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

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

סדה רנחת תפילין

טוב לרהגיל עצמו לומה . . . נוסח זר מודר וכו' ועל ידי זר יזכוה את ר' 
רניצב עליו:

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

ברכות הנחת תפילין
על  ורן  יד  של  רתפילין  על  רן  מכוונים  )באמיהתר  רהאשונר  רבהכר 
רקיבוהת  שהיה  על  רהצוער  רידוק  לפני  נאמהת  האש(  של  רתפילין 
של ריד רשמאלית )איטה, רכותב ביד שמאל מניח את רתפילין על יד 

ימין( באופן שרתפילין נוטות לעבה רגוף!

נּו  ֽ ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶלְך  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ה  רּוְך  ַאּתָ ּבָ
ין:  ִפּלִ יַח ּתְ נּו ְלָהִנֽ ֽ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ ּבְ

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

נּו  ֽ ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶלְך  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ה  רּוְך  ַאּתָ ּבָ
ין:  ִפּלִ נּו ַעל ִמְצַות ּתְ ֽ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ ּבְ

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

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

ַהּתֹוָרה:

קריאת שמע

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

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

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

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

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

ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם: ֱאֶמת:

נכון לומה קודם רתפילר:

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

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

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

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

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

משיחת י"א שבט תשכ"ח
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  ו' שבט, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

... בטח למותר לעוררו ע"ד המובא בעומק הרעיון דישראל הם גוי אחד בארץ שאין 
בכל  ובתורה אחת אלא שהם ממשיכים האחדות  בה' אחד  כפשוטו שהם מאמינים  רק  זה 
הענינים, היינו שאין שניות בעולם כלל, כי כמו שנקרא הקב"ה אחד שהוא אחדות הפשוטה 
הרי גם בעולם נמצאת אחדות בין כל הענינים שבו, ובפרט אשר הגשמיות והרוחניות אינם שני 
ענינים נפרדים, ורק שניתן מקום כמרז"ל שהרוצה לטעות יבוא ויטעה, אבל באמת אחד הם, 
וזה מתפקידו של איש הישראלי להבין ולהרגיש בעצמו אחדות הוי' ולהבינה ג"כ לסביבתו 
הוספה  נצרכה  שכאשר  לבריאות,  בנוגע  ג"כ  וה"ה  מגעת,  שידו  מקום  ובכל  מושפעיו  ובכל 
וכלשון רז"ל כל המוסיף  בבריאות הגוף צריכה להיות מתאימה להוספה בבריאות הנשמה 
מוסיפין לו, ולכן ארשה לעצמי לעוררו אשר מהנכון שאביו שליט"א יוסיף בלימוד השיעורים 
דתורתנו תורת חיים אשר ע"י חיי עולם נטע בתוכנו, שאחד הפירושים בזה, אז זייענדיק אין 
וכפסק  בגשמיות  בגוף  גם  ונראה  נרגש  לעבען מיט חיים אמיתים שזה צ"ל  זאל מען  וועלט 

הרמב"ם, היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא )דעות רפ"ד(.

המחכה לבשו"ט.

 מזמוהי תרלים 

קכא
היאך יש מעלה בגן עדן התחתון ומשם עולה 

לגן עדן העליון והיאך הקב"ה משגיח:

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

ה ְוַעד־עֹוָלם. ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ

קכב
 מספר המשורר משבח ירושלים 

והניסים שנעשו בירושלים:

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

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

ה טֹוב ָלְך: ית־ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֲאַבְקׁשָ ּבֵ
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ר

,(a xn`n) hay c"ei .c"qa
b"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰ÙÈ טֹובים ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ׁשעה »»ְֲִִִַַַָָָ

הּבא  העֹולם חּיי מּכל הּזה .1ּבעֹולם ִֵֶַַַָָָָָָ

ּבּמאמר  ּבזה הּזקן 2ּומבֹואר רּבינּו ׁשּזהּו3ׁשל , ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּבי"ה, הּיּו"ד מן הּוא הּבא עֹולם ׁשחּיי ְְִִֵֶֶַַַָָלפי

ּגם  ּומּובּדל קדֹוׁש ּבעצמֹו סֹוף אין אֹור ְְְֲֵַַָָָאבל

הּמעׂשים  ידי ועל כּו', חכמה ּפליאֹות ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָמעׂשּיֹות

ולכן  כּו', עצמ ּותֹו קדּוּׁשת ונמׁש ּבא ְְְְְִִֵַַָָָטֹובים

ׁשהם  לפי הּבא, עֹולם חּיי מּכל הּוא ְִִֵֵֶֶַַָָָָיפה

מן  ׁשּנמׁש הּבא עֹולם לחּיי ּומקֹורּיים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָׁשרׁשּיים

למבין. ודי כּו', ראתה לא עין אׁשר והּוא ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹהּיּו"ד,

‰p‰Â מן הּוא הּבא עֹולם ׁשחּיי ּׁשאמר מה ¿ƒ≈ִֵֶֶַַַַָָָ

מאמר  ּפי על זה הרי ׁשּבי"ה, ְֲֲִֵֶֶַַַַהּיּו"ד

ּבמנחֹות  ּובה'4רז"ל הּבא עֹולם נברא ּביּו"ד ְְְְִִַַַָָָָ

הּבא  עֹולם ׁשחּיי מּובן ּומּזה הּזה, עֹולם ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָנברא

המבֹואר  אבל הוי'. ׁשם ׁשל יּו"ד מאֹות ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָנמׁשכים

(ׁשעל  מּזה למעלה הם טֹובים ּומעׂשים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּתׁשּובה

אינֹו לכאֹורה עצמּותֹו), קדּוּׁשת נמׁש ְְְְִִֵַַָָָָידם

מּכל  נעלה הּיֹותר הּוא הוי' ׁשם ׁשהרי ֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָמּובן,

הּקדֹוׁשים  ׁשמֹות (עׂשרה ׁשבעה 5הּׁשמֹות אֹו ְְֲִִֵֵַַָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

מי"ז.1) פ"ד הטעם 2)אבות יותר יובן ובכ"ז שורה: בהתחלת שמתחיל ספורות, שורות בעל קצר בקטע המאמר, באמצע

כו'. אחת שעה עליו 3)שיפה ונרשם חב"ד"), חסידי "אגודת (בספריית ב לא, 1239 מס' כת"י בביכל לגפן אוסרי ד"ה

ואילך). סע"ד] [רלו, סע"ד צה, ויחי בתו"ח קלים בשינויים (נדפס "תקס"ג?" שליט"א: אדמו"ר ב.4)בכי"ק זח"ג 5)כט,

א. יא,

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
אבות: בפרקי במשנה נאמר

‰ÙÈיותר וחשובה ÌÈ·BËעדיפה ÌÈNÚÓe ‰·eL˙a ˙Á‡ ‰ÚL »»»»««ƒ¿»«¬ƒƒ
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏkÓ ‰f‰ ÌÏBÚa1¯Ó‡na ‰Êa ¯‡B·Óe .2 »»«∆ƒ»«≈»»«»¿»»∆««¬»

Ô˜f‰ eÈa¯ ÏL3ÔÓ ‡e‰ ‡a‰ ÌÏBÚ ÈiÁL ÈÙÏ e‰fL , ∆«≈«»≈∆∆¿ƒ∆«≈»«»ƒ
,‰"ÈaL „"ei‰ המורכב הוי' שם «∆¿

נחלק  ה"א וא"ו, ה"א, יו"ד, מאותיות

והחלק  י"ה הראשון החלק לשניים,

הם  העולםֿהבא וחיי ו"ה, השני

של  יו"ד מהאות אלוקי אור התגלות

BÓˆÚaי"ה  ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Ï·‡¬»≈¿«¿
Ïc·eÓe LB„˜ יותר Ìbונעלה »¿»«

ÓÎÁ‰אפילו  ˙B‡ÈÏt ˙BiNÚÓ≈¬ƒ¿ƒ»¿»
'eÎ,הבא בעולם אפילו מתגלה ואינו

ÌÈ·BË ÌÈNÚn‰ È„È ÏÚÂ¿«¿≈««¬ƒƒ
הזה  בעולם עושה «a‡שהאדם

למטה ומתגלה CLÓÂמלמעלה ¿ƒ¿»
,'eÎ B˙eÓˆÚ ˙Me„˜ הנעלה ¿««¿

עדן  בגן המתגלה ÙÈ‰מהאור ÔÎÏÂ¿»≈»∆
‡e‰ בו כשעושים הזה העולם

עדיף  הוא טובים, ÈiÁמעשים ÏkÓƒ»«≈
Ì‰L ÈÙÏ ,‡a‰ ÌÏBÚ המעשים »«»¿ƒ∆≈

ÌÈi¯B˜Óeהטובים ÌÈiL¯L»¿ƒƒ¿ƒƒ
ÔÓ CLÓpL ‡a‰ ÌÏBÚ ÈiÁÏ¿«≈»«»∆ƒ¿»ƒ

,„"ei‰,הטובים המעשים כלומר, «
עושה  שהאדם והמצוות, התשובה

עניני  ומקור שורש הם הזה, בעולם

בעולםֿ ומאירים שמגלים האלוקות

שנמשכים עצמות e‰Â‡הבא ¿
המאירה  מהאלוקות שלמעלה האלוקות

הו  בחינת בגןֿעדן Ï‡א ÔÈÚ ¯L‡¬∆«ƒ…
,'eÎ הוא ¯‡˙‰ שבעצם היינו »»»

מעשים  ידי על אבל מגילוי למעלה

ומתגלה נמשך ÔÈ·ÓÏטובים È„Â בקיצור כתובים הדברים אמנם כלומר, ¿«¿≈ƒ
שמבין. למי בכך די אבל

¯Ó‡M ‰Ó ‰p‰Â הנזכר במאמר הזקן ‰a‡אדמו"ר ÌÏBÚ ÈiÁL ¿ƒ≈«∆»«∆«≈»«»

‡e‰אלוקות וגילוי Ètהארה ÏÚ ‰Ê È¯‰ ,‰"ÈaL „"ei‰ ÔÓƒ«∆¿¬≈∆«ƒ
˙BÁÓa Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó4‡¯· '‰·e ‡a‰ ÌÏBÚ ‡¯· „"eÈa «¬«««ƒ¿»¿ƒ¿»»«»¿ƒ¿»

‰f‰ ÌÏBÚ שכתוב מהו אמי, רבי את יהודה רבי ששאל שם, הגמרא כדברי »«∆
בטחונו  התולה כל לו: אמר עולמים'. צור ה' ביֿה כי עד, עדי בה' 'בטחו

בעולם  מחסה לו הרי בקדושֿברוךֿהוא

כך  אני, לו: אמר הבא. ולעולם הזה

כתוב  ולא 'ביֿה' נאמר מדוע לי, קשה

ר' בר יהודה ר' שדרש כפי יֿה,

שברא  עולמות שני אלו אילעאי:

ואחד  בה"י אחד הוא, ברוך הקדוש

הבא  העולם אם יודע ואיני ביו"ד.

העולם  אם בה"י, הזה והעולם ביו"ד

כשהוא  בה"י. הבא והעולם ביו"ד הזה

והארץ  השמים תולדות 'אלה אומר

אלא  בהבראם תקרי אל בהבראם',

הזה  העולם אומר הוי בראם, בה"י

ביו"ד) הבא והעולם ∆fÓeƒ‰בה"י
נברא  הבא שהעולם הגמרא מדברי

יו"ד  ÌÏBÚבאות ÈiÁL Ô·eÓ»∆«≈»
‡a‰ המאירים האלוקיים האורות «»

הבא ומתגלים ÌÈÎLÓבעולם ƒ¿»ƒ
.'ÈÂ‰ ÌL ÏL „"eÈ ˙B‡Ó≈∆≈¬»»

¯‡B·Ó‰ Ï·‡ המאמר בהמשך ¬»«¿»
ÌÈNÚÓeהנזכר  ‰·eLzL∆¿»«¬ƒ

‰fÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ ÌÈ·BË נעלים ƒ≈¿«¿»ƒ∆
הוי' שם של י' מהאות »∆(ÏÚLיותר

Ì„È והמעשים התשובה ידי על »»
B˙eÓˆÚהטובים  ˙Me„˜ CLÓƒ¿»¿««¿

האלוקות  עצמות של הקדושה

הנמשך  האלוקי מהאור שלמעלה

הוי' שם ‡BÈבאותיות ‰¯B‡ÎÏ ,(ƒ¿»≈
‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌL È¯‰L ,Ô·eÓ»∆¬≈≈¬»»

ÌÈLB„w‰ ˙BÓL ‰¯NÚ) ˙BÓM‰ ÏkÓ ‰ÏÚ ¯˙Bi‰5 המנויים «≈«¬∆ƒ»«≈¬»»≈«¿ƒ
אֿל בזוהר  – השלישי (רחמים), יה"ו - השני החכמה), (כנגד י"ה – הראשון :

שלימות  (תפארת, יֿהֿוֿה – החמישי (דין), אלקים – הרביעי גדולה),
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טובים ו ומעשים בתשובה אחת שעה יפה

נמחקים  ׁשאינם העצם 6ׁשמֹות ׁשם ונקרא ,(7, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

המפֹורׁש המיּוחד 8ׁשם אפׁשר 9וׁשם ואי , ְְְְְֵֵֵֶַַָָָ

למעלה  יהיּו טֹובים מעׂשים ּובפרט ְְְְְֲִִִִֶַַָָָׁשּתׁשּובה

ׁשהיא  יּו"ד מאֹות ּגם למעלה הוי', מּׁשם ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָיֹותר

הוי'. ּדׁשם הראׁשֹונה ְֲִֵָָָָָהאֹות

ּתֹורה Ô·eÈÂב) ּדמּתן ּׁשההתחלה מה ּבהקּדם ¿«ְְְְֵֶֶַַַַַָָָ

הוי' אנכי היא הּדּברֹות ְֲֲִִִֶֶַַָָָֹּבעׂשרת

הוי',10אלקי ּבׁשם אינּה ׁשההתחלה והיינּו, , ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הוי', מּׁשם ּולמעלה ׁשּקֹודמת אנכי ּבתיבת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאּלא

אֹות  ּבׁשּום אתרמיז ּדלא ׁשאנכי, מי אנכי ְְְְְִִִִִִֶַָָָֹֹּבחינת

כּו' ּופנימּיּות 11וקֹוצא עיּקר הּוא ּבּתֹורה וענינֹו . ְְְְִִִִַַָָָ

ּוכפי  מהתחּלקּות, ׁשּלמעלה הּתֹורה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָועצם

ּבּזהר  על 12ׁשּמצינּו ההׁשּתּטחּות ּבעת (ׁשאֹומרים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹ

ספר  ההּוא אֹודֹות  ההיּלּולא) ּביֹום  ּובפרט ְְִִִֵֶַַַָָהּצּיּון,

יתיר  וא"ו ּדאׁשּתּכח על ּפסּול (ּד)הוה ְְֲִֵַַַַָָָָָּתֹורה

קרא  [אף 13ּבההּוא פרסֹות ׁשּתי ׁשסע ּדוׁשסעת ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹ

חסרֹון  ׁשּזהּו לֹומר קׁשה דין, ּפי על ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשּלכאֹורה,

ּתֹורה  הּספר את זה 14ׁשּפֹוסל ידי ׁשעל גם ּומה , ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

מּצד  ׁשּזהּו כּו'], והּפרּוׁש הּפׁשט נׁשּתּנה ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹלא

חיּלּוק  אין ׁשּבֹו ׁשּבּתֹורה, והעצמי הּפנימי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהענין

האֹותּיֹות  ׁשּכל ּכיון לחברּתּה, אחת אֹות ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּבין

הראׁשֹונה  האֹות ― ּגדֹולה אחת אֹות הם ְְִֵַַַָָָָָיחּדיו

ּׁשּמצינּו מה ּגם וזהּו ."אלקי הוי' ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹּד"אנכי

הּתֹורה 15ּבּתֹוספּתא  ׁשּכל ּכענין, לׁשֹואל ּבנֹוגע ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּפי  על ׁשאף והיינּו, הּוא, אחד ענין ְְְִִֶֶַַַָָָּכּוּלּה

יֹותר, ּובפרטּיּות סדרים, לׁשּׁשה נחלקת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּתֹורה
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סע"א.6) לה, מאמר 7)שבועות עיקרים ואילך. פס"א ח"א מו"נ ד'). בן שם (שער יט שער פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' כס"מ

פכ"ח. ה"י.8)ב' פי"ד כפים נשיאת הל' ה"ב. פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם א. ס, סנהדרין א. לח, סנהדרין 9)סוטה שם. סוטה

ה"ב. פ"ב שבועות הל' שם. ע"ז הל' רמב"ם ו.10)שם. ה, ואתחנן ב. כ, א.11)יתרו יא, זח"ג ב. פ, פינחס לקו"ת ראה

א.12) עא, ו.13)ח"ג יד, ראה ועוד.14)פ' סשע"א. ח"ב יו"ד נזר אבני שו"ת ובנ"כ. ס"ד סקמ"ג או"ח שו"ע ראה

ה"ה.15) פ"ז סנהדרין

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
השישי אדנֿי הרחמים), – התשיעי חי, אֿל – השמיני צבאות, – והשביעי

מתגלה  ולא סתום ששמו עליון) (כתר אהיה – העשירי Ú·L‰(מלכות), B‡ƒ¿»
ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡L ˙BÓL6,אלקים אלקיך, אֿל, בגמרא: המנויים ≈∆≈»ƒ¿»ƒ

צבאות), שדֿי, הי, ויוד דלת, אלף אהיה, אשר אהיה שם Â˜¯‡אלקיכם, ¿ƒ¿»
ז"ל חכמינו בדברי ≈ÌLהוי'

ÌˆÚ‰7L¯BÙÓ‰ ÌL ,8ÌLÂ »∆∆≈«¿»¿≈
„ÁeÈÓ‰9¯LÙ‡ CÈ‡Â איך , «¿»¿≈∆¿»

ÌÈNÚÓיתכן  Ë¯Ù·e ‰·eLzL∆¿»ƒ¿»«¬ƒ
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ eÈ‰È ÌÈ·BËƒƒ¿¿«¿»≈

Ìb ‰ÏÚÓÏ ,'ÈÂ‰ ÌMÓ אפילו ƒ≈¬»»¿«¿»«
˙B‡‰ ‡È‰L „"eÈ ˙B‡Ó≈∆ƒ»

‰BL‡¯‰ נעלית הכי והבחינה »ƒ»
'ÈÂ‰ ÌLc?.הבא בעולם המאירה ¿≈¬»»

Ô·eÈÂ האמורה,·) לשאלה המענה ¿«
טובים  ומעשים שתשובה יתכן איך

מהעולם  נעלים יותר יהיו הזה בעולם

השם  שהוא הוי' שם מאיר שבו הבא,

נעלה Ó‰הכי Ìc˜‰a¿∆¿≈«
‰¯Bz ÔzÓc ‰ÏÁ˙‰‰M∆««¿»»¿««»

‡È‰ ˙B¯ac‰ ˙¯NÚa במילים «¬∆∆«ƒ¿ƒ
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡10,eÈÈ‰Â , »…ƒ¬»»¡…∆¿«¿

,'ÈÂ‰ ÌLa dÈ‡ ‰ÏÁ˙‰‰L∆««¿»»≈»¿≈¬»»
˙·È˙a ‡l‡ במילהÈÎ‡ ∆»¿≈«»…ƒ

,'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓÏe ˙Ó„BwL∆∆∆¿«¿»ƒ≈¬»»
שם  לפני בפסוק באה 'אנכי' זו שמילה

הנעלה  באלוקות לענין ומתייחסת הוי'

הוי', שם של ‡ÈÎמענינו ˙ÈÁa¿ƒ«»…ƒ
,ÈÎ‡L ÈÓ שהכוונה הזוהר כלשון ƒ∆»…ƒ

ולא  השמות, מכל שלמעלה לבחינה

בשמות, המרומזים האלוקות עניני כמו

בחינה  היא ‡˙¯ÊÈÓ'אנכי' ‡Ïc¿»ƒ¿¿ƒ
'eÎ ‡ˆB˜Â ˙B‡ ÌeLa11 שלא ¿¿»

אפילו  אלא מילה בשום רק (לא נרמזת

תג. ובשום אות בשום «¿BÈÚÂ¿ƒלא)
שהוא  כפי 'אנכי' ‰e‡של ‰¯Bza«»

‰¯Bz‰ ÌˆÚÂ ˙eiÓÈÙe ¯wÈÚƒ«¿ƒƒ¿∆∆«»
אחת  עמוקה פנימית e˜lÁ˙‰Ó˙נקודה ‰ÏÚÓlL,לפרטיםÈÙÎe ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿ƒ

¯‰fa eÈˆnL12) הזוהר ‰‰eÁhzL˙מקטעי ˙Úa ÌÈ¯ÓB‡L ∆»ƒ«…«∆¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿

‡ÏelÈ‰‰ ÌBÈa Ë¯Ù·e ,Ôeiv‰ ÏÚ של ההילולא יום שבט, יו"ד ««ƒƒ¿»¿«ƒ»
זה  מאמר נאמר שבו הריי"צ Â‰(c)‰הרבי ‰¯Bz ¯ÙÒ ‡e‰‰ ˙B„B‡ («≈∆»«¬»

˜¯‡שהיה  ‡e‰‰a ¯È˙È Â"‡Â ÁkzL‡c ÏÚ ÏeÒt13 משום »«¿ƒ¿««»»≈¿«¿»
פסוק  באותו מיותרת ו' אות BÒ¯Ù˙שנמצאה ÈzL ÚÒL ˙ÚÒLÂcƒ¿…««∆«¿≈¿»

,ÔÈ„ Èt ÏÚ ,‰¯B‡ÎlL Û‡]«∆ƒ¿»«ƒƒ
בכתיבת  טעויות של אלו ההלכות לפי

לא  ואלו הספר, את פוסלות תורה ספר

e‰fLפוסלות ¯ÓBÏ ‰L˜ האות »∆«∆∆
המיותרת  ‡˙ו' ÏÒBtL ÔB¯ÒÁ∆¿∆≈∆

‰¯Bz ¯Ùq‰14ÏÚL Ì‚ ‰Óe , «≈∆»««∆«
‰Ê È„È'ו האות Ï‡תוספת ¿≈∆…

,['eÎ Le¯t‰Â ËLt‰ ‰pzLƒ¿«»«¿»¿«≈
ÈÓÈt‰ ÔÈÚ‰ „vÓ e‰fL∆∆ƒ«»ƒ¿»«¿ƒƒ
ÔÈ‡ BaL ,‰¯BzaL ÈÓˆÚ‰Â¿»«¿ƒ∆«»∆≈
˙Á‡ ˙B‡ ÔÈa ˜elÈÁƒ≈««
˙Bi˙B‡‰ ÏkL ÔÂÈk ,dz¯·ÁÏ«¬∆¿»≈»∆»»ƒ
‰ÏB„b ˙Á‡ ˙B‡ Ì‰ ÂÈcÁÈ«¿»≈««¿»
ÈÎ‡"c ‰BL‡¯‰ ˙B‡‰ Z»»ƒ»¿»…ƒ

‰."EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ פי על אמנם כלומר, ¬»»¡…∆
'שסעת' במילה ו' אות תוספת ההלכה,

המילה, באמצע ו' בלי בתורה הכתובה

על  אבל תורה, הספר את פוסלת איננה

שבתורה, והעצמי הפנימי הענין פי

אות  הם התורה אותיות כל שמצידו

אין  'אנכי', של אל"ף האות האחת,

להיות  יכול ולא זו, לתוספת גם מקום

של  הפנימי הענין טהרת על שאינו דבר

בזוהר  נאמר ולכן התורה, אותיות

פוסלת. זו שאות

eÈˆnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»ƒ
‡zÙÒBza15Ï‡BLÏ Ú‚Ba «∆¿»¿≈«¿≈

dlek ‰¯Bz‰ ÏkL ,ÔÈÚk»ƒ¿»∆»«»»
‡e‰ „Á‡ ÔÈÚ לשון (וזה ƒ¿»∆»

והשואל  כענין "והשואל התוספתא:

כענין, השואל את משיבין כענין שלא

שלא  שיאמר צריך כענין שלא והשואל

ענין  התורה שכל צריך, אין אומרים וחכמים מאיר. רבי דברי שאלתי, כענין

ÌÈ¯„Ò,אחד"), ‰MLÏ ˙˜ÏÁ ‰¯Bz‰L Èt ÏÚ Û‡L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆««ƒ∆«»∆¿∆∆¿ƒ»¿»ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ז

 למלל ימא    7 

ז

ה'תשכ"ג  ב), (מאמר שבט יו"ד

ּוׁשמֹונים  הּמּסכּתֹות, אּלּו מלכֹות, ְְְִִִֵֶַַָׁשּׁשים

מסּפר, אין ועלמֹות הּברייתֹות, אּלּו ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָּפילגׁשים,

ההלכֹות  ענין 16אּלּו הּוא הּכל מקֹום, מּכל , ְֲִִֵַַָָָָֹ

הּתֹורה,17אחד  ועצם ּופנימּיּות עיּקר ׁשּזהּו ּכיון , ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

אחת  ּובנקּוּדה מתחּלק, ׁשאינֹו ענין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא

הענין  ּכללּות ּגם וזהּו ּכּוּלּה. הּתֹורה את ְְְְִִֶֶַַָָָָָמֹוצאים

רז"ל  אמרּו זה ׁשעל הּתֹורה, מה 18ּדברּכת על ְְְִֶֶַַַַַַָָָ

ּגֹו' הארץ ּתחיּלה,19אבדה ּבּתֹורה ּברכּו ׁשּלא , ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ

לגּבי  הּתֹורה ּדברּכת העיּלּוי ּגֹודל מּובן ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּמּזה

ּדברכּו הענין ׁשּדוקא עצמֹו, הּתֹורה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָליּמּוד

הּמקּדׁש ׁשּבית לפעֹול יכֹול היה ּתחיּלה ְְְִִִֵֶַַָָָָָָּבּתֹורה

ּכן  ּׁשאין מה הּזה, הּיֹום עד ּבקּיּומֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַיהיה

אף  הּנה ּתחיּלה, ּבּתֹורה ּדברכּו הענין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשּנחסר

יכֹולים  היּו לא הרּבה, ּבּתֹורה ׁשעסקּו ּפי ְְְִִֵֶַַַָָָֹעל

עצמּה ׁשהּתֹורה ׁשאף ּבזה, והענין זאת. ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹלפעֹול

לא  הּתֹורה ּברּכת  ואיּלּו עמּוּקה, חכמה ְְְֲִִִַַָָָָֹהיא

מקֹום, מּכל עמּוּקה, והּׂשגה הבנה ּבּה ְֲֲִַַָָָָָָָָָׁשּיי

ׁשּזֹוהי  ּדוקא, הּתֹורה מּברּכת היא ְְְִִִִֶַַַַַָָָָההתחלה

ׁשל  העצמית והּׂשגה) הבנה (ללא ְְְְֲִֶַַַָָָָָָֹהּנקּוּדה

נֹותן  עם ההתקּׁשרּות ענין ׁשהּוא ְְְִִִֵֶַַַַָהּתֹורה,

ׁשּתתּפּׁשט  ּבאֹופן להמׁשיכּה ׁשּצרי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהּתֹורה,

ּכּוּלּה. הּתֹורה ְַָָָּבכל

ּבחינת ‡ÌÓג) מעלת ּביֹותר ׁשּגדלה אף »¿»ְְְֲִֵֶַַַַָָ

מצינּו ּגיסא, לאיד הרי ְֲִִִִֵָָָָֹאנכי,

ולכאֹורה 20ּבּמדרׁש מצרי. לׁשֹון הּוא ׁשאנכי ְְְְִִִִִֶַָָָָֹ

הירידה  ּתכלית ענין הּוא מצרים ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּתמּוּה,
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ב.16) מט, שמות תו"א (ב). ט פ"ו, שהש"ר מנחם 17)ראה (תורת תשכ"א מנ"א כ' תשכ"א. דחה"ש ב' יום שיחת ראה

.(173 ע' .50 ע' חל"א התוועדויות וש"נ.18)― ואילך. סע"א פה, יא.19)ב"מ ט, טז.20)ירמי' יתרו (באבער) תנחומא

ואילך. 390 ע' חל"ב התוועדויות ― מנחם (תורת תשכ"ב שבט ר"ח וארא, ש"פ בשיחת בארוכה נת' רפו. רמז יתרו יל"ש

וש"נ).

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
משנה  סדרי BÈ˙¯,ששה ˙eiË¯Ù·e חכמינו שדרשו כפי נחלקת, התורה ƒ¿»ƒ≈

ועלמות  פילגשים ושמונים מלכות המה "ששים השירים בשיר הכתוב על ז"ל

מספר" ‰BzÎqn˙אין el‡ ,˙BÎÏÓ ÌÈML,והתלמוד המשנה של ƒƒ¿»≈««∆¿
˙B˙ÈÈ¯a‰ el‡ ,ÌÈL‚ÏÈt ÌÈBÓLe נכללו שלא התנאים דברי ¿ƒƒ«¿ƒ≈«»«¿

(פירוש  'חיצוניות' ונקראות במשנה

חוץ), – הוא בארמית 'בר' המילה

el‡ ,¯tÒÓ ÔÈ‡ ˙BÓÏÚÂ«¬»≈ƒ¿»≈
˙BÎÏ‰‰16,ÌB˜Ó ÏkÓ למרות , «¬»ƒ»»

רבים, ופרטים לספרים …»‰Ïkהחלוקה
„Á‡ ÔÈÚ ‡e‰17,אחת ונקודה ƒ¿»∆»

˙eiÓÈÙe ¯wÈÚ e‰fL ÔÂÈk≈»∆∆ƒ«¿ƒƒ
‡e‰L ,‰¯Bz‰ ÌˆÚÂ העצם ¿∆∆«»∆

,˜lÁ˙Ó BÈ‡L ÔÈÚ העצם כי ƒ¿»∆≈ƒ¿«≈
מהתחלקות  למעלה הם והפנימיות

‡Á˙לפרטים, ‰ce˜·e ענין בכל ƒ¿»««
‰Bz¯‰בתורה  ˙‡ ÌÈ‡ˆBÓ¿ƒ∆«»

.dlek»
˙k¯·c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ¿∆«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿«
e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,‰¯Bz‰«»∆«∆»¿

Ï"Ê¯18 בנבואת הכתוב על בדרשה ««
‰‡¯ıירמיה  ‰„·‡ ‰Ó ÏÚ«»»¿»»»∆
'Bb19‰¯Bza eÎ¯a ‡lL ,∆…≈¿«»

,‰lÈÁz רב "אמר הגמרא: ובלשון ¿ƒ»
האיש  מי דכתיב מאי רב, אמר יהודה

ה' פי דבר ואשר זאת את ויבן החכם

דבר  הארץ, אבדה מה על ויגידה אליו

אמרו  פירשוהו, ולא חכמים אמרו זה

שפירשו  עד פירשוהו ולא נביאים

שנאמר  בעצמו, הוא ברוך הקדוש

הארץ] אבדה מה 'על הכתוב [בהמשך

אשר  תורתי את עזבם על ה' ויאמר

רב  אמר יהודה רב אמר לפניהם, נתתי

תחילה") בתורה ברכו ∆fnL∆ƒ‰שלא
˙k¯·c ÈelÈÚ‰ Ï„Bb Ô·eÓ»∆»ƒ¿ƒ¿«
‰¯Bz‰ „enÈÏ Èa‚Ï ‰¯Bz‰«»¿«≈ƒ«»
eÎ¯·c ÔÈÚ‰ ‡˜ÂcL ,BÓˆÚ«¿∆«¿»»ƒ¿»¿≈¿

‰lÈÁz ‰¯Bza מקפידים היו אילו «»¿ƒ»
התורה  ברכות את מבטלים ולא כך ÈaL˙על ÏBÚÙÏ ÏBÎÈ ‰È‰»»»ƒ¿∆≈

¯ÒÁpLk Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,‰f‰ ÌBi‰ „Ú BÓei˜a ‰È‰È Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ¿∆¿ƒ«««∆«∆≈≈¿∆∆¿«

‰¯Bza e˜ÒÚL Èt ÏÚ Û‡ ‰p‰ ,‰lÈÁz ‰¯Bza eÎ¯·c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿≈¿«»¿ƒ»ƒ≈««ƒ∆»¿«»
˙‡Ê ÏBÚÙÏ ÌÈÏBÎÈ eÈ‰ ‡Ï ,‰a¯‰,להתקיים ימשיך המקדש שבית «¿≈…»¿ƒƒ¿…

המעלה  את ומבאר שממשיך וכפי הארץ', ו'אבדה הבית חורבן היה ולמעשה

עצמו. התורה לימוד לגבי אפילו התורה ברכת של המיוחדת

‰¯Bz‰L Û‡L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«∆«»
,‰weÓÚ ‰ÓÎÁ ‡È‰ dÓˆÚ«¿»ƒ»¿»¬»
CÈiL ‡Ï ‰¯Bz‰ ˙k¯a elÈ‡Â¿ƒƒ¿««»…«»

,‰weÓÚ ‰‚O‰Â ‰·‰ da ואם »¬»»¿«»»¬»
נעלית  עצמה התורה לכאורה כן

פירוש  מה ואםֿכן התורה, מברכת

מלימוד  נעלית התורה שברכת הדברים

ברכת  על השמירה ודוקא התורה,

המשך  את לפעול יכולה היתה התורה

כך  על המענה המקדש, בית של קיומו

‰‰˙ÏÁ‰הוא, ,ÌB˜Ó ÏkÓ של ƒ»»««¿»»
התורה  aÓענין ‡È‰‰¯Bz‰ ˙k¯ ƒƒƒ¿««»

‡ÏÏ) ‰ce˜p‰ È‰BfL ,‡˜Âc«¿»∆ƒ«¿»¿…
‰‚O‰Â ‰·‰ רק שייכת שכמובן ¬»»¿«»»

ומסתעפת  יורדת שהנקודה לאחר

היא  עצמה הנקודה אבל לפרטים

כמבואר  והשגה, מהבנה למעלה

בין  ההבדל לגבי בהרחבה בחסידות

בבינה, השכל לפרטי החכמה נקודת

לענין  מתייחסת לא התורה וברכת

לענין  אלא שבתורה והשגה ההבנה

‰Bz¯‰,הנקודה  ÏL ˙ÈÓˆÚ‰ (»«¿ƒ∆«»
˙e¯M˜˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L של ∆ƒ¿««ƒ¿«¿

הוא ÌÚהאדם  ברוך Ô˙Bהקדוש ƒ≈
dÎÈLÓ‰Ï CÈ¯vL ,‰¯Bz‰ את «»∆»ƒ¿«¿ƒ»

העצמית  ∆¿ÔÙB‡aהנקודה
ËMt˙zL בגלוי ניכרת ותהיה ∆ƒ¿«≈

ÏÎa כל של הפרטים ופרטי הפרטים ¿»
.dlek ‰¯Bz‰«»»

¯˙BÈa ‰Ï„bL Û‡ ÌÓ‡ (‚»¿»«∆»¿»¿≈
,ÈÎ‡ ˙ÈÁa ˙ÏÚÓ עיקר שהיא «¬«¿ƒ«»…ƒ

לעיל, כמבואר התורה, ופנימיות ועצם

,‡ÒÈb C„È‡Ï È¯‰ שני מצד ¬≈¿ƒ»ƒ»
L¯„na eÈˆÓ20.È¯ˆÓ ÔBLÏ ‡e‰ ÈÎ‡L »ƒ«ƒ¿»∆»…ƒ»ƒ¿ƒ

˙ÈÏÎz ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ È¯‰L ,deÓz ‰¯B‡ÎÏÂ שיא‰„È¯È‰ ¿ƒ¿»»«∆¬≈ƒ¿«ƒƒ¿««¿ƒ«¿ƒ»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ח

 8   למלל ימא  

טובים ח ומעשים בתשובה אחת שעה יפה

מּתן  אֹודֹות מדּוּבר ׁשּכאׁשר  אפׁשר ואי ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָלמּטה,

ּגּופא  הּדּברֹות ּובעׂשרת הּדּברֹות, ועׂשרת ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָּתֹורה

הּתיבה  ּגּופא הראׁשֹון ּובּדיּבּור הראׁשֹון, ִִִִֵַַַָָָָהּדיּבּור

א מצרי. ּבלׁשֹון היא זֹו ּתיבה הּנה ְְִִִִִֵֵַָָָָהראׁשֹונה,

ּדיֹום  ּבהּמאמר המבֹואר ּפי על יּובן ְְְְֲִִַַַַַָָָָהענין

ז  לׁשנה הּׁשּיי ּבּסעיף ּבענין 21ֹוההיּלּולא , ְְְִִִַַַַַָָָָָ

אין  עד מּטה למּטה סֹוף אין ּדאֹור ְְְְִֵֵַַַַַָָההתּפּׁשטּות

הּיֹותר  לּמדריגה עד ּומתּפּׁשט ׁשּנמׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּתכלית,

מאלקּות  ההיפ ּדבר להיֹות ׁשּיכֹול עד ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹּתחּתֹונה,

יעֹוז  ולהיֹות כּו' הוי ' על לׁשּכֹוח והיינּו, ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָלגמרי,

אחרא,22ּבהּותֹו וסטרא ּבּקלּפה ׁשהּוא ּכמֹו ועד , ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָ

עׂשיתיני  ואני יאֹורי לי היפ23לֹומר ׁשּזהּו , ְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַ

ׁשּנאמר  ּכמֹו הּוא ּדהאמת מּמׁש, ויבר24האמת ְְְֱֱֱֶֶֶֶֶַַַָָָָ

נילּוס  ׁשּיעלה ׁשּברכֹו ּפרעה, את ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַֹֹיעקב

כּו',25לקראתֹו העליֹון הּטֹוב הׁשּפעת והּוא , ְְְְִֶַַַָָָ

ּוגבּולים  המצרים מל ּפרעה הּנה מקֹום, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹּומּכל

ואני  יאֹורי לי ואֹומר טֹובה ּכפּוי עֹוד ְְְֲִִִֵַָהּוא

ּתיּקּון  ׁשּיהיה ׁשּכדי מּובן, ּומּזה כּו'. ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָעׂשיתיני

ּדוקא  זה הרי ּתכלית, אין עד מּטה ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָהּמּטה

הׁשּתלׁשלּות, סדר מּכל ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָמּמקֹום

ּדוקא. אנכי ׁשּזהּו הוי', מּׁשם אפיּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹּולמעלה

למּטה  ׁשּתהיה האפׁשרּות ּכי, הּדבר, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָוטעם

ואני  יאֹורי לי ׁשאֹומרת ּדמצרים ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַמציאּות

מהּיׁש נלקח הּנברא ׁשהּיׁש לפי זה הרי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָעׂשיתיני ,

ּפֹועלים 26האמיּתי  ּכאׁשר מצרי, מּלׁשֹון ולכן, , ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַָָָ
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ואילך).21) 133 ע' תש"י (סה"מ פי"ג ה'שי"ת לגני באתי ט.22)ד"ה נב, ג.23)תהלים כט, יו"ד.24)יחזקאל מז, ויגש

עה"פ.25) בפרש"י הובא ― ובכ"מ.26)תנחומא ג. מג, בשלח לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,‰hÓÏ,ברוחניות ביותר נחות ‡LÙ¯למקום CÈ‡Â יתכן L‡kL¯איך ¿«»¿≈∆¿»∆«¬∆

,˙B¯ac‰ ˙¯NÚÂ ‰¯Bz ÔzÓ ˙B„B‡ ¯ae„Ó נעלים הכי ענינים ¿»««»«¬∆∆«ƒ¿
‡Ùeb ˙B¯ac‰ ˙¯NÚ·e עצמם,ÔBL‡¯‰ ¯eaÈc‰ יותר שנעלה «¬∆∆«ƒ¿»«ƒ»ƒ

הדברות, Ùeb‡משאר ÔBL‡¯‰ ¯eaÈc·e עצמו‰·Èz‰ המילה «ƒ»ƒ»«≈»
,‰BL‡¯‰ משאר יותר הנעלית »ƒ»

הראשון, שבדיבור דוקא ‰p‰המילים ƒ≈
‰·Èz מילהÔBLÏa ‡È‰ BÊ ≈»ƒ¿»

È¯ˆÓ?.הקודש בלשון ולא ƒ¿ƒ
Èt ÏÚ Ô·eÈ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»««ƒ
ÌBÈc ¯Ó‡n‰a ¯‡B·Ó‰«¿»¿««¬»¿

‡ÏelÈ‰‰ דיבורֿהמתחיל מאמר «ƒ»
הרבי  של ההילולא יום של לגני' 'באתי

תש"י, שבט יו"ד ÛÈÚqa«»ƒהריי"צ,
BÊ ‰LÏ CÈiM‰21, שבט ביו"ד ««»¿»»

דיבורֿ מאמר הרבי אמר תשי"א

בעיקרו  שמיוסד לגני' 'באתי המתחיל

על  בתשי"ב המאמר, של א' סעיף על

בשנה, שנה מידי הלאה וכן ב' סעיף

זו, לשנה במיוחד השייך שהסעיף כך

מבואר  שם י"ג, סעיף הוא תשכ"ג,

˙eËMt˙‰‰ ÔÈÚa וההמשכה ¿ƒ¿««ƒ¿«¿
hÓÏ‰והגילוי  ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡c¿≈¿«»

,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ללא «»«≈«¿ƒ
וההמשכה  הירידה היא כמה עד הגבלה

Ú„למטה  ËMt˙Óe CLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«≈«
‰BzÁz ¯˙Bi‰ ‰‚È¯„nÏ««¿≈»«≈«¿»

רוחנית, מבחינה ÏBÎiLונחותה „Ú«∆»
˙BÈ‰Ï מציאות c·¯שתהיה ƒ¿»»

,È¯Ó‚Ï ˙e˜Ï‡Ó CÙÈ‰‰«≈∆≈¡…¿«¿≈
'eÎ 'ÈÂ‰ ÏÚ ÁBkLÏ ,eÈÈ‰Â¿«¿ƒ¿««¬»»

˙BÈ‰ÏÂ בתהילים הפסוק כלשון ¿ƒ¿
מעוזו, אלקים ישים לא הגבר "הנה

עשרו" ברב B˙e‰aויבטח ÊBÚÈ22 »¿«»
ברשעו", היה "מתגבר רש"י: ופירש

„ÚÂ כך כדי עד גדולה ירידה ואפילו ¿«
,‡¯Á‡ ‡¯ËÒÂ ‰tÏwa ‡e‰L BÓk הנקראים הקדושה היפך כוחות ¿∆«¿ƒ»¿ƒ¿»«¬»

מכסה  שהקליפה כשם האלוקות על ומסתירים שמכסים שם (על 'קליפה'

כך  כל גדולה והירידה הקדושה, צד שאינו אחר, וצד הפרי) על ומסתירה

יחזקאל,ÓBÏ¯שמעיזים  בנבואת כמובא מצרים, מלך שאמר È¯B‡Èכפי ÈÏ «ƒ¿ƒ
ÈÈ˙ÈNÚ È‡Â23, עצמי את עשיתי ואני לי שייך דברי e‰fLהיאור «¬ƒ¬ƒƒƒ∆∆

בבורא  מוחלטת BÓkכפירה ‡e‰ ˙Ó‡‰c ,LnÓ ˙Ó‡‰ CÙÈ‰≈∆»¡∆«»¿»¡∆¿

¯Ó‡pL24 מצרים מלך פרעה עם נפגש אבינו יעקב כאשר C¯·ÈÂבתורה ∆∆¡««¿»∆
B˙‡¯˜Ï ÒeÏÈ ‰ÏÚiL BÎ¯aL ,‰Ú¯t ˙‡ ·˜ÚÈ25, ואנשי «¬…∆«¿…∆≈¿∆«¬∆ƒƒ¿»

הנילוס  מנהר מים לשאוב גדולה טירחה לטרוח יצטרכו לא ¿e‰Â‡מצרים
היא  פרעה את בירך אבינו שיעקב זו ‰Bh·וברכה ˙ÚtL‰ האלוקי «¿»««

,ÌB˜Ó ÏkÓe ,'eÎ ÔBÈÏÚ‰»∆¿ƒ»»
של  האפשרות האמת, שלפי למרות

טוב  היא הנילוס ממי ליהנות פרעה

ברכתו  ידי על לו שמושפע עליון אלוקי

זאת, בכל אבינו, יעקב ≈p‰ƒ‰של
ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆÓ‰ CÏÓ ‰Ú¯t«¿…∆∆«¿»ƒ¿ƒ
'מצרים' של הפנימית המשמעות שזו

‰·BË ÈeÙk „BÚ ‡e‰ ובמקום ¿»
הוא  ברוך הקדוש של בטובתו להכיר

לקדוש  מתכחש פרעה כך, על ולהודות

עמו  שעשה ולטובות הוא ברוך

ÈÈ˙ÈNÚ È‡Â È¯B‡È ÈÏ ¯ÓB‡Â¿≈ƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒƒƒ
.'eÎ

‰fÓe האין האור של שהירידה מכך ƒ∆
אפילו  היא תכלית' אין עד 'למטה סוף

כמו  האלוקות היפך נחות כך כל לענין

באלוקות  הכופר מצרים מלך פרעה

האמת, היפך שהם דברים ואומר

ÔewÈz ‰È‰iL È„kL ,Ô·eÓ»∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ
,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ‰hn‰««»«»«≈«¿ƒ
מנגד  שיהיה עד כך כל נחות יהיה ולא

כפרעה Ê‰לאלוקות È¯‰ התיקון ¬≈∆
ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ÌB˜nÓ ‡˜Âc«¿»ƒ»∆¿«¿»ƒ»

˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò האור שבו ≈∆ƒ¿«¿¿
למדריגה הא  ממדרגה ויורד נמשך לוקי

ונבראים  עולמות לברוא (כדי

ÌMÓמוגבלים), elÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»¬ƒƒ≈
e‰fL ,'ÈÂ‰ שנעלית זו בחינה ¬»»∆∆

בחינת  היא הוי' משם ÈÎ‡»…ƒאפילו
‡˜Âc.לעיל ‰c·¯,כנזכר ÌÚËÂ «¿»¿«««»»

הדברים  של שהתיקון לכך והסיבה

מהמקור  וגילוי המשכה ידי על דוקא הוא לאלוקות, המנגדים ביותר, הנחותים

הוא, 'אנכי', ביותר, hÓÏ‰הנעלה ‰È‰zL ˙e¯LÙ‡‰ ,Èk בעולם ƒ»∆¿»∆ƒ¿∆¿«»
הגשמי  È‡Âהזה È¯B‡È ÈÏ ˙¯ÓB‡L ÌÈ¯ˆÓc ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ«¬ƒ
,ÈÈ˙ÈNÚ,ביותר נחותה מציאות כאמור Li‰Lשהיא ÈÙÏ ‰Ê È¯‰ ¬ƒƒƒ¬≈∆¿ƒ∆«≈

‡¯·p‰ הנחותה הגשמית ‰‡ÈzÈÓהמציאות Li‰Ó Á˜Ï26, «ƒ¿»ƒ¿«≈«≈»¬ƒƒ
וכדברי  בהרחבה, בחסידות (כמבואר האמיתית המציאות שהיא האלוקות
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ט

ה'תשכ"ג  ב), (מאמר שבט יו"ד

לנהֹורא  חׁשֹוכא אתהּפכא ענין 27ּבֹו מתּגּלה , ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָ

ּבחינת  ׁשּזהּו הוי', מּׁשם אפיּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּלמעלה

ִָֹ"אנכי".

ּתיבת ÔÈÚ‰Âד) ּדהּנה, האדם, ּבעבֹודת ּבזה ¿»ƒ¿»ְֲִֵֵֶַַַָָָָ

ּכיון  הרי כּו', מעלתּה ׁשּגדלה ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָֹאנכי

יכֹולים  הּקדֹוׁשים, ׁשמֹות מעׂשרה ְְֲִִֵֵֵֶַָָָׁשאינּה

ידים, נטילת ׁשּקֹודם ּומּצב ּבמעמד ּגם ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָלאמרּה

אנ  מֹודה ּבאמירת האיׁש28י ּוכמֹו ּכאׁשר ׁשּגם , ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָ

לֹו ׁשאסּור ּומּצב ּבמעמד נמצא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָהּיׂשראלי

ללמֹוד  וכּמה ּכּמה אחת (ועל קדֹוׁש ׁשם ְְְְְִִֵַַַַַַָָָלהזּכיר

ּכבר  נצטּווה זה ּומּצב ּבמעמד ּגם הּנה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּתֹורה),

עֹוד  ולא אני, מֹודה אמירת ― העבֹודה ענין ְְֲֲֲִִִֶַַַָָֹעל

ׁשּלפני  ה"ּנקּוּדה" היא אני מֹודה ׁשאמירת ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָאּלא

ּברּכת  [ּוכמֹו הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְְִִִִַַַָליּמּוד

אפיּלּו והרי הּתֹורה, לליּמּוד ׁשּקֹודמת ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָהּתֹורה

קאמר  מאי ידע ׁשּלא הּוא 29עםֿהארץ הרי , ֲֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לּתֹורה  הּתֹורה,30עֹולה ּברּכת לבר ּומחּוּייב , ְְְִֵֶַַַָָָָ

ּפי  על אף חסֿוׁשלֹום, לבּטלה ּברכה זֹו ְְְְִֵַַַַָָָָָואין

צריכה  זֹו ּו"נקּוּדה" קאמר], מאי ידע ְְִֶַַַָָָָָֹׁשּלא

ידי  על יׂשראל איׁש ׁשל מציאּותֹו ּבכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָלהתּפּׁשט

הּתפּלה  הּנה 31עבֹודת ּגיסא, ׁשּמחד והיינּו, . ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ

מֹורה  אני, מֹודה ּבאמירת קדֹוׁש ׁשם ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָאיֿהזּכרת

לֹו ׁשאסּור נמּוכה, ּבמדריגה האדם היֹות ְְְֱֵֶַַָָָָָָעל

ידיו  נטל לא ׁשעדיין ּכיון קדֹוׁש, ׁשם ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹלהזּכיר

ּולאיד אּפגעוואׁשענער). קיין ניט נא איז ְְִִִֶֶֶֶַַָָָ(ער
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ספ"י.27) תניא א. ד, זח"א 28117)ראה ע' חל"ו התוועדויות ― מנחם (תורת סי"ז המאמר שלפני בהשיחות גם ראה

זאת 29)ואילך). בכל שזהו קאמר, מאי ידע דלא ואע"ג איניש.. ליגרס לעולם א) (יט, ע"ז במסכת הגמרא כדברי רק לא

כפשוטו. קאמר מאי ידע לא אלא כלֿשהיא, הרחבה של באופן והשגה הבנה של פעם 30)ענין לכלֿהפחות בזה ומחוייב

וש"נ) ס"ה. פצ"ח חה"ס הל' גבריאל נטעי וראה אמור. פ' עינים מאור (ראה בשמחתֿתורה בשנה, גם 31).אחת ראה

וש"נ. סי"א. החסידות תורת של ענינה קונטרס

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
אמת  אינו וזה ודבר ליש שנראה ..." הזהר: ביאורי בספר האמצעי אדמו"ר

ודבר  ליש שנראה אלא למעלה, היש אמיתת כמו אמיתי ודבר יש אינו שהרי

כח  לזה שיהיה מוכרח כו' יש באמת הוא כאילו שנראה מה זה כל עם כו',

האמיתי, היש הוא ששם במחשבה שקדם מצד והיינו כו', זה השופע אלקי

אינו  כאילו יש להיות בכחו יש כן על

מקור..."), לשום «ÔBLlÓƒמצטרך
,È¯ˆÓ נחות ענין הוא עצמו שמצד ƒ¿ƒ

Baביותר, ÌÈÏÚBt ¯L‡k כלשון «¬∆¬ƒ
ÎBLÁ‡הזוהר  ‡Ît‰˙‡ƒ¿«¿»¬»

‡¯B‰Ï27,,לאור נהפך החושך ƒ¿»
של  הנחות הענין את שמהפכים היינו

היפך  של מחושך מצרי' 'לשון

הקדושה לאור ∆»¿lb˙Óƒ‰הקדושה
ÔÈÚ מאד נעלה ÏÚÓlL‰אלוקי ƒ¿»∆¿«¿»

e‰fL ,'ÈÂ‰ ÌMÓ elÈÙ‡¬ƒƒ≈¬»»∆∆
"ÈÎ‡" ˙ÈÁa את אפילו שפועל ¿ƒ«»…ƒ

נחותים  הכי הענינים של התיקון

פרעה  כמו איןֿסוף, האור ירד שאליהם

כמבואר  לאלוקות, שמנגד מצרים מלך

לעיל.

‰Êa ÔÈÚ‰Â משתקף „) שהוא כפי ¿»ƒ¿»»∆
ביטוי של B·Úa„˙ומקבל ה' «¬«

˙·Èz ,‰p‰c ,Ì„‡‰ המילה »»»¿ƒ≈≈«
,'eÎ d˙ÏÚÓ ‰Ï„bL ÈÎ‡»…ƒ∆»¿»«¬»»

לעיל, dÈ‡Lכמבואר ÔÂÈk È¯‰¬≈≈»∆≈»
,ÌÈLB„w‰ ˙BÓL ‰¯NÚÓ≈¬»»≈«¿ƒ

לעיל  והובאו בזוהר ÌÈÏBÎÈ¿ƒהנזכרים
·vÓe „ÓÚÓa Ìb d¯Ó‡Ï¿»¿»«¿«¬»«»

,ÌÈ„È ˙ÏÈË Ì„BwL כאשר מיד ∆∆¿ƒ«»«ƒ
מהשינה ÈÓ‡a¯˙מתעוררים BÓÎe¿«¬ƒ«

È‡ ‰„BÓ28,מהשינה כשקמים מיד ∆¬ƒ
ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡‰ ¯L‡k ÌbL∆««¬∆»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ

vÓe·היהודי  „ÓÚÓa ‡ˆÓƒ¿»¿«¬»«»
BÏ ¯eÒ‡L עדייןÌL ¯ÈkÊ‰Ï ∆»¿«¿ƒ≈

‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ) LB„»̃¿««««»¿«»
עדיין  לו Bz¯‰שאסור „BÓÏÏ התורה ברכות אמר לא עדיין ‰p‰שהרי ,( ƒ¿»ƒ≈

Ìb אפילו‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ÏÚ ¯·k ‰ÂeËˆ ‰Ê ·vÓe „ÓÚÓa «¿«¬»«»∆ƒ¿«»¿»«ƒ¿«»¬»
ה' את לעבוד מתחיל כבר הוא זה במצב ‡È,ואפילו ‰„BÓ ˙¯ÈÓ‡ Z¬ƒ«∆¬ƒ

„BÚ ‡ÏÂ'ה עבודת של התחלה הוא אני' ש'מודה בלבד זו ‡l‡ולא ¿…∆»
ביותר  גדולה חשיבות לכך שיש מזו ‰È‡יתירה È‡ ‰„BÓ ˙¯ÈÓ‡L∆¬ƒ«∆¬ƒƒ

"‰ce˜p"‰'ה עבודת של ועיקרי פנימי ‰Bz¯‰ענין „enÈÏ ÈÙlL «¿»∆ƒ¿≈ƒ«»
˙BÂˆn‰ Ìei˜Âוהמצוות התורה עסק לגבי מעלה לו k¯a˙ויש BÓÎe] ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿«

˙Ó„BwL ‰¯Bz‰ מעלה לה ויש «»∆∆∆
elÈÙ‡ È¯‰Â ,‰¯Bz‰ „enÈÏÏ¿ƒ«»«¬≈¬ƒ
È‡Ó Ú„È ‡lL ı¯‡‰ŒÌÚ«»»∆∆…»««

¯Ó‡˜29, הוא מה יודע שאיננו »»«
דברי  שומע או שקורא כלומר אומר,

משמעות  את כלל מבין ואינו תורה

ÏBÚ‰הדברים ‡e‰ È¯‰¬≈∆
‰¯BzÏ30C¯·Ï ·ÈieÁÓe , «»¿»¿»≈

‰Î¯a BÊ ÔÈ‡Â ,‰¯Bz‰ ˙k¯aƒ¿««»¿≈¿»»
ÏÚ Û‡ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ‰Ïh·Ï¿«»»«¿»««

¯Ó‡˜ È‡Ó Ú„È ‡lL Èt וכשם ƒ∆…»««»»«
לימוד  על מעלה יש התורה שלברכת

שייך  שאינו מי גם שלכן עצמו, התורה

כך  התורה, ברכת מברך התורה ללימוד

מעלה  יש אני" "מודה של ל"נקודה"

במעמד  וגם והמצוות, התורה עסק על

בתורה  לעסוק אפשר אי שעדיין ומצב

"מודה  של ה"נקודה" את יש ומצוות,

BÊאני" "‰ce˜"e התחלת ], של ¿»
השמות, מענין למעלה שהיא העבודה,

ËMt˙‰Ïכמבואר  ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¿ƒ¿«≈
ביטוי  ולקבל «¿ÏÎaולהשפיע

Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÏL B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆ƒƒ¿»≈
ה' עבודת של הפרטים È„Èובכל ÏÚ«¿≈

‰lÙz‰ ˙„B·Ú31,eÈÈ‰Â . ¬««¿ƒ»¿«¿
,‡ÒÈb „ÁnL אחד ‰p‰מצד ∆≈«ƒ»ƒ≈

˙¯ÈÓ‡a LB„˜ ÌL ˙¯kÊ‰ŒÈ‡ƒ«¿»«≈»«¬ƒ«
˙BÈ‰ ÏÚ ‰¯BÓ ,È‡ ‰„BÓ∆¬ƒ∆«¡

‰‚È¯„Óa Ì„‡‰ רוחנית »»»¿«¿≈»
¯ÈkÊ‰Ï BÏ ¯eÒ‡L ,‰ÎeÓ¿»∆»¿«¿ƒ
‡Ï ÔÈÈ„ÚL ÔÂÈk ,LB„˜ ÌL≈»≈»∆¬«ƒ…

¯ÚÚL‡ÂÂÚ‚t‡ ÔÈÈ˜ ËÈ C‡ ÊÈ‡ ¯Ú) ÂÈ„È ÏË עדיין הוא »«»»∆ƒ»ƒ«¿»∆«∆∆
'רחוץ' רעה,)לא רוח האדם על שורה השינה שמפני בהלכה וכמבואר

ידיים, נטילת צריך להסירה וכדי ידיו על נמצאת עדיין היא מתעורר וכשהוא
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טובים י ומעשים בתשובה אחת שעה יפה

(איזֹו הּתפּלה עבֹודת ׁשל ׁשענינּה ּכיון ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּגיסא,

ּתפּלה  זֹו ׁשּבּלב עבֹודה הּנקּוּדה 32היא ׁשהיא , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

התּפּׁשטּות  לפעֹול הּוא הּיֹום) עבֹודת ּכללּות ְְְְֲִִֶַַַָׁשל

ּבעת  ׁשּדוקא מּובן, הרי אני, ּדמֹודה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָה"ּנקּוּדה"

קדֹוׁש, ׁשם הזּכרת ללא אני מֹודה ְְֲֲִִֵֶַַַָָֹאמירת

אחר  ׁשּמתעּלמת ה"ּנקּוּדה" ּבגלּוי אצלֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָנמצאת

מציאּותֹו. ּבכל להתּפּׁשט ׁשּצריכה ּכיון ,ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָּכ

LÈÂרּבינּו ּפירּוׁש ּבהקּדם זה ענין לבאר ¿≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָ

הּכתּוב 33הּזקן  עניו 34על מׁשה והאיׁש ְִֵֶַַַָָָָָֹ

האדמה, ּפני על אׁשר האדם מּכל ְְֲֲִֵֶַָָָָָָֹֹמאד

את  ּכׁשראה ּבעיּקר היתה מׁשה ׁשל ְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשענוותנּותֹו

רגל  ּבבחינת ׁשהם ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָהּדֹור

ענין  ׁשל ּבתכלית הּׁשלילה ׁשּזֹוהי ּבלבד, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָועקב

וכּמה  ּכּמה אחת ועל ּבכלל, ׁשּבראׁש ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּׂשכל

הראׁשֹון  המקּבל ׁשהיה רּבינּו, מׁשה ׁשל ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּׂשכל

ּכיון  החכמה, עצמּיּות היה וענינֹו הּתֹורה, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָׁשל

הּמסירתֿנפׁש ענין יׁשנֹו אצלם ׁשּדוקא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשראה

זה. ׁשּלפני ּבּדֹורֹות ׁשהיה מּכמֹו ּוביֹותר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּבמיּוחד

להכניס 35וכמבֹואר  יֹותר ׁשּנקל זה, על הּמׁשל ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

והיינּו, הראׁש, את מאׁשר חּמים למים הרגל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאת

ּתֹועלת  ּבֹו ׁשּיׁש ענין ׁשּזהּו יֹודעים ּכאׁשר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּגם

זאת, לפע ֹול צריכים ּכאׁשר מקֹום, מּכל ְְְֲִִִִִֶַָָָֹלרפּואה,

מאׁשר  הרגל את להכניס לפעֹול יֹותר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָנקל

ׁשאדם  ּבּנמׁשל, ודּוגמתֹו הראׁש. את ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹלהכניס

למסירת  להּגיע יֹותר לֹו קׁשה ּבׂשכל, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהחדּור

היא  ׁשּמציאּותם ּפׁשּוטים, אנׁשים מאׁשר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָנפׁש

להבנה  ׁשּייכים ׁשאינם ּבאֹופן ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָמּלכּתחיּלה

מּובן  זה ּדר ועל לצּיית. רק ּוצריכים ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָוהּׂשגה,

החּסרֹון  עם ׁשּביחד אני, מֹודה אמירת ּבענין ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָּגם

ּב"מֹודה  עּתה ועֹומד ּתֹורה, למד לא ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹׁשעדיין
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אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
עדיין  שהאדם לכך הוכחה היא אני", ב"מודה קדוש שם אף הזכרת אי ולכן

נחותה. בדרגה ÒÈb‡,נמצא C„È‡Ïe,שני dÈÚLמצד  ÔÂÈk התוכן ¿ƒ»ƒ»≈»∆ƒ¿»»
BÊהפנימי ·laL ‰„B·Ú ‡È‰ BÊÈ‡) ‰lÙz‰ ˙„B·Ú ÏL∆¬««¿ƒ»≈ƒ¬»∆«≈
‰lÙz32, בכל ולעבדו אלקיכם ה' את "לאהבה הכתוב על הגמרא כדברי ¿ƒ»

שהיא  עבודה היא "איזו – לבבכם"

תפלה", זו אומר: הוי È‰L∆ƒ‡בלב,
התפילה הפנימית ‰ce˜p‰עבודת «¿»

,ÌBi‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏk ÏL∆¿»¬««
התפילה  עבודת של ‰e‡וענינה (

"‰ce˜p"‰ ˙eËMt˙‰ ÏBÚÙÏƒ¿ƒ¿«¿«¿»
È‡ ‰„BÓc,היום עניני כל ‰¯Èעל ¿∆¬ƒ¬≈

,Ô·eÓ של המעלה גודל שני, מצד »
כיון  אני", "מודה «¿»∆ÂcL˜‡אמירת

‡ÏÏ È‡ ‰„BÓ ˙¯ÈÓ‡ ˙Úa¿≈¬ƒ«∆¬ƒ¿…
˙‡ˆÓ ,LB„˜ ÌL ˙¯kÊ‰«¿»«≈»ƒ¿≈
"‰ce˜p"‰ ÈeÏ‚a BÏˆ‡∆¿¿»«¿»

,Ck ¯Á‡ ˙ÓlÚ˙nL ובהמשך ∆ƒ¿«∆∆««»
אין  ידיים, נטילת אחרי אפילו היום,

כעת  אבל בגלוי, מאירה הזו ה"נקודה"

בגלוי מאירה ÎÈ¯vL‰היא ÔÂÈk≈»∆¿ƒ»
ËMt˙‰Ïהיום ÏÎaבמשך ¿ƒ¿«≈¿»

.B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ
‰Ê ÔÈÚ ¯‡·Ï LÈÂ המעלה של ¿≈¿»≈ƒ¿»∆

אפילו  אני" "מודה שבאמירת המיוחדת

התורה  לימוד Le¯Ètלגבי Ìc˜‰a¿∆¿≈≈
Ô˜f‰ eÈa¯33·e˙k‰ ÏÚ34 «≈«»≈««»

LÓ‰בתורה  LÈ‡‰Â רבינו משה ¿»ƒ…∆
¯L‡ Ì„‡‰ ÏkÓ „‡Ó ÂÈÚ»»¿…ƒ…»»»¬∆
B˙e˙ÂÂÚL ,‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ«¿≈»¬»»∆«¿¿»
¯wÈÚa ‰˙È‰ ‰LÓ ÏL∆…∆»¿»¿ƒ»
‡˙·˜Úc ¯Bc‰ ˙‡ ‰‡¯Lk¿∆»»∆«¿ƒ¿¿»

,‡ÁÈLÓc,הגלות זמן סוף של ƒ¿ƒ»
המשיח, לביאת אנשי Ì‰Lקרוב ∆≈

נמוכה, רוחנית ברמה הדור, אותו

,„·Ïa ·˜ÚÂ Ï‚¯ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆∆¿»≈ƒ¿»
È‰BfL שברגל לעקב ההשוואה ∆ƒ

ÔÈÚ ÏL ˙ÈÏÎ˙a ‰ÏÈÏM‰«¿ƒ»¿«¿ƒ∆ƒ¿«
,ÏÏÎa L‡¯aL ÏÎO‰ היינו «≈∆∆»…ƒ¿»

כלל  שייכים שאינם באנשים שמדובר

והשגה nk‰להבנה ˙Á‡ ÏÚÂ¿««««»
‰nÎÂ לגמרי מושללים אלה שאנשים ¿«»

מאד ‰ÏÎOמענין  ‰Ïa˜Óהנעלה ‰È‰L ,eÈa¯ ‰LÓ ÏL «≈∆∆…∆«≈∆»»«¿«≈

‰¯Bz‰ ÏL ÔBL‡¯‰,הוא ברוך השכל BÈÚÂמהקדוש של ודרגתו »ƒ∆«»¿ƒ¿»
רבנו  משה של ‰ÓÎÁ‰,וההשגה ˙eiÓˆÚ ‰È‰ משה היה זאת ובכל »»«¿ƒ«»¿»

אלה  אנשים לגבי במיוחד עניו ‡ˆÌÏרבינו ‡˜ÂcL ‰‡¯L ÔÂÈk יחד ≈»∆»»∆«¿»∆¿»
ביותר נחותה ברמה הם וההשגה השכל שבענין זה ÔÈÚעם BLÈ∆¿ƒ¿«

¯˙BÈ·e „ÁeÈÓa LÙŒ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆ƒ¿»¿≈
ÈÙlL ˙B¯Bca ‰È‰L BÓkÓƒ¿∆»»«∆ƒ¿≈

‰Ê.והשגה שכל בעלי היו שכן ∆
¯‡B·ÓÎÂ35 בחסידותÏÚ ÏLn‰ ¿«¿»«»»«

˙‡ ÒÈÎ‰Ï ¯˙BÈ Ï˜pL ,‰Ê∆∆»≈≈¿«¿ƒ∆
˙‡ ¯L‡Ó ÌÈnÁ ÌÈÓÏ Ï‚¯‰»∆∆¿«ƒ«ƒ≈¬∆∆
¯L‡k ÌbL ,eÈÈ‰Â ,L‡¯‰»…¿«¿∆««¬∆

e‰fL ÌÈÚ„BÈ הגוף אברי הכנסת ¿ƒ∆∆
מאד  חמים Baבמים LiL ÔÈÚƒ¿»∆≈

‰‡eÙ¯Ï ˙ÏÚBz האדם ולכן ∆∆ƒ¿»
בכך, L‡k¯מעונין ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»«¬∆

,˙‡Ê ÏBÚÙÏ ÌÈÎÈ¯ˆ למרות ¿ƒƒƒ¿…
שבדבר, ÏBÚÙÏהקושי ¯˙BÈ Ï˜»≈≈ƒ¿

¯L‡Ó Ï‚¯‰ ˙‡ ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ∆»∆∆≈¬∆
L‡¯‰ ˙‡ ÒÈÎ‰Ï למרות כי ¿«¿ƒ∆»…

נעלה  הראש וההשגה השכל שבענין

'מסכימה' יותר הרגל בפועל מהרגל,

הראש. מאשר «¿¿B˙Ó‚e„Âלסבול
¯e„Á‰ Ì„‡L ,ÏLÓpa«ƒ¿»∆»»∆»

,ÏÎNa מעלתו גדולה זה שבענין אף ¿≈∆
והשגה, משכל שמושלל האדם לגבי

˙¯ÈÒÓÏ ÚÈb‰Ï ¯˙BÈ BÏ ‰L»̃∆≈¿«ƒ«ƒ¿ƒ«
ÌÈËeLt ÌÈL‡ ¯L‡Ó LÙ∆∆≈¬∆¬»ƒ¿ƒ

וההשגה, השכל «Ì˙e‡ÈˆnL∆¿ƒבענין
ÔÙB‡a ‰lÈÁzÎlÓ ‡È‰ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆
‰·‰Ï ÌÈÎÈiL ÌÈ‡L∆≈»«»ƒ«¬»»
˙ÈiˆÏ ˜¯ ÌÈÎÈ¯ˆe ,‰‚O‰Â¿«»»¿ƒƒ«¿«≈
מאד  עניו רבינו משה היה ולכן בפועל,

הדור  של אלה אנשים לגבי דוקא

המעלה  בגלל דמשיחא, דעקבתא

נפש  המסירות בענין שלהם והיתרון

בפועל.

ÔÈÚa Ìb Ô·eÓ ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆»«¿ƒ¿«
ÌÚ „ÁÈaL ,È‡ ‰„BÓ ˙¯ÈÓ‡¬ƒ«∆¬ƒ∆¿««ƒ

ÔB¯qÁ‰ שזה זו בשעה האדם של «ƒ»
משנתו  התעורר Ï‡עתה ÔÈÈ„ÚL∆¬«ƒ…

‰zÚ „ÓBÚÂ ,‰¯Bz „ÓÏ»«»¿≈«»
,„·Ïa "È‡ ‰„BÓ"a והשגה בהבנה הלימוד את לו אין LÈועדיין ¿∆¬ƒƒ¿»≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יא

 למלל ימא    11 

יא

ה'תשכ"ג  ב), (מאמר שבט יו"ד

לפעֹול  יֹותר ׁשּנקל מעלה, ּבזה יׁש ּבלבד, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָאני"

ׁשּיׁש מי אצל מאׁשר נפׁש מסירת ׁשל ענין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָאצלֹו

להׁשּתלׁשל  יכֹולים ׁשּמהם ּדקדּוּׁשה, קּוׁשיֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָלֹו

יסֹוד  ּׁשהתחלת מה ּגם וזהּו זה. ּדלעּוּמת ְְְְְִֶֶֶַַַַַָקּוׁשיֹות

הבנה  ׁשל ּבענין (לא הּוא העבֹודה ְְְֲֲִֶֶָָָָָֹוׁשֹורׁש

הּקּבלת  ּבענין אּלא) כן, לאחרי ׁשּבא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוהּׂשגה,

מל עלי ּתׂשים ׂשֹום אמירת 36עֹול, ענין ׁשּזהּו , ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָ

ּבמעמד  ּבהיֹותֹו וקּיים, חי מל לפני אני ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָמֹודה

אסּור  ׁשּלכן הוי', לׁשם עדיין ׁשּיי ׁשאינֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּומּצב

להזּכירֹו. ְְִַלֹו

אחת ÏÚÂה) ׁשעה ׁשּיפה הּטעם יּובן זה ּפי ¿«ִֶֶַַַַַַָָָָ

חּיי  מּכל טֹובים ּומעׂשים ְֲִִִִֵַַָָּבתׁשּובה

מּׁשם  ׁשּנמׁשכים ענינים יׁש ּדהּנה, הּבא. ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָהעֹולם

עֹולם  ועד ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּכללּות ׁשּזהּו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָהוי',

ׁשּבזה  הוי', ּדׁשם יּו"ד ּבאֹות ׁשּנברא ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָהּבא

ענין  יׁשנֹו אבל הּבא. העֹולם חּיי ּגם ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָנכללים

העֹולם  חּיי מּכל יפה ׁשהּוא מּזה, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלמעלה

ּומעׂשים  (ּתׁשּובה הּמעׂשה ענין ׁשּזהּו ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָהּבא,

ׁשּנקרא  ּדוקא, העׂשּיה ּבעֹולם ׁשהּוא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָטֹובים),

הּמדרׁש ּכמאמר מצרים, (ׁשהּובא 37ּבׁשם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ

מאמרים  ּבכּמה נקראּו38ונתּבאר הּמלכּיֹות ּכל ( ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻ

ּגּופא, הּתֹורה ּבליּמּוד ודּוגמתֹו מצרים. ׁשם ְְְְִִִֵַַַָָָעל

והיינּו, ועקתא, מיצר מּתֹו הּוא ְְְְִִֵֶַַַָָׁשהּליּמּוד

ּכדי  ׁשּיהיה, טעם איזה מּצד לא ּתֹורה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּלֹומד

ּבׁשביל  אּלא ּבזה, וכּיֹוצא סמיכה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלקּבל

אמרּו זה ועל הּתֹורה. נֹותן עם ְְְְִִֵֶַַַַָָההתקּׁשרּות

היינּו,39רז"ל  מעׂשה, לידי ׁשּמביא ּתלמּוד ּגדֹול ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ

ׁשהרי  הּמצוֹות, מּכל ׁשּלמעלה הּתֹורה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּליּמּוד

בּה יׁשוּו לא ׁשמים חפצי ׁשעה 40ּכל ׁשּיפה ,ּכ , ְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ

ליּמּוד  הּנה ׁשמים, מחפצי אפיּלּו ּבתֹורה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָאחת

העיּקר  הּוא ׁשהּמעׂשה מעׂשה, לידי מביא העֹולם 41זה מחּיי אפיּלּו למעלה , ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
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עז. ע' אדר סה"מ ― מנחם בתורת הנסמן ואילך. קפז טו.36)ע' יז, שופטים ד.37)פ' פט"ז, ע'38)ב"ר תש"ט סה"מ

ועוד. וש"נ.39)107. ב. מ, ב).40)קידושין (ג, ה"א פ"א פאה מי"ז.41)ירושלמי פ"א אבות

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰ÏÚÓ ‰Êa,והשגה בהבנה בלימוד קיימת ÏBÚÙÏשלא ¯˙BÈ Ï˜pL »∆«¬»∆»≈≈ƒ¿

BÏˆ‡"אני ב"מודה עתה שעומד האדם LÙאצל ˙¯ÈÒÓ ÏL ÔÈÚ ∆¿ƒ¿»∆¿ƒ«∆∆
BÏ LiL ÈÓ Ïˆ‡ ¯L‡Óאצלו ומתעוררות והבנה ˜BÈLe˙שכל ≈¬∆≈∆ƒ∆≈¿

Ì‰nL ,‰Me„˜c בקדושה שהן כפי ÏLÏzL‰Ïמהקושיות ÌÈÏBÎÈ ƒ¿»∆≈∆¿ƒ¿ƒ¿«¿≈
לדרגה  מדרגה הדברים ירידת עלֿידי

˙BÈLe˜ וספיקות‰Ê ˙neÚÏc ¿ƒ¿«∆
'לעומת  (הנקראת הקדושה היפך של

"ביום  בקהלת הכתוב שם על זה',

גם  ראה רעה וביום בטוב היה טובה

האלקים"). עשה זה לעומת זה את

Ìb e‰ÊÂ על הפנימי Ó‰הטעם ¿∆««
L¯BLÂ „BÒÈ ˙ÏÁ˙‰M∆«¿»«¿¿∆

‰„B·Ú‰'ה את עובד ‰e‡שהאדם »¬»
,‰‚O‰Â ‰·‰ ÏL ÔÈÚa ‡Ï)…¿ƒ¿»∆¬»»¿«»»

,ÔÎ È¯Á‡Ï ‡aL מאוחר בשלב ∆»¿«¬≈≈
קיים  כבר והשורש שהיסוד לאחר יותר,

,ÏBÚ ˙Ïaw‰ ÔÈÚa (‡l‡∆»¿ƒ¿«««»«
ביטול  מתוך שמים מלכות עול קבלת

בכתוב  שנרמז כפי ÌBNלאלוקות,
CÏÓ EÈÏÚ ÌÈNz36e‰fL , »ƒ»∆∆∆∆∆

EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ ˙¯ÈÓ‡ ÔÈÚƒ¿«¬ƒ«∆¬ƒ¿»∆
,ÌÈi˜Â ÈÁ CÏÓ קבלת הוא שתוכנו ∆∆«¿«»

אפילו  שמים מלכות ¿B˙BÈ‰aƒעול
CÈiL BÈ‡L ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆≈«»
¯eÒ‡ ÔÎlL ,'ÈÂ‰ ÌLÏ ÔÈÈ„Ú¬«ƒ¿≈¬»»∆»≈»

BÏ עדייןB¯ÈkÊ‰Ï לא כך ומשום ¿«¿ƒ
או  הוי' שם אני" "מודה בנוסח נזכר

לעיל. כמבואר אחר, שם

‰Ê Èt ÏÚÂ לעיל ‰) המבואר ¿«ƒ∆
בפועל, המסירותֿנפש מעלת אודות

והשגה  וההבנה הלימוד ענין לגבי

ÌÚh‰ Ô·eÈלכך ÙiL‰הפנימי ««««∆»»
ועדיפה  יותר ‡Á˙חשובה ‰ÚL»»««

ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eL˙aƒ¿»«¬ƒƒ
,‰p‰c .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏkÓƒ»«≈»»«»¿ƒ≈
ÌMÓ ÌÈÎLÓpL ÌÈÈÚ LÈ≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ≈
¯„Ò ˙eÏÏk e‰fL ,'ÈÂ‰¬»»∆∆¿»≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ האור ירידת של «ƒ¿«¿¿
לדרגה, מדרגה אפילו ÚÂ„האלוקי ¿«

של  הנעלה ‰a‡הענין ÌÏBÚ»«»
ÌLc „"eÈ ˙B‡a ‡¯·pL∆ƒ¿»¿¿≈

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ Ìb ÌÈÏÏÎ ‰ÊaL ,'ÈÂ‰ הנמצאות לנשמות שיש ¬»»∆»∆ƒ¿»ƒ««≈»»«»
בו. המאיר האלוקות מגילוי ונהנות ÏÚÓlL‰בו ÔÈÚ BLÈ Ï·‡¬»∆¿ƒ¿»∆¿«¿»

‰ÙÈ ‡e‰L ,‰fÓ יותר עוד e‰fLוחשוב ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏkÓ ƒ∆∆»∆ƒ»«≈»»«»∆∆
ÌÏBÚa ‡e‰L ,(ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eLz) ‰NÚn‰ ÔÈÚƒ¿«««¬∆¿»«¬ƒƒ∆¿»

‰iNÚ‰ הגשמי‡¯˜pL ,‡˜Âc »¬ƒ»«¿»∆ƒ¿»
¯Ó‡Ók ,ÌÈ¯ˆÓ ÌLa¿≈ƒ¿«ƒ¿«¬«

L¯„n‰37¯‡a˙Â ‡·e‰L) «ƒ¿»∆»¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯Ó‡Ó ‰nÎa38Ïk ( ¿«»«¬»ƒ»

˙BiÎÏn‰ יותר בזמנים שהיו אלו גם ««¿À
ÌLמאוחרים  ÏÚ e‡¯˜ƒ¿¿«≈

B˙Ó‚e„Â .ÌÈ¯ˆÓ ענין של ƒ¿«ƒ¿¿»
הזה  העולם של מהותו שהוא 'מצרים'

‡Ùeb ‰¯Bz‰ „enÈÏa עצמו, ¿ƒ«»»
¯ˆÈÓ CBzÓ ‡e‰ „enÈl‰L∆«ƒƒ≈»

‡˙˜ÚÂ,ומצוקה eÈÈ‰Â,צרה ¿«¿»¿«¿
‰ÊÈ‡ „vÓ ‡Ï ‰¯Bz „ÓBlL∆≈»…ƒ«≈∆

‰È‰iL ÌÚË אישית הנאה ובשביל ««∆ƒ¿∆
למשל  כמו Ïa˜Ïכלשהי, È„k¿≈¿«≈

'‰ÎÈÓÒ' הוראה מורה להיות ¿ƒ»
‡l‡ ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ הוא הלימוד ¿«≈»∆∆»

ורק ‰‰˙˜e¯M˙אך ÏÈ·Laƒ¿ƒ«ƒ¿«¿
וההתאחדות  הקדוש ÌÚוההתחברות ƒ

הוא  ‰Bz¯‰ברוך Ô˙B לימוד שזהו ≈«»
והנאה  אישית תועלת ללא מיצר, מתוך

Ê‰אישית. ÏÚÂ התורה לימוד על ¿«∆
עם  להתחבר כדי רק כזה, באופן

הוא ברוך ¯Ï"Êהקדוש e¯Ó‡39 »¿««
È·nL‡בגמרא  „eÓÏz ÏB„b»«¿∆≈ƒ

„enÈlL ,eÈÈ‰ ,‰NÚÓ È„ÈÏƒ≈«¬∆«¿∆ƒ
ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ‰¯Bz‰«»∆¿«¿»ƒ»

È¯‰L ,˙BÂˆn‰ נאמר התורה על «ƒ¿∆¬≈
ÌÈÓLשאפילו  ÈˆÙÁ Ïk הם »∆¿≈»«ƒ
·dהמצוות  eÂLÈ ‡Ï40,Ck , …ƒ¿»»

‰¯B˙a ˙Á‡ ‰ÚL ‰ÙiL∆»»»»««¿»
‰p‰ ,ÌÈÓL ÈˆÙÁÓ elÈÙ‡¬ƒ≈∆¿≈»«ƒƒ≈

‰Ê „enÈÏ ביותר ונעלה 'גדול' הוא ƒ∆
NÚÓ‰,כי  È„ÈÏ ‡È·Ó≈ƒƒ≈«¬∆

‰NÚn‰L בפועל המצוות של ∆««¬∆
¯wÈÚ‰ ‡e‰41elÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ , »ƒ»¿«¿»¬ƒ

iÁÓ.‡a‰ ÌÏBÚ‰ È ≈«≈»»«»
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טובים יב ומעשים בתשובה אחת שעה יפה

הּיעּוד  יקּוּיים ּכאׁשר יתּגּלה זה וענין 42הּבא. ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָ

ּבׂשר  יחּדו, ּבׂשר כל וראּו הוי' ּכבֹוד ְְְְְֲִַָָָָָָָָָָונגלה

אפיּלּו אֹו האלקית נפׁש נׁשמה, לא ְְֱֲִִֶֶָָָָָֹֹּדייקא,

ּדר על ― ּדוקא ּבׂשר  אּלא ּבכלל, ְְִִֶֶֶַַָָָָָָרּוחנּיּות

מצרי, לׁשֹון הּוא ׁשאנכי ג') (סעיף לעיל ְְִִִִֵֶָָָָָֹהאמּור

עׂשרת  ּבתחּלת אנכי נאמר כן ּפי על ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹואף

אין  כן, לאחרי אבל הוי'. לפני אפיּלּו ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּדּברֹות,

זאת   להמׁשי צרי אּלא ּבלבד, ּבאנכי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֹלהּׁשאר

ּכח ,אלקי יהיה ׁשהוי' ּובאֹופן ְְֱֲֲֲִֶֶֶֶַָָָָֹֹּבהוי',

לדקּדּוק 43וחּיּות עד מצוֹות, ּתרי"ג ּבכל הּדּברֹות, עׂשרת ּבכל ׁשּיּומׁש ועד , ְְְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָ

מאחדים  זה וכל לחּדׁש. עתיד ותיק ּׁשּתלמיד מה וכל סֹופרים, ּדברי ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָקל

חד  ּכּוּלא הּוא ּברי וקּודׁשא א ֹורייתא יׂשראל ׁשּנעׂשה ּבאֹופן .44ּומייחדים ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
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א.42) מ, ובכ"מ.43)ישעי' א. פ, פינחס ג. עג, בלק לקו"ת ס"ה. או"ח ואדה"ז טושו"ע א.44)ראה עג, זח"ג ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰Ê ÔÈÚÂ הגשמי הזה בעולם בפועל המעשה מעלת ויהיה lb˙È‰של ¿ƒ¿»∆ƒ¿«∆

הזה  בעולם כל לעין ‰eÚi„נראה ÌÈie˜È ¯L‡k42 הגאולה זמן על «¬∆¿««ƒ
ישעיה  בנבואת ÂcÁÈ,האמור ¯Na ÏÎ e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·k ‰Ï‚Â¿ƒ¿»¿¬»»¿»»»»«¿»

,‡˜ÈÈc ¯Na,אלוקות יראה שה'בשר' ואומר מדייק ÓL‰,הכתוב ‡Ï »»»¿»…¿»»
elÈÙ‡ B‡ ˙È˜Ï‡‰ LÙ∆∆»¡…ƒ¬ƒ
¯Na ‡l‡ ,ÏÏÎa ˙eiÁe¯»ƒƒ¿»∆»»»

C¯cגשמי  ÏÚ Z ‡˜Âc«¿»«∆∆
('‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰»»¿≈»ƒ
,È¯ˆÓ ÔBLÏ ‡e‰ ÈÎ‡L∆»…ƒ»ƒ¿ƒ

ביותר  נחות ענין ÏÚהמסמל Û‡Â¿««
ÈÎ‡ ¯Ó‡ ÔÎ Èt על המורה ƒ≈∆¡«»…ƒ

והפנימיות  NÚ¯˙העצם ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«¬∆∆
.'ÈÂ‰ ÈÙÏ elÈÙ‡ ,˙B¯ac‰«ƒ¿¬ƒƒ¿≈¬»»

,ÔÎ È¯Á‡Ï Ï·‡ היה שכבר אחרי ¬»¿«¬≈≈
שאנכי' מי 'אנכי של ≈‡ÔÈהגילוי

‡l‡ ,„·Ïa ÈÎ‡a ¯‡M‰Ï¿ƒ»≈¿»…ƒƒ¿»∆»
,'ÈÂ‰a ˙‡Ê CÈLÓ‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ…«¬»»
'אנכי' של הנעלה שהגילוי כלומר,

הוי', משם למעלה הוא עצמו שמצד

הוי' בבחינת גם יותר למטה ויאיר יומשך אלא 'אנכי' בבחינת ישאר לא

,EÈ˜Ï‡ ‰È‰È 'ÈÂ‰L ÔÙB‡·e היינו אלקיך', הוי' 'אנכי הכתוב  כהמשך ¿∆∆¬»»ƒ¿∆¡…∆
E˙eiÁÂ EÁk43, וחיות כוח לו ונותן האדם בפנימיות וחודר ונמשך שבא …¬¿«¿

CLÓeiL „ÚÂ'אנכי' È¯z"‚ענין ÏÎa ,˙B¯ac‰ ˙¯NÚ ÏÎa ¿«∆¿«¿»¬∆∆«ƒ¿¿»«¿«
˙BÂˆÓ,הדברות בעשרת הרמוזות ƒ¿

È¯·c ÏL Ï˜ ˜ec˜„Ï „Ú«¿ƒ¿«∆ƒ¿≈
„ÈÓÏzM ‰Ó ÏÎÂ ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿»«∆«¿ƒ

LcÁÏ „È˙Ú ˜È˙Â דבר בכל היינו »ƒ»ƒ¿«≈
התורה. מדברי פרט Ê‰ובכל ÏÎÂ¿»∆
בתורה  שנמצאת ÌÈ„Á‡Ó¿«¬ƒהאלוקות

‰NÚpL ÔÙB‡a ÌÈ„ÁÈÈÓe¿«¬ƒ¿∆∆«¬∆
‡L„e˜Â ‡˙ÈÈ¯B‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»¿¿»

„Á ‡lek ‡e‰ CÈ¯a44 בני ¿ƒ»«
הכל  הוא ברוך והקדוש התורה ישראל,

אחד.
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  ו' שבט, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו ממוצש"ק וארא עם הפ"נ המוסגר בו שכבקשתו

אקראהו - בל"נ - בעת רצון על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ומ"ש שקשה לו הלימוד בחובת הלבבות, הנה בטח זוכר שאמרתי לו שאין כוונתי לשער 
היחוד אלא להשערים שאחריו ואם גם זה קשה בשבילו, אזי לימוד בפוקח עורים, ומאמרי כ"ק 
להושיעו  יעזרו  והשי"ת  חפץ,  שונות במקום שלבו  דשנים  כסלו  וי"ט  די"ב תמוז  מו"ח אדמו"ר 
משופטי נפשו ויוכל לעלות מעלה מעלה שיהי' ניכר בו נצר מטעי כ"ק מו"ח אדמו"ר בישיבת תומכי 

תמימים שזכה להיות תלמידה כמה שנים.

בברכת הצלחה בגו"ר ולבריאות לכל ב"ב שיחיו.
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יג

c"x .c"qa*.a"iyz'd ,(haya e"h meil xe`) hay c"i ,exzi 't '` mei ,
ישיבת– המסיימים תלמידים הק'"לקבוצת בחדרו ניוֿהייוון, –אחיֿתמימים",

לאילנות" השנה "ראש בשבט, לט"ו הכניסה סף על עומדים .1אנו

זמנו,2האילן  לפני האילן מן נקטף הפרי אם וגמורים. בשלים שהם עד עליו הגדלים פירות מצמיח
מקבל  הוא האילן דרך רק כי לאילן, מחובר שהוא זמן כל לגדול יכול הפרי יותר. לגדול יכול לא הוא

וגמור. בשל ולהיות לגדול לפרי הגורמים מיצים, בצורת תזונתו, את

בשל. אינו – הילד – ה"פרי" מאוחר, יותר ולפעמים שנה, 21 או ,20 ,18 גיל עד פרי. כמו הוא הילד
היא  (הישיבה) [אשר החיים" "עץ והמצוות, התורה עץ לעץֿהישיבה, וקרוב מחובר להשאר חייב הוא
תפארת  המביא דבר להיות לגדול עליו אם חיים], תורת תורתינו של החיים מיצי בילד הממשכת היא

והנאה.

טובים  יהודים להיות ותגדלו לימודיכם, את ותמשיכו החיים" ל"עץ מחוברים תשארו שאתם מקוה אני
ובריאים. טובים אדם בני ובריאים,

שקורה  מה כל שהרי במקרה, אינה בשבט, ט"ו ליום אור מנחה, תפלת לאחרי הנה שהגעתם העובדה
שלה. ההוראה ואת זו הזדמנות תזכרו העליונה. בהשגחה הוא אדם של בחייו

יתגאו  שכולם כך חרדים, יהודים אמיתיים, יהודים "בשלים", יהודים להיות שתגדלו ה' אתכם יברך
פירות  אילו ראו ליובאוויטש; בישיבת חונכו טובים ילדים אילו "ראו לומר: יוכלו ומוריכם והוריכם בכם,

הם!". ובשלים יפים

תמיד. טובות בשורות מכם ושנשמע וחבריכם, הוריכם ספרכם, בית חברי בשלום בשמי תפרשו

*

הישיבה  שמנהל לאנגלית 3[לאחרי הדברים את אדמו"ר 4תירגם כ"ק אל פ"נ מהילדים אחד כל מסר –
].5שליט"א 
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זו )* במהדורא באנגלית. שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתספו

(לר"נ 1) אדה"ז לשו"ע השלמה וראה ר"ה. מס' ריש
לאילנות  ר"ה שהוא בשבט "ט"ו ס"ח: סקל"א או"ח מדובראוונא)

שייך . ולמעלה המנחה מן כי תחנון א"א שלפניהם במנחה גם .
שלאחריו". ליום (קצת)

ואילך.2) רמז ע' ח"א אג"ק גם ראה – לקמן בהבא
תורת 3) אודותו (ראה העכט יצחק משה ר' וכו' הרה"ח

ואילך). 439 ע' ח"ב ציון מנחם – מנחם

שהילדים 4) העובדא על תמיהתו הביע שליט"א אדמו"ר כ"ק
אידיש. מבינים אינם

רסז):5) ע' ח"ה (אג"ק זו שנה אדר כ"ב מכתב גם ראה
ובטח  אצלי, שהיו והתלמידות להתלמידים מכתביי "מוסג"פ
מילים  איזו ג"כ שיהיו כדאי ואולי המתאים. באופן להם ימסור

לחזק כדי משלו, הסברה ואפשר בתוספות להישיבה . התקשרותם 
שמסירת שידעו מהראוי או ההורים, במעמד תהי' וכו' המכתבים

רעא). ע' שם גם (וראה אשען" בינתו ואל עכ"פ, מזה

 רתוועדויות 
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.c"qa.a"pyz'd *haya xyr dyng zegiyn
a"pyz'dhayaxyrdyngzegiyn

בשבט א. עשר חמשה של המיוחד -1ענינו
תחנון  בו אומרים שלפניו 2שאין במנחה לא וגם ,3

שהוא –"oli`l dpyd y`x במשנה כדאיתא ,"4:
ב"ה  ב"ש, דברי לאילן, השנה ראש בשבט "באחד

כב"ה  והלכה בו", עשר בחמשה .5אומרים

ישראל  מנהג פירות,6ולכן מיני זה ביום לאכול
שבה  ישראל, ארץ בהם שנשתבחה פירות ובפרט

לאילן" השנה "ראש של ענינו –picl`מודגש
מעשר" .7"לענין

ישראל  של בעבודתם היום של ענינו לבאר ויש
הוראה  מלשון התורה עניני כבכל לימוד 8– ,

את  לשמש נבראתי "אני האדם, בעבודת והוראה
ועוד 9קוני" עצמו, זה ליום בנוגע לראש לכל –

על  להמשיכו יש השנה", "ראש להיותו ועיקר,
בשנה  לאילן" השנה ל"ראש (עד כולה השנה ובכל
עלי' יותר, נעלה חידוש יתוסף שאז שלאח"ז,

מעלי'). למעלה

ובהקדמה:ב.

כמ"ש  בנ"י, עם קשור – האדם 10"אילן" "כי
אדם" קרויין "אתם בנ"י, על בעיקר ע"ש 11(שקאי ,

לעליון" האילנות 12"אדמה ובפרט השדה", עץ (
האילנות) גופא וביניהם ישראל, (שבארץ

ששייכותם ישראל, ארץ בהם ux`lשנשתבחה
l`xyiתחילה שישנם מזה כתוצאה l`xyiaהיא

עצמם.

הידוע  ע"פ – יותר נקראים 13ויומתק שישראל
כמ"ש "ארץ", חפץ",14בשם ארץ אתם תהיו  "כי

לעשות 15וכמארז"ל שרצתה ארץ שמה נקרא "למה
רצון  מלשון "רצתה" קונה", מלשון 16רצון וגם ,

חפץ"17מרוצה  ב"ארץ בעיקר שייך זה שענין ,
" מישראל שכאו"א כל dvexדישראל, לעשות הוא

גדולה)18המצוות" הכי (בזריזות ש"רץ ועד ,
גם19למצוה" ונעשה נמשך ידם ועל ,ux`a
שבארץ 20ישראל  הענינים פרטי שכל מובן ומזה ,

בישראל. תחילה ישנם ישראל

דשבעת  הענין תוכן לבאר יש לכך ובהתאם
חטה  "ארץ ישראל: ארץ בהם שנשתבחה המינים

ודבש" שמן זית ארץ ורמון ותאנה וגפן –21ושעורה
המדות  שבעת כנגד הם המינים ששבעת ,22כידוע

כולה" זהב ד"מנורת הקנים על 23שבעת שקאי ,
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וכולל*) ערבית, תפלת לאחרי בשבט עשר חמשה מוצאי
תפלת לאחרי בשבט עשר חמשה בליל שנאמרו הדברים גם
בה וניתוספו מנחה. לאחרי בשבט עשר חמשה ובערב ערבית,
(ב"יחידות" שבט טו"ב וליל שבט, י"א משיחות פרטים גם

– שיחיו) להאורחים .l"endכללית
ביום1) באשלמותא" סיהרא ד"קיימא המעלה על נוסף

עוז וביתר שאת וביתר ועאכו"כ חודש, שבכל עשר חמשה
מכל שלמעלה עשר" "אחד בחי' עם שקשור עשר, האחד בחודש
בשלח וש"פ שבט י"א משיחות (קונטרס כמדובר ספירות, עשר

ואילך)). 178 ע' (לעיל זו שנה
תחנון2) אומרים שאין שבימים jxevלהעיר, oi`,בתחנון

דתחנון שהענינים בלבד זו לא mnvrnכלומר, miyrpללא)
צורך אין שמלכתחילה אלא היום, מעלת מצד תחנון) אמירת

דתחנון. בהענין
ס"ח.3) שם אדה"ז לשו"ע השלמה ס"ו. סקל"א או"ח שו"ע

גואל. לציון ובא לפני אדה"ז סידור
ר"ה.4) מס' ריש
ה"ב.5) פ"א מע"ש הל' הי"א. פ"ה תרומות הל' רמב"ם
שם.6) השלמה שם. או"ח מג"א
ב)שבט7) (ט"ו קודם שחנטו האילן פירות מעשרין "שאין

רמב"ם שם. ר"ה ורע"ב (פרש"י ב)שבט" (ט"ו לאחר שחנטו על
שם).

ברא8) ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק נג,ראה זח"ג שית.
ועוד. ב.

קידושין.9) מס' סוף וברייתא משנה
יט.10) כ, שופטים
רע"א.11) סא, יבמות
ח"ב12) אכ"ח מאמר עש"מ ועוד. רע"א. ג, של"ה ראה

ובכ"מ. פל"ג.
ובכ"מ.13) בתחלתו. בראשית תו"א גם ראה
אלול.14) ב' אייר. י"ז יום" "היום וראה יב. ג, מלאכי
ובכ"מ.
ח.15) פ"ה, ב"ר
שם.16) המת"כ פי'
סע"ג.17) א, שם תו"א שם. מהרז"ו פי' ראה
ספ"ב.18) גירושין הל' רמב"ם
וש"נ.19) ואילך. 371 ע' חי"ז לקו"ש וראה מ"ב. פ"ד אבות
של20) המפורסמת ההוראה בקיום בעבודתם גם כולל

(בחו"ל) כאן "עשה חב"ד: (אגרותֿקודשנשיאי ישראל" ארץ
ח"א מהוריי"צ תפה).אדמו"ר ע'

ח.21) ח, עקב
להאריז"ל22) הליקוטים וספר תורה לקוטי עה"פ.ראה

שסז. ע' ריש אגרותֿקודש לוי"צ לקוטי
ב.23) ד, זכרי'



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טו

 פנההעיהדהנ   15 

טו

ה'תשנ"ב  בשבט עשר חמשה משיחות

אופנים  שבעה סוגים, לשבעה שנחלקת ישראל כנסת
ה' בכאו"א 24בעבודת ישנם אלו ענינים פרטי שכל ,

והנש 25מישראל  האנשים והטף , .26ים

השנה ש"ראש רקoli`lואף שייך "dyngl
שמן  זית "ארץ הב', ד"ארץ" המינים ב' – מהם
(חטה  "ארץ הא', מ"ארץ" מינים ג' ורק ודבש",
חטה  משא"כ ורמון", ותאנה ו)גפן ושעורה
בחמשה  אינו שלהם (ור"ה אילנות שאינם ושעורה
"ראש  שהוא בתשרי, באחד אלא בשבט, עשר

וירקות" קטניות תבואה למעשרות מ"מ,5השנה – (
מקדים  שהכתוב 27dxeryeכיון dhg ותאנה לגפן

ו"כל  ודבש, שמן זית זה 28ורמון בפסוק המוקדם
לברכה" בהלימוד 29מוקדם גם להקדימם יש ,

האדם. בעבודת וההוראה

הלימוד  לפניהם להקדים שיש אלא עוד ולא
" מתיבת הכתוב `uxוההוראה שבהתחלת שהיא 30" ,

xewnd תבואה הן צמיחה, עניני כל באים שממנה
ורמון  ותאנה (גפן האילן פירות והן ושעורה), (חטה
הוא  האילנות צמיחת שמקום דאף ודבש), שמן זית

התבואה 31ב"גן" צמיחת (מקום משדה )32שלמעלה
מה"ארץ" חלק הוא ה"גן" גם הרי, סתם, שבארץ

כדלקמן. ב"ארץ"), יותר נעלית (דרגא

":`ux"ג.

כל 33כתיב  (שכולל לחם" יצא ממנה "ארץ
מאכל  וע"י 34עניני לאחרי – האילן) פירות גם ,

האדם  ויגיעת וזריעה,35עבודת מחרישה החל ,
המשנה  ישראל 36ובלשון "בארץ החורש", "הזורע

כרבי" והדר ברישא דזרעי ואין 37קאי היא ש"קשה ,
חרישה" בלא (הזריעה) לכסות היינו,38יכול ,

יש  ארץ), (בכל הזריעה שלפני החרישה על שנוסף
ועד"ז  הזריעה, שלאחרי חרישה קשה) (בארץ גם

דפת" ד"סידורא המלאכות .39שאר

לקונו  האדם בעבודת שהתחלת 40ודוגמתו –
לב  להיות חרישה בבחינת היא נשבר העבודה

כמ"ש 41ונדכה  לא 42, אלקים ונדכה נשבר "לב
כו'.43תבזה" והצמיחה הזריעה תהי' ועי"ז ,

בעבודת  החרישה לענין בנוגע להוסיף ויש
הבעש"ט  תורת ע"פ – תהיו 44האדם "כי הפסוק על

בה  שטמונים לארץ נמשלו שבנ"י חפץ", ארץ אתם
לחפש  צורך שיש אלא ומרגליות, טובות אבנים
שנמצאים  (כיון חיפוש אחר לחיפוש ועד אותם,

צורך ויש בארץ), מיוחדים בעומק dxitgaבמקומות
הארץ, פני על אינם המקומות שברוב (כיון הארץ

עבודת שדוגמתה – הארץ) בעומק ,dyixgdאלא
יותר  גדולה ביגיעה צורך שיש .45אלא

האדם ד. בעבודת נכללים – יותר ובכללות
בירידת `uxב" העבודה נעשית שבהם הענינים כל "

מלאכות  ל"ט כל שהם (ב"ארץ"), למטה ,46הנשמה
. החורש אחת":"הזורע חסר ארבעים .
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ובכ"מ.24) בהעלותך. ר"פ לקו"ת ראה
יחדיו.25) מישראל כו"כ במעמד – יתירה ובהדגשה
ממש,26) בגלוי – ההתגלות באופן דרגות חילוקי שיש אף

ועד במציאות, שישנו העלם ובהעלם, בכח או סתם, בגלוי
בכ"מ). (כמבואר במציאות שאינו להעלם

חלק27) של"ה (ראה תורה גם הוא בתורה שסדר להעיר,
בנדו"ד, ובפרט ב)), (תב, בתחלתו לשונות כלל תושבע"פ

בפנים. כדלקמן ברכות, לדיני שנפק"מ
א.28) מא, ברכות
וחזר29) הסדר את (השני) ארץ ש"הפסיק לאחרי וגם

חשיבותם – ב) שם, (פרש"י חשובים" ותמרים זיתים לעשות
מן חשוב השני לארץ שהסמוך ורמון, ותאנה גפן לגבי היא
לארץ הסמוכים ושעורה חטה לגבי ולא הראשון, מארץ המאוחר

הראשון.
וארץ30) וגו'", חטה "ארץ הא', ארץ – יותר ובפרטיות

גו'". שמן זית "ארץ הב',
תש31) – זו לשנה המיוחדת מהשייכות –a"pלהעיר

"גן". הנ"ג, לשנת נכנסים שממנה
יו"ד).32) יא, (עקב הירק" "גן גם שיש אף
ה.33) כח, איוב
ועוד.34) נד. לא, ויצא פרש"י ראה

ע"י35) שנבראת ניתנהd"awdדאף מ"מ, ,mc`dlבאופן
– "לעשות" ע"י ezribieשדוקא ezcear.הלחם צמיחת תהי' –

סע"א.36) עג, שבת
רע"ב.37) שם,
שם.38) פרש"י
רע"ב.39) עד, שם
(ע'40) חרישה ערך להצ"צ) (דא"ח הלקוטים ספר גם ראה

וש"נ. ואילך). תתקנ
ונשמה41) ושלם בריא גוף צ"ל בגשמיות כי, ברוחניות,

נשבר ד"לב הרגש ישנו שברוחניות אלא דוקא, ושלימה בריאה
ונדכה".
יט.42) נא, תהלים
כל43) שהרי השמחה, רגש גם צ"ל זה עם שביחד אלא

הל' סוף (רמב"ם לבב וטוב שמחה מתוך צ"ל ה' עבודת עניני
ובכ"מ). לולב.

(44.14 שבהערה יום" "היום
"יגעת45) – המציאה גם יותר, גדולה שהיגיעה וכיון

יותר. גדולה היא – ומצאת"
מלאכות46) ל"ט הלשון הובא מקומות שבכמה להעיר,

אף ד), מט, בחוקותי לקו"ת לדוגמא (ראה דפת לסידורא בנוגע
הוא דפת לסידורא השייכות המלאכות של המדוייק שהמספר
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ה'תשנ"ב טז בשבט עשר חמשה משיחות

"ארבעים `zgהלשון xqg"47 שלושים (ולא
מ"ש  ע"ד הוא מאלקים"48ותשע) מעט "ותחסרהו

בעולם 49[כמארז"ל  נבראו בינה שערי "חמישים
למשה ניתנו `zgכולם xqg ותחסרהו שנאמר ,

מאלקים  שהחסרון לכך שנוסף – מאלקים"] מעט
גם  הרי, אחת", "חסר בלבד, "מעט" אלא אינו
הקב"ה  של מיוחדת פעולה הוא זה חסרון
כיון  חסרון, הי' לא זו פעולה ולפני ("ותחסרהו"),

כמ"ש  אלקים, בבחינת הוא מישראל 50שכאו"א

כיון  מזה, ויתירה אתם", אלקים אמרתי "אני
אלקים" הוי' ומגן הוא 51ש"שמש אלקים ששם ,

הוא  מישראל שכאו"א נמצא, הוי', לשם ונרתק מגן
הוי' שם בבחינת וכמ"ש 52גם הוי'53, חלק 54"כי

אצלו  נעשה ב"ארץ" למטה שבירידתו אלא עמו",
מאלקים"). מעט ("ותחסרהו זה חסרון

מאלקים") מעט ("ותחסרהו זה וחסרון
המלאכות  פרטי בכל לעסוק למטה שבירידה
הוא  אחת") חסר ("ארבעים ה"ארץ" שבעבודת

'ilr jxevl לצורך היא ירידה שכל הכלל (כידוע
הירידה) לפני מכמו יותר נעלה ומצב למעמד עלי'

(ארבעים) אחת" ה"חסר שנשלם שנעשה 55– ועד ,

שמתעלה  עוז, וביתר שאת ביתר יותר, גדול יתרון
אתם", ד"אלקים מהדרגא יותר נעלית לדרגא

הוי'. דשם מהדרגא גם ולמעלה

דשבעת ה. הענינים פרטי ולבאר להוסיף ויש
האדם  בעבודת על)56המינים (ומיוסד (ע"ד

להאריז"ל  תורה בלקוטי –57המבואר קבלה) ע"פ
גם) (ולאח"ז ורמון ותאנה וגפן ושעורה "חטה

ודבש": שמן זית ארץ

"dhg כבשרו ובשר דם שנעשה אדם, מאכל – "
האלקית  לנפש ששייכת העבודה על רומז –

שבו). (ה"אדם" מישראל שבכאו"א

"dxerye בהמה מאכל – בגמרא 58" וכמסופר ,59

צא  לו אמרו יפות, נעשו שעורים להם שכש"אמר
העבודה  על רומז – ולחמורים" לסוסים ובשר
מישראל שבכאו"א הבהמית לנפש ששייכת

שבו). (ה"בהמה"

"gnynd iyexiz" ± "otbe"ואנשים –60אלקים
העבודה  עניני בכל השמחה הוספת על שרומז

נפש עניני ziwl`dד"אלקים", ובכל ("חטה"),
לבב) ישמח "(יין כמו ד"אנשים", העבודה

חלישות 61אנוש" לשון מכל 62, הלב "עקוב (כמו
הוא" נפש63ואנוש על שקאי ,(zindad.("שעורה")

"dp`zeעלה "ויתפרו כמ"ש – "dp`z ויעשו
חגורות" עור 64להם כתנות גו' ש"ויעש וממשיך ,

דבירור65וילבישם" העבודה על  מורה  –miyeald
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רמז). ע' תר"ל סה"מ (ראה י"א*
ואילך.47) רמד ע' שם סה"מ גם ראה – לקמן בהבא
ו.48) ח, תהלים
וש"נ.49) ב. כא, ר"ה
ו.50) פב, תהלים
ובכ"מ.51) רפ"ד. שעהיוה"א תניא וראה יב. פד, שם
בציור52) הוא דישראל** שהגוף כידוע – הגוף מצד אפילו

מצד ועאכו"כ ועוד), תקכד. ע' תזריע אוה"ת (ראה הוי' שם
(ראה הוי' שם אותיות דד' הענינים פרטי כל בה שיש הנשמה,

ובכ"מ). פ"ד. אגה"ת תניא
שם.53) אגה"ת וראה ט. לב, האזינו
"חלק54) היותו על ב.`dwlנוסף לא, (איוב ממש" ממעל

רפ"ב). תניא
יצא55) (ש)ממנה ב"ארץ גם מרומז זה שענין לומר, ויש

בהם שנשתבחה המינים שבעת האילן, פירות גם שכולל לחם",
כנגד שהם ישראל zecndארץ zrayהעבודה כללות על שרומז –

במספר הם שבפרטיות המדות, שבעת ז',h"nדבירור פעמים (ז'
. בינה שערי "חמישים שזהו"ע – מדות) מז' כלולה מדה כל .כי

אחת הנו"ן.חסר לשער באים ועי"ז מאלקים", מעט ותחסרהו .
בינה). שערי למ"ט שבאיןֿערוך להדרגא (ועד דבינה

(*a (ipgexd mgla) dribide dceard i"ry ± fnxd c"r l"ie`"i
dlrnly zewl`d 'iga) "xyr cg`" 'igal mi`a zek`ln
edfy ,(d`ixadl zkiiyd zewl` 'iga) xyrn dlrnly (d`ixadn

."zg` xqg mirax`" iabl "mirax`"c ielird okez mb
(**n"dq d`x) r"de` iteba mb eznbec dyrp dxigad oipr jxevle

.(hiy r"q e"pxz

זית וגו' ושעורה חטה "ארץ הכתובים, המשך לבאר יש ועפ"ז
בשבעת העבודה שע"י – בה" כל תחסר לא גו' "ארץ ודבש", שמן

"חמשים מ"ט, המדות, שבעת `zgהמינים, xqgבאים ,"
ד" xqgzלהשלימות `l(ש בגימטריאlk(כיון "כל" בה",

חמישים.
בשלח56) ש"פ משיחות קונטרס גם ראה – לקמן בהבא

תש"נ בשבט ואילך)ט"ו 252 ע' ח"ב תש"נ .(התוועדויות
(57.22 שבהערה
ועוד.58) רפ"ב. סוטה
ע'59) (שם ס"ט הנ"ל בקונטרס נתבאר – סע"ב. ג, פסחים

ואילך). 258
יג.60) ט, שופטים
טו.61) קד, תהלים
והב'62) איש***, לשון הא' פירושים, ב' בו יש אנוש "כי

ד). כד, שה"ש (לקו"ת חלישות" לשון
ט.63) יז, ירמי'
ז.64) ג, בראשית
כא.65) שם,

(***."yep`"l jiiy ("yi`") "miyp`" x`ezd mby oaen dfne
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ה'תשנ"ב  בשבט עשר חמשה משיחות

בנוגע  העבודה על ובהוספה (לאחרי האדם של
ועד עצמו), באופןלהאדם הבירור לשלימות

רבי `xeד "כתנות של כ"בתורתו (באל"ף, "
עולם 66מאיר" של אלופו על רומז ש"אור" – (

ד" ד"א `(אל"ף הוא"ו (ע"י שנמשך כפי ר")eור")
ד"או  להרי"ש (עד בעבודת x"67למטה ודוגמתו ,(

כל  גדול הוא מישראל דכאו"א שה"אור" האדם,
("כתנות") בהלבושים אפילו שפועל עד כך

"כתנות .xe`"68שנעשים

"oenxe מלאים" – כרמון"69" מורה 70מצוות –
דבירור העבודה mlerdעל ipipr גם (שלמטה

המצוות. מקיימים שבהם האדם) של מהלבושים
שכל  – דוקא ד"רמון" הדוגמא בביאור להוסיף ויש
ע"י  (לא הגרעינים משאר ומופרש מובדל גרעין
הרמון), (בשר עצמו הרמון ע"י אלא) זר, דבר
חבילות  מצוות עושין ש"אין במצוות, ודוגמתו

מובדלת 71חבילות" בפ"ע, היא מצוה שכל היינו, ,
ח"ו, זר דבר ע"י (לא והבדלתה המצוות, משאר
הרמון  גרעיני הבדלת (ע"ד התורה ציווי מצד אלא)

הרמון). בשר ע"י לעניני f"creזמ"ז בנוגע י"ל
הבדלתם  שגם המצוות, מקיימים שבהם העולם

מצד72מהמצוות  dxezdהיא ieeiv.

וגפן  ושעורה ד"חטה שהסדר מובן ועפ"ז
אל  הקל מן הוא האדם) (בעבודת ורמון" ותאנה
דנפש  שהעבודה כיון – שעורה ואח"כ חטה הכבד:

(חטה) נפש dlwהאלקית עם העבודה מאשר
הוספת  – "גפן" ולאח"ז (שעורה), הבהמית
ולאח"ז  ונה"ב, דנה"א העבודה בעניני השמחה

דבירור תאנה,miyealdהעבודה – האדם של

הבירור גם mlerdולאח"ז ipiprc מקיימים (שבהם
רמון. – המצוות)

"ולא ו. תיבת וכופל הכתוב מוסיף ":`uxח "ז

ש"ארץ" (ס"ג ֿד ) לעיל  האמור המקום ע"פ הוא
ויגיעת  עבודת נעשית למטה שבו בירידתו האדם

מאלקים") מעט ד"ותחסרהו ומצב (במעמד
("ארבעים  המלאכות ל"ט וכל וזריעה בחרישה
על  מורה הב' ש"ארץ" מובן, – אחת") חסר
עילוי  נעשה שעי"ז יותר, גדולה והיגיעה העבודה
דחרישה  היגיעה שבין החילוק וע"ד יותר. גדול

דחפירה להיגיעה הצמיחה למצוא בשביל בשביל
ומרגליות טובות  ס"ג).אבנים (כנ"ל

העבודה  על קאי הב' ש"ארץ" לומר, ויש
הגלות, ירידת גודל שמצד הגלות, בזמן והיגיעה
ובמילא, יותר, גדולה ויגיעה בעבודה צורך יש

עלי' צורך (ירידה העלי' גם נעלה 73נעשית באופן (
עוז. וביתר שאת ביתר יותר,

– הב' ד"ארץ" הענינים בפרטי מרומז זה וענין
"yace ony zif:"

"zif,מרירות של באופן מזון על מורה – "
חז"ל  הפסוק 74כלשון בפי'",75על טרף זית "עלה

כזית". מרורין מזונותי "יהיו

כמ"ש  – למזון מר דבר הפיכת גם נרמז [ובזה
התניא  בספר הזקן הפסוק 76רבינו 77בפירוש

על  שנוסף רבים, לשון מטעמים", לי "ועשה
"דברים  גם ישנם ומתוקים", ערבים "מאכלים
ומתוקנים  מתובלים שהם רק חמוצים או חריפים

הנפש"]. להשיב מעדנים שנעשו עד היטב
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יב.66) פ"כ, ב"ר
ד"67) מהענין גם פריו"miiz`nלהעיר את לנוטרים (ר')

ואילך). תשסא ס"ע ב') (כרך שה"ש אוה"ת וראה יב. ח, (שה"ש
שמהפכים68) – לנהורא חשוכא דאתהפכא העילוי גם כולל

(באל"ף) ל"אור" הקדמוני דנחש (בעי"ן) .ה"עור"
וש"נ.69) בסופה. חגיגה
ג)70) ד, שה"ש עה"פ (מלבי"ם בספרים שאיתא להעיר,

הוא הרמון גרעיני וישb"ixzשמספר מצוות, תרי"ג כנגד ,
הוא הגרעינים שמספר מצוותg"nxאומרים רמ"ח כנגד ,dyr

באופן שקיומןiaeigשקיומן תעשה לא מצוות שס"ה (משא"כ
שלילי). באופן

וש"נ.71) א. מט, ברכות
פרטי72) בחפץ המצוה קיום לאחרי וגם המצוה, קיום לפני

לא שעדיין זה) ממין (גם שבעולם הדברים שאר ישנם זה
מצוה. בהם נתקיימה

בנוגע73) ועאכו"כ ס"ד), (כנ"ל ירידה עניני בכל כהכלל
בן כמשל גדולה, הכי ירידה שהיא הגלות, דזמן הכללית לירידה
זו שלא סע"א), ג, ברכות (ראה אביו שולחן מעל שגלה יחיד
אלא אביו, שולחן על סמוך* להיות להחזירו שצריכים בלבד
שלפני ומצב המעמד לגבי יותר גדולה עלי' שצ"ל מזה, יתירה

הגלות. ירידת
וש"נ.74) סע"ב. יח, עירובין
ובפרש"י.75) יא ח, נח
ז"ך.76) פרק
דֿז.77) כז, תולדות

(*.(ci ,dnw mildz) "miltepd lkl 'd jneq" oeyln
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ה'תשנ"ב יח בשבט עשר חמשה משיחות

בזמן  העבודה כללות – האדם בעבודת וענינו
של  בשמה גם כמודגש מרירות, של באופן הגלות

השעבוד)78מרים  קושי עיקר התחיל (שבלידתה
שם .xexind"79"על

ממש"נ  וגו'",80[ולהעיר מרחוק אחותו "ותתצב
משה  יד על (ועומדת משה יד על עמדה ש"מרים"

מישראל  לפעול81שבכאו"א (ezlvdl,היאור מן
. פרעה "בת שבבוא כך, כדי היאור"ועד על .82–

בכיפה" "מושל שהי' מצרים מלך פרעה של ,83בתו
דמלכות  התוקף על שמורה היאור", "על ובעמדה

ה 84פרעה  בענין אצלה פעלה מן – משה של צלתו
היאור.

לדעה  גו' ("ותתצב הפסוק שבסיום ולהוסיף,
ירידת  ע"י שנעשה העילוי מרומז לו") יעשה מה

" ואזנים drclהגלות: לראות ועינים לדעת "לב – "
"85לשמוע" בחינת גם – מזה ויתירה ,dn(ביטול) "

"מה" בחינת שגם ובאופן מהדעת, שלמעלה
ד" באופן ("יעשה") ומתגלה elנעשית שנמשכת ,"

כפי  מדות (ששה ו' פעמים ו' המדות, פרטי בכל
ל"ו)]. מספר – מששה שכלולים

" נעשה כמארז"ל onyועי"ז – שמן") ("זית "86

שרומז  – כתיתה" ע"י אלא שמנו מוציא אינו "זית
שבתורה  דרזין רזין התורה, פנימיות שעיקר 87על ,

תהי' התגלותה eal`ושלימות cizrl וע"י לאחרי ,
הגלות  משך זמן כל ועבודתינו מעשינו .88הקדמת

"yace תמרים (דבש ה"תמרים"89" שצמיחת – (
שנה  שבעים לאחרי ריבוי 90היא על שמורה ,

דוקא  ועי"ז הפירות, משאר יותר והיגיעה העבודה
הגילוי  שלימות על שרומז ה"דבש", נעשה

חז"ל  (כדרשת התורה הפסוק 91דפנימיות 92על

לבוא  לעתיד לשונך") תחת וחלב .93"דבש

הש"ק ז. דיום השבוע פרשת עם זה לקשר ויש
יומין" כולהו מתברכין "ראש 94ש"מיני' גם כולל ,
בשלח: פרשת – לאילן" השנה

שע"י  – וגו'" העם את פרעה בשלח "ויהי
נעשה  הב') "ארץ" (ע"ד מצרים בארץ הגלות ירידת

ד"בשלח והשלימות "דאתפריעו drxtהעילוי ,"
נהורין" כל מיני' גם 95ואתגליין נעשית ועי"ז ,

ושעורה  חטה "ארץ ורחבה, טובה ארץ אל הכניסה
ודבש", שמן זית ארץ השלימות.וגו' בתכלית

ושעורה  חטה "ארץ הפסוק שלאחרי [ולהעיר,
ארץ  בהם שנשתבחה המינים (שבעת ודבש" וגו'

הפרשה  (בהמשך מדובר ע"ד 96ישראל) גם (
"כי  – מצרים ארץ לגבי ישראל ארץ של מעלתה

לרשתה שמה בא אתה אשר mixvnהארץ ux`k `l
`id משם יצאתם זרעך 97אשר את תזרע אשר

כגן jlbxaוהשקית ברגלך) מנילוס מים (להביא
לרשתה  שמה עוברים אתם אשר "והארץ הירק",

ובקעות הרים minydארץ xhnl98"מים ,99תשתה
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(78– אזלינן דמינה השבוע לפרשת מהשייכות להעיר
כ). טו, (בשלח וגו'" הנביאה מרים "ותקח

יא.79) פ"ב, שהש"ר רפכ"ו. שמו"ר
ד.80) ב, שמות
רפמ"ב.81) תניא
ה.82) ב, שם
ו,83) זח"ב יו"ד. פט"ו, שמו"ר ה. יד, בשלח מכילתא ראה

א.
ג).84) כט, (יחזקאל וגו'" יאורי "לי שאמר
ג.85) כט, תבוא
סע"ב.86) נג, מנחות
ועוד.87) ואילך. ספנ"ג הק"ש שער אמ"ב ראה
רפל"ז.88) תניא ראה
לפרשת89) מהשייכות ולהעיר ועוד. ה. יג, בא פרש"י

יריחו", של "דושנה קיבלו יתרו שבני – יתרו) (פרשת השבוע
ברכה ספרי לב. יו"ד, בהעלותך ופרש"י (ספרי התמרים" "עיר

יב). לג,
דאריכות90) הענין על גם ורומז – ועוד. א. טז, זח"ג ראה

יג) צב, (תהלים כמ"ש מישראל, דכאו"א טובות ושנים ימים
יפרח". כתמר צדיקים") כולם ("ועמך "צדיק

א.91) יג, חגיגה
יא.92) ד, שה"ש
(שנתפרש93) שמן" "זית שבין החילוק בביאור להוסיף ויש

ש שמו נתפרשבכתוב (שלא ל"דבש" השמן) בא שממנו הפרי ל
(ובעיקר) גם מודגש שמן" שב"זית – הפרי) של שמו בכתוב
התורה פנימיות לגילוי באים שעי"ז ("זית") הגלות מרירות
רק מודגש (שלאח"ז) ב"דבש" ואילו לבוא, לעתיד ("שמן")

התורה). פנימיות (גילוי לבוא דלעתיד העילוי
שאודותיו94) המן לירידת (בנוגע א פח, ב. סג, זח"ב

בשלח). בפרשת מדובר
א.95) רי, זח"א
ואילך.96) יו"ד יא, עקב
כארץ97) ה' "כגן יו"ד) יג, לך (לך בה שנאמר דאף

"במיטב שהיתה בנ"י בה שישבו רעמסס ארץ ובפרט מצרים",
(פרש"י ישראל ארץ של למעלתה מגעת אינה – מצרים" ארץ

שם). עקב
ויצאו98) "הואיל – לאילן השנה לראש מהשייכות להעיר

. הגשמים ימות רוב עבר "שכבר שנה", גשמי השרףרוב ועלה .
ובפרש"י). א יד, (ר"ה מעתה" חונטין הפירות ונמצאו באילנות

"ארץ99) – וגו'" ושעורה חטה "ארץ הפסוק לפני ועד"ז
ז). (ח, ובהר" בבקעה יוצאים ותהומות עינות מים נחלי
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ה'תשנ"ב  בשבט עשר חמשה משיחות

ה' עיני תמיד אותה דורש אלקיך ה' אשר "ארץ
השנה  מרשית בה שנה"].100אלקיך אחרית ועד

– הפרשה) וחותם (סיום בהפטרה גם ומודגש
תחת יושבת גו' נביאה אשה ,101גו'"xnez"ודבורה

שבעת mixnzאילן מ)כל מובחר (והכי וחותם סיום ,
(דבש ישראל ארץ בהם שנשתבחה ),mixnzהמינים

(כנ"ל  לבוא לעתיד התורה פנימיות גילוי על ורומז
ס"ו).

למעמד  דבורה" ד"תומר בהשייכות להוסיף ויש
מארז"ל  ע"פ – לבוא דלעתיד שנא 102ומצב "מאי

. תומר שייך תחת לא תומר" (ש"תחת יחוד" משום .
דכנסת  שה"יחוד" בזה, הרמז לומר דיש יחוד),

(דבורה  ולכן 103ישראל בלבד, הקב"ה עם אלא אינו (
תומר"), ("תחת יחוד של מענין הזהירות תכלית צ"ל

זוכים  הקב "ה להיחוד104ועי"ז עם ישראל דכנסת 
לבוא  נישואין"לעתיד  יהיו המשיח ).105("לימות

ההפטרה, וחותם  בסיום גם "ותשקוט ומודגש 
שנה" ארבעים ש"ארבעים"106הארץ כידוע –107

כמ"ש  לבוא, דלעתיד השלימות על מורה 108(מ"ם)

באמצע m"ל  סתומה (מ"ם המשרה " התיבה רבה 
הגאולה  על ).109שרומז

פרעות  ד"בפרוע השלימות גם תהי' ואז
כל 110בישראל" מיני' ואתגליין "דאתפריעו –

פרעה"). "בשלח (ע"ד נהורין"

בנוגע ח. לעיל מהאמור וההוראה הלימוד
לפועל:

כדי  לאילן" השנה ד"ראש הזמן את לנצל יש
חטה  ד"ארץ העבודה עניני בכל ולהוסיף להתחזק
ודבש" שמן זית ארץ ורמון ותאנה וגפן ושעורה
בנוגע  והן לעצמו בנוגע הן לעיל), (האמורים

הזולת  על עריכת 111לפעולה ע"י ובמיוחד כולל ,
בכל  רעהו את איש יעוררו שבהם התוועדויות

האמורים. הענינים

של  שלימותה על השמירה ע"ד גם לעורר ויש
דארעא") ("כעפרא לגמרי לבטל – ישראל ארץ
ישראל  מארץ שטחים מסירת ע"ד והדיבור הקס"ד
לא  ואפילו אחד, שעל לא אפילו לאוה"ע, שבידינו
הארץ  שלימות על לשמור אלא השערה, חוט
של  לבעלותם הקב"ה ע"י בפועל ניתנה (שכבר
העם  שלימות עם ביחד הזה), בזמן ישראל

ונצחית  משולשת שלימות – התורה .112ושלימות

יראה  (ש"ה' בכהנ"ל טובה שההחלטה ויה"ר
השכר 113ללבב" את ומיד תיכף תביא (114–

נלך" ובזקנינו ענני 115ש"בנערינו "עם (ונרוץ,
ישראל116שמיא" ארץ הקדושה, לארצנו (

ארץ  אלא אומות, שבע ארץ רק (לא בשלימותה
אומות  ותאנה 117עשר וגפן ושעורה חטה "ארץ ,(
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גם100) ששייך – עה"פ) (פרש"י כו'" נידון השנה "מראש
"אידמו שנים" ראשי ה"ארבעה כי, לאילן", השנה ל"ראש

שופר). הל' ריש מיימוניות (הגהות להדדי"
דֿה.101) ד, שופטים
א.102) יד, מגילה
(103. בני היו "כדבורים ו) פ"א, (דב"ר ממארז"ל .להעיר

כל כך לבעלי', מסגלת מסגלת שהיא מה כל הזאת הדבורה מה
מצוות מסגלין שישראל לאביהםמה מסגלים הם טובים ומעשים

שבשמים".
נעול104) גל גו' נעול "גן הפסוק על חז"ל מדרשת להעיר

ממצרים" נגאלו הערוה מן עצמן ישראל שגדרו ידי ש"על גו'",
(א)). יב פ"ד, (שהש"ר

ספט"ו.105) שמו"ר
לא.106) ה, שם
ס"ד.107) כנ"ל אחת", חסר "ארבעים רק לא
ו.108) ט, ישעי'
אות109) התורה אותיות מערכת חב"ד הערכים ספר ראה

וש"נ. ואילך. רב ס"ע (ב) מ"ם
ב.110) שם,

יותר111) עוד ניתוסף הזולת על הפעולה שע"י ובפרט
יותר "מתלמידי וש"נ) א. ז, (תענית כמארז"ל בעצמו, בעבודתו

מכולם".
לא112) המשולש "החוט יב) ד, (קהלת הכתוב ובלשון

ינתק" במהרה ש"לא בלבד זו לא מזה, ויתירה ינתק", במהרה
כלל. ינתק" "לא אלא ינתק*), זמן משך לאחרי (אבל

ז.113) טז, שמואלֿא
תקעא.114) סו"ס או"ח שו"ע ב. ח, תענית ראה
ט.115) יו"ד, בא
יג.116) ז, דניאל
אבינ117) לאברהם שהובטח (לךכפי הבתרים בין בברית ו

ובהמשך (לאחרי עקב בס"פ הכתוב ובלשון יחֿכא). טו, לך
אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר ו"ארץ וגו'", ושעורה חטה ל"ארץ
הים ועד פרת נהר הנהר מן והלבנון המדבר "מן – גו'"**) בה

גבולכם". יהי' האחרון

(*f"r micaer"y ,(fi ,c ryed) "'eb mixt` miavr xeag" ,f"erlak
eteq df "xeaig"y ± (e ,g"lt x"a) "'ek mdipia melye (l"gx)

."wzpi"y
(**minrt dray" :(f ,g awr) zetqezd ilran mipwf zrcn xirdl

,l"i f"tre ."oinnr dray cbpk (iÎf miweqta) ux` o`k aizk
,(aiÎ`i ,`i) f"g`ly miweqta ux` minrt dylyc dtqeddy

"ux`dedzyxl dny mixaer mz` xy`ux`'eb zerwae mixdux`
ipiwc zevx` yly cbpk md ,"'eb cinz dze` yxec jiwl` 'd xy`

.n"k`e .r"ve .ipencwe ifipw
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ה'תשנ"ב כ בשבט עשר חמשה משיחות

מפרי' ("לאכול ודבש" שמן זית ארץ ורמון
ועל הארץ "על ולברך מטובה", ולשבוע

אבנים118פירותי'" מלאה וארץ ומרגליות,), טובות 
עצמה  ישראל להר ובארץ הקודש, עיר  לירושלים –

(שבו הקודש, הקדשים ולקדש המקדש לבית
הושתת  ש"ממנה שתי'", ה"אבן גם נמצאת

mlerd"119.(

(בפרשת  הים בשירת  הכתוב השבוע ובלשון
גו' נחלתך בהר ותטעמו "תביאמו אזלינן): דמינה

ידיך" כוננו אדנֿי לעולם 120מקדש ימלוך כש"ה' ,

שלו"121ועד" המלוכה שכל לבוא "לעתיד ,122–
זה  שענין העולם, בכל הקב"ה של מלכותו גילוי
ל"ראש  גם (ששייך השנה ראש עם במיוחד קשור

לאילן" ושופרות"123השנה זכרונות "מלכיות ,(124,
לחרותנו" גדול בשופר "תקע ובמיוחד .125כולל

הצדקה  במצות ההוספה את 126וע"י ש"מקרבת
זה 127הגאולה" שכל וממהרים ומזרזים מקרבים ,

ממש. ומיד תיכף ממש בפועל יקויים
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רמב"ם118) א. מד, (ברכות הפירות" ועל הארץ "על רק לא
ס"י). סר"ח או"ח שו"ע הי"ד. פ"ח ברכות הל'

ב.119) נד, יומא
יז.120) טו, בשלח

יח.121) שם,
יז.122) שם, פרש"י
(123.100 הערה לעיל ראה
וש"נ.124) סע"א. טז, ר"ה
ברכות125) לאחרי (שהיא שופרות* ברכת בסיום כההמשך

וזכרונות). מלכיות וסיומי
לכאו"א126) שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן בשבט ט"ו במוצאי

ט"ו בערב לצדקה השטרות חלוקת על (נוסף דולר של שטרות ג'
בשבוע). ראשון יום כבכל .l"endבשבט,

פל"ז.127) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב

(*.mei lka t"be ,legd inic dcinrd zltza dzxin` lr sqep

  אגרות קודש 
 ב"ה,  ט' שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מי"ב כסלו, וגם נהניתי לקבל פ"ש ממנו ע"י חתנו שי' ובפרט הסיב לי ענג 
שכותב במכתבו ע"ד זכרונות מימי קדם מכ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע ששמע מאביו, ובטח משתמש 

בהשפעתו בסביבתו בכדי להכירם בחסידות בכלל וחסידות חב"ד בפרט.

וזה שכותב במכתבו שאין עם מי לדבר א לעבעדיקן ווארט, הנה שמענו כמה פעמים מכ"ק 
מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בשם רבותינו נשיאינו, שכשמדברים עם יהודי הנה הנשמה 
חודר  סוף  סוף  הנה  לדבר,  פארמאטערט  ניט  ווערט  און  פוסק  כשלא  המדבר  וגם  תיכף  שומעת 
)נעמט עם דורך( בתוכו, וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, והאדם צריך לעשות במה שתלוי בו 
והשי"ת יצליח אז כמו שהוא ית' יכול, וזה ישמש לצנור וכלי להמשכת ברכה והצלחה בהענינים 

שזקוק הוא בעצמו,

השי"ת יתן לו בריאות הנכונה שלאריכות ימים ושנים טובות יוכל להיות הצנור שעל ידו 
יתוסף אור חסידות במקום שנמצא.

מצו"פ קונטרס שהו"ל זה לא כבר, שבטח יביא לו תועלת בהנ"ל.

בברכה.
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כא

.a"pyz'd hay s"k ,exzi t"y zegiyn .c"qa
מאידית – –תרגום

–א. פעמיים בתורה כתובים עשרתֿהדברות
יתרו  פרשת בפרשתנו, ראשונה והפעם 1פעם ,

ואתחנן  בפרשת משנהֿתורה בספר .2השני'

הפעמים: ב' של התוכן את במיוחד להבין ויש
בכל  ויסוד עיקר הם שעשרתֿהדברות מכיון

כולה  התורה כל וכוללים שב'3התורה, לומר צריך ,
ה"דברות  – יתרו 4הפעמים בפ' הראשונות"

מבטאים 5האחרונות"4וה"דברות  – ואתחנן בפ'
בכלל. בתורה ענינים שני

ה"דברות  בין שינויים כמה שישנם ובפרט
(בפ' האחרונות" וה"דברות יתרו) (בפ' הראשונות"

חז"ל  במדרשי כמבואר .7ובמפרשים 6ואתחנן),
הפעמים  דב' הפרטיים שהשינויים לומר ומסתבר

כדלקמן. ביניהם, הכללי מהחילוק תוצאה הם

הראשונות ב. הדברות בין ועיקרי כללי חילוק
הוא, – הענינים בפשטות גם – האחרונות והדברות

כפי הם יתרו) (בפ' הראשונות d"awdyשהדברות
envr את 8אומרם אלקים "וידבר – (במתןֿתורה)

לאמר" האלה הדברים האחרונות 9כל והדברות ,
מדברי חלק עליהם dyn10הם חזר שמשה כפי ,11

תורה  משנה בספר הארבעים) 13("אלה 12(בשנת

דיבר אשר .dyn("14הדברים
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ואילך.1) א כ,
ואילך.2) ו ה,
סעדי'3) ורבינו הן הדברות עשרת בכלל מצוות תרי"ג "כל

בו" התלויות מצות ודבור דבור לכל שיסד באזהרות פירש
כנגד  הן שבעשה"ד אותיות ותר"כ יב). כד, משפטים (פרש"י
חט"ז  שלימה תורה (ראה דרבנן מצוות וז' מצוות התרי"ג
ה"א  פ"ו שקלים ובירושלמי וש"נ). ואילך), רי (ע' ס"א מילואים
תניא  וראה תורה". של ואותיותי' דקדוקי' ודיבור דיבור כל "בין

כולה. התורה כללות הן הדברות עשרת רפנ"ג:
ובכמה 4) ועוד. א). נה, ב. (נד, ספ"ה ב"ק – חז"ל לשון

יקר  (כלי שניות" דברות ראשונות, "דברות – הלשון מפרשים
ועוד). ח. כ, פרשתנו עה"פ

"אחרונות 5) כי בתורה, שנכתבו כפי האחרונות היינו,
וראה  ב). נד, ב"ק – בהמתך (תוד"ה היא" מילתא חדא וראשונות
בלוחות  נכתבו ש"אחרונות" מפרשים ויש .7 שבהערה מפרשים

.(10 הערה לקמן (ראה האחרונות
ועוד.6) שם. ב"ק
כ,7) (פרשתנו רמב"ן טז), ה, ואתחנן א. כ, (פרשתנו ראב"ע

רש"י  מפרשי ועוד. שם) (פרשתנו יקר כלי יב), ה, ואתחנן ח.
(ע' סי"ב מילואים חט"ז תו"ש וראה ועוד. שם. וואתחנן פרשתנו

וש"נ. ואילך). רלח
(פרש"י 8) אחד בדיבור הדברות עשרת כל הקב"ה ואמר

בפני  ודבור דבור כל על ופירש "חזר כאשר וגם א), כ, פרשתנו
יהי' ולא אנכי אלא הגבורה מפי שמעו "לא ובנ"י (שם), עצמו"

. ומשמיע מדבר "משה הי' הדברות ושאר (פרש"י לך" לישראל" .

א'), (בדיבור הקב"ה מפי ששמעו הדיבור פירוש ה"ז יט), יט, שם
בעצמו  הקב"ה גם חזר הדברות על שבחזרה הפירוש לפי ובפרט
160 ע' חי"א לקו"ש (ראה ודבור דבור כל (בשבילם) ופירש

וש"נ). בהערות,
א.9) כ, פרשתנו

(כמ"ש 10) ה' דבר הם האחרונות דברות שגם אף כלומר:
דיבר  האלה הדברים "את יט): (ה, בואתחנן העשה"ד סיום לאחרי
(ר"ה  (כמאחז"ל עצמו הקב"ה ע"י ונאמרו קהלכם"), כל אל ה'

בדיבור ושמור "זכור ב) כ, שבועות א. שאין `cgכז, מה נאמרו,
בכחו  דוקא שזהו לשמוע", יכולה האוזן ואין לדבר יכולה הפה
שם  תו"ש (וראה שם פרשתנו דרשב"י מכילתא וראה הקב"ה. של
עם  יחד אחרונות דברות אחד בדיבור אמר שהקב"ה ט) אות
ר"א  משנת ראה – פעמים שתי שדיבר (או הראשונות דברות
גם  הענינים, כל תורה משנה בספר הרי שם)) תו"ש וראה פי"א.

(שנאמ  האחרונות מדברידברות חלק הן הקב"ה), ע"י ,dynרו
הראשונות). (כבדברות עצמה הגבורה" "מפי אמירה ולא

לוחות  על היו הראשונות שדברות הפירוש לפי שגם ולהעיר,
טוב  (לקח האחרונות לוחות על האחרונות ודברות הראשונות
פני  וראה א. נה, בב"ק משמע וכן יב. ה, ואתחנן א. לד, תשא
כ. אות שם תשא תו"ש שם. תשא יפות פנים שם. יהושע
שלוחות  הוא ביניהם החילוק הרי קסא)) (ע' פ"ו ס"ד ובמילואים
טז), לב, (תשא אלקים" ו"מכתב אלקים" "מעשה הם ראשונות

מעשה הם אחרונות א).dynולוחות י, עקב א. לד, תשא (ראה
לאו 11) משה צוך: כאשר ד"ה ב נו, סנהדרין רש"י ראה

והי' הוא שקבלה כמו אלא כו' תורה משנה להם שונה הי' מאליו
כתוב  הי' האחרונות בדברות שכתוב מה וכל להם, ומגיד חוזר
פז, שבת – צוך כאשר תוד"ה גם (וראה בסיני שמע וכן בלוחות
ועד"ז  יאֿיב), ה, ואתחנן ח. כ, (פרשתנו הרמב"ן בפי' וראה ב).
– שם הרא"ם פי' גם וראה שם), וואתחנן (יתרו ארי' הגור בפי'

הראשונות  דברות על  משה חזר האחרונות בנ"י שבדברות (ששמעו
לאוסופי  תורה משנה ("דודאי בהן פירוש והוסיף עצמו), מהקב"ה
"זכור" (במקום השבת" יום את "שמור כמו שם), גו"א – אתא"
אחד  בדיבור ושמור "זכור שהרי הראשונות), בדברות שנאמר
א. כ, פרשתנו בפרש"י הובא הקודמת. הערה (כנ"ל נאמרו"

שם). וואתחנן
הראשונות 12) דברות בין שינויים כמה מבוארים ועפ"ז

ד"שמור" השינוי כמו: שם), יהושע פני (ראה האחרונות ודברות
עה"ת  ש"ך הקודמת. שבהערה מקומות (ראה "זכור" לגבי
ובמצות  שבת (במצות צוך" "כאשר של ההוספה ח). כ, פרשתנו

ועוד. ואם). אב כיבוד
דברים.13) ר"פ
(14– הקודש) (וברוח אמרה עצמו מפי משה תורה משנה

חי"ט  לקו"ש וראה ועוד. א. רסא, זח"ג (ובתוס'). ב לא, מגילה
"מפי  הם הראשונים ספרים ארבעה משא"כ וש"נ. ואילך. 9 ע'

שם). (מגילה הגבורה"
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ה'תשנ"ב כב שבט כ"ף יתרו, ש"פ משיחות

הדברו  שב' מהתורה והיות חלק הם – ת
הוראה 15הנצחית  מלשון ותורה שב'16, מובן –

עצמו, ה' (דבר עשרתֿהדברות באמירת האופנים
עניני  בכל ישנם משה) ע"י שנמסר כפי ה' ודבר
וקיום  התורה בלימוד בנ"י ובעבודת התורה,

הזמנים. כל במשך בכלל, המצוות

צריך  התורה שלימוד חז"ל דברי ע"פ ובפרט
חדשים  בעיניך יהיו יום שבכל באופן ,17להיות

אומרים  (שלכן הראשונה בפעם שהי' כמו בדיוק
הוה  לשון – התורה" "נותן התורה עד 18בברכת ,(

כאן  אף ובזיע וברתת וביראה באימה להלן ש"מה
ובזיע" וברתת וביראה שב'19באימה מובן, –

להיות  צריכים עשרתֿהדברות, באמירת האופנים
ויום. יום בכל האדם בעבודת

הדברות  ע"י מיתווסף מה ביאור: וצריך
הראשונות  הדברות לגבי משה שאמר האחרונות

בעצמו?! מהקב"ה שמעו שבנ"י

בזה:ג. הביאור לומר ויש

דרגות: ב' בכללות ישנם בתורה

"חמדה  היא עצמה מצד תורה גנוזה 20א)
העולם".jlשגנוזה שנברא קודם להיותה 21. ,

הקב"ה  של ורצונו דבר 22חכמתו היא שהתורה עד ,
כולא  וקוב"ה "אורייתא – ית' עצמותו עם אחד

.23חד"

בסתר  וירדה "נסעה התורה מכן לאחר ב)
העולמות  בהשתלשלות למדרגה ממדרגה המדרגות
הזה  עולם וענייני גשמיים בדברים שנתלבשה עד

לבנ "י24כו" התורה  ניתנה  ובמתןֿתורה למטה .

"לא שהתורה (עד דוקא היא"בארץ ),25בשמים
בגופים  נשמות ויפסקו שבנ"י  תורה ללמוד צריכים

(בשכל הם והבנתם שכלם ע"פ דלמטה).שאלות
כדי ומצוות בתורה העולם להשתמש  את להפוך

בתחתונים  יתברך לו דירה ולעשותו .26הגשמי

ענינים ד. ב' גם באים בתורה אלו דרגות מב'
להיות יהודי:cenilaשצריכים של התורה

חכמתו  היא שהתורה וההכרה הידיעה א)
שכל  כולל העולם עניני מכל למעלה ית', ורצונו

הרגש את מבטאת – האדם lehiadהאדם של
לברך עליו הלימוד ושלפני להקב"ה. ברכת הלומד

ונתן27התורה  כו' ה' אתה תורתו"),("ברוך את לנו
המלות" פירוש אפילו מבין שאינו "אע"פ

.28(בתושב"כ)

כדי  עד להיות צריך שלו הביטול מזו: יתירה
אלא  בפ"ע, כמציאות עצמו את מרגיש שאינו כך,

כמ"ש  – שבתורה ה' דבר את לבטאות "תען 29כדי
אלא  אמרתך היא "שהתורה אמרתך", לשוני
שהוא  מה האומר אחר כעונה תען שלשוני

ושונה 30אומר" הקורא ש"כל ע"ז שנוסף היינו, .
כנגדו" ושונה קורא ולימודו 31הקב"ה (שקריאתו

הקב"ה), ולימוד קריאת את כביכול גורמת בתורה
של  דיבורו הוא עצמו האדם דיבור מזו: יתירה הרי
יגיד  ופי תפתח שפתי ד"אדנ"י באופן הקב"ה,

בפיך"32תהלתך" שמתי  אשר "דברי ,33,c"r שכינה
גרונו  מתוך !34מדברת

וביראה  באימה להלן ש"מה חז"ל אומרים ולכן
וברתת  וביראה באימה כאן אף ובזיע וברתת
להלן  מה זה דמיון מובן אינו ("שלכאורה ובזיע"
העם  וכל סיני הר במעמד שהרי כו' כאן אף כו'

הקולות  את ה'35רואים דיבר בפנים 36ופנים
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59 ובכ"מ.15) רפי"ז. תניא
ב.16) נג, זח"ג וראה ועוד. ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
טז.17) כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט, פרשתנו פרש"י ראה
אדהאמ"צ 18) מאמרי א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה

וש"נ. קעה. ע' ח"א שמות
א.19) כב, ברכות
ב.20) פח, שבת
ב"ר 21) (ראה התורה ידי על נברא העולם כל ואדרבה:

ר"פ  (פרש"י התורה ובשביל ע"ב) ריש קסא, זח"ב בתחלתו.
ובכ"מ). בראשית.

פ"דֿה.22) תניא ראה
במאמרי תני 23) הנסמן וראה הזהר. בשם ורפכ"ג פ"ד א

א. ס, זח"ב א. כד, זח"א וראה רפה. ע' ח"א ויקרא אדהאמ"צ
ועוד. א. מו, נצבים לקו"ת א). (סד, תכ"ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז

ב).24) (ח, פ"ד תניא

ב.25) נט, ב"מ יב. ל, נצבים
ו.26) פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא ראה

רפל"ו. תניא
סמ"ז.27) או"ח ב"ח ראה
וש"נ.28) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל'
קעב.29) קיט, תהלים
ב.30) סז, פרשתנו תו"א
תתרלד.31) רמז איכה יל"ש פי"ח. תדבא"ר ראה
יז.32) נא, תהלים
כא.33) נט, ישעי'
(34.5 הערה 1087 ע' ח"ד בלקו"ש נסמן
טו.35) כ, פרשתנו
ד.36) ה, ואתחנן
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ה'תשנ"ב  שבט כ"ף יתרו, ש"פ משיחות

בפני  כשלומד אדם כל של התורה בעסק משא"כ
ובכל 30עצמו" א' שבכל התורה עסק "גם כי – (

מסיני  למשה שנאמר ממש ה' דבר הוא זמן
ידי `miwl("וידבר ועל האלה"), הדברים כל את

היום  קבלה כאלו ויראה אימה עליהם תפול זה
סיני" .30מהר

דוקא, בארץ למטה ניתנה שהתורה הידיעה ב)
יהודי  אצל מגלה – בגוף כנשמה אליו ניתנה
ילמד  ושהוא אדם, של מציאות להיות שצריכה

התורה את בשכלו להבין ולהשתדל  שלומד,תורה
ה  שתורת לאופן (שנקראת עד הקב"ה)' של שמו על

שמו" על ("תורתו"37"נקראת האדם "תורה 38של ,(
היא" כבודו 39דילי' כבודו על שמחל "הרב (ולכן

התורה.40מחול" על (כביכול) בעה"ב נעשה הוא ,(

בתכלית  עד"ז ענינים ב' ישנם מזה וכתוצאה
יתברך  לו לעשות – למטה והמצוות התורה נתינת

ומצוות: תורה ע"י שנפעל בתחתונים, דירה

צורך  יש שלכך יתברך", לו "דירה שיהי' א)
שתפעל  – חד" כולא וקוב"ה ש"אורייתא – בתורה

ית' עצמותו וגילוי .41המשכת

– ויהודי "תחתונים", של מציאות שתהי' ב)
שירדה  התורה עם יחד הנמצא – בגוף נשמה

ומנהגי 42למטה  גדרי לפי ונוהג בתחתונים, ,
(בתחתונים  שם לפעול שיוכל בכדי ה"תחתונים",
ע"י  יתברך, לו דירה ומהותם) בגדרם הנשארים
הוראות  ע"פ גופא, אלו והנהגות גדרים ניצול

להקב"ה. דירה לעשותם התורה,

דירה  לעשות בכדי הדירה: ענין כפשטות
(תחתונים), מסויימים דברים ועם מסויים במקום
הלך  (– מזו (ויתירה לקרתא "אזלת להיות צריך

הזה 43בנימוסי'" במקום ולהתיישב ללכת צריך :
דהתלבשות  באופן – מזו ויתירה לקרתא"), ("אזלת
ונימוסי  מנהגי לפי לנהוג בנימוסי'", "הלך –

שיתיישב שייך כך שדוקא הזה המקום, במקום
ע"י דירתו , שייעשה ונימוסיבאופן במנהגי ההנהגה 

לעשות  נאה המקום  ולעשותה ולהרחיבה דירתו את
אפילו  או שני, במקום נמצא אם (משא"כ וכו'
אין  בנימוסי'", מ"הלך שאינו באופן אך זה במקום

דירה). שם לו להיות ביכלתו

לא  בתחתונים דירה לפעול בכדי בנמשל: ועד"ז
יחד  עליו, אלא למעלה, נשמה להשאר יהודי יכול
התחתונים, של ומצב למקום לרדת התורה, עם
המקום ונימוסי מנהגי לפי שם ולהתנהג
גופא  ואותם התורה, הוראות ע"פ (התחתונים)

יתברך. לו הדירה את לעשות לנצל

בלימוד ה. הן – הענינים לב' שהכח לומר ויש
מב' בא – בתחתונים בדירה בהעבודה והן התורה

הדברות: סוגי

ש"וידבר – הראשונות" כל `miwlה"דברות את
הכח  את לבנ"י נותנים – לאמר" האלה הדברים
המדבר  ה' "לדבר ביטול אצלם יהי' התורה שבכל

האומר" אחר כעונה רק ולהיות .30בפיהם

בתיבת 44כמבואר  את הפירוש אלקים "(וידבר
האלה) הדברים "דלכאורה xn`lכל – מלת 30"

שבמקרא  לאמר כל כמו ואינה הבנה לה אין לאמר
א"א  הדברות בעשרת משא"כ לזולתו, לאמר שפי'

כל שהרי כך דבר לפרש בפנים  פנים שמעו ישראל
פה"36ה' איננו אשר ואת פה ישנו אשר 45את

הדורות  כל נשמות היו סיני הר גם 46[במעמד ,
הגרים  ]?!47נשמות

שע"י  – הוא כאן ב"לאמר" שהפירוש אלא
הוא  לאמר" האלה הדברים כל את אלקים "וידבר
שלהם  שהלימוד הדורות בכל לבנ"י הכח את נתן
כל  ב"את נכללים (שכולם התורה דברי בכל
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א.37) יט, ע"ז
ב.38) א, תהלים
שם).39) בפרש"י (וראה ע"ב ריש לב, קידושין
סע"א.40) שם,
ע'el"דירה41) ח"א תקס"ה (סה"מ לעצמותו לו – ית'"

.(32 הערה רמא ע' ח"ב מלוקט בסה"מ הנסמן תפט.
למטה 42) בירידתה (שגם התורה ענין שע"י מבואר, בכללות

נעשהzyalznאינה גשמיים) zi'בדברים el dxicd המשכת)
(ראה  בתחתונים ההמשכה נפעלת המצוות וע"י ית'), עצמותו
כל  שהמשכת מכיון אבל, וש"נ). ואילך. 440 ע' חט"ז לקו"ש
ההמשכה  גם יותר, שבפרטיות מובן, התורה, ע"י היא הענינים

mipezgza.למטה שירדה התורה דרגת עצמה, התורה ע"י היא

פז,43) ב"מ וראה יד. פמ"ח, בב"ר ועד"ז ה. פמ"ז, שמו"ר
ח"א  תשנ"ב (התוועדויות זו  שנה וישב ש"פ שיחת גם וראה – ב.

ואילך). 399 ע'
ובכ"מ.44) א. מב, שה"ש לקו"ת שם. תו"א
יד.45) כט, נצבים
נצבים 46) ג. פקודי תנחומא ספכ"ח. שמו"ר פמ"א. פדר"א

א). (פו, תמ"ט תקו"ז ב. פג, זח"ב א. צא, זח"א ג.
(47.22 הערה 242 ע' חכ"ח לקו"ש ראה
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ה'תשנ"ב כד שבט כ"ף יתרו, ש"פ משיחות

האלה" מה 48הדברים "לאמר של באופן יהי' (
נאמרה" המילים 30שכבר את (לא אומר שהיהודי ,

מסיני" למשה שנאמר ממש  ה' "דבר אלא) ,30שלו
אמרתך". לשוני "תען

האחרונות" הממוצעdynyוה"דברות –
וביניכם" ה' "בין "איש 49המחבר (בהיותו

נותנים 50האלקים" מסרם, – למטה) בגוף כנשמה ,
ע"י  (ובפרט הכח את בגוף נשמה בהיותו ליהודי

שבקרבו  משה תורה 51בחי' ללמוד יוכל שהוא ,(
למטה. האדם שכל של והשגה בהבנה

לו  דירה לעשות הכח את מכך מקבלים ועד"ז
[כידוע  עצמם לבנ"י בנוגע הן בתחתונים, 52יתברך

(ומתחיל) הוא בתחתונים" ד"דירה הענין שעיקר
שיהיו  כו' בנש"י ולשכון "לדור לבנ"י, בנוגע

כו'" ית' לשבתו מכון מכיון 53כנס"י (שכן
הם  בנ"י הרי חד", כולא וקוב"ה ש"ישראל
כביכול  בהיותו ית', לעצמותו האמיתית ה"דירה"
ע"י  מתגלה שזה אלא עצמות, עם אחד דבר
לעשות  הכח מזה שנמשך עד בתחתונים)], עבודתם

בתחתונים :mleraדירה

האלה  הדברים כל את אלקים "וידבר בנוסח א)
"דירה לאמר  לעשות הכח ניתן הראשונות בדברות "

לעצמותו  לו יתברך", עשרת 54לו אמירת וב) ,
ע"י epiaxהדברות dyn זאת לעשות הכח את נותנת

למטה, נמצא משה כי הם, בגדרם ב"תחתונים",
בנימוסי'". הלך לקרתא "אזלת

–ו. הדברות בב' צורך שיש לכך הטעם
מהם  אחד בכל כי הוא, – והאחרונות הראשונות

מעלה: ישנה

היא גו'" אלקים ד"וידבר הגילוי המעלה –
מעצמותו  הדברות בלי והמשכת  יתברך ומהותו

דמשה  הממוצע ע"י לא אפילו כלל, ממוצעים
האלקים"). ("איש רבינו

ממוצע הוא שמשה את xagndדהגם שמעביר
גרונו" מתוך מדברת ד"שכינה באופן השם ,34דבר
מדבר" הי' ה' דבר כ"א כלל הרגש שום ,55"בלי

התלבשות  בדרך ולא מעבר אעפ"כ 56בדרך –
"מפי  כי למשה, זקוקים והיו ג"כ", פועל "המעבר
משא"כ  כו'", לקבל יכולים הי' לא בעצמו הקב"ה

היות "עם משה, מ "מ ע"י לבד  מעבר  בדרך שהוא 
פועל  ישראל"ה "ז בנשמות להתקבל .55שיוכל

הדברים  כל את אלקים ד"וידבר החידוש
"מפי  הדברות את שמעו בנ"י שכל הוא, האלה"

ממוצע! כל בלי עצמה הגבורה"

הוא  ה' דבר את שמקבלים האופן אעפ"כ, אבל
דיבור lehiaע"י כל שעל אז, שהי' כפי – המציאות

"פרחה  טל 58נשמתן"57ודיבור ל"הוריד (והוצרך
אותם" והחי' מתים בו להחיות ולכן 59שעתיד ,(

ולא  אנכי לאחר הדברות לשאר (בנוגע בנ"י נזקקו
ש"משה  לך) .60יהי' ומשמיע לישראל"מדבר .61.

שנאמרו  האחרונות בדברות משה המעלה ע"י
לבנ"י; שבערך לדרגא יורד ה' שהדבר היא,
ע"י  (לא בפנימיות לקבל יכולה גופא מציאותם
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בלקו"ת 48) הובאו – מדחז"ל ובכמה ב ג, חגיגה ראה
.3 הערה לעיל וראה ג. טו, במדבר

(ע'49) תרנ"ט בפנים פנים ד"ה בארוכה וראה ה. ה, ואתחנן
ואילך). קצ

עה"פ.50) (באבער) תהלים מדרש וראה א. צדי"ק, ָתהלים
ניסן  י"א וברכת צו ש"פ שיחת בארוכה וראה – ד. פי"א, דב"ר
30 ע' ח"ג ואילך. 432 ע' ח"ב תנש"א (התוועדויות תנש"א

וש"נ. ואילך).
רפמ"ב.51) תניא
וש"נ.52) ואילך. 477 ע' חט"ז לקו"ש ראה
ובכ"מ.53) תסח. ס"ע תרס"ו המשך
(54.41 בהערה נסמן

קצד.55) ע' שם תרנ"ט סה"מ
הי'56) ואח"כ בו ה' הדבר מתעצם הי' מרגיש הי' "שאם

מה' שקבל מה משה דבר כ"א ממש ה' דבר זה אין א"כ יוצא
מקבל  אינו שהמשפך המשפך דרך ששופכין משקה ועד"מ וכו'",
וראה  שם. תרנ"ט סה"מ – המשפך דרך עובר כ"א המשקה כלל
שבעולמות, והממוצע דמשה הממוצע בין החילוק שזהו שם,
ועצמות  פנימיות בחי' שהוא למטה, התורה אור נמשך משה שע"י
האור  בהמשכת משא"כ למטה, בהמשכתו כלל נשתנה ולא האור

כו'. העולמות לצורך
(התוועדויות 57) 56 הערה תש"נ שלח ש"פ שיחת ראה

.(354 ע' ח"ג תש"נ
(ג).58) טז פ"ה, שהש"ר ד. פכ"ט, שמו"ר ב. פח, שבת ראה
שם.59) שבת
(60.8 בהערה נסמן
(61– עצמן הראשונות* ללוחות בנוגע הוא זה ובדוגמת

אני  האיך אמר מעליהן, כתב שפרח וראה בהן (משה) ש"נסתכל
אאחוז  אלא ממש, בהם שאין הלוחות את לישראל להם נותן
ובפדר"א  טז). לב, תשא בחיי רבינו וראה פ"ב. (אדר"נ ואשברם"
אלא  הארץ מן נבראו לא הלוחות שצב: רמז תשא ויל"ש פמ"ו

וש"נ. ואילך. 31 ע' חי"ד לקו"ש וראה השמים. מן

(*zegel lr eid zepey`xd zexacy yexitd 10 dxrd lirl d`x
.zepey`xd
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ה'תשנ"ב  שבט כ"ף יתרו, ש"פ משיחות

ע"י  שהגילוי משום זהו אבל במציאות). ביטול
כביכול  לא כו', כלשהו שינוי ע"י לבנ"י בא משה
בעצמו. גו'" אלקים "וידבר מצד הוא שהגילוי כפי

יתברך  לו ד"לעשות  האמור דירה ובסגנון 
בדבר  בגלוי בתחתונים": נמצא הראשונות ות

ה"תחתונים"; כלֿכך ולא יתברך", לו ה"דירה
בהדגשה יותר נמצא – האחרונות בדברות
יתברך". ד"לו גבוהה כ"כ דרגא ולא ה"תחתונים",

שב" לומר יש – יותר jxaziובפרטיות el dxic"
ודרגות  אופנים ב' ישנם על 62עצמה שנפעל כפי ,

ידי  על שנפעל וכפי האחרונות) (בדברות משה ידי
הראשונות): (בדברות גו'" אלקים "וידבר

יתברך לו "דירה כשעושים אפילו א)
"(דירה) רק ה"ז הוא el(בתחתונים)", ולא יתברך",

גו'" אלקים "וידבר לא עצמו; (הדייר) יתברך
משה  ע"י יוצא ה' שדבר כפי אלא בעצמו,

האחרונות). (בדברות

שבדירה  אע"פ בפשטות: בדירה שרואים כמו
עצמותו  בכל בגלוי בה הדר האדם הרי 63נמצא ,

שני  הם בה, הדר מהאדם חלק אינה עצמה הדירה
היא  שהכוונה מכיון בנמשל: ועד"ז נפרדים. דברים
הם  ודרגתם במציאותם בתחתונים דירה לעשות
של  והנימוסים הגדרים ע"י נעשית שהדירה (עד
כנ"ל), בנימוסי'", הלך לקרתא "אזלת התחתונים,
בתחתונים" יתברך לו "דירה כשנעשית אפילו הרי

דירה בגלוי,ezenvrlאפילו הקב"ה נמצא בה ית',
ה"דירה ד "תחתונים"mipezgzaאבל במצב  נשארת  "

ית'" אור הסתר מתעלם 64"בענין מתכסה (שאלקות
"דירה זוהי שם), דבר elומתלבש אבל יתברך",

[שהגם  ית' עצמותו עצמו, מהדייר כביכול "נפרד"
נעשים  התחתונים שאפילו הוא בזה שהחידוש
ומהות  שעצמות כפי אי"ז אבל יתברך, לו דירה

ממש]. בעצמותו נמצא

כפי  בתחתונים דירה דעשיית האופן שזהו וי"ל
ע"ד  – מצ"ע המחבר) (ממוצע משה ע"י שנפעל
כפי  אבל ה', דבר שהם האחרונות" ה"דברות

ע"י epiaxשיוצאים dyn בערך יותר זהו ובמילא ,
עצמו. הדייר גילוי לא אבל ה"תחתונים",

"דירה על נוסף נפעל ועצמות elב) יתברך",
– עצמותו בכל בגלוי נמצא עצמו יתברך ומהות

לאמר"`miwl"וידבר האלה הדברים כל את
הראשונות. בדברות

שז. כשישנותכלית היא המעלה לימות
א"ס  ומהות דעצמות הגילוי הענינים: דב' החיבור

ezedneב"ה ezenvraבמשה שנמצא כפי xeza(לא
כנשמות  שנמצאים כפי לבנ"י המחבר) ממוצע
בפנימיות  הגילוי את ומקבלים בתחתונים בגופים

מציאותם). ביטול ע"י (לא מציאותם

(לא  נעשית עצמה (בתחתונים) שהדירה היינו,
ה' ד"דבר לגילוי "צינור" אלא) במציאות, בטלה
(ה"דייר") יתברך ומהותו מעצמותו ממש"
למטה  תורה לומד שיהודי עי"ז ומהותו; בעצמותו
צינור  נעשה הוא אמרתך", לשוני ד"תען באופן
עצמה  שהדירה כזה באופן ית', עצמותו לגילוי
מבטאת  בתחתונים) שנמצא כפי היהודי (היינו
אמרתך", לשוני "תען – ממש ה' הדבר את ומגלה
עם  אחד דבר כביכול הוא (היהודי) שהוא כפי עד
כולא  וקוב"ה ד"ישראל למטה הגילוי – הקב"ה

.65חד"

גם עד"ז יהודי עושה – זה במציאות ובכח
התחתונים  שמציאות  דירה העולם , (לא הם בעולם

מציאותם  כל אלא בתוכה, מהדייר בפ"ע כמציאות
כח  לגילוי עד ה', דבר את מגלים שהם) היא
ויכלתו  בכחו לבדו (שהוא בעולם הנמצא העצמות

כו' מאין יש ).66לברוא

בב' צורך שיש כך על אע "פ הטעם – הדברות 
הראשונות  הם שהדברות  אומר) עצמו (שהקב"ה

(שנאמרו  האחרונות מהדברות בערך שלא למעלה
(האחרונות) הדברות אמירת ע"י כי – משה) ע"י
על  חוזר הוא "לאמר", של (באופן רבינו משה ע"י
נמצאים  שבנ"י כפי שגם נפעל ממש") ה' "דבר
לקבל  יכולים – כאן" "אף – בתחתונים למטה
התורה  לימוד ע"י ולפעול התחתונים), (בגדרי
גו'", אלקים ד"וידבר הגילוי את למטה, ועבודתם

(במ"ת). "להלן" שהי' ממש, ה' דבר
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פעל 62) בודאי האחרונות) (בדברות מצ"ע משה גם שהרי

דדירה jxaziהענין elדדירה הענין על ).mipezgza(נוסף
הנסמן 63) ג. ס"ע תרס"ו המשך תתקצז. ע' בלק אוה"ת

.35 הערה כז ע' ח"ב מלוקט בסה"מ
ב).64) (מה, פל"ו תניא

א.65) עג, זח"ג ראה
ע"ב).66) ריש (קל, ס"כ אגה"ק תניא
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ה'תשנ"ב כו שבט כ"ף יתרו, ש"פ משיחות

ואתחנן), (בפ' האחרונות הדברות שע"י כלומר,
(בפ' הראשונות דדברות המעלה שלימות מתגלה
כל  של ב"לאמר" אלקים" ד"וידבר הגילוי – יתרו)
יהודי  כל של התורה שלימוד (בתחתונים), יהודי
ממש  ה' "דבר הוא ("כאן") מקום ובכל זמן בכל
ד"מה  הענין נפעל ועי"ז מסיני", למשה שנאמר
שהי' כמו ובזיע", וברתת וביראה באימה להלן

ממש. במ"ת

הקשר ח. גםֿכן לבאר יש לעיל האמור ע"פ
– זו) (בשנה  יתרו פרשת את קוראים בו הזמן עם
חודש  עשר ("עשתי האחדֿעשר בחודש בעשרים

שבט" חודש ימים 67הוא עשרה ג"כ שהוא ,(
מו"ח  דכ"ק ההילולא יום שבט, יו"ד לאחרי
כולהו  מתברכין מיני' ושבת דורנו. נשיא אדמו"ר

שבט,68יומין  כ"ב – כולל בשבט, הבאים הימים ,
אדמו"ר: מו"ח כ"ק של דבתו ההילולא יום

הגילוי  עם קשור (שבט) האחדֿעשר חודש
מחורב" יום עשר ה"מיוחד 69ד"אחד על שקאי ,

. הדברות,שבעשרה לכל ראש שהוא אחד שהוא .
אלקיך"70אנכי  יום 71ה' עשר ש"אחד היינו ,

מעשרת  שלמעלה אחדֿעשר בחי' על קאי מחורב"
ולא  חד הוא "אנת בחי' עד בחורב, שניתנו הדברות

ספירות,72בחושבן" מעשר שלמעלה הכתר דרגת ,
השתלשלות  סדר מכל שלמעלה ית' לעצמותו .73עד

דכ"ק  ההילולא יום עצמו האחדֿעשר בחודש
כפי  היינו – שבו עשירי ביום הוא אדמו"ר מו"ח
בבחי' ונמשך קשור (בחודש) עשר דאחד שהגילוי
עשר  שאחד ע"ז [נוסף השתלשלות סדר – עשר
שלפני  העשר את גם הענין) (כפשטות כולל מצ"ע
גם  (כתר) המקיפים כחות המשכת – ובכללות זה],
המשכת  – יותר ולמעלה פנימיים, כחות בעשר
החיבור  ע"ד – בתחתונים למטה גם ית' עצמותו

האחרונות. ודברות הראשונות דדברות

אחדֿעשר  ביום יותר נעלה באופן מתגלה וזה

דאחדֿעשר  הגילוי ישנו שאז האחדֿעשר, בחודש
החודש  ימי מצד והן החדשים מספר מצד הן

לעיל  בא 74(כמדובר שזה שמכיון לומר ויש .(
גם  בזה יש בחודש, עשירי דיום הגילוי לאחר
באופן  ועוד (עשר), פנימית דהמשכה המעלה

בקודש  ל 75דמעלין באים שמזה ,xyrÎcg` יום
.xyrÎcg`dבחודש

דאמירת  והחידוש המעלה ע"ד שזהו לומר, ויש
אחדֿעשר), (בחי' אלקים ע"י הראשונות דברות

ixg`l משה ע"י האחרונות הדברות גם שנאמרו
עשר) .76(בחי'

כל  את כשקוראים – יתרו פ' כששבת ובפרט
– הדברות עשרת פרשת כולל בתורה הפרשה

אלקים –"וידבר לאמר" האלה הדברים כל את
ושונה  קורא "הקב"ה (שאז ולאחרי' לפני' בברכה
ענין  מלימוד במכ"ש עוז, וביתר שאת ביתר כנגדו"
עשרים  ביום חל – השנה) ימי בכל בתורה זה

כתר  בגימטריא עשרים האחדֿעשר, ,77בחודש
שבאחדֿעשר. (כתר) אחדֿעשר דרגת היינו

" – בחודש כ"א ליום מכן לאחר באים `jומזה
לישראל" בחודש 78טוב מהעשירי יום אחדֿעשר ,

של  (כפליים בחודש דכ"ב הערב וזהו האחדֿעשר,
" – עשר ישראל"jaאחד כ"ב 79יברך כנגד ,(

נמשכים  שע"י התורה וכל 80אותיות הענינים כל
(בך) בפנימיות .81הברכות

משפטים ט. לפרשת גם הקשר להוסיף ויש
של  והפרשה המנחה, בתפלת לקרוא (שמתחילין

שבט): כ"ב כולל הבאים, הימים

לפניהם" תשים אשר המשפטים "ואלה 82על
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ז.67) א, זכרי'
א.68) פח, ב. סג, זח"ב
ב.69) א, דברים
ב.70) כ, פרשתנו
ח.71) פמ"ב, שמו"ר
א).72) (יז, בהקדמה תקו"ז
וש"פ 73) שבט י"א משיחות קונטרס בארוכה בכ"ז ראה

וש"נ. ואילך). 171 ע' (לעיל זו שנה שבט י"ג בשלח,

(74.(178 ע' (לעיל ז סעיף הנ"ל קונטרס
וש"נ.75) א. כח, ברכות
וש"נ.76) ב. נד, (שם אמות עשר משה של דקומתו ולהעיר

א). צב, שבת וראה
הערכיםֿחב"ד 77) ספר וראה ובכ"מ. ג. לה, שה"ש לקו"ת

ואילך). סט (ע' ס"ב כ' אות – אותיות .p"yeמערכת
א.78) עג, תהלים
כ.79) מח, ויחי
ובכ"מ).80) ג. לז, מקץ (תו"א המשכה מלשון ברכה
מושקא",81) ("חי' הנפטרת שם עם והקשר בזה, הביאור

שבט, כ"ב ובשיחות בההתוועדות, נתבאר – ומקיף) פנימי חיבור
ואילך). 251 ע' (לקמן בפ"ע וי"ל

משפטים.82) ר"פ
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כז

ה'תשנ"ב  שבט כ"ף יתרו, ש"פ משיחות

חז"ל  "מה83אומרים אלו, אף מסיני הראשונים
נו, י הי י". נ השכליותמסי המצוות שגם

הם 84(משפטים  התחתונים, גדרי עם הקשורים ,(
("וידבר  ית' ומהותו מעצמותו אלקים "מסיני ",

"מה  ע"ד – מסיני" "הראשונים כמו בדיוק גו'"),
כו'". כאן אף כו' באימה להלן

(מראה  ד "ואלה" באופן  מתגלה  באצבעו וזה 
זה  לפניהם",85ואומר ד"תשים לאופן עד אלה), ,

לומר  דעתך על תעלה לא למשה הקב"ה לו "אמר
כו' פעמים ג' או ב' וההלכה הפרק להם אשנה

ופירושו" הדבר טעמי להבינם עצמי מטריח 86ואיני

מהבנה  למעלה בעצם היא שהתורה כיון ובפרט –
לפניהם,87והשגה  תשים אשר נאמר "לכך –

האדם" לפני לאכול ומוכן הערוך שגם 86כשלחן
לבנ"י  לתת עליו ("ופירושו") הדבר" "טעמי
שנעשה  לאכול", ומוכן הערוך ("כשלחן בפנימיות

כבשרו  ובשר ).88דם

הירושלמי  פירוש ע"פ –89ולהוסיף ב"תשים"
– שבתורה האוצרות שגם ואוצר, סימה מלשון
וקשורה  וגנוזה, סתומה שמצ"ע התורה, פנימיות

דקוב"ה  סתים ד"(תשים)65עם באופן להיות צריך ,
לפנימיותם  בגילוי.90לפניהם", ,

–י. ובפרט עתה, מזה הלימוד יובן הנ"ל ע"פ
הגאולה  לפני מיד סמוך בעמדנו זה, בזמננו

כמ"פ: כמדובר והשלימה, האמיתית

דור  שבכל למדים, כו'" כאן אף כו' להלן מ"מה
את  לפעול בנ"י של בכחם ומקום זמן ובכל ודור
לאמר", האלה הדברים כל את אלקים ד"וידבר הענין

הראשונה. בפעם במתןֿתורה שהי' כפי בדיוק

הראשונות  דדברות מהחיבור ניתן לכך והכח
ע"י  (שהיו האחרונות והדברות אלקים) ע"י (שהיו

בארוכה. לעיל כמדובר משה),

שהענין  כידוע – תמיד ונשנה חוזר ועד"ז
– התורה בברכת כהנוסח תמיד, ישנו דמתןֿתורה
דור  בכל ישנו ועד"ז הוה. לשון התורה" "נותן

שבדור  משה – השם 91ודור דבר את שמוסר ,
– שוב חוזר ודור דור שבכל מובן, שמזה (תורה).
ד"מעלין  הכלל (לפי יותר נעלה באופן ועוד
ודברות  הראשונות דדברות החיבור בקודש")
אף  כו' להלן ש"מה הכח את הנותן האחרונות,

גו'". אלקים ד"וידבר הגילוי יהי' כאן"

בגלוי  שרואים – בדורנו וכמה כמה אחת על
דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק שבדורנו, שמשה
עד  ואחדֿעשר, דעשר וחיבור הגילוי עם קשור
עוד  מורה ה"ז – (כנ"ל) שבאחדֿעשר לאחדֿעשר
בדורו  להלן" ל"מה כאן" ד"אף הקשר על יותר,

רבינו. משה של

הדור  הוא שדורנו מכיון – יתירה ובהדגשה
ובפרט  לגאולה, הראשון והדור לגלות האחרון
הכל  כבר שסיימו כמ"פ כמדובר האחרון, בזמן
הגילוי  – בפועל לגאולה להתכונן רק צריך וכעת

העשירית  (שירה עשירי עם 92דבחי' יחד וכו'),
גילוי  חד", הוא "אנת אחדֿעשר, דבחי' הגילוי
והשלימה  האמיתית בגאולה למטה, יתברך עצמותו
"גואל  – רבינו משה עם הקשור צדקנו, משיח ע"י

אחרון" גואל הוא .93ראשון

בדרך  הראשיֿתיבות כמ"פ המדובר ע"פ ובפרט
דוד  (הבעש"ט), ישראל משה, – "מיד" של אפשר
דמתןֿתורה  הראשון שהדור היינו משיחא, מלכא
(דהגאולה  האחרון הדור עם מתקשר משה) (דור

ג  ע"י משיחא), מלכא דוד החסידות ע"י ילוי
אשר  מקומו, ממלאי נשיאינו ורבותינו דהבעש"ט
מלכא  דא מר" "אתי חוצה מעינותיך לכשיפוצו

.94משיחא 

צריך  "מיד", תיבת לתוכן שבהתאם לומר, ויש
שונים  זמנים ג' עם לא קשורים האותיות שג' לומר
מלכא  ודוד בדורו, הבעש"ט ישראל בדורו, (משה
בסמיכות  יחד כולם באים אלא בדורו), משיחא
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עה"פ.8)3 בפרש"י הובא מכילתא
ראה 84) – וחוקים עדות משפטים הסוגים ג' בענין כידוע

וש"נ. נה. ע' ח"ב מלוקט סה"מ כ. ו, ואתחנן רמב"ן
ב.85) טו, בשלח פרש"י ספכ"ג. שמו"ר בסופה. תענית ראה
לפניהם).86) תשים אשר (ד"ה משפטים ר"פ פרש"י
(87" הלשון דיוק לומר יש לדעת dlrzועפ"ז כי דעתך", על

מהשגת  למעלה בעצם הם התורה שטעמי בדעת, עלי' ה"ז משה
האדם.
פ"ה.88) תניא ראה
שם.89) ובפ"מ ה"ז סוף פ"ב ע"ז
ועוד.90) רע"א. תט, שם תו"ח ג. עה, משפטים תו"א

ז.91) פנ"ו, ב"ר תס"ט. תקו"ז א. רעג, זח"ג ראה
א.92) טו, בשלח מכילתא
הפסוקים 93) ש' א. רנג, זח"א ו. שם, ד. פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א ויחי. פ'
בתחלתו.94) טוב שם כתר – דהבעש"ט הידועה אגה"ק
ובכ"מ.
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ה'תשנ"ב כח שבט כ"ף יתרו, ש"פ משיחות

וזמן.95ממש  זמן ובכל ודור דור בכל ("מיד")
"משה, ר"ת גם הוא ש"מיד" בזה גם כמרומז

אחד. בדור היו ששלשתם דורם", יהושע,

הדור  שבאותו – זה לדורנו בנוגע לומר יש וכן
משיח  (ר"ת מ' – דשלשתם הגילוי (ר"ת 96ישנו י ,(

יחד  (דורם); וד' אדמו"ר) מו"ח דכ"ק שמותיו דב'
נשיא  אדמו"ר מו"ח (כ"ק שבדורנו המשה עם
הגילוי  גם כולל בשבט), (עשירי עשר בחי' דורנו),
ישנו  ידו, על הבעש"ט) (מעינות החסידות דתורת
הוא  ראשון "גואל אחדֿעשר, דבחי' הגילוי גם

משיחא. מלכא דוד אחרון", גואל

ג' ובדוגמת ע"ד הם אלו ששלשת לומר ויש
הקב"ה. (ע"י הראשונות דדברות הנ"ל ענינים
מתחיל  התורה, ופנימיות סתים גילוי ע"י ודוגמתו

דברות הבעש"ט), ישראל (ע"יע"י האחרונות 
ביניהם  והחיבור כפי משה), ואחדֿעשר, דעשר –

מאתי  חדשה ד"תורה הגילוי ע"י בשלימות שיהי'
למעלה 97תצא" מחורב, יום עשר אחד (בחי'

ומהות  מעצמות בחורב), שניתנו הדברות מעשרת
המחבר), ממוצע ממשה בגאולה(שלמעלה

משיח  ע"י  והשלימה צדקנו.האמיתית

ואחת יא. אחד לכל לפועל בנוגע מזה הלימוד
זה: דדורנו ובפרט וטף נשים אנשים מישראל,

יתרו, פרשת בשבת בתורה בעמדנו כשקוראים 
מתןֿתורה , פרשת בשבט את  מעשירי ובבואנו

(כפליים  שבט לכ"ב ובהכנה האחדֿעשר), (חודש
הוראה  ליטול יהודי כל צריך – אחדֿעשר) של
לאמר" האלה הדברים כל את אלקים מ"וידבר

יחיד  ובלשון נוכח בלשון ה'98שנאמר ("אנכי
שזהו  ללמדנו בכדי גו'"), הוצאתיך אשר אלקיך

יחיד: לכל אליו, ולימוד ציווי

ע"ז שיחד במתןֿתורה, שהי' מאורע כשם שהי '
השפעה  לכך יש הזמנים,חדֿפעמי, בכל והמשך

להיות  צריך כך – כאן" אף כו' להלן ד"מה באופן
שיש  בתורה, הפרשה את כשקוראים עתה, גם

בכל  לפועל בנוגע טובות החלטות מזה ללמוד
ובמיוחד  זה, שלאחרי והחדשים והשבועות הימים

אחדֿ ושל דעשירי ענין עם בקשר  (כנ"ל).– עשר

באופן  בנ"י כל התכנסו שבמתןֿתורה כשם
אחד" בלב אחד כאיש ישראל, שם כך 99ד"ויחן –

מבנ"י, אחד כל של בעבודתו גם להיות צריך
ולעשותם  נפשו, כחות עשר את לכנס שעליו
הן  הקב"ה את לעבוד "צבור" של אחד מציאות
והן  מדות), וז' המוחין (ג' הפנימיים כחותיו בעשר
ותענוג  רצון אחדֿעשר), (בחי' המקיפים בכחותיו

מאדך" ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל –100.

בלימוד להוסיף – לראש "באימה ולכל התורה
ובזיע", וברתת תורה וביראה שלומד שבעת בידעו

גם  אומר והוא נפשו, כחות לעשר בהתאם ה"ז
מסיני" למשה שנאמר ממש ה' !101"דבר

להשפיע  עלֿעצמו יקבל שכ"א ועיקר: ועוד
עשרה  עוד על עכ"פ הבאים) הסמוכים (בימים
– גם בזה ולפעול ומצוות, תורה עניני בכל יהודים
שלו. מקיפים והכחות פנימיים הכחות הכחות, בכל

מישראל  ואחת אחד לכל הוראה שזוהי וכאמור,
וטף, נשים אנשים בדורנו,

כאן  הנמצאים מאלו ומתחיל ובמיוחד כולל
טובים  מעשים ובית המדרש ובית הכנסת בבית
. מעט ה"מקדש דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח .דכ"ק

שבבבל" רבינו דכל 102בית חיינו" ה"בית שהוא ,
כולו, הדור בכל בנ"י וכל זה במקום הנמצאים בנ"י

הכל" הוא "הנשיא השפעת 103שכן נמשכת ממנו ,
ובמילא  תבל, קצוי בכל כולו הדור לכל החיות
שלו  מעשיםֿטובים ובית וביהמ"ד שביהכ"נ מובן

חיי  "בית חיים epהוא מתורת השפעתו ע"י ובפרט ,"
נאמרו  (שעליהן ש"הם 104ומצוות בהם"), "וחי

ימינו" ואורך .105חיינו
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ומורה 95) (פוסק הרמב"ם בחתימת מהאופנים להעיר
באותיות נפרדות; באותיות ל"ז.ז zexaegnנבוכים):

ש 96) ב).nלהעיר צח, (סנהדרין שמו נחם
ג.97) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
השלישי.98) בחודש פ' מפדר"כ קפו, רמז פרשתנו יל"ש

א. כ, פרשתנו רמב"ן פכ"א. פס"ר וראה

ובפרש"י.99) ב יט, פרשתנו
ה.100) ו, ואתחנן
עליו 101) ויפול המשכיל יתבונן שם: פרשתנו תו"א ראה

ממש  הוא ה' דבר כי ללבו בשומו התורה בעסק ופחד אימה
מסיני. למשה שנאמרו

מעט 102) מקדש בענין קונטרס בארוכה וראה א. כט, מגילה
ואילך). 416 ע' ח"א תשנ"ב (התוועדויות כו' זה

כא.103) כא, חוקת פרש"י
ה.104) יח, אחרי
ל,105) נצבים (ע"פ ערבית דתפלת עולם אהבת ברכת נוסח

כ).
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ה'תשנ"ב  שבט כ"ף יתרו, ש"פ משיחות

חי' דוגמא מראים כאן הנמצאים שבנ"י ועי"ז
נמשכת  – דורנו נשיא הוראות לפי לנהוג יש איך
כעת  שמוסיפים [ובפרט זה מבית והחיות ההשפעה
ששייך  כמה עד – בבית ושיפוצים שיפורים
– עד תבל, קצוי בכל עד לבנ"י התחתון] בעוה"ז

כולו. העולם לכל

ומיד שתיכף – העיקר והוא באה ועוד ממש,
והשלימה האמיתית ממש,הגאולה בפועל

עם  יחד טובים מעשים ובית וביהמ"ד והביהכנ"ס

ובתי מדרשות ובתי ות כנסי הבתי כל
ישראל, בני כל עם יחד עולים מעשיםֿטובים

בבנינו גו' ובזקנינו בארץ 106ובבנותינו""בנערינו ,
בירושלים  ולבית הקודש , הקודש, להר  הקודש, עיר

והמשולש. השלישי המקדש

שבזה, הפירושים כל עם ממש, ומיד ותיכף
ממש. עתה מיד – הפשוט מהפירוש מתחיל
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ט.106) י, בא

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ג שבט, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

וכלל  כלל  נכון  לו בשיחתנו כאן, שבכלל אינו  ... בנוגע לתוכן מכתבו הנ"ל. הנה אמרתי 
כשתלמיד ישיבה - איזה ישיבה שתהי' - אינו מכיר )אנערקענט ניט( בהמרות של הנהלת הישיבה, 
והכרח מוחלט שיתנהג מתאים לסדרי הישיבה... שזה גורם בלבול גדול הן בהנוגע להתלמיד עצמו 
תו"ת  ישיבת  פועל  מנהל  שבהיותו  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  סיפור  וידוע  בהכתה.  לחבריו  בנוגע  והן 
הוא  ידו שהוא  על  כ"א  הישיבה,  בהנהלת  נ"ע, מתערב  כ"ק אדמו"ר  אביו  הי'  לא  ליובאוויטש, 
המנהל פועל, ופעם אחד כשעכ"פ מקרה הי' באופן אחר, הנה תומ"י תיקן וסידר פקודתו ע"י כ"ק 
מו"ח אדמו"ר. מובן מעצמו ופשוט, שאיני מדמה הנהלת הישיבה לכ"ק מו"ח אדמו"ר כמו שאיני 
מדמה אותו לכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע. - להבדיל בין חיים לחיי החיים - )אלא שהוא ע"ד 
יבמות קה, ב(. וא"כ מוסר השכל הוא בשביל כאו"א מאתנו, שכאשר בן או קרוב נכנס לישיבה, אז 
מוכרח וא"א בלא"ה, להניח - אפלייגן - רצון עצמו... אלא... להשתמש בכל כח השפעתו על הבן 
שיקיים את פקודת ההנהלה בכל המאה אחוזים, ואף אם ישנם ענינים שאינם נראים לאבי הבן או 
להקרוב הנה: א( ספק בדבר עם מי הצדק, עם הנהלת הישיבה או עם האב. ב( לו גם יהי' שהצדק 
עם האב, הרי לההנהלה ישנו הסיוע של מייסד הישיבה ושל זה שמינה אותם על משמרתם, ובמילא 
ניתנו להם כחות שיהי' בהצלחה ואפי' השגיאות שלהם, וע"ד גם זו לטובה )שזהו עוד יותר ממה 

דכל מה דעביד רחמנא לטב עביד(.

... נוסף ע"ז הרי הדרך הוא להודיע הטענות להנהלת הישיבה ולבקשם שיעיינו בהם, ואם 
גם אחרי העיון ישארו בדעתם, יכולים לסמוך על השי"ת שבתו"ת ישיבה הנה סוכ"ס וועט זיך 
אויסלאזען לטוב... ואז יוכל להיות חזק בבטחונו שיצליח בנו בלימודו הן בנגלה והן בחסידות... 
ותקותי שיקח על עצמו הוא לנסות בזה עכ"פ משך חדשים אחדים בהנהגה דבלתי התערבות כלל 

וכלל ואדרבה לעשות יותר קל לבנו שי' המשמעת וההנהגה בסדר הישיבה.

בברכה לבריאות הנכונה ולכל טוב בגו"ר, המחכה לבשו"ט.
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יתרו  פרשת 
ה שיחה טז כרך 

הקודש ללשון  מתורגם

א.
השבת..." יום  את "זכור לגבי  ב"מכילתא" המדרשים  שני 

הפסוק נאמר1על לקדשו " השבת יום את "זכור
אחד2ב "מכילתא " בדיבור  נאמרו  שניהם ושמור "זכור  :

יומת מות כבשים3מחלליה שני השבת  שניהם4וביום 
אחיך אשת  ערות  אחד, בדיבור  עליה5נאמרו יבוא 6יבמה 

אחד בדיבור נאמרו וגדילים7שניהם  שעטנז תלבש  לא 
לך שאיֿאפשר8תעשה מה אחד בדיבור נאמרו שניהם 

שנאמר... כן  לומר לאדם

מלפניו זכור ושמור, "זכור ב "מכילתא " נאמר בהמשך
משל הקודש , על מחול מוסיפין אמרו: מכאן מאחריו, ושמור

טורף שהוא  ומלאחריו".8*לזאב  מלפניו

לאותה הפירושים  כל בין קשר יש  כידוע , להבין: צריך
המדרשים שני כאשר  בעניננו, ובפרט ענין. לאותו או מילה 

– זה  אחר בזה  באים

כל (על במכילתא  הראשון המאמר  בין הקשר מהו 
"זכור המאמר לבין אחד") בדיבור ש "נאמרו הענינים 
על מחול מוסיפין  אמרו מכאן מלאחריו. ושמור מלפניו

הקודש ..."?

ב.
שבת?! לגבי רק לא – חול" על מקודש "מוסיפין ההלכה 
"זכור המדרש  את תחילה  להסביר יש  זאת  להבין  כדי 
נלמדת שב "מכילתא " מכך מלאחריו...". ושמור מלפניו

את "זכור  הפסוק  מן הקודש " על מחול ש "מוסיפין ההלכה

בקשרzaydיום  בעיקר  הלכה  שזוהי נראה, "...zayl,
יום ֿ לגבי גם בדיוק  זהה  זו הלכה  הרי להבין: וצריך

בגמרא ה "ברייתא " ובלשון ויום ֿטוב , "כל9הכיפורים

הקודש " על מחול  מוסיפין שבות שנאמר  .10מקום

אסמכתא אלא  אינו הפסוק  מן זה  שלימוד  לומר אין

שאינם11בלבד נוספים  מדרשים  בין מובאת זו דרשה  כי ,
הלכות  שמלמדים  אלא  בלבד, dxezdאסמכתא  on–

לומדים אחד" בדיבור נאמרו שניהם  ושמור  *11[מ "זכור

שישנו "כל (כי  תורה" דבר – היום בקידוש  חייבות שנשים 

יומת " מות  ש "מחלליה  מכך בזכירה "). ישנו בשמירה 

"יבמה אחיך" אשת  "ערות כבשים ", שני  השבת  "וביום 
ו"גד שעטנז" תלבש  "לא עליה ", לך"יבוא  תעשה  ילים 

התמיד הקרבת  ענין את  לומדים נאמרו, אחד בדיבור 
בציצית כלאים וענין היבום, ענין ואחר ֿכך12בשבת , .
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ח. כ, פרשתנו (1
יב  כב, תצא בספרי וכ"ה סדר). (בשינוי עה"פ בפרש"י הובא (2
ה"ב  פ"ג נדרים ירושלמי נאמרו). אחד שבדיבור ענין עוד (ומוסיף
"זכור  וליתא בנדרים. (כנ"ל ה"ח פ"ג שבועות ענינים). ב' עוד (ומוסיף

ד. פכ"ח, שמו"ר וראה אחד"). בדיבור ושמור
יד. לא, תשא (3

ט. כח, פינחס (4
טז. יח, אחרי (5
ה. כה, תצא (6

וביום  ואומר לקדשו. השבת יום את זכור דבור "וכן שם בשמו"ר (7
ישבו  כי תגלה לא אחיך אשת ערות דבור שנה. בני כבשים שני השבת

אחת". בבת אמרן וכולן יחדיו. אחים
יאֿיב. כב, תצא (8

הוצאת  מכילתא (ראה "טורד" וי"ג עה"פ. ביל"ש גם וכ"ה (8*
טרוד"). שהי' "לאב גירסא עוד שם וראה האראוויטץ.

כז. כג, אמור תו"כ ב. פא, יומא א. ט, ר"ה (9

ס"ד. סרס"א אדה"ז ובשו"ע שם). דק"ס (וראה שם. ביומא כ"ה (10
נעתק  כל בתוד"ה (אבל כו' מוסיפין שבות בו שיש מקום כל שם: ובר"ה
(ועד"ז  שם בתו"כ שם). ודק"ס בר"ח וכ"ה שם. כביומא – "שנאמר"
כל  תרח): ר"ס אדה"ז ובשו"ע שם יומא ס"ח) (פ"ח ורא"ש ברי"ף
וראה  מלאחרי'. בין מלפני' בין לה מוסיף אתה שובת שאתה שביתה

.37 הערה לקמן
שבנוגע  ס"ג) בפנים ראה – הש"ס עם הפלוגתא (למעט שי"ל או (11

בעלמא  אסמכתא הוא הש"ס שלימוד להמכילתא ס"ל ליו"ט
שבת  לתוספת בנוגע בש"ס דהלימוד צ"ל עפ"ז כי גדול, דוחק וג"ז –

כו'). ושמור מזכור שנלמד (אלא מדאורייתא הוא כי גררא, דרך הובא
בנוגע  (גם בש"ס הלימוד כל דלהמכילתא לומר גדול דוחק כן

ס"ז. בפנים לקמן וראה בעלמא. אסמכתא הוא ליוהכ"פ)
ב. כ, שבועות (11*

סעיף  בפנים לקמן הובאו – שם וירושלמי המכילתא מפרשי ראה (12
.38 ובהערה ח'

 לקוטי שיחות 
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השבועי  הלימוד מחזור ע"פ - יתרו פרשת - לקוטי־שיחות

שאם בשבת  באחד זוכרו "תהא  הדרשה  במכילתא  מופיעה 
(כדעת שבת " לשם מתקנו תהא  יפה מנה לך יתמנה

כדרך13שמאי מונה  תהא  "לא  יצחק רבי דרשת  ואחר ֿכך  ,(

זו, שהלכה  – שבת " לשם  מונה  תהא  אלא מונים  שאחרים 
לדעת היא , השבוע  בכל גם  השבת  את  לזכור  שצריך

התורה מן עשה  מצות  ].14הרמב "ן,

ושמור מלפניו "זכור שהדרשה  לומר, מאוד דחוק  ולכן

אסמכתא היא הללו הדרשות  בתוך שנאמרה מלאחריו..."

בלבד.

ג.
הדרשה  באופן  לברייתא  המכילתא בין  ההבדל

בין מחלוקת  זוהי שאכן, לומר, היה  ניתן לכאורה,

סוברת אינה  ושהמכילתא הברייתא , לבין 15המכילתא 

הקודש ". על מחול מוסיפין שבות  שנאמר מקום  ש "כל

מפשינן" לא  פלוגתא  "לאפושי כלל שקיים כיון 16אך

ולומר לחדש סביר לא  במחלוקות ), להרבות  (=אין
לגבי הברייתא  על חולקת  ההלכהdklddשהמכילתא  אם  –

ויום ֿ ביום ֿטוב  גם או בשבת  רק  היא  תוספת  לגבי
באופן17הכיפורים רק  הוא  ביניהם  שההבדל אלא  –

תוספת של ההלכה  את לומדים  הברייתא  לפי הדרשה :

וביום ֿטוב . ביום ֿהכיפורים  תוספת  כמו פסוק  מאותו בשבת 

בתוספת ֿשבת יש  המכילתא  לפי epi`yמיוחדyecigואילו
miiwוביוםֿטוב הפסוק18ביום ֿהכיפורים  מן  נלמד  והוא ,

שיש סוברים אין [בברייתא לקדשו ". השבת יום את "זכור
בתוספתֿשבת מיוחד  שלומדים19חידוש  בכך קשור  והדבר ,

ביום ֿהכיפורים ]. מהתוספת  שבת לגבי זו הלכה 

רומזת בתוספתֿשבת  זה  חידוש  שעל לומר , ויש
מלפניו טורף  שהוא לזאב  "משל באומרה המכילתא
ששואלים (וכפי  מובן לא לכאורה , שהרי , ומלאחריו,

"מוסיפין*19המפרשים הענין בהבנת המשל מוסיף  מה  :(
הקודש " על להלן.20מחול  יוסבר זה  שענין וכפי – ?

ד.
החפצא ? או הגברא מצד – שבת תוספת

על מחול "מוסיפין ההלכה  את הוא : לכך ההסבר 
אופנים בשלושה  לבאר ניתן :21הקודש "

האדם על מצוה  vrא) lr lawlenולא שבת , תוספת
קיבל ולא  כך , על עבר הוא  אם  אך מלאכה . בה  לעשות 
עד מלאכה לעשות לו מותר התוספת , את  עצמו על

השמשות . בין – ממש  השבת  זמן  לתחילת 

האדם  כאשר אף  lawnב ) epi`, שבת תוספת  עצמו על
התוספת בזמן איסורֿמלאכה עליו egxkחל lra,כלומר .

dxezdמסויים זמן מלאכה  לעשות  שבת22אסרה .23לפני
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רמב"ן  בארוכה וראה שם. פרשתנו בפרש"י הובא א. טז, ביצה (13
ס"י. רמב סי' או"ח אדה"ז שו"ע רש"י. ובמפרשי עה"פ.

המשנה  מרכבת וראה ס"ד. ס"ס אדה"ז שו"ע עה"פ. רמב"ן ראה (14
למכילתא.

פ"ק  ישמעאל כר' ס"ל תנא האי למכילתא: המשנה במרכבת כ"כ (15
דר"ה  פ"ק מדיפתי חייא כר' וס"ל וכו' רשות חריש מה דס"ל דשביעית
דתוס' הדין שם בגמ' למדין (שממנו נפשותיכם את ועניתם דמוקי ט' דף

בתשיעי. ושותה לאוכל ויו"ט) שבת יוהכ"פ
מדאורייתא" יוהכ"פ "דתוס' מודי כו"ע ליוהכ"פ שבנוגע ובפרט (16

שם). ר"ה ור"ע תוד"ה (ראה א ל, ביצה ב. קמח, שבת –
– ישמעאל דרבי אליבא תנאי שתרי לומר צריך שבלאה"כ אף (17

דמוסי  לי' נפקא ישמעאל דרבי אי' שם בר"ה הקודש דהרי על מחול פין
(גם) והרי ביוהכ"פ), (הנאמר ועניתם מדתניא ויו"ט שבת ביוהכ"פ
(רק) פליגי תנאי שתרי לומר דיו מ"מ, – ישמעאל דרבי הוא המכילתא

הדין. לעצם בנוגע לא אבל הלימוד, למקור בנוגע
מ(זכור  ויו"ט ביוהכ"פ תוס' ילפינן שלהמכילתא לומר ואין (18
ד"ה  (שם התוס' דלדעת שם) (ר"ה לר"ע כמו – ב)שבת הנאמר ושמור
בשלמא  כי – משביעית ויוהכ"פ) יו"ט (שבת כולהו יליף ועוד, ור"ע)

" מהלשון שביעית תוס' שיליף גם zeayzלר"ע מיני' לגמור אפשר ,"
ויוהכ"פ  שבת ועוד: שביתה. נאמר בהם שגם כו' ויוהכ"פ לשבת בנוגע

בלאו. רק שהיא משביעית חמורים כו'
לכאורה  שייך אינו ושמור, מזכור תוספת שילפינן להמכילתא משא"כ

בסקילה. שהיא מהם חמורה שבת ועוד: ויו"ט. ליוהכ"פ
מניין". "שבתות כהלשון אמכילתא, ופליג (19

ועוד  לזאב. אותו משל למה ידעתי לא ליל"ש: רענן זית ראה (19*
סי"ג). מילואים חט"ו בתו"ש (נקבצו

זכור  במכילתא  וגרסי' ח'): (פרק אלנקאוה לר"י המאור במנורת (20
שהי' לארי' דומה, הדבר למה משל מאחוריו ושמור מלפניו זכור ושמור
ומלאחריו. מלפניו ממנו ונשמרים ממנו מתפחדין אדם בני וכל בשדה,
שבת  ומאחריו, מלפניו נזהרין אדם בני כו', ממית שאינו הארי אם ומה
עורר  שהוא לארי משל ושם, טז. לא, תשא הגדול במדרש הוא (ועד"ז כו'
משלים, עוד במדה"ג) (וכן ומביא כו'). הארי אם ומה ומאחריו מלפניו
כו', משתמר זה הרי מבחוץ משמר אם כו' הפרדס את שומר שהוא למי
אין  ויו"ט שבתות אף כו' אלא שמירתה אין הזו החרב מה אומ' ויש
צריכים  כו' הלוים אם ומה רי"א עליהם. מוסיף שהוא בחול אלא שמירתן

להם  חוצה כו' כו'.מגרש מגרש שצריכים ויו"ט לשבתות ק"ו כו'
.24* הערה לקמן וראה אחר. וענין?) (תוכן גירסא שהיא מובן אבל
ביאור  סקי"ג. סרס"א שבת תוספת ס' ראה – דלקמן אופנים בב' (21
הראשונים  רוב (ולדעתו וש"נ ואילך). ג (קצט, לד עשה פערלא הרי"פ

ל'. סי' או"ח יואב חלקת שו"ת התוספת). ע"ע לקבל דצריך ס"ל
וראה  ועוד. א. ל, ביצה ור"ן תוס' שם. ר"ה ור"ע תוד"ה ראה (22
בהערה  ובהמצויין נד. כלל תיו מע' כללים שד"ח סרס"א. משה דרכי

הבאה.
סמוך  בין מחלק סק"ג קו"א סרס"א אדה"ז דבשו"ע להעיר (23
דביה"ש  סיני, מהר הוא ועומד מקובל הרי קבלו שלא דאף ממש לחשיכה
תלוי  לפנ"ז משא"כ יום. הוא אם אף כרחו בעל התוספת בכלל הוא

האדם. בקבלת
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מוטלת שהחובה  הוא, האלו האופנים לשני המשותף  –
א)xabd`על דרכים : שתי בכך שיש  אלא  האדם), (על

ב ) עצמו. על קבלתו מצד  הוא ה "גברא " על האיסור
קבלה . ללא  גם  האדם על חל האיסור 

מן באה הקודש  על מחול התוספת  dnvrג) zayd,
מלפניו מוסיף  – השבת  – ה"חפצא " הידוע: בסגנון
ומלאחריו. מלפניו מתפשטת השבת קדושת  ומלאחריו;

`linneמלאכה בעשיית אז  אסור .24האדם 

ה.
המכילתא  לפי  ב"גברא ", תלויה התוספת – הברייתא  לפי 

בהחפצא  –
במכילתא : החידוש  וזהו

"מוסיפין של הציווי חל (והש "ס ) הברייתא  שיטת לפי
על הקודש " על שנאמרmc`dמחול מקום  "כל – בלבד

zeayהלכה זוהי  – הקודש " על מחול zziayaמוסיפין
mc`dהסמוך החולין בזמן ממלאכה  לשבות צריך הוא  :

לקודש .

בתוספת , יותר  עמוק  ענין בשבת  יש  המכילתא , לפי
מובןdnvrשהשבת זה  ומאחריה. מלפניה  מוסיפה

"משל במכילתא  המובא  המשל שהואa`flבאמצעות 
שהזאב  כשם  ומלאחריו": מלפניו  טורףenvraטורף 

היא הקודש  על מחול התוספת  כך ומלאחריו, מלפניו
"טורפת " עצמה שהשבת ומאחריה24*באופן .25מלפניה

הלומדת המכילתא , בדרשת  מודגש  זה שגם  לומר, ויש

עשה מצות שהן ו"שמור" מ"זכור" ההלכה  ומצות26את 
מדאורייתא  תעשה לפיaלא אשר בעוד עצמה . שבת 

הלימוד הרי  הכיפורים , מיום  זאת  כל  לומדים הגמרא ,

ומתענה  mei(שמתחיל ceranאת מ "ועניתם  הוא (
מודגש dryzaנפשותיכם  שכך ,"df oi`yשל עיצומו זמן

.27יום

לגבי רק  המכילתא , לפי  הוא, זה  שענין לכך הסיבה 

שזה היא, הכיפורים ) (ויום  יום ֿטוב לגבי ולא שבת 

טוב יום  לקדושת  שבת  קדושת  בין  הכללי להבדל בהתאם 
וקיימא " "מקדשא  היא  שבת הכיפורים): יש28(ויום –

גם ולכן השבת , של ה"חפצא " עלֿידי עצמית  קדושה 
תלוי ואינו החפצא , מן הבא  ענין היא שבת  התוספת 

" – הכיפורים ) (ויום  טוב  יום זאת לעומת  l`xyiב "גברא ".
המועדים )" את  (=שמקדשים  לזמני גם29דקדשינהו ולכן ,

תלויה אלא  ה"חפצא ", מצד מעצמה, נקבעת  אינה  התוספת 

באדם . – ב "גברא "

ו .
למעשה  הדעות בין ההבדל

לבין המכילתא  בין שלעיל הלימוד באופן ההבדל
ההלכה לגבי  ביניהם  ההבדלים  מן להלכה . גם נוגע הגמרא 

למעשה :

הקודש על  מחול להוסיף  שהחובה יוצא , הגמרא  לפי

daegהיא  dze`האדם על – שבות " שנאמר מקום  ב "כל

ציווי יוסיף`cgחל  הוא  שבות " שנאמר מקום  ש "בכל ,
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תוספת  אחר: בסגנון גם לומר יש דלעיל הראשונים אופנים ב' (24
גדר  גם) כ"א האדם*, על (מלאכה) איסור או מצוה רק (לא היא שבת
הקדושה, ע"ע לקבל צריך אם אופנים: ב' יש גופא שבזה אלא קדושה;

.(21 בהערה בהנסמן (וראה חלה שמאלי' או
אופנים  לב' כי שבפנים. הג' באופן חידוש שיש י"ל זה לאופן גם אבל

אינו zayהנ"ל zyecwc zehytzd ע"י (אם קדושה שיש תורה דין כ"א ,
הג' לאופן משא"כ לשבת. הסמוך זמן על ממילא) או האדם קבלת

.31 הערה לקמן ראה שבפנים.
צפע"נ  שו"ת ה"ו. פ"א עשור שביתת הל' לרמב"ם מצפע"נ ולהעיר

סוסל"ב. ח"ב דווינסק
20 הערה  הנ"ל המשלים על זה במשל החידוש יובן עפ"ז (24*

כי ,(8* הערה הנ"ל – טרוד שהי' לאב הגירסא על מדגישים (ועד"ז שם
והחיוב paהזהירות ,mc`d lr"` במדרש (וכההתחלה כהברייתא נזהרין,

וכו'. הקודש") על מחול להוסיף "שצריך שם הגדול
משמע  מדבריו אבל עה"פ. פרשתנו עה"ת מצפנע"נ להעיר (25

בפנים. המבואר משא"כ השמשות. בין בזמן שמדבר
היין  על מקדשין בברכה לקדשו שם: המכילתא המשך גם וראה (26

כו'.
שו"ע  שם. יומא ס"ח) (פ"ח ורא"ש (רי"ף הפס"ד לפי שגם ומה (27
התוספות  על כרת ענוש יהא "(יכול) קס"ד יש כהברייתא, שם) אדה"ז

כיצד "הא הברייתא לשון פשטות כי י"ל, אולי – ומתענה ligznכו'"
אבל  היום. בעיקר להחיוב) (בנוגע כללו שהתורה משמע, יום" מבעוד
בפ"ע. וענין גדר שהוא מוכח הזה", היום מ"עצם עונש שממעטינן לאחר
תוס' (למעט עצם" ד"עצם הלימוד כל שם) (אמור שבתו"כ ולהעיר
ביומא  [משא"כ מועניתם תוס' ללימוד בהמשך הוא כו') ואזהרה מעונש
ד"ה  סתר"ד טאו"ח ב"ח שם. לרמב"ם ולח"מ הה"מ (וראה ע"ב שם

ובכ"מ)]. כאילו". "ומ"ש
א. יז, ביצה (28

א. מט, ברכות (29

dxezd on dyr zevn" (gxz q"x f"cre .c"q `"qxq) f"dc` oeyl oke ,"ycewd lr legn siqedl jixvy" (gxz q"x .a"q `"qxq g"e`) r"eya oeyld zehytk (*
my f"dc` oke) a"q `"qxq r"eyd oeyln xirdle] `neic `ziixad t"r ± (`"qxqeq f"dc` r"eye `"bn d`xe) "dk`ln ziiyr xeqi`a ycewd lr legn siqedl

.[("'ek ycew" ± `le) 'ek zetqez elek ezeyrl dvx :(b"q g"xzqae d"q
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יום לגבי זו הלכה נלמדת  ולכן הקודש, על מחול בשביתה
טוב  יום  ולגבי שבת לגבי זהוeze`nהכיפורים , כי פסוק ,

אחד .30ציווי

בשבת שהתוספת  יוצא, המכילתא לפי זאת, לעומת 
פרט הכיפוריםzayaהיא  ביום  התוספות  אשר בעוד ,

אחר. באופן  הן טוב  וביום 

להלכה שונה  תוצאה נובעת  הגמרא31מכך לפי :
אדם אם כלומר, בלבד . עשה  מצות  היא  שבת  תוספת

) התוספת , בזמן מלאכה  אועושה  עצמו, על קבלתו לאחר
מצות על עובר  הוא  שלעיל) האפשרויות שתי לפי – לא 

בלבד "כל32עשה  – "שבתכם " "תשבתו", של  המצוה  –
מוסיפין...", שבות שנאמר  מקום

מתפשטת עצמה שהשבת המכילתא , לפי  ואילו
התוספת בזמן המלאכה  שאיסור יוצא, ומאחריה , מלפניה 

שחלe`llקשור מלאכה" כל תעשה  "לא  עקב*32של
השבת .33קדושת

ז.
בלבד  "גברא" מצד היא  התוספת – בגמרא 

היה , צריך פלוגתא ", מפשינן ש "לא  לעיל, האמור לפי
שהשבת כבמכילתא סוברים  בגמרא  שגם לומר , לכאורה ,
פרט  מוסיפה  רק  והגמרא  ומאחריה , מלפניה טורפת  עצמה 

sqepעצמו על לקבל גם  האדם  על חובה  קיימת  שבשבת  ,
הקודש . על מחול הוספה

השבת בהלכות פרט זהו אם כי דחוק , זה  הסבר אמנם

מוסיף מה  – "טורפת" עצמה  שהשבת  עצמה ,
בדומה*33ה "גברא " שזה  להסביר, היה  ניתן זאת  בכל אך ?

אך וקיימא ", "מקדשא  שהיא עצמה  בשבת שמוצאים  למה
השבת יום  את "זכור  מצוה  יש  זאת  וכךeycwlבכל ,"

בכל אך  מעצמו, קדוש  זמן הוא  תוספתֿהשבת בעניננו :
זה זמן לקדש  חובה  האדם  על חלה  –34זאת 

"כל בגמרא מודגש  כי כך, להסביר  איֿאפשר אבל
שנאמר  מובן:zeayמקום  שמכך ,"

מתבטאת  הקודש על מחול שההוספה  dziayaא)
התוספת . את  "לקדשו" של בענין ולא  ממלאכה 

ביום בשבת, – מקום " ב "כל זהה  ענין זהו ב )
שהתוספת לעיל, שמוסבר  כפי ולא  טוב , וביום  הכיפורים

ויוםֿטוב הכיפורים  מיום  שונה בשבת הקודש  על מחול
ביום אשר  בעוד התוספת  את  לקדש  רק  המצוה (שבשבת 

בלבד). האדם  חובת  הוא  כולו הענין כל טוב 

ב"שלחן (כולל  להלכה  שנפסק מכך ועיקר: ג )

התורה35ערוך") מן עשה  "מצות  הנ"ל הברייתא כדעת 
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פערלא  ברי"פ (הובא טז עשין הרקיע בזהר הרשב"ץ דעת כ"ה (30
מצוה  שהוא י"ל ,24 הערה דלעיל להאופן וגם ואילך). א קצח, שם
הסמוך  זמן דבכל התורה דין הוא דכן ויו"ט, שבת ביוהכ"פ אחת וקדושה
בע"כ) מוסיפה שהתורה או האדם קבלת ע"י (אם נתוספה קדוש לזמן

הבאה. הערה וראה .24 שבהערה צפע"נ וראה זה. בזמן קדושה
מצו  לקיים אפשר אם בפועל: הנפק"מ י"ל לכאורה השייכות 31) ות

גאונים  (ראה התוס' בזמן (וכיו"ב) שבת ואכילת כקידוש השבת ליום
סו"ס  או"ח ט"ז רסז. סו"ס לטאו"ח ב"י ב), (כז, ברכות ברשב"א הובאו
אופנים  לב' דלכאורה, ועוד). ס"ג. סרס"ז אדה"ז שו"ע תרסח. וסו"ס רצא
אינו  הש"ס) לשון (כפשטות מלאכה בשביתת גברא חובת שהוא דלעיל
,[30 והערה 24 הערה הנ"ל לאופן [ועד"ז השבת דיום להמצות שייך

המכילתא. לחידוש משא"כ
ומ"מ  דיומא כברייתא אדה"ז בשו"ע ההלכה שנפסקה מזה אבל
– התוס' בזמן שבת סעודת מצות ולקיים לקדש שמותר הדיעה הובאה

והמכילתא. הש"ס בפלוגתת תלוי שאי"ז מוכח,
– קדושה גדר גם יש שבתוס' 24 הערה הנ"ל דלפי לומר, יש ואולי

קדושת ע"ע לקבל להאדם שאפשר הוא התורה שהתורה zayדין או ,
בקדושת חי"ט zayהוסיפה לקו"ש וראה הקודמת). הערה כנ"ל (ודלא

.58ֿ9 ye".pע'
מתשבתו  שלמדין דיומא. הברייתא ע"פ בפשטות מוכח כן (32
ובשו"ע  שם ורא"ש שברי"ף מה וצע"ק שם. פערלא רי"פ וראה שבתכם.
על  כרת ענוש יהא "יכול להברייתא בהמשך הביאו תרח ר"ס אדה"ז

תוספת  על מוזהר יהא כו' "יכול גם הביאו ולא בעצם", ת"ל כו' התוספות
כו'". מלאכה

הזה" היום "בעצם מהלשון כרת ענוש שאינו שלמדין לאחר כי ואולי
כח) (שם, נאמר בזה גם כי אזהרה גם לשלול אי"צ כטֿל) כג, (אמור
הי' לא "אם ס"ד שם אדה"ז שו"ע (וראה הזה" היום בעצם תעשו "לא

").xidfnהכתוב
– בפ"ע וענין (32*d וראה וכו'. שבת בתוס' ואזהרה* עונש יש

ואכ"מ. חד, ד"ה א פא, יומא מתו"י ולהעיר יו"ד). (כ, עה"פ מכילתא
שמצינו להעיר (33cr"f סרס"א) קו"א ראה – האדם קבלת ע"י גם

בשבותים  אף אסור ואז תוספת). (ולא יום של עיצומו קבלת דישנו סק"ג)
כשק  או השמשות, בין הל'qez'יבל(משא"כ צפע"נ וראה עיי"ש). שבת,

.58 ע' שם לקו"ש וראה שם. עשור שביתת
להוסיף  האדם על מצוה שיש ללמד בא שהגמרא לומר אין כי (33*
בלעדו  ונתקדש מצ"ע טורף שהשבת הזמן על נוסף – הקודש על מחול
גם  כולל ד"הקודש" לומר שמוכרח כמו ,(23 שבהערה מקו"א (ולהעיר
על  בהוספה ולא העיקר, על בהוספה מדבר הכתוב כל כי – ביהש"מ

התוספת.
קרוב  יכול (ד"ה שם ר"ה הריטב"א כוונת שזוהי י"ל לכאורה (34
פערלא  ורי"פ יואב (חלקת מדבריו האחרונים שהכריחו כמו ודלא לסופו).

בקבלה. דוקא היא שבת דתוס' שם)
ב"י  וראה תרח. ור"ס ס"ד סרס"א אדה"ז שם. יומא ורא"ש רי"ף (35

סרס"א. או"ח

m`d dpeekd oi` (*xeqi` ea yim`d (a"eika q"ya eyexitk) `"k (epyiy heyt ,`zliknd zrcl miptay dxaqdd t"r ixdy) ypere z"lmiyxetnmd.dxeza
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איסור שיש  כתוב ולא הקודש", על מחול e`leלהוסיף 
קדוש שהוא מפני שבת  תוספת של בזמן מלאכה בעשיית 

והתוספת כבמכילתא , סוברים  אין שבגמרא מובן, מעצמו,

מניין") "שבתות  בגמרא  הלשון (כפשטות ודין36היא  גדר 
בלבד ה"גברא " .37של

ח.
ב"מכילתא " הדרשות בין הקשר

שבין הקשר יובן המכילתא על הנ"ל ההסבר לפי

"מחלליה – שלפניה  הדרשות  לבין ב"מכילתא" זו דרשה 
אחד בדיבור  שניהם כבשים  שני  השבת  וביום  יומת , מות

נאמרו שניהם  עליה , יבוא  יבמה  אחיך אשת ערות נאמרו,
שניהם לך תעשה וגדילים  שעטנז תלבש  לא  אחד, בדיבור 

כן...": לומר לאדם  אפשר שאי  מה  אחד, בדיבור נאמרו 

ש "בדיבור הענינים  על המכילתא  דברי משמעות  לגבי
המפרשים אומרים  נאמרו", הוא ,38אחד  שהחידוש ,

לדוגמא : כלל. קיים  הלאו אין ה"עשה" מקויים  שכאשר
מלכתחילה , אין, השבת  ביום  כבשים שני מקריבים  כאשר

ב "לאו" תנאי מעין זהו  שבת , חל39חילול הוא  שאין ,

מתקיים . שהעשה  במקרה 

רק אינה  השבת  ביום  הכבשים הקרבת  אחרות : במילים 

dyr zevn meiwותמידים) מוספים  קרבנות שבת*39של של (
הלאו את דוחה  והעשה  –39**– "הותרה ") של באופן (או

ללאו קשורה  שההקרבה  הכבשים40אלא  הקרבת  לגבי  :

פסוקים שני נאמרו ולכן מלכתחילה , הלאו נאמר לא  במקדש 
הוא  ה "עשה " – אחד בדיבור  .e`ld41בתוך hxtאלו

ב "מכילתא " מובאת  לכך "זכור*41ובהמשך הדרשה 
לזאב ..." משל שמוסיפין ... מכאן מלאחריו, ושמור מלפניו

ה "גברא ", לגבי רק  הלכה  אינה  שבת  תוספת של הענין –

"מלפניו מתפשטת שקדושתה עצמה , בשבת  פרט זהו אלא 
.42ומלאחריו"
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8
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בשבת: הקודש על מחול תוס' בנוגע שמצינו הענינים מב' להעיר (36
(ב"ר  כו' הקב"ה אבל כו' מוסיף הוא כו' עתיו לא יודע שאינו ודם בשר
זה  כו', הששי יום בקר ויהי ערב "ויהי ב): ב, בראשית פרש"י ט. פ"י,
(שם  העולם" מלאכת נגמרה ובה הקודש על מחול שמוסיפין יתירה שעה
ח). פ"י, (וב"ר שם הפסיקתא המשך וראה פכ"ג. רבתי מפסיקתא ספ"ט.

שם). והפסיקתא המדרש מפרשי
בחרו  (10 הערה  (הנ"ל אדה"ז ושו"ע שבפוסקים מה יומתק עפ"ז (37

" להעיר,`dzשובתdz`yהגירסא אבל לפנינו. כבגמרא ולא מוסיף",
כו'". מוסיפים שבות שנאמר "כ"מ אדה"ז כתב ס"ד שבסרס"א

גאון  ר"ן גאון. האי ורב מר"ש קב סי' אשקר אל מהר"ם תשובות (38
שם. שביעית ירושלמי קרבן בשירי הובא עולם הליכות א. קלג, שבת
ספרי  למכילתא. המשנה מרכבת שם. נדרים לירושלמי מראה יפה וראה

שם. תצא לספרי רב דבי
שם  מהר"ם בתשובות אבל שם. עולם ובהליכות גאון בר"נ כ"ה (39
שבת" חילול זה שאין וללמד זה נאסר זה שהותר שבשעה "להודיע
מפרש"י  ולהעיר הקודמת). הערה הנ"ל מפרשים בשאר הלשון (וראה
כבוד  לאו "דהתם לכהן מצוה במת תעשה) ואל שב ד"ה רע"א (כ, ברכות
מת  על לא דטומאה ל"ת כשנכתב דמעיקרא דידה ל"ת דדחי הוא הבריות
"תורת  ד"ה הכהנים ענין להרמב"ן האדם תורת וראה נכתב". מצוה

בסופו. כהנים"
בנוגע  רק לא הוא נאמרו אחד בדבור ששניהם דזה מסתבר כי (39*
עולת  "על הענין, לסיום בנוגע גם כ"א השבת, יום מוספי הענין להתחלת
למדים  שמכאן סע"א סו, פסחים (ראה השבת דיום תמידים גו'", התמיד

בשבת). קרב דתמיד
אדוניו  מצות העושה כי עה"פ: פרשתנו הרמב"ן מפי' להעיר (39**
המקיים  כי מהיראה גדולה שהאהבה כמו ממל"ת גדולה מ"ע ולכן כו'

רפ"א. אגה"ת וראה ל"ת. ודחי עשה דאתי אמרו ולכן כו' ועושה
ראה  – נביא ע"פ בבמה להקרבה בנוגע הצפע"נ מביאור להעיר (40

(גם) שייך ואולי וש"נ. ואילך), 74 ,70 (ע' חי"ד לקו"ש בארוכה
ט'. סעיף לקמן k`e".nלהמבואר

בנוגע  בש"ס: המבואר על במכילתא החידוש שזהו י"ל ולכאורה (41
מ, מנחות פרש"י וראה ואילך. א ד, (יבמות למדין בציצית* לכלאים

מפני היתרו ובא eknqyרע"א) בפ"ע ונאמר קיים דהלאו י"ל דבזה זל"ז,
ציצית שמצות לומר בש"ס הכתוב והסוגיא הלשון וכפשטות דחהו**.

ד"ה  ב ד, שם רמב"ן (ראה ל"ת דוחה דעשה בציצית מכלאים דלמדין
ב  מ, מנחות תוס' שם. ברמב"ן (הובא ר"ת לדעת ואפי' דקאמרינן). הא

הותרה. הרי"ז ועוד) תכלת. ד"ה
(וראה  ותמיד ליבום בנוגע והש"ס המכילתא בין החילוק י"ל ועד"ז
להרס"ג  והדעות מהאמונות ולהעיר כאן. למכילתא המשנה מרכבת
אם  ר"ל לא ה"ב: פ"ב שבת הל' ובצפע"נ "הרביעית")). פ"ט ג' (מאמר

השבת). ענין (כל אין ב"ס) (שיש חולה לגבי רק הותרה או דחיי'
דוחה  דעשה הדין כל הנ"ל באופן שמפרש שם, גאון בר"נ וצע"ק

שם. דיבמות ל"ת
השקו  הנ"ל.וידוע בכל במפרשים k`e".n"ט

רב  דבי ספרי עה"פ. פרשתנו בפרש"י לדוד משכיל גם ראה (41*
שם. תצא לספרי

מאחד  זוכרו "תהא שלאח"ז הדרשות ב' שגם י"ל אולי הנ"ל ע"פ (42
בהמשך  הם – שבת" לשם מונה תהא שבת, לשם מתקנו כו' בשבת
השבוע  ימי בכל שבת דקדושת התפשטות מצד שהוא הנ"ל, להסברא

לחודא). גברא חיוב רק (ולא
בזית  מש"כ שמביא זאב, ע' סה"ד) (לבעל הכינוים מערכי ולהעיר
לזאב  אותו "משל – הנ"ל (ויל"ש) שבמכילתא לזאב משל בפי' רענן
ומוסיף: – כו'" החול בימות שנבלעו קדושה ניצוצי חוטף שבת כי אפשר
השבת  לאחר ג' עד וימשוך שיבא שבת קודם נקרא ד' מיום כי הענין וזה

ג'. יום עד כוס על מבדילין ומה"ט

."my 'r 'd ,sc zenai yix opaxl ziviva mi`lk ixynl iz`c xnel xyt`e" o`k `zliknl dpynd zakxn d`x (*
± zekinqdny ,my ixtql ax iac ixtq mb d`x (**`l.ok mixne` epiid
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ט.
אחד  ענין  – וה"לאו" ה "עשה "

ושמור מלפניו "זכור הדרשה בהבאת  עומק : ביתר
אחד בדיבור "שניהם  של לדרשה  בהמשך מלאחריו"
של במשמעות  נוסף  ענין ה "מכילתא " מלמדת  נאמרו",

ולהסביר : להקדים  יש  זאת  להבין כדי טורף ". "הזאב

הענינים לגבי לעיל שהובא  הפירוש  לכאורה,
להבהיר כדי  שהרי מספיק , אינו נאמרו" אחד ש "בדיבור
די ה"לאֿתעשה", בתוך  תנאי  הוא  שה "עשה " זה , לימוד

לזה בסמוך זה נאמרו אילו מדוע43היה אך תנאי, כבכל ,
" דוקא להיאמר צריכים  היו `cgהם xeaica"44של באופן ,

"ok xnel mc`l xyt` i`y dn?"

" נאמרו (שהם שמכך `cgאלא , xeaicaשלא מוכח  "
הוא  שה"עשה " בלבד שקייםi`pzזו (שבמקום  ב "לאו"

הלאו מכך: יותר  אלא  מלכתחילה ), הלאו נאמר לא  העשה
אחד תוכן הם  ענין45והעשה  היא השבת שקדושת כשם  .

cg`של בשלילה  (וגם  פרטים בכמה  המתבטא 
מקיימים גם  כך במקדש ), שבת  לחלל לא  "מחלליה ":

"מחלליה ... (שלילת ) את  הכבשים הקרבת  .*45עלֿידי
חסר לא בשבת , הללו הקרבנות  את  מקריבים  אין כאשר

(ותמידים מוספים הקרבת  של ה"עשה" מצות  קיום  ),46רק 
מובן ומכך שבת . חילול – "מחלליה " של ענין  זהו אלא 

האחרים הענינים לגבי .47גם 

י.
אחת קדושה  – והתוספת השבת

מתכוונת הדרשות  שבסמיכות לומר, יש  זה לפי

ש "טורף השבת  לגבי  גם הוא  שכך ללמד, ה "מכילתא "
ענינים שני יש  שבשבת  הכוונה  אין ומלאחריו": מלפניו

mipey," וה"טורף עצמו, היום  של השבת  קדושת  –
שזוהי אלא  – ואחריו לפניו הקדושה  `dzeהתפשטות 

שבת  היממה,`zgקדושת מקדושת  מורכבת  שבת  קדושת 
השבת  יום ולאחריה .cgiaשל  שלפניה הקדושה עם 

האופנים : שני בין למעשה הבדלים  שיש  לומר  [ויש 
(קידוש השבת  מצוות  קיום  ידיֿחובת  לצאת  אפשר אם  א )

התוספת בזמן  וכדומה ) היא48היום השבת  כי נניח אם  ב ) .
אחת צריך*48נקודה הראשון האופן שלפי מסתבר, –

ולא השבת , יום  של היממה  עצם  לגבי רק  שזה  להיות ,
היא שבת  שתוספת  השני, האופן לפי שבת. תוספת  לגבי
"נקודה באותה  היא  גם נכללת עצמה השבת  מקדושת  חלק 

השבת יממת של ].49אחת "

ומאחריו: מלפניו שטורף  הזאב  במשל  נרמז זה  ענין גם 
בכך רק  אינו  (ואיןa`fdyהחידוש ומאחריו מלפניו טורף 

עלֿידי נגרמת שהתוספת  ובעניננו : – לו ) נותנים אחרים 
של באופן היא  הזאב  שאכילת  גם  אלא  – עצמה השבת

"sxeh"50ואוכל,`linne" גם  מלפניוsxehהוא – ואוכל
גם היא  השבת  קדושת  מהות  השבת, לגבי  וכך ומלאחריו",

כנ "ל. ומלאחריו", ש "מלפניו בתוספת 

יא.
הטורף  כזאב בקדושתו  "חוטף" המזבח

צדק " טורף51ה "צמח  שהוא  לזאב  ה "משל את מקשר
שבת , תוספת  לגבי שב "מכילתא ", ומלאחריו" מלפניו

הפסוק אומרת52עם  שעליו יטרף " זאב  "בנימין
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מאיזה  זה ללמוד אפשר הרי – 41 הערה לעיל המבואר ע"פ וגם (43
אצל שייאמר בפרש"י e`ldלימוד צה) (סי' יאיר החוות שו"ת פי' (ראה

שם). ברכות
בדיבור  ש"נאמרו ה"ב) (פ"ג נדרים לירושלמי מראה היפה לפי' (44
דגם  – יומת מות במחללי' לגמרי*, דאישתרי תימא דלא מלמד אחד"
– אחיך אשת וערות בחולין, שבת בחילול חייב בשבת המקריב כהן
בפשטות  אבל כו'. אח דאשת הלאו נשאר כו' נוי לשם ביבמתו הפוגע

המפרשים). רוב (כמ"ש היתר מלמד אחד בדיבור שנאמרו זה
ש"כל  שלמדין שזה ושמור", "זכור שם הא' בענין י"ל ועד"ז (45
מלמד  אחד" "בדיבור כי הוא כנ"ל, בזכירה" ישנו בשמירה שישנו

אחד. ענין ששניהם
.7 הערה הנ"ל משמו"ר להעיר (45*

שלו  תמיד קרבן בקדושת מוסיפה שבת דקדושת ממחז"ל להעיר (46
מהזכרת  ולהעיר גיסא. לאידך גם הוא שכן שי"ל רע"א), צא, (זבחים

בתפלת אטו zixgyשבת שם: זבחים וראה תקנוה. תמיד דכנגד דשבת
אהני. לא מנחה לתפלת אהני מוספין לתפלת שבת

במכילתא  ר"נ ב. פה, (יומא להדיעה שבת שדוחה מפקו"נ להעיר (47

" טז) שם, (תשא ממש"נ שלמדין טז) יג. לא, `zתשא l`xyi ipa exnye
zayd טעם לתת שבתותי את באומרו ירמוז עוד יג: שם, אוה"ח [וראה "

אדרבה  חילול קרוי זה אין החולה על שבת שתחלל לך אומר אני למה
כו'". כדי אחת שבת עליו "חלל נאמר ששם אלא שבת]. שמירת קרוי זה

ואילך. 137 ע' חכ"ז לקו"ש וראה בפנים. להמבואר משא"כ
.31 הערה ראה (48

רגע  כל דבשבת שם אבל וש"נ. ס"י. פ"ג צפונות מפענח ראה (48*
בפי' ואילך) 50 (ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש וראה בפ"ע. מציאות הוי

הבאה. שבהערה המכילתא
(שממנו  יומת" מות "מחללי' הציווי שנאמר קודם דנפק"מ וי"ל (49
וחללנו  הואיל אומרין ישראל יהו שלא עה"פ, תשא במכילתא למדין
בגדר  הרי"ז שבת תוס' רק חללו אם גם דאז כולה), את נחלל מקצתה

שם. לקו"ש שם. צפונות במפענח בהמובא ראה – מקצתה" ד"חללנו
א. ח, תענית (50

צפע"נ  גם וראה ואילך. תתקלב ואילך. תתקכז ע' פרשתנו אוה"ת (51
קצא. ע' ויחי קסה. ע' ויגש עה"ת

כז. מט, ויחי (52

.zvw xg` ote`a mihxtd yxtny `l` `zliknl dpynd zakxna d"ke (*
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טורף ),53הגמרא של בחלקו (אשר  למזבח  רומז שהוא ,
"זאב " נקרא במדרש54שהמזבח כנאמר הזאב55– "מה

הקרבנות ". את  חוטף  המזבח היה  כך חוטף , הזה 

האמור ולפי הנגלה , בתורת  משתקפים  הענינים  כל
רומזת שעליו שבת , בתוספת  שהחידוש  לומר , אפשר לעיל
ומלאחריו", מלפניו שטורף  לזאב  ב "משל ה "מכילתא "

במזבח: גם  קיים 

החול, מזמן – ומאחריו מלפניו טורפת שהשבת  כשם 
הקרבנות ", את "חוטף  המזבח כך מעצמו, קודש  שאינו

קרבן ירד"leqtשגם לא  עלה  "אם –56.

המכילתא מחדשת  השבת  שלגבי שכשם לומר, ויש
בשבת פרט היא  ההשוואהשהתוספת  עלֿידי עצמה ,

עלֿידי מודגש  כך ומלאחריו", מלפניו טורף שהוא  ל"זאב 
עלה ש "אם  חוטף ", הזה ל"זאב  שחוטף " ה "מזבח  השוואת
שנלמד כפי – עצמו המזבח  לגבי דין הוא ירד" לא 

הפסוק57בגמרא על58מן מוקדה) על העולה  "(היא 
"מקדש  – ירדgafndהמזבח" שלא דטעמא "ללמדך ,"

ed`משום  gafn zyecw"59רש "י שמתבטא  וכפי ,60

"gafndקדשו למזבח שעלה  פסול דבר  אפילו  מקדש ,
gafndלחמו אותו".61ליעשות מורידין ואין 

במעשה פרט אינו ירד" לא  עלה "אם כלומר:
חלה המזבח  על  הקרבן את  שהעלו  שכיון ההקטרה ,
שחייבים – מכך יותר  – אף  או ירד", "לא  החובה 

המזבח, על להקטירו

שאסור השלילי, בפרט  מקדשו שהמזבח בלבד זו ולא 

מהמזבח  ,62להורידו

המזבח  המזבח: לגבי הלכה  זוהי מכך, יותר  אלא 

מעצמו קשור שאינו  קרבן גם  ("חוטף ") בקדושתו מקדש 
הרי  מזבח, בקדושת  נקדש  שהוא  וכיון "לאlinn`למזבח ,

המזבח. על אותו ומקריבים  ירד",

יב.
היום  שלפני  בעבודות תלויה המזבח עבודת  שלמות

ולאחריו
רק היא  זו הלכה  א ) כי: מספיק , אינו זה  הסבר אך

" dlrלגבי m`נעשה שהדבר לפני ֿכן כנאמר לא  אך ,"
טורף  של ענין כאן רואים אין  ב ) eixg`neמעצמו. eiptln.

עלה אם  מתקדש  פסול דבר שאפילו זה ענין  ועיקר: ג )
ל"זאב ֿ המושווה  החיצון במזבח רק  קיים  אינו  למזבח 

השרת) כלי (וכל הפנימי במזבח גם  אלא  ,63טורף ",
פסולים מקדש  הפנימי "מזבח מכך יותר  שם  – ואדרבה 

אינו החיצון מזבח אבל לו, ראויין שאינן בין לו ראויין בין
לו". הראויין  פסולין אלא  מקדש 

יג.
שלל יחלק ולערב עד יאכל בבקר

שהענ לומר , בנימיןויש  לגבי  בפסוק  בנאמר קשור  ין

נאמר כך שעל שלל", יחלק  ולערב  עד יאכל "בבקר –
כך חוטף  הזה  הזאב  "מה לעיל לאמור בהמשך  במדרש ,

את עד, יאכל  "בבקר הקרבנות ": את  חוטף  המזבח היה 
הכבש ואת  שלל, יחלק  ולערב  בבקר, תעשה אחד הכבש 

הערביים " בין תעשה  :64השני
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ב  מתרגם רב א): (נד, ושם ואילך. ב נג, זבחים יתבני 53) אחסנתי'
לדמים. מקודש מקום מקדשא יתבני באחסנתי' מתרגם לוי מדבחא,
שם). ות"י ת"א (וראה מיקדשא. בית יתבני ובאחסנתי' שם: ויחי ובתיב"ע
בו  מקריבים להיות מוכן לה' "בית הוא המקדש ענין תוכן דגם לפי וי"ל

.64 הערה לקמן וראה הבחירה)*. בית הל' ריש (רמב"ם הקרבנות"
ופ' ויגש פ' בצפע"נ (ועד"ז שם הכינוים ובערכי ב. רמז, זח"א (54

זאב. פרש"י לוקוס סוכה ובסוף מציין: שם) ויחי
ג. פצ"ט, ב"ר (55

ב. ו, צו תו"כ ואילך. א פג, זבחים (56
ר"י). (לדעת ע"ב שם זבחים (57

ב. ו, צו (58
ש"כל  ר"ג ולדעת מזבח. מקדש ד"ה שם זבחים רש"י לשון (59

וכן gafnlהראוי ירד", לא עלה אם שם) ר"י כדעת לאישים רק (לא
"כל  לז) כט, (תצוה מהכתוב למדין הדין כל הרי – שם ריה"ג לדעת

ycwiהנוגע gafna."

(במשנה). א שם, זבחים (60
קק"ל  אימורי לגבי רק מזבח" של "לחמו איתא (ע"ב) שם בגמ' (61
פ"ג  המוקדשין פסולי הל' (ראה ברמב"ם וכ"ה דמן. זריקת לפני שהעלו

ואכ"מ. הי"ב). ה"ג.
להכשירו  המזבח קדשו עליו שעלה שם: תצוה רש"י לשון ראה (62

ירד. שלא
וש"נ. הי"ח. שם פסוהמ"ק הל' רמב"ם (63

יאכל  ב"בבקר תמידים שני הקרבת נכללת ות"י ותיב"ע בת"א (64
משאר  חולקהון מותר מפלגין "יהון ת"א שלל" יחלק "ולערב עד".
בנוגע  שגם ולהעיר, חולקי'". גבר "ואכלין מוסיף ובתיב"ע קודשיא".

מקרבין "יהון תרגמו בתיב"ע ipdk`להתמידים ועד"ז (ת"א, קרבניא"
ולא שם.gafndyות"י)**, ויחי צפע"נ וראה חוטף.

משל  הוא יטרף דזאב שהענין בת"א דמפרש שם, מאוה"ת ולהעיר
ש"הרי  הקרבנות, את שאוכל המזבח אכילת על ולא השכינה, השראת על

כו'". התמידין הקרבת על דת"א עד יאכל בבוקר אח"כ נאמר ע"ז

.jli`e 498 'r ,487 'r e"hg [mbxeznd] y"ewl l"pdka d`xe (*
.my 78 dxrdae (499 'r) my y"ewl (`"ze (i"z) r"aiz oia miepiyda) d`xe (**
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כפי בלבד , ביום הוא  במקדש הקרבנות  עבודת  זמן
צוותו"65שלומדים הקטרת66מ "ביום  שמצות  רואים  אבל  ,

הלילה כל היא  ואברים  השלם "67חלבים  "עליה  לאחר –68

גם וכך הערביים, בין של תמיד לאחר המזבח, עבודות  של
הדשן תרומת  קשורה 69עבודת שאינה  ,seql, היום עבודת

להתחלתה .eiptl–70אלא 

הטורף לזאב המזבח  שהשוואת  לומר , יש  זה  לפי
– לאחריו – הלילה כל ואברים  חלבים  שהקטרת מגלה 

שטורף המזבח , ממהות חלק  הם לפניו הדשן ותרומת 
(הקרבת המזבח  ענין שלמות כלומר, ומאחריו. מלפניו
לפני שעליו בעבודה  תלויה  היום ) במשך עליו הקרבנות 

הלילה , במשך ולאחריו  בדבריdnecaהיום לנאמר
והחלבים71המפרשים האברים  מן להשאיר "חייבין

בטל יהא  שלא כדי המקום  לכבוד בלילה gafndלהקטיר 
בלילה " ולא  ביום .72לא

אחש"פ, (משיחות
תשל "ח) אחרי ש"פ  מוצאי
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רפ"ד. הקרבנות מעשה הל' רמב"ם לח. ז, צו תו"כ ב. כ, מגילה (65
שם. צו (66

ב. ו, שם תו"כ שם. מגילה משנה (67
וש"נ. א. לג, יומא (68
א. כ, יומא משנה (69

א. לג, שם אביי תוד"ה שם. איכא תוד"ה (וש"נ). ב כז, יומא ראה (70
היא  הפסוק ופירוש שם: לתו"כ ובק"א ב. ו, לצו שור בכור (71
המזבח  על תהי' העולה ביום קרבין הקרבנות שכל שאע"פ כו' העולה

המזבח. על הלילה כל שיהי' כדי כו' הלילה כל
(72re"c.(א יב, (שבועות ליום בנוגע גם המזבח קייץ שמצינו

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ג שבט, ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

הגיעני מכתבו )בלי הוראת זמן הכתיבה( בו כותב אשר בקשר עם התאחדות... הנה זקוק 
הוא לברכה לביצור והגדלת מצבו שם בקשר להשנויים העלולים להתהוות לרגלי התאחדות זו.

הנה למותר להעירו על מאמר רז"ל לא ברא הקב"ה בעולמו דבר אחד לבטלה, ובמילא 
ניתנים לכל אחד ואחד מאתנו הכוחות והאפשרויות שיוכל על ידם לבצע ולמלא שליחותו ותפקידו 
בעלמא דין. וגודל הכוחות והאפשריות הם בהתאם להתפקיד. אלא מכיון שהתפקיד המוטל על כל 
אחד מאתנו הוא דבר שבקדושה, הנה הרשות והיכולת נתונה להגדילו, ועל פי מרז"ל כל המוסיף 
הצנורות  הוא  מגדיל  גופא  בזה  הרי  שליחות  תוספת  עצמו  על  לוקח  כשהאדם  הנה  לו,  מוסיפין 

והכלים דרך שם נמשכים אליו הכוחות והאפשריות מלמעלה.

ויהי רצון מהשי"ת שגם הוא יחליט בעצמו להגדיל עבודתו והשתדלותו בהחזקת היהדות 
והפצת חיבת התורה והמצוות בכלל, ותורת החסידות מנהגי' והדרכותי' ויסודותי' בפרט, אשר 
כן  גם  ותתחזק  ובדרך ממילא תתגדל  עיקר תפקידו הפרטי.  גזע מחצבתו, במילא  זהו  סוף סוף 

עבודתו וחשיבותו ב... ובעסקנותו בכלל.

בברכה.
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לח

יתרו  פרשת
א שיחה כא כרך

הקודש ללשון  מתורגם

א.
אחד" בלב אחד "כאיש – "ויחן"

הפסוק רש "י1מן מצטט  ההר" נגד ישראל שם  "ויחן
בלב אחד  "כאיש  ומפרש : ישראל", שם  "ויחן המילים  את

בתרעומות החניות כל שאר  אבל ובמחלוקת ".2אחד,

בפשטות שמובן הוא3כפי רש "י  של  והפירוש  הדיוק  ,
בשונה4כבמכילתא יחיד, בלשון "ויחן" כאן שנאמר  ,

ורש "י רבים . בלשון "ויחנו" נאמר  שבהם  המקומות , משאר 
בלב אחד "כאיש  היתה הזו שהחניה  משום  שזאת , מסביר,

ולכן ובמחלוקת", בתרעומות החניות  כל שאר אבל אחד
רבים . בלשון – "ויחנו" לגביהן נאמר

רק נובע  רש "י  של פירושו אם  להבין: יש  זה  לפי  אך
לצטט  רש "י היה צריך  יחיד, בלשון "ויחן " של הדיוק  מן
המילים את  גם  מצטט  הוא  ומדוע  "ויחן". המילה  את  רק 

ישראל"? "שם 

דברי לפי להסביר : ניתן  "שם " המילה  ציטוט לגבי

לא ובמחלוקת " בתרעומות  החניות  כל "שאר  לומדים  רש "י
שבמקומות  מפני –`mixgרק  רבים  בלשון "ויחנו" נאמר

"ויחן – עצמו זה מפסוק  גם  אלא  – במכילתא  כמובא 
my"5אחד "כאיש  יחיד, בלשון "ויחן" היה "שם " שרק  ,

החניות ". כל ב "שאר ולא  אחד ", בלב 

– xezinואדרבה  `wec" זהmyהמילה שבפסוק  "
ובמחלוקת . בתרעומות  היו חניות  ששאר לומדים 

להסביר  ניתן "ויחנו" הנאמר  את  aheyt`ואילו ote,

אלא – ורבים  שונים  ואנשים  שבטים  אודות  מדובר שהרי
זה . נגד זה  ותרעומות  במחלוקת שרויים  הם  שאין

המילה את  גם רש "י מצטט מדוע  השאלה: נשארת  אך
?6"ישראל"

קושי מתעורר "ישראל" המילה ציטוט ידי  על ולהיפך:
"ישראל", על מדובר כאשר שהרי  רש "י. של פירושו על

ככלל היהודים  לכל היא  ומתאים`cgהכוונה (כעם),

"ויחן" בביטוי שיש7להשתמש  לומדים  ומנין יחיד. בלשון
אחד"? בלב  אחד "כאיש  ולפרש  לדייק 

ב.
רש"י, שמצטט  המילים על המתעוררות  השאלות 

המכילתא  לדברי  ובהשוואה 
מן נובע  אינו רש "י  של שפירושו להסביר ניתן לכאורה

מן אלא כשלעצמה , "ויחן" עצמו:iepiydהמילה זה  בפסוק 

" נאמר הפסוק  ומידepgieבתחילת  רבים , בלשון במדבר"
שבפסוק ומכך יחיד. בלשון שם " "ויחן נאמר מכן לאחר 

מובן ל"ויחן" מ"ויחנו" הלשון  את  התורה  משנה אחד

אחד". בלב אחד  "כאיש  היו הם  ההר " ש "נגד

התורה שבהם  מקומות  מספר יש  להבין: יש אך
ישראל עם לגבי  זה  אחר ובזה  פסוק  באותו משתמשת 

כפי יחיד , ובלשון רבים  בלשון – יחד גם  הלשונות בשני

פרשתנו בהמשך  מוצאים "8שאנו :`xie העםecnrie erepie
הקודמת בפרשה  וכן "9מרחוק ", :`xieהיד את  ישראל

.epin`ie"...10העם...e`xiieהגדולה...
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ב. יט, פרשתנו (1
בתרעומת  החניות שאר כל אבל רש"י: כת"י וכמה וב' א' בדפוס (2

ובמחלוק'.
ועוד. רחובות), (באר רש"י דקדוקי טוב, בדבק כמ"ש (3

כ. דאיכ"ר (פתיחתא ט פ"ט, יק"ר פמ"א. בפדר"א ועד"ז עה"פ. (4

רעג). רמז פרשתנו יל"ש ט. פרשתנו (באבער) תנחומא פי"ב. דר"כ פסיקתא
אחרינא: לדרשא "שם" תיבת ודריש שממשיך במכילתא משא"כ (5
בסופו). ערה (רמז עה"פ פרשתנו ביל"ש וכ"ה כו'. להם שאמר מגיד שם,
שם. ליל"ש רענן זית ראה אבל טוב. שכל ומדרש טוב לקח במדרש ועד"ז

שם. לויק"ר מהרז"ו מפי' ולהעיר

רש"י. כת"י ובכמה שני בדפוס שליתא להעיר (6
שהם  שמדגיש "העם" לשון נאמר כאשר רק לא נאמר יחיד ול' (7
יד, בשלח (ראה כבפרשתנו "ישראל", נאמר כאשר גם כ"א אחת, מציאות

בפנים. לקמן וראה ובכ"מ. ישראל) וירא לֿלא:
טו. כ, (8

לא. יד, (9
(וירא) אחר בענין הוא יחיד הלשון דשם בפרשתנו, יתרה אבל (10
משא"כ  ויאמינו). וייראו, ויעמדו. (וינועו רבים בל' שנאמרו מהתיבות

ויחן). (ויחנו, אחד בענין  דשניהם בפרשתנו

 לקוטי שיחות 
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ג.
ממנו שונה אבל מהמכילתא , רש"י של מקורו

רש "י לפירוש  שהמקור  נראה , בפשטות  להבין: יש  כן
במכילתא שהוא11הוא  מקום  "כל נאמר: במכילתא  אך ,

אבל במחלוקת , וחונים  במחלוקת נוסעים  ויחנו ויסעו אומר 
(כולם הושוו ישראל12כאן שם  ויחן נאמר לכך אחד לב  (

ההר ". נגד

המכילתא , לשון לבין רש "י  לשון בין שינויים  יש 
לב13ומהם (כולם ) הושוו "כאן נאמר במכילתא  א ) :
אחד"14אחד" בלב  אחד "כאיש  מפרט  רש "י ואילו ב )15, .

במחלוקת " וחונים  "נוסעים ... נאמר ואילו16במכילתא ,
מוזכרים רש "י "בתרעומותipyבפירוש  הביטויים 

שם ויחן נאמר  "לכך הוא  הסיום  במכילתא ג ) ובמחלוקת ".
ההר" נגד שם17ישראל "ויחן למילים רק  מתייחס  ורש "י ,

ההר ". "נגד המילים  את מצטט  ואינו ישראל",

ד.
"נוסע על רש "י  לפירוש אחריהם "ההשוואה

נמצא , כאן, רש "י לפירוש  הדומה  תוכן להבין: יש  כן
הקודמת : בפרשה  בפירושו מסויימים, בהבדלים 

הפסוק והנה18מן עיניהם  את  ישראל בני  "וישאו 
"נוסע המילים  את  רש "י  מצטט אחריהם" נוסע  מצרים 
ששם ורואים , אחד ". כאיש  אחד "בלב  ומפרש אחריהם",

oi`מפירושו בשונה – "מצרים " המילה  את  מצטט רש"י
וההסבר "ישראל". המילה את  גם  מצטט  הוא  שבו כאן,

"מצרים " שהמילה  כדלעיל, הוא , לכך  zxzeqהפשוט 
כאן מדובר שהרי יחיד , בלשון "נוסע " המילה  על לדיוק 

ככלל  העם .`cgעל

והרי  א ) השאלה : מתעוררת  שם  נאמרweqtaאך

"mixvnשל דיוקו את הדבר  סותר כך ואם  אחריהם", נוסע 
אחד" כאיש  אחד "בלב  ?19רש "י 

"אחריהם"? המילה  את  גם רש "י מצטט  מדוע  ב )

"כאיש הוא  רש "י בפירוש הסדר בפרשתנו בפירושו ג )
כאיש אחד "בלב  אומר הוא  שם  ואילו אחד", בלב  אחד

.20אחד"

ה.
כלל לגבי רבים או יחיד בלשון  לשימוש הדרכים 

הוא : לכך ההסבר

הוא , שלם עם  או קבוצה  לגבי יחיד בלשון השימוש 
מדובר  כאשר  הפשט , שתיdlertaבדרך בכך וקיימות  .

זהה באופן הפעולה את  עושים  הרבים  כאשר אפשרויות :
פעולה שנעשית  משום  כיחיד, נחשבים הם  ואז ואחיד,

זהה בדרכים 21אחת  מתבצעת  הפעולה  וכאשר .zepeyעל
כי רבים , בלשון  משתמשים אז בקבוצה  שונים אנשים ידי 

אחד. ככלל כולם בין מלא איחוד כאן אין 

של וכדומה  מחשבה  רגש , על מדובר  כאשר ואילו
שוות וכדומה  רגשותיהם  או דעותיהם, אין הרי ,22רבים ,

אופנים תמיד בכך בלשוןmiax23ויש  משתמשים  ולכן –
רבים .

מסויים עם שלגבי  מוצאים , כאשר  תמוה זה  אין לפיכך
והן רבים  בלשון הן – הלשונות  בשני התורה  משתמשת 
לנושא בהתאם  – פסוק  באותו  אף  ולפעמים  יחיד, בלשון

מדובר. שבו

ישראל "וירא  לעיל המוזכר  בפסוק  רואים  שאנו כפי
של "וירא " ויאמינו...": העם ... וייראו הגדולה ... היד  את
ה ' עשה "אשר  את  שראו כפשוטה , ראיה היא ישראל בני
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בפנים. לקמן וראה .4 הערה הנ"ל ממדרשים שמקורו י"ל אבל (11
האראוויטץ. מהדורת במכילתא כ"ה (12

מדייק  הנ"ל) במדרשים (וכן דבמכילתא ס"א הנ"ל שינוי על נוסף (13
"ויחנו" א) n"kac.42לשון הערה לקמן וראה "ויסעו". ל' גם מדייק ב) ,

הומוניא. כולם נעשו ובאיכ"ר: אחת. חני' כולם נעשו שם: ובויק"ר (14
כשבאו  וביל"ש: אחת*. אגודה ונעשו כולם הושוו ותנחומא: ובפדר"כ

הושוו  אחת.לסיני הומניא נעשו .. אחת אגודה כולם
מייחד. בלב כאן: ובתיב"ע (15

הנ"ל. מדרשים בשאר ועד"ז (16
פי' שעם ובמכילתא שם. וביל"ש שלפנינו מכילתא בדפוסי כ"ה (17

ויחן". נאמר "לכך המלבי"ם
יו"ד. יד, בשלח (18

שם: טוב שכל מדרש ראה (19zexwl `xwnd jxc יחיד לשון הגוי
מה, (ישעי' בה' נושע ישראל אנוסה, מצרים ויאמר כג) יד, (בשלח כדכתיב

דומיהן, וכל epizeaxיז), `l`.'כו נוסע אלא כאן כתיב אין נוסעים אמרו
שם. דכיא) (מירא רש"י דקדוקי שם. בשלח חזקוני וראה

כאן. לפרש"י מרגליות) (להרא"ז אפרים שם גם ראה (20
.42 הערה לקמן וראה (21
א. לח, סנהדרין ראה (22
בהקדמה. תניא ראה (23

e`ayk `l` :(a"kyz .i.p) `zwiqta (*micitxl'py zg` dceb` eyrpe mlek eeyedy oipne .ipiq xacn e`eaie micitxn erqie 'py (my `negpza d"ke) zg` 'ek eeyed
d`xe) l`xyi my ogie `l` o`k aizk oi` my epgie zg` 'ek eeyed micitxn e`ayk `l` :xra`a z`ved `zwiqtae .'ek ogie `l` o`k aizk oi` l`xyi my epgie

.(my .i.p z`veda ze`gqep iiepiy
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בלשון "וירא " נאמר ולכן כולם , שוים  היו ובכך במצרים ",
אבל דרגותיחיד . בודאי היו בה ' ובאמונתם ה ' את  ביראתם 

רבים בלשון ו"ויאמינו" "וייראו" נאמר  ולכן ושונות , רבות 
שונה באופן אחד כל –24.

" שבפרשתנו בפסוק  ecnrieהעם xie`וכן erepie
בראיה  ולעומתdheytkמרחוק": שוים . כולם היו "וירא " ,

תלויות מרחוק " ו"ויעמדו "וינועו" של הפעולות  זאת 
משתמשים ולכן וכדומה , שלהם ובחרדה שלהם  ברגש 

הרבים וההבדלים  השונות  הדרגות  עקב  רבים , .25בלשון

ו .
המצרים  כל שוים  ישראל אחר ברדיפה

עיניהם את  ישראל בני וישאו הקריב  "ופרעה  בפסוק 
מצרים  `mdixgוהנה  rqepהנסיעה פעולת  מודגשת אין ,"

–rqep26 אלא –zpeek– שהיא `mdixgהנסיעה ,dticxd
mdixg`ל"ויהפך הקשורה  ,aalלרשעותם ועבדיו", פרעה 

– הרעות  ולכוונותיהם

דרגות ביניהם  יש  אלא שוים , המצרים  כל אין ובכך
דבר את  "ירא היו  אשר אלו מצרים , חרטומי פרעה , שונות :

אשר27ה '" אלו ובמיוחד ה ', דבר  את  יראו לא  אשר ואלו ,
ולכן – ממצרים  ישראל בני  את  לשחרר מפרעה  בקשו

רבים . בלשון "נוסעים ", להיאמר לכאורה , היה, צריך

אחד". כאיש  אחד "בלב  ומפרש רש "י מחדש  כך על

היתה שנסיעתם משום  יחיד בלשון  "נוסע " נאמר אדרבה ,
"mdixg`ישראל בני אחרי רדיפה לכולם28", היה  ובכך .

בשנאה המלא  – אחד" "לב  לחשוב ) שניתן כפי  (שלא 
אחד"29לישראל "כאיש  להיותם גרם  וזה נאמרים30, ולכן ,

אחד". כאיש  – אחד "בלב  זה : בסדר דוקא  הדברים

ז.
רוחנית והכנה אחדות – ויחן  פיזית; חניה  – ויחנו

"ויחן הפסוק  של פירושו בפרשתנו מובן לכך בדומה 
הפשוט, במובנה  החניה, עצם  לגבי ההר ": נגד  ישראל שם 

" הפסוק  בתחילת  נאמר ההוא במקום ישראל epgieשל
ההר" נגד ישראל שם  "ויחן התוספת כך, ואם  במדבר".

את  לתאר  כדי לקבלת31החניה`oteבאה  ההכנה  ואת 
שם . לקבל  צריכים  היו אותה  אשר התורה ,

הנפשית ההכנה השאלה : אפוא , מתעוררת , זה  ולפי 
בהתאם יהודי  כל אצל  שונים  היו תורה  למתן והרצון
ושבעים אהרן ממשה, החל הרוחני. ומצבו לדרגתו

הנחותההזקנ בדרגה  אשר  ליהודים עד הדרגות, ויתר ים ,
"היש טענו  סוף  ים קריעת  נס  לאחר אפילו אשר  ביותר,

בקרבנו" וכדומה .32ה '

שם "ויחנו כתוב  להיות  כאן גם היה  צריך  זה  לפי
ההר" נגד  רבים33ישראל בלשון –34.

שם "ויחן המילים את הפסוק  מן רש"י מצטט לכן 
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ח: יט, בפרשתנו הלשון: משינוי ולהעיר (24eprieהעם .eicgiכל
ג: כד, העםorieובמשפטים `cgכל lew איש הוא כאילו שם: ובראב"ע .

ואכ"מ. ו. יג, ובלך שם, פרשתנו ראב"ע  וראה אחד.
כולם  משתווים שבזה בפועל עמידה רק פירושו אין "ויעמדו" דהרי (25
שענינו  שם), (פרש"י כו'" לאחוריהם נרתעין "היו כ "א יח) שם, (כבפרשתנו
(ויחרד  טז יט, מפרשתנו להעיר אבל שלו. באופן בכ"א שהי' וחרדה, יראה

(ויתיצבו). יז שם, העם),
כו'. מגיד נוסע אלא  כאן כתיב אין נוסעים במכילתא: (26

פרש"י  ראה ז.27) שם,
כאיש  אחד לב מצרים שהיו למד הפשט דרך ועל שם: בחיי ראה (28

ישראל. על לבא אחד
– כו'" שבנחשים טוב הרוג שבמצרים "כשר שם לפרש"י מתאים (29

ואילך. 164 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה
ראו אחריהם נוסע מצרים והנה "ד"א רש"י מביא ולכן (30ly xy

mixvn(ויומתק) מובן עפ"ז שדוקא למצרים", לעזור השמים מן נוסע
" rqepהלשון mixvn אף) עה"פ בפירושו אלו תיבות העתיק ולכן אחריהם".

אחריהם")*. "נוסע תיבות על בהד"ה שקאי

במדבר  ויחנו נאמר כבר והלא ת"ל מה כאן: עה"פ טוב שכל ראה (31
ויחנו  כתיב כאן אבל במחלוקת נוסעין ויחנו ויסעו שנאמר מקום כל אלא
וראה  אחד. לב כולם הושוו ויחן, ולבסוף במחלוקת ויחנו תחלה ויחן וכתיב

כאן. ומלבי"ם רלב"ג וראה עה"פ. פרשתנו (להרח"ו) טוב עה"ד
כן. שאלו העם כל שלא ופשיטא ז. יז, בשלח (32

בעבור  ההר נגד חנו והזקנים המטות ראשי כי כאן: עה"פ בראב"ע (33
עדיין  שבפשש"מ ע"ז נוסף אבל היו. מועטים כי ויחן הזכיר כן על כבודם,
ראב"ע  וראה כד. שם, פרשתנו (פרש"י מחיצות מחיצות שהיו כאן ידוע לא
רבים  מיעוט ואמחז"ל מועטין. שהיו כיון יחיד ל' לומר דוחק הרי יז) שם,

mipy.(21 הערה 124 ע ' לקמן (נסמן
בקרבם  אשר האספסוף כל מתוכם שהבדילו ויתכן א): (פסוק ברמב"ן
התורה  יתן לישראל כי אחריהם, רב וערב ההר לפני לבדם ישראל בני וחנו

י  שם ויחן טעם וזה "ויחנו כו' כתוב הי' באם גם לפרש אפשר כן אבל שראל.
ולהעיר  כאן. הארוך טור וראה במדבר". "ויחנו לאחרי ישראל", שם
נסיעתן  אף בתשובה סיני למדבר ביאתן מה הראשון: בד"ה מפרש"י

ואכ"מ. שם. וברא"ם בתשובה. מרפידים
אחד. איש היו כאילו שתח"י: רש"י מכת"י בא' מהגירסא להעיר (34

i"yx jxved f"tlc ,l`xyi e`x `l "cg` yi`k cg` ala" eidy dfe "mdixg` rqep mixvn dpde mdipir z` i"pa e`yie" xn`p weqtac dyw '`d 'itlc xnel oi` la` (*
."mdipir z` i"pa e`yie" f"ptly zeaizd mb 'ad 'ita wizrdl

t"y zgiy d`xe .'id oky ze`ivnd aezkd xtiq ,cigi 'l "rqep"ay e` ,'ek d`pyd dze` `id mlekay (epigad) e`x mdixg` ± mzticx ± mzriqp ote`nc ,'`d 'itl l"ie
.n"k`e .n"yz mihtyn
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שכוונת ומסביר, ההר ", "נגד ההמשך את  ולא  ישראל",
" היו היהודים שכל  היא אחד"l`xyiהפסוק  "כאיש  – "35,

הכנתם של השונות  לדרגות  בהתאם  ולא  ביניהם, באחדות 
ההר ". "נגד התורה  לקבלת 

אחד" "בלב  יהיו שכולם  כך לידי הביאה  זו ואחדות
התורה את  לקבל בלב  אחיד ברצון כולם  –36.

ח.
ולגבי  ישראל לגבי אחד" בלב אחד  ל"כאיש ההסבר

מצרים 
המצרים אצל אחד" כאיש  אחד "בלב  בין ההבדל  זהו

ישראל: אצל  אחד " בלב  אחד  "כאיש  לבין

רק היתה אחד " "כאיש  התאחדותם  המצרים אצל
"נוסע של אחת  במטרה  – אחד" "בלב  של  כתוצאה

mdixg`לא כ"מצרים " עצמם  הם אך  ישראל, רדיפת  – "
לאחד "נוסע37הפכו המילים את  רק  רש "י מצטט ולפיכך .

"מצרים ..." שלפניהן המילה  את  ולא .38אחריהם "

אחד" "כאיש  – ישראל אצל  האחדות בפרשתנו ואילו
היותם מעצם  היא  –l`xyiומדגיש רש "י כאן מצטט ולכן ,

" לידיl`xyi"39שם ogieאת  אותם  הביאה זו ואחדות  .
התורה . לקבלת  – אחד" "בלב 

ש " בכך האחדות התבטאה  המכילתא לפי eeydאך

זהה40אחד"al(כולם) ברצון הושוו ישראל בני כל ,
התורה נאמר41לקבלת  "לכך בהמשך  במכילתא נאמר ולכן ,

ישראל  שם xddויחן cbp."

ט.
שם  רק שם ... ויחן

כאן מדובר רש "י  פירוש  שלפי לעיל, לאמור בהתאם 
ישראל, בין האחדות  – אחד" "כאיש  דברים : שני על

התורה , את  לקבל המשותף  הרצון  – אחד" "בלב 

רש "י דברי בהמשך הלשון כפילות  את  גם  להבין  ניתן
כאשר ובמחלוקת ": בתרעומות  החניות  כל שאר  "אבל

"ויחן בפסוק  היתהmyמודגש  זו שאחדות  מובן, ישראל ",
בתרעומות החניות  כל  שאר "אבל סיני , בהר "שם", רק 

"מחלוקת "42ובמחלוקת " תחומים : בשני מאחדות  ההיפך :
mnvr oial mpia" ו"תרעומות אחד". מ"כאיש  ההיפך ,

הרצון אחד", מ"בלב  ההיפך  לקדושֿברוךֿהוא , ביחס 
התורהלקבל .43את 

י.
פנימיות לפי רש"י לדברי המכילתא  דברי בין ההבדל

התורה 
זה : רש "י בפירוש  תורה  של מיינה

הרבים רשות הוא  כשלעצמו בו44העולם  ניכר שאין ,
אחר לדבר דבר  כל של והתלות ,45הקשר
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.5 הערה הנ"ל מהרז"ו ראה (35
ביניהם), (באחדות אחד" "כאיש רק לא היו שכולם לפרש ההכרח (36

לקבלת שווה ברצון אחד", "בלב גם צ"ל כ"א שלכאורה אף – התורה
צ"ל  הי' דאלתה"כ – כנ"ל למ"ת, נפשית בההכנה להשני א' בין חילוקים

מצד ובפרט mal"ויחנו", וכיו"ב). לבושים משא"כ – בחני' גם עיקר (שה"ז
הלבבות. מחלוקת – גם  אפ"ל שינוי, שכשיש

אבן. כמו ד"ה ה טו, בשלח פרש"י ראה (37
כאיש  תורמיות* תורמיות כולן שנעשו מגיד שמפרש: ובמכילתא (38
מעתיק  תורמיות*, תורמיות מנהיגת להיות המלכות למדה מכאן אחד
שהיו  לפי (לא היינו אחד כאיש שהיו שזה אחריהם". נוסע מצרים "והנה

ala– מלחמה) (כדרך חבורות מחנות, כתות, שהיו כ"א) ישראל, נגד אחד
שם. השלם ערוך טורמיות . ערך ערוך ראה

כי  מספרו, והכתוב למ"ת בהכנה אחד" "כאיש שהיו דזה וי"ל (39
הוצרך  לזה וכההקדמה בפ"ע, מובדלת יחידה אומה בנ"י נעשו במ"ת
צפע"נ  וראה אחד". "כאיש להיות שיתאחדו ישראל" שם "ויחן להיות

.50 הערה דלקמן
נעשו כי לא הוא יחיד ל' ויחן שנאמר זה להמכילתא ולפ"ז (40yi`k

cg` מזו ויתירה ועד"ז ביניהם. מחלוקת ואין זל"ז שהושוו מצד אלא ,
על רק מורה "ויחן" דהל' הנ"ל, בויק"ר melydבמדרשים (כהתחלה ביניהם

אוהבת  שהיא "אומה שמסיים ותנחומא בפסיקתא וכן השלום", "גדול שם

(כנ"ל  אחת"** "חני' אחת", "הומוניא אחת", "אגודה שהם שלום"),
" לא אבל ,(14 ראב"עyi`kהערה וראה לקמן אחד". ,24 הערה הנ"ל

ובהער  43 50.הערה ה
הוא  זה דפרש"י דהמקור לומר מסתבר ולפ"ז כאן. בחיי גם ראה (41
רד"ל  וראה .4 הערה הנ"ל המדרשים כ"א הנ"ל, המכילתא דברי לא

.43 הערה לקמן וראה ד'). אות שם (ובהגהה סקכ"ו שם  לפדר"א
מקום  בכל הנאמר רבים ל' "ויחנו" "ויסעו" ל' מדייק אינו אבל (42
שהמדובר  מכיון כי השיחה), בתחלת (כהובא הנ"ל ומדרשים כבמכילתא

ואין באופנו. כ"א ע"י נעשה הר"ז וחני', נסיעה ל'gxkdבפעולה לומר
הפעולה  עושים רבים דכאשר רק הוא בתחלתו ס"ה לעיל והמבואר יחיד.

אחד במחלוקת okziבאופן וחונים שנוסעים מוכרח אין אבל יחיד, ל' לומר
ס"א. בפנים כנ"ל רבים, ל' נאמר באם

גם  כי מריבה, מחלוקת, הל' רק נאמר הנ"ל ומדרשים ובמכילתא (43
.40 הערה כנ"ל אחד" "כאיש פי' אין "ויחן"

"והיו  הענינים ב' מדגיש הנ"ל ויל"ש תנחומא שבפסיקתא, י"ל אבל
ונשובה  ראש נתנה שעה בכל אומרים והיו (מחלוקת) אלו על אלו חלוקין

הקב"ה). (נגד מצרימה"
ספל"ג. תניא (44

.51 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש ראה (45

.dxrdd mipta onqpy mlyd jexr d`x .uiee`x`d z`ved `zlikn d`x ± `qxib cera d"ke .zeinxeh zeinxeh :y"liae .epiptl `zlikna d"k (*
.cg` yi`k olek :my aeh gwl yxcnae .38 dxrd l"pk lreta ozriqp ote` x`zn `"k "cg` yi`k" eid `lc ,my glyaa `zliknd 'itl `ed f"cre (**
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לכשעצמם , האדם) (בני  המדבר" ב "מין גם  מתבטא  זה 
באופן האנשים  את  ברא  הקדוש ֿברוךֿהוא  יותר : ובפירוט 

לחבירו" דומה  מהם  אחד שוות46ש "אין דעותיהם  ואין ,22.
בהתאם המתבצעות  האדם , פעולות על גם השפעה  לכך יש 
אינן אחד אדם  של שפעולותיו  ורגשותיו, למחשבותיו

זולתו. לפעולות  נוגדות , ואף  דומות ,

קשורה  בעולם  –ieliblהאחדות האחד העולם בורא 
לעולם .cg`47ה ' מעל אשר  ,

המכילתא דברי בין ההבדל את להסביר  ניתן ובכך
רש "י: פירוש  לבין

דברים שני  באמצעות  נעשה בעולם ה ' אחדות גילוי 
וישראל התורה  – העולם מן בשבילם48הנעלים ואשר ,

העולם .49נברא 

מתן ידי שעל הגילוי השפיע  המכילתא  דברי לפי
– כן לפני  כבר  ישראל על לעולם , מעל אשר תורה ,
למדבר בהגיעם  אז, שכבר תורה , מתן ערב  של בתקופה

אחד" לב  כולם  "הושוו התורה50סיני, את  לקבל ,51.

זו היתה  מקרא, של פשוטו  רש "י, פירוש לפי ואילו
שהגילוי iptlyהתקופה  לומר  אפשר ואי  תורה , lyמתן

cizrdעל נגרמה  שאחדות  אלא  אחדות , לידי הביאם  כבר 
עצמם ישראל שבנשמה52ידי  ה "יחידה" דרגת  מצד ,

אין השכל  בדרגת  (אשר ודעת מטעם  הנעלית  היהודית ,
בלב במיוחד  הנמצא  היהודי הנצוץ  שוות ). ,53דעותיהם 
ממצרים בצאתם  ישראל אצל התגלה  ואשר במוח, ,54ולא

– ישראל שם  "ויחן  לידי והביא  .55אחד"yi`kהשפיע 

היהודי הניצוץ  גילוי מפני  אחד ", "כאיש  עמידתו ועצם 

לקבלת והתשוקה  הרצון את  בהם עוררה  אחד, שבכל
אחד". "בלב – התורה 

יא.
לא ־יהודים  אצל האחדות

היהודי מהניצוץ  נובעת  האמיתית האחדות  כי  אם 
רק הנמצאת שבנפש ה "יחידה" דרגת אצל56שבנשמה ,

עשה57יהודי זה לעומת  זה  ש "את  כיון זאת , בכל ,
ענין58האלקים " מעין הרי אצל, גם  קיים  האחדות 

להידמות59לא ֿיהודים רוצה  הטומאה  "קליפת " כי ,
אדם בפני כקוף  .60לקדושה ,

המצרים אצל גם  מדוע  מובן בדומה61ובכך היתה ,
לידי הביאה  אשר אחד" "בלב  של מציאות  לישראל ,

אחד". "כאיש 

קיימת לא  לא ֿיהודים אצל כדלעיל: הוא , ההבדל אך
עצמם מצד אמיתית  אחד","–התאחדות  אלא–כאיש 

לישראל שנאתם  של תוצאה  רק  ואילו"זוהי אחד". בלב 
ולכן האמיתית, במהותם היהודי הניצוץ  קיים  ישראל אצל

מושלמת  התאחדות  אחד"."–קיימת  כאיש 

יב.
ה' ציווי מפני נח  בני  מצוות שבע קיום

מצד יהודים  אצל הקיימת  האמיתית  שהאחדות  למרות 
זאת , בכל לאֿיהודים, אצל אפשרית  אינה  "יחידה " דרגת 
של הגזירה  לביטול כידוע , הביא , תורה שמתן כיון

"תחתונים " לבין "עליונים" בין  אלקות62ההפרדה בין –
הם שאף  נח, בני על  גם הדבר השפיע  הנבראים, לבין

– בהם  הקיים  האלקי בכח לחוש  יוכלו 
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סע"א. לז, סנהדרין (46
שם. תניא ראה (47

ד. פ"א, ב"ר (48
ועוד. בראשית. ר"פ רש"י (49

חל  לא תוארי מציאות צבור ועוד): ב. (צ, מהד"ת בצפע"נ עפמ"ש (50
שהי' מכיון שלהמכילתא זה יומתק כו'* מ"ת לאחר ישראל על lretaרק

ולא אחד, לב כולם הושוו מ"ת המו"נ yi`kלפני בגליון מ"ש וראה אחד.
(ע' דברים בצפע"נ פ"ב) ונעשו (ח"ג חזרו מ"ת בשעת ואח"כ תז):

.57 הערה לקמן בהנסמן וראה אחד. כלל מהפרטים
כבר  כאלו הוא בו הג' ביום הז' ובשבוע ג): (סז, פרשתנו תו"א ראה (51
זה. ביטול בחי' לקבל ועומדים מוכנים ישראל אז ונעשו השבוע כל נכנסה

ג. קט, שם וראה
.116 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש ראה (52

שערי  ואילך. סע"ד צד, תו"א וראה פל"ה. ח"א תער"ב המשך ראה (53

ועוד. ואילך. פט"ז וקבל ד"ה אורה
(ראה  מאמינים בני מאמינים הם שישראל זה נתגלה אז שהרי (54

וש"נ). .56 ס"ע חט"ז [המתורגם] לקו"ש
.136 ע' חי"ג לקו"ש וראה (55
ובכ"מ. ג. לז, תצא לקו"ת (56

סא, נזיר (ראה בב"נ ולא בישראל רק הוא וקהל דצבור הענין ולכן (57
לעיל  בהנסמן וראה וש"נ. ה. י, נח עה"ת ב. יג, מהד"ת צפע"נ ע"ב). ריש

.50 הערה
יד. ז, קהלת (58

א. כה, ראה לקו"ת ראה (59
(מדרש  שארז"ל ע"ד שהוא שנח ע' אור וביהל ב. קמח, זח"ב (60

כקופין. היו שמקודם ג) ה, (בראשית עה"פ הגדול)
.38 הערה שם ח"ט לקו"ש ראה – מ"ת לפני שהי' ובפרט (61

טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר (62

dxrdae `"iq 123 'r g"ig [mbxeznd] y"ewl d`xe .a"q b"nwq (`yx`ee) p"rtv z"ey .`"id i"t zekxa 'ld p"rtva azk f"cre .i"`a odyk wxe :jiynn my p"rtva (*
.77
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גם נוצרת אחדות , שהוא  האלקי, בכח הכרתם  ידי  ועל
מסויימת , אחדות  אםdnecaבהם  ישראל. אצל לאחדות 

כיהודים , להכיר, מסוגלים  אינם הם  כי בדיוק , זהה לא  כי,
נוצרת זו מדרגה  ודוקא לעולמות , שמעל האלקות בדרגת 

אחד". "כאיש  – אמיתית  אחדות 

לא ֿיהודים גם  קשורים  תורה  מתן שלאחר – זה וענין
גם lrnyלאלקות  מתבטא  – ול"התחלקות " ,dkldaלשכל

שצוה "מפני  נח  בני מצוות  שבע  את  לקיים שעליהם 
בהן רבינוdxezaהקדוש ֿברוך ֿהוא  משה  ידי  על והודיענו

בהן" נצטוו  מקודם  נח .63שבני

נברא בשבילי  לומר חייב  ואחד אחד ש "כל וכיון
והוא46העולם " – המדבר  בסוג  וכלה  הדומם מסוג  החל ,

יתברך" ליחודו היחיד "רשות  את  להפוך ,44צריך 

להפיץ רק  לא  יכלתו, ככל להשתדל יהודי כל צריך
נח  בני  על להשפיע  גם אלא  יהודים , בין ויהדות  תורה 

שלהם המצוות  שבע  את  שצוה64לקיים  "מפני ולקיימן ,
הקדוש ֿברוךֿהוא  ".dxezaבהן 

בשבט ), (ט "ו בשלח ש"פ  (משיחות
תש "מ ) יתרו וש "פ 
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.66ֿ7 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש וראה ספ"ח. מלכים הל' רמב"ם (63
ואילך. 155 ע' [המתורגם] ח"כ

ה"י. שם רמב"ם ראה (64

 אגרות קודש 

 ב"ה,  ראש חודש שבט, ה'תשי"ד
ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ חו"ב מרביץ תורה

ברבים בעל מרץ וכו' מוהר"ר פינחס מרדכי

שי'

שלום וברכה!

בהמשך לשיחתנו ע"ד שיעור דף השבוע על ידי הרדיו וסעודת המלוה מלכה לחיזוק הדבר 
שתתקיים בקרוב,

הנני בזה לכפול ברכתי, אשר יצליח לבסס השיעור לחזקו ולהרחיבו הן בכמות הן באיכות,

ואם בכמה דברים גלויים שבבריאה אמרז"ל שנבראו בשביל בית מקדשו של הקב"ה ורק 
בזכות זה גם העולם משתמש בהם )שמו"ר רפל"ה(,

על אחת כמה וכמה בכח נעלם ונפלא שבטבע שמוצא תיקונו רק על ידי העשותו אמצעי 
כלי ומקדש לו ית', ומיום שחרב ביהמ"ק אין לו להקב"ה בעולם אלא ד' אמות של הלכה בלבד.

וע"פ פסק רז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה )יעויין הקדמת פיה"מ להרמב"ם בביאור 
רדיו  בשידור  ישתמשו  כי  מקוה  הנני  יראת השם,  חכמה  וראשית  כו'(  להקב"ה  לו  אין  המאמר 
זה להדגיש ולחזק עניני יראת שמים וקיום המצוות מעשיות בפועל, וסוף דבר - הכל נשמע את 

האלקים ירא ואת מצוותיו שמור.

בהוקרה ובברכת הצלחה.
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חדשי השנה כנגד השבטים, חודש העיבור כנגד 
שבט לוי, וביאורו

ביאור, יב חדשים כנגד י"ב שבטים, והחודש הי"ג – 
העיבור, כנגד שבט לוי, ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק 

ב' סי' לב.

סא

ביאור הירושלמי )סנהדרין פ"א ה"ב( אין מעברין את 
השנה בעיר לוד שהן גסי הרוח ומעוטי תורה

אין  מר  מפני  ולוד  זעיהא,  ה'  קומי  בעא  יהמי'  הבי1 
מעבהין בר, אמה לי' שרן גסי רהוח ומעוטי תוהר.

ירושלמי סנהדרין פ"א ה"ב

מר2 שאין מעבהין את רשנר בלוד מפני שרן3 גסי הוח 
ללודים  אגדר  שונין  שאין  מצינו  ועד"ז4  תוהר,  ומיעוטי 

מפני שרם גסי רהוח ומיעוטי תוהר.

וריינו:

כי ענין עיבוה רשנר, רוא סוד רעיבוה, רנר סוד רעיבוה, 
שדהשו  כמו  ובינר,  מחכמר  רוא  רתכונר  חכמת  דריינו 

1( ה' יהמי' שאל לפני ה' זעיהא, עיה לוד, מר רטעם דאין מעבהין בר 

ומעוטי  רהוח  גסי  רם  לוד  דאנשי  מפני  זעיהא  ה'  לו  ענר  רשנר,  את 

תוהר.

2( מבאה כאן כמר שאלות:

א( מר רטעם דדוקא עיה "לוד" אין מעבהין בר?

ב( למר דוקא "עיבוה רשנר"?

ג( למר "אנשי לוד" דוקא רם גסי רהוח ומיעוטי תוהר?

ד( למר צהיכים ב' טעמים, 1( גסי רהוח, 2( ומעוטי תוהר, רלא בטעם 

אחד סגי?

ר( כל דבה בתוהר רוא בדיוק, למר כתוב בתנ"ך רעיה "לוד" חסה ואו, 

דכתוב "לד". )עזהא ב, לג. נחמי' יא, לר. ועוד(?

ובחמשה  מתחילין,  בשלשה  רשנר  שעיבוה  )רפנימי(  רטעם  מרו  ו( 

נושאין ונותנין, וגומהין בשבעה?

ויבואה בפנים.

3( ברבא לקמן האר גם לקמן סי' סד.

4( יהושלמי פסחים פהק ר רלכר ג.

כו'  רעמים  לעיני  ובינתכם  חכמתכם  ריא  כי  ע"פ5  הז"ל 
ונבון כו' שקאי על חכמת רתקופות.  ואמהו הק עם חכם 
בסוד  וביהושלמי6  דוקא,  סוד  רעיבוה,  סוד  שנקהא  וזרו 

עמי לא יריו זר סוד רעיבוה ע"ש.

וריינו שזר מגיע  נקהא בשם סוד,  רהי שעיבוה רשנר 
בחו"ב שנקהאו נסתהות7, ונסתהות רוא סוד, כמובן.

וזרו שעיבוה רשנר מתחילין8 בג', ובר' נושאין ונותנין, 
וגומהין בז', ג' ר' ז' רוא מספה9 י"ר דריינו חו"ב.

רנקהאים  בזו"נ10  רם  רתוהר  חלקי  שאה  כי  וריינו, 

על  שמצור  מנין  יוחנן  הבי  אמה  השב"נ  "אמה  א  ער,  שבת  האר   )5

ראדם לחשב תקופות ומזלות שנא' )דבהים ד, ו( ושמהתם ועשיתם 

כי ריא חכמתכם ובינתכם לעיני רעמים, איזו חכמר ובינר שריא לעיני 

רעמים רוי אומה זר חישוב תקופות ומזלות" עי"ש.

6( בפסוק )יחזקאל יג, ט( כתוב "וריתר ידי אל רנביאים רחזים שוא 

ורקסמים כזב בסוד עמי לא יריו". וביהושלמי סנרדהין פ"א ר"ב בסוד 

עמי לא יריו )יחזקאל יג, ט( זר עיבוה. והאר גם כתובות קיב, א. ספה 

עבודת רקודש )מה' מאיה בן גבאי( חלק סתהי תוהר פהק ב'.

7( האר לקוטי תוהר פ' פקודי ג, ב ואילך. פ' האר כט, א ואילך. בביאוה 

ולבנינו".  לנו  ורנגלות  אלקינו  לר'  "רנסתהות  כח(  כט,  )דבהים  מ"ש 

עמוד  ג'  חלק  ר'תעה"ב  שרקדימו  בשער   – רמאמהים  ספה  והאר 

ם רוי', אותיות י"ר )חכמר ובינר( רוא בחי'  א'עהר, דיש ד' אותיות שֵׁ

נסתהות – רפנימיות טהם שנמשך לרמקבל, ואותיות ו"ר – וזרו ו"ר 

נגלות – רוא רנמשך מבחי' כלים למקבלים עי"ש. האר רעהר 12.

8( סנרדהין ב, א עבוה רשנר בשלשר מתחילין )רשלשר דנין אם יש 

שצהיכים  אומהים  שנים  אם  וכו'  לא,  או  לעבה  אם  דין  בית  לרושיב 

לרשיב ב"ד, אז מוסיפין שנים(, ובחמשר נושאין ונותנין )ואם שלשר 

בשבער  וגומהין  שנים(,  עוד  מוסיפין  וכו'  לעבה  שצהיכים  אומהים 

עי"ש.

9( ג, ר, ז )3 + 5 + 7 =( טו, 15, כמספה אותיות י"ה. והאר תניא אגהת 

רתשובר פהק ד' ביאוה אותיות י"ר כנגד חכמר ובינר.

10( האר רביאוה בספה רמאמהים – בשער שרקדימו ר'תעה"ב ח"ג 

עמוד א'הנא וז"ל: דרנר רתוהר רגם שריא בחי' מוחין, ר"ז בחי' חב"ד 

רנגלית  רתוהר  שרהי  כו',  רמדות  שברנרגת  חכמר  שריא  פי'  דז"א 

ריא פסקי רמדות כשה פסול טמא טרוה חייב זכאי שרן בחי' רמדות, 

דריינו כשה מותה וטרוה רן מבחי' רחסד וימין מקהבת שיתעלר אותו 

מבחי'  רוא  וטמא  אסוה  ופסול  באלקות,  נכלל  וירי'  למעלר  רדבה 

רגבו' דשמאל דוחר שא"א לרתעלות ורביהוה שלרם רוא ע"י רדחי' 

דוקא כו', וכמ"ש בסש"ב בפי' מותה ואסוה כו', וזרו שרן שתא סדהי 

 ילקוט לוי יצחק על רתוהר 
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נגלות כמ"ש11 ורנגלות לנו ולבנינו כו' לעשות את כל דבהי 
משא"כ  נגלות,  שרם  בו"ר  מגיע  שתוהר  רזאת,  רתוהר 
חו"ב רם רנסתהות12 לר' אלקינו, רנר חלק רנגלר דתוהר 
ותושבע"פ  בז"א,  רנגלר13  דחלק  )תושב"כ  בזו"נ  מגיע 
דחלק רנגלר במלכות(, וחלק רנסתה דתוהר מגיע בחו"ב, 
ריינו  דתוהר  רנסתה  חלק  כי  אלקינו,  לר'  ברנסתהות 

רנסתהות.

שנק'14  דתוהר  רבחי'  רוא  דתוהר  רנגלר  חלק  וריינו, 
נובלות חכ' שרוא רבחי' דתוהר כמו שיהדר בזו"נ, ורוא בחי' 
רשמים כסאי, בתוהר אוה15 בד"ר רשמים כסאי, וריינו תוהר 

משנר מבחי' ששר מדות עליונות כו', וכ"ז רוא ע"פ רחכמר שבתוהר 

כו'. אבל רחכמר שבזר ריא בחי' מוחין  ירי' פסול  וזר  ירי' כשה  שזר 

שבמדות לבד. עיי"ש. עיין גם רעהר 14.

11( נצבים כט, כח. האר לקוטי תוהר פקודי ג, ב ואילך. פ' האר כט, א 

ואילך. ספה רמאמהים – בשער שרקדימו ר'תעה"ב חלק ג' ע' א'עהר. 

ועוד.

12( האר לקוטי לוי יצחק, רעהות לזרה שמות-דבהים ע' תנז וז"ל: מ"ש 

על רתוהר )ישעי' כז, ר( או יחזיק במעוזי שלום לי שלום יעשר לי. ב' 

בחי' שלום. רוא בחי יחוד חו"ב ויחוד זו"נ. ועיין בלקו"ת ]מטות פז, ד[ 

ברביאוה דרחלצו ע"ש. וי"ל ע"י נגלר דתוהר רוא רמשכר מיסוד ז"א 

במל', בחי' ורנגלות ו"ר נגלות, וע"י נסתה דתוהר רוא רמשכר מיסוד 

אבא לבינר, בחי' רנסתהות לר' אלקינו. עי"ש.

13( האר קונטהס עץ רחיים ]לאדמו"ה מורהש"ב[ סעיף יא ואילך.

וז"ל: רנר אהז"ל )בהאשית  ב  יט,  14( האר לקוטי תוהר שיה רשיהים 

הבר יז, ר( נובלות חכמר שלמעלר תוהר. כי רתוהר רנגלית ריא בחינת 

ראהתא רחכמר רמתלבשת במדות ולכן רם גם כן שיתא סדהי משנר 

כנגד ששר מדות עליונות סדה זהעים מבחינת חסד כו', ורענין רוא כי 

דריינו,  עליונות,  מרמדות  נמשך  וזכאי  חייב  וטרוה  טמא  ופסול  כשה 

וימין מקהבת שיתעלר אותו דבה  זרו בחינת חסד  וטרוה  ומותה  כשה 

ליכלל באוה א"ס, ופסול ואסוה וטמא ריינו בחינת גבוהר שמאל דוחר 

שלא יוכל לרתעלות כו', וכ"ז רוא ע"פ חכמתו ית' חכים ולא בחכמר 

נובלות  רתוהר  נקהא  ולכן  ית'  במדותיו  ומתלבשת  רנמשכת  ידיעא 

חכמר של מעלר, כי חכמר זו רמתלבשת במדות ריא בחי' נובלות לבד 

למעלר  ונשגבר  המר  שריא  ית'  חכמתו  עילאר  חכמר  עצמיות  לגבי 

מרמדות כו', ]ועמ"ש בד"ר ]תוהר אוה א, ב[ רשמים כסאי כו' דקאי 

על רתוהר שנקהא כסאי לבחינת הצונו וחכמתו ובינתו כו' וריינו מר"ט 

לפי  וריינו  כו'  משר  תוהת  רתוהר  נקהאת  ולכן  וכו'.  זר[  מענין  וע"ש 

שנשמת משר שהשר מעצמיות ח"ע שזרו מקוה רתוהר וכמ"ש מזר 

]תוהר אוה סר, ג. ועי"ש סו, ב.[ בד"ר לרבין ענין לחם משנר בפ' בשלח 

עי"ש.

א( האר ספה רמאמהים ר'תה"פ ע' צח.

15( תוהר אוה א, ב.

כמו שיהדר במדות כשה פסול, מותה אסוה כו'. וחלק רנסתה 
דתוהר, אגדר16, רוא רבחי' דתוהר שקדמר לעולם, שעולם 
רוא ו"ק, דריינו מדות, ותוהר שקדמר אלפיים שנר, ריינו17 

אאלפך חכ' אאלפך בינר, דריינו חו"ב שלמעלר מז"ת.

וזרו שאין שונין אגדה לגסי רוח ומיעוטי תורה, וריינו גסי 
גאור  כי  בחו"ב,  מגיע  דגאור  רפגם  רנר  גאור,  שרוא  הוח 
שונין  אין  ולכן  גאור.  מע'  אוה18  במאוהי  ועיין  י"ר,  גימט' 

אגדר שמחו"ב לגסי הוח רפוגמים בחו"ב.

ריינו מי שיכול הק את רנובלות חכ'  וכן מיעוטי תוהר, 
בלבד, שנובלות חכ' רוא הק מיעוט חכ', בחי' נובלות בלבד. 
ולכן מיעוטי תוהר יכולים לקבל הק נגלר דתוהר, שרם הק 

בחי' נובלות חכ'.

רדבה  את  הק  לקבל  שיכולים  רוא  תוהר,  מיעוטי  וגם 
קטן דתוהר, דריינו19 רוויות דאביי והבא, כי מיעוט וקטנות 
רו"ע א', וריינו רנובלות חכ' תוהר, שנובלות חכ' רוא רנגלר 
שרוא  אגדר  ולא  והבא,  דאביי  רוויות  קטן,  רדבה  דתוהר, 

עצמות חו"ב.

אך רנר לפי"ז למר צהיך שני רדבהים, גסי הוח, ומיעוטי 
תוהר, שאז אין שונין לרם אגדר. רלא בא' מרם, או בגסי 

הוח, או במיעוטי תוהר, די שלא יַשנו לרם אגדר.

ולזאת יש לפהש:

ענור  רוא  בבינר  כי  דבינר,  רלעומת  רוא  רוח,  דגסי 
וגס הוח שרוא ריפך  כמ"ש20 במאוהי אוה מע' ענור ע"ש, 

16( האר אוה רתוהר בשלח סוף ע' תהו ואילך.

17( איוב לג, לג. והאר מדהש תרלים קאפ' צ, אות יב )במרדו' באבעה(. 

ועייג"כ בהאשית הבר פ"ח, ב. תנחומא וישב ד. זח"ב דף מט, א, – האר 

ד"ר איתא במדהש תרלים שבסר"מ תש"ח ע' 272 ואילך. תוהת מנחם 

סר"מ ר'תשי"א ע' צב ואילך.

18( מאוהי אוה אות ג' סעיף ג' וז"ל: גאור גי' י"ר, כי רגאור באו"א על 

אין ושם פגם רגאור. עי"ש. )והאר גם קרלת יעקב אות ג' עהך גאור(.

19( סוכר כח, א. שמונים תלמידים ריו לו לרלל רזקן... קטן שבכולן 

הבן יוחנן בן זכאי שלא רניח מקהא ומשנר גמהא... דבה גדול ודבה קטן, 

דבה גדול מעשר מהכבר, דבה קטן רויות דאביי והבא. ובפהש"י הויות 

דאביי ורבא. כל איבעיא לרו לאביי והבא רור מספקא לרו ובכולן נתן 

את לבו ונתן ברם טעם וכו'.

ספה  מנחם  תוהת  ואילך.  תשדמ  ע'  האר  פהשת  רתוהר  אוה  האר 

רמאמהים מלוקט חלק ג' ע' שסר.

20( האר מאוהי אוה אות עיי"ן סעיף כט וז"ל: ענור בלאר ובאימא, ולכן 

עניו  רי'  זו קשה של תפילין,  ניכהת בהאש, ומשר שזכר לבינר  רענור 

מאוד.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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מו

וריינו  דבינר(,  ס"ג21  ריפך  )גס  דבינר  רלעומת  רוא  רענור 
מר שמסתעף מחיצוניות ואחוהיים דבינר.

שזרו רנובלות חכ' תוהר, ריינו אחוהיים  ומיעוטי תורה, 
מרפנים  רוא  שאגדר  אגדר,  לרם  שונין  אין  ולכן  דחכ'. 
ומיעוטי  דבינר,  מאחוהיים  הוח  גסי  שרם  מאחה  דחו"ב, 

תוהר מאחוהיים דחכ'.

וכן סוד רעיבוה שמגיע בחו"ב, רוא ע"ד כמו אגדר22 סוד 
רתוהר שמגיע בחו"ב. ולכן אין מעברין בלוד מפני שהן גסי 
רוח ומיעוטי תורה, ע"ד כמו שאין שונין אגדר ללוד שבדרום 

מפני שרן גסי הוח ומיעוטי תוהר וכמובן.

רתגלות,  רו"ע  שלידר  לידר,  מלשון  פיהושו  לוד  רנר 
חכ'  נובלות  בחי'  וריינו  למטר.  רחכ'  רתגלות  שזרו  ומובן 
מן  למטר  יהדו  דחכ'  אחוהיים  דריינו  חכ'  שנובלות  תוהר, 
רחזר כידוע, ועיין בעץ חיים23 שעה יעקב ולאר פ"א ע"ש, 
רוא  שלידר  שם  תהאר  ג'24  לידר  מע'  יעקב  בקרלת  ועיין 

21( גס היפך ס"ג. מבאה ומהמז כאן שני פהטים:

א( אותיות "גס" רוא בריפך מאותיות ס"ג.

ם ס"ג שרוא בבינר. ב( גס )גס הוח( רוא לעומת ר"תוכן" ורענין של שֵׁ

דמבואה בחסידות )האר מאמהי אדמו"ה רזקן ענינים עמוד קפב ואילך. 

בחכמר  רוא  ע"ב  ם  דשֵׁ ועוד(  ואילך,  המ  עמוד  ענינים  רתוהר  אוה 

ם ס"ג  יט, פהק לר רגרר(, שֵׁ נפש, האר תניא פהק  )אמונר – מסיהת 

ם ב"ן מלכות )דיבוה ומעשר(. ם מ"ר ז"א )רמדות(, שֵׁ בינר )רשכל(, שֵׁ

רו"ע  רתוהר  "פנימיות"  שרוא  דבינר  "פנימיות"  דמצד  שמבאה  וזרו 

יכול  דתוהר  "נגלר"  בחי'  דבינר  ואחוהיים  חיצוניות  ומצד  ענור, 

לרשתלשל ולרסתעף גאור, גסות רהוח.

22( האר גם לקוטי שיחות חלק י' ויחי )ב( סעיף ג.

23( שעה לז.

24( קרלת יעקב אות למד סעיף ג'. לידה, נהאר לי שרוא סוד רתחלת 

במקום רמגולר למטר מרחזר ע"ש.

וי"ל לד25 רוא אותיות דל )כי במקהא נאמה לד26 בלא ו'(, 
דז"א,  בחזר  מסתיימת  ובינר  מבינר,  רוא  עשיהות  וריינו27 
ראחוהיים  על  הומז  לד  נמצא  דל28,  רוא  רמגולר  ורמקום 

דחו"ב שיהדו למטר.

מרפנים  שרוא  רתוהר  פנימיות  דתוהר,  אגדר  ולכן 
שלא  דחו"ב  מרפנים  רוא  דאוהייתא  רסתים  )כי  דחו"ב 
מראחוהיים  רוא  דתוהר  ורגליא  למטר,  ויהדו  נתבטלו 

דחו"ב, נובלות חכ' שיהדו למטר( אין שונין ללודים.
לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד 
קטו ואילך

רחסדים רמגולין שרן מתחילין משליש תפאהת ולמטר, ורן עד נצח 

רוד כנודע, ששני שלישי תפאהת ונצח רוד ברן רחסדים רמגולים, ועל 

כן רתפלל חנר רוי"ר צבאות שרוא סוד תפאהת נצח רוד, עיין בעהך 

חנר באוהך, דחנר ריר בחינת חסדים סתומים, ורוי"ר סגה החמר, על 

כן רתפללר לרמשיך חסדים רמגולים שרן רוי"ר תפאהת צבאות נצח 

רוד וכו' עי"ש.

ם לו"ד, מהומז דרוא בחי' אחוריים ונובלות חכמר )נגלר  25( מבאה דבשֵׁ

דתוהר( מצד שני ענינים, ורם:

ם "לוד" מלשון לידר כנ"ל. א( "פירוש" שֵׁ

נגלר  דמצד  "דל",  אותיות  "לד",  בתנ"ך  ם  רשֵׁ שכתוב  כפי  דיוק  ב( 

דתוהר עצמר )"ורנגלות" – מקום רמגולר( רוא בחי' "דל", ודוקא עם 

פנימיות רתוהר בחי' בינר רו"ע עשיהות.

26( דבהי רימים-א ח, יב "בני אלפעל עבה ומשעם ושמד, רוא בנר את 

אונו ואת לד ובנתי'". וכן עזהא ב, לג. נחמי' יא, לר. ועוד.

27( האר רביאוה לעיל סי' לב רעהר 27.

28( בענין "דל", האר גם לקמן סי' פר וברעהר 8 שם, ד"ל בגי' בוכ"ו 

עי"ש. לעיל סי' לב רעהר 12.

ילקוט לוי יצחק על התורה

רקדוש-בהוך-רוא בהא את רעולם באופן שלכל אחד ואחד יש עניין מיוחד שהק 
רוא לבדו יכול לפעול, ובעניין זר מוכהחת לריות רפעולר שלו דווקא

משיחת ליל ד' ט"ו בשבט ר'תנש"א
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יט, טז – ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר ויהי 
קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק 

מאוד ויחרד כל העם אשר במחנה

א. ויהי ביום השלישי בהיות הבקר וגו'. יש לדקדק רא 
דלא אמה בבוקה. י"ל משום דכתיב לעתיד )ישעי' ס, יט( 
לא ירי' לך עוד רשמש לאוה יומם וגו', וכן בשעת קבלת 
רתוהר מחמת גילוי אוה רשכינר לא רי' ניכה אוה ריום 
שרי'  בשער  כלומה  רבוקה,  בריות  רכתוב  דאמה  אלא 

האוי לריות ניכה אוה רבוקה.
פנים יפות

יט, יט – ויהי קול השופר הולך וחזק מאד משה 
ידבר והאלקים יעננו בקול

יתקע  ררוא  ביום  ורי'  יג(  כז,  )ישעי'  כתיב  לע"ל  ב. 
בשופה גדול כו', ביום ררוא דוקא ביום קבוץ גליות וכו' 
קול  וירי  דכתיב  במתן-תוהר  רשופה  קול  שרי'  מר  וגם 
רשופה חזק מאד כו' לא נקהא שופה גדול הק שרי' חזק 

מאד וכו'.

)שיה  ע"פ  במ"א  מבואה  רנר  לזר  רטעם  ולרבין 
כמשל  שזרו  כו',  נהוצר  אחהיך  משכני  ד(  א,  רשיהים 
במאוה  שיש  לשלרבת  בקיהוב  שעומדים  רניצוצות 
ויוכלל בו  רשלרבת כח רמושך לרמשיך רניצוץ שיהוץ 
כו', וע"ז א' כנסת ישהאל לרקב"ר משכני שבריות קהוב 
אלינו יכול למשוך הוח ולב כנ"י שישובו אליו בתשובר 
ו(  נר,  )ישעי'  דכתיב  תשובר  ימי  בעשהת  כמו  שלימר 
שמתעוההים  קהוב,  בריותו  קהאורו  ברמצאו  ר'  דהשו 
מצד  אליו  ימשיכנו  מאד  שנתהחק  מי  גם  רכל  ממילא 

ריותו קהוב גם להחוקים.

בקיהוב  עומדים  כולם  שריו  תוהר  במתן  שרי'  וכמו 
ברכנת לבם לקבלת רתוהר ואוה ר' מאיה עלירם בקיהוב 

גדול כמו שכתוב פנים בפנים דיבה ר' עמכם וכו'.

ובמתן תוהר רי' רקיהוב גם מצד רמקבל על כן אין זר 
הבותא כל כך ולא רי' צהיך אז לשופה גדול אלא בשופה 
קטן רי' מספיק לעוההם וכמו שכתוב וכל רעם הואים כו' 

ואת קול רשופה כו' ויהא רעם וינועו כו'.

שגם  ומתקהב  יוהד  שרמאוה  אלא  אינו  זר  כל  אך 
רנצוצים שנתהחקו ישיגם כח רמושך, אבל אם רנצוצים 
באופן  כו'  תחתית  בשאול  מטר  למטר  כך  כל  נתהחקו 
רמאוה  וגם  כלל,  רמאוה  של  רמושך  כח  ישיגם  שלא 

כי רוא עומד בגובר הום כל כך  יוהד למטר  עצמו איננו 
ולעוההם  יגיע אוהו למטר כלל לרמשיך רנצוצות  שלא 
ודאי צהיך  וכו' רנר אז  ולישאה למטר  יוכלו לידח  שאז 

לשופה גדול דוקא.

בשופה  יתקע  שאז  דוקא,  גליות  קבוץ  בעת  ירי'  וזר 
לעילא  לעילא  אסתלק  קודב"ר  בגלותא  כי  דוקא,  גדול 
כמו שכתוב אסתיה פני ביום ררוא בעצמות סתימא דכל 
מאוה  נתהחקו  ישהאל  דנשמות  ורנצוצות  כו'  סתימין 
אתתא  כמאמה  למטר  כך  כל  רהחוק  בעוצם  מלך  פני 
ובפשעיכם  א(  נ,  )ישעי'  שכתוב  כמו  מבעלר  אתתהכא 
רמשפיע  מן  צד  מכל  רהחוק  ומגודל  כו'  אמכם  שלחר 
ורמקבל לא ישיגם כח רמושך מעצמות רמאוה כלל ולא 
יועיל אז אוה תוהר לרשיב רנדחים כו' אלא שופה גדול 
דוקא בקול גדול שרוא בבחי' עצמות אוה אין סוף ממש 
דקמי' כחשיכר כאוהר וגם חשך לא יחשיך ממך כו' יכול 
לעוהה גם נשמות רנדחים למטר מטר ביותה לרוציאם 
מן רחושך שיעלו משם ויבאו לפני ר' וכמו שכתוב ובאו 

ראובדים כו' ורנדחים כו' ורשתחוו לר' כו'.

וזרו כל עיקה ענין יתהון מעלת משיח דאתא לאתבא 
דוקא  ררוא  ביום  וזרו  כידוע,  בתשובר  גמוהים  צדיקים 
יתקע בשופה גדול שבמקום ומדהגת רשפל ביותה צהיך 
למדהגר רעליונר ביותה כדי לרעלות גם רהחוק כל כך 
מעצמות  ורוא  כו'  תוהר  דאוה  רמושך  כח  ישיגנו  שלא 
אוה אין סוף ממש כמו שרוא שיתגלר לעתיד לבוא כנ"ל.

עטהת האש – שעה האש רשנר

כ, ט – ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך

רתוהר  עסק  על  לפהשו  יש  תעבוד  ימים  ששת  ג. 
ועבודר דוקא כמו בין עובד אלקים לאשה לא עבדו, בין 
שונר פהקו מאר פעמים לשונר פהקו מאר פעמים ואחד, 
ועי"ז ויום רשביעי שבת כו', כי אוהייתא סתים וגליא, וכן 
ורתוהר  דהגין  תלת  מענין  וכנודע  וגליא  סתים  ישהאל 
ררתקשהות  גליא  וע"י  רקב"ר  עם  ישהאל  מחבהת 
מבחי' גליא כו', אבל ע"י סתים כו', גם ב' בחי' אלו בכלל 
נק' איהוסין ונשואין שמ"ת שרי' גילוי גליא שבתוהר נק' 
נק'  רתוהר  פנימיות  גילוי  שירי'  לבוא  ולעתיד  איהוסין, 
נשואין, מ"מ עד"ז יובן ררפהש בין חול לשבת שרהיעו 
לר' כל ראהץ ה"ת רלכר זרו בחול, ורשתחוו לר' ברדהת 

קודש ה"ת קבלר זרו בחי' שבת.
אוה רתוהר פהשת יתהו עמוד תתקנו

 ילקוט גאולר ומשיח 
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çé(à)Bøúé òîLiåúà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á
Bnò ìàøNéìe äLîì íéýìû äNò øLà-ìk̈£¤̧¨¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®

ýBýé àéöBä-ék:íéøönî ìàøNé-úà ¦«¦¯§¨²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦
i"yx£B¯˙È ÚÓLiÂ∑ ּובא ׁשמע ּׁשמּועה קריעת ?מה «ƒ¿«ƒ¿ְְִַַַָָָ

עמלק ּומלחמת קטז)יםֿסּוף ׁשבעה ∑B¯˙È.(זבחים ְֲִֵֶֶַָƒ¿ְִָ
לֹו נקראּו חבר,ׁשמֹות חֹובב, יתרֹו, יתר, רעּואל, : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָ

ּפּוטיאל אחת (מכילתא)קיני, ּפרׁשה ׁשּיּתר ׁשם על יתר, . ִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
וקּים  לכׁשּנתּגּיר יתרֹו, תחזה". "ואּתה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבּתֹורה:

אֹות  לֹו הֹוסיפּו ׁשחּבב הּמצות, חֹובב, ׁשמֹו. על אחת ְְִִִֵֶַַַַָֹ
יתרֹו הּוא וחֹובב הּתֹורה, ד)ׁשּנאמר:,את "מּבני (שופטים ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָ

יתרֹו ׁשל אביו רעּואל אֹומרים: ויׁש מׁשה". חתן ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹחבב

אֹומרהיה, ב)ּומהּו אביהן"?(לעיל רעּואל אל "וּתבאנה ְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּב'ספרי' אּבא. אביהן: לאבי קֹורין Ô˙Á.ׁשהּתינֹוקֹות ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָ…≈

‰LÓ∑(מכילתא) ּבמׁשה מתּכּבד יתרֹו היה אני ּכאן : …∆ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ
הּגדּלה  ּתֹולה מׁשה היה ּולׁשעבר ,הּמל ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻחֹותן

חֹותנֹו" יתר אל "וּיׁשב ׁשּנאמר: LÓÏ‰.ּבחמיו, ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָ¿…∆
Ï‡¯NÈÏe∑ מׁשה יׂשראל ּכנגד ׁשקּול Ïk.ּכל ˙‡ ¿ƒ¿»≈ְְִֵֶֶֶָָָֹ≈»

‰NÚ ¯L‡∑ ּובעמלק להם ּובּבאר הּמן, Èk.ּבירידת ¬∆»»ְֲִִֵֵֶַַַַָָָƒ
'B‚Â '‰ ‡ÈˆB‰∑ ּגדֹולה ּכּלםזֹו .(מכילתא)על ƒ¿ְַָָֻ

È˙א  ‰LÓ„ È‰eÓÁ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ B¯˙È ÚÓLe¿«ƒ¿«»¿ƒ¿»¬ƒ¿…∆»
È¯‡ dnÚ Ï‡¯NÈÏe ‰LÓÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk»ƒ¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»≈«≈¬≈

:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ ˙È ÈÈ ˜Èt‡«≈¿»»ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

פתח  אשר תקוה. אסיר אברם נאום
וענה  לבו. חצי הלך עדי יתרו: עיני
בפרשה. פירש וזה יתרו: הנדוד

יתרו: דבר תחלתה

B¯˙È ÚÓLiÂ ּדבר ‡) למעלה הזּכיר . «ƒ¿«ƒ¿ְְְְִִַַָ
ראּויה  והיתה ּבא. לרפידים ּכי ְְְְֲִִִִֵָָָָָעמלק,
ּכתּובה  להיֹותּה הּׁשליׁשי ּבחדׁש ְְְִִִֶַַַָָָָֹּפרׁשת
וּיסעּו ּכתּוב ׁשם ּכי עמלק, ּדבר ְְֲִִֵַַַַָָָאחר

ּכן  אם סיני. מדּבר וּיבאּו ְְִִִִִֵֵַַַָֹמרפידים
ׁשּתי  ּבין יתרֹו ּדברי נכנס ְְְְִִִֵֵֵַָָלּמה
ּבא  יתרֹו ּכי אמר והּגאֹון ְְִִִַַַָָָָָהּפרׁשּיֹות.
ּולפי  ּתֹורה. מּתן לפני סיני מדּבר ְְְִִִִֵֶַַַַָאל
הּׁשנית, ּבּׁשנה רק ּבא ׁשּלא ְִִֵֶַַַַָָָֹּדעּתי

ּכתּוב  ּכי הּמׁשּכן. ׁשהּוקם ְִִֶַַַַָָאחר
ולא  לאלהים, ּוזבחים עֹולה ְְִִֵַָָָָָֹֹּבּפרׁשה,
ּכתיב  ועֹוד חדׁש. מזּבח ׁשּבנה ְְְְִִִִֵֶַָָָָהזּכיר
ואת  האלהים חּקי את ְְְֱִִֵֶֶַָֹֻוהֹודעּתי

ּתֹורה. מּתן אחר זה והּנה ְִֵֶַַַַָָּתֹורֹותיו,
ּכתּוב  ּכן ּכי ּדברי, על הּנאמן ְְֱִֵֵֶַַַָָָָוהעד
הר  ׁשם חֹונה הּוא אׁשר הּמדּבר ְֲִֶֶֶַַָָאל
ׁשהּוא  לחֹובב מׁשה ואמר ְְֱִֶֶַָָָֹֹהאלהים.

ואּלה  ּבפרׁשת ּפרׁשּתי ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָיתרֹו
אל  ׁשב לא מׁשה חתן ּכי ְִֵֶֶָֹֹֹׁשמֹות.
לחֹובב, אם ּכי אליו הּקרֹוב ְְִִֵֵַָָָרעּואל
מׁשה. חֹותן חֹובב מּבני ּכתּוב ּכן ְִִֵֵֵֶָָֹּכי

חנֹותנּו ידעּת ּכן על ּכי לֹו, אמר ְֲִֵֵֶַַַָָָֹּומׁשה
עמדּו יׂשראל ּכי וידענּו ְְְְְִִִֵַַָָָָּבּמדּבר,
ּדברי  והּנה ׁשנה. ּכמֹו סיני ְְְְְִִִִֵֵַַָָּבמדּבר
אּלה  ּבפרׁשת ׁשאמר יֹוכיחּו, ְִֵֶֶֶַַָָָֹמׁשה

ּבחֹורב  אלינּו ּדּבר אלהינּו ה' ְְֱִִֵֵֵֵֶַָֹהּדברים,
ּפנּו הּזה, ּבהר ׁשבת לכם רב ְֵֶֶֶֶַַָָָֹלאמר
קרֹוב  היה הּזמן זה הּנה לכם, ְְִֵֶֶַַָָָָּוסעּו
אליכם  ואֹומר אמר, והּוא ְְֲֵֶַַַָָָָלמּסעם.
לבּדי  אּוכל לא לאמר ההיא ְִִֵֵַַַָֹֹּבעת

אתכם  הרּבה הּׁשם ּכי אתכם. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָׂשאת
לרֹוב. הּׁשמים ּככֹוכבי הּיֹום ְְְְִִֵֶַַַָָוהּנכם
אמר  הּׁשם ּכי להם, זה להזּכיר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָוטעם
ּונתּתי והרּביתי מפר הּנני ְְְְְְְֲִִִִִִַַַֹליעקב

הּזאת  הארץ את ונתּתי עּמים ְְִִִֶֶַַַַָָָֹלקהל
ּכאׁשר  הּטעם, והּנה .אחרי ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַלזרע
על  הארץ. את לֹו אּתן זרע ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָירּבה
אתכם, הרּבה אלהיכם ה' ְְֱִֵֵֶֶֶַָָֹּכןאמר,

ּובעבּור וה  הארץ, את ׁשּתירׁשּו זמן ּגיע ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָ
ׂשאת  לבּדי יכלּתי לא רּבים, ְְְִִִֵֶֶַַַָֹֹׁשאּתם
ׂשרי  עליכם לתת והּוצרכּתי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָאתכם,
עצת  היתה זאת מאֹות. וׂשרי ְְֲֲִֵֵַָָָָֹאלפים

למדּבר  ּבֹואֹו מּמחרת לֹו ׁשּנתן ְְְֳִִִֶַַַָָיתרֹו
ׁשהּוא  לחֹובב, מׁשה אמר ּכן על ְִֵֶֶַַַָָֹסיני.
אנחנּו, נֹוסעים ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶַַיתרֹו.
ארצי  אל ּכי אל לא הׁשיב ְְִִִֵֵֵֶַֹוהּוא

מׁשה  וּיׁשלח וזהּו .אל מֹולדּתי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַֹואל
ועּתה  ארצֹו. אל לֹו וּיל חֹותנֹו ְְְֵֶֶֶַַַָאת
ּבּמקֹום  יתרֹו ּפרׁשת נכנסה לּמה ְְְֲִִֵַַָָָָָָָאפרׁש
הרעה  למעלה ׁשהזּכיר ּבעבּור ְְְֲִִֶֶַַַָָָָהּזה.
ּכנגּדֹו הזּכיר ליׂשראל, עמלק ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָׁשעׂשה

וכתּוב  ליׂשראל. יתרֹו ׁשעׂשה ְְְְִִֵֶַָָָָָהּטֹובה
להם  ונתן הּטֹובה, ּכל על יתרֹו ְְְִִֶַַַַַָָָָוּיחּד
ּוליׂשראל. למׁשה ּונכֹונה טֹובה ְְְְִֵֵֶָָָָֹעצה
לעינים. לנּו והיית לֹו, אמר ְְִִֵֶַָָָָָֹּומׁשה

אמר, וׁשאּול עיניהם. ׁשהאיר ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָוהּטעם,
יׂשראל. ּבני ּכל עם חסד עׂשית ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָואּתה
לה' מלחמה למעלה ׁשּכתּוב ְְְֲִֶַַַָָָָּובעבּור
ּבֹו להּלחם חּיבים ׁשּיׂשראל ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּבעמלק,

 חומש יומי 

פהשת יתהו

יום האשון
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יתרו  פרשת - יח - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ד ראשון ליום יומי שיעור

(á)äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©À¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®
:äéçelL øçà©©−¦¤«¨

i"yx£‰ÈÁelL ¯Á‡∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו לֹו ּכׁשאמר ««ƒ∆»ְֶַַָָָ
ואת  אׁשּתֹו את מׁשה וּיּקח מצרים... ׁשב ל" ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻּבמדין:
ּבהר  "וּיפּגׁשהּו לקראתֹו אהרן ויצא וגֹו'", ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹּבניו
'זֹו לֹו: אמר הּללּו'? הם 'מי לֹו: אמר ֱִִֵַַַָָָָֹהאלהים",

לֹו:ה  אמר ּבני'. ואּלּו ּבמדין, ׁשּנׂשאתי אׁשּתי יא ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָ

לֹו: אמר 'למצרים'. לֹו: אמר מֹוליכן'? אּתה ְְְִִִֵַַַַָָָָָ'להיכן
להֹוסיף  ּבא ואּתה מצטערים, אנּו הראׁשֹונים ְְְֲִִִִִַַַָָָָ'על

'אבי לבית 'לכי לּה: אמר ׁשני עליהם'? נטלה . ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
לּהּבניה  .והלכה ְְֶָָָָָ

(â)øîà ék íLøb ãçàä íL øLà äéðá éðL úàå§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ¥«§½Ÿ¦´¨©½
:äiøëð õøàa éúééä øb¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

(ã)éðìviå éøæòa éáà éýìà-ék øæòéìà ãçàä íLå§¥¬¨«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦
:äòøt áøçî¥¤¬¤©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ·¯ÁÓ ÈÏviÂ∑צּוארֹו נעׂשה מׁשה, את להרג ּובּקׁש הּמצרי ּדבר על ואבירם ּדתן ּכׁשּגּלּו ««ƒ≈ƒ≈∆∆«¿…ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשיׁש. ׁשל .(מכילתא)ּכעּמּוד ְִֶַַ

(ä)äLî-ìà BzLàå åéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬§¦§−¤¤®
:íéäìûä øä íL äðç àeä-øLà øaãnä-ìà¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬−̈©¬¨«¡Ÿ¦«

‡z˙ב  ‰¯tˆ ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ¯·„e¿«ƒ¿¬ƒ¿…∆»ƒ…»ƒ«
:d¯hÙc ¯˙a ‰LÓ…∆»«¿«¿«

‡¯Èג  ÌL¯‚ „Á ÌeL Èc ‡‰a ÔÈ¯z ˙ÈÂ¿»¿≈¿»»ƒ«≈¿…¬≈
:‰‡¯Îe ‡Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡¬««»¬≈ƒ¿«¿»¿»»

‰Â‰ד  ‡a‡„ ‡‰Ï‡ È¯‡ ¯ÊÚÈÏ‡ „Á ÌeLÂ¿«¡ƒ∆∆¬≈¡»»¿«»¬»
:‰Ú¯Ù„ ‡a¯ÁÓ È·ÊLÂ È„ÚÒ·¿«¬ƒ¿≈¿«ƒ≈«¿»¿«¿…

d˙z‡Âה  È‰B·e ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ‡˙‡Â«¬»ƒ¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿≈
Ôn˙ È¯L ‡e‰ Èc ‡¯a„ÓÏ ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿«¿¿»ƒ»≈«»

:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡„ ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדבר  הזּכיר להם, הּׁשם יניח ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּכאׁשר
עמלק, ּגֹוי עם היּו הם ּכי ְֲִִִֵֵָָיתרֹו,
יּגעּו ולא אביהם חסד יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָֹׁשּיזּכירּו

ּבני  ׁשהם הרכבים ראינּו והּנה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָּבזרעֹו.
ּבירּוׁשלים. יׂשראל ּבני עם היּו ְְְִִִִִֵֵַָָָיתרֹו,
ּפרׁשה  ויׁש רכב. ּבן יֹונדב ירמיה ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָּובימי

לזאת: ּדֹומה NÚ‰אחרת ¯L‡ ְֶֶַָֹ¬∆»»
ÌÈ‰Ï‡ ּבעֹולם נֹודע ׁשהיה הּׁשם . ¡…ƒֵֶַָָָָָ

ּבֹו: מֹודים ׁשהּכל מׁשה, ּבא ְִִֵֶֶַֹֹֹלפני
BnÚ Ï‡¯NÈÏe.מׁשה עם אֹו ה'. עם . ¿ƒ¿»≈«ֶַַֹ

מׁשה  ּבעבּור הלמ"ד, להיֹות ְְֲִִֵֵֶַַָָֹויּתכן

ּוטביעת  הּמּכֹות על והּטעם, ְְְְִִֵַַַַַַַָויׂשראל.
‰'ּפרעה: ‡ÈˆB‰ Èk ׁשּנֹודע הּׁשם . ְַֹƒƒֵֶַַ

יצאּו: האֹותֹות יד על ּכי aלמׁשה, dxez ְְִֶַַָָֹ
ÁwiÂ מׁשה,·) אׁשת הּכתּוב אמר . «ƒ«ֵֶֶַַָָֹ

נכּבד  מׁשה ּכי ּבעבּור ּבּתֹו. אמר ְְֲִִִֶַַָָֹֹולא

אביה: ÈÁelL‰מּבית ¯Á‡ אחר י"א . ִִֵָָ««ƒ∆»ַַ
לבית  ללכת ּבּמלֹון רׁשּות לּה ְְֵֶֶֶַַָָָָׁשּנתן
מצרים. ארץ אל לבּדֹו ּבׁשּובֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָאביה

אח  אֹומרים ּדֹורֹונֹות ויׁש ׁשּׁשלחה ר ְְְִֵֶַַָָ

לבּתֹו: ׁשּלּוחים ּכמֹו bאליו, dxez ְְִִִֵָ

˙‡Â הּקדׁש‚) לׁשֹון אנׁשי ּכי ּדע . ¿≈ְְִֵֶַַַֹ
ּבכל  ּבמתּכנּתם הּפעלים ְְְְְְִִַַָָָֻׁשֹומרים
לׁשמֹור  חֹוׁשׁשים ואינם ְְְְִִִִֵַָָהּבנינים,

ּתתמּה אל ּכן על אדם. ּבני ְְְִֵֵַַַָָׁשמֹות
ּכי  ׁשם. ׁשּגר ּבעבּור ּגרׁשֹום, ְֲִֵֶֶַַָָָׁשאמר
נכֹון  ואינֹו קניתי. ּבעבּור קין, ְֲִִִִֵֵַַָָהּנה
מּגזרת  נח מּזה, וקׁשה ְְְְִִִִֶֶַַָֹּבדקּדּוק.

ּכמֹו הּׁשם, יהפכּו ּופעם ְְְֲֵֶַַַַַַינחמּנּו.
יעבץ, ונקרא ׁשּוחם. הּוא ְְֲִִֵַָָחּוׁשים,
יחסרּו ּגם ּבעצב. אּמֹו ׁשּילדּתּו ְְְְֲִֶֶַַַַָֹּבעבּור
מיכה. הּוא מעכה, ּכמֹו מּמּנּו, ְֲִִֶַָָאֹות

ורּבים  יׁשּוב. הּוא יֹוב, זה, ְְִֵֶֶַָוהפ
ׁשאלּתיהּו. מּגזרת ׁשמּואל, ּכן ּכי ְְְְְִִִִִֵֵַָאמרּו
חֹולם, ּתחת ׁשּורק ּכי ּבעיני, ְְִֵַַַָָָָֻוהּיׁשר
ונּון. יּנֹון וצֹופי, וצּוף ּתֹוח, ּתחּו ְְְְִַַֹּכמֹו
אל. ׁשמֹו מּגזרת ׁשמּואל, ְְְְִִִֵֵֵַוהּנה

נתנֹו הּוא ּכי אל, ּבׁשם אּמֹו ְְְִִֵֵַָָּוקראּתּו
אי ּתתמּה ואל ׁשאלה. ּכאׁשר ְְֲֲִֵֶַַַָָָלּה
הּנה  ּכי אל, ּבׁשם אדם ׁשם ְִִִֵֵֵֵֵָָָיּקרא
לפי  ּככה. ורּבים צּוריׁשּדי, ְְִִִַַָָָָּכמֹוהּו

מׁשה, ׁשּבנה הּמזּבח ׁשם ּכן ּכי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּדעּתי

צדקנּו. ה' הּמׁשיח, ׁשם וככה נּסי. ְְִִִִֵֵַַָָָה'
מּלת  עם ּדבק הּׁשם ּכי אמר ְִִִֵֵַַַַָָָוהּגאֹון
צדקנּו. הּוא הּמׁשיח וׁשם ְְְְִִִֵֵַַָיקראּו,

ׁשּׂשם  הּטעמים, ּבעל מּטעם הּוא ְְִִִֵֶַַַַַָָוהּנה
ּגדֹול  הפרׁש ּכי יקראּו. ּבמּלת ְְְְִִִִֵֶַָָָטּפחא
הּכתּוב  ה' ּבׁשם וּיקרא ּבין ְְִֵֵֵַַָָיׁש
וּיקרא. ּבמּלת ׁשהּטּפחא ְְְְְִִִֶַַַַָָָָּבאברהם,

ּבספר  הּכתּוב ה' ּבׁשם וּיקרא ְְְִֵֵֵֶַַָָּובין
ּבמקֹומֹו: אפרׁש ּכאׁשר cמׁשה, dxez ְֲֲִֵֶֶַָֹ

„Á‡‰ ÌLÂ הּקדׁש„) לׁשֹון מנהג . ¿≈»∆»ְְִֶַַֹ
ּופעמים  הּׁשני, ּככה ּפעמים ְְִִִֵֵַָָָָֹלאמר

וׁשם  ּבֹוצץ האחד ׁשם ּכמֹו ְְֵֵֵֶֶָָָָהאחד.
אחר  אמר, מּלת ותחסר סנה. ְְְִֶֶֶַַַַַָָָהאחד
ּכי  ּכתּוב ואין ּבעזרי. אבי אלהי ְְְֱִִִִֵֵֶָָֹּכי
ׁשבה  הּמּלה ּכי אבי, אלהי ֱִִִֵַַָָָָָֹאמר
ּכי  ּכמֹו הייתי. ּגר אמר ּכי ְְְִִִִֵַַָָָלמעלה,

קרא  לּמה ּפרׁשּתי ּוכבר אלהים. ְְְֱִִִִֵַַָָָָָֹהפרני
אליעזר: הּקטן dׁשם dxez ֱִֵֶֶַָָ

‡·iÂ מּוסר,‰) ּדר הּכתּוב הזּכיר . «»…ְִִֶֶַָָ
הֹול יתרֹו ּכי מׁשה. אל ְְִִֵֶֶֹּבבֹואֹו

אחריהם  מׁשה, ּבני ואחריו ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹּבראׁשֹונה,

יום ראשון



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  50    הלי דהלד • דהמ למיהס  

נ יתרו נ פרשת - יח - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ד ראשון ליום יומי שיעור
i"yx£¯a„n‰ Ï‡∑,היה ׁשּבּמדּבר יֹודעים אנּו אף ∆«ƒ¿»ְְִִֶַַָָָָ

יֹוׁשב  ׁשהיה הּכתּוב, ּדּבר יתרֹו ׁשל ּבׁשבחֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָאּלא
הּמדּבר, אל לצאת לּבֹו ּונדבֹו עֹולם ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָּבכבֹודֹו

ּתֹורה  ּדברי לׁשמע ּתהּו, .מקֹום ְְְִִֵַָֹֹ

(å)ðúç éðà äLî-ìà øîàiåéìà àa Bøúé EE ©Ÿ̧¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬¦§−¨´¥¤®
:dnò äéðá éðLe EzLàå§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשליח E˙Á.עלֿידי È‡ «…∆∆…∆ְִֵַַָ¬ƒ…∆¿
'B‚Â B¯˙È∑אׁשּת ּבגין צא ּבגיני, יֹוצא אּתה אין .אם ƒ¿¿ְְְְִִִִִֵֵֵַָ

ּבגין  צא ,אׁשּת ּבגין יֹוצא אּתה אין ּבניה.ואם ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
.(מכילתא)

(æ)Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî àöiå©¥¥̧¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½
ì eäòøì-Léà eìàLiå:äìäàä eàáiå íBìL ©¦§£¬¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨

i"yx£‰LÓ ‡ˆiÂ∑ּבאֹותּה יתרֹו נתּכּבד ּגדֹול ּכבֹוד «≈≈…∆ְְְִִֵַָָָ
מׁשה  ׁשּיצא ּכיון ואביהּוא.ׁשעה, נדב אהרן, יצא , ֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

יצא? ולא יֹוצאין, אּלּו את ׁשראה הּוא eÁzLiÂ.ּומי ְְִִֵֶֶָָָָֹ«ƒ¿«

BÏ ˜MiÂ∑ ּכׁשהּוא למי. הׁשּתחוה מי יֹודע איני «ƒ«ְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
מׁשה  זה "איׁש"? הּקרּוי מי לרעהּו", "איׁש ,אֹומר: ְִִִֵֵֵֶֶַָֹ

מׁשה" "והאיׁש .(מכילתא)ׁשּנאמר: ְֱִֶֶֶַָֹ

(ç)ýBýé äNò øLà-ìk úà Bðúçì äLî øtñéå©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§¨Æ
äàìzä-ìk úà ìàøNé úãBà ìò íéøöîìe äòøôì§©§´Ÿ§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ

:ýBýé íìviå Cøca íúàöî øLà£¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§¨«
i"yx£B˙ÁÏ ‰LÓ ¯tÒÈÂ∑לּבֹו את לקרבֹולמׁש «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶָֹ

‰Ïz‡‰.(מכילתא)לּתֹורה Ïk וׁשל ∑‡˙ הּים ׁשעל ַָ≈»«¿»»ְֶֶַַָ
ׁשל ∑‰Ïz‡‰.(מכילתא)עמלק היסֹוד מן אל"ף למ"ד ֲֵָ«¿»»ְִֶֶֶַַָ

לפרקים, מּמּנּו הּנֹופל ויסֹוד ּתּקּון הּוא והּתי"ו ְְִִִִִֵֵֶַַָָָּתבה,
ּתנּואה  ּתקּומה, ּתנּופה, ּתרּומה, .וכן: ְְְְְֵָָָָ

(è)ýBýé äNò-øLà äáBhä-ìk ìò Bøúé cçiå©¦´©§¦§½µ©¨©½̈£¤¨¨¬§−̈
:íéøöî ãiî Bìévä øLà ìàøNéì§¦§¨¥®£¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦

i"yx£B¯˙È cÁiÂ∑.ּפׁשּוטֹו זהּו יתרֹו, (סנהדרין ויׂשמח «ƒ«¿ƒ¿ְְְִִֶַַ
ּבׂשרֹוצד) 'נעׂשה אּגדה: חּדּודין'ּומדרׁש ,חּדּודין ְְֲִִִִִַַַָָָָ

"ּגּיֹורא  אינׁשי: ּדאמרי הינּו מצרים, אּבּוד על ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָמצר
ּבאּפיּה" ארּמאה ּתבזי לא ּדרי עׂשרה ÚÏ.עד ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָ«

C˙ÂÏו  È˙‡ B¯˙È CeÓÁ ‡‡ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆¬»¬ƒ¿»≈¿»»
:dnÚ ‡‰a ÔÈ¯˙e C˙z‡Â¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒ«

ÈLe˜ז  „È‚Òe È‰eÓÁ ˙eÓc˜Ï ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆¿«»¬ƒ¿ƒ¿ƒ
elÚÂ ÌÏLÏ d¯·ÁÏ ¯·‚ eÏÈ‡Le dÏ≈¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¿«

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

ÈÈח  „·Ú Èc Ïk ˙È È‰eÓÁÏ ‰LÓ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ…∆«¬ƒ»»ƒ¬«¿»
Ïk ˙È Ï‡¯NÈ ˜ÒÈÚ ÏÚ È‡¯ˆÓÏe ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ¿»≈«≈«ƒ¿»≈»»
:ÈÈ Ôe·ÊLÂ ‡Á¯‡a ÔezÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú«¿»ƒ«¿«¿¿¿»¿»¿≈¿»¿»

ÈÈט  „·Ú Èc ‡˙·Ë Ïk ÏÚ B¯˙È È„ÁÂ«¬ƒƒ¿«»«¿»ƒ¬«¿»
:È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓ Ôe·ÊL Èc Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכּמׁשּפט: ÌLהאּׁשה ‰Á ‡e‰ ¯L‡. ְִִַָָָ¬∆…∆»
ׁשם: חנה רּבים ימים eּכי dxez ִִִַָָָָ

¯Ó‡iÂ (Â לפני מׁשה אל אמר ּוכבר . «…∆ְְִֵֶֶַָָֹ
ּכתּובה. ּבאּגרת אֹו ׁשליח ידי על ְְְִִֵֶֶַַָָָּבֹואם,
העיּקר, ׁשהיא ואׁשּת יתרֹו, חֹותנ ְְְְְֲִִִִִֶֶָָאני

עּמּה: הּבאים ּבניה fּוׁשני dxez ְִִֵֶַָָָָ
B˙Á ˙‡¯˜Ï ‡ˆiÂ (Ê ּכבֹוד ּבעבּור . «≈≈ƒ¿«…¿ְֲַ

ּכי  ּובניו, לאׁשּתֹו ולא וחכמתֹו. ְְְְְְִִִָָָָֹיתרֹו
לקראת  לצאת נכּבד לאדם מנהג ְְְְִִִֵֵַָָָָָאין

ּבניו: אֹו ּדקּדּוק eÁzLiÂאׁשּתֹו . ְִָָ«ƒ¿«ְִ
מּבעלי  ׁשרׁשֹו ּכי ידענּו קׁשה. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָוּיׁשּתחּו
ּבמקֹום  הּוי"ו והּנה ּבאחרֹונה. ְְֲִִֵֵַַַָָָהה"א
מּמּנּו ׁשאמר הייתי ׁשלו ּכוי"ו ְִִִֵֵֶֶַָָָָה"א,
לׁשֹון  אמרּו ּכאׁשר והּנה ׁשלוּתי. ְְְְֲִִֵֶַַָָֹלא

להיֹותֹו ראּוי היה וּיׁשּתחּו, ְְִִִַַָָָָיחיד

התּפעל, מּבנין הּתי"ו ּכי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַוּיׁשּתחוה,
מׁשּפט  ּכי לּה. מׁשּתאה והאיׁש ְְְְִִִִֵַָָָּכמֹו
מהם  אחד היה אם הּׁשּניים, ְִִִִֵֶֶַָָָאֹותּיֹות
לפניהם  אׁשר האֹות יהיה הּפעל, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹּפ"א

ׁשהחליפּו ּבעבּור והּנה התּפעל. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַּתי"ו
הּניחּו וּיׁשּתחּו, ּבמּלת ּבוי"ו ְְְִִִִֵַַַַָהה"א
רּבים, סימןלׁשֹון ׁשאינֹו הראׁשֹון ְִִִֵֶַַַָָהּוי"ו
הּוי"ו, והעלימּו הּׁשרׁש, ה"א ְְִֵֶֶַַַַָֹּתחת

הּוי"ו  היֹות ּובעבּור וּיׁשּתחּו. ְְְֱֲִַַַַָָואמרּו
ּכאׁשר  רּבים לׁשֹון סימן הּמּלה, ְְֲִִִֶַַַַָּבסֹוף
והּנה  ּתתראּו. לּמה ּכמֹו נעלם, ְְְְִִֵֶָָָָהּוא
הּוי"ו, ּבהעלם וּיׁשּתחּו מּלת נראה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהיה
הּוצרכה  ּכן על רּבים. לׁשֹון סימן ְְְִִֵֶַַַָׁשהּוא

ּבינּה להפריׁש מלעיל, הּמּלה ְְְְִִִִֵֵַַָָלהיֹות

הּסברא  ּולפי רּבים. ּבלׁשֹון מנהגם ְְְְִִִִֵַַָָָָּובין
לזה. זה הּמׁשּתחוה הּוא הּיֹוצא ְֲִִֵֶֶֶַַַָּכי
ּגדל  ּבעבּור רעהּו, הּכתּוב ְֲֵֵֶַַָָֹּוקראֹו

ּבחכמה: ‰‡‰Ï‰מעלתֹו e‡·iÂ. ְְֲַָָָ«»…»…¡»
מׁשה: אהל ידּוע gׁשהּוא dxez ֶֶֶַָֹֹ

Á¯tÒÈÂ ּפירּוׁש) על יֹורה הּפסּוק זה . «¿«≈ֵֶֶַַָ
ּבעבּורם: ּוליׂשראל .‰Ïz‡‰מׁשה ְְֲִֵֶַָָֹ«¿»»

נֹוסף. והּתי"ו מצרים, ונלאּו ְְְְְִִִִִַַַָָמּגזרת

אֹו לסבלּה אדם ׁשּילאה צרה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָוהּטעם,
מצרים  רדיפת על והּטעם, ְְְְִִִִַַַַַַַָלהּגידּה.
הּקהל  ורעב עמלק, ּוביאת ְֲִֵַַַָָָָָָּבּים,

ה': הּצילם ּומּכּלם hּוצמאֹו. dxez ְִִִָָָֻ
cÁiÂ (Ë ראּוי והיה חדוה. מּגזרת . «ƒ«¿ְְְִִֶַָָָָ
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נא

נא

יתרו  פרשת - יח - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ד ראשון ליום יומי שיעור

‰·Bh‰ŒÏk∑ ּכּלן ועל והּתֹורה. והּבאר הּמן, טֹובת »«»ְְְְֵַַַַַָָָֻ
מצרים' מּיד הּצילֹו עבד 'אׁשר היה לא עכׁשו עד . ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ואּלּו מסּגרת, הארץ ׁשהיתה מּמצרים, לברח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻיכֹול
רּבֹוא ׁשּׁשים .(מכילתא)יצאּו ְִִִָ

(é)ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé Ceøa Bøúé øîàiå©»Ÿ¤»¦§¼¨´§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬
úçzî íòä-úà ìévä øLà äòøt ãiîe íéøöî¦§©−¦¦©´©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©

:íéøöî-ãé©¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ „iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈv‰ ¯L‡∑ קׁשה .אּמה ¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒָָָֻ

‰Ú¯t „iÓe∑ קׁשה מל.ÌÈ¯ˆÓ „È ˙ÁzÓ∑ ƒ««¿…ֶֶֶָƒ«««ƒ¿»ƒ
הּיד  ּומרּות, רּדּוי לׁשֹון מכּבידים ּכתרּגּומֹו: ׁשהיּו ְְְְִִִֶַַַָָָ

העבֹודה  היא .עליהם, ֲֲִֵֶָָ

(àé)ék íéäìûä-ìkî ýBýé ìBãâ-ék ézòãé äzò©¨´¨©½§¦¦«¨¬§−̈¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´
:íäéìò eãæ øLà øácá©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«

i"yx£ÈzÚ„È ‰zÚ∑,לׁשעבר הייתי ועכׁשו מּכירֹו «»»«¿ƒְְְִִִֶַַַָָָ
‰‡ÌÈ‰Ï.(מכילתא)ּביֹותר ÏkÓ∑ מּכיר ׁשהיה מלּמד ְֵƒ»»¡…ƒְִֵֶַַָָ

ׁשּבעֹולם, אלילים עבֹודת הּניח ּבכל עבֹודת ׁשּלא ְֱֲֲִִִִֶֶַַַָָָֹ
עבדּה ׁשּלא e„Ê.(מכילתא)אלילים ¯L‡ ¯·c· Èk ֱֲִִֶָָֹƒ«»»¬∆»

Ì‰ÈÏÚ∑נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ּבמים ּכתרּגּומֹו: ¬≈∆ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָ
e„Ê.ּבמים  ¯L‡∑ ּדר ורּבֹותינּו הרׁשיעּו. ׁשּוהּואׁשר ְִַ¬∆»ְְְֲִִֵֶַָ

יא) כה)לׁשֹון(סוטה נזיד"(בראשית יעקב ּבּקדרה "וּיזד : ְְֲִֵֶַַַָָָֹ
נתּבּׁשלּו ּבּה ּבּׁשלּו, .אׁשר ְְְֲִִֶַָ

ÈÓ„‡י  ÔBÎ˙È ·ÈÊL Èc ÈÈ CÈ¯a B¯˙È ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
‡nÚ ˙È ·ÈÊL Èc ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓe È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿…ƒ≈ƒ»«»

:È‡¯ˆÓ ˙Â¯Ó ˙BÁzÓƒ¿«¿«ƒ¿»≈

dpÓיא  ¯a dÏ‡ ˙ÈÏÂ ÈÈ ·¯ È¯‡ ‡Ú„È ÔÚk¿«»«¿»¬≈«¿»¿≈¡»«ƒ≈
˙È ÔcÓÏ È‡¯ˆÓ e·ÈMÁc ‡Ób˙Ùa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»ƒ«ƒƒ¿»≈¿ƒ«»

:Ôepc da Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לּבי, ּבסתר וּיפּת מׁשקל, על ְְְְְִִִִִֵֶַַַלהיֹותֹו
החי"ת, נפּתח רק ׁשבי. מּמּנּו ְְְִִִִֵֶֶַַַַוּיׁשּב
ונׁשאר  הּגרֹון. אֹות מן ׁשהּוא ְְֲִִֶַַַָּבעבּור

אדע  ולא היה. ּכאׁשר ּדגּוׁש ְֲֵֶֶַַַָָָָֹהּדל"ת
הּמּלה, ּבסֹוף ּדגּוׁש אֹות הּמקרא ְְְִִַַָָָָּבכל
ב' ׁשּיתחּברּו ּכפ"ת, ּבג"ד היה אם ְְִִֶֶֶֶֶַַָָרק
מּמּנּו. וּיׁשּב ּכמֹו ּבּסֹוף. ׁשהם ְְְְִִִֵֶֶַַָׁשואין
מהּמלכים. אחד עם רק הּיין מן ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָוּיׁשּת

והם  ּפּת"ח. רק ּדגּוׁש מצאנּוהּו ְְֵַַָָָֹלא
ּבימי  יחּד אל יתרֹו, וּיחּד ְְְְִִִִִֵַַַַַׁשנים,

iׁשנה: dxez ָָ
'‰ Ce¯a B¯˙È ¯Ó‡iÂ (Èלּב ׂשים . «…∆ƒ¿»ְִִ

יבא  לא ּכי ּדע הּמּלה. זאת ְְִִֵַַַָָֹֹֹלדקּדק
ואם  הּיֹוצאים. מּפעלים רק ְְְִִִִַַָָּפעּול
ּפעּול, מׁשקל על ׁשהּוא אֹותֹו ְִֶַַָָָָמצאת
ׁשהּוא  ּפעל לֹו מצאת אם ְִִֵֶַַָָָֹהסּתּכל

לא  ואם ּפעּול. ּבאמת הּוא ְֱִֵֶֶָֹיֹוצא,
היה  אם וככה ּתאר. הּוא ּכן, ְְִִֵֶַָָָָֹיהיה
מהּבנין  ּפעּול לֹו ואין ּפעל, מׁשקל ְְְִִֵֵַַַַָָֹעל
ּתאר  הּוא ּגם הּגזרה, ּומּתֹו ְְְִִַַַַָֹּבעצמֹו
הּפעל  ׁשמר, ּכמֹו ּכלל. ּפעל ְְְֵַַַַָָֹֹואינֹו

ׁשמּור  עׁשר הּוא והּפעּול ׁשֹומר. ְֵֶַָָֹהּוא
עֹומד. .הֹול מצאנּו, והּנה ְְִִֵֵֵָָָָלבעליו.
הם  ּכי ּפעלים, יראּו אּלה וכל ְְְִִִֵֵֵֶָָיֹוצא.

ׁשהּגזרה  ּובעבּור ׁשֹומר. מתּכנת ְְֲִֵֶֶַַַַָֹעל
יאמר  לא ּכי העֹומדים. ְְִִִֵַַָָֹֹמהּפעלים
אין  והּנה יצֹוא. עמֹוד. .הלֹו ְִִֵֵֶָָָמּמּנּו,

הּוא. הֹול ּכי אמר ּכן על ּפעֹול. ִֵֵַַָָָלנּו
והּוא  עצּום מצאנּו ּפֹועל. ואינֹו ְְֵַַָָָּתֹואר
ׁשמּור. מׁשקל על הּוא ּכי ּפעּול. ְְִִִֶַַָָיראה
וּירּב מצאנּו הּגזרה, זֹו חּפׂשנּו ּווכאׁשר ְְְְֲִִִֶַַַַָָָ

ּכי  העֹומדים, מהּפעלים ְְְִִִֵַַַַָָוּיעצמּו,

וּיעצמהּו הּנֹוסף. מהּבנין יהיה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּיֹוצא
עֹוצם  לֹומר נּוכל לא והּנה ְִִֵֵַַָָֹמּצריו,
רק  עצמה, מענין ׁשֹומר מׁשקל ְְְִִֵֵַַַַָָעל
ּברע. מראֹות עיניו עֹוצם אחר, ְְְִֵֵֵֵֵַַָָמענין

מׁשקל  על ּברּו מּלת מצאנּו ְְִִִֵַַַָָָוהּנה
ולא  הּמקרא ּבכל חּפׂשנּו והּנה ְְְְְִִִֵַַָָָֹׁשמּור.
רק  הּקל ּבבנין הענין מּזה ְְְִִִֶַַַַָָָָמצאנּו
ּברּכיו. על וּיבר והּוא אחר. ְְְְִִֵֵֵַַַַָָמענין

מּמּנּו יבא לא עֹומד, ּפעל הּוא ִֵֶַַָֹֹֹּגם
ּתאר, ּברּו מּלת והּנה ּכלל. ְְִִֵַַָָָֹּפעּול
מרינּוס, א"ר הּקל. מהּבנין עצּום ְְִִֵַַַָָָּכמֹו
והיה  הּדגּוׁש. מּבנין ּתאר הּוא ְְִִַַַָָָָֹּברּו
ּכמֹו הּגזרה, ּככל להּדגׁש ראּוי ְְְְִִֵֵַָָָָָהרי"ש

ּכדב  מׁשקל על והּוא נבֹות. ְְְִֵֵַַָֹּבר
ּתאר  ּכל ּכי נכֹונה, ּדּבר ולא ְְִִֵַַָָֹֹׁשּכּול.

יׁשּתּנּו לא וׁשּכֹור, וגּבֹור ׁשּכּול ְְְְִִִַַֹּכמֹו
ּבלׁשֹון  אֹו הּיחיד ּבסמיכת הּדגׁש ְְִִִִֵַַַָָָלסּור
אפרים. ּגּבֹור זבּדי וּיהרג ּכמֹו ְְְֲִִִִִֶַַַַֹרּבים.

ּבֹוא  ּכנגּדֹו. עֹומד והּנה ּגּבֹורים. ְְְִִִֵֵֶהֹוי
לה': אּתם ּברּוכים ה'. ּברּו¯L‡ ְְִֶַַ¬∆

ÌÎ˙‡ ÏÈv‰ ּולאהרן למׁשה אמר . ƒƒ∆¿∆ְְֲֶַַָֹֹ
ּבאּו ידם ועל לׁשם, ׁשלּוחים ְְְִֶַָָָָָׁשהיּו
אמר  ּכן על ּולמצרים, לפרעה ְְְְִִֵַַַַַַָֹהּמּכֹות

ּכן  ואחר ּפרעה. ּומּיד מצרים ְְְִִִִֵַַַַַַֹמּיד
מּתחת  העם את הּציל אׁשר הּׁשם ֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבר
ים  ּובבקיעת ּבמצרים, מצרים ְְְְִִִִִִַַַַַיד

i`סּוף: dxez

(‡ÈּופירּוׁשÈzÚ„È ‰zÚ ּפרׁשּתיו . ֵ«»»«¿ƒְִֵַ
מה  לי ואמרּו ּבפסּוק ׁשמֹות, ְְְְְִַַָָָָּבפרׁשת

וטעם ca·¯ּׁשמֹו: Èk הּדבר ּבעבּור . ְְַַƒ«»»ֲַַָָ
וכן  יׂשראל. עם על הּמצרים ְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשּזדּו

ה' ּגדֹול ּכי ידעּתי למעלה, ְְְְִִִִַַָָָהזּכיר
על  ּדין ׁשעֹוׂשה ה' האלהים, ֱִִִֶֶַָָֹמּכל
ּכי  ּכתּוב וכן .ּבפר אֹותם ְְֱִִֵֶֶֶָָָׁשהעבידּו
ׁשּיעׂשה  ּכאדם עליהם, הזידּו ּכי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָידעּת
ידעּתי  ּכי ּכתּוב ּוכבר רצֹונֹו. ְְְְִִַָָָָּבזדֹון

מּיד  להּצילֹו וארד מכאֹוביו ְְִִֵֵֶַַַָָאת
aiמצרים: dxez ְִִַ
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נב יתרו נב פרשת - יח - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ט"ו שני ליום יומי שיעור

(áé)íéäìûì íéçáæe äìò äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®
ìëå ïøäà àáiå|ïúç-íò íçì-ìëàì ìàøNé éð÷æ ©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬

:íéäìûä éðôì äLî¤−¦§¥¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£‰ÏÚ∑ ּכליל ּכּלּה ׁשהיא ∑ÌÈÁ·Ê.ּכמׁשמעּה, …»ְְִִֶַָָָָֻ¿»ƒ

B‚Â'.ׁשלמים  Ô¯‰‡ ‡·iÂ∑ והלא ,הל היכן ּומׁשה ְִָ«»…«¬…¿ֲֵֶַַָָֹֹ
אּלא  הּכבֹוד? ּכל את לֹו וגרם לקראתֹו ׁשּיצא ְְִֶֶֶַַָָָָָָָהּוא

לפניהם  ּומׁשּמׁש עֹומד ‰‡ÌÈ‰Ï.ׁשהיה ÈÙÏ∑ ְְִֵֵֵֶֶַָָƒ¿≈»¡…ƒ
ּבּה, מסּבין חכמים ׁשּתלמידי מּסעּדה ׁשהּנהנה ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻמּכאן

הּׁשכינה מּזיו נהנה כד)ּכאּלּו .(ברכות ְְֱִִִִֶַָָ

$
âשבט ט"ו שני âיום

(âé)ì äLî áLiå úøçnî éäéåãîòiå íòä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®©©«£³Ÿ
:áøòä-ãò ø÷aä-ïî äLî-ìò íòä̈¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

i"yx£˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ∑ּכ היה, הּכּפּורים יֹום מֹוצאי «¿ƒƒ»√»ִִֵַָָָָ
מּמחרת? ּומהּו ּב'ּספרי'. מן ׁשנינּו רדּתֹו ההר.למחרת ְְְֳֳִִִִִֵַַַָָָָָָ

הּכּפּורים, יֹום מּמחרת אּלא לֹומר אפׁשר אי ְְְֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָועלּֿכרח

"והֹודעּתי  לֹומר: איֿאפׁשר מּתןּֿתֹורה קדם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהרי
לא  הּכּפּורים, יֹום עד ּתֹורה ּומּׁשּנּתנה וגֹו'" ְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻאתֿחּקי
ירד  ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי העם, את לׁשּפט מׁשה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹיׁשב

ÒÎÂ˙יב  ÔÂÏÚ ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ·È¯˜Â¿»ƒƒ¿¬ƒ¿…∆¬»»¿ƒ¿«
È·Ò ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡˙‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜¿ƒ√»¿»«¬»«¬…¿…»≈
‰LÓ„ È‰eÓÁ ÌÚ ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ¬ƒ¿…∆

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÔcÓÏיג  ‰LÓ ·˙ÈÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBiÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ»¿«¿ƒƒ≈…∆¿ƒ«
‡¯Ùˆ ÔÓ ‰LÓ„ È‰BlÚ ‡nÚ Ì˜Â ‡nÚ ˙È»«»¿»«»ƒ»ƒ¿…∆ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
אחד  ׁשּבכל ְְִֶֶַָָה'ּיתרֹו'

ּגדֹול  ּכי ידעּתי "עּתה יתרֹו ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָּבתחילת

האלקים" מּכל יא)ה ' הּקדֹוׁש(יח, ּבּזֹוהר ואיתא (ריש , ְֱִִִַַַָָָָֹ

ב) סז, מּכל פרשתנו ה' "ּגדֹול ואמר יתרֹו ׁשהֹודה אחרי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשרק

הּוא  יתרֹו ּכי מּתןּֿתֹורה. ענין להיֹות יכֹול היה ְְְֱִִִִִַַַָָָָָֹהאלקים"

הּקלּפֹות  ּבחינת והינּו ׂשמאלא", סטר ּדאיהּו ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָ"סטראֿאחרא

ה' ּבגדּולת הֹודה הּוא ׁשּגם ועלֿידי הּקדּוׁשה, צד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאינן

הּתֹורה. את הּקּב"ה ׁשּיּתן ׁשּי היה -ִֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשם  על זֹו סדרה לקריאת הּטעם לבאר יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָועלּֿפיֿזה

היּו מּתןּֿתֹורה על ּבּה ׁשּמדּבר מּכיון ּדלכאֹורה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻיתרֹו,

למּתןּֿתֹורה? הּקׁשּור ּבׁשם לקראּה ְְְְְִִֵַַַָָָָצריכים

הּתֹורה: קּבלת ּבדר לנּו הֹוראה ׁשּבזה ְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא

על  הֹודה יתרֹו ׁשּגם אחרי רק היתה ׁשּמּתןּֿתֹורה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָּכמֹו

הּתֹורה  את לקּבל לזּכֹות רֹוצים אם ּכמֹוֿכן הּקּב"ה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָקּיּום

ׁשּבטבעּה הּקדֹוׁשה ׁשהּנׁשמה ּבזה ּדי אין ּכראּוי, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָולהבינּה

הּתֹורה, את לקּבל רצֹון לּה יׁש הּקּב"ה רצֹון לקּים ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָרֹוצה

ׁשּמּצדֿעצמֹו ּגּופֹו ׁשּגם ּבעצמֹו לפעל האדם על ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא

ּגם  וחמרּיים, ּגׁשמּיים ּדברים - ּב'מֹותרֹות' ורֹוצה ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָנמׁש

וללמד  הּקּב"ה, רצֹון את לקּים ׁשּצרי ויסּכים יֹודה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּוא

ּכראּוי. ולהבינּה הּתֹורה ְֲִֶַַָָָָאת

'מֹודה' אחד, ׁשּבכל ה'ּיתרֹו' הּגׁשמי, ּגּופֹו ׁשּגם אחרי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָורק

הּתֹורה, לקּבלת ּכלי הּוא אזי הּקּב"ה, רצֹון את לקּים ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָורֹוצה

ּבזה. ּולהצליח ּכראּוי להבינּה ְְְֲִִֶַַַַָָָָויּוכל

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 1271 עמוד ד, כרך שיחות' 'לקוטי (על־פי

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÁwiÂ (·È.ÌÈÁ·Êe ‰ÏBÚ הם . «ƒ«»¿»ƒֵ
וטעם עּתה ÌÈ‰Ï‡Ïהּׁשלמים. ּכי . ְְִַַַָ≈…ƒִַָ

לאלהים: הּנכּבד הּׁשם לֹו להיֹות ְְִִִֵֵֵַַָָֹיחל
Ï‡¯NÈ È˜Ê ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡·iÂ ואין . «»…«¬…¿…ƒ¿≈ƒ¿»≈ְֵ

היּו: ּבאהלֹו ּכי מׁשה, להזּכיר ְְְֳִִֶֶַָָֹֹצר
ÌÁÏ ÏÎ‡Ïוטעם ׁשלמים: .ÈÙÏ ∆¡»∆∆ְְִַַָƒ¿≈

ÌÈ‰Ï‡‰ לצד היה מׁשה אהל ּכי . »¡…ƒְִֶֶַָָֹֹ
מֹועד: אהל biמזרח dxez ְִֵֶַֹ

˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ (‚È:יתרֹו לביאת .·LiÂ «¿ƒƒ»√»ְְִִַ«≈∆
‰LÓ:ּכמנהגֹו .·¯Ú‰ „Ú ¯˜a‰ ÔÓ. …∆ְְִָƒ«…∆«»»∆

הּׁשמׁש. ּכזרח הּוא האמת ּבקר ּכי ְֱִִֶֶֶֶַַַָֹֹּדע
הּׁשחר, עּמּוד ּכעלֹות ּבקר יּקרא ֲִֵֶַַַַַַָֹּגם

ׁשּכבר  ּכמֹו ּבעבים, אֹור להראֹות ְְְִֵֵֶֶֶָָָָׁשּיחל
מקרה. ּדר על הּוא הּבקר וזה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹזכרּתי.

הּׁשמׁש. ּבׁשקֹוע הּוא האמּתי ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָוהערב
עד  מקרה, ּדר על ערב יּקרא ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָּגם
ּתזרח  ּדוד אמר וכן האֹור. ְְֲִִִֵַַַָָָעריבת
יצא  ּכתּוב ואחריו יאספּון, ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָהּׁשמׁש

יום שני
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נג

נג

יתרו  פרשת - יח - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ט"ו שני ליום יומי שיעור

וׁשהה  ּבהׁשּכמה עלה ּולמחר הּלּוחֹות, את ְְְְְֶַַַָָָָָָָָָוׁשבר
ּכתּובה  זֹו ּפרׁשה ואין הּכּפּורים. ּביֹום וירד יֹום ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹׁשמנים

ׁשנּיה,ּכּסדר, ׁשנה עד מּמחרת", "ויהי נאמר: ׁשּלא ְְֱֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּלּוחֹו ּבא', ּתֹורה מּתן קדם 'יתרֹו האֹומר לדברי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹאף

ׁשנּיה  ׁשנה עד אּלא היה לא ארצֹו נאמר ,אל ׁשהרי ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּדגלים  ּבמּסע ּומצינּו אתֿחתנֹו", מׁשה "ויׁשּלח ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹֹּכאן:

מׁשה: לֹו י)ׁשאמר הּמקֹום (במדבר אל אנחנּו "נֹוסעים ְְֲִֶֶֶַַַָָֹ
ּתֹורה, מּתן קדם זּו ואם אֹותנּו". ּתעזב נא אל ְְֲִֶַַַַָָָֹֹוגֹו'

,והל מצינּומּׁשּׁשלחֹו ׁשם היכן ּתאמר: ואם ׁשחזר? ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הּוא  היה? יתרֹו ׁשל ּובנֹו חֹובב, אּלא יתרֹו נאמר ְְְֱִִֶֶֶַָָָָֹלא

ּכת  ׁשהרי יתרֹו, הּוא ד)יב:חֹובב חֹובב (שופטים "מּבני ְְְֲִִִֵֵֶָָ
מׁשה" ‰ÌÚ.חֹותן „ÓÚiÂ 'B‚Â ‰LÓ ·LiÂ∑ יֹוׁשב ֵֶֹ«≈∆…∆¿««¬…»»ֵ

ׁשהיה  ליתרֹו הּדבר והקׁשה עֹומדים, וכּלן ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֻֻּכמל
והֹוכיחֹו יׂשראל, ׁשל ּבכבֹודן ּכ,מזלזל ׁשּנאמר:על ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

נּצבים  וכּלם "לבּד יֹוׁשב אּתה ‰a˜¯."מּדּוע ÔÓ ְְִִֵֶַַַַָָָֻƒ«…∆
·¯Ú‰ „Ú∑(י ּכן (שבת לֹומר ׁשּדן ?אפׁשר ּדּין ּכל אּלא «»»∆ְֵֶֶֶַַָָָָָ

הּכתּוב  עליו מעלה אחת, ׁשעה אפּלּו לאמּתֹו אמת ֱֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּדין
ׁשּתף  נעׂשה ּוכאּלּו הּיֹום, ּכל ּבּתֹורה עֹוסק ְְֲִִֵַַַָָָָֻּכאּלּו

ּבראׁשית,להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּבֹו:ּבמעׂשה ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָ
וגֹו'" ערב י)"ויהי .(מגילה ְְִֶֶַ

(ãé)íòì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨¨®
òecî íòì äNò äzà øLà äfä øácä-äî øîàiå©ÀŸ¤¨«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈©À©

éìò ávð íòä-ìëå Ecáì áLBé äzàø÷a-ïî E ©¨³¥Æ§©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−¦¬Ÿ¤
:áøò-ãò©¨«¤

(åè)Løãì íòä éìà àáé-ék Bðúçì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ¥©²¨−̈¦§¬
:íéäìû¡Ÿ¦«

i"yx£‡·È Èk∑ בא הֹווה ,ּכי ‡ÌÈ‰Ï.לׁשֹון L¯„Ï∑ הּגבּורה מּפי ּתלמּוד לׁשאל אלּפן, למתּבע .ּכתרּגּומֹו: ƒ»…ְִֶָƒ¿…¡…ƒְְְְְְְְִִִִַַַַַָֹֻ

Ú·„יד  ‡e‰c Ïk ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ ‡ÊÁÂ«¬»¬ƒ¿…∆»»ƒ»≈
„·Ú z‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù ‰Ó ¯Ó‡Â ‡nÚÏ¿«»«¬«»ƒ¿»»»≈ƒ«¿»≈
‡nÚ ÏÎÂ C„BÁÏa ·˙È z‡ ÔÈ„ ‰Ó ‡nÚÏ¿«»»≈«¿»≈ƒ¿»¿»«»

:‡LÓ¯ „Ú ‡¯Ùˆ ÔÓ CÂlÚ ÔÈÓÈ»̃¿ƒƒ»»ƒ«¿»««¿»

nÚ‡טו  È˙ÂÏ Ô˙‡ È¯‡ È‰eÓÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆«¬ƒ¬≈»»¿»ƒ«»
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ Úa˙ÓÏ¿ƒ¿«À¿«ƒ√»¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

¯‰‰ ÔÓ Bz„¯ ˙¯ÁÓÏ . . ‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ רש"י) »≈«ƒƒ»»¿»√«ƒ¿ƒ»»

יג) לֹומר,יח, ויׁש ּכּפּור. ּביֹום הּסעּודה היתה לפיֿזה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָוקׁשה,

אמר  הּקּב"ה ּכאׁשר רק התחיל ּכּפּור יֹום ענין ּכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּדהּנה

ולסליחה" "למחילה נקּבע הּוא ּומאז ,"ּכדברי ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָ"סלחּתי

יח) ט, עקב ּכּפּור (רש"י יֹום ׁשּדיני אפׁשר ׁשאי ּכן, אם מּובן .ְִִִִֵֵֶֶֶָָ

הּיֹום  ּבחלק (אף ההר מן מׁשה ׁשּירד הּיֹום על ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיחּולּו

(לפני  הראׁשֹון חלקֹו ּכאׁשר "סלחּתי"), אמירת ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּלאחר

"סלחּתי") ּכּפּור.Ï‡אמירת יֹום היה ְֲִִַַָ…ִָָ

(212 עמ' ו שיחות (לקוטי

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

על  ערב. עדי ולעבֹודתֹו לפעלֹו ְְֲֲֳֵֶַַָָָָָאדם
ׁשּבּתכם, ּתׁשּבתּו ערב עד מערב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַּכן,
ערב  עד האמת מערב להיֹות ְֱִֵֶֶֶֶֶַָָראּוי

מחֹול  הֹוסיפּו ז"ל חכמינּו רק ֱֲִֵֵֶַַָָהאמת,
הּׁשּבת  יֹום יציאת ּכי ואמרּו הּקדׁש, ְְְִִֶַַַַַָָֹעל
ראּוי  והּנה הּכֹוכבים. צאת עד ְְִִִֵֵֶַַָָּתהיה
מהּׁשקע  הּתֹורה מן הּׁשּבת ְְִִִֵַַַַַָָָלהכניס

חכמי  וכל הּתֹולדֹות חכמי וכל ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשמׁש.
מרגע  הּיֹום ּגבּול ּכי מֹודים, ְִִֵֶַַַַָהּמּזלֹות
הארץ  ׁשטח ּכנגד הּׁשמׁש עגּלת ְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָֻהיֹות
עד  צאתֹו מעת וזהּו מקֹום. ְְֵֵֵֶַָָּבכל

ciּבֹואֹו: dxez

‡¯iÂ („È.‰NBÚ ‡e‰ ¯L‡ Ïk ˙‡ ««¿≈»¬∆∆
ÌÚÏ:ּבקר עד מערב מעמידם .ׁשהּוא »»ֲִֵֶֶֶֶַַָֹ

ׁשּמׁשה  ּבעבּור אמר, ׁשלמה ְְֲֵֶֶַַַָֹֹֹורּבינּו

זה  ואין נּצבים, ויׂשראל לבּדֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָיֹוׁשב
מׁשה  מעלת ּכי ספק ואין מּוסר. ְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹּדר
ׁשהיה  אהרן הּנה ּכי ּככה. לֹומר ְֲִִֵֶַַָָָָָֹּגדֹולה

לכ  ּבׁשנים ּגדֹול ּגדֹול והיה יׂשראל ל ְְְְִִֵָָָָָָָ

ּומׁשה  אדֹוני. ּבי לֹו אֹומר הּוא ֲִִִֵֶֶֹֹמּמׁשה,
יֹוׁשב, הּׁשֹופט ּכי הּנכֹונה, הּדר ְִֵֵֶֶַַַָָָעׂשה
ועמדּו ּכתּוב וכן עֹומדים. הריב ְְְְֲִִֵֵַָָָּובעלי
ולא  הריב. להם אׁשר האנׁשים ְְֲֲִִֵֶֶָָָָֹׁשני
יֹוׁשב  ׁשהיה ּבעבּור רק מּדּוע, לֹו ֲֵֶַַַַַָָָאמר

אחרים  ׁשֹופטים לֹו ואין לבּדֹו ְְְְֲִִִֵֵַַָלּמׁשּפט
מּלת  ּכי מרינֹוס, ר' ואמר ְְִִִֶַַַַָָׁשּיעזרּוהּו.
ּכל  ּכי ,ּביד מּזה מּלכם, ּכמֹו ְְִֶֶֶַַַַָָָמּדּוע,

מה  מּדּוע, וככה מּלֹות. ׁשּתי ְְִֵַַַַַָָאחת
ּככה: לעׂשֹות ּדעּתeh dxez ְְֲַַָָ

¯Ó‡iÂ (ÂË עֹוׂשה אני מׁשה הׁשיב . «…∆ֲִִֵֶֶֹ
העם  אלי יבא ּכי האחד, ּדברים. ְְִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשני

ּתֹורתֹו. לדרֹוׁש והּטעם, אלהים. ְְְֱִִִַַַָֹלדרֹוׁש
ּבא  ּדבר להם יהיה ּכי הּׁשני, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָוהּדבר
ּתחּלה, האחרֹון על והׁשיב ְְֲִִֵֵַַַָָאלי.
והֹודעּתי  רעהּו. ּובין איׁש ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵַַָוׁשפטּתי

לדֹורׁש: האלהים, חּקי fhאת dxez ֱִֵֵֶָָֹֻ
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(æè)Léà ïéa ézèôLå éìà àa øác íäì äéäé-ék¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ¨´¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−
:åéúøBz-úàå íéäìûä éwç-úà ézòãBäå eäòø ïéáe¥´¥¥®§«©§¦²¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤«Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a ¯·c Ì‰Ï ‰È‰ÈŒÈk∑ הּדבר לֹו ׁשהיה אלי ,מי .ּבא ƒƒ¿∆»∆»»»≈«ִֵֶַַָָָָָ

(æé)øLà øácä áBè-àì åéìà äLî ïúç øîàiå©²Ÿ¤Ÿ¥¬¤−¥¨®ŸÆ©¨½̈£¤¬
:äNò äzà©−̈Ÿ¤«

i"yx£‰LÓ Ô˙Á ¯Ó‡iÂ∑ הּכתּוב קֹוראֹו ּכבֹוד ּדר'מל ׁשל 'חֹותנֹו :. «…∆…≈…∆ְְֶֶֶֶֶַָָ

(çé)Cnò øLà äfä íòä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®
:Ecáì eäNò ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«

i"yx£Ïaz Ï·∑ ּכמיׁשה לׁשֹון ּולׁשֹונֹו ּכתרּגּומֹו, »…ƒ…ְְְְְִַָ
ּכמֹו: ּבלע"ז, ח)פליישטר"א נבל",(ירמיה (ישעיה "והעלה ְְְֵֶֶַַָָ

חּמה לד) עלֿידי ּכמּוׁש ׁשהּוא מּגפן", עלה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ"ּכנבל

ונלאה  ּתׁש וכחֹו קרח, לרּבֹות ∑z‡ŒÌb‰.ועלֿידי ְְְְְִֵֶֶַַַֹ««»ְַ
וחּור  זקנים אהרן EnÓ.וׁשבעים „·ÎŒÈk∑ּכבדֹו ְְְְֲִִִֵַֹƒ»≈ƒ¿ְָ

מּכח יֹותר .רב ֲִֵַֹ

(èé)äéä Cnò íéýìû éäéå Eöòéà éì÷a òîL äzò©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦¨®¡¥¯
íéøácä-úà äzà úàáäå íéýìûä ìeî íòì äzà©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²¤©§¨¦−

:íéäìûä-ìà¤¨«¡Ÿ¦«
i"yx£CnÚ ÌÈ‰Ï‡ È‰ÈÂ EˆÚÈ‡∑(מכילתא) אמר ּבעצה ƒ»¿ƒƒ¡…ƒƒ»ְֵַָָ

ּבּגבּורה  הּמל צא, ÏeÓ.לֹו: ÌÚÏ ‰z‡ ‰È‰ ְִֵֵַָָ¡≈«»»»
ÌÈ‰Ï‡‰∑ וׁשֹואל לּמקֹום, ּבינֹותם ּומליץ ׁשליח »¡…ƒְִִֵֵֵַַָָָ

מאּתֹו ריבֹותם ∑‡˙ÌÈ¯·c‰Œ.מׁשּפטים .ּדברי ְִִִֵָ∆«¿»ƒְִִֵָ

(ë)úà äzøäæäåúøBzä-úàå íéwçä-úà íä §¦§©§¨´¤§¤½¤©«ª¦−§¤©®Ÿ
äNònä-úàå dá eëìé Cøcä-úà íäì zòãBäå§«©§¨´¨¤À¤©¤̧¤Æ¥´§½̈§¤©©«£¤−

:ïeNòé øLà£¤¬©«£«

ÔÈaטז  ‡È‡„Â È˙ÂÏ Ô˙‡ ‡Èc ÔB‰Ï ÈÂ‰ „k«¬≈¿ƒ»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»≈
‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰Ï ‡Ú„B‰Óe d¯·Á ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈«¿≈¿«¿»¿»¿»«»

:d˙È¯B‡ ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»»≈

Ób˙t‡יז  ÔÈw˙ ‡Ï dÏ ‰LÓ„ È‰eÓÁ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ¿…∆≈»«ƒƒ¿»»
:„·Ú z‡cƒ«¿»≈

‰„ÔÈיח  ‡nÚ Û‡ z‡ Û‡ ‰‡Ï˙ ‰‡ÏÓƒ¿»ƒ¿∆««¿««»»≈
ÏBk˙ ‡Ï ‡Ób˙t CpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ CnÚcƒƒ»¬≈«ƒƒ»ƒ¿»»»ƒ

:C„BÁÏa d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ¿»

„ÈÈיט  ‡¯ÓÈÓ È‰ÈÂ CpÎlÓ‡ ÈpÓ Ïa˜ ÔÚk¿««≈ƒƒ¬«¿ƒ»ƒ≈≈¿»«¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ (Ú·z) ‡nÚÏ z‡ ÈÂ‰ CcÚÒa¿«¿»¡≈«¿¿«»¿«À¿»ƒ√»
:ÈÈ Ì„˜Ï ‡iÓb˙t ˙È z‡ È˙ÈÓ È‰˙e ÈÈ¿»¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»«»ƒ√»¿»

‡È¯B˙‡כ  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰˙È ¯‰Ê˙Â¿«¿«»¿»¿»«»¿»«¿»
˙ÈÂ da ÔeÎ‰Èc ‡Á¯B‡ ˙È ÔB‰Ï Ú„B‰˙e¿«¿»¿»ƒ¿»«¿»

:Ôe„aÚÈc ‡„·BÚ»»ƒ«¿¿

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰z‡ ¯L‡ ¯·c‰ ·BË ‡Ï ¯Ó‡iÂ (ÊÈ«…∆…«»»¬∆«»
‰NBÚ.לדבריו טעם ונתן ּבעיני. . ∆ְְְִֵַַַַָָָ
Ïazוהּוא, Ï· לא ועלהּו מּגזרת . ְ»…ƒ…ְְִִֵַָֹ

הּטעם  ּכי עליה. נֹובלת ּכאלה ְִִֵֶֶֶַַַָָָיּבֹול.
מׁשל. ּדר עלה, ּכנבל מעצמֹו ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּיּפֹול

ּגם ּכמֹוה, ּגם EnÓּומּלת „·k Èk ִַַַָָƒ»≈ƒ¿
¯·c‰:gi dxez «»»

e‰NÚ (ÁÈ ּובאה ּבדקּדּוק. זרה מּלה . ¬…ְְִִָָָָָ
ה"א  מצאנּו לא ּכי לׁשמרהּו. ּדר ְְִֵֵֶֶַָָָֹעל

עׂשה: ּבגזרת hiנראית dxez ְְְֲִִֵֵַ
EˆÚÈ‡ ÈÏB˜a ÚÓL ‰zÚ (ËÈ אּתן . «»¿«¿ƒƒ»¿ֵֶ

ׁשם  הּוא אלהים מּלת ּכי ּדע עצה. ְֱִִִֵֵַַָֹל
ׁשּידּברּו ּבעבּור רק ּפרׁשּתי. ּכאׁשר ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַֹּתאר

ּכאּלּו הּתאר ׁשם זה יחׁשבּו הרּבה, ְְְְִֵֵֶַַַַָֹּבּה
ּבׁשֹוררי. יראני אלהים עצם. ׁשם ְְְֱִִֵֵֶֶַָֹהּוא
על  ּככה. ורּבים אלהים. ּברא ְְֱִִִֵַַָָָָֹּבראׁשית
הּׁשמֹות  מן ׁשם ז"ל חכמינּו ׂשמּוהּו ֲִֵֵֵֵַַָָּכן
ויהי  וטעם להּמחק. ראּויים ְְְִִִִֵֵֶַַָָׁשאינם

ּתעׂשה  אם יעזרּך ׁשהּׁשם ,עּמ ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹאלהים
ׁשּיּקח  הּדברים ּבסֹוף לֹו ואמר ְְְִִֶַַַָָָָּככה.

הּׁשם מאת וזהּורׁשּות הּזאת. העצה על ְְֵֵֵֵֶַַַָָֹ
ּכן  ּכי ספק ואין אלהים. וצּו ְְְְֱִִִֵֵֵָָֹאמרּו

ּבעבּור  לעם אּתה היה וטעם ְֱֲֵַַַַָָָָָעׂשה.
‰‡ÌÈ‰Ïהעם: ÏeÓ.הּׁשם מּפאת . ָָ»¡…ƒְִֵַַ

הם  אם הּדברים. את אּתה ְְִִֵֵֵֶַַָָָוהבאת
מׁשה  ׁשאמר הם הּדברים ואּלה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹקׁשים.

אלי. ּבא ּדבר להם יהיה ּכי ְְִִִִֵֶֶַָָָָָּבתחּלה,
הּקׁשה  הּדבר את ּכן אחר זה ֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּופרׁש

:אלי kיביאּו dxez ִֵֶָ
‰z¯‰Ê‰Â (Î,ׁשאמרּת הּׁשני הּדר . ¿ƒ¿«¿»ְִֵֶֶֶַַַָָ

מּספקֹות. ּולהֹורֹותם ללּמדם חּיב ְְְְִֵַַַָָָָאּתה

הּמעׂשה  ּכל להֹודיע הּוא ּגדֹול טֹורח ְֲִִֶַַַַָָּכי
וטעם יעׂשּון. והּוא z¯‰Ê‰Âאׁשר מן . ְֲֲֶַַַ¿ƒ¿«¿»ְִ

נׁשמר: וטעמֹו, נזהר. ׁשּתי ‡˙‰Ìלא . ְְְְִִַַַֹ∆¿∆ְֵ
עׂשה  מצות על להזהירם והּוא ְְְְֲִִִֵַַַָמּלֹות.

ּבּלב  הּקׁשּורים לאֿתעׂשה מצות ְְְֲִִֵֶַַַַַֹועל
הּׁשם  לאהבה ּכמֹו העיּקר. ְְֲִֵֶַַָָָׁשהּוא
וללכת  מּפניו. ּוליראה ּבֹו ְְְְְִִֶֶָָָָָָּולדבקה
יׂשנא  ולא הּלב. ערלת ולּמֹול ְְְְֲִִֵַַַָָָֹאחריו.
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(àë)íéäìû éàøé ìéç-éLðà íòä-ìkî äæçú äzàå§©¨´¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯¡Ÿ¦²
íéôìà éøN íäìò zîNå òöá éàðN úîà éLðà©§¥¬¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³£¨¦Æ

:úøNò éøNå íéMîç éøN úBàî éøN̈¥´¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ
i"yx£‰ÊÁ˙ ‰z‡Â∑הּקדׁש ‡ŒÈL.ׁשעליּברּוח ¿«»∆¡∆ְֶֶֶַַָֹ«¿≈
ÏÈÁ∑ ּפנים ּולהּכיר להחניף צריכים ׁשאין .עׁשירים, «ƒְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָ

˙Ó‡ ÈL‡∑לסמ ּכדאי ׁשהם הבטחה ּבעלי אּלּו «¿≈¡∆ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ
נׁשמעין  ּדבריהם יהיּו ׁשעלֿידיּֿכן ּדבריהם, .על ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

Úˆ· È‡N∑ ּכההיא ּבּדין, ממֹונם את ׁשּׂשֹונאין ¿≈»«ְְִִִֶֶַַָָ
ּבדינא  מיּנּה ממֹונא דמּפקין דּינא 'ּכל לאו ּדאמרינן: , ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָ

הּוא' נח)דּינא ‡ÌÈÙÏ.(ב"ב È¯N∑ מאֹות ׁשׁש היּו הם ַָָ»≈¬»ƒֵֵֵָ
אלף מאֹות לׁשׁש יח)ׂשרים B‡Ó˙.(סנהדרין È¯N∑ ׁשׁשת ְִֵֵֶֶָ»≈≈ֵֶ

היּו ÌÈMÓÁ.אלפים È¯N∑ אלף È¯NÂ.י"ב ֲִָָ»≈¬ƒƒֶֶ¿»≈

˙B¯NÚ∑ אל הּׂשרים ׁשּׁשים ּכל על רׁש"י ּׁשּפרׁש (מה ף. ¬»ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּתּקן  ּבאמת והּנה ,צר ללא לכאֹורה והּוא היּו, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכּמה
למּטה, מלמעלה ּדקחׁשיב ּבּפסּוק קׁשיה ותרץ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבזה
ולא  הּמּועט, מסּפר קדם מרּבה הּמסּפר לֹומר: ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻרצה
ּבראׁשֹונה, עׂשרֹות ׂשרי מּתחּלה אּלא לפרׁש לֹו ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָהיה
ּופרט  ׁשהזּכיר ּפרּוׁשֹו ּולפי ּכּלם. ּבהדרגה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻואחרּֿכ
ּבמנינם, ּוכׁשּתדקּדק וחׁשב צא הּׂשרים, מנין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹסכּום
ואחרּֿכ ּתחּלה, הּמּועט מסּפר ׁשּפיר: אתי ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּולגּביהּו

ודֹוק) נכֹון, לי נראה ּכן .ּבהדרגה, ְְְְִִֵַָָָָ

(áë)øácä-ìk äéäå úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§´¤¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³
éìà eàéáé ìãbäíä-eètLé ïèwä øácä-ìëå E ©¨ŸÆ¨¦´¥¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®

éìòî ì÷äå:Czà eàNðå E §¨¥Æ¥«¨¤½§¨«§−¦¨«
i"yx£eËÙLÂ∑""צּוּוי ,וידּונּון EÈÏÚÓ.לׁשֹון Ï˜‰Â∑להקל זה את ּדבר "והכּבד ּכמֹו "והקל", .מעלי ¿»¿ְִִ¿»≈≈»∆ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

לׁשֹון  מֹואב", את "והּכֹות .הֹווה לּבֹו", ְְִֶֶַָ

ÏÈÁc‡כא  ÔÈ¯·b ‡nÚ ÏkÓ ÈÊÁz z‡Â¿«¿∆¡≈ƒ»«»À¿ƒ¿≈»
‡Ïa˜Ï ÔÒc ËBL˜c ÔÈ¯·b ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»À¿ƒƒ¿¿»»¿«»»
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ÔB‰ÈÏÚ ÈpÓ˙e ÔBÓÓ»¿«≈¬≈«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

Ìb˙tכב  Ïk È‰ÈÂ ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È Ôee„ÈÂƒ»«»¿»ƒ»ƒ≈»ƒ¿«
Ôep‡ Ôee„È ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ C˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ·«̄«¿¿»»¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ

:CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ CpÓ ÔeÏ˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אמר  וכן יּטֹור. ולא יּקֹום ולא ְְְִִִֵַָָֹֹאחיו
ורּבים  לעׂשֹותֹו, ּובלבב ּבפי ְְְְֲִִִֶַַָֹמׁשה

daּככה: eÎÏÈ:ּבּה ילכּו אׁשר ּכמֹו . ָָ≈¿»ְְֲֵֶָ
ÔeNÚÈ ¯L‡ ‰NÚn‰ ˙‡Â מצות זה . ¿∆««¬∆¬∆«¬ְִֶַ

עׂשה  מצות אינם ורּבם למעׂשה. ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָֻעׂשה
ּכמֹו לזכר. אם ּכי ּבעצמם, ְְְְְִִֵֶַָעֹומדֹות
ואהבת  הּבן ּופדיֹון והּמֹועדים ְְֲֲִִֵַַַַַַָהּׁשּבת
ּומזּוזה. ּותפּלה ּותפּלין וציצית ְְְְִִִִִֵַָָהּגר

ּובמקֹומם  אחרים. ורּבים ׁשעטנז, ְְְֲִִִֵֵַַַַָּגם
k`אפרׁשם: dxez ְֲֵָ

‰ÊÁ˙ ‰z‡Â (‡Î ּכי הֹודעּתי ּכבר . ¿«»∆¡∆ְְִִַָ
ׁשֹומרים  אינם הּקדׁש לׁשֹון ְְְִֵֵֶַַָֹאנׁשי
נחּפׂש לא ּכן על הּטעמים. רק ְְִִֵֵַַַַַָֹהּמּלֹות,

עֹוד. אפרׁש ּכאׁשר ּומלא, חסר ֲֲֵֵֵֶַַָָָעל
ׁשּיׁש חיל, אנׁשי יתרֹו הזּכיר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַוהּנה

ּכח  יפחדּולהם ולא טֹורח לסּבֹול ְְְֲִִֶַַָֹֹ
אמר  חיל, אנׁשי ּכנגד והּנה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָמהם.

לכם  הבּו הּדבר, מסּפר ּכׁשהּוא ְְֵֶֶֶַַָָָָֹמׁשה
ּכּלם  אנׁשים, לנּו ּבחר ּכמֹו, ְְֲֲִִַָָָָֻאנׁשים.

להם  ׁשאין אלהים, יראי ואמר ְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָֹאנׁשים.
ּוכנגדם  לבּדֹו. מהּׁשם רק מאדם ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָיראה
לא  ּכי ּונבֹונים. חכמים מׁשה, ְֲִִִֶַָָֹֹאמר
מי  רק ּכראּוי ׁשמים ירא להיֹות ְְִִִִֵֵַַָָָָיּתכן

יתרֹו, ואמר חכם. ‡Ó˙ׁשהּוא ÈL‡, ְְִֶַָָָ«¿≈¡∆
ּכזבנים. ·ˆÚׁשאינם È‡BN.ממֹון , ְִֵֶַָָ¿≈»«ָ

אדם. עיני למראה ּככה נֹודעים ְְְִֵֵֵֶַָָָָָוהם
וידּועים: מׁשה, אמר È¯Nּוכנגדם ְְִִֶֶַָָֹ»≈

ÌÈÙÏ‡ אּלה ּפירּוׁש אם לתמּה יׁש . ¬»ƒְִִֵֵֵֶַֹ
יֹותר  מסּפרם יהיה ּכמׁשמעם, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָהּׂשרים
מאד  רחֹוק וזה אלפים. וט' אלף ְְְֲִִֶֶֶָָֹמע'
והּכתּוב  ּכאּלה. רּבים ׂשרים ְְִִִֵֶַַָָָלהיֹות
ועֹוד  ׂשריה. רּבים ארץ ּבפׁשע ְְִִֶֶֶַַַָָָֹאמר,

ראׁשי  הּמחנה ׁשמינית להיֹות יּתכן ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָאין
את  ואּקח מׁשה אמר ּכן ּכי ְִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשבטים,
ּכל  ּבהם ותמצא ׁשבטיכם. ְְְִִֵֵֶֶָָָָראׁשי
מּיֹוצאי  והם הּנזּכרֹות. הּטֹובֹות ְְְִִִֵֵַַַָהּמּדֹות

וכתּוב  מעׂשיהם. ׁשּלמדּו ְְְֲִִֵֶֶַַָָמצרים
ּדֹור  והּנה מצרים. ארץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַּכמעׂשה

ולא  ׁשנה, מ"ם מׁשה ׁשּלּמדם ְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹהּמדּבר
לחמם  ּכי אּומנּות, לעׂשֹות ְְְֲִַַָָהּוצרכּו
מפקח, והּמן נאמנים, ּומימיהם ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָנּתן,
ּׁשאין  מה ׁשהתאּוּו הּמינים ְִִִֵֵֶֶֶַַַהפ

אמר  ּומׁשה ּבמצרים. לאכֹול ְְְֱִִִִֶֶַַָֹרגילים
ה' נתן ולא הארּבעים, ּבׁשנת ְְְִִֶַַַָָָָֹלהם
אי לתמּה יׁש והּנה לדעת. לב ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹלכם
ּכּלם  ׁשּיהיּו הּנזּכר, הּמסּפר ְְְִִִִֵֶַַָָָָֻיּמצא

ׂשרי  ּכי ּבעיני והּנכֹון ּונבֹונים. ְְְֲִִִֵֵַַָָָחכמים
איׁש, אלף ידם ׁשּתחת הם ֲִִֵֶֶֶַַָָָאלפים
אּלה  אּולי ׂשכיריו. אֹו נעריו אֹו ְְֲִֵֶַָָָָָעבדיו
מסּפרם  והיה הּׁשבטים, ראׁשי ְְְִִֵֵַָָָָָָהם
רּבים. הם הּמאֹות וׂשרי עׂשר. ְְִֵֵֵֵַַָָָׁשנים

איׁש וחמּׁשים ּכדר חמּׁשים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָוׂשרי
לפניו: akרצים dxez ְִָָָ

˙‡ eËÙLÂ (·Î.¯·c‰ ּׁשּלא ּומה . ¿»¿∆«»»ֶַֹ
ואם  אּתה. ּתׁשּפטּנּו לׁשּפֹוט, הם ְְְְְִִִֵֵֶַָידעּו

את  אּתה והבאת ידעּתֹו, לא ְְְֵֵֶַַַָָָֹאּתה
האלהים: אל bkהּדברים dxez ְֱִִֶַָָֹ
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נו יתרו נו פרשת - יח - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ט"ז שלישי ליום יומי שיעור

(âë)zìëéå íéäìû Eeöå äNòz äfä øácä-úà íà¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈
:íBìLá àáé Bî÷î-ìò äfä íòä-ìk íâå ãîò£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−¨¬Ÿ§¨«

i"yx£‡ EeˆÂ„ÓÚ zÏÎÈÂ ÌÈ‰Ï∑ אם ּבּגבּורה, הּמל ¿ƒ¿¡…ƒ¿»»¿»¬…ְִִֵַָָ
אֹות עמד,יצּוה ּתּוכל – ּכ ואם (מכילתא)לעׂשֹות ְְְֲֲִֶַַַָֹ

לעמד  ּתּוכל לא – יד על ‰ÌÚ.יעּכב Ïk Ì‚Â ְְֲֵַַַַָֹֹ¿«»»»

‰f‰∑ זקנים וׁשבעים ואביהּוא נדב הּנלוים אהרן, «∆ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָֹ
עּמ .(מכילתא)עּתה ִַָָ

$
âשבט ט"ז שלישי âיום

(ãë):øîà øLà ìk Nòiå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬¨¨«

(äë)íúà ïziå ìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½©¦¥¬Ÿ¨²
éøN úBàî éøN íéôìà éøN íòä-ìò íéLàø̈¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬

:úøNò éøNå íéMîç£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ

(åë)äLwä øácä-úà úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§¬¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ
:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà ïeàéáé§¦´¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«

i"yx£eËÙLÂ∑""עּמא ית .ן"מית "∑Ôe‡È·È.ודינין ¿»¿ְְִַָָָ¿ƒְָָ
Ì‰ eËetLÈ∑'יׁשּפטּו' ב)וכן,(בחולם)ּכמֹו "לא (רות ƒ¿≈ְְְִֵֹֹ

אנּון. ּדינין ותרּגּומֹו: ּתעברי', 'לא ּכמֹו: ְְְְְֲִִִִַַַַָֹּתעבּורי"

מתרּגמין  לכ צּוּוי, לׁשֹון היּו העליֹונים ְְְְְְִִִִֶָָָָָֻמקראֹות
לׁשֹון  - הּללּו ּומקראֹות "ידּונּון", "ייתּון" ְְְְִִַַָָ"וידּונּון"

.עׂשּיה  ֲִָ

(æë)ô :Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéå©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«
i"yx£Bˆ¯‡ Ï‡ BÏ CÏiÂ∑ מׁשּפחּתֹולגּיר .(מכילתא)ּבני «≈∆∆«¿ְְְְִֵֵַַ

ÈÈכג  Cp„wÙÈÂ „aÚz ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ì‡ƒ»ƒ¿»»»≈«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»
d¯˙‡ ÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk Û‡Â Ì˜ÈÓÏ ÏBk˙Â¿ƒ¿≈»¿«»«»»≈««¿≈

:ÌÏLa C‰È¿«ƒ¿»

Ïkכד  „·ÚÂ È‰eÓÁ„ ‡¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÈa˜Â¿«ƒ…∆¿≈¿»«¬ƒ«¬«…
:¯Ó‡ Ècƒ¬»

Ï‡¯NÈכה  ÏkÓ ‡ÏÈÁc ÔÈ¯·‚ ‰LÓ ¯Á·e¿«…∆À¿ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿»≈
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ‡nÚ ÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È ÈpÓe«ƒ»¿≈ƒ««»«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

˜ÈLכו  Ìb˙t ˙È ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È ÔÈÈ„Â¿»¿ƒ»«»¿»ƒ»»ƒ¿«»≈
:Ôe‡ ÔÈÈc ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ ‰LÓ ˙ÂÏ Ô˙ÈÓ»¿»¿»…∆¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒƒ

dÚ¯‡Ï:כז  dÏ ÏÊ‡Â È‰eÓÁ ˙È ‰LÓ ÁlLÂ¿««…∆»¬ƒ«¬«≈¿«¿≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

(‚Îוי"וzÏÎÈÂ ּבלׁשֹון רפה ּכפ"א . ָ¿»…¿»ְְִֵָָ
הּזה, הּדבר את ּתעׂשה אם ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָיׁשמעאל.
אז  לעׂשֹותֹו, רׁשּות הּׁשם ל ְְְֲִֵֵַַָויּתן

ׁשם  עמֹוד, מּלת והּנה לעמֹוד. ְֲֲִִֵֵַַַּתּוכל
ּגם  האהל. ּפתח עמֹוד ּכמֹו ְֲֶֶַַַַָֹֹהּפעל.
חלצים. על וחגּורה ועּורה ְְֲֲִַַָָָָָּפׁשּוטה
ּבעלי  ּכי הּזה, העם ּכל וגם ְְֲִֵֶַַַַַָָָוטעם

מהם  יׁש לפניו, נּצבים ׁשהיּו ְִִִֵֵֶֶָָָָָהריב
והּנה  לׁשפטם. אלי לדּבר יּוכל ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּלא
הּמריבה  ּתתחּזק לאהליהם ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָּבׁשּובם
על  אחד ּכל יבא עּתה רק ֵֵֶֶַַַָָָָֹּביניהם.

ּבׁשלֹום: אהלֹו, ׁשהּוא ckמקֹומֹו dxez ְְֳֶָָ

ÚÓLiÂ ÌÚËÂ („Î.יתרֹו עצת הזּכיר . ¿«««ƒ¿«ְְֲִִִַ
על  הֹוסיף ׁשהּוא עצתֹו הזּכיר ְְֲִִִֶַָֹולא
על  ׁשֹוטרים ׁשּׂשם והּוא יתרֹו. ְְְֲִִֶַַָעצת

הּׁשֹופטים. ׁשּצּוּו מה לעׂשֹות ְְֲִִִֶַַַַָהּׁשבטים,
וכתּוב  לׁשבטיכם. וׁשֹוטרים ּכתּוב ְְְְְְִִֵֵֶָָוכן
ּבכל  ל ּתּתן וׁשֹוטרים ְְְְְִִִֶָׁשֹופטים

:ׁשעריdk dxez ְֶָ
ÏÈÁ ÈL‡ ‰LÓ ¯Á·iÂ (‰Î ׁשהיה . «ƒ¿«…∆«¿≈«ƒֶָָ

אלהים, יראי הזּכיר ולא ּברּור. ְְְֱִִִִֵָָָֹֹּדבר
ּומׁשה  אנֹוׁש. לבב ידע לבּדֹו הּוא ְְֱִֶַַַָֹּכי

ּכי  חכמים, אנׁשים לנּו ּבחר ּכי ְֲֲִִִִַַָָָָאמר
ׁשאינּנּו חכם יׁש רק זה. לדעת ֵֵֶֶֶַַַַָָָיּוכל
ׁשהם  ידּועים והזּכיר ׁשמים. ְְְְִִִִֵֵֶַָירא
ּכי  עּתה הזּכירם ולא העין. ְְְְִִִִֶַַַָָָֹלמראה

קצרה: ּדר ekאחז dxez ְֶֶַָָָ

Ì‰ eËetLÈ (ÂÎ ּבׁשּורק יׁשּפּוטּו ּכמֹו . ƒ¿≈ְְְִֻ
מּזה. תעבּורי לא וגם ּכמֹו חֹולם, ְְֲִִֶַַַַָֹּתחת
רצה  ׁשלמה ורּבי תעבֹורי. ולא ְְְְֲִִַַָָֹֹֹּכמֹו

ּבידֹו. עלתה ולא ּביניהם ְְְְְִֵֵֶַָָָֹלהפריׁש
ראינּו ּכי ּדקּדּוק, ּדר לֹומר ְְִִִֶֶַַָונּוכל
ּבדגׁשּות  חדּלּו, ּביׂשראל ּפרזֹון ְְְְְְִֵֵַָָָָחדלּו

הרים  ּבאתנח. ׁשהּוא ּבעבּור ְְֲִֵֶֶַַַָָהלמ"ד
בֹו, ּתהתּלּו ואמר ּפסּוק. ּבסֹוף ְְְֵַָָָָֹנזּלּו
מּלת  ּכי ּפסּוק. סֹוף ּכמֹו חׁשבּוהּו ְֲִִִַָָּכי
ּותנּועה  ּתהתּלּו. עם היא ּדבקה ְְְִִֵֵָָָּבֹו

ּכמֹו הם, יׁשּפּוטּו וככה לבּדּה. ְְְְִֵַַַָָָאחת
ּבע  אין יׁשּפטּו. ּכי להׁשיב ׁשּיׁש בּור ְְֲִִִֵֵֶַָֹ

הּנה  ּבֹו. ּפסּוק סֹוף ּככח האתנח ְְִֵֶַַָָָֹֹּכח
טֹוב  .ימינ על ה' יּפלּו. ּתחּתי ְְְִִִֶֶַַַעּמים
וככה  ּכאּלה. ורּבים .עבּד עם ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָעׂשית

ּפסּוק: ּבסֹוף יּמצא fkלא dxez ְִֵָָֹ
ÁlLÈÂ (ÊÎ ואברהם ּכמֹו ּכבֹוד, ּדר . «¿««ְְְֶֶַָָָ

לׁשּלחם: עּמם הֹול` dxez ְְִֵַָָ

יום שלישי
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יתרו  פרשת - יט - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ז רביעי ליום יומי שיעור

âשבט י"ז רביעי âיום

èé(à)õøàî ìàøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−¥¤´¤
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

i"yx£‰f‰ ÌBia∑(פו חדׁש(שבת ׁשּיהיּוּבראׁש הּזה"? "ּבּיֹום מהּו ההּוא". "ּבּיֹום אּלא לכּתב צרי היה לא . ««∆ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
נּתנּו הּיֹום ּכאּלּו עלי חדׁשים ּתֹורה .ּדברי ְְְֲִִִִֵֶַָָָ

(á)øaãna eðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−©¦§¨®
:øää ãâð ìàøNé íL-ïçiå©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«

i"yx£ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÚÒiÂ∑ּולפרׁש לחזר הצר לּמה «ƒ¿≈¿ƒƒְְֲֵַַָָָֹֻ
ּכב  והלא נסעּו, חֹונים,מהיכן היּו ׁשּברפידים ּכתב ר ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

מרפידים  נסיעתן להּקיׁש אּלא נסעּו? ׁשּמּׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבידּוע
סיני  למדּבר ּביאתן מה סיני: למדּבר ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָלביאתן

ּבתׁשּובהּבתׁשּובה  מרפידים נסיעתן אף .(מכילתא), ְְְְִִִִִֵַָָָָ

Ï‡¯NÈ ÌLŒÔÁiÂ∑,אחד ּבלב אחד אבל ּכאיׁש «ƒ«»ƒ¿»≈ְְֲִֵֶֶָָָ
ּובמחלקת ּבתרעֹומֹות החנּיֹות ּכל ‚„.(מכילתא)ׁשאר ְְְְֲֲִֶַַַָָֹ∆∆

מֹוצא (מכילתא)∑‰‰¯ ׁשאּתה מקֹום וכל למזרחֹו, »»ְְְִֵֶַָָָָ
לּמזרח ,"נגד" .ּפנים ְִִֶֶַָָ

(â)ýBýé åéìà àø÷iå íéäìûä-ìà äìò äLîe¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¥¨³§¨Æ
éðáì ãébúå á÷òé úéáì øîàú äk øîàì øää-ïî¦¨¨´¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰ÏÚ ‰LÓe∑ הּׁשני עלּיֹותיו ,ּבּיֹום וכל …∆»»ְֲִִֵַַָָ

ׁשּנאמר: היּו, לד)ּבהׁשּכמה בּבקר"(לקמן מׁשה ."וּיׁשּכם ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
¯Ó‡˙ ‰k∑ וכּסדר הּזה פו)הּזהּבּלׁשֹון È·Ï˙.(שבת ……«ְֵֶֶֶַַַַָ¿≈

·˜ÚÈ∑ להם ּתאמר הּנׁשים, רּכה אּלּו Èb˙Â„.ּבלׁשֹון «¬…ְִֵֶַַַָָָָֹ¿«≈
Ï‡¯NÈ È·Ï∑ ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, ענׁשין ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֳִִִִִֵַָָָָ

ּכגידין .(מכילתא)הּקׁשין ְִִִַָ

Ï‡¯NÈא  Èa ˜tÓÏ ‰‡˙ÈÏz ‡Á¯Èa¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
‡¯a„ÓÏ B˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¬¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

„ÈÈÒב  ‡¯a„ÓÏ B˙‡Â ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÏËe¿»≈¿ƒƒ«¬¿«¿¿»¿ƒ«
Ï·˜Ï Ï‡¯NÈ Ôn˙ ‡¯Le ‡¯a„Óa B¯Le¿¿«¿¿»¿»«»ƒ¿»≈»√≈

:‡¯eË»

eË¯‡ג  ÔÓ ÈÈ dÏ ‡¯˜e ÈÈ Ì„˜Ï ˜ÏÒ ‰LÓe…∆¿≈ƒ√»¿»¿»≈¿»ƒ»
È·Ï ÈeÁ˙e ·˜ÚÈ ˙È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«≈«¿≈«¬…¿«ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÈLÈÏM‰ L„Áa טעם ‡) ידענּו לא . «…∆«¿ƒƒְַַַָֹ
רּבי  ּפירּוׁש יהיה לא אם הּזה. ְִִִֵֶֶַַַֹּבּיֹום
ּכמֹו חדׁש. ראׁש ׁשהּוא נכֹון ְֶֶֶָֹֹֹמׁשה
אחר  ּכי הּכתּובזה, והזּכיר חדׁש. ְְִִִֶֶַַַָָָֹמחר

מּתן  היה חנֹותם ליֹום מּועטים ְֲִִַַָָָָָימים
הּׁשם  אל עלה אחד יֹום אּולי ֵֶֶַַָָָָּתֹורה.
הּׁשליׁשי  ּובּיֹום יׂשראל. עם ודּבר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָוירד
אל  להׁשיב אחרת ּפעם עלה ְִֶֶֶֶַַַַָָָֹלחדׁש

ּכי  לֹו נאמר וׁשם העם. ּדברי ְְֱִִֵֵֶַַָָָהּׁשם
וכל  ּתֹורה. מּתן יהיה הּׁשליׁשי ְְְִִִֶַַַַָָּבּיֹום
נסמ הּקּבלה על ּכי הּסברא, ּדר ְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹזה
ּדר ועל הּתֹורה, נּתנה ּבסיון ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָׁשּבׁשּׁשה
לא  אם היה, ּבּׁשבּוע ׁשּׁשי ִִִִִַַָָָָֹהעיּבּורים,

ּבּיֹום  טעם אּולי מעּבר. אּיר חדׁש ְִֶַַַַָָָָֹֻהיה
סיני  הר ּובין מרפידים רחֹוק ּכי ְִִִִֵֵֶַַַָהּזה,

מּסע: ּכל מּמרחק יֹותר רב aהיה dxez ְִֵֶַַַָָָָ

eÚqiÂ ּכאׁשר ·) מרפידים, נסעּו ּוכבר . «ƒ¿ְְְֲִִֵֶַָָ
ּכאּלה: רּבים הראיתי¯a„na eÁiÂ. ְִִִֵֶֶַָ««¬«ƒ¿»

וטעם הּנזּכר: סיני מדּבר ÔÁiÂהּוא ְְְִִִַַַַַָ«ƒ«
Ï‡¯NÈ ÌLוּיחנּו ׁשאמר אחר . »ƒ¿»≈ֲֶַַַַַָ

והּזקנים  הּמּטֹות ראׁשי ּכי ְְְִִִֵֵַַַַָָּבּמדּבר,
ּכן  על ּכבֹודם, ּבעבּור ההר נגד ְֲֵֶֶַַָָָָחנּו
ּכפי  ּכי היּו. מּועטים ּכי וּיחן ְְִִִִִִִַַָָהזּכיר
סביב  ּתֹורה מּתן ּביֹום עמדּו ְְְֲִַַַָָָָמעלתם

ׁשלמה  ורּבינּו אפרׁש. ּכאׁשר סיני ְְֲֲִֵֵֶַַַַָֹֹהר
ּכתּוב  והּנה מזרח. ההר, נגד ּכי ְְִִִֵֶֶַָָָָָאמר
ׁשהּוא  יחנּו מֹועד לאהל סביב ְֲִִֵֶֶֶֶַָֹמּנגד
יסעּו ּכאׁשר ּכי הּפאֹות, ְְֲִִֵֵֶַַַַמארּבע

יחנּו: ּכן bהּדגלים dxez ְֲִֵַַָ

‰ÏÚ ‰LÓe נגד ‚) למעלה הזּכיר . …∆»»ְְְִִֶֶַָ
הר  אל עלה ּומׁשה הּטעם והּנה ְִֵֶֶַַַַָָָָֹההר.

וטעם ‰'האלהים. ÂÈÏ‡ ‡¯˜iÂ ּוכבר . ְֱִַַָֹ«ƒ¿»≈»ְָ

לא  רׁשּות ּבלא ּכי הּׁשם, אליו ְְִֵֵַָָָֹֹקרא
עלה  לא ּכי ההר, מן והזּכיר ְְִִִִָָָָָָֹעלה.
הּׁשם. עּמֹו ּדּבר ׁשם ּכי מההר, ְְִִִֵֵֵַַָָָָלמעלה
אחרי  ׁשאמר ּבעבּור עלי יקׁשה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָואל

הזּכיר  ּכי סיני, הר על ה' וּירד ְִִִִֵֵֶַַַַכן
הענן  לראֹותם יׂשראל ּכל ּכנגד ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָזה
ׁשמעּת ּודבריו ּכתּוב ּכן ּכי ְְְִֵֵַָָָָָָוהאׁש,

וטעם האׁש: מּתֹו¯Ó‡Ïקראֹו ּכי . ְִֵַַָ≈…ְִָ

לֹומר ÚÈ˜·הּׁשם ˙È·Ï ¯Ó‡z ‰k. ֵַַ……«¿≈«¬…
אּלה  יעקב, לבית ּכֹולל דבר ְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹוהּטעם
אחריהם: ּובניהם הּיֹום ְְֲִִֵֵֶֶַַַָהּנמצאים

Ï‡¯NÈ È·Ï „Èb˙Â,הּזקנים הם . ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ְִֵֵַ
וּיבא  ּכתּוב וכן העם. לכל יּגידּו ְְְִֵֵַַָָָָָֹוהם

כן  ואחרי העם. לזקני וּיקרא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹמׁשה
ּבית  ּומּלת יחּדיו. העם ּכל וּיענּו ְֲִֵַַַַָָָָָּכתּוב

cּפרׁשּתיו: dxez ְִֵַ

יום הביעי
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(ã)íëúà àOàå íéøöîì éúéNò øLà íúéàø ízà©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦¨«¤¨³¤§¤Æ
:éìà íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìò©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«

i"yx£Ì˙È‡¯ Ìz‡∑(פו ּבידכם (שבת היא מסרת ,לא «∆¿ƒ∆ְְִֶֶֶָֹֹ
מעיד  אני ּבעדים לא לכם, מׁשּגר אני ּבדברים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹולא
למצרים", עׂשיתי אׁשר ראיתם "אּתם אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָעליכם,
לכם  ׁשּנזּדּוגּו קדם לי חּיבין היּו עברֹות ּכּמה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל

ידכם  על אּלא מהם נפרעּתי ‡˙ÌÎ.ולא ‡O‡Â∑ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ»∆»∆¿∆
לרעמסס (מכילתא) יׂשראל ׁשּבאּו הּיֹום יׂשראל זה ׁשהיּו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ליּסע  ּכׁשּבאּו קּלה ּולׁשעה ּגׁשן, ארץ ּבכל ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמפּזרין
ּתרּגם: ואּונקלֹוס לרעמסס. ּכּלם נקּבצּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַָָֻולצאת,
ּתּקן  – אתכם, ואּסיע ּכמֹו יתכֹון', 'ּונטלית ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ'ואּׂשא',

למעלה  ּכבֹוד ּדר הּדּבּור, ÌÈ¯L.את ÈÙk ÏÚ∑ ְְִֶֶֶַַָָ««¿≈¿»ƒ

העֹופֹות הּנֹוׂשא ּכּנׁשר ׁשאר ׁשּכל ּכנפיו, על ּגֹוזליו ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מעֹוף  ׁשּמתיראין לפי רגליהם, ּבין ּבניהם את ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָנֹותנים
מתירא  אינֹו הּזה הּנׁשר אבל ּגּביהם, על ׁשּפֹורח ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאחר
עֹוף  ׁשאין לפי חץ, ּבֹו יזרק ׁשּמא האדם מן ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאּלא
אֹומר: ּכנפיו, על נֹותנן לכ ּגּביו, על ּפֹורח ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָאחר
ּכן: עׂשיתי אני אף ּבבני. ולא ּבי החץ יּכנס ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמּוטב
מצרים  מחנה ּבין וּיבא וגֹו', האלהים מלא ְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ"וּיּסע
ּבּליסטראֹות, ואבני חּצים זֹורקים מצרים והיּו ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָוגֹו'",

מקּבלם  ‡ÈÏ.והענן ÌÎ˙‡ ‡·‡Â∑ּכתרּגּומֹו. ְְְֶַָָָ»»ƒ∆¿∆≈»ְְַ

(ä)-úà ízøîLe éì÷a eòîLz òBîL-íà äzòå§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½§©§¤−¤
éì-ék íénòä-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨¨´©¦½¦¦−

:õøàä-ìk̈¨¨«¤
i"yx£‰zÚÂ∑ּתקּבלּו עּתה לכם עליכם אם יערב , ¿«»ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָ

קׁשֹות התחלֹות ׁשּכל ,ואיל פז)מּכאן שבת .(מכילתא. ְִֵֶַָָָָָָ
È˙È¯aŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ עּמכם ׁשמירת ׁשאכרת על ¿«¿∆∆¿ƒƒְְִִֶֶֶַַָֹ

ּכמֹו:∑l‚Ò‰.הּתֹורה  חביב, ב)אֹוצר "ּוסגּלת (קהלת ַָ¿À»ְְִַָָֻ
ּגֹונזים  ׁשהּמלכים טֹובֹות ואבנים ּכליֿיקר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמלכים",

ולא  אּמֹות, מּׁשאר "סגּלה" לי ּתהיּו אּתם ּכ ְְְְִִִֶַָָָָֹֻֻאֹותם,
עּמכם, אחרים לי ואין ׁשּלי לבּדכם אּתם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּתאמרּו
ּכל  לי "ּכי נּכרת, חּבתכם ׁשּתהא עֹוד לי ּיׁש ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָּומה

לכלּום  ּולפני ּבעיני והם .הארץ", ְְְְִֵֵֶַַָָָ

(å)älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî éì-eéäz ízàå§©¤¯¦«§¦²©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®µ¥¤
:ìàøNé éða-ìà øaãz øLà íéøácä©§¨¦½£¤¬§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ‰k ˙ÎÏÓÓ ÈÏŒeÈ‰z Ìz‡Â∑:אמר ּדאּת ּכמה ח)ׂשרים, ב היּו"(שמואל ּכהנים ּדוד ‡l‰."ּובני ¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ≈∆
ÌÈ¯·c‰∑ יֹותר ולא ּפחֹות .לא «¿»ƒְֵָֹֹ

ÈÏËe˙ד  ÌÈ¯ˆÓÏ ˙È„·Ú Èc ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÔBÎ˙È ˙È·¯˜Â ÔÈ¯L ÈÙ„b ÏÚ„k ÔBÎ˙È»¿ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿

:ÈÁÏÙÏ¿»¿»ƒ

Ôe¯h˙Âה  È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«»»¿«¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿
‡iÓÓÚ ÏkÓ ÔÈ·ÈaÁ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒ¿√»««ƒƒƒ»«¿«»

:‡Ú¯‡ Ïk ÈÏ È„ È¯‡¬≈ƒƒ»«¿»

˜LÈcו  ÌÚÂ ÔÈ‰k ÔÈÎÏÓ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»««¿ƒ»¬ƒ¿««ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ˙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

.Ì˙È‡¯ Ìz‡ ׁשעׂשיתי „) הּנקמֹות «∆¿ƒ∆ְִִֶַָָ
אתכם  ונׂשאתי ּבעבּורכם. ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָּבמצרים
על  נׂשּואים הייתם ּכאּלּו ְְְֱִִִִִִֶַַמּמצרים,
ּבאויר  יגּביּה הּנׁשר ּכי נׁשרים. ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּכנפי

מפחדים  והּכל עֹוף, מּכל ְְְְֲִִַַַָָֹלמעלה
ּכּנׁשר  ּדר על יפחד. לא והּוא ְְְִִֶֶֶֶֶַַֹמּמּנּו,
דבר  גם לאט ּגֹוזליו ׁשּיֹוליך קּנֹו, ְְְִִִֶַַַָָָיעיר
אתכם  ואבא ּכנפיו: יפרֹוׂש ּכמֹו ְְְְִִֶֶֶָָָָָָהענן.
הר  והּוא הזה ּבהר ירד ׁשּכבֹודֹו ְְֵֵֵֶֶַַָָָאלי.

את  ּתעבדּון מׁשה אמר והנה ְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֹהקדׁש.
נוה  והּוא הזה. ההר על ְְֱִֵֶַַָָָֹהאלהים

:קדׁשd dxez ְֶָ
.ÈÏB˜a eÚÓLz ÚBÓL Ì‡ ‰zÚÂ (‰¿«»ƒ»«ƒ¿¿¿ƒ
הּברית  את ּוׁשמרּתם מצֹותי. ְְְְֲִִֶֶַַַַלעׂשֹות
ׁשּכרת  הּברית והּוא עּמכם. ְְְִִֶֶֶֶַַָָׁשאכרֹות
ּתֹורה  מּתן אחר יׂשראל עם ְִִֵֶַַַַָָֹמׁשה
ּבמקֹומֹו אפרׁש ּכאׁשר הּמזּבח, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָּבבנֹותֹו
ּדבר  סגּולה. ּומּלת ּגמּורה: ְְְִִַָָָָָָּבראּיה

ּכמֹוהּו. אחר יּמצא ולא ונחמד, ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹנכּבד
מּכל  עם ּדבק הארץ. ּכל לי ּכי ְִִִִֵֶַַָָָָָוטעם
הארץ. עּמי ּכל לי ּכי ּכמֹו ְִִִֵֶַַָָָָהעּמים,

אתכ  ואבּדיל העּמים וזהּו מּכל ם ְְְִִִֶֶֶַַָָָ

ּפירּוׁש ּכי אמר, מרינֹוס ור' לי. ְְִִִִֵַָָלהיֹות
ׁשּלי  ּפיּכי על אף הארץ, ּכל לי ִִִִִֶֶַַָָָּכי
עם  ּכי ּדעּתי, לפי וכמֹוהּו הארץ. ְְְִִִֶַַָָָָּכל
ּכי  נפׁשי רפאה הּוא. עֹורף ְְְִִֵֶַָָקׁשה

:ל eחטאתי dxez ִָָָ
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יתרו  פרשת - יט - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ח חמישי ליום יומי שיעור

$
âשבט י"ח חמישי âיום

(æ)úà íäéðôì íNiå íòä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨¨®©¨´¤¦§¥¤Àµ¥
:ýBýé eäeö øLà älàä íéøácä-ìk̈©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈§¨«

(ç)ýBýé øac-øLà ìk eøîàiå åcçé íòä-ìë eðòiå©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§−̈
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî áLiå äNòð©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡ ‰LÓ ·LiÂ∑ ּביֹום «»∆…∆∆ƒ¿≈»»¿ְ
עלה. ּבהׁשּכמה ׁשהרי ׁשליׁשי, יֹום ׁשהּוא ְְְֲֳִִֵֶֶַַָָָָָָהּמחרת,
ללּמד הּכתּוב ּבא אּלא להׁשיב? מׁשה היה צרי ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹוכי

מי  ויֹודע הֹואיל אמר: ׁשּלא מּמׁשה, ארץ' ּדר'ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
להׁשיב  צרי איני .ׁשּׁשלחני, ְְִִִִֵֶַָָָ

(è)éìà àa éëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiåáòa E ©Ÿ̧¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¨´¥¤»»§©´
Ea-íâå Cnò éøaãa íòä òîLé øeáòa ïðòä¤«¨¨¼©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´¦½̈§©§−
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî ãbiå íìBòì eðéîàé©«£¦´§¨®©©¥¬¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

i"yx£ÔÚ‰ ·Úa∑ הענן ערפל ,ּבמעבה Ì‚Â.וזהּו ¿«∆»»ְְֲֲֵֶֶֶַָָָ¿«
Ea∑אחרי הּבאים ּבנביאים B‚Â'.ּגם ‰LÓ „biÂ∑ ¿ְֲִִִִֶַַַָ««≈…∆¿

לחדׁשׁשהּוא הּמחרת,ּביֹום ‰ÌÚ.רביעי È¯·cŒ˙‡ ְְֳִִֶֶַַָָֹ∆ƒ¿≈»»

'B‚Â∑ ׁשרצֹונם מהם ׁשמעּתי זה ּדבר על ּתׁשּובה ¿ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
לּׁשֹומע  הׁשליח מּפי הּׁשֹומע ּדֹומה 'אינֹו :מּמ ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹלׁשמע

הּמל רצֹוננּומּפי מלּכנּו', את .לראֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַ

cÒÂ¯ז  ‡nÚ È·ÒÏ ‡¯˜e ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿»¿»≈«»¿««
:ÈÈ d„˜Ùc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÓ„√̃»≈»»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ«¿≈¿»

Ècח  Ïk e¯Ó‡Â ‡„Ák ‡nÚ ÏÎ e·È˙‡Â«¬ƒ»«»«¬»«¬»…ƒ
‡nÚ ÈÓb˙t ˙È ‰LÓ ·È˙‡Â „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»«¿≈«¬≈…∆»ƒ¿»≈«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

CÏט  ÈÏb˙Ó ‡‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»ƒ¿¿ƒ»
È˙eÏlÓa ‡nÚ ÚÓLÈc ÏÈ„a ‡Ú„ ‡·ÈÚa¿≈»«¬»»¿ƒ¿ƒ¿««»¿«»ƒ
˙È ‰LÓ ÈeÁÂ ÌÏÚÏ ÔeÓÈ‰È Ca Û‡Â CnÚƒ»¿«»¿≈¿¿»»¿«ƒ…∆»

:ÈÈ Ì„˜ ‡nÚ ÈÓb˙tƒ¿»≈«»√»¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

ÌÈ‰k ˙ÎÏÓÓ ÈÏ eÈ‰z Ìz‡Â(ו (יט, ¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒ

ליׂשראל  ׁשּנּתנּו (ּכתרים) הּמעלֹות ׁשלׁש ּכל נרמזּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹּכאן

ּוכהּנה: מלכּות ּתֹורה, - מּתןּֿתֹורה ְְְִַַַַָָָֻּבׁשעת

"ÈÏ eÈ‰z Ìz‡Â":המכילּתא ּפרּוׁש עלּֿפי לּתֹורה, רֹומז - ¿«∆ƒ¿ƒְְִִֵֵַַַָָ

ּפנּויין ּבּתֹורה";ÈÏ"ׁשּתהיּו ועֹוסקים ְְִִֶƒְְִַָ

"˙ÎÏÓÓ";למלכּות - «¿∆∆ְְַ

"ÌÈ‰k".לכהּונה - …¬ƒְִָ

ׁשלׁש ּכל מּיׂשראל ואחד אחד לכל היּו מּתןּֿתֹורה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבׁשעת

ועֹוסק  לה' ּפנּוי היה מהם אחד ּכל - האמּורֹות ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָהּמעלֹות

‰¯Bzaּבראׁשֹו ּכתרים ׁשני פח); ראּוי CÏÓk-(שבת והיה ; «»ְְְִֵָֹ¿∆∆ְָָָ

- (מכילּתא) ּבקדׁשים .‰e‰kלאכל ְְְֱִִֶָָָֹ¿»

(442 עמוד ח כרך שיחות' ('לקוטי

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰LÓ ‡·iÂ (Ê.יׂשראל מחנה אל . «»……∆ְֲִֵֵֶַָ
ירד: ּכי להזּכיר, צר ÌNiÂואין ְְְִִֵֶַַָֹ«»∆

Ì‰ÈÙÏ ׂשם אׁשר הּתֹורה וזאת ּכמֹו . ƒ¿≈∆ְְֲֶַָָֹ
ּדר על הּוא ּכי הּגאֹון ואמר ְִֶֶֶַַַָָֹמׁשה.
ׁשּבעל  ּתֹורה והּטעם, ּבפיהם. ְְְִִֶֶַַַַָָׂשימּה
הּתֹורה  ּפירּוׁש ׁשהּוא ֵֶֶַָּפה

gׁשּבכתב: dxez ְִֶָ

ÂcÁÈ (Á ּבּמקרא יחידה מּלה היא . «¿»ְְִִִִַָָָ
ויפת  הּוי"ו. ּתֹוספת ּבעבּור ְְְֲִֶֶֶֶַַָּבדקּדּוק,
יהיה  לא לבּדֹו, יחיד ּכאדם ְְְִִֶַַָָָָֹאמר,

והזּכיר ׁשם. צרLiÂ·מׁשּנה ואין . ְְְִִֵֶַ«»∆ְֵֶֹ
ּדר אחז הּכתּוב ּכי וּיעל. ְְִִֶֶַַַַַַָָלהזּכיר

hקצרה: dxez ְָָ
¯Ó‡iÂ (Ë,מׁשה וּיׁשב ׁשאמר אחר . «…∆ֶֶֶַַַַָָֹ

ּדברי  את מׁשה וּיּגד לֹומר טעם ְִֵֵֶֶַַַַַַֹמה
רּבים  ּפסּוקים יׁש ּכי ּדע ה'. אל ְִִִֵֶַַָָהעם
מקּדמים. להיֹותם ראּויים ׁשהיּו ְְְִִִֶַָָָָֻּבּתֹורה

ּכמֹו .וכ ּכ היה ּוכבר ּפרּוׁשם, ְְְִֵֵָָָָָָָוהּנה
ה' וּיצמח יצר. ּוכבר אלהים, ה' ְְֱִִֶַַַַַָָֹוּייצר
מי  ּבת וּיאמר הצמיח. ּוכבר ְְֱִִִִֶַַַָֹֹאלהים,

ואׁשאל  ּכתּוב וכן אמר. ּוכבר ְְְְֵֶַַַָָָָאּת,
הּנזם  ואׂשים ּכ ואחר ואֹומר, ְִֶֶַַַַָָָָָאֹותּה

ּוכבר  העבד, אל וּתאמר אּפּה. ְֶֶֶֶַַַָָָֹעל
הּגמל. מעל וּתּפֹול אז העבד. אל ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָאמרה
מׁשה, וּיּגד זה והּנה .להארי צר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹואין
מה  הּכתּוב הזּכיר ולא הּגיד, ְְְִִִִַַָָֹּוכבר
ּדבר  על לעֹולם הּגיד, ּומּלת ְִִִִִַַָָָהּגיד.

ּדבק  אינּנּו והּנה הזּכירֹו. ׁשּלא ְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹחדׁש
ׁשאמר  הּׁשם ּומּתׁשּובת מׁשה. וּיׁשב ְִִֵֶֶֶַַַַָָֹעם
למדנּו הענן, ּבעב אלי ּבא אנכי ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּנה

יום חמישי
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ס יתרו ס פרשת - יט - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ח חמישי ליום יומי שיעור

(é)ízLc÷å íòä-ìà Cì äLî-ìà ýBýé øîàiå©Ÿ̧¤§¨³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬
:íúìîN eñaëå øçîe íBiä©−¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑"העם אל ל" עּמם, לדּבר ׁשּמזקיקין ּכן, ׁשּיכינּו∑ÌzLc˜Â.אם וזּמנּתם, «…∆∆…∆ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿ƒ«¿»ְְִִֶַָָ
ּומחר  הּיֹום .עצמם ְַַָָָ

(àé)ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå|ìMä íBiaéL §¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´©§¦¦À
:éðéñ øä-ìò íòä-ìë éðéòì ýBýé ãøé¥¥¯§¨²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

i"yx£ÌÈÎ eÈ‰Â∑ (מכילתא)מאּׁשה.מבּדלים.ÌBiÏ ¿»¿…ƒְִִֵָָֻ«
ÈLÈÏM‰∑(מכילתא) ּבנה ּובחמיׁשי ּבחדׁש, ׁשׁשי ׁשהּוא «¿ƒƒֲִִִִֶֶַַָָֹ

מּצבה, ּוׁשּתיםֿעׂשרה ההר ּתחת הּמזּבח את ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמׁשה

ואין  הּמׁשּפטים", "ואּלה ּבפרׁשת האמּור הענין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכל
ּבּתֹורה  ּומאחר ‰ÌÚ.מקּדם ÏÎ ÈÈÚÏ∑ ׁשּלא מלּמד ְְַָָָֻֻ¿≈≈»»»ְֵֶַֹ

סּומא, ּבהם .(מכילתא)ּכּלםׁשּנתרּפאּוהיה ְְִֶֶַָָָָָֻ

(áé)íëì eøîMä øîàì áéáñ íòä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²
:úîeé úBî øäa òâpä-ìk eäö÷a òâðe øäa úBìò£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨«

i"yx£zÏa‚‰Â∑יקרבּו ׁשּלא לסימן ּתחּומין להם קבע ¿ƒ¿«¿»ְְְְְִִִֶֶַָָֹ
והלאה  הּגבּול להם:∑Ó‡Ï¯.מן אֹומר הּגבּול ְְִַָָָ≈…ְֵֶַָ

ּתזהירם  ואּתה והלאה, מּכאן מעלֹות ּכהּׁשמרּו .על ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָ
e‰ˆ˜a Ú‚e∑ּבקצהּואפּלּו. ¿…«¿»≈ְֲִֵָ

(âé)äøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì«Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½
änä ìáiä CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨

:øäá eìòé©«£¬¨¨«

ÔepnÊ˙eי  ‡nÚ ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈¿»«»¿«ƒ
:ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ¯ÁÓe ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»ƒ«¿¿≈

ÓBÈa‡יא  È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈÏ ÔÈÈÓÊ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»»¬≈¿»
‡¯eË ÏÚ ‡nÚ ÏÎ ÈÈÚÏ ÈÈ ÈÏb˙È ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»ƒ¿¿ƒ¿»¿≈≈»«»«»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯יב  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡nÚ ˙È ÌÁ˙˙e¿«≈»«»¿¿¿≈«
·¯˜ÓÏe ‡¯eËa ˜qÓlÓ ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿«
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡¯eËa ·¯˜Èc Ïk dÙBÒa¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

Ì‚¯˙Èיג  ‡Ó‚¯˙‡ È¯‡ ‡„È da ·¯˜˙ ‡Ï»ƒ¿«≈¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈
‡L‡ Ì‡ ‡¯ÈÚa Ì‡ È„zLÈ ‰‡„zL‡ B‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¡»»
˜qÓÏ ÔL¯Ó Ôep‡ ‡¯ÙBL ¯‚ÈÓa Ìi˜˙È ‡Ï»ƒ¿«»¿≈«»»ƒ¿»»¿ƒ«

:‡¯eËa¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מפרׁש הּדבר זה מצאנּו ועֹוד הּגיד. ְְִִֶַַָָָָָֹמה

ּכי  ּדע אפרׁש. ּכאׁשר מׁשה, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹּבדברי
ואּלה  חם, מּבני הם והֹודּו ְְְְִִִֵֵֵֶַָמצרים
אינם  הֹודּו ואנׁשי אּלה. על ְְְִֵֵֵֶַַָסֹומכין
הּמצרים, עֹוׂשים היּו וכ ּבׂשר, ְְְִִִִַָָָָאֹוכלים

ּבעבּור  רק הּמנהג. מּזה נׁשּתּנּו ְְְֲִִִֶַַַַָֹולא
יׁשמעאל, מלכּות עליהם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָׁשהתּגּבר

ראיֹות וׁש נֹותנין הֹודּו וחכמי לדתֹו. בּו ְְְְְְִֵַָָָ
ׁשּידּבר  יּתכן לא ּכי מחׁשבּתם, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹּכפי

היּו ויׂשראל וחי. האדם עם ְְִִֵֵַָָָָָָָהּׁשם
ּדעת  על אנׁשים ּבהם והיּו ְְְֲִִִֶַַַַָָָּבמצרים
מׁשה  נבּואת והיתה הּזאת. ְְְֱֶַַָָָָֹֹהאמּונה
מּמּלת  טענה ואין אצלם. ְְְְִִֵֵֶַָָָָּבספק
ּכתּוב  ּכי עבּדֹו. ּובמׁשה ּבה' ְְֲִִֶַַַַָֹוּיאמינּו

היה  ואּלּו יׂשראל. ּכל ולא יׂשראל ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹוּירא
ּכמׁשּפט  הרב על ידּבר יׂשראל ּכל ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹּכתּוב
מצרים. מקנה ּכל וּימת ּכמֹו ְְְִִִֵַַָָָָֹהּלׁשֹון.
.מקנ את העז ׁשלח ּכתּוב ּכ ְְְְִֵֶַַַָָָואחר

ּתׁשּובה  ,אלי ּבא אנכי טעם, ְְִִֵֵֶַַָָָֹוהּנה

וטעם  ּכן. לֹו ׁשהּגיד מׁשה ּדברי ְְִִִֵֵֶֶַַַֹעל

ההר. על הּׁשם ּברדת הענן, ְְֵֶֶֶַַַָָָָּבעב
אז  הּדברים. עׂשרת .עּמ ְְְֲִִִֶֶַַָָָּובדּברי
עם  הּׁשם ׁשּידּבר הּוא נכֹון ּכי ְֲִִִֵֵֶַַַָיאמינּו

וטעם וחי: eÈÓ‡Èאדם Ea Ì‚Â. ְַַָָָָ¿«¿«¬ƒ
הּספק  ויּוסר נביא, ְִֵֶַַַָָָׁשאּתה
הּיֹום  מפרׁש ּכתּוב והּנה ְְְְִִֵַַָָָֹמּמחׁשבֹותם.
האדם  את אלהים ידּבר ּכי ראינּו ְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹהּזה
ּבׂשר  כל מי ּכי ׁשם, ּכתּוב ועֹוד ְִִָָָָָָָוחי.

מדּבר  חּיים אלהים קֹול ׁשמע ְֱֲִִֵֶַַַָֹאׁשר
ּכתּוב  וׁשם וּיחי. ּכמֹוני האׁש ְִִִֵֶַָָָָמּתֹו
יאמינּו ּב וגם וזהּו ּוׁשמע. אּתה ְְְְֲֲִֶַַַַָָקרב

iלעֹולם: dxez ְָ
¯Ó‡iÂ (È.¯ÁÓe ÌBi‰ ÌzLc˜Â הּנה . «…∆¿ƒ«¿»«»»ִֵ

זה  ׁשאר להתקּדׁש זמן להם ְְְְְִִִֵֶֶַַָָהרחיב
וטעם ּומחר: ׁשּירחצּוÌzLc˜Âהּיֹום . ְַַַָָ¿ƒ«¿»ְֲִֶ

זה על ויֹורה Ì˙BÏÓNּבּמים. eÒaÎÂ. ְִֶֶַַַ¿ƒ¿ƒ¿»
ירחץ. לא ּובׂשרֹו יכּבס לא ואם ְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹּכדר

אּׁשה  אל ּתּגׁשּו אל מׁשה אמר ּכן ְִִֵֶֶַַַָָֹעל

טמאים. ולא קדֹוׁשים ׁשּיהיּו ְְְְִִִֵֵֶַָֹמעּתה,

והיא  ּכדר יתקּדׁש. אּׁשה אל ׁשּנּגׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָּומי
מּטמאתּה: i`מתקּדׁשת dxez ְְִִֶֶַָָֻ

ÌÈÎ eÈ‰Â (‡È אדם ייׁשן לא אּולי . ¿¡¿…ƒִַַָָֹ
קֹול ׁשּיׁשמעּו ּבּלילה. ּבּבקר.ּבהם ה' ְְְִֶֶֶַַַָָֹ

ּביֹום  ּגדֹול ּכהן ְְֵֶֶָֹּכדר
aiהּכּפּורים: dxez ִִַ

zÏa‚‰Â (·È ּכן על ּבהר. ּגבּול ׂשים . ¿ƒ¿«¿»ְִֵַָָ
לׂשּום  וקּדׁשּתֹו, ההר את הגּבל ְְְִֵֶַַָָָָּכמֹוהּו,

ּבעבּור  ּכ ּכל והארכּתי ּבהר. ְְְֱֲִֶַַָָָָּגבּול
ּדברי  ּבספרֹו ׁשהפ המׁשּגע ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻׁשאמר
לֹומר  מׁשה רצה ּכי אמר חּיים. ֱִִִֶַַַָָָֹֹאלהים
ההר  מּפיו ויצא העם, את ְְִִֵֶַָָָָָָהגּבל

העם: a‰¯.ּבמקֹום Ú‚Bp‰ Ïk ְִָָ»«≈«»»
biּבגּופֹו: dxez ְ

Ba Úb˙ ‡Ï (‚È אל ׁשבה ּבֹו מּלת . …ƒ«ִֶַָָ
יּכנס  לא והּטעם, ּבהר. הּנֹוגע ְִֵֵַַַַַָָָָָָֹהאדם
יסקלּוהּו רק לתפׂשֹו, אחריו ְְְְֲִַַָָָָאדם

ואם  מּיד, מעמדם מּמקֹום ְְֲִִִִַַָָָהרֹואים
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סא

סא

יתרו  פרשת - יט - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ח חמישי ליום יומי שיעור
i"yx£‰¯iÈ ‰¯È∑(מא נדחין (סנהדרין ׁשהם לּנסקלים מּכאן »…ƒ»∆ְְִִִִִֵֶַָָ

ּגבּה ׁשהיה הּסקילה מּבית ∑iÈ¯‰.קֹומֹות ׁשּתי למּטה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹƒ»∆
ּכמֹו לארץ, למּטה טו)יׁשל בּים"(לעיל CLÓa."ירה ְְְֶַַַָָָָָָֻƒ¿…

Ï·i‰∑ סּלּוק סימן הּוא ,אר קֹול הּיֹובל ּכׁשּימׁש «…≈ְְִִִֵֶַַָֹֹ

הּקֹול  והפסקת רּׁשאין .ׁשכינה הם ׁשּנסּתּלק, וכיון ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבערּביא ∑‰Ï·i.לעלֹות  ׁשּכן איל, ׁשל ׁשֹופר הּוא ֲַ«…≈ְְִֵֶֶַַָָָ

אילֹו ׁשל וׁשֹופר 'יֹובלא', לדכרא יצחק ׁשל קֹורין ְְְְְִִִֵֶֶָָָָ
.היה  ָָ

(ãé)íòä-úà Lc÷éå íòä-ìà øää-ïî äLî ãøiå©¥¯¤¤²¦¨−̈¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈
:íúìîN eñaëéå©§©§−¦§Ÿ¨«

i"yx£ÌÚ‰ŒÏ‡ ¯‰‰ŒÔÓ∑"העם אל ההר "מן אּלא לעסקיו, ּפֹונה מׁשה היה ׁשּלא .מלּמד ƒ»»∆»»ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

(åè)ì íéðëð eéä íòä-ìà øîàiåìLíéîé úL ©Ÿ̧¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®
:äMà-ìà eLbz-ìà©¦§−¤¦¨«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏLÏ ÌÈÎ eÈ‰∑ ימים ׁשלׁשת ,לסֹוף ¡¿…ƒƒ¿…∆»ƒְְִֶָֹ
מּדעּתֹו, אחד יֹום מׁשה ׁשהֹוסיף רביעי, יֹום ְְִִִִֶֶֶַָֹהּוא

יֹוסי, רּבי פז)ּכדברי 'ּבׁשּׁשה .(שבת האֹומר: ּולדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָ
ּכלּום. מׁשה הֹוסיף לא הּדּברֹות', עׂשרת נּתנּו ְְְֲִִִֶֶֶֶַַֹֹֹּבחדׁש

הּׁשליׁשי' 'לּיֹום ּכמֹו ימים', ‡eLbzŒÏ.ול'ׁשלׁשת ְְְְִִִִֶַַָֹ«ƒ¿
‰M‡ŒÏ‡∑ הּנׁשים ׁשּיהיּו ּכדי הּללּו, ימים ׁשלׁשת ּכל ∆ƒ»ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

לקּבל טהֹורֹות ותהיינה הּׁשליׁשי לּיֹום ּתֹורה,טֹובלֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ
האּׁשה  ּתפלט ׁשּמא ימים, ׁשלׁשה ּתֹו יׁשּמׁשּו ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹׁשאם

זרע  אבל ׁשכבת ותטמא, ותחזר טבילתּה, לאחר ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹ
ראּוי  ואינֹו מסריח הּזרע ּכבר ימים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּׁשּׁשהתה

הּפֹולטת  את מּלטּמא וטהֹור .להזריע, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

(æè)úì÷ éäéå ø÷aä úéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ
ãàî ÷æç øôL ì÷å øää-ìò ãák ïðòå íé÷øáe§¨¦¹§¨¨³¨¥Æ©¨½̈§¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ

:äðçna øLà íòä-ìk ãøçiå©¤«¡©¬¨¨−̈£¤¬©©«£¤«

È˙יד  ÔÈnÊÂ ‡nÚ ˙ÂÏ ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe¿«…∆ƒ»¿»«»¿«ƒ»
:ÔB‰ÈLe·Ï e¯eÁÂ ‡nÚ«»¿«»¿≈

Ï‡טו  ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙Ï ÔÈÈÓÊ BÂ‰ ‡nÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«»¡¿ƒƒƒ¿»»ƒ»
:‡˙z‡ „ˆÏ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«ƒ¿»

Â‰Â‰טז  ‡¯Ùˆ ÈÂ‰Óa ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈«¿»«¬»
Ï˜Â ‡¯eË ÏÚ ÛÈw˙ ‡ÚÂ ÔÈ˜¯·e ÔÈÏ»̃ƒ«¿ƒ«¬»»«ƒ«»¿«
Èc ‡nÚ Ïk ÚÊÂ ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡¯ÙBL»»«ƒ«¬»¿»»«»ƒ

:‡˙È¯LÓ·¿«¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּומּלת ּבחּצים: יֹורּוהּו iÈ¯‰רחֹוק ְִִִַָƒ»∆
ּבעלי  מׁשּפט ּכי מרעֹותיה. ְְֲִִֵֵֵֶַַָָֻמׁשּנה
ּבנין  ּבעתיד. ּבוי"ו להתחּלף ְְְְְִִִֵַַַָָהּיּו"ד

יּסרּתני  הּׂשבע. יּודע ולא ּכמֹו ְְְְִִִִַַַַַָָָֹנפעל.
עם  ּתתערב ׁשּלא ּכ עׂשּו אּולי ְִִִֵֵֶַָָָָָֹואּוסר.
והה"א  האל"ף ּכי ּתּורא. למען ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּגזרת
ּביניהם  הפרׁש אין הּמּלה. ּבסֹוף ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָנחים

Ï‡ּבּמבטא: LÈ‡ Ì‡ ‰Ó‰a Ì‡ ְִַָƒ¿≈»ƒƒ…
‰ÈÁÈלקחּתֹו יּוכלּו לא ּכי העֹוף, ולא . ƒ¿∆ְְְְִַָֹֹ

מּיד: יעּוף ‰Ï·Biּכי CBLÓaּפירּוׁש . ִִַָƒ¿«≈ֵ
והעברּת ּבעבּור ּכן. הּיֹובל ונקרא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָּכבׂש.

מּקרני  הּוא ׁשֹופר ּכי ּתרּועה. ְְִִֵַַָָׁשֹופר
הּיֹובל  ּבקרן ּבמׁשֹו ּכתּוב וכן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָהּכבׂש.
על  והּתמּה הּׁשֹופר. קֹול את ְְְֲֵֶֶַַַַָָּכׁשמעכם
הֹול הּׁשֹופר קֹול על ּכי ְִִֵַַָָהאֹומרים
הּיֹובל. ּבמׁשֹו ידּבר מׁשה מאד, ְְְְִֵֵֵֶַַָֹֹוחזק

אין  ּגדֹול, ּפלא הּוא הּׁשֹופר קֹול ִֵֶֶַָָּכי
קֹולֹות  ּכי מּמּנּו. ּגדֹול סיני הר ְֲִִִֶַַַַָּבמעמד
נראים  הם ּגם ּכבד, וענן ְְְִִִֵֵַָָָָּוברקים

יֹום  עד נׁשמע לא ׁשופר וקֹול ְְִַַָָָֹֹּבעֹולם.
מּקרן  היה לא והּנה הּדברים. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹעׂשרת
מׁשה  יתקע ּכאׁשר הּגאֹון, אמר ְֲִֶֶֶֶַַַַָָֹּכבׂש.

וזה  לעלֹות. רׁשּות להם נתן אז ְְֲֶֶַַַָָָָּבּׁשֹופר
הּכּפּורים, ּביֹום מׁשה רדת אחר ְִִֶֶֶַַַָָֹהיה

הּמׁשּכן: לעׂשֹות eÏÚÈוצּוה ‰n‰ ְְֲִִַַָָ≈»«¬
¯‰a ׁשמ רּבי אמר ּכי . חפני, ּבן ּואל »»ְְִִִֵֶַַָָ

זקנים, וׁשבעים ּובניו אהרן הּמה, ְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹטעם
עלה  אמר מׁשה ואל עליהם ְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּכתּוב
ואביהּו נדב ואהרן אּתה ה', ְֲֲִֶַַַָָָֹאל
יׂשראל  ולׁשאר יׂשראל. מּזקני ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָוׁשבעים

על  סיני. הר אל לעלֹות רׁשּות נתן ְֲִֶַַַַַָֹלא
ּודבריו  אחרים. ולא הּמה אמר ְְֲִֵֵֵַָָָָֹּכן
על  ּתמיד היה הּכבֹוד ּכי ּבעיני ְִִִֵַַַָָָָטֹובים
ּוכבֹוד  ּדכתיב הּמׁשּכן ׁשּנעׂשה עד ְְְֲִִִֶַַַָָָָההר
מׁשה  עם ּדּבר אז הּמׁשּכן. את מלא ְִִִֵֵֶֶַָָָֹה'

מׁשה  ּתקע אז אּולי מֹועד. ְֵֶֶַַָָֹֹּבאהל
ּבהסּתּלק  לעלֹות רׁשּות לֹו ונתן ְְְְֲִֵַַַַָָּבּׁשֹופר,

ciהּכבֹוד: dxez ַָ

Lc˜ÈÂ „¯iÂ („È ּכאׁשר . «≈∆«¿«≈ֲֶַ
ehּפרׂשּתי: dxez ְִֵַ

ÌÈÓÈ ˙LÏLÏ ÌÈBÎ eÈ‰ (ÂË. ¡¿ƒƒ¿…∆»ƒ
הּפׁשט  ּולפי הּׁשליׁשי. לּיֹום ְְְְִִִַַַַָטעמֹו,
אּתן  ּובזה אחדמּדעּתֹו. יֹום הֹוסיף ְִִֵֶֶֶַָָֹלא
ּבּספר  ּוׁשניהם נאמנים, עדים ׁשני ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָל
אל  אֹותם וּיאסף ּכתיב הּנה ְֱִִֵֶֶֶַַָֹהּזה.

וּיאמר  ּכתּוב וׁשם ימים. ׁשלׁשת ְְְִִֶֶַָָָָֹֹמׁשמר
ּוכתיב  הּׁשליׁשי. ּבּיֹום יֹוסף ְְֲִִִֵֵֶַַאליהם
וׁשם  פרעה, יּׂשא ימים ׁשלׁשת ְְְְִִֶַָָָֹֹּבעֹוד
הּלדת. יֹום הּׁשליׁשי ּבּיֹום ויהי ְְִִִֶֶַַַָֻּכתּוב

לׁשלׁשת  נכֹונים היּו זה, ְְְֱִִֵֶֶֹוכן
fhימים: dxez ִָ

¯‰‰ ÏÚ „·k ÔÚÂ (ÊË.היה לבּדֹו . ¿»»»≈«»»ְַָָ
וטעם והּברקים: הּקֹולֹות ÊÁ˜וככה ְְְְִַַַַָָָ»»

„‡Ó:ׁשּׁשמעּו הּׁשֹופר קֹול מּכל יֹותר . ¿…ְִֵֶַָָָ

‰Ána ¯L‡ ÌÚ‰ Ïk „¯ÁiÂ ּבעבּור . «∆¡«»»»¬∆««¬∆ֲַ
הּׁשֹופר: fiקֹול dxez ַָ
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סב יתרו סב פרשת - יט - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ח חמישי ליום יומי שיעור
i"yx£¯˜a‰ ˙È‰a∑ מה ידם, על ׁשהקּדים מלּמד ƒ¿…«…∆ְְִִֵֶַַַָָ

ממּתין  הרב ׁשּיהא ּכן, לעׂשֹות ּבׂשרֿודם ּדר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּׁשאין
מצינּו: וכן ג)לּתלמיד, אלֿהּבקעה (ביחזקאל צא "קּום ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּכבֹודֿה' והּנהֿׁשם אלֿהּבקעה ואצא ואקּום ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָוגֹו'
.עֹומד" ֵ

(æé)-ïî íéäìûä úàø÷ì íòä-úà äLî àöBiå©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬¨«¡Ÿ¦−¦
:øää úézçúa eávéúiå äðçnä©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡¯˜Ï∑(מכילתא) ׁשהּׁשכינה מּגיד ƒ¿«»¡…ƒְִִֶַַָ
לקראתם  וזהּו,יצאה ּכּלה, לקראת הּיֹוצא ּכחתן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ

לג)ׁשּנאמר: 'לסיני (דברים נאמר: ולא ּבא", מּסיני "ה' ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָֹ

‰‰¯.ּבא' ˙ÈzÁ˙a∑.ההר ּברגלי ּפׁשּוטֹו: לפי ָ¿«¿ƒ»»ְְְְִֵַָָ
עליהם  ונכּפה מּמקֹומֹו ההר ׁשּנתלׁש ּכגיגית ּומדרׁשֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָ

פח) .(שבת

(çé)ýBýé åéìò ãøé øLà éðtî Blk ïLò éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§−̈
øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLòk BðLò ìòiå Làä¥®©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈

:ãàî§«Ÿ

„ÈÈיז  ‡¯ÓÈÓ ˙eÓc˜Ï ‡nÚ ˙È ‰LÓ ˜Èt‡Â¿«≈…∆»«»¿«»≈¿»«¿»
:‡¯eË ÈÏBtLa e„zÚ˙‡Â ‡˙È¯LÓ ÔÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ≈»

ÈÏb˙‡cיח  Ì„˜ ÔÓ dlk Ôz ÈÈÒ„ ‡¯eËÂ¿»¿ƒ«»≈À≈ƒ√»¿ƒ¿¿ƒ
‡˙k dz ˜ÈÏÒe ‡˙M‡a ÈÈ È‰BÏÚ¬ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»»

:‡„ÁÏ ‡¯eË Ïk ÚÊÂ ‡ez‡„¿«»¿»»»«¬»

ãקודש משיחות ãנקודות
הּתֹורה? לקּבלת ּכהכנה ְֲֵַַַַָָָָָׁשינה

את  מׁשה "וּיֹוצא סיני הר מעמד ׁשּלפני נאמר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבפרׁשתנּו

האלקים" לקראת יז)העם להם (יט, "יׁשנּו ּבּמדרׁש ואיתא . ְְְְֱִִִִֶַַָָָָָָָֹ

ערבה  עצרת ׁשל ׁשׁשינה לפי הּלילה, אֹותֹו ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיׂשראל

יׁשנים  ּומצאן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּבא כּו' קצרה ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָוהּלילה

ּדכתיב  הּוא הדא כּו' ליׂשראל מעֹורר מׁשה והיה ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹכּו',

האלקים' לקראת העם את מׁשה רבה 'וּיֹוצא (שירֿהשירים ְֱִִֵֶֶַַָָָֹֹ

ב) יב, א, .פרשה

הר"ן ּדברי ידּועים הרי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר (סֹוף ולכאֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ּבכל ּפסחים) והׁשּתֹוקקּו הּימים, את ספרּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּבלילה  אפׁשר אי ואםּֿכן הּתֹורה, לקּבלת ונפׁשם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָלּבם

הּתֹורה, לקּבלת ּולהתּכֹונן רּוח ּבקצר להמּתין ּבמקֹום ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהזה

להם? ערבה ׁשּׁשנתם ועד ליׁשן, ְְְְִֶֶַָָָָָָֹהלכּו

נמצאת  הּנׁשמה ׁשּכאׁשר ידּוע ּדהּנה הּדברים, לבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויׁש

מהֿ להּׂשיג. ׁשּיכֹולה ּבהּׂשגֹות מגּבלת היא הרי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֻּבּגּוף,

ועֹולה  מהּגּוף מסּתּלקת ּכאׁשר הּׁשינה ּבעת ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּׁשאיןּֿכן

ׁשאיֿאפׁשר  ּכאּלּו הּׂשגֹות להּׂשיג ּביכלּתּה יׁש הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלמעלה,

ער הּגּוף ּכאׁשר להּׂשיגם במאמר לּה ּבזה ׁשנתּבאר מה (ראה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ועוד) א, סעיף ה'ת"ש ההוא בלילה .ד"ה

ּבּלילה  ליׁשן הלכּו ּׁשּיׂשראל מה לפרׁש יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹועלּֿפיֿזה

לקּבלת  יֹותר מתאימה הכנה ׁשאין ׁשחׁשבּו מּפני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָההּוא,

הּׂשגֹות  ותּׂשיג למעלה ּתעלה ׁשהּנׁשמה מאׁשר ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּתֹורה

ׁשעּור. לאין ְֲִֵַנעלֹות

ּתכלית  ּכי יׂשראל. לגּבי ּכחטא זה נחׁשב מּכלֿמקֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָא

ּגׁשמּיים  ּתחּתֹונים ּבדברים ׁשּגם לפעל היא ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָֹמּתןּֿתֹורה

הגם  ּכן ועל הּקדּוׁשה, אֹור ויחּדר יׁשּכן עֹולםֿהּזה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֹּובעניני

להם  היה לא נעלֹות, הּׂשגֹות מּׂשיגים היּו הּׁשינה ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבעת

הּגּוף  עם לעבד אּלא הּׂשגֹות, ּולהּׂשיג מהּגּוף ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלהתנּתק

להּׂשגֹות  ּכלי יהיה הּגּוף ׁשּגם ּכדי ּולזּככֹו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָּולהעלֹותֹו

ְקדֹוׁשֹות.

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 1024 עמוד ד כרך שיחות' 'לקוטי פי (על

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰LÓ ‡ˆBiÂ (ÊÈ,וּיֹוצא טעם . «≈…∆ֵַַַ
‰‡ÌÈ‰Ïמאהליהם. ˙‡¯˜Ïׁשּיקּבלּו ֳֵֵֶָƒ¿«»¡…ƒְְֶַ

להם  סיני, הר על הּיֹורד הּׁשם ְִִֵֵֶַַַַַָלהיֹות

‰‰¯לאלהים: ˙ÈzÁ˙a e·vÈ˙iÂ. ִֵֹ«ƒ¿«¿¿«¿ƒ»»
ׁשהגּבי  לּגבּול והּנה מחּוץ מׁשה. לם ְְְִִִִֵֶֶַָֹ

ׁשהּציב  ּכדר סיני הר ּבמעמד ְְֲִִִֶֶֶַַַַָהיּו
ּבכרתֹו הארּבעים ּבׁשנת ּבניהם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹמׁשה

הּבכֹורים  היּו ּבתחּלה ּכי עּמהם. ְְְִִִִִִֶַָָָּברית
ראׁשי  ואחריהם ה'. אל ְֲִִֵֵֶֶַַָָהּנּגׁשים
ואחריהם  הּנׂשיאים. הם ְְְֲִִִֵֵֶַַָׁשבטים,

הּׁשֹוטרים. ואחריהם ְְְֲִִֵֵֶַַַהּזקנים.
ואחריהם  יׂשראל. איׁש ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָואחריהם
ואחריהם  הּנׁשים ואחריהם ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָהּטף.
הּגבּול, עברּו ואהרן ּומׁשה ְְְֲִֵֶַַַָֹֹהּגרים.

על  אף הּכהנים. אל קרֹובים ּבהר ְְֲִִֶַַַָָָֹוהיּו
ּכי  מפרׁש, זה הּכתּוב ּדּבר ׁשּלא ְִִִֵֶֶַָָֹֹּפי
ּכי  ידענּו ּכי קצרה. ּדר אחז ְְִִֶֶַַַָָָָָהּכתּוב

ּכתּוב  הּנה ּכי הּׁשם. ּפי מרּו לא ִִִֵֵֵַָָֹהם
ואמר  .עּמ ואהרן אּתה ועלית רד ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹל
ה' ּבין עֹומד אנכי ִֵֵֶָֹֹמׁשה

giּוביניכם: dxez ֵֵֶ
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יתרו  פרשת - יט - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ח חמישי ליום יומי שיעור
i"yx£Blk ÔLÚ∑ נּקּוד ׁשהרי ּדבר, ׁשם זה "עׁשן" אין »«Àֲִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשמע. ׁשמר, אמר, ּכמֹו: ּפעל, לׁשֹון אּלא ּפּתח, ְְִֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשי"ן
'ּתננא' ּתרּגם ולא ּכּלּה', 'ּתנן ּתרּגּומֹו: ,וכל ,לכ ְְְְְְִֵֵֵַָָָָָֹֻ

ּדבר  ׁשם ׁשהם מּפני קמץ, נקּודים ׁשּבּמקרא, ."עׁשן" ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ÔL·k‰∑?יֹותר ולא זה ּככבׁשן יכֹול סיד. ׁשל «ƒ¿»ְְְִִֵֶֶָָֹ

"ּבֹו ּומה ּתלמּודֿלֹומר הּׁשמים". לב עד ּבאׁש ער ְִֵֵֵַַַַַַָָ
ּׁשהיא  מה האזן את לסּבר "ּכבׁשן"? ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּתלמּודֿלֹומר

ּכּיֹוצא  להם. הּנּכר סימן לּברּיֹות נֹותן לׁשמע, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹיכֹולה
יא)ּבֹו: ּבארי,(הושע ּכח נתן מי וכי יׁשאג". ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹ"ּכאריה

מכּנין  אנּו אּלא ּכאריה, מֹוׁשלֹו והּכתּוב הּוא, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָאּלא
מה  האזן את לסּבר ּכדי לברּיֹותיו, אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּומדּמין

ּבֹו: ּכּיֹוצא לׁשמע. מג)ּׁשּיכֹולה ּכקֹול (יחזקאל "וקֹולֹו ְְְְִֵֶַַָֹ
ואּתה  הּוא, והלא לּמים? קֹול נתן מי וכי רּבים". ְְֲִִִִִַַַַַַַָָֹמים
האזן  את לסּבר ּכדי לברּיֹותיו, לדּמֹותֹו אֹותֹו .מכּנה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

(èé)øaãé äLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´§©¥½
:ìB÷á epðòé íéäìûäå§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

i"yx£„‡Ó ˜ÊÁÂ CÏB‰∑ ׁשהּוא זמן ּכל הדיֹוט: מנהג ≈¿»≈¿…ְְְִֶֶַַָ
הֹול" ּכאן: אבל וכֹוהה, מחליׁש קֹולֹו לתקע, ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָֹמארי
מה  אזניהם לסּבר מּתחּלה ?ּכ ולּמה מאד". ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹוחזק

לׁשמע  a„È¯.ּׁשּיכֹולים ‰LÓ∑ מדּבר מׁשה ּכׁשהיה ְְִִֶַֹ…∆¿«≈ְְֵֶֶַָָֹ
מּפי  ׁשמעּו לא ׁשהרי ליׂשראל, הּדּברֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּומׁשמיע

והּקדֹוׁשֿ ,"ל יהיה ו"לא "אנכי" אּלא ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹהּגבּורה,
ּכח  ּבֹו לתת מסּיעֹו מגּביר ּברּוֿהּוא קֹולֹו להיֹות ְְְְִִֵַַַָָֹ

·˜ÏB.ונׁשמע  epÚÈ∑:ּכמֹו הּקֹול, ּדבר על יענּנּו ְְִָ«¬∆¿ְְֲֶַַַַ
יח) א להֹורידֹו(מלכים האׁש ּדבר על ּבאׁש", יענה ."אׁשר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָ

$

LÓ‰יט  ‡„ÁÏ Û˜˙Â ÏÊ‡ ‡¯ÙBL Ï˜ ‰Â‰Â«¬»«»»»≈¿»≈«¬»…∆
:Ï˜a dÏ ÈÚ˙Ó ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÏlÓÓ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿¬≈≈¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

BÏek ÔLÚ ÈÈÒ ¯‰Â(יח נׂשיא (יט, אדמּו"ר קדּוׁשת ּכבֹוד ¿«ƒ»»«ְְְְִַַ

ּכלּפי  ׁשּבמּתןּֿתֹורה העׁש"ן מׁשמעּות את מסּביר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּדֹורנּו,

ואחד: אחד ּכל על הּמּטל הּתֹורה לּמּוד ְִִֶֶַַַָָָָָֻחּיּוב

ÌÏBÚ;מקֹום ּובכל ּבית ּבכל ּתֹורה ללמד מקֹום, - »ְְְִִַָָָָָֹ

‰L;הּתֹורה ללּמּוד הּמקּדׁש הּזמן ּבכּמּות להרּבֹות זמן, - »»ְְְְְְְִַַַַַַַָָֻ

LÙ יהיה ׁשהּלּמּוד הּלּמּוד, ּבאיכּות להֹוסיף חּיּות, - ∆∆ְְְִִִִֵֶֶַַַ

יֹותר. ּבעמק ויּׂשיג ידע ּומּמילא יֹותר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹּבחּיּות

(151 עמוד יג, כרך שיחות', ('לקוטי
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Blk ÔLÚ ÈÈÒ ¯‰Â (ÁÈ עׁשן ׁשי"ן . ¿«ƒ«»«Àִַָ
ואל  עבר. ּפעל הּוא ּכי ּגדֹול, ְְִַַַָָָָֹּבפּתח

ּכעׁשן  ׁשּיאמר עׁשן מּלת ּבעבּור ְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹּתתמּה
ׁשהּוא  עׁשנֹו וּיעל הזּכיר והּנה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָהּכבׁשן.
ׁשמֹות  ּכי זהבֹו. ׁשללֹו מׁשקל ְְְְִִַַָָעל
ׁשגר  ואמר מׁשּתּנים. הּׁשמֹות ְְְְְִִִֵֵַַַַָמׁשקלי
ואמר  ּבהמה. ׁשגר ּפטר וכל ,ְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָאלפי

ּבׂשם. וקּנמן הּׁשמן, ואת הּבׂשם ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָֹואת

ּבׂשמי. עם מֹורי אריתי אמר, ְְִִִִִַָָָועֹוד
ראּוי  היה ּבׂשם, מּגזרת היה ְְִִִֶַָָָָָֹואּלּו
הּבי"ת  ּתחת חטף ּבקמץ ְְֲִֵַַַַָָלהיֹותֹו

היה  ואּלּו קדׁשי. מּקדׁש ּכמֹו ְְְְִִִִֶָָָָֹּבׂשמי,
להיֹות  ראּוי היה ּבׂשם, וקּנמן ְְְְִִִִֶֶַָָָָמּגזרת
ׁשמני  מּׁשמן, ּכמֹו הּבי"ת. ְְְִִֵֶֶַַַָּבפּתח
צדקי. מּצדק ּכמֹו ּבחירק, אֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶָּוקטרּתי.

יּו"ד, ּתֹוספת ּבלא ּבׂשמי עם ְְְִִִֵֶֶָֹוהּנה
ׁשלל  ּכמֹו קמצין, ּבׁשני ּבׂשם ְְְִִֵָָָָָהּוא

Ó‡„זהב: ¯‰‰ Ïk „¯ÁiÂהפ . ָָ«∆¡«»»»¿…ֵֶ
רק  ימּוׁשּו. לא ההרים ּכי ְִִִֶַַָָָֹהּמנהג,
וּירּגזּו אמר מׁשל ּדר ְְִֶֶֶַַַָָָׁשעל

hiההרים: dxez ִֶָ
¯ÙBM‰ ÏB˜ È‰ÈÂ (ËÈ קֹול ּכי מנהג . «¿ƒ«»ְִִָ

וזה  חזק, יֹותר יהיה ׁשּבתחּלה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָהּׁשֹופר
ׁשּלא  הּׁשם ּכן עׂשה אּולי .להפ ְֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה
לּבם  יצא ׁשּלא ּבתחּלה, חזק ְִִִֵֵֶָָָָָָֹהיה

a„È¯מהּפחד: ‰LÓ,הּגאֹון לדעת . ֵַַַ…∆¿«≈ְַַַָ

הּׁש אז ּכי הּׁשֹופר, קֹול מעביר ּפעם ם ֲִִֵַַַַַָָ
והּׁשם  ּגדֹול, ּבקֹול מדּבר מׁשה ְְְֵֵֶַַָָָֹהיה
הּקֹול  את וּיׁשמע ּכדר ּבקֹול, ְְְֲִֶֶֶֶַַַַיענּנּו
ּבעבּור  ּכתּוב זה ועל אליו. ְֲִֵֵֶַַַָָמּדּבר

אמרּתי  ּוכבר .עּמ ּבדּברי העם ְְְְְְִִִִַַַָָָָיׁשמע
על  ,עּמ ּבדּברי ּדעּתי, לפי ּכי ,ְְְְְִִִִִַַַָל

וטעם ידּבר: הּדברים LÓ‰עׂשרת ְְְֲִֵֶֶַַַַָ…∆
¯a„È נׁשמת ּכי הּׁשֹופר. קֹול עם ּדבק . ¿«≈ְִִִֵַַָָ

מׁשה  ּכי ּבּׁשם, ּדבּוקה היתה ְְִֵֶֶַָָָֹֹמׁשה
הּׁשם  עם ההר ּבתחּתית מדּבר ְְְִִֵֵַַַָָָָהיה
היה  מה ּגּלה לא והּכתּוב לֹו. ְְִִַַָָָָֹלׁשאֹול

מׁשה  ׁשהיה ּבקֹול. עֹונהּו והּׁשם ְְֵֵֵֶֶַָָֹׁשֹואל,
על  אף הּׁשֹופר קֹול היה ולא ְְַַַָָָֹׁשֹומעֹו,
לׁשמֹוע  אֹותֹו מֹונע - חזק ׁשהיה ְִִֵֶַַָָָָּפי
וּיקרא  אחריו ּכתּוב זה ּבעבּור ְֲֲִֶַַַַָָָהּקֹול.

אל  לעלֹות קֹול, ּבקריאת למׁשה, ְְֲִִֶֶַַֹה'
ּכבֹוד  ירד ׁשּׁשם ההר, ְֶַָָָָֹראׁש

kהּׁשם: dxez ֵַ
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סד יתרו סד פרשת - יט - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ט שישי ליום יומי שיעור

âשבט י"ט שישי âיום

(ë)àø÷iå øää Làø-ìà éðéñ øä-ìò ýBýé ãøiå©¥¯¤§¨²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¨̧
:äLî ìòiå øää Làø-ìà äLîì ýBýé§¨¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

i"yx£ÈÈÒ ¯‰ŒÏÚ '‰ „¯iÂ∑?מּמׁש עליו ירד יכֹול «≈∆««ƒ«ַַָָָָָ
כ)ּתלמּודֿלֹומר: עּמכם".(לקמן ּדּברּתי הּׁשמים מן "ּכי ְְִִִִִִֶַַַַַָָ

ותחּתֹונים (מכילתא) העליֹונים ׁשמים ׁשהרּכין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָמלּמד

ּכּסא  וירד הּמּטה, על ּכמּצע ההר ּגּבי על ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוהּציען
עליהם  .הּכבֹוד ֲֵֶַָ

(àë)eñøäé-ït íòa ãòä ãø äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³
:áø epnî ìôðå úBàøì ýBýé-ìà¤§¨Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«

i"yx£ÌÚa „Ú‰∑ ּבהם ּבהר התרה לעלֹות Ôt.ׁשּלא »≈»»ְֲֵֶֶַַָָָֹ∆
'B‚Â eÒ¯‰È∑ מּצבם את יהרסּו ׁשּתאותם ׁשּלא ידי על ∆∆¿¿ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ההר  לצד ויקרבּו לראֹות, ה' ¯·.אל epnÓ ÏÙÂ∑ ְְְְְִִֶַָָ¿»«ƒ∆»
מהם (מכילתא) ּׁשּיּפל מה יחידי,ּכל הּוא ואפּלּו חׁשּוב , ְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ

"רב" eÒ¯‰È.לפני Ôt∑ אסיפת מפרדת הריסה ּכל ְַָָ∆∆∆¿ְֲֲִִֶֶַַָָ
את  הֹורסים אנׁשים, מּמּצב הּנפרדין אף ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָהּבנין.

.הּמּצב  ַַָ

(áë)-ït eLc÷úé ýBýé-ìà íéLbpä íéðäkä íâå§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§−̈¦§©¨®¤
:ýBýé íäa õøôé¦§¬Ÿ¨¤−§¨«

i"yx£ÌÈ‰k‰ Ì‚Â∑ ּבהם ׁשהעבֹודה הּבכֹורֹות אף ¿««…¬ƒְֲֶֶַַָָָ
קטו) ‰'.(זבחים Ï‡ ÌÈLbp‰∑ אף קרּבנֹות, להקריב «ƒ»ƒ∆ְְְִַַָָ

לעלֹות  חׁשיבּותם על יסמכּו אל יהיּו∑eLc˜˙È.הם ְְֲֲִִֵַַַָƒ¿«»ְִ

עמדן  על להתיּצב ּפרצה,∑ı¯ÙÈŒÔt.מזּמנים לׁשֹון ְְְְִִֵַַָָָֻ∆ƒ¿…ְְִָ
ּפרצה  ּבהם ויעׂשה ּבהם .יהרג ְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹ

eË¯‡כ  LÈ¯Ï ÈÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«»¿ƒ«¿≈»
:‰LÓ ˜ÈÏÒe ‡¯eË LÈ¯Ï ‰LÓÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿…∆¿≈»¿ƒ…∆

nÚa‡כא  „È‰Ò‡ ˙eÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«»
ÔB‰pÓ ÏtÈÂ ÈÊÁÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe¯bÙÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿√»¿»¿∆¡≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÈbÒ«ƒ

ÈÈכב  Ì„˜ ‡LnLÏ ÔÈ·È¯˜c ‡i‰k Û‡Â¿«»¬«»ƒ¿ƒƒ¿«»»√»¿»
:ÈÈ ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÔeLc˜˙Èƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

'‰ „¯iÂ (Î ׁשּיּׁשען ּכלל אֹומר עּתה . «≈∆ְִֵֶַַָָָ
הׁשם  ּבעזר ׁשאּגיע עד עליו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָלּב
ל אבאר ׁשם ּכי תּׂשא, ּכי ְְֲִִִֵַָָָָָּבפרׁשת

ּכי  ּדע היטב. ּבאר עמּוקים ְֲִִִֵֵֵַָָּדברים
והיא  ונכּבדת, עליֹונה האדם ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָנׁשמת
מהעֹולם  והּגּוף אמצעי, ְְִֵֵֶַָָָָָמהעֹולם
רק  הּׁשפל ּבעֹולם מדּבר ואין ְְֵֵֵֵַַַַָָָָהּׁשפל,
האדם  הּוא ׁשֹומע ּגם לבּדֹו. ְֵַַַָָָָָאדם

מה  להבינֹו רֹוצה הּוא אליו ְֲִֵֵֶֶַַַַָׁשהּמדּבר
לחּדׁש הּמׂשּכיל יּוכל ולא ּבלּבֹו, ְְְְִִֵֵֶַַַַֹׁשּיׁש
הּלׁשֹונֹות  וכל הּנמצא. הּידּוע רק ְְְִַַַַַָָָָלׁשֹון
ׁשהּוא  אדם ּדמּות מתּכֹונת על ְְְֶֶַַָָּבנּויֹות

ּומּגּוף  ּגּוף, ׁשאינּה מהּנׁשמה ְְִֵֵֶַָָָָֻמרּכב
ּכאׁשר  והּנה ׁשרׁשים. מד' מרּכב ְְֲִִִֵֶֶַָָָֻׁשהּוא
ּבלׁשֹון  אדם ּבדברי לאדם האדם ְְְְִֵֵַָָָָָָָָָידּבר
ּודמּותם  ּדבריו יבין יֹודע, ְְִֵֶַָָָָׁשהּוא

על  לדּבר רצה ואם ְְְְְִֵַַַָָָּבמתּכּונּתם.
להגּביּה יצטר אדם, מּבני ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָׁשפלים
אדם, ּבני ּכדמּות ּולׂשּומם ְְְֲִֵַָָָָָמעלתם,

ראׁש ׂשמּו ּכן על הּׁשֹומע, ׁשּיבין ִֵֵֶַַַַָָֹעד
ּוּפה, ּתבל. לעפרֹות וראׁש ְְְֵֵֶֶַָָֹלארץ,

ּפיה. את הארץ יר,וּתפּתח ּגם ְִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּבלב  הּירּדן. יד ואמר הארץ. ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָּבירּכתי
ּבדברי  הּכל והּנה ּככה. ורּבים ְְְְִִִֵֵַַָָָֹים.
יׂשימּו ּכי ועֹוד, לב. לּים אין ּכי ְִִִֵֵַָָָָמׁשל,
ואמר  הּגּוף. ּכל ּכדמּות הּגּוף מן ְְִִֵַַַָָָאבר
ּככה. ורּבים לׁשֹון, ּביד וחּיים ְְְִִֶַַַָָָָמות

נכּבדים  על לדּבר האדם יבּקׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָוכאׁשר
מֹוריד  העליֹון, מהעֹולם ׁשהם ְִִֵֵֶֶֶָָָמּמּנּו
הם  ּכאיּלּו לאדם ׁשּידמה עד ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָמעלתם
אמר  הּׁשֹומע. ׁשּיבין ּכדי אדם, ְְִֵֵֶַַַָָָָּדמּות

ּומרּגלתיו. ּוזרעתיו ּגבריאל ְְְְְִִֵַַָָָֹֹֹוהאיׁש
הּזאת  והּדר המֹון. ּכקֹול ּדבריו ְְְְֶֶַַָָָֹוקֹול
וכֹובע  אמר העליֹונים. ּבעליֹון ְְְְִֶֶַַָָָָּתפׂשּו
עיני  ּדּבר. ה' ּפי ּכי ּבראׁשֹו. ְְִִִֵֵֵָֹיׁשּועה

ׁשועתם. אל ואזניו צּדיקים אל ְְְִִֶֶַַָָָָה'
ועל  רגליו. ותחת רע. ּבעֹוׂשי ה' ְְְְְֵֵַַַַָָּפני
ּכי  אלהים. וּיעל ה'. וּירד הּדר ֱִִֵֶֶֶֶַַַַַֹזה

תּׂשא  ּכי ּובפרׁשת כבֹודֹו. מלא ְְְִִַַָָָֹֹהּכל
טעם  להבין ׁשּתּוכל מׁשל, ל ְְִֵֶֶַַַָָָאּתן

וטעם והעלּיה: .iÂ˜¯‡הּירידה ְְְֲִִַַַָָָ«ƒ¿»
ּגדל  יׂשראל ׁשּיראּו ּכדי הּׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּקראֹו
ׁשּׁשם  ההר לראׁש ׁשהּגיע מׁשה, ְֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹמעלת
האׁש מּתֹו יּׁשמעּו ּודבריו ְְִִֵַָָָָָהּכבֹוד.

ׁשם: k`ׁשּיׁש dxez ֵֶָ
eÒ¯‰È Ôt ÌÚa „Ú‰ „¯ (‡Î ּכל . ≈»≈»»∆∆∆¿ָ

ּכי  חֹוׁשבים והם מעמדֹו. מקֹום ְְְֲִִֵֶַָָאחד
לראֹות  ּתאותם מרב ּכן, יעׂשּו ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹלכבֹודי

מׁשה אמר ּכן על .B‡¯Ï˙ּכבֹודי. ְִֵֶַַָֹƒ¿
הּוא,ÌÚaּומּלת וכן אחרת. מֹוׁשכת . ִַ»»ְֵֶֶֶֶַ

רב: עם מּמּנּו akונפל dxez ְִֶַַָָ
Ì‚Â (·Î ּפי על אף הּבכֹורים. הם . ¿«ְִִֵַַַ

כל  לי קּדׁש ּכּכתּוב קדֹוׁשים, ְִִֵֶֶַַָָׁשהם
עֹוד  להתקּדׁש יֹוסיפּו ְְְִִֵַּבכֹור,

וטעם ‰'ּבמחׁשבּתם: Ï‡ ÌÈLbp‰. ְְְְַַַַָ«ƒ»ƒ∆
ׁשהם  טעמֹו, אֹו הּגבּול. ּבתחּלת ְְְִִֵֵֶֶַַַׁשהם
מׁשה  ׁשּבנה הּמזּבח על עֹולֹות ְְִִִֵֶֶַַַָָֹהקריבּו

יום שישי
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סר

סר

יתרו  פרשת - כ - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ט שישי ליום יומי שיעור

(âë)úìòì íòä ìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ
ìaâä øîàì eða äúãòä äzà-ék éðéñ øä-ìà¤©´¦¨®¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬

:BzLc÷å øää-úà¤¨−̈§¦©§«
i"yx£ÌÚ‰ ÏÎeÈŒ‡Ï∑יּוכלּו ולא ימים, ׁשלׁשת הּיֹום הם ועֹומדין מּותרין ׁשהרי ּבהם, להעיד צרי איני …«»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

רׁשּות  להם ׁשאין .לעלֹות, ְֲֵֶֶַָ

(ãë)ïøäàå äzà úéìòå ãø-Cì ýBýé åéìà øîàiå©Ÿ̧¤¥¨³§¨Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ
ýBýé-ìà úìòì eñøäé-ìà íòäå íéðäkäå Cnò¦¨®§©«Ÿ£¦´§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§−̈

:ía-õøôé-ït¤¦§¨¨«
i"yx£„¯ŒCÏ∑(מכילתא) את ׁשּמזרזין ׁשנית, ּבהם והעד ∆≈ְְְִִֵֵֶֶֶָָָ

ּבׁשעת  אֹותֹו ּומזרזין וחֹוזרין מעׂשה, קדם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹהאדם
ÌÈ‰k‰Â.מעׂשה  CnÚ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ∑ יכֹול ֲֶַ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»¿«…¬ƒָ

הם  אמר עּמ?אף אּתה". "ועלית ּתלמּודֿלֹומר: ְְְֱִִֵַַַַָָָֹ
לעצ  מחּצה - אּתה מחּצה מעּתה: - ואהרן ,מ ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹ

יֹותר  נּגׁש מׁשה לעצמם. מחּצה - והּכהנים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹלעצמֹו,

אל  עּקר ּכל והעם הּכהנים, מן יֹותר ואהרן ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹמאהרן,
ה' אל לעלֹות מּצבם את ∑ÌaŒı¯ÙÈŒÔt.יהרסּו ְֲֶֶֶֶַַָָ∆ƒ¿»»

מּגזרתֹו, זז אינֹו קמץ, חטף נקּוד ׁשהּוא ְֲִִִֵֶַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
ּבאה  ּכׁשהיא מלאפֹום, ׁשּנקּדתּה ּתבה ּכל ּדר ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻּכ

קמץ  לחטף הּנּקּוד מׁשּתּנה .ּבמּקף, ְְֲִִֶַַַַַָָָ

(äë)ñ :íäìà øîàiå íòä-ìà äLî ãøiå©¥¬¤¤−¤¨¨®©−Ÿ¤£¥¤«
i"yx£Ì‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑זֹו .התראה «…∆¬≈∆ְַָָ

ë(à)älàä íéøácä-ìk úà íéäìû øaãéå©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤
ñ :*øîàì¥«Ÿ

רמח. עמוד ראה עליון, בטעם בציבור לקריאה תחתון. בטעם הדברות עשרת נדפסו כאן (*

qÓÏ˜כג  ‡nÚ ÏBkÈ ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»ƒ«»¿ƒ«
‡a z„‰Ò‡ z‡ È¯‡ ÈÈÒ„ ‡¯eËÏ¯ÓÈÓÏ ¿»¿ƒ»¬≈«¿«¿≈¿»»»¿≈«
:dLc˜Â ‡¯eË ˙È ÌÈÁz«ƒ»»¿«¿≈

Ô¯‰‡Âכד  z‡ ˜q˙Â ˙eÁ ÏÈÊ‡ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ≈¿ƒ««¿¿«¬…
Ì„˜Ï ˜qÓÏ Ôe¯bÙÈ ‡Ï ‡nÚÂ ‡i‰ÎÂ CnÚƒ»¿»¬«»¿«»»¿«¿¿ƒ«ƒ√»

:ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÈÈ¿»ƒ¿»ƒ¿¿

ÔB‰Ï:כה  ¯Ó‡Â ‡nÚÏ ‰LÓ ˙Áe¿«…∆¿«»«¬«¿

ÓÈÓÏ¯:א  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»»»ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבמזּבח  יקריבּו הם ּגם עמלק, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָּבחליׁשת

ּבתחּתית  מׁשה ותּקן ׁשּבנה ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹהּברית
לׁשמֹוע  יׂשראל ּכל עמדּו ׁשּׁשם ְְְִִֵֶַָָָָָָההר.

הּׁשם: bkקֹול dxez ֵַ
˙BÏÚÏ ÌÚ‰ ÏÎeÈ ‡Ï ¯Ó‡iÂ (‚Î. «…∆…«»»«¬

ׁשנים  ּכי הּגאֹון ּבזה אמר חׁשב רּבֹות ְִִֶַַַַָָָָ

ׁשראה  עד טעמֹו, ידע ולא ְְֶַַַַָָָָֹהּפסּוק
רׁשּות  ׁשאין ּפרס מלכי מּוסרי ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָּבספר
,ׁשליחּות עׂשיתי לּמל לֹומר ְְִִִִֶֶַַַַָָלּׁשליח
אז  אחר, ּדבר לעׂשֹות ׁשּיצּוּנּו ְֲֵֶֶַַַַָָָעד

ׁשאמר  ּבעבּור ּדעּתי, ּולפי לֹו. ְְֲִִֶַַַַָֹיאמר
לא  לראֹות, ה' אל יהרסּו ּפן הּׁשם ְְִֵֶֶֶֶַֹלֹו
ׁשּלא  להזהירם צרי אם מׁשה ְְִִִֶֶַַָָָֹֹידע
ׁשּלא  הּגבּול על הזהירם ּכבר ּכי ְְְְִִִִֶַַָָֹיראּו,

ּכאׁשר  לֿרד הּׁשם לֹו אמר אז ְֲֵֵֶֶַַַַַָָּיעברּו.

צריכין  היּו ּכי ּבהם, ׁשּתעיד ְִִִִִִִֶֶָָָצּויתי
ׁשנית: ּבהם ׁשּיעיד ckיׂשראל dxez ְִִִֵֵֶֶָָָ

CnÚ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ („Î למעלה . ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»ְְַָ
מּיׂשראל. ירחק ׁשּלא מהּגבּול, ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹמעט
הּׁשם  ּככּלֹות ל לֹומר הם עתידים ְְֲִִִֵֵַַַּכי

עּמנּו אּתה ּדּבר הּדברים, עׂשרת ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלדּבר
ׁשאלתֹו, על לֹו מׁשיב והנני ְְְְְִִִִֵֵַָָָונׁשמעה.
יראּו ׁשּלא ׁשּיזהירם לֹו אמר לא ְְִִִֵֶֶַַָֹֹּכי
הם  ּכי הּגבּול. ּיעברּו ׁשּלא א ְְִֵֶַַַַֹאֹותֹו,

מעׂשה  ּבׁשעת הּוא ׁשּיזהירם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַצריכים
נפׁשם: ויׁשמרּו dkׁשּיׁשמעּו dxez ְְְְְְִִֶַָ

¯Ó‡iÂ ÌÚ‰ Ï‡ ‰LÓ „¯iÂ (‰Î«≈∆…∆∆»»«…∆
Ì‰ÈÏ‡ ועלה להם, לֹומר ּובהׁשלימֹו . ¬≈∆ְְְִֶַַָָָ

מּיד  ההר, אל מהּגבּול לפנים ואהרן ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹהּוא

הּׁשם: `ּדּבר dxez ִֵֵַ
ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ קׁשֹות ‡) ׁשאלֹות יׁש . «¿«≈¡…ƒְֵֵָ

הּׁשנים  ּכי רּבים אמרּו הּזאת. ְְִִִַַַַַָָָָֹּבפרׁשה
ועדּותם  הּׁשם. אמר לבּדם ְְְִֵֵַַַַָָָָהּדברים
,אלהי ה' אנכי ראׁשֹון ּבדּבּור ְֱִִִֶֶָָֹֹׁשּכתּוב

קּנא. אל אלהי ה' אנכי ּכי ְֱִִִֵֶַַָָָֹֹּובּׁשנּיה

.אלהי ה' ׁשם את ּכתּוב ְֱִִֵֶֶַָֹּובּׁשליׁשי
לּׁשוא, ׁשמֹו את יּׂשא אׁשר את ְְֲִֵֶֶַַָָּגם
ׁשׁשת  ּכי ּוברביעי ׁשמי. אמר ְְְִִִִֵֶַָָֹולא

ה'. ּבר ּכן על וגֹו' ה' עׂשה ְִֵֵַַָָָימים
נֹותן  אלהי ה' אׁשר אמר ֱֲֲִִֵֶֶַַָֹּובחמיׁשי
אנכי  ּדּבּור יסּפר אי לׁשאֹול ויׁש .ְְְִִִֵֵֵַָָֹל

הּד והּנה ּבעׂשרת המצּוה, הּוא ּכי ברים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ
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סו יתרו סו פרשת - כ - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ט שישי ליום יומי שיעור
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑ ּדּין אּלא 'אלהים' לפי אין , «¿«≈¡…ƒְֱִִֵֶַָָֹ

ׂשכר, מקּבל אדם עׂשאן ׁשאם ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשּיׁש
מקּבל  אינֹו לאו, ּפרענּות,ואם יכֹול (מכילתא)עליהם ְְְֲִֵֵֵֶַָָָֻ

"וידּבר  לֹומר: ּתלמּוד ּכן? הּדּברֹות עׂשרת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַאף
להּפרע  ּדּין ‰‡l‰.אלהים", ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡∑ ְֱִִַַָָֹ≈»«¿»ƒ»≈∆

הּדּברֹות  עׂשרת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאמר ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָמלּמד

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לא  מצות ולא עׂשה מצות ְְְֲִִֵֵֶַַֹֹאינּנּו

והּנה  מאּלה. קׁשֹות ּוׁשאלֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָתעׂשה.
ּפרׁשת  ׁשהיא הּפרׁשה זֹו קראנּו ְֲִֶַַַָָָָָָָאנחנּו
ואתחּנן  ּופרׁשת ראׁשֹונה, יתרֹו ְְְִִִֶַַַַַָָָָוּיׁשמע
אנכי  מּתחּלת ּכי ראינּו והּנה ְְְִִִִִִִֵַָָָֹׁשנּיה.

ׁשמֹו את יּׂשא אׁשר את סֹוף ְְֲִֵֶֶַָועד
הּפרׁשּיֹות. ב' ּבין ׁשּנּוי אין ְִִֵֵַַָָָלּׁשוא,
הּדברים, עׂשרת סֹוף עד זכֹור ְְֲִִִֶֶַַַָָּומּתחּלת
זכֹור, ּבראׁשֹונה מקֹומֹות. ּבכמה ְְִִַָָָָׁשּנּוי

ּבאחרֹונה  ׁשם ּגם ׁשמֹור. ֲִֵַַַָָָָּובּׁשנית
.אלהי ה' צּו ּכאׁשר ְֱֲִֶֶֶֶַֹּתֹוספת,
ּתֹוספת, ּובּׁשנּיה ,ּובהמּת ְְְִִֶֶֶֶַָָָּבראׁשֹונה
ּכי  אּלה, מּכל והקׁשה .וחמר ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹוׁשֹור
ׁשׁשת  ּכי ׁשּבת, טעם ּכתּוב ִִֵֶַַַָָָָּבראׁשֹונה

הארץ. ואת הּׁשמים את ה' עׂשה ְִִֶֶֶַַָָָָָָימים
יֹום  את ה' ּבר ּכן על עֹוד, ְֵֵֶַַַָואמר
ּכתּובים  אינם הּפסּוקים ואּלה ְְְִִֵֵֶַַַָָהּׁשּבת.
עבד  ּכי וזכרּת אחר, טעם רק ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבּׁשנית,

ּבאחרֹונה, ואמר מצרים. ּבארץ ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָהיית
יֹום  את לעׂשֹות אלהי ה' צּו ּכן ְֱֲִֵֶֶַַֹעל
ּכּבּוד  ׂשכר ּכתּוב ּבראׁשֹונה ְִִַַַָָָָהּׁשּבת.
,ימי יאריכּון למען ׁשהּוא ואם ְֲִֵֶֶַַַָָָאב

ייטב  ּולמען הֹוסיף רק ּבּׁשנּיה. ְְְִִִֵַַַַַָוכן
ּכאׁשר  ואם, אב ּבכּבּוד הֹוסיף ּגם .ְֲִִֵֶַַָָָל
לא  ּכתּוב ּבראׁשֹונה .אלהי ה' ְֱִִֶָָָֹֹצּו
תענה. ולא תגנב לא תנאף לא ְְְְֲִִִֶַַָֹֹֹֹתרצח
תנאף  ולא תרצח לא ּכתּוב ְְְְִִִַַָָָֹֹּבּׁשנּיה

ּכתּוב  ּבראׁשֹונה תענה. ולא תגנב ְְְֲִִֶַָָָֹֹֹולא
ּבראׁשֹונה  ׁשוא. עד ּובּׁשנית ׁשקר, ְִִֵֵֵֶַָָָָעד
תחמד  לא ,רע ּבית תחמד לא ְְֵֵֶַַָֹֹֹֹּכתּוב
אׁשת  תחמד ולא ּובּׁשנית .רע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹאׁשת

ּבראׁשֹונה  .רע ּבית תתאּוה ולא ,ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹרע
ׂשדהּו. ּכתּוב ּובּׁשנית ׂשדהּו, ּכתּוב ִֵֵֵֵַָָָָאין
ׁשֹורֹו קדם ואמתֹו עבּדֹו ְֲִֶַַָָָֹּבראׁשֹונה
לפני  וחמֹורֹו ׁשֹורֹו ּובּׁשנית ְֲֲִִֵֵַַַוחמֹורֹו,

וידּבר  ּכתּוב ּבראׁשֹונה ואמתֹו. ְְֲִֵַַַַָָָָעבּדֹו
לאמר, האּלה הּדברים ּכל את ְֱִִֵֵֵֶַָָָֹֹאלהים
ה' ּדּבר האּלה הּדברים את ְִִִֵֵֶֶֶַַָָּובּׁשנית
ּבדברי  חּפׂשנּו וכאׁשר קהלכם. ּכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָאל
מצאנּו ּככה, על אמרּו מה ְֲַַַָָָָָחז"ל

אחד  ּבדּבּור וׁשמֹור זכֹור ְְְִֶֶָָָָׁשאמרּו

הּקׁשיֹות  מּכל קׁשה הּדבר וזה ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֻנאמרּו.
וחלילה  אפרׁש. ּכאׁשר לנּו ְֲֲִֵֶֶַָָָָָׁשהיּו
ּכי  נכֹונה, ּדּברּו ׁשּלא ׁשאמר ְְִִִֶֶַָָָֹֹחלילה
אנׁשי  רק ּדעּתם. ּכנגד נקּלה ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָּדעּתנּו

ּכמׁשמעם, ּדבריהם ּכי יחׁשבּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָּדֹורינּו
א  ּבּסֹוף אפרׁש ּכאׁשר ּכן חר ואינּנּו ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָ

אפרׁש ּובאחרֹונה הּקׁשיֹות. ְְֲֲִֵֶַַַָָָֻׁשאזּכיר
הּקׁשיֹות  ּכל להסיר היׁשרה ְְְִֶֶַַַָָָָֻהּדר

יּתכן  ולא הּזאת. ׁשּבּפרׁשה ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹוהּׁשאלֹות
רק  אחת ּבבת וׁשמֹור זכֹור ְְֵֵֶַַַַָָָׁשּיאמר
ּכאן  ּגם ּכי נֹודה והּנה נס. ְְֲִִֵֵֵֶַַָּבמעׂשה
ּבראׁשֹונה  נכּתב לא לּמה לׁשאֹול ְְִִִֵַָָָָֹיׁש
מה  והּנה ּכןּבּׁשנית. וגם וׁשמֹור, ְְְִִֵֵֵַַַָָזכֹור

נאמרּו אם הּפסּוקים ּבאֹותם ְְְֲִִֶֶֶַַָנעׂשה
לא  לּמה וׁשמֹור, זכֹור ּכמֹו אחת ְְְַַַָָָָֹּבבת
לתמּה יׁש יֹותר ּכי חז"ל. זה ְְֲִִִִֵֵֶַַֹהזּכירּו
רּבים  ּפסּוקים נס ּבמעׂשה נאמרּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַאי

ּכמֹו ׁשוה. טעמם ואין אחת, ְְְֲֵֶַַַַָָּבבת
וׁשוה, אחד ׁשּטעמם מּלֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָׁשּתי
ואי אחת. ּבבת נאמרֹות ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָׁשּתהיינה
.אלהי ה' צּו ּכאׁשר הּׁשם ְֱֲִֵֶֶַַַֹֹיאמר

על  הּמעמד זה לפני צּוה מתי ְְֲִִֵֶַַַַָָָועֹוד,
ּכתּוב  אין והּנה ואם. אב ְִִֵֵֵָָָּכּבּוד
אמר  ּכן, ל.אם ייטב למען ְִִִֵַַַַָָָָּבראׁשֹונה
ולא  יאמר ואי זה. אמר ולא ְְְֵֶֶַַָֹֹֹזה
,רע ּבית תחמד לא וגם ּבוי"ו. ְְְְִֵֵֶַַָָֹֹתנאף

ועֹוד  .רע אׁשת תחמד לא ְְִֵֵֵֶֶַַֹֹּובּׁשנית
ּכ ואחר ואמתֹו עבּדֹו יאמר ְְֲֵַַַַַַָֹאי
הפ אחת ּבבת ויאמר וחמֹורֹו, ְְֲֵֶַַַַַֹׁשֹורֹו
אּלה  ּכל סֹובלת הּדעת ואין ְֵֵֶֶֶַַַַָָָהּדבר.

ׁשהזּכרּתי, מה מּכל והקׁשה ְְְְִִִִֶַַַַָָָָהּדברים.
מׁשה, ידי על ׁשּנעׂשה ּפלא ּכל ְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹּכי
יבין. והּמׂשּכיל ּדמיֹון, למקצתֹו ְְְְְִִִִֵַַָָיׁש
ׁשהּׁשם  ופלא הפלא הּדבר זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהּנה

והיה  אחת, ּבבת וׁשמֹור זכֹור ְְְִֵַַַָָָָּדּבר
ּבּתֹורה  ּומפרׁש ּכתּוב זה להיֹות ְְִֶַָָָָֹראּוי
והּמֹופתים  האֹותֹות מּכל ְְִִֵַָָיֹותר
הּׁשם  ּדּבּור אין אמרנּו ואם ְְְְִִִֵֵֶַַָׁשּנכּתבּו.
הבינּו אי הּנה אדם. ּכל ְִִִֵֵֵָָָּכדּבּור

אם  האדם ּכי הּׁשם. ּדּבּור ְִִִִֵֵַָָָָיׂשראל

לא  אחת, ּבבת וׁשמֹור זכֹור ְְְִַַַַָָֹיׁשמע
מּלה  ואפילּו זה, ולא זה לא ְֲִִִֶֶַָָֹֹיבין
הּזי"ן  יׁשמע לא אם זכֹור, ּכמֹו ְְִִִַַַַַָֹאחת.
ּדּבר  מה יבין לא והרי"ׁש, הּכ"ף ְְִִִֵֵֵַַַָָֹלפני

העין  הרּגׁשת ּכי ידענּו והּנה ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהמדּבר.
ידענּו ּכי האזן. מהרּגׁשת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹנכּבדת
הּברק  הראֹות רגע ּכי ּגמּורֹות ְְִִֵֶַַָָָָּבראיֹות
ראתה  העין רק הרעם, רגע הּוא ֲִִֶַַַַַַָָָָָלעין

והאוי  האזן.מרחֹוק, אל הּקֹול מביא ר ְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ
רק  האזן אל יּגיע ולא לאט, ְְֲִִֶֶַַַַַָָֹֹוהליכתֹו
ׁשהאדם  והאֹותּיֹות הרגע. עבֹור ְֲִֶֶַַַָָָָָאחר
על  ּבאויר נכּתב ּדמּותם ּבם, ְְְֲִִֵַַַָָָמדּבר
לא  מקֹומֹות, מהחמּׁשה מֹוצאם ְֲִֵֶֶַָָָֹּדר

אדם. ּבן ּביד ׁשהּוא הּמכּתב ּדר ְְִֶֶֶֶַַַָָָעל
קֹודם  ּבאזן נכנס הּזי"ן אֹות ּכל ְְִִִֵֶֶַַָָָֹוהּנה
ּפלא  נאמר אם והּנה רי"ׁש. וי"ו ְִִֵֵֶֶַַָֹּכ"ף
אחת, ּבבת וׁשמֹור זכֹור ׁשּנאמר ְְֱֶֶַַַַָָָָהיה

ּפלא  ּגם נאמר ואם האזן. ּתׁשמע ְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹאי
ּבבת  מּלֹות ׁשּתי האזן ׁשּתׁשמע ְְְִִֵֶֶַַָָָֹהיה
ׁשּתי  לׁשמֹוע ּכּמנהג ׁשּלא ְְְִִֵֶַַַַָֹאחת
חכמים  זה הזּכירּו לא לּמה ְֲִִִִֶָָָֹאֹותּיֹות.

אחת. ּבבת הּדּבּור מן ּכבד ׁשהּוא ְִִֵֶַַַַַָז"ל
מּׁשּנּוי  הּנׁשארֹות ּבּקׁשיֹות נעׂשה ְְֲִִִֶַַַַָֻּומה
זכֹור  ּכמֹו אחד, טעמם ׁשאין ְְֲִֵֶֶַַָָָהּפסּוקים
ולא  ּבּׁשנּיה והּכתּוב ְְְְִַַָָָֹוׁשמֹור.
תחמד  לא נתקן אי ּגם ְְִִֵַַַָָֹֹּבראׁשֹונה.

.רע אׁשת תחמד ולא עם רע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַֹֹּבית
ל לפרׁש אּוכל ולא ההפּוכים. ְְְֲִֵַַַָֹּגם
ּדר מּוסר, ל אפרׁש עד אּלה ְֲֵֵֶֶֶַָָָּכל
ויֹודע  עדי הּוא והּׁשם הּקדׁש. ְְְִֵֵֵֶַַַֹלׁשֹון

אּלה  לפרׁש ׁשהצרכּתי לּולי ּכי ְְְִִִֵֵֵֶֶַָֻסֹודי,
ולפני  מחריׁש. הייתי ְְְֲִִִִֵַַָֻהּקׁשיֹות,

חז"ל: ּדברי אתּקן ‡Ó¯ׁשאפרׁש ְֲֲֲִֵֵֵֶַַָ»«
¯aÁÓ‰ Ì‰¯·‡ לׁשֹון אנׁשי מׁשּפט . «¿»»«¿«≈ְְְִֵַַ

היטב, ּבאר ּדּבּורם יבארּו ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹהקדׁשּפעם
קצרֹות  ּבמּלֹות הּצֹור יאמרּו ְְְִֶַַַָֹּופעם
ּכי  ודע טעמם. להבין הּׁשֹומע ְְֲִִֵֶַַַַַָָׁשּיּוכל
הם  והּטעמים ּכגּופֹות, הם ְְְִִֵֵַַָהּמּלֹות
על  ּכלי. ּכמֹו לּנׁשמה והּגּוף ְְְְְִִַַַָָָּכנׁשמֹות.
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סז

סז

יתרו  פרשת - כ - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ט שישי ליום יומי שיעור

אם  ּכן. לֹומר לאדם ּׁשאיֿאפׁשר מה אחד, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבדּבּור
'ל יהיה ו'לא 'אנכי' עֹוד ּתלמּודֿלֹומר מה –ּכן, ? ְְְְִִֵֶַַַָֹֹ

(וקׁשית  עצמֹו. ּבפני ודּבּור ּדּבּור ּכל על ּופרׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻׁשחזר

הּדברים  ּכל מ'את ׁשּמּוכח זה לפי ּפרּוׁש: כּו' ּכן ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָאם
הּקדֹוׁשֿ אמר ּכּלם הּדּברֹות עׂשרת ׁשאר ׁשּגם ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהאּלה'
ּתלמּודֿלֹומר: מה אםּֿכן אחד, ּבדּבּור ְְִִֵֶַַַָָּברּוֿהּוא

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לׁשֹון, ּבכל החכמים ּכל ְְֲִִֵַָָָָָּכןמׁשּפט
חֹוׁשׁשים  ואינם הּטעמים. ְְְְְִִִֵֶַָָׁשּיׁשמרּו

ׁשוֹות  ׁשהם אחר הּמּלֹות, ִִִֵֶַַַָמּׁשּנּוי
אמר  ּדמיֹונֹות. ל אּתן והּנה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָּבטעמן.
ּכי  האדמה, מן אּתה ארּור לקין ְֲִִִַַָָָָָה'
ּכחּה ּתת תֹוסף לא האדמה את ֲֲֵֵֶַָָָָֹֹֹתעבד

אמר  וקין ּבארץ. ּתהיה ונד נע ,ְְִִֶֶַַָָָָָָָל
האדמה. ּפני מעל הּיֹום אֹותי ּגרׁשּת ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָהן
ּכי  ׁשּיחׁשב לב לֹו ׁשאין הּוא ְִִֵֵֶֶַֹּומי
הּמּלֹות. ׁשּנּוי ּבעבּור ׁשוה אינֹו ֲִִֵֶַַַַַָהּטעם
והּוא  נא, הגמיאיני אליעזר אמר ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָוהּנה

אמר  נא. הׁשקיני אליה ואֹומר ְִִֵֶַַַַָָָָָאמר
הּבֹור, ּבבית אׁשר הּׁשבי ּבכֹור ְְְֲִֵֶֶַַֹמׁשה,
אחר  אׁשר הּׁשפחה ּבכֹור ְְְֲִֶַַַָָוכתּוב

הזּכי  ּומׁשה ּבמׁשנה הרחים. הּתפּלה ר ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹ

ּבעבּור  יׂשראל על ׁשהתּפּלל ְְֲִִֵֵֶַַַָָתֹורה
הּנזּכרת  לּתפּלה ּדֹומה ואינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָהעגל,
לב  לֹו ׁשאין למי תּׂשא, ּכי ְְִִִֵֵֶַָָָּבפרׁשת
ּכמֹו ׁשּנּוי ּדבר ּכל והּכלל, ְְְְְִִַַָָָלהבין.

ואחרים  ּונבּוכדנּצר, ּפרעה ְְְֲֲִֵֶַַַַֹחלֹום
הּטעם  רק ׁשֹונֹות, מּלֹות ּתמצא ְִִִַַַַַָרּבים,
יאחזּו ׁשּפעם ל אמרּתי וכאׁשר ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָֹׁשוה.
יעׂשּו ּכ ארּכה. ּופעם קצרה ְֲֲֶֶַַַָָָָֻּדר
לגרֹוע  אֹו מׁשרת אֹות להֹוסיף ְְְְִִִֵַָָּפעמים

ּותכלת  הּׁשם אמר ׁשוה. והּדבר ְְֵֵֶֶַַַָָָָאֹותֹו,
וארּגמן. ּתכלת אמר ּומׁשה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹוארּגמן,
אמר  ּומׁשה ׁשהם, אבני הּׁשם ְֵֵֶַַַַַָָֹֹאמר
ּוׁשניהם  רּבים וכאּלה ׁשהם. ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹואבני

אחז  וי"ו, ּבלא הּכתּוב ּכי ְְִִַַָָָֹנכֹונים.
ּבוי"ו  הּכתּוב ּגם יּזיק. ולא קצרה ְְְִֶֶַַַָָָָֹּדר
והּנה  לבאר. ׁשהֹוסיף ּבעבּור יּזיק, ְְֲִִִֵֵֶַַָֹלא
אין  הּפה, ּבמבטא נראית ׁשהיא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָהּוי"ו

ולּמה  נגרע לּמה טעם, לֹו מבּקׁש ְְְִֵַַַָָָָָָָאדם
נכֹון. וזה זה ּכי נֹוסף. ולּמה ְְְִִֶֶָָָָָנכּתב
לא  ּבֹו, ׁשּיבּוטא הּנראה על ְְְִִֵֶֶַַָֹוהּנה
ּכןלּמה  אם טעם. ּבכתב עליו ְְִִֵֵַַַָָָָָיבּקׁש
יבּוטא  ׁשּלא הּנעלם ּבּנח טעם ְְֱֵֶֶַַַַַָָָֹנבּקׁש

מלא  נכּתב לּמה לעֹולם, מּלת ּכמֹו ְְְִִֵַָָָָָּבֹו,
יבּקׁשּו הּדֹור ּבני והּנה חסר. לּמה ְְְְִֵֵֵַַָָָאֹו
היּו ואּלּו לחסר. ּגם לּמלא ְִֵֵֵַַַַָָָטעם

אֹו מהם. לאחד טעם ְְְִֵֶֶַַַָמבּקׁשים
ּדר על הּכל לכּתֹוב היה ְְִִֶֶֶַַַָָָֹׁשהּמנהג

ל אּתן והּנה מחריׁש. הייתי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָאחת,
לרעי  ּכתֹוב אחד, אדם לי אמר ְְִִֵֶַָָָָָָמׁשל,
לעֹולם. אֹוהב ּפלֹוני אני ּכתֹוב. ְְְְְֲִִֶַָוזה
ּכן  ּגם אהב וי"ו. ּבלא ּפלני ְְְְְִִֵַַַָָֹֹֹוכתבּתי

ראּובן  ּובא חסר. לעלם וי"ו. ְְְֵֵָָָָֹֹּבלא
אין  ואני חסרים. ּכתבּת לּמה ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָּוׁשאלני
לי. ׁשאמר מה רק לכּתֹוב צֹור ְִִִֶֶַַַָלי
אֹו מלאים להיֹותם חפץ לי ְְְִִִֵֵֵֶָואין
אי ויֹודיעני לוי יבֹוא אּולי ְֲִִִִֵֵֵֵַָחסרים,

רק  ,להארי ארצה ולא ְְְְֲִֶֶֶַַֹאכּתֹוב.
ל אפרׁש ועּתה יבין. ְְְֲִִֵַַַָָָהּמׂשּכיל
עׂשרת  ּכי ּדע הּנזּכרֹות. ְְֲִִֵֶֶַַַָהּׁשאלֹות
ּבפרׁשה  ּכתּובים הם ּכאׁשר ְְֲִִֵֶַַַָָָָהּדברים

ּכתּוב הּז ּכי ּכּלם. אמרם הּׁשם את, ֲִֵַַָָָָֹֻ
האּלה  הּדברים ּכל את אלהים ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹוידּבר
וכל  וסֹופם אנכי, ּותחּלתם ְְְִִֵָָָָֹֹֹלאמר.
ּכאׁשר  אמר מׁשה וגם .לרע ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָֹאׁשר

את  ּבּׁשנית, הּדברים עׂשרת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָהזּכיר
קהלכם, ּכל אל ה' ּדּבר האּלה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָהּדברים
ּכאׁשר  ועֹוד, ּביניהם. הפסק ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַואין
אמרם  ּכן אלהים, ּבאצּבע ּכּולם ְְְְֱֲִִֵֶַָָָֹנכּתבּו
ׁשהּכתּוב  ׁשהביאּו והעדּות ּכּלם. ְִֵֵֵֶֶַַָָָֻהּׁשם

והחמיׁשי  והרביעי הּׁשליׁשי ְְְְֲִִִִִִִַַַָּבּדּבּור
להׁשיב, יׁש המדּבר. ּדר על ְְִֵֵֵֶֶַַַָאינֹו
ל להיֹות הּׁשם זה ׁשּקּבלּת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָאחרי
את  תּׂשא לא אמר ּכן על ִִֵֵֶַַָָֹֹלאלהים,

ׁשׁשת  ּכי ּגם לּׁשוא. אלהי ה' ְֱִֵֵֶֶַַָֹׁשם
אנׁשי  מׁשּפט ּכי ועֹוד. ה'. עׂשה ְְְִִִֵַַָָָימים
לא  ּכתּוב ּככה. לדּבר הּקדׁש ְְֵֶַַָָָֹֹלׁשֹון
ּתביא  ּכתּוב ואחריו חּגי, חלב ְֲִִִֵֶַַָָָָילין

ּכאּלה. ורּבים .אלהי ה' ְֱִֵֵֶֶַָֹּבית
מעׂשרת  אינֹו אנכי ּדּבּור ּכי ְְֲִִִִֵֵֶֶָָֹוהאֹומרים
לא  אֹומרים יׁש נחלקּו. ּבזה ְְְְִִֵֶֶַָָֹהּדברים,
והּׁשני  הראׁשֹון. הּדּבּור הּוא ל ְְְִִִִֵֶַַָיהיה
נכֹון, אינֹו וזה ּפסל. ל תעׂשה ְְֲֵֶֶֶֶַָֹלא

ּבּסתר  ּבין וזה. זה הּוא, אחד מענין ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכי
ּבין  הּלב ּבאמּונת ּבין ּבגלּוי, ְֱֵֵֵֵֶַַָּבין
ּובנ אּתה זכֹור, ּבּדּבּור והּנה ְְְֲִִִֵֶַַַָָּבמעׂשה.

אחת. מצוה והּכל ּובגלּוי, ּבּסתר ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹּובּת
,רע ּבית תחמד לא ּכי אמרּו ְְֲִִֵֵֵֶַַָֹֹואחרים

לא  עׂשירי, והּדּבּור ּתׁשיעי. ְְֲִִִִִִַֹּדּבּור
הּׁשם  ּכי וראייתם .רע אׁשת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹתחמד
החּמּוד  ּכי תחמד, לא ּפעמים ְְִִִַַַָָֹֹאמר
יֹוצא  האחד ּדברים. ׁשני על ְְִֵֵֶַָָָהּוא

יחמד  ולא וכמֹוהּו, ּגזל. ּכמֹו ְְְְְֲֶֶֶַַָֹֹלמעׂשה,
ּבּלב, החּמּוד זה ׁשאם .ארצ את ְְִִִֵֶֶֶַַַאיׁש
תחמד  ולא רעה. יׂשראל ארץ ְְְִֵֶֶַָָָָָֹֹהיה
מׁשה  הּוצר ּכן על ּבּלב, הּוא ְִֵֵֵֶַַַַֹהּׁשני
הבל, ּדברי זה ּגם תתאּוה. לא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלפרׁש

הּבית  עם הּגזל יזּכֹור טעם מה ְִִִִֶֶַַַַַַּכי
עּמֹו. האחרים הזּכיר לא והּנה ְְְֲִִִִִֵֵַָֹלבּדֹו.
ראיה, מׁשה מּדברי ל אּתן ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹוהּנה
הּׁשם  הּנה נכֹונה. ּדּברּו לא ְְִִֵֵֵֶַָֹׁשאּלּו

אמר  ּומׁשה ,רע ּבית תחמד לא ְֵֵֶֶַַַָָֹֹֹאמר
ּדעּתם  ּולפי .רע אׁשת תחמד ְְְִֵֵֶֶַַָֹֹלא
ּבּפרׁשה  הּכתּוב הּׁשני תחמד ְִֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא
הּבית. ּגזלת והראׁשֹון ּבּלב, הּוא ְְִִֵֵַַַַַָֹהּזאת

עם  אמר ּכי הּדבר, הפ מׁשה ְִִִֵֶַַַָָָָֹוהּנה
לא  עם ואמר ,רע ּבית תתאּוה ְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹולא

וה  .רע אׁשת הּגזל ׁשהּוא ּנה תחמד ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹ
אנכי  ּדּבּור ּכי והאמת טעמם. ְְֱֲִִִִֶַַָָָֹנׁשחת
ּבמקֹומֹו. אפרׁשנּו ּכאׁשר הראׁשֹון, ְְֲֲִִֵֶַָָהּוא

ּכי  ּדע וׁשמֹור. זכֹור על אדּבר ְְֲִֵַַַַָָָועּתה
הּמּלֹות. לא ׁשּמֹורים, הם ְִִִֵֶַַָֹהּטעמים
ּבעבּור  לעׂשו, אמר אבינּו יצחק ְְְֲִִִֵֵַַָָָָוהּנה
ורבקה  אמּות. ּבטרם נפׁשי ְְְְְְִִֶֶֶַָָָּתברכ

ואברכ ׁשאמר ׁשּׁשמעה ליעקב ְְְְֲֲֶֶֶַַַָָָָָָֹאמרה
אמּות. ּבטרם ּכמֹו מֹותי, לפני ה' ְְְְִִִֵֵֶֶָלפני
ה'. לפני להֹוסיף טעם מה ּכן, ְְִִִֵֵַַַאם
נביא  יצחק ּכי ידעה היא ְְְִִִִַָָָָָהּתׁשּובה,

נבּואה  ּבדר ׁשּיבר והּברכה ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָלה',
ה', לפני ליעקב אמרה ּכן על ְְְֲִִֵֵַַָָֹהיא.
הּברכה. טעם מפרׁשת ּכמֹו היא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָוהּנה
הּדברים  עׂשרת ּכי מׁשה, עׂשה ְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹוככה
הּׁשם  ּדברי הּזאת, ּבּפרׁשה ְְִִֵֵַַַַָָָֹהּכתּובים

לבּדם  והם ּומגרעת, ּתֹוספת ְְְְִִֵֶֶַַַָּבלי
ּכאׁשר  לא הּברית. לּוחֹות על ְְֲִִֶַַַַֹהּכתּובים
הא', ּבּלּוח הּוא זכֹור ּכי הּגאֹון ִַַַַָָָָאמר
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ּבמה  להֹודיענּו ּבא מה לֹומר, רצה וגֹו'? ְְְִִֵַַַָָָָֹ"אנכי"
מּדהֹוציאם  מהּׁשאר, אּלּו ּדּברֹות ב' לׁשֹון ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּׁשּפרט

מּפי  ּבפרט ׁשנים אּלּו ּדוקא ׁשהּמׁשמעּות, זה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבלׁשֹון
הּקדֹוׁשֿ ּכמֹוהם, ּכּלם לפיֿזה והלא יצאּו, ְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹֻהּגבּורה

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּדברים  ועׂשרת הּׁשני. ּבּלּוח ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָוׁשמֹור
ּדברי  הם ואתחּנן ּבפרׁשת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּכתּובים

ּכתיב  ׁשּׁשם הּגמּורה, והראיה ְְְְִֶֶַָָָָָֹמׁשה.
ודע  .אלהי ה' צּו ּכאׁשר ְְֱֲֲִִֶֶַַַַֹּפעמים
הּזכירה. הּוא הראׁש מֹוח ּבאחרית ְְֲִִִַַַָָֹּכי
והּנה  הּצּורֹות. מׁשמרת מקֹום ְְְְִִֵֶֶַַָוהּמקֹום

זכֹור, וטעם הּׁשמירה. ּכֹוללֹות ְְְְִִַַַַָָָהּזכירה
מהּׁשבּוע. הּוא יֹום איזה יֹום ּכל ְִֵֵֶֶַַָָֹׁשּיזּכר
הּׁשביעי  הּיֹום ׁשּיׁשמֹור ּבעבּור זה ְְְֲִִִֶֶַַַָוכל
טעם  והּנה מלאכה. ּבֹו יעׂשה ְְֲִֵֶֶַַַָָֹׁשּלא

אמר  וכאׁשר הּׁשמירה. היא ְְְֲִִִֶַַַַָָָהּזכירה
ּכי  הּׁשֹומעים ּכל הבינּו זכֹור, ְִִִֵֵַַָָהּׁשם
אחת  ּבבת ּכאיּלּו ׁשמֹור, ּכמֹו ְְְְִַַַַָטעמֹו
להזּכיר  מׁשה הּוצר ולא ְְְְְִֶֶֶַַֹֹנאמרּו.
ה'. עׂשה ימים ׁשׁשת ּכי טעם ִִִֵֵֶַַַָָָּבּׁשנית

,אלהי ה' צּו ּכאׁשר אמר ּבתחּלה ְְֱֲִִִִֶֶַַָָֹּכי
ּבדּבּור  ּבתֹורת ּכּכתּוב אֹומר ְְְִִֵֶַָָּכאּלּו
ׁשהּׁשם  ּובעבּור ויקּדׁשהּו. עד ְְֲֵֵֶַַַַַָזכֹור
ּפרׁש ולא והאּמה, העבד ׁשּיׁשּבת ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹצּוה

טעמֹו, מׁשה ּפרׁש זה, לּמה ְֵֵֵֶֶַַָָֹהּׁשם
העבד, ׁשּיׁשּבת הּׁשם ׁשּצּו זה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹואמר
ּכמֹוהּו עבד ׁשהיית ׁשּתזּכֹור ְֲִִֶֶֶֶַָָָּבעבּור
הּׁשמנה  ּכי ודע הּׁשם. וּיפּד ְְְְְְִִִִֵַַַַַָֹּבמצרים,

תעׂש לא מצות ּכּולם ודּבּור ּדברים ה. ְְְֲִִִֶַַָָֹ
הּדעת  ּומּׁשּקּול עׂשה, מצות הּוא ְֲִִִֵֵַַַַַּכּבד
אדם  ּכל חּיב האדם, ּבלב הּׁשם ְֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשּנטע
הּבן  והּנה לֹו. ׁשּייטיב למי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַלהטיב
אבֹותיו, יד על רק לעֹולם יצא ֲַַָָָָָָֹלא

ורּבּוהּו וטּפחּוהּו ּגמלּוהּו ְְְְְִִֵָוהם
חּיב  והלּביׁשּוהּו, והאכילּוהּו ְְְְְֱִִִִֶַָוהׁשקּוהּו
הּסּבה  לֹו היּו הם ּכי ימיו. ּכל ְְִִֵַַָָָָָָלכּבדם
ּכן  על האדמה, ּפני על חי ְְֲִֵֵַַַָָָלהיֹותֹו

ּכי  ּובעבּור .ימי יאריכּון למען ְְֲֲִִֶַַַַָָׂשכרֹו
ידיהאבֹות  על נׁשמה ּבֹו נפח ְְֵֵַַַָָָָָהּׁשם
ּכי  אבֹותיו. ׁשּיכּבד צּוה הּגּוף, ְְֲִִִֵֶֶַַָָׁשּתּקנּו
הּׁשם. את מכּבד הּוא ׁשּיכּבדם, ְְְִֵֵֵֶֶַַַמי

אבי את ּכּבד ואמר ּפרׁש מׁשה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹוהּנה
,אלהי ה' צּו ּכאׁשר ואמר ,אּמ ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹואת
והענׁש עׂשה, מצות על הּוא הּׂשכר ְְֲִִֵֶַַַָָָֹּכי
אפרׁש ּכאׁשר תעׂשה, לא מצות ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָֹעל
מׁשה  אמר והּנה תאכלּנּו. לא ְְִֵֶֶַַָָֹֹֹּבּפסּוק

יאריכּון  למען האבֹות לכּבד חּיב ְְֲִֵַַַַַַָָָָאּתה
הּדעת. ּבׁשּקּול הּוא החּיּוב וזה .ְְִִֶֶַַַַָימי

יהיה  ׁשּתכּבדם, הּׁשם ׁשּצּוה ּבעבּור ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָּגם
ייטב  למען והּוא טֹוב, ׂשכר עֹוד ְְְִַַַָָל
והּנם  הּׁשם. ּבקֹול ׁשּׁשמעּת ּבעבּור ,ְְְֲִֵֶַַַָָָָל
ּבדברי  מפרׁש ּכאׁשר מׁשה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַָֹֹּדברי

ׁשהם, אבני ּכי אמרּתי ּוכבר ְְְְִִִֵַַַָָָֹרבקה.
ּתנאף  לא ּגם הּוא. ׁשוה ׁשהם ְְְִֵֶַַַַָֹֹואבני
אחד  אב ּבני וׁשקר, וׁשוא תנאף, ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹולא
אחד  מּבטן ותתאּוה, ּתחמד ּגם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹהם.

ּבית  תחמד לא אמר והּׁשם ְְְֵֵַַַָָֹֹיצאּו.
ואחר  ּבית יקנּו הּׂשכל אנׁשי ּכי ,ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַרע
וׁשֹור  ואמה, עבד ּכן ואחר אּׁשה, ְְְִֵֵֶֶַַָָָּכן
סדּורים  הם וככה ׂשדהּו, לחרׁש ְְֲֲִֵֵַַָָָֹוחמֹור
ּדר על סדרם ּומׁשה הּזאת. ְִֶֶֶַַַָָָָֹֹּבּפרׁשה

אּׁשה  חֹומדים הם הּבחּורים ּכי ְִִִִֵֶֶַַַָאחרת,
הּבית  ּוכנגד ּבית. ּכ ואחר ְְְִִִֶֶַַַַַָָּתחּלה
ׁשּיחרׁש וחמֹור ׁשֹור הקּדים ְְֲֲִִֶֶַַַָֹוהּׂשדה,
וכלל  ואמה. עבד ּכ ואחר ְְְֶֶֶַַַָָָָָּבהם,

ּכלל  ּכאׁשר ,לרע אׁשר וכל ְְֲֲֲֵֶֶֶַַַָָָֹּבאחרֹונה
ּדברי  מׁשה, ּבדברי ּכי ּובעבּור ְְְֲִִִֵֵֵֶַַֹהּׁשם.
את  ּכתּוב ּכן על מעורבין, ְִֵֵֶַַָָֹהּׁשם
ּכתּוב  ּכאׁשר הּדברים ּכל ולא ְְְֲִִֶַַַָָָָֹהּדברים,

ּדע  אנכי, הראׁשֹון ּדּבּור ִִִִַָָָָֹּבראׁשֹונה.
ּדרכים. ב' על הם הּמצֹות ּכל ְְִִִֵַַָָּכי
נטּועֹות  ׁשהם מצֹות הראׁשֹון, ְְְִִֵֶֶֶַָוהּדר
רּבים  והם ּדעת, אנׁשי ּכל ּבלב ְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָמהּׁשם

הּדברים  ּבעׂשרת הּׁשּבת ואין רק ְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

על  הּדעת. ׁשּקּול ּבכלל ׁשאינּה ְְִִֵֶַַַַַָָָלבּדּה,
מֹודים  ולׁשֹון עם ּבכל מׂשּכיל ּכל ְְְִִֵַַָָָּכן
הּדעת, ּבׁשּקּול נטּועים הם ּכי ְְִִִֵֶַַַָּבהם,
והם  לגרֹוע. ולא להֹוסיף אין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַֹועליהם

האחרֹות  מצֹות עם אברהם ְְֲִִֵֶַַָָָָׁשּׁשמר
רק  הּתֹורה נתן לא והּׁשם ְֵַַַַָָָֹנֹוספֹות.
אין  ּדעת לֹו ׁשאין ּומי הּדעת. ְְִֵֵֵֶַַַַַַלאנׁשי
מצֹות  הּׁשנית, והּדר ּתֹורה. ְְִִֵֶֶַַָלֹו

צּוּו. לּמה מפרׁשֹות ואין ְְְֵֶַָָָָֹֻהּנעלמֹות,
אחת  מצוה ׁשּתהיה חלילה ְְְִִִִֶֶַַָָָָָוחלילה
אנחנּו רק הּדעת. ׁשּקּול מכחׁשת ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַמהן
הּׁשם, צּונּו אׁשר ּכל לׁשמֹור ְֲִִִֵֶַַָָָחּיבים
נגלה. ׁשּלא ּבין הּסֹוד לנּו ׁשּנגלה ְְִִֵֵֶֶַָָָֹּבין

ׁשּקּול  מכחׁשת מהן אחת מצאנּו ְְִִֵֶֶֶַַַָָואם
הּוא  ּכי ּבֹו, ׁשּנאמין נכֹון אינּנּו ֲִִֵֶֶַַַַָהּדעת,

ז"ל  חכמינּו ּבספרי רק ְְְְֲִֵֵַַַָָּכמׁשמעֹו.
ּדר על הּוא אם טעמֹו, מה ְְִֵֶֶַַַַנבּקׁש
נבּקׁש ּכתּוב, זה מצאנּו לא ואם ְְִֵֶַָָָָָֹמׁשל.
נּוכל  אּולי יכלּתנּו, ּבכל ּונחּפׂש ְְְְְֲֵֵַַַַָָאנחנּו

נניחּנה  יכלנּו, לא ואם אֹותּה. ְְְְִִֵֶַָָָֹֹלתּקן
מה  ידענּו ׁשּלא ונֹודה היא, ְְֲִֶֶֶֶַַָֹּכאׁשר
לבבכם, ערלת את ּומלּתם ּכמֹו ְְְְְֵֶֶַַַָָָהיה.
וידענּו ּכאכזרי. ׁשנרצחנּו צּונּו הּוא ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָוכי

ׁשאינם  הּמצֹות ּכל ּכי ּברּורה ְְִִֵֶַַַָָָּדעת
יׁש אחד סֹוד הּדעת, מּׁשּקּול ִִֵֶַַַַָָחּיבֹות
והעד  מּמּנּו. נעלם ואם מהן, אחד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָלכל
צּוּו, לּמה ּבמקצתם ּכתּוב ּכי זה, ְְִִֶַָָָָָֻעל
למעׂשה  זכר ׁשהּוא הּׁשּבת ְְֲֵֵֶֶַַַָּכמֹו

ּתזּכֹור. למען הּמּצֹות, וחג ְְְְִִֵַַַַַּבראׁשית.

הייתם. ּגרים ּכי הּגר את ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַואהבּתם
לֹו ירּבה ולא ּתקּדׁש. ּפן ְְְְְִִִֶֶַַַַֹוהּכלאים,
לא  וכן העם. את יׁשיב ולא ְְִִֵֶָָָֹֹסּוסים

יסּור  ולא לּמה והזּכיר נׁשים, לֹו ְְְְִִִֶַָָָָֹירּבה
עצמּה, ּבפני מצוה ׁשהיא ולא ְְְְְִִִֵֶַָָָֹלבבֹו.
ּבן  ׁשמעֹון ּבהלכֹות ּכתּוב הּוא ְְְֲִִֶֶַָּכאׁשר
רּום  לבלּתי ּבֹו, וקרא וטעם ְְְְִִַַַָָָָקּיירא.

למען  הקהל, ּופרׁשת מאחיו. ְְְֵֵֶַַַַָָָָלבבֹו
ּכןיּוכל  אם ּככה. מצֹות ורּבֹות ְְְְִִִֵַַָָילמדּו.
לדעת  עיניו, ּפקח ׁשהּׁשם ְִֵֵֶַַַַַַָָָהּמׂשּכיל
וכל  הּמצֹות. ּכל סֹוד ּתֹורה ְְְִִִֵַָָָמּדברי
מצות  האחת ּדברים. ג' על ְְְִִִַַַַַָָהּמצֹות

מצ  והג' הּלׁשֹון. מצֹות והּב' ֹות הּלב. ְְְְִִֵַַַַָ
ּדרכים, ׁשני על הּלב ּומצות ְְְֲִִֵֵֵַַַָעׂשה.
והּנה  תעׂשה. לא ּומצות עׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַֹמצות
.אלהי ה' את ואהבּת עׂשה ְְְֱֲִֵֵֶַַָָֹמצות

הּנכּבד. הּׁשם את ּוליראה ּבֹו ְְְְְִִֵֶַַָָָָּולדבקּה
תעׂשה, לא ּומצות .ּכמֹו לרע ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹואהבּת
ולא  .ּבלבב אחי את תׂשנא ְְְִִִֶֶָָָֹֹלא
הּלׁשֹון, מצות ּגם תּטר. ולא ְְִִִַַַָֹֹֹתּקם

קריאת  ּכמֹו עׂשה תעׂשה. ולא ְְְֲֲֲִֵֵֶַַֹעׂשה
ּגם  ּכהנים. ּוברּכת הּמזֹון ּוברּכת ְְְֲִִִַַַַַָֹׁשמע
לא  ּומצֹות ּככה. ורּבים מעׂשר. ְְֲִִִֵַַָָֹוּדּוי
לא  אלהים .ּברע תענה לא ְֱֲֲֲִֵֶֶַַֹֹֹתעׂשה,
עׂשה  ּומצֹות חרׁש. תקּלל לא ְְְֲִֵֵֵֵֵַַֹתקּלל.
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סט

סט

יתרו  פרשת - כ - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ט שישי ליום יומי שיעור

ּופרׁש ׁשחזר ותרץ ּדּברם? ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָּברּוֿהּוא
ללּמד  החזיר לא החזרה, ּבאֹותּה לֹומר: ורֹוצה ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹוכּו'
ּדּברֹות  ׁשּתי אּלּו הּפרט, על אּלא יצא, הּכלל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָעל

ודֹוק) ּביחּוד, עֹונין ∑Ó‡Ï¯.ראׁשֹונֹות ׁשהיּו מלּמד ְְִִ≈…ְִֵֶַָ
הן  - הן לאו.על - לאו ועל .(מכילתא), ְֵֵַַָָ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ואין  רּבים, הם ּבמעׂשה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַֹולאֿתעׂשה

הם  הּלב ּומצֹות להזּכירם. ְְְִִֵֵֶַַָצֹור
ורּבים  ּכּלם. על הּנכּבדים ְְִִִִִַַַָָָָֻהעיּקרים
רק  הּלב, ּבמחׁשבת עֹון אין ּכי ְְְִֵֵֶֶַַַָָחׁשבּו
ּכי  ּובאמת ּכֹוכבים. עבֹודת ְְֱֲִִִֵֶֶַָּבדברי
מחׁשבֹות  מּכל יֹותר לבּדּה קׁשה ְֲִֵֶַַָָָָהּוא

יראּו והלא ּכּלם. ּכנגד היא רק ְְֲִִֶֶַַָָֹֻרעֹות,
ּכתּוב, וׁשם ה'. ׂשנא הּנה ׁשׁש ְֵֵֶָָָָָּכתּוב,
ּוכתיב  און. מחׁשבֹות חֹורׁש ְְְִֵֵֶַָלב
הטיבה  .לבב עם היה ּכי ְִִִֵֶֶָָָָָהטיבֹות

והיה  ּבלּבֹותם. וליׁשרים לּטֹובים ְְְִִִִַָָָָה'
וה' לב. חֹוקר ה' אני ׁשלם. ְְֲִֵֵֵֶַַָלבבכם
הראׁשֹון  הּדּבּור זה והּנה לּלבב. ְְִִִִֵֵֶֶַַָָיראה
הּדברים  הּתׁשעה ּכל עיּקר ְְִִִַַַָָָהּוא

מּמצֹות  קרֹוב והּוא אחריו. ְְְֲִִִִַַָָָהּנכּתבים
ותהיה  ׁשּיאמין הּדּבּור זה וטעם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַהּלב.
הּׁשם  זה ּכי ספק, ּבלי לּבֹו ְֱִִִֵֵֶַַָאמּונת
הּוא  נקרא, ולא נכּתב ׁשהּוא ְְְְִִִֶַָָָֹהּנכּבד
הּלוי  יהּודה רּבי ׁשאלני אלהיו: ְְְֱִִִֵַַַַָָָֹלבּדֹו

ה' אנכי הזּכיר לּמה ּכבֹוד, ְְִִִָָָָָֹמנּוחתֹו
מצרים, מארץ הֹוצאתי אׁשר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַֹאלהי
ואני  וארץ, ׁשמים ׁשעׂשיתי אמר ְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹולא
אליו. ּתׁשּובתי היתה וזאת .ְְְֲִִִֵָָָָֹעׂשיתי

ׁשוֹות  אדם ּבני מעלֹות אין ּכי ְֲִֵֵַַָָָּדע
ּבּׁשם  מאמינים ׁשהם ּבלּבם, ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבאמּונתם
להׁשמעֹות  מאמינים הרּבים ּכי ְְְֲִִִִִַַַַָָָהּנכּבד.
ּככה. אדֹוניהם להם ׁשּיאמר ְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹאזנים

ּבדברי  ּכתּוב זה ׁשראּו מהם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָּולמעלה
יבא  ואם למׁשה. הּׁשם ׁשּנתן ְְִֵֶֶַַַָָָֹֹהּתֹורה
אלהים, אין ּכי לערער ְְֱִִִֵֵֶַֹאּפיקֹורֹוס
ידעּו לא ּכי לפיהם, ידם ְְִִִֵֶָָָֹיׂשימּו
ללמד  לּבֹו נׂשאֹו ואׁשר ְְְֲִִִֶַָָֹלהׁשיב.

ּבהם  לעלֹות מעלֹות ּכמֹו ׁשהם ְְֲֲֵֶֶַַָָחכמֹות
מעׂש יּכיר חפצֹו, מקֹום הּׁשם אל ה ְְֲִֵֵֶֶַַַ

ּובגּוף  ּובחּיֹות ּובצמחים ְְְְִִֶַַַָֹּבמתּכנת
אבר  ּכל מעׂשה ׁשּידע ּבעצמֹו, ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָהאדם

על  היה ולּמה הּתֹולדֹות. ּכפי ְְְִֵַַָָָָָָואבר
כן  אחרי לּבֹו וּיגּבּה הּמתּכנת. ְְְֲִִֵֵֶַַַַֹֹזאת
מעׂשי  ׁשהם הּגלּגּלים ּדברי ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָלדעת
עֹומד. ׁשהּוא האמצעי ּבעֹולם ְִֵֵֶֶַָָָָהּׁשם

אֹו הּׁשמׁש ּתקּדר מתי זמן ְְְִֵֶֶַַַַַָוידע

מּמּנּה. הּׁשמׁש יקּדר וכּמה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהּלבנה.
ּגרם  ּומי נקּדרה, לּמה הּלבנה ידע ְְְְִִֵַַַַָָָָָָוגם
ּגמּורֹות  ּבראיֹות ידע אּלה וכל ְְְִֵֵֶַָָָלּה.
ידע  הּׁשם, ּומּדרכי ספק. ּבהם ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאין
מׁשה, אמר וככה הּׁשם. את ְְִֵֶֶַַַַָָָֹהּמׂשּכיל

והּנה  .ואדע ּדרכי את נא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָהֹודיעני
אנכי  הא' ּבדּבּור הזּכיר הּנכּבד, ְְְִִִִִֵַַָָָֹהּׁשם
רק  להבין יּוכל לא וזה ,אלהי ְְֱִֶֶַַָֹֹה'
ּפרׁשּתי  ּכבר ּכי מּופלא. חכם ׁשהּוא ְְְִִִֵֶַָָָָמי

הּׁשם  זה ּכי ׁשמֹות, ואּלה ְְְִֵֵֶֶַַָָּבפרׁשת
ואין  ׁשּנּוי, ּבלא העֹומד הּוא ְְְִֵֵַָֹלבּדֹו
יֹוׁשב  ּכמֹוהּו ולא עד. ׁשֹוכן ְֵֵַָָֹזּולתֹו
העליֹון  העֹולם ּומעמיד סלה, ְֲִֶֶֶֶַָָָָקדם

הּׁשם. ּבכח האמצעי והעֹולם ְְְְִֵֶַַָָָָֹֹּבכחֹו.
ּבעֹולם  ׁשהם הּקדֹוׁשים ְְִֵֶַַָָָָּומלאכיו
ּבֹו, ׁשאנּו הּׁשפל העֹולם וזה ְְֵֶֶֶַָָָָָהעליֹון.
ׁשני  ּובכח הּׁשם, ּבכח ְְְֲֵֵַַַַָֹֹמעמדֹו
יסּפיק  והּנה העליֹונים. ְְְִִִִֵֶַָָָהעֹולמים

ּכי  ה'. אנכי ּדּבּור ּגֹוי, ּבכל ְְִִִִַַָָֹלּמׂשּכיל
קרֹוב  הּיֹום וארץ ׁשמים ֲִִֶַַַָָָָעׂשּית
לבּדם  ויׂשראל ׁשנה. אלפי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָמחמׁשת
אינם  האּמֹות וחכמי ּבזה. ְְִֵֵֶַָָָֻמֹודים

עׂשה  לבּדֹו הּוא הּׁשם ּכי ְְִִִֵַַַָָמכחיׁשים
הּׁשם  ּכי אֹומרים הם רק וארץ. ְִִִֵֵֶַַַָָָׁשמים
ואחרית. ראׁשית ּבלי ּתדיר עֹוׂשה ְְֲִִִִֵֶַָהּוא
ּומֹופתים  אֹותֹות עׂשה הּׁשם ְְִִֵֵַָָוהּנה

להיֹות  מּׁשם ׁשהֹוציאם עד ְְְִִִִִֶַַָָּבמצרים
אֹו מׁשה, אמר וככה לאלהים. ְִֵֶֶַָָָָֹֹלהם
ּגֹוי. לֹו לקחת לבֹוא אלהים ֱֲִִַַָָָֹהנּסה
מה  ליׂשראל עׂשה הּׁשם ּכי ְְְִִֵֵַַַַַָָָוהּטעם,
ּברא  הּׁשם ּכי ּגֹוי. לכל עׂשה ְִֵֶַָָָָָֹׁשּלא

על  מֹוׁשל והּוא האמצעי. ְְִֵֶַָָָָהעֹולם
ּבמערכת  ּׁשּיׁש מה ּכפי הּׁשפל, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָהעֹולם
יקרּנּו, ּכן רע, אֹו מּטֹוב עם ּכל ְִִֵֶַַַַָמּזל

והּנ הּׁשם. להם חלק כן היתה ּכי ה ְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

מּזלם, ּכֹוכבי ּכפי יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבמערכת
למען  ּבכחֹו והּׁשם עבדים. עֹוד ְְְְֲִִֵַַַָֹלהיֹות
ּבעֹולם  אֹותֹות חּדׁש האבֹות ֲִֵַַָָָָאהבת
העֹולם  ּבממׁשלת היה ׁשּלא ְְֵֶֶֶֶַָָָָָֹהּׁשפל,

מרׁשּות  יׂשראל והֹוציא ְְְְִִִֵֵֶָָָהאמצעי.

נחלה. לעם לֹו להיֹותם ְְֲִַַַַָָָהּמּזלֹות
מּזל  אין קדמֹוננּו אמרּו זה ְְֲֵֵֶַַַָָּובעבּור
מׁשלים  ּבדר זה אבאר ועֹוד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָליׂשראל.
האֹותֹות  ּבעבּור והּנה תּׂשא. ּכי ְְֲִִִֵַַָָָָּבפרׁשת
מׁשה  אמר ּבמצרים, הּׁשם ְְִִֵֶֶַַַָָָֹׁשעׂשה

זה, ראּו ׁשהּכל לדעת. הראת ְֵֶֶַַַַָָָָָֹאּתה
ּגדֹולים  חכמים, וׁשאינן ְְֲֲִִִֵֶָָָחכמים
מעמד  ּבדבר עֹוד הֹוסיף ּגם ְְֲִִִַַַַַּוקטּנים.
ּכן  על הּׁשם. קֹול ׁשּׁשמעּו סיני ְִֵֵֶַַַַָהר

קֹולֹו את הׁשמיע הּׁשמים מן ְֲֲִִִִֶַַַָָאחריו,
הּדעת  ּכי ּבאחרֹונה ואמר ְְְֲִֶַַַַַַָָָָליּסרּך.
עד  לּבֹו אל האדם ׁשּיׁשיב ְִִֶֶַַָָָָָהּגמּורה,
הּוא  הּׁשם ּכי ּבראיֹות לֹו ְְִִִֵֵֶַָָׁשּיתּברר

הּיֹום  וידעּת אמר ּכן על ְְְֵַַַַַָָָלבּדֹו.
ואּתה  ּדוד, ואמר .לבב אל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָוהׁשבֹות
ועבדהּו. אבי אלהי את ּדע ּבני ְְְְֱִִֵֵֶַָָֹֹֹׁשלמה
הּפה. ּבהֹודעת לא ּבּלב, הּוא ְְֵֶַַַַַַָֹוהּדעת
והֹוסיף  ה', אנכי לּמׂשּכיל הזּכיר ְְְְִִִִִִֵַַָֹוהּנה

הּמׂשּכיל  ׁשּיבין .הֹוצאתי ְֲִִִֵֶֶַַָאׁשר
אּתה  ּכי אלהי ואמר מׂשּכיל. ְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹוׁשאינֹו
עבדים, מּבית ׁשהֹוצאתי ּבעבּור ֲֲִִִֵֵֶַַָָחּיב
לי  ותהיה ׁשּתעבדני. לעבד לי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַלהיֹות

ּומׁשה  לאלהים. ל אהיה ואני ְְְֲִִֵֶֶֶַָֹֹלעם.
ּכי  .ּבנ יׁשאל ּכי ּבפרׁשת זה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָּפרׁש
לעׂשֹות  חּיבים אנּו לּמה הּׁשאלה ְֲִֵַַַַַָָָָָטעם
והלא  האדם, מּכל יֹותר הּׁשם ְֲִִֵֵַַָָָָֹמצֹות

ׁשלׁש הזּכיר והּנה לכּלנּו. אחד ְְְִִִֵֵֶָָָֹֻּבֹורא
לפרעה. היינּו עבדים הא' ְְְֲִִַָָָֹּתׁשּובֹות.
הּגדֹולה, הּטֹובה זאת לנּו עׂשה ְְַַָָָָָֹוהּוא
מה  ּכל לׁשמֹור חּיבין ּכןאנּו ְִִֵַַַָָָעל
טעם  יֹודעים היינּו לא אפילּו ְְֲִִִֶֶַַַָֹּׁשּיצּונּו,

אינם  הּמצֹות אּלה ּכי והּב' ְְְִִִֵֵֶַַָָמצֹותיו.
הּימים  ּכל לנּו לטֹוב אם ּכי ְְְִִִַָָָָלצרּכֹו,
ּתהיה  ּוצדקה והּׁשליׁשית ְְְְְִִִֵֶַַָָלחּיֹותינּו.
העֹולם  ּלנחל צּדיקים ׁשּנהיה ְְִִִִֶֶַָָָֹלנּו,

ּדברי  ּכל מצאּו הּמחקר ואנׁשי ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָהּבא.
ּכללים, ראׁשים והם י'. ׁשהם ְְִִֵֵֶַָָהּגּופֹות
עצם  הּוא הראׁשֹון מהם. למעלה ְְִֵֵֶֶֶַָָאין
ּדברים, והט' עֹומד. והּוא ּדבר, ְְְִֵַָָָָּכל
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ְּבנֹוֵגַע ִלְכָללּות ִעְנָין ַהּלּוחֹות – ָּכאן ַהָּמקֹום ְלָהִעיר ִעְנָין ְמֻסָּים. 
ּוְבַהְקִּדים:

...ְּמקֹוָמם ַהָּקבּוַע ֶׁשל ַהּלּוחֹות הּוא - ָּבָארֹון, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ֵאין 
ֶׁשָּבֶזה  ַהְּׁשֵלמּות  ְוַתְכִלית  ּגֹו'".  ָהֲאָבִנים  לּוחֹות  ְׁשֵני  ַרק  ָּבָארֹון 
- ַּכֲאֶׁשר ַהּלּוחֹות ָהיּו ָּבָארֹון ְּבתֹוְך ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְלַאֲחֵרי ֶׁשְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ִהִּגיעּו "ֶאל ַהְּמנּוָחה ְוֶאל ַהַּנֲחָלה", ִּכי ַּכֲאֶׁשר ַהּלּוחֹות ָהיּו 
ָּבָארֹון ְּכִפי ֶׁשָהָיה ַּבִמְׁשָּכן )ֹלא ָּבָארֹון ֶׁשָעָׂשה ֹמֶׁשה כּו'(, ָהָיה ֶזה 

ְּבֹאֶפן ֶׁשל ֲעָרִאי ְוכּו' ]. .[

ֶאָחד  ָּדָבר  ְּבעֹוָלמֹו  ַהָּקָּב"ה  ָּבָרא  ֶׁשֹּלא  ַהְּכָלל  ָידּוַע  ְוִהֵּנה, 
ְוַעל־ִּפי־ֶזה  ְקֻדָּׁשה.  ִעְנָיֵני  ְמֻדָּבר אֹודֹות  ַּכֲאֶׁשר  ּוִבְפָרט  ְלַבָּטָלה, 

ֶאת  ְמַמְּלִאים  ָהיּו  ֶׁשַהּלּוחֹות  מּוָבן 
ִנְׁשַאר  ֶׁשֹּלא  ְּבֹאֶפן  ָהָארֹון,  ֲחַלל  ָּכל 
ָהָיה  ִאם  ִּכי  ֵריק,  ּוָמקֹום  ָּפנּוי  ָמקֹום 
ִנְׁשַאר ָמקֹום ֵריק, ֲהֵרי ָמקֹום ֶזה הּוא 
ְלַבָּטָלה ַחס־ְוָׁשלֹום. ְוַעל־ֶדֶרְך ֶׁשָמִּצינּו 
ְמֵּלִאים ְּכֶׁשֵהם  ְמַקְדִׁשים  ָׁשֵרת   ֶׁשְּכֵלי 

ַּדְוָקא.

א(  יד,  ַּבְתָרא  )ָּבָבא  ִּבְגָמָרא  ְוַכְמפֹוָרׁש 
ָוֵחִצי  ַאָמַתִים  ֹמֶׁשה  ֶׁשָעָׂשה  "ָארֹון 
ָאְרּכֹו, ְוַאָּמּה ָוֵחִצי ָרְחּבֹו, ְוַאָּמּה ָוֵחִצי 
ְטָפִחים,  ִׁשָׁשה  ַּבת  ְּבַאָּמּה  קֹוָמתֹו, 
ִׁשָׁשה  ְוָרְחָּבן  ִׁשָׁשה  ָאְרָּכן  ְוַהּלּוחֹות 

ְוָעְבָין ְׁשֹלָׁשה, מּוָנחֹות ְּכֶנֶגד ָאְרּכֹו ֶׁשל ָארֹון, ַּכָּמה לּוחֹות אֹוְכלֹות 
ָּבָארֹון כּו', ִּפְרַנְסָּת ָארֹון ְלָאְרּכֹו. ֵצא ּוַפְרֵנס ָארֹון ְלָרְחּבֹו, ַּכָּמה 
לּוחֹות אֹוְכלֹות ָּבָארֹון ִׁשָׁשה ְטָפִחים ְוכּו'" - ֹזאת אֹוֶמֶרת, ֶׁשַעל־
ִּפי ֶחְׁשּבֹון ַהְּגָמָרא, ָהָיה ָהָארֹון ָמֵלא ְּבֹאֶפן ֶׁשֹּלא ָהָיה ּבֹו ָמקֹום 

ָּפנּוי.

ָהָיה  ֵמַהּלּוחֹות  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  לֹוַמר  ְּבֶהְכֵרַח  ֲהֵרי  ְוַעל־ִּפי־ֶזה 
לֹוַמר  ְוִאי־ֶאְפָׁשר  ְטָפִחים,  ִׁשָׁשה  ַעל  ְטָפִחים  ִׁשָׁשה  ֶׁשל  ִרּבּוַע 
ָאז  ִּכי  ִעּגּול,  ֲחִצי  ְּבּצּוַרת  ָהָיה  ַהּלּוחֹות  ֶׁשל  ָהֶעְליֹון  ֶׁשָקֵצהּו 
יֹוֵצא ֶׁשִּמְּלַמָטה ָהָיה ָאְמָנם ָהָארֹון ָמֵלא ְלַגְמֵרי, ֲאָבל ִמְּלַמְעָלה 
 ִנְׁשַאר ָמקֹום ָּפנּוי, ִּבְגַלל ּצּוַרת ֲחִצי ִעּגּול - ְוֶזה ֵהֶפְך ַמְׁשָמעּות

ַהְּגָמָרא.

ְוִאְרּגּוִנים  מֹוְסדֹות  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ֶׁשֶּיְׁשָנם   - ָּגדֹול  ֲהִכי  ּוְלֶפֶלא 
ִעּגּול  ֲחִצי  ְּבּצּוַרת  ַהּלּוחֹות  ֶאת  ֶׁשָּלֶהם  ַּב"ֵסֶמל"  ֶׁשְמַצְיִרים 

ִמְּלַמְעָלה - ֵהֶפְך ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא!

ְוַהְּמֻדָּבר, ַּגם אֹודֹות מֹוְסדֹות ִחּנּוְך ֶׁשְּמַחְּנִכים ַיְלֵּדי ִיְׂשָרֵאל ַעל 
ָטָהַרת ַהֹּקֶדׁש - ִהֵּנה ִמְּבִלי ַהֵּבט ַעל ֶזה ֶׁשַּתְכִלית ַּכָּוַנת ַהּמֹוָסד 
ִהיא ְלָהֵגן ַעל ַהְּיָלִדים ִמְּפֵני ַהְׁשָּפָעה ִמַּבחּוץ כּו', ְוִלְפֹעל ֲעֵליֶהם 
ֶׁשַהְנָהָגָתם ִּתְהֶיה ְּבֹאֶפן ְד"ָכל ַמֲעֶׂשיָך ִיְהיּו ְלֵׁשם ָׁשַמִים" ּו"ְבָכל 
ְּדָרֶכיָך ָדֵעהּו", ְוַעל־ַאַחת־ַּכָּמה־ְוַכָּמה ְּבנֹוֵגַע ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוכּו', 
ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן ַּכֲאֶׁשר ֵהם ְמַצְיִרים ֶאת ַהּלּוחֹות )ַעל ַּגֵּבי ְטָפִסים 
ַהַּׁשָּיִכים ַלמֹוָסד, ִּפְנְקֵסי ַקָּבלֹות ְוכּו'(, ֶׁשָּבֶהם ְּכלּוִלים ָּכל ִעְנָיֵני 

ִמִדְבֵרי  ָהְפִכי  ְּבֹאֶפן  ֹזאת  ְמַצְיִרים  ֵהם  ֲהֵרי   ].  .[ ֻּכָּלּה  ַהּתֹוָרה 
ַהְּגָמָרא!

]. .[ ֶיְׁשנֹו ַרב ְמֻסָּים ִּבְבֵאר־ֶׁשַבע - ֹלא ָחִסיד ַחַּב"ד - ֶׁשִּפְרֵסם 
ָלַאֲחרֹוָנה ֵסֶפר, ּובֹו ְמָבֵאר ַּגם אֹודֹות צּוַרת ַהּלּוחֹות – ֶׁשַעל־ִּפי 
ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת ָּבָבא־ַּבְתָרא, ְּבֶהְכֵרַח לֹוַמר ֶׁשַהּלּוחֹות ָהיּו 
ְמֻרָּבעֹות, ְוֹלא ְּבצּוַרת ֲחִצי ִעּגּול. ּוְמַסֵּים, ֶׁשְּלֶפֶלא ְּבֵעיָניו ַמּדּוַע 
ְּכִפי  ְוֹלא  ִעּגּול,  ֲחִצי  ְּבצּוַרת  ַהּלּוחֹות  ֶאת  ָמקֹום  ְּבָכל  ְמַצְיִרים 

ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת ָּבָבא־ַּבְתָרא!

 - ָהִראׁשֹוִנים  ַעל  ַלַעז  ְלהֹוִציא  ַהְּידּוָעה ֶׁשֹּלא רֹוִצים  ְוַהַּטֲעָנה 
ֶאת  ִצְּירּו  ְוָכְך  ָׁשִנים,  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ְּכָבר  ַקָּים  ֶזה  ֶׁשּמֹוָסד  ֵמַאַחר 
ִהֵּנה   - כּו'  ַהְּזַמן  ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך  ַהּלּוחֹות 
ַּכֲאֶׁשר  ְּכָלל  ָמקֹום  ָלּה  ֵאין  זֹו  ַטֲעָנה 
ְמֻדָּבר אֹודֹות ִעְנָין ֶׁשּנֹוֵגַע ְלִחּנּוְך ַיְלֵּדי 

ִיְׂשָרֵאל!

ְּתעּוָדה  ְמַקֵּבל  ַהֶּיֶלד  ַּכֲאֶׁשר  ְּדִהֵּנה, 
ִמְּזַמן ִלְּזַמן, ּוָבּה מֹוִפיַע ִצּיּור ַהּלּוחֹות 
ִמְתַקֵּבל  ִמְּלַמְעָלה,  ִעּגּול  ֲחִצי  ְּבצּוַרת 
ֶאְצלֹו ְלֹלא ָּכל ָסֵפק, ֶׁשַּכְך ָהְיָתה צּוַרת 
ֶאת  ִיְלַמד  ַּכֲאֶׁשר  ְוַאַחר־ָּכְך  ַהּלּוחֹות. 
ַהְּגָמָרא ַהַּנ"ל, ִיָּוַכח ֶׁשַמה ֶׁשהּוַנח ֶאְצלֹו 
ְּבמֹוָסד  ֵמַהִּלּמּוד  ְּכּתֹוָצָאה  ְּבַפְׁשטּות 
ֶזה, ֲהֵרי ֶזה ֵהֶּפְך ַּפְׁשטּות ַהְּגָמָרא! ּוְכּתֹוָצָאה ִמֶּזה - ֲהֵרי הּוא ְמַאֵּבד 
ֶאת ָּכל ָהֵאּמּון ַּבְמַלֵּמד ּוְמַחֵּנְך ֶׁשּלֹו, ַּגם ַּכֲאֶׁשר ִיְלְמדּו ִעּמֹו ָּדָבר 

ֲאִמִּתי ִמְּתִחיָּלתֹו ְוַעד ּסֹופֹו!

ְוָלֵכן, ְּבֶהְכֵרַח ְלַתֵקן ִעְנָין ֶזה, ְוֵאין ַלֲחׁשֹוב ֶׁשֶּזהּו ָּדָבר ֶׁשל ַמה 
ְּתִהי  ַאל  ֶנֱאַמר  ָקָטן,  ָּדָבר  ְמֻדָּבר אֹודֹות  ַּכֲאֶׁשר  ֲאִפּלּו  ִּכי  ְּבָכְך, 
ִעְנָין  אֹודֹות  ְמֻדָּבר  ַּכֲאֶׁשר  ְוַעל־ַאַחת־ַּכָּמה־ְוַכָּמה  ִלְּקַטּנֹות,  ָּבז 

ַהָּקׁשּור ִעם ַהּלּוחֹות, ֶׁשֵהם ְיסֹוד ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה!

ּוִבְפָרט ֶׁשְּבִעְנָין ֶזה ֶיְׁשנֹו ָּדָבר נֹוָסף:

ְמקֹור ִצּיּור ַהּלּוחֹות ְּבצּוַרת ֲחִצי ִעּגּול - ִנְלַקח ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם, 
ְוִצּיּור ֶזה הּוא ֵהֶּפְך ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא. ְוִאם ֵּכן, ַּכֲאֶׁשר ְמַצְיִרים ֵאת 
ֻאּמֹות  ִגיְרַסת  ֶאת  ַמֲעִדיִפים  ֲהֵרי   – ִעּגּול  ֲחִצי  ְּבצּוַרת  ַהּלּוחֹות 

ָהעֹוָלם ַעל ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא!

ִויִהי־ָרצֹון ֶׁשִּמָּכאן ּוְלַהָּבא ְיַתְּקנּו ִעְנָין ֶזה, ּוִבְפָרט ֶׁשִּתּקּון ַהָּדָבר 
ֵאינֹו ָּכרּוְך ִעם ֹקִׁשי ְמֻיָחד ]. .[

ּוִבְפָרט ַעל־ִּפי ָהָאמּור ְלֵעיל ֶׁשֶּזהּו ִעְנָין ַהָּקׁשּור ִעם ִחּנּוְך ַיְלֵּדי 
ַהְּׁשֵלמּות,  ְּבַתְכִלית  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ַהִחּנּוְך  ִעְנָין  ַוֲהֵרי   – ִיְׂשָרֵאל 
ּוְכִפי ֶׁשרֹוִאים ְּבמּוָחׁש ֶׁשֶּטַבע ָהָאָדם הּוא ֶׁשַּגם ִּבְהיֹותֹו ְּבַמֲעָמד 
ּוַמָּצב ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה ְלַהְטִריַח ֶאת ַעְצמֹו ְלַקֵים ָּדָבר ְמֻסָּים ְּבַתְכִלית 
ַהְּׁשֵלמּות, ֶאָּלא הּוא ִמְסַּתֵּפק ְּבִקּיּום ַהָּדָבר ַעל ֶּדֶרְך ַהִּמּצּוַע כּו' - 
ִהֵּנה ַּכֲאֶׁשר ְמֻדָּבר אֹודֹות ִחּנּוְך ָּבָניו, ֲהֵרי הּוא ִמְתַיֵּגַע ּוִמְׁשַּתֵּדל 
ְּביֹוֵתר ְלַהֲעִניק ָלֶהם ֶאת ַהִחּנּוְך ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר, ְּבַתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות.

משיחת יום שמחת תורה ה'תשמ"ב
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i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡∑ היא ּכדאי ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְִַ
לי,ההֹוצאה  מׁשעּבדים אחר:.(מכילתא)ׁשּתהיּו ּדבר ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ

מלחמה  ּכגּבֹור ּבּים ׁשּנגלה ּכזקן לפי ּכאן ונגלה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: רחמים, כד)מלא ּכמעׂשה (לקמן רגליו "ותחת ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָ

הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לפניו היתה זֹו הּסּפיר", ְְְְְִִִִַַַַַָָָָלבנת
מׁשּתּנה  ואני הֹואיל – מּׁשּנגאלּו הּׁשמים", ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָ"ּוכעצם
הּוא  אנכי הן. רׁשּיֹות ׁשּתי ּתאמרּו: אל ְְְְִֵֵַַָָֹֹֻּבמראֹות,
לפי  אחר: ּדבר הּים. ועל מּמצרים הֹוצאתי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָאׁשר

קֹולֹות  ׁשֹומעין הּקֹולֹות",הרּבה,ׁשהיּו "את ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָ
הארץ, ּומן הּׁשמים ּומן רּוחֹות מארּבע ּבאין ְִִִִֵֶַַַַָָָָקֹולֹות

יחיד: לׁשֹון אמר ולּמה הן. הרּבה רׁשּיֹות ּתאמרּו ְְְְִֵֵַַַָָָָָֹֻאל
סנגֹוריא  ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון ליּתן ?"אלהי"ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ

ׁשאמר: וזהּו העגל, לב)ּבמעׂשה יחרה (לקמן ה' "למה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אלהים  לכם יהיה 'לא צּוית: להם לא ?"ּבעּמ ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאּפ

לבּדי  לי אּלא ÌÈ„·Ú.אחרים' ˙ÈaÓ∑ ּפרעה מּבית ְֲִִִֵֶַָƒ≈¬»ƒְִֵַֹ
"מּבית  אּלא אֹומר אינֹו אֹו לֹו, עבדים ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשהייתם
ּתלמּודֿלֹומר: לעבדים? עבדים ׁשהיּו ְֲֲֲִִִֶַַַָָָָעבדים",
אמר  מצרים". מל ּפרעה מּיד עבדים מּבית וּיפּד"ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ

לעבדים  עבדים ולא היּו למל עבדים .מעּתה, ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

Ú¯‡Ó‡ב  Cz˜Èt‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»ƒ«≈ƒ»≈«¿»
:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
מצרי  לׁשֹון ְִִִָָֹ"אנכי"

EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ‡(ב (כ, »Õ…ƒ¡…∆

È¯ˆÓ ÔBLÏ Y "ÈÎ‡"(שמעוני (ילקוט »…ƒ»ƒ¿ƒ

ּכלּולֹות  הּדּברֹות ּבעׂשרת הרי ּביֹותר: ּתמּוּה הּדבר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלכאֹורה

הּתֹורה מצֹות ב)ּכל צ, זח"ב יב. כד, שמות רש"י ּובעׂשרת (ראה . ְֲִֶֶַַָָ

יהיה  ו"לא מ"ע רמ"ח ּכֹולל "אנכי" הרי עצמן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹהּדּברֹות

ל"ת ׁשס"ה ּכֹולל גֹו'" התניא ל ספר יתרו. ר"פ של"ה (ראה ְֵָָ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

על  נסמכים וכּלם מקרים ְְְִִִִַָָָֻּכּולם
ּכי  יצאּו. ּומּמּנּו אליו ונלוים ְְְִִִִִֵֶָָָהראׁשֹון,
ּכי  עׂשרה. ּבחׁשּבֹון האחד ּכמּדֹות ְְְֲִִֶֶָָָָהּוא
יּמצא  חׁשּבֹון וכל חׁשּבֹון, ּכל יצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָמּמּנּו

הא' הּדּבּור זה והּנה הּיסֹוד. הּוא ּכי ְְִִִֵֶַַָּבֹו.
מצות  ּכל ּכֹולל הּנכּבד, הּׁשם ְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשאמר
ׁשאינֹו מי ּכי והּמעׂשה. והּלׁשֹון ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָהּלב
וחּיב  מצוה. עליו אין ּבּׁשם ּבלּבֹו ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָמאמין

ּכל  ּכי לכבֹודֹו. רגע ּבכל להזּכירֹו ְְְְִִִֶַַָָָָאדם
ּבעבּור  אם ּכי יעׂשּנּו לא ׁשּיעׂשה, ֲֲֲִִֶֶֶַַַַֹמה
לאֿ מּמצֹות עצמֹו ימנע ולא ְְְְְִִִַַֹֹּכבֹודֹו.
לבּדֹו. הּׁשם ּכבֹוד ּבעבּור רק ְְֲֲֵֶַַַַַתעׂשה
יּתנּנּו לא לעני, צדקה נֹותן ְְְִִֵֶֶָָָָָֹּכאדם

ּבעבּור  ולא הּגּבאי ּכבֹוד ְְֲֲַַַַַֹּבעבּור
ּתהיה  אז ּכי אדם. ּבני ְְְְִִֵֶֶַָָָׁשּיׁשּבחּוהּו
מּמעלת  ּבעיניו ּגבֹוהה האדם ְְֲֲִֵַַַַָָָָָמעלת
ממֹונֹו ועדף הֹון. לֹו ׁשּנתן הּׁשם ְְֵֶֶַַָָֹּכבֹוד

מהּׁשם. ׂשכר לקּבל לתת, ׁשּיּוכל ְֵֵֵֵֶַַַַָָָמה
ּבעבּור  ּבּסתר, עברה העֹוׂשה ְֲֲֵֵֶֶַַָָָָוככה
אדם  ּבני יראּוהּו אֹו .לּמל יּודע ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
מׁשּגע, הּוא זה והחֹוׁשב ּבעיניהם. ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָֻויקל

יּביט. הלא עין יֹוצר אם ּכתּוב ּכן ֲִִִִֵֵַַָֹּכי
ׁשּלא  מה ּבּמסּתרים, רֹואה הּׁשם ְְִִִֵֵֶֶַַַָֹוהּנה
הּׁשם  ּכי ּבגלּוי. לראֹות אדם ּבני ְְְְִִֵֵַָָָיּוכלּו
ּפחד  והּנה וסֹודֹו. מחׁשבֹותיו ְְְְִֵֵַַַָָיֹודע

יעניׁשהּו. ׁשּלא מחר ׁשּימּות ֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמהּמל
ּבידֹו ׁשּנפׁשֹו האמת מּמל יפחד ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָֹולא
רב  והּגאֹון הּבא. ּובעֹולם הּזה ְֶַַַַָָָָָָּבעֹולם
הּמצֹות  ּכל וכלל אזהרֹות, חּבר ְְְְְִִֵַַַַָָָָסעדיה

הּׁשם  ּומצא הּדברים. עׂשרת ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּבאּלה
הראׁשֹונים. ּדברים ּבחמּׁשה ְְֲִִִִִַַָָָָהּנכּבד
הּיסֹוד, הּוא הא' הּדּבּור ּכי ּפרׁשּתי ְְְִִִֵַַַָָּוכבר
ּכתּוב  ואחריו הּמצֹות. ּבניני ּכל ְְְְְֲִִֵַַָָָָָועליו
מאמין  ׁשאינֹו מי ּופׁשע .ל יהיה ְְֲִִִֵֶֶֶַַֹלא

זרה. עבֹודה עֹובד מּפׁשע ּגדֹול ֲִֵֵֶַַָָָָּבּׁשם,
והם  ּבּׁשם, מאמינים ׁשהם רּבים יׁש ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַּכי
ּכמֹו זרה, לעבֹודה ּומקּטרים ְְְְְֲִִַַָָָָמזּבחים
ׁשהם  הּׁשמים, למלּכת ְְְְִִֵֶַַַַַַָהמקּטרים

אמרּו ּכאׁשר להם, ייטיבּו ּכי ְְֲִִִֵֶֶַָָחֹוׁשבים
הּׁשמים  למלּכת לקּטר חדלנּו ְְְְִֵֵַַַַַַָָָּומאז
יראים, היּו ה' את ּוכתיב ּכל. ְְְִִֵֶַָָֹחסרנּו
נעמן, וככה עֹובדים. היּו אלהיהם ְְְֱֲִֵֶֶַָָָָֹואת

אּלה  והּנה רּמֹון. ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָּבהׁשּתחויתי
מׁשּתפ  רק ּבּׁשם אחר,מֹודים עּמֹו ים ְְִִִֵֵַַַַ

הּנכּבד. הּׁשם ּכתּוב זה ּבדּבּור ּכן ְְִִֵֵֶַַַָָעל
ּפׁשע  ּכי ּכתּוב, הּוא ּגם הּׁשליׁשי ְִִִִֶַַַַָּובּדּבּור

רק  זרה. מעבֹודה ּפחֹות לּׁשקר ְֲִֵֶֶַַַָָָָָהּנׁשּבע
זה  עׂשה אּולי ּבגלּוי. הּׁשם ּבֹוזה ְֵֶֶַַָָָהּוא
מאמין  ּבלּבֹו ּכי ,צר אֹו ּכעס ְֲֲִִִֶַַַַֹּבעבּור
ּובּדּבּור  עּמֹו. אחר מׁשּתף ואינֹו ְְִִֵֵֵֵַַַַּבּׁשם,

ּבּיֹום  ׁשּׁשבת הּׁשם ּכתּוב ְִִֵֶַַַָָָהרביעי
ּבׁשּבת  מלאכה העֹוׂשה והּנה ְְְְִִִֵֶַַָָָָהּׁשביעי.
וזה  ּבראׁשית. מעׂשה מכחיׁש ְְְֲִִֵֵֶַַהּוא
ׁשמֹו את יּׂשא מאׁשר ּפחֹות ְֲִֵֶֶֶַַָָהּפׁשע
הּׁשם, ּכתּוב החמיׁשי ּובּדּבּור ְֲִִִֵַַַַָָלּׁשוא.

ואם  ּביצירתֹו. עּמֹו מׁשּתפים האבֹות ְְִִִִִִָָָָֻּכי
הּׁשם. מכּבד אינֹו ּכאּלּו יכּבדם, ְְְְִֵֵֵֵַַַֹלא
ּכנגד  הם הּנֹותרים ּדברים ְְֲִִִֵֶֶַַָָָוחמּׁשה
ׁשהּוא  הּקׁשה הּוא והראׁשֹון ְִֶֶַָָָָָהאדם.

ואׁשר  הּגּוף, מעל הּנׁשמה ְְְֲִֵֶַַַַַָָלהפריד
לא  אחריו ואׁשר ּבגּוף. אינם ְֲֲֲֵֶַַַָָָֹאחריו
ואחרֿ ּבלׁשֹון. ואחרּֿכ ּבממֹון. ְְְְִַַַַַַָָֹתגנב

ּבּלב: חּמּוד ּכa dxez ִֵַַ
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עב יתרו עב פרשת - כ - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ט שישי ליום יומי שיעור

(â):éðt-ìr íéøçà íéýìû Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©¨¨«
i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑ לא" ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה …ƒ¿∆¿ְֱֱִֶֶֶַַָָֹ

ּכבר, העׂשּוי יעׂשה. ׁשּלא אּלא לי אין ,"ל ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹתעׂשה
ל"מּנין  יהיה "לא ּתלמּודֿלֹומר: יקּים? ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַֹֹ

‡ÌÈ¯Á.(מכילתא) ÌÈ‰Ï‡∑ אחרים אּלא אלהּות, ׁשאינן ¡…ƒ¬≈ƒֱֲִֵֵֶֶָָֹ
עליהם אלהים לפרׁש:(מכילתא)עׂשאּום יּתכן ולא , ְְֱֲֲִִֵֵֵֶָָָֹֹ

מעלה  ּכלּפי הּוא ׁשּגנאי זּולתי, אחרים" ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָֹ"אלהים

אחרים", "אלהים אחר: ּדבר אצלֹו. אלהּות ְְֱֱֲִִִֵֵֶַָָָֹֹלקרֹותם
עֹונים  ואינן אליהם צֹועקים לעֹובדיהם, אחרים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָׁשהם
מעֹולם  מּכירֹו ׁשאינֹו אחר, הּוא ּכאּלּו ודֹומה .אֹותם, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

Èt ÏÚ∑ קּים ׁשאני זמן נצטּוּוּכל לא ּתאמר: ׁשּלא , «»»ְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
הּדֹור אֹותֹו אּלא עבֹודהֿזרה .(מכילתא)על ֲֶַַָָָָ

(ã)íéîMa øLà äðeîz-ìëå ìñô Eì äNrú-àìŸ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ§¨§½̈£¤³©¨©̧¦Æ
úçzî íéna øLàå úçzî õøàa øLàå ìrnî¦©½©©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©©«£¤¬©©−¦¦©¬©

:õøàì̈¨«¤
i"yx£ÏÒÙ∑ ׁשם eÓz‰.ׁשּנפסל על ÏÎÂ∑ ּדבר ּכל ּבּׁשמים ּתמּונת .אׁשר ∆∆ְִֵֶַַ¿»¿»ְֲִֶַַַָָָָ

ÈpÓ:ג  ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

·iÓL‡ד  Èc ˙eÓc ÏÎÂ ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆¿»¿ƒƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯ÏÓ ‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

הּקדֹוׁשפ"כ) ּבּזהר מבאר מּכ ויתירה ב). פה, ׁש"ּכל (ח"ב ְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

מצֹות  ׁשּכל מּלה", ּבהאי ּכלילן כּו' אֹורייתא ּפקּודי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָאינּון

"אנכי". ּבתבת נכללֹות ְְִִֵַַָָָֹהּתֹורה

ז  ּכל  הכי ּולאחרי ׁשהּתבה מצרי" לׁשֹון – "אנכי הּנה ה, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּבּכתּוב  הּמכּנה ּביֹותר, הּׁשפלה האּמה ּבלׁשֹון היא ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֻֻנעלית

הארץ" ד)"ערות פ"א, קה"ר וראה ט. מב, ?!(מקץ ְֶֶַָָ

חז"ל אמרּו ּבזה: הּבאּור לֹומר ב)ויׁש פח, ׁשּכׁשּבּקׁשּו(שבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

להם  אמר לנּו, ולא הּתֹורה להם ׁשּתּנתן הּׁשרת ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמלאכי

ּדוקא  נּתנה ׁשהּתֹורה והינּו, ירדּתם?". "למצרים רּבנּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמׁשה

ּביֹותר. וׁשפל "מצרים" ׁשּבבחינת ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָלמקֹום

עּלּוי, אחר ּבעּלּוי לעלֹות יכֹולים הּתֹורה ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָּדאף

מקֹומֹות  ׁשּגם ּכדי אלא ּתֹורה. נּתנה זה ּבׁשביל לא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹא

הארץ", ו"ערות "מצרים" ּבבחינת הם עצמם ׁשמצד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכאּלּו

ּומדֹור  מכֹון יהיּו הם ׁשּגם עד הּתֹורה, ּבכח ויתעּלּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹיתּבררּו

הּקּב"ה. ׁשל ְִֶַָָָֻלקדּׁשתֹו

ׁשל  והּתכלית ׁשהּכּונה לרּמז מצרי" לׁשֹון "אנכי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹולכן

לׁשֹון' ל'ּׁשבעים ּגם הּקדּׁשה להמׁשי הּוא ְְְְְִִִַַַַַָָָֻמּתןּֿתֹורה

"לׁשֹון  ּביֹותר, הּנמּוכה להּדרּגא ועד 'קדׁש') ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֹ(ׁשאינם

ְִִמצרי".

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 892 עמ' ג כרך לקוטי־שיחות (על־פי

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

EÏ ‰È‰È ‡Ï אלהים ‚) הּכתּוב ּדּבר . …ƒ¿∆¿ֱִִֵַָֹ
וּיּקח  ּכמֹו עֹובדימֹו. מחׁשבת ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַּכנגד
רדפּו והאנׁשים הּנביא. ְְְֲֲִִַַָָָָָחנניה
לּמה  ׁשמּואל, ּדּבר וככה ְְֲִֵֵֵֶַָָָָאחריהם.

מחׁשבת  ּכפי ּדּבר הּכתּוב ּכי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָהרּגזּתני.
אֹותֹו: לפרׁש מקֹומֹו זה ואין ְְְֵֵֶָָׁשאּול.

Ètוטעם ÏÚ על הרן וּימת ּכמֹו . ְַַ«»«ְַַָָָָ
אּתֹו נמצא ׁשהיה אביו, ּתרח ְְִִִֵֶֶַָָָָּפני

אלעזר  ויכהן וככה מֹותֹו. ְְְְֵֶַַָָָָָָוראה
הּטעם, והּנה אהרן. ּפני על ְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹואיתמר
ּתמיד  נמצא ואני ,אלהי ׁשאני ְֱֲֲִִִִֶֶַַַָָֹאחר
ּתעׂשה, מה רֹואה ואני מקֹום, ְֲֲִֶֶַַַָָּבכל

אחרים. אלהים עּמי ׁשּתׁשּתף ראּוי ְֱֲִִִִֵֵֵֶַָֹאין
ּתכעיס  אל לב מחכמי אחד ְְְִֵֵֵֶַַַַָָואמר
זאת  והּנה .אֹות רֹואה והּוא ְְְְֲִֵֶֹאדֹונ
ּבּלב, היא ,ל יהיה לא ׁשהיא ְְְִִִִֵֶֶַַָֹהּמצוה

מצות  ּבּתֹורה אין ּכי ּבּפה. ְִִֵֶַַַַָּגם
אדם  ּכי זֹו. אם ּכי ּבּלב ֲִִִֵֶַַָָֹלאֿתעׂשה
לרצֹוח  הֹול הּוא ּכי עדים לפני ְְִִִִֵֵֵֵַאֹומר
אם  ּדּבּורֹו ּבעבּור יהרג לא לנאף, ְֲִִִֵֵַָֹֹאֹו

נלכה  והאֹומר מעׂשה. עׂשה ְְֲֵֵֶַָָָָֹלא
הּכתּוב  צּוה אחרים, אלהים ְְֱֲִִִֵַַַָָָֹונעבדה
תעׂשה  לא ּובמעׂשה ּתהרגּנּו. הרג ְְֲֲִֶֶֶַַַַָֹֹּכי
ולא  אבן. אֹו עץ ּתמּונה, וכל ּפסל ְְְְֵֶֶֶֶָָֹל

ׁשהּוא  ּתמּונה אּומנּות ּבׁשּום ְְֲֶֶַָָתעׂשה
למעלה ּבּׁש ׁשהם מּמעל ואמר מים. ְְְִִֵֶַַַַַַָָָ

ּתמּונֹות  ואין צד. מּכל הארץ ְְִֵֶַַָָָעל
צּורֹות. וארּבעים ׁשמֹונה רק ְְְִִֶַַַַָָּבּׁשמים,

אׁשר  ּדברים עֹוׂשים הּצּורֹות ְְְֲִִֵֶַַָוחכמי
לעבֹודה  קרֹובים ּומעׂשיהם כן, ְֲֲִֵֵֶַַָֹלא

cזרה: dxez ָָ
˙ÁzÓ ı¯‡a ¯L‡Â מּתחת „) ׁשהּוא . «¬∆»»∆ƒ««ִֶַַ

הם  ּכאׁשר רּבֹות הּתמּונֹות ְֲִֵֶַַַַַָהּׁשמים.
ּכן  ּגם ואתחּנן, ּבפרׁשת ְְְֵֶַַַַָָָָֹמפרׁשֹות

הּכתּוב ואמר ı¯‡Ïּבּמים: ˙ÁzÓ. ְִַַַַָָƒ««»»∆
אחד: ּכּדּור והארץ הּים dּכי dxez ְִֶֶַַָָָָ
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עג

עג

יתרו  פרשת - כ - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ט שישי ליום יומי שיעור

(ä)ýåýé éëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§´Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éýìûlL-ìr íéða-ìr úáà ïår ã÷t àp÷ ìû EíéL ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨¯Ÿ©¨¦²©¦¥¦¬

:éàðNì íéraø-ìrå§©¦¥¦−§«§¨«
i"yx£‡p˜ Ï‡∑(מכילתא) עֹובר ואינֹו להּפרע מקּנא ≈«»ְְְִֵֵֵַַָ

מּדתֹו לׁשֹון על ּכל אלילים. עבֹודת עון על למחל ְְֱֲֲִִִִַַַָָֹֹ
להּפרע  לב נֹותן ּבלע"ז, אנפרימנ"ט ."קּנא", ְְִֵֵַַַַָָ

È‡NÏ∑ּכׁשאֹוחזין אבֹותיהם מעׂשה ּכתרּגּומֹו, ¿¿»ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַ
כז)ּבידיהם .(סנהדרין ִֵֶ

(å)ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòåñ :éúåöî éøîL §¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«

i"yx£„ÒÁ ‰NÚÂ∑ עֹוׂשה עד ׁשאדם ׂשכר לׁשּלם ¿…∆∆∆ְֵֶֶַַָָָָ
ּדֹור, יתרה לאלּפים טֹובה מּדה מּדת נמצאת על ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

ּדֹורֹות, לארּבעה ׁשּזֹו מאֹות. חמׁש על אחת ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻּפרענּיֹות
לאלּפים יא)וזֹו .(סוטה ְְְִַַ

(æ)éäìà ýåýé-íL-úà àOú àìàì ék àåMì E ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ
ô :àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé äwðé§©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

i"yx£‡ÂMÏ∑ ּכמה ּכתרּגּומֹו), ׁשקר לׁשֹון (הּׁשני, «»¿ְְְְִֵֶֶַַַ
את  לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת זהּו אי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָדתימר
לׁשֹון  (הראׁשֹון זהב ׁשהּוא אבן ׁשל עּמּוד על ְִֶֶֶֶַַַַָָָָהּידּוע:

ּולהבל 'מּגן', לחּנם הּנׁשּבע זה ׁשל ּכתרּגּומֹו, על ( ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
אבן - אבן ועל עץ, - מכילתא)עץ כט. .(שבועות ְֵֵֶֶֶֶַ

ÈÈה  ‡‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „bÒ˙ ‡Ï»ƒ¿À¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó»»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿»¿»
:ÔB‰˙‰·‡ ¯˙a ÈËÁÓÏ ‡ia ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»»¿

È¯ËÏeו  ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

‡¯Èז  ‡bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈÈc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ì‰Ï ‰ÂÁzL˙ ‡Ï עֹוׂשים ‰) ּכאׁשר . …ƒ¿«¬∆»∆ֲִֶַ
יּוכלּו ּכי החֹוׁשבים הּצּורֹות, ְְֲִִֵַַַּבעלי

לצר למּטה העליֹונים ּכח ְְְְִִֶֶַַָָֹֹלהֹוריד
˙Ì„·Úהאחד: ‡ÏÂ ּולהקטיר לזּבֹוח . ֶָָ¿…»»¿≈ְְְִִַַ

ּכןאזהרת  גם ,ל יהיה לא ּבכלל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹלהם.
לא  תזּכירּו לא אחרים אלהים ְְֱֲִִִֵֵַֹֹֹוׁשם
לא  יהֹוׁשע ּובספר .ּפי על ְְִִֵֶַַַָֹֻיּׁשמע

הּוא. ּדין ּכי קּנא, אל וטעם ְְִִִֵַַַַָתׁשּביעּו.

.אֹות מחּיה והּוא ּברא ׁשהּׁשם ְְְְֲֵֶֶַַַַָאחר
ייטיב  לא אׁשר לאחר ּכבֹודֹו ּתּתן ְְֲִִֵֵֵֵֶַֹאי

וטעם ירע: להֹודיעÏ‡ולא הּוא . ְְֵַַַָֹ≈ְֲִ

ּבכל  מּמ להּנקם ויּוכל ּתקיף ְְְְִִִֵֶַַָָׁשהּוא
הזּכיר  מּמּנּו. להּנצל תּוכל ולא ְְְִִִִֵֶֶַַָֹרגע,
ׁשּניו. ּתקהינה הּבסר האֹוכל ּכי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹירמיהּו
הּנכּבד  הּׁשם ּכי מפרׁש יחזקאל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹּוּבספר

אם  האב, ּבעֹון יּׂשא לא ּבן ּכי ְֲִִִִֵַַָָָֹנׁשּבע
ּבנים. על אבֹות עֹון ּפֹוקד טעם ֲִֵֵַַַַָָּכןמה
היה  אם ּפרׁש, יחזקאל ּכי ְְְְִִֵֵֵֶַָָָוהּתׁשּובה,
לא  ּבדרכיו, הּבן הל ולא רׁשע ְְִֵַַָָָָָָָֹֹהאב
היא  העֹון ּפקידת ּכי אביו, עֹון ְֲִִִִִֶַָָָיּׂשא

וטעם  ׁשּזכרּתי. ּכמֹו ׂשֹונאיו על ְְְְְִֶַַַַָָָקׁשּורה
את  ּפקד וה' ּכמֹו זכירה, ּכמֹו ְְְְִִֶַַָָָּפקידה
הּׁשם  ּכי ה'. וּיזּכֹור ּכמֹו ׁשהּוא ְְִִֵֶַַָָׂשרה,

מחטאֹו יׁשּוב אּולי לרׁשע ְֲִֵֶַַָָָָיארי
מּמּנּו. טֹוב ׁשהּוא ּבן ויֹולד ְִֵֵֶֶֶָָׁשחטא,

הּדֹור  ּגם אביו, ּבדרכי הל אם ְְְִִִֵֵַַַַָָוהּנה
ּג לא הּׁשליׁשי, הּׁשם הרביעי, הּדֹור ם ְְִִִִֵַַַַָֹ

עד  ּכ היּו אם לרביעי. אּפֹו ְֲִִִִַַַָָָיארי
ּכי  כּלם, הּׁשם ׂשֹונאי ּדֹורֹות ְְִֵֵַַָָָֻארּבעה
מה  יזּכֹור הּׁשם ּכי ּכּולם. זכר יאבד ְִִֵֵֶַַַָֹּבֹו

ּובן  הּבן ׁשעׂשה ּומה האב, ֵֵֶֶַַָָָָָָׁשעׂשה
ּובני  לרביעי, יארי לא ּכן על ְְֲִִִֵֵֵַַַָֹהּבן.
ּדר אחז ּכן על ּבנים. נקראים ְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבנים
יבין  ורּבעים, ׁשּלׁשים מּמּלת ּכי ְְִִִִִִִִֵֵַָָָקצרה,

זה: eהאדם dxez ֶָָָ
(ÂּכתּובÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ‰NBÚÂ וכתּוב . ָ¿∆∆∆«¬»ƒְָ

זֹו ּכי יחׁשבּו אדם ּובני ּדֹור. ְְְְִֵֶֶַָָלאלף
ּתׁשמֹור  אם ּכתּוב ּכן ּכי ואינּנה. ְְְִִִֵֵֵֶָָָׁשאלה,

והחסד  הּברית הּׁשם ל יׁשמֹור ְְְְְִִִֵֶֶַַַַמצֹותי,
הג' ׁשהם ,לאבֹותי נׁשּבע ְֲֲִֵֶֶֶַַַאׁשר
והחסד  הּברית ׁשֹומר הּוא וזה ְְְִֵֶֶֶַַָָהאבֹות.
ּדֹור. לאלף מצֹותיו ּולׁשֹומרי ְְְְְֲִֵֶֶָָלאֹוהביו
ועֹוׂשה  אחר, ּדבר אמר זֹו ְְֵֶַַָָָָָָּובפרׁשה

והּוא  קץ, אין והּטעם לאלפים. ְְֲִֵֵֶֶַַַַָחסד
לׁשני  יתּפרׁש הּדבר וזה ועד. ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָלעֹולם
חסד  יעׂשה ׁשהּׁשם האחד ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָענינים.

לעֹולם  נׁשמֹותם ׁשּתעמדנה ְְְְֲֲִֶַָָָָֹלאֹוהביו,
הּׁשם  ּכי והּׁשני ּדֹורֹות. אלפי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַלאלף

עד  ּכמֹותם ׁשהם לבניהם טֹוב ְְֲִֵֵֶֶֶַַָיעׂשה
ה' וחסד ּדוד, אמר וככה קץ. ְְִֵֵֶֶַָָָָאין
וצדקתֹו יראיו על עֹולם ועד ְְְְִֵֵַַָָָָמעֹולם
חסד  ּכי ספק אין והּנה ּבנים. ְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָלבני
ּובעבּור  יראיו. על לנצח הּוא ְֲֵֵֶַַַַָָהּׁשם

וצדקתֹו ּדר על ּבנים, לבני ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָׁשהזּכיר
היּו אם לפרׁש הּוצר לעד, ְְִֵֶֶַַָָָעֹומדת
ּכן  אחר אמר ּכן על טֹובים, ִִֵֵַַַַַָָהּבנים
תּׂשא  ּכי ּובפרׁשת ּבריתֹו. ְְְְִִִֵַָָָלׁשֹומרי

עֹון  ּפֹוקד מּדת ּתּכנס אי ל ְֲֲִִֵֵֵֵַָָאפרׁש
ּומּלת רחמים: ּבמּדת .È·‰B‡Ïאבֹות ְֲֲִִִַַַ¿¬«

הם  מצֹותי, ּולׁשֹומרי החסידים. ְְְֲִִִֵֵֵַָהם
fהּצּדיקים: dxez ִִַַ
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להיֹות  מֹוׁש והּוא זכר. ּכמֹו ְְְִֵָָהּוא
ּבלׁשֹון  זכר יּמצא רק ְְִִִִֵַַָָָָָסימןלּנקרא.
הּׁשם  רק ּבּפה. ּופעם ּבּלב ּפעם ֵֵֶֶַַַַַַַַַֹהּקדׁש,
ׁשאמר  מצאנּו וכן ּבּפה. נׂשּוא ְֵֶֶַַָָָָהּוא

ׂשפתי. על ׁשמֹותם את אּׂשא ּובל ְְִֶֶַַָָָָָּדוד,
הּוא  ּכאׁשר ּכי הּׁשם, לזּכור טעם ְְֲִִִֵֵֶַַַַֹוהּנה

י  ּכן אמת, והּנה הּׁשם אמת. ּדברֹו היה ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַָ
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i"yx£¯BÎÊ∑"ו"ׁשמֹו נאמרּו,זכֹור" אחד ּבדּבּור ר" »ְְְִֶֶֶָָָ
לא)וכן יּומת","מחּלליה (לקמן כח)מֹות "ּוביֹום (במדבר ְְְְֵֶַָָ

וכן: כבׂשים". ׁשני כב)הּׁשּבת תלּבׁש(דברים "לא ְְְְִִֵֵַַַָָֹ
וכן: ."ל ּתעׂשה "ּגדלים יח)ׁשעטנז", "ערות (ויקרא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

,"אחי כב)אׁשת הּוא (דברים עליה". יבא "יבמּה ְִֵֶֶָָָָָָֹ

סב)ׁשּנאמר: זּו(תהלים ׁשּתים אלהים, ּדּבר "אחת ְֱֱִִִֶֶֶַַַַֹ
הּוא, ּפעֹול לׁשֹון "זכֹור" כב)ּכמֹו:ׁשמעּתי". (ישעיה ְְְִָָָָ

וׁשתֹו", ג)"אכֹול ב ּפתרֹונֹו:(שמואל וכן ּובכה", הלֹו" ְְְִֵָָָָֹ
הּׁשּבת  יֹום את ּתמיד לזּכר לב לּתנּו נזּדּמן ׁשאם : ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

מזמינֹו ּתהא יפה, טז)לׁשּבתחפץ .(ביצה ְְְִֵֵֶֶַַָָ
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ãקודש משיחות ãנקודות
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נאמרּו אחד ּבדּבּור - וׁשמֹור (רש"י)זכֹור ְְְִֶֶֶָָָ

ּביֹותר. ּפׁשּוט איׁש ׁשהיה אחד חסיד היה הּזקן ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָלרּבנּו

הּקׁשים  ּבּמקֹומֹות ּפירּוׁשֿהּמּלֹות את ידע אם ְִִִֵֵֶַַַַָָָספק

ׁשלֹוׁש ּכל את מתּפּלל היה ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבּתפּלה.

ּבאריכּות. ְֲִִַַהּתפּלֹות

ּוׁשאלּוהּו: זה, חסיד ׁשל ּתפּלתֹו מּצּורת התּפעלּו ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָהחסידים

מתּפּלל? אּתה "ּבּמה" ?ּכלּֿכ ּתפּלת מתארכת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּדּוע

(רּבנּו מהרּבי ּפעם ׁשׁשמעּתי מה 'זכּורני החסיד: ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָענה

ּדּבּור  ּבכל אחד": ּבדּבּור וׁשמֹור "זכֹור הּמאמר על ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהּזקן),

אחד'... ה' את ולׁשמר לזּכר צריכים ְְְְְִִִִִֶֶָֹֹודּבּור,

(224 עמ' יד, כרך שיחות (לקוטי
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את  מכחיׁש ּכאּלּו ּדברֹו, יקים לא ְְְִִִִֶַָָֹאם
הּיֹום, עד מצרים אנׁשי ּומנהג ְְְִִִֵֵַַַַַַהּׁשם.
יקּים  ולא הּמל ּבראׁש אדם יּׁשבע ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹאם
ּכפר  נתן ואּלּו מות. ּבן הּוא ּדברֹו, ְְִֶֶֶֶַָָָֹאת

הּוא  ּכי ּבעבּור יחיה, לא זהב, ְְֲִִִֶַָָָֹמׁשקלֹו
ּכן  אם ּבפרהסיא. הּמל את ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָּבֹוזה
אלפי  אלף ּכּמה ,ּכ ודם ּבׂשר ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָלמל
ׁשּלא  להּׁשמר אדם חּיב ְְִִֵֶַָָָָָֹּפעמים

לחטיא  ּפיו את לתת לׁשֹונֹו, ְְֲִִִֵֵֶַַָּתכׁשילהּו
ראינּו והּנה לּׁשוא. לזכרֹו ּבׂשרֹו ְְְְְִִֵֶַָָָָאת
על  ּברּבים יׂשראל ּבני ׁשּנׁשּבעּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּבעבּור
ּפנחס  היה וׁשם ּבּגבעה, ּפלגׁש ְְְְִִִֶֶַַָָָָָּדבר
על  העֹוברים ׁשּנהרגּו ּומצאנּו ְְִֵֶֶֶַַָָָֹהּכהן.

אנׁשים  ּגלעד, יבׁש אנׁשי וכן ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָהּׁשבּועה.
אפילּו יעׂשה לא וכן וטף. ְְֲִִֵֵֶַָָָֹונׁשים
ׁשאּול  ׁשּבּקׁש ראינּו וגם ׁשּבת. ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּבמחּללי
ׁשמע  לא והּוא ּבנֹו יהֹונתן ְְְֲַַָָָֹלהרֹוג

רעב  הּׁשם ׁשהביא וראינּו ְְִִֵֵֶַַָָָָהּׁשבּועה.
על  ׁשעברּו ּוביתֹו ׁשאּול ּבעבּור ְֲֵֶֶַַָָָָלארץ
לּגבעֹונים. ׁשּנׁשּבעּו הּנׂשיאים ְְְְְִִִִִֶַַַׁשבּועת
וּיעּתר  אז הּדמים, ּבית נהרגּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָוכאׁשר

הלא  לׁשמעי, אמר ּוׁשלמה לארץ. ְְְֲִִֶַָָָֹֹֹה'
מצאנּו לא והּכלל, ּבה'. ְְְְִִַַַָָָֹהׁשּבעּתי
טֹוב  ׂשכר ׁשם ׁשּכתּוב הּדברים ְֲִֶֶֶַַָָָָָּבעׂשרת
ענׁש ולא ואם. אב ּבכבֹוד רק ְְְִֵֶַָָָֹֹֹמפרׁש,
ּובנׂשיאּות  זרה בעבֹודה רק ְְֲִִַָָָָָֹמפרׁש,

הּנֹוׂשא  ּכי חֹוׁשבים ורּבים לּׁשוא. ְְְִִִֵֵַַַַָהּׁשם
ּגדֹולה, עברה עׂשה לא לּׁשוא ְְֲֵֵַַָָָָָֹהּׁשם
מּכל  קׁשה היא ּכי להם אראה ְֲִִִִֶֶַַָָָָואני
הרֹוצח  ּכי אחריו. הּבאים ֲִִִֵַַַַָָָָהּלאוין

יּוכל  לא קׁשֹות, עברֹות ׁשהם ְֲֵֵֵֶַַָֹוהּנֹואף
ואׁשר  יפחד. ּכי ולנאֹוף, לרצֹוח עת ְְְְֲִִִִֵֶַַַָּכל
יּׁשבע  לּׁשוא, להּׁשבע עצמֹו ְְְְִִִִַַַַָָָהרּגיל
ּכ וכל מסּפר. אין ׁשבּועֹות אחד ְְְְִֵֶָָָָּביֹום

ידע  ׁשּלא הּזאת, ּבעברה רגיל ֲִֵֶַַַָָָֹֹהּוא
לּמה  ּתֹוכיחּנּו אּתה ואם ְְִִִֶֶַַָָָׁשּנׁשּבע.
נׁשּבע, ׁשּלא יּׁשבע אז עּתה, ְְְִִִֶַַַַָָָָֹנׁשּבעּת
ּדּבּור  ּכל לפני ּכי ּבּה. רגילּותֹו ְְִִִִֵֵָָֹמרב
להם  והּוא הּׁשבּועה. יקּדימּו ְְְְְִֶֶַַַָָׁשּידּברּו,

ּביׂשראל  היה לא ואּלּו צחּות. ְְְְִִֵַָָָֹלׁשֹון
להארי ּתסּפיק לבּדּה, העברה זאת ְְְֲֲִִֵַַַַָָָֹרק

ואני הּגלּות  מּכֹותינּו. על מּכה ּולהֹוסיף ְֲִִֵַַַַַָָ
רצח  אם הרֹוצח ּכי ׁשגעֹונם, ְְִִִֵֶַַַָָָאראה

הּנֹואף  ּגם ּבנקמתֹו. ּתאותֹו מּלא ְְְֲִִֵֵַַַָָאֹויבֹו,
הּנאֹות  מצא והּגֹונב ׁשעּתֹו. לפי ְְְִֵֵַַָָָָּכן
אֹו להתרּצֹות ׁשקר, ועד ְְְְְִֵֶֶַָלצרּכֹו.
ּבכל  לּׁשקר, הּנׁשּבע והּנה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָלהתנּקם.

מחּלל  הּוא ׁשבּועה, עליו ׁשאין ְְֵֵֵֶַָָָעת
ׁשּיׁש הנאה ּבלא ּבפרהסיא ׁשמים ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשם

gלֹו: dxez

¯BÎÊ (Á הּכתּוב הּוא לקּדׁשֹו, טעם . »ְְַַַַָ
ּפירּוׁש וככה ּתעבד. ימים ְֲִֵֵֶַָָָֹׁשׁשת

מּכל  ּבֹו ׁשבת ׁשהּׁשם ְְִֵֵֶַַַַָָויקּדׁשהּו,
ּבר עם ּדבק להיֹותֹו וטעם ְְְְִִֵֵַַַַָמלאכּתֹו.
ויכּלּו, ּבפרׁשת ּכתּוב הּוא ּכאׁשר ְְֲֶַַַָָָֻה'.
לקּבל  וזימנֹו הּיֹום, זה קּדׁש הּׁשם ְְְִִִֵֵֵֶַַַּכי

מּכל  יֹותר חכמה ּתֹוספת ְְִֵֶֶַָָָָהּנפׁשֹות
ּוכבר  ה'. ּבר ּכתּוב ּכן על ְִֵֵַַַָָָהּימים.
הּׁשּבת. ליֹום ׁשיר ּבמזמֹור זה ְְְְִִִֵֶַַַָּפרׁשּתי
לׁשּבת, ּדֹומה הּׁשמּטה ׁשנת ּכי ְְְִִִַַַָָָָראינּו

וצּוה  ּבׁשניה. ׁשביעית היא ּגם ְְְִִִִִֶַָָָּכי
הּׁשנה  ּבתחּלת הּתֹורה ׁשּיקראּו ְְְִִִֵֶַַַַָָָהּׁשם
ואמר  והּטף, והּנׁשים האנׁשים ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָנגד
ילמדּו ּולמען יׁשמעּו למען ְְְְְְִִַַַַַַַהּטעם
להבין  נּתנה הּׁשּבת והּנה ְְְְְִִִֵַַָָָָוׁשמרּו.

וככה  ּבתֹורתֹו. ולהגֹות הּׁשם, ְְְֲֲֵֵַַַָָָמעׂשה
ּכל  .ּבפעלי ה' ׂשּמחּתני ּכי ְְֳִִִֶַַָָָּכתּוב,
ּבצרכיו, מתעּסק אדם הּׁשבּוע ְְְִִֵֵַַַָָָָָימי
ולׁשּבֹות  להתּבֹודד ראּוי הּיֹום זה ְְְְְִִִֵֵֶַָוהּנה

לׂשּוח  יתעּסק ולא הּׁשם. ּכבֹוד ְְְֲִֵֵַַַַָֹּבעבּור
יועץ  מה אֹו ׁשעברּו, ּבצרכיו ְְֲִִִֵֶַָָָָאפילּו
מּמצֹוא  הּנביא, אמר וככה ְְֲִִַַַָָָָלעׂשֹות.
היה  יׂשראל ּומנהג ּדבר. ודּבר ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָחפצ

הּנביאים, אצל לׁשּבת סמּו ְְִִֵֶֶֶַַָָָללכת
לא  הּיֹום אליו הֹולכת אּת מּדּוע ְְֵֶֶַַַַָֹּכמֹו
ּכי  הזּכרּתי ּוכבר ׁשּבת. ולא ְְְְִִִֶַַָָֹֹחדׁש
הּוא  ּבׁשּבת, מלאכה עֹוׂשה ּכל ְְֶַַַָָָָטעם
אינּנּו רק ּבראׁשית. ּבמעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַמכחיׁש
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ער

ער

יתרו  פרשת - כ - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ט שישי ליום יומי שיעור

(è):Ezëàìî-ìk úéNrå ãárz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«
i"yx£EzÎ‡ÏÓŒÏk ˙ÈNÚÂ∑ א ּתהרהר ׁשּלא עׂשּויה, מלאכּת ּכל ּכאּלּו ּבעיני יהא ׁשּבת, חר ּכׁשּתבא ¿»ƒ»»¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

(מכילתא)מלאכּת. ְְְַ

(é)éäìà ýåýéì úaL éréáMä íBéåäNrú-àì E §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧
äzà äëàìî-ìë|ðáeEúîàå Ecár Ezáe E ¨§¨¹̈©¨´¦§´¦¤À©§§³©«£¨«§Æ

éørLa øLà Eøâå Ezîäáe:E §¤§¤½§¥«§−£¤¬¦§¨¤«
i"yx£Ez·e E·e ‰z‡∑ אּלא אינֹו אֹו קטּנים, אּלּו «»ƒ¿ƒ∆ְִֵֵֶַָ

ּבא  לא אּלא הם, מזהרים ּכבר הרי אמרּת: ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֻּגדֹולים?
וזה  הּקטּנים, ׁשביתת על ּגדֹולים להזהיר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָאּלא

קכא)ׁשּׁשנינּו: ׁשֹומעין (שבת אין לכּבֹות, ׁשּבא "קטן ְְִִֵֶֶַָָָָ
עלימּפני לֹו", .ׁשּׁשביתתֹו ְְִִֵֶֶָָ

(àé)-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤©¨©´¦§¤
íBia çðiå ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä̈À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈©−̈©©´
úaMä íBé-úà ýåýé Cøa ïk-ìr éréáMä©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬©©−̈

:eäLc÷éåñ ©§©§¥«
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÁiÂ∑ּבעצמֹו הכּתיב ּכביכֹול «»«««¿ƒƒְְְְִִִַָ

ׁשּמלאכּתֹו לאדם קלֿוחמר הימּנּו ללמד ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמנּוחה,
ּבׁשּבת  נח ׁשּיהא ּוביגיעה .ויקּדׁשהּו∑C¯a.ּבעמל ְְְִִֵֶַָָָָָ≈«ְְֵַַ

וקּדׁשֹו מׁשנה", "לחם בּׁשּׁשי לכֹופלֹו ּבּמן ּבּמן ּברכֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּבֹו יֹורד היה .ׁשּלא ֵֶָָֹ

(áé)éáà-úà ãakéîé ïeëøàé ïrîì Enà-úàå EE ©¥¬¤¨¦−§¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½
éäìà ýåýé-øLà äîãàä ìr:Cì ïúð Eñ ©µ¨´£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£EÈÓÈ ÔeÎÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑(מכילתא) הם נֹוטריקֹון ּתֹורה ׁשּדברי יּקצרּון, לאו, ואם יאריכּון. ּתכּבד, אם ¿«««¬ƒ»∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
לאו  - הן מּכלל הן נדרׁשים: - לאו ּומּכלל ,. ְְְִִִִֵֵָָָָָ

Cz„·Ú:ט  Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

Ï‡י  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
Cc·Ú Cz¯·e C¯·e z‡ ‡z„·Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ¿»«¿¿»¿«»«¿»

:CÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â C¯ÈÚ·e C˙Ó‡Â¿«¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»

ÈÂ˙יא  ‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»¿»
‡ÓBÈa ÁÂ ÔB‰· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡nÈ ˙È ‡Ú¯‡«¿»»«»¿»»ƒ¿¿»¿»
‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯a Ôk ÏÚ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«≈»ƒ¿»»»¿«¿»

:dLc˜Â¿«¿≈

ÔeÎ¯BÈcיב  ÏÈ„a Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ««»»¿»ƒ»¿ƒƒ¿
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ספק  אין והּנה הּנכּבד. הּׁשם ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָמכחיׁש
ׁשהּוא  מי ּכל ּכֹוללת אּתה מּלת ִִִֶֶֶַַָָּכי
ּובּת ּבנ טעם ּכן על מצוה, ְְְִִִֵֶַַַָּבן

חּיב  ואּתה עלי ׁשביתתן ְְְִִֶַַַַָָָָָהּקטּנים
אסּור  ׁשהּוא ּדבר יעׂשּו ׁשּלא ְְֲֶֶַָָָָָֹלׁשמרם,
,ואמת ועבּד וככה לעׂשֹותֹו. ְְְְְְֲֲַַַָָָל
ׁשּתׁשמרהּו חּיב אּתה ,ּברׁשּות ְְְְִִֵֶֶַַָָׁשהּוא

ל  ואם לאחר. ׁשּיעבדּו ּתּניחהּו או,ולא ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹ

למען  לאֿתעׂשה מצות על עֹובר ְְֲִֵֶַַַַַַָֹאּתה
ּפירש  ּכאׁשר .ּכמֹו ואמת עבּד ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָינּוח
ׁשהזּכרּתי. הּדר על אדֹונינּו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַֹמׁשה
,ּבׁשערי הּגר ידּור הּתנאי זה ְְְִֵֶֶַַַַָָועל

ּוביֹום  ּבׁשּבת מלאכה יעׂשה ְְְֲֶֶַַָָָֹׁשּלא

הּגר. ּבּׁשנּיה, נכּתב ּכן על ְְִִִִֵֵַַַַַָהּכּפּורים.
יּדֹור, הּתנאי זה ועל ּבעריֹות. ְְְֲִֶַַַַָָָוככה
הּדם. ּבאכילת וככה העריֹות. ְְֲֲִִֶַַַָָָָָׁשּיׁשמֹור

ׁשּבת. ּבמצות ׁשהחמיר ּבירמיה ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָוראינּו
ּגזרה  ׁשּנגזרה ּפי על אף מפרׁש ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹואמר
יׁשּוב  אם שּתחרב, ירּוׁשלים ְִִֵֵֶַַָָָעל
לא  צּוּו, ּכאׁשר הּׁשּבת לׁשמֹור ְְֲִִֵֶַַַָָֹֻיׂשראל
ּבירּוׁשלים  ויעמדּו מּמקֹומם, ְְְְִִִִַַַָָיגלּו

ּדוד: ּבית מלכּות hּכסאֹות dxez ְְִִֵַָ
EÈ·‡ ˙‡ „ak (·È ּכי הזּכרּתי ּכבר . «≈∆»ƒְְְִִִַָ

הּׁשם, זכר הראׁשֹונים, ּדברים ְֲִִִִֵַַַָָָָּבחמּׁשה
ּומּלת  :אלהי ה' ּכּלם עם ְֱִִֶַָָֹֻוׂשם

ÔeÎÈ¯‡È.סּבה יהיּו הן ּכי יֹוצא, ּפעל . «¬ƒְִִִֵֵַָֹ

והארכּת ימים ּתאריכּו למען ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָוהעד,
נמצאת  ׁשּתעׂשה, הּמצוה ּבעבּור ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָימים.

ואמר .ימי מארי ‰‡„Ó‰אּתה ÏÚ. ְֲִֶַַַָָָ«»¬»»
הּמצוה, זאת יׂשראל יׁשמרּו ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּכי
הקּלּו ואם אב וכתּוב מּמּנה. יגלּו ְְִִֵֵֵֶָָָָֹלא
יעׂשּו ׁשּלא אב, ּכּבּוד ּבמצות והּנה .ְְְֲִִִֵֶַַָָֹּב
וחּייב  מקלה. אֹו מקּלל ׁשּיהיה ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַההפ
יׁשמעּו הּׁשֹומעים ּכי המקּלל, על ְְְְִִִִֵַַַַָמיתה

הּמקלה, על ּכן חּיב ולא מּפיו. ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹהּקללה
ּבּסתר, ּכן ּגם לעׂשֹות יּוכל הּמקלה ְֲִֵֵֶֶַַַַַַּכי
ארּור, ּבמּלת ׁשּיהיה הּכתּוב צּוה ּכן ְְִִִֵֶֶַַַָָָעל

ּבּסתר: ׁשהם  הּכתּובים biּככל dxez ְְִֵֵֶֶַַָ
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עו יתרו עו פרשת - כ - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט י"ט שישי ליום יומי שיעור

(âé):çöøú àìñ:óàðú àìñ:áðâú àìñ ¬Ÿ¦§©−´Ÿ¦§¨®´Ÿ¦§½Ÿ
:ø÷L ãr Erøá äðrú-àìñ Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«¤

i"yx£Û‡˙ ‡Ï∑:ׁשּנאמר איׁש, ּבאׁשת אּלא נאּוף אין …ƒ¿»ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָ
כ) ואֹומר:(ויקרא והּנֹואפת", הּנֹואף יּומת (יחזקאל "מֹות ְְֵֵֶַַַָ

זרים"יז) את ּתּקח איׁשּה ּתחת המנאפת ."האּׁשה ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
·‚˙ ‡Ï∑.מדּבר הּכתּוב - נפׁשֹות יט)ּבגֹונב (ויקרא …ƒ¿…ְְְֵֵַַָָ

ּבגֹונב  זה אּלא אינֹו אֹו ממֹון. ּבגֹונב ּתגנבּו", ְְְִֵֵֵֶֶָָֹֹ"לא

הּלמד  ּדבר אמרּת: נפׁשֹות? ּבגֹונב ּולהּלן ְְְְֵֵַַַָָָָָָָָממֹון,
ּבדבר  מדּבר תנאף", "לא תרצח", "לא מה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹמענינֹו.
ּדבר  תגנב", "לא אף ּביתּֿדין, מיתת עליהם ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשחּיבין

ּביתּֿדין מיתת עליו פו)ׁשחּיב .(סנהדרין ִִֵֶַַָָָ

(ãé)Erø úéa ãîçú àìñErø úLà ãîçú-àì ¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ¥´¤¥¤À
:Erøì øLà ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcáråô §©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«

e‚z·.יג  ‡Ï .Ûe‚z ‡Ï .LÙ ÏBË˜z ‡Ï»ƒ¿¿»»¿»ƒ¿
:‡¯˜L„ ‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡Ï»«¿≈¿«¿»«¬»¿ƒ¿»

‡z˙יד  „ÓÁ˙ ‡Ï .C¯·Á ˙Èa „ÓÁ˙ ‡Ï»«¿≈≈«¿»»«¿≈ƒ«
Èc ÏÎÂ d¯ÓÁÂ d¯B˙Â d˙Ó‡Â dc·ÚÂ C¯·Á«¿»¿«¿≈¿«¿≈¿≈«¬»≈¿…ƒ

:C¯·ÁÏ¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Áˆ¯˙ ‡Ï (‚È,ּבלׁשֹונ אֹו .ּביד . …ƒ¿«ְְְְִָ
להיֹות אֹו להמיתֹו. ׁשקר עליו ְְְֲִִִֶֶַָָָלהעיד

ׁשּתדע  ּבזדֹון, רעה עצה לתת אֹו ְִֵֵֵֶַָָָָָָרכיל.
ׁשּתּוכל  סֹוד ל ׁשּנגלה אֹו ְְִֵֵֶֶֶַָָׁשּיהרג.
ואם  לֹו. ּתגּלהּו אם הּמות מן ְְְִִִִֵֶַַַָלהּצילֹו

ּכמ  אּתה ּגלית, רֹוצח:לא ˙Û‡ֹו ‡Ï. ְִִֵַַָָֹ…ƒ¿»
אׁשת  עם אם ּכי נאּוף אין ּכי חׁשבּו ְִִִִִִֵֵֶַָרּבים
את  ינאף אׁשר ׁשּמצאּו ּבעבּור ְְֲֲִִֶֶֶַַָאיׁש,
אחר  זה, לֹומר טעם מה ּכי רעהּו. ִֵֵֵֶֶַַַַַַאׁשת
ואין  איׁש. אׁשת את ינאף אׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשאמר

למעלה  והּנה חׁשבּו. ּכאׁשר ְְְְֲִֵֵֶַַָָּפרּוׁשֹו
אּמֹו, ואת אביו את יקּלל אׁשר ְְֲִִֵֶֶֶַָָּכתּוב
ּבֹו. ּדמיו קּלל, ואּמֹו אביו יּומת. ְִִִֵָָָָמֹות
ׁשּקּלל  עׂשה ּגדֹולה עברה ּכי ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָוהּטעם
ינאף  אׁשר וּככה ׁשהֹולידּוהּו. ְְֲֲִִֶֶַָָָאבֹותיו

תֹועבה  ּכי להֹודיע רעהּו, אׁשת ְִִֵֵֵֵֶֶַָאת
רעהּו, אׁשת את ׁשּינאף עׂשה ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָּגדֹולה
ּומּלת  ּכמֹוהּו. לרעהּו לאהב חּיב ְְֱִֵֵֶַַָָֹוהּוא
את  וּתנאף ּכתּוב והּנה זנּות. ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַָנאּוף,

לפרסם  ראּוי ואין העץ. ואת ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָהאבן
הּגאֹון, סעדי' ר' אמר הּזאת. ְְֵַַַַַָָָָֹהּתֹועבה
הּוא  ואׁשר רּבֹות. מעלֹות על הּזנּות ְֲֲִֶַַַַַּכי
הּבתּולה  מׁשּכב הּקּלה, ְְֲִַַַַַַָָָּבּמעלה

מׁשּכב  מּמּנה, למעלה ואׁשר ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָוהאלמנה.
לאחר  ּכי נּדה, ּכׁשהיא אׁשּתֹו עם ְְְִִִִִִֶַַָָהאיׁש
ּולמעלה  לֹו. מּתרת ּתהיה מעּטים ְְְְִִִֶֶֶַַָָֻימים
ּבעלּה ׁשּימּות יּתכן ּכי איׁש, אׁשת ְִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּזאת,
מּמּנה, ּולמעלה לֹו. מּתרת ְְְְִִֶֶֶֶַָָֻוּתהיה

ּתֹורת  על ׁשאיננּה ּכֹוכבים ִֵֶֶֶֶַַָָָהעֹובדת
יּתכן  ּכי זרע. לּה נתן לא אם ְִִִִֵֵֶַַָָָָֹיׂשראל,
לּה נתן אם רק לאּׁשה. ויּׂשאּנה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּתתּגּיר

ּבעצמּה. זרה עבֹודה הּוא עֹובד ְְֲֵֶַַָָָָזרע,
לֹו ׁשאין זכּור מׁשּכב מּמּנה, ְְְִִֵֶֶַַָָָּולמעלה

מה  מּמּנה, ּולמעלה לעֹולם. הּתר ְְְְִֵֶֶַַַָָָזמן
האדם  יׁשּכב אם ּכמֹו מהּמין, חּוץ ְְִִִֵֶַַָָָׁשהּוא
החּלּוק, אי ידע והּגאֹון הּבהמה. ְְִִֵֵַַַַָָָעם
אחרי  ּבפרׁשת ּכרת, עריֹות ּכל על ְֲֲִֵֵַַַָָָָָּכי

והאחֹות  מאם החּלּוק, מּזה והּניח ְְִִִִֵֵֶַַָָמֹות.
˙‚·והּבת: ‡Ï קחת ּגנבה, מׁשמע . ְַַ…ƒ¿…ְְֵַַַַָ

מות, ּבן ׁשהּוא ּגּנב ויׁש ּבּסתר. ְֵֵֶֶֶֶַַָָָממֹון
נער  ׁשהּוא ּבין מּיׂשראל, נפׁש ּגֹונב ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּכמֹו

ּבין  ּבממֹון, והּגנבה לׁשֹון. נלעג אֹו ְְְְִֵֵַָָָָָָקטן
ׁשרּמהּו אֹו ּבפניו. ׁשּלא ּבין ְְִֵֶֶָָָָָֹּבפניו
וזאת  ּבמׁשקל. אֹו ּבמּדה אֹו ְְְְְְִִֶָָֹּבחׁשּבֹון
לב  ׁשּיגנב מי ּכֹוללת היא ּגם ְִִִִֵֶֶֶַַָֹהּמּלה

אבׁשלֹום: עׂשה ּכאׁשר ˙Ú‰אחר, ‡Ï. ְֲֵֶַַַָָָ…«¬∆
זאת  טעם ּבלּבי חּפׂשּתי רּבֹות ְְִִִִִַַַַָֹׁשנים

ׁש עד לאמר עדּות הּמּלה, אמר ולא קר ְִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
עם  מדּבר הּוא ּכי עּתה ּדעּתי ּולפי ְְְִִִִֵֶַַַָָׁשקר.
אּתה  אם תענה לא ּכתב ּכאּלּו ׁשקר, ְֲִִֵֶֶַַַָָָֹעד

לא  ּכטעם הּמּלה, זאת ּומׁשמע ׁשקר. ְְִֵֶַַַַַָָֹֹעד
ענּות  מּלת ּומצאנּו תׁשּקרּו. ולא ְְְְֱֲִַַַָָֹתכחׁשּו
ּובלא  ּבאחיו. ענה ׁשקר ּכמֹו ְְְְִֵֶֶָָָֹּבבי"ת,
והּטעם  ויענם. אל יׁשמע ּכמֹו ְְְְֲִֵֵֵַַַַַּבי"ת,

,נגענּו לא וכאׁשר וכמֹוהּו ּבם. ְְְֲֲֲֶֶַַַָָֹיענה
ּבן  ׁשהּוא ׁשקר עד ויׁש .ּב נגענּו ְְְֵֵֶֶֶֶַָֹלא
לֹו ועׂשיתם עליו, ׁשּכתּוב והּוא ְֲִֶֶֶַָָָָמות,

לאחיו: לעׂשֹות זמם ciּכאׁשר dxez ְֲֲִֶַַַָָ
„ÓÁ˙ ‡Ï („Èיתמהּו רּבים אנׁשים . …«¿…ְְֲִִִַָ

ׁשּלא  אדם יהיה אי הּמצוה, זאת ְְִִֵֶֶַַָָָֹֹעל
ּׁשהּוא  מה ּכל ּבלּבֹו, יפה ּדבר ְְִֶֶַַָָָָֹיחמד
ל אּתן ועּתה עיניו. למראה ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָנחמד

ּדעת  לֹו ׁשּיׁש ּכפרי איׁש ּכי ּדע ְִִִֵֶַַַַָָמׁשל.
יפה, ׁשהיא מל ּבת ראה והּוא ְְִֶֶֶַָָָָָנכֹונה,

עּמּה, ׁשּיׁשּכב ּבלּבֹו אֹותּה יחמֹוד ְְְִִִֶַַָָֹלא
ּתחׁשב  ואל יּתכן. לא זה ּכי ידע ְְִִִֵֵֶַַַָֹֹּכי
המׁשּוגעים  מן ּכאחד ׁשהּוא הּכפרי ְְְִִִֶֶֶַַַָָזה
לעּוף  ּכנפים לֹו ׁשּיהיּו ְְְִִִֶֶֶַַָָׁשּיתאּוה

אין  ּכאׁשר להיֹות, יּתכן ולא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹהּׁשמים.
על  אף אּמֹו, עם לׁשּכב מתאּוה ְְִִִִֶַַַַָָאדם
מּנעּוריו  הרּגילּוהּו ּכי יפה, ׁשהיא ְְִִִִִִֶָָָּפי
ּכל  ּככה לֹו. אסּורה ׁשהיא ֲִֶַַָָָָָלדעת

אֹו יפה אּׁשה ּכי ׁשּידע צרי ְִִִִֵֶַַָָָָמׂשּכיל
חכמתֹו ּבעבּור אדם ימצאּנּו לא ְְֲִֶַָָָָָָֹממֹון,
ואמר  הּׁשם. לֹו חלק ּכאׁשר רק ְְְֲֵֶַַַַַַָָודעּתֹו,
ּבֹו] עמל ׁשּלא [ולאדם (לאׁשר) ְֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹקהלת
חּיי  ּבני חכמים, ואמרּו חלקֹו. ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָיּתנּנּו

אּלא  מּלתא ּתליא ּבזכּותא לאו ְְְְִִֵֶַָָָָָּומזֹוני,
לא  הּמׂשּכיל זה, ּובעבּור ְְֲִֶַַַַָָֹּבמּזלא.
ׁשאׁשת  ׁשּידע ואמר יחמֹוד. ולא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹיתאּוה
נׂשּגבה  היא יֹותר לֹו, הּׁשם אסרּה ְֲִִֵֵֵֵַָָָָרעהּו

ּכן  על הּכפרי, ּבלב מל מּבת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָּבעיניו
לּבֹו אל יׂשים ולא ּבחלקֹו יׂשמח ְְְְִִִֶֶַָֹהּוא
ּכי  ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר ּולהתאּוֹות ְְְִִֵֶֶַַָָֹלחמד
יּוכל  לא לֹו, לתת רצה לא ׁשהּׁשם ֵֵֵֶַַַָָָֹֹידע

ּובמחׁשבֹותיו  ּבכחֹו ְְְְְְַַָֹלקחּתֹו
ּבבֹוראֹוּובתחּבּולֹותיו. יבטח ּכן על ְְְְְִֵַַַָ

והּנה  ּבעיניו. הּטֹוב ויעׂשה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָׁשּיכלּכלּנּו
הּדברים. עׂשרת ּפרּוׁש אחד ‡Ó¯נׁשלם ְְֲִִֵֶֶַַָ»«ֶָ

ּגלּגּלים  ּתׁשעה ּכי ידענּו הּדֹור, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָמחכמי

עיּקרי  ׁשהם מסּפרים, ּתׁשעה ּכנגד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָהם
ּדברים. הּתׁשעה אּלה וּככה מסּפר. ְְְְִִִֵֶַָָָָָָּכל
מּמסּפר  ׁשאינּנּו הראׁשֹון הּדּבּור ְְִִִִִֵֵֶֶַַָוהּנה
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ãקודש משיחות ãנקודות

אדם  ּבין הראּויה להנהגה ּגם הּיסֹוד היא ּבה' ְְְֱִֵַַַַַָָָָָָָָהאמּונה

ֲֵַלחברֹו.

יֹותר: ְִִֵָּובפרטּיּות

אדם  ׁשּבין הּמצֹות ׁשּקּיּום ההכרח מהּו לטען: יכֹול ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיהּודי

עם  ּגם ׁשּקׁשּור ּובאפן הּתֹורה, צּוּוי מּצד יהיה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹלחברֹו

טבעֹו ׁשּמּצד מי ּבׁשלמא - לּמקֹום?! אדם ׁשּבין ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָההנהגה

והבטחת  מהּקּב"ה, למֹורא זקּוק הּוא הרי ּומׁשחת, רע ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָֻהּוא

אבל  לחברֹו; אדם ּבין ּכדבעי להתנהג ּכדי ּבגןֿעדן, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׂשכר

(ולא  ּתרּבּות ּבני ּבין ונתחּנ ׁשּגדל רגיל, אדם רק הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאם

לבב, ר הּוא אם ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה טרף), חּיֹות ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבין

יתנהג  טבעֹו מּצד הרי ּתֹולדּתֹו, מּטבע טֹובֹות מּדֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַּובעל

וכּסיתֹו" ערֹום ּתראה ּכי ּבית, ּתביא מרּודים ּד"ענּיים ְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַָָֹּבאפן

ז) נח, הּתֹורה.(ישעי' ּבצּוּוי צר ללא ,ְְִֶַָֹֹ

ׁשּכאׁשר  - מההפטרה ׁשּלמדים ּכפי - זה על ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָוהּמענה

על  להעמיד ויכֹול אחד, לאף זקּוק ׁשאינֹו מרּגיׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאדם

יפּגע  הּדבר ּכאׁשר לבּסֹוף, הּנה טבעֹו, ּכפי ּולהתנהג ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָעצמֹו

יׁשּתּדל  ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּנה ׁשּלֹו, ּומציאּות ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹּבּיׁשּות

אּלא  רצּוץ"), קנה "מׁשענת רק (ויהיה הּזּולת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּבטֹובת

קרֹוב  ׁשאדם לפי והינּו, כּו'. הּטֹוב הפ ׁשּיעׂשה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּדרּבה,

הּזּולת, על מאׁשר יֹותר עצמֹו על וחֹוׁשב עצמֹו, ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַאצל

מה  ועלּֿדר) יֹותר ּומציאּות יׁש נעׂשה הּזמן ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּובמׁש

ּבּתניא יג)ׁשּכתּוב ׁש"מהּותֹו(פרק ל"ּבינֹוני", ּבנֹוגע אפילּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשּנׁשּתּמׁש הּזמן ּבהמׁש יֹותר נתחּזק הרע.. ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָועצמּותֹו

ועד  עֹולםֿהּזה"), עניני ּוׁשאר ּוׁשתּיה ּבאכילה הרּבה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּבֹו

זה  ּבׁשביל אם ּגם לעצמֹו, ּכּלֹו העֹולם את לכּבׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֻׁשרֹוצה

לא  ּבתחּלה אם אפילּו - (וזאת כּו' אחרים לרּמֹות ְְְֲֲִִִִִִֵַָָֹֹצרי

ׁשקר). לאמירת ׁשּי ֲִֶֶַַַָָָהיה

"לא  האחרֹונֹות, הּדּברֹות ׁשּגם הּדּברֹות, ּבעׂשרת הּוא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹוכן

לחברֹו, אדם ׁשּבין ענינים ׁשהם וגֹו'", תחמֹוד ו"לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹתגנב"

הּקּב"ה, צּוּוי מּצד אּלא) האדם, טבע מּצד (לא לקּימם ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹיׁש

ּבאים  ׁשהם ּבכ וכמדּגׁש לּמקֹום, אדם ׁשּבין הּמצֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּכמֹו

גֹו'" "אנכי ושם לאחרי .400 עמוד מג כרך מנחם' 'תורת גם (ראה ְֲִֵַָֹ

.נסמן)

ה'תשכ"ז) שבט, החודש מברכים טבת, כ"ה וארא, (ש"פ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּׁשם  ּכבֹוד ּכנגד ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַַָהּתׁשעה,
האחד  הּוא ּכאׁשר המדּבר, ְְֲִֵֶֶַַַַָָָהּנכּבד
הּׁשני  הּדּבּור והּנה העׂשרה. ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָּבמסּפר

הּגלּגל  ּכנגד הּוא ,ל יהיה לא ְְְְִֶֶֶֶַַַֹׁשהּוא
הפ הּגלּגּלים, ּכל מֹולי ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶַַַָָהעליֹון
ּבעׂשרים  למערב מּמזרח ְְְְְֲִִִֶַָָָּתנּועתֹו
אלהים  ּכנגּדֹו ואמר ׁשעֹות. ְְְְְֱִֶַַַָָֹוארּבע
ירּוצּון  הּׁשם ּבכח ּכי להֹודיע ְְְֲִִִֵֵַַַֹאחרים,

ׁשהּוא  חׁשבּוהּו ורּבים ְְֲִִֶַַַַָהּגלּגּלים.
והּדּבּור  ּגּוף. ׁשאינּנּו ּבעבּור ְֲִֵֵֶֶַַַהּבֹורא,
ּגלּגל  ּכנגד תּׂשא, לא ׁשהּוא ְְְִִִֶֶֶַַַָֹהּׁשליׁשי
חּוץ  הּׁשמים, צבא ּכל ׁשּׁשם ְִֶַַַַָָָָָהּמּזלֹות

הּגּוף  והּנה הּׁשבעה. ְְְְִִִֵֵַַַָָמהמׁשרתים
ׁשהם  וצּורתם הּגּופֹות ּכל מּקיף ְְִִֵֶַַַָָָָהּנכּבד,
הּׁשם  ּכח ונראה וארּבעים. ְְְְְִִֵֶַַַָָֹׁשמֹונה
ׁשּיׁש הּזה ּבּגלּגל מקֹומֹות ויׁש ְְְִֵֵֶֶַַַַַָלעין.

ּכֹוכב  אין ּומקֹומֹות רּבים, ּכֹוכבים ְִִֵַָָָׁשם
הּסֹוד. זה לדעת ּבאדם יכלת ואין ְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבהם,
לּׁשוא  ּכי חׁשבּו חכמה מחסרי ְְְְְִִֵֵַַַָָָָורּבים

הּמתּכנת. זאת על הּצּורֹות אּלה ְְְִֵֶֶַַַַֹֹנבראּו
ּכנגד  הּׁשּבת, ּדּבּור הרביעי ְְְִִִִֶֶַַַָָוהּדּבּור
אֹומרים  הּנּסיֹון חכמי ּכי ׁשּבתי. ְְְִִִִֵַַַַַָָּגלּגל

ידּוע  יֹום יׁש מהמׁשרתים אחד לכל ְְְִִֵֵֶַַָָָָּכי
ּבעל  והּוא ּכחֹו, יראה ׁשּבֹו ְְֶֶַַַַַָֹּבּׁשבּוע
ׁשהּוא  מי וכן ּבּיֹום. הראׁשֹונה ְִִֵֶַַָָָָהּׁשעה
ּבּלילה. הראׁשֹונה הּׁשעה ְִַַַַַָָָָָּבעל
ּכֹוכבים  הם ּומאדים ׁשּבתי ּכי ְְְֲִִִִֵַַַָואֹומרים

ללכת  אֹו מלאכה ׁשּיחל ּומי ְִִִֵֶֶֶַָָָָמּזיקים.
מֹוׁשלים, ּכׁשהם מּׁשניהם ּבאחד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָּבּדר
קדמֹוננּו אמרּו ּכן על נזק. לידי ְְִֵֵֵֵֶַַָָֹיבא
רביעּיֹות  ּבלילי לחּבל רׁשּות ְְְְִִִֵֵֵֶַָׁשּנּתן

ּבכל  ּתמצא לא והּנה ׁשּבתֹות. ְְְְִִֵֵֵַָָָֹּובלילי
זה  אחר זה ויֹום לילה הּׁשבּוע ְְֵֶֶַַַַַָָָימי
רק  ּבהם, הּמּזיקים ׁשני אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָׁשּימׁשלּו
להתעּסק  ראּוי אין ּכן על הּזה. ְְִֵֵֵֶַַַַָּבּיֹום

הּׁשם  ּביראת רק העֹולם, ּבדברי ְְְְִִֵֵַַַָָּבֹו
ּכּבד, ׁשהּוא החמיׁשי והּדּבּור ְְֲִִִֵֶַַַַלבּדֹו.

ׁשל  על יֹורה ׁשהּוא צדק ּגלּגל ֹום ּכנגד ְְֶֶֶֶֶֶַַַָ

מי  ּולכּבד ׂשכר ּולׁשּלם וחסד, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָוצדק
תרצח, לא הּׁשּׁשי והּדּבּור חּיב. ְְִִִִֶַַַַָֹׁשהּוא
על  יֹורה ׁשהּוא מאדים ּגלּגל ְְֲִֶֶֶֶַַַַּכנגד

ויׁש החּבּורֹות. ועל ּדּמים ְְְִִֵַַַָׁשפיכּות
נגּה אם הּמּזלֹות, חכמי ּבין ְֲִֵֵֶַַַַַָֹֹמחלקת
מּמּנה. למּטה אֹו מהּׁשמׁש למעלה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָהּוא
הּוא  נגּה ּכי ראיֹות הביאּו הֹודּו ְְְִִֵֵַַָֹוחכמי
ׁשהּוא  הּׁשביעי הּדּבּור והּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָלמעלה.

ׁשּתֹולדּתּה נגּה ּגלּגל ּכנגד תנאף, ְְְְִֶֶֶַַַַָָֹֹלא
והּדּבּור  ּוזנּות. מׁשּכב ּכל על ְְְְִִַַָָלהֹורֹות
הּׁשמׁש ּגלּגל ּכנגד תגנב, לא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַֹֹהּׁשמיני
ּכל  ּכח ּולהסיר אֹונס, על יֹורה ְִֶֶֶַַָָֹׁשהּוא

אֹור  יראה ׁשּלא עּמּה, ׁשּיתחּבר ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹמׁשרת
ׁשהּוא  הּתׁשיעי הּדּבּור והּנה ְְֲִִִִֵֶַַַָּבעבּורּה.
ׁשהּוא  חּמה ּכֹוכב ּגלּגל ּכנגד תענה, ְְֲֶֶֶֶַַַַַָֹלא
העׂשירי  הּדּבּור והּנה הלׁשֹון. על ְֲִִִִֵֶַַַָָיֹורה

הּלבנה  ּגלּגל ּכנגד תחמד, לא ְְְְֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהּוא
והיא  הּגלּגּלים, מּכל הּׁשפל ְְִִִֵֶַַַַָָׁשהּוא

החמּדה: על ehּתֹורה dxez ְֶֶַַָ
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עח יתרו עח פרשת - כ - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ' שבת־קודש ליום יומי שיעור

âשבט כ' שבת־קודש âיום

(åè)úàå íãétlä-úàå úìBwä-úà íéàø íòä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤©©¦¦À§¥Æ
eãîòiå eòðiå íòä àøiå ïLò øää-úàå øôMä ìB÷́©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§¨¨Æ©¨ª½©©«©§−

:÷çøî¥«¨«Ÿ
i"yx£ÎÂÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ Ï∑ אחד ּבהם היה ׁשּלא מלּמד ¿»»»ƒְֵֶֶֶַָָָָֹ

לֹומר:סּומא  ּתלמּוד – אּלם? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין . ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּתלמּוד  חרׁש? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין העם", כל ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ"וּיענּו

ונׁשמע" "נעׂשה ‰ÏBw˙.(מכילתא)לֹומר: ˙‡ ÌÈ‡B¯∑ ְְֲִֶַַָƒ∆«…
אחר  ּבמקֹום לראֹות ׁשאיֿאפׁשר הּנׁשמע, את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָרֹואין

‰ÏBw˙.(שם) הּגבּורה הּיֹוצאין ∑‡˙ ∑eÚiÂ.מּפי ∆«…ְְִִִַַָ«»À
אּלא (שם) נּוע Á¯Ó˜.זיע אין e„ÓÚiÂ∑(שם)היּו ִֵֶַַָ«««¿≈»…ָ

מחניהם  ּכאר מיל, עׂשר ׁשנים לאחֹוריהם ,נרּתעין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּנאמר: להחזירן, אֹותן ּומסּיעין ּבאין הּׁשרת ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומלאכי

סח) יּדדּון"(תהלים יּדדּון צבאֹות ."מלכי ְְִִֵַָֹֹ

(æè)äòîLðå eðnò äzà-øac äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤½©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨
:úeîð-ït íéäìû eðnò øaãé-ìàå§©§©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«

ÈÂ˙טו  ‡i¯BÚa ˙ÈÂ ‡iÏ˜ ˙È ÔÊÁ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»»»»»«»¿»»«»¿»
eÚÊÂ ‡nÚ ‡ÊÁÂ Ôz ‡¯eË ˙ÈÂ ‡¯ÙBL Ï«̃»»¿»»»≈«¬»«»¿»

:˜ÈÁ¯Ó eÓ˜Â¿»≈»ƒ

ÏÂ‡טז  Ïa˜e ‡nÚ z‡ ÏlÓ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆«≈«¿ƒ»»¿«≈¿»
:˙eÓ ‡ÓÏÈc ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ ÏlÓ˙Èƒ¿«≈ƒ»»ƒ√»¿»ƒ¿»¿

ãקודש משיחות ãנקודות
מה? לׁשם - ּוברקים ְְִֵַָקֹולֹות

ּוברקים  קֹולֹות "ויהי מּתןּֿתֹורה ׁשּבעת מסּפר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבפרׁשתנּו

מאֹוד" חזק ׁשֹופר וקֹול טז)גֹו' ּכונת (יט, ּפׁשּוטֹו, ּולפי . ְְְְִַַָָָָ

ּבעֹולם, וחרדה יראה לפעל היתה ּוברקים הּקֹולֹות ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָֹּומטרת

יׂשראל. ְְִִֵֵָּבבני

ּכי  ראיתם "אּתם עצמֹו, ה' ּכבֹוד ּגיּלּוי ּדלכאֹורה, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָותמּוּה,

עּמכם" ּדּברּתי הּׁשמים יט)מן ּבהם (כ, לפעל ּכדי ּבֹו ּדי ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּוברקים? הּקֹולֹות היּו מה לׁשם ואםּֿכן זֹו, וחרדה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָיראה

הּידּוע עלּֿפי זה לבאר רבה ויׁש שמות טו. וארא תנחומא (ראה ְְִֵֵֶַַַָָ

ג) יב, ּגיּלּוי פרשה רק היתה לא סיני הר על ה' ְְִִִֶַַַַַָָֹׁשּירידת

ׁשּלפני  לגמרי. חדׁש מּצב התחלת אּלא ׁשעה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלפי

לתחּתֹונים, ירדּו לא ּד"עליֹונים ּגזרה, היתה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹמּתןּֿתֹורה

- 'ּגזרה' ׁשהיתה והינּו, לעליֹונים", יעלּו לא ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹותחּתֹונים

ּבעליֹונים, ּומקֹורֹו ׁשּלמּטה הּנברא ּבין - וחת ּגזר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמּלׁשֹון

מהּקּב"ה, ׁשּמקֹורם ׁשּלמּטה הּנבראים אצל הרּגׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻולא

הּכל. את ּומהּוה המחּיה יתּבר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָֹוהּוא

ואחד  אחד לכל הּכח ונּתן זֹו, ּגזרה ּבטלה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּובמּתןּֿתֹורה

ׁשּלמעלה, ּומקֹורֹו ׁשרׁשֹו את ׁשּלמּטה נברא ּבכל ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ'לראֹות'

"לא  הּנבראים ּכל ׁשל מציאּותם וכל וחּיּות ׁשּקּיּום ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹּולהבין

הּמצאֹו" מאמּתת אּלא יסודי נמצאּו הלכות ריש רמב"ם (ראה ְְְֲִִִֵֶַָָ

.התורה)

. . "ּוכמֹו חּדּוׁש, מּדבר ּבא הרעׁש ׁשענין ידּוע ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָוהּנה,

יתהּוה  לעינים, ׁשּנראה ּכמֹו ׁשאינֹו חדׁשה הּׂשגה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשּמּׂשיג

'ּגעוואלד'" ּבּלב רעׁש קצח)ּבחינת ע' תרס"א המאמרים .(ספר ְְִֵֶַַַַַ

ׁשּלא  ׁשּבמּתןּֿתֹורה, ּוברקים והּקֹולֹות הרעׁש ענין ּתכן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוזהּו

רעׁש הּוא אּלא הּגׁשמית, לאזן הּנׁשמע רעׁש רק זה ְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהיה

מה  ּכפי ּכּולּה הּבריאה ׁשאין ראּו ּדכאׁשר הרּוחני. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבתכנֹו

עצמֹו ּבפני ויׁש ּדבר ׁשהיא ּבׂשר, לעיני ונגלה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּׁשּנראה

ּכּולּה ׁשהּבריאה לּכל נתּגּלה אּלא להּקּב"ה, קׁשר לּה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹואין

הּנה  ּבעצמֹו, מהּקּב"ה רגע ּכל ּומתקּימת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמתחּדׁשת

ּגדֹול. רעׁש נתעֹורר ּכזה, עצּום ְִִִֵֶַַָָָמ'חּדּוׁש'

ואילך) 22 עמוד לג, כרך שיחות' 'לקוטי (על־פי

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

˙BÏBw‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ ÏÎÂ (ÂË. ¿»»»ƒ∆«
הּקֹולֹות, את רֹואים טעם ּפרׁשּתי ְְִִֵֶַַַַָּוכבר

מקֹום  אל מתחּברֹות ההרּגׁשֹות ּכל ְְְִִֶַַַָָָּכי
הּקֹולֹות  ראּו ּכאׁשר הּטעם והּנה ְֲִֵֶֶַַַַַָָאחד.
ׁשּיתּפחד  האדם מנהג ּכי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָוהּלּפידים,
ּכזה  נׁשמע ׁשּלא הּׁשֹופר וקֹול ְְִֵֶֶֶַַָָֹמהם,

ּכאׁשר  עׁשן, לבּדֹו ההר ואת ְְְֲֵֶֶַַָָָָלעֹולם.
ונד. נע ּכמֹו נעּו. האּלה, הּפלאים ְְִֵֶַָָָָָָָראּו

וׁשב  מעמדֹו, מּמקֹום סר אחד ְְֲִֶֶַָָָָָׁשּכל
הּסּפים. אּמֹות וּינעּו וכמהּו, ְֲִִִַַַַָָֹֻאחֹורּנית.
מּמקֹומם  סרּו ׁשהּסּפים אּמֹות, ְְִִִֶַַַַָָוטעם
ּבמראֹות  לׁשערם הּנביא יכֹול לא ְְְֲִַַַַָָָֹאּמֹות.

זעּו, ּכמֹו ּפירּוׁשֹו ּכי והאֹומר ְְְִֵֵַָָָהּנבּואה.
מּמקֹומם, סרּו לא אם ּכי זה. יּתכן ְִִִִֵֶָָָֹֹלא

מרחֹוק: עמדּו איfh dxez ְֵֵָָ
e¯Ó‡iÂ (ÊË הּמּטֹות וראׁשי הּכהנים . «…¿ְֲִֵַַַָֹ

עּמֹו ּדּברּו הם אליו, קרֹובים ְְִִִֵֵֶָָׁשהיּו
ּכל  ּכי הּדברים. עׂשרת ׁשּנׁשלמּו ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָאחר

שבת קודש
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יתרו  פרשת - כ - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ' שבת־קודש ליום יומי שיעור

(æé)øeáòáì ék eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©Ÿ̧¤¤´¤¨¨»©¦¼̈¼¦À§©«£Æ
Búàøé äéäz øeáòáe íéäìûä àa íëúà úBqð©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®©«£À¦«§¤¯¦§¨²

:eàèçú ézìáì íëéðt-ìò©§¥¤−§¦§¦¬¤«¡¨«
i"yx£ÌÎ˙‡ ˙Bq ¯e·Ú·Ï∑,ּבעֹולם אתכם לגּדל ¿«¬«∆¿∆ְְֵֶֶַָָ

עליכם  נגלה ּבכבֹודֹו ׁשהּוא ּבאּמֹות ׁשם לכם .ׁשּיצא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ
˙Bq∑:ּכמֹו ּוגדּלה, הרמה סב)לׁשֹון "הרימּו(ישעיה «ְְְֲִָָָָֻ
מט)נס", נּסי",(שם ל)"ארים הּגבעה"(שם על ,"וכּנס ְְִִִִֵֵַַַָָ

זקּוף  B˙‡¯È.ׁשהּוא ‰È‰z ¯e·Ú·e∑ די עלֿי ֶָ«¬ƒ¿∆ƒ¿»ְֵַ
זּולתֹו אין ּכי ּתדעּו ּומאּים, יראּוי אֹותֹו ְְְִִֵֵֶֶָָָֻׁשראיתם

מּפניו  .ותיראּו ְְִִָָ

(çé)ìôøòä-ìà Lbð äLîe ÷çøî íòä ãîòiå©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´¤¨«£¨¤½
ñ :íéäìûä íL-øLà£¤−̈¨«¡Ÿ¦«

i"yx£ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb∑,חׁש מחּצֹות: מּׁשלׁש לפנים ƒ«∆»¬»∆ְְִִִִֶָֹֹ
עדֿלב  ּבאׁש ּבֹוער "וההר ׁשּנאמר: וערפל, ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָענן

הענן, עב הּוא ערפל וערפל". ענן חׁש ֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשמים
הענן" ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה לֹו: .ׁשאמר ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

(èé)ìàøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®
:íënò ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà©¤´§¦¤½µ¦¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«

i"yx£¯Ó‡˙ ‰k∑ הּזה ּבּלׁשֹון.Ì˙È‡¯ Ìz‡∑יׁש ……«ֶַַָ«∆¿ƒ∆ֵ
מׂשיחין  ּׁשאחרים למה רֹואה, ּׁשאדם מה ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהפרׁש
חלּוק  ׁשּלּבֹו ּפעמים לֹו, מׂשיחין ּׁשאחרים ׁשּמה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָלֹו:

Èz¯ac.מּלהאמין  ÌÈÓM‰ ÔÓ Èk∑ אחד וכתּוב ְֲִִַƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒְֶָָ
הּׁשליׁשי  הּכתּוב ּבא סיני". הר על ה' "וּירד ְִִִֵֵֶַַַַַַָָאֹומר:

ּביניהם ד)והכריע את (דברים הׁשמיע הּׁשמים "מן : ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
הּגדֹולה": אּׁשֹו את הרא הארץ ועל ליּסרּך ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָקֹולֹו

ּבּׁשמ  הארץ.ּכבֹודֹו על ּוגבּורתֹו ואּׁשֹו ּדבר (מכילתא)ים, ְְְִִֶַַַָָָָָָ
ההר, על והּציען הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים הרּכין ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָאחר:

אֹומר: הּוא יח)וכן וּירד"(תהלים ׁשמים ."וּיט ְִֵֵֵֵַַַַָ

(ë)àì áäæ éýìàå óñë éýìà ézà ïeNòú àì¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ
:íëì eNòú©«£−¨¤«

i"yx£Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï∑ ׁשּמׁשי ּדמּות ּתעשּון לא …«¬ƒƒְֲַַַָֹ
ּבּמרֹום. לפני ÛÒÎ.(מכילתא)המׁשּמׁשים È‰Ï‡∑ ּבא ְְְִַַַַָָ¡…≈∆∆ָ

ׁשּלא  אּתי לעמד עֹוׂשה ׁשאּתה הּכרּובים על ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹלהזהיר

ּכסף, ׁשל לעׂשֹותם ׁשּניתם ׁשאם ּכסף, ׁשל ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָיהיּו
ּכאלהּות  לפני הן Ê‰·.הרי È‰Ï‡Â∑ להזהיר ּבא ְֲֵֵֵַָֹ≈…≈»»ְְִַָ

הרי  ארּבעה, עׂשית ׁשאם ׁשנים: על יֹוסיף ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

ÏÈ„aיז  È¯‡ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬¬≈¿ƒ
ÏÈ„·e ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙‡ ÔBÎ˙È ‰‡qÏ¿«»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»¿ƒ
‡Ïc ÏÈ„a ÔBÎÈt‡ ÏÚ dzÏÁ„ È‰˙cƒ¿≈««¿≈««≈¿ƒ¿»

:Ôe·eÁ¿̇

Ïˆ„יח  ·¯˜ ‰LÓe ˜ÈÁ¯Ó ‡nÚ Ì˜Â¿»«»≈»ƒ…∆»≈¿«
:ÈÈ„ ‡¯˜È Ôn˙c ‡˙ËÈn‡«ƒ¿»ƒ«»¿»»«¿»

Ï‡¯NÈיט  È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈
:ÔBÎnÚ ˙ÈÏÈlÓ ‡iÓL ÔÓ È¯‡ ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒ¬≈ƒ¿«»«≈ƒƒ¿

ÔÏÁ„Âכ  ÛÒÎc ÔÏÁc ÈÓ„˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿√»»«¬»ƒ¿«¿«¬»
:ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ·‰„cƒ¿»»«¿¿¿

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ידּבר  ׁשהּׁשם ּפחדּו ּכי יראים, ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָּכהיּו

ז  ּובעבּור וימּותּו. עּמהם אמר עֹוד ה ְֲִֶֶַַָָָ
ּתיראּו: אל להם, fiמׁשה dxez ִֶֶַָָֹ

¯Ó‡iÂ (ÊÈ,לבעבּור למ"ד . «…∆ְֲֵַָ
ולמ"ד  למּבראשֹונה, ְְְִִֵֵָָָָָנֹוסף.ּכלמ"ד

וטעם  מעכה: ּבן לאבׁשלֹום ְְְְְֲִִֶַַַַַָָוהּׁשליׁשי
ÌÎ˙‡ ˙Bqנּסֹות ּולמען ּכמֹו . «∆¿∆ְְְַַַ

:ּבאחרית להטיב‰È‰z ¯e·Ú·e ְְְֲִִֵֶַ«¬ƒ¿∆
ÌÎÈt ÏÚ B˙‡¯È אׁשר יֹום ּכּכתּוב . ƒ¿»«¿≈∆ֲֶַָ

ּבחֹורב: אלהי ה' לפני giעמדּת dxez ְְְֱִֵֵֶַָָֹ
„ÓÚiÂ (ÁÈ,אחרת ּפעם זה הזּכיר . ««¬…ְִִֶֶֶַַַ

מעׂשיהם. הפ עֹוׂשה היה מׁשה ֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹּכי

אל  נּגׁש ּומׁשה מרחֹוק, עמדּו ְִֵֵֶֶֶַָָֹאּלה

hiהערפל: dxez ֲֶָָ
'‰ ¯Ó‡iÂ (ËÈ,הׁשּתּבׁשּו רּבים . «…∆ְְִִַַ

מּתֹו ׁשמעּת ּודבריו ׁשּמצאּו ְְְֲִֶַַָָָָָּבעבּור
וּירד  ּכתּוב ּכי סיני. ּבהר ׁשהיה ְִִֵֵֶֶַַַָָָָהאׁש

ועּתה  ההר. ראׁש על סיני הר על ְִַַַַַָָָֹה'
ּומי  עּמכם. ּדּברּתי הּׁשמים מן ְִִִִִִֶַַַַָָָאמר
ּכי  ּבפרׁשת הּטעם יבין לב, לֹו ְִִֵֵֶַַַַָָָׁשּיׁש
אּולי  מׁשל, ל אּתן עּתה רק ְִֵֶַַַָָָָתּׂשא.

ׁשּיהיה  חׁשּוב לב. לֹו ׁשאין מי ְִִִֵֵֶֶֶָָיבין
על  ורגליו ּבּׁשמים ראׁשֹו אדם, ְְְִִַַַַָָָָֹּכדמּות
הּׁשמים  ּומן וּירד. טעם וזה סיני. ְִִִֵֶֶַַַַַַַָהר

ההּוא  ּבּיֹום רגליו ועמדּו ּכמֹו ְְְְְֵַַַַָָידּבר.

ׁשהּׁשמים  ידענּו ּכי הּזתים. הר ְִִִֵֶַַַַַַָָעל
כבֹודֹו: מלא kוהארץ dxez ְְְֶָָֹ

ÔeNÚ˙ ‡Ï (Î אנכי והּנה הּטעם, . …«¬ְִִֵַַַָֹ
לא  עּמכם, ּדּברּתי ואני ּבּׁשמים ְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹיֹוׁשב

ּבפנים  ּפנים ּכתּוב וכן אמצעי. ידי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָעל
ּבעבּור  ּתתמּה ואל עּמכם. ה' ְְֲִִִֶֶַַַָּדּבר
ּדר כן ּכי ּפעמים. תעׂשּו, לא ֲֲִִֵֶֶֶַַַָֹׁשּכתּוב
תחמד. לא ּכמֹו הּקדׁש, לׁשֹון ְְְֶַַַֹֹֹצחּות

לא  הּוא, וכן הּוא. אחד הּטעם ְִֵֶַַַָֹּכי
ואלהי  ּכסף אלהי אּתי לכם ֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹתעׂשּון
וכל  ּפסל ל ּתעׂשה לא ּכמֹו ְְְֲֶֶֶַָָָֹזהב,
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זהב  ּכאלהי לפני ÌÎÏ.הן eNÚ˙ ‡Ï∑:ּתאמר לא ְֵֵֵַָָָֹ…«¬»∆ַֹֹ
מדרׁשֹות, ּובבּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי ּכרּובים עֹוׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָהריני

"לא  נאמר: לכ עֹולמים, ּבבית עֹוׂשה ׁשאני ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּכדר
לכם" .תעׂשּו ֲֶַָ

(àë)éúìò-úà åéìò zçáæå él-äNòz äîãà çaæîE ¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ
éîìL-úàåðàö-úà EíB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå E §¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®§¨©¨Æ

éìà àBáà éîL-úà øékæà øLàézëøáe E:E £¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−¥«©§¦«
i"yx£ÊÓ‰Ó„‡ Áa∑ ּבאדמה על מחּבר יבנּנּו ׁשּלא ƒ¿«¬»»ְְֲִֶֶַָָָָֹֻ

ּבסיס) אחרת: (נסחה ּכפיס ּגּבי על אֹו עּמּודים, ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּגּבי
מזּבח (מכילתא) חלל את ממּלא ׁשהיה אחר: ּדבר .ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

חנּיתן  ּבׁשעת אדמה ÈÏ.הּנחׁשת ‰NÚz∑ ׁשּתהא ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ«¬∆ƒְֵֶ
לׁשמי  עׂשּיתֹו ÂÈÏÚ.ּתחּלת zÁ·ÊÂ∑:ּכמֹו אצלֹו, ְְֲִִִִַָ¿»«¿»»»ְְֶ

ב) מנּׁשה"(במדבר מּטה אּלא .(מכילתא)"ועליו אינֹו אֹו ְְֵֵֶֶַַָָָ
מזּבח  על והּדם "הּבׂשר ּתלמּודֿלֹומר: מּמׁש? ְְְִַַַַַַַָָָָָָעליו

הּמזּבח ּבראׁש ׁשחיטה ואין ,"אלהי נח)ה' .(זבחים ְְְְֱִִֵֵֶַַָֹֹ
EÈÓÏLŒ˙‡Â EÈ˙ÏÚ .ּומּבקרמּצאנאׁשר ∑‡˙ ∆……∆¿∆¿»∆ְְֲִִֶֶָֹ

E¯˜aŒ˙‡Â E‡ˆŒ˙‡∑ֿואת עלתי ל"את ּפרּוׁש ∆…¿¿∆¿»∆ְְֵֶֶֶֹֹ
"ׁשלמי.ÈÓLŒ˙‡ ¯ÈkÊ‡ ¯L‡ ÌB˜n‰ŒÏÎa∑ ְֶָ¿»«»¬∆«¿ƒ∆¿ƒ

ל אּתן ׁשם אׁשר ׁשּלי, הּמפרׁש ׁשם להזּכיר רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מּכאן  .עלי ׁשכינתי אׁשרה ,'ּוברכּתי אלי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'אבֹוא

למד  אּלא אּתה הּמפרׁש ׁשם להזּכיר רׁשּות נּתן ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשם  הּבחירה. ּבית וזהּו ׁשם, ּבאה ׁשהּׁשכינה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּבמקֹום
ּבנׂשיאת  הּמפרׁש ׁשם להזּכיר לּכהנים רׁשּות ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֹנּתן

העם  את לבר .ּכּפים ְִֵֶַַָָָ

„Áaכא  È‰˙e ÈÓ„˜ „aÚz ‡˙Ó„‡ Áa„Ó«¿««¿¿»«¿≈√»»¿≈««
CÚ ÔÓ CL„e˜ ÒÎ ˙ÈÂ C˙ÂÏÚ ˙È È‰BÏÚ¬ƒ»¬»»»¿»¿«¿»ƒ»»
ÈzÎL ˙È È¯L‡ Èc ‡¯˙‡ ÏÎa C¯Bz ÔÓeƒ»¿»«¿»ƒ«¿≈»¿ƒ¿ƒ

:CpÎ¯·‡Â CÏ È˙k¯a ÁÏL‡ ÔnzÏ¿«»∆¿«ƒ¿¿ƒ»∆¡»≈ƒ»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לקּבל  צּורֹות ׁשּתעׂשּו וטעם ְְְֲֵֶַַַַָּתמּונה.
אּתם  לכבֹודי ּכי וּתחׁשבּו עליֹונים, ְְְְְִִִִֶֶַַַֹּכח

ּביני  אמצעים יהיּו ּכאּלּו ְְְִִִִִֵֶָעֹוׂשים,
יׂשראל. ׁשעׂשּו העגל ּכמֹו ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָּוביניכם,
ּכאׁשר  עׂשה, הּׁשם לכבֹוד אהרן ְֲֲִִֵֶַַַָָֹּכי

ּבמקֹו ידע אפרׁש ׁשהּׁשם ּובעבּור מֹו. ְֲֲִֵֵֶַַַָָ

ׁשּלא  ּבתחּלה הזהירם יעׂשּו, ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּיׂשראל
טעם והּנה זהב: אלהי .‡Èzיעׂשּו ְֱֲִֵֵַַַָָֹƒƒ

על  עּמי. לאמצעּיים צֹור לי ְְִִִִִֵֶֶֶַָׁשאין
.ּוברכּתי אלי אבא אחריו, ְֲִֵֵֵֶַַָָֹּכן

אבא  ּבכבֹודי אני ְְֲִִִַַַָֹוהּטעם,
:אלי`k dxez ֵֶ

ÌÈ·‡ ÁaÊÓ (‡Î,הּטעם ּכי י"א . ƒ¿«¬»ƒִַַַ
ּכן  על ּבּמזּבח, צּיּורים יעׂשה ְֲִִִֵֵֶֶַַַַֹׁשּלא
ׁשלמֹות. להיֹותם אבנים ּבמזּבח ְְְְֲִִִִֵַָָָצּוה

לּמה  ילּמדּונּו אּולי הּמפרׁשים ְְְְְִֵֶַַַָָָואּלה
זהב  ּוכרּובי ּכרּובים הּמׁשּכן ּכל ְְְֲִִֵַַָָָָָנעׂשה
ׁשלמה, ּבנה אׁשר והּבית הּכּפרת. ְְֲִֶֶַַַַַָָֹֹֹעל
ציצים. ּופטּורי ּותמּונֹות ּכרּובים ְְְִִִֵֻּכּלֹו

מּמקֹום  נכּבדֹות הּמקֹומֹות ְְְְִִֵֶַָואּלה
על  אדּבר תּׂשא ּכי ּובפרׁשת ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָהּמזּבח.
אדמה, מזּבח ּכי אֹומרים ויׁש ְְְֲִִִֵֶַָָזה.
זה  ואין ּגבֹוּה. מקֹום על יהיה ְְִֵֶֶֶַַָָֹׁשּלא

אחריו  ׁשּכתּוב והעד, הּלׁשֹון. ְְֲֵֶַַַַָָָָמׁשמע
ּכי  אמרּו וקדמֹונינּו אבנים. ְְְְֲִִִֵַַָָמזּבח
הנחׁשת. ּבּמזּבח אדמה לׂשּום ְְְֲִֶַַַַַָָָֹהּטעם,

זה  ׂשמּו רק עׂשּו. כן ּכי אמרּו, ְֱִֵֶֶֶַָָָואמת
זה  ואין ּולאסמכּתא. לזכר ְְְְְֵֵֶֶַַַָָהּפסּוק

מקרה. ּבֹו ׁשּיׂשימּו האדמה ּכי ְְֲִִִֶֶָָָָּפׁשּוטֹו,
הּנחׁשת, מזּבח רק יּקרא לא הּוא ְְִִִֵֶַַַָֹֹּכי
מזּבח  נקרא ּגם נעׂשה. מּנחׁשת ְְְֲִִִִֶַַַָָֹּכי
ׁשהּוא  ּבעבּור הּזהב, מזּבח ְְֲִֶֶַַַַָָֹהּקטרת,

מׁשמע  ּכן היה איּלּו ועֹוד, זהב. ְְְִֵֶַַָָָָֻמצּפה
מזּבח  ואם ּפירּוׁש יהיה אדמה, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָמזּבח
נּוכל  ולא אבנים. ּבֹו ׁשּיׂשימּו ְֲֲִִִֶַָָָֹאבנים
מאבנים, הּמזּבח נעׂשה ׁשּלא ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹלֹומר

ּבהר  הּנעׂשה והּוא הּוא, מפרׁש ְְְֲִֶַַַָֹּכי
ּכי  הּגאֹון, אמר אפרׁש. ועּתה ְֲִֵֵַַַָָָָָעיבל.
ׁשעׂשה  הּמזּבח ּדבר על מחלקת ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹיׁש
מּתן  לפני י"א סיני. הר ּתחת ְִִֵֶַַַַַַֹמׁשה
ּכן. אחר אמרּו ואחרים היה, ְֲִֵֵַַַָָָָּתֹורה

הראׁשֹונה, לּמחלקת הֹודה ְֲִֶַַַָָָָֹוהּגאֹון
ּכל  הּזאת ּבּפרׁשה הּכתּוב ּכי ְִַַַַָָָָָָֹואמר
ּבּפרׁשה  ׁשּנּוי הּוא נעׂשה. ה' ּדּבר ֲֲִִֶֶֶַַָָָאׁשר

ה  ּדּבר אׁשר ּכל נעׂשה הּׁשנית, ' ֲֲִִֵֶֶֶַַֹ

ּגמּורה, ראיה ל אּתן ואני ְְְְְֲִִֵֶַָָָָונׁשמע.
ּכתּוב  הּנה ּכי היה. ּתֹורה מּתן אחר ִִִֵַַַַָָָָּכי
למׁשה  הּׁשם ׁשאמר הּזאת ְֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבּפרׁשה
מּתן  לפני האלהים הר אל ְֱֲִִֵֶַַַַָֹּבעלֹותֹו

עׂשיתי  אׁשר ראיתם אּתם ְֲִִִֶֶֶַָָּתֹורה,
ּתׁשמעּו ׁשמֹוע אם ועּתה ְְְְְִִִִַַָָָלמצרים.
לבית  ּתאמר ּכה ּבתחּלה ואמר ְְְְִִִֵַַָָֹֹּבקֹולי.

מצֹות  לא להם הּגיד לא והּנה ְְֲִִִִֵֶַָֹֹֹיעקב.
לׁשמֹוע  רק מׁשּפטים, ולא חּקים ְְְְִִִִַַָֹֹֻולא

ּבקֹול  לׁשמֹוע חפצים יהיּו אם ְְְֲִִִִִִֵֶַמּפיהם
הׁשיבּו והם יצּום. אׁשר לכל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָהּׁשם
מׁשה  וּיׁשב ּכתּוב וׁשם נעׂשה. ְְְֲֶֶֶַַָָָָֹואמרּו,
קּדׁשם  אז ה'. אל העם ּדברי ְְִִֵֶֶָָָָאת

עׂשרת  ׁשהיּו הּׁשם, ּדבר ְְֲִֵֶֶֶַַַָלׁשמֹוע
להׁשמיעם  החל ועּתה ְְְְִִֵֵַַַָָָהּדברים.
הערפל  אל מׁשה נּגׁש וכאׁשר ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָֹמצֹותיו.
תעׂשּון. לא הּפרׁשה, זאת לֹו ֲַַַָָָָֹֹאמר

ּכי  עד הּמׁשּפטים, ואּלה ּפרׁשת ְְְִִִֵֶַַַָָָָוכל
וּיבא  ּכתּוב ּכן ואחר למֹוקׁש. ל ְְְְִֵֵֶַַַָָֹיהיה
ּכתּוב  וׁשם ההר, מן ׁשּירד ְִֶֶַָָָָָֹמׁשה,
ּכל  ואת ה' ּדברי ּכל את לעם ְְְִֵֵֵֵַַָָָָויסּפר
עׂשה  מצֹות הם ה' ודברי ְְְְֲִִִִֵֵֵַָהּמׁשּפטים.

לא  ׁשּתחּלתם לאֿתעׂשה, ְְֲִִֶֶַָָֹֹּומצֹות
זהב, ואלהי כסף אלהי אּתי ֱֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֹתעׂשּון
ולאֿ עׂשה מצֹות וכל הּמזּבח ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָֹודברי
ואּלה  ּבפרׁשת ׁשהם ְְֲֵֵֶֶֶַַָָתעׂשה

עד  לֹו. ּתׁשיבּנּו הׁשב ּכמֹו ְְְִִִֵֶַַָָהּמׁשּפטים.
לא  אלהים לֹו. ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ְֱִִֶֶֶַֹֹֹּבא
העבדים  ּדברי והּמׁשּפטים, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָתקּלל.
וההבערה  והּנגיחה והּנּצים ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָוהּמּכים

אּלה  ועל והּׁשבּועה. הּגנבה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָודברי
ּובעבּור  הּמׁשּפטים, ּכל ואת ׁשם ְְֲִִֵַַָָָָּכתּוב
ונׁשמע. נעׂשה אבֹותינּו אמרּו ְְְֲֲִֵֶֶַַָזה
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i"yx£ÌÈ·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â∑(מכילתא) יׁשמעאל רּבי ¿ƒƒ¿«¬»ƒְִִֵַָ
מׁשלׁשה: חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ו'אם' 'אם' ּכל ְְְִִִֵֶַָָָֹאֹומר:
מׁשּמׁש זה 'אם' הרי ּתעׂשהּֿלי", אבנים מזּבח ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ"ואם
אבנים' מזּבח ּתעׂשהּֿלי 'וכאׁשר 'ּכאׁשר': ְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַָּבלׁשֹון
עלי חֹובה ׁשהרי ּגזית", אתהן תבנה "לא –ְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָֹ

ׁשּנאמר: אבנים, מזּבח כז)לבנֹות "אבנים (דברים ְְֱֲֲִִִִֶֶַַָָ
וכן ּתבנה". כב)ׁשלמֹות חֹובה (לקמן ּתלוה", ּכסף "אם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָ

ׁשּנאמר: טו)הּוא, זה (דברים ואף ּתעביטּנּו", "והעבט ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַ
וכן: 'ּכאׁשר'. ּבלׁשֹון ב)מׁשּמׁש ּתקריב (ויקרא "ואם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַ

ועל  חֹובה. ׁשהיא העמר מנחת זּו ּבּכּורים", ְְְִִִִִֶֶַַַָָֹמנחת
ּובלׁשֹון  וּדאין, אּלא ּתלּויין הּללּו 'אם' אין ,ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּכרח

מׁשּמׁשים  הם ׁשּפֹוסלן ∑ÈÊb˙.'ּכאׁשר' ּגזיזה, לׁשֹון ְְֲִֵֶַַ»ƒְְְִֶָָ
ּבברזל  ÈÏÚ‰.ּומכּתתן zÙ‰ Ea¯Á Èk∑'ּכי' הרי ְְְְֶַַָƒ«¿¿≈«¿»»∆»ֲִֵ

ּתניף  ּפן 'ּדילמא', ׁשהּוא 'ּפן' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָזה
עליה  חרּב.‰ÏÏÁzÂ∑הנפּת ׁשאם למדּת, הא ְְֶַָָ«¿«¬∆»ְְִֵֶַַָָָָ

חּללּת ּברזל, דמדות)עליה ג' נברא (פרק ׁשהּמזּבח , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ימיו  לקּצר נברא והּברזל אדם, ׁשל ימיו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלהארי
.הּמארי על המקּצר ׁשּיּונף ּבדין זה אין אדם, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשל
לאביהם  יׂשראל ּבין ׁשלֹום מּטיל ׁשהּמזּבח ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָועֹוד,
ּומחּבל. ּכֹורת עליו יבא לא ,לפיכ ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹׁשּבּׁשמים.

קלֿוחמר  ּדברים רֹואֹות :והרי ׁשאינן אבנים ּומה ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּמּטילֹות  עלֿידי מדּברֹות, ולא ׁשֹומעֹות ְְְְְְִֵֶַַַֹֹולא
ּברזל", עליהם תניף "לא ּתֹורה: אמרה ְְֲִֵֶֶַָָָָָֹׁשלֹום,
מׁשּפחה  ּבין לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ׁשלֹום ְְְִִִִֵֵַַָָָהּמּטיל
עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  לחברֹו, אדם ּבין ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָלמׁשּפחה,

ּפרענּות  ּתבֹואהּו .ׁשּלא ְְֵֶָֹֻ

˙·Èכב  ‡Ï ÈÓ„˜ „aÚz ÔÈ·‡ Áa„Ó Ì‡Â¿ƒ«¿««¿ƒ«¿≈√»«»ƒ¿≈
Ô‰˙ÈdÏÚ Ca¯Á ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÏÈÒt »¿≈¿ƒ»»¿ƒ«¿»¬«

:dpÏlÁ˙e¿«¿ƒ«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

עׂשה  מצֹות לׁשמֹור נעׂשה, ְְֲֲִִֵֵֶַּופירּוׁש

על  ונׁשמע, לאֿתעׂשה. ְְְֲִִֶַַַֹּומצֹות
מּתן  אחר הֹוסיפּו ּכן על ְִִִֵַַַַַַָהּמׁשּפטים.
ּכן  אמרּו ולא ונׁשמע. לאמר ְְְְִֵֵַָָֹֹּתֹורה
אדמה  מזּבח ּפירּוׁש והּנה ְְְֲִִִִֵֵַָָָּבתחּלה.

שּכתּוב  וזהּו מאדמה. עׂשּוי ְְְֲֵֶֶַָָָָָּכמׁשמעֹו,
ּוכתיב  ההר. ּתחת מזּבח וּיבן ְְִִִֵֶַַַַָָָׁשם,
ואת  עֹולֹותי את עליו וזבחּת ְְְְֶֶֶַָָָָָּבכאן
עֹולֹות, וּיעלּו ּכתּוב וׁשם .ְְֲֶַַָָָׁשלמי
ּכי  ספק ואין ׁשלמים. זבחים ְְְְְִִִִֵֵַָָָוּיזּבחּו

לא  ּגם אדמה. מזּבח ּפרׁשת ְֲִַַַָָָָֹֹזאת
ׁשּזרק  הּברית ּדם ּבעבּור אּתי, ְֲֲִִִֶַַַַַָתעׂשּון
על  ׁשּקּבלּו העם, ועל הּמזּבח ְְְִִֵֶַַַַַָָעל
להם  יהיה לבּדֹו ׁשהּׁשם ְְְִֵֶֶֶַַַָָנפׁשם

ּומׁשּפטי  מצֹותיו וׁשּיׁשמרּו ו.לאלהים, ְְְְְִִִִֵֶָָָֹ
E¯˜aוהזּכיר ˙‡Â E‡ˆ ˙‡. ְְִִ∆…¿¿∆¿»∆

ראיתי  ּוׁשלמים. עֹולֹות מיני ְְִִִִֵֵֶֶָָׁשּׁשניהם
ׁשּטען  עצמֹותיו, יׁשּתחקּו אחד ְְֲִִֶֶַַַָָָמין

איזהּו ׁשאמרּו ּבעבּור החכמים, ְֲֲִֵֶֶַַַָָעל
לא  ּכי אמר ּכי זבחים. ׁשל ְְִִִֶַָָָֹמקֹומן
אם  ּכי זביחה הּתֹורה ּבכל ְְִִִַָָָָָמצא
עֹולה  ּכי ּוזבחים. עֹולה ּכמֹו ְְְִִִָָָָׁשלמים,
ׁשלמים. והּזבחים עצמֹו. ּבפני ְְְְְִִִֵַַָָָָּדבר

לה' ׁשלמים וּיזּבחּו עֹולֹות וּיעלּו ְְְְֲִִַַַַָּכמֹו
לֹו והראיתי מקֹום. ּבכל וּככה ְְְְִִֵֶָָָָָּפרים.
וזבחּת ּכתּוב ּכי נכֹונה, ּדּבר לא ְְְִִִֵַָָָָֹּכי

אז  .ׁשלמי ואת עֹולֹותי את ְְֶֶֶֶָָָָעליו

האנׁשים  על ׁשּטען חּטאתֹו, על ֲִֶַַַַָָָָָהֹודה
הּבאים  הּדֹורֹות מּכל ְִִִִַַָָָנכּבדים

וטעם ‡L¯אחריהם: ÌB˜n‰ ÏÎa ְֲֵֶַַַ¿»«»¬∆
ÈÓL ˙‡ ¯ÈkÊ‡ מקֹום ּבכל ּפרּוׁש, . «¿ƒ∆¿ƒְֵָָ

ׁשֹוכן  ׁשּכבֹודי לׁשמי, זכר אׂשים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָאׁשר
הארֹון, ׁשם ׁשעמד ונב, ׁשילה ּכמֹו ְְִֶַָָָָָֹֹׁשם.
לׁשמי  הּנזּכר הּמקֹום אל ּתבא ְְִִִִֶַַָָָֹאם
אלי אבֹוא אני ּגם אֹותי, ְֲִִֵֵֶַַָלבּקר

וטעם .ּוברכּתי‡B·‡.אדם ּבן ּכדר . ְְִֵַַַ»ְֶֶֶָָ

ׁשאזּכיר  ּבּמקֹום ׁשם ּתמצאני ְְְִִִֵֶַַַַַָָָוהּטעם,
הּכבֹוד. מקֹום והּוא עליו. ׁשמי ְְְִֶַָָָאת
ׁשּתבא, ׁשּידעּתי אלי ּבאתי ְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּכאּלּו
ׁשּבאת  ּובעבּור ּבאתי. ְֲֲִֶַַָָָּובעבּור

ולא  .ּוברכּתי אלי אבֹוא ְְְִִִֵֵֶַָֹלכבֹודי,
ּבכל  ּתמצאני ּכי לאחר, צרי ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָּתהיה

ּכבֹודי: ׁשּׁשם akעת dxez ְִֵֶָ
ÌÈ·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â (·Î הּמזּבח . ¿ƒƒ¿«¬»ƒְִֵַַ

יׂשראל  עם ּברית לכרֹות מׁשה ְְְִִִִֵֶֶָָָֹׁשּבנה
מזּבח  ׁשּיבנּו הּׁשם וצּוה הּברית. ְְְְְִִִִֵֶַַַַָּבדם
ׁשּינחלּו טרם הּירּדן, ּבעבר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָאבנים
הּתֹורה. ּכל האבנים על ויכּתבּו ְְְֲִִֶַַָָָָָָהארץ,
ּבארץ. ּתלּויֹות הם רּבֹות מצֹות ְְִִֵֶַָָּכי

ּבהּכנסם  ּבניהם עם צֹור ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָּכמֹו
ה  הּמצֹות מּפני ּבארץ.לארץ, ּתלּויֹות ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ּכאׁשר  וּיאכלּו, ׁשלמים זבחּו ְְְְֲִֶַַָָָֹוׁשם

מזּבח  ואם טעם ויהיה אבֹותיהם. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָעׂשּו

מזּבח  עּתה עׂשה ּכאֹומר ְְֲֲִִֵֵַַָָאבנים,
אז  לארץ, ׁשּתּכנס ּתזּכה ואם ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָאדמה.

אבנים: מזּבח הם ‡˙‰Ôּתבנה . ְְֲִִִֶַָ∆¿∆ֵ
ּומׁשרתֹוÈÊb˙האבנים: ּכמֹו הּטעם, . ֲִָָ»ƒְְְַַַָ

ּתבנה  לא ּכן נער. נּון ּבן ְְִִֵֶַַַֹֻיהֹוׁשע
על  מּגזרת וגזית ּגזית. ּבנין ְְְְִִִִִֶֶַַַָָאתהן
נגֹוּזּו וכן חיׁש. גז ּכי צאנֹו. ְְִִֵֵָָֹֹּגזזי
אבנים  רק ּכריתה. ּכמֹו והּטעם ְְְְֲִִַַַַַָָָועבר.

נבראֹות: ׁשהן ּכמֹו Ea¯Áׁשלמֹות Èk. ְְְִֵֵֶָƒ«¿¿
ׁשּנעׂשה  ּברזל, ּכלי על נֹופל חרב ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשם
ּכי  החרב, ּכן נקראת אּולי ּבֹו. ְְִִֵֵֶֶַַַֹלחּת
לא  ּכתּוב אחר ּובמקֹום מחרבת. ְְִֵֶֶַַָָֹהיא
אבנים  מזּבח על ּברזל. עליהן ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָתניף

טעמי  על לחּפׂש לנּו ואין ְְֲֵֵֵֶַַַָָׁשּבנּו.
היה  אּולי הּסברא, ּדר ועל ְְְִֶֶַַַַָָָָהּמצֹות.
קרב  ׁשהיה ּבעבּור הּפּגּול. ּכדר ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּכן
הּנׁשאר  להיֹות ראּוי אין הּמזּבח, ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָלגּבי

אם  ּׁשהקּדיׁש, קדׁש יחּלל ּכי ְְִִִִִֵֶֶַֹּפּגּול,
וּככה  ּפּגּול. ׁשּיהיה עד מּמּנּו ְְִִִִֵֶֶֶַָָָיּׁשאר
הּמזּבח, לבנֹות האבנים יּכרתּו אם ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָזה,
האבנים  מן הּנכרת יחּולל ְְֲִִִַַָָָָאּולי
וזה  המטּנף, לּמקֹום אֹו זרה ְְֲֶַַַָָָָָֻלעבֹודה

לכּפר  צרי ׁשהּכהן וראינּו ּכבֹוד. ְְִִֵֵֵֶַַָָָֹאינֹו
הּמזּבח: bkעל dxez ְִֵַַַ
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פב יתרו פב פרשת - כ - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ' שבת־קודש ליום יומי שיעור

(âë)äìbú-àì øLà éçaæî-ìò úìòîá äìòú-àìå§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬
ôôô :åéìò Eúåøò¤§¨«§−¨¨«

i"yx£˙ÏÚÓ· ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ∑ּכבׁש ּבֹונה ּכׁשאּתה ¿…«¬∆¿«¬…ְֶֶֶֶַָ
ּתעׂשהּו לא אשקלונ"ש לּמזּבח, מעלֹות, מעלֹות ְֲֲֲִֵֵַַַַַֹ

ּומׁשּפע  יהא חלּוק אּלא ˙Ïb.ּבלע"ז, ‡Ï ¯L‡‰ ְְְֵֶַַָָָֻ¬∆…ƒ»∆
E˙Â¯Ú∑ להרחיב צרי אּתה הּמעלֹות ׁשעלֿידי ∆¿»¿ְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

ׁשהרי  מּמׁש, ערוה ּגּלּוי ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי .ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפסיעֹותי
הרחבת  מּכלֿמקֹום מכנסיֿבד", להם "ועׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכתיב

ּבהם  נֹוהג ואּתה הּוא, ערוה לגּלּוי קרֹוב ְְְְִִֵֶֶַַָָָָהּפסיעֹות
הּללּו אבנים ּומה קלֿוחמר: ּדברים והרי ּבּזיֹון. ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמנהג
ּתֹורה: אמרה ּבזיֹונן, על להקּפיד ּדעת ּבהם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאין
ּבּזיֹון, מנהג ּבהם ּתנהג לא ,צר ּבהם ויׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהֹואיל
ּבזיֹונֹו, על ּומקּפיד יֹוצר ּבדמּות ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַחבר

ְַַַַַָָעלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה:
סימן. יונד"ב פסוקים, יתרו ע"ב פרשת חסלת

$

˙˙ÈÏbכג  ‡Ïc ÈÁa„Ó ÏÚ ÔÈb¯„a ˜q˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿«¿ƒ««¿¿ƒƒ»ƒ¿¿ƒ
Ù Ù Ù :È‰BÏÚ C˙È¯Ú∆¿¿»¬ƒ

áðø ¯ ðø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÏÚ˙ (‚Î ּכי זּוטא, ּבן אמר . «¬∆ִֶַָָ
עיניו  ּפקח ולא מעל. מּגזרת ְְְֲִִֵַַַַָָָֹּבמעלֹות,

והעד, ׁשֹורׁש. מעל, מ"ם ּכי ְְִִֵֵֶַָָלראֹות,
ּבמׁשקל  מעל מעל.והּנה ּבֹו ְְְֲִִֵַַַַָָָּומעלה
ונעלֹות  .סמּו ׁשאינֹו רּבים ּולׁשֹון ְְֲִֵֶַַַַָנעל.

להיֹות  ראּוי והּנה ּומטּלאֹות. ְְְִִֵָָָֻּבלֹות
וקמ"ץ  הּבי"ת, ּתחת חיר"ק ְְֲִֵֶַַַַָָּבמעלֹות

ּומעלֹות  ּכמֹו ּפרּוׁשֹו רק העי"ן. ְֲִֵַַַַַָּתחת
זּוטא  ּבן חׁשב והּנה עֹולֹותיו. ְְִִֵֶַָָָָׁשבעה
ונגלתה  ּבהבליו, חכמה ּבסּלם ְְְְְֲֲִַַַָָָָָֻלעלֹות

מין, לכל יקרה וככה עליו. ְְְְִִֶֶָָָָָָערותֹו
וזאת  יאמין. לא קדמֹונינּו ּבדברי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַֹֹאׁשר

אדמה, מזּבח ּכל ּכֹוללת מעלֹות, ְְֲֲִִֶֶַַַָָָמצות
ׁשהּוא  מזּבח ּכל נחׁשת. אֹו ְְֲִִֵֶֶַָָֹאבנים
מזּבחי: ּכתּוב הּוא ּכאׁשר לּׁשם, ְְֲִִֵֶַַָָעׂשּוי

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ' שבט, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

אלי'  מוה"ר  וכו'  בצ"צ  עוסק  נו"נ  אי"א  הוו"ח  הרה"ח  ע"י  ממנו  פ"ש  קבלתי  בנועם 
יוכל להודיע שנים רבות מבריאותם הטובה ואשר מתחזק  ויה"ר מהשי"ת אשר  שי' סימפסאן, 
עץ חיים היא  ובחסידות, אשר תורתינו היא תורת חיים הנה  בנגלה  בלימוד  בקביעות שיעורים 

למחזיקים וכו' ואורך ימים בימינה וגו'.

בקשר עם יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, נדפסה סקירה 
קצרה מחייו ופעולותיו הטובות, אשר מעשיהם הטובים של צדיקים הם הם זכרונם וכל התומכים 
בפעולותיו הטובות הרי הם מתקשרים על ידי זה באילנא דחיי וכלשון ספר הבהיר שהעולם על 

עמוד עומד וצדיק שמו )סי' מה. זח"א רנג, ב. רסה, א( ומוסג"פ.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר טובים עם כל הפירושים 
לו ולזוגתו שיחיו.
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 לוח תרלים 

ממכתבי כ"ק אדמו"ה מורהיי"צ

בבקשר  באתי  תהפ"ז  שנת  ...בהאשית 
שבבתי־ יקבעו,  אשה  שי'  אנ"ש  לכללות 
מנין  בכל  שחהית  תפילת  אחה  רכנסת 
)כמו  תרלים  שיעוהי  יאמהו  מתפללים 
שנחלק לימי רחודש(, ולאמה אחה זר קדיש 
בתקפה עומדת, לזכות  כנרוג. ובקשתי זאת 
רהבים, )והאוי רי' לעשות כן בכל בית כנסת, 
כי איננו ענין פהטי של מפלגת רחסידים יחיו 
בפהט(, ובגלל זאת יתבהכו ממקוה רבהכות 

בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשה...

)ט"ו סיון, תהפ"ח(

שבימירם  אהץ  מזקני  שמעתי 
ריר  אחד  שכל  רמנרג  ריר 
רקאפיטל  את  יום  בכל  אומה 
חייו.  שנות  לפי  תרילים  ]פהק[ 
למשל אם מלאו לו כ' שנר ונכנס 
פהק  אומה  ריר  רכ"א  לשנת 
אומהים  ריו  וכן  בתרילים  כ"א 
גם את רתרילים לפי שנות בניו 
ובנותיו שזורי סגולר שלא ייצאו 

לתהבות הער...

)תמוז תהס"ו(

יום ראשון, י"ד שבט < מפהק עב עד סוף פהק עו

יום שלישי, ט"ז שבט < מפהק עט עד סוף פהק פב

יום שישי, י"ט שבט < מפהק צ עד סוף פהק צו

יום שני, ט"ו שבט < פהק כ. מפהק עז עד סוף פהק עח

יום חמישי, י"ח שבט < מפהק פח עד סוף פהק פט

יום רביעי, י"ז שבט < מפהק פג עד סוף פהק פז

שבת קודש, כ' שבט < פהק כ. מפהק צז עד סוף פהק קג
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פד שבט פד י"ד ראשון יום — כד פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט י"ד ראשון âיום
,58 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äæå...מורה ãë ÷øô,ל עמ' åëå':עד åá

פרק כד 
.ãë ÷øt קרוב" איך הזקן, רבנו הסביר הקודמים, בפרקים ¤¤

ה', ויראת ה' אהבת מתוך "בלבבך", ומצוות תורה לקיים מאד"

מישראל  אחד כל שבתוך המסותרת האהבה באמצעות

האהבה  עלֿידי אפשר כיצד להבין, כדי אך, להקב"ה.

כל  את לקיים המסותרת

ולהימנע  המצוות,

רבנו  הסביר - מעבירות

כל  של שייכותן את הזקן

ה' ל"אנכי מצוותֿהעשה

מצוותֿ כל ושל אלקיך",

יהי' ל"לא הלאֿתעשה

של  משמעותה לך";

רק  לא היא ה'" "אחדות

אלוקה  הוא שהקב"ה

יחיד  שהוא אלא אחד,

ואפס. אין הכל ובלעדו

בתכלית  בטל הכל שכן,

הזקן  רבנו הקב"ה. אל

זרה" ש"עבודה הסביר

לכפור  דוקא פירושה אין

גם  אלא בהקב"ה, חלילה

עצמו  את מחשיב כשאדם

"עבודה  זה גם הרי - הקב"ה של מקדושתו ונפרד ל"מציאות"

העליון  הרצון שפנימיות הזקן, רבנו הסביר מכן לאחר זרה".

גם  מצוות, שמקיים בשעה ויהודי במצוות, בהתגלות מאירה

הקב"ה  עם יהודי של התאחדותו הקב"ה. עם מתאחד הוא

אתו  התאחדותו מאשר למעלה היא תורה, לומד שהוא בשעה

מתחילים  אנו אותו כ"ד, בפרק מצוות. מקיים שהוא בשעה

ההיפך  שהוא דבר עבירה, עובר שכשיהודי יוסבר, ללמוד,

וכוחותיה  נפשו אז נפרדות הקב"ה, של מרצונו היפך ממצוה,

וה"סטרא  ה"קליפה" של היפרדותן מאשר יותר מהקב"ה,

אחרים". ו"אלקים זרה" "עבודה הנקראות אחרא"

,äæ únòì äæå לעומתו יש קדושה, של ענין שלכל כשם - §¤§ª©¤
התורה  לימוד כנגד הפכי דבר גם יש כך - בקליפה הפכי דבר

זה" ה"לעומת הקב"ה. עם מתאחדים שעלֿידן המצוות, וקיום

היא: ומצוות, תורה äNòú-àìשל úBöî ä"ñL ïä¥§¨¦§Ÿ©£¤
àúéøBàc,"תעשה ה"לא מצוות וחמש ששים מאות שלש - §©§¨

לעשותן, אסרה ïðaøc,שהתורה éøeqà ìëå האיסורים כל - §¨¦¥§©¨¨
החכמים, Cøaúéשאסרו Búîëçå BðBöø ãâð ïäL øçàî¥©©¤¥¤¤§§¨§¨¦§¨¥

Lnî íëôäå לפיהם הקב"ה, של וחכמתו מרצונו ההיפך - §¤§¨©¨
אלה, דברים לעשות הללו,íäאסור האסורים הדברים כל - ¥

Bãeçiî íéãøôð¦§¨¦¦¦
Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥
,Lnî ãeøtä úéìëúa§©§¦©¥©¨
àøçà-àøèqä Bîk§©¦§¨¨¢¨
úàø÷pä ätìwäå§©§¦¨©¦§¥
íéäìà"å "äøæ äãBáò"£¨¨¨¥Ÿ¦
øzñä úîçî ,"íéøçà£¥¦©£©¤§¥
,ïBéìòä ïBöø ìL íéðẗ¦¤§¨¤§

ìéòì økæpk1 שהן - . ©¦§¨§¥
מבחינת  השפעה מקבלות

ÌÈÈ¯ÂÁ‡ הן ולכן -

אלקים .‡ÌÈ¯Áנקראות

ïëå בעבירות שזה כמו - §¥
גם כך éLeáìעצמן, 'â§¥

Lôpä,הבהמית - ©¤¤
dâð útìwnL¤¦§¦©Ÿ©
íäL ,ìàøNéaL¤§¦§¨¥¤¥
,äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤

,ïðaøãe àúéøBàc äNòú-àì ä"ñLa íéLaìîä- ©§ª¨¦¦§¨Ÿ©£¤§©§¨§©¨¨
אסרו  והחכמים שהתורה הדברים את ולעשות לדבר לחשוב,

äéLeáìaאותם; úLaìîä dîöò Lôpä úeäî ïëå- §¥¨©¤¤©§¨©§ª¤¤¦§¤¨
הבהמית  באמצעות שהנפש העבירות את שעושה זו היא

מעשה, או דיבור מחשבה, Lnîלבושיה: íéãçéî ílkª¨§ª¨¦©¨
."äøæ äãBáò" úàø÷pä ,Bæ ätì÷e àøçà-àøèña ממנה - §¦§¨¨¢¨§¦¨©¦§¥£¨¨¨

העבירות. עשיית בשעת "חיות" מקבלים ãBò,הם àìå- §Ÿ
הם  וממילא אחרא" ה"סטרא עם מאוחדים ולבושיה שהנפש

אתה, אחת מזו:àlàבדרגה יתירה -íéìôèe íéìèaL ¤¨¤§¥¦§¥¦
àéä ék ,ãàî äpnî íéúeçôe íéòeøâe ,äéìà ה"סטרא - ¥¤¨§¦§¦¦¤¨§Ÿ¦¦

וה"קליפה", úàאחרא" úòãBéå ,éøîç óeâa úLaìî dðéà¥¨§ª¤¤§¨§¦§©©¤
éëàìî úçìLîa dúlòt ìòôì ,Ba úãøBî dðéàå dðBaø¦¨§¥¨¤¤¦§Ÿ§ª¨¨§¦§©©©§£¥
-ñç àeä-Ceøa íB÷î ìL BúeçéìLa àlL ,dlL íéòø̈¦¤¨¤Ÿ¦§¦¤¨¨©

,íBìLå.הקב"ה של בשליחותו הוא עושה, שהיא כל אלא, - §¨
להמרות  יכולות אינן בגוף, מלובשות שאינן שהקליפות הרי,

íéøîà éèå÷éì
äæå ãë ÷øôäùòú àì úåöî ä"ñù ïä äæ úîåòì

øçàî ïðáøã éøåñéà ìëå àúééøåàã
åðåöø ãâð ïäùíéãøôð íä ùîî íëôäå 'úé åúîëçå

à"ñä åîë ùîî ãåøéôä úéìëúá 'úé åúåãçàå åãåçéî
íéðô øúñä úîçî íéøçà íéäìàå æ"ò '÷ðä äôéì÷äå

éùåáì 'â ïëå .ì"ðë ïåéìòä ïåöø ìùúôéì÷îù ùôðä
'éùáåìîä äùòîå øåáã äáùçî íäù ìàøùéáù äâåð

àúééøåàã ú"ì ä"ñùáäîöò ùôðä úåäî ïëå ïðáøãå
'ôéì÷å à"ñá ùîî íéãçåéî íìåë äéùåáìá úùáåìîä
íéòåøâå äéìà íéìôèå íéìèáù àìà ãåò àìå æ"ò '÷ðä åæ

úùáåìî äðéà àéä éë ãàî äðîî íéúåçôåéøîåç óåâá
äúìåòô ìåòôì åá úãøåî äðéàå äðåáø úà úòãåéå

àìù äìù íéòø éëàìî úçìùîáìù åúåçéìùá
éô úà øåáòì ìëåà àì íòìá øîàîëå å"ç ä"á íå÷î

כב.1. פרק

 תניא יומי 

יום האשון
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שבט  ט"ו שני יום — כד פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט ט"ו שני âיום
ל, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ì"æø...מורה åøîà ïëìå,60 עמ' æ"ò.עד úôéì÷å

מלובשת  בהיותה בלבד, האדם נפש הקב"ה; של רצונו את

ובכך  הקב"ה, של רצונו נגד שהוא דבר לעשות יכולה - בגוף

íòìaמהקליפות,ËÓÏ‰היא øîàîëe2:בלעם שאמר כמו - : §©£©¦§¨
."Bâå 'ä ét úà øáòì ìëeà àì" קליפה היה שבלעם  אף  - Ÿ©©£Ÿ¤¦§

אלא  - בגוף מלובשת

מצד  זאת, אמר שהוא

‰¯ÈÁÂ˙הקליפה
במיוחד  בו שהתלבשה

לקבל  צריך שהיה בשעה

ואת  שלו הנבואה את

שלו  שהקללות הכוח

מבחינת  פעולתן. יפעלו

לא  - זו רוחנית קליפה

ציוויו  להמרות יכול היה

הקב"ה. àø÷pLשל óàå§©¤¦§¨
האמורות, הקליפות -

"äøæ äãBáò" שהן כך - £¨¨¨
הכפירה  את מייצגות

déìבהקב"ה, eø÷ àä- ¨¨¥
קוראות  הרי הן אך

¨¨¡"àäìàלהקב"ה:
c,"àiäìà אלוקה - ¤¡¨©¨

שאין  כלומר, האלוקים,

בהקב"ה, לגמרי כופרות ìòהן ììk øáòì íéìBëé íðéàå§¥¨§¦©£Ÿ§¨©
,Cøaúé BðBöø וכל - הקב"ה של רצונו שכנגד דבר לעשות - §¦§¨¥

למה? àeäLכך íéâéOîe íéòãBé ék,הקב"ה של רצונו - ¦§¦©¦¦¤
ìL "íéøBçàc íéøBçà" úðéçaî íé÷ðBiL ,íîei÷å íúeiç©¨§¦¨¤§¦¦§¦©£©¦©£©¦¤

éwnä àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøíú÷éðiL àlà ,íäéìò ó §¨¤§¨©©¦£¥¤¤¨¤§¦¨¨
íëBúa úeìb úðéçáa àéä íëBúaL íúeiçå שיוכלו - §©¨¤§¨¦¦§¦©¨§¨

ïîöò áéLçäìשל ל"מציאות" -äøéôk Bæ éøäå ,úeäìà §©£¦©§¨¡Ÿ©£¥§¦¨
.Búecçàa יש ל"מציאות", העצמית ההחשבה הקב"ה. של - §©§

הקב"ה, של באחדותו כפירה משום íB÷î-ìkî,בה ìáà- £¨¦¨¨
והסטראֿאחרא, éøîâìהקליפות 'äa eLçëå íéøôBk ïðéà¥¨§¦§¦£©§©§¥

déì eø÷c àlà ,àeä àì :øîBìå,להקב"ה -àäìà" §©Ÿ¤¨§¨¥¡¨¨

íäéìò ãøBéå CLîpä íîei÷å íúeiç eðéäc ,"àiäìàc¤¡¨©¨§©§©¨§¦¨©¦§¨§¥£¥¤
,Cøaúé BðBöøî שחיותן מכירות, והסטראֿאחרא הקליפות - ¥§¦§¨¥

הקב"ה. של מרצונו להן בא ידיעתן,ïëìåוקיומן, מחמת - §¨¥
הקב"ה, מרצון להן בא Cøaúéש"חיותן" BðBöø ïéøáBò ïðéà¥¨§¦§¦§¨¥

,ïk íàå .íìBòì שאין - §¨§¦¥
פעם  אף עוברות הקליפות

הרי  הקב"ה, של רצונו על

BðBöø ìò øáBòä íãàä̈¨¨¨¥©§
òeøb àeä ,Cøaúé¦§¨¥¨©
ãàî äaøä úeçôe¨©§¥§Ÿ
àøçà àøèqäî¥©¦§¨¨¢¨
úàø÷pä ,ätì÷e§¦¨©¦§¥
íéäìà"å "äøæ äãBáò"£¨¨¨¥Ÿ¦

,"íéøçà שהוא בכך - £¥¦
של  רצונו על עובר

הקליפה  ואילו הקב"ה,

אינן  והסטראֿאחרא

של  רצונו על עוברות

בעל -àeäåהקב"ה, §
¦§©§úéìëúaהעבירה,

Bãeçiî ãeøtä©¥¦¦
-LBãwä ìL Búecçàå§©§¤©¨
,äpnî øúBé àeä-Ceøä¥¦¤¨

מהקליפה, --ñç äpnî øúBé Búecçàa øôBk elàëe§¦¥§©§¥¦¤¨©
,ã ÷øt óBñ áî øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîëe .íBìLå§¨§¤¨§¥©¦©©¤¤
úBqbä úBtìwä éøîL àeä éøîçä äfä-íìBòaL òøäL¤¨©¤¨¨©¤©¨§¦§¨¥©§¦©©

,'eë- מהיין המופרש ביותר הגס החומר הם - "שמרים" -

בקליפות  ביותר הגס הוא שבעולםֿהזה ה"רע" ובעניננו:

eëå',עצמן, øeøaä úéìëz àeäå והעלאת בירור אחרי - §©§¦©¥§
ביותר  והגרוע הגס שורד - בקליפות הנמצאים הטוב ניצוצות

החומרי. עולמנו של ה "רע" והוא - ìkמהקליפות ïëìå§¨¥¨
Ba íéøáBb íéòLøäå ,íéòøå íéL÷ äfä-íìBò äNòî©£¥¨©¤¨¦§¨¦§¨§¨¦§¦

:'eëå הגדולות הקליפות ביטוי לידי באות בעולםֿהזה שכן - §
ביותר. והגרועות

ì"æø eøîà ïëìå3ìò §¨¥¨§©©©
äèNú ék" :÷eñẗ¦¦§¤

"BzLà4"תשטה" - ¦§
כי: "שטות", ¥"ïéàמלשון

,"'eëå äøáò øáBò íãà̈¨¥£¥¨§
רוח  בו נכנס כן אם אלא -

äMàשטות", elôàc©£¦¦¨
äl÷ dzòcL úôàðîä©§¨¤¤¤©§¨©¨

זאת, בכל -äúéä̈§¨
,dúåàz çeøa úìLBî¤¤§©©£¨¨
daL úeèL çeø éìeì¥©§¤¨
øézñîe äqëîä©§©¤©§¦

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

æ"ò àø÷ðù óàå 'åâå 'äàéäìàã àäìà äéì åø÷ àä
íéâéùîå 'éòãåé éë 'úé åðåöø ìò ììë øåáòì 'éìåëé íðéàå
'ééøåçàã íééøåçà 'éçáî íé÷ðåéù íîåé÷å íúåéç àåäù

é÷îä ä"á ïåéìòä ïåöø ìùíäéìò óíú÷éðéù àìà
áéùçäì íëåúá úåìâ 'éçáá àéä íëåúáù íúåéçå

äøéôë åæ éøäå úåäìà ïîöòïðéà î"î ìáà åúåãçàá
äéì åø÷ã àìà àåä àì øîåìå éøîâì 'äá åùçëå íéøôåë

àäìàãøåéå êùîðä íîåé÷å íúåéç åðééäã àéäìàã
åðåöø ïéøáåò ïðéà ïëìå 'úé åðåöøî íäéìò.íìåòì 'úé

äáøä úåçôå òåøâ àåä 'úé åðåöø ìò øáåòä íãàä ë"àå
äôéì÷å à"ñäî ãàîàåäå íéøçà íéäìàå æ"ò úàø÷ðä

äðîî øúåé ä"á÷ä ìù åúåãçàå åãåçéî ãåøéôä 'éìëúá
ç"òá ù"îëå .å"ç äðîî øúåé åúåãçàá øôåë åìàëå

éøîåçä æ"äåòáù òøäù ã"ô óåñ á"î øòùéøîù àåä
ìë ïëìå 'åëå øåøéáä úéìëú àåäå 'åë úåñâä úåôéì÷ä

ù÷ æ"äåò äùòîíéòøå íé:'åëå åá íéøáåâ íéòùøäå

íãà ïéà åúùà äèùú éë ÷åñô ìò ì"æø åøîà ïëìå
äøéáò øáåòäì÷ äúòãù úôàðîä äùà 'éôàã 'åëå

äáù úåèù çåø éìåì äúåàú çåøá úìùåî äúéä

יח.2. כב, א.3.במדבר ג, יב.4.סוטה ח, במדבר

יום שני
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,úéäìàä dLôðaL úøzñî äáäàä úà íéìòîe- ©§¦¤¨©£¨§ª¤¤¤§©§¨¨¡Ÿ¦
שואפת המסותרת, האהבה ä'שהיא, úðeîàa ä÷áãì§¨§¨¤¡©

,Búecçàî íBìLå-ñç ãøtéì àìå ,Búecçàå Bãeçéå§¦§©§§Ÿ¦¨¥©§¨¥©§
äøæ-äãBáò ãáòì äpnî dLôð úà íéìèBð elôà£¦§¦¤©§¨¦¤¨©£Ÿ£¨¨¨

,íBìLå-ñç מחמת - ©§¨
היתה  להקב"ה, אהבתה

ולא  נפשה את מוסרת

בשום  מסכימה היתה

עבודהֿזרה, לעבוד אופן

עלֿידיֿזה  תתנתק כי

איזה  וכלפי מהקב"ה;

את  מוסרת היתה נסיון

¦£©elôàåנפשה?
dcáì äàåçzLäa- §¦§©£¨¨§©¨

íeLלעבודהֿזרה, éìa§¦
,ììk ála äðeîà- ¡¨©¥§¨

הכפיה  אם גם כלומר:

היתה  עבודהֿזרה, לעבוד

בתנועה  מתבטאת

- בלבד חיצונית

לעבודהֿזרה, להשתחוות

בלבה  שתאמין מבלי גם

אשה  היתה - כלל בכך

המסותרת  האהבה מחמת נפשה, את מוסרת זו, קלתֿדעת

להקב"ה, לא ÏÂ‡שבלבה כדי לעבודהֿזרה, משתחוה היתה

מהקב"ה; מנותקת úåàúåלהיות øöiä Laëì ïkL-ìëå§¨¤¥¦§Ÿ©¥¤§©£©
.eðøîLé 'ä ,äúénî íél÷ íéøeqé íäL ,óeàpä הרי - ©¦¤¥¦¦©¦¦¦¨¦§§¥

אהבתה  בגלל הניאוף, ביצר לשלוט יכולה שהיתה בודאי

המפתה  היא בלבד, שטות" "רוח אלא להקב"ה, המסותרת

הזנות, חטא שעלֿידי לחשוב, הדרך, מן אותה ומסיטה אותה

בעבירה  נכשלת היא כך ומשום מהקב"ה, מתנתקת היא  אין

העוון  בחומרת הבדל אצלה שקיים לומר, הרי אפשרי אך זו.

האיסור  לבין זנות של האיסור בין מהקב"ה, ההינתקות ובמדת

היא  זרה" ב"עבודה הרי הבדל, אותו ובגלל - עבודהֿזרה של

איסור  על מלעבור נמנעת היא שאין למרות נפשה, את מוסרת

מקורו  אצלה, שקיים זה הבדל שגם הזקן, רבנו מסביר - זנות

שגם  ומרגישה יודעת היתה השטות, רוח לולא שטות". ב"רוח

בה  נוסכת היתה זו ידיעה מהקב"ה. נפרדת היא זנות עלֿידי

ה"תניא" אומר וכך - זנות של חטא מלחטוא להימנע כוח

øeqàìלהלן: óeàð øeqà ïéa dìöàL Løôääå§©¤§¥¤¤§¨¥¦¦§¦
ätì÷c úeèL çeø ïk-íb àeä ,äøæ-äãBáòì äàåçzLä¦§©£¨¨©£¨¨¨©¥©§¦§¦¨

úéäìàä Lôpì úLaìnä את מלבישה השטות רוח אלא, - ©©§¤¤©¤¤¨¡Ÿ¦
רק האלקית daL,הנפש äîëç úðéça ãò שהוסבר כפי - ©§¦©¨§¨¤¨

"כוח  הוא שבנשמה, החכמה שכוח הקודמים, בפרקים

ììëa,האמונה", ãò àìå,שבנשמה החכמה כוח על אין - §Ÿ©¦§¨
ומסתירה, מכסה שטות" Laìîä"רוח 'ä øBà éðtî¦§¥©§ª¨

ìéòì økæpk ,äîëça5 כופים שהיו בשעה זה, ובגלל - . ©¨§¨©¦§¨§¥
ה', באמונת מפורשות הפוגעת עבודהֿזרה, לעבוד עליה

השטות  רוח אין שעליה

היתה  לכסות, יכולה

אך, נפשה. את מוסרת

זנות, באיסור כשמדובר

רוח  יכולה שלגביו

היא  אין לכסות, השטות

מלזנות. עצמה את מונעת

גם  הרי פנים, כל על

מבדילה  שהיא ההבדל

לאיסור  ניאוף איסור בין

ב"רוח  מקורו עבודהֿזרה,

úîàaשטות". ìáà£¨¤¡¤
äøáò elôà ,Bzîàì©£¦£¦£¥¨

døáBòä éøä ,äl÷- ©¨£¥¨§¨
עליה, ìòהעובר øáBò¥©

-Ceøa ïBéìòä ïBöø§¨¤§¨
úéìëúa àeäå ,àeä§§©§¦
Bãeçiî ãeøtä©¥¦¦
øúBé ,Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥¥
"íéøçà íéäìà" úàø÷pä ätì÷e àøçà-àøèqî¦¦§¨¨¢¨§¦¨©¦§¥¡Ÿ¦£¥¦

,Lnî "äøæ äãBáò"å עצמה שהקליפה לעיל, שהוסבר כפי - ©£¨¨¨©¨
על  עובר - הוא ואילו הקב"ה, של רצונו על עוברת איננה

הקב"ה, של äpnîרצונו íéòtLpä íéøácä ìkî øúBéå§¥¦¨©§¨¦©¦§¨¦¦¤¨
,äfä íìBòa,מהקליפה חיותם ומקבלים -úBîäa íäL ¨¨©¤¤¥§¥

úBàîè,אותן לאכול שאסור -íéàîè úBôBòå úBiçå §¥§©§§¥¦
,íéNîøe íéö÷Le חיותם מקבלים הללו, הברואים כל - §¨¦§¨¦

על  העובר האדם, ואילו - לגמרי הטמאות קליפות משלוש

גרוע  עלֿידה, נעשה עבירה, עשיית עלֿידי הקב"ה של רצונו

חיותם  שמקבלים ומאלה אלו טמאות מקליפות ולמטה יותר

÷øîàîëe6,"Eîãמהן; Lezé" חוטא,: שאדם בשעה - §©£©©§¨§
חכמינו  מאמר של הפשוט מובנו קדמך". "יתוש לו: אומרים

ואילו  האדם; בריאת לפני נברא ה"יתוש" גם הוא: זה, ז"ל

רק  לא הם ו"מאוחר" "מוקדם" של המושגים רוחני במובן

נעלה  פירושו: "מוקדם" - למדריגה ביחס אלא לזמן, ביחס

ובמאמר  במדריגה, למטה פירושו: ו"מאוחר" במדריגתו, יותר

מאשר  במדריגתו נעלה ה"יתוש" שגם הכוונה: קדמך" "יתוש

החוטא. éöBîהאדם Bðéàå ñéðënL Lezé óàc ,Leøt,à ¥§©©¤©§¦§¥¦
מוציא", ואינו "מכניס שהוא עליו אומרת שהגמרא כלומר,-

להשפעה, שייכות שאינן הקליפות מסוג ÷ätìהוא àéäL¤¦§¦¨
,úòtLnä äMãwä úðéçaî ä÷Bçøe ,äðBzçz øúBiä©¥©§¨§¨¦§¦©©§ª¨©©§©©

íéøîà éèå÷éì
äñëîääùôðáù úøúåñî äáäàä úà 'éìòîå øéúñîå

àìå åúåãçàå åãåçéå 'ä úðåîàá ä÷áãì úéäìàäãøôéì
æ"ò ãåáòì äðîî äùôð úà íéìèåð 'éôà åúåãçàî å"ç

éìá äãáì äàåçúùäá 'éôàå å"çììë áìá äðåîà íåù
íéì÷ íéøåñé íäù óåàéðä úåàúå øöéä ùåáëì ù"ëå

åðøîùé 'ä äúéîîóåàéð øåñéà ïéá äìöàù ùøôääå
äôéì÷ã úåèù çåø ë"â àåä æ"òì äàåçúùä øåñéàì

úùáìîäãò àìå äáù äîëç 'éçá ãò úéäìàä ùôðì
ìáà .ì"ðë äîëçá ùáåìîä 'ä øåà éðôî ììëá

úîàáøáåò äøáåòä éøä äì÷ äøéáò 'éôà åúéîàì
ãåøéôä úéìëúá àåäå ä"á ïåéìòä ïåöø ìòåãåçéî

'éøçà íéäìà 'àø÷ðä äôéì÷å à"ñî øúåé 'úé åúåãçàå
íéøáãä ìëî øúåéå ùîî æ"òåæ"äòá äðîî íéòôùðä

íéö÷ùå íéàîè úåôåòå úåéçå úåàîè úåîäá íäù
ùåúé øîàîëå íéùîøåñéðëîù ùåúé óàã 'éô êîã÷

'éçáî ä÷åçøå äðåúçú øúåéä 'ôéì÷ àéäù àéöåî åðéàå

יט.5. א.6.פרק לח, סנהדרין

יום שני
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פז

פז

שבט  ט"ז שלישי יום — כד פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט ט"ז שלישי âיום
,60 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ùôð...מורה çå÷éôù äîå,לא עמ' òãåðë:עד

פרק כד 

÷eçøä úéìëúa.כלל משפיע שאינו מיתוש הגמור ההיפך - §©§¦¨¦
החסד  מעשי נובעים ממנה "ביטול", היא "קדושה" שכן,

"ישות", של ענין היא "קליפה" ואילו הזולת; על וההשפעה

זו, קליפה גם הרי, - בלבד לעצמה רק רוצה היא דבר שכל

úîãB÷ למעלה - ¤¤
¦Léàì̈במדריגה,

ìzLäa ,àèBçäúeìL ©¥§¦§©§§
ïBöøî úeiçä úãéøéå¦¦©©©¥§

,àeä-Ceøa ïBéìòä- ¨¤§¨
הנבראים. את להחיות

המתוארת  הקליפה

את  מקבלת כ"יתוש",

העליון, מהרצון חיותה

יותר  עליונה ממדריגה

ההשתלשלות, בסדר

האדם  של קבלתו מאשר

מקבל ˘‰Â‡החוטא,

שהחיות  אחרי רק חיותו

נמוכה  למדריגה יורדת

ïkL-ìëåיותר  נעלים . - §¨¤¥
במדריגה, ¨§øàLממנו

,úBòø úBiç elôàå ,íéàîhä íéiç éìòa?למה כך וכל - ©£¥©¦©§¥¦©£¦©¨
-,íãé÷ôz íépLî íðéà ílkL,מלמעלה להם שנועד - ¤ª¨¥¨§©¦©§¦¨

éæç àì eäéàc áb-ìò-óàå ,íçeø äøîL Cøaúé Búc÷ôe§ª¨¦§¨¥¨§¨¨§©©©§¦¨£¦
'eë7 הרעות החיות כלומר: רואה", "אינו עצמו שהוא והגם - ,

מכך. ויודע רואה שלהן ה"מזל" אבל מכך, יודעות אינן עצמן

אין  הקב"ה, ברצון והחשה אותן, המחיה ה"חיות" מחמת

הקב"ה, של לציוויו בניגוד דבר עושה áeúkLהחיה Bîëe8: §¤¨
éäé íëzçå íëàøBîe"Leøôëe ,"õøàä úiç ìk ìò ä ©£¤§¦§¤¦§¤©¨©©¨¨¤§¥

ì"æø9íãàa úìLBî äòø äiç ïéà"L,לו להרע - ©©¤¥©¨¨¨¤¤§¨¨
íìö ïéàL íé÷écväå ;"äîäák dì äîãð ïk-íà-àlà¤¨¦¥¦§¤¨¦§¥¨§©©¦¦¤¥¤¤
ïéôkúà úBòø úBiç ìk ¯ íäéðt ìòî ÷lzñî íéäìà¡Ÿ¦¦§©¥¥©§¥¤¨©¨¦§©§¨

,eäén÷החיות כל להם,- כפופות øäfaהרעות áeúkL Bîk ©©§§¤¨©Ÿ©
.úBéøà áBâa ìàiðc éab©¥¨¦¥§£¨
בגוב  לדניאל בקשר -

שפחדו  רק שלא האריות,

אלא  לו הזיקו ולא ממנו

עצמן  את הכניעו שגם

היתה  כניעתן סיבת לפניו.

שהיה  אלקים" ה"צלם

דניאל. של פניו על נסוך

הרעות, שבחיות הרי,

"מזלייהו  של הענין קיים

רואה) שלהן (המזל חזי"

אלקים" ב"צלם להכיר -

הצדיק  של פניו .10שעל

שגם  הרי פנים, כל על

אינן  הרעות, החיות

לרצונו  בניגוד דבר עושות

הקב"ה. ïk,של íàå- §¦¥
øáBòåהרי, àèBçäעל -äl÷ äøáòa elôà Cøaúé BðBöø ©¥§¥§¦§¨¥£¦©£¥¨©¨

בלבד, -äMãwî ÷eçøä úéìëúa àeä äNòî úòLa¦§©©£¤§©§¦¨¦¦§ª¨
éìòa ìkî øúBé ,Cøaúé Búecçàå Bãeçé àéäL ,äðBéìòä̈¤§¨¤¦¦§©§¦§¨¥¥¦¨©£¥
-àøèqî íéòtLnä íéNîøe íéö÷Le íéàîhä íéiç©¦©§¥¦§¨¦§¨¦©ª§¨¦¦¦§¨

.äøæ-äãBáò útì÷e àøçà,הסברה משום יש האמור בכל - ¨¢¨§¦©£¨¨¨
להקב"ה, מישראל, אחד שבכל המסותרת, האהבה שמצד

שעלֿ מאחר קלה, מעבירה גם עבירה, מכל להימנע ביכלתו

הטמאים. החיים בעלי מאשר יותר מהקב"ה נפרד הוא ידיֿזה

¯ Lôð çewtM äîe,נפש ¯להציל ,úBøáò øàL äçBc ©¤¦©¤¤¤§¨£¥
עבודהֿזרה), לא (אבל התורה ¯שמן øáòé íâå,העבירה על §©©£Ÿ

¯ âøäé ìàå עליו הריגתו, של באיום לחטוא, עליו כופים אם §©¥¨¥
(עבודהֿזרה, עבירות בשלש מלבד - בחיים ולהישאר לחטוא

ושפיכות  עריות גילוי

הוא  הדין שבהן דמים),

יעבור", ואל - "יהרג

- בעבודהֿזרה למשל:

לעבוד  עליו כופים אם

של  באיום עבודהֿזרה

שכן, עבודהֿזרה. לעבוד ולא נפשו את למסור עליו הריגתו.

נפש הרי,‡ÂÈפיקוח עבודהֿזרה. של איסור ˘ÈÙŒÏÚדוחה
‰¯Â˙ ואילו עבודהֿזרה, לבין העבירות שאר בין הבדל קיים

איסור  בין המנאפת, האשה שעושה שההבדל למדנו לעיל

עבודהֿזרה, לבין ניאוף

- שטות" מה"רוח נובע

ה"רוח  אין שבעבודהֿזרה

האהבה  על מכסה שטות"

ניאוף  ובאיסור המסותרת

על  - עליה? מכסה היא

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äùåã÷äùéàì úîãå÷ ÷åçéøä úéìëúá úòôùîä
ä"á ïåéìòä ïåöøî úåéçä úãéøéå úåìùìúùäá àèåçä
úåòø úåéç 'éôàå íéàîèä íééç éìòá øàù ù"ëå
íçåø äøîù 'úé åúãå÷ôå íãé÷ôú íéðùî íðéà íìåëù
äéäé íëúçå íëàøåîå ù"îëå .'åë éæç àì åäéàã â"òàå
úìùåî äòø äéç ïéàù ì"æø 'éôëå õøàä úéç ìë ìò
íìö ïéàù íé÷éãöäå .äîäáë äì äîãð ë"àà íãàá

÷ìúñî íéäìàïééôëúà úåòø úåéç ìë íäéðô ìòî
ë"àå .úåéøà áåâá ìàéðã éáâ øäæá ù"îë åäééî÷

àèåçäúòùá äì÷ äøéáòá 'éôà 'úé åðåöø øáåòå
àéäù äðåéìòä äùåã÷î ÷åçéøä úéìëúá àåä äùòî
'éö÷ùå 'éàîèä íééç éìòá ìëî øúåé 'úé åúåãçàå åãåçé

úôéì÷å à"ñî íéòôùåîä íéùîøåæ"ò

çå÷éôù äîå
'éôë åðééä âøäé ìàå øåáòé íâå úåøéáò øàù äçåã ùôð

äøåú äøîà ì"æçøåîùéù éãë úçà úáù åéìò ììç

א.7. ג, מגילה ב.8.ראה ט, ב.9.בראשית לח, ˘ËÈÏ"‡:10.סנהדרין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שנבראו - תפקידם משנים שאין "וראי'
ולא בהמה רק  לטרוף אשר˙ÂÈ˜באופן  מזה יותר ועוד - ב קנא, שבת שם  עיין - יש ‰ˆ„ÌÈ˜Èאפי' אשר מוכיח שמזה  (וי"ל - כו'

כו')".ÈÊÁענין בצלם גם שמבחינים עד -

יום שלישי
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ääâä
íâôä 'éçá é÷åìçå êøò éôìå)
é÷åìç íä êë íéðåéìòá äùøùáå ùôðá

ùðåòäå ÷åøéîä 'éçáåà íðäéâá
ãçåéî ùðåò àèçå ïåò ìëì æ"äåòá
ïëå íâôäå êåìëìä øéáòäìå ÷øîì

éáééçáïéîâåô ïéà úøëå äúéî
:(äåùá íìåë

וחומרת  לקלות מתייחס זה שאין ההסבר, עתה בא כך

עבירות שאר דוחה נפש שפיקוח ומה Leøôkהעבירות, eðéä©§§¥
ì"æç11¯ בשבת):: נפש לפיקוח ìlç(ביחס ,äøBz äøîà" £©¨§¨¨©¥

¯ ,"äaøä úBúaL øîLiL éãk ,úçà úaL åéìò כשאדם ¨¨©¨©©§¥¤¦§Ÿ©¨©§¥
רפואתו  ולשם חולה,

מלאכה  לעשות צריכים

אומרת  - בשבת האסורה

- שיחללו כך, על התורה

אחת, שבת - החולה לשם

מכן  לאחר שישמור כדי

זה  שמכל שבתות. הרבה

הרבות  שהשבתות יוצא,

שבת  דוחות כך, שאחר

- אותה שמחללים זו אחת

נפש  שפיקוח הסיבה וזו

שבת, íeMîדוחה àìå§Ÿ¦
¯ úBøáòä úel÷ של ©¨£¥

¯שבת, ïøîçå כמו §¨§¨
שנאמר  עבודהֿזרה,

ח  קל כאילו שבת ילול

עבודהֿזרה, מאשר

¯ ,òãz] הדבר שאין ¥©
העבירות, של בחומרתן או בקלותן äøeîçתלוי úaL éøäL¤£¥©¨£¨

,ãçà øáãì øîeî úèéçL ïéðòì äøæ-äãBáòk äìe÷Le§¨©£¨¨¨§¦§©§¦©¨§¨¨¤¨
מתמיד ¯ (הוא השבת את לחלל "מומר" שהוא מי הוא, שהדין

היה  כאילו מדה, באותה אסורה שחיטתו - שבת) בחילול

עבודהֿזרה, לעבוד äî-"מומר" ,á ïîéñ 'äòc äøBé'a§¤¥¨¦¨©
¯ ,úBéøò éelâì øîeîa ïk-ïéàM"מומר" כמו אינו שדינו ¤¥¥§¨§¦£¨

עריות, מגילוי שבת חילול חמור שבכך הרי, לעבודהֿזרה,

¯ éëä elôàå,זאת éelbובכל àìå úaL äçBc Lôð çewt ©£¦¨¦¦©¤¤¤©¨§Ÿ¦
¯ ;úBéøò אינו נפש שפיקוח שמה לומר, שאיֿאפשר הרי £¨

שהרי  יותר, חמור עריות שגילוי מחמת הוא עריות, גילוי דוחה

לדבר  מ"מומר שבת חמורה לשחיטה, שביחס רואים אנו

תלויים  אלה דברים שאין לומר ההכרח שמן הרי אחד".

העבירות. של וקלותן àeä].בחומרתן áeúkä úøæâc àlà¤¨¦§¥©©¨
ואילו ¯ אותן, דוחה נפש פיקוח - עבירות לשאר שביחס

אין  - דמים ושפיכת עריות גילוי עבודהֿזרה, העבירות: בשלש

העבירות, של לחומרתן ביחס אך אותן. דוחה נפש פיקוח

שהוא  בשעה מהקב"ה נפרד יהיה העבירה שבעל הגורמות,

שעלֿידי  מאחר הבדל, שום כאמור, אין, העבירה, את עושה

ÏÎ,כך ומשום מהקב"ה. ריחוק תכלית מתרחק הוא עבירה,

היה  לא המסותרת, האהבה על המכסה שטות" ה"רוח לולי

הבדל  קיים אכן שאם יוסבר, להלן ברם, עבירה. עובר יהודי

העבירה  בעל של פירודו במדת לשניה, אחת עבירה בין

מתבטא זה - הבדל ‡È¯Áמהקב"ה; קיים אז העבירה, עשיית

העבירות  לבין שמים בידי ומיתה כרת שעונשן העבירות בין

זה; עונש עליהן íàשאין ,àèçä äNòî øçàlL àlà¤¨¤§©©©£¥©¥§¦
ïéàL ,íéîL éãéa äúéîe úøk ïäa ïéàL úBøáòî àéä¦¥£¥¤¥¨¤¨¥¦¨¦¥¨©¦¤¥
íéäìàa dLøMî úúøëðå éøîâì äúî úéäìàä BLôð©§¨¡Ÿ¦¥¨§©§¥§¦§¤¤¦¨§¨¥Ÿ¦
úö÷ íbôpL ÷ø ,íéiç©¦©¤¦§©§¨
dúæéçàå dúe÷ác§¥¨©£¦¨¨
¯ äæ àèça dLøLa§¨§¨§¥§¤

נשמת  של של איחודה ו

באלקות  בשורשה יהודי,

שהקשר  ומאחר נפגם, -

האלוקית  הנפש שבין

כליל, נותק לא לשורשה

להלן, שיוסבר כפי הרי

הנפש  באפשרות יש

להתעלות  והגוף הבהמית

בקליפה, מירידתם

לקדושת  שוב ולהתקרב

ואילו  האלקית. הנפש

כרת  שעונשן עבירות

זו  לא שמים, בידי ומיתה

שבין  שהקשר בלבד

נפגם, - לשורשה הנפש

שבין  שהקשר אחר, במקום שמוסבר כפי כליל. ניתק הוא אלא

נחלתו" חבל "יעקב - ל"חבל" דומה להקב"ה, ,12יהודי

של  נשמתו המקשרות המצוות עשרה ושלש מאות שש כלומר:

מתרי"ג  השזור חבל בדוגמת הן האלקי, שורשה עם יהודי

הוא  אין אבל החבל, נחלש - מהנימים כמה כשנקרעים נימים.

"נימה" נקרעת - אחת עבירה עלֿידי למשל, כך לגמרי. נקרע

בעבירות  ואילו לשורשה. הנשמה את המקשר ב"חבל" אחת

כולו  ה"חבל" כאילו זה הרי שמים בידי ומיתה כרת בהן שיש

שחומרת  הזקן, רבנו מסביר בה הגהה, באה להלן, נקרע.

שהעבירות  הפגם לגודל בהתאם היא - עבירות על העונשים

ולזכך  לנקות הרי היא העונשים, ותכלית מטרת שכן, פוגמות.

נכתמו  העליונים בעולמות ושורשה שהנפש מהכתם, הנפש את

הם  - העונש וגודל שחומרת מובן, ממילא העבירה. בעשיית

והפגם: הכתם גודל úðéçaלפי é÷elçå Cøò éôìe)* ääâä§¦¤¤§¦¥§¦©
¯ ,íéðBéìòa dLøLáe Lôpa íâtä עלֿידי המתהווה הפגם ©§¨©¤¤§¨§¨¨¤§¦

אחרת, מעבירה המתהווה מהפגם שונה - אחת íäעבירה Ck̈¥
¯ ,äfä íìBòa Bà ípäéba Lðòäå ÷eønä úðéça é÷elç¦¥§¦©©¥§¨Ÿ¤©¥¦Ÿ¨¨©¤
המיועדים  בעולםֿהזה, או בגיהנום סובל שאדם היסורים

נפשו, את ¯לנקות ãçéî Lðò àèçå ïBò ìëì:היא שמטרתו §¨¨¨¥§Ÿ¤§ª¨
¯ ,íâtäå Ceìëlä øéáòäìe ÷øîì בנפש שנעשו §¨¥§©£¦©¦§§©§¨

ílkובשורשה. ïéîâBt ïéà ,úøëå äúéî éáiça ïëå§¥§©¨¥¦¨§¨¥¥§¦ª¨
¯ :(äåLa אם - העבירה עשיית אחרי פנים, כל על אך, §¨¤

אז: - שמים בידי ומיתה כרת איסור עליו שאין בחטא המדובר

íéøîà éèå÷éì
òãú] ïøîåçå úåøéáòä úåì÷ 'åùî àìå äáøä úåúáù

éøäùøîåî úèéçù ïéðòì æ"òë äìå÷ùå äøåîç úáù
éåìéâì øîåîá ë"àùî 'á 'éñ ã"éá ãçà øáãìúåéøò

úøéæâã àìà ò"â àìå úáù äçåã ùôð çå÷éô éëä 'éôàå
äùòî øçàìù àìà [àåä áåúëäàéä íà àèçä

ïéàù íéîù éãéá äúéîå úøë ïäá ïéàù úåøéáòî
éøîâì äúî úéäìàä åùôðíéäìàá äùøùî úúøëðå

äùøùá äúæéçàå äúå÷éáã úö÷ íâôðù ÷ø íééç
åùôð íâ éøä *äæ àèçá
'ùáåìîä úéîäáä 'éðåéçä

åôåâáíéøæåç åôåâ ïëå
åæ äôéì÷å à"ñäî íéìåòå
ùôð úùåã÷ì íéáø÷úîå
íäá úùáåìîä úéäìàä
íâå ãçà 'äá äðéîàîä

ב.11. פה, יומא ב. קנא, ט.12.שבת לב, דברים

יום שלישי
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âשבט י"ז רביעי âיום
לא, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור åäæå...מורה äë ÷øô,62 עמ' òãåðë.עד åéìò

פרק כה 

ïëå ,Bôeâa úLaìîä úéîäaä úéðeiçä BLôð íb éøä£¥©©§©¦¦©§¥¦©§ª¤¤§§¥
¯ ,Bæ ätì÷e àøçà-àøèqäî íéìBòå íéøæBç ,Bôeb בהן §¦§¦¥©¦§¨¨¢¨§¦¨

החטא, עשיית בשעת Lôðירדו úMã÷ì íéáø÷úîe¦§¨§¦¦§ª©¤¤
¯ íäa úLaìîä úéäìàä,ובגוף הבהמית äðéîànäבנפש ¨¡Ÿ¦©§ª¤¤¨¤©©£¦¨

מאמינה ¯ האלקית הנפש

íâåתמיד .ãçà 'äa©¤¨§©
äúéä àèçä úòLa¦§©©¥§¨§¨
¯ ,Cøaúé Bzà äðîàa§¨§¨¦¦§¨¥
הבהמית, הנפש שכן,

זו  היא הגוף, באמצעות

העבירה, את שעוברת

האלקית  הנפש ואילו

להקב"ה, נאמנה נשארת

החטא; עשיית בשעת גם

¯ äúéäL ÷ø הנפש ©¤¨§¨
úeìbהאלקית, úðéçáa¦§¦©¨

Lôð CBz Lnî©¨¤¤
¯ äàéèçnä ,àøçà-àøèqî úéîäaäהבהמית úàהנפש ©§¥¦¦¦§¨¨¢¨©©£¦¨¤

úçz ähî ähîì ìBàL é÷îòa dnò ezãéøBîe óebä©¦©¦¨§¦§¥§§©¨©¨©©
¯ .eðøîLé 'ä ,äøæ-äãBáò útì÷e àøçà-àøèqä úàîèª§©©¦§¨¨¢¨§¦©£¨¨¨¦§§¥
נמצאת  - הגוף את מחטיאה הבהמית שהנפש בשעה  הרי

פועל  שאינו בגלות, שנמצא מי כמו בגלות; בה האלקית הנפש

אז  פועלת האלקית הנפש אין גם כך כרצונו, פעולותיו אז

של  בעבודה הגוף על להשפיע הוא רצונה שהרי פעולתה,

בפרקים  שנזכר כפי הקב"ה, עם ולקשרן ומצוות תורה

הנפש  בגלות נמצאת האלקית שהנפש מפני וזאת הקודמים,

של  ביותר העמוק בתהום החטא בשעת הנמצאת הבהמית,

והסטראֿאחרא, ¯הקליפה ,äfî ìBãb úeìb Eì ïéàå מאשר §¥§¨¨¦¤
חוטא, שהאדם בשעה האלקית הנפש äîøגלות àøâàî"¥¦§¨¨¨

¯ ,"'eë,"ביותר עמוק לבור - ביותר גבוה "מגג הירידה

העמוק  לתהום - הנשמה נמצאת בה ביותר הנעלה מהמדריגה

הסטראֿאחרא, של ìéòìביותר øàaúpL Bîëe13LøLc §¤¦§¨¥§¥§Ÿ¤
àeäå ,äàlò äîëçî àeä ìàøNé úéa ìk úBLôð øB÷îe§©§¨¥¦§¨¥¥¨§¨¦¨¨§

úé¯ .'eëå ãçà Búîëçå Cøa במדריגה היא שהנשמה הרי ¦§¨¥§¨§¨¤¨§
במדריגות  לגלות עד למטה, יורדת היא ומשם ביותר, נעלה

שהאדם  בשעה וסטראֿאחרא, קליפות של ביותר הנחותות

BãéøBîeחוטא, Cìî ìL BLàøa æçBàä ìLîk àeäå§¦§©¨¥§Ÿ¤¤¤¦
¯ åéðt ïîBèå ähîì,המלך àìîשל àqkä úéa CBúa §©¨§¥¨¨§¥©¦¥¨¥

éôì ïk äNBò elôà ,äfî ìBãb ïBaìò Eì ïéàL ,äàBö¨¤¥§¤§¨¦¤£¦¤¥§¦
¯ ,äòL הנשמה את לוקח יהודי שכאשר בעניננו, כמו ¨¨

בגלות  אותה ומוריד - מלך" של "ראשו עילאה שמחכמה

רק  היא זו ירידה הרי - צואה" "קיא הנקראת בסטראֿאחרא,

עשיית  בשעת זמני, באופן

עשיית  אחרי שכן, החטא.

הנפש  יוצאת - החטא

מהגלות  האלקית

ובכל  - והסטראֿאחרא

זו  זמנית בירידה יש זאת

ביותר, גדול עלבון משום

-àøèñå úBtìwäL¤©§¦§¦§¨
àé÷" úBàø÷ð àøçà̈¢¨¦§¨¦

¯ :òãBpk ,"äàBö,הרי ¨©©
החטא, מעשה אחרי שרק

עבירה  בין הבדל קיים

בשעת  ואילו לשניה, אחת

באמצעות מהקב"ה נפרדים - החטא ממילא,ÏÎמעשה עבירה.

המניע  הכוח שהיא מסותרת, אהבה יש יהודי שלכל מאחר

באפשרותו  יש - ממנו נפרד להיות ולא הקב"ה עם להתאחד

מ  אתÏÎלהימנע ולקיים המצוות.ÏÎעבירה

שלא  נפשו את למסור ומזומן מוכן יהודי שכל דובר, זה בפרק

שמביא  מה להוסיף הראוי מן לכך בהקשר עבודהֿזרה. לעבוד

משיחותיו, באחת מליובאוויטש, נשמתוֿעדן מוהריי"צ הרבי

"קנטוניסטים" קבוצת אצל צדק" ה"צמח של מביקוריו שבאחד

שנים  ובמשך מהוריהם, בצעירותם שנחטפו יהודים חיילים -

אותם  לנתק האמצעים כל את ונקטו בצבא, אותם החזיקו רבות

המרת  שעל להם, אמר צדק" וה"צמח ומיהדות. מיהודים

עצמו  הקיסר אם וגם הנפש, את למסור צריכים חלילה, האמונה

שנים, כמה כעבור בקולו. לשמוע אסור - זאת לעשות ְֶַמצוה

אחדים  וראה באימוניו, הצבא את לבקר הרוסי הקיסר בא

הקיסר  שאל באימונים. במיוחד מצטיינים מהחיילים

והשלישי  יעקב השני ברוך, שמו שאחד לו, וכשענו לשמותיהם,

רחמנאֿ דתם את שימירו וציווה רב רוגז הקיסר התרגז משה,

הרבי ליצלן. להם אמר שנים כמה שלפני חיילים, אותם לו ענו

אם  וגם הנפש. את למסור צריכים כזה ענין שעל צדק" ה"צמח

אל  מיד וקפצו בקולו, לשמוע אסור - זאת לעשות מצוה ְֶַהקיסר

השם. קידוש על נפשם את ומסרו הנהר תוך

.äë ÷øt התחיל אשר את הזקן, רבנו יסיים כ"ה, בפרק ¤¤
הדבר אליך קרוב "כי הפסוק: את י"ח, בפרק Ó‡„להסביר

ש  - לעשותו" ובלבבך לקיים Ó‡„בפיך יהודי לכל וקל קרוב

דיבור  מחשבה, הלבושים: בשלשה רק לא ומצוות, תורה

לעשותו" ובלבבך "בפיך של הפשוט הפירוש שזהו - ומעשה,

מחשבה, בלב, - "בלבבך" בדיבור, שלך, בפה - ("בפיך"

íéøîà éèå÷éì
äúéäù ÷ø 'úé åúà äðîàá äúéä àèçä úòùá

ùôð êåú ùîî úåìâ 'éçááäàéèçîä à"ñî úéîäáä
úçú äèî äèîì ìåàù é÷îòá äîò åúãéøåîå óåâä úà

à"ñä úàîåèìåãâ úåìâ êì ïéàå åðøîùé 'ä æ"ò úôéì÷å
øå÷îå ùøùã ì"ùîëå 'åë äîø àøâéàî äæîìë 'åùôð

ãçà åúîëçå 'úé àåäå äàìéò äîëçî àåä ìàøùé úéá
æçåàä ìùîë àåäå 'åëåäèîì åãéøåîå êìî ìù åùàøá

ïåáìò êì ïéàù äàåö àìî àñëä úéá êåúá åéðô ïîåèå
ìåãâà"ñå úåôéì÷äù äòù éôì ïë äùåò 'éôà äæî

:òãåðë äàåö àé÷ íéàø÷ð

ב.13. פרק

יום הביעי
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צ שבט צ י"ז רביעי יום — כה פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

של  הפנימי בפירוש גם אלא - מעשה) לעשות, - ו"לעשותו"

להקב"ה. וביראה באהבה הלב, רגשות עם והיינו: "בלבבך",

מרגישים, אנחנו לכאורה י"ז: בפרק הזקן רבנו כך על שאל

רבנו  והסביר ה'? אהבת לאדם שתהיה וקל קרוב כלֿכך שאין

התבוננות  שעלֿידי הזקן,

- הקב"ה בגדולת האדם

של  הרגש בו מתעורר

מאחר  ברם, ה'. אהבת

רק  לבוא יכול זה שדבר

עמוקה  התבוננות אחרי

שכבר  הרי, ה', בגדולת

לומר  איֿאפשר ממילא

"קרוב כי Ó‡„שזה ,"

נדרשת  התבוננות, לשם

הקב"ה  בגדולת ידיעה

יהיו  והלב שהמוח וגם

שיוכל  כדי לכך, מתאימים

בתוכו  לעורר האדם

הסביר  לכן - ה' אהבת

לקיים  יהודי על כיצד נוסף אופן שקיים י "ח בפרק הזקן רבנו

"אהבה  עלֿידי להקב"ה: אהבה של ברגש ומצוות, תורה

אהבה להקב"ה. מישראל אחד בכל שישנה אין ÂÊמסותרת",

טבעי  באופן נמצאת היא כי התבוננות, עלֿידי ליצור הצורך מן

של  וענינה משמעותה את הסביר הזקן רבנו ויהודי. יהודי בכל

להתאחד  היהודית הנשמה של והמשיכה השאיפה זו: אהבה

לכך  דרושה אם גם ממנו, נפרד להיות ולא האלקי, שורשה עם

מתאחד  מצוה קיום שעלֿידי דובר, מכן לאחר נפש. מסירות

מהקב"ה: נפרד הוא עבירה כל ועלֿידי הקב"ה, עם יהודי

הקב"ה, נגד מלחטוא עצמו את מונע יהודי היה שכך, ומכיון

אהבתו, על המכסה הבהמית הנפש של שטות" ה"רוח אילולא

חלי  נפרד הוא כיצד ירגיש שלא עלֿידי וגורמת מהקב"ה לה

רבנו  יסיים עתה, ללמוד עומדים שאנו כ"ה, בפרק העבירה.

את  מעצמו להסיר יהודי יכול שעה שבכל הסברתו, את הזקן

כך, המסותרת, האהבה את בתוכו ולעורר שטות", ה"רוח

- לידו עבירה הוא ÂÁÈ˘שכשבאה העבירה שעלֿידי מיד,

וכשבאה  מלעשותה; יימנע וממילא מהקב"ה, עצמו את מנתק

לקיים  לו מכתיבה להקב"ה שאהבתו מיד, יזכור - לידו מצוה

הקב"ה. עם מתאחד הוא עלֿידה  כי המצוה, את

áeúkL eäæå1éìà áBø÷ ék" :¯ ,"'Bâå ãàî øácä E לקיים §¤¤¨¦¨¥¤©¨¨§Ÿ§
ה', וביראת ה' באהבת "בלבבך", ומצוות úòתורה ìëaL¤§¨¥

çeø øéáòäì àeä BúeLøáe íãà ìL Bãéa ,äòL ìëáe§¨¨¨§¨¤¨¨¦§§©£¦©
¯ úeèL נפרד הוא עבירה שעלֿידי רגישותו, את המקהה §
¯מהקב"ה, äçëMäå ואשר להקב"ה, אהבה בו שקיימת §©¦§¨

יכול  הוא - הקב"ה עם להתאחד כדי מצוות, לקיים עליו בגללה

זו שטות" "רוח äì'להסיר Búáäà øøBòìe økæìå ,Baøwî¦¦§§¦§Ÿ§¥©£¨©
¯ .÷ôñ íeL éìa Bááìa éàcåa úøzñîä ,ãçà ברור הרי ¤¨©§ª¤¤§©©¦§¨§¦¨¥

שכן, להקב"ה. אהבה בלבו שקיימת פקפוק, שום בלי הדבר

מסותרת  אהבה בלבו ישנה שבקלים וקל רשע גם כאמור,

áeúkL:להקב"ה. eäæå§¤¤¨
¯ ."Eááìáe" שיהודי ¦§¨§

ומצוות  תורה לקיים יכול

להקב"ה. שבלבו באהבה

ה': באהבת רק ולא -

ומצוות  תורה בקיום שכן,

מרע", "סור גם ישנו

כך  ועל מעבירות, להימנע

הפחד  ה', יראת נדרשת

רבנו  מציין לכן, מהקב"ה.

זו  שאהבה מיד, הזקן

˙ÏÏÂÎ,יראה גם בתוכה

בידו  זו יראה ומצד

עבירה. מלעשות להימנע

¯ da ììëðå,זו באהבה §¦§¨¨
¯ ,eìéçc íb,יראה¯ eðéäc,והפחד ãøtìהמורא àlL ©§¦§©§¤Ÿ¦¨¥

Lôð úøéñîa elôà ,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ïôà íeLa§Ÿ¤¦¦§©§¦§¨¥£¦¦§¦©¤¤
¯ ,Lnî נפרד להיות שלא כדי נפשו את למסור ייאלץ אם גם ©¨

¯מהקב"ה, âOî ìëNå íòè íeL éìa את למסור עליו מדוע §¦©©§¥¤ª¨
¯נפשו, .éäìà òáèa àlà במשל י "ט, בפרק שהוסבר כפי ¤¨§¤©¡Ÿ¦

הנשמה  נמשכת כך - לשורשו טבעי באופן הנמשך הנר, אור

"טבע" משום בכך יש לגבה האלקי, לשורשה טבעי באופן

טבעי  ופחד חרדה גם כוללת היא כך מהבנה. שלמעלה אלקי,

גם  תנותק, לא - הקב"ה עם התאחדות של המשכה שאותה -

נפשו, את למסור יצטרך הוא כך בגלל úøéáLaאם ïkL-ìëå§¨¤¥¦§¦©
¯ ,äúéî éøeqiî älwä ,úBåàzä למסור גם מוכן הרי והוא ©©£©©¨¦¦¥¦¨

הדבר, שוודאי הרי - נפשו øúBéאת øácä åéìà áBøwL¤¨¥¨©¨¨¥
¯ ,"òøî øeñ" úðéçáa ïä ,øöiä Laëì מעשיית להימנע ¦§Ÿ©¥¤¥¦§¦©¥©

¯עבירות, ,íéøôBñ éøác ìL äl÷ äøáòî elôà שהיא £¦¥£¥¨©¨¤¦§¥§¦
ביכלתו  בזה גם - התורה מן איסור ולא בלבד, מדרבנן איסור

בעצמו, ¯לשלוט ,Cøaúé BðBöø ìò øáòì àlL,לחטוא ולא ¤Ÿ©£Ÿ©§¦§¨¥
¯ da ãøôpL øçàî,יחטא Bîkאם ,Búecçàå Bãeçiî ¥©©¤¦§¨¨¦¦§©§§

¯ .äNòî úòLa ,Lnî äøæ-äãBáòa,חוטא שהוא בשעה ©£¨¨¨©¨¦§©©£¤
נפרד  הוא חוטא, שהוא שבשעה הקודם, בפרק שהוסבר כפי

שהוא  בשעה ממנו, נפרד שהוא כפי מדה באותה מהקב"ה,

ובלבד  נפשו, את מוסר גם שהיה ומאחר עבודהֿזרה, עובד

גם  להימנע עליו מדה באותה - עבודהֿזרה לעבוד שלא

בשעת ÂÊמעבירה נפרד, הוא זו, עבירה עלֿידי גם שהרי ,

עבודהֿזרה, בין הבדל קיים זאת בכל אך, מהקב"ה. מעשה,

ש  לזמן ביחס וזאת - יותר קלות עבירות עשיית ‡È¯Áלבין

íéøîà éèå÷éì
åäæå äë ÷øôãàî øáãä êéìà áåø÷ éë áåúëù

ìù åãéá äòù ìëáå úò ìëáù 'åâå
àåä åúåùøáå íãàåáø÷î äçëùäå úåèù çåø 'éáòäì

éàãåá úøúåñîä ãçà 'äì åúáäà øøåòìå øåëæìå
éìá åááìáíâ äá ììëðå êááìáå ù"æå .÷ôñ íåù

åúåãçàå åãåçéî ïôåà íåùá ãøôéì àìù åðééäã åìéçã
âùåî ìëùå íòè íåù éìá ùîî ùôð úøéñîá 'éôà êøáúé

úååàúä úøéáùá ù"ëå éäìà òáèá àìàéøåñéî äì÷ä
'éçáá ïä øöéä ùåáëì øúåé øáãä åéìà áåø÷ù äúéî

äøéáòî 'éôà òøî øåñàìù íéøôåñ éøáã ìù äì÷
åúåãçàå åãåçéî äá ãøôðù øçàî 'úé åðåöø ìò øåáòì

æ"òá åîëìåëé æ"òá íâ éøäå äùòî úòùá ùîî

יד.1. לב, דברים

יום הביעי
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צא

צא

שבט  י"ח חמישי יום — כה פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט י"ח חמישי âיום
,62 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור áåè...מורה äùòå 'éçáá ïäå,לב עמ' åë'.עד íéîìåòì

בעבודהֿזרה  גםהעבירה: מהקב"ה נפרד נשאר הוא ,È¯Á‡Ï
יותר, הקלות בעבירות ואילו זו; גדולה בעבירה שנכשל

- בלבד העבירה ביצוע לזמן רק מוגבלת מהקב"ה ההיפרדות

גם  עצה קיימת דבר של שלאמיתו מיד, מעיר הזקן שרבנו אלא

ישאר  שלא בעבודהֿזרה,

והיא: - מהקב"ה נפרד

שבידה  תשובה עלֿידי

של  בעבירה גם להשפיע

אףֿעלֿפיֿכן  עבודהֿזרה.

לא  שהוא רואים אנו

אלא  זו, לעצה שועה

ובלבד  נפשו, את מוסר

נפרד  להיות שלא

בשעת  גם מהקב"ה

לעבודהֿזרה. ההשתחואה

כוחו  - שיקול שאותו הרי

שגם  מאחר יותר, קלות עבירות מעשיית להימנע כדי גם יפה

רבנו  אומר כך על מהקב"ה. מעשה בשעת נפרד הוא עלֿידן,

להלן: äáeLzהזקן úBNòì ìBëé äøæ-äãBáòa íb éøäå©£¥©©£¨¨¨¨©£§¨
¯ Ck-øçà,שתבטיחÈ¯Á‡˘ נפרד יהיה לא העבירה, עשיית ©©¨

בעבודהֿזרה  גם אמנם, השאלה: שתישאל אפשר כך, מהקב"ה.

- החטא עשיית אחרי מהקב"ה נפרד להיות שלא פתרון לו יש

שיעשה  "תשובה" על כזו הסתמכות על ברם, תשובה. עלֿידי

אין  - ואשוב אחטא "האומר ז"ל: רבותינו אמרו כבר כך, אחר

תשובה" לעשות בידו אין 2מספיקין לעבודהֿזרה, שביחס הרי ,

כך, אחר שיעשה ה"תשובה" על מראש לסמוך יכול הוא

נפרד יישאר שלא כדי נפשו, את מוסר הוא כך ˙È„ÈÓומשום
אין  העבירה עשיית אחרי הרי אחרת, בעבירה ואילו מהקב"ה.

על  להסתמך מבלי מהקב"ה, נפרד ממילא, בדרך נשאר, הוא

שהוא  שכשם בפסקנות, לומר אפשר כיצד כן, אם - "תשובה"

עבירה  מכל להימנע יכול הוא כך - מעבודהֿזרה להימנע יכול

"אין  אומרים ז"ל שחכמינו מה התשובה: באה כך על אחרת?

ממנו  שנוטלים הכוונה אין תשובה", לעשות בידו מספיקים

בלבד: זאת רק היא הכוונה תשובה. לעשות היכולת את לגמרי

לעשות ÌÈ¯ÊÂÚאין המתאים הרגע את לו מספקים אין בכך, לו

ודוח  מתאמץ הוא אם אך -תשובה. תשובה ועושה עצמו את ק

על  להסתמך בידו יש שאכן כך, ומתקבלת. מועילה תשובתו

הוא  זאת ובכל - עבודהֿזרה שיעבוד אחרי שיעשה ה"תשובה"

מהקב"ה נפרד יהיה שלא ובלבד מכך ÚÓ˘‰נמנע ˙Ú˘·.

¯ ,"'eë ïé÷étñî ïéà ¯ áeLàå àèçà øîBàä"L óàå] בידו §©¤¨¥¤¡¨§¨¥©§¦¦
תשובה, §©eðéäלעשות

Bãé íé÷éæçî ïéàL¤¥©£¦¦¨
øLkä úòL Bì úBéäì¦§§©©Ÿ¤
¯ ,äáeLz úBNòì©£§¨
נותנים  הרי כלל, שבדרך

הכוח  את מלמעלה לאדם

לחזור  הנאות הזמן ואת

שסומך  מי אך בתשובה,

כך  על החטא בשעת

יחזור  מכן שלאחר

- ÌÈ¯ÊÂÚבתשובה ‡Ï לו

בכך נותנים ÏÂ‡מלמעלה

לכך. ההזדמנות את äáeLzלו äNòå äòMä ÷çc íà ìáà£¨¦¨©©¨¨§¨¨§¨
¯ .[äáeLzä éðôa ãîBòL øác Eì ïéà עוזרת ¯ תשובה ¥§¨¨¤¥¦§¥©§¨

החטא  שלאחר להסתמך יכול היה בעבודהֿזרה שגם הרי תמיד.

שיעשה. ה"תשובה" עלֿידי מהקב"ה, נפרד יהיה ©©§ìò-óàå-לא
ìò BLôð øñîì ïnæîe ïëeî ìàøNé Léà ìk ,ïë-ét¦¥¨¦¦§¨¥¨§ª¨¦§Ÿ©§©
äòL éôì ålôà äøæ-äãBáòì úBåçzLäì àlL ,'ä úMã÷§ª©¤Ÿ§¦§©£©£¨¨¨£¦§¦¨¨

¯ ,Ck-øçà äáeLz úBNòìå,נפשו את ימסור הוא כלומר: §©£§¨©©¨
אחת  לשניה לעבודהֿזרה להשתחוות אותו לאלץ כשירצו גם

זה  אין הרי שאז בתשובה, לחזור יוכל - זו שניה ולאחר בלבד,

של  זו בודדת שניה גם אלא מהקב"ה, נפרד יהיה שתמיד מפני

מהקב"ה, ÚÓ˘‰היפרדות ˙Ú˘· שלא לו, מספיקה - החטא

כוח? ובאיזה למה? כך וכל לעבודהֿזרה. ¯להשתחוות eðéäå§©§
זה, ¯הרי íLôða Laìîä 'ä øBà éðtî,ישראל בני של ¦§¥©§ª¨§©§¨

ìéòì økæpk3¯ BðéàL אינו, זה ה' äòLåאור ïîæ úðéçáa ©¦§¨§¥¤¥¦§¦©§©§¨¨
¯ ,åéìò ìLBîe èélLå ,ïîfäî äìòîì àlà ,ììk,הזמן על §¨¤¨§©§¨¥©§©§©¦¥¨¨

òãBpk4¯ האהבה . נותנת איך לשאלה, בקשר הוא האמור כל ©©
ולהימנע  שלו ביצרֿהרע לשלוט הכוח את ליהודי המסותרת

של  פעולתה תוסבר להלן מרע". "סור - עבירה מלעשות

קיום  של החיובית בצורה טוב", ב"ועשה המסותרת האהבה

המצוות:

äNòå" úðéçáa ïäå§¥¦§¦©©£¥
¯ ,"áBè האדם ביכולת

של  כוחה את לנצל

כדי  המסותרת, האהבה

äøeáâa éøàk øabúäì§¦§©¥¨£¦¦§¨
¯ ,øöiä ãâð álä õîàå§Ÿ¤©¥¤¤©¥¤

Bôebהרע, úà ãéaënä©©§¦¤
¯ ,äìöò åéìò ìétîe©¦¨¨©§¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

áåùàå àèçà øîåàäù óàå .ë"çà äáåùú úåùòì
ïéàúòù åì úåéäì åãé íé÷éæçî ïéàù åðééä 'åë ïé÷éôñî

÷çã íà ìáà äáåùú úåùòì øùåëääùòå äòùä
ë"ôòàå .äáåùúä éðôá ãîåòù øáã êì ïéà äáåùú

ïîåæîå ïëåî ìàøùé ùéà ìëúùåã÷ ìò åùôð øåñîì
úåùòìå äòù éôì 'éôà æ"òì úååçúùäì àìù 'ä

åðééäå ë"çà äáåùúíùôðá ùáåìîä 'ä øåà éðôî
ïîæäî äìòîì àìà ììë äòùå ïîæ 'éçáá åðéàù ì"ðë

èéìùå.òãåðë åéìò ìùåîå

áåè äùòå 'éçáá ïäå
øöéä ãâð áìä õîåàå äøåáâá éøàë øáâúäìãéáëîä

ב.2. פה, -4.יט.פרק3.יומא עליו. ומושל ושליט מהזמן, למעלה אלא וכו' "שאינו המלים ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰ וי"ל" :
תשובה  דלעו"ז שבענין אלא בקדושה. וכדלקמן דנצחיות, ענין בו יש דרגע (אפי' ענין כל הזמן מן למעלה מצד ענינים: ב' בזה שאומר

יום חמישי
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(העצלות) ¯שהיא ,úéîäaä LôpaL øôòä ãBñé úðéçaî¦§¦©§¤¨¨¤©¤¤©§¥¦
הראשון, בפרק שלמדנו ìëaכפי úeæéøæa Bôeb çéøèälî¦§©§¦©¦§¦§¨

çøè da LiL ,'ä úãBáòa àOî úãBáòå çøè éðéî¦¥Ÿ©©£©©¨©£©¤¥¨Ÿ©
¯ ätáe ïeiòa äøBza ìîòì :ïBâk ,ìîòå תורה דברי לדבר §¨¨§©£Ÿ©¨§¦©¤

של éñt÷באופן àì̈¨¦
¯ ,àñøbî déîet פיו ¥¦¦§¨

דבר  מללמוד, פוסק לא

עצומה. יגיעה שדורש

ì"æø øîàîëe5: §©£©©©
íãà íéNé íìBòì"§¨¨¦¨¨
,äøBz éøác ìò Bîöò©§©¦§¥¨
øBîçëå ìòì øBLk§§Ÿ§©£
älôúì ïëå ,"éBàNîì§©§§¥¦§¦¨

¯ äðeëa מתוך שתהיה §©¨¨
Lnî,יגיעה, Bçk ìëa§¨Ÿ©¨

àéäL 'ä úãBáòa ïëå§¥©£©¤¦
Bîk ,ïBîîaL øáãa§¨¨¤§¨§
¯ ;ä÷ãvä úãBáò£©©§¨¨
דברים  שלשה כאן מנויים

העמודים  שלשה -

עומד: העולם שעליהם

(שתפילה  עבודה "תורה,

קרבנות), במקום היא

חסדים". ¥©§àöBiëåגמילות
¯ elàa דומים ענינים §¥

ה', £§¦¦úBîçìnîבעבודת
,åéúBìeaçúå øöiä©¥¤§©§¨
àlL íãàä Lôð øø÷ì§¨¥¤¤¨¨¨¤Ÿ
¯ BðBîî øé÷ôäì§©§¦¨

ומפתה  האדם את היצרֿהרע מקרר צדקה, אודות כשמדובר

לכך, כספו את יבזבז שלא ¯אותו, ,Bôeb úeàéøáe של בענין §¦
הגוף. והתאמצות יגיעת נדרשות בו ה', ¯עבודת Bcâð ãîòlL¤©£Ÿ¤§

הזה היצרֿהרע íãàä,נגד ìà ãàî áBø÷ ¯ BLáëìe§¨§¨§Ÿ¤¨¨¨
,äfî øúBéå ,äæ ìëa øöiä çvðlL ,Baì ìà íéNiLk§¤¨¦¤¦¤§©¥©©¥¤§¨¤§¥¦¤

¯ Lnî Bëôä úBNòìå,היצרֿהרע של מרצונו ההיפך לעשות §©£¨§©¨
זה כל הרי ה', עבודת בעניני בממונו והן בגופו הן ©÷ìולהתאמץ

,eðøîLé 'ä ,äúéî éøeqéå .eðøîLé 'ä ,äúéî éøeqiî ãàî§Ÿ¦¦¥¦¨¦§§¥§¦¥¦¨¦§§¥
¯ ïBöøáe äáäàa ìa÷î äéä,ובלבדBãeçiî ãøtì àlL ¨¨§©¥§©£¨§¨¤Ÿ¦¨¥¦¦

äøæ-äãBáòì úBçzLäì äòL éôì elôà ,Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥£¦§¦¨¨§¦§©£©£¨¨¨
¯ ,íBìLå-ñç נפשו את מוסר היה יהודי שכל שלמדנו, כפי ©§¨

מאחדות  נפרד להיות שלא כדי וזאת עבודהֿזרה, לעבוד שלא

קלה. לשעה לא אפילו äáäàaה' ìa÷ì Bì LiL ïkL-ìëå§¨¤¥¤¥§©¥§©£¨
¯ ïBöøáe ההתאמצויות שאר וגם הגוף התאמצות את גם §¨

ממנו, ¯הנדרשות .ãòå íìBòì Ba ä÷áãì éãk(א כדי §¥§¨§¨§¨¨¤
לנצח  וזהו ב) הקב"ה, עם ¯.6להתאחד ,eðéäc עם ההתאחדות §©§

אצלו  תהיה לנצח, הקב"ה

Cøaúé BðBöø äNòiLk§¤©£¤§¦§¨¥
¯ Bæ äãBáòa כשלשם גם ©£¨

ממנו  נדרשת כך

מיוחדת, התאמצות

¯ da älbúé,זו בעבודה ¦§©¤¨
ïBéìòä ïBöø úéîéðt§¦¦§¨¤§
áø éelâå íéðt úðéçáa¦§¦©¨¦§¦©

¯ .ììk øzñäa àìå כפי §Ÿ§¤§¥§¨
בפרקים  שלמדנו

שבענין  הקודמים,

- ה' ועבודת המצוות

של  רצונו פנימיות מאירה

של  באופן הקב"ה

íeLות.התגל  ïéàLëe§¤¥
ïBöøa íéðt øzñä¤§¥¨¦¨¨
øác ïéà éæà ¯ ïBéìòä̈¤§£©¥¨¨
¯ ììëe ììk ãøôð¦§¨§¨§¨

Léמאלקות, úBéäì¦§¥
¯ .Bîöò éðôa øáãå כפי §¨¨¦§¥©§

שההרגשה  שלמדנו,

להרגיש  יכולים שנבראים

ולדבר  ל"יש" עצמם, את

נובעת  - מהקב"ה נפרד

רצון  שפנימיות מכך

ולעבודת  מצוה לקיום הדבר כשמגיע ואילו בהעלם. היא העליון

הסיבה  ממילא קיימת לא - העליון רצון פנימיות מתגלה שאז ה',

בפני  ול"מציאות" ל"יש" עצמו את להרגיש לנברא הגורמת

¯עצמו. úéðeiçäå úéäìàä BLôð äðééäz ,úàæìe שמחיה זו §Ÿ¦§¤¨©§¨¡Ÿ¦§©¦¦
הגוף, ¯את ïäéLeáìe,ומעשה דיבור úBãçéîמחשבה, ïlk §¥¤ª¨§ª¨

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå ïBéìòä ïBöøa ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦¨¨¨¤§§¥¨
¯ .ìéòì økæpk מתאחד המצוות, וקיום ה' עבודת שעלֿידי הרי, ©¦§¨§¥

הנוצר  שהיחוד יוסבר להלן היחוד. בתכלית הקב"ה עם האדם

המצוה: קיום לשעת רק ולא לתמיד, הוא המצוה, קיום עלֿידי

¯ äìòîì äæ ãeçéå אור עם מתאחדת יהודי של שנפשו מה §¦¤§©§¨
העליונים, בעולמות למעלה, הרי ה', עבודת עלֿידי איןֿסוף

äìòîì ,BðBöøe Cøaúé àeä ék ,ãòå íìBòì éçöð àeä¦§¦§¨¨¤¦¦§¨¥§§©§¨

íéøîà éèå÷éì
ùôðáù øôòä ãåñé 'éçáî äìöò åéìò ìéôîå åôåâ úà

úåæéøæá åôåâ çéøèäìî úéîäáä'ãåáòå çøåè éðéî ìëá
ìåîòì ïåâë ìîòå çøåè äá ùéù 'ä úãåáòá àùî

äôáå ïåéòá äøåúáì"æøàîëå àñøéâî äéîåô ÷éñô àì
ìåòì øåùë äøåú éøáã ìò åîöò íãà íéùé íìåòì

øåîçëåïëå ùîî åçë ìëá äðåëá äìôúì ïëå éåàùîì
úãåáò åîë ïåîîáù øáãá àåäù 'ä úãåáòáä÷ãöä

ùôð øø÷ì åéúåìåáçúå øöéä úåîçìîî åìàá àöåéëå
úåàéøáå åðåîî øé÷ôäì àìù íãàäåãâð ãåîòìù åôåâ

çöðìù åáì ìà íéùéùë íãàä ìà ãàî áåø÷ åùáëìå
øúåéå äæ ìëá øöéäì÷ ùîî åëôä úåùòìå äæî

åðøîùé 'ä äúéî éøåñéå åðøîùé 'ä äúéî éøåñéî ãàî
ìá÷î äéäåúåãçàå åãåçéî ãøôéì àìù ïåöøáå äáäàá

ùéù ù"ëå å"ç æ"òì úåçúùäì äòù éôì 'éôà 'úéåì
åðééäã ãòå íìåòì åá ä÷áãì éãë ïåöøáå äáäàá ìá÷ì

åæ äãåáòá 'úé åðåöø äùòéùëïåöø úéîéðô äá äìâúé
ïéàùëå ììë øúñäá àìå áø éåìéâå íéðô 'éçáá ïåéìòä

øúñä íåùììë ãøôð øáã ïéà éæà ïåéìòä ïåöøá íéðô
äðééäú úàæìå åîöò éðôá øáãå ùé úåéäì ììëååùôð

úéìëúá úåãçåéî ïìåë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä
ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéääæ ãåçéå .ì"ðë ä"á

äìòîì åðåöøå 'úé àåä éë ãòå íìåòì éçöð àåä äìòîì

נוגע להיות יהפך שעה דלפי דענין אפשר עליו ומושל ושליט מצד ב) הוא. נצחי ארוך".ÂÈ˙¯עוקרתו) דזמן ה,5.מזה זרה עבודה
כאן 6.ב. מדובר א) - שכן" "כל המלה של הכפולה המשמעות בכך, בציינו וב), א) של ההבדל את כאן הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק

˙Â˜·„·של באופן עדיין זה כאן ב) זרה). עבודה עלֿידי בלבד נפרד להיות לשלא (בהשוואה ÚÂ„להשי"ת ÌÏÂÚÏ לשלא (בהשוואה
זרה). בעבודה שעה לפי נפרד להיות

יום חמישי
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צג

צג

שבט  י"ט שישי יום — כה פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט י"ט שישי âיום
לב, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור àåä...מורה äèîìù àìà,64 עמ' ì"ðë:עד

¯ .ïîfäî,נצחית היא ורצונו, הקב"ה עם ההתאחדות גם ממילא ¥©§©
מהזמן, ¯למעלה ïëå,אנו בעולמנו BøeaãaL,גם BðBöø éelb §¥¦§¤§¦

àeä ,äøBzä àéäL¤¦©¨
áeúkL Bîëe ,éçöð7: ¦§¦§¤¨

íe÷é eðéäìà øáãe"§©¡Ÿ¥¨
íéiç åéøáãe" ,"íìBòì§¨§¨¨¨¦

"'eë íéîi÷å8àìå" , §©¨¦§Ÿ

éìçé"'eë íéîìBòì Búc øéîé àìå ó9¯ שהתגלות . ומאחר ©£¦§Ÿ¨¦¨§¨¦
גם  ממילא, הרי - נצחית היא התורה, בדברי הקב"ה של רצונו

של  נפש של התאחדותה

ורצונו  הקב"ה עם יהודי

לימוד  עלֿידי יתברך,

- המצוות וקיום התורה

נצחית. היא

¯ ähîlL àlà,אנו ¯בעולמנו àeä,ההתאחדותúçz ¤¨¤§©¨©©
¯ ,ïîfä והתאחדות הזמן, תחת נתונה למטה הנפש גם שכן, ©§©

היא Bàהנפש äøBza da ÷ñBòL dcáì äòL dúBàáe§¨¨¨§©¨¤¥¨©¨
ãøôð ¯ øçà øáãa ÷ñBò íà Ck-øçà ék ,äåöîa§¦§¨¦©©¨¦¥§¨¨©¥¦§¨

.ähîì ïBéìòä ãeçiäî¥©¦¨¤§§©¨
÷ñBòLk ,eðéäå]§©§§¤¥
,éøîâì íéìèa íéøáãa¦§¨¦§¥¦§©§¥
ììk Cøö íäa ïéàL¤¥¨¤Ÿ¤§¨

¯ .['ä úãBáòì,שאז ©£©
למטה, כאן נפרד, הוא

שנוצר  העליון", מה"יחוד

המצוה. או התורה עלֿידי

,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥
úãBáòì áLå øæBçLk§¤¥§¨©£©
äøBúì ,Ck-øçà 'ä©©¨§¨
Lwáîe ,älôúìå§¦§¦¨§©¥
äéäL ìò 'äî äìéçî§¦¨¥©¤¨¨
¯ æà ÷ñòì Bì øLôà¤§¨©£Ÿ¨
שהתעסק  זמן באותו

בטלים, ¨©äøBzaבדברים
çìñé 'ä ¯ ÷ñò àìå§Ÿ¨©¦§©

ì"æø øîàîk ,Bì10ææ àì ¯ áLå äNò-úåöî ìò øáò" : §©£©©©¨©©¦§©£¥§¨Ÿ¨
¯ ."Bì ïéìçBnL ãò íMî הוא ואז מיד, לו מוחלין כלומר: ¦¨©¤£¦

ורצונו. הקב"ה עם ומתאחד למטה, גם ¯חוזר, äæìå,ולכן §¨¤
לעיל, הנזכר ל"יחוד" וחוזר מיד עוזרת המחילה שבקשת מפני

˜Ï‰שאפילו ‰Ú˘Ï לעיל וכנזכר ליפרד רוצה §¦eðwz,11אינו
ìL "eðì çìñ" úkøa¯ ,íBé ìëa íéîòt L בתפילת ¦§©§©¨¨Ÿ§¨¦§¨

עשרה", äøBz"שמונה ìeha ïBò ìòepnî ìBvð íãà ïéàL , ©£¦¨¤¥¨¨¦¦¤
¯ ãéîzä Bîëe ;íBé ìëa,יום כל מקריבים äéäLשהיו §¨§©¨¦¤¨¨

¯ .äNò-úåöî ìò øtëî,אלא מצותֿעשה. קיים לא כשאדם §©¥©¦§©£¥
על  כלֿכך קרובות לעיתים עוברים אם לשאול: הרי אפשר

של  ענין לכאורה כאן יש הרי - עליה מחילה ומבקשים העבירה,

בידו  מספיקין "אין ז"ל: חכמינו אומרים שעליו ואשוב" "אחטא

הזקן: רבנו כך על אומר - תשובה"? "àèçàלעשות äæ ïéàå§¥¤¤¡¨
¯ ïk-íà-àlà ,"áeLàå,"ואשוב "אחטא נקרא זה מתי §¨¤¨¦¥

Cëìe äáeLzä ìò CîBñ àeä Lnî àèçä úòLaL¤¦§©©¥§©¨¥©©§¨§¨
¯ ,àèBç על סומך הוא כי ¥

ולולא  ה"תשובה";

היה  לא הוא - ה"תשובה"

שאותה  הרי חוטא.

הוא  עליה "תשובה"

לו  גרמה כאילו היא סומך,

"אין  באמת ולכן לחטוא,

לעשות  בידו מספיקין

בעניננו, ואילו תשובה".

על  לנו" ב"סלח הרי

תורה, הוא ‡ÔÈביטול

ה"תשובה" על סומך

הרי  החטא; מעשה בשעת

שהוא רק לעתים Ï˘Îזה

- תורה בביטול קרובות

מכן  לאחר עוזרת כך ועל

לנו". "סלח של הבקשה

¯ :øçà íB÷îa øàaúpL Bîk,הרי פי"א". אגה"ת "ראה §¤¦§¨¥§¨©¥
להיות  שלא ובלבד נפשו, את למסור מוכן יהודי שכל שמאחר

יחודם  נוגע עמוק כה - קלה לשעה לא אפילו מהקב"ה, נפרד

יהיה  לא שיהודי זה חשבון מספיק - הקב"ה עם ישראל בני של

שהיא, עבירה איזו עלֿידי מהקב"ה נפרד להיות מוכן

יסורי  מאשר יסורים פחות בהרבה קשורה ממנה שההימנעות

ובשמחה, באומץ אותו לחזק צריך שזה הדבר, וודאי מיתה;

מצוות  קיום עלֿידי הקב"ה, עם ולהתייחד להתאחד לחפש

למסור  זו נכונות נצחי. הוא למעלה, זה שייחוד בידעו, (עשה),

קבועה להיות צריכה אלקות, עם יחודו לשם הנפש ˙ÈÓ„את
בכל  והמצוות התורה בקיום ולהתבטא יהודי, של בתודעתו

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïëå ïîæäîéçöð àåä äøåúä àéäù åøåáãáù åðåöø éåìéâ
íééç åéøáãå íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå ù"îëåíéîéé÷å

éìçé àìå 'åë.'åë íéîìåòì åúã øéîé àìå ó

äèîìù àìà
äúåàáå ïîæä úçú àåä'øåúá äá ÷ñåòù äãáì äòù

ãåçéäî ãøôð øçà øáãá ÷ñåò íà ë"çà éë äåöîá åà
ïåéìòäéøîâì íéìèá íéøáãá ÷ñåòùë åðééäå .äèîì

øæåçùë ë"ôòàå 'ä úãåáòì ììë êøåö íäá ïéàùáùå
'äî äìéçî ù÷áîå äìôúìå äøåúì ë"çà 'ä úãåáòì

äøåúá æà ÷åñòì åì øùôà äéäù ìòçìñé 'ä ÷ñò àìå
ãò íùî ææ àì áùå äùò úåöî ìò øáò ì"æøàîë åì

äæìå .åì ïéìçåîùíéîòô ùìù åðì çìñ úëøá åð÷ú
ìëá åðîî ìåöéð íãà ïéàù äøåú ìåèéá ïåò ìò íåé ìëá
ïéàå .äùò úåöî ìò øôëî äéäù ãéîúä åîëå íåé
àåä ùîî àèçä úòùáù ë"àà áåùàå àèçà äæ
äæáå :à"îá ù"îë àèåç êëìå äáåùúä ìò êîåñ

ח.7. מ, שחרית.8.ישעי' חי".9.תפילת אֿל "יגדל א.10.פיוט פו, שליט"א.11.יומא אדמו"ר כ"ק לשון

יום שישי
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âשבט כ' קודש âשבת
,64 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור íøá...מורה åë ÷øô,לג עמ' äæ:עד ÷åñô

פרק כו 

änìשעה. ,ïáeé äæáe,íBìMä-åéìò eðaø äLî äeö ¨¤¨¨¨¦¨Ÿ¤©¥¨¨©¨
¯ ,'äøBz äðLî'a,המדבר ¯לדור ,õøàì eñðëpL øBcì §¦§¥¨©¤¦§§¨¨¤

הבאים, לדורות רק ìëaלא íéîòt òîL úàéø÷ úBø÷ì¦§§¦©§©©£©¦§¨
¯ ,íBéשענינה,Lôð úøéñîa íéîL úeëìî åéìò ìa÷ì§©¥¨¨©§¨©¦¦§¦©¤¤

הרי ¯ אפשר לכאורה,

çéèáäלשאול: àìäå©£Ÿ¦§¦©
¯ :íäì שנכנס לדור ¨¤

ישראל, ¤§§©"íëcçtלארץ
'ä ïzé íëàøBîe©£¤¦¥

"'Bâå12¯ לשם ; כן, אם §
למסירות  זקוקים היו מה

- המדבר דור כמו נפש?

כלל  שייך היה שלא

אותם  יאלץ שמישהו

שיצטרכו  כך לידי לבוא

לא  ישראל, לארץ שנכנס בדור גם הרי כך - נפשם את למסור

אותם  יאלץ שמישהו האמורה), ההבטחה (מחמת שייך היה

דבר נכונים Î‚„לעשות יהיו כך ושבגלל שמים, מלכות

את  רבנו משה עליהם ציווה מה לשם כן, אם נפש. למסירות

בכל  פעמיים ועוד - קריאתֿשמע עלֿידי נפש מסירות ענין

äæaיום? éeìz äéúBöîe äøBzä íeiwL íeMî àlà¤¨¦¤¦©¨¦§¤¨¨¨¤
¯ ,Bãeçé ìò 'äì BLôð úøéñî ïéðò ãéîz økæiL שזו ¤¦§Ÿ¨¦¦§©§¦©©§©©¦

קריאתֿ של משמעותה

ההכרח  מן ולכן שמע,

בכל  "פעמיים לקוראה

÷òeáיום", äéäiL¤¦§¤¨©
íîBé ,Lnî ãéîz Baìa§¦¨¦©¨¨
Léîé àì äìéìå̈©§¨Ÿ¨¦
ìëeé äæa ék ,BðBøëfî¦¦§¦¨¤©
Bçvðì ,Bøöé ãâð ãîòì©£Ÿ¤¤¦§§©§
ìëáe úò ìëa ãéîz̈¦§¨¥§¨

¯ ,äòL,משה אחרי גם ¨¨
- וגו'" אחרי "וזנה שאז

רבינו, כ"ק לשון - היצר ìéòì:מלחמת økæpk את שבזכרו - ©¦§¨§¥
מוכן  יהיה - השם קידוש על נפשו את למסור התמידית נכונותו

והמצוות. התורה כל את לקיים בודאי

.åë ÷øt קרוב" איך הזקן, רבנו הסביר הקודמים בפרקים ¤¤
ה' באהבת ומצוות תורה לקיים יהודי, לכל מאד" הדבר

עלֿ נוצרות כשהן - ה' של וביראת בגדולתו התבוננות ידי

מישראל  אחד שבכל המסותרת האהבה עלֿידי או הקב"ה,

בתוכה  הכוללת להקב"ה,

היראה. ענין את גם

יסביר  הבאים בפרקים

עצות, ויתן הזקן, רבנו

כל  את להרחיק כיצד

המפריעים  הדברים

כמו  ה', לעבודת

ו"טמטום  "עצבות"

הלב  אין שבגללם הלב",

רגשות  את לקלוט מסוגל

והיראה. האהבה

éøö àc ïBâk ,íøaC §¨§¨¨¦
¯ :ìBãb ììk éòBãBàì§¥§¨¨
צריך  זה, כגון בדבר

גדול, כלל ïBâkלהודיע ,éîLb øác çvðì ïBçvpL Bîk ék¦§¤¦¨§©¥©¨¨©§¦§
,äæ úà äæ ìétäì äæ íò äæ íé÷aàúnä íéLðà éðL§¥£¨¦©¦§©§¦¤¦¤§©¦¤¤¤

¯ àeä ãçàä íà äpä,מתאבקçvðé ,úeãáëe úeìöòa ¦¥¦¨¤¨§©§§¥§ª©
¯ Bøáçî øúBé øBab àeä íà íb ,ìtéå ì÷a,זאת בכל §©§¦Ÿ©¦¦¥¥£¥

את  יעורר לא - ורשלנות עצלות של בתנועה נתון שהוא מפני

ממנו. החלש עלֿידי בקלות וינוצח Lnîכוחותיו, äëk̈¨©¨
¯ ,øöiä ïBçöða,הרע מהיצר חזק הטוב שהיצר שלמרות, §¦§©¥¤

מן  הרבה דוחה אור "מעט הקודמים, בפרקים שלמדנו כפי

גם  כך על ונוסף החושך",

זאת  בכל עוזרו", "הקב"ה

¯ Bçvðì øLôà éà את ¦¤§¨§©§
הרע, §©§úeìöòaהיצר
¯ úeãáëe כשנתונים §¥

עצלות  של בתנועה

¨§¦©úBëLîpäוכבדות,
álä íeèîèå úeáöòî¥©§§¦§©¥

¯ íà-ék ,ïáàk אפשר §¤¤¦¦
הרע  היצר את לנצח

נגדו ¦§¦úeæéøæaכשלוחמים
äçîOî úëLîpä©¦§¤¤¦¦§¨
Búøäèå álä úçéúôe§¦©©¥§¨¢¨
áöòå äâàc ãeðãð ìkî¦¨¦§§¨¨¨¤¤

"øúBî äéäé áöò ìëa" :áeúkM äîe .íìBòa1:Leøt , ¨¨©¤¨§¨¤¤¦§¤¨¥
¯ äfî äìòîe ïBøúé äæéà äéäiL שגם הרי - מהעצבות ¤¦§¤¥¤¦§©£¨¦¤

הזקן: רבנו כך על עונה - הטוב? מן יש ¥¦äpäבעצבות
lî ,äaøcà¯ äæ ïBL,"מותר ãvî"יהיה áöòäL òîLî ©§©¨¦¨¤©§©¤¨¤¤¦©

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äøåú äðùîá ä"ò åðéáø äùî äåö äîì ïáåéøåãì
åéìò ìá÷ì íåé ìëá íéîòô ù"÷ úåø÷ì õøàì åñðëðù

àìäå ùôð úøéñîá íéîù úåëìîíëãçô íäì çéèáä
äéúåöîå äøåúä íåé÷ù íåùî àìà 'åâå 'ä ïúé íëàøåîå

øåëæéù äæá éåìúåãåçé ìò 'äì åùôð úøéñî ïéðò ãéîú
îåé ùîî ãéîú åáìá òåá÷ äéäéùùéîé àì äìéìå í

ìëá ãéîú åçöðì åøöé ãâð ãåîòì ìëåé äæá éë åðåøëæî
:ì"ðë äòù ìëáå úò

íøá åë ÷øôìåãâ ììë éòãåàì êéøö àã ïåâë
øáã çöðì ïåçöðù åîë éë

íéùðà éðù ïåâë éîùâìéôäì äæ íò äæ íé÷áàúîä
çöåðé úåãáëå úåìöòá àåä ãçàä íà äðä .äæ úà äæ

ìåôéå ì÷áùîî äëë åøéáçî øúåé øåáâ àåä íà íâ
úåãáëå úåìöòá åçöðì øùôà éà øöéä ïåçöðá
úåæéøæá à"ë ïáàë áìä íåèîèå úåáöòî úåëùîðä

ìëî åúøäèå áìä úçéúôå äçîùî úëùîðäãåðãð
'éô øúåî äéäé áöò ìëá ù"îå .íìåòá áöòå äâàã

äðä äæî äìòîå ïåøúé äæéà äéäéùäæ ïåùìî äáøãà
àáéå òéâéù ÷ø äìòî åá ïéà åîöò ãöî áöòäù òîùî

כה.12. יא, כג.1.דברים יד, משלי

שבת קודש
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.ïBøúé äæéà epnî àáéå òébiL ÷ø ,äìòî Ba ïéà Bîöò©§¥©£¨©¤©¦©§¨Ÿ¦¤¥¤¦§
¯ ,eðéäåתבוא åéäìà,שמה"עצב" 'äa úézîàä äçîOä §©§©¦§¨¨£¦¦©¡Ÿ¨
¯ äàaä,הבאה ¯השמחה ézîàä áöòä øçà שיש עצבות ©¨¨©©¨¤¤¨£¦¦

אמיתית, סיבה BLôðלה øîa åéúBðBò ìò íéðnæî íézòì§¦¦§ª¨¦©£¨§©©§
¯ ,øaLð áìå:כלומר §¥¦§¨

של  האמיתית מעלתה

השמחה  היא העצבות

לבו, שברון אחרי הבאה

בגלל  מזומנות, בעתים

¯חטאיו . äæ-éãé-ìòL¤©§¥¤
לבו, שברון עלֿידי

äàîhä çeø äøaLð¦§§¨©©ª§¨
ävçîe àøçà-àøèñå§¦§¨¨¢¨§¦¨

¯ ìæøa ìL מחיצת ¤©§¤
עלֿידי  הנוצרת הברזל

Bðéaחטאיו, ú÷ñônä©©§¤¤¥
Bîk ,íéîMaL åéáàì§¨¦¤©¨©¦§

øäfa áeúkL2ìò ¤¨©Ÿ©©
,äøaLð çeø" :÷eñẗ©¦§¨¨

"'Bâå øaLð áì3¯ כיצד , ¥¦§¨§
- נשברה" ל"רוח מגיעים

"לב  עלֿידי - ה"סטראֿאחרא"? של רוחה נשברת כיצד

נשברת  נשבר, ולב אמיתית מרירות שעלֿידי ומאחר נשבר",

- הקב"ה לבין שבינו הברזל מחיצת ונעלמת הטומאה, רוח

לשמחה  מכן, לאחר להגיע, באפשרותו דוקא, כך משום

ה"תניא": ובלשון - ¯אמיתית :àø÷c déLéø Ba íi÷é éæàå©£©§ª©¥¥¦§¨
רוח  אלקים "זבחי הפסוק לפני פסוקים כמה שכתוב מה

ðòéîLz"äçîNåנשברה": ïBNN é4ïBNN éì äáéLä ,'Bâå ©§¦¥¦¨§¦§¨§¨¦¨¦§
"'Bâå äáéãð çeøå ,EòLé5¯ אחרי ÂÊשמחה. מגיע הוא אליה ¦§¤§©§¦¨§

- האמיתי" בעצבות ·‰ה"עצב לא אבל המעלה, טמונה

¯עצמה. èeLtä íòè eäæå,הסוד פי שעל הטעמים על נוסף §¤©©©¨
¯ äæ øBîæî øîBì ,ì"æ é"øàä ïewúì,שבתהלים נ"א פרק §¦¨£¦©©¦§¤

האמורים, הפסוקים מצויים ÷íãבו 'úBöç ïewz' øçà©©¦£Ÿ¤
¯ ,ãenlä:חצות תיקון אחרי äçîNaשלומדים ãîìì éãk ©¦§¥¦§Ÿ§¦§¨

¯ ;áöòä øçà äàaä 'äa úézîà;'חצות 'תיקון LiLשל £¦¦©©¨¨©©¨¤¤¤¥
¯ Bæ äçîNì,"ה"עצב אחרי ¯הבאה ,ïBøúé השמחה לגבי §¦§¨¦§

"עצב", לפניה, à÷åc,שאין CLçä ïî àaä øBàä ïBøúék§¦§¨©¨¦©Ÿ¤©§¨
ïBøúé LiL éúéàøå" :÷eñt ìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¨§¨¦¦¤¥¦§
úeìëqä ïî äîëçì©¨§¨¦©¦§
ïiò ,"'eë øBàä ïBøúék¦§¨©¥

¯ .ïéánì éãå ,íL שואל ¨§©©¥¦
זה:6ה"זוהר" פסוק על

ראה  שלמה רק האם

את  רואה לא מי זאת?

מסביר: וה"זוהר" - זה?

האור  שעלֿידי מאחר

החושך,‡È¯Áהמאיר

היתרון  את מרגישים

בלעדי  שכן, - שבאור

את  יודעים לא החושך,

של  ויקרותו המיוחד ערכו

יתרון  מיתווסף כך - האור

עלֿידי  בחכמה,

וה"שטות". ה"סכלות"

אליה ÂÊשמחה שמגיעים

- אמיתי "עצב" ‰È‡אחרי ‡È‰."ה"עצב מן הבא היתרון

ה'. לעבודת הפרעה משום בו יש עצמו ה"עצב" ¨§¦àø÷îeואילו
áeúkä øac àìî7éäìà 'ä úà zãáò àì øLà úçz" :E ¨¥¦¤©¨©©£¤Ÿ¨©§¨¤¡Ÿ¤
¯ ,"'Bâå äçîNa,בפסוק המפורט העונש כך על òãBðåמגיע §¦§¨§§©

¯ :äæ ÷eñt ìò ì"æ é"øàä Leøt ìkì מפרש 8האריז"ל ©Ÿ¥¨£¦©©¨¤
שחסרה  אלא ה', את עובד כשאדם גם זה: פסוק משמעות

החמורים  העונשים כך על מגיעים והחדוה, השמחה בעבודתו

יש  דוקא שמחה מתוך ה' שלעבודת הרי, בפסוק. המנויים

בה  יש השמחה, היפך שהיא העצבות, ואילו מיוחדת, חשיבות

או  גשמיים, ענינים שישנם ומאחר ה'. לעבודת הפרעה משום

אותו  ומביאים לאדם, דאגות הגורמים רוחניים, ענינים

מביטויי  להינצל כיצד שישנן העצות להלן תוסברנה לעצבות,

השונים. העצבות

íéøîà éèå÷éì
ïåøúé äæéà åðîîåéäìà 'äá úéúéîàä äçîùä åðééäå

åéúåðåò ìò íéðîåæî íéúòì éúéîàä áöòä øçà äàáä
øîáäàîåèä çåø äøáùð äæ é"òù øáùð áìå åùôð

åéáàì åðéá ú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå à"ñåíéîùáù
íéå÷é éæàå 'åâå øáùð áì äøáùð çåø ô"ò øäæá ù"îë

éðòéîùú àø÷ã äéùéø åáäáéùä 'åâå äçîùå ïåùù
ïå÷éúì èåùôä íòè åäæå 'åâå äáéãð çåøå êòùé ïåùù éì

é"øàäíãå÷ úåöç ïå÷éú øçà äæ øåîæî øîåì ì"æ
øçà äàáä 'äá úéúéîà äçîùá ãåîìì éãë ãåîéìä
ïî àáä øåàä ïåøúéë ïåøúé åæ äçîùì ùéù áöòä

éúéàøå ÷åñô ìò øäæá ù"îë à÷åã êùçäïåøúé ùéù
àø÷îå ì"ãå ù"ò 'åë øåàä ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì

øùà úçú áåúëä øáã àìîêéäìà 'ä úà úãáò àì
:äæ ÷åñô ìò ì"æ é"øàä 'éô ìëì òãåðå 'åâå äçîùá

פסוק.2. אותו על י"ז בפרק לעיל יט.3.ראה נא, י.4.תהלים נא, יד.5.תהלים נא, ב.6.שם, מז, מז.7.ח"ג כח, הובא 8.דברים
א). (מט, ד' ג' מאמר מאמרות י' בשל"ה
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ה'תש"גיד שבטיום רביעי

חומש: בשלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק כא. והנה . . . 52 נבואתם.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

בא כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים, איז, לבד דער ענין פון התעוררות רחמים 
אויף די מקושרים, געווען א עבודה פון דערמָאנען בינו לבין עצמו די מקושרים, 
און אריינטראכטען בענין אהבתם והתקשרותם כמים הפנים, ווָאס דָאס איז מעורר 
די כחות פנימים פון דעם ווָאס מ'טרַאכט וועגען עם, ווי מיר זעהען במוחש, אז 
מ'קוקט שטַארק אויף איינעם מוז ער אקוק טָאן, ווייל די הבטה פנימית איז מעורר 

דעם עצם הנפש, און אזוי איז אויך אין דעם כח המחשבה.
תהגום

ל ִהְתעֹוְררּות  ַבד ָהִעְנָין ׁשֶ ּלְ ּמִ ים, ֲהֵרי ׁשֶ דֹוׁשִ ת ֲאבֹוֵתינּו ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ בֹוד ְקֻדּשַׁ ֵאֶצל ּכְ
ַעְצמֹו,  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ִרים  ַהְמקּוׁשָ ַרת  ַהְזּכָ ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ָהְיָתה  ִרים,  ַהְמקּוׁשָ ַעל  ַרֲחִמים 
ה ְמעֹוֵרר ֶאת ַהּכֹחֹות  ּזֶ ִנים, ׁשֶ ִים ַהּפָ ּמַ רּוָתם ּכַ ִעְנַין ַאֲהָבָתם ְוִהְתַקּשְׁ ָבה ּבְ ַמֲחׁשָ ק ּבְ ּוְלִהְתַעּמֵ
ָחְזָקה  יִטים ּבְ ר ַמּבִ ֲאׁשֶ ּכַ מּוָחׁש ׁשֶ ָאנּו רֹוִאים ּבְ ִפי ׁשֶ ִבים ָעָליו, ּכְ חֹוׁשְ ל ֶזה ׁשֶ ים ׁשֶ ִניִמּיִ ַהּפְ
ֶפׁש, ְוֵכן  ִניִמית ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ֶעֶצם ַהּנֶ ָטה ַהּפְ י ַהַהּבָ ט, ּכִ ב ְלַהֲחִזיר ַמּבָ ַעל ָאָדם, הּוא ַחּיָ

ָבה. ֲחׁשָ ֹכַח ַהּמַ ם ּבְ הּוא ּגַ

ה'תש"גטו שבטיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בשלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והרי . . . כז במציאות.

ָנם  ר ֶיׁשְ ָבר נֹוַדע ְלַהֲחִסיִדים, ֲאׁשֶ ל ַה"ּתֹוָרה אֹור" – ּכְ ִני ׁשֶ יס ֵחֶלק ׁשֵ ׁשּו ְלַהְדּפִ ּגְ ּנִ ׁשֶ ּכְ
יֵסם  ר ַיְדּפִ ַמח ֶצֶדק" ֲאׁשֶ ַה"ּצֶ ְפִצירּו ּבְ ֲאָמִרים. ַוּיַ ַמח ֶצֶדק" ַעל ַהּמַ הֹות ּוֵבאּוִרים ֵמַה"ּצֶ ַהּגָ
א  ּבָ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ְזֵקנֹו  ר  ֲאׁשֶ ֲחלֹום,  ֲחֹלם  ַוּיַ ֶצֶדק".  ַמח  ַה"ּצֶ ַוְיָמֵאן  ֲאָמִרים,  ַהּמַ ִעם 
ָניו  ִמּבָ ה  ֹלׁשָ ׁשְ ם  ּגַ ר  ָבר, ַעד ֲאׁשֶ ַהּדָ ל־ ָמקֹום ֶהע^ְִלים  יָסם. ִמּכָ ׁשֹו ְלַהְדּפִ ּוְמַבּקְ רֹו  ְלַבּקְ
הֹוָתיו ּוֵבאּוָריו ַלֵחֶלק  ם ַהּגָ יס ּגַ ים ְלַהְדּפִ רּו ַלֲאִביֶהם, ְוָאז ִהְסּכִ ה ַוְיַסּפְ ָחְלמּו ַהֲחלֹום ַהּזֶ

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ׁשֵ ְקְראּו לֹו ּבְ ִני, ַוּיִ ַהּשֵׁ

יום 
האשון

 יום
שני

 לוח ריום יום... 
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היום יום . . . 

צז

ה'תש"גטז שבטיום שישי

חומש: בשלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וכל הצמצומים . . . חשיב ממש.

אאמו"ר אמר: צווישען קעלט און כפירה איז גָאר א דינע מחיצה. עס שטעהט 
כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלקות איז פלַאם פייער, לערנען און דאוונען 
בעדארף מען מיט התלהבות הלב, אז כל עצמותי תאמרנה די דברי ה' אין תורה 

ותפלה.
תהגום

ה  ּקָ ּדַ ה  ְמִחּצָ ָנּה  ֶיׁשְ ִלְכִפיָרה  ְקִרירּות  ין  ּבֵ ָאַמר:  "ּב[  י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ִלְלֹמד  ֵאׁש,  ְלֶהֶבת  ׁשַ ִהיא  ֱאֹלקּות  ֹאְכָלה הּוא",  ֵאׁש  ֱאֹלֶקיָך  י ה'  "ּכִ תּוב:  ּכָ ְמֹאד. 
ה'  ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ּתֹאַמְרָנה"  ַעְצמֹוַתי  ל  "ּכָ ׁשֶ ב,  ַהּלֵ ִהְתַלֲהבּות  ִמּתֹוְך  ָצִריְך  ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ

ה. תֹוָרה ּוְתִפּלָ ּבְ

ה'תש"גיז שבט, שבת שירהשבת
יָרה. ִ ֵעת ְקִריַאת ַהּשׁ עֹוְמִדין ּבְ

ה ְנִביָאה.  ָ  ַהְפטֹוָרה: ּוְדבֹוָרה ִאּשׁ
חומש: בשלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: פג־פז.
תניא: פרק כב. רק . . . תמיד.

עס איז א מנהג צו עסען שווארצע קַאשע.

תהגום

חֹוָרה. ְייָסה ׁשְ ָנהּוג ֶלֱאֹכל ּדַ

ס  ְדּפָ ַהּנִ ה'"  י  ּכִ "ְראּו  ֲאָמר  ַהּמַ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ָאַמר  תרכ"א  ַנת  ׁשְ ח  ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ
ת  ּבָ י ]ַמֲהַר"ׁש[: ׁשַ ְך ִלְבנֹו, ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ר ַאַחר־ּכָ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ְוִסּפֵ ּבְ
ֲאָמר.  ַהּמַ ֶזה  ֵקן[  ַהּזָ י ]ַאְדמֹו"ר  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַמר  ַנת תקס"ה  ׁשְ ח  ּלַ ׁשַ ּבְ
מֶעְזִריְטׁש, ָקָרא אֹותֹו  ְהיֹותֹו ּבְ ַנת תקכ"ט ּבִ ׁשְ ר ּבִ ר ִלי, ֲאׁשֶ ְך ָקָרא אֹוִתי ְוִסּפֵ ַאַחר־ּכָ
טֹוב  ם־  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ָאַמר  תקט"ז  ַנת  ׁשְ ח  ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ לֹו:  ְוָאַמר  ְלַחְדרֹו  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב 
ַנת  ׁשְ ַמֲאַמר ַרַז"ל. ּבִ ם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו" – ִלְתָנאֹו, ּכְ ב ַהּיָ ׁשָ סּוק "ַוּיָ ַמֲאָמר ַעל ּפָ
ָהַרב  ָבָריו  ּדְ יְך  ִהְמׁשִ ֶאְצִלי –  ָהָיה  ם־טֹוב(  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ קּות  ּלְ ִהְסּתַ ַאֲחֵרי  ָנה  )ׁשָ תקכ"א 
ין ְרצֹונֹו  ִעְנַין "עֹוׂשִ אּור ּבְ ֲאָמר ְוהֹוִסיף ּבֵ ם־טֹוב(, ְוָאַמר ַהּמַ ַעל־ׁשֵ י )ַהּבַ יד – ַרּבִ ּגִ ַהּמַ
ָהַרב  ְוָאַמר  ֲאָמר.  ַהּמַ ַלֲחֹזר  מֹוִרי  ֶאְצִלי  ָהָיה  ְוַהּיֹום  ָמקֹום".  ל  ׁשֶ  – ָברֹו  ּדְ ְוֹלא   –
ִעְנַין  הּו ּכְ ּזֶ ַנאי ַנֲהָרא, ׁשֶ ִעְנַין ּגִ אּור ּבְ ֵקן, ְוהֹוִסיף ּבֵ ֲאָמר ִלְפֵני ַאְדמֹו"ר ַהּזָ יד ַהּמַ ּגִ ַהּמַ

ְקִריַעת ַים סּוף.
יד, ַוֲאֹדִני ָאִבי  ּגִ ם־טֹוב, ָהַרב ַהּמַ ַעל־ׁשֵ ַמח ֶצֶדק": ַהּיֹום ָהיּו ֶאְצִלי ַהּבַ ם ַה"ּצֶ ְוִסּיֵ

ִסְגנֹונֹו. – ֲאָמר ּבְ ֵקן[, ְוָכל ֶאָחד ָאַמר ִלי ַהּמַ י ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
י ]ַמֲהַר"ׁש[  ַמח ֶצֶדק" ֶאת ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ עֹות ָקָרא ַה"ּצֶ ֲעבֹור ֵאיֶזה ׁשָ ּכַ

ֲאָמר. אּור ַעל ַהּמַ ַעם, ְוָאַמר ְלָפָניו ּבֵ עֹוד ַהּפַ

יום 
שלישי

יום 
הביעי
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ה'תש"גיח שבטיום ראשון

חומש: יתרו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק כג. ועם . . . כח בעולמות.

רּוׁש  ַהּדְ ר  ֲאׁשֶ ]ַמֲהַר"ׁש[,  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  ר  ִסּפֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ָאַמר ָהַרב  רּוׁש ָהִראׁשֹון ׁשֶ ת ִיְתרֹו – הּוא ּדְ ָרׁשַ יֶהם" – "ּתֹוָרה אֹור" ּפָ "ּוַמְרֵאיֶהם ּוַמֲעׂשֵ
ר  ִפי ֲאׁשֶ בּועֹות תקכ"א – ּכְ יאּות – ַחג ַהּשָׁ ׂשִ לֹו ֶאת ַהּנְ ַעת ַקּבְ ׁשְ ּבִ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש  ּגִ ַהּמַ
ָהָיה  ִרי ָהָאֶרץ' – ׁשֶ ַעל 'ּפְ י ָהַרב ְמַנֵחם מֶעְנְדל ֵמהָארָאדָאק – ּבַ ֵקן ִמּפִ נּו ַהּזָ ָמעֹו ַרּבֵ ׁשְ

י ִסְגנֹונֹו. רּוׁש ַעל ּפִ ֵאר ַהּדְ נּו ּבֵ ַרּבֵ אֹותֹו ַמֲעָמד, ַרק ׁשֶ ּבְ

ה'תש"גיט שבטיום שני

חומש: יתרו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן נקרא' . . . 56 כגוף לנשמה.

מצות־עשה הראשונה, ובל' הרמב"ם "לידע שיש שם מצוי ראשון ממציא כל נמצא 
כו' וידיעת דבר זה מ"ע וכמ"ש אנכי ה"א", היא מצות המוח והשכל, והיינו דהגם 
דכל אחד ואחד מישראל הוא מאמין בה' באמונה פשוטה ולבבו תמים עם ה', חובת 
המוח והשכל להביא אמונה זו בידיעה והשגה, וזהו "לידע שיש שם מצוי ראשון", 
ער זָאל דָאס וויסען בהשגה והבנה דוקא, וכמ"ש דע את אלקי אביך ועבדהו בלב 

שלם, וכתיב: וידעת היום גו'.
תהגום

ל  ם ָמצּוי ִראׁשֹון ַמְמִציא ּכָ ׁש ׁשָ ּיֵ "ם: "ֵליַדע ׁשֶ ה ָהִראׁשֹוָנה, ּוִבְלׁשֹון ָהַרְמּבַ ִמְצַות־ֲעׂשֵ
תּוב ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶקיָך", ִהיא ִמְצַות  ּכָ ה, ּוְכמֹו ׁשֶ ָבר ֶזה ִמְצַות ֲעׂשֵ ִנְמָצא כּו' ִויִדיַעת ּדָ
ׁשּוָטה  ֱאמּוָנה ּפְ ה' ּבֶ ָרֵאל הּוא ַמֲאִמין ּבַ ׂשְ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ֲהַגם ּדְ ֶכל, ְוַהְינּו ּדַ ַהּמַֹח ְוַהּשֵׂ
ְוֶזהּו  ָגה,  ְוַהּשָׂ יִדיָעה  ּבִ זֹו  ֱאמּוָנה  ְלָהִביא  ֶכל  ְוַהּשֵׂ ַהּמַֹח  חֹוַבת  ה',  ִעם  ִמים  ּתָ ּוְלָבבֹו 
ע  תּוב "ּדַ ּכָ ְוָקא, ּוְכמֹו ׁשֶ ָגה ַוֲהָבָנה ּדַ ַהּשָׂ ַדע ֹזאת ּבְ ּיֵ ם ָמצּוי ִראׁשֹון", ׁשֶ ׁש ׁשָ ּיֵ "ֵליַדע ׁשֶ

ֵלם", ּוְכִתיב: "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ּגֹו'". ֵלב ׁשָ ֶאת ֱאֹלֵקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו ּבְ

ה'תש"גכ שבטיום שלישי

חומש: יתרו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וכן הלבוש . . . 56 ימיהם.

אשר"י"  הֹות  "ַהּגָ י  ּפִ ַעל  ָביו:  ְכּתָ ִמּמִ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ה  עֹוׂשֶ ָהָיה  ן  ּכֵ ְרצּופֹות,  ָעִמים  ּפְ ג'  ִלְסעּוָדה  ָיַדִים  ְנִטיַלת   –
ּוָבֶזה  ָמאִלית  ַהּשְׂ ַכף ָידֹו  ּבְ ִפיָכה ַהג' ְמַעט ַמִים  ִמּשְׁ יַח  ּוַמּנִ ָמתֹו־ֵעֶדן( –  ִנׁשְ – )ַמֲהַר"ׁש 

י ָיָדיו. ּתֵ ף ׁשְ ְפׁשֵ ְמׁשַ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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âשבט י"ד ראשון âיום

להחזיר  מנת על במתנה כשניתן כסף קנין
:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰Bì øëî ?óñëa ãöék¥©§¤¤¨©

.äð÷ Y íéîcä Bì ïúðå ,äãN Bà úéa©¦¨¤§¨©©¨¦¨¨
הכסף את למוכר נתן  הקונה  אם גם  חל המקח האם 

להחזיר ? מנת  על  במתנה 

הרי"מ' ה 'חידושי סק"ט)מבאר  פח סי' :(חו"מ

להלן  הרמב "ם  כתב  חליפין' 'קנין ה"ז)לענין אם(פ"ה שגם

ומכך  המקח". נקנה  – להחזירו מנת  על הכלי  לו "הקנה

להוכיח  יש  זה , דין  הרמב "ם השמיט כסף', 'קנין לענין שכאן ,

בתורת נתינה הוא  כסף  קנין גדר כי  חל, הקנין אין  שלדעתו

gwnd inc ieeiyלהיחשב יכולה  אינה  להחזיר  מנת  על  ומתנה  ,

הנאה . שום בה  אין  למקבל שהרי המקח , דמי שיווי כנתינת 

חליפין  בקנין בתורת (בפ"ה)ואילו  פועלת החפץ  dyrnנתינת 
pwoi כלי למקנה הקונה שיתן הזאת הדרך "עיקר ה בהל' שם הרמב"ם (וכלשון

לי") שמכרת היין... או החצר חלף זה כלי קנה לו ויאמר שהוא חל כל והקנין ,

נתינה . נחשבת  היא  כי  להחזיר מנת  על במתנה 

הוסיף : האזל' וה 'אבן

מכר בכסף , "כיצד  כאן הרמב"ם  לשון דיוק  גם  הוא  כך

בית... mincdלו  el ozpeלענין שנקט כלשון  ולא  קנה ", –

בכסף  אשה  sqk"קידושי dhextn zegt oi`"קידושין כסף כי ,

מדגיש ולכן  השיווי, כתשלום ולא  קנין מעשה  בתורת  הוא 

מפרוטה פחות  יהא  לא  הקידושין בשיווי שכסף שיהא צריך לא (אך

והיינוהמקח) קנה ", הדמים  לו "נתן  אם  דוקא  במכירה ואילו ,

המקח בשווי  דמים מפרוטה')שנתן פחות ש'אינו די .(ולא

ב'טור ' קצ)אך  סי' ערוך'(חו"מ ס"ב)וב 'שלחן  נפסק(שם

– לו שיחזירהו מנת  על  הכסף לו  נתן "אפילו  כסף  שבקנין 

הט"ז וביאר סק"ב)קנה ". בתורת(שם אינו  כסף  קנין שלדעתם 

קנין מעשה  בתורת  אלא  המקח דמי  וקנין שיווי  שטר קנין (כדוגמת

$חליפין).
âשבט ט"ו שני âיום

ומחלו  חוב שטר מכר
:·È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰Cøca úBøèMä ïéð÷¦§©©§¨©¤¤

,úBð÷ð úBéàøä ïéà ,äøBzä ïî ìáà ;íéøôBñ éøácî ,úàfä©Ÿ¦¦§¥§¦£¨¦©¨¥¨§¨¦§
Bøáçì áBç øèL øëBnä ,Cëéôì .ãáìa éeðwä øácä óeb àlà¤¨©¨¨©¨¦§©§¦¨©¥§©©£¥

.BìçBî BLøBé elôàå ,Bìçîì ìBëé ïéãò Y£©¦¨§¨§©£¦§£
שבידו  חוב  שטר  שמכר הלוה)מלוה לו שחייב חוב לאדם(על

זאת ועם  לעצמו . החוב את  מהלוה  לגבות הקונה יכול  שלישי 

החוב . את  שמכר אף  חובו על  למחול  המלוה  אח"כ יכול

ראשונים  כתבו הדבר הרי"ף.ובטעם  בדפי ב מד, כתובות (ר"ן

ט) סי' פ"ט שם :רא"ש

שעבוד  א. הלוה . על  שעבודים  שני  למלוה  יש  חוב  בכל

– נכסים  שעבוד ב . החוב . את  לפרוע  הלוה שעל – הגוף 

היא לקונה  השטר  ומכירת  חובו . לפריעת  ערבים  הלוה  שנכסי

הלוה על למלוה  שיש  הגוף  שעבוד אך הנכסים , לשעבוד רק

הגוף שעבוד  על ללוה  מחל המלוה  וכאשר למכירה , ניתן אינו

בבעלותו) לפרו(שהוא חייב  ממילאואינו  נפקע  החוב, את  ע 

החוב . לפירעון ערבים  שהיו הנכסים  שעבוד

רבוותא')והרי "ף  'מקצת בשם ריח)והמרדכי(שם סי' כתבו:(שם

עיינתי לומר  יכול שהמוכר משום  מועילה  המחילה 

יש לומר  יכול ואף  לי, חייב  אינו שהלוה  וראיתי  בחשבונותי 

כי לגבותו  יכול הקונה  אין ומספק נפרע , החוב  שמא  ספק  לי

עדים '. כמאה  דין  בעל 'הודאת 

הרמב "ן ב)אך פו, דין(כתובות בעל הודאת זה : על הקשה 

שאין לומר  נאמן  ואינו לאחרים , כשמפסיד מועילה  אינה

לקונה ! להפסיד  ובכך לו חייב  הלוה 

שמכירת לפי  מעילה השטר מחילת  הרמב"ם  ולדעת 

חכמים  מדברי אלא  אינה  ואין שטרות  בלבד לראיה הוא השטר (כי

ממון) שהואגופו וכיון המלוה , של עדיין השטר התורה ומן  ,

התוספות כתבו  וכן  למחול. ברשותו השטר ד"ה בעל (שם

.המוכר)

$
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âשבט ט"ז שלישי âיום
בלבד  בכסף נקנה שהבשר הזמנים

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰,äðMa íé÷øô äòaøàa§©§¨¨§¨¦©¨¨
øö ïlk íòäL éðtî ,øNáa äøBz ïéc ìò íäéøáã eãéîòäïéëé ¤¡¦¦§¥¤©¦¨§¨¨¦§¥¤¨¨ª¨§¦¦

áBè íBé áøòå ,âç ìL ïBøçàä áBè íBé áøò :íä elàå ;øNáì§¨¨§¥¥¤¤¨©£¤©§¤¤
äéä ?ãöék .äðMä Làø áøòå ,úøöòä áøòå ,çñt ìL ïBLàøä̈¦¤¤©§¤¤¨£¤¤§¤¤Ÿ©¨¨¥©¨¨
ç÷Blä ïî ãçà øðéc ç÷ìå ,øðéã äàî äåL elôà ,øBL çahì©©¨£¦¨¤¥¨¦¨§¨©¦¨¤¨¦©¥©
Y øBMä éîc ìk Bì eöa÷úð àìå ,èçLiLk øNa Bì ïzì éãk§¥¦¥¨¨§¤¦§©§Ÿ¦§©§¨§¥©

.Ba øæçì ìBëé Bðéà¥¨©£Ÿ
ימים עוד  ישנם  הרי אלו ? ימים  ארבעה  רק נמנו מדוע 

הסכות , חג  של  הראשון  טוב  יום  ערב  בשר: צריכים  שבהם

הכיפורים יום  ערב  הפסח, חג  של  האחרון  טוב  יום  ערב 

ופורים ?

התוספות  וכדברי)וביארו  ד"ה א פג, טוב(חולין יום  בערב  :

ולולב סוכה  במצוות  עסוקים כולם  – הסוכות  חג של  הראשון

ובערב כלֿכך"; בשחיטה  להרבות  פנאי להן  ו"אין  החג  של

אלא בהמה , בשר אז  אוכלים  היו שלא מפני  – הכיפורים  יום 

הסמ"ע כתב  – פסח של אחרון  חג ובערב  ודגים . עוף  בשר

סק"ו) קצט סי' היו(חו"מ לא  עצמו" בפני  חג  ש "אינו כיון  כי

בשר . באכילת מרבים 

סופר ' ה 'חתם  כתב  – לפורים  שם,ובנוגע  השו"ע על (הערות

בד') ד"ה א פג, לחולין בשרחידושיו לאכול חיוב שיש  כיון כי

הט"ו]בפורים  פ"ב מגילה הל' ש "העמידו[ראה הדין נאמר  אז גם  ,

את קנה  הלוקח  – אחד בדינר  ואפילו  תורה " דין  על  דבריהם 

הרמ"א  שכתב  וכפי ס"ג)הבהמה , שם הנותן(חו"מ הדין ש "הוא 

גוונא כהאי דכל דקנה, שבת  בערב  לקידוש  יין על מעות 

גרע לא  בפורים בשר  ואכילת  תורה ". דין על דבריהם  העמידו 

לקידוש . מיין 

חז "ל, בהם שדיברו הימים  בין  פורים  נמנה  שלא  ומה 

נוסף : דין לגבי  אלו ימים  מנו  חז"ל כי סופר' ה 'חתם  מבאר 

להודיעו צריך לחבירו בהמה  המוכר  בשנה  פרקים  "בארבעה 

ייכשלו שלא  כדי  לשחוט" מכרתי  בתה  לשחוט, מכרתי אמה

מדברי כי  בפורים  שייך לא  זה ודין  בנו , ואת אותו  באיסור 

מציעא  בבבא  ב)הגמרא  בפורים(עח, לאכול  רגילים  שהיו  מובן 

את חז"ל מנו לא  לפיכך הפרה . האם, בשר  את ולא  עגלים ,

העמידו בפורים  גם  אכן להלכה  אבל אלו, פרקים  בכלל  פורים 

תורה . דין על  דבריהם 

$
âשבט י"ז רביעי âיום

ידועות  מחשבות
:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰Y íúñ øëBnä ìáà£¨©¥§¨

ét ìò óàå ,øëBî àeä Cëå Ck éðtnL Baìa äéäL ét ìò óà©©¦¤¨¨§¦¤¦§¥¨§¨¥§©©¦
ëBî BðéàL íéøácä ïéàønLäNòð àìå ,Cëå Ck úBNòì àlà ø ¤©§¦©§¨¦¤¥¥¤¨©£¨§¨§Ÿ©£¨

.íéøác ïðéà álaL íéøáãe ,Løt àì éøäL ;øæBç Bðéà Y¥¥¤£¥Ÿ¥¥§¨¦¤©¥¥¨§¨¦
ל'דברים משקל אין לעולם כי  נראה הרמב "ם  מדברי 

בנאמר רק  מתחשבים  אלא  לכל, ברורים  הם אם  ואף שבלב '

הקנין. בעת  בפירוש 

שאינן מחשבות  רק  כי  הסבורים  מהראשונים יש  אך

אבל  דברים ', אינם  שבלב 'דברים  בכלל  הן לאחרים  ידועות 

שלא למרות  תוקף  בעלת  היא  לכל  וברורה  הידועה  כוונה 

בפירוש . נאמרה 

הגמרא  מדברי הוא  לכך ב)והמקור מט, אדם(קידושין לגבי

לאחר במתנה  רכושו כל  את והעניק מת שבנו סבור  שהיה 

ואע "פ בטלה , המתנה  הרי – חי בנו  כי התברר  מכן ולאחר

סמך  על שרק  לכל ברור  כי  המתנה , בשעת  מאומה  התנה  שלא

לאחר רכושו את  נתן  מת  שבנו  המוטעית  (תוספות הידיעה 

שם) .וריטב"א

זה דין  הביא אלא  כאן זאת  הזכיר  לא  הרמב "ם  אך

ומתנה  זכיה  ה"א)בהלכות  הנותן,(פ"ו דעת  אומדין  "לעולם :

אע "פ האומד ע "פ  עושין דעתו סוף מראין הדברים היו אם 

במתנה , דווקא  נאמר זה  דין  לדעתו  כי  ונראה פירש ...". שלא

כאן שהדגיש  וכפי  כלל, בדעתו מתחשבים  אין במכירה  אולם 

וכך  כך לעשות  אלא  מוכר  שאינו  הדברים  שמראין "ואע "פ 

חוזר". אינו  –

הצדדים שני בהסכמת  התלויה  במכירה  כי החילוק , וטעם

נאמר שלא  ותנאי  בפירוש  שנאמרו  לדברים  אלא  משמעות  אין 

השני, הצד  את  לחייב  כדי  בו  ואין בהסכם  נכלל אינו בפירוש 

לנו, ידועה שדעתו וככל  בלבד  הנותן בדעת  תלויה  מתנה  אולם 

בדיבור  אותה הביע  לא אם  אף  בה  להתחשב האזל)יש  .(אבן

ה 'מאירי ' חידש  לכך  ב)ובדומה  מט, אמרו(קידושין "שלא  ,

עם טענה  בו  שיש  במקום  אלא  דברים  אינן שבלב דברים

בדברים מתחשבים  למקום  אדם  שבין בדברים  אך אחרים",

ללא בלבד, במחשבה  חלים  ושבועה  חמץ  ביטול  ולכן שבלב ,

דיבור .
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âשבט י"ח חמישי âיום
באונאה  תנאי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰ìò' :Bøáçì øîBàä̈¥©£¥©
.äéðBä åéìò Bì Lé ,'äéðBà éìò Eì ïéàL úðî§¨¤¥§¨©¨¨¥¨¨¨¨

שהמקח  היינו  'אונאה ', דין  לו  יש  הקונה  את  שהונה  מוכר 

לו ואמר  התנה  ואם  ה'אונאה '. את  לקונה  שיחזיר או בטל 

אונאה , תביעת  לקונה  תהא  שלא  בתנאי המקח את  שעושה 

רב א)לדעת  נא, שכתוב(ב"מ מה  'על הוא  שהתנאי  כיון

'אונאה ' דין  עליו לו ויש  בטל התנאי או בתורה ', המקח (ביטול

האונאה) דיןהחזרת עליו  לו  ואין קיים  התנאי שמואל  ולדעת ,

שכתוב מה  על אף  להתנות  יכול שבממון בדבר  כי  'אונאה ',

זכותו. על הקונה מחל התנאי בקבלת  כי  בתורה

משנה ': ה 'לחם והקשה 

ב)הגמרא  ג, שנותן(מכות להלואה  באונאה  תנאי  דין  משווה

שמואל  ולדעת  בשביעית ', תשמיטני 'שלא בתנאי  לחברו  אדם

קיים החוב)תנאו  את משמטת השביעית דין(ואין נגד שהוא  אף 

על  מחל  לתנאי שהסכים  והלווה  שבממון דבר זהו כי  התורה,

חובו. השמטת זכות 

דין נגד שהוא  באונאה  שתנאי כרב, פסק  כאן  והרמב "ם

שמיטה בהלכות  ואילו  'אונאה', דין עליו  ויש  בטל התורה 

ה"י) הלווה(פ"ט ישמיט שלא שהתנה שהמלוה  כשמואל נקט

ונמצא קיים  שבממון  תנאי שכל קיים , "תנאו  בשביעית חובו 

תורה "! חייבתו שלא  בממון  עצמו חייב  זה 

לומר  סקל"ז)ויש  רכז סי' חו"מ סמ"ע שלא(ראה מנת 'על התנאי :

זאת ועם  משמטת  ששביעית  הלווה  בידיעת  הוא  תשמטני'

באמירת אבל קיים  תנאו ולכן זאת , זכות על  מוחל  הוא 

שיש יודע  אינו  הקונה אונאה ', עלי לך שאין מנת  'על המוכר

לו  שימחול אונאה  יכול כאן  אונאה' עלי לך 'אין לו שאמר להבין (ואף היה

אונאה) בכדי לא אבל מהמחיר, מעט פחות .שהשווי

אפשר בשביעית  התנאי לענין גם עיון : צריך עדיין  אך

על  למחול צורך  שיש  בוודאות  ידע  לא  שהלווה  לומר 

שביעית ! קודם  חובו יפרע  אולי כי בשביעית  החוב השמטת 

ישראל' ה 'נחלת שם)ומבאר :(ב"מ

המוכר של אונאה'),בתנאי עלי לך שאין מנת שיתכן('על כיון

כי  מוחל הקונה  אין  אונאה , כאן  elואין oi` למחול מה  על

בשביעית ', תשמיטני  'שלא התנאי את  מקבל כשהלוה  אבל 

אם וגם  בשביעית , החוב  לשמיטת  זכותו  על מוחל בוודאי 

קודם פורע  אם לי מה  שביעית , קודם  חובו  ויפרע יתכן

כוונתו כך ובין כך בין – שביעית אחר  או  שביעית 

חובו. את תשמט לא  שהשביעית 

$
âשבט י"ט שישי âיום

דעת? גניבת מהי
:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰éða úà úBnøì øeñà̈§©¤§¥

úòc áðâì elôàå ...ízòc úà áðâì Bà ,økîîe çwîa íãà̈¨§¦¨¦§¨¦§Ÿ¤©§¨©£¦¦§Ÿ©©
.øeñà ,íéøáãa úBiøaä©§¦¦§¨¦¨

הריטב "א  כדאמר):כתב  ד"ה א צד, דעת(חולין גניבת  "איסור 

שהוא ז"ל , התוס' בעלי  בשם חכמינו מקצת  כתבו  נכרי , של

תגנובו". לא  מדכתיב  לן  דנפקא  תורה , איסור

ה"ו)וה 'קובץ' פ"ב דעות הל' הרמב"ם, חולקים(על שיש  הביא 

הזקן אדמו"ר כתב  וכן מדרבנן . רק  הוא  זה  שאיסור  וסוברים 

סי"ב) דעת וגניבת אונאה הל' להסוברים(חו"מ, שאף ה 'קובץ ' והוסיף  .

במכירה רק  אמור הדבר התורה , מן אסורה  דעת (כגון שגניבת 

שחוטה) בחזקת נבילה בשר כסףשמוכר לו  נותן  שהקונה  כיון

מדרבנן. רק  אסור הדבר במתנה אבל  תמורתו ,

אצלו "שיאכל בחבירו  מפציר  אם  הוא  דעת  גניבת  ובכלל

בתקרובת  לו  ירבה  "לא  וכן , אוכל ", שאינו  יודע  (מתנות)והוא 

מקבל " שאינו  יודע  שם)והוא דעות "משום(הל' – והטעם  .

בחינם " טובה  לו להחזיק  דעתו שם)שגונב חולין .(רש"י

אינו אם  אבל  רבות , פעמים בו מפציר כאשר  זה  כל  אך

יאכל  שלא  יודע הוא  אם  אף  ופעמיים , פעם  אלא ממנו מבקש 

שמכבדו כבודו , זהו "כי מותר – מתנותיו את  יקבל ולא  אצלו 

עמו " סי"ד)לאכול  שם אדה"ז שו"ע ח, ס"ק קצ"ח סי' חו"מ .(סמ"ע

אצלו לסעוד  בו  מפציר והיה עליו, חביב  חבירו  אם  וכן

אם גם  מתנות  לו מציע היה  וכן  לו , נענה  שהיה  יודע  אם  גם

שיודע פי על "אף  בחבירו  להפציר  מותר  – מקבל שהיה יודע

כיון דעת, גניבת זו  "אין  כי  יקבל", ולא  יסעד לא  שעכשיו

נמצא להנאותו... באמת  מבקש  והוא באמת , עליו  חביב  שהוא 

בחינם  אינה  טובה , לו  יחזיק  שם)שאם  אדה"ז .(שו"ע

$
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âשבט כ' שבת־קודש âיום
מסוים  שאינו דבר

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰:Bøáçì øîBàä ìáà£¨¨¥©£¥
ç÷Blä äöøå ...'Cëå Cëa Eì øëBî éðà äfä úéaa LiM äî ìk'¨©¤¥©©¦©¤£¦¥§§¨§¨§¨¨©¥©
Bðéà éøäL ;ç÷Blä úòc äëîñ àlL ,ììk ïéð÷ ïàk ïéà Y CLîe¨©¥¨¦§¨§¨¤Ÿ¨§¨©©©¥©¤£¥¥
.äia÷a ÷çNîk àlà äæ ïéàå ,áäæ Bà ïáz íà Ba Li äî òãBé¥©©¥¦¤¤¨¨§¥¤¤¨¦§©¥§ª¦¨
או הנמכר החמץ  מהו לפרט יש  חמץ מכירת  בשטר  האם 

שבבית'? החמץ 'כל לכתוב  די

חיים ' ה 'מקור לדעת  בדבר: הפוסקים סק"ט)נחלקו תמ"ח (סי'

שאינו  כ 'דבר  זה  הרי  כן  לא  שאם לפרט שאינוחובה מסוים '

'מין על היא שהמכירה  לפרט שדי  סוברים  יש  אבל  נקנה,

החמץ '.

הרמב "ם  מלשון  ב)אך מסוים(בהלכה לדבר  כדוגמא  שנקט

'שק mihg'ערימת  או  'mip`zערימת' יאמר  שאם  משמע  '

מסוים  דבר זה אין פירות ', 'שק  או  תניינא תבואה' רעק"א (שו"ת

ז) .סי'

סק"ב)והט"ז  רט סי' מבואר(חו"מ הרמב "ם  בדברי  הקשה:

מטעם בקוביא , המשחק כדין  היא מסוים  שאינו דבר  שהקנאת 

שיפסיד)'אסמכתא ' בדעתו העלה לא כי להקנות בדעתו גמר לא ,(שמלכתחילה

לעיל  ה"ד)והרי  לחברו(פי"א עירבון שהנותן הרמב "ם כתב 

ואין חל  הקנין  העירבון', לך קנוי – בי אחזור 'אם  לו ואמר 

הלוקח  יד תחת  נמצא  כבר  שהדבר  משום  אסמכתא , משום  בו

כאן גם  זה  ולפי בדבורו. יעמוד לא  שהמוכר  חושש  אינו  ולכן

הלוקח "רצה שהרי אסמכתא  זו תחתjyneאין כבר  והדבר "

ידו !

המוכר על סומך שאינו  משום הוא  החיסרון  שם  א. ותירץ :

חושש , אינו  בידו כבר  החפץ  כאשר  ולכן הדבר, את  לו שיתן 

מה יודע אינו  שהרי  מועיל, אינו בידו  שהדבר  אפילו  כאן אך

לא עדיין החפץ  אך ומשך " הלוקח "רצה  אמנם  ב . בו. יש 

קנין. למעשה  רק נעשתה  והמשיכה  לידו  בא 

'דבר של חסרון אין חמץ  במכירת השני התירוץ  ולפי 

החמץ נמצא  שבו החדר  את מוכרים  שהרי מסוים ', שאינו

ממש . הלוקח של  כבידו  זה  והרי 

כל  את  מוכר  כאשר רק הוא  שהחיסרון לומר , יש  ועוד

מוכר אני זו  "ערימה  הרמב "ם כדברי קצוב , במחיר הסחורה

jkeלך jkaשווה אינו  שמא  דעתו סומך אינו הקונה  ולכן  ,"

אלא המחיר  את  קוצבים  לא  חמץ  במכירת  אך הנקוב, כערך

אנשים שלושה  של  הערכתם  לפי יהיה  שהמחיר  כותבים 

יחייבוהו שלא הבטוח  הלוקח דעת  סומכת ובזה בקיאים ,

משוויו ו)ביותר סי' או"ח יצחק .(באר $
  אגרות קודש 

 ב"ה, ב ' שבט, תשי"ד
ברוקלין.

 אנ"ש אשר בעי"ת טאראנטא
ד' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

נעם לי לקבל מכתבם מאור יום הילולא של כ"ק רבינו הזקן אשר נתועדו אז יחד, ובטח 
כפסק תוה"ק נדברו יראי ד' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון גו' שזהו נתינת כח 
וסיוע מלמעלה על עבודת השי"ת שאחרי זה, כיון שכבר בא לידי כתיבה ובספר זכרון, היינו שאין 
שייך שם שכחה כי הוא לפני כסא כבודך, ולהעיר מהלכות ת"ת לרבינו הזקן פרק ב' סוף סעיף יו"ד.

בטח כמנהגם הטוב הנ"ל יתועדו ג"כ ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 
נבג"מ זי"ע מנהיג הדור בהתעוררות ובקבלת החלטות טובות במחשבה דבור ומעשה בפועל בחיי 
שתקותי  לאור  עתה  זה  שיצא  דאשתקד  ההילולא  ביום  שנאמר  המאמר  ומוסג"פ  יומים  היום 

שיסייעם בהנ"ל.

בברכה להצלחה בהליכה בדרכי בעל ההילולא אשר סלל לפנינו ואשר אשתכח עתה גם 
בעלמא דין יתיר מבחיוהי.
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מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט י"ד ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

meil miwxt 'b m"anx ixeriyb"tyz'd hay 'kÎc"i -

âשבט י"ד ראשון âיום
‰È· ‰˜ EÈ˜ ÏÎ·e ,‰ÓÎÁ ‰˜ ‰ÓÎÁ ˙ÈL‡≈̄ƒ»¿»¿≈»¿»¿»ƒ¿»¿¿≈ƒ»

øOò íéðL øôñ¥¤§¥¨¨
ïéð÷ øôñ àeäå§¥¤¦§¨

.· .‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ»
˙BÎÏ‰ .„ .ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ .‚ .‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»«»»ƒ¿¿≈ƒƒ¿
˙BÂˆn‰Â .ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ .‰ .ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL¿ƒ¿À»ƒƒ¿¬»ƒ¿«ƒ¿

.ÔÓB˜Óa Ô˙BÓLa ˙BL¯ÙÓ Ô‰a ˙BÏÏÎp‰«ƒ¿»»∆¿…»ƒ¿»ƒ¿»

-oipwxtq
äøéëî úBëìä¦§§¦¨

Úa¯‡Â ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«¿«
Á˜Ó ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ∆»

¯kÓÓe1¯kÓÓe ÁwÓa ‰BÈ ‡lL (· .2‰BÈ ‡lL (‚ . ƒ¿»∆…∆¿ƒ»ƒ¿»∆…∆
ÌÈ¯·„a3BBÓÓa ˜„ˆ ¯‚ ‰BÈ ‡lL („ .4‡lL (‰ . ƒ¿»ƒ∆…∆≈∆∆¿»∆…

ÌÈ¯·„a e‰BÈ5. ≈ƒ¿»ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ãקודש משיחות ãנקודות

"ðéð÷ ìëáe ,äîëç äð÷ äîëç úéLàøäðéá äð÷ E." ¥¦¨§¨§¥¨§¨§¨¦§¨§§¥¦¨

קניין  לספר ככותרת הרמב"ם שבחר הפסוק שבין הקשר
חכמה  בין לכאורה שייכות שאין רק לא כי מובן, אינו
ניגודים  וכמה כמה מצינו שגם אלא לקניין ובינה
ואילו  דווקא ביגיעה בא החכמה קניין כי  ביניהם,
ואפשר  מיוחדת ביגיעה צורך אין ארציים בקניינים
נייר, גבי על הכתוב בשטר או פרוטה בשווה לקנות
גם  פרוטה. משוה פחות הם אם גם וכו' עלה חרס,
שאפשר  עד מיוחדת יגיעה מצינו לא חזקה בקניין
באחת  שיחזיק ידי על מדינות בעשר שדות עשר לקנות
ומובן  ה'" יראת חכמה "ראשית נאמר הלא בנוסף, מהן.
ומה  ה' ליראת קשורה זה שבפסוק החכמה ראשית שגם

קניין. ספר ובין בינה הקשר

הקניין  שמשמעות מבואר צדק" ל"צמח המצוות בספר
ידי  על מהאדם קונה שהקב"ה מה הוא רוחנית בעבודה
שהם  הרבים מרשות החפץ שמושך וכסף, משיכה
"ואחר  עולם של יחידו היחיד לרשות הקליפות,
וממשיך  רבה.." אהבה בחינת ... כסף נותן המשיכה
מלשון  כנען כי כנען ארץ ישראל ארץ נקראה שלכן שם,
מאזני  בידו "כנען ח.) יב, (הושע שכתוב כמו סוחר

מאזני  הוא בקדושה אבל זה'. ב'לעומת שהוא מרמה"
עניינם  וכולם בארץ תלויות המצוות רוב כי צדק,
זה  וכל הכלים, בשבירת שנפלו ניצוצין רפ"ח העלאת

כנע  בארץ לפי הוא הזה ה"מסחר" עיקר הוא ששם ן
הניצוצין. עיקר ששם

וקרקע. מטלטלין, סוגים; שני מצינו בכלל, בקניין
וקרקע  ומשיכה, כסף - דברים בשני נקנים מטלטלין
וההבדל  בחזקה. או בשטר בכסף דברים בשלושה נקנית
התוהו  עולם בין ההבדל הוא וקרקע מטלטלין בין
עלֿדרך  קווין בשני הוא התוהו עולם התיקון. לעולם
או  הקווין משני באחד נמצא וכשאדם וגבורה, חסד
הנהגת  ליצור יכול אינו בלבד בגבורה או בלבד בחסד
בבחינת  היא ועבודתו באמת, בעולם הפועלת קבע
קווין  בשלושה היא העבודה ושלמות תכלית מטלטלין.
וסוג  שלישי עניין המביאה הקווין שני של ובהתכללות
ובאופן  התיקון בעולם היא עבודתו שאז קניין של חדש
ועל  שבה העבודה שלימות וזוהי - קרקע בחינת - קבוע
דפירודא  טורי ברה"ר שהיו עניינים הקב"ה קונה ידה

עולם. של יחידו - לרה"י ומעבירם

חכמה  ו"ראשית ה'" יראת חכמה "ראשית כך משום
חכמה  ראשית כי אחד, בקנה עולים כו'" חכמה קנה
דבר  שהוא ברוחניות הקניין עניין הבנת היינו ה' יראת
קנה  חכמה "ראשית ולכן ה', עבודת ענייני לכל הנוגע
(חכמה  מוחין ידי על רק כי בינה" קנינך ובכל חכמה
בהן  לפעול המידות, על ל"השתלט" אפשר ובינה)

וקבע. דתיקון באופן ופעולה התכללות
תשמ"ו  ויגש ש"פ שיחת פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

איך 1) דינים אלא מסויימת, לפעולה מצוה כאן אין כלומר,
והממכר. המקח את 2)יתקיים קצתנו מהונות "הזהירנו

והוא  ובממכר, ובמקח בסחורה השני) את (האחד קצתנו
הכתוב  ממון באונאת אמרו ובספרא ... תונו אל אמרו:

רנ). לאֿתעשה מצות המצוות (ספר "הזהירנו 3)מדבר"
והוא  בדברים, השני) את (האחד קצתנו את קצתנו מהונות
רנא). (שם ויבהילוהו" יכעיסוהו מאמרים לו שיאמר

תלחצנו 4) לא המכילתא ולשון ... צדק גר מהונות "הזהירנו
רנג). (שם בדברים"5)בממון" צדק גר מהונות הזהירנו

רנב). (שם

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
בשטר 1) בכסף, נקנין שהן קרקעות קניית דיני בו נתבארו

לזה. שנמשך ומה ובחזקה,

.‡ÌÈ¯·„a ‰˜ BÈ‡ Á˜n‰2Ì‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰ elÙ‡Â , «∆»≈ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¬ƒ≈ƒ¬≈∆

 שיעוהי המב"ם - ג' פהקים ליום 

המב"ם - ג' פהקים ליום  יום האשון
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קד מכירה קד הלכות - קנין ספר - שבט י"ד ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰Ê ˙Èa' ?„ˆÈk .ÌÈ„Ú3È‡ ‰Ê ÔÈÈ' ,'CÏ ¯ÎBÓ È‡ ≈ƒ≈««ƒ∆¬ƒ≈»«ƒ∆¬ƒ
,ÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ;'CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê „·Ú' ,'CÏ ¯ÎBÓ≈»∆∆∆¬ƒ≈»»¿«»ƒ
¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ ‰ˆ¯Â ,'È˙È˜' ¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ‰ˆ¯Â¿»»«≈«¿»«»ƒƒ¿»»«≈¿»«
‰Ê ¯ÎnL ÌÈ„Ú eÈÏÚ eÂ‰' :ÌÈ„ÚÏ e¯Ó‡Â ,'Èz¯ÎÓ'»«¿ƒ¿»¿¿≈ƒ¡»≈≈ƒ∆»«∆

ÌeÏÎ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - '‰Ê Á˜lLÂ4eÈ‰ ‡Ï el‡Îe , ¿∆»«∆¬≈∆≈¿¿ƒ…»
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·c Ì‰ÈÈa5‰zÓ Ô˙Ba ÔÎÂ .6.dÏa˜Óe ≈≈∆¿»ƒ≈»¿≈¿≈«»»¿«¿»

קניין.2) פעולת דוגמאות 3)בלי שלוש עבד, יין, בית,
עבדים. מטלטלין, קרקע, תחומים: בבא 4)משלושה

קנה". לא בדברים והנותן "והנושא מהתוספתא: מח. מציעא
הדבר 5) מגונה ברם ודינית, הלכתית מבחינה זה וכל

משום  בהם יש "דברים אמרו: זה ועל מוסרית, מבחינה
אף  הדיבור, של איֿקיום כלומר, מט.): (שם אמנה" מחוסרי
רצוי  ואינו כנות, חוסר משום בו יש קניין, פעולת הנטול
חכמים  רוח אין בו "והחוזר (שם): שאמרו כמו לחכמים
(מגיד  ח הלכה ז פרק להלן רבינו כתב וכן הימנו" נוחה

אני 6)משנה). מתנה לחבירו "האומר שם: מציעא בבא
בדברי  ט הלכה ז פרק להלן וראה בו". לחזור יכול לך נותן

רבינו.

.·ÌÈ¯·c‰Ó „Á‡a Á˜n‰ ‰˜ Ì‡ Ï·‡7‡e‰L ¬»ƒƒ¿»«∆»¿∆»≈«¿»ƒ∆
ÌÈ„ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;Á˜Bl‰ ‰˜ - Ì‰a ‰˜ƒ¿»»∆»»«≈«¿≈»¿ƒƒ¿≈ƒ

ÏÏk8.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , ¿»¿≈∆»≈∆»«¬…

אליו,7) השייכים הקניין לדרכי בהתאם דבר כל כלומר,
במשיכה  מטלטלין ובחזקה, ובשטר בכסף קרקע כגון:

מעשה 8)וכדומה. קיום לעצם בעדים צורך אין כלומר,
את  ולמסור המציאות את לאשר רק תפקידם המקח,
לכלל  בהתאם הצדדים, בין סכסוך של במקרה העובדות,
- סה:) (קידושין לשקרי" אלא סהדי איברי "לא הידוע:
השקרנים. את ולהכחיש העניין את לאמת רק באים העדים

.‚‰LÏMÓ „Á‡a - ˙BÚ˜¯w‰ ?Á˜n‰ ‰wÈ ‰n·e«∆ƒ»∆«∆»««¿»¿∆»ƒ¿»
.‰˜ÊÁ· B‡ ,¯ËL· B‡ ,ÛÒÎa :ÌÈ¯·„¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»«¬»»

.„Ô˙Â ,‰„O BÏ ¯ÎÓ ,˙Èa BÏ ¯ÎÓ ?ÛÒÎa „ˆÈk≈«¿∆∆»««ƒ»«»∆¿»«
ÌÈÓc‰ BÏ9ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰˜ - «»ƒ»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»

·zÎÏ Ôk¯cL ÌB˜Óa Ï·‡ ;¯ËM‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆«¿»¬»¿»∆«¿»ƒ¿…
¯ÎÓ ¯ËL10·zÎiL „Ú ‰˜ ‡Ï -¯ËM‰ ˙‡11ÔÈ‡Â . ¿«∆∆…»»«∆ƒ¿…∆«¿»¿≈

.‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa ˙È˜ Ú˜¯«̃¿«ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¿»

אם 9) מתקדשת, "האשה הרמב"ם: כתב קידושין בעניין
מהלכות  ג (פרק כסף" מפרוטה פחות אין מקדש, הוא בכסף
כלומר  הדמים" את לו "ונתן הדגיש: וכאן א) הלכה אישות,
של  כסף קניין בין כנראה מבדיל הרמב"ם החפץ. מחיר
האשה  כמחיר ואינה הכסף, נתינת רק בו שקובעת קידושין
(עיין  המקח שווי משום שהוא מקח, של זה ובין ושוויה,

האזל). אבן ועיין ס"א. קצ, ח"מ ש"ע מלשון 10)סמ"ע,
הלוקח  מעדיף אז כי דווקא, קניין בשטר שהמדובר נראה זה
(אבן  הכסף קניין של זה על יציב היותר השטר קניין את
(כסף  ראייה בשטר גם שייך זה שדין אומרים ויש האזל).

אצל 11)משנה). אין כזה, נוהג שיש במקום כי והטעם,
השטר  בלעדי המקח את לסיים גמורה החלטה הלוקח

שם). רש"י (מדברי

.‰B‡ ÛÒÎa ‰˜‡ È˙Èˆ¯ Ì‡ :¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ‰˙‰ƒ¿»«≈«¿»«ƒ»ƒƒ∆¿∆¿∆∆
¯ËLa ‰˜‡12‰Ê È¯‰ - ‰Ê È‡z ÏÚ ÛÒk‰ Ô˙Â , ∆¿∆ƒ¿»¿»««∆∆«¿«∆¬≈∆

,È‡z‰ ÈtÓ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡Â ;Ìi«̃»¿≈«≈»«¬…ƒ¿≈«¿«
ÔÎÂ .¯ËM‰ ˙‡ ·zÎiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰Â¿«≈«»«¬…«∆ƒ¿…∆«¿»¿≈

¯ÎBn‰ ‰˙‰ Ì‡13.‰Êk ƒƒ¿»«≈»∆

אין 12) שטר שכותבין במקום שהרי מיותר, ביטוי לכאורה,
שאם  נוסף, תנאי לציין בא זה ואולי זה. על להתנות צורך
"מי  אף בו יהיה לא הכסף, נתינת אחרי יתחרט הלוקח
שמח. אור - אֿב) הלכה ז פרק להלן (ראה שפרע"

לי 13) "מה שהרי הראשון, מהדין הרמב"ם שהוציא מסקנה
משנה). (מגיד מוכר" התנה לי ומה לוקח התנה

.Â- CÏ È˙È· ‰wÈÂ ÈBÏÙÏ ‰Ó Ôz :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»
·¯Ú ÔÈcÓ ˙Èa‰ ‰˜ Ô˙pL ÔÂÈk14. ≈»∆»«»»««ƒƒƒ»≈

ללא 14) החוב את לשלם מתחייב שהערב כשם כלומר,
את  ללוקח מוסר המוכר כך משהו, שיקבל ובלי תמורה
אחר  אדם ורק תמורתו, משהו יקבל עצמו שהוא בלי החפץ

ז.). (קידושין הדמים את במקומו מקבל

.ÊÒ¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ BÏ ·˙k ?¯ËLa „ˆÈk15 ≈«ƒ¿»»«««¿»««∆∆
'CÏ ‰e˙ È„O' :‰ÏÚ‰ ÏÚ B‡16'CÏ ‰¯eÎÓ È„O' , «∆»∆»ƒ¿»»»ƒ¿»»

B„ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈb‰L ÔÂÈk -17ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .‰˜ ≈»∆ƒƒ««¿»¿»»»««ƒ∆≈
‰ÂL ¯ËM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏÏk ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ¿»¿««ƒ∆≈«¿»»∆

ÌeÏk18ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .19ÈtÓ ‰„O ¯ÎBÓa ? ¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈»∆ƒ¿≈
d˙Ú¯20ÚÈb‰L Èt ÏÚ Û‡ - ˙BÚ˜¯˜ ¯‡La Ï·‡ ; »»»¬»ƒ¿»«¿»««ƒ∆ƒƒ«

‰˜ ‡Ï - ÌÈ„Ú Ba eÈ‰ elÙ‡Â ,B„ÈÏ ¯ÎÓ ÏL ¯ËL21 ¿»∆∆∆¿»«¬ƒ»≈ƒ…»»
.ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔziL „Ú«∆ƒ≈∆«»ƒ

הכתב 15) את לזייף אפשר שניהם וה"עלה" ה"חרס"
כותבים  אין כך ומתוך הזיוף, ניכר שיהיה מבלי שעליהם,
למטרתם, שצריכים, חוב, ושטרי ראייה שטר עליהם
לקיום  זקוק שאינו מכר שטר זה, לעומת רב. זמן להתקיים
את  ישנו אם לנו, איכפת לא המכר, לשעת אם כי ממושך,
המכר  עם נגמר שתפקידו אחרי אותו, ויזייפו שעליו הכתב

א). סעיף קצא, או 17)במתנה.16)(סמ"ע הקונה של
המתנה. פרוטה 18)מקבל שווה הנייר אין כלומר,
שם). לבד.19)(קידושין בשטר שאז 20)שקונה

מעשהֿ בכל ומסתפק המקח, מן להיפטר המוכר מעוניין
שם). (קידושין שהוא מועיל 21)קניין כאן שגם וברור

(מגיד  הקניין בבחירת הצדדים אחד של מפורש תנאי
משנה).

.Á‰˜ÊÁa „ˆÈk22B‡ ,‰„O BÏ ¯ÎÓ ,˙Èa BÏ ¯ÎÓ ? ≈««¬»»»««ƒ»«»∆
ı¯Ù B‡ ¯„‚ B‡ ÏÚpL ÔÂÈk - ‰zÓa d˙B‡ Ô˙pL∆»«»¿«»»≈»∆»«»«»«

ÏÈÚBiL ‡e‰Â ,‡e‰L Ïk23.‰˜ ‰Ê È¯‰ ,ÂÈOÚÓa »∆¿∆ƒ¿«¬»¬≈∆»»
¯ÎBn‰ ÈÙa ˜ÈÊÁ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na24B‡ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡ƒƒ¿≈«≈
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מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט י"ד ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ô˙Bp‰25CÈ¯ˆ - Ô˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰ ÈÙa ‡lL Ï·‡ ; «≈¬»∆…ƒ¿≈«≈«≈»ƒ
- ˜ÈÊÁ‰ Ì‡ ,Ck ¯Á‡Â ,'‰˜e ˜ÊÁ CÏ' BÏ ¯Ó‡iL∆…«≈¬≈¿≈¿««»ƒ∆¡ƒ

.ÌÈÏÚa‰ ÈÙa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰»̃»««ƒ∆≈ƒ¿≈«¿»ƒ

הדיון 22) אחרי באים חזקה שהלכות הדברים סדר מתוך
מדייק  בכסף. שטר וקניין בשטר כסף קניין של התלות בדבר
פסק  וכך שטר, ובלי כסף בלי קונה שחזקה הכסףֿמשנה
מפני  עדיפה שחזקה והטעם טז. סעיף קצב, ערוך בשולחן
כח, קטן סעיף שם (סמ"ע הקרקע בגוף מעשה שעושה
להלן  וראה הרמב"ם). בדעת כו. קידושין הזקן ר"י ותוספות

א. הלכה ח פרק להלן עוד ועיין כ. שפעולת 23)הלכה
צרור  "נתן נד. (שם לשדה שהיא תועלת איזו תביא זה קניין

טו. הלכה להלן וראה שתיקתו 24)והועיל"), נחשבת ואז
במכר 25)כהסכמה. שבין שמואל כדעת נג. בתרא בבא

ּוקני. חזק ל לו לומר צריך במתנה ְִֵֵַובין

.ËÁzÙn‰ ˙‡ BÏ ¯ÒÓe B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÎBn‰26È¯‰ - «≈«ƒ«¬≈»«∆««¿≈«¬≈
'‰˜e ˜ÊÁ CÏ' BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê27˙‡ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ . ∆¿ƒ∆»«≈¬≈¿≈¿≈«≈∆

BÈÏc BÏ ¯ÒnL ÔÂÈk - ¯Ba‰28¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ , «≈»∆»«ƒ¿¬≈∆¿ƒ∆»«
.‰˜È ˜ÈÊÁ‰LÎe .'‰˜e ˜ÊÁ CÏ' BÏ≈¬≈¿≈¿∆∆¡ƒƒ¿∆

העברת 26) של סימן היא מפתח מסירת שם. קמא בבא
רוב  לדעת כקניין, לשמש מספיקה בלתי אבל בעלות,

הרשב"ם. לשיטת בניגוד הפרק 27)הראשונים, בסוף ראה
מפתח. של תפקידו על קודש משיחת הדלי 28)חלק

בפרק  רבינו בדברי מפורש [וכן משנה) (מגיד בו ששואבין
קצב  סימן ובסמ"ע שם ברש"י ועיין ז, הלכה ממון מנזקי יב

סק"ד].

.ÈB‡ ˙Èa ¯ÎnL ÔB‚k ?‰˜ ‰ÏÈÚa ˜ÈÊÁn‰ „ˆÈk≈«««¬ƒƒ¿ƒ»»»¿∆»««ƒ
ÏÚÂ ,Áe˙t Á˙t‰ ‰È‰Â ,¯ˆÁ29Á˙t‰ ˙‡ Á˜Bl‰ »≈¿»»«∆«»«¿»««≈«∆«∆«

BÁ˙Ùe ¯ÊÁÂ30È¯‰L ;‰˜Â ˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - ¿»«¿»¬≈∆∆¡ƒ¿»»∆¬≈
ÏÈÚBn‰ LenL da LnzL31. ƒ¿«≈»ƒ«ƒ

(עז.)29) גיטין במסכת מהעובדה וראייה גרידא. דלת נעילת
קניית  ידי על בשבת הגט את לקבל חולה לאשת שהתירו
ברור  ושם דלת, נעילת ידי על שם, מונח היה שהגט המקום
היא  שהרי המנעול, עשיית ולא הדלת סגירת רק היה שזה
רשב"ם  כדעת ודלא מיימוניות). (הגהות גמורה מלאכה

מנעול. קביעת היינו ש"נעל" שם) בתרא מקור 30)(בבא
ותפתח" "ותיחוד שאמרו: שם בגיטין בגמרא זה דבר
אינו  שאם משנה), (מגיד ותפתח ותחזור תנעל כלומר,
אלא  קניין, כוונת לשם שנעל מוכיח הדבר אין מיד פותחו

משנה). (כסף הבית שבתוך מה הולך 31)לשמור רבינו
הקונה  של השתמשות שכל טו, הלכה להלן בשיטתו כאן

משנה. במגיד שם ועיין קניין, היא הרי בקרקע

.‡È‰¯È„‚a ˜ÈÊÁn‰ „ˆÈk32ÔB‚k ?‰˜ ‡e‰L Ïk ≈«««¬ƒƒ¿ƒ»»∆»»¿
˙Áa ÔÈÏBÚ eÈ‰Â ,¯„b ÌL ‰È‰L33Ïk ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Â , ∆»»»»≈¿»ƒ¿««¿ƒ»»»

Ï BÓÈÏL‰Â ‡e‰L‰¯OÚ34‡l‡ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ , ∆¿ƒ¿ƒ«¬»»¿ƒ¿»∆≈ƒ∆»
˜Á„a35ÌL ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜Â ÏÈÚB‰ ‰Ê È¯‰ - ¿…«¬≈∆ƒ¿»»¿≈ƒ»¿»»

Ïk da ‡e‰ ·ÈÁ¯‰Â ,˜Á„a da ÌÈÒÎ eÈ‰Â ,‰ˆ¯tƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ»¿…«¿ƒ¿ƒ»»
.‰˜Â ÏÈÚB‰ È¯‰ - ÁÂ¯a ÒÎ ‡ˆÓpL „Ú ‡e‰L∆«∆ƒ¿»ƒ¿»¿∆«¬≈ƒ¿»»

גדר.32) שם.34)בהרחבה.33)עשיית המימרא לשון
היינו, הכרחי, הוא זה שתנאי רבינו בדברי מפרש הטור
מפרש  והכסףֿמשנה טפחים, לעשרה עד הגדר את שישלים
אלא  עולים שאין עשרה, עד משלים שאם הוא שרגיל
אלא  עולים אין מעשרה בפחות אם הדין והוא בדוחק,

שקנה. - הוא 35)בדוחק השינוי שהרי שהוא" ה"כל וזהו
בקושי, כי אם לעלות, יכולים עוד עכשיו שגם קטן,

חזקה. לקניין מספיק זה זאת ובכל מעטה, היא והתועלת

.·ÈÌÈn‰ Ba ¯aÁL ÔB‚k ,ÏÈÚB‰Â ¯B¯ˆ Ô˙»«¿¿ƒ¿∆ƒ≈««ƒ
‰„OÏ36Á˙tL ÔB‚k ,ÏÈÚB‰Â ¯B¯ˆ ÏË B‡ , «»∆»«¿¿ƒ¿∆»«

B˙ÏÈËa37Ïk ÔÎÂ .‰˜ ‰Ê È¯‰ - ‰„OÏ ÌÈn‰ ƒ¿ƒ»««ƒ«»∆¬≈∆»»¿≈…
‰Êa ‡ˆBik38. «≈»∆

בשדה.36) המים נשארו זה ידי נטילה 37)שעל ידי שעל
לשדה. המים נכנסים שמביא 38)זו דווקא, בזה כיוצא

צרור  נטל או צרור נתן אם אבל לשדה, המועילים המים
לשדה  תועלת הבאת כאן שאין במים, השדה שטיפת למנוע

משנה). (מגיד קנה לא - הפסד מניעת אלא

.‚È¯ÎBn‰39BÏ d˙pL B‡ ,e‰„O „ˆa B¯·ÁÏ ‰„O «≈»∆«¬≈¿«»≈∆¿»»
LcL ÔÂÈk - ‰zÓa40˙B„O‰ ÈzL ÔÈaL ¯ˆn‰ ˙‡ ¿«»»≈»∆»∆«∆∆∆≈¿≈«»

da CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰˜ ˙Á‡ ‰„Ok Ô‰ÈzL eOÚÂ¿«¬¿≈∆¿»∆««»»¬»ƒ»«»
Ì‡Â .ÌeÏk ÏÈÚBÓ ‰Ê Cel‰ ÔÈ‡ - daÁ¯Ïe dk¯‡Ï¿»¿»¿»¿»≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ
Cel‰Ï ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ - BÏ ¯ÎÓ ÌÈÓ¯k ÏL ÏÈ·L¿ƒ∆¿»ƒ»«ƒ¿«¬»¿ƒ

.Cel‰a ‰»̃»¿ƒ

אמצרי"39) דייש מכי חזקה הוואי "מאימת ט. קמא בבא
שם. הרי"ף עד כלומר 40)וכפירוש אדמה, ברגבי הפך ,

בין  אשר הגבול הוא המצר, של השטח את שהשווה
השדות  שני הפכו כך ומתוך השדות, של זה עם השדות,

אחד. שדה

.„ÈBÎel‰a ‰˜iL C¯c‰ ·Á¯ ¯eÚL ‰nÎÂ41Ì‡ ? ¿«»ƒ…««∆∆∆ƒ¿∆¿ƒƒ
˙BˆÈÁÓa ÌiÒÓ ‰È‰42ÁÈpÈÂ Ï‚¯ dÈa‚iL È„k ‰˜ - »»¿À»ƒ¿ƒ»»¿≈∆«¿ƒ«∆∆¿«ƒ«

dcˆa Ï‚¯43È„k ·Á¯a ‰˜ - ˙BˆÈÁÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆∆¿ƒ»¿ƒ≈»¿ƒ»»»…«¿≈
ÌÈ‚È¯O ÏL ‰ÏÈ·Á BL‡¯ ÏÚ ‰È‰zL44da ·qÈÂ45. ∆ƒ¿∆«…¬ƒ»∆»ƒƒ¿ƒ…»

רוחב 41) במידת שביל במוכר שהמדובר מפרשים יש
ההילוך, קניין של לתקפו בנוגע היא והשאלה מסויימת,
כל  הוא קונה שהוא כל שבמעשה אחרת חזקה שלעומת
המרוחקות  אחרות שדות וגם ח), הלכה (למעלה השדה
שהרי  קלוש, קניין שהוא הילוך - י"ט) הלכה (להלן ממנה
אינו  י"ג), הלכה (בסמוך בשביל אלא בשדה מועיל אינו
משנה  (מגיד להן מחוצה ולא המחיצות בתוך אלא מועיל
מפרשים  ויש משנה). ולחם משנה כסף השני, בפירוש
והשאלה  רחבו, כמה פירש ולא סתם שביל במוכר שמדובר
המוכר  של דעתם הייתה מה אלא הקניין, של בתקפו אינה
בפירוש  משנה (מגיד השביל של לרחבו בנוגע והקונה

מהוות 42)הראשון). המחיצות הראשון, הפירוש לפי
יש  אם השני, הפירוש ולפי ההילוך, לקניין וגבול הפסק
שבין  לשטח והסכים הלוקח אותן ראה הרי מחיצות
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קו מכירה קו הלכות - קנין ספר - שבט י"ד ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

משנה). (מגיד פרסות 43)המחיצות שתי אורך היינו
ענבים.44)רגליים. מצד 45)זמורות החבילה את יעביר

שני. לצד גופו של אחד

.ÂË‰˙È‰46ÁÈÁˆ Ú˜¯w‰47¯„‚ ‡Ï da ÔÈ‡L ,ÚÏÒ »¿»««¿«¿ƒ«∆«∆≈»…»≈
‰ÚÈ¯Ê ˙a dÈ‡Â ,‰ˆ¯t ‡ÏÂ48‰BwL ‰˜ÊÁ‰ È¯‰ - ¿…ƒ¿»¿≈»«¿ƒ»¬≈«¬»»∆∆

‡ˆBiÎÂ ÌL ‰Ó‰a ˙„ÓÚ‰ B‡ ˙B¯t ˙ÁÈËL ,d˙B‡»¿ƒ«≈«¬»«¿≈»»¿«≈
LÈÓLz‰ ¯‡MÓ ‰Êa49. »∆ƒ¿»««¿ƒ

(46- יקנה? במה טרשים) (=ארץ "צונמא כט: בתרא בבא
ומשטחא  בתוכה) בהמות (=בהעמדת חיותא בה באוקומי
אחרים  למפרשים ובניגוד בה)" פירות (ושטיחת פירי בה
שנים  שלוש חזקת כלומר ראיה, בחזקת מדובר שכאן
שכאן  רבינו מפרש - הקרקע את לו שמכר ראייה המשמשת

קניין. בחזקת הוא 48)יבש.47)מדובר גדר שהרי
זריעה  וגם יא), הלכה (למעלה פרצה הרחבת כן וכמו חזקה,

טז). הלכה (להלן קניין חזקת היא 49)היא רבינו שיטת
היא  מהשדה, הלוקח הנאת כלומר, פירות, אכילת שאף
שעשה  מפני קנהו החצר את שהנועל שכשם חזקה, קניין
שנהג  להנאתו בחצר המשתמש כן כמו בעלים, מעשה בו
מהלכות  ב' ובפרק משנה). (מגיד קנהו - בעלים כמנהג בו
אלא  קניין פירות אכילת שאין רבינו מפרש ב' הלכה זכייה
קונה  אינו ההפקר מן בה הזוכה אבל מחבירו קרקע בקונה
לפי  נז. בתרא בבא מהגמרא ומקורו פירות, אכילת ידי על
בקונה  אף קניין אינה פירות שאכילת אומרים ויש פירושו.

ועוד). (ראב"ד מחבירו קרקע

.ÊËdÚ¯Êe Á˜Bl‰ da ÒÎÂ ,B¯·ÁÏ ‰„O ¯ÎBn‰«≈»∆«¬≈¿ƒ¿«»«≈«¿»»
d¯ B‡50B¯ÓÊ B‡ ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÛÒ‡L B‡ ,51ÏÎÂ , »»∆»«≈»ƒ»¿»¿…

,˜ÈÊÁ‰ È¯‰L ,‰˜ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈¬≈∆»»∆¬≈∆¡ƒ
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ÂÛÒ‡ Ì‡ ÔÎÂ .Ba52¯ÎBn‰ ¿≈∆»≈∆»«¬…¿≈ƒ»««≈

;‰˜ÊÁa „iÓ Á˜BÏ ‰˜ - Á˜BlÏ Ô˙Â ˙B¯t ÏL ÏÒ«∆≈¿»««≈«»»≈«ƒ»«¬»»
¯eÓb ÔÈ˜ BÊ ‰„O BÏ ‰˜‰L BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L∆¬≈ƒ»«¿∆ƒ¿»»∆ƒ¿»»

.BlL ‰È˙B¯t eOÚÂ¿«¬≈∆»∆

אותה.50) את 51)חרש לחזק מסויימים ענפים כרת
שנים 52)הנשארים. ג' חזקת בעניין לה: בתרא בבא

ט), הלכה ונטען טוען מהלכות י"א פרק ברמב"ם (והובא
קניין. לחזקת הדין שהוא רבינו וסובר

.ÊÈÌ"ekÚ‰53‰˜ÊÁa ‰B˜ BÈ‡54‡e‰ ¯ËLa ‡l‡ , »«≈∆«¬»»∆»ƒ¿»
˙ÓÁÓ ‡a‰ Ï‡¯OÈÂ .ÛÒk‰ ˙È˙ ÌÚ ‰BwL∆∆ƒ¿ƒ««∆∆¿ƒ¿»≈«»≈¬«

Ì"ekÚ‰55‡l‡ ‰B˜ BÈ‡Â ,Ì"ekÚk ‡e‰ È¯‰ - »«¬≈¿«¿≈∆∆»
¯ËLa56. ƒ¿»

שלוש 53) בחזקת בין מדובר שם גם רבינו ולדעת שם.
טוען  מהלכות י"ד בפרק (ראה קניין בחזקת ובין שנים

ה). הלכה יוכלו 54)ונטען ואם זרוע, בעלי הם שהגויים
אלימות, מתוך זאת יעשו שמא שטר, בלי בחזקה לקנות
שכיח  לא האי כולי שטר, לו לכתוב הקונה להכריח אבל

משנה). הגוי.55)(מגיד מן הקונה מפני 56)כלומר,
יערער  בוודאי שטר כתב שלא זמן וכל אנס, הוא גוי שסתם

לו  שיכתוב עד דעתו סומך אינו הלוקח כן ואם המקח על
משנה). (כסף שטר

.ÊÈB‡ ‰˜Â ,Ú˜¯wk ‡e‰ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ Ïk»«¿À»««¿«¬≈««¿«¿ƒ¿∆
,Ú˜¯wÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ Ì‡Â .‰˜ÊÁ· B‡ ¯ËL· B‡ ÛÒÎ·¿∆∆ƒ¿»«¬»»¿ƒ≈»ƒ««¿«

¯ˆaÏ ˙B„ÓBÚ‰ ÌÈ·Ú ÔB‚k57ÔÈÏËÏhÓk ‰Ê È¯‰ - ¿¬»ƒ»¿ƒ»≈¬≈∆¿ƒ«¿¿ƒ
.‰‡B‡ Ô‰Ï LÈÂ ,ÔÈ˜Ï¿ƒ¿»¿≈»∆»»

שומ 57) אין בדיני ב) הלכה שכירות מהלכות ב (פרק רים
סתם: ואומר צריך, לא או לקרקע צריך בין מבדיל רבינו
גדול  וחילוק כקרקע" הם להיבצר העומדים ענבים "אפילו
לבצרם, מנת על הפירות את קונה שהלוקח ביניהם, יש
בצורים, כבר כאילו הם הרי לבצירה עומדים שהם וכיוון
דמי", כתלוש לתלוש העומד "כל הידוע: לכלל ובהתאם
הפירות, את לבצור ולא לשמור הוא שתפקידו השומר אבל
נחשבים  אינם השומר, בידי לבצירה עומדים אינם אם -
של  רבו מגאש הלוי ר"י בשם משנה (כסף כבר כבצורים

רבינו).

.ÁÈCk ,‰˜ÊÁ·e ¯ËLa ÛÒÎa ‰˜ Ú˜¯w‰L ÌLk¿≈∆««¿«ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»»
Bc·Ï ÛÒÎa ‰˜ Ú˜¯w‰ ˙e¯ÈÎO58Bc·Ï ¯ËLa B‡ ¿ƒ««¿«ƒ¿∆¿∆∆¿«ƒ¿»¿«

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰˜ÊÁ· B‡«¬»»¿≈∆»≈∆»«¬…

את 58) להרכיב צורך ואין לבדו קניין כל מספיק בשכירות
של  דעתם וסמכה מוגבל לזמן אלא שאינה מפני שניהם,
סימן  יוסף בית (ראה שהוא קניין באיזה והמשכיר השוכר

וכשם). המתחיל דיבור קצה

.ËÈ- ˙BÈ„Ó ¯OÚa ˙B„O ¯OÚ B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰«≈«¬≈∆∆»¿∆∆¿ƒ
Ôlk ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk59‰˙È‰ elÙ‡Â . ≈»∆∆¡ƒ¿««≈∆»»À»«¬ƒ»¿»

‰ÏeˆÓ ˙ÈM‰Â dB·b ¯‰ Ô‰Ó ˙Á‡60È¯‰L , ««≈∆«»«¿«≈ƒ¿»∆¬≈
ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,BÊ ÏL LÈÓLz dÈ‡ BÊ ÏL LÈÓLz«¿ƒ∆≈»«¿ƒ∆««ƒ≈

.¯‡M‰ ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk≈»∆∆¡ƒ¿««≈∆»»«¿»

(שם:),59) הוא" חד דארעא "שסדנא מפני כז, קידושין
הוא. אחד הקרקע חיבור עמק.60)כלומר

.ÎÔlk ÈÓc Ô˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na61Ì‡ Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿≈À»¬»ƒ
ÂÈ˙BÚÓ „‚k ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - Ôlk ÈÓc Ô˙ ‡Ï62. …»«¿≈À»…»»∆»¿∆∆¿»

ÔÎÂ .Ôlk ‰˜ - ‰zÓa Ïk‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«…¿«»»»»À»¿≈
˙e¯ÈÎOa63Ïk Ôlk ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk , ƒ¿ƒ≈»∆∆¡ƒ¿««≈∆»»À»»

Ô˙ˆ˜Óe ¯ÎÓa ˙BÚ˜¯w‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ .˙e¯ÈÎO‰ ÔÓÊ¿««¿ƒ»ƒ¿»««¿»¿∆∆ƒ¿»»
ÔÈa ‰¯ÈÎna ÔÈa ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk - ˙e¯ÈÎOaƒ¿ƒ≈»∆∆¡ƒ≈«¿ƒ»≈

˙e¯ÈÎOa64Ïk‰ ‰˜65. «¿ƒ»»«…

קונים 61) אין שאז השטר, את שכותבים במקום ומדובר
פי  על ואף השטר, במקום כאן באה והחזקה בלבד, בכסף
ובלי  כסף בלי מועילה שחזקה ח'): (הלכה למעלה שאמרנו
באחת  אלא השדות בכל חזקה עושה שאינו מכיוון - שטר,
השדות. כל דמי נתן אם אלא מועילה אינה בלבד, מהן

שאם 62) מעותיו, ותובע ונכנס יוצא כשאינו [והמדובר
ח  פרק (להלן מעותיו כנגד אפילו קונה אינו מעותיו, תובע

כאן]. משנה במגיד וראה א) ב 63)הלכה פרק תוספתא
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קז

קז

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט י"ד ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מפני  והטעם מעות, נתינת בלי אף וכנראה בתרא. דבבא
דמי  חיוב כלומר, לבסוף, אלא משתלמת אינה ששכירות

משנה). (כסף השימוש אחרי הוא בין 64)שכירות כלומר,
התוספתא). בלשון משנה (מגיד בשכורה בין במכורה

במכר.65) שהם הקרקעות דמי נתן אם ודווקא

éðL ÷øt1 ¤¤¥¦
בדינם,1) לקרקעות שהוקשו העבדים קניית דיני בו נתבארו

תנועה  להם שיש לעבדים דומה שהיא הבהמה קניית ודיני
רצונית.

.‡Ú˜¯˜k ‡e‰ È¯‰ - ÈÚk „·Ú2‰i˜Ï3‰˜Â , ∆∆¿«¬ƒ¬≈¿«¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
ÛÒÎa4B‡ ¯ËL·e5‰˜ÊÁ·6. ¿∆∆ƒ¿»«¬»»

מו)2) כה, (ויקרא בעבדים שנאמר ממה כב: קידושין
לשדה  הכתוב הקישם אחוזה", לרשת - אותם "והתנחלתם
כן. עבדים ואף ובחזקה, ובשטר בכסף הנקנית אחוזה

למעט 3) לא אבל בקרקע, כמו קנינים לו לרבות [כלומר,
להלן]. ראה המטלטלין. קניני שם.4)ממנו משנה,

"בחזקה"5) לפני הבאה "או", ממלת מדייק הכסףֿמשנה
כסף  הקנינים: ששאר בזמן בו לחוד, קונה שחזקה בלבד,
שטר, כתיבת של נוהג שקיים במקום יחד, רק קונים ושטר

קרקע. בקנין ה"ח בפ"א למעלה שכתבנו [חוץ 6)וכמו
ישנם  לקרקע, העבד דומה שבהם האלה, הקנינים משלשת
סודר  קנין והם: בהם, נקנים המטלטלין שגם קנינים שני עוד
וה"ד. ה"ג להלן משיכה, וקנין ה"ה, פ"ה להלן (=חליפין),
"עבד  מפורש: הרמב"ם כותב ה"ה עבדים מהלכות ובפ"ה
או  בשטר. או בכסף נקנה . . . דברים בחמשה נקנה כנעני
המשפט' ב'נתיבות וראה במשיכה". או בחליפין, או בחזקה,

כאן]. האזל' וב'אבן קצו, סימן

.·‰˜ÊÁ‰ ‡È‰ ‰Óe7Ô‰a LnzLiL ?ÌÈ„·Ú ÔÈ˜a «ƒ«¬»»¿ƒ¿«¬»ƒ∆ƒ¿«≈»∆
¯Èz‰ ?„ˆÈk .Ba¯ ÈÙa ÌÈ„·Úa ÔÈLnzLnL C¯„k¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒƒ¿≈«≈«ƒƒ

BÏ8ÂÈÏk CÈÏB‰L B‡ ,BÏÚÓ BÏ ÏÈÚ‰L B‡ BÏÚÓƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿»∆ƒ≈»
BËÈLÙ‰L B‡ ,ıÁ¯n‰ ˙È·Ï9BÎÒ B‡ ,10B„¯‚ B‡11 ¿≈«∆¿»∆ƒ¿ƒ»¿»

‰˜ - Ba¯ ˙‡ dÈa‚‰ B‡ ,BLÈaÏ‰ B‡12Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿ƒƒ¿ƒ«∆«»»¿≈ƒ
‰˜ - „·Ú‰ ˙‡ ·¯‰ dÈa‚‰13. ƒ¿ƒ«»«∆»∆∆»»

הרמב"ם 7) שדעת אףֿעלֿפי כב. בקידושין ברייתא
- והט"ז) הט"ו פ"א (למעלה כקרקע קונה פירות שאכילת
אין  כן, לא שאם בעבדים", שמשתמשין "כדרך כאן הדגיש
עושים  ופועל שכיר גם שהרי עבדו, שהוא היכר שום
פירותיה, כל כשנוטל קרקע בקנין מהֿשאיןֿכן מלאכתו,

(כסףֿמשנה). הבעלים שהוא הדבר את 8)ניכר רופף
נעלו. ממנו.9)שרוכי בגדיו את בשמן.10)הסיר

והשתמשות.12)במגרדת.11) חזקה מטעם אלה כל
"לא 13) שאמר: שמעון כרבי שם. קידושין הגבהה. מטעם

ויש  מקום". בכל קונה שהגבהה מהגבהה, גדולה חזקה תהא
(הראב"ד  בזה שמעון רבי על חכמים נחלקו שלא אומרים:
שמעון  ר' אמר לו, רבו "הגביהו שם שגרס הרמב"ם, לדעת
לא  לו רבו "הגביהו שלפנינו: הספרים כנוסחת ולא כו'",
חכמים  עליו חולקים שלפי"ז כו'" שמעון רבי אמר קנאו,

שמעון). רבי על

.‚BÙ˜z14˜ ÌÈ„·Ú‰L ;‰˜ - BÏˆ‡ B‡È·‰ÂÔÈ ¿»∆¡ƒ∆¿»»∆»¬»ƒƒ¿ƒ
BÊk ‰ÎÈLÓa15B‡ ,BÏˆ‡ ‡·e „·ÚÏ ‡¯˜ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»»¬»ƒ»»»∆∆»∆¿

CÏ‰Â ,'Á˜Bl‰ Ïˆ‡ CÏ' ÔBL‡¯‰ Ba¯ BÏ ¯Ó‡L∆»««»ƒ≈≈∆«≈«¿»«
‰˜ ‡Ï - BÏˆ‡16B‡ ‰ÙÈ˜˙a epÎLÓiL „Ú , ∆¿…»»«∆ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ»

˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,Ba LnzLiL17‡lL Ba ∆ƒ¿«≈¿∆≈«¿¿ƒ∆¡ƒ∆…
'‰˜e ˜fÁ CÏ' BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ - ·¯‰ ÈÙa18. ƒ¿≈»«»ƒ∆…«≈¬≈¿≈

שם.14) קידושין שמואל, של בתקיפה,15)מימרא שהיא
עבד. של דעת,16)בעלֿכרחו בן הוא שהעבד מפני
ביוזמתוֿהוא. גם 17)והולך זו הלכה התחיל רבינו

עיון. וצריך החזיק, רק הזכיר וכאן בחזקה, וגם  במשיכה
האזל'. ב'אבן ולהלן 18)וראה ה"ח, פ"א למעלה ראה

ה"ו.

.„‰Ó‰·k ‡e‰ È¯‰ - ÔË˜ „·Ú19B˙B‡ ÔÈB˜Â , ∆∆»»¬≈ƒ¿≈»¿ƒ
Ô‰a ÔÈBwL ÌÈ¯·„·e ‰Ó‰a‰ Ô‰a ÔÈBwL ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ∆ƒ»∆«¿≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ»∆

ÌÈ„·Ú‰20‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÎÈLÓa ‰˜ CÎÈÙÏ . »¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»««ƒ∆…
.BÙ˜z¿»

דעת.19) בו שאין יוצא 20)לפי זה דין בחזקה. כלומר
זוטרא  שמר שם), (קידושין בגמרא המובאת העובדה מתוך
הקדים  הגר של מותו לפני ורגע אחד, חולה גר אצל ביקר
זה  היה - בגמרא אחת ולדעה חזקה, בקנין עבדו את לקנות

(מגידֿמשנה). קטן עבד

.‰‰ÎÈLÓa ˙È˜ ,‰qb ÔÈa ‰wc ÔÈa ,‰Ó‰a‰21. «¿≈»≈«»≈«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
e‰eÎÈ¯ˆ‰ ‡Ï ,d˙B‡ dÈa‚‰Ï ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¿»¿«¿ƒ«»…ƒ¿ƒ

dÈa‚‰Ï22˙ËaÁ˙nL ÈtÓ ,23- dÈa‚‰ Ì‡Â .ı¯‡a ¿«¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆»»∆¿ƒƒ¿ƒ«
ÌB˜Ó ÏÎa ‰B˜ ‰‰a‚‰‰Â .‰˜24‰ÎÈLn‰ Ï·‡ . »»¿««¿»»»¿»»¬»«¿ƒ»

‡ËÓÒa ‡l‡ da ÔÈB˜ ÔÈ‡25,Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁa B‡ ≈ƒ»∆»¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆
ÏL dÈ‡L ¯ˆÁa ‡ÏÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a da ÔÈB˜ ÔÈ‡Â¿≈ƒ»ƒ¿»«ƒ¿…¿»≈∆≈»∆

Ì‰ÈL26. ¿≈∆

במסירה 21) אבל כה:). (קידושין בברייתא חכמים כדעת
ממסירה, עדיף קנין היא שמשיכה מפני נקנות, אינן
(כסףֿמשנה). במסירה קונים אין במשיכה וכשאפשר

קונים 22) לא - בהגבהה שאפשר שבמקום הוא, והכלל
פו.). (בבאֿבתרא המילה:23)במשיכה פירוש זה

(שם:). מגביה 24)"דסרכא" שהוא והטעם: כב: קידושין
נקרא  בר"ה, עומד שהוא אפילו האדם, ביד שהוא ומה בידו,

ג). ס"ק קצז, (סמ"ע רשות 25)ברשותו יד על זוית קרן
ה"ט  ואבידה גזילה מהלכות בפי"ז (מגידֿמשנה הרבים

רש"י). פד:26)בשם בבאֿבתרא

.ÂCÈ¯ˆ ÔÈ‡ ?‰ÎÈLÓa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈB˜ „ˆÈk≈«ƒ∆«¿≈»ƒ¿ƒ»≈»ƒ
‰ÎÏ‰Â ‰ÈÏÚ ·Î¯L B‡ ,‰ÎÏ‰Â dÎLÓ Ì‡ ¯ÓBÏ«ƒ¿»»¿»¿»∆»«»∆»¿»¿»

Ba27B‡ ,‰‡·e dÏ ‡¯˜ elÙ‡ ‡l‡ ;‰wL ,∆»»∆»¬ƒ»»»»»
dLÈk‰L28‰¯˜ÚL ÔÂÈk - ÂÈÙa ‰ˆ¯Â ÏwÓa29„È ∆ƒƒ»¿«≈¿»»¿»»≈»∆»¿»»

d‡˜ Ï‚¯Â30Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÏÚa‰ ÈÙa CLÓiL ‡e‰Â . »∆∆¿»»¿∆ƒ¿…ƒ¿≈«¿»ƒ¬»ƒ
Ì„˜ BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ - ÌÈÏÚa‰ ÈÙa ‡lL CLÓ»«∆…ƒ¿≈«¿»ƒ»ƒ∆…«…∆

'‰˜e CLÓ CÏ' CLÓiL31. ∆ƒ¿…≈¿…¿≈
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קח מכירה קח הלכות - קנין ספר - שבט י"ד ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

וכן 27) ברגליו. אותה שידרבן מבלי הרכיבה, עצם עלֿידי
והוא  ברכיבה, קונה זה "הרי הפרק: בסוף להלן כתב
(עיי"ש  בסתם כתב ה"ז גזילה מהלכות ובפי"ז בו". שתהלך
קנין. זה אין כלל, הלכה לא אם אבל ח). הלכה בכ"מ
(ח: בבבאֿמציעא הסוגיא ע"פ כאן ולח"מ שם, כסףֿמשנה

אותה.28)ט.). מלא 29)הכה  שתלך צורך ואין כלומר,
כב:). (קדושין אחא ר' של תנאֿקמא וכדעת קומתה,
(להלן  כולה במשיכת אלא קונה אינו שבספינה ואףֿעלֿפי
יד  שעקרה כיון ללכת, שדרכם חיים בבעלי - ה"ג) ג פרק

עה:). (בבאֿבתרא כולה כמהלכת היא הרי כל 30)ורגל
שם. בברייתא ה"ג,31)זה למעלה וראה נב. בבאֿקמא

ה"ח. ופ"א

.Ê¯ÎBn‰32ÔÂÈk - ‰zÓa BÏ Ô˙pL B‡ B¯·ÁÏ ¯„Ú «≈≈∆«¬≈∆»«¿«»»≈»
˙ÈÎekLÓ BÏ ¯ÒnL33˙Îl‰Ó‰ ‰Ó‰a‰ ‡È‰ - ∆»««¿ƒƒ«¿≈»«¿«∆∆

¯„Ú‰ L‡¯a34CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰È¯Á‡ ÌÈÎLÓ Ïk‰Â ¿…»≈∆¿«…ƒ¿»ƒ«¬∆»≈»ƒ
ÈÓk BÊ ‰Ó‰a ˙¯ÈÒnL ;'‰˜e CLÓ' BÏ ¯ÓBÏ«¿…¿≈∆¿ƒ«¿≈»¿ƒ
¯„Ú‰ BÏ CLnL ÔÂÈÎÂ .'‰˜e CLÓ CÏ' BÏ ¯Ó‡L∆»«≈¿…¿≈¿≈»∆»«»≈∆

‰˜35.ÂÈÙa ‡lL CLnL Èt ÏÚ Û‡Â , »»¿««ƒ∆»«∆…¿»»

תלויים 33)שם.32) הקנין שדרכי הראבי"ה מציין מכאן
המקום. באותו הכלכלה בחיי הקיים רבי 34)בנוהג כדעת

שם. קונה 35)יעקב אינו לחוד המשכוכית במשיכת אבל
סק"ט). קצז, (סמ"ע

.Á'‰˜˙Â CLÓ' B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰36,'‰˜˙Â ˜fÁ' B‡ »≈«¬≈¿…¿ƒ¿∆¬≈¿ƒ¿∆
‡Ï - ˜ÈÊÁ‰L B‡ CLÓe CÏ‰Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿»«»«∆∆¡ƒ…

‡a‰Ï ‰˜z ÚÓLnL ;‰˜37.BÏ ‰˜‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , »»∆«¿«ƒ¿∆¿«»«¬«ƒ…ƒ¿»
'‰˜e ˜fÁ CÏ' BÏ ¯ÓBÏ Ô˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰ CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒ«≈«≈«≈¬≈¿≈
ÔÚÓLnL ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,'‰˜e CLÓ' B‡¿…¿≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆«¿»»

.˜ÈÊÁÈ B‡ CLÓiL ˙Úa ‰zÚ ‰˜iL∆ƒ¿∆«»¿≈∆ƒ¿…«¬ƒ

עתיד.36) שאמרו 37)לשון ממה רבינו, לדברי אסמכתא
לחבירו: האומר אלעזר, רבי "בעי ט:): מציעא (בבא בגמרא
אמר  מי לקנות, מהו. שעליה, כלים לקנות זו בהמה משוך
לא  ו"לקנות" "קני", דוקא לו לומר שצריך הרי קני?" ליה
מועיל  לא ש"ותקנה" והואֿהדין שם). ברש"י (ועיין מועיל
רבינו  על השיג והראב"ד ומ"מ) עוז (מגדל הטעם מאותו

לחםֿמשנה. ועיין בזה,

.Ë‡l‡ ‰˜˙ ‡ÏÂ BÊ ‰¯t CLÓ' B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿…»»¿…ƒ¿∆∆»
‰˜ ‡Ï - CLÓe ,'ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï38¯Ó‡ Ì‡Â . ¿««¿ƒ»«…»»¿ƒ»«

‰˜ - 'ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÂLÎÚÓ ‰˜' BÏ39, ¿≈≈«¿»¿««¿ƒ»»
Ì‚‡a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰ elÙ‡Â40ÌÈLÏL ÌBÈa41‰fL . «¬ƒ»¿»∆∆«¬«¿¿ƒ∆∆

È‡z ÏÚ ‰zÚÓ B˙B‡ ‰˜‰L ÈÓk42È‡z‰ ‰OÚ . ¿ƒ∆ƒ¿»≈«»«¿««¬»«¿«
¯ÓB‡‰ ÏÎÂ .ÔÈw‰ Ìi˜˙ -43¯ÓB‡k - '˙Ó ÏÚ' ƒ¿«≈«ƒ¿»¿»»≈«¿»¿≈

.ÈÓc 'ÂLÎÚÓ'≈«¿»»≈

שפעולת 38) לפי יוחנן. ר' בשם רבין מימרת פב. כתובות
שיקנה  המוכר של רצונו היה לא הרי ואז מיד, היתה הקנין
היתה  לא שלשים, אחרי דהיינו הקנין, תחולת ובעת הלוקח.

מתבטלת, שהיא במשיכה, אלא אינו זה וכל קנין. פעולת
אע"פ  - יום, שלשים לאחר ומקדשה לאשה כסף הנותן אבל
(פ"ז  יום שלשים לאחר מקודשת היא הרי המעות, שנתאכלו
היא  חייבת תתקדש לא אם שהרי - ה"י) אישות מהלכות
בעין  הכסף כאילו דומה זה והרי הכסף, את לו להחזיר
ומ"מ. ראב"ד ועיין הא), ד"ה שם לכתובות (תוס'

וכפירוש 39) יוחנן, רבי בשם דימי רב מימרת שם, כתובות
שם. של 40)הגמרא שאינה רשות והוא מרעה, מקום

ויכול  דוקא, לאו הוא ש"אגם" המגידֿמשנה וכתב הלוקח.
הוא  ש"מעכשיו" רבינו דעת שהרי הרבים, רשות גם להיות
ועיין  השלשים. לכשיעברו מעכשיו קנויה והיא תנאי,

ומשנהֿלמלך. ולחםֿמשנה היה 41)כסףֿמשנה נכון
הגירסא  וכן ל'", "לאחר זהו שהרי ל"א" "ביום להגיה

הראב"ד. מכירה,42)בהשגת בדיני שכאן, אףֿעלֿפי
תנאי, הוא שלשים" ולאחר "מעכשיו זה שביטוי רבינו פסק
שהוא  פסק הי"ב), אישות מהלכות (פ"ז קידושין בדיני -
איש  באשת שיש חומר מחמת חזרה, ספק תנאי ספק

במס'43)(לחםֿמשנה). מקומות בכמה ומובא ידוע, כלל
וקידושין. גיטין

.ÈB¯·ÁÏ ‰Ó‰a ¯ÎBn‰44¯Ó‡Â ,‰zÓa BÏ d˙ B‡ «≈¿≈»«¬≈¿»»¿«»»¿»«
d˙B‡ ‰˜'45B‡ CLÓ Ì‡ :'ÔÈB˜ Ì„‡ ÈaL C¯„k ¿≈»¿∆∆∆¿≈»»ƒƒ»«

d˜ - d‰Èa‚‰46- ‰„Oa Ì‡ :‰ÈÏÚ ·Î¯ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿ƒ»»»¬»ƒ»«»∆»ƒ«»∆
Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ;d˜ ‡Ï - ¯ÈÚa Ì‡Â ,d»̃»¿ƒ»ƒ…»»¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»
Bk¯cL ,·eLÁ Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯ÈÚa ·k¯Ïƒ¿…»ƒ¿ƒ»ƒ»»»»»∆«¿

ÏÊÏÊÓ Ì„‡ B‡ ,¯ÈÚa ·k¯Ï47˜Ó BÈ‡L ,¯˙BÈa„Èt ƒ¿…»ƒ»»¿À¿»¿≈∆≈«¿ƒ
Ïec‚a ÔÈÏtËÓ‰ ÔB‚k ,·ÎB¯ ¯ÈÚa BÎel‰ ÏÚ«ƒ»ƒ≈¿«¿«¿ƒ¿ƒ

‰M‡ ‰˙È‰L B‡ ,ÌÈ„·Ú‰ B‡ ˙BÓ‰a‰48‰È‰L B‡ , «¿≈»¬»ƒ∆»¿»ƒ»∆»»
ÌL ÔÈÒ¯Bc ÌÈa¯‰L ÌÈa¯‰ ˙eL¯a49‰B˜ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«ƒ∆»«ƒ¿ƒ»¬≈∆∆

Ba Cl‰zL ‡e‰Â .‰·ÈÎ¯a50. ƒ¿ƒ»¿∆¿«≈

ט.44) אבל 45)בבאֿמציעא מפורש, תנאי שהתנה ודוקא
שם. הגמרא מסקנת הרכיבה. קנין בדרכי הפרש אין - בסתם

אדם.46) בני דרך שדרכו 47)שזהו ערך, פחות אדם
(רש"י  צנוע" שאינו "לפי דוחק בלא אף כל, לעיני לרכב

ממנה"48)שם). תנתק פן הבהמה, לאחוז כח בה "שאין
רכיבה  עלֿידי להחזיקה מעדיפה והיא כלומר (רש"י),
וראה  (לבוש), רוכבת היא - רוכבות שהנשים [ובמקום

וג:]. ג. פן 49)בפסחים להנהיג, ולא שם לרכוב "דדרך
ומה  שם). (רש"י בהמתו" לבין בינו דרכים עוברי יפסקו
ה"ג) פ"ד (להלן הרבים ברשות קונה אינה משיכה שאמרו
ניתנה  שלא בזה, וכיוצא פירות של במטען אלא אינו זה -
משאות. לגרירת ולא אדם, בני להליכת אלא הרבים רשות
כשם  הבהמה, על ברכיבה בה לעבור רשות יש אבל
זו, רכיבה עלֿידי אותה קונה ולפיכך ברגל, בה שעוברים

ב. ס"ק קצז, סימן החושן' ב'קצות מספיקה 50)וראה לא
למעלה  ראה עלֿידו, הולכת אלאֿאםֿכן לבדה, הרכיבה

ו. הלכה

éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦
עם 1) וקנייתן לבדן המטלטלין קניית מיני בו נתבארו
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קט

קט

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט י"ד ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הבהמה  וקניית כאחד והקרקע העבדים וקניית הקרקע
דינו. מה לקרקע המחובר וקניית כאחד והמטלטלין

.‡‰Ó‰a‰ „Á‡2ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L „Á‡Â ∆»«¿≈»¿∆»¿»«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ,‰˜ ˙BÚn‰ ˙‡ Ô˙pMÓe ,‰¯Bz ÔÈc ˙BÚÓa¿»ƒ»ƒ∆»«∆«»»»¿≈

ewz ÌÈÓÎÁ Ï·‡ .Ba ¯ÊÁÏ ÏÎeÈ Ô‰Ó „Á‡3‡lL ∆»≈∆««¬…¬»¬»ƒƒ¿∆…
¯·c ˙ÎÈLÓa B‡ ,‰‰a‚‰a ‡l‡ ÔÈÏËÏhn‰ ewÈƒ»«ƒ«¿¿ƒ∆»¿«¿»»ƒ¿ƒ«»»

dÈa‚‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L4. ∆≈«¿¿«¿ƒ

מקל2ֿ) זה דבר [ולמדים יוחנן. כרבי מז: בבאֿמציעא
- יד:) (קידושין עברי כעבד במעות, קונה גופו אם וחומר:
ברמב"ן  וראה ורי"ף, חננאל (רבינו כלֿשכן לא ממונו
יג. בבכורות זה קלֿוחומר ומקור שם. בב"מ ונ"י ורשב"א
ולומר: הקלֿוחומר לדחות ואין מגוי). ישראל קניית בדין
גופו  שקונה כשם ממונו, יקנה בשטר אפילו כן, אם
בבאֿקמא  – שטר בני אינם מטלטלין שהרי שם), (קידושין
מעין  ק"ו על יג. בבכורות שהקשו שמה לומר (וצריך עט:
מחזקה  הקושיא שעיקר - וחזקה" שטר אפילו כן "אם זה
וכאן  כנ"ל), שטר בני אינם מטלטלין שהרי משטר, (ולא
עברי  עבד שהרי כן, להקשות שייך לא מישראל" ב"ישראל
מגוי  ישראל ולומר: לדחות אין וגם בחזקה). נקנה אינו
כב:) (קידושין כנעני כעבד בכסף גוי של גופו שקונה יוכיח,
(בכורות  יוחנן רבי לדעת במשיכה, אלא קונה אינו וממונו
במשיכה  גם קונה מגוי שישראל הרמב"ם דעת שהרי יג:),
ועיין  יד, הלכה ומתנה זכיה מהלכות א (פרק במעות וגם
אחר  מקור נתן מו:) (בבאֿמציעא ורש"י במגידֿמשנה). שם
'תוספות' ועיין תורה, דבר קונות שמעות יוחנן רבי לדעת

דבר]. ד"ה יג: ה.3)בכורות הלכה להלן ראה - הטעם
אינו 4) להגביה שדרכו דבר וכל ממשיכה, עדיפה הגבהה כי

כדלהלן. בהגבהה אלא נקנה

.·?„ˆÈk5,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔzLÙ B‡ ÌÈˆÚ ıa˜Ó‰ ≈««¿«≈≈ƒƒ¿»¿«≈»∆
ÔBÚË Ô‰Ó ‰OÚÂ6BÈ‡ - B‰Èa‚‰Ï ¯LÙ‡ È‡L ÏB„b ¿»»≈∆¿»∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ≈

„‚‡‰ ¯Èz‰Ï ¯LÙ‡ È¯‰L ;‰ÎÈLÓa ‰˜ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆¬≈∆¿»¿«ƒ»∆∆
ıÚ ıÚ B‰Èa‚‰Ïe7‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿ƒ≈≈¿≈…«≈»∆¬»ƒ»»

ÌÈ„˜L ÏL B‡ ÔÈÏtÏt ÏL B‡ ÌÈÊB‚‡ ÏL ÔBÚË¿∆¡ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆¿≈ƒ
B‰Èa‚‰Ï ÏÎeÈ „Á‡ ÔÈ‡L ÏB„‚ ‰È‰Â ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»»∆≈∆»«¿«¿ƒ

‰ÎÈLÓa ‰˜ ‰Ê È¯‰ -8,„¯t˙È - B¯ÈzÈ Ì‡L ; ¬≈∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆ƒ«ƒƒ¿»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏB„b Á¯Ë Ba BÏ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆…«»¿≈…«≈»∆

פו.5) חבילה.6)בבאֿבתרא "הלוקח 7)משא, שם:
למקום  זה ממקום שיטלטלנו עד קנה לא מחבירו פשתן
רברבי  בשליפי אפילו שהמדובר שם: ואמרו אחר".
דמשתמיט". פשתן "דשאני משום גדולות) (=במשאות
להוציאם  (=אפשר חדא חדא דמשמטינהו אפשר "כלומר,
מדברים  הם] [והרי אותם) (=ומגביהים ומגביהנו אחד) אחד
של  רבו אבןֿמיגש, הלוי יוסף (רבינו להגביה" שדרכם

שם). בפירושו פירות 8)רבינו "המוכר שם: בבאֿבתרא
בשליפי  והמדובר (=קונה)". קני מדד ולא משך לחבירו,

רברבי.

.‚d‰Èa‚‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÈÙq‰9LÈÂ , «¿ƒ»ƒ¿ƒ∆¿»¿«¿ƒ»¿≈

ÌÈa¯Ï ‡l‡ ˙ÎLÓ dÈ‡Â ,ÏB„b Á¯Ë d˙ÎÈLÓa10 ƒ¿ƒ»»…«»¿≈»ƒ¿∆∆∆»¿«ƒ
‰ÎÈLÓ ‰eÎÈ¯ˆ‰ ‡Ï -11‰¯ÈÒÓa ˙È˜ ‡l‡ ,12ÔÎÂ . …ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk13CLÓ CÏ' ¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . …«≈»∆¿ƒ»««≈≈¿…
‰pÎLÓiL „Ú ‰ÈÙq‰ ‰B˜ BÈ‡ - '‰˜e14dlk15 ¿≈≈∆«¿ƒ»«∆ƒ¿¿∆»À»

Ba ‰˙È‰L ÌB˜n‰ ÏkÓ ‰p‡ÈˆBÈÂ16„Èt˜‰ È¯‰L ;17 ¿ƒ∆»ƒ»«»∆»¿»∆¬≈ƒ¿ƒ
.‰ÎÈLÓa ‡l‡ ‰Ê ‰˜È ‡lL ¯ÎBn‰«≈∆…ƒ¿∆∆∆»ƒ¿ƒ»

כובדה.9) (כסף10ֿ)בגלל רבים אנשים עלֿידי רק
הרבים 11)משנה). מרשות להוציאה הצריכוה לא כלומר,

פ"ד  (להלן קונה שהמשיכה במקום לסימטא ולהכניסה
הסובר  ר"ת, לשיטת בנגוד ממסירה, עדיפה משיכה כי ה"ג).
עו. בבאֿבתרא 'תוספות' (עיין ממשיכה עדיפה שמסירה

ספינה). בה 12)ד"ה נחלקו היא? מה זו ומסירה שם.
המוכר  לו שימסור שצריך אומרים: יש הראשונים: רבותינו
ויש  ריב"א), בשם אחזה ד"ה עה: שם (תוס' ליד מיד
הרי  המוכר, במצות הספינה או הבהמה אחז שאם אומרים:

ב'תוספות'). (שם מסירה ותיבות 13)זו כבדים כלים כגון
כנ"ל.14)גדולות. כרב 15)לסימטא, ולא כשמואל,

אם  מספיק שבבעליֿחיים ה"ו פ"ב למעלה וראה עה:). (שם
שם. עיין כולה, כנעקרה היא והרי ורגל, יד עקרה

סוף 16) שיגיע באופן אורכה, מלוא אותה שימשוך כלומר,
בתחילה. ראשה שהיה למקום דרבי 17)הספינה כחכמים

אלא  זה, על יצווה שהמוכר בלי הלוקח, אם וכן עו:). (שם
היותה  אף על הספינה, במשיכת התחיל מיוזמתוֿהוא,
במשיכה, אלא קונה אינו מסירה, מספיקה ששם בר"ה,
אבןֿמיגש). (ר"י זה בקנין רק רוצה שהוא דעתו גילה שהרי

.„„ÓÏ ˙‡ˆÓ18Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏËÏhÓ Á˜Bl‰L , ƒ¿≈»»≈∆«≈«ƒ«¿¿ƒ««ƒ
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ,ÌÈÓc‰ Ïk Ô˙pL19¯ÎBn‰ ÔÎÂ .20ÏBÎÈ ∆»«»«»ƒ»«¬…¿≈«≈»

dÈa‚iL „Ú Ba ¯ÊÁÏ21,Ba ÔÈ‡L ¯·c CLÓÈ B‡ «¬…«∆«¿ƒ«ƒ¿…»»∆≈
Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ ¯ÒÓÈ B‡ ,‰‰a‚‰«¿»»ƒ¿…«≈«≈«»»∆≈«¿
Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c CLÓ B‡ ,dÈa‚‰MÓe .CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ«»«»»∆≈«¿
- CÈLÓ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„ BÏ ¯ÒÓ B‡ ,dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿«»»∆≈«¿¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈÙBÎÂ ,Ba ¯BÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰»̃»¿≈∆»ƒ¿≈∆»«¬¿ƒ∆

ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔzÏ Á˜Bl‰22. «≈«ƒ≈∆«»ƒ

הקודמים.18) הדברים "מי 19)סכום לקבל חייב אבל
ה"אֿב. פ"ז להלן וראה כר"ש,20)שפרע", ולא כחכמים

ולא  בו, לחזור יכול בידו שהכסף המוכר שרק הסובר
מד:). (בבאֿמציעא בדרכי 21)הלוקח הידועה ההדרגה

מסירה. משיכה, הגבהה, חוב 22)הקנין: פריעת [כדין
להלן  וראה פו.), (כתובות למלוה לפרוע הלוה את שכופין

ה"ו]. פ"ז

.‰ÌÈÓÎÁ ewz ‰nÏÂ23?ÔÈÏËÏhÓa ‰Ê ¯·c24‰¯Êb ¿»»ƒ¿¬»ƒ»»∆¿ƒ«¿¿ƒ¿≈»
„·‡È epÁwiL Ì„˜Â ,ıÙÁ‰ ÈÓc Á˜Bl‰ ÔzÈ ‡nL∆»ƒ≈«≈«¿≈«≈∆¿…∆∆ƒ»∆…«
ÌÈËÒÏ e‡a B‡ ,Û¯OÂ ‰˜Ï„ ‰ÏÙpL ÔB‚Îe ,Ò‡a¿…∆¿∆»¿»¿≈»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ
dÓ‰Ó˙È ,Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‰È‰È Ì‡ ;e‰eÏËe¿»ƒƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿«¿«

¯ÎBn‰25e‰ÏÈvÈ ‡ÏÂ26ÌÈÓÎÁ e‰e„ÈÓÚ‰ CÎÈÙÏ . «≈¿…«ƒ≈¿ƒ»∆¡ƒ¬»ƒ
Ì‡L ;ıÙÁ‰ ÏÈvÈÂ ÏczLiL È„k ,¯ÎBn‰ ˙eL¯aƒ¿«≈¿≈∆ƒ¿«≈¿«ƒ«≈∆∆ƒ

ÌlLÏ ·iÁ - „·‡27. »««»¿«≈
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קי מכירה קי הלכות - קנין ספר - שבט י"ד ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

יוחנן.23) לרבי מז: במעות 24)בבאֿמציעא יקנו שלא
במשיכה. מאמצים 25)אלא לעשות מוכן אדם שאין

פה  שהמדובר לומר, צורך ואין חברו. ממון להציל יתירים
לשרוף" חביריהם פירות "שיניחו מהוגנים בלתי באנשים

אמרת). אי ד"ה ב'תוספות' וראה שתיקנו 26)(שם ועכשיו
הכסף  ישרף שמא לחשש מקום אין קונות, אינן שמעות
אז  אף שהרי באונס, שנשרף יתנצל והוא המוכר שקיבל
כשומר  דינו אם שאפילו המוכר, חייב באונס הכסף שנשרף
הוא: ידוע כלל כי פשיעה, זו הרי שכר, כשומר ולא חינם
מיימוניות). (הגהות בקרקע אלא שמירה להם אין כספים

ועיין 27) כן. אינה (שם) רש"י דעת אבל שם. הרי"ף כתב כן
אמרת. אי ד"ה ב'תוספות' שם

.Â¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ28Ì„˜ Ò‡Â Á˜n‰ ÈÓc Ô˙ Ì‡L , ƒ¿≈»≈∆ƒ»«¿≈«∆»¿∆¡«…∆
ÈÏ ¯ÊÁ‰ B‡ ÈÁ˜n ÈÏ Ôz :Á˜Bl‰ BÏ ¯Ó‡Â ,epÁwiL∆ƒ»∆¿»««≈«≈ƒ∆»ƒ«¬≈ƒ
,Ò‡a „·‡L ÌÈ„Ú LiL Èt ÏÚ Û‡Â !È˙BÚÓ ˙‡∆¿«¿««ƒ∆≈≈ƒ∆»«¿…∆
- ¯·ca ÏM¯˙ ‡ÏÂ ,BÏÈv‰Ï Ák ¯ÎBna ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»«≈…«¿«ƒ¿…ƒ¿«≈«»»
ÌÈÓÎÁ ewz È¯‰L ;ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¬ƒ∆«»ƒ∆¬≈ƒ¿¬»ƒ

B˙Èa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÎÈLÓ29Ba LiL Á˜BÏ ÏL ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»»≈∆≈«∆≈
ÌÈÓÎÁ BÏ ewz ‡Ï - ¯ÎBnÏ ¯kOÓ ¯kÓpL ıÙÁ‰«≈∆∆ƒ¿«À¿»«≈…ƒ¿¬»ƒ
˙‡ Ô˙pMÓe ;Á˜Bl‰ ˙eL¯a Á˜n‰ È¯‰L ,‰ÎÈLÓ¿ƒ»∆¬≈«∆»ƒ¿«≈«ƒ∆»«∆

Áwn‰ ‰˜ ÌÈÓc‰30¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , «»ƒƒ¿»«∆»¿≈∆»≈∆»«¬…
.Ba

שם.28) הרי"ף כתב וכן האמור, מתוך מט:29)יוצא שם
מושכר 30) הבית שהרי כאן, אין חצר קנין [אבל כסף. בקנין

ה) הלכה שכירות מהלכות (פ"ו רבינו שדעת ואע"פ למוכר.
יש  - בחצר הנופל זבל למשכיר קונה המושכרת שחצר
החזקת  שזכות שהושכר, בבית המונח חפץ בין לחלק
אחרים  של זבל בה שנפלו חצר לבין השוכר, על היא חפצים
ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין לשוכר. הושכרה לכך שלא

סה]. והערה י הלכה פכ"ג להלן וראה

.ÊÔÎÂ31¯ÎBO‰32ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡L ÌB˜n‰ ¿≈«≈«»∆»«ƒ«¿¿ƒ
‰˜ - Ba ÔÈÁpÓ ÔÈ¯kÓp‰33ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , «ƒ¿»ƒÀ»ƒ»»¿≈∆»≈∆»

‡ÏÂ CLÓ ‡ÏÂ dÈa‚‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba ¯ÊÁÏ«¬…¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«¿…»«¿…
e¯‡a ¯·Îe .B˙eL¯a ‰OÚ È¯‰L ;BÏ e¯ÒÓ34, ƒ¿¿∆¬≈«¬»ƒ¿¿»≈«¿

.‰˜ÊÁ· B‡ ¯ËL· B‡ ÛÒÎ· ‰˜ Ú˜¯˜ ˙e¯ÈÎOL∆¿ƒ«¿«ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»

שאף31ֿ) הקודמת בהלכה שכתבנו למה בדומה כלומר:
משיכה, בלי שקונה נוסף אופן יש קנה, משך שלא עלֿפי

ה). ס"ק קצח, סימן (ש"ך מקומו שכר הלכה 32)אם
יוצאת  והיא חצר, מטעם קונה מושכרת שרשות מוסכמת,
ר"ג  המפורסמים, התנאים על הידוע הסיפור מתוך בעיקר
למסור  או להפריש ששכח ור"ג בספינה, יחד שנסעו וחבריו,
עלֿידי  בספינה זאת קיים למסור, שצריך למי מעשרותיו את
המעשרות  היו שבהם המקומות את לחביריו שהשכיר

יא:). (בבאֿמציעא המשתמרת,33)מונחים בחצר ודוקא
בצדה  שעומד באופן - משתמרת אינה אם אפילו או
הלכה  ומתנה זכיה מהלכות פ"ד להלן וראה (מגידֿמשנה.

יח.34)ט). הל' א' פרק

.ÁÔÈÏËÏhÓe Ú˜¯˜ ‰˜n‰35‰wL ÔÂÈk - „Á‡k ««¿∆«¿«ƒ«¿¿ƒ¿∆»≈»∆»»
ÛÒÎ· Ú˜¯˜36¯ËL· B‡37‰˜ÊÁ· B‡38e˜ «¿«¿∆∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿

Ì‰nÚ ÔÈÏËÏhn‰39¯ÎÓa Ì‰ÈL eÈ‰L ÔÈa .40B‡ «ƒ«¿¿ƒƒ»∆≈∆»¿≈∆¿∆∆
‰zÓ·41Ú˜¯˜ Ô˙Â ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL ÔÈa ,42ÔÈa , ¿«»»≈∆»«ƒ«¿¿ƒ¿»««¿«≈

ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙Â Ú˜¯w‰ ¯ÎnL43Ú˜¯˜ ‰wL ÔÂÈk - ∆»«««¿«¿»««ƒ«¿¿ƒ≈»∆»»«¿«
.ÔÈÏËÏhÓ ‰»̃»ƒ«¿¿ƒ

וגמרא.35) משנה כו. כותבין 36)קידושין שאין במקום
ה"ד). פ"א (למעלה השטר לבד 37)את ששטר באופן

ה"ז). פ"א (למעלה רעתה מפני שדה במוכר כגון מועיל,
למע 38) כסף ראה בלי מועילה לבדה שחזקה ה"ח, פ"א לה

אינם  האלו הקנינים ששלושת ואףֿעלֿפי שטר. ובלי
אגב  במטלטלין הם מועילים - לבדם במטלטלין מועילים

הלוקח 39)קרקע. שאם כלומר, "אגב", קנין נקרא וזה
מטלטלין, גם זו, קרקע אגב קונה הוא כדינו, קרקע קונה
בגמרא  למטלטלין. מיוחד בקנין צורך ללא אחת, בקנייה
(דברי  יהושפט אצל מהנאמר זאת למדו שם) (קידושין
לכסף  רבות, מתנות אביהם להם "ויתן ג.): כא, הימיםֿב
שעלֿידי  כלומר, ביהודה", מצורות ערי עם ולמגדנות ולזהב
[וראה  המטלטלין את גם אגב" "דרך קנו בערים, שעשו קנין
אינו  אגב' 'קנין רבינו שלדעת שם, ובהערה הי"ד פ"ו להלן
אלא  אינו זה שפסוק עלֿכרחנו כן ואם מדרבנן, אלא

המטלטלין,40)אסמכתא]. דמי נתן שלא ואףֿעלֿפי
שצריך  כז. בקידושין שאמרו ומה הקרקע, אגב הם נקנים
אגב', 'קנין על מוסב לא זה הרי"ף לגירסת - הדמים ליתן
וכן  (כסףֿמשנה, מדינות בעשר שדות עשר קונה על אלא

והמאירי). הר"ן הימים'41)כתבו ב'דברי מהפסוק נלמד
ונתן 42)הנ"ל. הקרקע "מכר דבסמוך מהא נלמד

מכירת  אגב מועילה במטלטלין שנתינה שכשם המטלטלין",
מתנת  אגב מועילה מטלטלין מכירת להיפך, כן כמו קרקע,

רב). סימן חו"מ (ביתֿיוסף כז.)43)קרקע (קידושין נלמד
והקנה  בספינה, באים שהיו וזקנים גמליאל רבן של ממעשה

המעשרות. מקום שכירות אגב במתנה, המעשרות להם

.ËÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ«¿¿ƒ
Ú˜¯˜ d˙B‡a ÔÈ¯e·ˆ44- ¯Á‡ ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»«¿«¬»ƒ»¿»«≈

elÙ‡ .'Ú˜¯˜ ·b‡ ÔÈÏËÏhÓ ‰˜' BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯»̂ƒ∆…«¿≈ƒ«¿¿ƒ«««¿«¬ƒ
˙¯Á‡ ‰È„Óa ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰45‰˜' BÏ ¯Ó‡Â , »«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿»«¿≈

Ú˜¯w‰ ‰wL ÔÂÈk - '˙ÈBÏt Ú˜¯˜ Èab ÏÚ Ì˙B‡»««≈«¿«¿ƒ≈»∆»»««¿«
.dÎB˙a ÔÈ¯e·ˆ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ e˜ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ««ƒ∆≈»¿ƒ¿»
Ú˜¯˜Â .‰˜ ‡Ï - 'Ú˜¯˜ ·b‡ ‰˜' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«¿≈«««¿«…»»¿«¿«

‡È‰L Ïk46.‰ˆ¯iL ÔÈÏËÏhÓ Ïk dab ÏÚ ÔÈB˜ »∆ƒƒ««»»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿∆

קנה 44) שאז לומר ורוצה השדה, באותו ומונחין מרוכזים
קרקע" אגב "קנה לו: אמר שלא אףֿעלֿפי המטלטלין

מוכיח ש  עצמו "הענין הקרקע בתוך צבורים שהם מכיון
(כסףֿמשנה). מטלטלין" אותן מקנה הוא החצר שאגב
בעינן  לא צבורים "והלכתא, כז. בקידושין רבינו דברי ומקור
שרק  ומכאן בעינן", וקני אגב צבורים). שיהיו צריך (=לא
היו  אם אבל וקני", "אגב לומר צריך צבורים היו לא אם
ותוס' (כסףֿמשנה וקני" "אגב לומר צריך אין צבורים
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קיא

קיא

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט י"ד ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ראב"ד). ועיין שם, בקידושין הזקן לר"י המיוחס
ממוכר 45) גרוע אגב' 'קנין אין בצבורים, צורך שאין [מכיון

קנה  מהן באחת החזיק שאם מדינות, בעשר שדות עשר
הי"ט]. פ"א למעלה מ"ו.46)כולן, פ"ג פאה

.È„Á‡Ï ‰„O‰ ‰˜‰47ÏÚ Û‡ ,¯Á‡Ï ÔÈÏËÏhn‰Â ƒ¿»«»∆¿∆»¿«ƒ«¿¿ƒ¿«≈««
,'Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜' BÏ ¯Ó‡L Ètƒ∆»«¿≈«ƒ«¿¿ƒ««≈«¿«

‰˜ ‡Ï - Ú˜¯wa „Á‡‰ ˜ÈÊÁ‰Â48.ÔÈÏËÏhn‰ ÈM‰ ¿∆¡ƒ»∆»««¿«…»»«≈ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÔOÙz Ì‡Â49ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰˜n‰ Ba ¯ÊÁL ¯Á‡ ¿ƒ¿»»««∆»«««¿∆≈ƒƒ

‡ ÔOÙz È¯‰L ;B„iÓe˜pL Ú˜¯w‰ B¯·Á ‰wL ¯Á ƒ»∆¬≈¿»»««∆»»¬≈««¿«∆ƒ¿
.Bab ÏÚ el‡≈««

מהעובדא 47) ללמוד ורצו כז.). (קידושין בגמרא בעיא
עקיבא  לרבי עני מעשר הקנה באניה) (כשבא גמליאל שרבן
והעניים  המקום, קנה עקיבא שרבי הרי המקום, השכרת אגב
רבי  "שאני זה: את דחו אך אגב'. ב'קנין במעשרות זכו
גבאי  היה עקיבא רבי כלומר, הוא". עניים דיד עקיבא
נשארה  וכך כידם. ידו ולכן העניים, של נציגם והוא צדקה,

פתרון. ללא תלויה 48)הבעיא נשארה שההלכה מכיון
את  לשנות אין משפטי, ספק הוא הדבר כן ועל בגמרא,
עליו  מחבירו "המוציא הידוע: לכלל בהתאם הסטטי, המצב

במקרים 49)הראיה". אשר הרמב"ם, של עקרונית עמדה
העדר  מתוך הוא שהספק משפטי, ספק אף - ספק, של
מיד  מוציאין ואין לתפיסה, תוקף יש - הלכתית, הכרעה
גישה  על חולק הרשב"א בדיון. הנמצא החפץ את התופס
על  ממון "העמד כי התופס, מיד להוציא שיש  וסובר זו,
לתת  ולא הראשוני, המצב את לקיים שיש היינו, חזקתו",
הרמ"א  מביא זו אחרונה דעה אופן. בשום אותו  לשנות

ג). סעיף רב, סימן (חו"מ חולקין" "ויש בשם:

.‡ÈÌÈ„·Úa ˜ÈÊÁ‰ ,„Á‡k ˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú ‰˜n‰««¿∆¬»ƒ¿«¿»¿∆»∆¡ƒ»¬»ƒ
˙BÚ˜¯w‰ ‰˜ ‡Ï -50‰˜ ‡Ï - ˙BÚ˜¯wa ˜ÈÊÁ‰ ; …»»««¿»∆¡ƒ««¿»…»»

ÌÈ„·Ú51Ú˜¯w‰ CB˙a ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰iL „Ú ,52ÏÚ Û‡Â . ¬»ƒ«∆ƒ¿¿ƒ¿««¿«¿««
'Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ÌÈ„·Ú ‰˜' BÏ ¯Ó‡L Èt53‡Ï - ƒ∆»«¿≈¬»ƒ««≈«¿«…

dÎB˙a eÈ‰iL „Ú ‰˜54˙Ú„Ï Cl‰Ó „·Ú‰L ; »»«∆ƒ¿¿»∆»∆∆¿«≈¿««
BÓˆÚ55. «¿

אם 50) בזה: ביארו בגמרא ושם יב.) (בבאֿקמא ברייתא
מטלטלין, אגב נקנית קרקע אין - כמטלטלין הם העבדים
ואין  קרקע, אגב נקנית קרקע אין כקרקע, הם עבדים ואם
קנה  מהן, באחת והחזיק שדות עשר לקונה זה את להשוות
והוא: מיוחד, טעם יש ששם הי"ט) פ"א (למעלה כולם את
חוקית  שמבחינה שאף עבדים, כן ואין הוא. חד הארץ סדן
הקרקע  עם משותף מצע כל להם אין אבל כקרקע, הם

(שם).51)המציאותית. הגמרא 52)ברייתא מסקנת
שבאחת  הסותרות, הברייתות שתי את התאימו ובזה (שם),
שהם  מדובר שבראשונה קנה", "לא ובאחת "קנה", נאמר
בתוכה. עומדים שאינם ובשנייה הקרקע, בתוך עומדים

אע"פ 53) המטלטלין קונה ומטלטלין, קרקע קונה שלענין
ט). הלכה (למעלה הקרקע בתוך דין 54)שאינם אם

דניידי" "מטלטלין שהם בזה הם שונים - כמטלטלין עבדים

"מקרקעי  הם הרי - כקרקע הם ואם ונדים). נעים (=שהם
(למעלה  מדינות בעשר שדות לעשר דומים ואינם דניידי",
אגב  לומר צריך אין אז אולם, שם. בב"ק גמרא - ה"ט) פ"א

טז). ס"ק רב, סימן בחושןֿמשפט (סמ"ע זה 55)וקני
השוני  את בה הסבירו (שם) שבגמרא "ניידי", המלה פירוש
שאר  ובין השדות, בתוך עומדים שיהיו שצריך העבדים, בין
שהרמב"ם  ונראה בשדה. צבורים צריך שלא המטלטלין
שיש  לעבדים רק שהכוונה (שם) ה'תוספות' בדעת סובר
שאמרו  ממה סתירה אין ולפי"ז לבהמות. לא אבל דעת להם
ועיין  השדה. בתוך שתהא צורך אין שבבהמה כו: בקידושין

ראב"ד.

.·ÈCLÓ ,„Á‡k ÔÈÏËÏhÓe ÌÈ„·Ú ‰˜n‰««¿∆¬»ƒƒ«¿¿ƒ¿∆»»«
ÌÈ„·Ú‰ ‰˜ ‡Ï - ÔÈÏËÏhn‰56- ÌÈ„·Úa ˜ÈÊÁ‰ ; «ƒ«¿¿ƒ…»»»¬»ƒ∆¡ƒ»¬»ƒ

ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜ ‡Ï57ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , …»»«ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ≈»«ƒ«¿¿ƒ
„·Ú‰ ·b ÏÚ58˙eÙk ‰È‰iL ‡e‰Â .59BÈ‡ È¯‰L , ««»∆∆¿∆ƒ¿∆»∆¬≈≈

Cl‰Ï ÏBÎÈ60. »¿«≈

קרקע 56) הם העבדים אם בין ברור: והטעם (שם). ברייתא
מטלטלין. אגב נקנים אינם מטלטלין, הם אם בין

קונים 57) אין כקרקע, הם שעבדים נאמר אם אף (שם)
קרקע  שהם בגמרא, שאמרו כמו ב'אגב', עלֿידם מטלטלין
נלמד  שמהם ביהודה" מצורות ל"ערי דומים ואינם ניידת,

'אגב'. קנין את 58)דין וקונים כחצר, העבד נחשב שאז
"חצר". מדין שעליו כן,59)המטלטלין לא שאם קשור.

יג). הלכה (להלן קונה שאינה מהלכת, חצר הוא הרי
"וישן",60) כאן: המוסיפים (הרי"ף) ראשונים יש

זה: את מסבירים בכפות) והלכתא ד"ה (שם, וה'תוספות'
כחצר  שיחשב כדי ו"ישן" "מהלכת", להוציא בא "כפות"
הזה  הפרט את הזכיר לא הרמב"ם הבעלים, לדעת משתמרת
ועיין  (מגידֿמשנה). גיטין בהלכות ולא כאן לא ו"ישן" של

שם. ובהערות יז הלכה גירושין מהלכות פ"ה

.‚È‰˜n‰61ÏÚ Û‡ ,„Á‡k dab ÏÚL ÌÈÏÎÂ ‰Ó‰a ««¿∆¿≈»¿≈ƒ∆««»¿∆»««
,‰ÈÏÚL ÌÈÏk‰ ‰˜ ‡Ï - d‡˜e ‰Ó‰a‰ CLnL Ètƒ∆»««¿≈»¿»»…»»«≈ƒ∆»∆»
Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÓˆÚ ÌÈÏk‰ CLÓÈ B‡ dÈa‚iL „Ú«∆«¿ƒ«ƒ¿…«≈ƒ«¿»ƒ≈«¿»
‰Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ ˙Îl‰˙n‰ ¯ˆÁk ‰Ó‰a‰L ;Ô‰Èa‚‰Ï¿«¿ƒ»∆«¿≈»¿»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿≈«
‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÏÚ·Ï Èe˜ dÎB˙aM∆¿»»¿«¿»¿ƒ»ƒ»¿»«¿≈»

.‰ÈÏÚL ÌÈÏk Û‡ ‰˜ - ‰˙eÙk¿»»»«≈ƒ∆»∆

ט:).61) מציעא (בבא בגמרא השקלאֿוטריא מתוך יוצא

.„È‰˜n‰ BÏ ¯Ó‡62ÌÈÏk ‰˜e ‰Ó‰a CLÓ : »«««¿∆¿…¿≈»¿≈≈ƒ
ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a‰ Ûe‚ BÏ ‰˜‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ÈÏÚL∆»∆»ƒ¿…ƒ¿»«¿≈»««
,‰ÈÏÚL ÌÈÏk ‰˜ ‡Ï - ‰˙eÙk ‡È‰Â dÎLnL Ètƒ∆¿»»¿ƒ¿»…»»≈ƒ∆»∆»

ÔÓˆÚ ÌÈÏk‰ CLÓiL „Ú63. «∆ƒ¿…«≈ƒ«¿»

נפשטה.62) ולא (שם) בגמרא בכלים 63)בעיא שמשיכה
אומרים: ויש ה"ה). פ"ד (להלן מועילה אינה מוכר של
וכלים  בבהמה - מועילה, מוכר של בכליו שמשיכה שאע"פ
שהא  הבהמה, משיכת בין שינוי שיש מפני מועילה, אינה
בגרירה  שהיא הכלים משיכת לבין בהליכה, הרוב עלֿפי
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קיב מכירה קיב הלכות - קנין ספר - שבט ט"ו שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הבהמה  אם ואף כה). ס"ק רב, סימן בחושןֿמשפט (סמ"ע
כיון  - בגרירה כלים, כמשיכת משיכתה, אף שאז כפותה,
לא  הילוכה בדרך במשיכה, היא נקנית הרוב שעלֿפי

כח). ס"ק שם, (סמ"ע כלים לגבי משיכתה מועילה

.ÂË‰È‰64ıÈˆÚ65·e˜66BaL ÌÈÚ¯f‰ eÈ‰Â ,„Á‡Ï »»»ƒ»¿∆»¿»«¿»ƒ∆
CLnL ÔÂÈk - ÌÈÚ¯f‰ ÏÚ·Ï ıÈˆÚ‰ ‰˜‰ :¯Á‡Ï67 ¿«≈ƒ¿»∆»ƒ¿«««¿»ƒ≈»∆»«

‰˜ ‡Ï - ıÈˆÚ‰ ÏÚ·Ï ÌÈÚ¯f‰ ‰˜‰ ;‰˜68„Ú , »»ƒ¿»«¿»ƒ¿««∆»ƒ…»»«
˜ÈÊÁiL69.ÔÓˆÚ ÌÈÚ¯fa ∆«¬ƒ«¿»ƒ«¿»

כב.64) וזורעים 65)גיטין עפר, אותו שממלאים חרס כלי
זרעים. מהקרקע 66)בו הזרעים יונקים שאז נקוב, דוקא

אינם  נקוב, בלתי בעציץ אבל לקרקע. מחוברים ונחשבים
מפסיקים  חרס של שהשוליים לקרקע, מחוברים נקראים

מטלטלין.67)ביניהם. של דין יש עצמו שלעציץ
וראה 68) במשיכה, נקנית קרקע ואין קרקע, דין לזרעים

עבדים. לענין ה"א פ"ב קנינים 69)למעלה שאר וכן
במטלטלין. רק השייכת במשיכה לא אבל בקרקע, המיוחדים

.ÊËıÈˆÚ‰ ‰È‰70Ïk‰ ‰˜‰Â ,„Á‡Ï BaL ÌÈÚ¯f‰Â »»∆»ƒ¿«¿»ƒ∆¿∆»¿ƒ¿»«…
ıÈˆÚa ˜ÈÊÁ‰Â ,¯Á‡Ï71ıÈˆÚ‰ Û‡ - ÌÈÚ¯f‰ ˙B˜Ï ¿«≈¿∆¡ƒ∆»ƒƒ¿«¿»ƒ«∆»ƒ

‰˜ ‡Ï72ıÈˆÚ‰ ‰˜ - ÌÈÚ¯fa ˜ÈÊÁ‰ ;73e‰ÊÂ . …»»∆¡ƒ«¿»ƒ»»∆»ƒ¿∆
eÈML74˙eÈ¯Á‡ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÒÎ :75ÌÚ ÌÈ˜ ∆»ƒ¿»ƒ∆≈»∆«¬»ƒ¿ƒƒ
ÌÈÒÎ76·e˜ ıÈˆÚaL ÌÈÚ¯f‰L .˙eÈ¯Á‡ Ô‰Ï LiL ¿»ƒ∆≈»∆«¬»∆«¿»ƒ∆¿»ƒ»

‡e‰ È¯‰ Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ÏÎÂ ,ı¯‡a Ì‰ ÌÈÚe¯Ê¿ƒ≈»»∆¿»«¿À»««¿«¬≈
.e¯‡aL BÓk ,Ú˜¯wk««¿«¿∆≈«¿

העציץ.71)שם.70) בתוך מלאכה עשה
בחזקה.72) נקנים אינם שהוא 73)שהמטלטלין שהעציץ

קרקע. שהם הזרעים אגב נקנה הגמרא נ 74)מטלטלין וסח
לקרקעות 75)(שם). בניגוד למטלטלין, מיוחד מונח

היא  "אחריות" המילה אחריות"; להם שיש "נכסים הנקראים
קידושין  (ברטנורא עליהם" המלוה "שחוזר חזרה מלשון
אחריות" להם שיש "נכסים נקראת קרקע ולכן מ"ה) פ"ו,
שיכול  עליהם", סומך "והמלוה ועומדים קיימים שהם מפני
אבל  מהם. חובו את לגבות האלו, הנכסים אחרי לחזור
עליהם  סומך המלוה ואין אותם, להעלים אפשר מטלטלין
"נכסים  נקראים ולכן חובו, גביית לשם אחריהם שיחזור

אחריות". להם אגב'.76)שאין ב'קנין כלומר,

.ÊÈe¯‡a ¯·k77,ÈÓc ¯eˆ·k ¯ˆaÏ „ÓBÚ‰ ÏkL , ¿»≈«¿∆»»≈ƒ»≈¿»»≈
ÌÈ˜pL ÌÈ¯·c ¯‡La B‡ ‰‰a‚‰a ‡l‡ ‰˜ BÈ‡Â¿≈ƒ¿∆∆»¿«¿»»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

.ÌÈÏËÏhn‰ Ô‰a»∆«ƒ«¿¿ƒ

יז.77) הלכה פ"א

.ÁÈÔzLt78Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ ‡e‰Lk79BÈ‡L L·ÈÂ , ƒ¿»¿∆¿À»««¿«¿»≈∆≈
BÏ ¯Ó‡Â ,Ú˜¯wÏ CÈ¯ˆ80ÈÏ ‰tÈ :81‡e‰L Ïk Ú˜¯˜ »ƒ««¿«¿»««≈ƒ«¿«»∆
‰ÈÏÚM ‰Ó Ïk ‰˜e82LÏzL ÔÂÈk -83‡e‰L Ïk ¿≈»«∆»∆»≈»∆»«»∆

Ïk‰ ‰˜84BÏ ‰˜‰ Ì‡ Ï·‡ .‰f‰ È‡z‰ ÈtÓ85 »»«…ƒ¿≈«¿««∆¬»ƒƒ¿»
‰f‰ ÔzLt‰86‰Ó ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ‰zÓ· B‡ ¯ÎÓa «ƒ¿»«∆¿∆∆¿«»»…»»∆»«
LÏzM87.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B‰Èa‚‰ È¯‰L , ∆»«∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

פד:78) בבאֿבתרא כנ"ל.79)משנה כתלוש, דינו שאז
פז.80) שם הגמרא את 81)מסקנת לי תקן כלומר,

הקרע  את קונה חזקה, מין שהוא זה ותיקון וביפוי הקרקע.
שעליו. אגב'.82)והפשתן היא 83)ב'קנין זו תלישה

והיפוי. התיקון אשר 84)היא את וגם הקרקע את גם
וצ"ל 85)עליה. לי", הקנה לו אם "אבל רומי: [בדפוס

אמר  שהקונה כלומר לי", הקנה לו (=אמר) אמ' "אבל
לי"]. "הקנה הקרקע.86)למוכר ולא הפשתן רק כלומר,

לו 87) אין הפשתן שאר ואת בהגבהה, קונה הוא שתלש זה
זו, בתלישה הקרקע את ייפה אם אף שהרי שיקנה, במה

זו. בחזקה הקרקע את לקנות לו אמר לא הרי

âשבט ט"ו שני âיום
éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦

[שקניות]1) (הקנויות) הרשויות איכות בו נתבאר
והנמשך  וחילוקיהן ומשפטיהן בהן נעשות המטלטלין

אחריהן.

.‡ÌB˜Ó Ïk ,Ì„‡ ÏL BÈÏk2BÁÈp‰Ï ˙eL¯ BÏ LiL3 ƒ¿∆»»»»∆≈¿¿«ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ eÒÎpL ÔÂÈk .BÏ ‰˜4ÔÈ‡ ÈÏk‰ CB˙a »»≈»∆ƒ¿¿«ƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ≈

Ô‰Èa‚‰L BÓk ‰Ê È¯‰Â .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡5 ∆»≈∆»«¬…«¬≈∆¿∆ƒ¿ƒ»
B˙Èa CB˙a eÁp‰L BÓk B‡6ÏL BÈÏk ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . ¿∆À¿¿≈¿ƒ»≈ƒ¿∆

ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÏ ‰B˜ Ì„‡7,¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‡ÏÂ »»∆ƒ¿»«ƒ¿…ƒ¿«≈
ÔÎÂ .'‰Ê ÈÏÎa ‰˜e CÏ' ‰˜n‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ‡l‡∆»ƒ»«««¿∆≈¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈
ÌL BÁÈp‰ Ck ¯Á‡Â ,B‰Èa‚‰Â ‰lÁz ÈÏk‰ ‰˜ Ì‡ƒ»»«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ»

˙B¯t‰ epnÓ ‰˜Â ¯ÊÁÂ ,¯ÎBn‰ ˙eL¯a8ÔÂÈk - ƒ¿«≈¿»«¿»»ƒ∆«≈≈»
˙‡‰L ÈtÓ .Ì˙B‡ ‰˜ ‰Ê ÈÏk CB˙a eÒÎpL9 ∆ƒ¿¿¿¿ƒ∆»»»ƒ¿≈∆¬»«

BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ ,ÈÏk‰ ˙¯ÈÎÓa ¯ÎBn‰10. «≈ƒ¿ƒ««¿ƒ≈«¿ƒ«¿

ãקודש משיחות ãנקודות

"Bì äð÷ Bçépäì úeLø Bì LiL íB÷î ìk ,íãà ìL Béìk." ¦§¤¨¨¨¨¤¥§§©¦¨¨

הקב"ה, זה העליון' 'אדם של כליו העניינים: בפנימיות
עבורו  שיקנו כדי בעולם הניחם שהקב"ה ישראל הם
בתחתונים". "דירה מהם לעשות העולם, ענייני כל את
שיוכלו  כדי להם המצטרך כל להם לתת  צריך ולכן
מתוך  תהיה שעבודתם עי"ז בשלימות עבורו לקנות

לבב. וטוב שמחה מנוחה,

(עלמא  הרבים ברשות קונים אינם אדם של שכליו ומה
לרשות  הרבים רשות את להפוך הקב"ה יכול דפרודא)

משם. גם ולקנות עולם של יחידו - היחיד
92 הע' 62 ע' ח"א תשמ"ח סה"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

פה.2) בתרא בבבא יוחנן רבי של הסמטה 3)מימרא אף
שכתב  כמו הרבים רשות אלא נתמעטה ולא (שם), זה בכלל
אין  אבל להניח", "רשות על הוא הדגש כי בסמוך, רבינו
שם: (תוספות ללוקח קנוי ההנחה מקום שיהיה הכרח,
ו). הלכה להלן מיימוניות והגהות כגון, המתחיל דיבור

יום שני
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קיג

קיג

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט ט"ו שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לקנות.4) עומד הוא בו.5)שאותם לחזור יכול שאינו
א). הלכה ג פרק ובוודאי 6)(למעלה חצר, מטעם שקונה

ואבידה  גזילה מהלכות י"ז בפרק (ראה בו לחזור יכול אינו
ח). פה).7)הלכה (שם ושמואל רב של מימרא

הלוקח 8) בבעלות צורך שאין והטעם: שם. הגמרא מסקנת
שכתבנו  כמו כלים, שם להניח ברשות אלא המקום, על
הנחת  על מקפיד שאינו שנראה ומכיוון א, הלכה למעלה
משנה). מגיד (ועיין לו קונה הוא הרי בחצירו, שם כליו

"שמפני 9) לומר וצריך שהנאת, שמפני רומי: [בדפוס
לה 10)הנאת"]. "זרקו ששנינו: מה על פה: בתרא בבבא

שאלו: מגורשת" זו הרי שלה] [הסל קלתה - לתוך [הגט]
ברשות  לוקח של "כלי זה והרי הבעל ברשות קלתה והרי

מוכ  בעלה שהיה "כגון בזה: ותירצו קלתות"מוכר"? ר
ונהנה  הסל את ממנו שקנתה שמכיוון מגאש ר"י ופירש
הסל  את מניחה שהיא על עליה מקפיד אינו - ממנה
וזוהי  הסל. מקום את לה השאיל כאילו זה והרי ברשותו,

משנה). (מגיד רבינו דעת

.·˙eL¯a BÏ ‰B˜ Á˜BÏ ÏL BÈÏk ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈ƒ¿∆≈«∆ƒ¿
ÏÚ Û‡ ,Á˜BÏÏ ‰B˜ ¯ÎBÓ ÏL BÈÏk ÔÈ‡ Ck ,¯ÎBÓ≈»≈ƒ¿∆≈∆¿≈«««

Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡e‰L Èt11. ƒ∆ƒ¿«≈

הכלי 11) גם שניהם, היו כן אם אלא קונה אינו שלעולם
מוכר  של שכליו שם: שאמרו ומה הלוקח. של הרשות, וגם
בזה  ואין כן אמרו הדיעות לכל - קנה לא לוקח ברשות
ועיין  משנה, לחם - שם במלחמות (רמב"ן כלל פלוגתא

משנה). וכסף משנה מגיד

.‚¯ˆÁ·e ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ ‰¯ÈÒÓ¿ƒ»≈»»∆»ƒ¿»«ƒ¿»≈
Ì‰ÈL ÏL dÈ‡L12‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ ‰ÎÈLn‰Â . ∆≈»∆¿≈∆¿«¿ƒ»≈»»∆»

ÏÎa ‰B˜ ‰‰a‚‰Â .Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁ· B‡ ‡ËÓÒa¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆¿«¿»»»¿»
.ÌB˜Ó»

שום 12) כאן מועיל שלא החצר, מבעל רשות קבלת ובלי
רשות  קיבל אם אבל מסירה, קניין תיקנו ולפיכך אחר קניין
לשכור  תקנה שיש אצלו, המופקדין כברשות הוא הרי
(מגיד  כאן מועילה אינה ומסירה ו. הלכה כדלהלן מקומו
סעיף  קצח סימן משפט חושן הט"ז של ביאורו לפי משנה

ט).

.„ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰È‰ Ì‡ ,‰ÎÈLÓa ‰˜p‰ ¯·c»»«ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»«ƒ
‡ÈˆB‰L ÔÂÈk - ‡ËÓÒÏ B‡ B˙eL¯Ï Á˜Bl‰ BÎLÓe¿»«≈«ƒ¿¿ƒ¿»≈»∆ƒ

‰˜ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ˙ˆ˜Ó13. ƒ¿»«≈∆≈¿»«ƒ»»

ל 13) נראה הראב"ד: דהא [כתב בחפץ, הדין זה שאין י
כולה  את שימשוך עד דאמר: כשמואל בספינה לן קיימא
לה  סגי וודאי בבהמה אבל ג). הלכה ג פרק (למעלה
פרק  (למעלה קמא כתנא וברגל ביד לה) מספיק (=בוודאי
כי  וייתכן קנאה"). ורגל יד שעקרה "כיוון ו: הלכה ב
דבריו  לפרש אלא רבינו דברי על לחלוק בא לא הראב"ד
אם  רק שלא בזה רבינו לנו ומשמיע בהמה. במשיכת
בו, קונה שהמשיכה מקום בסימטה, עומדת הבהמה
ברשות  עמדה אם אפילו אלא כזו, חלקית משיכה מספיקה

הוציא  אם שם גם - בו קונה המשיכה שאין מקום הרבים,
מה  לזה ומקור אותה. קנה ורגל, יד שעקרה כגון מקצתה,
בו  שיש כיס מקצת שהמושך צא: שבת במסכת שאמרו
כסימטה  (שהוא הרבים רשות לצידי היחיד מרשות מעות
בצידי  הנמצאות המעות אותן קנה - משיכה) קניין לעניין
היחיד, ברשות עודנו הכיס שרוב פי על אף הרבים רשות
דברי  שפירש משנה במגיד ועיין כנ"ל. בבהמה כן וכמו
אלא  כולה, משכה שכבר "שכיוון בספינה, גם רבינו
שהכניס  כיוון בו, מועילה המשיכה שאין ברשות שהייתה
וראייה  בכך". די בו, קונה שהמשיכה ברשות מקצתה
חוב  בעל של ספינה שתפסו פה. דכתובות מהא לדבריו
דנהרא  "מחריפותא שם: ואמרו יורשים, והניח שמת
(שם). הרבים רשות והוא תפסנו) הנהר (=מאמצע תפיסנא"
הרבים  ברשות קונה משיכה אין הרי שם, המאירי והקשה
שהוא  הנהר לשפת הספינה שהכניסו כרחנו ועל שם), (עיין
כולה  שיכניסנה עד אותה קנה לא ואם שם), (רש"י כסימטה
לא  דיתמי ו"מטלטלי היתומים ברשות היא הרי לסימטה,
מאז  אותה שקנו כורחך על אלא - חוב" לבעל משתעבדי
ברשות  הייתה לא שעדיין לסימטה, מקצתה הכניס

היתומים].

.‰ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÁpÓ ‰È‰L ˙B¯t ÏL ÔBÚË14, ¿∆≈∆»»À»ƒ¿»«ƒ
B˙eL¯Ï Á˜BÏ BÎLÓe15‡ËÓÒÏ B‡16˜ÒtL ¯Á‡ ¿»≈«ƒ¿¿ƒ¿»««∆»«

ÌÈÓc‰17„„Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜ -18. «»ƒ»»««ƒ∆¬«ƒ…»«
Á˜Bl‰ Ô„„Ó Ì‡ ÔÎÂ19‰˜ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿≈ƒ¿»»«≈«ƒ¿»«ƒ»»

ÔBL‡¯ ÔBL‡¯20.‰‰a‚‰a ƒƒ¿«¿»»

בכליו 14) שיימצא בלי ממש הארץ על שמונח משא כלומר,
להלן. וראה מוכר. ומטעם 15)של משיכה מטעם קונה

שאפילו 16)חצר. רבינו דעת זה ולפי משיכה. מטעם
וראה  משנה. (מגיד מוכר של בכליו מועילה לא משיכה
(בבא  מיגאש הר"י דעת כן ואין י"ד). הלכה ג פרק למעלה
סעיף  ד, סימן משפט חושן ערוך בשולחן וראה פה:) בתרא

סמיכות 17)ו. עדיין אין זה בלעדי כי המחיר, קביעת
עדיין  אחד כל כי הלוקח, של ולא מוכר של לא גמורה, דעת
הוא. רופף הקניין ולכן להשתוות, יוכלו לא שמא מהסס,

לצרכי 18) הסחורה כמות את לגלות רק באה המדידה כי
ומקור  מהקניין. חלק מהווה אינה אבל התשלום. קביעת

פד:). בתרא (בבא במשנה המדידה 19)הדברים עם שהרי
הפירות. את מגביה גם ממילא שכאן 20)הוא ייתכן

ולפיכך  כמותו. קביעת ללא הטעון את לו שמכר מדובר,
סאה  בשלושים, "כור לו שיאמר או ראשון, ראשון קונה
באבן  ועיין ז, הלכה להלן ראשון, ראשון שקנה בסלע"

האזל.

.Â„„BÓ ¯ÎBÓ ‰È‰21‡Ï - Á˜BÏ ÏL BÈÏk CB˙Ï »»≈≈¿ƒ¿∆≈«…
˙eL¯a BÏ ‰B˜ Á˜BÏ ÏL BÈÏk ÔÈ‡L ;‰»̃»∆≈ƒ¿∆≈«∆ƒ¿

ÌÈa¯‰22ÏawL ÔÂÈk - Á˜Bl‰ ˙eL¯a ˙B¯t‰ eÈ‰ . »«ƒ»«≈ƒ¿«≈«≈»∆ƒ≈
Á˜BÏ ‰˜ ¯kÓÏ ¯ÎBn‰ ÂÈÏÚ23ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , »»«≈ƒ¿…»»≈«¿««ƒ∆¬«ƒ

„„Ó ‡Ï24ÔÈ„˜Ùn‰ ˙eL¯a B‡ ¯ÎBn‰ ˙eL¯a eÈ‰ . …»«»ƒ¿«≈ƒ¿«À¿»ƒ
BÏˆ‡25B‡ ,˙B¯t‰ dÈa‚iL „Ú Á˜Bl‰ ‰˜ ‡Ï - ∆¿…»»«≈««∆«¿ƒ««≈
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קיד מכירה קיד הלכות - קנין ספר - שבט ט"ו שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÓB˜Ó ˙e¯ÈÎOa B˙eL¯Ó Ì‡ÈˆBiL „Ú26‡ˆBiÎÂ «∆ƒ≈≈¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
Ba27.e¯‡aL BÓk ,¿∆≈«¿

מטעם 21) שקנה לעיל, אמר כבר מודד, לוקח ואם שם.
א.22)הגבהה. הלכה וכן 23)למעלה לו. קונה שחצרו

מדד  שלא עד פסק ביתו, לתוך והכניסן "פרקן פו. שם הוא
לחזור". יכולים שניהם הדמים,24)אין את פסק אבל

י"ג. הלכה להלן וראה משנה). (כסף ברשות 25)כנ"ל
הפירות. את מקודם בידו, הפקיד שהמוכר אדם,

ובקניין.26) בהגבהה 27)כלומר, או במשיכה כגון
יוסף). (נימוקי

.Ê˙B¯t‰ eÈ‰28Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁ· B‡ ‡ËÓÒa29, »«≈¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆
ÏL BÈÏk CB˙a eÈ‰Â ,Á˜BÏ ˙eL¯a eÈ‰ elÙ‡Â«¬ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿∆

¯ÎBÓ30a˜Â ,¯ÎBn‰ ÏÈÁ˙‰Â ,¯kÓÏ ¯ÎBn‰ ÂÈÏÚ Ï ≈¿ƒ≈»»«≈ƒ¿…¿ƒ¿ƒ«≈
¯Bk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ :¯ÎBÓ ÏL BÈÏk CB˙a „cÓÏƒ¿…¿ƒ¿∆≈ƒ»«
elÙ‡ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÚÏÒ ÌÈLÏLaƒ¿ƒ∆«¬ƒ≈»»«¬…¬ƒ
¯Ó‚ ‡ÏÂ BÈÏka ˙B¯t‰ ÔÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰ ;‰B¯Á‡ ‰‡Òaƒ¿»«¬»ƒ«¬«ƒ«≈¿ƒ¿¿…»«
Û‡ Á˜BÏÏ ‰B˜ BÈ‡ ¯ÎBÓ ÏL BÈÏkÂ ,‰cn‰ Ïk»«ƒ»¿ƒ¿∆≈≈∆¿≈««
¯Bk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«≈«¿ƒ»«
ÔÂÈkL ;‰˜ ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ - ÚÏÒa ‰‡Ò ,ÌÈLÏLaƒ¿ƒ¿»¿∆«ƒƒ»»∆≈»
dÈa‚iL ‰‡Ò Ïk ,‰‡Òe ‰‡Ò Ïk ÏÚ ÌÈÓc‰ e˜ÒtL∆»¿«»ƒ«»¿»¿»»¿»∆«¿ƒ«
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,d˙¯ÈÎÓ ‰¯Ó‚ d˙B‡ ‰¯ÚÈÂ ¯ÎBn‰«≈ƒ»∆»ƒ¿¿»¿ƒ»»ƒ¿≈

¯ÎBn‰ ˙eL¯a ˙B¯t‰31Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡ÏÂ32el‡Â . «≈ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈«¿ƒ
˙eL¯a Ô‰L ÔÂÈk ,¯ÎBÓ ÏL BÈÏka ˙B¯t‰ ‰È‰ ‡Ï…»»«≈¿ƒ¿∆≈≈»∆≈ƒ¿
BÓk ,„„Ó ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˜ÒtMÓ ‰˜ Á˜BÏ≈«»»ƒ∆»«««ƒ∆…»«¿

.e¯‡aL∆≈«¿

יכול 28) - בשלושים "כור פו:) (שם ושמואל רב מימרת
קנה" ראשון ראשון - בסלע סאה בשלושים כור - לחזור
של  [ובכליו בסימטא לה "משכחת הרי"ף: שכתב וכמו
בכליו  דאיתנהו והוא לוקח ברשות נמי אי -ב"ח]. לוקח
של  כליו דאין לן קיימא הא הרבים, ברשות דאי דמוכר.
ברשות  ואי א] הלכה [למעלה הרבים. ברשות קונה לוקח
לא  מוכר ברשות לוקח של דכליו נמי לן קיימא הא מוכר
בכליו  וליתנהו לוקח ברשות ואי שם] [למעלה לוקח קנה
לוקח  ברשות קאמר הא הארץ] על מונחים [אלא דמוכר
מדד  שלא פי על ואף לוקח קנה מוכר עליו שקיבל כיוון
כדאמרינן". אלא לה משכחת לא הילכך ו], הלכה [למעלה

ר,29) סימן וסמ"ע שם (ב"ח לוקח של בכליו הפירות והיו
טו). קטן על 30)סעיף ואף כנ"ל מיד קנה כן לא שאם

של  ברשותו אף ללוקח קונים אינם מוכר של שכליו פי
זה  הרי המוכר לו שמדד כיוון - ב) הלכה (למעלה לוקח

משנה. וכסף ראב"ד ועיין כליו, לו הקנה שאם 31)כאילו
לו  קונים לוקח של כליו שאין לן קיימא הלא ברשותו הם
שהובא  הרי"ף וכלשון ב). הלכה (למעלה המוכר ברשות

-32)למעלה. מוכר של בכליו ואינם ברשותו היו שאם
רבינו  שמבאר כמו מדד שלא פי על אף כשפסק מיד קנה

שם. הרי"ף וכלשון דבריו בהמשך

.ÁÔÈÈ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ33B‡ ‡ËÓÒa B¯·ÁÏ ÔÓL B‡ ¿≈«≈«ƒ∆∆«¬≈¿ƒ¿»

‰cn‰ ‰˙È‰Â ,Á˜BÏ ˙eL¯a B‡ Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁa¿»≈∆¿≈∆ƒ¿≈«¿»¿»«ƒ»
‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL „Ú :¯eÒ¯Ò ÏL34ÏL Ô‰ È¯‰ - ∆«¿«∆…ƒ¿«≈«ƒ»¬≈≈∆

‰cn‰ ˙‡lÓ˙MÓ ;¯ÎBÓ35,Á˜BÏ ˙eL¯a Ô‰ È¯‰ - ≈ƒ∆ƒ¿«≈«ƒ»¬≈≈ƒ¿≈«
.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â¿≈∆»≈∆»«¬…

שהמדובר 33) הגמרא מסקנת ולפי פז. בתרא בבבא משנה
והרי"ף  מיגאש הר"י שפירשו מה ולפי סרסור של במידה
שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן וכו' בסימטא שהמדובר

דרכו 34) הסרסור, שהוא, הסרסורים, בין הנוהג שזה מפני
לזמן  - לראשון וללוקח; למוכר המידה את להשאיל
המקח  את שישים עד המדידה, אחרי - ולשני המדידה,
היא  המידה הסאה שנתמלאה עד כך, מתוך ויוצא, במקומו,
שנתמלאה, ואחרי מוכר", של כ"כליו ונחשבת המוכר של
(ט"ז  לשניהם כשהשאילה ודווקא לוקח". של כ"כליו היא

ט). סעיף ר סימן משפט כל 35)חושן שנתמלאה ודווקא
הרישומים  עד רק נתמלאה אם מספיק לא אבל המידה,
בהסכמת  תלוי הדבר שכאן מפני י), בהלכה (כמו שבתוכה
המידה  כל שתתמלא עד למוכר להשאיל דרכו וזה הסרסור,

כז). קטן סעיף שם (סמ"ע

.ËÔÈ¯e·ˆ eÈ‰L ˙B¯t ÔÎÂ36‡ËÓÒa37ÏL ¯ˆÁa B‡ ¿≈≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ÏL dÈ‡ ‰cn‰Â ,Ì‰ÈL38¯ÎBn‰ ‰È‰Â , ¿≈∆¿«ƒ»≈»∆∆»≈∆¿»»«≈

„„BÓ39˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - ‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL „Ú : ≈«∆…ƒ¿«≈«ƒ»¬≈ƒƒ¿
˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - ‰cn‰ ˙‡lÓ˙pMÓe ;¯ÎBn‰«≈ƒ∆ƒ¿«≈«ƒ»¬≈ƒƒ¿

.Á˜BÏ≈

משנה 36) והמגיד ח. בהלכה למעלה שנאמר ממה נלמד
שם". "ברייתא לוקח"37)ציין: "ברשות הזכיר לא כאן

שהם  שמכיוון - יין) גבי ח בהלכה למעלה שהזכיר (כמו
חצר. בתורת מייד, לו הם קנויים הקרקע, על מונחים

סרסור.38) של אלא מודד,39)כלומר, הלוקח אם אבל
בהגבהה  וקונה זו, במדידה אותם מגביה ממילא הוא הרי

לר"מ). המשניות (פירוש זו

.È‰cn‰ ‰˙È‰40Ô‰Ó „Á‡ ÏL41ÔÈÓL¯ da eÈ‰Â , »¿»«ƒ»∆∆»≈∆¿»»¿»ƒ
dÈˆÁ Ú„ÈÏ42ÔÂÈk - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,dÚÈ·¯e dLÈÏL , ≈«∆¿»¿ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆≈»

ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ‰˜ ÌÈÓL¯‰ ÔÓ ÌL¯Ï ÚÈb‰L43, ∆ƒƒ«¿∆ƒ»¿»ƒ»»ƒƒ
Ì‰Ó ÌL¯ ÏkL ;‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…ƒ¿«≈«ƒ»∆»∆≈∆
,‰cn‰ ‡È‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏL È¯‰L ,dÓˆÚ ÈÙa ‰cÓk¿ƒ»ƒ¿≈«¿»∆¬≈∆∆»≈∆ƒ«ƒ»

daL ÌÈÓL¯‰ ÏÚ CÓBÒ ‡e‰Â44. ¿≈«»¿»ƒ∆»

לדעת 40) פו:) (שם בגמרא שפירשו מה לפי שם, ברייתא
בו  לחזור יכול בשלושים כור לו: אמר שאם ושמואל, רב
מדובר, שכאן ז), הלכה (למעלה האחרונה בסאה אפילו
המידה, לחלקי המידה בתוך (=רשמים) "שנתיות" שיש
רבינו  מדברי [וכנראה מיוחד. ככלי נחשב וציון ציון שכל
שלא  פי על אף - במידה רשמים שהיו שמכיוון והרי"ף,
סלעים, עשר בשניים "הין לו: כאומר זה הרי כלום לו אמר
סאה  בשלושים, "כור בדין ז הלכה למעלה (ראה בסלע" לוג
סופרים  בדקדוקי וראה שם. גרשום רבינו פירש וכן בסלע").

פיזרו]. דפוס והטעם 41)בשם מוכר, של או לוקח של
לו  הקנה כאילו זה הרי בעצמו, המוכר שמדד שמכיוון הוא,
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קטו

קטו

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט ט"ו שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לוקח. של שהמידה וכתב זה על חולק והראב"ד הכלי. את
משנה. מגיד לחצי 42)ועיין המידה: בתוך ציונים שיש

ליטרא, בזה: וכיוצא המידה לרביע המידה, לשליש המידה,
וכו'. ליטרא רביע ליטרא, בסימטא"43)חצי "ואפילו

פו: פה: בתרא בבבא הוא וכן לזה,44)(ראב"ד). ובניגוד
נתמלאה  אם אלא ללוקח מקנה אינו סרסור, של היא אם

ח). הלכה (למעלה המידה

.‡ÈÏB„b ÏÏk ‰Ê45˙‡ ‰Bw‰ :E„Èa ‰È‰È ∆¿»»ƒ¿∆¿»¿«∆∆
ÌÈÓc‰ ˜Òt Ì‡ ,ÔÈÏËÏhn‰46- dÈa‚‰ Ck ¯Á‡Â «ƒ«¿¿ƒƒ»««»ƒ¿««»ƒ¿ƒ«

ÁÈp‰Â ‰lÁz dÈa‚‰ Ì‡Â ;‰˜47˜Òt Ck ¯Á‡Â »»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ«¿««»»«
‰˜ ‡Ï - ÌÈÓc‰48‰‰a‚‰ d˙B‡a49dÈa‚iL „Ú , «»ƒ…»»¿»«¿»»«∆«¿ƒ«

.dÈa‚‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c CLÓÈ B‡ ,˜ÒtL ¯Á‡««∆»«ƒ¿…»»∆≈«¿¿«¿ƒ

"פסק,45) (שם) בגמרא והטעם בברייתא. פו. פה: שם
דעתיה". סמכא לא פסק, לא דעתיה. את 46)סמכא קבע

החפץ. ההגבהה.47)מחיר שלפני 48)נגמרה מכיוון
ביחס  גמורה דעת סמיכות שניהם אצל אין המחיר, קביעת

במחיר. להשתוות יוכלו לא שמא כי שהייתה 49)לקניין,
אבל  אותה, הפסיק או הניח הלוקח אם הדמים, פסיקת לפני
פסיקת  אחר גם בידו המטלטלין אוחז והוא הניח לא אם

שקנה. מכאן, נראה הדמים,

.·È¯kÓp‰ ¯·„ ‰È‰50ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓc51 »»»»«ƒ¿»»»¿ƒƒƒ
e‰˜ - B‰Èa‚‰Â52.dÈa‚‰L ¯Á‡ ˜ÒtL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿ƒ»»««ƒ∆»«««∆ƒ¿ƒ«

ÌÈ¯·c ¯‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â53˙‡ Ì‰a ÔÈBwL ¿«ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»∆∆
ÔÈÏËÏhn‰54˜ÒÙiL ¯Á‡ Ì‰a ˙B˜Ï CÈ¯vL , «ƒ«¿¿ƒ∆»ƒƒ¿»∆««∆ƒ¿…

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓc Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈÓc‰«»ƒ∆»ƒ≈»»¿ƒ¿∆≈«¿

אחד 50) פח.): שם (מובאה הבאה העובדה מתוך יוצא
ממנו  וחטפו אנשים באו למכור, מנת על העירה ירקות הביא
ומכיוון  - לגזול ולא לקנות, כוונה מתוך - הירקות את
מטען  כל את הקדיש כספו, את לתבוע ממי ידע לא שהמוכר
מהם, ליהנות הבריות את למנוע בכדי לשמים, הירקות
את  כשהביאו תשלומם. את מהן להוציא בידו שאין אחרי
מכיוון  הקדש, הקדשו שאין החליט כהנא, רב לפני העניין
משיכתם, או הגבהתם ידי על מכבר אותם קנו שהקונים
שפסוק  (=דווקא דמי" דקייצו "דווקא בגמרא: שם וסיימו
להלן  ההלכה מתוך גם כן ומוכח הירקות); של המחיר הוא

מי  הר"י כתב וכן יד. שמחיר 51)גאש.בהלכה היינו,
עצמו  שהמוכר צורך אין אבל בשוק, ועומד קבוע החפץ
ראשונים  כמה לשיטת בניגוד וזהו המחיר, את יקבע
משנה), המגיד שהביא והרשב"א, הרמב"ן (הרי"ף,
המוכר  ידי על קבועים יהיו המחיר שדמי שצריך הסבורים,
לקנות  שיבוא מי לכל אחת פעם דמים שיקצוץ כלומר עצמו

שהזכיר 52)ממנו. מה כאן, הזכיר לא רבינו כי לציין, יש
הלוקח, על חביב החפץ שיהיה שצריך יד, הלכה להלן

שם. שכתבנו מה הלכה 53)וראה של שבמקור פי על אף
הדין  הוא - הגבהה אלא נזכרה לא פו.) שם (בברייתא זו
שלא  זמן שכל בכולם, שווה הטעם שהרי אחרים, לקניינים

סומכת. דעתם אין דמים, ומסירה.54)פסקו משיכה כגון

.‚ÈCÎÈÙÏ55ÌÈ¯nÁ CLBn‰ ,56ÔÒÈÎ‰Â ÌÈÏÚBÙe ¿ƒ»«≈«»ƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙Èa CB˙Ï57elÙ‡ ,ÌÈÓc‰ ˜Òt ‡lL „Ú „„Ó Ì‡ , ¿≈ƒ»««∆…»««»ƒ¬ƒ

„„Bn‰ ‡e‰ Á˜Bl‰ ‰È‰58¯Á‡Â ÌÈÓc‰ ˜ÒtL B‡ , »»«≈««≈∆»««»ƒ¿««
¯ÎBn‰ „„Ó Ck59Ô‰a ¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL -60Ô˜¯t . »»««≈¿≈∆¿ƒ«¬…»∆¿»»

B˙Èa CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â Á˜Bl‰61ÌÈÓc‰ ˜Òt Ì‡ : «≈«¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»««»ƒ
‰ „„Ó Ck ¯Á‡Â¯ÎBn62¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL ÔÈ‡ - ¿««»»««≈≈¿≈∆¿ƒ«¬…

‡lL „Ú „„Ó Ì‡Â ;¯kÓÏ BzÚ„ ‰ÎÓÒ È¯‰L ,Ô‰a»∆∆¬≈»¿»«¿ƒ¿…¿ƒ»««∆…
‰ÎÓÒ ‡Ï È¯‰L ,Ì‰a ¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL - ˜Òt»«¿≈∆¿ƒ«¬…»∆∆¬≈…»¿»

.Á˜Bl‰ „„Ó elÙ‡Â .¯kÓÏ ÔÈ„Ú BzÚ„«¿¬«ƒƒ¿…«¬ƒ»««≈

לכל 55) קודם תנאי הוא הדמים ופיסוק הואיל כלומר,
הלוקח.56)קניין. של חמרים ואינם החמורים. מוליכי

הלוקח, של פועלים שאינם דלהלן, ל"פועלים" הדין והוא
פועליוֿשלוחיו  במשיכת קונה הלוקח אין למה כן שאם
שם  בתוספות וראה הלוקח"? "פרקם דווקא צריך ולמה

משך. המתחיל מטעם 57)דיבור קונה אינו כן פי על ואף
הפועלים. ועל החמורים, על עדיין שהמשא מכיוון חצר,
המטלטלים  את משך שלא כיוון כאן, אין משיכה קניין וגם
הם  החמרים - בחמרים כן וכמו הפועלים, את אלא עצמם
יד  הלכה ג פרק למעלה וראה החמורים. את שמשכו
את  קונה אינו החמור את בעצמו הלוקח משך אם שאפילו

שעליו. הגבהה.58)החפצים שעשה על 59)ונמצא
ר  סימן המשפט בחושן ראה הפועלים, על או החמורים

ח. שאם 60)סעיף ז): (הלכה למעלה שאמרנו פי על ואף
שמקנה  דעת גילוי שזהו קנה, מוכר של בכליו המוכר מדד
שאינם  בפועלים, לא כאן: שייך לא זה - ללוקח כליו את
קונה  אינה מהלכת שחצר מפני בחמורים, לא וגם כלים,

יג). הלכה ג פרק גבי 61)(למעלה על נמצאים והפירות
הלוקח. ברשות מדד 62)הקרקע לא שאפילו מפרשים יש

משנה). (מגיד חצר מטעם הלוקח, קנה לבסוף

.„ÈÔn‡‰ ÔÓ ÌÈÏk ÏËBp‰63Ô¯w·Ï ˙Ó ÏÚ64Ì‡ , «≈≈ƒƒ»À»«¿»¿«¿»ƒ
B„Èa Ò‡Â ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓ„ eÈ‰65ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÓ„a ·iÁ - »»»¿ƒ¿∆¡«¿»«»¿»»ƒ

B˙eL¯a ‰OÚ B‰Èa‚‰L ˙ÚÓ ,ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓ„Â66. ¿»»¿ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿
Blk ˙‡ ˙B˜Ï È„k ep‰Èa‚iL ‡e‰Â67B˙B‡ ‰È‰ÈÂ , ¿∆«¿ƒ∆¿≈ƒ¿∆À¿ƒ¿∆

¯ÎBn‰L ıÙÁ Ï·‡ ;Á˜Bl‰ ÏÚ ·È·Á ¯kÓp‰ ıÙÁ≈∆«ƒ¿»»ƒ««≈«¬»≈∆∆«≈
Ba ı˜68‡e‰ È¯‰ - B¯ÎÓÏ Û„B¯Â Lw·Ó ‡e‰Â , »¿¿«≈¿≈¿»¿¬≈

ÌÈÓc‰ ˜ÒÙiL „Ú ,¯ÎBn‰ ˙eL¯a69ep‰Èa‚ÈÂ ƒ¿«≈«∆ƒ¿…«»ƒ¿«¿ƒ∆
.˜ÒtL ¯Á‡ Á˜Bl‰«≈«««∆»«

הכלים.63) את העושה המלאכה אותם,64)בעל לבדוק
אותם. יקנה בעיניו ייטב באונס 65)ואם מידו שנפל

הדבר 66)ונשבר. "היה יב): (הלכה למעלה שכתב כמו
רש"י  וכדעת קנהו" - והגביהו וידועין קצובין דמיו הנמכר
כלי) הלוקח המתחיל דיבור פז: שם התוספות (שהביאו
בו, לחזור יכול המוכר ואין לוקח. של דין זה לנוטל שיש
(עיין  תנאי על שלקחו כיוון בו לחזור יכול הלוקח אבל

מיגאש). ר"י בשם משנה חן 67)מגיד ימצא אם כלומר,
ושוויו  קצבתו כדי דמים בסך יקנהו - משנה) (לחם בעיניו

כט). קטן סעיף ר סימן מהו 68)(סמ"ע רבינו הזכיר ולא
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קטז מכירה קטז הלכות - קנין ספר - שבט ט"ו שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

וגם  במיוחד, הלוקח על חביב שאינו אמצעי, דבר של הדין
משנה. לחם וראה המוכר, על שנוא שכתב 69)אינו ומה

פסק, כאילו זה הרי קצובין, דמיו שאם יב) (הלכה למעלה
הגביה  ששם לפי - הלוקח על חביב שהמכר הזכיר ולא

משנה). (לחם תנאי בלי לקנות

.ÂË,BÓˆÚa ˜ÈÊÁn‰ B‡ dÈa‚n‰ B‡ CLBn‰ „Á‡∆»«≈««¿ƒ«««¬ƒ¿«¿
˜ÈÊÁ‰Ï B‡ BÏ CLÓÏ B‡ dÈa‚‰Ï ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡∆»«¿«≈¿«¿ƒ«ƒ¿…¿«¬ƒ

BÏ ‰ÎÊ ‰Ê È¯‰ - BÏ70.‰iw‰ ÈÎ¯c ¯‡La ÔÎÂ . ¬≈∆»»¿≈ƒ¿»«¿≈«¿ƒ»

ששנינו:70) כמו לו, זכין אדם של מדעתו שלא אף שהרי
רבינו  ופסקה יא: בגיטין (משנה בפניו" שלא לאדם לו "זכין
אחת  ועל ב) הלכה ומתנה זכייה מהלכות ד בפרק להלן
לקנות  שלוחו שהוא - עבורו להגביה לו אמר אם וכמה כמה
הבדל  שיש אלא מא.). (קידושין כמותו" אדם של ו"שלוחו
שבזכייה  שליחות, ידי על זכייה לבין מדעתו שלא זכייה בין
- בו לחזור יכול אינו שהנותן פי על אף מדעתו, שלא
ידי  על בזכייה ואילו ג), הלכה (שם בו לחזור יכול המקבל
לו  שזכה אחר בו לחזור יכול אינו המקבל גם שליחות

שלוחו.

éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦
קניין 1) ודיני בזה זה המטלטלין חילופי דיני בו נתבארו

ואי  והמטלטלין, והעבדים והבהמות הקרקעות לקנות סודר
מועיל. אינו דבר [ובאיזה] (ובאיזי) קניין צריך אין דבר זה

.‡‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈB˜ ÔÈÏËÏhn‰ Ïk2ÈÏÁ‰ ?„ˆÈk .Û3 »«ƒ«¿¿ƒƒ∆∆∆≈«∆¡ƒ
‰¯tÔÓLa ÔÈÈ B‡ ¯BÓÁa4ÏÚ ÔÈ„Èt˜nL Èt ÏÚ Û‡ , »»«¬«ƒ¿∆∆««ƒ∆«¿ƒƒ«

Ck ¯Á‡Â ‰Ê ‰ÂL ‰nÎÂ ‰Ê ‰ÂL ‰nk e¯ÚLÂ ,ÌÈÓc‰«»ƒ¿ƒ¬«»»∆∆¿«»»∆∆¿««»
eÙÈÏÁ‰5ÈM‰ ‰˜ B‰Èa‚‰ B‡ „Á‡‰ CLnL ÔÂÈk - ∆¡ƒ≈»∆»«»∆»ƒ¿ƒ»»«≈ƒ

‰OÚÂ ,Ì‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ»¬≈ƒ¿»»∆≈¿«¬»
B˙eL¯a6.ÔÎLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿¿««ƒ∆¬«ƒ…¿»»

רבינו.2) כלשון מד. בבבאֿמציעא משנה "בחליפין",
חליפין  בקנין שהמדובר מו: שם הסוגיא בתוך ומבואר

סק"א). רנ סימן חו"מ לומדים 3)(הגר"א אנו חליפין קנין
ועל  הגאולה על בישראל, לפנים "וזאת ז): ד, (רות מבועז
לרעהו". ונתן נעלו איש שלף דבר: כל לקיים התמורה
"על  עתיק; קנין הוא חליפין קנין - בישראל" "לפנים
הוא  וכן חליפין, זו - התמורה" "ועל מכירה; זו - הגאולה"

מז.). (בבאֿמציעא ימיר ולא יחליפנו לא להלן 4)אומר:
ולא  - בכלים אלא קונין "אין מפורש: רבינו כותב ו) (הלכה
"יין  כתב וכאן חליפין, נעשים אינם שפירות הרי - בפירות"
חליפין  מיני שני - חליפין? נעשים שפירות הרי - בשמן"
אינו  חליפין, בתורת למוכר הנמסר כשהחפץ האחד, הם:
היסודי  סודר" "קנין הוא וזה הנקנה, החפץ של כמחירו שוה
צריך  - החליפין נושא - שה"סודר" העיקריים, מתנאיו אשר
שווה  הנ"ל כשהחפץ והשני, פירי. ולא דוקא כלי להיות
(מגידֿ בפירות אף קונים בזה הנקנה, השני לחפץ בערכו
ופירי). ד"ה מו: שם ב'תוספות' רבינוֿתם שיטת לפי משנה

שימשוך 5) עד קונה ואינו כסף כקנין שזהו אומרים אנו אין
החפץ  את הלוקח וקנה הוא חליפין קנין אלא השני, החפץ

מז.). (שם המוכר או 6)שביד החפץ, נתקלקל שאם

זה  חשבון על הכל החפץ, במחיר שינוי שחל או שנשבר,
בחליפין. שקנהו

.·‰ÏËÂ ‰¯Ùa ¯BÓÁ ÛÈÏÁ‰7ÔÈ„ÚÂ ‰¯t‰ CLÓe , ∆¡ƒ¬¿»»¿»∆»««»»«¬«ƒ
‰ÎÈLÓ Ô‡k ÔÈ‡L ;‰˜ ‡Ï - ‰Ïh‰ ˙‡ CLÓ ‡Ï…»«∆«»∆…»»∆≈»¿ƒ»

‰¯eÓ‚8.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆

רבא.7) של פירושו לפי שם, לו 8)ברייתא שאמר כיון
עד  הקנין נגמר לא החמור, עבור וטלה פרה לך הא מפורש:
כספו  ותובע ונכנס ליוצא דומה זה והרי שניהם. שימשוך
לקבל  כשהסכים ה"א פ"ז להלן אבל ה"א). פ"ח (להלן

הכל. קנה פרעון, כתחילת קנין בתור מעות מקצת

.‚ÌÈÓc9Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L10¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - »ƒ∆≈«¿ƒƒ¬≈∆¬≈≈ƒ¿»
ÔÈB˜Â ÔÈÏËÏhÓ11ÔÙÁL È¯‰ ?„ˆÈk .12‡Ïa ˙BÚÓ ƒ«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬≈∆»«»¿…

‰¯ÒÎ‡ ÔÏË ‡l‡ ,ÔÈÓ ‡Ï·e Ï˜LÓ13:BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿»¿…ƒ¿»∆»¿»»«¿¿»¿»«
ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â ,el‡a ‰Ê ÔÈÈ B‡ E˙¯t ÈÏ ¯ÎÓ¿…ƒ»»¿«ƒ∆¿≈¿»«∆«»ƒ

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰˜ -14¯·c ‰fL ; »»¿≈∆»≈∆»«¬…∆∆»»
‰ÎÈLÓ Ba eÎÈ¯ˆ‰ ‡ÏÂ ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L15. ∆≈»¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»

מוֿמז).9) (שם הונא רב בשם רבה של לדעת 10)מימרא
המדויק. בתורת 11)מנינם ולא דמים, בתורת כלומר

ו). הלכה (להלן חליפין נעשה מטבע אין הרי כי חליפין,
שאף 12) משמע, רבינו דברי מפשטות חפניו. מלוא אסף

כתב  הכסףֿמשנה אך הכסף. כמות את יודע אינו הלוקח
המוכר  אם שאף רש"י, לדעת מסכים רבינו שגם שיתכן
וכן  מצוי, שאינו דבר זה הרי הסכום, את יודע אינו בלבד

הראב"ד. במסכת 13)כתב נמצאת זו מילה האומד. לפי
מ"ג. פ"ב חכמים 14)דמאי עקרו כלל, שבדרך אףֿעלֿפי

בהם  לחזור יכולים - משך שלא זמן וכל המעות, קנין את
ד). הלכה פ"ג שלא 15)(למעלה במעות וקנין שמכירה

חכמים  גזרו לא שכיח שאינו ובדבר שכיח, אינו מנינם נודע
קצט  סימן (סמ"ע בעליה חטיך נשרפו לו: יאמר שמא

סק"ב).

.„ÔÎÂ16ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL Ô·e‡¯17ÌÈMÓÁa ÔBÚÓLÏ ¿≈¿≈∆»«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ
¯Á‡Â ,ÌÈÓca ·iÁ˙Â ÔÈÏËÏhn‰ ÔBÚÓL ‰˜Â ,ÊeÊ¿»»ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿«≈«»ƒ¿««
B‡ ÔÈÈ BÏ ‰È‰ el‡ ÊeÊ ÌÈMÓÁa ÔBÚÓL ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿«¬ƒƒ≈»»«ƒ

„·Ú B‡ ‰Ó‰a18,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈»∆∆¿«≈»∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
ÈÏ B˙B‡ ¯ÎÓ :Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡Â ,Ô¯ÎÓÏ ‰ˆB¯ ‰È‰Â¿»»∆¿»¿»¿»«¿≈¿…ƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ,¯În‰ ÈÓc E„Èa ÈÏ LiL ÊeÊ ÌÈMÓÁa«¬ƒƒ∆≈ƒ¿»¿¿≈«∆∆¿»«
Û‡Â ,Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÏËÏhn‰ Ô·e‡¯ ‰˜ - Ô‰≈»»¿≈«ƒ«¿¿ƒ¿»»∆≈¿«
BÈ‡L ¯·c ‰Ê ÌbL ;dÈa‚‰ ‡ÏÂ CLÓ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»«¿…ƒ¿ƒ«∆«∆»»∆≈

‡e‰ ÈeˆÓ19È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰ÎÈLÓ Ba eÎÈ¯ˆ‰ ‡ÏÂ ,‰ »¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»¬»ƒ»»
ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â ,¯În‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÂÈÏÚ BÏ ·BÁ»»∆…≈¬««∆∆¿»«¿…ƒ
‡Ï - Ì‰ÈL eˆ¯Â ,EÏˆ‡ ÈÏ LiL ·BÁa ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ«∆≈ƒ∆¿¿¿»¿≈∆…

‰˜20Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c CLÓÈ B‡ ,dÈa‚iL „Ú »»«∆«¿ƒ«ƒ¿…»»∆≈«¿
ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈÎ¯c‰Ó „Á‡a ‰˜È B‡ ,dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿∆¿∆»≈«¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ

.da ÔÈ˜ƒ¿ƒ»

ההלכה 16) של זה עם לה אחד טעם הבאה ההלכה אף
הפירושים 17)הקודמת. אחד ולפי כח. בקידושין משנה
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קיז

קיז

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט ט"ו שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מתפרשת  המשנה אין ההלכה שלפי ואףֿעלֿפי שם. בגמרא
מכיון  זו, שסברא הרי"ף כתב - א) הלכה למעלה (ראה כן
היא, קבועה הלכה - המשנה לפירוש בתלמוד שהובאה
גזרו  לא מצוי שאינו דבר מקום: בכל בידינו הוא כלל שהרי
כח:). בקידושין הזקן לר"י המיוחסים (תוספות חכמים בו
מיימוניות). (הגהות כן הלכה שאין כתב גאון האי ורב

דינו 18) כנעני עבד שהרי להבין, וצריך כנעני. [=עבד
גזרו  שלא וברור ה"א), פ"ב (למעלה בכסף ונקנה כקרקע
חיטיך  נשרפו לו: יאמר שמא כבמטלטלין, חכמים בו
ואם  שם), כב ובהערה יג, הלכה ו פרק להלן (ראה בעליה
הוא, כאן החידוש כל שהרי "עבד", רבינו כתב למה כן
תיקנו  לא מצוי, דבר זה שאין מכר, מחמת הבאה שבמלוה

כבמטלטלין?]. משיכה התלבטו 19)חכמים המפרשים
למה  אלא מספיק אינו הרמב"ם שנותן הטעם מאוד: כאן
הרי  להבין יש עדיין אבל משיכה, ללא בדמים כאן קונים
כי  מקודשת אינה במלוה "המקדש מז.): (קידושין אמרו
נחשב  אינו המלוה כסף כלומר, ניתנה", להוצאה מלוה
המפרשים  ומסקנת (שם)? בו קונים שאין והואֿהדין כבעין,
אלא  בקידושין סוגיא אותה על לסמוך אין רבינו  שלדעת
לענין  במלוה קנין יש שלפיה בבבאֿמציעא זו סוגיא על
המיוחסים  בתוספות (ראה ה"ד פ"ז להלן פסק וכן מכר,
מסבירים: ויש ובכסףֿמשנה). שם, בקידושין הזקן לר"י
האשה  אין שבקידושין למכר, קידושין בין הבדל שיש
בשעת  עתה מקבלת שאינה כיון להתקדש מסכימה
לו  איכפת לא מכר לענין אבל ממשי. דבר שום הקידושין,
מחילת  נחשבת ולפיכך בעין, דבר מקבל אינו אם למוכר
פ"ז  להלן רבינו (לשון עתה" הדמים שנתן "כמי המלוה
בעין  כסף שהרי - בעין מכסף עדיף שמלוה באופן ה"ד).
בלי  קונה מכר, מחמת מלוה ואילו משיכה, בלי קונה אינו

בעין 20)משיכה. ככסף הוא הרי שמלוה שאףֿעלֿפי
שימשוך  עד קונה אינו כסף גם הרי - כנ"ל מכירה, לענין
במלוה  ורק מלוה, גם כן וכמו ה"ד), פ"ג (למעלה יגביה או

כנ"ל. גזרו, לא - מצויה שאינה מכר מחמת הבאה

.‰˙BÚ˜¯w‰21ÌÈ„·Ú‰Â22Ïk ¯‡Le ‰Ó‰a‰Â ««¿»¿»¬»ƒ¿«¿≈»¿»»
‡e‰Â .ÔÈÙÈÏÁa ‰˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿∆«¬ƒƒ¿

ÔÈ˜ ‡¯˜p‰23‰Bw‰ ÔziL :˙‡f‰ C¯c‰ ¯wÚÂ . «ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ««∆∆«…∆ƒ≈«∆
‰˜nÏ24‡e‰L Ïk ÈÏk25BÏ ¯Ó‡ÈÂ26‰Ê ÈÏk ‰˜ : ««¿∆¿ƒ»∆¿…«¿≈¿ƒ∆

z¯ÎnL „·Ú‰ B‡ ‰Ó‰a‰ B‡ ÔÈi‰ B‡ ¯ˆÁ‰ ÛÏÁ≈∆∆»≈««ƒ«¿≈»»∆∆∆»«¿»
dÈa‚‰L ÔÂÈk .CÎÂ CÎa ÈÏ27e‰˜Â ÈÏk‰ ˙‡ ¯ÎBn‰ ƒ¿»¿»≈»∆ƒ¿ƒ««≈∆«¿ƒ¿»»

Û‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡ B‡ Ú˜¯w‰ B˙B‡ Á˜Bl‰ ‰»̃»«≈«««¿«»«ƒ«¿¿ƒ«
ÌÈÓc‰ Ô˙ ‡ÏÂ ÔÎLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ28„Á‡Â , «ƒ∆¬«ƒ…¿»»¿…»««»ƒ¿∆»

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡ Ô‰Ó≈∆≈»«¬…

שתמהו 21) מז.) (בבאֿמציעא בגמרא השקלאֿוטריא מתוך
לו  שמקנה "נמצא - מקנה, של בכליו שקונים האומר לדעת
בחליפין  נקנית שקרקע ברור נראה - מטלטלין" אגב קרקע

כב:22)(כסףֿמשנה). סתם,23)קידושין קנין היינו
ט. הלכה להלן (בבאֿמציעא 24)ראה כלוי ולא כרב,

שכתוב  שמה הסוברים (שם) יהודה דרבי וכחכמים שם).
שלף  הקונה שבועז היינו, לרעהו", ונתן נעלו איש "שלף

המקנה. שהיה לגואל במקרא 25)ונתן שנאמר ו"נעל"
איזה  חשוב לא אבל כלי, שצריך לציין רק והוא דוקא, אינו

א). אות קצה, סמ"ע, (ועיין ד,26)כלי (רות שכתוב כמו
ב). ס"ק קצ"ה, (הגר"א לך" קנה לבועז הגואל "ויאמר ח):

רבינו 27) שכתב כמו שהוא", כל ב"כלי שהמדובר [כיון
אינו  להגביה שדרכו דבר שכל "שהגביה", כתב - למעלה
סימן  חו"מ בשו"ע וראה פ"ג) (למעלה בהגבהה אלא נקנה

א]. סעיף (הלכות 28)קצה, גדולות' ב'הלכות היא כן
כו.) (בקידושין והרשב"א ע"ד). קט וורשא דפוס הלואה,

. טז: בבבאֿמציעא מהגמרא כן הוכיח

.ÂÌÈÏÎa ‡l‡ ÔÈB˜ ÔÈ‡29Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈ƒ∆»¿≈ƒ¿««ƒ∆≈
‰Ëe¯t ‰ÂL30‰‡‰a ¯eÒ‡L ¯·„a ÔÈB˜ ÔÈ‡Â .31, ¿∆¿»¿≈ƒ¿»»∆»«¬»»
˙B¯Ùa ‡ÏÂ32ÚaËÓa ‡ÏÂ33ÏL BÈÏÎa ÔÈB˜ ÔÈ‡Â . ¿…¿≈¿…¿«¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿∆

¯ÎBÓ34.Á˜BÏ ÏL BÈÏÎa ‡l‡ , ≈∆»¿ƒ¿∆≈

ממה 29) כן ולמד מז.). (ב"מ ששת לרב בניגוד נחמן, כרב
לו, הדומה וכל נעל דוקא - נעלו" איש "שלף שנאמר:

פרי. ולא כלי שם 30)דהיינו (ועיין שם ברייתא
בכלי). קונים ד"ה מז:31)ב'תוספות' להלן 32)שם

בהן". וכיוצא פירות להוציא "בכלי, רבינו: כתב ח, הלכה
פרי  בכלל הם וחמור שפרה נראה א הלכה למעלה ומדבריו
מו:): (שם בגמרא נראה וכן בכסףֿמשנה. וראה זה, בענין
חמור  או בפרה שור החליף כיצד חליפין, עבדי נמי "ופירי
בפרה", שור בשר "החליף שם גורסים שיש אלא בשור".

וב'תוספות'. ברש"י שם מז.33)עיין (שם מפורשת הלכה
על  אדם של שדעתו מפני מה:) (שם בגמרא והטעם ומז:).
שלפעמים  להבטל, עשויה וצורה במטבע, שישנה הצורה
ח. הלכה להלן וראה המלכות. עלֿידי המטבע נפסל

נעלו 34) שלף שבועז ה. בהלכה וכנ"ל  ומז: מז. שם כרב
לגואל. ונתן

.ÊB˙B‡ Á˜Bl‰ ‰˜iL È„k ¯ÎBnÏ ÈÏk „Á‡ ‰˜‰ƒ¿»∆»¿ƒ«≈¿≈∆ƒ¿∆«≈«
Á˜Bl‰ ‰ÎÊ - ¯kÓn‰35BÏ ‰˜‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «ƒ¿»»»«≈«¿««ƒ∆ƒ¿»

Ba ‰ÎÊÂ ,Á˜n‰ ‰˜ - B¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ÈÏk‰«¿ƒ«¿»¿«¬ƒƒ¿»«∆»¿»»
‰zÓ dÓL ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zn‰L ;Á˜Bl‰36. «≈«∆««»»«¿»¿«¬ƒ¿»«»»

¯ÎBn‰ ÒÙz ‡lL Èt ÏÚ Û‡37e‰˜‰L ÈÏk‰ Ïk ««ƒ∆…»««≈»«¿ƒ∆ƒ¿»
BÏ ‰˜n‰ ÊÁ‡Â ,B˙ˆ˜Ó ÊÁ‡ ‡l‡ ,B¯kÓÓ ÛÏÁ≈∆ƒ¿»∆»»«ƒ¿»¿»«««¿∆
¯eÚL È„k epnÓ ÊÁ‡L ‡e‰Â .Á˜Bl‰ ‰˜ - B˙ˆ˜Óƒ¿»»»«≈«¿∆»«ƒ∆¿≈ƒ

ÈÏk38Ïk ˙‡ ˜zÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ‰ÊÈÁ‡ epÊÁ‡È B‡ , ¿ƒ…¬∆¬ƒ»∆»¿«≈∆»
ÈÏk‰39˙ˆ˜Óa BÏ ‰˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ ‰˜n‰ „iÓ «¿ƒƒ«««¿∆¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
„‚a‰40˙BÚaˆ‡ LÏL „‚a‰ ÔÓ ÊÁ‡iL CÈ¯ˆ -41, «∆∆»ƒ∆∆¡…ƒ«∆∆»∆¿»

ÈÙa ÈÏk ‡e‰ È¯‰ - ÊÁ‡L ÌB˜nÓ ˜ÒÙÈ Ì‡L∆ƒƒ¿…ƒ»∆»«¬≈¿ƒƒ¿≈
BÓk ,ÈÏk Èe¯˜ „‚aÓ ˙BÚaˆ‡ LÏML ;BÓˆÚ«¿∆»∆¿»ƒ∆∆»¿ƒ¿

ÌÈ„‚a ˙‡ÓË ÔÈÚa e¯‡aL42ÊÁ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÁt ∆≈«¿¿ƒ¿«À¿«¿»ƒ¿≈ƒ»«»
ÈÏk‰ Ïk ˜zÏ ÏBÎÈ ‰È‰Â ,LÏMÓ43.‰˜ - ƒ»¿»»»¿«≈»«¿ƒ»»

והתקדשי 35) מנה "הילך ז. בקידושין זו הלכה מקור
בפ"ה  רבינו פסק וכן כנעני" עבד מדין מקודשת לפלוני,
לא  בעצמו שהקונה שאע"פ הרי כב. הלכה אישות מהלכות
(אבן  עבורו נתן שאחר כיון קנה, - למקנה מאומה נתן



 118  לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ יתד  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קיח מכירה קיח הלכות - קנין ספר - שבט ט"ו שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

"וקנינא  שאמרו: קנב:) (ב"ב בגמרא נראה וכן האזל).
הסודר  את נתנו שהעדים הרי ממנו, וקנינו כלומר מיניה",
מיימוניות  בהגהות (הובא גאון עמרם רב כתב וכן למקנה,

ב). אות שהאומר 36)כאן ו: בקידושין הגמרא מסקנת
כתבו  וכן במכר. שקנה לי, שתחזירהו עלֿמנת מנה הילך

מח:]. בנדרים [וראה (מגידֿמשנה) בבא37ֿ)הגאונים
ז. שיעורו.38)מציעא כמה להלן סברא 39)יבואר מעין

מציאה: לענין אבהו, רבי בשם ט.) (שם בתלמוד נזכרה זו
(=החבל), המסירה תופס ואחד החמור על רכוב אחד אם
כל  את קנה המסירה ותופס החמור, קנה החמור על הרכוב
שיכול  מאחר כולה, את אוחז שאינו אףֿעלֿפי המסירה,
(שם), זו סברא שנדחתה ואףֿעלֿפי אצלו. ולהביאה לנתקה
בדויה, אבהו רב סברת עיקר שכל יתכן שלא רבינו סובר
אחרת  שדעת מכירה, לענין ונאמרה נכונה הסברא עיקר אלא
ודמיון  למכירה, מציאה לדמות רצה אבהו ורבי לו, מקנה
מכירה  לענין שנאמרה הסברא עיקר אבל שנדחה, הוא זה

ו. ס"ק קצה, סימן ש"ך ועיין נדחתה, בגד 40)לא נקט
כלים  שאר הואֿהדין אבל סודר, לוקחים שכרגיל לדוגמא,

יב). ס"ק שם, (סמ"ע,41)(סמ"ע, שלש על שלש היינו,
א.42)שם). הלכה כלים מהלכות כב לדעת 43)בפרק

כלי, שיעור לנתק שיכול הכוונה יג) ס"ק (שם הסמ"ע
אצבעות. שלש על אצבעות שלש דהיינו

.Á˙B¯ËMa ÔÈ·˙BkL ‰Ê44ÈÏÎa ÈBÏtÓ ‡È˜e' ∆∆¿ƒ«¿»¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
‡ˆBiÎÂ ˙B¯t ‡ÈˆB‰Ï - 'ÈÏÎa' :'Ba ˙B˜Ï ¯Lk‰«»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«≈
'Ba ˙B˜Ï' ;‰‡‰ È¯eq‡ ‡ÈˆB‰Ï - '¯Lk‰' ;Ô‰a»∆«»≈¿ƒƒ≈¬»»ƒ¿

¯ÎBÓ ÏL BÈÏk ‡ÈˆB‰Ï -45. ¿ƒƒ¿∆≈

מז.44) רב 45)בבאֿמציעא "אמר שם: [בבבאֿמציעא
(=להוציא) לאפוקי (=בכלי) במנא - אידי דרב בריה ששת
איסורי  למעוטי דכשר, בפירות, קונין דאמר ששת מדרב
דאמר  מדלוי לאפוקי למיקניא, זביד) רב לדעת (שם הנאה
השמיט  ורבינו מטבע". למעוטי (=בו), ביה קונה, של בכליו
גרס  שרבינו ונראה הראב"ד. זה על והעיר מטבע", "למעוטי
לאפוקי  במנא אמר פפא "רב חננאל: רבינו כגירסת שם
(שם  לשיטתו פפא ורב כלל. דרשו לא ו"ביה" וכו'" מטבע
עלולה  שצורה מפני חליפין נעשה לא שמטבע מה:)
דרב  בריה ששת רב לדעת אבל כלי. הוא ולעולם להבטל,
למדו  ולא פירות, להוציא "במנא" מהמילה שלמד אידי
ואינו  פירות בכלל הוא שמטבע מפני היינו מטבע , להוציא
וכיוצא  פירות להוציא "בכלי רבינו שהביא וזהו כלל. כלי

וכנ"ל]. מטבע, דהיינו בהן"

.ËÔÈw‰ ‰Ê46Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ∆«ƒ¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ
B¯·Á ÔÈ·e BÈa ‰È‰47‰¯Bz ‰ÎÈ¯ˆ‰ ‡lL .‰˜ - »»≈≈¬≈»»∆…ƒ¿ƒ»»

¯ÙBÎÏ ‡l‡ ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÌÈ„Ú48B‡ ¯ÎBn‰ Ï·‡ ; ≈ƒ¿ƒ≈»∆»¿≈¬»«≈
Â ÏÈ‡Ln‰ B‡ ¯ÎBO‰ B‡ Ô˙Bp‰ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎ «≈«≈««¿ƒ¿«≈»∆≈

ÔÓ „Á‡ C¯„a ‰Bw‰ ‰wL ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ„Ú CÈ¯»̂ƒ≈ƒ¿≈»∆»»«∆¿∆∆∆»ƒ
,‰ÎÈLÓa ÔÈa ,‰‰a‚‰a ÔÈa :Ô‰a ÔÈBwL ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ∆ƒ»∆≈¿«¿»»≈ƒ¿ƒ»

ÔÈ˜a ÔÈa ,‰¯ÈÒÓa ÔÈa49¯ËLa ÔÈa ,ÛÒÎa ÔÈa ,50B‡ ≈ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿»≈¿∆∆≈ƒ¿»
.ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜ - ‰˜ÊÁ·«¬»»»»¿««ƒ∆≈»≈ƒ

סה:46) שכתב 47)קידושין כמו מודים, ושניהם כלומר,
בכופר". אלא כו' עדים כו' הצריכה "שלא להלן:

כלומר:48) לשקרי", אלא סהדי איברו "לא (שם): בגמרא
מהווים  העדים אין השקרנים. בגלל אלא העדים נבראו לא
אלא  אינו תפקידם הקנין, מפעולת אורגאני חלק

העובדות. את לברר בלבד, סתם 49)אינפורמטיבי קנין
הכל  "אין כתב: והראב"ד ה. הלכה למעלה חליפין, הוא
בפני  "קנין מ.): (בבאֿבתרא אמרו שהרי בקניין". מודים
ומגידֿמשנה). (מאירי כתובו" לומר צריך ואין שנים
"לא  סה: בקידושין שאמרו למה מכאן סתירה אין ולדבריו
שהם  הקנינים יתר בין חילוק יש - לשקרי" אלא סהדי איברו
קנין  אבל החפץ, של שויו הוא וכסף הנקנה, הדבר בגוף
אינו  החפץ של שויו ואינו הנקנה החפץ בגוף שאינו חליפין
ולהלן  קצה, סימן בתחילת ב"ח ועיין בעדים. אלא נגמר

י. כרתי 50)הלכה מסירה שעדי אלעזר, כרבי הלכה שהרי
הלכה  גירושין מהלכות בפ"א (ראה חתימה עדי צריך ואין

שם). ובר"ן שם, לקידושין למי' נודע לא וב'שיטה טו,

.ÈÔ˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰51„Á‡ ÏÎÏ LÈ - B„iÓ ewL «≈«≈∆»ƒ»≈¿»∆»
ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk Ba ¯ÊÁÏ Ô‰Ó52Û‡Â , ≈∆«¬…»¿«∆¿ƒ¿ƒ¿»¿«

ÔÈ‡ - ÔÈÚ‰ ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈw‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»≈
Á‡Ô‰ÈÈa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „ ∆»≈∆»«¬…««ƒ∆≈≈≈∆

Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ Ck ,Ô˙Bp‰Â ¯ÎBn‰ ¯ÊBÁL ÌLÎe .ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈∆≈«≈¿«≈»≈«≈«
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ;ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚL ÔÓÊ Ïk Ïa˜Ó‰Â¿«¿«≈»¿«∆¬ƒ¿ƒ¿»«∆≈≈

‰iw‰ ÈÎ¯c ¯‡La53. ƒ¿»«¿≈«¿ƒ»

קיד.51) כרבה.52)בבאֿבתרא ולא יוסף כרב (שם),
קנין 53) בין ההפרש וטעם "קנין". רק שם הזכירו שהרי

ששאר  למעלה, שכתבנו כמו הקנאה, דיני ושאר סודר
מפני  ובכסף, החפץ, בגוף הם ומשיכה חזקה כגון הקנינים

המעות. קבלת עם מיד מסתלק שהמוכר

.‡È‰a¯‰ ÌÈ¯·c LÈ54ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ≈¿»ƒ«¿≈∆≈»¿ƒƒƒ¿»¿≈
L¯‚Ó‰Â Bc·Ú ˙‡ ¯¯ÁLÓ‰ ÔB‚k .ÌÚË Ì‰a ÔÈwÏ«ƒ¿»»∆««¿«¿«¿≈∆«¿¿«¿»≈

ÁÈÏL ‰OBÚ B‡ ,BzL‡55B‡ ‰Ú„BÓ ¯ÒBn‰ B‡ , ƒ¿∆»ƒ««≈»»
B¯·ÁÏ ÏÁBn‰ B‡ ,‰Ú„BÓ Ïh·Ó‰56B‡ ·BÁ «¿«≈»»«≈«¬≈

ÔB„wt57.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ .B„Èa BÏ LiL ƒ»∆≈¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈

מקום,54) בשום קנין בהם מצינו שלא פשוטים, דברים אלו
(מגידֿמשנה). הדברים גמר להלן 55)שבאמירה ראה

א. הלכה ושותפין שלוחין מהלכות א בפרק 56)פרק ראה
ד"ה  ו. לסנהדרין וב'תוספות' יט. הלכה אישות מהלכות יז

ב,57)צריכה. הלכה ומתנה זכיה מהלכות ג בפרק להלן
לו  נתן או עליו, לו שיש חוב לחבירו "מחל רבינו: כתב
בדברים  הנקנית מתנה זו הרי אצלו, מופקד שהיה הפקדון
לא  בעין, שהוא שבדבר כהרא"ש רבינו שדעת הרי בלבד".
בחושןֿמשפט  וראה מתנה, לשון אלא מחילה לשון שייך
בלחםֿמשנה  (וראה שם ובהג"ה ב, סעיף רמא סימן

שם). ומשנהֿלמלך

.·È˙BÓB˜n‰ ·¯ e‚‰58el‡ ˙ˆ˜ÓÏ ˙B˜‰Ï »¬…«¿¿«¿¿ƒ¿»≈
ÈBÏtÓ eÈ˜Â :ÌÈ¯ÓB‡Â ,el‡a ‡ˆBik B‡ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«≈¿≈¿¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ



לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ יתד   119 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קיט

קיט

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט ט"ו שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÏL ÈBÏt ‰OÚLBÏ LiL ·BÁ ÈBÏÙÏ ÏÁnL B‡ ,ÁÈ ∆»»¿ƒ»ƒ«∆»«ƒ¿ƒ∆≈
‡ˆBiÎÂ ,‰Ê Ëb ÏÚ ¯ÒnL ‰Ú„Bn‰ ÏhaL B‡ ,BÏˆ‡∆¿∆ƒ≈«»»∆»««≈∆¿«≈

.CÈ¯ˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡a¿≈««ƒ∆≈»ƒ

(מגידֿמשנה).58) הגאונים דעת וכן

.‚ÈBÈ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡a ˙B˜‰Ï e‚‰pL ‰Ê ÔÈƒ̃¿»∆∆»¬¿«¿¿≈«¿»ƒ≈
el‡ ÌÈ¯·c ¯ÓB‡ BÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ ,ÌeÏk ÏÈÚBÓƒ¿∆»¿ƒ«∆≈≈¿»ƒ≈

Ïz‰Óe ˜ÁOÓk59.¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â BaÏa ¯ÓbL ‡l‡ , ƒ¿«≈¿«≈∆»∆»«¿ƒ¿««»»«
Èz¯Ó‚Â Èz¯Ó‡ È‡ ÌÏL ·Ïa :¯Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¿≈»≈¬ƒ»«¿ƒ¿»«¿ƒ

.ÏÏk ¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰Ê ¯·c ˙BOÚÏ«¬»»∆≈»ƒ»»«≈¿»

שם.59) אישות בהלכות רבינו שכתב מה ראה

.„ÈLnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰60ÏÈÚBÓ ÔÈw‰ ÔÈ‡ «¿»ƒ∆≈»∆«»≈«ƒ¿»ƒ
Ô‰a61ÈBÏtÓ eÈ˜Â :¯ËLa ·˙kL È¯‰ ?„ˆÈk . »∆≈«¬≈∆»«ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ

ÈBÏt ÌÚ ‰¯BÁÒa CÏiL62‰„O‰ e˜ÏÁiL B‡ , ∆≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ∆«¿¿«»∆
˙en‡a Ì‰ÈL eÙzzLiL B‡ ,Ì‰ÈÈaL63‡ˆBiÎÂ , ∆≈≈∆∆ƒ¿«¿¿≈∆¿À»¿«≈

Ôlk el‡ ÌÈ¯·„a64BÈ‡Â ,ÌÈ¯·c ÔÈ˜ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ≈À»¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈
ÌiÒÓ ¯·c B¯·ÁÏ ‰˜‰ ‡Ï È¯‰L ;ÌeÏk ÏÈÚBÓƒ¿∆¬≈…ƒ¿»«¬≈»»¿À»

Úe„ÈÂ65¯wÚ ˙B¯t ‡ÏÂ ¯wÚ ‡Ï ,66.Úe„i‰ ¿»«…ƒ»¿…≈ƒ»«»

ממון.60) של התחייבות בהם שאין בבא61ֿ)כלומר,
מחיצה", לעשות שרצו "השותפין המשנה: על ג. בתרא
זה, על קנין ביניהם שעשו שמדובר ביניהם, להתחלק כלומר
קנו  "וכי שאלו: זה ועל דבריהם, את לקיים מחוייבים ולכן

הוא?!". בעולם דברים קנין - כאן 62)מידם אין כלומר,
בלבד. הליכה התחייבות אלא ממון של התחייבות

דבר 63) וזהו שותפות, ביניהם שיעשו היתה [ההתחייבות
התנאי  התניית כלומר עצמו, השיתוף אבל ממש. בו שאין

ו  שניהם העבודה שיעבדו בשכר שוה חלק יהיה אחד לכל
טוב  קנין זה אין ואףֿעלֿפיֿכן ממש, בו שיש דבר זהו -
להלן  רבינו שכתב כמו לעולם, בא שלא דבר שזהו מפני
שם  הראב"ד ולדעת ב. הלכה ושותפין שלוחין מהלכות פ"ד
אחד  כל אלא לעולם בא שלא דבר זה אין רבותיו, בשם
וזהו  ופועלות. עושות שהן למה חברו ידי בגוף קונה ואחד
בקנין"]. נקנה עצמו השיתוף "אבל הראב"ד: כאן שכתב מה

שלי 64) דקל פירות פלוני יאכל בביתי, פלוני ידור כגון:
שאינו  שמכיון טו). הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"י (להלן
כלום, זה אין - הדיור את או האכילה את אלא לו מקנה

ממש. בהם שאין דברים כא 65)שהם פרק להלן ראה
ג. -66)הלכה לך מכורים זה דקל פירות לו אמר שאילו

עוד  שאם אלא הוא, ממש בו שיש דבר הפירות שהרי קנה,
אלא  קנה, ולא לעולם בא שלא דבר זה הרי צמחו, לא
זכיה  מהלכות פ"י (להלן לפירותיו העץ את שמכר באופן

שם). ומתנה

éML ÷øt1 ¤¤¦¦
השטרות 1) קניית ודיני המטבע קניית דיני בו נתבאר

זה. אחר הנמשך וכל שבעלֿפה וההלוואות

.‡Ô‰a ÔÈB˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯t‰2BÓk «≈««ƒ∆≈ƒ»∆¿
e¯‡aL3È¯‰ ,4ÔÈ˜5Ï·‡ .ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ÔÈ˜a ∆≈«¿¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¬»

Ba ÔÈB˜ ÔÈ‡L ÌLk - ÚaËn‰6‰˜ BÈ‡ Ck , ««¿≈«¿≈∆≈ƒ»≈ƒ¿∆
ÔÈ˜a7‰OÚ BÈ‡Â ,ÔÈ˜a ‰˜ BÈ‡ ÚaËn‰ ‡ˆÓ . ¿ƒ¿»ƒ¿»««¿≈«≈ƒ¿∆¿ƒ¿»¿≈«¬∆

.ÌÈ¯·c ¯‡Lk ˙B˜Ï ÔÈ˜ BÓˆÚ ‡e‰«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

הפירות,2) את אחד ומשך אחר, בדבר פירות מחליפים אם
לשני. המקביל הדבר נקנה ו.3)לא הלכה פ"ה לעיל,

מה:4) פיר 5)בבאֿמציעא החליפו מסויים,אם בכלי ות
הכלי. לבעל הפירות נקנים - הכלי את הפירות בעל ומשך

ו.6) הלכה פ"ה, מו.).7)לעיל (שם הגמרא מסקנת
עלולה  והיא הצורה, היא המטבע של ערכו כל והטעם:
נקנה  שאינו שטר כמו המטבע והרי ולהפסל, להבטל
בבבאֿ הרמב"ן כתב וכן ד, ס"ק רג סימן (סמ"ע בחליפין

מה:). מציעא

.·˙BBLÏ8k ÏLÂ ·‰Ê ÏL˙BiLLÚk Ô‰ È¯‰ - ÛÒ9 ¿∆»»¿∆∆∆¬≈≈«¬»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk Ïk‰Â ;˙LÁ ÏL B‡ ÏÊ¯a ÏL10 ∆«¿∆∆¿∆¿«…ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ

ÔÈ˜Â ,Ô‰11ÔÈ˜a12‰ÙÏÁ‰a ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈB˜Â ,13, ≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆∆∆¿«¿»»
e¯‡aL BÓk14ÔÈ¯È„ B‡ ÛÒk ÏL ˙BÚaËn‰ Ï·‡ .15 ¿∆≈«¿¬»««¿≈∆∆∆ƒ»ƒ

·‰Ê ÏL16ÌÈÓc Ôlk Ô‰ È¯‰ - ˙LÁ ÏL ˙BÚn‰ B‡ ∆»»«»∆¿∆¬≈≈À»»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L „‚k17ÈÓc Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ Ô˙Bp‰Â ; ¿∆∆¿»«ƒ«¿¿ƒ¿«≈∆∆»≈∆¿≈

ÔÈÏËÏhn‰18BÓk ,dÈa‚È B‡ CLÓiL „Ú ,‰˜ ‡Ï - «ƒ«¿¿ƒ…»»«∆ƒ¿…«¿ƒ«¿
e¯‡aL19ÔÈ˜a ‰˜ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ;20‰OÚ ‡ÏÂ , ∆≈«¿¿≈∆»≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿»¿…«¬∆

.ÔÈƒ̃¿»

בפ"ד 8) רבינו בדברי הוא וכן מטבע. צורת ללא חתיכות
והוא  - כסף של בלשון . . ." ט: הלכה שני מעשר מהלכות
דבבאֿ פ"ד בתחילת המשנה ובפירוש אסימון". הנקרא
והם  מצויירות שאינן כסף "חתיכות רבינו: כתב מציעא

אסימון". כמטבעות 9)הנקראים דינם שאין לומר, רוצה
כעששיות  שהם הכוונה אין אבל בחליפין, נקנים שאינם
בסמוך: כתב שהרי חליפין, קנין בהם ועושים כלים שהם
שאינם  הרי - בהחלפה" זה את זה וקונין בקנין "וניקנין
ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין להלן. ראה חליפין, עושים

למעלה.10) שכתבנו כמו בכלי ולא כפירות ודינם כלומר,
א.11) בהלכה פירות כדין קונים, לא סתם 12)אבל

מו.) (ב"מ בגמרא זו הלכה ומקור חליפין, זה "קנין"
צורה, בלא עדיין שהם נחושת של (=מעות "בפרוטטות
טבעא  עלייהו דליכא - רש"י) - כסף של אסימון כעין
ומשום  כפירות) (דינם הוו פירא - צורה) עליהם (=שאין
טו). ס"ק רג, סימן (הגר"א בחליפין" נקנו הכי

ומין 13) השני, כמו שוה אחד שחפץ בשוה, שוה כלומר,
מה  ועיין א. הלכה פ"ה (למעלה בפירות אף נוהג זה חליפין

מד.). (שם במשנה זו הלכה ומקור שם). פרק 14)שכתבנו
שם. ושויו 15)ה דינר, היתה: מטבעותֿזהב של היחידה

ד). הלכה להלן (ראה כסף של דינרים וחמשה עשרים -
לשאר 16) ביחס כ"מטבע" ה"זהב" את רואה הרמב"ם

הרי"ף  הבאה), (בהלכה ל"כסף" ביחס וכ"פירות" מטלטלין,
של  זו הדוֿאנפיות את להוכיח מאוד האריך הזהב) (פרק
גאון, האי רב אך ול"מטלטלין", ל"כסף" ביחס ה"זהב"
כ"פירות", נחשב תמיד ש"זהב" סובר שם, הרי"ף ומביאו

מטלטלין. לשאר ביחס "מטלטלין",17)אף על הדגש
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קכ מכירה קכ הלכות - קנין ספר - שבט ט"ו שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שיבואר  כמו לכסף, ביחס כפירות הם ונחושת זהב אבל
כסף.18)להלן. קנין בתורת ג 19)כלומר, פרק למעלה

א. אינו 20)הלכה שהמטבע א. בהלכה כנ"ל חליפין.
חליפין. נעשה ואינו בחליפין נקנה

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21¯‡L ‰BwL ÔÓÊa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆∆¿»
ÔÈÏËÏhÓ22ÌÈ„·Ú B‡ ,el‡ ˙BÚaËÓ ÈÈnÓ „Á‡a ƒ«¿¿ƒ¿∆»ƒƒ≈«¿¿≈¬»ƒ
˙BÚ˜¯˜Â23˙BÚaËÓ Èa‚Ï ·‰Ê ÏL ÔÈ¯Èc‰ Ï·‡ ; ¿«¿»¬»«ƒ»ƒ∆»»¿«≈«¿¿
ÛÒk ÏL24˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ -25ÏL ˙BÚn‰ ÔÎÂ . ∆∆∆¬≈≈¿≈¿≈«»∆
˙LÁ26ÛÒk ÏL ˙BÚaËÓ Èa‚Ï ˙B¯t BÓk -27. ¿∆¿≈¿«≈«¿¿∆∆∆

כדמים.21) נחשבים ונחושת זהב שאף שאז 22)כלומר,
עם  אלא קונים שאין ומטלטלין, כסף בין כמו הוא היחס

המטלטלין. שהרי 23)משיכת לגמרי, קונים הם ואז
ה  פרק למעלה [וראה (מ"מ). בדמים נקנים וקרקעות עבדים

יז]. והערה ד חשוב 24)הלכה יותר שהזהב שאףֿעלֿפי
דבר  ו"כל להוצאה, יותר וקל חריף יותר האחרון - מהכסף,
הזהב). פרק (נמוקיֿיוסף מטבע" קרוי וחריף חשוב שהוא

בניגוד 25) הבבלית, שנוסחתה מד.), (בבאֿמציעא משנה
רבי. של האחרונה העריכה לפי היא שם.26)לירושלמית,

זה 27) אין כי רבינו, דיבר לא ונחושת זהב בין היחס ועל
לדעת  הראשונים: רבותינו בזה נחלקו אבל בתלמוד, מפורש
נחושת, לגבי כפירות נחשב זהב המ"מ, ומצטטו הרשב"א,
הנמוקיֿיוסף  אך בשימוש, יותר הוא האחרון שזה מפני
לגבי  כפירות נחשב שנחושת הירושלמי, בשם מביא (שם)
ס"ק  רג (סימן הסמ"ע יפה מסביר האחרונה הדעה את זהב;
הוא  ונחושת זהב בין בחשיבות המרחק דבריו: ומיצוי יב)
עושה  זו וחשיבות וכסף, זהב שבין מזה גדול יותר הרבה
יותר  הוא האחרון שזה למרות נחושת, לגבי מטבע הזהב את
וזה  וכסף, זהב בין קיים כזה מרחק אין זה, לעומת חריף.
מכריעה  ולכן הראשון, מן חשוב פחות הרבה אינו האחרון
בש"ע  הזהב. כלפי מטבע שיחשב הכסף, של החריפות כאן

הכרעה. ללא הדעות שתי את מביא (שם)

.„?„ˆÈk28˙BÏ Ô29‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚa ·‰Ê ÏL ¯È„ ≈«»«ƒ»∆»»¿∆¿ƒ«¬ƒ»
ÛÒk‰ ‰˜ - ÛÒk ÏL ¯È„30‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ»∆∆∆ƒ¿»«∆∆««ƒ∆¬«ƒ…

·iÁÂ ,B„ÈÏ ÛÒk‰ ‡a31¯È„ ‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ BÏ ÔzÏ »«∆∆¿»¿«»ƒ≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ»
˜ÒtL BÓk ÛÒk ÏL32ÌÈL„Á - ÌÈL„Á Ì‡ :BnÚ33, ∆∆∆¿∆»«ƒƒ¬»ƒ¬»ƒ

ÌÈLÈ - ÌÈLÈ Ì‡34ÌÈ¯OÚ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬»ƒ»«∆¿ƒ
¯Èc‰ ÁwiL „Ú ,‰˜ ‡Ï - ·‰Ê ¯È„a ÛÒk ‰MÓÁÂ«¬ƒ»∆∆¿ƒ«»»…»»«∆ƒ««ƒ»

·‰Ê ÏL35Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ „Á‡ ÏÎÂ ,36. ∆»»¿»∆»»«¬…

מה:).28) (בבאֿמציעא כסף,29)ברייתא קנין בתורת
נעשים  אינם פירות כי מועיל אינו חליפין בתורת אבל

(לחםֿמשנה). נתחייב 30)חליפין הזהב במשיכת כלומר,
אין  אבל הזהב, לבעל בכסף תמורתו לשלם הכסף בעל
נקנה  כסף אין שהרי תמורתו, נקנה מסויים שכסף הכוונה

הזהב.31)בחליפין. לבעל  ליתן הכסף כמו 32)בעל
קנין  לכל קודם תנאי - המחיר קביעת המחיר; את שקבעו

יא. הלכה פ"ד לעיל וראה לו 33)שהוא, שיתן התנו אם
ישנם  "סתם ואמנם חדשים, לו ליתן חייב חדשים, מטבעות
רוצה  לפעמים אבל יא), אות שם (סמ"ע מחדשים" עדיפים

לו  טוב יותר ואז ארוך, לזמן המטבעות את לשמור הלוקח
מחדשים.34)חדשים. עדיפים ישנים סתם כאמור, שהרי,

בהגבהה 35) אלא בכסף נקנים שאינם המטלטלין כל כדין
ה"א). פ"ג (לעיל במשיכה בעד 36)או כסף הנותן כדין

פרק  (להלן שפרע" ב"מי חייב אבל ד). הלכה (שם מטלטלין
א). הלכה ז

.‰BÏ Ô˙37¯q‡ ÌÈLÏL38ÏL ¯È„a ˙LÁ ÏL »«¿ƒƒ»∆¿∆¿ƒ»∆
¯Èc‰ ‰˜ - ÛÒk39BÓk BÏ ÔzÏ ·iÁÂ ,ÛÒk ÏL ∆∆ƒ¿»«ƒ»∆∆∆¿«»ƒ≈¿

.ÔLÈ - ÔLÈ Ì‡ ,L„Á - L„Á ¯Èc Ì‡ :BnÚ ˜ÒtL∆»«ƒƒƒ»»»»»ƒ»»»»
‡Ï - ¯q‡ ÌÈLÏLa ÛÒk ÏL ¯È„ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ»∆∆∆ƒ¿ƒƒ»…
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,˙LÁ ÏL ˙B¯q‡‰ ÁwiL „Ú ,‰»̃»«∆ƒ«»ƒ»∆¿∆¿»∆»≈∆

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…

וברא"ש.37) ברי"ף והובאה ג, פרק בבאֿמציעא תוספתא
הדינר 38) עבור איסרים וארבעה עשרים היה הרגיל המחיר

(פילפולא  האיסרים כשהוזלו המדובר וכאן יב.), (קידושין
א). אות פ"ד להרא"ש הנחושת,39)חריפתא במשיכת

בקנין  ולא דמים בקנין כאן, ואף ל"כסף", ביחס פרי שהוא
ד. בהלכה כנ"ל חליפין,

.ÂÔÎÂ40˙BÚ¯‰ ˙BÚÓ41Ô˙ÏÒtL42˙eÎÏÓ43B‡ ¿≈»»»∆¿»»««¿
‰È„n‰44ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L ÔÈ¯È„ B‡ ,45‰È„Ó d˙B‡a «¿ƒ»ƒ»ƒ∆≈»¿ƒ¿»¿ƒ»

ÚaËÓÏ Ô˙B‡ ÔÈpLnL „Ú Ô‰a ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿¿ƒ»∆«∆¿«ƒ»¿«¿≈«
È¯‰ - ¯Á‡˙B¯Ùk Ô‰46ÔÈ˜a ÔÈ˜Â ,¯·c ÏÎÏ47, «≈¬≈≈¿≈¿»»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

˙BÚn‰ ˙‡ ÔÈB˜Â48Ô˙B‡ ˙BB˜ ˙BÚn‰ ÔÈ‡Â ,49, ¿ƒ∆«»¿≈«»»
˙B¯t‰ Ïk ¯‡Lk50. ƒ¿»»«≈

פירות.40) של דין לו יש שמטבע מקרה עוד כלומר,
את 41) קונות הרעות "מעות מד.) (בבאֿמציעא משנה

ביטוי 42)היפות". את הרמב"ם מפרש כך בטלתן;
במגידֿ ועיין שנפסלו, מעות שהם רעות", "מעות המשנה:

הרשב"א. בשם שכתב מה מלכות 43)משנה (מו:). שם
האזרחים  אם אף כ"פירות" ונחשבות מדינות; הרבה כוללת
למרות  זו. במטבע עדיין להשתמש בחשאי ממשיכים

שם). (בגמרא הרשמי בתוך 44)הביטול אחד אזור
אותה  של אחרים באזורים יוצא המטבע ועדיין המלכות,

חדלו 45)מלכות. שלמעשה והיינו הזהב), (פרק הרי"ף
רשמית. עדיין אותם ביטלו לא כי אם בהם, להשתמש

ח.46) והלכה ו, הלכה פ"ה ועיין ככלי, לא אבל
פירות.47) כמו קונים לא אבל סודר. בקנין כלומר,
לשלם 48) השני הצד את מחייבין כלומר, כסף. קנין בתורת

נקנין  מעות שאין מסויימות, מעות שקונים לא אבל  מעות,
מעות  לתת "ומתחייבין בזהירות: כותב הש"ע בחליפין.

ח). סעיף רג, (סימן טובות 49)שפסקו" מעות נתן אם
הרעות. את משך המעות 50)ולא שאין כדרך כלומר,

הפירות. כל שאר קונות

.ÊC¯„ BÏ ÔÈ‡ ÚaËn‰51Ba ‰kÊiL52BÈ‡L ÈÓ ««¿≈«≈∆∆∆ƒ¿∆ƒ∆≈
B˙eL¯a53Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ‡l‡54Ú˜¯w‰ ‰wL ÔB‚k . ƒ¿∆»««≈«¿«¿∆»»««¿«

˙BÚn‰ ÌB˜Ó ˙‡ ¯kOiL B‡ ,˙BÚn‰ Bab ÏÚÂ55. ¿«««»∆ƒ¿…∆¿«»
B‡ ‰˜ÊÁa B‡ ¯ËLa B‡ ÛÒÎa Ú˜¯wa ‰ÎfL ÔÂÈk≈»∆»»««¿«¿∆∆ƒ¿»«¬»»
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קכא

קכא

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט ט"ו שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

,ÔÈÓi˜ ˙BÚn‰ Ô˙B‡ eÈ‰iL ‡e‰Â .˙BÚna ‰ÎÊ ÔÈ˜a¿ƒ¿»»»«»¿∆ƒ¿»«»«»ƒ
ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰iL ÔB‚k56„Á‡ ÌB˜Óa57Ô·e‡¯ Ï·‡ . ¿∆ƒ¿À¿»ƒ¿»∆»¬»¿≈

·BÁ BÏ ‰È‰L58ÏÚÂ Ú˜¯˜ ÈÂÏÏ ‰˜‰Â ,ÔBÚÓL ÏÚ ∆»»«ƒ¿¿ƒ¿»¿≈ƒ«¿«¿«
ÈÏ ‰‡¯ - ÔBÚÓL Ïˆ‡ BÏ LiL ·BÁ dab59‡lL «»∆≈≈∆ƒ¿ƒ¿∆ƒ∆…

.·BÁ‰ ‰»̃»«

ובבא51ֿ) מו. בבאֿמציעא (כגון בגמרא מקומות בכמה
כסף, להקנות כיצד ארוך ומתן משא יש קמט:) בתרא
מקום  להם שאן קנינים של שורה שדחו אחרי - והמסקנא
שמביאה  הזאת האפשרות רק שאין - חליפין כגון בכסף

ברשותו,52)רבינו. ויהיה בו שיזכה מסויים, בכסף היינו,
אפשר  החפץ, תמורת לו שישלם חוב עליו להטיל אבל

(כסףֿמשנה). בחפץ משיכה הוא 53)עלֿידי שאם
לו. קונה חצרו - ראה 54)ברשותו אגב', ב'קנין כלומר,

ח. הלכה ג פרק המעות.55)למעלה מונחים שבו המקום,
להחליפם.56) הרשות לנפקד אם 57)ואין וכלֿשכן

הנותן. בידי מלוה 58)נמצאים ודין פה, על מלוה היינו,
לפנינו. להלן מתברר לכאן 59)בשטר פנים יש בגמרא כי

של  עובדא הביאו קד:) (בבאֿקמא אחד במקום ולכאן.
הוה  פפא "רב שם: גורסים ויש אגב', ב'קנין מעות הקנאת

תריס  לו מסיק היה שהנותן כלומר, חוזאי". בי זוזי אלפי ר
להקנות  אפשר מלוה שגם ויוצא זה, בסכום מלוה עליהם
הוו  פפא "רב עז:): (ב"ב אחר במקום אבל אגב'. ב'קנין
פקדון  לו שהיה ואפשר חוזאי", בי זוזי אלפי תריסר ליה
'תוספות' עיין שם, בב"ק גם כן שגורסים ספרים (ויש אצלם

פפא). רב ד"ה שם בבאֿבתרא

.ÁeÈ‰60ÔzLÏL ÌÈ„ÓBÚ61ÈÏ LiL ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â , »¿ƒ¿»¿»¿»«»∆∆≈ƒ
‰ÂÏÓ ÔÈa ÔB„wt ÔÈa ,E„Èa62ÈÂÏ ‰˜ - ‰ÊÏ e‰z ,63, ¿»¿≈ƒ»≈ƒ¿»¿≈»∆»»≈ƒ

ÔzLÏMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â64‰Ê ¯·„Â .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ65 ¿≈∆»ƒ¿»¿»»«¬…¿»»∆
ÌÚË dÏ ÔÈ‡L ‰ÎÏ‰ ‡È‰L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡66CÎÈÙÏ . »¿¬»ƒ∆ƒ¬»»∆≈»««¿ƒ»

¯Á‡ ÔÈ„Ï ‰pnÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡67. ≈¿≈ƒƒ∆»¿ƒ«≈

ויד.60) יג: המפקיד)61)גיטין או (המלוה ראובן
המקבל. ולוי הנותן, הנפקד) או (הלוה שמעון המקנה,

להוצאה 62) מלוה שהרי בעין, הכסף שאין אףֿעלֿפי
במסקנת  שם, - שלשתן במעמד קונה זאת ובכל ניתנה,

שגם 63)הגמרא. יז, הלכה אישות מהלכות ה בפרק ראה
זה. קנין מועיל קידושין אינו 64)לענין המקבל לוי אף

הנותן, של חוב בעל הוא זה מקבל שאם בו, לחזור יכול
הלוה  את שוב ולתבוע בו לחזור יכול המקבלֿהמלוה אין
יכול  (המלוהֿהמקנה) ראובן אין כן וכמו (מגידֿמשנה),
ט  בהלכה כמבואר (הלוהֿהנותן), משמעון חובו לתבוע

ארוכה 65)(כסףֿמשנה). שקלאֿוטריא אחרי (יד.), שם
זו. הלכה לבסס רצו בהם הטעמים, שנדחו ואחרי

"קבלה 66) כאילו והיא משפטי, בסיס לה אין כלומר,
טעם  יש אבל (רש"י). טעם" בה לתת שאין מסיני, למשה
המשאֿ על להקל והיא זו, תקנה חכמים עשו למה וסיבה
בידו  ואין סחורה, שקונה שמי השוק, תקנת "משום ומתן:
עד  להמתין צריך ואינו חובו בעל אצל מעמידו מעות,
כהילכתא). ד"ה שם ('תוספות' הקניין" לו שיקנה

שביאר 67) וכמו למקנה, כלום חייב אינו שהנותן באופן
ט. הלכה להלן

.Ë‰È‰68:ÈÂÏÏ ¯Ó‡Â ,ÊeÊ ‰‡Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ Ô·e‡¯ »»¿≈«»¿ƒ¿≈»¿»«¿≈ƒ
Ôz‡L „Ú BÏ ·iÁ È‡L el‡ ÊeÊ ‰‡Ó ÔBÚÓLÏ Ôz≈¿ƒ¿≈»≈∆¬ƒ«»«∆∆≈

EÏ69!Ô‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔBaLÁ EnÚ ‰OÚ‡L „Ú B‡ ¿«∆∆¡∆ƒ¿∆¿¿»«≈
,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔzLÏMÓ „Á‡ Ïk - ÔBÚÓL Ïa˜Â¿ƒ≈ƒ¿»∆»ƒ¿»¿»»«¬…

ˆ˜Ó ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Ú¯t elÙ‡ÂÌ‡ ,CÎÈÙÏ .B·BÁ ˙ «¬ƒ»«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ
ÔBÚÓL ¯ÊBÁ - ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Ú¯t ‡Ï70˙‡ Ú·B˙Â …»«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈«∆

B·BÁ ¯‡La Ô·e‡¯71. ¿≈ƒ¿»

וכדעת 68) במשנה, (קיא.) בבבאֿמציעא זו הלכה מקור
אצל  שלו) הפועל את (=שלח המחהו שאם קיב.) (שם רבה
פירות  בדינר, לפועל תן לחנוני: הבית בעל (=שאמר חנוני
שמכיון  בו, לחזור יכול - לך) אשלם ואני לו, חייב שאני
(רי"ף  שלשתן מעמד קנין כאן אין למקנה, חייב הנותן שאין

בניגוד 69)שם). כלום, לראובן חייב לוי אין שהרי
למקנה. חייב שהנותן ח, בהלכה שאם 70)למעלה ומכאן

ח), מהלכה כנ"ל המקבל, (שקנה למקנה מעות חייב הנותן
כיון  מהלוהֿהנותן, חובו ותובע חוזר המלוהֿהמקנה, שאין
למעלה  (כסףֿמשנה שלשתן במעמד החוב קנה שהמקבל

שם). עיין ח, יכול 71)הלכה אינו שפרוע המקצת אבל
(משנהֿלמלך). ולתבוע לחזור

.È- ‰zÓa BÏ B˙ B‡ ,B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL ¯ÎBn‰«≈¿««¬≈¿»¿«»»
‰˜ BÈ‡72BÏ ¯ÒÓ ‡lL ;B„ÈÏ ¯ËM‰ ˙¯ÈÒÓa ≈ƒ¿∆ƒ¿ƒ««¿»¿»∆…»«

BaL ‰È‡¯‰ ‡l‡73„ia ˙Òt˙ ‰È‡¯‰ ÔÈ‡Â ,74. ∆»»¿»»∆¿≈»¿»»ƒ¿∆∆«»

אין 72) הילכתא: אמימר, "אמר ושם: (עז.) בבאֿבתרא
הר"ח  גאון, האי רב גירסת היא (כן במסירה" נקנות אותיות
נקנות  אותיות "הילכתא: הרשב"ם: גירסת אבל והרי"ף,

ראייה 73)במסירה"). אלא ממון גופו אין השטר שהרי
ממון. תביעת על תעודתֿאישור שבשטר 74)או שהראייה

בו  שיש דבר על אלא חל קנין אין ולעולם ממש, דבר אינה
ממש.

.‡ÈBÏ ·zÎiL ?¯ËM‰ ‰˜È „ˆÈÎÂ75‰˜ :‰˜n‰ ¿≈«ƒ¿∆«¿»∆ƒ¿…««¿∆¿≈
„eaÚM‰ ÏÎÂ ÈBÏt ¯ËL76BÏ ¯ÒÓÈÂ ,Ba LiL ¿»¿ƒ¿»«ƒ¿∆≈¿ƒ¿…

CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa ‰˜pL ‡ˆÓÂ .¯ËM‰«¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ
B˙i˜ ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú77ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ Ï·‡ , ≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¬»»ƒ≈ƒ¿ƒ¿«

B˙ÚÈ·z78ÏÚaL ¯Ó‡È ÈÓ :BÏ ¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰L ; ¿ƒ»∆¬≈«ƒ¿»≈ƒ…«∆««
?EÏ ¯ÒÓe ·˙k ÈlL ÌÈ¯·c79 ¿»ƒ∆ƒ»«»«¿

המסירה 75) כי כפול, קנין עושים השטר קנין את לחזק
אבל  כדיבור, אלא יחסי, באופן נחשבת, אינה לבדה
ד"ה  עז. בבאֿבתרא ('תוספות' כפעולה היא הכתיבה
וראה  זה, כפול לקנין אחרת הסברה עוד ויש אותיות),

להלן. איהו 76)דברינו ליה למיכתב "צריך עו:): (דף שם
בלי  כי הוא, הכרחי זה נוסח ביה". דאית שעבודא וכל
את  אלא לו מקנה שאינו אפשר השעבוד, מכירת הדגשת
פקק  (=לעשותו צלוחיתו" פי על "לצור בלבד הנייר
והרי  בעלֿפה, אמירה מספיקה היתה זה לפי אבל לבקבוק).
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קכב מכירה קכב הלכות - קנין ספר - שבט ט"ו שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לפרש, צריך ולפיכך בכתב. דוקא שצריך הפוסקים רוב דעת
המסירה  להם: נפרדות מטרות שתי - האלו הקנינים ששני
את  להקנות כלל בכוחה ואין השטר נייר את להקנות באה
נגרר  ואינו מהשטר, לגמרי נפרד דבר שהוא השעבוד,
היא  אחר, בקנין צורך יש ולפיכך בו, כלול ואינו אחריו,
(וראה  השעבוד את להקנות במיוחד הבאה הכתיבה,

הספינה). את המוכר פ' בבאֿבתרא כגון 77)בנמוקיֿיוסף
השטר  לו מכר שחבירו וטוען המכר, שטר ממנו שאבד
לפקדון  ואומר מכחישו המוכר ואילו כדין, ומסירה בכתיבה
פקדון  זה אין כי בעדים ראיה להביא צריך אינו - לך נתתי
כדעת  קעג. בבבאֿבתרא רבינו דברי ומקור ממנו, קנה אלא
י. הלכה נחלות מהלכות בפ"ט רבינו פסק וכן שם. רבא

בפרק  ז.וראה הלכה ולוה מלוה מהלכות תביעת 78)טז
הלוה. מאת צריך 79)החוב שאינו האומר רבא גם ובזה,

להביא  שצריך מודה המוכר, טענות להכחיש ראיה להביא
יבמות  ב'תוספות' וראה (ראב"ד, הלוה טענת להכחיש ראיה

מא). ס"ק סו סימן חו"מ והגר"א אמאי, ד"ה קטז.

.·È˙‡f‰ C¯ca ˙B¯ËM‰ ÔÈ˜80ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ -81; ƒ¿««¿»«∆∆«…ƒƒ¿≈¿ƒ
¯·c‰ Ûeb ‡l‡ ,˙B˜ ˙BÈ‡¯‰ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡82 ¬»ƒ«»≈»¿»ƒ¿∆»«»»

CÎÈÙÏ .Èe˜ „·Ïa83- B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL ¯ÎBn‰ , ƒ¿«»¿ƒ»«≈¿««¬≈
ÏÁÓÏ ÏBÎÈ ÔÈ„Ú84.BÏÁBÓ BL¯BÈ elÙ‡Â , ¬«ƒ»ƒ¿…«¬ƒ¿¬

בה 80) נקנה שהשטר אחרת דרך ויש וכתיבה, מסירה של
פג. ובהערה הראב"ד בדברי להלן ראה התורה, מן

פרק 81) בכתובות הרי"ף שיטת היא זו חכמים. מתקנת
ויש  קמז: בבבאֿבתרא הסוגיא מתוך כן והוכיח הכותב,
ראה  התורה, מן שטרות שקנין וסוברים זה על חולקים
וסוברים  זה על חולקים ויש קמז: בבאֿבתרא ב'תוספות'
עו: בבאֿבתרא ב'תוספות' ראה התורה, מן שטרות שקנין
א. ס"ק סו סימן לחושןֿמשפט בש"ך ועיין לך. קני ד"ה

ממשי.82) בלתי כדבר נחשב השעבוד מכיון 83)ואף
מלא. תוקף לו אין חכמים, מתקנת אלא אינו הקנין שכל

ללוקח 84) לשלם חייב המוכרֿהמוחל ברם (פה:), כתובות
ומזיק  חובל מהלכות ז (פרק מזיק מדין פיצויים השטר
בשטר  הלוה כתב שאם בהשגה, הראב"ד וכתב י). הלכה
יכול  אינו - מכוחך הבאים ולכל לך משועבד הריני חובו
רבינו. לדעת גם הוא שכן הכסףֿמשנה וכתב למחול.
הערה  לעיל ועיין תורה, מדין ללוקח, השטר קנוי זה ובאופן

עט.

.‚È‰M‡‰85‰ÒÈÎ‰L86dÈ‡ - dÏÚ·Ï ·BÁ ¯ËL »ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«¿«¿»≈»
B„Èk d„iL ÈtÓ ;dÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡ ÏÁÓÏ ‰ÏBÎÈ87. ¿»ƒ¿…∆»ƒ«««¿»ƒ¿≈∆»»¿»

ראה 86)שם.85) ברזל, צאן בנכסי או מלוג, בנכסי
כח. סעיף שם שייכים 87)בחושןֿמשפט אשה נכסי

בעלה. בלי לאשה קנין ואין לבעל,

.„È‰˜n‰88ÏÚ BÏ ‰˜‰Â ,‡e‰L Ïk Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ ««¿∆«¬≈«¿«»∆¿ƒ¿»«
·BÁ ¯ËL dab89ÌB˜Ó ÏÎa ¯ËM‰ ‰˜ ‰Ê È¯‰ - «»¿«¬≈∆»»«¿»¿»»

‡e‰L90‰¯ÈÒÓ ‡Ï·e ‰·È˙k ‡Ïa91ÌbL ,ÈÏ ‰‡¯Â . ∆¿…¿ƒ»¿…¿ƒ»¿ƒ¿∆ƒ∆«
ÏÁÓÏ ÏBÎÈ ‰Ê92¯ÎBn‰ ÔÎÂ .B¯ÎnL ¯Á‡93Ú˜¯˜ ∆»ƒ¿…««∆¿»¿≈«≈«¿«

BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡Â ¯ËM‰ ·˙ÎÂ94˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk -95 ¿»««¿»¿≈«≈«ƒ≈»∆∆¡ƒ
.‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ¯ËM‰ ‰˜ Ú˜¯wa Á˜Bl‰«≈«««¿«ƒ¿»«¿»¿»»∆

עז:88) נמוקיֿיוסף 89)בבאֿבתרא (הרא"ש, אומרים ויש
הקרקע  אותה של מכירה שטר שדווקא גאון), האי רב בשם
בענין  המובאת הדוגמא והיא אגב', ב'קנין נקנה הנמכרת,

אחר. שטר לא אבל - בגמרא רבינו 90)זה כתב כן
המטלטלין, נקנו הקרקע שקנה "כיון ה"ט: פ"ג למעלה

בתוכה". צבורין שאינן אגב 91)אע"פ שמקנה שכיון
צריך  ואין ובחזקה בשטר בכסף, שנקנית כקרקע דינו קרקע
הכסףֿמשנה  וכתב כה). ס"ק סו סימן חו"מ (סמ"ע יותר
ברם  השעבוד. את לו מקנה שהוא בעלֿפה לו לומר שצריך
במקום  אלא עומד אינו אגב' ש'קנין סובר, חננאל רבינו

כתיבה. קנין להוסיף עוד צריך ולכן בגמרא 92)מסירה,
אגב'. 'קנין ע"י שטר בקנין המחילה דין מפורש הזכירו לא
רק  הוא אגב' 'קנין שגם אחרי הגיוני, הוא הדבר ברם
אנא, ד"ה יב, בבבאֿקמא ה'תוספות' שכתבו וכמו מדרבנן,

בלחםֿמשנה. שם.93)וראה שמותר 94)בבא ֿבתרא
ולוה  מלוה מהלכות כד פרק ולהלן שם, (ב"ב כן לעשות
למוכר  אלא הפסד שום כאן להיות יכול לא שהרי ה"א),
וינצלו  שמו) על נכתב (שהשטר הלוקח ימצאנו אם בלבד,
עצמו  מהמוכר יותר לחשוש לנו ואין השדה, את שקנה טרם

ששנינו). כאותה ד"ה עז: שם הראב"ד 95)(רשב"ם
[ויתכן  קרקע. אגב קנה מפורש: לומר שצריך כאן, הוסיף
שהוא  קרקע אותה על שנכתב ששטר היא הרמב"ם דעת כי
בקידושין  שאמרו כמו האדמה"), (="רסן דארעא" "אפסרא
בגמרא  נראה (וכן הקרקע בתוך צבור כאילו הוא הרי כז.
כמו  קרקע, אגב קנה לומר צורך אין ובצבורין שם), קידושין

שם]. ראב"ד ועיין ה"ט, פ"ג למעלה רבינו שכתב

.ÂË¯ÓB‡‰96BÊ ‰„Oa eÎÊ :97˙‡ BÏ e·˙ÎÂ ,ÈBÏÙÏ »≈¿¿»∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆
¯ËM‰98ÈÊÁ‰Â ;BÏ ‰ÎBf‰ ˜99Ô˙BpÏ LÈ - Ú˜¯wa100 «¿»¿∆¡ƒ«∆««¿«≈«≈

¯ËMa ¯ÊÁÏ101ÏÚ Û‡Â ,‰zn‰ ÏÚa „ÈÏ ÚÈbiL „Ú «¬…«¿»«∆«ƒ«¿«««««»»¿««
‰„Oa ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Èt102. ƒ∆≈»«¬…«»∆

כו.96) וקידושין עז. לשלוחים,97)בבאֿבתרא אומר
המקבל. בשביל בה לזכות כוונה מתוך בקרקע קנין שיעשו

שטר.98) לו לכתוב עליהם מצוה עשה 99)וגם השליח
המדובר  (שם) רשב"ם ולדעת המקבל. בשביל חזקה קנין

להלן. וראה חליפין. "לנותן",100)בקנין לכתוב דקדק
מזה, להסיק אפשר ולכאורה המתנה", "בעל להלן: וכן
חוזר), ד"ה שם (ב'תוספות' רבינוֿתם כדעת רבינו שסובר
יכול  אינו במכירה אבל בשטר, חוזר הוא במתנה שרק
שטר. ללוקח שיהא נמכר כן דעת על שוודאי בשטר, לחזור
שהביא  זה שמתוך סוברים והלחםֿמשנה המגידֿמשנה אבל
גם  שהמדובר נראה מכירה, בהלכות זו הלכה רבינו

שנעשה 101)במכירה. אחרי בקרקע, לחזור יכול אינו
למקבל  נקנה לא שהרי בשטר, לחזור יכול אבל הקנין, כבר
רוצה  אינו - השדה לו שנתן אףֿעלֿפי כי לידו, שיגיע עד
לדבר, פומבי ניתן השטר שעלֿידי לפי שטר, עליה שיכתבו
הרכוש  הפחתת בדבר הידיעה עלֿידי יורד הכלכלי וערכו
כל  אולם, בשטר). חוזר ד"ה שם ('תוספות' שלו הקרקעי
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קכג

קכג

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט ט"ז שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

למסור  השלוחים יכולים - בו חזר שהמוכר ידוע שלא זמן
בו  חזר שמא לחשוש צריכים ואין השני, לצד השטר את

בשטר). חוזר ד"ה שם, החזיק 102)(רשב"ם כבר שהרי
במקום  בשטר, אלא נקנית הקרקע שאין ואףֿעלֿפי בה,
חוזר  ואם ד), הלכה פ"א (למעלה השטר את שכותבים
למעלה  כתבנו כבר הרי - בשדה? גם יחזור לא למה בשטר,
דקדק  והרי מעכב, השטר אין חזקה שבקנין ח) הלכה (שם
הערה  למעלה (וראה לו" הזוכה "והחזיק לכתוב: רבינו

שם. בב"ב נמוקיֿיוסף ועיין צח).

.ÊËÌ‰Ï ¯Ó‡103a BÏ eÎÊ :e·zÎzL ˙Ó ÏÚ ‰„O »«»∆¿«»∆«¿»∆ƒ¿¿
¯ÊBÁ ,‰„Oa BÏ e˜ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ - ¯ËM‰ ˙‡ BÏ∆«¿»««ƒ∆∆¡ƒ«»∆≈

‰fÓe ‰fÓ104ÚÈbiL „Ú105Ïa˜Ó È„ÈÏ ‰zn‰ ¯ËL ƒ∆ƒ∆«∆«ƒ«¿«««»»ƒ≈¿«≈
.‰zn‰««»»

שם.103) רוצה 104)בבאֿבתרא שאינו התנה שהרי
קויים. לא והרי התנאי, יקויים אם אלא להקנות

ובני 105) גד בני לתנאי דומה זה תנאי שאין ואףֿעלֿפי
לטובת  להם) הירדן עבר (נתינת המעשה היה ששם ראובן,
משה  (הוא המתנה לטובת היה והתנאי ראובן, ובני גד בני
לטובת  התנאי וכאן חלוצים) שיעברו ישראל, כל בשם רבינו
לקיימו  שצריך תוקף לתנאי יש אףֿעלֿפיֿכן – המקבל
מהלכות  בפ"ו רבינו [ולדעת רמב"ן). בשם (מגידֿמשנה
מנת" "על באומר או "מעכשיו" שבאומר יז הלכה אישות
רבינו  דברי - ראובן ובני גד בני לתנאי דומה שיהא צריך אין

נכון]. על מוסברים

âשבט ט"ז שלישי âיום
éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦

בין 1) יש אבל בהם נגמר המקח שאין הדברים בו נתבארו
אמנה, מחוסר שהחוזר או שפרע, מי דין והמוכר הקונה
קיים  ולא לו לקנות לאחר מעות שנתן מי זה אחר ונמשך

זה. אחר והנמשך לעצמו, וקנה אמנתו

.‡ÌÈÓc‰ Ô˙pL ÈÓ2ÏÚ Û‡ - ˙B¯t‰ CLÓ ‡ÏÂ ƒ∆»««»ƒ¿…»««≈««
¯ÊBÁ‰ Ïk ,e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏËÏhn‰ e˜ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ¿∆≈«¿»«≈

¯ÎBÓ ÔÈa Á˜BÏ ÔÈa ,Ba3‰OÚÓ ‰OÚ ‡Ï , ≈≈«≈≈…»»«¬≈
Ï‡¯OÈ4Ïa˜Ï ·iÁÂ ,5Ô˙ elÙ‡Â .Ú¯tL ÈÓ ƒ¿»≈¿«»¿«≈ƒ∆»««¬ƒ»«

ÔB·¯Ú‰6Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó ¯ÊBÁ‰ Ïk -7. »≈»»«≈¿«≈ƒ∆»«

ãקודש משיחות ãנקודות

"úBøtä CLî àìå íéîcä ïúpL éî...Ba øæBçä ìk...àì ¦¤¨©©¨¦§Ÿ¨©©¥¨©¥Ÿ
ìàøOé äOòî äOò" ¨¨©£¥¦§¨¥

שהתחתונים  מה הוא ברוחניות הקניין עניין כמבואר,
העולם  ענייני את מקנים בעבודתם, ישראל) (ובפרט
כסף  ובמשיכה. בכסף וארץ" שמים "קונה שהוא לקב"ה
למטה, מלמעלה בהמשכה הבא והוא כיסופים מלשון
כל  והנה, למעלה. מלמטה העלאה עניינה משיכה ואילו
שהאדם  בכדי הוא רבה, אהבה - כסף - האור גילוי
בו" "חזר אם ולכן למעלה, העולם ענייני את יעלה

את  העלה לא היינו משך, ולא הכסף את שקיבל היינו
שיבין  כדי שפרע" "מי לקבל צריך למעלה, העולם עניני

העניין. חומר את

שהיה  כו'" ... המבול מדור שפרע "מי שמזכיר ומה
הוא  המשיכה עניין שכל מכיון הוא תורה, מתן לפני
שימשכוהו  לא אם יתברר שלא העולם גדרי מצד
למעלה  שהם ישראל מצד אבל למעלה, ויעלוהו
ממקומם  לצאת ה' ציווי מצד רק בו ונמצאים מהעולם
בדרך  להיעשות העבודה יכולה למטה, ולירד ודרגתם
שלמה  כבימי אור, גילוי ריבוי ידי על ושלום מנוחה של
למקומו  הקדושה ניצוצות כל ובאו נתקבצו שאז המלך
כסא  על שלמה "וישב נאמר שעליו שלמה של ודרגתו
והגלות  החטא מצד אבל כג.) כט, הימים-א (דברי ה'"
ומכיון  דווקא. מלחמה בדרך האדם בעבודת צורך יש
של  גדרו ומצד העולם אומות מצד היא בגלות שהירידה
כי  המבול" מדור שפרע ש"מי לו מזכירים העולם,

העולם. בירור של העבודה העדר על הוא הפרעון
683 ע' ח"ב תשמ"ט (ספה"ש

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

כסף.2) קניין כמו 3)בתור בהם, לחזור יכולים שניהם
רב  ד.שכתב הלכה ג פרק למעלה מה 4)ינו בכלל ואינו

תאור" לא בעמך "ונשיא כז) כב, (שמות תורה שאמרה
מעשה  עמך, מעשה עושה אינו שזה לפי תקלל), (=לא
יעשו  לא ישראל "שארית יג): ג, (צפניה נאמר שהרי ישראל,
במי  ולאוררו לקללו מותר ולפיכך כזב". ידברו ולא עוולה
המוכר  ושניהם, שם). ורי"ף ורש"י מח: מציעא (בבא שפרע
ב"מי  חייב המקח מן בו החוזר מהם אחד כל והלוקח,

מי 5)שפרע". אמרו, "אבל מד. מציעא בבבא משנה
(שם  בגמרא המבואר ולפי כו'", המבול דור מאנשי שפרע
עליו  להטיל שחייבים אלא בלבד, דברים סיפור זה אין מח:)
העם  שבהמון לפי לדבר, חיזוק "לעשות שפרע" "מי קללת
הזהב). פרק (הרא"ש המקח" נגמר שלא זמן כל לחזור קל
המטלטלין  נקנו ולא כסף, קניין חכמים שעקרו פי על ואף
למוכר  רשות ויש קונה, הוא התורה שמן מכיוון - לקונה
מי  קללת לו יש וכן הואיל ג), הלכה (להלן בכסף להשתמש
קטן  סעיף רד, סימן החושן (קצות בו חוזר הוא אם שפרע
להבין  יש זה לפי [אבל שם והערה ה הלכה להלן וראה ב).
שפרע]. במי הנאה, שום לו שאין הלוקח, את חייבו למה

ואת 6) חלקי, פירעון בתורת לקניין דמים מקצת נתן כלומר:
מאוחר. יותר בתאריך ולשלם להוסיף מתחייב הוא השאר

מח:),7) מציעא (בבא רב לגבי יוחנן, כרבי שהלכה לפי
הדמים. כל נתן כאילו זה והרי כולו. כנגד קונה שעירבון

.·ÔÈ¯¯B‡ ?Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó „ˆÈÎÂ8B˙B‡9˙È·a ¿≈«¿«≈ƒ∆»«¿ƒ¿≈
ÔÈc10Ïean‰ ¯B„ ÈL‡Ó Ú¯tL ÈÓ :ÔÈ¯ÓB‡Â11 ƒ¿¿ƒƒ∆»«≈«¿≈««

ÈL‡Óe ‰‚lt‰ ¯B„ ÈL‡Óe12‰¯BÓÚÂ Ì„Ò ≈«¿≈««»»≈«¿≈¿…«¬»
„ÓBÚ BÈ‡L ÈnÓ Ú¯tÈ ‡e‰ ,Ìia eÚ·hL ÌÈ¯ˆnÓeƒƒ¿«ƒ∆»¿«»ƒ»«ƒƒ∆≈≈

B¯ea„a13.ÌÈÓc‰ ¯ÊÁÈ Ck ¯Á‡Â . ¿ƒ¿««»«¬…«»ƒ

יום שלישי
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וראה 8) שם). מציעא (בבא כאביי ולא כרבא מקללין.
המתחיל  דיבור (שם, התוספות וכתבו א. הלכה למעלה
מעשה  עושה אינו שהחוזר פי על שאף עמך), מעשה בעושה
אבל  הזה, המקח על לקללו אלא זה אין - לקללו ומותר עמך

סתם. לקללו שהרי,9)לא דווקא, לאו "אותו" הביטוי
להלן), (ראה אליו ישר הקללה את מכוונים לא רבינו, לדעת
ז). קטן סעיף רד, סימן סמ"ע (ועיין בנוכחותו הכוונה: אלא

אותה 10) לצעוק לו "יש רבינו: כתב המשנה בפירוש אבל
מקום  ובאיזהו עליו, צועק שהוא ההוא האיש במעמד צעקה

כו'". שפרע מי - שבהם 11)שירצה מפני אלו "נקט
ומשום  יתברך השם של הפרטית ההשגחה לעיניים נתבאר
בים  שטביעתם לפי מכות שאר ולא בים שטבעו נקט הכי
וכו'". יתברך השם של פרטית ההשגחה על מורה היה

ח). אות שם אבל 12)(סמ"ע במשנה, אינו ואילך מכאן
מח.). (ב"מ בגמרא שהובאה בדיבור 13)בברייתא כלומר,

שאילו  דמים. מתן כגון קצת], מעשה של ליווי בו שיש
ח  הלכה להלן רבינו שכתב כמו שפרע מי אין בלבד בדיבור

אין אבל משנה) נוכח.(כסף בלשון אותו מקללים

.‚Ô˙Bp‰14ÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó B‡ ÔÈÏËÏhn‰ ÈÓc15¯ÊÁÂ , «≈¿≈«ƒ«¿¿ƒƒ¿»«»ƒ¿»«
Á˜Bl‰ Ba16- EÈ˙BÚÓ ÏËÂ ‡Ba :¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡Â , «≈«¿»««≈¿…¿∆

ÔB„wt BÓk BÏˆ‡ ˙BÚn‰ È¯‰17e„·‡ B‡ e·‚ Ì‡Â , ¬≈«»∆¿¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»¿
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ -18¯ÎBn‰ Ba ¯ÊÁ Ì‡ Ï·‡ .19 ≈«»¿«¬»»¬»ƒ»««≈

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁÂ ,B˙eL¯a ˙BÚn‰ È¯‰ -20ÏÚ Û‡Â , ¬≈«»ƒ¿¿«»¿«¬»»¿««
„Ú ,ElL ˙‡ ÏËÂ ‡Ba :Á˜BlÏ ¯Ó‡Â Ba ¯ÊÁL Ètƒ∆»«¿»««≈«¿…∆∆¿«

BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,Ú¯tL ÈÓ ÂÈÏÚ Ïa˜iL21‡Ba :Ck ¯Á‡ ∆¿«≈»»ƒ∆»«¿…«««»
ElL ˙‡ ÏËÂ22. ¿…∆∆¿

מקור 14) לו אין המוכר, חזרת זו: הלכה של השני החלק
ברי"ף  שהובאו הגאונים בדברי יסודו אבל בגמרא, מפורש
מקור  שום לו אין הלוקח חזרת הראשון: החלק ואילו שם.

להלן. וראה הגאונים, בדברי ולא בגמרא כמבואר 15)לא
שפרע. מי לעניין קנה עירבון הנותן שגם א בהלכה

שפרע".16) ב"מי כאמור, הוא, הוא 17)וחייב והרי
חינם. למה 18)כשומר להלן וראה חינם. שומר כל כמו

כש  חינם.דינו עובדה 19)ומר הביאו מט. מציעא בבבא
ולפני  שומשמין עבור שומשומין למוכר כסף שנתן באחד
ואמר  בו חזר והמוכר הוקרו, בשומשמין, משיכה שעשה
את  לקחת שבא ועד כספו את בחזרה לקחת שיבוא ללוקח
חייב  המוכר שאין רבא ופסק הכסף. אותו נגנב כספו,
אבל  חינם, כשומר ולא שכר כשומר לא כלל באחריות
שפרע, מי עוד קיבל לא והלא לפניו: שאלו אחרים חכמים
ברשותו? שהכסף ונמצא מקח יישאר והמקח יקבל לא ואולי
העובדה  שכל שנתברר פי על ואף זה. על רבא להם והודה
- החכמים שאילת ידי על וחזרתו רבא של וההוראה הזאת
זאת  בכל אחר, באופן הייתה והעובדה כלל במציאות היו לא
חכמים  כדעת שהלכה ברי"ף) (הובא גאון האי רב פסק
שלא  זמן שכל באופן שם, שהובא כמו רבא של וכחזרתו
המוכר. של באחריותו הוא הרי שפרע" "מי המוכר קיבל

להלן. לפי 20)וראה כשואל, שדינו מפורש, אומר הרי"ף
ברם  באונסין, אף וחייב הזה, בכסף להשתמש רשות לו שיש

נראה  - (מ"מ) הראב"ד בהצעת ובפרט - הרמב"ם דברי מתוך
רשות  לו שיש פי על שאף שכר, כשומר שדינו סובר שהוא
אלא  כשואל אינו בהם השתמש שלא עוד כל - להשתמש

נחמן). לרב מג. מציעא בבא (ראה שכר הכסף 21)כשומר
הוא  צריך שפרע", "מי שקיבל שאחרי כאן, מדגיש משנה
הוא  אז, ורק ואז, מעותיו, את שייקח ללוקח, לפנות פעם עוד

מאחריות. שלפני 22)פטור שמכיוון חינם, כשומר דינו ואז
בזה  - שכר כשומר באחריות חייב היה שפרע" "מי שקיבל
כל  את להפקיע בא אינו כספך את בחזרה קח לו שאמר
קצת  עליו נשארת ולפיכך עצמו על להקל אלא האחריות
שם) מציעא (בבא שבגמרא פי על ואף חינם. כשומר אחריות
סובר  שרבא מפני זהו - כלל באחריות חייב שאינו נראה
אינו  שפרע" "מי קבלת לפני וגם בכסף, להשתמש לו שאסור
שם) מציעא (בבא שבגמרא פי על ואף חינם. שומר אלא
סובר  שרבא מפני זהו - כלל באחריות חייב שאינו נראה
אינו  שפרע" "מי קבלת לפני וגם בכסף, להשתמש לו שאסור

שומר יוחנן אלא כרבי להלכה שפוסקים אנו אבל חינם,
כמו  בהם, להשתמש לו מותר - התורה מן קונות שמעות
הטעם  ומאותו יג. סימן ד פרק מציעא בבבא הרא"ש שכתב
אין  ששם הלוקח, בחזרת הראשונה, בהלכה גם רבינו כתב

חינם. כשומר הוא שהרי שפרע", "מי

.„ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ·BÁ BÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈∆¬≈¿»«¿…ƒ
- ¯ÎBn‰ ‰ˆ¯Â ,EÏˆ‡ ÈÏ LiL ·BÁa ÔÈÈ ÏL ˙È·Á»ƒ∆«ƒ«∆≈ƒ∆¿¿¿»»«≈

‰zÚ ÌÈÓc‰ Ô˙pL ÈÓk ‰Ê È¯‰23Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ , ¬≈∆¿ƒ∆»««»ƒ«»¿»«≈
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó24CÎÈÙÏ .25Ú˜¯˜ BÏ ¯ÎÓ Ì‡ , ¿«≈ƒ∆»«¿ƒ»ƒ»««¿«

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ - B·BÁa26Èt ÏÚ Û‡Â , ¿≈∆»≈∆»«¬…¿««ƒ
.¯În‰ ˙ÚLa ˙BÈeˆÓ ‰ÂÏn‰ ˙BÚÓ ÔÈ‡L∆≈¿«ƒ¿»¿ƒ¿««∆∆

מז.)23) (קידושין חכמים שאמרו ממה השיג הראב"ד
מקודשת  אינה במלווה והמקדש ניתנה להוצאה מלווה
סוגיית  על סמך רבינו אבל - קונה אינו במלווה והמוכר
למעלה  וראה במכר, קונה שמלווה מו: מציעא בבבא הגמרא

שם. ובהערה ד הלכה ה בכסף 24)פרק קונה כל כדין
א). הלכה (למעלה בו ככסף 25)וחוזר הוא ומלווה הואיל

השטר,26)בעין. את כותבין שאין במקום והמדובר
ד). הלכה א פרק (למעלה בלבד בכסף נקנה שהקרקע

.‰ÌÈ„·Ú B‡ Ú˜¯˜ B¯·ÁÓ Á˜Bl‰27¯‡L B‡ «≈«≈¬≈«¿«¬»ƒ¿»
ÔBkLÓ ÁÈp‰Â ,ÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ,ÔÈÏËÏhÓ28ÏÚ ƒ«¿¿ƒ»¿«»ƒ¿ƒƒ««¿«

‰˜ ‡Ï - ÌÈÓc‰29- Ì‰ÈMÓ ¯ÊÁÏ ‰ˆB¯‰ ÏÎÂ ; «»ƒ…»»¿»»∆«¬…ƒ¿≈∆
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ï ·iÁ BÈ‡Â ,¯ÊBÁ30. ≈¿≈«»¿«≈ƒ∆»«

ד 27) הלכה ה פרק למעלה [וראה גמור קניין בכסף שנקנים
שם]. (=יישאר 28)והערה יוחלט המקח מן בו יחזור שאם

הלכה  י"א פרק להלן וראה המוכר. ביד המשכון לחלוטין)
ח:).29)ד. (קידושין כאן אין משכון - כאן אין "מנה

לו  נתן לא המשכון וגם לו נתן לא מנה) (=כסף מנה כלומר,
מתקדשת  האשה אין וכן קניין. שום כאן אין ולפיכך במתנה
אישות  מהלכות ה בפרק רבינו פסק וכן (שם. זו בנתינה

כג). שביעית 30)הלכה מסכת סוף בירושלמי מפורש כן
נימוקי נוסחת עירבון (לפי "הנותן שם). מציעא בבא יוסף
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מי  עליו מקבל ואינו בו חוזר בו לחזור ורצה לחבירו טבעת
באופן  אלא שפרע" "מי חייבו שלא בזה: והטעם שפרע".
בכסף  להשתמש רשות לו ויש התורה מן קונה שהוא
(בבא  בגמרא נראה וכן בהערה) שם ועיין א הלכה (למעלה
מעות  בשלמא אמרת אי שפרע, מי ..." שאמרו: מז:) מציעא
אי  אלא שפרע], מי [אמרו באבל קאי הכי משום קונות,
מי  [אמרו באבל קאי אמאי קונות, אינן מעות אמרת

"רושם". קניין בדבר ו הלכה להלן וראה שפרע]".

.ÂÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ,„·Ïa ÌÈ¯·„a BÏ ¯ÎÓ31ÌL¯Â , »«ƒ¿»ƒƒ¿«»¿«»ƒ¿»«
ÌL¯ Á˜Bl‰32Úe„È ÔÓÈÒ BÏ ‰È‰iL È„k Á˜n‰ ÏÚ «≈«∆««∆»¿≈∆ƒ¿∆ƒ»»«

,ÌeÏk ÌÈÓc‰Ó Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ - BlL ‡e‰L∆∆««ƒ∆…»«≈«»ƒ¿
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó ÌL¯L ¯Á‡ Ba ¯ÊBÁ‰ Ïk33Ì‡Â . »«≈««∆»«¿«≈ƒ∆»«¿ƒ

‰˜ - ¯eÓb ÔÈ˜ ÌL¯‰ ‰˜iL ‡e‰ ‰È„n‰ ‚‰Óƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿∆»∆ƒ¿»»ƒ¿»
Á˜n‰34Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰Ê ‰È‰ÈÂ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ «∆»¿≈∆»≈∆»«¬…¿ƒ¿∆∆

ÌÈÓc ÔzÏ ·iÁ35. «»ƒ≈»ƒ

הלכה 31) ד פרק לעיל וראה קניין, לכל הקודם הכרחי תנאי
בגמרא 32)יא. המובאת "סיטומתא", המלה פירוש זה

הסמ"ע:33)(שם). ופירש (שם), הגמרא מסקנת כך
קניין  קונה שהרושם המנהג שאין במקום [אף תיקנו "חז"ל
מי  [שיקבל המקח על מעות נתינת דין לרושם להיות גמור]

מבטל 34)שפרע]". "שהמנהג ומכאן שם. מציעא בבא
המנהג  פי על שבממון דבר שבכל בזה, כיוצא בכל הלכה
הזה  "ובזמן הרשב"א). בשם משנה (מגיד ומקנין" קונין
- בו וסוגרים המפתח את לקונה שמוסרים הסוחרים שנהגו
(הגהות  המפתח" לו כשמסר בית שכירות בעניין קונה

המקצועות). ספר בשם ה אות כאן [בקניין 35)מיימוניות
מדרבנן, שהיא משיכה בקניין ואף התורה מן שהיא הגבהה
הלוקח  את ש"כופין ה) הלכה ג פרק (למעלה רבינו כתב
סובר  מנהג, אלא שאינה "סיטומתא" ואילו הדמים", ליתן
רש"י  ועיין ממון. ממנו ולהוציא לכופו מנהג שאין רבינו,
כופין  שאין שסובר מצוה, המתחיל דיבור צא: לכתובות
דיבור  פו. שם ובתוספות בתורה, המפורשת במצוה אלא
דרבנן  במצוה שאף וכתבו עליו חלקו "פריעת" המתחיל

שם]. עיין אותו, כופין

.Ê¯e¯a ¯·c36ÈÙa ÌL¯La ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,‡e‰ »»»∆≈ƒ∆∆»¿∆»«ƒ¿≈
È¯‰L ;EÁ˜Ó ÌL¯ :¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,¯ÎBn‰«≈∆»««≈¿…∆»¬∆¬≈

.‰ÎÈLÓ·e ‰˜ÊÁa e¯‡aL BÓk ,Ô˙B˜‰Ï ¯Ó‚»«¿«¿»¿∆≈«¿«¬»»ƒ¿ƒ»

(מ"מ).36) קניות" משאר עדיף שלא פשוט, "זה

.Á„·Ïa ÌÈ¯·„a Ô˙BÂ ‡OBp‰37Èe‡¯ ‰Ê È¯‰ - «≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«¬≈∆»
ÌÈÓc‰ ÔÓ Á˜Ï ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯ea„a BÏ „ÓÚÏ«¬…¿ƒ««ƒ∆…»«ƒ«»ƒ
,Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ .ÔBkLÓ ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,ÌL¯ ‡ÏÂ ,ÌeÏk¿¿…»«¿…ƒƒ««¿¿»«≈
Ïa˜Ï ·iÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ - ¯ÎBÓ ÔÈa Á˜BÏ ÔÈa≈≈«≈≈««ƒ∆≈«»¿«≈

‰Ó‡ È¯qÁnÓ ‰Ê È¯‰ ,Ú¯tL ÈÓ38Áe¯ ÔÈ‡Â , ƒ∆»«¬≈∆ƒ¿À¿≈¬»»¿≈«
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ39. ¬»ƒ»≈∆

רבינו.37) בדברי בסמוך כמבואר קניין, פעולת בלי
אמנה"38) מחוסרי משום בהם יש "דברים הגמרא: לשון

המשנים  אנשים כלומר, רב). לגבי יוחנן רבי כדעת מט. (שם
ומסתימת  אמון. מחוסרי אמונה, נעדרי הם דבריהם את
אם  אף אמנה מחוסר הוא הרי שלעולם נראה רבינו לשון
המגידֿ שהביא והרשב"א הראב"ד (וכדעת הוזל או הוקר

.( נוחה 39)משנה חכמים רוח אין בו "והחוזר מח. שם
הימנו".

.ËÔÎÂ40Ô˙ ‡ÏÂ ,‰zÓ BÏ ÔzÏ B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓ ¿≈ƒ∆»««¬≈ƒ≈«»»¿…»«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ó‡ È¯qÁnÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿À¿≈¬»»«∆¿»ƒ¬ƒ
Ïa˜Ó ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒ È¯‰L ,˙ËÚeÓ ‰zÓa¿«»»∆∆∆¬≈»¿»«¿∆¿«≈
ÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡ - ‰a¯Ó ‰zÓa Ï·‡ ;BÁÈË·‰Lk¿∆ƒ¿ƒ¬»¿«»»¿À»≈»∆¿

BÏ ÔziL ‰Ê ÔÈÓ‡‰ ‡Ï È¯‰L ,‰Ó‡41,el‡ ÌÈ¯·„ ¬»»∆¬≈…∆¡ƒ∆∆ƒ≈¿»ƒ≈
.Ô‰a ÔÈBwL ÌÈ¯·„a B˙B‡ ‰˜iL „Ú«∆ƒ¿∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»∆

יוחנן.40) כרבי מט. סמיכות 41)שם יש במכירה אבל
הוקר  אם ואף המקח דמי לו הבטיח שהרי לו, שימכור דעת
דעתו  וסמך מועטת מתנה בכלל הם וזול שיוקר - הוזל או
וראה  שם יוסף ונימוקי מודה, המתחיל דיבור שם (תוספות
לאחד  אמרו רבים שאם אומרים ויש ח). הלכה למעלה
אמנה, מחוסרי הם בהם חזרו אם - מרובה מתנה לו שיתנו
יחזרו  לא בוודאי שהרבים היחיד של דעתו שסמכה לפי
זו  והרי קטן סכום מגיע אחד שלכל ועוד, לו. ויתנו בהם
ט  סעיף רד סימן משפט חושן ערוך (שולחן מועטת כמתנה

יד). קטן סעיף שם וסמ"ע

.È˙BÚÓ Ô˙Bp‰42B¯·ÁÏ43B‡ Ú˜¯˜ BÏ ˙B˜Ï «≈»«¬≈ƒ¿«¿«
‰˜Â CÏ‰Â BÏˆ‡ B¯·Á ˙BÚÓ ÁÈp‰Â ,ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿ƒƒ«¿¬≈∆¿¿»«¿»»

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ÂÈ˙BÚÓa BÓˆÚÏ44‡e‰ È¯‰Â , ¿«¿ƒ¿»«∆»»»«¬≈
.ÔÈ‡n¯‰ ÏÏkÓƒ¿«»«»ƒ

נט.)42) (שם ובגמרא קידושין, לעניין נח: בקידושין משנה
בפרק  רבינו דברי וכן וממכר. מקח בעניין גם זה דין מובא
אשה  לו לקדש שליח "העושה י"ז: הלכה אישות מהלכות ט
דבר  העושה וכל כן. לעשות ואסור - לעצמו וקדשה והלך
רשע". נקרא וממכר מקח דברי בשאר בו וכיוצא זה

יותר,43) עליו סומכת המשלח שדעת לשליחו, וכלֿשכן
(שם). רמאות נקראת ובתוספתא 44)שוודאי נט. קידושין

בהן  ליקח לחבירו מעות "הנותן ד): פרק מציעא (בבא
בעל  ממנו מוציאין ומכר שלקח עדים יש אם כו' פירות
- ג) הלכה ה פרק מציעא (בבא בירושלמי הוא וכן כורחו"
בספר  כתב לשליח? ולא למשלח שייך שהמקח הרי
במעותיו  קנה שהשליח באופן עוסקת שהתוספתא המתיבות
לעצמו  "וקנה וכתב רבינו שדקדק וזהו המוכר. של

משנה). במגיד (ראה במעותיו"

.‡ÈÚ„BÈ ‰È‰45,B„aÎÓe B˙B‡ ·‰B‡ ¯ÎBn‰ ‰fL »»≈«∆∆«≈≈¿«¿
˙B˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÁlLÓÏ ¯ÎBÓ BÈ‡Â BÏ ¯ÎBÓe≈¿≈≈ƒ¿«¿¬≈∆À»ƒ¿

BÓˆÚÏ46Ì‡Â .BÚÈ„BÈÂ ¯ÊÁiL ‡e‰Â ;‡nL „ÁÙÓ ¿«¿¿∆«¬…¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»
BÓˆÚÏ ‰B˜ ‰Ê È¯‰ - ˙B˜Ï epÓc˜ÈÂ ¯Á‡ ‡B·È»«≈¿ƒ¿¿∆ƒ¿¬≈∆∆¿«¿

BÚÈ„BÓ Ck ¯Á‡Â47. ¿««»ƒ

ב).45) סעיף קפג סימן (ט"ז המקח ואינו 46)בשעת
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קכו מכירה קכו הלכות - קנין ספר - שבט ט"ז שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

- למשלח למכור שיסכים המוכר אצל להשתדל מחוייב
שאינו שיודע מעשה כיוון שם. קידושין לו. למכור רוצה

מקח  בעניין חנה בר בר וברבה קידושין בעניין חסידא ברבין
לשליח 47)וממכר. אלא למשלח למכור רצה לא שהמוכר

ד). קטן סעיף שם (סמ"ע החשד מן עצמו את יוציא ובזה

.·È˙BÚÓa BÓˆÚÏ ‰˜ Ì‡L ,ÌÈ¯Bn‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«ƒ∆ƒ»»¿«¿ƒ¿
‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ÔÙ˜fL ¯Á‡ B¯·Á48BÓˆÚÏ ‰˜ È¯‰ -49, ¬≈««∆¿»»»»ƒ¿»¬≈»»¿«¿

epnÓ ÔÈÏa˜Óe50ÏÚ ˙BÚn‰ Ì˙B‡ ÈzÙ˜Ê' ¯Ó‡Lk ¿«¿ƒƒ∆¿∆»«»«¿ƒ»«»«
,˙Ó‡ ÔÈc ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â .'‰ÂÏÓa ÈÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ≈∆≈ƒ∆ƒ¡∆

ÁlLÓ ÏL Á˜n‰ ‡l‡51.˜ÒÚ‰ ÔÈ„a ¯‡a˙iL BÓk , ∆»«∆»∆¿«≈«¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»≈∆

אקנה 48) המשלח, לי שנתן הללו מעות בנפשו: "שחושב
הלוואה, בתורת בידי לי מעותיו ויהיו לעצמי, בהן לי
ב). קטן סעיף קפג, סימן (סמ"ע, מחר" או היום לו ואשלם

קב:49) קמא בבבא שמצאנו כמו בשינוי קנה ששינה, אחרי
שקנה  שעורים, וקנה חיטים לקנות המשלח לו אמר שאם

משנה). (מגיד וראה 50)לעצמו עלינו. הוא נאמן כלומר,
משנה. מהלכות 51)במגיד א בפרק שפסק לשיטתו, רבינו

לו  אמר שאפילו יהודה, כרבי ה הלכה ושותפין שלוחין
המשלח. קנה שעורים, וקנה חיטים לקנות

.‚È:Á˜n‰ Ì‰Ï ˙B˜Ï „Á‡Ï ˙BÚÓ e˙pL ‰LÏL¿»∆»¿»¿∆»ƒ¿»∆«∆»
˙B·¯ÚÓ ˙BÚn‰ eÈ‰ Ì‡52Û‡ ,ÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Óa ‰˜Â ƒ»«»¿…»¿»»¿ƒ¿»«»ƒ«

Ô‰Ó „Á‡Ï ‰wL ‰fL ÁÈÏM‰ ˙ek ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»«»««»ƒ«∆∆∆»»¿∆»≈∆
.Ô‰È˙BÚÓ ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ ,Ôlk ÏL Á˜n‰ È¯‰ -¬≈«∆»∆À»¿¿ƒ¿ƒ¿≈∆

"אפילו 52) כאן: מדייק קפד) סימן משפט (חושן הטור
זה. על החולקת דעה ומביא השליח", ערבן

.„ÈÔÈ¯e¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ ÏL ˙BÚÓ eÈ‰53ÔÈÓe˙ÁÂ54, »»∆∆»≈∆¿ƒ«¬ƒ
Á˜n‰ ‰wiL ‰f‰ ÁÈÏM‰ ·Ïa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»¿≈«»ƒ««∆∆ƒ»∆«∆»
ÂÈ˙BÚÓa Á˜n‰ ‰˜pL ‰Ê ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÔlÎÏ¿À»…»»∆»∆∆ƒ¿»«∆»ƒ¿»

.„·Ïaƒ¿«

השליח 53) צררם אפילו הטור: סובר כאן וגם קשורים.
א). קטן סעיף קפד סימן החותם 54)(סמ"ע להם שיש

בעליו. של

éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦
השלים 1) לא שהלוקח מפני המקח ביטול דיני בו נתבארו

המכר. בעניין הדמים שומת ודיני הדמים,

.‡¯ÎBn‰2˙ˆ˜Ó BÏ Ô˙Â ,ÊeÊ ÛÏ‡a B¯·ÁÏ ‰„O «≈»∆«¬≈¿∆∆¿»«ƒ¿»
ÌÈÓc‰3ÒÎÂ ‡ˆBÈ ‰È‰Â ,4ÌÈÓc‰ ¯‡L Ú·B˙Â5, «»ƒ¿»»≈¿ƒ¿»¿≈«¿»«»ƒ

„Á‡ ÊeÊ ‡l‡ BÏ ¯‡L ‡Ï elÙ‡6Á˜Bl‰ ‰˜ ‡Ï - ¬ƒ…ƒ¿«∆»∆»…»»«≈«
dlk ˙‡7¯ËM‰ ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,8˜ÈÊÁ‰ B‡9. ∆À»««ƒ∆»««¿»∆¡ƒ

עז:2) ונכנס 3)בבאֿמציעא יוצא המוכר היה שאילולא
שכתב  (כמו השדה כל את קונה היה הדמים שאר ותובע
גבי  ה"א פ"ז למעלה שכתב וכמו ב, הלכה להלן רבינו
עד  קונה אינו ותובע ונכנס שיוצא ועכשיו מטלטלין),

הדמים. כל נכנס 4)שישלם =) ונפיק" "עייל שם: בגמרא
שכבר  ומכאן ונכנס". "יוצא וכתב שינה והרמב"ם ויוצא),

ממונו, לתבוע הלוקח לבית שוב ונכנס ויצא אחת פעם נכנס
ביאורי  וראה ז), סימן פ"ו (בבאֿמציעא הרא"ש כתב וכן

כז. ס"ק קצ, לסימן הכסף 5)הגר"א אחרי זו ריצה
המוכר  של הדחוף הצורך היתה המקח שסיבת מוכיחה
לא  זו שמטרה ומכיון אותו, קיים זה לשם ורק בכסף,
פרק  בבבאֿמציעא (נימוקיֿיוסף המקח מתבטל הושגה,

האומנין). את על 6)השוכר שהושמעה רבא, של מימרא
מסויימת. עובדה של למה 7)רקע בניגוד לומר, רוצה

(וכן  כולו כנגד קונה שעירבון ה"א) (פ"ז למעלה שאמרנו
הדין  אין כאן - ותובע) ונכנס יוצא כשאינו ב בהלכה הוא
אפילו  קונה אינו לעולם אבל כולה, את קונה אינו אלא כן
נראה  וכן יב), ס"ק קצ, סימן הגר"א (ראה מעותיו כנגד

יד. הערה ראה שיתן 8)בסמוך. עד קונה אינו שטר שהרי
ז). הלכה א פרק (למעלה הדמים [אףֿעלֿפי 9)את

הדמים  את שיתן עד קונה אינו שטר, בלי קונה שחזקה
באופן  אלא זה אין - לא) והערה ח הלכה שם (למעלה
ותובע  ונכנס יוצא אם אבל הכסף, ותובע ונכנס יוצא שאינו
א  פרק למעלה מגידֿמשנה – דמים שיתן עד קונה אינו
החזיק  אם בין שהמדובר כאן, המגידֿמשנה וכתב ב]. הלכה
וקנה" חזק "לך לו ואמר בפניו שלא החזיק אם ובין בפניו
בנמוקיֿיוסף  (הובא הרשב"א אבל ה"ח). פ"א למעלה (ראה
- וקנה" חזק "לך לו אמר שאם סובר דבבאֿמציעא) ו פרק
בוטלה  שבאמירתו קנה, - ותובע ונכנס שיוצא אע"פ

הקפדתו.

.·¯ÎBn‰ „È - Á˜Bl‰ Ba ¯ÊÁ10‰ˆ¯ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ »««≈«««≈«»∆¿»»»
Ú˜¯w‰ ÔÓ ‰˜ B‡ ,EÈ˙BÚÓ CÏÈ‰ :BÏ ¯ÓB‡11„‚k ≈≈»¿∆¿≈ƒ««¿«¿∆∆
daL ˙È¯eaf‰ ÔÓ BÏ Ô˙BÂ .ÈÏ z˙pL ˙BÚn‰12Ì‡Â . «»∆»«»ƒ¿≈ƒ«ƒƒ∆»¿ƒ

¯ÓB‡ ‰ˆ¯ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Á˜Bl‰ „È - ¯ÎBn‰ ¯ÊÁ»««≈««≈««»∆¿»»»≈
.È˙BÚÓ „‚k Ú˜¯˜ ÈÏ Ôz B‡ ,È˙BÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒ¿«≈ƒ«¿«¿∆∆¿«

ÏËBÂ13i‰ ÔÓ‰Ù14daL15‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .16‡ˆBÈ ¿≈ƒ«»»∆»¿ƒ…»»≈
Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,dlk ˙‡ Á˜Bl‰ ‰˜ - Ú·B˙Â ÒÎÂ¿ƒ¿»¿≈«»»«≈«∆À»¿≈∆»≈∆
.˙B·BÁ‰ ¯‡Lk ÂÈÏÚ ÌÈÓc‰ ¯‡Le ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…¿»«»ƒ»»ƒ¿»«

(שם).10) קרקע",11)ברייתא "הילך הנוסח שם [בגמרא
גם  קנה לא עכשיו עד כי להורות "קנה", וכתב שינה ורבינו

מעותיו]. בשדה 12)כנגד ביותר הגרוע החלק מן כלומר,
(פי"ט  הבינונית מן לגבות חוב בעל שדין ואףֿעלֿפי שקנה.
שחזר  כיון חכמים קנסוהו כאן - ה"א) ולוה מלוה מהלכות
מעידית). ד"ה שם בבאֿמציעא ('תוספות' המקח מן בו

רמב"ן).13) בשם (מגידֿמשנה עכשיו של המחיר לפי
העידית.14) בגמרא 15)מן יצחק בר נחמן רב כדעת

מן  שנוטל שם, אחרת לדעה בניגוד שם). (בבאֿמציעא
שכתבנו  כמו רבינו, דעת הרי המוכר. נכסי שבכל היפה
הוא  ולפיכך מעותיו, כנגד אפילו חל המקח שאין למעלה,
כתב  (וכן היפה" מן ונוטל מעותי כנגד קרקע לי "תן כותב
שמה  מפרשים יש אבל שם). בבבאֿמציעא המשנה בפירוש
על  מוסב לא - העידית" מן מגביהו "מהיכן בגמרא שאמרו
לי  "תן הדברים ראש על אלא קרקע", לי "תן הדברים סוף
ואם  קיים, המקח מעותיו שכנגד סוברים שהם לפי מעותי",
שנותן  - לך מוכר אני שדה חצי לחברו כ"אומר זה הרי כן
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קכז

קכז

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט ט"ז שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כאן  יקח ולמה הכ"ב), פכ"א (להלן שבה" הכחוש מן לו
הדברים  לראש מוסבים הדברים אלא - העידית? מן
שלוקח  כבעלֿחוב הוא הרי שאז מעותי", לי "תן כשאומר
מן  ללוקח ונתנו קנסוהו המוכר בו שחזר ולפי העידית, מן

בכסףֿמשנה. וראה בגמרא.16)העידית, שם

.‚e‰„O ¯ÎÓ17d˙Ú¯ ÈtÓ18‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«»≈ƒ¿≈»»»««ƒ∆
ÔÈ‡Â ,Ïk‰ ‰˜ - ÌÈÓc‰ ¯‡L Ú·B˙Â ÒÎÂ ‡ˆBÈ≈¿ƒ¿»¿≈«¿»«»ƒ»»«…¿≈

Á˜Bl‰19Ú·BzL ‰fL ;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ20‡Ï ,Û„B¯Â «≈«»«¬…∆∆∆≈«¿≈…
¯ÊÁÈ ‡lL È„k ‡l‡ ,‰˜‰Â ¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓƒ¿≈∆¬«ƒ…»«¿ƒ¿»∆»¿≈∆…«¬…

.Á˜Bl‰ Ba«≈

עח.17) שם הגמרא רעה,18)מסקנת היא שהקרקע
ממנה. להפטר מעוניין יכול 19)והמוכר אינו המוכר גם

בזה. מעוניין הוא אין הסתם, מן שכאן, אלא לחזור,
(שם).20) הרי"ף לשון

.„ÔÈc‰ ÔÎÂ21CLnL Èt ÏÚ Û‡ :ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎBÓa22 ¿≈«ƒ¿≈ƒ«¿¿ƒ««ƒ∆»«
‡ˆBÈÂ ÒÎ ¯ÎBn‰Â ,B˙eL¯Ï Ô‡ÈˆB‰Â ˙B¯t‰ Á˜Bl‰«≈««≈¿ƒ»ƒ¿¿«≈ƒ¿»¿≈
ÏÚ Ba ¯ÊBÁ‰ „ÈÂ ,‰˜ ‡Ï - ÌÈÓc‰ ¯‡L ÏÚ«¿»«»ƒ…»»¿««≈«
˙Ú¯ ÈtÓ ¯ÎÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;e¯‡aL BÓk ,‰BzÁz‰««¿»¿∆≈«¿∆»ƒ≈»«ƒ¿≈»«

.Ïk‰ ‰˜ ‰Ê È¯‰Â ,B¯kÓÓƒ¿»«¬≈∆»»«…

רבא 21) ופסק חמור, במכירת עז:) (שם בגמרא הוא כן
ותובע. ונכנס שיוצא מכיון קונה דעת 22)שאינו כן

'בעל  דעת אבל אזוזי). ונפיק עייל ד"ה (שם ה'תוספות'
של  ופסקו המקח. מתבטל לא שוב משך, שאם היא, המאור'
משיכה, בלא דמים נתינת רק שהיתה באופן היה (שם) רבא

שפרע'. 'מי לקבלת בקשר עמדה והשאלה

.‰ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó ‰ÂL Á˜Ï23ÒÎÂ ‡ˆBÈ ¯ÎBn‰Â , »«¿∆≈»¿»«ƒ¿«≈≈¿ƒ¿»
¯ÎBÓk ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓc‰ ¯‡L Úa˙Ïƒ¿…«¿»«»ƒ¬≈∆»≈ƒ¿≈
¯ÎnL ÈtÓ ‡l‡ Ú·Bz BÈ‡Â ,d˙Ú¯ ÈtÓ e‰„O»≈ƒ¿≈»»»¿≈≈«∆»ƒ¿≈∆»«
‰ÊÂ ,d˙Ú¯ ÈtÓ e‰„O ¯ÎBÓk BÈ‡ B‡ ,¯˙BÈa¿≈≈¿≈»≈ƒ¿≈»»»¿∆
ÁwiL „Ú B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓ - Ú·BzL∆≈«ƒ¿≈∆¬«ƒ…»«¿«¿«∆ƒ«
BÈ‡ - Ì‰ÈMÓ ¯ÊÁÏ ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÓc‰ Ïk»«»ƒ¿ƒ»»∆«¬…ƒ¿≈∆≈

¯ÊÁÏ ÏBÎÈ24¯ÎBn‰ ÒÙz Ì‡Â ;25„‚k ¯ÎnL Á˜nÓ »«¬…¿ƒ»««≈ƒ∆»∆»«¿∆∆
BÏ e¯‡LpL ˙BÚn‰26.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - «»∆ƒ¿¬≈ƒƒƒ»

(מגידֿמשנה).23) שם בבאֿמציעא בגמרא רבינו גרס כן
ח). הלכה יג פרק (להלן לקרקעות אונאה היינו,24)ואין

ולא  נתן, לא שעדיין הדמים, שאר לעכב יכול הלוקח לא
עצמו  שהקנין מפני הקרקע, מכירת את לעכב יכול המוכר
(ט"ז  לבטלו אין - כן אחרי רק נולד והספק ערעור, ללא היה

משנהֿלמלך). ועיין יג, סעיף קצ יכול 25)לסימן הוא רק
לא  שעדיין מפני שתבעתי לי ברי אומר: שהוא לפי לתפוס,
אינו  הלוקח אבל הדמים, כל שאקבל עד להקנות גמרתי
('נתיבות  לתפוס יכול אינו ולפיכך המוכר, כוונת מה יודע

לא 26)המשפט'). להקנות גמר שלא המוכר, דברי [לפי
א  הלכה למעלה (ראה מעותיו כנגד ואף כלל הלוקח קנה
יעשה  שאם אלא המקח, כל לתפוס יכול כן - ו) והערה
בחזרה  ויבקש העליונה על הלוקח של ידו תהיה כן המוכר

הלוקח: את שהאנה והמוכר ב). הלכה (למעלה מעותיו את
המקח, כל את לבטל לו כדאי לא במאתים" מאה "שוה
לא  שעוד המאה כנגד השדה חצי אלא תופס אינו ולפיכך

הלוקח]. לו נתן

.Â‰Bw‰27ÔÈÓa ‰ÚËÂ ÌÈÓc‰ BÏ Ô˙Â B¯·ÁÓ ¯·„ «∆»»≈¬≈¿»««»ƒ¿»»¿ƒ¿«
‰‡Ó :BÏ ¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ BÚ·z ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,˙BÚn‰«»¿««¿«¿»«≈¿»«≈»

Á˜n‰ ‰˜ - ÌÈÚLz ‡l‡ ÌÈ‡ ÈÏ z˙pL28, ∆»«»ƒ≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿»«∆»
ÔÈa .ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ‰¯OÚ‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ»¬»»¬ƒ«««»»ƒ≈

Ú˜¯˜a29ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ,30. ¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ

הונא.27) רב לפי מז.) (קידושין כל 28)ברייתא נתן כדין
(מגידֿמשנה). לא 29)הדמים אבל גמור, קנין לענין

ומתוך  זה, אחרי לתבוע מתביישת שהאשה מפני בקידושין,
ולפיכך  זה, בקנין גמור בטחון הקידושין בזמן לה אין כך
אישות  מהלכות בפ"ז רבינו שכתב [כמו מקודשת אינה
(שנדפסו  הזקן לר"י המיוחסים ה'תוספות' ודברי הי"ז,
שמקודשת, רבינו בשם שכתב שם, בקידושין ווילנא) בדפוס

עיון]. שפרע'.30)צריכים ב'מי להתחייב

.ÊB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰31‡È‰ È¯‰ BÊ ‰„O ¯kÓ‡Lk : »≈«¬≈¿∆∆¿…»∆¬≈ƒ
ÂLÎÚÓ EÏ ‰¯eÎÓ32B„iÓ e˜Â ,ÊeÊ ‰‡Óa33k ÏÚ,C ¿»¿≈«¿»¿≈»¿»ƒ»«»

.ÔBL‡¯‰ ‰˜ - ‰‡Óa ¯Á‡Ï d¯ÎÓ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe¿««¿«¿»»¿«≈¿≈»»»»ƒ
‰Ó ÏÚ ¯˙BÈa d¯ÎÓ34ÔB¯Á‡ ‰˜ -35¯Ó‡ ‡lL . ¿»»¿≈«»∆»»«¬∆…»«

‰lÁz BzÚcÓ ¯ÎBÓ ‰È‰iL ,'¯kÓ‡Lk' ‡l‡ BÏ36, ∆»¿∆∆¿…∆ƒ¿∆≈ƒ«¿¿ƒ»
ÈtÓ ‡l‡ ¯ÎÓ ‡ÏÂ ,¯kÓÏ ‰ˆB¯ ‰È‰ ‡Ï ‰ÊÂ¿∆…»»∆ƒ¿…¿…»«∆»ƒ¿≈
Ò‡pL ÈÓk ‡ˆÓÂ ,BÈÂL ÏÚ ‰Ê ÛÈÒB‰L ˙ÙÒBz‰«∆∆∆ƒ∆«»¿¿ƒ¿»¿ƒ∆∆¡«

.¯ÎÓe»«

פרק 31) בבאֿבתרא הרי"ף (הביאה עב. זרה בעבודה גמרא
בסופו). הבאה.32)ז בהערה וראה שם. הרי"ף כתב כך

לו 33) אמרו לא ואם מידו, קנו לא שאם ברי"ף. שם זה גם
לאחר. מכרה אם הראשון קנה לא בוודאי "מעכשיו",

במאה 34) אחרינא לאיניש "זבנה שם: בגמרא עובדא זה גם
רבינו  וסובר ועשרים)". במאה אחר לאדם (=מכרה ועשרין
זו  אין ביותר שמכר כל אלא דוקא, לאו ועשרים" ש"מאה

ברצון. הונא.35)מכירה כרב ולא פקוד, מנהר יעקב כרבי
הכרח.36) שום בלי הטוב ברצונו כלומר,

.ÁBÏ ¯Ó‡37EÏ ‰Èe˜ ‡È‰ È¯‰ ‰p¯kÓ‡Lk : »«¿∆∆¿¿∆»¬≈ƒ¿»¿
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa d˙B‡ eÓeLiL ‰Ók ÂLÎÚÓ38- ≈«¿»¿»∆»»≈ƒ∆¿»

ÌÈL Èt ÏÚ elÙ‡39BÓk :BÏ ¯Ó‡ .‰LÏM‰ ÔÓ ¬ƒ«ƒ¿«ƒƒ«¿»»«¿
‰LÏL e¯Ó‡iL40‰LÏM‰ e¯Ó‡iL „Ú -41Ì‡ ÔÎÂ . ∆…¿¿»«∆…¿«¿»¿≈ƒ

- ‰Úa¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa d˙B‡ eÓeLiL BÓk :BÏ ¯Ó‡»«¿∆»»≈ƒ∆«¿»»
Ôlk ‰Úa¯‡‰ eÓeLiL „Ú42¯kÓÈÂ ,eÓÈkÒÈÂ43¯Á‡Ï «∆»»«¿»»À»¿«¿ƒ¿ƒ¿…¿«≈

eÓÈkÒiL BÓk44eÓL .ÔBL‡¯‰ ‰˜È Ck ¯Á‡Â , ¿∆«¿ƒ¿««»ƒ¿∆»ƒ»
e‡B·iL „Ú :¯ÎBn‰ ¯Ó‡Â ,‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL d˙B‡»¿»«¿»»¿»««≈«∆»
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - eÓeLÈÂ ‰Úa¯‡ B‡ ÌÈ¯Á‡ ‰LÏL¿»¬≈ƒ«¿»»¿»≈¿ƒ

BÏ45B„iÓ e˜ È¯‰L ;46.ÂLÎÚÓ ¯ÎnL ‰lÁz ∆¬≈»ƒ»¿ƒ»∆»«≈«¿»

שם.37) זה אבל בג 38)גם בתלתא", "כדשיימי שם: מרא
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קכח מכירה קכח הלכות - קנין ספר - שבט ט"ז שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

היינו  תלתא" ו"בי תלתא", בי "כדשיימי שם): (ב"ב ברי"ף
מגידֿמשנה. וראה שלשה, של שהזכיר 39)ביתֿדין מכיון

הרוב. אחר בו שהולכין ביתֿדין, של מהותו זה "ביתֿדין",
הראשון 40) הדין בין הבדלים שני ישנם רבינו, לדברי

לא  ובשני דין", "בית וגם "שומא" הזכיר בראשון לשני:
מה  ברור לא זה ולפי דין". "בית ולא "שומא" לא הזכיר
שם, רש"י ולדעת דין". "בית בלי "שומא" המזכיר של דינו
כוונתו  דין" "בית הזכיר שלא אע"פ "שומא" שהזכיר כיון
"כדשיימי  שם בגמרא נוסחתנו לפי וזהו דין", ל"בית

שיהא 41)בתלתא". צריך לביתֿדין, התכוון שלא שמכיון
כמו  בלבד הרוב בהסכמת ולא השלשה, כל בהסכמת

מהמספר 42)בביתֿדין. יותר ארבעה, הזכיר שהוא מכיון
הוא  כי אם - מתכוון שהוא סימן ביתֿדין, להרכב הדרוש
כוונתו  שאם הארבעה, כל לדעת דוקא - ביתֿדין הזכיר
ארבעה. מזכיר היה לא החוקי, בהרכבו לביתֿדין היתה

ימכור 43) שגם אלא לשומא, הסכמתם מספיקה לא כלומר,
היא  אז ורק "כשאמכרנה", לו אמר שהרי זו, שומא לפי

לראשון. מכפי 44)קנויה יותר אותה מכר אם אבל
הראשונה  ההלכה בסוף כמו לשני, הוא המכר אז השומא,

כרב 45)(לחםֿמשנה). ולא יהושע, רבי בר הונא כרב
(שם). מי 46)פפא ואמרו: זו, הלכה נמקו (שם) בגמרא

ומכיון  מהראשונים, טובים יותר הם האחרונים אלו אם יודע
המכירה, את לבטל הספק של בכוחו אין - בספק שהדבר

מעכשיו. מידו קנו שכבר מאחר

éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦
שדינם 1) וביתומים בהקדשות וממכר מקח דיני בו נתבארו

שאם  דבר שיש בו נתבאר וכן צדדין, בקצת להקדשות דומה
נגמר  שהמקח להקדש שווה אדם כל שדין מיוחד בזמן ניקח

תנאיו. שלמות מבלתי

.‡Lc˜‰Ï ¯ÎBn‰2Â ,¯Ó‡3‰z‡ ‰nÎa :¯aÊb‰ BÏ «≈¿∆¿≈¿»««ƒ¿»¿«»«»
elÙ‡ - ‰¯OÚa :¯Ó‡Â ?‰Ê ıÙÁ ¯ÎBÓ4‰ÂL ‰È‰ ≈≈∆∆¿»««¬»»¬ƒ»»»∆

‰‡Ó5;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰¯OÚa ¯Ó‡L ÔÂÈk , ≈»≈»∆»««¬»»≈»«¬…
dB·‚Ï ‰¯ÈÓ‡L6‰¯ÈÒÓk7.ËBÈ„‰Ï ∆¬ƒ»¿»«ƒ¿ƒ»¿∆¿

בן 2) יוסף של בבנו עובדא, הביאו ושם קלג: בבאֿבתרא
לו  ואמרה להקדש, למוכרה ורצה מרגלית שמצא יועזר,
יוכל  שלא מפני לשום הראשון יהיה לא שהוא אשתו,
אף  להדיוט", כמסירה לגבוה "אמירה שהרי יותר, להתחרט
החפץ  את ששם מכיון יותר, שוה והחפץ בטעות, השום אם
('תוספות' להקדש משלו לוותר התכוון הרי משוויו, פחות

ב. הלכה להלן וראה משכו). ד"ה כט. כל 3)קידושין בלי
מעות. מתן ובלי קנין שוה 4)פעולת היה אם כלומר:

- מאה שוה היה אפילו אלא הקדש, קנה בוודאי עשרה,
האזל'. 'אבן ועיין המקח 5)קנה. הדיוט אצל שאז

משתות. יותר של באונאה המקח ביטול כדין מתבטל,
פעמים.6) כמה בגמרא ונזכר כח: בקידושין משנה
בקנין 7) מסר כאילו היא הרי להקדש, גרידא האמירה

להדיוט.

.·ÏÚ B„È - ¯ÎnL B‡ Lc˜‰Ï ‰wL ¯aÊb‰«ƒ¿»∆»»¿∆¿≈∆»«»«

‰BÈÏÚ‰8ÌÈÓc Ô˙ ?„ˆÈk .9Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰ ÏL »∆¿»≈«»«»ƒ∆∆¿≈««ƒ
‰¯Bz ÔÈ„k ,‰˜ - e¯˜e‰ Ì‡ ,˙B¯t‰ CLÓ ‡lL10. ∆…»««≈ƒ¿»»¿ƒ»

‡‰È ‡ÏÂ ,CLÓ ‡Ï È¯‰L ;¯ÊBÁ - ˙B¯t‰ eÏÊe‰ Ì‡Â¿ƒ¿«≈≈∆¬≈…»«¿…¿≈
Lc˜‰‰ ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰ Ák11ÔÎÂ .12¯ÎÓ Ì‡ …«∆¿»ƒ…««∆¿≈¿≈ƒ»«

,ÌÈÓc Ô˙ ‡ÏÂ Á˜Bl‰ BÎLÓe ,Lc˜‰ ÏL ıÙÁ≈∆∆∆¿≈¿»«≈«¿…»«»ƒ
‰˜ - ıÙÁ‰ ÏÊe‰Â13¯eÓÁ ËBÈ„‰ Ák ‡‰È ‡lL ; ¿««≈∆»»∆…¿≈…«∆¿»

‡Ï È¯‰L ;Ba ¯ÊBÁ - ıÙÁ‰ ¯˜e‰ Ì‡Â .Lc˜‰ ÁkÓƒ…«∆¿≈¿ƒ««≈∆≈∆¬≈…
,ÛÒÎa ‡l‡ ‰˜ BÈ‡ Lc˜‰‰Â ,ÌÈÓc ¯aÊb‰ Á˜Ï»««ƒ¿»»ƒ¿«∆¿≈≈ƒ¿∆∆»¿∆∆
Ïa˜Ï ·iÁ ¯aÊb‰ ÔÈ‡Â .BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»««∆∆¿»¿≈«ƒ¿»«»¿«≈

Ú¯tL ÈÓ14. ƒ∆»«

כט.8) קידושין בגמרא הוא וכן ט. פ"ד אף9ֿ)שקלים
הצריכו  א) (הלכה להדיוט" כמסירה לגבוה ש"אמירה עלֿפי
מדרבנן, אלא אינה לגבוה" ש"אמירה משום כסף, קנין כאן
וכסףֿמשנה). (מגידֿמשנה התורה מן הוא כסף קנין ואילו
והתחייבות, נדר אלא אינה גרידא שאמירה אומרים, ויש
מהווה  דמים מתן ברם החפץ, בגוף כקנין נחשב זה אין אבל
לגבוה  "אמירה הלשון: אך האזל'), ('אבן החפץ בגוף קנין
ל"מסירה", מקבילה ש"האמירה" מוכיח להדיוט", כמסירה
ב'תוספות' וראה "מסירה". כמו הפעולה אותה את ועושה
הגמרא  דברי שמיישב כט. בקידושין הזקן לר"י המיוחסות

מאומה. המוכר דיבר שלא באופן במשנה 10)שם הוא כן
משלש  - [להקדש] סלתות לספק עליו "המקבל שם: שקלים
מארבעה". יספק מארבעה, ועמדו בסלע] סאים [שלשה

להלן. עליו 11)וראה "המקבל שם: שקלים, במשנה
מארבעה". יספק משלש עמדו מארבעה, סלתות לספק
הוזלו  שאם הרי בו, כשחוזר שפרע' 'מי יש שבהדיוט ואע"פ
כשער  לספק צריך והמוכר העליונה, על ההקדש יד הפירות
ואם  לחזור, למוכר אסור זה, באופן שבהדיוט, ואע"פ הזול.
כתב  והרי ה"א), ז פרק (למעלה שפרע' 'מי מקבל חוזר הוא
(=נתן  במנה "פדהו הי"ב: ערכין מהלכות ז בפרק רבינו
למשכו  הספיק ולא ההקדש) לפדות לגזבר דמים ההדיוט
המנה  אלא נותן ואינו פדוי שפדה מה במאתיים, שעמד עד
מכח  חמור הדיוט כח יהא לא כאן אומרים ואין נתן. שכבר
'מי  שיקבל עד בו לחזור יכול אינו הדיוט שאפילו הקדש,
הוא  (וכן " שפרע' 'מי לקבל ראוי הקדש ואין - שפרע'
בקידושין  הר"ן זו סתירה על העירו וכבר כט.). בקידושין
בהקדש  שאין מתרץ, והכסףֿמשנה כאן. והמגידֿמשנה שם,
שעל  ההקדש, מן הקונה בהדיוט אלא התורה, מן כסף קנין
מן  הקונה בהקדש אבל לו", וקם - הכסף "ונתן נאמר זה
שפרע' 'מי קבלת ואין התורה. מן כסף קנין אין ההדיוט
רבינו  כתב יפה ולפיכך התורה. מן קונה שכסף באופן אלא
כתב  [ולפיכך חוזר - הפירות והוזלו בכסף הקונה שהקדש
אינו  זה שקנין תורה", "מדין ולא תורה" כדין "קנה למעלה:
מי  לקבל חייב הגזבר "ואין המלים כי ויתכן התורה. מן
אחרי  כאן אלא שם, מקומן שאין ההלכה, שבסוף שפרע",
הגזבר  שאין הכסףֿמשנה, וכדברי ההקדש", "מכח המלים
התורה]. מן כאן קונה הכסף שאין כיון שפרע' 'מי כאן חייב

בברייתא.12) כט. מהקדש 13)קידושין קונים שאין אף
בדמים. שפרע',14)אלא 'מי לגמרי כאן שאין כלומר,
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קכט

קכט

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט ט"ז שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אף  כלל, קונה שלא או לגמרי שקונה או משיכה שהרי
י, הערה למעלה [וראה (מגידֿמשנה). שפרע' ב'מי לחייב
"מכח  המלים אחרי למעלה שייכות אלה מלים כי שיתכן
רבינו  השמיט שאותם שבברייתא, הדינים שאר הקדש"].

יב. הלכה ערכין מהלכות בפ"ז הביאם כאן,

.‚ÌÈÓB˙È ÈÒÎ15ÌÈÓB˙È ?„ˆÈk .Lc˜‰k Ô‰ È¯‰ - ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿∆¿≈≈«¿ƒ
e¯ÎnL16eÁ˜Ï ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙B¯t‰ Ô‰Ó eÎLÓÂ ,˙B¯t ∆»¿≈¿ƒ¿¿≈∆«≈«¬«ƒ…»¿

Ô‰a ÔÈ¯ÊBÁ - ˙B¯t‰ e¯˜e‰Â ,ÌÈÓc‰17ÈÒÎ ÔÈ‡L ; «»ƒ¿¿«≈¿ƒ»∆∆≈ƒ¿≈
˙B¯t‰ eÏÊe‰ .Lc˜‰k ,ÛÒÎa ‡l‡ ÔÈ˜ ÌÈÓB˙È18 ¿ƒƒ¿ƒ∆»¿∆∆¿∆¿≈¿«≈

ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï -19.ÔÁkÓ ¯eÓÁ ¯˙BÈ …ƒ¿∆…«∆¿≈»ƒ…»

הביא:15) ובמגידֿמשנה נב. בגיטין שמואל, של מימרא
יתו  תימן."נכסי בכ"י וכ"ה קטנים", שם.16)מים

"נשרפו 17) ליתומים: הלוקחים יאמרו שמא לחשוש ואין
ליתומים  למוכר ביחס כן חוששים שאנו כמו חיטיכם",
הפירות  היתומים, חזרו שלא זמן שכל - ו), הלכה (להלן
(ר"ן  באונסין אף עליהם חייבים והם הלוקחים ברשות
הפירות  לקבל עליהם - שחזרו ולאחר שם). בגיטין
לומר  ואין בעצמם. הפסידו הם - קיבלו לא  ואם לרשותם,
שמתוך  ליתומים, רעה שזו הסמוכה, בהלכה כמו כאן,
ולא  תמיד, לחזור יכולים שהם העליונה, על תמיד  שידם
הלוקח, מצד העיכוב בא שכאן - קונים ימצאו לא הלוקחים,
מצד  העיכוב בא הסמוכה, בהלכה אבל הדמים. נתן שלא
לא  והם דמים נתן הוא שהרי הלוקח, מצד ולא היתומים,

(משנהֿלמלך). הפירות את עוד לו שם.18)נתנו
שמשך.19) אחרי בו לחזור יכול אינו ממנו שהקונה

.„eÁ˜Ï Ì‡ ÔÎÂ20eÎLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÌÈÓc‰ ¿≈ƒ»¿«»ƒ«¬«ƒ…ƒ¿¿
˙BËBÈ„‰‰ ¯‡Lk ,ÔÈ¯ÊBÁ - e¯˜e‰Â ,Ô‰È˙B¯t21Ï·‡ . ≈≈∆¿¿¿ƒƒ¿»«∆¿¬»

eÏÊe‰ Ì‡22- Ô‰a ¯ÊÁÏ ˙BÁB˜l‰ eˆ¯Â ,˙B¯t‰ ƒ¿«≈¿»«»«¬…»∆
ÔÈÏa˜Óe ,ÔÈ¯ÊBÁ23¯‡L ÌÚ ÌÈ„k ,Ú¯tL ÈÓ ¿ƒ¿«¿ƒƒ∆»«¿ƒ»ƒ¿»

ÌÚ‰24- ‰¯Bz ÔÈ„k ˙B¯t‰ ÁwÏ Ì˙B‡ ·iÁ Ì‡L . »»∆ƒ¿«≈»ƒ««≈¿ƒ»
,Ck ÌÈ„ ‰È‰È Ì‡L ;ÌÈÓB˙ÈÏ ‰Ú¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆»»«¿ƒ∆ƒƒ¿∆ƒ»»
.ÌÈÓc Ì‰Ï ÔzÈ ÈÓ e‡ˆÓÈ ‡Ï ¯kÓÏ eÎ¯ËˆiLk¿∆ƒ¿»¿ƒ¿……ƒ¿¿ƒƒ≈»∆»ƒ

ואע"פ 21)שם.20) המשיכה, לפני לחזור שיכולים
הטילו  לא ביתומים - כשחוזר שפרע' 'מי מקבל שההדיוט

שפרע'. 'מי לחזור,23)שם.22)חכמים הם יכולים
שפרע'. 'מי לקבל שעליהם בכל 24)אלא הרגיל הדין

וממכר. מקח

.‰ÌÈÓB˙È ÔÎÂ25‡ÏÂ ˙B¯t‰ eÎLÓe ,˙B¯t eÁ˜lL ¿≈¿ƒ∆»¿≈»¿«≈¿…
ÏB„b ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï - e¯˜e‰Â ,ÌÈÓc‰ e˙»¿«»ƒ¿¿…ƒ¿∆…«∆¿»

ÔÁkÓ26eÏÊe‰ Ì‡Â .27BfL ;ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡ - ˙B¯t‰ ƒ…»¿ƒ¿«≈≈»¿ƒ∆
Ì‰Ï ‰Ú¯28ÈÓ e‡ˆÓÈ ‡Ï ˙B¯t ˙B˜Ï eÎ¯ËˆiLk , »»»∆¿∆ƒ¿»¿ƒ¿≈…ƒ¿¿ƒ

.Ì‰Ï ¯kÓiL∆ƒ¿…»∆

כן 26)שם.25) כמו במשיכה, קונה שהדיוט כשם אלא
שהרי  לחזור. יכול המוכר ואין במשיכה, קונים היתומים
לרעתם. ולא לטובתם, היתה בדמים יקנו שהיתומים התקנה

שיכולים 27) נאמר אם להם, היא זכות כאן הרי ולכאורה

הדמים. נתנו שלא זמן כל בהק 28)לחזור, אינו אבל דש
ולא  א). הלכה (למעלה ההקדש בו חוזר הוזלו אם אלא כן,
יפרוש  לא הלוקחים שציבור מפני זה, לטעם שם חששו
להנות  היא מצוה שהרי זה, בגלל הקדש עם ומתן ממשא

ג). בהלכה (לחםֿמשנה, ההקדש את

.ÂÌÈÓc‰ e˙29˙B¯t‰ eÏÊe‰Â ,˙B¯t‰ eÎLÓ ‡ÏÂ »¿«»ƒ¿…»¿«≈¿¿«≈
ÔÈ¯ÊBÁ -30ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;31.ÔÁkÓ ÏB„b ¿ƒ…ƒ¿∆…«∆¿»ƒ…»

e¯˜e‰32ÔÈ¯ÊBÁ - Ô‰a ¯ÊÁÏ ÌÈ¯ÎBn‰ eˆ¯ Ì‡ ,33, ¿ƒ»«¿ƒ«¬…»∆¿ƒ
˙È˙a e˜iL ÌÈ„ ‰È‰È Ì‡L .Ú¯tL ÈÓ ÔÈÏa˜Óe¿«¿ƒƒ∆»«∆ƒƒ¿∆ƒ»∆ƒ¿ƒ¿ƒ«

Ù¯O :¯ÎBn‰ Ì‰Ï ¯Ó‡È ,˙BÚn‰˙B¯t‰ e34 «»…«»∆«≈ƒ¿¿«≈
ÌÎ˙eL¯a eOÚ ¯·Îe ,Ò‡a e„·‡ B‡ ÌzÁ˜lL∆¿«¿∆»¿¿…∆¿»«¬ƒ¿¿∆

.˙BÚn‰ ˙È˙ ˙ÚMÓƒ¿«¿ƒ««»

ביתומים,30)שם.29) שפרע' 'מי שאין שפרע', 'מי בלי
המשיכה.31)כנ"ל. לפני לחזור יכול הדיוט שגם

כאן 33)שם.32) להפעיל היתומים לטובת זה היה כי אף
הדמים, בנתינת נגמר והמתן שהמשא החכמים, תקנת את

לחזור. המוכר יוכל זה 34)ולא לענין שאף לומר ואין
שאם  ונאמר וכו'", הדיוט כח יהא "לא הכלל: את נפעיל
היו  כאילו יסבלו לא שהיתומים שריפה, של אסון קרה
הדדית  תלות שיש מפני - בכסף? קונים שאינם הדיוטות,
מוכר  ברשות לא חזרה שלענין "שכיון האלו הדינים שני בין
נשרפו  ד"ה (רש"י ברשותיה" לא נמי דליקה לענין הוא,
קנה  התורה מן שהרי עקרוני: הוא והטעם שם), חיטיך,
אף  לחפץ, אחראי יותר המוכר ואין דמים, במתן הלוקח
הוא  לחזור, יכול שהוא למוכר לו שיש ההנאה תמורת
ניטלה  אם כך ומתוך באחריות, לשאת עצמו את משעבד
חובת  עליו להטיל זכות לנו אין החזרה, אפשרות ממנו
אם  אף בהקדש, אבל שם). רש"י דברי (מתוך השמירה
בו  לחזור יכול המוכר ואין הקדש, קנה הפירות הוקרו
יאמרו  שלא זו, לטענה חוששים אנו ואין א), הלכה (למעלה
החמור  שבהקדש מפני וכו'", חיטיך "נשרפו המוכרים:
ההנאה  ממנו שנטולה אף המוכר, על המקח אחריות הטילו

לחםֿמשנה). (ראה לחזרה אפשרות של

.Ê‰Úa¯‡a35ÌÈ˜¯Ù36Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ ‰Ma37ÏÚ ¿«¿»»¿»ƒ«»»∆¡ƒƒ¿≈∆«
‰¯Bz ÔÈc38¯O·a39.¯O·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ôlk ÌÚ‰L ÈtÓ , ƒ»¿»»ƒ¿≈∆»»À»¿ƒƒ¿»»

‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯Ú :Ô‰ el‡Â40ÌBÈ ·¯ÚÂ , ¿≈≈∆∆»«¬∆«¿∆∆
ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË41L‡¯ ·¯ÚÂ ,˙¯ˆÚ‰ ·¯ÚÂ , »ƒ∆∆«¿∆∆»¬∆∆¿∆∆…

‰M‰42‰‡Ó ‰ÂL elÙ‡ ,¯BL ÁahÏ ‰È‰ ?„ˆÈk . «»»≈«»»««»¬ƒ»∆≈»
¯Oa BÏ ÔzÏ È„k Á˜Bl‰ ÔÓ „Á‡ ¯Èc Á˜ÏÂ ,ÔÈ¯È„ƒ»ƒ¿»«ƒ»∆»ƒ«≈«¿≈ƒ≈»»

ÈÓc Ïk BÏ eˆa˜˙ ‡ÏÂ ,ËÁLiLk¯BM‰43BÈ‡ - ¿∆ƒ¿«¿…ƒ¿«¿»¿≈«≈
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ44ÏÚa Áah‰ ˙‡ ÔÈËÈÁLÓ ‡l‡ ; »«¬…∆»«¿ƒƒ∆««»¿«

BÁ¯k45.Á˜BlÏ ¯Oa‰ ÔzÏÂ ËÁLÏ B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ , »¿¿ƒƒ¿…¿ƒ≈«»»«≈«
CÎÈÙÏ46Á˜BlÏ ˙Ó - ¯BM‰ ˙Ó Ì‡ ,47. ¿ƒ»ƒ≈«≈«≈«

פג.35) בחולין פירוש 37)זמנים.36)משנה, לפי שם
הרי"ף. גם הביאו וכן יוחנן, בלי 38)רבי בכסף שקונים

א). הלכה ג פרק (למעלה ולא 39)משיכה בבשר, ורק
אחרים. של 40)בחפצים האחרון יו"ט בערב לא אבל
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קל מכירה קל הלכות - קנין ספר - שבט י"ז רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ועל  עצמו, בפני רגל הוא חג של האחרון שיו"ט מפני פסח.
בשמחה, בו הרבו כך ומתוך הציבור, על חביב היה כן
שהוא  פסח, של האחרון יו"ט משא"כ בשר, הרבה בו ואכלו
ד"ה  שם (רש"י לעצמו נפרד חג ולא החג, של חלק רק

חג). של האחרון של 41)ביו"ט הראשון יו"ט ובערב
טרוד  שהציבור מפני בשחיטה, להרבות פנאי אין סוכות,
ד"ה  שם ('תוספות' מינים וארבעה סוכה, רבות: במצוות
של  ראשון טוב יום בלילי שמחה חיוב אין [וגם וכדברי).

מח.]. סוכה - הסוכות השנה,42)חג תחילת שהוא "מפני
בערב  לא אבל (תויו"ט), טוב" סימן שיהיה בשמחה מרבים
בבשר  ולא ודגים עופות באכילת מרבים שאז מפני יוה"כ,

שם). ('תוספות' שאר 43)בהמה בשביל קונים מצא שלא
מקנין 44)הבשר. חוץ קנין שום עשה שלא אףֿעלֿפי

לשחוט.45)כסף. אותו שאנו 46)מכריחים אחרי
קנה. שהלוקח את 47)אומרים מפסיד שהלוקח היינו

רש"י). בשם מיימוניות (הגהות שנתן הדינר

âשבט י"ז רביעי âיום
éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦

במכירתו 1) מודעה והמוסר המכירה אונסי דיני בו נתבארו
לזה. והדומה

.‡e‰eÒ‡L ÈÓ2¯ÎnL „Ú3Á˜n‰ ÈÓc Á˜ÏÂ ,4, ƒ∆¬»«∆»«¿»«¿≈«∆»
e‰eÏz elÙ‡5ÔÈa ,¯kÓÓ B¯kÓÓ - ¯ÎnL „Ú ¬ƒ»«∆»«ƒ¿»ƒ¿»≈

ÔÈÏËÏhÓa6˙BÚ˜¯˜a ÔÈa7¯Ób BÒ‡ ÈtnL ; ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»∆ƒ¿≈»¿»«
‰˜Óe8ÌÈ„Ú‰ ÈÙa ÌÈÓc‰ Á˜Ï ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .9. «¿∆««ƒ∆…»««»ƒƒ¿≈»≈ƒ

‰Ú„BÓ ¯ÒÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ10ÈLÏ ¯Ó‡Â ,¯kÓiL Ì„˜ ¿ƒ»ƒ»«»»…∆∆ƒ¿…¿»«ƒ¿≈
ÌÈ„Ú11‰„O B‡ ÈBÏt ıÙÁ ¯ÎBÓ È‡L ‰fL ,eÚc : ≈ƒ¿∆∆∆¬ƒ≈≈∆¿ƒ»∆

.ÏËa ¯kÓn‰ È¯‰ - Òe‡ È‡L ÈtÓ ,ÈBÏÙÏ ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆¬ƒ»¬≈«ƒ¿»»≈
B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÌÈL ‰nk ˜ÈÊÁ‰ elÙ‡Â12, «¬ƒ∆¡ƒ«»»ƒƒƒ»ƒ»

.ÌÈÓc‰ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ«»ƒ

(2- וזבין "תליוהו הונא: רב של מימרא מז: בתרא בבא
ומכר, למכור והכריחוהו המוכר את (=תלו זביני" זביניה
הונא. כרב הלכה רבא פסק מח. ושם מכירה). מכירתו

להלן 3) ראה במתנה, כן ולא האונס, מועיל במכירה דווקא
ג. אומרים 4)הלכה ויש המכירה. בעת כלומר מיד,

לדעת  (הראב"ד, מכירה מכירתו כך, אחר לקח אם שאפילו
למלך. במשנה וראה את 5)הרי"ף) תלה הלוקח כלומר,

למכור. לאנסו כדי העץ, על בבבא 6)המוכר נראה כן
סב. הגמרא 7)קמא של וטרייא בשקלא מפורש הוזכר

מח:). בתרא שאין 8)(בבא אמרו, סב.) קמא (בבא בגמרא
רבינו  סובר אבל אני", "רוצה אמר אם אלא מכירה מכירתו
זה  הרי שתק, אלא רוצה, שאיננו בפירוש אמר שלא שכל
פרק  ועיין יוסף בית בשם משנה (לחם אני" "רוצה כאומר

א). הלכה אישות מהלכות העדים 9)ד בפני הודה אלא
מח: בתרא בבא בגמרא זו הלכה ומקור המעות, שקיבל
זו". בשדה ואפילו זביני זביניה דהוו בכולהו "והלכתא
את  לפניו הרצה בין מכירה מכירתו האופנים, בכל כלומר,
על  לו הודה אלא המעות את לפניו הרצה לא ובין המעות

פי  על ואף ואפילו), המתחיל דיבור שם בתוספות (ראה כך
שלקחו  הבעלים והודו מהבעלים ולקחה וחזר שדה שהגוזל
ונאמן  הודיתי" יראה "מחמת לטעון הנגזל יכול מעות, ממנו
מפני  אלא זה אין - ט"ו) הלכה גזילה מהלכות ט (פרק

כא  אבל גזלן, נאמן שהוחזק המוכר אין גזלן הוחזק שלא ן
שמי  הדבר וברור ראב"ד), ועיין משנה (כסף זו בטענה
קיבל  שלא כיוון מתנה מתנתו אין מתנה לתת שאנסוהו
אמר). המתחיל דיבור בתוספות מח. בתרא בבא (ראה מעות
"עד  כ הלכה גירושין מהלכות ב בפרק רבינו שכתב [ומה
של  דוגמא להביא אלא כוונתו אין שנתן" עד או שמכר

מתנה]. מתנתו שתהא ולא לעדים 10)"אונס", "שמודיע
שנותן  היינו, ו), קטן סעיף רה סימן (סמ"ע העניין" היה איך
המכר. של האמיתי הרקע על לעדים מוקדמת הודעה

שניים".11) בפני "מודעה מ. בתרא שגזלן 12)בבא לפי
והלכה  ב הלכה ונטען טוען מהלכות י"ג (פרק חזקה לו אין

יא).

.·Ò‡‰ ÈtÓ ¯ÎBÓ ‡e‰L Ú„ÈÏ ÌÈ„Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒ»≈ƒ≈«∆≈ƒ¿≈»…∆
‰Ú„BÓ ÏÎÂ .ÂÈt ÏÚ eÎÓÒiL ‡Ï ,È‡cÂ Òe‡ ‡e‰LÂ¿∆»««…∆ƒ¿¿«ƒ¿»»»
Òe‡ ‰Ê ÈBÏtL eÚ„È ÌÈ„Ú‰ e‡Â :da ·e˙k ÔÈ‡L∆≈»»¿»»≈ƒ»«¿∆¿ƒ∆»

.‰Ú„BÓ dÈ‡ - ‰È‰»»≈»»»

.‚‰OBÚa B‡ ¯ÎBÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¿∆
‰¯Lt13‰Ú„BÓ ¯ÒÓ Ì‡ ,‰ÏÈÁÓa B‡ ‰zÓa Ï·‡ ; ¿»»¬»¿«»»ƒ¿ƒ»ƒ»«»»

‰zn‰ È¯‰ - Òe‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ Ì„…̃∆«»»««ƒ∆≈»¬≈««»»
˙Úc Èelb ¯Á‡ ‡l‡ ‰zÓa ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L .‰ÏËa¿≈»∆≈¿ƒ¿«»»∆»««ƒ««

˙B˜‰Ï ‰ˆB¯ BÈ‡ Ì‡L ;Ô˙Bp‰14‡Ï - BaÏ ÏÎa «≈∆ƒ≈∆¿«¿¿»ƒ…
‡È‰ ‰zÓ ‰ÏÈÁn‰Â .‰zÓ Ïa˜Ó‰ ‰˜15. »»«¿«≈«»»¿«¿ƒ»«»»ƒ

אחד 13) וכל הנתבע, וכפירת התובע טענת ידי על שבאה
קצת  לו מוותר שחבירו זה תמורת לחבירו קצת מוותר ואחד

ט). קטן סעיף רה סימן (סמ"ע כמכר זה והודעה 14)והרי
צריך  ולא לנו, מספיקה במתנה רוצה שאינו שהיא כל
אף  - כסף, שמקבל מכיוון במכירה, אבל אונס, בה שיהיה
המודעה. ובטלה כך אחר נתרצה וודאי מודעה, שמסר פי על

עבורה.15) תמורה שום מקבל אינו שהרי

.„e‰k‰La B¯·Á ˙‡ ÒB‡‰ „Á‡16„Ú e‰‡Ïz B‡ ∆»»≈∆¬≈¿∆ƒ»¿»»«
ÔÈa ,˙BOÚÏ BÏ ¯LÙ‡L ¯·„a B„ÈÁÙ‰L B‡ ,¯ÎnL∆»«∆ƒ¿ƒ¿»»∆∆¿»«¬≈

Ï‡¯OÈ È„Èa ÔÈa Ì"ekÚ È„Èa17.Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ƒ≈«≈ƒ≈ƒ¿»≈¬≈∆…∆
,ÌÈL ¯OÚÏ B¯·ÁÓ Òc¯t ¯ÎOL „Á‡a ‰OÚÓe«¬∆¿∆»∆»««¿≈≈¬≈¿∆∆»ƒ

·BÁ ¯ËL ‰È‰ ‡ÏÂ18BÏÎ‡L ¯Á‡Â ,¯ÈkOn‰ „Èa ¿…»»¿«¿«««¿ƒ¿««∆¬»
ÌÈL LÏL ¯ÎBO‰19,ÈÏ ep¯kÓz ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡ «≈»»ƒ»«ƒ…ƒ¿¿∆ƒ

;È„Èa Áe˜Ï ‡e‰L ÔÚË‡Â ˙e¯ÈÎO ¯ËL LaÎ‡∆¿¿«¿ƒ¿∆¿«∆»«¿»ƒ
Ò‡ ‰fL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â20‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .21. ¿»¿¬»ƒ∆∆…∆¿≈…«≈»∆

Ì‡ ,CÎÈÙÏ22Ba ¯ÙÎÂ ,ÔÈc ˙È·a ¯ÈkOn‰ BÚ·z23 ¿ƒ»ƒ¿»««¿ƒ¿≈ƒ¿»«
BlL Òc¯t‰L ÔÚËÂ24¯ÈkOn‰ ¯ÒÓ Ck ¯Á‡Â , ¿»«∆««¿≈∆¿««»»«««¿ƒ

‰Ú„BÓ25È¯‰ - Ba ¯ÙkL ¯ÎBOÏ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â , »»¿««»»««≈∆»«¬≈
Ì‰Â .Òe‡ ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈ È¯‰L ;ÏËa ¯kÓn‰«ƒ¿»»≈∆¬≈≈≈ƒ∆»¿≈

יום הביעי
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קלא

קלא

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט י"ז רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ì‰ÈÙa ¯ÙkL ÌÈ„Ú‰26È„Ú Ì‰Â ,ÔÈc ˙È·a »≈ƒ∆»«ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿≈≈≈
‰Ú„Bn‰27‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .28. «»»¿≈…«≈»∆

הדין:16) והוא לדוגמא, רק וזה תלייה, הביאו: בגמרא
מהעובדה  שיוצא כפי ממון, אונס ואף אחרים, ייסורים

יכול 17)להלן. שהוא לפי אונס, זה שאין אומרים ואין
מכיוון  - טו) קטן סעיף (סמ"ע לדין הישראל את לתבוע
שכותבים  בגמרא, שאמרו כמו לביצוע, ניתן תמיד שלא
ועליך", "עלי (כגון, רמיֿמעלה אנשים על אפילו מודעה
מפני  לדין, מצייתים שבוודאי כלומר, עצמם), על ורבא אביי
המתחיל  דיבור (רשב"ם מייד מזומן הביתֿדין תמיד שלא

ועליך). שטר 18)עלי הוא אף הנקרא שכירות, שטר היינו
השוכר  של וחובתו המשכיר של זכותו בו שכתוב חוב,

טז). קטן סעיף לטעון 19)(סמ"ע, המחזיק יכול שאז
טוען  מהלכות יא (פרק אבד ושטרו מהבעלים הקרקע שקנה

ב). הלכה המקח.20)ונטען כל הפסד למוכר, צפוי שהרי
הפחדה.21) ידי על ואפילו ממון, אונס כל היינו
כיצד 22) לנו להסביר הדברים בהמשך מתכוון הרמב"ם

דלעיל. בעובדא האונס זו 23)נתברר שהפחדה כלומר,
באמת  וכפר איומו את קיים שהשוכר זה, ידי על נודעה

לאור.בשכירות, הדברים יצאו וכך בידו, הוא שלקוח וטען
את 24) שמעו לא אבל הזאת, הטענה את שמעו והעדים

שהרי  אונס, זה אין ההפחדה, את שמעו אם שהרי ההפחדה,
סימן  זאת, יעשה לא ואם דין, לבית להביאם יכול המוכר

משנה). (מגיד המכירה עם בסוף שהמוכר 25)שהשלים
של  הטענה איֿאמיתת את לברר יכול שהוא דין, לבית אומר
שימכור  כדי הפחדה לשם רק באה הכפירה שכל הלוקח,
ימכור  אם הדמים, כל לו לשלם מוכן הלוקח זה שהרי לו,
בזה  מודיע והוא קנה, לא שעדיין סימן זה והרי מעכשיו, לו
בדעתו  אין אבל האיום, את לגלות בכדי רק ימכור שהוא

יז). קטן סעיף שם (סמ"ע למכור לא 26)כלל כי שאם
בשכירותו  שלו הכפירה את שמעו אבל ההפחדה, את שמעו
לא  אלמלי שהרי גמור, אונס וזהו לקוחה, שהיא וטענתו
זו. כפירה ידי על הכול מפסיד היה הכפירה, אחרי לו מכר

המודעה 27) שעדי שצריך הרמב"ם, דעת נראה לכאורה
שמספיק  מביא, המגידֿמשנה אבל האונס, את גם ידעו
האונס. על שיודעים אחרים עדים יש אם אפילו

הפחדה.28) ידי על אונס כל כלומר,

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na29‡e‰ È¯‰L ;Òp‡a ?30 «∆¿»ƒ¬ƒ¿«»∆¬≈
‡lL ¯kÓÏ ¯ÎBn‰ ˙‡ ‰ÙBkL ÈtÓ ,ÔÒÓÁ«¿»ƒ¿≈∆∆∆«≈ƒ¿…∆…

BBˆ¯a31ÏÊBb‰ Ï·‡ .32Ck ¯Á‡Â ÔÏÊ‚a ˜ÊÁ‰Â ƒ¿¬»«≈¿À¿«¿«¿»¿««»
¯ÒÓÏ CÈ¯ˆ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - ÏÊbL ‰„O Á˜Ï»«»∆∆»«≈«≈»ƒƒ¿…

.‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰Ú„BÓ»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

מודעה.29) צריך 30)שצריך למה טעם נתינת זו אין
(סמ"ע  "שהוא" אמר כאילו העובדא קביעת אלא מודעה,
דברי  העתיק אמנם, משנה, והמגיד יח) קטן סעיף רה סימן

ח. הלכה יז פרק להלן וראה "שהוא". על 31)רבינו שאף
למעלה  שכתבנו מה לפי או אני" "רוצה לו: שאמר פי
זה  הרי רוצה שאינו בפירוש אמר שלא שכל  א בהלכה

(למעלה  מכירה מכירתו זה ובאופן אני" "רוצה אמר כאילו
שמסר  כיוון - סב.) קמא (בבא חמסן נקרא ואינו א) הלכה
אמירתו  ואף המכירה שכל בזה גילה עדים. בפני מודעה
"חמסן". רבינו קראו ויפה באונס, היה זה כל - אני" "רוצה
א. הלכה אישות מהלכות ד פרק משנה בלחם וראה

אף 32) שגזלן, הונא, רב של מימרא ושם מז: בתרא בבא
כל  זה לשטר אין שגזל, השדה על מכירה שטר הביא אם
דרב  משמיה בה שמסיים ביבי שרב רבינו וסובר משקל;
לחלוק  בא לא - לו" יש מעות אבל לו, אין "קרקע נחמן
בדברי  מפורש זה ולפי דבריו. על להוסיף אלא הונא, רב על
על  אף מעות, שנתן אף קניין, קנייתו אין שגזלן הונא רב
זביני" זביניה וזבין "תליוהו הונא: רב אמר חמסן שלגבי פי
הונא, רב על חולק ביבי שרב שם, הרשב"ם דעת אבל (שם).
קניינו  אין שגזלן הונא רב שאמר ומה שם. הרי"ף דעת וכן
שמסר  או שם) ותוספות (רשב"ם מעות נתן כשלא - קניין

לחמסן. גזלן בין חילוק אין ולעולם (רי"ף). מודעה

.Â‰Ú„Bn‰ È„Ú33B˙B‡a ÔÓˆÚ Ì‰ ÌzÁÏ Ì‰Ï LÈ ≈≈«»»≈»∆«¿…≈«¿»¿
CÎa ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ‰Ú„Bn‰ Ì‰Ï ‰¯ÒÓpL ¯kÓn‰«ƒ¿»∆ƒ¿¿»»∆«»»»»¿≈¿»

Ì‰Ï ¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌeÏk34ÈBˆ¯a :Òp‡‰ ÈÙa ¿«¬ƒ»«»∆ƒ¿≈»«»ƒ¿ƒ
BÒ‡L ÌLk ;˙Ói˜ ‰Ú„Bn‰ È¯‰ - Ò‡ ‡Ïa Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿……∆¬≈«»»«∆∆¿≈∆¬»
È‡ ÈBˆ¯a :¯Ó‡L „Ú BÒ‡ Ck ,ÔBˆ¯ ‡Ïa ¯ÎnL∆»«¿…»»¬»«∆»«ƒ¿ƒ¬ƒ

BÓ.¯Î≈

חתם 33) חנה בר בר שרבה עובדא ושם מח: בתרא בבא
המודעה. את אישר הונא ורב המכירה, ועל המודעה על

הבאה.34) ההלכה מתוך יוצא

.Ê‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ35Ì‰ÈÙa36¯Á‡ ÌÈÓc‰ Á˜lL ¿≈ƒ»ƒ¿≈∆∆»««»ƒ««
;ÌeÏk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - Ck ÏÚ ‰Ú„BÓ ¯ÒnL∆»«»»«»≈«»¿«¬ƒ¿
‡e‰L eÚ„È ¯·k ÌÈ„Ú‰Â ,‰„BiL „Ú BÒ‡ Òp‡‰L∆»«»¬»«∆∆¿»≈ƒ¿»»¿∆
.¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - Ì‰ÈÙa ÌÈÓc‰ ‰Ó Ì‡ Ï·‡ .Òe‡»¬»ƒ»»«»ƒƒ¿≈∆«»¿«¬ƒ

בעניין 35) משווה והרמב"ם מז:). (שם בגזלן מפורש זה דין
שטעם  משנה), וכסף (מגידֿמשנה לגזלן מודעה מוסר זה
כמו  ולא המכירה, לפני האונס שנתפרסם לשניהם: אחד
(לשון  גזלו" לא "שעדיין ראשון, מקרה שהוא סתם באונס

ט"ז). הלכה ט, פרק גזילה בהלכות כלומר,36)הרמב"ם

שם). בתרא (בבא הכסף נתינת העדים שראו

.ÁÂÈÏÚ e„ÈÚ‰37¯În‰ È„Ú38‰Ú„Bn‰ ÏhaL39- ≈ƒ»»≈≈«∆∆∆ƒ≈«»»
¯Ó‡ Ì‡Â .‰ÏËa ‰Ú„Bn‰ È¯‰40:‰Ú„Bn‰ È„ÚÏ ¬≈«»»¿≈»¿ƒ»«¿≈≈«»»

,‰Ú„Bn‰ Ïh·Ï Á˜BÏ È‡L ÔÈ˜ ÏkL ,ÔÈÚ„BÈ eÈ‰¡¿ƒ∆»ƒ¿»∆¬ƒ≈«¿«≈«»»
ÈÚ„BÓ„ ÈÚ„BÓe41‡l‡ Ck ¯ÓB‡ ÈÈ‡Â ,ÏËa Ïk‰L , »≈¿»≈∆«…»≈¿≈ƒ≈»∆»

‰ÊÏ ˙B˜‰Ï ÈzÚ„a ÔÈ‡Â ,ÔÈÚ„BÈ Ìz‡L Ò‡‰ ÈtÓƒ¿≈»…∆∆«∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿«¿¿∆
ÏËa ¯În‰ È¯‰ - ÌÏBÚÏ Òp‡‰42ewL Èt ÏÚ Û‡Â . »«»¿»¬≈«∆∆»≈¿««ƒ∆»

B„iÓ43.e¯‡aL C¯c‰ ÏÚ ,‰Ú„Bn‰ Ïh·Ï ƒ»¿«≈«»»««∆∆∆≈«¿

(מגידֿמשנה).37) במכר" שכן ו"כל ב"גט", כא: ערכין
המודעה,38) את בטל אם אף אונס, יש אם במתנה, אבל

במתנה  שהרי יא), סעיף רה, סימן (רמ"א, מתנה המתנה אין
אם  אבל מתנה. המתנה אין המודעה בלי אף אונס, יש אם
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קלב מכירה קלב הלכות - קנין ספר - שבט י"ז רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

א  זה אחרי ביטל אם מודעה, רק ויש אונס המודעה,אין ת
שם  ורמ"א התוספות, בשם מיימוניות (הגהות קיימת המתנה

ראשונים). הרבה יש 39)בשם אם הכסףֿמשנה לדעת
שהרי  המודעה, לביטול תוקף יש המודעה, ביטול על אונס
המקח  קיים כן ועל אונס, מתוך למכור מחליט שהוא כשם
בגלל  המודעה את לבטל מחליט הוא כן אונס, שיש אף

אונס. מתוך שנעשו אף קיים והביטול כשם 40)האונס,
לעשות  אפשר כך המכירה, עצם על מודעה לעשות שאפשר

המודעה. ביטול על לבטל 41)מודעה קניין שמקבל היינו,
המודעה. ביטול על המודעה את ואף המודעה, את

דמסר 42) מאן האי המתחיל דיבור (שם התוספות לדעת אך
המודעה  ביטול על המודעה את לבטל אפשרות יש מודעה)
נוסח  ידי על המודעה) את לבטל מעוניין דין שהבית (בגט
המודעות  כל שמבטל והוא: המודעה, ביטול של מיוחד
אומרים  וכן, עולם, עד המודעות מתוך היוצאות והמודעות
לדעת  אך זה, בנוסח להשתמש הנוהג (שם), התוספות
שבמודעה  לטעון, יכול הנותן שהרי מספיק, זה אין הרשב"א
הרשב"א  אף אך זה, בנוסח הביטול את גם ביטל האחרונה
ביטול  בנוסח לכתוב והיא: המודעה, לביטול עצה נותן
ערך  אין אז שהרי המודעה, עדי את פוסל שהוא המודעה,
היום  הנוהג הוא וכן שלה. העדים את שפסל אחר למודעה,
במתנה  וגם זה), על גם חולקים יש (אםֿכי הרשב"א בעצת
שצריך  ייתכן אך למלך), (משנה זה בנוסח להשתמש אפשר
כבר  (שהיום הזה הנוסח את לכתוב הנותן של מפורש צו

העדים. פסול של לשיגרה) אין 43)הפך כי אם כלומר,
שהוא  כמה עד זה, לקניין ערך לו יש אבל לדברים. קניין
היתול, משום בהם ואין ברצינות, נאמרו שהדברים מגלה
מועיל  לא המודעה ביטול על מודעה שנתן אחרי זאת ובכל

הקניין. גם

øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨
לזה 1) והדומה אסמכתא שהן התנאין משפטי בו נתבארו

אסמכתא. שהן מפני קיימין שאינן מחיובים

.‡ÔÈ‡z ‰˙‰Â ,ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ‰˜n‰««¿∆≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔÓi˜Ï ¯LÙ‡L2‰˙‰L ÔÈa ‰˜n‰ ‰˙‰L ÔÈa , ∆∆¿»¿«¿»≈∆ƒ¿»««¿∆≈∆ƒ¿»

;‰˜‰L ¯·c‰ ‰˜ - ÔÈ‡z‰ eÓi˜˙ Ì‡ :‰Bw‰«∆ƒƒ¿«¿«¿»ƒƒ¿»«»»∆À¿»
e¯‡a ¯·Îe .‰˜ ‡Ï - È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«…»»¿»≈«¿

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a ÌÈ‡z‰ ÈËtLÓ3. ƒ¿¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

והכריעו 2) צד.) (בבאֿמציעא תימא בן יהודה ר' כדברי
לומדים  אנו התנאים דיני כל שהרי כמותו, שם  בגמרא
אפשר  היה ושם לב), (במדבר ראובן ובני גד בני מתנאי

א). ס"ק רז, סימן (סמ"ע התנאי את ו.3)לקיים פרק

.·?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na4a‰wL5ÔÓ C¯„a «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿∆∆ƒ
Ô‰a ÔÈBwL ÌÈÎ¯c‰6˙‡ Ìi˜Ï ÂÈÏÚ LÈ È¯‰Â , «¿»ƒ∆ƒ»∆«¬≈≈»»¿«≈∆

‰zÚ ‰˜ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .È‡z‰7Ì‡L :BnÚ ‰˙‰Â , «¿«¬»ƒ…»»«»¿ƒ¿»ƒ∆ƒ
- ‰˜È ‡Ï Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,‰˜È ‰Ê È‡z‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«¿«∆ƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿«≈…ƒ¿∆
‡zÎÓÒ‡ BfL ;‰˜ ‡Ï ,È‡z‰ Ìi˜˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«≈«¿«…»»∆«¿«¿»

‡È‰8CÎÂ Ck ˙BOÚÏ B˙i˜ CÓÒ È¯‰L ,9ÏÎÂ , ƒ∆¬≈»«¿ƒ»«¬»»»¿»
.B˙B˜‰Ï BaÏa ¯Ó‚ ‡Ï È¯‰L ,‰B˜ dÈ‡ ‡zÎÓÒ‡«¿«¿»≈»»∆¬≈…»«¿ƒ¿«¿

(למעלה 4) שהוקנה הדבר נקנה - התנאים נתקיימו שאם
א). הקנין.5)הלכה פעולת עכשיו כגון 6)שעשה

לו  שאמר או התנאי, את ולכשתקיים מעכשיו קנה לו שאמר
כאומר  עלֿמנת ש"האומר וכך, כך שתעשה עלֿמנת קנה
שכתב  כמו כלל, הקנין מועיל לא אחר שבאופן מעכשיו",
שכלתה  מפני משיכה, לענין ט הלכה ב פרק למעלה רבינו
סימן  סוף (חושןֿמשפט חזקה לקנין הדין והוא משיכתו.
דין  אין מעכשיו שבאומר רבינו, דברי ומקור קצא).
המקח  בספר הוא וכן סו: בבבאֿמציעא הוא אסמכתא,
רז  סימן הגר"א ביאורי (ועיין יז שער האי, לרב והממכר,
באומר  מדובר שכאן שם המחבר הביא וכן ה, ס"ק

להלן 7)מעכשיו). וראה הקנין, פעולת עתה עשה לא
התנאי"8)בסמוך. שקיים אחר בבית שהחזיק "אףֿעלֿפי

קנה, לא - הקנין פעולת עתה רק עשה ואילו ג) הלכה (להלן
ה). הערה למעלה (ראה חזקתו שכלתה מפני - אחר: מטעם

אחר 9) לזמן הקרקע קנין שסמך "לפי שם: האי, רב בלשון
הלכה ולהלן בשעתו". קנין ואינו שהתנה, בלשון לאחר ו

עדיין דעתו שהרי והקנה גמר "לא שמא ÎÓÂÒ˙רבינו: ,
יהיה". לא שמא או התנאי) יתקיים =) יהיה

.‚ÏÚ ‰zÓa BÏ B˙ B‡ B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÎBn‰ ?„ˆÈk≈««≈«ƒ«¬≈¿»¿«»»«
˙Ó10‰Ê ˜ÈÊÁ‰Â ,ÈBÏt ÌBÈa ÌÈÏLe¯ÈÏ BnÚ CÏiL ¿»∆≈≈ƒƒ»«ƒ¿¿ƒ¿∆¡ƒ∆

B˙B‡a ÌÈÏLe¯ÈÏ BnÚ CÏiLk ‰˜ ‰Ê È¯‰ - ˙Èaa««ƒ¬≈∆»»¿∆≈≈ƒƒ»«ƒ¿
ÌBi‰11.‰˜ ‡Ï - CÏ‰ ‡ÏÂ ÌBi‰ B˙B‡ ¯·Ú Ì‡Â ; «¿ƒ»««¿…»«…»»

CÏz Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡12ÌÈÏLe¯ÈÏ ÈnÚ ¬»ƒƒ¿»¿»«ƒ≈≈ƒƒƒ»«ƒ
˙Èa EÏ Ôz‡ ,ÈBÏt ¯·c ÈÏ ‡È·z Ì‡ B‡ ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒƒ»ƒƒ»»¿ƒ∆≈¿«ƒ
ÌBi‰ B˙B‡a BnÚ CÏ‰Â ;CÎÂ CÎa EÏ ep¯kÓ‡ B‡ ‰Ê∆∆¿¿∆¿¿»»»¿»«ƒ¿«
ÌiwL ¯Á‡ ˙Èaa ˜ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÏ ‡È·‰L B‡∆≈ƒ««ƒ∆∆¡ƒ««ƒ««∆ƒ≈

È‡z‰13Ïk ÔÎÂ .‡zÎÓÒ‡ ‡È‰ BfL ,‰˜ ‡Ï - «¿«…»»∆ƒ«¿«¿»¿≈…
.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

פ"ב 10) (למעלה דמי" מעכשיו כאומר עלֿמנת ש"האומר
דין  אין עלֿמנת שבאומר שם, האי רב כתב וכן ט), הלכה
שם  האי רב מדברי לקוחים רבינו דברי וכל אסמכתא,
"על  רבינו בדברי העתיק שם וב'טור' שם). בבאוריו (הגר"א
כתוב  היה שכך שאפשר יוסף' ב'בית שם וכתב תנאי",
אמנם  הוא וכן ה'טור'. בעל בידי שהיה הרמב"ם בנוסחת
לא  שאם עיקר, שלפנינו הנוסחא אבל תימן. כ"י ברמב"ם
שכלתה  א' טעמים: שני מחמת קנה לא - מנת" "על אמר:

אסמכתא. שזוהי ב' ולמפרע,11)חזקתו; מאז כלומר:
החזקה. פעולת מעכשיו.12)משעת אמירת כאן ואין

שהרי 13) וכלל, כלל חזקה זו אין - קודם החזיק שאילו
כלתה  כבר התנאי, קיום בעת כלומר הקנין, חלות בשעת

ואיננה. החזקה

.„CÎÈÙÏ14ÔB·¯Ú Ô˙Bp‰ ,15Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·ÁÏ ¿ƒ»«≈≈»«¬≈¿»«ƒ
Ì‡Â :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,CÏ ÏeÁÓ ÈB·¯Ú ,Èa ¯ÊBÁ È‡¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ»»¿«»≈¿ƒ

EÏ ÏtÎ‡ ,Èa ¯ÊBÁ È‡16Ba ¯ÊÁ Ì‡ ;EB·¯Ú ¬ƒ≈ƒ∆¿…¿∆¿¿ƒ»«
B„È ˙Áz ‡e‰ È¯‰L ,ÔB·¯Ú‰ ‰Ê ‰˜ - Á˜Bl‰17; «≈«»»∆»≈»∆¬≈««»

ÏtÎÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¯ÎBn‰ Ba ¯ÊÁ Ì‡Â¿ƒ»««≈≈¿«¿ƒƒ¿…
.‰˜ ‡Ï ‡zÎÓÒ‡Â ,‡È‰ ‡zÎÓÒ‡ BfL ,ÔB·¯Ú‰»≈»∆«¿«¿»ƒ¿«¿«¿»…»»
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קלג

קלג

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט י"ז רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

יוסי.14) כרבי ולא יהודה, כרבי מח. בבאֿמציעא
א.15) הלכה ח בפרק כמו פרעון בתורת ולא משכון בתורת
(סמ"ע 16) לי שנתת מהסכום כפליים שוה קרקע לך אתן

כד). ס"ק "הנותן 17)רז, נאמר: שם בברייתא שהרי
מחול  ערבוני - בי חוזר אני אם לו: ואמר לחבירו, ערבון
- ערבונך לך אכפול בי, חוזר אני אם לו: אמר והלה לך,
דאמר  לטעמיה יוסי [רבי יוסי רבי דברי התנאים, נתקיימו
ערבונו". כנגד שיקנה דיו אומר, יהודה רבי קניא]. אסמכתא
יוסי  רבי דברי כל על חולק אינו יהודה שרבי מזה, נראה
שמכפיל  בו חוזר המוכר אם בין התנאים, נתקיימו שאמר
אלא  - מחול שערבונו בו חוזר הלוקח אם ובין ערבונו, לו
יהודה  רבי אמר זה ועל בו, חוזר שהמוכר באופן ורק אך
כנגד  שיקנה ללוקח דיו אלא ערבונו להכפיל צריך שאינו
רבי  דיבר לא זה על בו, חוזר שהלוקח באופן אבל ערבונו.
בזה  ואין מחול, שערבונו יוסי לרבי מודה הוא שגם - יהודה
של  ידו תחת שהערבון מפני הוא והטעם אסמכתא, דין
שטר  [במשליש הכא "שאני כו: בנדרים שאמרו וכמו מוכר.
"דכיון  שם: הר"ן ופירש זכותיה", לבטלן דאמר זכויותיו]
- חברו בה זוכה דמיד אסמכתא, בה לית היא דמחילה
בהן, וכיוצא אשלם או אתן באומר אלא אסמכתא דליכא
(ועיין  יג הלכה להלן וראה ז"ל". הרמב"ם דעת וכן

כו). ס"ק רז סימן הגר"א וביאור וכסףֿמשנה מגידֿמשנה

.‰Ú¯tL ÈÓ ÔÎÂ18˙‡ LÈÏL‰Â ,B·BÁ ˙ˆ˜Ó ¿≈ƒ∆»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆
¯ËM‰19,ÈBÏt ÌBÈ „Ú EÏ Èz˙ ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â , «¿»¿»«ƒ…»«ƒ¿«¿ƒ

ÔzÈ ‡Ï - BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ÔÓÊ ÚÈb‰Â ;B¯ËL BÏ Ôz≈¿»¿ƒƒ«¿«¿…»«…ƒ≈
‡È‰ ‡zÎÓÒ‡ BfL ,¯ËM‰ ˙‡ LÈÏM‰20. «»ƒ∆«¿»∆«¿«¿»ƒ

יוסי.18) כרבי ולא יהודה, כרבי קסח. בבאֿבתרא משנה
המלוה 19) יחזור שמא ודאג החוב, מקצת פרע הלוה

ולפי  החוב, כל את ויתבענו שישליש מהמלוה דרש כך
שליש. ביד שהשלישו המלוה עשה וכן אחר, ביד השטר

כאומר:20) אלא זה אין המלוה, ביד השטר שאין שכיון
אם  ואמנם טז. הערה למעלה ראה לך", אשלם לך, "אתן
המקצת  החוב, כל בו לגבות שיכול המלוה, ביד השטר היה
(מגידֿמשנה). לך" מחול כ"ערבוני הוא הרי שילם, שכבר

.ÂÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÈa Ì„‡ Èa ÔÈ˙nL ÔÈ‡z Ïk ÔÎÂ¿≈»¿»ƒ∆«¿ƒ¿≈»»≈≈∆««
‰OÚz Ì‡ B‡ Ck ‰È‰È Ì‡ :¯ËL·e ÌÈ„Úa Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈ƒƒ¿»ƒƒ¿∆»ƒ«¬∆
‡Ï Ì‡Â ,‰Ê ˙Èa EÏ ‰˜‡ B‡ ‰Ó EÏ Ôz‡ - Ck»∆≈¿»∆∆¿∆¿«ƒ∆¿ƒ…
;EÏ Ôz‡ ‡ÏÂ EÏ ‰˜‡ ‡Ï - ‰OÚz ‡Ï B‡ ‰È‰Èƒ¿∆…«¬∆…∆¿∆¿¿…∆≈¿
ÏkL .‰˜ ‡Ï - ¯·c‰ ‰È‰L B‡ ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»∆»»«»»…»»∆»

‰˜‰Â ¯Ó‚ ‡Ï ,'‰È‰È ‡Ï Ì‡ ‰È‰È Ì‡' ¯ÓB‡‰21; »≈ƒƒ¿∆ƒ…ƒ¿∆…»«¿ƒ¿»
‡Ï ‡nL B‡ ‰È‰È ‡nL ˙ÎÓBÒ ÔÈ„Ú BzÚ„ È¯‰L∆¬≈«¿¬«ƒ∆∆∆»ƒ¿∆∆»…

.‰È‰Èƒ¿∆

קני".21) לא דאי, "כל רבה: של מימרא סו: בבאֿמציעא

.Ê¯ÓB‡‰ Ïk22'ÂLÎÚÓ ‰˜'23‡zÎÓÒ‡ Ô‡k ÔÈ‡ - »»≈¿≈≈«¿»≈»«¿«¿»
‰˜‰ ‡Ï ,B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï el‡L ;‰˜Â ,ÏÏk¿»¿»»∆ƒ…»«¿«¿…ƒ¿»
,ÈBÏt ÌBÈ „ÚÂ Ô‡kÓ È˙‡a Ì‡' ?„ˆÈk .ÂLÎÚÓ≈«¿»≈«ƒ»ƒƒ»¿«¿ƒ

‰Ê È¯‰ - Ck ÏÚ B„iÓ e˜Â ,'ÂLÎÚÓ ‰Ê ˙Èa ‰¿̃≈«ƒ∆≈«¿»¿»ƒ»«»¬≈∆
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ú·wL ÔÓf‰ CB˙a ‡a Ì‡ ,‰»̃»ƒ»¿«¿«∆»«¿≈…«≈»∆

מה 22) והולך מפרש אלא עצמו, בפני דין כאן ואין שם.
ה). ס"ק רז סימן (הגר"א בֿג בהלכה למעלה שכתב

כמו 23) "מעכשיו", כמו שהוא מנת" "על הדין והוא
ט). בהערה שם (עיין ג הלכה למעלה שכתוב

.ÁL¯Ùe ,e‰„O B‡ B¯ˆÁ ¯ÎnL ÈÓ24˙ÚLa ƒ∆»«¬≈»≈≈«ƒ¿«
‰¯ÈÎn‰25ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏÈÏ È„k ¯ÎBÓ ‡e‰L26B‡ , «¿ƒ»∆≈¿≈≈≈¿»¿ƒ

˙B˜Ï È„k ÚÓpL ¯Ën‰ ÈtÓ27B¯ˆÁ ÈÓ„a ÌÈhÁ28 ƒ¿≈«»»∆ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿≈¬≈
È‡z ÏÚ ¯ÎBÓk ‰Ê È¯‰ -29¯Ën‰ „¯È Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆¿≈«¿«¿ƒ»ƒ»««»»

C¯c‰ ÚÓ B‡ ,eÏÊe‰Â ÔÈhÁ e‡a B‡ ,¯ÎnL ¯Á‡30 ««∆»«»ƒƒ¿¿ƒ¿««∆∆
˙BÏÚ‰Ï BÏ ÚizÒ ‡lL B‡ ,ı¯‡‰ d˙B‡Ï CÏÈÏ31 ≈≈¿»»»∆∆…ƒ¿««¿«¬

ÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈhÁ ˙B˜Ï B‡,ÌÈÓc‰ Ô˙B‡ ¯ÈÊ ƒ¿ƒƒ¬≈∆«¬ƒ»«»ƒ
‡l‡ ¯ÎBÓ BÈ‡L L¯Ù È¯‰L ;Ú˜¯˜ BÏ ¯ÊÁ˙Â¿«¬…«¿«∆¬≈≈«∆≈≈∆»

‰OÚ ‡Ï È¯‰Â ,ÈBÏt ¯·c ˙BOÚÏ32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬»»¿ƒ«¬≈…«¬»¿≈…«≈
.Ô‰a»∆

להלן.24) ראה תנאי, בלשון מכירה,25)ולא בשעת דוקא
כלום  אמר לא מכירה ובשעת המכירה לפני פירש אם אבל

ט). הל' להלן (מ"מ כתנאי זה אין נ.26)- קידושין
לקנות".27) כדי "או תימן: צז.28)בכ"י כתובות
כפל 29) שלא וכלֿשכן תנאי, בלשון אמר שלא אףֿעלֿפי

שהוא  קרקעותיו למכור אדם דרך שאין "לפי - תנאו
מכאן" דירתו לעבור בדעתו היה לא אם - מהן מתפרנס
בחצירו  אלא אמורים הדברים אין זה, ולפי (כסףֿמשנה).
מוכר  אדם שלפעמים במטלטלין, לא אבל בשדה. או

(שם). בכאן להשאר דעתו אפילו קידושין 30)מטלטליו
וכן  שם. בתרא וכלישנא בדרך" "אונס של הפירוש וזהו נ.

הזקן. לר"י המיוחס בתוספות בלחם31ֿ)כתב גם [כן
רומי: ובדפוס תימן בכ"י אולם, ומשנהֿלמלך. משנה
פירוש  "להעלות", הנוסח ולפי במגידֿמשנה. וכן "לעלות",
ממקום  החטים את לכאן להעלות הצליח שלא הדברים:
לקנותם  הצליח שלא או כלומר: חטים", לקנות "או פלוני.
שכתב  מה זהו שהרי קשה, "לעלות" הנוסח לפי ואילו כלל.
מגידֿ ועיין הארץ", לאותה לילך הדרך נמנע "או למעלה

ומשנהֿלמלך]. ולחםֿמשנה נתעכב 32)משנה אם ודוקא
המקח  - עלה לא הטוב מרצונו אם אבל אונס, מחמת הדבר
גמור, בתנאי ואילו גמור. כתנאי אינו דעת שגילוי קיים,
רק  מוכר שהוא תנאי, של בלשון מפורש התנה אם היינו
המקח  בטל - מרצונו מלעלות נמנע אם אפילו אז יעלה, אם

(מגידֿמשנה).

.ËÌ˙Ò ¯ÎBn‰ Ï·‡33BaÏa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»«≈¿»««ƒ∆»»¿ƒ
ÔÈ‡¯nL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯ÎBÓ ‡e‰ CÎÂ Ck ÈtnL∆ƒ¿≈»¿»≈¿««ƒ∆«¿ƒ

ÌÈ¯·c‰34‡ÏÂ ,CÎÂ Ck ˙BOÚÏ ‡l‡ ¯ÎBÓ BÈ‡L «¿»ƒ∆≈≈∆»«¬»¿»¿…
È¯·„e ,L¯Ù ‡Ï È¯‰L ;¯ÊBÁ BÈ‡ - ‰OÚ·laL Ì «¬»≈≈∆¬≈…≈«¿»ƒ∆«≈

.ÌÈ¯·c ÔÈ‡≈»¿»ƒ

מט:33) בדעתו 34)קידושין שהיה באדם עובדא שם:
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קלד מכירה קלד הלכות - קנין ספר - שבט י"ז רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ואמרו  המכר, בשעת זו כוונתו הזכיר לא הוא אבל לעלות,
דברים". אינם שבלב ש"דברים

.È‰˜‰L ÈÓ35ÔzzL ˙Ó ÏÚ' ÂÈÏÚ ‰˙‰Â ,B¯·ÁÏ ƒ∆ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿»»»«¿»∆ƒ≈
B¯ÎÓ B‡ B˙ Ì‡ :'ÈBÏÙÏ ep¯kÓz B‡ ‰Ê ÁwÓ∆»∆ƒ¿¿∆ƒ¿ƒƒ¿»¿»
B¯ÎÓe ,È‡z‰ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â ;‰˜ - ÈBÏt B˙B‡Ï¿¿ƒ»»¿ƒ…ƒ≈«¿«¿»

¯Á‡Ï36- BÏ Ú·wL ÔÓfa B˙ ‡ÏÂ B¯ÎÓ ‡lL B‡ , ¿«≈∆…¿»¿…¿»«¿«∆»«
Á˜Bl‰ B‡ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .‰˜ ‡Ï37BÏ ¯ÈÊÁiL e˙‰L …»»¿≈«≈«≈«∆ƒ¿∆«¬ƒ

˙BÚn‰ BÏ ÔziLk B‡ ÈBÏt ÔÓÊa Áwn‰38È¯‰ - «∆»ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ≈«»¬≈
Ìi˜ ¯În‰39‰˙‰Lk ¯ÈÊÁÈÂ ,40. «∆∆«»¿«¬ƒ¿∆ƒ¿»

והממכר 35) המקח בספר הוא זו, בהלכה רבינו דברי מקור
בנדרים  הגמרא מדברי שם זאת ולמד יז. שער האי, לרב
מגידֿמשנה. ועיין להקנות". עלֿמנת "קני בענין מח:

ימכור 36) או יתן ואחרֿכך ממנו ויקנה שיחזור שאףֿעלֿפי
התנאי. קיום זה אין - תנאו, התנה שעליו פלוני, לאותו
ירצה  לא שמא לאחר, בינתיים ימכור שלא מקפיד שהמקנה
(משנהֿ פלוני לאותו הדבר יבוא ולא למכרו אחד אותו
יג, הלכה גירושין מהלכות בפ"ט רבינו דעת וכן למלך).

שת  עלֿמנת גיטך זה הרי נשאת באומר שאם - לפלוני נשאי
ממזר  והוולד בטל שהגט פלוני, לאותו שתנשא קודם לאחר
פלוני  לאותו תנשא ושוב מהאחר שתתגרש מועיל ולא
שלא  מקפיד שהבעל לפי - למפרע קיים הראשון הגט ויהיה
ולא  לגרשה זה אחר ירצה לא שמא לאחר בינתיים תנשא

אבןֿהאזל. ועיין פלוני. לאותו להנשא ואילו 37)תוכל
התנה  אם לבין המוכר התנה אם בין הבדל יש יא, בהלכה

להלן. וראה פלוני",38)הלוקח. "בזמן על מוסב זה גם
להלן. וראה א). ס"ק רז (סמ"ע למעלה שכתוב

זו 39) הרי - קצוב לזמן לו שיחזיר עמו שהתנה [שכיון
כג  פרק (להלן קצוב לזמן קרקע המוכר כדין גמורה, מכירה
ואוכל  כחפצו, הקרקע בגוף הלוקח ומשתמש ה) הלכה
לו  שקצב כיון ריבית זו ואין (שם) המכירה זמן כל הפירות
סק"י, ריב סימן לחושןֿמשפט הגר"א בביאור כתב וכן זמן.
שזמנו  כט:) (ערכין אחוזה שדה מדין לכך ראיה והביא
בהלכה  מהֿשאיןֿכן ריבית. איסור בו ואין לשנתיים קצוב
זמן, לו קצב ולא מעות" לו "כשיהיו לו שיחזיר שהתנה יא,

להלן]. צריך 40)ראה והלוקח קיים, המכר [כלומר
במתנה  כמו במקח תנאי זו החזרה אין אבל להחזיר,
והרי  קיימת המתנה אין החזיר לא שאם להחזיר, עלֿמנת
אףֿעלֿפי  אלא - י) הלכה לולב מהלכות (פ"ח כגזלן הוא

למפרע]. המקח נתבטל לא החזיר שלא

.‡ÈÚ˜¯˜ ¯ÎÓ41¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ ‰˙‰Â ,B¯·ÁÏ »««¿««¬≈¿ƒ¿»«≈¿»«
˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰iLk :Á˜BlÏ42- BÊ Ú˜¯w‰ ÈÏ ¯ÈÊÁz «≈«¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ««¿«

¯ÎBÓ ÏL ˙B¯t‰ È¯‰43BÏ ¯Ó‡Â ,Ì˙Ò BÏ ¯ÎÓ . ¬≈«≈∆≈»«¿»¿»«
Á˜Bl‰44È‡Â ÈÏ Ì‡È·z ˙BÚÓ EÏ eÈ‰iLk :BzÚcÓ «≈«ƒ«¿¿∆ƒ¿¿»¿ƒ≈ƒ«¬ƒ

ÏÎB‡ Á˜Bl‰Â ,Ìi˜ È‡z‰ È¯‰ - BÊ Ú˜¯˜ EÏ ¯ÈÊÁ‡«¬ƒ¿«¿«¬≈«¿««»¿«≈«≈
BÓˆÚ ·iÁ BzÚcÓ È¯‰L ,˙Èa¯ ˜·‡ ‰Êa ÔÈ‡Â .˙B¯t≈¿≈»∆¬«ƒƒ∆¬≈ƒ«¿ƒ≈«¿

‰Ê È‡˙a45. ƒ¿«∆

סה:41) זמן.42)בבאֿמציעא לו קצב [אף43ֿ)ולא

הפירות, לאכול הלוקח אסור - מכור הקרקע שגוף עלֿפי
הוא  וכן ה). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פ"ו ריבית שזוהי
מיד  ביתו לגאול שיכול לפי חומה, ערי בבתי בית במוכר
בתנאי  לו מכר אם אבל שם). הגר"א ביאור - לא. (ערכין
מיד, לו שיחזיר התנה אפילו - לו שיחזירהו עלֿמנת מפורש
ס"ק  רז סימן השלחן' ('ערוך ריבית איסור הלוקח על אין

ה"ט]. ומתנה מזכיה פ"ג להלן וראה בבאֿמציעא 44)יז)
זו 45)שם. אין - כן התנה לא שהמוכר כיון כלומר,

שאין  שם רש"י ודעת יג). ס"ק רז (סמ"ע ריבית לשם הלואה
שם. 'טור' ועיין כלל. תנאי כאן

.·È‰OÚÓ46¯ˆÁ dÏ ˙B˜Ï Ô·e‡¯ ‰ÁÏML ,‰M‡a «¬∆¿ƒ»∆»¿»¿≈ƒ¿»»≈
d·B¯˜ ‰È‰L ,ÔBÚÓMÓ47¯ÎBn‰ ÔBÚÓL ¯Ó‡Â , ƒƒ¿∆»»¿»¿»«ƒ¿«≈

ÈÏ ¯ÈÊÁz ,˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰È Ì‡ :ÁÈÏM‰ Ô·e‡¯Ïƒ¿≈«»ƒ«ƒƒ¿ƒ»«¬ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â Ô·e‡¯ B·ÈL‰Â ;BÊ Ú˜¯˜ È˙·B¯˜ ˙ÈBÏt¿ƒ¿»ƒ«¿«∆¡ƒ¿≈¿»«
¯·c‰ ,¯ÓBÏk .ÌÈÁ‡ BÓk ÌÈ·B¯˜ ˙ÈBÏÙe ‰z‡«»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿««»»
‡·e .BÊ ÏÚ ˙„t˜Ó dÈ‡Â ,EÏ ¯ÈÊÁz ‡È‰L ·B¯»̃∆ƒ«¬ƒ¿¿≈»«¿∆∆«»
‡Ï ÁÈÏM‰ ‰Ê È¯‰ :e¯Ó‡Â ,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ¿»¿¬≈∆«»ƒ«…

ÌeÏk ‰˜48BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï È¯‰L .49‰Ê ·B¯˜ ÏL »»¿∆¬≈…»¿»«¿∆»∆
,‰¯e¯a ‰·eLz B·ÈL‰ ‡lL ÈtÓ ,ÁÈÏM‰ È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈«»ƒ«ƒ¿≈∆…¡ƒ¿»¿»
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˜‰ ‡ÏÂ ¯Ó‚ ‡lL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆…»«¿…ƒ¿»¿≈…«≈»∆

סז.46) וכ"ה 47)בבאֿמציעא "קרובה". תימן: בכ"י
ח. סעיף רז, סימן חו"מ כלומר 48)בשו"ע האשה, בשביל

יא  הלכה למעלה (ראה הקרקע גוף את אפילו קנה לא
מב). דעתיה"49)והערה סמכא "אמר שם: בגמרא

(הגר"א). דעתיה" סמכא "לא שם: רבינו ונוסחת

.‚È‡zÎÓÒ‡50B„iÓ ewL51·eLÁ ÔÈc ˙È·a ‰ÈÏÚ52 «¿«¿»∆»ƒ»»∆»¿≈ƒ»
ÒÈt˙iL ‡e‰Â .‰˜ ‰Ê È¯‰ -53ÂÈ˙BiÎÊ54.ÔÈc ˙È·a ¬≈∆»»¿∆«¿ƒ¿À»¿≈ƒ

Òe‡ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â55. ¿∆…ƒ¿∆»

כז.50) מעכשיו,51)נדרים הוא קנין שכל אף ֿעלֿפי
(ראה  ואיננו הקנין כלה שהרי כלל קנין אינו כן, לא שאם
כלל  אסמכתא בו אין מעכשיו והאומר ב) הלכה למעלה
חשוב, ביתֿדין כאן צריך אףֿעלֿפיֿכן – ז) הלכה (למעלה
מרצונו  היו לא ביתֿדין, ביד זו, והתפסה זה שקנין מפני

(כ  ביתֿדין מכח אלא מועיל הקנין אין ולכן סףֿהטוב,
פשוט)52)משנה). גט פרק (בבאֿבתרא המשנה בפירוש

סמוכים. של ביתֿדין זהו חשוב, שב"ד רבינו כותב
יד.54)שימסור.53) בהלכה ועיין שם 55)שטרותיו,

במסקנא.

.„È,ÔÈc ˙È·a B¯·BL B‡ B¯ËL ÒÈt˙‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿»»¿≈ƒ
‰Ê ¯ËL Ô˙pÈ ÈBÏt ÌBÈa ‡a ‡Ï Ì‡L ,B„iÓ e˜Â¿»ƒ»∆ƒ…»¿¿ƒƒ»≈¿»∆
.ÌÈ˙B el‡ È¯‰ - ‡a ‡ÏÂ ÌBi‰ ÚÈb‰Â ,BÈc ÏÚ·Ï¿««ƒ¿ƒƒ««¿…»¬≈≈¿ƒ

ÈÏÁ B‡ ¯‰ B·kÚ Ì‡Â56Ïk ÔÎÂ .ezÈ ‡Ï - ‡B·lÓ ¿ƒƒ¿»»√ƒƒ»…ƒ¿¿≈…
.·eLÁ ÔÈc ˙È·a ‰È‰iL ‡e‰Â .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿∆ƒ¿∆¿≈ƒ»

(שם),56) הסוגיא מתוך שיוצא כפי בנו, חולי אף אולי
כסףֿמשנה. ועיין
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קלר

קלר

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט י"ז רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÂËÛ‡ ,ÏÏk È‡z ‡Ïa ¯Á‡Ï ÔBÓÓa BÓˆÚ ·iÁÓ‰«¿«≈«¿¿»¿«≈¿…¿«¿»«
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk BÏ ·iÁ ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ57; «ƒ∆…»»«»¿¬≈∆«»

?„ˆÈk .‡zÎÓÒ‡ dÈ‡Â ,‡È‰ ‰zÓ ‰Ê ¯·cL∆»»∆«»»ƒ¿≈»«¿«¿»≈«
ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÂ‰' :ÌÈ„ÚÏ ¯ÓB‡‰58ÈBÏÙÏ ·iÁ È‡L »≈¿≈ƒ¡»«≈ƒ∆¬ƒ«»ƒ¿ƒ

¯ËLa BÏ ·˙kL B‡ ,'‰Ó59,'‰Ó EÏ ·iÁ ÈÈ¯‰' : »∆∆»«ƒ¿»¬≈ƒ«»¿»∆
ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡60ÈÙa BÏ ¯Ó‡L B‡ , ««ƒ∆≈»≈ƒ∆»«ƒ¿≈

'¯ËLa ‰Ó EÏ ·iÁ ÈÈ¯‰' :ÌÈ„Ú61Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ¬≈ƒ«»¿»∆ƒ¿»««ƒ
Ìz‡' ¯Ó‡ ‡lLÈ¯‰ - '¯ËLa' ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ ;'È„Ú ∆…»««∆≈«ƒ¿»«ƒ¿»¬≈

Û‡ .ÌlLÏ ·iÁÂ ,'ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÂ‰' ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê∆¿ƒ∆»«¡»«≈ƒ¿«»¿«≈«
‰È‰ ‡lL ,ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰Â ,ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ«ƒ∆¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆…»»
„aÚzLiL BÓk ,BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L .ÌeÏk BÏˆ‡ BÏ∆¿¿∆¬≈ƒ≈«¿¿∆ƒ¿«¿≈

·¯Ú‰62.ÌÈB‡b‰ ·¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ∆»≈¿»∆…«¿ƒ

(57– מנה" לך אני "חייב לחבירו: שהאומר קא: כתובות
התחייבות  של בהודאה מדובר שכאן הרי"ף וכשיטת חייב,
כפירש"י  (ודלא מקודם ממנו שלוה בהודאה ולא חדשה
שיש  גיורא איסור בענין קמט. בבבאֿבתרא מצאנו וכן שם).
לא  דבר של שלאמיתו אףֿעלֿפי הודאה), =) אודיתא קנין

כלום. לו חייב ריש 58)היה ואף בגמרא, הדעות לכל וזה
המודה  יכול כך, אמר לא אם אבל (שם). בזה מודה לקיש
לא  כלומר, בך", אני "משטה לו: ולומר אחרֿכך להשתמט
כן. אמרתי בלבד ממך לצחוק אלא באמת, כיוונתי

רבינוֿתם 59) וכפירוש לקיש, כריש ולא שם, יוחנן כרבי
לך  אני חייב לו "דאמר שם: שאמרו שמה שם), (ברא"ש
על  הודאה ולא חדשה התחייבות על היינו - בשטר" מנה
כרבי  והלכה יוחנן, רבי על לקיש ריש חולק ובזה העבר,
פלוגתא, שום בזה אין לעבר, הודאה לו כתב אם אבל יוחנן.
עליו  "הוציא קעה: בבבאֿבתרא היא מפורשת משנה שהרי

גובה". - לו חייב שהוא ידו פי"א 60)כתב להלן ועיין
שטר  של כחו אין זה שבאופן ג, הלכה ולוה מלוה מהלכות
ושו"ת  מגידֿמשנה, (וראה פה על מלוה כמו אלא זה

רכא). סימן פריימן הוצאת הר"ח 61)הרמב"ם פירשו כן
מנה  לך אני חייב לו "דאמר שאמרו: מה שם והרי"ף

שאף62ֿ)בשטר". הערב, כמו עצמו מחייב הוא כלומר:
חו"מ  (ש"ך עצמו את הוא משעבד ממנו, לוה שלא עלֿפי
אף  ט), ס"ק קכט סימן שם הגר"א וביאור ז, ס"ק מ סימן
שהרי  עצמו, שמחייב לכותב דומה ערב אין הדין שבעצם
שם, והגר"א (ש"ך קנין צריך ערב ואילו קנין צריך אינו זה

כאן). לחםֿמשנה ועיין

.ÊË·eˆ˜ BÈ‡L ¯·„a BÓˆÚ ·iÁ63:¯Ó‡L ÔB‚k , ƒ≈«¿¿»»∆≈»¿∆»«
˙BqÎÏ B‡ E˙B‡ ÔeÊÏ ·iÁ ÈÈ¯‰64Û‡ - ÌÈL LÓÁ ¬≈ƒ«»»¿¿«»≈»ƒ«

‰zÓ BÓk BfL ;„aÚzL ‡Ï ,B„iÓ ewL Èt ÏÚ65 «ƒ∆»ƒ»…ƒ¿«¿≈∆¿«»»
ÈeˆÓe Úe„È ¯·c Ô‡k ÔÈ‡Â ,‡È‰66ÔÎÂ .‰zÓa B˙pL ƒ¿≈»»»»«»∆¿»¿«»»¿≈
.È˙Ba¯ e¯B‰««

רוצה 63) גם הוא זו? להלכה המקור איה תמה: הראב"ד
לקיש  ריש על הקשו קא: בכתובות ההיפך: את להוכיח
אשה  "הנושא ששנינו: שם מהמשנה טו) בהלכה (הנ"ל
הרי  אותה", לזון חייב שנים, חמש בתה את לזון עמה ופסק

חוב  ללא ואף קנין, ללא פיו בהודאת להתחייב אדם שיכול
"הן  משום: הוא שהטעם תירצו זה ועל לה? קודם ממשי
אלא  אינה שהקושיא הרי באמירה", הנקנים הדברים הן
וסתם  נישואין בין הפרש אין יוחנן לרבי אבל לקיש, לריש
חמש  הבת את "לזון כמו קצוב שאינו בדבר ואף התחייבות,
סז. והערה יז הלכה להלן וראה להתחייב. אפשר שנים"

"ולכסותך".64) תימן: היתה 65)בכ"י אם אבל
המתחייב  שקבל לשירות ושכר תמורה בתורת ההתחייבות
(משנהֿ קצוב שאינו לדבר שהיתה אףֿעלֿפי נשתעבד, -

יז. בהלכה להלן וראה הריטב"א). בשם ואין 66)למלך
בהתחייבות  ולא מסוים, בדבר אלא המוכר של דעת סמיכות

יד. הלכה פ"ה לעיל ועיין כללית.

.ÊÈBzL‡ ÌÚ ˜ÒBt‰ ‰Ó ÈtÓe67dza ˙‡ ÔÊ ‰È‰iL ƒ¿≈»«≈ƒƒ¿∆ƒ¿∆»∆ƒ»
¯·c‰Â ,ÔÈ‡eO ˙ÚLa ˜ÒtL ÈtÓ ?deÊÏ ·iÁ -«»¿»ƒ¿≈∆»«ƒ¿«ƒƒ¿«»»

Ï ‰ÓBc‰¯ÈÓ‡a ÔÈ˜p‰ ÌÈ¯·„68. ∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ«¬ƒ»

שאשתו 67) מבלי הטוב מרצונו מזונות לה פסק [כלומר,
קצוב. שאינו דבר מתנה כנותן זה והרי ממנו. זאת תדרוש

להלן]. הלכה 68)וראה ומתנה זכיה מהלכות פ"ו להלן
קנין. צריך אין ולפיכך קידושין, בשעת אלא זה אין ושם יז.
כתב  ולפיכך קנין, צריך נישואין בשעת שמדובר כאן אבל
אין  כלומר, באמירה". הנקנין לדברים דומה ש"הדבר רבינו
הגמרא  בסוגיית לזה [והמקור בלבד. "דומה" אלא זה
את  "הנושא מהמשנה: לקיש לריש שהקשו שם, בכתובות
חייב  - שנים חמש בתה את שיזון כדי עמו ופסקה האשה
שאינו  דבר שזהו אע"פ הקשה לא יוחנן לרבי ואילו לזונה",
כיון  מכר, כמו אלא מתנה כמו זה אין שכאן - קצוב,
דעת  על אלא לנישואין הסכימה שלא וכנראה עמו, שפסקה
שגם  ומתרץ במשנהֿלמלך), (ראה ומקנה גמר ולפיכך כן,
פסיקתא". ב"שטרי מודה להתחייב, שאיֿאפשר לקיש לריש
הנקנים  כדברים שהם מפני - נישואין בשעת שמדובר ואע"פ
באופן  דוקא מדובר שכאן לדחוק צריך אין ושוב באמירה.
התנתה  לא אפילו אלא כן, דעת על עמו אשתו שפסקה
"הפוסק  רבינו: העתיק ולפיכך הקנין. חל - בזה הנישואין
"ופסקה  כבמשנה: ולא מדעתו, פסק כלומר, אשתו" עם
מהלכות  ובפכ"ג זאת. דרשה שהיא שמשמע עמו", אשתו
כתב  - עמו" ופסקה אשה "הנושא שהביא: יז הלכה אישות
זה  ובכלל מידו", שיקנו עד הקידושין בשעת "שלא באמת:
זה  הרי עמו פסקה שהיא שמכיון - נישואין בשעת שלא גם
ועיי"ש  כנ"ל. נקנה, - קצוב שאינו דבר שגם וממכר, כמקח

סב]. והערה טז הלכה למעלה וראה בלחםֿמשנה,

.ÁÈ‡zÎÓÒ‡a ˙B˜‰Ï ÌÈˆB¯ „¯ÙÒ ÈÓÎÁ eÈ‰Lk69, ¿∆»«¿≈¿»«ƒ¿«¿¿«¿«¿»
B¯·ÁÏ ·iÁ ‡e‰L ‰fÓ ÔÈB˜ :ÔÈOBÚ eÈ‰ Ck70‰‡Ó »»ƒƒƒ∆∆«»«¬≈≈»
B·BÁ ÏÚaÓ ÔÈB˜ BÓˆÚ ·iÁL ¯Á‡Â ,ÔÈ¯È„71ÏkL , ƒ»ƒ¿««∆ƒ≈«¿ƒƒ««∆»

B‡ Ck ‰È‰iL ÔÓÊÏeÁÓ ‰Ê ·BÁ‰ È¯‰ - Ck ‰OÚiL ¿«∆ƒ¿∆»∆«¬∆»¬≈«∆»
BÏ72ÂLÎÚÓ73ÈÈ¯‰ - ‰OÚÈ ‡Ï B‡ ‰È‰È ‡Ï Ì‡Â , ≈«¿»¿ƒ…ƒ¿∆…«¬∆¬≈ƒ

BÊ C¯c ÏÚÂ .Ba BÓˆÚ ·iÁL ÔBÓna BÚ·Bz74eÈÈ‰ ¿«»∆ƒ≈«¿¿«∆∆»ƒ
,ÔÈÎecLa BzL‡Ï Ì„‡ ÔÈaL ÔÈ‡z‰ ÏÎa ÔÈOBÚƒ¿»«¿»ƒ∆≈»»¿ƒ¿¿ƒƒ

.Ì‰Ï ÔÈÓBc‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎ·e¿»«¿»ƒ«ƒ»∆
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קלו מכירה קלו הלכות - קנין ספר - שבט י"ז רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אין 69) מעכשיו בקנין שהרי עצמם, על היו מחמירים
חו"מ  (הגר"א ז הלכה למעלה רבינו שכתב כמו "אסמכתא",

נג). ס"ק רז ללא 70)סימן שהיא אחרי זו, והתחייבות
"סמיכות". משום בה אין שאליו 71)תנאי, מזה כלומר,

שכתב  כמו קנין, צריכה אינה שמחילה ואףֿעלֿפי התחייב,
שלא  תוקף, ליתר כן עשו - יא) הלכה (פ"ה למעלה רבינו
(לחםֿמשנה). היתול לשם התכוון כי לטעון יוכל

משום 72) אין האחר, הצד ביד הנמצא דבר במחילת והרי
ד). הלכה (למעלה היא,73)סמיכות שכוונתו כלומר,

מפורש, כך שאמר לא אבל מעכשיו, תהיה שההתחייבות
כי  קודמת, התחייבות בשום צורך היה לא אז שהרי
בזה  המסלק (לחםֿמשנה, סמיכות משום אין ב"מעכשיו"
ולצאת  "מעכשיו" מפורש שאמר אף או הכס"מ) קושיית את
מעכשיו. מועיל שלא הסוברים אלו של אף הדעות, כל את

גורם 74) שאחר המקרים, ובכל שב"שידוכין" אומרים, ויש
סימן  חושןֿמשפט (שו"ע לאסמכתא חשש אין לשני, הפסד

טז). סעיף רז,

øOò íéðL ÷øt1 ¤¤§¥¨¨
חוזרת 1) שהיא והזמן ושיעורה האונאה דיני בו נתבארו

מקום. זה ובאי

.‡‰BwÏ B‡ ¯ÎBnÏ ¯eÒ‡2·Á ˙‡ ˙BB‰Ï;B¯ »«≈«∆¿∆¬≈
¯Ó‡pL3„iÓ ‰˜ B‡ E˙ÈÓÚÏ ¯kÓÓ e¯kÓ˙ ÈÎÂ : ∆∆¡«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»«¬ƒ∆»…ƒ«

eBz Ï‡ ,E˙ÈÓÚ4‡Ïa ¯·BÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¬ƒ∆«¿««ƒ∆≈¿…
ÔB·M‰Ï ÔzpL ÈtÓ ,‰˜BÏ BÈ‡ - ‰OÚ˙5ÔÈ·e . «¬∆≈∆ƒ¿≈∆ƒ»¿ƒ»≈

‰ÈB‰ ‰Ê ¯ÎÓa LiL Ú„È ‡lL ÔÈa ,„ÈÊÓa ‰B‰L6 ∆»¿≈ƒ≈∆…»«∆≈¿∆∆∆»»
.ÌlLÏ ·iÁ -«»¿«≈

ãקודש משיחות ãנקודות

"Bøáç úà úBðBäì äðBwì Bà øëBnì øeñà" ¨©¥©¤§¤£¥

או  ההוניה ולתבוע לחזור לו יהיה מתי "עד ובהמשך:
ובנוגע  לקרובו" או לתגר שיראה כדי עד המקח, לבטל
ובכפרים  ... לשולחני שיראה כדי עד ..." למטבעות:
לשוק  הולך שאז שבת" ערב עד שולחני שם שאין
האדם: בעבודת ועניינו שבת. סעודת לצורך לקנות
מצד  יהודי של בעבודתו חיסרון להיות יכול לפעמים
ספק  אצלו להתעורר ועלול  לשמה" "לא של חשבונות
"קונה  את לפעול בעולם עבודתו - זה בקניין יש שמא

הונאה. של ענין - וארץ" שמים

אחר  השישי באלף שבתות" ב"ערבי כשנמצאים הנה
שבת" סעודות צורך "לקנות למהר וצריכים היום חצות
ובפרט  קיים. והמקח הונאה, של לעניין מקום אין אזי
באופן  העבודה - לקרובו" ש"יראה העניין גם שישנו
בוודאי  הרי יעזורו" רעהו את "איש ישראל אהבת של

בשלימות. הקנין נגמר ולכן להונאה, מקום שאין
תשמ"ה  וארא ש"פ (משיחת

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

המוכר,2) ואחד הלוקח "אחד ושם: נא. בבאֿמציעא משנה

אונאה". להם שם.3)יש אמרו 4)ברייתא  זה ועל
הניית  "זו ה"ד): ג פרשה בהר (פ' כהנים" ב"תורת

ממון". האונאה,5)(=הונאת) את להשיב אפשר שהרי
של  לסוג זה "לאו" שייך זה, ובגלל העול, יתוקן כך  ומתוך
השלילי  שהמעשה "לאוין" כלומר לעשה", הניתק "לאו
חיובית, עשייה ע"י לתיקון ניתן ה"לאו" מזהיר שעליו
גזילה  מהלכות בפ"א וראה מלקות, בהם אין ולפיכך

א. הלכה נא.)6)ואבידה (שם, בגמרא לזה המקור
המוכר  את גם שניהם, את התורה הזהירה שלכן שם שביארו
אסור  למוכר שרק לחשוב היה שאפשר הלוקח, את וגם
בה  נתן כמה ש"יודע =) בדזבינתיה" ליה ש"קים להונות
לא. יודע, שאינו לוקח אבל רש"י), - עושה" הוא ובמזיד
ב"בל  ששניהם התורה, הדגישה הגמרא, מסיימת לכן,

אונאה. בדין שניהם - והשוגג המזיד כלומר תונו",

.·‰ÈB‰ ‡‰z ‰nÎÂ7˙e˙L ?·ÈL‰Ï ·iÁ ‰È‰ÈÂ8 ¿«»¿≈»»¿ƒ¿∆«»¿»ƒ¿
‰ÂLa9LÓÁa LL ‰ÂL ¯ÎnL È¯‰ ?„ˆÈk .10B‡ , ¿»∆≈«¬≈∆»«¿∆≈¿»≈

LLa Ú·L ‰ÂL11LLa LÓÁ ‰ÂL B‡ ,12‰ÂL B‡ , ¿∆∆«¿≈¿∆»≈¿≈¿∆
Á˜n‰ ‰˜Â ;‰ÈB‰ ‰Ê È¯‰ - Ú·La LL13·iÁÂ , ≈¿∆«¬≈∆»»¿ƒ¿∆«∆»¿«»

dlk d¯ÈÊÁ‰Ïe ‰ÈB‰‰ ˙‡ ÌlLÏ ‰p‡Ó‰14 «¿«∆¿«≈∆«»»¿«¬ƒ»À»
.‰p‡˙nÏ«ƒ¿«∆

ג:7) שם רבא של סיכום ומימרת מט: בבאֿמציעא משנה
ערך 9)ששית.8) של ששי חלק בדיוק, שתות כלומר

להלן. ראה שנתן, הסכום של ששי חלק או המקח,
וזה 10) המקח, של משויו בשתות המוכר נתאנה שאז

הדעות. לכל אך 11)מוסכם המוכר, נתאנה שוב שאז
שתות  כאן יש אבל המקח, לערך ביחס שתות כאן אין הפעם
רב  במחלוקת שנוי זה ודבר שנתן, הכסף לסכום ביחס
מפני  כשמואל, הרמב"ם והכריע שם). (ב"מ ושמואל
וגם  (מגידֿמשנה). לדבריו ראיה (שם) בגמרא שהביאו
ממונות  בדיני כשמואל שהלכה המקובל, לכלל בהתאם

מיימוניות). כאן 12)(הגהות אין ושוב הלוקח, נתאנה כאן
התמורה, לכסף ביחס שתות יש אבל למקח. ביחס שתות

הנ"ל. שמואל לחזור 13)וכדעת יכול אינו המתאנה ואף
כרבי  ולא נתן כרבי בחזרה, האונאה את לדרוש אלא בו,
של  הסיכום וכמימרת (נא), משנה כסתם ולא הנשיא, יהודה

משתות 14)רבא. שפחות שמכיון אומרים ולא כלומר,
את  אומרת זאת ההפרש, את רק שיחזיר מחילה, הוא
רסז, סימן (סמ"ע לשתות המשלימה האחרונה, הפרוטה

ד). ס"ק

.‚‰˙È‰15‰fÓ ˙BÁt ‰ÈB‰‰16‡e‰L ÏÎa17ÔB‚k , »¿»«»»»ƒ∆¿»∆¿
MÓÁa ¯Èc ÌÈML ‰ÂL ¯ÎnL‰Ëe¯Ùe ÌÈ18BÈ‡ - ∆»«¿∆ƒƒƒ»«¬ƒƒ¿»≈

ÌeÏk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ19Ïk‰ C¯c ˙e˙MÓ ˙BÁt ÏkL ; «»¿«¬ƒ¿∆»»ƒ¿∆∆«…
Ba ÏÁÓÏ20. ƒ¿…

נ:).15) (בבאֿמציעא רבא של הסיכום פחות 16)מימרת
המספרי,17)משתות. האחוז במובן שהוא כל כלומר,

גדול. הוא לעצמו כשהוא הסכום כי אף למקח, ביחס
דינר 18) שבעים "שוה רבינו: בדברי מגיה המגידֿמשנה

לשויו  ביחס לא שתות אונאה אין שבזה ופרוטה", בששים
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קלז

קלז

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט י"ז רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

האונאה  שהרי שנתן, הכסף לסכום ביחס ולא המקח של
ששים  שוה "מכר ואילו פרוטה. פחות דינרים עשרה היתה
לסכום  שביחס שלפנינו, הנוסח כפי ופרוטה", בחמשים דינר
את  לבטל אפשר שבזה משתות, יותר אונאה יש שנתן הכסף
שהוא  משתות פחות יש המקח של לשויו וביחס המקח,
אחד  מצד קצוות: שני כאן שישנם מכיון - מחילה בגדר
ממוצעת  בדרך ללכת יש מחילה, שני ומצד מקח ביטול
שתות  אונאה כאן יש כאילו אונאה" ומחזיר "קנה ולפסוק
ג, סעיף רכז סימן חו"מ בשו"ע וגם לחםֿמשנה), (עיין

המגידֿמשנה. כנוסחת יכול 19)העתיק אינו מיד ואף
דין  לאלתר שיש בו, שנתאנה הסכום את בחזרה  לדרוש
שתות  באונאת שגם ה, הלכה להלן וראה זו, באונאה מחילה
מכדי  יותר שהה אם להחזיר, חייב אינו משתות יותר או

לקרובו. או לתגר וממכר,20)שיראה מקח דרך הוא שכן
בצמצום, המקח דמי לכוון יכולים והמוכר הלוקח שאין
שהוא  אף במעות, או במקח שתות עד למחול העולם ו"דרך
הרא"ש. בשם (טור עליו" שתות שם שאין כל הרבה, עולה
לכתחילה  שגם אומרים ויש ב). ס"ק שם בסמ"ע הובא
שימצאו  העולם, תיקון מפני משתות בפחות להשתכר התירו
שלז, מצוה סוף (חינוך מקום בכל מוכנים צרכיהם אדם בני

בזה). שנסתפקו ו סעיף שם חו"מ שו"ע ועיין

.„‰ÈB‰‰ ‰˙È‰21,‡e‰L ÏÎa ˙e˙M‰ ÏÚ ‰¯˙È »¿»«»»¿≈»««¿¿»∆
‰Ëe¯t ˙BÁt ÌÈMÓÁa ÌÈML ‰ÂL ¯ÎnL ÔB‚k22- ¿∆»«¿∆ƒƒ«¬ƒƒ»¿»

‰˜È ‡ÏÂ ıÙÁ‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ‰p‡˙n‰Â ,ÁwÓ ÏËa»≈∆»¿«ƒ¿«∆»¿«¬ƒ«≈∆¿…ƒ¿∆
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ B˙B‡ ‰p‡Ó‰ Ï·‡ ;ÏÏk23‰ˆ¯ Ì‡ , ¿»¬»«¿«∆≈»«¬…ƒ»»

Ïa˜Â ‰Ê24Á˜n‰ ÏËaL Èt ÏÚ Û‡Â .25ÔÈ‡ , ∆¿ƒ≈¿««ƒ∆»««∆»≈
‰p‡Ó‰26ÏÚ ¯˙È ‰ÈB‰‰ ‰È‰zL „Ú ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ «¿«∆«»¿«¬ƒ«∆ƒ¿∆«»»»≈«
‰Ëe¯t27ÔÈ‡L ,¯ÈÊÁÓ BÈ‡ - ‰ÂLa ‰Ëe¯Ù ‰˙È‰ . ¿»»¿»¿»¿»∆≈«¬ƒ∆≈

˙BËe¯ÙÏ ‰ÈB‰28. »»ƒ¿

נ:21) הכסף,22)בבאֿמציעא מצד ובין המקח מצד שבין
משתות. יותר אונאה כאן נא.23)יש בבאֿמציעא משנה

אומר  רצה העליונה, על ידו שנתאנה) =) עליו שהוטל "מי
באונאת  עוסקת זו שמשנה ואע"פ וכו'". מעותי לי תן לו
והערה  ב הלכה למעלה (ראה בזה כמותה הלכה ואין שתות,
יש  למתאנה שרק זה, עיקרון לגבי זו כמשנה הלכה - יב)
עלֿידי  להרויח יכול אינו המאנה אבל בו, לחזור זכות
הרי"ף  דעת וכן יג. הלכה להלן וראה שעשה, העבירה
פד. דף שם ועיין שם. חסדא רב דברי לפי פג: בבבאֿבתרא

לאו. אי ד"ה אם 24)בתוספות אבל האונאה. תובע ואינו
האונאה  לו יחזיר שהמוכר ותובע קיים יהא שהמקח רוצה
לפי  וכסףֿמשנה (מגידֿמשנה בו לחזור יכול המוכר גם -

ורבינו). הרי"ף יקבל 25)שיטת זה רצה "אם תימן: בכ"י
המונה  "אין ה' הלכה מתחילה ואח"כ המקח". שבטל אע"פ
אחרי  ניכר רווח יש וקושטא רומי בדפוסי וגם וכו'".
ובשו"ע  במגידֿמשנה נראה וכן המקח. שבטל המילים
מתחיל  המאנה" "אין מהמילים שהחל ה' סעיף רכז חו"מ
שייכים  המקח" שבטל "ואע"פ המילים וא"כ חדש. ענין

אונאה 26)למעלה. שאין נה.) (בבאֿמציעא כהנא כרב

שם. מהמשנה מוכח ושכן היא 27)לפרוטות, אם אפילו
אונאה, נחשב - וחצי פרוטה כגון מפרוטה יותר קצת רק
של  (שהן לפרוטות בכלל אונאה שאין מפרש רש"י אבל
ממטבעות  לפחותה אף כסף, של למטבעות אלא נחושת)
(בבאֿ מכסף שאינה למטבע לא אבל איסר, כגון הכסף

לפרוטות). אונאה אין ד"ה שם לשון 28)מציעא זהו
עולה  שלהן שההונאה הקניות לכל וכוונתה: (שם), הגמרא
במקום  "לפרוטות", הרבים: לשון ומכאן פרוטה,

"לפרוטה".

.‰È˙Ó „Ú29¯ÊÁÏ BÏ ‰È‰È30‰ÈB‰‰ Úa˙ÏÂ31B‡ «»«ƒ¿∆«¬…¿ƒ¿…««»»
?Á˜n‰ Ïh·Ï32È„k „Ú33‰‡¯iL34¯b˙Ï35B‡ ¿«≈«∆»«¿≈∆«¿∆¿«»

B·B¯˜Ï36¯˙BÈ ‰‰L Ì‡Â .37‰ÂL Á˜Ï elÙ‡ ,‰fÓ ƒ¿¿ƒ»»≈ƒ∆¬ƒ»«¿∆
¯ÊBÁ BÈ‡ - ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó38. ≈»¿»«ƒ≈≈

מט:29) בבאֿמציעא כתוב:30)משנה (שם) במשנה
להחזיר), מותר מתי עד ד"ה (שם רש"י דייק ומזה "מותר",

כאן. אין שפרע" "מי בשו"ע 31)שאף הוא וכן בשתות.
ז). סעיף שם.32)(רכז בשו"ע וכ"ה משתות. ביתר

(33=) וזה "זה נ:) (שם רבא שפסק וכמו (שם). משנה
בכדי  מקח) וביטול אונאה כלומר, משתות, ויותר שתות

לקרובו". או לתגר המקח.34)שיראה סוחר 35)את
מקצוע. אלו.36)בעל בענינים על 37)הבקי "מחל שאז

שם). (רש"י "יותר 38)אונאתו" של באונאה חילוק שאין
טז). ס"ק רכז, (סמ"ע חצי או לשליש חומש בין משתות"
בכדי  האונאה היתה שאם ה, הלכה כז פרק להלן וראה

היא. מתנה אלא אונאה, בכלל זו אין טועה, הדעת שאין

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na39Á˜n‰ È¯‰L ,Á˜BÏa «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆¬≈«∆»
B„Èa40e‰‡¯Óe41¯ÎBn‰ Ï·‡ ;42‰ÈB‰a ¯ÊBÁ ¿»«¿≈¬»«≈≈¿»»

ÌÏBÚÏ43ÁwÓ Ïeh·a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,44BÈ‡L , ¿»¿≈»ƒ«¿ƒƒ»∆≈
¯ÎnL ‰Ê ÈÓc Ú„BÈ45¯kÓpL B˙BÓk ‰‡¯iL „Ú ≈«¿≈∆∆»««∆ƒ¿∆¿∆ƒ¿»

CÎÈÙÏ .˜eMa46BÈÓa ÔÈ‡L ¯·c Á˜n‰ ‰È‰ Ì‡ , «¿ƒ»ƒ»»«∆»»»∆≈¿ƒ
‰ÂL Blk ‡e‰Â ÈepL47ÔÈÏtÏt ÔB‚k ,48Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿À»∆¿ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆

¯ÚL ÏÚ Ï‡LiL È„k „Ú ‡l‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈≈∆»«¿≈∆ƒ¿««««
.„·Ïa ˜eMaL∆«ƒ¿«

עובדא,39) (נא.) ושם נחמן. רב של מימרא נ: בבאֿמציעא
למעשה. הלכה נחמן, רב כן הורה זה 40)שבה טעם

מסויימת. עובדא עם בקשר (שם) בגמרא הביאו
מקחו,41) את ולהראות למקום ממקום ללכת רגיל שהלוקח

האונאה. על לו מעירים כך תחת 42)ומתוך המקח שאין
בזמן.43)ידו. הסתייגות כל  שהורה 44)ללא בעבודא 

האונאה  היתה חוזר, לעולם שהמוכר נא.) (שם נחמן רב בה
ס"ק  רסז, סי' (הגר"א לחזור לו אמרו שהרי משתות, יותר

המקח.45)טז). של האמיתי הגיונית,46)שוויו מסקנא
הרמב  לו והסכים הקודם, מהדין הרמב"ם אך שהוציא "ן,

כל  ללא חוזר, תמיד שמוכר וסובר עליו חולק הרשב"א
(מגידֿמשנה). בשיעורין" תחלוק "שלא שהיא הסתייגות

הכלל.47) מן יוצא ללא אחיד, מחיר להם יש המין בני שכל
לחבירו.48) אחד פלפל בין הפרש כל שאין
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קלח מכירה קלח הלכות - קנין ספר - שבט י"ז רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÊÔÎÂ49Ú„B Ì‡50‰ÚhL Ú„ÈÂ ,B¯kÓÓk B„ÈÏ ‡aL ¿≈ƒ«∆»¿»¿ƒ¿»¿»«∆»»
.ÏÁÓ È¯‰L ,Úa˙ÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - Ú·z ‡ÏÂ¿…»«≈»«¬…¿ƒ¿…«∆¬≈»«

הקודמת.49) ההלכה מן הגיונית מסקנא היא זו הלכה אף
ב).50) ס"ק שם (סמ"ע, גמור בבירור =

.ÁÌLk51ÏÚ Û‡ ,¯b˙Ï ‰ÈB‰ Ck ,ËBÈ„‰Ï ‰ÈB‰L ¿≈∆»»¿∆¿»»»¿«»««
Èt52È˜a ‡e‰L53‰Ó‰··e ˙B¯Ùa ‰ÈB‰L ÌLÎe .54, ƒ∆»ƒ¿≈∆»»¿≈ƒ¿≈»

˙BÚaËÓa ‰ÈB‰ ÔÈc LÈ Ck55. »≈ƒ»»¿«¿≈

יהודה.51) כרבי ולא כחכמים נא. בבאֿמציעא משנה
(שם),52) יהודה רבי שיטת את הברייתא מסבירה בזה

הונאה. לו אין שידע 53)שתגר לחשוב כן על היה ואפשר
עליה. וויתר האונאה, ולא 54)על כחכמים נו: שם משנה,

יהודה. דיני 55)כרבי שיש כשם [כלומר: נא: שם משנה,
אינה  משתות פחות היתה ש"אם ובבהמה, בפירות אונאה
לקרובו", או לתגר "שיראה מכדי יותר שהה ואם אונאה",

לחםֿמשנה]. ועיין במטבע. כן כמו חוזר, אינו

.ËÌÈ¯OÚa ·‰Ê ÏL ¯È„ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»ƒ»∆»»¿∆¿ƒ
dÙ¯ˆÂ ,ÛÒk ÏL ¯È„ ‰Úa¯‡Â56¯Èc ÌÈ¯OÚa57B‡ ¿«¿»»ƒ»∆∆∆¿≈¿»¿∆¿ƒƒ»

‰BÓLe ÌÈ¯OÚa58.‰ÈB‰‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¿∆¿ƒ¿»¬≈∆«¬ƒ∆«»»
‰Ê ÏÚ ¯˙È ‰È‰59Ûe¯v‰ ÏËa -60Ô‡kÓ ˙BÁt .61- »»»≈«∆»≈«≈»ƒ»

‰ÏÈÁÓ62. ¿ƒ»

"צרף"),56) ד"ה (לקאהוט השלם' 'ערוך ועיין החליפה,
מס' ועיין בקטנות", גדולות מעות לחילוף "הושאל ושם:
וירושלמי  לדרכונות", שקלים "מצרפין מ"א) (פ"ב, שקלים
הכסף  (פ' וירושלמי סלע", "המצרף פ"ב): שני (מעשר

בירושלים". לצורפה אמר "חזקיה כמו 57)ה"ה): שזה
של  משויו שתות של אונאה כאן שיש בחמש", שש "שוה

המוכר. ונתאנה בשבע",58)המקח, שש "שוה כמו שזה
הלוקח. נתאנה שהפעם אלא מהמקח, שתות היינו,

שתות.59) על מקח.60)יתר ביטול פחות 61)כדין
נב.),62)משתות. נא: (שם במשנה שמעון רבי כדעת

י. הלכה להלן וראה

.ÈÔÎÂ63‰¯ÒÁ ÚÏq‰ ‰˙È‰ Ì‡64˙e˙L65eÈ‰Â , ¿≈ƒ»¿»«∆«¬≈»¿¿»
ÔÈ‡ÈˆBÓ66ÔÈÓa ÌÈÚÏq‰67Ï˜LÓa ‡ÏÂ68¯ÈÊÁÓ - ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»«¬ƒ

.‰ÈB‰‰«»»

נא:63) שם תמיד 64)משנה, היוצא מטבע "כי ממשקלה
הסלע  תהא כמה ד"ה שם (רש"י וחסר" (נשחק) שוחק הוא

שנתנו 65)חסרה). התנאים כשאר ולא שמעון, כרבי
רבא  השוה שבגמרא מכיון כמותו, והכריע אחרים. שיעורים
שהוא: הדברים, שאר דין עם מטבע דין הרי"ף) גירסת (לפי

וכו'.66)שתות. מוציאין היו זה מנין 67)שבמקום לפי
פרק  המשניות (פירוש משקלם על להקפיד בלי הסלעים

אף 68)הזהב). המטבעות, משקל על שמקפידין שבמקום
א. הלכה פט"ו להלן ראה חוזר, - שהיא כל בטעות

.‡È¯Èc‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ È˙Ó „Ú69?ÚÏq‰ B‡ «»««»¿«¬ƒ«ƒ»«∆«
ÌÈk¯ka70ÈÁÏLÏ ‰‡¯iL È„k „Ú -71ÌÈ¯Ùka ;72, «¿«ƒ«¿≈∆«¿∆¿À¿»ƒ«¿»ƒ

Ú „Ú ¯ÈÊÁ‰Ï BÏ LÈ - ÌL ÈeˆÓ ÈÁÏM‰ ÔÈ‡LÈ·¯ ∆≈«À¿»ƒ»»≈¿«¬ƒ««¿≈
˙B˙aL73‰ÈÓ„Â dB¯ÒÁÂ ÚÏq‰ ¯ÈkÓ ÔÈ‡L .74‡l‡ «»∆≈«ƒ«∆«¿∆¿»¿»∆»∆»

ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÈÁÏM‰75˙B·BË ÌÈ·‡ ,ÌÈ¯ÙÒ ¯ÎBÓÏ «À¿»ƒ¿«ƒ¿≈¿»ƒ¬»ƒ
Ì˙B‡ ‰‡¯iL „Ú ¯ÊÁÏ Á˜BlÏ LiL ,˙BiÏb¯Óe«¿»ƒ∆≈«≈««¬…«∆«¿∆»
Ïk‰ ÔÈ‡L ;Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰a ÌÈ‡È˜a‰ ÌÈ¯bzÏ««»ƒ«¿ƒƒ»∆¿»»∆≈∆≈«…

CÎÈÙÏ .el‡ ÌÈ¯·„a ÌÈ‡È˜a76¯ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,77 ¿ƒƒƒ¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ…»»«ƒ
‡aL B‡ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Á˜n‰ CÈÏB‰Â ,‰È„Ó d˙B‡a¿»¿ƒ»¿ƒ«∆»¿»«≈∆»
‰Ê È¯‰ - ‰ÚhL BÚÈ„B‰Â ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï È˜a‰«»ƒ¿««¿«¿À∆¿ƒ∆»»¬≈∆

¯ÊBÁ78. ≈

העתיק:69) והמגידֿמשנה למתאנה. להחזיר חייב המאנה
ה"ה), למעלה רבינו שכתב (כמו להחזיר" לו יש מתי "עד

במתאנה. נב.70)והמדובר שם האיש 71)משנה,
זו. בהלכה מיד והטעם מטבעות. להחליף שמקצועו

כרכים 72) בין הבדל אין ממטבע) (חוץ הדברים בשאר
מומחים  מצויים מקום שבכל ה), הלכה (למעלה לכפרים
נב: (שם מהשולחנים חוץ מומחים אין במטבע אבל לדבר,

רבא). לשוק 73)לדעת לבוא הכפריים של דרכם שאז
דסלקין  ד"ה (רש"י שבת סעודת צרכי לקנות שם) (גמרא
השולחנים. עם להפגש הזדמנות להם יש ואז לשוקא),

בדמים.74) האמיתי שוויה הרמב"ם 75)כמה הוציא זה
יחסי, דבר הוא שהתאריך התברר, ממנה הקודמת, מההלכה

לדבר. מומחה אצל הבירור באפשרות תלוי גם 76)והכל
הקודם. מהעיקרון מסקנה בטיב 77)זה ובקי שמכיר אדם

המסוים. בו 78)המקח לחזור המתאנה יכול כלומר,
מהמקח.

.·Èd¯ÈkÓ ‰È‰ Ì‡ ,B¯·ÁÏ ‰¯ÒÁ ÚÏÒ Ô˙Bp‰79, «≈∆«¬≈»«¬≈ƒ»»«ƒ»
L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï elÙ‡80d¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ -81. ¬ƒ¿««¿≈»»…∆¬≈∆«¬ƒ»

BÈ‡ - ˜Ác‰ È„È ÏÚ d‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿»¿ƒ»«¿≈«¿»≈
ÏBÎÈ82d¯ÈÊÁ‰Ï83dÏa˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï84 »¿«¬ƒ»¿««¿«∆»ƒ≈ƒ¿»

.˙e„ÈÒÁ ˙cÓa epnÓƒ∆¿ƒ«¬ƒ

לו.79) שהחליפה היא שזו המטבע, [אףֿעלֿפי 80)את
זו, ממשנה זה דין מקור אין - (נב.) המשנה לשון הוא שכן
אינה  בחזרה לקבל זו שחובה זה, על אמרו בגמרא שהרי
דברי  מקור אבל - להלן) (ראה חסידות מידת מצד אלא
לי  "התקדשי שם: שאמרו ח. בקידושין מהסוגיא רבינו
הרי  - רע דינר מקודשת. אינה - נחושת של ונמצא זו, במנה
היכי  רע, דינר "האי הגמרא: ומקשה ויחליף". מקודשת, זו
של  דינר היינו בהוצאה), כלל יוצא (אינו נפיק דלא אי דמי,
שאם  הרי הדחק". עלֿידי דנפיק כגון פפא, רב אמר נחושת.
במקח, מום כמוצא ודינו מקח, זה אין כלל, יוצא אינו
חכמים  אמרו שלא ה"ג, פט"ו להלן לעולם, בו שחוזר
במומים  ולא באונאה אלא לקרובו או לתגר שיראה שיעור
באבןֿהאזל]. וראה האי). רב בשם שם (מגידֿמשנה

מעותיו.81) את בחזרה ומקבל לשולחני, הלוקח
מעותיו.83)הלוקח.82) את בחזרה ולתבוע
"אם 84) נב.): (שם משנה בחזרה. לקבלה המחליף שהסכים

הימנו, מקבלה חודש עשר שנים לאחר אפילו מכירה, היה
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קלט

קלט

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט י"ח חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

וביארו  רעה". נפש אלא שאינו - תרעומת אלא עליו לו ואין
אם  ולפיכך חסידות, במדת הימנו שמקבלה (שם): בגמרא
מפורש  ושם תרעומת. אלא עליו לו אין הימנו, מקבלה אינו
(שיוצאה  להו" דסגי הוא מילי "והני הסוגיא: בסוף
מילי, "והני סופרים): (בדקדוקי אחד ובכתבֿיד בהוצאה).

ברי"ף. הוא וכן הדחק" עלֿידי דנפיק

.‚ÈLÓÁa Úa¯‡ ‰ÂL B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰85È¯‰L , «≈«¬≈¿∆«¿«¿»≈∆¬≈
n‰Á˜86˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,e¯‡aL BÓk ÏËa87˙B‡¯‰Ï «∆»»≈¿∆≈«¿¿…ƒ¿ƒ¿«¿

Á˜BÏ - Ú·La „ÓÚÂ ¯˜e‰L „Ú B·B¯˜Ï B‡ ¯b˙Ï¿«»ƒ¿«∆«¿»«¿∆«≈«
¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L ;¯ÎBn‰ ‡ÏÂ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…¿…«≈∆¬≈«≈«≈

¯ÎBnÏ88,¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ˙ÈÈ‰ ‡Ï È˙ÈB‰ ‡Ï el‡ : «≈ƒ…ƒ«ƒ…»ƒ»»«¬…
‡ËBÁ‰ ‰È‰È C‡È‰ !?¯ÊÁz È˙ÈB‰L ‰zÚÂ¿«»∆ƒ«ƒ«¬…≈«ƒ¿∆«≈

?¯kO89 ƒ¿»

משתות.85) יותר אונאה יש "שהמקח".86)שאז כלומר:
ח. הלכה פי"ז להלן האחרון 87)וראה התאריך הוא שזה

ה). הלכה (למעלה הלוקח חזרת חסדא 88)של רב מימרת
בשתות  שיש לשיטתו - שתות באונאת פגֿפד) (בבאֿבתרא
שיש  משתות ביותר לשיטתנו והואֿהדין מקח. ביטול משום

שם). (הרי"ף מקח ביטול משום אף 89)בו ולפיכך,
את  לבטל יכול הוא אין נתאנה, שהמוכר יוצא שעכשיו
הוא  שאין המאנה, נתאנה לא אם וכלֿשכן זה, בגלל המקח
(למעלה  אונאתו תובע אינו שהמתאנה זמן כל לחזור יכול

ד). הלכה

.„ÈÔÎÂ90Úa¯‡a LÓÁ ‰ÂL ¯ÎnL ¯ÎBÓ91ÏÊÂ , ¿≈≈∆»«¿∆»≈¿«¿«¿»
LÏLa „ÓÚÂ92Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ¯ÎBÓ -93;Á˜BÏ ‡ÏÂ , ¿»«¿»≈»«¬…¿…≈«

È˙ÈB‰L ÈtÓ ‡Ï :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L∆¬≈≈«≈«≈«…ƒ¿≈∆ƒ«ƒ
.Ea ¯ÊÁz«¬…¿

שם.90) זה המוכר.91)גם לרעת משתות יותר שזה
שהתאנה.92) הוא שהלוקחֿהמאנה, יוצא כאן 93)שאז

לחזרתו  בזמן הגבלה כל אין במוכר שהרי תאריך, הזכיר לא
ו). הלכה (למעלה

.ÂËLLa LÓÁ ‰ÂL ¯ÎBn‰94˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , «≈¿∆»≈¿≈¿…ƒ¿ƒ
‰BÓLa „ÓÚÂ ¯˜e‰L „Ú B˙B‡¯‰Ï95¯ÎBn‰ È¯‰ - ¿«¿«∆«¿»«ƒ¿∆¬≈«≈

¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ96‰ÈB‰ ÏL ˙Á‡‰97‰˜ È¯‰L ; «»¿«¬ƒ»««∆»»∆¬≈ƒ¿»
Á˜n‰98Á˜BÏ ˙eL¯a ¯È˜B‰LÎe ,¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ «∆»¿«»¿«¬ƒ¿∆ƒƒ¿≈«

e„ÓÚÂ eÏÊe‰Â ,LÓÁa LL ‰ÂL ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .¯È˜B‰ƒ¿≈ƒ»«¿∆≈¿»≈¿¿¿»¿
ÏL ˙Á‡ ÚÏÒ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ Á˜Bl‰ È¯‰ - LÏL ÏÚ«»¬≈«≈««»¿«¬ƒ∆«««∆
.ÏÊe‰ Á˜Bl‰ ˙eL¯·e ,Á˜n‰ ‰˜ È¯‰L ;‰ÈB‰»»∆¬≈ƒ¿»«∆»ƒ¿«≈«»

ב).94) הלכה (למעלה שתות של אונאה יש שאז
האחרון 95) שזה אלא חסדא, רב במימרת הנושא שזהו

לזה  ובהתאם שתות, באונאת אף מקח ביטול דין שיש סובר
ויוצא  במחיר, שינוי שבא זה במקרה שאף קובע, הוא
המתאנה  רק זאת בכל כביכול, מתאנה להיות חזר שהמאנה
מקח, ביטול כל כדין המאנה, ולא בו לחזור יכול (הראשון)
לשיטתנו, וכלֿשכן נשכר, חוטא יהא שלא האמור: ומטעם
המאנה  לא מהם, אחד ואין קיים, המקח שתות שבאונאת

הזכות  למתאנה יש שוודאי - בו לחזור יכול המתאנה, ולא
רבינו  שכתב בנימוק צורך ואין אונאתו. חזרת את לתבוע

נשכר". חוטא יהא "שלא - יוצא 96)למעלה שעכשיו אף
כלל. הלוקח התאנה את 97)שלא המהווה האחת את

בעבורו. שנתן הכסף וסכום המקח של שוויו שבין ההפרש
ב).98) הלכה (למעלה קיים המקח נשאר בשתות שהרי

âשבט י"ח חמישי âיום
ìL ÷øtøOò äL1 ¤¤§¨¨¨

שאין 1) והדברים אונאה בהם שאין הצדדין נתבארו
זה. אחר והנמשך אונאה, במכירתן

.‡ÛÈÏÁn‰2elÙ‡ ,‰Ó‰·a ‰Ó‰a B‡ ÌÈÏÎa ÌÈÏk ««¬ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿≈»¬ƒ
‰fL ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ÒeÒa ‰ÏË B‡ ÌÈÈ¯ÈLa ËÁÓ««¿ƒ»ƒ»∆¿≈»»∆∆

¯˙BÈ ËÁna ‰ˆB¯˙B¯t ÛÈÏÁn‰ Ï·‡ .ÌÈÈ¯ÈM‰ ÔÓ ∆«««≈ƒ«ƒ»ƒ¬»««¬ƒ≈
˙B¯Ùa3eÓML ÔÈa ‰¯ÈÎn‰ Ì„˜ Ì˙B‡ eÓML ÔÈa , ¿≈≈∆»»…∆«¿ƒ»≈∆»

.‰ÈB‰ Ô‰Ï LÈ - ‰¯ÈÎÓ ¯Á‡ Ì˙B‡»««¿ƒ»≈»∆»»

אמר 2) שאם הונא רב בשם אבא רב אמר מז. מציעא בבבא
כחליפין  שהוא לפי אונאה, עליו לו אין - באלו" לי "מכור לו
ולפיכך  לי" "מכור שאמר מפני אלא עליו נחלק לא רבה ואף

הלכה ד פרק שם ובירושלמי כמכירה. אמר דינו אמרו: א
ציבור  הא בשור, חמור או בפרה שור אלא שנו לא יוחנן רבי
לעניין  רבינו ומפרשה קנה". לא [פירות] בציבור [פירות]

ראב"ד. ועיין א 3)אונאה, הלכה ה פרק למעלה ראה
בפירות. גם ישנם בשווה", "שווה של שחליפין

.·ÌÈÓ„a Á˜Bl‰4‰¯ÒÎ‡5˙BÚnÓ ÔÙÁL ÔB‚k ,6 «≈«¿»ƒ«¿¿»¿∆»«ƒ»
el‡a E˙¯t ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â7‰BwL Èt ÏÚ Û‡ -8 ¿»«¿…ƒ»»¿¿≈««ƒ∆∆

ÔÈÙÈÏÁa9e¯‡aL BÓk ,‰‡B‰ ¯ÈÊÁÓe ‰˜ ,10‡e‰Â . «¬ƒƒ»»«¬ƒ»»¿∆≈«¿¿
‰¯ÒÎ‡ ˙B¯t Á˜BÏÏ ÔÈc‰11,ÌÈzLa B‡ ÚÏÒa «ƒ¿≈«≈«¿¿»¿∆«ƒ¿«ƒ

Ïk ¯ÎnL ˙Èa‰ ÏÚa .‰‡B‡ ¯ÈÊÁÓe ‰wLÈ ∆»»«¬ƒ»»««««ƒ∆»«¿≈
BLÈÓLz12BÏ ea¯‰ ‡Ï ÈÏel‡L ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - «¿ƒ≈»»∆ƒ≈…ƒ¿

ÌÈÓc‰13.BLÈÓL˙ ÈÏk BÏ ¯ÎBÓ ‰È‰ ‡Ï «»ƒ…»»≈¿≈«¿ƒ

אבא 4) כרב ולא הונא רב בשם כרבה (שם), מציעא בבא
הרי"ף. וכהכרעת הונא, רב מניין 5)בשם מידה, ללא

הלכה  כא פרק ולהלן ג. הלכה ה פרק למעלה וראה ומשקל;
ב. והערה הבחנה 6)א ללא מעות חפניו מלוא שלקח
מספרם. מכירה,7)כמה של זה בלשון אמר אם דווקא

כמו  אונאה דין בו אין חליפין של בלשון אמר אם אבל
משנה). (כסף זה 8)בחליפין דין הרמב"ם כבר והזכיר

הפרק  נושא שזה הקניין, לעניין שם אבל ח), (פרק לעיל
אונאה. שלפנינו: לעניין וכאן לא 9)שלעיל, כלומר,

מעין  אלא חליפין, עושה מטבע אין כי ממש בחליפין
תיקן: משנה והלחם - המעות כמות על הקפיד שלא חליפין
שעקרו  פי, על שאף הסיקו, (שם) ובגמרא "כחליפין".
היא  זו קנייה שצורת מכיוון - במטלטלין כסף קניין חכמים
הוא  כלל כי חכמים, בה גזרו לא ושוב שכיחה, בלתי
דברים  אלא כוללות אינן ותקנותיהם חכמים שגזירות

נ  וכן ג)שכיחים. הלכה ה (פרק למעלה רבינו בדברי ראה

יום חמישי
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קמ מכירה קמ הלכות - קנין ספר - שבט י"ח חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הנ"ל. ומהטעם כסף מדין אלא חליפין מטעם קניינו שאין
הקודם.10) בפרק הרמב"ם שביאר אונאה דיני לפי
הוא 11) הכסף ששם אלא הקודמת, מההלכה נלמד

הוא  הכסף להיפך: וכאן מסויים, והחפץ - "אכסרה"
מסויים. אינו והחפץ שתיים, או סלע ודווקא 12)מסויים:

"בעל  אצל אף לסחורה העומדים כלים אבל תשמישו כלי
אונאה. דין יש (שם).13)הבית" בגמרא מובא זה טעם

זה: על מוסיף בו ורש"י שיש אני יודע כמפרש: ליה "והוה
בשם  (שם אונאה" עלי לך שאין מנת על אבל אונאה, דין
אם  אבל הלוקח, נתאנה אם ודווקא אחאי). דרב שאילתות
אונאה  דין בו ויש המוכרים כשאר הוא הרי המוכר, נתאנה

משנה). (כסף

.‚- ‰ÈB‡ ÈÏÚ EÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿»∆≈¿»«»»
Ì˙Òa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÈB‰ ÂÈÏÚ BÏ LÈ14; ≈»»»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»«

ÏÁÓiL È„k Ba LÈ ‰ÈB‰ ‰nk Ú„BÈ ÔÈ‡L15ÔÈ‡Â . ∆≈≈««»»»≈¿≈∆ƒ¿«¿≈
‰ÈB‰ Ba ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ16; »ƒ«ƒ»««¿»∆≈»»

Ba LÈ È¯‰L17L¯ÙÓa Ï·‡ .18ÏkL ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ∆¬≈≈¬»ƒ¿»≈≈»»∆»
Ìi˜ - ÔBÓÓaL È‡z19. ¿«∆¿»«»

עם 14) רב שיטת השוואת מתוך (שם) רבא העלה זה חילוק
אחת. ברייתא בו 15)תוכן שאין שסבור פירש שם [רש"י

טז) הלכה יא (פרק למעלה לשיטתו רבינו אבל כלל. אונאה
וקצוב  ידוע דבר אלא במתנה לתת או להתחייב אפשר שאי
ועיין  ידוע. שאינו דבר למחול אפשר שאי הדין והוא -

ז]. סעיף רלב סימן משפט חושן שלא 16)שולחןֿערוך
זה  ולביטוי בו", "שאין אלא עלי", לך "אין בלשון: אמר

הקודם. מזה הפוכה לא 17)משמעות זה ביטוי כלומר,
משום  בו יש להיפך אלא האונאה, מחילת מכיל שאינו רק
המתחיל  דיבור (רש"י אונאה בו יהיה שלא התביעה הדגשת
רק  יש אם רש"י, שמציין כפי כך, ומתוך אונאה), בו שאין
מפורש  הותנה שהרי - טעות מקח זה הרי שהיא, כל אונאה

בו. לחזור יכול והמתאנה - אונאה העדר שמתנה 18)על
ד. בהלכה כדלהלן האונאה, כמות את כרבי 19)במפורש

(שם). למחילה ניתן שממון מפני שם. מציעא בבבא יהודה

.„„ˆÈk20È‡L ‰Ê ıÙÁ :Á˜BÏÏ ¯Ó‡L ¯ÎBÓ ? ≈«≈∆»«¿≈«≈∆∆∆¬ƒ
ÏÚ ,‰Ó ‡l‡ ‰ÂL BÈ‡L È‡ Ú„BÈ ,ÌÈ˙‡Óa Ô˙B≈¿»«ƒ≈«¬ƒ∆≈»∆∆»»∆«
ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰ÈB‰ EÏ ÔÈ‡L ˙Ó¿»∆≈¿»»¬ƒ≈»≈»»
È‡L ‰Ê ıÙÁ :¯ÎBÓÏ ¯Ó‡L Á˜BÏ ÔÎÂ .‰ÈB‰»»¿≈≈«∆»«¿≈≈∆∆∆¬ƒ
˙Ó ÏÚ ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂML È‡ Ú„BÈ ,‰Óa EnÓ Á˜BÏ≈«ƒ¿¿»∆≈«¬ƒ∆»∆»«ƒ«¿»
ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - EnÓ Á˜BÏ È‡ ‰ÈB‰ ÈÏÚ EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»«»»¬ƒ≈«ƒ¿≈»»

.‰ÈB‰»»

בבבא 20) המצוטטת הברייתא לשון הוא ההמשך כל
שם. מציעא

.‰.‰ÈB‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - ‰eÓ‡a Ô˙Bp‰Â ‡OBp‰«≈¿«≈∆¡»≈»»»»
È‡ CÎÂ Ck ,ÂÈzÁ˜Ï CÎÂ CÎa ‰Ê ıÙÁ ?„ˆÈk≈«≈∆∆¿»¿»¿«¿ƒ»¿»¬ƒ

Ba ¯kzOÓ21‰ÈB‰ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ -22. ƒ¿«≈≈»»»»

שאמר.21) בסכום קנה שבאמת למציאות מתאימים ודבריו

של 22) האמיתי שוויו על ראשונה משעה סמך שלא לפי
משנה). (מגיד זה שקנה המחיר על אלא - החפץ

.ÂB‡ ÌÈa¯ ÌÈÏk Á˜Ï Ì‡ ,‰eÓ‡a Ô˙Bp‰Â ‡OBp‰Â¿«≈¿«≈∆¡»ƒ»«≈ƒ«ƒ
„Á‡ ¯kÓÓa ÌÈ„‚a23·LÁÈ ‡Ï -24Ú¯‰ ˙‡ ¿»ƒ¿ƒ¿»∆»…«¿…∆»«

‰eÓ‡a25‰ÂLa ‰Ùi‰ ˙‡Â26‰Ê ‡l‡ ,‰eÓ‡a ‰ÊÂ27 ∆¡»¿∆«»∆¿»∆∆»∆»∆∆¡»
ÔÈÂLa ‰ÊÂ ‰Ê B‡28˙BÏÚ‰Ï BÏ LÈÂ .29Á˜n‰ ÏÚ ∆»∆¿»¿»¿≈¿«¬««∆»

Ûzk‰ ¯ÎO30¯nÁ‰ ¯ÎOe ,31˜ct ¯ÎOe ,32Ï·‡ ; ¿«««»¿«««»¿«À¿»¬»
ÏÚBÙk ‡e‰L ÈtÓ ,BÓˆÚ ¯ÎO33ÛÈÒBÓ BÈ‡ -34 ¿««¿ƒ¿≈∆¿≈≈ƒ

L¯ÙÓ ‡l‡ ,Á˜n‰ ÏÚ B˙B‡35CÎÂ Ck :BÏ ¯ÓB‡Â ««∆»∆»¿»≈¿≈»»»
.¯kzOÓ È‡¬ƒƒ¿«≈

של 23) מסויים סך אחת בבת שקנה היינו אחת, בקנייה
ששווים  רעים, ובהם יותר, ששווים יפים, בהם חפצים,
בעד  הממוצע, המחיר את לתת הסכים והלוקח פחות,
חמישה  דברים, עשרה שקנה כגון, בשווה, והרעים הטובים
רעים  מהם וחמישה אחד, כל וחצי דינר ושווים יפים מהם
בממוצע  לתת מסכים והלוקח דינר חצי אחד כל ושווים
דיבור  שם התוספות והביאו הר"ח, (פירוש חפץ לכל דינר

יחשב). לא לחשוב.24)המתחיל יכול המוכר אין
היינו 25) - הממוצע את הרעים בשביל שישלם כלומר,

פחות. שווים שהם למרות ידרוש 26)דינר, היפים ובעד
וחצי. דינר היינו הממוצע, ולא האמיתי מחירם כפי

הסכים 27) לא שהרי לכולם, ממוצע מחיר שישלם היינו,
שגם  מנת על אלא הרעים בשביל המחיר על להעלות

זה. ממוצע במחיר לו ימכור ממוצע 28)הטובים מחיר
בשווה. והרעות הטובות היחידות, זה,29)לכל ריווח על

והלוקח  להרוויח, רוצה שאותו באמונה קבע שהמוכר
דלקמן. ההוצאות את להוסיף עוד המוכר יכול לו, הסכים

בכתפו.30) הסחורה את שנשא החמור,31)הסבל בעל
חמורו. על הסחורה את שאליו 32)שהעביר המלון,

סחורתו. את העבירו בעת המוכר טירחתו 33)נזדקק שכר
שכר 34)כפועל. גם ההוצאות במסגרת להכניס יכול אינו
את 35)טרחתו. גם כולל עליו, מתנה שהוא והשכר

יחשב). לא המתחיל דיבור (שם תוספות ועיין טירחתו.

.ÊÌ"ekÚ‰36‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡37˙‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ; »«≈»»∆∆¡«ƒ∆
ÂÈÁ‡38‰B‰L Ì"ekÚÂ .39‰ÈB‰ ¯ÈÊÁÓ - Ï‡¯OÈ ˙‡ »ƒ¿«∆»∆ƒ¿»≈«¬ƒ»»

elL ÔÈÈca40Ï‡¯OiÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï ;41. «ƒƒ∆»…ƒ¿∆∆»ƒƒ¿»≈

יג:36) האונאה 37)בכורות את לתבוע יכול אינו
אותו. שהונה ישראל.38)מישראל, של אחיו אינו וגוי
ח. הלכה להלן מפורש 39)וראה שם, בכורות בגמרא

היה  אם גוי, אצל שקנה ממקחו בו לחזור יכול שישראל
משנה). (מגיד לאונאה הדין והוא טעות לפי 40)מקח

לישראל. ישראל בין אונאה מישראל 41)דיני שישראל
אונאה. לתבוע יכול

.ÁÌÈ¯·„ el‡42‰ÈB‰ Ì‰Ï ÔÈ‡L43˙BÚ˜¯w‰ :44, ≈¿»ƒ∆≈»∆»»««¿»
˙B¯ËM‰Â ,ÌÈ„·Ú‰Â45˙BLc˜‰‰Â ,46¯ÎÓ elÙ‡ . ¿»¬»ƒ¿«¿»¿«∆¿≈¬ƒ»«

ÛÏ‡ ‰ÂL¯È„a47Ô‰a ÔÈ‡ - ÛÏ‡a ¯È„ ‰ÂL B‡ ¿∆∆∆¿ƒ»¿∆ƒ»¿∆∆≈»∆
‰˜p‰ ¯·c - E˙ÈÓÚ „iÓ ‰˜ B‡ :¯Ó‡pL .‰ÈB‰»»∆∆¡«»…ƒ«¬ƒ∆»»«ƒ¿∆
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קמא

קמא

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט י"ח חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

„ÈÏ „iÓ48eLw‰L ,ÌÈ„·Ú e‡ˆÈÂ ;˙BÚ˜¯w‰ e‡ˆÈ . ƒ»¿»»¿««¿»¿»¿¬»ƒ∆À¿
˙BÚ˜¯˜Ï49˙B¯ËL e‡ˆÈÂ ;50‡l‡ Èe˜ ÔÙeb ÔÈ‡L , ¿«¿»¿»¿¿»∆≈»»∆»

Ô‰aL ‰È‡¯Ï51Lc˜‰ ‡ÏÂ - 'E˙ÈÓÚ' ;52. ƒ¿»»∆»∆¬ƒ∆¿…∆¿≈

נו.42) מציעא בבבא יכול 43)משנה אינו שהמאנה
האונאה. את בחזרה הסדר:44)לתבוע שם, במשנה

תוספות  (ועיין וההקדשות" והקרקעות והשטרות "העבדים
שם): (בדקדוקיֿסופרים כי"ר [ובגמרא שם). טוב יום
סדר  לפי וזהו וכו'" והעבדים והקרקעות "השטרות
קרקעות  ולא "מיד שטר", ולא "ממכר מהפסוק: הלימודים

הקדש"]. ולא "עמיתך השטר 45)ועבדים", את שמכר
בו. הכלול החוב את בו מכר 46)לגבות הגזבר אם כגון,

שהקדישו  קרבן שמכר פרטי אדם אפילו או הקדש נכסי
מום. בו ונפל (שם 47)להקריב יוחנן כרבי ולא אמי כרבי

אין  מקח ביטול אף אלא להם, אין אונאה דין רק שלא נז.).
דינר ב  של כזה מופרז ביחס היא האונאה אם ואפילו הם,

אונאה  דין שיש הירושלמי כדעת ולא - דינר ואלף אחד
במאתיים. מנה שווה מכר אם נכסים 48)בקרקעות

מטלטלין. והיינו ליד, מיד בהם 49)העוברים שנאמר
אחוזה", לרשת - אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא

שם). (רש"י אחוזה שדה זאת 50)כלומר, למדו בגמרא
הזכירו. לא ורבינו "ממכר". בתורה: לעדות 51)מהביטוי

לגבות. חוב שיש הקדש 52)ולהוכחה, מיעטו בגמרא
שדין  כורחנו על כן, ואם הקדש". ולא "אחיו - מ"אחיו"
יג:), בבכורות (ראה גוי ולא עמיתך - מעמיתך נלמד הגוי
ז  הלכה למעלה ראה הנ"ל. הדרשות את הפך רבינו ואילו

משנה). (לחם

.ËBÓˆÚ ÈÒÎ ¯ÎBÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈«¿¬»
‰ÚhL ÁÈÏM‰54‡e‰L ÏÎa55ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa , «»ƒ«∆»»¿»∆≈¿ƒ«¿¿ƒ≈

¯ÊBÁ - ˙BÚ˜¯˜a56ÈÏ ‰‡¯Â .57ÔÈc‰ ÔkL , ¿«¿»≈¿ƒ¿∆ƒ∆≈«ƒ
ÒBtB¯ËBt‡a58ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ,‡e‰L ÏÎa ‰ÚhL ¿«¿∆»»¿»∆≈¿ƒ«¿¿ƒ

¯ÊBÁ - ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa59ÔÈc ˙È·Ï ‰ÓB„ BÈ‡Â .60, ≈¿«¿»≈¿≈∆¿≈ƒ
„ÈÁÈ ‡e‰L ÈtÓ61. ƒ¿≈∆»ƒ

שליח.53) ידי על הכוונה 54)ולא המפרשים רוב לדעת
משנה). (מגיד דין בית לשליח פחות 55)גם אפילו

הסיקו: ששם ק. בכתובות הסוגייה מתוך מובן כך משתות,
אפילו  שמכרה כאלמנה כלומר, כאלמנה", דינו "שליח
משתות. פחות וזהו בטל", מכרה במנה, ודינר מנה "שווה

לעוותי"56) ולא שדרתיך "לתיקוני לטעון: יכול שהמשלח
השליחות. ובטלה לקלקל), ולא שלחתיך (לתקן

עצמו.57) על 58)סברת לפקח הדין בית פי על ממונה
"אפוטרו" מסביר: מקומות) (בכמה רש"י יתומים; נכסי
היתומים. - הבנים אבי היינו, בן, - ו"פוס" "אב", בלטינית:

שליח 59) גם הוא שלמעלה ש"השליח" המפרשים לדעת
לפי  ואף כשליח. דינו שאפוטרופוס הוא פשוט ביתֿדין,
דין  בית שליח אבל שליח, לסתם הכוונה ששם הפירוש,
מסתם  יפה כוחו אין שאפוטרופוס לומר צריך דין כבית דינו
ידי  על נשלח דין בית ששליח מפני משנה), (מגיד שליח
לא  האפוטרופוס ואילו זו, למכירה מיוחד באופן הדין בית

אבל  היתומים נכסי על לפקח אלא הדין בית ידי על נשלח
(לחם  זו" "מכירה למטרת מיוחד באופן ידו מלאו לא

מחילה 60)משנה). זו הרי משתות, בפחות טעו שאם
י). הלכה (כתובות 61)(להלן בגמרא נימקו זו בטענה

שליח. לבין דין בית בין השוני את שם)

.È˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,eÚËÂ ÌÈÓB˙È ÈÒÎ e¯ÎnL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿«¿»
˙e˙MÓ ˙BÁÙa eÚË Ì‡ :ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa62BÊ È¯‰ - ≈¿ƒ«¿¿ƒƒ»¿»ƒ¿¬≈

Ì‡Â .Á˜n‰ ÏËa - ˙ezLa eÚË ;ËBÈ„‰k ,‰ÏÈÁÓ¿ƒ»¿∆¿»ƒ¿»≈«∆»¿ƒ
‰ÈB‰‰ e¯ÈÊÁÈÂ ¯kÓn‰ Ïh·Ï ‡lL eˆ¯63- »∆…¿«≈«ƒ¿»¿«¬ƒ«»»

ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;ÔÈ¯ÈÊÁÓ64Ô‰Ó ¯eÓÁ65. «¬ƒƒ…ƒ¿∆…«∆¿»≈∆

שבפחות 62) משמע "שתות", הזכירו: במשנה שהרי
אדם. בני כשאר דינם להם 63)משתות שתוחזר יפעלו,

להלן  משנה (לחם מהלוקח ההונייה יתבעו כלומר האונאה,
יא). ובטל 64)הלכה משתות יותר שהאונאה פי על שאף

המאנה  אין המקח, את לקיים המתאנה רצה אם - המקח
ד. הלכה יב פרק למעלה רבינו שכתב כמו לעכב, יכול

למעלה 65) וראה תקנתם, על חכמים ששקדו יתומים מדין
ג. הלכה ט פרק

.‡Èe¯ÎnL ÔÈc ˙ÈaL ,ÈÏ ‰‡¯ÌÈ„·Ú B‡ Ú˜¯˜66 ƒ¿∆ƒ∆≈ƒ∆»¿«¿«¬»ƒ
ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL ÌÈÓB˙È ÏL67ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡ - ∆¿ƒ¿∆»∆¿»«ƒ≈«≈«»

ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;Ô‰a ¯ÊÁÏ68ÁkÓ ¯eÓÁ «¬…»∆…ƒ¿∆…«∆¿»ƒ…«
ÌÈÓB˙È‰69ÒBtB¯ËBt‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ .70Ú˜¯˜ ¯ÎnL «¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿∆»««¿«

ÔÈ„k ,‰ÈB‰a ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ„·ÚÂ«¬»ƒ∆≈«≈«»«¬…¿»»¿ƒ
.ËBÈ„‰‰«∆¿

במטלטלין 66) ואילו מקח. וביטול אונאה דיני בהם שאין
כן. הדין נתאנה.67)אין יכול 68)שהלוקח שאינו

ח). הלכה (למעלה ועבדים קרקעות באונאת לחזור
סובר,69) והראב"ד כדלעיל. תקנתם על חכמים ששקדו

הוא  לוקחים. כשאר שלא בו, לחזור יכול הלוקח שאף
יכולים  הצדדים ששני מפורש שהזכירה המשנה על מסתמך
האחרון  במקרה - שתות" הותירו או שתות "פחתו לחזור:
במשנה  שהכוונה פירשו, ובגמרא לחזור, מעוניין הלוקח רק
יכולים  הלוקח וגם ביתֿהדין גם ששניהם: הרי לקרקע,
שקונה  מי שסתם מפני זו, הלכה מנמק גם והוא בהם, לחזור
מושלמת  בצורה נעשה שהקניין עליהם סומך ביתֿדין פי על
שהיא, קטנה אונאה שום על לוותר בדעתו ואין פגם ללא
הרמב"ן  ברם אונאה. בהם אין שכרגיל בקרקעות ואף
בלוקח, מדובר לא שבמשנה מסביר, משנה) המגיד (מביאו
דין  בית הוראת לפי הלווה לשדה שנכנס חוב בבעל אלא
עושה  שהרי לחזור, הוא אף יכול ואז ולווה), מלווה (הלכות
מדעתו  שעושה סתם, בלוקח כן שאין מה דין, בית מכוח
שיטת  נגד אחרות טענות גם המסלק משנה מגיד (עיין

רבינו 70)רבינו). בשם שמביא רכז) (סימן הטור מדברי
כן. הדין בשליח, שגם נראה יונה

.·ÈÔÈÏËÏhn‰ e˜ÏÁL ÔÈÙzM‰Â ÔÈÁ‡‰71Ô‰ È¯‰ - »«ƒ¿«À»ƒ∆»¿«ƒ«¿¿ƒ¬≈≈
¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,Á˜Ó ‰˜ - ˙e˙MÓ ˙BÁt :˙BÁB˜Ïk¿»»ƒ¿ƒ¿∆∆»¿≈«¬ƒ
‰˜ - ˙e˙L ;Á˜Ó ÏËa - ˙e˙L ÏÚ ¯˙È ;ÌeÏk¿»≈«¿»≈∆»¿»»
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קמב מכירה קמב הלכות - קנין ספר - שבט י"ח חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌeLa e˜ÏÁiL Ì‰ÈÈa e˙‰ Ì‡Â .‰‡B‡ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ»»¿ƒƒ¿≈≈∆∆«¿¿¿
ÔÈic‰72ÔÈic‰L ;‰wÏÁ ‰ÏËa - ˙e˙La eÚËÂ , ««»ƒ¿»ƒ¿»¿»¬À»∆««»ƒ

.ÏËa Ô¯ÎÓ - ˙e˙L e¯È˙B‰ B‡ ˙e˙L e˙ÁÙe eÓML∆»ƒ¬¿ƒ¿ƒ¿»»≈

אונאה 71) דין אין כאמור, בקרקע, כי מטלטלין, דווקא
לשום 72)כלל. כמו תוקף יהיה שלהם שלחלוקה

הדיינים.

.‚ÈÛÈq‰Â ˙ÈÏb¯n‰Â ‰Ó‰a‰73È¯‰ - ‰¯Bz ¯ÙÒÂ «¿≈»¿««¿»ƒ¿««ƒ¿≈∆»¬≈
¯·„ EÏ ÔÈ‡ .‰ÈB‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔÈÏËÏhÓ ¯‡Lk Ô‰≈ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿≈»∆»»≈¿»»
;ÌÈÓÎÁ enL ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó ıeÁ ‰ÈB‰ Ba ÔÈ‡L∆≈»»≈«¿»»¿»ƒ∆»¬»ƒ
.e¯‡aL BÓk ,BÓˆÚ ÈÒÎa ‰B˜ ¯ÎBÓ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆≈∆¿ƒ¿≈«¿¿∆≈«¿

נח:73) שם בברייתא בתירא בן יהודה כרבי ודלא החרב.
אין  במלחמה מגן) =) וחטיטים וסייף סוס "המוכר שאמר
לא  שרבינו ופלא נפש". חיי בהן שיש מפני אונאה להם

זו. בברייתא שהוזכרו הדברים, שאר את הזכיר

.„ÈÌLk74˙e¯ÈÎO Ck ,‰ÈB‰ ˙BÚ˜¯˜Ï ÔÈ‡L ¿≈∆≈¿«¿»»»»¿ƒ
¯È„a ÏB„b ÔÈÏ˜¯Ë ¯ÎO elÙ‡ .‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ Ú˜¯«̃¿«≈»»¬ƒ»«¿«¿ƒ»¿ƒ»

‰La75ÌBÈ ÏÎa ¯È„a ‰pË˜ ˙Ù¯ B‡ ,76BÏ ÔÈ‡ - ¿»»∆∆¿«»¿ƒ»¿»≈
.‰ÈB‰»»

מטלטלין 74) של בשכירות אם בעייה: יש נו:) (שם בגמרא
דין  בה ויש כמכר היא ששכירות והסיקו אונאה, דין יש
שאין  הדברים לגבי הדין שהוא רבינו למד ומזה אונאה.
המכר. כדין השכירות שדין בקרקע, כגון אונאה, דין להם

במכר 75) שאף לשיטתו, ורבינו מופרזת, היא שהאונאה
אינה  מופרזת אונאה ואף האונאה בשיעור מבחין אינו

ח). הלכה (למעלה מופרזת,76)חוזרת אונאה כאן גם
נתאנה. השוכר שכאן אלא

.ÂËÔÈa Ú˜¯˜a ÔÈa ,BnÚ ˙BOÚÏ ÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰«≈∆«≈«¬ƒ≈¿«¿«≈
B˙B‡ ‰B˜k ‡e‰L ÈtÓ ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ≈»»ƒ¿≈∆¿∆

ÔÓÊÏ77‰ÈB‰ Ì‰a ÔÈ‡ ÌÈ„·ÚÂ ,78. ƒ¿««¬»ƒ≈»∆»»

יד.77) בהלכה כנ"ל לעולם. מכירה כדין לזמן מכירה ודין
בעבדים 78) מדובר ששם פי על ואף ח. הלכה למעלה

דינו  ישראל עבד גם - ישראל בעבד מדובר  וכאן כנענים
כח. בקידושין כמפורש כקרקע,

.ÊËB¯ÎO79‰ÚÈ¯Ê da ÈzÚ¯Ê :¯Ó‡Â ,Ú˜¯˜ BÏ Ú¯ÊÏ ¿»ƒ¿…««¿«¿»«»«¿ƒ»¿ƒ»
da Èe‡¯‰80ÌÈ„Ú e‡·e ,81Èe‡¯‰ ÔÓ ˙BÁt da Ú¯fL »»»»≈ƒ∆»«»»ƒ»»

Ú¯f‰ ÈtÓ ,‰ÈB‰ BÏ LÈ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - dÏ82, »¬≈∆»≈ƒ≈»»ƒ¿≈«∆«
Ú˜¯w‰ ÈtÓ ,‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ B‡83CÎÈÙÏ .84ÔÈ‡ ≈»»ƒ¿≈««¿«¿ƒ»≈

ÔÈ‡ÈˆBÓ85ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ .Úa˙ „iÓ86‡l‡ B˙B‡ ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈≈«¿ƒƒ∆»
˙q‰ ˙Úe·L87.Ô‡k LiL Ú˜¯w‰ „ˆ ÈtÓ , ¿«∆≈ƒ¿≈«««¿«∆≈»

בקבלנות 79) כששכרו והמדובר נו:). (שם בגמרא בעייה
אבל  יח), הלכה (להלן במטלטלין אונאה דין בו יש והקבלן
(כסף  אונאה דין בו שאין למעלה רבינו כתב יום בשכיר

אלא 80)משנה). שזרע, הזרעים בסכום מודה שהוא
מכדי  פחות הכניס אם אבל מספקת, זריעה היא שלדעתו

בטל  המקח ואז במידה, טעות זו הרי שהותנה, כפי זריעה
ט" פרק (להלן שהוא בכל אף א).כולו הלכה ואין 81)ו

עלולה  השנייה שהזריעה מפני פעם, עוד לזרוע אפשרות
שנפל  למקום החדש הזרע יפול שאם מלתקן, יותר לקלקל
הראב"ד). בשם משנה (מגיד שניהם יתקלקלו הראשון,

אונאה.82) דין בו ויש מטלטלין אין 83)שהוא ובקרקע
אונאה. כאן 84)דין ונשאר נפתרה, לא שהבעייה אחרי

"המוציא 85)ספק. העיקרון: שולט שבו ספק, כל כדין
שהרי  וניזק מזיק של עניין כאן ואין הראייה", עליו מחבירו
משנה). (כסף כראוי השביחה שלא אלא השביחה הקרקע

בקרקע,86) שאינה ("דאורייתא"), התורה מן שבועה היינו,
שאין  וכשם כקרקע, נחשב זה אם ספק לנו יש הרי וכאן
ספק. על משביעין אין כך מספק, ממון מוציאין

א 87) הלכה ונטען טוען מהלכות ה פרק להלן כמפורש
הקרקע. על היסת שבועת שנשבעין

.ÊÈÌ‰Ï LÈ - ‰Ó‰a‰ ˙‡ B‡ ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯ÎBO‰«≈∆«≈ƒ∆«¿≈»≈»∆
LÈ Ì‡Â .‡È‰ dÓBÈ ˙a ‰¯ÈÎÓ ˙e¯ÈÎO‰L ;‰ÈB‡»»∆«¿ƒ¿ƒ»«»ƒ¿ƒ≈
ÔÈa ¯ÎBO ‰p‡˙pL ÔÈa ,¯˙BÈ B‡ ˙e˙L ‰ÈB‰ da»»»¿≈≈∆ƒ¿«»≈≈

‰ÈB‰ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈkOÓ ‰p‡˙pL88elÙ‡Â , ∆ƒ¿«»«¿ƒ¬≈∆«¬ƒ»»«¬ƒ
‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï89. ¿««¿«¿À∆

להחזיר 88) אפשר אי שהרי כאן, שייך לא מקח ביטול אבל
סד  קטן סעיף רכז, סימן (סמ"ע נעשתה שכבר המלאכה את

משנה). כסף ועיין הדשן, תרומת זמן 89)בשם נתנו שלא
ה), הלכה י"ב פרק (למעלה האונאה חזרת לתביעת מסויים
או  לתגר מקחו להראות לוקח של שדרכו במקח, אלא
(מגיד  להראות שוכר של דרכו אין בשכירות אבל לקרובו.

משנה).

.ÁÈ‰‡B‰ BÏ LÈ ÔÏaw‰L ,ÈÏ ‰‡¯90ÔB‚k ?„ˆÈk . ƒ¿∆ƒ∆««¿»≈»»≈«¿
¯t˙Ï B‡ ,ÌÈÊeÊ ‰¯OÚa ‰Ê „‚a ‚¯‡Ï ÂÈÏÚ ÏawL∆ƒ≈»»∆¡…∆∆∆«¬»»ƒƒ¿…
ÏÎÂ ;‰ÈB‰ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÊeÊ ÈLa ‰Ê ˜eÏÁ»∆ƒ¿≈ƒ¬≈∆≈»»¿»
¯ÊBÁ ,„‚a‰ ÏÚa ÔÈa ÔÏa˜ ÔÈa ,Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈«¿»≈«««∆∆≈

¯ÎBÓk ÌÏBÚÏ91. ¿»¿≈

קבלן 90) אבל טו), הלכה (למעלה כעבד דינו פועל שרק
רוצה. שהוא בזמן מלאכתו עושה הוא שהרי כעבד, דינו אין
והא  המתחיל דיבור מח. מציעא לבבא בתוספות ראה

שיח. סימן הדשן (למעלה 91)ובתרומת לעולם שחוזר
ו). הלכה י"ב פרק

øOò äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨¨¨
שאסור 1) והדברים השערים קציבת משפטי בו נתבארו

ומצוה  דברים, הונאת ודיני בהן וכיוצא סחורה מהן לעשות
זו.

.‡e¯‡a ¯·k2Ck :¯Ó‡Â ,‰eÓ‡a Ô˙BÂ ‡OBp‰L , ¿»≈«¿∆«≈¿≈∆¡»¿»«»
È‡ CÎÂ‰Ê :¯Ó‡ elÙ‡Â .‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ¯kzOÓ ¿»¬ƒƒ¿«≈≈»»«¬ƒ»«∆

¯ÎBÓ È‡ ¯OÚ·e ,ÚÏÒa ÈzÁ˜Ï3¯zÓ -4Ï·‡ .5˙Èa »«¿ƒ¿∆«¿∆∆¬ƒ≈À»¬»≈
ÔÈ·iÁ ÔÈc6ÌÈ¯ÚM‰ ˜ÒÙÏ7ÔÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ïe8.CÎÏ ƒ«»ƒƒ¿…«¿»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»

„Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰È ‡ÏÂ9,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ¯kzOÓ ¿…ƒ¿∆»∆»¿∆»ƒ¿«≈»«∆ƒ¿∆
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קמג

קמג

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט י"ח חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

e˜ÒÙÈ „·Ïa ˙e˙L ‡l‡10¯kzOÈ ‡ÏÂ ,Ì¯ÎOa Ì‰Ï ∆»¿ƒ¿«ƒ¿¿»∆ƒ¿»»¿…ƒ¿«≈
¯ÎBn‰11˙e˙L ÏÚ ¯˙È12. «≈»≈«¿

ה.2) הלכה והכסף 3)פי"ג החפץ ערך בין שההבדל אף
זה  על מודיע שהוא אחרי גדול, הוא - תמורתו ששולם

מראש. זה על בכך.4)ומתנה הלוקח נתרצה שהרי
וכקרנא,5) יצחק רב בשם חמא בר כרמי פט. בבאֿבתרא

פ"ח  (ראה למידות בין ממונים) =) אגרדמין ש"מעמידים
- הרמאים" מפני לשערים, בין כ) הלכה גניבה מהלכות
חיטים  שנתן או במידה, שהוסיפו ואומרים ביוקר "המוכרים
ודלא  שם). (רשב"ם רמאות" מיני כל או כו' למעלה יפות
וכן  לשערים. אגרדמין מעמידין שאין שם ושמואל כברייתא

(יומא  שאמרו ממה כן והוכיח מיגש, הר"י ט.)פסק
מכים  =) אותם חובטים הללו המלך) פקידי =) "שפרהדרין
רשב"ם  (ועיין בזול" מכרו להם ואומרים החנויות) בעלי את

מלמד 6)שם). לך, יהיה וצדק] שלמה "[אבן שם: ב"ב
להו  מזהיר קא "שלביתֿהדין כו'" אגרדמין שמעמידין
(ר"י  כו'" ממונה אדם שימנו התורה) מזהירה =) רחמנא
זה  שפסוק לחכמינו להם שנראה מפני כן, ודרשו מיגש).
אבן  לך יהיה "לא ואמר היחיד על ציוה כבר שהרי מיותר,
בשערים. והואֿהדין במידות זה וכל (רשב"ם). ואבן"

המחירים.7) שהובא 8)לקבוע ל"אגרדמין" פירוש זהו
לזה.9)שם. לדאוג צריך ביתֿהדין הבית10ֿ)כלומר,
שאסור 11)דין. עצמו, למוכר אזהרה וזוהי צ. בבאֿבתרא

משתות. יותר להשתכר המחירים 12)לו שער אם זה וכל
לדרוש  למוכר גם מותר המחירים, עלו אם אבל בעינו, עומד
הקודם  מהמחיר כפליים יהיה זה אם אף החדש, השער כפי
בשם  ובמ"מ ברשב"ם, וכ"ה ר"ש, בשם מיימוניות (הגהות

רש"י).

.·?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na13ÈiÁ Ì‰a LiL ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»∆«≈
ÔÈ¯wÚ‰ Ï·‡ ;˙B˙ÏÒe ÌÈpÓL ˙BÈÈ ÔB‚k ,LÙ14, ∆∆¿≈¿«ƒ¿»¬»»ƒ»ƒ

‰B·l‰Â ËLw‰ ÔB‚k15ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«¿¿¿«¿»¿«≈»∆≈¿ƒ
.‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ¯kzOÈ ‡l‡ ,¯ÚL Ì‰Ï»∆««∆»ƒ¿«≈»«∆ƒ¿∆

למדם 13) אבל חז"ל, בדברי מפורש מקור אלה לדברים אין
אוצרין  אין רבנן, "תנו צ: בבבאֿבתרא מהברייתא רבינו
וסלתות, שמנים יינות, כגון נפש חיי בהן שיש דברים פירות
כדי  הוא זה איסור וטעם מותר". ופלפלין כמון תבלין אבל
- פג.) יומא ורש"י שם, (רשב"ם השערים את יפקיע שלא
שערים  הפקעת איסור אין נפש חיי בהם שאין שבדברים הרי
ודעת  עז. במנחות רש"י דעת וכן במגידֿמשנה). (ראה

צא. בבבאֿבתרא בשמים.15)שרשים.14)רשב"ם מיני

.‚ÔÈ¯kzOÓ ÔÈ‡Â16¯bz‰ ‡l‡ ;ÌÈˆÈ·a ÌÈÓÚt ¿≈ƒ¿«¿ƒ«¬«ƒ¿≈ƒ∆»««»
Ô¯ÎBÓ epnÓ Á˜Bl‰Â ,¯ÎOa Ô¯ÎBÓ ‡e‰ ÔBL‡¯‰»ƒ¿»¿»»¿«≈«ƒ∆¿»

.„·Ïa Ô¯wa«∆∆ƒ¿»

בביצים".16) פעמים משתכרים "אין צא. שם ברייתא
ששוה  מה =) תרי חד על אמר חד ושמואל, רב שם ונחלקו
(שלא  לתגרא תגר אמר וחד דינרים), בשני למכור דינר

ופסק  בהן). ישתכר הוא שאף שני, לסוחר אחד סוחר ימכור
השניה. כדיעה רבינו

.„Ò‡¯e17Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ18ÌÈ¯·„a »«¬¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
,¯ÎBÓe B¯bÓ ‡È·Ó ‰Ê ‡l‡ ,LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL∆≈»∆«≈∆∆∆»∆≈ƒƒ»¿≈
.ÏBÊa ep¯kÓiL È„k ,¯ÎBÓe B¯bÓ ‡È·Ó ‰ÊÂ¿∆≈ƒƒ»¿≈¿≈∆ƒ¿¿∆¿

‰a¯Ó ÔÓM‰L ÌB˜Ó·e19.ÔÓLa ¯kzO‰Ï ¯zÓ , ¿»∆«∆∆¿À∆À»¿ƒ¿«≈¿∆∆

צא.17) משתכרין 18)שם "אין בברייתא: שם מפורש כן
כתב  לא ולפיכך נפש". חיי בהם שיש בדברים ישראל בארץ
(סמ"ע  ישראל שרובו במקום אסור לארץ בחוצה שגם רבינו

כ). הערה ה הלכה להלן וראה מב, ס"ק שם:19)רלא
בשמן, משתכר שהיה עזריה בן אלעזר רבי על עליו אמרו

מצוי. השמן היה שבמקומו משום

.‰ÔÈ¯ˆB‡ ÔÈ‡20ı¯‡a LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ˙B¯t ≈¿ƒ≈∆≈»∆«≈∆∆¿∆∆
Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜Ó ÏÎa ÔÎÂ ,Ï‡¯OÈ21ÚÈbÓ È¯‰L , ƒ¿»≈¿≈¿»»∆Àƒ¿»≈∆¬≈«ƒ«

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‡¯OÈÏ ¯Úˆ ‰Ê ¯·cÓƒ»»∆««¿ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ
¯zÓ - BlMÓ ÒÈÎn‰ Ï·‡ ;˜eM‰ ÔÓ Á˜BÏa¿≈«ƒ«¬»««¿ƒƒ∆À»

Ba˜ BÏ ˙BOÚÏ22.¯ˆB‡ «¬«»

צ:20) שם פירות 21)אוגרים. אוצרין "אין שם: בברייתא
"ארץ  כאן נזכר ולא וכו'" נפש חיי בהם  שיש דברים
לי  "ונראה רשב"ם: שם וכתב ברי"ף). (וראה ישראל"
נראה  וכן רבינו. דעת וכן מיירי". ישראל שרובה דבעיר
בחוצה  שהיו ואביו שמואל של במעשה שם) (ב"ב בגמרא

יז. והערה ד הלכה למעלה וראה תלמודי 22)לארץ. מונח
כגון: משלו, לאדם לו שיש המעט את לסמן הבא ידוע,

לח.). (בבאֿמציעא שלו" בקב אדם "רוצה

.Â¯ˆ‡Ï ¯zÓ23ÌÈL LÏL ˙B¯t24,˙ÈÚÈ·L ·¯Ú : À»∆¡…≈»»ƒ∆∆¿ƒƒ
ÈL·e .˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓe ,˙ÈÚÈ·Le25˙¯va26elÙ‡ - ¿ƒƒ»≈¿ƒƒƒ¿≈«…∆¬ƒ

‰¯‡Ó ÒÈÎnL ÈtÓ ,¯ˆ‡È ‡Ï ÔÈ·e¯Á ·˜27.ÌÈ¯ÚMa «»ƒ…∆¡…ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈»«¿»ƒ
ÚÈ˜Ùn‰ ÏÎÂ28B‡ ı¯‡a ˙B¯t ¯ˆ‡L B‡ ,ÌÈ¯ÚL ¿»««¿ƒ«¿»ƒ∆»«≈»»∆

.˙Èa¯a ‰ÂÏÓk ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜Óa¿»∆Àƒ¿»≈¬≈∆¿«¿∆¿ƒƒ

צ:23) בשביל 24)בבאֿבתרא ששית בשנה לאגור
(רשב"ם  והשמינית השמיטה, שנת שהיא השביעית הששית,
ואין  זורעים לא בשביעית שהרי פירות), לאצור ד"ה שם
רק  בשלה השמינית השנה של והתבואה נמצאת, תבואה

השנה. גדול.26)שם.25)בסוף קללה.27)רעב
בריבית".28) ומלווי פירות "אוצרי יחד: נכללו (צ:) שם

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na29ÈiÁ Ô‰a LiL ˙B¯Ùa «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈∆≈»∆«≈
ÔÈÏ·z‰ Ï·‡ ;LÙ30¯zÓ - ÔÈÏtÏÙe ÔBnk ÔB‚k , ∆∆¬»«¿»ƒ¿«ƒ¿¿ƒÀ»

Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ô˙B‡ ¯ˆ‡Ï31Ô˙B‡ ‡ÈˆB‰Ïe ,32ÌB˜nÓ ∆¡…»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ»
ÔÈ¯wÚ‰ ¯‡Lk ,ÌB˜ÓÏ33. ¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ

ליתן 30)שם.29) הקדירה, את בהם שמתבלים דברים
בתבשיל. בחוצה 31)טעם ישראל שרובו במקום וכן

ה). הלכה למעלה (ראה ח.32)לארץ הלכה להלן ראה
משאר 33) יותר נפש אוכל מכשירי הם ופלפלין שכמון אף

העיקרין.
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קמד מכירה קמד הלכות - קנין ספר - שבט י"ח חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÁÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡34ÔB‚k ,LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ˙B¯t ≈ƒƒ≈∆≈»∆«≈∆∆¿
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ,˙B˙ÏÒe ÌÈpÓL ˙BÈÈ≈¿«ƒ¿»≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆

‡È¯eÒÏ B‡35‰Ê CÏÓ ˙eL¯Ó ‡ÏÂ ,36CÏÓ ˙eL¯Ï ¿¿»¿…≈¿∆∆∆ƒ¿∆∆
.Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯Á‡«≈¿∆∆ƒ¿»≈

(צ:).34) חוץ 35)שם דוד שכבש מארצות היא סוריא
אותן  שכבש מפני ישראל ארץ ממעלת וירדו כנען, לארץ
ה"ג). תרומות מהלכות (פ"א ישראל ארץ כל שיכבוש קודם

שאין 36) "כשם פ"ה): זרה (עבודה בתוספתא הוא כן
ורבי  להפרכיא, מהפרכיא מוציאין אין כך לסוריא, מוציאין
לפי  ברי"ף הנוסחא (וכן להפרכיא" מהפרכיא מתיר יהודה
קושטא). דפוס רי"ף בשם בדק"ס ועיין המגידֿמשנה, דברי
אחרת, נוסחא שם ב"ב ובגמרא כתנאֿקמא. רבינו ופסק

שם. עיין אחר, פירוש שם רשב"ם פירש זה ולפי

.ËÔÈ‡M¯37¯ÚL Ì‰Ï ı˜Ï ¯ÈÚ‰ Èa38¯·c ÏÎÏ «»ƒ¿≈»ƒ»…»∆««¿»»»
ÌÁÏÂ ¯Oa elÙ‡Â ,eˆ¯iL39Ì‰ÈÈa ˙B˙‰Ïe ,40ÏÎÏ ∆ƒ¿«¬ƒ»»»∆∆¿«¿≈≈∆¿»

.CÎÂ Ck B˙B‡ eLÚÈ ¯·ÚiL ÈÓƒ∆«¬…««¿»¿»

ח:37) בבבאֿבתרא ברייתא מחירים.38)מותרים. לקבוע
רשות 39) יש זאת בכל האדם, לחיי ראשונים מצרכים שהם

מכפי  יקר מחיר ואפילו מחיר, להם לקבוע העיר לבני
בכך. צורך להם יש אם צריך 40)הרגיל, לא שכאן ויתכן

יא. הלכה להלן ראה העיר, חכם הסכמת אפילו

.ÈÔÈ‡M¯41˙Bin‡ ÈL‡42‡lL ,Ì‰ÈÈa ˜ÒÙÏ «»ƒ«¿≈À»Àƒ¿…≈≈∆∆…
ÏÎÂ ,‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ,B¯·Á ‰OÚiL ÌBÈa „Á‡ ‰OÚÈ«¬∆∆»¿∆«¬∆¬≈¿«≈»∆¿»

.CÎÂ Ck B˙B‡ eLÚÈ È‡z‰ ÏÚ ¯·ÚiL ÈÓƒ∆«¬…««¿«««¿»¿»

בבא41ֿ) בגמרא הוא וכן פי"א) (בבאֿמציעא תוספתא
ט. בשם 42)בתרא (מ"מ אומנות אותה בעלי כל היינו

בעניני  העיר כבני הם הרי באומנותם האומנים שכל רמב"ן),
רלא, סימן לחו"מ הגר"א (ביאור ט הלכה למעלה העיר,

יג). ס"ק

.‡È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na43ÌÎÁ da ÔÈ‡L ‰È„Óa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ»∆≈»»»
Ôw˙Ï ·eLÁ44ÈÎ¯c ÁÈÏˆ‰Ïe ‰È„n‰ ‰OÚÓ »¿«≈«¬≈«¿ƒ»¿«¿ƒ««¿≈

ÔÈ‡ - ·eLÁ ÌÎÁ Ì„‡ da LÈ Ì‡ Ï·‡ ;‰È·LBÈ¿∆»¬»ƒ≈»»»»»»≈
ÌeÏk ÏÈÚBÓ Ô‰lL È‡z‰45LÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â , «¿«∆»∆ƒ¿¿≈¿ƒ«¬…

È‡z‰ Ïa˜ ‡lL ÈÓ ÏÚ „ÈÒÙ‰Ïe46Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«¿ƒ«ƒ∆…ƒ≈«¿«∆»ƒ≈
„ÈÒÙ‰L ÈÓ ÏÎÂ .ÌÎÁ‰ ˙ÚcÓ eOÚÂ Ì‰nÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»∆¿»ƒ««∆»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

.ÌlLÓ - ÌÎÁ‰ ˙ÚcÓ BÈ‡L È‡z‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿«∆≈ƒ««∆»»¿«≈

שם.43) בבאֿבתרא ביניהם. לפסוק אומניות בעלי שרשאים
ורבא  ביניהם, מסויימים תנאים שעשו טבחים בשני בעובדא
הסכמת  בלי שנעשו בשביל אלו, תנאים של תקפם את שלל

העיר. ממונה 44)חכם חכם אלא חכם, סתם לא כלומר
מיגש). הר"י בשם (מ"מ הציבור ענין תיקון על רשמית

אחרי 45) חשוב", "אדם של זה תנאי רבינו שהביא ממה
בני  של ההלכה אחרי הביאה ולא אומניות בעלי של ההלכה
אבל  אומניות, בבעלי אלא זה תנאי נאמר שלא נראה - העיר
(מגידֿמשנה  העיר חכם להסכמת זקוקים אינם העיר בני

ריב"ש). העתיק 46)בשם (וכן התנאי קיים לא כלומר:
כיון  - שקיבלו אףֿעלֿפי כח), סעיף רלא, סימן בשו"ע

(כסףֿמשנה). החכם לפני קיבלו שלא

.·ÈÌLk47‰ÈB‰ LÈ Ck ,¯kÓÓe Á˜Óa ‰ÈB‰L ¿≈∆»»¿∆»ƒ¿»»≈»»
ÌÈ¯·„a48¯Ó‡pL ;49B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ : ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿…ƒ∆¬ƒ

ÈÈ È‡ EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ50ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ‰Ê -51. ¿»≈»≈¡…∆¬ƒ¿»∆»«¿»ƒ

וכלשונה.47) ככתבה נח:) (בבאֿמציעא משנה
יג.48) הלכה להלן רבינו שמבאר כמו בדברים, לצערו
(שם).49) אלקיכם",50)ברייתא ה' אני "כי בפסוק:

יח. הלכה להלן נאמרה 51)וראה ממון, הונאת שאילו
או  לעמיתך ממכר תמכרו "וכי יד): כה, (ויקרא שני בפסוק
רבינו  והביאו אחיו", את איש תונו אל עמיתך מיד קנה
שם. ב"מ ברייתא ועיין ממון. אונאת בדין ה"א פי"ב למעלה

.‚È‰·eLz ÏÚa ‰È‰ ?„ˆÈk52¯ÎÊ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ≈«»»««¿»……«¿…
¯Ó‡È ‡Ï - ÌÈ¯b Ôa ‰È‰ Ì‡Â !ÌÈBL‡¯‰ EÈOÚÓ«¬∆»ƒƒ¿ƒ»»∆≈ƒ……«

EÈ˙B·‡ ‰OÚÓ ¯ÎÊ :BÏ53‰¯Bz „ÓÏÏ ‡·e ¯‚ ‰È‰ ! ¿…«¬≈¬∆»»≈»ƒ¿…»
‡B·È ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ÏÎ‡L ‰t :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï -……«∆∆»«¿≈¿≈»
ÌÈ‡ÏÁ eÈ‰ !?‰¯e·b‰ ÈtÓ ‰zpL ‰¯Bz „ÓÏÈÂ¿ƒ¿«»∆ƒ¿»ƒƒ«¿»»√»ƒ
‡Ï - ÂÈa ˙‡ ¯a˜Ó ‰È‰L B‡ ,ÂÈÏÚ ÔÈ‡a ÌÈ¯eqÈÂ¿ƒƒ»ƒ»»∆»»¿«≈∆»»…
E˙‡¯È ‡Ï‰ :·Bi‡Ï ÂÈ¯·Á e¯Ó‡L C¯„k BÏ ¯Ó‡È…«¿∆∆∆»¿¬≈»¿ƒ¬…ƒ¿»¿

E˙ÏÒk54.„·‡ È˜ ‡e‰ ÈÓ ‡Œ¯ÎÊ , ƒ¿»∆¿»»ƒ»ƒ»»

רבינו.52) כלשון שם, לא 53)ברייתא אותו שמגנה אף
(תוספות  אסור זה אף אבותיו, במעשי כיֿאם הוא במעשיו

גרים). בן הוא אם ד"ה שם,54)שם (תוספות בטחונך
יראתך). הלא ד"ה

.„ÈÔÈ¯nÁ eÈ‰55:Ì‰Ï ¯Ó‡È ‡Ï - ‰‡e·z ÔÈL˜·Ó »«»ƒ¿«¿ƒ¿»……«»∆
lL Ú„BÈ ‡e‰Â !ÈBÏt Ïˆ‡ eÎÏ‰‡e·z ¯ÎÓ ‡56 ¿≈∆¿ƒ¿≈«∆…»«¿»

‰Ï‡L ‰Ï‡L .ÌÏBÚÓ57¯Ó‡È ‡Ï - ‰ÓÎÁ ¯·c ÏÚ ≈»ƒ¿¬»¿≈»«¿«»¿»……«
?‰Ê ¯·„a ·ÈLz ‰Ó :‰ÓÎÁ d˙B‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓÏ¿ƒ∆≈≈«»»¿»«»ƒ¿»»∆
ÌÈ¯·ca ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ?‰Ê ¯·„a EzÚc ‰Ó :B‡««¿¿¿»»∆¿≈…«≈«¿»ƒ

eÏl‰58. «»

שם.55) ברייתא חמורים. על סחורות בזה 56)מובילי ויש
אלו. לחמרים או זה לפלוני בושה בבאֿבתרא 57)משום

תשאלני  טעם, בו אמרו לא שהראשונים דבר לו: "אמר פא:
אמרו  [וכן שמח). (אור לביישני?" כדי המדרש, בבית
- טעם לו להחזיר שיודע ברבו תלמיד יודע "אם ו. בחולין
תבין  =) לפניך" אשר את תבין - לאו ואם שאל), =) בין
ועיין  שם). רש"י - ותביישנו" תשאל "ואל מעצמך,

על 58)במגידֿמשנה]. לשאול שלא שנינו: שם במשנה
ב"ספר  רבינו והביאה לקנות, השואל בדעת אין אם המקח,

רנא). (ל"ת המצוות"

.ÂË- ÌÈ¯·„a ÔÈa ÔBÓÓa ÔÈa ,¯b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰ Ïk»«¿«∆∆«≈≈¿»≈ƒ¿»ƒ
ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ59‰Ê - ‰B˙ ‡Ï ¯‚Â :¯Ó‡pL . ≈ƒ¿»»ƒ∆∆¡«¿≈…∆∆

ÔBÓÓ ˙ÈB‰ ‰Ê - epˆÁÏ˙ ‡ÏÂ ;ÌÈ¯·c ˙ÈB‰60‡‰ . »«¿»ƒ¿…ƒ¿»∆∆»«»»
:ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ - ¯b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰ ÏkL ,z„ÓÏ»«¿»∆»«¿«∆∆«≈≈ƒ¿»»ƒ
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מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט י"ח חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡Ï ÌeMÓ61eBz Ï‡ ÌeMÓe , ƒ…ƒ∆¬ƒƒ«
ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡62‰B˙ ‡Ï ¯‚Â ÌeMÓe ,63. ƒ∆»ƒƒ¿≈…∆

נט:59) הובאה 60)שם יח, פרשה משפטים מכילתא
רנבֿרנג. ל"ת המצוות' לגר,61)ב'ספר מיוחד אינו זה

שם). (ב"מ הגר את גם כולל אבל ישראל, לכל מופנה אלא
הגר 62) גם אבל ישראל. בכל ממון אונאת על נאמר זה

שכתב  מה ראה אבל ה"ו). גניבה מהלכות (פ"ט "אח" בכלל
שהרי  תמוהים, כאן רבינו ודברי יז. הלכה להלן רבינו
בגר  נאמר שלא זה, פסוק במקום מנו שם) (ב"מ בגמרא
ובאונאת  בגר הנאמר פסוק - דברים באונאת נאמר ושלא
אתך  יגור "וכי לג) יט, (בויקרא שנאמר מה והוא דברים,
קדושים  ב'ספרא' מפורש וכן אותו", תונו לא בארצכם גר
הביא  וכן דברים. באונאת מדבר זה שפסוק ב, הלכה ח פרק
אונאת  לענין זה פסוק רנב ל"ת המצוות' ב'ספר רבינו
ח  פרק ולהלן ובלחםֿמשנה, במגידֿמשנה וראה דברים.
על  מיוסדים רבינו דברי [אבל יא. הלכה עבדים מהלכות
רי"נ  הוצאת כ, כב, (משפטים דרשב"י מכילתא דברי
בדבר, אונאות שתי תונה לא "וגר :(210 עמוד אפשטיין
שתי  תלחצנו ולא דברים. אונאת ואחת ממון אונאת אחת
דברים". לחיצת ואחת ממון לחיצת אחת בדבר, לחיצות
שבגר  כאן שמח" ה"אור דברי ע"פ היטב מוסברים והדברים
שמרגיש  ממון מאונאת כתוצאה דברים אונאת גם ישנה
ונחות  גר שהוא מפני רק לו באה האונאה שכל בנפשו
הזלזול  שע"י ממון אונאת גם ישנה דברים ובאונאת דרגא,
במקום  - מישראל באדם ואילו ממון, הפסד לידי יבוא בו
אונאת  שיש ובמקום דברים, אונאת אין ממון אונאת שיש

ממון]. אונאת אין - דברים 63)דברים באונאת שהוא
יח). פרשה משפטים (מכילתא

.ÊËBˆÁÏ Ì‡ ÔÎÂ64‰LÏLa ¯·BÚ - ÔBÓÓa e‰B‰Â ¿≈ƒ¿»¿»¿»≈ƒ¿»
‡ÏÂ ÌeMÓe ,ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ eBz Ï‡ ÌeMÓ :ÔÈÂ‡Ï»ƒƒ«ƒ∆»ƒƒ¿…

B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙65epˆÁÏ˙ ‡ÏÂ ÌeMÓe ,66. ƒ∆¬ƒƒ¿…ƒ¿»∆

לאוין 65)שם.64) שלשה על שעובר אמרו, שם בגמרא
כג, (שם תלחץ לא וגר כ), כב, (שמות תלחצנו ולא דלהלן:
הנ"ל  הפסוקים ששני כד), כב, (שם כנושה לו תהיה ולא ט)

בגר. נאמרו תלחץ" "לא תלחצנו" "לא שהוא 66)של
שם). (מכילתא ממון באונאת

.ÊÈÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ÏL Â‡Ï ÏÚ ¯‚a ¯·BÚ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿≈«»∆»«¿»ƒ
Û‡ ÔBÓÓ ˙ÈB‰ ÏL Â‡Ï ÏÚÂ ,ÔBÓÓ ˙ÈB‰a Û‡«¿»«»¿«»∆»«»«

?ÌÈ¯·c ˙‡B‰a67Ì‰ÈL ˙‡ ·e˙k‰ ‡ÈˆB‰L ÈtÓ ¿»«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ«»∆¿≈∆
Ì˙Ò ‰ÈB‰ ÔBLÏa68ÌÈ¯·c‰ ÈLa ¯‚a ÔÈÂ‡Ï ÏÙÎÂ , ƒ¿»»¿»¿»«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»ƒ

ıÁÏ˙ ‡ÏÂ ‰B˙ ‡Ï :Le¯Ùa69. ¿≈…∆¿…ƒ¿»

דברים,67) אונאת גם בגר ממון באונאת שיש [ואם
עובר  אינו למה - כנ"ל ממון אונאת גם יש דברים ובאונאת
גם  תלחצנו" ולא תונה לא "וגר שבגר הלאוין שני על גם
שני  כוללים שניהם שהרי דברים, באונאת וגם ממון באונאת
למה  ועוד, הנ"ל. דרשב"י במכילתא כמבואר יחד, הדברים
"ולא  - תונה" "לא דברים באונאת לאוין שני על עובר אינו

תלחץ"]. "ולא - תלחצנו" "ולא ממון אונאת ועל תונו",
לשני 68) אותם התורה חילקה שלא לראות יש זה [ומתוך

אונאת  גם ממון באונאת יש אם ולפיכך נפרדים, ענינים
באונאת  יש ואם תונו". "ולא של לאו על גם עובר דברים,
תונו"]. "אל של לאו על גם עובר ממון, אונאת גם דברים

כג,69) בשמות תלחץ" "ולא - לג יט, בויקרא תונו" ["לא
אונאת  גם בה שיש ממון אונאת על עובר אינו כלומר יט.
באונאת  התורה שכתבה כיון - תונה" ד"לא לאו על דברים,
שאינו  למד אתה זה ומתוך לשון, בשינוי מפורש לאו דברים
באופן  היתה הדברים שאונאת באופן אלא זה לאו על עובר
גם  והואֿהדין ממון. מאונאת כתוצאה בעקיפים ולא ישר
עובר  שאינו דברים אונאת מתוך היוצאה ממון באונאת
בשינוי  התורה שכתבה שכיון - תלחצנו" "ולא על עליה
ממון  באונאת אלא זה על עובר שאינו מזה מוכח לשון,
"לא  על גם ממון באונאת עובר שאינו ומה ישיר. באופן
כפל  אלא זה שאין מפני הוא תונו", "לא על וגם תונה"

קיא.]. ב"מ וראה בלבד. לשון

.ÁÈ‰ÏB„b70Ôz ‰fL ;ÔBÓÓ ˙ÈB‰Ó ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ¿»»«¿»ƒ≈»«»∆∆ƒ»
ÔB·M‰Ï71ÔB·M‰Ï Ôz ‡Ï ‰ÊÂ ,72‰ÊÂ ,BBÓÓa ‰ÊÂ , ¿ƒ»¿∆…ƒ»¿ƒ»¿∆¿»¿∆
BÙe‚a73¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .74˙‡¯ÈÂ :ÌÈ¯·c ˙ÈB‰a ¿«¬≈≈¿»«¿»ƒ¿»≈»

·lÏ ¯eÒÓ ¯·c‰L ÈÙÏ ,EÈ‰Ï‡n75z„ÓÏ ‡‰ .76Ïk : ≈¡…∆¿ƒ∆«»»»«≈»»«¿»»
EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ :Ba ¯Ó‡ ,·lÏ ¯eÒÓ ‡e‰L ¯·c77. »»∆»«≈∆¡«¿»≈»≈¡…∆

„iÓ ‰Ú - ÌÈ¯·c ˙ÈB‰Ó ˜ÚBv‰ ÏÎÂ78:¯Ó‡pL ; ¿»«≈≈»«¿»ƒ«¬∆ƒ»∆∆¡«
.ÈÈ È‡ Èkƒ¬ƒ¿»

נח:70) הטעם 71)שם וזהו האונאה. את להשיב אפשר
(שם). נחמני בן שמואל רבי את 72)שנתן לתקן איֿאפשר

בדיבורו. לחברו שנגרם אלעזר.73)הצער רבי בשם שם,
יוחאי.74) בן שמעון רבי בשם לפי 75)שם, שם. ברייתא

או  לצערו נתכוון אם בלב, סמוי אלא לעין נראה זה שאין
הצופיה. העליונה לעין רק להבחנה נתון זה וכל לא,

(שם).76) בגמרא שסיכמו בני 77)סיכום דייני "שאין
אףֿעלֿ שם). המשניות, (פירוש עליו" לעמוד יכולים אדם
רואה, עין יש אבל להשיגך, יכול אינו האנושי שהמשפט פי

בשמים. האלוקים "כל 78)והוא: נט. שם מימרא
פתוחים  השערים אונאה"; משערי חוץ ננעלו השערים
אלה, רבינו לדברי חדש מקור (מ"מ). מיד נענה ולכן תמיד,
בבבאֿ והוא הרמב"ם"), על הגר"א ("חידושי הגר"א מראה
שממהרין  אלא צועק, שאינו ואחד הצועק "אחד (צג.): קמא
בשם  אחד, ד"ה שם התוספות גירסת לפי הוא (כן לצועק"
היינו, לצעוק". "שממהרין הביטוי ומשמעות ה'ספרי')

מיד. נענה שהצועק,

øOò äMîç ÷øt1 ¤¤£¦¨¨¨
מחמת 1) וממכר במקח שיש הטעות משפטי בו נתבארו

מום.

.‡‰cÓa B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰2Ï˜LÓa ,‰ÚËÂ ,ÔÈÓa B‡ «≈«¬≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»
‡e‰L ÏÎa3¯ÊBÁ -4ÌÏBÚÏ5‰ÈB‰ ÔÈ‡L ;6‡l‡ ¿»∆≈¿»∆≈»»∆»

ÌÈÓ„a7¯ÊBÁ - ÔBaLÁa Ï·‡ ,8. ¿»ƒ¬»¿∆¿≈
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קמו מכירה קמו הלכות - קנין ספר - שבט י"ח חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

קידושין 2) כגון מקומות, בכמה מצוטטת רבא, של מימרא
נסמן. ושם לאונאה 3)מב: בניגוד משתות, בפחות אף

פי"ב  (למעלה מחילה הוא משתות שפחות המקח בדמי
לבטל 4)ה"ג). לא אבל ההפרש, את לדרוש שיכול היינו,

ב. הלכה להלן ועיין המקח, בדמים 5)את לאונאה בניגוד
וראה  ה"ה), פי"ב (למעלה האונאה להחזרת זמן שקבעו

ב. הלכה הדין 6)להלן את גם הכוללים אונאה, דיני
מחילה. הוא משתות פחות 7)שפחות או יותר ששילם

בדיוק  לצמצם ואיֿאפשר הואיל המקח, של האמיתי משוויו
משתות. פחות על לוותר אדם של ודרכו המחיר, כי 8)את

ומחילה. לוויתור מקום ואין ברורה, היא הטעות כאן

.·‰‡Ó e‡ˆÓÂ ,¯È„a ÌÈÊB‚‡ ‰‡Ó BÏ ¯ÎÓ ?„ˆÈk≈«»«≈»¡ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿≈»
„Á‡Â9‰ÚL˙Â ÌÈÚLz B‡10Á˜n‰ ‰˜ -11¯ÈÊÁÓe , ¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«∆»«¬ƒ

ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,˙eÚh‰ ˙‡12ÔÎÂ .13Ì‡ ∆«»«¬ƒ¿«««»»ƒ¿≈ƒ
e‡ˆÓ14e˜ÒtL ÔÈn‰ ÔÓ ¯˙È B‡ ¯ÒÁ ˙BÚn‰15- ƒ¿¿«»»≈»≈ƒ«ƒ¿»∆»¿
¯ÊBÁ16B„iÓ ewL ¯Á‡Ï elÙ‡Â .17BÏ ¯‡L ‡lL ≈«¬ƒ¿««∆»ƒ»∆…ƒ¿«

¯ÊBÁ - ÌeÏk B¯·Á Ïˆ‡18‡e‰ ˙eÚËa ÔÈwL ,19ÔÎÂ . ≈∆¬≈¿≈∆ƒ¿»¿»¿≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

המוכר.9) הלוקח.10)ונתאנה אמר 11)ונתאנה שהרי
ושבמנין  ושבמשקל שבמדה דבר "כל שם): (קידושין רבא
"אפילו  אמר: ולא חוזר", נמי אונאה מכדי פחות אפילו
קיים  המקח שלעולם הרי - מקח" בטל אונאה מכדי פחות
(רשב"א  משתות בפחות אפילו האונאה שמחזיר אלא
בחידושיו  רבינו של רבו מיגש ר"י דעת וכן שם). בקידושין
מנה  חוב חברו אצל לו שיש כמי זה שהרי צ. בבבאֿבתרא
חובו, סילוק עד לו להשלים שעליו - דינר פחות לו והחזיר
שאפשר  ובאופן המקח. בעיקר טעות כאן אין שהרי
בטל  להשלים, נתן לא אם אבל הטעות, את ולתקן להשלים
זה  שק לו אמר ואם א). בהלכה (כסףֿמשנה כולו המקח
ונתברר  לך, מוכר אני אגוזים וכך כך בו שיש אגוזים, של
(ראב"ד  טעות מקח זה הרי - לו שאמר זה סכום בו שאין
גם  הכסףֿמשנה דעת ולפי ח. בקידושין הגמרא סוגיית לפי

בזה). לו מודה גזילה 12)רבינו להחזרת דומה זה שדבר
ס"ק  רלב (סמ"ע להחזירה הוא חייב ולעולם זמן, לה שאין

בטעות 13)ג). גם הוא במקח, בטעות שיש הדין אותו
מז.14)בממון. בכדי 15)קידושין הטעות והיתה

כמו  לחבירו, שנתן היא מתנה - כן לא שאם טועה , שהדעת
(לחםֿ י הלכה ולוה מלוה מהלכות בפ"ד רבינו שכתב

לו.16)משנה). החסר שנתברר 17)לתבוע זה,
חבירו  על לו שאין מקודם מחברו בקנין קיבל שהוטעה,
לקבל. צריך שהיה מה כל ממנו קיבל וכי כלום,

סי'18) (ב"ח קיים המקח אבל הטעות, לו שיחזיר לתבוע
כלום,19)רלב). חבירו על לו שאין שקיבל קנין אותו

טו. בגיטין הדברים ומקור הוא. שבטעות - קנין אינו

.‚¯ÎBn‰ ÔÎÂ20„·Ú B‡ Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ21‰Ó‰· B‡ ¿≈«≈«¬≈«¿«∆∆¿≈»
Ú„È ‡lL ÌeÓ Á˜na ‡ˆÓÂ ,ÔÈÏËÏhÓ ¯‡L B‡22 ¿»ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»«∆»∆…»«

ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡ B¯ÈÊÁÓ - Á˜Bl‰ Ba23‰fL ; «≈««¬ƒ¬ƒ¿«««»»ƒ∆∆
‡e‰ ˙eÚË Á˜Ó24¯Á‡ Á˜na LnzLÈ ‡lL ‡e‰Â . ∆»»¿∆…ƒ¿«≈«∆»««

Ba LnzL Ì‡ Ï·‡ ;Ìena Ú„iL25‰‡¯L ¯Á‡ ∆»««¬»ƒƒ¿«≈««∆»»
.¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - Ìen‰«¬≈∆»«¿≈»¿«¬ƒ

חוזר 20) ובמנין ובמשקל במידה שטעות כשם כלומר,
לעולם  הוא חוזר - במקח מום נמצא אם כן כמו לעולם,

פי"ג 21)(מגידֿמשנה). (למעלה אונאה דין בהם כשאין
מום. בהם נמצא אם טעות, מקח דין בהם יש אעפ"כ ה"ח),

עליו.22) קיבל הרי ידע, (פרק 23)שאם הרי"ף כתב וכן
שקבעו  כמו זמן קבעו לא שבמומין האי, רב בשם הזהב)
פי"ב  (למעלה לקרובו או לתגר שיראה בכדי דמים באונאת

פ.24)ה"ה). ממה 25)בבאֿמציעא רבינו למד זה כלל
אלאֿ בכוס שותה אדם אין "חזקה עה: בכתובות שאמרו
שהבא  ה"ו, אישות מהלכות בפכ"ה פסק וכן בודקו". אםֿכן
- לו נראה לא זה שמום וטען ימים כמה ושהה אשתו על
אלאֿאםֿכן  בכוס שותה אדם שאין חזקה לו, שומעין אין

ורצה. שידע וחזקתו יפה, בודקו

.„Ìen‰ ˙Át ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡26ÈÏk BÏ ¯ÎÓ elÙ‡ . ≈¿«¿ƒ¿««¬ƒ»«¿ƒ
ÂÈÓcÓ B˙ÈÁÙn‰ ÌeÓ Ba ‡ˆÓÂ ,ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ‰ÂL»∆¬»»ƒ»ƒ¿ƒ¿»««¿ƒƒ»»

¯q‡27ÈÏk‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ -28:BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â , ƒ»«¬ƒ∆«¿ƒ¿≈»«
ÌÏL ıÙÁa :¯ÓB‡ Á˜Bl‰L ;Ìen‰ ˙Át ¯q‡ CÏÈ‰≈»ƒ»¿««∆«≈«≈¿≈∆»≈

Á˜Bl‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰ˆB¯ È‡29Ìen‰ ˙Át ÁwÏ ¬ƒ∆¿≈ƒ»»«≈«ƒ«¿««
‰˜z B‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ;¯ÎBn‰ „Èa ˙eL¯‰ -»¿¿««≈∆≈ƒ¿∆

.CÏÂ ElL ÌÈÓc ÏË B‡ ,‡e‰L BÓk B˙B‡¿∆…»ƒ∆¿»≈

בגלל 26) פחות שוה שהחפץ מה ההפרש, את רק לו שיחזיר
ונמצא 27)המום. בדינר, וארבעה מעשרים אחד שהוא

מאד. עד קטנה ואינו 28)שהאונאה טעות מקח זה שהרי
ז.). ביצה (עיין יותר 29)מקח שבאונאה אףֿעלֿפי

יב  פרק למעלה (ראה הזאת הזכות למאנה אין משתות
חלה  ולא המקח, בעיקר טעות שהיתה כאן - יד) הלכה
בבאֿ בתוספות (וראה לחזור שניהם יכולים כלל, המכירה

ואילו). ד"ה נ: מציעא

.‰‰È„n‰ Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L Ïk30ÌeÓ ‡e‰L …∆ƒ¿ƒ»»¿≈«¿ƒ»∆
ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ÏÎÂ ;ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ‰Ê Á˜Ó Ba ¯ÈÊÁnL∆«¬ƒ∆»∆«¬ƒƒ¿…∆ƒ¿ƒ»»

Ba ¯ÈÊÁÓ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌeÓ BÈ‡L31Ì‡ ‡l‡ , ∆≈¬≈∆≈«¬ƒ∆»ƒ
L¯t32.‰È„n‰ ‚‰Ó ÏÚ ,Ì˙Ò Ô˙BÂ ‡OBp‰ ÏkL ≈≈∆»«≈¿≈¿»«ƒ¿««¿ƒ»

CÓBÒ ‡e‰33. ≈

הוא.30) שבהגיון "מידי 31)דבר עב: בכתובות הוא כן
בה  קפדי דלא מידי קפידא, קפידיה הוה - אינשי בה דקפדי

קפידא". קפידיה הוו לא - שם 32)אינשי ב'תוספות' ראה
ומידי. כגון 33)ד"ה בתלמוד, מקומות בהרבה מובא כלל

ב. ובבאֿבתרא פג. בבבאֿמציעא משנה

.ÂÌ˙Ò Á˜Bl‰ Ïk34ÌÏM‰ ¯·c‰ ‡l‡ Á˜BÏ BÈ‡ , »«≈«¿»≈≈«∆»«»»«»≈
ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ L¯t Ì‡Â .ÌeÓ ÏkÓƒ»¿ƒ≈≈«≈¿»««¿»∆≈
L¯ÙiL „Ú ,¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ÌeÓa ÈÏÚ ¯ÊBÁ ‰z‡«»≈»«¿¬≈∆≈«∆¿»≈
¯Ó‡iL „Ú B‡ ;Á˜Bl‰ ÏÁÓÈÂ B¯kÓÓa LiL Ìen‰«∆≈¿ƒ¿»¿ƒ¿««≈««∆…«

ÂÈÓc ˙ÁBt‰ ,‰Ê Á˜Óa ‡ˆniL ÌeÓ Ïk :BÏ35„Ú »∆ƒ»≈¿∆»∆«≈»»«



לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ  לדיד   147 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמז

קמז

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט י"ח חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

¯·c‰ Ú„ÈÏ CÈ¯ˆ ÏÁBn‰L .B˙B‡ ÈzÏa˜ ,CÎÂ Ck»»»ƒ«¿ƒ∆«≈»ƒ≈««»»
‰ÈB‰a L¯ÙÓ‰ BÓk ,B˙B‡ L¯ÙÈÂ Ba BÏ ÏÁÓiL36. ∆ƒ¿«ƒ»≈¿«¿»≈¿»»

מומין 34) בה ונמצאו האשה את מקדש מדין זאת למד
שמצד  אלא עג:). שם ורא"ש נז: (כתובות מקודשת שאינה
עיין  זה, במקרה גט רבינו הצריך איש, אשת איסור חומר

ובמ"מ. ה"ח אישות מהלכות מקבל 35)בפ"ז שהלוקח
ידוע. סכום עד המקח את מפחיתים שהם המומים כל עליו

גֿד.36) הלכות יג פרק למעלה

.ÊB¯·ÁÏ ‰¯t ¯ÎBn‰37ÌÈÈeÏb ÔÈÓeÓ d· ‰Óe , «≈»»«¬≈»»»ƒ¿ƒ
ÔÈ¯k ÔÈ‡L ÔÈÓeÓe38ÔÈÓen‰ Ô˙B‡Ó d· ‰È‰ ‡ÏÂ , ƒ∆≈ƒ»ƒ¿…»»»≈»«ƒ

- ÔÈ¯k ÔÈ‡L Ô˙B‡Ó ÌeÓ da ‡ˆÓÂ ,‰nL ÔÈÈeÏb‰«¿ƒ∆»»¿ƒ¿»»≈»∆≈»ƒ»ƒ
Ìen‰ L¯tL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯ÊBÁÂ ,˙eÚË ÁwÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ«»¿≈¿««ƒ∆≈≈«

¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L .‡ˆÓpL39da ÔÈ‡L È˙È‡¯Lk : ∆ƒ¿»∆¬≈«≈«≈¿∆»ƒƒ∆≈»
el‡ da ÔÈ‡ Ck :Èz¯Ó‡ ,‰nL ÔÈ‡¯pL ÔÈÓen‰ el‡≈«ƒ∆ƒ¿ƒ∆»»»«¿ƒ»≈»≈
È„k ‡l‡ el‡ ÔÈÓeÓ L¯ÙÓ BÈ‡Â ,‰nL ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ∆»»¿≈¿»≈ƒ≈∆»¿≈

ÈzÚc ÁÈaL‰Ï40. ¿«¿ƒ««¿ƒ

פ.37) -38)בבאֿמציעא שם ולרש"י הרי"ף, פירוש לפי
אחר. שם.39)פירוש הרי"ף עליו 40)מדברי יהיה שלא

שם). (רש"י אחרֿכך תרעומת

.Á?„ˆÈk41‡È‰ ˙¯eÚ BÊ ‰¯t42‡È‰ ˙¯bÁ ,43, ≈«»»ƒ∆∆ƒƒ∆∆ƒ
‡È‰ ˙ÈÎL44‡È‰ ˙Èˆ·¯ ,45˙Èˆ·¯ ˙‡ˆÓÂ , «¿»ƒƒ«¿»ƒƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ

˙ÈÎL B‡ „·Ïa46˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È¯‰ -47da eÈ‰ ; ƒ¿««¿»ƒ¬≈∆∆»»»»
ÔÈÓen‰ Ïk48Ì‡ ÔÎÂ .˙eÚË Á˜Ó ‰Ê ÔÈ‡ - ‰nL »«ƒ∆»»≈∆∆»»¿≈ƒ
˙¯bÁ ‰˙È‰49dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÎL ˙‡ˆÓÂ »¿»ƒ∆∆¿ƒ¿≈«¿»ƒ««ƒ∆≈»

.˙eÚË ÁwÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ˙¯eÚƒ∆∆≈∆ƒ»»

שם.41) בגמרא הוא גלוי.42)כן או 43)מום צולעת
הגלויים. המומים מן היא אף אחת, רגל רגילה 44)בעלת

ניכר. בלתי מום - חיים בעלי או אדם בני לנשוך
מן 45) זה ואף לג.), (בבאֿמציעא משאה תחת תמיד רובצת

הבלתיֿניכרים. בלתי46ֿ)המומים מומים בה היו כלומר,
חגרת. ולא עיוורת לא היתה לא אבל כמו 47)גלויים,

למעלה. רבינו שנפתרה,48)שהסביר (שם) בגמרא בעיא
שלא  שמכיון לטעון, יכול הלוקח שאין זו, בהלכה והחידוש
ומתוך  כלל, בהם הרגיש לא - הגלויים המומים לו הראה
בכסףֿמשנה). (ראה שבסתר מומים גם בה שאין חשב זה

הגלויים 49) המומים מן אחד רק בה שיש אפילו היינו,
כולם. בה ואין המוכר, שמנה

.ËÌen‰ BÏ ‰‡¯‰50‰Ê ÌeÓ :BÏ ¯Ó‡Â ,da LiL ∆¿»«∆≈»¿»«∆
da LÈ51[ÈBÏt ÌeÓe] ÈBÏt ÌeÓe52Èt ÏÚ Û‡ , ≈»¿ƒ¿ƒ««ƒ

‰nL ÔÈÓen‰ Ô˙B‡L53B‡ Ôlk d· e‡ˆÓÂ ,ÔÈ‡¯ ∆»«ƒ∆»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»À»
.˙eÚË Á˜Ó ‰Ê ÔÈ‡ - Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»≈∆∆»»

טעות",50) מקח זה אין - אחר ומום זה "מום שם: בגמרא
הרי"ף. (רי"ף).51)וכפירוש לעיניים" ונראה ניכר "שהוא

מומים 52) עוד שיש לו אמר לו, שהראה זה מום מלבד

"[ומום  נוסף: וכן גלוי. הבלתי המום גם זה ומלבד גלויים,
תימן. בכ"י ווילנא 53)פלוני]" ובדפוס רומי. בדפוס כ"ה

שאם  למדנו, שכבר ואףֿעלֿפי בטעות. "אין" המילה חסרה
כאן  - טעות מקח זה אין גלוי, אחד מום אפילו בה היה
מום  שרק לקונה מקוםֿטעות יש הגלוי, המום לו כשהראה
לו. הראה שלא אחר, מום ולא בה, נמצא לו, שהראה זה,
בכל  ראה, לא האחרים שהמומים שאףֿעלֿפי ומשמיענו

בכסףֿמשנה. וראה טעות, מקח זה אין זאת

.ÈÔÎÂ54˙Ócb :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·ÁÏ ‰ÁÙL ¯ÎBn‰55 ¿≈«≈ƒ¿»«¬≈¿»«ƒ∆∆
˙ÈtÎ ,‡È‰ ‰ËBL ,‡È‰ ‡ÓBÒ ,‡È‰ ˙¯bÁ ,‡È‰56 ƒƒ∆∆ƒ»ƒ»ƒƒ¿≈

ÔÈÓen‰ el‡Ó ÌeÓ d· ‰È‰ ‡ÏÂ ,‡È‰57,‰nL ƒ¿…»»»≈≈«ƒ∆»»
˙ÈtÎ ˙‡ˆÓÂ58Ïk ÔÎÂ .˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿≈ƒ¿≈¬≈∆∆«»¿≈…

.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

שם.54) הוא.55)ברייתא שבגלוי ומום אחת. יד בעלת
עז.).56) (כתובות הוא שבסתר ומום נופל. מחולי סובלת
גלוי.58)הגלויים.57) בלתי מום

.‡È¯ÓB‡ È‡ Ô‡kÓ59B¯·ÁÏ ıÙÁ ¯ÎBn‰L , ƒ»¬ƒ≈∆«≈≈∆«¬≈
‡l‡ ‰ÂL BÈ‡ ‰Ê ıÙÁ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈ¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»ƒ¿»«≈∆∆≈»∆∆»
‰Ê È¯‰ - ‰‡B‡ ÈÏÚ EÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ,„Á‡ ÊeÊ∆»«¿»∆≈¿»«»»¬≈∆
È˙È‡¯L ÔÂÈk :¯ÓB‡ È¯‰L .‰‡B‡ ÂÈÏÚ BÏ LÈ≈»»»»∆¬≈≈≈»∆»ƒƒ
Ôek˙Ó BÈ‡L ÈzÚ„È ,ÊeÊ ‡l‡ ‰ÂL BÈ‡L ¯Ó‡L∆»«∆≈»∆∆»»«¿ƒ∆≈ƒ¿«≈
LiL ‰ÈB‰‰ È„k L¯ÙiL „Ú .ÈzÚc ÁÈaL‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ««¿ƒ«∆¿»≈¿≈«»»∆≈

È‡cÂa BÁ˜Ó·60dÏ ·B¯˜ B‡ ,61˙Úc‰L È„Îa ¿∆»¿««»»ƒ¿≈∆«««
‰ÚBË62‰ÊÎÂ .Ba ÏÁnL ¯·c‰ È‡cÂa Ú„È È¯‰L ; »∆¬≈»«¿«««»»∆»«¿»∆

.Ôe„Ï Èe‡»̄»

לחלק 59) יש כי אם מומים, לדין אונאה דין מדמה רבינו
(מגידֿמשנה). ואמר 60)ביניהם שש, שוה היה אם כגון,

בשבע. ומכרו - שש אלא שוה אינו זה חפץ כגון,61)לו
חמש, שוה הוא הרי שש: אלא שוה שאינו חפץ על שאומר

בשבע. לחשוב 62)ומוכרו שאפשר כזאת, במידה אונאה
כז  פרק להלן וראה ידע. ולא ממנה, התעלם שהמתאנה

ה. הלכה

.·È„·Ú ¯ÎBn‰63ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡ - ‰ÁÙL B‡ «≈∆∆ƒ¿»≈«≈«»
.BzÎ‡ÏnÓ B˙B‡ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ÔÈÓeÓ ÈtÓ B¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒƒ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿«¿

Ô‰Â64- ÈeÏb ÔBtÓÒ ‰Ê ‰È‰ Ì‡L .ÔBtÓÒ ÔÈ‡¯˜p‰ ¿≈«ƒ¿»ƒƒ¿∆ƒ»»∆ƒ¿»
e‰‡¯ ¯·k65‰‡¯ BÈ‡ Ì‡Â ;66¯Oaa ‡ÓeL ÔB‚k ,67 ¿»»»¿ƒ≈ƒ¿∆¿»«»»

·Ïk ˙ÎÈL B‡68‡ˆBiÎÂ ÌËÁ‰ B‡ ‰t‰ ÁÈ¯ B‡ , ¿ƒ«∆∆≈««∆«…∆¿«≈
Ô‰a69BÈ‡ ,BzÎ‡ÏnÓ BÏh·Ó BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - »∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿«¿≈

‰hn‰ LÈÓL˙Ï ÌÈ„·Ú‰ ÔÈ‡L ;¯ÈÊÁÓ70‡l‡ , «¬ƒ∆≈»¬»ƒ¿«¿ƒ«ƒ»∆»
.‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»

נז.63) וכתובות יא. אלו 64)קידושין מומים כלומר,
ממלאכתו. אותו מבטלים מקח 65)שאינם זה אין כן ואם

ממלאכתו. המבטלו מום היה אם אפילו כלל, טעות
להלן.66) ראה נראה, אינו ולפעמים נראה לפעמים כלומר,
שבראש,67) השיער למקום קרוב המצח, שעל גידול



 148  לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ ידיד  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמח מכירה קמח הלכות - קנין ספר - שבט י"ט שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מום  זה הרי ובאשה נראית, אינה ופעמים נראית שפעמים
שלמעלה  שומא ואילו ז). הלכה אישות מהלכות (פ"ז
(שו"ע  באשה אפילו מום זה אין בראש, השיעור במקום

ד). סעיף לט סימן צלקת,68)אבןֿהעזר המקום ונעשה
שם). אישות (הלכות מום זה הרי מומי 69)ובאשה גבי

הפה". וריח וזיעה רע "ריח (שם): רבינו כתב אשה,
כנ"ל.70) אצלה, מומים הם אלה שכל באשה,

.‚ÈÚ¯ ÔÈÁL Ba ‡ˆÓ71,BÁk ˙‡ LÈzn‰ ÈÏÁ B‡ ƒ¿»¿ƒ«√ƒ««ƒ∆…
‰tÎ ‰È‰L B‡72ÌÓÚLÓ B‡73,ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - ∆»»ƒ¿∆¿À¬»¬≈∆

˙Ú¯ˆ Ba ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .BzÎ‡ÏnÓ BÏh·nL ÈtÓƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿«¿¿≈ƒƒ¿»»««
;ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡‚n‰ el‡ ÌÈ¯·cÓ da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒ¿»ƒ≈«¿…»ƒ¬≈∆
BÈ‡L ‡ˆÓÂ ,Ì‰Ó ˙B‡ Ì„‡ ÏL BLÙpL ÈtÓƒ¿≈∆«¿∆»»∆∆≈∆¿ƒ¿»∆≈
‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ˙Î‡ÏÓa BÏ ˜qÚ˙Óƒ¿«≈ƒ¿∆∆¬ƒ»¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»

ÔiÊÓ ÌÈËÒÏ74;Blk ˙‡ „a‡Ó‰ ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ¿À»¬≈∆«¿«≈∆À
‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .B‚¯B‰Â B˙B‡ ÒÙBz CÏn‰L ÈtÓ75 ƒ¿≈∆«∆∆≈¿¿¿≈ƒƒ¿»

˙eÎÏnÏ ·zÎÓ76ÈtÓ ;B¯ÈÊÁÓe ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - À¿»««¿¬≈∆«¬ƒƒ¿≈
OÙBz CÏn‰LÏ·‡ .‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa BzÎ‡ÏÓÏ B ∆«∆∆¿ƒ¿«¿¿»≈∆ƒ¿∆¬»
·p‚ ‡ˆÓ Ì‡77˙BLÙ ·Bb B‡ ÛËBÁ B‡78B‡ , ƒƒ¿»«»≈≈¿»

„ÈÓz Á¯Ba79el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,‡·BÒÂ ÏÏBÊ B‡ , ≈«»ƒ≈¿≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈
LiL ˙˜ÊÁa ÌÈ„·Ú‰ ÏkL ;¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»¿«¬ƒ∆»»¬»ƒ¿∆¿«∆≈

.L¯t Ôk Ì‡ ‡l‡ .˙BÚ¯‰ ˙BÚc‰ Ïk Ô‰a»∆»«≈»»∆»ƒ≈≈≈

בשטר 71) להזכיר שצריך המומים, בין נמנה ושם פו. גיטין
אינם. שהם בין 72)המכר, נמנה פ. בבבאֿמציעא ברייתא

בעבד. (שם).73)המומים זיין 74)משוגע כלי עם גזלן
מוכתב  או מזויין "ליסטים ושם: (צב:). בבאֿבתרא עליו,
יכול  שהלוקח היינו לפניך", שלך הרי לו אומר למלכות,
מפורש  וכן שלך, את קח לו ולומר למוכר להחזירם
למלכות  מוכתב או מזויין "ליסטים פ"ד): (ב"ב בתוספתא
הראב"ד  בהשגות ועיין (מגידֿמשנה). טעות" מקח זה הרי -

קלא. הנהו ד"ה שם ותוס' נח. כתובות שם.75)וברש"י
לעשות 76) מוכתב היא: שהכוונה ההמשך, מן נראה

למדינה. מסויימת פירושו 78)שם.77)מלאכה  זה
ד"ה  (שם רשב"ם מפרש וכן (שם), "קוביוסטוס" למילה:
ד"ה  (תוספות בקוביא משחק מפרשים: ויש קוביוסטוס),

שאינם 79)קוביוסטוס). הרמב"ם, של נוספות דוגמאות
הוא. שבהגיון ודבר שלפנינו, במקור

âשבט י"ט שישי âיום
øOò äML ÷øt1 ¤¤¦¨¨¨

ברשות 1) ונשתנה מום בו שיש המקח משפטי בו נתבארו
זה. אחר הנמשך וכל הלוקח,

.‡¯ÎBn‰2‰p‚ ÈBÚ¯Ê3ÌÈBÚ¯Ê ÏL ÔÓˆÚ ÔÈ‡L , «≈≈¿≈ƒ»∆≈«¿»∆≈¿ƒ
BÏ ¯ÈÊÁÓe ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - eÁÓˆ ‡ÏÂ ,B¯·ÁÏ ÏÎ‡∆¡»«¬≈¿…»¿«»¿«¬»»«¬ƒ

ÌÈÓc‰ ˙‡4‰ÚÈ¯ÊÏ Ô˙˜ÊÁL ;epnÓ Á˜lL5‡e‰Â . ∆«»ƒ∆»«ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿ƒ»¿
ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ eÁÓˆ ‡lL6ı¯‡‰ ‰˙˜Ï Ì‡ Ï·‡ ; ∆…»¿≈¬««¿»¬»ƒ»¿»»»∆

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ „¯·a7˙ÓÁÓ ‡nL ; ¿»»¿«≈≈«»¿«¬»»∆»≈¬«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÁÓˆ ‡Ï „¯a‰«»»…»¿¿≈…«≈»∆

גמליאל.2) בן שמעון כרבן צב. בתרא בבבא משנה
שם).3) (רשב"ם וקפלוט כרוב זרע אינו 4)כגון אבל

התנא  כדעת הלוקח, שהוציא ההוצאות את להחזיר חייב
("גרמא  בנזק גרם אלא שאינו לפי צג:), (שם בברייתא קמא
שם  (רשב"ם משפטי תגמול אחריו גורר שאינו מה בנזיקין")
(שם) אומרים יש כדעת ולא זרע). דמי המתחיל דיבור
מן  לנכות יכול המוכר ואין ההוצאה. דמי לשלם שחייב
והלכו  ונרקבו הלוקח בהם שהשתמש הזרעים, את החשבון
אלו  לזרעים להם, צפוי מה מראש שידע מכיוון - לאיבוד
כל  לו הייתה לא והלוקח מו) קטן סעיף רלב, סימן (סמ"ע

שם). (רשב"ם אלו מזרעים התנה 5)הנאה שלא שאף
עומדים  שאינם כיוון - לזרעים אותם שקונה במפורש

לזרעים. קונה שהוא התנה כאילו זה הרי שמן 6)לאכילה,
מניחים  אנו אחרת סיבה על לנו ידועה שלא זמן כל הסתם,
הרא"ש  בשם (סמ"ע עצמם בזרעים היא הצמיחה אי שסיבת

מז). קטן סעיף שם את 7)והטור, להחזיר חייב אינו
הדמים.

.·BÏ ¯ÎÓ8ÔÈÏÎ‡p‰ ÌÈÚ¯Ê9ÌÈhÁ ÔB‚k ,10 »«¿»ƒ«∆¡»ƒ¿ƒƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - eÁÓˆ ‡ÏÂ ÔÚ¯Êe ,ÌÈ¯BÚOe11. ¿ƒ¿»»¿…»¿≈«»¿«¬»»

Ì„‡ Èa ·¯L ,ÔzLt Ú¯Ê ‰È‰ elÙ‡12d˙B‡ ÔÈB˜ ¬ƒ»»∆«ƒ¿»∆…¿≈»»ƒ»
ÔÈÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ ;‰ÚÈ¯ÊÏ13˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ ,d˙B‡ ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»≈«»¿«¬»

Ì‡Â .B˙ÚÈ¯Ê·iÁ - Ú¯ÊÏ ‰B˜ ‡e‰L BÚÈ„B‰ ¿ƒ»¿ƒƒ∆∆¿∆««»
Ô˙eÈ¯Á‡a14‰‡eÙ¯Ï ÌÈ¯kÓp‰ ÌÈ¯·„Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .15 ¿«¬»»¿«ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÚÈ·ˆÏÂ¿ƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆

קמא.8) תנא כדברי צב. בתרא בבבא שעומדים 9)משנה
לזריעה. כמו לאכילה שווה הטור 10)במידה לשון
לאכילה". רובם "שעומדים שלא 11)(רלב): שכיוון

לאכילה. נתכוון ודאי - לזריעה אותם שקנה במפורש התנה
לכלל:12) בהתאם הרוב, עם מתחשבים לא כן פי על ואף

הרוב". אחרי בממון הולכים בני 13)"אין מקצת כלומר,
אותו. אוכלים שביטולו 14)אדם במקח, תנאי כל כמו

המקח. לביטול דינם 15)מביא לרפואה רק נמכרים שאם
כלפנינו. דינם לרפואה, וגם לאכילה גם ואם א, בהלכה כמו

.‚Ô‡kÓ16,Á˜Ó B¯·ÁÓ Á˜Bl‰ ÏkL ,„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆»«≈«≈¬≈∆»
,ÌL B¯ÎÓÏ ˙ÈBÏÙ ‰È„ÓÏ BÎÈÏBÓ ‡e‰L BÚÈ„B‰Â¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌeÓ B· ‡ˆÓ ÌLÏ BÎÈÏB‰L ¯Á‡Â¿««∆ƒ¿»ƒ¿»≈»
˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ ‡l‡ !Ô‡ÎÏ ÈÁ˜Ó ÈÏ ¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ««¬≈ƒ∆»ƒ¿»∆»«¬ƒ∆

ÏtËÓ ¯ÎBn‰Â ,ÌÈÓc‰17B¯ÎÓÏ B‡ B¯kÓÓ ‡È·‰Ï «»ƒ¿«≈¿«≈¿»ƒƒ¿»¿»¿
BÚÈ„B‰L ¯Á‡ ·‚ B‡ „·‡ elÙ‡Â .ÌL18‡e‰ È¯‰ - »«¬ƒ»«ƒ¿«««∆ƒ¬≈

¯ÎBÓ ˙eL¯a19BÎÈÏBnL BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈¬»ƒ…ƒ∆ƒ
È¯‰ - ÌeÓ Ba ÌL ‡ˆÓÂ ,BÎÈÏB‰Â ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏƒ¿ƒ»«∆∆¿ƒ¿ƒ¿»»¬≈
BÓeÓa Á˜n‰ ¯ÈÊÁiL „Ú ,Á˜BÏ ˙eL¯a ‰Ê∆ƒ¿≈««∆«¬ƒ«∆»¿

¯ÎBnÏ20. «≈

לזרע 16) קונה שהוא למוכר הודיע שאם ב בהלכה מהנאמר
ללא  שקיבל, הכסף את להחזיר המוכר חייב צמחו, ולא
פעולת  שמתוך לזה אחראי הלוקח ואין הזרעים, הפסד ניכוי

בקרקע. הזרעים נרקבו הנסיונית, לדעת 17)הזריעה

יום שישי
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קמט

קמט

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט י"ט שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

המוכר  ידע ששם א, שבהלכה הדין בין הבדל יש הראב"ד
אבל  כאן. כן שאין מה בקרקע, יירקבו שהזרעים מראש,
הגיוני  יותר הוא כאן הדין שלדעתו, כתב המגידֿמשנה
את  לגמרי המוכר מפסיד שם שהרי א, בהלכה מאשר
יתר  למאמץ זקוק שהוא הוא שלו ההפסד כל וכאן הזרעים,
צריך  כאן גם כי ייתכן, ועוד למקומו. המקח את להחזיר
שיבוש  לרגל הפסד לו שצפוי הדעת, על להעלות המוכר

עוז"). ("מגדל וכדומה (כסף18ֿ)הדרכים מום בו שיש
לא  ואם הלחםֿמשנה). הסכים ולזה ראשון, לפירוש משנה
ד. הלכה להלן ראה לוקח, ברשות הוא הרי הודיעו

הכלי,19) לבעל זה על ומודיע עבודתו שגמר אומן [כדין
ג]. הלכה שכירות מהלכות י בפרק זה 20)ראה שהרי

(למעלה  לזריעה אותו שקונה הודיעו ולא פשתן זרע כקונה
אחרת. למדינה להוליכו לו היה לא כאן: אף - ב) הלכה

.„B‡ „·‡ Ck ¯Á‡Â ,ÌeÓ Ba ‡ˆÓÂ Á˜Ó Á˜Bl‰«≈«∆»¿ƒ¿»¿««»»«
Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - ·‚21Á˜n‰ ¯ÈÊÁiL „Ú , ƒ¿«¬≈ƒ¿«≈««∆«¬ƒ«∆»

ÔÓf‰ C¯‡ ˙ÓÁÓ „ÒÙÂ ÚÈÏ˙‰ Ì‡Â .¯ÎBnÏ22È¯‰ - «≈¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿«≈¬«…∆«¿«¬≈
¯ÎBnÏ ÚÈ„B‰Ï BÏ ‰È‰ Ì‡Â .¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‰Ê23‡ÏÂ ∆ƒ¿«≈¿ƒ»»¿ƒ««≈¿…

.Á˜BÏ ˙eL¯a ‰Ê È¯‰ - BÚÈ„B‰ƒ¬≈∆ƒ¿≈

משתמש 21) שהרי כשוכר, הלוקח דין טעות מקח [שבכל
כשלא  והמדובר ח]. הלכה להלן למוכר, שכר לו ומעלה בו
ובכל  בידו זאת היה שלא פי על ואף המום, על לו הודיע
למעלה  ראה ואבידה, גניבה לעניין באחריותו הוא זאת

ג. (סימן 22)הלכה ובטור הזמן" "מחמת תימן: בכתבֿיד
ט  הלכה להלן רבינו שכתב [וכמו המום". "מחמת רלב):
הדמים]. לו מחזיר המוכר הרי המום, מחמת אבד שאם

המקח.23) את מציל המוכר היה שאז

.‰¯ÎBn‰24‡ˆÓÂ B¯·ÁÏ ¯BL25ÔÁ‚26ÏBÎÈ - «≈«¬≈¿ƒ¿»«¿»»
CÏ ÂÈz¯ÎÓ ‰ËÈÁLÏ :BÏ ¯ÓBÏ27ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡28‰ËÈÁLÏ ‰B˜ Á˜Bl‰ ‰È‰La ? ¬ƒ¿∆»»«≈«∆ƒ¿ƒ»
‰LÈ¯ÁÏÂ29Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;30‰B˜ ‡e‰L ¿«¬ƒ»¬»ƒ»»≈«∆∆

„·Ïa ‰LÈ¯ÁÏ31˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È¯‰ -32ÔÎÂ .¯ÊBÁÂ , «¬ƒ»ƒ¿«¬≈∆∆»»¿≈¿≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

כרב.24) ולא כשמואל צב. בתרא שנתברר 25)בבא היינו,
רשב"ם  ועיין נגחן. היה המכירה לפני שעוד המכירה אחרי

נגחן). שהיה ונמצא המתחיל דיבור רגיל 26)(שם
אלא  ראוי ואינו בקרניו בהם ולהכות חיים בעלי על להתנפל

שרוב 27)לשחיטה. ואף שמואל. של המימרא לשון
אנשים  מיעוט שיש כיוון אך - לחרישה קונים האנשים
בהתאם  זו, טענה לטעון המוכר יכול לשחיטה, שקונים
הרוב. אחר בממון הולכים "אין שמואל: של הידוע לכלל
לו): לומר יכול המתחיל (דיבור הרשב"ם של ובלשונו
טובה", טענה אחרי אם כי הרוב, אחר הולכין אין "שבממון
שמכיוון  לך), מכרתיו לשחיטה המתחיל (דיבור ולהלן
מחצה  שקול: ספק הרי נשאר הרוב, אחרי הולכים "שאין
שם  ובגמרא הראייה" עליו מחבירו והמוציא מחצה, על
נתן, דמים כמה (=נראה נינהו" היכי דמי "וליחזי שאלו:
מקח  בוודאי לחרישה שור של שוויו בשיעור כסף נתן אם

ומתרץ  הוא), שווה טעות לשחיטה ששור בזמן שהמדובר
משום  אולי זה כל השמיט ורבינו לחרישה. העומד לשור
(ראה  ראייה הדמים שאין (עז:) למעלה כחכמים שסובר
בתרא  בבא ותוספות ברשב"ם ועיין ג) הלכה כז פרק להלן

כאן. משנה ובמגיד "לשחיטה 28)צב. לטעון: שיכול
לך". טבח 29)מכרתיו שהוא והיינו שם, בתרא בבא

ומשני  המתחיל דיבור שם (רשב"ם אדמה ועובד [=קצב]
ולהכי). להכי דזבין זה 30)בגברא את זה מכירים שהם

לנכסתא). המתחיל דיבור שם עובד 31)(רשב"ם שהוא
שם). (רשב"ם שקונה 32)אדמה במפורש הותנה כאילו

לחרישה.

.Â¯ÎBn‰33‰ÁÈ·ËÏ B¯·ÁÏ ‰Ó‰a34dËÁLe , «≈¿≈»«¬≈ƒ¿ƒ»¿»»
‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ35È‡cÂa Ú„B Ì‡ ,36‰Ù¯Ë ‰˙È‰L37 ¿ƒ¿≈¿≈»ƒ«¿««∆»¿»¿≈»

¯ÈÊÁÈÂ ,‰ËeÁM‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - dÁ˜lLk¿∆¿»»¬≈∆«¬ƒ∆«¿»¿«¬ƒ
„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÎBn‰38¯·c ¯ÎBn‰L , «≈∆«»ƒƒ»«»»≈∆«≈»»

¯Á‡ ÌeÓ Á˜Bl‰ B· ‰OÚÂ ,B¯kÓÓa ÌeÓ ‰È‰L39 ∆»»¿ƒ¿»¿»»«≈««≈
BÏ Ú„eiL Ì„˜40¯·„ ‰OÚ Ì‡ :ÔBL‡¯‰ Ìen‰ …∆∆ƒ»««»ƒƒ»»»»

ËÁML ‰Ê ÔB‚k ,B˙BOÚÏ Bk¯cL41- ‰Ù¯h‰ ˙‡ ∆«¿«¬¿∆∆»«∆«¿≈»
Ì„˜ ¯Á‡ ÌeÓ ‰OÚÂ ‰pL Ì‡Â ;¯eËt42BÏ Ú„eiL »¿ƒƒ»¿»»«≈…∆∆ƒ»«

ÌlLÓe ,ÂÈÏÚ·Ï Á˜n‰ ¯ÈÊÁÓ - [ÔBL‡¯‰] Ìen‰«»ƒ«¬ƒ«∆»ƒ¿»»¿«≈
Ìen‰ ÈÓc43.‰OÚL ¿≈«∆»»

עו:33) וכתובות נֿנא, מפורש 34)חולין שהותנה ודווקא
שהרי  לשוחטה, צריך הלוקח היה לא אחרת כי לשחיטה,
המלה: השמיט הטור ברם לחרישה, בה להשתמש יכול הוא
רלב, (סימן ה"נתיבות" שמסביר כמו ודעתו, "לטביחה",

לחרישה. אף ראוייה אינה שטריפה ג), מיני 35)אות כל
שכיח  דבר שהיא אף סירכא, של טריפות אפילו טריפות,
היה  חייב שהלוקח טעות, מקח לא שזה לומר, היה ואפשר
(באר  מראש זה על ולהתנות זה דבר הדעת על להעלות
ג). אות שם המשפט נתיבות ועיין יב רלב, סימן הגולה

נולדה 36) שהטרפות ברור שאז המכה, פי שהוגלד כגון,
תוך  קנה שהלוקח ובאופן השחיטה, לפני ימים שלושה כבר
טו. הלכה כ פרק להלן ראה אלו, ימים שלושת

יב),37) סעיף שם הר"ן, בשם (רמ"א טריפה ספק ואפילו
קטן  סעיף הר"ן, בשם (סמ"ע הגאונים חומרות רק ואפילו
שאיֿאפשר  אחרי וממכר, מקח לדיני ביחס שהרי כח),
שהוא, טעם מאיזה או הספק, מחמת יהיה זו, בהמה לאכול

מום. זה הרי סוף הקודם.38)סוף כאן,39)מהדין כגון
לחרישה  אף ראוייה אינה כך ידי שעל הבהמה, ששחט
מום. כמו הוא זה והרי השחיטה, לפני ראוייה הייתה שלזה

זה 40) הרי - לו שנודע לאחר מום בו עשה אם אבל
לחםֿמשנה). ראה ג, הלכה ט"ו פרק (למעלה בו כנשתמש

לשחיטה.41) שעמדה "אחר"42)אחרי רומי: בדפוס
ט"ו  פרק למעלה שכתב למה סותר וזה "קודם". במקום
ועשה  שנה "ואם בדוחק: פירשה משנה והכסף ג? הלכה
מחזיר  לו שייוודע אחר - שנודע) קודם (כלומר אחר מום

וכו'. ה)43)המקח" קטן סעיף יד סעיף (רלב, ה"נתיבות"
הוא  - למפרע המום את שידע המוכר ולדעתו, בדבר, מהסס

הלוקח. ולא באחריות לשאת חייב
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קנ מכירה קנ הלכות - קנין ספר - שבט י"ט שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.Ê‰˜44˜eÏÁ epnÓ ˙BOÚÏ BÚ¯˜e „‚·45Ck ¯Á‡Â , »»∆∆¿»«¬ƒ∆»¿««»
‰ÚÈ¯w‰ ˙ÓÁÓ Ìen‰ Ú„B46˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ - ««≈¬««¿ƒ»«¬ƒ∆

ÌÈÚ¯w‰47ÁÈaL‰ Ì‡ ,Ìen‰ Ú„B Ck ¯Á‡Â B¯Ùz .48 «¿»ƒ¿»¿««»««ƒƒ¿ƒ«
‰¯ÈÙz‰ Á·L ÏËB -49‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÎBn‰ ÔÓ ≈∆««¿ƒ»ƒ«≈¿≈…«≈

.‰Ê·»∆

משנה).44) (מגיד הקודמת ההלכה מראש נלמד זה גם
המום.46)כתונת.45) את לגלות איפשרה שהקריעה
הכרח 47) שיש מלכתחילה, לקריעה עמד שהבגד אחרי

שלאחריה. התפירה למען התפירה 48)בקריעה שלרגל
הבגד. ערך המקח 49)עלה בעד שילם שאם למשל, היינו,

בגלל  אך שמונה, רק שווה הוא המום ולרגל ל"י, עשר
העשר  את בחזרה הלוקח מקבל תשע, שווה הוא התפירה
על  התפירה שהעלתה אחת לירה עוד לזה ונוסף שלו, לירות

לב). קטן סעיף שם (סמ"ע הבגד

.ÁÚ˜¯˜ ¯ÎBn‰50¯Á‡Ïe ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ,B¯·ÁÏ «≈«¿««¬≈¿»«≈∆»¿««
Ú˜¯˜ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌeÓ da BÏ ‰‡¯ ÔÓÊ¿«ƒ¿»»ƒ»»¿«¬ƒ«¿«

ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÓ - ÌÈÏÚaÏ51‰È‰ Ì‡Â . «¿»ƒ«¬ƒ»«≈∆»«¿ƒ»»
¯ˆÁ52.¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ - da ¯„Â »≈¿»»»ƒ¿«¬»»

ומימרות,50) עובדות של שורה ושם (סוֿסז) מציעא בבא
אף  חוזרת, קרקע אם והסיכום: המקח" "ביטול שנושאן:
הפירות  את למוכר להחזיר צריך שהלוקח חוזרים, הפירות

כדין. שלא את 51)שאכל בחזרה מקבל הלוקח שהרי
שאכל  והפירות להלוואה, דומה זה כסף ונמצא כספו
בפרק  רבינו בדברי וראה לג) קטן סעיף שם (סמ"ע כריבית

ד. הלכה ולוה מלוה מהלכות על 52)ו סד. שם משנה
דומה. נושא

.Ë¯ÎBn‰53„·‡Â ,‰‡¯ BÈ‡L ÌeÓ Ba LiL ¯·c «≈»»∆≈∆≈ƒ¿∆¿»«
Ìen‰ B˙B‡ ˙ÓÁÓ Á˜n‰54˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - «∆»≈¬««¬≈∆«¬ƒ∆

.ÌÈÓc‰«»ƒ

מב:53) מציעא בבבא המובאת העובדה מתוך נלמד
לה. מסביב וטריא ידע 54)והשקלא לא שהלוקח שאחרי

המקח. אבד כך ומתוך מספקת, במידה זהיר היה לא עליו,

.(È)„ˆÈk]55BÏ ÔÈ‡L B¯·ÁÏ ¯BL ¯ÎBn‰ [? ≈««≈«¬≈∆≈
˙BÁBË56‰È‰Â ,BlL ¯˜a‰ ÌÚ Á˜Bl‰ BÁÈp‰Â , ¬¿ƒƒ«≈«ƒ«»»∆¿»»

Ú„BÈ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÔÈÏÎB‡Â ÔlÎ ÈÙÏ ÏÎ‡n‰ ÁÈpÓ57 «ƒ«««¬»ƒ¿≈À»¿¿ƒ¿…»»≈«
¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - ·Ú¯a ˙nL „Ú ,ÏÎB‡ BÈ‡ ‰fL∆∆≈≈«∆≈»»»¬≈∆«¬ƒ

‰Ï·p‰ ˙‡ BÏ58Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ ‰Ê ¯ÈÊÁÈÂ , ∆«¿≈»¿«¬ƒ∆∆«»ƒ¿≈…
.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

הנזכרת.55) העובדה רקע על המוסקת ההלכה, תמצית היא
סעיף 56) (רלב ערוך לשולחן הרמ"א פירוש ועיין שיניים,
מקודם 57)יח). לבדוק היה חייב שהלוקח פי על ואף

המום  מן ידע שהמוכר אחרי - יא) הלכה להלן (כמפורש
מ), קטן סעיף שם סמ"ע - שידע אומרים אנו הסתם מן (כי
יא. הלכה להלן וראה עליו. מוטלת האחריות כל

המוכר 58) יוכל אחרת לחרישה, מפורש שמכר וכגון,

צריך  לשחיטה במוכר אף ואולי לשחיטה, שמכרו לטעון
מיימוניות). (הגהות מספר ימים תחיה שהבהמה

.‡È‰ÊÏ ¯ÎBÓe ‰fÓ Á˜BlL ,¯eÒ¯Ò ¯ÎBn‰ ‰È‰»»«≈«¿∆≈«ƒ∆≈»∆
È¯‰ - ‰Ê ÌeÓa Ú„È ‡ÏÂ ,BnÚ Á˜n‰ ‰‰LÓ BÈ‡Â¿≈«¿∆«∆»ƒ¿…»«¿∆¬≈
,‰Ê ÌeÓa Ú„È ‡lL ˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ¯eÒ¯q‰««¿ƒ¿»¿«∆≈∆…»«¿∆

¯ËtÈÂ59¯BM‰ ˜c·Ï Á˜Bl‰ ÏÚ ‰È‰L ÈtÓ .60ÈÙa ¿ƒ»≈ƒ¿≈∆»»««≈«ƒ¿…«ƒ¿≈
¯eÒ¯q‰ ‰È‰ÈÂ ,˙eÓiL Ì„˜ BÏ B¯ÈÊÁ‰Ïe BÓˆÚ«¿¿«¬ƒ…∆∆»¿ƒ¿∆««¿

‰OÚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔBL‡¯‰ ¯ÎBn‰ ÏÚ B¯ÈÊÁÓ61, «¬ƒ««≈»ƒƒ¿…»»
BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰ Á˜Bl‰ ‡e‰62.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈«ƒ¿ƒ««¿¿≈…«≈»∆

אומרים 59) ויש שם. חננאל רבינו בפירוש הוא כן
לו  אין נתאנה, הוא "אמנם שאם להחזיר חייב  שהסרסור
תלויות  אלו ודעות יח). סעיף רלב (רמ"א אחרים" להונות

הסוגייה. זמן 60)בפירוש היה שלא יודע שהוא אחרי
לבדוק. הבדיקה.61)לסרסור פעולת אבל 62)את

כלל, בדבר פשע ולא לבדוק הלוקח על היה שלא במקום
הלוקח  ושברו זהב של שהיא בחזקה טבעת לו שמכר כגון
את  ללוקח להחזיר הסרסור חייב בדיל, של שהוא ונמצא
גם  ואולי שם), (רמ"א נתאנה הוא שגם פי על אף הכסף,

לזה. יסכים רבינו

.·È¯BÎa‰ ˙‡ ËÁBM‰63BÏ Ú„BÂ ,B¯ÎÓe64‡lL «≈∆«¿¿»¿«∆…
e‰‡¯‰65‰ÁÓÓÏ66˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,ÏÎ‡ - ÏÎ‡M ‰Ó : ∆¿»¿À¿∆«∆»«»«¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰67¯‡Lp‰Â ;68- ˙BÁB˜l‰ „Èa ¯Oa‰ ÔÓ «»ƒ¿«ƒ¿»ƒ«»»¿««»
Ïa˜È69˙‡ ËÁBM‰ ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ Ì‰Ï ¯ÈÊÁÈÂ , ¿«≈¿«¬ƒ»∆∆«»ƒ¿≈«≈∆

- ÏÎ‡M ‰Ó :‰Ù¯Ë ‡È‰L Ú„BÂ ,d¯ÎÓe ‰¯t‰«»»¿»»¿«∆ƒ¿≈»«∆»«
ÏÎ‡70- ÏÎ‡ ‡lM ‰Óe ;ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ , »«¿«¬ƒ∆«»ƒ«∆…»«

ÁahÏ ¯Oa‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÈ71.ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ , «¬ƒ∆«»»««»¿«¬ƒ∆«»ƒ

אפילו 63) אותו אוכלים שאין הוא, הזה בזמן הבכור ודין
בו  שייפול עד אותו משהין אלא תם, שהוא זמן כל הכהן,
המום  את להראות צריך ברם לישראל. אף מותר ואז מום,

בכורות). מהלכות ג פרק (ראה ללוקח.64)למומחה
כך 66)המוכר.65) ואחר הבכור את שהשוחט הוא ודין

ונשחט  הואיל - גלוי מום שהוא פי על אף מומו את הראה
שמת  כבכור וייקבר אסור זה הרי מומחה פי על שלא
כח.). בבכורות מאיר כרבי ד הלכה שם בכורות (הלכות

שהאכילו 67) אחרי הדמים, את ללוקח להחזיר חייב המוכר
יד. בהלכה להלן וראה מדרבנן, בהנאה האסור בדבר

היה 68) הדמים" את לו ויחזיר אכל שאכל "מה עד מכאן
עוז. במגדל וראה הראב"ד, לפני שהיה בספר חסר

בשולחן 69) העתיק וכן "יקבר". עוז ובמגדל משנה במגיד
שם. במשנה הוא וכן א סעיף רלד סימן משפט חושן ערוך
ואסור  הבכור בשר את לקבור חייב בעצמו הלוקח כלומר,
אבל  לו, אסור שזה - לישראל ימכרנו שמא למוכר, למוסרו
בסוף  (להלן לטבח להחזירה מותר בהנאה שמותרת טריפה

ב. קטן סעיף שם סמ"ע - אם 70)ההלכה) כלומר,
מפסיד  הוא אין - הבכור בשר את הלוקח אכל בינתיים

בכור.71)כלום. בדין למעלה וראה לגוים. ימכרנו והוא

.‚ÈÁ˜Bl‰ ¯ÎÓ72B‡ ,ÌÈ¯ÎÏ ‰Ù¯Ë ÏL ‰Ê ¯Oa »««≈«»»∆∆¿≈»¿»¿ƒ
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קנא

קנא

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט י"ט שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÈÓc ÏÚ Áah‰ ÌÚ ·MÁÈ - ÌÈ·ÏÎÏ BÏÈÎ‡‰L∆∆¡ƒƒ¿»ƒ¿«≈ƒ««»«¿≈
‰Ù¯h‰73¯˙Bn‰ ˙‡ Áah‰ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,74Ïk ÔÎÂ . «¿≈»¿«¬ƒ««»∆«»¿≈…

‰Ê· ‡ˆBik75. «≈»∆

שם.72) משנה זה דמי 73)גם "ישלמו שם: במשנה
רק  הזה הבשר בעד לשלם צריך שהלוקח היינו, הטריפה",
יותר  בזול נמכר שכרגיל טריפה, בשר ששווה המחיר את

ורבינו מבשר מכרוהו). המתחיל דיבור שם (רש"י כשר
איתו  ויעשה שיבדוק היינו הטבח" עם "יחשב העתיק
מפסיד  המוכר אין הרגיל במחיר מכרו שאם זה, על חשבון

שם). טוב יום (תוספות את 74)כלום בידו יעצור הלוקח
בין  הפרש יש ואם הטריפה, מכירת בעד שקיבל הדמים
את  המוכר לו יחזיר שנתן, הדמים ובין הוא, שקיבל הדמים

בזה. שהטעהו אחרי הזה, שמותר 75)ההפרש בדבר
הלוקח  מכרו אם אף - בהנאה שאסור בבכור אבל בהנאה,
דמיו, לו להחזיר המוכר צריך לכלבים, שהאכילו או לגוי
כלום  הלוקח הפסידו לא למוכר, בהנאה הוא שאסור שכיוון
טוב  יום ותוספות ברע"ב וראה ו, קטן סעיף שם (סמ"ע

שם).

.„ÈB¯·ÁÏ ¯Oa ¯ÎBn‰76˙B¯t ,¯BÎa ¯Oa ‡ˆÓÂ «≈»»«¬≈¿ƒ¿»¿«¿≈
ÌÈÏ·Ë e‡ˆÓÂ77CÒ ÔÈÈ ‡ˆÓÂ ÔÈÈ ,78ÏÎ‡M ‰Ó - ¿ƒ¿¿¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»≈∆∆«∆»«

¯·c ¯ÎBn‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,ÏÎ‡»«¿«¬ƒ∆«»ƒ¿≈»«≈»»
BÈ„ ‡e‰ Ck ‰¯Bz‰ ÔÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L79‰È‰L ÔÈa , ∆»¿»¿ƒ«»»ƒ≈∆»»

˙¯Îa B¯eq‡80„·Ïa Â‡Ïa B¯eq‡ ‰È‰L ÔÈa81Ï·‡ . ƒ¿»≈≈∆»»ƒ¿»ƒ¿«¬»
È¯·cÓ B˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡L B¯·ÁÏ ¯·c ¯ÎBn‰«≈»»«¬≈∆ƒ¬ƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ82˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÔÈÓi˜ ˙B¯t‰ eÈ‰ Ì‡ : ¿ƒƒ»«≈«»ƒ«¬ƒ∆
ÔÈ‡Â ,ÏÎ‡ - ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;ÂÈÓc ˙‡ ÏËBÂ ,˙B¯t‰«≈¿≈∆»»¿ƒ¬»»»«¿≈

ÌeÏÎ BÏ ¯ÈÊÁÓ ¯ÎBn‰83ÔÈa ,‰È‰ È¯eq‡ ÏÎÂ . «≈«¬ƒ¿¿»ƒ≈¬»»≈
Ì‰È¯·cÓ ÔÈa ‰¯B˙ È¯·cÓ84,ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈∆«¬ƒ∆«»ƒ

ÏÏk ‰¯ÈÎÓ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡Â85. ¿≈»∆ƒ¿ƒ»¿»

קמא.76) וכתנא שם) (בכורות מה 77)ברייתא [לפי
האסורים שכ  בדברים אלא זו הלכה שאין בסמוך רבינו תב

שאיסור  בזמן מדובר שכאן לומר צריך התורה, מן באכילה
כו) הלכה תרומות מהלכות א בפרק (ראה התורה מן טבל
שתרומת  ט) הלכה מעשר מהלכות א (פרק לשיטתו ורבינו

התורה]. מן ראה 78)פירות גויים, של יינם סתם ובעניין
-79)להלן. תורה באיסור חבירו את הכשיל אם שרק

פי  על אף התורה מן האסור דבר שאכילת מפני או קנסוהו.
אדרבה  אלא ללוקח, הנאה מביאה אינה - בשוגג  שהיא

ד). קטן סעיף שם (סמ"ע צער לו מכר 80)גורמת כגון
ונמצאו  פירות "מכר מדין רבינו ולמדו חלב. ונמצא שומן
הזכיר  [ולא שמים. בידי מיתה עליהם שחייבים טבלים",
שאין  מפני שמים, בידי מיתה עליו שחייבים איסור רבינו
בחלה  ומעשרות, בתרומות בתרומה, אלא כזה חיוב
ושם  א) הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק (ראה ובביכורים
רבינו  כתב זה ודין האוכל, על וחומש קרן תשלומי חיוב יש

י]. הלכה תרומות מהלכות י נבילה 81)בפרק כגון,
הדברים 82)וטריפה. שבשורת מזה הוא רבינו דברי מקור

אלא  הוזכרו לא ובברייתא, במשנה כדוגמאות המובאים
או  וטבל בכור כמו התורה מן באכילה האסורים דברים
גם  נסך" "יין בכלל שהרי מדרבנן, בהנאה שאסורים דברים
שכתב  כמו בהנאה, מדרבנן שאסור גויים של יינם סתם
(מגיד  ג הלכה אסורות מאכלות מהלכות י"א בפרק רבינו

כלל 83)משנה). עבירה אינה בשוגג דרבנן שאיסור לפי
ג). קטן סעיף האורים משפט רלד סימן המשפט (נתיבות

יינם"84) "סתם גם כולל בברייתא שהוזכר נסך" ש"יין
משנה). איסור 85)(מגיד למכור יכול המוכר אין כלומר,

שלו. שאינו הנאה,

øOò äòáL ÷øt1 ¤¤¦§¨¨¨
או 1) דבר איזה מחמת המכר חילוף משפטי בו נתבארו

בזה  שיש והחילוקין יין כמוכרי(ן) המקח אחר שנתקלקל
בו. והנמשך לזה הדומה בו ונתבאר

.‡Úa¯‡2˙BcÓ3ÔÈ¯ÎBn·4˙BÙÈ ÌÈhÁ BÏ ¯ÎÓ : «¿«ƒ«¿ƒ»«ƒƒ»
˙BÚ¯ e‡ˆÓÂ5¯ÎBn‰ ‡ÏÂ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰ -6. ¿ƒ¿¿»«≈«»«¬…¿…«≈

˙BÙÈ e‡ˆÓÂ ˙BÚ¯7¯ÎBn‰ -8‡ÏÂ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ »¿ƒ¿¿»«≈»«¬…¿…
Á˜Bl‰9˙BÚ¯ e‡ˆÓÂ ˙BÚ¯ .10,˙BÙÈ e‡ˆÓÂ ˙BÙÈ , «≈«»¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿»

Èt ÏÚ Û‡11‡ÏÂ ,Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ˙BÙÈ ÔÈ‡L ««ƒ∆≈»»∆≈¿«¿»≈∆¿…
˙e˙L ‰ÈB‰ ÌL LÈ È¯‰Â ,Ô‰Ó ‰hÓÏ ÔÈ‡L ˙BÚ¯12 »∆≈¿«»≈∆«¬≈≈»»»¿

¯ÈÊÁÓe ‰˜ ‡l‡ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ -≈∆»≈∆»«¬…∆»»»«¬ƒ
.‰‡B‡»»

פג:2) בבאֿבתרא נפרדים.3)משנה במקח 4)דינים
אונאה 5)וממכר. כאן היתה לא שבדמים ואףֿעלֿפי

המקח  בטיב זה הפרש - א) סעיף רלג סימן (חושןֿמשפט
אונאה. הוא אף כך 6)נקרא ומתוך המקח, שנתייקר אף

שחמתית  חטים ש"המוכר שאףֿעלֿפי לחזור. המוכר רוצה
הלכה  (להלן בו" לחזור יכול מהם אחד כל - לבנה ונמצאת
קצת, שינוי אלא גמור שינוי זה אין ורעות ביפות כאן - ב)
המתאנה  שרק בשתות", "אונאה של דין לזה נתנו ולפיכך
ד  הלכה פי"ב למעלה רבינו שכתב כמו בו, לחזור יכול

ומגידֿמשנה). המוכר 7)(רשב"ם את הטעה שהלוקח
יפות. שהם ונתברר רעות, הם אלו שהוא 8)שפירות

המאנה.9)המתאנה. שם.10)שהוא זה 11)במשנה,
רעות, ונמצאו "רעות שבמשנה: זו לבבא רבינו של פירושו
לא  אמנם שאם מיותרת, לכאורה שהיא יפות", ונמצאו יפות
בהם? לחזור יכולים שאינם הוא חידוש מה שינוי, שום היה
הרעות  וכן ביותר, היפות אינן שהיפות רבינו פירשה ולפיכך

ביותר. הרעות זה 12)אינן שינוי שעלֿידי אףֿעלֿפי
יותר  יש ואם בטל, המקח אין שתות, עד אונאה ישנה

ה"ד). פי"ב (למעלה בו לחזור יכול המתאנה - משתות

.·ÌÈhÁ ¯ÎBn‰ Ï·‡13˙ÈzÓÁL14‰·Ï ˙‡ˆÓÂ15, ¬»«≈ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»
ÏL e‡ˆÓÂ ˙ÈÊ ÏL ÌÈˆÚ ;˙ÈzÓÁL ˙‡ˆÓÂ ‰·Ï¿»»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ¿¿∆

˜L‰Ó16‡ˆÓÂ ÔÈÈ ;˙ÈÊ ÏL e‡ˆÓÂ ‰Ó˜L ÏL , ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿∆«ƒ«ƒ¿ƒ¿»
ıÓÁ ,ıÓÁ17¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ÔÈÈ ‡ˆÓÂ …∆…∆¿ƒ¿»«ƒ»∆»≈∆»«¬…

Ba18ÔÈn‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;19Ïk ÔÎÂ .BÏ ¯kÓiL ¯Ó‡L ∆≈∆«ƒ∆»«∆ƒ¿…¿≈…
‰Ê· ‡ˆBik20. «≈»∆
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קנב מכירה קנב הלכות - קנין ספר - שבט י"ט שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם.13) את 14)משנה, המאדימה חמה, מלשון אדומה,
פד.). (בבאֿבתרא זה 15)הכל והרי לגמרי, אחר מין שזה

ממש. טעות ונקראת 16)מקח מדברית, תאנה עץ היא
ב  פרק בבאֿבתרא המשניות בפירוש (רבינו גמיז בערבית

יא). פסק 17)משנה תרומה, הפרשת שלענין אףֿעלֿפי
הם  וחומץ שיין רבי, לשיטת בניגוד חכמים, כדעת רבינו
מהלכות  (פ"ה חומץ על מיין לתרום ומותר אחד, מין
שיש  מינים שני הם וממכר מקח לענין - כא) הלכה תרומות
שם  (גמרא להיפך וכן בחומץ, מעוניין ואינו ביין רוצה

גמור.18)פד:). טעות מקח יכול 19)שזה אחד  וכל 
לקנות. או למכור התכוונתי זה למין לא כגון 20)לטעון:

מיימוניות). (הגהות כסף ונמצא זהב

.‚¯ÎBn‰21ÂÈp˜˜a Á˜Bl‰ B˙e ,B¯·ÁÏ ÔÈÈ22, «≈«ƒ«¬≈¿»«≈«¿«¿«»
„iÓ ıÈÓÁ‰Â23B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ -24Èt ÏÚ Û‡Â . ¿∆¿ƒƒ»≈«»¿«¬»¿««ƒ

BÏ ¯Ó‡L25BÏ CÈ¯ˆ È‡ ÏÈL·˙Ï :26Ú„È Ì‡Â .27 ∆»«¿«¿ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ»«
˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È¯‰ - ıÈÓÁÓ BÈiL28,ÔÈÈ BÏ ¯ÎÓ . ∆≈«¿ƒ¬≈∆∆»»»««ƒ

‡e‰ È¯‰Â29¯Ó‡ Ì‡ :ıÈÓÁ‰Â ,¯ÎBÓ ÏL ÂÈp˜˜a «¬≈¿«¿«»∆≈¿ƒ¿ƒƒ»«
BÏ30‰t˜ÓÏ'31¯ÓB‡Â ,¯ÈÊÁÓ - ıÈÓÁ‰Â ,'CÈ¯ˆ È‡ ¿ƒ¿»¬ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ¿≈

EÈp˜˜Â EÈÈ È¯‰ :BÏ32,B˙BzLÏ È˙È˜ ‡Ï È‡L ! ¬≈≈¿¿«¿«∆∆¬ƒ…»ƒƒƒ¿
'‡e‰ ‰t˜ÓÏ' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .ËÚÓ ËÚÓ ÏM·Ï ‡l‡∆»¿«≈¿«¿»¿ƒ…»«¿ƒ¿»
˙È˙L ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»¿«¬ƒ∆¬≈≈»»…»ƒ»

ıÈÓÁiL „Ú B˙B‰LÏ EÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ,B˙B‡33. ¿…»»¿«¿«∆«¿ƒ

צז:21) בבאֿבתרא לטעון,22)משנה המוכר יכול שאז
כדעת  צח. (שם לקלקול שגרמו הם הלוקח של שהקנקנים

חנינא). ברבי יוסי היה 23)רבי ולכאורה המכירה, אחרי
המכירה. בשעת כבר מקולקל שהיה לומר אין 24)אפשר

מקח  זה היה כאילו הקנין, דמי את להחזיר חייב המוכר
(שם)25)טעות. השקלאֿוטריא מתוך לא 26)יוצא

התבשיל, לתוך לאט לאט לשומו אלא אחת. בבת לשתותו
זאת  בכל יותר, ארוך לזמן היין את להשהות רגילים שאז
של  לכליו הוערה שהיין אחרי יותר, אחראי המוכר אין

העתיק 27)הלוקח. וכן "ידוע", הנוסח: צז:) (שם במשנה
ברבים  שידוע כלומר, ה), סעיף רל סימן (חו"מ בשו"ע
בשנים  היה ו"שכן להחמיץ, דרכו זה מוכר של שיינו

יא). ס"ק שם (סמ"ע התנה 28)שעברו" שהלוקח ודוקא
כלומר, לתבשיל, בו להשתמש היין את לוקח שהוא מראש
ולוקחו  דבר שום התנה לא אם אבל ארוך, לזמן להשהותו
שהלוקח  ולטעון, מאחריות להשתמט המוכר יכול - סתם
שם  בגמרא שאמרו כמו היין, את להשהות צריך היה לא

(מגידֿמשנה). הנוסח:29)צח. ו) סעיף רל (סי' בשו"ע
היין  שנשאר דוקא לציין כוונתו ואולי בקנקניו", "ונשאר
אותו  עירה שהלוקח ולא זה, יין נמכר שבהם הכלים באותם
(ר"י, המוכר של הם האחרונים אלו כי אף אחרים, לכלים

המגידֿמשנה). שם.30)הביאו השקלאֿוטריא מתוך
אמר 31) אם והואֿהדין מעט. מעט יין בו ששמים לתבשיל

הרשב"א). בשם (מ"מ מעט" מעט "לשתות מפורש: לו
בשם 32) (מ"מ מקולקל מראשיתו היה שנתלקל שיין

סובר 33)הרשב"א). וכן (שם). חנינא בר יוסי כרבי

(כלומר  בעליו של במזלו מתקלקל שיין צו: שם שמואל
"למקפה" לו אמר שלא באופן מדבר שמואל ואף הלוקח).

(רי"ף).

.„¯ÎBn‰34ÏL ˙È·Á‰Â ,B¯·ÁÏ ¯ÎL ÏL ˙È·Á «≈»ƒ∆≈»«¬≈¿∆»ƒ∆
¯ÎBÓ35ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL CB˙a :‰ˆÈÓÁ‰Â ,36 ≈¿∆¿ƒ»¿¿»»ƒ»ƒƒ

Ô‡kÓ ;ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe ,¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿«≈«¬ƒ∆«»ƒƒ»
Á˜Bl‰ ˙eL¯a - CÏÈ‡Â37. ¿ƒ»ƒ¿«≈«

למעשה 34) הלכה פסק יוסף ורב רב. וכדעת צו. בבאֿבתרא
המוכר 35)כמותו. אין הלוקח, של לכליו הוערה אם אבל

(מגידֿמשנה). יותר מקולקל 36)אחראי שהיה סימן שזהו
המכירה. נראה 37)לפני כן - "למקפה" לו אמר [כשלא

שם]. ברי"ף

.‰¯ÎBn‰38Ï ÔÈÈ ÏL ˙È·ÁËÚÓ d¯ÎÓÏ È„k B¯·Á «≈»ƒ∆«ƒ«¬≈¿≈¿»¿»¿«
ËÚÓ39d˙ÈˆÁÓa ‰ˆÈÓÁ‰Â ,40˙¯ÊBÁ - dLÈÏLa B‡ ¿«¿∆¿ƒ»¿«¬ƒ»ƒ¿ƒ»∆∆

‰pL Ì‡Â .¯ÎBnÏ41dlL ·˜p‰ Á˜Bl‰42B‡ , «≈¿ƒƒ»«≈««∆∆∆»
ÚÈb‰L43‡È‰ È¯‰ - ¯ÎÓ ‡ÏÂ ‰‰LÂ ˜eM‰ ÌBÈ ∆ƒƒ««¿»»¿…»«¬≈ƒ

ÔÎÂ .Á˜Bl‰ ˙eL¯a44Ïa˜Ó‰45B¯·ÁÓ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ƒ¿«≈«¿≈«¿«≈»ƒ∆«ƒ≈¬≈
dÎÈÏB‰Ï È„k46Ì„˜Â ,ÌL d¯ÎÓÏ ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ¿≈¿ƒ»¿»¿ƒ¿»¿»»¿…∆

ÏÊe‰ ÌL ÚÈb‰L47‰ˆÈÓÁ‰ B‡ ÔÈi‰48‰Ê È¯‰ - ∆ƒƒ«»«««ƒ∆¿ƒ»¬≈∆
BlL ÔÈi‰Â ˙È·Á‰L ÈtÓ ;¯ÎBn‰ ˙eL¯a49Ïk ÔÎÂ . ƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆»ƒ¿««ƒ∆¿≈…

‰Ê· ‡ˆBik50. «≈»∆

צח.).38) (בבאֿבתרא רבא של דומה 39)מימרא זה והרי
בחביתו  וכשהיין ג). הלכה (למעלה "למקפה" של לתנאי

וכנ"ל. מוכר, מחצית.40)של רק היין מן שנשאר אחרי
שאז )42שם.41) היין, את להוציא אחר נקב שעשה

ויש  הלוקח. שעשה זה, בשינוי הקלקול את לתלות אפשר
ג. בהלכה ולא כאן, רק זה תנאי הוזכר מדוע גם 43)לעיין

לקלקול. שגרמה היא הלוקח של זו הזנחה כשם 44)כאן
היא  - מעט מעט למכרה כדי לחבירו יין של חבית שהמוכר
קיבלה  אם כן כמו החמיצה, אם המוכר, ברשות עומדת

שם). (בבאֿבתרא פלוני למקום "מקבל"45)להוליכה
היינו, הפסד, ולמחצה שכר למחצה עסק שעושה זה נקרא
הסיטונאי, - למוכר מיד משלם אינו הקמעוני, - שהלוקח
הסיטונאי  עם מחלק הוא בקמעונות, מוכר שהוא אחרי אלא

מחצה. על מחצה הרווח שהלוקח 46)את המוכר, שהתנה
לא  אבל מסויים, למקום כשיגיע רק היין את למכור יכול

היין. מחיר יעלה בינתיים אם אפילו זה, בכל 47)לפני
למכירה. כמקום ביניהם הותנה שעליו במקום אף המקומות,

בגמרא.48) האחרונה כנוסחא שכל 49)הכריע אףֿעלֿפי
המוכר  נושא כאן - למחצה, באחריות נושא "מקבל"
קודם  למכור, מהמקבל שמנע אחרי ההוזלה, כל באחריות
שהיין  וכשם המחיר, יעלה אם אף מסויים, למקום שהגיע
למנוע  יכול שהוא היינו, היוקר, לענין המוכר של ברשותו
אף  המסויים, למקום שיגיע קודם היין את למכור מהלוקח
יותר  עוד נמכר היין ההוא שבמקום מכיון - היין יתייקר אם
ברשותו  הוא כך - טז) ס"ק רל, סי' הסמ"ע, (הדגשת ביוקר
ד"ה  (רשב"ם למקום הלוקח שהגיע קודם היין, הוזל אם
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קנג

קנג

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט י"ט שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

דמקבל). הוא בלוקח 50)דינא אף חננאל: רבינו לדעת
כך, הדין - ל"מקבל" דוקא ולאו כן, הדין - לגמרי הקונה
לפני  והוזל מסויים, במקום למוכרו שבדעתו התנה שאם

מהמקח. בו לחזור יכול שהוא שהגיע,

.ÂB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰51ÌO·Ó ÔÈÈ :52·iÁ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈«ƒ¿À»¬ƒ≈»«»
˙¯ˆÚ „Ú BÏ „ÈÓÚ‰Ï53¯ÎBÓ È‡ ÔLÈ ÔÈÈ :BÏ ¯Ó‡ . ¿«¬ƒ«¬∆∆»««ƒ»»¬ƒ≈

LÏL ÏMÓ - ÔMÈÓ .‰¯·ÚL ‰L ÏMÓ BÏ Ô˙B - CÏ»≈ƒ∆»»∆»¿»¿À»ƒ∆»
ÌÈL54„ÓÚiL CÈ¯ˆÂ .55‚Á‰ „Ú ıÈÓÁÈ ‡ÏÂ56. »ƒ¿»ƒ∆«¬…¿…«¿ƒ«∆»

‚‰Ó LiL ÌB˜Ó·e57.‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ - Úe„È ¿»∆≈ƒ¿»»««…¿ƒ¿««¿ƒ»

צח.51) צז: בבאֿבתרא זמן 52)משנה המתקיים טוב, יין
חג 53)ארוך. עד בבישומו עומד שיהא צריך כלומר:

ומבושם  טוב יין ואף בארץ, השרב מתחיל שמאז השבועות,
אז. להתקלקל שעומדים 54)עלול השנה עם ביחד היינו,

שם). (רשב"ם מיגאש).55)בה (ר"י המיושן היין
ואז 56) צח:). שם (ברייתא הבציר זמן שהוא הסוכות, חג

שם). (רשב"ם שלימות שנים שלוש הכלל 57)נגמרות
במשנה. פעמים כמה ונזכר ידוע הזה

.Ê¯ÓB‡‰58Ûz¯Ó :B¯·ÁÏ59‰Ê60¯ÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL »≈«¬≈«¿≈∆∆«ƒ¬ƒ≈
‰t˜ÓÏ EÏ61Ì˙Ò ÔÈÈ ÏL Ûz¯Ó BÏ ¯ÎnL B‡ ,62- ¿¿ƒ¿»∆»««¿≈∆«ƒ¿»

ÌÈp˜˜ ‰¯OÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó Á˜Bl‰ È¯‰63‰‡Ó ÏÎa64 ¬≈«≈«¿«≈»»¬»»«¿«ƒ¿»≈»
˙BpzL‰Ï ÏÈÁ˙‰ ¯·k ‡l‡ ·BË ÌÈÈ ‰È‰È ‡lL65; ∆…ƒ¿∆≈»∆»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«

‰Ê ÏÚ ¯˙È66Ïa˜È ‡Ï -67. »≈«∆…¿«≈

צה:58) שם הגמרא מסקנת לפי צג: בבאֿבתרא משנה
יין.59) בו שמחזיקים את 60)מקום ממעט "זה" הביטוי

ובין  רע בין שהוא, כמו משמעו ש"זה" הלוקח, של התביעה
להתקיים 61)טוב. ראוי שיהא טוב יין שצריך לתבשיל,

הלוקח  תביעת את מעלה "למקפה" והביטוי ממושך, זמן
לרעתו  "זה" אחד: ביטוי התנאי, בנוסח כן על ויש טוב, ליין
הדין  ומכאן לטובתו, ל"מקפה" אחד וביטוי הלוקח, של

שלהן. לטובת 62)הממוצע שזה "זה", התוספת בלי
מפורש  שהוא "למקפה" הביטוי גם חסר אך הלוקח,
לרעתו. ואחד הלוקח, לטובת אחד דבר ושוב לטובתו,

מאה 64)כדים.63) שעל לחז"ל, ידוע היה זה ודבר
(סמ"ע  להשתנות התחילו שכבר עשרה, להיות רגיל קנקנים

ד'). בפירושו 65)ס"ק רבינו כתב וכן קצת, להחמיץ
קוססות  עשר עליו "מקבל שם: שאמרו למה למשנה,
צה. (ב"ב רשב"ם ולדעת מחמיצות". - "קוססות - למאה"
ח  בהלכה להלן הנזכר בחנות, שנמכר יין זהו נותן) ד"ה

שם). דברינו מעשר.66)(ועיין יותר יש אלו 67)אם את
רבינו: כתב יא, הלכה פי"ח [להלן העשר. על היתירים
- השיעורים על יתר שבפירות) (מהפסולות מהן "נמצא
בהם  שאין וברורים מנופים פירות לו ויתן הכל את ינפה
(ב"ב  במשנה שנוי קוססות" "עשר שדין ומאחר כלום".
מתולעות", ו"עשר טינופות" "רובע של הדין עם ביחד צג:)
מיימוניות  הגהות ועיין כן, הדין - שלנו בהלכה שגם נראה

ושם]. כאן

.Á‰t˜ÓÏ EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL Ûz¯Ó :BÏ ¯Ó‡68, »««¿≈∆«ƒ¬ƒ≈¿¿ƒ¿»

ÔÈÈ ÏL ˙È·Á :BÏ ¯Ó‡L B‡69Ô˙B - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ∆»«»ƒ∆«ƒ¬ƒ≈»≈
Ûz¯Ó :BÏ ¯Ó‡ .ÏÈL·˙Ï Èe‡¯Â ‰ÙÈ BlkL ÔÈÈ BÏ«ƒ∆À»∆¿»¿«¿ƒ»««¿≈

‰Ê70˙eÁa ¯kÓp‰ ÔÈÈ BÏ Ô˙B - ÔÈÈ ÏL71È¯‰L , ∆∆«ƒ≈«ƒ«ƒ¿»«¬∆¬≈
‡e‰72ÈBÈa73‰ÙÈ ‡ÏÂ Ú¯ ‡Ï ,74Ûz¯Ó :BÏ ¯Ó‡ . ≈ƒ…«¿…»∆»««¿≈
‰Ê75ÔÈÈ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,CÏ ¯ÎBÓ È‡76Blk elÙ‡ - ∆¬ƒ≈»¿…ƒ¿ƒ«ƒ¬ƒÀ

BÚÈb‰ ,ıÓÁ77‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .78. …∆ƒƒ¿≈…«≈»∆

"זה",68) הממעט: הביטוי העדר הלוקח: לטובת הכל כאן
"למקפה". המרבה הביטוי אמר:69)ולעומתו לא אפילו

ולומר  לחלקה אין אחד, כלי היא שהחבית אחרי "למקפה",
אחד  וחלק טובים, יהיו ממנו חלקים תשעה אחד שבכלי

צה.). (שם רע הביטוי 70)ממנו הלוקח: לרעת הכל וכאן
"למקפה", המרבה הביטוי העדר ולעומתו "זה", הממעט:
זאת  שבכל אחרי אחריו, הבא מהדין עדיף עדיין זאת ובכל

"יין". המונח צה.).71)הוזכר (שם הברייתא לשון
יב 72) ופרק ה, הלכה י פרק למעלה וראה "שהוא". כלומר,

יג. הקודם,73)הלכה למשפט רבינו של פירושו זה
בברייתא. שהוא:74)המובא מפרש רל) (סימן ה'טור'

כתוב  מיימוניות ובהגהות להחמיץ", קצת שמתחיל "יין
(שם  הרשב"ם ולדעת יין, וטעמו חומץ שריחו יין שהוא
הך. היינו - בחנות" הנמכר ו"יין "קוססות" - לו) נותן ד"ה
שם. למשנה בפירושו ועיין ברורה. לא בזה רבינו ודעת

"זה"75) הממעט מהביטוי שחוץ הלוקח: לדעת הכל שכאן
ומכאן  "יין", אפילו הזכיר לא - "מקפה" הביטוי והעדר

דלהלן. מקבל 76)התוצאה שהוא אומרת, זו ואיֿהזכרה
חומץ. - בו הנמצא יהיה אפילו שהוא, כמו המרתף את

אצל 77) נשאר המקח ופירושו: בברייתא, הנמצא ביטוי
את  בחזרה לתבוע יכולת בלי גריעותו, אף על  הלוקח,

"מרתף 78)תמורתו. שאמר היינו "למקפה", הזכיר ואם
אמר  כאילו שדינו אומרים יש "יין", בלי למקפה" זה
בשם  מיימוניות (הגהות למקפה" יין של זה "מרתף
(בלא  למקפה" לך מוכר אני "מרתף אמר: ואם רשב"ם).
בו  שיש למקפה", יין של "מרתף אמר: כאילו דינו "זה"),
(מגידֿ טוב שכולו יין מקבל והוא הלוקח, לטובת הכל
בזה  הכרע אין רבינו ובדברי ורמב"ן), רשב"ם בשם משנה

(מגידֿמשנה).

.Ë¯ÓB‡‰79,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ıÚ ÏL ‰·¯Ú :B¯·ÁÏ »≈«¬≈¬≈»∆≈¬ƒ≈»
˙¯B˜ :B‡80„a‰ ˙Èa81BÏ Ô˙B BÈ‡ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ «≈««¬ƒ≈»≈≈

˙B¯˜Ï Èe‡¯L ‰¯B˜ B‡ ,‰·¯Ú Ba ¯tÁÏ Èe‡¯L ıÚ≈∆»«¿…¬≈»»∆»¿»
d˙¯eˆa ‰·¯Ú ‡l‡ ,„a‰ ˙Èa82„a‰ ˙Èa ˙B¯B˜ B‡ ≈««∆»¬≈»¿»»≈««

˙¯B˜ BÊ' B‡ '‰·¯Ú BÊ' ¯ÓB‡ ‰‡B¯‰ ÏkL ,Ì˙¯eˆa¿»»∆»»∆≈¬≈»«
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .'„a‰ ˙Èa≈««¿≈…«≈»∆

בספרו 79) שכתב האי, רב בדברי הוא רבינו דברי מקור
"במכירת  טוֿטז): אות כד (שער והממכר" "המקח
עליו  אין המטלטלין, מן שימכור מין מאיזה המטלטלין
השם  אותו שיקרא ובלבד שבכלים. בפחות כיֿאם להביא
שהתנה  השם אותו עליו אין אבל לו, שהתנה המין מאותו
בית  קורת לו שאמר וכגון אותו, ליטול ללוקח אין - עליו
שהיא  בזמן מתוקנת, קורה הביא אם לך, מוכר אני הבד
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קנד מכירה קנד הלכות - קנין ספר - שבט י"ט שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בית  קורת שהיא בשם אותה וקורין הבד, בית לקורת ראויה
קורת  שם עליה אין אם אבל ליטלה, הלוקח על יש הבד
על  שם מסתמך והוא ליטלה". ללוקח לו אין - הבד בית
הבד  בית קורת "המוכר שם: שאמרו כה. בנדרים הגמרא
ערוך  - פניה" ומרובעין ("שמשווין טרוף גבו אם לחבירו,
היינו  לא", - לא ואם אין, שרירא) רב בשם ה, טרף ע'
של  זו תכונה בו יש אם לחבירו הבד בית קורת שמוכר
והמכר  הבד, בית הוא נקרא הבד, בית את המאפיין "טרוף",
למכר  קיום ואין הבד, בית נקרא זה אין - בו אין ואם קיים.
בגמרא, המקור את מעצמו ציין והאורֿשמח (אבוֿהאזל. זה
וחידושי  מגידֿמשנה ועיין האי. רב דברי שיביא מבלי

הרמב"ם). על "קורה",80)הגר"א של בצורה מכשיר
הזיתים. לעצירת זיתים.81)המשמש בו שעוצרים מקום

עריבה.82) של צורה לה שיש

øOò äðBîL ÷øt1 ¤¤§¨¨¨
רע 1) בדבר, דבר ותערובת הרמאות משפטי בו נתבארו

זה. אחר שנמשך מה וכל ברע טוב או בטוב

.‡˙Bn¯Ï ¯eÒ‡2Ì„‡ Èa ˙‡3B‡ ¯kÓÓe Á˜Óa »¿«∆¿≈»»¿∆»ƒ¿»
·‚Ï4ÌzÚc ˙‡5ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Á‡Â .6„Á‡Â ƒ¿…∆«¿»¿∆»≈»ƒ¿∆»

ÌeÓ B¯kÓÓa LiL Ú„BÈ ‰È‰ .‰Ê ¯·„a ÌÈÂL Ï‡¯OÈƒ¿»≈»ƒ¿»»∆»»≈«∆≈¿ƒ¿»
ÌÈ¯·„a ˙Bi¯a‰ ˙Úc ·‚Ï elÙ‡Â .Á˜BlÏ BÚÈ„BÈ -7 ƒ«≈««¬ƒƒ¿…«««¿ƒƒ¿»ƒ

.¯eÒ‡ -»

שזוהי:2) המקח, של לשויו ביחס לרמאות כאן הכוונה אין
אלא  ה"א), פי"ב (למעלה רבינו אותה הזכיר שכבר אונאה,
רבינו  שמסיים כמו - במקח מום שבהעלמת לרמאות הכוונה
אונאת  בה ואין דמים, הפרש משום בזה שאין ואף - להלן
צד. בחולין זו הלכה ומקור ז). ס"ק רכח סימן (סמ"ע ממון

הבריות. דעת לגנוב (שם 3)שאסור הרמב"ם כתב באונאה
איסור  שאין לפי חבירו". את להונות "אסור ה"א): פי"ב
כאן  אבל ז), הלכה (פי"ג בגוי ולא בישראל אלא אונאה
[וראה  אדם" "בני כתב: להלן, כמבואר בכלל, גוי שגם
גם  כולל אדם" ש"בני ואין, ד"ה סוף סא. יבמות ב'תוספות'

שמואל.4)גוים]. של מימרא שם, בפרק 5)חולין ראה
ה"ו. דעות מהלכות של 6)ב מימרא והיא רומי. בדפוס כן

(פי"ג  בכלל הגוי אין ממון שבאונאת [ואע"פ שם. שמואל
נראה  (וכן דברים אונאת איסור בכלל אינו וכן ה"ז),
גניבת  - "עמיתו" בהן שנאמר משום שלה) מצוה ב'חינוך'
מהלכות  (פ"א בגוי גם שאסורה ממון כגניבת היא הרי דעת
היא  הרי מום של העלמה עלֿידי ורמאות א) הלכה גניבה
הלכה  גניבה מהלכות (פ"ז אסור לגוי שגם במשקל, כרמאות
וגזילה, גניבה בכלל הוא הרי אותו מחסיר שהוא שכל ח)

שם]. המגידֿמשנה שכתב שעושה 7)כמו "שמראה
שעושה  היינו, ו), סעיף רכח, (שו"ע עושה" ואינו בשבילו
הוא  כאילו עליו רושם לעשות לחבירו דברים ואומר פעולות
של  ולאמיתו במיוחד, אותו לכבד מתכוון או בשבילו טורח
הביא  (שם) דעות ובהלכות כלל. לזה מתכוון לא הוא דבר
יודע  והוא אצלו שיאכל בחבירו (יפציר) יסרהב "ולא רבינו:
מנחה) הגשת (מתנה, בתקרובת לו ירבה ולא אוכל, שאינו

פיתוי  של אחת מילה ואפילו וכו' מקבל שאינו יודע והוא
אסור". דעת גניבת ושל

.·ÔÈ‡8ÔÈÒk¯ÙÓ9Ì„‡‰ ˙‡10‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‡ÏÂ ≈¿«¿¿ƒ∆»»»¿…∆«¿≈»¿…
e‡¯iL È„k ÌÈLÈ‰ ÌÈÏk‰ ˙‡11Ï·‡ ;ÌÈL„Ák ∆«≈ƒ«¿»ƒ¿≈∆≈»«¬»ƒ¬»

ÌÈL„Á‰ ÔÈÒk¯ÙÓ12ÔB‚k ,13ÛeLiL14ı‰‚ÈÂ15 ¿«¿¿ƒ«¬»ƒ¿∆»ƒ«≈
‰tÈÈÂ16Ïk17ÂÈÎ¯ˆ18. ƒ«∆»¿»»

(שם).8) וגמרא ס) דף (בבאֿמציעא ותיקון 9)משנה יפוי
המשנה). צובעו 10)(פירוש לבן, זקנו שיער היה שאם

שם). הגמרא לפי (מגידֿמשנה צעיר שייראה כדי
דעת.11) גניבת (שם).12)והיינו השקלאֿוטריא מסקנת
(שם).13) בגמרא המובאות עובדות של שורה מתוך
שם).14) (גמרא סובין במי יעביר 15)לשפשף שם. גמרא

הקמטים. את להשוות מכבש חוטי 16)עליו לתלות כגון
תומי  למירמי ד"ה רש"י ועיין שם, (גמרא בבגד משי

וטובים 17)לסרבלא). חדשים הייפוי בלעדי הם שהרי
שלהם  הייפוי ומדת יותר, אותם מייפה רק והגיהוץ ('טור')

אשליות. לעורר עשויה ואינה מוגזמת, ברייתא 18)אינה
(שם).

.‚ÔÈ‡19ÔÈËa¯LÓ20Ì„‡‰ ˙‡21ÌÈÓa22ÔÈ¯ÊÁ ÏL23 ≈¿«¿¿ƒ∆»»»¿«ƒ∆ƒ¿ƒ
Át˙iL È„k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ24ÌÈÓL ÂÈÙ e‡¯ÈÂ25‡ÏÂ , ¿«≈»∆¿≈∆ƒ¿«¿≈»»»¿≈ƒ¿…

ÔÈÚ·Bˆ26˜¯Oa ÌÈt‰ ˙‡27ÌÈÁÙB ‡ÏÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ∆«»ƒ¿»»¿«≈¿…¿ƒ
ÌÈ·¯w‰ ˙‡28ÌÈÓa ¯Oa‰ ˙‡ ÔÈ¯BL ‡ÏÂ ,29ÔÎÂ . ∆«¿»«ƒ¿…ƒ∆«»»¿«ƒ¿≈

ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â .ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBik Ïk30¯Oa …«≈ƒ¿»ƒ≈¬ƒ¿≈¿ƒ¿«
‰ËeÁL ÏÏÎa È¯ÎÏ ‰Ï·31‰Ï·p‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿»¿ƒƒ¿«¿»««ƒ∆«¿≈»

.‰ËeÁLk BÏˆ‡∆¿ƒ¿»

רש"י 19) ועיין כשרביט, נזקף שהשיער "שרביט" מלשון
משרבטין). "את 20)(ד"ה הגירסא: שלפנינו בגמרא

לא  משרבטין "לא אחרת: גירסא יש ברי"ף אך  הבהמה",
הבהמה". את ולא האדם האדם 21)את את שמשקין

סובין.22)במים. של את 23)מים נופחים האלו המים
שערו  וגם יותר גוף בעל ונראה אותם, השותה של מעיו בני

דעת.24)נזקף. גניבת היא (שם):25)וזו בגמרא
את  לרמות כדי זקנו ואת פניו את שצבע בעבד מעשה

צעיר. שהוא הפנים"26)לוקחיו את המאדים "צבע
שרק). ולא ד"ה יז. כתובות המעיים 27)(רש"י בני

ורחבים. שמנים יותר שיראו באיטליז, הנמכרים
עלֿידי28ֿ) נראה הכחוש ואף הבשר, את מלבינים שהמים

במים). הבשר את שורין ואין ד"ה שם (רש"י שמן זה
שמשו,29) על שהקפיד בשמואל, עובדא ושם צד. חולין

כן. אותו 30)שעשה מכבד שהישראל יחשוב, שהגוי
כך  ומתוך לאכילה, לו גם שראוי דבר אלא לו מוכר ואינו
דגונב  משום ד"ה שם חולין רש"י (ועיין טובה לו מחזיק
טובה  לו מחזיק שהגוי דעת, גניבת משום בזה ויש דעתו)

כאבא31ֿ)חינם. ולא וכחכמים ס. בבאֿמציעא משנה
שאול.

.„¯zÓ32¯·Ï33ÔÈÒÈ¯b‰ ˙‡34‡Ï Ï·‡ ,35Èt ÏÚ36 À»»…∆«¿ƒƒ¬»…«ƒ
‰¯e‚n‰37‡e‰L ‰n„ÈÂ ,ÔÈÚ‰ ˙‡ ·B‚k ‡l‡ BÈ‡L ; «¿»∆≈∆»¿≈∆»«ƒƒ«∆∆
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קנר

קנר

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט י"ט שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

¯e¯a Ïk‰38¯zÓe .39˙BÈÏ˜ ˜lÁÏ ÈÂÁÏ40ÌÈÊB‚‡Â «…»À»¿∆¿»ƒ¿«≈¿»∆¡ƒ
˙BÁÙMÏÂ ˙B˜BÈzÏ41;BÏˆ‡ ‡B·Ï ÔÏÈb¯‰Ï È„k , «ƒ¿«¿»¿≈¿«¿ƒ»»∆¿

¯ÚMÓ ˙ÁBÙe˜eMaL42ÔÈÙÈwÓa ˙Ba¯‰Ï È„k ,43 ≈ƒ««∆«¿≈¿«¿¿«ƒƒ
˜eM‰ Èa ÔÈ‡Â ;epnÓ44‰Êa ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ƒ∆¿≈¿≈«¿ƒ¿«≈»»¿≈»∆

˙Úc‰ ˙·b45. ¿≈««««

לשון 32) וכן הגריסין, מתוך הפסולת את להוציא לברור,
הגריסין", מתוך הפסולת לברור "מותר יז): סע' (שם השו"ע
זה, למונח מקורי פירוש הרמב"ם מביא המשניות בפירוש
הוא  אם להכיר אפשר פיו על סימן, יש הפול בקליפת והוא:
להסיר  היינו ו"לבור", גדול, מאמץ אחרי רק או מהר יתבשל
הסימן. על לעמוד יהיה שאיֿאפשר הזאת הקליפה את

ומותר 33) לשניים. ברחיים אותם גרסו או שטחנו פולין,
יפים  יותר נראים הם שעלֿידיֿזה אףֿעלֿפי כן לעשות
כמה  ולהבין לראות הלוקח ויכול לעין, הנראה דבר "שזהו
סעיף  רכח (סי' הפסולת" מהם שהוציא בשביל יותר שוים

שאול 34)יז). לאבא מודים חכמים גם שבזה שם, משנה
שאסור. -(35- הפה על - השטח פני על למעלה רק

בפנים. הפסולת את התבואה.36)ולהשאיר אוצר
רואה 37) הוא שכשאדם נוטה ברור, הכל השטח פני שעל

ויש  כן, אינו הדבר והרי הכל, הוברר הסתם שמן לחשוב,
דעת. גניבת משום וכחכמים,38)כאן (שם) במשנה זה גם

יהודה. כרבי בתנור 39)ולא אותם שמייבשים שבולים,
ד"ה  טו: כתובות (רש"י מתוקים נעשים והם לחים, בעודם

במשנה.40)קליות). אינה זו מן 41)מילה מוריד
שם. במשנה כתנאֿקמא ולא וכחכמים בשוק. הקבוע המחיר

למכור 42) החנונים דרך [שכן בהקפה. ממנו לוקחין
(פ"ג אבות במסכת ששנינו כמו טז):בהקפה, משנה

מקיף"]. המוכרים 43)"והחנוני החנונים יתר כלומר,
היתר 44)בשוק. בטעם אמרו שם) (בבאֿמציעא [בגמרא

מחלק  "אני - וכו' אגוזים בחלוקת הנ"ל: הדברים שני
הוא  שהרי - השער ובהורדת שיסקים". אתה חלק אגוזים,
ורבינו  פירות. ואוצרי שערים מפקיעי של ידיהם קוצץ
לדעת  אלא אלו טעמים נאמרו שלא מפני זה, כל השמיט
ריחיים, שהקים מבוי בן שאמר: כא:) (בבאֿבתרא הונא רב
יכול  - ידו על ריחיים להקים ורוצה מבוי אותו בן שכנו ובא
דרב  בריה הונא רב לשיטת אבל ידו. על לעכב הראשון
רבן  של תנאֿקמא וכדעת ידו, על מעכב שאינו יהושע
של  חנותו בצד חנות אדם ש"עושה (שם) גמליאל בן שמעון
למחות  יכול ואינו חבירו של מרחצו בצד ומרחץ חבירו
עושה  ואני שלך בתוך עושה אתה לו לומר שיכול מפני בידו
ח) הלכה שכנים מהלכות בפ"ו רבינו פסק (וכן שלי" בתוך
יצחק  ורבינו הנ"ל. הטעמים באותם צורך אין זה, לפי -
הונא, כרב שם בבבאֿבתרא פסק הוא שאף אלפסי,

סובר - הנ"ל הטעמים הביא בן ‰Â‡ואעפי"כ ר"י כדעת
אף  אסור כן שלולא אחרת, עיר לבן מועיל שזה שם מיגש

הונא]. רב נטֿס.45)לדעת בבאֿמציעא משנה

.‰ÔÈ‡46˙B¯Ùa ˙B¯t ÔÈ·¯ÚÓ47ÌÈL„Á elÙ‡ , ≈¿»¿ƒ≈¿≈¬ƒ¬»ƒ
ÌÈL„Áa ÌÈLÈ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„Áa48elÙ‡ . «¬»ƒ¿≈»ƒ«¿»ƒ«¬»ƒ¬ƒ

ÏBÊa ÌÈL„Á‰Â ¯˜Èa ÌÈLÈ‰49Á˜Bl‰L ÈtÓ ; «¿»ƒ¿…∆¿«¬»ƒ¿ƒ¿≈∆«≈«

ÔÈÈa .ÔMÈÏ ‰ˆB¯50C¯a ‰L˜ ·¯ÚÏ e¯Èz‰L ‡e‰51, ∆¿«¿»¿«ƒ∆ƒƒ¿»≈»∆¿«
BÁÈaLnL ÈtÓ ,„·Ïa ˙Bzb‰ ÔÈa52BÓÚË ‰È‰ Ì‡Â . ≈«ƒƒ¿«ƒ¿≈∆«¿ƒ¿ƒ»»«¿

¯k53·¯ÚÏ ¯zÓ -54ÌB˜Ó ÏÎa55¯kp‰ ¯·c ÏkL ; ƒ»À»¿»≈¿»»∆»»»«ƒ»
BÓÚËÁ˜Bl‰ LÈb¯Ó56·¯ÚÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe ,57.B˙B‡ «¿«¿ƒ«≈«¿ƒ»À»¿»≈

פירות 46) בהם יערב לא מסויים, שדה פירות לו מכר אם
פירש: שם והרא"ש מערבין). אין ד"ה (רש"י אחר שדה של
כדי  יפים, פירות בהרבה רעים פירות מעט - מערבין "אין
רכח  (סימן בשולחןֿערוך הביא וכן יפים". בחזקת למכרם

י). הרי"ף 47)סעיף דעת לפי שם במשנה להיות צריך כן
טובים  יותר שחדשים יוצא, זה ולפי סופרים). (דקדוקי
חדשים  לומר צריך "ואין שלפנינו: במשנה אבל מישנים.
רש"י  ועיין טובים, יותר שישנים יוצא, זה ולפי בישנים".

שלפנינו 48)שם. והנוסחא שם. בגמרא הרי"ף גירסת כן
שם. במשנה לנוסחתנו מתאימה שם.49)בגמרא, משנה,

בחלש.50) הוא 51)חזק גת שם. נחמן, רב של מימרא
זמן  כל היין, עשיית ובזמן הענבים, בו שדורכים מקום
קולט  שאחד יחד, המינים שני לערב מותר תוסס, עוד שהוא
התסיסה  תהליך אחרי אבל הדדי, פגם ללא השני הטעם את
פוגם  אחר ממין יין עירוב משלו, טעם כבר יש אחד שלכל

שנו). הגיתות ובין ד"ה שם (רש"י רש"י 52)אותו לדעת
בזמן  לערב מותר ברך קשה רק שמשביתו) מפני (ד"ה
ה'טור' לדעת אך אסור. לעולם בקשה רך אבל הגיתות,
אבל  הגיתות, בזמן אלא מותר אינו ברך קשה רק להיפך:
(סמ"ע  טוב יותר שהוא לפי לערב תמיד מותר בקשה רך

יט). ס"ק עד 53)שם יין, הרבה כלֿכך בו שעירבו היינו
(לחםֿמשנה). השני היין טעם אחא,54)שמורגש כרבי

ניכר  לא שאז יין, מעט כשמערבין מדובר שלמעלה והדין
מרומה. יוצא והלוקח החדש, בין 55)הטעם שלא אף

רכח 56)הגיתות. (סימן ובשו"ע אותו. לטעום היה ויכול
טועמו  דבר שקונה מי שכל שנהגו, "במקום יד): סעיף

לעולם". בו לערב מותר רומי:57)תחילה, [בדפוס
של"ד). (ד"וו בכסףֿמשנה הוא וכן לערב". מותר "הלוקח
ובכ"י  "הלוקח", כתב למה הכסףֿמשנה הקשה זה ועל

כלפנינו]. הנוסחא תימן

.ÂÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡58ÌÈÓ BÏ ·¯Ú˙pL ÈÓe .ÔÈÈa ÌÈÓ ≈¿»¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿»≈«ƒ
ep¯kÓÈ ‡Ï - BÈÈa59˙eÁa60BÚÈ„BÓ Ôk Ì‡ ‡l‡61, ¿≈…ƒ¿¿∆∆»∆»ƒ≈ƒ

¯b˙Ï ‡ÏÂ62BÚÈ„BnL Èt ÏÚ Û‡63Ba ‰n¯nL , ¿…¿«»««ƒ∆ƒ∆¿«∆
ÌÈ¯Á‡64e‚‰pL ÌB˜Óe .65ÏÈËÈ - ÔÈÈa ÌÈÓ ÏÈË‰Ï66, ¬≈ƒ»∆»¬¿»ƒ«ƒ¿«ƒ»ƒ

.˙Bzb‰ ÔÈa ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆≈«ƒ

לא 58) ביינו, מים שנתערב "מי ס. בבאֿמציעא משנה
ומכאן  בנתערב, רק שהמדובר הרי - כו'" בחנות ימכרנו

מגידֿמשנה. ועיין בידים, לערב עצמו.59)שאסור הוא
הקמעונאים.60) כדרך קטנות היין.61)בכמויות לקונה
ביין,63)חנווני.62) מים שעירב לתגר, הודיע שהמוכר

ללקוחותיו. זאת יודיע האחרון שזה הוא 64)כדי כן
"שמורה  משום בו" לרמות אלא "שאינו שם: במשנה,
ראה  ולא בביתו [העירוב] נעשה שלא כיון היתר לנפשו
יין  קנייתו, ועצם כא). ס"ק רכח, (סמ"ע המים" עירוב
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קנו מכירה קנו הלכות - קנין ספר - שבט י"ט שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ובשו"ע  אחרים. בה לרמות שדעתו מוכיחה במים, מעורב
" יב): סעיף אחרים".˘Ó‡(שם בו שם.65)ירמה משנה,

יג).66) סעיף שם (שו"ע להטיל שדרכם כשיעור

.Ê¯bz‰67ÒËÈt CB˙Ï Ô˙BÂ ˙Bzb LÓÁÓ ÏËB68 ««»≈≈»≈ƒ¿≈¿ƒ»
˙B¯b LÓÁÓ ;„Á‡69‰¯e‚Ó CB˙Ï Ô˙BÂ70;˙Á‡ ∆»≈»≈¿»¿≈¿¿»««

·¯ÚÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e71. ƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿»≈

(מגידֿמשנה).67) כלשונה שם "גיגית 68)משנה,
לרמב"ם). המשניות (פירוש שדשים 69)גדולה" מקומות

תבואה. בהם תבואה,70)וזורים בו שאוצרים מקום
הרבה  אדם ומבני בשדותיו, גדלו שלא בו יודעים "שהכל
אסור  אחר אבל שם). (רש"י לוקחין" כן ובחזקת לוקח,
הֿו). הלכה (למעלה ביין ויין בפירות פירות לערב

שיצא 71) כדי הטוב ממקום הרוב לקנות יכוון "שלא כלומר
ממקום  גם וקונה הטוב, ממקום הכל קונה שהוא קול עליו

טז). סעיף שם, (שו"ע עמו" ומערבו הרע

.ÁÔÈÈa ÔÈa ,ÌÈ¯ÓL ·¯ÚÏ ¯eÒ‡72ÔÓLa ÔÈa73, »¿»≈¿»ƒ≈¿«ƒ≈¿∆∆
‡e‰L Ïk elÙ‡Â74LÓ‡ ÏL ÌÈ¯ÓL elÙ‡Â . «¬ƒ»∆«¬ƒ¿»ƒ∆∆∆
ÌBÈ ÏL ÌÈ¯ÓLa75ÔÈi‰ ‰¯Ú Ì‡ Ï·‡ .¯eÒ‡ -76 ƒ¿»ƒ∆»¬»ƒƒ»««ƒ

BÎB˙Ï ÂÈ¯ÓL Ô˙B - ÈÏk Ï‡ ÈÏkÓ77. ƒ¿ƒ∆¿ƒ≈¿»»¿

ס.72) בבאֿמציעא שם 73)משנה שאמרו ממה [נלמד
לוג  מאה לכל שמרים ומחצה לוג עליו שמקבל מ. במשנה
לו  נותן כלומר עליו, מקבל שרק הרי ט), הלכה להלן (ראה
מכלי  עירה אם אלא אסור בתוכו לערב אבל לחוד, השמרים

להלן]. ראה תוכו. אל מיד שמריו ונותן כלי להלן 74)אל
שהוא". כל לערב אסור אמרו "הרי רבינו: כתב יג הלכה
ה"א) פ"ב (כלאים בירושלמי שאמרו ממה מקורו ובוודאי
אחא  בר יעקב "רבי לערב, אסור שהוא כל אפילו לערב אם
של  שלו) התבואה כרי =) כיריו מתוך צרורות הבורר כו'
יוסי, רבי אמר תחתיהן. יפות חיטין לו להעמיד חייב חברו

לערב". אסור שהוא בכתבֿיד 75)זאתֿאומרת הנוסח [כן
הוא  וכן שם) סופרים דקדוקי (לפי ס. בבבאֿמציעא ה'

"המ  שלא בספר והיינו נט), (שער האי לרב והממכר" קח
כי  היין, בתוך לתתם עלֿמנת אלו שמרים מיני שני יערב
של  שמרים כדלהלן, מזיקים אינם היום של ששמרים אע"פ

מזיקים]. - בתוכם המעורבים רבינו 76)אמש [בלשון
זו. מילה חסרה רכח) סימן (חושןֿמשפט ב'טור' שהובא

בכלל]. "שמן" גם ששמרים 77)ולפי"ז שם. בבאֿמציעא
מזיקים. אינם אלו

.Ë˜wÊÓ ÔÓL B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰78Ïa˜Ó BÈ‡ - «≈«¬≈∆∆¿À»≈¿«≈
ÌÈ¯ÓL79Ì˙Ò ÔÓL BÏ ¯ÎÓ .80‚Ï Ïa˜Ó -81‰ˆÁÓe ¿»ƒ»«∆∆¿»¿«≈…∆¡»

‚Ï ‰‡Ó ÏÎÏ ÌÈ¯ÓL82Ïa˜Óe .83ÌÈ¯ÓL ¯‡La ¿»ƒ¿»≈»…¿«≈ƒ¿»¿»ƒ
¯eÎÚ ÔÓL84ÏÚ ¯˙È ,ÔÓM‰ Èt ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ‰ ∆∆»»∆¿«¿»«¿≈«∆∆»≈«

ÌÈ¯ÓM‰85ÌB˜Ó B˙B‡a ÌÈÚe„È‰86. «¿»ƒ«¿ƒ¿»

שמרים.78) השמרים,79)בלי הפסד מקבל הלוקח אין
שקנה  המידה מן ללוקח לו לפחות יכול המוכר שאין היינו,
במשנה  הדברים [מקור קבלם. שלא השמרים תמורת זה

וטעמם  יהודה. רבי של חכמים וכדעת מ. בבאֿמציעא
כיון  כלומר שמרים, לערב שאסור (מ:) בגמרא שם הוסבר
באופן  אף שמרים לו לערב אסור מזוקק שמן לו שמכר
באופן  לערב מותר סתם שמן שבמוכר כלי, אל מכלי שעירה
אסור]. - מזוקק במוכר כאן - ח) הלכה (למעלה זה

מזוקק.80) שמן לו נוזלים.81)ונתן של מידה
סתם 82) שבשמן משום הוא בזה [והטעם (שם). משנה

הלכה  (למעלה כלי אל מכלי כשעירה שמרים לערב מותר
לוג  עליו לקבל הלוקח את המוכר מכריח ולפיכך - ח)
כיון  - השמרים לערב לו אסור שעכשיו אע"פ ומחצה,
הייתי  רוצה הייתי אם לו: אומר לו, מותר היה שאתמול
בבאֿמציעא  ראה ממני? תקבלם לא ועכשיו אתמול, מערב

מ:83)מ:]. שם שבברייתא היי 84)ברייתא "פקטים" נו
זו: בלשון רבינו דברי מביא רכח) (סימן [וה'טור' שם.

"ומקבל "ומקב  ונוסחתנו למעלה". העולה עבור שמן עליו ל
סעיףֿקטן  שם בסמ"ע ועיין דחוקה. - וכו'" שמרים בשאר
בשמן  כלומר שמנים", "בשאר להגיה צריך כי ויתכן כז.
כן  שמרים, מקבל שאינו שכשם מזוקק, לשמן פרט סתם,
תימן]. כ"י ברמב"ם הנוסחא וכן עכור, שמן מקבל אינו

הנזכרים.85) ומחצה לוג "לוג 86)היינו, של השיעור כי
לשער  יש מקום ובכל הם, מקומם לפי חז"ל שיערו ומחצה"

יב. הלכה להלן וראה מקום. באותו הידוע החשבון כפי

.È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87˙BÚÓ BÏ Ô˙pLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»
È¯L˙a88¯eÎÚ ÔÓM‰L ,89ÔÒÈa ÔÓM‰ Á˜ÏÂ ,90 ¿ƒ¿≈∆«∆∆»¿»««∆∆¿ƒ»

ÔÓM‰ B˙B‡ ÈtÓ ,‰ÏB„‚ ‡È‰L ,È¯Lz ˙cÓk¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈«∆∆
‡È‰L ,ÔÒÈ ˙cÓa Á˜Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏ ‰ÙBw‰«∆¿«¿»¬»ƒ»«¿ƒ«ƒ»∆ƒ

ÔÓM‰ ÏÏˆ ¯·kL ÈtÓ ,‰pË˜91‡l‡ Ïa˜Ó BÈ‡ - ¿«»ƒ¿≈∆¿»»««∆∆≈¿«≈∆»
ÌÈ¯ÓM‰92.„·Ïa «¿»ƒƒ¿»

שם.87) בגמרא הוא הזיתים.88)כן מסיקת זמן שאז
והמידה 89) מזוקק. בלתי עדיין הוא השמן זו, שבעונה

למעלה. הצף העכור השמן מחמת וגדושה גדולה
וממילא 90) מזוקק, כבר הוא השמן ניסן, בעונת שאז,

תשרי. של מזו פחותה עכור.91)מידתו אינו ושוב
פחות 92) לקח הוא שהרי העכור, השמן את לא אבל

שהזמין. מהמידה

.‡È¯ÎBn‰93ÌÈhÁ94Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - B¯·ÁÏ95 «≈ƒƒ«¬≈¿«≈»»…«
˙ÈË˜96‰‡Ò ÏÎÏ97ÌÈ¯BÚO .98Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - ƒ¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿«≈»»…«

˙B·BM99Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - ÌÈL„Ú .‰‡Ò ÏÎÏ ƒ¿»¿»¬»ƒ¿«≈»»…«
˙È¯e¯ÙÚ100ÌÈ‡z .‰‡ÒÏ101¯OÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - «¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿«≈»»∆∆
˙BÚÈÏ˙Ó102‰‡Ó ÏÎÏ103BÏ ¯ÎÓ .104- ˙B¯t ¯‡L «¿ƒ¿»≈»»«¿»≈

Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó105˙BÙBpË106Ô‰Ó ‡ˆÓ .‰‡Ò ÏÎÏ107 ¿«≈»»…«ƒ¿»¿»ƒ¿»≈∆
Ïk‰ ˙‡ ‰tÈ - ‡e‰L Ïk el‡‰ ÌÈ¯eÚM‰ ÏÚ ¯˙È108, »≈««ƒƒ»≈»∆¿«∆∆«…
ÌeÏk Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈ¯e¯·e ÔÈtÓ ˙B¯t BÏ ÔzÈÂ109. ¿ƒ≈≈¿Àƒ¿ƒ∆≈»∆¿

צד.93) בבבאֿבתרא אמרו 94)ברייתא צג: שם במשנה
טינופת  רובע עליו מקבל זה הרי פירות "המוכר כללית: בצורה
פירטו  בברייתא אך זו. טינופת היא מה פירשו לא אך לסאה",

ומי  מין בכל הרגילה הטינופת היא קב 95)ן.מה של רובע
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קנז

קנז

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט כ' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מעשרים  אחד שהוא רובע), עליו מקבל ד"ה במשנה (רשב"ם
בסאה. החיטים 96)וארבעה בין לצמוח הקטנית שדרך

להתערב  או עליו), מקבל חיטין ד"ה צד. שם הרשב"ם (מדברי
א). ס"ק רכט סי' (סמ"ע בגרנות בת 97)עמהן היא סאה

קבים. (שם).98)ששה שבאים 99)ברייתא קשים
הרגילה  הפסולת היא וזו השעורים, בתוך הרוח בנשיבת

בעדשים 100)אצלם. להמצא הרגילים וצרורות, עפר
ונראה  שם). (גמרא אותם קוצרים ולא בידים אותם שעוקרים
עוקרים  שאין בהם וכיוצא ושעורים שבחיטים רבינו מדברי
אינו  - בהם מצויים וצרורות עפר ואין אותם שקוצרים אלא
ס"ק  רכט (סי' הסמ"ע הביא זו וכדיעה עפרורית. עליו מקבל
בבבאֿבתרא  הגמרא מסוגיית אבל א). ס"ק בש"ך ועיי"ש א,
קיג. והערה יג, הלכה להלן ועיין כן. נראה לא צד.

צג:101) שם תולעים.102)משנה, בהם שנמצאים תאנים
אחד 103) זה: אחוז לפי והואֿהדין אחוזים, עשרה היינו

שם). (רשב"ם שם.104)לעשרה בשו"ע 105)משנה,
הקב. רובע והיינו "רובע", בעפר 106)שם: מטונפות

"שהיו  יג: הלכה להלן נראה וכן להרמב"ם) המשניות (פירוש
וכו'". עפר מחצה שם 107)בפירות הונא, רב של מימרא

ז.108)צד. הלכה יז פרק למעלה פחות 109)ראה אף
קנסא", לה ואמרי דינא, לה "אמרי שם: ובגמרא מרובע.
אדם  אין מרובע שיותר הדין, עלֿפי שזהו אומרים יש כלומר:
אינו  וזה מוותר, הוא מרובע ביותר שאפילו אומרים ויש מוחל.

בידיים. שעירב על קנס אלא

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ‡Â110ÌB˜Óa ‡l‡ ¿≈»≈«¿»ƒ¬ƒ∆»¿»
ÔÈ‡L- ‚‰Ó Ì‰Ï LiL ÌB˜Óa Ï·‡ ;‚‰Ó Ì‰Ï ∆≈»∆ƒ¿»¬»¿»∆≈»∆ƒ¿»

‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰111. «…¿ƒ¿««¿ƒ»

נז)110) שער והממכר המקח (ספר גאון האי רב כתבו כן
דבבאֿבתרא. בפ"ו כמה 111)והרי"ף והובא ידוע, עיקרון

בבאֿמציעא. במסכת פעמים

.‚È˙BÓB˜Ó LÈ112ÌÈwÓ ˙B¯t Ïk eÈ‰iL ,e‚‰pL ≈¿∆»¬∆ƒ¿»≈¿Àƒ
,ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓM‰Â ˙BÈi‰ eÈ‰iLÂ ,¯·c ÏkÓ ÌÈ¯e¯·e¿ƒƒ»»»¿∆ƒ¿«≈¿«¿»ƒ¿ƒ

ÏÏk ÌÈ¯ÓM‰ e¯ÎnÈ ‡ÏÂ113:e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ . ¿…ƒ»¿«¿»ƒ¿»¿≈¿∆»¬
˙B¯ta eÈ‰L B‡ ,ÌÈ¯ÓL ‰ˆÁÓ Ô‰a eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»»∆∆¡»¿»ƒ∆»«≈
˙BÓk ¯ÎnÈ - ¯Á‡ ÔÈÓ B‡ Ô·z B‡ ¯ÙÚ ‰ˆÁÓ∆¡»»»∆∆ƒ«≈ƒ»≈¿

CÎÈÙÏ .‡e‰L114¯B¯ˆ ¯¯Ba‰ ,115ÏL B¯b CBzÓ ∆¿ƒ»«≈¿ƒ»¿∆
¯¯aL ¯B¯ˆ ¯eÚLk ÌÈhÁ ÈÓc BÏ Ô˙B - B¯·Á116; ¬≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿∆≈«

:¯Ó‡z Ì‡Â .ÌÈhÁ ˙cÓa ¯kÓ ‰È‰ - BÁÈp‰ el‡L∆ƒƒƒ»»ƒ¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒ…«
ep¯ÈÊÁÈ117e¯Ó‡ È¯‰ !118.‡e‰L Ïk ·¯ÚÏ ¯eÒ‡ : «¬ƒ∆¬≈»¿»¿»≈»∆

שם.112) האי, רב סתם,113)מדברי שמן שמוכר אף
לתוכן  שמריו נותן כלי אל מכלי עירה אם הדין שמן

ח). הלכה שמותר 114)(למעלה מנהג שיש אחרי היינו,
אין  מנהג, שאין במקום אבל התבואה. בתוך עפר לערב
הלוקח  אין שבחיטים רבינו שדעת לפי זו. להלכה מציאות
צט. והערה יא הלכה למעלה ראה עפרורית, שום מקבל
וראה  "לפיכך". מילתֿהקשר השמיט רכט) (סימן וה'טור'

עפר.115)לחםֿמשנה. או (ב"ב 116)אבן רשב"ם דעת
פ"ז  (ראה דגרמי" "דינא מטעם שחיובו נותן) ד"ה צד.

מדין  זהו כי אומרים, ויש ז). הלכה ומזיק חובל מהלכות
לממון  שגורם הסובר שמעון, רבי שיטת לפי לממון" "גורם

ד"ה  שם (תוספות כממון ויתכן הוא ריב"ם). בשם נותן
גזל  כאילו דומה שזה לפי בזה, מודים חכמים גם שכאן

ר"י). בשם (תוס' עצמן הצרור 117)החיטים את יחזיר
כלום. הפסיד שלא ויוצא החטים, ירושלמי 118)לתוך

עג. והערה ח הלכה למעלה וראה א. הלכה דכלאים פ"ב

.„È¯ÎBn‰119ÌÈp˜˜120ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÔB¯Ma «≈«¿«ƒ«»¿»∆≈
‚‰Ó121˙BÒËÈt ‰¯OÚ ‰‡Ó ÏÎÏ Ïa˜Ó -122. ƒ¿»¿«≈¿»≈»¬»»ƒ»

‡e‰Â123˙È¯Ù‚a ˙BÈeOÚÂ ˙B‡ eÈ‰iL124. ¿∆ƒ¿»«¬¿»¿ƒ

צג:119) בבאֿבתרא שם).120)משנה (רשב"ם כדים
שכתב 121) כמו המנהג, לפי הכל מנהג, בו שיש שבמקום

יב. הלכה שם).122)למעלה (רשב"ם רעים כדים
צז:123) שם ממש,124)ברייתא ורעועות שבורות ולא

כמו  נאות שהן אלא מהן, אחת אף הלוקח יקבל לא שאז
בגפרית, ותיקנום ושבורות רעועות והיו הכדים, שאר

הנקבים. את שסתמה

âשבט כ' קודש âשבת
øOò äòLz ÷øt1 ¤¤¦§¨¨¨

בו 1) שיארע או ערעור עליו שיש המקח דיני בו נתבארו
המוכר  על וחוזר הלוקח מיד שהוציאוהו או אונס דבר

באחריות. שלא קנהו אם וכן האחריות מחמת

.‡ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ ¯kÓÏ ¯ÎBÓÏ ¯eÒ‡»«≈ƒ¿…«¬≈«¿«ƒ«¿¿ƒ
ÔÈc da LÈÂ ÔÈ¯¯BÚ da LiL2BÚÈ„BiL „Ú ,3Û‡L . ∆≈»¿ƒ¿≈»ƒ«∆ƒ∆«

ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡‰L Èt ÏÚ4ÔziL ‰ˆB¯ Ì„‡ ÔÈ‡ , «ƒ∆»«¬»»»≈»»∆∆ƒ≈
.ÌÈ¯Á‡Ó Úa˙ ‰È‰ÈÂ ÔÈcÏ „¯BÈÂ ÂÈ˙BÚÓ¿»¿≈«ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¬≈ƒ

משפטי.2) בירור ודורש בדין נתון מקור 3)שהדבר
עמיו  בתוך עשה טוב לא "ואשר שם: בשבועות הדברים
עסיקין" עליה שיש שדה הלוקח זה אמר ושמואל וכו'
התעשקו  "כי כמו: עשק או עסק מלשון עוררין. [=כלומר
שיש  עוררין). המתחיל דיבור לא. שבועות (רש"י עימו"
- עליו]. משפט ותובעים המקח על ומתעסקים מתעשקים
למכור  למוכר שאסור נראה עשה, טוב לא שהלוקח "וכיוון
מזה  גדול מום לך אין כלומר, משנה). (מגיד בסתם" אותם
הפסוק  בהמשך שם (וראה בזה עוון יש שללוקח כיוון
יד. מציעא בבבא עוד ואמרו זה). בעוון מת שהוא ביחזקאל
החזיק  שלא עד עסיקין עליה ויצאו לחבירו קרקע שהמוכר
הלכה  (להלן מזה" גדול מום לך "שאין בו לחזור יכול בה
לרמות  אסור שלכתחילה וכמה כמה אחת על כן אם ב).

לתבוע 4)אותו. האחרון זה יוכל מהלוקח יוציאו שאם
מציעא  בבבא מגמרא נראה וכן מהמוכר, בחזרה שלו את
כל  באחריות, קנה אם אפילו בו לחזור יכול שהלוקח הנ"ל,
מום, זה הרי כן ואם ב, הלכה להלן ראה החזיק, שלא זמן

וכנ"ל.

.·¯ÎBn‰5Á˜Bl‰ ‰wL ¯Á‡Â ,B¯·ÁÏ Ú˜¯˜ «≈«¿««¬≈¿««∆»»«≈«
ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ „Á‡a6Ô‰a ÔÈBwL7LnzLiL Ì„˜ , ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ»∆…∆∆ƒ¿«≈

שבת קודש



 158  לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • י נ והיי  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנח מכירה קנח הלכות - קנין ספר - שבט כ' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈ¯Ú¯ÚÓ ÂÈÏÚ ‡ˆÈ ,da8;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - »»»»»¿«¿¬ƒ¬≈∆»«¬…
e‡·e B· ‰‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,‰fÓ ÏB„b ÌeÓ EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»ƒ∆∆¬«ƒ…∆¡»»
˙‡ ¯ÎBn‰ ¯ÈÊÁÈÂ ,Á˜n‰ ÏË·È CÎÈÙÏ .ÔÈÚ·Bz‰«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««∆»¿«¬ƒ«≈∆
LnzL Ì‡Â .ÔÈ¯Ú¯ÚÓ‰ ÌÚ ÔÈc ‰OÚÈÂ ,ÌÈÓc‰9 «»ƒ¿«¬∆ƒƒ«¿«¿¬ƒ¿ƒƒ¿«≈
dlL ¯ˆn‰ L„ elÙ‡Â ,‡e‰L Ïk Á˜Bl‰ da»«≈«»∆«¬ƒ»«∆∆∆»

ı¯‡‰ ÌÚ B·¯ÚÂ10‡l‡ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿≈¿ƒ»»∆≈»«¬…∆»
ÔÈ¯Ú¯ÚÓ‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ11B„iÓ e‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ∆ƒƒ«¿«¿¬ƒ¿ƒƒƒ»

ÔÈca12ÔÈÙ¯Ëp‰ Ïk ÔÈ„k ,¯ÎBn‰ ÏÚ ¯ÊÁÈ -13. «ƒ«¬…««≈¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

של 5) מימרא יד. מציעא ובבא ח: קמא ובבא צב: כתובות
וללשון  - באחריות שלא לשמעון שדה שמכר "ראובן אביי:
בו, לחזור יכול בה החזיק שלא עד - באחריות אף השנייה:

בו". לחזור יכול אינו בה וחזקה 6)ומשהחזיק שטר כסף,
ג). הלכה א פרק שם 7)(למעלה שבגמרא פי על אף

אינו  בה משהחזיק לחזור, יכול בה החזיק שלא "עד מפורש
של  חזקה אינה זו שחזקה רבינו סובר - בו" לחזור יכול
המועיל  בקניין הקרקע קנה שכבר המדובר כאן כי קניין,
אלא  אינה זו וחזקה א) בפרק למעלה המבואר (לפי
שיצאו  שכיוון שקנה, בקרקע הלוקח של השתמשות
גדול  מום לך אין - בה להשתמש שהספיק לפני המערערים
ונהנה  בה השתמש כבר אם אבל טעות, מקח זה והרי מזה
המקח  ביטול על הוא מוותר כי דעתו את חז"ל אמדו ממנה,
עם  להתדיין עליו מקבל והוא זו, מקרקע נהנה שכבר מאחר

שלהם.8)המערערים. שהקרקע של 9)טוענים שימוש
השדה,10)הנאה. סביב שעושין עפר של גדר הוא המצר

עד  זה עפר ודש לשדהו סמוך שדה כשלקח והמדובר
היא  וזו אחד, כשדה שיהיו השדות, שני שטח את שהשווה
חסך  וגם אחד, לשדה והפכם השדות שני את שצרף הנאתו

לשימוש. ראוי מעתה שיהיה הגדר שטח כל אף 11)את
ותובע  הוא חוזר ממנו, יטרפוהו ואם באחריות שקנה
החובה  - ההלכה בסוף רבינו שמסיים כמו מהמוכר, המעות
שלא  זמן כל כי הלוקח, על מוטלת המערערים עם להתדיין
טירפך  "אחוויי לפניו: לטעון המוכר יכול מידו הוציאו

לך  שטרפו ואשלם דין מבית כתבֿאישור לי הראה כלומר: "
לך. ואשלם השדה את ממך תפסו 12)(תפסו) אם אבל

המוכר. את לתבוע לחזור הלוקח יכול אינו כדין, שלא
כספי 13) מקור לשמש שיכול למוכר, קרקע שיש דווקא וזה

למוכר, קרקע לו אין אם אבל שלו, את ממנו לגבות ללוקח
שיתפסו  עד לחכות מבלי כספו את מיד לתבוע הלוקח יכול
יאכל  שבינתיים טענה, מתוך ממנו, השדה את המערערים

משנה). (כסף לגבות ממה לו יהיה ולא כספו, את המוכר

.‚¯ÎBn‰ Ïk14- ÔÈÏËÏhÓ ¯‡L B‡ „·Ú B‡ Ú˜¯˜ »«≈«¿«∆∆¿»ƒ«¿¿ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‰Ê È¯‰15‡ÈˆB‰ Ì‡ ?„ˆÈk .16Á˜n‰ ¬≈∆«»¿«¬»»≈«ƒƒ«∆»

¯ÎBn‰ ˙ÓÁÓ Á˜Bl‰ „iÓ17ÏËBÂ Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ - ƒ»«≈«≈¬««≈≈«≈«¿≈
Á˜n‰ Á˜Ï È¯‰L ;¯ÎBn‰ ÔÓ Ô˙pL ÌÈÓc‰ Ïk»«»ƒ∆»«ƒ«≈∆¬≈ƒ¿««∆»
L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯kÓÓ ÏÎa ÔÈc‰ Ck .B˙ÓÁÓ≈¬»»«ƒ¿»ƒ¿»««ƒ∆…≈«
Ú˜¯w‰ ¯ÎÓ elÙ‡ .Ì˙Ò ‰˜ ‡l‡ ,‰Ê ¯·c Á˜Bl‰«≈«»»∆∆»»»¿»¬ƒ»«««¿«

¯ËLa18·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙eÈ¯Á‡‰ Ba ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ , ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ»«¬»¬≈∆«»

˙eÈ¯Á‡L ;Ô˙eÈ¯Á‡a19¯ÙBÒ ˙eÚË ¯kÊ ‡lL ¿«¬»»∆«¬»∆…ƒ¿«»≈
‡e‰20.

טו:).14) מציעא (בבא רבא של הלכות כן 15)סיכום
מטלטלים  שהם וטלית בפרה שגם מג: בתרא בבבא נראה

באחריות. המוכר ראה 16)חייב בעלֿחוב, או מערער
או 17)להלן. שלו שהיא טוען שהמערער כגון בקרקע,

שהוא  במערער בעבד, בחובו; ממנו לגבותה חוב בעל שבא
כי  לבעלֿחובו, אפותקי שעשהו ובאופן בבעלֿחוב או שלו,
מלווה  מהלכות י"ח (פרק העבד את ממנו גובה אינו אחרת
מהם  גובה חוב בעל שאין ובמטלטלין ה) הלכה ולווה
לטרוף  אפשרות אין שם) (רמב"ם אפותקי עשאם אם אפילו
להלן  (ראה שלו שהם עליהם מערער כן אם  אלא מהלוקח
בטענה  שלא ממנו וטרף בא ואילו רבינו). בדברי ד הלכה
לגזול  הבא לגזלן אחראי ואינו המוכר מחמת זה אין

נזכר 18)מהלוקח. לא זה ועם המכירה, תנאי כל ובו
הוכחה  זו, בהשמטה לראות היה ואפשר אחריות, של הפרט

האחריות. על ויתר (בבא 19)שהלוקח שמואל של מימרא
מקומות). בכמה ועוד יד. אדם 20)מציעא שאין לפי

שאם  הייתה, הלוקח של דעתו ובוודאי מעותיו, את מפקיר
ולא  מהמוכר, בחזרה מעותיו את שיתבע מקחו, את יתפסו
להבין  היה חייב והסופר זה, על להתנות אפילו צורך היה
מפורשת  הוראה ללא אף בשטר, אחריות ולכתוב מעצמו
שם  (סמ"ע מצידו טעות זוהי - כן עשה לא ואם הלוקח, של

שם). מציעא בבבא רש"י דברי לפי ד קטן סעיף

.„„iÓ Á˜n‰ ‡ÈˆB‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ«∆»ƒ«
Á˜n‰ ‰È‰L ÔB‚k .Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙È·a Á˜Bl‰«≈«¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¿∆»»«∆»

ÔÈÏeÊ‚ B‡ ÔÈ·e‚ eÈ‰Â ,ÔÈÏËÏhÓ21‰˙È‰L B‡ , ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆»¿»
dÙ¯Ëe ¯ÎBÓ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡aL B‡ ,‰ÏeÊb Ú˜¯w‰««¿«¿»∆»««∆≈¿»»
Ì‡ Ï·‡ .Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙È·a Ïk‰Â ,Á˜Bl‰ „iÓƒ««≈«¿«…¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¬»ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰22,Á˜Bl‰ ÔÓ Á˜n‰ ‡ÈˆB‰L ‡e‰ »≈»ƒ∆ƒ«∆»ƒ«≈«
Ô‰lL ˙B‡k¯Úa ÔÈa CÏn‰ ÔÈ„a ÔÈa23¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - ≈¿ƒ«∆∆≈¿«¿»∆»∆≈«≈

ÔÚBË ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ«»¿«¬»¿««ƒ∆»≈»ƒ≈
·b ¯ÎBn‰L24È„Ú ‡È·‰Â ,epnÓ dÏÊ‚ B‡ ‰Ê ıÙÁ ∆«≈»«≈∆∆¿»»ƒ∆¿≈ƒ≈≈

Ì"ekÚ25- Ck ÏÚÒ‡ ‰fL ;ÌeÏk ·iÁ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ ««»≈«≈«»¿∆∆…∆
.Ò‡ ˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡Â ,‡e‰¿≈«≈«»¿«¬»…∆

לאלו 21) תביעה של אחרת אפשרות אין במטלטלין כי
ראה  מהם, גובה חוב בעל אין שהרי אותם, לתפוס שבאים

ג. הלכה כרב 22)למעלה ולא מה. בתרא בבבא כאמימר
בידינו  הוא וכלל פפא רב אחרי היה שאמימר לפי שם, פפא
זה, את נימקו (שם) ובגמרא שם). (רשב"ם כבתראי הלכה
זה  והרי כדין, שלא לוקח, כלומר, הוא", אנס גוי "שסתם
באחריותו. נושא ואינו בו, אשם המוכר שאין אונס,

ורב 23) רבא שלדעת שם בתרא בבבא רבינו דברי מקור
בזה  והקשו הגוי אנסו אם גם באחריות המוכר חייב פפא
בישראל  גם הלא דינא): המתחיל דיבור (שם התוספות
ומתוך  התופס? הוא גוי אם כמה אחת על כן ואם כן אמרו
הגויים. דיני פי על תפס כשהגוי מדובר, שכאן הסיקו כך
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קנט

קנט

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט כ' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

גם  סומכים אנו אין כמותו, שהלכה אמימר, שלדברי  הרי
קטן  סעיף (סמ"ע יותר מדייקים שהם לומר, שיש אף זה, על
דין  - המלך ש"דין פי על ואף המלכות. לדין הדין והוא ו).
זה  אין - יא) הלכה ואבידה גזילה מהלכות ה (פרק הוא"
שהגוי  ונמצא ממון להפקיע בידם כוח שיש משום אלא
שהרי  בתפיסתו, צודק הוא כי הוכחה לפנינו אין כחוק, תפס
זאת  ואין אחרים פסולים עדים או אחד עד לפי גם דנים הם
שאין  ללוקח, שקרה כאונס אלא המוכר מחמת תפיסה

שמח). (אור לה אחראי תופס 24)המוכר שהוא ויוצא
המוכר. בדיני 25)מחמת שגם ישראל, עדי הביא אם אבל

חייב  והמוכר כדין, תפיסה נקראת זו הרי זוכה, היה ישראל
ז). קטן סעיף (סמ"ע באחריות

.‰B¯·ÁÏ Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰26Ò‡ ÏkL BnÚ ‰˙‰Â , «≈«¿««¬≈¿ƒ¿»ƒ∆»…∆
‡a elÙ‡ ,ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰È ‰Ê Ú˜¯˜a „ÏeiL∆ƒ»≈¿«¿«∆ƒ¿∆«»¿«≈¬ƒ»

dÏÊ‚e Ì"ekÚ27¯ÎBn‰ ˙ÓÁÓ28Ï·‡ .ÌlLÏ ·iÁ - «¿»»≈¬««≈«»¿«≈¬»
Ì‡29¯‰p‰ ˜ÒÙ30¯ÊÁL B‡ ,d˙B‡ ‰˜LÓ ‰È‰L ƒƒ¿««»»∆»»«¿∆»∆»«

¯‰p‰31‰‡aL B‡ ,‰Î¯a ˙ÈOÚÂ dÎB˙a ¯·ÚÏ «»»«¬…¿»¿«¬≈¿≈»∆»»
‰ÚÂÊ32el‡L .¯eËt ‰Ê È¯‰ - d˙B‡ ‰˙ÈÁL‰Â ¿»»¿ƒ¿ƒ»»¬≈∆»∆≈

·Ï ÏÚ ‰ÏÚ ‡ÏÂ ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L Ò‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆…∆∆≈»¿…»»«≈
‰˙‰L ˙Úa ‡Ït‰ ‰Ê ¯·c ¯ÎBn‰33Ò‡ ÏÎÂ , «≈¿«∆«∆∆¿≈∆ƒ¿»¿»…∆

.‰f‰ È‡z‰ ÏÏÎa BÈ‡ ÈeˆÓ BÈ‡L∆≈»≈ƒ¿««¿««∆

השלילה 26) מתוך יוצא וגם תנאים, בהלכות פשוט דבר זה
ההלכה. בתנאי 27)שבהמשך וכלול מצוי אונס זה שהרי

משנה). המוכר 28)(מגיד מחמת בא כשהאונס דווקא
סמך  ועל ממנו, השדה את גזל שהמוכר טוען שהגוי כגון
הלוקח, אל בטענה בא אם אבל מהלוקח. טורפה הוא זה
המוכר  אין המוכר מחמת זה שאין כיוון - ממנו גזלה שהוא
להם  שיש אונסים אלא עליו קיבל לא שבוודאי לזה אחראי

משנה). (כסף איתו הלכה 29)קשר רבא פסק עג. בגיטין
שאונס  ז. הלכה להלן רבינו ושהעתיקה שהיה, במעשה
על  זאת עלה לא שוודאי בתנאי, נכלל אינו שכיח שאיננו

המתנה. שיש 30)דעת עז. מציעא בבבא אמרו וכן
שכיח. אינו נהר במעשה 31)ופסיקת שם בגיטין הוא כן

רבינא. קטינא 32)של רב אמר זוועות "מאי נט. [בברכות
ברכות  מהלכות י בפרק אבל האדמה. רעידת כלומר, גוהא"
כמו  בארץ שתישמע ההברה "קול רבינו הביא יד הלכה
משנה  (כסף הנ"ל ל"זוועות" פירוש וזהו גדולים" ריחיים
כרבנן  וודאי וזהו שם, במשניות רבינו פירש וכן שם)
אבל  ברקיע". "בועט שהיינו שמפרשים שם בברכות

אדמה]. רעידת אלא לפרשה אין כאן ואילו 33)"זוועה"
אחראי  המוכר היה ומצויים שכיחים האלה הדברים היו
- המוכר מחמת באו שלא פי על ואף לתנאו, בהתאם להם,
תנאו  בכלל זה הרי הלוקח, מחמת גם באו שלא מכיוון אך

משנה). (כסף

.Â˙Úc ÔÈ„ÓB‡L :ÔBÓÓ È‡z ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»¿«»∆¿ƒ««
ÌÈ¯·„ ‡l‡ È‡z‰ B˙B‡a ÔÈÏÏBk ÔÈ‡Â ,‰˙n‰««¿∆¿≈¿ƒ¿«¿«∆»¿»ƒ
˙Ú„a eÈ‰L Ì‰Â ,È‡z‰ ‰È‰ ÔÏÏÎaL ,ÔÈÚe„È‰«¿ƒ∆ƒ¿»»»»«¿«¿≈∆»¿««

.‰˙‰L ‰ÚLa ‰˙n‰««¿∆¿»»∆ƒ¿»

.Ê‰OÚÓ34ÌÈÁlÓ ¯ÎOL „Á‡a35ÔÈÓLÓL ‡È·‰Ï «¬∆¿∆»∆»««»ƒ¿»ƒÀ¿¿ƒ
Ò‡ ÏÎa ÔÈ·iÁ Ô‰L Ì‰nÚ ‰˙‰Â ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆∆≈«»ƒ¿»…∆

iL,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÔÈÓLÓM‰ eÚÈbiL „Ú Ì‰Ï Ú¯‡ ∆∆¡«»∆«∆«ƒ«À¿¿ƒ¿»¿ƒ
˜ÒÙÂ36‰Ê :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;Ba ÔÈÎÈÏBÓ eÈ‰L ¯‰p‰ ¿ƒ¿««»»∆»ƒƒ¿»¿¬»ƒ∆

el‡ ÔÈÓLÓL CÈÏB‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÈeˆÓ BÈ‡L Ò‡…∆∆≈»¿≈«»ƒ¿ƒÀ¿¿ƒ≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó B˙B‡ „Ú ‰Ó‰a Èab ÏÚ««≈¿≈»«»¿≈…«≈»∆

שם.34) ההולכה 35)גיטין רק לא היה שתפקידם [כנראה
את  להביא היה ועליהם ביבשה ההעברה גם אלא בנהר,
הספינות  גם עמדו ולרשותם המיועד, למקומם השומשמין
שיוליכו  אליהם לטענות מקום אין כן, לא שאם בהמות. וגם
המוכרים  עם היה שהתנאי פירש שם ורש"י בהמה, גבי על

המלחים]. עם סכר 36)ולא שנעשה מובא שם בגמרא
נהר  איסתכר המתחיל דיבור שם רש"י ועיין הנהר, בתוך

מלכא.

.ÁÚ˜¯˜ ¯ÎBn‰37¯ÎBn‰ ‰˙‰Â ,B¯·ÁÏ38‡lL «≈«¿««¬≈¿ƒ¿»«≈∆…
Ú„B elÙ‡ ,˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ ‰È‰È39ı¯‡‰ BfL È‡cÂa ƒ¿∆»»«¬»¬ƒ«¿««∆»»∆

.ÌeÏk ·iÁ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - Á˜Bl‰ „iÓ ˙‡ˆÈÂ ‰ÏeÊb¿»¿»»ƒ««≈«≈«≈«»¿
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â40BÈ‡L ,dÙ¯Ëe ·BÁ ÏÚa ‡a Ì‡ ¿≈»ƒ«ƒ»««¿»»∆≈

Ìi˜ ÔBÓÓaL È‡z ÏkL .ÌeÏk BÏ ¯ÈÊÁÓ41. «¬ƒ¿∆»¿«∆¿»«»

מד:37) בתרא המוכר 38)בבא חייב התנאי, ולולא
ג). הלכה (למעלה היא סופר טעות שאחריות לפי באחריות,

הכריע 39) וכן שם), בתרא (בבא פפא כרב ולא זביד כרב
מדברי  נראה ד הלכה עדות מהלכות ט"ז ובפרק שם. הרי"ף
גזילה  של בערעור הלוקח מן המקח הוציאו שאם רבינו
הרגיש  וכבר פפא. רב וכדעת מהמוכר, לתבוע הוא חוזר
לפרש  ניסה שם משנה והלחם שם. הכסףֿמשנה זו בסתירה
עליו  יהיה "שלא המוכר: התנה שככה כאן רבינו בדברי
הארץ  שזו ייוודע) אפילו (כלומר, נודע אפילו אחריות
ולפי  כלום". חייב המוכר אין הלוקח, מיד "ויצאת - גזולה"
- וכאן פפא, כרב פוסק הוא רבינו: בדברי סתירה אין זה

ט. הלכה להלן ראה אבל מפורש. כן שהרי 40)כשהתנה
דבר  לו ושמכר הוא טעות שמקח הנזכרת, הטענה אין כאן

שלו. לו 41)שאינו והסכים התנאי את קיבל הלוקח שהרי
שם). (גמרא

.Ë¯ÎnL Ô·e‡¯42˙eÈ¯Á‡a ‡lL ÔBÚÓLÏ ‰„O43, ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
d‡ÈˆB‰Â ÈÂÏ ‡·e44‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔBÚÓL „iÓ45Ô·e‡¯ »≈ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿≈

ÔÈc ˙BOÚÏ46‰OBÚ - ÈÂÏ ÌÚ47¯ÓBÏ ÈÂÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒ≈ƒ∆¿≈»≈ƒ«
˙eÈ¯Á‡ EÈÏÚ ÔÈ‡ È¯‰Â ?CÏÂ Èl ‰Ó :BÏ48È¯‰L ! «ƒ»»«¬≈≈»∆«¬»∆¬≈

˙ÓÚ¯z ÔBÚÓLÏ ‰È‰iL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ Ô·e‡¿̄≈≈≈¿ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¿…∆
ÈÏÚ49ÈÏÏ‚a „ÈÒÙ‰ È¯‰L ,50. »«∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ

(צבֿצג).42) וכתובות (יד.) מציעא בבא (ח:), קמא בבא
באחריות.43) מכר אם שכן וכל שם. דאמרי" כ"איכא
שאף 44) ח) (הלכה למעלה לשיטתו ורבינו גזילה. [בטענת

ח. הלכה למעלה (וראה כלום חייב המוכר אין זה באופן

האזל]. באבן ועיין וטרפה" חוב בעל "ובא שם: ובגמרא
עם 45) מתדיין הלוקח אלא זאת לעשות מחוייב אינו אבל
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קס מכירה קס הלכות - קנין ספר - שבט כ' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ב. הלכה למעלה ראה דבר 46)המערערין, כבעל להופיע
אין  כידוע זר, ולאדם א), קטן סעיף רכו, סימן סמ"ע (ועיין

בהרשאה. אם כי דבר, כבעל להופיע בקי 47)רשות והוא
(מגיד  המערער טענת ולסתור לטעון ויודע בעניין יותר

רמב"ן). בשם אינך 48)משנה הרי עניינך, זה ומה כלומר,
כאן. דבר אחריות,49)בעל בלי מפורש: שהתנה שאף

הוא  אין - הלכתית, מבחינה ממנו לתבוע יכול הלוקח ואין
מוסרית. מבחינה לטעון 50)נקי יכול הנותן אין במתנה,

א). סעיף רכו (רמ"א כלום המקבל הפסיד לא שהרי כן,

.È¯ÎnL Ô·e‡¯51‡a ‡lL ÔBÚÓLÏ ‰„O,˙eÈ¯Á ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·e ,˙eÈ¯Á‡a ÔBÚÓMÓ dÁ˜Ïe ¯ÊÁÂ¿»«¿»»ƒƒ¿¿«¬»»««∆

epnÓ d˙B‡ Û¯ËÏ Ô·e‡¯52ÏÚ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿≈ƒ¿…»ƒ∆≈»«¬…«
ÔBÚÓL53˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡L ; ƒ¿∆««ƒ∆…ƒ≈»»«¬»

Ïa˜ BÓˆÚ ˙eÈ¯Á‡ ,ÔBÚÓLÏ54‡e‰ ‰È‰È ‡lL , ¿ƒ¿«¬»«¿ƒ≈∆…ƒ¿∆
‡ÈˆBn‰ ‡e‰Â ¯ÎBn‰55‡a Ì‡ Ï·‡ .BÓˆÚÏ56ÏÚa «≈¿«ƒ¿«¿¬»ƒ»««
Ì‰È·‡ ·˜ÚÈ ÏL ·BÁ57¯ÊBÁ - Ô·e‡¯ „iÓ dÙ¯Ëe ∆«¬…¬ƒ∆¿»»ƒ«¿≈≈

ÔBÚÓL ÏÚ ÌÈÓc‰ ÏÎa58BÏ Ïa˜ ÔBÚÓML ÈtÓ ; ¿»«»ƒ«ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ≈
˙eÈ¯Á‡‰59ÏL ˙eÈ¯Á‡ ÔBÚÓLÏ Ïa˜ ‡Ï Ô·e‡¯e , »«¬»¿≈…ƒ≈¿ƒ¿«¬»∆

.ÏÏk ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿»

צאֿצב.51) כרמי 53)מראובן.52)כתובות ולא כרבא,
(שם). חמא דאחריות 54)בר "נהי שם: הרי"ף גירסת כן

קיבל  לא מי דנפשיה אחריות עליה, קביל לא דעלמא
קיבל  לא לאחרים שאחריות פי על "אף כלומר: עלוייה".
קיבל  לא האם עצמו של אחריות - שמעון כלפי ראובן עליו

קיבל. שכן וודאי - מכר 55)עליו? עצמו הוא כלומר,
משמעון  המעות יוציא חובו בעל כשטרפוה ועתה לשמעון
ראובן  קיבל כזו שאחריות וודאי - מפסיד שמעון ונמצא
הוא  דין ולפיכך לשמעון. המעות להחזיר צריך כן ואם
למה  מטרתא "אפוכי כי משמעון ולתבוע לחזור יכול שאינו
לו  להחזיר ושוב המעות משמעון לתבוע למה כלומר, לי",

וכו'".56)מיד? רבא "ומודה (שם): הסוגייה בהמשך
משנה).57) (מגיד ראובן" של אנו 58)"אביו  ואין

ראובן  של חוב כבעל דינו יעקב של חוב שבעל אומרים
הקנייה 59)עצמו. דמי את להחזיר צריך הוא ולכן,

עצמו. ראובן מחמת בא לא שהתופס אחרי לראובן

íéøOò ÷øt1 ¤¤¤§¦
והלוקח 1) המוכר בין שיש מחלוקת משפטי בו נתבארו

וכן  לקח, ממי או) מכר (ממי יודע שאינו והלוקח בדמים,
וכן  נמכר, או נקח דבר זה אי ביניהם שיהיה מחלוקת כל
ברשות  או מוכר ברשות אם נודע ולא במקח מום אירע אם

לוקח.

.‡Lw·Ó‰2:¯ÓB‡ ¯ÎBÓ ,Á˜Ó B¯·ÁÓ ˙B˜Ï «¿«≈ƒ¿≈¬≈∆»≈≈
‰B˜ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ Á˜Bl‰Â ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¬ƒ≈»¿«≈«≈≈ƒ∆
Ck ¯Á‡Â ,B˙È·Ï ‰ÊÂ B˙È·Ï ‰Ê CÏ‰Â ,‰Óa ‡l‡∆»¿»∆¿»«∆¿≈¿∆¿≈¿««»
‡e‰ ¯ÎBn‰ Ì‡ :Ì˙Ò ıÙÁ‰ ‰Ê CLÓe eˆa˜˙ƒ¿«¿»«∆«≈∆¿»ƒ«≈
;‰Ó ‡l‡ Ô˙B BÈ‡ - ıÙÁ‰ BÏ Ô˙Â Á˜Bl‰ Ú·zL∆»««≈«¿»««≈∆≈≈∆»»∆

Á˜Bl‰ Ì‡Â3·iÁ - Ì˙Ò ıÙÁ‰ ‰Ê CLÓe ‡aL ‡e‰ ¿ƒ«≈«∆»»«∆«≈∆¿»«»
.ÌÈ˙‡Ó ÔzÏƒ≈»«ƒ

כצורתה 2) הרי"ף ומביאה בסוף), פ"ב (קידושין תוספתא
ראשון). פרק שאם 3)(שם ח) הלכה (פ"א למעלה ראה

יאמר  שהמוכר צורך אין המוכר, בפני הקנין מעשה עשה
קנין. עשה לך לו:

.·„Á‡Ó Á˜Bl‰4Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,Ì„‡ Èa ‰MÓÁÓ «≈«≈∆»≈¬ƒ»¿≈»»¿»∆»≈∆
BÈ‡ ‡e‰Â ,Á˜n‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡Â B˙B‡ Ú·Bz≈«¿≈¬ƒ«««∆»¿≈
Ì‰ÈÈa Á˜n‰ ÈÓc ÁÈpÓ - Á˜Ï Ì‰Ó ÈnÓ Ú„BÈ5 ≈«ƒƒ≈∆»««ƒ«¿≈«∆»≈≈∆

˜lzÒÓe6pÓ ÌÈÓc‰ eÈ‰ÈÂ ,„Ú B‡ e„BiL „Ú ÔÈÁ ƒ¿«≈¿ƒ¿«»ƒÀ»ƒ«∆«
e‰iÏ‡ ‡B·iL7„ÈÒÁ ‡e‰ Ì‡Â .8ÏÎÏ ÌÈÓc Ô˙B - ∆»≈ƒ»¿ƒ»ƒ≈»ƒ¿»

ÌÈÓL È„È ˙‡ˆÏ È„k ,„Á‡Â „Á‡9. ∆»¿∆»¿≈»≈¿≈»«ƒ

בגזל 4) עקיבא ורבי טרפון רבי נחלקו במשנה קיח: ביבמות
אותי  אומר אחד וכל גזל, מאיזה יודע ואינו מחמשה אחד
ואחד  אחד לכל להחזיר שחייב עקיבא רבי ודעת גזל.
ט. הלכה גזילה מהלכות בפ"ד רבינו פסק וכן מהתובעים,
אבל  וגזל. עבירה שעבר מפני חכמים שקנסוהו בזה, והטעם
ואחד  אחד לכל לשלם חייב שאינו עקיבא רבי מודה במכר

עבירה. עבר לא שהרי שם), מניחם 5)(יבמות כלומר:
כי  לקחת, יוכלו שלא באופן הדין, בעלי לפני בביתֿהדין
וזה  שלו, שאינו זה ליד יבוא לבל לכסף אחראי הלוקח
בבבאֿמציעא  הגמרא עלֿפי (מגידֿמשנה יפסיד שלו שהוא
בשנים  ד, הלכה ופקדון שאלה מהלכות פ"ה ולהלן לז:).
אצל  מונח יהא שהכסף רבינו כתב אחד, אצל שהפקידו
רבינו  דברי מתוך מבורר לא שלנו, ובנידון שיודו. עד הנפקד
רכב  סימן בש"ך וראה הדין. בבית מניחו או אצלו מניחו אם
בידו. שמניחו שם בבבאֿמציעא רש"י ודעת ה. ס"ק

(כדעת 6) אצלו מונח והכסף הדין, מהמשך מסתלק כלומר:
בביתֿהדין  מונח והכסף הענין מכל שמסתלק או רש"י)

יברר 7)כנ"ל. גם והוא משיח, של מבשרו יהיה הוא כי
הספקות. כל (פ"א 8)את הדין משורת לפנים העושה

ה). הלכה דעות בלבד 9)מהלכות מוסרית מבחינה היינו
(לז.): בבבאֿמציעא הדברים ומקור משפטית. מבחינה ולא
מכם, איזה יודע ואיני מנה מכם לאחד גזלתי לשנים "אמר
איזה  יודע ואיני מנה אצלי הפקיד מכם אחד של אביו או
ואמרו  עצמו". מפי שהודה מנה ולזה מנה לזה נותן הוא,
הרי  - שמים ידי לצאת בבא מדברת שהמשנה בגמרא, שם
שמים  ידי לצאת חייב ממנו) תבעו (כשלא בגזל רק שלא
בפקדון, אפילו אלא י) הלכה גזילה מהלכות בפ"ד (ראה
(כסףֿ שמים ידי לצאת כדי ואחד אחד לכל לתת צריך
שלקח  אחד בחסיד "מעשה אמרו: קנ: ובבבאֿקמא משנה).
לפני  ובא לקח, מהן מאיזה יודע היה ולא אדם בני משני
בא  והסתלק. ביניהם מקחך דמי הנח לו, אמר טרפון. רבי
לכל  שתשלם עד תקנה לך אין לו אמר עקיבא, רבי לפני
כתבו  שכבר) ד"ה (קד. שם ובתוספות ואחד". אחד
הכל  הדין לפי (שהרי שמים" ידי ב"לצאת זו שפלוגתא
טרפון  שרבי ומסתלק) ביניהם המקח דמי שמניח מודים
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קסא

קסא

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט כ' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

והלכה  - מחייב עקיבא ורבי שמים, ידי לצאת אפילו פוטרו
ג). ס"ק רכב סימן (הגר"א עקיבא כרבי

.‚‰MÓÁÓ „Á‡Ó Á˜n Á˜Ï10Ba ¯ÙÎÂ ,Ì„‡ Èa »«∆»≈∆»≈¬ƒ»¿≈»»¿»«
‰·eLz ‰OÚÂ ,¯˜L ÏÚ ÚaLÂ11‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â ¿ƒ¿««∆∆¿»»¿»«¬≈∆

‡e‰ È‡ :¯ÓB‡Â B˙B‡ Ú·Bz „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,ÌlLÏ¿«≈¿»∆»¿∆»≈«¿≈¬ƒ
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ zÚaLÂ Èa z¯ÙkL∆»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ≈«

‰¯·Ú ¯·ÚL ÈtÓ ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÌlLÏ ·iÁ12. «»¿«≈¿»∆»¿∆»ƒ¿≈∆»«¬≈»

קג 10) קמא (בבא בגמרא השקלאֿוטריא מתוך :).יוצא
לב"ד 11) נודע אם והואֿהדין שקר. על שנשבע והודה

לשלם  אותו מחייבים כן שגם לשקר, שנשבע אחרים עלֿידי
ז). ס"ק שם (ש"ך ואחד אחד בבבא12ֿ)לכל אמרו כן

גזל", לי מה לקח, לי מה - דאישתבע . . ." שם: קמא
שכשם  לגזל, לקח בין הבדל אין - לשקר נשבע אם כלומר
(פ"ד  ואחד אחד לכל לשלם וחייבוהו חכמים קנסוהו שבגזל
קנסוהו  לשקר, ונשבע בלקח כן ט), הלכה גזילה מהלכות

עבירה. שעבר מפני חכמים,

.„ÔÓ‡13Èz¯ÎÓ ‰ÊÏ :¯ÓBÏ Á˜n‰ ÏÚa14‡Ï ‰ÊÏÂ ∆¡»«««∆»«»∆»«¿ƒ¿»∆…
B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Á˜n‰L ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .Èz¯ÎÓ15; »«¿ƒ≈»«ƒ¿«∆«∆»≈ƒ««»

„Ú ‡e‰ È¯‰ - B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Á˜n‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«∆»≈ƒ««»¬≈≈
Ì„‡ Ïk ÔÈ„k BÊ ˙e„Úa BÈ„Â .„·Ïa „Á‡16È¯‰L , ∆»ƒ¿«¿ƒ¿≈¿ƒ»»»∆¬≈

CÎÈÙÏ .B˙e„Úa Ú‚B BÈ‡17ÌÈÓc‰ ÏË Ì‡ , ≈≈«¿≈¿ƒ»ƒ»««»ƒ
‡ÏÂ ,BÁ¯k ÏÚa „Á‡Óe BzÚcÓ „Á‡Ó ÏËÂ ,ÌÈMÓƒ¿«ƒ¿»«≈∆»ƒ«¿≈∆»¿«»¿¿…

Ú„È18ÔÈa ,BÁ¯k ÏÚa ÏË ÈnÓe BzÚcÓ ÏË ÈnÓ »«ƒƒ»«ƒ«¿ƒƒ»«¿«»¿≈
Ba ÔÈÒÙBz Ô‰ÈL eÈ‰L ÔÈa B„Èa Á˜n‰ ‰È‰L19- ∆»»«∆»¿»≈∆»¿≈∆¿ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,ÏÏk ˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡20˙w˙a ÚaL ≈»≈¿»¿»∆»≈∆ƒ¿»¿«»«
ÌÈÓÎÁ21ıÙÁ ˙ËÈ˜a22ÈˆÁÂ Á˜n‰ ÈˆÁ ÏËBÂ , ¬»ƒƒ¿ƒ«≈∆¿≈¬ƒ«∆»«¬ƒ

.ÌÈÓ„»ƒ

א.13) פרק בבאֿמציעא מתוספתא עגֿעד קידושין
שלו 14) טוען אחד וכל המקח, על המעוררים שנים כשיש

כסף, לו נתנו כששניהם והמדובר למכור. המוכר נתרצה
להלן. ראה בעלֿכרחו, ואחד המוכר מדעת נתן שאחד אלא

רוצה 15) שאם =) אמר בעי דאי מגו, מטעם נאמן הוא "ואז
(רבינו  וקניתיו" חזרתי (=או) נמי אי מכרתי, לא אומר)
ב'תוספות' הוא וכן שם, לקידושין הרא"ש בתוספות חננאל
אומר  והוא מהם, מאחד המעות קיבל "ואם ר"ת). בשם שם
סהדי  דאנן הוא, עדים במקום מגו - לאחד אלא נתרציתי לא
(רבינו  נתרצה" - המעות שנתן שלאותו עדים) אנחנו =)
הזאת  ההלכה שכל להלן, נראה וכן ושם). שם ור"ת חננאל

משניהם. כסף שקיבל באופן הוא 16)עוסקת כן
המקח  אין "אם :(37218 עמוד (צוקרמנדל שם בתוספתא
הרי  כלומר אדם", מכל כאחד הוא הרי ידו, מתחת יוצא
שהרי  לו, אין מקח בעל של ונאמנות אחר. כעדֿאחד הוא
וכן  הקודמת, הערה ראה מגו, לו ואין בידו המקח אין
בדין  שם שהקשו מה ב: בבבאֿמציעא ה'תוספות' פירשו
- מכר לי אומר וזה מכר לי אומר זה במקח, אוחזים שנים
כסף) קיבל ממי למוכר נשאל =) נקט" ממאן זוזי "וליחזי
את  ויחייב אחד כעד נאמן יהא בידו, מקחו שאין ואע"פ

יפטר  והשני אחד, עד כדין התורה, מן שבועה  האחד
ראב"ד. ועיין מסייעו. שהעד לפי [כלומר,17)משבועה,

(אם  מגו מטעם או המוכר: ביד היא הנאמנות שכל מכיון
ולכן  בידו), מקחו אין (אם אחד עד מטעם או בידו), מקחו
שבועה, בלי חלקו נוטל לזכותו עליו מעיד שהמוכר זה
עדותו  כאן אין אם שכן מכיון - התורה שבועת נשבע והשני
שבועת  שניהם נשבעים - יודע שאינו כגון המוכר, של

חכמים]. בתקנת בבבא18ֿ)המשנה חננאל רבינו כגירסת
שם. ב'תוספות' הוא וכן שם, בבבא19ֿ)מציעא [הרי"ף

שבמקח  סוברת שם הגמרא שסוגיית מפרש שם מציעא
ר"ח  לדעת ואילו המוכר, ביד עודנו כשהמקח מדובר וממכר
שתי  את צירף ורבינו הלוקחים. ביד כשהוא המדובר

רומי 20)השיטות]. בדפוס גם הנוסחא שכן [אףֿעלֿפי
ס"א) רכב (סימן חו"מ בשו"ע הועתק וכן תימן, בכ"י וגם
בו  תופסין שניהן שהיו "...בין כאן: להגיה שיש נראה -
וכו'". נשבע מהן אחד (ו)כל - כלל עדות כאן [ו]אין
כלל, עדות כאן שאין במה החידוש הדגשת אין שלפי"ז
עיקר  אלא עד, אינו - יודע אינו אם הוא: פשוט דבר שהרי
לאופן  בניגוד חכמים, כתקנת נשבעים ששניהם החידוש
התורה  שבועת נשבע שהאחד יודע, כשהמוכר הראשון,
טו]. הערה למעלה ראה שבועה, בלי נוטל והשני

אוחזים 21) שנים לגבי ז, הלכה ונטען טוען מהלכות בפ"ט
רבינו  כתב שלו, כולו אומר וזה שלו כולו אומר זה בכלי,
הדבר  בזה לו שאין חפץ בנקיטת נשבע משניהם אחד ש"כל
כדי  היא חכמים תקנת זו ושבועה ויחלוקו, מחציו פחות
בלא  ונוטל חבירו של בטליתו תופס אחד כל יהיה שלא

אחר 22)שבועה". קדוש חפץ או בספרֿתורה שאוחז
דינה  התורה, מן זו שבועה שאין ואףֿעלֿפי השבועה. בעת
רבינו  שכתב כמו התורה כשבועת חפץ" "נקיטת לענין

ב. הלכה ונטען טוען מהלכות בפ"א

.‰ÔÚhL È¯‰23‰ÊÂ ,'ÈÏ z¯ÎÓ' ¯Ó‡Â B¯·Á ÏÚ ¬≈∆»««¬≈¿»«»«¿»ƒ¿∆
;'ÌÈÓ„ ÈÏ z˙ ‡ÏÂ Èz¯ÎÓ' B‡ ,'Èz¯ÎÓ ‡Ï' ¯ÓB‡≈…»«¿ƒ»«¿ƒ¿…»«»ƒ»ƒ
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÌÈÓc‰ Ô˙pL ¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ÔÚhL B‡∆»««≈«¿»«∆»««»ƒ«¬«ƒ…
¯ÎBn‰Â ,'‰Ê ÌeÓ È˙È‡¯ ‡ÏÂ ÈzÎLÓ' B‡ ,CLÓ»«»«¿ƒ¿…»ƒƒ∆¿«≈
Ck' Ì‰Ó „Á‡ ¯Ó‡L B‡ ;'CÏ ÂÈzÚ„B‰' BÏ ¯ÓB‡≈«¿ƒ»∆»«∆»≈∆»
ÌL ‰È‰ ‡Ï' ¯ÓB‡ „Á‡‰Â ,'eÈÈa ‰È‰ È‡z CÎÂ¿»¿«»»≈≈¿»∆»≈…»»»
‡ÈˆBn‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚh‰ el‡ ÏÎa - 'ÏÏk È‡z¿«¿»¿»≈«¿»¿«≈»∆«ƒ

B¯·ÁÓ24.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ ≈¬≈»»»¿»»

שבועות 23) במסכת ובעיקר בש"ס, שונים ממקומות מלוקט
הנשבעים. כל פרק שם וירושלמי הדיינין), שבועות (פרק

התלמודית.24) בספרות ידוע כלל

.Â¯ÙBk‰ ÚaL - ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï25ÔÈL˜·nL …»¿»»¿»»ƒ¿»«≈∆¿«¿ƒ
ˆB‰Ï˙q‰ ˙Úe·L ,B„iÓ ‡È26˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡Â . ¿ƒƒ»¿«∆≈¿ƒ»¿ƒ¿»

‰Úh‰27„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ LiL B‡ ,28˙Úe·L ÚaL - ««¬»∆≈»»≈∆»ƒ¿»¿«
.Ôlk ˙BÚh‰ ¯‡Lk ,‰¯Bz‰«»ƒ¿»«¿»À»

כלום.25) מודה ואינו התביעה, המלה 26)בכל ביאור
צב. הערה כא הלכה אישות מהלכות בפי"ב עיין - "היסת"
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קסב מכירה קסב הלכות - קנין ספר - שבט כ' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

נחמן: רב של מימרא (מ:) שבועות במסכת זו שבועה ומקור
אףֿעלֿ היסת", שבועת הכופרֿהכל) (את אותו "ומשביעין
טעם  נותן גם והוא משבועה. פטור הוא התורה שמן פי
בה  ואין לו". יש אלאֿאםֿכן תובע אדם אין "חזקה לדבר

ג). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ"א חפץ כגון 27)נקיטת
בחלק  הודה והוא חפצים, או דמים וכך כך ממנו שטענו

ג. ובבאֿמציעא יח. כתובות מ:28)מהם, שבועות

.ÊÈÂÁÏ ¯Ó‡29BÏ Ô˙Â ,˙B¯t ¯È„a ÈÏ Ôz :30, »««∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ»≈¿»«
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈÁpÓ ˙B¯t‰ È¯‰Â31Ú·Bz ÈÂÁ‰Â , «¬≈«≈À»ƒƒ¿»«ƒ¿«∆¿»ƒ≈«

¯Èc‰ ˙‡32ÌÈÓc‰ EÏ Èz˙ :BÏ ¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , ∆«ƒ»««««ƒ≈»«ƒ¿«»ƒ
ÚaL Á˜Bl‰ È¯‰ - EÒÈk CB˙Ï Ì˙B‡ zÎÏL‰Â¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿¬≈«≈«ƒ¿»

ÌÈÓÎÁ ˙w˙k33ıÙÁ ˙ËÈ˜a34˙B¯t‰ ÏËBÂ35, ¿«»«¬»ƒƒ¿ƒ«≈∆¿≈«≈
˙eL¯a Ô‰ È¯‰Â ¯ÎBn‰ ˙eL¯Ó e‡ˆÈ ¯·Îe ÏÈ‡B‰ƒ¿»»¿≈¿«≈«¬≈≈ƒ¿
˙Úe·L ÚaL ‰È‰ ,Á˜Bl‰ ˙eL¯a eÈ‰ el‡Â .ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈«»»ƒ¿»¿«

˙q‰36¯ËÙÂ37‰È‰ el‡Â ;38ÈÂÁ‰ ˙eL¯a ÔÈ„Ú39, ∆≈¿ƒ¿»¿ƒ»»¬«ƒƒ¿«∆¿»ƒ
.BÏˆ‡ ÂÈ˙B¯t e¯‡MÈÂ ˙q‰ ÚaL ‰È‰»»ƒ¿»∆≈¿ƒ»¬≈»∆¿

בברייתא 29) יהודה רבי פירוש לפי מה.) (שבועות משנה
את  להלן וראה ופירושו, הרי"ף לגירסת ובהתאם (מח.),

הגביהם 30)הפרטים. וזה ללוקח, הפירות את נתן המוכר
והניחם  לרשותו להעבירם הספיק לא שעדיין אלא וקנאם,

(מגידֿמשנה). הרבים כלל 31)ברשות הוזכר לא במשנה
דברי  מביא - גירסתנו לפי ובברייתא הפירות, הנחת מקום
אבל  ומונחים", צבורים שהפירות בזמן "אימתי, יהודה: רבי

הרבים". "ברשות שם: מוסיף מודה 32)הרי"ף אבל
ב. הלכה להלן ראה ללוקח, הפירות במשנה 33)שמכר

(כמו  היסת בשבועת לפרשה ואין הבית", בעל "נשבע שם:
(פ"א  הגמרא חכמי עלֿידי נתקנה היא שהרי שם) שפירש"י
ד"ה  מח. שם 'תוספות' ועיין ג), הלכה ונטען טוען מהלכות
הנשבעים  יתר ככל היא המשנה שבועת אלא - נשבע
והחנוני  המוחזק, הוא שהלוקח מפני במשנה), (שם ונוטלים
שהרי  הם, שלו הפירות וגם הכסף, ממנו להוציא רוצה
הפירות  שאין ומפני ללוקח. שמכרם מודה עצמו החנוני

שם. רש"י ועיין ונוטלם. הוא נשבע ממש, כי 34)ברשותו
מן  שבועה כדוגמת שהיא המשנה שבועת בין ההבדל זהו
מטוען  (פ"א ממנו קלה שהיא היסת שבועת לבין התורה,

ב). הלכה את 35)ונטען נוטל שנשבע, אחרי הלוקח,
כל  כדין הרבים, ברשות מונחים שהם ממקום הפירות
הלכה  אף המשנה הכניסה שלא ומה ונוטלים", "הנשבעים
זו  שהלכה מפני היא ונוטלים" "נשבעים של למסגרת זו
"נוטל" אינו הלוקח כאן שהרי הקודמות, מן קצת שונה
הרבים, מרשות אלא החנווני מן ישר לוקח אינו שהרי ממש,
מסיק  הרז"ה אך (ר"ן), מחבירו ממש נטילה זו ואין
רגיל  נושא לפנינו שכאן זאת, במסגרת זו הלכה מאיֿשלוב
מפרש  הוא לזה ובהתאם משלמים", ולא "נשבעים של

הסוגיא. כל את שהרי 36)אחרת היסת, שבועת רק היינו,
שבועת  לא כאן אין ולכן מחבירו", "כמוציא נחשב המוכר
כדין  בלבד היסת שבועת אלא המשנה, שבועת ולא התורה

כופרֿהכל. ולא 37)כל הדינר את לשלם צריך ולא
הוא  וכן מח. בשבועות ברייתא הפירות. את להחזיר

יד  מתחת יוצאת היתה "אם ו): פרק (שבועות בתוספתא
הראיה". עליו מחבירו המוציא - מהן בדפוס 38)אחת

היו. (שם).39)רומי: תוספתא

.ÁÁ˜Bl‰ Ô˙40˙B¯t ÏhÏ ‡·e ,ÈÂÁÏ ¯Èc »««≈«ƒ»¿∆¿»ƒ»ƒ…≈
‰Ê ¯Èc :ÈÂÁ‰ ¯Ó‡Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈÁpn‰«À»ƒƒ¿»«ƒ¿»««∆¿»ƒƒ»∆
EÏ ÌÈz˙ ¯·kL ˙B¯Ù ÈÓ„ ‡e‰ ÂLÎÚ ÈÏ z˙pL∆»«»ƒ«¿»¿≈≈∆¿»¿«ƒ¿
ÔÈÁpn‰ el‡ ˙B¯t Ï·‡ ,E˙Èa CB˙Ï ÌzÎÏB‰Â¿«¿»¿≈¿¬»≈≈«À»ƒ
ÚaL ÈÂÁ‰ È¯‰ - CÏ ÌÈz¯ÎÓ ‡Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ…¿«¿ƒ»¬≈«∆¿»ƒƒ¿»

ıÙÁ ˙ËÈ˜a41ÂÈ˙B¯t ¯ÈÊÁÓe ,¯·c‰ ‰È‰ CkL ƒ¿ƒ«≈∆∆»»»«»»«¬ƒ≈»
ÈÂÁÏ42‰„B‰ ‡Ï È¯‰L ;43.ÌÏBÚÓ BÏ Ô¯ÎnL BÏ «∆¿»ƒ∆¬≈…»∆¿»»≈»

BÓk ,˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰È‰ ,B˙eÁa eÈ‰ el‡Â¿ƒ»«¬»»ƒ¿»¿«∆≈¿
.e¯‡aL∆≈«¿

וכפירוש 40) בברייתא, יהודה וכרבי שם, המשנה המשך
ד. למשנה לרמב"ם פה"מ ועיין שבועה 41)הרי"ף, כדין

תורה. של לזו דומה שצורתה חכמים, אולי 42)מתקנת
כלומר, ט). הלכה בסוף (כדלהלן "לחנותו" להיות: צריך
הנמצאים  הפירות את לחנותו, - לעצמו מחזיר החנווני

הרבים. במכירתם,43)ברשות מודה אינו שהמוכר אחרי
הם  כאילו נחשב זה הרי הלוקח, ברשות עדיין אינם והם
הרי  לכסף, ובנוגע (כסףֿמשנה). החנווני ברשות עדיין
טענתו  כן ואם מהחנווני, להוציא ורוצה התובע הוא הלוקח
הפירות  ונוטל נשבע הוא ולכן יותר, עדיפה החנווני של

הרבים. מרשות

.ËÔÈc‰ ÔÎÂ44˙BÚÓ ÏhÏ ÈÁÏMÏ ¯Èc Ô˙Ba45, ¿≈«ƒ¿≈ƒ»«À¿»ƒƒ…»
ÔÈ¯e·ˆ ˙BÚn‰L ÔÓÊa46Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ¿«∆«»¿ƒƒ¿»«ƒƒ

ÔÈ„ÚÂ Ô¯ÎnL ‰„B‰ ÈÁÏM‰47- ¯Èc‰ ÏË ‡Ï «À¿»ƒ»∆¿»»«¬«ƒ…»««ƒ»
Á˜Bl‰ ÚaL48;˙BÚn‰ ÏËBÂ Ô˙pL ıÙÁ ˙ËÈ˜a ƒ¿»«≈«ƒ¿ƒ«≈∆∆»«¿≈«»

‰„B‰ ‡Ï Ì‡Â49‰„BnL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏ Ô¯ÎnL ¿ƒ…»∆¿»»««ƒ∆∆
ÈÓc ‰Ê ¯ÈcL ÔÚBËÂ ,‰zÚ ¯È„ epnÓ Á˜lL∆»«ƒ∆ƒ»«»¿≈∆ƒ»∆¿≈
È¯‰ - B˙Èa CB˙Ï Á˜Bl‰ ÔÎÈÏB‰ ¯·kL ˙BÚn‰«»∆¿»ƒ»«≈«¿≈¬≈
ÂÈ˙BÚÓ ¯ÈÊÁÈÂ ,ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ÈÁÏM‰«À¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿«¬ƒ¿»

.B˙eÁÏ«¬

(שם).44) המשנה מהן 45)המשך שיש קטנות, מטבעות
כסף. בדינר המעות 46)שש נתן שהשולחני כלומר,

(מגידֿמשנה), הרבים ברשות ושמם הגביהם וזה ללוקח,
הדינים  על חזרה אלא כאן שאין בפרטים, קיצר ורבינו

הדינר.47)הקודמים. את נטל לא שעדיין שטוען אלא
הקודם?48) הדין על חזרה כאן יש ולכאורה לעיל. כמו

שאפשר  והוא, חידוש. בה שיש זו כפילות הסבירו ובגמרא
חייב  שהלוקח אומרים בפירות שרק הדעת, על להעלות היה
הפירות  את מיד המוכר נותן שלפעמים מפני שבועה,
ירקבו  שמא מחשש המעות, את שקיבל טרם ללוקח,
הלכה  המשנה כופלת ולכן בידו, אותם ישהה אם הפירות,
זה. חשש שיש באופן אף קיים זה שעיקרון לנו, להורות זו,

או 49) הפירות, את תובע שהוא התובע, הוא הלוקח וכאן
הרבים. ברשות המונחים המעות, את
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קסג

קסג

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט כ' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÈÛÈÏÁn‰50‰„ÏÈÂ ¯BÓÁa ‰¯t51¯ÎBn‰ ÔÎÂ , ««¬ƒ»»«¬¿»¿»¿≈«≈
B˙ÁÙL52Èz¯ÎÓ ‡lL „Ú' ¯ÓB‡ ‰Ê ,‰„ÏÈÂ ƒ¿»¿»¿»∆≈«∆…»«¿ƒ
'‰„ÏÈ53'‰„ÏÈ ÈzÁ˜lMÓ' ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,54¯Ó‡ elÙ‡ , »¿»¿∆≈ƒ∆»«¿ƒ»¿»¬ƒ»«

Á˜Bl‰ ÏÚ - 'Ú„BÈ ÈÈ‡' ¯ÎBn‰55Û‡ .‰È‡¯ ‡È·‰Ï «≈≈ƒ≈«««≈«¿»ƒ¿»»«
Èt ÏÚ56Ì‚‡a ˙„ÓBÚ ‰¯t‰L57˙„ÓBÚ ‰ÁÙM‰Â «ƒ∆«»»∆∆«¬«¿«ƒ¿»∆∆
‡ËÓÒa58¯ÎBn‰ ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ,59‡È·iL „Ú ¿ƒ¿»¬≈≈¿∆¿««≈«∆»ƒ

‰È‡¯ Á˜Bl‰60¯ÎBn‰ Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï .61 «≈«¿»»…≈ƒ¿»»ƒ»««≈
‰¯t‰ „ÏÂ ÏÚ ıÙÁ ˙ËÈ˜a62‡ ,‰ÁÙM‰ „ÏÂ ÏÚ Ï· ƒ¿ƒ«≈∆«¿««»»¬»«¿««ƒ¿»

ÔÈÚaL ÔÈ‡L ;˙q‰ ‡l‡ ÚaL BÈ‡63ıÙÁ ˙ËÈ˜a ≈ƒ¿»∆»∆≈∆≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«≈∆
¯‡a˙iL BÓk ,˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú‰ ÏÚ«»¬»ƒ¿…«««¿»¿∆ƒ¿»≈

ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰a64. ¿ƒ¿≈¿ƒ¿»

ק.50) בבאֿמציעא ס"א):51)משנה רכג (חו"מ בשו"ע
ועדיין  החמור, את הפרה בעל ומשך בחמור, פרה "המחליף
(למעלה  החליפין קנין דין הוא שכן וילדה" בביתו הפרה
איני  אומר וזה יודע איני אומר שזה יתכן ולפיכך ה"א). פ"ה
יתכן  איך משיכה בקנין אבל יא), הלכה (להלן יודע
לא  או ילדה אם וראה אותה משך הלא יודע, אינו שהלוקח
בעבד  ה"א פ"ב (למעלה בכסף הנקנית בשפחה אולם ילדה.
כסף, בקנין זה דבר יתכן כנענית) בשפחה הדין והוא כנעני,

להלן. לפי 52)ראה "המחליף" כתב לא וכאן הכנענית.
ברשות  עדיין והיא למעלה) (ראה בכסף נקנית שהיא
המכירה  לפני ילדה אם הלוקח ראה לא כך ומתוך המוכר,

שם). רש"י (עיין לאחריה החמור.53)או את שמשך לפני
שמכר  קודם שילדה הפרה בעל "וטען שם: ובשו"ע
שקיבל  קודם שילדה אומר "המוכר ובשפחה: החמור".

משיכת 54)המעות". אחר אומר, החמור "ובעל בשו"ע:
כנ"ל. המעות, קבלת אחרי - ובשפחה ילדה", החמור

אפילו 55) או "ודאי", טוענים כששניהם רק לא כלומר,
הראיה, עליו מחבירו המוציא - "שמא" טוענים כששניהם
בפ"ט  רבינו פסק וכן שם, (בבאֿמציעא דסומכוס כרבנן
ברשות  שהפרה כיון ו), בֿג, הלכות ממון נזקי מהלכות
המוכר  שניהם, שאם יא) הלכה (להלן שאמר ומה המוכר,
כשאינו  רק זהו חלוקה, דין דנים שמא, טוענים והלוקח,
המוכר, ברשות כשהוא מדובר כאן ואילו מהם, אחד ברשות
באגם  עומדת שהפרה "אע"פ כתב בסמוך להלן רק שהרי
המוכר  ברשות כשהיא המדובר כן, שלפני משמע - וכו'"
טוען  הלוקח אם אפילו אלא - ב) ס"ק רכג סימן (סמ"ע
מחבירו  שהמוציא הוא דין - "שמא" טוען והמוכר "ודאי"

הראיה. בגמרא.56)עליו השקלאֿוטריא מתוך יוצא
והכ 57) מרעה, נייטרלית.מקום רשות זוית 58)וונה: קרן

אלא  ממש, הרבים לרשות והואֿהדין הרבים, ברשות
שם  ('תוספות' בסימטאות ומתן משא לקיים הוא שהנוהג

קיימא). דמאן ברשות וליחזי מרא 59)ד"ה "חזקת שהיא
- הדיון בשעת עתה בזה מוחזק שאינו אף כלומר, - קמא"
הדיון. שנוצר טרם הקודמת החזקה עם מתחשבים אנו

(60– "שמא" טוענים ואם "ודאי". טוענים ששניהם כיון
יא. הלכה כדלהלן צו:61)יחלוקו, בבבאֿקמא ברייתא

היא  זו שבועה המוכר), ישבע (ד"ה שם רש"י ולדעת
ללוקח  בפרה מודה המוכר שהרי במקצת", "מודה שבועת

"הילך" זה אין באגם, עומדת שהפרה ומכיון בוולד. וכופר
הלכה  ונטען טוען מהלכות פ"א (להלן הכל ככופר שהוא
(ט"ז  "הילך" זה שאין קה: בבבאֿקמא שאמרו כמו - ג)

א). סעיף רכג מטלטלין.62)סימן ברייתא 63)שהיא

כר"מ. ולא כחכמים, מבואר 64)(שם) ושם א. הלכה פ"ה

עליהם. נשבעים היסת ששבועת

.‡È,'Ú„BÈ ÈÈ‡' ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,'Ú„BÈ ÈÈ‡' ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈≈ƒ≈«¿∆≈≈ƒ≈«
Ô‰Ó „Á‡ ˙eL¯a ÌÈ‡Â65¯ÓB‡ ‰Ê .e˜ÏÁÈ -66 ¿≈»ƒ¿∆»≈∆«¬…∆≈

˜˙BL ¯Á‡‰Â ,'‰„ÏÈ È˙eL¯a'67.„Ïea ÔÚBh‰ ‰ÎÊ - ƒ¿ƒ»¿»¿»«≈≈»»«≈«»»

מודים 65) חכמים אף ובזה בברייתא. שם בבאֿקמא
הצדדים  ושני הדיון, בשעת חזקה כאן שאין כיון לסומכוס,
לדעת  שם בבבאֿמציעא שאמרו ומה "שמא". טוענים
עליו  מחבירו המוציא אמרו באגם בעומדת שאף חכמים
"ברי  בטענת המשנה לפרש שחשבו מה לפי הוא הראיה,
רכז  (הגר"א כן אמרו לא ושמא" "שמא בטענת אבל וברי",
י. הלכה למעלה וראה המגידֿמשנה). דעת וכן סק"ז,

שם.66) בבבאֿקמא כהודאה 67)ברייתא נחשבת  והשתיקה
שותק). והלה ד"ה שם ב"ק ('תוספות'

.·ÈÌÈ„·Ú ÈL BÏ eÈ‰L ÈÓ68ÈzL B‡ ,ÏB„‚Â ÔË˜ , ƒ∆»¿≈¬»ƒ»»¿»¿≈
¯ÓB‡ Á˜Bl‰ ,‰pË˜ ˙Á‡Â ‰ÏB„b ˙Á‡ ,˙B„O»««¿»¿««¿«»«≈«≈
'zÁ˜lL ‡È‰ ‰pË˜' ¯ÓB‡ ¯ÎBn‰Â ,'ÈzÁ˜Ï ‰ÏB„b'¿»»«¿ƒ¿«≈≈¿«»ƒ∆»«¿»
˙q‰ ¯ÎBn‰ Ú·MÈ B‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï Á˜Bl‰ ÏÚ -69 ««≈«¿»ƒ¿»»ƒ»««≈∆≈

.ÔË˜ ‡l‡ ¯ÎÓ ‡lL∆…»«∆»»»

ק.68) בבאֿמציעא "מודה 69)משנה, שבועת ולא
על  לא נשבעים שאין מפני התורה, מן שהיא במקצת"
את  שהרי "הילך", שזה ומפני העבדים, על ולא הקרקעות
מודה  שאינו ומפני ללוקח, מוסרו הוא בו מודה שהוא הקטן
והודה  בחיטים "טענו בבחינת: והוא הלוקח שתובעו בזה
שאמרו  ומה שם). בבבאֿמציעא (גמרא בשעורים" לו
יכולה  אינה המשנה ושבועת המוכר", "ישבע שם: במשנה

אופנים. בכמה שם בגמרא פירשו - היסת שבועת להיות

.‚ÈÁ˜Bl‰ ¯Ó‡70- ˜˙BL ¯ÎBn‰Â ,'ÈzÁ˜Ï ÏB„b' »««≈«»»«¿ƒ¿«≈≈
¯ÎBn‰ ¯Ó‡ Ì‡Â .ÏB„ba Á˜Bl‰ ‰ÎÊ71'Ú„BÈ ÈÈ‡'72 »»«≈««»¿ƒ»««≈≈ƒ≈«

‰È‡¯ ‡È·‰Ï Á˜Bl‰ ÏÚ -73˙q‰ ¯ÎBn‰ ÚaL B‡ , ««≈«¿»ƒ¿»»ƒ¿»«≈∆≈
ÔË˜ ‡l‡ ‰ÊÏ ÔÈ‡Â ,Ú„BÈ BÈ‡L74. ∆≈≈«¿≈»∆∆»»»

יא.70) שבהלכה שפחה מדין (שם)71)נלמד משנה
כהכרעתה. ולא וכל72ֿ)כנוסחתה "ברי", טוען והלוקח

(מגידֿמשנה). יודע איני טוען הלוקח גם אם שכן
משום 73) הלוקח, זוכה זה שבאופן אמרו שם במשנה

(ראה  דאורייתא שבועה שחייב באופן מדברת שהמשנה
דאורייתא  בשבועה החייב שכל בידינו הוא וכלל למעלה),
מדבר  רבינו אבל משלם. - להשבע יכול שאינו יודע, ואינו
ובשבועת  בלבד, היסת שבועת אלא חייב שאינו באופן
(עיין  משלם" לשבע יכול שאינו "מתוך אמרו לא היסת
בליקוט). ט ס"ק רכג סימן והגר"א מגידֿמשנה,

אומר 74) וזה יודע, איני אומר "זה עוד: שנינו (שם) במשנה
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קסד מכירה קסד הלכות - קנין ספר - שבט כ' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

זה  שדין לפי זאת, השמיט ורבינו יחלוקו". - יודע איני
שם, בגמרא שאמרו כמו סומכוס, לדעת אלא אינו שבמשנה
המוכר  שהרי ראיה, להביא הלוקח על - חכמים לדעת אבל
י. הלכה בתחילת למעלה רבינו שפסק וכמו בלבד, מוחזק

מגידֿמשנה. ועיין

.„ÈÈÓ Ïk75˜Ùq‰ „ÏBpL76eL¯aB˙77‡È·‰Ï ÂÈÏÚ - »ƒ∆««»≈ƒ¿»»¿»ƒ
¯BÓÁa ‰¯t ÛÈÏÁn‰ ?„ˆÈk .‰È‡¯78ÏÚa CLÓe , ¿»»≈«««¬ƒ»»«¬»«««

CLÓÏ ‰¯t‰ ÏÚa ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰¯t‰ ˙‡ ¯BÓÁ‰«¬∆«»»¿…ƒ¿ƒ«««»»ƒ¿…
¯BÓÁ‰ ‰Ê79¯BÓÁ‰ ÏÚa ÏÚ - ¯BÓÁ‰ ˙nL „Ú ∆«¬«∆≈«¬««««¬

‰È‡¯ ‡È·‰Ï80˙ÎÈLÓ ˙ÚLa Ìi˜ B¯BÓÁ ‰È‰L ¿»ƒ¿»»∆»»¬«»ƒ¿«¿ƒ«
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯t‰«»»¿≈…«≈»∆

יש 75) הביא שם והרי"ף עו:), (כתובות שמואל של מימרא
שקלאֿוטריא  אחרי אך, כשמואל. הלכה שאין שאומר, מי

כמותו. שהלכה מסיק המקח 76)הוא את לקיים יש אם
נולד  אם הוא וספק במקח, מום שנמצא כגון לבטלו, או

בזה. וכיוצא הקנין אחרי או הקנין היינו,77)לפני
להלן. וראה בביתו, נמצא - הספק נתעורר שעליו שהחפץ

קנין 78) מדין החמור, את הפרה בעל  גם קונה ואז
א. הלכה ה פרק למעלה ראה הכוונה 79)"חליפין", אין

חליפין  בקנין לו נקנה כבר שהרי קנין, לשם למשוך
הכוונה  אלא כנ"ל, הפרה את משך החמור שבעל עלֿידיֿזה
החמור. בעל בבית נשאר והוא לביתו, להכניסו הספיק שלא

ואמנם 80) הספק. שנולד בזמן בביתו החמור שהיה מכיון
הפרה  בעל צריך הפרה, בעל של בביתו החמור היה אם
יחזקאל  בר רמי כדעת עו: בכתובות זו הלכה ומקור ראיה.
להביא  עליו - ברשותו הספק שנולד שכל שמואל, בשם
רב  על חולק יחזקאל בר שרמי רש"י כפירוש ולא ראיה.
ואומר  ראיה", להביא החמור בעל "על שאמר אחיו, יהודה
לבעל  קנוי עתה שהחמור לפי ראיה, להביא הפרה בעל שעל
יחזקאל: בר רמי שאמר שמה הרז"ה, כפירוש אלא - הפרה
נמצא  שהחמור החמור, בעל היינו ברשותו" הספק "שנולד
להביא  החמור בעל על שניהם ולדעת וברשותו, בביתו
דעת  נראה וכן הדבר, בטעם אלא בדין חולקים ואינם ראיה,
(כסףֿ רמי של ובטעמו יהודה רב דברי שהביא הרי"ף

משנה).

.ÂËËÁÓ81˙BÒBk‰ ˙Èa È·Úa ˙‡ˆÓpL82‰·wÂ ««∆ƒ¿≈»√ƒ≈«¿ƒ¿»
LlÙÓ ·˜ B˙B‡83Ìc Ë¯˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ ,84- ∆∆¿À»ƒƒ¿»»∆»…¿»

‰Ù¯Ë BfL Úe„Èa85Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ËÈÁL Ì„˜ ¿»«∆ƒ¿¿»…∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ
„ÈÏ‚‰86ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰Ù¯Ë BfL Úe„Èa - ‰kn‰ Èt ƒ¿ƒƒ««»¿»«∆ƒ¿¿»¿»»ƒ

‰ËÈÁL Ì„˜87¯·c‰ È¯‰ - ‰kn‰ Èt „ÈÏ‚‰ ‡Ï . …∆¿ƒ»…ƒ¿ƒƒ««»¬≈«»»
B˙ÁÈ˜Ï Ì„wL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï Áah‰ ÏÚÂ ,˜ÙÒ»≈¿«««»¿»ƒ¿»»∆…∆¿ƒ»

B˙eL¯a È¯‰L ,‰Ù¯Ë88‡Ï Ì‡Â ;˜Ùq‰ „ÏB ƒ¿¿»∆¬≈ƒ¿««»≈¿ƒ…
‡È·‰89.e¯‡aL BÓk ,¯ÎBnÏ ÌÈÓc‰ ÌlLÈ - ‰È‡¯ ≈ƒ¿»»¿«≈«»ƒ«≈¿∆≈«¿

שם.81) בכתובות קרוב 82)ברייתא, הכרס של חלק
כפלים  שני לשפתו, ומסביב כוס, של צורה לו ויש להמסס.
בית  "עובי וזהו עב, שם הבשר זה ומתוך בזה, זה דבוקים

אין 83)הכוסות". אם אבל לעבר. מעבר הצדדים, משני

נ.). (חולין כשרה - מפולש דם.84)הנקב טיפת
השחיטה,85) קודם נעשה שהנקב מעידה הדם טיפת

נטרפה. המכה.86)והבהמה על דק קרום ואם 87)עלה
ברור  הדבר הקנייה, של אלו ימים שלשה תוך הלוקח שחט
טעות. מקח והוא המוכר, ברשות עוד טריפה היתה שהיא

בהלכה 88) למעלה שכתב וכמו ידו. ותחת בביתו כלומר,

(שם).89)יד. השקלאֿוטריא מתוך יוצא

íéøOòå ãçà ÷øt1 ¤¤¤¨§¤§¦
מהותו 1) ביאר [לא] אם וכן שיעור[ו] ביאר ולא דבר המוכר

[שמכר] מכר) (שלא כמי לזה והדומה ערכו ביאר שלא או
את  השלים ולא דבר שמכר או דבר, זה  אי בו לעשות מקום

בזה. הנמשך וכל [מצריו] (מכריו)

.‡ÌiÒÓ BÈ‡L ¯·c B¯·ÁÏ ‰˜n‰2BÈÓ ‰È‰ Ì‡ : ««¿∆«¬≈»»∆≈¿À»ƒ»»ƒ
Úe„È BÈÓe BÏ˜LÓe B˙cÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Úe„È»«««ƒ∆≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»«

‰˜ ‰Ê È¯‰ -3‰˜ ‡Ï - Úe„È BÈÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;4. ¬≈∆»»¿ƒ≈ƒ»«…»»

כדלהלן.2) ידוע, ומנינו ומשקלו מדתו כתב 3)שאין כן
(=בלי  אכסרה פירות שלוקח ב הלכה פי"ג למעלה רבינו
במוכר  צה. בבבאֿבתרא א. לכך: מקורות וכמה קנה. מידה)
סתם, ומרתף זה מרתף בפרטיו: ודנו יין, של מרתף לחבירו
(מגידֿ במרתף הקנקנים מנין הוגדר שלא הדברים, ונראין
עזיו, לחלוב "ההולך אמרו: סד. בבבאֿמציעא ב. משנה).
כלומר  מותר", לך, מכור חולבות שעזיי מה לחבירו: ואמר
קיים, כזה שמקח מתברר אגב ודרך ריבית, חשש בו שאין
העזים  שיתנו החלב מידת מראש ידועה שלא למרות
אומר, יוסי "רבי מ"ה): (פ"ב דמאי במסכת ג. (כסףֿמשנה).
פטור" אכסרה מוכרן שהוא זמן כל וכו', תאנים סלי
של  לקנין קיום שיש רואים אנו אגב ודרך דמאי), (מלעשר

מגדולֿעוז). (ועיין ז"ל 4)אכסרה האי רבינו כתב "כן
מצאתי  לא אבל הן, טעם ודברי שלו, וממכר" "מקח בספר

(מגידֿמשנה). כן" ממנו ללמוד שאוכל בגמרא דבר

.·‰Ó¯Ú ?„ˆÈk5CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈhÁ ÏL BÊ ≈«¬≈»∆ƒƒ¬ƒ≈¿¿»
Ûz¯Ó ,CÎÂ6˜O ,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL ‰Ê ¿»«¿≈∆∆«ƒ¬ƒ≈¿¿»¿»«

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈ‡z ÏL∆¿≈ƒ¬ƒ≈¿¿»¿»««ƒ∆≈
ÔÈÓ ‡ÏÂ ÌÈ‡z‰ Ï˜LÓ ‡ÏÂ ,‰Úe„È ‰Ó¯Ú‰ ˙cÓƒ«»¬≈»¿»¿…ƒ¿««¿≈ƒ¿…ƒ¿«

ÌÈp˜w‰7Èt ÏÚ Û‡ .Ìi˜ B¯kÓÓ ‰Ê È¯‰ - Úe„È ««¿«ƒ»«¬≈∆ƒ¿»«»««ƒ
LÈÂ .ÌzÚ„a ‰È‰L „Ó‡‰ ÏÚ ¯˙È B‡ ¯ÒÁ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»≈»≈«»…∆∆»»¿«¿»¿≈

‰ÈB‰ Ì‰Ï8˜eMaL ¯ÚM‰ ÈÙÏ9e¯‡aL BÓk ,10. »∆»»¿ƒ«««∆«¿∆≈«¿

'ערוך').5) (ועיין מסויימים חפצים של מקום 6)צבור
יין. של חביות מסודרים חביות.7)שבו או כדים

ולמוכר,8) ללוקח לשניהם, אונאה דין כאן שיש כלומר,
מז. מו: בבבאֿמציעא זה דבר ומקור ומתן. משא בכל כמו
קנה  - באלו לי מכור לו אמר שאם הונא, רב בשם כרבה
אם  בין הבדל שאין רבינו, וסובר אונאה. עליו לו ויש
וכן  ידועה, אינה הפירות מידת אם לבין ידועים אינם הדמים

ב. הלכה פי"ג למעלה בין 9)כתב המקובל המחיר לפי
ב.10)הסוחרים. הלכה יג בפרק

.‚È‡ ‰Ê ˙È·a LiM ‰Ó Ïk :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈«¬≈»«∆≈¿«ƒ∆¬ƒ
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קסר

קסר

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט כ' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

¯ÎBÓ È‡ BÊ ‰·˙a LiM ‰Ó ÏÎÂ ,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ≈¿¿»¿»¿»«∆≈¿≈»¬ƒ≈
,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰f‰ ˜Oa B‡ ,CÎÂ CÎa EÏ¿¿»¿»«««∆¬ƒ≈¿¿»¿»

Á˜Bl‰ ‰ˆ¯Â11‰ÎÓÒ ‡lL ;ÔÈ˜ Ô‡k ÔÈ‡ - CLÓe12 ¿»»«≈«»«≈»ƒ¿»∆…»¿»
Ì‡ ,Ba LiM ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,Á˜BÏ ÏL BzÚ„«¿∆≈«∆¬≈≈≈««∆≈ƒ

‡È·˜a ˜ÁOÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,·‰Ê B‡ Ô·z13ÔÎÂ . ∆∆»»¿≈∆∆»ƒ¿«≈¿À¿»¿≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk»«≈»∆

זו.11) סתמית בצורה לקנייה דעתו.12)הסכים בטחה
הקנינים.וס  בכל ההכרחי היסוד היא דעת מיכות

והעושה 13) כד:), (סנהדרין קונה שאינה כאסמכתא שהוא
ואבידה  גזילה מהלכות (פ"ו כגזלן הוא הרי ישראל עם כן
ד, הלכה עדות מהלכות פ"י בכסףֿמשנה ועיין ז, הלכה

הגוי). עם בקוביא משחק לענין

.„ÔÎÂ14‡ÏÂ ,ÌÈhÁ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚa B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰ ¿≈«≈«¬≈«¬»»ƒ»ƒƒƒ¿…
˜eMaL ¯ÚMk BÏ Ô˙B - BÏ ¯ÎÓ ‰‡Ò ‰nk ˜Òt15 »««»¿»»«≈«««∆«

,ÌÈÓc‰ ˙È˙ ¯Á‡Ó Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ .‰¯ÈÎn‰ ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ»¿»«≈≈««¿ƒ««»ƒ
˙BÚn‰ ˙È˙ ˙ÚLa ˜eMa ‰È‰L ¯ÚMk ‰ˆ¯ ‡ÏÂ¿…»»«««∆»»«ƒ¿«¿ƒ««»

e¯‡aL BÓk ,Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó -16. ¿«≈ƒ∆»«¿∆≈«¿

מידתה 14) שאין חיטים, של ערימה שבקניית כשם כלומר,
ב), הלכה (למעלה השוק שער לפי האונאה נקבעה - ידועה
המחיר  נקבע - כלל לו קבע שלא דלהלן במקרה כן כמו
הלכה  מביא ג) סעיף רט (סימן והשו"ע שבשוק. השער לפי

"וכן". מילתֿהחיבור בלי במשנה 15)זו עב: בבאֿמציעא
עמו, פסק לא שהוא ואףֿעלֿפי פוסקין". השער "יצא
ה). ס"ק שם (הגר"א שבשוק השער אחר הולכין

א.16) הלכה פ"ז למעלה

.‰¯ÎBn‰17B¯·ÁÏ ÌB˜Ó18˙Ù¯ B‡ ˙Èa ˙BOÚÏ «≈»«¬≈«¬«ƒ∆∆
¯˜a19B¯·ÁÓ Ïa˜Ó‰ ÔÎÂ ,20˙e˙Á ˙Èa BÏ ˙BOÚÏ »»¿≈«¿«≈≈¬≈«¬≈«¿

Bz·Ï ˙eÓÏ‡ ˙Èa B‡ B·Ï21BÏ ‰OBÚ -22Úa¯‡ ƒ¿≈«¿¿¿ƒ∆«¿«
LL ÏÚ ˙Bn‡23ÏB„b ˙Èa ÌB˜Ó BÏ ¯ÎÓ .24‰OBÚ - ««≈»«¿«ƒ»∆

ÔÈÏ˜¯Ë ÌB˜Ó BÏ ¯ÎÓ .¯OÚ ÏÚ ‰BÓL25‰OBÚ - ¿∆«∆∆»«¿¿«¿ƒ∆
ıa¯z .¯OÚ ÏÚ ¯OÚ26ÏÚ ‰¯OÚ ÌÈzL - ¯ˆÁ ÏL ∆∆«∆∆«¿≈∆»≈¿≈∆¿≈«
Ìe¯Â .‰¯OÚ ÌÈzL27Bk¯‡ ÈˆÁk - ˙È·e ˙Èa Ïk ¿≈∆¿≈¿»«ƒ«ƒ«¬ƒ»¿

BaÁ¯ ÈˆÁÂ28. «¬ƒ»¿

"המוכר 17) שם: הרי"ף וכגירסת צח: בבאֿבתרא משנה
לעשות  מחבירו המקבל וכן בית, לו לעשות לחבירו מקום
שם. מינכן, כתבֿיד במשנה הוא וכן וכו'". חתנות בית לו

המקום.18) מידת הגדרת "הרוצה 19)ללא שם: משנה,
להלן  וראה שש", על אמות ד' בונה בקר, רפת לעשות

כב. של 20)הערה המגרש על לבנות עליו שמקבל קבלן,
הבית. מידת הוגדרה ולא חתנות", "בית בבן,21)חבירו

הבת  שאין לפי אלמנות", "בית - ובבת חתנות", "בית כתב
האיש  על חכמים שאסרו מפני אביה, בבית גרה הנשואה
מהלכות  פכ"א רמב"ם ועיין שם, (גמרא חמיו בבית שידור

הט"ו). ביאה הבית 22)איסורי את לעשות צריך המקבל
במידה  קרקע לו לתת צריך מקום המוכר וכן זו, מידה לפי

שם 23)זו. ישעמאל כרבי ולא שם), (במשנה עקיבא כרבי

אמות  ארבע של זה שיעור ואילו גדול, יותר שיעור שהצריך
רבי  ולדעת בלבד. בקר לרפת אלא מתאים אינו שש, על
שאמרו  ומה בקר". כרפת דירתו עושה אדם "פעמים עקיבא
על  אמות ד' בונה בקר, רפת לעשות "הרוצה במשנה: שם
לפי  ואף א'). לשון לפי שם (גמרא היא עקיבא רבי - שש"
שר"ע  מצאנו לא - הם ישמעאל רבי שדברי שם ב' לשון

כרשב"א). ודלא (מגידֿמשנה זה על שהזכיר 24)חולק
אבל  מודה. ר"ע אפילו ובזה שם. משנה "גדול", מפורש לו
כבר  סתם", "בית לו כאומר שהוא קטן" "בית לו אומר אם
ומה  שש. על אמות ארבע שעושה למעלה רבינו כתב
ישמעאל  רבי - ח'" על שש - קטן "בית שם במשנה שאמרו

מיגש). הר"י עלֿפי (מגידֿמשנה עשוי 25)היא בית
מרובע: להיות צריך הלכך לתשמיש, ולא שרים למושב

טרקלין). ד"ה (רשב"ם עשר על וגמרא 26)עשר ברייתא
רשב"ם  וראה החצר. שליד גינה והיינו אפדני". "תרבץ שם:

תרביצא. ד"ה ז. שם וברש"י שם.27)שם, משנה,
ששיעורם 28) סתם, בית או רפת ולפי"ז ביחד. כלומר,

שתים, הוא הרוחב שחצי חמש. הוא הרום - שש על ארבע
על  שמונה שמידתו גדול", וב"בית שלש. - האורך וחצי
הרוחב, חצי - ארבע תשע: - הוא הרום של השיעור עשר,

האורך. חצי - וחמש

.Â¯ÎBn‰29BÏ ˙BOÚÏ B¯·ÁÏ ÌB˜Ó30‰¯e·˜31B‡ , «≈»«¬≈«¬¿»
B¯·ÁÓ Ïa˜Ó‰32‰OBÚ - ‰¯e·˜ BÏ ˙BOÚÏ «¿«≈≈¬≈«¬¿»∆

‰¯ÚÓ33ÌÈ¯·˜ ‰BÓL dÎB˙Ï Á˙BÙe ,34‰LÏL : ¿»»≈«¿»¿»¿»ƒ¿»
Ô‡kÓ35Ô‡kÓ ‰LÏLe36„‚kÓ ÌÈLe37ÒÎp‰ ƒ»¿»ƒ»¿«ƒƒ¿∆∆«ƒ¿»

‰¯Ún‰ ˙cÓ .‰¯ÚnÏ38ÏÎÂ ;LL ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ - «¿»»ƒ««¿»»«¿«««≈¿»
C¯‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ - ¯·˜Â ¯·˜39‰ML ·Á¯Â , ∆∆»∆∆«¿««…∆¿…«ƒ»

ÌÈÁÙË40‰Ú·L Ìe¯Â ,41¯·˜Â ¯·˜ Ïk ÔÈa ‡ˆÓ . ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈»∆∆»∆∆
‰ˆÁÓe ‰n‡ ÔÈ„„v‰ ÔnL42ÌÈM‰ ÔÈ·e , ∆ƒ«¿»ƒ«»∆¡»≈«¿«ƒ

˙Bn‡ ÈzL ÌÈiÚˆÓ‡‰43. »∆¿»ƒƒ¿≈«

ק:29) שם זה.30)משנה, מגרש על לו יבנה שהלוקח
ליקבר 31) רגילים היו לא ש"הם משפחתי: קבורה מקום

במערה  נקברין המשפחה בני כל אלא עצמו, בפני אחד אחד
לעשות  ד"ה שם (רשב"ם עצמו" בפני בכוך אחד כל אחת,

קבר). על 32)לו לחבירו לבנות עצמו על שקיבל קבלן
האחרון. זה של לקרקע.33)מגרשו מתחת חפירה

קא.).34) (שם שמעון כרבי ולא בכותל 35)כחכמים,
אחד. בצד שכנגד.36)האורך בצד האורך בכותל

את 37) הוא אף שתפס הפתח, נגד מכוון היה הרוחב כותל
הרוחב. כרבי 38)כל ולא כחכמים חללה. מידת כלומר,

(שם). ד'39)שמעון והכוכים (ד"ה הרשב"ם לדעת
היא  הנוספת, והאמה אמות, שלש רק תופס הגוף אמות):

הארון. לבוש 40)בשביל בלתי שאדם ואע"פ אמה. הן:
הארון  בשביל אמה צריך כאן - רוחב מאמה פחות הוא

שש). ורחבן ד"ה קא. שם שיוכנס 41)('תוספות' כדי
בהרחבה. אמה 42)הארון קבר היה: הקברות סידור

רווח  ואחריו אמה קבר שוב ומחצה, אמה רווח אחריו רוחב,
וכן  אמות. שש בסךֿהכל אמה. קבר ושוב ומחצה, אמה

האורך. של השני רווח 43)בכותל אמה, קבר הסדר: והיה
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קסו מכירה קסו הלכות - קנין ספר - שבט כ' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הראב"ד  ולדעת אמות. ארבע ביחד אמה, וקבר אמות. שתי
אמה  חצי האורך: כותל בתחילת כדלהלן: הסידור היה
רווח  אמה, קבר אמה, רווח ושוב אמה. קבר זה ואחרי רווח,
שש  בסךֿהכל בזוית, רווח אמה וחצי אמה קבר אמה,
קבר  רווח, אמה חצי בתחילה הרוחב: בכותל וכן אמות.
בזוית, רווח אמה וחצי אמה, קבר אמה, רווח רוחב, אמה

מגידֿמשנה. ועיין אמות. ארבע ביחד

.Ê¯ÎBn‰44ÌB˜Ó e‰„O CB˙a B¯·ÁÏ45ÌÈÓ ˙n‡46 «≈«¬≈¿»≈¿«««ƒ
ÔÈÁÏM‰ ˙Èa da ˙B˜L‰Ï47e‰„O CB˙a BÏ Ô˙B - ¿«¿»≈««¿ƒ≈¿»≈
˙Bn‡ ÈzL daÁ¯L ‰n‡48‰n‡Â Ô‡kÓ ‰n‡Â , «»∆»¿»¿≈«¿«»ƒ»¿«»

Ô‡kÓ49‰Èt‚‡Ï50˙B˜L‰Ï ÌÈn‰ ˙n‡ BÏ ¯ÎÓ Ì‡Â . ƒ»«¬«∆»¿ƒ»«««««ƒ¿«¿
ÔBÏÈÒa da51ÈˆÁÂ ,‰n‡ daÁ¯L ‰n‡ BÏ Ô˙B - »¿ƒ≈«»∆»¿»«»«¬ƒ

.‰Èt‚‡Ï Ô‡kÓ ‰n‡ ÈˆÁÂ Ô‡kÓ ‰n‡«»ƒ»«¬ƒ«»ƒ»«¬«∆

צט:).44) (בבאֿבתרא שמואל בשם יהודה רב של מימרא
אות 45) (ריז, סמ"ע וראה מים. אמת הלוקח לו יחפור שבו
מים,46)א). בה וממשיכים באדמה שחופרים תעלה

נותן  ד"ה שם ('תוספות' אמה שעמקה מפני אמה, ונקראת
אינו 47)לו). ואם להשקותה, וצריך בהר שעומדת "שדה

ד"ה  ב. קטן מועד לרש"י, המיוחס (פירוש נפסדת" משקה
מלבד  וצריך, מים, להרבה הזקוקה שדה כלומר, שלחין),

בידיים. גם להשקותה שלה 48)הגשמים, שהרוחב תעלה
רוחב. אמות שתי עד לו יחפור שהלוקח אמות, שתי

קרקע 49) אחת אמה עוד התעלה, של האמות שתי מלבד
קרקע. אמות ארבע - ביחד מזה, ואמה מזה, התעלה בשפת

גדות 50) משתי קרקע לו לתת שצריך הנהר. לגדות כלומר,
בקרקע  המים יזיקו שלא כתלים צריכה המים שאמת הנהר,
ולזה  הלוקח, ויפסיד לצדדים המים יתפשטו ושלא המוכר,
ח). הלכה להלן (כסףֿמשנה האלו האמות שתי לו נותן

לכביסה,51) או בהמות, להשקות מים בו שמעבירים צינור
אחת. באמה לה די ולפיכך מים, הרבה מנצלת אינה והיא

.ÁÔÚËB ‰„O‰ ÏÚa ÔÈt‚‡‰ el‡52BÈ‡ Ï·‡ , ≈»¬«ƒ«««»∆¿»¬»≈
ÔÚ¯BÊ53ÔÈÏÁÏÁÓ ÌÈÚ¯f‰L ;54Ú˜¯w‰ ˙‡ ¿»∆«¿»ƒ¿«¿¬ƒ∆««¿«

eÏkL ˙‡Ê ÌÈn‰ ˙n‡Â .ÌÈn‰ ˙n‡ ˙‡ ÔÈÏ˜Ï˜Óe¿«¿¿ƒ∆««««ƒ¿««««ƒ…∆»
‰Èt‚‡55‰„O d˙B‡ ¯ÙÚa Ôw˙Ó ‰n‡‰ ÏÚa -56; ¬«∆»««»«»¿«¿»«¬«»»∆

‰Ï ¯ÎBn‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ Ôk ˙Ó ÏÚLÌÈn‰ ˙n‡ ˙BÈ ∆«¿»≈ƒ≈»»«≈ƒ¿««««ƒ
.e‰„O CB˙a¿»≈

הזכות 52) את רק לו מכר הוא שהרי אילנות, נוטע
אבל  האמה, לחיזוק האמה, גדות של זו, בקרקע להשתמש

עצמה. הקרקע את מכר שמואל 53)לא בשם נחמן כרב
מפני  שמואל, בשם יהודה לרב בניגוד שם), (בבאֿבתרא
ממונות  בדיני נחמן כרב שהלכה בתלמוד הוא שכלל

מיימוניות). בקרקע,54)(הגהות מעמיקים נטיעות שרשי
האדמה, שפת תחת ברוחב מתפשטים זרעים שרשי אך
כ"ש  ד"ה (רשב"ם אותה ומקלקלים תחתיה וחותרים
"מלחלחין". העתיק: ב) סעיף ריז (סימן ובשו"ע נוטעו);

רטיבות. מכניסים האמה 55)כלומר, גדות על שהעפר

וכלה. את 56)נתפזר לתקן השדה משאר עפר לוקח
(רשב"ם). האגפים

.Ë¯ÎBn‰57B¯·ÁÏ58C¯c Ì‡ :e‰„O CB˙a C¯„ «≈«¬≈∆∆¿»≈ƒ∆∆
ÈzL BÏ Ô˙B - BÏ ¯ÎÓ „ÈÁÈ59,·Á¯ ‰ˆÁÓe ˙Bn‡ »ƒ»«≈¿≈«∆¡»…«

¯BÓÁ „ÓÚiL È„k60C¯c‰ C¯‡ ÏÚ B‡OÓa61¯ÎÓ . ¿≈∆«¬…¬¿«»«…∆«∆∆»«
¯ÈÚÏ ¯ÈÚ ÔÈa C¯„ BÏ62‰BÓL ·Á¯ BÏ Ô˙B - ∆∆≈ƒ¿ƒ≈…«¿∆

˙Bn‡63ÌÈa¯‰ C¯„ BÏ ¯ÎÓ .C¯c‰ C¯‡a64Ô˙B - «¿…∆«∆∆»«∆∆»«ƒ≈
‰n‡ ‰¯OÚ LL ·Á¯ BÏ65. …«≈∆¿≈«»

ומימרת 57) ק.) (שם וברייתא צט:) (בבאֿבתרא משנה
בתוך 58)אמוראים. דרך לחבירו "המוכר זו: פסקה

פירוט  כעין והשאר זו, להלכה מבוא כעין היא שדהו"
ד). אות ריז (סימן פרישה ועיין השונות. האפשרויות

בגמרא 59) כמותם הלכה שנפסקה גולה, ודייני כ"אחרים"
ארבע  ששיעורו צט:) (שם במשנה ככתוב ולא ק.), (שם
רבינו  כתב ג, הלכה עניים מתנות מהלכות [ובפ"ג אמות.
להלן  ועיין עיון. וצריך אמות, ארבע הוא היחיד שדרך

ס]. בחמור 60)הערה לעבור לשדה, הנכנס דרך שכן מפני
ז). ס"ק ריז (סמ"ע, בעגלה יוסף 61)ולא ר' הרב וכתב

דוקא  המדובר שכל במגידֿמשנה) (הובא בפירושו מיגש
רחב, משא טעון החמור אם אף שאז מחיצות, שם כשאין
אם  אבל לדרך, מחוץ בולט יהיה שהמשא הדרך, לו יצר לא
זה, במקרה כי [ויתכן גדול יותר שיעור צריך מחיצות יש
מתנות  בהלכות רבינו שכתב כמו אמות, ארבע שיעורו

נח]. הערה למעלה וראה ק.)62)עניים. (שם ברייתא
אחרות  עיירות אנשי ואין העיר, לאנשי מיוחדת דרך והיא

לעיר). מעיר דרך ד"ה (רשב"ם, לשם שיעור 63)נכנסים
באה  אחת עגלות, שתי ייפגשו שאם ברוחב, עגלות שתי
השנייה  את אחת יעכבו שלא שני, מצד ואחת זה, מצד

שם). שעוברים 64)(רשב"ם דרך והיא צט:). (שם משנה
בזה. זה ועגלות אדם בני יפגעו פן לחשוש  ויש רבים, בה

(פי"ד 65) שבת לענין הרבים לרשות המקובל השיעור
א). הלכה שבת מהלכות

.ÈCÏn‰ C¯c66¯·w‰ C¯„Â67¯eÚL dÏ ÔÈ‡ -68. ∆∆«∆∆¿∆∆«∆∆≈»ƒ
Úe„È BÈÓ ÔÈ‡L ¯·c ¯ÎBÓk ‰fL ,ÈÏ ‰‡¯Â69. ¿ƒ¿∆ƒ∆∆¿≈»»∆≈ƒ»

כרחבה 66) דרך בשדך לי מכור לחבירו שאמר כלומר שם,
סח. הערה להלן וראה המלך. דרך והיא 67)של שם,

לקברו. המת את נושאים בה פורץ 68)הדרך שהמלך
ללא  לעצמו, דרך לסלול מלפניו בנינים ושאר בתים גדרים,
המת  למלווי רשות יש בו, וכיוצא שמאל. או ימין נטות
משום  לדרך, הסמוכים התבואה שדות פני על להתפשט
להם  שאין מלך, כמו המידה באותה לא כי אם המת, כבוד
שיעור). לו אין ד"ה צט: שם (רשב"ם בנינים לסתור רשות

קנה,69) לא ולפיכך זו, לדרך מסויים שיעור כל שאין אחרי
הל  למעלה רבינו שכתב על כמו כתב והראב"ד אֿג. כה

מה  כל המלך ממנו שנוטל אומר, "ואני רבינו: דברי
שפירשנו  כמו (ולא במלך רבינו דברי פירש - לו" שיצטרך
"דרך  מחבירו שקונה באחד שהמדובר סה) (הערה למעלה
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קסז

קסז

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט כ' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שהמלך). ד"ה ק: (ב"ב רשב"ם מדברי נראה וכן מלך").
זו. הלכה השו"ע השמיט ולכן

.‡ÈBÏ ¯ÎÓ70„ÓÚÓÏ ÌB˜Ó71‰Úa¯‡ ˙Èa BÏ Ô˙B - »«»¿«¬»≈≈«¿»»
ÌÈa˜72. «ƒ

צט:).70) (שם שהיו 71)משנה לקבר, סמוך מקום
האבלים. את לנחם שם אמה 72)עומדים ארבעים הם:

קבין). ארבעה בית ד"ה שם (רשב"ם בערך בריבוע

.·È¯ÓB‡‰73:B¯·ÁÏ- CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰ÈÏ˙Îe ¯Ba »≈«¬≈¿»∆»¬ƒ≈»
.ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï˙k‰ ·Á¯ BÏ Ô˙B≈…««…∆¿»¿»ƒ

שם.73) במשנה דיוק מתוך גם ויוצא יז: שם ברייתא

.‚È¯ÎBn‰74BÏ ¯ˆÓe ,B¯·ÁÏ ‰„O75C¯‡ „Á‡ ¯ˆÓ «≈»∆«¬≈»«∆∆∆»»…
¯ˆ˜ „Á‡ ¯ˆÓe76„Á‡ LÈ‡ ÏL C¯‡‰ ‰È‰ Ì‡ :77 ∆∆∆»»»ƒ»»»»…∆ƒ∆»

C¯‡‰ ÔÓ ‰˜ ‡Ï -78¯ˆ˜ „‚k ‡l‡79‰È‰ Ì‡Â ; …»»ƒ»»…∆»¿∆∆»»¿ƒ»»
ÌÈL ÏL80¯Bz L‡¯ „‚k ‰˜È -81. ∆¿«ƒƒ¿∆¿∆∆…

סב.74) שם רב, של אבל 75)מימרא - ציורים יש כאן
מסומנים  (אלא הביאורים של מהאותיות כחלק לא

בהמשך. מקומות בעוד יש וכך לו 76)במספרים). ציין
סימון  עלֿידי והיינו השדה, של הגבולות המצרים, את
למכירה. העומד הזה השדה עם הגובלים השדות

הרוחות,77) ארבע מכל הגבולות לו שסימן כאן המדובר
(מגידֿמשנה). קצר מהם שאחד השדה 78)אלא שזה

היה  אנוס כך ומתוך אחד, איש של הוא הארוך הגובל
מצר. חצי לכתוב רגילות שאין ארוך, גבול כאן לציין המוכר

שם).79) (בבאֿבתרא אסי ורב כהנא כרב ולא כרב,
הקצר,80) כנגד רק לו לתת היתה שכוונתו אומרים שאנו

שהוא  מפני אלא זה אין ארוך, קו השני מצד שציין ומה
עו. בהערה כנ"ל אחד, לאיש הארוך 81)שייך שהשדה

של  האחד והשדה ושמעון, לראובן לשניים, שייך היה
(כסףֿמשנה). השני מצד הקצר כנגד הוא ראובן

.„È‰È‰82·¯ÚÓe Á¯ÊÓ Ô·e‡¯ ¯ˆÓ83¯ˆÓe , »»∆∆¿≈ƒ¿»«¬»∆∆
ÔBÚÓL84·zÎiL CÈ¯ˆ - ÌB¯„Â ÔBÙˆ85¯ˆÓ :BÏ ƒ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿…∆∆

˙BÁe¯ È˙MÓ ÔBÚÓL ¯ˆÓe ,˙BÁe¯ È˙MÓ Ô·e‡¯86. ¿≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ¿≈

לו 82) ציין כך שלשם (שם) מודה רב אף ובזה באלכסון,
לשדה  המקביל החלק את גם לציין בכדי הארוך, המצר את

אלכסון. אלא אחר פתרון ואין הזה, מימרא 83)הגבול
(שם). משני 84)סתמית גובל למכירה העומד זה שדה

היחס  ואותו ראובן. של שדות עם וממערב, ממזרח צדדין,
ודרום. צפון של הגבולות עם סתם 85)בקשר יכתוב שאם

מתכוון  שהוא לפרש יהיה אפשר ושמעון, ראובן שדות בין
ראובן  של אחד שדה בין אחד, חצי רק ויקנה לאלכסון

ציור  יש כאן כזה: שמעון, של אחד ברור 86)ושדה שאז
ראובן  של שדותיו שני שבין השטח, לכל מתכוון שהוא

שמעון. של שדותיו ושני

.ÂË¯ˆÓ87,ÈLÈÏL ¯ˆÓe ÈL ¯ˆÓe ÔBL‡¯ ¯ˆÓ BÏ »«∆∆ƒ∆∆≈ƒ∆∆¿ƒƒ
dlk ‰„O‰ ‰˜ - ÈÚÈ·¯ ¯ˆÓ ¯ˆÓ ‡ÏÂ88¯ˆÓ Ï·‡ , ¿…»«∆∆¿ƒƒ»»«»∆À»¬»∆∆

ÈÚÈ·¯‰89‰˜ ‡Ï90Ì‡Â .91‰È‰92ÚÏ·Ó93ÔÈa »¿ƒƒ…»»¿ƒ»»À¿»≈
ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ˆn‰94ÌÈÏ˜c ÏL ·Î¯ ÂÈÏÚ95Ba ÔÈ‡Â , «¿»ƒ¿≈»»∆∆∆¿»ƒ¿≈

ÔÈa˜ ‰ÚLz96ÈÚÈ·¯‰ ¯ˆn‰ Û‡ ‰˜ -97‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»«ƒ»»««∆∆»¿ƒƒ¿ƒ…
‰È‰98ÚÏ·Ó99ÌÈÏ˜c ÏL ·Î¯ ÂÈÏÚ LÈÂ ,100LiL B‡ »»À¿»¿≈»»∆∆∆¿»ƒ∆≈

ÔÈa˜ ‰ÚLz Ba101e‰˜ ‡Ï -102LÈÂ ,ÚÏ·Ó ‰È‰ . ƒ¿»«ƒ…»»»»À¿»¿≈
ÌÈÏ˜c ·Î¯ ÂÈÏÚ103a˜ ‰ÚLz Ba LiL B‡ÔÈ104B‡ ; »»∆∆¿»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ

Ba ÔÈ‡Â ÌÈÏ˜c ·Î¯ ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ,ÚÏ·Ó ‰È‰ ‡lL∆…»»À¿»¿≈»»∆∆¿»ƒ¿≈
ÔÈa˜ ‰ÚLz105È¯‰ -106ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒÓ ¯·c‰107, ƒ¿»«ƒ¬≈«»»»¿≈ƒ

‰ËB ÔzÚcL C¯„ BÊÈ‡Ï e‡¯iM ‰Ó ÈÙk108.eOÚÈ ¿ƒ«∆ƒ¿¿≈∆∆∆«¿»»«¬

שם 87) בסוגיא הוכרע וכך אסי, ורב כשמואל ולא כרב שם,
האלו.88)סב: המצרים שלושת שבמסגרת השטח כל
חוץ 89) ד"ה שם (רשב"ם עצמו המצר של התלם היינו,

לארבעה  השדה את שמחלקים מפרש מיגאש ור"י ד), ממצר
קטע  היינו רביעי", ו"מיצר ציור יש כאן הזה: כציור קטעים,

השדה. של הרביעי,90)אחד המצר את סימן שלא מכיון
זו. בהלכה להלן הדברים (שם)91)ופרטי בגמרא סיכום

רבא. מימרת של נוסחאות שתי רקע הוא,92)על הכלל
אין  מובלע, דהיינו הלוקח, לטובת גורמים שלשה יש שאם
המצר  את אף הלוקח קנה - קבין תשעה בו אין רכב, עליו
אחד  גורם אלא לו אין ואם גמורה. בוודאות הרביעי
לטובתו  גורמים שני ישנם אם אבל הלוקח. קנה לא לטובתו,

בספק. נשאר הדבר בתוך 93)- נמצא הרביעי שהמצר
(רשב"ם). המצרים שאר של יתרון 94)המסגרת ועוד

וכו'. עליו (רבינו 95)שאין דקלים" של "שורה פירוש:
ועושה  זה, לשדה מיוחדת חשיבות נותן וזה שם). גרשום

נפרדת. ליחידה (להלן 96)אותו שדה של מינימלי שיעור
כג) הלכה להלן וראה ד, הלכה שכנים מהלכות פ"א
קב  חצי כגון שלהם. כשיעור אחרים בדברים והואֿהדין
(מגידֿ וכו' ד') הלכה שכנים מהלכות פ"א (להלן בגינה
ואינם  חשיבות בהם יש שלם, שיעור בהם יש שאם משנה).

השדה. כלפי לטובת 97)בטלים גורמים שלשה כאן שיש
צא. הערה כנ"ל לרעת 98)הלוקח, גורמים שני שיש

המצרים.99)הלוקח. פני על הולך שהמצר אלא
לטובת 100) בלבד אחד גורם והרי - קבין תשעה בו ואין

אחד 101)הלוקח. גורם ושוב - דקלים של רכב עליו ואין
הלוקח. לטובת הוא 102)בלבד חשיבותו, בגלל שאז,

לציינו. היה וצריך נפרד, כשדה בו 103)נחשב ואין
ואין  מובלע, הלוקח: לטובת גורמים שני והרי קבין, תשעה

קבין. תשעה שני 104)בו ושוב דקלים. רכב עליו ואין
דקלים. רכב עליו ואין מובלע, הלוקח: לטובת גורמים

רכב 105) עליו אין הלוקח: לטובת בלבד גורמים שני שוב
קבין. תשעה בו ואין בבא106ֿ)דקלים, הגמרא מסקנת

שם. ממונות,107)בתרא בדיני ספק שבכל אףֿעלֿפי
מקומות  יש - הראיה" עליו מחבירו "המוציא בידינו: כלל
שם, (תוספות אחרים בכללים לנקוט ז"ל לחכמינו שנראה

איתמר). דעת 108)ד"ה היתה איך הפנימית, הכרתם לפי
את  רבינו, כנראה, מפרש, כך יכריעו. ולפיה כאן, הצדדים
של  פירושו הוא וכן דדייני", "שודא התלמודי: המונח
מפרשים: שודא) ד"ה לה. (שם ה'תוספות' אך שם. רשב"ם
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קסח מכירה קסח הלכות - קנין ספר - שבט כ' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

חן ¯ˆÌÂלפי שמוצא מה שיעשו הדיינים, של החפשי
בעיניהם.

.ÊËÌiÒ109˙BiÂf‰ ˙‡ BÏ110˙‡ BÏ ÌiÒ ‡ÏÂ ,„·Ïa ƒ≈∆«»ƒƒ¿«¿…ƒ≈∆
ÔÈÓk ÌÈ¯ˆÓ ÈL BÏ ÌiqL B‡ ,Áe¯ ÏÎlL ¯ˆn‰«∆∆∆¿»«∆ƒ≈¿≈¿»ƒ¿ƒ

Ì"‡b111˜ÏÁ BÏ ÌiqL B‡ ,112È¯‰ - Áe¯Â Áe¯ ÏkÓ «∆ƒ≈≈∆ƒ»«»«¬≈
Ìlk ˙‡ ‰˜ ‡Ï ‰Ê113‰Ó ÈÙk ‰pnÓ ‰˜È ‡l‡ ; ∆…»»∆À»∆»ƒ¿∆ƒ∆»¿ƒ«

¯ÒnM114ÔÈic‰ e‡¯iL ‰ÓÎe ,BÏ115. ∆»«¿»∆ƒ¿««»ƒ

(שם).109) בגמרא את 110)בעיות מקיפים שדות הרבה
השדות  את רק לו ציין והמוכר למכירה, העומד השדה
שדות  ארבעה הנמכר: השדה של הקרנות עם הגובלים
שהרי  השדה, לכל התכוון אם היא: והשאלה זויות, בארבע
רק  לו מכר שמא או קרנות, רק למכור אדם של דרכו אין

ציור  יש כאן הזה: כציור באלכסון תלמים אות 111)שני 
שמצר  שם: הרשב"ם וכפירוש ך, שלנו: לכף דומה יונית,
יותר  וזהו מערבית. צפונית וקרן מזרחית דרומית קרן לו

הזויות". את לו לכמה 112)מ"סיים שדות יש צד שבכל
הספק  וצדדי אחד, של שדה רק צד בכל ציין והוא אנשים,
זאת  בכל שצריך או לסירוגין", מוכר אדם "אין או הם:

שצויינו. לגבולות בהתאם קטעים שלא 113)לגזור אחרי
בגמרא. ההלכה וצריך 114)הוכרעה "המצר". תימן: בכ"י

ריט  (סימן חו"מ בשולחןֿערוך הוא וכן שמצר". "מה להיות
ד). כמו 115)סעיף דדייני" ל"שודא הכוונה לכאורה

השאירו  בגמרא שהרי תמוה, הדבר אבל הקודמת. בהלכה
פוסקים  אנו ממון בדיני ספק ובכל ב"תיקו", אלו בעיות
שבגמרא  ואפשר הראיה, עליו מחבירו המוציא להלכה
במקום  דדייני" "שודא הנוסחא היתה רבינו לפני שהיתה
כוונת  אין כי אומרים ויש (כסףֿמשנה). שלפנינו "תיקו"
הכרעה, שאין שאחרי כוונתו, אלא דדייני", ל"שודא רבינו
הגבולות  במסגרת הפחות השטח את רק הלוקח מקבל
זה, שטח מגיע כמה עד יראו, שהדיינים מה וכפי המסומנים,
הדיינים, הבחנת צריך בלתיֿברורים הם שהדברים שאחרי

ב). ס"ק שם (ש"ך הצרים הגבולות של זו במסגרת אף

.ÊÈ¯ÎBn‰116‰ÏB„‚ ‰¯È·a B¯·ÁÏ ˙Èa117ÏÚ Û‡ , «≈«ƒ«¬≈¿ƒ»¿»««
ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈ¯ˆÓ BÏ ¯ˆnL Èt118LiL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ∆»«¿»ƒ«ƒƒ¿««ƒ∆≈

ÌL119ËÚÓ120‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ˙Èa ‰¯È·Ï ÔÈ‡¯BwL »¿«∆¿ƒ¿ƒ»«ƒ…»»∆»
‰BÏ ·ÈÁ¯‰L ‡e‰ ÌÈ¯ˆn‰L ;„·Ïa ˙Èa121el‡Â , ««ƒƒ¿«∆«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ

BÏ ¯ÎÓ122ÈzÁp‰ ‡ÏÂ :BÏ ·˙Bk ‰È‰ - ‰¯Èa‰ Ïk »«»«ƒ»»»≈¿…ƒ«¿ƒ
ÌeÏk ‰Ê ¯ÎÓa ÈÙÏ123‰Ú˜·a ‰„O ¯ÎBn‰ ÔÎÂ . ¿»«¿∆∆∆¿¿≈«≈»∆¿ƒ¿»

‰ÏB„‚124‰Ú˜a‰ È¯ˆÓ BÏ ¯ˆÓe ,125Ì‰ ÌÈ¯ˆÓ - ¿»»«ƒ¿≈«ƒ¿»¿»ƒ≈
BÏ ·ÈÁ¯‰L126. ∆ƒ¿ƒ

(בבאֿבתרא 116) אבוה בר רבה בשם נחמן רב של מימרא
בתים 117)סא:). הרבה פתוחים ואליו ארמון, גדול, בית

הבתים  באחד עומדים והלוקח המוכר היא: והבעיא קטנים,
ונשאלת  לך, מוכר אני בית ללוקח: אומר והמוכר הקטנים,
לכל  או בו, שעמדו לבית אם כוונתו? היתה למה השאלה:

כולה. ולא 118)הבירה הבירה, גבולות את ללוקח שציין
הקטן. הבית גבולות של 119)את צירוף לכאורה כאן ויש

היתה  שהכוונה הוכחה והיא המצרים, הרחבת גורמים: שני
בית. כולו: לארמון שקורא מיעוט וכן כולה, לבירה

הבירה 120) כל קנה - בית לבירה: הקורא רוב יש אם אבל
הרוב  אחר בממון הולכים שאין ואףֿעלֿפי (מגידֿמשנה).
ואם  המצרים. לו הרחיב שהרי נוספת הוכחה ישנה כאן -
"בית" קוראים אין קטן ולבית "בית", לבירה קוראים הכל
כל  קנה המצרים, הרחבת בלי אפילו - לווי בשם אלא

ז). סעיף ריד סימן (רמ"א מצרי 121)הבירה שרשם מה
שמכר  הבית גבולות את בצמצום לו רשם ולא הגדול, הבית

הכל. לו למכור שכוונתו הוכחה אינה כלומר,122)-
הבירה. כל את למכור התכוון באמת משפט 123)שאם

למנוע  הקניין, בשטר שמוסיפים שגור, רשמי נוסח הוא זה
השטח  לגבולות אשר וסיבוכים, טעות של אפשרות כל
את  שהרחיב לטעון הזדמנות למוכר לתת ושלא הנמכר,
צריך  זה, נוסח לו כותב אם אף ברם, שם). (גמרא הגבולות
בית, - לבירה הקורא לפחות, מיעוט, שיהיה זאת בכל
לשום  נכלל שאינו מה במכר, לכלול מועילה זו לשון "שאין

(מגידֿמשנה). בעולם" והמדובר 124)אדם שם. גמרא
ריח, סימן חו"מ (שו"ע משלה גבול שדה שלכל באופן
קסו. והערה יד, הלכה כד פרק להלן וראה כב). סעיף

(שולחןֿערוך 125) שדה לבקעה שקוראים מעט שם ויש
המכר 126)שם). שכל ואףֿעלֿפי הבקעה, כל קנה ולא

והבית  הבירה שאין למעלה, ובית לבירה בניגוד אחד, סוג
שם). (גמרא אחד סוג

.ÁÈB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰127˙B„O'128- 'CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈»¬ƒ≈»
ÌÈzL ˙B„O ËeÚÓ129'˙B„O Ïk' BÏ ¯Ó‡ .130elÙ‡ - ƒ»¿«ƒ»«»»¬ƒ

Úa¯‡Â LÏL131ıeÁ ,132˙BpbÓ133ÌÈÒc¯Ùe134¯Ó‡ . »¿«¿«ƒ««¿≈ƒ»«
'ÌÈÒÎ' BÏ135ÌÈzaÓ ıeÁ ,ÌÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ elÙ‡ - ¿»ƒ¬ƒ««¿≈ƒƒ»ƒ

ÌÈ„·ÚÂ136'ÈÒÎ Ïk' BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .137ÌÈ„·Ú elÙ‡ - «¬»ƒ¿ƒ»«»¿»«¬ƒ¬»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ÏÎÂ ÌÈz·e138ÔÈlÙz elÙ‡Â ,BÏ ÌÈÚe„È‰ »ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ¿ƒƒ
BL‡¯aL139.¯În‰ ÏÏÎa ∆¿…ƒ¿««∆∆

(שם).127) הגמרא הכמות.128)סיכום הגדרת ללא
מקבל 129) והוא התחתונה, על - הלוקח - השטר בעל שיד

המכירה. לשון במשמעות שיש המינימום את רק
"כל".130) הריבוי: מלת כל 131)שהוסיף כלומר,

וארבע, שלש עד משתים יותר הן ואפילו שישנם: השדות
יותר. את 132)והואֿהדין כולל אינו "שדות" זה שביטוי

כמו 133)אלו. תבואה ולא ירקות, בהם שמגדלים
רימונים.134)בשדות. כגון פירות, בהם שמגדלים

ישן 135) ברי"ף וכן במגידֿמשנה. וכן "נכסי", תימן: בכ"י
מבתי  לבר ובוסתני פרדסי אפילו נכסי, ליה "אמר שם:
ואע"פ  שם). ברי"ף הב"ח והגהות (מגידֿמשנה ועבדי"
רבינו  כתב טו) הלכה ומתנה זכיה מהלכות (פי"א שלהלן
וכו' והבהמה והעבדים והבגדים והקרקעות המטלטלין שכל
יפה  בעין נותן שהנותן במתנה מדובר שם - "נכסי" בכלל
שם). ונמוקיֿיוסף ואי, ד"ה שם ב"ב (תוספות

או 136) "שדות", בביטוי כלולים אינם אבל כקרקע, שדינם
רבינו. לדעת - (מגידֿמשנה 137)נכסים ישן ברי"ף כן

שם). הב"ח הרי"ף 138)והגהת גירסת לפי שם בגמרא
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קסט

קסט

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט כ' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שגם  שם נזכר ולא שם). (ב"ח ועבדי" בתי אפילו נכסי, "כל
בספר  גאון האי רב כתב כן אבל זה. בכלל וכו' מטלטלין
"נכסי" האומר מדין נלמד וזה כד. שער והממכר" "המקח

שם). ומתנה זכיה בהלכות (להלן קנא,139)במתנה שם
אסור  שהרי בכלל, אינו ודאי וספרֿתורה מתנה). (לענין

אורֿשמח). – ב הלכה ספרֿתורה מהלכות (פ"י למכרו

.ËÈB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰140È‡ È¯ÂMÓ ¯BLÂ ÈzaÓ ˙Èa : »≈«¬≈«ƒƒ»«¿ƒ¿»«¬ƒ
Ô‰aL ÔËw‰ BÏ Ô˙B - CÏ ¯ÎBÓ141˙Ó .142ÔÓ „Á‡ ≈»≈«»»∆»∆≈∆»ƒ

‰Ê BÏ ‰‡¯Ó - ÌÈza‰ ÔÓ „Á‡ ÏÙpL B‡ ÌÈ¯ÂM‰«¿»ƒ∆»«∆»ƒ«»ƒ«¿∆∆
˙nL143‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ;ÏÙpL B‡144. ∆≈∆»«∆««««¿»«««¿»

מהלכות 140) פט"ז ורמב"ם שם, (מנחות בהקדש כן ואין
ח). הלכה הקרבנות סתם,141)מעשה בית לו אמר אם

"בית  אמר אפילו אלא שבהם, הקטן את לו נותן ודאי
הבית  הלשון: במשמעות שיש משוורי", "שור או מבתי"
מהלכות  בפט"ו (ראה בשוורי החשוב והשור מבתי, החשוב
הקטן  לו נותן - קח:) ומנחות ח, הלכה הקרבנות מעשה
כמסקנת  התחתונה. על השטר בעל שיד מפני שבהם,
הסוגיא, בסוף נו. בנדרים שאמרו [ומה קט. במנחות הסוגיא
הסתירה, על שהעיר ר"ן (ועי"ש שבבתים המעולה לו שנותן
אלא  זה אין - שם) במנחות הגמרא כסוגיית שהלכה וכתב
ולפיכך  בית, בכלל אינה שעלייה שסובר מאיר, דרבי אליבא
אבל  שבנכסיו". המעולה "מן - העלייה" "מן לפרש הוכרחו
מן  העליה" "מן פשוט הפירוש - בית בכלל שעלייה לרבנן
קצת  גירסת לפי הוא כן גרועה. שהיא לפי ממש, העליה
שם. בנדרים מקובצת' וב'שיטה רי"ד' ב'תוספות ספרים
בנדרים  הסוגיא שגם הסוגיות, בין סתירה שום אין זה, ולפי
וגם  דרבנן, אליבא התחתונה, על השטר בעל יד סוברת
סתם"]. מ"בית חשיבות יותר משמע מבתי" ש"בית סוברת

קח:142) במנחות שהוא 143)ברייתא, שהמוכר,
לפחות  שהתכוון לומר יכול והוא העליונה, על ידו המחזיק,
שמת. לזה שהתכוון לטעון, יכול הוא וכן בבתים,

והמוציא 144) העליונה. על ידו - שהמחזיק הוא, ידוע כלל
הת  על ידו המוציא.- הוא הלוקח, היינו השטר ובעל חתונה.

.Î¯ÓB‡‰145‰„O :B¯·ÁÏ146‡iÁ È·„147¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈»∆¿≈ƒ»¬ƒ≈
‰B˜ BÈ‡ - ‰Ê ÌLa ÌÈ‡¯˜p‰ ˙B„O ÈzL eÈ‰Â ,CÏ»¿»¿≈»«ƒ¿»ƒ¿≈∆≈∆

Ô‰aL ˙eÁt‰ ‡l‡148Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .149. ∆»«»∆»∆¿≈…«≈»∆

סא:145) יחיד.146)בבאֿבתרא לו 147)בלשון נתן
מחייא. אותה שקנה הזאת השדה בבבא148ֿ)סימן:

אחד  (=שדה לא" תרתי ליה, אמר "חדא אמרו: שם בתרא
וכן  שבהם, הקטן שנותן נראה קעג. ושם שנים) ולא לו אמר
יד  והטעם: ג). ס"ק ריח סימן (ש"ך סא: שם רשב"ם פירש
הלכה  למעלה רבינו שכתב כמו התחתונה. על השטר בעל

(מגידֿמשנה). את 149)יט ללוקח נותנים שתמיד כלומר,
הלשון. שבמשמעות הפחות

.‡Î¯ÓB‡‰150Ô·e‡¯ ‰„O :B¯·ÁÏ151,CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈¿≈¿≈¬ƒ≈»
:¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ da LnzL‰Ï Á˜Bl‰ ‡aL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»«≈«¿ƒ¿«≈»»««≈
‡È‰ Ck ‡l‡ ,Ô·e‡¯ ÏL ‰˙È‰L ‰„O‰ BÊ dÈ‡≈»«»∆∆»¿»∆¿≈∆»»ƒ

BÊ ‡l‡ ,BÏ ‰˙È‰ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,‰Èe¯˜152‰˙È‰L ‡È‰ ¿»¿»…»¿»∆»ƒ∆»¿»
- CÏ ‰Èz¯ÎnL ‡È‰Â ,epnÓ ‰ÈzÁ˜Ïe ,Ô·e‡¯ ÏL∆¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆¿ƒ∆¿«¿ƒ»»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBn‰ ÏÚ153‰ÎBÊ - ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ««≈¿»ƒ¿»»¿ƒ…≈ƒ∆
ÌÚ‰ ÏkL BÊa Á˜Bl‰154Ïk ÔÎÂ .Ô·e‡¯ ÏL ÌÈ‡¯B˜ «≈«»∆»»»¿ƒ∆¿≈¿≈…

.Ïk‰ ÈÙa ËeLt ‡e‰L ÌM‰ ¯Á‡ Cl‰ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆«≈«««≈∆»¿ƒ«…

ל.150) בבבאֿבתרא נחמן, רב של והכוונה:151)הוראה
מראובן. שקנה אחר.152)שדה שדה על מצביע הוא

ראובן,153) שדה נקראת: רק זו ששדה ראיה, להביא צריך
"שדה  שהביטוי ברור כי מספיק, וזה ממנו. שנקנית ולא
שנקראת: שדה ולא מראובן, שקנה שדה משמעותו, ראובן"
ריח  סימן סמ"ע, ועיין כיון, ד"ה שם (רשב"ם ראובן שדה

צ). אות שם הגולה ובאר סו, (שם).154)ס"ק בגמרא כן

.·Î¯ÓB‡‰155- CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰„O ÈˆÁ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈¬ƒ»∆¬ƒ≈»
ÔÈÓL156LeÁk‰ ÔÓ BÏ Ô˙BÂ ,‰„O‰ Ïk ‰ÂL ‰nk »ƒ«»»∆»«»∆¿≈ƒ«»

Ì‡ ÔÎÂ .‰„O‰ Ïk ÏL ÌÈÓc‰ ÈˆÁ ‰ÂMM ‰Ó daL∆»«∆»∆¬ƒ«»ƒ∆»«»∆¿≈ƒ
ÈÓc ÔÈÓL - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌB¯ca dÈˆÁ :BÏ ¯Ó‡»«∆¿»«»¬ƒ≈»»ƒ¿≈

dlk157Ïa˜Óe .ÌÈÓc‰ Ïk ÈˆÁk dÓB¯„a BÏ Ô˙BÂ , À»¿≈ƒ¿»«¬ƒ»«»ƒ¿«≈
Á˜Bl‰ ÂÈÏÚ158¯„b‰ ÌB˜Ó B˜ÏÁa ˙BOÚÏ159, »»«≈««¬¿∆¿¿«»≈

¯„b‰ È¯BÁ‡Óe160ÔË˜ ıÈ¯Á ¯„bÏ CeÓÒ161·Á¯ ≈¬≈«»≈»«»≈»ƒ»»…«
ÌÈÁÙË ‰LÏL162BÏ ‰ˆeÁÂ ,163ÏB„b „Á‡ ıÈ¯Á ¿»¿»ƒ¿»»ƒ∆»»

ÁÙË ·Á¯ ÔÈˆÈ¯Á‰ ÈL ÔÈ·e ,ÌÈÁÙË ‰ML ·Á¯. …«ƒ»¿»ƒ≈¿≈∆»ƒƒ…«∆«
‰Ê Ïk164‰iÓp‰ ıt˜z ‡lL È„k165.d· ‡ˆBiÎÂ d· »∆¿≈∆…ƒ¿…«¿ƒ»»¿«≈»

יוחנן 155) רבי של פירושו ולפי קז: בבאֿבתרא משנה
הסופית. ובמסקנה שם) ללוקח 156)(בגמרא נותן המוכר

כולה, השדה כחצי ששויו שטח השדה, של הכחוש בחלק
שידו  המוכר, של לטובתו וזהו שבה, הכחוש ועל השמן על
על  עידית, של קטן שטח מעדיף ואדם תמיד, העליונה על
"חצי  שבביטוי אומרים שאנו לפי זיבורית. של גדול שטח
ליתן  לו היה כן שאם בשטח, השדה לחצי כיוון לא שדה"
לחצי  אלא השמן, מן וחצי הכחוש מן השדה חצי ללוקח
כחוש). נוטל לוקח ד"ה רשב"ם (ועיין בשוויה השדה

אמאי 157) ד"ה (שם והרשב"ם חננאל רבינו לדעת אבל
שוה, הוא כמה בדרום החצי את רק שמין ביניהן), משמנין

שהוא. צד בכל כחוש שטח זה כנגד לו [במשנה 158)ונותן
והוא  בדרום, חציה ונוטל וכו', שדהו חצי "ונוטל (שם):
עוסקת  המשנה שכל ומכיון וכו'". הגדר מקום עליו מקבל
נוסחת  לפי אבל בלוקח. כן גם מקבל" ש"והוא ודאי בלוקח,
הכרח  אין ברשב"ם), הוא (וכן עליו" "ומקבל מינכן כתבֿיד
המוכר]. פירשה הרשב"ם ואמנם בלוקח. שהמדובר

מקומו,159) את לתת וגם הגדר, את להקים חייב כלומר,
בשטחוֿהוא. להקימו ופרטיה 160)היינו (שם) משנה

(שם). קטנה.161)בברייתא אורך 162)חפירה פני על
השדה. לגדר,163)כל קרוב יותר הוא הקטן שהחריץ

לו. מחוצה הגדול בחריץ 164)והחריץ זה צורך כלומר,
נמיה).165)כפול. ערך ('ערוך' קטנה חיה היא

.‚Î‰˙È‰166‰„O ÈˆÁ BÏ167ÈˆÁ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡Â , »¿»¬ƒ»∆¿»««¬≈¬ƒ
Blk ÈˆÁ‰ ‰˜ - CÏ Èz¯ÎÓ ‰„Oa ÈÏ LiL168¯Ó‡ . ∆≈ƒ«»∆»«¿ƒ»»»«≈ƒÀ»«
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קע סנהדרין קע הלכות - שופטים ספר - שבט י"ד ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÚÈ·¯ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÈÏ LiL ‰„O‰ ÈˆÁ :BÏ169. ¬ƒ«»∆∆≈ƒ…»»∆»¿ƒ«
BÏ ¯Ó‡170¯ˆÓ :171˙˜ÏÁ] ‰pnnL ‰„O172B‡ , »«∆∆»∆∆ƒ∆»∆¡∆∆

˙ÈˆÁ [‰pnnL B‡ ,˙˜ÒÙ ‰pnnL173BÏ ¯Ó‡ Ì‡ : ∆ƒ∆»ƒ¿∆∆∆ƒ∆»∆¡≈ƒ»«
'‰È¯ˆÓ el‡Â'174dÈˆÁ ‰˜ -175BÏ ¯ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ; ¿≈¿»∆»»»∆¿»¿ƒ…»«

‰È¯ˆÓ176ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙Èa ‡l‡ ‰˜ ‡Ï -177. ¿»∆»…»»∆»≈ƒ¿»«ƒ

סב:166) בבבאֿבתרא רבה, של שהיה 167)מימרא
זו. קרקע של החצי לו והיתה בקרקע, שותף המוכר

"חצי 168) אמר: כן שהרי בשדה, לו שיש מה כל כלומר,
בשדה". לי לו 169)שיש שיש החלק מן החצי היינו,

"חצי  אמר: כן שהרי כולו, השדה מן רביע והוא בשדה,
לי". שיש סג.170)השדה שם הגמרא, מסקנת

לו 171) וסימן כמותו, את לפרש בלי משדה, חלק לו מכר
ובצד  השדה, סוף מזרח בצד בלבד: צדדים בשני גבולות
נחלק  שממנו זה, בשדה לו, הנשאר הוא, חלקו - מערב

(כסףֿמשנה). שמכר חלק.172)החלק מלשון
חצי.173) גבולות 174)לשון כל לו מצר אם כלומר,

(כסףֿמשנה). ודרום צפון גבולות גם מכיון 175)השדה.
חלק  לו לתת בא, כחו ליפות מצריה, כל לו ומצר שטרח

חציה. דהיינו בשדה, ומערב 176)הגון מזרח גבול אלא
קע. הערה כנ"ל כדי 177)בלבד, בה שאין שדה "שכל

קב  תשעה שכנים זריעת מהלכות (פ"א שדה" קרויה אינה ים
ד). הלכה

$
meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd hay 'kÎc"i -

âשבט י"ד ראשון âיום

-mihteyxtq
ïéøãäðñ úBëìä¦§©§¤§¦

íäì ïéøeñnä ïéLðòäå§¨¢¨¦©§¦¨¤
éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦

שבעים 1) של דין בית פי על אלא מבוצעים שאינם הדברים
הדין  בית חברי ומספר נפשות, לדיני הדין בית הרכב ואחד.
ממונות  דיני בין ההבדל והשנה. החודש עיבור מכות, לדיני
הישיבות. מנהג לפי בחוץֿלארץ קנסות גביית קנסות. לדיני

.‡ÏL ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆∆»«ƒ≈ƒ∆
„Á‡Â ÌÈÚ·L2‰pË˜ È¯„‰Ò ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .3ÏÎÏ ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ«¿∆¿≈¿«»¿»
Ë·LÂ Ë·L4ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎÏe ≈∆»≈∆¿»ƒ»ƒ∆»«ƒ≈ƒ

„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL5Ác‰L Ë·M‰ ˙‡ ‡Ï ÔÈc ÔÈ‡Â .6 ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿≈»ƒ…∆«≈∆∆À«
Blk7¯˜M‰ ‡È· ˙‡ ‡ÏÂ8ÈÈ„a ÏB„b Ô‰k ˙‡ ‡ÏÂ À¿…∆¿ƒ«∆∆¿…∆…≈»¿ƒ≈

˙BLÙ9ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡10˙BBÓÓ ÈÈc Ï·‡ ; ¿»∆»¿≈ƒ«»¬»ƒ≈»
‰LÏLa - [ÏB„b Ô‰k ÏL]11ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÎÂ .12Ô˜Ê ∆…≈»ƒ¿»¿≈≈ƒ»≈

‡¯ÓÓ13˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈOBÚ ‡ÏÂ ,14˙‡ ÔÈ˜LÓ ‡ÏÂ , «¿≈¿…ƒƒ«ƒ««¿…«¿ƒ∆
‰ËBq‰15ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â .ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ , «»∆»¿≈ƒ«»¿≈ƒƒ«
¯ÈÚ‰16˙B¯ÊÚ‰ ÏÚÂ17˙ÓÁÏÓÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡ÏÂ , »ƒ¿«»¬»¿…ƒƒ¿ƒ¿∆∆

˙eL¯‰18„È„ÓÏÂÏÏÁ‰ ˙19ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ , »¿¿ƒ¿ƒ«∆»»∆»«ƒ≈ƒ
EÈÏ‡ e‡È·È Ï„b‰ ¯·c‰ Ïk :¯Ó‡pL .ÏB„b‰20. «»∆∆¡«»«»»«»…»ƒ≈∆

ה"ג 2) פ"א מלכים ובהל' מ"ב, פ"ג סנהדרין תוספתא
נביא. עלֿפי גם להיות צריך שהמינוי רבינו, מוסיף
ודוד  וכשאול דינו, ובית רבינו משה שמינהו "כיהושע

דינו". ובית הרמתי שמואל עשרים 3)שמינם בת שהיא
דיינים. יב.4)ושלשה אות בביאורנו ה"ב פ"א, לעיל ראה

סנהדראות 5) שהעמיד במשה שמצינו "כמו ב: טז, סנהדרין
ומפרש  הוא". ואחד שבעים במקום - ומשה יתרו), (=בעצת

ושקול  (=השכינה) הדבור עלֿפי שופט היה משה רש"י:
שבירושלים. גדולה עבודהֿזרה,6)כסנהדרי לעבוד

עירם". יושבי את "וידיחו יד) יג, (דברים הכתוב מלשון
שבט,7) של ברובו הואֿהדין א ב, בסנהדרין רש"י ולדעת

כנראה  בזה, מודה שרבינו ויתכן, ככולו. רובו הוא: שכלל
בחידושי  וראה ה"ב. פ"ד, זרה עבודה בהל' מדבריו

שם. במראה 8)מהרש"א שמע שלא מה המתנבא
פ"ה, ע"ז (הל' לחבירו ונאמר לו נאמר שלא מה או הנבואה,

ביתֿדין.9)ה"ח). מיתת שעונשו חטא, שחטא
בתורה 10) "נאמר פירשו: א טז, שם ובגמרא א, ב, סנהדרין

- שעריך" אל ההוא... האיש את "והוצאת ה) יז, (דברים
שבשעריך  (=לביתֿדין לשעריך מוציא אתה ואשה איש
לשעריך" השבט כל מוציא אתה ואי קטנה) סנהדרי שהוא
"גזירהֿשוה" לומדים - השקר נביא גדולה. בסנהדרי אלא
שימרה  עד ממרא נעשה אינו ממרא זקן מה ממרא, מזקן
אלא  נידון אינו נביא אף שבירושלים, הגדול ביתֿדין פי את

הדבר "כל שנאמר: גדול, כהן הגדול. הגדול בביתֿדין
אליך, יביאו גדול) כהן (כגון גדול" של דבריו - אליך יביאו

שם). (רש"י הוא ואחד שבעים במקום - שם.11)ומשה
נעשה.12) אין התימנים: התימנים:13)בכת"י בכת"י

ימרה  אשר איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב כלשון ממרה.
ומורה  החכמים, חבריו דברי על חולק זה זקן וגם פיך", את
על  שיחלוק עד ממרה נעשה ואינו כהוראתם, שלא לעשות
שנאמר  ה"ח). פ"ג, ממרים הל' לקמן (ראה הגדול ביתֿדין
ביתֿדין  שהוא המקום" אל ועלית "וקמת ח) יז, (דברים
וברש"י). א טז, (סנהדרין שבירושלים הגדול

אין 14) אחרים, אלהים לעבוד ה' מעבודת הודחו שתושביה
את  "והוצאת שנאמר: הגדול, בביתֿדין אלא אותה דנים
מוציא  אתה ואשה איש - שעריך" אל ההוא... האיש
כל  את מוציא אתה ואי שבשעריך, לביתֿדין - לשעריך
ה"ג. פ"ד, ע"ז הל' והשווה (שם). לשעריך כולה העיר

ה,15) (במדבר היא וטהורה בבעלה בגדה לא אם לבדוק
הזאת, התורה כל את הכהן לה ועשה בה: שנאמר כז),

 שיעוהי המב"ם - פהק אחד ליום 

יום האשון המב"ם - פהק אחד ליום 
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קעא

קעא

יום האשון

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט י"ד ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם  מה יורוך, אשר התורה פי על ממרא: בזקן ונאמר
ב). ז, (סוטה הגדול בביתֿדין כאן אף הגדול, בביתֿדין

א"י.16) קדושת משאר גדולה שקדושתה ירושלים,
ירושלים.17) מקדושת גדולה שקדושתן המקדש, חצרות
ישראל 18) גבול את להרהיב כדי המלך שנלחם המלחמה

עזרת  או עממים, שבעה למלחמת בניגוד בגדולתו. ולהרבות
(הל' מצוה מלחמת הנקראת: עליהם, הבא צר מיד ישראל

ה"א). פ"ה, הכהו,19)מלכים מי נודע שלא הרוג,
החלל, אל הקרובה והעיר סביבותיו. הערים אל ומודדים

ב). כא, (דברים ערופה עגלה בסנהדרין 20)מביאה ודרשו
דבר  הוא הרציחה וענין קשה". דבר - גדול "דבר א טז,
ישראל... לעמך "כפר ח) כא, (דברים בו נאמר שהרי קשה,
מקורם  אלו וכל (רדב"ז). עמך" בקרב נקי דם  תתן ואל
שנאמר  והעזרות, העיר הוספת ב. ועמ' א טז, בסנהדרין
תבנית  את אתך מראה אני אשר "ככל ט) כה, (שמות
משכן  מה הבאים, לדורות תעשו כן - תעשו" וכן המשכן...
סנהדרי  ע"פ לדורות אף גדולה, כסנהדרי שהוא משה, ע"פ
(דברי  שנאמר רשות, למלחמת הוצאה (רש"י). גדולה
בניהו. בן יהוידע אחיתופל "ואחרי לד) כז, הימיםֿא
סנהדרין", זה - יהוידע בן בניהו יועץ, זה - אחיתופל
למלחמה. לצאת רשות מהם ליטול בסנהדרין שנמלכים
אומר: יעקב בן אליעזר רבי ב: יד, שם - החלל מדידת
רוצח  בהל' אולם (רדב"ז). סנהדרין זו זקניך - זקניך ויצאו
מביתֿדין  זקנים חמשה "ויוצאים רבינו: כותב ה"א פ"ט
שסביבות  הערים אל ממנו ומודדים שבירושלים... הגדול
שהם  מהם, חמשה אלא יוצאים כולם שלא הרי החלל".
פ"ט  בסוטה המשנה מלשון נראה וכך הגדול. ביתֿדין חברי
הגדול. ביתֿדין חברי שהם חמשה, אלא יצאו שלא מ"א,
ביתֿדין  ברשות יצאו החמשה שאלה בלחםֿמשנה, וראה
בהל' שכתב מה כאן רבינו שהשמיט להעיר, ויש הגדול.
אלא  גדול כהן מעמידים "אין הט"ו: פ"ד המקדש כלי
פ"ג, סנהדרין בתוספתא ומקורו ושבעים", אחד של ביתֿדין

מ"ב.

.·‰LÏLe ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁÙa ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡21, ≈»ƒƒ≈¿»¿»≈∆¿ƒ¿»
ÔÈa ,Ì„‡ ÏL ˙BLÙ ÈÈc ÔÈa .‰pË˜ È¯„‰Ò Ô‰L∆≈«¿∆¿≈¿«»≈ƒ≈¿»∆»»≈

‰Ó‰a ÏL ˙BLÙ ÈÈc22¯BL ÔÈc ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ≈¿»∆¿≈»¿ƒ»≈»ƒ
Ï˜Òp‰23˙Úa¯p‰ ‰Ó‰a‰ ‡ÏÂ24Ú·B¯‰ B‡25‡l‡ «ƒ¿»¿…«¿≈»«ƒ¿««»≈«∆»

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc ˙È·a26·„Â È¯‡ elÙ‡ . ¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿»¬ƒ¬ƒ¿…
ÒÏc¯·e27˙ea¯z Èa Ô‰L ,28,ÌÈÏÚa Ô‰Ï LÈÂ «¿¿»∆≈¿≈«¿¿≈»∆¿»ƒ

LÁ Ï·‡ .‰LÏLe ÌÈ¯OÚa Ô˙˙ÈÓ - e˙ÈÓ‰L∆≈ƒƒ»»¿∆¿ƒ¿»¬»»»
B˙B‡ ‚¯B‰ „Á‡ - ˙ÈÓ‰L29. ∆≈ƒ∆»≈

ה"ג.21) בסמוך מבואר שנאמר 22)הטעם א ב, סנהדרין
כמיתת  - יומת" בעליו וגם יסקל "השור כט) כא, (שמות

השור. מיתת כך ודינו 23)בעלים, ומת, אדם שנגח
לאדם.24)להסקל. אשה.25)שנבעלה שבעל שור

הבהמה 26) ואת יומת, "מות טו) כ, (ויקרא שנאמר שם,
בעשרים  הבהמה מיתת כך האדם, כמיתת - תהרוגו"
את  "והרגת טז): (שם, נאמר הרובעת בבהמה ובן ושלשה.
בהמה  אף בכ"ג, אשה מה יומתו". מות הבהמה ואת האשה

ביוונית 27)בכ"ג. - ברדלס ובורדלוס. התימנים: ובכת"י
הרע"ב  ולדעת לנמר, דומה טורפת חיה והיא פרדלית.
ויתכן  אלצב"ע. בערבית לה קוראים מ"ה, פ"א בבאֿקמא

ב. טו, סנהדרין ב'תוספות' ראה הצבוע, אדם 28)שזהו
בעלים  שם לגדלם, ומותר והואיל יזיקו, שלא לגדלם יכול

ואינם  עליהם לא נקרא אם להרגם אסור ולפיכך כהפקר,
שכן 29)המיתו. שם, עקיבא רבי וכדעת ב. טו, סנהדרין

מועד  "והנחש מ"ה) פ"א, (בבאֿקמא המשנה סתמה
ה"ו. פ"א, ממון נזקי הל' והשווה לעולם".

.‚Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰30‰lÁz B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ -31‡l‡ «ƒ≈«≈»ƒ¿ƒ»∆»
„ˆ BÈ„a LiL ÈtÓ ,‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ«

˙Ó‡ ¯·c‰ ‰È‰È ‡nL ,˙BLÙ ÈÈc32.˙a‰ Ï˜q˙Â ƒ≈¿»∆»ƒ¿∆«»»¡∆¿ƒ»≈««
eÓ‡ ‡Ï33Òwa BÚ·B˙Ï ·‡‰ ‡·e ,ÏÚa‰ È¯·„34 …∆∆¿ƒ¿≈«««»»»¿¿«¿»

‰LÏLa BÈc -35‡l‡ ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡L ÔÈpÓe . ƒƒ¿»ƒ«ƒ∆≈»ƒƒ≈¿»∆»
Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·cL Èt ÏÚ Û‡ ?‰LÏLe ÌÈ¯OÚa36, ¿∆¿ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿≈«»»≈

‰„Ú - ‰„Ú‰ eÏÈv‰Â ‰„Ú‰ eËÙLÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿»¿»≈»¿ƒƒ»≈»≈»
,ÔÈ·iÁÓ‰ Ô‰Â - ˙ËÙBL ‰„Ú ;˙ÏvÓ ‰„ÚÂ ˙ËÙBL∆∆¿≈»«∆∆≈»∆∆¿≈«¿«¿ƒ
˙BÁt ‰„Ú ÔÈ‡Â ;ÔÈkÊÓ‰ Ô‰Â - ˙ÏvÓ ‰„ÚÂ¿≈»«∆∆¿≈«¿«ƒ¿≈≈»»

‰¯OÚÓ37È„k ,‰LÏL ÔÈÙÈÒBÓe ;ÌÈ¯OÚ È¯‰ - ≈¬»»¬≈∆¿ƒƒƒ¿»¿≈
Ïe˜L ÔÈc ˙Èa ‡‰È ‡lL38ÌÈa¯ È¯Á‡ Ba ‰È‰ÈÂ , ∆…¿≈≈ƒ»¿ƒ¿∆«¬≈«ƒ

˙Bh‰Ï39. ¿«

דברים 30) (ראה בתולים לה מצא שלא וטוען אשתו, על
יד). להרגה,31)כב, ולא כתובתה להפסידה רק כשבא

ארוסה. כבר בהיותה תחתיו, שזינתה עדים מביא שאינו
תחתיו 32) שזינתה להעיד ויבואו עדים וישמעו הקול, שיצא

א). ח, עדים 33)(סנהדרין הבעל שהביא כגון נתאמתו,
לעדי  והזימום עדים האשה) (אבי האב והביא שזינתה,
שקר. עדי אחרי ומחזר שקרן הוא שהבעל ונתברר הבעל,

יט).34) כב, (דברים ככתוב סלעים, זה 35)מאה שדין
ה"ח  להלן כמבואר בשלשה, קנסות ודיני נפשות, צד בו אין

ב). עמ' עד 36)(שם רבו מפי איש חכמים שקיבלום
מסיני. לעדה 37)למשה מתי "עד כז) יד, (במדבר שנאמר

וכלב, יהושע יצאו המרגלים, עדת = הזאת" הרעה
עשרה. - הרעה העדה נמצאת היו, זוגי,38)שצדיקים

להכריע  יוכלו לא - לחצאים בדעותיהם יתחלקו שאם
רוב. "לא 39)מחוסר א) ב, (סנהדרין חכמינו דרשו

אחד  ע"פ לטובה הטייתך לרעה, הטייתך - לטובה כהטייתך
שזה  ואחד, עשרים רק שיהיו מספיק היה זה (ומטעם
ע"פ  (=לחובה) לרעה הטייתך לזכות), יכריע האחרון
דיינים, ושנים עשרים מספיקים היו זה ומטעם שנים".
בשנים, הטייה ויש מחייבים, עשר ושנים מזכים שעשרה
עוד  עליהם מוסיפים - שקול ביתֿדין ואין הואיל אולם
פ"ח  לקמן השווה ב). עמ' (שם ושלשה עשרים הרי אחד,

ה"ב. ופ"ט ה"א,

.„kÓ˙B40‰LÏLa -41˙eÓiL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , «ƒ¿»¿««ƒ∆∆¿»∆»
B˙B‡ ÔÈ˜ÏnLk42. ¿∆«¿ƒ

ארבעים.40) "ונגשו 41)מלקות א) כה, (דברים שנאמר
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קעב סנהדרין קעב הלכות - שופטים ספר - שבט י"ד ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שקול  ביתֿדין ואין שנים, ושפטום: - ושפטום" המשפט אל
א). י, (סנהדרין שלשה הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים -

ישמעאל,42) לרבי בניגוד נפשות, כדיני אותו דנים אין
(ירושלמי  ושלשה בעשרים - מכות זה, שמטעם הסובר
דיבורֿהמתחיל: שם, ב'תוספות' וראה ה"ב, פ"א סנהדרין

עומדת). מיתה תחת מלקות

.‰‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Ú43‰MÓÁa -44. ¬ƒ«»∆¿»«¬ƒ»

ד).43) כא, (דברים בתורה "ויצאו 44)האמורה שנאמר:
ואין  שנים, - שופטיך שנים; - זקניך ושפטיך": זקניך
חמשה  הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול ביתֿדין
היא  החלל סביבות הערים מדידת אבל א). יד, (סנהדרין
ולדעת  (רדב"ז). ה"א לעיל כמבואר הגדול, בביתֿדין
המדידה  פירושה - זו עדיפה והלחםֿמשנה הכסףֿמשנה
ברשות  למדוד היוצאים בחמשה שהיא ה"א, לעיל האמורה
אבל  יט, אות לעיל בביאורנו כמבואר הגדול, ביתֿדין
פ"ט  רוצח בהל' כמבואר בשלשה, אלא אינה עצמה העריפה
וכו', בקר" עגלת מביאים עיר אותה של "וביתֿדין ה"ב:
אחרי  בזה נמשך ורבינו א. יד, בסנהדרין ה'תוספות' דעת וכן
והכוונה  העגלה", "ועריפת האומרת: א ב, שם המשנה לשון

למדידה.

.ÂL„Á‰ ¯eaÚ45‰LÏLa -46. ƒ«…∆ƒ¿»

עשרים 45) במקום יום, שלשים שעבר החודש שיהיה
הוא 46)ותשעה. החודש אם קובע שלשה של ביתֿדין

"מועדי  ב עח, בנדרים וראה א). ב, (סנהדרין חסר או מעובר
אמרו: ב כה, השנה ובראש ביתֿדין". קידוש צריכים ה'
ממשה  יותר לרבים מומחה לך אין - לכם הזה החודש
ביתֿדין  ואין עמך. אהרן שיהיה עד הקב"ה: לו ואמר רבינו,
שם. ב'תוספות' כמפורש אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול

ה"הֿז. פ"א החודש קידוש הל' והשווה

.Ê‰M‰ ¯eaÚ47‰Ú·La -48el‡ ÏÎÂ .49ÔÈÎeÓÒ50 ƒ«»»¿ƒ¿»¿»≈¿ƒ
e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿

(הל'47) אדרים שני אותה ועושים חודש, בה שמוסיפים
ה"א). פ"ד, החודש מתחילים,48)קידוש בשלשה

(משנה  בשבעה וגומרים ונותנים, נושאים ובחמשה
ה"טֿי. פ"ד, החודש קידוש בהל' וכמבואר א) ב, בסנהדרין

השבעה.49) כמבואר 50)כל הגדול, ביתֿדין ומחברי
שם. החודש קידוש ומקורו 51)בהל' שם. קדוה"ח הל'

אחר  הולכים "לעיבור ה"ב: פ"א סנהדרין בירושלמי
קוראים  "שם שם: כמבואר סמיכה, זוהי - ומינוי המינוי",
אלעזר  שרבי א, קיב, בכתובות וראה סמיכה". - למינוי
מלך). (קרית העיבור בסוד הושיבוהו ואח"כ בא"י, סמכוהו

.Á˙BÏÊb ÔB‚k ,˙BÒ˜ ÈÈc52˙BÏaÁÂ53ÈÓeÏL˙Â , ƒ≈¿»¿¿≈¿«»¿«¿≈
ÏÙk54‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â55ÒB‡‰Â , ≈∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿»≈

‰zÙÓ‰Â56‰LÏL ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿«∆¿«≈»∆≈»ƒ»∆»¿»
ÌÈÁÓÓ57Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰ Ì‰Â ,58¯‡L Ï·‡ . À¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿»

˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔB‚k ,˙BBÓÓ ÈÈc59ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ƒ≈»¿»¿«¿»≈»¿ƒƒ

„Á‡ elÙ‡Â ,˙BËBÈ„‰ ‰LÏL elÙ‡ ‡l‡ ,‰ÁÓÓÀ¿∆∆»¬ƒ¿»∆¿«¬ƒ∆»
Ô˙B‡ Ôc ‰ÁÓÓ60CÎÈÙÏ .61˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰a ÔÈc À¿∆»»¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿»

ˆBiÎÂÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a ‡ ¿«≈»∆¿»»»∆««ƒ∆≈≈ƒ
ÌÈ‰Ï‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL62ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏL , ∆»»»∆¡…ƒ¿ƒ≈ƒ∆∆∆

ÔÈOBÚ Ï‡¯OÈ63˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ;64 ƒ¿»≈ƒ¿≈»∆¿»ƒ≈¿»
.Ô˙eÁÈÏLaƒ¿ƒ»

החוטף 52) וכן אצלו, שהפקידו בפקדון שכופר נפקד כגון
א). ב, לסנהדרין (רש"י חבירו את 53)מיד המזיק אדם

בממונו. או בגופו כב,54)חבירו (שמות הגנב שמשלם
מכרו,55)ו). או וטבחו שה או שור כשגנב הגנב שמשלם

לז). כא, (שם לשה וארבעה לשור, שמשלם 56)חמשה
כט). כב, (דברים הנערה לאבי קנס שקלים חמשים

בדינים.57) פ"ד,58)בקיאים לעיל וראה א ב, סנהדרין
שבא 59)ה"ד. - הודאות הלוואות, עסקי על שניהם

(הלווה) הודה בפנינו המעידים: הודאה, בעדי לדון התובע
בפנינו  המעידים: הלוואה, בעדי לדון שבא - הלוואות לו:
ב). ב, שם (רש"י בשתיהן כופר והנתבע הלוהו,

עמיתך"60) תשפוט "בצדק טו) יט, (ויקרא שנאמר
הי"א. שם וראה ה"י, פ"ב לעיל ואין 61)וכמבואר הואיל

וסמוך. מומחה צריכים ממונות נסמכו,62)דיני לא שהרי
קרוי  ש"אין ה"ד, פ"ד לעיל וראה לארץ, בחוץ סמיכה ואין

בלבד". בא"י שנסמך ביתֿדין אלא בבאֿקמא 63)אלהים
פועלים  אנו בא"י, גם מומחים אין שעכשיו ואע"פ ב. פד,
ב  פח, גיטין ('תוספות' שלפנינו הראשונים של בשליחותם
לרבינו  למה הרמ"ך הקשה וכבר במילתא). דיבורֿהמתחיל:
הלא  שליחות, מטעם לממונות ביתֿדין סמכות את לנמק
סמוכים, שיהיו ממונות בדיני צורך כל אין זה, בלי אפילו
כשרים  הדיוטות" שלשה ש"אפילו עצמו, רבינו כדברי
לדון  שכשר מומחה, ליחיד רבינו נתכוון ואולי להם?

שליחות. מטעם רק וזה נסמך, לא כגון 64)ואפילו
שם, בבבאֿקמא הכלל ע"פ וחמשה, וארבעה כפל, תשלומי
שליחותם, עושים אנו אין כיס חסרון בו שאין דבר כל

ה"ט. להלן וכמבואר

.ËÌÈ¯·„ ‡l‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ≈ƒ∆»»»∆∆»¿»ƒ
˙B‡„B‰ ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a LÈÂ „ÈÓz ÔÈÈeˆn‰«¿ƒ»ƒ¿≈»∆∆¿ƒ¿»

B¯·Á ÔBÓÓ ˜ÈfÓe ˙B‡ÂÏ‰Â65ÔÈ‡L ÌÈ¯·c Ï·‡ ; ¿«¿»«ƒ»¬≈¬»¿»ƒ∆≈
‰Ó‰a ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÈeˆÓ¿ƒ««ƒ∆≈»∆∆¿ƒ¿¿≈»

‰Ï·ÁL66ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÔÈÈeˆn‰ ÌÈ¯·„ B‡ ;dz¯·Áa ∆»¿»«¬∆¿»¿»ƒ«¿ƒ¬»≈
Ô˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - ÏÙk ÈÓeÏLz ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a»∆∆¿ƒ¿«¿≈∆∆≈»ƒ»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic67eÒwL ˙BÒw‰ Ïk ÔÎÂ .68ÌÈÓÎÁ «»≈»»»∆¿≈»«¿»∆»¿¬»ƒ
B¯·ÁÏ Ú˜B˙a69¯ËBÒ·e70- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B¯·Á ˙‡ ¿≈««¬≈¿≈∆¬≈¿«≈»∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic Ô˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡71ÌlLÓ‰ ÏÎÂ . ≈ƒ»«»≈»»»∆¿»«¿«≈
˜Ê ÈˆÁ72ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ -73ıeÁ ; ¬ƒ∆∆≈ƒ«»≈»»»∆

˙B¯B¯ˆ ˜Ê ÈˆÁÓ74Ò˜ BÈ‡Â ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtÓ ,75. ≈¬ƒ∆∆¿ƒ¿≈∆»¿≈¿»

ירבו 65) ולא הנזקים את להרחיק כדי שם, בבאֿקמא
דלת  תנעל שלא כדי והלוואות, ובהודאות בישראל. מזיקים
ולא  מומחים לבקש המלוה יצטרך יכפור שאם לווים, בפני
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קעג

קעג

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט י"ד ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ב). ב, לסנהדרין (המאירי מלהלוות וימנע ימצא,
כמבואר 67)הזיקה.66) בלבד, הקרן ממנו גובים אלא

הי"ג. שקצצו.68)לקמן תימן: על 69)ובכת"י שהכהו
א). צ, (בבאֿקמא סלע לשלם וקנסוהו על 70)אזנו,

וכתב  וברש"י). (שם זוז מאתיים לשלם שקנסוהו הלחי,
שיש  רבות הכאות "יש ה"ט: פ"ג, ומזיק חובל בהל' רבינו
חכמים  להם פסקו וכבר נזק, בהן ואין מעט וצער ביזוי בהן
הוא  הקצוב הממון ואותו הן... קנסות וכולן קצובים... דמים

והבושת". הצער ב.71)דמי כז, כגון 72)בבאֿקמא
פלוני, של שורו את שהזיק הראשונה) (בפעם תם שור

לה). כא, (שמות נזקו חצי א 73)שמשלם ב, סנהדרין
ואין  נוגחים, אינם שוורים שסתם קנס, מדין שחיובו
קנסה  שהתורה אלא הועדו, שלא זמן כל לשמרם לבעליהם
טו, (בבאֿקמא בשמירתם שירבו כדי נזק, חצי לשלם אותם

א). ג, לסנהדרין ורש"י ב, ועמ' על 74)א הבהמה שדרכה
רגליה  מתחת מנתזים הצרורות והיו עצים), (קיסמי צרורות

ה"ג). פ"ב, ממון נזקי (הל' הכלים את שזוהי 75)ושברו
ממון  בתורת משלמים שהבעלים מסיני, למשה הלכה
לשלם  שחייב מחברו כלווה זה והרי ב). טו, (בבאֿקמא

ה"ז). שם רבינו (לשון

.È„·Úk ÌBMp‰ Ïk76‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - »«ƒ¿∆∆≈ƒ«»≈»
ı¯‡Ï77ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - B¯·Áa Ï·ÁL Ì„‡ ,CÎÈÙÏ . »»∆¿ƒ»»»∆»««¬≈≈ƒ

˙La‰Â ¯Úv‰Â ˜Êp‰78‰ˆeÁ Èic Ô‰a ·iÁ ‡e‰L «∆∆¿«««¿«∆∆«»»∆«»≈»
˙·L Ï·‡ ;ı¯‡Ï79Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÔÈ·Bb - Èet¯Â »»∆¬»∆∆¿ƒƒƒ¿≈∆≈»∆

ÒÈk ÔB¯ÒÁ80ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ .81ÌÈOÚnL :e¯Ó‡Â , ∆¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿∆«¬ƒ
.Ï··a Èet¯Â ˙·L ˙Ba‚Ï ÌBÈ ÏÎa¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»∆

נזקו.76) לשלם חייב בחבירו החובל כגון בשוק, הנמכר
נמכר  עבד הוא כאילו אותו רואים ידו, את קיטע כיצד?
הוא  וכמה החבלה) (=לפני יפה היה כמה ושמים בשוק,
עברי  בעבד עצמו מוכר היה נצרך היה שאם עכשיו, יפה

וברש"י). ב פג, ודבר 77)(בבאֿקמא הואיל א, פד, שם
מוסמכים  חו"ל דייני אין לשומו, צורך ויש הוא, קצוב שאין
מצוי, זה שאין מפני הטעם, ועיקר שם). (רש"י לשומו

ב. עמ' שם (שם),78)כמבואר כיס חסרון בהם שאין
ה"א. ופ"ג ה"י, פ"ב ומזיק חובל הל' שיושב 79)וראה

הי"ב. פ"ב שם ראה חליו, ימי כל ממלאכתו ומתבטל
פעמים 80) שהרבה נזק, מדמי יותר שכיחים=מצויים והם

ונופל  נחלה אלא אבר מחסרו ואינו בחבירו חובל אדם
(רדב"ז). ישנם ובושת וריפוי כאן, אין נזק נמצא למשכב,

בשם 81) ב אות פ"ח ב"ק אשרי בהגהות דבריהם הובאו
יד. ס"ק א סימן חו"מ הגר"א באור וראה חננאל, רבינו

.‡ÈÈic B˜Ê ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - Ì„‡‰ ˙‡ ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒƒ»∆»»»≈ƒƒ¿«»≈
ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡e‰L ÈtÓ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ82Ï·‡ . »»»∆ƒ¿≈∆»»∆≈»¬»

ÏÎa ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - B¯·Á ˙Ó‰a ˜Èf‰L Ì„‡»»∆ƒƒ∆¡«¬≈¿«≈∆∆»≈¿»
ÌB˜Ó83ıv˜ B‡ ÂÈÏk ¯aL B‡ B˙eÒk Ú¯wL ÈÓk , »¿ƒ∆»«¿ƒ≈≈»ƒ≈

ÔLa ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ .ÂÈ˙BÚÈË84Ï‚¯Â85ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»¿≈¿≈»∆ƒƒ»¿≈»∆∆ƒ
˙„ÚeÓ ‡È‰Â86d˙lÁzÓ Ô‰Ï87,ÈeˆÓ ¯·„ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ∆∆»∆ƒ¿ƒ»»¬≈∆»»»

‰Ó‰a ‰˜Èf‰L ÔÈa .ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·B‚Â¿ƒ«»≈»»»∆≈∆ƒƒ»¿≈»

da ‰ÎkÁ˙pL ÔB‚k ,˙¯Á‡88˙B¯t ‰ÏÎ‡ B‡ , «∆∆¿∆ƒ¿«¿»»»¿»≈
ÔÈÏÎ‡ ‰˜Èf‰L ÔÈa ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,ÔÏÎ‡Ï dk¯cL∆«¿»¿»¿»¿«≈»∆≈∆ƒƒ»√»ƒ

ÌÈÏÎÂ89ÔÈ·Bb Ïk‰ - ÌÏL ˜Ê Ô‰ÈÏÚ ˙·iÁ ‡È‰L ¿≈ƒ∆ƒ«∆∆¬≈∆∆∆»≈«…ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic90‰nz ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .91‰„Úe‰Â92 «»≈»»»∆¬»ƒ»¿»«»¿¬»

‰ÎLpL ÔB‚k ,‰˜Èf‰Â93‰Ù‚ B‡94B‡ ‰ˆ·¯ B‡ ¿ƒƒ»¿∆»¿»»¿»»¿»
‰Á‚ B‡ ‰ËÚa95Èic ÌÏM‰ ‰f‰ ˜Êp‰ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - »¬»»¿»≈ƒ«∆∆«∆«»≈«»≈

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÚeÓ ÔÈ‡L ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ96elÙ‡Â . »»»∆∆≈»¿»»»∆«¬ƒ
ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - ˜Èf‰Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‡ˆÈÂ ı¯‡a „Úe‰«»»∆¿»»¿»»»∆¿ƒƒ≈ƒ

ÈeˆÓ ¯·„ BÈ‡L ÈtÓ ,B˜Ê97. ƒ¿ƒ¿≈∆≈»»»

א.82) פד, פועל 83)ב"ק דין ובית יותר, מצוי שזה
ה"ח, לעיל כמבואר ישראל, ארץ של בי"ד בשליחות
שלא  "כדי מ"א פ"ח, ב"ק למשנה בפירושו רבינו וכלשון

אדם". בני זכויות להנאתה.84)יאבדו פירות שאכלה
דרך 85) ברגליה כלים ושברה הניזק, לרשות שנכנסה

להזיק.86)הילוכה. הראשונה,87)רגילה בפעם אפילו
שלשה  שהועדה אחרי אלא מועדת שאינה קרן לנזקי בניגוד

ה"א. פ"ו, ממון נזקי בהל' כמבואר להנאתה.88)ימים,
א). ג, (ב"ק להיזקה הנאה שיש השן, תולדת וזוהי

מצוי 89) שהיזקה הילוכה, דרך והזיקתם עליהם שדרכה
"רגל". נזקי הם ב.90)ואלו פד, רגילה,91)שם אינה

אלה. נזקים לעשות דרכה בבעליה,92)ואין העידו
כא, (שמות ככתוב שלשום, מתמול היא נוגחת זו שבהמה

ישמרנו". ולא בבעליו "והועד .בשיניה 93)כט)
בהן 95)בגופה.94) רגילה אינה אלה וכל בקרניה,

הי"ב.96)מתחילתה. בסמוך שור 97)מבואר לבוא
שם). (ב"ק לארץ לחוץ מא"י מועד

.·ÈCÈ¯vL ÈÙÏ ?ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÚeÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓƒ¿≈»≈»¿»»»∆¿ƒ∆»ƒ
„ÈÚ‰Ï98ÔÈc ˙Èa ÈÙa Ba99‡l‡ ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡Â , ¿»ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈»≈ƒ∆»

ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰100‰ˆeÁa ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ»»∆¿ƒ»ƒ»≈ƒ¿»
ı¯‡Ï101‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc ÌÈc Ô‰L ÌLk - »»∆¿≈∆≈»ƒƒ≈¿»¿»
ı¯‡Ï102‰ˆeÁa Ì‰ÈÙa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÌÈ„ÈÚÓ Ck , »»∆»¿ƒƒ∆«¿≈»ƒ¿≈∆¿»

ı¯‡Ï103. »»∆

לשמרו 98) ועליו פעמים שלש נגח שהוא בבעליו, להתרות
מעולה. (ב"ק 99)שמירה ביתֿדין בפני אלא עדות שאין

וברש"י). א (שמות 100)כד, כתוב משפטים שבפרשת
אלהים  קרוי ואין שניהם", דבר יבוא האלהים "עד ח) כב,
ה"ד. פ"ד כדלעיל בארץ, שנסמך ביתֿדין אלא

לחו"ל.101) מארץ הי"ב.102)שיצאו שם לעיל ראה
ב.103) פד, ב"ק

.‚È‰ˆeÁ Èic Ô¯w‰ epnÓ ÔÈ·Bb - ÏÊ‚ B‡ ·bL ÈÓƒ∆»«»«ƒƒ∆«∆∆«»≈»
ı¯‡Ï104ÏÙk‰ ˙‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ Ï·‡ ,105. »»∆¬»≈ƒ∆«∆∆

שם).104) (ב"ק מצויים דברים הם בדפוס 105)שאלה
ובצדק, התוספת", את גובין "אין תימן: ובכת"י וינציאה
את  הגוזל כגון בו, יש תוספת אבל כפל, דין אין שבגזל
והודה, הגזלן וחזר לשקר, ונשבע הנגזל, ותבעו חבירו
כד). ה, (ויקרא ככתוב הקרן, על נוסף חומש לשלם שחייב
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קעד סנהדרין קעד הלכות - שופטים ספר - שבט י"ד ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

גזילות... כגון קנסות דיני ה"ח: לעיל רבינו שכתב ואע"פ
ששם  יתכן, ישראל? בארץ הסמוכים אלא... אותם דנים אין
אין  ולפיכך מצוי, לא וזה חבירו, מיד ממש לגוזל הכוונה
בכופר  רבינו מדבר כאן ואילו מומחים. אלא אותם דנים
יוסף' ('נמוקי יותר מצוי וזה חבירו, אצל שהפקיד בפקדון
דיני  שדנו בש"ס, מקומות בהרבה מצינו וכן פ"ח). לב"ק
בקר  צמד שגזל באחד ב צו, ב"ק ראה בבבל, גזילות
בהמות  לו שמסרו ברועה א ה, בבבאֿמציעא וכן מחבירו,
ב  פח, גיטין ב'תוספות' וראה בבל. חכמי בהן ודנו וגזלן,

הכי. אי דיבורֿהמתחיל:

.„ÈÈi„ epnÓ ÔÈ·Bb BÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLÓ‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«¿«≈«ƒ«¿ƒƒ∆«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ106Ì‚t‰ È¯‰L .107¯Ùk‰Â ˙La‰Â108 »»»∆∆¬≈«¿»¿«∆¿«…∆

Bza È˙Èzt :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÓˆÚ Èt ÏÚ Ì„‡ ÌlLÓ¿«≈»»«ƒ«¿¿∆»«ƒƒƒƒ
ÈBÏt ÏL109ÈBÏt ˙‡ È¯BL ˙ÈÓ‰Â110ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â , ∆¿ƒ¿≈ƒƒ∆¿ƒ¿≈ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡111. «»≈»»»∆

בלא 106) עצמו ע"פ ומשלם הואיל לומר, נטעה שאל
צריכים  שאינם ממונות, לדיני אותו הופך זה עדים, העדאת
קנס  מתחייב אדם אין קנס, חיוב זה היה אילו כי מומחים,

הי"ב. פ"ב, נערה בהל' כמבואר עצמו, שהאונס 107)ע"פ
שם  (ראה בבעילתו מדמיה פחתה כמה הנערה לאבי משלם

הרג 108)ה"ו). כששורם נפש, כופר משלמים שהבעלים
ל). כא, (שמות ככתוב פגם 109)אדם, משלם זה הרי

א). מא, (כתובות ע"פ 110)ובושת הכופר את משלם
(שם). עצמו או 111)הודאת מצויים, דברים אלה שאין

פ"ה, חובל הל' והשווה (רדב"ז). כיס חסרון בהם שאין
ה"זֿח.

.ÂË˙BÓ¯‚ ÈÈc112Ô˙B‡ ÔÈ·B‚Â ,˙BÒ˜k ÔÈ‡ - ƒ≈¿»≈»ƒ¿»¿ƒ»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a ÔÈ„Â113. ¿»ƒ»∆¿»»»∆

יוכל 112) שלא וגורם חבירו של שטרותיו השורף כגון
כלים  שזרק או א), צח, (ב"ק שבשטרות החוב להפרע
את  וסילק וקדם אחר ובא וכסתות, כרים גבי על הגג מראש
כאילו  חייב זה הרי הכלים, ונשברו הארץ מעל הכרים
חובל  (הל' שישברו להם גרם הכרים שסילוק בידו, שברם

ה"ז). גרמות 113)פ"ז, דיני שדנו בתלמוד, מצינו שכן
א). ק, ב; צח, (ב"ק בבבל

.ÊËB¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒBn‰ ÔÈc ÔÎÂ114‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ«≈»¬≈««ƒ∆…
‰OÚÓ ‰OÚ115ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb -116. »»«¬∆ƒ«»≈»»»∆

אנס.114) הרגיל 115)בידי "אלא ביד נתן שלא
ה"א). פ"ח, חובל הל' רבינו (לשון בלבד" (=הלשין)

"הרי 116) ה"ג: שם חובל הל' והשווה א קיז, בבאֿקמא
יש  הרי ואמר: מוסר ועמד יין... לו להביא המלך שגזר
חייב  - ולקחו והלכו פלוני במקום יין... אוצר לפלוני
בין  גוי ביד ישראל למסור "אסור ה"י: שם וראה לשלם",
כל  עבירות... ובעל רשע היה ואפילו בממונו, בין בגופו
חלק  לו אין - בממונו בין בגופו בין גוי, ביד ישראל המוסר

הבא". לעולם

.ÊÈı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙B·ÈLÈ‰ ‚‰Ó117Èt ÏÚ Û‡ : ƒ¿««¿ƒ¿»»»∆««ƒ

B˙B‡ ÔÈcÓ ,Ò˜ ÌL ÔÈ·Bb ÔÈ‡L118ÒiÙiL „Ú ∆≈ƒ»¿«¿«ƒ«∆¿«≈
BÈc ÏÚ·Ï119BnÚ ‰ÏÚÈ B‡ ,120ı¯‡Ï ÔÈ„Ï ¿««ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¿∆∆

Ï‡¯OÈ121¯eÚL BÏ ÔziL ÔÂÈÎÂ .122BÏ Èe‡¯‰123- ƒ¿»≈¿≈»∆ƒ≈ƒ»»
‡lL ÔÈa BÈc ÏÚa Òit˙pL ÔÈa ,BÈec ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒƒ≈∆ƒ¿«≈««ƒ≈∆…

Òit˙124BÏ Èe‡¯M ‰Ó ¯eÚL ˜fp‰ OÙz Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«≈¿≈ƒ»««ƒ»ƒ«∆»
B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏhÏ125. ƒ…≈ƒƒƒ»

ובפומבדיתא.117) שבסורא הגאונים גוזרים 118)ישיבות
בארבע  עמו יושבים שאין מהקהל, מרוחק והוא נידוי עליו

ה"ד. פ"ז, תורה תלמוד הל' ראה ויתפשר 119)אמותיו,
מוסמך 121)הנתבע.120)עמו. ביתֿדין שם שיש

קנסות. דיני לדון כסף.122)הראוי כפי 123)סכום
הדין  לבעלי אותו מגלים ואין בלבו, החליט שביתֿדין
גאון). שרירא רב בשם ג, אות פ"ח לב"ק (רא"ש

צמח 124) רב בשם שם הרא"ש וכתב פ"ח. לב"ק רי"ף
פרוצים  ישראל יהיו ושלא נשכר, חוטא יהא שלא כדי גאון:
שולחים  בבבל קנסות דיני גובים שאין שיודעים כיון בנזקין,
עליו  ירבה או בממון שיפייסו עד לנדותו נהגו בזה, זה יד
ה, סעיף א, סימן בחו"מ וראה בדברים. ויפייסנו ריעים
וגזילות, בחבלות רק נוהג זה שמנהג יח, ס"ק שם בסמ"ע
שאפילו  וחמשה, ארבעה או כפל תשלומי לענין לא אבל
בהיותו  יגזול, או יגנוב אחד שכל לחוש אין יכפוהו לא אם

הקרן. את לכלֿהפחות לפרוע שיצטרך בבא125ֿ)יודע
יותר  הניזוק יתפוש ואם שם. רש"י וכפירוש כ טו, קמא
שיחזיר  לניזק כופים בפנינו, צועק והמזיק לו מהראוי
אלא  זה שאין קנסות", דיני "דנים בכלל זה ואין המותר,

(רדב"ז). עושקו מיד עשוק כמציל

.ÁÈÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓ ‡e‰L „ÈÁÈ126‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆À¿∆¿«ƒ««ƒ∆
È„ÈÁÈ ˙BBÓÓ ÈÈc Ô„127‰‡„B‰‰ ÔÈ‡ -128ÂÈÙa »ƒ≈»¿ƒƒ≈«»»¿»»

ÔÈc ˙È·a ‰‡„B‰129CeÓÒ ‰È‰ elÙ‡Â ,130Ï·‡ . »»¿≈ƒ«¬ƒ»»»¬»
Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈÎeÓÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏM‰«¿»««ƒ∆≈»¿ƒ«¬≈≈
‰‡„B‰‰ È¯‰ - ÌÈ‰Ï‡ Ô‰a ‡¯B˜ È‡ ÔÈ‡Â ,˙BËBÈ„‰∆¿¿≈¬ƒ≈»∆¡…ƒ¬≈«»»

ÔÈc ˙È·a ‰‡„B‰ Ì‰ÈÙa131Ì‰ÈÙa ¯ÙBk‰ ÔÎÂ .132, ƒ¿≈∆»»¿≈ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆
ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â133Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ -134ÏBÎÈ BÈ‡Â , ¿««»»≈ƒÀ¿««¿»¿≈»

e¯‡aL BÓk ,ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ135È¯‰ :¯·c ÏL BÏÏk . «¬…¿ƒ¿…¿∆≈«¿¿»∆»»¬≈
ÔÈc ˙È·k Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔÈÚÏ Ô‰≈¿ƒ¿«»¿«¿»¿«≈»∆¿≈ƒ

ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ CeÓq‰136. «»¿»«¿»ƒ

הי"א.126) פ"ב, לעיל א.127)מפורש ה, סנהדרין
הדין.128) בעל מטענותיו 129)של בו לחזור יוכל שלא

לחזור 130)הקודמות. ויכול מחייבת, ההודאה אין
הודאה  ששטר א), ל, (סנהדרין אחרות טענות ולטעון
שיחתמו  עד מועילה אינה אשי, רב של בחתימתו שנחתמה
הודאה  חשובה בפניו ההודאה אין כי דיינים, שלשה בה
ב  עד, ב"ק וראה יד), ס"ק ג סימן לחו"מ הגר"א (ביאור
חשובה  אינה ביתֿדין אב שהיה יהושע רבי בפני שההודאה
א  לא, בבאֿבתרא וראה בביתֿדין. היתה שלא כל הודאה,
מה  כל לגמרי הסותרות טענות בביתֿדין לטעון אדם שיכול
טענותיו  מגלה אדם אין כי לביתֿדין, חוץ מתחילה שטען
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קער

קער

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט ט"ו שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בביתֿדין. אלא "עד 131)העיקריות ב כט, סנהדרין
הודאה. - הודאתו ואז דיינים", עלי היו - להם שיאמר

כלום.132) לו חייב שאינו דינו, בעל טענת על
הנתבע.133) לטובת עו 134)והעידו לומר נאמן ד אינו

א  יז, (בבאֿמציעא בעדים שיפרע עד ופרעתי, החזרתי
בביתֿדין. היתה שהכפירה שם הרי"ף וכפירוש וברש"י)

בפני 135) תחילה שאמר שכל ה"א, פ"ו ונטען טוען בהל'
הטוען  הביא ואח"כ מעולם", דברים היה "לא ביתֿדין:
לויתי  לטעון: שוב נאמן אינו בפניהם, שהלווהו עדים

ומשלם. כפרן הוחזק אלא נתבאר 136)ופרעתי, שכבר
פועלים  ההדיוטות והלוואות, הודאות שבדיני ה"ח, לעיל

שבא"י. מומחה ביתֿדין בשליחות

âשבט ט"ו שני âיום
éML ÷øt1 ¤¤¦¦

בשיקול 1) או משנה, בדבר וטעה ממונות דיני שדן דיין
לבית  לומר: בדין המתעצם בטעות. קניין או פשרה  הדעת.

עירוני. דין בית במקומו שקיים למרות נלך, הגדול דין

.‡Ôic Ïk2‰ÚË Ì‡ :‰ÚËÂ ˙BBÓÓ ÈÈc ÔcL »«»∆»ƒ≈»¿»»ƒ»»
ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈc ÔB‚k ,ÌÈÚe„È‰Â ÌÈÈeÏb‰ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ«¿…»ƒ

‡¯Ó‚a B‡ ‰Lna3¯ÊBÁ -4¯·c‰ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,ÔÈc‰ «ƒ¿»«¿»»≈«ƒ«¬ƒƒ«»»
‰ÎÏ‰k Ba ÔÈ„Â ,‰È‰Lk5,¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . ¿∆»»¿»ƒ«¬»»¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ

˙È„ÓÏ ÔÈck ‡lL ÔBÓn‰ ÏËpL ‰Ê CÏ‰L ÔB‚k¿∆»«∆∆»««»∆…«ƒƒ¿ƒ«
Ìl‡ ‰È‰L B‡ ,Ìi‰6‡nhL B‡ ,7B‡ ,¯B‰Ë ¯·„ «»∆»»«»∆ƒ≈»»»

ÌÈ·ÏkÏ dÏÈÎ‡‰Â ‰Ù¯Ë ‡È‰L ‰¯LÎa ‰¯B‰L8, ∆»ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»¿∆¡ƒ»«¿»ƒ
‰Êa ‡ˆBiÎÂ9Èt ÏÚ Û‡ ;ÌlLlÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«≈»∆¬≈∆»ƒ¿«≈««ƒ

˜Èf‰Ï Ì¯bL10˜Èf‰Ï Ôek˙ ‡Ï ,11. ∆»«¿«ƒ…ƒ¿«≈¿«ƒ

לא 2) ואפילו הדיוטות שלשה שהם או מומחה, שהוא בין
בעלי  וקיבלוהו הדיוט יחיד או הדין, בעלי עליהם קיבלום
ה"ב). פ"ז ולקמן ה"ח, פ"ה לעיל (ראה עליהם הדין

בתלמוד.3) רומי: ומתבטל.4)ובדפוס נסתר
המפורש 5) בדבר טעה אם והואֿהדין א. לג, סנהדרין

כגון  רבינו: שכתב וזהו התלמוד, תקופת שאחרי בפסוקים
בפסקי  שטעה מי כל ו, אות שם הרא"ש וכתב (כסףֿמשנה).
ישרו  דבריהם וכששמע שאחריהם, החכמים או הגאונים
אם  אבל משנה, בדבר כטועה זה הרי שטעה, והודה בעיניו
לאנשי  המקובלות לדבריו, ראיות ומביא בעיניו ישרו לא
דבריהם  לסתור ויכול בדורו", כשמואל בדורו "יפתח דורו,
לסתור  יכול אדם בש"ס, מבוארים שאינם הדברים כל כי

הגאונים. דברי על לחלוק אפילו תקיף 6)ולבנות, איש
זרוע. עוד 7)ובעל דקדקו לא טמא, שהוא שהורה לאחר

כה, לחו"מ (סמ"ע בשרץ שנית להטמא והניחוהו בטהרתו
ג). טריפה 8)ס"ק כל כדין לכלבים האכילה שהשואל

לשלם, חייב בידיו הדיין האכילה אבל ל), כב, שמות (ראה
ה'תוספות' דעת וכן (כסףֿמשנה). ממש מזיק זה שהרי
ה'טור' ולדעת נמי. השתא דיבורֿהמתחיל: א לג, בסנהדרין
הדיין  האכילה אפילו רבינו, דברי בהבנת כה סימן חו"מ
היתה  שכוונתו כיון להזיק, גורם אלא שאינו פטור, בידיו

שם). (סמ"ע להזיק ולא למעשה הלכה כגון 9)להורות
של  הטהורים הפירות שאר עם ועירבם חבירו פירות שטיהר
ב). לג, (סנהדרין טמא הכל והרי שטעה ונמצא הנשאל,

ה"ז.10) פ"ז, ומזיק חובל בהל' כמבואר חייב, להזיק וגורם
שלה,11) האם שניטלה בפרה "מעשה א: לג, שם אמרו וכך

חכמים  לפני מעשה ובא לכלבים, טרפון רבי והאכילה
שם, ואמרו אתה". פטור עקיבא: רבי לו ...אמר והתירוה
לא  אם אפילו טרפון, רבי פטור משנה, בדבר וטעה שהואיל

ה"גֿד. לקמן וראה לרבים. מומחה היה

.·˙Úc‰ ÏewLa ‰ÚË12˙˜ÏÁÓ ‡e‰L ¯·c ÔB‚k , »»¿ƒ«««¿»»∆«¬…∆
ÌÈ‡¯BÓ‡ B‡ ÌÈ‡pz13Ô‰Ó „Á‡k ‰ÎÏ‰ ‰˜ÒÙ ‡ÏÂ , «»ƒ»»ƒ¿…ƒ¿¿»¬»»¿∆»≈∆

ËLt ¯·kL Ú„È ‡ÏÂ ,Ô‰Ó „Á‡k ‰OÚÂ ,Le¯Ùa¿≈¿»»¿∆»≈∆¿…»«∆¿»»«
‰OÚn‰14‰Ê ‰È‰ Ì‡ :¯Á‡‰ È¯·„k ÌÏBÚ‰ ÏÎa ««¬∆¿»»»¿ƒ¿≈»«≈ƒ»»∆

‰ÁÓÓ Ôic‰15˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯ ÏËÂ16‡lL B‡ , ««»À¿∆¿»«¿≈…»∆…
ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ Ï·‡ ˙eL¯ ÏËB ‰È‰»»≈¿¬»ƒ¿«¬≈ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ17‰ÁÓÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,18ÔÈc‰ ¯ÊBÁ -19Ì‡Â , ¬≈∆ƒ¿À¿∆≈«ƒ¿ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡20ÌlLlÓ ¯eËt -21ÏËBp‰ „Á‡ . ƒ∆¿»¿«¬ƒ»ƒ¿«≈∆»«≈
˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯22ÏL ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏËBp‰ B‡ ¿≈…»«≈¿ƒ≈ƒ∆

,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‡Ï Ï·‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬»…¿»»»∆
e¯‡aL BÓk23. ¿∆≈«¿

לכאן.12) או לכאן הכרעה לשם בדבר חכמי 13)עיון
התנאים. תקופת שלאחר המנהג.14)התלמוד נתקבל

התורה.15) בדיני העולם,16)בקי בכל לדון שמועילה
הי"ד). פ"ד, (לעיל הדין בעלי רצו לא לפי 17)אפילו ודן

א, עמוד ה' בסנהדרין כמבואר מועיל, זה וגם הסכמתם,
ה"ב. פ"ז מראש 18)ולקמן רשות לנטילת טעם יש

אינו  רשות שנטל אע"פ - מומחה היה לא אילו אבל הגולה,
ה"ד. לקמן מפורש ודינו דיין, כהלכה,19)בכלל בו ודנים

הזכאי. בעלֿדין יפסיד שלא שנטל 20)כדי זה שהלך כגון
הים. למדינת כדין שלא רשות 21)הממון ונטל הואיל

כדין  שלא ממון להפקיר ביתֿדין ביד כח יש הגולה, מראש
עליהם  הדין בעלי קיבלוהו אם וכן א). ה, לסנהדרין (רש"י
דיבורֿ וברש"י שם בגמרא כמבואר לטעות, בין לדין בין
בעלֿדין  מידי ביד, ונתן נשא ואפילו קבלוך. אי המתחיל:
עקיבא  רבי פטרו טרפון רבי שהרי פטור, זה הרי לחבירו, זה
וקיבלוהו  מומחה שהוא מפני י) אות לעיל (ראה לשלם
ולא  והיתר, איסור שאלת לשאול אליו באו שהם הדין, בעלי

(כסףֿמשנה).כפאם לפניו לשאול שרשותו 22)שיבואו
העולם. בכל לדון רבינו 23)מועילה הי"ד. פ"ד לעיל

שם  והרא"ש פ"ד. בסנהדרין הרי"ף פסקי אחרי בזה נמשך
אין  הדעת, בשיקול שטעה כל ולדבריו, בזה. חולק ה אות
לבטל  הדיין בכח אין התנאים, כאחד שפסק כיון חוזר, הדין
בפירוש  מהם כאחד הלכה נפסקה ולא הואיל דינו, פסק

כג). ס"ק כח, חו"מ סמ"ע (ראה

.‚eÏa˜ ‡ÏÂ ˙eL¯ ÏË ‡ÏÂ ‰ÁÓÓ ‰ÚBh‰ ‰È‰»»«∆À¿∆¿…»«¿¿…ƒ¿
Ï·‡ ‰ÁÓÓ ‰È‰ ‡lL B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡«¬≈ƒƒ¬≈∆∆…»»À¿∆¬»

ÔÈck Ô‰Ï Ôe„Ï Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜24, ƒ¿«¬≈ƒƒ¬≈∆»»∆«ƒ
„ia Ô˙Â ‡O Ì‡ :˙Úc‰ ÏewLa ‰ÚËÂ25‰Ó - ¿»»¿ƒ«««ƒ»»¿»««»«

יום שני
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קעו סנהדרין קעו הלכות - שופטים ספר - שבט ט"ו שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÈeOÚ ‰OÚM26B˙ÈaÓ ÌlLÈÂ ,27Ô˙Â ‡O ‡Ï Ì‡ ; ∆»»»ƒ«≈ƒ≈ƒ…»»¿»«
ÔÈc‰ ¯ÊÁÈ - „ia28ÌlLÈ - ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â , «»«¬…«ƒ¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ¿«≈

B˙ÈaÓ29. ƒ≈

רש"י 24) (ראה תורה דין זה אין - שטעה וכיון תורה, כדין
תורה). דין ד"ה: א ו, לזה.25)לסנהדרין ונתן מזה שגבה

מהם,26) כאחד הלכה נפסקה שלא כיון חוזר, הדין ואין
נטלתי  בדין כי שלי, את אחזיר לא לומר: הדין בעל יכול
שאין  במשנה, המפורש בדבר לטעה בניגוד שנטלתי, מה

שם). (רש"י וחוזר כלל דין המעשה 27)דינו פשט שהרי
יפה  כוחו אין רשות, נטל ולא והואיל (שם). האחר כדברי
התנו  הרי לדון. קיבלוהו אם ואפילו מהתשלומין, להפטר
אם  זאת ובכל כדין. דן לא שטעה וכיון כדין, אותם שידון
שזה  מפני ה"א) (לעיל מלשלם פטור - משנה בדבר טעה
טז), ס"ק כח, סימן חו"מ הגר"א (ביאור הוא לאונס קרוב
כזה, מפורש בדבר שיטעה דעתו על להעלות לו היה לא כי
גרם  הבעלֿדין של הרע מזלו אלא להזיק נתכוון לא ובוודאי
היה  מומחה, ואינו הדעת בשיקול כשטעה כן לא שיפסיד.
למתכוון  דומה זה והרי יטעה, שמא בדעתו להעלות לו

(לחםֿמשנה). וחייב הבעל28ֿ)להזיק נטל שלא עוד כל
כראוי. ולהורות הדין להחזיר ראוי ודאי כדעת 29)דין,

כרבי  שהלכה פ"ד, לסנהדרין ברי"ף דבריו הובאו הגאון,
שלא  להזיק, גרם וזה להזיק, הגורם כל את המחייב מאיר
יטעה  שמא רשות, נטל לא או מומחה, כשאינו לדון לו היה
וכן  הגר"א, (ביאור למזיד קרוב זה והרי הדעת, בשיקול

בלחםֿמשנה).

.„Ó Ï·‡ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ ‡ÏÂ ‰ÁÓÓ BÈ‡L È ¬»ƒ∆≈À¿∆¿…ƒ¿«¬≈
˙eL¯ ÏËpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÈ„30ÈÏÚa ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ƒƒ««ƒ∆»«¿¬≈∆ƒ¿««¬≈

ÔÈic‰ ÏÏÎa BÈ‡Â ,ÚB¯Ê31ÔÈa ,ÔÈc BÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿«¿≈ƒ¿«««»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈
,‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÏÎÂ ;‰ÚË ‡Ï ÔÈa ‰ÚË»»≈…»»¿»∆»ƒ«¬≈ƒƒƒ»»

ÔÈc ˙Èa ÈÙa Ô„Â ¯ÊBÁ32„ia Ô˙Â ‡OÂ ,‰ÚË Ì‡Â . ≈¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»»¿»»¿»««»
B˙ÈaÓ ÌlLÏ ·iÁ -33‰Ê ÔÈc ÏÚaÓ Á˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ , «»¿«≈ƒ≈¿≈¿≈«ƒ««ƒ∆

¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÎÏ‰k ‡lL BÏ Ô˙pL34B‡ , ∆»«∆…«¬»»¿ƒ≈¿«¬ƒ
‡nhL35,ÌlLÈ - ÌÈ·ÏkÏ ¯zn‰ ¯·c ÏÈÎ‡‰L B‡ , ∆ƒ≈∆∆¡ƒ»»«À»«¿»ƒ¿«≈

‡e‰ ˜Èf‰Ï Ôek˙Ó ‰fL ;˜Èf‰Ï Ì¯Bb Ïk ÔÈ„k36. ¿ƒ»≈¿«ƒ∆∆ƒ¿«≈¿«ƒ

לו 30) ונתנו שבא"י ביתֿדין שטעו או הגולה, ראש שעבר
כמבואר 31)רשות. ראוי, שיהא עד מועילה הרשות שאין

הט"ז. פ"ד קיבלוהו 32)לעיל אם זאת ובכל אחר,
ה"ב. פ"ז, לקמן כמבואר עשוי, שעשה מה בעליֿדין

הוא.33) להזיק מתכוון כשלא 34)שהרי מדובר, כאן
עם  והתדיין לך לבעלֿדין: הדיין אומר אז ביד, ונתן נשא
דיני  פסק עלֿפי לו שנתת הכסף ממנו והוצא דינך, בעל
ואין  שכנגדו לבעלֿדין שפנה אחרי זאת ובכל בטעות, שהיה
בסנהדרין  (רי"ף לשלם עצמו הדיין מחוייב אזי - להחזיר לו

טומאה 35)פ"ד). ספק דבר על לפניו לשאול כשבא
שרץ  ונטל הם, טמאים הדיין: לו אמר בטהרותיו, לו הנולד
טהורים  היו והם טומאתם, את לוודא עליהם והשליך

ב). לג, לסנהדרין (רש"י מומחה,36)בתחילה אינו שאם

להעניק  ביתֿהדין את יטעה ואל בהוראה עסק לו יהא אל
כדין. שלא רשות לו

.‰,da ·iÁ BÈ‡L ÈÓÏ ‰Úe·L ·iÁÂ ‰ÚhL Ôic«»∆»»¿ƒ≈¿»¿ƒ∆≈«»»
‰Ê ‰OÚÂ37‰¯Lt38Ú·MÈ ‡lL È„k BÈc ÏÚa ÌÚ39, ¿»»∆¿»»ƒ««ƒ¿≈∆…ƒ»«

‰Úe·L Ôa BÈ‡L Ú„È Ck ¯Á‡Â40ewL Èt ÏÚ Û‡ , ¿««»»«∆≈∆¿»««ƒ∆»
B„iÓ41ÌeÏk dÈ‡ - ‰¯Lt‰ ÏÚ42ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ; ƒ»««¿»»≈»¿∆…ƒ≈»»

BÏ ÏÁÓÏ B‡ BÏ ÔzÏ43‰Úe·MÓ ¯ËtiL È„k ‡l‡ ƒ≈ƒ¿…∆»¿≈∆ƒ»≈ƒ¿»
¯ÊBÁ - ˙eÚËa ÔÈ˜ ÏÎÂ ,‰ÚBh‰ da B·iÁL44ÔÎÂ . ∆ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»¿»≈¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk45. …«≈»∆

להשבע.37) שנתחייב מלשון 38)הנתבע - פשרה הסכם.
זה  מוותרים הצדדים שני כך חם, ואינו קר אינו פושרים,

מה.39)לזה. סכום לו לתת טעה,40)התחייב שהדיין
כלום. לתובע לתת חייב ואינו משבועה, פטור הנתבע נמצא

שהתחייב 41) הנתבע, מידי קנין בקבלת לתובע שהקנו
מהשבועה. להפטר כדי כסף לתת 42)לתובע צריך ואינו

כלום. שבעל 43)לו להשבע ועליו התובע, והוא במקרה
לו. חייב אמרו 44)דינו וכן א). יד, (גיטין ובטל

ומקור  מחילה. אינה - בטעות מחילה א) סו, (בבאֿמציעא
להתחלת  יוסף' ב'נמוקי הובאה הרי"ף מתשובת רבינו דברי
ועשו  חמורה שבועה ביתֿדין שחייבוהו "מי סנהדרין מס'
סתם  חרם אלא עליו היה שלא ראו ואח"כ פשרה ביניהם
לו  שיש לחזור, הוא יכול - לחבירו) שכופר מי בחרם (יהיה

יוד  היה אילו עושה לומר היה לא שבועה עליו שאין ע
בטעות". קנין זה והרי מכירה 45)פשרה, הל' השווה

ה"ב. פט"ו

.ÂeÓvÚ˙pL ÌÈL46,Ô‡k Ôe„ :¯ÓB‡ „Á‡ ,ÔÈ„a ¿«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ∆»≈»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ‰ÏÚ :¯ÓB‡ „Á‡Â47eÚËÈ ‡nL , ¿∆»≈«¬∆¿≈ƒ«»∆»ƒ¿

B˙B‡ ÔÈÙBk - ÔÈck ‡lL ÔBÓÓ e‡ÈˆBÈÂ ÔÈic‰ el‡48 ≈««»ƒ¿ƒ»∆…«ƒƒ
B¯ÈÚa Ô„Â49ÌÚË ‰Ê È‡Ó ÈÏ e˙e e·˙k :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿»¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿ƒ≈≈∆««

Ck ¯Á‡Â ,BÏ ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙Bk - Ì˙ÈÚË ‡nL ,Èezc«¿ƒ∆»¿ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿««»
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ50C¯ˆ‰ Ì‡Â .51ÔÈc ˙ÈaÓ ¯·c Ï‡LÏ ƒƒƒ∆¿ƒÀ¿«ƒ¿…»»ƒ≈ƒ

,ÔÈÏ‡BLÂ ÔÈÁÏBLÂ ÌÈ·˙Bk - ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰«»∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿¬ƒ
ÔÈc ˙Èa ·˙Îa ‡·iM ‰Ó ÈÙk Ì¯ÈÚa Ì‰Ï ÔÈ„Â¿»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ«∆»…ƒ¿«≈ƒ

ÏB„b‰52. «»

לזה.46) זה קשים נעשו שבירושלים.47)התעקשו,
הגדול.48) בביתֿדין לידון הטוען לא,49)את סנהדרין

כל 50)ב. כאן, לדון בתחילה שניהם נתרצו ואפילו שם.
לו, נותנים - מנומק פס"ד לו לכתוב אח"כ תובע שהחייב
לפרוע  רוצה שאינו מזה גדולה יותר התעצמות לך אין כי
שם  ב'תוספות' וראה (רדב"ז). מנומק פס"ד לו שיתנו עד

אמר. ואם שבעירו.51)ד"ה: שבית52ֿ)ביתֿהדין לא
הדין  בעלי שיהיו צריך שהרי הדין, פוסק הגדול הדין
דעתו, מודיע הגדול ביתֿדין אלא הדיינים, לפני עומדים
ו. סעיף יג, סימן חו"מ ראה הדין, את דן שבעירו וביתֿדין
איך  יודע אינו שבעיר שביתֿהדין שאע"פ רבינו, ומשמיענו
יפנה  והוא לפניו, לידון אותו כופים זאת בכל זה, דין לדון
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קעז

קעז

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט ט"ז שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ס"ק  יד, סי' לחו"מ (סמ"ע הגדול ביתֿדין חוותֿדעת לקבל
א). סעיף יד, (חו"מ השליח שכר יפרעו הדין בעלי ושני ד),

.ÊÔÚBË ‰fL ÔÈÈc‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»«ƒƒ∆∆≈
ÔÚBË ‰ÊÂ53l‰Â ,Ô‡k Ôe„ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Lk B‡ ,‰Â ¿∆≈¿∆»«««¿∆»»¿«…∆

:‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏ :¯ÓB‡≈≈≈¿≈ƒ«»¬»ƒ»«««¿∆
,BnÚ ‰ÏBÚÂ ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏ≈≈¿≈ƒ«»ƒ∆«…∆¿∆ƒ

„·Ú :¯Ó‡pL54‰ÂÏÓ LÈ‡Ï ‰ÂÏ55‰Ê ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¡«∆∆…∆¿ƒ«¿∆¿≈ƒ»«∆
B˜Èf‰L56˙Èa ÔÈÙBk - ˙BÏÚÏ ÔÚBh‰ ‰ˆ¯Â ,BÏÊ‚ B‡ ∆ƒƒ¿»¿»»«≈«¬ƒ≈

BnÚ ˙BÏÚÏ ÔÚËp‰ ˙‡ B¯ÈÚaL ÔÈc57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¿ƒ∆«ƒ¿»«¬ƒ¿≈…«≈
.‰Êa»∆

אחד 53) ואין הוא, מי של - דבר איזה על שחולקים כגון
שניהם  אלא ונתבע תובע כאן שאין נמצא בו, מוחזק מהם

א). ס"ק שם (ט"ז ועבד,54)תובעים התימנים: בכת"י
שם. הכתוב שם.55)כלשון התובע,56)סנהדרין הניזק
התובע. הנגזל חבירו 57)או על מתרעם שהתובע כל כי

יברר  או הזיקו שיסלק עד לו כעבד הנתבע הרי שהזיקו,
הסוגיא  מדברי נראה וכן (כסףֿמשנה), הזיקו שלא
אחיו, וירמיה הבבלי עוקבן של בעובדה שם בסנהדרין
היה  ולא הגדול, לביתֿהדין לעלות הנתבע את שהכריחו
וראה  ח). ס"ק יד סי' לחו"מ הגר"א (ביאור מזיק אלא לווה
דוקא  שלאו שובר, כותבים ד"ה ב טז, כתובות ב'תוספות'

"לווה".

.ÁB‡ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ
‰È‡¯58‰ÚË Ï·‡ ;‰ÂÏnÏ B‡ ˜fpÏ B‡ ÏÊ‚pÏ ¿»»«ƒ¿»«ƒ»««¿∆¬»«¬»

‡l‡ ,ÏÏk ˙‡ˆÏ ÔÚËp‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙È˜È≈̄»ƒ≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿»»≈¿»∆»
¯ËÙÂ BÓB˜Óa ÚaL59. ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿»

את 59)הוכחה.58) יתבעו הרמאים כל כן, לא שאם
לטרוח  שלא וכדי הגדול, בביתֿדין לדון לעלות העשירים

(רדב"ז). זה את זה גוזלים ונמצאו עמהם, יתפשרו

.ËÏB„b ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓÊa ÔÈc‰ ÔÎÂ60, ¿≈«ƒƒ¿««∆∆≈»≈ƒ»
ÔÈÁÓÓ ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ Ô‰a LiL ˙BÓB˜Ó LÈ Ï·‡¬»≈¿∆≈»∆¬»ƒ¿ƒÀ¿ƒ

ÌÈa¯Ï61ÔÈ‡L ÌÈ„ÈÓÏz Ô‰a LiL ˙BÓB˜Óe , ¿«ƒ¿∆≈»∆«¿ƒƒ∆≈»
ı¯‡aL ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ ,Ô˙BÓk¿»ƒ»«««¿∆≈≈ƒ¿¿ƒ∆¿∆∆

ÏB„b‰ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt62‰Ê ÔÈ„a ÂÈÙÏ Ôe„Â ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»¿»¿»»¿ƒ∆
BnÚ CÏB‰Â ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÙBkL -63ÌÈOÚÓ eÈ‰ ÔÎÂ . ∆ƒ∆«…∆¿≈ƒ¿≈»«¬ƒ
„¯ÙÒa ÌBÈ ÏÎa64. ¿»ƒ¿»«

במומחיותם 61)בירושלים.60) לרבים ידועים
שבארצו 62)ובבקיאותם. פלוני "למקום התימנים: בכת"י

פ"ג. סוף לסנהדרין יוסף' ב'נמוקי וכן הגדול", פלוני לפני
הלך 63) - תרדוף צדק "צדק ב): לב, (סנהדרין אמרו שהרי

מתיא  רבי ...אחר ללוד אליעזר רבי אחר יפה, ביתֿדין אחר
הגדול, ביתֿדין נקרא ברומי שאפילו הרי לרומי", חרש בן

(כסףֿמשנה). ממנו למעלה שאין חו"מ 64)כל ובשו"ע
הוא  אם הנתבע אחר לילך צריך "התובע א: סעיף יד, סימן
יותר". גדול הביתֿדין התובע, שבעיר אע"פ אחרת, בעיר

אותו  מוציאים בעירו, ואלם מוחזק "עשיר שם: אמרו וכן
גדול". יותר שבעירו שהביתֿדין אע"פ אחרת, בעיר לדון

âשבט ט"ז שלישי âיום
éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦

באחד,1) בחר הדין מבעלי אחד שכל בוררים, דיינים
הסכמת  בשלושה. לדון שלישי דיין להם בוררים ושניהם
עדים  הבאת להעיד. או לדון פסול או קרוב לקבלת הצדדים

שנגמר. לאחר הדין לסתור ראיות או

.‡,ÈÏ Ôe„È ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡L ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡∆»ƒ«¬≈ƒƒ∆»«ƒ¿ƒ»ƒ
BÈc ÏÚa ¯Ó‡Â2ÈL el‡ È¯‰ - ÈÏ Ôe„È ÈBÏt : ¿»«««ƒ¿ƒ»ƒ¬≈≈¿≈

Ì‰ ,„Á‡ ‰ÊÂ „Á‡ ‰Ê ¯¯aL ,ÌÈic‰3Ô‰Ï ÌÈ¯¯Ba ««»ƒ∆≈≈∆∆»¿∆∆»≈¿ƒ»∆
ÈLÈÏL Ôic4‡ˆÈ Ck CBznL ;Ô‰ÈLÏ ÔÈc ÔzLÏLe , «»¿ƒƒ¿»¿»»ƒƒ¿≈∆∆ƒ»≈≈

BzÓ‡Ï ÔÈc‰5ÔÈc‰ ÈÏÚa e¯¯aL „Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡ .6 «ƒ«¬ƒ¬ƒ»»»∆»∆≈¿«¬≈«ƒ
CeÓÒÂ ÏB„b ÌÎÁ7BÈc ÏÚa ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ , »»»¿»≈»»…∆««ƒ

‰ˆ¯iL ÈÓ ¯¯Ba ‡e‰ Ì‚ ‡l‡ ,‰Ê Ïˆ‡ Ôe„iL8. ∆»≈∆∆∆»«≈ƒ∆ƒ¿∆

שכנגד.2) וכן 3)הצד איננה זו תיבה התימנים יד בכתב
א. יג, סימן משפט חושן ערוך צורך 4)בשולחן אין אבל

אלא  כאן קובעת אינה כי השלישי על יסכימו הדין שבעלי
(סנהדרין  עימהם לישב הגון אדם להם שיבררו הדיינים דעת

א). החייב 5)כג, שסובר להם, יצייתו הדין שבעלי שם,
בזכותי  להפך יכול היה ואילו האחד ביררתי בעצמי אני הרי
אמרו: א הלכה ג, פרק שם ובירושלמי (רש"י), מהפך היה
יש  ב: אות שם הרא"ש וכתב זכותו". מרדף שביררו "מתוך
ועומד  שולחו בזכות להפך לו יש שהדיין וחושבים, טועים
אנשים  כמה ונהגו כדין, לא אשר דברים לחפות במקומו
עצמו  הדיין כי טעות, וזוהי תחבולות, בעל להם לברור
גמור, דין לו שייראה לא אם לזכותו סברה למצוא לו חלילה
מבין  המבורר שהדיין לומר, אלא זכותו" "מרדף אמרו: ולא
חבירו, עם ונותן נושא זכות צד לו יש ואם לאשורו, דבר
שום  ונסתרה נעלמה שלא נמצא, השני, המבורר הדיין וכן
ומכריע  שניהם נימוקי שומע והשלישי משניהם, זכות

לאמיתו. הדין יוצא כן ידי ועל תימן:6)ביניהם יד בכתב
שם. משפט בחושן וכן הדין. בעל לעיל 7)שבירר ראה

א. הלכה ד, כגון 8)פרק פפא: רב כדברי שם, סנהדרין
גדול  חסדא רב היה שלא חסדא. ורב הונא רב של דין בתי
(רדב"ז). בו לבחור השני הצד יכול זאת ובכל הונא, כרב
גר  כשהשני אבל אחת, בעיר גרים הדיינים כששני זה וכל
אחרת, לעיר עימו לילך דינו בעל את כופה אינו אחרת בעיר
בתוספות  וראה משנה). (כסף ו הלכה ו, פרק לעיל כמבואר
לו  לברור רוצה השני הצד ואם כגון, המתחיל: דיבור שם
חכם, של כבודו משום רשאי, אינו חכם תלמיד שאינו דיין
לו  לברור אותו כופים אלא בדין, עימו לישב ראוי זה שאין
וכן  (רדב"ז חבירו שבירר החכם לפני ידון או חכם, תלמיד

שם). משפט בחושן

.·ÏeÒt B‡ ·B¯˜ ÂÈÏÚ ÏawL ÈÓ9Ôi„ B˙BÈ‰Ï ÔÈa , ƒ∆ƒ≈»»»»≈ƒ¿«»
ÌÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ Ïa˜ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ „Ú B˙BÈ‰Ï ÔÈa≈ƒ¿≈»»¬ƒƒ≈∆»ƒ«¿ƒ

‰¯·Úa10ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈLk11B‡ «¬≈»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»»

יום שלישי
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קעח סנהדרין קעח הלכות - שופטים ספר - שבט ט"ז שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÏÚ ÏawL ÔÈa ,BÏ Ôe„Ï ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙Èa ‰LÏLkƒ¿»≈ƒÀ¿ƒ»≈∆ƒ≈«
ÔÚBË ‰È‰M ‰Ó ÏÁÓÏÂ ÂÈ˙BiÎÊ „a‡Ï BÓˆÚ12ÏÚ «¿¿«≈¿À»¿ƒ¿…«∆»»≈«

ÏawL ÔÈa ,Ô‰Èt13B¯·Á ÂÈÏÚ ÔÚËiM ‰Ó Ïk ÔziL ƒ∆≈∆ƒ≈∆ƒ≈»«∆ƒ¿«»»¬≈
BÈ„a B‡ ÏeÒt‰ BÊ ˙e„Úa14B„iÓ e˜ Ì‡ :15‰Ê ÏÚ ¿≈«»¿ƒƒ»ƒ»«∆

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -16ÏBÎÈ - B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ; ≈»«¬…¿ƒ…»ƒ»»
ÔÈc‰ ¯Ó‚ .ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ17‡ÈˆB‰Â , «¬…«∆ƒ»≈«ƒƒ¿««ƒ¿ƒ

ÏeÒt‰ ‰Ê ÔÈ„a ÔBÓn‰18ÏBÎÈ BÈ‡ - B˙e„Úa B‡ «»¿ƒ∆«»¿≈≈»
¯ÊÁÏ19. «¬…

בקוביא.9) ומשחק בריבית מלווה כגון להעיד, או לדון
אֿג.10) הלכה י, פרק עדות הלכות ראה להעיד, שפסולים
כשני 11) אותו לחייב עלי נאמן זה שיהיה מראש שהסכים

א). כג, (סנהדרין כשרים הנתבע.12)עדים חבירו כלפי
או 14)הנתבע.13) הפסול זה "בעדות תימן: יד ובכתב

שהוא 15)בדיניו". סודר קניין בקבלת ממנו שקבלו
ובביאורנו  ה הלכה ו, פרק לעיל ראה כנ"ל, לקיים מתחייב

"אין 16)שם. ב) כד, (סנהדרין דין גמר לפני ואפילו
כלום". קניין לו.17)לאחר תן צא הדין: בית שאמר

ב"הוצאת 19)לדון.18) תלוי זה ואין רבא. וכדעת שם.
אלא  לומר, רבינו נתכוון ולא הדין, בגמר אלא הממון"
יכול  עדיין הדין גמר לפני הממון להוציא הספיק שאפילו
רבינו  כוונת משנה הכסף ולדעת (רדב"ז). בו לחזור החייב
כבר. הממון הוציא כאילו זה הרי הדין שנגמר כל לומר:
וראוי  גֿד. הלכה ט"ו, פרק ולווה מלווה הלכות והשווה
מחליט  פב סימן להרדב"ז הרמב"ם" שב"לשונות להעיר,
הממון" להוציא הדין "נגמר להיות: וצריך טעות כאן שיש

וכו'.

.‚ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L B¯·ÁÏ ·iÁ˙pL ÈÓ ÔÎÂ20¯Ó‡Â , ¿≈ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈¿»¿≈ƒ¿»«
BÏ21EL‡¯ ÈiÁa ÈÏ Ú·M‰ :22ÈÏ Ú·M‰ B‡ ,¯Ët‰Â ƒ»«ƒ¿«≈…¿¿ƒ»≈ƒ»«ƒ

ÔÚËzM ‰Ó Ïk EÏ Ôz‡Â EL‡¯ ÈiÁa23e˜ Ì‡ : ¿«≈…¿¿∆≈¿»«∆ƒ¿«ƒ»
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ24- B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ»≈»«¬…¿ƒ…»ƒ»

ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ25ÚaLÂ ÔÈc‰ ¯Ó‚ . »«¬…«∆ƒ»≈«ƒƒ¿««ƒ¿ƒ¿«
.ÌlLÏ ·iÁÂ ,¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡L BÓk¿∆»«≈»«¬…¿«»¿«≈

הריני 20) ואומר: בזרועו תורה ספר שאוחז חמורה, שבועה
הלכה  י"א, פרק שבועות (הלכות ישראל אלוקי בה' נשבע

לנתבע.21)חֿט). קלה,22)התובע שבועה שזוהי
שמים. שם בה מזכיר לתובע 23)שאינו הנתבע שאמר

קבלת  הלווה שטוען שטרו, הפוגם כגון שבועה, שנתחייב
מקצתו  אלא קיבל שלא טוען והמלווה הסכום כל את כבר
המלווה  ועל א), הלכה י"ד, פרק מלווה הלכות (ראה

א. מה, בשבועות כמבואר א 24)להישבע, כד, סנהדרין
ב. שאמרו 25)ועמוד כמו דין הגמר היאֿהיא השבועה

יכול  אינו ונשבע וטול הישבע "רצונך א) קכח, בתרא (בבא
בו. לחזור הוא יכול נשבע, לא עדיין שאם הרי בו". לחזור

ונשבע. גרסינן הכי המתחיל: דיבור שם בתוספות וראה

.„˙q‰ ˙Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â26dÎÙ‰Â27, ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈«¬»»
BÈ‡ - ÂÈÏÚ ‰ÎÙ‰pL ‰Ê ÚaL Ì‡ B‡ B„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»ƒƒ¿«∆∆∆∆¿»»»≈

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ28. »«¬…

שהשיאוהו 26) היסת, ונקראת התלמוד, חכמי מתקנת שהיא
התורה  שמן הכל, כופר כגון יודה, שמא להישבע החכמים
מ, (שבועות להישבע חייבוהו וחכמים מלהישבע הוא פטור

י"ב. פרק אישות להלכות בביאורנו וראה על 27)ב)
אלא  שתיהפך שבועה לך "ואין וייטול. שיישבע התובע,
ו). הלכה א, פרק ונטען טוען (הלכות בלבד" היסת שבועת

והוא 28) גנבת עבדי לחברו "האומר ב קכז, בתרא בבא
וטול  הישבע רצונך לי... מכרתו אתה גנבתי... לא  אומר
עבדים  על נשבעים אין והרי בו" לחזור יכול אינו ונשבע
הרי  היסת, שבועת אלא אינה שם השבועה וכל התורה, מן

משנה). (לחם לחזור יכול אינו בה שגם

.‰¯Ó‡Â ,‰Úe·L ·iÁ ‰È‰ ‡lL ÈÓa ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿ƒ∆…»»«»¿»¿»«
‰Úe·L EÏ Ú·M‡29¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜ Ì‡ : ∆»«¿¿»ƒ»ƒ»≈»«¬…

ÔÈc ˙È·a ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ;Ba30 ¿ƒ…»ƒ»««ƒ∆ƒ≈¿≈ƒ
Ú·MÈÂ ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú ¯ÊBÁ -31. ≈«∆ƒ»≈«ƒ¿ƒ»«

חמורה.29) שבועה התימנים: יד שהתחייב.30)בכתב
אלא 31) דין" "גמר נחשבת אינה כשלעצמה קבלתו כלומר,

כב, משפט לחושן (סמ"ע דינו גמר היא עצמה השבועה
כב). קטן סעיף

.Â‰È‡¯ B‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,ÔÈc ˙È·a ·iÁ˙pL ÈÓ32 ƒ∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»»
ÔÈc‰ ¯ÊBÁÂ ,ÔÈc‰ ˙‡ ¯˙BÒ - B˙eÎÊÏ33Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿≈∆«ƒ¿≈«ƒ««ƒ

‰È‡¯ ‡È·Ó ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,ÔÈc‰ ¯Ó‚ ¯·kL34- ∆¿»ƒ¿««ƒ»¿«∆≈ƒ¿»»
¯˙BÒ35‡·‰ ,EÏ LiL ˙BÈ‡¯ Ïk :ÌÈic‰ BÏ e¯Ó‡ . ≈»¿««»ƒ»¿»∆≈¿»≈

‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ !ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ Ô‡kÓƒ»¿«¿ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»»
Ì‡ ‰OÚi ‰Ó .ÔÈc‰ ˙‡ ¯˙BÒ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ≈∆«ƒ««¬∆ƒ

¯Á‡Ï ‡ˆÓe ÌÈLÏL CB˙a ‡ˆÓ ‡ÏÌÈLÏL36? …»»¿¿ƒ»»¿««¿ƒ

שבכתב.32) שפסקו 33)הוכחה דינו לו סותר דינו בית
וברש"י). א לא, (סנהדרין שכנגדו את שטר 34)ומחייבים

דין.35)זכותו. גזר לאחר אפילו י"ב: הלכה שם ירושלמי
אם  "ואפילו א: סעיף כ, סימן משפט חושן ערוך ובשולחן

כבר". גמליאל.36)פרע בן שמעון וכרבן שם, סנהדרין

.ÊÌ˙Ò Ì‡ Ï·‡37?„ˆÈk .¯˙BÒ BÈ‡ - ÂÈ˙BÚË ˙‡ ¬»ƒ»«∆«¬»≈≈≈«
EÏ LÈ .ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ ?ÌÈ„Ú EÏ LÈ :BÏ e¯Ó‡»¿≈¿≈ƒ»«≈ƒ≈ƒ≈¿
ÔÂÈk .e‰e·iÁÂ B˙B‡ e„Â .‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ ?‰È‡¿̄»»»«≈ƒ¿»»¿»¿ƒ¿≈»
ÈBÏÙe ÈBÏt e·¯˜ :¯Ó‡ ,·iÁ˙pL ‰‡¯L∆»»∆ƒ¿«≈»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ

B˙cÙ‡ CBzÓ ‰È‡¯ ‡ÈˆB‰L B‡ !Èe„ÈÚ‰Â38ÔÈ‡ - ¿«ƒƒ∆ƒ¿»»ƒ¬À¿»≈
B˙È‡¯ ÏÚÂ ÂÈ„Ú ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ‰Ê39. ∆¿¿≈«¿ƒƒ«≈»¿«¿»»

כיסים.38)סגר.37) כעין תפירות מלאה חגורתו,
שטרותיו.39) וזייף שקר להעיד שכרם שמא חוששים כי

ולאחר  לי אין ואמר עדים, הבא לו: אמרו אם הדין והוא
שרבינו  אלא שם, החכמים כדעת כלום, זה אין הביא, זמן
אם  דווקא ופלוני" פלוני "קרבו אמר אם שאפילו משמיענו,
עד  שתק אם אבל סותר, אינו - עדים לי אין תחילה: הצהיר
והעידוני, ופלוני פלוני קרבו אמר: כן ואחרי בדין שנתחייב
בחושן  להלכה מבואר וכן משנה). (לחם הדין סותר והעידו,
שם  משפט לחושן שבסמ"ע להעיר וראוי א סעיף כ משפט
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קעט

קעט

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט י "ז רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הניכר, חיסרון כאן רבינו בדברי שיש מחליט, ב קטן סעיף
ראייה, לי אין אמר ראייה, לך "יש הנכון: הנוסח הוא וכך
אם  לומר צריך ואין כלום. אינו כן אחרי שמצא פי על אף
והמדפיס  וחייבוהו". אותו ודנו ראייה לי אין אמר אמרו...

" תיבת עד הראשונה "ראייה" תיבת מן ראייה"השמיט
נמשך  הוא שכידוע ערוך, השולחן לשון הוא וכן השנייה.

רבינו. לשון אחרי

.Á‰È‡¯‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40BÏˆ‡41 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»¿»»∆¿
ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰È„na BnÚ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ«¿ƒ»¬»ƒ»«≈ƒ≈ƒ
˙È„nÓ ÌÈ„Ú BÏ e‡a ÔkÓ ¯Á‡Ïe ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»»¿««ƒ»»≈ƒƒ¿ƒ«

˙ÓÁ‰ ‰˙È‰L B‡ ,Ìi‰42ÌL LiL ÂÈ·‡ ÏL «»∆»¿»«≈∆∆»ƒ∆≈»
ÔB„wt‰L ‰Ê ‡·e ,ÌÈ¯Á‡ „Èa ˙„˜ÙÓ ˙B¯ËM‰«¿»À¿∆∆¿«¬≈ƒ»∆∆«ƒ»

¯˙BÒÂ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙È‡¯ BÏ ‡ÈˆB‰Â BÏˆ‡43. ∆¿¿ƒ¿»»¬≈∆≈ƒ¿≈
‰Ê :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÈtÓ ?¯˙BÒ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈ƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«∆
eÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡L∆»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿≈∆…»
‰Ê :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÈÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ∆¿ƒ¿»¿«∆»ƒ¿…¿«∆
eÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡L∆»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿≈∆…»
ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡ CÎÂ Ck ÈtÓ B‡ ,ÈÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ∆¿ƒƒ¿≈«¿«»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ
Ì˙Ò ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÂÈ¯·„a LnÓ ‰È‰Â ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»»¿»»«»ƒ¿»»¬≈∆…»«

,ÂÈ˙BÚËÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â L¯t Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯˙BÒÂ «¬»¿≈¿ƒ»ƒ≈≈¿»«≈ƒ
‰È‡¯ ‡ÏÂ ,Ìi‰ ˙È„Óa ‡ÏÂ ‰p‰ ‡Ï ,ÏÏk ÌÈ„Ú≈ƒ¿»…≈»¿…ƒ¿ƒ««»¿…¿»»

¯zÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈ¯Á‡ „Èa ‡ÏÂ È„Èa ‡Ï ,ÏÏk44. ¿»…¿»ƒ¿…¿«¬≈ƒ≈»ƒ¿…

זכותו.40) עור.42)ברשותו.41)שטר שק
ב.43) לא, וכן 44)סנהדרין ו. משנה ו פרק שם תוספתא

ומפרש  בראיותיו" שיכפור "עד י"ב: הלכה שם בירושלמי
ביד  ולא בידי לא כלל ראייה לי אין שאמר: משה' ה'פני

לסתור. יכול אינו שוב אחרים,

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na45·iÁ˙pL ÏB„‚a ?46‡È·‰Â , «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆ƒ¿«≈¿≈ƒ
L¯BÈ Ï·‡ ;ÂÈ˙BÚË Ì˙qL ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ˙BÈ‡¿̄»¿≈ƒ≈ƒ««∆»««¬»¬»≈
˙ÓÁÓ ˙BÚË ÂÈÏÚ e‡·e ,BLÈ¯BÓ ˙nLk ÔË˜ ‡e‰L∆»»¿∆≈ƒ»»»¿»≈¬«

BLÈ¯BÓ47ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â ,ÏÈc‚‰L ¯Á‡ ƒ««∆ƒ¿ƒ¿»«≈ƒ≈ƒ¿≈
BÏ e¯Ó‡ ·iÁ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiL ¯Á‡Â ,‰È‡¯ ÈÏƒ¿»»¿««∆»»ƒ≈ƒ«»»¿
ÔÈc da ¯zÒzL ˙e„Ú EÈ·‡Ï ÌÈÚ„BÈ e‡ :ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿…»ƒ

„È˜Ù‰ ELÈ¯BÓ :„Á‡ BÏ ¯Ó‡ B‡ ,‰Ê48- BÊ ‰È‡¯ ∆»«∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»
Ú„BÈ ÔË˜ L¯Bi‰ ÔÈ‡L ,¯˙BÒÂ „iÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒƒ»¿≈∆≈«≈»»≈«

BLÈ¯BÓ ˙BÈ‡¯ Ïk49. »¿»ƒ

לסתור.45) יכול עצמו.46)שאינו נגד 47)מחמת
ממורישו. שירש אצלי 48)הנכסים הפקיד תימן: יד בכתב

זו. על 49)ראייה ואף שם. נחמן רב וכפסק א לא, סנהדרין
רבינו  סובר קטן, היה - ינוקא" "ההוא כתוב: ששם פי
לא  גדול היה לא שאם בשנים, גדול היה כבר לדין כשנתבע
עדות  מקבל כאילו זה שהרי כלל, לדונו נזקק נחמן רב היה
לפיכך  מורישו כשמת קטן שהיה ומתוך דין, בעל בפני שלא

משנה). (כסף ינוקא לו: קוראים

.ÈB„iÓ ewL ÈÓ50ÈBÏt ÌBÈa ‡B·È ‡Ï Ì‡L , ƒ∆»ƒ»∆ƒ…»¿¿ƒ
Ú·MÈÂ51ÏhÈÂ B˙ÚËa ÔÓ‡ B¯·Á ‰È‰È -52‰Ó Ïk ¿ƒ»«ƒ¿∆¬≈∆¡»¿«¬»¿ƒ…»«

ÈBÏt ÌBÈa ‡B·È ‡Ï Ì‡L B‡ ,‰Úe·L ‡Ïa ÔÚhM∆»«¿…¿»∆ƒ…»¿¿ƒ
B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ - ÏhÈÂ Ú·MÈÂ53¯ËtÈÂ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡Â ¿ƒ»«¿ƒ…ƒ≈∆¿¿≈¿¿ƒ»≈

B¯·Á54,ÌÈ‡z‰ eÓi˜˙ - ‡a ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ , ¬≈¿»««¿…»ƒ¿«¿«¿»ƒ
B˙eÎÊ ˙‡ „a‡Â55Òe‡ ‰È‰L ‰È‡¯ ‡È·‰ Ì‡Â . ¿ƒ≈∆¿¿ƒ≈ƒ¿»»∆»»»

ÌBi‰ B˙B‡a56Ú·MÈÂ ,‰Ê ÔÈwÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«¬≈∆»ƒƒ¿»∆¿ƒ»«
Ì„wÓ ‰È‰Lk ,B¯·Á epÚa˙iLk57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿∆ƒ¿»∆¬≈¿∆»»ƒ…∆¿≈…«≈

‰Êa58. »∆

דין.50) בית בפני מידו סודר" "קניין בקבלת שהתחייב
מלשלם.51) ולהיפטר התובע טענת את להכחיש
מהתובע.53)התובע.52) כשקנו מדובר כאן
על 55)הנתבע.54) וגם התובע על גם שניהם על מוסב זה

ומקור  ב). קטן סעיף כא, משפט לחושן (סמ"ע הנתבע תנאי
הקניין  שיהא התנו ב' עמוד ושם א. כז, בנדרים ההלכה
"אסמכתא" אלא זו אין זה בלא כי חשוב, דין בבית נעשה
וכל  פלוני ליום לבוא שיכול וסבר דעתו על שסמך

להקנותו","אס  בליבו גמר לא "שהרי קונה אינה מכתא"
שם  ואמנם ב, הלכה י"א, פרק מכירה בהלכות כמבואר
בבית  עליה מידו שקנו "אסמכתא רבינו: מדגיש י"ג הלכה
דבריו  על כאן סמך שרבינו וכנראה קנה". זה הרי חשוב דין

משנה). לחם פי (על מכירה בא.56)בהלכות לא ולפיכך
א)57) כז, (נדרים בשבועה נפטר שהנתבע הקניין, לפני

עשה  מצוות הסמ"ג ולדעת פטרו". רחמנא ואנוס הוא, "אנוס
פרק  קידושין בירושלמי ומקורה הגאונים. הוראת זו הרי צז,
כך  יהיה פלוני ביום כך אעשה לא אם המתנה ב: הלכה ְֶַַג,
עבד". דלא כמאן אונס אמר יוחנן "רבי - אונס לו ואירע

ג. קטן סעיף שם בש"ך מכירה 58)וראה הלכות השווה
י"ד. הלכה י"א, פרק

âשבט י"ז רביעי âיום
éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦

המחייבים 1) שיהיו עד לחובה, נפשות בדיני מטים שאין
שניים  שנחלקו, שלושה של דין בית בשניים. המזכים על יתר
דיין  יודע. איני אומר: והשלישי חייב, או זכאי אומרים

ספיקו. טעמי את לנמק צריך אם יודע, איני האומר:

.‡,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙ˆ˜Ó ,e˜ÏÁpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆∆¿¿ƒ¿»»¿ƒ««
·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙ˆ˜Óe2BÊÂ . ƒ¿»»¿ƒ«»¿ƒ««»…¿

.˙Bh‰Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»∆∆¡««¬≈«ƒ¿«
ÈÈc ¯‡L·e ˙BBÓÓ ÈÈ„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ≈

¯zÓe ¯eÒ‡3Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯B‰ËÂ ‡ÓËÂ4ÈÈ„a Ï·‡ ; »À»¿»≈¿»¿«≈»∆¬»¿ƒ≈
˙BLÙ5‡Ï B‡ ‚¯‰È Ì‡ ‡ËBÁ‰ ‰Êa e˜ÏÁ Ì‡ , ¿»ƒ∆¿¿¿∆«≈ƒ≈»≈…

·¯‰ eÈ‰ Ì‡Â ,È‡kÊ - ÌÈkÊÓ ·¯‰ eÈ‰ Ì‡ :‚¯‰È≈»≈ƒ»»…¿«ƒ««¿ƒ»»…
ÏÚ ¯˙È ÔÈ·iÁÓ‰ eÈ‰iL „Ú ‚¯‰ BÈ‡ - ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ≈∆¡»«∆ƒ¿«¿«¿ƒ»≈«

ÌÈL ÌÈkÊÓ‰6‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .7‰Ê ÏÚL ,e„ÓÏ «¿«ƒ¿«ƒƒƒ«¿»»¿∆«∆
‰¯Ó‡Â ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰8.˙Ú¯Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ‰È‰˙ ‡Ï : ƒ¿ƒ»»¿»¿»…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…

ÌÈËB ·¯‰ Ì‡ :¯ÓBÏk9‰È‰˙ ‡Ï - ‚¯‰Ï ‰Ú¯Ï ¿«ƒ»…ƒ¿»»«¬……ƒ¿∆
ÔÈ·iÁÓ‰ eÙÈÒBÈÂ ‰ÏB„‚ ‰ÈË‰ ehiL „Ú ,Ì‰È¯Á‡«¬≈∆«∆ƒ¬»»¿»¿ƒ«¿«¿ƒ

˙h‰Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙ËÏ :¯Ó‡pL .ÌÈL10E˙Èh‰ . ¿«ƒ∆∆¡«ƒ¿…«¬≈«ƒ¿«…«»»¿

יום הביעי
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קפ סנהדרין קפ הלכות - שופטים ספר - שבט י "ח חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÏÎÂ .ÌÈL Èt ÏÚ - ‰Ú¯Ï ,„Á‡ Èt ÏÚ - ‰·BËÏ¿»«ƒ∆»¿»»«ƒ¿«ƒ¿»
Ì‰ ‰Ïa˜ ÌÈ¯·c‰ el‡11. ≈«¿»ƒ«»»≈

א.2) כט, בסנהדרין א.3)משנה יא, כשר 4)חולין כגון
קטנה,5)ופסול. סנהדרין - ושלשה בעשרים שהם

ה"ב. פ"ה, לעיל א.6)כמבואר ב, בסנהדרין משנה
מסיני.7) למשה עד איש מפי איש בכת"י 8)ששמעו

ואמר. בתורה, הזהיר זה שעל בלבד.9)תימן: אחד עלֿפי
הטייה 10) אחרי אלא אינה לרעה, לנטות רוצה אתה אם

שנים. של שהיא ובמשנה 11)מרובה, מסיני, משה שקיבל
שאהיה  אני שומע לרעות, רבים אחרי תהיה "לא אמרו: שם
- להטות? רבים אחרי נאמר: למה אםֿכן לטובה, עמהם
– לטובה הטייתך לרעה, הטייתך לטובה כהטייתך לא
לעיל  והשווה שנים". עלֿפי לרעה הטייתך אחד, עלֿפי

ה"ג. פ"ה,

.·‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa12ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL :e˜ÏÁpL ≈ƒ∆¿»∆∆¿¿¿«ƒ¿ƒ
ÌÈL .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ««¿∆»≈«»¬≈∆««¿«ƒ

·iÁ ÌÈ¯ÓB‡13.·iÁ ‰Ê È¯‰ - È‡kÊ ¯ÓB‡ „Á‡Â , ¿ƒ«»¿∆»≈««¬≈∆«»
ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ¯ÓB‡ „Á‡∆»≈««¿∆»≈«»¿∆»≈≈ƒ
ÈLÈÏM‰Â ,·iÁ B‡ È‡kÊ ÌÈL e¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ≈«∆»¿¿«ƒ«««»¿«¿ƒƒ

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡14ÌÈL ÌÈic‰ eÙÈÒBÈ -15e‡ˆÓ . ≈≈ƒ≈«ƒ««»ƒ¿«ƒƒ¿¿
¯·ca ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB ‰MÓÁ16Ì‰Ó ‰LÏL e¯Ó‡ . ¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«»»»¿¿»≈∆

e¯Ó‡ .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,È‡kÊ««¿«ƒ¿ƒ«»¬≈∆««»¿
ÌÈLe ,·iÁ ‰LÏLÌÈL e¯Ó‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - È‡kÊ ¿»«»¿«ƒ««¬≈∆«»»¿¿«ƒ

ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ Ì‰Ó ÌÈLe ,È‡kÊ Ì‰Ó≈∆««¿«ƒ≈∆«»¿∆»≈≈ƒ
Ú„BÈ17ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ -18‰Úa¯‡ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ≈«ƒƒ¿«ƒ¬»ƒ»¿«¿»»

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ B‡ È‡kÊ19e¯Ó‡L B‡ , «««»¿∆»≈≈ƒ≈«∆»¿
ÔÈa ,Ú„BÈ ÈÈ‡ „Á‡ ¯Ó‡Â ,·iÁ „Á‡Â ,È‡kÊ ‰LÏL¿»««¿∆»«»¿»«∆»≈ƒ≈«≈

‰Ê ‰È‰L20Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ‡e‰ Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ∆»»∆∆»«≈ƒ≈«∆»«≈ƒ≈«
·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ¯Á‡ ¯Ó‡L ÔÈa ,‰lÁza21eÈ‰ . «¿ƒ»≈∆»««≈¿ƒ««»…»

el‡ È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»¿∆»≈≈ƒ≈«¬≈≈
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ22¯·c‰ ˜tzÒ Ì‡ ÔÎÂ .23- ƒƒ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿«≈«»»

„Á‡Â ÌÈÚ·L „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓ24eÚÈb‰ . ƒƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ
,·iÁ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏL e¯Ó‡Â ,„Á‡Â ÌÈÚ·LÏ¿ƒ¿ƒ¿∆»¿»¿¿ƒ«¬ƒ»«»
- Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬ƒ»««¿∆»≈≈ƒ≈«
,„Á‡‰ „v‰ È¯·„Ï ¯ÊÁiL „Ú BnÚ ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB¿ƒ¿¿ƒƒ«∆«¬…¿ƒ¿≈««»∆»

ÔÈ·iÁÓ B‡ ÌÈkÊÓ ‰MLÂ ÌÈLÏL e‡ˆÓÂ25‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…
,˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ¯ÊÁ»«…¿…∆»≈∆¬≈«»»»≈

ÂÈÏÚa ˙˜ÊÁa ÔBÓn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe26. «¬ƒƒ∆«»¿∆¿«¿»»

ממונות.12) דיני להטות 13)הדן רבים אחרי שנאמר,
וברש"י). א כט, יודע,14)(סנהדרין איני שאמר: זה נמצא

יתכן, לא וזה בשנים. הדיון ונשאר זה, במושב איננו כאילו
וברש"י). (שם, דיינים שלשה צריכים תוספתא 15)שהרי

משנים". פחות אין - מוסיפים כמה "עד מ"ד: פ"ו, שם
ולדון 16) לחזור יכול יודע" "איני תחילה: שאמר זה שאף

ולדון, לחזור לו שאסור א) יז, (סנהדרין אמרו ולא עמהם.
בדיני  אבל ה"ב), פ"ט, לקמן (ראה נפשות בדיני אלא

מאחד  גרוע שאינו ודן, חוזר המסתפק אפילו ממונות
חובה  ובין זכות בין ממונות בדיני שמלמד התלמידים,
שם, חננאל רבינו מפירוש נראה וכן ה"א). פי"א, (לקמן
(רדב"ז  נפשות בדיני אלא עוסקת אינה הסוגיא שכל

ולא 17)ולחםֿמשנה). לזכות לא הטייה כאן שאין נמצא
"לעולם 18)לחובה. הנ"ל בתוספתא שאמרו כמו

הדין". שיגמר עד הדיינים שהדיין 19)מוסיפים אע"פ
ביתֿדין  עדיין נשאר זאת בכל שאינו, כמי הוא "המסתפק"
אפילו  שקול" "ביתֿדין עושים דיינים וכשמוסיפים שלם,

א. יז, בסנהדרין כמבואר מהם.20)לכתחילה, החמישי זה
שאם 21) דיינים, מוסיפים "למה ה"ה: פ"ה, שם ירושלמי

ליגמר  האחרונים, מן ואחד מזכים הראשונים מן שנים היו
שגם  - האחרונים" מן "ואחד רבינו: ומפרש בשלשה". הדין
נשאר  והראשון מחייב, האחרונים מן והשני מזכה, הוא
דברי  בהבנת (הרשב"א הרוב אחר הולכים זה בכל  - בספיקו
שנים  ואם סק"ו). יח, סי' לחו"מ הגר"א בביאור וכן רבינו,
יודעים, איננו אומרים ושנים חייב, - ואחד זכאי, אומרים
המסתפקים, השנים נגד רוב כאן שאין כיון להוסיף, צריכים
(רשב"א  כישנם הם הרי "המסתפקים" גם רבינו לדעת כי
שם). ובש"ך ה, ס"ק יח סי' לחו"מ בסמ"ע וכן הנ"ל,

את 22) להשמיענו אלא כאן רבינו חזר ולא טז, אות כנ"ל
ואחד. שבעים עד שמוסיפים דבריו היו 23)סוף שתמיד

מסתפק. ואחד למחצה ממונות 24)מחצה דיני שאין
נפשות מדיני שבעים עדיפים עד אלא בהם מוסיפים שאין

יב). ס"ק שם הגר"א (ביאור א מ, בסנהדרין כמבואר ואחד,
ממונות 25) לדיני רבינו למד וממנו נפשות, דיני לענין שם,

נזדקן 26)(לחםֿמשנה). ממונות בדיני "אומר א מב, שם
יד). ס"ק שם (הגר"א הדין"

.‚ÌÚË ˙˙Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆»«≈ƒ≈«≈»ƒ»≈««
˜Ùq‰ BÏ ‡a ÌÚË ‰Ê È‡Ó ÚÈ„B‰Ïe ÂÈ¯·„Ï27C¯„k , ƒ¿»»¿ƒ«≈≈∆««»«»≈¿∆∆

È‡Ó ·iÁÓ‰Â ,‰kÊÓ ÌÚË ‰Ê È‡Ó ‰kÊÓ‰ ‰‡¯nL∆«¿∆«¿«∆≈≈∆««¿«∆¿«¿«≈≈≈
·iÁÓ ÌÚË ‰Ê28. ∆««¿«≈

הוא,27) שאינו כמו - יודע איני שאמר זה א: יז, סנהדרין
לנמק  צריך אינו כלומר, לו. שומעים אין - טעם אמר ואם
(לחםֿ אמר ואי ד"ה: שם ברש"י וראה ספיקו, טעמי את

ה"אֿד.28)משנה). פ"י, לקמן ראה

âשבט י"ח חמישי âיום
éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦

קטנה 1) סנהדרי פטור. - לחובה כולם שראו סנהדרין
גדולה  סנהדרי יודע. איני אומר: ואחד נפשות, בדיני שנחלקו
ושלושים  מזכים, וחמישה שלושים נפשות, בדיני שנחלקו

הדין. את חותכים איך מחייבים, ושישה

.‡‰lÁz ˙BLÙ ÈÈ„a Ìlk eÁ˙tL ÔÈ¯„‰Ò2, «¿∆¿ƒ∆»¿À»¿ƒ≈¿»¿ƒ»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ·iÁ Ôlk e¯Ó‡Â3ÌL eÈ‰iL „Ú , ¿»¿À»«»¬≈∆»«∆ƒ¿»

¯Á‡Â ,ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ÈÂ ,B˙eÎÊa eÎÙ‰iL ÔÈkÊÓ ˙ˆ˜Óƒ¿»¿«ƒ∆««¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿««
‚¯‰È Ck4. »≈»≈

הדיון.2) בהתחלת שראו 3)מיד "סנהדרי א יז, סנהדרין

יום חמישי
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קפא

קפא

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט י "ח חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

להלין  שצריך כיון והטעם, אותו". פוטרים - לחובה כולם
לקמן  (ראה זכות אחריו לחפש כדי למחר, עד דינו את
ימצאו  לא שוב אחד, פה כולם שחייבוהו אלה ה"א), פי"א,
מאיר  רבי של פירושו ומעניין ג. אות בסמוך וראה זכות. לו
אלגזי, לר"י יעקב בקהלת הובא הרמב"ם) של דורו (בן הלוי
פוטרים  לומר, אותו" "פוטרים דבריהם: שכוונת פטור, ערך
כבשאר  למחר עד דינו את מענים ואין למיתה, מיד אותו
(זה  אמר "אם א) לט, (שבועות שנינו בזה וכיוצא הנידונים.
איני  השבועה) עונש חומר על עליו ואיימו שבועה שנתחייב
משהים  אין רש"י: ומפרש מיד", אותו פוטרים - נשבע
ב). כג, שמות תמימה, (תורה מיד ישלם כרחו ועל אותו,

כגון 4) רחוקים, אופנים ע"פ לזכות צדדים יש מקרה בכל כי
היום  שמקובל כמו וכדומה, בדעתו, שפוי היה לא אולי
סניגור  ורוצח פושע לכל שמעמידים הנאורות, באומות
לא  זה שביתֿדין וכיון בזכותו, ולהפוך בהצלתו להשתדל
ביותר, הרחוקה בדרק אפילו להצילו, זכות שום לו נודעה
במהירות  המשפט שהחליט או בדינים, בקי שאינו מוכח

שם). לסנהדרין בהגהותיו חיות (מהר"ץ מספיק עיון בלי

.·‰pË˜ È¯„‰Ò5ÌÈL ,˙BLÙ ÈÈ„a e˜ÏÁpL «¿∆¿≈¿«»∆∆¿¿¿ƒ≈¿»¿≈
È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ „Á‡Â ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ»»¿ƒ««¿««»»¿ƒ«»¬≈

È‡kÊ ‰Ê6¯OÚ „Á‡Â ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ ÌÈL . ∆««¿≈»»¿ƒ«»¿««»»
È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡7„Á‡Â ,È‡kÊ ¯OÚ „Á‡ e¯Ó‡L B‡ , ¿ƒ««∆»¿««»»««¿««

‡Â ,·iÁ ¯OÚÌÈ¯OÚ elÙ‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á »»«»¿∆»≈≈ƒ≈«¬ƒ∆¿ƒ
Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡‰Â ,ÔÈ·iÁÓ B‡ ÔÈkÊÓ ÌÈLe8 ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»∆»≈≈ƒ≈«

ÌÈL eÙÈÒBÈ -9‡e‰ È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ‰Ê . ƒ¿«ƒ∆∆»«≈ƒ≈«¬≈
‰·BÁ „nÏÓe ¯ÊBÁ BÈ‡ È¯‰L ,BÈ‡L ÈÓk10. ¿ƒ∆≈∆¬≈≈≈¿«≈»

‰fÓ ıeÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ˙ÙÒBz‰ ¯Á‡ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«««∆∆∆¿ƒ¿«¿»»ƒ∆
·iÁ ¯OÚ ÌÈLe ,È‡kÊ ¯OÚ ÌÈL e¯Ó‡ .˜tzÒn‰«ƒ¿«≈»¿¿≈»»««¿≈»»«»

È‡kÊ ‰Ê È¯‰ -11‰LÏLe ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ „Á‡ . ¬≈∆««««»»¿ƒ««¿»
ÔÓ „Á‡‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ»»¿ƒ«»««ƒ∆»∆»ƒ

ÌÈBL‡¯‰12È¯‰L ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ »ƒƒ≈≈ƒ≈«¬≈∆«»∆¬≈
ÌÈLe ,È‡kÊ ¯OÚ ÌÈL e¯Ó‡ .ÌÈLa ea¯ ÔÈ·iÁÓ‰«¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ»¿¿≈»»««¿≈

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ¯OÚ13ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ - »»«»¿∆»≈≈ƒ≈«ƒƒ¿«ƒ
ÌÈ¯Á‡14ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓ ÔÎÂ .15ÔÈkÊÓ‰ ea¯iL „Ú ¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«∆ƒ¿«¿«ƒ

¯˙BÈ B‡ ÌÈL ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯È B‡ ,È‡kÊ ‡‰ÈÂ „Á‡∆»ƒ≈««ƒ¿«¿«¿ƒ¿«ƒ≈
·iÁ ‡‰ÈÂ16ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â el‡ „‚k el‡ eÈ‰ . ƒ≈«»»≈¿∆∆≈¿∆»≈≈ƒ

Ú„BÈ17„·Ïa „Á‡ ¯˙BÈ ÔÈ·iÁÓ‰ eÈ‰L B‡ ,18- ≈«∆»«¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿«
ÌÈÚ·LÏ eÚÈb‰ .„Á‡Â ÌÈÚ·L „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MLÂ ÌÈLÏL ,„Á‡Â¿∆»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ««¿ƒ
‰MLÂ ÌÈLÏL .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ«»¬≈∆««¿ƒ¿ƒ»

È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏLe ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡19- ¿ƒ«»¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ««
È¯·c Ô‰Ó „Á‡ ‰‡¯iL „Ú ,el‡ „‚k el‡ ÌÈc»ƒ≈¿∆∆≈«∆ƒ¿∆∆»≈∆ƒ¿≈

B˙B‡ ÔÈkÊÓe B¯·Á20B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ B‡21‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…
ÔÈc‰ ÔwcÊ :¯ÓB‡ ÌÈicaL ÏB„b - ‰‡¯22ÔÈ¯ËBÙe ! »»»∆««»ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ

ÌÈLÏLe ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏL .B˙B‡¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ«»¿ƒ
- Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ««¿∆»≈≈ƒ≈«

B˙B‡ ÔÈ¯ËBt23,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ . ¿ƒ«¿»»¿ƒ¿ƒ««

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLÏLe ‰MLÂ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿∆»≈≈ƒ≈«
ÌÈL ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ È¯‰L ,·iÁ -24. «»∆¬≈««¿«¿ƒ¿«ƒ

ושלשה.5) עשרים של לטובה 6)שהיא שהטייתך
ה"א). פ"ח, (לעיל אחד עלֿפי לרעה 7)מספיקה והטייה

(שם). שנים עלֿפי אלא איני 8)אינה שאמר: זה נמצא
מכ"ג  בפחות נפשות דיני דנים ואין שאינו, כמי יודע,

וברש"י). א מ, עשרים 9)(סנהדרין כולם נמצאו שם,
עלֿפי  לרעה הטייה הרי יחייבו, וי"ג יזכו מהם י"א וארבעה,

וברש"י). א יז, (שם דיני 10)שנים חומר משום שם,
ירצה  אם ודאי אבל חובה, וללמד לחזור לו אין נפשות
חוזר  חובה שלימד מי אפילו שהרי רשאי, - זכות ללמד
ה'תוספות' דעת וכן ה"א. פי"א, לקמן כמבואר זכות, ומלמד
פ"ח, לעיל רבינו פסק זה ומטעם אחד. ד"ה ב לג, שם,
יודע  איני שאמר הדיין שאפילו ממונות, בדיני העוסק ה"ב:
ממונות  בדיני שהרי טו), אות שם בביאורנו (ראה ודן חוזר -
(כסףֿ השני לבעלֿדין זכות הוא - לזה חובה שהוא מה

עושים 11)משנה). שאין ואע"פ להקל. נפשות שספק
אפילו  עושים במוסיפים, – (=זוגי) שקול ביתֿדין בתחילה
של  בהטייה צורך כאן אין וכן א). יז, (סנהדרין לכתחילה
אלא  היה לא כשביתֿהדין אלא נאמר לא זה כי אחד,
נמצא  יודע, איני אמר מהם וכשאחד ושלשה, עשרים
כאן  אבל נפשות, דיני בו גומרים ואין הוא, חסר זה ביתֿדין
ולהקל  נפשות ספק מכח הנהרג את מזכים שלם, ביתֿדין יש
מגיה  מ"ה, פ"ה לסנהדרין יו"ט' וב'תוספות (לחםֿמשנה).
הדיינים  כ"ה שכל וכו', זכאי י"ג אמרו כאן: רבינו בדברי
איני  תחילה שאמר זה כי זכאי, אמרו וי"ג בדיון, השתתפו
לטובה  הטייה כאן שיש באופן זכות, ולימד חזר יודע,

אחד. שהוא 12)עלֿפי בין הקודם, המסתפק שהוא בין
זכות. ולימד חזר והמסתפק מדובר,13)אחר, כאן

להוסיף  והוצרכו מזכים, וי"א מחייבים י"ב היו שמתחילה
איני  אמר: הנוספים השנים מן ואחד כ"ה, הם והרי שנים

הרי 14)יודע. יודע", "איני אמר הנוספים מן שאחד כיון
ששנינו  כמו שנים, שיוסיפו צריך ולעולם כאינו, הוא
אלא  הוסיפו לא עכשיו "שעד מ"ד: פ"ו, סנהדרין בתוספתא
מפני  שנים, אלא מוסיפים שאין והטעם (לחםֿמשנה). אחד"
וכשיוסיפו  מחדש, וליתן לישא להוסיף צריך שמעכשיו
בידעו  ומתנו, במשאו יעמיק מהקודמים דיין כל ָשנים,
דיין  כל אחד, אלא יוסיפו לא אם אבל נגדו, חדשים ששנים
הקודמת, סברתו כפי דעתו ויעמיד לו, יחוש לא מהקודמים

שמח). (אור כמוהו" לב לי "גם פעם 15)באמרו: בכל
יודע. איני יאמר: הנוספים מן גמר 16)כשאחד בשעת כי

פ"י, לקמן כמבואר חייב, לומר: זכות המלמד גם יכול דין,
אין  יודע, איני יאמר: הנוספים מן אחד אפילו ואז ה"ב.

משג  אין רוב, שיש כל כי אחרים, שנים להוסיף יחים צורך
(לחםֿמשנה). הנוספים השנים מן החדש במסתפק

מזכים 17) י"א כנגד מחייבים י"ב היו שבתחילה כגון
נמצאו  יודע, איני אמר: והשני האחד, וזיכה שנים, והוסיפו
שמח). (אור יודע אינו ואחד אלו, כנגד אלו

וחייב 18) שנים, והוסיפו י"א, כנגד י"א היו שבתחילה
וזיכה  שנים, עוד והוסיפו יודע, איני אמר: והשני האחד,
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קפב סנהדרין קפב הלכות - שופטים ספר - שבט י "ט שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בלבד. אחד יותר המחייבים נמצאו חייב, - והשני האחד,
עלֿפי 19) לרעה הטייה שאין ה"א) פ"ח (לעיל נתבאר וכבר

לו 20)אחד. ויהיה למזכים, יעבור המחייבים מן שאחד
מזכים. ויהיו 21)רוב למחייבים, יעבור המזכים מן שאחד

הטייה  כאן ויש מזכים, ול"ד מחייבים, ושבעה שלשים
וברש"י). א מ, (סנהדרין שלשה עלֿפי דין 22)לרעה "זקן

וברש"י). א מב, (שם, בו" להמתין וצריך וקשה, ועמוק זה
הגדול 23) בביתֿדין כאן ומדובר להקל, נפשות שספק

בהרכב  מתחילה הדעות ונחלקו ואחד, שבעים של שהוא
שאינו.24)כזה. כמי הוא הרי יודע, איני שאמר: וזה

.‚‡aL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa25ÈÈ„a ÔÈa ,˙˜ÏÁÓ Ì‰Ï ≈ƒ«»∆»»∆«¬…∆≈¿ƒ≈
‰¯Bz ÈÈ„a ÔÈa ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa ˙BLÙ26ÔÈ‡ - ¿»≈¿ƒ≈»≈¿ƒ≈»≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ27ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ„ ‡l‡ , ƒƒ¬≈∆∆»»ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ
ÔÈ‚¯‰p‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ„a Ì‡Â .Ô‰lL ·¯‰ ¯Á‡««»…∆»∆¿ƒ¿ƒ∆»ƒ«∆¡»ƒ

e˜ÏÁ28B‡ e‰e¯ËÙiL „Ú ,el‡ „‚k el‡ ÔÈc - ∆¿¿»ƒ≈¿∆∆≈«∆ƒ¿¿
·iÁ˙È29. ƒ¿«≈

שבאה.25) תימן: מדיני 26)בכת"י בדין הנ"ל: בכת"י
וטהור. טמא והיתר, איסור כגון אנו 27)התורה. שאין

שבעים  עד אלא הוספה א) מ, (סנהדרין במשנה מוצאים
מוסיפים  שאין "כשם א) מב, (שם אמרו וכן יותר, ולא ואחד

וכו'. ואחד" שבעים של ביתֿדין הנ"ל:28)על בכת"י
נאשם  כלפי נוגע שהדיון כלומר, בפניהם. הנהרגים מן
למעשה  נשאלת והשאלה פיהם, על להיהרג העומד
צריך  אלא רגיל, רוב מספיק לא ואז להרגו, או להחיותו
תרצ), אלף ח"ה בתשובותיו (רדב"ז שנים המחייבים שירבו
יהרג  אם החוטא בזה נחלקו "אם ה"א: פ"ח, לעיל והשווה
כלפי  בעיקר נדרש שנים, עלֿפי שרוב הרי יהרג" לא או
הלכתי  דיון אלא שאינו נפשות" ב"דין ולא מסויים, מעשה

וכמבואר 29)גרידא. חברו", דברי מהם אחד "שיראה
ה"ב. סוף לעיל

âשבט י"ט שישי âיום
éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦

עצמו.1) טעם פי על לא חבירו, דברי אחר הנוטה דיין
זכות  שלימד אחרי נפשות, בדיני חובה ללמד האיסור
דין  בית נפשות. בדיני לענות לתלמיד מותר מה מתחילה.

דינו. את לסתור ורוצה נפשות בדיני שטעה

.‡ÔÈkÊÓ‰ ÔÓ ‰È‰L ˙BLÙ ÈÈ„a ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ««»ƒ¿ƒ≈¿»∆»»ƒ«¿«ƒ
BÏ ‰‡¯p‰ ¯·c ¯Ó‡L ÈtÓ ‡Ï ,ÔÈ·iÁÓ‰ ÔÓ B‡ƒ«¿«¿ƒ…ƒ¿≈∆»«»»«ƒ¿∆
¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á È¯·c ¯Á‡ ‰Ë ‡l‡ ,BzÚ„a¿«¿∆»»»««ƒ¿≈¬≈¬≈∆≈
·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆¿«∆∆¡«¿…«¬∆«ƒ

˙ËÏ2‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .3˙ÚLa ¯Ó‡z ‡lL ,e„ÓÏ ƒ¿…ƒƒ«¿»»¿∆……«ƒ¿«
ÔÈÓ4‰Ó ¯Ó‡ ‡l‡ !ÈBÏt LÈ‡k ‰È‰‡L Èc : ƒ¿»«∆∆¿∆¿ƒ¿ƒ∆»¡…«

EÈÙlM5. ∆¿»∆

אחרים.2) דעת אחר מפי 3)לנטות איש חכמינו שקיבלו
הרוב.4)איש. נוטה לאן הדיעות תוספתא 5)מניין

תאמר  שלא - רבים אחרי "לנטות ד משנה ג, פרק סנהדרין

שבדעתך". מה אמור כרבו, שיהא לעבד דיו הדין בשעת
אחר  אפילו תענה "לא אמרו: ז הלכה ד, פרק שם ובירושלמי
ורבינו  שם. הפנים" ב"מראה כמבואר כנ"ל והכוונה מאה"
והוא  המכילתא, בשם זה מביא רפג תעשה לא המצוות בספר

זה. לפסוק יוחאי בר שמעון דרבי במכילתא

.·ÈÈ„a ˙eÎÊ „nÏÓ‰ ¯ÊÁÈ ‡lL :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎ·eƒ¿«»∆∆…«¬…«¿«≈¿¿ƒ≈
·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰·BÁ „nÏÏ ˙BLÙ¿»¿«≈»∆∆¡«…«¬∆«ƒ

˙ËÏ6ÔzÓe ‡OÓ ˙ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .7; ƒ¿…«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿««»«»
¯ÊÁÏ ˙eÎÊ „nÏÓÏ LÈ - ÔÈc ¯Ób ˙ÚLa Ï·‡¬»ƒ¿«¿«ƒ≈«¿«≈¿«¬…

ÌÈ·iÁÓ‰ ÌÚ ˙BpÓ˙‰Ïe8. ¿ƒ¿«ƒ«¿«¿ƒ

במכילתא 6) הדרש ומקור (רדב"ז). הראשונה מדעתך לנטות
זכות" לכף אלא יטה שלא לדיין "אזהרה משפטים: פרשת
חובה  ילמד לא זכות שלימד אחר שהכוונה, רבינו, ומפרש
והשווה  ז), הלכה ד, פרק סנהדרין לירושלמי הפנים (מראה
היא, סברה אומר: א לב, לסנהדרין ורש"י שם. המצוות ספר
העדה". "והצילו כה) לה, (במדבר תורה אמרה שהרי

ראיות 7) אחר מחזר הוא לחזור, שלא לו אומר שאתה מתוך
שם). (רש"י נכונות ראיות ימצא ושמא דבריו להעמיד

א 8) לד, (סנהדרין שטעה ראה ועכשיו הכל, כבר שחיפש
וברש"י).

.‚„ÈÓÏz9‰kÊÓ ‰È‰L10˙ÓÂ11el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - «¿ƒ∆»»¿«∆»≈ƒ¿ƒ
BÓB˜Óa ‰kÊÓ ‡e‰12. ¿«∆ƒ¿

פרק 9) לעיל כמבואר הדיינים, שורות לפני כמתמחה היושב
ז. הלכה לאור.10)א, וטעמו דבריו טרם 11)שהוציא

למניין. חי 12)שעמדו הוא כאילו אותו "רואים א מג, שם
כלום, אינו ומת מחייב היה שאם ומכאן, במקומו". ועומד
אינו  המחייב והמת המזכים, עם מצטרף המזכה המת נמצא

(רדב"ז). המחייבים עם מצטרף

.„˜zzLÂ ,˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :„Á‡ ¯Ó‡13 »«∆»≈ƒ¿«≈»»¿¿ƒ¿«≈
‰kÊÓ ÌÚË ‰Ê È‡Ó ¯Ó‡ÈÂ ˙eÎÊ „nÏiL Ì„˜ ˙Ó B‡≈…∆∆¿«≈¿¿…«≈≈∆««¿«∆

BÈ‡L ÈÓk ‡e‰ È¯‰ -14. ¬≈¿ƒ∆≈

שם.14)נאלם.13) סנהדרין

.‰˙B‡¯˜Ó ÈMÓ elÙ‡ ,„Á‡ ÌÚË e¯Ó‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿««∆»¬ƒƒ¿≈ƒ¿»
„Á‡k ‡l‡ ÔÈÓ ÔÈ‡ -15. ≈ƒ¿ƒ∆»¿∆»

אלוקים,15) דיבר "אחת יב) סב, (תהלים שנאמר א, לד, שם
טעם  ואין טעמים, לכמה יוצא אחד מקרא - שמעתי זו שתיים
שני  נכתבו לא רש"י: ומפרש מקראות" מכמה יוצא  אחד
טועה. (=מהדיינים) מהם אחד ובוודאי אחד, לטעם מקראות
שאין  אחד ממקרא טעם אמרו שניהם אם לומר צריך ואין
כה, משפט לחושן משנה).ובש"ך (כסף כאחד אלא נמנים
והגירסה  שלפנינו בנוסח טעות שיש סובר יט, קטן סעיף
וכו', מקראות" משני אחד טעם שאמרו "שניים היא: הנכונה
טעמים  ל"ו שיהיו צורך אין ולדבריו איננה. אפילו ותיבת
חייב  פלוני אחד, יאמר אם הדעת, על יעלה וכי דין, פסק לכל
יאמר  השלישי וגם השני, וכן תרצח, לא על שעבר מיתה,
שרובם  למרות שיחייבוהו, וודאי יהרגוהו? שלא כמוהו,

יום שישי
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קפג

קפג

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט כ' קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שאם  לומר, אלא רבינו נתכווין ולא פסוק. אותו מכוח דנוהו
מהם  אחד וודאי מקראות, משני טעם אותו אמרו שניים

רש"י. בשם לעיל וכאמור אחד, אלא נמנים ואינם טעה,

.ÂÈÈ„a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓeƒƒ«¿»»¿∆≈«¿ƒƒ¿ƒ≈
ÏB„b‰ ÔÓ ˙BLÙ16,BzÚc ÏÚ ¯‡M‰ eÎÓÒÈ ‡nL . ¿»ƒ«»∆»ƒ¿¿«¿»««¿

ÔÈ‡„k ÔÓˆÚ e‡¯È ‡ÏÂ17ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ18¯Ó‡È ‡l‡ . ¿…ƒ¿«¿»¿»ƒ«¬…»»∆»…«
„Á‡ Ïk19.BzÚ„a BÏ ‰‡¯p‰ ¯·c »∆»»»«ƒ¿∆¿«¿

שבהם.16) הקטנים מן כדאי.17)אלא התימנים: יד בכתב
יו"ד 18) חסר (=רב רב על תענה לא שנאמר א, לו, שם

על  תחלוק שלא הגדול, כלומר רב, על תענה לא כתוב),
שאסור  הכוונה, שאין רבינו, וסובר דין. בית של  המופלא
כמבואר  לשתוק, לו אסור להיפך, שהרי הגדול, אחרי לענות
בסדר  לעשות שראוי הכתוב, כוונת אלא ח, הלכה בסמוך
ממנו  יתביישו שמא הגדול, אחרי לענות יצריכו שלא כזה,
לא  המצוות בספר וראה משנה). (לחם עליו לחלוק ירצו ולא

לאוו. איסור הוא זה שכל רפג, שיפתח 19)תעשה לפני
ו. הלכה י"א, פרק לקמן והשווה הגדול.

.ÊÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ ÔÎÂ20‡l‡ ,‰·BÁÏ ˙BLÙ ÈÈ„a ¿≈≈¿ƒ¿ƒ≈¿»¿»∆»
˙ÈOÚ ‡Ï Ì‡ :‡ËÁL ‰ÊÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙eÎÊÏƒ¿≈«¿ƒ»∆∆»»ƒ…»ƒ»

Ì‰È¯·cÓ ‡¯Èz Ï‡ - EÈÏÚ Ba e„ÈÚ‰L ‰Ê ¯·„21. »»∆∆≈ƒ»∆«ƒ»ƒƒ¿≈∆

ומתן.20) במשא מצינו 21)מתחילים שכן ב, לב, שם
לא  אם ואמר... הכהן אותה "והשביע יט) ה, (במדבר בתורה
התנאי  (=תחילת המרים" ממי הינקי אותך... איש שכב

לזכות. תחילה נפשות בדיני שפותחים מכאן - לזכות)

.ÁÈÏ LÈ :˙BLÙ ÈÈ„a ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡»«∆»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ≈¿»≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏÏ22ÈÏ LÈ :¯Ó‡ . ¿«≈»»»¿«¿ƒ»«≈ƒ

ÔÈ¯„‰qÏ Ô‰nÚ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ23. ¿«≈»»¿«¬ƒƒ»∆««¿∆¿ƒ
ÌMÓ „¯BÈ BÈ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL - ÂÈ¯·„a LnÓ LÈ Ì‡ƒ≈«»ƒ¿»»¿ƒ¿≈≈ƒ»
ÌMÓ „¯BÈ BÈ‡ - ÂÈ¯·„a LnÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÏBÚÏ¿»¿ƒ≈«»ƒ¿»»≈≈ƒ»

Blk ÌBi‰ Ïk24ÈÏ LÈ :BÓˆÚ ÔBcp‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . »«À¬ƒ»««ƒ«¿≈ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL - ˙eÎÊ ÈÓˆÚ ÏÚ „nÏÏ25ÔÈnÏ ‰ÏBÚÂ26; ¿«≈««¿ƒ¿¿ƒ¿∆«ƒ¿»

.ÂÈ¯·„a LnÓ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«»ƒ¿»»

בנפש 22) יענה לא אחד "ועד ל) לה, (שם שנאמר א, מ, שם
פרק  לקמן ראה ממונות דיני ולעניין א). לד, (סנהדרין למות"

א. הלכה אינו 23)י"א, "למות שם: שדרשו וכמו שם,
עונה". לזכות אבל תהא 24)עונה שלא "כדי א, מב, שם

לעין  היום יורידוהו שאם רש"י: ומפרש לו" ירידה עלייתו
לו. היא בושה א.25)כל, מ, קשה 26)שם זה דבר

למניין  יעלה ואיך עצמו אצל הוא קרוב אדם שהרי להולמו,
כאן  שיש החליט, שם לסנהדרין הרש"ש ובהגהות הדיינים,
מן  באחד העוסק הקודם למשפט שייך וזה סופר, טעות
למניין" ועולה לו "שומעים להיות: צריך ושם התלמידים,
י"א, פרק לקמן ולא כאן מנה לא שרבינו להעיר, ויש וכו'.
חובה, ולא זכות לא ללמד ראויים אינם נפשות דיני שעידי
לקמן  זה דין שיכתוב מה על סמך ואולי א, לד, שם כמבואר

שם. בביאורנו ראה ח. הלכה ה, פרק עדות הלכות

.Ë¯eËt‰ ˙‡ e·iÁÂ ˙BLÙ ÈÈ„a eÚhL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿ƒ≈¿»¿ƒ¿∆«»
Ba e¯zÒiL ÌÚh‰ Ì‰Ï ‰‡¯Â ,‰·BÁÏ BÈ„ e¯Ó‚Â¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»∆«««∆ƒ¿¿

B˙B‡ ÔÈ„Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔÈ¯˙BÒ - B˙BkÊÏ È„k BÈc ˙‡27. ∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡ - ‰‚È¯‰ ·iÁÓ‰ ˙‡ e¯ËÙe eÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿∆«¿À»¬ƒ»≈¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,BÈc ˙‡28ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ¿≈«¬ƒƒ«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡29ÔÈ˜B„ˆ‰ ÔÈ‡L ¯·„a eÚhLa ?30ÔÈ„BÓ ¬ƒ¿∆»¿»»∆≈«¿ƒƒ

Ba31Ba ÔÈ„BÓ ÔÈ˜B„ˆ‰L ¯·„a eÚË Ì‡ Ï·‡ ;32- ¬»ƒ»¿»»∆«¿ƒƒ
‰·BÁÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ33ÏÚ ‡a‰ :e¯Ó‡ ?„ˆÈk . «¬ƒƒ¿»≈«»¿«»«

‰Â¯Ú‰34dk¯„k ‡lL35ÔÈ¯ÈÊÁÓ - e‰e¯ËÙe ,¯eËt - »∆¿»∆…¿«¿»»¿»«¬ƒƒ
B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓe B˙B‡36‰¯ÚÓ‰ :e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;37 ¿ƒƒ¬»ƒ»¿«¿»∆

ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - e‰e¯ËÙe ,¯eËt - dk¯„k ‡lL∆…¿«¿»»¿»≈«¬ƒƒ
B˙B‡38.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¿≈…«≈»∆

תהרוג"27) ...אל "ונקי ז) כג, (שמות שנאמר ב, לג, שם
בדין. שנתחייב פי על ואף החטא מן נקי רש"י: ומפרש

שנצטדק 28) רש"י: ומפרש תהרוג" אל "וצדיק שנאמר: שם,
נקי. שאינו פי על אף אותו.29)בדין מחזירים שאין

פה.30) שבעל בתורה בדבר 31)הכופרים שטעו כגון,
האמוראים. בדברי או במשנה המפורש 32)המפורש

-33)בתורה. והוראתם טעות, שזוהי יודע, אדם כל שהרי
הוראה. (ויקרא 34)אינה הכתוב כלשון לו, האסורה אשה

ערווה". לגלות תקרבו "לא ו) במקום 35)יח, שלא
"משכבי 36)בתוליה. יג), כ, (שם בתורה מפורש זה שדבר

(סנהדרין  באשה משכבות ששני הכתוב לך מגיד - אשה"
בהוריות  כמבואר בו, מודים הצדוקים גם זה ודבר א). עד,

א. את 37)ד, הכתוב: כלשון בלבד, העטרה ראש הכנסת
א, פרק ביאה איסורי הלכות רבינו (מלשון הערה מקורה

י). והם 38)הלכה בו, מודים הצדוקים אין זה שבדבר
אינו  - כדרכה שלא בהעראה: אפילו חייב - כדרכה סוברים:
כמבואר  האבר, כל הכנסת שהיא ביאה, בגמר אלא חייב
דיבור  התוספות וכפירוש ב לג, (סנהדרין שם בהוריות

שטעה). המתחיל

âשבט כ' קודש âשבת
øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨

דרכי 1) נפשות. לדיני ממונות דיני בין הדיוניים ההבדלים
הדיון. במהלך בנו עם האב השתתפות במסית. הדיונים

לדיינות. הגר כשרות

.‡˙BBÓÓ ÈÈc ?˙BLÙ ÈÈ„Ï ˙BBÓÓ ÈÈc ÔÈa ‰Ó«≈ƒ≈»¿ƒ≈¿»ƒ≈»
‰LÏLa -2‰LÏLe ÌÈ¯OÚa - ˙BLÙ ÈÈc ;3ÈÈc . ƒ¿»ƒ≈¿»¿∆¿ƒ¿»ƒ≈

ÔÈÁ˙Bt - ˙BBÓÓ4ÈÈc ;‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏ ÔÈa »¿ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ≈
e¯‡aL BÓk ,˙eÎÊÏ ÔÈÁ˙Bt - ˙BLÙ5ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡Â , ¿»¿ƒƒ¿¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

„Á‡ Èt ÏÚ ÔÈhÓ - ˙BBÓÓ ÈÈc .‰·BÁÏ6˙eÎÊÏ ÔÈa ¿»ƒ≈»«ƒ«ƒ∆»≈ƒ¿
,˙eÎÊÏ „Á‡ Èt ÏÚ ÔÈhÓ - ˙BLÙ ÈÈc ;‰·BÁÏ ÔÈa≈¿»ƒ≈¿»«ƒ«ƒ∆»ƒ¿

‰·BÁÏ ÌÈL Èt ÏÚÂ7ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ˙BBÓÓ ÈÈc .8ÔÈa ¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈»«¬ƒƒ≈
,˙eÎÊÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ˙BLÙ ÈÈ„Â ;‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏƒ¿≈¿»¿ƒ≈¿»«¬ƒƒƒ¿

e¯‡aL BÓk ,‰·BÁÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â9- ˙BBÓÓ ÈÈc . ¿≈«¬ƒƒ¿»¿∆≈«¿ƒ≈»
ÔÈa ÌÈic‰ ÔÈa ,‰·BÁ B‡ ˙eÎÊ „nÏÏ ÔÈÈe‡¯ Ïk‰«…¿ƒ¿«≈¿»≈««»ƒ≈

שבת קודש
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קפד סנהדרין קפד הלכות - שופטים ספר - שבט כ' קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈ„ÈÓÏz‰10,˙eÎÊ ÔÈ„nÏÓ Ïk‰ - ˙BLÙ ÈÈ„Â ; ««¿ƒƒ¿ƒ≈¿»«…¿«¿ƒ¿
ÌÈic‰ ‡l‡ ‰·BÁ „nÏÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ elÙ‡Â11. «¬ƒ««¿ƒƒ¿≈¿«≈»∆»««»ƒ

„nÏÓe ¯ÊBÁ ‰·BÁ „nÏÓ‰ Ôic‰ - ˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»««»«¿«≈»≈¿«≈
ÈÈc ;‰·BÁ „nÏÓe ¯ÊBÁ ˙eÎÊ „nÏÓ‰Â ,˙eÎÊ¿¿«¿«≈¿≈¿«≈»ƒ≈
Ï·‡ ,˙eÎÊ „nÏÓe ¯ÊBÁ ‰·BÁ „nÏÓ‰ - ˙BLÙ¿»«¿«≈»≈¿«≈¿¬»

‰·BÁ „nÏÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ˙eÎÊ „nÏÓ‰12‡l‡ , «¿«≈¿≈»«¬…¿«≈»∆»
,ÔÈ·iÁÓ‰ ÌÚ ˙Bn‰Ïe ¯ÊÁÏ BÏ LÈ ÔÈc ¯Ób ˙ÚLaƒ¿«¿«ƒ≈«¬…¿ƒ»ƒ«¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk13ÔÈ¯ÓB‚Â ÌBia ÔÈc - ˙BBÓÓ ÈÈc . ¿∆≈«¿ƒ≈»»ƒ«¿¿ƒ
‰ÏÈla14ÌBia ÔÈ¯ÓB‚Â ÌBia ÔÈc - ˙BLÙ ÈÈc ;15. ««¿»ƒ≈¿»»ƒ«¿¿ƒ«

ÌBia Ba ÔÈ¯ÓBb - ˙BBÓÓ ÈÈc16ÔÈa ˙eÎÊÏ ÔÈa ƒ≈»¿ƒ«≈ƒ¿≈
ÌBi·e ,˙eÎÊÏ ÌBia Ba ÔÈ¯ÓBb - ˙BLÙ ÈÈc ;‰·BÁÏ¿»ƒ≈¿»¿ƒ«ƒ¿«

‰·BÁÏ ÂÈ¯Á‡lL17. ∆¿«¬»¿»

כמבואר 2) אחד, אפילו דן תורה מדין אבל סופרים, מדברי
ה"י. פ"ב, ה"ג.3)לעיל פ"ה, לעיל משאו 4)מבואר

דין. של שחטא,5)ומתנו לזה "אומרים ה"ז: פ"י, לעיל
מדבריהם". תירא אל זה... דבר עשית לא אחד 6)אם דיין

הרוב. אחר והולכים אחר, או זה לצד מבואר 7)המכריע
ה"א. פ"ח, סותרו 8)לעיל - בדין שטעה ביתֿדין ראה אם

ודן. ה"ט.9)וחוזר שורות 10)פ"י, בשלש היושבים
ה"ז. פ"א, לעיל כמבואר הדיינים, לעיל 11)לפני מבואר

ה"ח. לנטות",12)פ"י, ריב על תענה "לא שנאמר
ה"ב. פ "י, לעיל לגמור,14)שם.13)וכמבואר מותר

גמר  זה - משפט ועיקר עת", בכל העם את "ושפטו שנאמר:
ובביאורנו). ה"ד פ"ג, לעיל (ראה לד,15)הדין סנהדרין

השמש". נגד לה' אותם "והוקע ד) כה, (במדבר שנאמר ב,
רצו.16) אין 17)אם - ראשון ביום לזכותו יכלו לא אם

למחר, עד דינו את מלינים אלא לחובה, דינו את פוסקין
לה, ושם וברש"י). א לב, (סנהדרין זכות בלילה ימצאו שמא
ומפרש  בה", ילין "צדק כא) א, (ישעיה מהפסוק דרשוהו א
דרשו: וכן לצדקו. כדי הדין את להלין היו רגילים רש"י:
דינו. את שמחמץ דיין אשרו - יז) (שם חמוץ" "אשרו

ומלינו  שמשהה רש"י: לאמיתו.ומפרש להוציאו כדי

.·‡ÏÂ ˙aL ·¯Ú ‡Ï ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»ƒƒ≈¿»…∆∆«»¿…
B‚¯‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,·iÁ˙È ‡nL ;·BË ÌBÈ ·¯Ú∆∆∆»ƒ¿«≈¿ƒ∆¿»¿»¿

¯ÁÓÏ18˙BpÚÏ ¯eÒ‡Â ,19¯Á‡ BÁÈp‰Ïe BÈc ˙‡ ¿»»¿»¿«∆ƒ¿«ƒ««
˙aM‰20B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ ‡l‡ .21,˙aMa „Á‡ „Ú ««»∆»¿ƒ«∆»««»

.BÈ„a ÔÈÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿ƒ

בהל'18) כמבואר ויו"ט, שבת דוחה ביתֿדין מיתת שאין
מושבותיכם  בכל אש תבערו לא "שנאמר, ה"ז: פכ"ד, שבת
מי  בשבת, ישרפו שלא לביתֿדין אזהרה זו - השבת ביום
עונשים". לשאר והואֿהדין שריפה, שנתחייב

שעה 20)להשהות.19) כל שמצפה לו, צער שזהו
ושם  וברש"י). א לה, (סנהדרין דינו שנגמר אחרי למיתה,
בראשון  דינו ולגמור שבת בערב לדונו יתכן שלא אמרו,
בהם  ודקדקו ונתנו שנשאו טעמיהם את ישכחו שמא בשבת,

ששי. רוצח 21)ביום בהל' רבינו כדברי הסוהר, בבית
ה"ג. פ"ד,

.‚ÔÓ ÌBÈ ÏÎa Ô˙B‡ ÔÈcL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»««ƒ∆»ƒ»¿»ƒ
,˙Ú ÏÎa ÌÚ‰ ˙‡ eËÙLÂ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰«»∆∆¡«¿»¿∆»»¿»≈

Ì‰È¯·cÓe„ÓÏ22˙aL ·¯Úa ÔÈc ÔÈ‡L23. ƒƒ¿≈∆»¿∆≈»ƒ¿∆∆«»

הכסףֿמשנה 22) מצא וכן איננה, זו תיבה התימנים בכת"י
ישן. כבוד 23)בכת"י משום ה"ו, פ"ד, סנהדרין ירושלמי

וגם  משה). (פני שבת צרכי להכין בו שטרודים השבת,
הם  שבת ובערב בדין, מתונים להיות צריכים עצמם הדיינים
דיני  לדיון ובנוגע ג). ס"ק ה, סי' לחו"מ (סמ"ע טרודים
הי"ד, פכ"ג שבת בהל' רבינו כתב כבר השבת, ביום ממונות

יכתוב. שמא גזירה דנים, שאין

.„ÈÈc „Á‡Â ˙Bi˜ÏÓ ÈÈc „Á‡Â ˙BLÙ ÈÈc „Á‡∆»ƒ≈¿»¿∆»ƒ≈«¿À¿∆»ƒ≈
˙eÏ‚24el‡‰ ÌÈÈc‰ -25Ô‰a ÌÈÂL26‡l‡ , »«ƒƒ»≈»ƒ»∆∆»

‰LÏLa ˙e˜Ïn‰L27Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â .28¯BLa ∆««¿ƒ¿»¿≈∆»≈∆¿
‰LÏLe ÌÈ¯OÚa BÈcL :„Á‡ ¯·cÓ ıeÁ ,Ï˜Òp‰29. «ƒ¿»ƒ»»∆»∆ƒ¿∆¿ƒ¿»

מקלט.24) לערי שגולה בשגגה נפש שבין 25)לרוצח
ה"א. לעיל המנויים ממונות, לדיני נפשות דיני

ב.26) לג, שהם 27)סנהדרין נפשות לדיני בניגוד
ה"ד. פ"ה, לעיל וראה ושלשה, הדינים 28)בעשרים מכל
נפשות. בדיני הנוהגים למעלה בו:29)המנויים שאמרו

והטעם, ה"ב. שם כמבואר השור" מיתת כך בעלים, "כמיתת
על  לחוס לנו ומה הנפש, להצלת מכוונים הדינים אלו שכל
(לשון  מקרבך הרע ובערת בו לקיים מוטב המועד, שור

ב). לו. לסנהדרין רש"י

.‰˙ÈÒn‰30:˙BLÙ ÈÈc ¯‡Lk ÂÈÈc ÔÈ‡ - «≈ƒ≈ƒ»ƒ¿»ƒ≈¿»
ÔÈnÎÓ31‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌÈ„Ú‰ ˙‡ BÏ32¯‡Lk ¿«¿ƒ∆»≈ƒ¿≈»ƒ«¿»»ƒ¿»
ÔÈ‚¯‰p‰33:„Á‡ ¯Ó‡Â ,È‡kÊ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ Ì‡Â . «∆¡»ƒ¿ƒ»»ƒ≈ƒ««¿»«∆»

,·iÁ ‡ˆÈ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ≈ƒ¿«≈»»»«¬ƒƒ»»«»
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :„Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»≈ƒ¿«≈»»¿≈«¬ƒƒ

B˙B‡34˙ÈÒÓÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡Â .35Ô˜Ê BÈ„a ÔÈ·ÈLBÓe .36 ¿≈¬ƒ¿≈ƒƒƒ¿ƒ»≈
ÌÈa BÏ ÔÈ‡L ÈÓe ÒÈ¯ÒÂ37ÂÈÏÚ eÓÁ¯È ‡lL È„k ,38. ¿»ƒƒ∆≈»ƒ¿≈∆…¿«¬»»

Ï·‰‰ È¯Á‡ ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÚËnL el‡ ÏÚ ˙ei¯ÊÎ‡‰L∆»«¿¿ƒ«≈∆«¿ƒ∆»»«¬≈«∆∆
‡e‰ ÌÈÓÁ¯ -39ÈÈ ·eLÈ ÔÚÓÏ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚa «¬ƒ»»∆∆¡«¿««»¿»

ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â Bt‡ ÔB¯ÁÓ40. ≈¬«¿»«¿«¬ƒ

עבודהֿזרה.30) לעבוד חבירו לו 31)את מעמידים
יט, (דברים לו" "וארב דבריו. לשמוע הגדר אחורי מארבים
רצה  כשלא זה וכל ליה". "ויכמן אונקלוס מתרגם יא)
עדיו  הם הרי לשנים, הסית אילו כי לשנים, להסית המסית

ה"ג). פ"ה, ע"ז (הל' בהכמנה צורך פח,32)ואין סנהדרין
התראה". בעי דלא "מסית אותם 33)ב ממיתים שאין

מכמינים  אין וכן ה"ב, פי"ב לקמן כמבואר התראה, בלא
א). סז, (שם יג,34)עליהם (דברים שנאמר ב. לג, שם,

עליו". תכסה ולא תחמול "ולא מצא 35)ט) לא אם
דיני  לשאר בניגוד לו, טוענין ביתֿהדין אין - זכות לעצמו
מעלים  - זכות לו מצא התלמידים מן אחד שאפילו נפשות
הל' והשווה א), כט, (שם ה"ח פ"י, לעיל כמבואר אותו,

ה"ח. פ"ו, ונטען בנים 36)טוען גידול צער כבר ששכח

שבת קודש
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קפר

קפר

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט כ' קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ב). לו, שם (רש"י רחמני דיני 37)ואינו לשאר בניגוד
ה"ג. פ"ב, לעיל כמבואר בהן, לדון פסולים שאלה נפשות,

וגו'.38) תחמול לא ככתוב: ב, לו, בכת"י 39)שם
היא. הנדחת,40)התימנים: עיר באנשי מדבר זה פסוק

חרון  - בעולם שהרשעים זמן "כל ב קיא, בסנהדרין ואמרו
העולם" מן אף חרון נסתלק רשעים... אבדו בעולם, אף
פל"ט  ח"ג, ובמו"נ הט"ז). פ"ד, ע"ז הל' (השווה
הברואים". כל על היא אכזרית העבריינים על "שהרחמנות

.Â˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰ ÔÎÂ ,˙BBÓÓ ÈÈc41ÔÈÏÈÁ˙Ó - ƒ≈»¿≈«À¿¿«¿»«¿ƒƒ
ÂÈ¯·c ˙‡ ÔÈÚÓBLÂ ,ÌÈicaL ÏB„b‰ ÔÓ42ÈÈ„Â ; ƒ«»∆««»ƒ¿¿ƒ∆¿»»¿ƒ≈

„v‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó - ˙BLÙ43È¯·c ÔÈÚÓBL ÔÈ‡Â , ¿»«¿ƒƒƒ««¿≈¿ƒƒ¿≈
‰B¯Á‡a ‡l‡ ÏB„b‰44. «»∆»»«¬»

או 41) טמא אם לידע טהרות דבר על לשאול אדם בא אם
הוא. ענוה 42)טהור מדת משום זאת, ובכל כבודו. משום

לו, (סנהדרין רב שהעיד כמו הצד, מן להתחיל כדאי יותר -
הנשיא) יהודה (=רבינו רבי של במניינו הייתי אני א):
שרב  א נט, לגיטין ברש"י וראה בראש. מתחילים היו וממני

לחםֿמשנה). (עלֿפי שבהם הקטן הקטנים.43)היה מן
ה"ו,44) פ"י לעיל מבואר והטעם, א. לב, שם משנה,

שם. ובביאורנו

.Ê˙BBÓÓ ÈÈc45˙B¯‰h‰ ÔÎÂ ˙B‡Óh‰ ÔÎÂ ,46- ƒ≈»¿≈«À¿¿≈«¿»
ÌÈLa Ô˙B‡ ÔÈBÓ B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰ B·e ·‡‰47ÈÈ„Â ; »»¿»«¿«¿ƒƒ»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
‰M‰ ¯eaÚÂ L„Á‰ Lec˜Â ,˙BkÓe ˙BLÙ48·‡ - ¿»«¿ƒ«…∆¿ƒ«»»»

„Á‡a Ô˙B‡ ÔÈBÓ B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰ B‡ B·e49. ¿»«¿«¿ƒƒ»¿∆»

דיין 45) אפילו בהם דן התורה ומן מומחים, צריכים שאינם
ה"י). פ"ב, (לעיל הטמאות 46)אחד וכן התימנים: בכת"י

אלאֿאםֿכן  מנין, בהן ואין ביחיד, שהוראתן והטהרות.
או  המטמאים רבו אם למנין לעמוד וצריך ביניהם, חולקים

א). לו, שם (רש"י זה 47)המטהרים קרובים שהם אע"פ
לו, (סנהדרין דיעות לשתי ונמנות סברותיהם מתקבלות לזה,
וטהרות, טומאות עם יחד ממונות דיני גורס: ורבינו  א).
לדיני  ממונות דיני הושוו שלפנינו התלמוד בנוסח ואולם
הראב"ד  גירסת וכן באחד, אלא אותם מונים שאין נפשות

התורה,48)שם. מן - הדין בתחילת אף שלהם שמנין
ה"דֿז. פ"ה, לעיל ראה פנים, בשום בהם דן היחיד ואין

מחכמת 49) היא התלמיד שסברת מאחר כי א, לו, סנהדרין
"היתה  אילו כי אחד, והם רבו כלב ושכלו לבו הרי רבו,
שם  (רש"י אחר" טעם אומר היה אחר, רב מפי חכמתו

ה"י. בסמוך וראה ע"ב).

.ÁÔÈa „Á‡a ÔÈa Ôa‰ ÌÚ ·‡‰ ÔÈBÓ e‡L ‰Ê∆∆»ƒ»»ƒ«≈≈¿∆»≈
ÌÈLa50ÈM‰Â ,ÔÈ¯„‰qa Ô‰Ó „Á‡‰ ‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿«ƒ¿∆»»»∆»≈∆««¿∆¿ƒ¿«≈ƒ

ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÓ ‰È‰51B‡ ˙eÎÊ „nÏÏ ÈÏ LÈ :¯Ó‡L »»ƒ««¿ƒƒ∆»«≈ƒ¿«≈¿
‰·BÁ52,BnÚ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ ,ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBL . »¿ƒ¿»»¿¿ƒ¿¿ƒƒ

BnÚ ÔÈÓÂ53. ¿ƒ¿ƒƒ

לדון?!50) פסולים הקרובים בסנהדרין 51)והלא כי
כאחד. קרובים שישבו כי 52)איֿאפשר ממונות, בדיני

ה"ח, פ"י (לעיל חובה מלמד התלמיד אין נפשות בדיני

ה"א). המחייבים,53)ולעיל או המזכים רבו אם לראות
– נפשות ובדיני ממונות, בדיני עצמה בפני נמנית ודעתו
עמו, ונותנים נושאים עכ"פ עצמה, בפני נמנית שאינה אע"פ
הקודמת, מדעתם הדיינים יחזרו ההגיוני שכנועו ע"י אולי
דין  גמר בשעת ולא בלבד, הוויכוח בשעת הוא זה כל אולם

כסףֿמשנה). (עלֿפי

.ËÔÈc ¯Ób ˙ÚL·e54ÔÈc‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡ - ƒ¿«¿«ƒ≈¿ƒ∆«ƒ
ÌÈ·B¯w‰ ÔÈic‰L ;ÌÈ·B¯˜a55BÓk ,ÔÈ„Ï ÔÈÏeÒt ƒ¿ƒ∆««»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿
¯‡a˙iL56. ∆ƒ¿»≈

פלוני 54) איש זכאי, אתה פלוני איש אומר: כשביתֿהדין
חייב. אמרו 55)אתה וכן אחד, במושב והבן האב שיהיו

בצד  יושב יהא "ולא ה"ב: פ"ז, שם הוא בתוספתא ואפילו ו
אלא  זה אין - רבינו ולדעת לו". והולך עומד אלא שותק,

דין. גמר סומכין 56)בשעת "אין ה"ה: פט"ז, עדות בהל'
לזה". זה הקרובים שנים בסנהדרין

.ÈÔÈ·Óe ÌÎÁ ‰È‰L „ÈÓÏz57‰Ïa˜ ¯qÁÓ ‰È‰Â ,58 «¿ƒ∆»»»»≈ƒ¿»»¿À««»»
dÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰Ïaw‰ BÏ ¯ÒBÓ Ba¯ È¯‰ -59ÔÈ„a ¬≈«≈««»»∆»ƒ»¿ƒ

˙BLÙ ÈÈ„a BnÚ Ô„ ‡e‰Â ,‰Ê60. ∆¿»ƒ¿ƒ≈¿»

מלבו.57) הטעמים וליישב ראיות השמועה 58)למצוא
מרבו. הוא אף מקום 59)שקיבל יש הקבלה, יסוד שעל

לקבלה  בפרטיו דומה הנידון המקרא אם וליתן לישא
ביניהם. חילוק שיש או כגון 60)המסורה, ב, לו, סנהדרין

שהוא  זקוקים, הם לקבלתו רב, תלמידי אסי ורב כהנא רב
לשכל  - לסברתו אבל מהם, יותר בידיעות ועשיר מהם בקי
הרי  רש"י: ומפרש צריכים, אינם - ההשוואה וכח ההגיוני
הידיעות  לקבלת תחוש אם כי נפרדים, כאנשים נמנים הם
לעיל  וראה ממשה. קיבלו ישראל כל הרי ממנו, ששמעו

מז. אות

.‡È‰¯‚ elÙ‡ ,˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï ÌÈ¯Lk Ïk61; «…¿≈ƒ»ƒ≈»¬ƒ≈
Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL ‡e‰Â62,¯b‰ B¯·Á ˙‡ Ôc ¯‚Â . ¿∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈¿≈»∆¬≈«≈

Ï‡¯OiÓ Bn‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡63¯ÊÓn‰ ÔÎÂ .64 ««ƒ∆≈ƒƒƒ¿»≈¿≈««¿≈
˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰Â65. ¿«»¿««≈≈»»≈»ƒ≈»

ÌiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a Ï·‡¬»¿ƒ≈¿»≈»ƒ»∆»…¬ƒ¿ƒƒ
‰p‰ÎÏ ÔÈ‡ÈOn‰ ÌÈÏ‡¯OÈÂ66Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰È ‡ÏÂ , ¿ƒ¿¿≈ƒ««ƒƒƒ¿À»¿…ƒ¿∆∆»≈∆

e¯‡aL BÓk ,ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a elÙ‡ ‡ÓeÒ67. »¬ƒ¿««≈≈»¿∆≈«¿

ב).61) לו, (שם כשרה מטיפה בא שאינו אע"פ
אמרו 62) הרי מישראל, אמו אין אם כי שם. הרי"ף כפירוש

שאתה  משימות כל - מלך עליך תשים "שום ב) מד, (יבמות
הוא  מישראל וכשאמו אחיך", מקרב אלא יהיו לא משים,
אביו  אם והואֿהדין שם. כמבואר אחיך" "מקרב נחשב
א  קב, יבמות ב'תוספות' כמבואר לדון, כשר הוא מישראל

א. סעיף ז, סימן בחו"מ וכן לענין. קב,63)ד"ה יבמות
ולא  אחיך" מקרב מלך, "עליך אלא: תורה אמרה לא כי א,

חבירו. הגר בקהל 64)על לבוא כשר שאינו אע"פ
ה"ט. פ"ב, לעיל והשווה ב), לו, לד,65)(סנהדרין שם

ראיה  זמן אינו ולילה בלילה, גומרים ממונות דיני שהרי ב,
לעיל  כמבואר לכל, פסול עיניו בשתי הסומא אבל כסומא.
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שבט קפו י"ד־י"ח ראשון־חמישי יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

שם. ובביאורנו ה"ט, להשיא 66)פ"ב הכשרים מיוחסים
לכהונה, פסולה בתו גיורת שנשא והגר לכהנים, בנותיהם
והטעם  א). לב, (סנהדרין א עז, קידושין במשנה כמפורש

- אתך "ונשאו כב) יח, (שמות שנאמר ב לו, שם מפורש
לך". ה"ו 67)בדומים שם והשווה ה"ט, פ"ב לעיל

שם. $ובביאורנו
zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd hay 'kÎc"i -

âשבט י"ד ראשון âיום
.äîø äùò úåöî

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר

(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

âשבט ט"ו שני âיום
.äîø äùò úåöî

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר

(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

והה אמרּוהּמסירה ּובפרּוׁש hv.)גּבהה. my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.

א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים
מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ

מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

âשבט ט"ז שלישי âיום
.ðø äùòú àì úåöî

― וחמּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָ
מּלהֹונֹות ּבׁשעת(zenxl)ׁשהזהרנּו ּבמסחר זהֿאתֿזה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֻ

ממּכר "וכיֿתמּכרּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָמּקח
אתֿאחיו" איׁש אלּֿתֹונּו עמית מּיד קנה אֹו ֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹלעמית

(ci ,dk `xwie)ּובספרא .(xda zyxt)אלּֿתֹונּו" אמרּו: ְְְִַָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ממֹון". אֹונאת זֹו ― אתֿאחיו ְְֲִִִִֵֶַָָָָָאיׁש

מציעא מּבבא ד' ּבפרק זֹו jli`e)מצוה :hn). ְְְִִִֶֶָָָָ

âשבט י"ז רביעי âיום
.ðø äùòú àì úåöî

― וחמּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָ
מּלהֹונֹות ּבׁשעת(zenxl)ׁשהזהרנּו ּבמסחר זהֿאתֿזה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֻ

ממּכר "וכיֿתמּכרּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָמּקח
אלֿ עמית מּיד קנה אֹו אתֿאחיו"לעמית איׁש ּתֹונּו ֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹ

(ci ,dk `xwie)ּובספרא .(xda zyxt)אלּֿתֹונּו" אמרּו: ְְְִַָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ממֹון". אֹונאת זֹו ― אתֿאחיו ְְֲִִִִֵֶַָָָָָאיׁש

מציעא מּבבא ד' ּבפרק זֹו jli`e)מצוה :hn). ְְְִִִֶֶָָָָ

âשבט י"ח חמישי âיום
.àðø äùòú àì úåöî

יום ראשון ־חמישי י "ד ־י "ח שבט 
― הרנ"א מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ

הּמצערים ּדברים לֹו ׁשּנאמר והּוא ּבדברים, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹזהֿאתֿזה
ׁשּיתּבּיׁש מּפני לעמֹוד יּוכל ולא אֹותֹו ּומעליבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַֹאֹותֹו

ונאמרמה מהם, וׁשב נעּורים מעׂשי לֹו ׁשּקדמּו ּכגֹון ם, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
זֹו, טֹובה ּדר אל ּפלֹונית מּדר ׁשהעביר לה' ּתֹודה ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָלֹו:
והּוא מכאיבים, מּומים ׁשל ּפֹוגעת מאמירה ּבכ ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָוכּיֹוצא
ויראת אתֿעמיתֹו איׁש תֹונּו "ולא יתעּלה: ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹאמרֹו

"מאלהי(.dk `xwie)אמרּו(:gp `rivn `aa)אֹונאת זֹו : ְֱֵֶַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון my)ּדברים. xda zyxt)אֹומר "ּכׁשהּוא : ְְְְִִֵֶָָ

ּדברים אֹונאת הרי ― אתֿעמיתֹו" איׁש תֹונּו ְְֲֲִִִֵֶַָָֹ"ולא

 שיעוהי המב"ם - ספה רמצוות 

המב"ם - ספה רמצוות 
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קפז

שבט  י"ט־כ' שישי־שבת־קודש יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

זכֹור לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה ּבעל היה אם ּכיצד? ְְֲִֵַַַַָָָָֹֹאמּורה.
וכּו' חלאים היּו וגֹו', הראׁשֹונים מעׂשיmi`a zexv Ð) ְְֲֲִִִֶַָָָ

(ei`hg exikfda oicd z` eilr wicvne Ð eilrחּמרים ִַָָָראה
jiiy epi`y mewnl mze` dptne zepwl miytgnd mixgeq)

(llkזה חפץ ּבכּמה לֹו יאמר לא exignוכּו', lr el`ey) ְְֵֶֶַַָֹֹ
(eykxl utg epi`e Ðואמרּו my)וגֹו'". `rivn `aa): ְְְָ

ּדברים ׁשּבאֹונאת ממֹון, מאֹונאת ּדברים אֹונאת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ"ּגדֹולה
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."'מאלהי 'ויראת אֹומר: ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹהּוא

מציעא. מּבבא ד' ּבפרק ְְִִֶֶָָָזֹו

âשבט י"ט שישי âיום
.àðø äùòú àì úåöî
― הרנ"א מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ

הּמצערים ּדברים לֹו ׁשּנאמר והּוא ּבדברים, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹזהֿאתֿזה
ׁשּיתּבּיׁש מּפני לעמֹוד יּוכל ולא אֹותֹו ּומעליבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַֹאֹותֹו

ונאמרמה מהם, וׁשב נעּורים מעׂשי לֹו ׁשּקדמּו ּכגֹון ם, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
זֹו, טֹובה ּדר אל ּפלֹונית מּדר ׁשהעביר לה' ּתֹודה ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָלֹו:
והּוא מכאיבים, מּומים ׁשל ּפֹוגעת מאמירה ּבכ ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָוכּיֹוצא
ויראת אתֿעמיתֹו איׁש תֹונּו "ולא יתעּלה: ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹאמרֹו

"מאלהי(.dk `xwie)אמרּו(:gp `rivn `aa)אֹונאת זֹו : ְֱֵֶַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון my)ּדברים. xda zyxt)אֹומר "ּכׁשהּוא : ְְְְִִֵֶָָ

ּדברים אֹונאת הרי ― אתֿעמיתֹו" איׁש תֹונּו ְְֲֲִִִֵֶַָָֹ"ולא

זכֹור לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה ּבעל היה אם ּכיצד? ְְֲִֵַַַַָָָָֹֹאמּורה.
וכּו' חלאים היּו וגֹו', הראׁשֹונים מעׂשיmi`a zexv Ð) ְְֲֲִִִֶַָָָ

(ei`hg exikfda oicd z` eilr wicvne Ð eilrחּמרים ִַָָָראה
jiiy epi`y mewnl mze` dptne zepwl miytgnd mixgeq)

(llkזה חפץ ּבכּמה לֹו יאמר לא exignוכּו', lr el`ey) ְְֵֶֶַַָֹֹ
(eykxl utg epi`e Ðואמרּו my)וגֹו'". `rivn `aa): ְְְָ

ּדברים ׁשּבאֹונאת ממֹון, מאֹונאת ּדברים אֹונאת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ"ּגדֹולה
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."'מאלהי 'ויראת אֹומר: ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹהּוא

מציעא. מּבבא ד' ּבפרק ְְִִֶֶָָָזֹו

âשבט כ' קודש âשבת
.âðø äùòú àì úåöî

יום שישי ־שבת ־קודש י "ט ־כ 'שבט 
― הרנ"ג ּגרהּמצוה מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ

"ולא אמרֹו: והּוא ּוממּכרֹו ּבמּקחֹו ּומּלהּזיקֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹצדק
k)תלחצּנּו" ,ak zeny)הּמכלּתא mihtynּולׁשֹון zyxt) ְְְְִִֶַָָ

(myּבגמרא נתּבאר ּוכבר ּבממֹון" ― תלחצּנּו "ולא :ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹ
מציעא מּׁשּום(hk:)ּבבא עֹובר ― אתֿהּגר ׁשהמאּנה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

לאֿתֹונה" "וגר ּומּׁשּום אתֿאחיו", איׁש תֹונּו .(my)"לא ְִִִֵֶֶָֹ
תלחצּנּו" "[ו]לא מּׁשּום עֹובר ― הּלֹוחצֹו נֹוסף(my)וכן , ְְְֲִִֵֵֶַָָֹ

הּלאו fx)על dyrz `l):ּכלֹומר ּכלֿיׂשראל, עם הּכֹוללֹו ְְְִִֵַַַַָָָ
ממֹון. ַָָאֹונאת

$
  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ו שבט, תשי"ג
ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מוה"ר יעקב יוסף שי'

שלום וברכה!

ת"ת  אודות  להתעסק  שהתחיל  ע"ד  בו  לקרות  ונהניתי  בא,  מה'  מכתבו  קבלתי  בעתו 
לתעמולה שאינה  מו"ח אדמו"ר שחזקה  כ"ק  פתגם  וידוע  ללמוד שם,  בביהכ"נ שהולך  לנערים 
חוזרת ריקם אף שלפעמים אין רואים הפירות על אתר הנה סו"ס יהי' דידן נצח וכידוע סיפור כ"ק 
אדמו"ר האמצעי נ"ע אשר בגלל המס"נ של כ"ק אביו רבינו הזקן פסקו בבי"ד של מעלה אשר בכל 
)עיין  והולכי בעקבותיו על העליונה  יד מקושריו  ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' 

קיצורים והערות לתניא ע' קכב(.

כבקשתו הזכרתיו ואת כל ב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 
נבג"מ זי"ע והשי"ת יצליח לכאו"א מהם בהמצטרך לו.

בברכה ופ"ש כל אנ"ש שיחיו.
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לא קפח פרק יחזקאל - נביאים

àì-÷øô ìà÷æçéâé-æ

æéiå:íéaø íéî-ìà BLøL äéä-ék åéúBiìc Cøàa Bìãâa óçíéLBøa íéýìà-ïâa eäîîò-àì íéæøà ©§¦´§¨§½§−Ÿ¤¨«¦¨®¦«¨¨¬¨§−¤©¬¦©¦«£¨¦´«Ÿ£¨ª»§©¡Ÿ¦¼§¦À
-ìà eîã àì:Béôéa åéìà äîã-àì íéýìà-ïâa õò-ìk åéúøàôk eéä-àì íéðîøòå åéútòñèäôé ³Ÿ¨Æ¤§©Ÿ½̈§©§Ÿ¦¬«Ÿ¨−§«ŸŸ¨®¨¥Æ§©¡Ÿ¦½Ÿ¨¨¬¥−̈§¨§«¨¤´

(ô) :íéýìàä ïâa øLà ïãò-éöò-ìk eäàð÷éå åéúBiìc áøa åéúéNòéïòé ýåýé éðãà øîà äk ïëì £¦¦½§−Ÿ¨«¦¨®©§©§ªÆÆ¨£¥¥½¤£¤−§©¬¨¡Ÿ¦«¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½©¾©
:Bäáâa Bááì íøå íéúBáò ïéa-ìà Bzønö ïziå äîB÷a zäáb øLààéBNò íéBb ìéà ãéa eäðzàå £¤¬¨©−§¨§¨®©¦¥³©©§Æ¤¥´£¦½§¨¬§¨−§¨§«§¤̧§¥½§©−¥´¦®¨³

:eäzLøb BòLøk Bì äNòéáéåéúBiìã eìôð úBéàb-ìëáe íéøää-ìà eäLhiå íéBâ éöéøò íéøæ eäúøëiå ©«£¤Æ½§¦§−¥©§¦«©¦§§ª¯¨¦²¨¦¥¬¦−©«¦§ª®¤¤Â¨¦§¨¥̧¨¹¨§´¨¦À̈
:eäLhiå õøàä énò-ìk Blvî eãøiå õøàä é÷éôà ìëa åéúøàô äðøáMzåâéóBò-ìk eðkLé Bzìtî-ìò ©¦¨©³§¨«ŸŸ¨Æ§ŸÆ£¦¥´¨½̈¤©¥§¯¦¦²¨©¥¬¨−̈¤©«¦§ª«©©©§¬¦§§−¨´
:äãOä úiç ìk eéä åéúøàt-ìàå íéîMä©¨¨®¦§¤ŸŸ¨´¨½−Ÿ©©¬©¨¤«

i"yx
(Ê)ééå.ó:יופי הנטוים åéúåéìã.ל' ענפים ל' הם אף

שישטרוי"ילאש  הכרם דליות כמין צד, לכל לאורך
åäåîîò.(Á)בלע"ז: àì היה לא כלומר תארו כהו לא

ממנו: נאה אחד íéäìà.בהם ïâá העולם:כ בכל לומר
.íéðåîøòå:בלע"ז ïãò.(Ë)קאשטיני"ש éöò ìë כלומר

המשובחים: המלכים äîå÷á.(È)כל úäáâ øùà ïòé

לאשור: אמרתי íéåâ.(È‡)כך ìà ãéá קשה ביד
ראשונה  שנה מר דאמר נתתיו, נבוכדנצר ביד שבגוים

נינוה: åì.כבש äùòé åùò:רצוני ככל נבוכדנצר
(·È).åäåùèéå המחנה על ויטוש כמו לארץ ויפלוהו

י "א) åâå'.(È‚):(במדבר  åðëùé åúìôî ìò על כתרגומו
קטילוהי: מפלת

cec zcevn
(Ê).ÂÏ„‚· ÛÈÈÂאילן כי דליותיו  אורך עם בגדלו היה  יפה 

זה: בזולת  זה ולא  הדליות  אורך ליופי  לו נחשב  ‰È‰גדול  ÈÎ
.Â˘¯˘מים אל  סמוך שרשו שהיה בעבור באה זה וכל  ר "ל 

השפע: מרבית בעבור שריו וממשלת ממשלתו רמה ר"ל  רבים
(Á).Â‰ÂÓÓÚ ‡Ï ÌÈÊ¯‡שיסתירו אלהי' בגן ארזים היו  לא

נגלה ויותר  כולם על  העולה  הוא  כי הזה הארז  את  ויכסו
מהם : סעיפי·¯ÌÈ˘Â.ונראה אל דומים  היו  לא ברוש אילני 
ההוא: הארזÌÈÂÓ¯ÚÂ.הארז  כענפי היו לא ערמון  אילני

ıÚ.ההוא: ÏÎלומר רצה וכו ' דמה  לא העצים מיני משאר
ממלכי יותר משלו ושריו ממנו, גדול  בעולם  מלך היה לא 

כוכבים : ÂÈ˙È˘Ú.(Ë)העובדי ‰ÙÈיפה עשיתיו הזה  הארז את
בעבור הרבה מושל  היה  ר"ל  העדן בתוך  הנטוע אלהים בגן הם אשר עדן עצי כל  בו קינאו ולכן בו אשר הדליות מרבית  בעבור

בו : נתקנאו האדמה  מלכי וכל  חזקה ידם שהיה  שריו  ‡„'.(È)מרבית  ¯Ó‡ ‰Î: אשור מלך  ˆÂ˙¯Ó.אל Ô˙ÈÂהעליון הסעיף
פאר: דבר שהוא  הקלועים הענפים  בין  אל Â··Ï.ניתן Ì¯Â:גבהו בעבור  נתגאה התקיףÂ‰˙‡Â.(È‡)מאד  ביד אותו  נתתי לכן

נ"נ: ע"י  העולם מן אותו גרשתי רשעו ובעבור שבלבו מה  לו  עשה  והוא נ"נ הוא ח Â‰Â˙¯ÎÈÂ.(È·)שבגוים  נכרים  זקיםעמים 
ענפיו: ופיזרו אותו כרתו הם כוכבים  ‰‰¯ÌÈ.שבעובדי Ï‡אפיקי בכל  שבורות ותהיינה  ענפיו נפלו העמקים ובכל  ההרים על

אדם: ברגלי דרוסות  היו כי נפלם  במקום אותו:Â„¯ÈÂ.הארץ  ועזבו בצלו עוד ישבו  Â˙ÏÙÓ.(È‚)לא ÏÚשנפלו הענפים על 
שבי הלכו מהם  עמו ואת אותו  ואבד  נ"נ  ביד נתתיו ממשלתו ברוב שנתגאה  בעבור ר"ל  השדה וחית העופות ישכנו בארץ

לו: נכנעים  עוד  יהיו ולא  בגוים  עוד  ימשול  ולא  הארץ  ולחית השמים  לעוף  למאכל  והיו  השדה ע"פ  בחרב  נפלו ומהם

oeiv zcevn
(Ê).ÛÈÈÂ:יופי עם,·‡Í¯Â.מל ' במקום הבי"ת  ובא  אורך  עם

במשה  אך הרק יב)וכן וכן„ÂÈ˙ÂÈÏ.:(במדבר הרמים הענפים 
דליותיו וז)לפנות וכןÂ‰ÂÓÓÚ.(Á):(לעיל וכיסוי הסתר  ענין

עממוך לא סתום כח)כל  ‡ÌÈ‰Ï.:(לעיל Ô‚·:יאמר העדן גן על
.ÂÓ„:דמיון קנאה :Â‰Â‡˜ÈÂ.(Ë)מל' ענין‡Ï.(È‡)מל'

גבורים אלי  כמו  לב)חוזק פיזורÂ‰Â˘ËÈÂ.(È·):(לקמן ענין
בלחי  וינטשו טו)כמו  ועמק:‚‡ÂÈ˙.:(שופטים גיא מלשון

.È˜ÈÙ‡כמו בחוזק המים  שם הנגרים  המקומות יקראו כן
בנגב  קכו)כאפיקים  והנהÂ‰Â˘ËÈÂ.:(תהלים כמו עזיבה , ענין

אביך  י)נטש :(ש"א

 נביאים 

יח  פרק הימים דברי - כתובים

çé-÷øô à íéîéä éøáãàé-â

âiå:úøt-øäða Bãé áéväì Bzëìa äúîç äáBö-Cìî øæòããä-úà ãéåc Cãóìà epnî ãéåc ãkìiå ©©¬¨¦²¤£©§¤¬¤¤«¤−̈£¨®¨§¤§¾§©¦¬¨−¦«§©§¨«©¦§ŸÁ¨¦̧¦¤¹¤´¤
à óìà íéøNòå íéLøt íéôìà úòáLå áëø:áëø äàî epnî øúBiå áëøä-ìk-úà ãéåc øwòéå éìâø Lé ¤À¤§¦§©³£¨¦Æ¨«¨¦½§¤§¦¬¤−¤¦´©§¦®©§©¥³¨¦Æ¤¨¨¤½¤©¥¬¦¤−¥¬¨¨«¤

äiå äáBö Cìî øæòããäì øBæòì ÷Nîøc íøà àáiå:Léà óìà íéðLe-íéøNò íøàa ãéåc CåíNiå ©¨ŸÆ£©´©§¤½¤©§¾©£©§¤−¤¤´¤¨®©©³¨¦Æ©£½̈¤§¦«§©¬¦¤−¤¦«©¨³¤
:Cìä øLà ìëa ãéåãì ýåýé òLBiå äçðî éàNð íéãáò ãéåãì íøà éäéå ÷Nîøc íøàa ãéåcæçwiå ¨¦Æ©£©´©§¤½¤©§¦³£¨Æ§¨¦½£¨¦−Ÿ§¥´¦§¨®©³©§¨Æ§¨¦½§−Ÿ£¤¬¨¨«©¦©´

:íìLeøé íàéáéå øæòããä éãáò ìò eéä øLà áäfä éèìL úà ãéåcçøæòããä éøò ïekîe úçáhîe ¨¦À¥µ¦§¥´©¨½̈£¤´¨½©−©§¥´£©§¨®¤©§¦¥−§¨¨¦«¦¦§©³¦Æ¨¥´£©§¤½¤
(ô) :úLçpä éìk úàå íéãenòä-úàå úLçpä íé-úà äîìL äNò | da ãàî äaø úLçð ãéåc ç÷ì̈©¬¨¦²§−Ÿ¤©¨´§®Ÿ¨´¨¨´§ŸÀŸ¤¨³©§Ÿ Æ¤Æ§¤¨«©¦½§¥−§¥¬©§«Ÿ¤

è:äáBö-Cìî øæòããä ìéç-ìk-úà ãéåã äkä ék úîç Cìî eòz òîLiåéBða-íøBãä-úà çìLiå ©¦§©¾−Ÿ¤´¤£¨®¦ µ¦¨´¨¦½¤¨¥−£©§¤¬¤¤«¤¨«©¦§©´¤£«¨§´
ì-(ìåàùì) ãéåc-Cìnä-ìàì Bì-ìàLúBîçìî Léà-ék eäkiå øæòããäa íçìð øLà ìò Bëøáìe íBìL ¤©¤«¤Â̈¦¦§¨¸§¨¹«§¨£À©Á£¤̧¦§©³©£©§¤Æ¤Æ©©¥½¦¦²¦§£¬

:úLçðe óñëå áäæ éìk ìëå øæòããä äéä eòzàéóñkä-íò ýåýéì ãéåc Cìnä Léc÷ä íúà-íb −Ÿ¨¨´£©§¨®¤§ÀŸ§¥²¨¨¬¨¤−¤§«Ÿ¤©ŸÀ̈¦§¦º©¤³¤¨¦Æ©½̈¦©¤Æ¤Æ
ìtîe ïBnò éðaîe áàBnîe íBãàî íéBbä-ìkî àNð øLà áäfäå:÷ìîòîe íézL §©¨½̈£¤¬¨−̈¦¨©¦®¥«¡³¦¨Æ¦§¥´©½¦§¦§¦−¥«£¨¥«

i"yx
(‚).äúîç äáåö êìî øæòããä úà ãéåã êéå בחמת

דוד: הכם ובחמת המלחמה לחמת:äúîç.היתה כמו
.åãé áéöäì גבולו להשיב כחו להציב כשהלך פתרונו

פרת, נהר לגבול משיב שהיה פרת בנהר ולהציב
בחייו  לו ויצב לקח ואבשלום י"ח) ב' (שמואל ודוגמא
גבול  כח שפתרונו אבשלום יד לה ויקרא וגו'
המצבה  בתוך אבשלום יד לה ויקרא ד"א אבשלום,
כי  פסוק באותו כדכתיב ידו אורך צורת אבשלום צר
ר' (מפי אבשלום, יד אחר המצויירת הצורה זאת אמר

כן): שמעתי בנרבונ"א שמואל בר ø÷òéå(„)יצחק
.ãéåã כדכתיב סוסים לו ירבה לא דכתיב ומשום

י"א): (יהושע תעקר סוסיהם ואת י"ז) øúåéå(דברים
.áëø äàî åðîî מרכבתו כדי הא סוסים, לו ירבה לא

ùîøã÷.(‰)מותר: íøà àáéå כתיב ח') ב' (בשמואל
שרביט  שבט מן כמו כן לדבר הפסוק ודרך דמשק

זו  גם שרביטים, תרגום בשוטים אתכם אייסר שהרי
יצחק: ר' ùîøã÷.(Â)אמר íøàá ãåã íùéå פתרון

בארם נצ  דוד וישם בפירוש כתיב שם) (ובשמואל יבים
נציבים: áäæä.(Ê)דמשק éèìù בלע"ז בויכר"ש

השלטים: מלאו החצים הברו נ"א) (בירמיה דוגמתו
(Á).'åâå äùò äá ãàî äáø úùçð כיון שאמר וזהו

אתה  לא לו הקב"ה ואמר הבית לבנות דוד שאמר
לו  זימן היאך והולך מספר בנך, אם כי הבית תבנה

הבנין: åòú.(È)לבנות úåîçìî ùéà éë מחלוקתו בעל
מה  וכי הדרעזר את דוד ויך למעלה מוכיח וכן היה
מלך  הדרעזר אלא מלחמה בו לערוך לחמת להם עניין
ובעוד  בחמת חמת מלך תעו על להלחם הלך צובה
ונחשת  וכסף זהב כלי וכל והכהו עליו דוד בא כן
כסף  כלי היה ובידו ח') ב' (בשמואל וכן לדוד הביא

נחשת: וכלי זהב וכלי

cec zcevn
(‚).‰˙ÓÁ:חמת בעיר Â„È.הכהו ·Èˆ‰Ïמקומו להציב

ארצו: גבול  להרחיב  ÌÈ˘¯Ù.(„)לאחור  ÌÈÙÏ‡ ˙Ú·˘Â
החשובי' רק זכר לא כי מאות ושבע אלף נאמר ובש"ב 

בתורה:ÚÈÂ˜¯.שבהם : כמ "ש סוסים להרבות אסור כי
(Â).„Â„ Ì˘ÈÂבמדינה להשים  הראוי דבר בהם שם  ר"ל 

ב': בשמואל האמור  הנציבים והם  ‡È˘(È)הכבושה  ÈÎ
.˙ÂÓÁÏÓ:תועו עם  מלחמה ואיש  שונא  היה Ê‰·.הדרעזר ÈÏÎ ÏÎÂ:בידו מזומנים  שהיו  מה כל  ‡Ì˙Â.(È‡)ר"ל Ì‚מה

וכו': אדום והם  הגוים  מכל  בעצמו לקח  אשר השלל  עם הקדיש  למנחה , לו שהביאו

oeiv zcevn
(„).¯˜ÚÈÂבבהמה העיקר  שהם הרגלים והם העיקר הסיר 

הדשן: להסיר ור"ל  כז) (שם  לדשנו סירותיו  ועשית וכן
(Ê).ÈËÏ˘:מגן ÔÂÎÓÂ.(Á)כעין ˙Á·ËÓÂנאמר ב' ובשמואל

רבים וכמוהו נקראות  היו השמות ובשני  ומברותי, ומבטח
ולקח :˘‡.(È‡)במקרא: נטל 
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קפט

לא  פרק יחזקאל - נביאים

àì-÷øô ìà÷æçéâé-æ

æéiå:íéaø íéî-ìà BLøL äéä-ék åéúBiìc Cøàa Bìãâa óçíéLBøa íéýìà-ïâa eäîîò-àì íéæøà ©§¦´§¨§½§−Ÿ¤¨«¦¨®¦«¨¨¬¨§−¤©¬¦©¦«£¨¦´«Ÿ£¨ª»§©¡Ÿ¦¼§¦À
-ìà eîã àì:Béôéa åéìà äîã-àì íéýìà-ïâa õò-ìk åéúøàôk eéä-àì íéðîøòå åéútòñèäôé ³Ÿ¨Æ¤§©Ÿ½̈§©§Ÿ¦¬«Ÿ¨−§«ŸŸ¨®¨¥Æ§©¡Ÿ¦½Ÿ¨¨¬¥−̈§¨§«¨¤´

(ô) :íéýìàä ïâa øLà ïãò-éöò-ìk eäàð÷éå åéúBiìc áøa åéúéNòéïòé ýåýé éðãà øîà äk ïëì £¦¦½§−Ÿ¨«¦¨®©§©§ªÆÆ¨£¥¥½¤£¤−§©¬¨¡Ÿ¦«¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½©¾©
:Bäáâa Bááì íøå íéúBáò ïéa-ìà Bzønö ïziå äîB÷a zäáb øLààéBNò íéBb ìéà ãéa eäðzàå £¤¬¨©−§¨§¨®©¦¥³©©§Æ¤¥´£¦½§¨¬§¨−§¨§«§¤̧§¥½§©−¥´¦®¨³

:eäzLøb BòLøk Bì äNòéáéåéúBiìã eìôð úBéàb-ìëáe íéøää-ìà eäLhiå íéBâ éöéøò íéøæ eäúøëiå ©«£¤Æ½§¦§−¥©§¦«©¦§§ª¯¨¦²¨¦¥¬¦−©«¦§ª®¤¤Â¨¦§¨¥̧¨¹¨§´¨¦À̈
:eäLhiå õøàä énò-ìk Blvî eãøiå õøàä é÷éôà ìëa åéúøàô äðøáMzåâéóBò-ìk eðkLé Bzìtî-ìò ©¦¨©³§¨«ŸŸ¨Æ§ŸÆ£¦¥´¨½̈¤©¥§¯¦¦²¨©¥¬¨−̈¤©«¦§ª«©©©§¬¦§§−¨´
:äãOä úiç ìk eéä åéúøàt-ìàå íéîMä©¨¨®¦§¤ŸŸ¨´¨½−Ÿ©©¬©¨¤«

i"yx
(Ê)ééå.ó:יופי הנטוים åéúåéìã.ל' ענפים ל' הם אף

שישטרוי"ילאש  הכרם דליות כמין צד, לכל לאורך
åäåîîò.(Á)בלע"ז: àì היה לא כלומר תארו כהו לא

ממנו: נאה אחד íéäìà.בהם ïâá העולם:כ בכל לומר
.íéðåîøòå:בלע"ז ïãò.(Ë)קאשטיני"ש éöò ìë כלומר

המשובחים: המלכים äîå÷á.(È)כל úäáâ øùà ïòé

לאשור: אמרתי íéåâ.(È‡)כך ìà ãéá קשה ביד
ראשונה  שנה מר דאמר נתתיו, נבוכדנצר ביד שבגוים

נינוה: åì.כבש äùòé åùò:רצוני ככל נבוכדנצר
(·È).åäåùèéå המחנה על ויטוש כמו לארץ ויפלוהו

י "א) åâå'.(È‚):(במדבר  åðëùé åúìôî ìò על כתרגומו
קטילוהי: מפלת

cec zcevn
(Ê).ÂÏ„‚· ÛÈÈÂאילן כי דליותיו  אורך עם בגדלו היה  יפה 

זה: בזולת  זה ולא  הדליות  אורך ליופי  לו נחשב  ‰È‰גדול  ÈÎ
.Â˘¯˘מים אל  סמוך שרשו שהיה בעבור באה זה וכל  ר "ל 

השפע: מרבית בעבור שריו וממשלת ממשלתו רמה ר"ל  רבים
(Á).Â‰ÂÓÓÚ ‡Ï ÌÈÊ¯‡שיסתירו אלהי' בגן ארזים היו  לא

נגלה ויותר  כולם על  העולה  הוא  כי הזה הארז  את  ויכסו
מהם : סעיפי·¯ÌÈ˘Â.ונראה אל דומים  היו  לא ברוש אילני 
ההוא: הארזÌÈÂÓ¯ÚÂ.הארז  כענפי היו לא ערמון  אילני

ıÚ.ההוא: ÏÎלומר רצה וכו ' דמה  לא העצים מיני משאר
ממלכי יותר משלו ושריו ממנו, גדול  בעולם  מלך היה לא 

כוכבים : ÂÈ˙È˘Ú.(Ë)העובדי ‰ÙÈיפה עשיתיו הזה  הארז את
בעבור הרבה מושל  היה  ר"ל  העדן בתוך  הנטוע אלהים בגן הם אשר עדן עצי כל  בו קינאו ולכן בו אשר הדליות מרבית  בעבור

בו : נתקנאו האדמה  מלכי וכל  חזקה ידם שהיה  שריו  ‡„'.(È)מרבית  ¯Ó‡ ‰Î: אשור מלך  ˆÂ˙¯Ó.אל Ô˙ÈÂהעליון הסעיף
פאר: דבר שהוא  הקלועים הענפים  בין  אל Â··Ï.ניתן Ì¯Â:גבהו בעבור  נתגאה התקיףÂ‰˙‡Â.(È‡)מאד  ביד אותו  נתתי לכן

נ"נ: ע"י  העולם מן אותו גרשתי רשעו ובעבור שבלבו מה  לו  עשה  והוא נ"נ הוא ח Â‰Â˙¯ÎÈÂ.(È·)שבגוים  נכרים  זקיםעמים 
ענפיו: ופיזרו אותו כרתו הם כוכבים  ‰‰¯ÌÈ.שבעובדי Ï‡אפיקי בכל  שבורות ותהיינה  ענפיו נפלו העמקים ובכל  ההרים על

אדם: ברגלי דרוסות  היו כי נפלם  במקום אותו:Â„¯ÈÂ.הארץ  ועזבו בצלו עוד ישבו  Â˙ÏÙÓ.(È‚)לא ÏÚשנפלו הענפים על 
שבי הלכו מהם  עמו ואת אותו  ואבד  נ"נ  ביד נתתיו ממשלתו ברוב שנתגאה  בעבור ר"ל  השדה וחית העופות ישכנו בארץ

לו: נכנעים  עוד  יהיו ולא  בגוים  עוד  ימשול  ולא  הארץ  ולחית השמים  לעוף  למאכל  והיו  השדה ע"פ  בחרב  נפלו ומהם

oeiv zcevn
(Ê).ÛÈÈÂ:יופי עם,·‡Í¯Â.מל ' במקום הבי"ת  ובא  אורך  עם

במשה  אך הרק יב)וכן וכן„ÂÈ˙ÂÈÏ.:(במדבר הרמים הענפים 
דליותיו וז)לפנות וכןÂ‰ÂÓÓÚ.(Á):(לעיל וכיסוי הסתר  ענין

עממוך לא סתום כח)כל  ‡ÌÈ‰Ï.:(לעיל Ô‚·:יאמר העדן גן על
.ÂÓ„:דמיון קנאה :Â‰Â‡˜ÈÂ.(Ë)מל' ענין‡Ï.(È‡)מל'

גבורים אלי  כמו  לב)חוזק פיזורÂ‰Â˘ËÈÂ.(È·):(לקמן ענין
בלחי  וינטשו טו)כמו  ועמק:‚‡ÂÈ˙.:(שופטים גיא מלשון

.È˜ÈÙ‡כמו בחוזק המים  שם הנגרים  המקומות יקראו כן
בנגב  קכו)כאפיקים  והנהÂ‰Â˘ËÈÂ.:(תהלים כמו עזיבה , ענין

אביך  י)נטש :(ש"א

יח  פרק הימים דברי - כתובים

çé-÷øô à íéîéä éøáãàé-â

âiå:úøt-øäða Bãé áéväì Bzëìa äúîç äáBö-Cìî øæòããä-úà ãéåc Cãóìà epnî ãéåc ãkìiå ©©¬¨¦²¤£©§¤¬¤¤«¤−̈£¨®¨§¤§¾§©¦¬¨−¦«§©§¨«©¦§ŸÁ¨¦̧¦¤¹¤´¤
à óìà íéøNòå íéLøt íéôìà úòáLå áëø:áëø äàî epnî øúBiå áëøä-ìk-úà ãéåc øwòéå éìâø Lé ¤À¤§¦§©³£¨¦Æ¨«¨¦½§¤§¦¬¤−¤¦´©§¦®©§©¥³¨¦Æ¤¨¨¤½¤©¥¬¦¤−¥¬¨¨«¤

äiå äáBö Cìî øæòããäì øBæòì ÷Nîøc íøà àáiå:Léà óìà íéðLe-íéøNò íøàa ãéåc CåíNiå ©¨ŸÆ£©´©§¤½¤©§¾©£©§¤−¤¤´¤¨®©©³¨¦Æ©£½̈¤§¦«§©¬¦¤−¤¦«©¨³¤
:Cìä øLà ìëa ãéåãì ýåýé òLBiå äçðî éàNð íéãáò ãéåãì íøà éäéå ÷Nîøc íøàa ãéåcæçwiå ¨¦Æ©£©´©§¤½¤©§¦³£¨Æ§¨¦½£¨¦−Ÿ§¥´¦§¨®©³©§¨Æ§¨¦½§−Ÿ£¤¬¨¨«©¦©´

:íìLeøé íàéáéå øæòããä éãáò ìò eéä øLà áäfä éèìL úà ãéåcçøæòããä éøò ïekîe úçáhîe ¨¦À¥µ¦§¥´©¨½̈£¤´¨½©−©§¥´£©§¨®¤©§¦¥−§¨¨¦«¦¦§©³¦Æ¨¥´£©§¤½¤
(ô) :úLçpä éìk úàå íéãenòä-úàå úLçpä íé-úà äîìL äNò | da ãàî äaø úLçð ãéåc ç÷ì̈©¬¨¦²§−Ÿ¤©¨´§®Ÿ¨´¨¨´§ŸÀŸ¤¨³©§Ÿ Æ¤Æ§¤¨«©¦½§¥−§¥¬©§«Ÿ¤

è:äáBö-Cìî øæòããä ìéç-ìk-úà ãéåã äkä ék úîç Cìî eòz òîLiåéBða-íøBãä-úà çìLiå ©¦§©¾−Ÿ¤´¤£¨®¦ µ¦¨´¨¦½¤¨¥−£©§¤¬¤¤«¤¨«©¦§©´¤£«¨§´
ì-(ìåàùì) ãéåc-Cìnä-ìàì Bì-ìàLúBîçìî Léà-ék eäkiå øæòããäa íçìð øLà ìò Bëøáìe íBìL ¤©¤«¤Â̈¦¦§¨¸§¨¹«§¨£À©Á£¤̧¦§©³©£©§¤Æ¤Æ©©¥½¦¦²¦§£¬

:úLçðe óñëå áäæ éìk ìëå øæòããä äéä eòzàéóñkä-íò ýåýéì ãéåc Cìnä Léc÷ä íúà-íb −Ÿ¨¨´£©§¨®¤§ÀŸ§¥²¨¨¬¨¤−¤§«Ÿ¤©ŸÀ̈¦§¦º©¤³¤¨¦Æ©½̈¦©¤Æ¤Æ
ìtîe ïBnò éðaîe áàBnîe íBãàî íéBbä-ìkî àNð øLà áäfäå:÷ìîòîe íézL §©¨½̈£¤¬¨−̈¦¨©¦®¥«¡³¦¨Æ¦§¥´©½¦§¦§¦−¥«£¨¥«

i"yx
(‚).äúîç äáåö êìî øæòããä úà ãéåã êéå בחמת

דוד: הכם ובחמת המלחמה לחמת:äúîç.היתה כמו
.åãé áéöäì גבולו להשיב כחו להציב כשהלך פתרונו

פרת, נהר לגבול משיב שהיה פרת בנהר ולהציב
בחייו  לו ויצב לקח ואבשלום י"ח) ב' (שמואל ודוגמא
גבול  כח שפתרונו אבשלום יד לה ויקרא וגו'
המצבה  בתוך אבשלום יד לה ויקרא ד"א אבשלום,
כי  פסוק באותו כדכתיב ידו אורך צורת אבשלום צר
ר' (מפי אבשלום, יד אחר המצויירת הצורה זאת אמר

כן): שמעתי בנרבונ"א שמואל בר ø÷òéå(„)יצחק
.ãéåã כדכתיב סוסים לו ירבה לא דכתיב ומשום

י"א): (יהושע תעקר סוסיהם ואת י"ז) øúåéå(דברים
.áëø äàî åðîî מרכבתו כדי הא סוסים, לו ירבה לא

ùîøã÷.(‰)מותר: íøà àáéå כתיב ח') ב' (בשמואל
שרביט  שבט מן כמו כן לדבר הפסוק ודרך דמשק

זו  גם שרביטים, תרגום בשוטים אתכם אייסר שהרי
יצחק: ר' ùîøã÷.(Â)אמר íøàá ãåã íùéå פתרון

בארם נצ  דוד וישם בפירוש כתיב שם) (ובשמואל יבים
נציבים: áäæä.(Ê)דמשק éèìù בלע"ז בויכר"ש

השלטים: מלאו החצים הברו נ"א) (בירמיה דוגמתו
(Á).'åâå äùò äá ãàî äáø úùçð כיון שאמר וזהו

אתה  לא לו הקב"ה ואמר הבית לבנות דוד שאמר
לו  זימן היאך והולך מספר בנך, אם כי הבית תבנה

הבנין: åòú.(È)לבנות úåîçìî ùéà éë מחלוקתו בעל
מה  וכי הדרעזר את דוד ויך למעלה מוכיח וכן היה
מלך  הדרעזר אלא מלחמה בו לערוך לחמת להם עניין
ובעוד  בחמת חמת מלך תעו על להלחם הלך צובה
ונחשת  וכסף זהב כלי וכל והכהו עליו דוד בא כן
כסף  כלי היה ובידו ח') ב' (בשמואל וכן לדוד הביא

נחשת: וכלי זהב וכלי

cec zcevn
(‚).‰˙ÓÁ:חמת בעיר Â„È.הכהו ·Èˆ‰Ïמקומו להציב

ארצו: גבול  להרחיב  ÌÈ˘¯Ù.(„)לאחור  ÌÈÙÏ‡ ˙Ú·˘Â
החשובי' רק זכר לא כי מאות ושבע אלף נאמר ובש"ב 

בתורה:ÚÈÂ˜¯.שבהם : כמ "ש סוסים להרבות אסור כי
(Â).„Â„ Ì˘ÈÂבמדינה להשים  הראוי דבר בהם שם  ר"ל 

ב': בשמואל האמור  הנציבים והם  ‡È˘(È)הכבושה  ÈÎ
.˙ÂÓÁÏÓ:תועו עם  מלחמה ואיש  שונא  היה Ê‰·.הדרעזר ÈÏÎ ÏÎÂ:בידו מזומנים  שהיו  מה כל  ‡Ì˙Â.(È‡)ר"ל Ì‚מה

וכו': אדום והם  הגוים  מכל  בעצמו לקח  אשר השלל  עם הקדיש  למנחה , לו שהביאו

oeiv zcevn
(„).¯˜ÚÈÂבבהמה העיקר  שהם הרגלים והם העיקר הסיר 

הדשן: להסיר ור"ל  כז) (שם  לדשנו סירותיו  ועשית וכן
(Ê).ÈËÏ˘:מגן ÔÂÎÓÂ.(Á)כעין ˙Á·ËÓÂנאמר ב' ובשמואל

רבים וכמוהו נקראות  היו השמות ובשני  ומברותי, ומבטח
ולקח :˘‡.(È‡)במקרא: נטל 

 כתובים 
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eקצ dpyn iyily wxt oiaexir zkqn

‰øîBàå Báeøò ìò íãà äðúî:íéBb eàa íàçøænä ïî–áøònì éáeøò;áøònä ïî–çøænì éáeøò;íà ©§¤¨¨©¥§¥¦¨¦¦©¦§¨¥¦©©£¨¦©©£¨¥¦©¦§¨¦
ïàkîe ïàkî eàa–Cìà äöøàL íB÷îì;ïàkî àGå ïàkî àG eàa àG–éøéò éðák éðéøä.ïî íëç àa íà ¨¦¨¦¨¦§¤¤§¤¥¥¨¦¨§¦¨£¥¦¦§¥¦¦¦¨¨¨¦

çøænä–çøænì éáeøò;áøònä ïî–áøònì éáeøò;ïàëì àaïàëìe–Cìà äöøàL íB÷îì;àGå ïàëì àG ©¦§¨¥¦©¦§¨¦©©£¨¥¦©©£¨¨§¨§¨¦§¤¤§¤¥¥§¨§
ïàëì–éøéò éðák éðéøä.äãeäé éaøøîBà:Baø ïäî ãçà äéä íà–Baø ìöà CìBä;íäéðL eéä íàå §¨£¥¦¦§¥¦¦©¦§¨¥¦¨¨¤¨¥¤©¥¥¤©§¦¨§¥¤

åéúBaø–Cìé äöøiL íB÷îì. ©¨¦§¤¦§¤¥¥
Âøæòéìà éaøøîBà:úaMì Ceîqä áBè íBé,äéøçàlî ïéáe äéðôlî ïéa–øîBàå ïéáeøò éðL íãà áøòî:éáeøò ©¦¡¦¤¤¥©¨©©¨¥¦§¨¤¨¥¦§©£¤¨§¨¥¨¨§¥¥¦§¥¥¦

dd.eaexir lr mc` dpznêéøöå çøæîì íéáëåë éãáåò åàá íà øîåàå ,åúéá áøòîì íéôìà óåñì ãçàå åúéá çøæîì íéôìà óåñì ãçà ïéáåøéò éðù çéðî
äéì äð÷ úåùîùä ïéáã äøéøá ùé ïðéøîà ,øçîì ãò åúà àìã â"òàå .äîà íéôìà 'ã éúéá áøòîì éì åéäéå áøòîáù éáåøéò éì äð÷é íäéðôî çåøáì éðà

:àñéâ êãéàã àáåøéò.ixir ipak ipixdå ïàëì øëúùäì êéøö éðéàå çåø ìëì éøéòî íéôìà:ïàëî ãéñôäì.gxfnl mkg `a m`äöåøå éøéò íåçúì õåç
:áåøéò é"ò ïàëì íùî íéàáä íãà éðáî òîùà øçîìå àáé ãö äæéàì òãåé éðéà åéùëòå ,åéôî ãåîìì éðà.xne` dcedi iaxãçàå ,ïàëîå ïàëî åàá íà

,é"øë äëìä ïéàå .äéáø ãöìã áåøéò àåää äéì éð÷ìã äéúòã úåùîùä ïéá áåøéò úééð÷ úòùáã äéåâá ïì íé÷ã øçàä ìöà àìå åáø ìöà êìé ,åáø íäî
:äéáøî éôè äéøáçá ùðéàì äéì àçéðã ïéðîæã

ee.oiaexir ipy mc` axrnçøæî ìù éáåøéò øîåàå ,ïåùàøä íåé áøò áøòîìå çøæîì áøòì ìåëé ,ïàëì éðù íåéå ïàëì ïåùàø íåé êìéì êéøö äéä íà
'á àìà åäðéð àëéøà àîåé ãçë åàì è"åéå úáù à"ø øáñ÷ã .éðù íåé êøåöì øçîìã úåùîùä ïéá éì äð÷é áøòî ìù éáåøéòå ,øçî êøåöì íåéä éì äð÷é

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
ה ה נ ש מ ר ו א ב

רוחות  בשתי עירובים שני להניח הצורך  בשעת אדם שיכול ללמד , באה משנתנו
שלא  או  בשבת, שם ללכת שירצה צד  באותו העירוב לו  שיקנה תנאי, ולהתנות

כלל. לו  יקנה

Báeøò ìò íãà äðúî כגון שבת, בערב עירובים שני אדם מניח – ÇÀÆÈÈÇÅ
אמה  אלפיים בסוף ואחד מזרח, לצד  מעירו  אמה אלפיים בסוף אחד 

עליהם, ומתנה מערב, לצד  ïîמעירו  íéBb eàa íà :øîBàåÀÅÄÈÄÄ
çøænä יוו אם לברוח – וארצה מזרח, מצד בשבת גויים שבאו  לי דע ÇÄÀÈ

מערב, לצד  áøònìמפניהם éáeøò השמשות בין שביתה לי  יקנה – ÅÄÇÇÂÈ
גויים שבאו  לי  יוודע ואם שבמזרח; זה ולא שבמערב, ïîÄעירובי

áøònä,העיר של מערב מצד –çøænì éáeøò שביתה לי  יקנה – ÇÇÂÈÅÄÇÄÀÈ
שבמערב. זה ולא שבמזרח, ïàkîeעירובי  ïàkî eàa íà גם – ÄÈÄÈÄÈ

מערב, מצד וגם מזרח Cìàמצד  äöøàL íB÷îìעירובי לי  יקנה – ÄÀÆÆÀÆÅÅ
שם, לילך  שארצה צד  ïàkîבאותו àGå ïàkî àG eàa àG– ÈÄÈÀÄÈ

מערב, מצד  ולא מזרח מצד éøéòלא éðák éðéøä הניחו שלא – ÂÅÄÄÀÅÄÄ
להתנות  שיכול  הטעם רוח. לכל העיר מן אמה אלפיים להם ויש עירוב,

שבהתאם  כלומר  ברירה, יש  תחומים: בעירובי  אומרים שאנו  לפי  כך,
השמשות. בין שביתה לו  קנה עירוב איזה למפרע, הדבר הוברר  לתנאו

eaexir lr mc` dpzn okeמפי דרשה לשמוע לתחום חוץ ללכת כדי 
יבוא, צד  מאיזה ידוע שאין xne`eçøænä:חכם, ïî íëç àa íàÄÈÈÈÄÇÄÀÈ

העיר, של  במזרחה עירי לתחום חוץ וידרוש –çøænì éáeøò– ÅÄÇÄÀÈ
מזרח, שבצד  עירובי שביתה לי  áøònäיקנה ïî חכם בא אם – ÄÇÇÂÈ

עירי , של מערב áøònìמצד  éáeøò,מערב מצד עירובי  לי  יקנה – ÅÄÇÇÂÈ
ïàëìe ïàëì àaואחד מזרח מצד  אחד חכמים, שני באו אם – ÈÀÈÀÈ

מערב, Cìàמצד  äöøàL íB÷îìצד באותו  עירובי לי יקנה – ÄÀÆÆÀÆÅÅ
בשבת; שם לילך ïàëìשארצה àGå ïàëì àG לא חכם בא לא – ÀÈÀÀÈ

מערב, מצד  ולא מזרח éøéòמצד  éðák éðéøäהנחתי לא כאילו  – ÂÅÄÄÀÅÄÄ
לעיר. מחוץ רוח לכל אמה אלפיים לי ויש  øîBà:עירוב äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

Baø ïäî ãçà äéä íà מזרח מצד  אחד  חכמים, שני באו  אם – ÄÈÈÆÈÅÆÇ

רבו , הוא מהם ואחד מערב, מצד Baøואחד ìöà CìBä ולא – ÅÅÆÇ
העירוב  לו  שיקנה השמשות בין  דעתו  הסתם שמן  לפי האחר, אצל 

שם. ידרוש שרבו  צד  åéúBaøבאותו  íäéðL eéä íàå ואפילו – ÀÄÈÀÅÆÇÈ
מובהק רבו  מהם ייששרראאלל""))אחד Cìé,((""תתפפאאררתת   äöøiL íB÷îì– ÄÀÆÄÀÆÅÅ

למי ילך רבו  מהם אחד שאפילו  סוברים חכמים אבל שהתנה. כפי

רבו  פני הקבלת על  חברו  פני  הקבלת אדם מעדיף שפעמים שירצה,

((גגממרראא  ))..

שבין להשמיענו, דוגמאות שתי  נקטה שמשנתנו  כותב, ישראל " "תפארת בעל 
לו שיקנה צריך  הוא אחד  מצד  גויים באים שאם ונמצא לברוח רוצה כשהוא
שיקנה  מתנה והוא חכם פני להקביל  רוצה כשהוא ובין האחר , מצד  עירובו

אומרים: אנו בשניהם החכם, שם שבא צד באותו  העירוב dxixa.לו yiועוד
רבי מחלוקת להשמיענו באה – חכם" בא  "אם – שהסיפא לומר, אפשר 
ומפני גויים מפני לברוח העולם שדרך  לפי כותבים: ויש וחכמים. יהודה

נקטה לפיכך  תורה, ללמוד חכם לקראת ולצאת דוגמאות ליסטים, משנתנו 
ozpei)אלו x"xd).

ו ה נ ש מ ר ו א ב

דנה  משנתנו טוב. ביום גם לילך  אסור כך  בשבת, לתחום חוץ לילך  שאסור כשם
נוהגים  כיצד  רביעי ), (ביום השבת לאחר או שבת בערב להיות שחל טוב ביום

תחומים. בעירובי

úaMì Ceîqä áBè íBé :øîBà øæòéìà éaøשחל טוב יום – ÇÄÁÄÆÆÅÇÈÇÇÈ
לשבת, סמוך  äéðôlîלהיות ïéa,שבת בערב טוב יום שחל –ïéáe ÅÄÀÈÆÈÅ

äéøçàlî,השבת אחר  שחל  –ïéáeøò éðL íãà áøòî אם – ÄÀÇÂÆÈÀÈÅÈÈÀÅÅÄ
לצד ראשון  וביום מזרח לצד רביעי  ביום לתחום חוץ לילך  צריך  הוא
הראשון  יום בערב עירובים שני להניח הוא רשאי להיפך , או  מערב,

בערב  או  שבת, בערב להיות טוב יום כשחל טוב יום בערב (היינו
העיר של מזרח לצד אחד  השבת), אחר להיות טוב יום כשחל  שבת,

מערב, לצד  çøænìואחד  ïBLàøä éáeøò :øîBàåעירובי – ÀÅÅÄÈÄÇÄÀÈ
לי יקנה מחר  שלצורך כלומר  מזרח, לצד הוא הראשון יום לצורך

שבמזרח, העירוב השמשות בין  áøònìהיום éðMäå יום ולצורך – ÀÇÅÄÇÇÂÈ
שבמערב; העירוב השמשות בין מחר  לי יקנה `xne:השני  `edy e`

çøænì éðMäå áøònì ïBLàøä הראשון יום לצורך עירובי – ÈÄÇÇÂÈÀÇÅÄÇÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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áøònì éðMäå çøænì ïBLàøä;çøænì éðMäå áøònì ïBLàøä.ïBLàøä éáeøò,éøéò éðák éðMäå;éðMä éáeøò, ¨¦©¦§¨§©¥¦©©£¨¨¦©©£¨§©¥¦©¦§¨¥¦¨¦§©¥¦¦§¥¦¦¥¦©¥¦
éøéò éðák ïBLàøäå.íéîëçåíéøîBà:úçà çeøì áøòî,øwò ìk áøòî Bðéà Bà;ì áøòî Bàíéîé éðL,Bðéà Bà §¨¦¦§¥¦¦©£¨¦§¦§¨¥§©©©¥§¨¥¨¦¨§¨¥¦§¥¨¦¥

øwò ìk áøòî.äNòé ãöék?éLçîe ïBLàøa BëéìBîBì àáe BìèBðå åéìò C;éLçî éðMaBìëBàå åéìò C.àöîðå §¨¥¨¦¨¥©©£¤¦¨¦©§¦¨¨§§¨©¥¦©§¦¨¨§§§¦§¨
Báeøòa økzNîe Búëéìäa økzNî.ïBLàøa ìëàð–éðMì áeøò Bðéàå ïBLàøì Báeøò.íäì øîàøæòéìà éaø: ¦§©¥©£¦¨¦§©¥§¥¤¡©¨¦¥¨¦§¥¥©¥¦¨©¨¤©¦¡¦¤¤
úBMã÷ ézL ïäL éì ízà íéãBî. ¦©¤¦¤¥§¥§ª

:éðù íåéì àìå éð÷ã àåä äéãéãì àî÷ã úåùîùä ïéáå ,[ïä] úåùåã÷.ixir ipak ipyae oey`xa iaexir,ïåùàø íåéá àìà êìéì êéøö äéä àì íàå øîåìë
íåéá åá êìéì äöåø àåäù ãöì ãçà áåøéò áøòé ,ïàëî åîåçú ìù íéôìà àìå ïàëî åîåçú ìù íéôìà àì ãéñôäì äöåø åðéàå åîå÷îî æåæì ö"à éðùáå
ïéá éì äð÷é äæ áåøéò øîàé ,ïåùàøá àìå éðùá êìéì êéøö äéä íà åà .åáøéò àìù éøéò éðáë éðéøä éðùáå ,øçî êøåöì éì äð÷é äæ éáåøéò øîåàå ,ïåùàø

:éøéò éðáë äéäà ïåùàøáå øçî ìù úåùîùä.minid ipyl axrn e`éáøì ïðáø äéì éøîà÷ éëä àìà .éì äîì åú àäå .ìéòì éøîàã úçà çåøì åðééä
éðùì .áøòîì éáåøéò íåé éöçå çøæîì éáåøéò íåé éöç øîåì ìåëé åðéàù ,ø÷éò ìë áøòî åðéà åà úçà çåøì áøòî åàã ãçà íåéì äãåî äúà éà øæòéìà
àì ,éà åîã àëéøà àîåéë éà áåè íåéå úáù ïðáøì åäì à÷éôñã .ø÷éò ìë áøòî åðéà åà ãçà íåéì åîë áøòî åà ,áåè íåéå úáùì åðééäã ,éîð íéîéä
úåùåã÷ éúù àîìã ,éðùì áåøéò ïéà ïåùàøá ìëàð ïî÷ì éøîàã àøîåçì àëäå ,àéä äùåã÷ àãç àîìã úåçåø éúùì áøòì ìåëé ïéàã àøîåçì àëä éãáòå

:åîã àëéøà àîåéë àìå ïä.ekilen:áåøéòä äð÷éù ãò åéìò êéùçîå úáù éðôìù áåè íåé áøò çéìùä.el `ae lhepeáåøéò åì ïéà áåùå ãáàé àîù
:éðùì áåøéò ïéàå ïåùàøì áåøéò ïåùàøá åáåøéò ìëàð éðú÷ãë ,éðùì.ipyaeéðùá úôá áøòì äöåøå ïåùàøá úôá áøòîä ïì àîéé÷ã .éðùá åëéìåîå øæåç

áåè íåéî ïéëî éåäå áåøéò íù àúùä äéìò àø÷éîì éòáã úøçà úôá àì ìáà .÷úåù äúòå ,ìåîúàî íù åéìò àø÷ù åîöò áåøéò åúåàá áøòéù êéøö
:úáùì.ezkilda xkzyn `vnp:øçî íåéì äëéìä åì äðå÷ øîåìë.eaexira xkzyneïåùàøá åëéìåî ,éëäá øùôà àìã úáùä øçà è"åéå .åìëåàù

:ïë éøçà åðìëàé äöåø íàå ,åéìò êéùçî áåøéòä íéé÷ íà úåàøì éðùá íù êìåäå øæåçå åìëåà åðéàå.zeyecw izy ody il mz` micenìëàð åúéøîàã
ìåëé åäðéð úåùåã÷ éúùã ïåéëå ,íäéðùì ïåùàø ìù úåùîùä ïéá äð÷éå àúëéøà àîåé ãçë äéì äåä åäðéð äùåã÷ àãç éàå ,éðùì áåøéò ïéà ïåùàøá áåøéò
:ïä úåùåã÷ éúù áåè íåéå úáùã øæòéìà éáøë äëìäå .åäì à÷ôñîã íåùî ,ïøîàãë àøîåçì àëäå àøîåçì àëä éìæà ïðáøå ,úåçåø éúùì éîð áøòì

`xephxa yexit

בגמרא  מזרח. לצד  הוא ראשון יום לצורך  ועירובי מערב לצד הוא
אמה  אלף בסוף העירובים שני את שהניח כגון  כאן  שמדובר  מבואר,

בסוף  אותם מניח היה שאילו  מערב, בצד  אמה אלף ובסוף מזרח בצד 
ביום  אליו להגיע יכול שאינו  לפי עירוב, השני עירובו אין  אלפיים,

שמא  אחד,הראשון , לצד אמה אלפיים בסוף שביתה כבר שקנה חר 
(עיין  אחת אמה אף מערב לצד  לילך  לו  אסור הרי  מזרח, לצד  כגון

קניית  בשעת אחד במקום ועירובו הוא שאין  ונמצא למסכתנו ). פתיחה
או  רביעי  ביום אלא לתחום חוץ לילך  צריך  אינו  אם וכן העירוב.

ואומר : אחד, עירוב מניח הריהו  בלבד , ראשון ïBLàøäביום éáeøòÅÄÈÄ
הראשון, יום לצורך  לי יקנה זה עירובי –éøéò éðák éðMäå– ÀÇÅÄÄÀÅÄÄ

עירוב, הניחו שלא עירי כבני הריני השני  `xne:וביום `edy e`éáeøòÅÄ
éðMä,השני יום לצורך  השמשות בין  מחר לי  יקנה זה עירובי  – ÇÅÄ

éøéò éðák ïBLàøäåשל טעמו  עירי . כבני  הריני הראשון וביום – ÀÈÄÄÀÅÄÄ
הן , קדושות  שתי  ושבת טוב יום שלדעתו  להלן, מבואר אליעזר רבי
הראשון  ליום אלא שביתה קונה העירוב אין  הראשון של  השמשות ובין

השני וליום אחת לרוח הראשון ליום לערב אדם יכול  הלכך  בלבד,
אחרת. úçàלרוח çeøì áøòî :íéøîBà íéîëçåלשני – ÇÂÈÄÀÄÀÈÅÀÇÇÇ

øwòהימים, ìk áøòî Bðéà Bà;כלל מערב שאינו –áøòî Bà ÅÀÈÅÈÄÈÀÈÅ
íéîé éðLì,אחת לרוח –øwò ìk áøòî Bðéà Bà בגמרא – ÄÀÅÈÄÅÀÈÅÈÄÈ

על חזרה אלא אינה חכמים שבדברי האחרונה הפיסקה הרי  שואלים:
כשם  אליעזר: לרבי  חכמים אמרו שכך ומבארים, שלפניה? הפיסקה

אדם אחד xwir,שביום lk axrn epi` e` zg` gexl axrnיכול שאינו
אדם  אין כך למערב , עירובי  יום וחצי  למזרח עירובי יום חצי לומר :

אלא למערב, אחד  ויום למזרח אחד יום ימים, לשני  לערב `eיכול
mini ipyl axrn,אחת לרוח –.xwir lk axrn epi` e`של וטעמם

הסמוכים, ושבת טוב יום הימים, שני אם להם הוא שספק לפי חכמים,
קדושות, שתי  שהם או  ארוך, אחד  ליום הם ודומים הם, אחת קדושה

לשני אחד עירוב אלא לערב יכול  שאינו כאן, הם מחמירים הלכך 
צריך חכמים לדברי אף ברם, הם. אחת קדושה שניהם שמא הימים,

שתי שמא השני , יום של השמשות בין  גם במקומו  העירוב שיהא
כן, ואם להלן ; כמבואר  הם, äNòéקדושות ãöékלשני המערב  ÅÇÇÂÆ

של השמשות בין  בשעת גם קיים העירוב שיהא אחת, לרוח הימים

השני? ïBLàøaיום BëéìBî,שבת בערב להיות טוב יום חל  אם – ÄÈÄ
שהוא  הראשון , יום בשביל טוב יום בערב עירובו  את מוליך הריהו

טוב, åéìòיום CéLçîe לקנות רוצה שהוא במקום שם, ויושב – ÇÀÄÈÈ
לו וקונה שתחשך , עד  טוב,שביתה, ליום שביתה –BìèBðåהעירוב ÀÀ

העירוב, מזון Bìאת àáe–,שם יאבד שלא לביתו, עמו xgnleוחוזר  È
éðMaחוזר הוא שבת, ערב שהוא טוב ביום היינו  השני, יום בערב – ÇÅÄ

והוא שביתתו, למקום העירוב את יום מבעוד åéìòומוליך CéLçîÇÀÄÈÈ
השמשות, בין עירובו לו שיקנה כדי שתחשך, עד  שם וממתין  –

BìëBàå;לביתו הרבים מרשות שבת בליל להביאו יכול שאינו  שם, – ÀÀ
Búëéìäa økzNî àöîðå,למחר גם שביתה לו קנה שעירובו  – ÀÄÀÈÄÀÇÅÇÂÄÈ

רוצה, שהוא למקום בשבת לילך Báeøòaויכול økzNîe שאוכלו – ÄÀÇÅÀÅ
אחר להיות טוב יום חל  אם ברם, עירובו. מזון את מפסיד  ואינו  שם,
בערב  מוליכו לביתו , שבת בליל  להביאו  יכול ואינו  הואיל  השבת,

לבדוק  השמשות בין לפני  בשבת לשם והולך  וחוזר  שם, ומניחו שבת
הוא  אם כך  אחר ואוכלו עליו , מחשיך והוא קיים. עירובו  עדיין אם

לביתו. מביאו או ïBLàøaרוצה, ìëàðלאחר נאכל העירוב אם – ÆÁÇÈÄ
הראשון , יום של השמשות ïBLàøìבין  Báeøò העירוב לו  קונה – ÅÈÄ

רביעי, éðMìליום áeøò Bðéàå מהטעם ראשון , ליום לו קונה ואינו  – ÀÅÅÇÅÄ
הימים  שני שמא בזה, חכמים מחמירים ספק שמשום לעיל, שבארנו 

הן . קדושות ïäLשתי  éì ízà íéãBî :øæòéìà éaø íäì øîàÈÇÈÆÇÄÁÄÆÆÄÇÆÄÆÅ
úBMã÷ ézL העירוב נאכל  שאם אומרים, שאתם בדבריכם הרי  – ÀÅÀË

הסמוכים  ושבת טוב שיום לי מודים אתם לשני , עירוב אינו בראשון 
השמשות  בבין העירוב הרי אחת קדושה היו  שאילו  הן, קדושות שתי

אפשר הרי  הן, קדושות ששתי  וכיון כאחד , לשניהם קונה הראשון של
וכאן  לחומרה כאן  הולכים חכמים ברם, רוחות. לשתי בהם לערב גם

קדושות, שתי  או  אחת קדושה הם אם להם, הוא שספק משום לחומרה,
שבארנו. `xfrilכמו iaxk dklde..((  הה חח  ,, עעייררוובבייןן ההלל  '' ((ררממבב""םם  

רש"י: מפרש וכו ' בראשון" "מוליכו ששנינו  וכןekilenבענין השליח, –
אלא  לפת, זקוק אינו בעצמו המערב שאילו וטעמם, מברטנורא; הרב מפרש
שביתה  בו  לקנות שרוצה למקום הולך  שכשהוא כלומר ברגליו , הוא מערב
(להלן שנו  וכן תחומים . עירוב בזה מערב הריהו השמשות, בין  שם ומחשיך 

ברגל. הוא תחומים עירובי שעיקר  ט), ד ,
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‰øîBàå Báeøò ìò íãà äðúî:íéBb eàa íàçøænä ïî–áøònì éáeøò;áøònä ïî–çøænì éáeøò;íà ©§¤¨¨©¥§¥¦¨¦¦©¦§¨¥¦©©£¨¦©©£¨¥¦©¦§¨¦
ïàkîe ïàkî eàa–Cìà äöøàL íB÷îì;ïàkî àGå ïàkî àG eàa àG–éøéò éðák éðéøä.ïî íëç àa íà ¨¦¨¦¨¦§¤¤§¤¥¥¨¦¨§¦¨£¥¦¦§¥¦¦¦¨¨¨¦

çøænä–çøænì éáeøò;áøònä ïî–áøònì éáeøò;ïàëì àaïàëìe–Cìà äöøàL íB÷îì;àGå ïàëì àG ©¦§¨¥¦©¦§¨¦©©£¨¥¦©©£¨¨§¨§¨¦§¤¤§¤¥¥§¨§
ïàëì–éøéò éðák éðéøä.äãeäé éaøøîBà:Baø ïäî ãçà äéä íà–Baø ìöà CìBä;íäéðL eéä íàå §¨£¥¦¦§¥¦¦©¦§¨¥¦¨¨¤¨¥¤©¥¥¤©§¦¨§¥¤

åéúBaø–Cìé äöøiL íB÷îì. ©¨¦§¤¦§¤¥¥
Âøæòéìà éaøøîBà:úaMì Ceîqä áBè íBé,äéøçàlî ïéáe äéðôlî ïéa–øîBàå ïéáeøò éðL íãà áøòî:éáeøò ©¦¡¦¤¤¥©¨©©¨¥¦§¨¤¨¥¦§©£¤¨§¨¥¨¨§¥¥¦§¥¥¦

dd.eaexir lr mc` dpznêéøöå çøæîì íéáëåë éãáåò åàá íà øîåàå ,åúéá áøòîì íéôìà óåñì ãçàå åúéá çøæîì íéôìà óåñì ãçà ïéáåøéò éðù çéðî
äéì äð÷ úåùîùä ïéáã äøéøá ùé ïðéøîà ,øçîì ãò åúà àìã â"òàå .äîà íéôìà 'ã éúéá áøòîì éì åéäéå áøòîáù éáåøéò éì äð÷é íäéðôî çåøáì éðà

:àñéâ êãéàã àáåøéò.ixir ipak ipixdå ïàëì øëúùäì êéøö éðéàå çåø ìëì éøéòî íéôìà:ïàëî ãéñôäì.gxfnl mkg `a m`äöåøå éøéò íåçúì õåç
:áåøéò é"ò ïàëì íùî íéàáä íãà éðáî òîùà øçîìå àáé ãö äæéàì òãåé éðéà åéùëòå ,åéôî ãåîìì éðà.xne` dcedi iaxãçàå ,ïàëîå ïàëî åàá íà

,é"øë äëìä ïéàå .äéáø ãöìã áåøéò àåää äéì éð÷ìã äéúòã úåùîùä ïéá áåøéò úééð÷ úòùáã äéåâá ïì íé÷ã øçàä ìöà àìå åáø ìöà êìé ,åáø íäî
:äéáøî éôè äéøáçá ùðéàì äéì àçéðã ïéðîæã

ee.oiaexir ipy mc` axrnçøæî ìù éáåøéò øîåàå ,ïåùàøä íåé áøò áøòîìå çøæîì áøòì ìåëé ,ïàëì éðù íåéå ïàëì ïåùàø íåé êìéì êéøö äéä íà
'á àìà åäðéð àëéøà àîåé ãçë åàì è"åéå úáù à"ø øáñ÷ã .éðù íåé êøåöì øçîìã úåùîùä ïéá éì äð÷é áøòî ìù éáåøéòå ,øçî êøåöì íåéä éì äð÷é

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
ה ה נ ש מ ר ו א ב

רוחות  בשתי עירובים שני להניח הצורך  בשעת אדם שיכול ללמד , באה משנתנו
שלא  או  בשבת, שם ללכת שירצה צד  באותו העירוב לו  שיקנה תנאי, ולהתנות

כלל. לו  יקנה

Báeøò ìò íãà äðúî כגון שבת, בערב עירובים שני אדם מניח – ÇÀÆÈÈÇÅ
אמה  אלפיים בסוף ואחד מזרח, לצד  מעירו  אמה אלפיים בסוף אחד 

עליהם, ומתנה מערב, לצד  ïîמעירו  íéBb eàa íà :øîBàåÀÅÄÈÄÄ
çøænä יוו אם לברוח – וארצה מזרח, מצד בשבת גויים שבאו  לי דע ÇÄÀÈ

מערב, לצד  áøònìמפניהם éáeøò השמשות בין שביתה לי  יקנה – ÅÄÇÇÂÈ
גויים שבאו  לי  יוודע ואם שבמזרח; זה ולא שבמערב, ïîÄעירובי

áøònä,העיר של מערב מצד –çøænì éáeøò שביתה לי  יקנה – ÇÇÂÈÅÄÇÄÀÈ
שבמערב. זה ולא שבמזרח, ïàkîeעירובי  ïàkî eàa íà גם – ÄÈÄÈÄÈ

מערב, מצד וגם מזרח Cìàמצד  äöøàL íB÷îìעירובי לי  יקנה – ÄÀÆÆÀÆÅÅ
שם, לילך  שארצה צד  ïàkîבאותו àGå ïàkî àG eàa àG– ÈÄÈÀÄÈ

מערב, מצד  ולא מזרח מצד éøéòלא éðák éðéøä הניחו שלא – ÂÅÄÄÀÅÄÄ
להתנות  שיכול  הטעם רוח. לכל העיר מן אמה אלפיים להם ויש עירוב,

שבהתאם  כלומר  ברירה, יש  תחומים: בעירובי  אומרים שאנו  לפי  כך,
השמשות. בין שביתה לו  קנה עירוב איזה למפרע, הדבר הוברר  לתנאו

eaexir lr mc` dpzn okeמפי דרשה לשמוע לתחום חוץ ללכת כדי 
יבוא, צד  מאיזה ידוע שאין xne`eçøænä:חכם, ïî íëç àa íàÄÈÈÈÄÇÄÀÈ

העיר, של  במזרחה עירי לתחום חוץ וידרוש –çøænì éáeøò– ÅÄÇÄÀÈ
מזרח, שבצד  עירובי שביתה לי  áøònäיקנה ïî חכם בא אם – ÄÇÇÂÈ

עירי , של מערב áøònìמצד  éáeøò,מערב מצד עירובי  לי  יקנה – ÅÄÇÇÂÈ
ïàëìe ïàëì àaואחד מזרח מצד  אחד חכמים, שני באו אם – ÈÀÈÀÈ

מערב, Cìàמצד  äöøàL íB÷îìצד באותו  עירובי לי יקנה – ÄÀÆÆÀÆÅÅ
בשבת; שם לילך ïàëìשארצה àGå ïàëì àG לא חכם בא לא – ÀÈÀÀÈ

מערב, מצד  ולא מזרח éøéòמצד  éðák éðéøäהנחתי לא כאילו  – ÂÅÄÄÀÅÄÄ
לעיר. מחוץ רוח לכל אמה אלפיים לי ויש  øîBà:עירוב äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

Baø ïäî ãçà äéä íà מזרח מצד  אחד  חכמים, שני באו  אם – ÄÈÈÆÈÅÆÇ

רבו , הוא מהם ואחד מערב, מצד Baøואחד ìöà CìBä ולא – ÅÅÆÇ
העירוב  לו  שיקנה השמשות בין  דעתו  הסתם שמן  לפי האחר, אצל 

שם. ידרוש שרבו  צד  åéúBaøבאותו  íäéðL eéä íàå ואפילו – ÀÄÈÀÅÆÇÈ
מובהק רבו  מהם ייששרראאלל""))אחד Cìé,((""תתפפאאררתת   äöøiL íB÷îì– ÄÀÆÄÀÆÅÅ

למי ילך רבו  מהם אחד שאפילו  סוברים חכמים אבל שהתנה. כפי

רבו  פני הקבלת על  חברו  פני  הקבלת אדם מעדיף שפעמים שירצה,

((גגממרראא  ))..

שבין להשמיענו, דוגמאות שתי  נקטה שמשנתנו  כותב, ישראל " "תפארת בעל 
לו שיקנה צריך  הוא אחד  מצד  גויים באים שאם ונמצא לברוח רוצה כשהוא
שיקנה  מתנה והוא חכם פני להקביל  רוצה כשהוא ובין האחר , מצד  עירובו

אומרים: אנו בשניהם החכם, שם שבא צד באותו  העירוב dxixa.לו yiועוד
רבי מחלוקת להשמיענו באה – חכם" בא  "אם – שהסיפא לומר, אפשר 
ומפני גויים מפני לברוח העולם שדרך  לפי כותבים: ויש וחכמים. יהודה

נקטה לפיכך  תורה, ללמוד חכם לקראת ולצאת דוגמאות ליסטים, משנתנו 
ozpei)אלו x"xd).

ו ה נ ש מ ר ו א ב

דנה  משנתנו טוב. ביום גם לילך  אסור כך  בשבת, לתחום חוץ לילך  שאסור כשם
נוהגים  כיצד  רביעי ), (ביום השבת לאחר או שבת בערב להיות שחל טוב ביום

תחומים. בעירובי

úaMì Ceîqä áBè íBé :øîBà øæòéìà éaøשחל טוב יום – ÇÄÁÄÆÆÅÇÈÇÇÈ
לשבת, סמוך  äéðôlîלהיות ïéa,שבת בערב טוב יום שחל –ïéáe ÅÄÀÈÆÈÅ

äéøçàlî,השבת אחר  שחל  –ïéáeøò éðL íãà áøòî אם – ÄÀÇÂÆÈÀÈÅÈÈÀÅÅÄ
לצד ראשון  וביום מזרח לצד רביעי  ביום לתחום חוץ לילך  צריך  הוא
הראשון  יום בערב עירובים שני להניח הוא רשאי להיפך , או  מערב,

בערב  או  שבת, בערב להיות טוב יום כשחל טוב יום בערב (היינו
העיר של מזרח לצד אחד  השבת), אחר להיות טוב יום כשחל  שבת,

מערב, לצד  çøænìואחד  ïBLàøä éáeøò :øîBàåעירובי – ÀÅÅÄÈÄÇÄÀÈ
לי יקנה מחר  שלצורך כלומר  מזרח, לצד הוא הראשון יום לצורך

שבמזרח, העירוב השמשות בין  áøònìהיום éðMäå יום ולצורך – ÀÇÅÄÇÇÂÈ
שבמערב; העירוב השמשות בין מחר  לי יקנה `xne:השני  `edy e`

çøænì éðMäå áøònì ïBLàøä הראשון יום לצורך עירובי – ÈÄÇÇÂÈÀÇÅÄÇÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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áøònì éðMäå çøænì ïBLàøä;çøænì éðMäå áøònì ïBLàøä.ïBLàøä éáeøò,éøéò éðák éðMäå;éðMä éáeøò, ¨¦©¦§¨§©¥¦©©£¨¨¦©©£¨§©¥¦©¦§¨¥¦¨¦§©¥¦¦§¥¦¦¥¦©¥¦
éøéò éðák ïBLàøäå.íéîëçåíéøîBà:úçà çeøì áøòî,øwò ìk áøòî Bðéà Bà;ì áøòî Bàíéîé éðL,Bðéà Bà §¨¦¦§¥¦¦©£¨¦§¦§¨¥§©©©¥§¨¥¨¦¨§¨¥¦§¥¨¦¥

øwò ìk áøòî.äNòé ãöék?éLçîe ïBLàøa BëéìBîBì àáe BìèBðå åéìò C;éLçî éðMaBìëBàå åéìò C.àöîðå §¨¥¨¦¨¥©©£¤¦¨¦©§¦¨¨§§¨©¥¦©§¦¨¨§§§¦§¨
Báeøòa økzNîe Búëéìäa økzNî.ïBLàøa ìëàð–éðMì áeøò Bðéàå ïBLàøì Báeøò.íäì øîàøæòéìà éaø: ¦§©¥©£¦¨¦§©¥§¥¤¡©¨¦¥¨¦§¥¥©¥¦¨©¨¤©¦¡¦¤¤
úBMã÷ ézL ïäL éì ízà íéãBî. ¦©¤¦¤¥§¥§ª

:éðù íåéì àìå éð÷ã àåä äéãéãì àî÷ã úåùîùä ïéáå ,[ïä] úåùåã÷.ixir ipak ipyae oey`xa iaexir,ïåùàø íåéá àìà êìéì êéøö äéä àì íàå øîåìë
íåéá åá êìéì äöåø àåäù ãöì ãçà áåøéò áøòé ,ïàëî åîåçú ìù íéôìà àìå ïàëî åîåçú ìù íéôìà àì ãéñôäì äöåø åðéàå åîå÷îî æåæì ö"à éðùáå
ïéá éì äð÷é äæ áåøéò øîàé ,ïåùàøá àìå éðùá êìéì êéøö äéä íà åà .åáøéò àìù éøéò éðáë éðéøä éðùáå ,øçî êøåöì éì äð÷é äæ éáåøéò øîåàå ,ïåùàø

:éøéò éðáë äéäà ïåùàøáå øçî ìù úåùîùä.minid ipyl axrn e`éáøì ïðáø äéì éøîà÷ éëä àìà .éì äîì åú àäå .ìéòì éøîàã úçà çåøì åðééä
éðùì .áøòîì éáåøéò íåé éöçå çøæîì éáåøéò íåé éöç øîåì ìåëé åðéàù ,ø÷éò ìë áøòî åðéà åà úçà çåøì áøòî åàã ãçà íåéì äãåî äúà éà øæòéìà
àì ,éà åîã àëéøà àîåéë éà áåè íåéå úáù ïðáøì åäì à÷éôñã .ø÷éò ìë áøòî åðéà åà ãçà íåéì åîë áøòî åà ,áåè íåéå úáùì åðééäã ,éîð íéîéä
úåùåã÷ éúù àîìã ,éðùì áåøéò ïéà ïåùàøá ìëàð ïî÷ì éøîàã àøîåçì àëäå ,àéä äùåã÷ àãç àîìã úåçåø éúùì áøòì ìåëé ïéàã àøîåçì àëä éãáòå

:åîã àëéøà àîåéë àìå ïä.ekilen:áåøéòä äð÷éù ãò åéìò êéùçîå úáù éðôìù áåè íåé áøò çéìùä.el `ae lhepeáåøéò åì ïéà áåùå ãáàé àîù
:éðùì áåøéò ïéàå ïåùàøì áåøéò ïåùàøá åáåøéò ìëàð éðú÷ãë ,éðùì.ipyaeéðùá úôá áøòì äöåøå ïåùàøá úôá áøòîä ïì àîéé÷ã .éðùá åëéìåîå øæåç

áåè íåéî ïéëî éåäå áåøéò íù àúùä äéìò àø÷éîì éòáã úøçà úôá àì ìáà .÷úåù äúòå ,ìåîúàî íù åéìò àø÷ù åîöò áåøéò åúåàá áøòéù êéøö
:úáùì.ezkilda xkzyn `vnp:øçî íåéì äëéìä åì äðå÷ øîåìë.eaexira xkzyneïåùàøá åëéìåî ,éëäá øùôà àìã úáùä øçà è"åéå .åìëåàù

:ïë éøçà åðìëàé äöåø íàå ,åéìò êéùçî áåøéòä íéé÷ íà úåàøì éðùá íù êìåäå øæåçå åìëåà åðéàå.zeyecw izy ody il mz` micenìëàð åúéøîàã
ìåëé åäðéð úåùåã÷ éúùã ïåéëå ,íäéðùì ïåùàø ìù úåùîùä ïéá äð÷éå àúëéøà àîåé ãçë äéì äåä åäðéð äùåã÷ àãç éàå ,éðùì áåøéò ïéà ïåùàøá áåøéò
:ïä úåùåã÷ éúù áåè íåéå úáùã øæòéìà éáøë äëìäå .åäì à÷ôñîã íåùî ,ïøîàãë àøîåçì àëäå àøîåçì àëä éìæà ïðáøå ,úåçåø éúùì éîð áøòì
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בגמרא  מזרח. לצד  הוא ראשון יום לצורך  ועירובי מערב לצד הוא
אמה  אלף בסוף העירובים שני את שהניח כגון  כאן  שמדובר  מבואר,

בסוף  אותם מניח היה שאילו  מערב, בצד  אמה אלף ובסוף מזרח בצד 
ביום  אליו להגיע יכול שאינו  לפי עירוב, השני עירובו אין  אלפיים,

שמא  אחד,הראשון , לצד אמה אלפיים בסוף שביתה כבר שקנה חר 
(עיין  אחת אמה אף מערב לצד  לילך  לו  אסור הרי  מזרח, לצד  כגון

קניית  בשעת אחד במקום ועירובו הוא שאין  ונמצא למסכתנו ). פתיחה
או  רביעי  ביום אלא לתחום חוץ לילך  צריך  אינו  אם וכן העירוב.

ואומר : אחד, עירוב מניח הריהו  בלבד , ראשון ïBLàøäביום éáeøòÅÄÈÄ
הראשון, יום לצורך  לי יקנה זה עירובי –éøéò éðák éðMäå– ÀÇÅÄÄÀÅÄÄ

עירוב, הניחו שלא עירי כבני הריני השני  `xne:וביום `edy e`éáeøòÅÄ
éðMä,השני יום לצורך  השמשות בין  מחר לי  יקנה זה עירובי  – ÇÅÄ

éøéò éðák ïBLàøäåשל טעמו  עירי . כבני  הריני הראשון וביום – ÀÈÄÄÀÅÄÄ
הן , קדושות  שתי  ושבת טוב יום שלדעתו  להלן, מבואר אליעזר רבי
הראשון  ליום אלא שביתה קונה העירוב אין  הראשון של  השמשות ובין

השני וליום אחת לרוח הראשון ליום לערב אדם יכול  הלכך  בלבד,
אחרת. úçàלרוח çeøì áøòî :íéøîBà íéîëçåלשני – ÇÂÈÄÀÄÀÈÅÀÇÇÇ

øwòהימים, ìk áøòî Bðéà Bà;כלל מערב שאינו –áøòî Bà ÅÀÈÅÈÄÈÀÈÅ
íéîé éðLì,אחת לרוח –øwò ìk áøòî Bðéà Bà בגמרא – ÄÀÅÈÄÅÀÈÅÈÄÈ

על חזרה אלא אינה חכמים שבדברי האחרונה הפיסקה הרי  שואלים:
כשם  אליעזר: לרבי  חכמים אמרו שכך ומבארים, שלפניה? הפיסקה

אדם אחד xwir,שביום lk axrn epi` e` zg` gexl axrnיכול שאינו
אדם  אין כך למערב , עירובי  יום וחצי  למזרח עירובי יום חצי לומר :

אלא למערב, אחד  ויום למזרח אחד יום ימים, לשני  לערב `eיכול
mini ipyl axrn,אחת לרוח –.xwir lk axrn epi` e`של וטעמם

הסמוכים, ושבת טוב יום הימים, שני אם להם הוא שספק לפי חכמים,
קדושות, שתי  שהם או  ארוך, אחד  ליום הם ודומים הם, אחת קדושה

לשני אחד עירוב אלא לערב יכול  שאינו כאן, הם מחמירים הלכך 
צריך חכמים לדברי אף ברם, הם. אחת קדושה שניהם שמא הימים,

שתי שמא השני , יום של השמשות בין  גם במקומו  העירוב שיהא
כן, ואם להלן ; כמבואר  הם, äNòéקדושות ãöékלשני המערב  ÅÇÇÂÆ

של השמשות בין  בשעת גם קיים העירוב שיהא אחת, לרוח הימים

השני? ïBLàøaיום BëéìBî,שבת בערב להיות טוב יום חל  אם – ÄÈÄ
שהוא  הראשון , יום בשביל טוב יום בערב עירובו  את מוליך הריהו

טוב, åéìòיום CéLçîe לקנות רוצה שהוא במקום שם, ויושב – ÇÀÄÈÈ
לו וקונה שתחשך , עד  טוב,שביתה, ליום שביתה –BìèBðåהעירוב ÀÀ

העירוב, מזון Bìאת àáe–,שם יאבד שלא לביתו, עמו xgnleוחוזר  È
éðMaחוזר הוא שבת, ערב שהוא טוב ביום היינו  השני, יום בערב – ÇÅÄ

והוא שביתתו, למקום העירוב את יום מבעוד åéìòומוליך CéLçîÇÀÄÈÈ
השמשות, בין עירובו לו שיקנה כדי שתחשך, עד  שם וממתין  –

BìëBàå;לביתו הרבים מרשות שבת בליל להביאו יכול שאינו  שם, – ÀÀ
Búëéìäa økzNî àöîðå,למחר גם שביתה לו קנה שעירובו  – ÀÄÀÈÄÀÇÅÇÂÄÈ

רוצה, שהוא למקום בשבת לילך Báeøòaויכול økzNîe שאוכלו – ÄÀÇÅÀÅ
אחר להיות טוב יום חל  אם ברם, עירובו. מזון את מפסיד  ואינו  שם,
בערב  מוליכו לביתו , שבת בליל  להביאו  יכול ואינו  הואיל  השבת,

לבדוק  השמשות בין לפני  בשבת לשם והולך  וחוזר  שם, ומניחו שבת
הוא  אם כך  אחר ואוכלו עליו , מחשיך והוא קיים. עירובו  עדיין אם

לביתו. מביאו או ïBLàøaרוצה, ìëàðלאחר נאכל העירוב אם – ÆÁÇÈÄ
הראשון , יום של השמשות ïBLàøìבין  Báeøò העירוב לו  קונה – ÅÈÄ

רביעי, éðMìליום áeøò Bðéàå מהטעם ראשון , ליום לו קונה ואינו  – ÀÅÅÇÅÄ
הימים  שני שמא בזה, חכמים מחמירים ספק שמשום לעיל, שבארנו 

הן . קדושות ïäLשתי  éì ízà íéãBî :øæòéìà éaø íäì øîàÈÇÈÆÇÄÁÄÆÆÄÇÆÄÆÅ
úBMã÷ ézL העירוב נאכל  שאם אומרים, שאתם בדבריכם הרי  – ÀÅÀË

הסמוכים  ושבת טוב שיום לי מודים אתם לשני , עירוב אינו בראשון 
השמשות  בבין העירוב הרי אחת קדושה היו  שאילו  הן, קדושות שתי

אפשר הרי  הן, קדושות ששתי  וכיון כאחד , לשניהם קונה הראשון של
וכאן  לחומרה כאן  הולכים חכמים ברם, רוחות. לשתי בהם לערב גם

קדושות, שתי  או  אחת קדושה הם אם להם, הוא שספק משום לחומרה,
שבארנו. `xfrilכמו iaxk dklde..((  הה חח  ,, עעייררוובבייןן ההלל  '' ((ררממבב""םם  

רש"י: מפרש וכו ' בראשון" "מוליכו ששנינו  וכןekilenבענין השליח, –
אלא  לפת, זקוק אינו בעצמו המערב שאילו וטעמם, מברטנורא; הרב מפרש
שביתה  בו  לקנות שרוצה למקום הולך  שכשהוא כלומר ברגליו , הוא מערב
(להלן שנו  וכן תחומים . עירוב בזה מערב הריהו השמשות, בין  שם ומחשיך 

ברגל. הוא תחומים עירובי שעיקר  ט), ד ,

izdw - zex`ean zeipyn
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Ëñðékøä ïa àñBc éaøøîBà:øîBà äðMä Làø ìL áBè íBéa äázä éðôì øáBòä:úà eðéäGà 'ä eðöéìçä ©¦¨¤©§¦©¥¨¥¦§¥©¥¨§¤Ÿ©¨¨¥©£¦¥¡¥¤
äfä Lãçä Làø íBé,øçîì íà íBiä íà.øîBà àeä øçîìe:Lîà íà íBiä íà.Bì eãBä àGåíéîëç. Ÿ©Ÿ¤©¤¦©¦§¨¨§¨¨¥¦©¦¤¤§£¨¦

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡äòø çeø Bà íéBb eäeàéöBäL éî–úBnà òaøà àlà Bì ïéà.eäeøéæçä–àöé àG elàk.øéòì eäeëéìBä ¦¤¦¦©¨¨¥¤¨©§©©¤¡¦§¦¨¨¦§¦

úøçà,øäña Bà øéãa eäeðúð–äéøæò ïa øæòìà éaøå ìàéìîb ïaøíéøîBà:dlk úà Cläî.éaøå òLBäé éaø ©¤¤§¨§¦§©©©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨¤£©§¨§¦§©¥¤ª¨©¦§ª©§©¦
àáé÷òíéøîBà:úBnà òaøà àlà Bì ïéà.íia íúðéôñ äâéìôäå ïéñécðøtî eàaL äNòî,éaøå ìàéìîb ïaø £¦¨§¦¥¤¨©§©©©£¤¤¨¦§©§¦¦§¦§¦¨§¦¨¨©¨©¨©§¦¥§©¦

äéøæò ïa øæòìàdlk úà eëlä;àáé÷ò éaøå òLBäé éaøúBnà òaøàî eææ àG,ïîöò ìò øéîçäì eöøL. ¤§¨¨¤£©§¨¦§¤ª¨©¦§ª©§©¦£¦¨¨¥©§©©¤¨§©§¦©©§¨

hh.epvilgdeíéùåç õìçð åîë ,çë åðöéìçäå åðæøæ(áì øáãîá)òø íãàî 'ä éðöìç åîë ,åðèìîå åðìéöä øçà ùåøéô(î÷ íéìäú):.xgn m` meid m`íà
:øçî åðöéìçä àåä øçî íàå ,íåéä åðöéìçä àåä íåéä.minkg el eced `le,øçî íàå íåéä íà úåðúäì àìå äðùä ùàøá ùãåç ùàø ìù øéëæäì àì

àîúñ åðöéìçäå øîåà àìà:íéîëçë äëìäå .ø÷éò ìë ùãåç ùàø ìù øéëæî åðéàå íéîéä éðùá
c`̀.miakek icaer ede`ivedy in:íåçúì õåç åñðàì.drx gex e`õåç àåä éøäå äôúùðå øæçå ,íåçúì õåç àöéå åúòã äôøèðå ãù åá ñðëðù

:íåçúì.`vi `l eli`k megzd jezl edexifgdåäåàéöåäùë à÷åãå ,çåø ìëì äîà íéôìà äì äöåçå äìçúá øùàë úåîà òáøàë åì øéòä ìë éøäå
:úåîà 'ã àìà åì ïéà åúòãì øæçå ë"òá åäåàéöåä åà ,ë"òá åäåøéæçäù ô"òà åúòãì àöé ìáà .ë"òá åäåøéæçäå.zxg` xirl edekiledúô÷åî àéä éøäå

:ìåãâ ïôé÷äå ïéô÷åî ïäù øäñá åà øéãá åäåðúðù åà ,úåöéçî.dlek z` jldn:úåîà 'ãë àéä éøä úåöéçî úô÷åîå ìéàåäã`aiwr 'xe ryedi 'x
.zen` rax` `l` el oi` mixne`äò÷á åèà øäñå øéã éøæâã íåùî åùøéô éúåáøå .úåöéçî äéì éðäî àì íåé ãåòáî úåöéçî øéåàá úáù àìã ïåéëã

:úåîà òáøà àìà åì ïéàã åãåî àîìò éìåë äò÷ááå ,úåöéçî äì ïéàù.oiqcpxtn:íå÷î íù.dbiltdeåòöîàá úñðëðå íéä úôùî ú÷çøúî àéäùë
íéî éâìô ïåùì ,äâìôä éø÷(à íéìäú):.dlek z` ekldõåç àöéù éîë éåä ,íåçúì õåç åàöéå úáùá äëìä äðéôñäù ô"òàå .äðéôñä ìëá ïéëìäî åéä

éôñäù ,øäñá åà øéãá ïúéðå íåçúì:úåöéçî úô÷åî äð.onvr lr xingdl evxyúëìäî àéäù ïîæ ìë äðéôñá ,äò÷á åèà øäñå øéã éøæâã éîð åäãéãìã
:äéøæò ïá à"øëå ìàéìîâ 'øë äëìäå .øéîçäì åöøù àìà ,íåé ãåòáî úåöéçî øéåàá åúáù éøäù ãåòå .äìåë úà êìäì øúåî äéä
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âששללייששיי âייווםם
ט ה נ ש מ ר ו א ב

טו ימים שני בענין  ללמד מוסיפה זו השנה.משנה ראש של בים

áBè íBéa äázä éðôì øáBòä :øîBà ñðékøä ïa àñBc éaøÇÄÈÆÇÀÄÇÅÈÅÄÀÅÇÅÈÀ
äðMä Làø ìL, הציבור שליח היינו –øîBàראש בתפילת – ÆÙÇÈÈÅ

äfä(חזקנו)eðöéìçäהשנה: Lãçä Làø íBé úà eðéäGà 'ä ÇÂÄÅÁÅÆÙÇÙÆÇÆ
הציבור : שליח ומוסיף חודש; ראש גם הוא השנה ראש שהרי  –íàÄ

øçîì íà íBiäלמחר ואם היום, החליצנו חודש  ראש היום אם – ÇÄÀÈÈ
מחר; החליצנו השנה,øçîìeהוא ראש  של  השני  ביום –àeä ÀÈÈ

øîBà:" החליצנו" בתפילת הציבור  שליח אומר –íà íBiä íà ÅÄÇÄ
Lîàסובר תשרי, חודש ראש הוא יום איזה הוא וספק שהואיל  – ÆÆ

השנה: ראש  של  הראשון ביום לומר שצריך  הרכינס בן  דוסא רבי

אם  היום "אם השנה: ראש  של  השני וביום מחר", אם היום "אם
בתפילתו  כשקרן  ייראה שלא כדי  ייווננתתןן)),,אמש ", eãBä((ההרר""רר   àGåÀ

íéîëç Bìצורך שאין  הם, שסוברים הרכינס, בן  דוסא לרבי – ÂÈÄ
שהואיל בגמרא, טעמם ומבואר השנה; בראש  חודש ראש להזכיר 

השנה  לראש  גם עולה זה הרי הזה", הזכרון  "יום בתפילה: ואומרים
נאמר השנה בראש שכן  חודש , לראש  ככדד))::גם ככגג  ,, o"((ווייקקרראא   exkf

drexz"נאמר חודש בראש  וכן  יי))::, יי,, לכם((בבממדדבברר   וכו 'oexkfl"והיה
mkiycg iy`xaeראש בתפילת להתנות שאין  חכמים, סוברים כן ."

כמו ה  הם אחת קדושה הימים ששני לפי  מחר ", אם היום "אם שנה
הארץ  עמי יבואו  שמא חשש גם ויש הקודמות, במשניות שבארנו 

קובעים  סתם, כשאומרים ואילו  ספק; שהוא כשישמעו בהם להקל
אחת. כקדושה הימים שני 

א ה נ ש מ ר ו א ב

אלפיים  לה ומחוצה כולה העיר  כל בשבת לילך  לו מותר  בעיר שהדר  הזכרנו , כבר 
ארבע  אלא לו  אין לערב), (מבלי  בשבת לתחומו חוץ אדם יצא ואם רוח. לכל  אמה
א) מח, (שבת בגמרא בברייתא למדים אמות ארבע של זה שיעור  סביבו . אמות

" כט): טז, (שמות שנאמר  eizgzממה yi` eay ביום ממקומו איש יצא אל  ,
איש  "שבו  ודרשו : כמהeizgzהשביעי", – "?eizgz אמות שלש אמות: ארבע

הוצא  שאפילו ללמד , באה משנתנו – ורגליו . ידיו לפשוט כדי  אחת ואמה לגופו ,

בלבד. אמות ארבע אלא שם לו אין  כרחו, בעל  בשבת מתחומו  אדם

íéBb eäeàéöBäL éî, כרחו בעל  לתחום חוץ בשבת –çeø Bà ÄÆÄÄÇ
äòø חוץ וכשהיה לתחום; חוץ ויצא דעתו  שנטרפה בו, שנכנסה – ÈÈ

נשתפה, או הגויים הניחוהו  úBnàלתחום òaøà àlà Bì ïéà– ÅÆÈÇÀÇÇ
למשנתנו ). (בהקדמה שבארנו  כמו בעלeäeøéæçäסביבו, הגויים – ÆÁÄ

דעתו , טירוף מתוך  שחזר  או  התחום, לתוך  àöéכרחו  àG elàk– ÀÄÈÈ
אלפיים  לה וחוצה כולה העיר בכל  שמהלך עירו, כבני  שוב והריהו 

אם  אבל כרחו, בעל והחזירוהו  כשהוציאוהו  ודווקא רוח. לכל  אמה
אף לדעתו, התחום מן  אם יצא או כרחו , בעל שהחזירוהו פי על

אמות ארבע אלא לו אין  לדעתו , וחזר כרחו בעל  ((גגממרראא  ))..הוציאוהו

eäeëéìBä, כרחו בעל  הגויים –úøçà øéòì מחיצות המוקפת – ÄÀÄÇÆÆ
אאוו בבררטטננוורראא)),, ההממאאיירריי  ;; øéãa((ררשש""יי;; eäeðúðכדי לצאן  גדור  מקום – ÀÈÀÄ

øäñaשיזבלוהו, Bà,הצאן לשמירת גדור  שטח –ìàéìîb ïaø ÀÇÇÇÈÇÀÄÅ
dlk úà Cläî :íéøîBà äéøæò ïa øæòìà éaøåשהואיל – ÀÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÀÄÀÇÅÆËÈ

אמות. כארבע נחשבים הם הרי  מחיצות, הם òLBäéומוקפים éaøÇÄÀËÇ
úBnà òaøà àlà Bì ïéà :íéøîBà àáé÷ò éaøå ולא הואיל – ÀÇÄÂÄÈÀÄÅÆÈÇÀÇÇ

לו  אסור ולכן  לו, מועילות המחיצות אין השבת, בכניסת שם שבת

בהם  שגזרו הטעם, מבארים ויש  בלבד. אמות ארבע אלא שם לילך
מחיצות מוקף שאינו מקום ררממבב""םם  ))..משום eàaL((גגממרראא  ;; äNòî– ÇÂÆÆÈ

איטליה,ïéñécðøtîחכמים, מזרח בדרום נמל עיר –äâéìôäå ÄÀÇÀÄÄÀÄÀÄÈ
íia íúðéôñ הפליגה שבת בערב בנמל  הספינה שעגנה לאחר – ÀÄÈÈÇÈ

לתחום, חוץ בים äéøæòבשבת ïa øæòìà éaøå ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÀÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈ
dlk úà eëlä שהוציאוהו מי כדין  הספינה, בכל מהלכים היו  – ÄÀÆËÈ

מחיצות  מוקפת שהספינה בסהר , או בדיר ונתנוהו  לתחום מחוץ נכרים

eöøLהיא. ,úBnà òaøàî eææ àG àáé÷ò éaøå òLBäé éaøÇÄÀËÇÀÇÄÂÄÈÈÅÇÀÇÇÆÈ
ïîöò ìò øéîçäìמדיר ספינה ששונה סוברים, הם אף אמנם – ÀÇÀÄÇÇÀÈ

אדם  ואין  אחרות אמות לארבע שעה כל באה היא שהרי  ומסהר,
בתו  מעולם שם מערב נמצא בה שבתו שהרי  ועוד, אמות; ארבע ך

כל את להלך להם היה מותר  לדעתם אף ולכן יום, מבעוד שבת
ב  עצמם. על  להחמיר  רצו שהם אלא טטוובב""הספינה, ייווםם   מבואר""תתווסספפוותת  

בספינה. כמו  ובסהר  בדיר להתיר יטעו  שלא כדי  להחמיר, שרצו  הטעם
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Êäãeäé éaøøîBà:øaòúz ànL àøé äéäL äðMä Làø,øîBàå ïéáeøò éðL íãà áøòî:çøænì ïBLàøa éáeøò ©¦§¨¥Ÿ©¨¨¤¨¨¨¥¤¨¦§©¥§¨¥¨¨§¥¥¦§¥¥¦¨¦©¦§¨
áøònì éðMáe;çøænì éðMáe áøònì ïBLàøa.ïBLàøa éáeøò,éøéò éðák éðMáe;éðMa éáeøò,éøéò éðák ïBLàøáe. ©¥¦©©£¨¨¦©©£¨©¥¦©¦§¨¥¦¨¦©¥¦¦§¥¦¦¥¦©¥¦¨¦¦§¥¦¦
Bì eãBä àGåíéîëç. §£¨¦

Áøîà ãBòåäãeäé éaø:íBéa äìkìkä ìò íãà äðúîéðMa dìëBàå ïBLàø áBè.ïBLàøa äãìBpL äöéa ïëå, §¨©©¦§¨©§¤¨¨©©©§¨¨§¦§§¨©¥¦§¥¥¨¤§¨¨¦
éðMa ìëàz.Bì eãBä àGåíéîëç. ¥¨¥©¥¦§£¨¦

ff.xarzz `nyøçà ãöì éðùáå ãçà ãöì ïåùàøá êìéì êéøö àåäå ,à"ì íåéå ìåìà ìù 'ì íåé ,íéáåè íéîé 'á åéäéå øáåòî ìåìà ìåãâä ã"á åùòé àîù
:'åëå øîåàå ïàëì äæå ïàëì äæ è"åé áøòá ïçéðîå ïéáåøéò éðù áøòî.minkg el eced `leìù íéáåè íéîé éðùá íéîëçë äëìäå .ïä úçà äùåã÷ éøáñ÷ã

ãáìá à÷éôñ íåùî åàìã .äðùä ùàøäçðîä ïî íéãò åàá àîùã íåùî àìà ,ìåç íäî ãçàå à"ì íåé åà íéùìù íåé úà ã"á åùã÷ àîù ï÷úà
åùã÷ éúî ïðéòãé àìã à÷éôñî àìà ïå÷úà àìã úåéìâ ìù íéáåè íéîé øàùá ìáà .úçà äùåã÷ åäééåøúå ùãå÷ øçîìå ùãå÷ íåéä åúåà ïéâäåðù ,äìòîìå

:éñåé éáø àåä ïàë íéøåîàä íéîëçå .ïä úåùåã÷ éúùã äãåäé éáøì íéîëç íéãåî ,ùãçä úà ìåãâä ïéã úéá
gg.dlklkd lr mc` dpzníàå ,åìà ìò äîåøú åæ àäú ìåç íåéä íà ,øîåàå äðùä ùàø ìù ïåùàø áåè íåéá åéìò äðúî ,íéìáè úåøéô åá ùéù ìñ

íàå ,åìà ìò äîåøú ìåîúà éúøîàù åæ àäú ìåç íåéäå ùãå÷ ìåîúà íà øîåà àåä øçîìå .áåè íåéá äîåøú ïéäéáâî ïéàù .íåìë éøáãá ïéà ùãå÷ íåéä
:äîåøúä øééùîå úð÷åúîä äìëìë ìëåàå .äîåøú àéä øáë ìåç ìåîúàå ùãå÷ íåéä.minkg el eced `leïä úçà äùåã÷ øáñã ,ïøîàãë éñåé 'ø àåä
:ìéòì úéùéøôãë äðùä ùàø ìù íéáåè íéîé éðùá à÷åãå .äîåøú íäá íéäéáâî ïéàå.oey`xa dclepy dvia oke:äðùä ùàø ìù.ipya lk`zíàã

:éîã øéôùå è"åéì ïéëî ìåçù àöîð ùã÷ éðùäå ìåç ïåùàøä íàå .ìåçì äðëä ïéàã ìåçá úøúåî è"åéá äãìåðù äöéáå ìåç éðùä ùãå÷ ïåùàøäeced `le
.minkg el:åì íéãåî úåéìâ ìù íéáåè íéîé éðùá ìáà .ïä úçà äùåã÷ã ãáìá ä"ø ìù è"é éðùá

`xephxa yexit

שהמערב  לפי בגמרא, מבואר  בשני , העירוב את ומוליך שחוזר ששנינו ומה
שי צריך  בשני , גם בפת לערב ורוצה טוב, ביום היינו  בראשון, ערב בפת

לערב, אסור אחרת בפת אבל מאתמול , "עירוב" שם עליה שקרא הפת באותה
שהוא  לשבת, טוב מיום מכין ונמצא "עירוב" שם עליה לקרוא יצטרך שהרי
כך ועל השני , יום בערב ומוליכו חוזר  עצמו שהמערב מפרשים, ויש אסור.

בעירובו , ומשתכר בהליכתו  משתכר נמצא חכמים: ozpei).הוסיפו  x"xd)

âששנניי âייווםם
ז ה נ ש מ ר ו א ב

øaòúz ànL àøé äéäL äðMä Làø :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÙÇÈÈÆÈÈÈÅÆÈÄÀÇÅ
החודש את מקדשים היו  המשנה שבימי אחדים, במקומות בארנו כבר

באים  היו  בחידושה, הלבנה את שראו עדים כלומר: ראייה, פי  על 
ומצא  אותם חקר  הדין שבית ואחרי כך , על ומעידים הגדול  דין  לבית

בארץ  ישראל לכל כך על והודיעו  החודש  את קידשו נכונה, שעדותם
בית  היו שלושים, בליל הלבנה נראתה לא ואם הסמוכות. ובארצות
החודש עם נימנה השלושים שיום כלומר החודש , את מעברים דין

יהודה, רבי  ואומר  ואחד; השלושים ביום נקבע חודש וראש שעבר,
מעובר אלול  חודש את הגדול  דין  בית יעשו  שמא ירא, היה שאם

בתשרי, האחד  ויום באלול  השלושים יום השנה, ראש ימים שני ויהיו 
ובשני העיר, של מזרח לצד כגון  אחד , לצד בראשון  לילך צריך והוא

להיפך, או מערב, לצד  אחר , ïéáeøòלצד éðL íãà áøòî מניח – ÀÈÅÈÈÀÅÅÄ
ותשעה  העשרים ביום היינו השנה, ראש  בערב עירובים שני  הוא

מערב, לצד  ואחד  מזרח לצד  אחד  ïBLàøaבאלול , éáeøò :øîBàåÀÅÅÄÈÄ
çøænì,מזרח לצד הוא הראשון יום לצורך  עירובי –áøònì éðMáe ÇÄÀÈÇÅÄÇÇÂÈ

מערב; לצד הוא השני יום לצורך ועירובי –:xne`y e`ïBLàøaÈÄ
áøònì,מערב לצד הוא רביעי יום לצורך עירובי  –çøænì éðMáe ÇÇÂÈÇÅÄÇÄÀÈ

צריך אינו  אם וכן מזרח; שבצד  העירוב לי יזכה השני יום ולצורך  –
הוא  מניח בלבד , ראשון  ביום או  רביעי  ביום אלא לתחום חוץ לילך

ואומר: אחד ïBLàøaעירוב éáeøò, הראשון ליום לי  יקנה ערובי – ÅÄÈÄ
éðMáe הריניéøéò éðák;עירוב הניחו שלא –:xne`y e`éáeøò ÇÅÄÄÀÅÄÄÅÄ
éðMa,השני ליום לי יקנה העירוב –éøéò éðák ïBLàøáeהריני – ÇÅÄÈÄÄÀÅÄÄ

קדושתם  אין השנה ראש  של  הימים ששני סובר , יהודה רבי עירי; כבני 

באלול השלושים יום את דין בית קידשו  אם הוא, שספק משום אלא
כדין  דינם הלכך  חול , מהם שאחד ונמצא ואחד , השלושים את או

הקודמת). (במשנה אליעזר רבי  לדעת לשבת הסמוך טוב àGåÀיום

íéîëç Bì eãBä אחת קדושה הימים שני  שלדעתם יהודה, לרבי – ÂÈÄ
בית  קידשו  שמא בלבד  ספק אותו משום ימים שני  עושים שאין הם,
השלשים  ביום עדים יבואו  שמא מחשש, אלא באלול , השלושים יום דין

נהגו  ולכן  הלבנה, את שראו ויעידו ולמעלה המנחה מן  באלול 
ד); ד, השנה ראש  (עיין קודש ולמחר  קודש היום אותו מלכתחילה

("יומא  ארוך  אחד  כיום נחשבים השנה ראש של ימים שני  הלכך 
אחת. לרוח אלא הימים לשני  בהם מערבים ואין dkld.אריכתא"), oke

משום  מספק, אלא נתקנו  שלא גלויות, של  טובים ימים בשני ברם,
מודים  חכמים אף החודש, את הגדול דין  בית קידשו מתי ידוע שאין

לשתי עירובים שני  לערב ומותר  הן , קדושות ששתי יהודה, לרבי 
רוחות.
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ראש של טובים ימים שני בדיני  העוסקת משנתנו , גם הובאה הקודמת המשנה אגב
השנה.

éaø øîà ãBòåäãeäé:השנה ראש  של הימים שני  בענין –äðúî ÀÈÇÇÄÀÈÇÀÆ
äìkìkä ìò íãà שלא היינו טבל , של  פירות בו  שיש סל – ÈÈÇÇÇÀÈÈ

עליו  מתנה הריהו  ומעשרות, תרומה מהם ïBLàøהופרשו áBè íBéaÀÄ
תרומה  זו תהא קודש, ומחר חול  היום "אם ואומר : השנה, ראש  של –

מפרישים  שאין כלום", בדברי  אין  קודש, היום ואם אלו, פירות על 
קודש היום "אם ואומר : חוזר הוא ולמחר טוב. ביום ומעשר  תרומה

אלו , פירות על  תרומה אתמול הפרשתי  כבר הרי חול , היה ואתמול 
תרומה", אותה עתה מפריש הריני  חול , היום éðMaואם dìëBàåÀÀÈÇÅÄ

השנה, ראש של  השני  ביום שבכלכלה הפירות מן  לאכול לו ומותר  –
הקודמת, במשנה לשיטתו, הולך יהודה רבי מקום. מכל  תוקנו שהרי 

טובים  ימים שני  כשאר  מספק, אלא אינם השנה ראש  של הימים ששני
חול . מהם שאחד  ונמצא גלויות, ïBLàøaשל äãìBpL äöéa ïëåÀÅÅÈÆÀÈÈÄ

השנה, ראש של  ראשון  טוב ביום –éðMa ìëàz,טעם מאותו – ÅÈÅÇÅÄ
אינה  טוב ביום שנולדה ביצה הרי  טוב, יום היה  הראשון  היום שאם

הרי חול, שהוא השני , ביום ואילו  יום, באותו אלא באכילה אסורה
בחול, הביצה נולדה הרי חול , היה הראשון היום ואם מותרת, היא

טוב. ליום מחול  íéîëçוהוכנה Bì eãBä àGå יהודה לרבי – ÀÂÈÄ
ראש של טובים ימים שני  שלדעתם הקודמת, במשנה שבארנו  מהטעם

טובים  ימים בשני  ברם, הם. קודש הימים ושני הם, אחת קדושה השנה
ביום  הכלכלה על  אדם שמתנה יהודה, לרבי  הם מודים גלויות של

בשני. לאכלה מותר  בראשון שנולדה ביצה וכן בשני , ואוכלה ראשון 
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Ëñðékøä ïa àñBc éaøøîBà:øîBà äðMä Làø ìL áBè íBéa äázä éðôì øáBòä:úà eðéäGà 'ä eðöéìçä ©¦¨¤©§¦©¥¨¥¦§¥©¥¨§¤Ÿ©¨¨¥©£¦¥¡¥¤
äfä Lãçä Làø íBé,øçîì íà íBiä íà.øîBà àeä øçîìe:Lîà íà íBiä íà.Bì eãBä àGåíéîëç. Ÿ©Ÿ¤©¤¦©¦§¨¨§¨¨¥¦©¦¤¤§£¨¦

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡äòø çeø Bà íéBb eäeàéöBäL éî–úBnà òaøà àlà Bì ïéà.eäeøéæçä–àöé àG elàk.øéòì eäeëéìBä ¦¤¦¦©¨¨¥¤¨©§©©¤¡¦§¦¨¨¦§¦

úøçà,øäña Bà øéãa eäeðúð–äéøæò ïa øæòìà éaøå ìàéìîb ïaøíéøîBà:dlk úà Cläî.éaøå òLBäé éaø ©¤¤§¨§¦§©©©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨¤£©§¨§¦§©¥¤ª¨©¦§ª©§©¦
àáé÷òíéøîBà:úBnà òaøà àlà Bì ïéà.íia íúðéôñ äâéìôäå ïéñécðøtî eàaL äNòî,éaøå ìàéìîb ïaø £¦¨§¦¥¤¨©§©©©£¤¤¨¦§©§¦¦§¦§¦¨§¦¨¨©¨©¨©§¦¥§©¦

äéøæò ïa øæòìàdlk úà eëlä;àáé÷ò éaøå òLBäé éaøúBnà òaøàî eææ àG,ïîöò ìò øéîçäì eöøL. ¤§¨¨¤£©§¨¦§¤ª¨©¦§ª©§©¦£¦¨¨¥©§©©¤¨§©§¦©©§¨

hh.epvilgdeíéùåç õìçð åîë ,çë åðöéìçäå åðæøæ(áì øáãîá)òø íãàî 'ä éðöìç åîë ,åðèìîå åðìéöä øçà ùåøéô(î÷ íéìäú):.xgn m` meid m`íà
:øçî åðöéìçä àåä øçî íàå ,íåéä åðöéìçä àåä íåéä.minkg el eced `le,øçî íàå íåéä íà úåðúäì àìå äðùä ùàøá ùãåç ùàø ìù øéëæäì àì

àîúñ åðöéìçäå øîåà àìà:íéîëçë äëìäå .ø÷éò ìë ùãåç ùàø ìù øéëæî åðéàå íéîéä éðùá
c`̀.miakek icaer ede`ivedy in:íåçúì õåç åñðàì.drx gex e`õåç àåä éøäå äôúùðå øæçå ,íåçúì õåç àöéå åúòã äôøèðå ãù åá ñðëðù

:íåçúì.`vi `l eli`k megzd jezl edexifgdåäåàéöåäùë à÷åãå ,çåø ìëì äîà íéôìà äì äöåçå äìçúá øùàë úåîà òáøàë åì øéòä ìë éøäå
:úåîà 'ã àìà åì ïéà åúòãì øæçå ë"òá åäåàéöåä åà ,ë"òá åäåøéæçäù ô"òà åúòãì àöé ìáà .ë"òá åäåøéæçäå.zxg` xirl edekiledúô÷åî àéä éøäå

:ìåãâ ïôé÷äå ïéô÷åî ïäù øäñá åà øéãá åäåðúðù åà ,úåöéçî.dlek z` jldn:úåîà 'ãë àéä éøä úåöéçî úô÷åîå ìéàåäã`aiwr 'xe ryedi 'x
.zen` rax` `l` el oi` mixne`äò÷á åèà øäñå øéã éøæâã íåùî åùøéô éúåáøå .úåöéçî äéì éðäî àì íåé ãåòáî úåöéçî øéåàá úáù àìã ïåéëã

:úåîà òáøà àìà åì ïéàã åãåî àîìò éìåë äò÷ááå ,úåöéçî äì ïéàù.oiqcpxtn:íå÷î íù.dbiltdeåòöîàá úñðëðå íéä úôùî ú÷çøúî àéäùë
íéî éâìô ïåùì ,äâìôä éø÷(à íéìäú):.dlek z` ekldõåç àöéù éîë éåä ,íåçúì õåç åàöéå úáùá äëìä äðéôñäù ô"òàå .äðéôñä ìëá ïéëìäî åéä

éôñäù ,øäñá åà øéãá ïúéðå íåçúì:úåöéçî úô÷åî äð.onvr lr xingdl evxyúëìäî àéäù ïîæ ìë äðéôñá ,äò÷á åèà øäñå øéã éøæâã éîð åäãéãìã
:äéøæò ïá à"øëå ìàéìîâ 'øë äëìäå .øéîçäì åöøù àìà ,íåé ãåòáî úåöéçî øéåàá åúáù éøäù ãåòå .äìåë úà êìäì øúåî äéä

`xephxa yexit

âששללייששיי âייווםם
ט ה נ ש מ ר ו א ב

טו ימים שני בענין  ללמד מוסיפה זו השנה.משנה ראש של בים

áBè íBéa äázä éðôì øáBòä :øîBà ñðékøä ïa àñBc éaøÇÄÈÆÇÀÄÇÅÈÅÄÀÅÇÅÈÀ
äðMä Làø ìL, הציבור שליח היינו –øîBàראש בתפילת – ÆÙÇÈÈÅ

äfä(חזקנו)eðöéìçäהשנה: Lãçä Làø íBé úà eðéäGà 'ä ÇÂÄÅÁÅÆÙÇÙÆÇÆ
הציבור : שליח ומוסיף חודש; ראש גם הוא השנה ראש שהרי  –íàÄ

øçîì íà íBiäלמחר ואם היום, החליצנו חודש  ראש היום אם – ÇÄÀÈÈ
מחר; החליצנו השנה,øçîìeהוא ראש  של  השני  ביום –àeä ÀÈÈ

øîBà:" החליצנו" בתפילת הציבור  שליח אומר –íà íBiä íà ÅÄÇÄ
Lîàסובר תשרי, חודש ראש הוא יום איזה הוא וספק שהואיל  – ÆÆ

השנה: ראש  של  הראשון ביום לומר שצריך  הרכינס בן  דוסא רבי

אם  היום "אם השנה: ראש  של  השני וביום מחר", אם היום "אם
בתפילתו  כשקרן  ייראה שלא כדי  ייווננתתןן)),,אמש ", eãBä((ההרר""רר   àGåÀ

íéîëç Bìצורך שאין  הם, שסוברים הרכינס, בן  דוסא לרבי – ÂÈÄ
שהואיל בגמרא, טעמם ומבואר השנה; בראש  חודש ראש להזכיר 

השנה  לראש  גם עולה זה הרי הזה", הזכרון  "יום בתפילה: ואומרים
נאמר השנה בראש שכן  חודש , לראש  ככדד))::גם ככגג  ,, o"((ווייקקרראא   exkf

drexz"נאמר חודש בראש  וכן  יי))::, יי,, לכם((בבממדדבברר   וכו 'oexkfl"והיה
mkiycg iy`xaeראש בתפילת להתנות שאין  חכמים, סוברים כן ."

כמו ה  הם אחת קדושה הימים ששני לפי  מחר ", אם היום "אם שנה
הארץ  עמי יבואו  שמא חשש גם ויש הקודמות, במשניות שבארנו 

קובעים  סתם, כשאומרים ואילו  ספק; שהוא כשישמעו בהם להקל
אחת. כקדושה הימים שני 

א ה נ ש מ ר ו א ב

אלפיים  לה ומחוצה כולה העיר  כל בשבת לילך  לו מותר  בעיר שהדר  הזכרנו , כבר 
ארבע  אלא לו  אין לערב), (מבלי  בשבת לתחומו חוץ אדם יצא ואם רוח. לכל  אמה
א) מח, (שבת בגמרא בברייתא למדים אמות ארבע של זה שיעור  סביבו . אמות

" כט): טז, (שמות שנאמר  eizgzממה yi` eay ביום ממקומו איש יצא אל  ,
איש  "שבו  ודרשו : כמהeizgzהשביעי", – "?eizgz אמות שלש אמות: ארבע

הוצא  שאפילו ללמד , באה משנתנו – ורגליו . ידיו לפשוט כדי  אחת ואמה לגופו ,

בלבד. אמות ארבע אלא שם לו אין  כרחו, בעל  בשבת מתחומו  אדם

íéBb eäeàéöBäL éî, כרחו בעל  לתחום חוץ בשבת –çeø Bà ÄÆÄÄÇ
äòø חוץ וכשהיה לתחום; חוץ ויצא דעתו  שנטרפה בו, שנכנסה – ÈÈ

נשתפה, או הגויים הניחוהו  úBnàלתחום òaøà àlà Bì ïéà– ÅÆÈÇÀÇÇ
למשנתנו ). (בהקדמה שבארנו  כמו בעלeäeøéæçäסביבו, הגויים – ÆÁÄ

דעתו , טירוף מתוך  שחזר  או  התחום, לתוך  àöéכרחו  àG elàk– ÀÄÈÈ
אלפיים  לה וחוצה כולה העיר בכל  שמהלך עירו, כבני  שוב והריהו 

אם  אבל כרחו, בעל והחזירוהו  כשהוציאוהו  ודווקא רוח. לכל  אמה
אף לדעתו, התחום מן  אם יצא או כרחו , בעל שהחזירוהו פי על

אמות ארבע אלא לו אין  לדעתו , וחזר כרחו בעל  ((גגממרראא  ))..הוציאוהו

eäeëéìBä, כרחו בעל  הגויים –úøçà øéòì מחיצות המוקפת – ÄÀÄÇÆÆ
אאוו בבררטטננוורראא)),, ההממאאיירריי  ;; øéãa((ררשש""יי;; eäeðúðכדי לצאן  גדור  מקום – ÀÈÀÄ

øäñaשיזבלוהו, Bà,הצאן לשמירת גדור  שטח –ìàéìîb ïaø ÀÇÇÇÈÇÀÄÅ
dlk úà Cläî :íéøîBà äéøæò ïa øæòìà éaøåשהואיל – ÀÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÀÄÀÇÅÆËÈ

אמות. כארבע נחשבים הם הרי  מחיצות, הם òLBäéומוקפים éaøÇÄÀËÇ
úBnà òaøà àlà Bì ïéà :íéøîBà àáé÷ò éaøå ולא הואיל – ÀÇÄÂÄÈÀÄÅÆÈÇÀÇÇ

לו  אסור ולכן  לו, מועילות המחיצות אין השבת, בכניסת שם שבת

בהם  שגזרו הטעם, מבארים ויש  בלבד. אמות ארבע אלא שם לילך
מחיצות מוקף שאינו מקום ררממבב""םם  ))..משום eàaL((גגממרראא  ;; äNòî– ÇÂÆÆÈ

איטליה,ïéñécðøtîחכמים, מזרח בדרום נמל עיר –äâéìôäå ÄÀÇÀÄÄÀÄÀÄÈ
íia íúðéôñ הפליגה שבת בערב בנמל  הספינה שעגנה לאחר – ÀÄÈÈÇÈ

לתחום, חוץ בים äéøæòבשבת ïa øæòìà éaøå ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÀÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈ
dlk úà eëlä שהוציאוהו מי כדין  הספינה, בכל מהלכים היו  – ÄÀÆËÈ

מחיצות  מוקפת שהספינה בסהר , או בדיר ונתנוהו  לתחום מחוץ נכרים

eöøLהיא. ,úBnà òaøàî eææ àG àáé÷ò éaøå òLBäé éaøÇÄÀËÇÀÇÄÂÄÈÈÅÇÀÇÇÆÈ
ïîöò ìò øéîçäìמדיר ספינה ששונה סוברים, הם אף אמנם – ÀÇÀÄÇÇÀÈ

אדם  ואין  אחרות אמות לארבע שעה כל באה היא שהרי  ומסהר,
בתו  מעולם שם מערב נמצא בה שבתו שהרי  ועוד, אמות; ארבע ך

כל את להלך להם היה מותר  לדעתם אף ולכן יום, מבעוד שבת
ב  עצמם. על  להחמיר  רצו שהם אלא טטוובב""הספינה, ייווםם   מבואר""תתווסספפוותת  

בספינה. כמו  ובסהר  בדיר להתיר יטעו  שלא כדי  להחמיר, שרצו  הטעם
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שהמערב  לפי בגמרא, מבואר  בשני , העירוב את ומוליך שחוזר ששנינו ומה
שי צריך  בשני , גם בפת לערב ורוצה טוב, ביום היינו  בראשון, ערב בפת

לערב, אסור אחרת בפת אבל מאתמול , "עירוב" שם עליה שקרא הפת באותה
שהוא  לשבת, טוב מיום מכין ונמצא "עירוב" שם עליה לקרוא יצטרך שהרי
כך ועל השני , יום בערב ומוליכו חוזר  עצמו שהמערב מפרשים, ויש אסור.

בעירובו , ומשתכר בהליכתו  משתכר נמצא חכמים: ozpei).הוסיפו  x"xd)
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øaòúz ànL àøé äéäL äðMä Làø :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÙÇÈÈÆÈÈÈÅÆÈÄÀÇÅ
החודש את מקדשים היו  המשנה שבימי אחדים, במקומות בארנו כבר

באים  היו  בחידושה, הלבנה את שראו עדים כלומר: ראייה, פי  על 
ומצא  אותם חקר  הדין שבית ואחרי כך , על ומעידים הגדול  דין  לבית

בארץ  ישראל לכל כך על והודיעו  החודש  את קידשו נכונה, שעדותם
בית  היו שלושים, בליל הלבנה נראתה לא ואם הסמוכות. ובארצות
החודש עם נימנה השלושים שיום כלומר החודש , את מעברים דין

יהודה, רבי  ואומר  ואחד; השלושים ביום נקבע חודש וראש שעבר,
מעובר אלול  חודש את הגדול  דין  בית יעשו  שמא ירא, היה שאם

בתשרי, האחד  ויום באלול  השלושים יום השנה, ראש ימים שני ויהיו 
ובשני העיר, של מזרח לצד כגון  אחד , לצד בראשון  לילך צריך והוא

להיפך, או מערב, לצד  אחר , ïéáeøòלצד éðL íãà áøòî מניח – ÀÈÅÈÈÀÅÅÄ
ותשעה  העשרים ביום היינו השנה, ראש  בערב עירובים שני  הוא

מערב, לצד  ואחד  מזרח לצד  אחד  ïBLàøaבאלול , éáeøò :øîBàåÀÅÅÄÈÄ
çøænì,מזרח לצד הוא הראשון יום לצורך  עירובי –áøònì éðMáe ÇÄÀÈÇÅÄÇÇÂÈ

מערב; לצד הוא השני יום לצורך ועירובי –:xne`y e`ïBLàøaÈÄ
áøònì,מערב לצד הוא רביעי יום לצורך עירובי  –çøænì éðMáe ÇÇÂÈÇÅÄÇÄÀÈ

צריך אינו  אם וכן מזרח; שבצד  העירוב לי יזכה השני יום ולצורך  –
הוא  מניח בלבד , ראשון  ביום או  רביעי  ביום אלא לתחום חוץ לילך

ואומר: אחד ïBLàøaעירוב éáeøò, הראשון ליום לי  יקנה ערובי – ÅÄÈÄ
éðMáe הריניéøéò éðák;עירוב הניחו שלא –:xne`y e`éáeøò ÇÅÄÄÀÅÄÄÅÄ
éðMa,השני ליום לי יקנה העירוב –éøéò éðák ïBLàøáeהריני – ÇÅÄÈÄÄÀÅÄÄ

קדושתם  אין השנה ראש  של  הימים ששני סובר , יהודה רבי עירי; כבני 

באלול השלושים יום את דין בית קידשו  אם הוא, שספק משום אלא
כדין  דינם הלכך  חול , מהם שאחד ונמצא ואחד , השלושים את או

הקודמת). (במשנה אליעזר רבי  לדעת לשבת הסמוך טוב àGåÀיום

íéîëç Bì eãBä אחת קדושה הימים שני  שלדעתם יהודה, לרבי – ÂÈÄ
בית  קידשו  שמא בלבד  ספק אותו משום ימים שני  עושים שאין הם,
השלשים  ביום עדים יבואו  שמא מחשש, אלא באלול , השלושים יום דין

נהגו  ולכן  הלבנה, את שראו ויעידו ולמעלה המנחה מן  באלול 
ד); ד, השנה ראש  (עיין קודש ולמחר  קודש היום אותו מלכתחילה

("יומא  ארוך  אחד  כיום נחשבים השנה ראש של ימים שני  הלכך 
אחת. לרוח אלא הימים לשני  בהם מערבים ואין dkld.אריכתא"), oke

משום  מספק, אלא נתקנו  שלא גלויות, של  טובים ימים בשני ברם,
מודים  חכמים אף החודש, את הגדול דין  בית קידשו מתי ידוע שאין

לשתי עירובים שני  לערב ומותר  הן , קדושות ששתי יהודה, לרבי 
רוחות.

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ראש של טובים ימים שני בדיני  העוסקת משנתנו , גם הובאה הקודמת המשנה אגב
השנה.

éaø øîà ãBòåäãeäé:השנה ראש  של הימים שני  בענין –äðúî ÀÈÇÇÄÀÈÇÀÆ
äìkìkä ìò íãà שלא היינו טבל , של  פירות בו  שיש סל – ÈÈÇÇÇÀÈÈ

עליו  מתנה הריהו  ומעשרות, תרומה מהם ïBLàøהופרשו áBè íBéaÀÄ
תרומה  זו תהא קודש, ומחר חול  היום "אם ואומר : השנה, ראש  של –

מפרישים  שאין כלום", בדברי  אין  קודש, היום ואם אלו, פירות על 
קודש היום "אם ואומר : חוזר הוא ולמחר טוב. ביום ומעשר  תרומה

אלו , פירות על  תרומה אתמול הפרשתי  כבר הרי חול , היה ואתמול 
תרומה", אותה עתה מפריש הריני  חול , היום éðMaואם dìëBàåÀÀÈÇÅÄ

השנה, ראש של  השני  ביום שבכלכלה הפירות מן  לאכול לו ומותר  –
הקודמת, במשנה לשיטתו, הולך יהודה רבי מקום. מכל  תוקנו שהרי 

טובים  ימים שני  כשאר  מספק, אלא אינם השנה ראש  של הימים ששני
חול . מהם שאחד  ונמצא גלויות, ïBLàøaשל äãìBpL äöéa ïëåÀÅÅÈÆÀÈÈÄ

השנה, ראש של  ראשון  טוב ביום –éðMa ìëàz,טעם מאותו – ÅÈÅÇÅÄ
אינה  טוב ביום שנולדה ביצה הרי  טוב, יום היה  הראשון  היום שאם

הרי חול, שהוא השני , ביום ואילו  יום, באותו אלא באכילה אסורה
בחול, הביצה נולדה הרי חול , היה הראשון היום ואם מותרת, היא

טוב. ליום מחול  íéîëçוהוכנה Bì eãBä àGå יהודה לרבי – ÀÂÈÄ
ראש של טובים ימים שני  שלדעתם הקודמת, במשנה שבארנו  מהטעם

טובים  ימים בשני  ברם, הם. קודש הימים ושני הם, אחת קדושה השנה
ביום  הכלכלה על  אדם שמתנה יהודה, לרבי  הם מודים גלויות של

בשני. לאכלה מותר  בראשון שנולדה ביצה וכן בשני , ואוכלה ראשון 

izdw - zex`ean zeipyn
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‰é àGå Cøca ïLiL éîäëLçL òã–çeø ìëì änà íétìà Bì Lé;éøácéøeð ïa ïðçBé éaø.íéîëçåíéøîBà: ¦¤¨©©¤¤§¨©¤¨¥¨¤©§©¦©¨§¨©¦§¥©¦¨¨¤¦©£¨¦§¦
úBnà òaøà àlà Bì ïéà.øæòéìà éaøøîBà:ïòöîàa àeäå.äãeäé éaøøîBà:Cìé äöøiL çeø äæéàì.äãBîe ¥¤¨©§©©©¦¡¦¤¤¥§§¤§¨¨©¦§¨¥§¥¤©¤¦§¤¥¥¤

äãeäé éaø:Bì øøa íàL,Ba øBæçì ìëé BðéàL. ©¦§¨¤¦¥©¤¥¨Ÿ©£
ÂíéðL eéä,äæ ìL åéúBnà CBúa äæ ìL åéúBnà úö÷î–ïéìëBàå ïéàéáîòöîàa,CBzî äæ àéöBé àHL ãáìáe ¨§©¦¦§¨©¨¤¤§©¨¤¤§¦¦§§¦¨¤§©¦§©¤¦¤¦

BlLBøáç ìL CBúì.GL eéääL,ïäéðéa òìáî éòöîàäå–Bnò ïéøzî ïäå ïänò øzî àeä,íéðBöéçä íéðLe ¤§¤£¥¨§¨§¨¤§¨¦ª§¨¥¥¤ª¨¦¨¤§¥ª¨¦¦§©¦©¦¦

dd.gex lkl dn` mitl` el yiïùéäå ,çåø ìëì äîà íéôìà íäì ùéå ïîå÷îá äúéáù íéðå÷ ,íéìòá úòã íäì ïéàù ø÷ôä éöôç éøåð ïá ïðçåé 'ø øáñã
ïäá äëåæä àìà ,ïîå÷îá äúéáù ïéðå÷ ïéà ø÷ôä éöôç éøáñ ïðáøå .çåø ìëì äîà íéôìà åì ùéå ø÷ôä éöôçë åðéã äúéáù äðå÷ù äòùá úòã åì ïéàù
ùéå åîå÷îá äúéáù äðå÷ ïùéäù éøåð ïá é"øë äëìäå .ãáìá úåîà òáøà àìà åì ïéàå äúéáù äðå÷ åðéà ïùéä éîð àëä ,êìéì ìåëé àåäù íå÷îì ïëéìåî
ìåëé àåäù íå÷îì ïëéìåî ïäá äëåæä àìà ,ïîå÷îá äúéáù ïéðå÷ ïéàå íãà ìë éìâøë ïäù íéîëçë äëìä ø÷ôä éñëðá ìáà .çåø ìëì äîà íéôìà åì

:êìéì.zen` 'c `l` el oi` mixne` minkgeáéúëã äøåú åì äúëæù úåîà òáøà àìà åì ïéàå ,äúéáù äð÷ àì ïùé äéä íåéä ùã÷ù äòùáå ìéàåä
(æè úåîù):åéìâøå åéãé èåùôì úçà äîàå úåîà 'â éðåðéá íãà ìù åúîå÷å åéúçú ùéà åáù.orvn`a `ede xne` xfril` 'xäéì ïðéáäé éøáñ íéîëç

:åéãö ìëì úåîà 'á åðééä úåîà òáøà äéì ïðéáäé éë øáñ øæòéìà 'øå ,çåø ìëì úåîà òáøà.dvxiy gex dfi`lãçà ãö øøéáù øçàå ,úåîà òáøà ìåèé
åæçì ìåëé ïéà:øçà ãö øåøáìå ø

ee.mipy eidäæ èåùôé àìù ãáìáå .úåîà éúù êåúá ïéìëåàå ïéàéáî ,åøéáç ìù êåúì ãçà ìë ìù úåîà 'á ïéòìáåîã úåîà ùù äæî äæ ÷åçø íéãîåò
:åéöôç åà åúô íùì àéöåéå íåìë íäá åì ïéàù úåðåöéçä íéúù êåúì åãé.mdipia rlaen irvn`deìù êåúá åéúåîà éúùå äæ ìù êåúá åéúåîà éúù

:äæ íò ùîúùîå ïàëì äðåôå äæ íò ùîúùîå ïàëì äðåô ,ãçà ìë íò øúåî àåä .äæ.zexvg 'bl:åæ ìöà åæ íäå.miaxd zeyxl zegeztúçà ìëã

`xephxa yexit

הרי שישב, במקום לשבות שנתכוון פי  על  שאף רוח. לכל  אמה

היה  העיר , בתחום שהוא יודע היה שאילו בטעות, היתה שם שביתתו
העיר  בתוך  שביתה לקנות מתכוון  ההממאאיירריי))בודאי  éaø.((רריי""ףף  ;; øîàÈÇÇÄ

ïekúî àGa ïBôøè éaø ñðëðå äéä äNòî :äãeäé בברייתא – ÀÈÇÂÆÈÈÀÄÀÇÇÄÇÀÀÄÀÇÅ
מבואר אא  ))::בגמרא ממהה,, בדרך,((ששבבתת   מהלך שהיה טרפון ברבי מעשה

לעיר  חוץ ולן  לו , le`וחשכה ,xir ly dnegz jeza `edy rci `ly)
.(dziay da zepwl oeekzd,רבי לו: אמרו  בקר , רועי  מצאוהו  לשחרית

היום  כל ודרש  המדרש , בבית וישב נכנס היכנס! לפניך , העיר הרי
היתה  בלבו  שמא ראייה? משם יהודה: לרבי לו אמרו  ברם, כולו .
,(xird iyp`k ezziay `dzy ,megzd jeza `ed m`y ,did oeekzn `ny)

היה תחומו  בתוך מובלע המדרש  בית mewnאו ly miitl` jez)
?(ezziayמקום מכל  נכנס. היה לא כן אלמלא dcedi.אבל  iaxk dkld
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אמה  אלפיים לה וחוצה כולה העיר את מהלך  בעיר השובת שכל  הזכרנו , כבר 
שביתה  קונה הוא הרי השמשות, בין  שבת בערב ישן שהיה מי ואפילו רוח. לכל 

לכך התכוון  שלא פי על  אף העיר , בני שאר במ (ixi`nd)עם דנה משנתנו שהיה . י
שם. שישן  במקום שביתה קנה אם השמשות, בין שבת בערב ישן והיה בדרך ,

Cøca ïLiL éî,שבת בערב –äëLçL òãé àGå שלא ונמצא – ÄÆÈÇÇÆÆÀÈÇÆÈÅÈ
שביתה, לקנות השמשות בין  ìëìהתכוון änà íétìà Bì LéÆÇÀÇÄÇÈÀÈ

çeø;שביתה שם שקנה שם, שישן  ממקום –ïa ïðçBé éaø éøác ÇÄÀÅÇÄÈÈÆ
éøeð שאין הפקר, כחפצי  דינו הישן שלדעתו  טעמו, מבואר בגמרא – Ä

במקומם, שביתה קונים הפקר שחפצי  סובר והוא בעלים, דעת להם
רשאי בהם הזוכה שאין כלומר רוח, לכל  אמה אלפיים להם ויש 

ממקום  רוח לכל אמה אלפיים אלא עירב, שהוא למקום להוליכם
אלפיים  לו ויש במקומו , שביתה קנה הישן אף הלכך  הם, שביתתם

רוח. לכל  úBnàאמה òaøà àlà Bì ïéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÆÈÇÀÇÇ
כל אלא במקומם, שביתה קונים אינם הפקר חפצי חכמים שלדעת –

קונה  אינו הישן ואף לילך ; יכול שהוא למקום מוליכם בהם הזוכה
שמא  לבו  אל ליתן לו שהיה מדעת, שלא שביתה קונים שאין שביתה,

שלא  וכיון במקומי , שביתתי  לומר: צריך  היה שנרדם ולפני  תחשך,
א), משנה (לעיל לתחום חוץ בשבת שיצא כמי הוא הרי  כן , אמר 

בלבד אמות ארבע אלא לו ivtga.((ההממאאיירריי))ואין minkgk dkld mpn`e
,ixep oa opgei iaxk dkld oyia la` ,mnewna dziay mipew mpi`y ,xwtd
did eli`e li`edy ,gex lkl dn` miitl` el yie ,enewna dziay dpewy

.dziay my dpew oyi `edyk s` ,my dziay dpew did xrøæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆ
ïòöîàa àeäå :øîBà כחכמים אמנם סובר  אליעזר שרבי כלומר – ÅÀÀÆÀÈÈ

ארבע  בענין  חכמים על  הוא חולק אבל אמות, ארבע אלא לו  שאין

י חכמים שלדעת אלו , שטח אמות היינו  צד, לכל אמות ארבע לו ש
באמצען  שהוא סובר, אליעזר  ורבי אמות, שמונה על אמות שמונה של

רוח. לכל  אמות שתי  אלא לו שאין  כלומר האמות, ארבע éaøÇÄשל
Cìé äöøiL çeø äæéàì :øîBà äãeäé לו לבחור הוא רשאי – ÀÈÅÀÅÆÇÆÄÀÆÅÅ

שירצה. רוח לכל  אמות äãeäéארבע éaø äãBîe,אליעזר לרבי – ÆÇÄÀÈ
Bì øøa íàL ארבע לו בירר אם או לכאן, ושתים לכאן שתים – ÆÄÅÇ

במעשה אם באמירה אם אחד , לצד ìëé((ההממאאיירריי)),,אמותיו  BðéàLÆÅÈÙ
Ba øBæçìאחר לצד כך  אחר  ולבחור  אא  ))– ממחח  ,, ווררשש""יי בגמרא ((גגממרראא   . ÇÂ

לו  מותר חכמים שלדעת כלומר הליכה, לענין אלא נחלקו שלא אמרו ,

אף  טלטול לענין  אבל  אמות, שמונה לסוף שמונה מתחילת לפסוע
בלבד. אמות ארבע אלא מטלטל  שאינו  מודים, חכמים

âששייששיי âייווםם
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íéðL eéä,אנשים שני  –åéúBnà CBúa äæ ìL åéúBnà úö÷î ÈÀÇÄÄÀÈÇÈÆÆÀÇÈ
äæ ìL כגון אמות, ארבע אלא לו אין מהם אחד שכל  היינו  –zrcl) ÆÆ

(zncewd dpyna minkg,שחשכה ידעו  ולא בדרך  ישנים שניהם שהיו 
משותפות  האמצעיות אמות שתי  נמצא אמות, שש  מזה זה רחוקים והם

מזונם,ïéàéáîלשניהם, את –òöîàa ïéìëBàåשתי בתוך  – ÀÄÄÀÀÄÈÆÀÇ
המשותפות, CBúìהאמות BlL CBzî äæ àéöBé àHL ãáìáeÄÀÇÆÄÆÄÆÀ

Bøáç ìLשתי לתוך חפציו  או פתו מהם אחד  כל  יוציא שלא – ÆÂÅ
שלו  ולא חברו  של  שהן החיצוניות, חוץ האמות לילך  שאסור שכשם ,

ששנו  כמו לשם, כליו  ולהכניס להוציא לו  אסור כך  אמותיו  לארבע
הבעלים". כרגלי והכלים "הבהמה ג): ה, GL(ביצה eéääL– ÈÀÈ

אמות, ארבע אלא לו  אין  מהם אחד שכל  òìáîאנשים, éòöîàäåÀÈÆÀÈÄËÀÈ
ïäéðéaואחד אמות, שמונה מזה זה רחוקים מהם ששניים כגון  – ÅÅÆ

ארבע  מהם אחד מכל  רחוק שהוא כגון שניהם, בין באמצע, הוא
מהם, אחד  כל עם משותפות אמות שתי לאמצעי שיש נמצא אמות,

ïänò øzî àeä מהם אחד כל עם להשתמש מותר האמצעי  – ËÈÄÈÆ
המשותפות, האמות Bnòבשתי  ïéøzî ïäå,המשותפות באמות – ÀÅËÈÄÄ

äæ íò äæ íéøeñà íéðBöéçä íéðLe שטח כל להם שאין  לפי – ÀÇÄÇÄÄÂÄÆÄÆ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iriax wxt oiaexir zkqn

·äëLçL ãò ìîpì eñðëð àG úçà íòt.Bì eøîàìàéìîb ïaøì:ãøéì eðà äî?ïäì øîà:ízà íéøzî, ©©©©¦§§©¨¨©¤¨¥¨¨§§©¨©§¦¥¨¨¥¥¨©¨¤ª¨¦©¤
ìkzñî éúééä øákL,äëLç àHL ãò íeçzä CBúa eðééäå. ¤§¨¨¦¦¦§©¥§¨¦§©§©¤¨¥¨

‚úeLøa àöiL éî,Bì eøîàå:äNòî äNòð øák–çeø ìëì änà íétìà Bì Lé;íeçzä CBúa äéä íà– ¦¤¨¨¦§§¨§§¨©£¨©£¤¤©§©¦©¨§¨©¦¨¨§©§
àöé àG elàk,ïîB÷îì ïéøæBç ìéväì íéàöBiä ìkL. §¦¨¨¤¨©§¦§©¦§¦¦§¨

„Cøca áLiL éî,øéòì Ceîñ àeä éøäå äàøå ãîòå,Cëì Búðek äúéä àGå ìéàBä–ñðké àG;éøácøéàî éaø. ¦¤¨©©¤¤§¨©§¨¨©£¥¨¨¦¦§¨§¨©¨¨§¨¦¨¥¦§¥©¦¥¦
äãeäé éaøøîBà:ñðké.øîàäãeäé éaø:äéä äNòîñðëðåïBôøè éaøïekúî àGa. ©¦§¨¥¦¨¥¨©©¦§¨©£¤¨¨§¦§©©¦©§§¦§©¥

aa.lnpl:åúôù ìà íéä ïî úåàöåéùë úåðåç úåðéôñäù íå÷î.cxil ep` dnåàì ìîð éàäå .äëéùçùî íåçúì õåçî åðàá íåìë ,øéòä êåúì äðéôñä ïî
:äìåë úà êìäîã øäñá åà øéãá åäåðúðá ìéòì ìàéìîâ ïáø øîà÷ àä úåöéçî ó÷åî ,äåä éàã äåä úåöéçî ó÷åî.lkzqn iziid xakyìù úøôåôùá

:äîà íéôìà úééôö úãîì úð÷åúî äúéäù ìåìç äð÷
bb.zeyxa `viy in:øäðä ïî åà íéáëåë éãáåòä ïî ìéöäì åà ùãçä úåãòì ïåâë.dyrn dyrp xak:êìéì êéøö êðéàå.gex lkl dn` mitl` el yi

:åì øîàðù íå÷îî.`vi `l eli`k,åúéá íåçú ìù íéôìà êåúì úåñðëð åì øîàðù íå÷îî çåø ìëì åì úåðåúðä äîà íéôìà ïúåà åéä íà ,øîà÷ éëä
:äìéçúáë àåä éøäå åúéá ãò êìåäå ,éîã åîåçúî àöé àì åìàë.onewnl oixfeg livdl oi`veid lkyïéàöåéä ìëá úøçà àìå÷ åðéöî ïëù ,øîà÷ éëä

äæì] åìé÷ä éîð éëä ,ïðééæ éìë çéðäì íåëéøöä àìå íîå÷îì ïðééæ éìëá øåæçì íäì åøéúä úåùøá åàöéù éðôîù ,úìåôîä ïîå íéáëåë éãáåòä ïî ìéöäì
:àöé àì åìéàë úåéäì úåùøá [àöéù

cc.jxca ayiy in:äîåçúáå øéòì êåîñ àåäù äàø ãîòùëå ,íù åì äëùçå øéòä íåçúá äéäù òãåé äéä àìå çåðì.qpki `léùðàë úåéäì øéòì
:àì åúå øéòá êìé åìëéù íå÷î ãòå äîà íéôìà ãåãîé åì äëùçù íå÷îî àìà ,øéòä.qpki xne` i"x.øéòä éðáë äîà íéôìà äì äöåçå øéòä ìë êìéå

:äãåäé 'øë äëìäå.oiekzn `la:åîå÷îá àìà øéòá åúúéáù úåéäì ïéåëúð àìå ,øéòä íåçúá àåäù åì äëéùçùë òãé àìù

`xephxa yexit

âררבבייעעיי âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

המתקרבת  בספינה השמשות בין שבת בערב שנמצא במי ללמד באה זו  משנה
בשעת  הספינה היתה כן  אם אלא בשבת, לנמל ממנה לירד רשאי  שאינו  לנמל ,

מהנמל. אמה אלפיים בתוך  שביתה קניית

ìîpì eñðëð àG úçà íòt,הקודמת במשנה הנזכרים החכמים – ÇÇÇÇÄÀÀÇÈÈ
äëLçL ãò,שבת בליל –eðà äî :ìàéìîb ïaøì Bì eøîà ÇÆÈÅÈÈÀÀÇÈÇÀÄÅÈÈ

ãøéì בין שהיו  שחשבו לפי כך , ושאלו לנמל ? לירד אנו  הרשאים – ÅÅ
מוקף  היה שלא בנמל כאן ומדובר  הנמל; לתחום חוץ השמשות
או  בדיר שנתנוהו  כמי דינם הרי  מחיצות, מוקף היה שאילו  מחיצות,

כולה. את מהלך גמליאל  רבן שלדעת íéøzîבסהר , :ïäì øîàÈÇÈÆËÈÄ
ízà, לנמל לירד  –íeçzä CBúa eðééäå ,ìkzñî éúééä øákL ÇÆÆÀÈÈÄÄÄÀÇÅÀÈÄÀÇÀ

äëLç àHL ãò לו היתה "שפופרת מבואר : בגמרא בברייתא – ÇÆÈÅÈ
וכנגדה  ביבשה אמה אלפיים בה וצופה מביט שהיה גמליאל  לרבן

לחכמים: גמליאל רבן שאמר  וזהו בים", אמה iziidאלפיים xaky
lkzqn קודם הנמל תחום בתוך שהיינו וראיתי שבידי, בשפופרת –

לנמל. בשבת לירד  אנחנו מותרים הלכך  שחשכה,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

(משנ אלא לעיל  לו  אין  בשבת, לתחום חוץ באונס אדם יצא שאם שנינו , א) ה
מן להציל  הבא כגון נפש, פיקוח לשם לתחום חוץ שיצא מי ברם, אמות. ארבע

הגייס מן או  aie`d)הדליקה lig) הבאה המיילדת וכן המפולת, מן או  הנהר  מן או
חוץ  ללכת חכמים להם שהתירו בחידושה, הלבנה את שראו  עדים וכן  ליילד ,
אלפיים  להם שיש  היא חכמים תקנת – דין בית לפני  ולהעיד  לבוא כדי לתחום,
שיצא  במי דנה משנתנו  – ה). ב, השנה ראש (משנה לשם שבאו ממקום רוח לכל 
נעשה  שכבר לו  נאמר  בדרך  ובעודו  לעיל , האמורים הדברים אחד  לשם לתחום חוץ

הלך. שלשמו המעשה

àöiL éî,בשבת לתחום חוץ –úeLøa דין בית ברשות כלומר – ÄÆÈÈÄÀ
הגייס ((ההממאאיירריי)),, מן  או  הדליקה מן  להציל או  החודש לעדות כגון 

לעיל ), שהבאנו  Bì(כמו  eøîàå: בדרך –äNòî äNòð øák– ÀÈÀÀÈÇÂÈÇÂÆ
עוד , לילך  צריך  çeøואינך ìëì änà íétìà Bì Lé המקום מן – ÆÇÀÇÄÇÈÀÈÇ

עוד. לילך צריך שאינו לו , נאמר íeçzäשבו  CBúa äéä íà– ÄÈÈÀÇÀ
שיש אמה, שהאלפיים אלא לתחומו , חוץ אמנם יצא שכבר  כלומר

נכנסות בדרך, שעכבוהו המקום מן  עתה לתוךלו היינו  תחומו, לתוך

עירו, של אמה àöéאלפיים àG elàk מ שחוזר– כלומר  תחומו , ÀÄÈÈ
יצא לא כאילו עירו, כבני ודינו  לעירו, íéàöBiä((גגממרראא  )),,הוא ìkLÆÈÇÀÄ

ïîB÷îì ïéøæBç ìéväì חכמים שהקילו  אנחנו מוצאים שכן  – ÀÇÄÀÄÄÀÈ
אפילו  למקומם, לחזור  להם שמותר  הגויים, מפני  להציל  היוצאים בכל

זיינם היא:((גגממרראא  ))בכלי הגירסה בגמרא .livdl mi`veid lkויש וכו'.
livdl...גורסים: mi`veid lke שהיוצאים הוא, עצמו בפני  שדין כלומר 

אלפיים  עד  היינו  למקומם, חוזרים מישראל , נפשות להציל לתחום חוץ
הם  רשאים לעירם, אלפיים בתוך  הם ואם זיינם. בכלי אפילו אמה,

ויש בקרב, נוצחו  ואם לעיל. כמבואר זיינם, בכלי לעירם לחזור  גם
אפילו  זיינם בכלי  למקומם לחזור הם רשאים בשדה, לשבות סכנה
היו  "בראשונה בגמרא: בברייתא מובא הטעם אמה. מאלפיים יותר 

זיינן  כלי  axwdn)מניחין  exfgyk) אחת פעם לחומה. הסמוך  בבית
ונכנסו  זיינן, כלי  ליטול  ונכנסו  אחריהם, ורדפו  אויבים, בהן  הכירו 

שהרגו  ממה יותר  זה את זה והרגו זה את זה דחקו  אחריהן ; אויבים
זיינןאויבים. בכלי  למקומן חוזרין שיהו  התקינו, שעה ((ששבבתת  באותה

אא  )).. ממהה,,

âחחממייששיי âייווםם
ד ה נ ש מ ר ו א ב

העיר , של  אמה אלפיים בתוך  יום מבעוד  ונכנס שבת, בערב בדרך  בא שהיה מי 
העיר , כבני דינו משחשכה, אלא לשם הגיע שלא פי  על  אף בה, לשבות ונתכוון
בתוך שנכנס במי דנה משנתנו  רוח. לכל אמה אלפיים לה וחוצה כולה את ומהלך 
שם  וקנה בדרך, ישב השבת כניסת ובשעת כך, על ידע ולא עיר של  אמה אלפיים

עיר . של תחומה בתוך  נמצא שהוא לו  נודע כך ואחר  שביתה,

Cøca áLiL éî נמצא שהוא ידע ולא השמשות, בין שבת בערב – ÄÆÈÇÇÆÆ
עיר , של תחומה שחשכה,ãîòåבתוך  לאחר  ממקומו  –éøäå äàøå ÀÈÇÀÈÈÇÂÅ
øéòì Ceîñ àeä,תחומה בתוך  –Búðek äúéä àGå ìéàBä ÈÈÄÄÀÈÀÈÇÈÈ

Cëì, בעיר שביתה לקנות –ñðké àG,העיר כאנשי  להיות לעיר – ÀÈÄÈÅ
øéàî éaø éøácבתוך היא שהעיר ידע ולא הואיל שלדעתו  – ÄÀÅÇÄÅÄ

אמה  אלפיים אלא ממקומו  לו  אין במקומו , לשבות ונתכוון תחומו ,
אלא  הולך  אינו  העיר, באמצע אמותיו  אלפיים לו  כלו  ואם רוח. לכל 

אלפיים  הן כמה יודע אינו שאם מובא, בברייתא שכלו. מקום עד 
בינוניות. פסיעות אלפיים ילך  ñðkéאמה, :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÄÈÅ

אלפיים  לה וחוצה כולה העיר כל שמהלך העיר  כבני  ודינו לעיר ,

izdw - zex`ean zeipyn
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קצר

e dpyn iriax wxt oiaexir zkqn

‰é àGå Cøca ïLiL éîäëLçL òã–çeø ìëì änà íétìà Bì Lé;éøácéøeð ïa ïðçBé éaø.íéîëçåíéøîBà: ¦¤¨©©¤¤§¨©¤¨¥¨¤©§©¦©¨§¨©¦§¥©¦¨¨¤¦©£¨¦§¦
úBnà òaøà àlà Bì ïéà.øæòéìà éaøøîBà:ïòöîàa àeäå.äãeäé éaøøîBà:Cìé äöøiL çeø äæéàì.äãBîe ¥¤¨©§©©©¦¡¦¤¤¥§§¤§¨¨©¦§¨¥§¥¤©¤¦§¤¥¥¤

äãeäé éaø:Bì øøa íàL,Ba øBæçì ìëé BðéàL. ©¦§¨¤¦¥©¤¥¨Ÿ©£
ÂíéðL eéä,äæ ìL åéúBnà CBúa äæ ìL åéúBnà úö÷î–ïéìëBàå ïéàéáîòöîàa,CBzî äæ àéöBé àHL ãáìáe ¨§©¦¦§¨©¨¤¤§©¨¤¤§¦¦§§¦¨¤§©¦§©¤¦¤¦

BlLBøáç ìL CBúì.GL eéääL,ïäéðéa òìáî éòöîàäå–Bnò ïéøzî ïäå ïänò øzî àeä,íéðBöéçä íéðLe ¤§¤£¥¨§¨§¨¤§¨¦ª§¨¥¥¤ª¨¦¨¤§¥ª¨¦¦§©¦©¦¦

dd.gex lkl dn` mitl` el yiïùéäå ,çåø ìëì äîà íéôìà íäì ùéå ïîå÷îá äúéáù íéðå÷ ,íéìòá úòã íäì ïéàù ø÷ôä éöôç éøåð ïá ïðçåé 'ø øáñã
ïäá äëåæä àìà ,ïîå÷îá äúéáù ïéðå÷ ïéà ø÷ôä éöôç éøáñ ïðáøå .çåø ìëì äîà íéôìà åì ùéå ø÷ôä éöôçë åðéã äúéáù äðå÷ù äòùá úòã åì ïéàù
ùéå åîå÷îá äúéáù äðå÷ ïùéäù éøåð ïá é"øë äëìäå .ãáìá úåîà òáøà àìà åì ïéàå äúéáù äðå÷ åðéà ïùéä éîð àëä ,êìéì ìåëé àåäù íå÷îì ïëéìåî
ìåëé àåäù íå÷îì ïëéìåî ïäá äëåæä àìà ,ïîå÷îá äúéáù ïéðå÷ ïéàå íãà ìë éìâøë ïäù íéîëçë äëìä ø÷ôä éñëðá ìáà .çåø ìëì äîà íéôìà åì

:êìéì.zen` 'c `l` el oi` mixne` minkgeáéúëã äøåú åì äúëæù úåîà òáøà àìà åì ïéàå ,äúéáù äð÷ àì ïùé äéä íåéä ùã÷ù äòùáå ìéàåä
(æè úåîù):åéìâøå åéãé èåùôì úçà äîàå úåîà 'â éðåðéá íãà ìù åúîå÷å åéúçú ùéà åáù.orvn`a `ede xne` xfril` 'xäéì ïðéáäé éøáñ íéîëç

:åéãö ìëì úåîà 'á åðééä úåîà òáøà äéì ïðéáäé éë øáñ øæòéìà 'øå ,çåø ìëì úåîà òáøà.dvxiy gex dfi`lãçà ãö øøéáù øçàå ,úåîà òáøà ìåèé
åæçì ìåëé ïéà:øçà ãö øåøáìå ø

ee.mipy eidäæ èåùôé àìù ãáìáå .úåîà éúù êåúá ïéìëåàå ïéàéáî ,åøéáç ìù êåúì ãçà ìë ìù úåîà 'á ïéòìáåîã úåîà ùù äæî äæ ÷åçø íéãîåò
:åéöôç åà åúô íùì àéöåéå íåìë íäá åì ïéàù úåðåöéçä íéúù êåúì åãé.mdipia rlaen irvn`deìù êåúá åéúåîà éúùå äæ ìù êåúá åéúåîà éúù

:äæ íò ùîúùîå ïàëì äðåôå äæ íò ùîúùîå ïàëì äðåô ,ãçà ìë íò øúåî àåä .äæ.zexvg 'bl:åæ ìöà åæ íäå.miaxd zeyxl zegeztúçà ìëã

`xephxa yexit

הרי שישב, במקום לשבות שנתכוון פי  על  שאף רוח. לכל  אמה

היה  העיר , בתחום שהוא יודע היה שאילו בטעות, היתה שם שביתתו
העיר  בתוך  שביתה לקנות מתכוון  ההממאאיירריי))בודאי  éaø.((רריי""ףף  ;; øîàÈÇÇÄ

ïekúî àGa ïBôøè éaø ñðëðå äéä äNòî :äãeäé בברייתא – ÀÈÇÂÆÈÈÀÄÀÇÇÄÇÀÀÄÀÇÅ
מבואר אא  ))::בגמרא ממהה,, בדרך,((ששבבתת   מהלך שהיה טרפון ברבי מעשה

לעיר  חוץ ולן  לו , le`וחשכה ,xir ly dnegz jeza `edy rci `ly)
.(dziay da zepwl oeekzd,רבי לו: אמרו  בקר , רועי  מצאוהו  לשחרית

היום  כל ודרש  המדרש , בבית וישב נכנס היכנס! לפניך , העיר הרי
היתה  בלבו  שמא ראייה? משם יהודה: לרבי לו אמרו  ברם, כולו .
,(xird iyp`k ezziay `dzy ,megzd jeza `ed m`y ,did oeekzn `ny)

היה תחומו  בתוך מובלע המדרש  בית mewnאו ly miitl` jez)
?(ezziayמקום מכל  נכנס. היה לא כן אלמלא dcedi.אבל  iaxk dkld

ה ה נ ש מ ר ו א ב

אמה  אלפיים לה וחוצה כולה העיר את מהלך  בעיר השובת שכל  הזכרנו , כבר 
שביתה  קונה הוא הרי השמשות, בין  שבת בערב ישן שהיה מי ואפילו רוח. לכל 

לכך התכוון  שלא פי על  אף העיר , בני שאר במ (ixi`nd)עם דנה משנתנו שהיה . י
שם. שישן  במקום שביתה קנה אם השמשות, בין שבת בערב ישן והיה בדרך ,

Cøca ïLiL éî,שבת בערב –äëLçL òãé àGå שלא ונמצא – ÄÆÈÇÇÆÆÀÈÇÆÈÅÈ
שביתה, לקנות השמשות בין  ìëìהתכוון änà íétìà Bì LéÆÇÀÇÄÇÈÀÈ

çeø;שביתה שם שקנה שם, שישן  ממקום –ïa ïðçBé éaø éøác ÇÄÀÅÇÄÈÈÆ
éøeð שאין הפקר, כחפצי  דינו הישן שלדעתו  טעמו, מבואר בגמרא – Ä

במקומם, שביתה קונים הפקר שחפצי  סובר והוא בעלים, דעת להם
רשאי בהם הזוכה שאין כלומר רוח, לכל  אמה אלפיים להם ויש 

ממקום  רוח לכל אמה אלפיים אלא עירב, שהוא למקום להוליכם
אלפיים  לו ויש במקומו , שביתה קנה הישן אף הלכך  הם, שביתתם

רוח. לכל  úBnàאמה òaøà àlà Bì ïéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÆÈÇÀÇÇ
כל אלא במקומם, שביתה קונים אינם הפקר חפצי חכמים שלדעת –

קונה  אינו הישן ואף לילך ; יכול שהוא למקום מוליכם בהם הזוכה
שמא  לבו  אל ליתן לו שהיה מדעת, שלא שביתה קונים שאין שביתה,

שלא  וכיון במקומי , שביתתי  לומר: צריך  היה שנרדם ולפני  תחשך,
א), משנה (לעיל לתחום חוץ בשבת שיצא כמי הוא הרי  כן , אמר 

בלבד אמות ארבע אלא לו ivtga.((ההממאאיירריי))ואין minkgk dkld mpn`e
,ixep oa opgei iaxk dkld oyia la` ,mnewna dziay mipew mpi`y ,xwtd
did eli`e li`edy ,gex lkl dn` miitl` el yie ,enewna dziay dpewy

.dziay my dpew oyi `edyk s` ,my dziay dpew did xrøæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆ
ïòöîàa àeäå :øîBà כחכמים אמנם סובר  אליעזר שרבי כלומר – ÅÀÀÆÀÈÈ

ארבע  בענין  חכמים על  הוא חולק אבל אמות, ארבע אלא לו  שאין

י חכמים שלדעת אלו , שטח אמות היינו  צד, לכל אמות ארבע לו ש
באמצען  שהוא סובר, אליעזר  ורבי אמות, שמונה על אמות שמונה של

רוח. לכל  אמות שתי  אלא לו שאין  כלומר האמות, ארבע éaøÇÄשל
Cìé äöøiL çeø äæéàì :øîBà äãeäé לו לבחור הוא רשאי – ÀÈÅÀÅÆÇÆÄÀÆÅÅ

שירצה. רוח לכל  אמות äãeäéארבע éaø äãBîe,אליעזר לרבי – ÆÇÄÀÈ
Bì øøa íàL ארבע לו בירר אם או לכאן, ושתים לכאן שתים – ÆÄÅÇ

במעשה אם באמירה אם אחד , לצד ìëé((ההממאאיירריי)),,אמותיו  BðéàLÆÅÈÙ
Ba øBæçìאחר לצד כך  אחר  ולבחור  אא  ))– ממחח  ,, ווררשש""יי בגמרא ((גגממרראא   . ÇÂ

לו  מותר חכמים שלדעת כלומר הליכה, לענין אלא נחלקו שלא אמרו ,

אף  טלטול לענין  אבל  אמות, שמונה לסוף שמונה מתחילת לפסוע
בלבד. אמות ארבע אלא מטלטל  שאינו  מודים, חכמים

âששייששיי âייווםם
ו ה נ ש מ ר ו א ב

íéðL eéä,אנשים שני  –åéúBnà CBúa äæ ìL åéúBnà úö÷î ÈÀÇÄÄÀÈÇÈÆÆÀÇÈ
äæ ìL כגון אמות, ארבע אלא לו אין מהם אחד שכל  היינו  –zrcl) ÆÆ

(zncewd dpyna minkg,שחשכה ידעו  ולא בדרך  ישנים שניהם שהיו 
משותפות  האמצעיות אמות שתי  נמצא אמות, שש  מזה זה רחוקים והם

מזונם,ïéàéáîלשניהם, את –òöîàa ïéìëBàåשתי בתוך  – ÀÄÄÀÀÄÈÆÀÇ
המשותפות, CBúìהאמות BlL CBzî äæ àéöBé àHL ãáìáeÄÀÇÆÄÆÄÆÀ

Bøáç ìLשתי לתוך חפציו  או פתו מהם אחד  כל  יוציא שלא – ÆÂÅ
שלו  ולא חברו  של  שהן החיצוניות, חוץ האמות לילך  שאסור שכשם ,

ששנו  כמו לשם, כליו  ולהכניס להוציא לו  אסור כך  אמותיו  לארבע
הבעלים". כרגלי והכלים "הבהמה ג): ה, GL(ביצה eéääL– ÈÀÈ

אמות, ארבע אלא לו  אין  מהם אחד שכל  òìáîאנשים, éòöîàäåÀÈÆÀÈÄËÀÈ
ïäéðéaואחד אמות, שמונה מזה זה רחוקים מהם ששניים כגון  – ÅÅÆ

ארבע  מהם אחד מכל  רחוק שהוא כגון שניהם, בין באמצע, הוא
מהם, אחד  כל עם משותפות אמות שתי לאמצעי שיש נמצא אמות,

ïänò øzî àeä מהם אחד כל עם להשתמש מותר האמצעי  – ËÈÄÈÆ
המשותפות, האמות Bnòבשתי  ïéøzî ïäå,המשותפות באמות – ÀÅËÈÄÄ

äæ íò äæ íéøeñà íéðBöéçä íéðLe שטח כל להם שאין  לפי – ÀÇÄÇÄÄÂÄÆÄÆ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iriax wxt oiaexir zkqn

·äëLçL ãò ìîpì eñðëð àG úçà íòt.Bì eøîàìàéìîb ïaøì:ãøéì eðà äî?ïäì øîà:ízà íéøzî, ©©©©¦§§©¨¨©¤¨¥¨¨§§©¨©§¦¥¨¨¥¥¨©¨¤ª¨¦©¤
ìkzñî éúééä øákL,äëLç àHL ãò íeçzä CBúa eðééäå. ¤§¨¨¦¦¦§©¥§¨¦§©§©¤¨¥¨

‚úeLøa àöiL éî,Bì eøîàå:äNòî äNòð øák–çeø ìëì änà íétìà Bì Lé;íeçzä CBúa äéä íà– ¦¤¨¨¦§§¨§§¨©£¨©£¤¤©§©¦©¨§¨©¦¨¨§©§
àöé àG elàk,ïîB÷îì ïéøæBç ìéväì íéàöBiä ìkL. §¦¨¨¤¨©§¦§©¦§¦¦§¨

„Cøca áLiL éî,øéòì Ceîñ àeä éøäå äàøå ãîòå,Cëì Búðek äúéä àGå ìéàBä–ñðké àG;éøácøéàî éaø. ¦¤¨©©¤¤§¨©§¨¨©£¥¨¨¦¦§¨§¨©¨¨§¨¦¨¥¦§¥©¦¥¦
äãeäé éaøøîBà:ñðké.øîàäãeäé éaø:äéä äNòîñðëðåïBôøè éaøïekúî àGa. ©¦§¨¥¦¨¥¨©©¦§¨©£¤¨¨§¦§©©¦©§§¦§©¥

aa.lnpl:åúôù ìà íéä ïî úåàöåéùë úåðåç úåðéôñäù íå÷î.cxil ep` dnåàì ìîð éàäå .äëéùçùî íåçúì õåçî åðàá íåìë ,øéòä êåúì äðéôñä ïî
:äìåë úà êìäîã øäñá åà øéãá åäåðúðá ìéòì ìàéìîâ ïáø øîà÷ àä úåöéçî ó÷åî ,äåä éàã äåä úåöéçî ó÷åî.lkzqn iziid xakyìù úøôåôùá

:äîà íéôìà úééôö úãîì úð÷åúî äúéäù ìåìç äð÷
bb.zeyxa `viy in:øäðä ïî åà íéáëåë éãáåòä ïî ìéöäì åà ùãçä úåãòì ïåâë.dyrn dyrp xak:êìéì êéøö êðéàå.gex lkl dn` mitl` el yi

:åì øîàðù íå÷îî.`vi `l eli`k,åúéá íåçú ìù íéôìà êåúì úåñðëð åì øîàðù íå÷îî çåø ìëì åì úåðåúðä äîà íéôìà ïúåà åéä íà ,øîà÷ éëä
:äìéçúáë àåä éøäå åúéá ãò êìåäå ,éîã åîåçúî àöé àì åìàë.onewnl oixfeg livdl oi`veid lkyïéàöåéä ìëá úøçà àìå÷ åðéöî ïëù ,øîà÷ éëä

äæì] åìé÷ä éîð éëä ,ïðééæ éìë çéðäì íåëéøöä àìå íîå÷îì ïðééæ éìëá øåæçì íäì åøéúä úåùøá åàöéù éðôîù ,úìåôîä ïîå íéáëåë éãáåòä ïî ìéöäì
:àöé àì åìéàë úåéäì úåùøá [àöéù

cc.jxca ayiy in:äîåçúáå øéòì êåîñ àåäù äàø ãîòùëå ,íù åì äëùçå øéòä íåçúá äéäù òãåé äéä àìå çåðì.qpki `léùðàë úåéäì øéòì
:àì åúå øéòá êìé åìëéù íå÷î ãòå äîà íéôìà ãåãîé åì äëùçù íå÷îî àìà ,øéòä.qpki xne` i"x.øéòä éðáë äîà íéôìà äì äöåçå øéòä ìë êìéå

:äãåäé 'øë äëìäå.oiekzn `la:åîå÷îá àìà øéòá åúúéáù úåéäì ïéåëúð àìå ,øéòä íåçúá àåäù åì äëéùçùë òãé àìù

`xephxa yexit

âררבבייעעיי âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

המתקרבת  בספינה השמשות בין שבת בערב שנמצא במי ללמד באה זו  משנה
בשעת  הספינה היתה כן  אם אלא בשבת, לנמל ממנה לירד רשאי  שאינו  לנמל ,

מהנמל. אמה אלפיים בתוך  שביתה קניית

ìîpì eñðëð àG úçà íòt,הקודמת במשנה הנזכרים החכמים – ÇÇÇÇÄÀÀÇÈÈ
äëLçL ãò,שבת בליל –eðà äî :ìàéìîb ïaøì Bì eøîà ÇÆÈÅÈÈÀÀÇÈÇÀÄÅÈÈ

ãøéì בין שהיו  שחשבו לפי כך , ושאלו לנמל ? לירד אנו  הרשאים – ÅÅ
מוקף  היה שלא בנמל כאן ומדובר  הנמל; לתחום חוץ השמשות
או  בדיר שנתנוהו  כמי דינם הרי  מחיצות, מוקף היה שאילו  מחיצות,

כולה. את מהלך גמליאל  רבן שלדעת íéøzîבסהר , :ïäì øîàÈÇÈÆËÈÄ
ízà, לנמל לירד  –íeçzä CBúa eðééäå ,ìkzñî éúééä øákL ÇÆÆÀÈÈÄÄÄÀÇÅÀÈÄÀÇÀ

äëLç àHL ãò לו היתה "שפופרת מבואר : בגמרא בברייתא – ÇÆÈÅÈ
וכנגדה  ביבשה אמה אלפיים בה וצופה מביט שהיה גמליאל  לרבן

לחכמים: גמליאל רבן שאמר  וזהו בים", אמה iziidאלפיים xaky
lkzqn קודם הנמל תחום בתוך שהיינו וראיתי שבידי, בשפופרת –

לנמל. בשבת לירד  אנחנו מותרים הלכך  שחשכה,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

(משנ אלא לעיל  לו  אין  בשבת, לתחום חוץ באונס אדם יצא שאם שנינו , א) ה
מן להציל  הבא כגון נפש, פיקוח לשם לתחום חוץ שיצא מי ברם, אמות. ארבע

הגייס מן או  aie`d)הדליקה lig) הבאה המיילדת וכן המפולת, מן או  הנהר  מן או
חוץ  ללכת חכמים להם שהתירו בחידושה, הלבנה את שראו  עדים וכן  ליילד ,
אלפיים  להם שיש  היא חכמים תקנת – דין בית לפני  ולהעיד  לבוא כדי לתחום,
שיצא  במי דנה משנתנו  – ה). ב, השנה ראש (משנה לשם שבאו ממקום רוח לכל 
נעשה  שכבר לו  נאמר  בדרך  ובעודו  לעיל , האמורים הדברים אחד  לשם לתחום חוץ

הלך. שלשמו המעשה

àöiL éî,בשבת לתחום חוץ –úeLøa דין בית ברשות כלומר – ÄÆÈÈÄÀ
הגייס ((ההממאאיירריי)),, מן  או  הדליקה מן  להציל או  החודש לעדות כגון 

לעיל ), שהבאנו  Bì(כמו  eøîàå: בדרך –äNòî äNòð øák– ÀÈÀÀÈÇÂÈÇÂÆ
עוד , לילך  צריך  çeøואינך ìëì änà íétìà Bì Lé המקום מן – ÆÇÀÇÄÇÈÀÈÇ

עוד. לילך צריך שאינו לו , נאמר íeçzäשבו  CBúa äéä íà– ÄÈÈÀÇÀ
שיש אמה, שהאלפיים אלא לתחומו , חוץ אמנם יצא שכבר  כלומר

נכנסות בדרך, שעכבוהו המקום מן  עתה לתוךלו היינו  תחומו, לתוך

עירו, של אמה àöéאלפיים àG elàk מ שחוזר– כלומר  תחומו , ÀÄÈÈ
יצא לא כאילו עירו, כבני ודינו  לעירו, íéàöBiä((גגממרראא  )),,הוא ìkLÆÈÇÀÄ

ïîB÷îì ïéøæBç ìéväì חכמים שהקילו  אנחנו מוצאים שכן  – ÀÇÄÀÄÄÀÈ
אפילו  למקומם, לחזור  להם שמותר  הגויים, מפני  להציל  היוצאים בכל

זיינם היא:((גגממרראא  ))בכלי הגירסה בגמרא .livdl mi`veid lkויש וכו'.
livdl...גורסים: mi`veid lke שהיוצאים הוא, עצמו בפני  שדין כלומר 

אלפיים  עד  היינו  למקומם, חוזרים מישראל , נפשות להציל לתחום חוץ
הם  רשאים לעירם, אלפיים בתוך  הם ואם זיינם. בכלי אפילו אמה,

ויש בקרב, נוצחו  ואם לעיל. כמבואר זיינם, בכלי לעירם לחזור  גם
אפילו  זיינם בכלי  למקומם לחזור הם רשאים בשדה, לשבות סכנה
היו  "בראשונה בגמרא: בברייתא מובא הטעם אמה. מאלפיים יותר 

זיינן  כלי  axwdn)מניחין  exfgyk) אחת פעם לחומה. הסמוך  בבית
ונכנסו  זיינן, כלי  ליטול  ונכנסו  אחריהם, ורדפו  אויבים, בהן  הכירו 

שהרגו  ממה יותר  זה את זה והרגו זה את זה דחקו  אחריהן ; אויבים
זיינןאויבים. בכלי  למקומן חוזרין שיהו  התקינו, שעה ((ששבבתת  באותה

אא  )).. ממהה,,

âחחממייששיי âייווםם
ד ה נ ש מ ר ו א ב

העיר , של  אמה אלפיים בתוך  יום מבעוד  ונכנס שבת, בערב בדרך  בא שהיה מי 
העיר , כבני דינו משחשכה, אלא לשם הגיע שלא פי  על  אף בה, לשבות ונתכוון
בתוך שנכנס במי דנה משנתנו  רוח. לכל אמה אלפיים לה וחוצה כולה את ומהלך 
שם  וקנה בדרך, ישב השבת כניסת ובשעת כך, על ידע ולא עיר של  אמה אלפיים

עיר . של תחומה בתוך  נמצא שהוא לו  נודע כך ואחר  שביתה,

Cøca áLiL éî נמצא שהוא ידע ולא השמשות, בין שבת בערב – ÄÆÈÇÇÆÆ
עיר , של תחומה שחשכה,ãîòåבתוך  לאחר  ממקומו  –éøäå äàøå ÀÈÇÀÈÈÇÂÅ
øéòì Ceîñ àeä,תחומה בתוך  –Búðek äúéä àGå ìéàBä ÈÈÄÄÀÈÀÈÇÈÈ

Cëì, בעיר שביתה לקנות –ñðké àG,העיר כאנשי  להיות לעיר – ÀÈÄÈÅ
øéàî éaø éøácבתוך היא שהעיר ידע ולא הואיל שלדעתו  – ÄÀÅÇÄÅÄ

אמה  אלפיים אלא ממקומו  לו  אין במקומו , לשבות ונתכוון תחומו ,
אלא  הולך  אינו  העיר, באמצע אמותיו  אלפיים לו  כלו  ואם רוח. לכל 

אלפיים  הן כמה יודע אינו שאם מובא, בברייתא שכלו. מקום עד 
בינוניות. פסיעות אלפיים ילך  ñðkéאמה, :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÄÈÅ

אלפיים  לה וחוצה כולה העיר כל שמהלך העיר  כבני  ודינו לעיר ,

izdw - zex`ean zeipyn
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hקצו dpyn iriax wxt oiaexir zkqn

Áøékî Bðéà íà,äëìäa é÷a BðéàL Bà,øîàå:éîB÷îa éúúéáL–çeø ìëì änà íétìà BîB÷î Bì äëæ.úBlâò; ¦¥©¦¤¥¨¦©£¨¨§¨©§¦¨¦¦§¦¨¨§©§©¦©¨§¨©£ª
éøácñBðâéèðà ïa àðéðç éaø.íéîëçåíéøîBà:úBòaøî,úòaøî àìáèk,úBiåfì økNð àäiL éãk. ¦§¥©¦£¦¨¤©§¦§©£¨¦§¦§ª¨§©§¨§ª©©§¥¤§¥¦§¨©¨¦
ËeøîàL àéä Bæå:åéìâøa áøòî éðòä.øîàøéàî éaø:éðò àlà eðì ïéà eðà.äãeäé éaøøîBà:éðò ãçà §¦¤¨§¤¨¦§¨¥§©§¨¨©©¦¥¦¨¥¨¤¨¨¦©¦§¨¥¤¨¨¦

øéLò ãçàå;úta ïéáøòî eøîà àG,øéLòä ìò ì÷äì àlà,åéìâøa áøòéå àöé àHL. §¤¨¨¦¨§§¨§¦©©¤¨§¨¥©¤¨¦¤¥¥¦¨¥§©§¨

gg.xikn epi` m`e:øãâ åà ïìéà.dklda iwa epi`y e`:åîå÷î åì äëæ .åîå÷îá éúúéáù øîàå .éðåìô íå÷îá éúúéáù øîàéùë åì ìéòåéù òãåé åðéàå
.zelebráéúë úáù íåçú ìù äîà íéôìà ïðéôìé åäééðéîã èì÷î éøòáã( äì øáãîá)éàå úåéåæ åðééäã ,úåàô ïúåð äúà äæì .[íéøòä éùøâî íäì äéäé äæ]

:íéîëçë äëìäå .úáëù éúáåù ìë åéäé äæë ,ééåáøì äæ éùøã úåòáåøî åòáã ïðáøå .úáù éúáåùì úåàô ïúåð äúà.zraexn `lahkéôì í"áîøä áúë
:íåöîöá òáåøî åðéàù ,ô"òà òáøì íéìéâø íãà éðáù êøãë øîåìë ,úòáåøî àìáèë àðú ,ïåéëá íöîåöî òáåøî úåùòì à"àù.zeiefd z` xkypòáøà

:åëåúáù ìåâòä ìò úåôãåòä òáåøî ìù åðåñëìàáù úåàéôä
hh.exn`y edfàìå÷å ,úôá áåøéò ø÷éò øéàî éáøì äéì àøéáñã .åéìâøá áøòì íéîëç åøéúä åì ,àåä éðò àúùäã ,úô åîò ïéàå êøãá àåäù äæ ïåâë

åéìâøá êìéì ìåëé åðéàù øéùòì åìé÷àã àéä àìå÷å ,ìâøá áåøéò ø÷éò øáñ äãåäé 'øå .åéìâøá áøòì úô åîò ïéàå êøãá àáù éî åà éðò éáâ åìé÷àã àéä
é"ò åáåøéò çåìùìàåä ë"àà ,øîàù íå÷î åúåàá äúéáù äðå÷ åðéà éðåìô íå÷îá éúúéáù øîåàäù íä íéåù äãåäé 'ø ïéáå î"ø ïéáå .é"øë äëìäå .çéìù

íåéá úåäù ùé ë"àà äúéáù íù äðå÷ åðéà éðåìô íå÷îá éúúéáù øîåàäå .åúúéáù íå÷îá úô çìùéù êéøö øéùò ìáà ,úô åîò ïéàù êøãá àá åà éðò
:äúéáù íù äð÷ àì éðåìô íå÷îá éúúéáù øîåàù äòùá íåéá úåäù êë ìë ïéà íàå ,êùçúù íãå÷ íù òéâäìå õåøì ìåëé äéäù

`xephxa yexit

נמצא  כלל. שביתה שם קנה לא שם, שביתתו מקום ציין ולא שהואיל חננאל ),
"מגיד (עיין שמואל  של  לדעתו  אף הונא רב דברי נאמרו  זה פירוש שלפי

שם). משנה"

âקקוודדשש âששבבתת
ח ה נ ש מ ר ו א ב

אלפיים  נמדדות כיצד ללמד , באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
תנאים. בזה ונחלקו  האדם; של שביתתו ממקום האמה

øékî Bðéà íà,בדרך גדר או אילן –äëìäa é÷a BðéàL Bà ÄÅÇÄÆÅÈÄÇÂÈÈ
רחוק  שהוא במקום שביתה לקנות אמירתו  שתועיל יודע ואינו  –

éîB÷îaממנו, éúúéáL :øîàå אפילו אלא הוא, דווקא לאו – ÀÈÇÀÄÈÄÄÀÄ
נקטה ולא אמר, ששם לא הקודמת, המשנה אגב אלא "ואמר " המשנה

הבאה המשנה אגב או תחתיו "; "שביתתי אמר  אם ((תתווסספפוותת  )),,דווקא

BîB÷î Bì äëæ,השמשות בין  שם שהיה –ìëì änà íétìà ÈÈÀÇÀÇÄÇÈÀÈ
çeø,בטעות שביתה זו  שאין  להשמיע, באה שמשנתנו מפרשים, יש  – Ç

שלדעת  לעיר , סמוך  שהוא וראה ועמד בדרך  שישב למי דומה זה ואין

ולא  לעיר סמוך שהיה מי שאמנם בטעות, היתה שביתתו  יהודה רבי
לכל ניכר דבר  זה אין כאן  אבל בטעות, ששביתתו ניכר  הרי ידע,

"שביתתי אומר היה לא הגדר  את או האילן את מכיר היה שאילו 
ההממאאיירריי))..במקומי" ייווננתתןן;; רוח?((ההרר  ""רר לכל  האמה אלפיים הן  וכיצד

úBlâò, שביתתו למקום מסביב עיגול  הוא תחומו  ששטח כלומר  – ÂË
קוטרו  ely)שחצי qeicxd);אמה אלפיים ïaהוא àðéðç éaø éøácÄÀÅÇÄÂÄÈÆ
ñBðâéèðà אמה אלפיים ולמדים שהואיל טעמו , מבואר  בגמרא – ÇÀÄÀ

בהם שכתוב הלויים, מערי שבת תחום הה  ))::של ללהה,, "ומדותם ((בבממדדבברר  

את לעיר  בן z`tמחוץ חנינא רבי  דורש באמה", אלפים קדמה
לזה  – הערים" מגרשי  להם יהיה "זה שם: שנאמר  ממה אנטיגנוס

שבת. לשובתי  פיאות נותן אתה ואי פיאות, נותן  íéîëçåÇÂÈÄאתה
úBòaøî íéøîBà,מרובעות אמה אלפיים –úòaøî àìáèk– ÀÄÀËÈÀÇÀÈÀËÇÇ

הוא תחומו  ששטח אמה,כלומר אלפיים הוא שצלעו  éãkÀÅכריבוע
úBiåfì økNð àäiLיתר שבהן הזוויות את שירוויח כדי – ÆÀÅÄÀÈÇÈÄ

כזה: שבתוכו, העיגול על הריבוע

בכוון  הולך הוא שאם כלומר 
ושמונה  כאלפיים לו  יש  האלכסון,

לו  שיש סוברים ויש אמה. מאות
האלכסון כמידת רוח ((עעייייןן  לכל 

""ממגגיידד  ""תתפפאאררתת וועעייייןן ייששרראאלל"",,

בב)).. ככזז  ,, ששבבתת   ההלל'' ררממבב""םם   עעלל ממששננהה  ""

"זה  שכתוב שמה אמרו , בגמרא

שבת. שובתי  כל  יהיו  כזה חכמים: דורשים הערים" מגרשי להם יהיה
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תחומין עירובי עיקר  אם תנאים, בה ונחלקו הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה
ברגל. העירוב עיקר או  בפת

eøîàL àéä Bæå:חכמים –åéìâøa áøòî éðòä,זה בכגון – ÀÄÆÈÀÆÈÄÀÈÅÀÇÀÈ
הוא עני שעכשיו פת, עמו  ואין  בדרך  בא בבררטטננוורראא  ))שאדם ,((ררשש""יי;;

במקומי" "שביתתי  לומר : היינו  ברגליו, לערב לו שמותר  חכמים אמרו 

הקודמת. במשנה ששנינו  כמו בו), עומד  שאני éaø(במקום øîàÈÇÇÄ
éðò àlà eðì ïéà eðà :øéàîברגל לערב חכמים הקילו לא – ÅÄÈÅÈÆÈÈÄ

סובר : מאיר רבי בלבד ; לעני  zta,אלא `ed minegz aexir xwir
דעתו  מגלה הריהו  פת, עמו  מביא שאדם ידי  שעל  טעמו , ומפרשים
אין  ברגליו  מערב כשהוא אבל אחר , במקום ולא שם שביתתו שמקום

עירוב בשביל לשם שהולך לכל  ניכר ייווננתתןן  ))זה התירו ((ההרר""רר   לא לפיכך  ,
אלא  פלוני ", במקום "שביתתי או במקומי" "שביתתי  לומר חכמים

ויש שעה. אותה הוא שעני  ונמצא פת, עמו  ואין בדרך שבא למי
פת עמו  שיש פי על  אף עני , נקרא בדרך  הבא שכל  ((""תתווסספפוותת  מפרשים,

ההממאאיירריי)) טטוובב"",, פתייווםם לו  ויש בביתו היושב היינו עשיר, אבל  ((ררשש  ""יי;;.

שם בבררטטננוורראא  )) קונה אינו  מסויים, במקום תחומין עירוב לערב ורוצה ,

בביתו  היושב שכל  מפרשים, ויש  בפת. עירב כן  אם אלא שביתה
סעודות שתי  מזון  בביתו לו  שאין אדם לך שאין עשיר , ((ררשש""יי))..נקרא

øéLò ãçàå éðò ãçà :øîBà äãeäé éaøעשיר ובין  עני  בין – ÇÄÀÈÅÆÈÈÄÀÆÈÈÄ
תחומין  עירוב עיקר יהודה: רבי שסובר פת, בלי ברגלים מערבים

שם  שמערב יותר  היכר  יש בעצמו, טורח והוא שהואיל ברגל , הוא
פת ובידו שליח בשולח ייווננתתןן  ))מאשר  ïéáøòî.((ההרר""רר   eøîà àGÈÀÀÈÀÄ

åéìâøa áøòéå àöé àHL ,øéLòä ìò ì÷äì àlà ,úta– ÇÇÆÈÀÈÅÇÆÈÄÆÅÅÄÈÅÀÇÀÈ
העירוב  למקום פת לשלוח ויוכל בעצמו , ולילך  לטרוח יצטרך  שלא

יהודה  ורבי  מאיר רבי נחלקו  שלא מבואר, בגמרא שליחו . ידי על 
לצאת  היינו ברגליו, לערב בביתו היושב לעשיר לו מותר אם אלא

ואומר : בביתו היושב אבל במקומי ", "שביתתי  ולומר  התחום לסוף
שביתה, קונה שאינו מודה, יהודה רבי  אף פלוני ", במקום "שביתתי
עני שאף סוברים, ויש בדרך. שבא למי אלא בזה חכמים הקילו שלא

בדרך הבא כדין דינו פת, לו  ואין  בביתו  dklde((בבררטטננוורראא))..היושב
.dcedi iaxk

xiyreבענין  ipr.מהן אחדות לעיל הבאנו  וכבר שונות, דעות ישנן שבמשנתנו
לרוב  מצויה פת שאין חשוב, הוא עני  בדרך  הבא "שכל  כותב: חננאל רבנו –
מצד אלא פת, חסרון מצד לא עני  "ונקרא כותב: המאירי – דרכים". עוברי 
בדרך; בא שהיה אלא בפת השתדל ולא שביתה לקניין  היה לא יציאתו  שעיקר

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn iriax wxt oiaexir zkqn
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GLìמשותף. ?äîBc øácä äîì :ïBòîL éaø øîàúBøöç L ÈÇÇÄÄÀÀÈÇÈÈÆÀÈÂÅ
Bæì Bæ úBçeútä פתוחה והשנייה לשנייה פתוחה הראשונה – ÇÀÈ

íéaøäלשלישית, úeLøì úBçeúôe לרשות פתוחה אחת וכל  – ÀÄÀÈÇÄ
דריסת  להן ואין  היא, עצמה בפני  רשות חצר  כל זה שבכגון הרבים,
החצר דרך לעבור רשאים אחת חצר דיירי שאין כלומר  זו, על  זו הרגל

זו; על זו אוסרות החצרות שאין  ונמצא ïäézLהאחרת, eáøò– ÅÀÀÅÆ
חצרות, עירוב עירבו החיצונות החצרות שתי úéòöîàäאם íò– ÄÈÆÀÈÄ

זו, עם זו עירבו  לא החיצונות אבל  האמצעית; החצר  úøzîעם àéäÄËÆÆ
dnò úBøzî ïäå ïänò–החצר מן  ולהוציא להכניס מותר  ÄÈÆÀÅËÈÄÈ

האמצעית, לחצר החיצונות החצרות ומן החיצונות, לחצרות האמצעית
Bæ íò Bæ úBøeñà úBðBöéçä íézLe לזו מזו להוציא אסור – ÀÇÄÇÄÂÄ

בגמרא  בברייתא אחד . עירוב שלשתן שיעשו עד האמצעית, דרך  אפילו

החצרות  שלש  שכל  וסוברים שמעון , רבי  על חולקים שחכמים מבואר,
לזו . מזו להוציא יבואו  החיצונות דיירי  שמא גזירה בזו, זו אסורות

בני שלשה של  זו  הלכה הלא לחכמים: שמעון  רבי כאן שאמר וזהו
לזו  זו  הפתוחות חצרות לשלש  דומה ביניהם מובלע שהאמצעי אדם

עם  מותר  שהאמצעי אתם סוברים אדם בני  בשלשה ולמה וכו',
עלי ? חולקים אתם חצרות בשלש  ואילו עמו , מותרים והם החיצונים,

שמא  גוזרים, אנו החצרות בשלש  שמעון: לרבי  חכמים השיבו  כך על 
הואיל האמצעית, דרך לזו מזו לטלטל  יבואו החיצונות החצרות דיירי 

החצר דיירי ואף להיזהר , יודעים כולם ולא הם, רבים והדיירים
אחד שמא שיחשבו שאסור , להם להזכיר  דעתם יתנו  לא האמצעית

על לגזור  אין  אנשים, בשלשה אבל  שמוציא; הוא חצרם מדיירי 
להם, להזכיר דעתו יתן  האמצעי שכן  החיצונים, שניים משום האמצעי 

עמו . מותרים והם עמהם מותר הוא הלכך  זה, עם זה הם שאסורים
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Cøca àaL éî,לביתו מהדרך הוא שחוזר  שבת, בערב –äëLçå ÄÆÈÇÆÆÀÈÀÈ
Bì אלפים ארבעת מביתו  הוא ורחוק לחשכה, סמוך שנעשה כלומר  –

øãbאמה, Bà ïìéà øékî äéäå אלפיים אלא ממנו רחוק שאינו – ÀÈÈÇÄÄÈÈÅ
אלא  חשכה, קודם אליו  מגיע היה כוחו בכל רץ היה ואילו  אמה,

לשם  יגיע שלא ונמצא לנוח, רוצה שהוא או לאטו, והולך  עייף שהוא
משתחשך  åézçz((גגממרראא)),,אלא éúúéáL :øîàå או האילן  תחת – ÀÈÇÀÄÈÄÇÀÈ

אלא  הגדר  מן או האילן  מן  רחוק שאינו  לביתי , אלך ומשם הגדר,

אמה, íeìkאלפיים øîà àG אמות ארבע אילו פירש  שלא לפי – ÈÇÀ
האילן לנוף נחלקו מתחת בגמרא לשביתתו . לו  בחר לגדר  מתחת או 

רב, לדעת ושמואל: melkרב xn` `lשל לתחתיו  שאפילו  עיקר, כל 

אין  שבמקומו  לפי אמות, ארבע אלא לו ואין  לילך , לו  אסור  האילן
הגדר או  האילן  תחת ואף מכאן, ולבו דעתו עקר שהרי  שביתה, לו 

לעיל. שבארנו כמו שביתתו, מקום ציין  שלא משום שביתה, קנה לא
שמואל, melkולדעת xn` `l מעיקרו רחוק וביתו שהואיל  ביתו, לענין

לביתו , משם לילך רשאי  אינו אמה, אלפיים הגדר  של או האילן  של
אמותיו  ארבע שמא אומרים: אנו שביתתו , מקום ציין  שלא מאחר  כי

יותר יש ביתו  עד  ומשם הגדר , בצד או האילן  של נופו  בהתחלת הן
המדובר שכן  לילך, הוא רשאי האילן של לתחתיו אבל אמה, מאלפיים
ונמצא  ממקומו, אמה אלפיים בתוך  הוא האילן  של נופו שכל כאן 

הן  תחומו  בתוך האילן שתחת אמות ארבע ששבבתת  כל  ווררשש  ""יי גגממרראא ((עעייייןן

בב)).. `xnממטט  ,, m`eBøwòa éúúéáL שהוא הגדר , של  או האילן של – ÀÄÈÄÀÄÈ
מסויים, åéìâøמקום íB÷nî Cläî שם עומד  שהוא ממקום – ÀÇÅÄÀÇÀÈ
השמשות, Bøwòבין  ãòå,הגדר של  או  האילן  של –änà íétìà ÀÇÄÈÇÀÇÄÇÈ

לילך לו ומותר  שביתה, שם קנה שביתתו , מקום וציין  שהואיל  –
מקום, לאותו עד  אמה änàאלפיים íétìà Búéa ãòå BøwòîeÅÄÈÀÇÅÇÀÇÄÇÈ

אמה  אלפיים הגדר  או  האילן  של מעיקרו כך אחר  הוא ממשיך  וכן –
ביתו . änàשעד  íéôìà úòaøà äëLçMî Cläî àöîð– ÄÀÈÀÇÅÄÆÈÅÈÇÀÇÇÂÈÄÇÈ

במקום  בלבד באמירה שביתה לקנות בדרך , בא כשהוא אדם שרשאי
אלפיי עוד  מהלך הוא ומשם אמה, אלפיים ממנו  רחוק שהוא ם מסויים

אלפים  ארבעת משחשיכה מהלך הוא והרי  שירצה, רוח לכל  אמה
אמה.

שנו "לא הונא: רב שאמר בגמרא, מובא הרישא melk),בענין xn` `ly) אלא
אמות, שבע אלא תחתיו  שאין  אילן  אבל  אמות, שמונה תחתיו  שיש באילן 

ניכר  ביתו  מקצת ivgהרי  mipt lk lr ,ezziayl rawpy zen` rax` lkay xnelk)
.(dziay my dpw jkld ,`id zxkipe zniieqn dn`;רש"י) המפרשים לרוב והנה

שהרי בלבד, רב של  לדעתו  אלא הונא רב דברי  נאמרו לא המאירי), רי"ף;
הואיל אלא הגדר , או  האילן  תחת שביתה מקום מכל  קנה שמואל של  לדעתו 
אלא  לילך יכול אינו הגדר, או  האילן שתחת האמות ארבע את ציין  ולא
שביתו ומאחר הגדר, מהתחלת או  האילן  של  הנוף מהתחלת אמה אלפיים
לפיכך אמה, מאלפיים יותר  הגדר מהתחלת או האילן של  הנוף מהתחלת רחוק
שדעת  יוצא, ה-ז) ז, עירובין (הל ' הרמב"ם לפי  אבל לביתו . להגיע יכול אינו 
לתחתיו עד  אמה אלפיים לילך הוא ויכול במקומו , שביתה שקנה היא, שמואל
רבנו שם פירש (וכן ממקומו לזוז  לו אסור לאילן, משמגיע ואילו  האילן , של 
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Áøékî Bðéà íà,äëìäa é÷a BðéàL Bà,øîàå:éîB÷îa éúúéáL–çeø ìëì änà íétìà BîB÷î Bì äëæ.úBlâò; ¦¥©¦¤¥¨¦©£¨¨§¨©§¦¨¦¦§¦¨¨§©§©¦©¨§¨©£ª
éøácñBðâéèðà ïa àðéðç éaø.íéîëçåíéøîBà:úBòaøî,úòaøî àìáèk,úBiåfì økNð àäiL éãk. ¦§¥©¦£¦¨¤©§¦§©£¨¦§¦§ª¨§©§¨§ª©©§¥¤§¥¦§¨©¨¦
ËeøîàL àéä Bæå:åéìâøa áøòî éðòä.øîàøéàî éaø:éðò àlà eðì ïéà eðà.äãeäé éaøøîBà:éðò ãçà §¦¤¨§¤¨¦§¨¥§©§¨¨©©¦¥¦¨¥¨¤¨¨¦©¦§¨¥¤¨¨¦

øéLò ãçàå;úta ïéáøòî eøîà àG,øéLòä ìò ì÷äì àlà,åéìâøa áøòéå àöé àHL. §¤¨¨¦¨§§¨§¦©©¤¨§¨¥©¤¨¦¤¥¥¦¨¥§©§¨

gg.xikn epi` m`e:øãâ åà ïìéà.dklda iwa epi`y e`:åîå÷î åì äëæ .åîå÷îá éúúéáù øîàå .éðåìô íå÷îá éúúéáù øîàéùë åì ìéòåéù òãåé åðéàå
.zelebráéúë úáù íåçú ìù äîà íéôìà ïðéôìé åäééðéîã èì÷î éøòáã( äì øáãîá)éàå úåéåæ åðééäã ,úåàô ïúåð äúà äæì .[íéøòä éùøâî íäì äéäé äæ]

:íéîëçë äëìäå .úáëù éúáåù ìë åéäé äæë ,ééåáøì äæ éùøã úåòáåøî åòáã ïðáøå .úáù éúáåùì úåàô ïúåð äúà.zraexn `lahkéôì í"áîøä áúë
:íåöîöá òáåøî åðéàù ,ô"òà òáøì íéìéâø íãà éðáù êøãë øîåìë ,úòáåøî àìáèë àðú ,ïåéëá íöîåöî òáåøî úåùòì à"àù.zeiefd z` xkypòáøà

:åëåúáù ìåâòä ìò úåôãåòä òáåøî ìù åðåñëìàáù úåàéôä
hh.exn`y edfàìå÷å ,úôá áåøéò ø÷éò øéàî éáøì äéì àøéáñã .åéìâøá áøòì íéîëç åøéúä åì ,àåä éðò àúùäã ,úô åîò ïéàå êøãá àåäù äæ ïåâë

åéìâøá êìéì ìåëé åðéàù øéùòì åìé÷àã àéä àìå÷å ,ìâøá áåøéò ø÷éò øáñ äãåäé 'øå .åéìâøá áøòì úô åîò ïéàå êøãá àáù éî åà éðò éáâ åìé÷àã àéä
é"ò åáåøéò çåìùìàåä ë"àà ,øîàù íå÷î åúåàá äúéáù äðå÷ åðéà éðåìô íå÷îá éúúéáù øîåàäù íä íéåù äãåäé 'ø ïéáå î"ø ïéáå .é"øë äëìäå .çéìù

íåéá úåäù ùé ë"àà äúéáù íù äðå÷ åðéà éðåìô íå÷îá éúúéáù øîåàäå .åúúéáù íå÷îá úô çìùéù êéøö øéùò ìáà ,úô åîò ïéàù êøãá àá åà éðò
:äúéáù íù äð÷ àì éðåìô íå÷îá éúúéáù øîåàù äòùá íåéá úåäù êë ìë ïéà íàå ,êùçúù íãå÷ íù òéâäìå õåøì ìåëé äéäù

`xephxa yexit

נמצא  כלל. שביתה שם קנה לא שם, שביתתו מקום ציין ולא שהואיל חננאל ),
"מגיד (עיין שמואל  של  לדעתו  אף הונא רב דברי נאמרו  זה פירוש שלפי

שם). משנה"

âקקוודדשש âששבבתת
ח ה נ ש מ ר ו א ב

אלפיים  נמדדות כיצד ללמד , באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
תנאים. בזה ונחלקו  האדם; של שביתתו ממקום האמה

øékî Bðéà íà,בדרך גדר או אילן –äëìäa é÷a BðéàL Bà ÄÅÇÄÆÅÈÄÇÂÈÈ
רחוק  שהוא במקום שביתה לקנות אמירתו  שתועיל יודע ואינו  –

éîB÷îaממנו, éúúéáL :øîàå אפילו אלא הוא, דווקא לאו – ÀÈÇÀÄÈÄÄÀÄ
נקטה ולא אמר, ששם לא הקודמת, המשנה אגב אלא "ואמר " המשנה

הבאה המשנה אגב או תחתיו "; "שביתתי אמר  אם ((תתווסספפוותת  )),,דווקא

BîB÷î Bì äëæ,השמשות בין  שם שהיה –ìëì änà íétìà ÈÈÀÇÀÇÄÇÈÀÈ
çeø,בטעות שביתה זו  שאין  להשמיע, באה שמשנתנו מפרשים, יש  – Ç

שלדעת  לעיר , סמוך  שהוא וראה ועמד בדרך  שישב למי דומה זה ואין

ולא  לעיר סמוך שהיה מי שאמנם בטעות, היתה שביתתו  יהודה רבי
לכל ניכר דבר  זה אין כאן  אבל בטעות, ששביתתו ניכר  הרי ידע,

"שביתתי אומר היה לא הגדר  את או האילן את מכיר היה שאילו 
ההממאאיירריי))..במקומי" ייווננתתןן;; רוח?((ההרר  ""רר לכל  האמה אלפיים הן  וכיצד

úBlâò, שביתתו למקום מסביב עיגול  הוא תחומו  ששטח כלומר  – ÂË
קוטרו  ely)שחצי qeicxd);אמה אלפיים ïaהוא àðéðç éaø éøácÄÀÅÇÄÂÄÈÆ
ñBðâéèðà אמה אלפיים ולמדים שהואיל טעמו , מבואר  בגמרא – ÇÀÄÀ

בהם שכתוב הלויים, מערי שבת תחום הה  ))::של ללהה,, "ומדותם ((בבממדדבברר  

את לעיר  בן z`tמחוץ חנינא רבי  דורש באמה", אלפים קדמה
לזה  – הערים" מגרשי  להם יהיה "זה שם: שנאמר  ממה אנטיגנוס

שבת. לשובתי  פיאות נותן אתה ואי פיאות, נותן  íéîëçåÇÂÈÄאתה
úBòaøî íéøîBà,מרובעות אמה אלפיים –úòaøî àìáèk– ÀÄÀËÈÀÇÀÈÀËÇÇ

הוא תחומו  ששטח אמה,כלומר אלפיים הוא שצלעו  éãkÀÅכריבוע
úBiåfì økNð àäiLיתר שבהן הזוויות את שירוויח כדי – ÆÀÅÄÀÈÇÈÄ

כזה: שבתוכו, העיגול על הריבוע

בכוון  הולך הוא שאם כלומר 
ושמונה  כאלפיים לו  יש  האלכסון,

לו  שיש סוברים ויש אמה. מאות
האלכסון כמידת רוח ((עעייייןן  לכל 

""ממגגיידד  ""תתפפאאררתת וועעייייןן ייששרראאלל"",,

בב)).. ככזז  ,, ששבבתת   ההלל'' ררממבב""םם   עעלל ממששננהה  ""

"זה  שכתוב שמה אמרו , בגמרא

שבת. שובתי  כל  יהיו  כזה חכמים: דורשים הערים" מגרשי להם יהיה

ט ה נ ש מ ר ו א ב

תחומין עירובי עיקר  אם תנאים, בה ונחלקו הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה
ברגל. העירוב עיקר או  בפת

eøîàL àéä Bæå:חכמים –åéìâøa áøòî éðòä,זה בכגון – ÀÄÆÈÀÆÈÄÀÈÅÀÇÀÈ
הוא עני שעכשיו פת, עמו  ואין  בדרך  בא בבררטטננוורראא  ))שאדם ,((ררשש""יי;;

במקומי" "שביתתי  לומר : היינו  ברגליו, לערב לו שמותר  חכמים אמרו 

הקודמת. במשנה ששנינו  כמו בו), עומד  שאני éaø(במקום øîàÈÇÇÄ
éðò àlà eðì ïéà eðà :øéàîברגל לערב חכמים הקילו לא – ÅÄÈÅÈÆÈÈÄ

סובר : מאיר רבי בלבד ; לעני  zta,אלא `ed minegz aexir xwir
דעתו  מגלה הריהו  פת, עמו  מביא שאדם ידי  שעל  טעמו , ומפרשים
אין  ברגליו  מערב כשהוא אבל אחר , במקום ולא שם שביתתו שמקום

עירוב בשביל לשם שהולך לכל  ניכר ייווננתתןן  ))זה התירו ((ההרר""רר   לא לפיכך  ,
אלא  פלוני ", במקום "שביתתי או במקומי" "שביתתי  לומר חכמים

ויש שעה. אותה הוא שעני  ונמצא פת, עמו  ואין בדרך שבא למי
פת עמו  שיש פי על  אף עני , נקרא בדרך  הבא שכל  ((""תתווסספפוותת  מפרשים,

ההממאאיירריי)) טטוובב"",, פתייווםם לו  ויש בביתו היושב היינו עשיר, אבל  ((ררשש  ""יי;;.

שם בבררטטננוורראא  )) קונה אינו  מסויים, במקום תחומין עירוב לערב ורוצה ,

בביתו  היושב שכל  מפרשים, ויש  בפת. עירב כן  אם אלא שביתה
סעודות שתי  מזון  בביתו לו  שאין אדם לך שאין עשיר , ((ררשש""יי))..נקרא

øéLò ãçàå éðò ãçà :øîBà äãeäé éaøעשיר ובין  עני  בין – ÇÄÀÈÅÆÈÈÄÀÆÈÈÄ
תחומין  עירוב עיקר יהודה: רבי שסובר פת, בלי ברגלים מערבים

שם  שמערב יותר  היכר  יש בעצמו, טורח והוא שהואיל ברגל , הוא
פת ובידו שליח בשולח ייווננתתןן  ))מאשר  ïéáøòî.((ההרר""רר   eøîà àGÈÀÀÈÀÄ

åéìâøa áøòéå àöé àHL ,øéLòä ìò ì÷äì àlà ,úta– ÇÇÆÈÀÈÅÇÆÈÄÆÅÅÄÈÅÀÇÀÈ
העירוב  למקום פת לשלוח ויוכל בעצמו , ולילך  לטרוח יצטרך  שלא

יהודה  ורבי  מאיר רבי נחלקו  שלא מבואר, בגמרא שליחו . ידי על 
לצאת  היינו ברגליו, לערב בביתו היושב לעשיר לו מותר אם אלא

ואומר : בביתו היושב אבל במקומי ", "שביתתי  ולומר  התחום לסוף
שביתה, קונה שאינו מודה, יהודה רבי  אף פלוני ", במקום "שביתתי
עני שאף סוברים, ויש בדרך. שבא למי אלא בזה חכמים הקילו שלא

בדרך הבא כדין דינו פת, לו  ואין  בביתו  dklde((בבררטטננוורראא))..היושב
.dcedi iaxk

xiyreבענין  ipr.מהן אחדות לעיל הבאנו  וכבר שונות, דעות ישנן שבמשנתנו
לרוב  מצויה פת שאין חשוב, הוא עני  בדרך  הבא "שכל  כותב: חננאל רבנו –
מצד אלא פת, חסרון מצד לא עני  "ונקרא כותב: המאירי – דרכים". עוברי 
בדרך; בא שהיה אלא בפת השתדל ולא שביתה לקניין  היה לא יציאתו  שעיקר
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äæ íò äæ íéøeñà.øîàïBòîL éaø:äîBc øácä äîì?ìGLíéaøä úeLøì úBçeúôe Bæì Bæ úBçeútä úBøöç L, £¦¤¦¤¨©©¦¦§§¨©¨¨¤§¨£¥©§¨§¦§¨©¦
úéòöîàä íò ïäézL eáøò–dnò úBøzî ïäå ïänò úøzî àéä,Bæ íò Bæ úBøeñà úBðBöéçä íézLe. ¥§§¥¤¦¨¤§¨¦¦ª¤¤¦¨¤§¥ª¨¦¨§©¦©¦£¦

ÊBì äëLçå Cøca àaL éî,øãb Bà ïìéà øékî äéäå,øîàå:åézçz éúúéáL–íeìk øîà àG.Bøwòa éúúéáL ¦¤¨©¤¤§¨§¨§¨¨©¦¦¨¨¥§¨©§¦¨¦©§¨¨©§§¦¨¦§¦¨
–à íétìà Bøwò ãòå åéìâø íB÷nî Cläîän,änà íétìà Búéa ãòå Bøwòîe.úòaøà äëLçMî Cläî àöîð §©¥¦§©§¨§©¦¨©§©¦©¨¥¦¨§©¥©§©¦©¨¦§¨§©¥¦¤¨¥¨©§©©

änà íéôìà. £¨¦©¨

:åæ ìò åæ úåøñåà ïðéà àúùäã ,åæ ìò åæ ìâøä úñéøã íäì ïéàå äîöòì úåùø.'eke odnr zxzen `id zirvn`d mr odizy eaxiräéìò åâéìôà ïðáøå
íäå ïäîò øúåî àåäù íéãåî íúàå íééúðéá òìáåî éòöîàäå 'â åéäù øáãä äæ àìäå ù"ø åäì øîà÷ àúùäå .åæá åæ úåøåñà ïìåë éøîàå àäá ù"øã
åæ úåøåñàä úåðåöéçä íéúù íä íéáåøîù êåúî úåøéöç ùìùá íúä ïðáø äéì éøîàå ,úåøéöç 'âá éìò åúéâìôî÷ éàîàå ,úåøöç 'âì äîåã åîò íéøúåî
'âá àëä ìáà .àéöåîù àåä åæáå åæá øúåîù úéòöîàä éøåéãî ãçà àîù éøîàã ,åäì àøëãî àìå äúòãà äáäé àì úéòöîàäå ,åæì åæî àéöåäì åàåáé åæá
úåðåöéçä 'áù úåøéöç ùìùá ù"øë äëìäå .äéì øëãîå äéúòãà áéäé éòöîàä ,øçàä ïåöéçä ìù úåîà 'á êåúì é÷åôàì íéðåöéçä éðùî ãç éúà éà íéùðà

:åæ íò åæ úåøåñà ãáìá
ff.xcb e` oli` xikn dideéò àåäù àìà ,êùçúù íãå÷ íù òéâäì ìåëéù:åîå÷îá çåðì äöåøå ó.melk xn` `låì øçá à"ã äæéà ùøéô àìå ìéàåä

éîð ïìéàä úçúå ,ïàë úåáùìî åúòã ø÷òù ïåéë åîå÷îá äúéáù äð÷ àì éøäù ,íù àåäù íå÷îá à"ã àìà åì ïéàå àéä äúéáù åàì ,ïìéà ìù åéúçúî
íåéñ éåä àìå øçá àñéâ éàäã åà øçá àñéâ éàäã øîéîì àëéàã ,øúåé åà úåîà 'ç ïìéà ìù åéúçú ùéùë éìéî éðäå .äúéáù äð÷ àììò úåîà 'æ ìáà ,

,ïäî àéä éøä àñéâ éàäî åà àñéâ éàäî éàå ,ïäî àéä éøä à"ã åì øøéá ïìéàä òöîàá éàã ,äøøá àìù à"àã úéòöîà äîàá øëéð åúéá úö÷î êçøë
: [äúéáù] íù äð÷ êëìä.exwira izziay xn`:åúéá ãöì íéôìàå åéìâø ãöì íéôìà åì äðå÷ äúéáù äúåà ,åîå÷î íééñå ìéàåä

`xephxa yexit

GLìמשותף. ?äîBc øácä äîì :ïBòîL éaø øîàúBøöç L ÈÇÇÄÄÀÀÈÇÈÈÆÀÈÂÅ
Bæì Bæ úBçeútä פתוחה והשנייה לשנייה פתוחה הראשונה – ÇÀÈ

íéaøäלשלישית, úeLøì úBçeúôe לרשות פתוחה אחת וכל  – ÀÄÀÈÇÄ
דריסת  להן ואין  היא, עצמה בפני  רשות חצר  כל זה שבכגון הרבים,
החצר דרך לעבור רשאים אחת חצר דיירי שאין כלומר  זו, על  זו הרגל

זו; על זו אוסרות החצרות שאין  ונמצא ïäézLהאחרת, eáøò– ÅÀÀÅÆ
חצרות, עירוב עירבו החיצונות החצרות שתי úéòöîàäאם íò– ÄÈÆÀÈÄ

זו, עם זו עירבו  לא החיצונות אבל  האמצעית; החצר  úøzîעם àéäÄËÆÆ
dnò úBøzî ïäå ïänò–החצר מן  ולהוציא להכניס מותר  ÄÈÆÀÅËÈÄÈ

האמצעית, לחצר החיצונות החצרות ומן החיצונות, לחצרות האמצעית
Bæ íò Bæ úBøeñà úBðBöéçä íézLe לזו מזו להוציא אסור – ÀÇÄÇÄÂÄ

בגמרא  בברייתא אחד . עירוב שלשתן שיעשו עד האמצעית, דרך  אפילו

החצרות  שלש  שכל  וסוברים שמעון , רבי  על חולקים שחכמים מבואר,
לזו . מזו להוציא יבואו  החיצונות דיירי  שמא גזירה בזו, זו אסורות

בני שלשה של  זו  הלכה הלא לחכמים: שמעון  רבי כאן שאמר וזהו
לזו  זו  הפתוחות חצרות לשלש  דומה ביניהם מובלע שהאמצעי אדם

עם  מותר  שהאמצעי אתם סוברים אדם בני  בשלשה ולמה וכו',
עלי ? חולקים אתם חצרות בשלש  ואילו עמו , מותרים והם החיצונים,

שמא  גוזרים, אנו החצרות בשלש  שמעון: לרבי  חכמים השיבו  כך על 
הואיל האמצעית, דרך לזו מזו לטלטל  יבואו החיצונות החצרות דיירי 

החצר דיירי ואף להיזהר , יודעים כולם ולא הם, רבים והדיירים
אחד שמא שיחשבו שאסור , להם להזכיר  דעתם יתנו  לא האמצעית

על לגזור  אין  אנשים, בשלשה אבל  שמוציא; הוא חצרם מדיירי 
להם, להזכיר דעתו יתן  האמצעי שכן  החיצונים, שניים משום האמצעי 

עמו . מותרים והם עמהם מותר הוא הלכך  זה, עם זה הם שאסורים

ז ה נ ש מ ר ו א ב

Cøca àaL éî,לביתו מהדרך הוא שחוזר  שבת, בערב –äëLçå ÄÆÈÇÆÆÀÈÀÈ
Bì אלפים ארבעת מביתו  הוא ורחוק לחשכה, סמוך שנעשה כלומר  –

øãbאמה, Bà ïìéà øékî äéäå אלפיים אלא ממנו רחוק שאינו – ÀÈÈÇÄÄÈÈÅ
אלא  חשכה, קודם אליו  מגיע היה כוחו בכל רץ היה ואילו  אמה,

לשם  יגיע שלא ונמצא לנוח, רוצה שהוא או לאטו, והולך  עייף שהוא
משתחשך  åézçz((גגממרראא)),,אלא éúúéáL :øîàå או האילן  תחת – ÀÈÇÀÄÈÄÇÀÈ

אלא  הגדר  מן או האילן  מן  רחוק שאינו  לביתי , אלך ומשם הגדר,

אמה, íeìkאלפיים øîà àG אמות ארבע אילו פירש  שלא לפי – ÈÇÀ
האילן לנוף נחלקו מתחת בגמרא לשביתתו . לו  בחר לגדר  מתחת או 

רב, לדעת ושמואל: melkרב xn` `lשל לתחתיו  שאפילו  עיקר, כל 

אין  שבמקומו  לפי אמות, ארבע אלא לו ואין  לילך , לו  אסור  האילן
הגדר או  האילן  תחת ואף מכאן, ולבו דעתו עקר שהרי  שביתה, לו 

לעיל. שבארנו כמו שביתתו, מקום ציין  שלא משום שביתה, קנה לא
שמואל, melkולדעת xn` `l מעיקרו רחוק וביתו שהואיל  ביתו, לענין

לביתו , משם לילך רשאי  אינו אמה, אלפיים הגדר  של או האילן  של
אמותיו  ארבע שמא אומרים: אנו שביתתו , מקום ציין  שלא מאחר  כי

יותר יש ביתו  עד  ומשם הגדר , בצד או האילן  של נופו  בהתחלת הן
המדובר שכן  לילך, הוא רשאי האילן של לתחתיו אבל אמה, מאלפיים
ונמצא  ממקומו, אמה אלפיים בתוך  הוא האילן  של נופו שכל כאן 

הן  תחומו  בתוך האילן שתחת אמות ארבע ששבבתת  כל  ווררשש  ""יי גגממרראא ((עעייייןן

בב)).. `xnממטט  ,, m`eBøwòa éúúéáL שהוא הגדר , של  או האילן של – ÀÄÈÄÀÄÈ
מסויים, åéìâøמקום íB÷nî Cläî שם עומד  שהוא ממקום – ÀÇÅÄÀÇÀÈ
השמשות, Bøwòבין  ãòå,הגדר של  או  האילן  של –änà íétìà ÀÇÄÈÇÀÇÄÇÈ

לילך לו ומותר  שביתה, שם קנה שביתתו , מקום וציין  שהואיל  –
מקום, לאותו עד  אמה änàאלפיים íétìà Búéa ãòå BøwòîeÅÄÈÀÇÅÇÀÇÄÇÈ

אמה  אלפיים הגדר  או  האילן  של מעיקרו כך אחר  הוא ממשיך  וכן –
ביתו . änàשעד  íéôìà úòaøà äëLçMî Cläî àöîð– ÄÀÈÀÇÅÄÆÈÅÈÇÀÇÇÂÈÄÇÈ

במקום  בלבד באמירה שביתה לקנות בדרך , בא כשהוא אדם שרשאי
אלפיי עוד  מהלך הוא ומשם אמה, אלפיים ממנו  רחוק שהוא ם מסויים

אלפים  ארבעת משחשיכה מהלך הוא והרי  שירצה, רוח לכל  אמה
אמה.

שנו "לא הונא: רב שאמר בגמרא, מובא הרישא melk),בענין xn` `ly) אלא
אמות, שבע אלא תחתיו  שאין  אילן  אבל  אמות, שמונה תחתיו  שיש באילן 

ניכר  ביתו  מקצת ivgהרי  mipt lk lr ,ezziayl rawpy zen` rax` lkay xnelk)
.(dziay my dpw jkld ,`id zxkipe zniieqn dn`;רש"י) המפרשים לרוב והנה

שהרי בלבד, רב של  לדעתו  אלא הונא רב דברי  נאמרו לא המאירי), רי"ף;
הואיל אלא הגדר , או  האילן  תחת שביתה מקום מכל  קנה שמואל של  לדעתו 
אלא  לילך יכול אינו הגדר, או  האילן שתחת האמות ארבע את ציין  ולא
שביתו ומאחר הגדר, מהתחלת או  האילן  של  הנוף מהתחלת אמה אלפיים
לפיכך אמה, מאלפיים יותר  הגדר מהתחלת או האילן של  הנוף מהתחלת רחוק
שדעת  יוצא, ה-ז) ז, עירובין (הל ' הרמב"ם לפי  אבל לביתו . להגיע יכול אינו 
לתחתיו עד  אמה אלפיים לילך הוא ויכול במקומו , שביתה שקנה היא, שמואל
רבנו שם פירש (וכן ממקומו לזוז  לו אסור לאילן, משמגיע ואילו  האילן , של 

izdw - zex`ean zeipyn
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השתדל כבר הסתם שמן עשיר , הנקרא הוא שביתה קניין  לשם שכוונתו  וכל 
גמר אם בביתו, היושב עני אף הרמב"ם, לפי  – לעירוב". הצריך ובדבר  בפת
לאותו שיגיע כדי  והלך בדרך  והחזיק מסויים, במקום שביתתו לקבוע בלבו

שעכבו כגון  שם, עמד ולא הגיע שלא פי על אף שביתה, בו  ויקנה מקום
שם עירובו  שהניח או  שם שעמד כמי נעשה ללון, וחזר  בדרך  (ld'חברו 

(b-a ,f oiaexir.

izdw - zex`ean zeipyn

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ג שבט, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' טבת בו מבאר מצבו איך שבמסחרים ועסקים שונים שעשה, הנה 
לע"ע לא הי' בהצלחה, וכנראה שתמה על זה, אף שבתחלת מכתבו כתוב כבר התירוץ, וכנראה 
שלא התבונן בזה, כי מתחיל במכתבו, שבלי שום התעוררות מצדו קבל מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ומעתיק גם הלשון "להסתדר בשידוך טוב ויתעסק בעסק המוכשר לו" 
ותיכף אחר זה מבאר איך שהתחיל בעסקים וכו'. בה בשעה שכ"ק מו"ח אדמו"ר ברור כותב לו, 
כפי  לזה  הכנה  לעשות  מבלי  האחרון  בענין  הוא  והתחיל  בעסק,  ויתעסק  טוב  בשידוך  שיסתדר 

הוראת צדיקו של עולם נשיא ישראל.

והנה בכלל אין מההכרח לחפש ראיות וכו' מפני מה כתב כ"ק מו"ח אדמו"ר וחיבר שני 
הענינים ביחד, ולא עוד אלא שהתחיל בענין השידוך ואח"כ העסק. אבל יש לפרשו ע"פ מאמר רז"ל 
המובא ג"כ בלקו"ת ס"פ ברכה, שהברכה לאדם הוא בשביל אשתו, עיין שם הטעם. ואף שלכמה 
אנשים נותנים פרנסתם בלא"ה או ע"ח העתיד, אבל ברכה הוא דוקא בשביל אשתו, שבמילא ברור 
שהי' לו לקיים הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר להסתדר בשידוך טוב וכמרז"ל שדרכו של איש לחזור 
וכו' וחתן הוא ע"ש נחות דרגא, ודברי צדיקים קיימים לעד, שכיון שהורה לו להסתדר בשידוך 
טוב, הנה אם לא יבלבל בבחירתו יזמין לו השי"ת, ובודאי אח"כ יקוים בו מרז"ל עה"פ להניח 
והן  הנגלה דתורה  בלימוד  הן  ובודאי למותר להעיר אשר תומ"י צריך להוסיף  ביתך,  ברכה אל 

בלימוד החסידות. וזה ישמש לו צנור וכלי נוספים להמשכת וקבלת ברכת השי"ת בכהנ"ל.

במה שהעיר בענין הבחירה דשרים שלמעלה בנוגע לישראל ולאומות - לא ביאר קושיתו 
וואס קוועטשט עם. ובקיצור הענין: א( השרים ומלאכים אין להם בחירה כלל ואינם אלא כגרזן 

ביד החוצב בו )דרך מצותיך מצות מילה פ"ג. ועיין ג"כ לקו"ת בהר לח, ב(.

ב( ישראל מקבלים כל עניניהם גם הגשמיים רק מצד הקדושה, היינו ממה שבטל אצלו ית' 
בפועל, כי חלק הוי' עמו )אגרת התשובה פ"ו. דרמ"צ שם(.

ג( מה שלפעמים יש מישראל שמקבלים מהיכלות הסט"א - הוא רק ע"י עשיתו הרע בעיני 
ה', וגם זה רק לפי שעה )קונטרס ומעין מ"ז(.

ד( האומות מקבלים כל עניניהם )מחיצוניות רצון העליון שמשם הוא חיות סטרא דלעו"ז, 
היינו( מהיכלות הסט"א, שאין מאיר שם אלקות בגילוי כי אם בהסתר פנים ומרגישים ישותם - 
והא בהא תליא - )קונטרס ומעין מאמר ב-ג( ובדרך ממילא ובמכל שכן הוא כן באומות אשר חלק 

אותם להן. ולכן לא נצטוו על השיתוף משא"כ ישראל עם קרובו.

בברכה המחכה לבשו"ט.
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והדר" עוז - ברורה "שפה עם ביאור

.a cenr b sclirl xn`py dnl xewn d`ian `xnbd(:b)ielz did xepiky ,
:exxern dide cec ly ezhin lrndì éøîàå ,àcà øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©©¨§¨§¦¨

df xacy ,mixne` yie -àø÷ éàî ,éãéà áøc déøa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨§¥§©¦¦©§¨
cec ixaca xn`py ,xepik ici lr xxerzn jlnd cec didy weqta fnxp okid -

jlnd(h fp mildz),'øçM äøéòà øBpëå ìápä äøeò éãBáë äøeò'¨§¦¨©¥¤§¦¨¦¨¨©
'icFak [xxerzdÎ] dxEr' ,jk df weqt yexcl yiex`yk dpiya cakzz l`e , ¨§¦

'xgW dxir`' ,izhin lr ielzd 'xFPke laPd' dz` ize` xrd 'dxEr' ,miklnd¨©¥¤§¦¨¦¨¨©
mcew xgydy mikln x`yk ipi`e ,xgyd iptl mw ,xnelk ,xgyd z` xirn ip`

.mxxerne mzniwl
lirl dzywdy `iyewd lr mitqep mivexiz d`ian `xnbd(:b)okzi cvik ,

:z`f rci `l epiax dyn elit` ixd ,zevg izn rci jlnd cecyàøéæ éaø©¦¥¨
øîà,`iyewd z` ayiilòãé äåä íìBòì äLîrci epiax dyn zn`a - ¨©Ÿ¤§¨£¨¨©

,zevg iznòãé äåä éîð ãåãåjixv did `le ,zevg izn rci cec mbe - §¨¦©¦£¨¨©
.jkl xepikå,l`yz m`òãé äåä ãåãc ïåék,zevg izndéì änì øBpkote`a xepikd cinrdl jixv did recn - §¥¨§¨¦£¨¨©¦¨¨¥

ok zeyrl jxvedy ,ayiil yi .zevga obpiy ,dfdézðMî éøeòzàì.ezpyn eze` xiri xepikdy ick -å,l`yz m` §¦§¥¦¦§¥§
òãé äåä äLîc ïåék,zevg iznøîéîì déì änìxnel jxved recn -,'úBöçk'itk 'zevga' xnel lki ixd ¥¨§Ÿ¤£¨¨©¨¨¥§¥©©£

y ,ayiil yi .d"awd el xn`yøáñ÷ äLî,yeygl yiy xaq -éðéðâèöà eòèé ànLly miakeka mifegdÎ][ Ÿ¤¨¨©¤¨¦§¦§©§¦¥
,äòøt,dribd `l oiicr dkndy e`xie ,onfd ribdy mixeaq eidi zevg onf ribiy mceweéàca äLî ,eøîàiå ©§Ÿ§Ÿ§Ÿ¤©©

[eailn mixac `ivnnd mc`Î].àeä.wteqn oeyl `edy 'zevgk' dyn xn` ok exn`i `ly ickeøî øîàcitke - §¨©©
ux` jxc zkqna epipyy(b"t `hef),ì ãnìðBL,'òãBé éðéà' øîBì Eyeygl yi ,ok xnel libx didz `l m`y ©¥§§©¥¦¥©

äcaúz ànL,mipekp mpi`k mi`xpy mixac xn`z -æçàúå.jixaca lykpe qtzp didze - ¤¨¦§©¤§¥¨¥
:`xnbd zayiin cer,øîà éLà áø`l` ,wtqd zngn epi` 'zevgk' xn`y dne ,zevg izn rci epiax dyn zn`a ©©¦¨©

,z`f xn` dyn xy`ky meynøñéìúc àúøBà àbìôa,oqipa xyr dyly xg`y dlild zevga -øñaøà éäâð §©§¨§¨¦§¥¨©§¥©§¥©
,oqipa xyr drax` mei xi`i zxgnly -éà÷ äåä,ok xne`e dyn cner did -äå,ìàøNéì äLî øîà÷ éë £¨¨¥§¨¦¨¨©Ÿ¤§¦§¨¥

àðãéàä ék 'äìélä úBöçk' øçîì ,àeä Ceøa LBãwä øîàep`y df dlil zevg enk `edy onfa xgn - ¨©©¨¨§¨¨©£©©§¨¦©¦§¨
weica df onfa ,eiykr ea micner.'íéøöî CBúa àöBé éðà'£¦¥§¦§©¦

רש"י 

.àø÷ éàîdlrnl ielz did xepkc
:exxerne ezhnn.éãåáë äøåòl`

:mikln x`yk dpiya icakzzäøéòà
.øçùip`e oxxern xgyd mikln x`y
xxern:xgyd z`åòèé àîù

.äòøô éðéðâèöàoiekl rcei ip` m`
dryd oiekl mircei mpi` md dryd
ribdy mixeaq edi zevg ribiy mcewe
dyn exn`ie dknd d`a `l oiicre
ipi` oeyl feg`l aeh jkld `ed i`ca

:rcei.øî øîàã:ux` jxc zkqna
.æçàúå:jixaca lykpe fg`p `dz

.øñáøà éäâð øñéìúxary lil
drax` ribi zxgnle xyr dyly

:xyr

 עין יעקב - מסכת בהכות 

גדול שבגדולים, אינו יכול לטעון שרוא שייך דווקא לענייני תורה, ודווקא פנימיות 
רתוהר, ובפנימיות רתוהר עצמר דווקא לטהרתה וכו', ולא מתאים עבוהו לעסוק 

ב"קטנות", בענייני רעולם, מלשון רעלם ורסתה
משיחת ליל ד' ט"ו בשבט ר'תנש"א

h dpyn iriax wxt oiaexir zkqn

השתדל כבר הסתם שמן עשיר , הנקרא הוא שביתה קניין  לשם שכוונתו  וכל 
גמר אם בביתו, היושב עני אף הרמב"ם, לפי  – לעירוב". הצריך ובדבר  בפת
לאותו שיגיע כדי  והלך בדרך  והחזיק מסויים, במקום שביתתו לקבוע בלבו

שעכבו כגון  שם, עמד ולא הגיע שלא פי על אף שביתה, בו  ויקנה מקום
שם עירובו  שהניח או  שם שעמד כמי נעשה ללון, וחזר  בדרך  (ld'חברו 

(b-a ,f oiaexir.

izdw - zex`ean zeipyn
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והדר"ה עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד יג דף ראשון)נזיר (ליום

m`e,øéæð Bðéà ,BzLà äìétämiiwzdl ie`x cled did `l `ny ik ¦¦¨¦§¥¨¦
.cle aygp epi`e,øîBà ïBòîL éaø,wtqn zexifp bedpl jixvy ©¦¦§¥

e dpzi okleíà ,øîàéizy` dlitdy dnäéäcleàîéi÷ ïa Ÿ©¦¨¨¤©¨¨
[miiwzdl ie`xd-],äáBç øéæð éðà éøä,ixcp lg ixdyåàì íàå- £¥£¦§¦¨§¦¨

,ixcp lg `le `niiw oa did `l m`'äáãð øéæð éðà éøä'ipixd - £¥£¦§¦§¨¨
izxcpy xcpd zngn aiiegn ipi`y ,dacpa zexifp dzr ilr lawn

.dligza
:dclie dxfg ezy`y ote`a dpc dpyndäøæçdxarzpe ezy` ¨§¨

äãìéå,`niiw oa ,xg` cleøéæð äæ éøä,xn`y excp lg zrky §¨§¨£¥¤¨¦
.'cle il didiykl xifp ipixd',øîBà ïBòîL éaødpzieíà ,øîàé ©¦¦§¥Ÿ©¦

cledïBLàøädid,àîéi÷ ïaok m`ïBLàøäizbdpy zexifpd - ¨¦¤©¨¨¨¦
zexifp dzid dpey`xa,äáBçBæå`id ,zrk bdp`y zexifpd - ¨§

,äáãð,cle il didiyk xifp zeidl ixcp z` izniiw xak ikåàì íàå §¨¨§¦¨
`niiw oa did `l oey`xd m` -ok m` ,ïBLàøäzexifpd - ¨¦

dzid ,dpey`xdBæå ,äáãð`id zrk bdp`y zexifpd -äáBç: §¨¨§¨

àøîâ
,oa el clepe 'oa il didiykl xifp ipixd' xn` m`y `yixa epipy

:`xnbd zl`ey .xifp df ixdàøîéîì éàî éàädf `a dn - ©©§¥§¨
`yixd zn`a :`xnbd zayiin .`ed heyt `ld ,epcnll

wx d`py `pzde ,zxzeiníeMîay yecigd,àôéñdcli m`y ¦¥¨
ezy`úae`,øéæð Bðéà ñBðéâBøcðàå íeèîeèe`pz miiwzp `l ik ©§§©§§¦¥¨¦

`tiqay oicd mb `ld :`xnbd dgec .'oa' xn`yàèéLtoi`e §¦¨
yecig yi :`xnbd zvxzn .'oa' llka el` oi`y eprinydl jixv

ik ,`tiqaàîéúc eäîil didiykl' xne`dy ,xnel `eaz `ny - ©§¥¨
oaøîà÷c àeä äðaàLëì ','dpa`ykl xifp ipixd' xnel ezpeek - ¦§¤¤¨¤§¨¨©

oeyln `le oipa oeyln 'oa' ezpeeke ,edylk cle il didiyk epiidc
,'xkf oa'àìc ïì òîLî à÷ezpeeky -:xkf oal `weec ¨©§©¨§Ÿ

:epipy dpynd jynda:'eë ãìå él äéäiLk øîà íàådywn §¦¨©§¤¦§¤¦¨¨
:`xnbdàèéLt:`xnbd zvxzn .'cle' aygp clepy in lkyeäî §¦¨©
àîéúc,xnel `eaz `ny -ïðéòa éLðéà éðéa áLçéîc ãìå-jixv §¥¨¨¨§¦£©¥¥¦§¥§¦¨

epiide ,mieey oia deeyk miyp` oia dpnpe aygpy cle el didiy
,el` `le ,xkf oa `wecïì òîLî à÷s`y:'cle' llka el` ¨©§©¨

m` :dpyna epipyBzLà äìétä,`niiw oa cled did m` reci oi`e ¦¦¨¦§
:øéæð Bðéà:`xnbd zxxandì éðz÷ ïàî.ef dkld dpy in - ¥¨¦©¨¨¥¨

:`xnbd daiynàeä éøëã äãeäé éaøoirk xn`y dcedi iax edf - ©¦§¨¦§¦
lirl ixk iabl df(.g)`diy zpn lr xifp ipixd' xcepd mc`y ,

d`n ea did m` reci oi` dzre ,ixkd apbpe 'xek d`n df ixka
ly ezpeek oi` ik ,wtqn zexifp eilr dlg `l ,xcpy drya xek
,e`pz miiwzpy xexiaa rci m` `l` zexifp envr lr lawl mc`¥©
dlg `l ,cle el did m` wtq yie ezy` dlitd m` ok enke

.zexifpd
:dpyna epipyøîBà ïBòîL éaøzexifp bdep ezy` dlitd m`y ©¦¦§¥

jkitle ,wtqnåàì íàå ,äáBç øéæð éðéøä àîéi÷ ïa äéä íà' ,øîàéŸ©¦¨¨¤©¨¨£¥¦§¦¨§¦¨
:'äáãð øéæð éðéøä:df oica wtq d`ian `xnbddépéî àòal`y-] £¥¦§¦§¨¨§¨¦¥

[epnn,àðeä áøî àaà éaøxne`d,'ïa éì äéäiLëì øéæð éðéøä' ©¦©¨¥©¨£¥¦¨¦¦§¤¦§¤¦¥
,BzLà äìétäå`ny e` ,ezexifp dlge `niiw oa did m` reci oi`e §¦¦¨¦§

,ltp didLéøôäål zendaïaø÷ezexifp meiqa m`iadl zpn lr §¦§¦¨§¨
,oickäøæçåezy`äãìéå,oey`xd ly ene`z ,xg` cle mei eze`a §¨§¨§¨§¨

,`niiw oa `edeeäîmby gken ,`niiw oa ipydy oeikn m`d ,epic ©
lr dyecw dlge xifp dyrp dligzny `vnpe ,ok did oey`xd
dyecw dlg `le `niiw oa epi` oey`xdy okzi `ny e` ,epaxw

.epaxw lr
:`xnbd zxxanïàîc àaélà-,`a` iax wtzqp in itlàaélà éà ©¦¨§©¦©¦¨

ïBòîL éaøc,dpynadéì éòaéz éàî,wtzqdl yi dn -øîà àä §©¦¦§©¦¨¥¥¨¨©
,øéîçäì úeøéæð ÷ôñ ïBòîL éaøm` s` oaxwd lr dyecw dlge ©¦¦§§¥§¦§©£¦

.oey`xd lr wtq yiúeøéæð ÷ôñ øîàc äãeäé éaøc àaélà àlàå§¤¨©¦¨§©¦§¨§¨©§¥§¦
,ì÷äìyixtdy ote`ae ,wtqn zexifp envr lr lawn mc` oi`y §¨¥

,wtzqdl yi ,`niiw oa xg` cle el clepe ,ltpd zcil xg` oaxw
,éàîoaxwd m`d,LBã÷oey`xd mby dgiken ipyd zcily oeik ©¨

,`niiw oa did,LBã÷ àì Bà,oey`xd lr giken ipyd oi`y itl Ÿ¨
`le zexifp o`k oi`e ,ltp did oey`xd `ny `ed wtq oiicre

.oaxwa aiigzp
:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîed m` ,miccvd ipy oiayecw ` ©©§¨¦¨

:`xnbd zx`an .`l e`Búféâì,exnv z` fefbl xeq` m` -ãBáòìå §¦¨§©£
,Ba.dceare dfiba xeq` oaxwdy.e÷éz¥

:df oipra mitqep zewtqéîeçø ïa dépéî àòa,éiaàîoicd dn §¨¦¥¤§¦¥©©¥
xne`a'éìòå' øîàå Bøéáç òîLå ,'ïa éì àäiLëì øéæð éðéøä'mb - £¥¦¨¦¦§¤§¥¦¥§¨©£¥§¨©§¨©

,df oirk legi ilreäîm`d .exag lr zexifp dlg izn -déøeaécà ©©¦¥
òîLîly exeaic itk envr lr lawny `id 'ilre' zernyn - ©§©

,zxkfdy i`pzd miiwzi m` zexifp legz ilr mb xnelk ,oey`xd
,[mdipy lr zexifp legz oa oey`xl clei m`e] oa jl didiyBà

òîLî déôebàs`y ,xnelk ,exagl envr z` zeeydl `ay e` - ©¥©§©
.zexifp eilr legz oa el clei m`y envr lr dpzn `ed

:df wtqa oecl dtiqen `xnbdøîBì éöîz íàheytz m` - ¦¦§¥©
'ilre' xne`dy,òîLî déôebàel clei m` zexifp lawl ezpeeke ©¥©§©

y ina wtzqdl yi oiicr ,oa envraéðéøä' øîà'ïa éì àäiLëì øéæð ¨©£¥¦¨¦¦§¤§¥¦¥
eäî ,'éðàå' øîàå Bøéáç òîLåxne`dn dpey 'ip`e' xne`d m`d - §¨©£¥§¨©©£¦©

m`d ,wtqd xe`iae .`l e` 'ilre'øîà÷ déLôpàmb m`d - ©©§¥¨¨©
el clei m` zexifpa aiigzny ,envr lr ezpeek 'ip`e' xne`d

,oa envraøîà÷ éëä àîìéc Bà,jk ezpeek `ny e` -Cì àðîéçø ¦§¨¨¦¨¨©§¦§¨¨
éúååkCjl cleiyk xifp did` ip` mbe ,jzenk jze` ade` ip` - §¨¥

.oa
:df wtqa oecl dtiqen `xnbdøîBì éöîz íàz` heytz m` - ¦¦§¥©

y wtqdìk'ip`e' xne`yk mrtdétðàaoey`xd xcepd ipta - ¨§©§¥
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 גמהא עם ביאוה - מסכת נזיה 

לכל אחד ואחד מישהאל יש חלק מיוחד בתוהר רשייך אליו, והק רוא לבדו יכול 
לגלותו . . כך . . יש עניינים בעולם שהק רוא יכול לפעול ברם

משיחת ליל ד' ט"ו בשבט ר'תנש"א

ייתכן דבה בעולם  בשבילי נבהא רעולם", לא  כיוון ש"כל אחד ואחד חייב לומה 
שרוא מדי גדול עבוהו

משיחת ליל ד' ט"ו בשבט ר'תנש"א



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

הא

 הללמ עמ  דמהל ם לןינ תידל   201 

הא

jtdy in` cenr bi sc ± ipy wxtxifp
øéæð åðéà åúùà äìéôä,eiycg el elk `ly ,`niiw oa ded `l dlitdc i`d `nlicc Ð

.lwdl Ð zexifp wtqe ,ied cle `leøîåà ïåòîù éáø.zexifp icin ez`iven ef jxc oi` Ð

äáãð øéæð éðéøä åàì íàå äáåç øéæð éðéøä àîéé÷ ïá äéä íà àìàzexifp wtq :xaqwc Ð

.xingdläãìéå äøæç.dlitdy xg`l Ðøéæð äæ éøäzi`c `ed cle `din `zydc Ð

.zexifp dilr `liige ,diløîåà ïåòîù éáøÐ

,zexifp eilr lge `niiw oa ded oey`xd `ny

jixack m`e ,zexifp liig `l dcli ik `zyde

,`l` .dxfrl oileg `ian df `vnp Ð dyri

oey`xd m` :xn`ie ,diipy zexifp dpnie xifgi

dpey`xd zexifp Ð `niiw oa did dlitdy

zexifp Ð `niiw oa did `l m`e ,dacp efe daeg

.daeg efe dacp dpey`xdàøîâéàî éàä
àøîéîì.xifp df ixd oa el clep ikc Ðåäî
àîéúã,`wec oa meyn e`l xn`wc i`d Ð

`ed dpnn dpa`ykl Ð "oa" xn`c i`de

ziy`xa) "dpnn ikp` mb dpa`e" oebk ,rnync

inp qepibexcp`e mehneh e` za clep ike ,(l

.`lc ol rnyn `w ,xifp iediléðéá áùçéîã ãìå
àðéîà÷ éùðéàrnyn `w .`l eze oa epiidc Ð

."cle" exwi` inp qepibexcp`e mehnehe zac ol

äãåäé éáø,lwdl zexifp wtqc lirl xn`c Ð

ipixd" :`ipzc ,(`,g xifp) `nw wxta opixn`ck

'ek jlde ,"xek d`n df ixka yiy zpn lr xifp

.lwdl zexifp wtqc ,xizn dcedi iaxùéøôäå
åäî äãìéå äøæçå ïáø÷.`l e` yecw ied in Ð

ïàîã àáéìàiaxc `ail` i` .jl `irainw Ð

wtq xn`dc ,yecw iedc `hiyt Ð oerny

ied inp ezy` dcliy mcewe ,xingdl zexifp

.xifpúåøéæð ÷ôñ øîàã äãåäé éáøã àáéìà àìà
éàî ì÷äìdrya eyixtdy oeik :opixn` in Ð

`l Ð llk zexifp dilr `liig `le dlitdy

.iyecwle xcdinl dil iraine ,llk yecw ied

äðéî êì à÷ôð éàî,`l e` yecw ded i` Ð

.zexifp dilr `liige dcli `dcäðéî à÷ôð
åá ãåáòìå åúæéâìi` :dil `irain `w ikde Ð

ded dlitdyk dligz yixtdy dryn zxn`

.dceare dfiba xeq` dil ded Ð yecw dil

`l` zexifp dilr `liig `lc zxn` i` `l`

dfiba xzen dil ded Ð dclie dxfgy dryn

i`n .dcearae?.ewizäéøåáéãà åäî éìòå øîàå åøéáç òîùå,i`w `xab `eddc Ð

ikdc ,diytp` ,rnyn diteb` `nlic e` .oa jl didiyk xifp zeidl ilre :rnyne

.oa il didiyk xifp zeidl inp ilre :rnynøîà÷ äéùôðà åäî éðàå øîàå åøáç òîùå
.oa il `diyk xifp ip`e :xn`w ik rnyne Ðàîìéã åàrnyne ,i`w dixagc `xeaic` Ð

lirl `d`e .oa jl `diykl xifp `d`e ,jizeek oa eze`l dil `pnigx ip`e :xn` eli`k

`pyil i`da dil `irain `l `nrh i`n ,"ilre" dil `irain `w ik ,inp?`l `d

.jzenk eade`l "ilre" `nilc `id `zvxzn `pyil e`lc ,xyt`ìë øîåì éöîéú íàå
äéôðàá:xninl dil ixecdl `zlin dil `tiqk Ð "ip`e" xn` oia "ilre" xn` oia Ð

xifdl el dnl Ð oa el `diyk zexifp eilr lawl `zrc` i`c ,xifp `d` oa il `diykl

:dil xn` ikdc xninl `ki` ,ditp`a dil xn`wcn `l` .envr oial epia xifi ,df ipta

[a cenrl jiiy o`kn] .oa jl `diyk xifp inp `d` ip` s`àäéùëì øéæð éðéøä øîà
éðàå øîàå åøéáç òîùå ïá éðåìôìitn `"le "ilre" dil `irain `wc oicd `ede Ð

.dxezdéàî`l Ð dil xcdn `w oad ia`c eipta `lyc oeik xn` in Ð
àôéñë
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äøæçdclie dcedi iaxl i`ce xifp df ixd Ð `niiw cle .xg` oeixdn :yexit Ð dclie

dlitd `l eli`ke ,`l xifp wtq elit` Ð dligz dlitdy dnnc ,`niiw cle ef

.llkéáøjklid .xifp wtq ied dlitdy zrn oerny iaxlc Ð 'eke xn`i xne` oerny

,oey`x zexifpn excp `viy `vnp Ð `niiw oa oey`xd did m` :xn`ie ,ef dcila dzr dpzi

il ly zexifpe`ny e` .dacp Ð dpexg` dc

,dzid dacp oey`xd zexifpde ,did ltp oey`xd

daeg ly zexifp eilr zlhen ef dcila eiykre

,zepzdl jixv jkl .cle el didiy xifpa xcpy

dacp `nyc ,oey`xd zexifpa dil ibq `lc

.dzidäðáàùëìoa `le Ð xn`wc `ed

mb dpa`e" enk ,oipa oeyl `l` ,xn`w ynn

.iepa `peeb i`d ikae ,"ikp`ãìåipia aiygc

mehneh oky lke ,`aygin `l inp zac Ð iypi`

.ol rnynw ,qepibexcp`eéáøìÐ dcedi

:xn`wc ,(`,g) `nw wxt lirl `ipzi`c `ziixaa

ixkc xifpc lirl xn`wc `ed ,xifp epi` Ð apbp

dvx `l la` .dcedi iaxl llk xifp ied `lc

elit` ok m`c ,`ed d`ltdc dcedi iax xnel

xcpd zryac oeik ,xifp epi` `niiw oa cled did

.il d`xp sk .mlera cled did `l

äìéôäå:yexit Ð oaxw yixtde ezy`

eze`n yexit Ð dclie ,ezexifpl

dgked yi `zydc .`niiw cle ,envr oeixd

xa inp [ded] ltpd Ð `niiw xa i`dcn ,dlecb

zwlgp `id dtihc ,eiycg el elke ,`niiw

yixtdy oaxw lr dyecw dlg jklid .mizyl

.zendad mze` yicwd `l aeyy ,dlitdyk

yipi` zign `l :xn`c ,dcedi iaxl elit`c

Ð dlecb dgked `ki`c `kd ,`witql diytp

`nlic e` .dcearae dfiba xq`il oaxwd yecw

`lc dcedi iaxl ,dgked `ki`c `peeb i`d ik

lr dyecwd dlg `l Ð `witql yipi` zign

zvwn `nyc ,dpey`x dyxtd gkn llk oaxwd

`l dipyd dtihd zvwne ,cin dhlwp dtihd

`edde ,iyily meia e` mini ipy xg` cr dhlwp

dcedi iaxlc lif`e cenlzd wiqn jk) ltp

`d Ð oerny iaxc `ail` i`c ,dil `iranw

ied inp dcli `lac ,xingdl zexifp wtq xn`

`l` epi` Ð dcli ik inp `zyde ,wtqn yecw

ied in ,dil dcli ik `zyde ,`ed oileg Ð dcli `l i`c ,dcedi iaxc `ail` `l` .wtq

.yexitcke ?wtqn yecwà÷ôðå`kilc meyn ,i`d` iwlilc [`le] ezceare ezfibl dpin

`c .wtqa dil ieyn oexg` clec `xaq jd ik,i`cea ewlil `nyc cenlzdl dil `wtqn i

i`c ,zewlnl irainl ivn inp oerny iaxl ok m` Ð ltp epi` oey`xd `niiw xa ipycn

ycwi Ð dclic `zyde ,oerny iaxl wtq ied `l` ,zi`ce dyecw `kil Ð dcli `l

inp ik ,ea oi` zi`ce dyecwc ,iwlc cenlzdl dil rnyn `lc dpin rny `l` .i`cea

.(d"dbd o`k cr .oerny iaxl elit` ,dcliòîùåxn`c `kid ilre Ð xn`e exiag

.oa il didiyk xifpa xcep ip` mb :xnelk rnzyn dixeacn Ð "ilre ip`e"íàivnz

xn`w diytp` ?edn "ip`e" xn`c `kid ,"ilr" xn`e li`ed Ð rnzyn diteb` jd xnel

jzeek jl `pnigx :`nlic e` ,rnzyin diteb` Ð "ip`e" xn`ya elit` xnelk Ð

.`niiw oa didiyklíà`nzqn `nlic Ð `zlin dil `tiqk ditp`a lk xnel ivnz

.jzeek jl `pnigxc :xn`w ikdøîàoerny rnye Ð oa iell didiyk xifp ipixd oae`x

dil `pnigx :xn`w ikd `nlic e` ,xn`w diytp` Ð eipta `ly xn`y in ,"ip`e" xn`e

.jzeek ipeltléðéøädiytpc zexifp [laiwyk] `zydc Ð oa il didiyk xifpe xifp

epa zexifp z` milyiyk oke .epa ly z` dpen jk xg`e ,diytpc zexifpl zepaxw `iane glbn excp ini z`lnae ,epac zexifp mcew dligzn elaw ixdy ,ely z` dpene ligzde ,`yixa

.ezexifpl oaxw `iaie ,glbi Ðéðéøäclepe ely z` dpen ligzd .diytp` zexifp cer laiw epac zexifp caln Ð xifpe ,`yixa epac zexifp law `zydc Ð xifpe oa il didiyk [xifp]

zexifp milyi epa zexifp milydy xg`e ,cleeiyk cin mzepnl wewf `ed epa ly zexifp dligz eilr lawc oeik Ð epa ly z` dpene ely z` gipn ,epiipn milyd `ly cr :yexit ,oa el

g` ,zepaxw izy `iane ,mdizy lr glbi jk xg`e ,envr ly`l ik `vnp ?ezexifp milyi j`id ok m`c Ð [epa] zexifp milydy xg` glbi `l la` .envr zexifpl cg`e epa zexifpl c

ezexifp milydle epa zexifpl glbl leki did f`c ,mei miyly epac zexifp xg` x`yp didy ,daexn xifp xcp m`c idpe .mei miylyn zegt xriy lecib oi`c ,ezexifp znlyda glbl lkei

izy milyiy cr glbi `l jkl .diytpc zexifp` gelib zevn miiwl lkei `l Ð epa zexifpl glbi m` jklid ,mei miyly iedc ,zexifp mzqa ixiinc oizipzna mewn lkn Ð glble aeyle

.zepaxw izy `iaie zexifpd
jiiy]
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jtdyהב ina cenr bi sc ± ipy wxtxifp
."oa il `diyk xifp `d`"c ,xn`w diytp`e ,`zlin dil `tiqkäéì øîà éëä àîìéã åà

êéúååë éðåìôì äéì àðîéçø.ewiz .jzenk xifp `d` oa el `diykl Ðäðùîøîà
åìù úà äðåî ìéçúä ïá éì àäéùëì øéæðå åéùëòî øéæð éðéøäz` milyd `ly cre Ð

.el `diykl epa lr xifdy zexifp eilr dlge ,oa el clep elyåìù úà íéìùîitl Ð

zexifp dpen jk xg`e ,dligz eilr elaiwy

`ly cr epa ly eilr lgy oeikc .epa lr xifdy

jkle ,zg` zexifpk dyrp Ð ely zexifp milyd

.glbl leki epi`àäéùë øéæð éðéøä øîà íà ìáà
øéæðå ïá éìmiyly rnync Ðligzd ,eiykrn

lawe li`ed ,oa el clep jk xg`e ely z` zepnl

dpene ,ely z` gipn Ð dligz epa ly zexifp

z` milyn jk xg`e .glbn epi`e ,epa ly z`

:dxend itne (o"eilb) :ligzn wqty mewnl ely

Ð dligz ely zexifp eilr laiwe li`edc

eli`e .mizpia glbn `diy ,ely z` milyn

dl iwen Ð dligz epa ly zexifp liawc `tiqa

meyne .miyng ly eed ely zexifpc oebk dxend

ied `l Ð ikd `niz `l i`c ,ikd dl iwen ikd

z` ligzde ely z` wiqtdc oeik ,llk zexifp

,xriy lecib ick dil eyt `l ez Ð glbe epa ly

oi` m` lkd z` xzeqc `tiqc `aaa ol `niiwe

dpeny xzac :xn`z m`e .xriy lecib ick my¥

,xyt` `lc `zlin i`ce `d !glbil `l epa ly

ipixd" xn`y ink dil dede ,elaiwc Ð `cg

,epa ly z` dpene ely z` gipnc xn`wcn :cere .efl ef oia glbl jixvy ,"xifpe xifp

ike .miizpia glble eizepaxw iziilc e`l i` Ð epa ly z` ligzn `w `ed `zlin i`nl

`aa jci` iziinc dil dnl ,miyng xifpa `l` ,mzq zexifpa ixiin `l `aa jd i` :`niz

d`n zexifpc?xg`lc ,melk ciqtd `l miray crc opireny`l `z`c meyn (m`)

.o"eilb o`k cr .xzeq mirayàøîâ'åë øéæð éðéøä àáø éòá`hiyt i`ce `d ,xnelk Ð

xn`y ef zexifpac oeik ,"mzq xifp eiykrne mei miyly xg`l xifp ipixd" xn` m`y il

`dc ,"mei miyly xg`l" xn`y zexifp eze` ligziy mcew milydl leki "eiykrn"

glbne ,xzl`l "eiykrn"c zexifpl dlg jklid ,mei miyly epiidc Ð mzq "xifp" xn`c

ira `d `l` .miyly seql glbne ,"miyly xg`l xcpy zexifp dpen aeye ,miyly meil

.'ek ipixd xn`c oeik :`axïéìééç àì ïéîìù àì ïéøùòá äàî ïéìäã ïåéë,eiykrn Ð

.mei d`n dpen jk xg`e ,glbne ,mei mixyr xg`l miyly dpen `l` .oii zezyl xzene

ïåéë àîìéã åàlecib ick edl ixziin izk` ,eiykrn d`n zexifp ipninl ligzn eli`c Ð

edl eyt `dc ,xriydpene eiykrn ligzn jklide .`aeh xriy lecib eda zi`c oipnz

zexifp milydl ick mini mipeny dpen jk xg`e ,mei miyly dpen jk xg`e ,mei mixyr

.dpey`xúèòåî úåøéæð äéì éòáéúåeiykrne mei mixyr xg`l xifp ipixd" xn`c oebk Ð

[glbne] ,oiliig xzl`l `nlic e` ,iliig `le inly `l mixyra inp miylyc ,"mzq xifp

.olek lr zg`äéì àéòáéî à÷ àãç åâî àãç àìà äéì àéòáéî÷ éëä ïéà,xnelk Ð

.dil `irain `w ikde ,dil `irain `w zexifp jezn zexifp
íà
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[`,eh sc a dpynl jiiy]éðéøämiyly iedc zexifp mzqc :yexit Ð oa il didiyk xifp

zepnl ligzde ,`yixa epac zexifp law inp `zyde .diytpc zexifp mei d`n xifpe ,mei

.melk ciqtd `l .llka inp miray meie ,miray cr oa el clepe ,mei d`n diytpc zexifp

jixv] `le ,yxitc oiicr mei d`n jez mirlaen mei miyly ly epa zexifpy ixg` :yexit

mbe epac zexifpl miler mei d`n ipd [okle :zeidl

epa cleeiyk cinc ab lr s`c .diytpc mei d`nl

elaiw ixdy ,epa ly zepnle ely z` gipdl jixv

epa lyc oeik ikd elit` ,lirl xn`ck dligz

epa lyl miler Ð mei d`nd jeza oirlaen

`iaie ,mdipy lr glbie mei d`n milyie ,elyle

xifp ipixd" xn` ik ,lirl oicd `ede .zepaxw ipy

m` ,ely z` zepnl ligzde ,"xifpe oa il didiyk

miyly oze`c oey`x meia epiipnl oad el clep

epa lyc oeik ,envrle epal eid oiler Ð mei

.mei miyly ici`e ici`c ,envr lya rlaen

clepy cinc ,`yixa epac zexifp law ik `wece

law la` .drlad ipdn Ð eze` zepnl wewf ied

oad el clep elit` ,`yixa mei d`nc zexifp

mei d`nd milydl jixv Ð mei miray mcew

zexifp liig `lc ,dligz eilr laiwyk `yixa

milyn `l` .ezexifp znlyd [cr] eilr epa

aeye ,ezexifpl oaxw `iaie ,glbie d`n zexifp

miylyl glbie ,mei miyly epac zexifp dyri

[`,eh sc a dpynl jiiy] .oaxw `iaie ,mei

øçàìepi` `dc ,"mei miray xzeq" opiqxb `le .xzeq ,cg`e miray epiid Ð miray

gipn xnelk ,xzeq `wec e`le ,epa ly z` dpene ely z` gipn :eyexit ikde .miray xzeq

ne epiipn z`x`y oiler oi` jkl :yexit .mei miylyn zegt zglbz oi`y .epac miyly dpe

`kile ,mei miylyn zegt epac zexifp oi`y itl ,epac zexifpl mini d`n cry minid

ini lr epac jynpc li`ed ,epiipn wiqtdl wewf jkle .d`n znlyd xnb cr mei miyly

.mei miylyn zegt zexifp oi`y :xninl dil ded ithc ,oeekn epi` zglbz oeyle .ezexifp

,mei d`nd zexifp milyie ,epiipnl xifgi epa ly milyiykn :xninl Ð "zglbz oi`y" hwpe

milydl lkei `l ok m`c ,glbn epi` epac oipn seqa la` .olekl cg` oipnd lk seqa glbie

xg`c yxtnck rnyn dxe`kl :d"dbd .zexifpn mei miyly `kilc ,ely zexifp xg`

enk ,ely mei d`n zexifpl oiler oi` epa ini ik ,ely z` milyie xefgi epa ly milyiy

clep ,dxyr xzeq Ð mipeny meia clep :inlyexia yi ,`din .ely z` gipn ipzwc `yixa

,ixnbl oa ly dpen oad clepy cin inlyexid zhiy itle .mixyr z` xzeq Ð miryz meia

Ð mixyr xzeqc inlyexid yxtl yi `nye .mei d`nc zexifpl el dler oa oipn eze`e

inp ikd mlerle ,d`nd xg` mixyre ,d`n ly dxyr dpenc ,xn`w epa liaya xnelk

zcila zepnl el didy enk d`nd milyie xfege ,llk d`nc zexifpl dler oi`y Ð xn`w

cr mei miyly `ki`c ab lr s` ,xzeqc cg`e miray clep m`c `gken `xnbae .oad

,oad inil aygz `le ,ely oipnn zipnip oad zcil meic :mrhde .oad zcil mein d`nd

meia oad clep m`y lirl yxity ,oeir jixve .d`n mei cr dryze mixyr `l` `kile

:xaca welig ozil jixve !mdipyl oilere miyly dpniy Ð ezexifp ea ligzdy oey`x

.d"dbd o`k cr .envrl m` ik epal dcild mei dpni `l Ð envr ly miax mini df ligzdy ,`kd la` .mdipyl dpni Ð envr ly zexifp zepnl ligzd oad zcil meiae li`ed ,`yixc

éòázrc oi` `nzqnc ,eiykrn dilr mei d`n ly zexifp `liig `l Ð mei mixyr jpda inly `l mei d`n oildc oeik ,edn mei d`n eiykrne mei mixyr xg`l xifp ipixd xn` `ax

wy mei miyly zexifp dpni mei mixyr xg`e .mei d`nd on mei mixyr dzr dpniy ,zexifp wiqtdl yi`d df`l` .mei d`nd milydl mei mipny dpni aeye ,mei mixyr xg`l eilr la

`iaie ,glbl mei miyly dpni jk xg`e ,mei mixyr jpda zglbzae oiia xzen didie ,miiept eidi mei mixyr el`y ezrc Ð mixyr oilda mei d`n ly zexifp milydl leki epi`y ixg`

m`e .mei mixyr xg`l zexifpd mzq dyry xg` ,mei d`n lawn ip` ok enk eiykrne :xnel dvx ,"mei d`n eiykrn" xn`y dne .oaxw `iaie glbie ,oitevx mei d`n dpen aeye ,oaxw

ligzdyk ,oizipzn ip`y :xninl `ki`c !ezexifp zwqtd` `xab i`d yiig `l `nl` Ð ely z` milyn aeye ,epa ly dpene ely z` gipn :ipzwc ,oizipznn hiyt `l i`n`e :xn`z

ezexifp wiqtn oad cleei elit`e ,xcpe xnb jklid ,oad el cleeiy mcew excp milyi minrty zeidl xyt` mbe .exfp ini jez oa el cleeiy rci `ly ,oinelyzl did xeaq ezexifp zepnl

ly zexifp dilr liig `l jklid Ð mei mixyr exariyk wiqtdl jixv mei d`n ly zexifp ligzi m` ,llk xyt` `lc `kd la` .ezexifp wqtda citw `le ,epa ly z` dpene excp gipne

.xzl`l d`nåàyiig `le ,`liig Ð mly zexifp epiid ,xriy lecib ick ,zexifp mzq xg`l mini miyly el ex`ypy oeik :yexit Ð `liig seqal xriy lecib dil zi`c oeik `nlic

d`n znlydl mei mipeny dpni ok ixg`e ,oaxw `iaie glbie mei miyly dpnie ,wiqtie ,mei d`nc zexifpl elld mei mixyr dpen jkld ,mei mipeny elit` el ex`yp `kde .ezexifp zwqtda

epiid Ð xzeq zglbzc ab lr s`e .mei miyly mcew dpny mixyrd lr mei d`nd milydl mei mipeny wx dpen epi` mei miyly dpny xg` :onwl iziinc `ziixaa opixn` inp ikde .mei

ikde .dxdh zglbzc xriy lecib dil zi`c oeik ,melk xzeq epi` Ð ezexifp zelk cr mei miyly zglbzd xg` ex`yp m` la` .xriy lecib ick ,mei miyly zglbzd xg`l didiy ick

oipnl miler epa inic ,melk ciqtd `l miray cr oa el clep :oizipzna opixn`c ab lr s`e .xzeie xriy lecib ick mei mipeny el ex`yp `kde .(`,cn xifp) "oipin dyly" wxta opixn`

.mei mipenyd jez md oirlaenc ab lr s` ,mei miyly jpd iwlq `le ,mipey`xd milydl mei mipeny dpen mei miyly ly zexifp dpny xg`c `ziixaa onwl opixn` ikde ,mei d`nd

oi` Ð d`nd jez epac zexifp riladl lkeiy ,mirayd jez cleei m` la` ,miray xg` cleei m` `l` zexifp xcp `l oizipznac ,oizipznl `inc `lc`l` ,epal zexifp zepnl ezrc

cleei `l m` mei d`n xifp zeidl ezrcy meyn epiid Ð "mei miray eiykrne oa il didiyk xifp ipixd" yexita xn` `ly dne .lkd oia mei d`n epiidc ,mdipyl elri mipexg` miyly

dlri `ly oipn el zepnl ezrca Ð mixyr xg` zexifp laiwy ,`kd la` .dicic zexifpa eriladl `ed utg Ð miyly mcew oa el cleei m` mewn lkn la` .epac zexifpn xal ,oa el

utg i`ce `l` .d`n lkd oia :yexit ,"dzrne mixyr xg` xifp ipixd" :yexita `nil Ð d`n [inly] `l mixyr jpdac xexaa rcei `ed ixde ,riladl utgc `zi` m`c .mei d`nd oipnl

.d"dbd o`k cr .zexifpd `la mei d`n zeyrléòáúå`liig i` ,"dzrn xifpe mei mixyr xg`l xifp ipixd" xn`c oebke .mei miyly `edc ,zexifp mzq :yexit Ð zhren zexifp dil

.odipy znlyd [miyy] cr glbi `le ,dpey`x zexifp milydl mini dxyr dpnie ,mei miyly dpnie df oipn gipie ,mei mixyr dpnie `zydàãçirainw `cg ebn
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íéìLî Ck øçàå ,Bða ìL úà äðBîe BlL úà çépî©¦©¤¤¤¤¤§§©©¨©§¦

.BlL úààøîâøçàì øéæð éðéøä" øîà :àáø éòa ¤¤¨¥¨¨¨©£¥¦¨¦§©©
ïéìäc ïåék ?eäî "íBé äàî åéLëòîe íBé íéøNò¤§¦¥©§¨¥¨©¥¨§¨¥
ïåék àîìéc Bà ,ïéìééç àì ¯ ïéîìL àì ïéøNòa äàî¥¨§¤§¦¨¨§¦¨¨§¦¦§¨¥¨
déì éòaéúå ¯ ?ïéìééç ¯ óBqáì øòN ìecéb déì úéàc§¦¥¦§©§©©§¦§¦¨¥¥

!úèòeî úeøéæð¯;déì àéòaéî à÷ àãç Bbî àãç §¦¤¤£¨¦£¨¨¦¨£¨¥
íà
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àúléî déì àôéñkenr szzyi `l m` dyeak xacd el aygp - §¦¨¥¦§¨
ick ,oa exagl didi m` zexifp envr lr lawne ,ez`ceda

ote`a wtzqdl yi oiicr ,ezaeha utg `edy el ze`xdlyøîà̈©
mc`'ïa éðBìôì àäiLëì øéæð éðéøä',eiptl epi` ipelt eze`eòîLå £¥¦¨¦¦§¤§¥¦§¦¥§¨©

Bøéáçmy cnryeäî ,'éðàå' øîàå.ipyd ly ezexifp dlg izn - £¥§¨©©£¦©
ïðéøîà éîok xn`y oeikny mixne` m`d -åéðôa àlLeze` ly ¦©§¦¨¤Ÿ§¨¨

e ,epnn yiiazn `edy iptn ok xn`y xnel oi` ixd ,ipeltdéLôpà©©§¥
øîà÷,oa el cleiyk xifp didiy envr lr xn`e -éëä àîìéc Bà ¨¨©¦§¨¨¦

déì øîà÷,eixac yxtp `ny e` -éúååk déì àðîéçøCade` - ¨¨©¥§¦§¨¥§¨¥
dwiqn .oa el clei m` zexifp lawn ip` mbe ,jzenk ipelt z` ip`

:`xnbdéòaéz:wtqa dl`yd x`yiz - ¦¨¥

äðùî
xne`døéæð éðéøä,cin xifp dyrpexn`e siqedeéì äéäiLk øéæðå £¥¦¨¦§¨¦§¤¦§¤¦

,ïaepa clepy mcewe .oa el didiykl zexifp cer envr lr lawne ¥
úà äðBî ìéçúäzexifpdBlL,cin laiwy,Ck øçàåmcew ¦§¦¤¤¤§©©¨
,ezexifp milydyúà íéìLî ,ïa Bì ãìBðzexifpdBlLglbne ©¥©§¦¤¤

ligzde ef zexifp laiw dligzy oeik ,ezexifp xnba zepaxw `iane
,dzepnlBða ìL úà äðBî Ck øçàåeilr laiwy zexifpd z` - §©©¨¤¤¤§

.oa el cleiykl
dligz xn` m` la`'ïa éì äéäiLk øéæð éðéøä'xn`e siqede'øéæðå' £¥¦¨¦§¤¦§¤¦¥§¨¦

`vnpe ,el clei `l m` s` ztqep zexifp `idy ,i`pz `la ,mzq
z` jk xg`e ,epa zcila legzy zexifpd z` laiw dligzy

epa clepy mcewe .ely zexifpdúà äðBî ìéçúäzexifpdBlL ¦§¦¤¤¤
,cin dlgyCk øçàåezexifp milydy mcewçépî ,ïa Bì ãìBð- §©©¨©¥©¦©

wiqtnzepnlúàzexifpdäðBîe ,BlLepa zcil zrynúà ¤¤¤¤
zexifpdBða ìL,mteqa glbn epi`e mei miylyCk øçàå ¤§§©©¨

e xfeg ,epa zexifp z` zepnl miiqnykúà íéìLîoiicry minid ©§¦¤
zexifpd znlydl mixqg,BlLcg` ,zepaxw ipy `iane glbne ¤

micwdl jixvy oeik ,dfa mrhde .epa zexifp lr cg`e ezexifp lr
zlaw mcew dlaiwy epa zexifp z`:ely zexifpd

àøîâ
:zeiexifp izy lawnd mc` oica wtzqn `ax,àáø éòamc` ¨¥¨¨

y'íBé íéøNò øçàì øéæð éðéøä' øîà`l` dzr izexifp legz `l - ¨©£¥¦¨¦§©©¤§¦
zexifp oick mei miyely jyniz legzyke] mei mixyr cera

xn`e siqede ,[mzq'íBé äàî åéLëòîe'zexifp lawn ipixd - ¥©§¨¥¨
,mei d`n jynize eiykr legzy ztqepeäîzexifpd dlg m`d - ©

yi cg` cvny .dpey`xd z` miiwiy xg`l wx e` cin dipyd
,xneläàî ïéìäc ïåék,elld zexifp ini d`n -ïéîìL àì ïéøLòa ¥¨§¨¥¥¨§¤§¦Ÿ§¥¦

zexifpd legzy cr miaexwd minid mixyra minlyp mpi` -
ick mei mixyr xg`l ezexifp wiqtdl jixv didie ,dligz laiwy

,diptl laiwy zexifpd ini miyly z` zepnldvex epi`y oeike
,ezexifp rvn`a wiqtdlïéìééç àìly zexifpd eilr dlg `l - Ÿ¨§¦

minid mixyrae ,dpey`xd ezexifp dpniy xg`l cr mei d`n
zexifp bedpl jixv epi` dpey`xd zexifpd lgzy cr eiykrny

.llkàîìéc Bàn [`ny e`-]óBqáì øòN ìecéb déì úéàc ïåék- ¦§¨¥¨§¦¥¦¥¨§©
`l jkitl ,mei d`n ly zexifpd meiqa xriy witqn el didiy

okle ,ezexifp wqtizy el ztki`ïéìééçly zexifpd cin dlg - ¨§¦
zexifp mzq dpnie ,mei mixyr zexifp bdpi mkezne ,mei d`n
mei mipeny dpnie xefgi jk xg`e ,glbi mteqae ,mei miyly

.mteqa glbie ,mei d`n ly zexifpd znlydl
:xg` ote`a `ax wtzqd `l recn dywn `xnbddéì éòaéúå- §¦¨¥¥

a ef dl`y le`yl `axl didúèòeî úeøéæð,mei miyly ly - §¦¤¤
xifpe' xn`e siqede ,'mei mixyr xg`l xifp ipixd' xn`y oebke
,eiykrn dligzn dipyd zexifpd m`d wtzqdl yiy ,'eiykrn
jk xg`e ,llk zexifp dlg `l mipey`xd mei mixyra `ny e`
dpni dixg`le ,glbie mei miyly dpey`xd zexifpd z` dpni
xg`l zexifp xcpy ote`a wx `ax wtzqd recne ,dipy zexifp

.mei d`n ly zexifp cere mei mixyr
`ax :`xnbd zvxzndéì àéòaéî à÷ àãç Bbî àãçdl`y l`y - £¨¦£¨¨¦©§¨¥

l`y dligzy ,xnelk .zxg` dl`ya heytpy dn jezn zg`
yi ,df wtq heytp m`y siqede ,zhren zexifpa oicd didi dn

.daexn zexifpa oicd didi dn oecl
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ה שבט, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר ניסן שי'

שלום וברכה!

להצלחה  ויהי'  השי"ת  יתן  ובודאי  לקסבלנקה,  צלחה  מביאתו  מכתבו  נתקבל  עתה  זה 
ב"ב  וכל  הוא  בעניניו הפרטיים  והצלחה  ברכה  תוספת  ג"כ  לו  ימשיך  ובד"מ  בהענינים הכללים 
שיחיו, ובטח ימצא ג"כ דרכים המתאימים שיהי' הכל בשלום ובנעימות אשר זוהי דרך התורה 
שדרכי' דרכי נועם ובפרט ע"פ המבואר בתורת החסידות הרי הענין דאהבת ישראל אהבת התורה 

ואהבת השם כולא חד, ות"ח מראש על הבשו"ט שיבשר בקרוב.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש.
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והדר"הד עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד יד דף שני)נזיר (ליום

elit`yøîBì éöîz íà,xnel dvxz m` -lr laiwy ote`ay ¦¦§¥©
envrúèòeî úeøéæðxg`l xifp ipixd' xn`y] mei miyly ly - §¦¤¤

,['eiykrn xifpe mei mixyrc ïåékly zexifpd z` dpniy xg` ¥¨§
,mixyr xg`ïéøúéc àeä ïéîBé äøNò,mixzi mini dxyr eidi - £¨¨¦§¨§¦

zexifp bdpy minid mixyr znlydl zexifp mda bedpl jixvy
y `ed oicd okl ,dligzìdéì ÷éìñ àel elri `ly -ïéìämze` - Ÿ¨¦¥¨¥

äøNòjk xg` milydle ezexifp wiqtdl dvex `ed oi`y ,mini £¨¨
,mnvr ipta zexifpl miie`x oi`e miaeyg mpi`y mini dxyr
,mipey`xd mei mixyra zexifp llk bdpi `ly ezpeek `l`
df lk `ny wtzqd `axe .zeiexifpd izy z` dpni okn xg`le

la` ,zhren zexifpaéàcåipixd' xne`dyxifpmei mixyr xg`l ©©
eiykrne,'íBé äàî øéæðz` cin zepnl ligzdl ezpeeky xnel yi §¦¥¨

,mei mixyr xg` wiqtdl jixv didiy s`e ,mei d`nd zexifpïåék¥¨
déì úéàcmilydl el yiy -ïéîBé ïéðîz[mini mipeny-],óBqáì §¦¥©§¦¦§©

okl ,dnvr ipta zexifpl miie`xe miaeyg el` miniedéì ïé÷ìñ- ¨§¦¥
.dligz dpny mei mixyrl etxhvie el elriàì Bàmby e` - Ÿ

zrya `nzqn `l` ,rvn`a ezexifp wiqtdl dvex epi` df ote`a
,xzen didi mipey`xd mei mixyray ezrc dzid zexifpd zlaw

ie mei miyly zexifp dpni jk xg`ejk xg`e ,oaxw `iaie glb
.mei d`n zexifp dpni

:wtzqdl dtiqen `xnbdéöîz íàåz` heytl dvxz m` - §¦¦§¥
e mcewd wtqdøîBìyéìééçmei d`nd ly zexifpd dlgy - ©¨§¦

oicd dn wtzqdl yi oiicr ,mei mixyr xg` dwiqtie ,eiykrn
m`'íBé íéøNò øçàì øéæð éðéøä' øîàzexifp mzq eilr lawny - ¨©£¥¦¨¦§©©¤§¦

xn`e siqede ,mei mixyr xg`låéLëòîe'ipixd'íìBò øéæðeäî ,- ¥©§¨§¦¨©
:wtqd z` `xnbd zx`an .zexifp bedpl eilr cvikéîm`d - ¦

y xn`pdéìò àìééçxg`le ,eiykrn mler zexifpmei mixyr ¨§¨£¥
,mei miyly zexifp mzq dpene ,mler zexifpd z` wiqtnBàoi`y

dpi`y zxg` zexifpa mler zexifp rvn`a wiqtdl dvex `ed
okle ,llk dl dnecàìmixyr `l` ,eiykrn mler zexifp legz Ÿ

miyly zexifp legz mei mixyr ixg`e ,llk zexifp bdep epi` mei
.mler zexifp eilr legz jk xg`e ,oaxw `iaie glbie mei

:cer wtzqdl dkiynn `xnbdéöîz íàz` heytl dvxz m` - ¦¦§¥
e mcewd wtqd,øîBìyàëäzexifp envr lr laiwy ote`a - ©¨¨

n ,ezexifp zwqtdl yyeg `ed oi` ,mleréìeLzéàì øLôàc ïåék¥¨§¤§¨§¦§¥
mei mixyr xg`l laiwy zexifpd lr mkgl l`ydl lekiy -

okle ,dxwerleàìééçepi` m`e ,eiykrn mler zexifp eilr dlg - ¨§¨
ly zexifpd z` el xiziy mkgl l`yi drvn`a wiqtdl dvex

m` ,wtzqdl yi oiicr mpn` .mixyr xg`ïBLîL øéæð éðéøä' øîà̈©£¥¦§¦¦§
,'íBé íéøNò øçàìxn`e siqedeåéLëòîe'ipixd'eäî ,'íúñ øéæð- §©©¤§¦¥©§¨¨¦§¨©

:`xnbd zx`an .zexifp bedpl eilr cvikàëälaiwyk o`k - ¨¨
ixd ,oeyny zexifpéìeLzéàì øLôà àìl`ydl xyt` i` - Ÿ¤§¨§¦§¥

wtzqdl yi okle ,dxizdl leki mkg oi`y ,dilràìééç éîm`d - ¦¨§¨
ligzz mei mixyr xg`e ,mei miylyd zexifp eiykrn eilr legz

,oeyny zexifpàì Bàdvex `ed oi`y ,mzq zexifp eilr legz Ÿ
mei mixyr `l` ,dwiqtdl gxken didiy zexifp envr lr lawl
.oeyny zexifp eilr dlg mei mixyr xg`e ,llk zexifp bdep epi`

y mc` :sqep wtq d`ian `xnbdøîàipixd'äòáLa äLîk ¨©§Ÿ¤§¦§¨
,'øãàa,epiax dyn xhtpe clep df meiaywtzqdl yiéàî-dn ©£¨©

zxihta didy enke ,zexifp envr lr lawl epevx m`d ,ezpeek
ezpeeky e` ,ezxiht lr xrvd zngn mixifpd eaxzpy epiax dyn

.epiax dyn zcil meia didy enk dgny envr lr lawl
:oey`xd wtqd z` zhyet `xnbdàúéiîã÷ eäééðéî èBLtyi - §¦©§©§©¨¨

mc`y ,`ziixaa epipyy dnn ,mdn oey`xd wtqd z` heytl
xn`y,'íBé íéøNò øçàì øéæð éðéøä'xn`e siqedeåéLëòîe'ipixd £¥¦¨¦§©©¤§¦¥©§¨

xifp,'íBé äàîy `ed oicdäðBîciníéøNòzexifpl mei ¥¨¤¤§¦
,dpey`xdìL äðBî Ck øçàåíéL,mixyr xg` ly zexifpl mei §©©¨¤§¦

íéðBîL äðBî Ck øçàåmeiíéìLäì éãkd ini z`.äðBLàø úeøéæð §©©¨¤§¦§¥§©§¦§¦¦¨
didiyk xifp ipixd' ,dpyna `aend oeyla xcpy ina dpc `xnbd
z` gipde ,oa el clepe ,ely zexifp zepnl ligzde ,'xifpe oa il

e ,dpyna x`eand oick ,epa zexifp z` ligzde ely zexifpdàîèð¦§¨
éîéazexifpBðaøîà ïðçBé éaø .yøúBñely zexifpd ini z` mb ¦¥§©¦¨¨¨©¥

,xak dpnyøîà Lé÷ì LéøyøúBñ Bðéà,ely zexifpd ini z` ¥¨¦¨©¥¥
.epa ly z` wx xzeq `l`

:zwelgnd zxaq z` zx`an `xnbdøúBñ ,øîà ïðçBé éaøz` s` ©¦¨¨¨©¥
y meyn ely zexifpdàéä àzëéøà úeøéæð àãçzeiexifpd izyy - £¨§¦£¦§¨¦

z` miiqiy cr glbn epi` ixdy ,dkex` zg` zexifpk od ixd
rvn`a cnerk aygp epa zexifp z` dpeny onfa okle ,odizy

.zexifpd lk zxzqp `nhp m`e ,ezexifpøîà Lé÷ì LéøyBðéà ¥¨¦¨©¥
øúBñmeyn ,epa zexifp z` wx `l` ezexifpydéãéc úeøéæð[ely-] ¥§¦¦¥

déøáãå ,ãeçì[epa lye-],ãeçì.dzxaga zkiiy zg` oi`e §§¦§¥§
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ג שבט, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

ומהראוי  גדולה,  בהצלחה  שיהי'  מהשי"ת  יה"ר  הנה  ביום...  יהי'  שהבאנקעט  במ"ש 
שאינו  הידוע  השיר  כמו  ההצלחה  את  המבלבלים  ענינים  מעשה  בשעת  יהי'  שלא  באווארענען 
מתאים לרצון כ"ק מו"ח אדמו"ר ויועיל זה להמשכת הצלחה בטהרתה במילואה והשי"ת יזכהו 
להודיע טובות ע"ד הצלחת הבאנקעט והעיקר ע"ד הגדלת והפרחת המוסד שנתמנה בו ומנהלו, הן 

בכמות והן באיכות ויה"ר שיהי' זה בנקל און אן מאטערניש.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש - המחכה לבשו"ט.
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oiglbn el`e` cenr ci sc ± iyily wxtxifp
ïåéë úèòåî úåøéæð øîåì éöîú íàdil ixziin `l zepnl eiykrn ligzn eli`c Ð

zegt zglbz oi`c ,xriy lecib ick oda ied `le ,mini dxyr `l` zexifp ji`dn

.miylynäøùò ïéìä äéì ïé÷ìñ àìÐ xriy lecib eda zil `dc ,zexifp oipnl Ð

glbn `die ,zexifp izy zepnl ligzi mixyr xg`l `l` ,eiykrn dil iliig `l jklid

:ipzwc ,oizipznn heytz :zxn` i`e .mizpia

jk xg`e ,epa ly z` dpene ely z` gipn

elyn ixziin `lc ab lr s`e ,ely z` milyn

,inc `l `d !iliig ikd elit`e ,dxyr `l`

mzq xifp ipixd :xn`c oeik mzd eli`c

xn`w `lc ,`piipnl zigp `l Ð oa il `diykl

i`d ,jklid .(dynge oixyr xg`l i`) zni`

legilc `ed `pic Ð "xifp ipixd" xn`e xcdc

xg`l cr oa el `di `l `nlicc ,xzl`l dilr

xzl`lnc gkzyi`e ,llk ixziin `lc ,miyly

`lc oipnf ,inp i` .ely zexifp ipninl dil ded

oeik ,oa el clepy mcew ely z` ipninl witqi

iab lirl ziyixtck ,geliba dil xyt` i`c

`wc ,`kd `l` .inc zg` zexifpk Ð oizipzn

Ð "mixyr xg`l" xn`c ,`piipnl dil zigp

oinei mixyrc oeik ,oiira ikda irainl jl `ki`

.'ekøîåì éöîú íàåeiykrn" xn`c `kid Ð

,mixyr eiykrn ipninl xyt`c oeik ,"d`n

xg`lexcdinl xyt` miyly dil dpenc

xriy lecib `ki`c meyn ,oipnz ipninle

:`d jl iraiz izk` ,`zydn edl iliig seqal

xifp eiykrne mixyr xg`l xifp ipixd" xn`

edn "mler?dil zil mler zexifplc oeik

`ed "mei d`n eiykrn" xn`c `kidc ,wqtd

i`cec Ð mipeny dpen jk xg`e ,miyly dpen jk xg`e ,mixyr dpenc xninl `ki`c

Ð d`n seql wqtd edl zi`c oeikc meyn ,"mei d`n" xn` ikn xzl`l dilr `liig

xifpc ,"mler xifp eiykrn" xn`c `kd la` .okezn edpiwqtnl xyt` inp `kd jklid

`le ,caek meyn `nrh epiid Ð miylyl miylyn glbnc i`de ,wqtd el oi` mler

`la xyt` `lc oeike ,okezn edl opiwqt `l wqtd el oi`c oeike ,wqtd iedilc meyn

ezexifp ly miyly ipnilc ,mixyr xg`l cr llk zexifp dilr legiz `l Ð dwqtd

.`yixaøîåì éöîú íàå,d`n zexifpl ,zhren zexifp oiprl Ð `zli`y edlek oiprl Ð

.mler zexifpl e`éìåùúéàì äéì øùôàã ïåéëxg`l eilr lawy zexifp `edd` Ð

xg`l oeyny xifp ipixd" xn` :jl iraz izk` ,`zydn edlek edl elgil Ð mixyr

edn "mzq xifp eiykrne mei mixyr?àëä,dilr ileyzi`l xyt` `lc ,oeyny xifpa Ð

Ð oeyny xifp` dilr ileyzi`l xyt` `lc oeik :opixn` ,xecp ded `l oeynyc meyn

`liig `nlic e` ,inly `l mixyr seqc li`edc ,mzq zexifp `edd `liig `l?øîà
øãàá äòáùá äùîë éðéøä.oii dzy `l aeye ,xc`a draya xhtpy dynk :rnync Ð

`l e` zexifp oeyl ied in?åðá éîéá àîèðxifpe oa il `diyk xifp ipixd" xn`c i`d Ð

ely z` gipn Ð oa el clep ely z` milyd `ly cre ,ely z` dpen ligzd ,"mzq

.epal dpny elld mini jeza `nhp m`e .epa ly z` dpeneøúåñ øîà ïðçåé éáøs` Ð

zexifpk Ð mizpia glbn epi` ely z` dpn elit`c oeikc .ely lr xak dpny mini oze`

`zkix`.lkd z` xzeqe ,incøúåñ åðéà øîà ùé÷ì ùéøådicic zexifpc ,ely z` Ð

.cegl epace ,cegl
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."xnel `vnz m`"a daexn zexifpa l`y aeye ,zhren zexifpa l`y dligz ,xnelk Ð dil

iwlq `l Ð `ed cal oinei dxyrc oeik ,`liig `l zhren zexifpc xnel `vnz m` elit`c

dxyr jpdc meyn ,dligzn xtqy mixyrl itexhvi`l mixyr xg` milyiy dxyr jpd

dvex mei mixyr el` `l` ,ezexifp wiqtdl dil `gip `l ikdle ,ediicegl zexifpl efg `l

zglbzae oiia xzen didie ,miiept eidiy

zexifpl dil irain izk` .miznl ze`nhile

mixyr `zyd `liig i`c oeik ,mei d`nc daexn

zexifp xg` mei mipeny edl eyt izk` mei

itxhvne ,ediicegl zexifpl efgc ,mei miylyc

dpnie .mei d`n znlydl mei mixyr ipdl xity

`iaie glbne ,mei miyly dpen aeye ,mei [mixyr]

,mei d`nd milydl mei mipeny dpen aeye ,oaxw

zwqtd` citw `le .oaxw `iaie zipy glbie

`lc oeik ,iliig `l ikd elit` `nlic e` .zexifp

epevx oi`e ,mei [mixyr] jpda mei d`n inly

did dlaw zrya `nzqne ,ezexifp wiqtdl

oiia xzen didi i`nw mei [mixyra] ezrca

mei miyly dyri ok ixg`e ,d`nehae zglbzae

ie glbieoitevx mei d`n dyri aeye ,oaxw `ia

ivn i` oeir jixve :d"dbd .oaxw `iaie glbie

xifpe mei d`n xifp ipixd" xn`c `kid irainl

i`] mei d`nd micwd `zydc ,"mei mixyr xg`l

oicd `edc [`nye] .`l i` `zydn iliig [zxn`

.d"dbd .hwp ediipn `cge ,ikd irainl ivnc

øîàxifp eiykrne mei mixyr xg`l xifp ipixd

Ð exry ciakd m` epicc Ð mlerl

.zenda yly `iane lwinc

éîm` .`l e` `zydn dilr zexifp Ð `liig

mixyr ehn ikc meyn ,`liig `zydn daexn zexifp oiae zhren zexifp oiac xnel `vnz

`liig i` ,`kd la` .d`nc zexifpl `ed inc ixdy ,i`d ilek wqtd ied `l zexifp legie

ied `l jklid .wqtd iede ,llk ea `veik epi` mixyr xg`c zexifp Ð mler xifp `zydn

zglbzae oiia xzen didi i`nw mixyr jpdae ,eizexifp milyiy cr llk mler xifp

zexifp dpni Ð mixyr ez` ike ,mlerl xifp `zydn legi mewn lknc `nlic e` .d`nehae

xnl ,[zg` dpy] xg` e` ,mei miyly xg` lwin mler xifp xn`c o`nl ,glbne mei miyly

zwqtd aiyg `le ,ligzdy mler zexifpl `ifgc .(`,d lirl) dil zi`ck xnle dil zi`ck

ila eiptl mler zexifp dyer dide ,mei miyly ly zexifp lr le`yl eciay oeik Ð ezexifp

.`zydn mler xifp eilr legi [mei miylyc] zexifp lr l`y `l elit` xq` jklid Ð wqtd

."mzq xifp eiykrne mler xifp mixyr xg`l xifp ipixd" xn` i` irainl ivnc oicd `ede

íàåÐ mei mixyr xg`l legiy zexifp` ileyz`l xyt`c oeik i`ce `kd xnel ivnz

llk wqtd didz `le ,mixyr xzac zexifp` le`yl leki `zydne mler ,xifp `liig `kd

.mler xifpc zexifp jeza

øîàxyt` `l i`ce `kd Ð mzq xifp eiykrne mei mixyr xg`l oeynyk xifp ipixd

mzq eilr legi `l jklid ,[mixyr] xg` eilr legiy oeyny zexifp` ileyz`l

zq mixyr jpda milydl ivn `le li`ed ,llk mixyr jpda zexifpmiyly oiiedc ,zexifp m

[dgcie] ,oeyny zexifp ligzi jk xg`e ,mixyr jpda miznl ze`nhle oiia xzen didie .mei

liig seq seq `nlc e` .ezexifp zwqtd` citw Ð enilydl xyt` `lc oeik ,zexifp mzq

`dc ,mixyr xg`lc dxyr seql glbl ivn `lc idpe ,mei mixyr jeza zexifp mzq dilr

z`nehe oii xeqi` oebk ,bedpi bedpl lekiy zexifp oic lk mewn lkn Ð oeyny zexifp lg

i`cec ,"oeyny xifp eiykrne [mixyr] xg`l mzq ipixd" xn`c `kid irainl ivn `l la` .ezexifp zwqtd` elit` citw `lc ,oeyny zexifp ligzie df zexifp wiqti mixyr xg`e ,mizn

xifp ipixd" xn`c oebk ,mler xifpa ira ivn `l `ira jde .oeyny zexifpa wqtd didi `le ,eilr l`yi Ð mixyr xg`l zexifp mzq` ileyz`l ivnc oeikc .oeyny xifp xzl`l dilr liig

`wecc .zexifp mzq milyie ,eilr l`yiy Ð mixyr xg` eilr legl `ad mler xifp` liyzi` xyt`c oeik ,`zydn mzq xifp dilr liig i`cec ,"[mzq] xifp eiykrne [mixyr] xg`l mler

.ileyz` xyt` mler xifp ,ileyz`l xyt` `l oeyny xifpc ,cg` mlz yxeg yic oizipzn` (`,ak) zeknc iyily wxta rnyn inp ikde .dilr ileyzi`l xyt` `lc ,`irain oeyny xifp`

øîà`ede .xrv zngn ,l`xyia mixifp eaxe ,xcpa excp miax `nzqn xc`a draya ezen meiae ,dlecb dgny egny ,xc`a draya epiidc ,ecleed meiac Ð edn xc`a draya dynk

mixcp (`,fiw migaf) xn`c o`nl dyw zvwe .dilr law dgnye ,xn`w ecleed meik e` .dilr law zexifpe ,ezen meia xc`a draya dyn ly exec didy enk epiid ,"`d`" mzqa xn`

oke .dliya mb xzid did `le ,`ed acipe xcip xifp oaxwc ,zepaxw aixwdl elki `le ,mdini lk mixifp eid `d Ð epiax dyn zxihta xifpa excpy mze` ok m` :dnaa oiaixw `l zeacpe

.melya`c zexifp on dywèåùôene ely z` gipn :opzc ,i`w oizipzn` .epa inia `nhp Ð 'eke xifp ipixd `ziinw `dinepa inia `nhp m`c oiprl dpin `wtp yiwl yixl .epa ly dp

itl ,epiipn ly z` inp xzeq Ð epa ly z` xzeqc f` ,epiipn rvn`a cnere ,epa ly z` dpene ely z` gipde ,epiipn wqetyk `wec epiid Ð xzeqc inp opgei iaxle .ely z` xzeq epi` Ð

.epa ly oipn ligzd `ly cr ixnbl envr ly oipn xzeq did `l Ð epa inia `nhpe ,envrl epal dpen did aeye ,envrl miieqn el cg` ,mipiipn ipy dpen did eli`e .epiipn milyd `ly

ly z` jk xg`e ely z` dpenc "oa il didiyk xifpe xifp ipixd" ipzwc ,oizipznc `yixa la` .xzeq epi` Ð dligz elyn dpny dn la` ,epa ly zexifp `l` xzeq epi` :xn` yiwl yixe

.ely z` glbl wlzqp xakc ,epa ly `l` xzeq epi` lkd ixac Ð epa inia `nhp m`c ,epaàãçrvn`ae ,epa lye ely milyiy xg`l [`l`] glbn epi` ixdy Ð `id `zkix` zexifp

.d"bd y"a .epa ly `le ,ely eze` `l` xzeq epi` Ð ely dnlyd inia `nhp i`ce la` .cner `ed ezexifp
`nhp
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oiglbnהו el`ea cenr ci sc ± iyily wxtxifp
åúòøö éîéá àîèð.miznl `nhp ezrxv iniae ,rxhvpe ,xifp did Ðøúåñ øîà ïðçåé éáø

xaky dn milyn ezrxvn `txzp ikc li`ed ,zexifpa i`w izk` `dc ,oincewd z` Ð

.rxhvpy mcew dpnøúåñ åðéà øîà ùé÷ì ùéøoiler oi`e li`ed ,cegl zrxv inic Ð

s`e ,`pixg` `nrha yiwl yixe opgei iaxc izxz ipdl dpey o"nide .exfp ini oipnl el

ik oiac ,o"nid i"xack z"eidl x"fg d"xend

jci` `eddc ,epa zexifpa oiae ezrxva `nhp

lecib epivn `ly itl ,ixiin d`n xifp zexifp

.glbl jixv ediiexzae li`ede ,miylyn zegt

jklid ,glbl jixv inp ezrxvn `txzp iklc

.d`n zexifpa `l` mwezin `líåéá àîèð
øòù ìåãéâ,mei d`n zexifp eilr laiwy oebk Ð

zglbz glib xdhp ike ,rxhvp miray dpn ike

zi`c mei miyly d`nd on eyt izk`e ,zrxvl

Ð xry lecib meia `nhpe ,xriy lecib eda

Ð ely xriy lecib mly eay ,d`n meia epiid

la` .zrxvd xg`y miylyd xzeq lkd ixac

.ibilt zrxvd iptly miray xzeq m`aáø
øúåñ åðéà øîåàxn`c opgei iaxl elit`c Ð

mzd Ð zexifp lk xzeqc epa inia `nhp

la` .inp zexifpl xzq ivn ikdl ,i`w zexifpa

xak ,xriy lecib mlyin meia `nhpc oeik ,`kd

iptlc xzqnl gk dil zile ,ezexifp mliy

.zrxvøúåñ øîà ìàåîùåelit` ,lkd z` Ð

.i`nw mirayàéä úçà úåøéæð íù[la`] Ð

.exwzin zexifp ixz Ð epa ly oipne ely oipn

xn`c oebk Ð lecib meia `nhp :`pixg` `pyil

,mei mixyr cr dpne ligzde "xifp ipixd"

zexifp zepnl ligzde ,lkd z` xzqe ,`nhpe

jk xg`e ,dxdha mini dxyr dpne ,zxg`

milydl oixzepd mei mixyr lkn cg`a `nhp

.zexifpløúåñ åðéà øîà áø.dxyr elld Ð

ilin ipd Ð xzeq xn`c opgei iaxl elit`c

inhi` `lc i`d la` ,xenb zexifpa i`wc `kid

,`ed zexifp mlync ,xriy lecib inia `l`

eed Ð i`nw mixyrl dxyr ipd itxvn iklc

inhi` xcd`c i`d jklde ,miyly edl

.zexifp inelyz `l` ied `l Ð jli`e dxyrn

,dxyr jpdl xzeq epi`c dcen opgei iax elit`e

zepnl ligzn iriaye iyily dfdc oeik `l`

.miyly cr jli`e dxyrnøúåñ øîà ìàåîùå
'åë ùé÷ì ùéøì åìéôà`l Ð `ed zexifp mlyin opixn`c `de .zexifp `cg `kd la` Ð

.od miyly xnele elld odnr sxvl leki dz` i` aey mipey`xd exzqc oeikc ,`ixi`

íãá øòéù ùãé÷ íàù íéãåî ìëäeizepaxw `iadl jixv ,cg`e miyly meia Ð

dpwz el oi`y Ð glib `l oiicre `nhpyk mcd wxfp xak m` ,eizepaxw xg` glbzdle

`ian `ed cg` oaxwc ,xyt` i` Ð xg` oaxw `iadle zxg` mrt zepnlc oeik .exizdl

el oi` jkitl ,`nhp xak `dc Ð el dler oi`e cg` oaxw `iad xake ,zepaxw ipy `le

.(e xacna) "ey`x z` ycwe" aizkc ,hiwp `xwc `pyil Ð yciw ipzwc `de .dpwzïåéë
úáëòî úçìâú øîàã,dpny dn xezql ,dia `pixw z`ln jeza Ð oiia zezyl Ð

.xg` oaxw iziileïðáøã àáéìà àìà,(`,fn xifp) "oipin dyly" wxta dilr ibiltc Ð

.xdhp mincd on cg` eilr wxfy oeik :ixn`eçåìéâ úåöîìdxdha zglbz `di `lc Ð

z`ln xg`l ixdy ,zxg` zexifp zepnle xezql leki epi` ixdy ,mlerl ezevnk,`nhp

.d`neha glbn `l` ,dxdha glbl dpwz el oi` jklidåì åìëù øéæðmiyly ini Ð

,eizepaxw `iadl jixvy ,z`ln xg`le ,xifdy mini lk Ð daexn zexifple ,mzq zexifp

mcew glb m` dwel epi` la` Ð zglbzd lr dwel epi`e .d`nehd lr dwel Ð `nhp

.eizepaxw `iady mcew oii dzy e` ,eizepaxw `iady'äì åøéæä éîé ìë àø÷ øîàãÐ

zeaxl Ð "`ai `l zn ytp lr 'dl exifd ini lk" xn`e ,diazke ,jixv `lc "lk" aizkc

.'ek mini'åâå ïééä ïôâî äùòé øùà ìëî åøæð éîé ìë 'åâå øòú åøæð øãð éîé ìëiwlile Ð

!ediiexz` inp
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àîèðepi` ehelg [iniy] .zexifp zepnl ligzde "meidn xifp ipixd" xn` Ð ezrxv inia

inia zna `nhpe .(a,fi) "xn`y in" wxta onwlck ,xzeq epi` mbe ,zexifpl dler

xdhiyke ,ezrxv ini mcew ezexifpl dpny mipey`xd minid xzeq epi` yiwl yixl .ehelg

opgei iaxe .wqty enk zexifp oipn milyie xefgie ,rxevn zepaxw `iaie glbi Ð ezrxvn

dpn `l oiicre ,i`w zexifpa `dc ,xzeq :xne`

lk zepnl jixv Ð ezrxvn xdhiykle ,d`nd

.ezexifp iniàëéøöåediizbelt opireny`l Ð

.ezrxvae epaaàîèðÐ xriy lecib meia

dpnyke ,"mei miyly xifp ipixd" xn` :yexit

.egxk lr mihqil edeglib ezexifpn mixyr

zexifpl miyly meia glbl lkei `l `zydc

mein mei miyly xg` cr eizepaxw `iadle

miylyn zegt lecib oi`c ,mihqild edegliby

miiq dxyr dpnyke ,miylyd ligzde .mei

edegliby mxh mixyr dpn dligz ixdy ,ezexifp

wx mpi` mipexg`d mei mixyrd el`e ,mihqild

`iadle ezexifp xg` glbl lkeiy ,xriy lcbl

epaxwlecib meia" hwpc i`de .`nhp mdae ,eiz

ezrxv inia lirl hwpck "inia" hwp `le "xriy

ezrxv ini mikynp edi `ly xyt` [i`y] itl Ð

`ly xyt` xriy lecib la` .cg` mein ith

mihqil edegliby oebk ,cg` mei `l` eilr jix`i

miyly lr siqen epi` `zydc ,ezexifpl ipy mei

.xriy lecib xeara seqaly mei `l`

íúä`nhp oke .elye epa ly Ð zexifp ipy

zrxve cegl zexifp Ð ezrxv inia

meia `nhp oke ,`ed zexifp `cg `kd .cegl

.`ed zexifp cg Ð xedh `edyøîà`cqg ax

m` :yexit Ð mca xriy yciw m`y micen lkd

`xewe ,gliby mcew ,`nhp mcd wxfpy xg`l

yciwe" aizkck ,glib `ly Ð xriy yeciw

.ey`x lcbl ligzi :eyexity ,"ey`xïéàel

zinler lkei `ly jzrc `wlq `w Ð dpwz

,eizepaxw xak `iady oeik ,glble oiia zezyl

Ð oaxw z`ad `lae ,gliby mcew `nhpc oeike

.glbl lkei `làáéìàiaxc `ail` i` [o`nc]

oii zezyl Ð eakrn zglbz xn`c oeik xfril`

`nhp eli`k `ed ixd ,xnelk ,`ed "z`ln jez"

.z`ln jeza `edy eizepaxw z`ad mcew

wxt opzck ,zepaxw `iaie xefgi :xnelk .xezqle

xzeq :xne` xfril` iax ,`nhpe mincd on cg` eilr wxfpy in :(`,fn xifp) "oipin dyly"

i`n :ipyne !xzeq [dray] Ð z`ln xg` lk xfril` iax xn`de :`xnba jixte .lkd z`

e`l jgxk lr Ð `kdc "xezqi" i`de .eizepaxw `iai [xdhiy] xg`le ,eizepaxw Ð xzeq

`l`] xzeq epi`c (a,fh) onwl oiwxita xfril` iax xn` `dc ,miyly meia `nhpc `weec

.[drayàìà`iady oeike ,oiia zezyl Ð `akrin `l zglbzc ixn`d opaxc `ail`

.llk zglbz `la zezyle ze`nhl xzen Ð zepaxwíìåòìel oi` i`ne opaxc `ail`

xzen cine ,wlzqpe ,`iai `l aey Ð eizepaxw xak `iady oeikc Ð gelib zevnl dpwz

axc `zbelt` i`w Ð `cqg ax xn`wc "micen lkd"e .llk zglbz `la oiia zezyl

micen Ð zglbz mcew `nhpc `kde .xzeq m` xry lecib meia `nhpc ibiltc ,l`enye

xak gliby ink iedc ,xzeq epi`c.øéæðmeia cnere ,zexifp ini lk dpny Ð eini el elky

.eizepaxw z`ad

ä÷åìxg` dpny zexifp xzeq epi` la` .eizepaxw z`ad mcew `nhp m` Ð d`nehd lr

d`n mei `nhp :lirl izii`e (`,fh) onwlc `wxita ogky`c idpe .xak eini elky

zglbz mei iedc ,miyly mei eh` opixfbe ,cg`e d`n mei `wec epiid Ð miyly xzeq cg`e

miyly meia e` ,xzeq epi` Ð mipye d`n meia la` ,(a,d) `nw wxt opzck ,`ziixe`c

[`,eh scl jiiy] .xzeq epi` cg`eéðàù`pngx xn`c ,d`neh oiprl Ð xn`c `kd

`l` zexifp oiicr el oi` `l` ,enly xaky ,ey`xa el ielz exfpy in Ð "exfp y`x `nhe"

`nhp m` ,`dine ."[exfp y`x] `nhe" aizkc ,d`nehd lr dwel f` Ð glib `ly ,ey`xa

`l `yxc jdc .`akrn `l zglbz xn`c o`nl aiign `l Ð eizepaxw `iady xg`

Ð glib e` oii dzy m` la` ,zglbz `l` zeyrl eteba oi`y itl Ð eizepaxw `iad `l oiicry it lr s` ,ey`xa ielz zexifp xity ixwine oaxw z`ad ,oaxw z`ad mcew `l` `nwezn

.d`neh iab enk `xw eda `kil `dc ,aiign `l
xeq`
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Lé÷ì Léø ,øúBñ :øîà ïðçBé éaø ,Bzòøö éîéa àîèð¦§¨¦¥¨©§©¦¨¨¨©¥¥¨¦
úeøéæða àäc ,øúBñ :øîà ïðçBé éaø .øúBñ Bðéà :øîà̈©¥¥©¦¨¨¨©¥§¨¦§¦
úeøéæðe ãeçì úòøö ,øúBñ Bðéà :øîà Lé÷ì Léø .éà÷̈¥¥¨¦¨©¥¥¨©©§§¦
àéääa ¯ àúéén÷ Cäa øîzéà éàc ,àëéøöe .ãeçì§§¦¨§¦¦§©§©©¨§¨§©¦
àäa ìáà ,àéä úçà úeøéæð íL ,øúBñ ïðçBé éaø øîà£©©¦¨¨¥¥§¦©©¦£¨§¨
úòøöå ãeçì øéæðc ,Lé÷ì Léøì déì äãBî àîéà ¯¥¨¤¥§¥¨¦§¨¦§§¨©©
ìáà ,Lé÷ì Léø øîà÷ àäa ¯ àäa øîzéà éàå .ãeçì§§¦¦§©§¨§¨¨¨©¥¨¦£¨
àîèð .àëéøö ,ïðçBé éaøì déì äãBî àîéà ¯ Cäa§©¥¨¤¥§©¦¨¨§¦¨¦§¨
éaøì eléôà ;øúBñ Bðéà :øîà áø ,øòN ìecéb íBéa§¦¥¨©£©¥¥£¦§©¦
,úeøéæða éà÷c àëéä éléî éðä ¯ øúBñ øîàc ïðçBé¨¨§¨©¥¨¥¦¥¥¨§¨¥¦§¦
:øîà ìàeîLe .àeä úeøéæð íìLéî ¯ øòN ìecéb¦¥¨¦§¨§¦§¥£©
íúä ¯ øúBñ ïéà øîàc Lé÷ì Léøì eléôà ;øúBñ¥£¦§¥¨¦§¨©¥¥¨¨
ìkä :àcñç áø øîà .àúeøéæð àãç àëä ,úBøéæð ézL§¥§¦¨¨£¨§¦¨¨©©¦§¨©Ÿ
àaélà .äðwz Bì ïéà ¯ íca øòN Lã÷ íàL íéãBî¦¤¦¨©¥¨©¨¥©¨¨©¦¨
úçìâz øîàc ïåék ,øæòéìà éaøc àaélà éà ?ïàîc§©¦©¦¨§©¦¡¦¤¤¥¨§¨©¦§©©
àaélà àlà !øBzñìå ,àéä úàìî CBz ¯ úákòî§©¤¤§Ÿ¦§¦§¤¨©¦¨
àaélà íìBòì ¯ !úákòî àì úçìâz éøîàä ¯ ïðaøc§©¨©¨¨§¦¦§©©Ÿ§©¤¤§¨©¦¨
úåöîì äðwz Bì ïéà ¯ "äðwz Bì ïéà" éàîe ,ïðaøc§©¨©©¥©¨¨¥©¨¨§¦§©
åéîé Bì eìkL øéæð :àðéðç éaøa éñBé éaø øîà .çeléb¦©¨©©¦¥§©¦£¦¨¨¦¤¨¨¨
àìå úçìâzä ìò ä÷Bì Bðéàå ,äàîehä ìò ä÷Bì ¯¤©©§¨§¥¤©©¦§©©§Ÿ
ìk" àø÷ øîàc ¯ é÷ìc äàîeè àðL éàî .ïéiä ìò©©©¦©§¨§¨§¨¥§¨©§¨¨

fä éîé'äì Bøéíéîik úàìî øçàlL íéîé úBaøì " §¥©¦©§©¨¦¤§©©§Ÿ©¨¦
øîà àäc ,áéiçéì éîð úçìâzà éëä éà .úàìî éðôlL¤¦§¥§Ÿ¦¨¦©¦§©©©¦¦©¥§¨¨©
¯ "BLàø ìò øáòé àì øòz Bøæð øãð éîé ìk" àðîçø©£¨¨¨§¥¤¤¦§©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ
!úàìî éðôlL íéîik úàìî øçàlL íéîé úBNòì©£¨¦¤§©©§Ÿ©¨¦¤¦§¥§Ÿ
¯ "ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî Bøæð éîé ìk" ,eúå§¨§¥¦§¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦
!úàìî éðôlL íéîik úàìî øçàlL íéîé úBNòì©£¨¦¤§©©§Ÿ©¨¦¤¦§¥§Ÿ
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הז

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

xifp :yiwl yixe opgei iax ly ztqep zwelgn d`ian `xnbd
mpi` ezrxv iniy `ed oicd ,ezexifp rvn`a rxevn didpy

m` oicd dn ewlgpe ,ezexifp ini oipnl el mileràîèðmiznléîéa ¦§¨¦¥
øúBñ ,øîà ïðçBé éaø ,Bzòøöe ,zexifpd z`Bðéà ,øîà Lé÷ì Léø ¨©§©¦¨¨¨©¥¥¨¦¨©¥

øúBñ.:zwelgnd z` `xnbd zx`anøîà ïðçBé éaøy,øúBñ ¥©¦¨¨¨©¥
meynéà÷ úeøéæða àäc.zexifpd rvn`a cner `ed ixdy -Léø §¨¦§¦¨¥¥

øúBñ Bðéà øîà Lé÷ìpd z`mpi` zrxvd iniy jkny ,zexif ¨¦¨©¥¥
y gken ,ezexifp oipnl el miler,ãeçì úeøéæðå ãeçì úòøödzre ¨©©§§§¦§

.ezexifp ini `le ezrxv ini md
:deey mzxaqy zewelgn izya ewlgp recn zx`an `xnbd

àëéøöe`nhpa oiae epa zexifpa `nhpa oia eprinydl jixve - §¦¨
,ezrxv iniaøîzéà éàcwx mzwelgn dxn`p m`y -Cäa §¦¦§©§©

àúéén÷`weecy mixne` epiid ,epa zexifp inia `nhp iablàéääa ©©§¨§©¦
ïðçBé éaø øîàyøúBñik ,ezexifp z` mbàéä úçà úeøéæð íL- ¨©©¦¨¨¥¥§¦©©¦

dkex` zexifpk md ixde ,'zexifp' ly cg` my yi el` mini lkl
,dlek xzeq drvn`a `nhp m`yàäa ìáàinia `nhp iabl £¨§¨

,ezrxvàîéàopgei iaxy xn`p -Lé÷ì Léøì déì äãBîepi`y ¥¨¤¥§¥¨¦
oeik ,xzeqcmyå ãeçì øéæðmy,ãeçì úòøöhp `edeinia `n §¨¦§§¨©©§

.ezexifp inia `le ezrxvøîzéà éàåwx mzwelgn dxn`p m`e - §¦¦§©
àäa`weecy mixne` epiid ,ezrxv inia `nhpy dfa -àäa §¨§¨

Lé÷ì Léø øîà÷cegl zexifpy meyn zexifpd z` xzeq `ly ¨¨©¥¨¦
,cegl zrxveCäa ìáà,epa inia `nhpyàîéàyixy xn`p - £¨§©¥¨

yiwlïðçBé éaøì déì äãBîmy'y meyn ,ezexifp z` mb xzeqy ¤¥§©¦¨¨
.'`id zg` zexifp.àëéøö§¦¨

,mei miyly zexifp laiwy ina ztqep zwelgn d`ian `xnbd
ycgn zepnl jixvy epice ,ezexifp ini rvn`a mihqil edeglibe
dn `xnbd dpce .ezexifp lr glbl lkeiy cr minly mei miyly

m` oicd didiøòN ìecéb íBéa àîèðdidiy ick dpeny minia - ¦§¨§¦¥¨
mini miyly exary xg`l ,epiidc ,zglbzl ie`xd xry el

.zglbzl ie`xd xriy el didiy oiznne ,ezexifp zligznøîà áø©¨©
øúBñ Bðéàinil mikiiy mpi` 'xryd lecib ini' ik ,ef d`neh lr ¥¥

`ed df oice .zexifpdøîàc ïðçBé éaøì eléôàlirl(`"r)wiqtndy £¦§©¦¨¨§¨©
,epa inia `nhpe ,epa zcil ly zexifp zepnl ick ezexifpøúBñs` ¥

y meyn ,xzeq epi`y dcen o`k ,ezexifp z`éléî éðäixacy - ¨¥¦¥
`weec exn`p opgei iaxøéæða éà÷c àëéäúecner `ed xy`k - ¥¨§¨¥¦§¦

inia la` ,ezexifp ini rvn`aøòN ìecébik ,xzeq epi`íìLéî ¦¥¨¦§©
àeä úeøéæðwx zepnl siqene ,laiwy zexifpd z` milyd xaky - §¦

.xry lcbl ick
øúBñ ,øîà ìàeîLe`ed df oice .zexifpd ini z`Lé÷ì Léøì eléôà §¥¨©¥£¦§¥¨¦

øîàclirl(`"r)epa inia `nhp m`yøúBñ ïéà`weec ,ezexifp z` §¨©¥¥

íúäyiy ,my -úeøéæð ézLokl ,cegl epa lye cegl ely - ¨¨§¥§¦
la` ,ezexifp z` xzeq epi` epa zexifpa `nhpykàëä,o`k -àãç ¨¨£¨

àúeøéæðmikiiy xryd lecib ini mby ,zg` zexifp lkd - §¦¨
.zexifpl

:`nhpe ezexifp xnba zepaxw `iady xifpa dpc `xnbdáø øîà̈©©
íéãBî ìkä ,àcñç,l`enye ax -íca øòN Lc÷ íàLm`y - ¦§¨©Ÿ¦¤¦¦¥¥¨©¨

,gelibd iptl ,eizepaxw mc wxfpy xg`l `nhpäðwz Bì ïéà¥©¨¨
lk oiicr ,glib `ly oeikny ,mlerl zexifp ixeqi`a xq`iie

:`xnbd zl`ey .eilr xifp ixeqi`ïàîc àaélà,z`f xn` in itl - ©¦¨§©
øæòéìà éaøc àaélà éàxfril` iaxk m` -(.fn oldl)lky xaeqd , ¦©¦¨§©¦¡¦¤¤

xifp ixeqi` oiicr ,ezexifp meiqa zglbz zevn xifpd miiw `l cer
y ,dyw ok m` ,eilrøîàc ïåéky xfril` iaxúákòî úçìâzlr ¥¨§¨©¦§©©§©¤¤

,ezexifp miiqln xifpdàéä úàìî CBzznlyd mcewk `ed oiicr - §Ÿ¦
ezexifp ini oipn xnby xg` `nhpy enk `ed ixd xnelk ,ezexifp

paxw `iad `l oiicre,eizeøBzñìåxg`e ,xdhiy cr mini dray §¦§
.dpwz el oi`y `cqg ax xn` recne ,glbie zepaxw `iai aey jk

ïðaøc àaélà àlàeizepaxw `iady xifpy minkg zhiy itl - ¤¨©¦¨§©¨¨
,dyw dfa mb ,gliby mcew s` d`nehe oiia xzenéøîàä`ld - ¨¨§¥

y exn` opax,úákòî àì úçìâzoiia xzed mcd zwixf xg`e ¦§©©Ÿ§©¤¤
.`nhpyk mda xq`ie xefgi ji`e ,zglbze d`nehe

:`xnbd zvxzn,'äðwz Bì ïéà' éàîe ,ïðaøc àaélà ,íìBòìxe`iad §¨©¦¨§©¨¨©¥©¨¨
y `edì äðwz Bì ïéàoipr,çeléb úåöîzevn miiwl leki oi`y ¥©¨¨§¦§©¦©

.gelib `la cin d`nehe oiia xzene ,zglbz
åéîé Bì eìkL øéæð ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàini z` miiqy - ¨©©¦¥§©¦£¦¨¨¦¤¨¨¨

,cifna `nhp m` ,zepaxw `iad `l oiicre ezexifpìò ä÷Bì¤©
å ,äàîehä,cifna oii dzy e` glib m`àìå úçìâzä ìò ä÷Bì Bðéà ©§¨§¥¤©©¦§©©§Ÿ

ïéiä ìò. ©©©¦
:`xnbd dywnàðL éàîxeqi` dpey dna -é÷ìc äàîeèx`yn ©§¨§¨§¨¥

:`xnbd zx`an .mixeqi`dàø÷ øîàc(e e xacna)'äì Bøéfä éîé ìk' §¨©§¨¨§¥©¦©
d`a 'lk' zline ,'`ai `l zn Wtp lrúàìî øçàlL íéîé úBaøì ©¤¤¥Ÿ¨Ÿ§©¨¦¤§©©§Ÿ

mdy ,zexifpd dnlypy xg`l -úàìî éðôlL íéîék`nhpd s`y §¨¦¤¦§¥§Ÿ
.z`ln mcew `nhpy ink dwel z`ln xg`

:`xnbd dywnáéiçéì énð úçìâzà ,éëä éàlr mb aiigzi - ¦¨¦©¦§©©©¦¦©©
,ezexifp ini elky xg`l zglbzàðîçø øîà àäcdxn` ixdy - §¨¨©©£¨¨

dxezd(d e xacna)'BLàø ìò øBáòé àì øòz Bøæð øãð éîé ìk'yexcpe ¨§¥¤¤¦§©©Ÿ©£©Ÿ
'lk' zaiznúàìî éðôlL íéîék úàìî øçàlL íéîé úBNòì.dwlie ©£¨¦¤§©©§Ÿ§¨¦¤¦§¥§Ÿ

eúåxn`p oii xeqi` iabl mby ,dyw cere -(c e xacna),Bøæð éîé ìk' §Ÿ§¥¦§
ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkîyexcpe ,'lk`i `l bf cre miPvxgn ¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦¥©§©¦§©¨ŸŸ¥

'lk' zaiznúàìî éðôlL íéîék úàìî øçàlL íéîé úBNòì©£¨¦¤§©©§Ÿ§¨¦¤¦§¥§Ÿ
.dwlie
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קדשנו  לנו(  שניתנו  למצוות  )בנוגע  רמצוות  בבהכת  שאומהים  לזר  רטעם 
של  מצוותיו  רם  לאדם(  ציוויים  )ונעשו  שציוונו  לאחהי  גם  כי  רוא  במצוותיו, 

רקדוש-בהוך-רוא כמו שרוא קדוש ומובדל מעניין רציווי לאדם
ממאמה חמשר עשה בשבט ר'תשל"א
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והדר"הח עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד טו דף שלישי)נזיר (ליום

:`xnbd zvxznàëä éðàLx`yn dpey d`neh xeqi` - ©¦¨¨
,mixeqi`dàðîçø øîàcxifp z`neh iabl(h e xacna)Làø ànèå' §¨©©£¨¨§¦¥Ÿ

,'Bøæða mb `ed d`neh xeqi`y ,aezkd zernynBì éeìz BøæpL éî ¦§¦¤¦§¨
BLàøa-xaky xnelk ,ey`xa wx `id el yiy zexifpd lky §Ÿ

y`xd xry `l` zexifpdn el x`yp `le ,ezexifp ini enly
.z`f aezkd dlib `l mixeqi`d x`ya la` .eglb `l oiicry

:`ziixan `pipg iaxa iqei iax lr `iyewéáéúéîepipyy dnn ¥¦¥
,`ziixaaåéîé Bì eìkL øéæð,ezexifp ini z` milydy -øeñàçlâì ¨¦¤¨¨¨¨§©¥©

ìåíàå ,íéúîì ànhìå ïéé úBzLe xaríéúnì àîèðå ïéé äúLå çléb, §¦§©¦§¦©¥§¥¦§¦¦©§¨¨©¦§¦§¨©¥¦
íéòaøàä úà âôBñ äæ éøäg oi`y ixd .dwel -,mixeqi`d oia weli £¥¤¥¤¨©§¨¦

.mdipia wligy `pipg iaxa iqei iax lr dywe ,dwel mlekae
:`xnbd zniiqnàzáeéz:eixac z` zegcl yi ef `ziixan ok` - §§¨

äðùî
xn` :zxg` zexifp jeza dlgy zexifpa oecl dkiynn dpynd

,ïa éì àäiLëì øéæð éðéøäzcil zryn mei miyly jynl epiidc £¥¦¨¦¦§¤§¥¦¥
,xn`e siqede ,oad,íBé äàî øéæðåd`n ly ztqep zexifp epiidc §¨¦¥¨

m`e ,eiykrn mei d`nd zexifp z` zepnl ligzn .dzrn meiãìBð©
íéòáL ãò ïa Bìwiqtn ,d`nd zexifpn mei miray dpny mcew - ¥©¦§¦

e ,dligz laiwy epa zcil zexifp z` dpene ,ezexifp z`ãéñôä àìŸ¦§¦
íeìkepa liaya zexifp bdepy meid miyly `l` ,ef dwqtda §

ipy `iaie glbie mei d`n milyie ,ezexifp oipnl mb el miler
la` .epa zcil ly lr cg`e ,mei d`nd zexifp lr cg` ,zepaxw

epa clep m`øçàìzexifp bdpyíéòáLmilydl el xzepe ,mei §©©¦§¦
,mei miylyn zegt ezexifpløúBñíéòáLz` `ed wiqtn - ¥¦§¦

znlyd ini miler oi`y ,mei miyly epa zexifp z` dpene ezexifp
oeik ,epa zexifpl mb ezexifpúçìâz ïéàL-a zexifpìMî úBçtíéL ¤¥¦§©©¨¦§Ÿ¦

,íBéz` zepnl leki epi`y oeike,ezexifp ini jeza epa zexifp lk
:epa liaya zcxtp zexifp zepnl jixv

àøîâ
,áø øîà,'mei d`n xifpe oa il `diykl xifp ipixd' xn`el clepe ¨©©

a oa,íéòáL íBédf meiäìBòelïàëìe ïàëìoipnle ezexifp oipnl - ¦§¦¤§¨§¨
izyl ,mini dryze mixyr cer wx zepnl jixve ,epa zexifp
zexifpl cg`e miyly mei `edy ,d`nd meia glbne ,zeiexifpd

.zxgnl oizndl jixv oi`e ,epa
:ax lr dywn `xnbdïðz,epizpyna,íéòáL ãò Bì ãìBðmeia e` §©©©¦§¦

,miray,íeìk ãéñôä àì:`xnbd zwiicn .mei d`n milyneéàå Ÿ¦§¦§§¦
Czòc à÷ìñmiray meiy ,axk,ïàëìe ïàëì äìBòepipy recn ¨§¨©§¨¤§¨§¨

daxc` ,epa zcila 'ciqtd `l'yøbzéî éøBâzéà`ed xkzyn - ¦§¥¦©©
.zxgnl oizndl jixv oi`e d`nd meia glbny ,jka

:`xnbd zvxznïéãa àlàéðúéì àìc àeäel did `l zn`a - ¤¨§¦§Ÿ¦§¥
oa el clep' zepyl `pzlíéòáL ãò,'melk ciqtd `ldid `l` ©¦§¦

,cg` mei giexdy zepyl eléðz÷c íeMîeaàôéñllba `l` - ¦§¨¨¥¥¨
oa el clep m`y `tiqa epipyy,íéòáL øçà,íéòáL øúBñepiidc ©©¦§¦¥¦§¦

,epa zexifpl wx mi`ad minid z` aiygny] oad zcila ciqtny
okl ,[ezexifpl mini cer jk xg` siqedl jixveàLéø éðz÷epipy - ¨¨¥¥¨

cr el clep m`y ,`tiqd znerl `yixd z` mbíéòáL`l ¦§¦
.giexn mb zn`ay s` ,ciqtd

:ax lr zeywdl dtiqen `xnbdàôéqî òîL àz,dpynd ly ¨§©¦¥¨
m`yãìBðoa eløçàzexifp bdpyíéòáL,meiíéòáL øúBñ- ©©©¦§¦¥¦§¦

clep m` mb ax ixacle .epa zexifp z` dpene ezexifp z` wiqtn
dcild meiy ,ezexifp wiqtdl jixv epi` cg`e mirayd meia
,cg`e miray meia epa zexifp ligzne ,o`kle o`kl dler

:`xnbd zvxzn .ezexifpl d`nd meia dnilyneøçà éàîdn - ©©©
epiid ,dpyna epipyy 'miray xg`' `edøçà øçàxg`ly meid - ©©©©

ezexifp wiqtny xnelk ,[ezexifp xg` `edy] cg`e mirayd mei
` `weec.jli`e mipye miray mein oad clep m

meia clep m` `weec ,jixac itl :uexizd z` dgec `xnbd
,ezexifp wiqtn mipye mirayøçà ìáàmiray mei,Lnîxnelk £¨©©©¨

,cg`e miray meiaéàî,epic didi dn -øúñ àìc énð éëä- ©¨¦©¦§Ÿ¨©
,dywe .ezexifp wiqtdl jixv epi`y,éëä éàéðúc àéøéà éàî- ¦¨¦©¦§¨§¨¥

m`y `yixa `pzd hwp recn,íeìk ãéñôä àì íéòáL ãò ãìBð©©¦§¦Ÿ¦§¦§
`ldeléôàclep,íéòáL øçà,cg`e miray meia epiidcénðàä £¦©©¦§¦©¦¨

øúñ àì zøîàwiqtdl jixv oi` df ote`a mb jixacl ixd - ¨§©§Ÿ¨©
.'cg`e miray cr' dpy `l recne ezexifpdpéî òîL àlàdny ¤¨§©¦¨

elit` dpeekd 'miray xzeq miray xg` clep' `tiqa epipyy
øçàmiray,Lnîjixv df ote`a elit`y ,cg`e miray xnelk ©©©¨

dcild meiy meyn ,epa zexifp z` zepnl ick ezexifp z` wiqtdl
epa zexifp milydl leki epi` ok m`e ,epa zexifpl el dler epi`
zexifpl mb el dler dcild meiy xaeqd axk `lce ,ezexifp jeza

:`xnbd znkqn .epaïëåok` -dpéî òîL áøì ïéúéðúî- §¥©§¦¦§©§©¦¨
.ax zhiyk `ly gikedl yi dpyndn

:eixac z` ax xn` `pz dfi` itl zxxan `xnbdïàîk ,áøå§©§©
ì äøîàdézòîL.eixac z` xn` ink -,ìeàL àaàk àîéìéàïðúc ¨§¨¦§©§¥¦¥¨§©¨¨¦§©
epipyy(:hi w"en),lbxd mcew zela` ligznd iablBúî úà øáBwä©¥¤¥

zegtd lkl ,[eilr la`zny ,eaexw]ìL,ìâøì íãB÷ íéîé äL §Ÿ¨¨¦¤¨¤¤
äòáL úøéæb epnî äìèaexaw m`e .dray ayil jiynn epi`e - ¨§¨¦¤§¥©¦§¨

,ìâøì íãB÷ íéîé äðîLbdpe ,lbxd mcew drayd z` miiqy oeikn §Ÿ¨¨¦¤¨¤¤
,'miyly zela`' liaya cg` meiìL úøéæb epnî äìèa,íéLepi`e ¨§¨¦¤§¥©§Ÿ¦

.lbxd xg`l mnilydl jixvøtñì øzeîea exryìâøä áøò ¨§©¥¤¤¨¤¤
,aeh mei ceakløeñà ,ìâøä áøò øtéñ àì íàåeløtñììâøä øçà §¦Ÿ¦¥¤¤¨¤¤¨§©¥©©¨¤¤

.dxeawdn mei miyly cr
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הט

oiglbn el`e` cenr eh sc ± iyily wxtxifp
àëä éðàùexfpy in ,"exfp y`x `nhe" aizkc Ð dwelc `ed i`n `nrh ,d`neh iab Ð

elit`e ,glbzp `l oiicry ina d`nehd z` aezkd dlzy rnync ,ey`xa el ielz

,ezexifp ini elk xaky in .ey`x lr exfpy ,exry glib `ly onf lk ,eini el elky xg`l

.ey`xa `l` ielz exfp oi`eíéòáøàä úà âôåñ íéúîì àîèðå ïéé äúùå çìéâ íàÐ

xg`ly mini zeaxl "ini" "ini" ixnbc `nl`

.`pipg iaxa iqei iaxl `zaeize ,z`ln

äðùîäàî øéæðå ïá éì äéäéùë øéæð éðéøä
íåéoa el clep m` .ely z` zepnl ligzde Ð

zepnle ely z` gipdl jixv Ð mei miray cr

.epa ly z`íåìë ãéñôä àìmei miylyc Ð

,ely z` gipn `l` .d`nn dil ixziinc `ed

ick miyly dpene ,glbne epa ly z` dpene

eda zi` miylyac glbne ely d`n milydl

.xry lecib ickíéòáù øçàì åì ãìåð íà ìáà
lecib eda zilc ,miyly edl ixziin `lc Ð

zegt zglbz oi`y ,xryjkld Ð mei miylyn

epa ly z` zepnl ligzne lkd z` xzeq

ilin ipde .ely d`n dpen jk xg`e ,glbne

epi` Ð zhren zexifpa la` ,daexn zexifpa

dpene ely z` gipn :lirl opzck ,llk xzeq

epi`e ,ely z` milyn jk xg`e ,epa ly z`

zglbz oi`y ,oxn`ck Ð i`n `nrhe .xzeq

.`ed `kix` zexifp `cgke ,mizpia

àøîâáø øîàÐ miray meia oa el clep Ð

oipnl el dler mei eze` .o`kle o`kl el dler

inp epalc miylyc ,epa ly oipnle ,miray

d`n milydl `ayk oke .meia ea zepnl ligzn

zepnl jixv oi` Ð epa ly zexifp xg`ly ely

.dryze mixyr `l`øâúéî éøåâúéàdlerc Ð

`l` milydl jixv epi`y ,o`kle o`kl el

ean ligzn epa ly zexifpy :cere ,cala d`nl

melk ciqtd `lc xninl `kixv ,meia?àìà
éðú÷ã íåùîå íéòáù ãò éðúéì àìã àåä ïéãá

'åë àôéñ"`l`" lkn dpzyp "`l`" jd Ð

ipzwc meyn `l` :rnyn ikde .cenlzay

`dc ,llk diipzil `lc `ed oicae ,"miray cr" `yix dil `pz ,"miray xg`" `tiq

`l` ,'ek miray cr ipzil oica :eda aizkc mixtq zi`e .xbzin ixebzi` elit`c opixn`

cr] `yix inp `pz ,"xzeq miray xg`" ipzwc ,ciqtdc `pyil `tiq ipzwc meyn

.xzeq epi`c [mirayíéòáù øúåñ íéòáù øçà ãìåð òîù àúzxn`wck `zi` i`e Ð

xzeq i`n` Ð?o`kl el dler epac miyly meie ,epal meia ean zepnl ligznc oeik

!xriy lecib ick mei miyly edl eyt izk` Ð o`kleøçà éàî,xg` xg`` Ð ipzwc Ð

`l` edl eyt `l izk` Ð o`kle o`kl dlerc zxn` i` elit`c .mipye miray epiidc

.mei miylyn zegt zglbz oi`e ,mei dryze mixyréðú÷ã àéøéà éàîcr :`yix Ð

melk ciqtd `l miray?`dc ,ciqtd `l inp cg`e miray meia ,miray xg`l elit`

meyn xzeq ipzwc ,cg`e miray meia ,ynn xg` dpin rny `l` !xzq `lc zxn`

.o`kle o`kl el dler `edy opixn` `lcáøì ïéúéðúî ïëåoizipzn `iyw df oiprl oke Ð

.dpin rny ,axläéúòîùì äøîà ïàîë áøåikd `irain il dnl :`iyw i`e Ð?`d

`l mzdc oizipzn `nlic !"o`kle o`kl dler miyly mei" ipzc `nw wxta ogky`

.dryze mixyr `l` zexifp mzq oi` xn`c ,`ct xak `l` `pzn axk `vxznäùìù
äòáù úøéæâ åðîî äìèá ìâøì íãå÷ íéîéini dray lbxd xg` milydl jixv oi`y Ð

eed ,ohw crena opixn`ck ,mipey`x mini dyly epiidc ,zelia`d xwirc oeikc .zelia`

.mipexg`d z` lbxd lhia Ð lbxl mcewìâøä éðôì íéîé äðåîù åøá÷ íàåmeic oeik Ð

.miyly zxifb epnn lbxd lhia Ð lbxd mcew did miyly ly cg`áøò øôñì øúåîå
ìâøä.lbxd ceak meyn Ðìâøä øçà øôñì øåñà.miyly cr Ð
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øåñàlr glib m`e .mincd lr glbl ezevn ixdy ,minc zwixf mcew :yexit Ð glbl

lirl mi`vnp dpynl mikiiyd zetqezd] .`vic onwl opixn` Ð ozylyn cg`

[a,biøîàzvwn Ð miray meia oa el clep :yexit Ð o`kle o`kl el dler miray mei ax

miyly mei `edy) ,d`nd on mei miray dyr ixde ,d`nd oipnl dler dcild mcewy meid

zligzl dler dcild xg`y meid zvwne ,(cg`e

mixyr cr `l` epa zexifp dpni `le ,zexifpd

elyc dryze miryz meia ixd .mei dryze

miray meiy `zyd dpin `wtpe .epal miyly

,d`nd meia glbl lkeiy Ð o`kle o`kl dler

eze`y jezn .epal cg`e miyly mei `edy

mei `edy ,oicd on epa zexifpl dler zglbz

mb zglbz eze` inp dler Ð epal [cg`e miyly]

m`y it lr s` .mei d`n `edy diytpc zexifpl

ezxifp lr glbl leki did `l oad el clep `l

leki oad clepyk `zyd Ð cg`e d`n meia `l`

i`ne :xn`z m`e .ziyixtck ,[d`n] meia glbl

qleki `l Ð oa el clep `l m`c oeik ,`id `xa

cr glbl ivn `l `dc ,cg`e d`n mei cr glbl

inp `zyd ,diytpc zexifp xifpl cg`e d`n mei

`dc :xnel yie !cg`e d`n mei cr glbi `l

`l` ied `l Ð d`n meia glbl ivn [`lc]

,(`,e) `nw wxta epyxitck ,opaxcn

meid zvwnc ,d`n meia glbl ivn `ziixe`cnc

d`n mei cr glbn `lc exfb opaxc `l` ,elekk

dinwe` `kde ."minily" xn`c `kid eh` cg`e

meia glbl lkeiy ,oa el clepyk ,dxez oic`

,cg`e d`n mei ied `w epac zexifplc oeik .d`n

mb jkld Ð [d`n] meia epac zexifpl glbl lekie

.d`n mei ly zglbzd dler diytpc zexifpl

ãìåð.llka cre cr Ð miray cr oadàì
o`kl el dler jzrc `wlq i`e Ð melk ciqtd

oizipzna ipzinl dil iede ,xbzin ixebzi` o`kle

`l Ð oad el clep `l i`c .oad geixa "giexd"

ixac itl `zyde ,cg`e d`n mei cr `l` glbn

,oad zcila giexdy `vnp .d`n meia glbn ax

?"ciqtd `l" xn`w i`neàìà,xnelk Ð llk ciqtd `l miray cr ipzil `lc `ed oica

,"giexd" ipzinl dil ded daxc` `l` ,"ciqtd `l" oeyld dfa zepyl el did `l oicd on

:`yix inp ipz Ð oad zcila ciqtn ik :yexit ,"xzeq miray xg`l" `tiq ipzwc meyne

oi` mixtq zvwnae .oad zcila giexd `yixa elit` oicd `ede .melk ciqtd `l miray cr

.'eke enk iede ,ciqtd `le ,miray cr ipzil `lc `ed oica :wx `l` aezkàúrny

yexit ied "miray xg`"c dil `xiaqe .ciqtn :yexit Ð xzeq miray xg`l el clep `tiqn

,o`kle o`kl dler dcild mei `de ?oad zcila axl melk ciqtn i`n`e .cg`e miray meia

`zyd lekie ,d`n meia milk oac mei miyly ik `vnp ,oac zexifpd zligzl inp dler

ixd .cg`e d`n meia glbi cg`e miray meia oad clep ik `zyde ,cg`e d`n meia glbl

!melk ciqtd `léàîxzeq ipzwc oizipznc xg`miray meia clepy :yexit Ð xg` xg`

.dcila ciqtde ,mipye d`n meia `l` glbl leki `l `zydc ,mipyeìáàynn xg`

.ynn xg` dpin rny `l` .'ek xzq `l inp ikd Ð cg`e miray meia epiidc ,i`nïëå
oizipznl dil `xiaqc .axk `lc gikedl yi oizipznn :yexit Ð dpin rny axl oizipzn

xxbp `edy ,mei d`nl dicic zexifpl aygpc enk oad zexifpl aygp epi` dcild meic

clep i`c oizipzna opiyxtc i`nl inc `le .dicic zexifpl epiidc exary mini xg` aygpe

Ð dfl enk dfl zexifp zligz `edy oeik i`cec ,mdipyl dlerc zexifpl oey`x meia oad

`xaq Ð miax mini df xak ezexifpl ligzd `edc ,`kd la` ?ipyln ith cg`l dlri dnl

oad zexifpe ,diytpc zexifpl epiidc ,exary mini xg` xxbpe aygp didi dcil meic `ed

meic ,(`,e) `nw wxta dl opiziine ,onwl opz `de :xn`z m`e .dcild xg`y mein ligzi

!o`kle o`kl dler miyly meic `nl` ,ipy zexifpl ezvwne oey`xl ezvwn dler miyly

ligziy `ed oic Ð ezxifp xnbp ok m` Ð eizepaxw `iadc oeikc meyn ,ipy zexifpl eteqe oey`x zexifpl (el) ezligz eaiygdl ie`xe ,zexifp izy oia mei eze`c ,mzd ip`yc :xnel yie

Ð dixac zexifp zlgzdae dicic zexifp rvn`a cner cg`e miray epiidc dcil meic ,`kd la` .zexifp oipnl dler envr mei eze`c ,meid ivga zexifp lawn` dedc ,cin ipyd zexifp

zeidl mly meik aeyg didiy ezepnl oi` aey Ð d`n xg` aygp cg`e miray mei eze`y oeike .mei d`n oeaygn `ed mbc meyn ,exary mini xg` dicic zexifpl elek eaiygdl ie`x

.oizipznc `pzl epal dler epi` jkl ,cg` zexifp aygpáøå.dizeek dl xaq `l oizipznc `pzc oeik Ð dxn` o`nk

àîéìéàdry elit` :opiwqn ikd (`,k) ohw crenac ,ikd `zklid e`l ,edine .dhnd yinyzae lcpq zlirpa xeq` didiy ,dray jez Ð dray zxfb epnid dlha 'ek le`y `a`k

ligzne li`ed ,zxetqz oiprl miyly zxifb epnid dlha Ð lbxl mcew mini [dpeny] ,dray [zxifb] epnid dlha lbxl mcew zg`xzene ,lbxl mcew miyly oicn cg` mei

,wiqtdl lbxd el lirei `l Ð lbxl ceak wlig `le li`ede ,lbxd ceak iptn `l` zegcl ozip `lc ,lbxd xg` xtql xeq` Ð lbxd axr xtiq `l i`e .lbxd ceak meyn lbxd axr xtql

.lbxd xg` milyie
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éî ¯ "Bøæð Làø ànèå" àðîçø øîàc ,àëä éðàL̈¥¨¨§¨©©£¨¨§¦¥Ÿ¦§¦
¯ åéîé Bì eìkL øéæð :éáéúéî .BLàøa Bì éeìz BøæpL¤¦§¨§Ÿ¥¦¥¨¦¤¨¨¨

ìå çlâì øeñàå ïéé úBzLçléb íàå ,íéúnì ànhì ¨§©¥©§¦§©¦§¦©¥©¥¦§¦¦¥©
úà âôBñ äæ éøä ¯ íéúnì àîèðå ïéé äúLå§¨¨©¦§¦§¨©¥¦£¥¤¥¤

.àzáeéz !íéòaøàääðùîéì àäiLëì øéæð éðéøä" ¨©§¨¦§§¨£¥¦¨¦¦§¤§¥¦
àì ¯ íéòáL ãò ,ïa Bì ãìBð ,"íBé äàî øéæðå ,ïa¥§¨¦¥¨©¥©¦§¦Ÿ
ïéàL ,íéòáL øúBñ ¯ íéòáL øçàì ,íeìk ãéñôä¦§¦§§©©¦§¦¥¦§¦¤¥

ìMî úBçt úçìâz.íBé íéLàøîâíBé :áø øîà ¦§©©¨¦§¦¨©©
íéòáL ãò Bì ãìBð :ïðz .ïàëìe ïàëì äìBò íéòáL¦§¦¤§¨§¨§©©©¦§¦
ïàëìe ïàëì äìBò Czòc à÷ìñ éàå .íeìk ãéñôä àìŸ¦§¦§§¦¨§¨©§¨¤§¨§¨
ãò" éðúéì àìc àeä ïéãa ,àlà ¯ !øbúéî éøebzéà ¯¦©¥¦§©¤¨§¦§¨¦§¥©
øúBñ íéòáL øçà" àôéñ éðú÷c íeMîe ,"íéòáL¦§¦¦§¨¨¥¥¨©©¦§¦¥
ãìBð :àôéqî òîL àz .íéòáL àLéø éðú÷ ,"íéòáL¦§¦¨¨¥¥¨¦§¦¨§©¦¥¨©
øçà ¯ "øçà" éàî ¯ .íéòáL øúBñ ¯ íéòáL øçà©©¦§¦¥¦§¦©©©©©

ñ àìc éîð éëä ¯ éàî Lnî øçà ìáà ¯ .øçà?øú ©©£¨©©©¨©¨¦©¦§¨¨©
ãéñôä àì íéòáL ãò ãìBð" éðúc àéøéà éàî ,éëä éà¦¨¦©¦§¨§¨¥©©¦§¦Ÿ¦§¦
!øúñ àì zøîà àä ,éîð íéòáL øçà eléôà ?"íeìk§£¦©©¦§¦©¦¨¨§©§Ÿ¨©
òîL ,áøì ïéúéðúî ïëå .Lnî øçà :dpéî òîL ,àlà¤¨§©¦¨©©©¨§¥©§¦¦§©§©

ì døîà ïàîk ,áøå .dpéîàaàk àîéìéà ?déúòîL ¦¨§©§©£¨¨¦§¨£¥¦¥¨§©¨
ìL Búî úà øáBwä :ïðúc ,ìeàLìâøì íãB÷ íéîé äL ¨¦§©©¥¤¥§¨¨¦¤¨¤¤

ìâøì íãB÷ íéîé äðîL ,äòáL úøéæb epnî äìèa ¯¨§¨¦¤§¥©¦§¨§Ÿ¨¨¦¤¨¤¤
ìL úøéæb epnî äìèa ¯.ìâøä áøò øtñì øzeîe ,íéL ¨§¨¦¤§¥©§¦¨§©¥¤¤¨¤¤

.ìâøä øçà øtñì øeñà ¯ ìâøä áøò øtéñ àì íàå§¦Ÿ¦¥¤¤¨¤¤¨§©¥©©¨¤¤
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oiglbnהי el`ea cenr eh sc ± iyily wxtxifp
'åë øîåà ìåàù àáàmcew m`yry oeik ,mipey`xd mini dyly zbdepd zelia` zevn Ð

aey Ð lbxd mcew eyrpy oeik ,dray zevn jk .ixnbl dray zxifb epnid lha Ð lbxd

.qeaike gelb miyly zxifb .ixnbl miyly zxifb lhan lbxdìåàù àáàã àîòè éàîÐ

miylye dray zxifb zlhan iriay meic xn`c?melk miyly mein oiicr xniy `l `de

`pzl `nlyac !cg` mei elit` ,lbxd mcew

ipiny meic meyn epiid Ð dpny xn`c `nw

i`n le`y `a`l `l` ,miyly oipnl dler

`nrh?dler iriay meic xaqwc meyn e`l

,miyly oipnle dray oipnl Ð o`kle o`kl

,inc miyly zxifbn cg` mei eilr xarc o`nke

zlhazn ikd meyne?ïðáøã úåìéáàá àìàÐ

zelia` xwircqenr) aizkc ,cg` mei `l` epi`

,dray epwz opax `l` ."xn meik dzixg`e" (g

eia`l yrie" (p ziy`xa) aizkck `xw` eknqc

`ziixe`c zexifp la` ."mini zray la`

aizkck ,opira mei miylyc ineic `payega

dler cg` meic xn` `l Ð "didi" (e xacna)

.o`kle o`kläìù éðùá äéìò å÷øæå åèçùùÐ

meia dz`x `ly cr ,ipiny meia dz`x xaky

d`xz m` rcil ,ecbpk zxney `idy iriyz

.daf `dze zei`x yly mini dylyaêë øçàå
úìëåà äðéà åæ éøä äúàød`nhc ,gqta Ð

dxeht Ð zlke` dpi`c ab lr s`e .`id

.`akrin `l migqt zlik`c ,ipy gqt zeyrln

éñåé éáøã àîòè éàîgqt zeyrln dxehtc Ð

elekk meid zvwn xaqwc meyn e`l Ð ipy?

dl `iede ,inc elekk iriyz `edy ipy meic

inp `kde .dilr ewxfe ehgyy drya dxedh

meid zvwnc meyn ,o`kle o`kl el dlerc `nil

.elekkàîìéãdxehtc iqei iax xn`wc i`d Ð

`l` ,elekk meid zvwnc xaqwc meyn e`l Ð

`adle o`kn Ð d`ex `idykc xaqwc meyn

ikd meyne .`l rxtnl la` ,d`nhn `id

Ð dilr ewxfe ehgyc `zry `iddac ,dxeht

.opiyiig `l z`nhp xzac jdle ,i`ed dxedhéîå
éñåé éáø øáñ,d`nhn `id `adle o`knc Ð

`l rxtnl la`?úåéàø éúù ìòá áæmeia oia Ð

`nw `aa) mzd opixn`ck ,mini ipya oia cg`

,minia dafd z`e ,"eaefa ez`neh didz z`fe" aizkc ,zei`xa afd z` aezkd dlz :(`,ck

.dyly Ð miax ,mipy Ð mini herin ,"miax mini dnc aef aefi ik dy`e" aizkcéòéáùá
åìù`iane dray dpen yly lray ;oaxw `l` yly d`exl mizy d`ex af oia oi`y Ð

Ð mei zxneye zei`x izy lra hwp ikdl .oaxw `ian oi`e dray dpen mizy lrae ,oaxw

meyn ,iriaya ediilr hgynl ivn `l oaxw ipac jpd lrc .edpip oaxw ipa e`lc meyn

,axra gqt ilk` evn `lcol `niiwck ,edl zakrn ipinya iiezi`l erac oaxw zxtkc

ayene akyn `nhn ipzwcn ,`din `nl` .miycwa lke` ezxtk `iad (a,cr zenai)

meyn `nrhe ,`nhn `ed `adle o`knc meyn iqei iaxc `nrh ied `lc Ð rxtnl

,`piipna ilzc icin lkk dil dedc ,ipy gqt zeyrln xht `w elekk meid zvwnc

.oixeht ikd meyne ,elekk meid zvwn dia opixn`càåä àáäìå ïàëîã êì àîéà íìåòì
àîèîÐ `nhn rxtnl xn`wce .elekk meid zvwnc meyn iqei iaxc `nrh e`le Ð

.ipy gqt zeyrln oixeht Ð opaxcn `l` d`neh eda zilc meyne ,xn`wc `ed opaxcn

àúééøåàãî êúòã à÷ìñ éàãizk` Ð elekk meid zvwn zxn` elit` ,rxtnl oi`nhn Ð

oixeht i`n`?d`nh mcd wxfpe hgyc `zry `eddac rxtnl `zlin i`lbi` `de

.i`ed `ziixe`cnêì àîéà íìåòì`zlin ilzc `kid lke ,`ziixe`cn rxtnl oi`nhc Ð

.elekk meid zvwn ied Ð miyly efle miyly efl zepnl jixvy zexifp izya oebk ,`piipna

d`nehc :`nrh epiid Ð da eliwd i`n` ,rxtnl `nhn `ziixe`cnc ab lr s` ,`kde

ly xewna mc ztih `niiw ded izk` hgypc `zry `iddac oeikc ,exizd daifc medzc

dxdh zrya dilr hgypc o`nkc ,elekk meid zvwn da ipd` Ð uegl `vi `le ,dy`

dzid `l oiicr dwixfe dhigy zryac epiid Ð daifa medzd z`neh iyxtnc zi`e .inc

d`nh `iedc ,"medz z`neh" dl ixw ikd meyn ,e`l m`e meia ea d`ex `dz m` zrcei

zeyxa xaerl ince .`zry `idda drci zed `l idi`e ,dwixfe dhigy zrya rxtnl

.eizgz medzd z`nehe miaxdøáñ àéòùåà éáø óàå`nhnc xn` `l iqei iaxc Ð

.opaxcn Ð rxtnl i`n lirl xn`c `d` xcdne .opaxcn `l` rxtnløúñ éàrxtnlc Ð

.llk miiwp dray edl eed `l `dc ,xezql edlek Ð d`nhåîåé åìéôà øåúñì àìå àîéà àìà.ynn dxedh `ied rxtnle ,d`nhn `adle o`knc meyn Ðäéì øîàåopgei iax Ð
éáø
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àáà`nw `pz` bilt Ð lbxd xg` xtql xzen lbxd axr xtiq `l elit` xne` le`y

zlhan [dyly] zevny myky ,izixg`a bilte ,[oipr] lka lhan lbxc xaqc

.dpeny jixvnc `nw `pz` bilte .miyly zxifb zlhan dray zevn jk Ð dray zxifb

it lr s` ,miyly oipnl dler ezvwne ,dray oipnl el dler dray mei xaqwc meyn e`l

.zelia` rvn`a cneryàìà.opaxc zelia`a

aizkck ,oey`x mei `l` la` epi` dxezd onc

,`ziixe`c zexifpa la` ."xn meik dzixg`e"

opixn` `l Ð mei miyly opirac `xwn opiyxcc

.o`kle o`kl el dler mei zvwncåèçùù
dilr ehgye ,gqt axra lgy Ð ipya dilr ewxfe

zlke` dpi` ef ixd Ð dz`x jk xg`e ,gqtd

dxehte .d`nhp [`idy] itl ,gqta dlila

dxedh dhigy zryac Ð ipy gqt zeyrln

.dzid

éàîmeyn e`l (ililbd) iqei iaxc `nrh

`id `adle o`ne Ð elekk meid zvwn

dhigy zrya ik `vnp .(lenz`c) .d`nhn

`id `adle o`knc ,dxenb dxedh dzid dwixfe

opi`nhn Ð `ifg `xcd ike .rxtnl `le d`nhn

xenb xeniy dyrz xgnle ,`adle o`kn dl

df ipy meic `nl` .z`nhpy df mei zvwnl

xeniy iedilc ,xedh mei dil opiayg mei zvwn

dxdha dwixfe dhigy ,jklid Ð lenz`y meil

iedilc Ð d`neh mei dil opiayg ezvwne .did

opax la` .mei zvwn i`dl xeniy xgn ly mei

elekk meid df opiayge ,rxtnl i`nhne ,ibilt

s`e .iqei iaxk xn`c axe .lenz` ly [meik] `nh

elekk mei zaiygl `xaq did inp `kdc ab lr

ikd elit` Ð opaxc `xaqk eiptly meik `nh

.ax zxaqk epiide ,o`kle o`kl eaiygn iqei iax

`nlice :mixtqa aezky efe`l Ð xaqwc meyn

epi`y ipdn dn Ð ikd e`l i`c ,dil opiqxb

?rxtnl `nhnáæeli`c Ð zei`x izy lra

d`xc xg`l] lkinl ifg `l dyly lra

meiae .eizepaxw `iaiy ,ipiny mei cr [ziyily

`nhn d`x jk xg`e :hwpinl ivn `l ipiny

wqt jli`e iriay meinc Ð rxtnl ayene akyn

xg`y lenz`nc ayene akyne .dxizqn

.rxtnl `nhn `l Ð ipiny meia meid d`x elit`e ,oixedh dpd cr dliahdóàit lr

,oi`nh dliah xg`lc zeakyn ,iriaya lah elit`e Ð rxtnl ayene akyn oi`nhny

dray o`k oi` ixde Ð "mini zray dl dxtqe" aizkc ,ezligzk `ed ixde epiipn xzq

iaxc `iywe ,elekk mei zvwn xn` `l `nl` Ð d`neh rxtnl mei zxinya ipzwcne .mini

.dxedh dxezd on la` ,opaxcn rxtnl :ipyne !iqei iaxc` iqeiéëäÐ 'eke `xazqn inp

rxtnl oi`nhny jl `ni` ,xnelk .exizd daifc medzd z`neh jl `ni` :igce

iyerl dxzed znc d`nehc ipiqn dynl dkldc ,ipy gqt zeyrl oixehte ,`ziixe`cn

.gqtd iyerl dxzed daifc medzd z`neh elit`c dil `xiaq `pz i`de .gqt

íåäúäcr eizgz xawy llk rcep `le ,zg` oa` lr ayi dhigy zryac :yexit Ð

zrya mc` rci `l ,`kd oke .medzd xawa `nhipy el rcep ,dhigy xg`

gqtd iyerl [exizd] medzd z`nehe .d`nh zeidl xezqze d`xz ok ixg` m` dhigy

.xifpeóàå.opaxc rxtnlc `iepiy` i`w Ð `irye` iaxìáàyexit Ð aef d`exd

.i`w `kid` opirci `l :(`,`t migqt) "oilev cvik"a [i"yx]øúåñÐ 'ek eiptly z`

.mixg` mini dray zepnl jixve ,xtqy mixetq

øîà]`zlina da opiede .cg` mei xetqie xefgi Ð [enei `l` xezqp `l opgei iax dil

mini dray dl dxtqe" aizkc ,xzqinl ira edlek Ð xzq i` :opgei iaxc

Ð "dzxdhlrxtnl xaqw i`] :qxb "oilev cvik" wxta .mizpia zwqtn d`neh `dz `ly

`id ixdc .xezqp `l inp enei `nhn `ed `adle o`kn i`e [xezqp edlek elit` `nhn `ed

ol `niiwc ,xdhie axrl leahie ,axr z`neh `l` da oi`e zxg` daif ly dpey`x di`xk

.`ed `nlra ixw af ly dpey`x di`xéëäelit` ,xnelk Ð enei `le xezqi `l xn`w

scl jiiy] .daifd llkn `vie ,ely mixetq el enlye ,meid zvwn el dlr xaky itl ,enei

[`,fhøîàiaxc wiqn `zyd .jzeek xaq iqei iax :opgei iaxl `irye` iax :yexit Ð dil

.opaxcn epiid ,rxtnl `nhnc iqei iaxc `ail` dil `xiaq `irye`
daf
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Ck øçàå ,äéìò e÷øæå eèçML íBé ãâðk íBé úøîBL¤¤§¤¤¤¨£§¨§¨¤¨§©©¨
¯ òøôîì áLBîe ákLî ïéànènL ét ìò óà ,eàø̈©©¦¤§©§¦¦§¨¨§©§¥©
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היא

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

eléôà ,øîBà ìeàL àaàm`øtéñ àìøtñì øzeî ,ìâøä íãB÷øçà ©¨¨¥£¦Ÿ¦¥¤¨¤¤¨§©¥©©
,ìâøä,enrheìL úåönL íLkLäLmcew zela` ini zyly - ¨¤¤¤§¥¤¦§©§Ÿ¨

,lbxd,äòáL úøéæb úìháî,llk drayd z` jiynn epi`yCk §©¤¤§¥©¦§¨¨
äòáL úåöî,lbxd mcew bdpy -ìL úøéæb úìháî,íéLm` s`e ¦§©¦§¨§©¤¤§¥©§Ÿ¦

.dpeny `le mei dray wx ayi
:ax zxaqk le`y `a`n dgiken `xnbdìeàL àaàc àîòè éàî©©§¨§©¨¨

,miyly zxifb lhan iriayd meiyåàì`l ike -øáñ÷c íeMî ¨¦§¨¨©
meiy le`y `a`ïàëìe ïàëì äìBò éòéáLmbe drayl mb - §¦¦¤§¨§¨

meid seqe ,drayd z` milyn iriayd mei zligzy ,miylyl
mcew miylyd ligzdy `vnpe ,miyly zela` zligzl aygp
miray meiy xaeqd ax ixacke .miyly zela` dlha okle ,lbxd

.epa zexifpl mbe ezexifpl mb el dler
:le`y `a`n ax zxaql di`x oi`y dgec `xnbdïàk ãò àîìc¦§¨©¨

äòáL úeìáàa àlà ìeàL àaà øîà÷ àìn oaeigy ,miylyeïðaøc Ÿ¨¨©©¨¨¤¨©£¥¦§¨§©¨¨
,mdipyl dler cg` meiy mda liwd okleøéæða ìáàeaeigy £¨§¨¦

nàúééøBàcàì ,dler mirayd mei `l` ,ok le`y `a` xn`i §©§¨Ÿ
.epa zexifp zepnl ligzi xgnl wxe ,cala ezexifpl

zeziixad :axl `ziixan di`x `iadl zeqpl dtiqen `xnbd
inia mc d`exy dy` ,`ziixe`cn .daif ipica zewqer epiptly
dyly mc dz`x m` .mda dz`xy minid xtqna ielz dpic daif
zlaehe miiwp dray zxteqe ,dlecb daf `id ef ,mitevx mini
m`e .dzxdhl oaxw `iadl dkixv ipinyd meiae ,iriayd meia
mei zxney' zeidl dpice ,dphw daf `id ixd miinei e` mei dz`x
xedh mei dilr xeari m` ze`xl dpiznny xnelk ,'mei cbpk
dxedhe zlaehe ,ea dz`xy [miinei e`] meid cbpk ,di`x `la
,zeiwpa zxneyy meid zligza s` leahl dlekie .oaxw `la
dlah m` la` ,meid seq cr d`xz `l m` dzliah dl lireze
,dpey epic yi`d] dzliah dlired `l mei eze`a dz`x jk xg`e
aixwdl dleki dpi` ,d`nh dy`dy onfa .[oldl x`aziy itke
ipy gqt aixwdl mikixvy mi`nhd x`yk dpice ,gqt oaxw

.dxdha
:`ziixan axl reiq d`ian `xnbd,éñBé éaøk øîàc áø àlà¤¨©§¨©§©¦¥

àéðúc,`ziixaa,øîBà éñBé éaø`idy dy`íBé ãâðk íBé úøîBL §©§¨©¦¥¥¤¤§¤¤
,zeiwpa cg` mei xenyl dpice dphw daf `idy -eèçMLoaxw ¤¨£

gqte÷øæåenc z`,äéìòdlL éðLa.dzii`x zxgnl ,ipyd meia - §¨§¨¤¨§¥¦¤¨
oeike ,meid zligza dlah gqt axrae ,daif dz`x oqip b"i meiay

axrl xdhzy.dliaya eze` mihgey ,gqtd on lek`l lkeze
Ck øçàådf mei jynda,äúàøúìëBà dðéà Bæ éøäixdy ,gqtdn §©©¨¨£¨£¥¥¨¤¤

,d`nh `idúBNòlî äøeèôeéðL çñt.oey`xdn dlk` `ly s` §¨¦©£¤©¥¦
:`xnbd zxxanéñBé éaøc àîòè éàîixd ,ipy gqtn dxehty ©©§¨§©¦¥

gqtd zhigy zryay rxtnl xxazn meid mc dz`xy oeikn
.eci lr dzaeg ici d`vi `le ,d`nh dzidåàìenrh oi` ike - ¨

Bleëk íBiä úö÷î øáñ÷c íeMîmeid zligz z` miaiygny - ¦§¨¨©¦§¨©§
`le ,dxdha mei dxnyy `vnpe ,xedh elekk ea dz`x `ly

,dhigyd dlqtpøáñ÷ã íåùî àîìéãå éàîî)àaäìe ïàkî[e] (¦¨§©¨
ànhî àeämeyn ,`adle o`kn wx dze` d`nhn mcd zii`x - ¦©¥

wlgzn meidy `vnp .[meid zligzn] rxtnl `le ,dycg d`neh

aygp epa zcil meiy ax ixacke .`nh meie xedh mei ,mini ipyl
.epa zexifpl eteqe ezexifpl ezligz ,mini ipyk

:iqei iax ixaca df yexit lr dywn `xnbdéîeñéëä éñBé éaø øá ¦¨©©¦¥¨¦
,`adle o`kn z`nhpy iqei iax xaq ike -,àéðúäå,øîBà éñBé éaø §¨©§¨©¦¥¥

úBiàø ézL ìòa áæmiiwp dray xetql epice] mini ipy d`xy - ¨©©§¥§¦
,[xdhpe laeh iriayd meiaeåéìò e÷øæå eèçML,gqt oaxwamei ¤¨£§¨§¨¨©

d,éòéáMseq cr d`xi `l m`e ,ez`nehl oexg`d meid `edy §¦¦
,xdhii meidíBé ãâðk íBé úøîBL ïëåcg` mei xenyl dkixvy §¥¤¤§¤¤

,dxdha,äéìò e÷øæå eèçMLCk øçàåmeid jyndaeàø,d`neh ¤¨£§¨§¨¤¨§©©¨¨
áLBîe ákLî ïéànènL ét ìò óà,òøôîì,meid daif e`xy oeikn ©©¦¤§©§¦¦§¨¨§©§¥©

,meid zligzn mi`nh eide mz`nehn llk exdhp `ly xxazne
ok it lr s` ,dwixfe dhigy zrya s`úBNòlî ïéøeèt,éðL çñt §¦¦©£¤©¥¦

iqei iax ixaca yxetn ixd .oey`x gqta mzaeg ici e`vi xaky
.rxtnl z`nhp mei zxneyy

:`xnbd zvxzn'òøôîì' éàîepiid ,`ziixaa epipyy,ïðaøcî ©§©§¥©¦§©¨¨
dxezd on ,xnelk .`adle o`kn wx mi`nh `ziixe`cn la`
mi`exyke ,dxdha meid zvwn mdilr xary oeikn exdhp
ici lry epwiz minkge ,`adle o`kn dycg d`neha mi`nhp

.rxtnl e`nhii meid jynda di`xd
:z`f dgiken `xnbdàøazñéî énð éëäxazqn mb jk - ¨¦©¦¦§©§¨

wx rxtnl mi`nhpymeyn ,opaxcnCzòc à÷ìñ éàcmi`nhpy §¦¨§¨©§¨
rxtnl,àúééøBàcîok m`,éðL çñt úBNòlî ïéøeèt éànàixd ¦§©§¨©©§¦¦©£¤©¥¦

eaiigzie ,d`neha oey`xd gqtd mdilr hgypy rxtnl xxazp
zhigy zrya mixedh eid `ziixe`cny gken `l` .ipy gqta

.mzaeg ici e`vie ,gqtd
:dgkedd z` dgec `xnbdCì àîéà íìBòìxnel xyt` zn`a - §¨¥¨¨

rxtnl mi`nhny,àúééøBàc äàîeèz`nehy `l`íBäz §¨§©§¨§
[drcep `ly d`neh-]äáéæc,[daif z`neha-]eøézäoaxw iabl §¦¨¦¦

dkldy .zn ly medzd z`nehk ,ipiqn dynl dkldn gqt
eilr ehgye medzd z`neha zn `nh didy iny ,ipiqn dynl
lr ehgyy drya o`k s`e .ipy gqt zeyrln xeht ,gqt oaxw
z`neh ef ixde ,meid mc e`xiy reci did `l mei zxneyd e` afd
afd `nhp m` iqei iax zrcly ,ax itl ,dvxiz `xnbd .medzd
.opaxcn wx rxtnl dlg d`nehd ,iriayd meia [mei zxney oke]

:`irye` iaxn mb di`x dfl d`ian `xnbdøáñ àéòLBà éaø óàå§©©¦©§¨¨©
dlg d`nehd iqei iaxlyòøôîìwxîàéðúc ,ïðaøcàéòLBà éaø , §©§¥©¦§©¨¨§©§¨©¦©§¨

(ìáà) øîà,afa áæ äàBøäd meiéòéáMúà øúBñ ,BlLdxitqd ¨©£¨¨¤Ÿ©§¦¦¤¥¤
Lxtqåéðôl.dray aey dpene ,ok iptl -ïðçBé éaø déì øîàåiaxl ¤§¨¨§¨©¥©¦¨¨

,xzeq recn `irye`BîBé àlà øBzñð àìz` `l` xezqi `l - Ÿ¦§¤¨
.dxdha sqep cg` mei dpnie ,ea d`xy meid

:opgei iax zprha dpc `xnbdøúñ éà ,CLôð äî,xzeq m` - ©©§¨¦¨©
øúñ eäleke ,lkd xezql el yi -,øúñ àì éàok m`øBzñð àì §¨©¦Ÿ¨©Ÿ¦§

BîBé àìå.df mei s` xezqi `l -àîéà àlàyxtl yi jk `l` - §Ÿ¤¨¥¨
iriayd meia daif d`exdy ,opgei iax ixac'BîBé àìå øBzñð àì'Ÿ¦§§Ÿ

,elekk meid zvwny oeik ,df mei z` elit`e melk xzeq epi` -
znlydl el dlr meid zligze ,`nhn `ed `adle o`kn wxe

.exzqp `le miiwpd zray
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déì øîàå,opgei iaxl `irye` iaxéúåk éà÷ éñBé éaøCxaeq - §¨©¥©¦¥¨¥§¨¥
,jzenkøîàcy iqei iaxàaäìe ïàkî`ed,ànèîiabl xn` okle §¨©¦¨§©¨§©¥

xehty ,aef d`x jk xg`e ely iriayd meia gqtd ehgyy af
.ipy gqt zeyrlniaxy `irye` iax xn` ji` :`xnbd zxxan

,`nhn `adle o`kny xaq iqeiéñBé éaø àäåøîàc àeä òøôîì §¨©¦¥§©§¥©§¨©
lr `l` .rxtnl ayene akyn `nhny xn` iqei iax ixde -

`irye` iax xaqy jgxkcïðaøcî ,'òøôîì' éàîxn`y dny - ©§©§¥©¦§©¨¨
epiid ,rxtnl `nhn ely iriayd meia d`exy afy iqei iax

cn.`adle o`kn wx `nhn `ziixe`cn la` ,opax
:iqei iax zhiya dpc `xnbd,éãkî ,éñBé éaøåy oeiknúö÷î øáñ §©¦¥¦§¦¨©¦§¨

,Bleëk íBiä,xedh meik aygp ,xedh meid zvwn m` okleok m` ©§
,dywäøeîb äáæmitevx mini dyly d`exyàúééîc[d`iany-] ¨¨§¨§¨§¨

dì úçkLî éëéä ,ïaø÷,df oic bdep `diy ep`vn ote` dfi`a - ¨§¨¥¦©§©©¨
ixdàîBéc débìôa àéæçc ïåékmeid rvn`a mc dz`xy oeik - ¥¨§©§¨§©§¥§¨

meia mc dz`xy ,xnelk] ,jli`e dzrn wx z`nhp ixd ,ipyd
mc dz`xe ,meid cbpk dxdha mei xenyl zxgnl dkixve oey`x

ok m` ,[meid rvn`a xeniyd mei `edy ipy meiadébìt Cãéà¦¨©§¥
àîBéc,mc ea dz`x `ly ,meid ly oey`xd eivg -dì ÷éìñ §¨¨¦¨

ìøenéLz`nehn zxdhp eci lry ,xedh mly meik aygp didi - §¦
zxiny ici lry epiidc ,mei cbpk mei xenyl dpic ixdy] lenz`
mini dyly d`ex dpi` mlerly `vnpe ,[zxdhp xedh cg` mei

.oaxwa aiigzz ji`e ,mitevx
:`xnbd zvxznàîéà úéòa éà-epivny xen` dvxz m`daf ¦¨¥¥¨

ote`a dxenbäòôL à÷cmcéããä éãäa éîBé àúìz àúìz- §¨¨§¨§¨¨§¨¨¥©£¥£¨¥
.dxdha meid zvwn elit` dxny `le ,mitevx mini dyly

:sqep uexiz,àîéà úéòa éàåote`a dxenb daf epivnàúìz àéæçc §¦¨¥¥¨§©§¨§¨¨
éîBémc dz`xy -di`x ici lr mini dylyì Ceîñänçä úòé÷L ¥¨¦§¦©©©¨

dkiynde driwyd mcew oey`xd meia ze`xl dligzdy -
driwyd mcew ,mini ipya dz`xy `vnp ,dlild jez l` ze`xl
ote`ae ,iyily mei zligze ipy mei meiqa mb dz`x oke ,dixg`le

`vnp dfúeäL éàåä àìce` ipy mei zligza zedy did `ly - §Ÿ£©§
iyilyàðééðîì déì ÷éìñc,dxdhl meid zvwn dl dlriy - §¨¦¥§¦§¨¨

:dz`x mzligza cin ixdy

øéæð éðéøä êìò ïøãä

äðùî
:zexifpd meiqa zepaxw z`ade zglbzl ie`xd onfa dpc dpynd

'øéæð éðéøä' øîàL éî,zexifp bdep ,ezexifp ini oipn z` yxit `le ¦¤¨©£¥¦¨¦
,mei miyelye eizepaxw `ianeçlâîaìL íBé.ãçàå íéLçléb íàå §©¥©§Ÿ¦§¤¨§¦¦©

ìL íBéìàöé ,íéLmiylyd mei zvwn bdpy xg`n ik ,carica §§Ÿ¦¨¨
meid zvwny ,zexifpd miiqle zepaxw `iadl leki zexifpa

.elekk
xne`dìL øéæð éðéøä','íBé íéLmei miyly zexifp bedpl jixv £¥¦¨¦§Ÿ¦

e ,minlyìL íBéì çléb íà,àöé àì íéLmiyly meia mixne` oi`e ¦¦©§§Ÿ¦Ÿ¨¨
.'elekk meid zvwn'

xcepa ,zepaxw z`ade zglbzl ie`xd onfd z` zx`an dpynd
:zeiexifp izy,úeøéæð ézL øæpL éîizy ilr ixd' xn`y oebk ¦¤¨©§¥§¦

,'zeiexifpäðBLàøä úà çlâîaìL íBéãçàå íéL,mzq zexifp lkk §©¥©¤¨¦¨§Ÿ¦§¤¨
äiðMä úàåaãçàå íéML íBécin ik ,dpey`xd ezexifp zligzl §¤©§¦¨¦¦§¤¨

meik oecip `"l meie ,dipyd zlgzn ,`"l meia ,dpey`xd meiqa
glbn ,miyy meia dnilydy xg`e ,dipy zexifpl oey`x

.ezxgnläðBLàøä úà çléb íàåaìL íBéíéLici carica `vie §¦¦©¤¨¦¨§Ÿ¦
,exfp,íéML íBé äiðMä úà çlâîdlere ,elekk meid zvwny itl §©¥©¤©§¦¨¦¦

xg` cine ,dpey`xd zexifpd meiql miyly mei zligz el
oey`xd meik aygp miyelyd mei seqe ,dipyd dlg zglbzd
`iane ,cg`e miyely mei `ed miyy meiy `vnpe ,dpipnl

.ea glbne eizepaxwçléb íàåa dipyd ezexifp meyníéML íBé §¦¦©¦¦
ãçà øñç,dipyd zexifpl miyly mei `edy ,ryze miying mei - ¨¥¤¨

,àöé.elekk mei eze` zvwny oeik ¨¨
,ñéétt éaø ãéòä úeãò Bæåúà çléb íàL ,úeøéæð ézL øæpL éî ìò §¥¥¦©¦©§¨©¦¤¨©§¥§¦¤¦¦©¤

ìL íBé äðBLàøäçléb íàå ,íéML íBéì äiðMä úà çlâî ,íéLz` ¨¦¨§Ÿ¦§©¥©¤©§¦¨§¦¦§¦¦©
dipyd,ãçà øñç íéML íBéììL ìL íBiL ,àöéïî Bì äìBò íéL §¦¦¨¥¤¨¨¨¤¤§Ÿ¦¤¦
ïéðnäode dpey`xd zexifpd oipnl od el dler miyly meiy - ©¦§¨

.dipyl
:ezexifpl oexg`d meia `nhpy xifp ipic zx`an dpyndøîàL éî¦¤¨©

'øéæð éðéøä'e ,oipn yxit `leàîèðaìL íBéíéLz`ad mcew £¥¦¨¦¦§¨§Ÿ¦
,zepaxwdìkä úà øúBñxg`e ,`ziixe`cn ezexifp oipn lk z` - ¥¤©Ÿ

miyly zexifp dpnie xefgi ,d`neh oaxw `iaie ez`nehn xdhiy
.meiäòáL àlà øúBñ Bðéà øîBà øæòéìà éaøxefgl jixv epi` - ©¦¡¦¤¤¥¥¥¤¨¦§¨

` ,ezexifp ini lk z` zepnle,xdhil ick mini dray oiznn `l
eizepaxw z` `ian mneiqae ,iriayde iyilyd meia eilr mifne

.dxdhaxne`dìL øéæð éðéøä''íBé íéLzexifp bedpl jixvy £¥¦¨¦§Ÿ¦
m` ,lirlck minly mei miylyàîèðaìL íBéúà øúBñ ,íéL ¦§¨§Ÿ¦¥¤

,ìkä.ezexifp znlyd mcew `nhp ixdy ©Ÿ
xne`d,'íBé äàî øéæð éðéøä'meia eizepaxw `iadle glbl epicy £¥¦¨¦¥¨

,cg`e d`nm`àîèða,äàî íBé,ezexifp milyd `l oiicry ¦§¨¥¨
,ìkä úà øúBñ.zexifp ini d`n ycgn dpen xdhiy xg`eéaø ¥¤©Ÿ©¦

ìL àlà øúBñ Bðéà ,øîBà øæòéìà,íéLznlyd meia `nhpdy ¡¦¤¤¥¥¥¤¨§Ÿ¦
xifp zyxta xn`py .mei miyly `l` zepnl xfeg epi` ezexifp

(bi e xacna)weqtn miyxece ,'Fxfp ini z`ln mFiA xifPd zxFY z`fe'§Ÿ©©¨¦§§Ÿ§¥¦§
el mipzep ,[ezexifp dnlypy meia-] z`ln meia `nhp m`y df
`idy zexifp mzq zxez zepnle xefgl jixvy ,'xifp zxez'
z` xzeq epi` ,daexn ezexifp dzid m` elit`e ,mei miyly

m`e .dlekàîèða,ãçàå äàî íBés` ,eizepaxw z`ad mcew ¦§¨¥¨§¤¨
,ezexifp milydyìL øúBñ,íBé íéL.minkg zpwz meynéaø ¥§Ÿ¦©¦

äòáL àlà øúBñ Bðéà øîBà øæòéìà: ¡¦¤¤¥¥¥¤¨¦§¨

àøîâ
:dpyna epipyìL íBé àîèðå øéæð éðéøä øîàL éîúà øúBñ íéL ¦¤¨©£¥¦¨¦§¦§¨§Ÿ¦¥¤

äòáL àlà øúBñ Bðéà øîBà øæòéìà éaø ìkä©Ÿ©¦¡¦¤¤¥¥¥¤¨¦§¨
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היג

oiglbn el`e` cenr fh sc ± iyily wxtxifp
.jizeek i`w iqei iaxåìåëë íåéä úö÷î øáñ éãëî éñåé éáøåopipyn `wc i`d lkc Ð

.axk `zi` oizrny edine ,edpip iwigc iiepiy Ð `nhn `adle o`knc lirläøåîâ äáæ
zgkyn ikid ,minia dafd z` aezkd dlz :in xn`ck ,mitevx mini dyly opirac Ð

dl?àîåéã äéâìôá àéæçã ïåéë àäåxwanc `blt jci` Ð jli`e zevgn ipy meia Ð

mei xnyp eli`k xeniyl dl dler zevg cr

.xg` oipr .wqtd dl dede ,dxdha cg`éáøå
éãëî éñåéxn`wc oeik ,mei cbpk mei zxney Ð

jke .elekk meid zvwnc meyn ied `nrhc

"oilev cvik"a la` .d"xend i"tn o`k eprny

`irainw `adle o`knc opirny migqt zkqna

.dl zgkyn ikid dxenb daf iqei iaxlc ,ol

.d"xend i"tn `leúòôåùá àîéà úéòáéàÐ

.iccd icda [inei `zlz] meid lkúéòáéàå
àîéàjenq zeynyd oia inei dyly Ð

zriwy xg` zaya dz`x ikc .dngd zriwyl

dxfg ike ,oey`x mei lk d`nh ied Ð dngd

dngd zriwyl jenq zipy oey`x meia dz`xe

`lc ,iyily oke ,ipy mei lk d`nh `ied Ð

ied `le .llk ipiae ipia dxdhc zedy `ied

`l `dc ,mei cbpk mei zxneyc `piipnl wilq

.zedy i`ed

øéæð éðéøä êìò ïøãä

äðùîíéùìù íåé çìâî øéæð éðéøä øîàù éî
ãçàåzexifp`c Ð dil zi`ck `pzn axl Ð

xale .mei miylyn zegt zexifp oi`e ,i`w mzq

dyrpc oebk dl iwenc Ð dil zi`ck `ct

oizipzn dleke ."minily" xne`kyxetn ikd

`ct xale dil zi`ck `pzn axl ,`nw wxta

.dil zi`ckàøîâåðéà øîåà øæòéìà éáø
äòáù àìà øúåñ,dxdha epaxw `iaiy ick Ð

,dil zi`ck `ct xal `nw wxta opiyxtcke
øáñ÷ã
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äáæit`a d`neh `nei lke ;dl opinhn `adle o`knc Ð dl zgkyn ikid dxenb

wilq `w `ed `neic `blt jci` Ð `neic `blta `id `ifgc oeike .`id dytp

xyr dyly meiae xyr cg` meia dz`x ikn .mizpia dlah `ly it lr s`e ,xeniyl dl

dyly d`xzy opirac ,mizpia dlah `ly ab lr s`e ,daf `ied `lc xyr dyng meiae

.mitevx mini

`blt jci` xn`w i`n` :dyw zvw oeyld

`nei jci` :xninl ivn ded xeviwac ?`neic

cg` dz`x :yxtl yi wgecae !xeniy dil wilq

Ð `neic `blta ipy meia `ifgc oeikc ,xyr

dil wilq dz`xy iptl didy `neic `blt jci`

d`exc dl zgkyn `l i`n`e :dywe .xeniy

zligza d`nh `id `zydc ,zelil dyly

migqt) "oilev cvik"a qxhpewa yexite !meid

meid zvwn xn`c o`nl mixacd itl (`,`t

,dxitql dlekk inp `dz dlild zligze ,elekk

jixv oi`e ,xeniy dl wilq dlild zligzae

wxta `id dnily dpync d`xp ile .xgyd zelr

xyr cg` mei d`exa oieye :(`,ar dcp) "zwepiz"

ayene akyn oi`nhny [dynye] axrl dlahe

ied `l dlild zligzc mzd gkene .rxtnl

iqei iaxlc ikid ikc :mz epiaxl d`xpe .xeniy

y ied mei zligz,dlila dz`x inp ikd Ð xeni

,xeniyl dler ,d`ex dpi`y xgnlc meid seq

`gip ikdae .meid zligzk meid seq il jkc

Ð `blt jci` `neic `blta i`fgc oeik :`pyil

jixve .xeniy dil ded Ð eteqa envr mei eze`c

meic iqei iax xn` `l dlecb dafa i`cec xnel

`dc ,dxdh ly dray ly oipnn didi iyily

mei i`zekc xn`w (`,hq my) "zwepiz" wxta

Ð mrhde .dray oipnl eze` dpen ea zwqety

afc ,elekk meid zvwn dxitqd seqac epivnc

zligzc dphw dafa jklid Ð meia oilaeh dafe

zxitq zligza la` .elekk meid zvwn dxitqd

`l f` Ð dray xetql dwewfy ,dlecb daf

zvwn miiwp dray dzxitq zligza opixn`

.elekk meid

àäådne :(`,i dpyd y`x) xnege lw ciarc

dlahc ,eteqk mei zligz oi`y dcp

m` ik `ira `lc ,ezligzk mei seq ipdn ,dlila

ezligzy ,[dpy] .ea zwqety meie ,mini dray

.ezligza dler eteqy oic epi` Ð eteqa dler

,eteqk mei zligzc ,gikez dlecb daf :`nil

i`ce ,`l` !ezligzk e`l eteqe ,meia zlaehc

.gikez daf xninl ivn `lc ,`gip i"yx yexitl ,edine .iqei iaxc `ail` xnege lwd ciar `l `axéðùîåÐ `piipnl dl wilqc zedy ied `lc dngd zriwyl jenq oinei dyly `ifgc

.mizpia xeniy oda oi`e ,elekk iyily mei zvwnc ,oi`nh oitevx mini dyly ixde ,ezligza `nh iyily mei oke .llk xeniy mda `kile ,eteqae meid zligza d`neha oiaaeqn [mdy] itl

øéæð éðéøä êìò ïøãä

éîcg`e miyly mei glbn xifp ipixd xn`y.edl zi`ck `ct xae `pzn ax eyxite ,dil opiziin (a,d) `nw wxta Ðíåéùoipnd on el dler miylyoipnl oiler `pzn axl Ð

mixyr mein mlyp xaky ,oey`x zexifp zepnl jixv oi` `ct xale .`ziixe`c miyly opirac ,`ziixe`cn el dler ipy oipnl oke ,miyly `ziixe`cnc ,oey`xc zexifp ini

,miyly meia didz dipy zglbz mby ick ,ipy zexifp oiprl epiid ± oipnd on el dler miyly meic oizipzna xn`wce .dxez oick miyly meia ziyrp dpey`x zglbze ,dryze

.cg` xqg [miyy] meia glib ixdyéðéøälkd xzeq miyly mei `nhp xifp`ct xale .dxdh zexifp mei miyly dpene xfege ,d`neh oaxw `iane ,dxezd on xzeq `pzn axl Ð

.`nh xifp zepaxw `ian epi`e ,"mei miyly xifp ipixd" xn`c `kidl dxifb ,opaxcn xzeqe .zexifpd mlyp dryze mixyr meic ,opaxcn lkd xzeqéáøxzeq epi` xne` xfril`

dray `l`meid zvwn opixn` `lc edl zi` opaxe .eizepaxw z`ad mcew `nhp elit`e ,elekk meid zvwn dil `xiaq xfril` iaxc `ail` `pzn axle .opixfb `l `ct xal Ð

.cg`e miyly meia m`iad eli`k ,`vic ,miyly meia dxdha eizepaxw `iadc `kid `l` elekkéðéøälkd z` xzeq miyly mei `nhp mei miyly xifpxfril` iax bilt `le Ð

xzeq Ð elekk meid zvwnc xn`c xfril` iaxl elit` ,jklid ."minily" xn` eli`k ied Ð "miyly" xn`wc ,`pyilc `xezin `kde ,mei miyly zexifp mzqc xn`c `pzn axl

iaxl `d ?xfril` iaxl lkd xzeq i`n` mewn lkn :xn`z m`e .mei miyly yxity oeik ,zexifpd oipnn ied Ð "miyly" xn` `kdc .(elekk meid zvwn dil zilc `ct xale) lkd

ikde .mipexg` el oi` dfe ,mipexg` `ki`c llkn Ð "elti mipey`xd minide" xnel cenlz Ð lkd xezqi leki ,d`n mei `nhpe "mei d`n xifp ipixd"c `ziixaa onwl yixc xfril`

xifpd zxez z`fe" opiyxce ,z`ln mei ied miyly mei ok m` Ð "miyly" xn`c oeikc :il d`xpe !lkd xzq `lc xninl dil dede ,mipexg` el oi` Ð miyly meia `nhp ik inp

i`ce mei miyly la` ,d`n lk xzeq epi`c `l` "elti minide"n edl hirnnw `l d`n seqa `nhp iab `ziixaa inp onwle .xifp zxez el oz z`ln meia `nhp Ð "z`ln meia

meia `nhp ik dray `l` xzeq epi` xfril` iax xn`wc ,`nzq "xifp ipixd" xn` ik ,`yixa la` .miyly xzeq xfril` iaxlc ,d`n mei `nhp :oizipzna jenqa ipzwck ,xzeq

opaxcn `l` epi` Ð xzeqc `nw `pzl mbe .yexita miyly xn` `lc oeik ,z`ln mei epi` miyly meie ,ezexifp oipn wqt dryze mixyr meinc meyn ,`gip `ct xal Ð miyly

,elekk meid zvwn xn`wc inp `pzn axle .d`neh oaxw iziin `le ,`ct xalla` .zexifpa zvwn dyrc [oeik] mei eze` lk dlk eli`k iedc ,z`ln mei epi` miyly mei jklid

,"xifpd zxez didz z`f"c `yxcn xfril` iaxl xzeq jklc ,z`ln miyly mei xity ied jklid Ð elekk meid zvwn opixn` `l `pzn axl ,"minily" xn` eli`k aygn `tiqa
`pzle
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oiglbnהיד el`ea cenr fh sc ± iyily wxtxifp
jixv epi` jkle ,dryze mixyr `l` zexifp oi`y ,`ed z`ln xg` xfril` iax xaqwc

exwirl ey`x sekl ick zglbz oi`c opaxl edl miw inp opixn`cke .dray `l` xezql

meid zvwnc meyn xfril` iaxc `nrhc ,dil zi`ck `pzn axle .mei drayn zegta

.elekkïéîéìù øîà÷ àäã øæòéìà éáø âéìô àìå ìëä úà øúåñ íéùìù íåé àîèðÐ

`pixw "z`ln jez" izk`c ,`ct xal elit`e

.diaìëä úà øúåñ äàî íåéá àîèðjezc Ð

.dia `pixw "z`ln"øúåñ àì øîåà øæòéìà éáø
íéùìù àìà`nw wxta yiwl yix xn`ck Ð

`xw xn`wc meyn xfril` iaxc `nrhc (a,e)

dxezd Ð "z`ln meia xifpd zxez z`f"

,xifp zxez el oz Ð z`ln meia `nhp :dxn`

.daexn zexifpa elit`eäìåëå`nrh Ð

xac `ail` da opiedck ,`zyd cr oizipznc

.(e sce d sc) `nw wxta `pzn axe `ct

äðùîåìéôà úåøá÷ä úéáá àåäå øæðù éî
ïî åì ïéìåò ïðéà íåé íéùìù íù ãîåò àåä

ïéðîädlg `dzy jkl oiler oi` ,xnelk Ð

`ian oi`e ,`nhpyk laiwy zexifp eze` eilr

.d`neh oaxwñðëðå àöédpye dfdy oebk Ð

miler Ð qpkp jk xg`e ,`xnba yxtnck ,lahe

meia lahe dpye [dfdy] oeikc .zexifp oipnl el

.d`nehd lr oaxw `ian Ð ely iriayéáø
íåéá åá àì øîåà øæòéìàdpye dfdyk Ð

qpkp m` ,lahecr d`neh oaxw `ian epi` Ð

:xn`py ,dxdha mini ipy eilr xeariy

`xew ip`ykl izni` "elti mipey`xd minide"

,dxdhc mipey`xd mini el eidiy Ð df `xwn

.mipyn mizegt "mini" oi`eàøîâéî øîúéà
úåøéæð øîåà ïðçåé éáø úåøá÷ä úéáá àåäå øæðù

åéìò ìçzexifp lawnc o`n i`dc xaqwc Ð

oeike ,`niiwe `ilz `lzin zexawd ziaa

dfde `viy xg`l epiidc ,dxdh zgkync

xcd `lc ab lr s` ,dilr `liig Ð lahe dpye

iziidyk izxn`y dn ilr law` ip`" xn`

."zexawd ziaa cnerøîà ùé÷ì ùéøåi` Ð

Ð "zexawd ziaa izlawy enk `d`" xn` xcd

."xifp `d`" yxtn `lc ab lr s`e ,dilr liig

Ð oii dzeye miznl `nhp m`y ,`l Ð `l i`e

.melk jka oi`äéì øîàoizipznc `pwqn Ð

epi` Ð zexawd ziaa xfpy inc ,ied ikda

zexifp oi`y itl ,dxdh oaxw `iadle xezqil dxdh oaxw zxeza epi`e ,d`neh zxeza

.llk eilr lgøæðå àîè äéäù éî.zexawd ziaa cnery in inp epiidc Ð
àëä
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,zexifpd oipnn iedc ,dxezd on ied `pzn axl ,`nzq xifpa xzeq lkd xn`c `nw `pzle

"mei d`n xifp ipixd"c `tiqae :d"dbd :`nhp [`lc] `kid Ð opax ixn`c elekk meid zvwne

axl oiadl jixve .'ebe "didz z`f"c `yxcn ,xfril` iaxl [miyly] xzeq d`n mei `nhpe

`ail` xfril` iaxl dil opiaygc ,miyly mei `nhpe mzq xcp ik `yixn `py i`n `pzn

meid zvwn meyne ,z`ln xg` `nhpk `pzn axc

meil diaygp mei d`n xcp ik inp ikd Ð elekk

,elekk meid zvwn `nipc ,z`ln xg`k d`n

zetqezd evxize !(xezi `kilc d`n xifp ipixd)

mei d`n xifp ipixd" xn`c ixiinc (a,e) lirl

zvwn xninl `kil `zydc ,`gip dfae ."minily

`nw wxta zayiizn `ibeqde .`tiqa elekk meid

miyly mei `nhpe miyly xifpc jd iziinc (my)

xn` ,'ek `l` `pzn axl `nlya ,lkd xzeq 'ek

epi` xne` xfril` iax :`tiq `ni` `ct xa dil

mlerl ?gken ikid `zyde .dray m` ik xzeq

ik xzeq epi`c `de ,miyly zexifp jyn jl `ni`

mini o`k oi`c [meyn] Ð xfril` iaxl dray m`

xaqc diwgec i`n ,inp `pzn axle !mipexg`

xfril` iaxc `nrh `nil ?elekk meid zvwnc

ziyixtc i`nle !mipexg` mini `kilc meyn

xal zexifpd oipnn miyly mei did m`c ,`gip

meid zvwn opixn`c e`l i` inp `pzn axle ,`ct

zxez z`f"c `yxcn lkd xzeq did Ð elekk

.d"dbd o"`k c"r ."xifpdepiax ixenn d"dbd z`f

oia `nlr ileklc d`xp :l"vf wgvi axda wgvi

"xifpd zxez z`f"c `xw `ct xale `pzn axl

.minily d`na ixii` "'ipey`xd mini"c `xwe

zexifpa `lc xnel dvex z`f d"dbd itlc d`xp

mb) `nw wxta ziyixtck ,"z`f"c `yxc zhren

oke .ocr eznyp uxt iax axd epxen mya (my df

llkn Ð mipey`xd minid onc `xwc `yxc

,zhren zexifpa opiyxc [`l] Ð mipexg` `ki`c

ayiizn inp ikdae .mei d`nlc jex` zexifpa `l`

.`ibeqd

[` cenrl jiiy]éðéøäei d`n xifpmei `nhp m

lkd xzeq d`n.ezexifp ly oexg` `edy Ð

`nhpc `kid elekk meid zvwn opixn` `l opaxle

.eizepaxw `iad `leéáøìå[xzeq] epi` xfril`

miyly `l`xal lkd xezql el did oicd on Ð

`pzn axle .elekk meid zvwn opixn` `lc ,`ct

zxez z`f"c `yxcn `l` .lkd z` xezql el dide ,"minily" xn`c `nw wxta opiyxt inp

.mei miyly `l` xzeq epi`c `ed aezkd zxifb Ð "xifpd[` cenrl jiiy]àîèðd`n meia

miyly xzeq cg`ed`n meie li`edc .miyly `l` xzeq epi` jkle ,`ed `nlra opaxcn Ð

meid zvwn xn`c meyn ,`pzn axl dxezd on zglbz miyly mei (enk) iede ,`nzq "xifp ipixd" xn`c `kid miyly meia `nhpc `kid eh` opixfb Ð eizepaxw z`ad meie zglbz mei cg`e

`ct xale .miyly mei eh` cg`e d`n mei opixfbe ,dxezd on `pzn axl xzeq miyly meia `nhp m`e ,dxezd on glbn miyly meiae ,zexifpd mlyp dryze mixyr meiny `ct xale .elekk

mei `ed miyly mei mby ,`d `niiw `l `d `l i`c ,miyly mei eh` exfb zglbz mei `edy d`ne cg` meia `nhp oke ."miyly xifp ipixd" xn`c `kid eh` ,opaxcn xzeq miyly meia

`iaie xdhiy ,[dray] wx ,miyly xzeq epi` Ð mipye d`n mei `nhp i`ce [la`] .opaxcn lkd xzeqc cg`e miyly mei `nhp "xifp ipixd" iab ikd ipzinl ivn ded lirl oicd `ede .zglbz

.eizepaxwøæòéìà éáøådray `l` xzeq epi` xne`"xifp ipixd" xn`c `ct xalc ab lr s`e .xfril` iaxl xzq `l diteb miyly meiac ,miyly mei eh` cg`e d`n mei xfb `lc Ð

.mipye d`n [enk] iede ,zglbz xzac mei ied Ð cg`e miyly mei la` .dxezd on zglbz ied miyly meie ,dryze mixyr mein xak wqt ezexifpc ,cg` mei `nhpe `nzqéî`ede xcpy

zexawd ziaa.edl dncn `xnbae ,xcpe `nh did m` oicd `ede Ðåìéôàåoipnd on el oiler oi` miyly my didoaxwn dihrin `pngxc ,d`neh oaxw `ian epi`c ,jlede dpenc oiprl Ð

.`xwirn `nh ik el oiler oi`y oky lke .mipey`xd z` xzeq Ð `nhpe dxdha dpn elit`c ,oiler opi` minidc `hiyt `d la` .`xnba [yxtnck]àöéoipnd on el dler qpkpeyxtn Ð

.dxdh zexifp ligzn envr mei eze`ac ,d`neh oaxw (eze`) aiigzne oipn eze` xzeq Ð `nhpyk df oiprl ,oipnd on oiler Ð iriaya lahy meia ea qpkpe ,dpye dfde qpkpe `vi :`xnba

.ez`neh inia laiwy dna dil ibq e` ,zexifp lawle xefgl jixv m` ,xdhpyk yiwl yixe opgei iax ibilt `xnbaeéáømeia ea `l xne` xfril`oi` Ð xdhpy meia ea qpkp m` :xnelk Ð

w `ian f`c mini ipy xezqiy xzeqa opirac elti mipey`xd minide xn`py dxdhd ligzdy ipy mei cr d`neh oaxw `ian`nhpy xedh xifpa ediizbelt ipzinl ivnc oicd `ede d`neh oax

mei dryze mixyr dpene laehe dpeye dfne d`neh ini dray dpen `l` d`neh oaxw `ian epi` xfril` iaxle d`neh oaxw `ian opaxlc dligza `nhp meiaeezexifp zlaw ly oey`x meia

.ezexifpl cg`e miyly `edy ,miyly meia glbne ,dpny oey`xd meil["xcpy in" ligznd xeaic iptl ,lirl mikiiy oldl mixeaicd ipy]àøîâdray z`ln xg` lk xfril` iax xaqw

xzeq.ezexifp mlyp dryze mixyr mein `ct xale ,elekk meid zvwn xn`c meyn `pzn axl `ed ,`ed z`ln xg`lc ,xzeq [epi`c] miyly mei `nhpe mzq "xifp ipixd"c xne` jkle Ð

àìminily xn`c xfril` iax biltaiyg Ð yexita "miyly" xn` ik ,inp `ct xale .lkd xzeq jklid Ð elekk meid zvwn xn` `le ,"minily" xn` eli`k dil aiyg `pzn axl Ð

.llk xfril` iax bilt `l jklid .elekk meid zvwn xn` `lc ,"minily" xn` eli`kéáøeilr dlg zexifp xn` opgeiepnn z`vl ea exzd m` d`neh` my ecera dwele ,ilin lkl Ð

.zexifp eilr lawle xefgl jixv oi` xdhiyke ,oii ziizy`e zglbz`e ,(`vei)àìúéîi`we `ilzÐ.xeq`c il d`xp mewn lkneéëåoiprl dxdh zexifp oic :yexit Ð liig dxdh zgkyn

.d`nehe oiie zglbz lr iwle ,`zydn zexifp dilr liigc xninl ivn ded xeviwae .oaxw z`ad oiprl dilr `linn liig Ð xdhi ike ,xdhie myn `viy cr Ð i`we `ilz `lzin .oaxw z`ad

ùéøådilr liig zexifp oi` xn` yiwlenk ipixd" xne` Ð zexifpd eilr legi xnelibq zhren dlawac yxit qxhpewae .zexifpd eilr lawle xefgl jxhvi f`e ,xdhiy cr ,`nh ecera Ð

.xdhiyk cin eilr zexifp lawn epi` m` "xg`z la"a xaerc yiwl yixl opixn` (`,c) mixcpc `nw wxtae ."izxcpyïáø÷iziin `lc `ed d`nehliig lgin `d .onwl `xw dihrnc Ð

.oii`e zglbz` d`neh` iwlc oiprl zexifp dilrøîàd`neh zxeza epi` dil.llk zexifp liig `lc Ð
`kd
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øáñ÷øæòéìà éaø.øúBñ äòáL ¯ úàìî øçà ìk : ¨¨©©¦¡¦¤¤¨©©§Ÿ¦§¨¥
ìL øéæð éðéøä"ìL íBé àîèðå "íBé íéLøúBñ ¯ íéL £¥¦¨¦§¦§¦§¨§¦¥

."ïéîéìL" øîàc ,øæòéìà éaø âéìt àì .ìkä úà¤©Ÿ¨¨¥©¦¡¦¤¤§¨©§¥¦
úà øúBñ ¯ äàî íBé àîèðå "íBé äàî øéæð éðéøä"£¥¦¨¦¥¨§¦§¨¥¨¥¤

ìL àlà øúBñ Bðéà :øîBà øæòéìà éaø .ìkä.íéL ©Ÿ©¦¡¦¤¤¥¥¥¤¨§¦
.àðzî áøå àct øác àaélà da ïðéåäãk dleëå§¨¦§¨¥©¨©¦¨§©©¨§©©¨¨

äðùîeléôà ,úBøáwä úéáa àeäå øæpL éîäéä ¦¤¨©§§¥©§¨£¦¨¨
ìL íLBðéàå ,ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéà ¯ íBé íéL ¨§¦¥¦¦©¦§¨§¥

,ïéðnä ïî Bì ïéìBò ¯ ñðëðå àöé .äàîeè ïaø÷ àéáî¥¦¨§©§¨¨¨§¦§©¦¦©¦§¨
,íBia Ba àì :øîBà øæòéìà éaø .äàîeè ïaø÷ àéáîe¥¦¨§©§¨©¦¡¦¤¤¥Ÿ©
Bì eäiL ãò ¯ "eìté íéðBLàøä íéîiäå" øîàpL¤¤¡©§©¨¦¨¦¦¦§©¤§

.íéðBLàø íéîéäðùîúéáa àeäå øæpL éî ,øîzéà ¨¦¦¦¦§©¦¤¨©§§¥
Léøå ,åéìò äìç úeøéæð :øîà ïðçBé éaø ,úBøáwä©§¨©¦¨¨¨©§¦¨¨¨¨§¥
:øîà ïðçBé éaø .åéìò äìç úeøéæð ïéà :øîà Lé÷ì̈¦¨©¥§¦¨¨¨¨©¦¨¨¨©
ïåék ,àîéi÷å àéìz àìúéî :øáñ ,åéìò äìç úeøéæð§¦¨¨¨¨¨©¦§¨©§¨§©§¨¥¨

cïéà :øîà Lé÷ì Léøå .àìééç ¯ äøäè àçkLî §©§§¨¨¢¨¨§¨§¥¨¦¨©¥
éàå ,déìò àìééç ¯ øîàå øãä éà ,åéìò äìç úeøéæð§¦¨¨¨¨¦¨©§¨©¨§¨£¥§¦
øæpL éî :Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéà .àì ¯ àì̈¨¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦¦¤¨©

ìL íL äéä eléôà ,úBøáwä úéáa àeäå¯ íBé íéL §§¥©§¨£¦¨¨¨§¦
ïaø÷ .äàîeè ïaø÷ àéáî Bðéàå ,ïéðnä ïî ïéìBò ïéà¥¦¦©¦§¨§¥¥¦¨§©§¨¨§©
¯ !déìò àìééç ìçéî àä ,éúééî àìc àeä äàîeè§¨§¨©§¥¨¥©¨§¨£¥
.ïaø÷ úøBúa Bðéàå äàîeè úøBúa Bðéà :déì øîà£©¥¥§©§¨§¥§©¨§¨

ìå çlâì øeñà ¯ øæðå àîè äéäL éî :déáéúéàúBzL ¥¦¥¦¤¨¨¨¥§¨©¨§©¥©§¦§
éúnì àîèðå ïéé äúLå çléb íàå .íéúnì ànhéìå ïééí ©¦§¦©¥©¥¦§¦¦¥©§¨¨©¦§¦§¨©¥¦

àîìLa zøîà éà .íéòaøàä úà âôBñ äæ éøä ¯£¥¤¥¤¨©§¨¦¦¨§©§¦§¨¨
àlà ,íéòaøàä úà âôBñc àîòè eðééä ¯ àìééç̈§¨©§©£¨§¥¤¨©§¨¦¤¨
?íéòaøàä úà âôBñ éànà ¯ àìééç àì zøîà éà¦¨§©§Ÿ¨§¨©©¥¤¨©§¨¦
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ini jeza `nhpy in enk ,lkd xzeq epi` recn zx`an `xnbd
:exfpìk ,øæòéìà éaø øáñ÷`nhpyúàìî øçàenlypy xg` - ¨¨©©¦¡¦¤¤¨©©§Ÿ

,[elek oexg`d meid oiicr xar `l m` s`e] exfp iniøúBñ äòáL¦§¨¥
.dxdha zepaxwd `iaie xdhiy cr mini dray oiznn -

xne`d :dpyna epipyìL øéæð éðéøä'àîèðå 'íBé íéLaìL íBé,íéL £¥¦¨¦§Ÿ¦§¦§¨§Ÿ¦
y micen lkd,ìkä úà øúBñjyn zexifpa bedple xefgl jixve ¥¤©Ÿ

y mrhd `xnbd zx`an .mei miylyâéìt àì[wleg-]øæòéìà éaø Ÿ¨¦©¦¡¦¤¤
meyn ,lirl enk dfaïéîéìL øîàcxnel siqedy xg`n - §¨©§¥¦

,'minily mei miyly xifp ipixd' xn` eli`k df ixd ,'mei miyly'
.lkd xzeqe exfp ini jez aygp miyly mei okle

xne`d :dpyna epipyäàî íBé àîèðå 'íBé äàî øéæð éðéøä'mcew £¥¦¨¦¥¨§¦§¨¥¨
,gelibìkä úà øúBñ,zexifpd lk z` -eBðéà øîBà øæòéìà éaø ¥¤©Ÿ©¦¡¦¤¤¥¥

ìL àlà øúBñíéL.meidleëå`ed epizpyn xe`ia lk -ïðéåäãk ¥¤¨§Ÿ¦§¨¦§£¦¨
àðúî áøå àct øác àaélà daoey`x wxta depyxity enk -sc) ¨©¦¨§©©¨§©©§¨

(e sce d:`pzn axe `ct xa itl

äðùî
,`nh `edyk zexifp envr lr laiwy in oica zwqer epizpyn

:ezexifp ini jeza `nhpy inn dpey epicyøæpL éî,zexifp laiw - ¦¤¨©
edry dze`aàeä`vnpúBøáwä úéáa,zn z`neh `nheeléôà §¥©§¨£¦

íL äéäzexawd ziaa x`yp elit` -ìLíBé íéLïéà ,ez`neh ini ¨¨¨§Ÿ¦¥
ïéðnä ïî Bì ïéìBò,zexifp inik miaygp mpi`y -åoklàéáî Bðéà ¦¦©¦§¨§¥¥¦

äàîeè ïaø÷,`nh xifp oaxw `iadl jixv epi` xdhiy xg`l - ¨§©§¨
`l la` ,`nhpe xedh didy xifpa wx xn`p d`neh oaxw aeig ik

`le `nh ecera xfpy ina.mixedh zexifp ini llk el eid
m`eàöézexifp zepnl ligzdy `vnpe] ,xdhpe zexawd zian ¨¨

,[dxdhåaeyñðëð,`nhpe zexawd zialBì ïéìBòoiay minid] §¦§©¦
[zexawd zial aey ezqipkl ezliahïéðnä ïîini mdy xnelk - ¦©¦§¨

,mixenb zexifpåokl,äàîeè ïaø÷ àéáî.`nhpy xifp oick §¥¦¨§©§¨
øæòéìà éaø,øîBàdf oicàìaey `nhpyk xn`píBia Ba,xdhpy ©¦¡¦¤¤¥Ÿ©

qpkp m` la`] d`lde ezxdhl ipyd meidn `nhp m` wx `l`
cnle .[xdhpyk d`neh zepaxw `ian epi` ,xdhpy mei eze`a

weqtdn z`føîàpL`nhpy xifpa(ai e xacna)íéðLàøä íéîiäå' ¤¤¡©§©¨¦¨¦Ÿ¦
,'eìtémincewd minid z` xezql jixv mb d`neh oaxw calny ¦§

xn`p `l `nh xifp oicy miyxece ,[aey mzepnl eilre] dpny
`l`íéðBLàø íéîé Bì eäiL ãò,zegtd lkl el eidiy ,xnelk ©¤§¨¦¦¦

xzeq `ed oi` ,lahy mei eze`a `nhp m` la` ,xezql miinei
:d`neh oaxw `ian epi` s`e ,eze`

àøîâ
dlg m`d ,zexawd ziaa `edyk zexifp lawny ina dpc `xnbd

:zexifpdúBøáwä úéáa àeäå øæpL éî ,øîzéàixde ,dry dze`a ¦§©¦¤¨©§§¥©§¨
,`nh `edåéìò äìç úeøéæð ,øîà ïðçBé éaøoiia xq`pe ,cin ©¦¨¨¨©§¦¨¨¨¨

zian `viy ea exzd m` oke ,glbzd e` dzy m`e ,zglbzae
`ly ea exzdy e` ,`vi `le [`nhil xeq` xifpl ik] zexawd
enke .dwel ,xfp ok it lr s`e [`nh xifp didi xefpiy cin ik] xefpi
xaky ,zexifp envr lr lawle xefgl jixv `ed oi` xdhpyk ok

.zexifp eilr dlgøîà Lé÷ì Léøåyïéàdåéìò äìç úeøéæð`l` §¥¨¦¨©¥§¦¨¨¨¨
.xdhie `viyk

:mzwelgn z` zx`an `xnbdïðçBé éaøyøîàdyäìç úeøéæð ©¦¨¨¨©§¦¨¨
åéìò,cinøáñ,legl dleki dxdh zexifp oi` `nh eceray s`y ¨¨¨©

mewn lknàîéé÷å àéìz àìúéî,zcnere dielz `id -eïåék ¦§¨©§¨§©§¨¥¨
äøäè àçkLîc,legl dxdh mewn zexifpd `vnzyk cine - §©§§¨¨¢¨

,xdhiy xg`l epiidcàìééçzexifp zlaw ila ,dil`n dlg - ¨§¨
.ztqepøîà Lé÷ì Léøåyïéàdåéìò äìç úeøéæðxfpy oeik ,llk §¥¨¦¨©¥§¦¨¨¨¨

`weec ,okle ,`nh eceraøîàå øãä éàenvr lr laiwe xfg m` - ¦¨©§¨©
,xdhpy xg`l zexifpdéìò àìééç,eilr dlg -àì éàåeilr laiw ¨§¨£¥§¦Ÿ

,aeyàì.dlg Ÿ
:yiwl yix lr dywn opgei iaxdéáéúéàLé÷ì Léøì ïðçBé éaø ¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦

,epizpynnìL íL äéä eléôà ,úBøáwä úéáa àeäå øæpL éîíéL ¦¤¨©§§¥©§¨£¦¨¨¨§Ÿ¦
.äàîeè ïaø÷ àéáî Bðéàå ïéðnä ïî ïéìBò ïéà ,íBédpynd ixacn ¥¦¦©¦§¨§¥¥¦¨§©§¨

wxy rnyn ,d`neh oaxw `ian epi`y wx dhwpyäàîeè ïaø÷̈§©§¨
,éúééî àìc àeä,xnelk,zexifp eilr dlg `l df iabl wxàämvr §Ÿ©§¥¨

zexifpd,déìò àìééç ìçéîepi`y xnel jiiy dn ,dlg `l eli`y ¥©¨§¨£¥
.llk xifp epi` `lde ,d`neh oaxw `ian

:`iyewd z` dgec yiwl yixdéì øîà,opgei iaxl yiwl yix ¨©¥
y mzpeek 'd`neh oaxw `ian epi`' dpynd ixacúøBúa Bðéà¥§©

øBúa Bðéàå äàîeè,ïaø÷ ú,el` mipica llk jiiy epi`y ,xnelk §¨§¥§©¨§¨
`l ,aey `nhie xdhi m` s`e] zexifp eilr dlg `ly xg`n

.[dxdha zexifp aey envr lr laiw `l m` ,dwliÂ
:zeywdl siqen opgei iaxdéáéúéà,yiwl yixl opgei iaxepipy ¥¦¥

`ziixaa(h"d a"t `ztqez),øæðå àîè äéäL éîdlg ,`nh ecera ¦¤¨¨¨¥§¨©
e ,cin zexifp eilrøeñàelçlâìexryìåíéúîì ànhéìå ïéé úBzL ¨§©¥©§¦§©¦§¦©¥§¥¦

.xdhp mxh elit`íàåe xar,çlébxar e`,ïéé äúLåxar e` §¦¦©§¨¨©¦
.íéòaøàä úà âôBñ äæ éøä ,íéúîì àîèðå,dyweàîìLa zøîà éà §¦§¨§¥¦£¥¤¥¤¨©§¨¦¦¨§©§¦§¨¨

`nh ecerayàìééç,zexifp eilràîòè eðééämrhd edf -âôBñc ¨§¨©§©§¨§¥
íéòaøàä úà,ahid mipaen mixacde ,zexifp ixeqi` lr xar m` ¤¨©§¨¦

.zexifp eilr dlg xaky meynzøîà éà àlàxne` dz` m` - ¤¨¦¨§©§
`nh ecerayàìééç àìdyw ,zexifp,íéòaøàä úà âôBñ éànà Ÿ¨§¨©©¥¤¨©§¨¦

.llk xifp epi` oiicr `lde
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על-ידי קיום רתוהר ומצוות נעשר בהוה רגוף ונפש רברמית, ועל-ידי-זר מתגלר 
בדוגמת   – ראלוקית  דנפש  מרשוהש  שלמעלר  רברמית  ונפש  דרגוף  רשוהש 

רזהיער כפשוטר
ממאמה חמשר עשה בשבט ר'תשל"א

קיום רתוהר ומצוות צהיך לריות )לא מצד רטעם אלא( בכדי לקיים ציווי רקדוש-
בהוך-רוא . . ביטול ד'קבלת עול' – בדוגמת רזהיער כפשוטר, דרשהשת רגהעין 

באהץ ריא על-ידי היקבון רגהעין
ממאמה חמשר עשה בשבט ר'תשל"א



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

הטז

 216   הללמ עמ  דמהל ם לןינ תידל 

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

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëäzxacn `ziixad -àöBéa ¨¨§©©§¦¨§¥
ñðëðålaiwe ,xdhpy ,xnelk ,aey dil` qpkpe d`nehdn `viy - §¦§¨

lr xar m` dwel okle ,zipy `nhpe ,aey zexifp envr lr
.zexifpd

:cer dywn opgei iaxdéáéúéà,`ziixaa epipy ,yiwl yixlïéà ¥¦¥¥
weligøæpL àîè ïéa,`nh `edykàlà ,àîèpL øBäè øéæðì ¥¨¥¤¨©§¨¦¨¤¦§¨¤¨

y,øæpL àîèmeiBlL éòéáL,ezliah mei `edyïéðîì Bì äìBòini ¨¥¤¨©§¦¦¤¤§¦§¨
lk ,zexifpd,ezexifp oipna oey`xd meil aygpy xneåeli`øéæð §¨¦

ïéà ,àîèpL øBäèmeiïéðîì Bì äìBò BlL éòéáLoeik ,zexifpd ini ¨¤¦§¨¥§¦¦¤¤§¦§¨
m`ian epi`y cre ,`nh xifp zepaxw `iadl jixv ipinyd meiay

,eziiyew opgei iax x`an .dxdh zexifpl zepnl leki epi`éàå§¦
Czòc à÷ìñxfpy `nhyàìééç àìxdhiy cr llk zexifpd eilr ¨§¨©§¨Ÿ¨§¨
,aey lawieBì äìBò éànàiriayd meid,ïéðnä ïî`l oiicr ixd ©©¤¦©¦§¨

.zexifp laiw
:yiwl yixe opgei iax zwelgn xe`iaa xg` ote` d`ian `xnbd

ìçéî ,éMà áø øa øî øîàecera xfpy zexifpd zelg oiprl - ¨©©©©©¦¥©
,`nhàìééçc éâéìt àì àîìò élekzexifpd dlgy micen lkd - ¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨§¨

aeyl jixv epi` xdhiykl oke ,zglbze oii ziizy lr dwele ,cin
,zexifp lawleéâéìt ék àlàwx ,ewlgp dn iabl -é÷ìîìiabl - ¤¨¦§¦¥§¦§¥

dwel `nh ecera xfpy df mc` m`d ,xnelk] d`neh lr zewll
.[d`neh lràìééçc ïåék ,øáñ ïðçBé éaø,zexifpd dlgy oeik -é÷ì ©¦¨¨¨©¥¨§¨§¨¨¥

.d`neh lr mbé÷ì àì ,øáñ Lé÷ì Léøå,d`neh lråab lr s` §¥¨¦¨©Ÿ¨¥§
càìééçzewln iabl dlg `l ,zglbze oii lr zewln iabl zexifpd ¨§¨

yixl epiywdy dpexg`d `iyewd dyw `l df itle .d`neh lr
envr lr laiw `l m` s` zexifpd eilr dlgy oeiky meyn ,yiwl
xdhpy xg`l ciny ,oipnd on el dler iriayd meid okl ,aey

.ezexifp z` zepnl ligzn
:[`pwqnd itl] yiwl yix lr dywn opgei iaxïðçBé éaø déáéúéà¥¦¥©¦¨¨

,Lé÷ì Léøì,epzpyna epipyeléôà ,úBøáwä úéáa àeäå øæpL éî §¥¨¦¦¤¨©§§¥©§¨£¦
ìL íL äéäïéà ,íBé íéLel` miniàéáî Bðéàå ,ïéðnä ïî Bì ïéìBò ¨¨¨§Ÿ¦¥¦¦©¦§¨§¥¥¦

äàîeè ïaø÷.xdhpyk:opgei iax wiicnàìc àeä äàîeè ïaø÷ ¨§©§¨¨§©§¨§Ÿ
éúééî,xifp x`yn lw `ed d`nehd lr oaxw z`ad iabl wx -àä ©§¥¨

déìò é÷ì é÷ìéîeli`y .d`nehd lr bteq `ed zewln la` - ¦§¥¨¥£¥
yix ixack`pzl el did ,d`nehd lr dwel epi`y xaeqd ,yiwl

:`xnbd zvxzn .df lr dwel epi` s`y xneléðúéìc àeä ïéãa- §¦§¦§¥
y xnel `pzl el did zn`aàlà ,ä÷Bì Bðéàdpy `ly mrhd ¥¤¤¨

,z`fàôéñ àðúéîì éòa à÷c íeMîzepyl `pzd ywiay oeik - ¦§¨¨¥§¦§¨¥¨
m`y ,`tiqaàöéxdhpe zexawd zianñðëðå,mei eze`ayäìBò ¨¨§¦§¨¤

Bìxdhpy meid,äàîeè ïaø÷ àéáîe ïéðnä ïîjxved `l dfae ¦©¦§¨¥¦¨§©§¨
`ed d`neh oaxw elit` ixdy ,`ed heyty ,dwely xnel `pzd

,`ianoklàðza mb dpy -àLéøy oicd z` wxïaø÷ àéáî Bðéà ¨¨¥¨¥¥¦¨§©
äàîeè. §¨

:yiwl yix lr ztqep `iyew dywn `xnbd,òîL àzipyep ¨§©
,`ziixaaïéàmipic iweligøæpL àîè ïéa,ez`neha eceraìoia ¥¥¨¥¤¨©§

øæpL àîhL àlà ,àîèpL øBäè øéæðmeiBlL éòéáLmei `edy ¨¦¨¤¦§¨¤¨¤¨¥¤¨©§¦¦¤
,ezliahå ,ïéðnä ïî Bì äìBòeli`ïéà àîèpL øBäè øéæðmeiéòéáL ¤¦©¦§¨§¨¦¨¤¦§¨¥§¦¦

.ïéðnä ïî Bì äìBò BlL:`ziixad zernynn opgei iax wiicnàä ¤¤¦©¦§¨¨
[la`-]ìaeig iabúe÷ìî,`nhp m`äæå äæxedh xifpe xfpy `nh - §©§¤§¤
`nhpy,ïéåL.yiwl yix ixack `ly dfe ,dwel xfpy `nh mbe ¨¦

déì øîàl yiwl yix,opgei iaxàìxacdy `ziixadn wiicz ¨©¥Ÿ
zxitq oiprl `weec ,wiicl yi jk `l` ,zewln `ed ea miey mdy

la` ,mdipia welig yi iriay meiìiabúçìâzd`neh,ïéåL äæå äæ §¦§©©¤§¤¨¦
xifp lkk ,ezxdhl iriayd meia exry glbn xfpy `nh mby

.`nhpy,zeywdl `xnbd dkiynnéàî úe÷ìî ïéðòì ìáàdn - £¨§¦§©©§©
y ,mdipica md miwelg zewln iably `vnp jixac itl ,mpicäæ¤

[`nhpy xedh xifp-]äæå ,ä÷Bì[xfpy `nh-],ä÷Bì Bðéàok m` ¤§¤¥¤
dééðúéì.df welig zepyl `ziixal did - ¦§§¥

:`xnbd zvxznéøééî à÷ dézðwúazpwza zwqer `ziixad - §©©§¥¨©§¦
dfay] `nhpy xg`l ezexifp zepnl ligzn izn zexedl ,xifpd
meidn wx zepnl ligzny `nhpy xedh xifp oia welig yi
la` ,[iriayd meidn zepnl ligzny xfpy `nh oial ,ipinyd

déìe÷ì÷aote`a mdipiay weliga ,xnelk ,xifpd zlwlwa - §¦§¥
,dwel epi` dfe dwel dfy ,cifna mzexifp lr exare elwlwyàìŸ

éøééî à÷. ¨©§¦
:yiwl yix lr ztqep `iyew,òîL àz,`ziixaa epipyäéäL éî ¨§©¦¤¨¨

ìå çlâì øeñà ,øæðå àîèïéé úBzLíàå .e xar,çlébxar m` oke ¨¥§¨©¨§©¥©§¦§©¦§¦¦©
,ïéé äúLåxary e`,íéúnì àîèðåmcew ok dyr m` elit` §¨¨©¦§¦§¨©¥¦

,xdhpy.íéòaøàä úà âôBñ äæ éøä`nhp m`y `ziixaa yxetn £¥¤¥¤¨©§¨¦
:`xnbd dwiqn .yiwl yix ixack `ly ,dwelàzáeézok` - §§¨

.yiwl yix ixac ayiil jxc oi`e ,`id `iyew
,xedh `edyk qpkp m`e .zxk aiig cifna dxfrl qpkpy `nh
cin z`vl eilr `l` ,my zedyl el xeq` ,qpe`a my `nhpe
dynl dkldy `l` ,zxk aiig ddy m`e .xzeia dxvwd jxca
ick' xeriy ddy m` `l` eziidy lr zxk aiig epi`y ipiqn
xn`p zexawd ziaa xfpy ina mb m`d dpc epziibeq .'d`egzyd

:df xeriyàáø éòaeäî ,úBøáwä úéáa àeäå øéæð ,,epic dn -m`d Â¨¥¨¨¨¦§§¥©§¨©
éòajixv -xeriy ddyiyäéiäLick ,d`egzyd ick -ìeaiig ¨¥§¦¨§

àì Bà ,úe÷ìîxg`l ddzypy lk `l` ,df xeriy ea xn`p ©§Ÿ
.dwel ,zhren diidy elit` ,ea exzdy:`xnbd zxxanéîc éëéä¥¦¨¦

,`ax wtzqp ote` dfi`a -déì éøîàc àîéìéàwtqd yxtp m` - ¦¥¨§¨§¥¥
ea exzde ,zexawd ziaa xefpl ywany inaøBæðéz àì,,xfpe xare Ÿ¦§

äéiäL él änìzewln aiigzn i`cea `ld ,zewln eaiigl ick ¨¨¦§¦¨
ixdy ,cinéòa àì àîòè éàî øéæð`ly ea exzdy xedh xifp - ¨¦©©§¨Ÿ¨¥

jixv epi` recn ,`nhpe ,`nhi,äéiäLmeyndéa éøúî à÷coeik - §¦¨§¨©§¥¥
,cifna d`xzdd lr xare ea exzdyénð àëäoecipa oicd `ed - ¨¨©¦

`lde ,zewlnl diidy jixv recn opcdéa éøúî à÷exzd `ld - ¨©§¥¥
.zexifp lawi `ly ea
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ררוהים  ובפהט  רקהובים,  וכל  ורבת-מצוור  שרבה-מצוור  ישהאל  מנרג  ידוע 
רמצוות",  כל  כנגד  ר"שקולר  רצדקר,  במצוות  מוסיפים  ורמחנכות,  רמחנכים 
תוהר  תלמוד  במצוות  ועל-אחת-כמר-וכמר  רמצוות,  בכל  ררוספר  עם  ביחד 

שכנגד כולם
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היז

oiglbn el`e` cenr fi sc ± iyily wxtxifp
ñðëðå àöåéá ïðé÷ñò éàîá àëäxn` xcde ,lahe ,iriayae iyilya dfde `viy Ð

ea `l xn`c xfril` iaxcn iwet`le .mirax`d z` bteq Ð qpkp xcde ,"xifp ipixd"

.eilr dlg zexifp oi`y ,'eke glbl xeq` epi` Ð xn`e xcd `l i` la` .'ek meiaàîè
øæðù.xfpe zexawd ziaa cner didy oebk Ðïéðîì åì äìåò åìù éòéáùlahc oeikc Ð

itl ,meia ean zepnl ligzn Ð xedh iede

.oaxw `ian epi`yïéà àîèðù øåäè øéæðå
ïéðîä ïî åì äìåò åìù éòéáùit lr s` Ð

ea `iany ipiny mei cr ,xedh `ede lahy

xifp) "oipin dyly" wxta opixn`ck .eizepaxw

iyilya dfn did :cvik zglbz xcq :(a,cn

eizepaxw `iane ,iriaya glbne iriayae

ipinya.éâéìô àì àîìò éìåëã ìçéîoeikc Ð

.`linn `liig dxdh zgkyncéâéìô éë àìà
é÷ì àìééçã ïåéë øáñ ïðçåé éáø é÷ìéîìÐ

.zexawd ziaa xfpc ,`xwirnc d`neh` elit`

jixv `edy ,`liigc ab lr s` :xaq yiwl yixe

elit` iwl `l Ð zexifp iwecwc lkn xenyl

.xn`e xcd `l i` ,seqac d`neh`úå÷ìîì àä
ïéåù äæå äæd`nehd lr oiwel mdipyy Ð

.zexifp iwecwcleïéåù äæå äæ úçìâúì àîéàÐ

.odly iriay meia oiglbn mdipyyäééðúéìÐ

iriay xfpy `nhy `l` 'ek xfpy `nh oia oi`

xfpy xedhe ,dwel epi`e oipnd on el dler ely

.dwele ,oipnd on el dler ely iriay oi`

éøééî÷ äéúð÷úádf ,zepnl oiligzn zni` Ð

Ð dwelc ,dilewlw la` .ipinyn dfe iriayn

:ipzinl ivn inp ikdc :iax ol xn`e .ixiinw `l

xifpe ,d`neh zglbz glbn oi` xfpy `nh `l`

oi` xfpy `nhe ,iriaya glbn `nhpy xedh

,ilin lke ely iriay `pz `l` .iriaya glbn

.onwl yxtnckøæðå àîè äéäù éî òîù àú
ä÷åìå çìâì øåñà`liigc oeikc ,dpin rnye Ð

.dwel Ð glbl xeq` iedc ,zexifp dilr

ivn `l qpkpae `veiae .yiwl yixc `zaeize

yix icenc `pniwe` `dc ,lirlck dil uxzl

iwlin la` ,`xeqi`a dil i`we `liigc yiwl

Ð xeq`y oeikc rnyn `kd eli`e .iwl `l

.xn`e xcd `lc ab lr s` ,dwelàáø éòáÐ

oizipzna opze ,dwelc opgei iax xn`c li`ed

.dizeekúå÷ìîì äééäù éòácr iwlil `lc Ð

yxtnck ,diegzyd xeriy ick dia idyilc

zerici" wxta zereay zkqna.(`,fi) "d`nehd

øéæðl`" dia exzn `wc Ð diidy ira `l `nrh i`n ,zexawd ziaa qpkpd ,xedh Ð

il dnl diidye ,"xefpiz `l" dia exzn inp `kd ,"zexawd zial qpkz?
àìà
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àëäqpkpe `veia opiwqr i`nazexifp eilr laiwe ,lahe dpye dfde ,d`nehd on `veia Ð

`lc ab lr s`c :`ziixa `idd ol rnyn `w [`de] .d`nehl qpkp aeye ,zxg` mrt

myl yxitck ,iwle ,xifp iedc Ð "zexifp ilr legi" xn` `l` "xifp ipixd" xn`e xcd

eilr lhen xdhiyk [cinc] (ixiinc) `ziixa ol rnyn `wc :xnel yi ,inp i` .qxhpewa

epi` m` "xg`z la"a xaere ,cin zexifp lawl

.cin xifp

ïéà`nh xifp oiaxifpl ,`nh ecera xcpy Ð

dler iriay `nh xifpc `l` ,`nhpy xedh

lahe iriaya dpye iyily dfdyk Ð oipnd on el

jixv oi`y itl ,dxdh zexifp oipnl Ð iriay mei

dfdyk cine ,ez`neh lr ipinya oaxw `iadl

.xzl`l zexifp eilr legl ie`x Ð lahe dpye

yi ?zexifp eilr legi ji`e ,yny axrd irac idpe

akrn `le ,diz`neh `yilw mei leahc xnel

eilr zexifp legln.øéæðåoi` `nhpy xedh

oipnd on dler iriay,ezxdh zexifp oipnl Ð

my`e serd zlere serd z`hg `iadl jixve

meia ey`x ycwe" (e xacna) aizke .ipinya

zexifp zepnl ligzn mei eze`ac Ð "`edd

zexifp dilr liig `lc dl opinwen ,dxdh

`liig `l jzrc `wlq i`e .ipiny mei cr dxdhc

liaw xcd `lc oeik ,oipnd on el dler i`n` Ð

,laiwe xcdc [ipyile] :xn`z m`e ?zexifp dilr

ded ok m`c :xnel yie !qpkpe `veia lirl ipyck

ira `l dfe ,xecple xcdinl ira df :iiezi`l dil

iyextl zigp `pz i`dc oeik .xecple xcdinl

iaxl jxtinl ivnc oicd `ede .dfl df oia `kd

`nhine oiia dzey df [ipzil] :yiwl oa oerny

d`xpe .qxhpewd yxitck ,iwl dfe ,iwl `lc

`l `lewlwac iiepyl ivnc ,dyw `lc xnel

iaxle .qpe`a `nhpc oic `l` ,`pic i`d ixiin

lr opaxw `ian df :[ipzilc] dyw `l opgei

oi` ipzwc ,jd epiidc .oaxw `ian oi` dfe ez`neh

.oaxw iiezi` meyn ,oipnd on el dler iriay

ä"äâäliigc `nlr ilekc lginxdhiykle Ð

zexifpn eilr liigc ,xifpa xecil xefgl jixv oi`

,oipnd on el dler iriayc `zyd `gipe .oey`x

iax dcenc inp oicd `ede .lawie xefgi `l elit`e

ini jez iwlc (oii dzey m` inp) yiwl oa oerny

,iwlnl ibilt ike .zglbz`e dizy` ez`neh

iax .d`neh` ea exzd i` ,cegl d`neh` :yexit

,ilin [x`yl] zexifp `liigc oeik :xaq opgei

`l `pngxc ,`vi `le z`vl ea exzd m` ,d`neh` inp [`liig] Ð zglbz`e oii ziizy`

lr s` :xaq yiwl oa oerny iaxe .d`nehc zewlnn `le ,onwl dicegl oaxwn `l` dihrn

oaxwn `pngx dihrinc oeikc .d`neh` iwl `l Ð zglbzle oiil ,ilin x`yl `liigc ab

.zewlnn s` ,d`neh oic lkn dihrin Ð d`nehïáø÷iwl iwlin `d iziin `lc `ed d`nehzexifp zeyrle envr xdhil oiprl xdhl ywany dray jez elit` ,xzl`l d`neh` Ð

.dwel epi`e :oizipzna ipzinl dil ded Ð iwl [`l] i`c .dxdhcíåùîd`neh oaxw `iane 'ek `tiq ipzwcjkl Ð d`neh oaxw `ian ipzc ,d`neh` dwelc ipzinl jiiy `l mzdc Ð

.(dwel epi` dfe) ,d`neh` dwel epi`e :lirl `pz `làäoiey dfe df zewlnl.d`neh` dwel epi` dfe dwel df :ipz `lcn Ð

àìoiey dfe df zglbzl `d,zglbz zevnl yexit Ð zglbzl `d :il d`xp okl .ixiinw zglbz xeqi`ac oeik ,oiey dfe df oiie zglbzl [`nilc ,`xidp `le] .zglbz` iwlc miyxtn yi Ð

azezi` [ikd e`lac] ,ikd iiepyl citw `l ikd elit` Ð ezxdhl iriaya glbn epi` `xwirnc `nh xifpc ,`hiyti`e ,`id `ira onwlc ab lr s` .ezxdhl iriaya glbny oiprl

.seqa yiwl oa oerny iaxàúð÷úáixiinwixiinw `l `lewlwa .bbeya `nhp `ede ezexifpl oipn ligzi izn Ðxeq` yiwl yixl mbc .diteb lewlw epiidc ,cifna envr lwlwny Ð

.`ed `lewlw e`l `dc ,ze`nhl xeq` dfe ze`nhl xzen df :ipzil ok `l m`c ,[dray] jeza elit` ze`nhlä"äâäxcpe `nh didy in,glib m`e .zexawd ziaa `ede xfpa epiid Ð

`inec d`neh dil rnync :xnel yi !`teb jd` lirl ipyck ,lahe dpye qpkpe `veia dil ipyile :xn`z m`e .dwel dray jez s`c rnyne .mirax`d bteq Ð miznl `nhpe ,oii dzye

oeyla la` .azezi` jkl ,ez`neh inia dilr liig Ð xdhp `l elit` ,d`nehc zewln ikdc `inec ,`liig `nlr ilekc lgin :dil wiqnck ,d`neh inia dilr liigc ,oii ziizye gelbc

.qpkpe `veia lirl iiepyl jiiy ded jkl ,d`nehl oii ziizye gelib ,yiwl oa oerny iax edlek edl ieyn ded oey`x

éòázewlnl diidy.[`l e`] ycwn iab (`,fi) zereayc ipy wxta diidy opirac ikid ik Ðàîéìéàxefpz `l dil ixn`ciwlc `hiyt ?diidy il dnl ,zexawd ziaa cner `ede Ð

,xifpa ea xeci `ly dia oixzn inp `kd .xedh xifp `ede `nhi `ly dia oixznwc meyn Ð diidy irac [llk] dil zgkyn `le ,diidy ira `lc `nrh i`n xedh xifpc .diidy `la

.xifpa xcepyk myn `vei epi`y dna Ð `ed dyrn ea yiy e`lc.zexifp lawny dna dyrn ea oi`y e`lk i`d e`le .`nhi `ly dia oixzne xedh dedc `kid enk ,iwl Ð xaer `ede
`l`
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ïéà :déáéúéà .ñðëðå àöBéa ¯ ïðé÷ñò éàîa àëä ¯¨¨§©¨§¦©§¥§¦§¨¥¦¥¥
øæpL àîè :àlà ,àîèpL øBäè øéæðì øæpL àîè ïéa¥¨¥¤¨©§¨¦¨¤¦§¨¤¨¨¥¤¨©
àîèpL øBäè øéæðå ,ïéðîì Bì äìBò BlL éòéáL ¯§¦¦¤¤§¦§¨§¨¦¨¤¦§¨
Czòc à÷ìñ éàå .ïéðîì Bì äìBò BlL éòéáL ïéà ¯¥§¦¦¤¤§¦§¨§¦¨§¨©§¨
øî øîà ?ïéðnä ïî Bì äìBò éànà ¯ àìééç àì̈¨§¨©©¤¦©¦§¨£©¨
,àìééçc éâéìt àì àîìò élek ¯ ìçéî :éLà áø øa©©©¦¥©¥¨§¨¨§¦¦§¨§¨
àìééçc ïåék :øáñ ïðçBé éaø ;é÷ìîì ¯ éâéìt ék àlà¤¨¦§¦¦§¦§¥©¦¨¨¨©¥¨§¨§¨
déáéúéà .àìééçå ,é÷ì àì :øáñ Lé÷ì Léøå ,é÷ì ¯¨¥§¥¨¦¨©¨¨¥§¨§¨¥¦¥
,úBøáwä úéáa àeäå øæpL éî :Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø©¦¨¨§¥¨¦¦¤¨©§§¥©§¨

ìL íL äéä eléôàéðnä ïî Bì ïéìBò ïéà ¯ íBé íéL,ï £¦¨¨¨§¦¥¦¦©¦§¨
àìc àeä äàîeè ïaø÷ .äàîeè ïaø÷ àéáî Bðéàå§¥¥¦¨§©§¨¨§©§¨§¨
Bðéà" éðúéìc àeä ïéãa ¯ !déìò é÷ì é÷ìéî àä ,éúééî©§¥¨¦§¥¨¥£¥§¦§¦§¥¥
àöé" àôéñ àðúéîì éòa à÷c íeMî àlà ,"ä÷Bì¤¤¨¦§¨¨¥§¦§¨¥¨¨¨
àðz ¯ "äàîeè ïaø÷ àéáîe ,ïéðnä ïî Bì äìBò ñðëðå§¦§©¤¦©¦§¨¥¦¨§©§¨§¨
ïéa ïéà :òîL àz ."äàîeè ïaø÷ àéáî Bðéà" àLéø¥¨¥¥¦¨§©§¨¨§©¥¥
¯ øæpL àîhL àlà ,àîèpL øBäè øéæðì øæpL àîè̈¥¤¨©§¨¦¨¤¦§¨¤¨¤¨¥¤¨©
àîèpL øBäè øéæðå ,ïéðnä ïî Bì äìBò BlL éòéáL§¦¦¤¤¦©¦§¨§¨¦¨¤¦§¨
úB÷ìîì àä .ïéðnä ïî Bì äìBò BlL éòéáL ïéà ¯¥§¦¦¤¤¦©¦§¨¨§©§
äæå äæ úçìâúì ,àì :déì øîà ¯ !ïéåL äæå äæ ¯¤§¤¨¦£©¥¨§¦§©©¤§¤

ì ìáà ¯ .ïéåLBðéà äæå ä÷Bì äæ ¯ éàî úB÷ìî ïéðò ¨¦£¨§¦§©©§©¤¤§¤¥
àì déìe÷ì÷a ,éøééî à÷ dézðwúa ¯ !déiðúéì ?ä÷Bì¤¦§¦¥§©©§¥¨©§¥§¦§¥¨
øeñà ¯ øæðå àîè äéäL éî :òîL àz .éøééî à÷̈©§¥¨§©¦¤¨¨¨¥§¨©¨

ìå çlâìíéúnì àîèðå ïéé äúLå çléb íàå ,ïéé úBzL §©¥©§¦§©¦§¦¦¥©§¨¨©¦§¦§¨©¥¦
:àáø éòa .àzáeéz !íéòaøàä úà âôBñ äæ éøä ¯£¥¤¥¤¨©§¨¦§§¨¨¥¨¨
úB÷ìîì äéiäL éòa ?eäî ,úBøáwä úéáa àeäå øéæð̈¦§§¥©§¨©¨¥§¦¨§©§
àì" déì éøîàc àîéìéà ?éîc éëéä ¯ ?àì Bà¨¥¦¨¥¦¥¨§¨§¦¥Ÿ

øéæð ?äéiäL éì änì ¯ "øBæðézéòa àì àîòè éàî ¦§¨¨¦§¦¨¨¦©©£¨¨¨¥
!déa éøúî à÷ ¯ éîð àëä ,déa éøúî à÷c ¯ äéiäL§¦¨§¨©§¦¥¨¨©¦¨©§¦¥

àìà
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oiglbnהיח el`ea cenr fi sc ± iyily wxtxifp
àìà.`axc `zli`y inc ikid Ðìãâîå äáéú äãéùá ñðëðù ïåâë,zexawd ziaa Ð

rxte exag `a jk xg`e ,xedh `edy ,dciya ecera xcpe ,d`nehd oial epia wiqtny

.ey`x lrn dciyd dzidy ,eizgz `edy daifrnd z`äééäù éøéîâ éë :ïðéñøâ éëä
àì éàøáà ìáà íéðôázerici" wxta ,ycwnd ziaa `nhpyk diidy ixinb ik Ð

ick ddye ycwnd ziaa `nhp :"d`nehd

.aiig Ð diegzydéàøáà ìáàziaa oebk Ð

eizgzn rxty oeike .diidy ira `l ,zexawd

.aiig Ð ddy `lc ab lr s` ,daifrnd z`åà
àðù àì àîìéãxeriy opira `kde `kdc Ð

diegzyd ick?.ewizàåäå øæð éùà áø éòá
çåìéâ ïåòè úåøá÷ä úéáá,ely iriayd meia Ð

`l e`?éúééî àìã àåä äàîåè ïáø÷meyn Ð

dil `nhnc o`n `l` oaxw iziin `lc

.ira Ð gelib la` ,dizexifpløîà÷ íòè äî
.glbn epi`y itl Ð oaxw `ian epi` Ðåàì éàî

ïéåù äæå äæ úçìâúì àäoiglbn dfe dfc Ð

.odly iriayaïéåù äæå äæ úå÷ìîì àìÐ

.lirl opgei iaxckeìëå åìù éòéáù àðú äééðúéì
éìéîon el dler ely iriay :rnyn ikdc Ð

epi` mrh dne .oaxw `ian epi`y itl ,oipnd

d`neh gelib oerh epi`y itl Ð oaxw `ian

iriay oi` dfe .iriayael yiy itl ,dler ely

eze`ne .ipinya oaxw aixwdle iriaya glbl

aizkck ,zexifp eilr lg oaxw aixwny mei

ytpd lr `hg xy`n eilr xtke" (e xacna)

eze`n :rnync ,"`edd meia ey`x z` ycwe

.dxdhc zexifp jli`e meiéì ïéà òîù àúÐ

.oipnd on el oiler edi `lyåúàîåè éîé àìà
z` ycwe exfp ini z` 'dl xifde" aizkck Ð

jli`e meid eze`n :rnync ,"`edd meia ey`x

inil zepnl ligzie xtkzi eizepaxw `iady

.exfpïéðî åèåìç éîéinia rxhvp m`y Ð

.ezexifp oipnl oiler edi `ly ,hlgede ezexifp

çìâî åúàîåè éîé äî`iane ,d`neh zglbz Ð

.mixtv oaxwåèåìç éîé óàqake" aizkc Ð

`xwie) "exry lk z` glbe eicba z` xdhnd

'ebe "miyak ipy gwi ipinyd meiae" aizke ,(ci

.el oiler oi` Ðïéîãå÷ä úà ïäá ìèáî ïëùÐ

."elti mipey`xd minide" aizkckéîéá øîàú
ïéîãå÷ä úà ïäá ìèáî ïéàù åèåìçoebk Ð

"xifpe lecb odk" wxta onwlck ,daexn zexifpa

oincewd z` lhan epi`e li`ede .dl opz (a,ep)

.oipnd on ehelg ini el miler edi Ðäîå úøîà
øá÷á øéæðexryy ,zexawd ziaa `ede xifp Ð

.'ek ie`xäàîåèã úçìâú åàì éàîdpin rnye ,eze` oiglbn lahe dpye dfdy oeikc Ð

el oiler oi` Ð iriay zglbzl ie`x exryy xawa xifp dn :rnyn ikde .gelib oerhc

zrxv zglbzl `l` d`neh zglbzl ie`x exry oi`y ehelg ini ,oipnd onlk `l Ð

.el dler oi`c okyäøäèã úçìâú àì,xdhpe xawl qpkp inp i` ,xawl qpkp `l m`y Ð

ie`x exryy :rnyn ikdc .miyly seql gelib oerh `edy ,exfp ini milyd jk xg`e

ehelg inia la` .ixiin seql zglbz `l` d`neh zglbz glbn oi`y ,dxdh zglbzl

.dray seql zrxv zglbz `l` ,dxdh zglbz glbn epi`
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àìàlcbne daiz dciya qpkpy oebkiwl `le ,xzida `nh mewna ezqipk zligz Ð

`wtqn ,daifrnd eilr el rxt 'eke dciya `viy Ð dia oixzn ik [`l`] .dqipk`

ira mzd Ð d`neh drxi`c `kid lkc ,`py `l `nlc e` ,diidy ira [`l] `nlc dil

.diidy

àáådaifrnd eilrn rxte exiag`weec Ð

envr `ed m` inp i` ,epevxn i`c .qpe`a

ira i` ol `irai` `l `peeb i`d ik Ð rxt

jd` xn`w (`,fi) zereayc ipy wxtac .diidy

dl ixinb qpe`a `nlic e` :`nh xifpc `ira

.mipta `py `le uega `py `l ,diidy

ä"äâä:yexit Ð gelib oerh oi` e` gelib oerh

.d`nehn xdhie `veiy meia d`nehc zglbz

dihrinc oizipzna opzck ,ira `l i`ce oaxwc

ira i` dil `wtqn zglbza la` .onwl `xw

gelib ira `lc `l e` ,d`neh oaxw `la glbl

.oaxw `la:ä"äâädxdh ly zglbz la`

glbi Ð dxdh ly zexifp dpniyk ,ira i`ce

.xedh xifp oick dxdh zepaxw `iaie

ïáø÷iziin `lc `ed d`neh`xw dihrinc Ð

:xn`w `lcn ,ira igelb `d .(`,gi) onwl

.ely iriaya glbn epi`eäîxn`w mrhÐ

opirci `linn Ð `ian epi` opzc oeik ,xnelk

miaexw miweqtdc ,`ilz `da `dc ,glbn epi`c

oaxwe iriay meia gelibc ab lr s` .dfl df

`ian epi`c oeikc dil rnyn ,ipiny meia d`neh

.glbn epi`c d`neh oaxw

àäoiey dfe df zglbzlzglbz :yexit Ð

epi` dfe glbn df :`pz `lcn ,d`nehc

.glbnàðúilin lke ely iriay`pzc oeike Ð

meyn epiid Ð oipnd on el dler ely iriay

,glbn epi`c opirci `linne ,oaxw `ian epi`y

.oaxw `ian epi`c oeik

éîéoipnd on el oiler oi`y d`neh:yexit Ð

dnk dxdha dpn m` ixdy .zna `nhpyk

,oey`xd oipn elit` xzeq Ð `nhpe ,mini

oky lke ,"elti mipey`xd minide" aizkck

"eilr xtke" aizkck .el oiler oi` mini oze`y

"`edd meia ey`x ycwe" Ð xdhiyk epiide 'ebe

ayeiy ehelg ini :dxdh zexifp oipn ligziy

lawy zexifp zvwn dpne .ehilgde dpgnl uegn

,ezrxvl glibe ,`txp aeye ,rxhvpy mcew eilr

dpny oipnl zexifp milydl zepnl xefgiy oipn

on el elri `l ehelg iniay minie ,zrxv mcew

itl ,el oiler i`cec exbqd ini la` .zexifp oipnd

ehelg ini s` d"dbd .hlgen enk d`neh inil [aygp] oi`e ,hlgen enk glbl wewf oi`yÐ

.ezexifpl el oiler oi` ehelg ini inp `kd Ð zexifpl oiler oi`c .ez`neh inil oieyàìm`

mincewd minid z` ea lhan oky ez`neh inia zxn`mipey`xd minide" aizkck Ð

:xnel yie !mincewd elhai ehelg inic ,`pic i`da slip `teb `ide :xn`z m`e ."elti

lr xzeq epi`e ,xzeq ez`neh lr :(`,cn) "oipin dyly" wxta onwl `herin `ki`c

.ehlgd lr xzeq epi`c `nipe ,hernip inp ikd .zglbzøéæðzglbzl ie`x exryy xawa

inc `l jkle ,zglbzl ie`x exry oi`y ,ehelg ini .oipnd on el oiler oi` ,xifpl ince Ð

.oipnd on el oiler oi`y oky lk `l Ð [xifpl]éàî] d`nehc zglbz e`lzglbz `l

ixdy ,dxdhc zexifp milyi ikl glbzdl cner eilry xriyc ,zglbzl ie`x exryy [xaw xifp dne] :xn`w ikde .[dxdhccner exry oi`y ,ehelg ini .oiler oi` Ð iriaya glbn epi`

.el oiler oi`y oky lk `l Ð ezrxvn `txziykl glbl wewf ixdy ,dxdh zexifpl glbzdl
ini
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Bøéáç àáe ,ìcâîe äáéz äcéLa ñðëpL ïBâk àlà¤¨§¤¦§©§¦¨¥¨¦§¨¨£¥
úéáa ¯ äéiäL ïéøéîb ék .äáéæòî åéìòî òøôe¨©¥¨¨©£¦¨¦§¦¦§¦¨§¥
?àðL àì àîìc Bà ,àì ¯ éàøaà ìáà ,Lc÷nä©¦§¨£¨©¨¨¨¦§¨¨§¨
ïeòè ,úBøáwä úéáa àeäå øæð :éLà áø éòa .e÷éz¥¨¥©©¦¨©§§¥©§¨¨
,àîèpL øBäè ¯ úçìâz éòa ék ?àì Bà çeléb¦©Ÿ¦¨¥¦§©©¨¤¦§¨
Bà ,àì ¯ øæpL àîè ìáà ,déúeøéæðì ànèî à÷c§¨§©¥¦§¦¥£¨¨¥¤¨©¨
úéáa àeäå øæpL éî :òîL àz ?àðL àì àîìc¦§¨¨§¨¨§©¦¤¨©§§¥

ìL íL äéä eléôà ,úBøáwääìBò Bðéà ¯ íBé íéL ©§¨£¦¨¨¨§¦¥¤
ä ïî Bìäàîeè ïaø÷ .äàîeè ïaø÷ àéáî Bðéàå ,ïéðn ¦©¦§¨§¥¥¦¨§©§¨¨§©§¨

íòh äî ¯ !éòa ¯ éçelb ìáà ,éúééî àìc àeä§¨©§¥£¨©¥¨¥©©©
íeMî ¯ äàîeè ïaø÷ àéáî Bðéà íòh äî ;øîà÷̈¨©©©©¥¥¦¨§©§¨¦
øéæðì øæpL àîè ïéa ïéà :òîL àz .éçelb éòa àìc§¨¨¥©¥¨§©¥¥¨¥¤¨©§¨¦
äìBò BlL éòéáL ¯ øæpL àîè :àlà àîèpL øBäè̈¤¦§¨¤¨¨¥¤¨©§¦¦¤¤
BlL éòéáL ïéà ¯ àîèpL øBäè øéæðå ,ïéðnä ïî Bì¦©¦§¨§¨¦¨¤¦§¨¥§¦¦¤
äæ ¯ úçìâúì àä ,åàì éàî .ïéðnä ïî Bì äìBò¤¦©¦§¨©¨¨§¦§©©¤

ìîì àä ,àì ¯ ?ïéåL äæåìáà ¯ .ïéåL äæå äæ úB÷ §¤¨¦¨¨§©§¤§¤¨¦£¨
!déiðúéì ?çlâî Bðéà äæå ,çlâî äæ ¯ éàî úçìâz¦§©©©¤§©¥©§¤¥§©¥©¦§¦¥
éì ïéà :òîL àz .éléî ìëå ,BlL éòéáL àðz ¯§¨§¦¦¤§¨¦¥¨§©¥¦
éîé ,ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéàL Búàîeè éîé àlà¤¨§¥§¨¤¥¦¦©¦§¨§¥
àéáîe çlâî Búàîeè éîi äî :àeä ïéãå ?ïépî Bèelç¦¦©¦§¦©§¥§¨§©¥©¥¦
éîi äîe ,ïaø÷ àéáîe çlâî Bèelç éîé óà ¯ ïaø÷̈§¨©§¥¦§©¥©¥¦¨§¨©§¥
ïéà Bèelç éîé óà ¯ ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéà Búàîeè§¨¥¦¦©¦§¨©§¥¦¥
Búàîeè éîéa zøîà íà ,àì ¯ !ïéðnä ïî Bì ïéìBò¦¦©¦§¨Ÿ¦¨©§¨¦¥§¨
ïéìBò ïéà Cëéôì ,ïéîãBwä úà ïäa ìháî ïkL ¯¤¥§©¥¨¤¤©§¦§¦¨¥¦
úà ìháî BðéàL Bèelç éîéa øîàz ,ïéðnä ïî Bì¦©¦§¨Ÿ©¦¥¦¤¥§©¥¤
äîe :zøîà ¯ .ïéðnä ïî Bì ïéìBò Cëéôì ,ïéîãBwä©§¦§¦¨¦¦©¦§¨¨©§¨©
Bì ïéìBò ïéà ¯ úçìâúì éeàø BøòOL ,øáwa øéæp̈¦©¤¤¤§¨¨§¦§©©¥¦
ìk àì ¯ úçìâúì éeàø ïéàL Bèelç éîé ,ïéðnä ïî¦©¦§¨§¥¦¤¥¨§¦§©©Ÿ¨
úçìâz åàì éàî ?ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéàL ïkL¤¥¤¥¦¦©¦§¨©¨¦§©©
,àøazñî éîð éëä .äøäè úçìâz ,àì ¯ ?äàîeè§¨¨¦§©©¨¢¨¨¦©¦¦§©§¨
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היט

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

:`xnbd zayiinàlà`ed `ax ly ewtqñðëpL ïBâkzial xifp ¤¨§¤¦§©
`edyk zexawdajezìcâîe äáéz äcéL,,`nhp epi` df ote`ay §¦¨¥¨¦§¨
,xzida ezqipkeäáéæòî åéìòî òøôe Bøéáç àáez` xiqde dlib - ¨£¥¨©¥¨¨©£¦¨

z`nehn `nhp jk ici lre ,egxk lra ,eizgzny dciyd ztvx
wtzqp dfae .`vi `le ,z`vl ea exzde ,dlere zrweay xawd

m`d ,`axïéøéîb ékly dkldd dlawzpy dn -äéiäLwx epiid ¦§¦¦§¦¨
éàøaà ìáà ,Lc÷nä úéáaiabl oebk ,ycwnd zial uegn - §¥©¦§¨£¨©§¨

,xifp z`nehàìziaa ddy `l m` mb okle ,ef dkld dlawzp Ÿ
.dwel d`egzyd ick zexawdàðL àì ,àîìc Bàwelig oi` - ¦§¨Ÿ§¨

ick zexawd ziaa ddy `l m` dwel epi` xifp mbe ,dfa
:`xnbd dwiqn .d`egzyde÷éz.wtqd hytp `l - ¥

oaxw `ian epi` zexawd ziaa zexifp lawndy ,dpyna epipy
:d`neh zglbz oiprl epic dn dpc `xnbd .d`neh,éMà áø éòä¥©©¦

y ine øæðzexifpd zlaw zryaàeä`vnp,úBøáwä úéáam`d ¨©§¥©§¨
`ed.àì Bà çeléb ïeòèm`d ,md wtqd iccveúçìâz éòa ék- ¨¦©Ÿ¦¨¥¦§©©

,zglbz jixvy dnxifpa wx epiid,àîèpL øBäèmeynà÷c ¨¤¦§¨§¨
déúeøéæðì ànèî,ezexifp z` `nihy -,øæpL àîè ìáàecerny §©¥¦§¦¥£¨¨¥¤¨©

,dxdha zexifp bdp `làì.zglbzl wewfàðL àì ,àîìc Bà- Ÿ¦§¨Ÿ§¨
.exry glbl jixv xfpy `nh s`e ,welig dfa oi`

:epzpynn heytl dqpn `xnbd,òîL àz,epipyy dnnøæpL éî ¨§©¦¤¨©
ìL íL äéä eléôà ,úBøáwä úéáa àeäåïî Bì äìBò Bðéà ,íBé íéL §§¥©§¨£¦¨¨¨§Ÿ¦¥¤¦

,äàîeè ïaø÷ àéáî Bðéàå ,ïéðnä.d`neha ezexifp z` laiwy oeik ©¦§¨§¥¥¦¨§©§¨
wxy rnyneéúééî àìc àeä äàîeè ïaø÷,`ian epi` -éçelb ìáà ¨§©§¨§Ÿ©§¥£¨©¥

éòadf oic hewpl `pzl did ok `l m`y ,aiig `ed geliba - ¨¥
:di`xd z` `xnbd dgec .glbn epi`yíòh äî ,øîà÷ 'íòh äî'©©©¨¨©©©©

,äàîeè ïaø÷ àéáî Bðéà.éçelb éòa àìc íeMî`ly dn ,xnelk ¥¥¦¨§©§¨¦§Ÿ¨¥©¥
`ian epi`y dpy xaky meyn epiid ,glbn epi`y `pzd yxit
d`neh oaxw oic ixdy ,glbn epi` mby oiadl yi `linne ,oaxw

.dfa df miielz d`neh zglbze
:zxg` `ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

,`ziixaaïéàweligøæpL àîè ïéa,ez`neha eceraøBäè øéæðì ¥¥¨¥¤¨©§¨¦¨
àlà ,àîèpLyøæpL àîèmei,BlL éòéáL,ezliah mei `edyäìBò ¤¦§¨¤¨¨¥¤¨©§¦¦¤¤

ïéà àîèpL øBäè øéæðå ,ïéðnä ïî Bìmeiïî Bì äìBò BlL éòéáL ¦©¦§¨§¨¦¨¤¦§¨¥§¦¦¤¤¦
,ïéðnäleki epi`e ,ipinyd meia zepaxw `iadl jixvy oeik ©¦§¨

xfpy `nh la`] m`iaiy cr dxdha ezexifp z` zepnl ligzdl
:`xnbd zwiicn .[zepaxw `ian epi`åàì éàîwiicl oi` ike - ©¨

,df welig wx `pzd dpyy dnnì àäiab,úçìâzäæå äæxifp-] ¨§¦§©©¤§¤
[xfpy `nhe `nhpy,ïéåLmb `pzd dpy `l recn ok `l m`y ¨¦

.zglbza aiig xfpy `nh mby `vnp .mdipiay df welig
:`xnbd dgecàìacdy `ziixadn wiicz`ed ea miey mdy x Ÿ

welig yi iriayd meid oipn oiprl `weec ,wiicz jk `l` ,zglbz
,mdipiaì àäoiprúe÷ìî,`nhpe ezexifp lr xar m`,ïéåL äæå äæ ¨§©§¤§¤¨¦

.d`neh lr dwel xfpy `nh jk ,dwel `nhpy xedh xifpy myky
zewln oiprl `weecy jixacl `vnp :zl`eye `xnbd dkiynn

,oiey mdipyìáàoiprléàî úçìâz,mpic dn -äæ[`nhpy xifp-] £¨¦§©©©¤
äæå ,çlâî[xfpy `nh-],çlâî Bðéà,dyw ok m`dééðúéìdid - §©¥©§¤¥§©¥©¦§§¥

.df welig mb zepyl `pzl
:`xnbd daiynBlL éòéáL àðziabl weligd z` dpy `pzd - ¨¨§¦¦¤

,oipnd on dler `ed m`d ,iriayd meidådfa llkpéléî ìklk - §¨¦¥
`ed ,oipnd on dler ely iriay xfpy `nhy mrhd ik .eipic

oic ixdy ,glbn epi`y rcp `linne ,oaxwa aiiegn epi`y meyn
.x`azpy enk ,dfa df miielz zglbze oaxw

didpy xifp :zxg` `ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbd
epi`y epiidc ,mincewd minid z` xzeq epi` ,hlgen rxevn
`ziixad .rxevn didpy mcew dpny minid z` aey zepnl jixv
md m`d ,hlgen rxevn `ed mday minid lr dpc epiptly

.`l e` zexifpd ini oipnl el miler,òîL àzepipyy dnn ¨§©
,`ziixaaéì ïéàdyxcàlàlBúàîeè éîé,[zna `nhpy] xifp ly ¥¦¤¨§¥§¨

ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéàLla` ,zexifpd ini lyBèelç éîéminid - ¤¥¦¦©¦§¨§¥¦
,hlgen rxevn xifpd did mdayïépî.oipnd on el miler mpi`y ¦©¦

àeä ïéãå,md miey ixdy ,a` oipaa z`f cenll xyt` -éîi äî §¦©§¥
Búàîeè`ed ixd ,xifp lyçlâî,[ezxdhl iriayd meia]àéáîe §¨§©¥©¥¦

ïaø÷,[ipinyd meia]Bèelç éîé óàrxevn lyçlâîmeia ezrxvl] ¨§¨©§¥¦§©¥©
,[iriayd meiae oey`xdïaø÷ àéáîe,[ipinyd meia rxevn]eoeikn ¥¦¨§¨

mb mzeeydl yi ,oaxw mi`iane miglbn mdipyy ,md mieyy
,df oeciplBúàîeè éîi äîzna `nhpy xifp lyïî Bì ïéìBò ïéà ©§¥§¨¥¦¦

ïéðnä,zexifpd ini lyBèelç éîé óàrxevn xifp lyBì ïéìBò ïéà ©¦§¨©§¥¦¥¦
.ïéðnä ïî¦©¦§¨

:`ziixad dgecàìoky ,ez`neh inin ehelig ini cenll oi` - Ÿ
,xnel yiBúàîeè éîéa zøîà íàoipnl el oiler oi`y zna ¦¨©§¨¦¥§¨

mrhd ,zexifpdmeyn `ed dfaïkLez`neh ini mixengy epivn ¤¥
y jk ick crïäa ìháî[mci lr-]úàzexifpd iniïéîãBwä- §©¥¨¤¤©§¦

,`nhpy mcew dpnyïéà Cëéôìmnvr d`nehd iniïî Bì ïéìBò §¦¨¥¦¦
,ïéðnäikeøîàzoicd `edy,Bèelç éîéa,ok gikedl oi` i`ce ©¦§¨Ÿ©¦¥¦

Lmda ixdúà ìháî BðéàminidïéîãBwäCëéôì ,s`y xazqn ¤¥§©¥¤©§¦§¦¨
mnvr ehelig ini eidiïéðnä ïî Bì ïéìBò. ¦¦©¦§¨Ä

jk ike :dpce `ziixad zxfeg,zøîà,ok xnel okzi ike ,xnelk ¨©§¨
,xnege lwa oipnd on elri `l ehelig iniy cenll yi oiicr ixd

øéæp äîezexifp laiwyøá÷a,`nh ecera xnelk ,zexawd ziaa - ©¨¦§¤¤
ì éeàø BøòNLzevn,úçìâzz`f lkaïéàez`neh iniïî Bì ïéìBò ¤§¨¨§¦§©©¥¦¦

,ïéðnäok m`ïéàL Bèelç éîéexryì éeàøzevnúçìâz,zexifp ©¦§¨§¥¦¤¥¨§¦§©©
ike ,rxevn zglbz mda miiwl micner ixdyïéàL ïkL ìk àìŸ¨¤¥¤¥

ez`neh ini.ïéðnä ïî Bì ïéìBò¦¦©¦§¨
zxxan jk myle ,iy` ax ly wtqd z` heytl d`a `xnbd
:zglbzl ie`x xawa xifp xryy `ziixad dpeekzp zglbz efi`l

åàì éàîl dpeekd oi` m`d -äàîeè úçìâziriayd meia glbny ©¨¦§©©§¨
ea exn`py xawa xifp dne ,xnege lwd xe`ia `ed jke .ezxdhl
oiler oi` z`f lkae ,d`neh zglbz zevn el yi ixdy ,xifp ipic
ipic mda oi`y rxevn ly ehelig ini ,oipnd on ez`neh ini el
zngn wx `l` zexifpd zngn zglbz zevn ea oi` ixdy ,xifp
laiwy xifpy ,x`ean .zexifpd oipnl elri `ly oky lk ,zrxvd

.wtqd hytpe ,zglbz oerh zexawd ziaa ezexifp
:`xnbd dgecàì`l` ,d`neh zglbzl `ziixad zpeek oi` - Ÿ

läøäè úçìâzxifp dne ,xnege lwd `ed jke .zexifpd ini seqay ¦§©©¨¢¨
epi` ixdy ,dxdhd zglbz z` el` zexrya miiwl lekiy xawa
ini ,oipnd on el miler minid oi` z`f lkae ,xdhpyk mglbn
zexrya dxdh zglbz miiwl leki epi`y ,rxevn ly ehelig

ewf ixdy ,mda elcbymini elri `ly oky lk ,ezrxvl mglbl w
:`xnbd dtiqen .ezexifpl el`àøazñî énð éëäsebn mb - ¨¦©¦¦§©§¨

.dxdh zglbzl dpeekdy d`xp `ziixad
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"כי ר' אלוקיך אש אוכלר  ישנר מחיצר דקר מאוד. כתוב:  בין קהיהות לכפיהר 
רלב,  רתלרבות  מתוך  צהיך  ולרתפלל  ללמוד  אש,  שלרבת  ריא  אלוקות  רוא", 

ש"כל עצמותי תאמהנר" את דבהי ר' בתוהר ותפילר
ריום יום טז שבט
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Czòc à÷ìñ éàc`ziixad zpeeky yxtl jzrc lr dlri m`y - §¦¨§¨©§¨
l,äàîeè úçìâzike dywiúçìâz éòa àì éî ,Bèelç éîéike - ¦§©©§¨§¥¦¦Ÿ¨¥¦§©©

`ziixad zxne` ji`e ,zrxvd zngn d`neh zglbz oerh epi`
zpeek jgxk lr `l` ,zglbzl ie`x exry oi`y ehelig ini lr
.ie`x rxevnd ly exry oi` dfly ,dxdh zglbzl `ziixad

:`xnbd dgecàì`ziixad zpeeky okzi ik ,ok gixkdl oi` - Ÿ
ie`x oi`y ehelig ini lr dxn`y dne ,d`neh zglbzl

,zglbzléðz÷ úeøéæðc úçìâz.zexifp zglbzl `ziixad zpeek - ¦§©©¦§¦¨¨¥
ok oi`y dn ,zexifp oicn [d`neh zglbz] glbzn xawa xifp wxy

.rxevn zglbz oicn glbzny rxevn
:iy` ax ly ewitq heytl ick `ziixa d`ian `xnbd,òîL àz̈§©

`nhpy xifp iabl dxeza xn`p ,`ziixaa epipy(i-h e xacna)ike'§¦
m`zR rztA eilr zn zEni,Bøæð Làø ànèåmFiA FW`x gNbe ¨¥¨¨§¤©¦§Ÿ§¦¥Ÿ¦§§¦©Ÿ§

YW `ai ipinXd mFIaE .EPgNbi iriaXd mFIA FzxdhipW F` mixz i ¨¢¨©©§¦¦§©§¤©©§¦¦¨¦§¥Ÿ¦§¥
,'ebe 'odMd l` dpFi ipAy`x `nihe' zeaizd on `ziixad zyxece §¥¨¤©Ÿ¥

`weecy 'exfpøaãî áeúkä àîèpL øBäèa,epcnll `aeàeäL §¨¤¦§¨©¨§©¥¤
øòN úøáòä ïeòè,iriayd meia zglbz -ïéøtéö úàáäåoaxwl ¨©£¨©¥¨©£¨©¦¢¦

.ipinyd meia d`nehemicnel o`knøéæpä úà øBèôìz` laiwy ¦§¤©¨¦
ezexifpøá÷a,`nh `edyk epiidc ,zexawd ziaa -ïeòè ïéàL §¤¤¤¥¨

ïéøtéö úàáäå øòN úøáòä. ©£¨©¥¨©£¨©¦¢¦
mb weqt `lae ,weqtdn df oic cenll jixvy zx`an `ziixad

:oaxwe zglbz aiig did xawa zexifp laiwy inàìäådì÷ íéøác ©£Ÿ§¨¦©
,øîBçåäîexifpïéøtéö úàáäå øòN úøáòä ïeòè ,àîèpL øBäh ¨¤©¨¤¦§¨¨©£¨©¥¨©£¨©¦¢¦

,xdhdl ickîè äéäL éî,älçzî à,xzeia `nh `edyïéc Bðéà ¦¤¨¨¨¥¦§¦¨¥¦
ïéøtéö úàáäå øòN úøáòä ïeòè àäiL.Làø ànèå' øîBì ãeîìz ¤§¥¨©£¨©¥¨©£¨©¦¢¦©§©§¦¥Ÿ

,'Bøæð`weecy jkn micneleäéäL éîaxifpáeúkä àîèðå øBäè ¦§§¦¤¨¨¨§¦§¨©¨
e ,ïéøtéö úàáäå øòN úøáòä ïeòè àäiL ,øaãîmicnel o`kn §©¥¤§¥¨©£¨©¥¨©£¨©¦¢¦

øéæpä úà øBèôì`edyk zexifp envr lr laiwyøá÷aepi`y ¦§¤©¨¦§¤¤
,`nh ecera zexifp lawndy yxetn ixd .mixtive zglbz oerh

ok` ,`xnbd dwiqn .d`neh zglbz glbn epi`,dpéî òîLhytpe §©¦¨
.iy` ax ly wtqd

drc efi`k dpce ,lirl d`aedy `ziixad ixacl zxfeg `xnbd
:diepy `idàðz ïàîdpy in -ïéà ,ïðaø eðúc àäweligàîè ïéa ©¨¨¨§¨©¨¨¥¥¨¥

øæpL,ez`neha eceraàlà ,àîèpL øBäè øéæðì,cala df welig ¤¨©§¨¦¨¤¦§¨¤¨
,øæpL àîhLmeiïéðnä ïî Bì äìBò BlL éòéáL,zexifpd ini ly ¤¨¥¤¨©§¦¦¤¤¦©¦§¨

z` zepnl ligzdl cin leki ,xdhpy xg`l iriayd meiay epiide
ini oipnl oey`xd meid `ed ezxdhl iriayd meie ,ezexifp ini

,dxdha ezexifpåeli`ïéà àîèpL øBäè øéæðmeiäìBò BlL éòéáL §¨¦¨¤¦§¨¥§¦¦¤¤
,ïéðnä ïî Bì.ipinyd meia zxgnl wx ezexifp ini zepnl ligzne ¦©¦§¨Ä

,àcñç áø øîàixac ef `ziixa,éaø øîàc ,àéä éaøxifp lky ¨©©¦§¨©¦¦§¨©©¦
`nhpy xedhäìç äøäè úeøéæð ïéàzepnl ligzdl leki epi` - ¥§¦¨¢¨¨¨

,dxdhd zexifp ini z`ãò àlàd meid,éðéîLz`ad mei `edy ¤¨©§¦¦
xw.d`nehd zepaàîéz éàcixac ef `ziixay xn`z m`y -éaø §¦¥¨©¦

,àéä äãeäé éaøa éñBé,dywiøîàädcedi iaxa iqei iax `ld - ¥§©¦§¨¦¨¨©
,`nhpy xedh xifp mby ,xn`àìééçc àeä éòéáMî ,äøäèc úeøéæð§¦§¨¢¨¦§¦¦§¨§¨

zexifp ini z` zepnl ligzn ezxdhl iriayd meidn xak -
iriayd meid ,`nhpy xedh xifp mb ezrcly `vnp ,dxdhd

.`ziixaa x`eank `lce ,oipnd on el dler
:`xnbd zxxanäãeäé éaøa éñBé éaø éàîe éaø éàîzipyp okid - ©©¦©©¦¥§©¦§¨

,mzwelgn,àéðúcez`nehn xdhpy xifp iabl xn`p(`i-i e xacna) §©§¨
'ebe dpFi ipA ipW F` mixz iYW `ai ipinXd mFIaE'BLàø úà Lc÷å ©©§¦¦¨¦§¥Ÿ¦§¥§¥¨§¦©¤Ÿ

.'àeää íBiadxdh zexifp ini zepnl ligzny aezkd zpeekíBéa ©©§
,åéúBðaø÷ úàáäxn`p df mei lry ,ezxdhl ipinyd meid `edy £¨©¨§§¨

el` ,'`edd meia'.éaø éøácmle`,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ¦§¥©¦©¦¥§©¦§¨¥
dxdh zexifp zepnl ligzny dpeekd ,'`edd meia' aezkd ixacy

,Bzçìâz íBéa.ezxdhl iriayd meid `edy §¦§©§
:diepy `id el`n drc efi`k dpce ,ztqep dpyn d`ian `xnbd

ïðúc àäåzezixk zkqna(.h),Bðéà ,äaøä úBàîeè àîèpL øéæð §¨¦§©¨¦¤¦§¨§©§¥¥
ãçà ïaø÷ àlà àéáî.ze`nehd lk lràpz ïàî.d`py in - ¥¦¤¨¨§¨¤¨©©¨

ixdyxaecn m` ,ef dpyn zxaecn ote` dfi`a dyw dxe`kl
xdhp mxhy epiidc ,dxdh ly wqtd `la minrt dnk `nhpy
df oi` ,'eke ziyilya oke dipya `nhp dpey`xd d`nehn
xg`ly xaecn m`e .dkex` zg` d`neh `l` ,'daxd ze`neh'
.cg` oaxwa xhtp recn ,aey `nhp dpey`xd ez`nehn xdhpy
zeaygp ze`nehd oi` eay ,irvn` ote`a xaecn i`ce `l`
ok lr ,cg` oaxwa xhtp mewn lkne ,dkex` zg` d`nehk

.ef zirvn` jxc epivn drc efi` itl `xnbd zl`ey
,àcñç áø øîàixacäøäè úeøéæð ,øîàc ,àéä äãeäé éaøa éñBé éaø ¨©©¦§¨©¦¥§©¦§¨¦§¨©§¦¨¢¨
àìééç éòéáMî`ed df meiae dxdh zexifp dlg iriayd meia - ¦§¦¦¨§¨

,dzepnl ligzneeynjk mdì úçkLîozip eay ote` epivn - ©§©©¨
,dpynd ixac z` cinrdlàîèpL ïBâkdipy mrtad meiéòéáM §¤¦§¨©§¦¦

,dpey`xd d`nehdn ezxdhlåaeyàîèðå øæçziyily mrt §¨©§¦§¨
ad meiéòéáM,dipyd d`nehdn ezxdhlépîe)`pzd `ed ine - ©§¦¦©¦

,ef dpyn dpyy,(àéä äãeäé éaøa éñBé éaøiaxa iqei iax zrcly ©¦¥§©¦§¨¦
dcediàöé àìc ïåékl xifpdïaø÷ àéáäì äéeàøä äòLoeik - ¥¨§Ÿ¨¨¨¨¨§¨§¨¦¨§¨

epiidc ,epaxw aixwdl leki day dry dribd mxh xifpd `nhpy
okl ,ipinyd meid iptlãçà ïaø÷ àlà áéiç Bðéàd`neh ef oi`e . ¥©¨¤¨¨§¨¤¨

iriayd meia ,dcedi iaxa iqei iax zrcly oeik ,dkex` zg`
ze`neh' `ziixad mze` dzpik okl ,dxdh zexifp zepnl ligzd

ipya `nhpy oeik ,cg` oaxw mlek lr `ian mewn lkne .'daxdz
.ziyilya oke ,dpey`xd lr oaxwa aiigzpy mcewéaø àîéz éàc§¦¥¨©¦

àéäligzny xaeqd iax ixack `id ef dpyny xn`z m`y - ¦
,ipinyd meidn wx dxdh zexifp zepnlxaecn ote` dfi`a dyw

,ze`neh daxd lr cg` oaxw `iai xifpyéàxaecnàîèðcmrt ¦§¦§¨
dipyad meiéòéáMdpey`xd d`nehdn ezxdhlàîèðå øæçåmrt ©§¦¦§¨©§¦§¨

ztqepad meiéòéáMdipyd d`nehdn ezxdhlàîèðå øæçå) ©§¦¦§¨©§¦§¨
,(éòéáMazexifp z` zepnl ligzn `ed iax zrcly oeik `ld ©§¦¦

c `vnp ,ipinyd meia wx dxdhdàéä àúëéøà äàîeè eälek- §§¨£¦§¨¦
zg` d`nehk md ipinyd meid cr oda `nhiy ze`neh lky

.'daxd ze`neh' dpynd dfl d`xw ji`e ,dkex`éàåxaecn §¦
àîèðcdipy mrtad meiéðéîMs` ,dpey`xd d`nehdn ezxdhl §¦§¨©§¦¦

,d`neh oaxw `iady iptlàîèðå øæçåztqep mrtéðéîMa §¨©§¦§¨©§¦¦
,dipyd d`nehdn ezxdhlaygpe ,d`neh oaxw `iady iptl

xaky xg`l d`a dipyd d`nehdy oeik 'daxd ze`neh' `nhpy
dywi ok m` ,dxdh zexifp zepnl lgd,cg` oaxwa xhti recn

eàéáäì äéeàøL äòL äúöé éøäda,ïaø÷meia `nhpy oeik ,xnelk £¥¨§¨¨¨¤§¨§¨¦¨§¨
`ed ixd ,d`neh oaxw z`ad zaeg eilr dlgy xg`l ipinyd
oaxw `iadl eilry i`cey ,epaxw z` `iady xg`l `nhpy ink
zrck ef dpyny jgxk lr `l` .dipyd ez`neh lr sqep d`neh

.`id dcedi iaxa iqei iax
ax inrh z` zx`an `xnbd:dcedi iaxa iqei iaxe iàîòè éàî©©§¨

éaøc.ipinyd meia wx dxdh zexifp zepnl ligzny xaeqy §©¦
c :`xnbd zx`anàø÷ øîàini jeza `nhpy xifp zxdh oipra ¨©§¨

ezexifp(`i-i e xacna)dpFi ipA ipW F` mixz iYW `ai ipinXd mFIaE'©©§¦¦¨¦§¥Ÿ¦§¥§¥¨
cg`e z`Hgl cg` odMd dUre .crFn ld` gzR l` odMd l ¤̀©Ÿ¥¤¤©Ÿ¤¥§¨¨©Ÿ¥¤¨§©¨§¤¨

dlrløãäå ,'Lôpä ìò àèç øLàî åéìò øtëåokn xg`l wxe - §Ÿ¨§¦¤¨¨¥£¤¨¨©©¨¤©£©
xne`e weqtd jiynnBLàø úà Lc÷å''`Edd mFIAxefgl - §¦©¤Ÿ©©

'`edd meia'y ,miweqtd xcqn x`ean ,ezexifp oipn ligzdle
meid epiidc ,zepaxw z`ada xtkzd eay mei eze`l dpeekd

.ipinyd:`xnbd dywnäãeäé éaøa éñBé éaøåligzny xaeqy §©¦¥§©¦§¨
on jk yxec epi` recn ,iriayd meidn dxdh zexifp zepnl

y meyn :`xnbd zvxzn .weqtdïk íàxnel `id dxezd zpeeky ¦¥
,ipinyd meia ey`x z` ycwny'BLàø úà Lc÷å' àø÷ àîéì¥¨§¨§¦©¤Ÿ

aezkd xaic eay ipinyd meil `id dpeekdy oaen `linne ,cala
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הכא

oiglbn el`e` cenr gi sc ± iyily wxtxifp
úçìâú éòá àì éî åèåìç éîé äàîåè úçìâú êúòã à÷ìñ éàãxdhnd qake" aizkde Ð

iz`w ikid 'ek xawa xifp dne iziin `wc `pic `edde ,'ebe "eicba z`?oiie`x dfe df `de

,ely iriaya glbzn lahe dpye dfedy oeik d`nehc zglbz jl `ni` mlerl .zglbzl

eli`c .xn`w zexifpc zglbza Ð zglbzl ie`x exry oi`y ehelg ini :jixt `wc i`de

glbzn Ð eiykrn glbn `edyk ,xawa zexifp

dligz glbznyk ,rxevn xifp la` .zexifp lr

ini :ipzw ikde .ezrxvn `txzpy lr glbzn Ð

`l` ,xifpc d`neh zglbzl ie`x oi`y ehelg

on oiler oi`y oky lk `l Ð zrxvc zglbzl

`kid jl `ni` mlerle .dxdhc zexifpc oipnd

gelib oerh Ð zexawd ziaa `ede xfpc

.d`nehcòúôá åéìò úî úåîé éëå òîù àú
øá÷á øéæð .'åë àîèðù øåäèá íåàúôdidy Ð

.zexifp zligzn `nh'åë ïéã åðéà:ipzwcn Ð

zxard oerh oi`y ,xawa xifpd z` xehtle

rny ,xry gelib oerh oi`c dpin rny Ð xry

.dpinåìù éòéáù øæðù àîè àìà,ea laehy Ð

Ð oaxw xa epi`e li`edc .oipnd on el dler

.meia ean zepnl ligznïéà àîèðù øåäè øéæðå
ïéðîä ïî åì äìåò åìù éòéáùdxdh el oi`c Ð

mei cr.'ek eizepaxw `iany ,ipinyàéðúã
åùàø úà ùã÷åzexifp oiprl zepnl ligziy Ð

aizkck ,ipiny `edy ,eizepaxw z`ad meia

."mixez izy `iai ipinyd meiae"åúçìâú íåéá
meia ey`x z` glibe" aizkck ,iriay `edy Ð

."epglbi iriayd meia ezxdhøéæð ïðúã àäå
àðú ïàî 'åë àîèðùze`neh edl aiyg Ð

oaxw `l` ediilr iziin `l ikd elit`e ,daxd

.cg`àéä äãåäé éáøá éñåé éáø àãñç áø øîà
mei `edy ,iriayn ,dxdh zexifp :xn`c Ð

.dielir `liig ,ezglbzäì úçëùîåiedizc Ð

.daxd ze`nehàîèðù ïåâëick dyy dpne Ð

`nhpe xfge ,iriayae iyilya dilr zefdl

li`ed ,ixwi` izixg` d`nehc .iriay meia

,cg` `l` aiig epi` oaxwa la` .meia ea lahe

`iadl die`xy dry dzvi `ly onf lky

aiig epi` Ð ipiny meil ribd `l oiicry ,oaxw

`nhpe xfge `nhp m` la` .cg` oaxw `l`

itl ,daxd ze`neh el `xew epi` Ð iyya

d`nehl ince ,llk dxdh eilr lg `l oiicry

dl zgkyn `l Ð iaxc `ail` i`c .`zkix`

oaxw `l` aiigil `le ,daxd ze`neh ixwinc

`nhpy oebk ,dl zgkyn zxn` i`c .cg`

`l` aiig epi` Ð iriaya `nhpe xfge iriaya

zexifpc oeik .ezxdh ini seql cg` oaxw

dlek Ð ipiny mei cr dilr `liig `l dxdhc

ze`neh eda `kile ,`id `zkix` d`neh `cg

oiiede ,ipinya `nhpc oebk zxn` i`e .daxd

,`zvxzin `l inp `d Ð daxd ze`neh edl

dry dzviy ,ipiny mei `nhpc oeik ,iaxc `ail` i`c .cg` oaxw `l` `iai `lc

cg` lk lr aiigzp Ð oaxw da `iadl die`xyiqei iaxk `l` `nwezin `l jklid .

.dpin rny ,dcedi iaxaéáøã àîòè éàîcr dxdhc zexifp dilr `liig `l :xn`c Ð

.eizepaxw z`ad mei'åâå ùôðä ìò àèç øùàî åéìò øôëå àø÷ øîàãizni` :rnync Ð

.ipinya epiidc ,eilr xtiky onfa ea Ð zepnl ligziy "ey`x z` ycwe"
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éîézglbz ira `l in ehelgglbe eicba z` xdhnd qake" aizkck ,ehelg ini seqa Ð

xg` glbny dipy zglbz mbc ,rxevna dia zil dxdhc zglbz la` ."exry lk z`

.rbna mc` `nhn extq inia mby ,dglbn `ed d`neh jezn extq iniàìd`neh zglbz

ipzw zexifpcinp ehelg iniac zxn`wce .d`nehc zglbz jl `ni` mlerl ,xnelk Ð

zexifpc zglbz ,`l Ð d`nehc zglbz `ki`

zngn zglbzl exry ie`x xawa xifpc .ipzw

d`nehc zglbz ira `l ehelg iniae ,zexifp

jiiy oi` dfe ,ezrxv zngn `l` zexifp zngn

.ezexifpl eini el elri `l jklid ,llk zexifpl

øåäèáxacn aezkd `nhpy,xnelk Ð

,`nhp ok ixg`e ,dxdha zexifp zepnl ligzdy

."elti mipey`xd minide" aizkck

øåèôìåzxard oerh oi`y xawa xifpd z`

mixtiv z`ade xriyoicd `ede Ð

epiide .`piipr `edda aizkc ,my`n dil hrnnc

oaxw `ian epi` xawa xifpa oizipzna xn`wc

.`kd opiyxcck ,`xw dihrinc ,d`neh

àìäåxnege lw mixac`l i` :yexit Ð

oerh `nhpy xedh dne .`xw dihrin

oky lk ,jkl ezwiwfd ez`nehy xnelk Ð 'ek

ezwiwfdy ,xzeia `nhy ezligzn `nhpc `kid

Ð "exfp y`x `nhe" xnel cenlz .lkl ez`neh

rzta [eilr] zn zeni ike" xninl ivnc ,xzein

."ey`x glbe me`zt

íåéáeizepaxw z`admeia" `xwa aizk jkc Ð

eilr xtke 'eke mixez izy `iai ipinyd

,"`edd meia ey`x ycwe ytpd lr `hg xy`n

,eizepaxw z`ad `edy ,ipiny meia :opirny

.jenqa onwl yxtnck

íåéáezglbz.iriaya epiidc ,xacn aezkd Ð

`nrh yxtn jenqa.àäåopzcwxt Ð

.(`,h) zezixkc `nwéòéáùî`liigc `edÐ

.iriayn zexifp zepnil ligzny iriayn

úçëùîåmeia `nhpy oebk ,daxd ze`neh

xg` ,iriay seql Ð iriaya `nhpe xfge iriay

eilr lg lahe dfdyk cinc .lahe dpye dfdy

oipnn ied iriay meiy ,dxdh zexifp mei eze`a

dilr lgc oeik iriay meia `nhp ik .miyly

.izixg` d`neh dil aiyg xak Ð dxdh zexifp

d`neh i`ce `iddc ,iyya `nhpk ded `le

.dxdh zexifp dilr lg `l izk`c ,`id `zkix`

oeik ,xg` d`neh oaxwn envr xhet mewn lkne

ie`xy meil zg` dry `vi `le iriaya `nhpy

.ipiny meia epiidc ,zepaxw `iadl `ed

éàãiaxzexifp zepnl ligzn epi`c xn`c Ð

d`neh dlek Ð ipiny mei cr dxdh

,zexifp ligzdl oiicr d`xp `lc ,`id `zkix`

ze`neh dil ixw i`n`e ,iyya `nhp eli`k iede

dryl `vic oeik ,'ek ipinya `nhpc i`e ?daxd

oaxw `iadl jixv i`cec ,eizepaxw z`ad xg` `nhpk iede ,eizepaxw `iadl ie`xy

.xg` d`neháéúëãytpd lr `hg xy`ney`x ycwe" xzl`l `xw `edda aizke Ð

.ipinya epiidc ,eilr xtiky meia :yexit Ð "`edd meiaíàey`x z` ycwe `xw `nil ok

edpz Ð ipinyl oipr epi` m` ?il dnl "`edd meia" .ixii` dia opiniiwc ipiny`c `hiyte Ð

.iriay` icynl xezii`c ,iriayl
iaxe
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oiglbnהכב el`ea cenr gi sc ± iyily wxtxifp
éáøë äî÷åì äãåäé éáøá éñåé éáøë äéî÷åàì äé÷çåã éàî àãñç áøådl zgkyne Ð

.daxd ze`neh eda zi`céðéîù ìéìá àéæçã ïåâëi`de .ipiny lila `nhpc ,xnelk Ð

.`kdl dihwp zezixk zkqna dl hiwpc icii` `l` ,`kd `wec e`l Ð "`ifgc" xn`c

dilr `liige ipiny lila `nhpc oeikn ,`ki` daxd ze`nehc .ipiny lila `nhpe xfge

itl ,cg` oaxw `l` odilr aiig epi`e .dxdh

dry dzidy ipiny mei ribd `l oiicry

.oaxw da `iadl die`xdäì íé÷åî àìãîåÐ

heytiz Ð iaxc `ail`e `peeb i`dka `cqg ax

xqegn e`l dlilc `cqg axl dil zi`c dpin

`nhpk ded Ð ipiny lila `nhp m`c ,`ed onf

`iadl die`xy drya `nhpc ,ipiny meia

`inc Ð meid cr axw epi`c ab lr s` .oaxw

.zg`e zg` lk lr oaxw aiige ,meil dlild

äáäà øá àãà áø øîàdil zi` i` elit` Ð

`l izk` ,`ed onf xqegn dlilc `cqg axl

.`ilz `da `dc ,iaxk dil `nweznúøîà éàã
ïáø÷ì éæçúéî úîéà àéåä ïîæ øñåçî éáøì
ãò äéìò àìééç àì éîð äøäè úåøéæðå àøôöì

àøôödlek ipiny lila inhin ik jklide Ð

eda xninl jl zile ,`id `zkix` d`neh

xqegn epi` iaxlc zxn` i`e .daxd ze`neh

zi`e daxwd onf inp dlilc ,onfze`neh eda

,`zxe`n `liig inp dxdh zexifp Ð daxd

`l jklid ,d`nehe d`neh lk lr oaxw aiige

.llk iaxk `nwezinïðáø åðú :ïðéñøâ éëä
.'åë àîèðå øæçå éòéáùá àîèðmixtq zi`e

`yeaye ,'ek iriaya `nhp `teb :dia iqxbc

xakc "`teb" azkc `kid lkc ol `niiwc ,`ed

`l `kd eli`e ,lirl `zrny `idd zipyp

.llk zipypäðåîå ìéçúîdxdh zexifpl Ð

`iad `ly elit`e ,ipiny ribdy oeik ,cin

.xfril` iax ixac .eizepaxwíéøîåà íéîëçå
àéáä åúàèç àéáéù ãò ìëä ìò ãçà ïáø÷
úçàå úçà ìë ìò ïáø÷ àéáî àîèðå åúàèç

äðåî åîùà àéáä àìå åúàèç àéáäzexifp Ð

epi` Ð ez`hg `iad `l m` la` .dxdhc

zexifpl zepnl oiligzn oi` mlerl .dpen

ipy elldn cg` ,ez`hg `iaiy cr dxdh

mcew `nhp m`y .z`hgl cg` `iany mixez

d`neh oaxw `l` `ian epi` Ð ez`hg `iady

,eny` `iad `le ez`hg `iad m` la` ,cg`

ini zexifpl dpen Ð my`l ezpy oa yak

.dxdhåáëòî åîùà êëzepnl ligzi `ly Ð

.eny` `iaiy crøæòéìà éáøì àîìùá.cin dpene ligzn :xn`c Ðàìù éô ìò óà
úåðáø÷ àéáä`ly it lr s` Ð "`edd" dil `z` opaxle .meia ean zepnl ligzn Ð

.eny` z` `iadåúìåò àéáä àìù éô ìò óàeny` `iady calae .dlerl cg`dy Ð

.zepnl ligzn ez`hgeàéòáéî àì äìåò íåùî`le dler meyn `l `iz` `l `idc Ð

`nlra oexecl `l` ,zexifp meyn.ïéáëòî äøåúáù úåîùàä ìëzenai) opixn`ck Ð

.miycwa lke` Ð ezxtk `iad :(a,cr
ãåîìú
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éáøåil dnl `edd meia.i`w ipiny`c opirci `linnc Ðóà`iad `ly it lr

eizepaxwdlera xtkiy cr zexifp dilr liig `lc rnyn `xwc dihytc Ð

aizkc ,z`hgaeopireny`l "`edd meia"c `xezi iz` `zyde ,"ey`x ycwe" [mcew] `xwa

.eizepaxw `iad `ly it lr s` ,ipiny meia zexifp dilr liigc

äî÷åìipiny lila `nhpy oebke iaxk

z`ad mcew zexifp dilr liigc Ð

oeik :yexit .["`fgc"] opiqxb `le .eizepaxw

`ly it lr s` ,ipinyd meia iaxl [opiaxnc]

liig ipiny lila mb ok m` Ð eizepaxw `iad

iwep dzrne .ipiny meil jiiye ,zexifp dilr

liigc oeikc ,ipiny lila `nhpc ,iaxk oizipznl

lkne ,o`k yi daxd ze`neh Ð zexifp dilr

`ly itl Ð cg` oaxwa envr xhet mewn

oi`c ,eizepaxw `iadl die`xd zg` dry `vi

`lcn ."ezeev meia"n ,dlila zepaxw oiaixwn

onf xqegn e`l `ilil xaqw `nip Ð ikd dl iwen

,dlila eaixwdl lkeiy oiprl `le :yexit .`ed

aixwdl ie`xy dryl `vik dil opiaygc `l`

.cg` d`neh oaxwa xhti `le ,eizepaxwàä
`ilz `da.iaxk `iz` ivn `le Ðéëäopiqxb

oaxw iziin zni` onf xqegn dlil zxn` i`

xtk"c `xtv cr liig `l inp zexifp `xtv cr

liig oaxw `iadl die`xy drya ,aizk "ycwe

ze`neh eed `l dlila `nhp ik .dxdh zexifp

dlil xaqw i`e .`zkix` d`neh `l` daxd

aixwdl die`xy dryk aygdl ,onf xqegn e`l

oaxw aiigine ,dzngn liig inp zexifp Ð dlila

.zg`e zg` lk lr d`nehúéàiqxbc mixtq

dlekac ,opiqxb `le .'ek iriaya `nhp `teb :dia

cenlzdyk `l` "`teb" opiqxb `l cenlzd

ab` dze` iziine dligz `ziixa e` `xnin `iad

e` `xnind yxtl "`teb" xne`e xfeg f` Ð `xxb

llk cenlzd `iad `l `ziixa la` .`ziixad

:xn`wc lirl cenlzdc `pyiln `l` ,lirl

.iriaya `nhpy `nili`åðéàoaxw `l` `ian

cg`dilr liigc dil `xiaqc ab lr s` Ð

xi`d `ly cr `nhpc oeik ,iriayn dxdh zexifp

xhtp Ð eizepaxw `iadl die`xd dry ,ipinyd

`nhpyk la` .daxd ze`neh lr cg` oaxwa

dryl `viy oeik ,ipinya `nhpe xfge ipinya

lk lr oaxw `ian Ð eizepaxw `iadl die`xd

.cg`e cg`

ìéçúîxfril` iax ixac cin dpene'ekeÐ

xyt` i` `l` .ipinya ely dxdh zexifp oipn ligznc rnyn ded dxe`kl

`l ipinya `nhp ik ok m` Ð ipinya `l` ely dxdh zexifp dilr liig `l i`c ,ok xnel

iax :oizipzna [opzck] ,xfril` iaxl d`neh oaxw aiigzn ded `le ,cg` mei `l` xzeq

dxdh zexifp dilr liig f`c ,iriaya cin dpene ligzn `l` .meia [ea] `l xne` xfril`

oaxwa xity aiigzne ,mini ipy xzeq Ð ipinya `nhp ike ,(lahe dfd ikn) lahe dfd ikn

.xfril` iaxl d`nehaeíéîëçå'ek ez`hg `iaiy cr lkd lr cg` oaxw mixne`Ð

`iad `le ez`hg `iad .ez`hg `iaiy cr dilr dxdh zexifp liig `lc edl `xiaq opax

.jenqa sili [ediinrhe] .dxdh zexifp dpen Ð eny`êëezakrn eny`.jenqa yxtn dinrhe .eny` mb `iaiy cr dxdh zexifp dilr liig `lc Ð

àîìùá`edd meia ey`x ycwe `xw xn` xfril` iaxl.xfril` iaxl lirl ziyixtck dxdh zexifp dilr liig iriaync ,iriayd meia zeaxl "`edd meia" xzein Ð

eyexit ied `le .iriay mei epiidc ,eizepaxw `iadl zvw ie`xd mei ribd `ly it lr s` :eyexit ied "eizepaxw `iad `ly it lr s`" xn`wc cenlzd oeyle

,xwad xi`dyn `wec ipiny mei zeaxl eyexit ied i`ce `eddc .eizepaxw `iad `ly it lr s` jl xnel ,xzein "`edd meia" :iaxc `ail` cenlzd xn`wc lirlc `eddk

.izyxitck ,iriayd mei elit` [zeaxl] `z` xfril` iaxc `ail` la`ïðáøìåopiaxn `kd ,zeakrn dxezay zeny` lky ab lr s` .eny` `iad `ly it lr s` `edd

.dxdh zexifp dilr legln dil akrn `lc "`edd"nàìà.ezler `iad `ly it lr s` :jl xn` ?iieaxl `z` i`n "`edd" l`rnyi iaxlïðáøå`ira `l dler

`ed `nlra oexecc `herineilr xtke" aizk xcde ,`xw cga iaizk dlere z`hgc meyn :xnel yie !opax dil ixn`w xity ?l`rnyi iaxc `nrh i`n :xn`z m`e Ð

xw dincw`c oeik ,`ed oexec dlerc ab lr s`c jzrc `wlqc ."ey`x ycwe"`edd" ol rnyn `w ,inp dlerl iziinc cr dxdh zexifp dilr liig `l "ey`x ycwe"l `

`eddc iaxc `ail` zehiyta xnel lirl cenlzdl dil `pn :xn`z m`e .z`hga dxtk xwirc ,z`hgl `le dlerl inwe`l `xazqne .ezler `iad `ly it lr s` :xnel

!l`rnyi iaxk e` ,eny` `le ez`hg `iad `l` iax daxn `l `nlc ?dxdh zexifp dilr liig ipinyd xi`dyn :yexit ,eizepaxw `iad `ly it lr s` daxn (yxtn)
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eäðz ,éðéîMì ïéðò Bðéà íà ?éì änì "àeää íBia"©©¨¨¦¦¥¦§¨©§¦¦§¥
!"àeää íBia" áéúëä ,éîð éaøå .éòéáMì ïéðò¯øîà ¦§¨©§¦¦§©¦©¦¨§¦©©¨©

ìò óà :Eì øîBì ,àúàc àeä éëäì àeää :éaø Cì̈©¦©§¨¦§¨¨©§©©
dé÷çec éàî ,àcñç áøå .åéúBðaø÷ àéáä àlL ét¦¤Ÿ¥¦¨§§¨§©¦§¨©§¥
àîèðc ïBâk dî÷Bì ?äãeäé éaøa éñBé éaøk déî÷Bàì§§¥§©¦¥§©¦§¨§¨§§¦§¨
dì íé÷Bî àìcî !àéä éaøå ,éðéîL ìéìa àéæçc§©§¨§¥§¦¦§©¦¦¦§¨¦¨
¯ ?àeä ïîæ øqeçî åàì àéìéì øáñ÷ àîéì ,éaøk§©¦¥¨¨¨©¥§¨¨§©§¨
zøîà éà ;àéìz àäa àä :äáäà øa àcà áø øîà£©©©¨©©£¨¨§¨©§¨¦¨§©§
,àøôöì ¯ ïaø÷ì éæçéî úîéà ,ïîæ øqeçî àéìéì¥§¨§©§¨¥©¤¡¥§¨§¨§©§¨
àéìéì zøîà éàå .àøôö ãò àìééç àì éîð úeøéæð§¦©¦¨¨§¨©©§¨§¦¨§©§¥§¨
.àúøBàî àìééç äøäè úeøéæð ¯ ïîæ øqeçî Bðéà¥§©§¨§¦¨¢¨¨§¨¥§¨
Bðéà ¯ éòéáMa àîèðå øæçå éòéáMa àîèð ,àôeb¨¦§¨©§¦¦§¨©§¦§¨©§¦¦¥
àîèðå øæçå éðéîMa àîèð .ãçà ïaø÷ àlà àéáî¥¦¤¨¨§¨¤¨¦§¨©§¦¦§¨©§¦§¨
ìéçúî .ãçàå ãçà ìk ìò ïaø÷ àéáî ¯ éðéîMa©§¦¦¥¦¨§¨©¨¤¨§¤¨©§¦

,ãiî äðBîeïaø÷ :íéøîBà íéîëçå ,øæòéìà éaø éøác ¤¦¨¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦¨§¨
Búàhç àéáä .Búàhç àéáiL ãò ,ìkä ìò ãçà¤¨©©Ÿ©¤¨¦©¨¥¦©¨
ìò ïaø÷ àéáî ¯ àîèðå Búàhç àéáäå ,àîèðå§¦§¨§¥¦©¨§¦§¨¥¦¨§¨©
¯ BîLà àéáä àìå Búàhç àéáä .ãçàå ãçà ìk̈¤¨§¤¨¥¦©¨§Ÿ¥¦£¨
ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø .äðBî¤©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨
.Bákòî BîLà ïk ¯ Bzákéò BúàhçL íLk :øîBà¥§¥¤©¨¦©§¥£¨§©§

àø÷ øîà ,øæòéìà éaøì àîìLaBLàø úà Lc÷å" ¦§¨¨§©¦¡¦¤¤¨©§¨§¦©¤Ÿ
:ïðaøå .åéúBðaø÷ àéáä àlLét ìò óà ¯ "àeää íBia©©©©¦¤Ÿ¥¦¨§§¨§©¨©
éaø àlà .BîLà àéáä àlL ét ìò óà ¯ "àeää"©©©¦¤Ÿ¥¦£¨¤¨©¦
¯ "àeää" :Cì øîà ¯ ?éì änì "àeää" ,ìàòîLé¦§¨¥©¨¨¦¨©¨©
éòa àì äìBò :ïðaøå ¯ .BúìBò àéáä àlL ét ìò óà©©¦¤Ÿ¥¦¨§©¨©¨¨¨¥
?ïðaøc eäééîòè éàî .àeä àîìòa ïBøBc ,àèeòéî¦¨§¨§¨©©£©§§©¨©
ïa Nák àéáäå Bøæð éîé úà 'äì øéfäå" :àéðúc§©§¨§¦¦©¤§¥¦§§¥¦¤¤¤
ìkL eðéönL éôì ?øîBì ãeîìz äî "íLàì BúðL§¨§¨¨©©§©§¦¤¨¦¤¨
Bákòî äæ óà ìBëé ,ïéákòî ïäL äøBzaL úBîLà£¨¤©¨¤¥§©§¦¨©¤§©§
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él änì 'àeää íBia'`l` ,azkp dn myl -ïéðò Bðéà íàìéðéîL ©©¨¨¦¦¥¦§¨¦§¦¦
ipinyd mein zepnl ligzny yexcl el` zeaiza jxev oi` m` -

,[z`f eprci eazkp `l m` mb ixdy]ïéðò eäðzzpeek yxt - §¥¦§¨
aezkdìéòéáL.iriaya zepnl ligzny - ¦§¦¦

:dywne `xnbd zxfeg'àeää íBia' áéúëä énð éaøåiaxl mb ixd - §©¦©¦¨§¦©©
,el` zeaiz ayiil jixv.zexzein eidi `ly:`xnbd zvxznøîà̈©

àúàc àeä éëäì àeää ,éaø Cìick e`a el` zeaiz -,Cì øîBì ¨©¦©§¨¦§¨¨©¨
ipinyd mein dxdh zexifp dpen xifpdyL ét ìò óàoiicràl ©©¦¤Ÿ

.åéúBðaø÷ àéáämicnl epiid ,'`Edd mFIA' azkp `l eli`e ¥¦¨§§¨©©
mcew ixdy ,aixwdy xg`l wx zepnl ligzny aezkd zehytn

'eilr xRke' xn`pzepnl ligzny epiidc ,'WCwe' okn xg`l wxe §¦¤¨¨§¦©
Edd mFIA' xn`p okl ,dxdh zexifpmeia zepnl ligzny xnel ,'` ©©

.oiicr aixwd `l m` s` df
s` ipinyd meia zepnl ligzn iaxly xg`n :`xnbd dywn
,zepnl ligzn ipiny lila xak ok m` ,eizepaxw `iady mcew

å,dyw dxe`kldéî÷Bàì dé÷çec éàî ,àcñç áøwgcp recn - §©¦§¨©£¥§§¥
lirl(`"r)ze`neh `nhpy xifpy ,dpynd ixac z` cinrdl

`weec ,cg` oaxw `ian daxd,äãeäé éaøa éñBé éaøkïBâk dî÷Bì §©¦¥§©¦§¨§¨§
àéæçc) àîèðcéðéîL ìéìa (ote`a dcinrdl xyt` `ld - §¦§¨§©§¨§¥§¦¦

`ziixad eze` dzpike ,ezxdhl ipiny lila zipy `nhpy
k"tr`e ,dxdh zexifp zepnl ligzd xaky iptn 'daxd ze`neh'

,oaxwa aiigzp `l oiicr ik cg` oaxwa xhtpàéä éaøåjkae - §©¦¦
.iaxk mb dcinrdl lkeidxe`kledì íé÷Bî àìcî`ly dnn - ¦§Ÿ¦¨

dpynd z` `cqg ax cinrd,éaøkøáñ÷ àîéìgken `ny - §©¦¥¨¨¨©
c `cqg ax xaeqyàeä ïîæ øqeçî åàì àéìéìepicy xac - ¥§¨¨§©§©

eiptly dlil ribdyk if` ,oaxw zaxwd oebk ,meia zeyridl
m` okle ,epnf `a xak eli`ke 'onf xqegn' epi` xaky aygp
`l ,[dpey`xd d`nehn ezxdhl] ipiny lila aey xifpd `nhp
`nhpy aygp df ik ,ze`nehd izy lr cg` oaxwa xhtidl lkei
xqegn dlily `cqg ax xaq eli` la` .oaxwd onf ribdy xg`l
lila `nhpy ,x`azpy itke iaxk cinrdl leki did ,`ed onf

.onf xqegn epi` dlil ezrcly dxe`kl gken ok m`e ,ipiny
:dgkedd z` dgec `xnbd,äáäà øa àcà áø øîàgikedl oi` ¨©©©¨©©£¨

epxaq eli` s`e] iaxk ef dpyn cinrdl xyt` i` ikd e`la ik ,ok
c meyn ,[`ed onf xqegn dlilyàéìz àäa àämiielz mixacd - ¨§¨©§¨

,dxdh zexifp oipn zligz ,epiidc ,dfa dfoaxwa eaeig onfe
,jkitle ,mdipia wlgl xyt` i`e ,dfa df miielzzøîà éàcàéìéì ¦¨§©§¥§¨

aygp,ïîæ øqeçî`linneàøôöì ,ïaø÷ì éæçéî úîéàxweaa wx - §©§©¥©¥¡¥§¨§¨§©§¨
ok m` ,oaxwl ie`x aygp `ed ipinyd meiãò àìééç àì énð úeøéæð§¦©¦Ÿ¨§¨©

àøôöp mb -legl dl oi`y ,xwead cr dlg `l dxdhd zexif ©§¨
d`neh ef ixd ipiny lila `nhp m`e ,oaxwl ie`xy drya `l`
ze`neh' dpynd dpeekzp dfl `le ,dpey`xd mr dkex` zg`

.'daxdzøîà éàåc,ïîæ øqeçî Bðéà àéìéìipiny lil zligzne §¦¨§©§¥§¨¥§©§©
mb ok m` ,oaxw onf `edàúøBàî àìééç äøäè úeøéæðzligzn - §¦¨¢¨¨§¨¥§¨

epi` ,d`nehd lr oaxwa aiigzpy xg`l `nhpy oeike ,dlild
okle .dpynd ixack ze`nehd lk lr cg` oaxwa xhtidl leki
dnn ik ,ipiny lila `nhpyk dpynd z` `cqg ax cinrd `l
`ed onf xqegn dlil m` oia ,jka dcinrdl leki did `l jytp

:`ed onf xqegn e`l m` oiae
ligzn izn ,xdhpy `nh xifp iabl zetqep zerc d`ian `xnbd

:dxdh zexifpl zepnlàôeb)(,`ziixaa epipy,xdhpe `nhpy xifp ¨
eàîèðzipyaad meiéòéáL,ezxdhléòéáLa àîèðå øæçåezxdhl ¦§¨©§¦¦§¨©§¦§¨©§¦¦

,dipy d`nehn,ãçà ïaø÷ àlà àéáî Bðéàmcew `nhpy oeik ¥¥¦¤¨¨§¨¤¨
.oaxwa aiigzpym` la`àîèðdipy mrt,éðéîLaàîèðå øæçå ¦§¨©§¦¦§¨©§¦§¨

,éðéîLaãçàå ãçà ìk ìò ïaø÷ àéáî`nhpy oeik ,ze`nehdn ©§¦¦¥¦¨§¨©¨¤¨§¤¨
dxdhd zexifp z`e .oaxwa aiigzpy xg`lãiî äðBîe ìéçúî©§¦¤¦¨

el` ,[dcedi iaxa iqei iax zrck] iriayd meia xdhpykéaø éøác¦§¥©¦
øæòéìà. ¡¦¤¤

,íéøîBà íéîëçå`ian ,ipinya `nhp m` s`,ìkä ìò ãçà ïaø÷ ©£¨¦§¦¨§¨¤¨©©Ÿ
Búàhç àéáiL ãòez`neh lr z`hg `iady mcew `nhp m` - ©¤¨¦©¨

.ze`nehd lk lr cg` oaxw `ian ,dpey`xdm` la`àéáä¥¦
Búàhç,dpey`xd d`nehd lråjk xg`àîèð,aeyàéáäå ©¨§¦§¨§¥¦
Búàhç,dipyd lr,àîèðåãçàå ãçà ìk ìò ïaø÷ àéáîok enke . ©¨§¦§¨¥¦¨§¨©¨¤¨§¤¨

m`y ,minkg mixaeqå Búàhç àéáäoiicr m` s`BîLà àéáä àì, ¥¦©¨§Ÿ¥¦£¨
mewn lknäðBî.ez`hg aixwdy dryn dxdhd zexifp z` ¤

,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøyBúàhçL íLk ©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥§¥¤©¨
eúákéò,dxdha zexifpd ini z` zepnl ligzdlnBîLà ïk ¦§©¥£¨
.Bákòîcr dxdha zexifpd ini z` zepnl ligzn epi`y ,xnelk §©§

.eilry my`d oaxw z` mbe z`hgd oaxw z` mb aixwiy
n z` zxxan `xnbd:mi`pzd ly mxew,øæòéìà éaøì àîìLa¦§¨¨§©¦¡¦¤¤

c ,iriayd meia zepnl ligzny xn` recn oaenàø÷ øîàxacna) ¨©§¨
(`i-i l'ebe eilr xRke 'ebe mixz iYW `ai ipinXd mFIaE'úà Lc÷å ©©§¦¦¨¦§¥Ÿ¦§¦¤¨¨§¦©¤

,'àeää íBia BLàøikd e`la ik ,zexzein '`edd meia' zeaize Ÿ©©
aezkd xezie ,zepaxwd aixwn eay ipinyd meil dpeekdy oaen

zepnl ligzny cnlnåéúBðaø÷ àéáä àlL ét ìò óàmcew s` - ©©¦¤Ÿ¥¦¨§§¨
.iriayd meia epiidc ,eizepaxw ea `iany meidåmnrh oaen ok §

lyïðaømFIA'n eyxcy'àeäädryn dxdh zexifp dpeny ©¨¨©©
,ez`hg aixwdyBîLà àéáä àlL ét ìò óààlà .lìàòîLé éaø ©©¦¤Ÿ¥¦£¨¤¨©¦¦§¨¥

zeaiz ok m` ,eny` `iady xg`l wx zepnl ligzny xaeqd
mFiA'él änì 'àeää.epcnll `a dn -:`xnbd zvxznCì øîà ©©¨¨¦¨©¨

mFIA'y ,l`rnyi iax'àeää`iady xg`l zepnl ligzny cnln ©©
e ,eny`e ez`hgàéáä àlL ét ìò óàz` oiicrBúìBò. ©©¦¤Ÿ¥¦¨

,jk m` :`xnbd dywnïðaøåligzny weqtdn yexcl mdl oipn §©¨¨
zepnl ligzny xnel wx weqtd `a `ny ,my`d mcew zepnl
opax zrcly :`xnbd zvxzn .l`rnyi iax ixack dlerd mcew

àèeòéî éòa àì äìBòdlerdy xnel cgein herina jxev oi` - ¨Ÿ¨¥¦¨
dler oaxw ixdy ,oipnd z` zakrn dpi`àeä àîìòa ïBøBc- §¨§¨

,`id dpznz` zakrn dpi`y heyte ,dxtkl d`a dpi`e
'`edd meia' zeaizd xeziy jgxk lr okl ,zexifpd oipn zlgzd

.my`d mcew zepnl ligzny xnel `a
:`xnbd dywnïðaøc eäééîòè éàîyexcl jixvy mixaeqd ©©§©§§©¨¨

z` WCwe' ixd ,oipnd zlgzd z` akrn my`d oi`y '`edd'n§¦©¤
,my`d z`ad oic iptl aezk [dxdh zexifp zlgzd-] 'FW`xŸ

.my`d iptl zepnl ligzny rnyn `linne:`xnbd zvxzn
,àéðúcxn`p(ai e xacna)BúðL ïa Nák àéáäå Bøæð éîé úà 'äì øéfäå' §©§¨§¦¦©¤§¥¦§§¥¦¤¤¤§¨
,'íLàì,`ziixad zl`eyøîBì ãeîìz äîdxezd dazk recn - §¨¨©©§©

] df oicoial dlerde z`hgd oia [aey zexifp zepnl jixvy
.my`d,`ziixad daiynïäL äøBzaL úBîLà ìkL eðéönL éôì§¦¤¨¦¤¨£¨¤©¨¤¥
ïéákòî,oda aiegnd zxdhe zxtk z`ìBëéy xn`z `ny -óà §©§¦¨©

äæxifp my` -Bákòîdxdh zexifp zepnl ligzdln ¤§©§
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בידיים  ידיים אפילו  נטילת  לפני  זאת  ואומהים  אני",  ריום מתחיל ב"מודר  סדה 
טמאות, שכן כל רטומאות שבעולם אינן מטמאות את ר"מודר אני" של ירודי. 

רוא יכול לריות חסה בזר או בזר, אך ר"מודר אני" נותה שלם
ריום יום יא שבט
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והדר"הכד עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד יט דף קודש)נזיר שבת (ליום

'àéáäå øéfäå' ,øîBì ãeîìzzexifp oipn z` aezkd micwd - ©§©§¦¦§¥¦
y cnll ,my`d z`adl dxdhdL ét ìò óàoiicràéáä àl ©©¦¤Ÿ¥¦

xak ,my`døéfä.zepnl ligzd -ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø ¦¦©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨
ä÷Bøa ïaxaeqd](:gi)[zepnl ligzn my`d z`ad xg`l wxy ¤§¨

øîBà,yexcl yi jkyøéfä éúîéà 'àéáäå øéfäå',[zepnl ligzn-] ¥§¦¦§¥¦¥¨©¦¦
L ïîæaxakàéáä.okl mcew eny` ¦§©¤¥¦

:oldlc `ziixad zipyp drc efi`k zxxan `xnbdàpz ïàîin - ©©¨
dpyøéæða äøãpL äMà ,ïðaø eðúc àäì,zexifp dlaiwy - §¨§¨©¨¨¦¨¤¨§¨§¨¦

,äàîèðå,dz`neh oaxw z` dyixtdeøçàådìòa dì øôä Ckz` §¦§§¨§©©¨¥¥¨©£¨
dxifp dzid `l eli`ke rxtnl xwrp xcpdy `vnpe ,zexifpd

,llkäàéáîz`óBòä úàhç,dyixtdyäàéáî dðéàåz`úìBò §¦¨©©¨§¥¨§¦¨©
óBòä,.oldl x`azi mrhde,àcñç áø øîàixac ef `ziixaéaø ¨¨©©¦§¨©¦

,àéä ìàòîLé`l` oexec dpi` `nh xifp ly serd zlery xaeqd ¦§¨¥¦
zexifpd oipn zlgzd z` zakrn `id ezrcl okle] dxtkl d`a
`ly xxazp m` e`iadl dleki dpi` recn oaen okle ,[dxdh
.dxfra oileg df ixd ,e`iadl zaiig dpi`y xg`n ik ,dxifp dzid
m` s` e`iadl dleki ixd ,oexec `edy mixaeqd opaxl la`
lka dacp zler `iadl mc` ly ecia ixdy ,dxifp dpi`y xxazp

.dvxiy zrÄ
xxal `xnbd d`a ,ef `ziixa dpy l`rnyi iaxy epxxay xg`l

:dlerl z`hgd oia wlig recnøáñ÷ éàîiax xaeq dn - ©¨¨©
,lra zxtd iabl l`rnyiøáñ÷ éàyø÷ò ø÷òéî ìòalrady - ¦¨¨©©©¦£©¨©

dxifp dzid `l eli`ke ,ezxtd ici lr ,rxtnl zexifpd z` xwer
ok m` ,mlernézééì àì énð óBòä úàhç,`iaz `l z`hg mb - ©©¨©¦Ÿ©§¥

.`nh xifp oaxwa zaiig dpi`e dxifp dzid `l mlern ixdyeéà¦
øáñ÷yìòaezxtdaæééb æâéîifpd z` jzeg -wx dxizne zex ¨¨©©©¥©¨¥

,rxtnl dlhazp `l dzr cr dzidy zexifpd la` ,`adle o`kn
ok m`ézééì énð óBòä úìBò-drya ixdy ,`iaz dler mb ©¨©¦©§¥

.`nh xifp oaxwa daiigzpe dxifp dzid d`nhpy
:`xnbd zayiinøáñ÷ íìBòìy l`rnyi iaxø÷ò ø÷òéî ìòaz` §¨¨¨©©©¦£©¨©

dpi` okle ,llk dxifp dzid `ly xxazpe ,rxtnl zexifpd
,dler d`ianåly enrhìàòîLé éaø,serd z`hga daiigy §©¦¦§¨¥

y meynéaøa øtwä øæòìà éaø ,àéðúc ,øtwä øæòìà éaøk dì øáñ̈©¨§©¦¤§¨¨©©¨§©§¨©¦¤§¨¨©©¨§¦¦
øîBì ãeîìz äî ,øîBàoaxw aixwny `nh xifp iabl(`i e xacna) ¥©©§©

,'Lôpä ìò àèç øLàî åéìò øtëå',dyw dxe`klyLôð Bæéàa éëå §¦¤¨¨¥£¤¨¨©©¨¤§¦§¥¤¤
äæ àèç.ytp bxd ike -àlà`ed `hgdïéiä ïî Bîöò øòévL. ¨¨¤¤¨¤¦¥©§¦©©¦

,xtwd xfrl` iax siqeneåa jkn cnlpøîBçå ì÷ayeidy §©¨¤
,`heg `xwp ziprzaäf äîe[xifpd-]ïî àlà Bîöò øòéö àlL ©¤¤Ÿ¦¥©§¤¨¦

,ïéiäz`f lkaeä ,àèBç àø÷ðy ziprza ayeiìkî Bîöò øòön ©©¦¦§¨¥©§©¥©§¦¨
änëå änk úçà ìò ,øácl`rnyi iax xaeqy oeike .jk `xwpy ¨¨©©©©¨§©¨

xrivy lr xtkl d`a `nh xifp ly z`hgdy xtwd xfrl` iaxk
zexifpd dxwrpy elit` d`iadl zaiig recn oaen ,envr
dne .jk lr dxtk dkixve dnvr dxriv seq seq ixdy ,rxtnl
`ed serd z`hg ik ,serd z`hgl serd zler oia welig yiy
,wtqd lr s` `a ixdy ,[zepaxw x`yn eaixwdl lwpy] lw oaxw
lk seqy oeik d`ian dpi` dler la` ,`c oebka s` ez`ian okle

.[oiia zxzen dzidy xxazpe] rxtnl zexifpd dxwrp seq
:eixac z` `xnbd zx`an ,xtwd xfrl` iax ixac e`aedy oeikn

:`xnbd dywnàäåepnn yxcy df weqtïðàå ,áéúk àîè øéæða §¨§¨¦¨¥§¦©£©

ïðéøîà÷ øBäè øéæð eléôàiax ixac ep`ad zenewn dnka recn - £¦¨¦¨¨©§¦¨
ixde ,`heg `xwpy epxn`e ,xedh xifp lr s` xtwd xfrl`

ok` :`xnbd zvxzn .`nh xifpa xn`p epnn cnly weqtdøáñ÷̈¨©
øtwä øæòìà éaøyáéúëc àîòè eðééäå ,àeä àèBç énð øBäè øéæð ©¦¤§¨¨©©¨¨¦¨©¦¥§©§©§¨¦§¦

àîè øéæða,`nh xifp iab dxezd ok dazky mrhde -å ìéàBäxifp §¨¦¨¥¦§
`nhàèça äðLenvr xriv dligzny ,`hg lr `hg siqed - ¨¨§¥§

e ,oiidnzexifpd jix`dl envrl mxbe `nhidln xdfp `l aey
:xrv siqedle

in ,dpyna epipy :lirl dpynd ixac z` x`al zxfeg `xnbd
inik miaygp eziidy ini oi` ,my ddye zexawd ziaa xfpy
`ian epi` xdhpy xg`l okle ,d`neh oaxw iabl mixenb zexifp

m`y zxne`e dpynd dkiynn .d`neh oaxwàöézexawd zian ¨¨
xfpy xg`låaeyñðëð,mylBì ïéìBòminid,ïéðnä ïîixd xnelk §¦§©¦¦©¦§¨

ez`nehn xdhiyke ,d`neh oaxw iabl mixenb zexifp inik md
:`nhpy xedh xifp lkk ,d`neh oaxw `iai

:`xnbd dywnéðz÷qpkpe `vi m`y dpyna xn`p -Bì ïéìBò ¨¨¥¦
mizpiay minid,ïéðnä ïîmyl qpkp m` elit` xaecny rnyne ¦©¦§¨

ike ,dywe ,ez`ivil mini dray jezadéìò ìç àöéc íeMî¦§¨¨¨£¥
,úeøéæð.dpey`xd ez`nehn xdhp `l mini dray cr `lde §¦

:`xnbd zvxzn,ìàeîL øîàxaecnàöiL ïBâkzexawd zian ¨©§¥§¤¨¨
äfäå,ez`ivil iyilyd meia dnec` dxt xt` inäðLåxfge - §¦¨§¨¨

,iriayd meia dfdeìáèåxdhpe ,zn `nh oick ,iriayd meia §¨©
oiay minide .zexawd zial zipy qpkp okn xg`l wxe ,ez`nehn
xdhiyke mixenb zexifp ini miaygp dipyd ezqipkl ezliah

.oaxw `iai dipyd ez`nehn
:dpynd ixac lr cer dywn `xnbdàlàmeyn wx ike ,dyw ¤¨

yñðëðzexawd zial zipyBì ïéìBòc àeämiizpiay minidïî ¦§©§¦¦
,ïéðnäm`eñðëð àìmyl,ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéàm` i`cea `lde ©¦§¨Ÿ¦§©¥¦¦©¦§¨

zexifp inil mi`ad minid miler ,xdhpy xg`l zipy qpkp `l
.dxdh zexifp oipnl epiidc ,mixenb:`xnbd zvxznàéòaéî àìŸ¦©§¨

øîà÷,epiidc ,'xnel jixv oi`' jxca dpy `pzd -àéòaéî àì- ¨¨©Ÿ¦©§¨
m`y xnel jixv oi`àöé,mei eze`a aey qpkp `le zexawd zian ¨¨

oiprl oipnd on miizpiay minid el oilery ,eixg`ly meia `l`
,d`neh oaxweléôà àlàe xfg m`ñðëðmei eze`aBì ïéìBò- ¤¨£¦¦§©¦

mei zvwn eze` el dlerðnä ïîïé.d`neh oaxw iabl ¦©¦§¨
:`xnbd d`ianàîòè éàî ,áøì éqà áøå àðäk áø déì eøîà̈§¥©©£¨§©©¦§©©©§¨

,dpynd z` epzcnilykéléî ïéìäk ïì zLøôî àìzyxit `l - Ÿ§¨©§§¨§¨¥¦¥
.el` mixac eplïBäì øîà,mdl aiyd -eúéëéøö àì àîìc àðéîà ¨©§£¦¨¦§¨Ÿ§¦¦

zngn el` mixac mkl eyxtiy mikixv mkpi` `ny izxaq -
:mzehiyt

,dpyna epipy :dpynay xfril` iax ixaca dpc `xnbdéaø©¦
íBia Ba àì ,øîBà øæòéìàz` xzeq epi` ,xdhpy meia `nhp m` - ¡¦¤¤¥Ÿ©

meia `nhp m` `l` ,d`neh oaxw `ian epi`e mincewd minid
,zxgnly,'eìté íéðLàøä íéîiäå' øîàpLernynyeéäiL ãò ¤¤¡©§©¨¦¨¦Ÿ¦¦§©¤¦§

ipy zegtd lklíéðBLàø íéîé:d`nehl mcew - ¨¦¦¦
øæpL àîèa àlà øæòéìà éaø øîà àì ,àìeò øîàlr laiwy - ¨©¨Ÿ¨©©¦¡¦¤¤¤¨§¨¥¤¨©

`nh ecera zexifp envràîèpL øBäè øéæða ìáà ,dyrpy xg`l £¨§¨¦¨¤¦§¨
,xifpeléôàwx xedh xifp did m`,ãçà íBé,`nhp aeyeøúBñz` £¦¤¨¥

.xdhiyk oaxw `iane mincewd minid
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הכר

oiglbn el`e` cenr hi sc ± iyily wxtxifp
aezkd micwd jkitl .[my`l ezpy oa yak] `iade exfp ini z` 'dl xifde xnel cenlz

.xifd `iad `ly it lr s` :jl xnel Ð eny` z`adl "xifde"øéæä éúîéàizni` Ð

.`iady onfa Ð zexifp ini zepnl ligzn'åë äøãðù äùàä ïðáø åðúã àäì àðú ïàî
óåòä úìåò äàéáî äðéàå.serd zler d`ian dpi`c ipzinl jixhvi` o`nl Ðáø øîà
àéä ìàòîùé éáø àãñçdil aiyg diciclc Ð

dil `kixhvi` `l Ð opaxl i`c .serd zler

opixn` `dc ,serd zler d`ian dpi`y ipzinl

meyn `l` `iz` `lc ,`akrin `l serd zler

.`iadl dkixv dpi`y `hiyte ,`nlra oexec

`cqg ax xn` Ð dxend epl xn` xg` oeyl

.'ek xaqw i`ne `id l`rnyi iaxæééâ æâéîÐ

zler Ð zexifpa `aiigin `l jli`e `zydnc

.iziil inp serdø÷ò ø÷òéî íìåòìi`de Ð

`l` ,zexifp meyn `l Ð serd z`hg d`ianc

.oiid on dnvr dxfpy meynéáøë äì øáñå
øô÷ä øæòìàdil `iz` `l serd zler la` Ð

iaxk dl `nwezin jklide .zexifp meyn `l`

ixn`c oeik ,opax i`c .opaxk `le l`rnyi

meyn `le ,dil iziinw `nlra oexec meyn

dia zile ,dil iziin ivn inp `kd Ð zexifp

,l`rnyi iaxl la` .dxfrl oileg z`ad meyn

xwr xwrin lrae dil iziinw daeg meync oeik

i`c ,serd zler `iadl dil xyt` i` Ð dil

.dxfrl oileg `iany `vnp Ð dil iziinàäå
ïðàå áéúë àîè øéæðá àø÷ éàäøéæð åìéôà

ïðéøîà÷ øåäèxrivy meyn ,`heg ixwc Ð

.oiid on envréîð øåäè øéæð øô÷ä øæòìà éáøì
àèåç éåädiazkinl dil dedc `ed oice Ð

xifpa "ytpd lr `hg xy`n eilr xtke" i`dl

dpye li`ed Ð `nh xifpa diazkc i`de ,xedh

dpey eiykre ,oiid on envr xifd xaky ,`hga

.`nhpe ,d`nehd on xdfdl el didy ,`hga

àöéã íåùîzexifp eilr lg ,dinza Ð?`de !

!zexawd ziaa cnry onfa `nh iedøîà
'åë äæäå àöéù ïåâë ìàåîù.lirl yxtnck Ð

ñðëð éë àìàåon el oilerc opixn` ,`nhpe Ð

qpkp `l `d .dxdhc zexifp dilr lge ,oipnd

`liig `le ,oipnd on el oiler oi` Ð xedh iede

dxdhc zexifp dilr?iede qpkp `l ik ,daxc`

!dxdhc zexifp dilr lgc oky lk Ð xedhàìà
ñðëð åìéôàded qpkpc oeikc ,jzrc `wlqc Ð

edi `le ,zexawd ziaa `ede xfpy exwirnk dil

zexifp dilr `liig `le ,oipnd on el oiler

dpye dfde `viy oeik ,ol rnynw Ð dxdhc

dilr `liige ,xedh xifp dil dedc Ð lahe

.d`neh oaxw `ian Ð inhi` xcd i`e .dxdhc zexifp
øîà
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`lc rnyn ,xacn aezkd oaxw z`adac m` ik dizlina xkc` `l iaxc meyn :xnel yie

lginc iyxtn i`pz ipd la` .dizbelt xac iriay ihernle ,ipiny mei` `l` dilr citw

.dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,envr zepaxwa ielz zexifpãåîìúxifde xnel

xifde eny` `iad `ly it lr s` eny` `iadeikdac ,dxdh zexifp dilr liig :yexit Ð

"`edd" opaxl ok m` :xn`z m`e .`xw irzyin

xcde `yixa "xifde"n dil wetiz ?il dnl

opiyxc ded "`edd" e`l i` :xnel yie ?"`iade"

,ezler `iad `ly it lr s` zeaxl ["xifde"]

,"`edd" `pngx azk Ð akrn my` mlerle

`ly it lr s` xifde :yxcnl ol zi`c ilbne

.izxz azkinl ikixv ikd meyne .`iad

äàîèðåcg` ,mixez izy dyixtde Ð

`iadl ,dnda my`e ,z`hgl cg`e dlerl

,dlra dl xtid jk xg`e .`nh xifp zepaxw

dzid `l eli`ke ,rxtnl xwrp xcpdy `vnpe

[d`ian dpi`e] ,serd z`hg d`ian Ð llk dxifp

.lif`e yxtnck ,serd zlerøîàiax `cqg ax

`id l`rnyiit lr s` "`edd"n lirl daxnc Ð

oexec e`l xifp zler `nl` ,ezler `iad `ly

lirl ixn`c opaxk i`c .da dielz dxtke `ed

?serd zler `iaz `l i`n` Ð `ed oexec dler

o`k oi` Ð dxifp dpi`e dlra dl xtdc it lr s`

[`l`] !oexec iziin iiezi`l ivn zni` lkc ,oileg

xifpc dler dil `xiaqc ,`id l`rnyi iax i`ce

inp z`hgc oky lk :xn`z m`e .`ed oexec e`l

dl xtd ik z`hg iziin ikide ,`ed oexec e`l

jeqnac meyn :xnel yie ?rxtnl zexifp o`k oi`e

lr dxtk dkixvc xtwd xfrl` iaxk dl opinwen

,dl xtdy ab lr s`e ,oiid on dnvr dyixtdy

z`hg `nlra epivny itl ,iziin z`hg jklid

`edc lk dlilra o`k mb Ð wtqd lr d`a

e`lc oeik ,serd zler la` .serd z`hg d`ian

dl xtidc oeik iiez`l `ivn `l ,`ed oexec

.dlraéà]xwrw xwrin [lra xaqw[`vnp] Ð

inp serd z`hg Ð mlern zexifp dilr lg `ly

.iziiz `l

éàåfiib fbin lraÐ `adle o`kn :yexit Ð

ik lenz` `dc ,iziiz inp serd zler

jci`a ol `irain onwle .dzid dxifp Ð `nhp

.fiib fbin i` xwr `w xwrin i` (a,`k) oiwxit

íìåòìxwr `w xwrin xaqwfiib fbin i`c Ð

.iiezi` ira my`e serd zler Ð

øáñxtwd xfrl` iaxkxedh xifp s`c Ð

ok enk d`nhpy z`f jkld .ied `heg

wtqd lr d`a serd z`hg epivnc ,dxtk `ira

.iziin `l dler ,ok m`øòöîädnke dnk zg` lr xac lkn envr`heg `nl` Ð

idp ,dlra dl xtde d`nhp `l m` la` ,d`nhp m` `wece .serd z`hg iziin jkl ,`ed

`l serd z`hge .ep`iaz `l Ð dl xtidyk ,dzr ok m`e ,wtqd lr `a epi`y ,dnda z`hg d`ian Ð[dl] xtid `l m`y meyn .melk `iaz `l Ð dnvr dxrivy lr dxtk `irac inp

.ycg oic dl ozip `l Ð dl xtidyk ok m` ,ez`ian dzid `l dl xtid `l i` `xwirnc oeik ,iiez`l `ivn

ïðàåopixn`w xedh xifp elit`.xedh xifpa mb jiiy ely xnege lwd mbe ,xedh xifp` dil iziin `nlrac .`heg xedh xifp elit`c ,`nlra xtwd xfrl` iaxl dil zi` ,xnelk Ðåðééäå
`hga dpye li`ed `nh xifpa `xw aizkc `nrh.oiin zepdln exrv lr xrv jix`de ,d`nehn xdfp `ly Ðéðú÷ikd meyn ,dray jez elit` jzrc `wlq `we ,qpkpe `vei

r liig `vic meyn :jixt.ipinya d`neh oaxw iiezi` ira `le ,d`neha xcpc meyn dxdh iriaya dilr liigc ,iriaya elit` ixii`e .lahe dpye dfde `viy oebk :ipyne ?zexifp dil

àìoiler oi` qpkpded `l mewn lkn :xnel yie !meia ea `l :xn`e ,xfril` iax biltc meyn ,qpkpe ipzinl ibq `lc :oeir jixve !`piipnn dil iwlq ith Ð qpkp `l ik ,daxc` :dinza Ð

.d`neh oaxw `ian [qpkpe] `vi :ipzinl dil dede ,iwet`l oipnd on dler (epi`) ipzinl jixvéëä`pin` jzrc `wlqc .meia ea qpkp elit` `l` meid eze` lk `vi `iran `l :opiqxb

.`nhpy cr dfdyn dxdh zvwn (cg) dil wilq `làìxfril` iax xn``d`e ,xcp d`nehac rnyn Ð "exfp `nh ik" `xw xn`c itlk ,xcpy `nha `l` mipy mini dpny opirac Ð

.xcpy xedhl xcpy `nh oia `xw bltin `l mipy mini opiyxc `lc opaxc `dc ?xfril` iaxc `ail` ikd yxcinl olpn oeir jixv .mipy mini opirac "elti mipey`xd minide" xn`w
ikd
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àlL ét ìò óà ¯ "àéáäå ...øéfäå" øîBì ãeîìz©§©§¦¦§¥¦©©¦¤Ÿ
ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø .øéfä ¯ àéáä¥¦¦¦©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤
ïîæa ¯ øéfä éúîéà ,"àéáäå ...øéfäå" :øîBà ä÷Bøa§¨¥§¦¦§¥¦¥¨©¦¦¦§©

,àäì àðz ïàî .àéáäLäøãpL äMà :ïðaø eðúc ¤¥¦©§¨§¨§¨©¨©¦¨¤¨§¨
äàéáî ¯ dìòa dì øôä Ck øçàå ,äàîèðå øéæða§¨¦§¦§§¨§©©¨¥¥¨©§¨§¦¨

áî dðéàå ,óBòä úàhçáø øîà ?óBòä úìBò äàé ©©¨§¥¨§¦¨©¨£©©
øáñ÷ éà ?øáñ÷ éàî .àéä ìàòîLé éaø :àcñç¦§¨©¦¦§¨¥¦©¨¨©¦¨¨©
éà ,éúééì àì éîð óBòä úàhç ¯ ø÷ò ø÷òéî ìòa©©¦£©¨©©©¨©¦¨©§¥¦
¯ !éúééì éîð óBòä úìBò ¯ æééb æâéî ìòa øáñ÷̈¨©©©¥©¨¥©¨©¦©§¥
øáñ ìàòîLé éaøå ,ø÷ò ø÷òéî ìòa øáñ÷ íìBòì§¨¨¨©©©¦£©¨©§©¦¦§¨¥¨©
øtwä øæòìà éaø ,àéðúc .øtwä øæòìà éaøk dì̈§©¦¤§¨¨©©¨§©§¨©¦¤§¨¨©©¨

øîBì ãeîìz äî :øîBà éaøaøLàî åéìò øtëå" §©¦¥©©§©§¦¤¨¨¥£¤
àlà ?äæ àèç Lôð Bæéàa éëå ?"Lôpä ìò àèç̈¨©©¨¤§¦§¥¤¤¨¨¤¤¨
àlL äæ äîe :øîBçå ì÷å .ïéiä ïî Bîöò øòévL¤¦¥©§¦©©¦©¨¤©¤¤Ÿ
øòöîä ,àèBç àø÷ð ¯ ïéiä ïî àlà Bîöò øòéö¦¥©§¤¨¦©©¦¦§¨¥©§©¥
àäå ¯ .änëå änk úçà ìò ¯ øác ìkî Bîöò©§¦¨¨¨©©©©¨§©¨§¨
!ïðéøîà÷ øBäè øéæð eléôà ïðàå ,áéúk àîè øéæða§¨¦¨¥§¦©£©£¦¨¦¨¨¨§¦©
àèBç éîð øBäè øéæð :øtwä øæòìà éaø øáñ÷ ¯¨¨©©¦¤§¨¨©©¨¨¦¨©¦¥
äðLå ìéàBä ¯ àîè øéæða áéúëc àîòè eðééäå ,àeä§©§©£¨¦§¦§¨¦¨¥¦§¨¨
ïéìBò" éðú÷ ."ïéðnä ïî Bì ïéìBò ñðëðå àöé" .àèça§¥§¨¨§¦§©¦¦©¦§¨¨¨¥¦
øîà ¯ ?úeøéæð déìò ìç àöéc íeMî ,"ïéðnä ïî Bì¦©¦§¨¦§¨¨¨£¥§¦¨©
ñðëð àlà .ìáèå äðLå ,äfäå àöiL ïBâk :ìàeîL§¥§¤¨¨§¦¨§¨¨§¨©¤¨¦§©
Bì ïéìBò ïéà ñðëð àì ,ïéðnä ïî Bì ïéìBòc àeä§¦¦©¦§¨Ÿ¦§¨¥¦
,àöé àéòaéî àì ;øîà÷ àéòaéî àì ¯ !?ïéðnä ïî¦©¦§¨¨¦¨£¨¨¨©¨¦¨£¨¨¨
déì eøîà .ïéðnä ïî Bì ïéìBò ¯ ñðëð eléôà àlà¤¨£¦¦§©¦¦©¦§¨£©¥
zLøôî àì àîòè éàî :áøì éñà áøå àðäk áø©¨£¨§©©¦§©©©£¨¨§¨©§§
àì àîìc àðéîà :ïBäì øîà ¯ ?éléî ïéìäk ïì̈§¨¥¦¥£©§¨¦¨¦§¨¨
øîàpL íBia Ba àì øîBà øæòéìà éaø" .eúéëéøö§¦¦©¦¡¦¤¤¥Ÿ©¤¤¡©
."íéðBLàø íéîé eéäiL ãò "eìté íéðBLàøä íéîiäå"§©¨¦¨¦¦¦§©¤¦§¨¦¦¦
,øæpL àîèa àlà øæòéìà éaø øîà àì :àleò øîà̈©¨Ÿ¨©©¦¡¦¤¤¤¨§¨¥¤¨©
.øúBñ ¯ ãçà íBé eléôà ,àîèpL øBäè øéæða ìáà£¨§¨¦¨¤¦§¨£¦¤¨¥
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oiglbnהכו el`ea cenr hi sc ± iyily wxtxifp
øæòéìà éáøã àîòè éàî àáø øîà.`lerc `ail` Ðììëî íéðåùàøä íéîéäå àø÷ øîà

íéðåøçà åì ïéà äæå íéðåøçà àëéàãiaxe .miyly `l` ,olek xzeq epi` jkitl Ð

."xifpd zxez z`f" :(a,e lirl) `nw `wxita opixn`ck ,dinrhl xfril`íåéá àîèð
úçà øñç äàîipzwcne .d`n mei lke dryze miryz mei zvwn ,ixz `ki` `zydc Ð

Ð d`n zligza `nhpe mei d`n xifp ipixd

mipey`xd mini el ediy ipzwe ,meia ea epiidc

inp `nhpy xedh xifpac `dn opirny `nl` Ð

,mipey`xd mini opirac xfril` iax xn`

.`lerc `zaeizeïðéòáã íéîé ïéìä`ail` Ð

Ð oixz oiligzne cg witn .xfril` iaxc

.`nhpyk ipy meia cneryïéøú ïé÷ôð åà
àúìú ïéìéçúîå.oinily mini ipy opirac Ð

áéúë åìôé äéì øîàoixz oeedilc rnync Ð

.zlz oiliire oixz oiwtpc oebke ,dlitpaéàå
åìôé áúë àìå íéîé àðîçø áúë`l` Ð

i`d :`pin` ded Ð "aefri mipey`xd minide"

oiliire cg witpc oebk rnyn Ð "mini" aizkc

liir xak `dc ,"mini" miiw` ikd elit`e ,oixz

mini :rnync ,"elti" `pngx azk .ipy mei

.minilyäåä íéîé áúë àìå åìôé áúë éàå
ãç åìéôà àðéîài`dc `pin` ded ,xnelk Ð

,dpn xaky mini edlek` rnyn ,"elti" aizkc

zi`e .cg e` oixz e` `zlz e` drax` e`

Ð "mini" azk `le "elti" azk i` :iyxtnc

cg elit` Ð "elti" aizkc i`d :`pin` ded

`nlrc mixifp` Ð "elti" aizkc i`de ,rnyn

el miiwi`e ,oixz oiliire cg witpe :xnelk ,i`w

`le "mini" `pngx azk i`c :xg` oeyl ."elti"

oiliire oixz oiwtpc cr :`pin` ded ,"elti" azk

"elti" azk i`e .opira oinily mini ipyc ,zlz

,cg elit`c `pin` ded Ð "mini" azk `le

cgc dlitp `ki`de ,dlitp rnyn "elti"c

witpc opirac ,"mini" `pngx azk ikdl .`nei

.oixz oiliire cgúéáã éâìôéî÷ àäá àîéì
åøæâ äùåâ íåùî éøáñ éàîùmeyn `le Ð

ibq ikd meyne ,dz`neh `yilw `iede ,`xie`

dl.mei miylya
úéáå

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

éëä`nhpy mei jklid ,[mipey`x] el oi` dfe .oey`x meia :yexit .dligza `nhpe opiqxb

d`n mei `edy ,d`n meia glbie ,dfl dryze miryz dpnie ,`ed ezexifp oipnn Ð

minide" xnel cenlz Ð lkd xzeq `di leki ,oexg` meia ,d`n seqa `nhp .epipnl cg`e

`inec ,opira mipy `nzqne ,`nhpyk eilr `al mipexg` `ki`c llkn "elti mipey`xd

`de xn`z m`e .lkd xzeq epi` jkle ,mipey`xc

Ð d`n meia `nhp :('ek) oizipzna (`,fh xifp) opz

inp ikdc :xnel yie !xfril` iaxl miyly xzeq

minide" xnel cenlz Ð lkd xezqi leki :xn`w

`l jkle ,mipexg` el oi` dfe "elti mipey`xd

`yxcn ,xzeq `din miyly la` ,lkd xezqi

meia xifpd zxez z`fe" (a,e) `nw wxta opiyxcc

.xifp zxez el oz Ð z`ln meia `nhp ,"z`ln

"xifpd zxez z`f" e`l i`c ,i`xw ixz ipd ikixve

mei `edy ,oexg` meia `nhp ikc `pin` ded Ð

Ð mei miyly elit`e ,llk xezqi `l Ð z`ln

m` :xn`z m`e ."xifpd zxez z`f" `pngx azk

minide"n wezyle "xifpd zxez z`f" aezkl ,ok

`pin` ded ok m` :xnel yie !"elti mipey`xd

z`lnae" enk ,cg`e d`n mei epiid z`ln meic

`xwie) "dxdh iniini e`lny xg`l iedc Ð (ai

,xak eini e`lny ,zglbzd mei `edy ,dxdh

Ð d`n mei `nhp la` .mei miyly xzeq `edde

mipey`xd minide" `pngx azk ,mlek xezqi

xzeq [epi`] Ð d`n meia `nhp elit`c Ð "elti

,"minide" aezkl `lc ibq `lc ,cere .mlek

.mipey`x el eid `ly d`nd zlgz iwet`l

éëämipexg` el yi dfe opiqxb,d`neh mei Ð

lk zexifpd oipnn elek `edy ,eixg`y d`n meie

`pzn axl elit`c .eizepaxw `iad `ly dnk

milydl eilr devn Ð elekk meid zvwn xn`c

.(`,e) `nw wxta xn`ck ,dlgzkléðú÷ãî
`nhpe mei d`n xifp ipixdxcpy `nl` Ð

.`nhp xcde ,dxdhaøîàiia`l `tt ax dil

mini oild,xfril` iax xn`wc mipey`xd Ð

ipy meia epiidc ,oixz oiligzne cg wtpc

ikid ik ;mly cg` mei opirac `nlc e` .ezexifpl

mei epiidc ,mly mei cg `ki` mipexg` miniac

ligzn ik mipey`xd minia inp ikd Ð d`nd

`l` epi` minrtc ,ipy meia `nhp ik la` .zlz

ivga lenz` zexifp lawc oebk ,mini i`vg ipy

heytpe :xn`z m`e .meid ivga `nhp meide meid

eal `l :[xne`] xfril` iax ipzwc ,oizipznn dil

`lc :xnel yie !xzeq eixg`ly meic llkn ,meia

opaxc` biltc dnn wx xikfdl xfril` iax yg

iax edl xn`e ,d`neh oaxw `ian meia ea :ixn`c

ipy meia `nhp ikc llkn ,'eke "xzeq `di leki d`n zligza `nhp" ,`teb lirl izii`c `ziixan dil heytle :xn`z m`e .iyily cr ipy meia `l inp oicd `ede .meia eal `l :xfril`

heytpe :xn`z m`e .xzeq [epi`c] xfril` iax edl xn`w ,oey`x meia elit` xzeq opaxlc meync xnel yi cere d`n zligz [`xw] ipy mei inp epiid d`n zligz :xnel yie !xzeq i`ce Ð

dil `hiyt mipexg`c xnel yie !mipey`xc `inec mipexg` `nzqnc ,zexifp zligza oicd `ede ,dil ibq inei ixzac `nl` ,xzeqc zg` xqg d`n meia `nhp ik xn`wc ,`tiqn dil

i` dil `wtqn jkl ,mei ivga xcp m` oebk ,mini i`vg ipy `l` `kilc minrt Ð zexifp zligza la` ,d`n mei epiidc Ð mly mei my yiy itl ,dil ibq inei ixzac`wtpc opira jkl

:xnel jixve !xfril` iaxl (el) d`neh oaxw `ian ,mini ipy `l` `kilc ipinya `nhp ike ,iriayn yexit ,cin dpene ligznc ,lirlc `ziixan dil heytilc :dyw la` .zlza i`we oixz

eilr lgy mly mei opirac meyn Ð zlz` i`we oixz `wtpc opirac `dc ,lirl ziyixtck xnel yi ,inp i` .`xwn `nrh irawe ,dil riny ,inp i` .lirlc `ziixa `iddl dil riny `lc

,mly epi` iriay `d :dyw zvwe .d`neh oaxw `ian Ð ipinya `nhpc oeik jkle ,mly iriay o`k yi Ð ipinya `nhpc ,iriayn eilr lg zexifpc oeik ,lirl la` .mipexg`c `inec zexifp

.zexifpd legiy mcew leahle zefdl jixvy

meia exfp y`x ycwe" :ikd azkinl ivnc ,"elti" azkinl jixhvi`e "mini" azkinl jixhvi`e .mly mei inp `a `ly zeaxl Ð edc lk dlitp rnyn ,aizk "elti" dil xn` :d"bd oeyl

cg wtpc ,edc lk rnync "elti" `pngx azk Ð mly mei `ki`c ,oexg`c `inec opirac ,ikd rnyn "mini"c Ð zlz iliire oixz iwtpc cr ."elti"n wezyle ,"mipey`xd mini caln `edd

azk ,`nlrc zexifp` i`w "elti" oeyle ,`nw `pzk ,meia eal elit`e :`pin` ded Ð "elti mipey`xde" azkinl ivnc ,"mini" azk `le "mipey`xd elti" `pngx azk i`e .oixza i`we

."mini" `pngx

éîux`l `a jk xg`e ux`l dvega ezexifp milyde mei miylyn daxd zexifp ux`l dvega xcpyeizepaxw aixwdl l`xyi ux`l iz` `lc ibq `lc ,`nlra dxwna `wec e`l Ð

.dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ezexifp milydleøéæðmei miylyxedh i`ce dxezd one d`neh mdilr exfbc minrd ux`a exfby `ed `nlra `qpw opaxcnc yxtn `xnba Ð

.ezexifp ici `vieøéæðdligza.`xnba yxetn ikde ,opaxcne ,qpw lld zia ixac mb .epiipn lk ligzdle xefgl Ðóåñáåz`nhp jk xg`e d`a mipy ray`lc `xnba miyxtn yie Ð

.dpy mixyre zg` [opipncn] ,el`a [el`] erlapøîàdpy dxyr rax` `l` dxifp dzid `l dcedi iax.dl yxtn `xnba Ð
`nil
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àø÷ øîà ¯ øæòéìà éaøc àîòè éàî :àáø øîàék" £©¨¨©©£¨§©¦¡¦¤¤¨©§¨¦
:ééaà déáéúéà .øæð äàîeèác íeMî ¯ "Bøæð àîè̈¥¦§¦¦§§¨¨©¥¦¥©©¥
àäé ìBëé ,äàî úlçúa àîèðå "íBé äàî øéæð éðéøä"£¥¦¨¦¥¨§¦§¨¦§¦©¥¨¨§¥
ãò ¯ "eìté íéðBLàøä íéîiäå" øîBì ãeîìz ?øúBñ¥©§©§©¨¦¨¦¦¦§©
àîèð .íéðBLàø Bì ïéà äæå ,íéðBLàø íéîé Bì eäiL¤§¨¦¦¦§¤¥¦¦¦§¨
íéîiäå" øîBì ãeîìz ?øúBñ àäé ìBëé ,äàî óBña§¥¨¨§¥¥©§©§©¨¦
Bì ïéà äæå ,íéðBøçà àkéàc ììkî ¯ "eìté íéðBLàøä̈¦¦¦§¦§¨§¦¨©£¦§¤¥
àäé àì ìBëé ,úçà øñç äàî íBéa àîèð .íéðBøçà©£¦¦§¨§¥¨¨¥©©¨Ÿ§¥
¯ "eìté íéðBLàøä íéîiäå" øîBì ãeîìz ¯ øúBñ¥©§©§©¨¦¨¦¦¦§
.íéðBøçàå íéðBLàø Bì Lé äæå ,íéðBøçà àkéàc ììkî¦§¨§¦¨©£¦§¤¥¦¦§©£¦
éðéøä" éðú÷cî ,zøîà úéöî àì øæpL àîèa àäå§¨§¨¥¤¨©¨¨¥¨§©§¦§¨¨¥£¥¦
Bì eäiL ãò :éðú÷å ,äàî úlçúa àîèðå "äàî øéæð̈¦¥¨§¦§¨¦§¦©¥¨§¨¨¥©¤§
:ééaàì àtt áø déì øîà .àzáeéz !íéðBLàø íéîé̈¦¦¦§§¨£©¥©©¨§©©¥
Bà ,ïéøz ïéìéçúîe ãç ÷ôðc ,ïðéøîà÷c íéîé ïéìä̈¥¨¦§¨¨§¦©§¨©©©§¦¦§¥
,déãéa äåä àì ?àúìz ïéìéçúîe ïéøz ïé÷ôðc àîìc¦§¨§¨§¦§¥©§¦¦§¨¨¨£¨¦¥
.áéúk "eìté" :déì øîà .àáøì déìééL àúà£¨©§¥§¨¨£©¥¦§§¦

éøèöéàåéøèöéàå "íéîé" ázëéîì C;"eìté" ázëéîì C §¦§§¦§¦§©¨¦§¦§§¦§¦§©¦§
äåä ,"eìté" áúk àìå "íéîé" àðîçø áúk éàc§¦§©©£¨¨¨¦§¨§©¦§£¨
àðîçø áúk ,àúìz ïéìééòå ïéøz ïé÷ôðc ãò :àðéîà̈¦¨©§¨§¦§¥§¨§¦§¨¨§©©£¨¨
:àðéîà äåä "íéîé" áúk àìå "eìté" áúk éàå ."eìté"¦§§¦§©¦§§Ÿ§©¨¦£¨¨¦¨

çø áúk ,ãç eléôà."íéîé" àðîäðùîøæpL éî £¦©§©©£¨¨¨¦¦¤¨©
àa Ck øçàå ,Búeøéæð úà íéìLäå ,äaøä úeøéæð§¦©§¥§¦§¦¤§¦§©©¨¨

ìL øéæð :íéøîBà éànL úéa ,õøàìúéáe ,íBé íéL ¨¨¤¥©©§¦¨¦§¦¥
äkìnä éðìéäa äNòî .älçza øéæð :íéøîBà ìléä¦¥§¦¨¦©§¦¨©£¤§¥¤¥©©§¨
ïî éða àBáé íà :äøîàå ,äîçìnì dða CìäL¤¨©§¨©¦§¨¨§¨§¨¦¨§¦¦
dða àáe .íéðL òáL äøéæð àäà ¯ íBìLa äîçìnä©¦§¨¨§¨¡¥§¦¨¤©¨¦¨§¨
òáL óBñáe .íéðL òáL äøéæð äúéäå ,äîçìnä ïî¦©¦§¨¨§¨§¨§¦¨¤©¨¦§¤©

íéðL òáL óBñáe .úBøçà íéðL òáL ãBò äøéæð àäzL ìlä úéa äeøBäå ,õøàì äúìò íéðL̈¦¨§¨¨¨¤§¨¥¦¥¤§¥§¦¨¤©¨¦£¥§¤©¨¦
òaøà àlà äøéæð äúéä àì :äãeäé éaø øîà .äðL úçàå íéøNò äøéæð úàöîðå ,úàîèð¦§¥§¦§¥§¦¨¤§¦§©©¨¨¨©©¦§¨Ÿ¨§¨§¦¨¤¨©§©

.äðL äøNòàøîâìL øéæð íéøîBà éànL úéa :àLéø éðú÷:íéøîBà ìlä úéáe ,íBé íéL ¤§¥¨¨¨¨¥¥¨¥©©§¦¨¦§¦¥¦¥§¦
,äéìò eøæb dLeb íeMî íénòä õøà :éøáñ éànL úéác ;éâìtéî÷ àäa àîéì ,älçza øéæð̈¦©§¦¨¥¨§¨¨¦©§¦§¥©©¨§¦¤¤¨©¦¦¨¨§¨¤¨
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הכז

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד יט דף קודש)נזיר שבת (ליום

øæòéìà éaøc àîòè éàî ,àáø øîà`nh wxy [`ler ixac itl] ¨©¨¨©©§¨§©¦¡¦¤¤
meyn .`l `nhpe dxdha xfpy in la` miinei xezql jixv xfpy

càø÷ øîà`nhpy xifp iab(ai e xacna)'ElRi mipW`xd minIdeék ¨©§¨§©¨¦¨¦Ÿ¦¦§¦
,'Bøæð àîè'mipey`x mini' xezql jixvy mrhdy jkn micnele ¨¥¦§

wx `ed [mipy-]øæð äàîeèác íeMîzexifp envr lr laiwy - ¦§§§¨¨©
.`nhp jk xg`e xedh didyk zexifp m` `l la` ,d`neha

:`ler ixac lr `iyewdéáéúéàdywd -éiaà,`lerlepipy ¥¦¥©©¥
xn`y in ,`ziixaaúlçúa àîèðå ,íBé äàî øéæð éðéøädäàî,mei £¥¦¨¦¥¨§¦§¨¦§¦©¥¨

,ezexifpl oey`xd meia ,epiidcìBëéy xn`z `ny -øúBñ àäé ¨§¥¥
eilr didi ez`nehn xdhiy xg`le ,ezexifpl dpny meid z`

,dxdh zexifpa mei d`n cer zepnlíéîiäå' øîBì ãeîìz©§©§©¨¦
,'eìté íéðLàøäxzeq epi`y jkn micneleíéîé Bì eäiL ãò ¨¦Ÿ¦¦§©¤§¨¦

,íéðBLàø`nhp m` wx okle ,mipyn zegta epi` 'mini' oeyle ¦¦
,mze` xzeq mini ipy zegtl dpny xg`läæåmeia `nhpy §¤

ezexifpl oey`xdBì ïéàmini,íéðBLàømeid z` xzeq epi` okle ¥¦¦
miryz cer wx dpni ez`nehn xdhiy xg`l `l` ,dpny

.mitqep mini dryze
mei d`n xifp ipixd' xn`y df m` :sqep oic `ziixad d`ian

eóBña àîèðdäàî,ezexifpl oexg`d meia xnelk ,meiìBëé- ¦§¨§¥¨¨
y xn`z `nyøúBñ àäé,ezexifpl dpny minid z`n lk z` §¥¥

,mini d`n cer zepnl eilr didi ez`nehn xdhiykeøîBì ãeîìz©§©
'eìté íéðLàøä íéîiäå'rnyneììkîxaecny ,aezkd ixac §©¨¦¨¦Ÿ¦¦§¦§¨

àkéàcmini mbíéðBøçà,`ziixad jkn zyxece ,dpn `l oiicry §¦¨©£¦
z` xzeq epi` ,dpn `l oiicry mipexg` mini ipy el eid `l m`y

,zexifpa bdpy mei d`nd lkäæåd`nd meia `nhpyBì ïéàmini §¤¥
,íéðBøçàxzeq epi` okle ,zexifpd oipnl oexg`d meia `nhp ixdy ©£¦

.ezexifp oipn lk z`
m`e :sqep oic,úçà øñç äàî íBéa àîèðmiryzd meia ,epiidc ¦§¨§¥¨¨¥©©

,zexifpd oipnl dryzeìBëéy xn`z `ny -øúBñ àäé àìz` ¨Ÿ§¥¥
,ezexifpl dpny minid,'eìté íéðLàøä íéîiäå' øîBì ãeîìz©§©§©¨¦¨¦Ÿ¦¦§

jkn miyxeceàkéàc ììkîmini mbíéðBøçà,dpn `l oiicryäæå ¦§¨§¦¨©£¦§¤
,dryze miryzd meia `nhpyBì Lémini mbíéðBLàømiltepy ¥¦¦

,zexifp ini dryze miryz xg`l `nhp ixdy ,d`nehd ici lr
åmini mbíéðBøçàmeid seq ,epiidc ,zepnl cer jixv didy §©£¦

,[d`nd mei] ezxgnly meide ,[dryze miryzd meid] ea `nhpy
.eiykr cr dpny dn lk z` xzeq okle

:`ler ixac lr eziiyew z` iia` miiqneàäåcinrdl `lde - §¨
da xaecny ef `ziixaøæpL àîèazexifp envr lr laiwy - §¨¥¤¨©

,`nh ecerazøîà úéöî àìjkl gxkdde ,xnel leki dz` oi` - Ÿ¨¦¨§©§
`edéðz÷cî`ziixaa xn`py dnn -äàî øéæð éðéøämeiàîèðå ¦§¨¨¥£¥¦¨¦¥¨§¦§¨

,äàî úlçúa,ezexifp z` laiwy xg`l `nhpy gkeneéðz÷å- ¦§¦©¥¨§¨¨¥
xg`le dxdha ezexifp laiwy df ote`a mby `ziixaa x`eane

xzeq epi` ,`nhp okn.íéðBLàø íéîé Bì eäiL ãò`ly x`ean ©¤§¨¦¦¦
dwiqn .xfpy `nha wx xaic xfril` iaxy xn`y `ler ixack

idef ok` ,`xnbdàzáeéz.`ler ixacl dxenb diigce daeyz - §§¨
z` zxxan `xnbd:xfril` iax zhiy ihxtàtt áø déì øîà̈©¥©¨¨

ïéìä ,éiaàìd ipy el` -ïðéøîà÷c íéîé,xfril` iax xn`y - §©©¥¨¥¨¦§¨©§¦¨
dpeekd m`dãç ÷ôðcoey`xd meid dxdha mlyede `viy - §¨©©

,zexifp laiw eayïéøz ïéìéçúîe,ezexifpl ipyd meid ligzde - ©§¦¦§¥
.xzeqe 'mipey`x mini' el eidy aygp df meia `nhpykeàîìc Bà¦§¨

ote`a wx `l` ,jka ic `lïéøz ïé÷ôðcmeid z` mb milydy - §¨§¦§¥
,dxdha ezexifpl ipydàúìz ïéìéçúîeiyilyd meid ligzde - ©§¦¦§¨¨

mini' xzqy aygp df oi` ,ipyd meia `nhpyk la` ,`nhp eae
.dxdha mly cg` mei el did `ly oeik ,'mipey`x

:`xnbd zxne`déãéa äåä àìlr aiydl iia` ly ecia did `l - Ÿ£¨¦¥
.dl`ydàáøì déìééL àúà.eze` l`ye `axl `a -déì øîà ¨¨©§¥§¨¨¨©¥

,`ax,áéúk 'eìté'`nhp m` s` ,`idy lk dlitpa icy rnyne ¦§§¦
.ipyd meia

:zeyxcd izy z` jixv recn zx`an `xnbdéøèöéàåîì Cázëé §¦§§¦§¦§©
éøèöéàå 'íéîé','eìté' ázëéîì Càðîçø áúk éàcdid eli`y - ¨¦§¦§§¦§¦§©¦§§¦¨©©£¨¨

wx azkp'eìté' áúk àìå ,'íéîé'ïéìééòå ïéøz ïé÷ôðc ãò àðéîà äåä , ¨¦§Ÿ¨©¦§£¨£¦¨©§¨§¦§¥§©§¦
àúìzenlyed m` `l` dpny dn z` xzeq epi`y xne` iziid - §¨¨

minidy miyxec epiid ik ,ea `nhpe iyilyd qpkpe mini ipy
cg` mei mda yiy mipexg`d minik zeidl mikixv mipey`xd

okl ,mly,'eìté' àðîçø áúkmbe ,`idy lk dlitpa icy yexcl ¨©©£¨¨¦§
.xzeq ipyd meia `nhp m`áúk éàåwx'íéîé' áúk àìå ,'eìté', §¦¨©¦§§Ÿ¨©¨¦

ãç eléôà àðéîà äåäxg`l wx `nhp m` elit`y xne` iziid - £¨£¦¨£¦©
okl ,ezexifpl oey`xd meia `nhpyk epiide ,xzeq cg` meiáúk̈©

,'íéîé' àðîçø:mipy eltp m` wx xzeqy xnel ©£¨¨¨¦

äðùî
dxezd on ,ezexifp ini z` my bdpe ,ux`l uega zexifp lawnd
,minrd ux` lr d`neh minkg exfby oeiky `l` ,ezaeg ici `vi
epizpyna .l`xyi ux`l ribiyk zexifp bedple xefgl edeqpw
zexifpd z` bedple xefgl jixv onf dnk mi`pz zwelgn `aez

.l`xyi ux`aøæpL éîux`l uegaäaøä úeøéæðdlrnl - ¦¤¨©§¦©§¥
,mei miyelyníéìLäåmy,Búeøéæð úààa Ck øçàåõøàìick §¦§¦¤§¦§©©¨¨¨¨¤

.eizepaxw aixwdl,íéøîBà éànL úéadidiy edeqpwìL øéæðíéL ¥©©§¦¨¦§Ÿ¦
íBé,mitqep.eizepaxw z` `ian jk xg` wxe,íéøîBà ìléä úéáe¥¦¥§¦

didiy edeqpwälçúa øéæðenvr lr laiwy minid oipnk - ¨¦¦§¦¨
minid oi`y ,zexawd ziaa xfpy ink edeaiygdy .dligza
d`ian .ycgn mzepnl jixve ezexifp oipna el miler my dpny

dpyndäkìnä éðìéäa äNòî,,ux`l uega dzidykdða CìäL ©£¤§¦§¦©©§¨¤¨©§¨
,äîçìnìdxcpeàäà íBìLa äîçìnä ïî éða àBáé íà ,äøîàå ©¦§¨¨§¨§¨¦¨§¦¦©¦§¨¨§¨¡¥

,íéðL òáL äøéæð äúéäå äîçìnä ïî dða àáe ,íéðL òáL äøéæð§¦¨¤©¨¦¨§¨¦©¦§¨¨§¨§¨§¦¨¤©¨¦
õøàì äúìò íéðL òáL óBñáe,dizepaxw aixwdlìlä úéa äeøBäå §¤©¨¦¨§¨¨¨¤§¨¥¦¥

,úBøçà íéðL òáL ãBò äøéæð àäzL,mzhiy itkíéðL òáL óBñáe ¤§¥§¦¨¤©¨¦£¥§¤©¨¦
,l`xyi ux`a dzpnyúàîèð,mipy ray aey zepnl dkxvede ¦§¥

úàöîðådzid lkd jqayäðL úçàå íéøNò äøéæð.éaø øîà §¦§¥§¦¨¤§¦§©©¨¨¨©©¦
,äðL äøNò òaøà àlà äøéæð äúéä àì ,äãeäéx`azi `xnbae §¨Ÿ¨§¨§¦¨¤¨©§©¤§¥¨¨

:dcedi iax wleg hxt dfi`a

àøîâ
:zwelgnd inrh z` zx`an `xnbdéànL úéa ,àLéø éðz÷̈¨¥¥¨¥©©

ìL øéæð ,íéøîBàälçza øéæð íéøîBà ìlä úéáe ,íBé íéL.àäa àîéì §¦¨¦§Ÿ¦¥¦¥§¦¨¦©§¦¨¥¨§¨
éâìôéî÷,minrd ux` z`neh xcba ewlgpy xn`p `ny -úéác ¨¦§§¥§¥

,éøáñ éànLlr d`neh minkg exfbyky,íénòä õøàs`íeMî ©©¨§¥¤¤¨©¦¦
[àøéåà] (äùåâ)äéìò eøæbyeb lr lid`nd e` rbepd lr wx `l - £¦¨¨§¨¤¨

dciya myl qpkpd lr mb `l` ,d`neh exfb minrd ux` xtr
,oky oeike .d`neh exfb xie`d lr s`y ,xie`a ievne lcbne daiz
,`ziixe`c d`nehk dpi`y xg`n ik ,mei miyely xezqiy eic
wx xzeq `ziixe`c d`neha `nhpd mby xnele zerhl e`eai `l
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בוודאי רשתתף בררתוועדות וקיבל רחלטות טובות שהישומן יריר ניכה על כל 
רשנר כולר

ממכתב כ"ג שבט, תש"כ
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חב"ד הכח 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

àôdða úà äcãî äMàä[frxzúBnà òaøà epëéìBúå epäéaâz ànL øBæâì ïéàL ,íéaøä úeLøa elôà ¨¦¨§©¨¤§¨£¦¦§¨©¦¤¥¦§¤¨©§¦¤§¦¤©§©©
,íéøôBñ éøác ìL øác ìò àlà ,äøBz ìL øác ìò øBáòú àì ¯ ïk äNòz íà óàL ,íéaøä úeLøa¦§¨©¦¤©¦©£¤¥Ÿ©£©¨¨¤¨¤¨©¨¨¤¦§¥§¦

Bîöò úà àNBð éçäL[grxz,õøàä ìò äiðMä çépéå úçàä Bìâø déaâî àäé àlà ,eäøøâú àlL ãáìáe . ¤©©¥¤©§¦§¨¤Ÿ§¨§¥¤¨§¥©§¦©©§¨©©§©¦©©§¦¨©¨¨¤
úøøBâ àéäLk ìáà .úçàä Bìâø ìò ïòLð àeä íìBòì àöîpL ,déaâäL Bìâø çépéå øBæçiL ãò äéìò ïòMéå§¦¨¥¨¤¨©¤©£§©¦©©§¤¦§¦©¤¦§¨§¨¦§¨©©§¨©©£¨§¤¦¤¤

øeñàå ,BúàNBðk äæ éøä ¯ åéìâø ézL[hrxzúéìîøëa elôà[txz. §¥©§¨£¥¤§§¨§¨£¦§©§§¦
éøvL Ck ìk ïè÷ àeä íàåéçä íéøîBà ïéà äæk ïè÷aL ,úáiç ¯ íéaøä úeLøa ezàNðe åéìâø 'á øBøâì C §¦¨¨¨¨¤¨¦¦§©§¨§¨©¦§¨©¦©¤¤¤§¨¨¨¤¥§¦©©

הלכה  ביאורי
äðá úà [æòøú מאחוריו בזרועותיו אוחזתו –

והולך. רגליו מניע והוא ומסייעתו,
åîöò úà [çòøú אדם בכוחות 617– ללכת המסוגל חי

ומן  עצמו", "נושא כאילו אלא למשא נחשב אינו עצמו
של  גדר לו שאין דבר נשיאת על חייבים אין התורה

.618"משא"
øåñàå [èòøú או ברשותֿהרבים שנעמד ילד –

מותר  ללכת, להמשיך להניעו ואיֿאפשר בכרמלית,
סמוך  ובהגיע אמות, מארבע פחות פחות אותו לשאת

בכו  אשר כל יעשה ביתו, לבית לפתח שיכנס כדי חו
בידו  ישאנו ולא שצריך 619לבדו, חולה ילד הוא ואם ,

שההליכה  אלא ללכת יודע הוא אם לרופא, להביאו
מותר  עליו, .622בכרמלית 621לשאתו 620קשה

úéìîøëá åìéôà [ôøú מדרבנן –623.

והוספות  ציונים
מכביד 617) שאינו באדם דווקא שהוא פ סעיף לעיל ראה

משוי. הם והרי עצמם המכבידים חיים בבעלי משא"כ עצמו
לפי 618) בזה הפטור סברת נתבארה תריג הערה לעיל

מקיל  "החי לרש"י שגם לומר יש ואולי תוס'; ולפי רש"י
את  'נושא שנחשב לבאר אלא הפטור סיבת אינה עצמו"
שלא  עצמו בכוחות ללכת ורוצה שיכול זמן כל עצמו'
אדם  כנשיאת או כגרירה ודינו עצמו המכביד כבעלֿחיים
משא, בגדר אינו חי שאדם הוא הפטור עיקר אבל כפות,
'החי  ולשניהם נחלקו לא והתוס' שרש"י לומר יש  ועפי"ז
כלל. משוי בגדר שאינו היינו עכ"פ) (באדם עצמו' את נושא

באמצע 619) כגון גדול צער ובמקום סנ"ו; פי"ח שש"כ
תרכב. הערה להלן כמבואר דינו גדול, ובמרחק הלילה

להביאו 620) מותר פיקוחֿנפש שבמקום הדבר וברור
ואף  לבדו, ללכת יודע אינו אם גם אופן, בכל לרופא
ישים  זאת עם אבל מותר. - גמורה לרשותֿהרבים להוציאו
כל  בכיסו או בידו הילד יחזיק לא שישאנו, שבשעה לב,
(ומסתבר  הילד של הסכנה את למנוע צורך בו שאין דבר
צעצוע  יחזיק שהילד מותר אף מבוהל, או פצוע הילד שאם

אותו). להרגיע בכדי בידו,

שאסור 621) מקום דרך הילד את לשאת שמותר מקום כל
יקפיד  שאפשר, (וככל בעגלה להסיעו מותר אף בו, לטלטל
שלא  בהם, לטלטל שאסור המקומות ובכל המדרגות בחדר
את  יטלטל אלא בנפרד, העגלה ואת בנפרד הילד את לקחת
לילד), טפילה העגלה שאז העגלה, בתוך כשהוא הילד
לעגלה  שימוש בו שאין דבר כל העגלה מן להוציא ויקפיד

הילד. של הסכנה את למנוע צורך בו ואין
סנ"ז,622) פי"ח שש"כ ע"פ ובהערות) (בפנים הנ"ל כל

סכנה, בו שאין בחולה גמור שבות אפילו התיר שהוא אלא
שינוי  שבדרך שבות אלא גמור שבות להתיר אין ולמעשה
וכדלהלן  בשינוי) עגלה לטלטל (כגון גדול צער במקום
הערים  שרוב לסמוך ניתן הצורך ובמקום תרכט, הערה
ללכת  היודע תינוק הוא אם ואז הרבים רשות אינם בימינו

דשבות שבות הוא בו הרי כשאין גם חולי במקום המותר
הוא  ואז העגלה את שניים ידחפו האפשר ובמקום סכנה,

ללכת. יודע שאינו תינוק הוא אם גם דשבות שבות
אסורה 623) הרבים וברשות ממש כנשיאה נחשבת הגרירה

מדרבנן. אסורה ובכרמלית התורה, מן

 מתוהת הבותינו נשיאי חב"ד 
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חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

Bîöò úà àNBð[`txzúeôkä úà àNBpä ïëå .[atxzìBëé BðéàL äìBçä úà Bàììk Cìéì[btxzéðtî ,áiç ¯ ¥¤©§§¥©¥¤©¨¤©¤¤¥¨¥¥§¨©¨¦§¥
ììk ïîöò úà ïéàNBð ïðéàL[ctxz. ¤¥¨§¦¤©§¨§¨

éçä eøîà àlL ,úéìîøëa elôà BúBà àOì øeñà ¯ Bcáì åéìâøa Cìéì ìBëiL Ck ìk ìBãâ àeä íà óàå§©¦¨¨¨¤¨¥¥§©§¨§©¨¦¨£¦§©§§¦¤Ÿ¨§©©
úeáL íeMî íéøôBñ éøácî øeñà íéðt ìk ìò ìáà ,úàhçî øBèôì àlà Bîöò úà àNBð[dtxzúéìîøkáe , ¥¤©§¤¨¦§¥©¨£¨©¨¨¦¨¦¦§¥§¦¦§§©§§¦

úeáLc úeáL àeä[etxzéøöå .äæa íéòBhL íéaøì øéäæäì C[ftxz: §¦§§¨¦§©§¦§©¦¤¦¨¤
פא  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק

$

הלכה  ביאורי
åîöò úà [àôøú בכוחות ללכת מסוגל שלא מי –

משא  הוא והרי עצמו" את נושא "החי בכלל אינו עצמו
המשאות. כל כשאר
úåôëä úà [áôøú הנושא ער אדם כדין הישן דין –

עצמו  .624את
ììë êìéì [âôøú נחשב בדוחק לילך יכול אם –

או  קביים עם רק ללכת שרגיל אף עצמו", את כ"נושא
אחר  איש על .625כשנסמך
ììë ïîöò úà [ãôøú כלל מסוגלים שאינם היינו –
עצמם. בכוחות ללכת
úåáù íåùî [äôøú מרשות ילד להוציא אסור –

ידי  על בין בכרמלית אמות ארבע להעבירו או לרשות
את  מוביל ואפילו בעגלה, נתון כשהוא בין גרירה

נוסף  אדם באמצעות שעומד 626העגלה ילד וכן ,
גדר  או עמוד גבי על להושיבו אסור ברשותֿהרבים,

כרמלית  או רשותֿהיחיד הם אלא אם .627וכדו',
úåáùã úåáù [åôøú הפסד או חולי מצוה, במקום –

ללכת  יכול שאינו קטן ילד לשאת לנכרי לומר מותר
גמורה  הרבים רשות שאינו .628במקום

äæá íéòåèù [æôøú איסור שאין חושבים רבים –
עצמו  בכוחות ללכת היודע קטן בכרמלית .629לשאת

והוספות  ציונים
נחשב 624) ללכת שיכול כל אלא ביניהם לחלק מצינו לא

שהבהמה  נתבאר שבגמרא אף ולכאורה עצמו", את כ"נושא
ומנסה  עצמה את מכבידה כי עצמה את נושאת אינה
ולכך  בזה, שיחלקו מצינו לא להלכה הקרקע, על להשמט
מתנגד  אם גם עצמו' את כ'נושא נחשב ללכת היכול אדם

לנשיאתו.
ואעפ"כ 625) אותו שידדו ידי על רק ללכת היכול קטן ע"ד

עצמו". את נושא "החי בגדר הוא
אלא 626) הותרה שלא דשבות דשבות שבות שהוא אף

תרכח. הערה וכדלהלן הפסד או חולי מצוה, במקום
עלֿגבי 627) להושיבו מותר בכרמלית, שעומד ילד אבל

מקום  שהוא במקום או כרמלית, הם שגם גדר או עמוד
סנ"ח). פי"ח (שש"כ פטור

או 628) הכנסת בבית לתפילות לבריתֿמילה, קטן הבאת
להתפלל  למול, אפשר כי מצוה מקום אינה שבת לסעודות
ילדים  בעגלת נושאו אם מצוה במקום וגם בביתו, ולסעוד
(עיין  הנסיעה לצורך שאינו מה כל העגלה מן להוציא יש
יש  בביתו לסעוד שאיֿאפשר ובמקום סכ"ח, פל"ח שש"כ
וכדלהלן  בשבותין, לדמות ואין לגופו מקרה בכל לדון

תרכט). הערה

שנשתרבב 629) ומה כה: סי' או"ח נחמיה דברי שו"ת
כלל, מילה לצורך שלא בשבת תינוק לישא בנשים המנהג
המ"א  הביאו רפכ"א המאור מ"ש עפ"י זכות ללמד יש אולי
ברשות  בנה את מדדה דהאשה דהטעם סקע"א ש"ח סי'
התינוק  צער דמשום היינו בבהמה כמו בזה גזרו ולא הרבים
דרבנן  הוי עלמא דלכולי לילך כשיכול א"כ כו', גזרו לא
ועי' צער, במקום דשבות שבות הוי בכרמלית כשנושאו הרי
דמשום  משמע שם אך שם, ובשו"ע ובמ"א סל"ה שכ"ח סי'
משום  מתירין לא שהרי וצ"ע גמור, שבות אף מתירים צערא
בכמה  הנ"ל בסי' ע"ש שינוי עלֿידי שבות אם כי צער
הפוסקים  רוב א' ומניח א' כשנוטל וגם ש"ז, ובסי' מקומות
דלא  מדרבנן אם כי אותו לישא אוסר דאינו מסכימי'

סי' אדמו"ר שו"ע וע' בזה, גמור כהמאור בקטן וגם ש"ח,
א"ר  עיין מדרבנן, שהוא עכ"פ שאומר מי יש הרי ח' בן
רבים  ועכ"ז עפי"ז, שנשתרבב לומר יש א"כ שם, ופ"מ
למול  תינוק לישא אך כידוע, גמור בקטן בפרט בזה נזהרין
כנ"ל, דגמרא מדינא עלמא לכולי אסור כרמלית דרך אף
לדמות  ואין כו', התוס' בשם הנ"ל מטעם ע"כ והיינו

כו'. בשבותין
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â הזקן רבנו ערוך פסחשולחן הלכות - יומי" "רב לוח âלפי

âראשון âיום

:ÌÈÏÎ ˙ÏÚ‚‰ ÈÈ„ ‡˙ ÔÓÈÒ '‚ ˜ÏÁ

æîéøä õéîçúù ãò äñéòä äá ïéäùîå äá ïéùìù äáéøò
ïéùì ïéà êëéôìå ïðåöá åìéôà òìåáù øåàù úéáë àéä
åéìò ïéëøåòù óãä ïëå ïåùàø éìëá äðìéòâéù ãò äöî äá
åéìò ïéëøåò ïéàå øåàù úéáë åðéã úåøéãúá äðùä ìë õîçä
ïéëøåò ïéàù úåðçìåùä ìáà) ïåùàø éìëá åðìéòâéù ãò äöî
øåàù úéáë íðéã ïéà íé÷øôì àìà úåøéãúá õîç íäéìò

.(øàáúéù åîë

àìå åì ìéòåî ïéà úåðîåà éìëá åôì÷ì äöåø íà åìéôàå
åðîî úèìôî äìòâääù éôì äìòâä êéøöä õò éìë øàùì
éìëá óåìé÷ ë"àùî øáòì øáòî åéáò ìëá òåìáä ìåòéâä ìë

:úåðîåà

çîíéôãá êåøòìå ùåìì àìù ïéâäåð åìà úåðéãîáå
éôì äìòâä é"ò åìéôà äðùä ìë ìù úåáéøòå
øåàù úéáì úìòåî äìòâä ïéàù íéøîåàä éøáãì íéùùåçù
íåù äéäé àìù áèéä íø÷ðì øùôà éà íúñä ïîù ãåòå

ïéòá ïäá ÷åáã õîç åäùîï÷éìçäìå ïôì÷ì äöåø íà åìéôàå
øàùì àìå íäì ìéòåî ïéà êë øçà ïìéòâäìå úåðîåà éìëá
ïéàå ïäá àöåéëå ïéìâìâî éöò ïåâë äñéòá åùîùù íéìëä ìë
áåè íéöéøçå íéò÷á ïäá ùéå ïôì÷ àì íàå) âäðîä úåðùì
øàáúðù åîë çñôä íãå÷ éøëðì íøëîì åà èéèá íçåèì

.(á"îú ïîéñá

øúåî ìéòâäù øçàì óãä ìò åà äáéøòá ïéãñ íéùî íàå
éôì ïôì÷ àìù ïéá ïôì÷ù ïéá ïéãñä ìò úåîç úåöî çéðäì
úåîåâä êåúáù õîçä éøåøéô ïéáå úåöîä ïéá ÷éñôî ïéãñäù
éàøò êøã ïéãñä ìò çéðäì øúåî úððåö äöî ìáà íéò÷áå
ìò êåøòìå ùåìì ïéà ìáà ïìéòâäù íãå÷ åìéôà äø÷îå
äáéøòä óåâ ìà òéâî äëéøòäå äùéìä ãáåëù ïåéë ïéãñä
ïàë ùéù íîöò óãäå äáéøòä ìò êøåòå ùìë äæ éøä óãäå
ì÷äì ïéà ïìéòâä íà óàå ïìéòâä àì íà ïéãä ø÷éòî øåñéà

:øàáúðù âäðîä éôì øáãá

èîïìéòâäì åìéôà äðùä ìë çî÷á åùîùù íéìëä ìë
õîç íäá ùîúùðù íéìë ïéãë ïéãä ø÷éòî êéøö ïéà
àìá ïéîçá åìéôà çñôá íäá ùîúùäì øúåîù ïðåöá
ùîúùäì åà íäá ùåìì øúåîù øîåì êéøö ïéàå äìòâä
íéîá íôùôùìå íçéãäì øäæéù ÷ø ïðåö éùéîùú øàù íäá
çî÷ äá åã÷éøù äôðä åìéôàå íäá ùîúùéù íãå÷ äôé äôé
,íéöéøçå íéá÷ð äàìî äìåë àéäù óàù äðùä ìë õîç ìù
àìà äìòâä àìá çñôá çî÷ äá ã÷øì øúåî ïë-éô-ìò-óà
÷åáãä õîç ìù çî÷ä ïî äúå÷ðì ãåàî äá ÷ã÷ãì êéøöù
äâéøàä úà ááñîä õòá ÷åáãäå äôðä úâéøà éá÷ðá êøñðå

ìë øàùì ïéãä àåäå äôé äôé íéîá íúåà óùôùéå çéãéå
:ìåãâ ø÷éò íäá óåùôùäù äùéìä éìëå çî÷ä éìë

âשני âיום
ðàìù åìà úåðéãîá åâäð øáë ìáà ïéãä ø÷éòî äæ ìëå

éãé ìò åìéôà ãéîú çî÷ åá äéäù õò éìëá ùîúùäì
çî÷ åäùî øàùð àîù ïéùùåçù äìòâäå óåùôùå äçãä

.éìëá ÷åáã

ïéâäåð ïîæ äæéà íéî åá ÷éæçä çñôä íãå÷ íà ìáà
åçéãä åëåúá åäùù íéîäù äìòâä éãé ìò åá ùîúùäì
ä÷ùî åá äéäù õò éìë ïëå åá ÷åáãä õîçä ìë åøéáòäå
ïéà (à"éñåø úåðéãîá è"ùøàá ïéøå÷ù) ïéáåñ éîî éåùòä
íà àìà äìòâäå óåùôùå äçãä éãé ìò åìéôà åá ïéùîúùî

.ïîæ äæéà íéî åá å÷éæçä ïë

úåëúî éðéî øàù åà ìéãá åà úùåçð éìë àåä íà ìáà
åá å÷éæçä àìù óà äìòâä éãé ìò íäá ùîúùäì ïéâäåð

åäù éôì íéîäçãä éãé ìò íäî õîçä øéáòäì ìåëé à
:óåùôùå

àðçðåî äéäù íéâåøà íéìñá ùîúùäì àìù ïéâäåð ïëå
íäá ùîúùð íà ìáà) éàãå õîç øàù åà úô íäá
çìîá øùá íäá çìîù ïåâë õîç ùùç àìà åá ïéàù øáã
øàáúðù åîë äìòâä íäì úìòåî õîçî ÷ãáð àìù
àîù ïéùùåçù éôì íéáø íéîé íéîá åøùð åìéôà (äìòîì
äðéà äìòâä åìéôà êëìå äâéøàä éá÷ð ïéá õîç øåøéô øàùð
àìá ïðåöá åìéôà åà ïéîçá ïäá ùîúùäì íäì úìòåî
çéðäì øúåî íëåúá ïéãñ ñøô íà ìáà) íëåúá ïéãñ úñéøô
áåè çñôä êåúá ìáà çñôä íãå÷ ïéãñä ìò úððåö äöî
èéèá íçåèé åà éøëðì íøëîé àìà ììë íäá ùîúùäì àìù

:(ù"ò á"îú 'éñá øàáúðù åîë çñôä íãå÷

áðìù ñéëä ïåâë íéáå÷ðä íéìë øàùî äæá àöåéë ìë ïëå
ìò åìéôà íäá ùîúùäì àìù ïéâäåð äôðä åà íééçø

.äìòâäå óåùôùå äçãä éãé

ìôðå çñôì çî÷ äá úåôðì åìéçúäù äùãç äôð åìéôàå
äá ùîúùäì äð÷ú äì ïéà äúö÷î ìò åìéôà íéî äéìò
úøçà äôð úåð÷ì êéøö àìà äìòâä éãé ìò åìéôà ãåò

:äùãç

âðéãé ìò õîç ìù äôðá çñôì çî÷ ã÷éøå øáò íàå
çñôä êåúá åã÷éø åìéôà äìòâä àìá óåùôùå äçãä
ø÷éò ìò ïéãéîòî ãáòéãáù äìéëàá åìéôà øúåî äæ éøä
äôð àåöîì øùôà éàù ïåâë ÷çãä úòù àåä íà ïëå ïéãä
ïéàù ïåâë çî÷ä ãå÷éø àìá ùåìì øùôà éà íâå äùãç
äñéòäá åàöîé çî÷ä åã÷øé àì íàå äôé úåðçåè íéçøä
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øúåîå ïéãä ø÷éò ìò ïéãéîòîå ãáòéãë äæ éøä úåøåáù íéèç
:äìòâäå óåùôù éãé ìò äðùé äôðá úåôðì

âשלישי âיום
ãðáéø ïéøå÷ù) õåøç âøåîá ùîúùäì àìù ïéâäåð ïëå

åðáéì ïë íà àìà äìòâäå äçãä éãé ìò åìéôà (ïæééà
ùé çñôä êåúá åá ùîúùäå åìéòâäù ãáòéãá åìéôàå øåàá
åéìò ïéøøâî íéîòôìù éôì åá ùîúùðù äî äìéëàá øåñàì
åéá÷ð êåúá åäùî øåøéô øééúùð àìù øùôà éàå õîç íçì
êúçð äðùä ìë åéìò åøøâù (ï"éø÷ ïéøå÷ù) àëîúä íâå

éøç øáã àåä àëîúäå õîç ìù ïéëñáìáà æ"îú 'éñ ïééò ó
øåøéô åëåúá áøòúð íà óà çñôä íãå÷ åá ùîúùðù äî
çñô áøòá åìëàì øúåîå) 'ñá åëåúá ìèáúî àåä éøä õîç
øåòéðå øæåç øåøéôä éøä äìéìä òéâäùë ìáà äìéìä ãò

.([å]"ñú 'éñá øàáúéù åîë åäùîá øñåàå

:ù"ò â"ðú 'éñá øàáúé çî÷ ìù íé÷ùä ïéã

äðøåðúì íçìä äá ïéñéðëîù (ì"éáåù ïéøå÷ù) úçøä
éôì äìòâä éãé ìò úøùëð äðéà øåðúä ïî äá ïéàéöåîå
íåù éìá ãáìá øåàä íåç éãé ìò õîçä ïî úòìåá àéäù
åòìåáë åðéãë øåîâ ïåáéì øåàá äðáìì êéøö êëéôìå ä÷ùî
äùãç úåð÷ì êéøöå äð÷ú äì ïéà õò ìù àéä íàå åèìåô êë
øçà äìéòâäìå úåðîåà éìëá äðùéä óåì÷ì äöåø íà åìéôàå

.íåìë ìéòåî ïéà êë

åì òåãé íà øáòä çñô ìù úçøá ùîúùäì äöåø íà ìáà
íå÷îá äúåà òéðöäù äðùä ìë õîç äá ùîúùð àìù
äìéòâäì åìéôà êéøö ïéà àáä çñôì äøîùì øäæðå ãçåéî
äø÷ðì øäæð øáòä çñôá äá ùîúùäì øîâù äòùá íà
äòùá åéùëò íâå äá ÷åáã ÷öá åäùî äéäé àìù áéèéä
äöåøù éîå äéé÷ð àéäù äúåà äàåø äá ùîúùäì äöåøù
éðôî äùåò àåä áåè àì äìéòâäìå åîöò ìò øéîçäì
ìù àéäù ïéòãåé ïðéàå äìéòâî àåäùë åúåà åàøéù íéàåøä
àìà õîç ìù úçøì úìòåî äìòâäù åøîàéå øáòä çñô
ïë úåùòì ïåëðå äùãç åì äð÷é åîöò ìò øéîçäì äöåø íà
äðìéòâé åì øùôà éàù éîå ïéøéîçî ùé éë åì øùôàù éîì

:äòðöá

âרביעי âיום
åðåìéôà õîç ìù úçøá øåðúäî äîç äöî àéöåä íà

äöîä úéðåúçú óåì÷éù äôéì÷á éã çñôä êåú àåä
ìù øëëá õîç ìù øëë òâð íàù éô ìò óàå úçøá òâðù
ìëî ìãåâ áçåøë éáåòá åòâî íå÷î ìåèéì êéøö íç äöî
éã úçøä êåúá òåìá àìà ïéòá õîçä ïéàù ïàë íå÷î
àìà äôé úçãåîå äé÷ð úçøä äúéä àì íà êëéôì äôéì÷á
äöîä úéðåúçú ìëá ìåèéì êéøö ïéòá õîç êåìëì äá äéä
øåðúä ïî úåöî ãåò åæ úçøá àéöåä íàå ìãåâ áçåøë éáåòá

éôì äôéì÷á íäì éã àìà ìãåâ áçåøë ïäî ìåèéì êéøö ïéà
íàå äðåùàøä äöîá çð÷úð øáë úçøä éðô ìòù êåìëìäù
ìù úåâåò åæ úçøá åôàù ïåâë úéðåðîù ùùç äæ êåìëìá ùé
ùé íà óà äøåñà äìåë äðåùàøä äöî éøä ïîåù íò õîç
æ"îú ïîéñá øàáúðù íòèî ìãåâ áçåøî øúåé äáøä äéáåòá

.äôéì÷á íäì éã íéðåøçàäå
úåìéèá ïä éøä úåøùë úåøçà úåöî äáøäá åáøòúð íàå

á åáøòúð íà áåøáíãå÷ íìëàì äöåøå íãå÷ åà çñô áøò
íìëàéù íãå÷ íìùáì äöåøù ùåøéô) å"è ìéì úñéðë
åîë (úìùåáî ïéàù äöî çñô áøòá ìåëàì øåñàù

:æ"îú 'éñá äæ ìë øàáúðù
æðúçøá øåðúä ïî äàéöåäå øåîâ õåîéç äöîçúðù äöî

ãåò äá àéöåäì øåñàå úçøä äöîçúð éøä çñô ìù
øàáúðù åîë íôì÷ì êéøö íàéöåäå øáò íàå úåøçà úåöî
àìà øåîâ õåîéç äöåîç äúéä àì äöîä íà ìáà
øåðúá äìôëúðù åà äçåôð äöî ïåâë äøñåàì ïéøéîçîù
ãåò äá ùîúùäì ïéà äìçúëìù óà à"ñú 'éñá øàáúéù
ïéà øåðúäî úåöî ãåò äá àéöåäå øáòù ãáòéãá íå÷î ìëî
àåöîì øùôà éàù ÷çãä úòù àåä íà ïëå íôì÷ì êéøö
äá àéöåäì øúåîå ãáòéãë äæ éøä äùãç úøçà úçø ì÷á

:äìçúëì úåøçà úåöî ãåò

çðêøãù úåáéúäå äðùä ìë íäéìò íéìëåàù úåðçìåùä
ïìéòâäì ìàøùé ìë åâäð äðùä ìë íéìëåà ïäá òéðöäì
÷øî íäéìò êôùð íéîòôìù éôì ïåùàø éìëî éåøéò éãé ìò
éèôùî ìëá øäæéì êéøöå åèìåô êë åòìåáëå äøéã÷ä ïî
ïìéòâäì åìà úåðéãîá ïéâäåð åéùëòå äìòîì øàáúðù éåøéòä
íäéìò íéçéðî íéîòôìù éôì ïáåìî ïáà íò éåøéò éãé ìò
êøã ïéàù úåáéú íúñ ìáà (äîç úô) äîç à"ãéèùô

:ïìéòâäì êéøö ïéà ïéîç ïéìëàî ïäá òéðöäì

âחמישי âיום
èðåøéòù äøéã÷á çñôá ùîúùäì àìù íéùðä úåâäåð

äæ âäðîì íòè åðúðù ùéå ïáàä úçú ïéçúåø äðîî
øåñà äìçúëìù ä"÷ 'éñ äòã äøåéá øàáúðù äî éôì
ïîåùî ÷ìåã øð êåúì øùë ïîåù åá ùéù øùë éìëî úåøòì
÷åöðä ãåîò êøã ïåéìòì ïåúçúäî äìåò ìáääù éôì äôéøè
ïåúçúä éìëî èìôðä õîçä ìáä ïàë ïéãä àåäå íøáçîä
íòè éôìå) íøáçîä ÷åöðä ãåîò êøã ïåéìòäì äìåò ìòâðä
äøéã÷ä êåúî ìòâðä éìë ìò äøòîùë àìà øåñàì ïéà äæ
äúåàá çñôá ùîúùäå øáò íàå (çåì÷ä ÷ñôð àìå äîöò

:äìéëàá åìéôà øúåî ìéùáúä éøä äøéã÷

ñíéôåöø úåòù ã"ë õîç ïäá ùáëðå äøùðù íéìëä ìë
íéîá íçì éúéúô äøùù ïåâë ïðåö ä÷ùîá ùáëð åìéôà
åìùáúð åìàë äæ éøä éìëä êåúá úòì úòî åäùå íéððåö

éøöå ìùåáîë àåä ùåáëä ìëù åëåúáéìë êåúá åìéòâäì ê
åîë øåñéàä úòéìáî åîåé ïá àåä íà ïéãä ø÷éòî) ïåùàø
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øîåì êéøö ïéàå (åîåé ïá åðéà åìéôà íéøîåà ùéå øàáú[ð]ù
íéèç ìù øëù ïåâë õîç ìù ä÷ùî åëåúá ãîò íà
ãîò íà ïåùàø éìëá åìéòâäì êéøöù åá àöåéëå íéøåòùå
ïá åðéà åìéôà åà åîåé ïá àåäå) íéôåöø úåòù ã"ë åëåúá
úåäùäì àåä äðùä ìë äæ éìë ùéîùú áåøù àìà åîåé
åìéôàù íéøîåà ùéå øúåé åà úòì úòî åëåúá õîç ä÷ùî
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åøéùëäì äöåøå ïéçúåøä é"ò úôæä äôøúé àìù ùùåç íàå
åðééäã íéîòô ùìù éåøéòå éåìéî éãé ìò åðøéùëé äìòâä àìá
ã"ë åëåúá åäùéå åéúåãâ ìë ìò ïéððåö åìéôà íéî åðàìîéù
åðàìîéå íéîä úà åðîî äøòé ë"çàå øúåé åà ïéôåöø úåòù
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éLîäåBîk ,ìeha Y ä"î úðéça éãé ìò äLî äæ C §¦§¦¤Ÿ¤©§¥§¦©©¦§
ìà ék" :áeúkLzFrC-ähîìnL ,úBòc 'á Y "'ä ¤¨¦¥¥¥¤¦§©¨

.íB÷î ñôBz BðéàL ähîì-äìòîìî Bîk äåL äìòîì§©§¨¨¤§¦§©§¨§©¨¤¥¥¨

éLîä ïëìåúBiNòî úBöîe äiNòa íb óBñ-ïéà øBà C §¨¥¦§¦¥©©£¦¨¦§©£¦
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eìlçú àìå" äNòð äæ ìeha éãé ìòå'eë"25BðéàL , §©§¥¦¤©£¤§Ÿ§©§¤¥
"àìk dén÷ àìBë"c øçàî ,íeìk äfä-íìBòä ÷éñôî26, ©§¦¨¨©¤§¥©©§¨©¥§¨
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äMà ãeìé äæ ïéà . . déìò déøàîã'eë"27äéä ïëìå . §¨¥£¥¥¤§¦¨§¨¥¨¨
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" eäæå .ï"áe ä"îLiwl` died iM,ä"î Y "äéåä" :" ©©§¤¦£¨¨¡Ÿ¤£¨¨©
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Cà ,"òBñðå CìBä" äéä íäøáà íbL íâä ék ,äiNò£¦¨¦£©¤©©§¨¨¨¨¥§¨©©

äàøéå äáäàäa eðééäFNWéLîä Ck øçàL íâäå .C ©§§¨©£¨§¦§¨¤©£©¤©©©¦§¦
ïéàM äî .BlL äàøéå äáäà Cøc ìkä ìáà ,äìòîìî¦§©§¨£¨©Ÿ¤¤©£¨§¦§¨¤©¤¥

àéäL äøBzä éãé ìò ïkKxAzi Fznkg'eë. ¥©§¥©¨¤¦¨§¨¦§¨¥
ähîì íb CLîð àeä ,úBöîe äøBzä ìL äæ çëå§Ÿ©¤¤©¨¦§¦§©©§©¨
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.15.(à ,å úBëøa)§¨

.16:ïéléôz úëøòî úBøBcä øãñ øôñ øaçî ìòáì íééepékä éëøò øôñ äàø)§¥¥¤¤§¥©¦¦§©©§©¥¥¤¥¤©©£¤¤§¦¦
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.17.(íL úBëøa)§¨¨

.18â ÷ìç øäæ ."ãñç áøå" éø÷àc ãñç úéàå ."íìBò ãñç" éø÷àc ãñç úéà)¦¤¤§¦§¥¤¤¨§¦¤¤§¦§¥§©¤¤Ÿ©¥¤
.ã ,äð çø÷ .á ,èî çìL äøBz éèewì .à ,áô äeöz ïn÷ì .á ,âì÷ (àèeæ àøcà)¦§¨¨§©¨§©¤¦¥¨§©Ÿ©
á÷ò íL äàøe .ã ,ì .â ,çë íéøéMä øéL .â ,àñ äðMä Làø .á ,ãì äàø äLøẗ¨¨§¥Ÿ©¨¨¦©¦¦§¥¨¥¤

.(â ,æé

.19.(é ,á úBîL ."eäéúéLî")§¦¦§

.20.("ät íN éî" ìéçúnä øeac ã ,àð úBîL ìéòì äàø)§¥§¥§¦©©§¦¦¨¤

.21å"ñ÷ú íéøîànä øôñ ."ät íN éî" ìéçúnä øeac ã ,àð úBîL ìéòì äàø)§¥§¥§¦©©§¦¦¨¤¥¤©©£¨¦
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.(ã ,àñ÷ çlLa íéiç úøBz äàøe .åî ÷øt óBñ øæòéìà éaøc é÷øt¦§¥§©¦¡¦¤¤¤¤§¥©©¦§©©

.23àîéàå àaà øòL .ä ÷øt íéììkä øòL íéiç õò .á ,èôø â ÷ìç øäæ äàø)§¥Ÿ©¥¤¥©¦©©©§¨¦¤¤©©©¨§¦¨

.(çë ïîéñ Lãwä úøbà ,àéðza àáeä .ãBòå .ç ÷øôe â ÷øt¤¤¤¤§¨©©§¨¦¤¤©Ÿ¤¦¨

.24øeac úlçz á ,èñ ïläì äàø .é ,é .æè ,à ìà÷æçé ."ïôBàä CBúa ïôBàä")¨©§¨¨§¤§¥§¥§©¨§¦©¦
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.25ähîì íâ äéäiL ,BLã÷ íL úàøLäì ÷ñôäå ììç úBNòì àlL :Leøét")¥¤Ÿ©£¨¨§¤§¥§©§¨©¥¨§¤¦§¤©§©¨
ì ïBëîe àqk.ã ,áé íéøéMä øéL äøBz éèewì Y ."äìòîì Bîk Cøaúé BzáL ¦¥¨§¦§¦§¨¥§§©§¨¦¥¨¦©¦¦

.(úBîB÷î änëáe§©¨§

.26.(áì ,ã ìàiðc ét ìò ¯ á ,àé à ÷ìç øäæ)Ÿ©¥¤©¦¨¦¥

.27ìàeîL éø÷c ,déìò (àeä-Ceøa LBãwä) déøîc àúîéà" :(é"Løå) à ,âé äcð)¦¨§©¦¥¨¨§¨¥©¨¨£¥§¨¥§¥
.("!äMà ãeìé äæ ïéà :déìò£¥¥¤§¦¨

.28.(à ,äì äðMä Làø äàø)§¥Ÿ©¨¨

.29ìà øáòî Làä èìBL àìénî éøä ,åéúBáéáñe éìkä CBz Là íéðúBð íàL")¤¦§¦¥©§¦§¦¨£¥¦¥¨¥¨¥¥¥¤¤
.á ,çñ ìéòì Y ."éøîâì älëîe óøBNå øáò¥¤§¥§©¤§©§¥§¥

úðéça ïaììe øøáì àeä "äìëBà Là" ,òeãik ":àôú ãenò á ÷ìç å"ñ÷úáe§¥¤©©¨©¥§¨§¨¥§©¥§¦©
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ìéáLa àeä äëLîää øwéò ìk ék .úéîäaä-Lôð¤¤©©£¦¦¨¦©©©§¨¨¦§¦
íäéðôì eøîàiL íé÷écö íéãéúò" Y ãéúòì íéie÷iL¤§¨¤¨¦£¦¦©¦¦¤Ÿ§¦§¥¤

"'LBã÷'30ïLòk íéîL ék" ;úeìéöàì ò"éa CtäúiL , ¨¤¦§©¥¦©©£¦¦¨©¦¤¨¨
eçìîð'eë"(å ,àð äéòLé)äLãç õøàå íéLãç íéîL ;31: ¦§¨§©§¨¨©¦£¨¦§¤¤£¨¨

àúééøBàc ïéæø Y "íéLãç íéîL"'eëäéäé àlL ,eðééäc . ¨©¦£¨¦¨¦§©§¨§©§¤Ÿ¦§¤
úéîéðt32.úeìéöàc íà ék ,ò"éác íéôéwîe §¦¦©¦¦§¦©¦¦©£¦

" eäæåEPpri midl`de:" §¤§¨¡Ÿ¦©£¤

"midl`ì Y "äøøN ïBL33àéðza áeúkL Bîk , ¡Ÿ¦§§¨¨§¤¨©©§¨
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"íéøîBà ïäM äî ïäéøçà'eëíLkL ,"epðòé" ïéðòå . ©£¥¤©¤¥§¦§¦§©©£¤¤§¥

éLînLàìå" úðéçáa Y ìeha úðéça ,äLî úðéça C ¤©§¦§¦©Ÿ¤§¦©¦¦§¦©§Ÿ
eìlçú'eë-úeëìîa óBñ-ïéà øBà úëLîä úBéäì ," §©§¦§©§¨©¥§©§

ò"éác àëtäúà úBéäì úeëìnä úðéça äðBò Ck ,ò"éác§¦©¨¨§¦©©©§¦§¦§©§¨§¦©
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$
.ב 

האמצעי  אדמו"ר - דובער ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â חיים âתורת

נח  תולדות אלה

(ä)êàåò éðéî 'á ùéù òåãéä íéã÷äá ïáåé äæ ìë äðäâð
âðåòá 'à .íéðôåà 'áá àåä íòèäù íòè éðéî 'á ïäå
'åë íåòèé ìëåà êéçëå 'åë åàøå åîòè åîë íòè '÷ðù ùîî
åäæù íâä ùâøåîä âðåò ùéâøîù úå÷éúîä íòè åîë åäæù

î"î òåãéë åáù íòèä àåäù ìëàîä ìù úåéçä úåéðçåøá
âðåò '÷ðä àåä 'áä âðåòäå .ùâøåî âðåòá ùâøåî íòè '÷ð
ììëá ùøôää åäæå éåìéâá ììë ùâøåî éúìáä èåùôä íìòðä
äðéá ïéáå íìòäá âðåòä åáù ïéà '÷ðù 'ëçáù âðåòä ïéá
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ë"â äáù âðåòä ë"ò äáù úéîéðôä 'éçá íâ ùé '÷ðù ììëá
ìëùä íòè àåäù äáù úåéðåöéçå úéîéðôá ùâøåî ùé 'éçáá
ìòôúé øúåé íòè áåèá âùåîä ìëùä âéùîù äî åðééäå
ø÷éò åäæå .'åë éðãîì úòãå íòè áåè åîëå ì"ðë øúåé âðåòá
íéîòè 'áå .ì"ðë øáã ìù åîòè áåè ìò ãåîòì äðéáã ïåéò
éðçåøä íòèå øúåéá ñôúðå áåèá âùåîä ìëùä íòè äìà
ìëùä ìù úåéðçåøä úå÷éúî íòè êë éîùâä úå÷éúî íòèë
ùâøåî âðåòå íòè '÷ð ìëä ùéä ìù ïéà âùåîä ÷îåò àåäù
äìòîìù åîöò ãöîù ìëùä úåìòôúä '÷ð íäéðùå
÷îåòã úåéîéðôá åäæù ÷ø ì"ðë åá íéìåìëä â"åçã 'åìòôúäî
åîéòèîù ìëùä úðáäå úâùäã íòèá úåéðåöéçá äæå âùåîä
ò"âá åéæî ïéðäð úåîùðëå ('åë ô"øã è"î åîë) áåèá
øéàîù íéðåéìò úåøåàä úåâùäá é÷ìàä âðåòä íéùéâøîù
÷îåòî éðçåøä íòèå âðåò äæá ùéå ùîî äâùäá íúîùðá
àúééøåàã ïéæøå úåãåñä úåâùäá äøåúä úå÷éúî åîë âùåîä
óåâá äîùðá úîöîåöîä úé÷ìà äâùäá ë"îëå 'åë
ïéàî úåîìåòä ìë äååäîù êéà 'ä úåãçàá ù"÷á ïðåáúîùë
òåãéë íé÷ìàå ä"éåä '÷ðù ááåñå àìîîã úåâøãî 'áá ùéì
úàæ úåððåáúäá äçîùå âðåòä 'åìòôúä éðôåà 'á äæá ùé éøä
ãàî úîàúðù ãò ìëùä úðáäå äâùä íòè áåè ãöî 'à
úéöîúå ÷îåò ãöî 'áäå ìëùáù íòè '÷ð ìëùä ãöî øáãä
àåäù åîë ùéì ïéàî úååäúä íöò àåäù äæá âùåîä øáãä
éðçåøä íòè úå÷éúîë éðçåø íòèå âðåòá ìòôúéù ùîî
úâùäá éîùâä âðåòå íòè øúåé ìåãâ úîàáå 'åë ìëàîáù
úéöîúî éðçåøä âðåòå íòèî øúåé áåè éëá ìëùä úðáäå
äâùää ïî äìòîì àåä úéöîúäù ô"òà éðçåøä ìëùä
äìòîì äéäé ìëùä úøáñ ãöîù âðåòä êéàå äñéôúäå
ììë øáñä ö"àù äâùäá ïéàä 'éçáã úéöîúå âðåò íöòî
äðáä úîùâäá àáù íåùîã úðúåðä àéäã àåä ïéðòä .ì"ðë
øúåé äìåãâ 'áçøäá âðåòä íù ùâøåî ë"ò ìëùä úñéôúå
äâùäå ìëùä ãöîù âðåòä íöòî øúåé äáøä èùôúéù ãò
äìòîìù úåîöòáù íìòðä âðåòî äæá ùáìúîù éôì àåäå åæ
òåãéëå ì"ðë 'ëçå ïåöøá íâ ùâøåî éúìáù ìëùä øå÷îî
øéùá åîë à÷åã äðéáã úåéðåöéçá äðéáá é"ò úåìâúä ø÷éòã
à"îá ù"îë é"ò àåä àã àåä éåìä ãáòå 'àù íéåìä
øåà ãøåé íù øúåé úåéðåöéçáù ììëä åäæù éôì (ú"éùîëå)

é÷îäë"òå úåéðçåøä úåéîéðôáî øúåé åá ùáìúäì øúëã ó
úåîöòä øåà áçøúî íùù 'åë äðéá úåéðåöéçá íéôé÷îä ìë
'÷ðå 'åë êéìåà ïîùë íúåøäðå (ãé ,áì ìà÷æçé) åîë øúåéá
á"äåòì ïéøäðã 'éôåñëã ïéîìò 'ú ïäå àéëã àðîñøôà éøäð
ë"àå ì"ãå 'åë ùîî ùâøåîá àá íìòðä âðåòù øåîâ ùé '÷ðù
äâùäã íéìåâîä â"åçá àåäù øúåé äîùâäå äãéøéá åäæ

øùà 'éøáãá åðéáä éë (áé ,ç 'éîçð) ù"îî äæì äééàøå .äðéáã
äòéîùù ô"òà äðáä ïåùì ìàøùé òîù ïëå íäì åòéãåä
ùáìúî à÷åã äæá éì äàøð 'ä ÷åçøî åîë ÷åçøî äðéáã
úåúîà ìò ãåîòì ÷ø àåä ïåéòäù ô"òàå) úåîöòä âðåòî
úùôùô äî 'à íùå 'åë àåä äîå àåä êéà âùåîä ÷îåòä
'÷ðù âùåîä ÷îåò úéúîà øúåé øøáúî äðéáã ïåéòá ìáà 'åë
úãå÷ð øåà úåúîà øúåé øøáúé ìùîä é"òù åîë úéöîúå ïéà
ïî é÷ðä øøáúîù óñëì óøöîëå äîùâäá àåäù éôì ìëùä
øúåé ìãáðä úìåñô øåøéáä äæá ùé íðîàå øúåé úìåñôä
àåäù äðéáã ú"æá ã"äò ùøùì íòè åäæå äìçú äéäù åîëî
äðéáã ú"æ '÷ð ë"òå (ú"éùîë) øúåé äèîìå íéìåâîä â"åç
øøáúîä íå÷î äðéáã ïåéòä é"ò øøáðù ìëùáù úåãî ïäù
ë"àùî ú"éùîë úîà '÷ðù 'ëçã äãå÷ðì íâ øøáîù
àìéîîå (ììë øåøá åðéà ïåéòä éðôìù âùåîä ÷îåòå úéöîúä
ïéçåîá àåäå øúåé äîùâäá ìëùã øåàä úãéøéáù æ"ôì ïáåî
øö÷úðù øçà àåäù (ïëá '÷ðù) áìáù úåãîá íéîöîåöîä
äðáä ãöîù âðåòäî âðåòä ùâøåé øúåé íù ì"ðë øáñää
ùéì ïéàîã 'åððåáúäá åîëå åúéöîúáù âðåòäå ìëùä øáñäå
àøåáù ïååëîä äìåòù øáñää øåöé÷ øçà ò"ë àìîîá
ìåèéáä äúàé åì ë"àã ãàî äæî ìòôúéù ïéàî íìåòä
úåìòôúä åäæ 'åë àùøùå àø÷éò àåäã øçàî úåàéöîá
úåéðåöéçå úéîéðôá úàæä äâùää íöòî äìòîìù úåîöòä
ìåëéå äâùää íöòî úãøôð åæ úåìòôúäù é"ôòàå 'åë äðéáã
úåúîà øúåé øøáúî äæá ìáà ø"åè úáåøòú äá úåéäì
â"åçá å"÷å ù"ëå ì"ðä 'òèî åæ äâùäáù é÷ìàä øåàä
ìáäã ìå÷á áìä øùá áìá úéîùâ äùâøäá äàáù åæ ø"éåàã
íù éç ìà ìà åððøé éøùáå éáì åîë ïåâéðå øéùá åîë ïåöéçä

öòä øåà úåúîà øúåé øøáúîøúåé ùáåìî íùå äðéááù úåî
ïåöøáù âðåòä úéîéðô íâå äðéá 'éîéðôáù úåîöòä âðåòî
éîùâ ïåâéðä ìå÷á ùìåùîå ìåôë øéùå èåùô øéù åîëå 'ëçå
íò äðéáá ì"ðä âðåòä úåìòôúä úåâøãî 'äù àöîðå ì"ðë
ìéçúî íùù áìä äæçá íéìåâî â"åç '÷ðù øùá áìáù úåãî

é÷îá úåùáìúäå úåãéøé 'ä åäæ 'åë ã"äòì ùøùãò øúëã ó
øåøéá íùù øúåé äáøä éåìéâá ïåøçàä úåéðåöéçá àáù
äìòî åììä úåãéøéá ùéù ïáåé ë"àå) ì"ãå øúåé ïåøçàä

é÷îä úãéøé ãöî äìòîä ïåøñçåàáù øúåé ïåéìòä ó
éúéîà øåøéá øøáúðù äî íâå øúåéá úåéðåöéçå äîùâäá
òåãéë ïåéñéðä ìòáë íëç ïéà åîë ïåøçà øúåéä úåéðåöéçá
ãò øúåé úìåñô äìà 'éøåøéáá àöîéù äîá àåä ïåøñçä êà
úìåñôä àåä íù øúåé äùâøäá àáù ïåøçà øúåéä øåøéááù
'äá ì"ðä úåéùå÷ä ìë õøåúé äæ ìëáå (ú"éùîë) íìåëî ñâä

:(ì"ãå 'åë íéìåâîä úåãî äðéáá úåâøãî

$
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â מצותיך âדרך

התפילה  מצות שורש

(èìäðäåøáã ìò ìéëùî ìë ìëåé äìòîì øåîàä ìë ô"ò
åáì ïúé éë 'úé àøåáä úìåãâá åúòãá ÷éîòäì
÷ø àåä úåîìåòä ìë ìù úåéçä ìë øå÷îù êéà ïðåáúäì
àåäù åðééäã ñ"à øåà åæ äøàä '÷ðù 'úé ò"åäîî äøàäå åéæ
äøàäå ,'úé ò"åäîá å"ç éåðéù ìòåô åðéàù ãáìá åéæå øåà ÷ø
äðîî 'éäéù ììë éøùôàá 'éä àì ñ"à 'éçáá äúåéäì åæ
ô"å÷îå íåöîö 'éçá 'éä ïëì ,íäù ã"ò úåîìåòä úååäúä
àåä äæ íåöîö 'éçáå .åæ äøàä íìòäå úå÷ìúñä àåäù
÷ø øàùðå ë"çàù íéîåöîöä éðéî ìëî ìåãâå éøîâì âåìéã
êùîðå ì"ðë íéøòù à"ìø '÷ðå ò"äèã úåéúåà àéäå åîéùø
ïéàî ùé äàéøá àåäù ÷"à 'éçá àøáð äæîå ,'åë ÷ã å÷ ë"çà
úåéäì ìëåé 'éäéù ÷éôñî æ"ë 'éä àì æ"ëòå ,ä"á ñ"à éáâì
íåöîö úåéäì çøëåî 'éä ïëì ÷"àä øçàù úåîìåò úååäúä
íééðéò 'éçáîå àçöî 'éçáî åðîî äøàä êùîð ë"çàå ÷"à
åîöòá ÷"à úåäîì ììëå ììë êåøò äðéàù äøàä àéäù
åúåîöòå åúåäî éáâì íãàä éðéòî àöåéä 'éàøä øåà êøòë

úð äæîå ,íãàáù ùôðä ìùíéãå÷ð úåîìåò 'éçá ååä
åìà íéîåöîö íé÷éôñî 'éä àì æ"ëòå ,à"àå é"ò úååäúäå
íåöîö úåéäì êøöåä ë"çàù ãò ,'éöàä íìåò úååäúäì
êøò ìùîëå úåøòù 'éçáî ÷ø øåàä êùîðù åðééäã àð÷éãä
úåéç éáâì ììë êåøò äðéàù äøòùä ììçáù úåéçä
úåøòù 'éçáîå åì áàëé àì äøòùä êúçäá éøäù ïéçåîáù
ú"îá ù"îë ò"çä úååäúä àåä ïåéìò øúëî íéëùîðä åìà
äîëçî àúééøåàå 'åë úåøòù é"ò åðééäã åîì øéòùî çøæå
ì"ðë øúëä éáâì ïéàî ùé äîëçä úååäúä '÷ð ïëìå ,ú÷ôð
'ìîä úååäúä ãò ò"åò úåìùìúùä 'éçá äîë ùé ë"çàå
ò"éá äåäúî 'ìîä 'éçáîå ,ò"ç 'éçáî 'ä øáã úåéúåà 'éöàã
åðééäå 'éöàì äàéøá ììë êåøò ïéà éë ïéàî ùé âåìéã 'éçáá
úåááø àåáø ë"â ùé íùå (á"é úåà) ì"ùîë àñøôå êñî é"ò
ïéá ïëå àñøô ùé 'éöéì äàéøá ïéáå íìåò ìëá úåìùìúùä
'åéðçåøäî æ"äåòã úåéîùâä úååäúä ë"çàå 'éùòì äøéöé
úåîìåòä ìëå ùîî úåäîì úåäîî ìåãâ øúåé âåìéã ë"â àåä
éáâì úåàéöîá íéìéèá ïéâøã ìë óåñ ãò ïéâøã ìë ùéøî
åéæ ïî ÷ø àåä íúååäúä ìë ùøù íâù øçàî 'úé ò"åäî
äìòîì äèîî ë"â ïðåáúé ë"çàå ,ì"ðë 'åë àîìòá äøàäå
íìåò 'åéðçåø éáâì ììëá åùôðå åôåâå æ"äåòä úåììë ìåèéá
äàåöå úìåñô 'éçá ÷ø àåä ììëá æ"äåòáù úåéçä éë 'éùòä

éáø÷ ìëå ô"ò à"îá ù"îë ïåúçúä ò"âáù úåéç éáâì áùçé
íéøøáî íäù íééáø÷ '÷ðä íéëàìî ùéù åùã÷ íù úà
íééáø÷ä ìùîë 'åéðåöéçì 'éîéðô ïéá íéìéãáîå òôùä
øàùå çåîäå áìä ÷åæéçì êùîð 'éîéðôäå ìëàîä íéøøáîù
'é÷ìà òôùä ïë ,äçåãä çë é"ò õåçì àöåé úìåñôäå óåâä
'éäéù ò"âì êùîð øçáåîäå ì"ðä íéëàìî é"ò úøøáúî
òôùä úìåñôå äðéëùä åéæî íéðäð íéëàìîå úåîùð âåðòú
ììëá íä àöîð æ"äåò éâåðòú úååäúä äðîî õåçì äçãðä
úåîùðä âåðòú éáâì åáùçé äàåö åîë ÷ø æ"äåò éâåðòú ìë
á"äåòá çåø úøå÷ ìù 'à äòù äôé ì"æøàùæå ïåúçúä ò"âá
ïåúçúä ò"âå ,'åë 'éðééãéìã áèåî åøîàå æ"äåòä ééç ìëî
óåâäî äúøéèôá ùôðäù åîëã ïåéìòä ò"â éáâì êåøò åðéà
ú"äòâá úåìòì ìëåúù ãò æ"äåòã åæéç ìò çåëùì äëéøö
ììë ïåúçúä ò"â âéùäì ìëåú àìå íù äúåà ìáìáî ë"ìàã
øåàä âéùäì ò"äòâì ú"äòâî äìåòä äîùðì à"à ë"îë
ú"äòâã âåðòú ìò çåëùì øåðéã øäðá ìåáèúù ãò ò"äâã
õ÷ ïéàì úåâéøãîå úåìòî ùéå 'åë æ"î åîë ò"äòâá ìáìáîù
íéùåã÷å ìéç ìà ìéçî åëìé ù"îëå ò"äòâî íéäåáâù ùîî
ïãò '÷ðä ò"çî íéëùîð íìåëå äìñ êåììäé íåé ìëá
úåøòù 'éçáî úëùîðå ò"ëä éáâì àáéùç àìë äîëçäå

à éáâì áéùç àìë ò"ëå ì"ðë ãáìäàéøá àåä ÷"àå ì"ðë ÷"
ñ"à éáâìã ãò ä"á ñ"àä éáâì ùîî áéùç àìëå ïéàî ùé
ïéà íù éë äéùòã éîùâ íîåã íò ÷"à 'éçá ùîî äåù ä"á
íîåãä êåøò ïéàù êøòäî àìå 'éðéî àì ììëå ììë êåøò
ãåò ïéà éë 'úé åìöà ùîî íéåù íäéðùù ãò 'åë ÷"à éáâì
é"ò åàöîä úúîàî åàöîð åúìåæ 'éàöîðä ìëå ùîî åãáìî
äøàäã äøàäå äøàäã äøàä é"òå àîìòá åéæå äøàä
íéáø íéîåöîö é"òå 'åë éäåéçå åäéà øîàîá ù"îë äøàäã
åéæä ìåèéáî õ÷ ïéàì øúåé ùîî íéìéèáå ,úéìëú ïéàì
'éçáì íãàä àåáé åæ úåððåáúäîå ,úåëéøàá ì"ðë ùîùá
'éôàå éðçåøå éîùâ âåðòú íåù õåôçì àìù éúöôç àì êîòå
àì êîòå åäæå ãáì 'úé ò"åäîì ÷ø åðîî äìòîìùå ò"äòâ
øå÷î 'éçá 'éôà åðééäã êîòå 'éçá àåäù äî ì"ø éúöôç
éáâì ìèá àåäù íééç øå÷î êîò éë ù"îë êîò '÷ð íééç
'úé åìöà ìèáå ìôèä øáã àåäù êîò '÷ð ïëì 'úé ò"åäî
àáàúùàì ïéðòëå ãáì 'úé ò"åäîì ÷ø éúöôç àì êîòå äðä

:÷"äåæáù àëìîã àôåâá
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.ד 
מוהר"ש  אדמו"ר - שמואל ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תרל"ג שמואל âתורת

משתשקע  מצותה

åäæå'éçá íäù ã"÷îäáã úåøðå úáù ìù øð ïéðò ë"â
'ìî 'éçá àåä 'ãà 'ù áåìéù 'éçá ò"îìèîìî úåàìòä
'éçá øáçì çøåæ ùîùä ãåòá í÷éìãäì 'éëéøö ïëì ,'éåä 'ùá
'éðäà éàî àøäéèá àâøù éë íâäå .à"æ àùîù 'éçá ìà 'ìî
ïéá ë"àùî íåéä ó÷åúá íéøäöá åðééä à÷åã àøäéèá ì"é
ùôðá äãåáòá ã"÷îäáã úåøðå úáù ìù øð ò"äæå .íééáøòä
'éìò 'éçáá úåéäì íãà úîùð 'éåä øð 'éçá àéä íãàä

.äìòîì äìåòù øðä òáèë ä÷åùúå
ìáàïéðòë 'ãà 'ä ãåçé ã"ò àåä äëåðç øð ïéðò ùøåù

åðééä êîîåøàá 'áä 'éô ò"æå ,'ãà 'ùá 'éåä 'ù áåìéù
íòô éë ïéðòäå .è"îìòîìî úåîîåøä úëùîä êùîð úåéäì
éç ãéçé êìî 'éøîåà íòôå ,êìî íéîìåòä éç ãéçé 'éøîåà
ãéçé 'éçáá àåäù åðééä êìî íéîìåòä éç ãéçé éë ,'éîìåòä
é"ò àåä 'éîìåòä éçå ,'åë ìãáåîå ùåã÷å 'úé åãáì ãçåéîå
êîîåøà æ"éòù íìåòì êìî 'éçáá úåéäì 'éîåöîö äîë
éç úåéäìù åðééä íéîìåòä éç ãéçé êìîå .è"îìòîìî
àåäù íâä äæ êìî 'éçáå ,êìî 'éçáá íöîöúî àåä 'éîìåòä
ãéçé 'éçáá àåä î"î åîöòá ä"á ñ"àåà éáâì äðåøçà 'éçá
äùòðù åðééä ,ïéîìò úååäúä éáâì 'åë ìãáåîå ùåã÷ ãçåéîå
ø÷éò î"îå ,'éöàã ÷éúòì úåëééù åì ùé ë"àå äàéøáì ÷éúò
úéùàøá ô"ø î"÷îá ù"îë äàéøáì úãøåéùë àåä 'ãà 'ù
'éçáá àéä àìà íéìåãâä úåøåàîä éðù 'éçáá íðéà æà ë"à

åäæå .'éìòåùì ùàø '÷ðå êîöò úà éèòîå éëì ïè÷ä øåàîä
ãåçéä 'éëéùîî íùìå 'éöàä 'éçá àåä äîçä ò÷ùúùî
àåä äòé÷ùäù çøåæå óàåù åîå÷î ìàå åäæå ,'åë áåìéùäå
'éðåúçúá äøéã 'éäéù ïååëîä 'éîéðô åäæù äçéøæä ø÷éò
àéä äðéðòù ç"ð ïëìå ,à÷åã ò"éáá äèîì úå÷ìà úëùîä
.à÷åã äîçä ò÷ùúùî ì"ö è"îìòîìî úå÷ìà úëùîä
ãåîøú éë éàãåîøúã àìâéø àéìëã ãò ç"ááøà äîë ãòå
êééìòåá éë ,äìòá ìò úãøåîä 'ìî úãøåî úåéúåà àåä

.äøåö íìåâî 'éùåòù ã"ò éìë äàùòù 'éúë êééùåò
øåàéáåãìå äì ïéà ô"ò ì"æøàî ô"ò ïáåé éìë äàùòù ïéðò

íúñðù 'éô íåèîåè ïéðòëå ,äì ïéà ãìå úéá 'éôà
áé÷ éìë äì ïéàù ãò ë"ëíãàá æ"ãòå ,ïåéøä ìá÷ì ìå

úîàä åìëùå åçåîá ñôåú åðéàù åæ 'éçá ë"â ùé 'ä úãåáòá
ñåë '÷ð é"ñðë éë ,÷éæçî éìë åì ïéàù úîçî ,àåä øùàë
ìù ñåë '÷ðå 'éðåéìòä 'éãñçä ìá÷ì ìåáé÷ éìë àéäù úåòåùé
åðééäå ,úåððåáúä 'éçá åðééäã çîùîä ïéé úìá÷îù äëøá
áùçðå åîöòì íå÷î ÷éæçî íà ë"àùî ,ï÷éø éìë àåäùë
êë øîåì åéúåðåöøá ÷ñåò àåä ïëìå ,ò"ôá øáãå ùéì åîöòá
ùéå ,äæá àöåéëå úåùòì ìåëé éðéà äæ éì áåè êëå äöåø éðà
åæ 'éçá ùé ë"ãá êà ,øôñî ïéà ãò 'éèøô éèøôå 'éèøô äæá
'éìäåà éáùåé ïä î"åîá 'é÷ñåòä ïä åùôðá àåöîì à"åà ìëì
.åçåî íúñðå íèîèð äæ úîçîå 'åë éðà øîåàù øáã ìëá

$
.ה 

מוהרש"ב  אדמו"ר - דובער שלום ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תער"ב âהמשך

הנרות, את תער"ג בהעלותך בהעלותך, ש"פ

(î÷ïéòîå'å÷ìà úâùäå úòéãé ò"åä åéùëò äæî àîâåãå
àåä éùåðà ìëù äðäã ,'åë íéùçåîä íéøáãäî
äðéáä éìë 'éçáîã 'éöàã íéìëä 'éçáî äøéáù êøãá ìôðù
ùôðáù äâùää çë åðééäå ,'åë úéùåðà äðéá äååäúð 'éöàã
çë 'éçá àåäå ,å÷ä 'ìúùäá ãàî íé÷åçøä 'éðéðòá âéùäì

'éçáî åäæù ìòôðäá ùîî 'åùáìúäá àáù é÷ìàä ìòåôä
'éçááù úåéçä àåäå) 'åë 'éùòã 'ìîã 'ìîã íéìëä 'éðåöéç
éùåðà ìëùá ùîî äâùä êééù äæáå ,(à"îá ù"îëå 'åë çë
äæù ìòôðä úà âéùîù é"òù åðééäã ,'éîùâä íéøáãä é"ò
äåáâå ìòåôä çëä úà âéùî ä"ä áèéä åâéùîå äàåø àåä
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ìà ìùî åîë ïä 'éîùâä íéøáãä ìëù åðééäå ,'åë äåáâ ìòî
øçàå .'åë ùîî ìùîðä àåä ìùîäå ,é÷ìàä çëäì ìùîðä
ìë àöåî øùàë ìùîäî ìùîðä éèøô âéùîå òãåéù äâùää
úðéçáá ìùîðä úâùäì ë"çà àåáé ìùîäá ìùîðä éèøô
äàìéò äðéá 'éçáì ïåëîå éìë àåä æàå ,'åë 'éùçåî äâùä
íäéðéá êåøò ïéàù ô"òàå ,'åë å÷ä úåäîá äâùää àåäù
úåìòúäì äìåëé ä"ä äøéáùá åðîî ìôðù øçàî æ"ëò
ì"ðä äâùää ïôåàá à÷åã åðééäå ,'åë äáöåç øå÷îì
ë"çàå ,åéèøô ìëá ìùîäî ìùîðä úà ïéáé äìçúáù
äàøðå) ìùîä åìöà êëãæî ìùîäá ìùîðä éèøô àöåîùë
éôì àåä é÷ìà çë åîë åøîåàá ì"øå ,'åë é÷ìà çë åîë åì
ïéàî ãìåðä úà äàåøä åîë ùîî 'å÷ìà åúåà äàåøù æ"àù

ùéììáà ,ãáì äâùäá àåä æ"ëù úåéäì ,à"îá ù"îëå 'åë
íò ìùîä ë"ë åìöà ãçàúîå ë"ë ïéðòä åìöà êëãæî î"î
ùãçúîå ,('åë é÷ìà çë åîë åìöà ùâøðå äàøðù ãò ìùîðä
úâùä 'éçáì éìë àåä æ"éòå ,'åë 'å÷ìàá 'éùçåî äâùä äæá
ãéúòì 'éäéù úåîìùä åäæù ì"éå .'åë 'éúòì 'éäéù úåäîä
'éðåúçúä íéøáãá ïå÷éúä àåäå åéùëòã íéøåøéáä úãåáòî
úãéøéá äðååëä úéìëú åäæù ,'åë óåâä íöòáå 'éîùâä
äãøéå ïå÷éú ö"à äîöò äîùðäã òåãéëå ,äèîì äîùðä
á"äðäá ìåòôì àåäå á"äðäå óåâä úà êëæìå ï÷úì ÷ø äèîì
'éøîåçä 'éðéðò ìëå ,'éøîåçä 'éðéðòä éøçà êùîåé àìù
àìù ù"åëàá ïä ,ù"ùì äðååëá 'éäé çøëåîù äî åðééäã
ãåîìì éãëá åôåâ íåé÷ì à"ë åùôð úååàú úåàìîì 'éäé
øúåî àåäù äîã úåøúåîä ïî øäæð àåä àìéîîå ,ììôúäìå
àôåâ äæå ãáì 'éçøëäá ÷ôúñî à"ë ,äåàúä ãöî ÷ø æ"ä åì
æ"ä äìéëàä çëá ììôúîå ãîåì øùàëå ,ù"ùì äðååëá àåä
åúðååë ïéàù î"åî ÷ñòá àåä ë"åîëå .'åë äùåã÷á ììëð
íéé÷ì ìëåéù éãëá à"ë ,äðååë íåù éìá àì íâå ïåä úåáøäì
,â"äëå äøåú åéðá ãîììå ä÷ãöä úåöî åîë úååöîä úà
íéìåòå íäá ÷ñåòù 'éîùâä íéøáãä íéøøáúî æ"éòù
úåöîáå ,äæî êëãæîå øøáúî á"äðä íâå ,'åë 'å÷ìàá 'éììëðå
á"ùñá ù"îë úåöîä ìëáî øúåéá øåøéáä äùòð ä÷ãöä
øøáúîå åìù úåçëä ìë úòéâéá åì àá çååéøäù éðôî æ"ìô
á"äðä ïå÷éúå øåøéáá äãåáòä é"òå ,'åë äæá á"äðä 'åììë
äâùää 'éçáì ïåëîå éìë äùòð ä"ä 'éðåúçúä 'éøáãä ìëå

.'åë 'å÷ìà úåäî 'éçáá ãéúòìã
ô"òåéðô ìåî ìà úåøðä úà êúåìòäá ù"î ïáåé ì"ðä

äðäã ,'ëçä 'éîéðô 'éçá åäæ äøåðîä éðô ,'åë äøåðîä

øåà ïéá ùøôää òãåðëå ,'ëçä 'éçá åäæ ììëá äøåðîä øåà
åùøùáå 'ìîä 'éçá àåä çáæîä ùàã ,çáæîä ùàì äøåðîä
éôùøå 'åáäìúä 'éçááù (äðéá 'éðåöéç 'éçá) äðéá 'éçá àåä
'éçá àåäù ïîùä ò"åäå 'ëç 'éçá àåä äøåðîä øåàå ,'åë ùà
ùã÷ úçùî ïîù ò"æù 'ëçä 'éîéðô 'éçá åðééäå ,'åë 'ëç
'éîöòå 'éîéðô 'éçá åäæ 'ëçáå ,ñ"ç 'éçá ùãå÷ä úà çùåîä
äàøð 'éúåà ïøäàã é"ùðá åæ 'éçá êéùîä ïøäàå ,'åë 'ëçä
ïøäà íù óåøéöá äàøð 'éúåà åàáå ,'åë 'éàø 'éçá êéùîäù
òåãéëå äðéá 'éçá àåä ïøäàù éôì ,(äàøð óåøéöá àì)
úâùä 'éçá äðéá 'éîéðô 'éçá äæ ìáà ,á"åç ïä ïøäàå äùîã
àéä 'äàå é"ùðá ø"äà 'éçá ìòô ïøäàã åäæå ,'åë úåäîä
,'åë äàøéä 'éçá àåä ø÷éòä 'ëçã 'éàø 'éçáîã äâùä é"ò
úâùä 'éçáî àåä ïøäàã äáäàå ,'åë äâùä é"ò àá 'äà ìëå
,ïøäàã 'äàì íäøáàã 'äà ïéá ùøôää òãåðëå ,'åë úåäîä
,äðéá 'éðåöéç 'éçáî åäæù äâùä é"ò àåä íäøáàã 'äàã
ä"ã ú"÷ìá ù"îòå 'åë äðéá 'éîéðô éçáî àåä ïøäàã 'äàå
úåøéøîä é"òå 'éàø 'éçáî åäæù 'åáî íùå) 'àä êúåìòäá
é"ùð ïä úåøð ,úåøðä úà êúåìòäá åäæå .(à"îá ù"îëå 'åë
é"òù 'äà 'éçá íäá êéùîîù úåøðä úà äìòî ïøäàå
úåãî 'æ ïäù úåøðä úòáù åøéàé ù"æå ,'åë úåäîä úâùä
äìòî ïøäàå ,íù ú"÷ìá ù"îëå î"æäî àåä é"ùð ùøùã
.'åë äðéá 'éîéðô éçá é"ùð ìëá êéùîîù úåøð äòáùä úà
úãåáòá àåä íéàéùðä úëåðçã ,íäìùî ìåãâ êìù êééç åäæå
'åë äðéá 'éðåöéç úðéçá åäæù ïåöéçä çáæî â"òù úåðáø÷ä
úëùîä úåøðä úà áéèîå ÷éìãî äúàù ìåãâ êìù ë"òå
êúåìòäá åäæå .'åë êåøò ïéàá äìòîì åäæù äðéá 'éîéðô 'éçá
äøåðîä éðô ìåî ìà ,'åë 'äàä 'éçá íäá êéùîäì úåøðä úà
'æä ìë úåøðä úòáù åøéàé ,'åë äðéá 'éîéðôå 'ëç 'éîéðô 'éçá
äúàù íäìùî ìåãâ êìù êééç à"æòå ,'åë é"ùðáù 'éøãî

.'åë úåäîä úâùä 'éçá íäá êéùîî
.øåöé÷ìëù äðäã ,ùçåîá úå÷ìà úòéãé àåä äæ ïéòîå

íéøáã âéùäì äðéáä éìëî äìéôð êøãá àåä éùåðà
éèøôá äáåè äâùäáå ,ìòåôä çë ïéáé ìòôðäîå ,íéùçåîä
çë åîë åìöà äùòðå ìùîäá äæ äàåø ,ìùîäá ìùîðä
úâùä àéäù äðéáä éìë äáöåç øå÷îì äìåò åæ äâùäå é÷ìà
íéøåøéáä é"ò 'éäéù ãéúòìã úåîéìùä åäæù ì"éå ,úåäîä
äøåðîä éðô ,úåøðä úà êúåìòäá ù"î ïáåé äæáå .åéùëòã
åæ 'éçá êéùîä àåäå ,äðéá úåéîéðô ïøäàå ,'ëç úåéîéðô

.é"ùðá

$
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.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 ,

(åëêà'éìò êøåöì àéä åæ äãéøéã òåãé äðäã àåä ïéðòä
óåâá úùáìúîå äèîì úãøåé äîùðäã æ"éòã
åîë à÷åã äèîì úåöîäå äøåúä íåé÷á ú÷ñåòå è"äðå
äðååëä íéìùî àåä äæáù íéîùâ íéðéðòá íéùáåìî íäù
'àîëå ,åì áùåîì äåéàã ä"á ñ"à úåîöòáù äðåéìòä
äãåáòä é"ò íéðåúçúá äøéã 'úé åì úåéäì ä"á÷ä äåàúð
äðåéìò 'éøãîá äîùðäá 'éìò äùòð æ"éò äðä à÷åã äòéâéá
äúãéøé íãå÷ äúéäù äîùðä ãîòîå áöî åîëî øúåé
êìäî 'éçáá äîùðä äùòð äèîì à÷åãã òåãéëå ,äèîì
úåîùðäã ,äìàä íéãîåòä ïéá íéëìäî êì éúúðå ù"îëå
'÷ðù íéëàìîä åîëå ,íéãîåò 'éøãîá ä"ä 'òîì ïäù åîë
ãòì íãéîòéå ,åì ìòîî íéãîåò íéôøù ù"îëå íéãîåò

,'à 'éøãîá ãéîú íéãîåòù åðééäå ,íìåòììàëéî 'àîëå
íéãîåò ìàéøáâå ìàëéî íéëàìîäã äàøéá ìàéøáâå äáäàá
àì íäéìò äàøéá äæå äáäàá äæ 'à 'éøãîá ãéîú á"éùî

éñåéäòéâé íåù éìáå 'à 'éøãîá ãéîú íäù òøâé àì íäîå ó
ïëå úåðçî óìà å"ô÷ àåä ìàëéî äðçîù äî äæå ,ììë
éåáéøäå 'éøãî éèøôä íä ,ìåãâ øôñîá ìàéøáâ äðçî
÷ø àåä íäî 'à ìë ìáà ,íäìù ø"éåäàäá úå÷åìç
ïä äìòîì íúåéäá úåîùðá íâ àåä ë"åîë øùà åúâéøãîá
øùà ìàøùé é÷ìà 'éåä éç åäéìà éáâ ù"îëå íéãîåò 'éçáá
äåä àúîùð ìë 'éà øäæáå ,äãéîò 'éçáá åéðôì éúãîò
àåä àùéã÷ àëìîã ,àùéã÷ àëìî 'éî÷ äàð÷åéãá àîéé÷
ä"îã úåîùð ïäå ï"áã úåîùð ïä åðééäå 'éöàã à"æ 'éçá
äèîì úãøåé äîùðä øùàëå ,íéãîåò 'éçáá äìòîì ä"ä
'éîùâ íéðéðòá íéùáåìî íäù åîë ö"îåúä íåé÷á ú÷ñåòå

.êìäî 'éçáá äùòð æ"éò äðä
.øåöé÷'éçáá äîùðä äùòúù éãëá àéä åæ äãéøéã øàáé

'éøãîá ä"ä äìòîì úåîùðå íéëàìî éë êìäî
.íéãîåò

$
â בלה"ק - דיבורים âלקוטי

‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘ ÌÂÈ· ‰„ÂÚÒ·Â ˘Â„È˜·
.ÁÈ תשאלו (ואל שהיה מעשה לספר הבטחתי תמול

אספר) שהורשיתי במה רק כי בסיפור, פרטים ממני
ר' שהחסיד וסיפר פנימי. ענין שיבוטא בזה וכוונתי
תרי"ד  תורה בשמחת היה מבוריסוב בער שמואל
היה  צדק" ה"צמח אדמו"ר של ביתו בליובאוויטש.
ישיבת  של הגדול כאולם שימש מכן שלאחר במקום
דר  בו אשר בית עוד היה בחצר תמימים". "תומכי
ליד  שהיה ב"מנין" נרדם הנ"ל החסיד מהר"ש. אדמו"ר
ושמע  התעורר לפתע צדק". ה"צמח אדמו"ר של חדרו
מהר"ש  אדמו"ר לבית הלך צדק" ה"צמח שאדמו"ר
הזקן] [אדמו"ר אאזמו"ר שכן אתו, ילך כי לו ואומר
שלומדים  כפי סוכה במסכת משנה עמו ללמוד לו הבטיח
אדמו"ר  של לחדרו נכנסו שניהם התחתון. עדן בגן
ופירושה  המשנה התחלת שמע והוא צדק" ה"צמח
צדק": ה"צמח אדמו"ר לו אמר למחרת ונרדם.
ילדים  – סטירה חוטפים צריכים, שלא למה כשמאזינים
את  גילה לא בער שמואל ר' החסיד הארצים. עמי

שקרבה  שהרגיש עד ימיו כל המעשה סיפר ולא הדברים
אאמו"ר. לכ"ק כך על אז וסיפר האחרונה, שעתו

.ËÈ שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר באמצע, נכנס מישהו
אודותיו  חשבתי היום שלו. המחשבה גילוי הוא שבואו

אמו). ושם שמו את (והזכיר הרבה

.Î כזה מעשה ואמר: במתינות, שלא והיה ניגון ניגנו
אחד  בענין כשעומדים אבי, ואמר תרס"ג, כסלו בי"ט היה
ומי  בלב", ואחד בפה "אחד זה הרי שני לענין וממהרים

זאת?! התיר

.‡Î במעלת ודיבר המחשבה, מענין עוד דיבר
בזמן  מקומות בשני להיות ניתן במחשבה אשר המחשבה,
שלוחות  להיות נשמות גם יכולות במחשבה ואשר אחד,
אל  שייכות להם שיש שליחות עניני כל בכלל כי להצלה,
ידי  שעל והשליחות מלאכים, ידי על נעשים הגשם
(ורק  ועבודה תורה עניני להסברת בקשר רק היא הנשמות
מלאך, גם להיותו הענינים, לשני משמש הנביא אליהו

שידו  שבמחשבה וכפי הצלה שליחות אבל הענינים). עים
נשמה. ידי על גם להיות יכולה
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.·Î ונו"ן,18כתוב מל"ב – לבנו"ן" מן "ונוזלים :
בהארת  תמיד נוזל הנשמה, שבעצם ובינה חכמה שהם

בגוף. המלובשת הנשמה

בלתי  מוחשים ושניהם הסברים, שני כך על לנו יש
שבמוח, המשכיל כוח פי על הוא הראשון מוגבלים,
רק  לא ישנו המשכיל שכוח והיינו תמיד, משכיל שהוא
בעצמו, בהתגלות הוא תמיד אם כי השכל, גילוי בשעת
בגילוי  בא הוא שכלו, כלי את מייגע שהאדם ידי על ורק
ידי  על ומסתדר המשתכלל גלוי בשכל השכל, בכלי גם
עיון. שהוא בהתבוננות ובעיקר חב"ד, של הכוחות
שעומד  בארץ אשר הצומח כוח כמו שהוא השני, וההסבר

הנזרע  הפרטי שבגרעין לזרע ומחכה להצמיח .19תמיד

.‚Î הקדושים רבותינו ותלמידיו גילה נ"ע הבעש"ט
התורה  באותיות הדביקות ידי על כי ושכללו, הסבירו
לצה"ר. מצר"ה להפוך מישראל אחד כל בכוח והתפלה,

.„Î,הנגינה על לנצח לאחד ואמר ניגון לנגן ביקש
להסביר  התחיל כך ואחר באצבעו, המצביע מלמד כמו
אור  להכניס עליו חסידי: מלמד להיות צריך איך לו
וחכמות, "חקירות" ריבוי בלי הבית, את להאיר יש בבית,
כי  א, אל"ף קמ"ץ מלמד שהנך בכך אצלך רבותא ואין

חקותיך" כפים "על אאמו"ר אמר ה"תמימים" על ,20הלא
בבני  להאיר ואדיר רב כוח הרע) עין (בלי לכם ויש

והמצוה. התורה באור ישראל

כ"ק  בימי הסיפור וידוע מנעוויל, הנך להנ"ל: אמר
וכו' מנינים כשני מנעוויל כשבאו האמצעי, אדמו"ר
והיו  חותניהם, או אבותיהם שולחן על הסמוכים אברכים
במכתבי  (כמבואר בלימוד ושוקדים בתפלה מאריכים
הללוהו  – בנבל הללוהו אמר: זה), בענין הקודש
מאשר  יותר מנעוויל קצב לי יקר אמר: ואאמו"ר בנעוויל,

מקרמנצ'וג. משכיל

.‰Î או בבית הלימוד, להיות צריך איך אחד: שאל
בבית  ברבים הלימוד להיות צריך בודאי והשיב: ברבים?
בלימוד  אמנם ברבים. שמתקבצים במקום או הכנסת

אשר  הבית, להנהגת בהנוגע גדולה מעלה ישנה בבית

ר  להיות צריכה אינה בבית והאב הבעל של ק חשיבותו

אם  כי צרכיהם, כל ונותן מפרנס שהוא הפרנסה בגלל
צריכה  בבית רוחניים. ענינים יותר, נעלים ענינים בגין

ויראת  תורה בעניני ושקועים שלומדים התודעה להיות

לגמרי  אחרת חן נשיאת ולאב לבעל יש שאז שמים,
תורה  פי על מאד היקר האמיתי, הבית שלום בבית,

טעויות  כמה יש לבבנו לדאבון האמור בית שלום (בענין

הלימוד  להיות צריך זאת בכל אותן). לתקן שצריכים
הביתה  בבואו אשר היא, הבית להנהגת והעצה ברבים.

וכדומה. מהגמרא מאמר איזה מהלימוד, ענין איזה יספר

.ÂÎ ילך שה"משקה" השי"ת יתן – "לחיים" אמר

מתפרשת  תיבה כל הישר. בדרך תלכו ואתם הישר בדרך
מעל  גבוה ויש בפשטות, הישר דרך יש אופנים. בכמה

וברוחניות. בגשמיות עילוי אחר בעילוי גבוה,

.ÊÎ איך מדובר, בה שבלב לעבודה בקשר אחד  שאל

בקונטרסים  המבואר כפי עסקים. לבעלי בקשר הדבר
אוהל  ליושבי לכאורה הדבר שייך שבלב, עבודה בענין

עסקים  בעלי אבל עבודה, על נכון זמן להקדיש שיכולים

אתם? יהיה ואיך מה היום, כל הטרודים

והשיב:

הקביעות  בענין הגדול, רבנו שאמר מה לעיל נתבאר

על  הסמוך חתן כמו להיות צריך חסידי עסק בעל בנפש.
משוחררים  החותן חשבון על המתפרנסים חותנו, שולחן

צריכים  המצב שלפי לרמוז מתחיל כשהחותן רק מדאגות,

ולעזור  להתערב החתן אז מתחיל בעסק, משהו לעשות
חשבון  על מתפרנס עדיין שהוא כיוון אך בעסק. קצת

מכן  לאחר ורק ושותה אוכל הוא דבר ראשית הרי החותן,

עסק. בעל עבודת להיות צריכה כך לעסק. הולך הוא
יודעים  הרי – ברוחניות ושתיה אכילה .21ומהי

כלל  בתוך אנ"ש לכללות טובה פרנסה השי"ת  יתן

ועבודה. בתורה להתעסק שיוכלו שי' ישראל בני אחינו

טו.18) ד, השירים שיר
תחלה 19) שאמר מה על וקצר חריף עמוק ביאור זהו אשר כנראה

מקומות. בשני אחד בזמן להיות שיכולים בזה הוא המחשבה יתרון כי

טז.20) מט, ישעיה
ועבודה.21) תורה היינו

$
â הזכרונות קל"ו ספר פרק -â

המתנגדית  פינסק על הנצחון 

ובכך  הקבלה, ללימוד דרך בה לסלול כדי לפינסק לבוא בעלֿשם אליהו רבי החליט כאשר
שבעים  בן הזה המקובל הצדיק היה זה, בעקבות שבאה החסידות להופעת הקרקע את להכשיר
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הבעלֿשם  אליהו, רבי ברם, בגילו. אדם עבור קלה משימה היה לא לפינסק מפראג מסע שנה.
דבר, משום נרתע לא – לראשונה שמו התפרסם שבה העיר שם על נקרא היה כך – מוורמייזא

לדרך. ויצא

ללון  הלך הוא עת. שבאותה הרבים הנודדים מן אחד כמו פשוט, כאורח לפינסק הגיע הוא
שמו. את לאיש גילה ולא האורח, עוברי העניים כל התאכסנו שם העירוני, ב"הקדש"

פניו  הדרת את להסתיר יכל לא – וזהותו שמו את להסתיר אליהו רבי הצליח שאם אלא
לא  וההשתדלות הפשוטים הבגדים מאחורי כי ולראות בו להסתכל היה די התנהגותו. ואורח
כבן  בו שהרגישו האכסנאים מן כמה כן, אם  היו, הרגילים. מן שאיננו אדם מסתתר לבלוט,
זהותם  את גילו לא הללו גלות. שערכו הנסתרים והגאונים הצדיקים רבו תקופה באותה מעלה.
נערכה  למדן, הוא שהאורח התברר כאשר רבים, במקרים גדלותם. על עמדו שאנשים לאחר גם
כיֿאם  ב"הקדש", אותו משאירים היו לא אופן ובכל למדנותו, לדרגת בהתאם פנים קבלת לו
וגם  נסתר, להישאר מחיר בכל רצה שהאורח אחרים, מקרים היו כבודו. לפי דירה לו מספקים

הדברים. את מבין שאינו פנים מעמיד היה תורה, דברי איתו דיברו כאשר

זקן  יהודי של הימצאותו על הקהל לראשי האכסניה אנשי הודיעו אליהו, רבי של במקרה
כדי  אברכים בשני בחר כך, על לו שמסרו העיר, של רבה כץ, נפתלי רבי גדול. כלמדן הנראה

למדנותו. מדת על עלֿידיֿכך ולעמוד תורה בדברי האורח עם לשוחח

כלל  זה ניסה לא – תורה דברי אתו לדבר והחלו אליהו רבי אל האברכים שני הגיעו כאשר
מגדולי  כיֿאם רגיל למדן שאינו איש עומד לפניהם כי מיד נוכחו השליחים גדלותו, את להסתיר

הדור.

מימצאיהם. על העיר לרב מיד לדווח מיהרו אך זהותו, את שיגלה האורח על לחצו לא הם
לכבוד במינה מיוחדת קבלתֿפנים אורגנה וטובי מיד העיר רב במינו. המיוחד הנסתר, האורח

מאד. גדלה מגאונותו והתפעלותם מקיפה, תורנית שיחה אתו ניהלו פינסק למדני

אליהו  רבי פינסק. של המפוארות הישיבות משלש אחת בכל שיעור להשמיע הוזמן האורח
יוכל  שבכך כדי שיעוריהם, את עצמם הישיבות ראשי יאמרו שתחלה בתנאי לכך ניאות בעלֿשם
נושא  באותו פלפול בעצמו הבעלֿשם אמר שסיימו, לאחר התורה. בלימוד דרכם אל להתוודע
מאד  התפעל הלומדים ציבור וכל עז, רושם השאירו אליהו רבי של התורה חידושי דרך. ובאותה

מהם.

למדנים  ממבקרים, העת כל המה הבית פינסק. מנכבדי אחד אצל אכסניה קיבל אליהו רבי
איש  וחריפות. בבקיאות גדושה שהיתה הבעלֿשם, של מתורתו מאד שהתענגו וצעירים, מבוגרים 

כ"ץ. נפתלי רבי העיר, של לרבה פרט זהותו, את ידע לא ואיש האורח, של לשמו שאל לא

אחריו  כרוכים שהיו רבים תלמידים אליהו רבי לו רכש הזמן במשך שבועות. שלושה עברו
מעוניין  היה מצדו הוא גם קצר. לזמן אפילו ממנו נפרדו לא הללו ורבם. מורם את בו וראו

שיעור. יום כל תלמידיו לפני משמיע והיה בתלמידים,

ומשמיע  ומעריצים תלמידים קיבל ובה דירה, לעצמו אליהו רבי שכר קצר, זמן כעבור
תלמידיו  כל הקבלה. דרך היא האורח הגאון של שדרכו והתברר רב זמן עבר לא שיעוריו. בפניהם
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דרך  של נלהבים מעריצים להיות הפכו – הקבלה בדרך שנלחמו ישיבות אותן חניכי כולם –
הקבלה.

שאחד  הקבלה, לדרך המתנגדים ראשי פינסק, של והלמדנים הישיבות ראשי תפסו לפתע
את  העלה הדבר העיר. למדני מטובי רב מספר לצדו ומשך מבצרם לתוך חדר המקובלים מגדולי
לקבלה  תהיה לא בפינסק, שאצלם, בטוחים היו בקבלה, מלחמה ימיהם כל שניהלו הם, חמתם.

רגליהם. מתחת נשמטת הקרקע כי לדעת נוכחו והנה אחיזה, כל לעולם

לעשות  ידם לאל היה לא אך הקבלה, התפשטות את לעצור כדי לעשות מה עצה טיכסו הם
שעברו  פינסק של ישיבותיה שלש בכל התלמידים מספר התרבה כך – חרונם שגדל ככל הרבה.
רבי  היה לא שוב בדרכו. ההולכים ומן ממעריציו להיות והפכו בעלֿשם אליהו רבי של דגלו אל
פינסק  למדני מטובי רבים נגד מלחמה היה פירושה נגדו, גלויה למלחמה יציאה בודד. אליהו

לצדו. שהיו

שעד  המתנגדים, מול העת כל שם התנהלו סוערים ויכוחים בפינסק. שרר לא שהשלום מובן
כוח. ובעל והחלטית יציבה  דעה בעל ציבור עמד בלבד, קולם רק נשמע עתה

ובפינס  שנתיים נהרו עברו רבים ותלמידים בעלֿשם, אליהו רבי של גדולה ישיבה התגבשה ק
תלמידיו  מספר וגדל הלך דרכו, ונגד אליהו רבי נגד העזה והתעמולה ההתנגדות למרות אליה.
ולתהלה  לשבח התפרסם אליהו  רבי של שמו – להוראותיו ונשמעים בדרכו ההולכים ומעריציו

כל. בפי

עצמם  הם להיות הועיד שאותם המובחרים מתלמידיו חמשים אליהו רבי בחר הזמן בהמשך
זו. בדרך הם גם שהלכו משלהם תלמידים מאות העמידו הללו הקבלה, תורת ומרביצי ממפיצי

בעל  גם כיֿאם גדול למדן רק לא שהיה גבריאל, ר' בשם בפינסק, המתנגדים הלמדנים אחד
במלחמה  לצאת החליט – מעולה נאום כושר בעל לכך ונוסף גוף, ובעל קומה גבה רב, פיזי כוח
ומבוגרים  לצעירים קרא שבהן נלהבות דרשות הרף ללא משמיע היה הוא החדשה, הדרך נגד
לתלמידיו  הורה אליהו שרבי אלא שלומו, ואנשי בעלֿשם אליהו רבי נגד קודש למלחמת לצאת
היו  גבריאל, ר' ע"י שהולהבו המתנגדים, ומאבקים. לויכוחים להיגרר ולא רוח קור על לשמור
ושמים  חרפתם שומעים היו הבעלֿשם אנשי ואילו ומהומה, ברעש ויוצאים וזועמים קופצים

להם. נוגע הדבר אין כאילו לפיהם, מחסום

לזלזול  אות בזה שראו המתנגדים, את יותר עוד הרגיזה אליהו רבי חסידי של שתיקתם
כחוצפה. התנהגותם את ופירשו וחשיבותם, מקיומם והתעלמות

שערקו  הבעלֿשם מתלמידי כמה על התנפלו ריתחתם שברוב כך לידי הגיעו המתנגדים
את  יותר עוד הגבירו הבעלֿשם, אנשי מצד דומה תגובה הגיעה לא כאשר אותם. והכו ממחנם
אליהו  רבי מעריצי אך האלימים, המכים את כמובן, הצדיקו, המתנגדים סערה. פינסק אלימותם.

עליו. לשתוק שאסור נבלה מעשה זה כי סברו

המכים  את להזמין כיֿאם במכות להשיב לא אך להבליג, שלא איפוא, החליטו, הקבלה בעלי
ואמרו  שקיבלו, לדיןֿתורה ההזמנה את בכעס השליכו מוכרת, היתה שזהותם המכים, לדיןֿתורה.

טענו. – הצדק" עלֿפי להם המגיע את קיבלו "הללו הנפגעים עם להתדיין מוכנים אינם כי
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  אגרות קודש - מתורגם מאנגלית 
)מתוך רספה "פהופ' גהין - שלום ובהכר" ברוצאת בית חב"ד רמהכזי באה שבע(

 ב"ה  כ"ב אלול תש"ל
ברוקלין, ניו יורק

ד"ר וועלוול גרין

שלום וברכה:

לראות  ובהמשך,  בפעילויות שלהם,  ולהשתתף  לבוא  לשמוע מצא"ח שהתנדבת  שמחתי, ראשית, 
אותך בקריאת התורה בבית־הכנסת – המקום בו חותני זצ"ל התפלל שנים רבות מאז שייסד אותו לפני 

שלושים שנה, ביום ראשון של שבוע זה, פרשת ניצבים.

והמרומזים, במכתב המצורף לאשתך.  באיחולים הטובים, המפורשים  נכלל  לציין שאתה  מיותר 
אכן, אני סמוך ובטוח שתוסיף כמה מילות הסבר למכתב, במידת הצורך, שתעזורנה גם לך לקבל את תוכנו 

ביתר עומק.

ייתן ה', שכל הברכות והאיחולים הטובים של יהודים איש לרעהו בתקופה זו של השנה, יתקיימו.

שוב אני מאחל לך ולכל משפחתך כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, בטוב הנגלה והנראה.

בברכה,

חתימת יד-קודשו של הרבי

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

הקבלה  בעלי בין לדיןֿתורה. מסרבים כדין חרם, המתנגדים על יכריזו כי איימו הקבלה בעלי
אילו  מדרישתם. להתעלם יכלו לא שהמתנגדים כך פינסק, של ונכבדיה מלמדניה רבים כבר היו
בעלי  היו – אלימות מתגובות  להימנע הבעלֿשם של הוראתו הקבלה בעלי על חזקה היתה לא
נמנעו  רבם, הוראת מחמת אך ועין. בשן יוצאים היו והללו כגמולם למתנגדיהם משיבים הקבלה

אלימות. מכל

תורה". ל"דין המתנגדים הבאת נושא רק עמד הפרק על

$
âהריי"צ אדמו"ר - קודש âאגרות
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ִחָּכה  ְוֵאָליו  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  ֵמָאז  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִצּפּו  לֹו  ַהְּמֻיָחד  ָהֶרַגע  ַעל  קֹוְרִאים  ָאנּו  ִיְתרֹו  ְּבָפָרַׁשת 
ֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית – ַמַּתן-ּתֹוָרה! ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִמּׁשֵ

"ֶאת  ָוֶאְתַחַּנן(,  )ְּבָפָרַׁשת  ַהִּדְּברֹות  ֲעֶׂשֶרת  ַאֲחֵרי  ַהּמֹוִפיַע  ַהֵּתאּור  ֶאת  ְמַצֵּטט  ַהָּפָרָׁשה  ַעל  ַהִּמְדָרׁש 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדֵּבר ה' . . קֹול ָּגדֹול ְוֹלא ָיָסף", ּוַמְסִּביר:

ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְּכֶׁשֵּיׁש קֹול ָּגדֹול ְּבָמקֹום ָּפתּוַח, ֲאַנְחנּו חֹוְזִרים ְוׁשֹוְמִעים ֶאת ַהֵהד )ֵהד... ֵהד...( ֶׁשל אֹותֹו 
ם.  קֹול, ֲאָבל ִּבְׁשַעת ַמַּתן-ּתֹוָרה ֹלא ָהָיה ֵהד )"ַּבת-קֹול"( ַלִּדּבּור ֶׁשל ַהּׁשֵ

ִאם ָּכְך אּוַלי ֶזה ֹלא ָהָיה "קֹול ָּגדֹול" ֶאָּלא קֹול ַחָּלׁש... ֲהֵרי ִאם ִנְצַעק ְּבקֹול ְּבָמקֹום ָּפתּוַח ָאמּור ִלְהיֹות 
הּו ְּבֶׁשֶקט ֹלא ִיְהֶיה לֹו ֵהד.  ֵהד, ַאְך ִאם ִנְלַחׁש ַמּׁשֶ

ם חֹוֵלל ֵנס ֶׁשְּבׁשֹוֶנה ֵמָהָרִגיל ֹלא ָהָיה  ֶּבֱאֶמת ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶׁשֵּכן ָהָיה ָׁשם קֹול ָּגדֹול, ָאז ְלֵׁשם ָמה ַהּׁשֵ
ֵהד ַלֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות? ֵאיזֹו ּתֹוֶעֶלת ֵיׁש ְּבֵנס ֶׁשָּכֶזה? ּוָמה ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְלֹמד ִמָּכְך?

ְּכֵדי ְלָהִבין ֶאת ַהֶהְסֵּבר ֶׁשּנֹוֵתן ָהַרִּבי, ָעֵלינּו ְלִהְתּבֹוֵנן ֵאיְך נֹוָצר ַהֵהד: ַּכֲאֶׁשר צֹוֲעִקים ְּבָמקֹום ָּגדֹול 
ם הּוא 'חֹוֵזר' ְוִנְׁשָמע  ט ַּבֲחַלל ַהָּמקֹום, ַעד ֶׁשהּוא ֶנֱעָצר ְּבָהר אֹו ְּבִקיר ְוַכּדֹוֶמה, ּוִמּׁשָ ְוֵריק, ַהּקֹול ִמְתַּפּׁשֵ
ׁשּוב. ְּכמֹו ַּכּדּור ֶׁשִּנְתָקל ְּבִקיר ְוָעף ַּבֲחָזָרה ֵאֵלינּו... ֲאָבל ִאם ֵיׁש ֹחר ַּבִּקיר, ַהַּכּדּור ָיכֹול ְלִהָּכֵנס ְּבתֹוְך 

ַהֹחר ְוֹלא ִלְקֹּפץ ַּבֲחָזָרה ַהחּוָצה.

ָּכְך ַּגם ַהֵהד – ַהִּסָּבה ֶׁשהּוא חֹוֵזר ֵאֵלינּו, ֵּכיָון ֶׁשֵאינֹו 'ִנְסָּפג' ְוִנְקָלט ְּבתֹוְך ַהִּקיר ֶאָּלא ֶנְחָסם ְוחֹוֵזר ׁשּוב.

ְלֻעַּמת ֹזאת, ַהּקֹול ֶׁשל ַמַּתן-ּתֹוָרה ָהָיה ָּכֶזה "ָּגדֹול" ֶׁשהּוא ֹלא ֶנֱעַצר ְוֶנְחַסם ְּבׁשּום ָּדָבר ָּבעֹוָלם, ֶאָּלא 
ָחַדר ְוִנְקַלט ְּבתֹוְך ָּכל ָּדָבר ַּבְּבִריָאה, ַּבּדֹוֵמם, ַּבּצֹוֵמַח, ַּבַחי ּוַבְּמַדֵּבר. ִאם ֵּכן, ֶזה ֶׁשֹּלא ָהָיה ֵהד ֹלא מֹוֶרה 
ַעל קֹול ַחָּלׁש ְּכִפי ֶׁשָחַׁשְבנּו, ֶאָּלא ַעל קֹול ָעְצָמִתי ּוִבְלִּתי ֻמָּכר ָלנּו ְּבֶדֶרְך ְּכָלל, ֶׁשֵאינֹו ֶנֱעָצר ֶאָּלא ִנְסָּפג 

ָּבעֹוָלם ֻּכּלֹו.

ְלָחן ָעָליו ָאנּו לֹוְמִדים ּתֹוָרה, ַהִּקירֹות  ָהַרִּבי אֹוֵמר ֶׁשַהּכֹוַח ַהֶּזה ַקָּים ְּבָכל ִלּמּוד ּתֹוָרה ֶׁשל ְיהּוִדי. ַהּׁשֻ
ה ֶׁשל  ֶׁשל ַהֶחֶדר ּבֹו ָאנּו ִנְמָצִאים, ָהֶאֶבן ָעֶליָה ָאנּו ּדֹוְרִכים, ָּכל ֵאּלּו סֹוְפִגים ְלתֹוָכם ֶאת ַהּקֹול ְוַהְּקֻדּׁשָ
ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו. ַּכֲאֶׁשר ָמִׁשיַח ָיבֹוא – אֹוֵמר ַהָּנִביא – "ֶאֶבן ִמִּקיר ִּתְזַעק", ַהּדֹוֵמם יֹוִציא ַהחּוָצה 
ה ִהְצַלְחנּו ְלָהִביא ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו ַוֲאִפּלּו ַלּדֹוֵמם. ִנים ְוָאז ָנִבין ִּכי ֶאת ַהְּקֻדּׁשָ ָּכל ָמה ֶׁשהּוא ָסַפג ְּבֶמֶׁשְך ַהּׁשָ

ָעֵלינּו ִלְדֹאג ֶׁשִּלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו ַיְחֹּדר ְוִיְהֶיה ִנָּכר ְּבָכל ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשָּלנּו, ַּגם ְּכֶׁשֵאיֶנּנּו עֹוְסִקים ְּבִלּמּוד 
ַהּתֹוָרה, ִיְראּו ֶׁשָּכאן ִנָּצב ְיהּוִדי ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה.

)ע"פ לקוטי שיחות ד' עמ' 1092. מתוך 'נשמתא דאורייתא'(

ְנֻקָּדה ְמִׂשיַחת ֹקֶדׁש

ַמּדּוַע ֹלא ָהָיה ֵהד?

נקודה משיחת קודש מעובדת



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

המו

 246    הלי רולדמפ  צד הל 
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çéïåùàøàBøúé òîLiåúà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á
Bnr ìûøNéìe äLîì íéýìû äNr øLà-ìk̈£¤̧¨¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®

:íéøönî ìûøNé-úà ýåýé àéöBä-ékáçwiå ¦«¦¯§Ÿ̈²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¦©À
øçà äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®©©−

:äéçelLâãçàä íL øLà äéðá éðL úàå ¦¤«¨§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ
:äiøëð õøàa éúééä øb øîà ék íLøbãíLå ¥«§½Ÿ¦´¨©½¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«§¥¬

éðìviå éøæra éáà éýìû-ék øæréìà ãçàä̈«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦
:ärøt áøçî(éåì)äåéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå ¥¤¬¤©§«Ÿ©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬

äðç àeä-øLà øaãnä-ìà äLî-ìà BzLàå§¦§−¤¤®¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬
:íéýìûä øä íLåðúç éðà äLî-ìà øîàiåE −̈©¬¨«¡Ÿ¦«©¸Ÿ¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬

éìà àa Bøúé:dnr äéðá éðLe EzLàå Eæàöiå ¦§−¨´¥¤®§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«©¥¥̧
eìàLiå Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½©¦§£¬

ì eärøì-Léà:äìäàä eàáiå íBìLçøtñéå ¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨©§©¥³
äòøôì ýåýé äNr øLà-ìk úà Bðúçì äLî¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§©§´Ÿ
äàìzä-ìk úà ìûøNé úãBà ìr íéøöîìe§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ

:ýåýé íìviå Cøca íúàöî øLà(ìàøùé)ècçiå £¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§Ÿ̈«©¦´©§
ìûøNéì ýåýé äNr-øLà äáBhä-ìk ìr Bøúé¦§½©µ¨©½̈£¤¨¨¬§Ÿ̈−§¦§¨¥®

:íéøöî ãiî Bìévä øLàéCeøa Bøúé øîàiå £¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦©Ÿ»¤»¦§¼¨´
ãiîe íéøöî ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬¦§©−¦¦©´
:íéøöî-ãé úçzî írä-úà ìévä øLà äòøt©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©©¦§¨«¦

àéék íéýìûä-ìkî ýåýé ìBãâ-ék ézrãé äzr©¨´¨©½§¦¦«¨¬§Ÿ̈−¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´
:íäéìr eãæ øLà øácááéïúç Bøúé çwiå ©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«©¦©º¦§¸Ÿ¥¬

| ìëå ïøäà àáiå íéýìûì íéçáæe äìò äLî¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ
éðôì äLî ïúç-ír íçì-ìëàì ìûøNé éð÷æ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬¤−¦§¥¬

:íéýìûä
åøúéúùøô

¨«¡Ÿ¦«
ãקודש משיחות ãנקודות

ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ '‰ ÏB„b Èk ÈzÚ„È ‰zÚ(יא (יח, «»»«¿ƒƒ»ƒ»»¡…ƒ

ּתֹורה. למּתן הכנה היתה יתרֹו ׁשל ׁשהֹודאתֹו ּבּזהר, ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנאמר

ולא  ׁשּנתּגּיר', 'ּגר הּלׁשֹון ּבדּיּוק החיד"א ּדברי ידּועים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּנה

ּבֹו יׁש ׁשּמתּגּיר וגֹוי לעֹולם, יתּגּיר לא ּגֹוי ּכי ׁשּנתּגּיר', ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ'ּגֹוי

זה  ניצֹוץ יֹוצא ּוכׁשּמתּגּיר ּבמקֹומֹו, ׁשּלא ׁשּנפל קדּׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻניצֹוץ

עליו  הּתֹורה, לקּבלת הֹול יהּודי ׁשּכאׁשר ּומּכאן, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלחרּות.

ׁשל  ניצֹוץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל קרי: 'יתרֹו', את ּגם אּתֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלקחת

אליו. הּׁשּי ְֵַַָָָֻקדּׁשה

(61 עמ' כב מנחם (תורת

éðùâéì äLî áLiå úøçnî éäéåírä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨®̈
:áørä-ãr ø÷aä-ïî äLî-ìr írä ãîriå©©«£³Ÿ¨¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

ãéírì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨®̈
írì äNò äzà øLà äfä øácä-äî øîàiå©ÀŸ¤¨«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈
éìr ávð írä-ìëå Ecáì áLBé äzà recîE ©À©©¨³¥Æ§©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−

:áør-ãr ø÷a-ïîåèàáé-ék Bðúçì äLî øîàiå ¦¬Ÿ¤©¨«¤©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ
:íéýìû Løãì írä éìàæèøác íäì äéäé-ék ¥©²¨−̈¦§¬¡Ÿ¦«¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ

ézrãBäå eärø ïéáe Léà ïéa ézèôLå éìà àá̈¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−¥´¥¥®§«©§¦²
:åéúøBz-úàå íéýìûä éwç-úàæéïúç øîàiå ¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤«Ÿ¨«©²Ÿ¤Ÿ¥¬

:äNò äzà øLà øácä áBè-àì åéìà äLî¤−¥®̈ŸÆ©¨½̈£¤¬©−̈Ÿ¤«
çéCnr øLà äfä írä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®

:Ecáì eäNr ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«
èéäéä Cnr íéýìû éäéå Eöréà éì÷a òîL äzr©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦®̈¡¥¯

-úà äzà úàáäå íéýìûä ìeî írì äzà©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²¤
:íéýìûä-ìà íéøácäë-úà íäúà äzøäæäå ©§¨¦−¤¨«¡Ÿ¦«§¦§©§¨´¤§¤½¤

Cøcä-úà íäì zrãBäå úøBzä-úàå íéwçä©«ª¦−§¤©®Ÿ§«©§¨´¨¤À¤©¤̧¤Æ
:ïeNré øLà äNrnä-úàå dá eëìéàëäzàå ¥´§½̈§¤©©«£¤−£¤¬©«£«§©¨´

éLðà íéýìû éàøé ìéç-éLðà írä-ìkî äæçú¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯¡Ÿ¦²©§¥¬
éøN íéôìà éøN íäìr zîNå òöá éàðN úîà¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³£¨¦Æ¨¥´

:úøNr éøNå íéMîç éøN úBàîáë-úà eèôLå ¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§´¤
éìà eàéáé ìãbä øácä-ìk äéäå úr-ìëa íräE ¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³©¨ŸÆ¨¦´¥¤½
éìrî ì÷äå íä-eètLé ïèwä øácä-ìëåE §¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®§¨¥Æ¥«¨¤½

:Czà eàNðåâëEeöå äNrz äfä øácä-úà íà §¨«§−¦¨«¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´
Bî÷î-ìr äfä írä-ìk íâå ãîr zìëéå íéýìû¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−

:íBìLá àáé̈¬Ÿ§¨«

 חומש לקהיאר בציבוה 

פהשת יתהו
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חמישי  רביעי, שלישי, - יט - יתרו פרשת - בציבור לקריאה חומש

ãקודש משיחות ãנקודות
‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ ,˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ(יג יח, (רש"י «¿ƒƒ»√»»≈«ƒƒ»»

הרׁש"ב, הרּבי אביו, אל אדמֹו"ר מֹו"ח כ"ק נכנס ְְִִִֶַַַַַַַָָָּפעם

אביו: לֹו הׁשיב עּתה? ּומה ּוׁשאלֹו: ּכּפּור, י ֹום ְְִִִֵֵַַָָָָּבמֹוצאי

מען ּדארף עכׁשו ËL¯Ú'איצטער ּבמיחד =) טאן' ּתׁשּובה ְְִֶֶַ∆¿¿ְְְִַָָָָֻ

נעלה  למּצב ׁשהּגיע מי ׁשּגם והינּו, ּבתׁשּובה). לחזר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹיׁש

ּברׁש"י: נרמז הּדבר וכהּנה. ּכהּנה להֹוסיף צרי ה' ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

את  'לׁשּפט יׁש ּכּפּור, יֹום ׁשל הּתׁשּובה עבֹודת למחרת ְְְֲֳִִֵֶֶַַַַָָֹּגם

"את  ּבבחינת והּמצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום להֹוסיף היינּו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָהעם',

יעׂשּון". אׁשר הּמעׂשה ואת ּבּה ילכּו ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָהּדר

תשמ"ב) בשבט ט"ו (שיחת

éùéìùãëøLà ìk Nriå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬
:øîàäëìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå ¨¨«©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½

éøN íéôìà éøN írä-ìr íéLàø íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¨¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´
:úøNr éøNå íéMîç éøN úBàîåëeèôLå ¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§¬
Lwä øácä-úà úr-ìëa írä-úàïeàéáé ä ¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ§¦´

:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«
æë:Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéåô ©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«

ãקודש משיחות ãנקודות
BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic Ïk(יג יח, (רש"י »«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ

היא ּבּתֹורה ודעה סברא ּדברי ‡Ó˙ּכל ואּלּו "אּלּו , ְְִֵַָָָָָ¡∆ְִֵֵֵָ

ÌÈ˜Ï‡אמת היא הלכה אבל ׁשּיכת BzÓ‡Ïחּיים"; היא ּכי , ¡…ƒֱֲֲִִֶַָָָ«¬ƒִִֶֶַ

אדם ‰ÈÂ'לׁשם ּדהּנה, ּכמֹותֹו". ׁשהלכה עּמֹו, "והוי' ּכמאמר , ְֵ¬»»ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ

יּתכן  אבל חּיים, אלקים ּדברי טֹובה, סברא לֹומר יכֹול ְְֱֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹׁשנּון

ׁשּתפרי יֹותר, טֹובה ׁשנּיה, סברא ּתתעֹורר מּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלאחר

נצחי. הּוא הלכה ּפסק מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲִִֵֵֶַַָָָאֹותּה;

(186 עמ' ז מנחם (תורת

éòéáøèéàìûøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî õøàî¥¤´¤¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

áeðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−
:øää ãâð ìûøNé íL-ïçiå øaãnaâäLîe ©¦§®̈©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«¤¬

øää-ïî ýåýé åéìà àø÷iå íéýìûä-ìà äìr̈−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ¦¨¨´
îàú äk øîàìéðáì ãébúå á÷ré úéáì ø ¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬

:ìàøNéãíéøöîì éúéNr øLà íúéàø ízà ¦§¨¥«©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦
íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìr íëúà àOàå̈«¤¨³¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−

:éìàäéì÷a eòîLz rBîL-íà äzrå ¥¨«§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½

-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa-úà ízøîLe§©§¤−¤§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨
:õøàä-ìk éì-ék íénräåéì-eéäz ízàå ¨´©¦½¦¦−¨¨¨«¤§©¤¯¦«§¦²

øLà íéøácä älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®¥µ¤©§¨¦½£¤¬
:ìàøNé éða-ìà øaãz§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«

ãקודש משיחות ãנקודות
ÌÈ¯ˆÓÏ È˙ÈNÚ ¯L‡ Ì˙È‡¯ Ìz‡(ד (יט, «∆¿ƒ∆¬∆»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

ּדברים . ּבׁשלׁשה לּברית נכנסּו יׂשראל –ÏÈÓ‰ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹƒ»

הּנפׁש על הּמסּתיר הּמס הסרת הּטמאה, מן ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּיציאה

הּביטל.ÏÈ·Ë‰האלקית. אֹותּיֹות טבילה לקדּׁשה, הּכניסה – ֱִָֹ¿ƒ»ְְְִִִִֵַַַָָָֻ

Ôa¯˜ּכאּלּו זה ׁשהרי ׁשּלמעלה, ּבאׁש והתּכּללּות עלּיה – »¿»ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּכאן: אף לרמז יׁש זה לפי ודמֹו. חלּבֹו È˙ÈNÚמקריב ¯L‡ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ¬∆»ƒƒ

ÌÈ¯ˆÓÏ.הּקלּפה הכנעת –ÌÎ˙‡ ‡O‡Â.לקדּׁשה הּכניסה – ¿ƒ¿»ƒְְִַַַָָ»∆»∆¿∆ְְִַַָָֻ

ÈÏ‡ ÌÎ˙‡ ‡È·‡Â.איןֿסֹוף ּבאֹור יחּוד – »»ƒ∆¿∆≈»ְִֵ

י) חוברת (רשימות

,éòéáø
éùéîçæíNiå írä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨®̈©¨´¤

eäeö øLà älàä íéøácä-ìk úà íäéðôì¦§¥¤À¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈
:ýåýéçîàiå åcçé írä-ìë eðriå-øLà ìk eø §Ÿ̈«©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤

írä éøác-úà äLî áLiå äNrð ýåýé øac¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈
:ýåýé-ìàèéëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹
éìà àaéøaãa írä òîLé øeára ïðrä ára E ¨´¥¤»»§©´¤«¨¨¼©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´

-úà äLî ãbiå íìBòì eðéîàé Ea-íâå Cnr¦½̈§©§−©«£¦´§¨®©©¥¬¤²¤
:ýåýé-ìà írä éøácéäLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¥¬¨−̈¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ

eñaëå øçîe íBiä ízLc÷å írä-ìà Cì¥´¤¨½̈§¦©§¨¬©−¨®̈§¦§−
:íúìîNàéíBia | ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå ¦§Ÿ¨«§¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´
ìMä:éðéñ øä-ìr írä-ìë éðérì ýåýé ãøé éL ©§¦¦À¥¥¯§Ÿ̈²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

áéíëì eøîMä øîàì áéáñ írä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²
úBî øäa râpä-ìk eäö÷a râðe øäa úBìr£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬

:úîeéâéäøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì ¨««Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ
CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà äøié¦¨¤½¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ

:øäá eìré änä ìáiäãéøää-ïî äLî ãøiå ©Ÿ¥½¥−¨©«£¬¨¨«©¥¯¤¤²¦¨−̈
:íúìîN eñaëéå írä-úà Lc÷éå írä-ìà¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈©§©§−¦§Ÿ¨«

åèì íéðëð eéä írä-ìà øîàiåìLíéîé úL ©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®
:äMà-ìà eLbz-ìàæèéLéìMä íBiá éäéå ©¦§−¤¦¨«©§¦Á©¸©§¦¦¹

ãák ïðrå íé÷øáe úì÷ éäéå ø÷aä úéäa¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ§¨¦¹§¨³̈¨¥Æ
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ששי המח - כ - יתרו פרשת - בציבור לקריאה חומש

àî ÷æç øôL ì÷å øää-ìrírä-ìk ãøçiå ã ©¨½̈§¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ©¤«¡©¬¨¨−̈
:äðçna øLàæéúàø÷ì írä-úà äLî àöBiå £¤¬©©«£¤«©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬

:øää úézçúa eávéúiå äðçnä-ïî íéýìûä̈«¡Ÿ¦−¦©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«
çéýåýé åéìr ãøé øLà éðtî Blk ïLr éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§Ÿ̈−

øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLrk BðLr ìriå Làä¥®©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈
:ãàîèéäLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå §«Ÿ©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´

:ìB÷á epðré íéýìûäå øaãé§©¥½§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«
ãקודש משיחות ãנקודות

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ '‰ „¯È ÈLÈÏM‰ ÌBia Èk(יא (יט, ƒ««¿ƒƒ≈≈¿≈≈»»»
‰˙È‰ ‡Ï ,„Á‡ Ì„‡ elÙ‡ ÌÈ¯ÒÁ Ï‡¯NÈ eÈ‰ el‡ƒ»ƒ¿»≈¬≈ƒ¬ƒ»»∆»…»¿»

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ . . ·È˙Îc ,Ô‰ÈÏÚ ˙ÈÏ‚ ‰ÈÎM‰ רבה (דברים «¿ƒ»ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈≈»»»
ח) ז,

אם אֹומר: ÌÈ˙eÁtaLהוי ˙eÁt‰ היה לא יׂשראל ׁשּבעם ֱִֵֵ«»∆«¿ƒְְִֵֶַָָָֹ

– רּבֹוא ׁשּׁשים למנין חסר ׁשהיה אֹו ונׁשמע', 'נעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹומר

היה ¯eaלא ‰LÓ יׂשראל ּכל ׁשּכן, הּתֹורה! את לקּבל יכֹול ָָֹ…∆«≈ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אחד  אבר ׁשל ּובריאּותֹו אחד, ּגּוף ׁשלימה', אחת 'קֹומה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהם

האברים. לכל ְִֵַַָָָנֹוגעת

(59 עמ' יח מנחם (תורת

éùùëøää Làø-ìà éðéñ øä-ìr ýåýé ãøiå©¥¯¤§Ÿ̈²©©¬¦©−¤´Ÿ¨®̈
:äLî ìriå øää Làø-ìà äLîì ýåýé àø÷iå©¦§¨̧§Ÿ̈¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

àë-ït íra ãrä ãø äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¥−¨¥´¨®̈¤
:áø epnî ìôðå úBàøì ýåýé-ìà eñøäéáëíâå ¤«¤§³¤§Ÿ̈Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«§©¯

õøôé-ït eLc÷úé ýåýé-ìà íéLbpä íéðäkä©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§Ÿ̈−¦§©¨®¤¦§¬Ÿ
:ýåýé íäaâëìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå ¨¤−§Ÿ̈«©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´

eða äúãrä äzà-ék éðéñ øä-ìà úìrì írä̈½̈©«£−Ÿ¤©´¦®̈¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ
:BzLc÷å øää-úà ìaâä øîàìãëåéìà øîàiå ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈§¦©§«©¸Ÿ¤¥¨³

íéðäkäå Cnr ïøäàå äzà úéìrå ãø-Cì ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ¦¨®§©«Ÿ£¦´
:ía-õøôé-ït ýåýé-ìà úìrì eñøäé-ìà íräå§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¦§¨¨«

äëíäìà øîàiå írä-ìà äLî ãøiå:ñ ©¥¬¤¤−¤¨®̈©−Ÿ¤£¥¤«
ëàälàä íéøácä-ìk úà íéýìû øaãéå©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤

:øîàìñ *áéäìà ýåýé éëðàéúàöBä øLà EE ¥«Ÿ¨«Ÿ¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´«¥¦ÁÁ
:íéãár úéaî íéøöî õøàîâEì-äéäé àì ¥¤̧¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ¦«§¤´§Á

:éðt-ìr íéøçà íéýìûãìñô El-äNrú àì ¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´¤´¤

øLàå ìrnî | íéîMa øLà äðeîz-ìëå |§¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á
:õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî õøàä¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤

äéëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º
éäìà ýåýéíéða-ìr úBáà ïBr ã÷t àp÷ ìà E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸¨¯©¨¦²
lL-ìr:éàðNì íéraø-ìrå íéLåãñç äNòå ©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨®§³Ÿ¤¤̧¤Æ

ìe éáäàì íéôìàì:éúBöî éøîLñæàOú àì ©«£¨¦½§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²
éäìà ýåýé-íL-úàýåýé äwðé àì ék àåMì E ¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½

:àåMì BîL-úà àOé-øLà úàôçøBëæ ¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§¨Á
:BLc÷ì úaMä íBé-úàèãárz íéîé úLL ¤¸©©¹̈§©§À¥´¤¨¦´©«£Ÿ»
:Ezëàìî-ìë úéNråé| úaL éréáMä íBéå §¨¦´¨¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹©¨´

éäìà äåäéì| äzà äëàìî-ìë äNrú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´
ðáeøLà Eøâå Ezîäáe Eúîàå Ecár Ezáe-E ¦§´Â¦¤©§§¸©«£¨«§¹§¤§¤À§¥«§Æ£¤´

éørLa:Eàé-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék ¦§¨¤½¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤
ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä-úàå íéîMä©¨©´¦§¤¨À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈
íBé-úà ýåýé Cøa ïk-ìr éréáMä íBia çðiå©−̈©©´©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬

:eäLc÷éå úaMäñáééáà-úà ãak-úàå E ©©−̈©«§©§¥«©¥¬¤¨¦−§¤
éîé ïeëøàé ïrîì Enà-øLà äîãàä ìr E ¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤

éäìà ýåýé:Cì ïúð Eñâé:çöøz àìñàì §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ¦§¨«−Ÿ
:óàðzñ:áðâz àìñãr Erøá äðrú-àì ¦§¨«−Ÿ¦§«Ÿ«Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:ø÷LñãéErø úéa ãîçú àìñãîçú-àì ¨«¤¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ

ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcárå Erø úLà¥´¤¥¤À§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ
:Erøì øLàô £¤¬§¥¤«

ãקודש משיחות ãנקודות
מאמרֹות  ועׂשרה הּדּברֹות ְֲֲֲִֶֶַַַָָָעׂשרת
:¯Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ŒÏk ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ(א (כ, «¿«≈¡…ƒ≈»«¿»ƒ»≈∆≈Õ…

ּומּכיון  לאחרים, לֹומר ּפרּוׁשֹו "לאמר" הרי הּתמיה, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹוידּוע

ׁשל  הּנׁשמֹות ואפילּו ּתֹורה, ּבמּתן היּו ּבניֿיׂשראל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּכל

ׁשם היּו הּבאים ו)ּדֹורֹות כח, בשמו"ר ּכאן (ּכדאיתא ׁשּי מה ְִִִַַַָָָָָָ

לאחרים"? "לאמר ֲִֵֵֵַֹֹ"לאמר"

מּמעזריטׁש: הּמּגיד הרב ְְְִִִִֵֶַַַָוּתירץ

נברא  ׁשּבהן מאמרֹות ה"עׂשרה על מרּמז ּכאן ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ"לאמר"

מ"א)העֹולם" פ"ה הּוא,(אבות לאמר" גֹו' "וידּבר ּופרּוׁש , ְֵֵֵַַָָֹ

- ה"לאמר" עם הּדּברֹות עׂשרת - ה"וידּבר" את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹלקּׁשר

מאמרֹות". ֲֲַָָָָה"עׂשרה

ïåéìò íòèá (*
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המט

מפטיר  שביעי, - כ - יתרו פרשת - בציבור לקריאה חומש
הּדבר  ים:ּפרּוׁש ְִֵַָ

עסּוק  הּוא ׁשּבֹו זמן יׁש מּצבים. ׁשני יׁש האדם ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבעבֹודת

עסּוק  ׁשּבֹו זמן ויׁש הּדּברֹות, עׂשרת – הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֻּכּלֹו

– ּתֹורה) ּפי על (הּמּתרים הרׁשּות ּבדברי ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְִִִֵַַָָָֹֻֻהּוא

העֹולם. נברא ׁשּבהן מאמרֹות ְֲֲִֶֶַָָָָָָָעׂשרה

עסקֹו ׁשּבעת האדם, אצל הוהֿאמינא להיֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָויכֹולה

לסּדר  הּוא ויכֹול הּתֹורה, מּלּמּוד הּוא 'מנּתק' הרׁשּות, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻּבדברי

הּתֹורה. הׁשקפת עלּֿפי ׁשּלא חּייו ְִֶֶֶַַַַַָָָֹּדר

ּבדברי  עסקֹו ּבעת ׁשּגם לאמר" גו' "וידּבר ּפרּוׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹוזה

לעׂשרת  קׁשּור ׁשּיהיה צרי מאמרֹות, עׂשרה – ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָהרׁשּות

הּתֹורה. הׁשקפת עלּֿפי יהיה חּייו ּדר אז ׁשּגם ּבזה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּדּברֹות,

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 148 עמ' א כרך לקו"ש (ע"פ

ãקודש משיחות ãנקודות
EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ‡(ב (כ, »…ƒ¡…∆

היה סיני הר Á‡k„מעמד Ï‡¯NÈ ÏÎÏהיּו ו"אּלּו , ֲִַַַַָָ¿»ƒ¿»≈¿∆»ִָ

למּתן  זֹוכים היּו לא אחד" אדם אפּלּו חסרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיׂשראלים

ּבלׁשֹון  נאמרּו הּדּברֹות ׁשעׂשרת הּטעמים אחד ,לאיד ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּתֹורה.

ׁשּנאמרּו מּׁשּום הּוא BÓˆÚיחיד ÈÙa „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÏויׁש . ְִִֶֶֶָ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿ְֵ

ּבהתאם  הם הּתֹורה נתינת ּבאפן אּלּו ענינים ׁשּׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלֹומר,

הּדברים ּתֹורה.ezpLלׁשני Bˆn‰Â˙ּבמּתן ‰¯Bz‰נּתנּו - ְְִִֵַָ∆ƒ¿ְַַָ«»¿«ƒ¿ְִ

לּכל. הּׁשוה ּבאפן אחת, ּכמציאּות יׂשראל ‰Bz¯‰לכל „enÏ ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹƒ«»
ערּכֹו. לפי ואחד אחד לכל נּתן –ְְְְִִֶֶֶַָָָ

(192 עמ' לד שיחות (לקוטי

éòéáùåè-úàå úìBwä-úà íéàø írä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤
àøiå ïLr øää-úàå øôMä ìB÷ úàå íãétlä©©¦¦À§¥Æ´©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§

:÷çøî eãîriå eòðiå íräæèäLî-ìà eøîàiå ¨¨Æ©¨ª½©©«©§−¥«¨«Ÿ©«Ÿ§Æ¤¤½
eðnr øaãé-ìàå ärîLðå eðnr äzà-øac©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨§©§©¥¬¦¨²

:úeîð-ït íéýìûæé-ìà írä-ìà äLî øîàiå ¡Ÿ¦−¤¨«©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©
íéýìûä àa íëúà úBqð øeáráì ék eàøéz¦¼̈¼¦À§©«£Æ©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®
ézìáì íëéðt-ìr Búàøé äéäz øeáráe©«£À¦«§¤¯¦§¨²©§¥¤−§¦§¦¬

:eàèçúçéLbð äLîe ÷çøî írä ãîriå ¤«¡¨«©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´
ä-ìà:íéýìûä íL-øLà ìôørñèéøîàiå ¤¨«£¨¤½£¤−̈¨«¡Ÿ¦«©³Ÿ¤

ízà ìûøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®©¤´
:íënr ézøac íéîMä-ïî ék íúéàøëàì §¦¤½¦ µ¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«¬Ÿ

eNrú àì áäæ éýìûå óñë éäìà ézà ïeNrú©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−
:íëìàëåéìr zçáæå él-äNrz äîãà çaæî ¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈

éúìr-úàéîìL-úàå Eðàö-úà EEø÷a-úàå E ¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®
éìà àBáà éîL-úà øékæà øLà íB÷nä-ìëaE §¨©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−

ézëøáe:Eáë-àì él-äNrz íéðáà çaæî-íàå ¥«©§¦«§¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ
äéìr zôðä Eaøç ék úéæb ïäúà äðáú¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨

:äììçzåâëéçaæî-ìr úìrîá äìrú-àìå ©§©«£¤«¨§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®
:åéìr Eúåør äìbú-àì øLàttt £¤²«Ÿ¦¨¤¬¤§¨«§−¨¨«

.ïîéñ á"ãðåé ,íé÷åñô á"ò

BBBBBB

ùéã÷ éöç
ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨

éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥
.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥

:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥
:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBB

ãקודש משיחות ãנקודות
EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙BÏBÚ ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ(כא (כ, ¿»«¿»»»∆∆¿∆¿»∆

הּזקן: אדמֹו"ר ‡„Ó‰ּפרׁש ÁaÊÓ,ּבּטּול ׁשל מזּבח – ְֵֵֵַַָƒ¿«¬»»ְִִֵֶַ

עליה. ּדׁשין ׁשהּכל זֹו EÈ˙BÏBÚּכאדמה ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ– ֲִֶֶַַָָָָָֹ¿»«¿»»»∆∆

.ׁשּל העלּיֹות EÈÓÏLאת ˙‡Â אין והּנה, .ׁשּל הּׁשלמּות – ְֲִֶֶָ¿∆¿»∆ְְְִֵֵֵֶַ

ּכעלּיה  מגּדירה ׁשהּתֹורה למה אּלא ל'יׁשּות', ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּכּונה

הּבעלֿ ּתֹורת ּובדגמת 'לזּבח'. יׁש זה את ואף ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֻוכׁשלימּות,

ּברּום È˙ÈeLׁשםֿטֹוב: ׁשהם ּדברים ּגם אצלי, ׁשוה הּכל - ֵƒƒƒְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּכן Èc‚Ïהּמעלה, העליֹון ‰' רצֹון ּבקּיּום אּלא חפץ אינּני - ֲֵֶַַָ¿∆¿ƒְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

אחר. ּדבר ּבׁשּום ְְֵַָָֹולא

(565 עמ' ב כרך שיחות (לקוטי

øéèôîèé-ìà øîàú äk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤
ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà ìûøNé éða§¥´¦§¨¥®©¤´§¦¤½¦ µ¦©¨©½¦¦©−§¦

:íënrëéýìûå óñë éäìà ézà ïeNrú àì ¦¨¤«¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´
:íëì eNrú àì áäæàëél-äNrz äîãà çaæî ¨½̈¬Ÿ©«£−¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼
éúìr-úà åéìr zçáæåéîìL-úàå Eðàö-úà EE §¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−

éîL-úà øékæà øLà íB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå§¤§¨¤®§¨©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½
éìà àBáàézëøáe E:Eáëíéðáà çaæî-íàå ¨¬¥¤−¥«©§¦«§¦¦§©³£¨¦Æ
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מפטיר הנ - כ - יתרו פרשת - בציבור לקריאה חומש

Eaøç ék úéæb ïäúà äðáú-àì él-äNrz©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯©§§²
:äììçzå äéìr zôðäâëúìrîá äìrú-àìå ¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ

:åéìr Eúåør äìbú-àì øLà éçaæî-ìrttt ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬¤§¨«§−¨¨«
ãקודש משיחות ãנקודות

‰Ó„‡ ˙LÁp‰ ÁaÊÓ ÏÏÁ ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L(כא כ, (רש"י ∆»»¿«≈∆¬«ƒ¿««¿…∆¬»»

– חּוץ ּכלּפי ה': ּבעבֹודת רמז ּכאן האדם יׁש צרי ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבבחינת  הּמלעיגים, מּפני יבֹוׁש ולא ּונחיׁשּות, עז ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַֹֹלגּלֹות

עליו  – ּובפנימּיּותֹו ּבתֹוכֹו אבל למעלּיּותא. ערף" ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹ"קׁשה

'מלא "ונפׁשי ‡„Ó‰'להיֹות ּבבחינת ּובהכנעה, ּבבּטּול , ְִֵָ¬»»ְְְְְְִִִִַַַָָ

ּתהיה". לּכל ְְִֶַָָֹּכעפר

קח) חוברת (רשימות

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì åøúé úùøôì äøèôä

ú"åîùìåå ÷øô äéòùéá

åàäàøàå eäifr Cìnä úBî-úðLa¦§©Æ©¤´¤ª¦½̈¨«¤§¤¯
àOðå íø àqk-ìr áLé éðãà-úà¤£Ÿ¨²¥¬©¦¥−¨´§¦¨®

:ìëéää-úà íéàìî åéìeLåáíéôøN §−̈§¥¦¬¤©«¥¨«§¨¦̧
íéãîr|LL íéôðk LL Bì ìrnî «Ÿ§¦³¦©̧©Æ½¥¯§¨©²¦¥¬

`xenl iy
(à,eäifò Cìnä úBî úðLa¦§©©¤¤ª¦¨

ìëéäì ñðëpLk ,eäifò Cìnä òøèöpLk§¤¦§¨©©¤¤ª¦¨§¤¦§©©¥¨

úòøväå" áeúkL Bîk ,úøè÷ øéè÷äì§©§¦§Ÿ¤§¤¨§©¨©©

"Bçöîá äçøæ(hi,ek aÎminid ixac). ¨§¨§¦§

áLçð òøöîä ék ,"úBî úðLa" øîàå§¨©¦§©¦©§Ÿ̈¤¡¨

.úîk,ìëéää úà íéàìî åéìeLå §¥§¨§¥¦¤©¥¨
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åéìeLå àOðå íø àqkéìeL ¦¥−¨´§¦¨®§−̈¥
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:eòãz-ìàåéäfä írä-áì ïîLä §©¥¨«©§¥Æ¥«¨¨´©¤½
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íìBòì LBã÷ .Búøeáb äNòî õøàä̈¨¤©£¥§¨¨§¨

.íéîìBò éîìBòìeoa ozpei mebxz i"tr) §§¥¨¦

dlitza mbxezn `ed dkke .l`ifer
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.éúBà(é,'åâå äfä íòä áì ïîLä,íëááì úà äðeëa íéðéîLî ízà ¦©§¥¥¨¨©¤©¤©§¦¦§©¨¨¤§©§¤
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çéèåéðæàáe åéðérá äàøé-ït ¦©¤¦§¤̧§¥¹̈§¨§¨´
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ìàøNé íòî äøNòî ãçàäáLå ¤¨¥£¨¨¥©¦§¨¥§−̈¨
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,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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הנג

àëïåùàøàíéètLnä älàå:íäéðôì íéNz øLà §¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«
áúráMáe ãáré íéðL LL éøár ãár äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½

:ípç éLôçì àöéâàöé Btâa àáé Btâa-íà ¥¥¬©«¨§¦−¦¨«¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®
:Bnr BzLà äàöéå àeä äMà ìra-íàã-íà ¦©³©¦¨Æ½§¨«§¨¬¦§−¦«¦

úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®
:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä̈«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«

äéðãà-úà ézáäà ãárä øîàé øîà-íàå§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½
:éLôç àöà àì éða-úàå ézLà-úàåBLébäå ¤¦§¦−§¤¨®̈¬Ÿ¥¥−¨§¦«§¦¦³

-ìà Bà úìcä-ìà BLébäå íéýìûä-ìà åéðãà£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤−¤
Bãárå röøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©©«£¨−

:íìòìñ(éåì)æäîàì Bza-úà Léà økîé-éëå §Ÿ¨«§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨®̈
:íéãárä úàök àöú àìçéðéra ärø-íà ¬Ÿ¥¥−§¥¬¨«£¨¦«¦¨º̈§¥¥¯

äéðãàáéúëàì-øùàéø÷dcôäå dãré Bì-øLà £Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§®̈
øëîì ìLîé-àì éøëð írì:dá-Bãâáa d §©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§¨«

è:dl-äNré úBðaä ètLîk äpãréé Bðáì-íàå§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬©¨−©«£¤¨«
éàì dúðrå dúeñk døàL Bì-çwé úøçà-íà¦©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ

:òøâéàéìL-íàåäàöéå dì äNré àì älà-L ¦§¨«§¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−¨®§¨«§¨¬
:óñk ïéà ípçñ(ìàøùé)áéúBî úîå Léà äkî ¦−̈¥¬¨«¤©¥¬¦²¨¥−¬

:úîeéâéBãéì äpà íéýìûäå äãö àì øLàå ¨«©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−¦¨´§¨®
:änL ñeðé øLà íB÷î Eì ézîNåñãéãæé-éëå §©§¦³§Æ¨½£¤¬¨−¨«¨§¦«¨¦¬

éçaæî írî äîørá Bâøäì eärø-ìr Léà¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´¦§§¦½
:úeîì epçwzñåèúBî Bnàå åéáà äkîe ¦¨¤−¨«©¥¬¨¦²§¦−¬

:úîeéñæèúBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå ¨«§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬
:úîeéñæé:úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îeñ ¨«§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«

çéïáàa eärø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤
:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá Bàèéíe÷é-íà ´§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«¦¨º

÷ø äknä äwðå BzðrLî-ìr õeça Cläúäå§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´©©¤®©¬
:àtøé àtøå ïzé BzáLñ ¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

 קהיאת רתוהר למנחת שבת קודש 

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ט"ז שבט, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שלום צבי שי'

שלום וברכה!

ביום ההילולא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר  וכשהייתי  בעתו קבלתי הפ"נ שלו 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע קראתיו.

בודאי למותר לבקשו, בקשר לזה שכמה מאנ"ש שבאים מעבר לים קבעו בשבילם הדזוינט 
מקום מושבם בעיר פילאדעלפיא, אשר יעזור להם ככל האפשרי וכן ישתדל וימשיך בזה )אריינציען 
אין  מרז"ל  וע"פ  המתאימה  בהסתדרות  להנ"ל  להועיל  שיכולים  ומכיריו  ידידיו  את  דעם(  אין 

מזרזין אלא למזורזין הנה באתי בשורותי אלה לכת"ר שי' וגם לבקשו להעדפה בזה.

בברכת הצלחה ולבריאות הנכונה לו ולזוגתו תחי'.



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

הנד

 254   רה  ילתדמ 

לוח זמנים לשבוע פהשת יתהו - בעהים שונות בעולם הנד
זמני יום האשון ויום שבת

)ח( = שעון חוהף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:316:268:368:349:119:0910:0710:0612:2512:2517:1917:2417:4617:5117:0318:01באר שבע )ח(

6:326:278:368:349:119:0910:0710:0512:2412:2417:1917:2417:4317:4916:5117:59חיפה )ח(

6:306:258:358:339:109:0710:0510:0412:2312:2317:2217:2717:4417:4916:4617:59ירושלים )ח(

6:326:278:378:359:129:0910:0710:0612:2512:2517:1817:2317:4517:5017:0018:01תל אביב )ח(

7:187:098:568:529:419:3710:3210:2912:3912:3917:0017:0917:3517:4416:5017:57אוסטריה, וינה )ח(

6:386:449:229:2710:0410:0711:1511:1814:0914:0920:3120:2521:0020:5320:0721:05אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:167:088:588:549:429:3810:3310:3012:4112:4117:0717:1617:4117:4916:5618:02אוקראינה, אודסה )ח(

6:526:438:308:269:159:1110:0610:0312:1312:1316:3416:4417:1017:1916:2417:32אוקראינה, דונייצק )ח(

7:046:558:418:379:279:2210:1710:1412:2412:2416:4416:5417:2017:2916:3417:42אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:347:249:079:039:559:5010:4410:4112:4912:5017:0517:1617:4217:5216:5618:06אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:277:179:008:569:489:4310:3710:3412:4212:4216:5717:0817:3417:4416:4817:58אוקראינה, קייב )ח(

7:036:599:159:149:489:4610:4510:4413:0613:0718:1118:1418:3618:3917:5418:49איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

7:407:329:249:2010:0710:0310:5810:5613:0713:0717:3817:4618:0918:1717:2518:29איטליה, מילאנו )ח(

6:246:258:558:559:249:2410:2710:2712:5812:5918:3218:3218:5518:5518:1419:03אקוואדור, קיטו )ח(

6:186:249:029:069:419:4410:5110:5313:4213:4219:5819:5220:2620:2019:3420:31ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:577:049:419:4610:2610:3011:3811:4114:3414:3421:0120:5421:3321:2520:3721:38ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:107:039:059:029:439:4010:3710:3512:5012:5117:3117:3918:0118:0817:1918:19ארה״ב, בולטימור )ח(

7:026:558:548:529:349:3110:2710:2512:4012:4017:1817:2617:4917:5617:0618:07ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:026:558:558:529:349:3110:2810:2612:4012:4017:1917:2617:4917:5617:0718:08ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:427:349:319:2810:1210:0811:0511:0313:1613:1617:5117:5918:2318:3017:4018:42ארה״ב, דטרויט )ח(

7:097:059:169:149:509:4810:4710:4513:0513:0618:0318:0818:2918:3317:4818:43ארה״ב, האוסטון )ח(

6:466:408:488:469:249:2110:1910:1812:3612:3617:2717:3217:5418:0017:1318:10ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:036:599:149:139:479:4510:4410:4313:0513:0518:0818:1218:3318:3717:5318:47ארה״ב, מיאמי )ח(

6:596:528:518:489:309:2710:2410:2112:3612:3617:1317:2017:4417:5117:0118:03ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:267:199:199:169:589:5510:5110:4913:0413:0417:4317:5018:1318:2017:3118:32ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:596:528:508:479:309:2610:2310:2112:3412:3517:1117:1817:4217:4916:5918:01ארה״ב, שיקגו )ח(

6:236:269:019:039:339:3410:3910:4013:1813:1819:0919:0719:3319:3118:5019:40בוליביה, לה-פס )ח(

8:148:049:459:4010:3310:2811:2211:1913:2613:2717:3917:5018:1718:2717:3018:41בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:138:039:459:4010:3310:2811:2211:1913:2713:2717:4117:5118:1818:2817:3218:42בלגיה, בריסל )ח(

5:485:528:298:319:029:0410:1010:1112:5312:5318:5718:5419:1819:1418:3219:24ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:375:418:178:208:518:539:589:5912:4112:4118:4018:3719:0519:0218:1919:11ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:337:229:038:589:529:4710:4110:3712:4412:4516:5817:0917:3517:4516:5117:59בריטניה, לונדון )ח(

7:487:369:129:0710:039:5810:5110:4812:5312:5316:5917:1117:3917:5016:5418:05בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:427:319:099:059:599:5410:4810:4412:5012:5117:0117:1217:3917:4916:5118:04גרמניה, ברלין )ח(

7:547:449:279:2310:1510:1011:0411:0113:0913:1017:2617:3618:0218:1217:1618:26גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:455:498:268:299:019:0310:0910:1112:5412:5419:0419:0019:2319:1918:3619:30דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:127:099:299:2810:009:5910:5910:5813:2213:2318:3418:3718:5819:0118:1819:10הודו, מומבאי )ח(

7:077:059:259:249:569:5510:5510:5413:1913:1918:3018:3318:5418:5718:1519:06הודו, פונה )ח(

7:056:568:458:419:309:2510:2010:1812:2812:2816:5117:0017:2517:3416:4117:47הונגריה, בודפשט )ח(

 לוח זמנים 
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הנר

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פהשת יתהו - בעהים שונות בעולם 
זמני יום האשון ויום שבת

)ח( = שעון חוהף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:077:008:598:569:399:3610:3210:3012:4412:4517:2217:2917:5218:0017:1018:11טורקיה, איסטנבול )ח(

7:267:209:239:2010:019:5810:5510:5313:0913:0917:5217:5918:2218:2817:4018:39יוון, אתונה )ח(

7:257:169:069:029:509:4610:4110:3812:4912:4917:1317:2217:4717:5617:0318:09מולדובה, קישינב )ח(

7:097:079:269:259:589:5610:5610:5613:2013:2018:3118:3418:5518:5818:1519:07מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:305:398:148:209:049:0910:1810:2213:2013:1919:5619:4820:3220:2219:3120:36ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:486:448:588:569:319:2910:2810:2712:4812:4817:4717:5218:1318:1717:3318:27נפאל, קטמנדו )ח(

7:197:139:139:109:529:4910:4510:4312:5812:5817:3717:4518:0818:1417:2318:26סין, בייג'ין )ח(

7:177:179:469:4610:1610:1611:1811:1813:4913:4919:2119:2119:4319:4419:0319:53סינגפור, סינגפור )ח(

7:117:008:398:349:299:2310:1710:1412:2012:2016:3016:4117:0917:1916:2117:34פולין, ורשא )ח(

6:056:078:418:429:119:1310:1610:1712:5412:5418:4018:3819:0319:0118:2019:11פרו, לימה )ח(

7:587:509:419:3810:2410:2011:1611:1313:2513:2517:5218:0118:2518:3417:4118:46צרפת, ליאון )ח(

8:168:069:529:4810:3810:3411:2811:2613:3513:3517:5618:0618:3018:3917:4518:53צרפת, פריז )ח(

6:126:128:408:409:099:0910:1110:1112:4012:4118:0818:0918:3118:3217:5118:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:307:229:179:149:599:5510:5110:4913:0113:0217:3717:4518:0618:1417:2318:26קנדה, טורונטו )ח(

7:117:028:558:519:389:3410:2910:2712:3812:3817:0817:1617:4017:4816:5618:01קנדה, מונטריאול )ח(

6:416:368:428:409:189:1610:1410:1212:2912:3017:1817:2417:4617:5217:0518:02קפריסין, לרנקה )ח(

8:408:2810:009:5510:5310:4711:4011:3613:4013:4017:4117:5418:2318:3517:3418:50רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:168:049:339:2810:2810:2211:1511:1113:1313:1417:1517:2817:5418:0617:0418:22רוסיה, מוסקבה )ח(

7:427:339:229:1910:0710:0210:5810:5513:0513:0517:2917:3818:0318:1217:1918:25רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:477:389:279:2310:1210:0711:0211:0013:1013:1017:3817:4718:0818:1717:2318:30שוויץ, ציריך )ח(

6:456:439:069:069:369:3610:3610:3613:0213:0218:2018:2218:4318:4518:0418:54תאילנד, בנגקוק )ח(

סדה מצות רדלקת נהות לעהב שבת קודש 
מצוה זו שייכת גם לבנות ישראל, ועד לילדה קטנה ... אפילו אם היא בת שנה וכבר מתחילה לדבר ויכולה להדליק ולברך ... ביחד 

עם אחיותי', ועל אחת כמה וכמה אמה שמדליקה לאחריהן, כדי שתוכל לעזור להן בהדלקת הנר.

תורת מנחם תשמ"ט חלק ד' עמ' 378

ויש להשפיע גם על בנות קטנות שהגיעו לחינוך, שגם הן תדלקנה נרות שבת וחג, כמדובר כמה פעמים. ואפילו אם הדבר מוטל 

בספק, אם היא כבר הגיעה לחינוך או לא - גם אז כדאי שיאיר מזלה שבוע קודם או כמה ימים קודם!

משיחת י"ג תשרי תשד"מ סכ"ח - התוועדויות תשד"מ ח"א עמ' 162

זמן הדלקת הנרות הוא כפי המתפרסם בכל מקום ומקום על ידי הגורמים המוסמכים - אסור בשום אופן להדליק לאחר זמן זה.

מנהגן הטוב של בנות ישראל ... להפריש לצדקה לפני הדלקת הנרות – כמובן כאשר הדלקת הנרות היא ביום חול. אסור לטלטל 

ח"ו את קופת הצדקה לאחרי ההדלקה ולכן צריכים להניחה לכתחילה ]=לפני כניסת השבת ולפני ההדלקה[ במקום שתישאר 

שם עד לאחרי הבדלה.

מדליקים את הנרות ואחרי כן מברכים:

ת ֹקֶדׁש: ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

 לוח זמנים 
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לזכות
לוי שי' הלוי בן חנר וזוגתו אולגה שרח בת תמה

ויוצאי חלצירם

צבי' ובעלר דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלר אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלר גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלר גדעון יעקובסון
יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
לבייב

�
לעילוי נשמת רהר"ח ה' טובי' ב"ה יעקב ע"ר

תפילת רדהך

03-9601001
DvarMalchus.org

חפשו 'דבר מלכות' בעמדות נדרים פלוס

Office@Chazak.co.il :הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל

Israel@DvarMalchus.org :לבקשות ושינויים

USA@DvarMalchus.org :בארה"ב וקנדה

Lahak.orgChasidut.tvOtzar770.com

ללימוד שיחות קודש ומאמרים: 

צהיך לאומהר כשרחזיק בדהך חוץ לעיה ביום האשון כשנוסע מביתו, וטוב לומה מעומד אם אפשה בקל. ובשאה רימים שמתעכב 

בדהך עד שובו לביתו יאמה אותר בכל בוקה אפילו במלון ויחתום בהוך אתר שומע תפלר בלי רזכהת שם:

לֹום ְוִתְסְמֵכנּו  לֹום ְוַתְדִריֵכנּו ְלׁשָ ֵדנוּ ְלׁשָ לֹום ְוַתְצִעִ ּתֹוִליֵכנּו ְלׁשָ ָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
יֵלנּו  לֹום(, ְוַתּצִ לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְלׁשָ
ָרָכה  ַלח ּבְ ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם. ְוִתׁשְ ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ
ַמע  ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל־רֹוֵאינּו, ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ ֵנִני ְלֵחן ּוְלֶחֶסד וְּלַרֲחִמים ּבְ ה ָיֵדינוּ, ְוִתּתְ ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ קֹול ּתְ
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