåòä ïî åøòáì éãë õîçä úà íé÷ãåá êëìä ,àöîé ìáå äàøé ìá ìò åéìò øåáòéå äìëàì äéìò áåùçéå åìåèéá ìò êìîéå äéôéôé

:äðùä úåîé øàù ìë åðîî ìãá úåéäì ìéâø ïéàù ïåéë ,åðìëàéå çñôá åúéáá õîç àöîé àîù äøéæâ ä÷éãáã.xpd xe`léìé àøîâáäëéøö õîç ú÷éãáã ó
àëä áéúëãî ,øðä øåàì àäúù(áé úåîù)íúä áéúëå ,àöîé àì øåàù(ãî úéùàøá)'åëå ùôçéå øîàðù ,ùåôç é"ò íù äøåîàä äàéöî äî ,òéáâä àöîéå

áéúëã øðá éåä ùåôçå ,ùåôéç éãé ìò ïàë äøåîàä äàéöî óà ,àöîéå('ë éìùî)äìéìáù éðôî äìéìá ä÷éãáä åð÷úå .ïèá éøãç ìë ùôåç íãà úîùð 'ä øð
êéøö úéøçù ã"éá ÷ãåáå ã"é ìéì ÷ãá àì íà åäéîå .àéðäî éàîì àøäéèá àâøùã íåéáî øúåé äìéìá ä÷éãáì äôé øðä øåàå ,íäéúáá ïééåöî íòä ìë

:øðä øåàì éîð ÷åãáéù.exn` dnle:ïéúéðúîá ïî÷ì.zexey izyìë åðøîàù øçà ,ïäéðéá ÷åãáì êéøö ïéé ìù óúøîá åæ â"ò åæ úåøåãñä úåéáç ìù
åðçìùì ïéé åðîî ÷ôúñîù óúøî åîë ,õîç åá ïéñéðëîù óúøîá àìà åøîà àì ,éðùîå .ï÷ãáì åëéøöä äîì ,÷åãáì ö"à õîç åá ïéñéðëî ïéàù íå÷î

:ïéé àéáäì óúøîá ñðëð äìë ïééäùëå åãéá åúôå âåæîì ãîåò ùîùäù íéîòôå.szxnd [lk] ipt lr zexey izyúåøåù ïäéúåéáç øãñì ïéé éøöåà êøã
åøîàù úåøåù éúùå .äøå÷ä éîù ãò úåðåéìòä úåøåù êë úåðåúçúä úåøåùë ,úéáç ìò úéáç ïéçéðîå ïéøæåçå óúøîä úéò÷ø÷ ìë ïéàìîîù ãò úåøåù
äøåù ,úéðåé í"àâ ïéîë úåøåù éúù åàöîð ,óúøî ìù åáçøå åëøà éðô ìò úåðåéìòä úåéáçä ÷ãåáå øæåçå ,äøå÷ éîù ãò õøàä ïî äðåöéç äøåù íä ù"á

:äáéëùá úçà äøåùå äôé÷æá úçà.zepevigd zexey 'aåðéà íéðôìù ïúåàå .äðîéä äèîìùå ,çúôä éðô äàåøä äøå÷ éîùì äëåîñä äðåéìòä äøåùä
:ãáìá úåðåéìòä éúù àìà ÷ãåá åðéà úåðåöéçä ïîå .ììë ÷ãåá

`xephxa yexit

החמץ, ביעור לאחר  מכאן, ערב". צללי  ינטו  "כי  ואילך, היום מחצות

מתחילה  מערב, לצד  לנטות מתחילת והחמה הצהריים שעת משהגיעה
קרבן  של  עיקרו כל – המלאכה. אסורה זו ומשעה הפסח, חג קדושת
אכלו  לפי  "איש  ד): יב, (שמות שנאמר  לאכילה, אלא בא לא הפסח

אחרים  קרבנות מדיני הפסח דיני הם שונים ומכאן השה", על  תכוסו
לשם  אלא נשחט הפסח אין  גם מכאן  ז '). בפרק (כמבואר הנאכלים

כזית  לפחות ממנו  לאכול ושיכולים ("למנוייו "), עליו  שנימנו האנשים
ה  בעניין  הדינים פרטי  – אכילתו ,("לאוכליו"). צלייתו , הפסח, קרבת

מבוארים  כולם שני , לפסח הנידחים ודיני  בטומאה, הבא פסח דיני  וכן
במסכתנו .

של הדינים בפרטי  עוסקים מסכתנו של  הראשונים הפרקים שלושת
בפסח. החמץ איסור 

פסח. בערב מלאכה באיסור דן הרביעי  הפרק
הפסח. קרבן ענייני  נידונים ט' – ה' בפרקים

ה"סדר" של  הדינים בפרטי  עוסק האחרון, הפרק שהוא העשירי, הפרק
הפסח. בליל 

לפי ועירובין , שבת המסכתות אחרי סודרה שמסכתנו כותב, הרמב"ם
המצוות  תחילת והיא המועדות, בפרשת לשבת שנייה מצווה שהיא

משה. ידי על  הנתונות
רבים? בלשון  "פסחים" מסכתנו נקראת ולמה

התשיעי בפרק ואמנם שני. ופסח ראשון  פסח שיש  מפני  מבארים, יש
שני. פסח הלכות מבוארות

ixi`nd החלק חלקים: לשני המסכת את חילקו הגאונים שבימי כותב,
העוסקים  העשירי , והפרק הראשונים הפרקים ארבעת כלל הראשון 
הֿט, הפרקים את כלל  השני והחלק הסדר, וליל ומצה חמץ בענייני 

קראו: הראשון  לחלק הפסח. קרבן  של  הדינים בפרטי  "gqtהעוסקים
,"oey`x– השני  ipy"ולחלק gqt"השם כנראה, "migqt"מכאן ,

כולה. למסכת

א ה נ ש מ ר ו א ב

היינו החמץ, את הפסח לפני לבדוק חכמים שחייבו למסכתנו, בפתיחה הזכרנו  כבר 
"בדיקת  של זה בחיוב לבערו . כדי  שם, מצוי  שהוא מקום בכל  החמץ אחרי  לחפש
שלא  כדי  מפרש , רש"י הבדיקה. בטעם המפרשים ונחלקו  – משנתנו . עוסקת חמץ"
ומן בלבו, החמץ את שביטל  פי  על  שאף כלומר ימצא", ובל יראה "בל על  יעבור
תלוי שהביטול לפי  לבערו, כדי לבדקו  חייב מקום מכל  בלבד , בביטול  די  התורה
בני כל  דעת ואין  לגמרי , מלבו  ויוציאנו  שלם בלב שיבטלנו  אדם, של  במחשבתו
יראה  "בל על  עובר ונמצא לגמרי בלבו יבטלנו לא שמא חששו , הלכך  שווה, אדם

ימצא" i"yx)ובל  zrc itl o"xd) ימצא שמא שחוששים כותב, מברטנורא והרב .

"בל על ויעבור  לאכלה, עליה ויחשוב ביטולו על  ויימלך  יפה, (לחמניה) גלוסקה

אמרו שהרי רש "י , של פירושו על מקשים תוספות בעלי  אבל ימצא". ובל יראה

הצריכו למה כן אם בלבד , בביטול  די  התורה ומן  שיבטל ", צריך "הבודק בגמרא:

שמא  שחששו  לפי הוא, הבדיקה שטעם להם, נראה מכאן כלל?! בדיקה חכמים

שאדם  לפי  איסורים, מבשאר יותר בחמץ והחמירו  לאכלו. ויבוא בפסח חמץ ימצא

ובל יראה ב"בל  עליו  שעובר בחמץ התורה שהחמירה לפי  או  השנה; כל  בו רגיל 

שמא  גזירה כשביטלו, אפילו ולבערו  החמץ את לבדוק חכמים החמירו ימצא",

לאכלו. יבוא

øNò äòaøàì øBà, בניסן עשר הארבעה יום שלפני  הלילה – ÀÇÀÈÈÈÈ
õîçä úà íé÷ãBa שהוא המקומות בכל החמץ את מחפשים – ÀÄÆÆÈÅ

למשנתנו), (בהקדמה בארנו  שכבר מהטעמים ביעורו, לשם שם מצוי

øpä øBàì להשהות שמותר פי על  ואף לבדיקה. יפה הנר שאור  – ÀÇÅ
חכמים  תיקנו  מקום מכל פסח, ערב של היום חצות עד  החמץ את

מצויים  אדם בני  שבלילה לפי שלפניו, בלילה החמץ בדיקת שתהא
יפה ((גגממרראא  ))בבתיהם הנר  ואור  בנר , היא הבדיקה שמצוות לפי  ועוד, .

והוא  בלילה בדק שלא מי  מקום ומכל מביום. יותר בלילה לבדיקה
שיבדוק  צריך  בבוקר , בניסן עשר בארבעה הנר.בודק לאור כן גם

õîç Ba ïéñéðëî ïéàL íB÷î ìk,השנה כל  –Céøö ïéà ÈÈÆÅÇÀÄÄÈÅÅÈÄ
ä÷éãa להכניס אדם בני שדרך  במקומות אלא לבדוק חייבים שאין  – ÀÄÈ

חמץ. לפעמים eøîàשם äîìå:חכמים –ózøna úBøeL ézL ÀÈÈÈÀÀÅÇÇÀÅ
בדיקה צריכות במרתף הסדורות יין חביות של  שורות שתי –dpyn)

(epzpyna oldl zx`eane ,`id dnecw?במרתף חמץ מכניסים אין והרי ,
õîç Ba ïéñéðënL íB÷î שמכניסים במרתף אלא אמרו לא – ÀÆÇÀÄÄÈÅ

הוא  ופעמים לשולחנו, יין ממנו  שלוקח יין של מרתף כגון חמץ, בו
יין , משם להביא למרתף ונכנס בידו, כשפיתו  הסעודה מתוך עומד

הפת. את שם szxna?ושוכח zexey izy miwcea cvikeéànL úéaÅÇÇ
ózønä ìk éðt ìò úBøeL ézL :íéøîBà במרתף החביות – ÀÄÀÅÇÀÅÈÇÇÀÅ

התקרה; עד חביות ועליהן זו, אצל זו  שורות שורות מסודרות יין  של
שמאי בית דברי  בפירוש  אמוראים lkונחלקו ipt lr zexey izy"

:"szxnd הכניסה שכנגד החביות סידרת את שבודק אומרים, יש
(zifga) והן שלאחריה, השניה והסידרה התקרה, ועד  הארץ מן ,

szxnd"הנקראות: lk ipt lr zexey izy",אומרים ויש  ולגבהו. לרחבו  ,

השנייה הסידרה את בודק הסידרה (zikp`d)שאינו  את אלא שבפנים,
הן:(ziwt`d)העליונה השורות" ש "שתי כלומר התקרה, את הרואה

וצורתן  העליונה, האפקית והסידרה המרתף שבחזית האנכית הסידרה
דל"ת. ïäLכמין úBðBöéçä úBøeL ézL :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÅÇÄÆÅ
úBðBéìòäשורות שתי לבדוק צורך אין –(zexciq)כל פני שעל ÈÆÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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‡øpä øBàì õîçä úà íé÷ãBa øNò äòaøàì øBà.õîç Ba ïéñéðëî ïéàL íB÷î ìk–éøö ïéàä÷éãa C.äîìå §©§¨¨¨¨§¦¤¤¨¥§©¥¨¨¤¥©§¦¦¨¥¥¨¦§¦¨§¨¨

:ò"øë äëìäå .êùçúù ãò åúåñëì .äéúååøúëñô åéúåøéñ ìù íåâøú.'eke minkg jl exizdy mewn xne` y"xíéøùå÷ øîàã ìéòìã ÷"úà âéìô ù"ø
ïéøùå÷ àì ìáà ,àúééøåàã àáåéç éãéì äá àáéù à"àå ãáìá úåáù íåùî äøåñà àéäù äáéðòá àìà ä÷ñôðù øåðë úîéð íéøùå÷ ïéàã øáñå ,ùã÷îá àîéð
õåç àöé åìéôàù øîåàå éôè ì÷éî éðà ïéîåçú éáâå ïàë øéîçî éðàù éìò äîúú ìà ,÷"úì ù"ø äéì øîàå àúééøåàã àáåéç éãéì åá àáì øùôàù øù÷á
íåçúä óåñá ïéðîéñ ïéòáå÷ä ïéîåçúä éããåîù ,íåçúì õåç íðéà äîà å"è íúåàù ïðéòãéã íåùî ,êì åðúð êìùî ïéîåçú éáâã ,ñðëé äîà å"è íåçúì
,ïéøæåçå èòî åðîî ïìäì íéàöåé íéîòôå ïîéñä ïéøéëî ïéàù ïéòåèä éðôî íåçúä êåúì ïéñðåë àìà ùîî íéôìà óåñá íåçúä ïéòáå÷ ïéàù åäééååâá ïì íé÷
äáéðò à÷åãã øîåàå øéîçî éðà ,àúééøåàã àáåéç àì úåáù øåñéà àìà ùã÷îá åøéúä àìù ùã÷îá àîéð øåù÷ì ìáà ,íéîåçúá ì÷éî éðà éëä íåùîå

:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .àì àúééøåàã àáåéç åá ùé íéîòôù ùîî øù÷ øåù÷ì ìáà ,åøéúä úåáù øåñéà äá ùéù

ÌÈÁÒÙ ˙ÎÒÓ

``̀.xyr drax`l xe`:è÷ð àéìòî àðùéìå ,øåäð éâñ øåéòì ïéøå÷ù êøãë øåà äìéìì àðúä àøå÷å .ã"é äéäé åúøçîìù ìéì.ungd z` oiwceaúéà

`xephxa yexit

,qpkii ,zen` dxyr yng elit` :xne` oerny iaxמודדי) המשוחות שאין

הרי שם). באורנו (עיין הטועין " מפני המידות את ממצין התחומים)
ששנינו  שנפסקה, כינור נימת בענין ואילו שמעון , רבי  מקל  שכאן

מחמיר במדינה", לא אבל במקדש נימה "קושרים יג): (משנה לעיל 
יקשור שמא בשבת, נימה קושרים אין  במקדש  שאף וסובר, שמעון רבי

בגמרא  בברייתא שנו  שכן חטאת, חיוב לידי ויבוא קיימא של קשר

אא  )):: קקגג,, oerny((עעייררוובבייןן iax ;dxyew ,xepika dnip el dwqtpy iel oa"
,"daper :xne`במי אני מקל  אמנם שמעון : רבי כאן  שאומר  וזהו 

שכן  התחום, על  minkg,שהחשיך  jl exizdy mewn תחום בענין היינו

jl,שבת, epzp jlyn,לתחום חוץ כלל אינן  אמות עשרה חמש  אותן  כי 
את  קובעים ואינם המידות, את ממצים התחומים מודדי שאין  לפי

אלפיים  לפני אמה עשרה חמש אלא ממש, אלפיים בסוף התחום סימן 
וסובר, אני מחמיר שנפסקה כינור נימת בענין  אבל  שם), שבארנו (כמו

עונבה, אלא בשבת קושרה אינו  במקדש jlשאף exizd `ly חכמים
שהם`l`במקדש  zeayדברים meyn שמא בהם לחשוש שאין בלבד ,

במדינה  אסורה שאינה עניבה הלכך תורה, של איסור  לידי  אדם יבוא
תורה, של  איסור לידי  בה לבוא אפשר  ואי בלבד, שבות משום אלא

של איסור לידי  בה לבוא שאפשר  קשירה אבל  במקדש , היא מותרת
רבי שדברי נמצא זה פירוש  לפי  – במקדש . אף היא אסורה תורה,

לאחר עד  נישנו שלא אלא יג, במשנה לעיל  אמנם מקומם שמעון
למדינה המקדש  שבין בעניינים דבריו  את התנא ויש((תתווסספפוותת  ))..שסיים

המשנה  מסדר ידי על  כאן הובא שמעון  רבי של שמאמרו  מסבירים

ועירובין . שבת למסכתות נאה כסיום

âררבבייעעיי âייווםם
í é ç ñ ô ú ë ñ î

í é ç ñ ô ú ë ñ î ì ä ç é ú ô
עיקריים: עניינים שלשה כוללת זו  ומצה,`.מסכת חמץ הלכות

בפסח; חמץ איסור דיני  הפסח;a.ובמיוחד  קרבן לילb.דיני דיני
פסח. של  הסדר 

בפסח: בחמץ נאמרו  איסורים `dlik`.שלשה xeqi` שמות) שנאמר  ,

תאכלו ... מצות ימים "שבעת טו): dzxkpeיב, ung lke` lk ikהנפש
מישראל ". ad`pd.ההיא xeqi`יאכל "ולא ג): יג, (שמות שנאמר  ,ֵֵָ

היתר בו  יהא שלא כלומר  אכילה, היתר  בו יהא לא ודרשו: חמץ",
ב); כא, פסחים ורש"י (גמרא אכילה שום לידי xi`ydlהמביא xeqi` .b

,gqta ezeyxa ung miiwle" ז ): יג, (שמות d`xiשנאמר  `le,חמץ לך 

ימים  "שבעת יט): יב, (שם ונאמר גבולך", בכל  שאור לך  יראה ולא

בבתיכם". ימצא לא שאור
שנאמר אכילתו, איסור  זמן  קודם החמץ את להשבית נצטווינו לפיכך

הראשון  ביום "אך טו): יב, ולמדו eziayz(שמות מבתיכם", שאור
עשר ארבעה יום הוא זה בפסוק האמור  "הראשון " כי השמועה, מפי 

כה): לד, (שמות שכתוב ממה זה למדים ויש  פסח; בערב היינו בניסן,
הפסח  קרבן את תשחט לא כלומר : זבחי", דם חמץ על  תשחט "לא

אחר בניסן  עשר ארבעה ביום היא הפסח ושחיטת קיים, החמץ ועדיין
היא ומה היום. ungdחצות zzayd,אומרים יש  בתורה? האמורה

בלבו  החמץ את אדם "שיבטל  היינו בלב, השבתה היא שעיקרה
ושכל כלל , חמץ ברשותו  שאין בלבו  ויחשוב כעפר , אותו  ויחשוב

(רמב"ם  כלל" צורך בו  שאין  וכדבר כעפר  הוא הרי שברשותו  חמץ
בן  ויונתן (אונקלוס התרגומים תרגמו וכן ב). ב, ומצה חמץ הל '

– תשביתו בתורה oelhaz.עוזיאל): האמורה שהשבתה אומרים, ויש
ומה  בלבד ; בלב בביטול די ואין  העולם, מן  החמץ איבוד  עיקרה

יעבור שלא הפקר, בתורת היינו  מועיל, בלב שביטול  (בגמרא), שאמרו
אין  שלך – לך " יראה "ולא שנאמר : יימצא, ובל  ייראה בבל  אדם

(תוספות  שלך אינו  שהופקר  וזה אחרים, של  רואה אתה אבל  רואה אתה
אינו  כאילו  הריהו בלב, החמץ את שהמבטל כלומר  ב), ד , פסחים

"לא  ובאיסור  יראה" "לא באיסור  עליו  עובר שאינו  ונמצא ברשותו ,
ביעור ידי  על אם כי "תשביתו ", מצוות בזה מקיים אינו  אבל  ימצא";
שני כוללת "תשביתו" שמצוות סוברים, ויש  – העולם. מן  החמץ

(הר "ן; מבטלו כשאינו  העולם מן  ביעורו או  בלב, ביטולו  הדברים:
לחמץ  היינו מועיל , בלב שביטול להסוברים שאף דעה, ויש המאירי ).

ביעורו  ידי על השבתתו  מצוות לו  הידוע חמץ אבל  לו , ידוע שאינו 
דעות  עוד ויש  המאירי ). שם; הרמב"ם על  משנה (כסף העולם מן

החמץ, את לבער  חייבים סופרים מדברי  מקום מכל בזה. אחרות
(כמבואר העולם מן  לבערו  כדי חמץ" ב"בדיקת חכמים חייבו ומכאן

מסכתנו). של  א' בפרק

gqtd oaxw בתורה מפורשים ופרטיו  הפסח, חג של  מצוותו עיקר הוא
הכבשים  מן אלא בא הפסח קרבן אין  – גֿי ). יב, (שמות בוא בפרשת

הוא  התורה לפי שחיטתו  זמן  שנה". בן  זכר תמים "שה העזים, ומן 
ג); ט, (במדבר  שכתוב כמו הערביים, בין בניסן  עשר בארבעה

הזה בחודש  יום עשר  miiaxrd"בארבעה oia,"במועדו אותו תעשו
ישראל עדת קהל  כל אותו "ושחטו  ו ): יב, (שמות נאמר oiaוכן

miiaxrdכלומר ולמעלה, שעות משש דהיינו  חכמים, ומפרשים ,"

izdw - zex`ean zeipyn
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·íB÷îì íB÷nîe úéáì úéaî äcìç äøøb ànL ïéLLBç ïéà,ïk íàc,øéòì øéòîe øöçì øöçî,óBñ øácì ïéà. ¥§¦¤¨¥§¨ª§¨¦©¦§©¦¦¨§¨§¦¥¥¨¥§¨¥¥¦§¦¥©¨¨
‚äãeäé éaøøîBà:äòaøàáe øNò äòaøà øBà ïé÷ãBaøeòaä úòLáe úéøçL øNò;íéîëçåíéøîBà:àG ©¦§¨¥§¦©§¨¨¨¨§©§¨¨¨¨©£¦§¨©©¦©£¨¦§¦

øNò äòaøà øBà ÷ãa–øNò äòaøàa ÷cáé,øNò äòaøàa ÷ãa àG–ãòBnä CBúa ÷cáé,÷ãa àG ¨©©§¨¨¨¨¦§Ÿ§©§¨¨¨¨¨©§©§¨¨¨¨¦§Ÿ§©¥¨©
ãòBnä CBúa–ãòBnä øçàì ÷cáé.øiLnM äîe–àòðöa epçépé,éøö àäé àHL éãkåéøçà ä÷éãa C. §©¥¦§Ÿ§©©©¥©¤§©¥©¦¤§¦§¨§¥¤§¥¨¦§¦¨©£¨

„øéàî éaøøîBà:Lîç ìk ïéìëBà,ïéôøBNåLL úlçúa;äãeäé éaøåøîBà:òaøà ìk ïéìëBà,ìk ïéìBúå ©¦¥¦¥§¦¨¨¥§§¦¦§¦©¥§©¦§¨¥§¦¨©§©§¦¨
Lîç,LL úlçúa ïéôøBNå. ¨¥§§¦¦§¦©¥

aa.oiyyeg oi`íàù ,÷åãáìå øåæçì éðà êéøöå ÷åãáä íå÷îì äãìåç äøøâ åæì éúàáù êåúá àîù ïéùùåç ïéà ,åæ úéåæ ÷åãáì àáå åæ úéåæá úéáä ÷ãáùë
:óåñ øáãì ïéàå éøöçì éøáç øöçî õîç äãìåç äàéáä éú÷éãá øçàìå éøáçì íãå÷ éú÷ãá éðà ïë ì"é øöçì øöçî íâ éøä êëì ùåçì úàá

bb.zixgy xyr drax`ae xyr drax` xe` miwceaåðéà áåù ÷ãá àì íà åììä íé÷øô 'â øçàìå ,íé÷ãåá ãáìá åììä íé÷øô 'âî ãçàá ,øîà÷ éëä
:÷ãåá.crend jeza:øåòéáä ãòåî àåäù úéùù äòùá.crend xg`løçàì ,ãòåîä øçàì .çñôä êåúá ,ãòåîä êåúá éùøôîã úéàå .êùçúù ãò

øçàì åðééäã ,øåòéáä øçàì øáñ äãåäé 'øå .çñôä øçàì äùòðù øúéä ìù õîçá äàðäá øåñà àåäù çñôä åéìò øáòù õîç åì áøòúé àìù éãë .çñôä
åîöò ìëù ïåéë äéðéî ìëéîì éúà àîìã ïðéùééç àìå ,åøåñéà ïîæ øçàì ÷åãáé éøîà ïðáøå .äéðéî ìëéîì éúà àîìã ììë ÷åãáé àì ,õîç ìù åøåñéà ïîæ

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .åôøåùì åéìò øæçî
cc.yy zlgza oitxeyeçä ìáà .úéùéù àéäù úéòéáùä ìò øáñå åòè àîìã äéìò ïðáø åøæâ ,àéøù àúééøåàãî úéùéù äòù ìëã â"òàåàì úéùéî

:øúåîå ,úéùéîç àéäù úéòéáùä ìò øîéîì åòè.yng lk oilezåäéîå .úéùéîç àéäù úéòéáùä ìò øáñå éòèã ïðåòîä íåé íåùî äøæâ ,ìëåà åðéàå
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המרתף; לרוחב שהן בלבד, החיצונות השורות שתי אלא המרתף,

העליונה  השורה אומרים: יש  בגמרא. נחלקו הלל בית בדברי ואף
השורה  אומרים: ויש הכניסה. כנגד ושתיהן ממנה, שלמטה והשורה

הראשונות, השורות שתי היינו הימנה, שלפנים והשורה העליונה
התקרה. את הרואות

" הלשון שקורא `xeבענין  מבארים יש שונים. פירושים נאמרו עשר" לארבעה
להתחיל בזה וכיון  "סגיֿנהור". לעוור  שקוראים כדרך "אור " ללילה התנא

מעולה בלשון יאיר"(m"anx).מסכתנו דבריך  "פתח משום מוסיפים: ויש
.(o"xde d"fxd) היא חמץ בדיקת שמצוות לפי  כותב: ישראל " "תפארת בעל 

הכוכבים. צאת משעת היא: שהכוונה או קצת, אור כשעדיין הערב בהתחלת
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ànL ïéLLBç ïéà,החמץ בדיקת כדי תוך –äcìç äøøb– ÅÀÄÆÈÅÀÈËÀÈ
úéáìחמץ, úéaî,שנבדק לבית נבדק לא שעדיין מבית –íB÷nîe ÄÇÄÀÇÄÄÈ

íB÷îì והרמב"ם שנבדקה; לזוית נבדקה לא שעוד  מזוית כגון – ÀÈ
בו  שמכניסים מבית חמץ חולדה גררה שמא חוששים אין מפרש:

חמץ בו  מכניסים שאין  לבית ננווששאאייחמץ ששםם עעייייןן זז  ;; בב,, ווממצצהה   חחממץץ ((ההלל''

ïk,ככללייוו)) íàc, לכך נחשוש שאם –,øéòì øéòîe øöçì øöçî ÀÄÅÅÈÅÀÈÅÅÄÀÄ
óBñ øácì ïéà מחצר חולדה גררה שמא גם לחשוש  יש שעדיין – ÅÇÈÈ

אחת, בבת בודקים האנשים כל  לא שהרי שנבדקה, לחצר נבדקה לא

סוף. לדבר ואין לעיר , מעיר חולדה גיררה שמא לחשוש  יש  וכן

âחחממייששיי âייווםם
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עשר . ארבעה בליל  בדק ולא הזיד  או  ששכח במי  ללמד באה משנתנו

äòaøàáe ,øNò äòaøà øBà ïé÷ãBa :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÄÇÀÈÈÈÈÀÇÀÈÈ
øeòaä úòLáe úéøçL øNò הזמנים משלושת באחד  כלומר, – ÈÈÇÂÄÀÈÇÇÄ

עשר, ארבעה בליל  בדק לא שאם החמץ, את בודקים בלבד הללו
ביעור בשעת יבדוק בבוקר , בדק לא ואם בבוקר ; עשר בארבעה יבדוק

אבל היום). חצות לפני  (שעה הששית השעה בתחילת היינו  החמץ,
שעת  אחר יבדוק שאם בודק, אינו שוב הביעור, שעת שעברה לאחר

ממנו; לאכול  ויבוא חמץ ימצא שמא יהודה רבי חושש  הביעור 
äòaøàa ÷cáé ,øNò äòaøà øBà ÷ãa àG :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÈÇÇÀÈÈÈÈÄÀÙÀÇÀÈÈ

øNò;היום כל –ãòBnä CBúa ÷cáé ,øNò äòaøàa ÷ãa àG ÈÈÈÇÀÇÀÈÈÈÈÄÀÙÀÇÅ

הפסח, בחג –ãòBnä øçàì ÷cáé ,ãòBnä CBúa ÷ãa àG– ÈÇÀÇÅÄÀÙÀÇÇÇÅ
(כמבואר בהנאה אסור הפסח עליו שעבר שחמץ לפי החג, לאחר
חמץ  אכילת של האיסור  זמן  לאחר שאף סוברים, חכמים ה). ב, להלן

שימצא, החמץ מן לאכול יבוא שמא חוששים ואינם לבדוק, הוא רשאי 
לשרפו. אחריו מחזר  עצמו הוא dkldשהרי oke  ווממצצהה חחממץץ   ההלל'' ((ררממבב""םם  

הה  )) øiLnM.גג,, äîeמשאיר שהוא מה בלילה, החמץ את הבודק – ÇÆÀÇÅ
ולביעור, ומחר  הלילה אכילת לצורך  החמץ àòðöaמן  epçépé– ÇÄÆÀÄÀÈ

מוצנע, åéøçàבמקום ä÷éãa Céøö àäé àHL éãkיחסר שאם – ÀÅÆÀÅÈÄÀÄÈÇÂÈ
צריך הריהו שהשאיר , החמץ שניתמן .((גגממרראא  ))לבדוק

המפרשים רוב לפי חכמים דברי  m"anxd),בארנו ;s"ixd ;zetqez)רש"י אבל 
xyrמפרש: drax`a wecai xyr drax` xe` wca `l,בבוקר –drax`a wca `l

xyr, בבוקר –crend jeza wecaiמועד שהוא היום, של ששית בשעה –
crendהביעור ; xg`l wecai crend jeza wca `l,הביעור שעת לאחר  אפילו –

שתחשך  עד עשר  ארבעה יום כל  aeh"),כלומר  mei zetqez" oiir)בתוך אבל 
גוזרים  חכמים אף אכילתו , על  כרת חייבים שאז  שכיון יבדוק, לא הפסח

ויאכלנו ישכח i"yx).שמא zrcl o"xd)
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ביעורו. שעת ומתי  פסח, בערב חמץ לאכול מותר  שעה איזו עד  ללמד באה משנתנו

הן במשנה הנזכרות שהשעות ב), א, (ברכות בארנו zeipnf"וכבר  zery" יחידות (ולא

צאת  עד  השחר (מעלות היום את שמחלקים והיינו  בימינו), כמקובל  קבועות זמן

זמנית". "שעה נקרא היום של  עשר  השנים חלק וכל חלקים, עשר  לשנים הכוכבים)

בין הוא ישראל  בארץ היום שאורך  מעוברת), שאינה (בשנה ניסן באמצע אמנם

הנהוגות  לשעות זמניות שעות בין גדול הבדל אין שעות עשרה לשלש  עשרה שתים

השעות  את מונים שאנו  לבינם, בינינו  השעות במניין הבדל עוד  יש  אבל אצלנו .

מעלות  היינו הבוקר, מן  אותן מונים היו  המשנה ובזמן היום, ומחצות הלילה מחצות

אומרים: (ויש  הכוכבים צאת עד היינו  הערב, עד החמה), מהנץ אומרים: (ויש השחר 
החמה). שקיעת עד

ïéìëBà :øîBà øéàî éaø, בניסן עשר  בארבעה חמץ –Lîç ìk ÇÄÅÄÅÀÄÈÈÅ
בבוקר מ-6 שעות, 12 הוא היום אורך אם (כגון היום של  שעות –

הצהרים), לפני 11 עד חמץ אוכלין  בערב, 6 את øBNåïéôעד – ÀÀÄ
LLהחמץ, úlçúaעל ואף היום; של  השישית השעה בתחילת – ÄÀÄÇÅ

מקום  מכל  ואילך , היום מחצות אלא אסור  החמץ אין התורה שמן  פי 
ויחשבו  יטעו שמא גזירה לכן, קודם שעה לבערו  סייג חכמים עשו 

ששית. שהיא השביעית השעה ïéìëBàעל  :øîBà äãeäé éaøåÀÇÄÀÈÅÀÄ
òaøà ìkאיסור על  חכמים שגזרו  ,(10 שעה (עד  היום של שעות – ÈÇÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn oey`x wxt migqt zkqn

‰øîà ãBòåäãeäé éaø:àáèöàä âb ìò úBçpî úBìeñt äãBz ìL úBlç ézL,úBçpnL ïîæ ìk–íòä ìk §¨©©¦§¨§¥©¤¨§ª¨©©¨¦§§¨¨§©¤ª¨¨¨¨
íéìëBà;úçà äìhð–ïéìBz,àGå ïéìëBà àGïéôøBN;ïäézL eìhð–íòä ìk eìéçúäïéôøBN.ìàéìîb ïaø §¦¦§¨©©¦§¦§§¦¦§§¥¤¦§¦¨¨¨§¦©¨©§¦¥
øîBà:òaøà ìk íéìëàð ïélç,Lîç ìk äîeøúe,LL úlçúa ïéôøBNå. ¥ª¦¤¡¨¦¨©§©§¨¨¨¥§§¦¦§¦©¥
Âíéðäkä ïâñ àðéðç éaøøîBà:íäéîéîíéðäk ìL,øNaä úà óBøNlî eòðîð àGäàîhä ãìåa àîèpLíò ©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥¦¥¤¤Ÿ£¦¦§§¦¦§¤©¨¨¤¦§¨¦§©©ª§¨¦

äàîhä áàa àîèpL øNaä,Búàîè ìò äàîè ïéôéñBnL ét ìò óà.éñBäóàáé÷ò éaøøîàå:ìL íäéîéî ©¨¨¤¦§¨§©©ª§¨©©¦¤¦¦ª§¨©ª§¨¦©¦£¦¨§¨©¦¥¤¤

:é"øë äëìäå .úéòéáù íåùî äøéæâ ,ïðáøãî øåñà äàðäá óà úéùù ìáà .åúîäáì ìéëàîå ,êéøö åðéà óåøùì
dd.zelg izy:õîç ìù.zeleqt dcez ly,â"éá äàéáî àéáäì äãåú åì ùéù éî ìëù ,ïñéðá â"éá äãåú éîçì úåáåøî ïäù êåúîù .äðéìá åìñôðù

õîç ìù úåìëàð ïéà ã"éá íúåà íéàéáî åéä íàå ,äìéìå íåéì úìëàð äãåúå .õîç ïäî äøùò ,úåìç íéòáøà äãåú éîçì .ã"é ìù ø÷åáì äðéìá úåìñôð
,â"éá äàéáî äãåú ïáø÷ åéìò äéäù éî ìë êëìä ,ìåñôä úéáì íéùã÷ ïéàéáî ïéàù ,åúìéëà ïîæ èòîúéù íåéá ïáø÷ àéáäì øåñàå ,úåòù ùù ãò àìà
úåøùë åéä íàù ,íù úåðåúð åéä úåìåñôã éëä íåùîå ,êë ìë íéìëåà íäì åéä àìù éôì ã"é íåéì äðéìá åìñôðå ,çñôá ïëù ìëå ,äàéáäì ìëåé àì ã"éáã

:íéãéá íìñôì íù íúåà íéðúåð åéä àì.zegpeny:úåôøùðå øåòéáä ïîæ ãò íù.`ahv`d bb lr:ïîéñì íù íúåà åàøéù éãë .úéáä øäá äéäùdlhip
.odn zg`:ïéìåúå úéùéîç äòù òéâäù íéøéëî íòä ìëå ,úçàä ìèåðå ã"á çéìù àá úéùéîç äòù úìçúá.yng lk dnexzeíéùã÷ ãéñôäì øåñàã

:íìëàì ìåëéù ïîæ ìë íéãéá.yy zlgza oitxeye:â"øë äëìä ïéàå .'æì 'å ïéá åòè àáåø éàãå àúùäã
ee.erpnp `l mipdk ly mdinin:àëä äì [è÷ð] äàîèä íò äøåäè äîåøú ïéôøåùù åðãîì íäéøáãî àôéñ éðúîì éòáã íåùîxyad z` sexyln

.d`nehd clea `nhpyàîèðù øùáä íò åôøùìî åòðîð àì ,ãìå ìù ãìå àåäù ,äàîåèì éðùá àîèðù éùéìù àåäù øùáä øîåìë .øîà÷ ãìå ìù ãìåá
äùòðå ïåùàøá òâð éøäù ,éðù úåéäì øæåç äàîåèä áàá àîèðù øùáá éùéìù åúìçúî äéäù øùáä äæ òâåðùëå .äàîåèì ïåùàø àåäù äàîåèä áàá
äôéøùì ì÷ä äæ óàå ìéàåäã ,åðîî øåîç íò åôøåùìî åòðîð àì ë"ôòàå .éðù àúùäå éùéìù àø÷éòîã ,åúàîåè ìò äàîåè åì åôéñåäù àöîðå ,éðù

ïéìëåà úàîåèá øîàðù äøåúä ïî ìëåà àîèî ìëåà ïéàù ô"òàå .äéäù äîî øúåé åúåà ïéàîèî íà åùç àì ãîåò(ã"é íéøáã),àîè àåä ,àåä àîè
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התורה, מן איסורו זמן  קודם שעתיים החמץ Lîçאכילת ìk ïéìBúåÀÄÈÈÅ
ואינו  נאכל  שאינו  ספק, בדין החמץ את מניחין  החמישית בשעה –
לטעות  גם חוששים הארץ ולעמי להמון מסור זה וענין  שהואיל נשרף,

חמה  החמישית שבשעה פי  על  שאף בגמרא, ומבואר שעות. שתי  של
מקום  מכל אלו , בשעות טועים ואין  במערב, חמה ובשביעית במזרח

השעה  בין אף בו לטעות שעלולים המעונן, יום משום חכמים גזרו
לשביעית; LLהחמישית úlçúa ïéôøBNåאסור שעה שמאותה – ÀÀÄÄÀÄÇÅ

מן  איסורו מתחיל  שבע ומתחילת הואיל  בהנאה, אף מדרבנן הוא
עדיין  שעה אותה שכן  לשרוף, צריך  אינו בחמישית ברם, התורה.

לבהמתו. להאכילו כגון  בהנאה, מותר  dcediהחמץ iaxk dklde.

âששששיי âייווםם  
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עושים  היו  המקדש  שבבית ללמד , באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
בביעורו. חייבים ומתי  חמץ לאכול  מותר שעה איזו  עד פסח, בערב סימן

äãBz ìL úBlç ézL :äãeäé éaø øîà ãBòå התודה מלחמי  – ÀÈÇÇÄÀÈÀÅÇÆÈ
חמץ, להלן,úBìeñtשל  שנבאר כמו מלאכול, שנפסלו  –úBçpî ÀËÈ

àáèöàä âb ìò) הבית בהר  שהיה –`ahv`של אכסדרה – ÇÇÈÄÀÀÈ
לסימן . אותן  יראו שהעם כדי úBçpnLעמודים), ïîæ ìkשתי – ÈÀÇÆËÈ

הגג, על  íéìëBàהחלות íòä ìk.חמץ –úçà äìhð, מהן – ÈÈÈÀÄÄÀÈÇÇ
האחת, ונוטל  דין בית שליח בא היה חמישית שעה ïéìBzÄשבתחילת

מספק, –ïéôøBN àGå ïéìëBà àG;החמץ את –ïäézL eìhð ÀÄÀÀÄÄÀÀÅÆ
ששית, שעה בתחילת היינו  –ïéôøBN íòä ìk eìéçúä את – ÄÀÄÈÈÈÀÄ

של החלות בענין השישית. השעה תוך החמץ ביעור  וגומרים החמץ,
היה  תודה, קרבן להביא צריך  שהיה מי  שכל בגמרא, מבואר  תודה

חלה, ארבעים התודה עם שמביאים מפני בניסן, עשר  בשלשה מביאו 
נאכלות  חלותיה עם והתודה חמץ, הן חלות ועשר מצה עשויות שלשים

היה  לא עשר, בארבעה התודה את מביאים היו  ואילו ולילה, ליום
לבית  קדשים מביאים ואין שעות, שש  עד  אלא נאכל שבה חמץ

שאם  אכילתם, זמן שיתמעט ביום אותם מקריבים שאין  כלומר  הפסול,
להקריב  לו שהיה מי  כל הלכך נותר, לידי לבוא גורמים הרי  כן עושים

מרובות  חלות שהיו מתוך  אבל בניסן, עשר בשלשה מקריבה היה תודה

נותר ; משום נפסלות קצתן והיו  לאכלן , מספיקים הכהנים היו לא

בארבעה  האצטבא גג על  שתיים מניחים היו הללו הפסולות ומהחלות
לפסלן  כדי שם אותן  מניחים היו לא כשרות היו  אילו  אבל  בניסן. עשר

òaøàבידיים. ìk íéìëàð ïélç :øîBà ìàéìîb ïaøמאכלי – ÇÈÇÀÄÅÅËÄÆÁÈÄÈÇÀÇ
שעות, ארבע עד פסח בערב אוכלים תרומה, שאינם חולין , של חמץ

Lîç ìk äîeøúe,החמישית בשעה גם אוכלים תרומה מאכלי  אבל – ÀÈÈÈÅ
לאכלה, שיכולים זמן כל בידיים תרומה להפסיד ïéôøBNåÀÀÄשאסור 

LL úlçúa החמץ את אסרו  וחכמים הואיל  תרומה, של  חמץ אף – ÄÀÄÇÅ
בהנאה אפילו  שעה l`ilnb,.((ההממאאיירריי))מאותה oaxk dkld oi`e אלא

בתרומה. בין בחולין בין חמש  כל תולין 

ו ה נ ש מ ר ו א ב

קדשים  בשר  עם יחד קלה בטומאה שנטמא קדשים בשר בשריפת עוסקת זו  משנה
במקומות  הזכרנו וכבר הבאה. המשנה משום כאן  והובאה חמורה; בטומאה שנטמא

היא המת טומאת בטומאה. דרגות שיש  d`nehd.אחדים, zea` ia` המיטמא כל 
והוא מת", "טמא נקרא כלים, בין  אדם בין המת, d`nehdמחמת a`עוד ויש  .

הנוגע  א). כלים (עיין ועוד  המצורע הזב, הנבלה, המת, השרץ כגון  הטומאה, אבות
נעשה הטומאה d`nehlבאב oey`x אוכלים אלא מטמא לטומאה ראשון  ואין  ,

נעשה זה הרי לטומאה, בראשון אוכל  נגע ואם d`nehlומשקים. ipy היא והלכה .
עושה dnexza,ששני d`nehl iyilyעושה ycewa.ושלישי d`nehl iriaxכל

נקראות הטומאה מאב שלמטה d`nehd"הדרגות cle"נקרא הטומאה אב .d`neh
dxengנקרא הטומאה ולד ואילו  וכלים; אדם ומטמא הואיל  ,dlw d`nehשאינו ,

לעיל. הזכרנו  שכבר  כפי  בלבד, ומשקים אוכלים אלא וכלים אדם מטמא

øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaø–mipdkd obq הכהן סגן  היינו  ÇÄÂÄÈÀÇÇÙÂÄÅ
בו  יארע אם הגדול , הכהן של מקומו למלא ממונה היה (הסגן  הגדול 

הכהן  יד  על מיוחדים תפקידים לו  היו  וכן הכיפורים, ביום פסול
íéðäkהגדול): ìL íäéîéî,במקדש עבודתם ימי כל  –àG ÄÅÆÆÙÂÄ
eòðîð,הכהנים –øNaä úà óBøNlî,הקרבנות של הקודש  בשר  – ÄÀÀÄÄÀÆÇÈÈ

äàîhä ãìåa àîèpLבבשר כאן שמדובר מבואר, בגמרא – ÆÄÀÈÄÀÇÇËÀÈ
שלישי הבשר  שנעשה הטומאה"), ולד ("ולד לטומאה בשני  שנטמא

יחד זה בשר  מלשרוף נמנעו ולא àîèpLלטומאה, øNaä íòÄÇÈÈÆÄÀÈ
äàîhä áàa,לטומאה ראשון  ונעשה –ïéôéñBnL ét ìò óà ÀÇÇËÀÈÇÇÄÆÄÄ

Búàîè ìò äàîèבבשר עכשיו  נגע שלישי שהיה הבשר שכן  – ËÀÈÇËÀÈ
עומד והוא הבשר  ונטמא שהואיל  לטומאה; שני  ונעשה ראשון , שהוא
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·íB÷îì íB÷nîe úéáì úéaî äcìç äøøb ànL ïéLLBç ïéà,ïk íàc,øéòì øéòîe øöçì øöçî,óBñ øácì ïéà. ¥§¦¤¨¥§¨ª§¨¦©¦§©¦¦¨§¨§¦¥¥¨¥§¨¥¥¦§¦¥©¨¨
‚äãeäé éaøøîBà:äòaøàáe øNò äòaøà øBà ïé÷ãBaøeòaä úòLáe úéøçL øNò;íéîëçåíéøîBà:àG ©¦§¨¥§¦©§¨¨¨¨§©§¨¨¨¨©£¦§¨©©¦©£¨¦§¦

øNò äòaøà øBà ÷ãa–øNò äòaøàa ÷cáé,øNò äòaøàa ÷ãa àG–ãòBnä CBúa ÷cáé,÷ãa àG ¨©©§¨¨¨¨¦§Ÿ§©§¨¨¨¨¨©§©§¨¨¨¨¦§Ÿ§©¥¨©
ãòBnä CBúa–ãòBnä øçàì ÷cáé.øiLnM äîe–àòðöa epçépé,éøö àäé àHL éãkåéøçà ä÷éãa C. §©¥¦§Ÿ§©©©¥©¤§©¥©¦¤§¦§¨§¥¤§¥¨¦§¦¨©£¨

„øéàî éaøøîBà:Lîç ìk ïéìëBà,ïéôøBNåLL úlçúa;äãeäé éaøåøîBà:òaøà ìk ïéìëBà,ìk ïéìBúå ©¦¥¦¥§¦¨¨¥§§¦¦§¦©¥§©¦§¨¥§¦¨©§©§¦¨
Lîç,LL úlçúa ïéôøBNå. ¨¥§§¦¦§¦©¥

aa.oiyyeg oi`íàù ,÷åãáìå øåæçì éðà êéøöå ÷åãáä íå÷îì äãìåç äøøâ åæì éúàáù êåúá àîù ïéùùåç ïéà ,åæ úéåæ ÷åãáì àáå åæ úéåæá úéáä ÷ãáùë
:óåñ øáãì ïéàå éøöçì éøáç øöçî õîç äãìåç äàéáä éú÷éãá øçàìå éøáçì íãå÷ éú÷ãá éðà ïë ì"é øöçì øöçî íâ éøä êëì ùåçì úàá

bb.zixgy xyr drax`ae xyr drax` xe` miwceaåðéà áåù ÷ãá àì íà åììä íé÷øô 'â øçàìå ,íé÷ãåá ãáìá åììä íé÷øô 'âî ãçàá ,øîà÷ éëä
:÷ãåá.crend jeza:øåòéáä ãòåî àåäù úéùù äòùá.crend xg`løçàì ,ãòåîä øçàì .çñôä êåúá ,ãòåîä êåúá éùøôîã úéàå .êùçúù ãò

øçàì åðééäã ,øåòéáä øçàì øáñ äãåäé 'øå .çñôä øçàì äùòðù øúéä ìù õîçá äàðäá øåñà àåäù çñôä åéìò øáòù õîç åì áøòúé àìù éãë .çñôä
åîöò ìëù ïåéë äéðéî ìëéîì éúà àîìã ïðéùééç àìå ,åøåñéà ïîæ øçàì ÷åãáé éøîà ïðáøå .äéðéî ìëéîì éúà àîìã ììë ÷åãáé àì ,õîç ìù åøåñéà ïîæ

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .åôøåùì åéìò øæçî
cc.yy zlgza oitxeyeçä ìáà .úéùéù àéäù úéòéáùä ìò øáñå åòè àîìã äéìò ïðáø åøæâ ,àéøù àúééøåàãî úéùéù äòù ìëã â"òàåàì úéùéî

:øúåîå ,úéùéîç àéäù úéòéáùä ìò øîéîì åòè.yng lk oilezåäéîå .úéùéîç àéäù úéòéáùä ìò øáñå éòèã ïðåòîä íåé íåùî äøæâ ,ìëåà åðéàå

`xephxa yexit

המרתף; לרוחב שהן בלבד, החיצונות השורות שתי אלא המרתף,

העליונה  השורה אומרים: יש  בגמרא. נחלקו הלל בית בדברי ואף
השורה  אומרים: ויש הכניסה. כנגד ושתיהן ממנה, שלמטה והשורה

הראשונות, השורות שתי היינו הימנה, שלפנים והשורה העליונה
התקרה. את הרואות

" הלשון שקורא `xeבענין  מבארים יש שונים. פירושים נאמרו עשר" לארבעה
להתחיל בזה וכיון  "סגיֿנהור". לעוור  שקוראים כדרך "אור " ללילה התנא

מעולה בלשון יאיר"(m"anx).מסכתנו דבריך  "פתח משום מוסיפים: ויש
.(o"xde d"fxd) היא חמץ בדיקת שמצוות לפי  כותב: ישראל " "תפארת בעל 

הכוכבים. צאת משעת היא: שהכוונה או קצת, אור כשעדיין הערב בהתחלת
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ànL ïéLLBç ïéà,החמץ בדיקת כדי תוך –äcìç äøøb– ÅÀÄÆÈÅÀÈËÀÈ
úéáìחמץ, úéaî,שנבדק לבית נבדק לא שעדיין מבית –íB÷nîe ÄÇÄÀÇÄÄÈ

íB÷îì והרמב"ם שנבדקה; לזוית נבדקה לא שעוד  מזוית כגון – ÀÈ
בו  שמכניסים מבית חמץ חולדה גררה שמא חוששים אין מפרש:

חמץ בו  מכניסים שאין  לבית ננווששאאייחמץ ששםם עעייייןן זז  ;; בב,, ווממצצהה   חחממץץ ((ההלל''

ïk,ככללייוו)) íàc, לכך נחשוש שאם –,øéòì øéòîe øöçì øöçî ÀÄÅÅÈÅÀÈÅÅÄÀÄ
óBñ øácì ïéà מחצר חולדה גררה שמא גם לחשוש  יש שעדיין – ÅÇÈÈ

אחת, בבת בודקים האנשים כל  לא שהרי שנבדקה, לחצר נבדקה לא

סוף. לדבר ואין לעיר , מעיר חולדה גיררה שמא לחשוש  יש  וכן

âחחממייששיי âייווםם
ג ה נ ש מ ר ו א ב

עשר . ארבעה בליל  בדק ולא הזיד  או  ששכח במי  ללמד באה משנתנו

äòaøàáe ,øNò äòaøà øBà ïé÷ãBa :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÄÇÀÈÈÈÈÀÇÀÈÈ
øeòaä úòLáe úéøçL øNò הזמנים משלושת באחד  כלומר, – ÈÈÇÂÄÀÈÇÇÄ

עשר, ארבעה בליל  בדק לא שאם החמץ, את בודקים בלבד הללו
ביעור בשעת יבדוק בבוקר , בדק לא ואם בבוקר ; עשר בארבעה יבדוק

אבל היום). חצות לפני  (שעה הששית השעה בתחילת היינו  החמץ,
שעת  אחר יבדוק שאם בודק, אינו שוב הביעור, שעת שעברה לאחר

ממנו; לאכול  ויבוא חמץ ימצא שמא יהודה רבי חושש  הביעור 
äòaøàa ÷cáé ,øNò äòaøà øBà ÷ãa àG :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÈÇÇÀÈÈÈÈÄÀÙÀÇÀÈÈ

øNò;היום כל –ãòBnä CBúa ÷cáé ,øNò äòaøàa ÷ãa àG ÈÈÈÇÀÇÀÈÈÈÈÄÀÙÀÇÅ

הפסח, בחג –ãòBnä øçàì ÷cáé ,ãòBnä CBúa ÷ãa àG– ÈÇÀÇÅÄÀÙÀÇÇÇÅ
(כמבואר בהנאה אסור הפסח עליו שעבר שחמץ לפי החג, לאחר
חמץ  אכילת של האיסור  זמן  לאחר שאף סוברים, חכמים ה). ב, להלן

שימצא, החמץ מן לאכול יבוא שמא חוששים ואינם לבדוק, הוא רשאי 
לשרפו. אחריו מחזר  עצמו הוא dkldשהרי oke  ווממצצהה חחממץץ   ההלל'' ((ררממבב""םם  

הה  )) øiLnM.גג,, äîeמשאיר שהוא מה בלילה, החמץ את הבודק – ÇÆÀÇÅ
ולביעור, ומחר  הלילה אכילת לצורך  החמץ àòðöaמן  epçépé– ÇÄÆÀÄÀÈ

מוצנע, åéøçàבמקום ä÷éãa Céøö àäé àHL éãkיחסר שאם – ÀÅÆÀÅÈÄÀÄÈÇÂÈ
צריך הריהו שהשאיר , החמץ שניתמן .((גגממרראא  ))לבדוק

המפרשים רוב לפי חכמים דברי  m"anxd),בארנו ;s"ixd ;zetqez)רש"י אבל 
xyrמפרש: drax`a wecai xyr drax` xe` wca `l,בבוקר –drax`a wca `l

xyr, בבוקר –crend jeza wecaiמועד שהוא היום, של ששית בשעה –
crendהביעור ; xg`l wecai crend jeza wca `l,הביעור שעת לאחר  אפילו –

שתחשך  עד עשר  ארבעה יום כל  aeh"),כלומר  mei zetqez" oiir)בתוך אבל 
גוזרים  חכמים אף אכילתו , על  כרת חייבים שאז  שכיון יבדוק, לא הפסח

ויאכלנו ישכח i"yx).שמא zrcl o"xd)
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ביעורו. שעת ומתי  פסח, בערב חמץ לאכול מותר  שעה איזו עד  ללמד באה משנתנו

הן במשנה הנזכרות שהשעות ב), א, (ברכות בארנו zeipnf"וכבר  zery" יחידות (ולא

צאת  עד  השחר (מעלות היום את שמחלקים והיינו  בימינו), כמקובל  קבועות זמן

זמנית". "שעה נקרא היום של  עשר  השנים חלק וכל חלקים, עשר  לשנים הכוכבים)

בין הוא ישראל  בארץ היום שאורך  מעוברת), שאינה (בשנה ניסן באמצע אמנם

הנהוגות  לשעות זמניות שעות בין גדול הבדל אין שעות עשרה לשלש  עשרה שתים

השעות  את מונים שאנו  לבינם, בינינו  השעות במניין הבדל עוד  יש  אבל אצלנו .

מעלות  היינו הבוקר, מן  אותן מונים היו  המשנה ובזמן היום, ומחצות הלילה מחצות

אומרים: (ויש  הכוכבים צאת עד היינו  הערב, עד החמה), מהנץ אומרים: (ויש השחר 
החמה). שקיעת עד

ïéìëBà :øîBà øéàî éaø, בניסן עשר  בארבעה חמץ –Lîç ìk ÇÄÅÄÅÀÄÈÈÅ
בבוקר מ-6 שעות, 12 הוא היום אורך אם (כגון היום של  שעות –

הצהרים), לפני 11 עד חמץ אוכלין  בערב, 6 את øBNåïéôעד – ÀÀÄ
LLהחמץ, úlçúaעל ואף היום; של  השישית השעה בתחילת – ÄÀÄÇÅ

מקום  מכל  ואילך , היום מחצות אלא אסור  החמץ אין התורה שמן  פי 
ויחשבו  יטעו שמא גזירה לכן, קודם שעה לבערו  סייג חכמים עשו 

ששית. שהיא השביעית השעה ïéìëBàעל  :øîBà äãeäé éaøåÀÇÄÀÈÅÀÄ
òaøà ìkאיסור על  חכמים שגזרו  ,(10 שעה (עד  היום של שעות – ÈÇÀÇ
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‰øîà ãBòåäãeäé éaø:àáèöàä âb ìò úBçpî úBìeñt äãBz ìL úBlç ézL,úBçpnL ïîæ ìk–íòä ìk §¨©©¦§¨§¥©¤¨§ª¨©©¨¦§§¨¨§©¤ª¨¨¨¨
íéìëBà;úçà äìhð–ïéìBz,àGå ïéìëBà àGïéôøBN;ïäézL eìhð–íòä ìk eìéçúäïéôøBN.ìàéìîb ïaø §¦¦§¨©©¦§¦§§¦¦§§¥¤¦§¦¨¨¨§¦©¨©§¦¥
øîBà:òaøà ìk íéìëàð ïélç,Lîç ìk äîeøúe,LL úlçúa ïéôøBNå. ¥ª¦¤¡¨¦¨©§©§¨¨¨¥§§¦¦§¦©¥
Âíéðäkä ïâñ àðéðç éaøøîBà:íäéîéîíéðäk ìL,øNaä úà óBøNlî eòðîð àGäàîhä ãìåa àîèpLíò ©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥¦¥¤¤Ÿ£¦¦§§¦¦§¤©¨¨¤¦§¨¦§©©ª§¨¦

äàîhä áàa àîèpL øNaä,Búàîè ìò äàîè ïéôéñBnL ét ìò óà.éñBäóàáé÷ò éaøøîàå:ìL íäéîéî ©¨¨¤¦§¨§©©ª§¨©©¦¤¦¦ª§¨©ª§¨¦©¦£¦¨§¨©¦¥¤¤

:é"øë äëìäå .úéòéáù íåùî äøéæâ ,ïðáøãî øåñà äàðäá óà úéùù ìáà .åúîäáì ìéëàîå ,êéøö åðéà óåøùì
dd.zelg izy:õîç ìù.zeleqt dcez ly,â"éá äàéáî àéáäì äãåú åì ùéù éî ìëù ,ïñéðá â"éá äãåú éîçì úåáåøî ïäù êåúîù .äðéìá åìñôðù

õîç ìù úåìëàð ïéà ã"éá íúåà íéàéáî åéä íàå ,äìéìå íåéì úìëàð äãåúå .õîç ïäî äøùò ,úåìç íéòáøà äãåú éîçì .ã"é ìù ø÷åáì äðéìá úåìñôð
,â"éá äàéáî äãåú ïáø÷ åéìò äéäù éî ìë êëìä ,ìåñôä úéáì íéùã÷ ïéàéáî ïéàù ,åúìéëà ïîæ èòîúéù íåéá ïáø÷ àéáäì øåñàå ,úåòù ùù ãò àìà
úåøùë åéä íàù ,íù úåðåúð åéä úåìåñôã éëä íåùîå ,êë ìë íéìëåà íäì åéä àìù éôì ã"é íåéì äðéìá åìñôðå ,çñôá ïëù ìëå ,äàéáäì ìëåé àì ã"éáã

:íéãéá íìñôì íù íúåà íéðúåð åéä àì.zegpeny:úåôøùðå øåòéáä ïîæ ãò íù.`ahv`d bb lr:ïîéñì íù íúåà åàøéù éãë .úéáä øäá äéäùdlhip
.odn zg`:ïéìåúå úéùéîç äòù òéâäù íéøéëî íòä ìëå ,úçàä ìèåðå ã"á çéìù àá úéùéîç äòù úìçúá.yng lk dnexzeíéùã÷ ãéñôäì øåñàã

:íìëàì ìåëéù ïîæ ìë íéãéá.yy zlgza oitxeye:â"øë äëìä ïéàå .'æì 'å ïéá åòè àáåø éàãå àúùäã
ee.erpnp `l mipdk ly mdinin:àëä äì [è÷ð] äàîèä íò äøåäè äîåøú ïéôøåùù åðãîì íäéøáãî àôéñ éðúîì éòáã íåùîxyad z` sexyln

.d`nehd clea `nhpyàîèðù øùáä íò åôøùìî åòðîð àì ,ãìå ìù ãìå àåäù ,äàîåèì éðùá àîèðù éùéìù àåäù øùáä øîåìë .øîà÷ ãìå ìù ãìåá
äùòðå ïåùàøá òâð éøäù ,éðù úåéäì øæåç äàîåèä áàá àîèðù øùáá éùéìù åúìçúî äéäù øùáä äæ òâåðùëå .äàîåèì ïåùàø àåäù äàîåèä áàá
äôéøùì ì÷ä äæ óàå ìéàåäã ,åðîî øåîç íò åôøåùìî åòðîð àì ë"ôòàå .éðù àúùäå éùéìù àø÷éòîã ,åúàîåè ìò äàîåè åì åôéñåäù àöîðå ,éðù

ïéìëåà úàîåèá øîàðù äøåúä ïî ìëåà àîèî ìëåà ïéàù ô"òàå .äéäù äîî øúåé åúåà ïéàîèî íà åùç àì ãîåò(ã"é íéøáã),àîè àåä ,àåä àîè

`xephxa yexit

התורה, מן איסורו זמן  קודם שעתיים החמץ Lîçאכילת ìk ïéìBúåÀÄÈÈÅ
ואינו  נאכל  שאינו  ספק, בדין החמץ את מניחין  החמישית בשעה –
לטעות  גם חוששים הארץ ולעמי להמון מסור זה וענין  שהואיל נשרף,

חמה  החמישית שבשעה פי  על  שאף בגמרא, ומבואר שעות. שתי  של
מקום  מכל אלו , בשעות טועים ואין  במערב, חמה ובשביעית במזרח

השעה  בין אף בו לטעות שעלולים המעונן, יום משום חכמים גזרו
לשביעית; LLהחמישית úlçúa ïéôøBNåאסור שעה שמאותה – ÀÀÄÄÀÄÇÅ

מן  איסורו מתחיל  שבע ומתחילת הואיל  בהנאה, אף מדרבנן הוא
עדיין  שעה אותה שכן  לשרוף, צריך  אינו בחמישית ברם, התורה.

לבהמתו. להאכילו כגון  בהנאה, מותר  dcediהחמץ iaxk dklde.

âששששיי âייווםם  
ה ה נ ש מ ר ו א ב

עושים  היו  המקדש  שבבית ללמד , באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
בביעורו. חייבים ומתי  חמץ לאכול  מותר שעה איזו  עד פסח, בערב סימן

äãBz ìL úBlç ézL :äãeäé éaø øîà ãBòå התודה מלחמי  – ÀÈÇÇÄÀÈÀÅÇÆÈ
חמץ, להלן,úBìeñtשל  שנבאר כמו מלאכול, שנפסלו  –úBçpî ÀËÈ

àáèöàä âb ìò) הבית בהר  שהיה –`ahv`של אכסדרה – ÇÇÈÄÀÀÈ
לסימן . אותן  יראו שהעם כדי úBçpnLעמודים), ïîæ ìkשתי – ÈÀÇÆËÈ

הגג, על  íéìëBàהחלות íòä ìk.חמץ –úçà äìhð, מהן – ÈÈÈÀÄÄÀÈÇÇ
האחת, ונוטל  דין בית שליח בא היה חמישית שעה ïéìBzÄשבתחילת

מספק, –ïéôøBN àGå ïéìëBà àG;החמץ את –ïäézL eìhð ÀÄÀÀÄÄÀÀÅÆ
ששית, שעה בתחילת היינו  –ïéôøBN íòä ìk eìéçúä את – ÄÀÄÈÈÈÀÄ

של החלות בענין השישית. השעה תוך החמץ ביעור  וגומרים החמץ,
היה  תודה, קרבן להביא צריך  שהיה מי  שכל בגמרא, מבואר  תודה

חלה, ארבעים התודה עם שמביאים מפני בניסן, עשר  בשלשה מביאו 
נאכלות  חלותיה עם והתודה חמץ, הן חלות ועשר מצה עשויות שלשים

היה  לא עשר, בארבעה התודה את מביאים היו  ואילו ולילה, ליום
לבית  קדשים מביאים ואין שעות, שש  עד  אלא נאכל שבה חמץ

שאם  אכילתם, זמן שיתמעט ביום אותם מקריבים שאין  כלומר  הפסול,
להקריב  לו שהיה מי  כל הלכך נותר, לידי לבוא גורמים הרי  כן עושים

מרובות  חלות שהיו מתוך  אבל בניסן, עשר בשלשה מקריבה היה תודה

נותר ; משום נפסלות קצתן והיו  לאכלן , מספיקים הכהנים היו לא

בארבעה  האצטבא גג על  שתיים מניחים היו הללו הפסולות ומהחלות
לפסלן  כדי שם אותן  מניחים היו לא כשרות היו  אילו  אבל  בניסן. עשר

òaøàבידיים. ìk íéìëàð ïélç :øîBà ìàéìîb ïaøמאכלי – ÇÈÇÀÄÅÅËÄÆÁÈÄÈÇÀÇ
שעות, ארבע עד פסח בערב אוכלים תרומה, שאינם חולין , של חמץ

Lîç ìk äîeøúe,החמישית בשעה גם אוכלים תרומה מאכלי  אבל – ÀÈÈÈÅ
לאכלה, שיכולים זמן כל בידיים תרומה להפסיד ïéôøBNåÀÀÄשאסור 

LL úlçúa החמץ את אסרו  וחכמים הואיל  תרומה, של  חמץ אף – ÄÀÄÇÅ
בהנאה אפילו  שעה l`ilnb,.((ההממאאיירריי))מאותה oaxk dkld oi`e אלא

בתרומה. בין בחולין בין חמש  כל תולין 

ו ה נ ש מ ר ו א ב

קדשים  בשר  עם יחד קלה בטומאה שנטמא קדשים בשר בשריפת עוסקת זו  משנה
במקומות  הזכרנו וכבר הבאה. המשנה משום כאן  והובאה חמורה; בטומאה שנטמא

היא המת טומאת בטומאה. דרגות שיש  d`nehd.אחדים, zea` ia` המיטמא כל 
והוא מת", "טמא נקרא כלים, בין  אדם בין המת, d`nehdמחמת a`עוד ויש  .

הנוגע  א). כלים (עיין ועוד  המצורע הזב, הנבלה, המת, השרץ כגון  הטומאה, אבות
נעשה הטומאה d`nehlבאב oey`x אוכלים אלא מטמא לטומאה ראשון  ואין  ,

נעשה זה הרי לטומאה, בראשון אוכל  נגע ואם d`nehlומשקים. ipy היא והלכה .
עושה dnexza,ששני d`nehl iyilyעושה ycewa.ושלישי d`nehl iriaxכל

נקראות הטומאה מאב שלמטה d`nehd"הדרגות cle"נקרא הטומאה אב .d`neh
dxengנקרא הטומאה ולד ואילו  וכלים; אדם ומטמא הואיל  ,dlw d`nehשאינו ,

לעיל. הזכרנו  שכבר  כפי  בלבד, ומשקים אוכלים אלא וכלים אדם מטמא

øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaø–mipdkd obq הכהן סגן  היינו  ÇÄÂÄÈÀÇÇÙÂÄÅ
בו  יארע אם הגדול , הכהן של מקומו למלא ממונה היה (הסגן  הגדול 

הכהן  יד  על מיוחדים תפקידים לו  היו  וכן הכיפורים, ביום פסול
íéðäkהגדול): ìL íäéîéî,במקדש עבודתם ימי כל  –àG ÄÅÆÆÙÂÄ
eòðîð,הכהנים –øNaä úà óBøNlî,הקרבנות של הקודש  בשר  – ÄÀÀÄÄÀÆÇÈÈ

äàîhä ãìåa àîèpLבבשר כאן שמדובר מבואר, בגמרא – ÆÄÀÈÄÀÇÇËÀÈ
שלישי הבשר  שנעשה הטומאה"), ולד ("ולד לטומאה בשני  שנטמא

יחד זה בשר  מלשרוף נמנעו ולא àîèpLלטומאה, øNaä íòÄÇÈÈÆÄÀÈ
äàîhä áàa,לטומאה ראשון  ונעשה –ïéôéñBnL ét ìò óà ÀÇÇËÀÈÇÇÄÆÄÄ

Búàîè ìò äàîèבבשר עכשיו  נגע שלישי שהיה הבשר שכן  – ËÀÈÇËÀÈ
עומד והוא הבשר  ונטמא שהואיל  לטומאה; שני  ונעשה ראשון , שהוא

izdw - zex`ean zeipyn
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íéðäk,íBé ìeáèa ìñôpL ïîMä úà ÷éìãälî eòðîð àG,úî àîèa àîèpL øða,äàîè ïéôéñBnL ét ìò óà Ÿ£¦¦§§¦§©§¦¤©¤¤¤¦§©¦§§¥¤¦§¨¦§¥¥©©¦¤¦¦ª§¨
Búàîè ìò. ©ª§¨

Êøîàøéàî éaø:eðãîì íäéøácî,äàîhä íò äøBäè äîeøz ïéôøBOLçñta.Bì øîàéñBé éaø:àéä dðéà ¨©©¦¥¦¦¦§¥¤¨©§¤§¦§¨§¨¦©§¥¨©¤©¨©©¦¥¥¨¦
äcnä.íéãBîeòLBäé éaøå øæòéìà éaø,dîöòì Bæå dîöòì Bæ ïéôøBOL;e÷ìçp äî ìò?äàîhä ìòå äéeìzä ìò, ©¦¨¦©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¤§¦§©§¨§§©§¨©©¤¡¨©©§¨§©©§¥¨

:ìëåà àîèî ìëåà äéäéù åøæâ ïðáø î"î ,åá àöåéë ìëåà àîèî åðéàå.onyd:äîåøú ìù.mei leaha lqtpyúà ìñåô íåé ìåáèã ,äàîåèì éùéìù àåä
:ïé÷ùî àðù àìå ïéìëåà àðù àì ,íìåòì éùéìù äúåà äùåòå äøåúä ïî äîåøúä.zn `nha `nhpy xpaéìëî õåç íéìë ìëå .àåä úëúî ìù øð éàä

áéúëã ,ïåùàø ïåùàø íà ,áà áà íà ,äúåîë åùòð úî úàîåèá åòâðù ñøç(è"é øáãîá)úîá òâðù áøçäù ,ììçë àåä éøä áøç ïðéùøãå ,áøç ììçá
òâðù úëúî ìù øðä àöîð .ñøç éìëî õåç íéìë øàù ìëì ïéãä àåäå ,áà áøçä ë"â äùòð áà àåäù úî àîèá òâðùëå ,åîöò úîë úåáà éáà äùòð

éñåä àúùäå .äàîåèä áà äùòð ,úî àîèáøéæçäì øéúä àáé÷ò 'øå ,éðù 'âä øéæçäì àìà øéúä àì äéððç 'øù ,íéðäëä ïâñ äéððç 'ø éøáã ìò ò"ø ó
éùéìùä øæåçù àöîð ,åðøîàù åîë áà äùòð åîöò øðäù ,úî àîèá àîèðù øðá åúåà ïé÷éìãîùë ,éùéìù àåäù íåé ìåáèá ìñôðù ïîùäù ,ïåùàø 'âä

éñåäì øúåîå äéì ïðéùééç àì åéìò äàîåè íù ùéå ìéàåäã ,åòðîð àì ë"ôòàå ïåùàø úåéäì:íéãéá ó
ff.epcnl mdixacnåàîèðù íé÷ùîá àîèðù øùáá éøééî ,äéððç éáø øîàã äàîåèä ãìåá àîèðù øùáã åäì àøéáñ åäééååøú éñåé éáø ïéá øéàî éáø ïéá

éëä íåùîå ,ïðáøãî àìà ïéìëåà åìéôàå íéøçà ïéàîèî ïé÷ùî ïéàù ,àúééøåàã åàì íéøçà àîèì íé÷ùî úàîåè øáñ øéàî éáøå ,õøùá àîèðù éìëá
äàîåèä áàá àîèðù øùá íò ,àåä àéìòî øåäè àúééøåàãîã ,ïðáøãî àîè äéì éåäã ïé÷ùîá àîèðù øùá ïéôøåùù øîàã äéððç éáø éøáãî øîà÷

:àúééøåàã àîè àåäù.d`nhd mr dxedh dnexz oitxeyy epcnlïé÷ùîá àîèðù øùá ïéôøåùù åîë .ïðáøãî äøåñà àéäù úéùù äòù òéâäùî
:àúééøåàã àîè àåäù äàîåèä áàá àîèðù øùá íò äøåúä ïî øåîâ øåäè àåäù.dcnd `id dpi` iqei iax el xn`äéì àøéáñã äéîòèì éñåé éáø

,íäéøáãî úàæ ãåîìì ìåëé äúà éà øîåìë ,äãîä àéä äðéà äéì øîà êëìä ,àúééøåàãî àîè ïé÷ùîá àîèðù øùáå àúééøåàã íéøçà àîèì ïé÷ùî úàîåè
äàîèä íò äøåäè äîåøú íéôøåù ïéàù éñåé éáøë äëìäå .äàîè íò äøåäè óåøùì øéúú ,äøåîç äàîåè àîè íò äì÷ äàîåè àîè óåøùì úøúä íà

`xephxa yexit

הוזהרנו  שלא לשני, משלישי  טומאתו  תוספת על מקפידים אין להישרף,

אבל ייפסל , שלא או  יטמא שלא טהור קודש בשר  בשמירת אלא
טומאתו . על  טומאה להוסיף שלא אזהרה כל אין  טמא קודש  בבשר

אוכל אין  התורה מן  שכן מדרבנן, אלא אינה זו  טומאה תוספת אמנם
אוכלים בטומאת שכתוב אוכל, ללחח  ))::מטמא ייאא,, מים ((ווייקקרראא   יותן  "וכי 

ודרשו: לכם", הוא טמא עליו, מנבלתם ונפל  זרע ed`"על  `nh",
אוכל ; מטמא אוכל  שיהא גזרו  חכמים אבל בו . כיוצא מטמא ואינו 

טומאה. לתוספת בו  חששו לא להישרף שעומד  כל כן פי על  ואף
àáé÷ò éaø óéñBäהכהנים סגן חנינא רבי  של דבריו על –:øîàå ÄÇÄÂÄÈÀÈÇ

úà ÷éìãälî eòðîð àG ,íéðäk ìL íäéîéîìñôpL ïîMä ÄÅÆÆÙÂÄÄÀÀÄÀÇÀÄÆÇÆÆÆÄÀÇ
íBé ìeáèa–mei leahועד יום, בעוד מטומאתו שטבל  טמא הוא ÄÀ

תרומה  של בשמן  וכשנוגע לטומאה, כשני דינו  השמש  עליו שיעריב
מותר שנטמא תרומה, (ושמן  לטומאה שלישי  אותו עושה הריהו

מלהדליקו הכהנים נמנעו ולא úîבהנאה), àîèa àîèpL øðaÀÅÆÄÀÈÄÀÅÅ
מתכת, במנורת כלומר מתכת, של  בנר  כאן שמדובר מבואר , בגמרא –

כמת  הטומאה אבות אבי  נעשה במת שנגע מתכת שכלי היא וההלכה
שנאמר  כמותו, הטומאה אב נעשה מת בטמא וכשנגע ((בבממדדבברר  עצמו,

טטזז  )):: השדהייטט,, פני על יגע אשר  axg"וכל  llgaהרי חרב ודרשו: ,"

הטומאה, אב הוא מת בטמא שנטמא הזה הנר  נמצא כחלל. הוא
לכך , חששו  ולא לטומאה, ראשון בו שהדליקו השמן  את óàÇועושה

Búàîè ìò äàîè ïéôéñBnL ét ìò השמן היה לא שבתחילה – ÇÄÆÄÄËÀÈÇËÀÈ
רבי והוסיף לטומאה. ראשון נעשה ועכשיו לטומאה, שלישי  אלא

קודש בשר  על  העיד  חנינא רבי שהרי  חנינא, רבי דברי  על עקיבא
העיד עקיבא רבי  ואילו לטומאה, שני  ועשוהו  שלישי , בתחילה שהיה

על ואף לטומאה, ראשון  ועשוהו  שלישי , בתחילה שהיה השמן על 
להוסיף  חוששים אין  עליו , טומאה ושם שהואיל  מזה, נמנעו  לא כן  פי 

טומאתו . על  טומאה בידים

âקקוודדשש âששבבתת
ז ה נ ש מ ר ו א ב

íäéøácî :øéàî éaø øîàורבי הכהנים סגן חנינא רבי של – ÈÇÇÄÅÄÄÄÀÅÆ
הטומאה  בוולד שנטמא הבשר את מלשרוף הכהנים נמנעו  שלא עקיבא,

הטומאה, באב שנטמא הבשר  äîeøzעם ïéôøBOL ,eðãîìÈÇÀÆÀÄÀÈ
äàîhä íò äøBäè,הטמאה התרומה עם יחד –çñta בערב – ÀÈÄÇÀÅÈÇÆÇ

בשעה  באכילה אסורה אינה טהורה חמץ שתרומת פי  על אף פסח;

התרומה  עם יחד לשרפה מותר מקום מכל  סופרים, מדברי אלא שישית
מותר עקיבא ורבי חנינא רבי שלדברי  כשם אותה, ולטמא הטמאה

בשר יחד  בטומאה לשרוף שנטמא הבשר  עם קלה בטומאה שנטמא
טומאתו. על  טומאה ולהוסיף dðéàחמורה :éñBé éaø Bì øîàÈÇÇÄÅÅÈ

äcnä àéä,עקיבא ורבי  חנינא רבי למידת מידתך  דומה אינה – ÄÇÄÈ
שנטמא  בשר עם קלה בטומאה שנטמא בשר לשרוף מתירים הם שאם

קלה  בטומאה שנטמא הבשר שאף מפני זה הרי חמורה, בטומאה
ללמוד אין אבל טומאתו , על  טומאה הוספת אלא כאן ואין  הוא, טמא

שרבי מבואר, בגמרא הטמאה. עם טהורה תרומה לשרוף שמותר מכאן 
נמנעו  "לא חנינא: רבי שאומר  שמה סוברים, שניהם יוסי ורבי מאיר

בבשר אף מדבר  הריהו  הטומאה", בוולד שנטמא הבשר את מלשרוף
מאיר ורבי  בשרץ, שנגע בכלי  שנטמאו משקים מחמת באה שטומאתו

מדרבנן , אלא אוכלים ואפילו  אחרים מטמאים משקים שאין  סובר,
שמן  – זה בשר מלשרוף נמנעו  שלא שמאחר  אומר , הוא ולפיכך 
שנטמא  בשר עם – מדרבנן אלא טמא ואינו  הוא, גמור טהור התורה

שעה  שמשהגיעה למדים, נמצאנו  התורה, מן שטומאתו הטומאה באב
באכילה  אסורה שהיא טהורה, תרומה לשרוף מותר פסח בערב שישית

משקים  שטומאת סובר, יוסי  רבי  ברם, טמאה. תרומה עם מדרבנן ,
מאיר : לרבי השיב ולכן היא, התורה מן אחרים id`לטמא dpi`

,dcind מתחילה גם היה עליו טומאה להוסיף שהתירו  הבשר שהרי 
אכילתה  ואיסור היא, טהורה התרומה כאן  ואילו  התורה, מן  טמא

מדרבנן. אלא `mixgאינו  `nhl miwyn z`nehy `id dkldd mpn`e
mitxey oi`y iqei iaxk dkldd eppiipra la` ,opaxcn `l` dxezd on dpi`

.gqt axra d`nhd mr dxedh dnexzéaøå øæòéìà éaø íéãBîeÄÇÄÁÄÆÆÀÇÄ
òLBäéורבי אליעזר שרבי  פי  על  שאף ואומר, מוסיף יוסי רבי – ÀËÇ

שניהם, מודים טמאה, תרומה בספק להלן חולקים ïéôøBOLÆÀÄיהושע
dîöòì Bæå dîöòì Bæ הטמאה עם טהורה תרומה שורפים שאין – ÀÇÀÈÀÀÇÀÈ

עצמה, בפני אחת כל אלא פסח, בערב הביעור äîבשעת ìòÇÇ
?e÷ìçpäéeìzä ìò– בספק תלויה שטומאתה התרומה על  – ÆÁÈÇÇÀÈ

Bæå dîöòì Bæ óøOz :øîBà øæòéìà éaøL ,äàîhä ìòåÀÇÇÀÅÈÆÇÄÁÄÆÆÅÄÈÅÀÇÀÈÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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øæòéìà éaøLøîBà:dîöòì Bæå dîöòì Bæ óøOz;òLBäé éaøåøîBà:úçàk ïäézL. ¤©¦¡¦¤¤¥¦¨¥§©§¨§§©§¨§©¦§ª©¥§¥¤§©©
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡ìBëàì øznL äòL ìk–äîäaì ìéëàî,úBôBòìå äiçì,éøëpì BøëBîe,Búàðäa øzîe.Bpîæ øáò–øeñà ¨¨¨¤ª¨¤¡©£¦©§¥¨©©¨§¨§©¨§¦ª¨©£¨¨¨©§©¨
Búàðäa,íéøéëå øepz Ba ÷éqé àGå.äãeäé éaøøîBà:äôøN àlà õîç øeòa ïéà;íéîëçåíéøîBà:øøôî óà ©£¨¨§©¦©§¦©¦©¦§¨¥¥¦¨¥¤¨§¥¨©£¨¦§¦©§¨¥

íiì ìéhî Bà çeøì äøBæå. §¤¨©©¦©¨

:øéàî 'øë ïðáøãî àìà àúééøåàãî äðéà íéøçà àîèì ïé÷ùî úàîåèå .çñôá.ryedi iaxe xfril` iax miceneéáøã áâ ìò óàã äì øîà÷ éñåé éáø
:äîöòì åæå äîöòì åæ íéôøåùù íéãåî àäá ,äîåøú úôéøùá åâéìôà òùåäé éáøå øæòéìà.d`nhd lre dielzd lräúøéîù ìò øäæåîã øáñ øæòéìà éáø

áéúëã ,äéåìú ìù(çé øáãîá):äøåäè äîåøú úçàå äéåìú äîåøú úçà øáãî áåúëä úåîåøú éúùá ,éúåîåøú úøîùî úàodizy xne` ryedi iaxe
.zg`k:íéãéá àîèîë úéàøð ïéà äàîåè ä÷æçåä àìå ìéàåäã ,ïéôøåùù å÷ìçð àì äøåäèäå äéåìúä ìòå .äúøéîù ìò øäæåî äúà éà àéä äéåìúã ïåéë
a`̀.lek`l xzeny dry lkïäëì øúåîù äòù ìë ,øîà÷ éëäå .éà÷ éøáâ éøúàã òîùî ,éðùéì éøúá äì è÷ðå ,ìéëàî ìëåàù äòù ìë øîà÷ àìãî

,äéúåë àúëìä úéìå .ùîç ìë äîåøúå òáøà ìë ïéìëàð ïéìåç øîåà ìàéìîâ ïáøù àéä ìàéìîâ ïáø ïéúéðúîå .åúîäáì ïéìåç ìàøùé ìéëàî äîåøúá ìåëàì
:ùù úìçúá ïéôøåùå ùîç ìë ïéìåúå òáøà ìë ïéìëåà ïéìåçá ïéá äîåøúá ïéá àìà.zeterle digle dndal lik`nàðéîà éåä ,äîäá àðú éàã ,éëéøö

äòðöî àøééùî éàã äéç à"ä ,äéç àðú éàå .àì àîéà òéðöäì äçøåàã äãìåçå ìåúçå äéîð ïåâë äéç ìáà ,ïéà äéì øòáîå äì éæç àøééùî éàã äîäá
éãééà ,úåôåòå .ì"î÷ ,àì àîéà äàøé ìá ìò äéìò øáòå åøòáì äéúòãà åàìå àøééùîã ïéðîéæ äîäá ìáà ,ïéà àîéà äàøé ìá ìò äéìò øáò àìå äéì

:úåôåò éîð àðú äéçå äîäá àðúã.ixkpl exkeneçñôä íãå÷ äìëéù åá òãåé ïë íà àìà éøëðì åöîç íãà øåëîé àì éøîàã éàîù úéáî é÷åôàì
:íéé÷ äéäéù àìå íìåòä ïî åøòáì éðà äååöî éøáñ÷ã.ez`pda xzeneåìéôà åøôàá úåðäéì øúåî åøåñéà ïîæ íãå÷ øåàá åëøç íà ïåâë .åøôà úàðäá

:åøåñéà ïîæ øçàì.epnf xaríàù .äøåú ìù äàðä éøåñéàî äéä åìéàë åúàðäá øåñà ,íéøôåñ éøáãî àìà åøåñéà ïéàù éô ìò óà úéùù äòù òéâäùî
ùãé÷ íà ,íéøôåñ éøáãî àìà åøåñéà ïéà åîöò çñôáù åá àöåéëå óìã åéìò ìôðù ïâã ïåâë ,äù÷åð õîçá åìéôàå ,åéùåã÷ì ïéùùåç ïéà äùà åá ùãé÷

:åéùåã÷ì ïéùùåç ïéà úéùù äòù òéâäùî ã"é íåéá äùà åá.mixike xepz ea wiqi `leåäî ,äôéøù àìà õîç øåòéá ïéà øîàã ,êéøèöéà äãåäé éáøì
éøù à÷ã éãäá àîéúã:äéøåñéà ïîæ àèî éëî åðîî úåðäéì øåñà åøåòéá êøãë åìéôàã ,àìã ì"î÷ ,äéðéî éðäúì äéì ó`l` ung xeria oi` xne` i"x

.dtixyéìéãøåñàù ,çéëåé ì÷ñðä øåù ìù áìçã ,øúåðî éôìé àì ïðáøå .øçà øáãá àìå äôéøùá åúåöîå ,õîçë úøë ùåðòå äàðäá øåñàã øúåðî ó
:äôéøù ïåòè åðéàå úøë ùåðòå äàðäáå äìéëàá

`xephxa yexit

dîöòìעל מוזהר אדם טומאה ספק בה שיש התרומה על  שאף – ÀÇÀÈ
ח); ח, תרומות (עיין  וודאי  טומאת תיטמא שלא éaøåÀÇÄשמירתה

úçàk ïäézL :øîBà òLBäé,ביחד שתיהן לשרוף מותר  – ÀËÇÅÀÅÆÀÇÇ
שמירתה. על מוזהרים אין טומאה ספק בה ויש שהואיל 

א ה נ ש מ ר ו א ב

יש וכיצד בהנאה, הוא אסור שעה מאיזו פסח, בערב החמץ בענין דנה משנתנו
לבערו.

ìBëàì øznL äòL ìk,פסח בערב חמץ –,äîäaì ìéëàî ÈÈÈÆËÈÆÁÇÂÄÇÀÅÈ
úBôBòìå äiçì,גמליאל רבן  לדעת היא שמשנתנו מבואר , בגמרא – ÇÇÈÀÈ

ה): א, (לעיל  `raxהסובר  lk milk`p oileg"(שעות),"yng lk dnexze
ללמד : משנתנו  xzenyובאה dry lkלכהןlek`l בשעה היינו  בתרומה

פי על שאף כלומר לבהמתו, חמץ להאכיל לישראל מותר  חמישית,
ונקטה  בהנאתו. הוא מותר עדיין  חמץ, באכילת כבר  אסור  שישראל 

להאכיל שמותר  להשמיענו ולעופות" לחיה לבהמה, "מאכיל  המשנה
מלבער דעתו יסיח שמא חשש  ויש לשייר, שדרכה פי על אף לבהמה,

את  להצניע שדרכה פי על  אף לחיה, להאכיל מותר וכן אלו, שיירים
התנא  נקט וחיה בהמה ואגב לבערם; כדי אותם רואה ואינו  שייריה,

עופות אא  ))גם ככאא  ,, פפססחחייםם   éøëpì;((גגממרראא BøëBîe את למכור  מותר – ÀÇÈÀÄ
יאכלנו  שהנכרי יודע הוא אם אף בהנאתו , שמותר זמן כל  לנכרי  החמץ

סוברים  שמאי  ובית שהואיל  מבואר , בגמרא אדם בפסח. ימכור  "לא :
לדעתם  שכן הפסח", קודם שיכלה בו  יודע כן אם אלא לנכרי  חמצו

באה  לפיכך  קיים, שיהא ולא העולם מן החמץ את לבער  מצווה
שמאי. בית כדברי  הלכה שאין להשמיע, Búàðäaמשנתנו  øzîe– ËÈÇÂÈÈ

שבטל עד  איסורו  זמן  קודם באש החמץ את חרך  שאם מבואר , בגמרא
ומראהו  איסורו.((ררשש  ""יי))טעמו זמן לאחר  אפילו  בהנאתו מותר  ,øáòÈÇ

Bpîæ,השישית השעה מתחילת היינו  אכילתו , זמן  –Búàðäa øeñà ÀÇÈÇÂÈÈ
מתחילת  אלא בהנאה אסור  החמץ אין התורה שמן  פי  על  ואף –
בהנאה  אסור שיהא גזרו  חכמים היום), חצות (לאחר  השביעית השעה

תורה. של מאיסור האדם את להרחיק כדי השישית, השעה מתחילת
משעה  כאיסורו  דינו  השישית בשעה בהנאה שאיסורו מבואר, בגמרא
ואפילו  ולמעלה, שעות משש  אשה בו קידש  שאם ואילך , שביעית

לקידושיו  חוששים אין מדרבנן , אלא אסור שאינו  גגממרראא  בחמץ ((עעייייןן

בב  ));; ככאא  ,, íéøéëåפפססחחייםם   øepz Ba ÷éqé àGåרבי לדעת אפילו – ÀÇÄÇÀÄÇÄ
ליהנות  אסור  שריפה, אלא חמץ ביעור  שאין (להלן) הסובר  יהודה,
זו  בדרך מקיים כשהוא אף הכיריים, או התנור  בהסקת החמץ מן

ביעורו . äôøNמצוות àlà õîç øeòa ïéà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÅÄÈÅÆÈÀÅÈ
בשריפה, ודינו  תותירו " ב"בל  שהוא נותר מה מנותר , חמץ שלמדים –

ובל ייראה בבל עליו  עוברים שהרי  תותירו", ב"בל שהוא חמץ אף
א). כח, פסחים בגמרא הברייתא (מסקנת בשריפה ביעורו  יימצא,

øøôî óà :íéøîBà íéîëçå,לפירורים החמץ אה –äøBæå ÇÂÈÄÀÄÇÀÈÅÀÆ
íiì ìéhî Bà çeøì נחלק בגמרא דברי– בפירוש אמוראים ו ÈÇÇÄÇÈ

שבין  כלומר  שניהם, על  מוסב שאמרו ש"מפרר " מפרש  רבה חכמים:
רב  אבל  לפררו. צריך  לים, מטילו כשהוא ובין  לרוח זורה כשהוא

כלומר פירור, בלא לים מטיל  או לרוח, וזורה מפרר אף מפרש: יוסף
במטיל אלא נחלקו  לא ברם, בלבד . לרוח" "וזורה על מוסב ש "מפרר"

פירור. צריך  אין  הכל לדברי המלח לים כשמטיל אבל נהרות, לשאר 
בנותר שנאמר לפי יהודה, רבי  על שחולקים חכמים של ((ששממוותת  טעמם

ללדד)):: `z"ככטט,, ztxye: לומר לו  שהיה באש ", y`a,הנותר  eztxye
שבתורה  איסורים כל ואין בשריפה, שהנותר ללמד  הכתוב בא אלא

האיסורים כל בכלל  חמץ  ואף דדייבבוורר  בשריפה, אא  ,, ככחח,, פפססחחייםם   ((תתווסספפוותת,,

אא  )).. ככדד,, ששםם   ההגגממרראא   פפיי עעלל ללוו"",, ""אאממררוו ההממתתחחיילל

בגמרא. הברייתא מסקנת לפי  וחכמים יהודה רבי  של  המחלוקת טעמי בארנו 
בדרך מנותר שלמד יהודה, רבי  של  טעמו  את מבאר  מברטנורא הרב אבל 
וחמץ  כרת וענוש ובהנאה באכילה אסור "נותר בברייתא): (המובאת אחרת
בשריפה". חמץ אף בשריפה נותר  מה – כרת וענוש ובהנאה באכילה אסור
ובהנאה  באכילה שאסור  יוכיח, הנסקל  שור של  "חלבו  לו : אמרו חכמים ברם,

שריפה" טעון ואינו  כרת l`xyi").וענוש zx`tz" ,xbi` `aiwr iax zetqez oiir)

izdw - zex`ean zeipyn
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íéðäk,íBé ìeáèa ìñôpL ïîMä úà ÷éìãälî eòðîð àG,úî àîèa àîèpL øða,äàîè ïéôéñBnL ét ìò óà Ÿ£¦¦§§¦§©§¦¤©¤¤¤¦§©¦§§¥¤¦§¨¦§¥¥©©¦¤¦¦ª§¨
Búàîè ìò. ©ª§¨

Êøîàøéàî éaø:eðãîì íäéøácî,äàîhä íò äøBäè äîeøz ïéôøBOLçñta.Bì øîàéñBé éaø:àéä dðéà ¨©©¦¥¦¦¦§¥¤¨©§¤§¦§¨§¨¦©§¥¨©¤©¨©©¦¥¥¨¦
äcnä.íéãBîeòLBäé éaøå øæòéìà éaø,dîöòì Bæå dîöòì Bæ ïéôøBOL;e÷ìçp äî ìò?äàîhä ìòå äéeìzä ìò, ©¦¨¦©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¤§¦§©§¨§§©§¨©©¤¡¨©©§¨§©©§¥¨

:ìëåà àîèî ìëåà äéäéù åøæâ ïðáø î"î ,åá àöåéë ìëåà àîèî åðéàå.onyd:äîåøú ìù.mei leaha lqtpyúà ìñåô íåé ìåáèã ,äàîåèì éùéìù àåä
:ïé÷ùî àðù àìå ïéìëåà àðù àì ,íìåòì éùéìù äúåà äùåòå äøåúä ïî äîåøúä.zn `nha `nhpy xpaéìëî õåç íéìë ìëå .àåä úëúî ìù øð éàä

áéúëã ,ïåùàø ïåùàø íà ,áà áà íà ,äúåîë åùòð úî úàîåèá åòâðù ñøç(è"é øáãîá)úîá òâðù áøçäù ,ììçë àåä éøä áøç ïðéùøãå ,áøç ììçá
òâðù úëúî ìù øðä àöîð .ñøç éìëî õåç íéìë øàù ìëì ïéãä àåäå ,áà áøçä ë"â äùòð áà àåäù úî àîèá òâðùëå ,åîöò úîë úåáà éáà äùòð

éñåä àúùäå .äàîåèä áà äùòð ,úî àîèáøéæçäì øéúä àáé÷ò 'øå ,éðù 'âä øéæçäì àìà øéúä àì äéððç 'øù ,íéðäëä ïâñ äéððç 'ø éøáã ìò ò"ø ó
éùéìùä øæåçù àöîð ,åðøîàù åîë áà äùòð åîöò øðäù ,úî àîèá àîèðù øðá åúåà ïé÷éìãîùë ,éùéìù àåäù íåé ìåáèá ìñôðù ïîùäù ,ïåùàø 'âä

éñåäì øúåîå äéì ïðéùééç àì åéìò äàîåè íù ùéå ìéàåäã ,åòðîð àì ë"ôòàå ïåùàø úåéäì:íéãéá ó
ff.epcnl mdixacnåàîèðù íé÷ùîá àîèðù øùáá éøééî ,äéððç éáø øîàã äàîåèä ãìåá àîèðù øùáã åäì àøéáñ åäééååøú éñåé éáø ïéá øéàî éáø ïéá

éëä íåùîå ,ïðáøãî àìà ïéìëåà åìéôàå íéøçà ïéàîèî ïé÷ùî ïéàù ,àúééøåàã åàì íéøçà àîèì íé÷ùî úàîåè øáñ øéàî éáøå ,õøùá àîèðù éìëá
äàîåèä áàá àîèðù øùá íò ,àåä àéìòî øåäè àúééøåàãîã ,ïðáøãî àîè äéì éåäã ïé÷ùîá àîèðù øùá ïéôøåùù øîàã äéððç éáø éøáãî øîà÷

:àúééøåàã àîè àåäù.d`nhd mr dxedh dnexz oitxeyy epcnlïé÷ùîá àîèðù øùá ïéôøåùù åîë .ïðáøãî äøåñà àéäù úéùù äòù òéâäùî
:àúééøåàã àîè àåäù äàîåèä áàá àîèðù øùá íò äøåúä ïî øåîâ øåäè àåäù.dcnd `id dpi` iqei iax el xn`äéì àøéáñã äéîòèì éñåé éáø

,íäéøáãî úàæ ãåîìì ìåëé äúà éà øîåìë ,äãîä àéä äðéà äéì øîà êëìä ,àúééøåàãî àîè ïé÷ùîá àîèðù øùáå àúééøåàã íéøçà àîèì ïé÷ùî úàîåè
äàîèä íò äøåäè äîåøú íéôøåù ïéàù éñåé éáøë äëìäå .äàîè íò äøåäè óåøùì øéúú ,äøåîç äàîåè àîè íò äì÷ äàîåè àîè óåøùì úøúä íà

`xephxa yexit

הוזהרנו  שלא לשני, משלישי  טומאתו  תוספת על מקפידים אין להישרף,

אבל ייפסל , שלא או  יטמא שלא טהור קודש בשר  בשמירת אלא
טומאתו . על  טומאה להוסיף שלא אזהרה כל אין  טמא קודש  בבשר

אוכל אין  התורה מן  שכן מדרבנן, אלא אינה זו  טומאה תוספת אמנם
אוכלים בטומאת שכתוב אוכל, ללחח  ))::מטמא ייאא,, מים ((ווייקקרראא   יותן  "וכי 

ודרשו: לכם", הוא טמא עליו, מנבלתם ונפל  זרע ed`"על  `nh",
אוכל ; מטמא אוכל  שיהא גזרו  חכמים אבל בו . כיוצא מטמא ואינו 

טומאה. לתוספת בו  חששו לא להישרף שעומד  כל כן פי על  ואף
àáé÷ò éaø óéñBäהכהנים סגן חנינא רבי  של דבריו על –:øîàå ÄÇÄÂÄÈÀÈÇ

úà ÷éìãälî eòðîð àG ,íéðäk ìL íäéîéîìñôpL ïîMä ÄÅÆÆÙÂÄÄÀÀÄÀÇÀÄÆÇÆÆÆÄÀÇ
íBé ìeáèa–mei leahועד יום, בעוד מטומאתו שטבל  טמא הוא ÄÀ

תרומה  של בשמן  וכשנוגע לטומאה, כשני דינו  השמש  עליו שיעריב
מותר שנטמא תרומה, (ושמן  לטומאה שלישי  אותו עושה הריהו

מלהדליקו הכהנים נמנעו ולא úîבהנאה), àîèa àîèpL øðaÀÅÆÄÀÈÄÀÅÅ
מתכת, במנורת כלומר מתכת, של  בנר  כאן שמדובר מבואר , בגמרא –

כמת  הטומאה אבות אבי  נעשה במת שנגע מתכת שכלי היא וההלכה
שנאמר  כמותו, הטומאה אב נעשה מת בטמא וכשנגע ((בבממדדבברר  עצמו,

טטזז  )):: השדהייטט,, פני על יגע אשר  axg"וכל  llgaהרי חרב ודרשו: ,"

הטומאה, אב הוא מת בטמא שנטמא הזה הנר  נמצא כחלל. הוא
לכך , חששו  ולא לטומאה, ראשון בו שהדליקו השמן  את óàÇועושה

Búàîè ìò äàîè ïéôéñBnL ét ìò השמן היה לא שבתחילה – ÇÄÆÄÄËÀÈÇËÀÈ
רבי והוסיף לטומאה. ראשון נעשה ועכשיו לטומאה, שלישי  אלא

קודש בשר  על  העיד  חנינא רבי שהרי  חנינא, רבי דברי  על עקיבא
העיד עקיבא רבי  ואילו לטומאה, שני  ועשוהו  שלישי , בתחילה שהיה

על ואף לטומאה, ראשון  ועשוהו  שלישי , בתחילה שהיה השמן על 
להוסיף  חוששים אין  עליו , טומאה ושם שהואיל  מזה, נמנעו  לא כן  פי 

טומאתו . על  טומאה בידים

âקקוודדשש âששבבתת
ז ה נ ש מ ר ו א ב

íäéøácî :øéàî éaø øîàורבי הכהנים סגן חנינא רבי של – ÈÇÇÄÅÄÄÄÀÅÆ
הטומאה  בוולד שנטמא הבשר את מלשרוף הכהנים נמנעו  שלא עקיבא,

הטומאה, באב שנטמא הבשר  äîeøzעם ïéôøBOL ,eðãîìÈÇÀÆÀÄÀÈ
äàîhä íò äøBäè,הטמאה התרומה עם יחד –çñta בערב – ÀÈÄÇÀÅÈÇÆÇ

בשעה  באכילה אסורה אינה טהורה חמץ שתרומת פי  על אף פסח;

התרומה  עם יחד לשרפה מותר מקום מכל  סופרים, מדברי אלא שישית
מותר עקיבא ורבי חנינא רבי שלדברי  כשם אותה, ולטמא הטמאה

בשר יחד  בטומאה לשרוף שנטמא הבשר  עם קלה בטומאה שנטמא
טומאתו. על  טומאה ולהוסיף dðéàחמורה :éñBé éaø Bì øîàÈÇÇÄÅÅÈ

äcnä àéä,עקיבא ורבי  חנינא רבי למידת מידתך  דומה אינה – ÄÇÄÈ
שנטמא  בשר עם קלה בטומאה שנטמא בשר לשרוף מתירים הם שאם

קלה  בטומאה שנטמא הבשר שאף מפני זה הרי חמורה, בטומאה
ללמוד אין אבל טומאתו , על  טומאה הוספת אלא כאן ואין  הוא, טמא

שרבי מבואר, בגמרא הטמאה. עם טהורה תרומה לשרוף שמותר מכאן 
נמנעו  "לא חנינא: רבי שאומר  שמה סוברים, שניהם יוסי ורבי מאיר

בבשר אף מדבר  הריהו  הטומאה", בוולד שנטמא הבשר את מלשרוף
מאיר ורבי  בשרץ, שנגע בכלי  שנטמאו משקים מחמת באה שטומאתו

מדרבנן , אלא אוכלים ואפילו  אחרים מטמאים משקים שאין  סובר,
שמן  – זה בשר מלשרוף נמנעו  שלא שמאחר  אומר , הוא ולפיכך 
שנטמא  בשר עם – מדרבנן אלא טמא ואינו  הוא, גמור טהור התורה

שעה  שמשהגיעה למדים, נמצאנו  התורה, מן שטומאתו הטומאה באב
באכילה  אסורה שהיא טהורה, תרומה לשרוף מותר פסח בערב שישית

משקים  שטומאת סובר, יוסי  רבי  ברם, טמאה. תרומה עם מדרבנן ,
מאיר : לרבי השיב ולכן היא, התורה מן אחרים id`לטמא dpi`

,dcind מתחילה גם היה עליו טומאה להוסיף שהתירו  הבשר שהרי 
אכילתה  ואיסור היא, טהורה התרומה כאן  ואילו  התורה, מן  טמא

מדרבנן. אלא `mixgאינו  `nhl miwyn z`nehy `id dkldd mpn`e
mitxey oi`y iqei iaxk dkldd eppiipra la` ,opaxcn `l` dxezd on dpi`

.gqt axra d`nhd mr dxedh dnexzéaøå øæòéìà éaø íéãBîeÄÇÄÁÄÆÆÀÇÄ
òLBäéורבי אליעזר שרבי  פי  על  שאף ואומר, מוסיף יוסי רבי – ÀËÇ

שניהם, מודים טמאה, תרומה בספק להלן חולקים ïéôøBOLÆÀÄיהושע
dîöòì Bæå dîöòì Bæ הטמאה עם טהורה תרומה שורפים שאין – ÀÇÀÈÀÀÇÀÈ

עצמה, בפני אחת כל אלא פסח, בערב הביעור äîבשעת ìòÇÇ
?e÷ìçpäéeìzä ìò– בספק תלויה שטומאתה התרומה על  – ÆÁÈÇÇÀÈ

Bæå dîöòì Bæ óøOz :øîBà øæòéìà éaøL ,äàîhä ìòåÀÇÇÀÅÈÆÇÄÁÄÆÆÅÄÈÅÀÇÀÈÀ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ipy wxt migqt zkqn

øæòéìà éaøLøîBà:dîöòì Bæå dîöòì Bæ óøOz;òLBäé éaøåøîBà:úçàk ïäézL. ¤©¦¡¦¤¤¥¦¨¥§©§¨§§©§¨§©¦§ª©¥§¥¤§©©
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡ìBëàì øznL äòL ìk–äîäaì ìéëàî,úBôBòìå äiçì,éøëpì BøëBîe,Búàðäa øzîe.Bpîæ øáò–øeñà ¨¨¨¤ª¨¤¡©£¦©§¥¨©©¨§¨§©¨§¦ª¨©£¨¨¨©§©¨
Búàðäa,íéøéëå øepz Ba ÷éqé àGå.äãeäé éaøøîBà:äôøN àlà õîç øeòa ïéà;íéîëçåíéøîBà:øøôî óà ©£¨¨§©¦©§¦©¦©¦§¨¥¥¦¨¥¤¨§¥¨©£¨¦§¦©§¨¥

íiì ìéhî Bà çeøì äøBæå. §¤¨©©¦©¨

:øéàî 'øë ïðáøãî àìà àúééøåàãî äðéà íéøçà àîèì ïé÷ùî úàîåèå .çñôá.ryedi iaxe xfril` iax miceneéáøã áâ ìò óàã äì øîà÷ éñåé éáø
:äîöòì åæå äîöòì åæ íéôøåùù íéãåî àäá ,äîåøú úôéøùá åâéìôà òùåäé éáøå øæòéìà.d`nhd lre dielzd lräúøéîù ìò øäæåîã øáñ øæòéìà éáø

áéúëã ,äéåìú ìù(çé øáãîá):äøåäè äîåøú úçàå äéåìú äîåøú úçà øáãî áåúëä úåîåøú éúùá ,éúåîåøú úøîùî úàodizy xne` ryedi iaxe
.zg`k:íéãéá àîèîë úéàøð ïéà äàîåè ä÷æçåä àìå ìéàåäã ,ïéôøåùù å÷ìçð àì äøåäèäå äéåìúä ìòå .äúøéîù ìò øäæåî äúà éà àéä äéåìúã ïåéë
a`̀.lek`l xzeny dry lkïäëì øúåîù äòù ìë ,øîà÷ éëäå .éà÷ éøáâ éøúàã òîùî ,éðùéì éøúá äì è÷ðå ,ìéëàî ìëåàù äòù ìë øîà÷ àìãî

,äéúåë àúëìä úéìå .ùîç ìë äîåøúå òáøà ìë ïéìëàð ïéìåç øîåà ìàéìîâ ïáøù àéä ìàéìîâ ïáø ïéúéðúîå .åúîäáì ïéìåç ìàøùé ìéëàî äîåøúá ìåëàì
:ùù úìçúá ïéôøåùå ùîç ìë ïéìåúå òáøà ìë ïéìëåà ïéìåçá ïéá äîåøúá ïéá àìà.zeterle digle dndal lik`nàðéîà éåä ,äîäá àðú éàã ,éëéøö

äòðöî àøééùî éàã äéç à"ä ,äéç àðú éàå .àì àîéà òéðöäì äçøåàã äãìåçå ìåúçå äéîð ïåâë äéç ìáà ,ïéà äéì øòáîå äì éæç àøééùî éàã äîäá
éãééà ,úåôåòå .ì"î÷ ,àì àîéà äàøé ìá ìò äéìò øáòå åøòáì äéúòãà åàìå àøééùîã ïéðîéæ äîäá ìáà ,ïéà àîéà äàøé ìá ìò äéìò øáò àìå äéì

:úåôåò éîð àðú äéçå äîäá àðúã.ixkpl exkeneçñôä íãå÷ äìëéù åá òãåé ïë íà àìà éøëðì åöîç íãà øåëîé àì éøîàã éàîù úéáî é÷åôàì
:íéé÷ äéäéù àìå íìåòä ïî åøòáì éðà äååöî éøáñ÷ã.ez`pda xzeneåìéôà åøôàá úåðäéì øúåî åøåñéà ïîæ íãå÷ øåàá åëøç íà ïåâë .åøôà úàðäá

:åøåñéà ïîæ øçàì.epnf xaríàù .äøåú ìù äàðä éøåñéàî äéä åìéàë åúàðäá øåñà ,íéøôåñ éøáãî àìà åøåñéà ïéàù éô ìò óà úéùù äòù òéâäùî
ùãé÷ íà ,íéøôåñ éøáãî àìà åøåñéà ïéà åîöò çñôáù åá àöåéëå óìã åéìò ìôðù ïâã ïåâë ,äù÷åð õîçá åìéôàå ,åéùåã÷ì ïéùùåç ïéà äùà åá ùãé÷

:åéùåã÷ì ïéùùåç ïéà úéùù äòù òéâäùî ã"é íåéá äùà åá.mixike xepz ea wiqi `leåäî ,äôéøù àìà õîç øåòéá ïéà øîàã ,êéøèöéà äãåäé éáøì
éøù à÷ã éãäá àîéúã:äéøåñéà ïîæ àèî éëî åðîî úåðäéì øåñà åøåòéá êøãë åìéôàã ,àìã ì"î÷ ,äéðéî éðäúì äéì ó`l` ung xeria oi` xne` i"x

.dtixyéìéãøåñàù ,çéëåé ì÷ñðä øåù ìù áìçã ,øúåðî éôìé àì ïðáøå .øçà øáãá àìå äôéøùá åúåöîå ,õîçë úøë ùåðòå äàðäá øåñàã øúåðî ó
:äôéøù ïåòè åðéàå úøë ùåðòå äàðäáå äìéëàá

`xephxa yexit

dîöòìעל מוזהר אדם טומאה ספק בה שיש התרומה על  שאף – ÀÇÀÈ
ח); ח, תרומות (עיין  וודאי  טומאת תיטמא שלא éaøåÀÇÄשמירתה

úçàk ïäézL :øîBà òLBäé,ביחד שתיהן לשרוף מותר  – ÀËÇÅÀÅÆÀÇÇ
שמירתה. על מוזהרים אין טומאה ספק בה ויש שהואיל 

א ה נ ש מ ר ו א ב

יש וכיצד בהנאה, הוא אסור שעה מאיזו פסח, בערב החמץ בענין דנה משנתנו
לבערו.

ìBëàì øznL äòL ìk,פסח בערב חמץ –,äîäaì ìéëàî ÈÈÈÆËÈÆÁÇÂÄÇÀÅÈ
úBôBòìå äiçì,גמליאל רבן  לדעת היא שמשנתנו מבואר , בגמרא – ÇÇÈÀÈ

ה): א, (לעיל  `raxהסובר  lk milk`p oileg"(שעות),"yng lk dnexze
ללמד : משנתנו  xzenyובאה dry lkלכהןlek`l בשעה היינו  בתרומה

פי על שאף כלומר לבהמתו, חמץ להאכיל לישראל מותר  חמישית,
ונקטה  בהנאתו. הוא מותר עדיין  חמץ, באכילת כבר  אסור  שישראל 

להאכיל שמותר  להשמיענו ולעופות" לחיה לבהמה, "מאכיל  המשנה
מלבער דעתו יסיח שמא חשש  ויש לשייר, שדרכה פי על אף לבהמה,

את  להצניע שדרכה פי על  אף לחיה, להאכיל מותר וכן אלו, שיירים
התנא  נקט וחיה בהמה ואגב לבערם; כדי אותם רואה ואינו  שייריה,

עופות אא  ))גם ככאא  ,, פפססחחייםם   éøëpì;((גגממרראא BøëBîe את למכור  מותר – ÀÇÈÀÄ
יאכלנו  שהנכרי יודע הוא אם אף בהנאתו , שמותר זמן כל  לנכרי  החמץ

סוברים  שמאי  ובית שהואיל  מבואר , בגמרא אדם בפסח. ימכור  "לא :
לדעתם  שכן הפסח", קודם שיכלה בו  יודע כן אם אלא לנכרי  חמצו

באה  לפיכך  קיים, שיהא ולא העולם מן החמץ את לבער  מצווה
שמאי. בית כדברי  הלכה שאין להשמיע, Búàðäaמשנתנו  øzîe– ËÈÇÂÈÈ

שבטל עד  איסורו  זמן  קודם באש החמץ את חרך  שאם מבואר , בגמרא
ומראהו  איסורו.((ררשש  ""יי))טעמו זמן לאחר  אפילו  בהנאתו מותר  ,øáòÈÇ

Bpîæ,השישית השעה מתחילת היינו  אכילתו , זמן  –Búàðäa øeñà ÀÇÈÇÂÈÈ
מתחילת  אלא בהנאה אסור  החמץ אין התורה שמן  פי  על  ואף –
בהנאה  אסור שיהא גזרו  חכמים היום), חצות (לאחר  השביעית השעה

תורה. של מאיסור האדם את להרחיק כדי השישית, השעה מתחילת
משעה  כאיסורו  דינו  השישית בשעה בהנאה שאיסורו מבואר, בגמרא
ואפילו  ולמעלה, שעות משש  אשה בו קידש  שאם ואילך , שביעית

לקידושיו  חוששים אין מדרבנן , אלא אסור שאינו  גגממרראא  בחמץ ((עעייייןן

בב  ));; ככאא  ,, íéøéëåפפססחחייםם   øepz Ba ÷éqé àGåרבי לדעת אפילו – ÀÇÄÇÀÄÇÄ
ליהנות  אסור  שריפה, אלא חמץ ביעור  שאין (להלן) הסובר  יהודה,
זו  בדרך מקיים כשהוא אף הכיריים, או התנור  בהסקת החמץ מן

ביעורו . äôøNמצוות àlà õîç øeòa ïéà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÅÄÈÅÆÈÀÅÈ
בשריפה, ודינו  תותירו " ב"בל  שהוא נותר מה מנותר , חמץ שלמדים –

ובל ייראה בבל עליו  עוברים שהרי  תותירו", ב"בל שהוא חמץ אף
א). כח, פסחים בגמרא הברייתא (מסקנת בשריפה ביעורו  יימצא,

øøôî óà :íéøîBà íéîëçå,לפירורים החמץ אה –äøBæå ÇÂÈÄÀÄÇÀÈÅÀÆ
íiì ìéhî Bà çeøì נחלק בגמרא דברי– בפירוש אמוראים ו ÈÇÇÄÇÈ

שבין  כלומר  שניהם, על  מוסב שאמרו ש"מפרר " מפרש  רבה חכמים:
רב  אבל  לפררו. צריך  לים, מטילו כשהוא ובין  לרוח זורה כשהוא

כלומר פירור, בלא לים מטיל  או לרוח, וזורה מפרר אף מפרש: יוסף
במטיל אלא נחלקו  לא ברם, בלבד . לרוח" "וזורה על מוסב ש "מפרר"

פירור. צריך  אין  הכל לדברי המלח לים כשמטיל אבל נהרות, לשאר 
בנותר שנאמר לפי יהודה, רבי  על שחולקים חכמים של ((ששממוותת  טעמם

ללדד)):: `z"ככטט,, ztxye: לומר לו  שהיה באש ", y`a,הנותר  eztxye
שבתורה  איסורים כל ואין בשריפה, שהנותר ללמד  הכתוב בא אלא

האיסורים כל בכלל  חמץ  ואף דדייבבוורר  בשריפה, אא  ,, ככחח,, פפססחחייםם   ((תתווסספפוותת,,

אא  )).. ככדד,, ששםם   ההגגממרראא   פפיי עעלל ללוו"",, ""אאממררוו ההממתתחחיילל

בגמרא. הברייתא מסקנת לפי  וחכמים יהודה רבי  של  המחלוקת טעמי בארנו 
בדרך מנותר שלמד יהודה, רבי  של  טעמו  את מבאר  מברטנורא הרב אבל 
וחמץ  כרת וענוש ובהנאה באכילה אסור "נותר בברייתא): (המובאת אחרת
בשריפה". חמץ אף בשריפה נותר  מה – כרת וענוש ובהנאה באכילה אסור
ובהנאה  באכילה שאסור  יוכיח, הנסקל  שור של  "חלבו  לו : אמרו חכמים ברם,

שריפה" טעון ואינו  כרת l`xyi").וענוש zx`tz" ,xbi` `aiwr iax zetqez oiir)

izdw - zex`ean zeipyn
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.a cenr c sc:ef oirk ztqep `xnin d`ian `xnbdïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤
ìk ,Lé÷ìmc`epîéä ïéìéãa ïéøeqé ,äøBza ÷ñBòämiyxten - ¨¦¨¨¥©¨¦¦§¥¦¥¤

,epnn,äøBz àlà 'óeò' ïéàå ,'óeò eäéaâé óLø éðáe' øîàpL¤¤¡©§¥¤¤©§¦§¥¤¨¨
éòúä' øîàpLéðéò óøîàpL ,ïéøeqé àlà 'óLø' ïéàå ,'epðéàå Bá E ¤¤¡©£¨¦¥¤§¥¤§¥¤¤¤¨¦¦¤¤¡©

.'óLø éîeçìe áòø éæî'zeaizde xg`ny ,`id yiwl yix zrc ,xnelk §¥¨¨§¥¤¤
oiprl od myxtl yi ,'ixixn ahw'l 'arx ifn' zeaizd oia exn`p 'syx inegl'
on cenll yiy ,`vnpe .ixixn ahw enk ,miwifn oiprl ode ,arx enk ,mixeqi

.mixeqid on s` dlivn dxezdy 'ser ediabi syx ipae' `xwnd
:yiwl yix ixac lr dywn opgei iaxïðçBé éaø déì øîà,yiwl yixlàä ¨©¥©¦¨¨¨

,epnn milica mixeqi dxeza wqerdy df oipr -úéa ìL úB÷Bðéz eléôà£¦¦¤¥
,BúBà ïéòãBé ïaøipae' aei` xtqa `xwnd z` ecnl `l oiicry it lr s`e ©¨§¦

,dxeza yxetn `xwnn z`f cenll yi oky ,epnid zyxcy 'ser ediabi syx
øîàpL(ek eh zeny)éäìà 'ä ìB÷ì òîLz òBîL íà ,øîàiå',E ¤¤¡©©Ÿ¤¦¨©¦§©§¡Ÿ¤

á ézîN øLà äìçnä ìk ,åéwç ìk zøîLå ,åéúBöîì zðæàäå ,äNòz åéðéòa øLiäåàì íéøöî §©¨¨§¥¨©£¤§©£©§¨§¦§¨§¨©§¨¨ª¨¨©©£¨£¤©§¦§¦§©¦Ÿ
éìò íéNà,'EàôBø 'ä éðà ék ,E.eilr mi`a mixeqi oi` zeevne dxeza wqerd mc`y ,x`azn df `xwnneàlà ¨¦¨¤¦£¦§¤¤¨

,yexcl yi jkìkmc`å äøBza ÷Bñòì Bì øLôàLok it lr s`÷ñBò Bðéà,daàéáî àeä Ceøa LBãwä ¨¤¤§¨©£©¨§¥¥©¨¨¥¦
øîàpL ,BúBà ïéøëBòå ,ïéøòBëî ïéøeqé åéìò(b hl mildz)éáàëe áBhî éúéLçä äiîeã ézîìàð' ¨¨¦¦§¨¦§§¦¤¤¡©¤¡©§¦¦¨¤¡¥¦¦§¥¦

,'økòð,mixekr mia`ka izyprp 'aeh'a xacln izwzyy ici lr ,xnelkøîàpL ,äøBz àlà 'áBè' ïéàåilyn) ¤§¨§¥¤¨¨¤¤¡©
(a c.'eáBæòz ìà éúøBz íëì ézúð áBè ç÷ì ék'dxeza wqer epi`y mc`y `xwnd on cenll yiy `vnp ¦¤©¨©¦¨¤¨¦©©£

.mixrekn mixeqi eilr mi`a
:'mkl izzp aeh gwl ik' `xwnd oipra ztqep `xnin d`ian `xnbdàîéúéàå ,àøéæ éaø øîàmixne` yieÎ] ¨©©¦¥¨§¦¥¨

[dxn` ef `xniny,íãå-øNa úcî àeä Ceøa LBãwä úcîk àlL äàøe àa ,àtt øa àðéðç éaø©¦£¦¨©¨¨Ÿ§¥¤Ÿ§¦©©¨¨¦©¨¨¨¨
ixdy ,exiag mr bdpzn mce xyay jxck l`xyi mr bdpzn `ed jexa yecwd oi` ,xnelkíãå-øNa úcî,`id ¦©¨¨¨¨

xy`kyõôç øëBî íãàaeygBøéáçìd if` ,ewgec zngnáöò øëBî,dfk aeyg utg xeknl wwfedy jk lr ¨¨¥¥¤©£¥¥¨¥
åd eli`àeä Ceøa LBãwä ìáà ,çîN ç÷Bì,ïë Bðéà`l`íäì ïúðd z`,çîNå ìàøNéì äøBz §¥©¨¥©£¨©¨¨¥¥¨©¨¤¨§¦§¨¥§¨©

øîàpL.'eáBæòz ìà éúøBz íëì ézúð áBè ç÷ì ék'dxezd z` gayn `ed jexa yecwde xg`n ,xnelk ¤¤¡©¦¤©¨©¦¨¤¨¦©©£
.dxezd z` mdl ozpy dna `ed gnyy cenll yi ,deafri `ly mxidfne ,mdl dpzpy xg`l l`xyi mr ipta

:mixeqi oipra `xnin d`ian `xnbdàîéúéàå ,àáø øîà[dxn` ef `xniny mixne` yieÎ]íà ,àcñç áø ¨©¨¨§¦¥¨©¦§¨¦
LtLôé ,åéìò ïéàa ïéøeqiL íãà äàBø[ytgiÎ],åéNòîamixeqia yprp exeary ecia yi oeer dfi` `evnl ¤¨¨¤¦¦¨¦¨¨§©§¥§©£¨

,daeyz zeyrl lkeiy ick ,el`øîàpL(n b dki`)LtLt .''ä ãò äáeLðå äøB÷çðå eðéëøã äNtçð' ¤¤¡©©§§¨§¨¥§©§¨§¨¨©¦§¥
[ytigÎ]àöî àìå,el` mixeqi eilr `eal miie`x eidi exeary dfk oeer eciaäìúémixeqid z`,äøBz ìeháa §Ÿ¨¨¦§¤§¦¨

,el` mixeqi eilr e`a dxezd on lhiay xearay ,xnelkøîàpL(ai cv mildz)dé epøqéz øLà øábä éøLà' ¤¤¡©©§¥©¤¤£¤§©§¤¨
,'epãnìú EúøBzîe.dxezd cenil icil mc`d z` `iadl ick `id mixeqid zilkzy micnl ep` df `xwnneíàå ¦¨§§©§¤§¦

äìzdxez lehiaa mixeqid z`åok it lr s`àöî àì,dne`n dxezd on lhan epi`y itl ,ecia df oeeròeãéa ¨¨§Ÿ¨¨§¨©

רש"י 

ïáø úéá ìù úå÷åðéú åìéôà
.íéòãåéxtqn oicnly dpibn dxezdy

xy` dlgnd lk rnyz reny m` yneg
eribd `ly miphwd elit`e .'ebe izny

:ecnl xak aei` xtql.áåèî éúéùçä
:dxezd on.øëòð éáàëå:dxekr dkn

.áöò øëåîäaeyg xac epnid yxity
:exkn ewgec jezne dfk.çîùåixdy

dgayne dze` aefrln mxidfn d"awd
:mdl dpzpy xg` aeh gwla mdiptl

.àöî àìå ùôùôecia dxiar `vn `l
:`eal elld oixeqi oie`x dliayay
äé åðøñéú øùà øáâä éøùà

.åðãîìú êúøåúîåoixeqi liayay
:dxez cenlz icil `eal mc` jixv

 עין יעקב - מסכת ברכות 
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,íä äáäà ìL ïéøeqiLmey `la dfd mlera exqiin `ed jexa yecwdy ¤¦¦¤©£¨¥
,eizeiekf ickn xzei `ad mlerl exky z` zeaxdl ick ,oeerøîàpLb ilyn) ¤¤¡©

(ai.'çéëBé 'ä áäàé øLà úà ék'¦¤£¤¤¡©¦©
:'dad` ly mixeqi' oipra ztqep `xnin d`ian `xnbdáø øîà àáø øîà̈©¨¨¨©©

ìk ,àðeä áø øîà äøBçñmc`,Ba õôç àeä Ceøa LBãwäLixd §¨¨©©¨¨¤©¨¨¨¥
`edBàkãî[eripkne exaeyÎ]øîàpL ,ïéøeqéa(i bp diryi)õôç 'äå' §©§§¦¦¤¤¡©©¨¥

,'éìçä Bàkcn `ed ixd ,ea utg `ed jexa yecwdy mc` ,jk `xwnd yxtl yiezeaxdl ick ,mixeqie ilega e`kc ©§¤¡¦
.exky z`ìBëéexky siqedl mixeqi `ed jexa yecwd eilr `iany ,xn`z `ny -eléôàm`íìa÷ àìeilr ¨£¦Ÿ¦§¨

øîBì ãeîìz ,äáäàîweqtd jynda,'BLôð íLà íéNz íà'ezrcn epiid 'eytp'e ,oaxw epiid 'my`' ¥©£¨©§©¦¨¦¨¨©§
,oaxwl mixeqid eywed df `xwnae ,epevxneíLà äî`l` `a epi` [oaxwÎ]úòãì,eilra oevxl -ïéøeqé óà ¨¨¨§©©©¦¦

`l` mc`d lr mi`a mpi` dad` lyúòãì.mda dvexyk -íìa÷ íàådad`n eilr.BøëO äîx`ean df xac §©©§¦¦§¨©§¨
weqtd jynda(my)éøàé òøæ äàøé'øîàpL ,Bãéa íéi÷úî BãeîìzL àlà ãBò àìå ,'íéîé C(my) ¦§¤¤©©£¦¨¦§Ÿ¤¨¤©§¦§©¥§¨¤¤¡©

,'çìöé Bãéa 'ä õôçå'.ecia gilvz ''d utg' z`xwp `idy dxezd ,xnelk §¥¤§¨¦§¨

רש"י 

.äáäà ìù ïéøåñéexqiin d"awd
exky zeaxdl ick oer mey `la f"dera

:eizeikf ickn xzei `ad mlera'äå
.éìçä åàëã õôçea utg d"awdy in

:oixeqia edlgn.íùà:oaxw.åùôð
:ezrcn

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ט"ו אד"ר, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפתקא שלו אשר הוטב מצב בריאות זוגתו תחי' והשי"ת יזכהו לבשר 
טוב אודות בריאות בגשמיות ואודות בריאות ברוחניות היינו מילוי שליחותם בעלמא דין אשר 
שליחות של כל אחד ואחת מישראל לעשות העולם כלים לאלקות על ידי הפצת והחזקת נר מצוה 

ותורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי'.

ואם תפקיד זה הוא על אלו הנמצאים בכרכים גדולים שישנם שם מנין גדול של יראים 
וחרדים עאכו"כ שזהו מתפקידם של אלו הנמצאים בעיירות והם שם יחידי סגולה היודעים על 
דבר מאור שבתורה ופנימיותה המחי' גם כן את הנגלה דתורה ומוסיפה בקיום המצות בהידור, 
ובודאי גם לכת"ר יש האפשרות לעשות בזה ובמילא גם עושה אבל הרי מעלין בקדש ובודאי יוסיף 
)שלוחו של הקב"ה שזה כל איש ואשה הישראלית( עושה  גם בזה בכל אפשריותו וחזקה שליח 

שליחותו.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.

נ.ב. בחבילה בפ"ע נשלח לו התניא שהו"ל זה לא כבר בפעם הראשונה בארצוה"ב, ובטח 
יאשר קבלתו.
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d`nehd xeqi`a dxn`py 'en`l' zaiz xezii z` zyxec `xnbd
:lecb odk lyåzaiz'Bnàì',yxcpéaøãëì ,äåL äøéæâìdnl - §§¦¦§¥¨¨¨§¦§©¦

,iax yxcyàéðúc,`ziixaaøîBà éaøøéæð éab ,aezk(f-e xacna) §©§¨©¦¥©¥¨¦
eig`l FO`lE eia`l .`ai `l zn Wtp lr 'dl FxiGd ini lM'¨§¥©¦©©¤¤¥Ÿ¨Ÿ§¨¦§¦§¨¦
zn ytp lr' xn`p xaky xg`ne .'mznA mdl `OHi `l Fzg`lE§©ŸŸ¦©¨¨¤§Ÿ¨
aezkd `ae ,znl `nhidl `ed xeq`y xak epcnl '`ai `l

`weecy epcnll 'mzena'íúBîazn z`neha -ànhéî Bðéà,mdl §¨¥¦©¥
íúáéæìe íòâðì àeä ànhéî ìáàwxy ,miaf e` mirxevn md m` - £¨¦©¥§¦§¨§¦¨¨

.xifpd lr dxq`p zn z`neh
:`xnbd zl`eyéì ïéàåxewnafe rxevn z`neh xzidlàlàwx §¥¦¤¨

,øéæðala`ïépî ìBãb ïäëa,dfa xzen `ed s`yzøîàxn`z - §¨¦§Ÿ¥¨¦©¦¨©§¨
ixdy ,jkn ok cenll yiyìBãb ïäëa Bnà øîàé àìdid `l - ŸŸ©¦§Ÿ¥¨

`nhidl lecb odkd lr xq`py el` llka 'en`' zaiz xnel jixv
,mdløîBì ãeîìz ïéàLxeqi` epcnll ick ef daizl jixv oi`y - ¤¥©§©

,en`l d`nehéøäLdf oicàeä øîBçå ì÷lwa ecnll xyt` - ¤£¥©¨¤
,xnegeíB÷îa íà äîedxezd dlwdyànhéî èBéãä ïäkLelit` ¨¦¦§¤Ÿ¥¤§¦©¥

,åéáàî åéçàìy ,lecb odk ly epic xengànhéî ìBãb ïäk ïéà §¨¦¥¨¦¥Ÿ¥¨¦©¥
elit`,åéáàìaBnàî åéçàì ànhéî èBéãä ïäk ïéàL íB÷îodky - §¨¦¨¤¥Ÿ¥¤§¦©¥§¨¦¥¦

,m`dn eig`l `nhidl xeq` heicdànhéî ìBãb ïäk ïéàL ïéc Bðéà¥¦¤¥Ÿ¥¨¦©¥
Bnàì.äúéëæ íàen`l `nhidl xeq` lecb odky df oic cenll §¦¦¨¦¨
ïécäîdyw ok m` ,xnege lw ici lr -Bnà øîBì ãeîìz äîdn - ¥©¦©©§©¦

dxn`py ef daiz `l` .'en`l' dxezd dxn`y dnn ep` micnl
äðôeî ìBãb ïäëalkepe ,zxg` dyxcl diepte zxzein -Léwäì §Ÿ¥¨§¤§©¦

,äåL äøéæb epîéä ïeãìåyøéæða Bnà øîàðeig`l FO`lE eia`l'-] §¨¥¤§¥¨¨¨¤¡©¦§¨¦§¨¦§¦§¨¦
,['mznA mdl `OHi `l Fzg`lEìBãb ïäëa Bnà øîàðåeia`l'-] §©ŸŸ¦©¨¨¤§Ÿ¨§¤¡©¦§Ÿ¥¨§¨¦

,yexcpe ,['`OHi `l FO`lEøéæða øeîàä Bnà äîepcnll `a §¦Ÿ¦©¨¨¦¨¨§¨¦
yòâðì àeä ànhéî ìáà ànhéî Bðéà íúBîaBnà óà ,íúáéæìe í §¨¥¦©¥£¨¦©¥§¦§¨§¦¨¨©¦

ìBãb ïäëa øeîàäepcnll `ayànhéî ìáà ànhéî Bðéà íúBîa ¨¨§Ÿ¥¨§¨¥¦©¥£¨¦©¥
.íúáéæìe íòâðì§¦§¨§¦¨¨

:devn znl `nhidl xzen xifp mby oipn x`al zxfeg `xnbd
ïçkLày xewn ep`vn -ìBãb ïäkla` ,devn znl `nhpïìðî øéæð ©§§¨Ÿ¥¨¨¦§¨¨

,devn znl `nhpyàéðúcweqta xn`p ,`ziixaa(e e xacna)ìk' §©§¨¨
,'àáé àì úî Lôð ìò 'äì Bøéfä éîézaiz weqta azkpy `lnl` §¥©¦©©¤¤¥Ÿ¨Ÿ

,'zn'éðà òîBLy weqtd zehytnäîäa Lôð eléôàdzny ¥©£¦£¦¤¤§¥¨
òîLîa,øîàpL ïéðòk(gi ck `xwie),'äîäa Lôð äkî'dnda mby §©§©§¦§¨¤¤¡©©¥¤¤§¥¨

,'ytp' z`xwpøîBì ãeîìzxne`e weqtd `a -àì úî Lôð ìò' ©§©©¤¤¥Ÿ
'àáéy eyxecl,øaãî áeúkä íãà Lôða,'zn ytp' `xwp mc` wxe ¨Ÿ§¤¤¨¨©¨§©¥

.dzny dndal `nhidl xifpd xzen okleBðéà ,øîBà ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¥¥
éøöC,dzny dnda hrnl 'zn ytp' ly dyxcl mikixv eppi` - ¨¦

yàeä éøäweqtd -,øîBàzn Wtp lr','àáé àìoeyln miyxece £¥¥©¤¤¥Ÿ¨Ÿ
y ,ef d`neha aezky '`ai `l'äàéáa úBànènä úBLôpael`a - ©§¨©§©§§¦¨

cg` lde`l mnr `ad z` mi`nhn mdy,øaãî áeúkä`weece ©¨§©¥
.dl `nhdl xeq` xifp oi`e ,dnda `le lde`a `nhn mc`

eig`l FO`lE eia`l' `ad weqta aezkdn :`ziixad dkiynn§¨¦§¦§¨¦
`weecy ,miyxec 'mznA mdl `OHi `l Fzg`lE'Bnàìe åéáàì' §©ŸŸ¦©¨¨¤§Ÿ¨§¨¦§¦

xifpd,äåöî úîì àeä ànhéî ìáà ,ànhéî Bðéàzrax`y ¥¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨
,d`neh xeqi` mda xn`py [ezeg` eig` en` eia`-] mihxtd
exn`pe ,zn ytp lr `eai `ly xn`py xg` ,md mixzein

.devn znl `nhidl xizdl miyexc 'en`le eia`l'e ,dyxcl
:xnege lwn z`f cenll xyt` i` recn zxxan `ziixadàlL ãò©¤Ÿ

øîàé,'en`le eia`l' aezk did `l m` mb ixd -éì Lézexyt` Ÿ©¥¦
z`f cenllïéãa,xnege lwa -äîem`úMeã÷ BúMeãwL ìBãb ïäk §¦©Ÿ¥¨¤§¨§©

,íìBò,eiig ini lklànhéî,äåöî úîìlirl x`eank(:fn),øéæð ¨¦©¥§¥¦§¨¨¦
íìBò úMeã÷ BúMeã÷ ïéàL,ezexifp miiqiy cr `l` ,eiig ini lkl ¤¥§¨§©¨

.äåöî úîì ànhénL ïéc Bðéà:`ziixad dgec,àìlw cenll oi` ¥¦¤¦©¥§¥¦§¨Ÿ
,zegcl yiy ,df xnegeìBãb ïäëa zøîà íà`nhidl el xzeny ¦¨©§¨§Ÿ¥¨

,df xaca mb dxez ea dliwdy meyn ,devn znlïkL`nhp m` ¤¥
.Búàîeè ìò ïaø÷ àéáî Bðéàm`døîàzs` okøéæðaxzen didiy ¥¥¦¨§¨©§¨Ÿ©§¨¦

dxez ea dxingd ixde ,devn znl `nhidl elìò ïaø÷ àéánL¤¥¦¨§¨©
Búàîeèy xn`p `nye ,Búàîeè ìò ïaø÷ àéáîe ìéàBädidi epic §¨¦¥¦¨§¨©§¨

y,äåöî úîì ànhé àì.lecb odkn ecnell oi`yøîBì ãeîìz- Ÿ¦©¥§¥¦§¨©§©
yexcl cgein cenil jixv ok lr,xifp iablyàì Bnàìe åéáàì§¨¦§¦Ÿ

.äåöî úîì ànhéî ìáà ,ànhé¦©¨£¨¦©¥§¥¦§¨
:ef dyxca oecl dkiynn `ziixadBàly xeziidn yexcp `ny

xifpy ,zxg` dyxc 'en`le eia`l'ànhéî Bðéà`weecåéáàì ¥¦©¥§¨¦
,Bnàìeoeikn,ezexifp zyecwa lflfne xzeia mdilr xrhvny §¦

ì ànhé ìáàíéúî øàLepi`e xg`ny ,eiaexw zrayn mpi`y £¨¦©¨¦§¨¥¦
xifpy di`x oi` ok m`e .mdl `nhidl xzen didi mdilr avrp

:`ziixad dgec .devn znl `nhinzøîàn cenll epl yiyì÷ ¨©§¨©
øîBçå,miwegxl `nhp `l xifpdyäîem`ànhénL èBéãä ïäk ¨¤©Ÿ¥¤§¤¦©¥

ì ànhéî Bðéà ,ïéáBø÷ìíéúî øàL,eiaexw mpi`yBðéàL øéæð ¦§¦¥¦©¥¦§¨¥¦¨¦¤¥
ïéc Bðéà ,ïéáBø÷ì ànhéîepic didi `l ike -ì ànhé àlLøàL ¦©¥¦§¦¥¦¤Ÿ¦©¨¦§¨
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 גמרא עם ביאור - מסכת נזיר 

  אגרות קודש 
 ב"ה,  כ"ג אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר מנחם זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

ת"ח על מה שהעיר שמצא באיזה ספרים שכתוב שצריך לנענע באמירת הודו פעם ראשון 
ולא בכופלו. ומה שמעתיק שכתוב שם שזהו לדעת האריז"ל, הנה לע"ע לא מצאתי המקור ע"ז 
)ובודאי הכוונה רק ע"ז שמנענעין פ"א ולא ב"פ(. כן ת"ח על שמעתיק מס' זכרון יעקב ויוסף וכו'. 

ומ"ש הר"ת דברז"ל, הנה כן הוא בכתבי האריז"ל )ל"ת עקב(.

והשי"ת יזכהו ויצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה.

miwxt dyelya` cenr gn sc ± iriax wxtxifp
øîåà éáø àéðúã éáøãëì äåù äøéæâìmdl `nhi `l ezeg`le eig`l en`le eia`l" Ð

.aizk xifpa `xw i`de ,'ebe "xfp ik mzenaéì ïéàmrbpa en`le eia`l `nhiny Ð

oipn lecb odk ,xifp `l` mzaifae?ìåãâ ïäëá åîà øîàé àì úøîàcenll epl yiy Ð

m` `l` eig`l `nhin heicd odk oi` .'ek `ed xnege lw ixdy ,`nhin epi`y oicd on

eig`l `nhin lecb odk oi` :eia`n eig` epyi ok

it lr s` .eia`l elit` `le ,eia`n `le ,en`n

liaya `l` eig`l `nhin heicd odk oi`y

.eia` gkn `ayïéãä ïî äúéëæ íàm` Ð

dn ,en`l `nhin lecb odk oi`y oicd on zcnl

"en`" xnel cenlz?.'ek dpten `l`ïçëùà
ìåãâ ïäëolpn xifp ,devn znl `nhinc Ð?

íãà ùôðá úî ùôð (ìë) ìò øîåì ãåîìú
øáãî áåúëä"zn ytp" `xwpy epivn `ly Ð

.cala mc` `l`íãàì åì äàîèîä ùôðá
äàéááaezkd ld`a mdnr qpkpy oeik Ð

.dnda ytp `le mc` ytp Ð ef efi`e ,xacn

,mc` ytpa xacn "`ai `l zn ytp lr"c oeike

xfg dnle ,miwegx oia miaexw oia rnyne

"en`le eia`l" xn`e aezkd?`ed eia`l `l`

.'ek `nhin `lcøîàé àìù ãò`nhiny Ð

`nhin xifpy ,oicd on e`ian iziid ,devn znl

[a cenrl jiiy] .'ek lecb odk dn devn znl

ìåãâ ïäëá úåììë åøîàðzn zeytp lk lr" Ð

lkc ,"zn ytp lr" xifpa llk xn`pe ,"`ai `l

llk dn .miwegx oia miaexw oia rnyna ytp

,xifpa xen`d llk s` Ð 'ek lecb odka xen`d

znl `nhin la` ,`nhin epi` en`le eia`l
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åîàìådey dxifbl lecb odka azkpy"mzena mdl `nhi `l" xifpa aizkc ,xifpl Ð

dnl ,"zn zeytp lk lr" `xwc diyixa aizk `dc ,`xizi "mzena" opiyxce

.mzaifle mrbpl `ed `nhin la` ,`nhin epi`c `ed mzena :jl xnel Ð "mzena" il

mzaifle ,znk aiyg rxevnc `pin` jzrc `wlqc ,jixhvi` mrbpl `xw xwirc d`xp

.mrbp ab` hwp

ïéàåxifpa `l` ilmrbpl `nhil xzeny Ð

xn`i `l :zxn` ?oipn lecb odk ,mzaifle

odky mewna dne ;jixv epi`c lecb odka "en`"

,"eig`l" aizkc Ð eia`n eig`l `nhin heicd

ik ,awri ipan deg` deg` xnbc dil `xiaqe

`ticr ixd ,(a,fi) zenaia meai oiprl opitlic ikid

Ð heicd odk iabl m` zgtynn a` zgtyn

odk oi`y [mewn] ,eia`l `nhin lecb odk oi`

oi`y oic epi` Ð en`n eig`l `nhin heicd

,oicd on dzikf m` ?en`l `nhin lecb odk

m`e ?lecb odka "en`" xnel cenlz dn ok m`

xn` xak ixd ?xnege lw jixv dne :xn`z

lre ,miaexw` `pngx xdf` "zn zeytp lk lr"c

,miaexwd lk llka inp en`e ,ziyixtck jgxk

jigxk lr ?yexita en` aizk dnl ok m`

lw e`l i`c :xnel yie !dey dxifbl `xziin

miaexw xq`c ab lr s` :`pin` ded xnege

e`l Ð "eia`l" inp aizke "zn zeytp lk lr"n

`nhinc m` ihernl `l` ,devn zn ihernl¥

a`d cvnc miaexw `weec :`pin` dedc .dl

`l` zi`ce `axew dpi`c meyn ,ith irixbc

`nhil ,ezcli i`cec en` la` ,`nlra dwfg

jixhvi` ok lr ,`xaq i`d onwl xn`ck ,dl

odka ixdy ,`xaq ef oi`c cnll xnege lw

.m`d on ith a`c `axew miaiygn ep` heicd

"eia`" ,lecb odka en`e eia` xzii` `zydne

.dey dxifbl "en`e" ,devn znl `nhinc xnel

`d ?devn znl `a eia`c olpn izk` :xn`z m`e

ihernl "en`l"c `nil `lc ,ditebl jixhvi`

,`ticr a`c `axewc ,eia`l `nhic ,eia`l

`pzdc :xnel d`xpe !onwlck ,eixg` qgiiznc

xnege lwk ,`zlnc `geexl xnege lw oicl qtz

zile ,jenqac l`rnyi iaxk `ziixa jde .lirlc

ezcli i`ce en`c .onwlc `zekixv i`d dil

la` ,dil xn`w `aiwr iaxc `ail` Ð onwlc

"en`l" xzii` xnege lw e`la l`rnyi iaxl

Ð "zn zeytp lk lr" aizk ik ,jkld .onwlc zexaq jpd dil zilc ,ezcli i`cec meyn iz`w en` ihernlc `pin` ded `l "eia`l" azkp i` elit`c .miaexw x`y llka `idy

.`zlinc `geexl xnege lwe ,dey dxifbl "en`l" xzii`e ,devn znl "eia`l" xzii` ,rnyna miaexw edlekéëä:dniz .olpn xifp devn znl `nhinc lecb odk `pgky` opiqxb

d`xp !dvgnl dey dxifb oi`c ,devn zn oiprl lecb odkn xifp slipe xcdip inp ikd Ð mzaife mrbp oiprl xifpn lecb odk micnel ep`y enk ,"en`" "en`"c dey dxifbn dil wetiz

odka oia ,mzaife mrbp ihernl oiprl la` .devn znl `iz` "en`" "en`"c dey dxifb dlekc `pin` ded ,`pixg` `xwn xifpa devn zn ol `wtpc e`l i` :uxt iax axd epxenl

.`pixg` `xwn xifpa devn zn slinl jixhvi` ikdl Ð dey dxifb ici lr dizernynn `xw xwerk dil dedc ,znl ywzi` rxevnc oeik ,lecb odka oiae heicdìë'dl exifd ini

rnyna dnda ytp ip` rney `ai `l zn ytp (lk) lr,xacn aezkd mc` ytpa Ð "zn ytp" xnel cenlz Ð "dpnlyi dnda ytp dkne" xn`py ,"ytp" `l` "zn" aizk `l i` Ð

.ixwi` `l "zn ytp" ,ixwi` `nzq "zn" Ð "el didi znde" (`k zeny) aizkc ab lr s` .zn ixwi` `l dndacéáøjixv oi` xne` l`rnyi`dc ,zn ytpn dnda ihernl Ð

.lde`a d`nhn `l dliap eli`e .xacn aezkd ,ld`a epiid ,d`iaa `nhnd ytpa Ð "`ai `l" xne` `edåéáàìen`leÐezeg`le eig`l en`le eia`l" :ihxt drax` aizk xifpa

,iaxckl dey dxifbl Ð "en`l"e ,oiaexwa ixii`c "zn ytp" lr iielbl `a "eia`l"c ef `ziixac `pwqn .devn znl `nhin la` Ð `nhin epi` en`le eia`l "mzena mdl `nhi `l

eia`l" xn`wc i`de ,"eig`l"n `l` devn zn witp `lc aeha rci `pzd :inp i` ."eig`"n dil silic cr `ziixaa ozepe `yepy enk `xaq i`d dil witne .devn znl Ð "eig`l"e

."eig`l"` jneq mlerle ,['ebe] enk ied Ð "en`leãòxn`i `lylecb odk dne :devn znl `nhin xifpc dipin rnynl ,xnege lwa ,oica il yi ,devn znl `nhinc xifpa `xw Ð

.lirlck `xwn ,devn znl `nhin mler zyecw ezyecwyåàepi``nyc ,xninl `ki` `nrhe .miwegx mizn x`yl `nhil xzenc jl xnel Ð "en`le eia`l" aizk jkl `l` Ð

jigxk lrc ,lecb odkn xnege lw zxn` .`pngx dixdf` `l Ð mdilr avrp epi`y ,miwegx la` .yecw ixwi`c xifpc `zelif edfe ,mdilr [xviny] iptn `pngx dixdf` miaexw`

[a cenrl jiiy] .`kti` `ed [lecb odka] ixdy ,`id zizin` `l z`f `xaqãòåi xn`i `lylecb odka zellk exn`p oica il yxifpa zellk xn`pe ,"`ai `l zn zeytp lk lr" Ð

oaxw `ian epi` oky Ð lecb odkl dn :jxtinl `ki` `de ?devn zn oiprl lecb odkn xifp slinl ira ikide :dniz .'eke lecb odka zexen`d zellk dn ;"`ai `l zn ytp (lk) lr"

ytp lr" ediicegl zellk aezklc ,jixhvi` `l diteb`c .xziin xifpa "en`le eia`l"c xnel `a `l` ,slinl ira devn zn oiprl e`lc :m"xd yxite !lirl opikxtck ,ez`neh lr

i`de .ditebl jixhvi` xitye ,'ek "einra `nhi `l ytpl" heicd odka llk xn`p :ef jxcl jlk e` .lecb odkc zellkn edl opitlic ,inp miaexw epiidc opirci `linne ,"`ai `l zn

.ikd xza gken oke ,ditebl jixhvi` `lc ,"eia`"c `xezin xnelk epiid Ð devn znl `nhin xifpa opixn`c zellk s` :xn`wcéàäynn en`le eia`l dil irain`nhin epi`y Ð
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:øîBà éaø ,àéðúc .éaøãëì ,äåL äøéæâì ¯ "Bnàìe"§¦¦§¥¨¨¨§¦§©¦§©§¨©¦¥
àeä ànhéî ìáà ànhéî Bðéà íúBîa ,øéæð éab©¥¨¦§¨¥¦©¥£¨¦©¥
ìBãb ïäëa ,øéæða àlà éì ïéàå .íúáéæìe íòâðì§¦§¨§¦¨¨§¥¦¤¨§¨¦§Ÿ¥¨
ïéàL ìBãb ïäëa "Bnà" øîàé àì :zøîà ¯ ïépî¦©¦¨©§¨ŸŸ©¦§Ÿ¥¨¤¥
íB÷îa íà äîe :àeä øîBçå ì÷ éøäL ,øîBì ãeîìz©§©¤£¥©¨¤¨¦§¨
ìBãb ïäk ïéà ¯ åéáàî åéçàì ànhéî èBéãä ïäkL¤Ÿ¥¤§¦©¥§¨¦¥¨¦¥Ÿ¥¨
åéçàì ànhéî èBéãä ïäk ïéàL íB÷î ,åéáàì ànhéî¦©¥§¨¦¨¤¥Ÿ¥¤§¦©¥§¨¦
?Bnàì ànhéî ìBãb ïäk ïéàL ïéc Bðéà ¯ Bnàî¥¦¥¦¤¥Ÿ¥¨¦©¥§¦
ïäëa "Bnà" øîBì ãeîìz äî ,ïécäî äúéëæ íà¦¨¦¨¥©¦©©§©¦§Ÿ¥
øîàð :äåL äøéæb epîéä ïeãìå Léwäì äðôeî ¯ ìBãb̈§¤§©¦§¨¥¤§¥¨¨¨¤¡©
"Bnà" äî ,ìBãb ïäëa "Bnà" øîàðå øéæða "Bnà"¦§¨¦§¤¡©¦§Ÿ¥¨¨¦
ànhéî ìáà ,ànhéî Bðéà íúBîa ¯ øéæða øeîàä̈¨§¨¦§¨¥¦©¥£¨¦©¥
ìBãb ïäëa øeîàä "Bnà" óà ,íúáéæìe íòâðì àeä§¦§¨§¦¨¨©¦¨¨§Ÿ¥¨

íúBîa ¯.íúáéæìe íòâðì ànhéî ìáà ,ànhéî Bðéà §¨¥¦©¥£¨¦©¥§¦§¨§¦¨¨
Bøéfä éîé ìk" :àéðúc ?ïìðî øéæð ,ìBãb ïäk ïçkLà©§©©Ÿ¥¨¨¦§¨©§©§¨¨§¥©¦
Lôð eléôà éðà òîBL ,"àáé àì úî Lôð ìò 'äì©©¤¤¥Ÿ¨Ÿ¥©£¦£¦¤¤

øîàpL ïéðòk ,òîLîa äîäa"äîäa Lôð äkî" §¥¨§©§©§¦§¨¤¤¡©©¥¤¤§¥¨
Lôða ¯ "àáé àì úî Lôð ìò" øîBì ãeîìz ¯©§©©¤¤¥Ÿ¨Ÿ§¤¤

éøö Bðéà :øîBà ìàòîLé éaø .øaãî áeúkä íãà,C ¨¨©¨§©¥©¦¦§¨¥¥¥¨¦
úBànèîä úBLôpa ¯ "àáé àì" øîBà àeä éøä£¥¥Ÿ¨Ÿ©§¨©§©§
ãò .äåöî úîì àeä ànhéî ìáà ,ànhéî Bðéà "Bnàìe åéáàì" .øaãî áeúkä äàéáa§¦¨©¨§©¥§¨¦§¦¥¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨©
úîì ànhéî ¯ íìBò úMeã÷ BúMeãwL ,ìBãb ïäk äîe :ïéca éì Lé øîàé àlL¤ŸŸ©¥¦©¦©Ÿ¥¨¤§¨§©¨¦©¥§¥
íà ,àì ¯ ?äåöî úîì ànhénL ïéc Bðéà ¯ íìBò úMeã÷ BúMeã÷ ïéàL øéæð ,äåöî¦§¨¨¦¤¥§¨§©¨¥¦¤¦©¥§¥¦§¨Ÿ¦
ìò ïaø÷ àéánL øéæða øîàz ,Búàîeè ìò ïaø÷ àéáî Bðéà ïkL ìBãb ïäëa zøîà̈©§¨§Ÿ¥¨¤¥¥¥¦¨§¨©§¨Ÿ©§¨¦¤¥¦¨§¨©
øîBì ãeîìz ¯ äåöî úîì ànèé àì ¯ Búàîeè ìò ïaø÷ àéáîe ìéàBä ;Búàîeè§¨¦¥¦¨§¨©§¨Ÿ§©¥§¥¦§¨©§©
,Bnàìe åéáàì ànhéî Bðéà Bà ¯ .äåöî úîì ànhéî ìáà ,"ànhé àì Bnàìe åéáàì"§¨¦§¦Ÿ¦©¨£¨¦©¥§¥¦§¨¥¦©¥§¨¦§¦

ì ànèé ìáàBðéà ïéáBøwì ànhénL èBéãä ïäk äîe :øîBçå ì÷ zøîà ¯ ?íéúî øàL £¨§©¥¦§¨¥¦¨©§¨©¨¤©Ÿ¥¤§¤¦©¥©§¦¥
ì ànhéîì ànèé àlL ïéc Bðéà ¯ ïéáBøwì ànhéî BðéàL øéæð ,íéúî øàL?íéúî øàL ¦©¥¦§¨¥¦¨¦¤¥¦©¥©§¦¥¦¤Ÿ§©¥¦§¨¥¦
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קצז
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.aizk xifpa `xw i`de ,'ebe "xfp ik mzenaéì ïéàmrbpa en`le eia`l `nhiny Ð

oipn lecb odk ,xifp `l` mzaifae?ìåãâ ïäëá åîà øîàé àì úøîàcenll epl yiy Ð

m` `l` eig`l `nhin heicd odk oi` .'ek `ed xnege lw ixdy ,`nhin epi`y oicd on

eig`l `nhin lecb odk oi` :eia`n eig` epyi ok

it lr s` .eia`l elit` `le ,eia`n `le ,en`n

liaya `l` eig`l `nhin heicd odk oi`y

.eia` gkn `ayïéãä ïî äúéëæ íàm` Ð

dn ,en`l `nhin lecb odk oi`y oicd on zcnl

"en`" xnel cenlz?.'ek dpten `l`ïçëùà
ìåãâ ïäëolpn xifp ,devn znl `nhinc Ð?

íãà ùôðá úî ùôð (ìë) ìò øîåì ãåîìú
øáãî áåúëä"zn ytp" `xwpy epivn `ly Ð

.cala mc` `l`íãàì åì äàîèîä ùôðá
äàéááaezkd ld`a mdnr qpkpy oeik Ð

.dnda ytp `le mc` ytp Ð ef efi`e ,xacn

,mc` ytpa xacn "`ai `l zn ytp lr"c oeike

xfg dnle ,miwegx oia miaexw oia rnyne

"en`le eia`l" xn`e aezkd?`ed eia`l `l`

.'ek `nhin `lcøîàé àìù ãò`nhiny Ð

`nhin xifpy ,oicd on e`ian iziid ,devn znl

[a cenrl jiiy] .'ek lecb odk dn devn znl

ìåãâ ïäëá úåììë åøîàðzn zeytp lk lr" Ð

lkc ,"zn ytp lr" xifpa llk xn`pe ,"`ai `l

llk dn .miwegx oia miaexw oia rnyna ytp

,xifpa xen`d llk s` Ð 'ek lecb odka xen`d

znl `nhin la` ,`nhin epi` en`le eia`l

.devn
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åîàìådey dxifbl lecb odka azkpy"mzena mdl `nhi `l" xifpa aizkc ,xifpl Ð

dnl ,"zn zeytp lk lr" `xwc diyixa aizk `dc ,`xizi "mzena" opiyxce

.mzaifle mrbpl `ed `nhin la` ,`nhin epi`c `ed mzena :jl xnel Ð "mzena" il

mzaifle ,znk aiyg rxevnc `pin` jzrc `wlqc ,jixhvi` mrbpl `xw xwirc d`xp

.mrbp ab` hwp

ïéàåxifpa `l` ilmrbpl `nhil xzeny Ð

xn`i `l :zxn` ?oipn lecb odk ,mzaifle

odky mewna dne ;jixv epi`c lecb odka "en`"

,"eig`l" aizkc Ð eia`n eig`l `nhin heicd

ik ,awri ipan deg` deg` xnbc dil `xiaqe

`ticr ixd ,(a,fi) zenaia meai oiprl opitlic ikid

Ð heicd odk iabl m` zgtynn a` zgtyn

odk oi`y [mewn] ,eia`l `nhin lecb odk oi`

oi`y oic epi` Ð en`n eig`l `nhin heicd

,oicd on dzikf m` ?en`l `nhin lecb odk

m`e ?lecb odka "en`" xnel cenlz dn ok m`

xn` xak ixd ?xnege lw jixv dne :xn`z

lre ,miaexw` `pngx xdf` "zn zeytp lk lr"c

,miaexwd lk llka inp en`e ,ziyixtck jgxk

jigxk lr ?yexita en` aizk dnl ok m`

lw e`l i`c :xnel yie !dey dxifbl `xziin

miaexw xq`c ab lr s` :`pin` ded xnege

e`l Ð "eia`l" inp aizke "zn zeytp lk lr"n

`nhinc m` ihernl `l` ,devn zn ihernl¥

a`d cvnc miaexw `weec :`pin` dedc .dl

`l` zi`ce `axew dpi`c meyn ,ith irixbc

`nhil ,ezcli i`cec en` la` ,`nlra dwfg

jixhvi` ok lr ,`xaq i`d onwl xn`ck ,dl

odka ixdy ,`xaq ef oi`c cnll xnege lw

.m`d on ith a`c `axew miaiygn ep` heicd

"eia`" ,lecb odka en`e eia` xzii` `zydne

.dey dxifbl "en`e" ,devn znl `nhinc xnel

`d ?devn znl `a eia`c olpn izk` :xn`z m`e

ihernl "en`l"c `nil `lc ,ditebl jixhvi`

,`ticr a`c `axewc ,eia`l `nhic ,eia`l

`pzdc :xnel d`xpe !onwlck ,eixg` qgiiznc

xnege lwk ,`zlnc `geexl xnege lw oicl qtz

zile ,jenqac l`rnyi iaxk `ziixa jde .lirlc

ezcli i`ce en`c .onwlc `zekixv i`d dil

la` ,dil xn`w `aiwr iaxc `ail` Ð onwlc

"en`l" xzii` xnege lw e`la l`rnyi iaxl

Ð "zn zeytp lk lr" aizk ik ,jkld .onwlc zexaq jpd dil zilc ,ezcli i`cec meyn iz`w en` ihernlc `pin` ded `l "eia`l" azkp i` elit`c .miaexw x`y llka `idy

.`zlinc `geexl xnege lwe ,dey dxifbl "en`l" xzii`e ,devn znl "eia`l" xzii` ,rnyna miaexw edlekéëä:dniz .olpn xifp devn znl `nhinc lecb odk `pgky` opiqxb

d`xp !dvgnl dey dxifb oi`c ,devn zn oiprl lecb odkn xifp slipe xcdip inp ikd Ð mzaife mrbp oiprl xifpn lecb odk micnel ep`y enk ,"en`" "en`"c dey dxifbn dil wetiz

odka oia ,mzaife mrbp ihernl oiprl la` .devn znl `iz` "en`" "en`"c dey dxifb dlekc `pin` ded ,`pixg` `xwn xifpa devn zn ol `wtpc e`l i` :uxt iax axd epxenl

.`pixg` `xwn xifpa devn zn slinl jixhvi` ikdl Ð dey dxifb ici lr dizernynn `xw xwerk dil dedc ,znl ywzi` rxevnc oeik ,lecb odka oiae heicdìë'dl exifd ini

rnyna dnda ytp ip` rney `ai `l zn ytp (lk) lr,xacn aezkd mc` ytpa Ð "zn ytp" xnel cenlz Ð "dpnlyi dnda ytp dkne" xn`py ,"ytp" `l` "zn" aizk `l i` Ð

.ixwi` `l "zn ytp" ,ixwi` `nzq "zn" Ð "el didi znde" (`k zeny) aizkc ab lr s` .zn ixwi` `l dndacéáøjixv oi` xne` l`rnyi`dc ,zn ytpn dnda ihernl Ð

.lde`a d`nhn `l dliap eli`e .xacn aezkd ,ld`a epiid ,d`iaa `nhnd ytpa Ð "`ai `l" xne` `edåéáàìen`leÐezeg`le eig`l en`le eia`l" :ihxt drax` aizk xifpa

,iaxckl dey dxifbl Ð "en`l"e ,oiaexwa ixii`c "zn ytp" lr iielbl `a "eia`l"c ef `ziixac `pwqn .devn znl `nhin la` Ð `nhin epi` en`le eia`l "mzena mdl `nhi `l

eia`l" xn`wc i`de ,"eig`l"n `l` devn zn witp `lc aeha rci `pzd :inp i` ."eig`"n dil silic cr `ziixaa ozepe `yepy enk `xaq i`d dil witne .devn znl Ð "eig`l"e

."eig`l"` jneq mlerle ,['ebe] enk ied Ð "en`leãòxn`i `lylecb odk dne :devn znl `nhin xifpc dipin rnynl ,xnege lwa ,oica il yi ,devn znl `nhinc xifpa `xw Ð

.lirlck `xwn ,devn znl `nhin mler zyecw ezyecwyåàepi``nyc ,xninl `ki` `nrhe .miwegx mizn x`yl `nhil xzenc jl xnel Ð "en`le eia`l" aizk jkl `l` Ð

jigxk lrc ,lecb odkn xnege lw zxn` .`pngx dixdf` `l Ð mdilr avrp epi`y ,miwegx la` .yecw ixwi`c xifpc `zelif edfe ,mdilr [xviny] iptn `pngx dixdf` miaexw`

[a cenrl jiiy] .`kti` `ed [lecb odka] ixdy ,`id zizin` `l z`f `xaqãòåi xn`i `lylecb odka zellk exn`p oica il yxifpa zellk xn`pe ,"`ai `l zn zeytp lk lr" Ð

oaxw `ian epi` oky Ð lecb odkl dn :jxtinl `ki` `de ?devn zn oiprl lecb odkn xifp slinl ira ikide :dniz .'eke lecb odka zexen`d zellk dn ;"`ai `l zn ytp (lk) lr"

ytp lr" ediicegl zellk aezklc ,jixhvi` `l diteb`c .xziin xifpa "en`le eia`l"c xnel `a `l` ,slinl ira devn zn oiprl e`lc :m"xd yxite !lirl opikxtck ,ez`neh lr

i`de .ditebl jixhvi` xitye ,'ek "einra `nhi `l ytpl" heicd odka llk xn`p :ef jxcl jlk e` .lecb odkc zellkn edl opitlic ,inp miaexw epiidc opirci `linne ,"`ai `l zn

.ikd xza gken oke ,ditebl jixhvi` `lc ,"eia`"c `xezin xnelk epiid Ð devn znl `nhin xifpa opixn`c zellk s` :xn`wcéàäynn en`le eia`l dil irain`nhin epi`y Ð
eia`l
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:øîBà éaø ,àéðúc .éaøãëì ,äåL äøéæâì ¯ "Bnàìe"§¦¦§¥¨¨¨§¦§©¦§©§¨©¦¥
àeä ànhéî ìáà ànhéî Bðéà íúBîa ,øéæð éab©¥¨¦§¨¥¦©¥£¨¦©¥
ìBãb ïäëa ,øéæða àlà éì ïéàå .íúáéæìe íòâðì§¦§¨§¦¨¨§¥¦¤¨§¨¦§Ÿ¥¨
ïéàL ìBãb ïäëa "Bnà" øîàé àì :zøîà ¯ ïépî¦©¦¨©§¨ŸŸ©¦§Ÿ¥¨¤¥
íB÷îa íà äîe :àeä øîBçå ì÷ éøäL ,øîBì ãeîìz©§©¤£¥©¨¤¨¦§¨
ìBãb ïäk ïéà ¯ åéáàî åéçàì ànhéî èBéãä ïäkL¤Ÿ¥¤§¦©¥§¨¦¥¨¦¥Ÿ¥¨
åéçàì ànhéî èBéãä ïäk ïéàL íB÷î ,åéáàì ànhéî¦©¥§¨¦¨¤¥Ÿ¥¤§¦©¥§¨¦
?Bnàì ànhéî ìBãb ïäk ïéàL ïéc Bðéà ¯ Bnàî¥¦¥¦¤¥Ÿ¥¨¦©¥§¦
ïäëa "Bnà" øîBì ãeîìz äî ,ïécäî äúéëæ íà¦¨¦¨¥©¦©©§©¦§Ÿ¥
øîàð :äåL äøéæb epîéä ïeãìå Léwäì äðôeî ¯ ìBãb̈§¤§©¦§¨¥¤§¥¨¨¨¤¡©
"Bnà" äî ,ìBãb ïäëa "Bnà" øîàðå øéæða "Bnà"¦§¨¦§¤¡©¦§Ÿ¥¨¨¦
ànhéî ìáà ,ànhéî Bðéà íúBîa ¯ øéæða øeîàä̈¨§¨¦§¨¥¦©¥£¨¦©¥
ìBãb ïäëa øeîàä "Bnà" óà ,íúáéæìe íòâðì àeä§¦§¨§¦¨¨©¦¨¨§Ÿ¥¨

íúBîa ¯.íúáéæìe íòâðì ànhéî ìáà ,ànhéî Bðéà §¨¥¦©¥£¨¦©¥§¦§¨§¦¨¨
Bøéfä éîé ìk" :àéðúc ?ïìðî øéæð ,ìBãb ïäk ïçkLà©§©©Ÿ¥¨¨¦§¨©§©§¨¨§¥©¦
Lôð eléôà éðà òîBL ,"àáé àì úî Lôð ìò 'äì©©¤¤¥Ÿ¨Ÿ¥©£¦£¦¤¤

øîàpL ïéðòk ,òîLîa äîäa"äîäa Lôð äkî" §¥¨§©§©§¦§¨¤¤¡©©¥¤¤§¥¨
Lôða ¯ "àáé àì úî Lôð ìò" øîBì ãeîìz ¯©§©©¤¤¥Ÿ¨Ÿ§¤¤

éøö Bðéà :øîBà ìàòîLé éaø .øaãî áeúkä íãà,C ¨¨©¨§©¥©¦¦§¨¥¥¥¨¦
úBànèîä úBLôpa ¯ "àáé àì" øîBà àeä éøä£¥¥Ÿ¨Ÿ©§¨©§©§
ãò .äåöî úîì àeä ànhéî ìáà ,ànhéî Bðéà "Bnàìe åéáàì" .øaãî áeúkä äàéáa§¦¨©¨§©¥§¨¦§¦¥¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨©
úîì ànhéî ¯ íìBò úMeã÷ BúMeãwL ,ìBãb ïäk äîe :ïéca éì Lé øîàé àlL¤ŸŸ©¥¦©¦©Ÿ¥¨¤§¨§©¨¦©¥§¥
íà ,àì ¯ ?äåöî úîì ànhénL ïéc Bðéà ¯ íìBò úMeã÷ BúMeã÷ ïéàL øéæð ,äåöî¦§¨¨¦¤¥§¨§©¨¥¦¤¦©¥§¥¦§¨Ÿ¦
ìò ïaø÷ àéánL øéæða øîàz ,Búàîeè ìò ïaø÷ àéáî Bðéà ïkL ìBãb ïäëa zøîà̈©§¨§Ÿ¥¨¤¥¥¥¦¨§¨©§¨Ÿ©§¨¦¤¥¦¨§¨©
øîBì ãeîìz ¯ äåöî úîì ànèé àì ¯ Búàîeè ìò ïaø÷ àéáîe ìéàBä ;Búàîeè§¨¦¥¦¨§¨©§¨Ÿ§©¥§¥¦§¨©§©
,Bnàìe åéáàì ànhéî Bðéà Bà ¯ .äåöî úîì ànhéî ìáà ,"ànhé àì Bnàìe åéáàì"§¨¦§¦Ÿ¦©¨£¨¦©¥§¥¦§¨¥¦©¥§¨¦§¦

ì ànèé ìáàBðéà ïéáBøwì ànhénL èBéãä ïäk äîe :øîBçå ì÷ zøîà ¯ ?íéúî øàL £¨§©¥¦§¨¥¦¨©§¨©¨¤©Ÿ¥¤§¤¦©¥©§¦¥
ì ànhéîì ànèé àlL ïéc Bðéà ¯ ïéáBøwì ànhéî BðéàL øéæð ,íéúî øàL?íéúî øàL ¦©¥¦§¨¥¦¨¦¤¥¦©¥©§¦¥¦¤Ÿ§©¥¦§¨¥¦
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miwxtקצח dyelyaa cenr gn sc ± iriax wxtxifp
.'ek oc dz`y cr :jl xne` iziid Ð llkd on xne` dz` m`y .eia` xnel cenlz dne

xifpa xen`d llk s` ,'ek "`nhi `l ytpl" heicd odka llk xn`p :ef jxcl jlk e`

.`nhi `l eia`lc xifpa xnel jxved jkl ,`nhin `diåéáàì äéì éòáéî àäå,xnelk Ð

xzein epi`e li`ede ,ynn eia`l `nhi `ly xifpa xnel jixvy oc dz` z`vnp eiykre

znl `nhin xifpc oc dz` okidn Ð jkl

devn?àìàdnn Ð cnel dz` okidn Ð

eia`l `zydc ,jixv epi`y ,"eig`l" xn`y

oky lk `l oiaexw x`yl Ð `nhin epi`?
xnel cenlz dn "eig`le"?eig`lc xnel `l`

znl `ed `nhin la` ,`nhin epi`c `ed

.devnäåù äøéæâì äéì àúà åîàìåslinl Ð

,iaxckl lecb odka dxen`d en` dpin

`dc xninl `kil lecb odk iabe .lirlcke

,iz`wc `ed ynn eia`lc ,"eia`le" dia aizkc

`l zn zeytp lk lr"c oeikc .el `nhi [`lc]

`yixa yxitck ,miaexwa `l` `z` `l "`ai

,dil xziin "eia`l"c dpin rny Ð `zrnyc

la` ,`nhin epi`c `ed eia`lc xninl `z`we

.devn znl `ed `nhinåúåçàìåiab aizkc Ð

il dnl ,xifp?êìåäå øéæð äéäù éøä àéðúãëì
åçñô úà èåçùìå åðá úà ìåîìhiwpc i`de Ð

eicare eixkf zlinc meyn epiid iccd` edl

.egqt z` oiakrnåúåçàìå øîåì ãåîìúÐ

xacl lif`c ab lr s`c ,opireny`l `z`we

Ð zxk eda zi`c gqte dlin zevnl Ð devn

znl `nhine ,gqte dlin zevn gipi ikd elit`

devn.øîåà àáé÷ò éáølr" xne` `edyk Ð

xne` `edyke ,oixen` oiwegx ixd Ð "ytp

dn "en`le eia`l" ,oixen` oiaexw ixd Ð "zn"

xnel cenlz?`nhin epi` en`le eia`l :`l`

,melk "en`"n dil rnyn `l `aiwr iaxe .'ek

.`xw daqp "eia`n" xn`c `xxb` `l`åéçàìå
'åë øéæðå ìåãâ ïäë äéä íàù øîåì ãåîìú äî
dil ded `lc `kid :`pin` jzrc `wlqc Ð

la` .devn znl `nhil Ð odk e` xifp `l`

Ð ixz dia zi`c ,lecb odke xifp dedc `kid

`ipzckl ezeg`le .ol rnyn `w ,`l `ni`

.'ek egqt z` hegyl jled didy ixdéáøìå
äéì àðî éáøãëì äåù äøæâ àáé÷òodkc Ð

eli`c .eia` ly ezaifae erbpa `nhin lecb

`d ,llk "en`l"n dil rnyn `l dicicl

.`xw daqp `xxb`c xn`wïåéë êì øîà
åðéà åéçàì øéæðå ìåãâ ïäë äéä íàù àðéîàã

äåöî úîì àåä àîèéî ìáà àîèéîaizke Ð

"mzena mdl `nhi `l" xifpe lecb odka dia

.mzaifae mrbpa `nhin la`ìåãâ ïäë éì äî
øéæð àåäùë ìåãâ ïäë éì äî äéãåçì`nhinc Ð

lecb odkc oky lk ,eia` ly ezaifae erbpa

.mzaifae mrbpa `nhil xzen diceglãç éì äî
ïéåàì éøú éì äî åàìdil ixzyi` Ð e`l cg devn zn iabl dil ixzyinc oeikc Ð

.xifpe lecb odk oebk ,ie`l ixza inpéì äîì åúåçàìål`rnyi iaxlc ok m` ,xnelk Ð

ixyinl il dnl "ezeg`" ,ie`l ixz il dn e`l cg il dn meyn xifpe lecb odk dil `wtp

dline gqt?.'ek jzrc `wlq ;"ezeg`le" `kixhvi` izk`
éáøìå
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`nhiny heicd odkc `llkn dizwit`c oeike ,eia`l jixhvi`c ,inp ikd oi` .ynn eia`l

eig`le en`l" el xzii`e ,miaexwl `nhin epi`y lecb odkc `llk` dinwe` Ð eia`l

dnl ,lirl opixn`ck ,dpten lecb odkc en`c oeik :dniz .dey dxifblÐ "en`l" ."ezeg`le

zi`c (ol) `niiw l`rnyi iaxc `ail` :xnel yie ?xifpc "en`"n d`ptd (dptenl) ez il

cg` cvn dpten :(a,ak dcp) "zltnd" wxt dil

xifpl dnc :aiydl yi `kde .oiaiyne oicnl Ð

.dl`ya epyie ,mler zyecw ezyecw oi`y

åéçàìdevn znl `nhin la` `nhin epi`Ð

`lc ,diyxcinl ivn `l dey dxifbl

`l i`n` :`niz ike .lecb odka "eig`l" aizk

xnele ,aezkd xcq lr zeyxcd cenlzd xn`w

,`xwa zncwen `idy ,dey dxifbl "en`l"

`nhin la` ,`nhin epi` eig`l Ð "eig`l"e

i`c ,lirl izyxity dn itl `l` !devn znl

ded `l `pixg` `xwn devn zn opircic e`l

mrbpl ,iaxckl "en`"c dey dxifb opinwen

Ð devn zn "en`"n opihrnn ded `l` ,mzaifle

iabl "eig`l"n opirci devn znc xn`w ikdl

.dey dxifbl jigxk lr "en`" dil xzii` ,xifp

åúåçàìåjled didy ixd xnel cenlz dn

`nhi `l zxn` 'eke egqt z` hegyls` Ð

,lecb odke xifp `la ,[`cixb] dline gqt dyera

nehc dyr iz` `lc meynzxk da oi`y d`

yxit jk .zxk mda yiy dline gqtc dyr igce

.(`,w) "mei leah" wxt migafa qxhpewa

.jxe`a yxetn (`,k) zekxaae (`,dl) oixcdpqae

éáøoiwegxd el` ytp xne` `aiwr`xaqc Ð

aezkd "zn"e .miwegxa `nw `xw dinwe`l `ed

dil `xiaqc ,miaexwa s` oxqe`l xziin ok ixg`

"ytpa" Ð "zn" aizk `l elit`c `aiwr iaxl

`yxc meyn i` ,dndaa inwe`l irhinl `kil

s`c meyn i` ,rnyn ld`a `nhnc "`ai `l"c

`l `nzq "ytp" Ð "dnda ytp" ixwi`c ab lr

iab zxkfen dnda epivn `lc :cere .ixwi`

.dliap oeyla wx d`nehåéáàì`l en`le

devn znl `ed `nhin la` `nhinonwl Ð

ikixve ,"en`" oiae "eia`" oia `zekixv ciarw

Ð "eig`l" .devn zn ihernl azkinl ediieexz

.devn znl `nhinc xifpe lecb odk did m`y

oedlek jkld ,`aiwr iaxl mixzein ihxt edlekc

odkc ,heicd odkl `xw jixvn `l la` .ikixv

`piitehc `ed oic Ð miaexwl `nhin heicd

dlrn epi` mler zyecw ezyecwc heicd odkc

[`l`] `xw jixhvi` `le ,devn zn iabl cixene

.xifpe lecb odkl

åúåçàìådey dxifb `aiwr iaxe 'eke `ipzck

dil `pn iaxc`kil `dc :yexit Ð

.edlekl opiyxc xifpc ihxt edpdc ,llk d`ptd

(opixn`ck) inp lecb odkc "en`le eia`l"e

xn`c oeik :ipyne !devn znl xifpa ediiexz ikixvc ikid ik ,ediiexz devn znl ekixhvi`c

`nhin la` ,`nhin epi` eig`l xifpe lecb odk did m`c "eig`l" :`aiwr iax epiid ,xn

lke ,devn znl `nhin xifp elit`e lecb odkc `kdn ol wetiz `zydn Ð devn znl `ed

azknl jixve .dey dxifbl lecb odka eia`e eia` ol xziin `zydne .`cixb lecb odk oky

xifpc en`e eia`n `aiwr iaxl xifpa `zekixv onwl ciarck ,lecb odka "en`e eia`" mdipy

cvn dpten `aiwr iaxl dil `xiaqc :xnel yie !devn znl jixv xifpa eli`c ,lecb odk cvn `l` dpten epi` izk`e :xn`z m`e .lecb odkc en`e eia`n `zekixv carinl ira inp ikd Ð

.lirl izyxitck ,oiaiyne oicinl dil `xiaqc (a,ak dcp) "zltnd" wxta dinrhl edi`c ,oiccv ipyn ozeptdl jixv i`ce Ð lirl l`rnyi iaxl la` ,oiaiyn oi`e oicinl cg`éáøìå
dil `pn xifp `ede lecb odk l`rnyi"eia`" jixhvi` ok m` Ð oiaexwd el` "zn" dil zilc oeik ,xifp `edy lecb odkl xifpc "eig`l" xzii` `l diciclc .zeyecw izy dia zi`c `kid Ð

e` ,dicegl xifpa devn zna e`l cg `pngx ixyc oeik :ipyne !`ipzck Ð "ezeg`l"e ,devn zn ixyinl Ð "eig`l"e ,dey dxifbl Ð "en`l"e ,`nhi `l oiaexwl elit` opireny`l ,ditebl

.oie`l ixz il dn e`l cg il dn Ð dicegl lecb odka

åúåçàìåil dnlede lecb odk zyecw dia zi`c `kidl `xw jixvc oeik ,`aiwr iaxl `nlyac .l`rnyi iaxl :yexit Ðinp ikd Ð oie`l ixz il dn e`l cg il dn xn` `le ,xifp `

inp xeaq did Ð oie`l ipyl e`l cg oia welig el oi`c ,l`rnyi iaxl `l` .zxk oda yiy ab lr s` ,dline gqtc dyr mewn lkn dgciy "ezeg`"c xzein `xw jixhvi`

`l Ð zxkc dline gqt la` ,zxk dia zil xnelk ,`ed e`l cgc odke xifp devn znl `pngx `xy ik `pin` jzrc `wlqc ,l`rnyi iax dcen i`ce `dac :ipyne .zxka welig el oi`c

."ezeg`" ol rnyn `w ,devn znl `nhi
iaxle
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Bnàìe åéáàì ¯ "Bnàìe åéáàì" øîBì ãeîìz äî àä̈©©§©§¨¦§¦§¨¦§¦
ãò .äåöî úîì àeä ànhéî ìáà ,ànhéî àìc àeä§¨¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨©
ìBãb ïäëa úBììk eøîàð :ïéca éì Lé øîàé àlL¤ŸŸ©¥¦©¦¤¤§§¨§Ÿ¥¨

ða úBììk eøîàðåìBãb ïäëa úBøeîàä úBììk äî ,øéæ §¤¤§§¨§¨¦©§¨¨£§Ÿ¥¨
óà ,äåöî úîì ànhéî ìáà ànhéî Bðéà åéáàì ¯§¨¦¥¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨©
ìáà ,ànhéî Bðéà åéáàì ¯ øéæða úBøeîàä úBììk§¨¨£§¨¦§¨¦¥¦©¥£¨
úBììk eøîàð :Bæ Cøãì Cìk Bà ¯ .äåöî úîì ànhéî¦©¥§¥¦§¨§¨§¤¤¤¤§§¨
úBììk äî ,øéæða úBììk eøîàðå èBéãä ïäëa§Ÿ¥¤§§¤¤§§¨§¨¦©§¨
úBììk óà ,åéáàì ànhéî ¯ èBéãä ïäëa úBøeîàä̈£§Ÿ¥¤§¦©¥§¨¦©§¨
åéáàì" øîBì ãeîìz !åéáàì ànhéî ¯ øéæða úBøeîàä̈£§¨¦¦©¥§¨¦©§©§¨¦
éòaéî àä ¯ .ànhéî äåöî úîì àä "ànhé àì Bnàìe§¦Ÿ¦©¨¨§¥¦§¨¦©¥¨¦¨¥
øîBì ¯ "åéáàì" :àlà !åéáàì ànhéî ïéàL øîBì déì¥©¤¥¦©¥§¨¦¤¨§¨¦©

éà "åéçàì" ,åéáàì ànhéî ïéàLúîì àä ¯ ànhéî Bð ¤¥¦©¥§¨¦§¨¦¥¦©¥¨§¥
.éaøãëì ,äåL äøæâì ¯ "Bnàìe" ,ànhéî äåöî¦§¨¦©¥§¦¦§¥¨¨¨§¦§©¦
ãeîìz äî "BúBçàì" :àéðúc ,àéðúãëì ¯ "BúBçàìå"§©£§¦§©§¨§©§¨©£©©§

ì CìäL éøä ?øîBì,Bða úà ìeîìå Bçñt úà èBçL ©£¥¤¨©¦§¤¦§§¨¤§
.ànhé àì :zøîà ?ànhé ìBëé ¯ úî Bì únL òîLå§¨©¤¥¥¨¦©¥¨©§¨Ÿ¦©¥
,"BúBçàì" øîBì ãeîìz ?äåöî úîì ànhé àì ìBëé̈Ÿ¦©¥§¥¦§¨©§©©£
.ànhéî ¯ äåöî úîì àä ,ànhéî Bðéàc àeä BúBçàì©£§¥¦©¥¨§¥¦§¨¦©¥
¯ "úî" ,ïé÷Bçøä elà ¯ "úBLôð" :øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥©§¥¨§¦¥
ìáà ,ànhéî Bðéà "Bnàìe åéáàì" ,ïéáBøwä elà¥©§¦§¨¦§¦¥¦©¥£¨
ïäk äéä íàL ¯ "åéçàì" .äåöî úîì àeä ànhéî¦©¥§¥¦§¨§¨¦¤¦¨¨Ÿ¥
àeä ànhéî ìáà ,ànhéî Bðéà åéçàì ,øéæð àeäå ìBãb̈§¨¦§¨¦¥¦©¥£¨¦©¥
CìBä äéäL éøä :àéðúãk ¯ "BúBçàì" .äåöî úîì§¥¦§¨©£¦§©§¨£¥¤¨¨¥

ì,àáé÷ò éaøìe .'åë Bða úà ìeîìå Bçñt úà èBçL ¦§¤¦§§¨¤§§©¦£¦¨
:øî øîàc ïåék :Cì øîà ¯ ?déìðî éaøc äåL äøéæb§¥¨¨¨§©¦§¨¥¨©¨¥¨§¨©¨
ìáà ànhéî Bðéà åéçàì ,øéæðå ìBãb ïäk äéä íà¦¨¨Ÿ¥¨§¨¦§¨¦¥¦©¥£¨
,déãeçì ìBãb ïäk él äî ¯ äåöî úîì àeä ànhéî¦©¥§¥¦§¨©¦Ÿ¥¨§¥
àeäå ìBãb ïäk ,ìàòîLé éaøìe .ìBãb ïäkå øéæð él äî©¦¨¦§Ÿ¥¨§©¦¦§¨¥Ÿ¥¨§
úî éab åàì ãç àðîçø àøLc ïåék ¯ ?déìðî ,øéæð̈¦§¨¥¥¨¦§¨©£¨¨©¨©¥¥

ïéøz él äî åàì ãç él äî ¯ äåöî"BúBçà" ¯ .ïéåàì ¦§¨©¦©¨©¦§¥¨¦£
úîì àðîçø àøL ék :àðéîà Czòc à÷ìñ ¯ ?éì änì̈¨¦¨§¨©§¨¨¦¨¦§¨©£¨¨§¥
äìéî ìáà .àeä éåàì øeqéàc ,ïäëå øéæð ¯ äåöî¦§¨¨¦§Ÿ¥§¦¨¥£¨¦¨
.ïì òîLî à÷ ,äåöî úîì ànhé àì ¯ úøëc ,çñôe¤©§¨¥Ÿ¦©¥§¥¦§¨¨©§©¨

éáøìå
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øîBì ãeîìz äî àä`nhp xifpdy xnel cv oi`y dzrn - ¨©©§©
weqta xn`p dnl ,miaexwl,Bnàìe åéáàìy xnelBnàìe åéáàì §¨¦§¦§¨¦§¦

.äåöî úîì àeä ànhéî ìáà ,ànhéî àìc àeä§Ÿ¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨
:zxxan `ziixadøîàé àlL ãòxifpy xn`p did `l m` s` - ©¤ŸŸ©

,eia`l `nhidl xeq`éì Léz`f cenllïéãa,a` oipaa -eøîàð ¥¦§¦¤¤§
ìBãb ïäëa úBììk(`i `k `xwie),'`ai `l zn zWtp lM lre'eøîàðå §¨§Ÿ¥¨§©¨©§Ÿ¥Ÿ¨Ÿ§¤¤§

øéæða úBììk(e e xacna)xn`p mdipyay ,'`ai `l zn Wtp lr' §¨§¨¦©¤¤¥Ÿ¨Ÿ
,dfn df oecp ok m`e .miznd llkl `nhidl mixeq`yúBììk äî©§¨

ìBãb ïäëa úBøeîàäy miyxece miaexwd z` mb zllekBðéà åéáàì ¨£§Ÿ¥¨§¨¦¥
øéæða úBøeîàä úBììk óà ,äåöî úîì ànhéî ìáà ànhéî`a ¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨©§¨¨£§¨¦

zxzein 'eia`l' zaize ,miaexwl `nhidl xifpd xeq`y epcnll
y yexclîì ànhéî ìáà ànhéî Bðéà åéáàìäåöî ú. §¨¦¥¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨

:xg` ote`a cenll mewn did a` oipadny d`ian `xnbdBà
xn`p `nyCìk[jl-]Bæ Cøãì,xg` ote`a cenll -eøîàð §¨¥§¤¤¤¤§

dxezaúBììk,illk oeyla d`neh xeqi` -èBéãä ïäëa`k `xwie) §¨§Ÿ¥¤§
(`,'eiOrA `OHi `l Wtpl'øéæða úBììk eøîàðå(e e xacna)Wtp lr' §¤¤Ÿ¦©¨§©¨§¤¤§§¨§¨¦©¤¤

,'`ai `l znèBéãä ïäëa úBøeîàä úBììk äîixnbl xeq` epi` ¥Ÿ¨Ÿ©§¨¨£§Ÿ¥¤§
`l`åéáàì ànhéî,miaexw x`yleøéæða úBøeîàä úBììk óàoi` ¦©¥§¨¦©§¨¨£§¨¦

e miwegxa `l` xeq`øîBì ãeîìz .åéáàì ànhéîxne` okl - ¦©¥§¨¦©§©
weqtd,ànhé àì Bnàìe åéáàì,miaexwl `nhdl xeq`yàä §¨¦§¦Ÿ¦©¨¨

[la`-].ànhéî äåöî úîì§¥¦§¨¦©¥
:ddnz `xnbddéì éòaéî àä`a weqtd ixd -ànhéî ïéàL ,øîBì ¨¦¨¥¥©¤¥¦©¥

,åéáàì.devn znl `nhiny zcnl ji`e §¨¦
:`xnbd zvxzn'åéáàì' àlà`a,åéáàì ànhéî ïéàL øîBìx`ye ¤¨§¨¦©¤¥¦©¥§¨¦

e`a ,ezeg`e eig` en` mb weqta eazkpy dn ok m`e .miaexw
,dyxcl'åéçàì'eig`ly xnelàä ,ànhéî Bðéà[la`-]äåöî úîì §¨¦¥¦©¥¨§¥¦§¨

ànhéî'Bnàìe' ,`aäåL äøæâìéaøãëìlirlc(.gn)odkl cnll ¦©¥§¦¦§¥¨¨¨§¦§©¦
zeny lecb,xifpn 'en` en`' dey dxifba ,afe rxevnl `nhdl x

'Búçàìe'`aàéðúãëì,`ziixaa,øîBì ãeîìz äî 'Búçàì' àéðúc §©Ÿ§¦§©§¨§©§¨§©Ÿ©©§©
CìäL éøäl`xyiìBçñt úà èBçL,oqip c"iaåokjld m`ìeîì £¥¤¨©¦§¤¦§§¨

úî Bì únL òîLå ,Bða úà,eiaexwnànhé ìBëéwqrzie eaexwl ¤§§¨©¤¥¥¨¦©¨
el x`yz `l oke ,d`neha egqt aixwdl lkei `l aeye ezxeawa

,epa z` lenl meia zedyzøîàyànhé àìdliny oeik ,znl ¨©§¨Ÿ¦©¨
.zxk mlehiaa yiy xzei mixeng gqteìBëéyànhé àìmbúîì ¨Ÿ¦©¨§¥

äåöîea rbt m`,epa z` lenle egqt z` hegyl jledy drya ¦§¨
,'BúBçàì' øîBì ãeîìz`weecy cnll d`ae `id zxzein ef daize ©§©©£

ànhéî Bðéàc àeä BúBçàì,ezaexw `idy s`àä[la`-]úîì ©£§¥¦©¥¨§¥
,ànhéî äåöî.gqte dlin zeevnn lhazi jk ici lry s` ¦§¨¦©¥

:miweqtd zeyxca zxg` drcôð' ,øîBà àáé÷ò éaø'úBLelà ©¦£¦¨¥§¨¥
ïé÷Bçøämb xn`py dne ,'úî',['`ai `l zn ytp lr'-]elà ¨§¦¥¥
,ïéáBøwäxn`py dne .`nhidl xeq` xifpd mdl s`yåéáàì' ©§¦§¨¦

'Bnàìemdly cnlläåöî úîì àeä ànhéî ìáà ,ànhéî Bðéà. §¦¥¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨
n'åéçàì'micnelàeäå ìBãb ïäk äéä íàLmb,øéæðyecwy s` §¨¦¤¦¨¨Ÿ¥¨§¨¦

`weec ,zeyecw izyaúîì àeä ànhéî ìáà ,ànhéî Bðéà åéçàì§¨¦¥¦©¥£¨¦©¥§¥
äåöî.'e'BúBçàìl `aàéðúãk,`ziixaaì CìBä äéäL éøäèBçL ¦§¨©£¦§©§¨£¥¤¨¨¥¦§

'eë Bða úà ìeîìå Bçñt úàlry s` el `nhp ,devn zna rbte ¤¦§§¨¤§
.dline gqt oaxw zevnn lhazi jk ici

:dywn `xnbdäåL äøéæb àáé÷ò éaøìe'en`l en`l'éaøc- §©¦£¦¨§¥¨¨¨§©¦
,xifpk ,afe rxevnl `nhdl lecb odkl xizdl ,iax cnlydéìðî§¨¥

-el xizdl xifpay 'en`le eia`l'n yxcy xg` dpcnli oipn
.devn znl `nhdl

:`xnbd zvxznCì øîà,`aiwr iaxøî øîàc ïåék[`aiwr iax-] ¨©¨¥¨§¨©©
y,øéæðå ìBãb ïäk äéä íàzaizn micnel ,zeyecw izy ea yiy s` ¦¨¨Ÿ¥¨§¨¦

y xifpay 'eig`l',äåöî úîì àeä ànhéî ìáà ànhéî Bðéà åéçàì§¨¦¥¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨
y ,ok yexcl lecb odka sqep weqta jxev oi` ok lrél äîm` ©¦

`eddéãeçì ìBãb ïäk[ecal-]él äî ,`ed m`,ìBãb ïäëå øéæðlky Ÿ¥¨§¥©¦¨¦§Ÿ¥¨
eia`l' zeaizy `vnp .cala lecb odk `edyk el xzedy oky
en`l' dey dxifb yexcl ,mixzein lecb odka miaezkd 'en`le

.xifpn lecb odk 'en`l
:`xnbd dywnìàòîLé éaøìexzen xifpy micnel 'eig`l'ny §©¦¦§¨¥

a ok m` ,devn znaøéæð àeäå ìBãb ïäkzeyecw izy ea yiy Ÿ¥¨§¨¦
déìðîzvxzn .devn znl `nhidl `ed xzeny cnl oipn - §¨¥

:`xnbdàðîçø àøLc ïåékdxizd dxezdy -åàì ãç,cg` e`l - ¥¨§¨¨©£¨¨©¨
,lecb odk ly e`le xifp ly e`läåöî úî éabok m` ,ãç él äî ©¥¥¦§¨©¦©

ïéåàì ïéøz él äî åàì`ed m` oia lcadd dn -e`l lr xaer ¨©¦§¥¨¦
mbe lecb odk mb `edyk oie`l ipy lr xaer `ed m` oial ,cg`

.xifp
,mipyl cg` e`l oia lcad oi`y ok m` :`xnbd zl`ey'BúBçà'£

,él änìs` d`neh xeqi` dgciy oicd `edy xnel yi ixdy ¨¨¦
:`xnbd zvxzn .epa zlinn e` egqtn lhazi jk ici lry mewna

àðéîà Czòc à÷ìñ,xnel epzrc lr dler did -àðîçø àøL ék ¨§¨©§¨£¦¨¦¨¨©£¨¨
`nhidl dxizd dxezdy dn lky -,äåöî úîìa `weec dføéæð §¥¦§¨¨¦

c ïäëåmz`nehàeä éåàì øeqéà,calac çñôe äìéî ìáàmiaiig §Ÿ¥§¦¨¥£¨¦¨¤©§
mda,úøëy xnel mewn didäåöî úîì ànhé àìwqrzi `l` ¨¥Ÿ¦©¨§¥¦§¨

,gqta e` dlin zevnaïì òîLî à÷dline gqt mby 'ezeg`le' ¨©§©¨
.devn zn iptn migcp mixengd
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ג אד"ר, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

יומשך  שלא  זמן  כל  הנה  וההתועדות,  המכתב  ע"י  שנעשה  התעוררות  אודות  במ"ש   ...
בפו"מ היינו במעשה בפועל הרי ידוע מה שהיו ממליצים על זה לשון הכתוב נשיאים ורוח וגשם 

אין...

המחכה לבשו"ט ופ"ש כל אנ"ש שיחיו.
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:`aiwr iax zyxc lr dywn `xnbdéãkî ,àáé÷ò éaøìeoeikn - §©¦£¦¨¦§¦
eixaclyàðL àì`ed m` oia lcad oi` -déãeçì ìBãb ïäk Ÿ§¨Ÿ¥¨§¥
,[cala-]àðL àìå`ed m` oia lcad oi`e -àeäå ìBãb ïäkmb,øéæð §Ÿ§¨Ÿ¥¨§¨¦

mdipyayåéçàìî à÷ôð`nhidl `ed xzeny 'eig`l'n micnel - ©§¨¦§¨¦
ok m` ,devn znl'Bnàìe åéáàì'lecb odk iabl exn`pyéì änì §¨¦§¦¨¨¦

eia`ln cenll jixv oi` ixde ,el` zeaiz dazk dxezd recn -
weqtdn `aiwr iax eyxcy ,miaexwl d`neh xeqi` `l en`le

lecb odka xen`d(`i `k `xwie)`le ,'`ai `l zn zWtp lM lre'§©¨©§Ÿ¥Ÿ¨Ÿ
.xifp iabl aezkd 'eig`l'n yxcpd devn znl d`neh xzid

:`xnbd zvxznéëéøöcnll ,'en`le eia`l' aezkl ep` mikixv - §¦¥
,mdipyl `nhidl xeq` lecb odkdyåéáà áúk éàc,calaäåä §¦¨©¨¦£¨

déì ànhéî àìc àîòè eðééä àðéîà,eia`l `nhi `ly mrhdy - £¦¨©§©§¨§Ÿ¦©¥¥
`id lecb odkd ly eia` `edy epzrici lk ixdy meyn `ed

àeä àîìòa ä÷æçc íeMîzelira aexy dwfg yiy zngn wx - ¦©£¨¨§¨§¨
weece ,`ed eia` ok`y dxenb di`x epl oi` la` ,lrad xg``

dxq` ,dwfga dielz `l` zi`ce ezaxiw oi`y eia`l `nhdl
,eia` epi` `ny ,lecb odkd lr dxezdìáàiablïéòãéc Bnà £¨¦§¨§¦

dézãéìéc,eze` dcli `idy xexiaa mircei ep`y -dì ànhéì- ¦¦§¥¦©¥¨
epcnll 'en`le' dxezd dazk okl ,dl `nhidl devn eilr didi

.ze`nhidl `ed xeq` en`l s`yBnà àðîçø áúk éàå,calaäåä §¦¨©©£¨¨¦£¨
àðéîàl `weecy,dì ànhéì àì Bnàmeyndøúa dòøæ ìéæà åàìc £¦¨¦Ÿ¦©¥¨§¨¨¦©§¨©§¨

jk meyne ,dlra ixg` `l` dixg` qgiizn epi` dy`d rxf -
,dl `nhidl didi xeq`e aeyg en` zaxew oi`ïåék åéáà ìáà£¨¨¦¥¨

øî øîàcweqtdn epcnly(a ` xacna)ipA zcr lM W`x z` E`U' §¨©©§¤Ÿ¨£©§¥
l`xUi,'íúáà úéáì íúçtLîìdiexwd `id a`d zgtyny ¦§¨¥§¦§§Ÿ¨§¥£Ÿ¨

,eia` xg` oad qgiizne ,dgtynàîéày xne` iziid -àîhéì ¥¨¦¨¥
déì,[eia`l-]ïì òîLî à÷s`y eprinydl weqtd `a okl - ¥¨©§©¨

.`nhp epi` eia`l
xn`py weqtd lr `aiwr iax zyxc z` d`iad `xnbdy xg`n

xifp zyxta(f-e e xacna),'ebe 'FO`lE eia`l `ai `l zn Wtp lr'©¤¤¥Ÿ¨Ÿ§¨¦§¦
weqtd lr mb `aiwr iax zyxc z` `iadl `xnbd dtiqen

lecb odk zyxta xn`py(`i `k `xwie).'`ai `l zn zWtp lM lre'§©¨©§Ÿ¥Ÿ¨Ÿ
:dywn `xnbd'àáé àì úî úLôð ìk ìòå'lecb odka xn`pdänì §©¨©§Ÿ¥Ÿ¨Ÿ¨¨

éì.`aiwr iax eyxec ji`e ,azkp recn - ¦
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ג אד"ר, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

משה ארי' ליב שי'

שלום וברכה!

נבהלתי לקבלת מכתבו בו כותב ע"ד פטירת אמו ע"ה. ויתן השי"ת אשר מכאן ולהבא לא 
ידע מכל צער ועגמ"נ ח"ו ואך טוב ימצאהו תכה"י.

בברכה.

נ.ב.

ת"ח על כתבו - אף כי בקיצור - אודות התועדות האחרונה ושגם הוא השתתף בה ובטח 
ינהג כזה גם על להבא וכל המרבה בפרטים ה"ז משובח.

בטח נתקבל מכתבי להנהלת הישיבה תו"א זה מכבר ויענו עליו.

במענה על שאלתו, הנה כפי מנהגנו, האבל אינו עובר לפני התיבה רק בימים שיש בהם 
מוסף )שאז גם בתפלת ערבית אינו יורד לפני התיבה( שבמילא מובן שגם בפורים עובר לפני התיבה 
ובטח ראה מנהגי האבילות והיארצייט שנדפסו בקונטרסים דיו"ד שבט וב' ניסן תש"ח ותש"ט 

)בקונטרס פ"ח(.
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רא

miwxt dyelya` cenr hn sc ± iriax wxtxifp
øéæðå ìåãâ ïäë àðù àìå äéãåçì ìåãâ ïäë àðù àì éãëî àáé÷ò éáøìårnynl `ki` Ð

.dicegl lecb odk oky lk ,devn znl `nhin xifp `ede lecb odk `zydc ,"eig`le"n

`pngx azkc `d ,lirlck "zn zeytp lk lr"n dil rnyn `nhin epi`c inp eia`le

il dnl ikd xzal "en`le eia`l"?!"zn zeytp lk lr"n ol rnyn `w `déëéøöéàã
åéáàì àðîçø áúë:`pin` ded ,en`l `le Ð

`xixa `lc meyn `nhin epi`c `ed eia`l

la` .`ed `nlra dwfgc ,`ed dea` i` `zlin

.ol rnynw ,dl `nhil Ð dizcili i`cec en`

íúåáà úéáì íúåçôùîì(a,hw `xza `aa) Ð

m` zgtyn `le ,dgtyn diexw a` zgtyn

:xifp iab xn`c `aiwr iaxle :dgtyn diexw

lr" i`d ,miaexw el` "zn" ,miwegx el` "ytp"

il dnl lecb odk iab aizkc "zn zeytp lk?
.`kixv :jl xn`

ìò

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

éáøìåeig`ln dil `wtp xifp `ede lecb odk `py `le dicegl lecb odk `py `l `aiwr

:xn`z m`e ?il dnl xifpc "en`le eia`l" ,zeyecw izy ea yi elit`c ,xifpc Ð

.devn znl cg aezkl ?ediiexz il dnl :`yexit ikdc ,xnel yie !devn znl ikixv `de

`l` aezkl `l !ediiexz il dnl lecb odkc "en`le eia`l" :zeywdl yic inp oicd `ede

ditebl jixhvi` `l "eia`"c ,dey dxfbl "en`l"

`aiwr iax yixc [lirlc] ,miaexwl lecb odka

.miaexw Ð "zn" ,miwegx Ð "zeytp lk lr"n

xifpa oia Ð i`xw oixz lr ciarwc `zekixvde

.lecb odka oiaéðùîåikixvceia` azk i`c Ð

epi` eia`l `weec :`pin` ded "en`l" `le

,`ed `nlra dwfg eia`c `axewc meyn ,`nhin

i`cec en` la` .lrad xg` zelira aexc meyn

azk ded i` jkl .dl `nhinc `ni` Ð dizcili

"eia`"c `xezi iz`c `pin` ded dicegl "eia`l"

aizk ded i`e .`nrh i`dn "en`l" ihernl

epi` en`l `wec :`pin` ded eia`l `la "en`"l

aizkck ,dxza drxf lif` `lc ,`nhin

aizk ded i` jklde ,"mzea` zial mzegtynl"

yexita "eia`" aizk `l i`c ,`nzq aizkc ab lr s` ,`xezin miaexwl dil iwenc "`ai `l zn zeytp lk lr"e ."eia`" ihernl `xziin "en`"c `pin` ded Ð "eia`l" aizk `le "en`l"

`wec dil opinwen ded ,`ed xzeinc "zn"n miaexw opiaxnc ab lr s` ,yexita ('ek) "en`" `le "eia`" aizk i`e .dizcili i`cea xn`wc ,`xaqn `wec m` cvc `axewa dil opinwen ded

lwn eia`n xnege lwn dil wetize ?`nhi en`lc oizrc` wqiz ikid ,"en`" `le "eia`" aizk i` elit`e :xn`z m`e .eixg` qgiizn erxfy cenlzd xn`wc `nrhn ,a` cvc `axewa

"zn ytp"n yixcc `aiwr iaxlc :uxt iax axd epxenl d`xpe !yxcinl ozip xnege lwc ,[`niz] `teb `ede !lirl opixn`ck ,eia`n eig`l `nhin heicd odky mewna dne :lirlc xnege

dn `l` llka oi` `pin` ded en` e` eia` ,miaexwd on cg ikd xza hxt ik jkld ,miaexwd lkl `llk ied ok m` Ð ixii` miaexwac ,lecb odkc "`ai `l zn zeytp lk lr"n oke ,xifpc

enk .eia`n en` iz` `l inp xnege lwa elit` ok m` Ð hxtay dn `l` llka oi`c ,hxt e` llk mrhn iedc oeike .mdipia wlgl mrh yiy oeik ,`kti` e` .`l en` ,oi` eia` hxtay

dnl ok m` ,`ed hxte llk mrhnc oeik :xn`z m`e .(`,dl xifp) "oipin dyly" yixa ziyixtck ,zxg` `yxc meya `le xnege lwa `l ,hxtd on xzei zeaxl oi`c ,`nlrc hxte llk

ded "en`e" aizkcn o`k rnync :dyw cere !`nlra enk ,hxtay dn `l` llka oi`c `nrh i`dn dil wetiz ?dxza drxf lif` `lc meyn en`l oke ,dwfg mrhn eia`l ozepy `nrh il

heicd odka `xw ilbc ,d`neh xeqi` ip`y :xnel yie !hxtay dn `l` llka oi` mlerl `nip ?i`n`e ,ezeg`e eig` oebk ,miaexw oedlek opirciok m` ,miwegxl `le miaexwl `nhny

wlgl mrh cer jl oi` ixdy ,ezeg`e eig` opirci en`e eia`nc inp `gipe .dfan xzei dfa yi `axew cv dn en`ae eia`a `nrh ozil jixv jklde ,`zlin `ilz dzid `axewc `xaqa

rcze .hxtay dn `l` llka oi` :ez xnel epl oi`e ,ezeg`e eig` oicd `ed Ð en`e eia` ilbc oeik ,jklde .`zekixva yxtn `wck ,m`d cvne a`d cvn Ð minrh ipyn wx xzei miaexwa

ilbc meyn dil [xzqe] ,hxte llkc `nrhn Ð lirl zetqeza eyxite,miwegx mixg` ihernl [`l`] "eia`l" xne` epi` e` :`xwirn xn`wc l`rnyi iaxc dizlina lirl ixdy ,`ed ikdc

jixv `aiwr iaxlc ,`gip `zyde .xacl `xaqe mrh jixv ,hxtae llka dil opipiic ik mb ,d`neh xeqi` iabc dpin rny Ð miwegxln xzei miaexwl `nhil `ed `xaqy heicd odka

zn zeytp lk lr" xifpc `llk l`rnyi iaxlc ,eia`n en` xnege lwn dil silic l`rnyi iaxl inc `le .ziyixtck ,eia`n xnege lwa en` `iz` `le "en`le eia`l" ediiexz azkinl

.heicd odkn [xnege lw] lirl `zi`ck ,xnel leki jpi` dfe ,iz`w miwegx ihernlc xn`z ok m` `l` ,hxte llk xnel leki jpi` Ð aizk miwegxac oeike ,aizk miaexwa `l Ð "`ai `l

lkne .eia`n xnege lwa xity en` `iz` jklde .`aiwr iaxl enk aizk miaexwa e`l `llk `dc ,`aiwr iaxl enk ,en` oebk ,mixg` miaexw ihernl hxte llka dipiicinl `kil ez jkld

lk lr" lirl xn`ck ,l`rnyi iaxl mb miaexwa `ied `llk `d lecb odk iab la` ,xifp iab gpiz `d :xn`z m`e .lirl ziyixtck ,`zekixvc `xaq meyn xnege lwl opikixv mewn

`iz`e ,hxte llka dipiicinl ivn `l xifp iabc oeik :xnel d`xpe !hxte llka dipiicip ok m`e .heicd odkn xnege lw `pin` Ð miwegxa `l` epi` e` ,miaexwa Ð "`ai `l zn zeytp

`eddl dil `pniwe`c `dc oeik ,`llk dil aiyg `l `nyc :xnel yi cere ."en`"c dey dxfbn iccdn opitli `dc ,`ed ikd inp lecb odk iab ok m` ,ziyixtck eia`n xnege lwa en`

,envr weqtd gkn ,diytpc `nrhn `xw iwen `aiwr iaxc ,`aiwr iaxcl inc `le .lirl ziyixtck "epi` e`"a heicd odkn `l` ,lecb odkc envr [weqtd] gkn epi` miaexwa lecb odkc

dcn e` xnege lw liren oi`e ,cg` xac `din opihrnn hrine daixa mbc :xnel yie !(`,ek) zereayc iyily wxt hrine daix yixc `aiwr iax `dc :oeir jixve .xenb llk aiyg jkld

ok m` ,en` eia` ediitebl ikixvc oeike :xn`z m`e .uxt iax axd epxen oeyl df lk .icin `l eze ,xnege lwa `iz` `le ,en` opihrnn ded "eia`" aizk ded i` ,jklde .zeaxl zxg`

] iziz `kidnwezyil ok `l m`c ,lecb odka dey dxifble ,xifpa devn znl md mixzein jigxk lrc :xnel yie !ikixv jxvinc oeik ,lecb odka dey dxifbl ixziin `l mbe ?xifpa [devn zn

dnl ,`xaq meya en`l eia` oia biltn `le ,miaexw edleka aezkd xac `ln `xwn jigxk lre ,lecb odka oia xifpa oia miaexw ["zn"c] `xeziin yixc `aiwr iax `dc ,ediiexzn `xw

,aezkd xac `ln `xwnc ab lr s`c `pin` ded f` Ð "en`l" e` "eia`l" cg `l` aizk `l i` ,edine .dey dxifbl Ð lecb odkae ,devn zn iiezi`l Ð xifpa `l` ?xwir lk mdipy eazkp

mey oi`c xn`p ,daxc` ?eia`l en` oia `aiwr iaxl zezkixvd z` xnel opiwwfn in :xn`z m`e .ziyixtck `ln `xwn iwet`le ,jci` ihernl Ð cg aizk ikdlc `pin` ded mewn lkn

iaxc dizlina mdipy xikfn `ziixac ab lr s`e .mdipyay dey dxifbl "en`e" ,devn znl "eia`" yexcpe ,lecb odka oia xifpa oia "en`le eia`l" ediiexz ixziine ,mdipia wlgl `xaq

`ziixaa xikfdy it lr s`c ,l`rnyi iaxl lirl opixn` inp ikdc ,`wtp dicegl "eia`"n `l` ,hwp `weec e`lc `nip mewn lkn ?jka dn Ð devn znl ediiexz "en`le eia`l" `aiwr

`nl` Ð lirl opixn`ck ,ol `wtpc `ed "eig`l"n devn zne ,dey dxifbl en`e ,ditebl eia` `l` ,devn znl en`e eia` llk iz` `lc `pwiq` ikd elit` ,devn zn iab "en`le eia`l"

jixhvi` "eia`l" `dc ,"en`" m` ik devn zn zyxcl xikfd `l l`rnyi iaxl i`cec ,inc `lc :xnel yie !`wtp dicegl "eia`"n `l` ,"en`" hwp `weec e`lc `nip inp ikd Ð `weec e`l

aizk ded `l i`c meyn ,devn zn iabl "en`l" xikfd xity mewn lkn ,"en`"n `le ol `wtpc `ed "eig`l"n devn zn `pwqnlc ab lr s` ,jkld .lirl opixn`ck ,miaexwl ,ditebl

mcew azkpy "en`l" ,jkld .`nlrl slinl dey dxfbln ,ditebl incc devn znl mcew inwe`l ol zi` mlerlc .dey dxifbl `le ,devn znl "en`l" opinwene opiyxc ded Ð "eig`l"

`aiwr iaxc dizlina ,`kd la` .dey dxifbl en`l ol inwen Ð "eig`l"n devn znl yxcnl opivnc `pwqnl ,edine .ok ixg` "eig`l" aizk `l i` ,devn znc dyxcl opinwen ded

ixziin ediiexz `dc "en`le eia`l" devn zn iab `ziixaa xikfdy dn oigxk lr jkld ,ediitebl llk opikxhv` `l "en`le eia`l"n ,lirl opixn`ck "zeytp lk lr"n miaexw ol `wtpc

"eia`l" aizkc oeikc ,devn zn iabl "en`l" llk xikfd dnl Ð dey dxifb meyn "en`le" devn zn meyn "eia`l" i`c .devn zn meyn hwp ediiexz Ð ziyixtck`nw `xwe ,`xwa mcew

iax axd epxen oeyl df lk `pwqna wiqnck ,ikixv jxvine ,devn znl mdipy xikfd `wec dpin rny `l` .l`rnyi iaxl enk xninl `kil `kd ok m`e ,ziyixtck devn znl inwe`l

.uxt:ïðéù÷îåÐ "en`l"e ,devn znl dicegl "eia`l" `aiwr iaxl yixc (`,w) migafa "mei leah" wxtae ,devn znl ediiexzn xifpc "en`le eia`l" `aiwr iaxl yixc ocic `ibeqac

zeyxc izy `nzq yixc ikid :dyw cere ?`py i`ne .devn znl `nhin `ed mby ,xifp `ede lecb odk didy ixd Ð "eig`l" ,devn znl `nhin `ed mbc ,xifp `ede heicd odk didy ixd

zile ,`kdc jd` `bilt "mei leah" wxtc `ibeqc `ztqeza edin !lirl ziyixtck ,zg` `yxc m` ik ediipin yxcinl `kil ok m`e ,`kd xn`wck "en`e eia`" ikixv `de ?"en`e eia`"n

`nhin heicd odkc oeikc ,`xaqc :xnel yie ?mzd ik xifpe heicd odkl `xw inp jixvn `l i`n` ,ocic `ibeq xn`z m`e .ez`w zeyxc izyl "en`le eia`l" jkld ,`kdc `zekixv dil

`edd Ð miaexwl `nhin epi` `ed mbc ,lecb odk la` .xifpn liw envr z`nehac oeikc ,weqt jixvdl xifp icda mler zyecw ezyecwc `xwa heicd odkc `piiteh `ipdn `l Ð miaexwl

`piitehl s`c dxaq mzdc `ibeqe .xifp `ede lecb odkl "eig`l"c xifpc `xw jixhvi` ikdle .devn znl `nhi `ly ,mler zyecw ezyecwc ,dicic `piiteh `ipdnc `pin` ded i`ce

,mzd [yxetn] edlek Ð xifpc `nlya ?il dnl lecb odkc en`e eia` ok m` ,"en`e eia`"c `zekixv dil zil "mei leah" wxta mzdc oeikc :dyw edine .xzein `xw jixv xifpe heicd odkc

lecb odka devn zn opirci `dc Ð dey dxifbl "en`le" ,devn zn "eia`l"n lecb odk iab yexci mzdc `ibeqc xninl `kile !dey dxifbl jda ibqzc ,`iyw lecb odka la` .ziyixtck
"eig`l"n
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àìå déãeçì ìBãb ïäk àðL àì éãkî ,àáé÷ò éaøìe§©¦£¦¨¦§¦¨§¨Ÿ¥¨§¥§¨
åéáàì" ,"åéçàì"î à÷ôð ,øéæð àeäå ìBãb ïäk àðL§¨Ÿ¥¨§¨¦¨§¨¦§¨¦§¨¦
äåä "åéáà" áúk éàc ,éëéøö ¯ ?éì änì "Bnàìe§¦¨¨¦§¦¦§¦§©¨¦£¨
ä÷æçc íeMî ¯ déì ànhéî àìc àîòè eðééä :àðéîà̈¦¨©§©£¨§¨¦©¥¥¦©£¨¨
.dì àîhéì ¯ déúãéìéc ïéòãéc Bnà ìáà ,àeä àîìòa§¨§¨£¨¦§¨§¦¦§¨§¥¦¨¥¨

k éàåàîhéì àì Bnà :àðéîà äåä ¯ "Bnà" àðîçø áú §¦§©©£¨¨¦£¨¨¦¨¦¨¦¨¥
øîàc ïåék ,åéáà ìáà ,døúa dòøæ ìéæà åàìc ¯ dì̈§¨¨¥©§¨©§¨£¨¨¦¥¨§¨©

øî,déì àîhéì àîéà ¯ "íúBáà úéáì íúBçtLîì" ¨§¦§§¨§¥£¨¥¨¦¨¥¥
?éì änì "àáé àì úî úBLôð ìk ìòå" .ïì òîLî à÷̈©§©¨§©¨©§¥Ÿ¨Ÿ¨¨¦
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נזיר. פרק שביעי - כהן גדול - דף מט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות
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miwxtרב dyelyaa cenr hn sc ± iriax wxtxifp
íé÷åçø é÷åôàì ìë ìò.`nhil `lc Ðúî.miaexw iwet`l Ðúåùôðz`vi m`y Ð

.mdl `nhn epi` mizn ipyn mc ziriaxäðùîìöð.`xnba yxtn Ðïî øáà ìòå
éåàøë øùá íäéìò ùéù úîä ïî øáà ìòå éçä,`ixadle zeigl lekiy ick epiidc Ð

.zifk xya odilr oi`y it lr s`íã âåì éöç.zeiriax izy Ðìò äøåòùë íöò ìò
åàùî ìòå åòâî.elid` lr `l la` Ð

àøîâïéðøèð÷.y"eixehxih Ðéðçô÷ì=

.ipgvpläãåäé éáø ñòë.dpyn epi` ef :xn`e Ð
ïééãòå

1

2

3

4

5

6

7

jkl ?xifpe lecb odk il dn ,dicegl lecb odk il dn ,cenlzd xn`wck ,xifpc "eig`l"n

ol ilbc oeik xaq `l` ,lecb odk iabl `zekixv dil zi` "mei leah" wxta inp mzdc d`xp

,`ed `nlra `zlin ielib m` ik ,m`l a` oia dfl df oia welig oi`c ,lecb odka ediiexz¥¦

,dwelg `kdc `ibeqc xnel jixv ,edin .mzq xifp iab ediiexz yixc jkld ,dipin xifp silie

yixc `l jkl ,ediiexz xifp iabl mb jixvnc

yi cere .mzd ik xifp `ede heicd odk "en`l"n

,"mei leah"c `idd ik dxaqc ,`kdc jd mb ayil

wxtc `idd` oizrnyc `ibeq ibeltl `ed wgecc

leah"oi`e ,`id `aiwr iax ici`e ici` `dc ,"mei

,`aiwr iaxc `ail` edpip i`pz ixzc xnel `xaq

`ibeqc ab lr s`e .`icda cenlzd xn`w `lcn

yixc mzde ,en`ne eia`n `zekixv ciar ocic

lecb odkc `xwnc xn`p Ð en`ne eia`n izxz

xifp` `nlra `zlin iielble ,`zekixv ciar

xifpa ol xzii`e ,oiey xifpa mb dzrne .`ed

ok m` :xn`z m`e .mzdyixcck `yxcl ediiexz

ediiexz xifpc "en`le eia`l"n `kd yixc i`n`

:xnel yie !ibq `cga `d ?`aiwr iaxl devn znl

dicegl "eia`l" `nip inp `kdc ,inp ikd oi`c

,xifp `ede heicd odk meyn "en`l"e ,devn znl

lk iyextl yg `l ,edine .mzd yixcck

wxtc mzdc `ibeq` jinqc meyn ,`kd zeyxcd

cg` mewna xvwny cenlzd jxc oke ."mei leah"

,"en`l"n opiyxcc xifpe heicd odkc `yxca jneqy enk ,mzdc `ibeq` inp jenqa ,opiyxcck xifpe lecb odkc `yxc o`k `aiwr iaxl xikfd dnl ok m` :xn`z m`e .xg` mewna jix`ne

odkc en`le eia`l `edd iiept`l ick 'ek xifpe lecb odk il dnl :xninle ,"eig`l"n xifpe lecb odkc `yxc `iadl dil jixhvi`c meyn epiid :xnel yie ?`yxcd dze`l o`k d`iad `ly

xza aizkc `aiwr iaxl yxtn inp "ezeg`l"e ,dilr xifpe lecb odk l`rnyi iaxl opiywn dipin mbe .mdipiay `zekixvd meyn epiid Ð en`e eia` mdipy eazkpy dne ,dey dxifbl lecb

iaxl dil (zi`c) meyn ,l`rnyi iaxln xzei "ezeg`l" ith jixhvi` `aiwr iaxlc meyn :inp i` .eteq cr weqtd xenbl el jixvy ,ziyixtck "eig`l" yexcl ligzde li`ed ,"eig`l"

.uxt iax axd epxen oeyl df lk .'ek e`l cg il dn `aiwrìòmiwegx iwet`l lk.mdly `yxcd d`vei df weqtny ,xnelk .`xw i`dn dil `wtp :enk `yexit ied "iwet`l" jpd Ð

miwegx dipin yixc `l ikd elit`e ,"ytp lk lr" aizk inp xifp iab `dc ,`ed wgece .mizn ipyn d`ad mc ziriaxl "zeytp" jenqa yixccn ,miwegx yixc dicegl "lk lr"nc rnyn

dil dnl :denzl yie ."ytp" `le ,miax oeyl "zeytp" aizkcn ,mizn ipyn mc ziriax dipin inp yixc mewn lkne ,"zeytp lk lr"n miwegx yixc inp `kdc d`xp jkl !"ytp"n m` ik

e` ,oiwxt yixc `pzl enk ,heicd odkn xnege lwn dil wetiz ?miwegxc `xw lecb odk iab `aiwr iaxlmrhd xwir dfc ,lirl ziyixtck ,lf` `kidl ezeheicda eilr didy xeqi` meyn

.uxt iax axd epxen oeyl .oeir jixve ,llk exikfd `l cenlzdc :zvw dnize .oie`l ipya eilr xearl :zetqeza eyxite !lirlìòznd on zifk lre znd lr glbn xifpd ze`neh el`Ð

?oky lk `l mly zn lr ,glbn znd on zifk lr `zydc ,`xnba yxtne .ld`a oia `yna oia rbna oiaìöð.`xnba yxtnck ,znd on lden Ðìòåawx ceexz `lnzixextre oeawx Ð

.sk = cexz .`xeriy yxtn `xnbae .znd on `adìòåzleblebd lre dxcyd.oedpn `cg lr e` ediiexz lr i` ira `xnbae .llk xya dilr oi`y it lr s`e Ðìòåxa`e znd on xa`

ie`xk xya mdilr yiy igd onea oi`y it lr s`e .dkex` zelrdl lkeiy ,ig mc`l xaegn did m` epnn zeigl xa`d lkeiy xya edfy yxtn (a,gkw oileg) "ahexde xerd" wxta Ð

.xya zifkìòåzenvr aw ivgepiipa aexe .epiipn aexn epiide Ð mvre mvr lkn hrn odn df zenvr aw ivge exazypy zenvr awa yiy oebk .epiipa aexn e` epiipn aexn e`ay ixiine Ð

aexn `ad zenvr raex aiygwe ,ld`a oi`nhn el` :zeld`c `nw wxta oizipzna `icda `zi`ck ,awd raexa ld`a `nhny it lr s`e .`kti` e` cg` jxie miwey ipy :onwl yxtn Ð

`lcn ,`nhn `l inp ld`a `dc ,epiipn aexn `le epiipa aexn epi`y ,zenvr x`yn aw ivg iyextl `kile .aw ivg lr `l` glbn xifpd oi`c `ed dkld mewn lkn ,epiipa aexn e` epiipn

.ld`a `nhnc jpd icda zeld`c `nw wxta edl ipzw

ìòåmc bel ivg.ipiqn dynl dkld oixeriye .bel ivg lr `l` glbn xifpd oi` mewn lkn Ð zeld`c oizipzna `zi`ck ,ziriaxa ld`a `nhny it lr s`e Ðìòe erbn lre e`ynlr

elid`.`nhn `l iienh elit` Ð ld`a la` ,glbn e`yn lre erbn lr dxeryk mvre .ld`a oia `yna oia rbna oia `nhn Ð lirl aiygc ipd lkc Ðìòglbn xifpd el`Ð

.i`n ihernl `tiqc "el` lr"e ,`yixc "el` lr" yxtn `xnba

äæîåoincewd z` xzeqe iriayae iyilya,`xnba gken oke ."eizepaxw `iaie" dpyna opiqxb `le .xdhiy cr dxdhc zexifp zepnl ligzn oi`e ,"elti mipey`xd minide" aizkc Ð

.`id opaxc `hiyt Ð ok m`c ,ipn oizipzn :dil `irain `irai`c

àìàzeklda ipgtwl.ipxrvl Ðêëxi`n iax il dpyjiiy] .'eke znd on zifknc oky lkc meyn ,epzpyna "znd lr" dpey did `l dcedi iaxe .znd on zifk lre znd lr :dpyna Ð

[`,p sclïééãòzeld`c `nw wxt opzck ,xya zifk eilr oi` elit`c ixiine ,oizipzna opzck ,glbn epnn xa` lr :xnele zeywdl leki Ð

?"znd lr" ol rnynw i`n izk`e ,mly zn lr oky lk Ð xeriy mdl oi` mixa`dy

àìàoiciba eixa` exywzp `ly ltpl `l` dkxvp `l opgei iax xn`ckxyae mvr `l` xa` ixwin `lc ,oicib ea oi`y oeik ,ld`a `nhn epi` ltp eze`n xa`e .xya zifk ea [zi`e] Ð

`nhnc znd on zifke znd :ipzwc ,dxn` zeld`c oizipzn`c wgvi epiax yxit ,"opgei iax xn`ck" `kd xn`wc `de .oicib oiicr el oi`y it lr s` glbn znd lk lre .oicibe

.oiciba eixa` exywzp `ly ltpa opgei iax dl iwen Ð ld`a
`ax
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,íéáBø÷ é÷etàì ."úî" ,íé÷Bçø é÷etàì ¯ "ìk ìò"©¨§©¥§¦¥§©¥§¦
,íéúî éðMî àöiL íc úéòéáø é÷etàì ¯ "úBLôð"©§§©¥§¦¦¨¤¨¨¦§¥¥¦
àì úî úBLôð ìk ìò" øîàpL ,ìäàa ànènL¤§©¥§Ÿ¤¤¤¡©©¨©§¥Ÿ

."àáéäðùîìòå ,úéfk ìòå ,únä ïî úéfk ìòå ,únä ìò :çlâî øéæpä úBàîeè elà ìò" ¨Ÿ©¥§©¨¦§©¥©©©¥§©©©¦¦©¥§©©©¦§©
únä ïî øáà ìòå ,úìBbìebä ìòå ,äøãMä ìò ,á÷ø ãååøz àìîåéìò LiL éçä ïî øáà ìòå §Ÿ©§¨¨¨©©¦§¨§©©§¤§©¥¤¦©¥§©¥¤¦©©¤¥¨¨

ìòå .ïìéäà ìòå ïàOî ìòå ïòbî ìòå ,íc âBì éöç ìòå ,úBîöò á÷ éöç ìòå ,éeàøk øNä¨¨¨§©£¦©£¨§©£¦¨§©©¨¨§©©¨¨§©£¦¨§©
øúBñå ,éòéáMáe éLéìMa äfîe ,çlâî øéæpä elà ìò .BàOî ìòå Bòbî ìò ,äøBòNk íöò¤¤¦§¨©©¨§©©¨©¥©¨¦§©¥©©¤©§¦¦©§¦¦§¥

.åéúBðaø÷ úà àéáîe øäèiL ãò àlà úBðîì ìéçúî Bðéàå ,ïéîãBwä úààøîâ:ïðaø eðz ¤©§¦§¥©§¦¦§¤¨©¤¦§©¥¦¤¨§§¨¨©¨©
øéàî éaø éãéîìz eñðké ìà :åéãéîìúì äãeäé éaø ïäì øîà øéàî éaø ìL Búøéèt øçà©©§¦¨¤©¦¥¦¨©¨¤©¦§¨§©§¦¨©¦¨§©§¦¥©¦¥¦
÷çc .ïéàa ïä úBëìäa éðçt÷ì àlà ïéàa ïä äøBz ãBîìì àìå ,ïä ïéðøzðwL éðtî ïàëì§¨¦§¥¤©§§¨¦¥§Ÿ¦§¨¥¨¦¤¨§©§¥¦©£¨¥¨¦¨©
únä ìò ¯ çlâî øéæpä úBàîeè elà ìò :øéàî éaø éì äðL Ck ,íäì øîà .ñðëðå ñBëîeñ¨§¦§©¨©¨¤¨¨¨¦©¦¥¦©¥§©¨¦§©¥©©©¥
éãéîìz eñðké ìà :íëì ézøîà Ck àì :ïäì øîàå äãeäé éaø ñòk .únä ïî úéfk ìòå§©©©¦¦©¥¨©©¦§¨§¨©¨¤Ÿ¨¨©§¦¨¤©¦¨§©§¦¥
!?ïkL ìk àì únä ìò ,çlâî únä ïî úéfk ìò ?ïä ïéðøzðwL éðtî ,ïàëì øéàî éaø©¦¥¦§¨¦§¥¤©§§¨¦¥©©©¦¦©¥§©¥©©©¥Ÿ¨¤¥
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נזיר. פרק שביעי - כהן גדול - דף מט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       רש"י

זה  ודבר  יוצר סביבה. אם לא – עליו לבדוק את עצמו, מה מצבו האישי,  חסיד 
עצמו, שאינו יוצר סביבה – צריך לשברו כקיסם. ועליו לשאול את עצמו: מה אני 

עושה בעולם הזה?
היום יום ל אדר א
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yxec `aiwr iaxy :`xnbd zvxzn'ìk ìò'é÷etàì`ivedl - ©¨§©¥
l `nhidl `ed xeq`y ,ef dyxc jkníé÷Bçø,'e'úîzyxcp §¦¥

é÷etàìl elit` `nhidl `ed xeq`y epcnll -,íéáBø÷'e'úBLôð §©¥§¦©§
zyxcpé÷etàìl s` `nhidl `ed xeq`y epcnll -úéòéáøbel §©¥§¦¦

ícàì úî úLôð ìk ìò øîàpL ,ìäàa ànènL ,íéúî éðMî àöiL ¨¤¨¨¦§¥¥¦¤§©¥§Ÿ¤¤¤¡©©¨©§Ÿ¥Ÿ
,àáédnr `ai `l ,zeytp izyn mcd ziriax d`vi elit`y ¨Ÿ

:ep`nhz `ly ick ,cg` ld`a

äðùî
ebdpiy ,xifpd mda `nhi m`y ze`nehd md dn zx`an dpynd

:`nh xifp ipic ea
úBàîeè elà ìò,znd onçlâî øéæpäxdhpyk ey`x xry z` ©¥§©¨¦§©¥©

,dpynd jynda mix`eand `nh xifp ipic x`ya bdepeúnä ìò©©¥
,mlydúéæk ìòåxyaúnä ïîìöð úéæk ìòå ,genipy znd xya - §©©©¦¦©¥§©©©¦¥¤

,ytern xyan z`veid dgilk dyrpeá÷ø ãååøz àìî ìòå- §©§Ÿ©§¨¨¨
,ezegl dzlky xg`l znd oeawixn xtr ly skd `lnìòmvr ©

ìòå äøãMämvrúìBbìebäly,llk xya mdilr oi`y s` ,znd ©¦§¨§©©§¤
éeàøk øNa åéìò LiL éçä ïî øáà ìòå únä ïî øáà ìòåm`y - §©¥¤¦©¥§©¥¤¦©©¤¥¨¨¨¨¨¨

miiwzdle `txzdl ie`x did ,ig mc`l xaegn dfd xa`d did
,xya zifk xa`a oi`y s`e ,eilr x`ypy xyad ici lrìòå§©

xeriyá÷ éöçixayn hwelndúBîöò,znd ly epipa aexn mdy £¦©£¨
,eizenvr oiipn aexn e`íc âBì éöç ìòå.znd on `viyåel` lk §©£¦¨§

glbn xifpd ,o`k epipyyïìéäà ìòå ïàNî ìòå ïòbî ìòm` epiidc , ©©¨¨§©©¨¨§©£¦¨
e` ,mda rebil `la mb mze` `yp e` ,mda rbpe` mdilr lid`d

.cg` ld` zgz mdnr `vnpy e` eilr milid`n mdyíöò ìòå§©¤¤
xeriya znd on,äøBòNkglbnBàNî ìòå Bòbî ìò,epi` la` ¦§¨©©¨§©©¨

.ld`a dpnn `nhp

ifpd oic z` zx`an dpynd:el` ze`neha `nhpy xìòze`neh ©
çlâî øéæpä elà,ezxdhl iriayd meia exry z`éLéìMa äfîe ¥©¨¦§©¥©©¤©§¦¦

éòéáMáednec` dxt xt`n eilr oifn exdhl icky zn `nh lkk ©§¦¦
,iriayd meiae iyilyd meiaúà øúBñåminidïéîãBwäcr dpny §¥¤©§¦

lk z` ycgn zepnl jixve ,ezexifp oipnl el miler mpi`y zrk
,envr lr laiwy zexifpd iniL ãò àlà úBðîì ìéçúî Bðéàåleahi §¥©§¦¦§¤¨©¤

eøäèi,z`hgd in z`fd xg`låéúBðaø÷ úà àéáîe:ipinyd meia ¦§©¥¦¤¨§§¨

àøîâ
:dpynd yexit zece` `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzdyrn ¨©¨¨

didyøéàî éaø ìL Búøéèt øçàxg` ax eicinlz eytigyk ©©§¦¨¤©¦¥¦
,elv` cenll,åéãéîìúì äãeäé éaø ïäì øîày egibydeñðké ìà ¨©¨¤©¦§¨§©§¦¨©¦¨§

ïàëì øéàî éaø éãéîìz,yxcnd ziaa cenll -ïéðøzðwL éðtî- ©§¦¥©¦¥¦§¨¦§¥¤©§§¨¦
mihipwnäøBz ãBîìì àìå ,ïäipnnéðçt÷ì àlà ,ïéàa ïä-xrvl ¥§Ÿ¦§¨¥¨¦¤¨§©§¥¦

ize` gvple ize`,ïéàa ïä úBëìäain oi`e mitixg mdy ricedl ©£¨¥¨¦
.dklda mgvpl mcbpk cenrl lekiys`eok it lrñeëîeñ ÷çc̈©§

,xi`n iax ly wdaend ecinlzñðëðåiax ly eyxcn zial §¦§©
,dcediíäì øîà,eicinlze dcedi iaxl qekneqCk[efd oeyla-] ¨©¨¤¨

øéàî éaø éì äðL,z`fd dpynd z`,çlâî øéæpä úBàîeè elà ìò ¨¨¦©¦¥¦©¥§©¨¦§©¥©
únä ïî úéæk ìòå únä ìòdcedi iax .epizpyna epipyy enke ,'eke ©©¥§©©©¦¦©¥

xnege lwa ecnell ozipy ,'znd lr' z`fd dpyna dpey did `l
okle ,znd on zifk lr glbny jynda xen`dnäãeäé éaø ñòk̈©©¦§¨

,qpkidl qekneqn erpn `ly eicinlz lr,ïäì øîàåikeCk àì §¨©¨¤Ÿ¨
íëì ézøîày egibyzyéðtî ïàëì øéàî éaø éãéîìz eñðké ìà ¨©§¦¨¤©¦¨§©§¦¥©¦¥¦§¨¦§¥

,ïä ïéðøzðwLm`y meyn ,exn`p xhpwl qekneq ixac ixdyìò ¤©§§¨¦¥©
úéækxyaçlâî únä ïî,xifpdìòn `nhpy d`nehúnä`edyk ©©¦¦©¥§©¥©©©¥

,mlyïkL ìk àì.dkixv dpi`y dpyn `id ok m`e ,eilr glbiy Ÿ¨¤¥
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ו אד"ר, תשי"ד
ברוקלין.

 הנהלת צעירי אגודת חב"ד בירושלים עיה"ק ת"ו
ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

- בו כותבים ע"ד ארגון הקבוצות  מאשר הנני קבלת מכתבם -בלי הוראת זמן הכתיבה 
ושנכנסו לשלב הפעולות. אבל אינם כותבים מה הם פעולות אלו. וממהר הנני במכתבי זה - אף 
שאינו בתור - בכדי לזרזם בההודעה אודות פעולות ממשיות והעיקר לנצל את ימי הפורים הבע"ל 

באופן המתאים ובענינים בשדה וכרם חב"ד והשי"ת יצליחם.

בענינים  מופלגה  בהצלחה  ומברכם  המשתתפים  כל  ובפ"ש  הנ"ל  בכל  לבשו"ט  המחכה 
הכללים ובעניניהם הפרטים.
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והדר"רד עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד נ דף שלישי)נזיר (ליום

,éñBé éaø øîà,aiy` `l m`eøîàé,áëL øéàîepi`e ,enler zial ¨©©¦¥Ÿ§¥¦¨©
,aiydl lekiñòk äãeäé,xi`n iax lr dywde÷úL éñBé`le §¨¨©¥¨©

,`iyewl dcedy rnyn ,uxiz,äøBzjxev yiy xi`n iax xn`y ¨
,'znd lr' mb zepyléìò àäz äîä.dyxti in -okleéaø øîà ©§¥¨¤¨¨©©¦

äëøöð àì ,éñBédfa dpyndì àlàlr mby epcnlåéìò ïéàL úî ¥Ÿ¦§§¨¤¨§¥¤¥¨¨
,øNa úéæklwn cnlp df oi`e ,xifpd glbn ,yegke ohw ltp oebk ©©¦¨¨

.xya zifkn xnege
:`xnbd dywnøîàé ïééãòåyi df xac mby ,dywie dcedi iax ©£©¦Ÿ©

m`y ,xnege lwa cenllçlâî epnî øáà ìòeilr oi`y elit` ©¥¤¦¤§©¥©
,xya zifkìòznd,Blek,df ltp oebkeïkL ìk àì,eilr glbiy ©Ÿ¨¤¥

.dkixv dpi`y dpyn `id 'znd lr'y dyw oiicre
:xg` ote`a dcedi iax ziiyew z` zvxzn `xnbdàlàdn ¤¨

uxzl yi ,znd lr glbny xi`n iax dpyyïðçBé éaø øîàãklr ¦§¨©©¦¨¨
zeld`a dpynd(`"n a"t)mi`nhnd mixacd md dn da epipyy

'znd'y dyw my mbe ,'znd on zifk'e 'znd' my epipye ,ld`a
y ,opgei iax uxize ,'znd on zifk'n oky lkn ,xzeinäëøöð àì- Ÿ¦§§¨

z`f zepWl jixv `lì àlàa epcnlìôðen` ezlitdy xaer - ¦§¤¨§¥¤
LoiicråøM÷úð àlexagzp `l -ïéãéâa åéøáàz` mixyewd ¤Ÿ¦§©§¥¨¨§¦¦

ly mly xa` ea oi`e xg`ne ,oicibd exvep `l cery ,mixai`d
k ea oi` oke ,zenvre micib xya`l ld`a `nhn epi` ,xya zif

`edy zepyl jixv jkle ,'xya zifk' meyn `le 'xa`' meyn
,mly zn `edy oeikn `nhnénð àëäyi epizpyna mb jk - ¨¨©¦

glbn xifpdy epcnll ,'znd lr' xi`n iax dpyy dn ok ayiil
`nhp m` mb,ïéãéâa åéøáà eøM÷úð àlL ìôðazn'l `nhp ixdy §¥¤¤Ÿ¦§©§¥¨¨§¦¦

.'mly
äëøöð àì ,øîà àáø'znd lr' zepyl epizpynàlàepcnll ¨¨¨©Ÿ¦§§¨¤¨

ìzenvra `nhp m` glbny xifpBðééða áBømc`d daeb lyìexifp §¦§¨§
zenvra `nhpyBðééðî áBøoipa aex ody zenly zenvry - ¦§¨

s` znd ly eizenvr oipn aex ody e` ,zenvrdïäa ïéàLxeriy ¤¥¨¤
lyòáBøawdúBîöòxifpde ,mly znk ze`nhn od mewn lkn , ©£¨

:mdilr glbn
:dpyna epipyìòz`nehìöð úéfk ìòå ,úî úéfkz`veid dgil - ©©©¦¥§©©©¦¥¤

zeyxtdd od el` zxxan `xnbd .glbn xifpd ,znd xyan
:ze`nhne znd xyan ze`veid

ïðaø eðz],[`ziixaaìöð eäæéàålyznd`nhndxifpe ld`a ¨©¨¨§¥¤¥¤
,eilr glbnL únä øNae xfge awxpå ,Løwok¯ ìäBîdgild §©©¥¤¨©§©

znd on d`viyçézøäLyxwp `ly s`e ,draray cr dnnig - ¤¦§¦©
:`xnbd zl`ey .envrnéîc éëéäji` -xaecn,`ziixaaàîéìéà ¥¦¨¦¦¥¨

`l` ,znd seb cil ldend z` ep`vny xn`p m` -ïðéòãé àìc§Ÿ©§¦¨
àeä déãéãczegildn e` ,znd xyan `ed m` mircei ep` oi`y - §¦¥

elit` ok m` ,ze`nhn opi`y ,eripe egik enk ,zndn ze`veidék¦
éåä éàî Lø÷.wtqdn `ivedl icka jka yi dn -àlàxaecn ¨©©¨¥¤¨

àeä déãéãc ïðéòãéc,znd ly exyan `edy i`cea mircei ep`y - §©§¦¨§¦¥
ok m`eLø÷ àìc áb ìò óà.ez`neh lr xifpd glbie `nhi ©©©§Ÿ¨©

:`xnbd zvxzníúña ,äéîøé éaø øîà`ed m` mircei oi`yk - ¨©©¦¦§§¨¦§¨
xxal dgizxd e` dyixwd dliren ,sebay zegildn e` exyan

,z`fLø÷ éà,ìäBîxyadn `veidàeä,p edfeglbn xifpdy lv ¦¨©©
m`e ,eilrLø÷ àìwtzqdl oiicr yiàîìc[`ny-]Bòéðå Bçék Ÿ¨©¦§¨¦§¦

àeämpi`y [mhegd zgil `ed eripe ,dtd wex `ed egik-]
.mi`nhn

:dndan lvpa oecl dtiqen `xnbddépéî àòal`y -äaøî éiaà, §¨¦¥©©¥¥©¨
m`dLéoic,äîäáì ìöðcr genipe awxpy dliap xya zifky ¥¥¤¦§¥¨

,dliapk `ynae rbna `nhi ,dgilk dyrpyïéà Bàoicìöð ¥¥¤
,äîäáì.llk `nhn epi`e dxyak epi`yïðéøîà éîxn`p m`d - ¦§¥¨¦©§¦¨

ék]éøéîb [enk aygp lvpy ipiqn dynl dkldd dlawzpy dn - ¦§¦¥
a wx `ed ,`nhne xyaéúàc ìöð`ay -íãàî,ìáàlvpéúàc ¥¤§¨¥¥¨¨£¨§¨¥

àì äîäaîxg`ne ,dxn`pepi` genipyepi`e xyak`nhn ¦§¥¨Ÿ
,dliapkàðL àì àîìc Bàoeike ,mdipia wlgl oi` `ny e` - ¦§¨Ÿ§¨

,xyak epic lvpy mc` xya iab ipiqn dynl dkld dxn`py
.dndaa oicd `ed

àçéðä,dndal lvp yi m` wtql mewn oi` xnelk -øîàc ïàîì ¨¦¨§©§¨©
z`nhn dliapy dny [`ct xa-] xne`y inl -,äøeîç äàîeè§¨£¨

wx `ed ,d`yepde da rbepd mc`d z` `nhl epiidcãò`idy ©
dlik`l die`xøbìcer die`x dpi`y xzei dawxpyne ,ayez ©¥

,`ynae rbna zeliap z`neh z`nhn dpi` mc` zlik`l
äl÷ äàîeèåmdn dviak xeriyy mi`nhd milke` x`ye - §§¨©¨

,mc`l mie`x mpi`e eawxpy s` ,rbna miwyne milke` `nhn
mi`nhn md oiicrãòelqtiyáìkìmdy jezn mda dvex epi`y ©©¤¤

,xzeia migexq¯ øétL,dndal lvp yi m` wtql mewn oi` ok` ©¦
zlik`l ie`x epi` xake awxp xyady xg` xvep lvpde xg`ny

.dxeng d`neh `nhn `ed oi`y i`cee ,mc`øîàc ïàîì àlà- ¤¨§©§¨©
`nhn dliap xyay ,xn`y opgei iaxlãò äøeîç äàîeè`ly §¨£¨©

xyad ie`x `diøîéîì àkéà éàî ,áìkì-dn wtzqdl yiåoicd ©¤¤©¦¨§¥©
.dfa

:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àziabl `ziixaa epipy ¨§©
m`y xedh ser zlap ly oneyøeàa eäeçîäoneyd z` jtd - ¦§¨

oneyd oiicr ,y`a menig ici lr lfeplàîèdzeyd z` `nhne ¨¥
epi` dkzday ,xedh ser zlap oick drilad ziaa `edyk epnn

edgnd m` la` ,mc` zlik`n lqtpänça,ynyd meg ici lr - ©©¨
Bäè,ømc` zlik`l ie`x epi`e gixqn `ed f`y iptndwlzqpe ¨

.ez`neh epnnäîäáì ìöð Léc] Czòc à÷ìñ éàå[xyak epice §¦¨§¨©§¨§¥¥¤¦§¥¨
d`neh `nhnedxengãòlek`ln lqtiy,áìkìmb `ed oke ©©¤¤

y ,dyw ,xedh ser zlapeléôàoneyl ekizd m`énð ,änça-mb £¦©©¨©¦
jkne .alk zlik`l ie`x `ed oiicr ixdy ,`nh zeidl el did ok
dgec .dndal lvp oi`y epcnl ,xedh oneyd dngay epipyy

:`xnbdà÷] úîéàdéì éçîî [,oneyd z` dkizn ynyd izni` - ¥©¨§©¥¥
wxänça çeøñàc øúaynya onf daxd yaiizdy ixg` - ¨©§©§©©©¨

,gixqdeçøñàc ïåéke c`n cr `ed yi`andéì äåä-`ed ixd ¥¨§©§©£¨¥
køôò.ixnbl `ed xedh jkitle ,alk zlik`l elit` ie`x epi`y ¨¨

zexdh zkqna(h"n g"t)dlrnln `ad geliw-] wevipy ,epipy
xeaig epi` ,[afxna rwxwl bbdn micxeid mink ,dtiwfa dhnl
e` ,`nh ilk jezl mixedh miwyn jty m`y ,xnelk .d`nehl
dwynd z` hlw m` ,uxyd lr mixedh miwyn jty m` elit`
mi`vnp oiicry miwyndy oky lke ,xedh dwynd ,xie`a ecera
[mi`nhd miwynd lr e` uxyd lr epnn dxrny-] oeilrd ilka

.d`nehl xeaig wevip oi`y ,md mixedh
`ed wevipd mday mixac da x`eany dpyn d`ian `xnbd

:xeaigíúä] ïðz[oixiykn zkqna -(h"n d"t),ìkxedh dwyn §©¨¨¨
÷Bvpämiwyn jezl dhnl dlrnln eze` jteye dxrny - ©¦

,mi`nh,øBäèoezgzd dwynd oia xagne sxvn geliwd oi`y ¨
oke ,oeilrd ilkd jeza x`ypy dn z` `nhl oeilrd dwynl

,xedh envr geliwdíéôéfä Lácî õeç,eze` mitiifny yac - ¦§©©¦¦
,ekkxl min ea mitiqene ,icn xzei dar `edyúéçétväåyac - §©©¦¦

yac ipin jtey m`e .deryd mr axern zxeekdn eze` micexy
`edy jezny ,`nh wevipd ,mi`nh miwyn ea yiy ilk l` el`
df cgi oiaxern oezgzde oeilrd eli`ke ,lke` aygp `ed ar
yac la` .jtey `ed epnny oeilrd ilkay dn mb `nhpe ,dfa

`y libx.miwynd lkak xedh eay wevipd ,lelv `l` ,ar epi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

miwxt dyelya` cenr p sc ± iriax wxtxifp
çìâî åðîî øáà ìò øîàé ïééãòåeilr oi`y it lr s`e ,ie`xk xya eilr `diy calae Ð

oky lk `l elek zn lr ,xya zifk?øîàã àéää éë çìâî úî ìòã øéàî éáø øîà éë
'åë ìôðì àìà äëøöð àì ïðçåé éáøexywzp `ly ltpa inp ikde .i`w oileg zkqnae Ð

.xya eilr oi`y it lr s`e ,`nhinc xi`n iax xn` dti dti oiciba eixa`øîà àáøå
e` zn ly epiipa aexa Ð xi`n iax xn` ik Ð

elek oia oi`e xya zifk odilr oi`y epiipn aexa

ied `l `nlrac ab lr s`c .zenvr awd raex

oda `diy ok m` `l` ld` z`neh oiprl aiyg

,mly znk aeyg ied xifp iab ,zenvr raex

`edy epiipn aex e` epiipa aex dia zi`c li`ed

.mdilr glbne eilr `nhinùø÷ùgenipy Ð

.yxw jk xg`eçéúøäù ìäåîåxyan `viy Ð

zegizx ici lr yxwil gizxde min oink znd

xifpe inc znd xyak lvp ipd lkc .gizxdy

.eilr glbnìöðlvie" enk ,yxtd oeyl Ð

.(`l ziy`xa) "midl`àìã àîéìéà éîã éëéä
ïðéòãé,znd on ied yxwc dwyn `idd i` Ð

.`ed znn e`lc i`ce opircic xnelkùø÷ éë
àîèéî éàîà.`ed znn e`lc opirci `d Ðéàå
àåä úîä ïîi`n` yxw `l elit` ,i`cea Ð

`nhn `l?íúñá äéîøé éáø øîà,xnelk Ð

i` ,jkld .`l i` ied znc i` ol `wtqn iwetq

egik `le `ed zn ly ditebn i`ce Ð yxw

,`ed eripe egik `nlc Ð yxw `l i`e ,eripe

miwynd lkc ,`nh zna eripe egik `kil `dc

.mcd on ueg ,oixedh znn mi`veidéøéîâ éëÐ

lvp la` ,mc`n iz`c `edd Ð `nhn lvpc

.dlapk `nhn `l dndan iz`càì àîìã åà
àçéðäå àðùzi` irainl dil jixhvi` `lc Ð

d`nehc xn`c o`nc `ail` Ð `l e` lvp dil

ied dlap z`nehc xnelk ,dxenglk mlerl

`l `ed lvpc oeik jkld ,xbl dlik`l ifgc onf

.`nhn `l mc` zlik`l ifgøîàã ïàîì àìà
ìñôéîã ãò àåä íìåòì äøåîç äàîåèã

éàî àëä áìë úìéëàîoeik :opixn` in Ð

zifk `nhn izk` Ð alk zlik`l ifg izk`c

`nlra `xtrk Ð genpc oeik `nlc e` ,dlap

.dlw d`neh `nhn `le ,incáìëì ãòdpi`y ,alk zlik`n lqtiz `ly onf lk Ð

.dlke`l dvex epi` alkdy jk lk zgxqenòîù àú= xe`a edgndy dlap alg Ð

.xe`a ekizdyàîè.`ed ie`x lke` oiicrc Ðøåäè äîçá åäçîä.ez`neh dgxtc Ð

êúòã à÷ìñ éàå.yxwe xfg ik `nh iedil dnga edgnd elit` ,dndal lvp yic Ð

äîäáì ìöð ùéã êì àîéà íìåòìzni`c ,xedh dnga edgnd ikc `nrh epiid `kde Ð

,alk zlik`l elit` ifg `l ez Ð gxq`c oeike ,gxq`c xzal Ð dng dil ignn `w

.dlw d`neha elit` `nhn epi`e ,xedh ikd meyneøåäè ÷åöéðä ìë íúä ïðúlk Ð

Ð dtyl dtyn cxei geliwe oezgz `nhpy it lr s` ,ilk l` ilkn oiwixny oiwyn

.oeilrd `nhl ick xeaig dyrp `líéôéæä ùáãî õåç,dar `edy yac eze`n Ð

dheq zkqna yxtnck ,seif oeyl rnyn "mitif"e .mixg` oiwyn ea axrl etiifl oilekie

.(a,gn) `xza wxtaúéçéôöäåy"ixwyixa = (fh zeny) "yaca zigitvk" enk Ð

dhnl cxeid geliwdy ,oeilrl xaegn enk oezgz dyrp ,oiar ode li`ede .f"rla

` .oeilrd elit`e ,`nh elek dyrp oi`nh oiwynlli`ed ,ar epi`y ,eply yac la

oiwynd lkk ,xedh eay wevip Ð `ed lelve
úéá
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àáøzenvr raex mda oi`y epipn aexle epipa aexl `l` dkxvp `l xn`lr" epiide Ð

le .mly xa` `kilc ,oizipznc ipzwc "znd,"zenvr raex mda oi`y" hwp `zeax

glbn `ed zenvr raex ea oi`y it lr s`c (`zeaxl `l`) ,aw ivga `ed xifpc `xeriyc

`l` glbn epi` oipnd aex e` oipad aex ea oi` m` la` ,oipnd aex e` oipad aex ea yiy oeik

oi`c oizipzna opixn`ck ,aw ivg ea yi ok m`

:iqxbc mixtq zi`e .zenvr raex ld` lr glbn

raex ea oi`y zleblebe dxcyl `l` dkxvp `l

:jixt (`,bp) onwl oiwxta inp ikde .zenvr

zeblebe dxcyl `l` dkxvp `l `ax xn`de

`ax xn`y epivn `le .zenvr raex ea oi`y

`le .ok mixtqa edibd jkle ,o`k `l m` `nlra

"znd lr"c xninl opivn ikidc ,dil opiqxb

ipzw `de ?zleblebe dxcya ixii` oizipznc

!zleblebd lre dxcyd lre :`icda oizipzna

`ipz `lc ,oipa aexl [`l`] :qexbl yi jkl

i`n` `gip inp `nrh i`dne .yexita oizipzna

`kd ipynck zeld`c oizipzn` `ax ipyn `l

,epipn aexl e` epipa aexl mzd ipzwc "znd lr"

aex lr :`icda ipzw zeld`ac oizipznac meyn

`kil jkld .ld`a `nhnc oipn aex lr e` oipa

ok m`e .opgei iaxk `l` "znd lr" mzd iyextl

aexe epipa aex oizipzna xiiye `pz opgei iaxl

.ediilr glbn xifpc dil `xiaq i` ,epipn

åðúyxwy znd xya lvp edfi` opax`id jk Ð

xyad genipy Ð yxwy znd xya :`ziixa

Ð gizxdy lden oke .yxw jk xg`e dlgzn

dlrde ,xe`a egizxde ,znd on `veid lden

.ld`a `nhn Ð zifke ,lvp epiid Ð zegizx

éëéä`ed dicicc opirci `l i` inc,xnelk Ð

znd xyan dfd ldend m` mircei ep` oi`y

yixw ik ,mixedh ody eripe egikn e` ,genipy

opircic i`e ?wtqd lr glbn ikid ?ied i`n

dnle ,inp yixw `lc ab lr s`e Ð `ed dicicc

?znd xyan `edy opircic oeik ,yixwc il

øîàmzqa dinxi iax`ac opircic ,xnelk Ð

e` exyan df lden opirci `l la` ,znd dfn

,znd xyan `ad `ed lden i`ce Ðyxiw .egikn

gizxd ike ,opirci `lc ,gizxd iab yxtl yi inp ikde .`ed eripe egik Ð yxiw `l i`e

.`ed eripe egik Ð gizxd `l lvp edfe ,`ed zndn `ad lden i`ce Ð zegizx dlrdeùé
dndal lvp`n awxpy dlapd on zifk Ð`le ?e`l e` `ynae rbna `nhn in ,genipe eil

.iraw xifpc gelib oiprläàîåèdxengrbna mc` `nhl ,zeliap z`neh epiid Ð

.`ynaeãòxbljixrya xy` xbl" (ci mixac) aizkck ,xbl lek`ln lqtzy cr Ð

die`x dpi`y oeik ,`kde .`ynae rbna `nhl dliap diexw xbl die`xd Ð "dlk`e dppzz

Ð dndal lvp yic xnel ivniz m` elit`c ,lvp yi i` icin irainl `kile .`nhn `l Ð

.xb zlik`n dlqtp xakc oeik ,dxedh `kdäàîåèådlwopi`y ,oilke` x`y :yexit Ð

zlik`n elqtiy cr oilke` z`neh oi`nhne ,oiwyne oilke` x`yl dviak `l` oi`nhn

.dihwp `yix ab` `l` ,ocic `ibeql icin `wtp `l `neiq i`dne .alkàìàxn`c o`nl

i`n alkl cr dxeng d`nehaiyg dnda ly ied in :irainl `ki` dicicl ,xnelk Ð

lvp ixinb `l e` .`ed alkl ie`x izk` ixdy ,`ynae rbna mc`l d`nhne ,dlap xyak

.`nhn epi`e ,ied `nlra `xtrÐ alkl ie`xc ab lr s`e ,xyak aygdl dndaàúrny

`nh xe`a edgndser zlap ly oneyl edgnd :(`,kw oileg) `ipzin xedh ser zlap iab Ð

oney zegndl jxcc ,`xwirnck alkl lek`ln lqtp `l ikd meync ,`nh xe`a xedh

.xe`aäîçáxedhdnga elit` Ð xedh ser zlapl oicd `ede ,dndal lvp yi jzrc `wlq i`e .xedh `ed jkle ,mc` zlik`l ie`x epi`e ynyd megn gixqn `ed dnga genipykc Ð

zni` :ipyne .envrn dgnpe awxpyk `l` ied `lc ,lvpn sicr Ð micia edgndy oeik ,`din xe`a la` .xedh `ed jkle ,lvp oi`c dpin rny `l` .alkl ie`x `ed izk`c ,`nhil inp

.alkl izk` ie`xe ,dng `la dgnpy dndac lvpl inc `le .ie`x epi` alkl s`c ,`xtrk dil dedc ,c`nl yi`an Ð dngd gkn gxq`c xzae ,gxqn `wc xzal Ð egnn `wïðúzdm

.dxdhl `le d`nehl `l xeaig epi` wevpc ,mixedhd e`nhp `l Ð dhnl dlrnln oi`nh oiwyn jezl mixedh oiwyn dxire wvi m`y ,xedh wevpd lk :oixiyknc [iying] wxta Ðõåç
mitifd yac onmy lr :xne` yiwl oa oerny iax .xkip epi`e min ea oiniyne ,i`cn xzei ar `edy itl ,eze` oitiifny yac Ð mitif i`n :opgei iax yxtn (a,gn) dheqc `xza wxta Ð

`edy jeznc ,`nh wevp el`a .yaca zpbehny dqir :yxit jexrae .deryd mr axern zxeekd on eze` dcexy xnelk ,yaca zigitvk enk Ð zigitve ."zelrae mlhe sif" xn`py ,enewn

.xeaig ied wevpd jkle ,dfa df cgi oiaxern oezgzde oeilrd eli`ke ,lke` aiyg Ð [daxd] ar
zia
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,ñòk äãeäé ,áëL øéàî ,eøîàé :éñBé éaø øîà̈©©¦¥Ÿ§¥¦¨©§¨¨©
:éñBé éaø øîà ?äéìò àäz äî äøBz ,÷úL éñBé¥¨©¨©§¥¨¤¨¨©©¦¥
¯ .øNa úéfk åéìò ïéàL úîì àlà äëøöð àìŸ¦§§¨¤¨§¥¤¥¨¨©©¦¨¨
ìk àì Blek ìò ,çlâî epnî øáà ìò :øîàé ïééãòå©£©¦Ÿ©©¥¤¦¤§©¥©©Ÿ¨
ìôðì àlà äëøöð àì :ïðçBé éaø øîàãk àlà ?!ïkL¤¥¤¨§©£©©¦¨¨Ÿ¦§§¨¤¨§¥¤
àlL ìôða ¯ éîð àëä ,ïéãéâa åéøáà eøM÷úð àlL¤Ÿ¦§©§¥¨¨§¦¦¨¨©¦§¥¤¤Ÿ
àlà äëøöð àì :øîà àáø .ïéãéâa åéøáà eøM÷úð¦§©§¥¨¨§¦¦¨¨¨©Ÿ¦§§¨¤¨
.úBîöò òáBø ïäa ïéàL Bðééðî áBøìe Bðééða áBøì§¦§¨§¦§¨¤¥¨¤©£¨
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àlà ?éåä éàî Lø÷ ék ,àeä déãéãc ïðéòãé àìc§¨¨§¦©§¦¥¦¨©©¨¥¤¨
¯ !Lø÷ àìc áb ìò óà ¯ àeä déãéãc ïðéòãéc§¨§¦©§¦¥©©©§¨¨©
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רה

miwxt dyelya` cenr p sc ± iriax wxtxifp
çìâî åðîî øáà ìò øîàé ïééãòåeilr oi`y it lr s`e ,ie`xk xya eilr `diy calae Ð

oky lk `l elek zn lr ,xya zifk?øîàã àéää éë çìâî úî ìòã øéàî éáø øîà éë
'åë ìôðì àìà äëøöð àì ïðçåé éáøexywzp `ly ltpa inp ikde .i`w oileg zkqnae Ð

.xya eilr oi`y it lr s`e ,`nhinc xi`n iax xn` dti dti oiciba eixa`øîà àáøå
e` zn ly epiipa aexa Ð xi`n iax xn` ik Ð

elek oia oi`e xya zifk odilr oi`y epiipn aexa

ied `l `nlrac ab lr s`c .zenvr awd raex

oda `diy ok m` `l` ld` z`neh oiprl aiyg

,mly znk aeyg ied xifp iab ,zenvr raex

`edy epiipn aex e` epiipa aex dia zi`c li`ed

.mdilr glbne eilr `nhinùø÷ùgenipy Ð

.yxw jk xg`eçéúøäù ìäåîåxyan `viy Ð

zegizx ici lr yxwil gizxde min oink znd

xifpe inc znd xyak lvp ipd lkc .gizxdy

.eilr glbnìöðlvie" enk ,yxtd oeyl Ð

.(`l ziy`xa) "midl`àìã àîéìéà éîã éëéä
ïðéòãé,znd on ied yxwc dwyn `idd i` Ð

.`ed znn e`lc i`ce opircic xnelkùø÷ éë
àîèéî éàîà.`ed znn e`lc opirci `d Ðéàå
àåä úîä ïîi`n` yxw `l elit` ,i`cea Ð

`nhn `l?íúñá äéîøé éáø øîà,xnelk Ð

i` ,jkld .`l i` ied znc i` ol `wtqn iwetq

egik `le `ed zn ly ditebn i`ce Ð yxw

,`ed eripe egik `nlc Ð yxw `l i`e ,eripe

miwynd lkc ,`nh zna eripe egik `kil `dc

.mcd on ueg ,oixedh znn mi`veidéøéîâ éëÐ

lvp la` ,mc`n iz`c `edd Ð `nhn lvpc

.dlapk `nhn `l dndan iz`càì àîìã åà
àçéðäå àðùzi` irainl dil jixhvi` `lc Ð

d`nehc xn`c o`nc `ail` Ð `l e` lvp dil

ied dlap z`nehc xnelk ,dxenglk mlerl

`l `ed lvpc oeik jkld ,xbl dlik`l ifgc onf

.`nhn `l mc` zlik`l ifgøîàã ïàîì àìà
ìñôéîã ãò àåä íìåòì äøåîç äàîåèã

éàî àëä áìë úìéëàîoeik :opixn` in Ð

zifk `nhn izk` Ð alk zlik`l ifg izk`c

`nlra `xtrk Ð genpc oeik `nlc e` ,dlap

.dlw d`neh `nhn `le ,incáìëì ãòdpi`y ,alk zlik`n lqtiz `ly onf lk Ð

.dlke`l dvex epi` alkdy jk lk zgxqenòîù àú= xe`a edgndy dlap alg Ð

.xe`a ekizdyàîè.`ed ie`x lke` oiicrc Ðøåäè äîçá åäçîä.ez`neh dgxtc Ð

êúòã à÷ìñ éàå.yxwe xfg ik `nh iedil dnga edgnd elit` ,dndal lvp yic Ð

äîäáì ìöð ùéã êì àîéà íìåòìzni`c ,xedh dnga edgnd ikc `nrh epiid `kde Ð

,alk zlik`l elit` ifg `l ez Ð gxq`c oeike ,gxq`c xzal Ð dng dil ignn `w

.dlw d`neha elit` `nhn epi`e ,xedh ikd meyneøåäè ÷åöéðä ìë íúä ïðúlk Ð

Ð dtyl dtyn cxei geliwe oezgz `nhpy it lr s` ,ilk l` ilkn oiwixny oiwyn

.oeilrd `nhl ick xeaig dyrp `líéôéæä ùáãî õåç,dar `edy yac eze`n Ð

dheq zkqna yxtnck ,seif oeyl rnyn "mitif"e .mixg` oiwyn ea axrl etiifl oilekie

.(a,gn) `xza wxtaúéçéôöäåy"ixwyixa = (fh zeny) "yaca zigitvk" enk Ð

dhnl cxeid geliwdy ,oeilrl xaegn enk oezgz dyrp ,oiar ode li`ede .f"rla

` .oeilrd elit`e ,`nh elek dyrp oi`nh oiwynlli`ed ,ar epi`y ,eply yac la

oiwynd lkk ,xedh eay wevip Ð `ed lelve
úéá
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àáøzenvr raex mda oi`y epipn aexle epipa aexl `l` dkxvp `l xn`lr" epiide Ð

le .mly xa` `kilc ,oizipznc ipzwc "znd,"zenvr raex mda oi`y" hwp `zeax

glbn `ed zenvr raex ea oi`y it lr s`c (`zeaxl `l`) ,aw ivga `ed xifpc `xeriyc

`l` glbn epi` oipnd aex e` oipad aex ea oi` m` la` ,oipnd aex e` oipad aex ea yiy oeik

oi`c oizipzna opixn`ck ,aw ivg ea yi ok m`

:iqxbc mixtq zi`e .zenvr raex ld` lr glbn

raex ea oi`y zleblebe dxcyl `l` dkxvp `l

:jixt (`,bp) onwl oiwxta inp ikde .zenvr

zeblebe dxcyl `l` dkxvp `l `ax xn`de

`ax xn`y epivn `le .zenvr raex ea oi`y

`le .ok mixtqa edibd jkle ,o`k `l m` `nlra

"znd lr"c xninl opivn ikidc ,dil opiqxb

ipzw `de ?zleblebe dxcya ixii` oizipznc

!zleblebd lre dxcyd lre :`icda oizipzna

`ipz `lc ,oipa aexl [`l`] :qexbl yi jkl

i`n` `gip inp `nrh i`dne .yexita oizipzna

`kd ipynck zeld`c oizipzn` `ax ipyn `l

,epipn aexl e` epipa aexl mzd ipzwc "znd lr"

aex lr :`icda ipzw zeld`ac oizipznac meyn

`kil jkld .ld`a `nhnc oipn aex lr e` oipa

ok m`e .opgei iaxk `l` "znd lr" mzd iyextl

aexe epipa aex oizipzna xiiye `pz opgei iaxl

.ediilr glbn xifpc dil `xiaq i` ,epipn

åðúyxwy znd xya lvp edfi` opax`id jk Ð

xyad genipy Ð yxwy znd xya :`ziixa

Ð gizxdy lden oke .yxw jk xg`e dlgzn

dlrde ,xe`a egizxde ,znd on `veid lden

.ld`a `nhn Ð zifke ,lvp epiid Ð zegizx

éëéä`ed dicicc opirci `l i` inc,xnelk Ð

znd xyan dfd ldend m` mircei ep` oi`y

yixw ik ,mixedh ody eripe egikn e` ,genipy

opircic i`e ?wtqd lr glbn ikid ?ied i`n

dnle ,inp yixw `lc ab lr s`e Ð `ed dicicc

?znd xyan `edy opircic oeik ,yixwc il

øîàmzqa dinxi iax`ac opircic ,xnelk Ð

e` exyan df lden opirci `l la` ,znd dfn

,znd xyan `ad `ed lden i`ce Ðyxiw .egikn

gizxd ike ,opirci `lc ,gizxd iab yxtl yi inp ikde .`ed eripe egik Ð yxiw `l i`e

.`ed eripe egik Ð gizxd `l lvp edfe ,`ed zndn `ad lden i`ce Ð zegizx dlrdeùé
dndal lvp`n awxpy dlapd on zifk Ð`le ?e`l e` `ynae rbna `nhn in ,genipe eil

.iraw xifpc gelib oiprläàîåèdxengrbna mc` `nhl ,zeliap z`neh epiid Ð

.`ynaeãòxbljixrya xy` xbl" (ci mixac) aizkck ,xbl lek`ln lqtzy cr Ð

die`x dpi`y oeik ,`kde .`ynae rbna `nhl dliap diexw xbl die`xd Ð "dlk`e dppzz

Ð dndal lvp yic xnel ivniz m` elit`c ,lvp yi i` icin irainl `kile .`nhn `l Ð

.xb zlik`n dlqtp xakc oeik ,dxedh `kdäàîåèådlwopi`y ,oilke` x`y :yexit Ð

zlik`n elqtiy cr oilke` z`neh oi`nhne ,oiwyne oilke` x`yl dviak `l` oi`nhn

.dihwp `yix ab` `l` ,ocic `ibeql icin `wtp `l `neiq i`dne .alkàìàxn`c o`nl

i`n alkl cr dxeng d`nehaiyg dnda ly ied in :irainl `ki` dicicl ,xnelk Ð

lvp ixinb `l e` .`ed alkl ie`x izk` ixdy ,`ynae rbna mc`l d`nhne ,dlap xyak

.`nhn epi`e ,ied `nlra `xtrÐ alkl ie`xc ab lr s`e ,xyak aygdl dndaàúrny

`nh xe`a edgndser zlap ly oneyl edgnd :(`,kw oileg) `ipzin xedh ser zlap iab Ð

oney zegndl jxcc ,`xwirnck alkl lek`ln lqtp `l ikd meync ,`nh xe`a xedh

.xe`aäîçáxedhdnga elit` Ð xedh ser zlapl oicd `ede ,dndal lvp yi jzrc `wlq i`e .xedh `ed jkle ,mc` zlik`l ie`x epi`e ynyd megn gixqn `ed dnga genipykc Ð

zni` :ipyne .envrn dgnpe awxpyk `l` ied `lc ,lvpn sicr Ð micia edgndy oeik ,`din xe`a la` .xedh `ed jkle ,lvp oi`c dpin rny `l` .alkl ie`x `ed izk`c ,`nhil inp

.alkl izk` ie`xe ,dng `la dgnpy dndac lvpl inc `le .ie`x epi` alkl s`c ,`xtrk dil dedc ,c`nl yi`an Ð dngd gkn gxq`c xzae ,gxqn `wc xzal Ð egnn `wïðúzdm

.dxdhl `le d`nehl `l xeaig epi` wevpc ,mixedhd e`nhp `l Ð dhnl dlrnln oi`nh oiwyn jezl mixedh oiwyn dxire wvi m`y ,xedh wevpd lk :oixiyknc [iying] wxta Ðõåç
mitifd yac onmy lr :xne` yiwl oa oerny iax .xkip epi`e min ea oiniyne ,i`cn xzei ar `edy itl ,eze` oitiifny yac Ð mitif i`n :opgei iax yxtn (a,gn) dheqc `xza wxta Ð

`edy jeznc ,`nh wevp el`a .yaca zpbehny dqir :yxit jexrae .deryd mr axern zxeekd on eze` dcexy xnelk ,yaca zigitvk enk Ð zigitve ."zelrae mlhe sif" xn`py ,enewn

.xeaig ied wevpd jkle ,dfa df cgi oiaxern oezgzde oeilrd eli`ke ,lke` aiyg Ð [daxd] ar
zia

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

,ñòk äãeäé ,áëL øéàî ,eøîàé :éñBé éaø øîà̈©©¦¥Ÿ§¥¦¨©§¨¨©
:éñBé éaø øîà ?äéìò àäz äî äøBz ,÷úL éñBé¥¨©¨©§¥¨¤¨¨©©¦¥
¯ .øNa úéfk åéìò ïéàL úîì àlà äëøöð àìŸ¦§§¨¤¨§¥¤¥¨¨©©¦¨¨
ìk àì Blek ìò ,çlâî epnî øáà ìò :øîàé ïééãòå©£©¦Ÿ©©¥¤¦¤§©¥©©Ÿ¨
ìôðì àlà äëøöð àì :ïðçBé éaø øîàãk àlà ?!ïkL¤¥¤¨§©£©©¦¨¨Ÿ¦§§¨¤¨§¥¤
àlL ìôða ¯ éîð àëä ,ïéãéâa åéøáà eøM÷úð àlL¤Ÿ¦§©§¥¨¨§¦¦¨¨©¦§¥¤¤Ÿ
àlà äëøöð àì :øîà àáø .ïéãéâa åéøáà eøM÷úð¦§©§¥¨¨§¦¦¨¨¨©Ÿ¦§§¨¤¨
.úBîöò òáBø ïäa ïéàL Bðééðî áBøìe Bðééða áBøì§¦§¨§¦§¨¤¥¨¤©£¨

ìò"øNa ¯ ìöð eäæéàå ."ìöð úéfk ìòå úî úéfk ©©©¦¥§©©©¦¥¤§¥¤¥¤§©
àîéìéà ?éîc éëéä ¯ .çézøäL ìäBîe ,LøwL únä©¥¤¨©©¤¦§¦©¥¦¨¥¦¥¨
àlà ?éåä éàî Lø÷ ék ,àeä déãéãc ïðéòãé àìc§¨¨§¦©§¦¥¦¨©©¨¥¤¨
¯ !Lø÷ àìc áb ìò óà ¯ àeä déãéãc ïðéòãéc§¨§¦©§¦¥©©©§¨¨©
àì ,àeä ìäBî ¯ Lø÷ éà ,íúña :äéîøé éaø øîà£©©¦¦§§¨¦§¨¦¨©©Ÿ
ééaà dépéî àòa .àeä Bòéðå Bçék àîìc ¯ Lø÷̈©¦§¨¦§¦§¨¦¥©©¥

öð Lé :äaøîéî ?äîäáì ìöð ïéà Bà äîäáì ì ¥©¨¥¥¤¦§¥¨¥¥¤¦§¥¨¦
äîäaî éúàc ìáà ,íãàî éúàc ìöð éøéîb :ïðéøîà̈§¦©§¦¦¥¤§¨¥¥¨¨£¨§¨¥¦§¥¨
øîàc ïàîì àçéðä ?àðL àì àîìc Bà .àì ¯¨¦§¨¨§¨¨¦¨§©§¨©
¯ áìkì ãò äl÷ äàîeèå ,øbì ãò äøeîç äàîeè§¨£¨©©¥§§¨©¨©©¤¤
áìkì ãò äøeîç äàîeè øîàc ïàîì àlà .øétL©¦¤¨§©§¨©§¨£¨©©¤¤
¯ øeàa eäeçîä :òîL àz ?øîéîì àkéà éàî ¯©¦¨§¥©¨§©¦§¨
áìkì ãò Czòc à÷ìñ éàå .øBäè ¯ änça ,àîè̈¥©©¨¨§¦¨§¨©§¨©©¤¤
øúa ¯ déì éçîî úîéà ¯ !éîð änça eléôà ¯£¦©©¨©¦¥©§©¥¥¨©
:ïðz .øôò déì äåä ¯ çøñàc ïåék ,änça çeøñàc§©§©©©¨¥¨§©§©£¨¥¨¨§©
.úéçétväå íéôéfä Lácî õeç ,øBäè ÷Bvpä ìk̈©¦¨¦§©©¦¦§©©¦¦

úéá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

נזיר. פרק שביעי - כהן גדול - דף נ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רו

 206   הללמ עמ  דמהל ם לןינ תידל 

miwxtרו dyelyaa cenr p sc ± iriax wxtxifp
ïéñéøâ ìù äô÷î ÷åöð óà íéøîåà éàîù úéá.mipyl ewlgpe yzkna eyzkpy oilet Ð

[ìåô ìùå].zenly oilet ly Ðäéøåçàì úãìåñl` ilkn eze` oiwixny dryay Ð

rbepe xfegke ,eixeg` itlk dlrnl el dlere wevpd y`x xfeg Ð wevpd z` wqete ilk

.oi`nh eede ,inc mipeilrlïéìëåàì ÷åöð ùély e` miycr ly dtwn wixn did Ð

mipezgz e`nhpe ,dlrnl oexcn mewna mipet`

e` oi`nh mipeilrd oiied in ,dkity zrya

`l?zi` `nrh i`n zigitve mitifd yac iab

.zecleqc ,ixix eda zi`c meyn Ð wevp eda

mipeilr oiiede ,ixix eda zil Ð oilke` ipde

i`n zigitve mitif iab `nlc e` .mixedh

ody ,oikinqc meyn Ð `nh odly wevp `nrh

.`nh odly wevp iedile ,oikinq inp ipde ,miar

àîè úî ìù áìç òîù àú,zifk ea yie Ð

Ð zagna lblbzpy it lr s` .zagna ekizde

.`nhe ,cxetn dyrp `lãøåôî äéäeze` Ð

cgia xagzpy it lr s` ,ekizde ,znd on zifk

Ð `xwirn cxetn dil dedc oeik .xedh Ð

`l cgia exag xcdc i`de ,d`neh dipin dgxt

.xeaig ied `l mc` icia xeaigc ,xeaig iedéàå
ïéìëåàì ÷åöð ïéà êúòã à÷ìñmly `ed ik Ð

dil lblbnc oeikc ,xdhil inp zagna ekizde

dia ied `le ,dfn df cxtp Ð ef ziefl ef ziefn

ilkn ewixde ekizdykl ,inp i` .qpekna zifk

e`l `l` .xdhile cxetnk iedil Ð ilk l`

.`ed xeaige ,wevp yic dpin rnyéáø øîà
àøéæ`de ,oilke`l wevp oi` jl `ni` mlerl Ð

`kdc oizipzn`piaxc dixa xne `p` Ð

wxed `ly oebk Ð opiwqr i`na `kdc `pinbxz

.llk ilka erprp `l mlerne ,ilk l` ilkn

äéì çúøîã éãäáãmewna zagna ekizdy Ð

`wc icdal alg `edde ,llk erprp `le cg`

,`pnc dinetl `xepc `cenr wlq dil jzdn

wevp ied `le ,`kdl `le `kdl `l [ribn] `le

enewna yxwe ,iccd icda ded dilekc ,llk

.`nh ikd meyn ,o`kl `le o`kl xftzp `le

ìù äô÷î óà íéøîåà éàîù úéá òîù àú
ïéñéøâ.oilke`l wevp yic `nl` Ðàéøéà éãéî

`ed ikde ,wevp oi` jl `ni` mlerl ,xnelk Ð

zekenqc oeik (opixn` in) ,miycr oebk oilke` x`y iabc opixn` in :dil `irain `wc

zi`c meyn `l` `nrh ded `l mzd ,`nlc e` .xeaig ied Ð oiqixb ly dtwn oebk

`pyil .wevp ded `l Ð ixix eda zilc oilke` x`ya la` ,oiqixb ly dtwna ixix dil

ded `lc `nl` Ð odixeg`l oicleq ody iptn 'ek mixne` i`ny zia rny `z :`pixg`

`l Ð ixix eda zilc li`ed oilke` x`y iabe ,ixix dia zi`c meyn `l` wevpc `nrh

`ixi` icin .wevp ied?`ail` Ð ol `irain `w ike ,oilke`l wevp yi jl `ni` mlerl

`nrh Ð mitifd yac iab wevp iedc ixn`c opaxc ediinrh :ol `irainw ikde ,opaxc

`ail` la` .wevp edl zi` Ð miycr oebk ,oikinqc oilke` lk jklde ,oikinqc meyn

x`y eli`e ,ixix meyn `l` wevp iedc ixn` `l edpi`c ,ol `irain `l i`ny ziac

.l`yinl ol jixhvi` `l Ð ixix edl zilc oilke`ãååøú.sk =ãé úñéô àìî`la Ð

.zerav`åéðôç àìî.eizerav` icda Ðéøù÷ éàäã éàîîåäìòîìå åéúåòáöàÐ

diwfgl dipin zazen ikd meyne ,xn`w eizerav` y`x itlk xn`wc?dhnl `nlc

.xi`n iaxk diwfyiy ,diwfgc dizeek ,xn`wc `ed ci zqit itlk `nlc Ð cin
åäæéà
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úéáoiqixb ly dtwn s` mixne` i`ny,minly let lye ,zeqexb ly migixa eyzkpy Ð

Ð dixeg`l zcleq `idy iptn .xeaig iede lke` aiyg ok enk ,liyaz mdn dyere

jezn ,eixeg`l xfege cleq Ð cenrd jetyln wqete dtwn ly liyazd jtdpyk

.cgi zeidl lke`d mixagn mde ,ixix dia [zi`e] ar liyazdyùéoilke`l wevpoebk Ð

opaxle .mi`nh oilke` jezl edxire oney dgnd

eda zi`c meyn oepi` opixn` in .dil `irainw

exn` zigitvde mitifd yac :yexit Ð ixix

xnelk ,ixix eda zi`c meyn xeaig eedc minkg

ibiltc ab lr s`e .mdixeg`l micleq ody

aiyg `l Ð ixix edl zi`c oiqixb ly dtwn`

edl zilc ab lr s` ixaq i`ny ziae .`nw `pzl

,oezgzl oeilrd xagl iaiyg ,ixix i`d ilek

eda jiiy `l jklde ,ixix eda zil oilke` x`ye

oikinqc meyn `nw `pzc `nrh :`nlc e` .wevp

.oikinq inp milke` x`ye ,miar mdy meyn Ð

:xn`wcnc ,dil `irain `w `l i`ny zial la`

ediinrh ok m` Ð odixeg`l oicleq ody iptn

.ixix meynàúmly `edy znd alg rnyÐ

:enk Ð ekizd .`nh Ð ekizde ,mly zifk :yexit

,`xwirnck Ð `nh .xe`a edgndy ,ekzig

elek epyi oiicre ,mly zifk ea did `xwirnc

.xeaig ied wevpc meyn e` ,jenqa yxtnck cgia

jklddid `l m`y elit` ,ekizd ik elit`

`ly meyn i`e ,wevp ici lr [`l`] cgia xaegn

.`iiepiya yxtnck ,dfn df mlern cxtpäéä
did `ly ,znd alg ly oixexit Ð xxetn

dyrpe xe`a okizdc ab lr s` ,mly zif `xwirn

`ztqeza miiqnck ,xedh Ð zg` dkizg lkd

epi` mc` xeaigy iptn :iriax wxt zeld`c

,cgi xaegn zifk did `l ekizdy mcewe .xeaig

rbepd elit` [e`] ,zvwna rbepd `nhn did `le

ik ,jkl .rbepe xfege rbep dil zilc o`nl eleka

df xeaigy oeik ,mly zif aiyg `l inp Ð ekizd

d`ad mc ziriaxc ab lr s`e .mc` ici lr `a

m` yi] dil zi`c o`nl `nhn mizn ipyn

oixcdpq) ["zn zeytp lk lr" aizkc ,`xwnl

,`nhc ,mizn ipyn mizif i`vg ipy oke ,(`,c

:xnel yi Ð (c wxt `ztqeza) zeld` zkqna

`l Ð dribpa la` ,cgi oi`vgd ipy lr lid`dl ie`xy itl ,ld` oiprl `wec epiidc

dlapd on mizif i`vg ipya rbepd :(b dpyn) zeld`c [iyily] wxta opixn`c `de .`nhn

ipyn `peeb i`d ike .cgi mxagnd odipia ccexn xya yiy ixiin mzdc :xnel yi !`nh

!xeaig epi` mc` ixeaigc `kdn heytz :xn`z m`e .(a,ckw oileg) "ahexde xerd" wxta

,mixg` `nhl zifkl etxvl epnn d`a d`nehdy ,zn z`neha `wec epiid :xnel yie

mzd Ð `nlrn dviaka d`neh lawl oilke`d sxvl la` .dlawd oky zeidl xyt`e

.dviakl oitxhvn oilke`d lkc jd ik ,xeaig ied mc` xeaig

éàåxdhil inp ekizde mly oilke`l wevp oi` jzrc `wlqy`d lr oipzepyk alg zifk Ð

.xeaig oi` wevp i` ,dkzdd zngn dxeaig mewnn zg` dth dcxtp `ly xyt` i`

Ð xeaig aiyg `l i`c .wevp ici lr algd x`yl zxaegn dpi` dth dze`y xyt` i`c

.zifk o`k oi`e ,dthd dcxtp ixdïåâëyxiwe `pnc dinetl cenr wilq dil gzxnc icda

iccd iab dilek dizi`czaa `pnc `netl zifk dlr Ð gizxde y`d iab lr ozpyk Ð

,`pnc `net` yxiwc xnel jixve .iccd iab dilek dizi` `zydc ,yxiwe y`d gkn zg`

y`d gk oi`y ,wevp jxc `l` ,cgi ltep oi` Ð enewnl ltpe xfg `l` yxw `l eli`c

k letil riiqn.wevp jxc litp Ð litp ike ,zg` zaa wilq Ð wilq ike ,edlrny enàú
[biptn let lye oiqixb ly dtwn s` rnymdixeg`l micleq [ody] (miciy)ira `nw `pzc `l` ,ixix meyn `nw `pzc `nrh `xazqn inp ikd .ixix meyn i`nyc `nrh [`nl`] Ð

.wevp oi` Ð ixix mdl oi`c oilke` x`ylc heytze .`aeh ixixéãéîikinqc meyn mzd `ixi``dae .ixix meyn `le ,ikinqc meyn epiid Ð opaxl xeaig iedc zigitve mitif ly yac Ð

.cixen `le dlrn `l ixix `nw `pzle .oiqixb ly dtwn oebk ,ixix `ki`c oeik ,xeaig ied ikinq `l ik s` :ixaq i`ny ziac ;ibiltàìîci zqit.rexfd cr zerav`d weqit zligzn Ð

ïðùédlrnle zerav` xwirn.zerav`d iy`x cr Ðãç`ed `xeriy.eci zqita enk zerav`a wifgn jk Ð

øîàiniy ax dil"dlrnl"e ,cil dl oixaegny mewn zerav` xwir Ð ixwc "dhnl" `nlc ?dpin zkxtc ,eizerav` iy`xl epiid dlrnle eizerav` ixyiwn i`dc i`nn ,`ed `iiepy Ð

."ewiz" opiqxb `l !ci zqit ynn epiidc ,rexfd wxt cr sebd cvl epiid Ð xn`wc
edfi`
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,ìBt ìLå ïéñéøb ìL ät÷nä óà :íéøîBà éànL úéa¥©©§¦©©¦§¨¤§¦¦§¤
:àîç øa éîø éòa .äéøBçàì úãìBñ àéäL éðtî¦§¥¤¦¤¤©£¤¨¨¥¨¦©¨¨

îà éî ?ïéìëBàì ÷Bvð ïéà Bà ïéìëBàì ÷Bvð Léïðéø ¥¦§¨¦¥¦§¨¦¦¨§¦©
Bà ,éøéø eäa úéì éðäå ¯ éøéø eäa úéàc íeMî¦§¦§¦¥§¨¥¥§¦¥
?ïéëéîñ àä àëäå ¯ àeä ïéëéîñc íeMî àîìc¦§¨¦¦§¦¦§¨¨¨§¦¦
Bëézäå íìL àeäL únä áìç :òîL àz ,àáø øîà£©¨¨¨§©¥¤©¥¤¨¥§¦¦
à÷ìñ éàå .øBäè ¯ Bëézäå ãøBôî äéä ,àîè ¯¨¥¨¨§¨§¦¦¨§¦¨§¨
!øähéì éîð Bëézäå íìL ,ïéìëBàì ÷Bvð ïéà Czòc©§¨¥¦§¨¦¨¥§¦¦©¦¦¨¥
:àðîébøz àðéáøc déøa øîe àðà :àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨£¨¨§¥§¨¦¨©§¦§¨
÷éìñ déì çzøîc éãäác ïBâk ¯ ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©¨§¦©§§©£¥§©§©¥¨¥
àlek déúéàc ,Lø÷å àðîc déîeôì àøeðc àãenò©¨§¨§¥§¨¨§¨©§¦¥¨
:òîL àz ,éLà áøì àðéáø déì øîà .éããä éab©¥£¨¥£©¥¨¦¨§©©¦¨§©
,ìBt ìLå ïéñéøb ìL ät÷nä óà :íéøîBà éànL úéa¥©©§¦©©¦§¨¤§¦¦§¤
íúä ?àéøéà écéî ¯ .ïäéøBçàì ïéãìBñ ïäL éðtî¦§¥¤¥§¦©£¥¤¦¥¦§¨¨¨
àìî ìòå" .éøéø íeMî ¯ àëä ,ïéëéîñc íeMî ¯¦¦§¦¦¨¨¦¦¥§©§Ÿ
úqét àìî :øîà äi÷æç ?BøeòéL änëå ."á÷ø ãååøz©§¨¨¨§©¨¦¦§¦¨¨©§Ÿ¦©
ãååøz àìî :ïðz .åéðôç àìî :øîà ïðçBé éaø ,ãiä©¨©¦¨¨¨©§Ÿ¨§¨§©§Ÿ©§¨
éøác ,äìòîìe úBòaöà øwéòî ïðLé eøîàL á÷ø̈¨¤¨§¤§¨¥¦©¤§¨§©§¨¦§¥
àîìLa .åéðôç àìî :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø©¦¥¦©£¨¦§¦§Ÿ¨§¨¦§¨¨
?ïàîk äi÷æç àlà .ïðaøk øîàc àeä ¯ ïðçBé éaø©¦¨¨©£©§©¨©¤¨¦§¦¨§©
úqét àìî :éøîà ¯ !ïðaøk àìå øéàî éaøk àì̈§©¦¥¦§¨§©¨©¨§¦§Ÿ¦©
àøeòéL ãç ¯ äìòîì åéúBòaöà éøL÷ àìîe ãiä©¨§Ÿ¦§¥¤§§¨§©§¨©¦¨
éànî :àtt áøì àcà øa éîéL áø déì øîà .àeä£©¥©¦¦©©¨§©©¨¦©
àîìc ?Làøì äìòîìe åéúBòaöà éøLwî éàäc§©¦¦§¥¤§§¨§©§¨§Ÿ¦§¨
.e÷éz !ãiä úqét àìî déì äåäc ,déãécî ähîì§©¨¦¦¥©£¨¥§Ÿ¦©©¨¥
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רז

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

ät÷nä óà ,íéøîBà éànL úéaliyaz -dyw `le jx `l epi`y ¥©©§¦©©¦§¨
ïéñéøb ìL,liyaz mdn dyre miigixa eyzkpyådtwn okìBt ìL ¤§¦¦§¤

mixac jezl mdn jty m` ,minly oiletn ieyrd liyaz -
,oezgzd ilkae oeilrd ilkay lke`d z` xagn wevipd ,mi`nh

,`nhp oeilray dn s`eàéäL éðtî[geliway dtwnd-]úãìBñ- ¦§¥¤¦¤¤
zxfeg,äéøBçàìxix epnn jynpe ar liyazdy jezny ,xnelk ©£¤¨

oi` dtwnd z` jetyln wqetyk ,[lk`ndn miheg oirk-]
`l` ,ilfep xac x`yk oezgzd ilkl cxei geliwd,eixeg`l xfeg

eli`k df ixde ,xaegnk dhnlye dlrnly lke`d aygp jkitl
.oezgzd ilkay mi`nhd miwyna oeilrd ilkay dtwnd zrbep

:dpynd yexita wtq d`ian `xnbd,àîç øa éîø éòam`dLé ¨¥¨¦©¨¨¥
ïéìëBàì ÷Bvðm`d ,`nh lke` jezl ektye oney dgndy oebk - ¦§¨¦

,`nhp oeilrd ilkay dn mbe mxagn wevipdBày÷Bvð ïéà¥¦
ïéìëBàìmi`nhp mpi` oeilrd ilkay milke`de ,xeaig epi`y - §¨¦

,md wtqd iccve .oezgzd ilkay mi`nhd milke`dnïðéøîà éî¦©§¦¨
,`nh wevipd zigitvde mitifd yacay minkg mixaeq jkly

éøéø eäa úéàc íeMîix odl yiy iptn -,wack mikynp od ixde x ¦§¦§¦¥
lke`l minec md jkle ,mdixeg`l mixfeg md mktyln wqetyke

,xeaigl wevipd z` miaiygneéðäåoney oebk ,milke`d - §¨¥
,dgnpyéøéø eäa úéìoic mda `di `l jkle ,mdixeg`l mixfegd ¥§¦¥

.xeaig `edy wevipàîìc Bàyacy minkg ly mnrh `ny e` - ¦§¨
,wevip oic mda yi zigitvde mitifdàeä ïéëéîñc íeMîyacy - ¦¦§¦¦

mxagn wevipd jkle ,dar zigitvd oke ,`ed dare jinq mitifd
,cg`k zeidlåok enkàëä,oilke`d -àämd mb ixd -,ïéëéîñ §¨¨¨§¦¦

.`nh didi wevipd mda s`e
:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz ,àáø øîàepipy ¨©¨¨¨§©

`ztqeza(b"d c"t zeld`)àeäL únä áìçzifkíìLBëézäå ,- ¥¤©¥¤¨¥§¦¦
`ed oiicr ,y`a eze` dgndy,àîè.cgia mly zifk ea yiy ¨¥

m`eäéäalgdãøBôîsexiva `l` zifk mda oi`y mixexitl ¨¨¥§¨
,mlekBëézäåalgd ,zifk da yiy zg` dkizgl didpe,øBäè §¦¦¨

rbp `l ixdy ,xedh ezvwna rbepd did ekizdy mcewy meyn
dyrpy xeaigy ,xedh ea rbepd dzr s` jkitl ,znd on zifka

.xeaigk aygp epi` mc` ici lrCzòc à÷ìñ éàåyïéàd÷Bvð §¦¨§¨©§¨¥¦
xeaig,ïéìëBàìalg zifk didyk s` ok m`énð ,Bëézäå íìL §¨¦¥¨¥§¦¦©¦

,øähéìcxtizy gxkda ,y`d lr eze` mipzepy dryay oeikn ¦¨¥
zifk ea oi` aeye ,dkzdd zngn zifkd x`y lkn zg` dtih
x`yl zxaegn dpi` ef dtih ixd xeaig epi` wevip m`e ,cgia
algd x`y lk mr sxhvze xefgz dkzdd meiqay s`e ,algd
gikedl yi `l` .xeaig epi`y mc` icia xeaig edf ,zifk xeriyl
dze` oiicr dkzdd zrya s`e ,xeaigk aygp wevipy o`kn
.`nh `ed ixd ekizdyk s` jkle ,algd x`yl zxaegn dtihd

:`xnbd dgecàðîéâøz àðéáøc déøa øîe àðà ,àøéæ áø øîà- ¨©©¥¨£¨©§¥§¨¦¨©§¦§¨
,epx`iacdéì çzøîc éãäác ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëägizxdyky - ¨¨§©©§¦¨§§©£¥§©§©¥

y`d gkn ,y`d iab lr algd z`ìñàøeðc) àãenò ÷é(dlr - ¨¦©¨§¨
alg zifkdàðîc déneôì,zg` zaa ilkd itl -Lø÷åzifkd lk §¥§¨¨§¨©

`vnpe ,cg`kéããä éab àlek déúéàcmi`vnp algd iwlg lky - §¦¥¨©¥£¨¥
yi oiicr zg` zaa yxwe xg`ny ,xnelk .zenlya df lv` df
dcxtp `ly xexa xacde ,eziixa zligzn xaegn alg zifk o`k

zcxtp dzid m`y ,okn xg`l ea dxagzpe dxfge dtih epnn
dnl zxagzne zxfeg dzid `le ,ilkd ileyl zltep dzid dtih
zifk o`k yi ,milke`a wevip oic oi` m` s` ,ok m`e .ilkd itay

.`nhn `ed okle ,eziixa zligzn mly alg
:zxg` di`x `iadl dqpn `xnbdàz ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©©¦¨

òîL,lirl d`aedy dpyna epipyy dnnóà íéøîBà éànL úéa §©¥©©§¦©
,ìBt ìLå ïéñéøb ìL ät÷näjx `le dar `l epi`y df liyazay ©¦§¨¤§¦¦§¤

,`nh wevipdïäL éðtîgeliway dtwnd -ïäéøBçàì ïéãìBñ- ¦§¥¤¥§¦©£¥¤
mixfeg dpnn mikynpd mixixd dtwnd z` jetyln wqetyk
.mixaegnk milkd ipyay milke`d miaygp jkle ,mdixeg`l
zigitve mitifd yacy ,`nw `pz itl mb mrhd edfy xazqne
mixfeg mde xix mda yiy meyn ,mxagn wevipd yacd

ok m`e .mdixeg`lopi`y milke` x`yy ,wtqd heytl yi
.mxagn wevipd oi` mdixeg`l mixfeg

:`xnbd dgecàéøéà éãéî,`nw `pz zrcl myn gikedl yi ike - ¦¦¦§¨
íúäwevipd `nw `pz itly mrhd ,zigitvde mitifd yaca ¨¨

,mxagnïéëéîñc íeMîmdy meyn `le ,miar mdy iptn - ¦¦§¦¦
yacl md minec miar mdy milke` x`ye ,mdixeg`l mixfeg

la` ,`nh wevipd didi mda mbe ,mitifdàëäixacly dtwna ¨¨
`ed mrhd ,xeaig `ed wevipd i`ny ziaíeMîmda yiyéøéø- ¦¦¥

xixa dlrn oi` `nw `pz zrcl j` ,mdixeg`l md mikynpe
:xeaigl wevipd aygi jk ici lry

:dpyna epipy:á÷ø ãååøz àìî ìòå:`xnbd zxxanBøeòéL änëå §©§Ÿ©§¨¨¨§©¨¦
,[sk-] ceexzd `ln ly,øîà äi÷æçkúqét àìîsk,ãiämewnn ¦§¦¨¨©§Ÿ¦©©¨

e .rexfl skd xeaig mewn cr cid skl zerav`d xeaigïðçBé éaø©¦¨¨
,øîàk,åéðôç àìî.dizerav` llek ,cid sk lk zcink epiidc ¨©§Ÿ¨§¨

:diwfg ixac lr dywn `xnbdïðz`ziixaa epipy -zeld` `ztqez) §©
(a"d a"t,øz àìîá÷ø ãååznd oneøîàLld` z`neh oiprlzeld`) §Ÿ©§¨¨¨¤¨§

(`"n a"t,ïðLé,`ed exeriy -øwéòîdúBòaöàmewnn epiidc - ¤§¨¥¦©¤§¨
,cid skl zerav`d xeaigäìòîìeod el` ,odiy`x créaø éøác §©§¨¦§¥©¦

,íéøîBà íéîëçå .øéàîk `ed exeriyyàîìLa .åéðôç àìîléaø ¥¦©£¨¦§¦§Ÿ¨§¨¦§¨¨©¦
ïðçBéixdy ,zeywdl oi`,ïðaøk øîàc àeä`ln `ed xeriydy ¨¨§¨©§©¨¨

,eiptgàlàläi÷æç,dywïàîk,eixac z` xn` mi`pzdn ink - ¤¨¦§¦¨§©
,øéàî éaøk àì,cala zerav`d zcink `ed ceexz `lny xn`y Ÿ§©¦¥¦

k àìå,ïðaø.cid sk lk zcink `ed xeriydy exn`y §Ÿ§©¨¨
:`xnbd zayiinéøîà,uxzl daiyid ipa exn` -ãiä úqét àìî ¨§¥§Ÿ¦©©¨

zerav`d `laàeä àøeòéL ãç ,äìòîì åéúBòaöà éøL÷ àìîe- §Ÿ¦§¥¤§§¨§©§¨©¦¨
`la eci zqit zcink dwifgn zerav`d zciny ,md cg` xeriy

.zerav`d
:sqep uexizéàäc éànî ,àtt áøì àcà øa éîéL áø déì øîà- ¨©¥©¦¦©©¨§©¨¨¦©§©

y dywnd rci okidn'äìòîìe åéúBòaöà éøLwî'iax xn`y ¦¦§¥¤§§¨§©§¨
zerav`d iyxyn `ed ,xi`nìd cvLàøzetpeny itke ,odly §Ÿ

df xeriy jkitle ,mda ynzyny drya dlrn itlk eizerav`
,onvr zerav`d zcink `ed,diwfgl dyw didieàîìc`ny - ¦§¨

xn`pdéãécî ähîìzerav`d xeaig mewnn ,cid ly dhn cvl - §©¨¦§¨¥
,rexfl cid sk xeaig mewn crdéì äåäc`ed envr df xeriyy - ©£¨¥

kãiä úqét àìî.diwfg xn`ye÷éz: §Ÿ¦©©¨¥
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והדר"רח עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד נא דף רביעי)נזיר (ליום

wx `edy s` ,`nhn znd on `ad awxy ipiqn dynl dkld
ie`x did `le aiwxdy xg`l znd sebn zxzepd zixextr
dxn`p mday mi`pzd zece` `ziixa d`ian `xnbd .`nhiy

:ef dkldBì LiL úî eäæéà ,ïðaø eðzz`neh oic,á÷øøa÷pL úî ¨©¨¨¥¤¥¤¥¨¨¥¤¦§©
íBøòe ,mikixkz `ll -,íéðáà ìL ätöø éab ìò Bà LéL ìL ïBøàa ¨§¨¤©¦©©¥¦§¨¤£¨¦

,á÷ø Bì LiL úî eäæeziaeawxa daxrzp `ly xexa dfay ¤¥¤¥¨¨
.znd sebn dpi`y zixextrBúeñëa øa÷ðe` ,mikixkza -ïBøàa ¦§¨¦§§¨

,á÷ø Bì ïéàL úî eäæ ,íéðáì ìL ätöø éab ìò Bà õò ìLxg`n ¤¥©©¥¦§¨¤§¥¦¤¥¤¥¨¨
e` ,micban ziaeawx mb da yiy ,znd sebn ziaeawxd lk oi`y
oi`e ,xxetzdle wgydl okxcy mipald ztvxn e` urd oex`n
zryn ,sqep xac ea axrzp `l xy`k `l` `nhn znd awx

.awxd zexveeid zry cre ezzin
:znd awx ipica sqep oic zx`an `xnbdïéà àìeò øîàoicá÷ø ¨©¨¥¨¨

úBîöòä ïîe íéãébä ïîe øNaä ïî àaä àlà`a m` j` ,znd ly ¤¨©¨¦©¨¨¦©¦¦¦¨£¨
`ax .`nhn epi` ,ocal oicibe zenvrd on e` ,ecal xyad on

:`ler ly epic lr dywn,àìeòì àáø déáéúéà`ziixaa epipy ¥¦¥¨¨§¨
yøBäè øNaä ïî àaä á÷øwiicne .awx ipic ea oi`y ,xnelk - ¨¨©¨¦©¨¨¨

,`axàäwxa`adàîè íöòä ïî,`edøNa àkéìc áb ìò óàå ¨¦¨¤¤¨¥§©©©§¥¨¨¨
,`lerk `ly `ziixad ixacn gikedl yi ok m`e ,mvrd mr
zvxzn .eicgi zenvre micib xyan `eal awxd lry xaeqd

:`xnbdéëä àîéày xnel `ziixad zpeek -øNaä ïî àaä á÷ø ¥¨¨¦¨¨©¨¦©¨¨
caløBäè,`edøNaa íöò LiL ãòoicl epyi mdipy sexivay ¨©¤¥¤¤©¨¨

.awx oic ea oi` xya `ll mvrn `ad awx j` ,awx
,`ler ixacl zayiizn ef `ziixa oi` oiicry :`xnbd aey dywn

c,íéãéb àkéì àäjixv `l` zenvre xyaa ic oi` `ler zrcle ¨¥¨¦¦
:`xnbd zvxzn .micibd on s` awxd `eaiyøNáì øLôà éà¦¤§¨§¨¨

,íéãéb àìa úBîöòìåmr xyad z` mixyewd md micibdy xg`n §©£¨§Ÿ¦¦
xyad on `eal awxd lry `ziixad ixaca x`azpy oeike ,mvrd

.micibd on s` ea yi gxkda ,zenvrde
:awx z`neh ipica sqep oic zx`an `xnbdøa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©

äæì äæ ïéìbìb eNòð äæ íò äæ ïøáwL íéúî éðL ,ïðçBé éaø øîà àaà©¨¨©©¦¨¨§¥¥¦¤§¨¨¤¦¤©£©§©¦¤¨¤
dkldy xg`n ,dfn df awx z`neh oic md milhan ,xnelk -
`le ,ecal xawpyk `l` `nhn znd awx oi`y ipiqn dynl `id

:dywn `xnbd .xg` znn awx enr axrzp xy`k,ïúð áø áéúî̈¦©¨¨
`ziixaa epipy,àîè íéúî éðMî àaä á÷ødxn`p `ly gkene ¨¨©¨¦§¥¥¦¨¥

:`xnbd zvxzn .cg` zna `weec awx z`neh,àáø øîàxaecn ¨©¨¨
àìî ìò eãîòå ,eáé÷øäå ,Bîöò éðôa äæå Bîöò éðôa äæ eøáwL¤¨§¤¦§¥©§§¤¦§¥©§§¦§¦§¨§©§Ÿ

,á÷ø ãååøzzn lkn x`yp `le yr olk` eawxpy xg`ly xnelk ©§¨¨¨
eid `l ozxeaw zryay oeike ,awx ceexz ivg xeriy `l`
ivg xeriy lehil ozipe ,awx z`neh oic mdilr dlg ,miaxern

.`nhnd ceexz xeriyl cgi mtxvle cg` lkn ceexz
:awx ipica sqep oicææb ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàmc` ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¨©

z`BøòNznd lyBøá÷ecgiBì äNòð ,Bnòxriyd,ïéìbìbepi`y §¨§¨¦©£¨©§©¦
z`neh `nhn epi`e ,axrznd xg` xack `ede epnn wlgk aygp

wx.a
:zn z`neh oipra `ira dax ixacn heytl dqpn `xnbdïðz§©

íúäzeld` zkqna(b"n b"t),àîè úîaL ìkixai` lk ,epiidc - ¨¨¨¤§¥¨¥
,eteba mixaegn mpi` xy`k s` zn z`neh oic mda yi zndõeç

ïøBtväå øòNäå íépéMä ïî,znd sebn eylzp m`ïøeaéç úòLáe ¦©¦©¦§©¥¨§©¦¤¦§©¦¨
znlïéàîè ïlekdpc `xnbd .`nhp ,oixaegn odyk mda rbepde ¨§¥¦

:ffbdl micnerd oxetive xryaçlâì ãîBòä BøòN ,äi÷æç éòä¥¦§¦¨§¨¨¥§©¥©
e,ææbéì ãîBòä ïøBtö,ezzin mcew mikex` eidy oebkéàî,m`d ¦¤¨¥¦¨¥©

.`nhp ,znl mixaegn mcera mda rbepdãîBòä ìk ïðéøîà éî¦©§¦¨¨¨¥
,éîc æeæâk ææbéìmi`nhn mpi` dfk ote`ae xak effbp eli`ke ¦¨¥§¨¨¥
,dpyna x`eankïéøaeçî àä àäéî àzLä àîìc Bàlre ,znl md ¦§¨©§¨¦¨¨§¨¦

.mi`nhne envr znk mpic ok
:lirl dax ixacn ef `irai` heytl dqpn `xnbddéì èBLôéðå§¦§¥

äðç øa øa äaøcî,awx iabl ffbpy xrya ocyàîòèdn lk - ¦§©¨©©¨¨©§¨
`ed ocyææâc íeMî,xryd z`àì ,ææb àì àäoic epnn lhazi ¦§¨©¨Ÿ¨©Ÿ

miaygpy meyn `edy gxkdae ,ffbil md micneryk s` awx
md mi`nhny ,zn z`neh ipicl s` jkn heytl ozipe ,znd sebk

:`xnbd dgec .envr znkøîà÷ éëäm` ,daxææbheyt xacd ¨¦¨¨©¨©
yíéìbìb äæ éøäm` j` ,awx oic ea oi`edéì éòaéî ææb àìwtzqp - £¥¤©§©¦Ÿ¨©¦¨¥¥

eixacn heytl ozip `l ok lre ,dfk dxwna wqr `le xaca dax
.zn z`neh md mi`nhn m`d

:awx z`neh ipica `irai`á÷òä ïî àaä á÷ø ,äéîøé éaø éòaly ¨¥©¦¦§§¨¨¨©¨¦¤¨¥
,lbxdeäîiccv .znd ixai` x`yak awx z`neh oic ea didiy ©
:wtqdïðéøîb ékoicá÷øawxa `weec ,znd ixai`adélekî àaä ¦©§¦©¨¨©¨¦¥

úîmda yi mc`d zeig zryay ,mixai`d x`y lkn epiidc - ¥
,enr md mizn ezen zryae zeigìáàawxaá÷ò ïî éúàclbxd £¨§¨¥¦¨¥

,àì,znd xyak `ed awrd xya mc`d zeig zrya s`y xg`n Ÿ
,àðL àì àîìc Bà.`nhne ¦§¨Ÿ§¨

:lirlc `ziixad ixacn ef `irai` heytl dqpn `xnbdàz̈
íéúî éðMî àaä á÷ø ,àéòLBà éaøa ïúð áø éðúc ,òîLexawpy §©§¨¥©¨¨§©¦©§¨¨¨©¨¦§¥¥¦

ivg xeriy `l` cg` lkn xzep `le ,eawxpe envrl cg` lk
pe ,awx ceexzxeriyl dtxive mdipy ziaeawx z` mc` lh

,ceexzCzòc à÷ìñ éàå .àîèawxyàì á÷òä ïî àaäoic ea didi ¨¥§¦¨§¨©§¨©¨¦¤¨¥Ÿ
ok m` ,awxá÷ò Cøc àîìc àëäå éúà÷ á÷ò Cøc àîìc àëä ìéæ¦¨¨¦§¨¤¤¨¥¨¨¥§¨¨¦§¨¤¤¨¥

éúà÷ici lr lk`p awxd aexe xg`ny yeygl mewn yi ixd - ¨¨¥
df xeriy `ny ,cg` lkn ceexz ivg xeriy `l` xzep `le yr
`ad awx s`y ,gxkdae .awx z`neh oic ea oi`y awrd on epid

.d`neh oic ea yi awrd on
:`xnbd dgecénð éëä á÷ò Cøc éúà÷å úî délek áé÷øéàc éà- ¦§¦§¦¥¥§¨¨¥¤¤¨¥¨¦©¦

znd lk awxpy dfk ote`ay `ziixad ixacn gikedl ozip ,ok`
iax wtzqp `l dfae ,awrd on `ad awxa s` d`neh oic yi

e ,dinxiéàî á÷ò Cøc éúà÷å øáà ãç áé÷øéàc ïBâk àëä àlà- ¤¨¨¨§§¦§¦©¥¤§¨¨¥¤¤¨¥©
,cala lbxd `l` sebd lk awxp `ly ote`a `ed wtqd `l`
awr mxbp lbxd xyaa oeawixdy zelzl yi m`d `ed oecipde
awx oic xn`p `l dfk ote`ae ,zeig ea oi`y awrd oeawx

.`l e` ,`nhnde÷éz. ¥
:awx z`neh ipica zewitq dnk,äMà éòîa øaeò ,äéîøé éaø éòä¥©¦¦§§¨¨¦§¥¦¨

,dirna ecera dxawpe dznyíéìbìb éåäawx oic dpnn lhalBà ¨¥©§©¦
.àì,md wtqd iccvøî øîàc ïåéky zenewn dnkaøaeòaygp Ÿ¥¨§¨©©¨

k,Bnà CøéeCkìäkàeä dôebaygpïéìbìb éåä àìåoic dpnn lhal ¤¤¦¦§¨¨§Ÿ£¥©§©¦
,dfc ïåék àîìc Bàdid dligzndpéî Léøt Løôéî ,úàöì BôBñ ¦§¨¥¨§¨¥¦§©¨¦¦¨

,cgi exawpy mizn ipyk miaygpe dtebn wlgk aygp epi` -
.awx z`neh oic mda oi`y lirl x`azpy

øîBì éöîz íàåyøaeòoeikdpéî Léøt Løôéî úàöì BôBñcepi` - §¦¦§¥©¨§¨¥¦§©¨¦¦¨
,dfn df awx oic md milhane ,en` sebn wlgl aygp
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בכל יום בבוקר קודם הנחת התפילין, יפריש פרוטות אחדות לצדקה, ולאחרי כן 
יתפלל בלב שלם לבורא עולם יוצר האדם ומנהיגו

ממכתב כ"ט אדר ראשון, תשכ"ב
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רט

miwxt dyelya` cenr `p sc ± iriax wxtxifp
'åë íåøò øá÷ð á÷ø úøåú åì ùéù úî åäæéàoex`a elit` ,ezeqka xawp m` la` Ð

oi` ep`e ,zeaexrz el ziyrp enr zawxpy ezeqky itl ,awx zxez el oi` Ð yiy ly

.zeaexrz `la envr znd on `ad awx `l` `nhn awx `diy ipiqn dynl dkld epl

oex`de li`ed ,mipal ly dtvx iab lr e` ,mexr elit`e ,ur ly oex`a xawp m` oke

oiyrp Ð awxil oieyr mipal ly oazde ur ly

.awx zxez el oi`e ,zeaexrz eläæ íéìâìâ åùòð
äæìdf oi`e ,dfa df eaxrzpy ink dyrp Ð

,dfl df lblbnd xnelk Ð oilblb .xenb awx

e` zeqk enr axrzpyke .df mr df axrzpe

oex`a minexr exawp elit`e ,inc xg` oeawx

.cg` znc awx ied `lc li`ed ,yiy lyøîà
àáømizn ipyn `ad awxc mzd ipzw ik Ð

ipta dfe envr ipta df exawy oebk Ð `nh

lr cnre ,envr ipta cg` lk eaiwxde ,envr

znne ,ceexz ivg df znn Ð awx ceexz `ln

li`ed ,ceexz `lnl oitxhvn Ð ceexz ivg df

drya ,dligzn dfl df oilblb eyrp `le

Ð df mr df exawpc `kid la` .eaiwxdy

el oi`e ,dfl df oilblb eyrpc jl `ni` mlerl

.awx zxezïéìâìâ åì äùòð åîò åøá÷å åøòù ææâ
Ð `edy enk xaegn egipde ,ffb `l ik la` Ð

.oilblb el dyrp `lææâéì ãîåòä åøòùmcew Ð

,inc fefbk Ð exry eilr ciakdy oebk ,dzin

.awx el oi`e ,oilblb el dyrpeàì ææâ àì àä
.ffbil cnerc ab lr s`e Ðææâ øîà÷ éëä àì

ïéìâìâ éåä`kil dpg xa xa daxcn ,xnelk Ð

ikc xn` dpg xa xa daxc `dc ,icin rnynl

`le dia xn` `l Ð ffb `l la` ,oilblb ied ffb

iraiz izk`e ,icin.jlá÷òä ïîon Ð

xn`w ik .dhnle mipznn xnelk ,eizelbxn

dilekn iz`c `kid Ð `nh awx ceexz `lnc

.ea sebd xwirc ,dlrnly diieb itlkn znéàå
êúòã à÷ìñied `l awrd on `ad awx Ð

awx i`dl `nh i`n` mizn ipyn `a ik ,`nh?
awr jxc `nlicc xninl `ki` Ð `kdl [lif]

`nlic Ð zn jci` iab ,`kdl inp oke ,iz`w

`lcn `l` !awx zxez el oi`e ,iz`w awr jxc

yi awrd on `ad awxc dpin rny Ð ikd xn`

.awx zxez elúî äéìåë áé÷øéàã éà éîã éëéä
on `ay awxc jl `ni` mlerl ,xnelk Ð

i` (ceexz) :jpin `piraw ikde .xedh awrd

awx [ceexz] `ln `edde ,zn dlek aiwxi`c

itlk cr awr jxc dil `z` dipin zilwyc

`ki`c inp ikd Ð zn ly elek ipt lr ,y`xd

iedc `irye` xa ozp axc `iddn hytinl

oebk `kd dil `irain `w ik `l` .`nh

aiwx`c envr xa` `edde ,xa` cg aiwx`c

in :ol `irainw ikde .cala awr jxc dil `z`

seb lkn iz`c oebk Ð awx ixinb ik opixn`

,`l Ð dicegl awr on iz`c `kid la` ,znc

`py `l `nlc e`?
úáëù

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

åäæéàawx el yiy zn.eilr glbn xifpe ,ld`a `nhn awx ceexz `ln Ð

øá÷ðùmipa` ly dtvx iab lr e` yiy ly oex`a mexr,zwgyp dpi`y Ð

.zn ly seb awxa m` ik ,xg` xtra wtzqdl oi`eøá÷ðyiy ly oex`a elit`e ezeqka

mipal ly dtvx iab lr e` ur ly oex`a mexr e`Ð odil`n yzkile wgyil zegepy Ð

yng e` rax` gwl elit`e .awx el oi`y zn edf

ceexz `ln o`k yi i`ceay ,ely awx on oiceexz

"zltnd" wxta opixn`ck .xedh Ð znd sebn

el dyrp xg` xac ezligz dn :(a,fk dcp)

m`y ,biltc o`n `kil `dac rnyn ,oilblb

.`nhn epi` Ð ezligza enr xg` xac axrzp

øîàone xyad on `ad `l` awx oi` `ler

zenvrd one oicibd.awxd `diy jixv mlekn Ð

àämvrd on.`nh ,cegl Ðàäåoicib `kil

xyad one :xn`w ikdc iiepyl ivn ded `le Ð

icda oicibe mvr awx `diy cr xedh dicegl

,xedh mvre xyad on :ipzil ok m`c .xya

.ediicda oicib `ki`c cr opiwiiceéàxyt`

micib `la zenvre xyalxikfdy `lere Ð

exywzp `ly ltp iwet`l jixhv` Ð micib

`l` ,ikda ixiin `l `ziixae .miciba eixa`

.xnbp cleaéðùeyrp df mr df exawpy mizn

dfl df oilblbopiqxb (my) "zltnd" wxtae Ð

milblb :yxit jexra mbe .o`libpb :mixtqd lka

xac oeyl ,xg` mewnn axerny `ed xtr Ð

= oilblb :jexra yxit cere .lblbznd

zn ly `l` awx ixinb `lc .f"rla `"niixhew*

.ea axern xg` zn yiy `le ,cg`áéúîax

`nh mizn ipyn `ad awx ozp`wlq `we Ð

.cgi exawpy ixiinc jzrc

åá÷øðåceexz `ln lr ecnreolk`y xg` Ð

ivg `l` cg` lka x`yp `le ,yr

yi Ð exawpyk icigi cg` lk didy oeike .ceexz

`ln lr ecnre hwp dnl :dniz yie .awx oic odl

:xnel yie ?xiizyp `ly ,cg` awx ceexz

`l` mdipya oi` ik [elit`c] ,dihwp `zeaxlc

Ð awrd on awx `zyd `ki`c ,cg` ceexz

opihyt onwlc .ceexzk xeriy ied ikd elit`

itl mbc ,edn awrd on `ad awxc `ira dpin

sxhvn `din dilek aiwx`c znc opirny iegicd

.ceexzl ziaeawx x`yl awrd awxïðúmzd

znay lk :(b dpyn iyily wxt) zeld` zkqna

dcp) "dcp mc" wxta da ibilte .xerd mbe ,`nh

o`nl `ki`e ,opaxc xn`c o`nl `ki` ,(`,dp

.`ziixe`c xn`cõåçxryde mipiyd on

oxetvde.opaxcn s` oixedhy Ð

úòùáåe` rbepdy ,oi`nh olek znl oxeaig

eedc znd lr lid`n e` rbep `ed mdilr lid`n

.znd z`nehl ciéòáffbil cnerd exry diwfg

edne` ,`nhe znl oixeaig [x`yk] ied in Ð

e` ,znl xaegna s` zna `nhn `le inc fefbk

miyxtn yie ?ea xaegn ecera `nhn `nlc

dyrpe inc fefbk ;dil `irain `w oilblb oiprlc

."`nh znay lk"c oizipzn` i`wc ,`xazqn `nw [yexitk] ,edine ?`l e` oilblbàîòèffbc`lc xn`we .ffbil cnerd xryn s` ,oipr lka ixiine ,`l Ð ffb `l `d ,oilblb ied f` Ð

.etebk iedc ,`nh exeaig zryac `nip inp ikd Ð oilblb ied `lc ffbàìjl iraiz ffb`ed `wec fefbac ,ffb hwp ikdle ,ffb `lc `kid dil `irain `w diteb dpg xa xa daxl ,xnelk Ð

.dil `hiytc

á÷øedn awrd on `ad.`l e` awx dia ixinb i` dil `iraine ,zeig ea oi`y xya iaer ea yi mc` ly eawray itl Ðàáäzn dilekn.zeig ea yiy xyad lkn ,xnelk Ð

á÷ø`nh mizn ipyn `adÐ `nhn epi`y (`l) xnelk ,`l awrd on `ad jzrc `wlq i`e .ceexz `ln m` ik mdipyn x`yp `ly ,ceexz `ln lr cnery oebk `ax dinwe` lirle Ð

.sebd x`y on x`yp awxd dfe ,yr olk` awrd on `nyc ,[i`ce] dfa oi`y Ð "`nlc" hwp ikdle .awrd on ea yi `ny xnelk ,iz`w awr jxc `nlc `kd liféëéäikid ,xnelk Ð inc

`kid [oiira] `l` .awx oic ea yiy ,awrd mb awxpe znd lk awxpyk Ð ozp ax ipzc `d ixiin ikdac ,awx el yic inp ikd Ð awr jxc iz`e zn dilek aiwx`c i` i`ce ?[oiira] ied

c.awx ixinb `l `peeb i`d ika ,aiwxdl [xdin] awrd xyaa zeig oi`y itl xninl `ki`c .awrd jxc iz`e ,lbxd Ð xa` cg aiwx`øáåòoilblb ied in dy` irnaoxawy mizn ipyk Ð
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miwxtרי dyelyaa cenr `p sc ± iriax wxtxifp
åäî äùà éòîá òøæ úáëùzi` mipa za dy` mzqc ,mipa za dzidy dzny oebk Ð

.dzzinl jenq dlrapy e` .dirna rxf zaky dlïåéë ïðéøîà éî éàîzrya izk`c Ð

iz` `nlrn rxf zaky `nlc e` .oilblb ied `le ,`ed dteb ik xaer xvep `l dzzin

.mipa za e`lc dpwf e` ,dleza `iedc cr awx oi` mlerl dy`ae .oilblb iede ,dl

äùøéôin ,irix epiidc ,sebd jezay yxt Ð

oilblb dyrp?dniiwn `lc oeik :opixn` in

,`id dcic inp `zeig Ð dlk` `l i` diiga

yxtl oicd `ede .oilblb ied `le ,inc dtebke

ilina i`wc icii` `l` ,yi`cdl wiqn dy`c

.dy` my lr `dl inpáøã äéøá àçà áø éòá
åäî åøåò à÷éà`ly mc`l el `veid wex Ð

eit jezl exrxrny oeik `l` ,gxeh ici lr

oilblb dil ied in ,`vei Ð epexbe?zi`e

.ynn mc`d xer Ð exer :iyxtncåòéðå åçéë
.wgcd ici lr `l` `vei epi` Ðúçëùî éëéä

äì.zny mcew `yxit dil zilc Ðïåâë
íéì÷ã éî äéé÷ùàã,zay zkqna yxtnck Ð

Ð milwc in i`n :(`,iw) "mivxy dpeny" wxta

`inc `piirn witpe ,`axrna `ki` ilwic ixz

,lylyn jci`e ,itxn `nw `qk ,ediipian

.witp ikd liirc ikid ik Ð jci`eàùð äééëñå
xriyd xiarde ,dxdh oixewy `yp eteb jqe Ð

.ffbil cnerdàéøáè éîá é÷ìùå,ming ody Ð

.eripe egik `vie ,exer hytedeúî ïðéè÷ð
åðçèùoi` Ð daxd wc ewgyy e` ,migixa Ð

`l `de ,opira awxc meyn ,awx zxez el

.aiwxi`àîòè àåä éãéî`l` ,`nhn awxc Ð

xn`ck ,zenvre micib xya awx `ki`c meyn

xya ly awx `ki` inp `kd Ð lirl `ler

.awx zxez el yie ,zenvre oicibàîìã åàÐ

Ð `kil `de ,opira eziixakc icinn `ad awx

.ewiz .awx zxez el oi`e ,xak epgh ixdyúî
øñçù.awx zxez el oi` ,`edy lk xa` Ðàìå

äñåôúzn `vend :(a,cq) onwl opzc `iddk Ð

eli`e .ezqetz z`e elhep Ð ekxck akyen

ezqetz lehil jixv oi` Ð xqgc oeik ,`kd

.enrúåøá÷ úðåëù àìåonwl opzc `idd ik Ð

,zexaw zpeky ef ixd Ð dyly `vn :(my)

odn cg` xa` xqgc `kid eli`e .enewn dpwe

.enewn dpw `le ,zexaw zpeky epi` Ðäéáéúéà
`edy zna zxn` m` ,`l .i`w `tiqa Ð

`nhn ,epiipa aex el yiy Ð ld`a `nhn
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lk `l iga ,awx zxez el oi` zna xnel yi `zyd ,xa` cg aiwxi` i`e ,ig `le zn

.okyáé÷øä àáø éòáxg`le ,lthin epi`y oia enr lthiny oia ,ig `edyk xa` cg Ð

edn ,elek aiwxde xfg jk?úî àåäùë åìåë áé÷øäã àëéä àîèî éë`edyk i`de Ð

.awx zxez el oi`e ,ezvwn aiwxd igúééî àä àîìã åàzn `edyk elek aiwxdke Ð

.incúî àä.ig `edyk zvwna aiwxdc ab lr s`c ,awx el yi jk xg`l Ðéðú÷ éî
úî àäawx el yic ,miign awxpc ab lr s` ,jk xg`l Ð?zn meyc :xn`w ikd ,`l

.awx el oi` ig mey ,awx el yiäøñçù äìîð àáø éòáedn ,dlk`e ,edy lk Ð?xeriy

dixa `nlc e` .xeht ied Ð dxqgc `kid eli`e ,aiig lik` ikc ,dl ixinb dnily dlnp

eaex opixn`e ,dixa `ki`dc ,aiig inp Ð dxqg ike ,aiigin dixa lik` ikc ,dl ixinb
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dyly `vn :opixn` (a,cq) `xza wxta onwl

izndpny cr zen` rax`n dfl df oia yi m` ,m

epnid wceae ,zexaw zpeky df ixd Ð zen`

.zexawd zia my yi `ny yegl yi ik ,oldle

df oi` Ð xqg cg`e minly mipy `vn m`e

zia my did `nlicc `yyg meyn zexaw zpeky mrh m` ?dnl :oeir jixve .zexaw zpeky

.ahen Ð ipiqn dynl dkld `ed m`e .yegip inp xqg cg` ik s` Ð zexawdéáéúéî
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m` ,xa` cg aiwx` elit` zn iab dzeekc ,xa` cg aiwx`c enk Ð igl awx el oi`c inc

`w `d ?zn `d ipzw in :ipyne !`ed xqg zn `de ?i`n`e .awx el yi Ð epnn xa`d jzg¦

jzgy `zi`cke Ð awx el oi` ig mey ,xqg epi`y znae Ð awx el yi zn mey :ol rnyn

.awxpe igd on xa`àîòèig meynyi zn la` ,awx el oi` ig `edy onf lk :yexit Ð

lr s` ,xa` eze`l awx el yi Ð eixa`n cg` ig ecera awxpy cg` mc` zn oebk ,awx el

Ð awx el yi zn meyc ol rnyn `w `d ?[zn `d] ipzw in :ipyne .ig ecera aiwxdy it

ecera awxpy xa`d oi` ok ixg` zn ik elit` Ð awx el oi` ig meye ,zny xg`l awxpyk

.awx oick `nhn ig

äìîðedn dxqgydilr aiig dlnp lke`d :(`,bi zekn) "oiweld od el`" wxta xn`c Ð

.dilr dixa my oiicre ,zeigl dleki `id oiicry ,dilbx evvwp m` dil `iraine ,zifk da oi`y it lr s` ,`edy lkaéîixinb `xeriy opixn``de Ð dixaa dnily ,xnelk Ð

.zeigl die`x oiicre li`ed ,uxy dl `iede ,dl ixinb dixa `nlc e` .dxqg
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iabl wtzqdl yi oiicròøæ úáëLz`vnpdäMà éòîa,dzny ¦§©¤©¦§¥¦¨
,eäî.dy`d on awx oic `id zlhan m`dàìc ïåék ïðéøîà éî ©¦©§¦¨¥¨§Ÿ

éîc äôeb ék øözéàseb o`k oi` ,cle xvep `l oiicry xg`ny - ¦§©¦¨¨¥
,dy`d ly dtebk lkd aygp `l` ,awx oic lhand sqepBà

àì éúà÷ àîìòîc ïåék àîìcdpi` ef rxf zakyy xg`ny e` - ¦§¨¥¨§¥¨§¨¨¨¥Ÿ
awx oic `id zlhan ,ipevig xac `l` dy`d ly dtebn wlg

.dpnn
:ztqep `irai`eäî dLøét ,àtt áø éòacera dzny dy` - ¨¥©¨¨¦§¨©

.dpnn awx oic `id zlhan m`d ,dteba ddey lk`nd zleqt
àeä àúeiç äìëà àìãa àîéiwî àìc ïåékdy`d oi`y xg`n - ¥¨§Ÿ¦©§¨¦§Ÿ¨§¨©¨

oic lhan epi`e ,dtebn wlgk aygp ,lk`n `ll miiwzdl dleki
,awxéúà àîìòî énð àä àîìc Bàdpi` ef zleqty xg`ny - ¦§¨¨©¦¥¨§¨¨¥

dpnn zlhane dtebk zaygp dpi` ,ipevig xac `l` dtebn wlg
.awx oic

:ztqep `irai`,eäî BøBò ,à÷éà áøc déøa àçà áø éòam`d ¨¥©©¨§¥§©¦¨©
xack aygpy e` ,awx oic epnn lhan epi`e etebn wlgk aygp

.lhane ,ipevig
:ztqep `irai`Bçék ,çBðî øa àðeä áø éòaon z`veid dgil - ¨¥©¨©¨©¦

,gka oexbdBòéðå,mhegd zgil -eäîawx oic md milhan m`d - §¦©
.`l e` ,eteba md miievn m` ,znd on

:dywn `xnbdà÷ìñ éàå ,àtt áøì àçà øa ìàeîL áø déì øîà̈©¥©§¥©©¨§©¨¨§¦¨§¨
ïéìbìb éåä øîà÷c éðä ìk Czòcegike xerde yxtd ok` m` - ©§¨¨¨¥§¨¨©£¥©§©¦

ok m` ,znd on awx oic milhan eripeúçkLî éëéä ànèîc á÷ø̈¨¦§©¥¥¦©§©©
dìmd miievn el` mixac ixd ,zna awx oic `diy okzi cvik - ¨

.zny mc` lkaote`a wx `di zna awx oic ok` :`xnbd zvxzn
déé÷Làcezen mcew eze` ewydy -íéì÷c éîcgein oiirn ina - §©§§¥¥§¨¦

jkae ,sebd lk z` zewpl einin zlebqe ,milwc ipy oian raepd
,dy`a rxf zakye ,eripe egike eyxit z` exiardàLð àéëñå- §©§¨¨¨

,xriyd z` xiynd mq oina eze` ekqeB÷ìLelk z` ewlye - §¨
etebàéøáè éîaedehiytde exer jkxzp jkae ,dixah inga - §¥§¤§¨

.eilrn
:awx ipica sqep oicïðéè÷ð ,éiaà øîày dkldl ep` mihwep -úî ¨©©©¥©§¦¨¥

BðçhLawx ly zixextr oirk dyrpy cr,á÷ø Bì ïéàxg`n ¤§¨¥¨¨
,oeawx ici lr ziyrpd zixextra `l` dkldd dycgzp `ly

.dpigh ici lr ziyrpa `le
eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqp -øæçå Bðçèoeghd xyad ¦©§¨§§¨§¨©
,eäî áé÷øäåz` `xnbd zx`an .awx oic dilr legi dzr m`d §¦§¦©
:wtqd iccvàîòè àeä éãéîepi` awx lkl mrhd `eld -àlà ¦¦©§¨¤¨

meynàkéàäå ,úBîöòå íéãéâå øNa àkéàclegie ok yi o`k mb - §¦¨¨¨§¦¦©£¨§¨¦¨
,awx z`neh oicàîìc Bà`edy znBúéiøáklibx ote`a awxpe ¦§¨¦§¦¨

ïðéòa,dkldd dxn`p dfaeàkéìå.ok epi` o`ke -.e÷éz §¦¨§¥¨¥
:awx ipica sqep oicøñçL úî ,àðéðç øa àìeò éðz,etebn wlgïéà ¨¥¨©£¦¨¥¤¨¥¥

Bìoic,á÷ø,df ote`a dkldd dycgzp `ly oeikàìåoicäñeôz ¨¨§Ÿ§¨
eilr ,ezeptl `ed utge eznc`a xeaw zn mc` `ven m`y -
yly cere eaiaqny gegiz xtrd lk z` znd seb mr cgi lehil
z`veid dgildy xg`n dxtgp `ly dywd rwxwdn zerav`

.mly zna wx xn`p df oice ,rwxwa zrlap znd onúðeëL àìå§Ÿ§©
úBøá÷oiay ghya mixeawd mizn dyly mc` `ven m`y - §¨

yi s`e ,mzeptl xeq`e zexawd zia df ixd ,zen` dpenyl rax`
eteb oi` miznd cg` m` mpn` .mzeaiaq ztqep d`nehl yegl

.df oic lg `l ,mly
:dywn `xnbd,éáéúéîdpyna epipyzeicr zkqna(b"n e"t), ¥¦¥

on xa` ipicn ,igd on xa`l mirbepd mipic micneld mpyiy
,dpynd z`f dgece ,zndBì LiL úîa zøîà íà àìzexneg Ÿ¦¨©§¨§¥¤¥

,el`áBø,eixai` oipn aex miiwy e` ,sebd oipa aex miiw m`y -
,zn z`neha md mi`nhnåyòáBømi`nhn znd on zenvr aw §©

,ld`a mdBàyá÷ø ãååøz àìî,ld`a `nhn znnéça øîàz §Ÿ©§¨¨¨Ÿ©§©
,á÷ø ãååøz àìî àìå òáBø àìå áBø àì Bì ïéàLdz` ji`e ,dinza ¤¥Ÿ§Ÿ©§Ÿ§Ÿ©§¨¨©

.dfn df cenll utg,`xnbd zxxaneéîc éëéäote`d `ed cvik - ¥¦¨¦
,igd on xa`a awx oic xnel ozipyøáà ãç áé÷øàcote`a wx - §¦§¦©¥¤

,zeigl leki epi` elek aiwxd m` ixdy ,cg` xa` aiwxdy
á÷ø àkéà øáà ãç eléôà úî éab déúååëcdpyna xn`p jk lre - §§¨¥©¥¥£¦©¥¤¦¨¨©

cg` xa` aiwxd m` s` znay ,zna `l` iga awx oic oi`y
dxn`p `ly xaeqd ,`lerl dywe ,awx z`neh oic ea yi cala

:`xnbd zvxzn .sebd lk aiwxdyk `l` awx z`nehéðz÷ éî¦¨¨¥
dpynaúî àäawx oic yi iga awx oic oi`y ote` eze`ay - ¨¥

`l` ,cg` xa`a awx oic oi` zna s`y ,ok xacd oi` ,znaàä̈
ïì òîLî à÷,dpyndá÷ø Bì ïéà éç íeL á÷ø Bì Lé úî íeL- ¨©§©¨¥¥¨¨©¥¨¨

z`neh oic epivn zn iably ,iga xy`n xzei zna `xneg dpyi
,awx z`neh oic epivn `l iga j` ,mly eteb lky ote`a ,awx

.cg` xa` `l` etebn awxp `ly xg`n
:awx oica `irai`áé÷øä ,àáø éòacg` xa`úîe øæçå ,éç àeäLk ¨¥¨¨¦§¦§¤©§¨©¥

,eteb lk aiwxdeeäîx`yl miign aiwxdy xa`d s` sxhviy ©
wlg xqgy znk aygii `le ,dzin xg`l eaiwxdy mixai`d

y xn`p m`d .etebnéøéîb ékoic epcnly dn -á÷ø`weec `ed ¦§¦¥¨¨
ote`aáé÷øéàcsebd lk,úî àeäLkcg` xa` awxp xy`k `le §¦§¦§¤¥

,miign,úééî àä àäéî àzLä àîìc Bàawxpy mly zn ixde ¦§¨©§¨¦¨¨¨¥
.awx z`neh oic ea yie ,epiptl

:heytl dqpn `xnbd,òîL àz,dpyna epipyúîa zøîà íà àì ¨§©Ÿ¦¨©§¨§¥
.'eë éça øîàz á÷ø ãååøz àìîe òáBøå áBø Bì LiLzwiiicn ¤¥§©§Ÿ©§¨¨¨Ÿ©§©

:`xnbdíeMî àîòèyéç,awx z`neh oic ea oi` okle ,`edàä ©§¨¦©¨
á÷ø Bì Lé úîheytl yie ,miign awxpy xa`d eze` lr s` ¥¥¨©

:`xnbd dgec .`ax ly ewitq z` ef dpynnz÷ éîéðdpynaàä ¦¨¨¥¨
úîoi` ,zeniykl d`neh legz `nhn igd oi`y ote` eze`ay - ¥

`l` ,ok xacdïéà éç íeL á÷ø Bì Lé úî íeLc ïì òîLî à÷ àä̈¨©§©¨§¥¥¨¨©¥
á÷ø Bìsebd lk aiwxdyk ,zna awx z`neh ly ote` epyiy - ¨¨

oi` j` ,awx z`neh ea `dzy ote` mey oi` igae ,dzin xg`l
.miign cg` xa` aiwxd iabl o`kn gikedl

:mivxy ipica wtqäøñçL äìîð ,àáø éòadilbx evvwpy - ¨¥¨¨§¨¨¤¨§¨
,zeigl `id dleki oiicreeäîs` dilr aiig dlke`d m`d - ©

m`d .`l e` ,dnily 'dixa' `idy oeik ,zifk xeriy da oi`y
øñç àäå dì ïéøéîb àøeòéLxy`k `weec `ed 'dixa' oic m`d - ¦¨§¦¦¨§¨¨¥

aiig dlke`d oi` dilbx evvwp xy`k ok lre ,mly dteb lk
,dilràkéàäå dì éøéîb äéøa Bà`diy `ed dixa oicy e` - ¦§¨§¦¥¨§¨¦¨

dlekiy xg`n ,dilr miaiig dilbx evvwpy s` ok lre ,ig xevid
.zeigl `id
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הרי  והגבלה,  ממדידה  למעלה  תהיה  שעבודתו  מיהודי  שדורשים  אף-על-פי 
התחלת העבודה – שצריכה להיות מן הקל אל הכבד – היא באופן של מדידה 

והגבלה דווקא
משיחת שבת פרשת פקודי ה'תשכ"ז
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:wtqd z` heytl dqpn `xnbdàzø÷ñécî äãeäé áø øîàmy-] ¨©©§¨¦¦§©§¨
,[mewn,òîL àzxn`p ,`ziixaa epipy(`l `i `xwie)rbPd lM'íäa ¨§©¨©Ÿ¥©¨¤

,'axrd cr `nhi mznAìBëérbp m` `l` aiigzi `lïleëa- §Ÿ¨¦§¨©¨¨¤¨§¨
,uxyd lkaøîBì ãeîìz(al my)eilr lRi xW` lke'íäîmznA ©§©§Ÿ£¤¦Ÿ¨¨¥¤§Ÿ¨

.mdn wlga rbepd s` epiid ,'`nhiìBëé 'íäî' éàmc` mb `nhi ¦§¨¦¥¤¨
a rbepdïúö÷î,edyna elit`eBì ãeîìz,'íäa' øî`nhp epi`y ¦§¨¨©§©¨¤

.elek uxya rbiy crãöék àä,ef dxizq ayiizz`l`òbiL ãò ¨¥©©¤¦©
ïúö÷îadfk lceba `edy la`ïleëk àeäLeze`a uxy yiy - §¦§¨¨¤§¨

,lcebíéîëç eøòéLå,d`neh zlawl jxvpd xeriyd z` §¦££¨¦
èîBçä ïkL ,äLãòëa[uxy oin-]aBúéiøa úlçz,epiidc - §©£¨¨¤¥©¤§¦©§¦¨

`ed elceb ,clepy mcew eteb lk mwxzpyk,äLãòëas` ok lre §©£¨¨
dycrka `ed exeriy m` `nhp ,lecb uxyn zvwna rbepd

.eziixa zligza hneg ly lceb `edy
:`xnbd zx`andì éøéîb àøeòéL dpéî òîL`ziixad ixacn - §©¦¨¦¨§¦¥¨

`id dlekiy s` dlnpd ilbx evvwp m`y dixa oicl cenll yi
m` df hneg ixdy ,xeht dlke`de dixa daeyg dpi` ,zeigl
minkg eraw z`f lkae ,dycrkn zegt exeriy `di eilbx evvwi
dixa oic ea oi` eilbx evvwi m`y epiide ,dycrka d`neh xeriy

.'dixa' dpi` dilbx evvwpy dlnp s` `linne ,`nhn epi`e
:dgec `xnbdàéåä àìãác ,àøeòéL ïðéòa ék ,äéòîL áø øîà̈©©§©§¨¦§¦¨¦¨§¦§Ÿ©§¨

ànèî àì äLãòkzegta hneg `nhn oi`y xn`py dn - ©£¨¨Ÿ§©¥
meyn edf ,dycrn,äîLð da äìôð àìc`l oiicry xg`ny §Ÿ¨§¨¨§¨¨

lkei `le dnyp ea `dz `l aey dzr eilbx evvwi m` ,clep
,cleedlìáàuxyyàì äîLð da äìôðdpi` milbx `lay xn`p £¨¨§¨¨§¨¨Ÿ

,'dixa' oic dl yiy okzi miilbx `ll dlnpa mb okle ,d`nhn
:`xnbd dwiqn .aiig dlke`deéòaézCìepira wtqd oiicr - ¦¨¥¨

:cner
dpyna epipy(:hn lirl)lr ,'eke glbn xifpd ze`neh el` lr :

å äøãMälreäì àéòaéà :úìBbìebäm`d ,daiyid ipa ewtzqp - ©¦§¨§©§¤¦©§¨§
å äøãLmbïðz úìBbìeâ,cgi mdipya wx `nhpeàîìc Bàdpeekd ¦§¨§§¤§©¦§¨

`idBà`nhpyaBà äøãL`nhpyaúìBbìeb.dcal zg` lk ¦§¨§¤
:heytl dqpn `xnbd,òîL àz ,àáø øîàiabl `ziixaa epipy ¨©¨¨¨§©

y ,ld` z`nehäøãLzn lyãøébLz` xay -áBødïéòìéò- ¦§¨¤¥©¦§¦
zerlvd,daL,dxcya zexaegndäøBäèz` `nhln `id ¤¨§¨

dpi`e ,dpnn dxcy my lhay xg`n ,ld`a dnr ddeyd
.`yne rbna `l` d`nhnezgpen `idy ote`a,øá÷áif`eléôà §¤¤£¦

m`úøaeLî,dxcya md zexaegn oiicre zerlvd aex exayp - §¤¤
ú÷øBôî Bà,mnewnn ixnbl zerlvd exwrp m` elit` e` - §¤¤
éðtî ,äàîèyøáwä,zewxetnde zexeayd zerlvd z` sxvn §¥¨¦§¥©¤¤

y ,`ziixad ixacn rnyn .dxcya md zexaegn eli`kàîòè©§¨
ld`a z`nhn dxcyd oi`yãøéâc íeMîzerlvd aex z` xaye ¦§¥©

,da zexaegndãøéb àì àäozenilya ex`ypeàîè`la s` ¨Ÿ¥©¨¥
,zleblebd.éðz÷ 'úìBbìeb Bà äøãL Bà' dpéî òîL§©¦¨¦§¨§¤¨¨¥

:`xnbd dgecéðz÷ àì àä`ziixad ixacn z`f wiicl ozip `l - ¨Ÿ¨¨¥
`ziixad oi`y xg`n ,dxcyd z`nhn zerlvd exayp `l m`y

e ,zerlvd exaypy ote`a `l` zwqerïì òîLî à÷ àä`ziixad ¨¨©§©¨
äøBäè ãøéb éëcdxcyd oi` zerlvd exaypy dfk ote`ay - §¦¥©§¨

e ,z`nhnCãéà,zerlvd exayp `ly ote`a -Cì éòaézoiicr - ¦¨¦¨¥¨
.zleblebd `la z`nhn m` wtzqdl mewn epyi

:dixacn wtqd heytl zpn lr ,ztqep `ziixa d`ian `xnbdàz̈
,òîLopaxe `aiwr iax ly mzwelgna zwqerd `ziixaa epipy §©

,mizn ipyn d`ad d`neh sexiv iabläML ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦¨
íéøácdid d`neh sexiv ipicaànèî àáé÷ò éaø,ld` z`neh §¨¦©¦£¦¨§©¥

ïéøäèî íéîëçåå ,okn xg`làáé÷ò éaø Ba øæç.xdihe ,eixacnåok ©£¨¦§©£¦§¨©©¦£¦¨§
didíéiñøè ìL úñðkä úéáì úBîöò äàìî äte÷ eàéáäL äNòî©£¤¤¥¦¨§¥¨£¨§¥©§¤¤¤©§¦¦

,zyegp itxev -øéåàa äeçépäå`ly ick ,dxewn epi`y mewna - §¦¦¨©£¦
,znd ld` z`neha zqpkd zial miqpkpd lk e`nhiiñðëðå§¦§©

[Bnò] íéàôBøä ìëå àôBøä ñBãBzzenvr m`d wecal zpn lr ¨¥§¨¨§¦¦
,mipyn e` cg` znn mpid el`åmzwica xg`leøîàyïàk ïéà §¨§¥¨

äøãLdnily,ãçà únîexdih ok lre ,mizn dnkn sexiva `l` ¦§¨¦¥¤¨
`aiwr iax s`y ,my x`eane .ld` z`nehn el` zenvr minkg
d`ad d`nehy ezxaqn ea xfgy epiide ,mixdhnd lr dpnp

.ztxhvn mizn ipyn
:`ziixad ixacn wtqd heytl ozip cvik `xnbd zx`aneàîòè©§¨

àãçîc äøãL àkéìcef dxcy minkg exdihy xacd mrh - §¥¨¦§¨§¥£¨
,mizn dnkn `l` cg` znn dpi`y xg`n ,ld` z`nehnàkéàä̈¦¨

äéìò çlâî øéæð ,àãçîc úìBbìeb Bà äøãL Bàdzid eli` j` - ¦§¨§¤§¥£¨¨¦§©¥©¨¤¨
minkg eid cg` znn zlebleb e` cg` znn dxcy epiptl

,dilr glbn did xifpd s`e ,ld` z`neh mi`nhnBà dpéî òîL§©¦¨
ïðz úìBbìeb Bà äøãLdxcy s`y ,`ziixad ixacn ok m` gken - ¦§¨§¤§©

xifpd s` `linne ,ld` z`neh mi`nhn dcal zlebleb e` dcal
.mdilr glbn

xg`n ,`ziixad ixacn df wtq heytl ozip `l :`xnbd dgec
y xnel okziyøîà÷ àéòaéî àì`ziixad zpeeky ,xnelk - Ÿ¦©§¨¨¨©

,epiide .`picl jxvp epi`y s` ,xzei lecb yecig eprinydlàìŸ
àkéì ãçà únîc úìBbìeâå äøãL àéòaéîoi`y cala ef `l - ¦©§¨¦§¨§§¤§¦¥¤¨¥¨

mda oi` `linne ,cg` znn zleblebe dxcy el` zenvra
,ld` z`nehúnî úìBbìeb Bà ãçà únî äøãL Bà eléôà àlà¤¨£¦¦§¨¦¥¤¨§¤¦¥

àkéì ãçà. ¤¨¥¨
:dixacn wtqd heytl zpn lr ,ztqep `ziixa d`ian `xnbdàz̈

àðééðnî ,òîLmda ewlgpy mipicd z` dpend `ziixad ixacn - §©¦¦§¨¨
,zxne`e ,mizn ipyn d`neh sexiv oiprl minkge `aiwr iaxäîe©

äML ïäd,ïéøäèî íéîëçå ànèî àáé÷ò éaøL íéøác,cg`dìò ¥¦¨§¨¦¤©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦©
øáàmlyàaL ,únä ïîmixai` i`vg ipy sexiv ici lréðMî ¥¤¦©¥¤¨¦§¥

.íéúî,ipydøáà ìòåmlyéçä ïîàaLi`vg ipy sexiv ici lr ¥¦§©¥¤¦©©¤¨
mixai`íãà éða éðLî.miig,iyilydàaL úBîöò á÷ éöç ìòå ¦§¥§¥¨¨§©£¦©£¨¤¨

îly mdizenvr sexivíéúî éðM.,iriaxdíc úéòéáø ìòåznd on ¦§¥¥¦§©§¦¦¨
íéðMî àaä.,iyingdäøBòNk íöò ìòåcg` znn elit` `ad ©¨¦§©¦§©¤¤¦§¨

ì ÷ìçpLíéðL,iyiyd .epiptl mdipye ,miwlg ipyl -äøãMäå ¤¤§©¦§©¦§©¦§¨
úìBbìebäå.mizn ipy ly mtexivn mi`ad §©§¤
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ריג

miwxt dyelya` cenr ap sc ± iriax wxtxifp
òîù àú àúø÷ñãî äãåäé áø øîàmda rbepd lk ,uxyd lka mkl mi`nhd dl`" Ð

`l la` ,`nh `di mleka rbp ikc ,mleka leki "mda" i` ,(`i `xwie) 'ebe "mzena

.'ek "mzena mdn eilr leti xy` lke" xnel cenlz Ð ezvwnaíéîëç åøòéùårbny Ð

.elekk deyy dycrk `edy ,`nhi dycr'åë èîåçä ïëùdixa xeriy ira `wcne Ð

dlek dixac `xeriy dpin rny Ð dycrk

llkn dl `wtp Ð `xeriy dxqg i`e ,opira

.dlik` oiprl oicd `ede ,dz`nehéáø øîà
àøåòéù ïðéòá éë äéòîùlkc icina ,dixac Ð

zegta ,dlnp iab la` .dycrka eziixa

`l inp dnily `dc ,dnyp da `ied dycrkn

izk`e ,`xeriy opira `l Ð dycrk dlek `ied

.jl irazãøéâù [äøãù] òîù àú àáø øîà
äáù úåòìö áåøÐ day zerlv aex xwry Ð

.dcva zegpen ody ab lr s`e ,dxedhøá÷áå
'åë.dnly enk zeidl dtxvn xawdy iptn Ð

`kilc ab lr s`e ,d`nh Ð cxib `l `d

zlebleb e` dxcyc dpin rnye .dcda zlebleb

.opzêãéà.jl iraiz oiicr ,cxib `l Ðäùù
íéøáã.edl aiygw onwl Ðíééñøè ìùÐ

.dne` dze` ly :dl ixn`e .zygp itxev

dcear zkqna el dnece .mibxe` :dl ixn`e

qtzpyk xfril` iaxc dyrna (a,fi) dxf

.ip` miiqxh ly max :edl xn`c ,zeklnl

øéåàá äåçéðäåoze`a oi`nhin eidi `ly ick Ð

.zenvràôåøä ñåãåú ñðëðåiwa didy Ð

.mizn ipyn e` cg` znn od m` dgneneåøîàå
ãçà úîî äøãù ïàë ïéàglbn xifpd oi`e Ð

xne` didy ,`aiwr iaxl elit`e .elid` lr

`nhn mizn ipyn d`a `id elit`y dlgza

.`aiwr iax ea xfg Ð elid` lríåùî àîòè
àëéìããçà úîî äøãù äéáoi`c xn`w Ð

`nhn Ð cg` znc `cg `ki` `d .glbn xifpd

xifpde ,melk `xie`a ezgpd liren oi`e ,ld`a

:zlebleb e` dxcy e`c heytze .eilr glbn

znn zleblebe dxcyc jl `ni` mlerl ,`l

`wc mi`texd edl xn`wc i`de .opira cg`

`irain `l ;xn`w `irain `l Ð edl xdhn

z`neh xeriy ick cg` znc zleblbe dxcy

cg` znn dxcy elit` `l` ,`kilc ,ld`

ded `aiwr iax ixaclc ,cg` znn zleblebe

.`ki` `l Ð `nhnàðééðîî òîù àúÐ

ipyn `ad znd on xa` lr .mixac dyyc

izy ea yiy weyd e` rexfd oebk Ð mizn

znn `a xg`de cg` znn `a cg`de ,zenvr

.cg` xa` od oiiexwe ,ipyàîèî àáé÷ò éáø
íéøäèî íéîëçå`diy exn` `ly itl Ð

zenvr aw ivge ,cg` mc`n `ad igd on xa`e ,cg` znn xa`a `l` ld`a `nhn

`aiwr iax ixacle .ld`a `le rbna ,cg` znn `ad mc ziriaxe ,cg` znn `ad

oi`a od elit`y `aiwr iax xne` el` lkae .cg` znn dxeryk mvre .ld`a elit`

.oi`nhn el` ixd mizn ipyn
íìåòì
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àúoleka leki mdarnyÐxg` mewnae "ekez l` mdn leti xy`" aizk mivxy iab

exriye 'eke ?elld ze`xwnd ipy ayiip cvik `d ,"mzena mda rbi xy`" aizk

itl Ð "mda" `ixwine ,cg` uxy zvwna edfy Ð "mdn" `ixwinc ,dycrka minkg

ixdy .dycrk opiracn ,ixinb `xeriy dpin rnye .dycrka eziixa zligz hnegdy

mr epiid Ð dycrka ezligz ied ik mb hnegd

,`zxet dipin jizg i` mewn lkne ,eipxwe eilbx

elit`e ,dig ikd elit` Ð dycrkn dizgtinc

dpin rnye ,dziixak ynn dycrk opira ikd

opira ik :dirny ax xn` ,igce .ixinb `xeriy

,dnyp dia dltp `lc `kid Ð dycrka `xeriy

i`ce f` Ð dligz hrn zgtp m`y ,hneg oebk

`l mlerle li`ed ,zegta dixa eaiygdl epl oi`

dltpc `kid la` .okn zegta miig znyp ea leti

uviw s` ik ,`id daeyg Ð dig dlnp oebk ,dil

zeigl oiicr dleki Ð dpnn xac mey e` dilbx

.uvwy xaca oielz diig oi`y ,daxdàéòáéà
opz zleblebe dxcy edlmdipy lr `wecc Ð

`ede .opz zlebleb e` dxcy e` `nlc e` ,glbn

inp (` dpyn a wxt) zeld`c oizipzn`c oicd

oizipzn iziinc jenqa rnyn oke ,dil `irain

.oiira hytinl zeld`càúcxby dxcy rny

day oilerlr aexzerlv aex xaiy :yexit Ð

.oilerlr Ð zerlv ly mebxz .dayäøåäè
`le 'eke dxcya oexqg dnk [opixn`] `nlra Ð

oileg) "zetxh el`" wxta l`eny xn` ,`nhz

wgvi epiaxl d`xp o`k mbe .dtxhl oke :(a,an

,dtxh dizerlv aex exazyp m`c ,zeeydl yic

exazyp :(`,ap my) "zetxh el`" wxta xn`cke

aexa elit` Ð exwrp ,dtxh Ð oiccv ipy aexa

.cg` cvøá÷áåzwxetn e` zxaeyn elit`

dtxvn xawdy iptn d`nh.ixinb ikdc Ð

àîòè`wlq `we .`nh cxib `l `d cxibc

elit`e ,zlebleb `la ixii`c jzrc

zlebleb e` dxcy e`c dpin rnye ,d`nh ikd

`w `d ?d`nh cxib `l `d :ipzw in :ipyne .opz

.jl iraiz jci`e dxedh cxib ikc ol rnyn

?zlebleb `la d`nh cxib `l `d ipzw in :yexit

[ok] it lr s`e ,ixii` zlebleb dnr yiyk `nlc

iraiz jci`e .dxedh Ð day zerlv aex cxib ik

`la dxcyd `l` my oi`e ,cxib `la :xnelk ,jl

.jl iraiz ,zleblebàúxne` dcedi iax rny

`nhn `aiwr iax mixac dyy`w jenqa Ð

xfge ,oixdhn minkge .mixac dyy jpdl aiyg

.`aiwr iax eaäùòîd`ln dtew e`iady

miiqxh ly zqpkd zial zenvritxev :yexit Ð

ot ,eilr bb oi`y mewna xie`a degipde .zygp

dxcy o`k oi` :exn`e ,enr mi`texd lke `texd qecez qpkp .my oiqpkpd ld`a e`nhi

oixdhn o`k yie li`ed ,exn` :ixtiqa `zi` ikdc iz`vn zeipyn yexitae .cg` znn

ipyn mi`ad zleblebae dxcya ewlgpy minkge `aiwr iax :yexit .oipnl cenrp [oi`nhne]

iaxn eligzd ,ediizbelt opz inp (e dpyn) a wxt zeld` zkqnae .dl iziin jenqae ,mizn

.oixedh edi Ð zxdih `nhn ziidy `ed dz`e li`ed :el exn` ,xdihe dligz `aiwr

àîòèdxcy `kilc`cg zncznc zlebleb e` dxcy `ki` `d ,`cg znn :yexit Ð

lr glbn xifp Ð `cgmi`texl ze`xdl oikixv eid dn :oeir jixv .`kil cg` znnc zleblebe dxcy `irain `l ,xn`w `irain `l `nlc :igce .opz zebleb e` dxcy e` :dpin rnye .di

,xawa ocera mc`d lid`d zenvr oze` lrc oebk ixii`c :wgvi epiax xne`e !dxedh cg` znn s`c lirl opixn`e ,zxaeyne zwxetn dzid `nzqn `de ?`l e` cg` znn dxcyd m`

.etxvn xawd lirl xn`eàúivg lre ,mc` ipa ipyn `ay igd on xa` lre ,mizn ipyn `ay znd on xa` lr oixdhn minkge `nhn `aiwr iaxy mixac dyy od dn `piipnn rny

mizn ipyn `ay zenvr awoiprl `kdc gikedl yi Ð opaxe `aiwr iaxc `zbelta (e dpyn a wxt) zeld` zkqna opzck "mizn ipyn `ad zenvr raex lre" `kd xn`w `lcne Ð

.ipzw `cixb ld` z`neh oiprl mzde ,oizipzna opzck ,glbn epi` cg` znn iz`c awd raex lrc ,aw ivg hwp ikdle .aw ivgn zegt lr glbn epi`c ,ixii` xifp zglbzàáùipyn

miznmc bel ivg lr" opaxl hwpinl dil irainc `ed oicae .dia xcd `aiwr iaxc opz `kde .dilr opax ibilte ,`aiwr iaxl oizipzna opzck ,glbn `aiwr iaxl cg` znn `a eli`c Ð

.uxt epiax axd .ikd hwp glbn ziriaxa s`c `aiwr iaxlc icii` `l` ,"mizn ipyn `adìòåmipyl wlgpy dxeryk mvr lre 'ek mc ziriax lre dxeryk mvrznn `ed ik s` Ð

[a cenrl jiiy] .mizn ipyn zleblebe dxcyd :opaxe `aiwr iaxc `zbelta `icda `ipz (e dpyn a wxt) zeld` zkqna Ð zleblebe dxcyde .cg`éàåzlebleb e` dxcy e` jzrc `wlq

oiied dray ipd,edl aiyg ixzk zleblebe dxcy mlerl :ipyne .`d `la `d `nhn `lc ,cg zleblebe dxcy i`ce `l` .mixac dyy `pz `yixae ,opaxe `aiwr iax ea ewlgpc :yexit Ð

.'ek dxeryk mvr `ipzc ,dilr biltc `ed cigic ,dxeryk mvr iwet`l Ð `aiwr iax lr ibiltc mixac dyy ipzw ikc .mixac dyyc `payegn dxeryk mvr inqe
zirai`e
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ìBëé ,"íäa" :òîL àz ,àzø÷ñécî äãeäé áø øîà£©©§¨¦¦§©§¨¨§©¨¤¨
ïúö÷î ìBëé "íäî" éà ."íäî" øîBì ãeîìz ¯ ïleëa§¨©§©¥¤¦¥¤¨¦§¨¨
ïúö÷îa òbiL ãò ?ãöék àä ."íäa" øîBì ãeîìz ¯©§©¨¤¨¥©©¤¦©§¦§¨¨
èîBçä ïkL ,äLãòëa íéîëç eøòéLå ,ïleëk àeäL¤§¨§¦££¨¦§©£¨¨¤¥©¤

zéøéîb àøeòéL :dpéî òîL .äLãòëa Búéiøa úlç §¦©§¦¨§©£¨¨§©¦¨¦¨§¦¦
àìãác ,àøeòéL ïðéòa ék :äéòîL áø øîà .dì̈£©©§©§¨¦¨¥©¦¨§¦§¨
,äîLð da äìôð àìc ¯ ànèî àì äLãòk àéåä̈§¨©£¨¨¨§©¥§¨¨§¨¨§¨¨
äøãMä" .Cì éòaéz .àì ¯ äîLð da äìôð ìáà£¨¨§¨¨§¨¨¨¦¨¥¨©¦§¨
Bà ,ïðz úìBbìeâå äøãL :eäì àéòaéà ."úìBbìebäå§©§¤¦©£¨§¦§¨§§¤§©
:òîL àz ,àáø øîà ?úìBbìeb Bà äøãL Bà àîìc¦§¨¦§¨§¤£©¨¨¨§©
øáwáe ,äøBäè ¯ daL ïéòìéò áBø ãøébL äøãL¦§¨¤¥¥¦§¦¤¨§¨©¤¤
.øáwä éðtî ,äàîè ¯ ú÷øBôî Bà úøaeLî eléôà£¦§¤¤§¤¤§¥¨¦§¥©¤¤
òîL .àîè ¯ ãøéb àì àä ,ãøéâc íeMî ¯ àîòè©£¨¦§¥¥¨Ÿ¥¥¨¥§©
,éðú÷ àì àä ¯ .éðú÷ úìBbìeb Bà äøãL Bà :dpéî¦¨¦§¨§¤¨¨¥¨¨¨¨¥
éòaéz ¯ Cãéà ,äøBäè ¯ ãøéb éëc ïì òîLî à÷ àä̈¨©§©¨§¦¥¥§¨¦¨¦¨¥
éaø íéøác äML :øîBà äãeäé éaø :òîL àz .Cì̈¨§©©¦§¨¥¦¨§¨¦©¦
.àáé÷ò éaø Ba øæçå ,ïéøäèî íéîëçå ànèî àáé÷ò£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦§¨©©¦£¦¨
úñðkä úéáì úBîöò äàìî äte÷ eàéáäL äNòîe©£¤¤¥¦¨§¥¨£¨§¥©§¤¤
àôBøä ñBãBz ñðëðå ,øéåàa äeçépäå íéiñøè ìL¤©§¦¦§¦¦¨¨£¦§¦§©¨¥
únî äøãL ïàk ïéà :eøîàå ,[Bnò] íéàôBøä ìëå§¨¨§¦¦§¨§¥¨¦§¨¦¥
Bà àkéàä ,àãçîc äøãL àkéìc ¯ àîòè .ãçà¤¨©£¨§¥¨¦§¨§¥£¨¨¦¨
òîL ,äéìò çlâî øéæð ¯ àãçîc úìBbìeb Bà äøãL¦§¨§¤§¥£¨¨¦§©¥©¨¤¨§©
àéòaéî àì ¯ .ïðz úìBbìeb Bà äøãL Bà :dpéî¦¨¦§¨§¤§©¨¦¨£¨
ãçà únîc úìBbìeâå äøãL àéòaéî àì ;øîà÷̈¨©¨¦¨£¨¦§¨§§¤§¦¥¤¨
úìBbìeb Bà ãçà únî äøãL Bà eléôà àlà ,àkéì¥¨¤¨£¦¦§¨¦¥¤¨§¤
äML ïä äîe :àðééðnî òîL àz .àkéì ãçà únî¦¥¤¨¥¨¨§©¦¦§¨¨¨¥¦¨
ìò :ïéøäèî íéîëçå ànèî àáé÷ò éaøL íéøác§¨¦¤©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦©

,íéúî éðMî àaL únä ïî øáàéçä ïî øáà ìòå ¥¤¦©¥¤¨¦§¥¥¦§©¥¤¦©©
àaL úBîöò á÷ éöç ìòå ,íãà éða éðMî àaL¤¨¦§¥§¥¨¨§©£¦©£¨¤¨
ìòå ,íéðMî àaä íc úéòéáø ìòå ,íéúî éðMî¦§¥¥¦§©§¦¦¨©¨¦§©¦§©

ì ÷ìçpL äøBòNk íöò.úìBbìebäå äøãMäå ,íéðL ¤¤¦§¨¤¤¡©¦§©¦§©¦§¨§©§¤
éàå
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miwxtריד dyelyaa cenr ap sc ± iriax wxtxifp
ïðú úìåâìåâ åà äøãù åà íìåòìdilr ibiltc edpda Ð od mixac dyyc ipzw ik Ð

,`piipnn dil aiyg `l Ð cigi `l` ,miax dilr ibilt `lc ,dxeryk mvra la` .miax

okn inqc ,dyy `l` eda `kile ,ixz edl aiyge ,opz zlebleb e` dxcy e` mlerle

on xa` la` ,znd on dl diiz`c meyn `pipnn `ed dxeryk :ixn`c `ki`e .dxery

.o`kn inq igdìë éðú÷ éë àîéà úéòáéàå
íöò é÷åôàì åìéäà ìò çìâî øéæðã àëéä

äøåòùëlr xifp `nhin `l lkd ixaclc Ð

`nhin `lc mc ziriax :xn`z m`e .elid`

xifp `nhin `aiwr iaxl !ipzwe ,elid`a

zn zeytp lk lr"n dil rnyn edi`c ,elid`a

lirl opixn`ck "`ai `lziriaxl oipn :(`,gl)

.'ek ld`a `nhny mcíã úéòéáø äðùú àì
äøæçáxfg `l i`cec .`aiwr iax ea xfgy Ð

d`ad mc ziriaxy xeaq did mlerly ,ea

.ld`a `nhn mizn ipynåãéá åãåîì éøäùÐ

.glbn xifpde ,`nhn `edy jk jexr ecenl

df ixd cg` znn `a `edyk :mixne` minkge

cr eilr glbn xifpd oi` la` ,ld`a `nhn

.bel ziriax ea `diyåéîé ãòlk ,xnelk Ð

xfg znyn `ny .`aiwr iax `nhn did eini

.eaåéðéù åøçùåä.oerny iax ly Ðéðôî
åéúåéðòúdilr irzyn did i`pb jxcy itl Ð

.ea xfg znyn m` :xn`e ,`aiwr iaxcòîù àú
úåîöòä ïî úåîöò òáåø íéøîåà éàîù úéáÐ

iyilya odilr dfne ,ld`a oi`nhny exn`y

.zenvr dylyn e` zenvr ipyn `ay oebk Ð

.cg` mvrn `l la`íéøîåà ììä úéáåÐ

`edy onfa Ð diebd on exn`y zenvr raex

x`yn la` .oipnd aexn e` oipad aexn `a

epi` Ð oipn aex e` oipa aex oi`y mixai`

.ld`a `nhnãçà êøéå íé÷åù éðùîdyly Ð

ziae .epiipa aex oda `die ,i`ny ziak mixai`

x`yn `l la` oipnd aexn :mixne` lld

lld zia ixac miiwzdl leki `ed ixd ,mixa`

aex oda `diy ,milbxe mici iwxtna enk Ð

.i`ny ziak mixa` dylye oipnøîåà éàîùÐ

cg` mvrn `ad elit` Ð exn`y zenvr raex

on iz`c oebk Ð cg` mvrn i`ne ,ld`a `nhn

.zleblebn e` dxcydéàîglbn xifp ied in Ð

`l e` eilr?éøéîçãith `xneg eda zi`c Ð

mixa` x`yn.éðúéìraex lre :`icda da Ð

one mizn ipy ly dxcyd on `ad zenvr

`nhn `aiwr iaxy ,mizn ipy ly zleblebd

!oixdhn minkge
àäå
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úéòáéàåipzw `l igc icin znc icin ipzw ik `ni`mixac dyy jpda aeygz `le Ð

iwet`l Ð elid` lr glbn xifpc ilin ipzw ik :`ni` zirai`e .igd on xa`

xfgy ,dia xcdc icin :`ni` zirai`e .e`yn lre erbn lr `l` glbn epi`c dxeryk mvr

mizn ipyn d`ad mc ziriax iwet`l Ð `aiwr iax ea xfgy lirl ipzwck ,`aiwr iax

xcdc jpdn aiyg `wc mixac dyye .xcd `lc

.edl aiyg ixza zleblebe dxcy mlerle ,dia

øîàãdpyz `l dicinlz `xtw xal iax dil

ly eita `ed jexr cenl ixdy dxfga ziriax mc

mizn ipyn d`ad ziriax lrc Ð `aiwr iax

yigkdl `ae .eriiqn `xwnd ,cere .glbn xifpc

oerny iax `ae .xfg `aiwr iaxy xne`d ixac

xn`y `l` .ea xfg `l `aiwr iaxc ,iaxk xnel

znyn m` :xn`y ,`aiwr iax itlk xezpw jxc

.rcei ipi` ea xfgøîà]ezen mei cr oerny iax

`nhn did `aiwr iax ly.[ea xfg `l xnelk Ð

àðúeipiy exgyediptn oerny iax ly Ð

eax lr xacl ux` jxc oi`y iptn ,eizeiprz

.miax mini dprzde ayie .df oeyla

àúraex mixne` i`ny zia `ipzc rny

dylyd on mipyd on minvrd on zenvr

`nhi ,mixa` dylyn e` mipyn e` :yexit Ð

.diebd on mixne` lld ziae .ld`a zenvr raex

.oipnd aexn e` oipad aexn ,diebd xwirn :yexit

,mc`a yi mixa` dpenye mirax` miz`ny

mixyr d`ne ,zeld` zkqn yixa `ipzck

mixyr d`n ytz m`e ,oipn aex md dynge

cr cg`e cg` lk on hrn dviwe zenvr ynge

.ld`a e`nhi Ð raex lr cinrdyøîàiax

zia ixace i`ny zia ixac zeyrl ipleki ryedi

e` mipyn mixne` i`ny ziay cg` lld

mikxi ipyn e` cg` jxie miwey ipyn e` dylyn

cg` weye`pipz .mc` ly epipa aex `vnp Ð

opiaygwc (g dpyn ` wxt) zeld` zkqna

dhnln aiyge ,mixa` dpenye mirax` miz`n

dyng ,weya mipy :aiyge ,lbxd zeqxt dlrnl

oizipznn rnyn dxe`kl .jxia cg`e ,daekx`a

.dlrnl jxie ,daekx`d on dhnl weyc mzdc

éðùîe` cg` jxie miweyweye mikxi ipyn

.daebn mc` ly epipa aex `ede li`ed ,cg`

e`l Ð i`ny zia ixn`wc dylyn e` mipyne

oipad aexn `ad zenvr raex xnelk `l` ,`weec

ipy iab lr jxi ,mc`d daebl ied oipnd aexe

ixw cg` jxie miwey ipyc miyxtn yie .miwey

mre ,cgk eede xzeia miwc miweydy itl ,mipy

weye mikxi ipye ,zenvr ipyk miaygp cg` jxi

milecbe miar mikxidy itl ,dyly ixd Ð cg`

.dyly ixd mdnr weyde ,mipyk oiaygpúéáå
ììäoipnd aexn diebd on mixne`li`ed Ð

.milbxe mici iwxtn epiidc ,oipnd aexa epyie

ziae ,oipad aexn `ad raexa exii` i`ny ziae

xn` xne .oipnd aexn `ad raexa exii` lld

zqitae ,rav` lka dyy Ð miyly yi milbxd zqxtc (g dpyn ` wxt) zeld` zkqna yxtnck ,oipad aex `la oipnd aex `pipz milbxe mici iwxtne .ibilt `le `cg xn` xne `cg

.milbxae micia mixa` mixyre d`n ixd Ð rav` lka dyyÐ miyly cidéàîùzleblebd on e` dxcyd on cg` mvr elit` xne`cg` mvr i`ny xn`wcn :jzrc `wlq `we Ð

i`de dicegl i`d elit` `nhn dteb zlebleb e` dteb dxcy `d Ð `nhn zleblebd on e` dxcyd on cg` mvr `l :ixn`wc ,opaxlc llkn ,ld`a `nhn zleblebd on e` dxcyd on

.ediiexz opira opaxl la` ,xingnc i`ny :igce .zleblebe dxcy opira lld ziale ,dxcyn cg` mvr i`ny zia ,i`d lr [`l`] ibilt `lc dil rnync .diceglèåùôéìådpinÐ

rny Ð "zleblebde dxcyd" `l` ,"e`" "e`" opz `lc opaxl `d ,"e`" "e`" ipzwck ,cal zleblebn mvra e` cal dxcyn mvrc ze`nhcxingnc i`ny (xingnc) `nrhc ,`qib jci`l

ipzw `lc meyne .oedpn cg elit` Ð dnily dxcydy ,dipira `zi`c `kid la` .zleblebn e` dxcyn cg` mvra `l` i`nyc dilr opax ibilt `l o`k cr :igce !era ediiexz dpin

ninl erac lld zial rnyp i`ny ziacne "e`" ixn`wc ,i`ny ziac `zlin` iniiwc e` .ediizlin yxtl eyg `l lld ziac ,wcwcl yegip `l "e`" "e`" opaxc ediizlinaepxen ."e`" x

.digiy uxt iax axdéòái`n zleblebn e` dxcyn zenvr raex `ng xa inxoipad aexn oebk ,mixa` x`yn iz`c oebk Ð glbn xifpc zenvr aw ivgc oizipzna ipzw ik :opixn` in Ð

?`py `l `nlc e` ,xifp odilr glbn odn `ad zenvr raex elit` Ð ith ixingc zleblebe dxcyn la` ,oipnd e`øîàzleblebde dxcyd rny `z `axglbn xifpc oizipzna ipzwc Ð

,xing zleblebe dxcyn iz`c zenvr raex jzrc `wlq i`e :jixt ikdle .glbn `l zenvr raex oda `ied `l i`e ,zenvr raex oda zilc zleblebe dxcy `kilc jzrc `wlq `we .odilr

?oinly odyk `weec rnync ,"zleblebde dxcyd" oizipzna ipzc il dnle ,zleblebe dxcyd on `ad zenvr raex :oizipzna ipzil
`d
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äòáL éðä ¯ úìBbìeb Bà äøãL Bà Czòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨¦§¨§¤¨¥¦§¨
(ãçàå çìéâ àåäù ãéçé ïîéñ) éðú÷ ék ¯ !ïééåä̈§¨¦¨¨¥
äøBòNk íöò é÷etàì ,íéaø déìò éâéìôc àëéä ìk̈¥¨¦§¦¦£¥©¦§©¥¤¤¦§¨
äøBòNk íöò :àéðúc .déìò âéìôc àeä ãéçéc§¨¦¦¨¥£¥§©§¨¤¤¦§¨

ì ÷ìçpLéøeð ïa ïðçBé éaøå ànèî àáé÷ò éaø ,íéðL ¤¤§©¦§©¦©¦£¦¨§©¥§©¦¨¨¤¦
,únä ïî øáà ¯ éðú÷ ék :àîéà úéòa éàå .øäèî§©¥§¦¨¥¥¨¦¨¨¥¥¤¦©¥
éðú÷ ék :àîéà úéòaéàå .éðú÷ àì éçä ïî øáà¥¤¦©©¨¨¨¥§¦¨¥¥¨¦¨¨¥
íöò é÷etàì ,Bìéäà ìò çlâî øéæðc àëéä ìk ¯¨¥¨§¨¦§©¥©©£¦§©¥¤¤
àëéä ìk ¯ éðú÷ ék :àîéà úéòaéàå .àìc äøBòNk¦§¨§¨§¦¨¥¥¨¦¨¨¥¨¥¨
øîàc .déa øãä àìc íc úéòéáø é÷etàì ,déa øãäc©£©¥§©¥§¦¦¨§¨£©¥©£©
,äøæça íc úéòéáø äðLz àì :àøt÷ øáì éaø déì¥©¦§©©¨¨Ÿ¦§¤§¦¦¨©£¨¨
àø÷nä ,ãBòå ,Bãéa àáé÷ò éaø ìL Bãenì éøäL¤£¥¦¤©¦£¦¨§¨§©¦§¨
ïBòîL éaø ."àáé àì úî úBLôð ìk ìòå" :Bòéiñî§©§§©¨©§¥Ÿ¨Ÿ©¦¦§
¯ Ba øæç únMî íà ,ànèî äéä åéîé ãò :øîBà¥©¨¨¨¨§©¥¦¦¤¥¨©
àz .åéúBiðòz éðtî åépéL eøçLeä :àðz .òãBé éðéà¥¦¥©¨¨©§£¦¨¦§¥©£¦¨¨
ïî úBîöò òáBø :íéøîBà éànL úéa ,àéðúc :òîL§©§©§¨¥©©§¦©£¨¦

ìMî Bà íéðMî Bà ,íéîöòä:íéøîBà ìlä úéáe .äL ¨£¨¦¦§©¦¦§¨¥¦¥§¦
áBøéaø øîà .ïéðnä áBøî Bà ïéðaä áBøî ,äiåbä ïî ò ©¦©§¦¨¥©¦§¨¥©¦§¨¨©©¦

úéa éøáãå éànL úéa éøác úBNòì éðìBëé :òLBäé§ª©¨§¦©£¦§¥¥©©§¦§¥¥
ìMî Bà íéðMî íéøîBà éànL úéaL ;ãçàk ìlääL ¦¥§¤¨¤¥©©§¦¦§©¦¦§¨

÷BLå íééëøé éðMî Bà ,ãçà Cøéå íéé÷BL éðMî Bà ¯¦§¥©¦§¨¥¤¨¦§¥§¥©¦§
ìlä úéáe .dáBbî íãà ìL BäáBâ áBøå ìéàBä ,ãçà¤¨¦§§¤¨¨¦©¥¦¥
ïéðî áBøî Bà ïéða áBøî Bà äiåbä ïî :íéøîBà§¦¦©§¦¨¥¦§¨¥¦§¨
:øîBà éànL .íéìâøå íéãé é÷øôîa ïðLéå ìéàBä ¯¦§¤§¨§¦§§¥¨©¦§©§©¦©©¥
éðàL ¯ .úìBbìebä ïî Bà äøãMä ïî íöò eléôà£¦¤¤¦©¦§¨¦©§¤¨¥
éànL úéác àîòè :dpéî èBLôéì ¯ !øéîçîc éànL©©§©§¦¦§¦¨©£¨§¥©©
¯ !úìBbìeâå äøãL àkéàc ãò ¯ ïðaø àä ,øéîçîc§©§¦¨©¨©©§¦¨¦§¨§§¤
àlà ¯ éànLc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãò ,àì̈©¨Ÿ§¦¦©¨©£¥§©©¤¨
ìáà ,úìBbìebä ïîe äøãMä ïî éúàc ãçà íöòa§¤¤¤¨§¨¥¦©¦§¨¦©§¤£¨
éîø éòa .ïBäpéî àãç eléôà ¯ déðéòa déúéàc àëéä¥¨§¦¥§¥¥£¦£¨¦§¨¥¨¦
ék ?éàî ,úìBbìeâå äøãL ïî úBîöò òáBø :àîç øa©¨¨©£¨¦¦§¨§§¤©¦
,åéøáà øàMî àkéàc àëéä ¯ úBîöò á÷ éöç éðú÷̈¨¥£¦©£¨¥¨§¦¨¦§¨¥¨¨
òáBø eléôà ¯ éøéîçc úìBbìeâå äøãL ïî ìáà£¨¦¦§¨§§¤©£¦¥£¦©

Czòc à÷ìñ éàå ,úìBbìebäå äøãMä :òîL àz ,àáø øîà ?àðL àì àîìc Bà ,úBîöò£¨¦§¨¨§¨£©¨¨¨§©©¦§¨§©§¤§¦¨§¨©§¨
!'åë äøãMä ïî àaä úBîöò òáBø ìò :éðúéì ¯ øéîç úìBbìeâå äøãL ïî éúàc úBîöò òáBø©£¨§¨¥¦¦§¨§§¤£¦¦§¥©©£¨©¨¦©¦§¨
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רטו

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

à Czòc à÷ìñ éàåúìBbìeb Bà äøãL Bipta zg` lk ,ze`nhn §¦¨§¨©§¨¦§¨§¤
,dnvrïééåä äòáL éðädraya minkge `aiwr iax ewlgp ok m` - ¨¥¦§¨©§¨

`ziixad ixaca eli`e ,mizyl zepnp zleblebe dxcyy ,mixac
.mixac dyya wx ewlgpy x`ean

:`xnbd dgecéðz÷ ékdyyd oipna dpnpy dn -àeäL ãéçé ïîéñ) ¦¨¨¥¦¨¨¦¤
ãçàå çléb(wx `edíéaø déìò éâéìôc àëéä ìkmday mipic - ¦©§¤¨¨¥¨¦§¦¥£¥©¦

,`aiwr iax ixac lr miaxd ewlgpé÷etàìdpnp oi`e -íöò §©¥¤¤
déìò âéìôc àeä ãéçéc äøBòNk,cigi `pz `l` eilr wlgp `ly - ¦§¨§¨¦§¨¦£¥

àéðúc,`ziixaaì ÷ìçpL äøBòNk íöòànèî àáé÷ò éaø ,íéðL §©§¨¤¤¦§¨¤¤§©¦§©¦©¦£¦¨§©¥
,øäèî éøeð ïa ïðçBé éaøå.eilr wlgp ixep oa opgei iax wxy §©¦¨¨¤¦§©¥
éðz÷ ék ,àîéà úéòa éàådyyd oipna dpnpy dn -,únä ïî øáà §¦¨¥¥¨¦¨¨¥¥¤¦©¥

la`z÷ àì éçä ïî øáàéð,dyyd llka dpen `ziixad oi` - ¥¤¦©©Ÿ¨¨¥
.znd on mixa`l mirbepd wx mipnpy

éðz÷ ék ,àîéà úéòaéàådyyd oipna dpnpy dn -øéæðc àëéä ìk §¦¨¥¥¨¦¨¨¥¨¥¨§¨¦
Bìéäà ìò çlâî,ld`a ea `nhp m` -àìc äøBòNk íöò é÷etàì §©¥©©£¦§©¥¤¤¦§¨§Ÿ

.ld` z`neha z`nhn oi`y ,df ote`a xifpd glbn
éðz÷ ék àîéà úéòaéàådyyd oipna dpnpy dn -øãäc àëéä ìk §¦¨¥¥¨¦¨¨¥¨¥¨§¨©

déa,minkg ixacl dcede jk xg` `aiwr iax ea xfgy dn - ¥
déa øãä àìc íc úéòéáø é÷etàì,ea xfg `l df oicay -øîàc §©¥§¦¦¨§Ÿ¨©¥§¨©

äøæça íc úéòéáø äðLz àì àøt÷ øáì éaø déìmipicd llka - ¥©¦§©©¨¨Ÿ¦§¤§¦¦¨©£¨¨
,`aiwr iax ea xfgyBãéa àáé÷ò éaø ìL Bãenì éøäLixdy - ¤£¥¦¤©¦£¦¨§¨

,eicinlzl df oic zepyl jiynnãBòåyBòéiñî àø÷näxn`py §©¦§¨§©§
(`i `k `xwie),'àáé àì úî úBLôð ìk ìòå'`id 'zeytp' zaizy §©¨©§¥Ÿ¨Ÿ

jkn cenll yie ,cigi oeyla `id 'zn' zaize miax oeyla
d`a `id xy`k s` z`nhn ,da dielz mc` ytpy mc ziriaxy

,zeytp izynãò ,øîBà ïBòîL éaøseqåéîé,`aiwr iax ly ©¦¦§¥©¨¨
y iprceiànèî äéäla` ,ea xfg `leòãBé éðéà ,Ba øæç únMî íà. ¨¨§©¥¦¦¤¥¨©¥¦¥©

iax ea xfg `ly el xexa didy xg`n ,ok xn` dvld jxce
.`aiwråépéL eøçLeä ,àðzoerny iax lyåéúBiðòz éðtî ¨¨§£¦¨¦§¥©£¦¨

xn`y dn lr hxgzpy ,eixac lr xtkl miax mini dprzdy
.eax lr ok xnel ux` jxc zcin ef oi`y iptn

:zleblebe dxcya wtqd iabl ceràéðúc ,òîL àz,éànL úéa ¨§©§©§¨¥©©
òáBø ,íéøîBàawúBîöòmb `ed ,ld`a `nhndíéîöòä ïîs` - §¦©£¨¦¨£¨¦

,znd zenvr ly ozvwnnìMî Bà íéðMî BàäL.znd on zenvr ¦§©¦¦§Ÿ¨
òáBø ,íéøîBà ìlä úéáezenvr aw,ld`a `nhndäiåbä ïî- ¥¦¥§¦©¦©§¦¨

,sebd xwirn zeidl eilrïéðaä áBøîmiikxid zenvrn - ¥©¦§¨
mc` ly edaeb aex mdy miiweydeïéðnä áBøî Bà ,d`nn - ¥©¦§¨

dpenye mirax` miz`n oipnn aex mdy ,mixa` dynge mixyr
.mc` ly eteba yiy mixa`

ìlä úéa éøáãå éànL úéa éøác úBNòì éðìBëé ,òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¨§¦©£¦§¥¥©©§¦§¥¥¦¥
ãçàk,ewlgi `lyéànL úéaLdìMî Bà íéðMî íéøîBàäL §¤¨¤¥©©§¦¦§©¦¦§Ÿ¨

dpeekdãçà ÷BLå íééëøé éðMî Bà ãçà Cøéå íéé÷BL éðMî Bà, ¦§¥©¦§¨¥¤¨¦§¥§¥©¦§¤¨
å ìéàBämpid el` zenvr,dáBbî íãà ìL [Bðééða] (åäáåâ) áBø ¦§¦§¨¤¨¨¦©

,lld zia exn`y oipad aex epiidcBà ,äiåbä ïî íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¦©§¦¨

,ïéðî áBøî Bà ïéða áBøîaex s` i`ny zia ixac lr mitiqeny ¥¦§¨¥¦§¨
,sebay mixa` oipndíéìâøå íéãé é÷øôîa ïðLéå ìéàBädf xace - ¦§¤§¨§¦§§¥¨©¦§©§©¦

j` ,lecb mday zenvrd xtqny ,milbxde micid zerav`a okzi
.sebd oipa aex xeriy oda oi` ,zephw opid el` zenvre xg`n
zia eli`e ,sebd oipa aex opidy zenvrn `nbec ehwp i`ny ziay

.mc`d ixa` oipnn aex opidy zenvrn `nbec ehwp lld
eléôà ,øîBà éànLon `ad awd raexíöò,ld`a `nhn zg` ©©¥£¦¤¤

dpid ef mvry i`pzaeúìBbìebä ïî Bà äøãMä ïîoda yiy ¦©¦§¨¦©§¤
ic i`ny zrcly xazqn oi`y `xnbd dxaqe .zcgein zeaiyg
s` ic oi` miwlegd zrcl eli`e ,dxcyd on zg` mvra s`
e` dcal dxcy s`y ,wtqd heytl ozip ok m`e ,dlek dxcya

n dcal zlebleb:`xnbd dgec .mdilr lid`nd z` md mi`nh
øéîçîc éànL éðàLdcal zlebleb e` dcal dxcyy dfa mb ©¦©©§©§¦

eilr miwlegde ,z`nhn odn zg` mvr s`y dfa mbe ze`nhn
.mixacd ipya miwleg

daxc` ok m` :`xnbd dywndpéî èBLôéìc ,`qib jci`làîòè ¦§¦¨©§¨
úìBbìeâå äøãL àkéàc ãò ïðaø àä ,øéîçîc éànL úéác,xnelk - §¥©©§©§¦¨©¨¨©§¦¨¦§¨§§¤

,envr ipta cg` lka d`neh dpyi xingnd i`ny zrcl `weecy
zrcl la` ,'zleblebd on e` dxcyd on mvr' eixaca x`eanke
dxcy sexiva `l` d`neh oi` 'zleblebe dxcy' exn`y ,minkg

.eicgi zleblebe
:`xnbd dgecàìy xnel okziy ,ok gikedl ozipéâéìt àì ïàk ãò Ÿ©¨Ÿ§¦¥

úìBbìebä ïîe äøãMä ïî éúàc ãçà íöòa àlà ,éànLc déìò ïðaø©¨¨£¥§©©¤¨§¤¤¤¨§¨¥¦©¦§¨¦©§¤
,minly odyk `l` d`neh oi`y e` ,d`neh ea yi m`àëéä ìáà£¨¥¨

ïBäpéî àãç eléôà déðéòa déúéàc,minly mpidy ote`a la` - §¦¥§¥¥£¦£¨¦§
ipta mdn cg` lka d`neh dpyiy i`ny zrcl eceiy okzi
eyyg `ly okzi ,mdixaca 'e`' zaiz etiqed `ly s`e .envr

.jk lk mdixac yxtl
:zenvr aw raex z`neh ipica wtqàîç øa éîø éòaxifpd `nhp ¨¥¨¦©¨¨

aòáBøawúBîöò`adïîdéàî ,úìBbìeâå äøãLdfk ote`a m`d , ©£¨¦¦§¨§§¤©
.eizexry z` glble epiipn z` xezql eilréðz÷ ékepi`y dpyna ¦¨¨¥

lr `l` glbnz`neh,úBîöò á÷ éöç`weecàkéàc àëéäzenvr £¦©£¨¥¨§¦¨
åéøáà øàMîivg xeriya jxev yi jkle ,jk lk miaeyg mpi`y ¦§¨¥¨¨

,awìáàze`ad zenvraéøéîçc úìBbìeâå äøãL ïîx`yn £¨¦¦§¨§§¤©£¦¥
,mixa`y okzi dfaeléôàaòáBøawdúBîöò,epiipn xzeqBà £¦©£¨

àðL àì àîìc. ¦§¨Ÿ§¨
:dpynd ixacn df wtq heytl dqpn `xnbd,òîL àz ,àáø øîà̈©¨¨¨§©

ici lr `nhp m` glbn xifpy dpyna epipyéàå .úìBbìebäå äøãMä©¦§¨§©§¤§¦
Czòc à÷ìñs`yòáBøawdøéîç úìBbìeâå äøãL ïî éúàc úBîöò, ¨§¨©§¨©£¨§¨¥¦¦§¨§§¤£¦

ok m`e ,zenvr raex cinz yi minly zleblebe dxcya ixde
éðúéìglbny ,xzei lecb yecigäøãMä ïî àaä úBîöò òáBø ìò ¦§¥©©£¨©¨¦©¦§¨

'eëxnel jixv gxkdae ,minly zleblebe dxcyn zegt `edy ,
.minly `l` mi`nhn oi`y
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עניין החורבן היה רק בבית המקדש הגשמי, אבל בית-המקדש הרוחני שנמצא 
בכל אחד ואחת מישראל, עם פרטי עבודת המשכן ברוחניות – ישנם בשלימות 

גם עתה
משיחת שבת פרשת ויקהל, ה'תשי"ט
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והדר"רטז עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד נג דף שישי)נזיר (ליום

:dywn `xnbdì àlà äëøöð àì øîàc àeä àáø àäåäøãL §¨¨¨§¨©Ÿ¦§§¨¤¨§¦§¨
,úBîöò òáBø ïäa ïéàL úìBbìeâålr glbn xifpd m` s` ok m`e §§¤¤¥¨¤©£¨

jxev yi oiicr ,zlebleb e` dxcy on zenvr aw raex z`neh
,minly zleblebe dxcy z`neh lr s` `ed glbny eprinydl

.zenvr aw raex xeriy mda oi` xy`k
,ok` :`xnbd zvxzndòîLc øúa`axàáé÷ò éaøîdxcy yiy ¨©§©§¨¥©¦£¦¨

g ,zenvr aw raex xeriy mda oi`y zleblebe`ed dcene ,ea xf
.dpynd ixacn wtqd z` heytl ozip `ly

,òîL àzlirl `ziixaa epipy(:ap),ïî ãçà íöò øîBà éànL ¨§©©©¥¤¤¤¨¦
úìBbìeb ïî Bà äøãLmiwlegd opax zrcl s`y ,`xnbd dxaqe . ¦§¨¦§¤

aexn `ad zenvr aw raexa `l` ld` z`neh oi`y mixaeqe
on `ad awd raexa s` d`neh yiy md micen ,oipa aex e` oipn
zrcly ,jk lk mdipia wlgl xazqn oi`y ,zleblebde dxcyd
s` minkg zrcl eli`e ,z`nhn dxcyd on zg` mvr s` i`ny

.wtqd hytpe ,`nhn epi` dxcyd on awd raex
:`xnbd dgecéôè øéîçîc éànL éðàLxifpy ,minkgn xzei - ©¦©©§©§¦§¥

dxcyd on zg` mvr s`ye ,zenvr aw raex z`neh lr glbn
dfa mb eilr ewlgpy xnel okzi minkg zrca j` ,ld`a z`nhn
,zleblebe dxcyn zg` mvra d`neh oi`y wx `le ,dfa mbe
dxcy on zenvr aw raex z`neh lr glbn xifpd oi` s` `l`

.zleblebe
daxc` ok m` :`xnbd dywndpéî èBLôéì,`qib jci`làîòè ¦§¦¨©§¨

éànLci`ny itl wx -øéîçîcaw raex z`neh lr xifpd glbn §©©§©§¦
,zenvrïðaøì àäglbn epi`,úBîöò á÷ éöç àkéàc ãòm`y ¨§©¨¨©§¦¨£¦©£¨

zenvr aw raex lr s` glbn xifpdy xingdl minkg zrc dzid
.mdixac z` yxtl mdl did ,zleblebe dxcyd on

:`xnbd dgecéànLc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãò àîìécxyt` - ¦§¨©¨Ÿ§¦¥©¨¨£¥§©©
i`ny lr minkg miwleg oi`yãçà íöòa àlàoi`y dxcydn ¤¨§¤¤¤¨

,mzrcl d`neh daúBîöò òáBøa ìáàzleblebe dxcyd on £¨§©£¨
eãBî ïðaø eléôàeyyg `ly `l` ,ef d`neh lr glbn xifpdy £¦©¨¨

ly ewitq z` heytl ozip `ly `vnpe ,mdixac z` x`ale yxtl
.mdixacn `ng xa inx

dpyna lirl x`azp(:hn)aw raexa `nhp m` glbn epi` xifpy
:df oipra `ziixa d`ian `xnbd .cala aw ivg lr `l` ,zenvr
á÷ éöç íéøîBà eéä ïúö÷î íéðBLàøä íéð÷æ ,øæòéìà éaø øîà̈©©¦¡¦¤¤§¥¦¨¦¦¦§¨¨¨§¦£¦©

íc âBì éöçå úBîöòld`a `nhnìkì`ed xeq`y oiprl oia - £¨©£¦¨©Ÿ
eilr `ed xifp m`y oiprl oiae ,miycwe dnexza rbile lek`l
epi` ,gqtl jenq `nhp m` oke ,eizexry glble epipn z` xezql

j` .ipy gqtl oizndl eilre ,gqtd oaxw z` aixwdl i`yxòáBø©
awúéòéáøe úBîöòbeldícznd onàì`nhnìkìl -mey oipr £¨§¦¦¨Ÿ©Ÿ

,llk `nh epi` mc ziriax e` zenvr raex lr lid`ndy ,oic
wewf epi`y oky lke ,miycwe dnexz zlik`a s` `ed xzene

.ipy gqt `iadl e` ,ezexifp ini oipn z` xezql
:dipyd dhiydíc úéòéáøe úBîöò òáBø óà íéøîBà eéä ïúö÷îe¦§¨¨¨§¦©©£¨§¦¦¨

ld`a `nhnìkìeilry oiprl oiae ,miycwe dnexz oiprl oia , ©Ÿ
.ipy gqt `iadle ezexifp ini xezql

:ziyilyd dhiydéöçå úBîöò á÷ éöç eøîà íäéøçàlL ïéc úéa¥¦¤§©£¥¤¨§£¦©£¨©£¦
ìkì íc âBìxifpd gelib oiprl oiae miycwe dnexz oiprl oia - ¨©Ÿ

,ipy gqteíc úéòéáøe úBîöò òáBø`nhníéLã÷å äîeøúì ©£¨§¦¦¨¦§¨§¨¨¦
,`nhpy itl mda `ed xeq`yçñt äNBòå øéæðì àì ìáàepi`y £¨Ÿ§¨¦§¤¤©

.egqt z` zeyrl `ed i`yx s`e ,ezexifp ini oipn z` xezql wewf
zeld`a dpyndne epizpynn dler ef dhiyke(`"n a"t).

:`xnbd dywnéãkîy ep` mihwep ixd -úéLéìL úòøëä ïéà- ¦§¦¥©§¨©§¦¦
miwlegd mipy oia drixknd drcdúòøëî,dilr jenql zwqete ©§©©

:`xnbd zvxzn .mdixg` ly oic ziak zeipynd ewqt cvike
,éãéà øa á÷òé éaø øîàerixkd mnvrn `l mdixg` ly oic zia ¨©©¦©£Ÿ©¦¦

`l`,eøîà äòeîL étîoicd lawzp oky mdizeaxn elaiwyétî ¦¦§¨¨§¦¦
éëàìîe äéøëæ ébç: ©©§©§¨©§¨¦

:dpyna epipyçlâî øéæpä elà ìò`xnbd :miinrt ok xn`pe . ©¥©¨¦§©¥©
:hrnl ze`a od dn zx`anàLéøc 'elà ìò'`aéèeòîìz`neh ©¥§¥¨§¦¥

äøBòNk íöò,znd onïéà BàNî ìòå Bòbî ìòcglbn xifpd -ìòå ¤¤¦§¨§©©¨§©©¨¦§©
àì Bìéäà.ld`a z`nhn dxeryk mvr oi`y ,`ed xedhe glbn £¦Ÿ

àôéñc 'elà ìò'å`aúéëeëqä ïáà éèeòîìon zehlead mipa` - §©¥§¥¨§¦¥¤¤©§¦
on zg` zgz d`neh dpyie ,odizgz xaerd lr zekkeqne xcbd
lid`d m` rcei epi`e odn zg` zgz xifpd xar m`y ,mipa`d
d`neh `ed `nhy s` ,ezexifp oipn z` xzeq epi` ,d`nehd lr

opaxc:
:dpyna epipyúBîöò á÷ éöçåpy xifpyz` xezql eilr ea `nh ©£¦©£¨

:eizexry z` glble epipn
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ' שבט, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

אלו  כמו  בענינים  הנהגה  הוראות  ידוע  הנה  ברור  שאכתוב  במכתבו  הוא  שכותב  ...ומה 
וראיתי ג"כ בפועל מכ"ק מו"ח אדמו"ר שהי' משתמט לומר על הצעת שידוך "ניין", ופשיטא שהי' 
משתמט שיקרא שמו על ענין של פירוד, ובפרט שכפי שכתבתי לבנו שי' עד שהולכים המכתבים 
רו"ש עלולים הענינים להשתנות בכמה פרטים שלכן יתייעץ עם הוריו שיחיו וכן עם שאר אנ"ש 

הידידים היודעים בלא"ה מן המצב והשי"ת יתן ליועציו הרעיון הנכון איך להחליט.

המחכה לבשו"ט בכל הנ"ל.
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ריז

miwxt dyelya` cenr bp sc ± iriax wxtxifp
øîàã àåä àáø àäåaexl `l` dkxvp `l Ð znd on ipzwc `d :(`,p xifp) lirl Ð

Ð xya eilr oi`y it lr s`e ,zenvr raex oda oi`y it lr s` ,epiipn aexl e` epiipa

ik iaiyg `dc ,zenvr raex oda oi`y zleblebe dxcyl oicd `ede .eilr glbn xifpdy

zleblebe dxcyn zenvr raex `ki`c `kidc `axl dil `xiaqc [oky lk] `nl` .iccd

.dlr glbn xifpc Ðéîð éëä ïéà`xwirnc Ð

xza `l` .ixinb zenvr raexc dil `xiaq

dxcyd :xn`c ,`aiwr iaxn drnyc

dedc ,zenvr raex da xn` `le ,zleblebde

mizn ipync ab lr s`c `aiwr iaxl `pin`

znn iz`c cr opaxle ,d`neh eda zi` mi`a

ileklc dpin rny Ð ikd ipz `lcne ,cg`

,zenvr x`ya oia ,opira zenvr aw ivg `nlr

dxcya oia ,epiipn aexe epiipa aexa oia

.zleblebeøîåà éàîù òîù àúraex Ð

mvrn `ay onfa elit` Ð exn`y zenvr

raexac `nl` .zleblebn e` dxcyn e` ,cg`

.zleblebe dxcyn `diy `ede ,ibqéáø øîà
íéøîåà åéä ïúö÷î íéðåùàøä íéð÷æ øæòéìà

ìëì íã âåì éöçå úåîöò á÷ éöç`nhn Ð

dyere xifpl oia miycwe dnexzl oia ,ld`a

.gqtìëì àì íã úéòéáøå òáåø,`nhn Ð

ozvwne .`nhn epi` mlekn cg` elit` :xnelk

mc ziriaxe zenvr raex s` mixne` eid

.lkd z` mi`nhníéøîåà ïäéøçà ìù ïéã úéáå
'åë á÷ éöç,mc ziriaxe zenvr raex la` Ð

oiprl,ld`a oi`nhn Ð miycwe dnexz zlik`

`nhl Ð gqt dyere ,xifp ini xezqil `l la`

ecinrd `l zxk mewnac ,ezeyrl `ly

.mdixacúòøëî úéùéìù úòøëä ïéà éãëîÐ

df ixack zvwna `idy drxkd lk ickn

`dzy cr drxkd dpi` Ð df ixack zvwne

,lewiy oeyl drxkdc .odn cg` ixack dlek

jk odixg` ly oic zia :jk xnel xfril` iax d`x dne ,cg`n xzei mipy ixac lweyy

mixne` eid?éãéà øá á÷òé éáø øîà.oeilha`e dirny itn `edy ,`ed xwiry xnel Ð

.ik`lne dixkf ibg itn exn`y :ixn`c zi`eäøåòùë íöò éèåòîì àùéøã åìà ìòÐ

Ð rbn oiprl d`neha `zi`e li`ed :`pin` jzrc `wlqc .elid` lr glbn xifpd oi`y

`l Ð `tiqa `icda edl ipz xcdc ab lr s`e .`lc ol rnyn `w ,ld`a inp `nhil

ded Ð dl yxtn `l i`c ,iyextl ikixve .yxtn xcde ipzc meyn ,icin `le iywiz

.glbn `di `l e`yn lre erbn lr elit`c `pin`úéëåëñä ïáà éèåòîì.`nqn oa` Ð

xn`" wxta zay zkqna yxtnck ,miaxd zeyxa znd iab lr zlheny oa` `id efe

.dilr glbn epi` Ð ez`nhny it lr s` ,dilr ayei xifpd m`y ,(a,at) "`aiwr iax

(e l`ipca) "`aeb met lr zneye" :aizkc ,hwp `xwc `pyile ,`ney oa` Ð `nqn oa`

oilhlhnd lk ol `niiwc ,xawd lr zkkqnd oa` Ð zikekqd oa` :xg` oeyl .aizk

.dnc` ilke mipa` ilke millb ilkn ueg ,rcxnd iaera d`nehd z` oi`ian
éöç
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!odilr glbn xifpc zenvr raex oda yi m` xninl `ira oiwxetne oixeay elit` `d

,zenvr raex oeda zi` `nzqn minly zleblebde dxcyd oizipzna ipzwcnc heytize

`l Ð zleblebe dxcyn (dxcyd) e`ae ,raex da yiy oiwxetne oixeay zenvr lrc llkn

oda oi`y zleblebe dxcyl `l` dkxvp `l ,`ax :yexit ,xn`c `ed `de :jixte .glbn

dil `xiaq diteb `axc `nl` .zenvr raex

,zenvr raex oeda zilc zleblebe dxcy `ki`c

`ad zenvr raex lr elit`c jl `ni` mlerle

ipzwc oizipzne ,glbn xifp zleblebde dxcyd on

jixhvi` Ð minly rnync "zleblebe dxcy"

.glbn xifp Ð raex oda oi` elit`c opireny`l

mixtq yie .`axc xnzi` `kid yxtzi` `le

`l` dkxvp `l `ax xn` :(`,p) lirl iqxbc

gkn ,zenvr raex oda oi`y zleblebe dxcyl

miiwl xyt` i`c [izyxit lirle] .`kdc `ibeq

.`qxib dze`øúá`aiwr iaxn drnycjk Ð

,l"xdn .yxtzi` `le ,mixtqd lka aezk

`pin` ded `zeeaxn `pitzqn `l i`e .m"ebnibe

xn`wc `kxit inwn opiqxbe ,mixtqa oexqg yiy

dxcya `kd :`awer xn xn` :dkxvp `l `ax

xn :yexit .opiwqr raex oda oi`y zleblebe

zngn ,`ax `iady daeyzd zegcl `a `awer

oda yi zleblebe dxcy mzqc `ax xeaq didy

dxcya ixiinc `awer xn dl igce ,raex

`axe :cenlzd jixte .raex oda oi`y zleblebe

zleblebe dxcyl xyt`c `xaq i`d dil dnl

p `l `ax xn`de ?raex `la:ipyne ?'eke dkxv

ipyc `iepiy `eddl `awer xnn drnyc xza

oi`y zleblebe dxcya dl iwenc `kd `awer xn

wxta migafa i"yx dibd `peeb i`d ike ,raex oda

xqge [`iyewd] mixtqa aezk didy (a,`k) ipy

iab [uexizd] i"yx dibde ,mixtqd on `ibeqd

yiy oizrnya inp ikde .mici yeciwc oizrny

xn inia `ax didy `pgky` inp `nlrae .uexizd dibdl yi Ð uexizd `la `iyewd

zqxib ayiil wgc oepiwn awri iax axde .digiy uxt iax axd epxen oeyl o`k cr ,`awer

ikide :xnelk ,'ek `kxvp `l `ax `dc :eyexit ikde ,"[`aiwr iaxn drnyc] xza" mixtqd

zleblebe dxcya dl iwenc `ed diteb edi` `de ?oizipznn iiezi`l `axc dizrc` wiqz

,oizipzn lr xn` `l `ax Ð [`aiwr iaxn] drnyc xza :ipyne !zenvr raex da oi`y

dxcye mizn ipyn `ad ziriaxe raex aiygwc ,(e dpyn a wxt) zeld`c dpyn lr `l`

[`aiwr iaxn] drnyc inwn [la`] .ikd iiepyl dil jixhvi` dlre ,mizn ipyn zleblebe

`ax iziin ded ikd meyne ,zenvr raex oda `di `ly zleblebe dxcy oi`y dil `xiaq Ð

.[`aiwr iaxn] drny `l izk`c ,xity oizipznnàúcg` mvr elit` xne` i`ny rny

zleblebn e` dxcyndilr ibiltc opaxc llkn Ð dxcyn mvr `l` i`ny ira `lcne Ð

`a ik ld`a `nhn raexc `yixa ipzwck ,dxcyd on `ad zenvr raexc xeriya edl ibq

ibiltc xnel `xaq oi`c ,xifpd dilr glbn elit` Ð dxcyd on raex `a ike ,diiebd xwirn

la` ,xingnc i`ny ip`y :igce .cg` mvra ibq i`nyle aw ivg irail opaxlc ,i`d ilek

.dxcyn s` era zenvr aw [ivg] opaxèåùôéì,aw ivg opira opaxlc `qib jci`l dpin

!dixneg i`ny yxity enk ,ediixneg iyextl edl ded Ð aw raex `l` era `l i`c ,aw ivg epiidc ,era lld ziac `xeriy opaxlc llkn Ð cg` mvr `l` ira `l xingnc i`nycnc

.ediizlin iyextl eyg `le ,`nhn raex la` ,opaxl ld`a `nhn `lc ,cg` mvra `l` ibilt `l `nlic :igceíéð÷æbel ivge zenvr aw ivg mixne` eid ozvwn mipey`xdlkl mc

.[`kdc] oizipzn` ibilte ,xifpl s` ,lkl zenvr raexe mc ziriax s` mixne` eid mzvwne .zeld` zkqnc oizipzn` ibilte ,miycwle dnexzl `nh Ð mdilr lid`d m`y Ðúéáoic

lkl mc bel ivge zenvr aw ivg exn` mdixg`lyzeld` zkqnc oizipzna opzck ,`nh mdilr lid`ndc Ð miycwle dnexzl mc ziriaxe zenvr raex .oizipzna opzck xifpl s` Ð

`nlra ld`a `nhnc mzd opzc ,zeld`c oizipznk inp exaqe ,llk eilr glbn xifpd oi`c oizipznk edl ixaqe ,edl ixinb ikde Ð gqt dyere xifpl `l la` .(a dpyne ` dpyn a wxt)

.zeld`c `pzke oizipznc `pzk ixaq oexg` oic zia ik ,miycwe dnexzlùéoi` `de :jixte .mipey`xd mipwfl micinlz eid oexg` oic ziay ,micinlz epiid .ziyily drxkd miyxtn

Ð zrxkn ziyily zrc oi` `de .rixkn edl eedc meyne .`zklid ikdc llkn Ð `xiaq oexg` oic ziak zeld`c mzdc oizipzne `kdc oizipzncne ,`xza zrxkn ziyily zrxkd

ibg itn dexn` dreny itn :ici` xa awri iax xn` ,ipyne !miycwe dnexzl gqt dyere xifp oia wlgl ie`x `diy mzrc elib `l mipey`xd ik ,`ed envr ipta mrh ziyily zrcy

.mzenk dkld reawle mzreny lr jenql mipexg` ly oic zia ixaq ok lre ,ik`lne dixkfìòdxeryk mvr ihernl `yixc el`erbn lr dxeryk mvr lr ipzw `icdac ab lr s`e Ð

zgz d`nehe xcbd on oi`vei dyly e` mipa` ipy yie ,ux`d lr jqind oa` Ð zekkqd oa` ihernl `tiqc el` lre .yxtn xcde ipz :xnel yi !`l elid` lr la` :rnync ,e`yn lre

mvr enk yxtn xcde ipz pinp ikdc :xnel jixve !glbn oi` zerxte zekkq la` :`tiq dil `pz `dc :dyw zvwe .d`nehd lr lid`d m` rcei epi`e ,odn zg` zgz xare ,odn zg`

.digiy uxt iax axd epxen .dxeryk
ivg
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ì àlà äëøöð àì :øîàc àeä àáø àäåäøãL §¨¨¨§¨©Ÿ¦§§¨¤¨§¦§¨
dòîLc øúa ¯ !úBîöò òáBø ïäa ïéàL úìBbìeâå§§¤¤¥¨¤©£¨¨©¦§¨¨
ãçà íöò :øîBà éànL ,òîL àz .àáé÷ò éaøî¥©¦£¦¨¨§©©©¥¤¤¤¨
øéîçîc éànL éðàL ¯ !úìBbìeb ïî Bà äøãL ïî¦¦§¨¦§¤¨¥©©§©§¦

c àîòè :dpéî èBLôéì ¯ .éôèàä ,øéîçîc ¯ éànL §¥¦§¦¨©£¨§©©§©§¦¨
ïàk ãò àîìéc !úBîöò á÷ éöç àkéàc ãò ¯ ïðaøì§©¨©©§¦¨£¦©£¨¦§¨©¨
ìáà ,ãçà íöòa àlà éànLc déìò ïðaø éâéìt àì̈§¦¦©¨©£¥§©©¤¨§¤¤¤¨£¨
:øæòéìà éaø øîà .eãBî ïðaø eléôà ¯ úBîöò òáBøa§©£¨£¦©¨©¨©©¦¡¦¤¤
úBîöò á÷ éöç :íéøîBà eéä ïúö÷î íéðBLàøä íéð÷æ§¥¦¨¦¦¦§¨¨¨§¦£¦©£¨
¯ íc úéòéáøe úBîöò òáBø ,ìkì ¯ íc âBì éöçå©£¦¨©Ÿ©£¨§¦¦¨
úBîöò òáBø óà :íéøîBà eéä ïúö÷îe .ìkì àìŸ©Ÿ¦§¨¨¨§¦©©£¨
:eøîà íäéøçàlL ïéc úéa .ìkì ¯ íc úéòéáøe§¦¦¨©Ÿ¥¦¤§©£¥¤¨§
úBîöò òáBø ,ìkì ¯ íc âBì éöçå úBîöò á÷ éöç£¦©£¨©£¦¨©Ÿ©£¨
øéæðì àì ìáà ,íéLã÷å äîeøúì ¯ íc úéòéáøe§¦¦¨¦§¨§¨¨¦£¨Ÿ§¨¦
!úòøëî úéLéìL úòøëä ïéà ,éãkî .çñô äNBòå§¥¤©¦§¦¥©§¨©§¦¦©§©©
,eøîà äòeîL étî :éãéà øa á÷òé éaø øîà ¯¨©©¦©£Ÿ©¦¦¦¦§¨¨§
ìò" ."çlâî øéæpä elà ìò" .éëàìîe äéøëæ ébç étî¦¦©©§©§¨©§¨¦©¥©¨¦§©¥©©
Bòbî ìòc ,äøBòNk íöò éèeòîì ¯ àLéøc "elà¥§¥¨§©¥¤¤¦§¨§©©¨
"elà ìò"å .àì ¯ Bìéäà ìòå ,ïéà ¯ BàOî ìòå§©©¨¦§©£¦¨§©¥
."úBîöò á÷ éöçå" .úéëeëqä ïáà éèeòîì ¯ àôéñc§¥¨§©¥¤¤©§¦©£¦©£¨
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miwxtריח dyelyaa cenr bp sc ± iriax wxtxifp
úåîöò á÷ éöçÐ zenvr raex lre .elid` lre e`yn lre erbn lr eilr `nhin Ð

.e`yn lre erbn lr elit`e ,`nhin `läøåòùë íöò íåùî äéì ÷åôéúå`ixi` i`ne Ð

raex?éçåî÷à çî÷àã àìàmvr ea oi`y ,oghpy gnw enk ,daxd wc owgyy Ð

.dxeryk,elid` lre e`yn lre erbn lr `nhin Ð aw ivg dia zi` i`c ol rnyn `we

,`nhin epi` erbn lr elit` Ð aw ivgn zegt

.dxeryk mvr ea oi`y itløùá åéìò ùéùå
éåàøëie`xk xya eilr oi` ikc dpin rny Ð

.glbn epi`y Ðåéìò çìâî øéæð øîà ùé÷ì ùéø
oi`y el` lr `tiqa aiyg `wcn ,i`nn Ð

ipzw `le ,oda `nhiny it lr s` glbn xifpd

,glbn xifpd oi` ie`xk xya eilr oi` :ediicda

Ð ie`xk xya eilr oi`c ab lr s`c dpin rny

.elid` lr glbn xifpdyêì øîà ïðçåé éáøåÐ

,`llkn (cg) dil rnyne ,icin ipzc `kid lk

ie`xk xya eilr yi m` :`yixa ipzc `kd oebk

.glbnàì éàded ,`tiqa dl ipz xcd Ð

xifp `di `l e`yn lre erbn lr elit` :`pin`

oi`c `ed elid` lrc Ð diipz ikdl .glbn

`lc oebke .glbn erbn lr la` ,glbn xifpd

inp jci`e .dxeryk mvr ea yie ,igenw` gnw`

ab lr s` ,zerxtde zekkqd oebk ,ipzwc

`yixa ipzw `lcn ,`llkn dl rnynl `ki`c

,oda `nhin `wc meyn ,edl ipz xcd ikl Ð

.iriaye iyily d`fd jixveéáøãî é÷åôàì
íéúî éðùî àáä íã úéòéáø øîàã àáé÷ò

ìäàá àîèîznnc ,`tiq ol rnyn `w Ð

.dl `pira cg`úîä ïî øáà éàäeilr oi`y Ð

.ie`xk xyaíöò äéá úéàã éà éîã éëéä
äøåòùëi`ne ,erbn lr glbn epi` i`n` Ð

opgei iaxc `nrh?äøåòùë íöò äéá úéìã éàå
yixc `nrh i`n ,ie`xk xya eilr oi`e Ð

glbn xn`c yiwl?äééáø éëä åìéôàå.rbnl Ð

éðô ìò ìéäàîä äæ äãùä éðô ìò 'åë àéðúã
úîälhend Ðzna rbi" aizk `lcn ,dcya

."dcyaéçä ïî ììçðä øáà äæ ììçáuvwpd Ð

.dkex` zelrl ea yie ,igd onúåîöò òáåøÐ

,zenvr raex ld`e :opzck ,ld`a `nhnc

.elid` lr glbn xifpd oi`y `l`íåúñ øá÷ äæ
.`nhny ,llebde znd oia gth llg ea oi`y Ð
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éöçdxeryk mvr meyn dil wetiz dxeryk mvr eda zi`c i` inc ikid 'ek zenvr aw

!ld`a `nhn `l dxeryk mvre ,opixii` ld` oiprl `d ?jixt `w i`n :oeir jixv Ð

opirac i`n` jinqc :wgvi epax xne`e:rnync ,aw ivg `yixa opzc xzac ,jenqa xninl

ipyne ?eilr glbn xifpd oi`c zenvr raex `tiqa ipzinl jixhvi` i`n` ,`l zegt la`

glbn `l aw ivgn zegtc wcinl izii`c :jenqa

m`e .glbn e`yn lre erbn lr la` ,elid` lr

lrc opireny`l oizipznc `zeax xwir ied ok

`hiyt :`zyd wiic jkle .glbn e`yn lre erbn

,e`yn lre erbn lr glbn aw ivgn zegt lrc

oebk :ipyne !dxeryk mvr meyn dil wetize

ikc ,xtrk e` gnwk wcd oghy ,igenw` gnw`c

.dxeryk mvr meyn `nhn `l `peeb i`d

ïéài`n ie`xk xya mdilrlrc i`ce `d Ð

`wec oizipzna ipzwck ,glbi `l elid`

,e`ynae erbna `l` .ie`xk xya mdilr yiyk

.dxeryk mvr my oi`yae

éáøglbn xifpd oi` xn` opgeioi`e li`edc Ð

yiwl oa oerny iaxe .dxeryk mvr ea

oi` ik s`e .e`yn lre erbn lr glbn xifp :xn`

epi`e ,ie`xk xya eilr oi` mbe ,dxeryk mvr ea

aeyg mewn lkn Ð ld`a `nhl xa` aeyg

i`xwn dil yixcck ,e`ynae erbna `nhl

,glbn xifp :xne` yiwl oa oerny iaxe ,jenqa

:"zerxte zekkq la`" iab `tiqa dl ipzw `lcn

e`ynae erbna s` ie`xk xya eilr oi`y xa`e

,e`ynae erbna `nhnc llkn Ð glbi `l

ipzw `d :jl xn` opgei iaxe .jenqa opiyxccke

yiy igd on xa` lre znd on xa` lr :`yixa

mdilr oi` la` :[ipzw `le] ,ie`xk xya eilr

,[glbn] mewn lkn e`ynle erbnl ie`xk xya

elit` glbn `lc dpin rny Ð ikd ipzw `lcne

`le Ð ie`xk xya my oi` i` e`yn lre erbn lr

oa oerny iaxe .`tiqa diipzinl ez jixhvi`

`yixc `llkn rnyc `kid lk :xne` yiwl

?`tiqa ipzw `l (c xn xn`)àäåipz `yixa

,`l Ð raex ,oi` aw ivg :rnync zenvr aw ivg

!zenvr raex `tiqa `pz xcd ikd elit`e

íúä`pin` ded ,zenvr raex `pz `l i` Ð

ikdl Ð glbi `l e`yn lre erbn lr elit`c

lrc xninl ,zenvr raex ipzinl jixhvi`

lre erbn lr `d ,glbn xifpd oi` `wec elid`

.glbn xifpd Ð e`ynàäåzrnyc mc bel ivg

`tiqa ipzwe ,`l ziriax ,oi` mc bel [ivg] :dpin

[:opiqxb ikd] !mc ziriaxíúäiaxcn iwet`l

`aiwr(mizn ipyn `ad mc ziriax xn`c).glbn e`yn lre erbn lrc ,mc ziriax lrc oiwxit idliya xn`c `aiwr iaxn iwet`l :eyexit ikde Ðéàäzi`c i` inc ikid znd on xa`

opgei iaxc `nrh i`n dxeryk mvr dia:yiwl oa oerny iax jl xn` ?yiwl oa oerny iaxc `nrh i`n Ð dxeryk mvr dia zilc i`e ?e`yn lre erbn lr glbn xifpd oi` :xn`c Ð

lr lid`nd df Ð "dcyd ipt lr" ,"xawa e` mc` mvra e` zna e` axg llga dcyd ipt lr rbi xy` lke" :`ipzc ,diiax `pngx ikd elit`e ,dxeryk mvr dia zilc jl `ni` mlerl

.mdilr oi` elit` :xnel dvex ,znd lr milid`nd milk meyn ede`nih :(`,fi) zayc `nw wxta inp xn`cke ,ixiin lid`nc rnync "lr" `l` ,"zna rbi xy`" aizk `lcn ,znd ipt

ììçë.jzgpe igd sebn ltpy xa` :rnyn ikdc Ð dkex` zelrdl ick ea yie igd on xa` dfáøçllgk `ed ixd,envr znk d`nehd zea` ia` miyrp zna mirbepd zekzn ilkc Ð

.znd ld` l` `ak dray z`neh ekeza axgd xy` ld`a `ad mc` `nhl e` ,envr zna rbepk dray z`neh `nhn ea rbepd mc` `nhlåàea yie Ð znd on llgpd xa` df zna

.envr znk aiygc ,dkex` zelrdl ick xyaåà.`nlra `zknq` `xwe ,raex opirac `id ipiqn dynl dklde .ld`a `nhny Ð zenvr raex df mc` mvraíåúñ:xn xn`c Ð

`kde .zn ly eteb cbpk `l` `nhn `le ,dvevx d`neh ded `eddc Ð gth gzet ea oi`y epiidc xnel oi` .mezq xaw df Ð xawd on zcxeie zrwea ,xawd on dlere zrwea d`neh

elit` ld`a `nhn envr xawdy ,dvevx d`neha welig yic .znl epia gth gzet ea yie ,eizegex lka mezq xawa ixii` `kd `l` .znd cbpk `ly elit` `nhn envr xawdc opixii`

nd oia gth gzet yiy `wece .eay owix elit` ,oiccv lk `nhny ,mezq xaw df Ð "xawa e`" :ixtiqa `zi` ikde .znd cbpk `lylk `nhn epi` Ð gth gzet oi` la` ,eilry xawl z

iptn ,xedh Ð oiccvd on da rbepd ,[dneh`] ytp :(` dpyn) zeld`c iriay wxtn di`x ocr eznyp oeyny epiax `iade .`wec znd cbpk epiidc ,ecbpk dlere zrwea d`neh `l` ,oiccv

xnel jixv Ð gth gzet oda yi zepex` aex :(a,hi zekxa) opixn`c `de .mezq xawk `idy iptn ,`nh Ð gth lr gth d`nehd mewn did m`e .zcxeie zrwea dlere zrwea d`nehdy

ez`iviae gth gzet da yi ,ziad zgz xenw `edy aia :(f dpyn b wxt) zeld`a opz ikde ,minezq miccvd lky `l m` mezq xaw oic odilr oi`e ,cvd on migezt eid mixawd oze`y

.xedh ziad Ð ekeza d`neh ,gth gzet[a cenrl jiiy]øîàãdlere zrwea d`neh xn.d`nehd cbpk `ly elit` `nhn `kdc xawc :cere .xawa ixii` `l `dc ,dzii` icka Ð
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?éîc éëéä .àì ¯ úBîöò òáBø ,ïéà ¯ úBîöò á÷ éöç£¦©£¨¦©£¨¨¥¦¨¥
déì ÷etéz ¯ äøBòNk úBîöò ïBäa úéàc àîéìéà¦¥¨§¦§£¨¦§¨¥¥

÷àc ,àlà !äøBòNk íöò íeMîìò" .éçeî÷à çî ¦¤¤¦§¨¤¨§©§©©§¥©
øNa ïäéìò LiL éçä ïî øáà ìòå únä ïî øáà¥¤¦©¥§©¥¤¦©©¤¥£¥¤¨¨
:øîà ïðçBé éaø ?éàî éeàøk øNa ïäéìò ïéà ."éeàøk̈¨¥£¥¤¨¨¨¨©©¦¨¨¨©
çlâî øéæpä :øîà Lé÷ì Léø ,ïäéìò çlâî øéæpä ïéà¥©¨¦§©¥©£¥¤¥¨¦¨©©¨¦§©¥©
àäc ,ïäéìò çlâî øéæpä ïéà :øîà ïðçBé éaø .ïäéìò£¥¤©¦¨¨¨©¥©¨¦§©¥©£¥¤§¨
éçä ïî øáà ìòå ,únä ïî øáà ìò :àLéøa éðú÷̈¨¥§¥¨©¥¤¦©¥§©¥¤¦©©
¯ íäéìò ïéà ìáà ,ïéà ¯ øNa úéfk ïäéìò LiL ,'åëå¤¥£¥¤©©¦¨¨¦£¨¥£¥¤
éðú÷ àìcî ,çlâî :øîBà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå .àì̈§©¦¦§¤¨¦¥§©¥©¦§¨¨¨¥
àììkî òîLîc àëéä ìk :Cì øîà ïðçBé éaøå .àôéña§¥¨§©¦¨¨¨©¨¨¥¨§©§©¦§¨¨
:òîLîc ,úBîöò á÷ éöç àäå ¯ .àôéña éðú÷ àì ¯¨¨¨¥§¥¨§¨£¦©£¨§©§©
éðú÷å ,àì ¯ úBîöò òáBø ,ïéà ¯ úBîöò á÷ éöç£¦©£¨¦©£¨¨§¨¨¥
úBîöò òáBø åàì éà ,íúä ¯ !úBîöò òáBø àôéña§¥¨©£¨¨¨¦¨©£¨
éëäì ,àì BàOî ìòå Bòbî ìò eléôà :àðéîà äåä£¨¨¦¨£¦©©¨§©©¨¨§¨¦

éøèöéàïéàc àeä ïìéäà ìòc ¯ úBîöò òáBø éðúéîì C ¦§§¦§¦§¥©£¨§©£¦¨§¥
éöç :dpéî zòîLc ,íc âBì éöç àäå ¯ .çlâî øéæpä©¨¦§©¥©§¨£¦¨§¨§©§¦¨£¦
úéòéáø àôéña éðú÷å ,àì ¯ íc úéòéáø ,ïéà ¯ íc âBì¨¦§¦¦¨¨§¨¨¥§¥¨§¦¦
:àáé÷ò éaø øîàc ,àáé÷ò éaøcî é÷etàì íúä ¯ !íc̈¨¨§©¥¦§©¦£¦¨©£©©¦£¦¨
éàä .ìäàa ànèî ¯ íéúî éðMî àaä íc úéòéáø§¦¦¨©¨¦§¥¥¦§©¥§Ÿ¤©
äøBòNk íöò déa úéàc éà ?éîc éëéä ,únä ïî øáà¥¤¦©¥¥¦¨¥¦§¦¥¤¤¦§¨
íöò déa úéìc éàå ?ïðçBé éaøc àîòè éàî ¯©©£¨§©¦¨¨§¦§¥¥¤¤
Léø Cì øîà ?Lé÷ì Léøc àîòè éàî ¯ äøBòNk¦§¨©©£¨§¥¨¦¨©¨¥
éëä eìéôàå ,äøBòNk íöò déa úéìc íìBòì :Lé÷ì̈¦§¨§¥¥¤¤¦§¨§£¦¨¦
äãOä éðt ìò òbé øLà ìëå" :àéðúc ,dééaø àðîçø©£¨¨©§¥§©§¨§Ÿ£¤¦©©§¥©¨¤

äæ ¯ "äãOä éðt ìò" ;"úîá Bà áøç ììçaìéäànä ©£©¤¤§¥©§¥©¨¤¤©©£¦
Bì Léå éçä ïî øáà äæ ¯ "ììça" ,únä éðt ìò©§¥©¥©£©¤¥¤¦©©§¥
"úîá Bà" ,ììçk äæ éøä ¯ "áøç" ,äëeøà úBìòäì§©££¨¤¤£¥¤¤¨¨§¥

.íeúñ øá÷ äæ ¯ "øá÷á Bà" ,úBîöò òáBø äæ ¯ "íãà íöòá Bà" ,únä ïî ììçpä øáà äæ ¯¤¥¤©¤§¨¦©¥§¤¤¨¨¤©£¨§¨¤¤¤¤¨
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a `nhp m` :`xnbd zwiicnïéà ,úBîöò á÷ éöçeilr lhen f` - £¦©£¨¦
a wx `nhp m` la` ,ezexifp z` xezqlòáBøawàì ,úBîöò ©£¨Ÿ

.`ed `nhy s` ,xzeq
:`xnbd zxxanïBäa úéàc àîéìéà ,éîc éëéädf aw raexa - ¥¦¨¥¦¥¨§¦§

úBîöòxeriya,äøBòNk,xzeq epi` recndéì ÷etézxezqiy £¨¦§¨¥¥
äøBòNk íöò íeMîlr ezexifp xzeq xifpy dpyna x`eank ¦¤¤¦§¨

.dxeryk mvr ly rbn z`nehàlàxaecnéçeî÷à çî÷àc- ¤¨§©§©©§¥
okle ,dxeryk mvr oda oi`e wc gnwk zenvrd epghpe eyzkpy

:aw ivg oda yi ok m` `l` xzeq epi`
ezexifp xzeq xifpy :dpyna epipyïî øáà ìòå únä ïî øáà ìò©¥¤¦©¥§©¥¤¦

,éeàøk øNa ïäéìò LiL éçäici lr zeigl xa`d lekiy ,epiidc ©©¤¥£¥¤¨¨¨¨
:ig mc`l xaegn did m` ,df xya

:`xnbd zxxanéàî éeàøk øNa ïäéìò ïéàezexifp xzeq m`d - ¥£¥¤¨¨¨¨©
,xaca ewlgp .mda `nhp m`øéæpä ïéà øîà ïðçBé éaøxzeq ©¦¨¨¨©¥©¨¦

ezexifpeçlâîeizexryïäéìò,eøéæpä øîà Lé÷ì Léøxzeq §©¥©£¥¤¥¨¦¨©©¨¦
ezexifpe.ïäéìò çlâî§©¥©£¥¤

:ezhiyl mdn cg` lk zgked z` zx`an `xnbdøîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©
àLéøa éðz÷ àäc ,ïäéìò çlâî øéæpä ïéàxzeq xifpdy dpynd ly ¥©¨¦§©¥©£¥¤§¨¨¨¥§¥¨

glbneúéæk ïäéìò LiL ,'eëå éçä ïî øáà ìòå únä ïî øáà ìòøNa ©¥¤¦©¥§©¥¤¦©©§¤¥£¥¤§©¦¨¨
,ie`xk xya mdilr yi m`y wiicl ozipe ,ie`xkïéàlr glbn - ¦

,mz`nehìáàm`íäéìò ïéà,ie`xk xyaàìlr `l s`e ,glbn £¨¥£¥¤Ÿ
.mrbn z`neh

àôéña éðz÷ àìcî ,çlâî øîBà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøåoi`y jkn - §©¦¦§¤¨¦¥§©¥©¦§Ÿ¨¨¥§¥¨
oldl dpynd(.cp)xya mdilr oi`y mixa`d z`neh z` dpen

gken ,mdilr glbn xifpd oi`y ze`nehd ipin llka ie`xk
.m`yne mrbn z`neh lr glbny

:`xnbd zx`an,Cì øîà ïðçBé éaøå,`tiqa dpnp `ly mrhd dn §©¦¨¨¨©¨
àììkî òîLîc àëéä ìk`yixdn wiicl ozipy dn lk -éðz÷ àì ¨¥¨§©§©¦§¨¨Ÿ¨¨¥

àôéñaxya mdilr oi`y mixa` z`neh `tiqa dzpnp `l jkle , §¥¨
glbne xzeq xifp oi`y `yixdn wiicl ozipy xg`n ie`xk

:dywn `xnbd .mdilràäålr glbn xifpy lirl dpyna epipy §¨
z`nehïéà úBîöò á÷ éöç òîLîc ,úBîöò á÷ éöç,glbn xifpd - £¦©£¨§©§©£¦©£¨¦
lr j`òáBøawàì úBîöò,glbnåok it lr s`òáBø àôéña éðz÷ ©£¨Ÿ§¨¨¥§¥¨©

awúBîöò:`xnbd zvxzn .odilr glbne xzeq xifpyíúäoiprl £¨¨¨
,zenvr aw raex z`nehåàì éà`tiqa xkfpyòáBøawúBîöò ¦¨©£¨

,odilr glbn epi`yàðéîà äåäy mixne` epiid -Bòbî ìò eléôà £¨£¦¨£¦©©¨
àì BàNî ìòå,xifpd glbnéøèöéà éëäìéðúéîì C`tiqaòáBø §©©¨Ÿ§¨¦¦§§¦§¦§¥©

,úBîöòeprinydl ickc`weec,çlâî øéæpä ïéàc àeä ïìéäà ìò £¨§©£¦¨§¥©¨¦§©¥©

.glbn o`yne orbn lr la` ,ld`a xaecny my xkfpke
:dywn `xnbdàäålr glbn xifpy lirl dpynd ixaca x`azp §¨

z`nehdpéî zòîLc ,íc âBì éöçjkn wiicl ozipe -íc âBì éöç £¦¨§¨§©§¦¨£¦¨
ïéàz`neh lr la` ,glbn xifpd -àì íc úéòéáø,glbnålka ¦§¦¦¨Ÿ§

z`fàôéña éðz÷z`neh lr glbn xifpd oi`y.íc úéòéáø ¨¨¥§¥¨§¦¦¨
:`xnbd zvxzníúä,znd on mc ziriax z`neh oiprl - ¨¨

ick df oic zepyl oldl dpynd dkxvedàáé÷ò éaøcî é÷etàì- §©¥¦§©¦£¦¨
xaeqd `aiwr iaxk dfa dkld oi`y eprinydl(:ep onwl)xifpy

xfril` iax zrck `l` ,znd on mc ziriax z`neh lr s` glbn
a eilr wlegdivg z`neh lr `l` glbn xifpd oi`y xaeqe df oic

,znd on mc belíéúî éðLî àaä íc úéòéáø àáé÷ò éaø øîàã§¨©©¦£¦¨§¦¦¨©¨¦§¥¥¦
ìäàa àîèî. §©¥§Ÿ¤

:yiwl yixe opgei iax ly mzwelgna dpc `xnbdïî øáà éàä©¥¤¦
éîc éëéä únä,yiwl yixe opgei iax miwqer xa` dfi`a -éà ©¥¥¦¨¦¦

,ïðçBé éaøc àîòè éàî äøBòNk íöò déa úéàcdpyna epipy ixd §¦¥¤¤¦§¨©©§¨§©¦¨¨
,dxeryk mvr rbn lr glbn xifpy `icdlíöò déa úéìc éàå§¦§¥¥¤¤

,Lé÷ì Léøc àîòè éàî äøBòNkokzi cvike ,llk `nhn epi` ixd ¦§¨©©§¨§¥¨¦
.ef d`neh lr glbn xifpdy

éëä eléôàå ,äøBòNk íöò déa úéìc íìBòì ,Lé÷ì Léø Cì øîà̈©¨¥¨¦§¨§¥¥¤¤¦§¨©£¦¨¦
dééaø àðîçøz`neh oicn rbna `ed `nhny dzaix dxezd - ©£¨¨©§¥

glbn xifpd s` `linne ,ie`xk xya eilr oi`y s` ,mly xa`
,eilràéðúcweqta xn`p ,`ziixaa(fh hi xacna)ìò òbé øLà ìëå' §©§¨§Ÿ£¤¦©©

úîá Bà áøç ììça äãNä éðt,'xawa F` mc` mvra F`éðt ìò' §¥©¨¤©£©¤¤§¥§¤¤¨¨§¨¤©§¥
únä éðt ìò ìéäànä äæ 'äãNä,rbep epi`y s` `nh `edyiptn ©¨¤¤©©£¦©§¥©¥

,'dcyd ipt lr' `l` 'dcya zna rbi xy` lke' xn`p `ly
z`neha gzet weqtdy xg`ne .dcya akeyd zn lr lid`ny
jyndn zeyxcpd oldl zeiepnd ze`nehd x`y s` ,ld`

.ld`a od ze`nhn ,weqtd
éçä ïî øáà äæ 'ììça'[ylzp-] llgpyäëeøà úBìòäì Bì Léå- ©£©¤¥¤¦©©§¥§©££¨

.`nh `ed ixd eilr lid`n e` rbepdy ,ze`txzdl lekiy
'áøç'axgk zkzn ilky epcnll `aììçk äæ éøäenvr znk - ¤¤£¥¤§¨¨

.eilr lid`n e` ea rbepd z` dray z`neh md `nhny df oiprl
ììçpä øáà äæ 'úîa Bà'[ylzp-]únä ïîlid`n e` rbepdy - §¥¤¥¤©¤¡¨¦©¥

.`nh eilr
úBîöò òáBø äæ 'íãà íöòa Bà'.`nh eilr lid`n e` rbepdy - §¤¤¨¨¤©£¨

íeúñ øá÷ äæ 'øá÷á Bà's` eiccv lkn ld`a e` rbna `nhny §¨¤¤¤¤¨
.ynn znd lrn `le xawd iciv lr lid`ny ote`a
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ב אדר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...נהניתי ממ"ש במכתבו ע"ד השתתפותו בעסקנות חב"ד וידוע פסק רז"ל דמעלין בקדש 
)אשר לדעת כמה פוסקים הוא מן התורה. ואפי' לדעת אלו שזהו מדרבנן, וכן הוא גם דעת רבנו 

)בשו"ע או"ח סי' לד, ס"ט(, הנה הרי טובים דודיך מיין וכדרז"ל(.

בברכה לבריאות הנכונה ולפורים שמח.
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והדר"רכ עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד נד דף קודש)נזיר שבת (ליום

øî øîàcyäàîeè,gth geix dilrn oi`yäìBòå úò÷Baz`nhne §¨©©§¨©©§¨
e ,dilr lid`nd z`úãøBéå úò÷Ba.dizgz gpend z` z`nhne ©©§¤¤

:`xnbd dkiynneléàåléabipicäòéâð,d`neha,äãeäé áø øîà §¦©¥§¦¨¨©©§¨
àéðzaezkd ixac z` zyxecd `ziixaa(gi hi xacna)òâBpä ìëå ©§¨§¨©¥©

ììça Bà íöòami`nhnd lr o`kn epcnle ,'xaTa F` zOa F` ¨¤¤¤¨¨©¥©¨¤
,rbna.äøBòNk íöò äæ 'íöòa'©¤¤¤¤¤¦§¨

ììçpä øáà äæ 'ììçá Bà'[jzgpd-]Ba ïéàå éçä ïîick xya ic ¤¨¨¤¥¤©¤¡¨¦©©§¥
äëeøà úBìòäìsebl xaegn x`yp did eli` ze`txzdl ick - §©££¨

.mc`d
ììçpä øáà äæ 'úîá Bà'[jzgpd-]únä ïî.`nh ea rbepdy ©¥¤¥¤©¤¡¨¦©¥

øeaécä éðôlL øá÷ äæ Lé÷ì Léø øîà ,'øáwá Bà'onfl mcwy - ©¨¤¨©¥¨¦¤¤¤¤¦§¥©¦
.`nh ,ea rbepdy dxez ozn

oi`y xa`y aezkd ixacn yiwl yix yxec cvik zx`an `xnbd
:`nhn ie`xk xya eilrúnä ïî øáà éàäixaca xkfend ©¥¤¦©¥

,rbna `nhny `ziixadéîc éëéä,cner `ed avn dfi`a -éà ¥¦¨¦¦
déa úéàc,xa` eze`a -,íöòa òâBpä eðééä ,äøBòNk íöòxg`ne §¦¥¤¤¦§¨©§©¥©¨¤¤

ecnelle aeyl yi jxev dn 'mvra rbepd' zeaizn daxzp xaky
,'zna e`' zeaiznàlàxa`a zwqer `ziixady gxkdaúéìc ¤¨§¥

dééaø àðîçø éëä eléôàå ,äøBòNk íöò déa,'zna e`' zeaiza ¥¤¤¦§¨©£¦¨¦©£¨¨©§¥
oi`y xg`n ,eilr lid`nd z` `nhn df xa` oi`y s`y epcnll
xifpd s` `linne ,rbna `ed `nhn mewn lkn ,ie`xk xya eilr

.erbn lr glbn
:ef di`x dgec opgei iaxéaø Cì øîàdéa úéàc íìBòì ,ïðçBé- ¨©¨©¦¨¨§¨§¦¥
,dxeryk mvr df xa`aBàNîì ïéðò eäðz Bòbîì ïéðò Bðéà íàå, §¦¥¦§¨§©¨§¥¦§¨§©¨

rbna z`nhn dxeryk mvry oicd z` ep` epcnly s`y
`id z`nhn m` mircei ep` oi` oiicr ,'mvra rbepd' zeaizn
'zna e`' zeaiza eprinydl aezkd jxved jkle ,`yna

:`yna s` `id z`nhny
my zeiepnd ze`nehd on zg`a `nhpy xifpy :dpyna epipy

,glbn,'eëå øúBñå éòéáMáe éLéìMa äfîeligzn epi` ,xnelk ©¤©§¦¦©§¦¦§¥§
:eizepaxw z` `iane xdhiy cr ,dxdh zexifp ini oipn aey zepnl

eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqp -éðz÷c àäepi`y dpyna ¦©§¨§¨§¨¨¥
zepnl ligznéà÷ éòéáMa ,'øäèiL ãò'meil dfa dpeekd - ©¤¦§©©§¦¦¨¥

ycgn zepnl ligzn epi`y ,ezxdhl iriaydáøòä ãéáòc ãò©§¨¦¤¡¥
LîLxcq mlyp jkay ,iriayd meia ynyd rwyzy cr - ¤¤

,ezxdhépîe,ok xaeqd edine -àéä øæòéìà éaøxifpy xne`d ©¦©¦¡¦¤¤¦
ezxdh xnb xg`l dxdh zexifp zepnl ligzdl i`yx `nhpy
.ipinyd meid cr eizepaxw z` `ian epi`y s` ,iriayd meia
zepnl ligzn epi`y ,jk dpynd ixac z` zepyl yi ef dhiyle

z` `ian' okn xg`le ,iriayd meia 'xdhiy cr' dxdh zexifp
.ipinyd meia 'eizepaxw

éà÷ éðéîMa àîìéc Bàoipna ligzn epi`y ,`id dpynd zpeek - ¦§¨©§¦¦¨¥
,eizepaxw z` `ian eay ipinyd meid cr dxdh zexifpãò éàîe©©

åéúBðaø÷ àéáiL ãò øäèiLdpynd ixac z` zepyl yi ,xnelk ¤¦§©©¤¨¦¨§§¨
z`ada xdhiy cr' dxdh zexifp zepnl ligzn epi`y ,jk

,'eizepaxwàéä ïðaø épîemein zepnl `ed ligzny mixaeqd ©¦©¨¨¦
.ipinyd

oldl dpynd ixacn df wtq zhyet `xnbd(a"r):,òîL àz̈§©
àôéñ éðz÷cîxifpd oi`y ze`nehd ipina zwqerd dpyna - ¦§¨¨¥¥¨

ezxdh xnb xg`ly ,oz`neh lr glbnãiî äðBîe ìéçúîzexifp ©§¦¤¦¨
oaxw `iadl llk wewf epi` ixdy ,iriayd meia epiide ,dxdh
wiicl ozip `linne ,my dpyna x`eank ipinyd meia d`neh

jknåéúBðaø÷ àéáiL ãò ,øäèiL ãò éàî ,àLéø àäepizpyny - ¨¥¨©©¤¦§©©¤¨¦¨§§¨
,'xdhiy cr' oeyl dhwp `l` ,oldl dpynd oeylk dhwp `ly

,eizepaxw z`ada xdhiy cr dzpeekúeøéæð éøîàc ,àéä ïðaø épîe©¦©¨¨¦§¨§¥§¦
àìééç àì éðéîL ãò äøäècmixaeqd minkg zhiyke -xifpd oi`y §¨¢¨©§¦¦Ÿ¨§¨

`ed eay ipinyd meid cr ,dxdh zexifp zepnl ligzdl i`yx
:eizepaxw z` `ian

äðùî
lirl x`azp(:hn)`nhp m`y ze`neh ipin opyiy ,dpynd ixaca

lk z` glble ,dzr cr dpny minid z` xezql eilr ,xifpd oda
ini zepnle aeyl okn xg`le ,`nh xifp my` `iadle ,exry

:dpynd dkiynn .dxdha zexifpìáàici lr `nhpd xifp £¨
úBëëqä,eitprn cg` zgz znd on zifk yiy oli` zgz jldy - ©§¨

åici lr `nhp m` okúBòøtäon zehlead mipa` zgz jldy - §©§¨
,mipa`d zg` zgz znd on zifk yie ,xcbdåici lr `nhp m` ok §

l qpkpyñøtä úéaokid reci oi`e ,yxgpe xaw da didy dcy - ¥©§¨
,d`nehd z`vnpål qpkpd okíénòä õøàexfby ,ux`l ueg - §¤¤¨©¦

,myl qpkpd lk lr d`neh minkgäåa rbepììBbzgpend davn - §©¥
,xawd lräåa rbep÷ôBcmdilry xawd iciv ipyn mipa` - §©¥

,davnd zgpenå`yep e` rbepdíc úéòéáø,znd onòáBø(å) ìäàå §§¦¦¨§Ÿ¤§©
úBîöò,awd raex xeriya znd on zenvr lr lid`nd -åok £¨§

a rbepdúîa íéòâBpä íéìk,,rbepd `nhp jk ici lryBøôñ éîéáe ¥¦©§¦§¥¦¥¨§
Bøîb éîéáe.rxevn ly ¦¥¨§

çlâî øéæpä ïéà elà ìò,`nhpy xifp oick exry z`emewn lkn ©¥¥©¨¦§©¥©
éòéáMáe éLéìMa äfîmeia dnec` dxt xt` z`fdl `ed jixv - ©¤©§¦¦©§¦¦

.da `nhpy znd z`nehn xdhiy ick ,iriayd meiae iyilyd
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  אגרות קודש 

]כ"ד אדר תשי"ג[

...בברכה שאותו שרבינו הזקן כותב אודותו שעדיין מרקד בינינו, ושבפרט יש להזהר בזה 
בענינים הקשורים באה"ק ת"ו, תתמעט ממשלתו פוחת והולך ויחוגו את חג המצות אחרי ביעור 

חמץ בכשרות ובשמחה אמיתית...
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רכא

miwxt dyelya` cenr cp sc ± iriax wxtxifp
äìåòå úò÷åá äàîåè øî øîàãs` ,eilr jldnde ,envr zn ly etebk xaw dyrpe Ð

.`nh Ð lid`n `l` rbep oi`y it lràéðú äãåäé áø øîà äòéâð éáâ åìéàåcrc Ð

xcd `dc ,dribpa jli`e o`kne ,"dcyd ipt lr" dia aizkcn ,ld` z`neha ixiin o`k

."xawa e` zna e` llga e` mvra rbepd lke" xn`e `xw diaäæ úîá :ïðéñøâ éëä
úîä ïî ììåçîä.ie`xk xya eilr oi`e Ðåà

øåáéãä éðôìù øá÷ äæ ùé÷ì ùéø øîà øá÷áÐ

oi`y it lr s` ,rbna oi`nhn miebdy ,xnelk

oi` miebd ixaw :`ipzck .ld`a oi`nhn

mcew didy lke .dribpa `l` ,ld`a oi`nhn

ly oia mieb ly oia ,dxez ozn mcew ,xeaicd

miebd xawe ,gp oa xaw dil ixw Ð l`xyi

oi`nhn oi`y ,xeaicd mcewk xeaicd xg`l

ikd meyne .dxez mdl dpzip `ly itl ,ld`a

znd on xa` i`de .xeaicd iptly xaw dil ixw

inc ikid llgpy igd one?mvr eda zi`c i`

e` mvra rbepd"n edl eaxi` `d Ð dxeryk

dxeryk mvr eda zilc Ð e`l `l` !"llga

,jklid .`pngx dil iaxn `we ,ie`xk xya `le

.eilr glbn xifp iedil Ð dil iaxzi`e li`ed

äéá úéàã íìåòì êì øîà ïðçåé éáøåmvr Ð

dil `wtpc erbnl oipr epi` m`e ,dxeryk

m` la` .e`ynl oipr edpz Ð "mvra rbepd"n

mlerl Ð ie`xk xya `le dxeryk mvrd oi`

ez`neh oi`epi`e :eilr glbn xifpd oi`e ,melk

.'ek xdhiy cr dxdhc zexifp zepnl ligzn

éà÷ éòéáùá øäèéù ãò éðú÷ã àä åäì àéòáéà
,iriaya yny axrd ciarc cr ,xnelk Ð

.ipiny lrine iriay epiidcøæòéìà éáø éðîå
àéäxifp ipixd xn`y in" wxta xn`c Ð

meyn ,cin dpene ligzn :(a,gi xifp) "glbn

`ly it lr s` ,"`edd meia ey`x z` ycwe"

.eizepaxw `iadàîìã åà"xdhiy cr" i`n Ð

iyextc ,eizepaxw `iaiy cr Ð xn`wc

.yxtnwàéä ïðáø éðîåixn`e ,dilr ibiltc Ð

`iad `ly onf lke .eizepaxw z`ad xg`l epiidc ,eny` `iaiy cr zepnl ligzn oi`c

e`l Ð `id oerny iax ipne :eda aizkc mixtq `ki` i`e .ligzn epi` Ð eizepaxw

.oerny iaxk opaxc `dl dl ipz `ziixac ,`id `zyayàôéñ éðú÷ãîzekkqd la` Ð

dia zi`c Ð `yixc llkn .oaxw `ian epi`y itl ,iriay mein cin dpene ligzn 'ek

.oaxwøäèéù ãò éàîÐ ipne .ipiny epiidc ,rnyna eizepaxw `iaiy cr Ð xn`wc Ð

.`liig `l ipiny mei cr dxdhc zexifp :ixn`c ,`id opaxäðùîúåëëñä ìáàÐ

oke :in cbpk reci epi`e ,odn cg`a sep zgz d`neh yie ,ux`d lr jqind oli` epiidc

,mc`l reci epi`e ,odn zg` zgz d`nehe ,xcbd on ueg ze`veid zerextd mipa` zgz

.odizgz xifp jldeñøôä úéáåpy dcy Ð.yxgpe xaw da ca`íéîòä õøàåxfpy Ð

.glbn xifpd oi` Ð minrd ux`l qpkpe `vi ezexifp ini jezae ,ux`a
ïéàå
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åìéàåxa` ef llga dxeryk mvr ef mvr llga e` mvra rbepd lke `ipz dribp iab

oi`e znd on llgpd xa` df zna e` dkex` zelrdl ick ea oi`e igd on llgpd

.rbn oiprl ixii` zeyxc ,edleke i`xw edlek .zelrdl ick eaåàoa oerny iax xawa

xeaicd iptly xaw df xn` yiwloerny iaxc opaxl :oeir jixve .dxez ozn mcewy Ð

oi`nhn mieb ixaw s` :(`,`q zenai) ixn`c

oiiexw mz` Ð "mz` mc`" opiyxc `lc ,ld`a

:xnel yie ?["xawa e`"] jixhvi` i`n` ,'eke mc`

dribp iab ixdc :dyw edin .`id oerny iaxc

rbna oi`nhn mieb ixawc oerny iax dcen

"eznai lr `ad" wxta `piax xn`ck ,`ynae

epiax axde !`piaxk `lc xnel wgece ,(`,`q my)

mb Ð xeaicd iptly xaw :yxit mdxa` oa wgvi

dxn`py mcew ,dxez ozn mcew ezny oze`

ik mc`" `pin` jzrc `wlqc .zn z`neh zyxt

yi dfa `veike .jli`e ef dyxtn Ð "ld`a zeni

afl weqt jixvnc (`,i) zeixedc `xza wxta

yi`" `pin` jzrc `wlqc meyn ,xeaicd iptly

opiywne .jli`e o`kn Ð "exyan af didi ik yi`

zxrn oiivn d`pa iax ded i`n` :oerny iaxl

,(`,gp `xza `aa) "mizad zwfg" wxta dltknd

`nhn `l oerny iaxl dxez ozn mcew `de

oi`c opixn` (`,d) ohw crenc `nw wxtae !ld`a

xne`e !ld`a `nhn [epi`y xac lr] mipiivn

"mc`" diixw xityc :mdxa` oa wgvi epiax axd

lecbd mc`d" Ð mdxa`e ,oey`xd mc` Ð

xeaicd iptly xawn xaqwc :inp i` ."miwpra

.dxez ozn xg`ly ,xeaicd xg`ly xaw daxp

àìàikd elit`e dxeryk mvr dia zilc

diiax `pngxe `nhn.mly xa` ea yiy oeik Ð

,dxeryk dia zi`c mlerl :jl xn` opgei iaxe

m` .e`ynl oipr edpz Ð erbnl oipr epi` m`e

Ð "mvra rbepd"n dil `wtpc ,rbepl oipr epi`

.`yna `nhn dxeryk mvrc ,e`yn oiprl edpz

df Ð "zna e`" xn`w i`n ok m`c :dyw zvwe

.dxeryk mvr ef :`nil ?[dxeryk] ea zi`e znd on llgpd xa`åðéàåcr zepnl ligzn

eizepaxw `iaie xdhiylahy xg`lc ,i`w iriaya oizipznc Ð xdhiy cr dil `irai`e

iax Ð ipne .ipinya eizepaxw `iaie ,dxdh zexifp zepnl mei eze`n ligzne .glbe dfde

dpene ligzny :yexit .cin dpene ligzn :(a,gi) "xn`y in" wxt lirl xn`c ,`id xfril`

ipne ,eizepaxw `iaiy Ð "xdhiy cr" i`ne ,i`w ipinya `nlic e` .my izyxitck ,iriayn

.eizepaxw z`ad meia Ð "`edd meia ey`x ycwe" :ixn`c ,`id opax Ðàúipzwcn rny

,iriayae iyilya dfne ,d`neh oaxw `ian xifpd oi`y jpd icda Ð cin dpene ligzn

`yixa xn`d .d`neh oaxw `iadl wewf epi` ixdy ,iriaya epiidc Ð cin dpene ligzne

`iaie xdhiy cr `yixc dpin rny ,`tiqa enk "cin dpene ligzn" ipzw `le ,ipzwc "cr"

.`id opax Ð ipne ,xn`w eizepaxwúåëëñzerxte.[edip i`n] `xnba yxtn Ðúéá
qxtd,zenvra dyixgnd lclc `ny minkg eyg [dn` d`n cre] ,xaw ea yxgpy dcyÐ

.opaxcn `l` d`neh `kile .dxeryk mvr my xiizypeõøàåminrdopax da exfbc Ð

.(`,eh) zayc `nw wxta xn`ck ,d`nehììåâäwtecdednda wxta xn`c :mz epiaxl dywe oiccv ly otec `ed wtece oex`d ieqik df lleb (a,c) zeaezkc `nw wxta i"yx yxit Ð

xg` mewnae oda zpryp davndy mipa` wtece davnd `ed llebc :mz epiax yxite od oiqekn el`e wtece lleb od oiielbc rnyn wtece lleb zeaxl dcyd ipt lr (`,ar oileg) dywnd

.jxe`a yxetn

úéòéáøåzenvr raexe ld`e mcoiyxetnd mixeriy hwp `l` aw ivgn zegt e` mc bel ivgn zegt ipznl dil dedc `ed oicae odilr glbn xifpd oi` ld`a oi`nhny it lr s`] Ð

.[ld`a oi`nhn ody zeld`c `nw wxtaíéìëåzna mirbepd.[ixii` milk efi`a yxtn `xnbae] ,dxez dxn` "eilr zn zeni ik"c Ðéîéåexnb inie extqxifp :yexit Ð

qpkpe ,glbne mixetv `iane ,rexvd on rbpd `txp dpde odkd d`xe hlgedy xg` Ð extq ini oiae ,d`nehl edehilgdy ehelg ini epiidc Ð exnb ini oia rxhvpe ,zexifp zvwn dpny

oilhan opi`e ,zexifp inil oiler oi`e ,extq ini oiiexw mini oze`e .ezrxv zepaxw `ian ipinyae ,[glbn iriayd] meiae .yinyza xeq`y Ð mini zray eld`l uegn ayie ,l`xyi dpgna

jixve .dler Ð liwc extq la` :`pin` ded Ð exnb `pz i`e .xzeq Ð ixingc ,exnb ini la` :`pin` ded Ð extq `pz i`c ,[exnbe extq] ipzinl jixhvi`e (xifpa azke) .mincewd z`

!exnb ini mrhn xzq xak ixd ?xzeq epi` extq iniy dna dpin `wtp i`n ok m`c Ð xzeq exnb la` :xninl `kile !extq `l` ipzil `lc :oeirìòglbn xifpd oi` el`ini` i`w `l Ð

i`w `l` ,ezrxv liaya glbl [jixv `ed] ixdy ,exnb ini`e extq.`nh xifp oick glbn oi`y `x`y`äæîåmc` oi`e ,ur ilka ixiinc ,zna mirbepd milk` i`w `lc rnyn `xnba Ð

.wtece llebe mc ziriax` Ð `x`y` i`w `l` ,[d`fd oerh oi`c extq ini`e exnb ini` i`w `l oke] .d`fd jixv mda rbepd
epi`e
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miwxtרכב dyelyaa cenr cp sc ± iriax wxtxifp
ïéîãå÷ä úà øúåñ ïéàåzexifp xfpy in :(a,hi xifp) "glbn xifp ipixd" wxta opzc i`de Ð

xzeqe ,dlgzak xifp :mixne` lld zia ,'ek ux`l `a jk xg`e ezexifp milyde daexn

`l` zexifp xwir oi`e ,ux`l dvega ezexifp dyry itl `nrh ied mzd Ð oincewd z`

.mincewd z` xezql jixv epi` Ð `vi jk xg`e dyry ,o`k la` .l`xyi ux`aåøôñå
òøåöî ìùi`dc ,`ed ehelg xg` epiidc Ð

ini seqa (ci `xwie) 'ebe "eicba qake" `xw

,ezrxvn `txzpyk epiidc ,aizk ehelg

uegn l` odkd `vie" `piiprc `yixa aizkck

`ed f`e .'ebe "`txp dpde odkd d`xe dpgnl

oiligzne ,"exry lk z` glibe" aizkck ,glbn

,zipy mrt glbn exitq ini xg`le ,exitq ini

eld`l uegn ayie" diteb `xw `edda aizkck

glbi iriayd meia dide" aizke ,"mini zray

Ð rxevn ly exitq inie .'ebe "exry lk z`

z` glbe xdhnd qake" oda aezky mini oze`

,dpgnd l` `ai xg`e mina ugxe exry lk

ly exnb inie ,"mini zray eld`l uegn ayie

(bi my) eda aizkc ,ehelg ini epiid Ð rxevn

zeiglbz xg` ."eayen dpgnl uegn ayi cca"

xg`e oincewd z` xzeq epi` rxevn ly elld

ick ,daexn zexifp `dzy `ede .ligzi wqty mewnl `l` ,ezexifp ini zepnl ligzi

oze` s`e ,rxevn ly mizy zeiglbza glbzpy xg`l mei miyly xriy lecib ea `diy

.oipnl el oiler oi` exnb lye extq ly miniåøîà úîàá:ipiqn dynl `id dkld Ð

xibqde" (my) oda aezky mipey`xd mini Ð rxevn ly exbqd inie ,dafde afd ini

ini oipnn el oiler Ð "zipy mini zray odkd exibqde" aizke ,"mini zray odkd

xinb `kidn yxtn onwle .ezexifp.àøîâàøéåà íåùî íéîòä õøà åäì àéòáéàÐ

`ly ,dpitqa e` oexwa da qpkpc oebk Ð `yeb `la `xie` `ki`c `kide .dlr exfb inp

.d`neh dil yilw ,`xie`a da qpkp `l` ux`l rqtàùåâ íåùî àîìéã åàd`nehc Ð

Ð eilbxa da qpkp m`e .dlw d`neh epiidc `xie` meyn `le ,dilr exfbc `ed dxeng

.`l oexwa la` ,inc xawa rbpc o`nkàøéåà íåùî úøîà éàå`xie` `ki`c `kid Ð

iriaye iyily d`fd iraizc ,i`d ilek dxeng d`neh dl `ied in `yeb `la?éðú÷ éëå
.minrd ux`` e`le ,zerxte zekkq` ,`x`y` Ð iriaye iyilya dfne Ðéîð éëä

àøáúñî.zna mirbepd milk ipzwcn ,i`w edlek` `lc Ðåäðéð äàæä éðá íéìë éðäå
d`fd jixv Ð zna mirbepd milka xifp rbep m`e ,xnelk Ð?.dinzaòîù åàì àìà

äðéî.edpip d`fd [ipac] jpd` ,i`w `x`y` `l` ,i`w edlek` e`l Ð
éàî
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åðéàåcin dpene ligzne ezexifp oipnl el oiler oi` mbe mincewd z` xzeqmewna Ð

.ezexifp inil el oiler oi` d`neh iniy .zepnl ligzi `l ,`nhpyk ,zepnl wqty

:i"yxl dywe .`ian epi` df Ð my`e ,serd zlere z`hg `ian `nh xifpy ,oaxw mbe

mirbepd milk `l` .el oiler oi` Ð oincewd xzeq epi` inp ikc ,`gip oedlek `nlyac

,`xnba rnynck ,xn`w shy ilk elit`c ,zna

,axr z`neh `l` `nh epi` xifpd mda rbpyke

?el oiler oi` [i`n`]úîàádfd ini exn`

dafdeinie ,af dyrpe zepnl ligzdy xifp Ð

,odkd eze` xibqde ,zrxv ea dgxty Ð exbqd

.ezexifp inil el oiler Ð ddik e` eipira cnre

ïìéàux`d lr jqind"dcpd mc" wxta Ð

ld` e`l `ziixe`cnc xn` (`,fp dcp)

gzet mda oi`e dfn df miwegx mitprdy ,`ilrn

zg` zgz znd on zifk i`cea yi ik s` ,gth

opaxe ,olek zgz jld ik xedh dxezd one ,odn

.eizgz jleda d`neh exfbc `edúåòøôå
xcbd on ze`veid mipa`zial jenqd Ð

exfbe .mipa`d on zg` zgz ltp my yie ,zexawd

s` ,mipa`d on zg` zgz jldnl d`neh minkg

.xedh ewtq miaxd zeyxa d`neh wtq ik

.i`cea `nh dlek ipt lr jldnc rnyn (my) dcp zkqnae

õøàexfb `xie` lr minrdmirax`n xzei zelecb lcbne daiz dciya jldn oebk Ð

.dpitqa e` oexwa qpkpd e` ,minrd ux` xyb lr e` ,d`neh oilawn oi`y ,d`q

`yeb meyn `nlc e` .ux`l dvegl ux`n `vi `ly ick ,znd ld`an xzei da exingdy

ptn e` lean izn iptn ,znd lr lid`ny ink exfb `yeb lr lid`nd Ð `wecaex i

Ð dpitqa e` oexwa e` ,lcbne daiz dciya qpkpd la` .ux`l dvega ebxdpy l`xyin

:eyexit ikd mzd Ð `xie` lre `yeb lr exfbc (a,eh) zayc `nw wxta rnync `de .`l

daiz dciya `aa [la`] .`yebl wqtd mey `la `yeb lr lid`n oia ,`yeba rbepl oia

jixv] `nw wxta opzc :y"piilxe`n awri iax axd dywde .ixii` `l Ð wqtd yiy ,lcbne

.'ek qxtd ziae ,minrd ux` :ld`a `le `ynae rbna oi`nhn el`e :zeld`c [ipy :zeidl

daiz dciy wqtd `la `yeb lr `din lid`n ik ld`a `nhnc ol `hiytc rnyn `kde

i`dc :xne` mz epiaxe .l`xyi ux`l minrd ux`n `ad `yeba ixiin mzdc :uxize !lcbne

exfb `l `xwirnc (my zayc `nw wxta) mzd xn`c ,zayc dpexg` dxfb mcew zipyp

rnynck ,eaexe ey`x my qpkiy cr `nhn epi`c :xnel yi cere .melk `le `xie` lr

.eci qipkna elit` `nhn znd ld`a eli`c ,cal eci qipknyk `le ,oiibeq idlya

àúil dnl d`fd `xie` meyn zxn` i`e iriayae iyilya dfne rny`xaq epi`c Ð

oiae epia wqtd ik s` `nhne li`ed ,iriaye iyily z`fd `peeb i`dka ekxhviy

epi` `lde .edpip d`fd ipa milk ipd zna mirbepd milke ipzwcn `xazqn inp ikd .`x`y` Ð ipzw ik :ipyne .iriaye iyily d`fd jixvdl znd ld` z`neh oiprn llk epi`c ,yebd

rbepk axr z`neh `nh mda rbepde ,d`nehd a` eedc ,zna erbpc ixii` shy ilka elit`c dil rnync .`x`y` dpin rny `l` !dray z`neh `le ,axr z`neh wx oda rbepd `nh

,iriaye iyily d`fd irae ,dray z`neh `nh mda rbepd mc`c ,ixiin zekzn ilka milk ipdc dil ipyile :xn`z m`e .`x`y` dpin rny `l` ,d`fd `ira `lc ,`nlra zn `nha

glbn xifp oi`c "il epaz xy` zia dfi`" :odk miig epiax el glye .llgk `ed ixd axgc ,glbn xifpd ok m`c ,zekzn ilka 'ipzn `nwezn `l jgxk lrc :mz epiax xne`e !llgk axgc

Ð dilr glbn xifpdy d`neh lk :(`k dkld c wxt) zegny zkqna opixn`ck ,xnqn mey e` ,znd ld`a didy zekzn ilk mey da oi`y zia jl oi`e .eilr xdfen odkc oicd `ed ,eilr

za `ipz `icdac :eze .dilr xdfen odk,iriaxde ,dray mi`nh Ð mc`a milke ,milka mc`e ,zna mirbepd milk ?cvik ,zna ze`neh rax` mzd aiygwc (` wxt) zeld` zkqnae `ztqe

`dc ,oda ixii`c zna mirbepd milk ihernl :yexit .cala znd lr `l` glbn oi` xifp la` ,miycwe dnexzl Ð mixen` mixac dna :xn`we .axr z`neh oi`nh Ð milk oia mc` oia

`pngx xn`c zekzn ilka `wec [`l`] ,drax` mi`nh zeidl xyt` i` shy ilkac ,ixii` zekzn ilka mzdc oizipzn jgxk lre .oizipzna opzc ipd lk`e igd on xa` lr glbn i`ce

lrc ,`x`y` ipzwc dil miw ikd e`lac meyn Ð zekzn ilka oizipzn iwe` `lc `de .odilr glbn xifpd oi`c ,`nl` .llgk epi` shy ilk la` ,yxetny enk ,odl zgkyn llgk axg

Ð zeld`c oizipznc :h"petniqn wgvi epiax axd yxity dnl dyw oizrnyne .oepi` d`fd ipa e`lc ,exnb inie extq ini inp ipzw `dc ,"iriaye iyilya dfne" i`w edlek` e`l jgxk

!axr z`neh `l` `nh epi` milk x`ya rbepd :oizrnya opixn` `icdac .milk x`yl oicd `ede ,llgk `ed axg xn`c ,zekzn ilkn ixnb edlekc ,milk x`ya oia zekzn ilka oia

uxt iax axd epxen .oeir jixve .il d`xp `le .'eke enk iede ,ikd xzac ,i`w exnb`e extq` `l` ,zna mirbepd milk` e`l Ð edpip d`fd ipa `kd jixtc `dc :zegcl yi zvw ,edine

xedh `ed Ð dkezl oezpe xiipa e` aiqa jexk dxeryk mvre ,xepzd on dlrnl dite xepza dpezp `idy zngd :(`nw `aan e wxt) milkc `ztqezn di`x `iad wgvi epiax axde .digiy

d`nhe zngd dxfg ,zngd z` `nhe ,dxeryk mvr hiqdy itl ,`nh Ð edlrde ea fg`e xedhd `a .ekez jez `le ekezc Ð xedh xepzde ,aiqa jexkc meyn Ð xedh `ed .xedh xepzde

!zea` ia` iedc ,mvra `nhipy ,edenk d`nehd a` zeidl mc`k dil opieyn Ð `ed zekzn ilk e`lc ab lr s`e ,xepzd z` `nhl d`nehd a` ziyrpe ,mc`k zngc `nl` .xepzd z`

.xepza zngde ,zngda rbep did dry dze`a Ð zea` ia` [`edy znd mvr `yep] didy dryae ,dxeryk mvrc `yna `nhip mc`dc ,`ed axwica axwic meyn mzdc :zegcl yie

mc`e milk ,mc`e milkl epcnl ,dray z`neh `nhn `edy axgd lr cnile aezkd `a "axg llga" xn`py itl ?xn`p dnl "`nhi `nhd ea rbi xy` lk" :ixtqa xn`cn ,`iad cere

epiax xne`e !zekzn ilk opi`ya s` ,rnyn micba mzde .dray mi`nh zna rbepy mc`a oirbepy micbady :yexit ."mzxdhe iriayd meia mkicba mzqake" xnel cenlz ?oipn milke

Ð (milka milke) milka ,mc`a milke ,zna milk :`zlinc `llke .uiv aiyge "eyri xy` micbad dl`" (gk zeny) dpedk icbaa aizkck ,micba exwin xity zekzn ilk ihiykzc :mz

mzqake" (`l xacna) aizkck ,mc`a milk mbe .llgk axgc ,edenk od ixd Ð zna zekzn ilk eli`c .zg` dlrn ecxi Ð mc`a mc`e milka milke milka mc`e .zna mc` enk od ixd

`nh mc`d dn ;mc`d enk milkd Ð mc`a milk la` .(mc`a) milk oia mc` oia ,axr `l` epi` Ð iyilyd milka milke .oda `veik eyriy ogky` `l Ð milka milk la` ."mkicba

.icin `l eze ,dray z`neh milke mc` `nhn ilk s` Ð dray z`neh milke mc` `nhl zea` ia` znd dn ,znk od ixd Ð zna milke .dray rbepd [milk] s` Ð dray
`nil

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

ïaø÷å ,ãiî äðBîe ìéçúîe ,íéîãBwä úà øúBñ Bðéàå§¥¥¤©§¦©§¦¤¦¨§¨§¨
ìL Bøbñä éîéå ,äáfäå áfä éîé :eøîà úîàa .Bì ïéà¥¤¡¤¨§§¥©¨§©¨¨¦¥¤§¥¤

.Bì ïéìBò elà éøä ¯ òøBöîàøîâúBëëqä ïä elàå §¨£¥¥¦§¥¥©§¨
.øãbä ïî úBàöBiä ¯ úBòøôe ,õøàä ìò Cñénä ïìéà ¯¦¨©¥¥©¨¨¤§¨©§¦©¨¥

."íénòä õøàå"íeMî íénòä õøà :eäì àéòaéà §¤¤¨©¦¦©£¨§¤¤¨©¦¦
?äéìò eøæb àLeb íeMî àîìéc Bà ,äéìò eøæb àøéåà£¦¨¨§¨¤¨¦§¨¦¨¨§¨¤¨
íeMî zøîà éàå .éòéáMáe éLéìMa äfîe :òîL àz̈§©©¤©§¦¦©§¦¦§¦¨§©§¦
.àì ¯ .àLeb íeMî åàì àlà ?éì änì äàfä ¯ àøéåà£¦¨©¨¨¨¨¦¤¨¨¦¨¨
.àøàMà ¯ éðú÷ éëå ,àøéåà íeMî Cì àîéà íìBòì§¨¥¨¨¦£¦¨§¦¨¨¥©§¨¨
éðä ;úna íéòâBpä íéìëå :éðú÷cî ,àøazñî éîð éëä̈¦©¦¦§©§¨¦§¨¨¥§¥¦©§¦©¥¨¥
.àøàMà ¯ dpéî òîL àlà ?ïepéà äàfä éða íéìk¥¦§¥©¨¨¦¤¨§©¦¨©§¨¨
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åokä úà øúBñ Bðéàd miniíéîãBwj` ,ezexifpl dzr cr dpny §¥¥¤©§¦
,ezexifp ini oipnl el miler mpi` mda `nh `edy el` mini

äðBîe ìéçúîeezexifp ini z`ãiîez`nehn xdhpy xg`lmewnn ©§¦¤¦¨
,wqtyåokïaø÷`nh xifpBì ïéàzn z`neha wxy ,`iadl §¨§¨¥

.oaxwa aiig dilr glbny dxenb
ez`neh ini s`y ,xifp z`neh ly mipte` yiy zx`an dpynd

:ezexifp ini oipnl el milereøîà úîàadynl `id dkld - ¤¡¤¨§
y ,ipiqnäáfäå áfä éîézexifp ini zepnl elgdy dy` e` yi` - §¥©¨§©¨¨

,mini zray xetqle oaef weqtiy cr oizndl mdilre ,miaf eyrpe
òøBöî ìL Bøbñä éîéåodkd exibqde zrxv ea dgxty xifp - ¦¥¤§¥¤§¨

,mini zrayéøäminiBì ïéìBò elàoipn z` milydl mitxhvne £¥¥¦
:ezexifp ini

àøîâ
,'zerxte zekkq' mi`xwpd d`neh ipin yiy ,dpyna epipy

:md dn `xnbd zx`aneCñénä ïìéà ,úBëëqä ïä elàå[lvin-] §¥¥©§¨¦¨©¥¥
,õøàä ìòminkg exfbe ,znd on zifk eitprn cg` zgz yie ©¨¨¤

.eizgz xaerd lkl d`nehå`id zerxtd z`nehaúBòøô §§¨
øãbä ïî úBàöBiäzn z`neh dpyie ,dnegd on zehlead mipa` - ©§¦©¨¥

mipa` zgz xaerd lkl d`neh minkg exfbe ,mipa`d zg` zgz
:el`

:dpyna epipyíénòä õøàåd`neha wtq d`ian `xnbd :z`nhn §¤¤¨©¦
:ef,eäì àéòaéàqpkpd lr minkg exfby ef d`nehl,íénòä õøà ¦©§¨§¤¤¨©¦

s` m`däéìò eøæb àøéåà íeMî,`nh dxie` llg lk `diy - ¦£¦¨¨§¨¤¨
mivvegd lcbne daiz dciya minrd ux`l qpkpd s` `linne

.dxie` llga ddeyy zngn `nhp ,d`nehd ipta,àîìéc Bàwx ¦§¨
äéìò eøæb àLeb íeMî,zn z`neha `nh dxtr yeb `diy - ¦¨¨§¨¤¨

lcbne daiz dciya qpkpd j` ,`nh dxtr lr lid`nde
.xedh ,d`nehd ipta mivvegd

:dpynd ixacn df wtq zhyet `xnbd,òîL àz,dpyna epipy ¨§©
,éòéáMáe éLéìMa äfîe.minrd ux`l qpkpd lr mb xaecndeéàå ©¤©§¦¦©§¦¦§¦

zøîà`id minrd ux` lr minkg exfby d`nehdyàøéåà íeMî ¨§©§¦£¦¨
,`nhp zvvegd daiza qpkpd s`e ,`nh xie`d llg lk `diy -

ok m`éì änì äàfäxt` z`fd oerh minrd ux`l `veid recn - ©¨¨¨¨¦
ixd ,dxtz`neh eli`e ,zn z`neha `l` xn`p `l d`fd oic

lrn daiza xaerdy ,zn z`neh meyn dz`neh oi` minrd ux`
.`nhp epi` znåàì àlàux` lr minkg zxifby gxkda - ¤¨¨

`id minrdàLeb íeMî,zn z`neh meyn `nh dxtr `diy - ¦¨
dxt xt`n d`fd `ed oerh ok lre ,da mixeawd mizn zngn

.zn `nh lk oickÂÄ
:ef di`x dgec `xnbdCì àîéà íìBòì ,àìlr minkg zxifby Ÿ§¨¥¨¨

dzid minrd ux`,àøéåà íeMîyyg meyn ef d`neh oi` ok`e ¦£¦¨
dxt xt` z`fdl wewf epi` minrd ux`l qpkpde ,zn z`neh

,dnec`éðz÷ éëåxt` z`fdl zekixv el` ze`nehy dpyna §¦¨¨¥
,dxtàøàMàmz`nehy ,dpyna zeiepnd ze`nehd x`y lr - ©§¨¨

.zn z`neh yyg meyn `id
:ok dgiken `xnbdéðz÷cî ,àøazñî énð éëäze`nehd llka ¨¦©¦¦§©§¨¦§¨¨¥

dpyna'úîa íéòâBpä íéìëå'ike ,,ïepéà äàfä éða íéìk éðä,xnelk §¥¦©§¦§¥¨¥¥¦§¥©¨¨¦
,d`fdl wewf zna erbpy milka rbepd mc`y xnel okzi m`d

[ur ilk-] shy ilka zwqer dpynd ixdmirbep md xy`ky
d`nehl oey`x `ed ixd mda rbepde ,d`nehd a` miyrp zna

.d`fdl wewf epi`e ,axrd cr `l` `nh epi`e,dpéî òîL àlà¤¨§©¦¨
mixen` 'iriayae iyilya dfne' dpynd ixacyàøàMàlr - ©§¨¨

ux` z`neh iabl s` ok m`e ,dpyna zeiepnd ze`nehd x`y
iyily z`fdl wewf minrd ux`l qpkpd oi`y ,ok xn`p minrd
x`y lr xn`p ,'iriayae iyilya dfne' xn`py dne iriaye

.dpyna zeiepnd ze`nehd
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  ה' אד"ר, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח טבת בו כותב אודות היחסים שבינו ובין זוגתו תחי'.

הנה ידוע עד כמה הפליגו רז"ל בהענין דשלום בית ואיש ואשה זכו שכינה שרוי' ביניהם 
השלום  ישרה  ולהבא  מכאן  ואשר  לביתה  שתשוב  תחי'  זוגתו  על  ריעות  להרבות  צריך  ובמילא 
ובמילא גם השמחה במעונם. ובודאי משים לב למרז"ל אשר נשים דעתם קלה והאשה דמעתה 
מצוי' ושערי דמעות לא ננעלו ובמילא בענינים כמו אלו יש על הבעל לוותר במילי דארעא עד כמה 
שאפשר ובפרט בנדון דידי' שיש להתחשב עם השפעת היחסים שביניהם על ילידיהם שיחיו ובשים 
לב לגודל ערך הדברים הנה בודאי כשיתבונן ימצא הדרכים המתאימים להביא בפועל את השלום 

והשי"ת יצליחו...

בברכה המחכה לבשו"ט.
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חב"ד רכד 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

åôäôéðî ìèìèì øzî[hiyzíéáeáfä da çéøáäì éãk[kyzàeä éìkL éðtî ,[`kyzâBøäé àlL øäfiL ÷ø . ª¨§©§¥§¦¨§¥§©§¦©¨©§¦¦§¥¤§¦©¤¦¨¥¤Ÿ©£
áeáæ[akyz: §

פו  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק

הלכה  ביאורי
äôéðî [èéùú או עצים נוצות, מעלים, העשוי כלי –

סביב  הנעתו באמצעות רוח משב היוצר אחרים חומרים
הזבובים. וגירוש לקירור ומיועד האדם,

íéáåáæä [ëùú"רוח בה "לעשות כדי וכלֿשכן –
.668בלבד 

àåä éìëù [àëùú יצירת הוא היחיד ששימושה אף –
הנעתה  באמצעות רוח .669משב

áåáæ âåøäé [áëùú במקום פרעוש צידת שהתירו אף –
להרוג  התירו לא .670צער,

והוספות  ציונים
הזבובים 668) וסילוק רוח להזרמת שימשה המניפה לרוב,

שהעבדים  ע"ב): ד דף פ"א, (יומא משה פני (ראה יחדיו
לעשות  לריבוניהם ומנפין בידם המנפה וכלי שם יושבין
משום  בזבובים נקט ולכאורה הזבובים), ולגרש רוח להם
בהברחת  שאין ולהעיר כדלהלן; להרוג שלא הזהירות
טלטול  של היתר ללא אפילו מוקצה טלטול משום הזבובים

סט"ו. דלעיל ניפוח ידי על
משמשת 669) אינה כי ככלי נחשבת שאינה לומר אין

המותר  להיתר שמלאכתו כלי ככל היא אלא לכיסוי, אפילו
יז). סעיף (כדלעיל צורך בכך יש אם בטלטול

אם 670) אף המניפה להניף שמותר אלא סי"ט; שטז סי'
כוונה. ללא זבוב שנהרג קורה

$

â הזקן רבנו ערוך פסחשולחן הלכות - יומי" "רב לוח âלפי

âראשון âיום

È„È ‡ˆÂÈ ÂÈ‡ ‰ˆÓ ÂÊÈ‡· „˙ ÔÓÈÒ ‚ ˜ÏÁ
:Â˙·ÂÁ

çïéåëúð íà íéòåøä ìù íéáìëä ìéáùá ïéùåòù äñéò
íâù åúòãá äéäù ïåâë íãà úìéëà ìéáùá íâ äúééùòá
äøîùð íà çñôá äá ïéàöåé åöøéùë äðîî åìëàé íéòåøä
àìà äàùò àì íà ìáà øáé÷ úô àåä åìéôà õåîéçî
íéòåøä åìëàéù åúòãá äéä àìù ãáìá íéáìëä ìéáùá
àéä éøäå äé÷ð úìåñî úéùòð åìéôàå äá ïéàöåé ïéà äðîî
éøä íå÷î-ìëî ,äìçá úáééç àéäå íãà ìë úìéëàì äéåàø

íùì àìà äåöî úöî íùì õåîéçî äøîùð àì.íéáìëä

áøéòù ïåâë íéòåøä úìéëàì äéåàø äðéà íàù íéøîåà ùéå
åìëàé íéòåøä íâù åúòãá äéä íà åìéôà äáøä ïñøåî äá
ìëà åìéôà äá ïéàöåé ïéàå íãà ìë ìöà åúòã äìèá äðîî
ïåéëã äáù ïñøåîä ïî ãáì úéæë ìëàù ïéðòá äðîî äáøä
äøåèôå ììë íçì äéåø÷ äðéà íéòåøä úìéëàì äéåàø äðéàù

:ø÷éò ïëå äìçä ïî

èïàë øîàðù åìù äöîá àìà åúáåç éãé àöåé íãà ïéà
'åâå õøàä íçìî íëìëàá äéäå äìçá ïìäì øîàðå íçì
äñéò ìâìâîùë àìà äìç ùéøôäì áééç íãà ïéà ïìäì äî
àìà åúáåç éãé àöåé åðéà ïàë óà åøéáç ìù àì ìáà åìù
æàù äðúîá åì åðúð ïë íà àìà åøéáç ìùá àì ìáà åìùá
åúòãî àìù åøéáç ìù äöî ìëà) íà ìáà ùîî åìù äùòð
íà éøäù àöé àì äìëàå åøéáçî äìæâ (íà øîåì êéøö ïéàå

 מתורת רבותינו נשיאי חב"ד 
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ìåëé åðéàå åì äøéæçäì áééç åðîî åúåà òåáúì ìæâðä àá
äðéàù úàöîð ìæâðä ìù åçøë ìòá íéîãá åîöò úà øåèôì

:åìù

éçî÷ ìæâ íà ìáà äöî ìæâùë íéøåîà íéøáã äîá
úà òåáúì ìæâðä àá íà éøäù àöé äìëàå äöî äàùòå
øèôðå åçî÷ éîã åì íìùî àìà åì äðúéì áééç åðéà äöîä
äð÷ øáë íå÷î-ìëî ,åçî÷î úéùòð äöîäù ô"òàå åðîî
åðééäã äá äùòù äùòî éåðéù éãé ìò äìéæâä úà ïìæâä
ãáìá íéîãå ùîî åìùë úéùòð ïë éãé ìòå úô çî÷î äùòù

.åúáåç éãé åá àöåé êëéôì ìæâðäì áééçù àåä

íòèî åúáåç éãé åá úàöì åì ïéà äìçúëì) íå÷î-ìëîå
(íéðô-ìë-ìò úøçà äöî åì ïéà íàå à"é ïîéñá øàáúðù
ìòù ïåéëã éøëðî íéèç åà çî÷ ìæâ åìéôà åéìò êøáé àì
õàðî àìà êøáî äæ ïéà åæ äåöî åãéì äàá äøéáò éãé

.(åãéì äðîãæðù äøéáò ìò êøáîë äàøðù)

åæ äöî ïúð íà ìáà åîöò ïìæâá íéøåîà íéøáã äîá
äàá äøéáò é"ò àì éøäù äéìò êøáì íéøúåî íéøçàì
íãå÷ éåðéùá ïìæâä äàð÷ øáëù ïåéë(ù) íãéì åæ äåöî

:íäì äðúðù

âשני âיום
àéàìà äá ïéàöåé ïðéà íéøçàì äðúðå äöî ìæâ íà ìáà

ïìæâä íäì äðúðù íãå÷ ìæâðä äðîî ùàééúð ïë íà
úåùøî ùåøéô) úåùø éåðéùå ùåàéá íäì àéä úéð÷ð æàù
é"ò àì éøäù äéìò êøáì æà íä íéøúåîå (íúåùøì ïìæâä
íãå÷ äðîî ìæâðä ùàééúð øáëù íãéì åæ äåöî äàá äøéáò

.íãéì äàáù

äúåà åøéæçä äøåîâ äðúîá íäì ïìæâä äðúðù øçàì íàå
åúáåç éãé äá úàöì åì øúåî äøåîâ äðúîá åì åðúðå åì

:äøéáòá åãéì äàá äåöîä ïéà åéùëòù äéìò êøáìå

áéåà íéáøä úåùøì ãéçéä úåùøî äöî àéöåäù éî
úåéäì ìçù å"è ìéìá ãéçéä úåùøì íéáøä úåùøî
åæ ïéàå äéìò êøáìå åúáåç éãé äá úàöì åì øúåî úáùá
åà äàéöåäù íãå÷ åìù äúéäù ïåéë äøéáòá äàáä äåöî
àìà äøéáò é"ò åãéì åæ äåöî äàá àìù àöîð äñéðëä
àìå äøéáòá úéùòð àì àéä ìáà äøéáò äá äùåò àåäù

:àåä äùòù äøéáò éãé ìò åãéì äàá

âéãçà øåðúá äåöî ìù úöî ïéôåà íãà éðá äáøäùë
éøä åãéì éúöî òéâäù éî ìë íäî ãçà ìë øîàéù áåè
úöî åôìçúé àîù ùåçì ùéù éôì äðúîá åì äðåúð àéä
øîåì áåè ïëå åìù äöîá àìà àöåé íãà ïéàå äæì äæ ìù
óìçúî íéîòôìù ãçéá äáøä ïéðçåèùë äðéçèä úòùá

:úãë àìù êøáî àöîðå çî÷ä

ãéäìçúëì åúáåç éãé äá àöåé åøéáçî äöî ìàù íà
ìò àìà åì äðøéæçéù úðî ìò åì äìéàùä àì éøäù

åìù àéä åæ äöî àöîðå úøçà äöî åì øéæçéå äðìëàéù úðî
:(à"ñú 'éñ ïééò) øáã ìëì ùîî

åèíãà ïéà êë åìù åðéàù äöîá àöåé íãà ïéàù íùë
'åâå íéøåøîå úåöî ìò øîàðù åìù åðéàù øåøîá àöåé
úåöîù äæä ïîæá åéùëò íâå íäéúåëìä ìëì äæì äæ åù÷åä
'éñá øàáúéù åîë íéøôåñ éøáãî àìà äðéà øåøî úìéëà
ìù ïéòë åð÷éú íéîëç åð÷úù äî ìë íå÷î-ìëî ä"òú

:äøåú

âשלישי âיום

ÔÓÈÒ ‚ ˜ÏÁ:‰ˆÓ‰ Ì‰· ÔÈ˘Ï˘ ÌÈÓ ÔÈ„ ‰˙

ààìà äúåà ïéùì ïéà çñôä éîé ìë ìëåà íãàù äöîä
éôì ÷åøä úåîéîçë åðééäã ïéøùåôá àì ìáà ïéððåö íéîá
àì íà ïéððåö íéîä ïéàùë õåîéç éãéì àåáì ìëåú ì÷áù
êë ìë ïéæéøæ ú÷æçá åðà ïéàå ãåàî äøéúé úåæéøæá å÷ñòúé
øîåì êéøö ïéàå ïéøùåôá ùåìì íéîëç åðì åøñà êëéôì
íéðåàâäù àìà ïéãä ø÷éòî øúåî äéä ïéçúåøá ìáà) ïéîçá

:(ã"ðú 'éñá øàáúðù åîë åøñàå åøéîçä

áíåéá åá íäá ùåìì íéîëç åøñà ïéððåö íéîá åìéôàå
íãå÷ íðéìäì êéøö àìà ïééòîäî åà øäðäî åáàùðù
ïééãò ïñéð éîéù éôì íéøîåà ùé åæ äðéì íòèå íäá ùåìéù
êéøö êëéôì èòî ïéçúåø ïä úåðééòîäù ïä óøåçä úåîéî
åðééäã ïúçéúø íå÷îî åùìúðù øçàì ãçà äìéì íððöì

.ïééòîäî åáàùðù øçàì

äìéì ïåðéö ïë íâ ïéëéøö úåðééòîî ïéëùîð ïðéàù úåøäðä éîå
:èòî åîîçúðå íåéá ùîùä íåç íäéìò äëäù éôì ãçà

âäìéìä úìçú úñéðë íãå÷ ïáàùì øäæéì ùé äìçúëìå
åùìúðù øçàì äìéìä ìë ïåðéö íäéìò øåáòéù éãë
úìçú úñéðë øçàì ïáàùå øáòù ãáòéãáå ïúçéúø íå÷îî
íåéä øéàéù øçàì øçîì äìçúëì íäá ùåìì øúåî äìéìä
àåä äìéìä ïåðéö ø÷éòù éôì äìéìä éöç íãå÷ ïáàù íà
úáùðî åììä úåòù äùù ìëáù øçùä ãåîò ãò úåöçî

.úéðåôö çåø

ìåîúà ïáàù åìéôà ïäá ùåìì øåñà øçùä ãåîò íãå÷ ìáà
åùìúðù øçàì íäéìò åøáòéù êéøöù øçùä ãåîò íãå÷
ãåîò ãò äìéìä úåöçîù úåòù äùù ìë ïúçéúø íå÷îî
äìòéù øçàì øçîì ïäá ùåìì äöåøùë ìáà ïéôåöø øçùä
íåéäî äöøéù äòù ìëá íåéä ïáàùì éàùø øçùä ãåîò
äìéìá àåä ïåðéöä ø÷éò íå÷î-ìëîå ,äìéìä ìë åððèöé éøäù
íå÷îî åùìúðù øçàì óà íåéá ìáà ùîùä íåç íù ïéàù

:ïîîçî ùîùä íåçù ììë íéððèöî íðéà ïúçéúø

ãéî ìë äìéìáù éôì åæ äðéì íòèù íéøîåà ùé ìáà
úçú ïúîîçî äîçäù èòî ïéçúåø ïä úåøäðå úåðééòî
úåøäðä ìò ïùò äàåø äúà øçùä úåìòáù òãú ,ò÷ø÷ä
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ïéùåìú åéäé äìéìä ìëù êéøö ïäá ùåìì äöåøùë êëéôì
íàå ùîî äìéìä úìçú íáàùéù åðééäã ïúçéúø íå÷îî
åîîçúð øáëù ïäá ùåìì øåñà äìéìä úìçú øçàì ïáàù
óà ùîî äìéìä úìçúá åáàùðù íéîä ìáà äìéìä úìçúá
íåîéçî åððèöð øáë íå÷î-ìëî ,ìåîúà ìéìá åîîçúð øáëù
íéððåö ïä úåðééòîäù íéîú íåé ïééòîá ïéøáåçî åéäùë äæ
úððåö ïäéúçúù ò÷ø÷äå ïäî ääåáâ äîçäù éôì íåéá

:ïúððöîå

âרביעי âיום
äïéáá àìà úåöîä úùéìì íéîä áåàùì ïéà äæ íòè éôìå

åððèöð àì ïééãò úåùîùä ïéá íãå÷ù ãáìá úåùîùä
øáò àì éøäù øáòä äìéìá ïéçúåø åéäù ïúçéúøî íéîä
ùåçì ùé úåùîùä ïéá øçàå øáòä äìéì óåñî íéîú íåé
ïéàé÷á ìëä ïéàù) äìéìä úìçú øçà àåä øáë àîù
ïéàå èòî íéîä åîîçúð øáëå (ùîî äìéìä úìçú íöîöì
ïåðéö ïéàù úåìéì äîë øçàì åìéôà íäá ùåìì äð÷ú íäì
ò÷ø÷ì øáåçîá åððèöð ïë íà àìà åæ àøáñ éôì íéîì ìéòåî
åøéëæäù äîå) ïåðéö ãåò íäì úôñåî äðéìä ïéàå íéîú íåé
àéä ò÷ø÷ì øáåçîá äðéìäù åðãîìì éãë àåä äðéì íéîëç
íåéá àì ìáà ïéçúåø ïä úåðééòîä äìéìáù øåñéàä úîøåâä
åøáòéù éãë úåùîùä ïéáá íáàùì êéøöù òîùð àìéîîå
åððèöéù ò÷ø÷ì øáåçîá íéîú íåé ìù úåòù á"é íäéìò

:(øáòä äìéì ìù úåòù á"é ïéçúåø åéäù ïúçéúøî

å'á øîåçë øéîçäì ùé äìçúëì äëìä ÷ñô ïéðòìå
ãò ïäá ùåìé àìå úåùîùä ïéáá ïáàùéù åðééäã úåøáñä
ïéáá áåàùì ïéåëì òãåé åðéà íàå øçîì íåéä øéàéù øçàì
ïééãòù åì éøáù äòùá áåàùì èòî íéã÷é ùîî úåùîùä
úåùîùä ïéá êøåà øåòéùå) úåùîùä ïéá êøåà ìë øáò àì
ìåãâ íåé àåä ïééãò àîù åì ùåçì ïéàå (à"ñø 'éñá ïééò
ãåòá äìçúëì áåàùì øúåî äðåùàøä àøáñ éôì éøäù
ïéá ìë øáò øáë àîù ùùåç àåä íà ìáà ìåãâ íåéä
ãåò áàùé àì äìéìä úìçúä øçà àåä øáëå úåùîùä
äìçúëì áåàùì êéøö äðåùàøä àøáñ éôì óà éøäù
íåéä ãåòá ïáàùå øáòù ãáòéãáå ùîî äìéìä úìçúäá
øçîì ïäá ùåìì øúåîå äðåùàøä àøáñ ìò êåîñì ùé ìåãâ
äìéìä úìçú øçàì ïáàùå øáò íà ïëå íåéä øéàäù øçàì

áàùð íà øçîì íäá ùåìì øúåî,äìéìä úåöç íãå÷ å
á"é íäéìò åøáòéù ãò íäá ùåììî ïéúîäì ùé íå÷î-ìëîå
íéððèöî íéîä ïéàù íéøîåà ùéù éôì åáàùðù úòî úåòù
íäéìò åøáòéù ãò íéîùâä úåîéá ïéçúåø åéäù ïúçéúøî

:ïúçéúø íå÷îî åùìúðù úòî úåòù á"é

âחמישי âיום
æúéá êåúá íðéìé àìù íéîä íéðéìîùë äìçúëì øäæéì ùé

åððèöéù éãë äìåâî íå÷îá àìà øçà øãçá àìå óøåçä
øéåàá íðéìé àì íç àåä íìåòä øéåà íàå íìåòä øéåàá
åì ïéà íàå) íåçä ïîæá ø÷ àåä óúøîäù óúøîá àìà
àì ø÷ àåä íìåòä øéåà íàå (úéáä êåúá íçéðé óúøî

:øéåàá íðéìé àìà øå÷ä ïîæá íç àåäù óúøîá íçéðé

çåà äø÷úä úçú íñéðëäì øäæéì êéøö øéåàá íðéìîùëå
åîîçúé àìù ùîùä úçéøæ íãå÷ äøå÷î øãç êåúì
êøã ùîùä íåç øáåò ïðåòîä íåéá óàå ùîùä íåçá
ïéâî éåñéëä ïéà íéñåëî íä åìéôàå íéîä íîçîå íéáòä
íðéìäì áåè øúåé êëéôì äîçá äáøä åäúùé íà íäéìò
,ùîùä çøæéù íãå÷ íñéðëäì çëùé àîù äø÷úä úçú
úçéøæ íãå÷ íñéðëä àìå øéåàá íðéìä íà íå÷î-ìëîå
àì íà íäéìò ùîùä äçøæ åìéôà íäá ùåìì øúåî ùîùä
ïàöî àìà ùîùä íåçá íéîä åîçåéù éãë ãò íù åäúùð

:íéððåö

èïî ïëéìåîù ïåâë òé÷øä øéåà úçú íåéá íéîä êéìåîùë
àåä íà äôîá ïúåñëì øäæéì ùé äùéìä úéáì óúøîä
åîîçúé àìù ùîùä úçéøæ íå÷îá ïëéìåîù åà ïðåòîä íåé
äî ìéòåî ïéà úéëåëæ éìëá ïëéìåî íàå ùîùä íåçá èòî

äôîá äñëîùúåðôã êøã øáåò ùîùä íåç éë íäéáâ ìò
ùîùä úçéøæ ãâðëù úåðôãä ìò äôîä úåñëì êéøöå) éìëä

.(úåðôãä ìë ìò úåñëì êéøö ïðåòîä íåé àåä íàå

úòùá ïåâë úåùîùä ïéáá åà äìéìá íéîä êéìåîùë ìáà
øéåà êøã åúéáì íùî ïëéìåîù ïééòîäî åà øäðäî ïúáéàù
àìå äîçä äò÷ù øáë éøäù ììë åúåñëì êéøö ïéà òé÷øä
øáã íåù íëåúì ìåôé àìù ïúåñëì åâäðù àìà ãåò åîîçúé

.õåîéç

:é÷ðå ïáì ãâáá äáéàùä úòùá íéîä ïðñì ïéâäåð äæ íòèîå

éäáøä íéîé êøåöì ãçà úåùîùä ïéáá íéî áåàùì øúåî
óà ùîùä íåçî íç àåä íìåòä øéåà íåé ìëáù óàå
êåúá íäù ïåéë ïéîîçúî éìëä êåúáù íéîä ïéà ïë éô ìò
äìéì ìëá íå÷î-ìëîå ,íäéìò äëî ùîùä íåç ïéàù úéáä
íçéðé íç àåä íìåòä øéåà íàå äø÷úä úçú øéåàá íçéðé

:äùéìä ãò äìéìá ïéá íåéá ïéá óúøîá

âשישי âיום
àéíòèî å"è ìéìá äåöî ìù äöî úåôàì íéâäåðä

íéëéøö úáùá ãçàá å"è ìç íà ç"ðú 'éñá øàáúéù
ìù úåùîùä ïéáá äëéùçì êåîñ 'ä íåéá íéîä áåàùì íä
ìéì ìù úåùîùä ïéáá áåàùì íäì øùôà éàù éùù ìéì
è"åéì úáùî ïéëäì øåñàù éôì øöçáù øàáî åìéôà úáù
å"éú 'éñá øàáúðù åîë äøåñà äëàìî åá ïéàù øáãá åìéôà

:àåä úáù ÷ôñ úåùîùä ïéáå

áéáàùé 'å ìéì ìù úåùîùä ïéáá áàù àìå çëù íàå
ùéù èòî úåùîùä ïéá íãå÷ äëéùçì êåîñ 'å íåéá
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íåéä ãåòá åìéôà íéîä áåàùì øúåîù íéøîåàä ìò êåîñì
.ìåãâ

ïéáá øëæðå úåùîùä ïéá íãå÷ åáàù àìå çëù íàå
êéøöå åøéöçá øåá ïéà åìéôà) éøëð é"ò áàùé úåùîùä
ïéááå úåáù àéä éøëðì äøéîàù íéáøä úåùø êøã ïëéìåäì
'éñá øàáúðù åîë äåöî íå÷îá úåáù ìò åøæâ àì úåùîùä
äåöî úåöî ìù íéîä áåàùì ïéà äìçúëìù óàå (à"ñø
ïéðòá øùôà éàù ïàë íå÷î-ìëî ,øàáúéù åîë éøëð é"ò

:ãáòéãë äæ éøä øçà

âéàìù óà íåé ãåòáî íéáåàù íéî åúéáá åì ùé íàå
øîàé àìå íäá ùåìì íúåà ç÷é äåöî íùì åáàùð
êéøö íà úåùîùä ïéáá íéøçà íéî ãåò åì áàùéù éøëðì
íéîä óàù íéøîåàäë ø÷éòäù íéáøä úåùø êøã ïëéìåäì
ïéà ë"àå äìçúëì íäá ùåìì íéøùë íåé ãåòáî åáàùðù

:íéî ãåò áåàùì ììë äåöî ïàë

ãéøîàé úéìîøë êøã àìà ïëéìåäì êéøö ïéà íà ìáà
ç÷é ìàå úåùîùä ïéá íàéáéå íéî åì áàùéù éøëðì
ùé íà øîåì êéøö ïéàå íåé ãåòáî åáàùðù åúéááù íéîä

á åì áåàùì éøëðì øîàéù åøéöçá øåá åìúåùîùä ïéá
è"åéì úáùî äðëä øåñéà ïëå úéìîøëá ìåèìèä øåñéàù
íéøôåñ éøáãî úåáù àìà äðéà äëàìî åá ïéàù øáãá
åøæâ àìå úåáùã úåáù àåä éøä úåùòì éøëðì øîåàùëå
'éñá øàáúðù åîë äåöî êøåöì àìù óà úåùîùä ïéáá åéìò
åì áåàùì éøëðì øîà àìå úåùîùä ïéáá çëù íàå è"îù
óà íåé ãåòáî åáàùðù åúéááù íéáåàù íéîä ç÷é íéî

:øçà ïéðòá øùôà éàù ïåéë äåöî íùì åáàùð àìù

âקודש âשבת
åèäöîä úùéìì ïáàùù ïéáåàù íéî åúéáá åì ùéù éî

åúðåëùá ãçà úîù åà íåéá åà äìéìá äôå÷úä äìôðå
ìò óà äðëñ ùùç éðôî äðåëùáù íéîä ìë êåôùì êéøöù
àì äåöî øîåù øîàðù åììä íéî êåôùì êéøö ïéà ïë éô
ïåëðå åãéá úåùøä íëôùìå øéîçäì äöåø íàå òø øáã òãé
åà åðìù íéøçà íéî àåöîì ì÷á åì øùôà íà ïë úåùòì
ïéáá áàùéù íéøçà íéîá øçà íåéá ùåìì ì÷á åì øùôàù

:åéðôìù úåùîùä

æèäöîä úùéìì ïáàùù íéîá íéøåîà íéøáã äîá
úåùøäù úåùøä øáãì äáåø÷ àéäù äåöî ìù äðéàù
øéîçäì éàùø êëéôì çñôä éîé ìë äöî ìåëàì àìù åãéá
ìù úåöîä úùéìì åáàùðù íéîä ìáà íëôùìå åîöò ìò
åîöò ìò øéîçîå íéøçà íéî àåöîì åì øùôà íà óà äåöî
áåúëä øîàîá ìæìæîë äàøðù äùåò àåä áåè àì ïëôåùå

.òø øáã òãé àì äåöî øîåù

ìò êåîñé àì úìôåð äôå÷úäù íãå÷ äìçúëì íå÷î-ìëîå
èçî ïéòë é÷ð ìæøáä àäéù øäæéì áåèå ìæøá åëåúì íéùéå äæ
÷åáã (åäùî õîç øåøéô äîåàî) àäé àìù äá àöåéëå

:íéîä êåúì åðîî øøôéå ìæøáá

æéàìà íéîä êåúá ìæøáä úåäùäì àìù øäæéì áåèå
èòî íîçî ìæøáäù äôå÷úä äìôðù øçàì ãéî åðàéöåé
äçéùîá åà èåçá ìæøáä øåù÷ì øäæéì áåè ïëå íéîä úà

èåçä ìù éðùä ùàøååá æåçàì ìëåéù éãë íéîì õåç äéäé
íéîä êåúì åãé ñéðëäì êøèöé àìå íéîä ïî ìæøáä àéöåäì

:íéîä úà èòî úîîçî ãéäù íùî åàéöåäì

çéúåöîä úùéìì íéîä áåàùì àìù äìçúëì øäæéì ùé
éôì (ïè÷å äèåù ùøç é"ò àìå) éøëð éãé ìò äåöî ìù
äðéà äåöî úöî ìù äùéìäå äåöîë ïä äåöîä éøéùëîù
äúåà øåîùéù (úòã ïá ìåãâ) ìàøùé éãé ìò íà éë äøéùë
áàùéù áåè úåöîä øàù úùéìì óàå äåöî íùì õåîéçî

:øùôà íà ìàøùé

$

âהחסידית הפרשה - ויקהל פרשת אור' â'תורה
מׁשה  ְֵֶַַֹוּיקהל

ìä÷iå"1íäéìà øîàiå ìàøNé éða úãò ìk úà äLî ©©§¥Ÿ¤¤¨£©§¥¦§¨¥©Ÿ¤£¥¤
'Bâåäéäé éòéáMä íBiáe ,äëàìî äNòz íéîé úLL . §¥¤¨¦¥¨¤§¨¨©©§¦¦¦§¤

"'äì ïBúaL úaL ,Lã÷ íëì(á-à ,äì úBîL): ¨¤Ÿ¤©©©¨©§

úaL úLøt äëîñð änì" :äæ ìò ì"æø øîàî ïéáäì§¨¦©£©©©©¤¨¨¦§§¨¨¨©©¨
"?ïkLnä úëàìîì¦§¤¤©¦§¨

éøö íbàeä-Ceøa LBãwä éeeöa äî éðtî :ïéáäì C ©¨¦§¨¦¦§¥¨§¦©¨¨
øîàð äeöúe äîeøz úLøôa íBìMä-åéìò eðéaø äLîì§Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨¨©§¨§©¤¤¡©
ïçìeMäå ïBøàä ,eðééäc ,ïkLnä éìk úëàìî älçz§¦¨§¤¤§¥©¦§¨§©§¨¨§©§¨

äøBðnäå'eëïä Y Bîöò ïkLnä úëàìî Ck øçàå ; §©§¨§©©©§¤¤©¦§¨©§¥
øîàð Y ìkä óBqáì ,Ck øçàå ;ïkLnä ìL úBòéøéä©§¦¤©¦§¨§©©©§©©Ÿ¤¡©

.1.(ä"ñ÷ú 'à øcà ä"ë ,ìä÷iå úLøt úaL øîàð)¤¡©©¨¨¨©©©§¥©¨
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àOú ék úLøôa(âé ,àì úBîL)eøîLz éúBúaL úà Cà" : §¨¨©¦¦¨§©¤©§©¦§Ÿ
'eëCk øçàå ,úBòéøiä Ck øçàå ,íéìkä íéc÷ä éøä ,"£¥¦§¦©¥¦§©©©©§¦§©©©

,ìàøNéì íBìMä-åéìò eðéaø äLî éeeöáe ;úaL úøéîL§¦©©¨§¦Ÿ¤©¥¨¨©¨§¦§¨¥
øîàL Y øãqä Côä ,"äLî ìä÷iå"c Bæ äLøôa eðééäc§©§§¨¨¨§©©§¥Ÿ¤¨©©¥¤¤¨©
,ïkLnä úëàìî Ck øçàå ,úaL úøéîL älçz íäì̈¤§¦¨§¦©©¨§©©©§¤¤©¦§¨

.íéìkä Ck øçàå§©©©©¥¦
:ïéðòäå§¨¦§¨

áéúk äpäc(ç ,äë úBîL)ézðëLå Lc÷î éì eNòå" : §¦¥§¦§§¨¦¦§¨§¨©§¦
mkFzA,eðééäc ,"íëBúa àlà øîàð àì BëBúa" Y " §¨§Ÿ¤¡©¤¨§¨§©§

ä''éåä ãBák ïBkLé ìàøNé úBîLð úeììk CBúa2Cøaúé §§¨¦§¦§¨¥¦§§£¨¨¦§¨¥
äøBza í÷ñò éãé ìò àeä ïk íb åéLëòå .ïkLnä éãé ìò©§¥©¦§¨§©§¨©¥©§¥¦§¨©¨

úðéça Bîk àéä äøBzäL Y úBöîeilMúBönäå ,ïkLnä ¦§¤©¨¦§§¦©§¥©¦§¨§©¦§
úðéça íäzFrixi.ïkLnä ¥§¦©§¦©¦§¨

úðéça äNòð úBönä éãé ìò ékmiWEalBîk ,Lôpì ¦©§¥©¦§©£¤§¦©§¦©¤¤§
áeúkL(ç ,çð eäéòLé)éðôì Cìäå" :'ä ãBák ,E÷ãö E ¤¨§©§¨§¨©§¨¤¦§¤§

.íéôéwî úðéça ïäL úBòéøé úðéça Bîk eäæå ,"Eôñàé©©§¤§¤§§¦©§¦¤¥§¦©©¦¦
úðéça àéä äøBzäåoFfnáeúkL Bîk ,Lôpì(è ,î íéläz): §©¨¦§¦©¨©¤¤§¤¨§¦¦

ïäL ïkLnä éìk úðéça eäæå ,"éòî CBúa EúøBúå"§¨§§¥¨§¤§¦©§¥©¦§¨¤¥
.íééîéðt úðéça: §¦©§¦¦

ïéáäìeáeúkM äî ïéáäì íéc÷äì Lé ,äæ(å ,â éëàìî): §¨¦¤¥§©§¦§¨¦©¤¨©§¨¦

'ä éðà"izipW `léepéL íeL Cøaúé Ba ïéàL Y " £¦Ÿ¨¦¦¤¥¦§¨¥¦
BîkL .íìBòä úàéøa éãé ìò íBìLå ñç úeìòtúäå§¦§©£©§¨©§¥§¦©¨¨¤§
ïk íâ àeä Ck ,íìBòä úàéøa íãB÷ ãçeéîe ãéçé äéäL¤¨¨¨¦§¨¤§¦©¨¨©©¥
àøápL íãB÷ àeä äzà" :øîàîëe .íìBòä úàéøa øçà©©§¦©¨¨§©£¨©¨¤¤¦§¨

àøápMî àeä äzàå ,íìBòä'eëïéàL ,äæa øîBì äöBø ." ¨¨§©¨¦¤¦§¨¤©¨¤¤¥
.íBìLå ñç éepéL íeL Ba ìòBt úBîìBòä úàéøa§¦©¨¨¥¦©§¨

úBéçäì Cøaúé eðnî CLîpä úeiçäL éôì ,eðééäå§©§§¦¤©©©¦§¨¦¤¦§¨¥§©£
äøàä úðéça ÷ø àeä äæ úeiçå øBà úeììk ,úBîìBòä̈¨§¨§©¤©§¦©¤¨¨

éLîäå øéàäL ,Cøaúé Búeîöòå Búeänî àîìòaeðnî C §¨§¨¦©§©§¦§¨¥¤¥¦§¦§¦¦¤
Y äøàää Bæ éãé ìòå ,àîìòa äøàä Y ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨¤¨¨§¨§¨§©§¥©¤¨¨
àeä ìáà ,Léì ïéàî ïúBà äeäîe ïúBà äiçî Cøaúé àeä¦§¨¥§©¤¨§©¤¨¥©¦§¥£¨
.ïéîìò øãbî àOðúîe íîBøî Búeîöòå Búeäîa Cøaúé¦§¨¥§©§©§§¨¦§©¥¦¤¤¨§¦

ä" àø÷pL eäæåWFcTLBã÷ àeäL Y "àeä-Ceøa §¤¤¦§¨©¨¨¤¨
.ìcáeîe§¨

øîàpL íâäå(å ,è äéîçð)" :dY`e,"ílk úà äiçî ©£©¤¤¡©§¤§¨§©¨§©¤¤ª¨
àîìòa äøàä úðéçaî ÷ø àeä íîei÷å íúeiç øwéò äpä¦¥¦¨©¨§¦¨©¦§¦©¤¨¨§¨§¨

úcî úðéça àéä Bæ äøàäå ,ì''pkFzEklnBîk ,Cøaúé ©©§¤¨¨¦§¦©¦©©§¦§¨¥§
áeúkL(âé ,äî÷ íéläz)Y "íéîìBò ìk úeëìî Eúeëìî" : ¤¨§¦¦©§§©§¨¨¦

,eðééäc ."Eúeëìî" úðéçaî àeä íéîìBòä ìk úeiçL¤©¨¨¨¦¦§¦©©§§§©§
íä Bîöò äfî ,íäéìò Cìî Cøaúé àeä àø÷pM änL¤©¤¦§¨¦§¨¥¤¤£¥¤¦¤©§¥

.íéîéi÷å íééç̈¦§©¨¦
çazLé" áeúkL eäæåEpMln crl LnW:Leøét Y " §¤¤¨¦§©©¦§¨©©§¥¥

,'BîL' ïk íâ àø÷pä Cøaúé Búeëìî úcî úeèMtúäL¤¦§©§¦©©§¦§¨¥©¦§¨©¥§
Búeëìî úcî ék .úéìëúå õ÷ ïéà ãò eðééäc ,'ãòì' àeä¨©§©§©¥¥§©§¦¦¦©©§
eðnî äøàä àéäL ïåék ,Lnî óBñ-ïéà úðéça ïk íb àéä¦©¥§¦©¥©¨¥¨¤¦¤¨¨¦¤

.Cøaúé¦§¨¥
ãçé äàøéa íéòéîLîe" :øöBé úkøáa íéøîBàL eäæå§¤¤§¦§¦§©¥©§¦¦§¦§¨©©

alFw÷ø íéâéOî ïéàL Y "íìBò Cìîe íéiç íé÷ìà éøác §¦§¥¡Ÿ¦©¦¤¤¨¤¥©¦¦©
'ìBw'L ."íìBò Cìîe íéiç íé÷ìà"î úëLîpL äëLîää©©§¨¨¤¦§¤¤¥¡Ÿ¦©¦¤¤¨¤
àeä Cøaúé Búeäîe Búeîöò ìáà ,òãBpk äëLîä àeä©§¨¨©¨£¨©§©¦§¨¥
ïëìå ,"ììk déá àñéôz äáLçî úéì"c ,ìcáeîe LBã÷̈§¨§¥©§¨¨§¦¨¥§¨§¨¥

àqkä úà úBàNBð úBiçäå" eäæå .ì''pk "éúéðL àì"'eë," Ÿ¨¦¦©©§¤§©©§¤©¦¥
úcî ìL ãçôå äîéà íäéìò ìBtzL ."àqk ìéçî úBòæ"¨¥¦¦¥¤¦£¥¤¥¨¨©©¤¦©
íø àqk ìò áLBé Cìî" úðéça àeäL ,Cøaúé Búeëìî©§¦§¨¥¤§¦©¤¤¥©¦¥¨

íéîL úeëìî ìBò íäéìò íéìa÷î" íä ïëìå ,"àOðå'eë.": §¦¨§¨¥¥§©§¦£¥¤©§¨©¦

äå,äpúeiçäå øBàä CLîð Cøaúé Búeëìî úcî úðéçaî §¦¥¦§¦©¦©©§¦§¨¥¦§¨¨§©©
àlîî'e 'ïéîìò ìk ááBñ' úðéça àeäå ,úBðéça 'áa ïk íb©¥§§¦§§¦©¥¨¨§¦§©¥

.'ïéîìò ìk̈¨§¦
úðéça ïk íâ àeä úeëìî úðéça ék úBéälL ,eðééäc§©§¤¦§¦§¦©©§©¥§¦©
økæpä "óBñ-ïéà øBà" ïéðòå Leøét eäæå Y Lnî óBñ-ïéà¥©¨§¤¥§¦§¨¥©¦§¨
Búeîöòî äëLîäå éeléb úðéça àeä øBà ék .íéøôqa©§¨¦¦§¦©¦§©§¨¨¥©§

òãBpëå .Búeäîe3øBà ìáà ,'øBàî' àø÷ð Bîöò LîMäc , ©§©¨§©¤¤©§¦§¨¨£¨
íéøcìå õøàì øéàîe LîMä øBànî CLîpä åéfä eðééä©§©¦©¦§¨¦¨©¤¤¥¦¨¨¤§©¨¦
åéæ ìLî Cøc ìò àeä ,óBñ-ïéà øBà úðéça Cëå .äéìò̈¤¨§©§¦©¥©¤¤¨¨¦
Búeäî ìò ìáà .Cøaúé Búeîöòå Búeänî CLîpä©¦§¨¦©§©§¦§¨¥£¨©©

éiL àì Lnî Cøaúé Búeîöòåì ììk C.øBà ïBL §©§¦§¨¥©¨Ÿ©¨§¨§
ìò ,Lnî óBñ-ïéà úðéça ïk íâ àeä øBàä ék úBéäìå§¦§¦¨©¥§¦©¥©¨©
àlL øBàä ïëBúa ìéëäì úBîìBòäì øLôà éà ïk¥¦¤§¨§¨¨§¨¦§¨¨¤Ÿ
úðéça àeä øBàä øwéò ,Cëì .Lnî úeàéönî eìhaúé¦§©§¦§¦©¨§¨¦¨¨§¦©

éwîe ááBñCLîð íeöòå áø íeöîö éãé ìòL ÷ø .ïäéìò ó ¥©¦£¥¤©¤©§¥¦§©§¨¦§¨
CBúa Laìúî úBéäì øBàäî úîöîeöî äëLîä äæéà¥¤©§¨¨§§¤¤¥¨¦§¦§©¥§

'ïéîìò ìk àlîî' àø÷ðå ,úBîìBòä'eë.: ¨¨§¦§¨§©¥¨¨§¦

äæáeíéìae÷nä epékM äîì ,íòè áeè ïk íb ïáeé ¨¤¨©¥©©§©¤¦©§¨¦
íLa Cøaúé àøBaäî úeiçä úëLîä úðéçáìxF`ì''pk , ¦§¦©©§¨©©©¥©¥¦§¨¥§¥©©

ì ïéðòa."óBñ-ïéà øBà" ïBLàéðza ïëå)(ç"î ÷øt)øîà §¦§¨§¥§¥©©§¨¤¤¨©
ì ááBqä ïéðò ìò'äøàä' ïBL.(íL ïéiò ,'eë ©¦§¨©¥§¤¨¨©¥¨

.2.(æè ,ãë úBîL "éðéñ øä ìò 'ä ãBák ïkLiå")©¦§Ÿ§©©¦©§.3:óñBð 13 ãé áúëa]ìLîpa.[ ¦§©¨©©¦§¨
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íéîòhä ïî ãçà Cà ,äæ ìò íéîòè äaøä LiL íâäå©£©¤¥©§¥§¨¦©¤©¤¨¦©§¨¦
àeäL ,äøàä ïéðò ,úeiîLâa Bîk ék :eðééäå ,äæ àeä¤§©§¦§§©§¦¦§¨¤¨¨¤
àeä åéfä éøä äpä ,øáã äæéà ìò LîMä åéæ úëLîä©§¨©¦©¤¤©¥¤¨¨¦¥£¥©¦

éwî úðéça ÷øBúBà ìò ó.Búeiîéðôa ñðëð Bðéàå øácä ©§¦©©¦©©¨¨§¥¦§¨¦§¦¦
éøäL .íìòääî éeléâå äëLîä àéä äøàääL ,àöîð¦§¨¤©¤¨¨¦©§¨¨§¦¥©¤§¥¤£¥
åéfäLk ;øeîb íìòä eäæ øéàî LîMä ïéàå ïðò LiLk§¤¥¨¨§¥©¤¤¥¦¤¤§¥¨§¤©¦
,äæ ìk íòå .éeléâ eäæ äéìò íéøcìå õøàì øéàîe CLîð¦§¨¥¦¨¨¤§©¨¦¨¤¨¤¦§¦¨¤

éwî úðéça àeä äæ éelébúeiëBúa ñðëð åéfä ïéàL Y ó ¦¤§¦©©¦¤¥©¦¦§©§¦
íãàäå õøàä'eë. ¨¨¤§¨¨¨

ìk ááBñ' úðéça àeäL ,óBñ-ïéà øBà ïéðò ïáeé Cëå§¨¨¦§¨¥¤§¦©¥¨
íãB÷å ,úBîìBò úðéça úBéçäì éeléâ àeä éøäL :'ïéîìò̈§¦¤£¥¦§©§§¦©¨§¤
Y 'Bcáì' úðéçáa ììëð 'BîL' äéä íìBòä úàéøa§¦©¨¨¨¨§¦§¨¦§¦©§©
àøáð àlL ãò" :ì"æø øîàî eäæå .Búeîöòå Búeäîa§©§©§§¤©£©©©©¤Ÿ¦§¨

e àeä äéä íìBòäcalA FnWúðéçáa 'BîL' äéäL ," ¨¨¨¨§¦§¨¤¨¨§¦§¦©
äéäiL ,éeléb úBéäì CLîð íìBòä úàéøááe ,'Bcáì'§©¦§¦©¨¨¦§¨¦§¦¤¦§¤
äfä éelébä íB÷î ìkî ìáà .'ïéîìò ìk ááBñ' úðéça§¦©¥¨¨§¦£¨¦¨¨©¦©¤

éwî úðéçáa ÷ø àeäìLîk Y 'äøàä' àø÷ð ïëìå ,ó ©¦§¦©©¦§¨¥¦§¨¤¨¨¦§©
úôwî äøàääL LîMä úøàä.'eë: ¤¨©©¤¤¤©¤¨¨©¤¤

eäæåEîL äëøáàå ,Cìnä éäBìà EîîBøà"mlFrl §¤£¦§¡©©¤¤©£¨§¨¦§§¨
cre"(à ,äî÷ íéläz): ¨¤§¦¦

ì äøBàëìc" ïBLcre mlFrléøäL Y ïáeî Bðéà " §¦§¨§§¨¨¤¥¨¤£¥
íäá eðéúBðL éîé"dpW miraW!"(é ,ö íéläz) §¥§¥¨¤¦§¦¨¨§¦¦

éLîäì eðééä ,"EîL äëøáà" Leøéôã àlàéeléb C ¤¨§¥£¨§¨¦§©§§©§¦¦
."ãòå íìBòì" eäæå ,Lnî úBîìBòä CBúa Búeäìà¡Ÿ§¨¨©¨§¤§¨¨¤

ìò àeä ,dLøLå døB÷nî Bæ äëLîä úBéäì éãk Cà©§¥¦§©§¨¨¦§¨§¨§¨©
EîîBøà" älçúaL éãé'eë:"EîîBøà" Leøéôc ." §¥¤¦§¦¨£¦§§¥£¦§

úðéça àeäå ,Cìnä úðéça ìL úeàOðúäå úBîîBø§§¦§©§¤§¦©©¤¤§§¦©
àeä Bnò ìò Cìnä úeàOðúä ìLîk .'ïéîìò ìk ááBñ'¥¨¨§¦¦§©¦§©§©¤¤©©

éwî úðéçaó'eëäëøáàå" úBéäì Ck øçà CLîeé íMîe , §¦©©¦¦¨§¨©©©¦§©£¨§¨
'ïéîìò ìk àlîî' úðéçáa "ãòå íìBòì EîL'eëeäæå . ¦§§¨¨¤¦§¦©§©¥¨¨§¦§¤

a"lFw"íìBò Cìîe íéiç íé÷ìà éøác4àeä "ìB÷" Y §¦§¥¡Ÿ¦©¦¤¤¨
úeiîéðôa äëLîä.'eë: ©§¨¨¦§¦¦

,äpäåóBñ-ïéàäî CLîpä úeiçå øBà úeììëaL Bîk §¦¥§¤¦§¨§©©¦§¨¥¨¥
ááBñ Y úBðéça 'á Lé ,úBîìBòä úBéçäì àeä-Ceøä§©£¨¨¥§¦¥
úeäìà éeléb úëLîä ïéðòa ïk íb Ck ,ì''pk àlîîe§©¥©©©©¥§¦§¨©§¨©¦¡Ÿ
ïk íb Lé ,úBöîe äøBz éãé ìò íéëéLîî eðàL Cøaúé¦§¨¥¤¨©§¦¦©§¥¨¦§¥©¥

:elà úBðéça 'á§¦¥
ä éãé ìò ékzFvOúðéça CLîðmiWEalàeäL Y ¦©§¥©¦§¦§¨§¦©§¦¤

úðéçasiTnä éãé ìòå ,dxFYúðéça CLîðoFfnY §¦©©¦§©§¥©¨¦§¨§¦©¨
-øBà úðéça àeäLinipR.ì''pk ¤§¦©§¦¦©©

ç''îø" íéàø÷ð äNò-úBöî ç''îø äpä ék :ïéðòäå§¨¦§¨¦¦¥§©¦§£¥¦§¨¦§©
"Cìnä úåöî" íéàø÷ð íâå ."àkìîc ïéøáà,çé 'á íéëìî) ¥¨¦§©§¨§©¦§¨¦¦§©©¤¤§¨¦

(åì" Leøéôe .oixa`àeä øáàäL Bîk ,eðééä :"àkìîc ¥¥¨¦§©§¨©§§¤¨¥¤
Laeìî äNònä çkL Y äîLpä úLaìúî BaL Leáì§¤¦§©¤¤©§¨¨¤Ÿ©©©£¤§¨
àeää øáàäå Y íéìâøa Laeìî Celéää çëå ,íéãia©¨©¦§Ÿ©©¦§¨¨©§©¦§¨¥¤©
Laìúnä àeää çkä ìà ãçeéî Leáìe éìk äNòð©£¤§¦§§¨¤©Ÿ©©©¦§©¥

øä ,äìòîì ìLî Cøc ìò Ck ;BëBúaäNò-úBöî ç''î §©©¤¤¨¨§©§¨¨§©¦§£¥
-Ceøa óBñ-ïéà øBà úðéçáì íéLeáìe íéìk úðéça íä¥§¦©¥¦§¦¦§¦©¥¨

.ïãé ìòå ïäa CLîpä àeä©¦§¨¨¤§©¨¨
áéúk äpä ék(åè ,æé íéøác)éìò íéNz íBN" :Y "Cìî E ¦¦¥§¦§¨¦¨¦¨¤¤¤
éLîäì :Leøétìò eðééäå .'íéîL-úeëìî ìBò' Bîöò ìò C ¥§©§¦©©§©§¨©¦§©§©

éãé ìò Bîëe .'Cìnä úåöî' íäL úBönä äNòî éãé§¥©£¥©¦§¤¥¦§©©¤¤§©§¥
éLînL Y úélhä úLéáì,Cøaúé Búeëìî ìBò åéìò C §¦©©©¦¤©§¦¨¨©§¦§¨¥

Búeëìî úcnî Y äìòîìî äëLîä äæ éãé ìò CLîðå§¦§¨©§¥¤©§¨¨¦§©§¨¦¦©©§
éwî úðéça àéä Bæ äëLîäå .Lôpä ìò Y Cøaúéeäæå ,ó ¦§¨¥©©¤¤§©§¨¨¦§¦©©¦§¤

íéNz"Lilréwî úðéçáa Y "äNòîa úLaìúnL ,ó ¨¦¨¤¦§¦©©¦¤¦§©¤¤§©£¥
ìò CLîð äæ éãé ìòå ,"àkìîc ïéøáà" íéàø÷pä úBönä©¦§©¦§¨¦¥¨¦§©§¨§©§¥¤¦§¨©

éwî úðéçáa Lôpä.äìòîìî ó ©¤¤¦§¦©©¦¦§©§¨
áeúkL Bîëe(ç ,å øzñà)úeëìî Leáì eàéáé" :'eëïëå ;" §¤¨¤§¥¨¦§©§§¥

úeëìî Leáìa Cìnä éðôlî àöé éëcøîe"'eë",ç øzñà) ¨§§©¨¨¦¦§¥©¤¤¦§©§¤§¥

(åè" úðéça úàø÷ð Cøaúé Búeëìî úcnL YWEal ¤¦©©§¦§¨¥¦§¥§¦©§
CBúa éeléâa éøîâì úLaìúî dðéà àéäL éðtî ,"úeëìî©§¦§¥¤¦¥¨¦§©¤¤§©§¥§¦§
úðéçáa úLaìúnL ÷ø ,Lnî úeiîéðt úðéçáa úBîìBòä̈¨¦§¦©§¦¦©¨©¤¦§©¤¤¦§¦©

éwîe Leáì.äìòîìî íäéìò ó §©¦£¥¤¦§©§¨
ïäaL ïéLeálä íäL ,úBönä äNòî éãé ìò eðééäå§©§©§¥©£¤©¦§¤¥©§¦¤¨¤
úBéäì Y Cøaúé Búeëìî úcî Laìúîe CLîð ïãé ìòå§©¨¨¦§¨¦§©¥¦©©§¦§¨¥¦§

éwî úðéçáe ,"úeëìî Leáì" úðéçaó'eëíéi÷é øLàkL . §¦©§©§§¦©©¦¤©£¤§©¥
éLîé úçà äåöî íãàä,"úeëìî Leáì" úðéça åéìò C ¨¨¨¦§¨©©©§¦¨¨§¦©§©§

éwî úðéçáa åéìò CLîð äéäiL.ó ¤¦§¤¦§¨¨¨¦§¦©©¦
î Cøc ìò Bîkìòå BòBøæaL ïélôz úçpä éãé ìò ,ìL §©¤¤¨¨©§¥©¨©§¦¦¤¦§§©

éLîî Y úBiLøt 'ã ïäa LiL ,BLàø'ã úðéça åéìò C Ÿ¤¥¨¤¨¨¦©§¦¨¨§¦©
"Lc÷" úLøt ék .íéðBéìò ïéçBî(á ,âé úBîL)ãâðk àeä ¦¤§¦¦¨¨©©¤§§¤¤
"Eàáé ék äéäå" ;äîëçä-çBî(àé ,âé úBîL)äðéa úðéça Y ©©¨§¨§¨¨¦§¦£§§¦©¦¨

'eë.

éwî úðéça àeä Bæ äëLîä Càéãé ìò éøäL ,ãáìa ó ©©§¨¨§¦©©¦¦§¨¤£¥©§¥
ñðëð ïéà ,íéiîLb Béãe óì÷a íéáeúkä ïélôzä úçpä©¨©©§¦¦©§¦¦§©§©§¦¦¥¦§¨

.4.((é ,é eäéîøé) "íìBò Cìîe íéiç íé÷ìà" ,(åì ,âë eäéîøé) "íéiç íé÷ìà éøác" ,(áë ,ä íéøác) "øaãî íéiç íé÷ìà ìB÷" :íé÷eñtä óeøéö)¥©§¦¡Ÿ¦©¦§©¥§¨¦¦§¥¡Ÿ¦©¦¦§§¨¡Ÿ¦©¦¤¤¨¦§§¨
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úBiúBà ïk íb àeäLaWY-ïBöøa ïBzçzä-ïBöø úéiìò Y ¤©¥¦¨¥£¦©¨©©§§¨
úðéça ïéòk eäæå .ïBzçzä-ïBöøa ïBéìòä-ïBöø úãéøéå ,ïBéìòä̈¤§¦¦©¨¨¤§§¨©©§§¤§¥§¦©

éLîäì ìëeé äæ éãé ìòL ,àzúìã-àúeøòúàìò Ck øçà C ¦§£¨¦§©¨¤©§¥¤©§©§¦©©©©
úBöîe äøBz éãé'eëäöøé íà ïn÷ìãëe .ähîì-äìòîìî Y §¥¨¦§¦§©§¨§©¨§¦§©¨¦¦§¤

.(íMä©¥

íäL ,ïkLnä éìk úðéça ãâð àéä äøBzä äpäå§¦¥©¨¦¤¤§¦©§¥©¦§¨¤¥
.ïçìeLå äøBðî§¨§§¨

÷ø .Lnî úBçelä íéçpeî eéä BaL ïBøàä ïkL ìëå)§¨¤¥¨¨¤¨¨¦©©¨©
ä úðéçaLoFx`Bîk àeä íéLãwä-Lã÷ úéáa äéäL ¤§¦©¨¨¤¨¨§¥Ÿ¤©¢¨¦§

ä úðéçáe .dLøLa äøBzäLdxFpOúðéça àeä ìëéäa äéäL ¤©¨§¨§¨§¦©©§¨¤¨¨©¥¨§¦©
.úBcîa äøBzä éeléb¦©¨§¦

äøBza øîàpL eäæå(åë ,àì éìLî),äîëçá äçút äét" : §¤¤¤¡©©¨¦§¥¦¨¨§¨§¨§¨
ì ìò ãñç úøBúåúðéçáe äîëç úðéça úàø÷ð äpä Y "dðBL §©¤¤©§¨¦¥¦§¥§¦©¨§¨§¦©

;ïBøàä úðéça eäæå ,"ú÷ôð äîëçî àúééøBà" ék Y ãñç¤¤¦©§¨¥¨§¨¨§¨§¤§¦©¨¨
úðéça eäæå ,ãñçä àeä íúeììkL ,úBcna úLaìúîe¦§©¤¤©¦¤§¨¨©¤¤§¤§¦©

ãñç úðéça Y íBøca äúéäL äøBðnä'eë( ©§¨¤¨§¨©¨§¦©¤¤

ïë Bîk ,øBà da ïé÷éìãî äøBðnäL Bîk ,äpä ék¦¦¥§¤©§¨©§¦¦¨§¥
áéúk äøBza(âë ,å éìLî)äøBúå" :xF`øBà Leøéôe ." ©¨§¦¦§¥§¨¥
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.íéiLéìMä©§¦¦¦
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.àléòìã-àúeøòúàå àzúìã-àúeøòúà¦§£¨¦§©¨§¦§£¨¦§¥¨
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ìa÷îe òétLî Y úBðéça 'á'eëBæ äðéça úàø÷ðå . §¦©§¦©§©¥§¦§¥§¦¨
éðL íéøM÷únL øLwä ìLî Cøc ìò Y øäfa "ïéøL÷"§¨¦©Ÿ©©¤¤¨¨©¤¤¤¦§©§¦§¥
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"íéðtä íçì" íéçépî24eëì" Y "íçì" úàø÷ð äøBzäå , ©¦¦¤¤©¨¦§©¨¦§¥¤¤§
"éîçìá eîçì(ä ,è éìLî)Y Lôpì ïBæî úðéça àéä ék , ©£§©£¦¦§¥¦¦§¦©¨©¤¤

éLîäì,Búeiîéðôa äîëçä âéOnL ,úéîéðôa éelbä C §©§¦©¦¦§¦¦¤©¦©¨§¨¦§¦¦
óBñ-ïéà øBà Laeìî daL äøBzä úîëç âéOî BìëOL¤¦§©¦¨§©©¨¤¨§¨¥

àeä-Ceøa'eë.Lôpì Lnî úeiçå ïBæî äfî Bì äNòð ïëì , ¨¨¥©£¤¦¤¨§©©¨©¤¤
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ïäL ,Lôpì íéôéwîe íéLeáì úðéça íä úBönä ìáà£¨©¦§¥§¦©§¦©¦¦©¤¤¤¥
,Búeiîéðôa Laìúäì ìBëé éelbä ïéàL äðéçaî úBëLîä©§¨¦§¦¨¤¥©¦¨§¦§©¥¦§¦¦
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.ìéòì øàaúpL Bîk "ïkLnä©¦§¨§¤¦§¨¥§¥
ìe)äáöç" Y úBðéça 'æ ïk íb Lé úBönác øàaúð íL §¨¦§¨¥§©¦§¥©¥§¦¨§¨

.íéôéwî íäL ÷ø ,úBòéøia íéðéî 'æ ïëå ."äòáL äéãenò©¤¨¦§¨§¥¦¦©§¦©¤¥©¦¦
.(íéiîéðt úðéça íä äøBðnä éð÷ 'æ äøBzáe: ©¨§¥©§¨¥§¦©§¦¦¦

ìòå,ïkLîc íéìëå úBòéøéä úðéça øeàéáa ì''pä ìk ét §©¦¨©©§¥§¦©©§¦§¥¦§¦§¨
,úaMä ïéðò øeàéááe ;ì''pk úBöîe äøBz úðéça íäL¤¥§¦©¨¦§©©§¥¦§¨©©¨
ïBéìòä-ïBöø úeøaçúä Y äøéúé äîLpä úðéça àeäL¤§¦©©§¨¨§¥¨¦§©§¨¨¤§
éeevä úeëéiL ïéðò íòè áeèa ïáeé ,ïBzçzä-ïBöøa§¨©©§¨§©©¦§¨©¨©¦
áeúkL Bîk ,ïkLnä úëàìîc éeevì Ceîñ úaL úåöîa§¦§©©¨¨©¦¦§¤¤©¦§¨§¤¨

.23ìL")ìLe ,ãçàä dcvî äøðî éð÷ äLúBîL Y "éðMä dcvî äøðî éð÷ äL §Ÿ¨§¥§Ÿ̈¦¦¨¨¤¨§Ÿ¨§¥§Ÿ̈¦¦¨©¥¦§
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ì äpnî íéðwä éðL úçz.(äì ,íL Y "äøðnä ïî íéàöiä íéðwä úLL ©©§¥©¨¦¦¤¨§¥¤©¨¦©Ÿ§¦¦©§Ÿ̈¨

.24.(ì ,äë úBîL "íéðt íçì ïçìMä ìò zúðå")§¨©¨©©ª§¨¤¤¨¦§

.25.("íéîMaL íäéáàì")©£¦¤¤©¨©¦
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eìëeé äæ éãé ìòå ."íleñ" úàø÷pä älôzä éãé ìò©§¥©§¦¨©¦§¥¨§©§¥¤§
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"äéäå" ,"òîL" úBiLøtä ïk íb íä ïélôza äpä¦¥©§¦¦¥©¥©¨¨¦§©§¨¨
éwî úðéça íä ïélôza ÷ø .òîL-úàéø÷c-úàéø÷áe ,ó ¦§¦©§©©©§¦¦¥§¦©©¦¦§¦©

éelb úðéça àeä "záäàå Y ãçà" øîBàL òîL§©¤¥¤¨§¨©§¨§¦©¦
éøö älçz ïëìå .úeiîéðôaéwnä úBéäì CCk øçàå ó ¦§¦¦§¨¥§¦¨¨¦¦§©©¦§©©©

éLîäì Y "ïélôú àìa òîL-úàéø÷ àøBw"Lëe .éîéðtäC ©§¦¦§¤¥§¦©§©§Ÿ§¦¦§©§¦
éwnä àìa éîéðtä" eäæ Y óxwW zEcr'eë.": ©§¦¦§Ÿ©©¦¤¥¤¤

ìëåïéðòa àeä øãqä äæ,mc`d zcFaräLî éeeö eäæå §¨¤©¥¤§¦§¨£©¨¨¨§¤¦Ÿ¤
ïéðòa ìáà .ìä÷iå úLøôa ìàøNéì íBìMä-åéìò eðéaø©¥¨¨©¨§¦§¨¥§¨¨©©©§¥£¨§¦§¨

àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî äëLîää øãñzFnlFrAàeä ¥¤©©§¨¨¥¥¨¨¨
éøö älçúnL :CôäìCk øçàå ,íéìkä úBéäì C §¥¤¤¦§¦¨¨¦¦§©¥¦§©©©

.úaL úðéça Ck øçàå ,úBòéøéä©§¦§©©©§¦©©¨
àî äëLîää úBéäì ékCøöeä úBîìBòa óBñ-ïéà øB ¦¦§©©§¨¨¥¥¨¨§¨

äøàä ÷ø éelbä äéäiLå ,íeöòå áø íeöîö úBéäì¦§¦§¨§¨§¤¦§¤©¦©¤¨¨
eìhaúé àìå ìa÷ì úBîìBòä eìëeiL éãk ,úèòeî¤¤§¥¤§¨¨§©¥§Ÿ¦§©§

ïéðò eäæ ,äæ éelb úðéçáe .ïúeàéönîoMWOd ilMíäL ¦§¦¨§¦©¦¤¤¦§¨§¥©¦§¨¤¥
øçà CLîð äæ éelb úðéçaî Ck øçàå .úéiîéðt úðéça§¦©§¦¦¦§©©©¦§¦©¦¤¦§¨©©

éwî úðéça úBéäì Ckïéðò eäæå ,úBîìBòä ìò ááBñå ó ©¦§§¦©©¦§¥©¨¨§¤¦§¨
äoMWOd zFrixI. ©§¦©¦§¨

LBãwä éeeö àeäL äeöúe äîeøz úLøôaã eäæå§¤¤§¨¨©§¨§©¤¤¦©¨
íéìkä älçz øîàð íBìMä-åéìò eðéaø äLîì àeä-Ceøä§Ÿ¤©¥¨¨©¨¤¡©§¦¨©¥¦
-äìòîìî äëLîää øãñ àeä Cëc ,úBòéøéä Ck øçàå§©©©©§¦§©¥¤©©§¨¨¦§©§¨

.ähîì§©¨
:ïéðòäå ,àOz úLøôa úaMä éeeö øîàð Ck øçàå§©©©¤¡©¦©©¨§¨¨©¦¨§¨¦§¨
-äìòîìî äëLîää øãñ íä úBòéøéäå íéìkä ék¦©¥¦§©§¦¥¥¤©©§¨¨¦§©§¨
,äðBéìòä òôMä úãéøé úéìëúå øîâa Ck øçàå ,ähîì§©¨§©©©¦§©§©§¦§¦©©¤©¨¤§¨
ìà úe÷lzñääå äçeðnä àéäL ,úaMä úðéça àeä æà̈§¦©©©¨¤¦©§¨§©¦§©§¤

"Lôpiå" ,"úáL Bá ék" :áeúkL Bîk ,Búeîöò28íãàk Y ©§§¤¨¦¨©©¦¨©§¨¨
ïúìtLäî Lôpä úBçk úéiìò úðéça àeäL ,çðå úáBML¤¥§¨¤§¦©£¦©Ÿ©¤¤¦©§¨¨¨

ïúeîöòì'eë. §©§¨
ééL àì ék :Ck øçà úaMä éeeö øîàð ïëìåúðéça C §¨¥¤¡©¦©©¨©©©¦Ÿ©¨§¦©

úðéça CLîð älçzî íà ÷ø ,øæBç-øBàå äúéáL§¦¨§¥©¦¦§¦¨¦§¨§¦©
íéìkä éãé ìò ähîì-äìòîìî äëLîäå øLé-øBà¨¨§©§¨¨¦§©§¨§©¨©§¥©¥¦

éøö æà ,úBòéøéäåéãé ìò øæBç-øBà Ck øçà úBéäì C §©§¦¨¨¦¦§©©©¥©§¥
.úaMä©©¨

éøö ,äìòîì-ähîìî íãàä úãBáòa ïk ïéàM äîC ©¤¥¥©£©¨¨¨¦§©¨§©§¨¨¦
úBìòì úaMä úðéça eðééäc ,äàìòää älçz úBéäì¦§§¦¨©©£¨¨§©§§¦©©©¨©£

éLîé Ck øçàå ,úBìònä íeø ãò äìòî äìòîìòôMä C §©§¨©§¨©©©£§©©©©§¦©¤©

.26]ähîìî:13 ãé áúëáe ïBLàø ñeôãaähîì.[ ¦§©¨¦§¦¦§¨¨§©¨

.27.("Bì ïéà äøBú eléôà")£¦¨¥

.28.(æé ,àì úBîL "Lôpiå úáL" .â ,á úéLàøa "Bzëàìî ìkî úáL Bá ék")¦¨©¦¨§©§§¥¦¨©©¦¨©§
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älbúnä ïBéìòä-ïBöø úðéçaî eðééä ,ähîì-äìòîìî¦§©§¨§©¨©§¦§¦©¨¨¤§©¦§©¤
.úaMä íBéa§©©¨

éwî úðéçáa älçzî àéä Bæ äðéçaî äëLîääåó §©©§¨¨¦§¦¨¦¦§¦¨¦§¦©©¦
úðéça Ck øçàå ;ïkLnä úBòéøé ïéðò eäfL ,Leáìe§¤¤¦§¨§¦©¦§¨§©©©§¦©
,Cøaúé Búîëç àéäL äøBzä úðéça eðééäc ,íéìkä©¥¦§©§§¦©©¨¤¦¨§¨¦§¨¥
íénä Bîk .íénì ìLîpL ãñçä úcî CLîð äîëçîe¥¨§¨¦§¨¦©©¤¤¤¦§¨©©¦§©©¦
äøBzä Ck ,Ceîð íB÷îì dBáb íB÷nî íéãøBiä©§¦¦¨¨©§¨¨©©¨

äìLîð Cëì ,ähîì äãøéå ãàî dBáb íB÷nî äëLîð¦§§¨¦¨¨©§Ÿ§¨§¨§©¨§©¦§§¨
.íénì©©¦

å ,äîëçá äçút äét" eäæåcqg zxFzì ìò:"dðBL §¤¦¨¨§¨§¨§¨§©¤¤©§¨
úøBz" äøBzä úàø÷pLcqgäëLîää íL ìò "'eë, ¤¦§¥©¨©¤¤©¥©©§¨¨

äîëçL òãBpk .ähî ähîì Cøaúé Búîëç äëLîpL¤¦§§¨¨§¨¦§¨¥§©¨©¨©¨¤¨§¨
-úeìéîâe äøBz úðéça eðééäå ,ãçà å÷ íä ãñçå§¤¤¥©¤¨§©§§¦©¨§¦

.íéãñç: £¨¦

$
.ב 

האמצעי  אדמו"ר - דובער ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â חיים âתורת

נח  תולדות אלה

(àé)åäæåø"ôñá äøôñéå äàø æà äøåúã 'ëç ìò 'àù
íâå äðéëä ì"ðë á"åçã éîéðô ãåçé åðééäã øåôñå
úåîéìù ïéà êà .ô"òáùúå ë"áùåúã úåéúåàá ã"åîá äø÷ç
úàøé ïä íãàì øîàéå ù"æå à÷åã äùòî óåñá àìà äæ øåøéá
'ëçã úåîéìù ø÷éòã ì"ðëå) .ì"ãå äðéá ø"îåñå 'ëç àéä 'ä
åîëå 'åë äàø éáìå åîë áìä 'æçá ìëùä ïéò 'éàøá ùàøá
åðééäå äôá øéùä ìå÷ ìáäáù 'åë ìåôë øéùå èåùô øéù
'÷ðù íéîòèå úåðéâðëå ú"ãã øåáãå ìå÷ åäæå äôá íäéàöåîì
ìå÷ ìáà) íéåìä øéùëå á"åçã 'éîéðôá ìåôëå èåùô øéù
øéùå (à"îá ù"îë àáà 'éîéðôáù äùî ìù åìå÷ àåä äøåú
òáåøîå ùìåùî øéùë äðéáã úåéðåöéçá íéëàìîä
ìáåé åéçà íùå ô"ò úéùàøá 'ôá ù"îë) ø"éåàã úåììëúäá

:(ú"éùîë) äìôú ìå÷ ïëå ('åë
(áé)êëåäðéáá çåîå áìáù äãåáòä ïéðòá äæ ìë ïáåé

âðåòå íòè íòåè ìëì äìôúá àáìã àúåòøå
â"äëå àìîîå ááåñá ú"çéå ò"çéá úå÷ìà úâùäá é÷ìàä
áåè ïåéòá 'åë ìéöàîá úåìéöàã ñ"òã úåððåáúää éèøô ìëá
úðáä é"ôò 'åë àåä êéà ïåéìò ãåçéä 'éúéîà ìò ãåîòì
úåéçî 'éìùîá ìëùä ìà áø÷ì úòãå íòè áåèá ìëùä
ùôðä úåçë ìëå 'çîäå øåáãä úåéúåàî åà óåâá ùôðä

åãéë â"äëå úåãîå 'ëçå ïåöøëà÷åã øáñää áåø úîçîù ò
éåìéâá ãéìåéå øúåé åùôðá âðòúé áèéä åçåî éìëá ñôúðù ãò
ùà éôùøá úå÷ìàá úå÷éáãäå úåáäìúää úåìòôúä
'åë éùôð êì äàîö åîë à÷åã øùá áìá úùâøåî ä÷åùúä

íééìëù ø"åã '÷ð åäæù â"äëå éç ìà ìà åððøé éøùáå éáì
ùé íùù ô"òà 'åë áìá úåãîá 'éìåâîä äðéáã â"åç ïäù
åîë úìåñô úåáåøòúá ð"÷î íùøùù è"äðã úåãîì äæéçà
áìä 'åàùðúäå úåñâá åæ úåìòôúäá åîöò úùâøäá úåéäì
åááì ïéà éë (ú"éùîë) äî ïîæ øçà úåøæ úåáäàá ìåôéì åà
'ä ÷åçøîù ãöî åãáì 'äì ÷ø úåéäì úîàä úãå÷ðá ïîàð
'éîéðôá ë"àùî 'åë øùá áì úùâøäáå ìëù úâùäá åì äàøð
'ëçã úéîéðôáå äâùää ïî äìòîì âùåîä ÷îåòá äðéáã
ïä íù 'éìåìëä ø"éåàá íâù áåø÷î 'éàøë éîöò ìåèéáá
úåòøä úåãîã úìåñôì äæéçà íù ïéàù øåøéáä úéìëúá
'åãîáù á"åçá è"äðã øåøéáä øçàì æ"ëò ì"ðë ììë è"äðã
àì øæ úåáåøòú íåùå úìåñôå âéñ ìëî úéìëúá 'ùåã÷ã
'øàäá åîë 'åë ááì øá '÷ðå éîùâä áìå çåîá íâ àöîé
ìå÷ àåäù åððøé éøùáå éáìá à÷åã ïåöéçä áì ìáäá á"åçã
øúåé úåîéìù ùé æà ì"ðë á"åçã ÷îåòá â"äëå æ"ãñôå äìôú
â"åçá á"åçã éîöòä ìåèéáä 'éçáî øúåé äáøä äæá
î"ôá è"òå òøä øåòéáá äùòî óåñá ù"ëå íùã íéñåëîä
øåøéáä äæá ùé äìôúä øçà íåéä ìë à÷åã äùòîì ø"éåàá
'åë ïä à÷åã íãàì øîàéå ù"îá ì"ðë øúåé úåîéìù ïåøçàä
úéìëú àåäù 'åë è"òîå äáåùú 'ëç úéìëú øîàîëå
òåãéë à"åàã éîéðô ãåçéáù é"ùðã ïåùàøä øå÷îã úåîéìùä
øúåé 'éìò êøåöì óåâá äîùðä úãéøé åäæå à÷åã ñ"áúðù éôì

:ì"ãå òåãéë ò"öì òåøæ øåàá äùøùî

$
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צדק' ה'צמח אדמו"ר - מענדל מנחם ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â מצותיך âדרך

התפילה  מצות שורש

(ãîäðäåíåéä ì"æøàå íåéä êåöî éëðà øùà ù"î ì"é
à÷åã æ"äåòù íúåùòì øçîì àìå íúåùòì
,áåèá øåçáì íãàä ãéá äøéçáä äðúéð åáå íúåùòì àåä
áåùì ìåëé äøéáò äùò øáë íà åìéôà àìà ãåò àìå
äøéçáä ïéà á"äåòá ë"àùî 'ä úãåáòì øåæçìå äáåùúá
íâäå á"äåòá øàùð êë æ"äåòá êùîðù åîë ÷ø íãàä ãéá
ìåèéá àåä íùå úàù øúéá úå÷ìà éåìéâ íù äàåøù
úåôéì÷ä 'éôàå íéåçúùî êì íéîùä àáöå ù"îë íéàøáðä
ë"ôòà àäìàã àäìà 'éì åø÷ã ìåèéá 'éçáá íù íä à"ñå
óåâä øñàîå øâñîî àéöåäì åùôðá èåìùì ìåëé åðéà
òì÷ä óë ïéðò àåäå æ"äåòá íäéøçà êùîðù á"äð åéúåçåëå
íäá êùîðù åúáùçîá åúåà ïéìéôîå ïéëéìùîå ïéòì÷îù
åìéàë åì ïéàøîå åðîî ïéööåìúîù íìåòä éìáäá æ"äåòá
äðä éë ,åëøãë äùåòå øáãîå áùåçå æ"äåòá ãîåò åðãåò
íä æ"äåòá ïäá ùáìúðù òãåðë ïéùåáì 'â ïäù î"åãçî
úà íéùéáìîù á"äåòì íéàåö íéãâáå ÷ù éùåáì åì åùòð
ùåáç ïéàå ,'åë åúôôìî ì"æøàîëå äìâø ãò äùàøî ùôðä
'åë íéàåöä íéãâáä åøéñä øîàðù ïéðòë ÷ø ò"à øéúî
àåä á"äåòì æ"äåòä ïéáù ìãáäå ùøôää íòèå à÷ééã åøéñä
àéä äâéøãî ìëù íå÷î åì ïéàù øáã êì ïéà á"äåòá éë

î äúøáçî úìãáåîíéìãáåî íä äùåã÷ã úåîùðå íéëàì
ïéàå ò"ôá øåãîá íä äìáç éëàìîå äùåã÷ã úåìëéäá ò"ôá
àì òø êùîðù íå÷îá ïëìå ììë úåëééù áåèä íò òøäì
ùéù íå÷îá íâ áåè êùîð æ"äåòá ë"àùî ììë áåè êùîð
àåä ìåëéå äåöî úåùòì ìåëé äøéáò äùòù ô"òà ïëìå òø
íù á"äåòá äðä éë ïéðòäå ,áåèì òøî åîòè úà úåðùì
úåîùðä âåðòú àåä ò"â ïëì éë ä"á ñ"à øåà éåìéâ êùîð
êùîðä ä"á ñ"à øåàá íúìëùäå íúâùäá 'ä ìò âðòúîù
äùòð åæ äâùäå äæ éåìéâ çëáå ,äâùää éåìéâ 'éçáá íäì
íìåò ãòå íìåòî õ÷ ïéàì úåâéøãîä úå÷ìçúä éåáéø
æ"ä ä"á ñ"à øåàî íéìá÷î íìåëù íâä úåîùðå íéëàìîá
äîöò äîùðáù úåéä íòù óåâá úèùôúîä äîùðä ïåéîãë
øáà ìëå 'åë 'éàøä çë ìá÷î ïéòä î"î úå÷ìçúä äá ïéà
äîåã 'à úìåòô ïéàù ãò åøéáç ìá÷î åðéàù éèøô çë ìá÷î
ìàëéî äðçî úåìùìúùää øãñ ìë î"ãò êëå åøéáçì
åì ùé ÷éãö ìëå 'åë äàøéá ìàéøáâ äðçîå à÷åã äáäàá

úåùòì íéøáéàä úìåòô úåðùì à"àù íùëå ò"ôá øåãî
øãñ éåìéâ úåðùì à"à êë ,ùàø ìâøîå ìâø ùàøî
ìëì àåäù ò"ëîî íùá '÷ð äæ éåìéâå á"äåòá úåìùìúùää
éùåáì ò"ò íãàä êéùîäù øçàî ïëìå åúâéøãî éôì íìåò
ñ"à øåà éåìéâ åéìò êéùîäì à"à áåù íéàåö íéãâáå æ"äåò
àåä æ"äåòáù ä"á ñ"à øåà úëùîä ë"àùî á"äåòá ä"á
åæ äëùîäù î"åãåîá íãàä íúåà äùòé øùà ö"îåú é"ò
ä"á ñ"à øåà ùáåìî íäáù ö"îåúä íåé÷ é"òù ò"ëåñ àéä
êéùîî 'éá àñéôú äáùçî úéìã ìåëéáë åãåáëáå åîöòá
äìòî äìòîì àåäù åùôð ìò ò"ëåñä åîöò ä"á ñ"à øåà
àåä ò"ëåñã ç"îô à"÷ìá ù"îëå) ò"âáù äâùää éåìéâî
àéäù ÷ø éåìéâ 'éçá àéä ò"ëîîå øúñäå íìòä 'éçá
àåä ò"ëåñ ë"àùî ìåáâ 'éçáå íéîåöòå íéáø íéîåöîöá
åúøåúî ãáì åéæ ÷ø àåä àåää éåìéâä 'éçá éë ('åë ñ"à 'éçá
êéùîî àåä íãàäù äøîùìå äãáòì ù"îëå 'åë åúãåáòå
ù"îëå 'åë úåîùðä âåðòúì ò"âáù úå÷ìà éåìéâ åðééäã ò"â
ïè÷ äåùîå äåùä àåä ò"ëåñä åîöò ä"á ñ"à øåàå à"îá
äéà äæì äæ íéìàåù íéëàìîäå äøåàë äëéùçë åéðôìå ìåãâå
äèî äèî ãøéù ô"òà êëìå ë"äëî íéøîåàå åãåáë íå÷î
çë ïéðò åäæå ïúìçúá ïôåñ õåòðå äìòî úåìòì ìåëé
äøå÷î ìà äèî äèîì êùîðä úåéçä áéùäì äáåùúä

ë ïúìçúá ïôåñ úåéäì äùøùå'éçáá àåä äèî ãøéù äî é
ìë úåëìî êúåëìî 'úé åúåëìî úãîî êùîðù ò"ëîî
úåìùìúùä êùîð äæîù äìùî ìëá åúåëìîå íéîìåò
äèî äèî ãøåéù äî ìëù íìåò ãòå íìåòî úåâéøãîä
åðéà ìåèéá úåéäì àåää éåìéâäù ä"á ñ"à øåà éåìéâ èòîúî
äùåã÷ã úåâéøãîä úãéøé úéìëúå 'åë úåìéöàä íìåò êøòá
æ"òù íéãåîá äòéøë ïéðò àåä äéùòã úåðåúçú úåâéøãîá
ììëì åìéôà òéâä àìù íéãåîá òøë àìã ïàî ì"æø åøîà
íå÷é àìã åøîà øäæáå à"ñå äôéì÷ã ùçð æ"ä äæ ìåèéá
øúñá úãøåéù 'éúë úåî úåãøåé äéìâø äðäå ,î"äçúá
òôùðå êùîð íùîù íéøù 'òá ùáìúäìå úåéçäì úåâéøãîä
äøàä àéäù äáåùúä çëáå 'åë òøä çëå úéîùâ úòôùä
ïôåñ õåòðå ïùøùå ïøå÷îì úåéçä áåùé ò"ëåñ 'éçáî
äìçú ì"öå 'åë àøåäðì àëåùç àëôäúà åðééäã ïúìçúá
'éçáá äéäé î"ôá íéøæ íéøáã úáäàù åðééäã àéôëúà
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äðåæ íéðåæ íúà øùà 'åë íëááì éøçà åøåúú àìå àéôëúà
åôåâ éðéðò 'éôàå íéøæ íéøáã øçà èåäì åáìù éî '÷ð
÷ø áìä úåèäìúäå úåáäìúäá 'éäé àì åì íéëéøöä
êôäúé áìá øàùðä ä÷åùúä çëå 'åë åàôë åìéàëå úåøéø÷á
éë 'ä ùà äùà àø÷é úàæì êú÷åùú êùéà ìàå åãáì 'äì
ïúìçúá ïôåñ õåòðù éðôî åðééäå ã"åé ùà úàæ äç÷åì ùéàî
ééç éë á"äåòä ééç ìëî æ"äåòá è"òîåúá 'à äòù äôé åäæå
'úé åúåëìî úãîî êùîðä ò"ëîî éåìéâ 'éçáá íä á"äåòä
åîù ãò éãò øàåôîå çáåùî êìî íéîìåòä éç ãéçé øîàîëå
ìëù àåä êìî íéîìåòä éçå 'úé åãáì àåä ãéçé 'éô ìåãâä

çáåùî àåäù äîå êìî 'éçá àìà åðéà úåîìåòä úåéç
ãáìá íù 'éçá ìåãâä åîù ÷ø àåä ãò éãò 'éôà øàåôîå
ìàøùé äáåù åäæå ,ò"ëåñ 'éçáî íä è"òîå äáåùú ë"àùî
ä"á ñ"à øåà 'éåäù ãò ë"ë áåùúù 'éô êé÷ìà 'ä ãò
'ä úà úáäàå øîàð æ"ãòå éåìéâ 'éçáá êé÷ìà 'éäé ò"ëåñä
åðééäã úáäàå ãçà øîåìë 'éðéî ìéòìã ãçà ìò éà÷å êé÷ìà
íéîìåòä éçá éåìéâ 'éçáá 'éäé ò"ëåñ 'éçá àåäù ãéçé 'éçá
,ú"åçéá ò"åçé ãçééìå øù÷ì åðééäå ú"åçé 'éçá àéäå êìî
à÷åã æ"äåòáù æ"äåòá à÷åã íåéä êåöî éëðà øùà àåä æ"ëå

:ì"ðë ò"ëåñä éåìéâ êéùîäì íéìåëé

$
.ד 

מוהר"ש  אדמו"ר - שמואל ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תרל"ג שמואל âתורת

בכסלו  בכ"ה

øåàéáåïë ìò ô"ò íéìú ùøãîá àúéà äðäã ,àåä ïéðòä
áìå úòã åøæé íéîëç éúôù ä"ùæ ,'åâå åîå÷é àì
,úåøîàîä ìëá ïë éäéå 'àðù ïëá 'éä ò"äøáù ,ïë àì íéìéñë
åðééäå) íìåòä 'éä íèîåè 'éøîåàù ,ïë àì íéøîåà íäå
äîå÷ú íäì 'éäé àìù åîå÷é àì ïëìå ,('åë úåîã÷ä éðéîàî
,åãåáë 'éîùä ìò 'åë ìò íø 'éøîåà íä äðäã àåä ïéðòäå .'åë
ä"ä äá øùà ìëå õøàä åîë 'éìôùä 'éìåìòá çéâùéùå
çéâùäìî õøàä úà 'ä áæò íéøîåà ïëìå ,'úé åéðôì äìôùä
äîç ìâìâ øùàáå ,íäéìâìâå 'éáëåëä íä úåìæîä ãéá 'éìò
ùîù úåàåáú ãâîî 'àð 'éìò äðä ì"ðë äáåáéñá äîç ò"æù
øå÷î íéìãâä 'éøáã ùéù 'éàåø åðàù åîëå ,äçéîöä úìòåôù
íåçî 'éìéãâä úåàåáú ùéå ,äîåãëå úå÷øéä åîë äðáìä
êìåä íá êøã éë úåéäì çøéå ùîùì ååçúùä ïëìå ,äîçä
åòãé áàçà ìù åøåãá éë íâäå .'éîùâä 'éøáã çéîöäì òôùä
êøã òôåùä úå÷ìàî à"ë íîöò ãöî åðéà íúìåòôù ë"â
åàø÷ ìåèéáä 'éçáá úåéäì åöø àì éë úåéäì î"î ,íá
äøùàìå ìòáì ååçúùäå ,'é÷ìàã à÷ìà íùá ÷ø ä"á÷äì
'ò ,à"îá äæî ú"ðùîëå ,ì"ðë àøäéñå àùîùã æ"åòì íäù
úøîàä 'ä úà ä"ãá à"îáå ,íéáéãðá åçèáú ìà ô"ò øåãéñá
'úé åéðôì úåìôù àåä íúòã éôìù íùë úîàáå .(à"ì)
íâ ïë ,äá øùà ìëå õøàä åîë 'éìôùä 'éìåìòá çéâùäì

àåä áùçð äîá éë åéðôì äìôùä ë"â ä"ä 'éîùáåîë ïëìå ,
ïë ,åãåáë 'éîùä ìòù íéøîåà íä äðä íúòã éôì íâù

éìéôùîä úáùì éäéáâîäå ,åãåáë õøàä ìë àìî íâ úîàá
èøôå èøô ìë ìò çéâùäì äåùá õøàáå 'éîùá úåàøì
äòôùää øáåòù äîå .'åë í"çöã éðéî ìëá úåéèøô äçâùäá
ùéù øîàð íàä ,åá áöåçä ãéá ïæøâë ä"ä çøéå ùîùä êøã
ïéðá åá íéðåáù íåãø÷ åà øäá íéðáà áöåçä ïæøâäì çáù
åà íåãø÷ä äðáù øàåôî ïéðá äàð äîë äàø åøîàéù ,õò
íäéìò æìä çáùå øåàéú ïéðò ììë ìôåð àìù ,äæìä ïæøâä
êëå ,íäá áöåçå äðåáäì à"ë äæìä çáù íäì àì éë úåéäì
úçéîöå úåéç 'éòéôùîä 'éîùä àáö ìëå çøéäå ùîùä æ"ãò
éìë åîë ÷ø íäå ììë äøéçá éìòá íðéà ä"ä íééîùâä 'éøáã

.'åë åðåöøë íá êøã ìòåôù ä"á÷ä ìù åúðîåà
àåöîìåäàåçúùäã åæ 'éçá ïéðò úåéðçåøá äãåáòá

æ"äåòä éìáäì øùå÷î øùàë àåä ,çøéå ùîùì
ìë ááñîä ä"á ñ"à ìò çëåùå ,úòãä ú÷îòäá ùôðå áìá
ùîî àåä äðä ,äáù çåéøäå äáéñä åì ïéîæîå úåáéñä
åà íîöò çøéäå ùîùä éì äî éë ,çøéå ùîùì äååçúùîë
ìëùä úåøù÷úäå úòãä ú÷îòääå .íá êøã 'éòôùðä 'éøáã
ïéðòù ,ùîî äàåçúùää åîë ä"ä íäî 'éòôùðä 'éøáãá
úåéîùâá åúîå÷ úôéôëå ùàøä úðëøä àåä äàåçúùää
éîéðôä åúåéçå åùàø úåéîéðô úðëøäå úôéôë éøäå ,úåéðåöéçá
çåîä íåèîè äùòð æ"éòå .'åë úåéðåöéçî òøâ àìù éàãåá
úå÷ìà úâùäá 'åë äîëç øáã ìá÷ìî íåèà úåéäì áìäå
.úòãä ú÷îòäå úåððåáúää é"ò 'éìéã àøåòù íåôì ãç ìë

$
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.ה 
מוהרש"ב  אדמו"ר - דובער שלום ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תער"ב âהמשך

קרח, תער"ג ויקח קרח, ש"פ

(ãî÷ïéðòäåì"æøàùî ãáìî éãù íù 'éôá äðäã àåä
'ìî àåäù íéùøôîä 'éô ,ì"ðë ø"ãîáå 'îâá
ï"áîøä 'éôå ,úåëøòîä ããùî àåäù åðééäå ,àáé éãùî ãåù
éùåáìá íéùáåìîä íéøúñåîä íéñðä íéàá åðîîù ì"æ
åîëå íéìâð íéñð 'àä ,íéñð éðéî 'á ùéù òãåðëå .'åë òáèä
êôéä àåäù ìë ïéòì äìâðå äàøðù ,â"äëå ñ"é÷å î"éöé
'ùî ïä åìà íéñðå ,'åë ùîî éåìéâá 'å÷ìà äæá äìâðå òáèä
'éåä 'ùîã òåãéëå ,úåîìåòì øå÷î 'éçáî äìòîìù íöòá 'éåä
úååäúäã íé÷ìà àøá úéùàøá ù"îëå ùéä úååäúä ì"àà
ì"àà 'éåä 'ùî ìáà ,à÷åã 'é÷ìà íùî àåä 'åîìåòä
.'åë éøîâì òáèä ìèáúî 'éåä 'ù éåìéâ é"ò ë"òå ,úååäúää
ìèáúî òáèä ïéàù ,òáèä éëøãá íéùáåìî ïäù íéñð 'áäå
úâäðä äðäã .'åë òáèäî 'òîìî àåä ñðä íöò î"îå ,éøîâì
,'å÷ìàî àåä æ"ë éøä úåìæîä é"òù äâäðää åäæù òáèä
åäæù ÷ø ,'åë åá áöåçä ãéá ïæøâë ÷ø ïäù à"îá ù"îëå
ùáìúîù ãò ãàî íåöîö 'éçáá àáù é÷ìàä øåàä
'ä ãñçî äæå) 'åë é÷ìàä øåàä ìò íéøéúñîù úåìæîäá
éîùâ ãñç 'úé åúàî äòôùääå ãñçä 'éäéù éãëá åðéìò
à"ä êëøáå ä"ãá à"îá äæî ù"îëå ,'åë íéìá÷îä ò"ôì

àåä úåìæîä ùøùå ,(êøåàáìòî äåáâå íéðôåàä éøîùî
'ñå êøãë àåäù 'úé åéô çåø 'éçáî íéìá÷îù ãò äåáâ
èòîúîù 'éøãîì 'éøãîî äãîä å÷ 'àî ô"ò 'ìúùää
éøîâì øúñä 'éçáá àáù ãò 'åë ãàî øåàä íöîöúîå
åðééäã óåñ íéá åòáè 'ìî àåäù òáè ò"æå ,'åë úåìæîäá
ììë äìâðå äàøð åðéàå (ïò÷ðåøèøàô) äæá òáèð 'å÷ìàäù
êùîðù åðééäå äëùîää øå÷îå ùøùî øéàî øùàë ìáà .'åë
úåéäì úåëøòîä ããùî àåä æ"éò ,'åë ùîî ò"åò êøãá àìù
ñðä ìò åäîéùéå åîëå ääáâäå äîøä 'ì àåä ñðã ,ñð äæá
'éçáá 'å÷ìàä úåéäì à"ë äòéáèä ïéðò êôéä àåäå ,'åë
ìë åàø ù"îëå úå÷ìà éåìéâ ë"â äæá äàøðù åðééäå ,ääáâä
,òáèä éùåáìá ùáåìîù ÷ø åðé÷ìà úòåùé úà õøà éñôà
úîàáå ,øúñà 'äàá òáèá ùáåìî 'éäù øúñàã ñðá åîëå
ù"îëå éøîâì øáãä êôäðù êéà 'å÷ìà éåìéâ äæá åàø éøä
íöòá ñðäù åðééäå ,'åë íéãåäéä åèìùé øùà àåä êåôäðå
'éçá àåäù 'éåä 'ùî àåä 'å÷ìà éåìéâ ìëã) 'éåä 'ùî àåä
ë"ò íé÷ìà 'ùá ùáåìîä 'éåä úøàäî åäæù ÷ø ,('åë øåàä

ïä ì"ðä íéñð 'éçá 'á ùøùå .'åë òáèä éëøãá ùáåìî àåä
à"åàã éîéðô ãåçéî ïä íéìâð íéñðã ,à"åàã íéãåçé 'áäî
éðåöéç ãåçéî ïä íéøúñð íéñðå ,ïéàìéò à"åà 'éçá åäæù
øå÷î 'éçá àåäå ú"åñùéã ãåçé 'éçá ë"ãá åäæù ,à"åàã
ñð 'éçá æ"ä åøå÷îå åùøùî øåàä êùîð øùàëã ,'ìúùää
éãù éãù íù 'éôá ø"ãîá ù"æå ,'åë 'å÷ìà éåìéâ äæî êùîðù
íéñð äæî 'éäù åðééä åúå÷ìàá éãù 'éôå ,'éøá ìëì åúå÷ìàá
êùîðù àåä à"åàã éðåöéç ãåçé íâù òåãé äðäå .'åë ë"â
ïä á"åçã úåëùîää ìë éøäù ,à"åàî 'òîìù ñ"àåàî
'åë 'ìúùäî 'òîìù ááåñä ñ"àåà 'éçá åäæù øúëä 'éçáî
øúëä 'éðåöéç 'éçáî àéä úàæä äëùîää ùøùù ÷ø ,òãåðë
ñ"àåàä àåä åùøùáå ,'åë íéìöàðä øå÷îå ùøù àåäù
øéàäì åîöòá øòéùù ñ"à 'éçááù øåàä åðééäã ö"äôìù
.'åë å÷á úåøåà 'ñåú êùîð íùîå ,'åë ìåáâå äãî 'éçáá
ïéàù éãù íùá 'éô ãåò ø"ãîá 'éàã äî ò"åäæù ì"é æ"ôìå
íöò àåä åàåìîå íìåòä 'éôã ,åúå÷ìàì éàãë åàåìîå íìåòä
'éçáî êùîð øùàëå ,ò"ëîî 'éçáá àåäù øåàäå 'åîìåòä
'éçá êåøò ïéàù éôì éàãë åàåìîå íìåòä ïéà éøä ò"ëåñ
,'ìî 'éçáá ïåøñçä éåìéî êùîð íùîå ,'åë â"ìá éáâì ìåáâä
åéàøéì øåñçî ïéàã ,åéàøéì øåñçî ïéà éë ù"î ë"â åäæå
úëùîä åäæå .'åë øúëä 'éçáî àåä úåðåøñçä éåìéî ùøùã
äëùîääã 'ìúùää øå÷îå ùøù 'éçáî åëéùîäù úåáàä
êùîðå ,'åë äãîä å÷ã 'ìúùää 'ñ ô"ò àìù íùî àéä
ïåøñçä íéìùîù åøåñçî éã ò"æù 'ìîä 'éçáá éåìéâäå øåàä

.'åë äèîì 'å÷ìà éåìéâ åëéùîä æ"éòå ,'åë
æ"ôòåäðäã ,ìàøùéá äçø÷ äùòðù çø÷ ìò ì"æøàùî ïáåé

íòåð 'ñá 'éàå ,çø÷ âéìôúàå à"ú çø÷ ç÷éå ìò
ò"î ïéá äìãáääã ,'åë ìéãáî éäéå òé÷ø éäé ò"æù êìîéìà
ïéáå à"æì äàìéò àîéàî äëùîää ïéá äìãáää àåä ú"îì
ìúåë 'éä äøéñðä íãå÷ã äøéñðä ò"åäå ,'ìî 'éçáì äëùîää
,åøñðð ë"çàå 'åë äëùîäá ååúùäù åðééäã íäéðùì 'à
äæî ù"îòå) à"îá ù"îëå 'åëå ô"áô ãåçé úåéäì äæá äðååëäå
àìù àåäå äîöò äìãáääá äöø çø÷ êà .(ø"úò åò÷ú ä"ãá
øåã àèç àåäù âéìôúàå åäæå ,'ìîä 'éçáá øåà éåìéâ 'éäé
,äâìôä øåãì ìåáîä øåã ïéá ùøôää à"îá ù"îëå ,äâìôä
õøàä ìò 'åë úéçùä éë ù"îëå 'ìî 'éçáá åàèç ìåáîä øåãã
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íùá åøôë äâìôä øåãå ,'åë äúøéáâ ùøéú éë äçôùå ò"åäå
'éåä 'ùã éåìéâäá åöø àìù 'åë êåìîé éë ãáò úçú ò"åäå 'éåä
øåàä ïåøñçá à÷åã åöø íäå ,'ìîá øåà éåìéâ êùîð æ"éòù
ïàëù ÷ø çø÷ àèç ë"â 'éä äæå .ì"ðëå 'åë àåä ïá íà ïéðòëå
æ"äå ,'åë íìòä úåéäì 'åáâä úåøáâúä äöøù â"åç ïéðòá 'éä
øåàä éåìéî úåéäì åëéùîäù úåáàä úëùîäî éøîâì êåôéää
äðåäëä ìò ÷ìç ïëìå ,'åë øåàä ïåøñçá äöø àåäå ,'ìîá
.'åë äæá äöø àì àåäå øåà éåìéâ 'éçá àåä ãñçä ùéà ïäëã
,'åë øåàä øãòä 'éçá åðééäå ô"å÷î àåäå äçø÷ äùòðù åäæå
â"ì÷ô ì"úðùî ô"ò ì"éå ,úåøòùä úèéøî àåä äçø÷ äðäå
çåîä ìù úåéçäî ïäù úåøòùä î"ãò åäæù íìåò ìà ïéðòá
,íãàä ïî éøîâì ìãáð øáã åîë àåäù äøòù äùòðù ÷ø
äîöò úé÷ìàä äøàää ïä ïä íéàøáðäù àåä ë"åîëå
äìéâù åäæå ,'åë àøáð 'åàéöî äùòðå äîùâúðå äáòúðù
äçø÷ äùò çø÷å ,'åë íìåòá 'å÷ìà éåìéâ æ"éò êéùîäå íäøáà
ìù úåùéäå 'åàéöîä íöòá äöø àåäù úåøòùä úèéøî
åäæù ì"é ,íéøäöë 'åë åéìò çéúøäù øäöé ïá ïéðòå .'åë íìåòä
'éåä ùîù 'éçá éåìéâ åðééäå ùîùä øåà úåøáâúä ò"åäå ïå÷úä
úëùîä àåäå äæî 'òîì ãåò åäæù åà ,'åë úåáàä åëéùîäù
øúåéá ùîùä øåà 'åøáâúä àåäù 'åúä é"ò êéùîäù äùî

ú 'éçá íéøäöë íìåòä åéìò çéúøäù åäæå ,'åë.'åë øåàä ó÷å
úåéäì íúå÷ìçîá øëæð 'éäé àìù íéîçø á÷òé ù÷áù åäæå
êéøö 'éäå ,'åë íúìåòôå úåáàä úëùîäî éøîâì êôéä åäæù
øå÷îî ô"ëò àåä íäìù äëùîääù éôì æ"ò íéîçø ù÷áì

êéøö 'éä ë"ò ,'åë ïåøñç úåéäì ìåëé äæáã ,ú"éùîëå 'ìúùää
ïëåãä ìò íñçééúäá øëæð ïëéäå ,'åë æ"ò íéîçø ù÷áì
ñ"ëúàãò 'éçá äðéá 'éçáî êéùîäì àåä íéåìä úãåáòã
ò"åäå ïééä ìò äøéù íéøîåàù åäæå ,'åë àåä éåìä ãáòå ù"îëå
'éåä éåìéâ êùîðù 'é÷ìà çîùîä ïéðòå ,íé÷ìà çîùîä ïéé
ë"ìàã ,íé÷ìà 'ùá ùáåìîä 'éåä íù 'éçáî åðééäå ,íé÷ìàá
'é÷ìà 'ùî éøîâì 'òîì àåäù øçàî 'åë çîùîä 'åì êééù åðéà
àåä äçîùäå ,'é÷ìà 'ùá ùáåìîù 'éåä 'ù àåä àìà ,'åë
ùéù òåãéå ,ì"ðä íéøúñð íéñð ïéðòë àåäå 'éåä 'ù éåìéâ 'éäéù
'éçá àåä 'é÷ìà çîùîä ïééå ,íé÷ìàã úîàå 'éåä úîà 'éçá
íðéðò íöòá ë"àå ,'åë 'éåä íù éåìéâ äæá úåéäì 'é÷ìàã úîàä
àåä äøéùäå éåìéâä äöø àì çø÷ù íéëôä ïäù ÷ø àåä 'à
åîë íâù ïëåãä ìò íñçééúäá 'æðù åäæå ,'åë éåìéâä úåéäì

.'åë úå÷ìà éåìéâ 'éäé íé÷ìà íùá ùáåìîù
.øåöé÷íéñð ùé éë ,úåëøòîä ããùîù àåä éãù äðäã

à"åà 'éçá éåìéâ àåäå ,íöòá 'éåä 'ùîù íéìâð
'ù éåìéâ àåä ñðäå ,íé÷ìà 'ùî òáè ,íéøúñð íéñðå ,ïéàìéò
êøãá àìù 'ìúùää øå÷î éåìéâ àåäå ,íé÷ìà 'ù é"ò 'éåä
ùøùå ,åúå÷ìàá éãù åäæå ,ú"åñùé ãåçé ò"åäå ,ò"åò
åàåìîå íìåòä ïéàù åäæå ,ñ"àåàã úåéðåöéç 'éçáî äëùîää
éã åäæå ,ò"ëåñ éåìéâ 'éçá åúå÷ìàì éàãë ò"ëîî 'éçá
äìãáääá äöøù âéìôúàå çø÷ ç÷éå ïéðò ïáåé äæáå .åøåñçî
'éäéù íéîçø á÷òé ù÷á æ"òå ,äçø÷ ò"åäå øåà ïåøñç 'éäéù

.ïåøñçä éåìéî

$
.ו 

מוהריי"צ  אדמו"ר - יצחק יוסף ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תרפ"ט המאמרים âספר

תשבו  תרפ"ט בסוכות שמע"צ ,

(âìäðäååîë úéðúùî éúìáä úéãéîúä äâäðää úîàá
çë äàøð à÷åã äæá éøä 'éìâìâä øåãéñå êåìéäá
ìáâåî àåä àøáð ìëã ,ìëì ïáåîä øáã åäæ äðäã ,ñ"àä
çøëäá éøä ìáâåîäå ,àåäù äî åðéðò éôë 'éèøô äìáâäá
íéåúùî íä äæá íéîùä àáö äðäå ,÷ñôä åá 'éäéå äðúùéù
äðä ,íéãñôðå íéåä íä äèî àáöù íùëã ,õøàä àáöì
íéåä íä íéìâìâä ìëå çøéäå ùîùä íéîùä àáö ë"åîë
íéîùä àáöå ïéîá ÷ø íéîéé÷ íä äèî àáöã àìà ,íéãñôðå
úåãìåú äìà ù"îëå ùéàá íéîéé÷ íä 'úé åðåöøá äðä
,íàøáä íåéë íé÷æç íäù ì"æøàå íàøáäá õøàäå íéîùä

íðéðòá íéìáâåî íä íéîùä àáö íâ éøä íîöòá ìáà
íéðè÷ íéìâìâ ïëå ,íéìåãâ íéìâìâ ç"é åîëå øôñîá 'éìáâåîå
úåãéîúä ë"àå ÷ñôäå éåðéù åá 'éäéù çøëäá éøä ìáâåî ìëå

.ñ"àä çë æ"ä úåðúùää øãòäå
(ãìíðîàòáèã äàåø ä"ä äæá ÷éîòîå ïééòîù éîì æ"ë

ìù úãîúäã äøåîâ äøëäá âéùîå úå÷ìà àåä
ïéà íúñá ìáà ñ"àä çë àåä úåðúùää øãòäå òáèä
åðééäå ,èéð ñàã êéæ èòæ ïäòæ ïà ,ììë äìâðå äàøð úå÷ìàä
,áì úîéù èñééä ï÷å÷ ñàåå ,è÷å÷'î æà ,íéàåø øùàëã ì"ðë
úå÷ìà æéà òáè æà úîà íòã ò÷àè ïòî èòæ èìåîòé æéà
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æéà ñàã ñàåå ,é÷ìà çë øòã ïàøàô æéà êàæ øòãòé ïéà ïåà
òöðàâ éã æéà ñàã ïåà ùéðòôòùàá øòãòé ïåô ïáòì øòã
èòæ èìåîòé æéà ,è÷å÷'î æà õìà øòáà æéà ñàã ,úåàéöî
èéð ñàã êéæ èòæ ïééìà êéæ ïåô ïäòæ ïà øòáà .ò÷àè ïòî
ãàî íìòúî 'é÷ìàä øåàäù éðôî àåä øáãä íòèå ,ïà
íéîá òáèðä øáã åîë óåñ íéá åòáè 'ìî òáè 'éô åäæù
äàøð åðéàù íäá òáèðä àåää øáãä ìò íéñëî íéîä éøä
åìàë àåää øáãä úà íéôé÷î íéîäù åðééäå ,ììë äìâðå
éôì òáè íùá '÷ðù é÷ìàä øåàá àåä ë"åîë ììë åðéà
íéîéìòîä íéøúñäå úåîìòä éåáéøá òáèåî é÷ìàä øåàäù

íùëã ,ùîî íúåäîá åðùé éøä íöòá ìáà åéìò íéøéúñîå
äðôå ãö ìëî íúåà íéôé÷î íéîäù íéîá òáèðä øáãäù
åìàë íìòðå äñåëî àåä òáèðä øáã äðä æ"éò øùà ãò
íúåàéöîå íúåäîá àåäå åðùé éøä úîàá ìáà ,ùîî åðéà
øùà åéìò íéñëî íéîäù ÷ø àìà äæ ïéàå ,àåäù åîë ùîî
é÷ìàä øåàá àåä ë"åîë ùîî íúåäîá äàøð åðéà æ"åùî
íúåäîá åðùéã àøáðå àøáð ìë äååäîå 'éçîä àåäù
éåáéøá òáèðù éôì òáè íùá àø÷ðù àìà ùîî íúåàéöîå
åîöò òáèã áèéä ïáåî éøä ë"à åéìò íéøéúñîä úåîìòää

.úå÷ìà àåä

$
â בלה"ק - דיבורים âלקוטי

ריגא  תרצ"ג, כסלו י"ט א' ליל
.ÊÈ רש"י:1כתוב ופירש טוב", מה בעתו "ודבר :

ללמוד  יש בזמנו. החג ובהלכות הפסח בהלכות שואלים
בחורף  פסח מאמרי כשלומדים למשל, בזמנו. ענין כל
הוא  אם הבדל יש הרי בזמנם, שלא השנה ראש ומאמרי
או  זמן, בכל הוא הלימוד ואז והבקיאות, הידיעה לשם

ההוא. שבענין ה' בעבודת שעוסק במה הוא שהלימוד

ופועל, עבודה בלי שלימוד בבירור לדעת חייבים הכל
להשפיע  חייבת חסידות חסידות. זו אין לעיל, אמרנו כבר
צורך  יש ישפיע שהדבר כדי אמנם בפועל. בעבודה
(ֿכל  דיליה שיעורא לפום חד כל הענין, והבנת בידיעת
לפני  רב בזמן צורך יש כך שלשם שיעורו), לפי אחד
את  שוב לומד והוא פסח של המועד כשמגיע ואז המועד.
וחוגג  אלה בענינים ומתפלל בקצרה, לפסח הנוגע הענין
ראש  של הענין את לומד כשהוא או הפסח, את בהם
הענין  אז בא - עול בקבלת הלימוד את ומבטא השנה
ובאיזו  אם הבדלים בודאי ישנם גופא בכך מימוש. לידי
ישנה  שתועלת ודאי אך המתאימה, בדרגא נמצאים מדה

בלבד. כללי רצון להם שיש באלה גם

חכמה  היא נגינה גשמי: במשל הדברים את נבין
עמוקות  חכמות הרי ישנן זמר בכלי ובשימוש גדולה,
וקול  קול לכל ביחס הן והתגלותו, הקול הפקת באופני
זמר  מכלי קולות מספר ומיזוג לשיתוף באשר והן לעצמו,
זמר  כלי מכמה היוצאת נגינה בהרכבת ובמיוחד אחד,
חכמת  חוקי לפי מתאימים להיות צריכים כולם אשר יחד,
זו, בחכמה גדולים חכמים שהם אלה יש והנה הנגינה.
זו  בנימה באצבעו יגע שכאשר יודע כזה שהוא מי וכל

בתוף  באצבעו יתופף וכאשר מסויים, קול יוצא בכינור
עד  זמר, כלי כמה בהרכבת הוא וכן אחר. קול יוצא
את  ומענג מעורר מתוק ניגון יוצא יחדיו כולם שמבין
גם  הרי הנגינה, בחכמת חכם שאינו מי אבל הנפש.
קול, יוצא – בתוף בתופפו או הכינור, של בנימה בנגיעתו
אין  הוא אך הנגינה, חוקי כפי כן גם הוא היוצא והקול

בזה. ידיעה לו

שמות  "חמשה כי הידוע פי על לכל, יובן בזה והמשל
יחידה" חיה, נשמה, רוח, נפש, לה: יש 2נקראו כלומר, ,

שלישיים, שניים, תחתיים, שהן בנשמה, דרגות חמש
העולמות  ארבעת כל הכוללים חמישיים, רביעיים,
האיןֿסוף  ועולמות עשיה, יצירה, בריאה, אצילות,
הנפש, בכוח ומשתקף ישנו זה שכל אצילות, מן שלמעלה
ספירות  מעשר הם הנפש כוחות אשר הידוע הלשון כפי
מעולמות  הם נפש ומסירות דלבא ורעותא דאצילות,
דלבא  רעותא של שהדרך מאצילות, שלמעלה האיןֿסוף
תורת  ידי על נעשתה שמע, קריאת בעבודת נפש ומסירות
יש  של"תחתיים" כלומר, לרבים. סלולה דרך החסידות

ל"חמישיים". קשר

את  "ברכו ואמר בתחתיים כאן לתורה עולה כשיהודי
הכוונות  את יודע הוא שאין למרות הרי המבורך", ד'
בכל  המבורך" ד' את "ברכו כמאליו נאמר המתאימות,
כשם  אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה. העולמות ארבעת
ונשמה  רוח אומרים כך העשיה, בעולם אומרת שהנפש
נקלט  זה וכל יצירהֿבריאהֿאצילות, בעולמות וחיה
שלמעלה  האיןֿסוף בעולמות שהוא כמו ב"יחידה",

כג.1) טו, יא.2)משלי יד, ב"ר
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פרטי  כל שיודע יש הבדלים, ישנם כאן מאצילות.
גם  אשר ויש הענין, כללות את רק שיודע ויש הכוונות,
מתהווה  הענין מקום, מכל אך יודע, איננו הענין כללות
יציאת  של הנ"ל המשל כדוגמת העליונים העולמות בכל

זאת. יודע הוא אין כשלדאבון גם מהנימה, הקול

למעלה  ואילו בלבד, בתחתיים היא הידיעה אי ברם,
כתוב  כך על יודעים. כבר עומדת 3מתחתיים "וצדקתו

הזמן  ובמשך העליונים, בעולמות שמור הון לו יש לעד",
ידע. –

ושנים  ימים אריכות השי"ת יתן פליאה. דבר נבין בכך
ונראה  ישראל לכל וברוחניות בגשמיות ומאירות טובות
התחתון, עדן בגן הן עדן, בגן כו'. צדק גואל בביאת
העליון, עדן בגן גם ומה מכובדת, די דרגא כן גם שהוא
חסידים, צדיקים, וסביבו בהיכלו יושב הצדיק שבו
ובעלי  פשוטים בתים בעלי וגם תורה, בני גאונים,
לחסידים, ביחס מילא פליאה: מתעוררת – מלאכות
הצדיק, בהיכל נמצאים שהם מובן תורה, לבני לגאונים,
ושומעי  הפשוטים התהלים אומרי הפשוטים, היהודים אך
להתוועדות  באקראי המצטרפים סתם יהודים יעקב", "עין
שאיש  הוא הענין אך לשם? מגיעים הם איך – חסידית
להתפלל  כדי השוק במגפי המדרש לבית שבא פשוט
יעקב", "עין שומע תהלים, אומר לתורה, ועולה בציבור,
אומרים  או כשלומדים לשמוע בא תורה, לבני עוזר
בכל  מתהווה הענין מבין, הוא שאין למרות הרי חסידות,
פשוטים  אנשים שגם הטעם זה לבסוף. בא והחשבון זאת,

בעמ  חלק נוטלים צדיקים.בידיעה בהיכלי ידה

שבתורה  גליא בין הבדל שקיים נבין, האמור מכל
בענינים  הבדלים ישנם שבתורה בגליא התורה. לפנימיות
היא  האדם ועבודת בהבנה, דרגות ישנן כלומר וסוגיות,
קיום  מלבד כלומר וידיעה, בהשגה לעלות עצמו להכשיר
כו'. הידיעה גם להיות צריכה לפועל הנוגעות ההלכות
בהכשרת  העבודה הוא העיקר התורה בפנימיות ואילו
שתהיה  מובן, שלא מה גם לעשות עול, לקבלת עצמו
פשוט  באיש גם ממילא ואז לחסידות, ההתמסרות
כפי  לאמיתתם העליונים בעולמות הענינים מתהווים

שהם.

.ÁÈ לפני שבין ובאופן בדרך ההבדל את נבין עתה
פטרבורג. אחרי לבין פטרבורג

היה  המאור המאור, גילוי היה פטרבורג לפני
סדר  אנ"ש בכללות מסודר עדיין היה ולא בהתגלות,

ר' בחסיד הסיפור כידוע למעלה. מלמטה בדרך העבודה
הראשונה, בפעם לליאזנא כשבא מליעפלי, יקותיאל

הגדול  רבנו – הרבי של חדרו חלון אל ואמר:4טיפס
של  מקומו ששם השמאלי, הצד את אצלי נא יקטע "רבי,
ישב  הוא מהחלון, לרדת בידו הרבי לו רמז הרע". היצר
הקדושות  ידיו על נשען תם, רבנו של בתפילין עטור אז

כולם  את מחיה ואתה עולם, של "ריבונו כתיב!"5ואמר:
חיות  (מאותה "לחיות" יקותיאל ר' החסיד החל ומאז –
כמה  שעברו אלא ביותר, העמוקים בענינים הבנה לו באה
אדמו"ר  אאזמו"ר כ"ק בימי להבנה, שהגיע עד שנים
היתה  זו "חיות" מיד). קיבל "חיות" ואילו האמצעי,
אלקי  אור גילוי אצלו מבזיק היה אור, גילוי של באופן

ממש.

אומר  והיה אחר, לאיש הופך היה האור, גילוי ובבוא
שהיה  ומי לצאת", יש במחול לצאת, יש "במחול בניגון:
לאו  (ואם אתו לרקוד חייב היה שעה באותה בו נתקל
בבוריסוב  בהיותו אחת פעם במקל). לכבדו עלול היה
לצאת" יש "במחול בניגונו נתעורר ופתאום ברחוב הלך
מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר כ"ק אמר אז הדוור. עם ורקד

ממש. אור גילוי בו מבזיק היה הגילוי שבבוא

בהבנה, פשוט איש יקותיאל ר' החסיד היה בכלל
באמונה  ונותן נושא גדל 6והיה החסידות בהבנת אך ,

שענין  אמר מוהר"ש אדמו"ר אאזמו"ר וכ"ק מאוד.
לעפלער  יקותיאל ר' אצל מברר היה בינה" ב"אמרי
י"ב  מפרק מתחיל הק"ש שער בינה" ב"אמרי הוא (הענין
אאמו"ר  וכ"ק וגילוי, העלם והתפשטות, עצם בענין
– תרמ"ה חורף – ביאלטה בהיותו זה ענין למד הרה"ק
"בשעה  בדרוש בארוכה ונתבאר בקצרה, בכתובים וישנו
כוח  – הענינים בד' ההפרש בענין תרע"ב" שהקדימו,

ואין). יש והתפשטות, עצם וגילוי, העלם ופועל,

אאזמו"ר  כ"ק כי אאמו"ר לכ"ק אמר אאזמו"ר כ"ק
מסויים  סוג עבור מספריו ספר כל חיבר האמצעי אדמו"ר
בשביל  כתב בינה" "אמרי הספר ואת חסידים, של אחר

לעפלער. יקותיאל ר'

שנים, כמה במשך בחסידות ההבנה לו באה כאמור,
של  בדרך זה היה החסידות, בידיעת גדל כאשר גם אך
רצה  צדק" "צמח אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק מלמעלה. גילוי
הישר" "קב ללמוד לו והורה ב"לבושים", אותו להלביש

בקלות. בא לא והדבר רש"י, עם וחומש

שמואל  ר' שהחסיד הרה"ק, אאמו"ר מכ"ק שמעתי
אליו, בא היה יקותיאל ר' שהחסיד לו, סיפר נ"ע דוב

ג.3) קיב, ג. קיא, תהלים
בעליה.4) היה הגדול רבנו כ"ק של חדרו
ו.5) ט, נחמיה
למלח 6) בקשר בחשבונו עכו"ם שטעה פרוטות באיזה הידוע כמעשה

מאיזה  לו שנודע עד אחריו ודרש חקר יקותיאל ר' והחסיד בחנותו, שקנה
הגדול: רבנו כ"ק ואמר לו, להחזיר פרסאות וכמה כמה והלך הוא כפר
הבנקאי  הוה, וכך אדירים". גבירים לנכדים זוכים כזה השם קידוש "עבור

נכדו. היה סאלאוויי



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רמג

 לנהלנ ל הנדתה תידמד   אי   243 

רמג

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

על  השוט את מניח בידו, ושוט פרווה מעיל לבוש
מחוור  לא מה נא אמור בער, "שמואל ואומר: השולחן
בחשבון, בא לא כלשהו צחות בדבר אותו לפטור לי".
פעם  שכן באזניו, שמשמיעים מלה כל לשקול צורך והיה
בפנים  יקותיאל ר' ואמר שנינות איזו מישהו לו אמר
רבנו  – מהרבי בעצמי שמעתי – מתלוצץ? "הוא זועפות:
אותו  שיקחו שדים, עם עסק לו יש שהמתלוצץ – הגדול
הועילו  ולא ר"ל מדעתו אדם אותו ויצא – השדים!"
בתשובה  איפוא היה בער שמואל ר' וסגולות. רופאים
שקלע  עד אפשריים ענינים וכמה כמה על לפניו מצביע
לו  משיב היה והלה יקותיאל, ר' התקשה שבו לענין
את  לי נא אמור ובכן, קלעת, אמת, כן, "כן, בהתפעלות:
ר' של ששאלותיו בער שמואל ר' והוסיף הפירוש".
העמוקים  בענינים גדולה בחריפות היו יקותיאל

שבחסידות.

בהתגלות  היה המאור פטרבורג, שלפני הסדר היה זה
סדר  פנימית, עבודה של בסדר החל הרבי אמנם לכל.
כלים, עשיית של בדרך היה שיסד, וג' ב' א' ה"חדרים",
וכשהמאור  לכל, בהתגלות המאור היה כלל שבדרך אלא
מאחרי  ואילו, מאיר. כלי" "לא גם הרי בהתגלות
ובריבוי  בכלי והדרגה בסדר הוא הכל – פטרבורג

הבנה. של "אותיות"

.ËÈ דרך ב"ה היא סלולה, דרך היא החסידות דרך
של  שונות שבסיבות אלא ונקיה, בריאה רחבה, סלולה
עצמאיות, בדרכים חסידות הלומדים החסידים, צעירי
שהם  זו, סלולה דרך על פרא עשבי ח"ו צומחים ולכן
הדוחק  "אני" השגה, של ה"אני" שהוא העצמי, ה"אני"
לחדול  זו לחסידות גורם הדבר הרי השכינה, רגלי ר"ל
עבודה  בלי חסידות כאמור, שהרי חסידות, מלהיות
לא  בשופטני (אלא חסידות איננה טובות במדות בפועל
(שהרי  כזה חסידות לימוד קיים לא הסתם ומן עסקינן,
זה") "לעומת של לחכמה דקדושה חכמה בין ההבדל זה
זאת, לתקן ההכרח מן ובעזה"י ספורים, במקרים כיֿאם

יעזור). והשי"ת

פעם  ישב זי"ע נבג "מ הרי"ל זקני דודי כ"ק
צדק" "צמח אדמו"ר אאזמו"ר אביו אצל בהתוועדות
היה  פעמים שונים, זמנים היו ליב יהודה הר' זקני (לדודי
לב, וטוב שמח והיה כו') לבו" "ויגבה דרך (על בהגבהה
ופעמים  וזמרה, בשיר בתפלה עבודתו אופן שידוע וכפי
כמו  בהתוועדות, אז ובשבתו ובעצבות) בדאגה שרוי היה
איפה  עבודה, איפה חסידות, "איפה צערו, הביע
"צמח  אדמו"ר אאזמו"ר אביו כ"ק לו והשיב השכלה",
הגדול  רבנו – הרבי הסבא רצה חושב אתה מה צדק":

שנקרא  מה את להסיר רצה הוא וחסידות? מחסידים –
ולא  חמין עינין, סתימין ליבין, "אטימין הקדוש בזוהר
ידי  על ב"ה, פעל נפשו ובמסירות דחמין", מה ידעין
דחמין. מה וידעין עינין פקחין ליבין, לפתיחין חסידות,

היתה  וההתחלה עבודה, – חסידות היתה פעם
כאלה  ישנם כיום ואילו עצמו, עם האדם בעבודת
והתחלת  ישות), (פשוט רוממות היא לגביהם שהחסידות
החסידות  היפך שהוא דבר זולתו, את לבטל היא העבודה
קשורים  להיות יש ברוח, ליפול אין זאת ובכל ממש,
הזמן  הגיע כבר אך נופלים, לא – וכשקשורים בחסידות,

האמת. אל לבוא

.Î'ג ובאותן מנחה. תפילת בשעת היתה הגאולה
המגיד  והרב הבעש"ט אתו היו יממה אותה של תפילות
כידוע, המתנגד, דירת בבית שישב השעות בשלוש נ"ע.
נצח  שכבר לאחר כי המאסר. מכל יותר גדול צער לו היה
(על  רוחני ענין היתה במאסר ישיבתו שהרי – הענין

גופו רוחנ  עניני הרי – נצח הענין וכאשר הענינים), יות
ולשמוע  המגיד עם להיות וכדי לו, נוגעים היו לא הקדוש
להתעכב  לו איכפת היה לא לשער, ניתן שם, הבעל את
כאשר  ובכלל שלם, יום ועוד שעות ג' עוד במאסר

משם. ללכת רצה לא הוא, חפשי כי בשרוהו

.‡Î הרבה) תבע מברדיצ'וב יצחק לוי ר' הרה"ק
מדוע  הגדול, מרבנו תקנ"ט) דשנת המאורע אחרי שנים
המגיד  הרב – שהרבי מה הרבה, כך כל כתפיו על לקח
ישראל  כלל יסורי הרבה כך כל היו לכך. התכוון לא –
היו  הרי שלכם, והגוף הנפש יסורי מעלה, של ויסורים
הגדול: רבנו ויענהו "מקיפים"? עם זאת להעביר יכולים

בתחתונים" דירה יתברך לו להיות הקב"ה ,7"נתאוה
ב"מקיפים" בתחתונים. דירה רצתה כביכול, "עצמות",
ואילו  אחר, באופן גם להיות ויכול כך באופן יש
מדריגת  שהיא יעקב של מדתו האמצעי, קו ב"פנימי",
אחרת. ולא כך היא אמת דמיונית, אמת קיימת לא אמת,

.·Î היתה שהתחלתו הזקן, רבנו של א' ב"חדר"
היה  קבלתם ותנאי תלמידים, ט"ו לו היו תקל"ח, בשנת
ולהיות  ובכוזרי, בעיקרים במדרש, בש"ס, בקיאים שיהיו
(לבד  רצופות שנים חמש עמהם ולמד בזוהר. ידיעה בעלי
של  זמן אצלו אז היה וכידוע המוכרחות, מהנסיעות

בסתר). גם נסיעות

תקמ"ב, בשנת ג' ו"חדר" תק"מ בשנת יסד ב' "חדר"
ומאז  שנים. ג' היה אלה בחדרים הלימוד זמן ושיעור
לפרסם  והתחילו מקומות בהרבה התלמידים ת"ל נפוצו

מעשה. ואנשי חסידים ונתרבו החסידות, ועבודת תורת

ה.7) ב, ת"ז ראה
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התפשטות  בענין הגדול רבנו כ"ק של עבודתו
של  גדולה בחכמה ההפלאה, דרך על היתה החסידות,
לגשת  לעורר בסתר, שלוחים שולח והיה הסתדרות,
גם  תלמידיו את שולח והיה החסידות, לדרכי להתקרב

רחוקות. למדינות

בסרביה, למחוז שלח ווילנקר משה ר' תלמידו את
וארך  עליו, המוטל כלותו עד אליו ישוב שלא לו ואמר
החסיד  הם ופירותיו חדשים, ט"ו שם התעסקותו דבר לו

וכו'. קאלאראש וחסידי מיאסי יצחק ר'

.‚Î צמח" אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק על הלשינו כאשר
אז  והיה החמישית) בפעם היה (וזה תרי"ט בשנת צדק"
צדק" "צמח אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק אמר גדולים, ביסורים
גידולי  היה קטן כשהייתי מוהר"ש: אאזמו"ר כ"ק לבנו

אאזמו"ר כ"ק ל"ע),בבית יתום היה כי הגדול, (רבנו
תחת  אותי לוקח היה כהנים וברכת לתקיעות פעם ובכל
עד  כהנים ולברכת שנה, ט' עד שופר (לתקיעת טליתו
זו  בשנה כי ראיתי התקיעות בעת תקנ"ט בשנת החתונה).
לא  והישועה אאזמו"ר לכ"ק ר"ל גדולה צרה תהיה

שלימה. גאולה היתה שלא לפי משמע ראיתי,

.„Î לשני שנה מאה תתמלאנה תרצ"ג, זו, בשנה
זה  הקשורים ליובאוויטש ימי בדברי עיקריים ענינים
אאזמו"ר  כ"ק קנה מאז שנה מאה ימלאו א) בזה:
בית  את בנה שעליו השטח את צדק" "צמח אדמו"ר
אדמו"ר  אאזמו"ר כ"ק ללידת שנה מאה ימלאו ב) קדשו.

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה מוהר"ש

.‰Î דין בעלמא המגיד הרב בחיי – הפעמים באחת
ממזריטש  לנסוע מוכן היה הגדול רבנו כ"ק אשר –

לעגלון  ופנה ללוותו, המלאך הרב הרה"ק הלך לביתו,
להיות  שיחדלו עד הסוסים את להלקות יש לו: ואמר
שידעו  עד הסוסים את להלקות יש אחר: נוסח סוסים.
חדשה  דרך לו שנוספה הגדול, רבנו ואמר סוסים. שהם
נוסף  זמן משך ונשאר אז, נסיעתו וביטל ה', בעבודת

במזריטש.

הרב  הרה"ק אצל – הגדול רבנו – היה תקל"ג בשנת
לו: קורא והיה מחדשיים יותר של תקופה משך המלאך
המלאך, אברהם הר' הרה"ק הסתלקות ואחרי רבי, בן רבי
מענדל  מנחם ר' הרה"ק אצל פעמים מספר היה

(מויטבסק).

.ÂÎ שבעה תרנ"ח בשנת שלח הרה"ק אאמו"ר כ"ק
ז"ל, גרונם שמואל הר' אל זעמבין לעיר תלמידים עשר
הערותיו, עם קדשו יד בכתב הרשימה אצלי ונמצאת
וכן  מהתלמידים ואחד אחד כל של לכשרונותיו בקשר
מה  כללית והשקפה שמים, ביראת והנהגתו מדותיו טבע

תרנ"ח  שנת בתחילת היה זה עליו. תרנ"ח 8יהא ובסוף ,
בשעת  תורה בשמחת לליובאוויטש. אלה תלמידים באו
"תומכי  לומר: הרה"ק אאמו"ר כ"ק התחיל ההקפות,
איך  השאלה מה ואמר: והפסיק נא", הושיעה תמימים
של  בניגון (ואמר במפורש כתוב הרי – לישיבה לקרוא
תקיף  נא, הושיעה תמימים "תומכי הידוע) תורה, שמחת
קראנו", ביום עננו במעשיו תמים נא, הצליחה לעד
ואני  תמימים", "תומכי נקראת הישיבה רם: בקול והכריז
פה, איננו אשר ואת פה ישנו אשר את כולם, את מבקש

נא". "הצליחה מבטיח אני זה ועבור נא", "הושיעה

תרנ"ז.8) אלול בט"ו היתה תמימים" "תומכי ישיבת התייסדות

$
âנ"ע מושקא חיה הרבנית לבתו הריי"צ מהרבי קודש âאגרת

מאידיש  תרגום

ד' חלק

האברכים  "שתקן". מלהיות ופסק "דברן" להיות החל הוא חדשים, חיים קיבל עצמו חיים ר'
ביניהם  משותפת שפה להם יש האברכים, עם שמח חיים) ר' =) והוא חיים, ר' עם שמחים
זה  היה ממש: עיניו במו זיסל שמחה ר' ראה אף ופעם פניהם, על חיוך עולה גם ולפעמים
ור' מר, יי"ש ובו קטן בקבוק הוציאו בתנור, אותם ואפו אדמה תפוחי הביאו בלילה, מאוחר
והלכו  לאחיו איש ונשקו התחבקו שלגמו, בזמן ללגום. לאברכים גם נתן וכן לגם, בעצמו חיים

לרקוד.
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ארוכות, שעות ושרים רוקדים שהם איך עיניו, במו ראה זיסל) שמחה ר' =) עצמו הוא
מתאספים  והאברכים השולחן, ליד מתיישב חיים ר' היה והניגונים, הריקודים שבין בהפוגה
כאשר  בריקוד ויוצא  ניגון זועק חיים ר' היה כך... כדי ותוך מתלחשים, כאילו והיו סביבו,

רוקדים. וכולם סביבו האברכים 

זה  איך איֿהבנתו ואת הגדולה, השתוממותו את לשכוח יכול לא – זיסל שמחה ר' – הוא
טועמים  בראנפין, לוגמים רוקדים, קדוש? במקום עצמם את כלֿכך מבזים שבניֿתורה קורה

כיונים?! ומתנשקים אדמה תפוחי

להפוך  ובא ה"כת", מחשובי היה חיים, ר' האיש שזה – הכל נודע שבועות, כמה כעבור
רצונו. ומה הוא מי ידעו שמא חשש הוא כזה, שתקן היה ולכן לחסידים, קאליסק העיר יהודי את

לעיירות  אותם שלח הוא ללמוד, יסעו שהאברכים הכוחות כל את השקיע – חיים ר' – הוא
החסידים. מנהגי את ולמדו חסידים בין שנים מספר שהו שם חסידיות,

לדרך  ולהעבירם אברכים לקחת כזה? מעשה לעשות היתכן בעיירה, להיתמר החל "עשן"
"רעשה". והעיר כזו? עקלתון

ולמדו, המדרש בבית וישבו והצעקות, המהומה מכל כלל התרגשו לא והאברכים חיים ר'
– המדרש בית של שני " "חדר – כניסה' ב'מעבר לעצמם ארגנו – והאברכים חיים ר' – הם
ניגנו  לעת, מעת מהירה. ולא מתונה בתפילה החסידים כמנהג התפללו בו לעצמם מיוחד מנין
התפילה  כדי תוך השומעת, לאוזן מאד ערבים שהיו הכלל, מן יוצאת הנפש בהשתפכות לעצמם

זו. תפילתם את לראות באו העיירה כל שמחה, מתוך והכל ולנוע, כפיים לספוק החלו

בראשם, חיים ר' עם האברכים) =) החלו האברכים, שהגיעו לאחר מיד קצרה, תקופה תוך
מאד  בצורה דיבר חיים ר' החסידות, אודות בעליֿבתים תורה בני ועם העיר אברכי עם לשוחח
במקום  שהותו זמן ובמשך טובות, מדות ובעל גדול, גאון חיים) ר' =) שהוא ידעו הכל – טובה
תורה. בלימוד שאלות על עונה שהיה מה רק אלא דיבור כל ממנו שמעו לא כולם, על התחבב
אחד  אף לעצמו לתאר יכל לא זה את – הבימה מעל דרוש לומר ובפרט רבים, לפני לדבר אך

–

אך  מאד, וכועסים רוגזים בעליֿהבתים התורה בני היו דיבר, חיים שר' הראשונות בפעמים
כמעט  – חדשים  שלושה ובמשך לשמוע, מה היה כי) =) לשמוע, כולם רצו חיים ר' דברי את

חסידים. נהיו העיירה אנשי כל

לו  קראו כך הבעלֿשםֿטוב, הגדול, המופת בעל של תלמיד היה חיים שר' האמת התגלתה
החסידים. –

בשם  נקרא היה והשני בער. יששכר ר' בשם נקרא היה אחד חברים, שני עוד היו חיים לר'
בישיבה  שנים הרבה שלמדו חברים היו – מרדכי ור' בער יששכר ר' חיים, ר' – הם מרדכי, ר'
הראשונות  ובשנים בתקפה, נשארה ביניהם האהבה אך לביתו, אחד כל נפרדו מכן לאחר אחת,

לזמן. מזמן ביניהם התכתבו – להיפרדותם

עד  רחוקה בסביבה לגור מרדכי ר' עבר – שונות סיבות עקב – שנים הרבה לאחר
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הטוב  שמו גדול, מאד מופת בעל נמצא סביבה שבאותה לאזניו שמועה הגיעה שם לפאדאליא,
גדול. ולמדן מקובל הוא הסביבה, בכל נשמע

הבעלֿשםֿטוב  אצל להיות רצה גדול, ומקובל למדן מרדכי) ר' =) עצמו הוא בהיותו
לו  נתן ית' שהשם מאד שמח הוא ממושך, זמן שם שהה לבעלֿשםֿטוב הגיע כאשר המפורסם ,
שאינו  כך על גדולה נפש עגמת לו היתה זאת  עם יחד אך הבעלֿשםֿטוב, אל ללכת ישרה דעה
מודיע  היה המצאם, מקום ידע לו חיים. ור' בער ישכר ר' מילדות, חבריו נמצאים היכן יודע
איך  רואה הוא ואשר שבתורה, הגדולים החידושים את הוא שומע ואשר נמצא, הוא היכן להם

הבורא. בעבודת העבודה דרכי  את לנהוג צריכים

שונאך  חמור תראה "כי הפסוק על דברֿתורה – הבעלֿשםֿטוב – הרבי אמר אחת, פעם
עמו": תעזוב עזוב לו, מעזוב וחדלת משאו, תחת רובץ

נמשכת  והנשמה לגשמיות, נמשך הגוף רוחנית), =) צורה היא והנשמה חומר, הוא הגוף
כלי  להיות יוכשר הגשמי שהחומר בכוונה גשמי, מחומר הגוף את ברא ית' השם לרוחניות.

"חמור". = הגוף של "משאו" וזהו בחומר לאלקות, היטב תתבונן כאשר חמור", – תראה "כי
דברים: שני תראה שכליים), לענינים וקרירותו וחומרו, גסותו מפני "חמור", (הנקרא הגוף

גשמיים, דברים אחר נמשך והוא היות שלך, שונא הוא "שונאך" הוא שלך שהחומר א.
בלבד. גשמיים לדברים היא המשכתו כל כי הנשמה, של הרוחניות את ושונא

נברא, הוא שלשמה האלקית, הכוונה את לבצע מתעצל הוא משאו", תחת "רובץ שהחומר ב.
שלמטרתה  האלקית הכוונה את לבצע לחומר תעזור לא לו", מעזוב "וחדלת שאז יתכן ובמילא

נברא. הוא

שהם  הענינים יתר וכל לישון לאכול, שצריך גשמי, גוף זה שהרי אמנם נכון אומרת: זאת
כאשר  אך כ"חמור", ולא ה' עבודת בדרך לעשותם יש הללו הענינים כל את אך הגוף, מצרכי
לבוא  תרצה לא ולכן משאו", תחת "רובץ והוא "שונאך" הוא הגוף – שהחומר רואה אתה

הגוף. – החומר שבירת לשם וסיגופים תעניות יהיה עבודתך סדר – להיפך רק לעזרתו,

עם  הגוף את לשבור אסור התורה עלֿפי התורה, עלֿפי להיות שצריכה כפי הדרך זו אין
השי"ת) את =) תעבוד אומרת, זאת עמו", החומריות) (את תעזוב "עזוב אלא וסיגופים, תעניות

"חמור". להיות יחדל שהגוף עד הגוף, עם יחד

נשמה  נפש, מסירות צריך – ברוחניות ובפרט בגשמיות אחד ליהודי טובה עשיית עבור
ליהודי. טובה לעשות בכדי – ויותר שנה שמונים שבעים בו וחיה הזה לעולם יורדת

אומר  הרבי עמוקות: זה על חשב זה ולאחרי פעמים, של רב מספר מרדכי  ר' חזר זו 'תורה'
לשנות  היא התורה דרך התורה. דרך לפי לא זה הרי – וסיגופים תעניות עלֿידי הגוף ששבירת 
ליהודי  טובה עשיית ובשביל השי"ת, ברא שעבורה האלקית הכוונה את לבצע שיוכל לגוף ולעזור

נפש. מסירות צריכים – ברוחניות ובפרט בגשמיות

– חבריו, אודות יותר לחשוב התחיל כך הרבי, בדברי יותר התעמק – מרדכי ר' – שהוא ככל
מלמד. הבעלֿשםֿטוב שהרבי החדשה מהדרך להם ויספר לחפשם שילך – חיים ור' דוב יששכר ר'

הרבי?! את יעזוב כיצד אך מוהילוב. העיר סביב לעיירות ללכת בעצמו הוא צריך לחפשם, וכדי
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הרבי. את לעזוב בדעתו להחליט היה יכול לא אך זה, על חשב שבועות כמה

לחפש  לדרך ולצאת רבו את לעזוב בעצמו להחליט ביכולתו שאין כך על שהרהר בעת פעם
את  להם יספר וכאשר מצבם, מה יודע מי ימצאם וכאשר נמצאים. הם היכן יודע מי חבריו, את

בו. יזלזלו ואפילו לו  לשמוע אפילו ירצו לא אולי – הנ"ל כל

אודות  ושמע פודוליה, למחוז הגיע כאשר עליו עבר מה נזכר – עצמו מרדכי ר' – הוא
העם, מפשוטי כאחד התלבש דרדקי, למלמדי עוזר היה שבתחילה הבעלֿשםֿטוב, מופת' ה'בעל
מעל  הפשטות מסוה את והוריד בגדיו את החליף אחרֿכך לעיירה, והובילם חול בורות חפר
לא  – מרדכי ר' – הוא הרי מופת'. ו'בעל הקבלה חכמת יודע בתורה, גדול שהוא וגילה פניו,

הגדול. הפלא את לראות הלך שבדבר, הגדול החידוש בגלל ורק בזה, האמין

קורה  זה איך עצמו על גיחך (=הבעלֿשםֿטוב), לרבי שבהליכתו טוב די זוכר עצמו הוא
כאלו  מעשיות עקב לדרך יצא (=כמוהו) בקבלה רחבה ידיעה לו יש ואשר בתורה גדול שאדם

מספר. העם שהמון

ולא  ממנו, יגחכו בטח – חבריו את למצוא יצליח גדולים ויגיעה טרחה כשלאחר עכשיו
הרעה  את יעשה ולעצמו טובה, כל יעשה לא – לחבריו – להם מאומה, עליהם לפעול יצליח

הרבי. את שיעזוב בזה ביותר הגדולה

ברוחניות  ובפרט בגשמיות אחד ליהודי טובה לעשות שכדי אמר הרבי הרי שני) מצד =) אך
הרי  נפש, מסירות שצריכים אומר הרבי וכאשר נפשו? מסירות היכן נפש. מסירות צריכים –
את  עכשיו לעזוב מאשר אצלו להיות יכולה יותר גדולה נפש מסירות ואיזו כך. להיות חייב

הרבי?!

בפועל, זאת לבצע הצליח לא אך חבריו, את לחפש לדרך לצאת החליט כמעט כבר הוא
ימים  כמה עוד ישאר הוא וללכת, לצאת כדי לפעול נפשי) =) הסכם לעשות יכול הוא איך

ילך. ואחרֿכך

את  לו יספר הבעלֿשםֿטוב), =) לרבי יכנס שהוא – רעיון לו ועלה ימים, כמה עוד עברו
חבריו, כעת נמצאים היכן הקודש' ב'רוח יודע בטח הרבי והרי לנהוג, איך עצה וישאל המעשה

ומיד. תיכף לחזור ויוכל זמן יחסוך הוא הרי זאת, יגיד – הרבי – ואם

יותר, קצת בזה הרהר כאשר אך מרדכי). ר' בעיני =) בעיניו חן הרעיון מצא הראשון, ברגע
לרצות  צריך הוא האם הבעלֿשםֿטוב) =) רבו אצל ישאל מה כי בעיניו. חן הדבר מצא לא
בגשמיות  אחד ליהודי טובה עשיית שעבור בפירוש אומר הרבי כאשר לחבריו, טובה לעשות
נמצאים... הם היכן לו להודיע יכול הרבי מה, אלא נפש. מסירות צריכים – ברוחניות ובמיוחד
'רוח  דברי לו לספר הרבי צריך טרחה, מעצמו לחסוך שכדי מצדו, גדולה העזה תהיה זו הרי

שלו. נפש' ה'מסירות ענין יקטן נמצאים, הם היכן ידע אם כן, על יתר הקודש',

חבריו  את לחפש לדרך שיצא והחליט חבריו). נמצאים היכן גם =) לשאול יכנס לא הוא לא,
הבעלֿשםֿטוב. הקדוש הרבי אצל שלמד ה' בעבודת הגדולה הדרך אודות איתם וישוחח

$
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íéøäåð ,ìàøùé éðáî íéáøå ,ùã÷ íò ,ìàøùé áì åéøçà

åàåáé øùàî ,åáúëé øúåé éë åòéãåä éøçà íâ) åéìéà

.íé÷ìà úãåáòá ,'éùåúå äöò úåðäì (íîöòá

[é]ãéîìú éø"åîãàì íäéðô íéãâðîä åîù àéää úòá

ìë ìò íúåà íéø÷åã åéäå ,ïéìäàåá ì"öæ ãéâîä áøä

.úåâåôä ïéàî íìâø óë êøãî

úòá ,çñôä íãå÷ ,äôéñàì ïéìäàå éø"åîãà åöá÷úéå
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חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

éë åèéìçéå ,íäîò óúúùäì ìåëé àì ,ìåãâä åðéáø øùà

íáø÷î åøçáéå .åúòééñå ì"öæ ïåàâä áøä ìò ç"îø åìéèé

ùøãðä ìëë åùòéå ,øáãá åðééòé øùà íéãéîìú äøùòá

äùåã÷á äìôúå íåöá å÷ñò øçáðä ïéðîäå .äøåúä é"ôò

ïî äìàù åùò (àåää äðùã) úåòåáùä âçáå ,äøäèå

,'åë íéøçäì äìéìç äèìçää ìò íéîéëñî íàä ,íéîùä

äé íäî ãçà øùàå ,ã"á çëá äæ éë ,íåðòéåäøåúá ìåãâ 'é

.ì"öæ ïåàâä áøä åîë

åéä ,òéìòùéøàèñî ïøäà 'ø ÷"äøäå ,éòöîàä åðéáø

øãç ìöàù ,øãçá 'éä íãåîéì íå÷îå ,ãåîéìá íéøáç

íéðù åàá ,ù"äâç øçà õé÷á ,íéîéä ãçàáå ,ìåãâä åðéáø

,äìâòä ìò áùåé øàùð ãçàä ,äèåùô äìâòá íéùðà

,éáøä úà úåàøì øùôàä ìàùéå ,äúéáä àá éðùäå

,ìåãâä åðéáø çúô êë êåúáå ,àøåðå íåéà åäàøî ùéàäå

øùà øáã ,äìåãâ äçîùá åäòøì ùéà å÷ùðéå ,åøãç úìã

øåáòëå .à"øä ÷"äøä åøéáçå éòöîàä åðéáø úà àéìôä

,äîåàî åòãé àì êà ,ùòø éøáãá ,íéøáã ìå÷ åòîù ïîæ

.øáã øùô úòã åìëé àì íéòèå÷î 'éøáã òîùðäî íâå

úéøçà äîå ,øîàéå àöé çøåàäå úìãä äçúôð ë"çà

ìëåà àì ,ìåãâä åðéáø åäðòéå ,íéîéëñî íúà ïéàä ,øáã

é"ôò éë ,äæá óúúùà àì éëðà ìáà ,éøáç úòã ìò øåáòì

åúåà íéúéøëî ,ùéà ìò íøç ì"ø íéìéèî øùàë ,äøåúä

úøôåë äìéìç äîùðä ÷ìç å"ç æàå ,íééçä õòá åùøùî

é"ôò øåñàå íùä ìåìéç å"ç äæî àåáéå ,ìàøùé é÷ìàá

.äøåúä

áø÷î 'éäé ìåìéçä éë åùòú äîå ,çøåàä óö÷úéå

àåä úåàáö 'éåä íé÷ìà ìà" ìåãâä åðéáø åäðòéå ,åúéá

éúéëá øùà ,éðéò úåòîã íéøåöò åéðôìå ,éááì íåú òãåé

ìò éððçúäá ,ø"åîãà åðéáø øåàîä úøåðî éðôì ,éùôð øîá

,äòãä éøéáà éðôì àöåéä úåéäì éìò ñåîòé äæ äîì ,éùôð

,éðç[é]èáéå ,éðëøáéå ,íéîùáù åðéáà ìà 'ã íò àéáîäå

äæáå ."ãòì øåñà àì äùåã÷ä åðéúøåúîå ,çèáà 'ãáå

.åãøôð

,éòöîàä ìåãâä åðéáø äìç ,úéáä úà çøåàä áåæòë

æåò áéäøä àìå ,àåä ìåãâ øáã éë ïéáä øùà ð"îâò áåøî

åø÷éá øùàëå ,ìåãâä åðéáø åéáà éô úà ìåàùì '÷ä åùôðá

,çøåàä 'éäù æà éðî éë áø éëáá åì øîà ,ìåãâä åðéáø

,ãàîá 'éàøåð åúòãì êà ,'éîåúñ íéøáã ,íéøáãä åøáãéå

úéöîú ìë úà ìåãâä åðéáø åì øôñéå .ð"îâòî äìçð

.øåîàë íéøáãä

øùà ãàîá àìôð ïåøùë ìòá 'éä ì"öæ î"øøä ÷"äøä

'éäå ,ãàî åááçî 'éäå ,åéìò àìôúî 'éä ìåãâä åðéáø íâ

åðéáø éùåøã ,äìòð ïøáãå ,úåòéãéä ìëá íëçå ,àìôð ïã÷ù

íéø÷é åìù úåçðää ,ùîî ïúøéîàë øæåç 'éä ìåãâä

÷"ë úåôñåäá íéäâåî íáåøå ,úåàá úåà íéðååëî ãàîá

ò"éæ î"âáð ä"äìì÷åöæ ÷ãö çîö áøä ø"åîãà ø"åîæàà

øééðá åðééä)åìù úåçðä ìò íéëìåä 'éááåñ ÷ø ò"ôá

.úåçëåúä úà áäàå ,úåøéùòá äúéä åúâäðäå ,(à÷åã

'éä éë ,'éä àì äîçìîä úòá ìåãâä åðéáø úåòñîá

,åàøúä ,ùèéåàáåéìá áùéå éòöîàä åðéáø àåááå ,åúéáá

øéò) ùèéåàð[éá]àáá ïåùàøä øãðñëìà êìîä úåéäáå

àá éòöîàä åðéáøå ,(àéää úòá ùèéååàáåéì ìù æåçîä

÷"äøä åéçà íâ ,êìîä éðôì áöéúäì ,ùèéåàðéáàáì

é÷á 'éäù) éîæàéåä óàùéá åá àð÷éå .åîò òñð î"øøäÇ

,(é÷ñðòìàîñä ìò øúåé ìàøùé úòéãéáå ùã÷ä úôùá

íò úåçëåúä êøò ,ååòéìéâàî ÷ñáòèéå éëìô éøù úøæòáåÈÇÇ

,äðåîàä úøé÷ç øáã ìò øåáéãä àùåð .î"øøä ÷"äøä

äæ ïåçöð íðîà .î"øøä ÷"äøä çöðéå ,íåã åîìëð øùà

ãåò êøòð íéøùä é"òå ,íëçúä óàùéáä øùà ,àéáä

ñðåà é"ôò çøëåä î"øøä ÷"äøä øùà) úåçëåúäÇ

,åäåçöð éë ,åéìò åìéìòä íùå òîæàéåá (æ"ò íéëñäìÇ

åéøáã úéáøî ìëå ,åäåøñàéå 'åë åéìòå çöåðî ë"ò øùàå

'éäå ,åøãçá íéøéñàä ãçà úî íåàúô éë ãò ,åìéòåä àì

úéá úà î"øøä ÷"äøä àöéå ,äìäá éòâøå ,ùòø

,åùôçì åàá éë åäåòéãåä íùå ,òùøåàì êìéå ,íéøåñàä

.ïéìäàå úðéãîì êìéåÈ

,åãåáëì øàáé øùà 'éù î"ãàø éãéãé úà éúù÷á

î"âáð ä"äìì÷åöæ ÷"äøä ø"åîàà ÷"ë ãåä ùã÷ úãå÷ô

ù"ðà úåøøåòúäå ,äáéùéä éðéðòá úå÷ñòúää øáãá ,ò"éæ

àéáîä 'éù ù"ðà úåãòåúäå äøåúä úöáøä øáãá ,'éù

ïá øùà ,åáúëî çåøá éðà àøå÷å .'úé åúøæòá áø úìòåú

ãåñá åãîò øåáòá øãäúé åð÷æ åéáà úàå ,åéáà ãáëé

÷"ë ,íéùã÷ä ùã÷ éôøù çéù òåîùì ,äáø íéùåã÷

,ò"éæ î"âáð ä"äìì÷åöæ íéùåã÷ä åðéúåáø åðéúåáà

äàøîì ìáà ,äøáãà éî úà éúòãé àì éë ,ø"úë éì çìùéå

íéðôâäî íéôðòä ãçà åäðä éë ,èåôùà áì ïëåúå ïéò

àð ì[é]àåé ë"ò øùà .íìåòä úåáà åòèð øùà íéîéòðä

íøëæ øùà ,íéùåã÷ä úåáà ãëðå ïá ùôðå áì çîùÇÇ

íåìù úòãåäá ,ãòì ùã÷ä íò áø÷î óåñé àì íúåëæå

,äøåú éúá ,úåãâàúä äæéà íäì ùé íàäå ,'éù ù"ðà

,íúåáùåîá øåà øùà ,äáéùéå äøåú ãåîìú ,íéøãç

øùàî ,äîä ïä éîå éî ,äæë ãñéì úåøùôà ùé íàäå

ù"ðà åðéìò éë ,äìà åîëá íéáåúëá íäîò àåáì øùôà

ìë åðúàî 'ä éãáò úùéøã àéä úàæ éë ,ãéîú øåëæì
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  אגרות קודש - מתורגם מאנגלית 
)מתוך הספר "פרופ' גרין - שלום וברכה" בהוצאת בית חב"ד המרכזי באר שבע(

 ב"ה  ג' ניסן תשל"א
ברוקלין, ניו-יורק

גברת גוטל בוניה גרין

ברכה ושלום:

שאלתי וקיבלתי דיווחים אודותייך וכל המשפחה מחברינו המשותפים ואני שמח שהכול 
בסדר איתך ועם המשפחה.

בהדגשה  במחשבה  עולה  היהודית  האישה  של  התפקיד  לפסח,  פורים  בין  הזה,  בזמן 
וגם לא על שם  פורים לא נקראת על שם מרדכי,  מיוחדת, כפי שמוכח מהעובדה שהמגילה של 
מרדכי ואסתר יחדיו, אלא על שם אסתר בלבד – מגילת אסתר. בדומה לכך, בקשר לפסח מצהירים 

רבותינו שבזכות נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו אבותינו ממצרים.

כן, חגינו הם לא רק תזכורת לאירועים בעבר אלא הם תמרורי דרך  לפני  כמו שהודגש 
להווה ולעתיד, מכיוון שהתורה היא נצחית. אכן, מכיוון שהדרך כבר נסללה, קל עכשיו הרבה יותר 
לנשים יהודיות למלא את תפקידן החשוב בחיים היהודיים. כך, הזמן הנוכחי בשנה מסוגל במיוחד 
ומדרבן עבור נשים ובנות יהודיות בחייהן האישיים והמשפחתיים גם יחד, כמו גם בלשמש דוגמא 
 - מעוררת השראה לסביבה בכלל. נוסף על כך, יש לנו את ההבטחה של רבותינו ש"הבא לטהר 

עצמו ואחרים - מסייעין אותו )מהשמיים(".

נהניתי במיוחד לקבל את החדשות הטובות אודות ציפייתך המשמחת. יתן ה' שיהיה לך 
הריון תקין ומלא, וכן לידה תקינה וקלה של ילד בריא, בשעה טובה ומוצלחת.

אני מאחל לך ולמשפחתך פסח כשר ושמח.

בברכה,       

חתימת יד-קודשו של הרבי       

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

'éù ù"ðà úåãâàúäå ,äøåúä úöáøäá ÷æçúäì ,íéîéä

äàðäå íéòø úáäàá ø"åâá íäì äàðä íúñéðë øùàÅ

.øåà äøåúå äåöî øðá íìåòì

ïá ñ"èëá åëøáî ù"åãäå ð"åàë íåìùå äëøá 'éäå

.ø"åî

$
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  ה' אד"ר, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מב' בשלח עם הפ"נ המוסגר בו שקראתיו על הציון הק' של כ"ק 
מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

והנה בנוגע לשאלתו שראה שינוי במצב העסק שלו ובמילא מחפש סיבת הדבר ועלו בידו 
רעיונות שאולי קשור זה במה שקבל משרת רבנות כשהלך בגולה בעת המלחמה.

והנה השכל הבריא אומר שכאשר יש סיבה גלוי' אין מההכרח לחפש גם סיבות נסתרות 
כיון שהנגלות לנו ולבנינו, ובנדון דידן הנה ידוע מרז"ל אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט וידוע ג"כ 
הפס"ד אשר מלח ממון חסר היינו שסגולה לפרנסה זהו ענין הצדקה וכיון שזה מזמן רב שקבל 
ע"ע בשם העסק להפריש מעשר ומעט יותר מזה לצדקה ועכב את הדבר משך כמה חדשים ומנהגו 
שיש  והזכות  התחייבותם  את  להזכירם  להם  רמזו  רמז  הרי  וברחמים,  בחסד  ה"ה  הקב"ה  של 
להם שלא מלאו נדבת לבם הטהור עד עתה בפועל שזהו ביאור מספיק להשינוי בהעסק ובמילא 
אין לו לחפש ענינים אחרים כי אם לקיים את הבטחתם בשלימות והעיקר ברצון הטוב וכשתהי' 
ג"כ  ותהי'  בזה  גליא אופן ההחלטה  כלפי שמיא  והרי  גם בעתיד  גמורה להתנהג ככה  החלטתם 
ואת  יזכהו  והשי"ת  ג"כ הטבה בהעסק  מובטחני שתבוא  ח"ו,  העונש  ולא מיראת  מתוך שמחה 
להם  גדר להשפיע  פורצת  ושמחה  ומתוך שמחה  היותר אפשרי  בזה בהקדם  שי' שיחליטו  אחיו 

ברכה והצלחה...

בברכה.

ל"ו תרם ששלח בתור התחלה נתקבלו ונמסר לקופת הצדקה.

 ב"ה,  י"א אד"ר, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

נצטערתי להודע ע"י הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר... על דבר המיצר 
שלהם בעסקם. וצריכים להיות חזקים בבטחונם במלך מלכי המלכים הקב"ה המפליא לעשות, 
ויראו זה בפועל, הרי יתבטל הנסיון  שאין זה אלא נסיון ולזמן קצר. וכשיהיו חזקים בבטחונם 
ויחזרו למעמדם ומצבם ואחרי כן גם יוסיפו עליו, וידוע פתגם כ"ק רבנו הזקן בעל התניא )פוסק 
בנסתר דתורה( והשו"ע )פוסק בנגלה דתורה( אשר השי"ת נותן לבני ישראל גשמיות ובני ישראל 
עושים מגשמיות רוחניות. והשי"ת יצליחם שיהיו שני ענינים אלו בריבוי בכמות ובריבוי באיכות.

בברכת הצלחה המחכה לבשו"ט.
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נקודה משיחת קודש מעובדת

ְּבָפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל ְמֻסָּפר ֵאיְך ֵהִכינּו ֶאת ַהְּיִריעֹות )ַהִּכּסּוִיים( ַלִּמְׁשָּכן. ַהְּיִריעֹות ָהֵאֶּלה ָהיּו ֲעׂשּויֹות ִמֶּצֶמר. 

ֲאָבל ְּבׁשֹוֶנה ִמֶּצֶמר ָרִגיל ֶׁשֹּקֶדם ֹּכל ּגֹוְזִזים )ּגֹוְזִרים( אֹותֹו ִמּגּוף ָהֵעז, ְמַנִּקים ְוצֹוְבִעים אֹותֹו ְוַרק ַאַחר 

ְלגּוף ְמֻחָּבר  ֲעַדִין  ְּכֶׁשהּוא  ְלחּוִטים  ַהֶּצֶמר  ֶאת  ִעְּבדּו  ָּכאן   – ַהחּוִטים  ֶאת  ִמֶּמּנּו  )ְמִכיִנים(   ָּכְך טֹוִוים 

ָהֵעז!

ּוִמי ָהָיה ַאֲחַראי ַלְּמָלאָכה ַהְּמֻיֶחֶדת ַהּזֹו? "ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר ָנָׂשא ִלָּבן ֹאָתָנה ְּבָחְכָמה – ָטוּו ֶאת ָהִעִּזים". 

ְנׁשֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו ָאָּמִנּיֹות ִּבְמֻיָחד ִּבְמֶלאֶכת ַהְּטִוָּיה, ָעׂשּו ִלְכבֹוד ַהִּמְׁשָּכן ַמֲעֶׂשה ֹלא ָרִגיל ְוָטוּו ֶאת 

ַהֶּצֶמר ַעל ַּגֵּבי ָהִעִּזים ַהַחּיֹות. ָּכְך ְמַסֵּפר ָלנּו ַרִׁש"י ְּבֵפרּוׁשֹו ַעל ַהָּפסּוק.

ָלָּמה ֵהן ָעׂשּו ֹזאת?

ַּכֲאֶׁשר ַהֶּצֶמר ְמֻחָּבר ְלגּוף ָהֵעז הּוא ַרְך יֹוֵתר ְוַהחּוִטים ַהִּנְטִוים ִמֶּמּנּו ְּבָׁשָלב ֶזה יֹוְצִאים ְמֻׁשָּבִחים יֹוֵתר 

ֵמֲאֶׁשר ְּכֶׁשַהֶּצֶמר ָּגזּוז.

ִאם ֵּכן, ַהָּנִׁשים ֹלא ְסָתם ָּתְרמּו ַלִּמְׁשָּכן, ֶאָּלא ָעׂשּו ֹזאת ָּבֹאֶפן ַהְּמֻׁשָּבח ְוַהֻּמְבָחר ְּביֹוֵתר.

ְלֵׁשם ָמה ָחׁשּוב ַלּתֹוָרה ְלַסֵּפר ָלנּו ַעל ָּכל ַהַּתֲהִליְך ַהְּמֻיָחד ַהֶּזה ֶׁשל ְטִוַּית ַהֶּצֶמר? ְּכֵדי ְלַלֵּמד אֹוָתנּו 

ַעל ַהִּמְׁשָּכן ַהְּפָרִטי ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ָצִריְך ִלְבנֹות!

רֹון ְמֻיָחד )ִלְטוֹות חּוִטים ַחִּיים( ְוֵהן ֵהִבינּו – ִמָּיְזָמָתן ָהִאיִׁשית ּוְלֹלא  אֹוָתן ָנִׁשים ָיְדעּו ֶׁשֵּיׁש ָלֶהן ִּכּׁשָ

רֹון ְמֻיָחד ְּבֵאיֶזֶׁשהּו  ָּכל ִצּוּוי, ֶׁשֲעֵליֶהן ִלְרֹּתם ְוִלְתֹרם אֹותֹו ֲעבּור ַהִּמְׁשָּכן. ָּכְך ַּגם ָּכל ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ִּכּׁשָ

ם. ְלֻדְגָמה, ַנָּגר ֶׁשּבֹוֶנה ֲארֹון ֹקֶדׁש ְמֻיָחד,  ְּתחּום, ָעָליו ְלַנֵּצל אֹותֹו ְּכֵדי ַלֲהֹפְך ֶאת ָהעֹוָלם ְלִדיָרה ְלַהּׁשֵ

ה ֶׁשּתֹוֶפֶרת ָּפֹרֶכת ְמֻיֶחֶדת ַלֲארֹון ַהֹּקֶדׁש ְוַכּדֹוֶמה. ִאּׁשָ

ָהַרַּיי"צ  ַאְדמֹו"ר  ֶׁשְּמַסֵּפר  ְּכִפי  ְצָדָקה.  ִּבְנִתיַנת  ְלהֹוִסיף  ָעָליו  ְּבָממֹון,  ָחַנן אֹותֹו  ם  ֶׁשַהּׁשֵ ָאָדם  ַּגם  ָּכְך 

ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָחִסיד ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ָעָׂשה ִעְסָקה טֹוָבה, הּוא ָיַדע ֶׁשְּבבֹואֹו ְלֵביתֹו ְּכָבר ְיַחֶּכה לֹו ָׁשם ָׁשִליַח 

אֹו ִמְכַּתב ִהְתעֹוְררּות ֵמַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן, ִלְתֹרם ַלֲעִנֵּיי ֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש...

ה ֶאת ַהִּכְׁשרֹונֹות ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו, ְוָכְך ִנְזֶּכה ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש ְלִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש  ָעֵלינּו ְלַנֵּצל ִלְקֻדּׁשָ

ִליִׁשי. ַהּׁשְ

)ע"פ לקוטי שיחות טז עמ' 449. מתוך 'נשמתא דאורייתא'(

ְנֻקָּדה ְמִׂשיַחת ֹקֶדׁש

ִּכָּׁשרֹון ְמַהֵּלְך

עבודת השם היא היסוד לחרות אמיתית
ממכתב ראש חודש ניסן, ה'תשד"מ
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äìïåùàøàìä÷iåìûøNé éða úãr-ìk-úà äLî ©©§¥´¤À¤¨£©²§¥¬¦§¨¥−
ýåýé äeö-øLà íéøácä älà íäìà øîàiå©´Ÿ¤£¥¤®¥µ¤©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:íúà úNrìáäëàìî äNrz íéîé úLL ©«£¬Ÿ¨«¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼
ïBúaL úaL Lã÷ íëì äéäé éréáMä íBiáe©´©§¦¦À¦«§¤̧¨¤¬²Ÿ¤©©¬©¨−

:úîeé äëàìî Bá äNòä-ìk ýåýéìâ-àì ©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¬²§¨−̈¨««Ÿ
:úaMä íBéa íëéúáLî ìëa Là eøráúô(éåì) §©«£´¥½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨«

ãøîàì ìûøNé-éða úãr-ìk-ìà äLî øîàiå©´Ÿ¤¤½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæäíëzàî eç÷ ¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ§¸¥«¦§¤³

úîeøz úà äàéáé Baì áéãð ìk ýåýéì äîeøz§¨Æ©«Ÿ̈½µŸ§¦´¦½§¦¤¾¨¥−§©´
:úLçðe óñëå áäæ ýåýéåïîbøàå úìëúe §Ÿ̈®¨¨¬¨¤−¤§«¤§¥¯¤§©§¨¨²

:íéfrå LLå éðL úrìBúåæíìéà úøòå §©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯
:íéhL éörå íéLçz úøòå íéîcàîçïîLå §¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«§¤−¤

ì íéîNáe øBànìúøè÷ìå äçLnä ïîL ©¨®§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
:íénqäèãBôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáàå ©©¦«§©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−
:ïLçìåéúà eNréå eàáé íëa áì-íëç-ìëå §©«¤§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½¥²

:ýåýé äeö øLà-ìk(ìàøùé)àé-úà ïkLnä-úà ¨£¤¬¦−̈§Ÿ̈«¤̧©¦§½̈¤
à-úà åéLø÷-úàå åéñø÷-úà eäñëî-úàå Bìä ¨«¢−§¤¦§¥®¤§¨¨Æ§¤§¨½̈¤

:åéðãà-úàå åéãnr-úà åçéøaáéïøàä-úà §¦¾̈¤©ª−̈§¤£¨¨«¤¨«¨¬Ÿ
:Cñnä úëøt úàå úøtkä-úà åéca-úàå§¤©−̈¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«

âéúàå åéìk-ìk-úàå åéca-úàå ïçìMä-úà¤©ª§¨¬§¤©−̈§¤¨¥¨®§¥−
:íéðtä íçìãéäéìk-úàå øBànä úøðî-úàå ¤¬¤©¨¦«§¤§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨

:øBànä ïîL úàå äéúøð-úàååèçaæî-úàå §¤¥«Ÿ¤®¨§¥−¤¬¤©¨«§¤¦§©³
úàå äçLnä ïîL úàå åéca-úàå úøèwä©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−
çúôì çútä Cñî-úàå íénqä úøè÷§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬©¤−©§¤¬©

:ïkLnäæèøaëî-úàå äìòä çaæî | úà ©¦§¨«¥´¦§©´¨«ŸÀ̈§¤¦§©³
-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà úLçpä©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤¨¥®̈¤

:Bpk-úàå øikäæéåéãnr-úà øöçä érì÷ úà ©¦−Ÿ§¤©«¥µ©§¥´¤«¨¥½¤©ª−̈
:øöçä ørL Cñî úàå äéðãà-úàåçé-úà §¤£¨¤®¨§¥¾¨©−©¬©¤«¨¥«¤

-úàå øöçä úãúé-úàå ïkLnä úãúé¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤
:íäéøúéîèéì ãøOä éãâa-úàLãwa úøL ¥«§¥¤«¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤

åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úà¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈
:ïäëìëéðôlî ìûøNé-éða úãr-ìk eàöiå §©¥«©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬
:äLî(ìåçá ë"ò)àëBaì BàNð-øLà Léà-ìk eàáiå ¤«©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®

úîeøz-úà eàéáä Búà Bçeø äáãð øLà ìëå§¿Ÿ£¤Á¨«§¨̧¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧
ýåýééãâáìe Búãár-ìëìe ãrBî ìäà úëàìîì §Ÿ̈¹¦§¤̧¤³Ÿ¤¥Æ§¨£´Ÿ̈½§¦§¥−

:Lãwäáëáéãð | ìk íéLpä-ìr íéLðàä eàáiå ©«Ÿ¤©¨¬Ÿ¨«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´
áäæ éìk-ìk æîeëå úraèå íæðå çç eàéáä áì¥À¥Â¦Â¨´¨¤¹¤§©©³©§¨Æ¨§¦´¨½̈

éðä øLà Léà-ìëå:ýåýéì áäæ úôeðz óâë-ìëå §¨¦¾£¤¬¥¦²§©¬¨−̈©«Ÿ̈«§¨
úrìBúå ïîbøàå úìëz Bzà àöîð-øLà Léà¦º£¤¦§¨´¦À§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
úøòå íéîcàî íìéà úøòå íéfrå LLå éðL̈¦−§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ

:eàéáä íéLçzãëóñk úîeøz íéøî-ìk §¨¦−¥¦«¨¥¦À§³©¤̧¤Æ
øLà ìëå ýåýé úîeøz úà eàéáä úLçðe§½¤¥¦¾¥−§©´§Ÿ̈®§¿Ÿ£¤Á
äãárä úëàìî-ìëì íéhL éör Bzà àöîð¦§¨̧¦¹£¥¬¦¦²§¨§¤¬¤¨«£Ÿ̈−

:eàéáääëeåè äéãéa áì-úîëç äMà-ìëå ¥¦«§¨¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®
-úà ïîbøàä-úàå úìëzä-úà äåèî eàéáiå©¨¦´©§¤À¤©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤

:LMä-úàå éðMä úrìBzåëøLà íéLpä-ìëå ©¬©©¨¦−§¤©¥«§¨̧©¨¦½£¤̧
:íéfrä-úà eåè äîëça äðúà ïaì àNð̈¨¬¦¨²Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−¤¨«¦¦«

æëéðáà úàå íäMä éðáà úà eàéáä íàNpäå§©§¦¦´¥¦½¥µ©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´
:ïLçìå ãBôàì íéàlnäçë-úàå íNaä-úàå ©¦ª¦®¨«¥−§©«¤§¤©−Ÿ¤§¤

ìe øBàîì ïîMäúøè÷ìå äçLnä ïîL ©®̈¤§¨¾§¤̧¤Æ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
:íénqäèëíúà íaì áãð øLà äMàå Léà-ìk ©©¦«¨¦´§¦À̈£¤̧¨©´¦¨»Ÿ¨¼

úBNrì ýåýé äeö øLà äëàìnä-ìëì àéáäì§¨¦Æ§¨©§¨½̈£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²©«£−
:ýåýéì äáãð ìàøNé-éðá eàéáä äLî-ãéaô

éãå÷ô-ìä÷éåúùøô
§©¤®¥¦¯§¥«¦§¨¥²§¨−̈©«Ÿ̈«

ãקודש משיחות ãנקודות
‰Î‡ÏÓ ‰NÚz ÌÈÓÈ ˙LL(ב (לה, ≈∆»ƒ≈»∆¿»»

."‰NÚz" ‡ÏÂ - "‰NÚz" ּבלי זֹו מלאכה לעׂשֹות יׁש ≈»∆¿…«¬∆ְְֲִֵַָָ

מאליה. נעׂשית ּכאּלּו אּגב, ּבדר ּכיֿאם מיחדת, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻהתעּסקּות

L„˜ ÌÎÏ ‰È‰È ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e.לאדם מאיר הּׁשּבת אֹור אז – ««¿ƒƒƒ¿∆»∆…∆ִֵַַָָָָָ

'‰Ï ÔB˙aL ˙aL ּבבחינת הּוא החל ּבימֹות ּגם ׁשהרי – «««»«ְֲִִִֵֶַַַֹ

קדּׁשה, ּתֹוספת אפֹוא, לֹו, ּבאה הּׁשּבת יֹום ּוכׁשּמּגיע ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ'ׁשּבת',

ׁשּבתֹון'. ַַַָ'ׁשּבת

(187 עמ' א שיחות (לקוטי

 חומש לקריאה בציבור 

פרשת ויקהל פקודי
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éðùìàø÷ eàø ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬
ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìûìöa íLa ýåýé§Ÿ̈−§¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬

:äãeäéàìäîëça íéýìû çeø Búà àlîéå §¨«©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²
:äëàìî-ìëáe úrãáe äðeáúaáìáLçìå ¦§¨¬§©−©§¨§¨¨«§©§−Ÿ

:úLçpáe óñkáe áäfa úNrì úáLçî©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤
âìúBNrì õr úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−

:úáLçî úëàìî-ìëaãìBaìa ïúð úøBäìe §¨§¤¬¤©«£¨«¤§−Ÿ¨©´§¦®
:ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäàå àeääìàlî ¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈§©¥¨«¦¥̧

| Løç úëàìî-ìk úBNrì áì-úîëç íúàŸ¹̈¨§©¥À©«£»¨§¤´¤¨¨´
éðMä úrìBúa ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå§¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©©¨¦²
:úáLçî éáLçå äëàìî-ìk éNò âøàå LMáe©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿ

åìàLéà | ìëå áàéìäàå ìàìöá äNrå§¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´
äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç£©¥À£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ
úãár úëàìî-ìk-úà úNrì úrãì änää¥½¨¨©´©©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´

:ýåýé äeö-øLà ìëì LãwäáäLî àø÷iå ©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«©¦§¨´¤À
-íëç Léà-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨¦´£©
øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð øLà áì¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ£¤´
:dúà úNrì äëàìnä-ìà äáø÷ì Baì BàNð§¨´¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«

âøLà äîeøzä-ìk úà äLî éðôlî eç÷iå©¦§º¦¦§¥´¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧
Lãwä úãár úëàìîì ìûøNé éða eàéáä¥¦¹§¥´¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤
äáãð ãBò åéìà eàéáä íäå dúà úNrì©«£´Ÿ¨®§Â¥Â¥¦̧¥¨¬²§¨−̈

:ø÷aa ø÷aaãúà íéNòä íéîëçä-ìk eàáiå ©¬Ÿ¤©«Ÿ¤©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−
Bzëàìnî Léà-Léà Lãwä úëàìî-ìk̈§¤´¤©®Ÿ¤¦«¦¬¦§©§−

:íéNò änä-øLàäøîàl äLî-ìà eøîàiå £¤¥¬¨Ÿ¦«©«Ÿ§Æ¤¤´¥½Ÿ
äëàìnì äãárä écî àéáäì írä íéaøî©§¦¬¨−̈§¨¦®¦¥³¨«£Ÿ̈Æ©§¨½̈

:dúà úNrì ýåýé äeö-øLàåäLî åöéå £¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«©§©´¤À
äMàå Léà øîàì äðçna ìB÷ eøéáriå©©«£¦̧¬©©«£¤»¥Ÿ¼¦´§¦À̈
àìkiå Lãwä úîeøúì äëàìî ãBò-eNré-ìà©©«£²§¨−̈¦§©´©®Ÿ¤©¦¨¥¬

:àéáäî íräæ-ìëì íiã äúéä äëàìnäå ¨−̈¥«¨¦«§©§¨À̈¨«§¨¬©¨²§¨
:øúBäå dúà úBNrì äëàìnäñçeNriå ©§¨−̈©«£´Ÿ®̈§¥«©©«£¸

øNr ïkLnä-úà äëàìnä éNòa áì-íëç-ìë̈£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²¤©¦§−̈¤´¤
éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL úòéøé§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½

:íúà äNr áLç äNrî íéáøkèCøà §ª¦²©«£¥¬¥−¨¨¬Ÿ¨«¹Ÿ¤

áçøå änàa íéøNrå äðîL úçàä äréøéä©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨¬©©−

:úréøéä-ìëìéúçà úòéøéä Lîç-úà øaçéå §¨©§¦«Ÿ©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé Lîçå úçà-ìà¤¤®̈§¨¥³§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«

àéúçàä äréøéä úôN ìr úìëz úàìì Nriå©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äréøéä úôNa äNr ïk úøaçna äöwî¦¨−̈©©§¨®¤¥³¨¨Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwäáéúàìì íéMîç ©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«£¦¦´ª«¨ÀŸ
äNr úàìì íéMîçå úçàä äréøéa äNr̈¨»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ
úìéa÷î úéðMä úøaçna øLà äréøéä äö÷a¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ

:úçà-ìà úçà úàìläâééñø÷ íéMîç Nriå ©ª´¨½Ÿ©©−¤¤¨«©©¾©£¦¦−©§¥´
øaçéå áäæúçà-ìà úçà úòéøéä-úà ¨®̈©§©¥̧¤©§¦¹Ÿ©©³¤©©Æ

à ïkLnä éäéå íéñøwa:ãçôãéúòéøé Nriå ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈¤¨«©©̧©Æ§¦´Ÿ
úòéøé äøNr-ézLr ïkLnä-ìr ìäàì íéfr¦¦½§−Ÿ¤©©¦§®̈©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ

:íúà äNråèìL úçàä äréøéä CøàíéL ¨¨¬Ÿ¨«¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ
úçàä äréøéä áçø úBnà òaøàå änàä«©½̈§©§©´©½−Ÿ©©§¦¨´¨«¤¨®

:úréøé äøNr ézLrì úçà äcîæèøaçéå ¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ©§©¥²
úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà¤£¥¬©§¦−Ÿ§®̈§¤¥¬©§¦−Ÿ

:ãáìæéäréøéä úôN ìr íéMîç úàìì Nriå §¨«©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈
-ìr äNr úàìì íéMîçå úøaçna äðöéwä©¦«Ÿ−̈©©§¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©

:úéðMä úøáçä äréøéä úôNçééñø÷ Nriå §©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«©©²©©§¥¬
:ãçà úéäì ìäàä-úà øaçì íéMîç úLçð§−¤£¦¦®§©¥¬¤¨−Ÿ¤¦«§¬Ÿ¤¨«

èéíéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî Nriå©©³©¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
:äìrîìî íéLçz úøò äñëîeñëNriå ¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨©©¬©

:íéãîr íéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà¤©§¨¦−©¦§®̈£¥¬¦¦−«Ÿ§¦«
àëänàä éöçå änàå Løwä Cøà únà øNr¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈

:ãçàä Løwä áçøáëãçàä Løwì úãé ézL −Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ¨«¤½̈
éLø÷ ìëì äNr ïk úçà-ìà úçà úálLî§ª̧¨½Ÿ©©−¤¤¨®¥´¨½̈§−Ÿ©§¥¬

:ïkLnäâëíéøNr ïkLnì íéLøwä-úà Nriå ©¦§¨«©©¬©¤©§¨¦−©¦§®̈¤§¦´
:äðîéz áâð úàôì íéLø÷ãë-éðãà íéraøàå §¨¦½¦§©−¤¬¤¥¨«¨§©§¨¦Æ©§¥

íéðãà éðL íéLøwä íéøNr úçz äNr óñë¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´©§¨¦®§¥̧£¨¦¹
ì ãçàä Løwä-úçzíéðãà éðLe åéúãé ézL ©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯£¨¦²
ì ãçàä Løwä-úçz:åéúãé ézLäëòìöìe ©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«§¤¯©

íéøNr äNr ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈¤§¦¬
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רנה

שלישי  - לז - ויקהל־פקודי פרשת - בציבור לקריאה חומש

:íéLø÷åëíéðãà éðL óñk íäéðãà íéraøàå §¨¦«§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À
Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤

:ãçàäæëäML äNr äné ïkLnä éúkøéìe ¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈®̈¨¨−̈¦¨¬
:íéLø÷çëúòö÷îì äNr íéLø÷ éðLe §¨¦«§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ

:íéúëøia ïkLnäèëähîlî íîàBú eéäå ©¦§¨®©©§¨¨«¦§¨´«£¦»¦§©¼¨¼
úrahä-ìà BLàø-ìà íénú eéäé åcçéå§©§À̈¦«§³©¦Æ¤Ÿ½¤©©©−©

ì äNr ïk úçàäì íäéðL:úrö÷nä éðL ¨«¤¨®¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−©¦§Ÿ«Ÿ
ìøNr äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈

Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤
:ãçàäàìäMîç íéhL éör éçéøa Nriå ¨«¤¨«©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈

:úçàä ïkLnä-òìö éLø÷ìáìíçéøá äMîçå §©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«©«£¦¨´§¦¦½
íçéøá äMîçå úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®©«£¦¨³§¦¦Æ

:äné íéúëøiì ïkLnä éLø÷ìâì-úà Nriå §©§¥´©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨©©−©¤
äöwä-ïî íéLøwä CBúa çøáì ïëézä çéøaä©§¦´©©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½¦©¨¤−

:äöwä-ìàãì-úàå áäæ ätö íéLøwä-úàå ¤©¨¤«§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈§¤
-úà óöéå íçéøaì íéza áäæ äNr íúòaè©§Ÿ¨Æ¨¨´¨½̈¨¦−©§¦¦®©§©¬¤

:áäæ íçéøaääìúìëz úëøtä-úà Nriå ©§¦¦−¨¨«©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤
áLç äNrî øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²

:íéáøk dúà äNråìéãenr äraøà dì Nriå ¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«©©´©À̈©§¨¨Æ©¥´
íäì ÷öiå áäæ íäéåå áäæ ítöéå íéhL¦¦½©§©¥´¨½̈¨«¥¤−¨®̈©¦´Ÿ¨¤½

:óñë-éðãà äraøàæììäàä çúôì Cñî Nriå ©§¨−̈©§¥¨«¤©©³©¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤
LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëzäNrî øæLî §¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§®̈©«£¥−

ø:í÷çìätöå íäéåå-úàå äMîç åéãenr-úàå Ÿ¥«§¤©¨³£¦¨Æ§¤¨¥́¤½§¦¨¯
äMîç íäéðãàå áäæ íäé÷Lçå íäéLàø̈«¥¤²©«£ª«¥¤−¨¨®§©§¥¤¬£¦−̈

:úLçðôæìàéör ïøàä-úà ìûìöa Nriå §«¤©©¯©§©§¥²¤¨«¨−Ÿ£¥´
Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½

:Búî÷ éöçå änàåáúéaî øBäè áäæ eätöéå §©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«©§©¥²¨¨¬¨−¦©´¦
:áéáñ áäæ øæ Bì Nriå õeçîeâòaøà Bì ÷öiå ¦®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«©¦´ŸÀ©§©Æ

úòaè ézLe åéúîrt òaøà ìr áäæ úòaè©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ
Bòìö-ìr úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−

:úéðMäãíúà óöéå íéhL éör éca Nriå ©¥¦«©©¬©©¥−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈
:áäæäúòìö ìr úòaha íécaä-úà àáiå ¨¨«©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ

:ïøàä-úà úàNì ïøàäåáäæ úøtk Nriå ¨«¨®Ÿ¨¥−¤¨«¨«Ÿ©©¬©©−Ÿ¤¨¨´

:daçø éöçå änàå dkøà éöçå íéúnà øBäè̈®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«
æíúà äNr äL÷î áäæ íéáøë éðL Nriå©©²©§¥¬§ª¦−¨¨®¦§¨Æ¨¨´Ÿ½̈

:úøtkä úBö÷ éðMîçäfî äöwî ãçà áeøk ¦§¥−§¬©©«Ÿ¤§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½
äNr úøtkä-ïî äfî äöwî ãçà-áeøëe§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤¨¨¬

éðMî íéáøkä-úàáéúëåéúååö÷éø÷:åéúBö÷ ¤©§ª¦−¦§¥¬§¨«
èíéëëñ äìrîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäiå©¦«§´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³

åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìr íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®
:íéáøkä éðt eéä úøtkä-ìàôéNriå ¤̧©©½Ÿ¤¨−§¥¬©§ª¦«©©¬©

änàå Bkøà íéúnà íéhL éör ïçìMä-úà¤©ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´
éöçå änàå Baçø:Búî÷àéáäæ Búà óöéå ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«©§©¬Ÿ−¨¨´

:áéáñ áäæ øæ Bì Nriå øBäèáéBì Nriå ¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«©©̧©¬
Bzøbñîì áäæ-øæ Nriå áéáñ çôè úøbñî¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®©©©̄¥«¨¨²§¦§©§−

:áéáñâéïziå áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå ¨¦«©¦´Ÿ½©§©−©§´Ÿ¨¨®©¦¥Æ
òaøàì øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬

:åéìâøãéíéza úòahä eéä úøbñnä únrì ©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¨−©©¨®Ÿ¨¦Æ
:ïçìMä-úà úàNì íécaìåè-úà Nriå ©©¦½¨¥−¤©ª§¨«©©³©¤

úàNì áäæ íúà óöéå íéhL éör íécaä©©¦Æ£¥´¦¦½©§©¬Ÿ−̈¨®̈¨¥−
:ïçìMä-úàæè-ìr øLà | íéìkä-úà Nriå ¤©ª§¨«©©¹©¤©¥¦´£¤´©

åéúiwðî úàå åéútk-úàå åéúør÷-úà ïçìMä©ª§À̈¤§¨«Ÿ¨³§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈
:øBäè áäæ ïäa Cqé øLà úåNwä-úàåô §¤̧©§¨½Ÿ£¤¬ª©−¨¥®¨−̈¨«

ãקודש משיחות ãנקודות
Bk¯‡ ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡ . . ÔB¯‡‰ ˙‡ Ï‡Ïˆa NÚiÂ(א (לז, «««¿«¿≈∆»»«»«ƒ»≈ƒ»¿

‰cn‰ ÔÓ BÈ‡ ÔB¯‡ ÌB˜Ó(א כא, (יומא ¿»≈ƒ«ƒ»
וגֹו') וחצי (אּמתים 'ּגבּול' יחּדיו להם חּברּו ׁשּבארֹון ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי

הארֹון  ּׁשּמּדת מה וימּתק הּמּדה). מן (אינֹו ּגבּול' ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻּו'בלי

ּבּתֹורה אֹותּיֹותיה ÎaL˙·מֹופיעה ּבמסּפר מגּבלת ׁשהיא , ִַָָ∆ƒ¿»ְְְִִִֶֶֶֶַָֻ

מּתֹורה  לנּו ידּועה הּמּדה מן ׁשאינֹו העבּדה ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻותיבֹותיה;

‰t ÏÚaL עֹוד ּבּה ּולחּדׁש להֹוסיף ונּתן ּגבּול, לּה ׁשאין , ∆¿«∆ְְְְִִֵֵֶַָָָ

ָועֹוד.

(442 עמ' ב תשמ"ח (התוועדויות

éùéìùæéäNr äL÷î øBäè áäæ äøðnä-úà Nriå©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®¦§º̈¨¨³
äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøðnä-úà¤©§Ÿ̈Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨

:eéä äpnî äéçøôeçéíéàöé íéð÷ äMLå §¨¤−¨¦¤¬¨¨«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−
ìL äécvîãçàä dcvî äøðî éð÷ | äL ¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈

ìLe:éðMä dcvî äøðî éð÷ äLèéìLäL §¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«§¨´
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רביעי רנו - לח - ויקהל־פקודי פרשת - בציבור לקריאה חומש

çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéráâ§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼
ìLeøzôk ãçà äð÷a íéãwLî íéráâ äL §¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈©§´Ÿ

ì ïk çøôå:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ¨®̈©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
ëäéøzôk íéãwLî íéráâ äraøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨

:äéçøôeàëäpnî íéðwä éðL úçz øzôëå §¨¤«¨§©§¿Ÿ©Á©Á§¥̧©¨¦¹¦¤À¨
çz øzôëå-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL ú §©§ŸÆ©´©§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©

ì äpnî íéðwä éðLíéàöiä íéðwä úLL §¥¬©¨¦−¦¤®¨§¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−
:äpnîáëdlk eéä äpnî íúð÷e íäéøzôk ¦¤«¨©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¨®ª¨²

:øBäè áäæ úçà äL÷îâëäéúøð-úà Nriå ¦§¨¬©©−¨¨¬¨«©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨
:øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe äráLãëøkk ¦§®̈©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«¦¨²

:äéìk-ìk úàå dúà äNr øBäè áäæô ¨¨¬¨−¨¨´Ÿ¨®§¥−¨¥¤«¨
äëänà íéhL éör úøèwä çaæî-úà Nriå©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®©¨´

epnî Búî÷ íéúnàå reáø Baçø änàå Bkøà̈§Á§©¨̧¨§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−
:åéúðø÷ eéäåëBbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå ¨¬©§Ÿ¨«©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯

áäæ øæ Bì Nriå åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ¨®©©¬©²¥¬¨−̈
:áéáñæëúçzî | Bì-äNr áäæ úòaè ézLe ¨¦«§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©

íézáì åécö éðL ìr åéúòìö ézL ìr Bøæì§¥À©µ§¥´©§Ÿ½̈©−§¥´¦¨®§¨¦´
:íäa Búà úàNì íécáìçëíécaä-úà Nriå §©¦½¨¥¬Ÿ−¨¤«©©¬©¤©©¦−

:áäæ íúà óöéå íéhL éörèëïîL-úà Nriå £¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«©©¹©¤¤³¤
øBäè íénqä úøè÷-úàå Lã÷ äçLnä©¦§¨Æ½Ÿ¤§¤§¬Ÿ¤©©¦−¨®

:ç÷ø äNrîñ ©«£¥−Ÿ¥«©
ãקודש משיחות ãנקודות

‰¯Bn‰ ˙‡ NÚiÂ(יז מׁשמע (לז, ׁשּכאן הּמפרׁשים, הקׁשּו «««∆«¿»ְְְְִִֶַַָָָ

לעיל  רׁש"י לׁשֹון מּפׁשטּות ואּלּו הּמנֹורה, את עׂשה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבצלאל

לא) כה, עלֿידי(תרומה ׁשּנעׂשתה את LÓ‰מׁשמע ׁשהׁשלי , ְְְֵֶֶֶַַָָ…∆ְִִֶֶ

"לפי  לעיל רׁש"י ּדברי ׁשעלּֿפי לֹומר, ונראה לאּור. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּכּכר

מכרח  אינֹו - ׁשמֹו" על נקראת . . הּמלאכה על נפׁשֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֻׁשּנתן

הּמנֹורה. את עׂשה ְְְֵֶֶַַָָָׁשּבצלאל

(34 עמ' לח כרך שיחות (לקוטי

éòéáøçìàíéhL éör äìòä çaæî-úà Nriå©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®
reáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà úBnà Lîç̈¥Á©¸¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©

ìLå:Búî÷ úBnà Láòaøà ìr åéúðø÷ Nriå §¨¬©−«Ÿ¨«©©´©©§ŸÀ̈©µ©§©´
:úLçð Búà óöéå åéúðø÷ eéä epnî åéúpt¦Ÿ½̈¦¤−¨´©§Ÿ®̈©§©¬Ÿ−§«¤

â-úàå úøéqä-úà çaænä éìk-ìk-úà Nriå©©¹©¤¨§¥´©¦§¥À©¤©¦³Ÿ§¤

-úàå úâìænä-úà ú÷øænä-úàå íériä©¨¦Æ§¤©¦§¨½Ÿ¤©¦§¨−Ÿ§¤
ìk úzçnä:úLçð äNr åéìk-ãçaænì Nriå ©©§®Ÿ¨¥−̈¨¨¬§«¤©©³©©¦§¥̧©Æ

Bakøk úçz úLçð úLø äNrî øaëî¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©©§ª²
:Béöç-ãr ähîlîäòaøàa úòaè òaøà ÷öiå ¦§©−¨©¤§«©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ§©§©¬

:íécaì íéza úLçpä øaëîì úåöwäåNriå ©§¨−Ÿ§¦§©´©§®¤¨¦−©©¦«©©¬©
:úLçð íúà óöéå íéhL éör íécaä-úà¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤

æçaænä úòìö ìr úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥̧¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©
:Búà äNr úçì áeáð íäa Búà úàNìñ ¨¥¬Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«

çúLçð Bpk úàå úLçð øBikä úà Nriå©©À©¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤
ìäà çút eàáö øLà úàávä úàøîa§©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ£¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤

:ãrBîñèáâð | úàôì øöçä-úà Nriå ¥«©©−©¤¤«¨¥®¦§©´¤´¤
:änàa äàî øæLî LL øöçä érì÷ äðîéz¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ¥´¨§½̈¥−̈¨«©¨«

ééåå úLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr íäéãenr©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãenräàéäàî ïBôö úàôìå ¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©³¨Æ¥¨´

íéøNr íäéðãàå íéøNr íäéãenr änàá̈«©½̈©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−
:óñk íäé÷Lçå íéãenrä éåå úLçðáé-úàôìå §®¤¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©

äøNr íäéãenr änàa íéMîç íérì÷ íé̈À§¨¦Æ£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´£¨½̈
:óñk íäé÷eLçå íéãnrä éåå äøNr íäéðãàå§©§¥¤−£¨¨®¨¥¯¨«©ª¦²©«£«¥¤−¨«¤

âé:änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôìå§¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«
ãéóúkä-ìà änà äøNr-Lîç íérì÷§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈¤©¨¥®

ìL íäéãenrìL íäéðãàå äL:äLåèóúkìå ©«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«§©¨¥´
ì äfîe äfî úéðMäLîç íérì÷ øöçä ørL ©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½§¨¦¾£¥¬

ìL íäéãnr änà äøNrìL íäéðãàå äL:äL ¤§¥−©®̈©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«
æè:øæLî LL áéáñ øöçä érì÷-ìkæéíéðãàäå ¨©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«§¨«£¨¦´

óñk íäé÷eLçå íéãenrä éåå úLçð íéãnrì̈«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹©«£«¥¤Æ¤½¤
ìk óñk íé÷Mçî íäå óñk íäéLàø éetöå§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ§ª¨¦´¤½¤−Ÿ

:øöçä éãnrçéí÷ø äNrî øöçä ørL Cñîe ©ª¥¬¤«¨¥«¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®
úBnà Lîç áçøá äîB÷å Cøà änà íéøNrå§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤§¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½

:øöçä érì÷ únrìèéäraøà íäéãnrå §ª©−©§¥¬¤«¨¥«§©ª«¥¤Æ©§¨½̈
éetöå óñk íäéåå úLçð äraøà íäéðãàå§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤¨«¥¤´¤½¤§¦¯

:óñk íäé÷Lçå íäéLàøëúãúéä-ìëå ¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤§¨©§¥ºŸ
ñññ :úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רנז

  הלי רולדמפ  צד הל   257 

רנז

חמישי  - לט - ויקהל־פקודי פרשת - בציבור לקריאה חומש

éãå÷ô úùøô
àëéãe÷ô älàãwt øLà úãrä ïkLî ïkLnä ¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬ª©−

ïøäà-ïa øîúéà ãéa íiåìä úãár äLî ét-ìr©¦´¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ
:ïäkäáëäãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöáe ©Ÿ¥«§©§¥²¤¦¬¤−§©¥´§®̈

:äLî-úà ýåýé äeö-øLà-ìk úà äNrâëBzàå ¨¾̈¥²¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§¦À
áLçå Løç ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà̈«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈¨¨´§¥®
éðMä úrìBúáe ïîbøàáe úìëza í÷øå§Ÿ¥À©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©©¨¦−

:LMáeñãëìëa äëàìnì éeNrä áäfä-ìk ©¥«¨©¨À̈¤«¨Æ©§¨½̈§−Ÿ
òLz äôeðzä áäæ | éäéå Lãwä úëàìî§¤´¤©®Ÿ¤©§¦´§©´©§À̈¥³©

ìLe úBàî òáLe økk íéøNråì÷La ì÷L íéL §¤§¦Æ¦½̈§©̧¥¯§¦²¤−¤§¤¬¤
Lãwä:äëóìàå økk úàî äãrä éãe÷t óñëå ©«Ÿ¤§¤²¤§¥¬¨«¥−̈§©´¦¨®§¤Á¤Á

ì÷La ì÷L íéráLå äMîçå úBàî òáLe§©̧¥¹©«£¦¨¯§¦§¦²¤−¤§¤¬¤
:Lãwäåëì÷La ì÷Mä úéöçî úìbìbì ò÷a ©«Ÿ¤¤µ©©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤§¤´¤

íéøNr ïaî íéã÷tä-ìr øáòä ìëì Lãwä©®Ÿ¤§¸Ÿ¨«Ÿ¥¹©©§ª¦À¦¤̧¤§¦³
ì äìrîå äðLìLe óìà úBàî-LLíéôìà úL ¨¨Æ¨©½§¨§¥«¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½

:íéMîçå úBàî Lîçåæëóñkä økk úàî éäéå ©«£¥¬¥−©«£¦¦«©§¦À§©Æ¦©´©¤½¤
úàî úëøtä éðãà úàå Lãwä éðãà úà ú÷öì̈¤À¤¥µ©§¥´©½Ÿ¤§¥−©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯

:ïãàì økk økkä úàîì íéðãàçëóìàä-úàå £¨¦²¦§©¬©¦−̈¦¨¬¨¨«¤§¤¨¤¹¤
íéåå äNr íéráLå äMîçå úBànä òáLe§©³©¥Æ©«£¦¨´§¦§¦½¨¨¬¨¦−

:íúà ÷Mçå íäéLàø ätöå íéãenrìèëúLçðe ¨«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬Ÿ¨«§¬¤
úBàî-òaøàå íétìàå økk íéráL äôeðzä©§−̈¦§¦´¦®̈§©§©¬¦§©§©¥−

:ì÷Lìúàå ãrBî ìäà çút éðãà-úà da Nriå ¨«¤©©´©À̈¤©§¥Æ¤µ©´Ÿ¤¥½§¥Æ
úàå Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî¦§©´©§½¤§¤¦§©¬©§−¤£¤®§¥−

:çaænä éìk-ìkàì-úàå áéáñ øöçä éðãà-úàå ¨§¥¬©¦§¥«©§¤©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤
-úàå ïkLnä úãúé-ìk úàå øöçä ørL éðãà©§¥−©´©¤«¨¥®§¥̧¨¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤

:áéáñ øöçä úãúé-ìkèìàúìëzä-ïîe ¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−¨¦«¦©§¥³¤
ì ãøN-éãâá eNr éðMä úrìBúå ïîbøàäåúøL §¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½¨¬¦§¥«§−̈§¨¥´

ïøäàì øLà Lãwä éãâa-úà eNriå Lãwa©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ
:äLî-úà ýåýé äeö øLàkô ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ãקודש משיחות ãנקודות
˙e„Ú‰ ÔkLÓ(כא (לח, ƒ¿«»≈

Ï‚Ú‰ ‰NÚÓ ÏÚ ‰"aw‰ Ì‰Ï ¯zeL Ï‡¯NÈÏ ˙e„Ú(רׁש"י) ≈¿ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆«»»««¬≈»≈∆ִַ

ויׁש אֹותֹו. וׁשֹולל העגל חטא על מכּפר ׁשהּמׁשּכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהיינּו

מּדברי  עֹוׂשה ׁשּיהּודי היא, הּמׁשּכן מׁשמעּות ּדהּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלבאר,

מהּכרה  ּבאה זֹו ועבֹודה להקּב"ה, 'מקּדׁש' ׁשּלֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָהרׁשּות

וכח  "הארה אּלא אינֹו ּומלֹואֹו והעֹולם מּלבּדֹו", עֹוד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁש"אין

חטא  ׁשל הּמחלט הּנּגּוד היא - זֹו ואמּונה והּכרה ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאלקי".

אּלא  ּדוקא, ּבה' ּכפירה ּפרּוׁשּה אין זרה' 'עבֹודה ׁשּכן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעגל,

ה'. מּלבד ׁשהּו ּכל 'ּדבר' ׁשּיׁש הּמחׁשבה ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּגם

(931 עמ' ג כרך שיחות (לקוטי

éùéîçáïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nriå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²
:øæLî LLå éðL úrìBúåâéçt-úà eòwøéå §©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«©§©§º¤©¥´

úìëzä CBúa úBNrì íìéút õv÷å áäfä©¨¨»§¦¥´§¦¦¼©«£À§³©§¥̧¤Æ
CBúáe éðMä úrìBz CBúáe ïîbøàä CBúáe§´¨«©§¨½̈§²©¬©©¨¦−§´

:áLç äNrî LMäãúøáç Bì-eNr úôúk ©¥®©«£¥−¥«§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ
éðL-ìráéúëåéúååö÷éø÷:øaç åéúBö÷äáLçå ©§¥¬§−̈ª¨«§¥̧¤

áäæ eäNrîk àeä epnî åéìr øLà Búcôà£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´»§©«£¥¼¨À̈
øLàk øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§®̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñåeNriåéðáà-úà ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£Æ¤©§¥´
éçezt úçzôî áäæ úöaLî úañî íäMä©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®§ª¨ŸÆ¦¥´

:ìàøNé éða úBîL-ìr íúBçæìr íúà íNiå ½̈©§−§¥¬¦§¨¥«©¨´¤ŸÀ̈©µ
øLàk ìûøNé éðáì ïBøkæ éðáà ãôàä úôúk¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´¦§¨¥®©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöôçïLçä-úà Nriå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©¯©¤©²¤
ïîbøàå úìëz áäæ ãôà äNrîk áLç äNrî©«£¥¬¥−§©«£¥´¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²

:øæLî LLå éðL úrìBúåèìeôk äéä reáø §©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«¨¯©¨¨²¨−
:ìeôk Baçø úøæå Bkøà úøæ ïLçä-úà eNr̈´¤©®¤¤¯¤¨§²§¤¬¤¨§−¨«

éäãèt íãà øeè ïáà éøeè äraøà Bá-eàìîéå©§©̧§½©§¨−̈´¥®̈¤À³Ÿ¤¦§¨Æ
:ãçàä øehä ú÷øáeàéøétñ Côð éðMä øehäå ¨¤½¤©−¨«¤¨«§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−

:íìäéåáéì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §¨«£«Ÿ§©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨
âéúañeî äôLéå íäL LéLøz éréáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ

:íúàlîa áäæ úöaLîãéúîL-ìr íéðáàäå ¦§§¬Ÿ¨−̈§¦ª«Ÿ¨«§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ
íúîL-ìr äøNr íézL äpä ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬¤§¥−©§Ÿ¨®

ì BîL-ìr Léà íúç éçezt:èáL øNr íéðL ¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½¦§¥¬¨−̈¨«¤
åèúár äNrî úìáb úøLøL ïLçä-ìr eNriå©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ

:øBäè áäææèézLe áäæ úöaLî ézL eNriå ¨−̈¨«©©«£À§¥Æ¦§§´Ÿ¨½̈§¥−
éðL-ìr úòahä ézL-úà eðziå áäæ úòaè©§´Ÿ¨¨®©¦§À¤§¥Æ©©¨½Ÿ©§¥−

:ïLçä úBö÷æé-ìr áäfä úúárä ézL eðziå §¬©«¤©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ©¨½̈©
:ïLçä úBö÷-ìr úòahä ézLçéézL úàå §¥−©©¨®Ÿ©§−©«¤§¥̧§¥³
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ששי רנח - לט - ויקהל־פקודי פרשת - בציבור לקריאה חומש

úöaLnä ézL-ìr eðúð úúárä ézL úBö÷§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨«§−©§¥´©¦§§®Ÿ
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìr íðziåèéeNriå ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«©©«£À

ïLçä úBö÷ éðL-ìr eîéNiå áäæ úòaè ézL§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´©®¤
:äúéa ãôàä øár-ìà øLà BúôN-ìrëeNriå ©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨©©«£»

ãôàä úôúë ézL-ìr íðziå áäæ úòaè ézL§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ¨«¥³Ÿ
ìrnî Bzøaçî únrì åéðt ìenî ähîlî¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©

:ãôàä áLçìàëåéúòahî ïLçä-úà eñkøiå §¥−¤¨«¥«Ÿ©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á
áLç-ìr úéäì úìëz ìéúôa ãôàä úòaè-ìà¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤
äeö øLàk ãôàä ìrî ïLçä çfé-àìå ãôàä̈«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýéô §Ÿ̈−¤¤«
ãקודש משיחות ãנקודות

„Ù‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ(כא (לט, ¿…ƒ««…∆≈«»≈…
אֹותֹו ׁש"חֹוגר – עדÂÈ¯BÁ‡Óהאפד ּומּגיע ..ÂÈ·˜Ú," ֵֵֶָֹ≈¬»ִַַַ¬≈»

– החׁשן ואּלּו ׁשּבאדם. חיצֹוני והכי נמּו הכי לחלק ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּי

על . . ÂÈÙlÓׁש"ּתלּוי BaÏ והכי נעלה הכי לחלק ׁשּי ," ֶַָƒƒ¿»»ֲֲֲִִֵֶֶַַַַָ

הּלב). ּפנימּיּות ּפנימּיּות, מּלׁשֹון ּגם ("מּלפניו" ׁשּבֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָּפנימי

‰‡Ù„וזהּו ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ נמּוכים הכי הּדברים ּגם – ְֶ¿…ƒ««…∆≈«»≈…ְְֲִִִַַָ

הכי  לּדברים מחּברים להיֹות צריכים ׁשּבאדם חיצֹונּיים ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַַָָָָָֻוהכי

ׁשּבֹו. ּפנימּיים והכי ְֲֲִִִִִֶַַנעלים

(314 עמ' א כרך תשמ"ח השיחות (ספר

éùùáëìéìk âøà äNrî ãôàä ìérî-úà Nriå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëzâëäôN àøçú éôk BëBúa ìérnä-éôe §¥«¤¦«©§¦¬§−§¦´©§®̈¨¨¬

:røwé àì áéáñ åéôìãëìérnä éìeL-ìr eNriå §¦²¨¦−¬Ÿ¦¨¥«©©©«£Æ©¥´©§¦½
bøàå úìëz éðBnø:øæLî éðL úrìBúå ïî ¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈§©´©¨¦®¨§¨«

äëíéðîrtä-úà eðziå øBäè áäæ éðîrô eNriå©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹
CBúa áéáñ ìérnä éìeL-ìr íéðnøä CBúa§´¨«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−

:íéðnøäåëéìeL-ìr ïnøå ïîrt ïnøå ïîrt ¨«¦Ÿ¦«©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬
ì áéáñ ìérnä-úà ýåýé äeö øLàk úøL ©§¦−¨¦®§¨¥¾©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤

:äLîñæëâøà äNrî LL úðúkä-úà eNriå ¤«©©«£²¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®
:åéðáìe ïøäàìçëéøàt-úàå LL úôðönä úàå §©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬

:øæLî LL ãaä éñðëî-úàå LL úòaânä©¦§¨−Ÿ¥®§¤¦§§¥¬©−̈¥¬¨§¨«
èëïîbøàå úìëúe øæLî LL èðáàä-úàå§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤§©§¨¨²

ýåýé äeö øLàk í÷ø äNrî éðL úrìBúå§©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñìáäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNriå ¤¤«©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´

Lã÷ íúBç éçezt ázëî åéìr eázëiå øBäè̈®©¦§§´¨À̈¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤

:ýåýéìàì-ìr úúì úìëz ìéút åéìr eðziå ©«Ÿ̈«©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©
-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìî úôðönä©¦§¤−¤¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤

:äLîñáìãrBî ìäà ïkLî úãár-ìk ìëzå ¤«©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®
-úà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNriå©©«£Æ§¥´¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤

:eNr ïk äLîôâì-ìà ïkLnä-úà eàéáiå ¤−¥¬¨«©¨¦³¤©¦§¨Æ¤
åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìk-úàå ìäàä-úà äLî¤½¤¨−Ÿ¤§¤¨¥®̈§¨¨´§¨½̈

áéúëåçéøáéø÷:åéðãàå åéãnrå åéçéøaãì-úàå §¦−̈§©ª¨¬©«£¨¨«§¤
ëîäñëî-úàå íéîcàîä íìéàä úøBò äñ ¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ©«§¨¨¦½§¤¦§¥−

:Cñnä úëøt úàå íéLçzä úøòäìïBøà-úà Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«¤£¬
:úøtkä úàå åéca-úàå úãräåìïçìMä-úà ¨«¥ª−§¤©®̈§¥−©©«Ÿ¤¤©ª§¨Æ
:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úàæìäøðnä-úà ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«¤©§Ÿ̈¸

-ìk-úàå äëørnä úøð äéúøð-úà äøähä©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ©©«£¨−̈§¤¨
:øBànä ïîL úàå äéìkçìáäfä çaæî úàå ¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«§¥Æ¦§©´©¨½̈

úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¥¾
:ìäàä çút CñîèìúLçpä çaæî | úà ¨©−¤¬©¨«Ÿ¤¥´¦§©´©§À¤

-úàå åéca-úà Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤
:Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìkîøöçä érì÷ úà ¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«¥Á©§¥̧¤«¨¥¹

ì Cñnä-úàå äéðãà-úàå äéãnr-úàørL ¤©ª¤´¨§¤£¨¤À¨§¤©¨¨Æ§©´©
éìk-ìk úàå äéúãúéå åéøúéî-úà øöçä¤«¨¥½¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨§¥À¨§¥²

:ãrBî ìäàì ïkLnä úãáràîãøOä éãâa-úà £Ÿ©¬©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«¤¦§¥¬©§−̈
ìïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úà Lãwa úøL §¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½

:ïäëì åéðá éãâa-úàåáîýåýé äeö-øLà ìëk §¤¦§¥¬¨−̈§©¥«§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−
:äãárä-ìk úà ìàøNé éða eNr ïk äLî-úà¤¤®¥³¨Æ§¥´¦§¨¥½¥−¨¨«£Ÿ̈«

âîdúà eNr äpäå äëàìnä-ìk-úà äLî àøiå©©̧§¤¹¤¨©§¨À̈§¦¥Æ¨´Ÿ½̈
:äLî íúà Cøáéå eNr ïk ýåýé äeö øLàkô ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈¤«

ãקודש משיחות ãנקודות
‰LÓ Ï‡ ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ(לג (לט, «»ƒ∆«ƒ¿»∆…∆

ÂÈÏ‡Ó Ì˜Â Û˜Ê ‡e‰Â ,BÓÈ˜Ók ‰‡¯(רש"י) ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈≈»

ויׁש זֹו. ּבדר הּמׁשּכן הקמת היתה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

עבֹודת  נעׂשתה הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּבמׁש ּדהּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלֹומר,

ׁשל מּכחם Ï‡¯NÈהּמׁשּכן Èa.'ּדלּתתא 'אתערּותא ּבדר , ְִִֶַָָֹ¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִֶֶַָָ

את  להביא ּבכחּה אין מיחדת, חביבּות יׁש זֹו ׁשּבעבֹודה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻואף

מּכחֹו הּבאה ּבפעּלה צר יׁש לזה לעֹולם; הּׁשכינה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻהׁשראת

ּדלעילא'.‰aw"‰ׁשל 'אתערּותא ּבדר , ֶ«»»ְְְֲִִֵֶֶָָ

(183 עמ' יא כרך שיחות (לקוטי
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éòéáùîà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
áíé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾

:ãrBî ìäà ïkLî-úàâïBøà úà íL zîNå ¤¦§©−¬Ÿ¤¥«§©§¨´½̈¥−£´
:úëøtä-úà ïøàä-ìr úkñå úeãrä̈«¥®§©Ÿ¨¬©¨«¨−Ÿ¤©¨«Ÿ¤

ãBkør-úà zëørå ïçìMä-úà úàáäå§¥«¥¨Æ¤©ª§½̈§¨«©§−̈¤¤§®
:äéúøð-úà úéìräå äøðnä-úà úàáäå§¥«¥¨Æ¤©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤¥«Ÿ¤«¨

äïBøà éðôì úøè÷ì áäfä çaæî-úà äzúðå§¨«©º̈¤¦§©³©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−£´
:ïkLnì çútä Cñî-úà zîNå úãrä̈«¥ª®§©§¨²¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

åïkLî çút éðôì äìòä çaæî úà äzúðå§¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®¦§¥¾¤−©¦§©¬
:ãrBî-ìäàæãrBî ìäà-ïéa øikä-úà zúðå «Ÿ¤¥«§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−

:íéî íL zúðå çaænä ïéáeç-úà zîNå ¥´©¦§¥®©§¨«©¨¬−̈¨«¦§©§¨¬¤
:øöçä ørL Cñî-úà zúðå áéáñ øöçä¤«¨¥−¨¦®§¨´©½̈¤¨©−©¬©¤«¨¥«

è-úà zçLîe äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈¨«©§¨¬¤
-úàå Búà zLc÷å Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä©¦§−̈§¤¨£¤®§¦©§¨¬Ÿ²§¤

:Lã÷ äéäå åéìk-ìkéçaæî-úà zçLîe ¨¥−̈§¨¬¨«Ÿ¤¨«©§¨²¤¦§©¬
äéäå çaænä-úà zLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ−̈§¤¨¥®̈§¦©§¨Æ¤©¦§¥½©§¨¨¬

:íéLã÷ Lã÷ çaænäàéøikä-úà zçLîe ©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ
:Búà zLc÷å Bpk-úàåáéïøäà-úà záø÷äå §¤©®§¦©§−̈Ÿ«§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ

íúà zöçøå ãrBî ìäà çút-ìà åéða-úàå§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈
:íénaâéLãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå ©¨«¦§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤

:éì ïäëå Búà zLc÷å Búà zçLîeãé-úàå ¨«©§¨¬Ÿ²§¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«§¤
:úðzk íúà zLaìäå áéø÷z åéðaåèzçLîe ¨−̈©§¦®§¦§©§¨¬Ÿ−̈ª¢«Ÿ¨«©§¨´

ðäëå íäéáà-úà zçLî øLàk íúàéì e ŸÀ̈©«£¤³¨©̧§¨Æ¤£¦¤½§¦«£−¦®
íìBò úpäëì íúçLî íäì úéäì äúéäå§Â¨«§Â̈¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²¦§ª©¬−̈

:íúøãìæèýåýé äeö øLà ìëk äLî Nriå §«ŸŸ¨«©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:äNr ïk BúàñæéäðMa ïBLàøä Lãça éäéå Ÿ−¥¬¨¨«©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬

:ïkLnä í÷eä Lãçì ãçàa úéðMäçéí÷iå ©¥¦−§¤¨´©®Ÿ¤©−©¦§¨«©¨̧¤
íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä-úà äLî¤¹¤©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ
:åéãenr-úà í÷iå åéçéøa-úà ïziå åéLø÷-úà¤§¨½̈©¦¥−¤§¦®̈©−̈¤¤©¨«

èé-úà íNiå ïkLnä-ìr ìäàä-úà Nøôiå©¦§³Ÿ¤¨¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤
ýåýé äeö øLàk äìrîìî åéìr ìäàä äñëî¦§¥¬¨²Ÿ¤¨−̈¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñë-ìà úãrä-úà ïziå çwiå ¤¤«©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤
-úà ïziå ïøàä-ìr íécaä-úà íNiå ïøàä́̈¨½Ÿ©¨¬¤¤©©¦−©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤

:äìrîìî ïøàä-ìr úøtkäàë-úà àáiå ©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨«§¨©¨¥´¤
Cñnä úëøt úà íNiå ïkLnä-ìà ïøàä̈«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤¥µ¨´Ÿ¤©¨½̈
ýåýé äeö øLàk úeãrä ïBøà ìr Cñiå©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñáëãrBî ìäàa ïçìMä-úà ïziå ¤¤«©¦¥³¤©ª§¨Æ§´Ÿ¤¥½
:úëøtì õeçî äðôö ïkLnä Cøé ìrâëCøriå ©²¤¬¤©¦§−̈¨®Ÿ¨¦−©¨«Ÿ¤©©«£¬Ÿ

ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì íçì Cør åéìr̈¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñãëìäàa äøðnä-úà íNiå ¤¤«©¨³¤¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤

ìMä çëð ãrBî:äaâð ïkLnä Cøé ìr ïç ¥½−Ÿ©©ª§®̈©²¤¬¤©¦§−̈¤«§¨
äëýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì úøpä ìriå©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñåëìäàa áäfä çaæî-úà íNiå ¤¤«©¨²¤¤¦§©¬©¨−̈§´Ÿ¤
:úëøtä éðôì ãrBîæëúøè÷ åéìr øè÷iå ¥®¦§¥−©¨«Ÿ¤©©§¥¬¨−̈§´Ÿ¤

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk íénññçëíNiå ©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¨²¤
:ïkLnì çútä Cñî-úàèëäìòä çaæî úàå ¤¨©¬©¤−©©¦§¨«§¥Æ¦§©´¨«Ÿ½̈

åéìr ìriå ãrBî-ìäà ïkLî çút íN̈¾¤−©¦§©´«Ÿ¤¥®©©´©¨À̈
ýåýé äeö øLàk äçðnä-úàå äìòä-úà¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñììäà-ïéa øikä-úà íNiå ¤¤«©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤
:äöçøì íéî änL ïziå çaænä ïéáe ãrBî¥−¥´©¦§¥®©©¦¥¬¨²¨©−¦§¨§¨«

àìíäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî eöçøå§¨«£´¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−
:íäéìâø-úàåáìãrBî ìäà-ìà íàáa §¤©§¥¤«§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À

ýåýé äeö øLàk eöçøé çaænä-ìà íúáø÷áe§¨§¨¨²¤©¦§¥−©¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñâìïkLnì áéáñ øöçä-úà í÷iå ¤¤«©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´

äLî ìëéå øöçä ørL Cñî-úà ïziå çaænìå§©¦§¥½©©¦¥¾¤¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−
:äëàìnä-úàôãìãrBî ìäà-úà ïðrä ñëéå ¤©§¨¨«©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®

:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëeäììëé-àìå §´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«§«Ÿ¨´Ÿ
ðrä åéìr ïëL-ék ãrBî ìäà-ìà àBáì äLîï ¤À¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬¨−̈¤«¨®̈

:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëeåìúBìräáe §´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«§¥«¨³
é ïkLnä ìrî ïðräìëa ìûøNé éða eòñ ¤«¨¨Æ¥©´©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®§−Ÿ

:íäérñîæìeòñé àìå ïðrä äìré àì-íàå ©§¥¤«§¦¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½
:Búìrä íBé-ãrçìïkLnä-ìr ýåýé ïðr ék ©−¥¨«Ÿ«¦Á£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ

-úéa-ìë éðérì Ba äìéì äéäz Làå íîBé½̈§¥¾¦«§¤¬©−§¨®§¥¥¬¨¥«
:íäérñî-ìëa ìûøNé¦§¨¥−§¨©§¥¤«

.ïîéñ ì"ë é"ìá ,íé÷åñô á"ö(çëø ãåîò à"ë ÷ìç ÷"âà äàø¯)

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
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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 Cïîàî àlrì,àúøéLå àúëøa ìk ï §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBB

øéèôîáéàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ
øîàì íéøöî õøàa:áLàø íëì äfä Lãçä §¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ

äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø íéLãç: ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«
âøùra 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 äN:ãäOî úBéäî úéaä èrîé-íàå ¤¬©¨«¦§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼

úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe àeä ç÷ìå§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´
äNä-ìr eqëz Bìëà éôì Léà úLôð:ääN §¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ©©¤«¤¯

íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú̈¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
eçwz íéfrä-ïîe:åãr úøîLîì íëì äéäå ¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´

ìk Búà eèçLå äfä Lãçì íBé øNr äraøà©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ
íéaørä ïéa ìûøNé-úãr ìä÷:æ-ïî eç÷ìå §©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦§¨«§Æ¦

ìr óB÷Lnä-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©©©§®©µ
íäa Búà eìëàé-øLà íézaä:ç-úà eìëàå ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«§¨«§¬¤

íéøøî-ìr úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½©§Ÿ¦−
eäìëàé:èìMáî 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 epnî:àéeìëàz äëëå ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´
íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî BúàŸ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½
çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©

ýåýéì àeä:áéäìéla íéøöî-õøàá ézøárå −©«Ÿ̈«§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨
ékäå äfäíãàî íéøöî õøàa øBëa-ìë éú ©¤¼§¦¥¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈

íéèôL äNrà íéøöî éýìû-ìëáe äîäa-ãrå§©§¥®̈§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−
ýåýé éðà:âéíézaä ìr úàì íëì ícä äéäå £¦¬§Ÿ̈«§¨¨Á©¨̧¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ

ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL ízà øLà£¤´©¤´½̈§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−
âð íëá äéäé-àìå íëìréúkäa úéçLîì ó £¥¤®§Ÿ¦«§¤̧¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−

íéøöî õøàa:ãéïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå §¤¬¤¦§¨«¦§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½
íìBò úwç íëéúøãì ýåýéì âç Búà íúbçå§©Ÿ¤¬Ÿ−©´©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈

eäbçz:åèíBia Cà eìëàz úBvî íéîé úráL §¨ª«¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´
ék íëézaî øàO eúéaLz ïBLàøä|ìëà-ìk ¨«¦½©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´

íBiî ìàøNiî àåää Lôpä äúøëðå õîç̈¥À§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬
éráMä íBé-ãr ïLàøä:æèïBLàøä íBiáe ¨«¦−Ÿ©¬©§¦¦«©³¨«¦Æ

äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä íBiáe Lã÷-àø÷î¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´
øLà Cà íäá äNré-àì äëàìî-ìk íëì̈¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´
íëì äNré Bcáì àeä Lôð-ìëì ìëàé: ¥«¨¥´§¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬¨¤«

æéäfä íBiä íöra ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½
íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà éúàöBä¥¬¦¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§®̈¦
íìBò úwç íëéúøãì äfä íBiä-úà ízøîLe: §©§¤º¤©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«

çéáøra Lãçì íBé øNr äraøàa ïLàøä«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
Lãçì íéøNrå ãçàä íBé ãr úvî eìëàz«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤

áøra:èéíëézáa àöné àì øàN íéîé úráL ¨¨«¤¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®
ék|àåää Lôpä äúøëðå úöîçî ìëà-ìk ¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ

õøàä çøæàáe øba ìàøNé úãrî:ë-ìk ¥«£©´¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤¨
eìëàz íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−

úBvî:ô
ùãåçäúùøô

©«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial
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: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

éñåäì âäåð à"èéìù ø"åîãà ÷"ëøîåì íéëéøöù ,íéøçàì êééù åðéàå" ìàøùé úéá ¯ íòä ìë (æé-æè) íé÷åñôä íâ ïàë ó
."øîà-äë (çé) ÷åñôá [äøèôää ìéçúäì=]

.(íééåðéù íò åèú ãåîò á"ùú ïîåéä úåîéùø)

äîæè:ìàøNéa àéNpì úàfä äîeøzä-ìà eéäé õøàä írä ìkæéàéNpä-ìrå µŸ¨¨´¨½̈¤¦«§−¤©§¨´©®Ÿ©¨¦−§¦§¨¥«§©©¨¦´
ìûøNé úéa éãrBî-ìëa úBúaMáe íéLãçáe íébça Cñpäå äçðnäå úBìBòä äéäé¦«§¤À¨«´§©¦§¨»§©¥¼¤¼©«©¦³¤«¢¨¦Æ©©¨½§¨«£¥−¥´¦§¨¥®
ãra øtëì íéîìMä-úàå äìBòä-úàå äçðnä-úàå úàhçä-úà äNré àeä́©«£¤º¤©«©¨´§¤©¦§À̈§¤¨«¨Æ§¤©§¨¦½§©¥−§©¬

:ìàøNé-úéa¥«¦§¨¥«

øåáéöá äàéø÷ì ùãåçä úùøô úøèôä

ú"åîùìåäî ÷øô ìà÷æçéá

çéãçàa ïBLàøa ýåýé éðãû øîà-äk«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¨«¦Æ§¤¨´
úàhçå íéîz ø÷a-ïa-øt çwz Lãçì©½Ÿ¤¦©¬©¤¨−̈¨¦®§¦¥−̈

:Lc÷nä-úàèéúæeæî-ìà ïúðå úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå ¤©¦§¨«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©´©«©À̈§¨©Æ¤§©´

למורא  שי
,ìàøNéa àéNpì (æèøác ìò íL økæpL) äìòîì äøeîàä úàfä äîeøzä ©¨¦§¦§¨¥©§¨©Ÿ¨£¨§©§¨¤¦§©¨©§©

åéìò íb ìàøNéa àéNpä íâå ,íòä ìk úáBç àéä (úBøNòîe úBîeøz úLøôä©§¨©§©©§¦©¨¨¨§©©¨¦§¦§¨¥©¨¨

.úàfä äîeøzä úà úúì,'åâå äéäé àéNpä ìòå (æéäéäé ,äîeøzä ãálî ¨¥¤©§¨©Ÿ§©©¨¦¦§¤¦§©©§¨¦§¤

.ïàk øékænL úBðaøwä àéáäì àéNpä ìò ãBò,'åâå äNòé àeäBlMî ,øîBìk ©©¨¦§¨¦©¨§¨¤©§¦¨©£¤§©¦¤

.älà ìk úà àéáé,ïBLàøa (çé ¨¦¤¨¥¤¨¦
.ïñéð Lãça ,ïBLàøä Lãçaúàhçå ©Ÿ¤¨¦§Ÿ¤¦¨§¦¥¨

,Lc÷nä úàúà øäèz äæa ¤©¦§¨¨¤§©¥¤

.Lc÷nä,úéaä úæeæî (èéúæeæî ©¦§¨§©©©¦§©

.ìëéää,çaænì äøæòä úBptúBpt ©¥¨¦¨£¨¨©¦§¥©¦

.çaænä âb çèLøöçä øòL ¤©©©¦§¥©©©¤¨¥
,úéîéðtä.ìàøNé úøæò øòL ©§¦¦©©¤§©¦§¨¥

מרים  עטרת
æèõøàä írä ìkílekeéäéúúì íéáéiçúàfä äîeøzä-ìàóàå µŸ¨¨´¨½̈¤¨¦«§−©¨¦¨¥¤©§¨´©®Ÿ§©

àéNpìàéNpä ìòìàøNéaúàfä äîeøzä úúì åéìò:æéàéNpä-ìrå ©¨¦−©©¨¦§¦§¨¥«¨¨¨¥©§¨©Ÿ§©©¨¦´
äéäéäîeøzä ãálîCñpäå äçðnäå úBìBòäíéàaäíébça ¦«§¤À¦§©©§¨¨«´§©¦§¨»§©¥¼¤¼©¨¦©«©¦³

éãrBî-ìëa úBúaMáe íéLãçáeíéôqàúîe íéãòBð íäL íéîiä ìëa ¤«¢¨¦Æ©©¨½§¨«£¥−§¨©¨¦¤¥£¦¦§©§¦

ìûøNé úéaLc÷nä úà àBáìàeä ¥´¦§¨¥®¨¤©¦§¨´
äNréàéáé BlMîúàhçä-úà ©«£¤º¦¤¨¦¤©«©¨´

-úàå äìBòä-úàå äçðnä-úàå§¤©¦§À̈§¤¨«¨Æ§¤
-úéa ãra øtëì íéîìMä©§¨¦½§©¥−§©¬¥«

:ìàøNéçéýåýé éðãû øîà-äk ¦§¨¥««Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼
ïBLàøaïBLàøä LãBçaãçàa ¨«¦Æ©¤¨¦§¤¨´

íéîz ø÷a-ïa-øt çwz Lãçì©½Ÿ¤¦©¬©¤¨−̈¨¦®
úàhçåøäèz:Lc÷nä-úà §¦¥−̈§©¥¤©¦§¨«

èéúàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©´©«©À̈
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çaænì äøærä úBpt òaøà-ìàå úéaä©©½¦§¤©§©²¦¬¨«£¨−̈©¦§¥®©
:úéîéðtä øöçä ørL úæeæî ìråëïëå §©̧§©½©−©¤«¨¥¬©§¦¦«§¥³

äâL Léàî Lãçá äráLa äNrz©«£¤Æ§¦§¨´©½Ÿ¤¥¦¬Ÿ¤−
:úéaä-úà ízøtëå éútîeàëïBLàøa ¦¤®¦§¦©§¤−¤©¨«¦¨«Â¦Â

íëì äéäé Lãçì íBé øNr äraøàa§©§¨¨̧¨¨¬Æ©½Ÿ¤¦«§¤¬¨¤−
:ìëàé úBvî íéîé úBòáL âç çñtä©¨®©©¾§ª´¨¦½©−¥«¨¥«

áëBãra àeää íBia àéNpä äNrå§¨¨³©¨¦Æ©´©½©«£¾
:úàhç øt õøàä ír-ìk ãráe§©−¨©´¨¨®¤©−©¨«

âëúráLå íéøt úráL ýåýéì äìBò äNré âçä-éîé úráLå§¦§©̧§¥«¤¹̈©«£¤¯¨´©«Ÿ̈À¦§©´Â̈¦Â§¦§©̧
:íBiì íéfr øérN úàhçå íéîiä úráL íBiì íîéîz íéìéà¥¦³§¦¦Æ©½¦§©−©¨¦®§©¾̈§¦¬¦¦−©«

ãë:äôéàì ïéä ïîLå äNré ìéàì äôéàå øtì äôéà äçðîe¦§À̈¥¨¬©¨²§¥¨¬¨©−¦©«£¤®§¤−¤¦¬¨«¥¨«
äëälàë äNré âça Lãçì íBé øNr äMîça éréáMa©§¦¦¿©«£¦¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¤½̈©«£¤¬¨¥−¤

:ïîMëå äçðnëå äìòk úàhçk íéîiä úráLåîà-äk ¦§©´©¨¦®©«©¨Æ¨«Ÿ½̈§©¦§−̈§©¨«¤«Ÿ
øeâñ äéäé íéã÷ äðtä úéîéðtä øöçä ørL äåäé éðãà øîà̈©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼©¹©¤«¨¥³©§¦¦Æ©Ÿ¤´¨¦½¦«§¤´¨½
:çúté Lãçä íBéáe çúté úaMä íBéáe äNrnä éîé úLL¥−¤§¥´©©«£¤®§³©©¨Æ¦¨¥½©§¬©−Ÿ¤¦¨¥«©

áúæeæî-ìr ãîrå õeçî ørMä íìeà Cøc àéNpä àáe¨´©¨¦¿¤Á¤Á¨̧©©¹©¦À§¨©Æ©§©´
äåçzLäå åéîìL-úàå BúìBr-úà íéðäkä eNrå ørMä©©½©§¨´©«Ÿ£¦À¤«¨Æ§¤§¨½̈§¦§©«£¨²

-àì ørMäå àöéå ørMä ïzôî-ìr:áørä-ãr øâqé ©¦§©¬©©−©§¨¨®§©©¬©«Ÿ¦¨¥−©¨¨«¤
âíéLãçáe úBúaMa àeää ørMä çút õøàä-ír eåçzLäå§¦§©«£´©¨À̈¤¤µ©©©´©©½©©¨−¤«¢¨¦®

:ýåýé éðôìãúaMä íBéa ýåýéì àéNpä áø÷é-øLà äìòäå ¦§¥−§Ÿ̈«§¨´Ÿ½̈£¤©§¦¬©¨¦−©«Ÿ̈®§´©©À̈

למורא  שי
,Lãçá äòáLa äNòz ïëå (ëpçz ïëåäòáL CLî ìëa úBðaø÷a C §¥©£¤§¦§¨©Ÿ¤§¥§©¥§¨§¨§¨¤¤¦§¨

.íéîé,úéaä úà ízøtëå éútîe äâL LéàîeàBáé elàä úBðaøwä ¨¦¥¦Ÿ¤¦¤¦§¦©§¤¤©¨¦©¨§¨¨¥¨

.ñðkäì úeLø Bì ïéàL íB÷îa Lc÷nì ñðëpL éútîe äâBL Léàî ïåòä øéñäì§¨¦¤¨Ÿ¥¦¤¦¤¦¤¦§©©¦§¨§¨¤¥§§¦¨¥

,íéîé úBòáL (àëepnî íéìéçúnL íL ìò "úBòáL" àø÷ðå .íéîé úòáL §ª¨¦¦§©¨¦§¦§¨§ª©¥¤©§¦¦¦¤

.úBòeáL äòáL øtñìäNòå (áë ¦§Ÿ¦§¨¨§¨¨
,àéNpä.BlMî àéáiL,àeää íBia ©¨¦¤¨¦¦¤©©

elàä úBðaøwäå .ïñéða øNò äòaøàa§©§¨¨¨¨§¦¨§©¨§¨¨¥

ãálî íäå ,íéàelî úBðaø÷ íä¥¨§§¦¦§¥¦§©

.âça áéø÷äì íééeàøä úBðaøwä©¨§¨¨§¦§©§¦¤¨

,éòéáMa (äë,éòéáMä Lãça ©§¦¦©Ÿ¤©§¦¦

.éøLz Lãçaøöçä øòL (à §Ÿ¤¦§¥©©¤¨¥
,úéîéðtä.ìàøNé úøæò øòLíBéáe ©§¦¦©©¤§©¦§¨¥§
,Lãçä.Lãç Làøaìò ãîòå (á ©Ÿ¤§ŸŸ¤§¨©©

,øòMä úæeæîøòL écö éðMî §©©©©¦§¥¦¥©©

íéøòL =) íéLtLt éðL eéä ìëéää©¥¨¨§¥¦§¨¦§¨¦

éîBøcä LtLta ãîBò àéNpäå ,(íépè÷§©¦§©¨¦¥©¦§¨©§¦

.ìëéää øòL ìLúaMä íBéa (ã ¤©©©¥¨§©©¨

מרים  עטרת
úéaä úæeæî-ìà ïúðåìëéää àeäçaænì äøærä úBpt òaøà-ìàå §¨©Æ¤§©´©©½¦©¥¨§¤©§©²¦¬¨«£¨−̈©¦§¥®©
çaænä âb ïéða ñeôc úBiåæúéîéðtä øöçä ørL úæeæî ìråúøæò àeä ¨¦§¦§©©©¦§¥©§©̧§©½©−©¤«¨¥¬©§¦¦«¤§©

íéLðà:ëäNrz ïëåpçz ïëåúBðaø÷a CLãçá äráLaáéø÷éúéðL £¨¦§¥³©«£¤Æ§¥§©¥§¨§¨§¦§¨´©½Ÿ¤©§¦¥¦

ïBLàøä øta Bîk epnî àhçéå úàhç øtäâL LéàîäàøBä úââLa ñðëð ©©¨¦©¥¦¤§©¨¨¦¥¦¬Ÿ¤−¦§©§¦§©¨¨

Bì øeñàä íB÷îa Lc÷naéútîeBà ©¦§¨§¨¨¨¦¤®¦
äòéãé ïBøñç éðtî ñðëðízøtëå ¦§©¦§¥¤§§¦¨§¦©§¤−
eøtëz älà íéøô éðLáe:úéaä-úà ¦§¥¨¦¥¤§©§¤©¨«¦

àëíBé øNr äraøàa ïBLàøä«Â¦Â§©§¨¨̧¨¨¬Æ
íëì äéäé LãçìúèéçL ïîæ ©½Ÿ¤¦«§¤¬¨¤−§©§¦©

úBòáL âç çñtäúòáLíéîé ©®̈©©¾§ª´¦§©¨¦½
íäaL:ìëàé úBvîáëõeç ¤¨¤©−¥«¨¥«

äLî úøBz éôk íBiä úBðaøwîäNrå ¦¨§¨©§¦©¤§¨¨³
àeää íBia àéNpäeéäiL úBðaø÷ ©¨¦Æ©´©½¨§¨¤¦§

øtëì ,äòL úàøBäãráe Bãra ¨©¨¨§©¥©«£¾§©−
:úàhç øt õøàä ír-ìk̈©´¨®̈¤©−©¨«

âëäNré âçä-éîé úráLå§¦§©̧§¥«¤¹̈©«£¤¯
BlMî àéNpäúráL ýåýéì äìBò ©¨¦¦¤¨´©«Ÿ̈À¦§©´

íîéîz íéìéà úráLå íéøẗÂ¦Â§¦§©̧¥¦³§¦¦Æ
íéîiä úráL íBiìíBé ìëì ©½¦§©−©¨¦®§¨

íéøt äòáL íéîiä úòáMîúàhçå ¦¦§©©¨¦¦§¨¨¦§©¾̈
íBiì íéfr øérNCepéçì: §¦¬¦¦−©«§¦

ãëäôéàå øtì äôéà äçðîe¦§À̈¥¨¬©¨²§¥¨¬
ïéä ïîLå äNré ìéàìäcî íL ¨©−¦©«£¤®§¤−¤¦¬¥¦¨

äôéàìì äåöî àeä äæ ìkäòL ¨«¥¨«¨¤¦§¨§¨¨

ãáì Cepéçä øeáòa:äëéréáMa ©£©¦§¨©§¦¦¿
éøLz LãçaíBé øNr äMîça §Ÿ¤¦§¦©«£¦¨Á¨¨̧³

älàë äNré âça Lãçìàéáé ©¸Ÿ¤Æ¤½̈©«£¤¬¨¥−¤¨¦

ìk íéàelîì úBðaø÷íéîiä úráL ¨§¨§¦¦¨¦§©´©¨¦®
ïîMëå äçðnëå äìòk úàhçk©«©¨Æ¨«Ÿ½̈§©¦§−̈§©¨«¤
øeîàä øtñnk úBkña àéáé älà ìk̈¥¤¨¦§ª©¦§¨¨¨

çñôa:àäåäé éðãà øîà-äk §¤©«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼
äðtä úéîéðtä øöçä ørL©¹©¤«¨¥³©§¦¦Æ©Ÿ¤´

íéã÷,íéLðà úøæò ìL éçøænä øòL ¨¦½©©©¦§¨¦¤¤§©£¨¦

äNrnä éîé úLL øeâñ äéäé¦«§¤´¨½¥−¤§¥´©©«£¤®
úéáì àBáì ïéìéâø eéäé àlL éôì§¦¤Ÿ¦§§¦¦¨§¥

àìå íòä àì ìBçä úBîéa Lc÷nä©¦§¨¦©Ÿ¨¨§Ÿ

.àéNpäçúté úaMä íBéáe ©¨¦§³©©¨Æ¦¨¥½©
Lãçä íBéáeLãç Làøaçúté §¬©−Ÿ¤§ŸŸ¤¦¨¥«©

íéLãwä Lã÷ úéáe ìëéää çút ìeî 'äì úBçzLäì àBáì ïéìéâø eéä æà ék:áørMä íìeà Cøc àéNpä àáeCepéçä úBðaø÷ ìò ãBîòìõeçîäøæòì ¦¨¨§¦¦¨§¦§©£©¤©©¥¨¥Ÿ¤©¢¨¦¨´©¨¦¿¤Á¤Á¨̧©©¹©©£©¨§§©¦¦À¨£¨¨

äàéöéå äñéðk LnLî àeäL éçøæî øòL Cøãa ñðké øîBìkørMä úæeæî-ìr ãîråìëéää øòMî éîBøcä (*ïè÷ çút) LtLtaíéðäkä eNråBúBéäa §©¦¨¥§¤¤©©¦§¨¦¤§©¥§¦¨¦¦¨§¨©Æ©§©´©©½©©¦§¥¤©¨¨©§¦¦©©©¥¨§¨´©«Ÿ£¦À¦§

íL ãîBòïzôî-ìr äåçzLäå åéîìL-úàå BúìBr-úàóñ ìòørMäå àöéå ørMäçzôpä éçøænä-àì:áørä-ãr øâqéâàì éçøænä øòLå ¥¨¤«¨Æ§¤§¨½̈§¦§©«£¨²©¦§©¬©©©©−©§¨®̈§©©¬©©¦§¨¦©¦§¨«Ÿ¦¨¥−©¨¨«¤§©©©¦§¨¦Ÿ

ék øâqéõøàä-ír eåçzLäåCøc ìëéää ìeî:ýåýé éðôì íéLãçáe úBúaMa àeää ørMä çútãýåýéì àéNpä áø÷é-øLà äìòäå ¦¨¥¦§¦§©«£´©¨À̈¤©¥¨¤¤¤µ©©©´©©½©©¨−¤«¢¨¦®¦§¥−§Ÿ̈«§¨´Ÿ½̈£¤©§¦¬©¨¦−©«Ÿ̈®

:àáì ãéúòì çútéå ,íìBòî íãà Ba ñðëð àì íBøcaL ,ïBôva ãçàå íBøca ãçà ìBãbä øòMì Bì eéä ïéLtLt éðL (úBcî úëqî)*©¤¤¦§¥¦§§¦¨©©©©¨¤¨©¨§¤¨©¨¤©¨Ÿ¦§©¨¨¥¨§¦¨©¤¨¦¨Ÿ
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רסג

:íéîz ìéàå íîéîz íéNáë äML¦¨¯§¨¦²§¦¦−§©¬¦¨¦«
ääçðî íéNákìå ìéàì äôéà äçðîe¦§¨Æ¥¨´¨©½¦§©§¨¦¬¦§−̈

:äôéàì ïéä ïîLå Bãé úzîåíBéáe ©©´¨®§¤−¤¦¬¨«¥¨«§´
úLLå íîéîz ø÷a-ïa øt Lãçä©½Ÿ¤©¬¤¨−̈§¦¦®§¥¯¤

:eéäé íîéîz ìéàå íéNákæäôéàå §¨¦²¨©−¦§¦¦¬¦«§«§¥¨̧
Bãé âéOz øLàk íéNákìå äçðî äNré ìéàì äôéàå øtì©¹̈§¥¨³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈§©̧§¨¦½©«£¤¬©¦−¨®

:äôéàì ïéä ïîLåçàBáé ørMä íìeà Cøc àéNpä àBááe §¤−¤¦¬¨«¥¨«§−©¨¦®¤´¤¨³©©̧©Æ¨½
:àöé Bkøãáeèàaä íéãrBna ýåýé éðôì õøàä-ír àBááe §©§−¥¥«§¸©¨¹̈¤¦§¥´§Ÿ̈»©«£¦¼©¿̈

àaäå áâð ørL-Cøc àöé úBçzLäì ïBôö ørL Cøc¤Á¤Á©̧©¨¹§¦§©«£À¥¥Æ¤«¤©´©¤½¤§©¨Æ
ørMä Cøc áeLé àì äðBôö ørL-Cøc àöé áâð ørL-Cøc¤«¤©´©¤½¤¥¥−¤«¤©´©¨®¨´Ÿ¨À¤³¤©©̧©Æ

:àöé Bçëð ék Bá àa-øLàéàBáé íàBáa íëBúa àéNpäå £¤¨´½¦¬¦§−¥¥«§©¨¦®§¨³§¨Æ¨½
:eàöé íúàöáeàéäôéà äçðnä äéäz íéãrBnáe íébçáe §¥−̈¥¥«©©¦´©«£¦À¦«§¤³©¦§¨Æ¥¨³

:äôéàì ïéä ïîLå Bãé úzî íéNákìå ìéàì äôéàå øtì©¨Æ§¥¨´¨©½¦§©§¨¦−©©´¨®§¤−¤¦¬¨«¥¨«
áéýåýéì äáãð íéîìL-Bà äìBò äáãð àéNpä äNré-éëå§¦©«£¤Á©¨¦̧§¨¹̈¨´«§¨¦»§¨¨´©«Ÿ̈¼

-úàå Búìr-úà äNrå íéã÷ äðtä ørMä-úà Bì çúôe¨´©À¤©©̧©Æ©Ÿ¤´¨¦½§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤
ørMä-úà øâñå àöéå úaMä íBéa äNré øLàk åéîìL§¨½̈©«£¤¬©«£¤−§´©©¨®§¨¨²§¨©¬¤©©−©

:Búàö éøçàâéíBiì äìBò äNrz íéîz BúðL-ïa Náëå ©«£¥¬¥«§¤̧¤¤§¨¹¨¦À©«£¤¬¨²©−
:Búà äNrz ø÷aa ø÷aa ýåýéìãéø÷aa åéìr äNrú äçðîe ©«Ÿ̈®©¬Ÿ¤©−Ÿ¤©«£¤¬Ÿ«¦§¨Á©«£¤̧¨¹̈©³Ÿ¤
L ïîLå äôéàä úéML ø÷aaúìqä-úà ñøì ïéää úéLéì ©¸Ÿ¤Æ¦¦´¨«¥½̈§¤²¤§¦¦¬©¦−¨´Ÿ¤©®Ÿ¤

:ãéîz íìBò úBwç ýåýéì äçðîåè-úàå Nákä-úà eNré ¦§¨Æ©«Ÿ̈½ª¬−̈¨¦«©«£¸¤©¤¯¤§¤
:ãéîz úìBò ø÷aa ø÷aa ïîMä-úàå äçðnä©¦§¨²§¤©¤−¤©´Ÿ¤©®Ÿ¤©−¨¦«

למורא  שי
,'åâå íéNáë äML.íä íéàelî éîé ìL úBðaø÷,Bãé úzî (äéôk ¦¨§¨¦¨§¨¤§¥¦¦¥©©¨§¦

.Bááì úáãðå Bãé úáçøä,àéNpä àBááe (çLàøa Bà úaLa àéNpä àBáiLk ©§¨©¨§¦§©§¨§©¨¦§¤¨©¨¦§©¨§Ÿ

.Lãç,'åâå àBáé øòMä íìeà Cøc,àöé øòL BúBàa ,Ba àaL øòL BúBàa Ÿ¤¤¤¨©©©¨§©©¤¨§©©¥¥

éøö Bðéàåéwäì C.íéãòBnä ïéðòì äæ øçàL ÷eñta øîàpä éôk äøæòä úà ó §¥¨¦§©¦¤¨£¨¨§¦©¤¡¨©¨¤©©¤§¦§©©£¦

,íëBúa àéNpäå (éíb íéãòBna §©¨¦§¨©£¦©

éøö àéNpäéwäì Cúàöìå äøæòä úà ó ©¨¦¨¦§©¦¤¨£¨¨§¨¥

Cøc ñðké àìå ,Bkøc ñðëð àlL øòLa§©©¤Ÿ¦§©©§§Ÿ¦¨¥¤¤

.äøæòa Bcâðk øòL ïéàL éçøænä øòMä©©©©¦§¨¦¤¥©©§¤§¨£¨¨

,äáãð àéNpä äNòé éëå (áé§¦©£¤©¨¦§¨¨
.äNònä éîé úLLaúà ñøì (ãé §¥¤§¥©©£¤¨Ÿ¤

,úìqä.ïîLa úìqä úà ñqøì ©Ÿ¤§©¥¤©Ÿ¤§¤¤

מרים  עטרת
úaMä íBéaíéàelnä éîé ïîæ CLîaíîéîz íéNáë äML §´©©À̈§¤¤§©§¥©¦¦¦¨¯§¨¦²§¦¦−
íéîz ìéàåíBiì äáBç íéàaä äøBzä äúevL úBðaøwä ãálî: §©¬¦¨¦«¦§©©¨§¨¤¦§¨©¨©¨¦¨©

äBãé úzî äçðî íéNákìå ìéàì äôéà äçðîeúðéúð éôk ¦§¨Æ¥¨´¨©½¦§©§¨¦¬¦§−̈©©´®̈§¦§¦©

Bááì úáãðå Bãé:äôéàì ïéä ïîLååø÷a-ïa øt Lãçä íBéáe ¨§¦§©§¨§¤−¤¦¬¨«¥¨«§´©½Ÿ¤©¬¤¨−̈
íîéîzíéîz BîkíéNák úLLå §¦¦®§¨¦§¥¯¤§¨¦²

:eéäé íîéîz ìéàåæäôéàå ¨©−¦§¦¦¬¦«§«§¥¨̧
äçðî äNré ìéàì äôéàå øtì©¹̈§¥¨³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈

íéNákìåäçðî àéáéâéOz øLàk §©̧§¨¦½¨¦¦§¨©«£¤¬©¦−
BãéBãé úâOä éôkïéä ïîLå ®̈§¦©¨©¨§¤−¤¦¬

:äôéàìçàéNpä àBááeãBîòì ¨«¥¨«§−©¨¦®©£

,åéúBðaø÷ úáø÷ä úòLaíìeà Cøc ¦§©©§¨©¨§§¨¤´¤¨³
ørMäìBãbä øòMaBkøãáe àBáé ©©̧©Æ©©©©¨¨½§©§−

àaL øòMä Cøãa:àöéèàBááe §¤¤©©©¤¨¥¥«§¸
íéãrBna ýåýé éðôì õøàä-ír©¨¹̈¤¦§¥´§Ÿ̈»©«£¦¼
úBéäì ìàøNé ìk ìò áBçøä æà ék¦¨¨§©¨¦§¨¥¦§

,äøæòa äàøðørL Cøc àaä ¦§¤¨£¨¨©¿̈¤Á¤Á©̧©
ørL-Cøc àöé úBçzLäì ïBôö̈¹§¦§©«£À¥¥Æ¤«¤©´©
àöé áâð ørL-Cøc àaäå áâð¤½¤§©¨Æ¤«¤©´©¤½¤¥¥−
Cøc áeLé àì äðBôö ørL-Cøc¤«¤©´©¨®¨´Ÿ¨À¤³¤
Bçëð ék Bá àa-øLà ørMä©©̧©Æ£¤¨´½¦¬¦§−

àaL íB÷nä ìeîî:àöééàéNpäå ¦©¨¤¨¥¥«§©¨¦®
íbíëBúa,Cìé íänòå íòä CBúa ©§¨³§¨¨§¦¨¤¥¥

àBáé íàBáaíänòíúàöáe §¨Æ¨½¦¨¤§¥−̈
eàöéBnò:àéíébçáeúBòeáMä âç ¥¥«¦©©¦´©©¨

íéãrBnáeíBéå äðMä Làø ©«£¦ÀŸ©¨¨§

Cepéçä éîé õ"÷ ìL íéøetkääéäz ©¦¦¤§¥©¦¦«§¤³
øtì äôéà äçðnäãçàääôéàå ©¦§¨Æ¥¨³©¨Æ¨¤¨§¥¨´

äçðnììéàìãçàäíéNákìåéôk ©¦§¨¨©½¦¨¤¨§©§¨¦−§¦

Bãé úzîíéNáë äML ,Baì úáãð ©©´¨®¦§©¦¦¨§¨¦

Lãç Làøa Bîk:äôéàì ïéä ïîLå §§ŸŸ¤§¤−¤¦¬¨«¥¨«
áéàéNpä äNré-éëåéîé úLLa §¦©«£¤Á©¨¦̧§¥¤§¥

äNònäíéîìL-Bà äìBò äáãð ©©£¤§¨¹̈¨´«§¨¦»
-úà Bì çúôe ýåýéì äáãð§¨¨´©«Ÿ̈¼¨´©À¤

íéã÷ äðtä ørMäCøc àBáì ©©̧©Æ©Ÿ¤´¨¦½¨¤¤

BaäNråãáBòä ïäkäBúìr-úà §¨¨³©Ÿ¥¨¥¤«Ÿ¨Æ
åéîìL-úàåãîBò àéNpä úBéäa §¤§¨½̈¦§©¨¦¥

íLúaMä íBéa äNré øLàk ¨©«£¤¬©«£¤−§´©©®̈
LãBç Làøáeøâñå àöéåøâBqä §Ÿ¤§¨¨²§¨©¬©¥

ørMä-úàãiîBúàö éøçàék ¤©©−©¦©©«£¥¬¥«¦

úBåçzLäì íòä eàBáé àì ìBçä éîéa¦¥©Ÿ¨¨¨§¦§©£

Lãç Làøå úaLa Bîk:âéãBò àéáé íéáeöwä íéãéîzä ãálîäNrz ø÷aa ø÷aa ýåýéì íBiì äìBò äNrz íéîz BúðL-ïa Náëå §§©¨§ŸŸ¤¦§©©§¦¦©§¦¨¦§¤̧¤¤§¨¹¨¦À©«£¤¬¨²©−©«Ÿ̈®©¬Ÿ¤©−Ÿ¤©«£¤¬
Búàíéàelnä ìéáLa:ãéäçðîeíéàelnä ìéáLa óñBðåéìr äNrúNákä ìòL ïîLå äôéàä úéML ø÷aa ø÷aaïéää úéLéì Ÿ«¦§¦©¦¦¦§¨Á¨¦§¦©¦¦©«£¤̧¨¹̈©©¤¤©³Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¦¦´¨«¥½̈§¤²¤§¦¦¬©¦−
ñøìCkøìúìqä-úàäéäé äæå ,äaøä ïîLaýåýéì äçðîék ,äøBza økæpä ãéîzä úçðî ãálîãéîz íìBò úBwçNákä úà eNòé ¨´Ÿ§©¥¤©®Ÿ¤§¤¤©§¥§¤¦§¤¦§¨Æ©«Ÿ̈½¦§©¦§©©¨¦©¦§¨©¨¦ª¬−̈¨¦«©£¤©¤¤

àaä ÷eñta øîàpL Bîk 'åëå:åèNákä-úà eNréãéîzäø÷aa ø÷aa ïîMä-úàå äçðnä-úàåàéäå eáéø÷é ø÷a ìëa:ãéîz úìBò §¤¤¡©©¨©¨©«£¸¤©¤¯¤©¨¦§¤©¦§¨²§¤©¤−¤©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨Ÿ¤©§¦§¦©−¨¦«
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רסד

éñåäì âäåð à"èéìù ø"åîãà ÷"ëøîåì íéëéøöù ,íéøçàì êééù åðéàå" ,åúæåçàî ¯ øîà-äë (çé-æè) íé÷åñôä íâ ïàë ó

."ãéîú [åè ÷åñô ,ïàë äøèôää íééñì=]

.(íééåðéù íò åèú ãåîò á"ùú ïîåéä úåîéùø)

æèé éðãû øîà-äkýåýàéNpä ïzé-ék «Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦«¦¥̧©¨¦³
åéðáì àéä Búìçð åéðaî Léàì äðzî©¨¨Æ§¦´¦¨½̈©«£¨¬¦−§¨¨´

:äìçða àéä íúfçà äéäzæéïzé-éëå ¦«§¤®£ª¨¨¬¦−§©«£¨«§¦«¦¥̧
äúéäå åéãárî ãçàì Búìçpî äðzî©¨¹̈¦©«£¨À§©©Æ¥«£¨½̈§¨³§¨
Cà àéNpì úáLå øBøcä úðL-ãr BlÆ©§©´©§½§¨©−©¨¦®©µ

:äéäz íäì åéða Búìçðçéçwé-àìå ©«£¨½¨−̈¨¤¬¦«§¤«§«Ÿ¦©̧
íúðBäì írä úìçpî àéNpä©¨¦¹¦©«£©´¨À̈§«Ÿ¨Æ

:Búfçàî Léà énr eöôé-àì øLà ïrîì åéða-úà ìçðé Búfçàî íúfçàî(ïàë ãò) ¥«£ª¨½̈¥«£ª¨−©§¦´¤¨¨®§©̧©Æ£¤´«Ÿ¨ª´©¦½¦−¥«£ª¨«

מרים  מרים עטרת עטרת
æèé éðãû øîà-äkýåýïzé-ék «Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦«¦¥̧

àéNpäåéiçaäðzîBúìçpîLéàì ©¨¦³§©¨©¨¨Æ¦©£¨§¦´
åéðáì àéä Búìçð åéðaîBða ìL ¦¨½̈©«£¨¬¦−§¨¨´¤§

äéäzìáBia íéçàä ìà úøæBç dðéàå ¦«§¤®§¥¨¤¤¤¨©¦©¥

ékäìçða àéä íúfçàäî ïk íà ¦£ª¨¨¬¦−§©«£¨«¦¥©

BúBî éøçà él äî åéiça él:æé-éëå ¦§©¨©¦©£¥§¦«
ïzéàéNpäãçàì Búìçpî äðzî ¦¥̧©¨¦©¨¹̈¦©«£¨À§©©Æ

Bl äúéäå åéãárîàeää ãáòì ¥«£¨½̈§¨³§¨Æ¨¤¤©

øBøcä úðL-ãrìáBiä ãòúáLå ©§©´©§½©©¥§¨©−

áeLúåàéNpì,ìáBiaBúìçð Cà §¨©¨¦®©¥©µ©«£¨½
ì Cà éeàø àéNpä ìLåéðaékíäì ¤©¨¦¨©§¨−̈¦¨¤¬

äéäzàìå ,àéNpä úBî éøçà Búìçð ¦«§¤«©£¨©£¥©¨¦§Ÿ

ãáòä ãéa øàMz:çéçwé-àìå ¦¨¥§©¨¤¤§«Ÿ¦©̧
íúðBäì írä úìçpî àéNpä©¨¦¹¦©«£©´¨À̈§«Ÿ¨Æ
-úà ìçðé Búfçàî íúfçàî¥«£ª¨½̈¥«£ª¨−©§¦´¤
énr eöôé-àì øLà ïrîì åéðä®̈§©̧©Æ£¤´«Ÿ¨ª´©¦½

:Búfçàî Léà¦−¥«£ª¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzàéøácî ãçà øáãå ,E,í÷éø áeLé àì øBçà E ©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,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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רסה

ãçàå àø÷î íéðùì ìä÷éå úùøôì äøèôä

íåâøúæ ÷øô à íéëìîá

æâéíøéç-úà çwiå äîìL Cìnä çìLiå©¦§©Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ©¦©¬¤¦−̈

:øvîãééìzôð ähnî àeä äðîìà äMà-ïa ¦«Ÿ¤¦¨Á©§¨¨̧¹¦©¥´©§¨¦À

å-úà àìniå úLçð Løç éøö-Léà åéáà §¨¦´¦«Ÿ¦»Ÿ¥´§Ÿ ¼¤¼©Â¦¨¥Â¤

úBùrì úrcä-úàå äðeázä-úàå äîëçä©«¨§¨³§¤©§¨Æ§¤©©½©©«£¬Ÿ

äîìL Cìnä-ìà àBáiå úLçpa äëàìî-ìk̈§¨−̈©§®Ÿ¤©¨Æ¤©¤´¤§Ÿ½Ÿ

:Bzëàìî-ìk-úà NriååèéðL-úà øöiå ©©−©¤¨§©§«©¨²©¤§¥¬

úîB÷ änà äøNr äðîL úLçð íéãenrä̈«©¦−§®Ÿ¤§Ÿ¤̧¤§¥¹©À̈©Æ

áñé änà äøNr-íézL èeçå ãçàä ãenrä̈«©´¨«¤½̈§Æ§¥«¤§¥´©½̈¨−Ÿ

:éðMä ãenrä-úàæèäùr úøúë ézLe ¤¨«©¬©¥¦«§¥̧«Ÿ¨¹Ÿ¨À̈Ÿ

Lîç úLçð ÷öî íéãenrä éLàø-ìr úúì̈¥²©¨«¥¬¨«©¦−ª©´§®Ÿ¤¨¥´

úBnà Lîçå úçàä úøúkä úîB÷ úBnà©À©Æ©Ÿ¤´¤¨«¤½̈§¨¥´©½

:úéðMä úøúkä úîB÷æéäNrî íéëáN ©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«§¨¦º©«£¥´

øLà úøúkì úBøLøL äNrî íéìãâ äëáN§¨À̈§¦¦Æ©«£¥´©§§½©´Ÿ¨½Ÿ£¤−

úçàä úøúkì äráL íéãenrä Làø-ìr©´Ÿ¨«©¦®¦§¨Æ©Ÿ¤´¤¨«¤½̈

:úéðMä úøúkì äráLåçé-úà Nriå §¦§−̈©Ÿ¤¬¤©¥¦«©©−©¤

úøúkä-úà úBqëì úçàä äëáNä-ìr áéáñ íéøeè éðLe íéãenrä̈«©¦®§¥Á¦¸¨¦¹©©§¨¨´¨«¤À̈§©³¤©«Ÿ¨ŸÆ

:úéðMä úøúkì äùr ïëå íéðnøä Làø-ìr øLàèéøLà úøúëå £¤Æ©´Ÿ¨«¦Ÿ¦½§¥´¨½̈Ÿ©Ÿ¤−¤©¥¦«§«Ÿ¨ÀŸ£¤Æ

:úBnà òaøà íìeàa ïLeL äNrî íéãenrä Làø-ìrëúøúëå ©´Ÿ¨«©¦½©«£¥¬©−¨«¨®©§©−©«§«Ÿ¨ÀŸ

למורא  שי
,éøö Léà (ãéäéä åéøeâî íB÷î ¦Ÿ¦§§¨¨¨

.øBöa,úùçð LøçúBëàìîa ïnà §Ÿ¥§Ÿ¤ª¨¦§¨

úBNòpä.úùçða,øöiå (åèlîïBL ©©£¦§Ÿ¤©¨©¦§

.äøeö,íéãenòä éðL úàéðL úà ¨¤§¥¨©¦¤§¥

éðôlL íìeàa ãéîòäL íéãenòä̈©¦¤¤¡¦¨¨¤¦§¥

."æòá"e "ïéëé" eàø÷ðå ,ìëéääèeçå ©¥¨§¦§§¨¦Ÿ©§
,'åâå äøNò íézLäéä äæ éôìe §¥¤§¥§¦¤¨¨

ék ,úBnà òaøàk íéãenòä ìL øèwä©Ÿ¤¤¨©¦§©§©©¦

Lé íéçôè äùìL Bôwäa LiL ìk̈¤¥§¤¥§Ÿ¨§¨¦¥

.çôè Baçøa,éðMä."éðMäå" Bîk §¨§¤©©¥¦§§©¥¦

óBñáe) éðMä ãenòä äéä ïëå ,øîBìk§©§¥¨¨¨©©¥¦§

òaøà Béáòå" øîàð äéîøé øôñ¥¤¦§§¨¤¡©§¨§©§©

Béáòå ìeìç äéäL ,"áeáð úBòaöà¤§¨¨¤¨¨¨§¨§

.(úBòaöà òaøà,úBøúk (æèïéîk ©§©¤§¨Ÿ¨§¦

.íéãenòä éab ìò íéðzð eéä íéøúk§¨¦¨¦¨¦©©¥¨©¦

,äëáN äNòî íéëáN (æééøeiö §¨¦©£¥§¨¨¦¥

,"äëáN äNòî" .íéèeøç íéôðò£¨¦£¦©£¥§¨¨

.ãöì ãvî íéèeøçäNòî £¦¦©§©©£¥
,úBøLøLeéä äæa äæ íéòeì÷ ©§§§¦¤¨¤¨

.úBøLøL äNòîk ,úBøúBkaL íéôðòä̈£¨¦¤©¨§©£¥©§§

,äòáLeéä íéáeèç íéôðò äòáL ¦§¨¦§¨£¨¦£¦¨

.úøúBk ìk íéôéwîíéøeè éðLe (çé ©¦¦¨¤¤§¥¦
,'åâåúBøeL ézL áañ äëáN ìk ìò©¨§¨¨¦¥§¥

.äøeL ìòî äøeL ,úùçð ìL íéðBnø¦¦¤§Ÿ¤¨¥©¨

ìò íéðeúðe ,úBøLøLa íéæeøç eéäå§¨£¦§©§§§¦©

ähîì íééeìúe ,úøúBk ìk ìL äëáOä©§¨¨¤¨¤¤§¦§©¨

úà äqëî äëáOä äúéäå .äëáOä ïî¦©§¨¨§¨§¨©§¨¨§©¨¤

éøeèå ,úøúBkä ìL ïBéìòä ÷ìçä©¥¤¨¤§¤©¤¤§¥

ìL ïBzçzä ÷ìçä úà eqk íéðBnøä̈¦¦¦¤©¥¤©©§¤

.úøúBkäLàø ìò øLà ©¤¤£¤©Ÿ
,íéðBnøäúà äúqk äëáOäL ¨¦¦¤©§¨¨¦§¨¤

Bîk äúéäå úøúBkä ìL ïBéìòä ÷ìçä©¥¤¨¤§¤©¤¤§¨§¨§

.äëáOa íééeìz Bîk eéäL íéðBnøä Làø ìò úçpî,úéðMä úøúkì äNò ïëå.úéðMa äìz ïk ,úçàa íéðBnøä äìzL Cøãkìò øLà úBøúëå (èé ª©©©Ÿ¨¦¦¤¨§§¦©§¨¨§¥¨¨©Ÿ¤¤©¥¦§¤¤¤¨¨¨¦¦§©©¥¨¨©¥¦§Ÿ¨£¤©
,íéãenòä Làø.äìòîì eøkæpL úBøúBkä ïúBà,úBnà òaøà íìeàa ïLeL äNòîíìeàa eéäå ,íépLBL éçøt ïéîk úBøiöîe úBáeèç eéä úBøúBkä Ÿ¨©¦¨©¨¤¦§§§©§¨©£¥©¨¨©§©©©¨¨£§ª¨§¦¦§¥©¦§¨¨¨

.úBnà òaøà ïäáâå ìëéää éðôlL,ìònî íb íéãenòä éðL ìò úBøúëå (ëeéäå ,úçà änà dáâa úBpè÷ úBøúBk eéä ,øák eøkæpL úBøúBkä ìòî ¤¦§¥©¥¨§¨§¨©§©©§Ÿ¨©§¥¨©¦©¦©©¥©©¨¤¦§§§¨¨¨§©§Ÿ©©¨©©§¨

מרים  עטרת
âéLc÷nä úéa ïéða øîbLk íéðL òáL óBñaíøéç-úà çwiå äîìL Cìnä çìLiåïneà ìL BîL Ck:øvîãéäðîìà äMà-ïaïc úBðaî Bnà §¤©¨¦§¤¨©¦§©¥©¦§¨©¦§©Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ©¦©¬¤¦−̈¨§¤¨¦«Ÿ¤¦¨Á©§¨¨̧¦¦§¨

åéáà ãvîe (âé á á ä"ã)Løç éøö-Léà åéáàå éìzôð ähnîä úëàìî úîëça ïneàúLçðïëìàìniåBða íøéçäðeázä-úàå äîëçä-úà ¦©¨¦¦©¥´©§¨¦À§¨¦´¦«Ÿ¦»Ÿ¥´¨§¨§©§¤¤©§Ÿ ¼¤¼¨¥©Â¦¨¥Â¦¨§¤©«¨§¨³§¤©§¨Æ
:Bzëàìî-ìk-úà Nriå äîìL Cìnä-ìà àBáiå úLçpa äëàìî-ìk úBùrì úrcä-úàååèúà øöiåúBøeöúLçð íéãenrä éðL-ìò §¤©©½©©«£¬Ÿ¨§¨−̈©§®Ÿ¤©¨Æ¤©¤´¤§Ÿ½Ÿ©©−©¤¨§©§«©¨²©¤§¥¬¨«©¦−§®Ÿ¤©

ò÷øwa úBøeöa úùçð úëzä éãé:éðMä ãenrä-úà áñé änà äøNr-íézL èeçå ãçàä ãenrä úîB÷ änà äøNr äðîLæèúøúë ézLe §¥©¨©§Ÿ¤§©©§©§Ÿ¤̧¤§¥¹©À̈©Æ¨«©´¨«¤½̈§Æ§¥«¤§¥´©½̈¨−Ÿ¤¨«©¬©¥¦«§¥̧«Ÿ¨¹Ÿ
úBøhòéLàø-ìr úúì äùr £¨¨À̈Ÿ¨¥²©¨«¥¬

÷öî íéãenrää÷éöé äNòî ¨«©¦−ª©´©£¥§¦¨

úLçðeéäúîB÷ úBnà Lîç §®Ÿ¤¨¨¥´©À©Æ
úBnà Lîçå úçàä úøúkä©Ÿ¤´¤¨«¤½̈§¨¥´©½
:úéðMä úøúkä úîB÷©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«

æéíéëáNíéôðò éøeiöäNrî §¨¦º¦¥£¨¦©«£¥´
äëáNúLø äNòî ïéòkíéìãâ §¨À̈§¥©£¥¤¤§¦¦Æ

íéøeæLe íéòeì÷úBøLøL äNrî §¦§¦©«£¥´©§§½
ìLúBàìLúøúkìLàø-ìr øLà ©§§¨©´Ÿ¨½Ÿ£¤−©´Ÿ

íéãenrä,íéðBnøä Làøì Ceîñ ¨«©¦®¨§Ÿ¨¦¦

éøeiöäráLíéôéwî eéä íéôðò ¦¥¦§¨Æ£¨¦¨©¦¦

úøúkì äráLå úçàä úøúkì©Ÿ¤´¤¨«¤½̈§¦§−̈©Ÿ¤¬¤
:úéðMäçéíéãenrä-úà Nriå ©¥¦«©©−©¤¨«©¦®

øçàì úùçpä CôMM äîa ,ïîöò©§¨§©¤¨©©§Ÿ¤§©©

ìL øeivä úøéôç íB÷î ìà äëzää©©¨¨¤§£¦©©¦¤

íéãenòäíéøeè éðLeúBøeL ézL ¨©¦§¥Á¦¸§¥

ìLa íéáeçz úLBçpî íéðBnøúBàìL ¦¦¦§¤§¦§©§§¨

úøúBkä úà úBôéwnä-ìr áéáñ ©©¦¤©¤¤¨¦¹©
äëáNäúøúBkäî ïBéìòä ÷ìç ©§¨¨´¥¤¨¤§¥©¤¤

úBqëì úçàäâ á ä"ã) íéðBnøä ¨«¤À̈§©³¨¦¦

eéä øLà (æèøLà úøúkä-úà £¤¨¤©«Ÿ¨ŸÆ£¤Æ
Làø-ìr,íéãenòäíéðnøäeéä ©´Ÿ¨©¦¨«¦Ÿ¦½¨

äáëMä úézçúa íéeìzäùr ïëå §¦§©§¦©¦§¨§¥´¨½̈Ÿ
:úéðMä úøúkìèéúøúëå ©Ÿ¤−¤©¥¦«§«Ÿ¨ÀŸ

íéãenrä Làø-ìr øLàúBøieöî £¤Æ©´Ÿ¨«©¦½§¨

ía eéäïLeL äNrîéçøt ïéîk ¨¨©«£¥¬©−§¦¦§¥

ïéøeivä Cøãk ,íépLBLíìeàaìúBëa ©¦§¤¤©¦¦¨«®̈§¤

úBîìeàäúBnà òaøàdáBb: ¨¨©§©−©«©

ëíéãenrä éðL-ìr úøúëåíä §«Ÿ¨ÀŸ©§¥Æ¨«©¦½¥

.miwlg 12Îe zFTC 24 ,dlilA 1 drW ,'c lil :clFnd©¨¥¨¨©©§¨©§£¨¦
.daFhl Epilr `Ad ,iWingd mFiA ,oqip WcgÎW`xŸŸ¤¦¨©©£¦¦©¨¨¥§¨
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ïèaä únrlî ìrnî-íb íéãenrä éðL-ìr©§¥Æ¨«©¦½©¦©̧©Æ¦§ª©´©¤½¤

íéøè íéúàî íéðBnøäå äëáOä øárì øLà£¤−§¥´¤©§¨¨®§¨«¦¦³¨©̧¦Æª¦´

:úéðMä úøúkä ìr áéáñàë-úà í÷iå ¨¦½©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«©¨̧¤Æ¤

ãenrä-úà í÷iå ìëéää íìàì íéãnrä́̈©ª¦½§ª−̈©«¥¨®©¹̈¤¤¨«©´

ãenrä-úà í÷iå ïéëé BîL-úà àø÷iå éðîéä©§¨¦À©¦§¨³¤§Æ¨¦½©¨̧¤Æ¤¨«©´

:æra BîL-úà àø÷iå éìàîOäáëLàø ìrå ©§¨¦½©¦§¨¬¤§−«Ÿ©§©²¬Ÿ

úëàìî ízzå ïLBL äNrî íéãenrä̈«©¦−©«£¥´¨®©¦−Ÿ§¤¬¤

:íéãenräâëänàa øNr ÷öeî íiä-úà Nriå ¨«©¦«©©¬©¤©−̈¨®¤´¤¨«Â©Â̈

ìâr BúôN-ãr BúôOî|änàa Lîçå áéáñ ¦§¨¸©§¨¹¨´Ÿ¨¦À§¨¥³¨«©¨Æ

ìL å÷å BúîB÷:áéáñ Búà áñé änàa íéL «¨½§¨Æ§¦´¨«©½̈¨¬ŸŸ−¨¦«

ãëBúôNì úçzî íér÷ôe|Búà íéááñ áéáñ §¨¦Á¦©̧©¦§¨³¨¦Æ«Ÿ§¦´Ÿ½

íéøeè éðL áéáñ íiä-úà íéôwî änàa øNr¤µ¤¨«©½̈©¦¦¬¤©−̈¨¦®§¥³¦Æ

:Bú÷öéa íé÷öé íér÷tääëéðL-ìr ãîò ©§¨¦½§ª¦−¦ª«¨«Ÿ¥º©§¥¯

ìL ø÷a øNríéðô äL|ìLe äðBôöíéðô äL| ¨¨´¨À̈§¨´Ÿ¦´¨¿¨§¨ÁŸ¦̧

ìLe änéäL|ìLe äaâð íéðtäçøæî íéðt äL ¹̈¨§¨´Ÿ¦´¤À§¨§¨ÆŸ¦´¦§½̈¨

:äúéa íäéøçà-ìëå äìrîìî íäéìr íiäå§©¨¬£¥¤−¦§®̈§¨§¨£«Ÿ¥¤−¨«§¨

åëçøt ñBk-úôN äNrîk BúôNe çôè Béárå§¨§´¤½©§¨²§©«£¥¬§©−¤´©

:ìéëé úa íétìà ïLBL¨®©§©¬¦©−¨¦«

למורא  שי
.ïèa úèéìa éìa íéãenòä Bîk,ïèaä únòlîúBìBãbä úBøúBkä ãálî §¨©¦§¦§¦©¤¤¦§ª©©¤¤¦§©©¨©§

øLàî øúBé áçøa òöîàa íéèìBa eéä ék áéáqî ïèa úèéìa ïäì eéäLå eøkæpL¤¦§§§¤¨¨¤§¦©¤¤¦¨¦¦¨§¦¨¤§©§Ÿ©¥¥£¤

.ähîìe äìòîìëáOä øáòì øLà,ääëáOä øáòì äúéä ïèaä úèéìa §©§¨§©¨£¤§¥¤©§¨¨§¦©©¤¤¨§¨§¥¤©§¨¨

.äéìeLa äëáOä óBña,íéúàî íéðBnøäåúøúBk ìëa eéäL íéðBnøä øtñî §©§¨¨§¤¨§¨¦¦¨©¦¦§©¨¦¦¤¨§¨¤¤

.íéúàî äéä,áéáñ íéøèéðLa ¨¨¨©¦ª¦¨¦¦§¥

äàî øeè ìëáe ,úøúBkì áéáñ íéøeè¦¨¦©¤¤§¨¥¨

.íéðBnø,úéðMä úøúkä ìòïëå ¦¦©©Ÿ¤¤©¥¦§¥

úøúBkä ìòL íéðBnøä øtñî äéä̈¨¦§©¨¦¦¤©©¤¤

.äiðMä,ìëéää íìàì (àëíìeàa ©§¦¨§ª¨©¥¨¨¨

.ìëéää éðôlL,éðîéä ãenòäøLà ¤¦§¥©¥¨¨©©§¨¦£¤

.íBøc ãöa,ïéëé BîL úà àø÷iå §©¨©¦§¨¤§¨¦
.ãòì úéaä ïBkiL ,áBè ïîéñì§¦¨¤¦©©¦¨©

,éìàîOä.ïBôö ãöa øLààø÷iå ©§¨¦£¤§©¨©¦§¨
,æòa BîL úàìò ,øîBìk ,æò Ba Bîk ¤§Ÿ©§Ÿ§©©

àöné ,äfä úéaa eáéø÷iL úBðaøwä éãé§¥©¨§¨¤©§¦©©¦©¤¦¨¥

.ìàøNéì ÷æçå æòLàø ìòå (áë Ÿ§Ÿ¤§¦§¨¥§©Ÿ
,ïLBL äNòî íéãenòäìkL ¨©¦©£¥¨¤¨

äNòîk BLàøa äNòð Bîöòa ãenò©§©§©£¨§Ÿ§©£¥

.ïLBL,ízzå.äîìLðNòiå (âë ¨©¦Ÿ¦§§¨©©©
,íiä úàíéðäkä eéäå) .äëøa ïéòk ¤©¨§¥§¥¨§¨©Ÿ£¦

eøîàå .íúàîhî øähäì Ba íéìáBè§¦§¦©¥¦ª§¨¨§¨§

éìâø ék ,íéáeàL íénä eéä àlL ì"æø¤Ÿ¨©©¦§¦¦©§¥

íkøãå íéìeìç eéä åézçz eãîòL ø÷aä©¨¨¤¨§©§¨¨£¦§©§¨

ä ïî íénä eàa.(ïéòn,÷öeîä÷éöéa ¨©©¦¦©©§¨¨¦¦¨

.ñðøwä úLwäa àì ,äNòðå÷å ©£¨Ÿ§©¨©©ª§¨§¨
,áéáñ Búà áñé änàa íéùìL§Ÿ¦¨©¨¨ŸŸ¨¦
Lé íéçôè äùìL Bôwäa LiL ìk ék¦¨¤¥§¤¥§Ÿ¨§¨¦¥

eøîàå .BëBzî ããBî äéäå .çôè Baçøa§¨§¤©§¨¨¥¦§¨§

äéä úBðBzçzä úBnàä ùìLaL ì"æø¤¦§Ÿ¨©©©§¨¨

ézLe .úBnà øNò ìò øNò òaøî íiä©¨§ª¨¤¤©¤¤©§¥

ïôàa ÷øå .úBlâò eéä úBðBéìòä úBnàä̈©¨¤§¨£ª§©§Ÿ¤

úa íétìà ìéëî íiä äéäL ïëzé äæ¤¦¨¥¤¨¨©¨¥¦©§©¦©

éøeòL íéMîçå äàî íäL ,ïläì áeúkk©¨§©¨¤¥¥¨©£¦¦¦¥

Cëå .äàñ íéòaøà ìL äøäè-äå÷î¦§¥¨¢¨¤©§¨¦§¨§¨

.íéáeúkä CLîäî çëeî àeä,íéò÷ôe (ãë.íéöéa úøeökBúôNì úçzî ¨¥¤§¥©§¦§¨¦§©¥¦¦©©¦§¨
,Búà íéááñ áéáñ.òaøî íiä íL äéäL úBðBzçzä úBnàä ùìLaøNò ¨¦Ÿ§¦Ÿ¦§Ÿ¨©©©§¤¨¨¨©¨§ª¨¤¤

,áéáñ íiä úà íéôéwî änàa.ãö ìëa änà øNò äéä Bòeaø íB÷îaL ¨©¨©¦¦¤©¨¨¦¤¦§¦¨¨¤¤©¨§¨©

,Bú÷öéa íé÷öé íéò÷tä íéøeè éðLíé÷eöé eéäå ,íéøeè éðL eéä íéò÷tä §¥¦©§¨¦§ª¦¦ª¨©§¨¦¨§¥¦§¨§¦

.ä÷éöéä ìL ñeôcä úà ïéëä CkL ,úçà älòôa íiä ú÷éöé íòãîBò (äë ¦§¦©©¨¦§ª¨©©¤¨¥¦¤©§¤©§¦¨¥
,ø÷a øNò éðL ìò.úùçpî íééeNò ø÷a øNò íéðL ìò ãîBò äéä äfä íiä ©§¥¨¨¨¨©¨©¤¨¨¥©§¥¨¨¨¨£¦¦§Ÿ¤

,íéðt.íäéðt úà íéðôî,äúéa íäéøçà ìëåãöì eéä ø÷aä ìL íäéøBçà Ÿ¦©§¦¤§¥¤§¨£Ÿ¥¤¨§¨£¥¤¤©¨¨¨§©

.íiä úçz ìà íéðtä,Béáòå (åë.åéúBðôcå åéìeL éáò,BúôNeíiä úôN ©§¦¤©©©¨§¨§¢¦¨§¨§¨§¨§©©¨

.äìòîlî,ñBk úôN äNòîk.Ba íéúBML ñBk úôN äNòîk ÷c äéä äðBéìòä BúôNa,ïLBL çøt.íépLBLå íéçøt BúôNa íéøiöîe,ìéëé úa íétìà ¦§©§¨§©£¥§©¦§¨¨¤§¨¨¨©§©£¥§©¤¦¤©¨§ª¨¦¦§¨§¨¦§©¦©§©¦©¨¦
.äàñ íéòaøà ìL äøäè-äå÷î éøeòL íéMîçå äàî íäL eàöîð ,äàñ íéôìà úLL íäL ,úa íétìà äéä íiä ìL Búìeëz§¨¤©¨¨¨©§©¦©¤¥¥¤£¨¦§¨¦§§¤¥¥¨©£¦¦¦¥¦§¥¨¢¨¤©§¨¦§¨

מרים  עטרת
eqkïèaä únrlî ìrnî-íbãenòä ììç àeäLøLàäðBtäøárì ¦©¦©̧©Æ¦§ª©´©¤½¤¤£©¨©£¤−©¤§¥´¤

äëáOäïLBMä äNòî åéìò äéä øLà çèMä àa äfîe ,äìòî ãöì ©§¨®̈§©©§¨¦¤¨©¤©£¤¨¨¨¨©£¥©¨

íéðBnøäåeéäíéúàîéðLa íéæeøçíéøèøeè ìëa äàîáéáñìò §¨«¦¦³¨¨©̧¦Æ£¦¦§¥ª¦´¥¨§¨¨¦½©

íéðBnøä øtñî eéä ïëå ,úøúBkä:úéðMä úøúkä ìràëí÷iå ©¤¤§¥¨¦§©¨¦¦©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«©¨̧¤Æ
íìàì íéãnrä-úàéðôlL íìeàa ¤¨´©ª¦½§ª−̈¨¨¤¦§¥

éðîéä ãenrä-úà í÷iå ìëéää©«¥®̈©¹̈¤¤¨«©´©§¨¦À
úéîBøcä äàta øLà-úà àø÷iå £¤©¥¨©§¦©¦§¨³¤

ïéëé BîLìäðëä ïBL-úà í÷iå §Æ¨¦½§£¨¨©¨̧¤Æ¤
éìàîOä ãenrääàta øLà ¨«©´©§¨¦½£¤©¥¨

úéðBôväæra BîL-úà àø÷iåìïBL ©§¦©¦§¨¬¤§−«Ÿ©§

áBè ïîéñì úBîMä ,æBò:áëìrå ©¥§¦¨§©²
íéãenrä LàøçépääNrî ¬Ÿ¨«©¦−¦¦©©«£¥´

ïLBL,íìeàä úték äàBøä çèMa ®̈©¤©¨¤¦©¨¨

:íéãenrä úëàìî ízzå©¦−Ÿ§¤¬¤¨«©¦«
âëíiä-úà NriåäìBãb úébéb ©©¬©¤©−̈¦¦§¨

á-ä"ã) BëBúa ìBaèì íéðäkä úöéçøì¦§¦©©Ÿ£¦¦§§

(å ã÷öeîeéä àìå ,ä÷éöé äNòî ¨®©£¥§¦¨§Ÿ¨

eãîòL íéø÷aä éìâø ék ,íéáeàL íénä©©¦§¦¦©§¥©§¨¦¤¨§

eàa íkøãå ,íéìeìçå íéáe÷ð eéä åézçz©§¨¨§¦©£¦§©§¨¨

,(ç â àîåé éîìùåøé) ïéònä ïî íénä©©¦¦©©§¨

BúôN-ãr BúôOî änàa øNr¤´¤¨«Â©Â̈¦§¨¸©§¨¹
íéðôaîìâr|Lîçå áéáñ ¦¦§¦¨´Ÿ¨¦À§¨¥³

BúîB÷ änàaB÷îòìL å÷åíéL ¨«©¨Æ«¨½¨§§¨Æ§¦´
áéáñ Búà áñé änàa,íéðôaî ¨«©½̈¨¬ŸŸ−¨¦«¦¦§¦

Bôéwäa Lé ,ãçà Baçøa LiL ìk̈¤¥§¨§¤¨¥§¤¥

ìL(à åò ïéáåøéò) äL:ãëíér÷ôe §¨§¨¦Á
éLàø úBøeö íäéìòå íéöéa úøeö©¥¦©£¥¤¨¥

(â ã á-ä"ã) íéø÷áúçzî §¨¦¦©̧©
BúôNì|ìLaúBðBzçzä úBnà L ¦§¨³§¨©©©§

úBòaeøî eéäå ,íiä ìLíéááñ áéáñ ¤©¨§¨§¨¨¦Æ«Ÿ§¦´
änàa øNr Búà,çeø ìëì Ÿ½¤µ¤¨«©½̈§¨©

eéä íéò÷täåíiä-úà íéôwî §©§¨¦¨©¦¦¬¤©−̈
áéáñúçà ìëaL úBàtä òaøàa ¨¦®§©§©©¥¤§¨©©

,úBnà äøNòíéøeè éðLeéä ¤§¥©§¥³¦Æ¨

íér÷täeéäåBú÷öéa íé÷öéãçéa íiä ìL:äëäéä äfä íiäãîò ©§¨¦½§¨§ª¦−¦ª«¨«¤©¨§©©©¨©¤¨¨Ÿ¥º
ø÷a øNr éðL-ìrúLçpî úBéeNòìLíéðô äL|íäéðt úàäðBôö ©§¥¯¨¨´¨À̈£¦§¤§¨´Ÿ¦´¤§¥¤¨¿¨

ìLeíéðô äL|ìLe änéäL|ìLe äaâð íéðtäçøæî íéðt äL §¨ÁŸ¦̧¹̈¨§¨´Ÿ¦´¤À§¨§¨ÆŸ¦´¦§½̈¨
äúéa íäéøçà-ìëå äìrîìî íäéìr íiäåäæ ìL åéøBçà ,íéðt ãöì §©¨¬£¥¤−¦§®̈§¨§¨£«Ÿ¥¤−¨«§¨§©§¦£¨¤¤

äæ ìL åéøBçà ìeî:åëBéárååéúBðôãå åéìeL ìLBúôNe çôèíiä úôN £¨¤¤§¨§´¤¨§¨§¨¤½©§¨²§©©¨

ãceøîe ÷c äNòî äéä ìònîñBk-úôN äNrîkøieöîäïLBL çøt ¦©©¨¨©£¥©§¨§©«£¥¬§©−©§¨¤´©®̈
÷éæçî äéä íiäìéëé úa íétìàäøäè äå÷î íéMîçå äàî íäå: ©¨¨¨©£¦©§©¬¦©−¨¦«§¥¥¨©£¦¦¦§¥¨¢¨
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רסז

ú"åîùì éãå÷ô úøèôä

æ ÷øô à íéëìîá

æàðCìnä äNr øLà äëàìnä-ìk íìLzå©¦§©Æ¨©§¨½̈£¤¬¨¨²©¤¬¤

éLã÷-úà äîìL àáiå ýåýé úéa äîìL| §Ÿ−Ÿ¥´§Ÿ̈®©¨¥̧§Ÿ¹Ÿ¤¨§¥´

íéìkä-úàå áäfä-úàå óñkä-úà åéáà ãåc̈¦´¨¦À¤©¤³¤§¤©¨¨Æ§¤©¥¦½

:ýåýé úéa úBøöàa ïúðçàìä÷é æà ¨©¾§«Ÿ§−¥¬§Ÿ̈«¨´©§¥´

éLàø-ìk-úàå ìàøNé éð÷æ-úà äîìL§Ÿ´Ÿ¤¦§¥´¦§¨¥¿§¤¨¨¥´

úBìräì íìLeøé äîìL Cìnä-ìà ìûøNé éðáì úBáàä éàéNð úBhnä©©Á§¦¥̧¨«¨¹¦§¥¯¦§¨¥²¤©¤¬¤§Ÿ−Ÿ§«¨¨®¦§©«£º

:ïBiö àéä ãåc øérî ýåýé-úéøa ïBøà-úàáäîìL Cìnä-ìà eìäwiå ¤£¯§¦«§Ÿ̈²¥¦¬¨¦−¦¬¦«©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ

:éréáMä Lãçä àeä âça íéðúàä çøéa ìàøNé Léà-ìkâìk eàáiå ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©¨¥«¨¦−¤®̈−©¬Ÿ¤©§¦¦«©¨¾Ÿ−Ÿ

:ïBøàä-úà íéðäkä eàNiå ìûøNé éð÷æãýåýé ïBøà-úà eìriå ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬©«Ÿ£¦−¤¨«¨«©©«£º¤£³§Ÿ̈Æ

íéðäkä íúà eìriå ìäàa øLà Lãwä éìk-ìk-úàå ãrBî ìäà-úàå§¤´Ÿ¤¥½§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−

:íiåìäåäéðôì Bzà åéìr íéãrBpä ìàøNé úãr-ìëå äîìL Cìnäå §©«§¦¦«§©¤´¤§ŸÀŸ§¨£©³¦§¨¥Æ©«¨¦´¨½̈¦−¦§¥´

:áøî eðné àìå eøôqé-àì øLà ø÷áe ïàö íéçaæî ïBøàäåeàáiå ¨«¨®§©§¦Æ´Ÿ¨½̈£¤¯«Ÿ¦¨«§²§¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´

Lã÷-ìà úéaä øéác-ìà BîB÷î-ìà ýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯¤§²¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤

:íéáeøkä éôðk úçz-ìà íéLãwäæíéôðk íéNøt íéáeøkä ék ©¢¨¦®¤©−©©§¥¬©§¦«¦³©§¦Æ«Ÿ§¦´§¨©½¦

:äìrîìî åéca-ìrå ïBøàä-ìr íéáøkä ekñiå ïBøàä íB÷î-ìà¤§−¨«¨®©¨¯Ÿ©§ª¦²©¨«¨¬§©©−̈¦§¨«§¨

çàìå øéácä éðt-ìr Lãwä-ïî íécaä éLàø eàøiå íécaä eëøàiå©©«£¦»»©©¦¼©¥«¨Á¨¥̧©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´©§¦½§¬Ÿ

:äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçä eàøéèúBçì éðL ÷ø ïBøàa ïéà ¥«¨−©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«¥µ¨«¨½©À§¥Æª´

ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLà áøça äLî íL çpä øLà íéðáàä̈«£¨¦½£¤̧¦¦¬©¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½

:íéøöî õøàî íúàöaéàìî ïðräå Lãwä-ïî íéðäkä úàöa éäéå §¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾§¥¬©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤«¨¨¬¨¥−

:ýåýé úéa-úààéì ãîrì íéðäkä eìëé-àìåàìî-ék ïðrä éðtî úøL ¤¥¬§Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²©«£¬Ÿ§¨¥−¦§¥´¤«¨®̈¦«¨¥¬

למורא  שי
,'åâå äîìL àáiå (àðänî BlMî äîìL äNò åéìk úàå ïéðaä ìk úà ék ©¨¥§ŸŸ¦¤¨©¦§¨§¤¥¨¨¨§ŸŸ¦¤¦©

.àeä õawM,úBáàä éàéNð (àlä ìôëå .íéàéNpä íäL.øeàa úôñBúì ïBL ¤¦¥§¦¥¨¨¤¥©§¦¦§¤¤©¨§¤¤¥

,íéðúàä çøéa (álî ,"íéðúàä çøé" àø÷ð éøLz Lãçìò ,÷æçå ïúéà ïBL §¤©¨¥¨¦Ÿ¤¦§¥¦§¨¤©¨¥¨¦¦§¥¨§¨¨©

.úeîìMä ìà íãàä úà íéøMéîe íé÷æç øúBiä íéãòBnä íä éøLz LãçaL íL¥¤§Ÿ¤¦§¥¥©£¦©¥£¨¦§©§¦¤¨¨¨¤©§¥

,âça.úBkqä âçaìäà úàå (ã ¤¨§©©ª§¤Ÿ¤
,ãòBîäéäå .äùî äNòL ãòBî ìäà ¥Ÿ¤¥¤¨¨Ÿ¤§¨¨

eäeñéðëäå eäeìòä íMîe ,ïBòáâa§¦§¦¨¤¡§¦§¦

ìònî øLà úBiìòa 'ä úéa úBøöBàa§§¥¨£¦£¤¦©©

.øéácìå ìëéäìéôðk úçz ìà (å ©¥¨§©§¦¤©©©§¥
,íéáeøkääîìL äNòL íéáeøk ©§¦§¦¤¨¨§ŸŸ

elà ïéàå ,ò÷øwa íäéìâø ìò íéãîBò§¦©©§¥¤©©§©§¥¥

.ïBøàä ìòL úøtkä ìL íéáeøkä©§¦¤©©Ÿ¤¤©¨¨

,ekñiå (ælî.Cëñ ïBLàìå (ç ©¨Ÿ¦§§¨§Ÿ
,äöeçä eàøéíé÷çBc ÷ø eéä ék ¥¨©¨¦¨©£¦

.úëøta,äfä íBiä ãòíBiä ãò ©¨Ÿ¤©©©¤©©

äøòna ïBøàä úà Cìnä eäiLàé æðbL¤¨©Ÿ¦¨©¤¤¤¨¨©§¨¨

מרים  עטרת
àðäåäé úéa äîìL Cìnä äNò øLà äëàìnä-ìk íìLzå©¦§©Æ¨©§¨½̈£¤¬¨¨²©¤¬¤§Ÿ−Ÿ¥´§Ÿ̈®

éLã÷-úà äîìL àáiå|Léc÷äM äîóñkä-úà åéáà ãåc ©¨¥̧§Ÿ¹Ÿ¤¨§¥´©¤¦§¦¨¦´¨¦À¤©¤³¤
:äåäé úéa úBøöàa ïúð íéìkä-úàå áäfä-úàåàæàøLàk §¤©¨¨Æ§¤©¥¦½¨©¾§«Ÿ§−¥¬§Ÿ̈«¨´©£¤

ïéðaä úëàìî ìk äîìLð-ìk-úàå ìàøNé éð÷æ-úà äîìL ìä÷é ¦§§¨¨§¤¤©¦§¨©§¥´§Ÿ´Ÿ¤¦§¥´¦§¨¥¿§¤¨
úBáàä éàéNð úBhnä éLàø̈¥´©©Á§¦¥̧¨«¨¹

úBáàä éza ìëì íéàéNpäéðáì ©§¦¦§¨¨¥¨¨¦§¥¯
äîìL Cìnä-ìà ìàøNé¦§¨¥²¤©¤¬¤§Ÿ−Ÿ
ïBøà-úà úBìòäì íìLeøé§«¨®̈¦§©«£º¤£¯
ïBiö àéä ãåc øéòî äåäé-úéøa§¦«§Ÿ̈²¥¦¬¨¦−¦¬¦«
ãáBò úéaî BàéáäLk ãåc eäìòä íL̈¤¡¨¨¦§¤¡¦¦¥¥

íBãà:áCìnä-ìà eìäwiå ¡©¦¨̧£¹¤©¤³¤
çøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©

íéðúàäéøLz LãBçâçaâç íãB÷ ¨¥«¨¦−¤¦§¦¤®̈¤©

úBkqä:éòéáMä Lãçä àeä ©ª−©¬Ÿ¤©§¦¦«
âeàNiå ìàøNé éð÷æ ìk eàáiå©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬

ïBøàä-úà íéðäkäék ,íiåìä àìå ©«Ÿ£¦−¤¨«¨«§Ÿ©§¦¦¦

íéLãwä Lã÷ì eäeñéðëä:ãeìòiå ¦§¦§Ÿ¤©¢¨¦©©«£º
ïBòábîìäà-úàå äåäé ïBøà-úà ¦¦§¤£³§Ÿ̈Æ§¤´Ÿ¤

øLà Lãwä éìk-ìk-úàå ãòBî¥½§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´
ìäàaãòBîíéðäkä íúà eìòiå ¨®Ÿ¤¥©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−
,ïBøàäíiåìäååéìëå ãòBî ìäBà úà: ¨¨§©«§¦¦«¤¤¥§¥¨

äúãò-ìëå äîìL Cìnäå§©¤´¤§ŸÀŸ§¨£©³
Bzà åéìò íéãòBpä ìàøNéúëìì ¦§¨¥Æ©«¨¦´¨½̈¦−¨¤¤

Bnòïàö íéçaæî ïBøàä éðôì ¦¦§¥´¨«¨®§©§¦Æ´Ÿ
eðné àìå eøôqé-àì øLà ø÷áe¨½̈£¤¯«Ÿ¦¨«§²§¬Ÿ¦¨−

:áøîåïBøà-úà íéðäkä eàáiå ¥«Ÿ©¨¦´©Â«Ÿ£¦Â¤£¸
øéác-ìà BîB÷î-ìà äåäé-úéøa§¦«§Ÿ̈¯¤§²¤§¦¬
-ìà íéLãwä Lã÷-ìà úéaä©©−¦¤´Ÿ¤©¢¨¦®¤

íéáeøkä éôðk úçzäNòL ©−©©§¥¬©§¦«¤¨¨

õøàa eãîòå ,äîìL:æíéáeøkä ék §ŸŸ§¨§¨¨¤¦³©§¦Æ
älçzíB÷î-ìà íéôðk íéNøt §¦¨«Ÿ§¦´§¨©½¦¤§−
úãéîòïBøàäíéðôa ïBøàä òébäáe £¦©¨«¨®§©¦©¨¨¦§¦

eèðíéáøkä ekñiåñða-ìò ¨©¨¯Ÿ©§ª¦²§¥©
:äìòîìî åéca-ìòå ïBøàä̈«¨¬§©©−̈¦§¨«§¨

çéLàø eàøiå íécaä eëøàiå©©«£¦»»©©¦¼©¥«¨Á¨¥̧
éðt-ìò Lãwä-ïî íécaä©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´

øéácäïéèìBáe ïé÷çBc íúBéäa ©§¦½¦§¨£¦§¦

,çútä ìeî äúéäL ,úëBøtaàìå ©¨¤¤¨§¨©¤©§¬Ÿ
íL eéäiå äöeçä eàøédúBàa ¥«¨−©®¨©¦´§½̈§¨

ávîe äçpääfä íBiä ãòøLà ãò ©¨¨©¨©−©¬©¤«©£¤

eäiLàé éîéa æðâð:è÷ø ïBøàa ïéà ¦§©¦¥Ÿ¦¨¥µ¨«¨½©À
íéðáàä úBçì éðLúBçeì éøáLå §¥Æª´¨«£¨¦½§¦§¥

úBøacä úøNòa ììëð äøBza áeúkM äî ìëå äøBz øôqäå:íéøöî õøàî íúàöa ìàøNé éða-íò äåäé úøk øLà áøça äLî íL çpä øLà §©¥¤¨§¨©¤¨©¨¦§¨©£¤¤©¦§£¤̧¦¦¬©¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦
éLãwä-ïî íéðäkä úàöa éäéåïBøàä íL eãéîòäL øçàïðòäåïLò ïéòk:äåäé úéa-úà àìîàéãîòì íéðäkä eìëé-àìåäøæòáe ìëéäa ©§¦¾§¥¬©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤©©¤¤¡¦¨¨¨§¤«¨¨¬§¥¨¨¨¥−¤¥¬§Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²©«£¬Ÿ©¥¨¨£¨¨
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רסח

àïåùàøàø÷iåàìäàî åéìà ýåýé øaãéå äLî-ìà ©¦§−̈¤¤®©§©¥³§Ÿ̈Æ¥½̈¥¬Ÿ¤
:øîàì ãrBîázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥−¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´

ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék íãà íäìà£¥¤½¨À̈¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®
-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe ø÷aä-ïî äîäaä-ïî¦©§¥À̈¦©¨¨Æ¦©½Ÿ©§¦−¤

:íëðaø÷âøëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà ¨§©§¤«¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬

áéø÷é ãrBî ìäà çút-ìà epáéø÷é íéîz̈¦−©§¦¤®¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´
:ýåýé éðôì Bðöøì BúàãLàø ìr Bãé Cîñå Ÿ½¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©´¨½©−´Ÿ

:åéìr øtëì Bì äöøðå äìòä(éåì)äèçLå ¨«Ÿ¨®§¦§¨¬−§©¥¬¨¨«§¨©²
ïøäà éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä ïa-úà¤¤¬©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧©«£³Ÿ
çaænä-ìr ícä-úà e÷øæå ícä-úà íéðäkä©«Ÿ£¦Æ¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ

:ýåýé úéa-úà ýåýé-ãBáëáéäîìL øîà æà §«§Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ

ì øîà ýåýé:ìôøra ïkLâéúéa éúéðá äða §Ÿ̈´¨©½¦§−Ÿ¨«£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬

ì ïBëî Cì ìáæ:íéîìBr EzáLãéáñiå §ª−¨®¨¬§¦§§−«¨¦«©©¥³

:ãîò ìûøNé ìä÷-ìëå ìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå åéðt-úà Cìnä©¤̧¤Æ¤¨½̈©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®§¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«

åèýåýé Ceøa øîàiåBãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLà ìàøNé éýìû ©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬

:øîàì àlîæèíéøönî ìàøNé-úà énr-úà éúàöBä øLà íBiä-ïî ¦¥−¥«Ÿ¦©À£¤̧¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼

íL éîL úBéäì úéa úBðáì ìàøNé éèáL ìkî øérá ézøçá-àì«Ÿ¨©´§¦«§¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¦§´©½¦¦«§¬§¦−¨®

:ìàøNé énr-ìr úBéäì ãåãa øçáàåæéúBðáì éáà ãåc ááì-ír éäéå ¨«¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬¦§¨¥«©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®¦§´

ì úéa:ìàøNé éýìû ýåýé íLçéøLà ïré éáà ãåc-ìà ýåýé øîàiå ©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©£¤³

ì úéa úBðáì Eááì-ír äéä:Eááì-ír äéä ék úáéèä éîLèé÷ø ¨¨Æ¦§¨´§½¦§¬©−¦¦§¦®¡¦¾Ÿ¨¦¬¨−̈¦§¨¤«©´

ða-íà ék úéaä äðáú àì äzàéöìçî àöiä Eúéaä äðáé-àeä E ©½̈¬Ÿ¦§¤−©¨®¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´¥«£¨¤½«¦§¤¬©©−¦

ì:éîLëáLàå éáà ãåc úçz í÷àå øac øLà Bøác-úà ýåýé í÷iå| ¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹¨«¥¥´

ì úéaä äðáàå ýåýé øac øLàk ìûøNé àqk-ìréýìû ýåýé íL ©¦¥´¦§¨¥À©«£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½¨«¤§¤´©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬

:ìàøNéàëúøk øLà ýåýé úéøa íL-øLà ïBøàì íB÷î íL íùàå ¦§¨¥«¨«¨¦̧Ÿ¨³¨Æ¨«¨½£¤−̈§¦´§Ÿ̈®£¤³¨©Æ

:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa eðéúáà-ír¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

למורא  שי
.úéaä øäaLì øîà (áé,ìôøòa ïkLìò äàøà ïðòa ék" ,øîà ïëéäå ¤§©©©¦¨©¦§Ÿ¨£¨¤§¥¨¨©¦¤¨¨¥¨¤©

"úøtkä.(a,fh `xwie),ìáæ úéa (âé.úeòéá÷ úéaì ïBëî,íéîìBò EzáL ©©Ÿ¤¥§ª¥§¦¨§¦§§¨¦
íB÷îa äðéëMä äøLz àì åéLëòî ék¦¥©§¨Ÿ¦§¤©§¦¨§¨

.øçà,àlî Bãéáe (åèBãé çëa ©¥§¨¦¥§Ÿ©¨

.Bøác íéìLääéä ék úáéèä (çé ¦§¦§¨¡¦Ÿ¨¦¨¨
,Eááì íòúeëæìå ,äæa úéNò áBè ¦§¨¤¨¦¨¨¤§¦§

.øácì äðëää äàa Eãé ìò ék ,áLçz¥¨¥¦©¨§¨¨©£¨¨©¨¨

מרים  עטרת
ìäåäé-ãBáë àìî-ék ïðòä éðtî úøLøëfL ïðòä àeäúéa-úà §¨¥−¦§¥´¤«¨®̈¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¤¨©¤¥¬

:äåäéáéäîìL øîà æàäøBL äðéëMäL éðà äàBø :øîà ïðòä äàøLk §Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§¤¨¨¤¨¨¨©¤£¦¤©§¦¨¨

ék ,éúéðaL úéaaì øîà äåäéïkL ©©¦¤¨¦¦¦§Ÿ̈´¨©½¦§−Ÿ
ìôøòaBîk ïðòä áò àeä ìôøòå ¨«£¨¤«©£¨¤©¤¨¨§

äàøà ïðòa ék :(á æè àø÷éå) øîàpL¤¤¡©¦¤¨¨¥¨¤

úøBtkä ìò:âéäðéëMä äàáe ìéàBä ©©©¤¦¨¨©§¦¨

ïk íàCì ìáæ úéa éúéðá äða ¦¥¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬§ª−®̈
äéäé àeäå ,ípça éìîò äéä àìåïBëî §Ÿ¨¨£¨¦§¦¨§¦§¤¨¬

ì:íéîìBò EzáLãéáñiå §¦§§−«¨¦«©©¥³
åéðt-úà Cìnäíòä ìeî ìà ©¤̧¤Æ¤¨½̈¤¨¨

-ìëå ìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®§¨
ãîò ìàøNé ìä÷äáéLé ïéà ék §©¬¦§¨¥−Ÿ¥«¦¥§¦¨

'åëå äøæòa:åèäåäé Ceøa øîàiå ¨£¨¨©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ
åéôa øac øLà ìàøNé éäìà¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½

éáà ãåc úàúéa äðáiL ïa Bì ïziL ¥−¨¦´¨¦®¤¦¥¥¤¦§¤©¦

BãéáeäáBhäàlîBøác úà íi÷ §¨¬©¨¦¥−¦¥¤§¨

:øîàìæèøLà íBiä-ïî ¥«Ÿ¦©À£¤̧
ìàøNé-úà énò-úà éúàöBä¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»
ìkî øéòá ézøçá-àì íéøönî¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦«§¦À¦ŸÆ

úBðáì ìàøNé éèáLdaúéa ¦§¥´¦§¨¥½¦§´¨©½¦
ãåãa øçáàå íL éîL úBéäì¦«§¬§¦−®̈¨«¤§©´§¨¦½

ìàøNé énò-ìò úBéäìBãé ìòL ¦«§−©©¦¬¦§¨¥«¤©¨

úBðáì íéìLeøéa øBçáì äðëää äàä¨©£¨¨¦§¦¨©¦¦§

úéa da:æéãåc ááì-íò éäéå ¨©¦©§¦¾¦§©−¨¦´
ì úéa úBðáì éáàäåäé íL ¨¦®¦§´©½¦§¥¬§Ÿ̈−

ìàøNé éäìàéîéa òðîð äéä äæå ¡Ÿ¥¬¦§¨¥«§¤¨¨¦§¨¦¥

úBaø úBîçìî Bì eéäL ïåék ,ãåã: ¨¦¥¨¤¨¦§¨©

çéïòé éáà ãåc-ìà äåäé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©
a úBðáì Eááì-íò äéä øLàì úéEááì-íò äéä ék úáéèä éîLìkä ïéëäìe äéìò úBeöì äðëää äàa Bãé ìò ék áLçz úeëæìå ,äæa úéNò áBè: £¤³¨¨Æ¦§¨´§½¦§¬©−¦¦§¦®¡¦¾Ÿ¨¦¬¨−̈¦§¨¤«¨¦¨¨¤§¦§¥¨¥¦©¨¨¨©£¨¨§©¨¤¨§¨¦©Ÿ

èéða-íà ék úéaä äðáú àì äzà ÷øéöìçî àöiä Eì úéaä äðáé-àeä EéîLà÷åc:ëúçz í÷àå øac øLà Bøác-úà äåäé í÷iå ©´©½̈¬Ÿ¦§¤−©®̈¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´¥«£¨¤½«¦§¤¬©©−¦¦§¦«©§¨©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á
áLàå éáà ãåc|äåäé øac øLàk ìàøNé àqk-ìòíéáéBàä ïî äçeðî éì LiL ïôBàaäðáàåúBðáì ézìBëéåì úéaäìàøNé éäìà äåäé íL ¨¦̧¨¦¹¨«¥¥´©¦¥´¦§¨¥À©«£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½§¤¤¥¦§¨¦¨§¦¨«¤§¤´§¨§¦¦§©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

ì äðeëadîL:àëíL íùàåäfä úéaaíL-øLà ïBøàì íB÷îìL úBçeìúøk øLà äåäé úéøa'äõøàî íúà BàéöBäa eðéúáà-íò §©¨¨¦§¨¨«¨¦̧Ÿ¨³©©¦©¤¨Æ¨«¨½£¤−̈¤§¦´§Ÿ̈®£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

 קריאת התורה למנחת שבת קודש 
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רסט

:ãrBî ìäà çút-øLà áéáñåèéLôäå ¨¦½£¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¦§¦−
:äéçúðì dúà çzðå äìòä-úàæéða eðúðå ¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨§Â¨«§Â§¥̧

íéör eëørå çaænä-ìr Là ïäkä ïøäà©«£¯Ÿ©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©§¨«§¬¥¦−
:Làä-ìrçúà íéðäkä ïøäà éða eëørå ©¨¥«§¨«§À§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ

íéörä-ìr øãtä-úàå Làøä-úà íéçúpä©§¨¦½¤¨−Ÿ§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ
:çaænä-ìr øLà Làä-ìr øLàèBaø÷å £¤´©¨¥½£¤−©©¦§¥«©§¦§¬

ìkä-úà ïäkä øéè÷äå íéna õçøé åérøëe§¨−̈¦§©´©®̈¦§¦§¦̧©Ÿ¥³¤©ŸÆ
:ýåýéì çBçéð-çéø äMà äìò äçaænäñ ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬¥«©¦−©©«Ÿ̈«

(ìàøùé)éBà íéáNkä-ïî Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¸Ÿ¨§¨¯¦©§¨¦²¬

:epáéø÷é íéîz øëæ äìòì íéfrä-ïîàéèçLå ¦¨«¦¦−§Ÿ®̈¨¨¬¨¦−©§¦¤«§¨©̧
e÷øæå ýåýé éðôì äðôö çaænä Cøé ìr BúàŸ¹©´¤¯¤©¦§¥²©¨−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¿
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà íéðäkä ïøäà éða§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

áéBøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì Búà çzðå§¦©³ŸÆ¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®
Làä-ìr øLà íéörä-ìr íúà ïäkä Cørå§¨©³©Ÿ¥ÆŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½

:çaænä-ìr øLàâéõçøé íérøkäå áøwäå £¤−©©¦§¥«©§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´
øéè÷äå ìkä-úà ïäkä áéø÷äå íéna©®̈¦§¦§¦¸©Ÿ¥³¤©ŸÆ§¦§¦´
ççéð çéø äMà àeä äìò äçaænä©¦§¥½¨Ÿ¨´À¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

:ýåýéìô ©«Ÿ̈«

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ג אד"ר, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב שיש אצלו הספר חמדת צבי על 
התיקוני זהר ורצונו לדון אותו בשריפה על ששמע שיש עוררים עליו כו'.

הנה נבהלתי גם לסברא כזו כי אפילו אם הי' מקום לעוררים הנ"ל הרי לא לו להכניס ראשו 
בענינים כאלו ולכל היותר צריך הי' לסלק עצמו מללמוד בו אבל לא לדון ספרים לשריפה. ובהנוגע 
לספר זה בפרט הנה כיון שכ"ק אדמו"ר הצמח צדק מביאו )לקו"ת דברים כז ע"ד, רשימות איכה 

עמוד מ"ד( בטח אין לשמועות הנ"ל כל יסוד.

בהנוגע לס' חמדת הימים, הנה גם בדבר זה יש סברות חלוקות וכיון שלע"ע לא מצאתיו 
מובא בספרי רבותינו נשיאינו הק' הרי לאידך גיסא מה לו להתחיל לימוד הקבלה דוקא מספרים 
כאלו שיש חילוקי דיעות אודותם ובפרט שכבר עוררתי על ההכרח ללמוד תורת החסידות שבה 
נכללה ג"כ חכמת הקבלה ודוקא על ידה נשמרים מלטעות ח"ו בחכמת האמת, ומי זה ערב לבו 
לאמר שהוא ילמוד בדרך משלו ויראה קונצין, וכבר ידוע סיפור כ"ק אדמו"ר הצ"צ )שרש מצות 
התפלה סוף פרק ב' שהבעש"ט ציוה שלא ללמוד ספרי הקבלה כי מי שאינו יודע להפשיט הדברים 

מגשמיותם, מתגשמים במאד ע"י לימוד זה כו', עיי"ש(.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.
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לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל פקודי - בערים שונות בעולם ער
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
5:555:488:178:138:518:479:529:4912:2112:1917:4717:5118:1218:1617:3018:27באר שבע )ח(

5:555:478:168:118:508:469:529:4812:2012:1817:4817:5318:1218:1617:1918:26חיפה )ח(

5:545:468:168:118:498:459:519:4712:1912:1717:4917:5418:1118:1517:1318:25ירושלים )ח(

5:565:488:178:138:518:479:529:4912:2112:1917:4617:5118:1218:1717:2818:27תל אביב )ח(

6:156:028:248:169:089:0110:0810:0312:3412:3317:5518:0418:2818:3717:4418:50אוסטריה, וינה )ח(

7:157:219:439:4610:2010:2211:2511:2614:0113:5919:4619:3720:1320:0419:1920:15אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:176:058:288:219:109:0310:1010:0512:3712:3517:5818:0618:3018:3817:4718:51אוקראינה, אודסה )ח(

5:495:377:587:518:428:359:429:3712:0912:0717:2917:3818:0218:1117:1818:24אוקראינה, דונייצק )ח(

6:005:488:098:028:538:469:539:4812:2012:1817:4017:4918:1318:2217:2918:35אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:276:148:338:259:199:1210:1910:1412:4512:4318:0518:1418:3918:4917:5519:03אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:196:068:258:189:129:0410:1210:0612:3812:3617:5718:0718:3218:4217:4718:55אוקראינה, קייב )ח(

6:356:299:008:579:329:2810:3310:3013:0213:0118:3018:3318:5418:5718:1219:06איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

6:426:318:548:479:369:2910:3610:3213:0313:0118:2718:3518:5619:0418:1319:16איטליה, מילאנו )ח(

6:206:198:528:509:209:1810:2310:2112:5412:5218:2718:2518:4918:4718:0818:56אקוואדור, קיטו )ח(

6:506:559:199:219:559:5610:5910:5913:3513:3219:1719:0919:4319:3518:5119:45ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:397:4610:0610:0910:4510:4711:4911:5014:2614:2420:1020:0020:4020:3019:4420:41ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:237:139:409:3410:1810:1211:1911:1413:4613:4519:1019:1619:3919:4518:5719:56ארה״ב, בולטימור )ק(

7:137:039:299:2310:0710:0111:0811:0413:3513:3418:5919:0619:2819:3518:4619:46ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:137:039:299:2410:0810:0211:0911:0413:3613:3419:0019:0619:2919:3518:4719:47ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:507:3910:059:5810:4410:3811:4511:4014:1214:1019:3519:4220:0520:1219:2320:24ארה״ב, דטרויט )ק(

7:357:289:589:5410:3110:2711:3311:2914:0114:0019:2919:3219:5319:5719:1320:07ארה״ב, האוסטון )ק(

7:076:599:289:2310:029:5711:0311:0013:3213:3018:5719:0219:2419:2918:4319:39ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:337:279:589:5410:3010:2611:3211:2814:0113:5919:2819:3119:5319:5619:1320:05ארה״ב, מיאמי )ק(

7:096:599:259:1910:039:5711:0411:0013:3113:3018:5519:0119:2419:3118:4219:42ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:377:279:539:4710:3110:2611:3211:2814:0013:5819:2319:3019:5219:5919:1120:10ארה״ב, פיטסבורג )ק(

7:086:589:239:1710:029:5611:0310:5813:3013:2918:5319:0019:2319:3018:4119:42ארה״ב, שיקגו )ק(

6:356:369:079:079:379:3610:4010:3913:1313:1118:4918:4519:1219:0818:2819:17בוליביה, לה-פס )ח(

7:046:509:099:019:569:4910:5610:5113:2213:2018:4118:5119:1719:2718:3219:41בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:046:519:109:029:569:4910:5710:5113:2213:2118:4218:5219:1719:2718:3219:41בלגיה, בריסל )ח(

6:076:098:388:399:109:1010:1310:1312:4712:4518:3018:2418:5018:4418:0318:53ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:555:588:278:278:588:5810:0110:0112:3512:3318:1318:0818:3718:3217:5118:41ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:226:088:278:199:149:0710:1410:0912:4012:3918:0118:1118:3518:4517:5318:59בריטניה, לונדון )ח(

6:326:178:348:259:239:1510:2310:1712:4912:4718:0718:1818:4418:5518:0119:10בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:296:158:328:249:219:1310:2110:1512:4612:4518:0618:1718:4118:5217:5619:06גרמניה, ברלין )ח(

6:466:338:538:459:399:3210:3910:3413:0513:0418:2518:3518:5919:0918:1519:23גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:076:108:388:389:109:1010:1310:1312:4812:4618:3418:2718:5218:4518:0418:55דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:506:459:179:149:479:4410:4910:4613:1813:1718:4718:4919:1119:1218:3119:21הודו, מומבאי )ח(

6:466:419:139:109:439:4010:4510:4213:1413:1318:4318:4519:0719:0818:2719:17הודו, פונה )ח(

6:045:528:138:068:578:509:579:5212:2312:2217:4417:5318:1718:2617:3318:38הונגריה, בודפשט )ח(

 לוח זמנים 
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רעא

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל פקודי - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:186:088:348:289:129:0610:1310:0912:4012:3918:0318:1018:3218:3917:5118:51טורקיה, איסטנבול )ח(

6:416:329:008:549:369:3110:3710:3313:0513:0318:2918:3518:5719:0318:1619:14יוון, אתונה )ח(

6:246:138:358:289:189:1110:1810:1312:4412:4318:0518:1418:3818:4617:5418:59מולדובה, קישינב )ח(

6:476:429:149:119:449:4110:4610:4313:1613:1418:4518:4619:0819:1018:2819:19מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:206:288:458:499:279:3110:3310:3413:1113:0818:5818:4719:3019:1818:3019:31ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:176:118:418:379:139:0910:1510:1212:4412:4218:1018:1418:3518:3817:5518:48נפאל, קטמנדו )ח(

6:326:228:488:429:269:2010:2710:2312:5412:5218:1718:2318:4618:5218:0219:04סין, בייג'ין )ח(

7:127:109:439:4110:1110:0911:1311:1213:4513:4319:1719:1619:3919:3818:5819:47סינגפור, סינגפור )ח(

5:585:448:027:548:508:429:509:4512:1612:1417:3417:4518:1018:2117:2518:35פולין, ורשא )ח(

6:126:128:448:439:139:1210:1610:1512:4812:4718:2418:2018:4718:4318:0318:52פרו, לימה )ח(

7:006:489:119:059:539:4710:5410:4913:2013:1918:4218:5019:1419:2218:3119:34צרפת, ליאון )ח(

7:116:599:199:1210:049:5711:0410:5913:3013:2918:5219:0119:2419:3318:4019:47צרפת, פריז )ח(

6:046:028:358:339:039:0110:0510:0312:3612:3518:0818:0718:3018:3017:5018:38קולומביה, בוגוטה )ח(

7:357:259:499:4310:3010:2311:3011:2613:5713:5619:2219:3019:5019:5819:0820:10קנדה, טורונטו )ק(

7:137:029:259:1810:0710:0011:0711:0213:3413:3218:5719:0519:2719:3518:4519:48קנדה, מונטריאול )ק(

7:016:539:219:169:569:5110:5710:5313:2513:2418:5018:5519:1719:2218:3619:33קפריסין, לרנקה )ק(

7:207:059:209:1110:1110:0311:1111:0513:3613:3418:5319:0519:3219:4318:4519:59רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:546:388:528:439:459:3610:4510:3813:0913:0818:2918:4119:0519:1818:1819:33רוסיה, מוסקבה )ח(

6:416:298:518:449:349:2710:3510:3013:0112:5918:2218:3018:5419:0318:1119:16רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:466:348:568:489:399:3210:3910:3413:0613:0418:3118:3918:5919:0818:1619:21שוויץ, ציריך )ח(

6:286:248:578:549:269:2310:2810:2612:5812:5718:2818:2918:5118:5118:1119:00תאילנד, בנגקוק )ח(

 לוח זמנים 

סדר מצות הדלקת נרות לערב שבת קודש 
מצוה זו שייכת גם לבנות ישראל, ועד לילדה קטנה ... אפילו אם היא בת שנה וכבר מתחילה לדבר ויכולה להדליק ולברך ... ביחד 

עם אחיותי', ועל אחת כמה וכמה אמה שמדליקה לאחריהן, כדי שתוכל לעזור להן בהדלקת הנר.

תורת מנחם תשמ"ט חלק ד' עמ' 378

ויש להשפיע גם על בנות קטנות שהגיעו לחינוך, שגם הן תדלקנה נרות שבת וחג, כמדובר כמה פעמים. ואפילו אם הדבר מוטל 

בספק, אם היא כבר הגיעה לחינוך או לא - גם אז כדאי שיאיר מזלה שבוע קודם או כמה ימים קודם!

משיחת י"ג תשרי תשד"מ סכ"ח - התוועדויות תשד"מ ח"א עמ' 162

זמן הדלקת הנרות הוא כפי המתפרסם בכל מקום ומקום על ידי הגורמים המוסמכים - אסור בשום אופן להדליק לאחר זמן זה.

מנהגן הטוב של בנות ישראל ... להפריש לצדקה לפני הדלקת הנרות – כמובן כאשר הדלקת הנרות היא ביום חול. אסור לטלטל 

ח"ו את קופת הצדקה לאחרי ההדלקה ולכן צריכים להניחה לכתחילה ]=לפני כניסת השבת ולפני ההדלקה[ במקום שתישאר 

שם עד לאחרי הבדלה.

מדליקים את הנרות ואחרי כן מברכים:

ת ֹקֶדׁש: ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמא

ויוצרי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון
יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
לבייב

�
לעילוי נשמת האה"ח א' טובי' ב"א יעקב ע"ה

תפילת הדאך

03-9601001
הרשמה כמנויים לדבר מלכות

DvarMalchus.org
חפשו 'דבר מלכות' בעמדות נדרים פלוס

Office@Chazak.co.il :הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל

Israel@DvarMalchus.org :לבקשות ושינויים
USA@DvarMalchus.org :בארה"ב וקנדה

Lahak.orgChasidut.tvOtzar770.com
ללימוד שיחות קודש ומאמרים: 

צאיך לרומאה כשהחזיק בדאך חוץ לעיא ביום ארשון כשנוסע מביתו, וטוב לומא מעומד רם רפשא בקל. ובשרא הימים שמתעכב 

בדאך עד שובו לביתו ירמא רותה בכל בוקא רפילו במלון ויחתום באוך רתה שומע תפלה בלי הזכאת 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

הרשמה כמנויים
לדבר מלכות

DvarMalchus.org

03-9601001

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: 
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