
Scrnkfu,
nt,

NtnrhstWj
w

ahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhy
W
t

fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"
tumrvjxhsho"

077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

הוספות כמפורט בתוכן עניינים

(15 - 21 January 2023) כ"ב - כ"ח טבת תשפ"ג

שבוע פרשת וארא



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ב

 2  ןיל פת נ נהדרדס

ב

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

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

סדג הנחת תפילין

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

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

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

ימין( באופן שהתפילין נוטות לעבג הרוף!

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

לשל  יד  של  תפילין  הנחת  בין  דיבג  אם  )גק  נאמגת  השניה  הבגכה 
גאש( לפני הידוק הגצועה על הגאש.

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

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

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

ַהּתֹוָרה:

קריאת שמע

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

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

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

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

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

ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם: ֱאֶמת:

נכון לומג קודם התפילה:

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

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

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

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

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

משיחת י"א שבט תשכ"ח
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ד טבת, תשי"ג
ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים בלוד,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

עניני תלמידי  גליתי דעתי כמה פעמים, שכל  ...בענין עסקנות התלמידים, הנה כבר 
הישיבה צריכים להתנהג ע"י הנהלת הישיבה ובהסכמתם, אשר כפי ששמענו כ"פ מכ"ק מו"ח 
אדמו"ר, ובמילא בנדון זה הוא כן, אלא שעל ההנהלה להתחשב עם חושי התלמיד הפרטי ניט 
איבערציען די סטרונע, וכן להתחשב עם הענינים אשר מפני המצב הרי זה נכנס לפעמים בגדר 
ענין מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים שאז מבטלין ת"ת, ואז יש להזהר און באווארענען שלא 

יפעול זה חלישות ביתר התלמידים שאין פסק זה שייך להם...

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

המחכה לבשו"ט בכל הנ"ל בהקדם.

נ"ב: מהנכון שבמקום שכותבים שמי, יכתבו מענדל מלא בעי"ן.

 מזמוגי תהלים 

קכא
היאך יש מעלה בגן עדן התחתון ומשם עולה 

לגן עדן העליון והיאך הקב"ה משגיח:

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

ה ְוַעד־עֹוָלם. ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ

קכב
 מספר המשורר משבח ירושלים 

והניסים שנעשו בירושלים:

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

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

ה טֹוב ָלְך: ית־ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֲאַבְקׁשָ ּבֵ
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ה

g"k ,`x`e zyxt zay .c"qa
,hay ycegd mikxan ,zah

a"iyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

¯a„ÈÂ1,'הוי אני אליו וּיאמר מׁשה אל אלקים «¿«≈ֱֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

ּוׁשמי  ׁשּדי ּבאֿל ּגֹו' אברהם אל ְְְִֵֵֶַַָָָָָוארא

יׂשראל  לבני אמֹור לכן ּגֹו', להם נֹודעּתי לא ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹהוי'

ּגֹו' וגאלּתי ּגֹו' והּצלּתי ּגֹו' והֹוצאתי הוי' ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָאני

ּגאּוּלה  ׁשל לׁשֹונֹות (ארּבע ּגֹו' וידעּתם 2ולקחּתי ( ְְְְְְִִֶֶַַַַָָ

הוי' אני הּגאּוּלה 3ּכי ידי על ׁשּדוקא והיינּו, , ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָ

הּקּוׁשיא  וידּועה הוי'. ׁשם ּגיּלּוי נעׂשה ְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָמּמצרים

הוי',4ּבזה  ׁשם ּגיּלּוי מצינּו האבֹות אצל ּגם הרי , ֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

אברם  אל הוי' וּירא ׁשּכתּוב אליו 5ּכמֹו וּירא , ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

לא 6הוי' הוי' ּוׁשמי אמרֹו ּומהּו ּבזה, וכּיֹוצא , ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָֹ

הּמעלה  מהי להבין, צרי ּגם להם. ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָנֹודעּתי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

וארא")1 פרומער "דער בשם הידוע המאמר על מיוסד זה שמאמר ,(274 ע' ח"ד (תו"מ המאמר שלפני בהשיחה ראה

פרשיות  על אדה"ז מאמרי ואילך). ב (ז, תור"ה שנת לעמבערג אור בתורה נדפס – תקנ"ד שבט מבה"ח דשבת וארא (ד"ה

פלח  ואילך. קיט ע' פרשתנו אוה"ת – הגהות ועם תשמ"ט). (בהוצאת 26 ע' בהוספות שם ואילך. רלח ע' ח"א התורה

.86 ע' שלום תורת השיחות בספר מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק רשימת – זה מאמר אודות וראה ואילך. מד ע' שמות הרמון

אמירת  שבעת לציין יש סח). ע' נ"ע מהורש"ב אדמו"ר ודרושי מאמרי במפתח הערה א]. [שפ, ז ע' ח חוברת "התמים"

(המו"ל). מאד שליט"א אדמו"ר כ"ק בכה ד.)2המאמר פ"ו, שמו"ר ה. פפ"ח, ב"ר בֿז.)3ראה ו, גם )4פרשתנו ראה

ובכ"מ. ב'תקסד. ע' ב'תקנ. ע' ח"ז פרשתנו אוה"ת קלא. ע' תקע"ב אדה"ז א.)5מאמרי יז, שם ז. יב, א.)6לך יח, וירא

ב. כו, תולדות

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
חלק  תשי"ב התוועדויות' – מנחם ('תורת הרבי אמר זה מאמר אמירת לפני

מאביו ד): ששמע מה מסופר – אדמו"ר מו"ח כ"ק של מרשימותיו באחת

נ"ע: (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק

נכד  הי' (הוא מבארדיטשוב ז"ל ליב משה ר' החסיד מהרב שמע כי ַ"סיפר

הגדול  רבינו כ"ק אשר ז"ל) הרלו"י

הנה  תניא, הק' הספר את שכתב בעת

שהתעסק  ומדריגה ענין באיזה

נפשו  ומצב מעמד הי' כן בכתיבתו,

הי' שחורה דמרה זמן הי' ואם הק',

שוכן  שחורה דמרה ענין ממש בפועל

מתעסק  הי' ואם החסידים.. כל פני על

נעלית  השמחה היתה דשמחה בענין

ששמע  מה ע"כ – מאד" מאד ורבה

הרלוי"צ  הרה"ק מנכד אדנ"ע כ"ק

ַמבארדיטשוב.

וואס  "היינט נ"ע: אדמו"ר כ"ק ָוהוסיף

האט  רבי דער בעת אּפגעטאן זיך ָָָָהאט

הוי' ושמי גו' וארא דרוש דעם ָגעזאגט

שהרבי  בעת התרחש מה כן, [אם גו'

וארא  הדרוש את אמר הזקן) (אדמו"ר

שם  לו שקנה – גו'] הוי' ושמי גו'

של  [ה'וארא וארא" פרומער "דער

ממנו  ידח לא כי ענין – שמים'] יראת

[היה  זיין געמוזט גאר האט עס ָָנדח,

מהרי"ל  דודנו כת"י הוא הזה הדרוש מעשה.. בעת גדול מורא להיות] מוכרח

רבינו  כ"ק כתי"ק אחדות שורות ותיקונים לייבעלע), [הדוד] פעטער (דער

כו'". 'כועסת'] [חסידות חסידות בייזע א בעצמו, ַהגדול

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (ואמר

נשמר  – הזקן אדמו"ר כתי"ק שורות ואיזו המהרי"ל יד בכתב – זה מאמר

אחת  פעם נדפס (המאמר בנמצא אינו שהמאמר מכיון אבל היום, עד

קשור  טבת) בכ"ח (שחל זה הש"ק ויום טעויות), הרבה עם אבל בלעמבערג,

שבת  ה"ז לכך ונוסף טבת), (בכ"ד הזקן רבינו של ההילולא יום עם עדיין

אם  כי הרב, בלשון ממש לא אבל זה, מאמר עכשיו יאמרו – וארא פרשת

הוספות. ועם המאמר על צדק הצמח אדמו"ר הערות עם ביחד

***
פרשת בתחילת פרשת נאמר השבוע,

וארא:

¯a„ÈÂ1‰LÓ Ï‡ ÌÈ˜Ï‡ «¿«≈¡…ƒ∆…∆
‡¯‡Â ,'ÈÂ‰ È‡ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ«…∆≈»¬ƒ¬»»»≈»
ÈcL ÏŒ‡a 'Bb Ì‰¯·‡ Ï‡∆«¿»»¿≈«»
Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe¿ƒ¬»»…«¿ƒ»∆
Ï‡¯NÈ È·Ï ¯BÓ‡ ÔÎÏ ,'Bb»≈¡ƒ¿≈ƒ¿»≈
'Bb È˙‡ˆB‰Â 'ÈÂ‰ È‡¬ƒ¬»»¿≈ƒ
'Bb ÈzÏ‡‚Â 'Bb ÈzÏv‰Â¿ƒ«¿ƒ¿»«¿ƒ

) 'Bb ÈzÁ˜ÏÂ הוא ברוך והקדוש ¿»«¿ƒ
כאן  ÏLאומר ˙BBLÏ Úa¯‡«¿«¿∆
‰le‡b2ÌzÚ„ÈÂ אוציא ) כאשר ¿»ƒ«¿∆

מצרים מארץ ‰ÈÂ'אתכם È‡ Èk3, ƒ¬ƒ¬»»
È„È ÏÚ ‡˜ÂcL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«¿»«¿≈
‰NÚ ÌÈ¯ˆnÓ ‰le‡b‰«¿»ƒƒ¿«ƒ«¬»

'ÈÂ‰ ÌL ÈelÈb,לאבות אבל ƒ≈¬»»
ברוך  הקדוש ויעקב, ויצחק אברהם

ולא  ושֿדֿי' 'אֿל' בשמות התגלה הוא

הוי'. בשם אליהם עצמו את הראה

‰Êa ‡ÈLew‰ ‰Úe„ÈÂ4, במאמרי ƒ»«¿»»∆
אלו, פסוקים על ÈelÈbלמעשה ‰¯Èחסידות eÈˆÓ ˙B·‡‰ Ïˆ‡ Ìb ¬≈«≈∆»»»ƒƒ

Ì¯·‡ Ï‡ 'ÈÂ‰ ‡¯iÂ ·e˙kL BÓk ,'ÈÂ‰ ÌL5, שכתוב וכמו ≈¬»»¿∆»«≈»¬»»∆«¿»
אבינו  לאברהם הוא ברוך הקדוש התגלות לגבי נוסף ‡ÂÈÏבפסוק ‡¯iÂ«≈»≈»

'ÈÂ‰6B¯Ó‡ e‰Óe ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ שאומר , הדברים פירוש מהו כן, ואם ¬»»¿«≈»∆«»¿
כאן  Ì‰Ïהכתוב ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe בכמה מפורש והרי לאבות, ¿ƒ¬»»…«¿ƒ»∆

הוי'? בשם האבות אל נראה הוא ברוך שהקדוש פסוקים

‰ÏÚn‰ È‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb המיוחדת,‡˜Âc ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚a «»ƒ¿»ƒ«ƒ««¬»¿»ƒ¿«ƒ«¿»
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משה ו אל אלוקים וידבר

מּמצרים  הּגאּוּלה ידי ׁשעל ּדוקא, מצרים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּבגלּות

לגיּלּוי  ּׁשּזכּו מה ּדהּנה, הוי', ּדׁשם הּגיּלּוי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָיהיה

ּבגלל  זה אין מצרים, יציאת לאחרי הוי' ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשם

האבֹות  ּגם ׁשהרי ּבּגלּות, נמצאים לא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשעכׁשיו

לא  הוי' ּוׁשמי מקֹום ּומּכל ּבּגלּות, היּו ְֲִִַָָָָָָֹֹלא

מּפני  ׁשּדוקא היא הּכּוונה אּלא להם, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנֹודעּתי

ידי  על הּנה מּמּנּו, ונגאלּו מצרים ּבגלּות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהיּו

וצרי הוי'. אני ּכי ּדוידעּתם לּגיּלּוי ּבאּו ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָזה

ויציאת  מצרים ּבגלּות הּמעלה מהי ְְְֲִִִִִִַַַַַָָָלהבין

הו  אני ּכי וידעּתם ּדוקא זה ידי ׁשעל י'.מצרים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

יׂשראל Ô·eÈÂב) אם רז"ל מאמר ּבהקּדם ¿«ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ

אין  לאו ואם נגאלין ּתׁשּובה ְְְִִִִֵָָָעֹוׂשין

ּבתׁשּובה 7נגאלין  אּלא נגאלין יׂשראל אין ,8, ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָ

מׁשמע  ּבׁשביל 9ׁשּמּזה הּתׁשּובה ּבענין ׁשההכרח ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

אין  ּכאׁשר ׁשּגם והיינּו, אֹופן, ּבכל הּוא ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָהּגאּוּלה

הקּדמת  להיֹות מּוכרח ּכלל, ועֹון חטא ְְְְְְְִֵַַָָָָָָּבידם

ּתלּוי  הּדבר ׁשאין הּגאּוּלה, לענין הּתׁשּובה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָענין

ההכרח  מהּו להבין, וצרי ּבתׁשּובה. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָאּלא

ּדבׁשלמא  הּתׁשּובה, ענין יהיה הּגאּוּלה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּלפני

הקּדמת  להיֹות צרי ועֹון, חטא יׁש ְְְְִִִֵֵַַָָָאם

ּכתיב  לבֹוא ׁשּלעתיד ּדכיון רּוח 10הּתׁשּובה, ואת ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּתחיּלה  להיֹות צרי הארץ, מן אעביר ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֻהּטמאה

אחיזה  ּתהיה ׁשּלא והעוֹונֹות, החטאים ְְֲֲֲִִִִֶֶַָָָֹּביּטּול

האדם. ׁשל ּומעׂשה ּדיּבּור ּבמחׁשבה זה ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֻלּלעּמת

ּבענין  הּצֹור מהּו כּו', חטאים ּכׁשאין ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָאבל

ּדוקא. ְְַַָָהּתׁשּובה

הּתׁשּובה ‡Cג) לענין ּבנֹוגע ּדהּנה הּוא, הענין «ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָ

ּגלּותן  ּבסֹוף לעׂשֹות יׂשראל )8(ׁשעתידים ְְֲֲִִִֵֶַָָָ

ּדייקא,11ּכתיב  מּמּנּו נּדח, מּמּנּו יּדח לא ּכי ְְִִִִִִֶֶַַָָֹ

הּוא, ּברּו סֹוף אין ּומהּות עצמּות על ְְֵֵַַַָָּדקאי
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ב.)7 צז, ה"ה.)8סנהדרין פ"ז תשובה הל' מ,)9רמב"ם תצא [לקו"ת ימושו ההרים כי סד"ה מזה ועמ"ש שם: באוה"ת

ב.)10ד]. יג, ס"ג.)11זכרי' פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,'ÈÂ‰ ÌLc ÈelÈb‰ ‰È‰È ÌÈ¯ˆnÓ ‰le‡b‰ È„È ÏÚL כמובא ∆«¿≈«¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿∆«ƒ¿≈¬»»

ישראל  בני את שיוציא לאחר כי למשה אומר הוא ברוך שהקדוש לעיל

הוי'ממצרים  אני כי 'וידעתם יהיה ÌLאזי ÈelÈ‚Ï eÎfM ‰Ó ,‰p‰c¿ƒ≈«∆»¿ƒ≈
ÂÈLÎÚL ÏÏ‚a ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ È¯Á‡Ï 'ÈÂ‰ יציאת אחרי ¬»»¿«¬≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ≈∆ƒ¿«∆«¿»

eÏba˙,מצרים  ÌÈ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»ƒ«»
eÈ‰ ‡Ï ˙B·‡‰ Ìb È¯‰L∆¬≈«»»…»
ÈÓLe ÌB˜Ó ÏkÓe ,˙eÏba«»ƒ»»¿ƒ

,Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ומזה ¬»»…«¿ƒ»∆
בגלות  שלא ההימצאות שעצם מוכח

הוי' שם לגילוי סיבה לא «∆‡l‡היא
ÈtÓ ‡˜ÂcL ‡È‰ ‰Âek‰««»»ƒ∆«¿»ƒ¿≈

eÈ‰L לכן ÌÈ¯ˆÓקודם ˙eÏ‚a ∆»¿»ƒ¿«ƒ
epnÓ eÏ‡‚Â,מצרים מגלות ויצאו ¿ƒ¿¬ƒ∆

ÈelÈbÏ e‡a ‰Ê È„È ÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆»«ƒ
CÈ¯ˆÂ .'ÈÂ‰ È‡ Èk ÌzÚ„ÈÂc¿ƒ«¿∆ƒ¬ƒ¬»»¿»ƒ
˙eÏ‚a ‰ÏÚn‰ È‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«ƒ««¬»¿»
ÏÚL ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÂ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ∆«

‰Ê È„È ויצאו מצרים בגלות ששהו ¿≈∆
‡Èממנה  Èk ÌzÚ„ÈÂ ‡˜Âc«¿»ƒ«¿∆ƒ¬ƒ

?.'ÈÂ‰¬»»
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó Ìc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿«¿∆¿≈«¬«««

ÔÈNBÚבגמרא  Ï‡¯NÈ Ì‡ƒƒ¿»≈ƒ
ÔÈ‡ Â‡Ï Ì‡Â ÔÈÏ‡‚ ‰·eLz¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÏ‡‚7, כפסק הרמב"ם וכדברי ƒ¿»ƒ
‡l‡הלכה  ÔÈÏ‡‚ Ï‡¯NÈ ÔÈ‡≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆»

‰·eL˙a8ÚÓLÓ ‰fnL ,9 ƒ¿»∆ƒ∆«¿«
‰·eLz‰ ÔÈÚa Á¯Î‰‰L∆«∆¿≈«¿ƒ¿««¿»
ÏÎa ‡e‰ ‰le‡b‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«¿»¿»

,ÔÙB‡ ישראל בני יהיו שבו מצב בכל ∆
הגאולה  זמן ÌbLכשיבוא ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«

ÔBÚÂ ‡ËÁ Ì„Èa ÔÈ‡ ¯L‡k«¬∆≈¿»»≈¿¿»
ÏÏk גם תשובה, לעשות המחייבים ¿»

כזה, BÈ‰Ï˙באופן Á¯ÎeÓ¿»ƒ¿
ÔÈÚÏ ‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙Óc˜‰«¿»«ƒ¿««¿»¿ƒ¿«

¯·c‰ ÔÈ‡L ,‰le‡b‰ ענין «¿»∆≈«»»
מהגלות ‡l‡הגאולה ÈeÏz»∆»

.‰·eL˙aƒ¿»
e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ אכן ¿»ƒ¿»ƒ«

‰È‰È ‰le‡b‰ ÈÙlL Á¯Î‰‰«∆¿≈«∆ƒ¿≈«¿»ƒ¿∆
‡ÓÏL·c ,‰·eLz‰ ÔÈÚƒ¿««¿»¿ƒ¿»»
הדבר  כלומר, בשלום, – [מילולית

ומתקבל] BÈ‰Ï˙מובן CÈ¯ˆ ,ÔBÚÂ ‡ËÁ LÈ Ì‡ הגאולה לפני ƒ≈≈¿¿»»ƒƒ¿
‡B·Ï „È˙ÚlL ÔÂÈÎc ,‰·eLz‰ ˙Óc˜‰ התקופה המשיח, ימות «¿»««¿»¿≈»∆∆»ƒ»

הגאולה זכריה È˙k10·שלאחר ‡È·Ú¯בנבואת ‰‡Óh‰ Áe¯ ˙‡Â ¿ƒ¿∆««À¿»«¬ƒ
,ı¯‡‰ ÔÓ היפך טומאה, של מציאות כלל תהיה לא הזמן ובאותו ƒ»»∆

lÈÁz‰הקדושה, ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿ƒ»
הגאולה, שתבוא מוחלט ÏehÈaלפני ƒ
של  מלא ÌÈ‡ËÁ‰«¬»ƒותיקון

‰ÊÈÁ‡ ‰È‰z ‡lL ,˙BBÂÚ‰Â¿»¬∆…ƒ¿∆¬ƒ»
כלשהי  Ê‰ותפיסה ˙nÚlÏ לצד «¿À«∆

זה' 'לעומת (הנקרא הקדושה היפך של

'ביום  בקהלת הכתוב שם טובה על

זה  את גם ראה, רעה וביום בטוב היה

האלקים') עשה זה ««¿»¿LÁÓa·‰לעמת
‰NÚÓe ¯eaÈc טובים ÏLהלא ƒ«¬∆∆

Ì„‡‰'זה ל'לעומת יביא והדבר »»»
מובן  ולכן כוח, ותוספת חיות תוספת

שקודם  מוכרח ועון חטא יש שאם

התשובה. ענין יהיה «¬‡·Ïהגאולה
,'eÎ ÌÈ‡ËÁ ÔÈ‡Lk ואין ¿∆≈¬»ƒ
להיאחז במה זה' »e‰Óל'לעומת

‡˜Âc ‰·eLz‰ ÔÈÚa C¯Bv‰«∆¿ƒ¿««¿»«¿»
ניתן  התשובה ללא גם לכאורה הרי

הטומאה  רוח 'את של למצב לעבור

הארץ'? מן אעביר

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (‚«»ƒ¿»¿ƒ≈
‰·eLz‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿««¿»
˙BNÚÏ Ï‡¯NÈ ÌÈ„È˙ÚL)∆¬ƒƒƒ¿»≈«¬

Ô˙eÏb ÛBÒa8 הרמב"ם )כדברי ¿»»
·È˙k11 שמואל ÁcÈבספר ‡Ï Èk ¿ƒƒ…ƒ«
epnÓ הוא ברוך אלא Ácמהקדוש ƒ∆ƒ»

(וכפי  תשובה יעשה שחטא מי כל

ולטובת  ..." דוד: במצודת שפירש

בזה  גמול לשלם מחשבות חושב האדם

במעשיו  הנדח האדם יהיה לבל העולם,

בהצרף  כי יתברך, ממנו ונדח מוטרד

ה'..."), בנועם לחזות יזכה סיגיו

,‡˜ÈÈc epnÓ ואומר מדייק והכתוב ƒ∆«¿»
מהקדוש  היינו נדח' ממנו ידח 'לא

בעצמו  הוא שהכוונה È‡˜cברוך ¿»≈
‡ÔÈהיא  ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ ÏÚ««¿«≈

,‡e‰ Ce¯a ÛBÒ והמהות העצם »
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ז

 למלל ימא    7 

ז

ה'תשי"ב  טבת, כ"ח וארא, פרשת שבת

הּניצֹוצֹות  ׁשּכל לפי נּדח, מּמּנּו יּדח לא ְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹולכן

ּומהּות  ּבעצמּות מקּוּׁשרים יׂשראל נפׁשֹות ְְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשּבכל

ּבגּופא  לאׁשּתאבא וסֹופן הּוא, ּברּו סֹוף ְְְְֲִֵַָָָָאין

.12ּדמלּכא  ְְַָ

C‡ ּבבחינת ׁשהיא הּזאת, הּנפׁש ּתהיה אי «ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹ

ּדמלּכא, ּבגּופא מׁשּתאבת ּוגבּול, ְְְְְְִִֶֶַָָָָנברא

ּבחינת  ׁשהּוא הּוא, ּברּו סֹוף אין ּומהּות ְְִֵֶַַַָעצמּות

עליו  לֹומר אפׁשר אי ּובאמת גבּול. ּובלי ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָּבֹורא

ּב הּתֹואר גבּול ּגם לֹומר 13לי אפׁשר ׁשאי ּדכׁשם , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָ

אי  כן ּכמֹו וׁשלֹום, חס ּגבּול ּבגדר ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶַָָָעליו

חס  גבּול ּבלי ּבבחינת ׁשהּוא עליו לֹומר ְְְְִִִֶֶַַַָָָאפׁשר

הּגבּול  ׁשלילת הּוא ּומהּות ּדעצמּות ְְְְְִַַַַָוׁשלֹום,

ּוׁשלילת  החּיּוב ׁשלילת גבּול, הּבלי ְְְְְִִִִִַַַַַּוׁשלילת

ּתהיה 14הּׁשלילה  אי ּביֹותר יּפלא ּכן ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ

מלּוּבׁשת  ּכׁשהיא ּובפרט הּנפׁש, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָהתקּׁשרּות

א הּוא. ּברּו סֹוף אין ּומהּות עצמּות עם ְְִֵַַַָּבגּוף,

ּתֹורה  ידי על היא ׁשההתקּׁשרּות הּוא, ְְְְִִִֵֶַַַָָָהענין
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ב.)12 ריז, זח"א תרס )13ראה המשך ב. ז, פקודי לקו"ת גם [קכה]ראה צד ס"ע ח"א תער"ב ואילך. [רל] קעב ע' "ו

ובכ"מ. ובכ"מ.)14ואילך. ואילך]. [עח נח ע' תרס"ו המשך גם ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
בעצמו הוא ברוך הקדוש האלוקות,ÔÎÏÂשל לעצמות מתייחס ש'ממנו' כיון ¿»≈

,Ác epnÓ ÁcÈ ‡Ï ללא ישראל, מנשמות נשמה כל דבר של ובסופו …ƒ«ƒ∆ƒ»
אלא  ממנו תתנתק ולא האלוקי ושורשה ממקורה תתרחק לא הכלל, מן יוצא

בו  ודבוקה לו מחוברת ‰BˆBˆÈp˙תהיה ÏkL ÈÙÏ האלוקייםÏÎaL ¿ƒ∆»«ƒ∆¿»
Ï‡¯NÈ ˙BLÙ הכלל מן יוצא ללא «¿ƒ¿»≈

ÌÈ¯Me˜Ó ודבקים מחוברים ¿»ƒ
ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚa¿«¿«≈

ÔÙBÒÂ ,‡e‰ Ce¯a כל של »¿»
יש  מהן ואחת אחת שבכל הנשמות,

אלוקי  Ùe‚a‡ניצוץ ‡·‡zL‡Ï¿ƒ¿«¬»¿»
‡kÏÓc12 אודות הזוהר כדברי ¿«¿»

שהנשמה  למקורה הנשמה חזרת

בטלה  היינו המלך, בגוף 'נשאבת'

שהיא  עד מוחלט בביטול לאלוקות

ו'נשאבת' מציאותה את מאבדת

באלוקות  היינו המלך, בגוף ונכללת

ללשון  בתרגום בזוהר, נאמר (וכך

אשריהם  יהודה, רבי "אמר הקודש:

רוצה הצדיק  הוא ברוך כשהקדוש ים,

את  ולשאוב אליו הרוח את להשיב

בשעה  ששנינו, לתוכו, רוח אותה

אליו  להשיב רוצה הוא ברוך שהקודש

מה  צדיק של היא זו רוח אם הרוח, את

אשר  האלקים אל תשוב והרוח כתוב,

לאותה  אוי זכאי, נמצא לא ואם נתנה.

שדולקת  באש לרחוץ שצריכה רוח

רוח  לאותה אוי נתקנת, לא ואם המלך. בגוף להישאב כדי ולהיתקן

כף  בתוך יקלענה אויביך נפש ואת שכתוב הקלע, בכף כאבן שמתגלגלת

שכתוב  עולם באותו לה גנוזים טובות כמה זוכה, רוח אותה אם שנינו, הקלע.

לו"). למחכה יעשה זולתך אלקים ראתה לא עין

,˙‡f‰ LÙp‰ ‰È‰z CÈ‡ C‡,מישראל ואחד אחד כל של הנשמה «≈ƒ¿∆«∆∆«…
) Ïe·‚e ‡¯· ˙ÈÁ·a ‡È‰L המשמעות כפי לגבי בחסידות שמבואר ∆ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿

בי  שנתת 'נשמה השחר בברכות נשמה' 'אלקי בברכת האמור של הפנימית

היינו  היא', 'טהורה בבחינת היא הנשמה שתחילה בראתה' אתה היא, טהורה

בריאה  והלשון בראתה' 'אתה לבחינת יורדת היא כך  ואחר אלוקות בבחינת

'יש' בבחינת שהיא כפי הנשמה מדרגת והיא מ'אין', 'יש' התהוות על מורה

משאר  בשונה (כי אלוקות היא הנשמה מהותה בעצם זו, בבחינה שגם ונברא

מציאות  היא הנברא שמציאות לא אבל נברא, מהווה שהאלוקות הנבראים

ומכל  נשמה), של מציאות נעשית עצמה שאלוקות היא הנשמה הרי הבורא,

באין  בירידה היא 'יש' שהיא כי והנשמה מוגבל נברא היא הנשמה גם מקום

'אין'), שהיא כפי הנשמה מדרגת לגבי ונכללת zLÓ‡·˙ערוך ומתבטלת ƒ¿»∆∆

,‡kÏÓc ‡Ùe‚a,המלך Ce¯aבגוף ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ ¿»¿«¿»«¿«≈»
‡e‰L ,‡e‰עצמו סוף ‚·Ïe,האין ÈÏ·e ‡¯Ba ˙ÈÁa שנברא וכיון ∆¿ƒ«≈¿ƒ¿

איך  ביניהם, והשוואה יחס כל ללא ערוך, באין גבול ובלי מבורא רחוק וגבול

שהוא  עצמו בבורא נכללת ותהיה 'תישאב' מוגבל נברא שהיא שהנשמה יתכן

גבול.? בלי

נברא  שהיא הנשמה איך והשאלה

נכללת  ולהיות 'להישאב' יכולה מוגבל

יותר, עוד מתחזקת האלוקות, בעצמות

גבול  איך רק היא השאלה לעיל כי

נכלל  ולהיות גבול לבלי להתחבר יכול

דבר Ó‡·e˙בו, של לאמתו ‡Èאך ∆¡∆ƒ
ÂÈÏÚ ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ עצם על ∆¿»«»»

ÈÏaאפילו Ìbהאלוקות  ¯‡Bz‰ «««¿ƒ
Ïe·‚13¯LÙ‡ È‡L ÌLÎc , ¿ƒ¿≈∆ƒ∆¿»

Ïe·b ¯„‚a ‡e‰L ÂÈÏÚ ¯ÓBÏ«»»∆¿∆∆¿
,ÌBÏLÂ ÒÁ אי שבודאי כשם בדיוק «¿»

האין  בעצמו, הבורא על לומר אפשר

בוודאי  וזה ושלום חס גבול שהוא סוף,

נכון, לא ‡Èובוודאי ÔÎ BÓk¿≈ƒ
‡e‰L ÂÈÏÚ ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«»»∆
,ÌBÏLÂ ÒÁ Ïe·‚ ÈÏa ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»
הגדרה  הוא גבול' 'בלי התואר גם כי

‰e‡והגבלה, ˙e‰Óe ˙eÓˆÚc¿«¿«
איזו  הגדרה כל בלי מעל כי שתהיה,

גם  מוגדר ולא מוגבל לא אמיתי גבול

עצמות  אלא גבול, בלי של בהגדרה

הוא  ‚·Ïeהאלוקות ÈÏa‰ ˙ÏÈÏLe Ïe·b‰ ˙ÏÈÏL,מידה באותה ¿ƒ««¿¿ƒ««¿ƒ¿
הוא  כ'בלי מושלל כי ההגדרה זה ובכלל הגדרה, מכל לגמרי ומופשט לגמרי

והוא ‰eiÁ·גבול', ˙ÏÈÏL,החיוב דרך על והגדרה הגדרה מכל מושלל ¿ƒ««ƒ
שום  אליו ולייחס עליו לומר אפשר שאי חיובית היינו שהוא סוג מכל תואר

‰ÏÈÏM‰ ˙ÏÈÏLe14 גם מושלל השלילה,והוא דרך על הגדרה מכל ¿ƒ««¿ƒ»
וכד', כחכם להגדירו למשל כמו חיובית הגדרה עליו לומר אפשר שאי וכשם

מוגבל  שאינו למשל כמו השלילה דרך על דבר שום עליו לומר אפשר אי כך

הגדרה. ומכל 'ציור' ומכל תואר מכל לגמרי ומופשט מושלל הוא כאמור אלא

Ôk Ì‡Â מההגדרה אפילו מושלל האלוקות עצם דבר של שלאמיתו מאחר ¿ƒ≈
הגדרה, מכל למעלה הוא כי גבול' È‰z‰'בלי CÈ‡ ¯˙BÈa ‡ÏtÈƒ»≈¿≈≈ƒ¿∆

‡È‰Lk Ë¯Ù·e ,LÙp‰ ˙e¯M˜˙‰הנשמהÛe‚a ˙LaeÏÓ ƒ¿«¿«∆∆ƒ¿»¿∆ƒ¿∆∆¿
‰e‡גשמי, Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ ÌÚ סוף אין שהוא ƒ«¿«≈»

אמיתי.?

˙e¯M˜˙‰‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ עם הנשמה האלוקות של עצמות «»ƒ¿»∆«ƒ¿«¿
,˙BÂˆÓe ‰¯Bz È„È ÏÚ ‡È‰.ומבאר שממשיך ‰Bz¯‰כפי ,‰p‰c ƒ«¿≈»ƒ¿¿ƒ≈«»
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 8   למלל ימא  

משה ח אל אלוקים וידבר

ׁשל  ּורצֹונֹו חכמתֹו היא הּתֹורה ּדהּנה, ְְְְִִִֵֶַָָָּומצוֹות.

ּדמלּכא 15הּקּב"ה  איברין הן והּמצוֹות ואף 16, , ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ

הן  ּגׁשמּיים, ּבענינים ונתלּבׁשּו ירדּו כן ּפי ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָעל

רז"ל  ּכמאמר הּמלאכים 17הּתֹורה, ׁשּכאׁשר ְְֲֲִֶֶַַַַַַַַָָ

למצרים  להם, אמרּו הּתֹורה, להם ׁשּתּנתן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּקׁשּו

והן  וכּו', ּביניכם יׁש הרע יצר כּו' ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָירדּתם

ּכמֹו ּגׁשמּיים, ּבדברים ׁשּנתלּבׁשּו ְְְְְְִִִִִִֶַַַָהּמצוֹות,

ועד  ּגׁשמי, ּבקלף ּותפילין ּגׁשמי ּבצמר ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָציצית

ׁשיעּור  הרי ּובּלב, ּבּמֹוח ׁשּקּיּומם הּמצוֹות ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּגם

ּובּלב  הּגׁשמי ּבּמֹוח נרּגׁשת ׁשּתהא הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּמצוה

ּומצוֹות,18הּגׁשמי  ׁשּבתֹורה הּקצוֹות ׁשּתי ּומּצד . ְְְְְִִִֵֶַַַַָָ

ּבדברים  ּומלּוּבׁשים ,יתּבר ּורצֹונֹו חכמתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָׁשהם

הּנפׁש את ּומחּברים מקּׁשרים הם הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַּגׁשמּיים,

ּומהּות. עצמּות עם ּבּגּוף המלּוּבׁשת ְְֱִִֶֶַַַַָֹהאלקית

לבּוׁשים  ּבׁשם הּמצוֹות נקראּו זה ,19ּומּטעם ְְְְְִִִִֵֶַַַ

מתקּׁשרת  ידם ׁשעל להּנׁשמה לבּוׁשים ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהם

הוי' ּבנעם לחזֹות ּומהּות, 20ּבעצמּות ְְְֲֲַַַַָָֹ

ּדמלּכא. ּבגּופא ְְְְְֲִַַָָָּולאׁשּתאבא
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ובכ"מ.)15 פ"ד. תניא ובכ"מ.)16ראה רפכ"ג. תניא סע"א). (עד, ת"ל תקו"ז ב. קע, זח"א ואילך.)17ראה סע"ב פח, שבת

קפ.)18 ע' תרח"ץ .282 ע' .215 ע' תרצ"ז סב. ע' תרצ"א ואילך.)19סה"מ ד לב, מקץ תו"א סכ"ט. אגה"ק תניא ראה

.22 שבהערה זקן ואברהם וד"ה ד.)20תו"א כז, תהלים

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰"aw‰ ÏL BBˆ¯e B˙ÓÎÁ ‡È‰15, בספר הזקן אדמו"ר וכדברי ƒ»¿»¿∆«»»

בזהר  שכתוב "כמו בריך התניא: וקודשא פירוש דאורייתא חד כולא הוא

בכבודו  הוא ברוך והקדוש הוא ברוך הקדוש של ורצונו חכמתו היא דאורייתא

הוא  ברוך הקדוש וצמצם חד... כולא מצוות ובעצמו בתרי"ג וחכמתו רצונו

אותיות  ובצרופי ובהלכותיהן התורה

ומדרשי  שבאגדות ודרשותיהן תנ"ך

בכדי  ז"ל רוח חכמינו או הנשמה שכל

להשיגן  תוכל האדם שבגוף ונפש

‰Ôולקיימן...",בדעתה  ˙BÂˆn‰Â¿«ƒ¿≈
‡kÏÓc ÔÈ¯·È‡16, לאברי נמשלו ≈»ƒ¿«¿»

כביכול  הוא, ברוך הקדוש המלך,

התניא: בספר הזקן אדמו"ר (וכדברי

וקודשא  דאורייתא בזהר שאמרו ..."

פירשו  ובתיקונים חד כולא הוא בריך

עשה] מצוות [רמ"ח פיקודין דרמ"ח

לפי  דמלכא אברין רמ"ח אינון

העליון  רצון פנימיות הן שהמצוות

העולמות  בכל המלובש האמיתי וחפצו

כל  כי להחיותם ותחתונים העליונים

המצוות  במעשה תלוי ושפעם חיותם

שמעשה  ונמצא כנודע. התחתונים של

הפנימי  לבוש הוא וקיומן המצוות

זה  שממעשה העליון רצון לפנימית

להתלבש  העליון רצון וחיות אור נמשך

דמלכא בע  אברי נקראים ולכן ולמות

הם  האדם גוף שאברי כמו משל דרך

מכל לבוש  אליה לגמרי ובטלים לנפשו

לגבי  לגמרי בטל הוא וקיומן המצוות מעשה של החיות משל דרך כך וכל...

העליון  לנשמה..."),רצון כגוף ממש לו ונעשה בו Ètהמלובש ÏÚ Û‡Â¿««ƒ
ÔÎ הוא ברוך הקדוש של ורצונו חוכמתו שהיא התורה מעלת גודל למרות ≈

זאת  בכל דמלכא', 'אברין שהן המצוות מעלת והמצוות e„¯Èוגודל התורה »¿
ÌÈiÓLb ÌÈÈÚa eLaÏ˙Â,הזה ‰Bz¯‰בעולם Ô‰ נתלבשה ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ≈«»

הגשמית, למציאות ומתייחסת למטה שירדה גשמיים, »¬»¿Ó‡Ók¯בדברים
Ï"Ê¯17בגמרא¯L‡kL למרום עלה רבנו התורה משה את לקבל ««∆«¬∆

ÌÈ¯ˆÓÏ ,Ì‰Ï e¯Ó‡ ,‰¯Bz‰ Ì‰Ï Ô˙pzL eLwa ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒƒ¿∆ƒ»≈»∆«»»¿»∆¿ƒ¿«ƒ
,'eÎÂ ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰ ¯ˆÈ 'eÎ Ìz„¯È ירדו לא שהמלאכים וכיון ¿«¿∆≈∆»»≈≈≈∆¿

התורה  את לקבל יכולים אינם הרע, יצר להם ואין ‰BÂˆn˙,למצרים Ô‰Â ,¿≈«ƒ¿
ÈÓLb ¯Óˆa ˙ÈˆÈˆ BÓk ,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a eLaÏ˙pL∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ

ÌbL „ÚÂ ,ÈÓLb ÛÏ˜a ÔÈÏÈÙ˙e שאפילוÌÓeiwL ˙BÂˆn‰ ¿ƒƒƒ¿»«¿ƒ¿«∆««ƒ¿∆ƒ»
,·l·e ÁBna מקום והיה רוחניים דברים הם שלכאורה וברגש, במחשבה «««≈

מצוות  גם דבר של לאמיתו גשמיים, בדברים נתלבשו לא אלו שמצוות לחשוב

כי  בגשמיות מלובשות ‰Âˆn‰אלו ¯eÚÈL È¯‰ זו במידה שדוקא ¬≈ƒ«ƒ¿»
המצוה  קיום חובת ידי zL‰‡יוצאים ‡e‰ כמו ובבלב, שבמוח המצוה ∆¿≈

ויראת  ה' אהבת מצות l·e·ה'למשל ÈÓLb‰ ÁBna ˙Lb¯ƒ¿∆∆««««¿ƒ«≈
ÈÓLb‰18 בחסידות כמבואר ««¿ƒ

של  תחושה להיות צריכה ה' שבאהבת

שהלב  כמו לפחות הגשמי, בלב אהבה

גשמי, לדבר ומשיכה אהבה מרגיש

של  תחושה להיות צריכה ה' וביראת

בדיוק  הגשמי בלב ופחד כמו אימה

ירא  שהוא גשמי מדבר חש שאדם

‰BÂˆw˙ממנו. ÈzL „vÓeƒ«¿≈«¿»
Ì‰L ,˙BÂˆÓe ‰¯B˙aL∆¿»ƒ¿∆≈

C¯a˙È BBˆ¯e B˙ÓÎÁ אחד מצד »¿»¿ƒ¿»≈
אחד  ÌÈLaeÏÓeומקצה ,¿»ƒ

ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ובקצה שני מצד ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
‰Ìהשני, È¯‰ והמצוות התורה ¬≈≈

LÙp‰ ˙‡ ÌÈ¯aÁÓe ÌÈ¯M˜Ó¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆«∆∆
Ûeba ˙LaeÏÓ‰ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«¿∆∆«
בעולם  גשמי בגוף להתלבש וירדה

e‰Óe˙גשמי  ˙eÓˆÚ ÌÚƒ«¿«
ורצונו  התורה שמחכמתו נובעים

Ê‰והמצוות. ÌÚhÓe מאחר ƒ««∆
וה'ממוצע' האמצעי הן שהמצוות

האלוקות  לעצמות הנשמות בין המחבר

ÌLa ˙BÂˆn‰ e‡¯˜ƒ¿¿«ƒ¿¿≈
ÌÈLe·Ï19ÌÈLe·Ï Ì‰L , ¿ƒ∆≈¿ƒ

˙¯M˜˙Ó Ì„È ÏÚL ‰ÓLp‰Ï ומתחברת eÓˆÚa˙הנשמה ¿«¿»»∆«»»ƒ¿«∆∆¿«¿
'ÈÂ‰ ÌÚa ˙BÊÁÏ ,˙e‰Óe20 אלוקות גילוי ולקלוט לראות ««¬¿…«¬»»
‡kÏÓc ‡Ùe‚a ‡·‡zL‡Ïe נכלל ולהיות לאלוקות להתבטל ¿ƒ¿«¬»¿»¿«¿»

באלוקות.

התניא: בספר אלה 'לבושים' של עניינם את הזקן אדמו"ר שמבאר וכפי

לשום  אפשר ואי נבראים בחינת הן שבאדם ונשמה רוח שנפש להיות ..."

שום  להשיג ויוצרנברא בבורא אחרי השגה וגם הוא, ברוך סוף אין הכל

רבות  מדרגות השתלשלות בבחינת והאציל יתברך מאורו ה' האיר אשר

אחר  הנפש מדרגה יכלה לא כן פי על אף עצומים... צמצומים בבחינת מדרגה

ומתוק  טוב כי האור למסבל ונשמה הרוח לקבל או בכחה ואין וכו'... האור

הצחצחות  ועריבות כנר הנעימות ממציאותה ותתבטל מנרתקה תצא שלא

אור  שמבחינת לא אם איזו באבוקה, ממנו ותמשך תשתלשל עצמו הארה זה

בדרך  אחר מועטת מדריגה שיברא השתלשלות עד רבים בצמצומים מדרגה
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ט

ה'תשי"ב  טבת, כ"ח וארא, פרשת שבת

ּׁשּכתּוב e‰ÊÂד) מה ּבא 21ּגם זקן ואברהם ¿∆ְְֵֶַַַָָָָָ

עיּלאין  יֹומין ּבאינּון ּגֹו', ְִִִִִַָָּבּימים

ידי 22כּו' ועל ּומצֹות, ּדתֹורה הּלבּוׁשים ׁשהם ,ְְְְְִִֵֵֶַַָ

חכמה  ׁשּקנה זה זקן זקן, ואברהם נעׂשה ,23זה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשּבּה חכמה, ּדבחינת הּביּטּול ענין ְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשהּוא

ואין  הּוא לבּדֹו ׁשהּוא  יתּבר אחדּותֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָמתּגּלית

צרי24זּולתֹו היה זֹו למדריגה להּגיע ּוכדי , ְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

הּתֹורה  לבּוׁשי ענין ׁשהּוא ּבּימים, ּבא ְְְִִִֵֶַַַָָָלהיֹות

ּבקּיּום  מלא הּוא יֹום ׁשּכל ּובאֹופן ְְְִִֵֶֶָָּומצֹות,

ּכמאמר  ּומצֹות, עביד 25הּתֹורה ויֹומא יֹומא ּכל ְְְֲֲִִַַַָָָָ

צרי ולכן כּו'. ׁשלימין יֹומין הם ׁשאז ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָעבידּתי ּה,

אפיּלּו ׁשּיקּיים ּבאֹופן ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָלהיֹות

אׁשר  הּימים ּכמסּפר ּפעמים, ּכּמה אחת ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָמצוה

מצוֹות  ׁשּיׁש ועד הּׁשמים. מן לֹו ְְְִִִִֵֶַַַָניּתנּו

ּוכמֹו הּיֹום , ּבאֹותֹו ּפעמים ּכּמה ְְְְְִִֶַַַָָׁשּמקּיימים

יֹום, ּבכל ּתפּלֹות ׁשלׁש ׁשּיׁש הּתפּלֹות, ְְְְְִִִֵֶַַָָֹּבענין

הּכּפּורים  ּוביֹום ּתפּלֹות, ארּבע טֹוב ויֹום ְְְְְִִִַַַַָּובׁשּבת

מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ּבזה, והענין ּתפּלֹות. ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָחמׁש

מהּלכים  ּבבחינת היֹותן היא הּנׁשמֹות מעלת ְְְְֱֲֲִִִִֵַַַַַָָהרי

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבין 26ּדוקא, מהלכים ל ונתּתי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָ

היּלּו להיֹות ׁשּצרי היינּו, האּלה, ְְְִִִִֵֶֶַָָָהעֹומדים
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א.)21 כד, שרה זקן )22חיי ואברהם ד"ה ב. עט, ג. עו, משפטים א. טז, שרה חיי תו"א וראה א. קכט, א. רכד, זח"א

ואילך). שז ע' חשון סה"מ (תו"מ ב.)23תשל"ח לב, בהגהה.)24קידושין פל"ה ע"ב.)25תניא ריש צד, זכרי')26זח"ג

ועוד. ואילך. סע"א ל, וישב תו"א וראה ז. ג,

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
מעין ממנה  נברא אחד אור לבוש ודרך מהות ונשמה, רוח הנפש להלביש זה

תתבטל  ולא ולהשיגו זה אור מזיו ליהנות תוכל זה אור מעין שהוא זה לבוש

ומאירה...". זכה עששית דרך בשמש הרואה וכמשל ממציאותה

e‰ÊÂ ידם „) שעל ומצוות תורה של ה'לבושים' ענין אודות לעיל המבואר ¿∆
להתחבר  הנשמה יכולה ובאמצעותם

הוא  האלוקות, הביאור Ìbלעצמות «
של  e˙kM·הפנימי ‰Ó21 בתורה «∆»

,'Bb ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê Ì‰¯·‡Â¿«¿»»»≈»«»ƒ
בימים' ש'בא בזוהר כך על ונאמר

ÔÈ‡lÈÚהיינו  ÔÈÓBÈ ÔeÈ‡a¿ƒƒƒ»ƒ
'eÎ22, עליונים ימים ≈∆‰LÌבאותם

ÏÚÂ ,˙BˆÓe ‰¯B˙c ÌÈLe·l‰«¿ƒ¿»ƒ¿¿«
‰Ê È„È יום כל עסק אבינו שאברהם ¿≈∆

בתורה  יום, אף להחסיר מבלי ויום,

Ô˜Ê,ומצוות, Ì‰¯·‡Â ‰NÚ«¬»¿«¿»»»≈
מצות  קיום (לגבי הגמרא וכדברי

זקן') פני תיבות Ô˜Ê'והדרת ראשי »≈
‰ÓÎÁ ‰wL ‰Ê23‡e‰L לפי , ∆∆»»»¿»∆

'זקן' הדברים של הפנימית המשמעות

הוא  אבינו באברהם »¿ÔÈÚƒהאמור
ÏehÈa‰ לאלוקות˙ÈÁ·c «ƒƒ¿ƒ«

daL ,‰ÓÎÁ החכמה בספירת »¿»∆»
‡B˙e„Áהעליונה  ˙Èlb˙Óƒ¿«≈«¿
C¯a˙È הברורה ההכרה ה', אחדות ƒ¿»≈

ÔÈ‡Â ‡e‰ Bc·Ï ‡e‰L∆¿«¿≈
B˙ÏeÊ24, הוא ברוך הקדוש שרק »

אין  ומלבדו אמיתי בקיום קיים בעצמו

מציאות  ÚÈb‰Ïשום È„Îe¿≈¿«ƒ«
BÊ ‰‚È¯„ÓÏ'ה באחדות הכרה של ¿«¿≈»

כזו, ˆ¯CÈברמה ‰È‰ אבינו אברהם »»»ƒ
,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÈLe·Ï ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈÓia ‡a ˙BÈ‰Ï וכאמור ƒ¿»«»ƒ∆ƒ¿«¿≈«»ƒ¿

עם  ומתחברת מתקשרת הנשמה ידו ועל שבו האמצעי הם והמצוות שהתורה

האלוקות, של ÔÙB‡·eעצמות בלבושים בימים', 'בא היה אבינו ואברהם ¿∆
ומצוות  כזה תורה ÌBÈבאופן ÏkL ומבלי הכלל, מן יוצא מבלי ויום , ∆»

יום, אף BˆÓe˙,יום ‰e‡להחסיר ‰¯Bz‰ Ìei˜a ‡ÏÓ שבו ויום »≈¿ƒ«»ƒ¿
לאלוקות  ולהתחבר אלוקות גילוי לקבל יוכל ידם שעל נוספים 'לבושים' נוצרו

¯Ó‡Ók25 הזוהר,dÈz„È·Ú „È·Ú ‡ÓBÈÂ ‡ÓBÈ Ïk ויום בכל יום ¿«¬«»»¿»¬ƒ¬ƒ¿≈
היום נעש  אותו של ה' עבודת ובוצעה העיסוק Ê‡Lתה בתורה כאשר ∆»

אזי  יום, להחסיר מבלי ביומו יום מידי הוא חדשים לבושים ויצירת ומצוות

ÔÈÓÈÏLה'ימים' ÔÈÓBÈ Ì‰ חסרון eÎ'.ללא ≈ƒ¿≈ƒ

ÔÎÏÂ ו'כל נוספים, 'לבושים' לעשות צריך האדם בחיי ויום יום שבכל כיון ¿»≈
עבידתיה', עביד ויומא BˆÓe˙יומא ‰¯Bz‰ Ìei˜ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ«»ƒ¿

,ÌÈÓÚt ‰nk ˙Á‡ ‰ÂˆÓ elÈÙ‡ ÌÈi˜iL ÔÙB‡a ימנע ואל ¿∆∆¿«≈¬ƒƒ¿»«««»¿»ƒ
יקיים  אלא אתמול עצמה זו מצוה קיים שכבר בנימוק היום מצוה מקיום עצמו

עצמה מצוה אותה »¿tÒÓk¿ƒ¯אפילו
ÔÓ BÏ ezÈ ¯L‡ ÌÈÓi‰«»ƒ¬∆ƒ¿ƒ

ÌÈÓM‰ לו שניתן נוסף יום ובכל «»«ƒ
מצוות  אפילו מצוות, עוד יקיים לחיות

הקודמים. בימים קיים »¿ÚÂ„שכבר
‰nk ÌÈÓÈi˜nL ˙BÂˆÓ LiL∆≈ƒ¿∆¿«¿ƒ«»

ÌBi‰ B˙B‡a ÌÈÓÚt ולא) עצמו ¿»ƒ¿«
יום), אחר יום למשל BÓÎeרק ¿

LÏL LiL ,˙BlÙz‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ∆≈»…
ÌBÈÂ ˙aL·e ,ÌBÈ ÏÎa ˙BlÙz¿ƒ¿»¿«»¿
ÌBÈ·e ,˙BlÙz Úa¯‡ ·BË«¿«¿ƒ¿

˙BlÙz LÓÁ ÌÈ¯etk‰ ונמצא «ƒƒ»≈¿ƒ
אותה  את עושים עצמו, יום שבאותו

היא  והסיבה פעמים, כמה עצמה מצוה

לנשמה, רבים 'לבושים' לעשות כדי

ומבאר. שממשיך כפי

,‰Êa ÔÈÚ‰Â מצוה אותה בקיום ¿»ƒ¿»»∆
כמה  ואפילו יום אחר יום עצמה

עצמו  יום באותו «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰פעמים
˙ÏÚÓ È¯‰ ,Ô·eÓ BÈ‡≈»¬≈«¬«
˙ÈÁ·a Ô˙BÈ‰ ‡È‰ ˙BÓLp‰«¿»ƒ¡»ƒ¿ƒ«

,‡˜Âc ÌÈÎl‰Ó שעוסקים היינו ¿«¿ƒ«¿»
הזמן  שכל כזה באופן ה' בעבודת

שהולך  מי כמו ומתעלים מתקדמים

במקום  לעמוד נשאר ואינו ומתקדם

e˙kL·אחד  BÓÎe26 בנבואת ¿∆»
Óזכריה  EÏ Èz˙Â,‰l‡‰ ÌÈ„ÓBÚ‰ ÔÈa ÌÈÎÏ‰ בחסידות ומבואר ¿»«ƒ¿«¿¿ƒ≈»¿ƒ»≈∆

שהנשמות  המלאכים על הנשמות למעלת הכוונה הדברים פנימיות שלפי

מדרגה  והתעלות התקדמות של באופן היא עבודתם כי 'מהלכים' נקראות

ואילו  דרגה לדרגה, באותה תמיד נמצאים הם כי 'עומדים' נקראים המלאכים

ענין  מהו "להבין הזקן: לאדמו"ר אור' ב'תורה בין (וכמבואר מהלכים

עומדים. שרפים שכתוב כמו עומדים נקראים שהמלאכים נודע הנה העומדים.

חי  שכתוב כמו עומדים כן גם נקראים הזה לעולם בואם קודם הנשמות וגם

בגוף  בהתלבשותן הזה לעולם הנשמות ירידת אחרי רק לפניו. עמדתי אשר ה'

שהמלאכים  והטעם מהלכים. נקראות הבהמית עומדים ונפש נקראים ונשמות

כמו  הדבור מאותיות הם והמלאכים אותיות, מבחינת הוא התהוותם שרש כי
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משה י אל אלוקים וידבר

ׁשחֹוזרים  הענין מהּו ּכן ואם ּדוקא, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָועלּיה

הּוא, הענין א הּמצוֹות. אֹותם ְְְְִִִִַַָָָונׁשנים

יּוכל  ידם ׁשעל לבּוׁשים ּבחינת הם ְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשהּמצוֹות

עׂשּיית  להיֹות צרי ולכן ּבאלקּות, נפׁשֹו ְְְְֱֲִִִֵֵַַַָָָֹלקּׁשר

נׁשמתֹו ׁשּתּוכל ּכדי רּבֹות ּפעמים אּלּו ְְְְִִִֵֵֶַַָָמצוֹות

העלּיה  להיֹות ּתּוכל ואז אלקּות, עם ְְְְֱֲִִִִֵַַָָָֹלהתקּׁשר

.היּלּו ְִִִַּבבחינת

‰Ê·e ּבענין סתירה ׁשּמצינּו מה לבאר יׁש »∆ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

ּתֹורה  ּדתלמּוד אמרּו27החּיּוב ּדהּנה , ְְְְִִֵַַָָ

ואינֹו28רז"ל  ּבּתֹורה לעסֹוק לֹו ׁשאפׁשר ׁשּמי ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָ

נאמר  עליו הּכרת 29עֹוסק ּגֹו' ּבזה הוי' ּדבר ּכי ְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ

אמרּו כן ּפי על ואף ּגֹו', ׁשאי 30תּכרת ׁשּמי ְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

עסקֹו מּפני הּיֹום ּכל ּבּתֹורה לעסֹוק לֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָָאפׁשר

ּופרק  ׁשחרית אחד ּבפרק לֹו ּדי ּומּתן, ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָּבמּׂשא

הּטעם  אם מּובן, אינֹו ולכאֹורה ערבית. ְְְִִִֵֶַַַַָָָאחד

קּלה  ׁשעה  ּתֹורה מּתלמּוד הּמתּבּטל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשאפיּלּו

מּצד  הּוא ּגֹו', ּבזה הוי' ּדבר ּכי נאמר ְֱֲִִֶֶַַַָָָָָעליו

לֹו ּדי עסק ּבעל מּדּוע ּכן, אם הּתֹורה, ֲִֵֵֶַַַַַַַַָמעלת

ואם  ערבית. אחד ּופרק ׁשחרית אחד ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָּבפרק

ׁשּיׁש ּבּפנאי ּתלּוי הּתֹורה עסק ׁשענין ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנאמר

ּבפרק  לֹו ּדי עסק ּבעל ׁשהּוא מי ׁשּלכן ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלאדם,

מהּו ּכן אם ערבית, אחד ּופרק ׁשחרית ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָאחד

ׁשל  ּגעוואלד) ּדער איז (וואס ּכ ּכל ְִֶֶֶֶַַָָָהחֹומר

הּכרת  נאמר ׁשעליו עד קּלה, ׁשעה ְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמתּבּטל

ּׁשּנתּבאר  מה ּפי על מּובן הענין א ּגֹו'. ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתּכרת

יׁש א כּו', לּנׁשמה לבּוׁש היא ׁשהּתֹורה ְְְִֵֵֶַַַָָָלעיל

נׁשמה  ויׁש ללבּוׁשים, יֹותר ׁשּצריכה ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָנׁשמה

.ּכ ּכל ּגדֹול אינֹו ּבלבּוׁשים הּצֹור ְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשאצלּה

הּיֹום  ּכל ּבּתֹורה לעסֹוק לֹו אפׁשר ׁשאי מי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָולכן,
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ג].)27 [צח, מזה פורים דרושי סוף בתו"א ועמ"ש מציין: שם פ"א.)28באוה"ת תניא וראה א. צט, טו,)29סנהדרין שלח

ב.)30לא. צט, מנחות ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
עלו  וישראל צבאם. כל פיו וברוח המחשבה שכתוב מאותיות הם במחשבה

כו' בונות אבנים שתי יצירה בספר שכתוב כמו דומם בחינת הם והאותיות

שהן  ולכך לפי כו' השכל לפי הן האותיות כי המנהיגן השכל לגבי בטילות

בחינת  להם שאין דומם כבחינת עומדים CÈ¯vLהילוך"),נקראים ,eÈÈ‰«¿∆»ƒ
,‡˜Âc ‰iÏÚÂ CelÈ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ«¬ƒ»«¿»
ÌÈ¯ÊBÁL ÔÈÚ‰ e‰Ó Ôk Ì‡Â¿ƒ≈«»ƒ¿»∆¿ƒ

˙BÂˆn‰ Ì˙B‡ ÌÈLÂ ולכאורה ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿
שוב  מצוות אותן קיום של המשמעות

ללא  אחד במקום עמידה היא ושוב

והתעלות.? התקדמות

Ì‰ ˙BÂˆn‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«ƒ¿≈
ÌÈLe·Ï ˙ÈÁa אמצעים ¿ƒ«¿ƒ

ÏÎeÈו'ממוצעים' Ì„È ÏÚL האדם ∆«»»«
ÔÎÏÂ ,˙e˜Ï‡a BLÙ ¯M˜Ï¿«≈«¿»¡…¿»≈
˙BÂˆÓ ˙ÈiNÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¬ƒ«ƒ¿

el‡'ה'לבושים את היוצרות שהן ≈
ÏÎezL È„k ˙Ba¯ ÌÈÓÚt¿»ƒ«¿≈∆«
,˙e˜Ï‡ ÌÚ ¯M˜˙‰Ï B˙ÓLƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ¡…

Ê‡Â ה'לבו באמצעות שים'כאשר ¿»
לאלוקות, תתחבר »ÏÎezהנשמה

‰iÏÚ‰ ˙BÈ‰Ï למעלה מדרגה ƒ¿»¬ƒ»
CelÈ‰ ˙ÈÁ·a אותן שקיום ונמצא ƒ¿ƒ«ƒ

גורם  אינו רבות פעמים מצוות

מבלי  'עומדת' תהיה שהנשמה

ריבוי  קיום להיפך, אלא להתעלות,

אותה  ועשיית קיום גם כולל מצוות,

'לבושים' יוצר רבות, פעמים מצוה

לאלוקות  מתחברת הנשמה ידם שעל

'מהלך'. לבחינת ומתעלה

‰Ê·e'ה'לבושים אודות לעיל המבואר »∆
ומצוות  תורה ידי על הנשמה ≈LÈשל

‰¯È˙Ò eÈˆnL ‰Ó ¯‡·Ï¿»≈«∆»ƒ¿ƒ»
ובהלכה ז"ל חכמינו »¿ÔÈÚa¿ƒבדברי

וגדרי  eÓÏ˙c„פרטי ·eiÁ‰«ƒ¿«¿
‰¯Bz27Ï"Ê¯ e¯Ó‡ ‰p‰c ,28 »¿ƒ≈»¿««
BÒÚÏ˜בגמרא  BÏ ¯LÙ‡L ÈnL∆ƒ∆∆¿»«¬

ÂÈÏÚ ,˜ÒBÚ BÈ‡Â ‰¯Bza«»¿≈≈»»
¯Ó‡29 שלפי) בתורה הפסוק ∆¡«

זרה) בעבודה מדבר c·¯פשוטו Èkƒ¿«
ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,'Bb ˙¯k˙ ˙¯k‰ 'Bb ‰Êa 'ÈÂ‰ רגע שכל למרות ¬»»»»ƒ»≈ƒ»≈¿««ƒ≈

זאת  בכל ביותר, חמור דבר הוא תורה ביטול ÈnLבגמרא e¯Ó‡30של »¿∆ƒ

‡OÓa B˜ÒÚ ÈtÓ ÌBi‰ Ïk ‰¯Bza ˜BÒÚÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡L∆ƒ∆¿»«¬«»»«ƒ¿≈»¿¿«»
,ÔzÓe היום משעות רב זמן אצלו תופס הפרנסה לצורכי BÏוהעיסוק Èc «»«

תורה  לימוד חובת ידי יוצא ‡Á„והוא ˜¯Ùa בתורה אחד פרק בלימוד ¿∆∆∆»
ÌÚh‰ Ì‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ .˙È·¯Ú „Á‡ ˜¯Ùe ˙È¯ÁL«¬ƒ∆∆∆»«¿ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ«««
„eÓÏzÓ Ïha˙n‰ elÈÙ‡L∆¬ƒ«ƒ¿«≈ƒ«¿

‰l˜ ‰ÚL ‰¯Bz,בלבדÂÈÏÚ »»»«»»»
,'Bb ‰Êa 'ÈÂ‰ ¯·c Èk ¯Ó‡∆¡«ƒ¿«¬»»»»
קצר  זמן של תורה ביטול שגם היינו

מאד, חמור דבר הוא ‰e‡ביותר
˙ÏÚÓ „vÓ וחשיבות,‰¯Bz‰ ƒ««¬««»

לימוד  וחשיבות התורה מעלת שמפני

תורה  מביטול להיזהר צריך התורה

קלה אפילו  ÚecÓשעה ,Ôk Ì‡ ,ƒ≈««
˜ÒÚ ÏÚaומתן במשא Ècשטרוד ««≈∆«

˜¯Ùe ˙È¯ÁL „Á‡ ˜¯Ùa BÏ¿∆∆∆»«¬ƒ∆∆
,˙È·¯Ú „Á‡ חשיבות בגלל והרי ∆»«¿ƒ

שגם  הראוי מן היה התורה ומעלת

ללמוד  יתאמץ ומתן במשא הטרוד

ופרק  שחרית אחד מ'פרק יותר הרבה

ערבית'. ÔÈÚLאחד ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ…«∆ƒ¿«
LiL È‡ta ÈeÏz ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ≈∆«»»«¿«∆≈

,Ì„‡Ï תורה ללמוד צריך אדם וכל »»»
הפנוי  לזמנו המתאימה ≈«∆ÔÎlLכמות

BÏ Èc ˜ÒÚ ÏÚa ‡e‰L ÈÓƒ∆««≈∆«
˜¯Ùe ˙È¯ÁL „Á‡ ˜¯Ùa¿∆∆∆»«¬ƒ∆∆
e‰Ó Ôk Ì‡ ,˙È·¯Ú „Á‡∆»«¿ƒƒ≈«
¯Úc ÊÈ‡ Ò‡ÂÂ) Ck Ïk ¯ÓBÁ‰«∆»»»ƒ≈

„Ï‡ÂÂÚb הגדולה החומרה מה ∆«¿
‰Ïha˙nוה'צעקה' ÏL מלימוד ) ∆«ƒ¿«≈

Ú„התורה  ,‰l˜ ‰ÚL כך כדי »»«»«
˙¯kz ˙¯k‰ ¯Ó‡ ÂÈÏÚL∆»»∆¡«ƒ»≈ƒ»≈

'Bb?.

‰Ó Èt ÏÚ Ô·eÓ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»«ƒ«
‡È‰ ‰¯Bz‰L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM∆ƒ¿»≈¿≈∆«»ƒ

,'eÎ ‰ÓLpÏ Le·Ï שבאמצעותו ¿«¿»»
אלוקות  לקלוט יכולה הנשמה

לאלוקות  ÓL‰ולהתחבר LÈ C‡«≈¿»»
LÈÂ ,ÌÈLe·ÏÏ ¯˙BÈ ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿≈
C¯Bv‰ dÏˆ‡L ‰ÓL¿»»∆∆¿»«∆

Ck Ïk ÏB„b BÈ‡ ÌÈLe·Ïa לאותה זקוקות הנשמות כל כמות ולא ƒ¿ƒ≈»»»
'לבושים'. ‰ÌBiשל Ïk ‰¯Bza ˜BÒÚÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÓ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ∆ƒ∆¿»«¬«»»«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יא

 למלל ימא    11 

יא

ה'תשי"ב  טבת, כ"ח וארא, פרשת שבת

ׁשּלא  מאחר הרי הּפרנסה, עסק מחמת ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכּוּלֹו

ּכל  ּפנּוי ׁשּיהיה הּׁשמים מן ּפרנסתֹו לֹו ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהזמינּו

אינּה ׁשּנׁשמת ֹו מּוכח, ּבּתֹורה, לעסֹוק ְֲִֵֶַַַָָָָהּיֹום

ּבפרק  לֹו ודי הּתֹורה, ללבּוׁשי ּכ ּכל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָצריכה

ׁשאפׁשר  מי א ערבית. אחד ּופרק ׁשחרית ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָאחד

ׁשּנׁשמתֹו מּזה מּוכח הּיֹום, ּכל ּבּתֹורה לעסֹוק ְֲִִֶֶַַַָָָָלֹו

לבּטל  לֹו אסּור ולכן לבּוׁשים, ליֹותר ְְְְְִִֵֵֵַָָָצריכה

ל  צרי אּלא אחד, רגע הּיֹום,אפיּלּו ּכל עסֹוק ֲֲִִֶֶֶַַַָָָָ

נׁשמתֹו. לׁשֹורׁש הּדרּוׁשים הּלבּוׁשים ׁשיעּור ְְְְְִִִִִֶַַָּכפי

רז"ל  ּׁשאמרּו מה ּגם מצות 31וזהּו ׁשּביּטל ׁשּמי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ

קרא  לא ּכאיּלּו אחת, ּפעם אפיּלּו ׁשמע ְְְֲִִִַַַַַַָָֹקריאת

הּדרּוׁשים  ּבּלבּוׁשים לֹו ׁשחסר ּדכיון ימיו, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָּכל

ּבהתקּׁשרּות  אצלֹו חסר לכן נׁשמתֹו, ׁשרׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמּצד

ודוקא  הּוא. ּברּו סֹוף אין ּומהּות עצמּות ְְְִֵַַַָָעם

ּכפי  ויֹום, יֹום ּבכל ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ידי ְְְְִִִֵַַָָָעל

התקּׁשרּות  נעׂשית לֹו, הּקצּובים הּימים ְְְְֲִִִִֵַַַַַָמסּפר

הּוא. ּברּו סֹוף אין ּומהּות עצמּות עם ְְִֵַַַָָהּנׁשמֹות

ימיו ‡Cה) ּכל ׁשּיהיּו לזה זֹוכה אדם ּכל אין «ְִֵֶֶֶָָָָָָָ

ׁשעה  אפיּלּו מהם יחסר ולא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹׁשלימים

הּזקן  רּבינּו (ּכלׁשֹון אחד רגע לֹומר 32אחת ויׁש .( ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

לזה, זֹוכה אדם ּכל ׁשאין הּלׁשֹון ּדּיּוק ְִֵֵֶֶֶַָָָָָּבביאּור

ּתלּוי  ׁשאינֹו זכּות ׁשל ענין ׁשּזהּו ּדייקא, ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָזֹוכה

הּידּוע  ּפי על אדם 33ּבבחירה, אין ּתֹורה ּדביּטּול ְְִִִִֵַַַָָָָָ

רז"ל  מּמאמר ּכּמּובן יֹום, ּבכל מּמּנּו 34ניּצֹול ְֲִִִֶַַַַַָָ

כּו', יֹום ּבכל  מהם ניּצֹול  אדם אין עבירֹות ְֲִֵֵֵֶָָָָֹׁשלׁש

האדם, ּבבחירת הּתלּוי ּדבר זה ׁשאין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָונמצא

והעצה  ּדׁשמּיא. וסּייעּתא זכּות לזה צרי ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָאּלא
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ב.)31 סג, מח).)32ברכות (ע' שם הרמון פלח קכא). (ע' שם אוה"ת .(27 ע' רמ. (ע' שם אדה"ז פכ"ה )33מאמרי תניא

סע"א). תורה).)34(לב, ביטול עון אפי' ד"ה – ב (ה, פ"א לתניא קצרות" והערות הגהות "מ"מ, ראה ב. קסד, ב"ב

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰Ò¯t‰ ˜ÒÚ ˙ÓÁÓ Blek,היום במשך מזמנו הרבה ‰¯Èשתופס ≈¬«≈∆««¿»»¬≈

eÈÓÊ‰ ‡lL ¯Á‡Ó הכינו ‰ÌÈÓMלא ÔÓ B˙Ò¯t BÏ באופן ≈««∆…ƒ¿ƒ«¿»»ƒ«»«ƒ
ÁÎeÓ,כזה  ,‰¯Bza ˜BÒÚÏ ÌBi‰ Ïk Èet ‰È‰iL העובדה מעצם ∆ƒ¿∆»»««¬«»»

רבות  שעות בתורה לעסוק מעשית אפשרות לו ‡dÈשאין B˙ÓLpL∆ƒ¿»≈»
‰ÎÈ¯ˆ זקוקה Ckאיננה Ïk ¿ƒ»»»

˜¯Ùa BÏ È„Â ,‰¯Bz‰ ÈLe·ÏÏƒ¿≈«»¿«¿∆∆
„Á‡ ˜¯Ùe ˙È¯ÁL „Á‡∆»«¬ƒ∆∆∆»

˙È·¯Ú שהיא מה את תשיג ונשמתו «¿ƒ
ובהתחברות  באלוקות להשיג צריכה

גם  מועטים לאלוקות בלבושים

התורה  לימוד ידי על זמן שנעשים

אחד  ופרק שחרית אחד 'פרק של מועט

BÏערבית'. ¯LÙ‡L ÈÓ C‡«ƒ∆∆¿»
,ÌBi‰ Ïk ‰¯Bza ˜BÒÚÏ כי «¬«»»«

היום  כל טרוד שאיננו היא המציאות

פרנסה  לו זימנו מלמעלה כי בפרנסתו

ומתן, במשא היום כל לעסוק בלי

‰fÓ ÁÎeÓ זה שבפועל מהעובדה »ƒ∆
מלמעלה  לו שנקבע «¿B˙ÓLpL∆ƒהמצב

ÔÎÏÂ ,ÌÈLe·Ï ¯˙BÈÏ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¿≈¿ƒ¿»≈
Ú‚¯ elÈÙ‡ Ïh·Ï BÏ ¯eÒ‡»¿«≈¬ƒ∆«

,„Á‡ אחד רגע אפילו יישאר שלא ∆»
עוד  לנשמתו יוסיף לא שבו ביום

BÒÚÏ˜לבושים  CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒ«¬
eÚÈL¯בתורה  ÈÙk ,ÌBi‰ Ïk»«¿ƒƒ

L¯BLÏ ÌÈLe¯c‰ ÌÈLe·l‰«¿ƒ«¿ƒ¿∆
B˙ÓL.רבים לבושים שהם ƒ¿»

Ìb e‰ÊÂ,הענין פנימיות לפי הביאור, ¿∆«
Ï"Ê¯ e¯Ó‡M ‰Ó31 בגמרא «∆»¿««

˙‡È¯˜ ˙ÂˆÓ ÏhÈaL ÈnL∆ƒ∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ«
,˙Á‡ ÌÚt elÈÙ‡ ÚÓL¿«¬ƒ««««
,ÂÈÓÈ Ïk ‡¯˜ ‡Ï elÈ‡k¿ƒ…»»»»»
האחרון  שביומו נאמר שם (בגמרא

"הסכת  רבינו משה אמר הזה, בעולם

לעם  נהיית הזה היום ישראל, ושמע

באותו  וכי תמוה: והדבר אלקיך". לה'

באותו  והרי לישראל, תורה ניתנה היום

תורה  מתן מזמן שנה ארבעים סוף יום

שחביבה  ללמדך אלא מהר היה, שניתנה כיום ויום יום בכל לומדיה על תורה

קריאת  הקורא אדם שהרי התורה, חביבה שאכן תדע, ממשיכה: והגמרא סיני.

שלא  כמי דומה קורא, אינו אחד וערב וערבית, שחרית ימיו כל קרא שמע

שהחסיר), את לתקן יכול אינו שכן מעולם, שמע BÏקריאת ¯ÒÁL ÔÂÈÎc¿≈»∆»≈
ÌÈLe¯c‰ ÌÈLe·la בפרט ÒÁ¯לו ÔÎÏ ,B˙ÓL L¯L „vÓ «¿ƒ«¿ƒƒ«…∆ƒ¿»»≈»≈

‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ ÌÚ ˙e¯M˜˙‰a BÏˆ‡∆¿«ƒ¿«¿ƒ«¿«≈»
להם. זקוקה שנשמתו ללבושים בהתאם תורה בתלמוד חייב אחד כל ולכן

‰¯Bz‰ Ìei˜ È„È ÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈ƒ«»
ÈÙk ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ˙BˆÓeƒ¿¿»»¿ƒ
,BÏ ÌÈ·eˆw‰ ÌÈÓi‰ ¯tÒÓƒ¿««»ƒ«¿ƒ
מספיק  לנשמתו עושה הוא הרי שאז

לה, והנצרך הנחוץ כפי לבושים

˙BÓLp‰ ˙e¯M˜˙‰ ˙ÈNÚ«¬≈ƒ¿«¿«¿»
ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ ÌÚƒ«¿«≈

.‡e‰ Ce¯a»
C‡ ‡„Ìלמעשה ‰) Ïk ÔÈ‡ «≈»»»

ÂÈÓÈ Ïk eÈ‰iL ‰ÊÏ ‰ÎBÊ∆»∆∆ƒ¿»»»
Ì‰Ó ¯ÒÁÈ ‡ÏÂ ÌÈÓÈÏL¿≈ƒ¿…∆¿«≈∆
„Á‡ Ú‚¯ ˙Á‡ ‰ÚL elÈÙ‡¬ƒ»»««∆«∆»
בימים' 'בא שהיא אבינו אברהם כמו

יום  אפילו להחסיר מבלי בשלימות,

‰Ô˜fאחד  eÈa¯ ÔBLÏk)32.( ƒ¿«≈«»≈
˜eic ¯e‡È·a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈ƒ
‰ÎBÊ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L ÔBLl‰«»∆≈»»»∆

,‡˜ÈÈc ‰ÎBÊ ,‰ÊÏ שמדייקים »∆∆«¿»
הביטוי  את דווקא כך על ואומרים

להורות  שכל e‰fL'זוכה' זה שדבר ∆∆
הוא  שלמים יהיו ÏLהלבושים ÔÈÚƒ¿»∆

˙eÎÊ לקבל זוכה מלמעלה שהאדם ¿
‰¯ÈÁ·a ÈeÏz BÈ‡L,האדם של ∆≈»ƒ¿ƒ»

Úe„i‰ Èt ÏÚ33 בחסידות «ƒ«»«
‰¯Bz ÏehÈ·c כלל ‡ÔÈבדרך ¿ƒ»≈

,ÌBÈ ÏÎa epnÓ ÏBvÈ Ì„‡»»ƒƒ∆¿»
Ï"Ê¯ ¯Ó‡nÓ Ô·enk34 בגמרא «»ƒ«¬«««

ÏBvÈ Ì„‡ ÔÈ‡ ˙B¯È·Ú LÏL»…¬≈≈»»ƒ
'eÎ ÌBÈ ÏÎa Ì‰Ó שם (ובגמרא ≈∆¿»

עיון  עבירה, הרהור הן העבירות שג'

ואבק  הרבי תפילה ומבאר הרע, לשון

יש  חכם, תלמיד שאצל אחר במקום

גם  הרע לשון תורה),באבק ביטול

ÈeÏz‰ ¯·c ‰Ê ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆≈∆»»«»
‡iÓLc ‡zÚÈiÒÂ ˙eÎÊ ‰ÊÏ CÈ¯ˆ ‡l‡ ,Ì„‡‰ ˙¯ÈÁ·aƒ¿ƒ«»»»∆»»ƒ»∆¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»

מיוחדת.

Ô˜f‰ eÈa¯ È¯·c CLÓ‰k) ‰ÊÏ ‰ˆÚ‰Â32,( שאין למרות כיצד ¿»≈»»∆¿∆¿≈ƒ¿≈«≈«»≈
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 12   למלל ימא  

משה יב אל אלוקים וידבר

הּזקן  רּבינּו ּדברי ּכהמׁש) אמרּו32לזה ּדהּנה ,( ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הּתׁשּובה 35רז"ל  וענין ּבתׁשּובה. ימיו ּכל ׁשּיהיה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

ּתׁשּוב  וכן ּבּוׁשה, אֹותּיֹות ׁשּׁשּובה ּכּידּוע ְִֵֶַַָָָָהּוא

ויעמיק  ׁשּיתּבֹונן ידי על והיינּו ּבֹוׁשת, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַאֹותּיֹות

עד  למעלה ׁשהּוא סֹוף אין אֹור ּבגדּוּלת ְְְְְִִֵֶַַַָּבׂשכלֹו

ּתכלית  אין עד ּולמּטה קץ עליו 36אין ּתּפֹול אזי , ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

יתּבר מּמּנּו אדמֹו"ר 37הּבּוׁשה ׁשּמביא ּוכפי . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

צדק הּצמ  ּבדיּבּור 38ח הּזקן רּבינּו ּׁשּכתב מה ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

לּבנּו וטהר נׁשמתֹו39הּמתחיל הּמּגיד הרב ּבׁשם ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָ

מה 40עדן  ּדר על הּוא ּבֹוׁשת יראה ּדפירּוׁש , ְְִֵֵֶֶֶֶַַָ

צח 41ּׁשאמרּו אֹור ּדאיהּו ּגב על אף עליֹון ּכתר ְְְִֶֶֶֶַַַַָ

העיּלֹות, עיּלת קדם הּוא אּוּכם מצּוחצח, ְְִִַָָָָָאֹור

כּו', הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור נגד מתּבּיׁש ְְִֵֵֵֶֶַָָולכן

האדם, לעבֹודת ּבנֹוגע וכּמה ּכּמה אחת ְְְֲֵַַַַַַַַָָָָָועל

מּכל  הּׁשם, את וירא הּׁשם את אֹוהב ׁשהּוא ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּדאף

לכלּום, נחׁשבת ׁשּלֹו ויראה האהבה אין ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָמקֹום

כּו'. ּביֹותר ּולהּכלם להתּבֹוׁשׁש לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָּובוּדאי

ׁשאינֹו ׁשּלֹו הער ּבריחּוק ּכׁשּיתּבֹונן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָּובפרט

ידיעתֹו ׁשהרי ספירֹות, העׂשר מהּות ּגם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָיֹודע

הּׂשגת  ולא הּמציאּות ידיעת רק היא ְְְִִִֶַַַַַָָֹּבהם
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א.)35 קנג, סע"ג.)36שבת לד, חדש זוהר נז. תיקון סוף ב). (מ, יט תיקון תקו"ז אדה"ז )37ראה סידור פמ"ג. תניא ראה

המגיד. הרב בשם חצות לתיקון שם.)38הערה הרמון פלח וראה שם. תקמט.)39אוה"ת ע' ח"ב תקס"ב אדה"ז מאמרי

הערכיםֿחב"ד  ספר וראה ואילך. קלה ס"ע קי. ע' תרח"ץ ואילך]. [סב מו ע' עת"ר סה"מ גם וראה א. סט, בלק לקו"ת וראה

שם. ובהנסמן תקמו, ע' א.)40ח"ב יד, המגיד להרב תורה אור ב).)41ראה (קלה, לסופו קרוב ע תיקון תקו"ז

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
זאת  בכל עצמו, באדם תלוי את הדבר לו שיהיו האדם הלבושים יזכה כל

לנשמתו, ¯Ï"Êהנחוצים e¯Ó‡ ‰p‰c35 בגמרא‰È‰iL האדםÏk ¿ƒ≈»¿««∆ƒ¿∆»
‰·eL˙a ÂÈÓÈ לפני אחד יום שוב אומר, אליעזר "רבי הגמרא: (ובלשון »»ƒ¿»

אמר  ימות, יום איזהו יודע אדם וכי אליעזר, רבי את תלמידיו שאלו מיתתך.

ימות  שמא היום ישוב שכן וכל להן,

ימיו  כל ונמצא בתשובה").למחר

Úe„ik ‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««¿»«»«
ÔÎÂ ,‰Lea ˙Bi˙B‡ ‰·eML∆»ƒ»¿≈
eÈÈ‰Â ,˙LBa ˙Bi˙B‡ ·eLz»ƒ∆¿«¿
תשובה  של והשייכות הקשר וביאור

הוא, ÔBa˙iLלבושה È„È ÏÚ«¿≈∆ƒ¿≈
le„‚a˙האדם  BÏÎNa ˜ÈÓÚÈÂ¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿«

‡e‰L ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ כלשון ≈∆
˜ıהזוהר  ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ אין ¿«¿»«≈≈

האין  של ולהתעלמות להתעלות גבול

ÈÏÎz˙סוף  ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏe36 ¿«»«≈«¿ƒ
להמשכה  גבול של ואין ולהתגלות

סוף, ויעמיק ‡ÈÊהאין כשיתבונן ¬«
סוף  האין ÂÈÏÚבגדולת ÏBtzƒ»»

C¯a˙È epnÓ ‰Lea‰37 וכפי) «»ƒ∆ƒ¿»≈
ב'הערה  בסידורו הזקן אדמו"ר שכתב

ממורי  ששמעתי ..." חצות': לתיקון

בענין  ע"ה ממעזריטש] המגיד [הרב

פנימית  דיראה וחיצונית, פנימית יראה

בושה  שיש כמו משל דרך בושת, ירא

כו' וצדיק בדורו גדול אדם לפני

ולא  מפנימיותו היא שהבושה

עילאה  יראה היא וזו מחיצוניותו

הוא  ברוך סוף אין מאור להתבושש

ופחד  היראה כמו משל דרך היא חיצונית ויראה עילאה... בחכמה המלובש

שהיא  חיצוניותו מבחינת היא מלכותו גדולת שבחינת ונורא, גדול ממלך

זאת  והנה אנשים... רבבות ורבי רבות ומדינות ארצות על מלכותו התפשטות

יתברך  מלכותו עול עליו לקבל עבודתו ראשית הזה בעולם האדם תורת היא

הוא..."). ברוך הקדוש המלך ואימת פחד עליו להמשיך

˜„ˆ ÁÓv‰ ¯"BÓ„‡ ‡È·nL ÈÙÎe38Ô˜f‰ eÈa¯ ·˙kM ‰Ó ¿ƒ∆≈ƒ«¿«∆«∆∆«∆»««≈«»≈
ÏÈÁ˙n‰ ¯eaÈ„a במילים הפותח eaÏבמאמר ¯‰ËÂ39·¯‰ ÌLa ¿ƒ««¿ƒ¿«≈ƒ≈¿≈»«

„Èbn‰ ממעזריטשÔ„Ú B˙ÓL40‡e‰ ˙LBa ‰‡¯È Le¯ÈÙc , ««ƒƒ¿»≈∆¿≈ƒ¿»∆
e¯Ó‡M ‰Ó C¯c ÏÚ41'זוהר kÔBÈÏÚ˙ב'תיקוני ה'כתר ¯ בחינת «∆∆«∆»¿∆∆∆¿

האצילות) עולם של הספירות מעשר (שלמעלה b·העליונה ÏÚ Û‡«««

e‰È‡c שהוא פי על ÁˆÁeˆÓ,אף ¯B‡ Áˆ ¯B‡ גדול אור היינו ¿ƒ«¿¿»
זאת  בכל ביותר, ובהיר וזך ‰BlÈÚ˙,ביותר ˙lÈÚ Ì„˜ ‡e‰ Ìke‡»»»ƒ«»ƒ

הדרגות) לכל ביותר הקדום (המקור הסיבות כל סיבת שהוא סוף האין לגבי

מאיר  ולא אפל היינו שחור, הוא עליון לגבי ÔÎÏÂכתר הערך ריחוק בגלל ¿»≈
הוא  הרי עצמו, סוף ≈»¿Lia˙Óƒהאין

‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ „‚∆∆≈»
'eÎ תורה בליקוטי שמובא (וכפי

"ומורי  בלק: פרשת הזקן, לאדמו"ר

שכתוב  מה פירש עדן נשמתו המגיד

צח  אור דאיהו גב על אף עליון כתר

העילות, עילת קדם הוא אוכם כו'

מכל  למעלה הוא שהכתר מפני שהוא

יותר  משיג הוא לכך ספירות העשר

המאציל  אל ערוך שאין איך הביטול

אוכם  הוא לכך הוא, ברוך סוף אין

המראה  כמו היינו חושך, ובחינת

נגד  לעולם נגבהת שאינה השחור

אוכם  הוא הכתר כן הלבן, המראה

הגבהה  בו ואין ביטול בבחינת שהוא

אין  אור לבן], [אור חיורא נהורא נגד

כו'... מהכתר שלמעלה הוא ברוך סוף

כו'"). בושת יראה ענין שרש וזהו

Ú‚Ba ‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ¿««««»¿«»¿≈«
,Ì„‡‰ ˙„B·ÚÏ הדברים ואם «¬«»»»

כל  שעם עליון' 'כתר לגבי אמורים

'מתבייש' הוא הרי הנפלאה מעלתו

שבעבודת  וחומר קל סוף, האין לגבי

מול  גדולה בושה יש האדם של ה'

סוף, ‰‡„Ìהאין ‡e‰L Û‡c¿«∆
,ÌM‰ ˙‡ ‡¯ÈÂ ÌM‰ ˙‡ ·‰B‡'ה אהבת לו שיש כיון ולכאורה, ≈∆«≈¿»≈∆«≈

נעלית, בדרגה הוא הרי ה' ÌB˜Óויראת ÏkÓ סוף האין ‡ÔÈלגבי ƒ»»≈
BÏ LiL È‡cÂ·e ,ÌeÏÎÏ ˙·LÁ BlL ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡‰»«¬»¿ƒ¿»∆∆¿∆∆ƒ¿¿««∆≈

'eÎ ¯˙BÈa ÌÏk‰Ïe LLBa˙‰Ï.סוף האין לגבי ¿ƒ¿≈¿ƒ»≈¿≈
Ë¯Ù·e האדם ת של הבושה יותר עוד ‰C¯Úגדל ˜eÁÈ¯a ÔBa˙iLk ƒ¿»¿∆ƒ¿≈¿ƒ»≈∆

BlL בכך המתבטא הערך ריחוק סוף, האין Ìbלגבי Ú„BÈ BÈ‡L אפילו ∆∆≈≈««
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ ˙e‰Ó,(עצמו סוף באין והבנה מושג לו שאין רק (ולא «»∆∆¿ƒ
Ì‰a B˙ÚÈ„È È¯‰L'ב'ציור הן שהספירות למרות הספירות, בעשר ∆¬≈¿ƒ»»∆

ובהגבלה, ‰e‡Èˆn˙מסוים ˙ÚÈ„È ˜¯ ‡È‰קיומן על ÏÂ‡שיודע ƒ«¿ƒ««¿ƒ¿…
˙e‰n‰ ˙‚O‰ שום אנושי, שכל בעל מוגבל כאדם לו, אין אבל «»«««
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יר

ה'תשי"ב  טבת, כ"ח וארא, פרשת שבת

ּבחינת  יֹודע ׁשאינֹו וחֹומר וקל ׁשּכן וכל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמהּות,

הּצמצּום, לפני ׁשהּוא ּכמֹו ּובפרט עיּלאה, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָּכתרא

אּוּכם  הּצמצ ּום ׁשּלפני עיּלאה ּכתרא ּגם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוהרי

ּבכל  הּוא זה [ּדענין העיּלֹות עיּלת קדם ְְְִִִֶַָָָָָהּוא

ּבּמדריגֹות  אפיּלּו עיּלאה, ׁשּבכתרא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהּמדריגֹות

ׁשּלמעלה  ּבּמדריגה ואפילּו ׁשּבֹו, עליֹונֹות ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָהכי

קדם  הּוא אּוּכם ׁשם ּגם ּכלל, מדריגֹות ְְִֵֶֶַַָָָָָמּגדר

נמצא  העיּלֹות עיּלת ּדאּדרּבה, העיּלֹות, ְְְִִִִִַַַַָָָָעיּלת

ּדוקא  עליו 42למּטה ּתּפֹול זֹו התּבֹוננּות ידי ועל .[ ְְְְְְִִֵַַַָָָָ

וזֹוהי  הּתׁשּובה . ענין ׁשּזהּו ,יתּבר מּמּנּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּבּוׁשה

ׁשלמים  ימיו ּכל ׁשּיהיּו זֹוכה ׁשאינֹו למי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָהעצה

הּנפׁש התקּׁשרּות להיֹות ּתּוכל אצלֹו ׁשּגם ְְְְִִֶֶֶֶַַַַכּו',

ידי  על הּוא ּברּו סֹוף אין ּומהּות ְְְֵֵַַַָּבעצמּות

ְַָהּתׁשּובה.

הּנה ‡Cו) זֹו, ּתׁשּובה לבחינת יבֹוא ּכיצד «ְְִִִֵֵַַָָ

ואהבהּו43ּכתיב  יׂשראל נער ּכי ְְֲִִִֵֵַַָָֹ

ׁשאנּו ּכמֹו הּוא , והענין לבני . קראתי ְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָּומּמצרים

זמן  ׁשּכל  נער, ּבן אצל מׁשל ּדר על ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָרֹואים

אהבתֹו לֹו מראה ואביו לאביו ּבקרּוב ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנמצא

הּבן  מתרהב אז יתירה, וחיּבה ּבאהבה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָּומקרבה ּו

קטנּות  מּצד ּדׁשטּותא מיּלין לעׂשֹות ְְְְֲִִִִַַַַָּבנפׁשֹו

אביו  אם ואף אביו, רצֹון נגד ׁשהּוא אף ְְִִִִֶֶֶַַַָָהּמֹוחין,

לקֹולֹו. ׁשֹומע ואינֹו ּבֹו מׁשּגיח אינֹו ּבידֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַָמֹוחה

לֹו ואֹומר לחּוץ ודֹוחפֹו ּבֹו ּגֹוער ּכׁשאביו ְְְְֲִֵֵֶַַָורק

ּומתּגּלה  מתעֹורר אזי ּגוונא, ּוכהאי אביו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשאינֹו

ּבמר  וצֹועק לּבֹו ּבהתּגּלּות האב אל הּבן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָאהבת

ׁשּכן  ּומּכל מאביו, ליּפרד רֹוצה ׁשאינֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָנפׁשֹו

הענין  הּוא וכ כּו'. אביו ּבׁשם יקרא ְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹּכׁשּלא

המסּוּתרת  הּוא ּברּו לּמקֹום יׂשראל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָּבאהבת

מן  יֹוצאת ׁשאינּה מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּבלב
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שם.)42 ובהנסמן ואילך, תקמב ע' שם הערכיםֿחב"ד ספר וראה ואילך. [סא] מה ע' עת"ר סה"מ א.)43ראה יא, הושע

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
הספירות  של במהות אלוקות,השגה שהן Ï˜Âהעליונות ÔkL ÏÎÂ¿»∆≈¿«

Ú„BÈ BÈ‡L ¯ÓBÁÂ של בענינה השגה שום לו k˙¯‡ואין ˙ÈÁa »∆∆≈≈«¿ƒ«ƒ¿»
,‰‡lÈÚ,מהספירות שלמעלה עליון e‰L‡כתר BÓk Ë¯Ù·e כתר ƒ»»ƒ¿»¿∆

‰ÌeˆÓvעליון  ÈÙÏ לברוא כדי עצמו את והעלים צמצם סוף שהאין ƒ¿≈«ƒ¿
שמדריגת  מוגבלים, ונבראים עולמות

הצמצום  לפני שהיא כפי עליון כתר

שום  לאדם אין ואם ביותר, נעלית

לאחר  שהוא כפי עליון בכתר השגה

שום  לו שאין וחומר קל הצמצום,

לפני  שהיא כפי הכתר בבחינת השגה

Ìbהצמצום, È¯‰Â אפילו‡¯˙k «¬≈«ƒ¿»
Ìke‡ ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ‰‡lÈÚƒ»»∆ƒ¿≈«ƒ¿»

מאיר  ולא lÈÚ˙אפל Ì„˜ ‡e‰»»ƒ«
‰Ê ÔÈÚc] ˙BlÈÚ‰ עילת שלגבי »ƒ¿ƒ¿»∆

עליון  כתר סוף, האין היינו העילות,

'אוכם', ‰B‚È¯„n˙הוא ÏÎa ‡e‰¿»««¿≈
elÈÙ‡ ,‰‡lÈÚ ‡¯˙ÎaL∆¿ƒ¿»ƒ»»¬ƒ
,BaL ˙BBÈÏÚ ÈÎ‰ ˙B‚È¯„na««¿≈¬ƒ∆¿∆
‰ÏÚÓlL ‰‚È¯„na eÏÈÙ‡Â«¬ƒ««¿≈»∆¿«¿»
ÌL Ìb ,ÏÏk ˙B‚È¯„Ó ¯„bÓƒ∆∆«¿≈¿»«»
˙lÈÚ Ì„˜ ‡e‰ Ìke‡»»»ƒ«
˙lÈÚ ,‰a¯c‡c ,˙BlÈÚ‰»ƒ¿«¿«»ƒ«

˙BlÈÚ‰ האלוקות Óˆ‡עצמות »ƒƒ¿»
‡˜Âc ‰hÓÏ42È„È ÏÚÂ .[ ¿«»«¿»¿«¿≈
BÊ ˙eBa˙‰ מעמיק שהאדם ƒ¿¿

ה'להתבונן  ÂÈÏÚבגדולת ÏBtzƒ»»
e‰fL ,C¯a˙È epnÓ ‰Lea‰«»ƒ∆ƒ¿»≈∆∆

והביטול  והיראה הבושה »¿ÔÈÚƒרגש
ÈÓÏ ‰ˆÚ‰ È‰BÊÂ .‰·eLz‰«¿»¿ƒ»≈»¿ƒ
ÂÈÓÈ Ïk eÈ‰iL ‰ÎBÊ BÈ‡L∆≈∆∆ƒ¿»»»

,'eÎ ÌÈÓÏL לו חסרים ולמעשה ¿≈ƒ
עשה  ויום יום בכל שלא היינו ימים,

לנשמתו  ‡ˆBÏ'לבושים' ÌbL∆«∆¿
LÙp‰ ˙e¯M˜˙‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎez«ƒ¿ƒ¿«¿«∆∆
ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚa¿«¿«≈

‡e‰ Ce¯a ידי על היא כלל שבדרך »
‰eLz·‰הלבושים  È„È ÏÚ«¿≈«¿»

לאלוקות  וביטול הכנעה שגורמת

האלוקות. עם האדם את ומחברת

‡B·È „ˆÈk C‡ (Â האדם ויגיע «≈«»
BÊ ‰·eLz ˙ÈÁ·Ï יראת של ƒ¿ƒ«¿»

את  לו שיהיו זוכה שלא למי הנשמה של הלבושים ענין את (שתפעל בושת

לעיל), כמבואר בשלימות, הלבושים È˙k·כל ‰p‰43 הושע Èkבנבואת ƒ≈¿ƒƒ
È·Ï È˙‡¯˜ ÌÈ¯ˆnÓe e‰·‰‡Â Ï‡¯NÈ ¯Ú במצודת (ופירש ««ƒ¿»≈»…¬≈ƒƒ¿«ƒ»»ƒƒ¿ƒ

אהבתיו", במצרים משועבד בנערותו עודו ֿ נער "כי דוד:

עבדי  אליו שלחתי לומר, רצה בני, את קראתי ממצרים יצא מעת ֿ "וממצרים

אלי"). לשוב לו לקרוא הנביאים

e‡L BÓk ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿∆»
Ôa Ïˆ‡ ÏLÓ C¯c ÏÚ ÌÈ‡B¯ƒ«∆∆»»≈∆≈

,¯Ú,וצעיר ÔÓÊקטן ÏkL ««∆»¿«
ÂÈ·‡Â ÂÈ·‡Ï ·e¯˜a ‡ˆÓpL∆ƒ¿»¿≈¿»ƒ¿»ƒ

B˙·‰‡ BÏ ‰‡¯Ó בגלוי «¿∆«¬»
‰aÈÁÂ ‰·‰‡a e‰·¯˜Óe¿»¿≈¿«¬»¿ƒ»

·‰¯˙Ó Ê‡ ,‰¯È˙È ומעיז מרהיב ¿≈»»ƒ¿«≈
ÈÓ ˙BNÚÏ BLÙa Ôa‰ÔÈl «≈¿«¿«¬ƒƒ

‡˙eËLc שטות vÓ„דברי ƒ¿»ƒ«
,ÔÈÁBn‰ ˙eË˜ שטות של דברים «¿«ƒ

עושה  הבן שלו, המוחין קטנות שמפני

e‰L‡אותם  Û‡ דברי עשיית «∆
הללו  ‡·ÂÈ,השטות ÔBˆ¯ „‚∆∆¿»ƒ

B„Èa ‰ÁBÓ ÂÈ·‡ Ì‡ Û‡Â¿«ƒ»ƒ∆¿»
Ba ÁÈbLÓ BÈ‡ לב שם לא הבן ≈«¿ƒ«

אביו  של ולתוכחות ≈¿BÈ‡Âלמחאות
,BÏB˜Ï ÚÓBL כאשר הוא זה וכל ≈«¿

בגלוי  אהבתו את לבן מראה האב

אותו. ÚBb¯ומקרב ÂÈ·‡Lk ˜¯Â¿«¿∆»ƒ≈
Baקטן נער בן ¬¿BÙÁB„Âבאותו

ıeÁÏאותו BÏומרחיק ¯ÓB‡Â «¿≈
‡ÂÂb È‡‰Îe ÂÈ·‡ BÈ‡L∆≈»ƒ¿««¿»
ריחוק  של זה, מסוג דומים ודברים

הקירוב, BÚ˙Ó¯¯היפך ÈÊ‡¬«ƒ¿≈
·‡‰ Ï‡ Ôa‰ ˙·‰‡ ‰lb˙Óeƒ¿«∆«¬««≈∆»»

˜ÚBˆÂ BaÏ ˙elb˙‰aהבן¯Óa ¿ƒ¿«ƒ¿≈¿«
„¯tÈÏ ‰ˆB¯ BÈ‡L BLÙ«¿∆≈∆ƒ»≈
‡lLk ÔkL ÏkÓe ,ÂÈ·‡Ó≈»ƒƒ»∆≈¿∆…

'eÎ ÂÈ·‡ ÌLa ‡¯˜È ובודאי ƒ»≈¿≈»ƒ
יקרא  לא שאביו מסכים לא שהבן

הבן  של הריחוק שדוקא ונמצא אביו,

אביו  את לאהוב לו הגורם הוא מאביו

שאת. ביתר

CÎÂ ובנו האב במשל לעיל כאמור ¿»
a‡‰·˙הקטן  ÔÈÚ‰ ‡e‰»ƒ¿»¿«¬«

Ï‡¯NÈ ישראל בני של באהבה ƒ¿»≈
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ·Ïa ˙¯zeÒÓ‰ ‡e‰ Ce¯a ÌB˜nÏ«»»«¿∆∆¿≈»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יד

 14   למלל ימא  

משה יד אל אלוקים וידבר

ההתּבֹוננּות  ידי על אם ּכי הּגיּלּוי אל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַההעלם

ואֹוהבהּו, יׂשראל נער ּכי וזהּו מה'. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָּבריחּוקֹו

יכֹול  (ואֹוהבהּו), הּקירּוב ענין יׁשנֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָּדכאׁשר

נערּות  מעׂשי ׁשּיעׂשה יׂשראל, נער ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָלהיֹות

ידי  ּדעל לבני, קראתי מּמצרים ודוקא ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָוקטנּות,

הּנזּכר  הּבּוׁשה ענין וקטנּות, מיצר הּוא ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָמצרים

הּוא  זה ידי ׁשעל לבני, קראתי זה ידי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלעיל,

ׂשאת. ּביתר האהבה ְְֲִֵֶֶַָָּגיּלּוי

e‰ÊÂ ּבחינת יׁש ּדהּנה, מצרים. ּגלּות ענין ¿∆ְְְְִִִִִֵֵַַַָ

ּדלעּמת  מצרים ּובחינת ּדקדּוּׁשה ְְְְְִִִִִִִַַַַָֻמצרים

ׁשּמסּתּפק  הּוא ּדקדּוּׁשה מצרים ּבחינת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָזה.

וכן  ,ער ּו הּׁשּולחן חּיּוב ּפי על הּתֹורה ְְְִִִֵַַַָָָּבליּמּוד

אנׁשים  ּדמצות ּבאופן לֹו ּדי הּמצוֹות ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹּבקּיּום

עיניו.44מלּמדה  ראֹות לפי חֹובתֹו ידי ויֹוצא , ְְְְְִֵֵֵָָָָֻ

ריּבּוי  ידי על הּנה ׁשּבקדּוּׁשה מצרים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָּומּבחינת

מצרים  ּבחינת ּגם להיֹות יכֹול כּו' ְְְְְְִִִִִַַַַַָההׁשּתלׁשלּות 

הּברית, ּבפגם ׁשּנכׁשל והיינּו, זה, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַֻּדלעּמת

הרי ּבעל ולפעמים אֹותֹו ׁשּמטּמאין ּבאֹופן זה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָ

נאמר  זה ועל לילה, ּבמּקרה מצרים 45ּכרחֹו אׁשר ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ּבחינת  הּוא מצרים יציאת וענין אֹותם. ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָמעבידים

ּבעצמֹו ּכׁשרֹואה עצמֹו, זה ענין ידי על ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָּתׁשּובה

הּבן  ּכמֹו ׁשּזהּו ּבתכלית, מה' רחֹוק ְְְִֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא

אביו, ׁשאינֹו לֹו ואֹומר לחּוץ ּדֹוחפֹו ְֲִִֵֵֶֶַָָׁשאביו

הּנה  זה ידי ועל ּכלל, זאת לסּבֹול יכֹול ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשאינֹו

והריחּוק  הּמיצר ׁשּדוקא לבני, קראתי ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָמּמצרים

כּו'. ּבני ׁשהּוא ההרּגׁש את אצלֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַמעֹורר

e‰ÊÂׁשאינֹו מי ׁשּגם הּתׁשּובה, ענין מעלת ¿∆ְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

ּבלבּוׁשי  ׁשחסר ׁשלמים, ימיו ׁשּיהיּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָזֹוכה

התקּׁשרּות  ׁשּתהיה אפׁשר ׁשּלֹו, ּומצֹות ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָהּתֹורה

הּתׁשּובה. ידי על ּומהּות ּבעצמּות ְְְְְֵַַַַַָנפׁשֹו

ידי  ׁשעל  ּבהתקּׁשרּות  מעלה יׁש ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָואדרּבה,
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ב).)44 (נג, פל"ט תניא וראה יג. כט, ה.)45ישעי' ו, פרשתנו

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
Ì‡ Èk ÈelÈb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰ ÔÓ ˙‡ˆBÈ dÈ‡L דווקאÈ„È ÏÚ ∆≈»≈ƒ«∆¿≈∆«ƒƒƒ«¿≈

B˜eÁÈ¯a ˙eBa˙‰‰ האדם לאביו Ó‰',של הקטן הבן שאהבת כשם «ƒ¿¿¿ƒ≈
מאביו. הריחוק ידי על דווקא e‰·‰B‡Â,מתגלית Ï‡¯NÈ ¯Ú Èk e‰ÊÂ¿∆ƒ««ƒ¿»≈»¬≈

e‰·‰B‡Â) ·e¯Èw‰ ÔÈÚ BLÈ ¯L‡Îc היא ÏBÎÈבגלוי והאהבה ,( ¿«¬∆∆¿ƒ¿««≈»¬≈»
‰NÚiL ,Ï‡¯NÈ ¯Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿««ƒ¿»≈∆«¬∆

,˙eË˜Â ˙e¯Ú ÈNÚÓ הילד כמו «¬≈«¬¿«¿
שטות  דברי שעושה «¿»¿Â„Â˜‡הנער

ÏÚc ,È·Ï È˙‡¯˜ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ»»ƒƒ¿ƒ¿«
¯ˆÈÓ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ È„È צמצום ¿≈ƒ¿«ƒ≈«

¯kÊp‰ ‰Lea‰ ÔÈÚ ,˙eË˜Â¿«¿ƒ¿««»«ƒ¿»
ÏÈÚÏ שהאדם וביטול מהכנעה הנובע ¿≈

עצמו, ˜¯‡˙Èמקטין ‰Ê È„È ÏÚ«¿≈∆»»ƒ
ÈelÈb ‡e‰ ‰Ê È„È ÏÚL ,È·Ïƒ¿ƒ∆«¿≈∆ƒ

.˙‡N ¯˙Èa ‰·‰‡‰»«¬»¿∆∆¿≈
ÔÈÚ e‰ÊÂ של הפנימי eÏb˙התוכן ¿∆ƒ¿«»

,ÌÈ¯ˆÓ.ומבאר שממשיך כפי ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ˙ÈÁa LÈ ,‰p‰c¿ƒ≈≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ

והגבלה  צמצום של «¿Me„˜cƒ‰במובן
עצמה  בקדושה שהוא »ÈÁ·e¿ƒ˙כפי
‰Ê ˙nÚÏc ÌÈ¯ˆÓ שהוא כפי ƒ¿«ƒƒ¿À«∆

הקדושה. ÌÈ¯ˆÓבהיפך ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿«ƒ
˜tzÒnL ‡e‰ ‰Me„˜cƒ¿»∆ƒ¿«≈
·eiÁ Èt ÏÚ ‰¯Bz‰ „enÈÏa¿ƒ«»«ƒƒ

Ce¯Ú ÔÁÏeM‰ שיש לעיל (כמובא «¿»»
להסתפק  אפשר הדין מן שבהם מצבים

אחד  ופרק שחרית אחד 'פרק בלימוד

כך, על מוסיף ולא ≈¿ÔÎÂערבית')
BÏ Èc ˙BÂˆn‰ Ìei˜a והוא ¿ƒ«ƒ¿«

ומרוצה  ÂˆÓc˙מסתפק ÔÙÂ‡a¿…∆¿ƒ¿«
‰„nÏÓ ÌÈL‡44, הכתוב כלשון ¬»ƒ¿À»»

ושגרה  הרגל מתוך והיינו בישעיהו,

˙B‡¯ ÈÙÏ B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈÂ¿≈¿≈»¿ƒ¿
ÂÈÈÚ להדר ומתאמץ משתדל ואינו ≈»

המצוות. ÌÈ¯ˆÓבקיום ˙ÈÁaÓeƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÈeaÈ¯ È„È ÏÚ ‰p‰ ‰Me„˜aL∆ƒ¿»ƒ≈«¿≈ƒ

'eÎ ˙eÏLÏzL‰‰ והירידות «ƒ¿«¿¿
לדרגה  מדרגה עלול ÏBÎÈהרבות »

ÌÈ¯ˆÓ ˙ÈÁa Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ
,‰Ê ˙nÚÏc היפך של 'מצרים' ƒ¿À«∆

Ì‚Ùaהקדושה  ÏLÎpL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«ƒ¿«
‰Ê È¯‰ ÌÈÓÚÙÏÂ ,˙È¯a‰«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¬≈∆

לא  הברית בפגם מרצונו הכשלון

אלא  מצידו wÓa¯‰ובפעולה BÁ¯k ÏÚa B˙B‡ ÔÈ‡nËnL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿ƒ¿«»¿¿ƒ¿≈
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,‰ÏÈÏ45 הקשה העבודה (לגבי השבוע בפרשת בתורה, «¿»¿«∆∆¡«
במצרים) ישראל בני ‡Ì˙B,של ÌÈ„È·ÚÓ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡ וכשם ¬∆ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ»

שהמצרים  מפני אלא עצמם ישראל בני מצד היתה לא במצרים שהעבודה

פגם  של אופן יש כך אותם, הכריחו

אותו  שמטמאים באופן בעל הברית

כרחו.

‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ
‰·eLz ˙ÈÁa והתקרבות ¿ƒ«¿»

BÓˆÚ,לאלוקות  ‰Ê ÔÈÚ È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿»∆«¿
בריחוק, שנמצא עצמו זה דבר מתוך

'מצרים', BÓˆÚaבבחינת ‰‡B¯Lk¿∆∆¿«¿
,˙ÈÏÎ˙a '‰Ó ˜BÁ¯ ‡e‰L∆»≈¿«¿ƒ
BÙÁBc ÂÈ·‡L Ôa‰ BÓk e‰fL∆∆¿«≈∆»ƒ¬

ıeÁÏ פניו מעל אותו ומרחיק «
BÏ ¯ÓB‡Â לבן,ÂÈ·‡ BÈ‡L ¿≈∆≈»ƒ

,ÏÏk ˙‡Ê ÏBaÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»ƒ¿…¿»
לסבול, מסוגל לא שהבן מצב שזהו

‰Ê È„È ÏÚÂ ההתבוננות ידי על ¿«¿≈∆
בריחוק  הכתוב ‰p‰וההכרה כלשון ƒ≈

לעיל  ˜¯‡˙Èהנזכר ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ»»ƒ
¯ˆÈn‰ ‡˜ÂcL ,È·Ïƒ¿ƒ∆«¿»«≈«

˜eÁÈ¯‰Âמהאב הבן BÚÓ¯¯של ¿»ƒ¿≈
BÏˆ‡ האב ‰‰¯Lbאצל ˙‡ ∆¿∆«∆¿≈

.'eÎ Èa ‡e‰L∆¿ƒ
,‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙ÏÚÓ e‰ÊÂ¿∆«¬«ƒ¿««¿»
eÈ‰iL ‰ÎBÊ BÈ‡L ÈÓ ÌbL∆«ƒ∆≈∆∆ƒ¿

,ÌÈÓÏL ÂÈÓÈ לעיל שמבואר כמו »»¿≈ƒ
אבינו, אברהם ≈«∆ÒÁL¯אלא לגבי

,BlL ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÈLe·Ïaƒ¿≈«»ƒ¿∆
להתקשרות  האמצעי הם כלל שבדרך

לעצמות  הנשמה של והתחברות

מקום, מכל «¿∆‡LÙ¯האלוקות,
BLÙ ˙e¯M˜˙‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿«¿«¿
È„È ÏÚ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚa¿«¿««¿≈

‰·eLz‰ ואמצעי דרך היא שגם «¿»
לאלוקות  והתקרבות להתחברות

הריחוק  מתוך שדוקא לעיל (כמבואר

שאת). ביתר קירוב להיות יכול

,‰a¯„‡Â שהדבר בלבד זו ולא ¿«¿«»
אלא  התשובה ידי על גם אפשרי

ÏÚÓ‰אדרבה  LÈ ויתרון ≈«¬»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טו

 למלל ימא    15 

טו

ה'תשי"ב  טבת, כ"ח וארא, פרשת שבת

לבּוׁשי  ידי ׁשעל ההתקּׁשרּות על ְְְְְִֵֵֶַַַַַָהּתׁשּובה

לבּוׁשי  ידי ׁשעל ההמׁשכה ּכי, ּומצֹות, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּתֹורה

ׁשּלפי  והיינּו, ּגבּול, ּבבחינת היא ּומצֹות ְְְְְְִִִִִֶַַַָהּתֹורה

ענין  ׁשהּוא ּומצֹות הּתֹורה ּבקּיּום עבֹודתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָער

ההמׁשכה, היא ּכזה ּבאֹופן הּנה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּלבּוׁשים,

ידי  על אבל עלמין. ּכל ממּלא מּבחינת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהיא

חדא  ּבׁשעּתא הּוא הּתׁשּובה ענין הרי ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָהּתׁשּובה,

חדא  היא 46ּוברגעא זה ידי ׁשעל וההמׁשכה , ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשל  ענין ׁשּכל לפי והיינּו ּגבּול, ּבלי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָּבבחינת

קדם  הּוא ׁשאּוּכם יֹודע הּוא הרי והגּבלה ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָמדידה

ולכן  זֹו, מהגּבלה לצאת ורֹוצה העיּלֹות, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָעיּלת

מּמצרים  ּבחינת הּתׁשּובה, ידי ׁשעל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָההמׁשכה

יֹותר, עֹוד נעלית המׁשכה היא לבני, ְְֲִִִִֵֵַַָָָָקראתי

גבּול. ּבלי ְְְִִִַּבבחינת

יעקב e‰ÊÂז) ואל יצחק אל אברהם אל וארא ¿∆ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לאבֹות  ׁשהּגיּלּוי היינּו, ּגֹו', ׁשּדי ְְִֵֶַַַַָָּבאֿל

ּבח  ּבחינת הּוא זהּו ּדבכללּות ׁשּדי, אֿל ינת ְְְְִִִֵֶַַַַָ

ּכּמה  ּבזה יׁש יֹותר ּובפרטּיּות עלמין. ּכל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָממּלא

רז"ל 47מדריגֹות  אמרּו ּדהּנה העֹולם 48. ׁשהיה ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּנאמר  כּו', הּקּב"ה ּבֹו ׁשּגער עד והֹול ְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָמרחיב

ּדי, לעֹולמי ׁשאמרּתי הּוא אני ׁשּדי, אֿל ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָאני

והסּתר. העלם ּבבחינת ׁשהּוא העֹולם טבע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּזהּו

ׁשּמֹורה  ׁשּדי, ּבאֿל יֹותר עליֹונה מדריגה ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָויׁש

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ההׁשּפעה, ריּבּוי והריקֹותי 49על ְְֲִִִֶַַַַָָָ

הׁשּפעה  ריּבּוי ּגם ּכֹולל די, ּבלי עד ּברכה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָלכם

הּמדרׁש ּכפירּוׁש ּבעֹולמֹות, אלקּות 50ּבהמׁשכת ְְְְֱִֵַַַָָָָֹ

רק  הּוא זה ּכל אמנם, ּברּיה. לכל ּבאלקּותי ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּדי
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ואילך.)46 סע"א קכט, [ח"ב )47זח"א רנאֿרעט ע' ח"א תער"ב המשך נז. ע' תר"ס סה"מ ואילך. קלד ע' שם אוה"ת ראה

ועוד. .54 שבהערה סה"מ שמֿשפא]. ג.)48ע' פמ"ו, ב"ר א. יב, י.)49חגיגה ג, שם.)50מלאכי ב"ר

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
˙e¯M˜˙‰a לאלוקות הנשמה ÏÚשל ,‰·eLz‰ È„È ÏÚL ¿ƒ¿«¿∆«¿≈«¿»«
˙e¯M˜˙‰‰ לאלוקות הנשמה ‰Bz¯‰של ÈLe·Ï È„È ÏÚL «ƒ¿«¿∆«¿≈¿≈«»

‰ÎLÓ‰‰ ,Èk ,˙BˆÓe למטה מלמעלה האלוקי האור של וההתגלות ƒ¿ƒ««¿»»
,Ïe·b ˙ÈÁ·a ‡È‰ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÈLe·Ï È„È ÏÚL במידה ∆«¿≈¿≈«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿

C¯Úמוגבלת, ÈÙlL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ≈∆
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a B˙„B·Ú¬»¿ƒ«»ƒ¿

ÌÈLe·l‰ ÔÈÚ ‡e‰L שהביא ∆ƒ¿««¿ƒ
‰È‡לנשמתו, ‰Êk ÔÙB‡a ‰p‰ƒ≈¿∆»∆ƒ

‡È‰L ,‰ÎLÓ‰‰ המשכה ««¿»»∆ƒ
ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
בכל  המאיר המוגבל האלוקי האור

ולפי  ענינו לפי נברא ובכל עולם

להכיל  שלו היא היכולת (והארתו

ובכל  עולם בכל פנימית בהתלבשות

כי  עלמין' כל 'ממלא נקרא ולכן נברא,

אותם  ו'ממלא' בנבראים מתלבש הוא

הגוף  באברי מתלבש הנפש שאור כשם

אותם). È„Èו'ממלא' ÏÚ Ï·‡¬»«¿≈
‰·eLz‰ ÔÈÚ È¯‰ ,‰·eLz‰«¿»¬≈ƒ¿««¿»

‡e‰הזוהר Á„‡כלשון ‡zÚLa¿«¿»¬»
Á ‡Ú‚¯·e‡„46, אחת בשעה ¿ƒ¿»¬»

היה  רגע שלפני היינו אחד, וברגע

הוא  וכעת אחר ובמצב אחר במקום

שינוי  שזהו תשובה, בעל ומהפך כבר

הקודם, למצב ערוך באין קיצוני,

‰Ê È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰Â¿««¿»»∆«¿≈∆
ומתגלה  הנמשך האלוקי האור התגלות

ידי  על למטה עבודת מלמעלה

ÈÏaהתשובה  ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿ƒ
,Ïe·b של וענינה לתוכנה בהתאם ¿

יציאה  שהיא התשובה עבודת

ÔÈÚמהגבלות  ÏkL ÈÙÏ eÈÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆»ƒ¿»
‡e‰ È¯‰ ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ÏL∆¿ƒ»¿«¿»»¬≈

תשובה  Ìke‡Lהעושה Ú„BÈ≈«∆»
‡e‰ והעדר ואפילה חושך בבחינת

‰BlÈÚ˙,האור  ˙lÈÚ Ì„˜ היינו »»ƒ«»ƒ
האלוקות  Ïˆ‡˙עצמות ‰ˆB¯Â¿∆»≈
,BÊ ‰Ïa‚‰Ó בחינת עם ולהתחבר ≈«¿»»

והגבלה, מדידה מכל ולמעלה גבול בלי שהוא סוף ‰‰ÎLÓ‰האין ÔÎÏÂ¿»≈««¿»»
למטה  מלמעלה האלוקות התגלות ‰eLz·‰,של È„È ÏÚL שתשובה ∆«¿≈«¿»

הריחוק  מתוך לאלוקות התקרבות ÌÈ¯ˆnÓהיא ˙ÈÁa המיצר מן ¿ƒ«ƒƒ¿«ƒ

והריחוק  BÈ˙¯,וההגבלה „BÚ ˙ÈÏÚ ‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ,È·Ï È˙‡¯»̃»ƒƒ¿ƒƒ«¿»»«¬≈≈
שהיא  המשכה ומצות, תורה של הלבושים שעל ההמשכה »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙מאשר

.Ïe·‚ ÈÏa¿ƒ¿
e‰ÊÂ (Ê המאמר את הפותח הכתוב של הפנימי ‡Ïהתוכן ‡¯‡Â ¿∆»≈»∆

·˜ÚÈ Ï‡Â ˜ÁˆÈ Ï‡ Ì‰¯·‡«¿»»∆ƒ¿»¿∆«¬…
,eÈÈ‰ ,'Bb ÈcL ÏŒ‡a¿≈«««¿

ÈelÈb‰L האלוקות והמשכת ∆«ƒ
,ÈcL ÏŒ‡ ˙ÈÁa ‡e‰ ˙B·‡Ï»»¿ƒ«≈««
‡lÓÓ ˙ÈÁa e‰Ê ˙eÏÏÎ·c¿ƒ¿»∆¿ƒ«¿«≈

ÔÈÓÏÚ Ïk האלוקי האור שהוא »»¿ƒ
לעיל. כמבואר eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ˙המוגבל,

‰Êa LÈ ¯˙BÈ האלוקות בהמשכת ≈≈»∆
ו'שֿדֿי' 'אֿל' השמות ידי «»nk‰על

˙B‚È¯„Ó47e¯Ó‡ ‰p‰c . «¿≈¿ƒ≈»¿
Ï"Ê¯48 ובמדרש È‰L‰בגמרא ««∆»»

ÌÏBÚ‰ שנברא ÈÁ¯Ó·בעת »»«¿ƒ
CÏB‰Â ומתפשטBa ¯ÚbL „Ú ¿≈«∆»«

'eÎ ‰"aw‰ את והגביל ועצר «»»
העולם, בתורה Ó‡pL¯התרחבות ∆∆¡«

,ÈcL ÏŒ‡ È‡ ודורשיםÈ‡ ¬ƒ≈««¬ƒ
Èc ÈÓÏBÚÏ Èz¯Ó‡L ‡e‰∆»«¿ƒ¿»ƒ«
והתפשטותו, התרחבותו את והגבלתי

‡e‰L ÌÏBÚ‰ Ú·Ë e‰fL∆∆∆«»»∆
¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·a שהעולם ƒ¿ƒ«∆¿≈¿∆¿≈

והעולם  ובמידתו בגודלו מוגבל הוא

מעלים  הוא ומטבעו ומעלים גשמי הוא

שמהווה  האלוקי האור על ומסתיר

אותו. È¯„Ó‚‰ומחיה LÈÂ¿≈«¿≈»
,ÈcL ÏŒ‡a ¯˙BÈ ‰BÈÏÚ∆¿»≈¿≈««

ÏÚ ‰¯BnL והתגלות וחיות שפע ∆»«
של  באופן אלוקות ÈeaÈƒ̄והמשכת

·e˙kL BÓk ,‰ÚtL‰‰49 ««¿»»¿∆»
ÈÏa „Ú ‰Î¯a ÌÎÏ È˙B˜È¯‰Â«¬ƒƒ»∆¿»»«¿ƒ

,È„ אבל 'די', הלשון נזכר כאן שגם »
הוא  'די' שם הקודמת לדרגה בניגוד

מדובר  זו בדרגה ההתרחבות, הגבלת

די', בלי 'עד ההשפעה ריבוי על דווקא

‰ÚtL‰ ÈeaÈ¯ Ìb ÏÏBk≈«ƒ«¿»»
L¯„n‰ Le¯ÈÙk ,˙BÓÏBÚa ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰a50ÈcL ¿«¿»«¡…»»¿≈«ƒ¿»∆«

,‰i¯a ÏÎÏ È˙e˜Ï‡a שדי רב בשפע היא והתגלות שההשפעה היינו ∆¡…ƒ¿»¿ƒ»
ובריה. בריה לכל מספיק, והוא Ê‰בו, Ïk ,ÌÓ‡ של השניה, הדרגה גם »¿»»∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טז

 16   למלל ימא  

משה טז אל אלוקים וידבר

סיּפּוקא  לֹו51ּדי יחסר אׁשר מחסֹורֹו ּדי ּוכמֹו ,52, ְְְֲִֵֵֶֶַַָ

לפניו  לרּוץ ועבד עליו לרּכֹוב סּוס 53אפיּלּו ְְְֲִִֶֶָָָָָ

ּבחסידּות  ּברּוחנּיּות),54(וכמבֹואר הענין ּתֹוכן ְְְְֲִִִֶַַָָָָ

ולא  ּבלבד, החּסרֹון מיּלּוי ׁשל ענין הּוא זה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּכל

ענין  ּכללּות ׁשּזהּו ּומֹותרֹות, עׁשירּות ׁשל ְְְֲִִִֶֶֶַָָָענין

ּבלבד. עלמין ּכל ממּלא ׁשּבבחינת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָההמׁשכה

הּנה  ּדוקא, מצרים לגלּות הירידה ידי על ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָאמנם

לגיּלּוי  הּגיעּו זה ידי ׁשעל לבני, קראתי ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַָָמּמצרים

ּבלי  ׁשּבבחינת ההמׁשכה ענין ׁשהּוא הוי', ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשם

וּיאמר  מׁשה אל אלקים וידּבר אמרֹו וזהּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹגבּול.

מענה  הּוא זה ּפסּוק ּדהּנה הוי'. אני על 55אליו ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

הּזה  לעם הרעתה למה מׁשה היינּו,56ׁשאלת , ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ועל  מצרים. ּגלּות ענין ּכל להיֹות הּוצר ְְְְְִִִִַַַַָָָָלמה

הּמע  ּבא ּדתכלית זה הוי', אני אליו וּיאמר נה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּגיּלּוי  יהיה זה ידי ׁשעל הּוא מצרים ּגלּות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָענין

הוי' ׁשם נאמר האבֹות אצל ׁשּגם ואף הוי'. ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשם

אצל  ׁשּנאמר הוי' ׁשם הּנה לעיל), ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ(ּכּנזּכר

ׁשם  ענין ׁשּזהּו ּדלתּתא, הוי' ׁשם רק הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהאבֹות

מהּווה  מּלׁשֹון ׁשׁשּייכת 57הוי' הּבחינה ׁשּזֹוהי , ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

אזי  מצרים ּגלּות ידי על אמנם ְְְֲִִֵַַַָָָָָלעֹולמֹות.

ּדלעיּלא  הוי' ׁשם הוי', אני ּכי ׁשּזהּו58וידעּתם , ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּכאחד  ויהיה הוה היה מּלׁשֹון הוי' ׁשם ,59ענין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

עבֹודת  ידי על ּבא זה וענין גבּול. ּבלי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָּבחינת

נאמר  זה ועל לעיל, ּכּנזּכר ונתּתי 60הּתׁשּובה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָ
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ואילך.)51 קנז ע' ואילך. קלה ע' שם אוה"ת ב. יא, זח"ג ח.)52ראה טו, ב.)53ראה סז, תרכ"ז )54כתובות סה"מ ראה

ואילך]. תכ ס"ע [ח"ב שט ע' ח"א תער"ב המשך מג. ע' ח"א תרל"ה צז. ע' תרכ"ט ק. ח.)55ע' ו, פרשתנו פרש"י ראה

כב.)56 ה, שם.)57שמות אדה"ז מאמרי וראה רפ"ד. שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא (עשר א שער ראה )58פרדס

ואילך. קכו ע' שם מאמרי )59אוה"ת וראה שם. פרדס א). (פב, פ"ז והאמונה היחוד שער תניא (ברע"מ). ב רנז, זח"ג

קכד). (ע' שם אוה"ת שם. ח.)60אדה"ז ו, פרשתנו

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
בריבוי  ¯˜השפעה ‡e‰ הזוהר , etÈÒ˜‡בלשון Èc51, שדי באופן «≈ƒ»

חסר  ולא לעני BÓÎeומספיק לתת שצריך צדקה מצות לגבי בתורה שנאמר ¿
BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡ B¯BÒÁÓ Èc52, מה כל לו לתת שצריך בגמרא ומבואר ≈«¿¬∆∆¿«

לו  חסר וכעת בו רגיל ıe¯Ïשהיה „·ÚÂ ÂÈÏÚ ·Bk¯Ï ÒeÒ elÈÙ‡¬ƒƒ¿»»¿∆∆»
ÂÈÙÏ53¯‡B·ÓÎÂ) ¿»»¿«¿»

˙e„ÈÒÁa54ÔÈÚ‰ ÔÎBz «¬ƒ∆»ƒ¿»
‰Ê ÏkL ,(˙eiÁe¯a הנתינה גם ¿»ƒ∆»∆

ÈelÈÓעדיין ‰e‡בשפע  ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ
„·Ïa ÔB¯qÁ‰ שמילוי אלא «ƒ»ƒ¿«

ולא  ובריבוי בשפע הוא החסרון

e¯ÈLÚ˙בצמצום, ÏL ÔÈÚ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»∆¬ƒ
,˙B¯˙BÓe בנתינה מדובר עדיין אבל »

נחוצים  דברים של וחסרים והמשכה

עשירות  של השפעה על ולא לעני,

מוגבלת  השפעה זו הרי ולכן ומותרות,

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»ƒ¿«««¿»»
ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ

„·Ïa מוגבל אור של המשכה שהיא ƒ¿«
והנבראים  העולמות ערך לפי המדוד

הכוונה  וזו מתלבש. הוא שבהם

שֿדֿי' ב'אֿל רק היה לאבות שהגילוי

מדובר  כי הוי, בשם בהתגלות ולא

עלמין  כל הממלא אור של והמשכה

אור  שבו) הגבוהות בדרגות (גם שהוא

מוגבל.

˙eÏ‚Ï ‰„È¯È‰ È„È ÏÚ ÌÓ‡»¿»«¿≈«¿ƒ»¿»
ÌÈ¯ˆnÓ ‰p‰ ,‡˜Âc ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿»ƒ≈ƒƒ¿«ƒ
‰Ê È„È ÏÚL ,È·Ï È˙‡¯»̃»ƒƒ¿ƒ∆«¿≈∆
הריחוק  מתוך היינו הגלות, מיצר מתוך

כמבואר  באריכות מאלוקות, לעיל

התשובה, מעלת בני ‰eÚÈbלגבי ƒƒ
e‰L‡ישראל  ,'ÈÂ‰ ÌL ÈelÈ‚Ï¿ƒ≈¬»»∆

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ אור והתגלות ƒ¿«««¿»»
‚·Ïe.אלוקי  ÈÏa ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿

e‰ÊÂ של הפנימי Ó‡iÂ¯התוכן ‰LÓ Ï‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ B¯Ó‡ ¿∆»¿«¿«≈¡…ƒ∆…∆«…∆
‰ÚÓ ‡e‰ ‰Ê ˜eÒt ‰p‰c .'ÈÂ‰ È‡ ÂÈÏ‡55˙Ï‡L ÏÚ ≈»¬ƒ¬»»¿ƒ≈»∆«¬∆«¿≈«

‰LÓ שמות פרשת הקודמת, הפרשה ÌÚÏבסוף ‰˙Ú¯‰ ‰ÓÏ …∆»»¬≈…»»»
‰f‰56 דיבר – משה אל אלקים "וידבר הפרשה: בתחילת רש"י (כפירוש «∆

הזה"), לעם הרעותה למה ולומר לדבר שהקשה על משפט, ¿»‰eÈÈ,איתו
ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ÔÈÚ Ïk ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ‰ÓÏ ואיזה מעלה ואיזו »»¿«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿«ƒ

בגלות. יש Ê‰יתרון ÏÚÂרבינו משה של זו טענה ‰Ún‰על ‡a של ¿«∆»««¬∆
הוא  ברוך eÏb˙הקדוש ÔÈÚ ˙ÈÏÎ˙c ,'ÈÂ‰ È‡ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ«…∆≈»¬ƒ¬»»¿«¿ƒƒ¿«»

‰Ê È„È ÏÚL ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ מתוך ƒ¿«ƒ∆«¿≈∆
והריחוק  ÌLהמיצר ÈelÈb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ≈

'ÈÂ‰ הבלי האלוקי האור ענין שהוא ¬»»
כל  ה'ממלא מאור למעלה גבול,

שֿדֿי. באֿל המתגלה »¿Û‡Âעלמין'
ÌL ¯Ó‡ ˙B·‡‰ Ïˆ‡ ÌbL∆«≈∆»»∆¡«≈

ÏÈÚÏ ¯kÊpk) 'ÈÂ‰ בתחילת ¬»»«ƒ¿»¿≈
מה  כן, אם השאלה, ונשאלה המאמר,

לא  הוי' 'ושמי כאן הכתוב משמעות

המענה, בא כך על להם'), נודעתי

הוי', שם גילוי היה לאבות גם שאכן

Ó‡pL¯אבל 'ÈÂ‰ ÌL ‰p‰ƒ≈≈¬»»∆∆¡«
'ÈÂ‰ ÌL ˜¯ ‡e‰ ˙B·‡‰ Ïˆ‡≈∆»»«≈¬»»

,‡z˙Ïc שם היינו שלמטה, הוי' שם ƒ¿«»
ל'סדר  ונמשך שירד כפי הוי'

האור  ונמשך יורד שבו השתלשלות'

לנבראים ÌLהאלוקי ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«≈
‰Âe‰Ó ÔBLlÓ 'ÈÂ‰57, בורא ¬»»ƒ¿¿«∆

ונבראים,ומה  עולמות ומחיה ווה

‰ÈÁa‰ È‰BfL שם של התחתונה ∆ƒ«¿ƒ»
‡ÌÓהוי' .˙BÓÏBÚÏ ˙ÎÈiLL∆«∆∆»»»¿»

ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb È„È ÏÚ ידי על «¿≈»ƒ¿«ƒ
והקירוב  הירידה שמתוך העליה

הריחוק, Èkשמתוך ÌzÚ„ÈÂ ÈÊ‡¬«ƒ«¿∆ƒ
'ÈÂ‰ ÌL ,'ÈÂ‰ È‡¬ƒ¬»»≈¬»»

‡lÈÚÏc58, כפי שלמעלה, הוי' שם ƒ¿≈»
מ'סדר  למעלה השתלשלות',שהוא

לעולמות,למעלה  ∆∆e‰fLמשייכות
‰È‰ ÔBLlÓ 'ÈÂ‰ ÌL ÔÈÚƒ¿«≈¬»»ƒ¿»»

„Á‡k ‰È‰ÈÂ ‰Â‰59, למעלה …∆¿ƒ¿∆¿∆»
של  הוי' שם והוא המוגבלת, למציאות ביחס רק ששייכים הזמן מגדרי

‰Ê ÔÈÚÂ .Ïe·‚ ÈÏa ˙ÈÁa התגלה שלא דלעילא, הוי' שם גילוי של ¿ƒ«¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
מצרים  גלות אחרי דוקא התגלה אלא האבות B·Ú„˙אל È„È ÏÚ ‡a (»«¿≈¬«
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,ÏÈÚÏ ¯kÊpk ‰·eLz‰60,פשוטו (לפי זו בפרשה «¿»«ƒ¿»¿≈¿«∆∆¡«
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יז

ה'תשי"ב  טבת, כ"ח וארא, פרשת שבת

מּבחינת  הּבאה האהבה ּכי מֹורׁשה, לכם ְֲִִִֶַַַָָָָָָָָאֹותּה

אׁשר  רב הֹון לֹו ׁשּנפל ירּוּׁשה ּכמֹו היא ְְְֲִֶֶַַַָָָהּתׁשּובה

על  הּבאה ה' וקרבת האהבה וכ ּבֹו, עמל ְְְֲִַַַַַָָָָָָֹלא

מעׂשיו  ידי על ׁשּלא היא והּבּוׁשה, הּתׁשּובה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹידי

חדא  ּבׁשעּתא אם ּכי ּביֹומֹו, יֹום ּדבר ְְְְֲִִִַַַָָהּטֹובים

ׁשענין  ירּוּׁשה, ּבתֹורת הּבא ענין והּוא ְְְְְִִֶַַַָָָכּו',

הּמֹוריׁש, אל יחס לּיֹורׁש ׁשּיׁש מּצד הּוא ְִִֵֵֶֶַַַַַַָהירּוּׁשה

חרׁש ּגם ולכן הּיֹורׁש, מּצב ּבזה נֹוגע ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָואינֹו

יֹורׁש וקטן יחס 61ׁשֹוטה לֹו ׁשּיׁש הּוא העיּקר ּכי , ְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּבכדי  הוי', אני מֹורׁשה וזהּו הּמֹוריׁש. ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָאל

ידי  על רק זה הרי ּדלעיּלא הוי' לבחינת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהּגיע

ּגם  הּוא ׁשּמֹורׁשה להֹוסיף, ויׁש הירּוּׁשה. ְְְְִִֵֶַַַָָָענין

ראׁש עם ההתקּׁשרּות על ּומֹורה ראׁש, ְְְִִִֶַַַֹֹמּלׁשֹון

ׁשבטיכם 62העדה  ראׁשיכם ׁשּכדי 63, והיינּו, , ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

מימי וׁשֹואב עצי חֹוטב לגיּלּוי 63ׁשּגם יּגיעּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַ

ראׁשיכם  עם ההתקּׁשרּות להיֹות צרי הוי', ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָׁשם

מהּמֹוריׁש, וׁשלֹום חס להּפרד ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשבטיכם,

הּבן  ּכמֹו ׁשהּוא הּתׁשּובה, ּבענין לעיל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָוכּנזּכר

ׁשאינֹו לֹו אֹומר  אביו ּכאׁשר  לסּבֹול יכֹול ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשאינֹו

זה  ידי ועל  אליו. מקּוּׁשר להיֹות ורֹוצה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָאביו,

(ּדעת  מקּוּׁשרים ׁשּתהיּו הוי', אני ּכי ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָוידעּתם

התקּׁשרּות  ּבחינת 64לׁשֹון ּדלעיּלא, הוי' לׁשם ( ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

ׁשּכל  גבּול, ּבלי ּבחינת ּכאחד, ויהיה הוה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹהיה

הּתׁשּובה. ידי על ּבא ְְֵֶַַָָזה
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רע"א.)61 מד, נדה משנה 279).)62ראה ע' ח"ד (תו"מ המאמר שלאחרי בהשיחה גם כט,)63ראה נצבים – הכתוב לשון

נצבים.טֿ ר"פ לקו"ת וראה ובכ"מ.)64י. ב). (נט, פמ"ב ספ"ג. תניא

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ישראל) ארץ L¯BÓ‰,לגבי ÌÎÏ d˙B‡ Èz˙Â הענין פנימיות ולפי ¿»«ƒ»»∆»»

‰‡‰·‰פירושו Èk לאלוקותBÓk ‡È‰ ‰·eLz‰ ˙ÈÁaÓ ‰‡a‰ ƒ»«¬»«»»ƒ¿ƒ««¿»ƒ¿
BÏ ÏÙpL ‰Me¯È ליורשCÎÂ ,Ba ÏÓÚ ‡Ï ¯L‡ ·¯ ÔB‰ ¿»∆»««¬∆…»«¿»

‰Lea‰Â ‰·eLz‰ È„È ÏÚ ‰‡a‰ '‰ ˙·¯˜Â יראת ‰‡‰·‰ של »«¬»¿ƒ¿««»»«¿≈«¿»¿«»
לעיל  כמבואר lL‡החטא, ‡È‰ƒ∆…

¯·c ÌÈ·Bh‰ ÂÈNÚÓ È„È ÏÚ«¿≈«¬»«ƒ¿«
BÓBÈa ÌBÈ תורה של העבודה שהיא ¿

לנשמה,ש ומצוות  'לבושים' עושה

האור  נמשך ידה ועל לעיל, כמבואר

עלמין', כל 'ממלא של Èkƒהמוגבל
Ì‡ שהיא התשובה zÚLa‡עבודת ƒ¿«¿»

,'eÎ ‡„Á היא ופעולתה  רגע, ובתוך ¬»
המסודרת  העבודה של תוצאה לא

ביציאה  אלא רב זמן שנמשכת

אחד, ברגע שהיא וההגבלות מהגדרים

˙¯B˙a ‡a‰ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿»«»¿«
‡e‰ ‰Me¯È‰ ÔÈÚL ,‰Me¯È¿»∆ƒ¿««¿»

„vÓ העובדה L¯BiÏעצם LiL ƒ«∆≈«≈
ÒÁÈ ושייכות,LÈ¯Bn‰ Ï‡ ««∆«ƒ

,L¯Bi‰ ·vÓ ‰Êa Ú‚B BÈ‡Â¿≈≈«»∆«««≈
ובאיזו  מצב באיזה הבדל שום ואין

היורש  נמצא L¯Áדרגה Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«≈≈
ÔË˜Â ‰ËBL מצד מעלות לו שאין ∆¿»»

‰L¯BÈ61‡eעצמו  ¯wÈÚ‰ Èk , ≈ƒ»ƒ»
ÒÁÈ BÏ LiL ושייכותÏ‡ ∆≈««∆
e‰ÊÂ .LÈ¯Bn‰ הפנימי הפירוש «ƒ¿∆

‰ÈÂ',בכתוב  È‡ ‰L¯BÓ»»¬ƒ¬»»
'ÈÂ‰ ˙ÈÁ·Ï ÚÈb‰Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈¿«ƒ«ƒ¿ƒ«¬»»

‡lÈÚÏc וגילוי המשכה ולפעול ƒ¿≈»
שהיא  כפי הוי' משם בדרגה אלוקות

מ'סדר  למעלה השתלשלות',העליונה,

סוף, האין È„Èענין ÏÚ ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆««¿≈
.‰Me¯È‰ ÔÈÚƒ¿««¿»

ÏÚ ‰¯BÓe ,L‡¯ ÔBLlÓ Ìb ‡e‰ ‰L¯BnL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆»»«ƒ¿…∆«
˙e¯M˜˙‰‰ הפרטיות הנשמות ‰Ú„‰של L‡¯ ÌÚ62, ובלשון «ƒ¿«¿ƒ…»≈»

ÌÎÈË·Lהכתוב  ÌÎÈL‡¯63EÈˆÚ ·ËBÁ ÌbL È„kL ,eÈÈ‰Â , »≈∆ƒ¿≈∆¿«¿∆¿≈∆«≈≈∆
EÈÓÈÓ ·‡BLÂ63 נשמות בעלי אינם עצמם שהם הפשוטים האנשים ¿≈≈∆

‰ÈÂ',גבוהות  ÌL ÈelÈ‚Ï eÚÈbÈ«ƒ¿ƒ≈¬»»
˙e¯M˜˙‰‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ של »ƒƒ¿«ƒ¿«¿

מימך' ושואב עציך ÌÚƒ'חוטב
‡lL ,ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡»̄≈∆ƒ¿≈∆∆…
ÌBÏLÂ ÒÁ „¯t‰Ï¿ƒ»≈«¿»

,LÈ¯Bn‰Ó,לראש kÊpÎÂ¯הרומז ≈«ƒ¿«ƒ¿»
‡e‰L ,‰·eLz‰ ÔÈÚa ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ¿««¿»∆
של  הקשר כאשר הוא התשובה ענין

ונרגשהבן  מתעורר ‰Ôaלאב BÓk¿«≈
¯L‡k ÏBaÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«¬∆
,ÂÈ·‡ BÈ‡L BÏ ¯ÓB‡ ÂÈ·‡»ƒ≈∆≈»ƒ
ÂÈÏ‡ ¯Me˜Ó ˙BÈ‰Ï ‰ˆB¯Â¿∆ƒ¿¿»≈»

נפרד  חס ולא »¿ÏÚÂושלום.מאביו
‰Ê È„È הוא לאלוקות שהקשר ¿≈∆

החיבור  ידי על גם חזק, בחיבור

שיהיה  נפעל שבטיכם', ל'ראשיכם

eÈ‰zL ,'ÈÂ‰ È‡ Èk ÌzÚ„ÈÂƒ«¿∆ƒ¬ƒ¬»»∆ƒ¿
ÔBLÏ ˙Úc) ÌÈ¯Me˜Ó¿»ƒ««¿

˙e¯M˜˙‰64 בספר כמבואר ƒ¿«¿
והאדם  מלשון הוא "והדעת התניא:

התקשרות  לשון והוא חוה, את ידע

אמיץ  בקשר דעתו שמקשר והתחברות

בחוזק  מחשבתו ויתקע מאוד וחזק

הוא  ברוך סוף אין ÌLÏבגדולת (¿≈
‰È‰ ˙ÈÁa ,‡lÈÚÏc 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿≈»¿ƒ«»»

,„Á‡k ‰È‰ÈÂ ‰Â‰ מגדרי למעלה …∆¿ƒ¿∆¿∆»
המציאות, מהגבלות למעלה הזמן,

‡a ‰Ê ÏkL ,Ïe·‚ ÈÏa ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ¿∆»∆»
.‰·eLz‰ È„È ÏÚ«¿≈«¿»
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בוודאי לא יסתפק בההשרים דעד עתה וישתדל באופן המתאים להוסיף עליהם, 
הגבים  שזכות  ובפגט  בידו  יצליח  זה  שרם  רדולה  תקווה  המתאימה  ובהיכגות 

תלמידיו ומושפעיו שי' מסייעתו
ממכתב י"ח טבת, תש"כ
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.c"qa.a"iyz'd ,zah c"k ,`x`e 't 'b mei zgiy
מוגה  בלתי

הש"ס .‡ חלוקת שיעשו הורה שליט"א אדמו"ר ולאחרי 1[כ"ק לכך, המיועדים הכרטיסים באמצעות
הש"ס  חלוקת ועשו הכרטיסים אמר:]2שחילקו –

שלו  דא"ח ממאמרי בא' כותב מהר"ש אדמו"ר גמרא 3כ"ק מס' ללמוד אחד כל צריך הפחות ש"לכל
בשנה".

גם הלימוד להיות יכול אבל ביחידות, להיות יכול זה ldwdלימוד lk mr cgia היא התועלת שאז ,
שאר  לכל מלימודו חלק ונותן הלומדים, שאר של בלימודם חלק נוטל מהלומדים א' שכל – בשתים

להזולת  והן לעצמו הן תועלת ישנה בשניהם אשר, .4הלומדים,

על  שמקבל המסכת א' כל לומד שאז עתה, שנערכת הש"ס לחלוקת להצטרף א' כל יכול ובמילא,
מסייעתם  הרבים וזכות הציבור, כל עם בצירוף – .5עצמו

עכשיו]. ישתתפו – הש"ס בחלוקת עדיין השתתפו שלא שאלה להכריז צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

לערוך .· גם נהוג שליט"א:) אדמו"ר כ"ק אמר – הש"ס את סיים אשכנזי מאיר ר' שהרה"ח (לאחרי
הש"ס: על "הדרן"

וב"ה  ב"ש בפלוגתת ביאור – הש"ס על מדאורייתא,6ההדרן יום שומרת היא עשר אחד יום רואה אם
יום  בשמירת חייבת בעשירי רואה אם ב"ה) (בדעת ור"ל ר"י היא 7ופלוגתת ור"ל ר"י שפלוגתת ,

התורה  מן אסור שיעור חצי אם בכח 8לשיטתייהו בתר אזלינן אי לשיטתייהו היא וב"ה ב"ש ופלוגתת ,
בפועל  בתר ואילך.9או 107 ע' ח"ז בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה –

אמר: – בפועל בתר שאזלינן ב"ה כשיטת להלכה בקשר – ההדרן בסיום

עם  דוקא) "בפועל" צ"ל אלא ה"בכח" מספיק שאין ב"ה כשיטת היא (שההלכה זה ענין לקשר ויש
הבא, עולם בן שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונה כל אליהו דבי "תנא – בגמרא הש"ס סיום

הלכות":10שנאמר  אלא הליכות א"ת לו, עולם הליכות

כלל  ובדרך בתמידות, הלכות ללמוד לו", עולם ד"הליכות באופן להתנהג שצריך יודע יהודי כאשר
גם  הרי, כן, בפועל,מתנהג הלכות למד לא שבו מסויים יום עבר באשמתו שלא ומניעות סיבות מצד אם

של  בתנועה תומ"צ, שומר יהודי ככל הוא, עמד זמן שבאותו כיון שלפניו, (והימים) בהיום זה יום נכלל
" כבר ישנו שלפניו שביום ונמצא, ביכלתו), הדבר יהי' רק (אם למחרת גם ללמוד הלימוד gkaהכנה גם "

פועל. לידי הדבר בא לא באשמתו שאינה סיבה שבגלל אלא זה, דיום
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אדמו"ר 1) כ"ק צוה טבת כ"ד ליום שבאור לציין, יש
עדיין  גמרו שלא שאלה וביהמ"ד, בביהכנ"ס להכריז שליט"א
יגמרו  – אשתקד טבת בכ"ד ע"ע שקיבלו המסכתא את ללמוד

) היום ).l"endבמשך
שמו 2) את עליו ורשם כרטיס נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק

שנה  טבת כ"ז מכתב וראה ללמוד. ע"ע שמקבל המסכתות ושם
המסכת  את שאלתו על "במענה קעב): ס"ע ח"ה (אג"ק זו
בל"נ" וסנהדרין, סוכה מס' הם הנה זו, בחלוקה אני, שנרשמתי

)l"end.(
וש"נ).3) רנה. ע' תרל"ח (סה"מ תרל"ח חומותיך על סד"ה

יח  יום" וב"היום שכד, ע' היומן רשימת – מנחם בתורת נעתק
שני. אדר

ואילך.4) קכו ע' ח"ד אג"ק גם ראה
מ"ב.5) פ"ב אבות ראה
ואילך).6) סע"ב (עא, נדה סוף משנה
ב).7) (עב, שם גמרא
א.8) עד, יומא
(9.214 ע' ריש ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.

ו.10) ג, חבקוק

 התוועדויות 
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ה'תשי"ב  טבת, כ"ד וארא, פ' ג' יום שיחת

הזמן, לענין השייכים בדינים וגם דוקא, ה"בפועל" שצ"ל כב"ה היא שההלכה כיון אמנם,
הלכות השונה כל אליהו דבי "תנא לכן, – בההדרן שנתבארו meiכבהדוגמאות lka לו מובטח (דוקא)

ההלכות לימוד שצ"ל היינו, lretaכו'", mei lka לא פלוני, ביום ההלכות דלימוד הבפועל חסר ואם ,
למחרתו. גם ללמוד ודעתו במחשבתו שהי' אתמול דיום ה"בכח" מהני

פטרי'" רחמנא ו"אונס אנוס, שהי' משום  זה ביום הלכות למד שלא כך על ייענש שלא אמת ,11הן
אמרינן" לא דעביד "כמאן אעפ"כ, חסר 12אבל זה, ביום ההלכות דלימוד הבפועל אצלו שחסר וכיון ,

כו'". לו "מובטח – עי"ז שבא המסובב גם ממילא בדרך אצלו

עולם  הליכות שנאמר הבא, עולם בן שהוא לו "מובטח אזי בפועל, יום" בכל הלכות "השונה ורק
הלכות". אלא הליכות א"ת לו,

***

הזקן..‚ רבינו של ההילולא יום הוא טבת כ"ד

בתרא – בבא במסכת בגמרא גם מובא טבת (שבנו 13כ"ד לדיננא תבנא בטבת ועשרים "בארבעה :
וכו' זכאי בן יוחנן רבן להם נטפל הבן, בת  עם הבת תירש אומרין צדוקין שהיו הראשון), למשפטנו

טוב". יום עשאוהו היום ואותו ונצחום,

וכו' הביאור אריכות בו ויש בפ"ע, ענין זהו שיום 14אבל, אלינו, בהנוגע הוא עתה המדובר ואילו ,
ואורחותיו, בדרכיו להליכה הקשור בכל לנצלו וצריכים הזקן, רבינו של  ההילולא יום הוא אצלנו זה

כדלקמן.

בשמו:.„ המודגש בענין – לראש ולכל

הידועה  באגרת שנדפס וכפי שניאור, – הזקן רבינו של שמו מסופר 15אודות – (בגרשיים) שניאו"ר :
כמ"ש 16בהשיחות  התורה, על קאי – "אור" אור": "שני על בה 17שרומז ויש אור", ותורה מצוה נר "כי

שם  – "שניאור" בהשם נרמזים יחדיו ושניהם החסידות, דתורת ואור הנגלה, דתורת אור אור: בחי' שני
החסידות  דתורת האור והן הנגלה דתורת האור הן האורות, שני נכללים שבו .18אחד,

המדרש  לשון הוא 20עה"פ 19וע"פ עושה שהוא "מה לישראל", ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו "מגיד
עושה  הוא לישראל מצוה שהוא מה להיפך: (ועד"ז לעשות" לישראל בצדיקים 21אומר גם שדוגמתו – (

לבוראם" שענין 22ש"דומין מובן, – אליהם והשייכים מהמקושרים גם הם תובעים עושים שהם שמה ,
הדרך  את וסלל שפתח לאחרי – ומחנהו דגלו על ונמנים המתחשבים אלה מכל הזקן רבינו תובע זה
האור  עם הנגלה דתורת האור של ההתאחדות תהי' אצלם שגם – וועג") די דורכגעטראטן האט ָָ("ער

החסידות. דתורת

ובפשטות:

שפוסק  כפי – החסידות תורת לימוד והן הנגלה תורת לימוד הן מאתנו מכאו"א תובע הזקן רבינו
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וש"נ.11) סע"ב. כח, ב"ק
וש"נ.12) ה"ב. פ"ג קידושין ירושלמי
כ"ד 13) היא הגירסא פ"ה תענית במגילת אבל – ב. קטו,

הבאה). הערה (וראה אב
ודלא 14) ע"ב קט"ו מב"ב שהעיר "מה רא: ע' ח"ח באג"ק

אודות  נדבר הנה טבת, לכ"ד בהנוגע פ"ה תענית מגילת כגירסת
אשיג ואם ה'תשי"ב טבת דכ"ד בהתוועדות השיחה זה

זה". במכתבי אצרפה הנ"ל מהתוועדות

וש"נ.15) מג. ע' הצ"צ אג"ק
(16.129 ע' תש"ה סה"ש א. פג, ח"א לקו"ד ראה
כג.17) ו, משלי
שם.18) ובהנסמן ,16 ע' כב חוברת "רשימות" גם ראה
ט.19) פ"ל, שמו"ר
יט.20) קמז, תהלים
סה"מ 21) מנחם תורת וש"נ.ראה קמה. ע' כסלו
ועוד.22) ג. פ"ד, רבה רות
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ה'תשי"ב כ טבת, כ"ד וארא, פ' ג' יום שיחת

תורה  תלמוד בתורה,23בהלכות מיוחד מקצוע על אינו זה שחיוב התורה, בלימוד כאו"א של חיובו אודות
דתורה. נסתר והן דתורה נגלה הן התורה, מקצועות כל על אלא

"ּפארעוועֿחסידים" לאידך, או זה, בקו י"ח לצאת שרוצים "שּפיץֿחסידים" כשישנם ַובמילא:
להם: אומרים – זה בקו י"ח לצאת d`שרוצים `le `d `l האורות שני דוקא, "שניֿאור" צ"ל אלא ,

דוקא. יחדיו שמתאחדים כפי החסידות, ותורת הנגלה דתורת

נסתר .‰ ללא דתורה נגלה בלימוד להסתפק אפשר שאי שכשם יותר, בפרטיות ולהדגיש להוסיף ויש
דתורה  ונסתר דתורה נגלה שכן, דתורה, נגלה ללא דתורה נסתר בלימוד להסתפק אפשר אי גם כך דתורה,

גוף כמו דאורייתא"הם ו"נשמתא תורה" "גופי אי 24ונשמה, כך נשמה, בלא לגוף אפשר שאי וכשם ,
תורה. גופי עם ביחד דאורייתא נשמתא אם כי הכוונה), זו שלא (כיון גוף בלא לנשמה גם אפשר

אודות  במיוחד הזקן רבינו ומדגיש תובע בסיומה, והן בתחלתה הן התניא, שבספר שבאגה"ק ולהעיר,
בתחלתה  הש"ס: חלוקת – דתורה נגלה מאנ"ש 25לימוד ומנינים עיירות ברוב כולו הש"ס כל "השלמת –

ובסיומה . בשנה", שנה מידי המסכתות 26. לחלק ועיר עיר ובכל ושנה שנה בכל הש"ס כל "לגמור –
וכו'".

לימוד  גם בתוקף תבע הזקן שרבינו שתוכנם זה, בענין סיפורים כמה אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר כן וכמו
הנגלה  .27תורת

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר לכ"ק החיים עץ בקונטרס לאופן 28ועד"ז בנוגע פרטים כו"כ שמבאר ,
שקובע  כשם דתורה, בנגלה לעסוק צריך שבהם ביום שעות וכמה כמה בקבעו הנגלה, דתורת הלימוד

החסידות. תורת ללימוד ביום שעות כמה

תורה, של באהלה הנמצאים מאלה ובפרט בכלל, החסידים מכל כך כל בתוקף תובעים זה ומטעם
אלא, דתורה, נגלה בלימוד ביותר והתמדה שקידה אצלם שתהי' – פרטיות בפרטי הישיבה ומתלמידי
אלא  שלו, והשגה ההבנה מצד ו"לעבעדיקייט" חיות רק (לא ו"לעבעדיקייט" חיות מתוך יהי' שהלימוד

הנגלה. בלימוד החסידות תורת שמוסיפה ו"לעבעדיקייט") חיות גם

שניתנו  היינו, נתינתֿכח, גם בה) יש אלא בלבד, תביעה רק (לא היא הרביים של "תביעה" והרי
את  לנצל מחייבת כשלעצמה שהנתינתֿכח לכך נוסף ביחד, וחסידות נגלה ללמוד הדרושים הכחות
בעצמו", "חובל בבחינת עצמו, כלפי רק לא עוולה מהוה ח"ו הכחות ניצול העדר כי, במילואם, הכחות

פטור  הוא הרי מ"מ, רשאי, שאינו ועאכו"כ 29שאף באחרים", "חובל בבחינת אחרים, כלפי גם אלא ,
הדור  נשיא אודות !30כשמדובר

לא  (במדה דתורה נגלה גם אלא החסידות, תורת רק לא ללמוד כאו"א של וזכותו חובתו שכן, וכיון
שניהם. על כח ונותנים שתובעים כיון פחותה),

Â. נעשית שעי"ז דאורייתא, ונשמתא תורה גופי דתורה, נסתר עם דתורה נגלה לימוד – זה וענין
להגוף, בנוגע הן להיות שצריכה השלימה להגאולה והקדמה הכנה גם מהוה – שלם בגוף שלימה נשמה

הנשמה: גאולת להנשמה, בנוגע והן הגוף , גאולת

אורייתא,פעולתו  ע"י הקב"ה, עם התקשרותו שלימות ע"י היא, השלימה, הגאולה שתהי' יהודי של
הקב"ה  עם דישראל ההתקשרות נעשית ידה שעל הממוצע .31שהיא
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ה"ד.23) פ"א
א.24) קנב, זח"ג ראה
א).25) (קב, רס"א
א).26) (קסג, בקו"א
תש"ד 27) סה"ש ע"ב. ריש כט, ח"א לקו"ד – (לדוגמא) ראה

.163 ע'
ואילך.28) פכ"ב
(במשנה).29) ב צ, ב"ק
(30.26 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
א.31) עג, זח"ג ראה
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ה'תשי"ב  טבת, כ"ד וארא, פ' ג' יום שיחת

עם  קשורים דישראל וה"סתים" שה"גליא" באופן להיות צריכה הקב"ה עם שההתקשרות וכיון
בתורתך" חלקנו ("ותן בתורה חלקו גם להיות צריך דקוב"ה, וה"סתים" "חלק 32ה"גליא" ,ep(דייקא "

עם  ההתקשרות שאז דאורייתא, ב"סתים" והן דאורייתא ב"גליא" הן הקב"ה, עם ישראל את המקשרת
קשרים  מב' שהוא – קיימא" של  "קשר היא וגליא 33הקב"ה סתים –34.

ביניכם  מבדילים היו ד"עוונותיכם ההפסק שלילת לאחרי וקוב"ה, ישראל בין קיימא של קשר וכשישנו
אלקיכם" התשובה 35לבין באגרת הזקן רבינו שמבאר כפי והשלימה, האמיתית הגאולה באה אזי ,36

צדקנו. משיח ע"י בימינו במהרה לנו תהי' כן – ישראל" "גואל מברכים לנו" "סלח ברכת לאחר שתיכף 

***

Ê.,אלא לאחריו, שבא הזמן המשך את "בכח" כולל הזמן שהתחלת סברא שיש (בההדרן) לעיל דובר
כמותם  הלכה תהי' לבוא לעתיד שרק שמאי, בית לדעת אלא אינה זו .37שסברא

אודות  (לא הוא שהמדובר אלא זמנים, כו"כ שכולל זמן שיש מצינו הזה בזמן שגם להוסיף, ויש
הזמן המשך אודות להיפך) אלא לאחריו, שבא הזמן f"ptlהמשך xak 'idy.

בנוגע מצינו זה lelid`וענין meil באגה"ק טבת) דכ"ד ההילולא (בעל הזקן רבינו שמבאר כפי –38

שהזמן  היינו, חייו", ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו "כל ומתכללים מתעלים הילולא שביום
האדם. דחיי הזמן משך כל בתוכו כולל הילולא דיום

Á..ושנה שנה בכל ההילולא ביום גם הוא כן אלא ההסתלקות, בעת רק לא הוא זה עילוי והנה,

האריז"ל  בכתבי הפסוק 39וכמבואר שכאשר 40על ודור", דור בכל ונעשים נזכרים האלה "והימים
בפעם  האלה" ב"הימים שהאירו האורות גילויי כל "ונעשים" חוזרים אזי שלאח"ז, בדור "נזכרים"

הראשונה.

זה  דיום ("נזכרים") הזכרון שע"י טבת, בכ"ד הזקן רבינו של ההילולא ליום בנוגע גם מובן ומזה
– ההילולא בעל  של בלשונו – ההסתלקות ביום שהיו העילויים כל "ונעשים" חוזרים ושנה, שנה בכל

חייו". ימי כל הזקן) (רבינו עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו "כל והתכללות עליית

הכתוב  לשון ע"פ הוא – עבד" אשר "עבודתו – זה שלשון בה"41[ולהעיר , עבד אשר "פעולתו
הראשונה, בפעם ו)גם השנים, ברוב זו, (בשנה טבת כ"ד חל זה שבשבוע וארא, דפרשת בהפטורה שנאמר 

הצמחֿצדק  (כלשון טבת" לכ"ד אור כ"ג דשמות ב"מוש"ק היתה דפרשת 42שההסתלקות בשבוע היינו, ,(
].43וארא 

התשובה  באגרת הזקן רבינו מ"ש ע"פ אשר, להוסיף, שהוא 44ויש ש"מפני בלתיֿרצוי) לענין (בנוגע
מרובה  טובה "מדה שהרי הטוב, בצד (ועאכו"כ בראש" חלק נוטל הוא לכן ההשפעה להם הממשיך הוא

הקשורים 45כו'" ענינים עצמם על כשמקבלים (ובפרט ההילולא יום את ש"מזכירים" אלה שכל מובן, – (
"נעשים" ובמילא ההילולא), בעל של ואורחותיו דרכיו mciעם lr– ההילולא דיום העילויים milhepכל

y`xa wlg md ביותר גדול בריבוי אור תוספת למטה גם נעשה שעי"ז למעלה, שנעשים הגילויים ,46בכל
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(32.118 ע' חי"ג לקו"ש וראה מ"כ. פ"ה אבות
ס"בֿג.33) סשי"ז או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ובכ"מ.34) א. מו, נצבים ג. ה, ויקרא לקו"ת ראה
פ"ה.35) אגה"ת תניא וראה ב. נט, ישעי'
א).36) (ק, פי"א
רע"ג.37) נד, קרח בלקו"ת הובא ב. יז, לזח"א מק"מ ראה
זך.38) לסי' ביאור
דוד 39) לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז

פכ"ט. (להחיד"א)

כח.40) ט, אסתר
כ.41) כט, יחזקאל
ב).42) תיא, – תשנ"ב (בהוצאת בסופו דינים פסקי
ואילך.43) 52 ע' חכ"א בלקו"ש בארוכה נתבאר
ע"ב).44) ריש (צו, פ"ו
וש"נ.45) א. יא, סוטה
שעמלה 46) האדם עמל "שכל סכ"ח: אגה"ק תניא גם ראה

. למעלה בחייו מלמעלה נפשו גילוי בבחי' ומאיר מתגלה .
למטה".
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בדרכיו  ואחד אחד כל בעבודת ביותר נעלה וסיוע כח תוספת – בפרט אלינו בנוגע – לראש ולכל
ההילולא. בעל של ואורחותיו

Ë.:בזה העיקריים ומהענינים

דרך  לגלות – שיחות בכו"כ אדמו"ר מו"ח כ"ק כדברי – בעיקרה היתה הזקן רבינו של עבודתו
וכידוע  חב"ד. חסידות דרך את להפיץ גם אלא בכך, להסתפק ולא חב"ד, רצה 47חסידות הזקן שרבינו

לכאו"א  אלא) בנ"י, של מיוחד  לסוג רק ולא סגולה , ליחידי רק (לא שייכת תהי' חב"ד חסידות שתורת
מבנ"י.

ז  והם בענין מקומו, ממלאי אחריו, הבאים נשיאינו רבותינו עסקו ובזה בעצמו, הזקן רבינו עסק ה
כדי – בזה לעסוק עלינו וציוו לנו `epzeמסרו zekfl.בכך

לכתוב – ביכלתו שהי' צדקנו, משיח פני לקבלת הספרֿתורה לכתיבת בנוגע אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק
שרצה אלא בעצמו, i"paהס"ת lk z` dfa zekfl להשתתף יוכלו שכולם והאפשרות היכולת את נתן ולכן ,

.48בזה 

מר, קאתי (אימתי המשיח ביאת לפעול כדי חוצה המעיינות בהפצת לההתעסקות בנוגע הוא וכן
חוצה) מעינותיך גוזר 49לכשיפוצו ד"צדיק באופן בעצמם זה לפעול יכולים היו נשיאינו שרבותינו –

מקיים" הי'50והקב"ה שרצונם אלא ,epz`n `"e`k z` zekfl בהפעולה והשתתפות שייכות תהי' לנו שגם
שנוכל  מקום לנו השאירו ולכן טפחים, מעשרה למטה כאן משיח'ן") ("אראּפבריינגען המשיח ַָדהבאת
לביאת  והקדמה בהכנה חלק לנו כשיהי' שכן, חוצה, המעיינות בהפצת משהו לעשות מצידנו אנו גם

דכיסופא" "נהמא של באופן לא – חלק גם לנו יהי' חוצה"), מעינותיך ("יפוצו בביאת 51המשיח –
בימינו. במהרה מר"), ("אתי המשיח

È. המעיינות דהפצת הפעולה להעשות צריכה אופן באיזה – הדרך את הזקן רבינו הורה זה בענין וגם
חוצה:

שיחות  בכמה סיפר אדמו"ר מו"ח חוצה 52כ"ק המעיינות בהפצת הזקן רבינו של פעולתו דרך אודות
ענין ואומר עומד לביתֿהכנסת, או לביתֿהמדרש נכנס הי' עיר, לכל שבבואו –dlbpa ולאחרי דתורה,

(בכל  אותם... מבלבל או – עולם") דעם דערנעמען פלעגט ער ("ווען הלומדים קהל את "לוקח" שהי'
מהפכם  הי' ובכך החסידות, מתורת ענין לומר מתחיל הי' דתורה, בנגלה דבריו ע"י – ענינו) לפי מקום

למהות! ממהות

לנו, גם הזקן רבינו הראה זו ודרך

עב – הרי הדרך, את וסלל שפתח שלאחרי אלא עוד ומה ולא יותר, בנקל בערך שלא היא בזה ודתנו
בהצלחה  זו עבודה תהי' שבודאי שהובטחנו –גם

ע"י אים") ("דערנעמען אותו "לקחת" צריכים חסיד, אינו שלעתֿעתה יהודי פוגשים dlbpשכאשר
dxezc ויכולים החסידות, לתורת כליֿקיבול נעשה אזי עי"ז, מציאותו שוברים או אותו מבלבלים וכאשר ,

למהות. ממהות להפכו

להאיר" "נרות להיות ביחוד הרביים תבעו שמהם בפרט, ותמימים בכלל, לילך 53חסידים צריכים ,
אדם" נשמת הוי' "נר הנרות, את מאיר 54ולהדליק ואינו דולק הנר אין שלעתֿעתה יהודים אותם של ,
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אדמו"ר 47) אג"ק .163 ע' .93 ע' תש"ד סה"ש ראה
ועוד. .344 ע' ח"ט לקו"ש דש. ע' ח"י מוהריי"צ

ח"ב 48) לקו"ש רעח. ע' ח"ו מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
ועוד. .589 ע'

ובכ"מ.49) בתחלתו. כש"ט – דהבעש"ט אגה"ק
ב.50) נט, שבת א. טו, זח"ב א. כג, תענית ראה

רע"ד.51) ז, צו בלקו"ת הובא ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ועוד.52) .139 ע' תש"ד סה"ש א. תקכט, ח"ג לקו"ד ראה
(53– מנחם (תורת ס"א דחנוכה חמישי נר ליל שיחת ראה

וש"נ. .(228 ע' ריש ח"ד התוועדויות
כז.54) כ, משלי
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שלו, הנר את תחילה ומדליק מקדים א' שכל לאחרי – הימנו מבחוץ מאיר שאינו ופשיטא בהם,
להדליק  (שצריכים יהודי שאותו כדי אבל, אחרים. יהודים של נרותיהם גם מדליק שבו ה"אש" ובאמצעות
נגלה  ע"י – הזקן רבינו שהראה בדרך אותו" "לקחת צריך – אליו לגשת שיוכלו יניח שלו) הנר את

לחסיד. גם יעשהו ואח"כ יצליח, בודאי ועי"ז דתורה,

דתורה. בנגלה גם אלא החסידות, בתורת רק ולא זיין"... ב"כלי צורך יש זה שבשביל אלא,

אדמו"ר: מו"ח כ"ק אצל רגיל שהי' כהביטוי – קשת) (רובה "שיסער" עשאוהו מאתנו אחד שכל וכיון
ולירות, הרובה ליקח אלא ברירה לנו אין הרי – שיסער" א פאר געמאכט מען האט אונדז פון ַַַָ"יעדערן

שיסן"). מ'דארף וואו אהינצו טרעפן ("מ'וועט הנכונה המטרה לעבר הירי' תהי' ַַומסתמא

יודע – אינו אבל לירות, הוא שיודע שאמר א' על סיפור ישנו ואמר:) חייך שליט"א אדמו"ר (כ"ק
כיון  לעניננו: בנוגע אבל השני... מצד או זה מצד הרובה, את לאחוז צריך כיצד ללמדו) ששכחו (כיון

מתוקן" שאינו דבר ידו מתחת מוציא שאינו חבר על נתנו 55ש"חזקה מסתמא רובים, לנו כשנתנו הרי, ,
הנכון! לכיוון רק לירות שיכולים כאלה רובים לנו

ועד  ממציאותו, הזולת את מבטלים ועי"ז דתורה, נגלה של ב"כדור" הרובה את להטעין רק צריכים
כנ"ל. למהות, ממהות אותו שמהפכים

‡È.:ממש לפועל בנוגע היא הכוונה אלא קאתינא, לדרשא ולא

ובפרט  מצוה דקיום הענין גודל על נוסף שכן, דתורה, נגלה בלימוד יתירה והתאמצות כח להוסיף יש
בשליחותנו  ביותר גדול סיוע יהי' דתורה נגלה שלימוד גם הובטחנו עצמה, מצד תורה תלמוד מצות
למילוי  מיוחדת והכנה והכשרה מיוחדת, גישה לנו שיתן – חוצה המעיינות הפצת – דין בעלמא

שבמהר  כך, הלזו, טאן")השליחות קער א נאר זיך מ'וועט ("וואו ופינה מקום בכל לראות נוכל בימינו ַָָה
כהסיפורֿהפתגם  כלל, מקום תופסת אינה אחרת שמציאות באופן חסיד) (שהולך אידיאט" ָש"חסיד

ווענדן")56הידוע  נאר זיך מ'וועט וואו און קערן נאר זיך מ'וועט ("וואו פינה ובכל מקום שבכל היינו, ,ָָ
כמ"ש  בגילוי, אלקות ה'".57יהי' את דעה הארץ "מלאה

שבתורה  המאור ע"י נעשה זה ה"גוף"58וענין ובהקדמת דאורייתא, נשמתא החסידות, תורת זוהי ,
ומצבו. מעמדו ערכו, לפי אחד כל  דתורה, בנגלה וגדולה רחבה ידיעה – רחבים כלים – וה"כלי"

את  שרואים ובאופן יחד, גם וחסידות דנגלה ההתאחדות שתהי' ההילולא בעל של רצונו מתמלא ואז
החסידות  לימוד בקונטרס אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר כפי – דתורה בנגלה גם החסידות דתורת 59הפעולה

על  (ב) הבורא, וידיעת השתלשלות בסדר ידיעה מקבלים ידה על (א) החסידות: בתורת ענינים ב' שיש
והרי  דתורה, בנגלה לגמרי אחרת וחיות אחרת והשגה הבנה קוק"), אנדער ("אן אחר מבט מקבלים ַַידה
דתורת  הפעולה תהי' שבזה – דתורה נגלה  – (חמרים) ב"מאטעריאל" צורך יש הב') (לענין כך ַַלשם

וכו'. חיות להוסיף החסידות

מהם  שתובעים אלה שכל בכך צורך יש – ההילולא בעל של והתשוקה והחפץ הרצון את למלא וכדי
ע"י  העולם את ולהרעיש ולבלבל העולם בכל ולנסוע אמותיהם מד' לצאת יוכלו להאיר" "נרות להיות

dlbp"דאתאי "חזו יאמרו: ואז "לעבעדיקע 60דתורה, אותם יעשו ובכך דתורה, נסתר  ע"י אותם ויקדשו ,
הנסתר. ואור הנגלה אור שבתורה, האורות בשני אידן", פריילעכע און

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

וש"נ.55) א. לב, עירובין
(56.251 ע' תרח"ץ סה"ש ראה
מלכים 57) הל' ספ"ט. תשובה הל' רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'
בסופן.
ירושלמי 58) שם. ענף יפה ובפי' ב דאיכ"ר פתיחתא ראה

שם. קה"ע ובפי' ה"ז פ"א חגיגה
(59– מנחם תורת גם וראה שנב). ע' ח"ג שלו (אג"ק פי"א

ואילך. תעב ס"ע וש"ס הרמב"ם על הדרנים
ועוד.60) ב. ב, כתובות – הש"ס לשון
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***

·È. בואו 61ידוע בתחלת הזקן רבינו עם המגיד שקבע הסדר אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר הסיפור
רבינו  עם ילמוד ה"מלאך" אברהם) (ר' בנו אשר הבעש"ט למעזריטש, (תורת החסידות תורת הזקן

הנגלה  תורת ה"מלאך" עם ילמוד הזקן ורבינו "מאימתי 62והמגיד), הש"ס, התחלת ללמוד וכשהתחילו .
הוא  אשר ה"מלאך" אמר נגלה, ע"פ המשנה את לפרש התחיל הזקן ורבינו בערבין", שמע את קורין

כו' ויראה אימה מלשון "מאימתי" .63מפרש

להפיק  אנו וצריכים יכולים לנו, שסיפרו הסיפורים כל שכן, זה, מסיפור וההוראה הלימוד לבאר ויש
אלינו. השייכים בענינים והוראה לימוד מהם

מא'– מכתב קבלתי מכבר "מעשה 64לא בבחינת הם צדיקים שסיפורי בספרים שאיתא לי כותב ובו
מרכבה".

זה  פתגם בספרים מצאתי לא ואמר:) חייך שליט"א אדמו"ר על 65(כ"ק זאת הנני משאיר ולכן ,
ותכלית  כוונה יש צדיקים שבסיפורי בודאי שברור מה אבל, הנ"ל... של סיפור 66אחריותו ובפרט ,

נשיא  כאשר הנה מרעיתו, צאן את לנהל וענינו מהותו שכל מנשיא, – פרטיות ובפרטי מצדיק, ששומעים
ההוראה  ללמוד אנו וצריכים שיכולים אלינו השייך ענין בודאי זה הרי הנ"ל), (כסיפור סיפור מספר

כדלקמן. שבזה,

‚È. צירוף יחדיו, ללמוד והמלאך הזקן רבינו של וחיבורם מצירופם וההוראה הלימוד – לראש ולכל
התורה: בלימוד יהודים שני של וחיבור 

לאיצטרופי" ש"חזי כזו מציאות אם, כי שלם, מציאות אינו – עצמו בפני אחד יהודי,67יהודי עוד עם
הקצה. אל הקצה מן באיכות, שינוי גם) אלא בכמות, הוספה רק (לא נעשה יחד צירופם ע"י אשר,

במדרש  דמצינו מהא – לדבר אחד 68וראי' אדם אפילו חסרים ישראל היו ש"אילו למתןֿתורה, בנוגע
כו'":

הגזירה, ביטול הי' שבמ"ת כיון העולמות, כל בריאת כוונת תכלית – נעלה הכי הו"ע מתןֿתורה
ותחתונים  לתחתונים ירדו לא ("עליונים לתחתונים עליונים בין והפירוד אּפשניט") ("דער החיתוך ָביטול
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שבהערה 61) מכתב נמרץ) (בקיצור גם ראה – לקמן בהבא
מעתיק  "הנני ואילך)): רז ס"ע שם (ועד"ז קעג ע' ח"ה (אג"ק 2
הסיפור  על נשען ההתוועדות, בעת שנאמר ממה א' פרק פה
למעזריטש, הזקן אדמו"ר של בואו בתחלת הנה המגיד שהרב
החסידות, תורת הזקן רבינו עם ילמוד ה"מלאך" בנו אשר סידר
וכשהתחילו  הנגלה. תורת ה"מלאך" עם ילמוד הזקן ואדמו"ר
המשנה, את לפרש התחיל הזקן ואדמו"ר כו', מאימתי בלימוד:
ובקשור  ופחד, אימה מלשון אימתי מפרש הוא אשר המלאך אמר
ג"כ  מחלקים הנה כאן הש"ס בחלוקת (כי סופו עם הש"ס תחלת
זה  קשורים נדה, בהמס' הי' שהסיום ואף משניות, הסדרי את

בזה).
לישראל  ברכה מחזיק כלי הקב"ה מצא לא הוא המשנה דסיום
ג"כ  וכמבואר ישראל, בני דכל והתאחדות שלום השלום, אלא
אמיתי  ואחדות כאחד. כולנו (כאשר) אבינו ברכנו פל"ב, בתניא
איזה  כשישנה הוא א"א הנה בפרט, בנ"י ואפילו בכלל בנ"א של

עם מתאחד אינו הרי אז כי באמצע, ותועלת כ"א ipydפני' ,
– תועלת אלא envrlמחפש אפשרית אי אמיתית ואחדות ,

מת  שכולם מפני פל"ב בתניא לכולנה כמבואר אחד ואב אימות
בה' נפשם שרש מצד שרש `cgכו' אשר בדא"ח וכמבואר .

בתחלתו, בב"ר וכמרז"ל מתומ"צ, אפילו למעלה הם הנשמות

דבר  כמ"ש לתורה ואפי' דבר, לכל קדמה ישראל של מחשבתן
ברכה  שמחזיק בכלי והסיום בק"ש הש"ס התחלת וזהו בנ"י. אל
אבל  אחד, ה' – ק"ש שאומר ע"י הוא השלום אשר השלום, הוא
קב"ע, ומאימתי, ע"י להיות צריך אמיתית, האמירה שתהי' כדי
יספיק  ולדכותי' דקדושה. וטעם שכל אפי' וטעם, השכל מצד ולא

הקיצור".
אג"ק 62) .177 ע' תש"ח סה"מ פ"ב. ח"א רבי בית ראה

ואילך. קעו ס"ע ח"ז מהוריי"צ אדמו"ר
(63.66 ע' תש"ד סה"ש גם ראה
"בנועם 64) קעב): ע' ח"ה (אג"ק 2 שבהערה ממכתב להעיר

. מכ' –קבלתי טבת". דכ"ד בהתוועדות הזכרתיו וכבקשתו .
) זה לענין הכוונה ).l"endואולי

יב)65) (גליון תשס"ו תשרי הבעש"ט" ב"היכל בהמובא ראה
ואילך. קסו ע'

רפ.66) ע' ריש ח"ו מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק אג"ק גם ראה
ועוד.

לעיל 67) נזכר – א) עד, (יומא לאיצטרופי" ד"חזי הענין
התורה, מן אסור שיעור חצי אם ור"ל ר"י פלוגתת לענין בההדרן

) לאיצטרופי" ש"חזי ).l"endמשום
יא.68) יט, יתרו מכילתא ח. פ"ז, דב"ר
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ה'תשי"ב  טבת, כ"ד וארא, פ' ג' יום שיחת

ירדו  והעליונים לעליונים יעלו ("התחתונים לתחתונים עליונים בין חיבור ונעשה לעליונים"), יעלו לא
.69לתחתונים")

חסרים  ישראל היו "אילו שכן, ישראל, לכלל שיהי', מי יהי' אחד, יהודי של בצירופו תלוי זה וכל
דמ"ת. הענין כללות מתאפשר אחד אותו של צירופו ע"י ורק כו'", אחד אדם אפילו

ל  אחד יהודי של והצירוף החיבור ע"י שנעשה העילוי גודל גם מובן ומצוות ומזה תורה של כללי ענין
כמבואר  המצוות, מכל כלולה מצוה כל הרי למצוות, בנוגע כלליים: ענינים הם התומ"צ עניני כל [והרי

חסידות  המצוה"70בדרושי מן פטור במצוה ש"העוסק לכך בה 71שהטעם שעוסק שבמצוה לפי הוא, ,
כמצוות  דלא המקום, ומן הזמן מן למעלה שהיא לתורה, בנוגע ועאכו"כ ממנה; שפטור המצוה גם כלולה
רמ"ח  כנגד (שהם גידים ושס"ה אברים דרמ"ח ההתחלקות בדוגמת ומקום, דזמן ההתחלקות בהם שיש

בשוה  האברים בכל וסובב שהולך הדם בדוגמת שהיא תורה משא"כ מל"ת), ושס"ה זה 72מ"ע שאין – [
באיכות. גדול ועילוי שינוי אלא בלבד , בכמות הוספה

„È.'יהי והצירוף שהחיבור בערבין",`izinוכדי שמע את קורין ד"מאימתי ההקדמה ע"י ה"ז –
עול: הקבלת שזהו"ע "המלאך"), (כפירוש ופחד אימה מלשון "מאימתי"

פירוד, של ומצב מעמד נשאר בפנים ואילו חוץ, כלפי אלא שאינו באופן להיות יכול – וחיבור צירוף
במשנה  שמצינו וכפי לחיבור. נחשב ה"ז טומאה 73ואעפ"כ לענין וחיבור צירוף באופני דינים חילוקי

ועד  אמיתי, וחיבור צירוף וכו', מבפנים והן מבחוץ הן וחיבור צירוף שיהי' היא הכוונה אבל, וטהרה.
לאמיתו. באמת

יותר: ובפרטיות

– רוחניות פניות אפילו או גשמיות, פניות פניות, מצד הוא חבירו עם א' יהודי של החיבור כאשר
או  בגשמיות והתועלת להרויח אם כי כשלעצמו, להחיבור כוונתו אין שהרי אמיתי, חיבור זה אין

מהחיבור. כתוצאה ברוחניות

בידעם  שבקדושה, דבר לומר הזכות להם שתהי' כדי למנין מצטרפים מישראל כמה כאשר ולדוגמא:
אלא  אינה החיבור כוונת אם אבל, תומ"צ, של בענין וחיבור חיבור, אמנם ה"ז – שבדבר העילוי גודל
זאת  בכל אבל ובנפשו, ברוחו בנשמתו עילוי שיתוסף שבקדושה, תועלת אמנם שהיא – זו תועלת מצד

לאמיתו. באמת אמיתי, חיבור ואינו פני', מצד חיבור ה"ז – פרטית תועלת רק

הוא אמיתי מצדחיבור אלא) ותועלת, פני' איזו מצד oiprd(לא zzin` הזקן רבינו שמבאר כפי –
מתאימות 74בתניא  שכולן בשגם חיים, באלקים ומקורן בשרשן ומעלתן גדולתן יודע מי והרוח ש"הנפש

. לכולנה א' פניך"ואב באור כאחד כולנו אבינו "ברכנו נעשה ועי"ז אחד", בה' נפשם שורש מצד .75,
ב"ה. א"ס ועצמות פנימיות דייקא, "פניך"

שהרי  התומ"צ, מכללות למעלה הוא אחד", בה' נפשם שורש "מצד שהוא זה שחיבור ולהוסיף,
כמארז"ל  דתומ"צ, מהשורש למעלה הוא ישראל דנשמות לכל 76השורש קדמה ישראל של "מחשבתן

ישראל", בני אל "דבר ישראל", בני את "צו נאמר עצמה בתורה שהרי התורה, למחשבת אפילו דבר",
קדמו" ש"ישראל ראי' .77ומזה
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ג.69) פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
סה"מ 70) סח. ס"ע תרס"ו המשך לז. ע' תרנ"ה סה"מ

ב. תלה, ח"ב קונטרסים
וש"נ.71) סע"א. כה, סוכה
אֿב.72) יג, במדבר לקו"ת
חוברת 73) ב"רשימות" בארוכה נתבאר – ב. כ, חגיגה ראה

בתחילתה. טו
לב.74) פרק
העמידה.75) תפלת בסוף שלום" "שים ברכת נוסח
ד.76) פ"א, ב"ר
וש"נ.77) .222 ע' חל"ד לקו"ש גם ראה
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ה'תשי"ב כו טבת, כ"ד וארא, פ' ג' יום שיחת

העליונה  הכוונה את להשלים צריך שבו – הגשמי בעוה"ז למטה בהיותו מיהודי תובעים כזה וחיבור
היתה) (שבתחתונים שכינה" "עיקר והמשכת גילוי ע"י בתחתונים, דירה ית' לו מדרגת 78להיות למעלה ,

האצילות  שקודם הא"ס ובעולמות האצילות בעולם אפילו העולמות, בכל שהיא כפי שגם 79ה"שכינה" –
דקדושה, תועלת אפילו שבדבר, התועלת מצד (לא רעהו עם שלו החיבור יהי' הגשמי בעוה"ז למטה

מתומ"צ. שלמעלה אחד", בה' נפשם שורש "מצד אלא)

ע"י היא לזה לבוא הדרך הרי, התומ"צ, ענין מכללות למעלה הוא זה שחיבור lerוכיון zlaw.דוקא
"מאימתי" פירש שהמלאך והמלאך, הזקן רבינו של לימודם אודות הסיפור מהמשך וההוראה הרמז וזהו
מלכות  עול עליו "יקבל בערבין", שמע את ד"קורין התוכן גם שזהו עול, הקבלת ענין ופחד, אימה מלשון

תחילה" .80שמים

ÂË. והן הנגלה בתורת הן הוא שהלימוד ובאופן פה, שבעל דתורה הלימוד התחלת מהוה זה וענין
יחד: גם המשנה) בדברי המלאך (פירוש החסידות בתורת

באגה"ק  הזקן רבינו שמבאר כפי – פה שבעל תורה של "כל 81ענינה הש"ס שבסיום המאמר בפירוש
לידע  התורה, מצוות בתרי"ג המלובש ב"ה העליון רצון מתגלה שבה – וכו'" יום בכל הלכות השונה
בעוה"ז  היוםֿיומיים בחיים ממש בפועל ומעשה דיבור במחשבה להתנהג כיצד יעשון, אשר המעשה את

הגשמי.

אורייתא וה  ע"י קוב"ה עם דישראל ההתקשרות שתהי' – מישראל מכאו"א ית' דרצונו הכללית נקודה
כמאמר  בסתים, והן בגליא סתים 31הן וכולהו וקוב"ה, אורייתא ישראל בדא, דא מתקשראן קשרין "תלת

וגליא",

האופנים  דקוב"ה 82ובשני דה"גליא" והקשר ביניהם, וישראל אורייתא דקוב"ה דה"סתים" הקשר (א) :
הסתים  עם דקוב"ה גליא דקוב"ה, גליא עם דקוב"ה דסתים הקשר (ב) ביניהם, וישראל אורייתא
עם  דישראל וסתים דישראל, סתים עם דאורייתא גליא דאורייתא, גליא עם דאורייתא סתים דאורייתא,

דישראל, גליא

עצמות  דקוב"ה, ה"סתים" גם ומתגלה נמשך הגשמי, בעוה"ז בהיותם דישראל, ב"גליא" – אופן ובכל
ב"ה. א"ס ומהות

אחד" ושמו אחד ד"הוי' הגילוי בו שנעשה והחומרי, הגשמי בעוה"ז ומתגלה נמשך זה "כשאני 83וכל ,
אד') ונקרא הוי' שנכתב הזה כבזמן (דלא נקרא" אני לגילוי84נכתב ועד ,zenvrd gk יש שבהתהוות

באגה"ק  הזקן רבינו שמבאר כפי מעצמותו 85מאין, הוא שמציאותו ב"ה המאציל של ועצמותו ש"מהותו
. ח"ו לו שקדמה עילה מאיזה עלול ממש ואינו המוחלט ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו הוא .

הזה". ליש קודמת אחרת וסיבה עילה שום בלי

כאו"א  עבור וסלל שפתח הזקן רבינו של [בדרכו וגליא סתים דהתקשרות העבודה ע"י – לנו תהי' וכן
בה  לילך כיצד גם אלא בה, לילך שיכולים רק לא והראה מאתנו],86מאתנו, כאו"א של בכחו שזהו כך ,

שבתורה, וגליא דסתים ההתקשרות אצלו שתהי' עי"ז (בישראל), שבו וגליא הסתים יקשר אחד שכל
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וש"נ.78) רפ"ה. שהש"ר
(79– מנחם (תורת בתחלתו תשי"א לגני באתי ד"ה ראה

ואילך). 193 ע' ח"ב התוועדויות
רפ"ב.80) ברכות
סכ"ט.81)
ח"ג )82 מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק .34 שבהערה לקו"ת ראה

שם. ובהנסמן רפז, ע' אייר סה"מ מנחם תורת גם וראה תקלה. ע'
ט.83) יד, זכרי'
וש"נ.84) א. נ, פסחים
ואילך).85) סע"א (קל, ס"כ
ואילך.86) 158 ס"ע ח"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
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ה'תשי"ב  טבת, כ"ד וארא, פ' ג' יום שיחת

גליא" לא לפומי' "לבא הסתום, הקץ גם ובמילא, דקוב"ה, וגליא דסתים ההתקשרות גם פועל ,87שאז
בימינו  במהרה ואמיתית שלימה לגאולה וזוכים טפחים, מעשרה למטה ומתגלה .88נמשך

***

ÊË. כנסיות 89דובר בבתי חסידות בחזרת הצורך אודות .90כמ"פ

חסידות  לחזור שכדי עצמם, הבחורים עבור (א) ובשתיים: – שבדבר התועלת בגלל הוא לזה והטעם
(ב) מקודם...). לימוד ללא לחזור יתכן לא (שהרי בעצמם חסידות ללמוד ממילא בדרך יצטרכו בעלֿפה,

כנסיות. בהבתי הנמצאים הבעליֿבתים עבור

("יונגעלייט") מהאברכים ישנם – החסידות וידיעת החסידות לימוד הראשונה, לתועלת בנוגע והנה,
זקוקים  שאינם החושבים בימים" "באים שכבר הבעליֿבתים שוין") רעדט ("ווער ועאכו"כ הנשואים
"לאוורר" רק וצריכים בקופסא"... "כמונח אצלם היא החסידות שתורת כיון זו, לתועלת

כלל  ביגיעה כרוך שאינו דבר לזמן, מזמן הענינים את ,91("דורכלופטערן")

טוענים rbiilאבל, חייבים, אינם – ולחזרו לביהכ"נ לילך ואח"כ בע"פ, המאמר ללמוד עצמם את
חז"ל  שאמרו ואף אצלם. חסר אינו שהדבר כיון על 92הם, גם הם "מוחלים" – מכולם" יותר "מתלמידי

יותר. יקרים שלהם והטירחא הזמן שכן, כך,

"נרות  תמימים, של תפקידם וזהו ביהכ"נ, מתפללי עבור התועלת על גם לחשוב צריכים אמנם,
שהגיע 53להאיר" שרואים מזה יותר בעליֿבתים על לפעול יכול מה אדרבה: הרי – זו לתועלת ובנוגע .

אינו  ואעפ"כ חסידות"), טאקע שוין קען ("ער בחסידות טובה ידיעה לעצמו שרכש גדול", "אדם ַאליהם
– לזכותם כדי ממדריגתו שלמטה כאלה בפני חסידות מאמר לחזור עצמו את ו"משפיל" זמנו על חס

השומעים. הבעה"ב אצל ביותר חזק רושם שישאיר דבר

אעפ"כ  האמורה, הוראה לקיים זקוקים אינם עצמם שלתועלת בטענתם האברכים צדקו אם גם ולפיכך,
את  "מוסרים היו זה יהודי ובשביל שני, יהודי של טובתו אודות חושבים היו אם ישר" "דבר זה הי'
או  [כולו – המאמר ולחזור בביהכ"נ לילך ולאח"ז בע"פ, גם אותו ולדעת חסידות, מאמר ללמוד נפשם"

הראשונה]. בפעם "לסבול" יכול בעה"ב" אמעריקאנער אן "וואס להשיעור בהתאם ַַַָחציו,

תורת  הפצת של הזקן רבינו של בעבודתו חלק יטלו הבחורים), על (נוסף האברכים שגם רצון ויהי
מסייעתם  הרבים וזכות .5החסידות,

ÊÈ. ה להתפקיד ביחס גם הוא לעיל להאיר":האמור "נרות להיות כללי

מען  "איז – מהישיבה יוצאים כאשר אבל בלבד, הישיבה לתלמידי שייך זה שתפקיד החושבים ישנם
עליהם  שאין מדבריות" "בהמות בבחינת הבהמית) ונפש (הגוף נעשים ובמילא מענטש", פרייער א ַשוין

בעה"ב!...

הבעה"ב  עול אשר "בהמה", בבחינת ונה"ב) (הגוף נשארים מהישיבה, יוצאים כאשר שגם היא האמת
בייתיות". "בהמות דוגמת עלי', מוטל
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סנהדרין 87) א. רנג, זח"א ג"כ וראה א. ח, בראשית זו"ח
ובפרש"י. א צט,

(88.189 ס"ע שם מנחם תורת גם ראה
ח"כ 89) ללקו"ש בהוספות (בקיצור) נדפס יז סו"ס עד מכאן

ע"פ  יותר בפרטיות השיחה נרשמה זו בהוצאה – ואילך. 601 ע'
) שם מלקו"ש אחדים פרטים בה וניתוספו ).l"endסרטֿההקלטה,

שם.90) ובהנסמן 237 ע' שם מנחם תורת גם ראה
אבידה 91) ששומר ב) כט, ב"מ (משנה בש"ס שמצינו וע"ד

שאינה  פעולה – לזמן מזמן האבידה את ולאוורר לנער חייב
או  פרוטה שוה זו בפעולה יש אם לעיין (ויש כלל ביגיעה כרוכה

לא).
וש"נ.92) א. ז, תענית
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ה'תשי"ב כח טבת, כ"ד וארא, פ' ג' יום שיחת

לכך: וההוכחה

ביצה  במסכת מצינו – מדבריות" ל"בהמות בייתיות" "בהמות בין הלנות 93החילוק בייתות הן "אלו :
("שיוצאות  באפר" הלנות מדבריות התחום"), בתוך ולנות ובאות לתחום חוץ ורועות ("שיוצאות בעיר

ראשונה"). ברביעה ונכנסות באפר ורועות בפסח

מקום הוא ו"בייתיות" "מדבריות" בין החילוק את הקובע הסימן אם ozpilכלומר: הבהמות: של
בהמה  אבל בעה"ב; עליהן שאין מדבריות", ל"בהמות ששייכת סימן מהוה ה"ז – במדבר לנה הבהמה
בעה"ב. עליהן שיש בייתיות", ל"בהמות שייכת התחום, בתוך – היום כשמחשיך – ללון שחוזרת כזו

בנדו"ד: ודוגמתו

אל  בריצה הוא חוזר – טונקעלער" ביסעלע א ווערט עס "ווען – חושך של שבמצב  שרואים ַכיון
אל  קשור (והוא לו שיש סימן ה"ז – פינצטער"... געווארן ס'איז געוואלד! א "ס'טייטש וצועק: ַַָהבית

!...a"draה)

של שבמצב הבעה"ב jyegוכיון את להרגיש הוא צריך – בעלֿהבית עליו שיש ומרגיש מכיר (לילה)
של במצב גם וישתולל `xeשלו ירוץ ליכטיק") ס'איז ("בשעת אור של שבמצב יתכן ולא (יום)!...

תעשה" מה לו יאמר ו"מי בעה"ב, ללא ווילדקייט") א מיט "כלי 94("ארומלויפן שהוא שחושב כיון – ַַ
בטהרה"! הנגמר

אומרת  הוא 95המשנה אם גם כלומר, לקודש"! טבילה צריכין בטהרה הנגמרים "כלים שאפילו
הוא  זקוק – ה"קודש" בחי' עם ולהתאחד להתקשר רצונו אם הרי, בטהרה", הנגמר "כלי בבחינת

בחסידות  כמבואר "96לטבילה, אותיות ".lhiadש"טבילה"

"נגמר  שהוא זיך") אין איינגעגלויבט איז ער מער ("וואס בעצמו אמונתו שתגדל ככל – ַָואדרבה
"לקודש"! יותר נעלית "הביטל") (אותיות לטבילה הוא שזקוק והראי' ההוכחה תגדל כך בטהרה",

ÁÈ.:לעיל האמור מכל המורם

אלא  הבחורים, על רק לא היא מוטלת אליו המקושרים לכל הזקן רבינו שמסר בהעבודה ההשתתפות
שהרי  – בעה"ב) שהם החושבים אלו (כולל והבעה"ב  האברכים על יותר) שמוטלת אפשר (ואדרבה, גם
מכניסים  החתונה ידי על ואדרבא, הזקן), רבינו מקושרי (של זה מסוג ח"ו, יוצאים, לא החתונה לאחרי גם

יבורך" ישרים "דור ניתוסף כאשר זה, ולאחרי זה, סוג בתוך מישהו מלכתחילה 97עוד אותו מחנכים –
אחרת! מציאות אודות כלל יידע שלא עד זה, באופן

"ליובאוויטש",– של מציאותה הקב"ה, של מציאותו אודות ורק אך ידע שבנו שרצונו, א', לי ַכותב
כי  מציאות, אינם בעולם הקיימים הענינים שאר כל תכליתו. כל וזוהי גארניט")!... ("מער מידי לא ָותו

עינים  אחיזת פארבלענדעניש"), ("א דמיון כך...98אם על ברכה לברך מותר אם "שאלה" שקיימת עד , ַַ
וכל  "ליובאוויטש", את ברא והקב"ה הקב"ה, של מציאותו אודות – אלי כותב כך – לדעת צריך ַהילד

במציאות! אינם הענינים שאר

בעצמם. לפעול והבעה"ב האברכים גם צריכים – זו והרגשה הכרה
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(93– להלכה נפסק (וכן ובגמרא במשנה א) (מ, בסופה
ס"ג  סתצ"ח או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ה"ב. פ"ב יו"ט הל' רמב"ם

(ס"ה)).
יב.94) ט, איוב ע"פ
פא,95) סוכות דרושי לקו"ת וראה .73 שבהערה חגיגה

וש"נ. .142 ע' חכ"ד לקו"ש גם וראה רע"א.

(קנט,96) בסופו המקוה בכוונת דא"ח) (עם סידור ראה
סע"ד).
ב.97) קיב, תהלים – הכתוב לשון
קסא)98) ע' – תשנ"ב (בהוצאת קמח ע' תרכ"ט סה"מ ראה

ע' תרמ"ג סה"מ ואילך. קעה ע' תרל"ו רבים מים המשך ואילך.
ואילך. צה
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ה'תשי"ב  טבת, כ"ד וארא, פ' ג' יום שיחת

שו"ע שע"פ וטוען פרנסתו, בצרכי עוה"ז, בהוויות עסוק שבעלֿהבית מכיון ed`ואדרבה: aiiegn
ארץ" דרך מנהג בהן של 99ב"הנהג אחרים ענינים או מסחר, בשביל ביום שעות כו"כ להקדיש וצריך ,

זה. בענין יותר לטעות הוא עלול – דחול" "עובדין ל"ט

ווי  מער "אז וההכרה הידיעה הארצן") אין זיך ביי ("איינקריצן פנימה בלבו לחקוק הוא צריך ַַַולכן,
דער  ווי מער החסידות, תורת און אויבערשטער דער ווי מער ליובאוויטש, און אויבערשטער ַדער

דא"! גארניט מער איז – תורה און ָָאויבערשטער

יתקיים ידה שעל בשביל אלא זה אין – אחרת מציאות איזו ישנה d"awdואם oevx.

הקרקע, את ישקה הגרעין, את שיזרע ואדם אילן, קרקע, צ"ל אתרוג, מצות לקיים כדי ולדוגמא:
שמציאות  ונמצא, זה. באילן שגדל האתרוג על ויברך יהודי יבוא שנים כמה שלאחרי כדי וכו', עלי' יפקח

שאי  כיון אמיתית, מציאות אינה וכו' והאילן אלאהקרקע (רצון)lthנה של מציאותו שזהו להעיקר,
בנוגע הוא ודוגמתו שבעולם.lklהקב"ה, מציאות

ËÈ.גם מפורש לעיל dxezcהאמור dlbpa:

המשניות  לפירוש מארז"ל 100בהקדמתו בביאור הרמב"ם האדם 101מאריך כל זה כי העולם 102"מאי כל ,
איש הוא בו אשר וכל העולם ש"תכלית לזה", לצוות אלא נברא לא ה"חכם"mkgכולו ענין אשר כו'",

לנפשו "לצייר לפנ"ז) (כמ"ש d"awdהוא zecg`."'כו

החסידות  בתורת המבואר ע"פ בזה להוסיף מארז"ל 103ויש mkg"104בפירוש edfi`,"הנולד את הרואה

אדמו"ר – מו"ח כ"ק דברי היתה 105ובהקדם שבזמנו שמכיון אלא, הקבלה, תורת ידע שהרמב"ם
לאח"ז  אבל הדבר. את להכיר יוכלו שלא עד כך כל בחיבוריו אותם הסתיר לכך קבלה, עניני לגלות סכנה

הרמב"ם  שבחיבורי הקבלה עניני וגילו נשיאינו רבותינו –106באו

העולם  שהתהוות מזה אשר ית'", פיו ורוח ה' בדבר ליש מאין ונתהוה נולד איך דבר  כל "שרואה
אינה  היש מציאות דבר, של שלאמיתתו מובן, מחדש, ורגע רגע בכל נעשית הוי' דבר ע"י מאין) (יש

רגע  ובכל עת בכל ליש מאין אותה שמהוה הוי' דבר אלא אינה מציאותו שכל כיון כלל, .107מציאות

איש הוא בו אשר וכל העולם ש"תכלית הרמב"ם בדברי הפירוש כולו mkgוזהו העולם שכל – כו'"
"די  כלל, אמיתית מציאות אינה העולם שמציאות אצלו שנרגש ("חכם") יהודי בשביל אלא נברא לא
ליש  מאין אותה שמהוה הוי' דבר אלא אינה העולם מציאות שכל (כיון ניט" מציאות קיין איז מציאות

וב  עת "בכל – חב"ד חסידות תורת ע"י נפעלת זו והרגשה הכרה אשר רגע), החלק yhiee`aeilכל – " ©
אודות מדובר  שבו lehiaeבתורה xcrd כיון ניט") מציאות קיין איז יש אזוי ("ווי היש של ַמציאותו

רגע. ובכל עת בכל מהאין שנתהוה

לעניני  יותר קשורים שלהיותם והבעה"ב, האברכים אצל ובפרט זו, והרגשה הכרה לפעול כדי ולפיכך,
מהטעות ביותר להזהר עליהם סי"ח) (כנ"ל ze`ivnהעולם `ed mlerdy תורת עם להתקשר הם צריכים –

ורק  אך בעולם דבר  בכל לראות  וההרגשה ההכרה בהם תפעל בה וההתעסקות הלימוד אשר החסידות,
בנפעל  הפועל כח .108את
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וראה 99) ב. לה, קנו.ברכות ר"ס או"ח ואדה"ז טושו"ע
להסתפק.100) ראה אח"כ ד"ה
ב.101) ו, ברכות
יג.102) יב, קהלת
זו 103) שנה שבט א' מכתב גם וראה ב). (סא, פמ"ג תניא

קפו). ע' ח"ה (אג"ק
א.104) לב, תמיד
גם 105) וראה (וש"נ). שם ובהערה 41 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש

שם. ובהנסמן קכט, ע' חכ"ב אג"ק
(10639 ע' חכ"ו לקו"ש ואילך. 40 ס"ע שם סה"ש ראה

וש"נ. .119 הערה
שבהערה 107) סה"מ גם וראה פ"ג. שעהיוה"א תניא ראה

.98
ע'108) נ"ך אדהאמ"צ מאמרי ספכ"ז. האמונה שער ראה

וש"נ. קפד.
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ה'תשי"ב ל טבת, כ"ד וארא, פ' ג' יום שיחת

Î.:(טבת (בכ"ד הזקן רבינו של ההילולא ביום בעמדנו במיוחד מודגש זה וענין

ההילולא  ביום שאירע הסיפור והשיב,109ידוע רואה? אתה מה הצמחֿצדק את שאל הזקן שרבינו –
בנפעל  הפועל כח אם כי רואה אינני ואמר: הזקן רבינו ונענה באלקן"), ("דעם הקורה את הוא ַשרואה

!110בלבד 

הידוע  הכתוב 39וע"פ בפעם 40בפירוש שאירעו הענינים שכל ונעשים", נזכרים האלה "הימים
(שאינו  האמורים הזקן רבינו שדברי מובן, ושנה, שנה בכל הזמן באותו ומתעוררים חוזרים הראשונה
בכל  ההילולא ביום הפעם עוד ומתעוררים חוזרים ההילולא, ביום שנאמרו בנפעל) הפועל כח אלא רואה
דראיית  ההכרה את בהם ולהחדיר להמשיך הזקן רבינו אל המקושרים לכל הכח נמשך שמזה ושנה, שנה

בנפעל. הפועל כח

בהבנה  רק שישאר או הגלוי, ברגש יבוא ולא בפנימיותו רק הדבר יורגש לעתֿעתה אם שגם ולהעיר,
אצלו  במציאות קיימת זו הכרה היתה לפנ"ז שגם יתגלה לבוא לעתיד הנה – בלבד .111והשגה

ההבנה  (ע"י בשכל הפחות לכל ולהכיר, לידע – זה בענין בו התלוי את לעשות כאו"א צריך ולכן
"יש" אשר מובן, שמזה יש, כל של מציאותו מהוה שהקב"ה עצמו), מצד אמיתי הוא שהענין וההשגה
הוי' דבר אלא זאת אין – ממש זו בשעה אותו ושותה אוכל וממשש, בפניו, ממש בפועל הנמצא זה

רגע! ובכל עת בכל אותו ומחי' שמהוה

"גמרא – בבחינת שהוא דבר ולא בעבר, רק קיים שהי' דבר ולא בלבד, בספרים המבואר דבר זה אין
תהא" זמורתא "אט 112גמור ממש, בפועל של ענין זהו אלא, זה ... ל"יש" בנוגע זה, בחדר א", איצטער ָָ

כו', ממששו או – המזונות] ועל השולחן על הק' בידו הראה שליט"א אדמו"ר [כ"ק – עליו שמסתכל
אותו! ומחי' שמהוה הוי' דבר אלא אינה מציאותו שכל

אין  לעתֿעתה אם גם – ּפאקעט") ("אין "בכיס" כאו"א אצל "מונחת" להיות צריכה זו והכרה ַידיעה
הבלעדית, בבעלותו אצלו נמצא ה"ז אז גם שכן, סתומים"... בכלים סתומים "אורות בבחינת אלא זה
אליו  כולו שייך אלא בימינו], בישיבות בהשיעורים הרגיל [כהלשון אחרת "חלות" או "בעלות" ללא
לבוא  לעתיד הרי – הגשמי ובשר הלב בהרגש זה מרגיש שאינו הוא החסרון מאי, אלא הפרטים; בכל

עתה. גם אצלו מאיר ה"ז בהנשמה, ברוחניות, אבל הגשמי, בבשר גם זה ירגיש

אלה  – ובמיוחד כולל בעה"ב, אפילו הנ"ל, כל ולהשיג לקבל המוכשר הזמן הוא עכשיו וכאמור,
ההילולא. בעל של בתורתו החסידות, בתורת – ובשופי – קבועים שיעורים להם שיש

*

‡Î. כנזכר) להוראה "סמיכה" לקבל ע"מ ללמוד שצריכים התלמידים אודות גם לעורר המקום כאן
):113לעיל 

ובודאי  רואה, אינני הנשארים כאן, רואה הנני [חלקם להוראה לימוד אודות עמהם שדיברו הבחורים
בנוגע היא הכוונה אלא קאתינא, לדרשא לא הרי – אליהם] גם הדברים את ynnימסרו lretl;
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ע'109) החב"ד עמודי תולדות בסופו. הרב שבחי ספר ראה
סה"ש  גם וראה א. הערה א) (מו, פכ "ב ח"א רבי בית וראה .96

.155 ע' תש"ג
"אז 110) אמר הסתלקותו שלפני – הצ"צ אצל מצינו ַועד"ז

ע' תש"ב (סה"ש הנשמה" אור דעם נאר גוף דעם ניט זעט ָער
.(103

שח.111) ע' תש"מ) (כפ"ח, עוז ממגדל גם להעיר
"אומר 112) שם: (ובפרש"י ב קו, שבת – הש"ס לשון

וש"נ. צורך"). בלא בעלמא בזמירה השמועה
שליט"א 113) אדמו"ר כ"ק הזכיר זו שיחה התחלת קודם

שבודאי  באמרו, "סמיכה", לקבל שצריכים התלמידים אודות
הישיבה  ראש אל ופנה ביותר, בשקידה בכך התלמידים יתעסקו
("וועט  אותם תייגעו מסתמא ואמר: פיקרסקי), הרי"י וכו' (הרה"ג
רק  כוונתי הסמיכה; את תוציאו סוכ"ס אבל מאטערן"), זיי ַאיר

) יגעת"... ש"לא באופן בנקל, זה יהי' ).l"endשלא
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לא

ה'תשי"ב  טבת, כ"ד וארא, פ' ג' יום שיחת

עצמם, על הדבר את יקבלו – לזה ומוכשרים ראויים הם אבל כך, על עמהם דיברו שלא הבחורים וגם
– ארבעט ") דער צו ("צוטרעטן העבודה אל ייגשו בבוקר, מחר או זה מלילה מתחיל ממש, ַובפועל
– בנגלה) לימודים והן בחסידות לימודים (הן בהם שמחוייבים הלימודים ושאר הישיבה לסדרי בהתאם

השבועות. מחג יאוחר לא ועכ"פ הפסח, לחג עד להוראה הלימוד וישלימו 

ותבוא  בהוראה, בקיאים יהיו הם שגם ביותר נכון דבר ה"ז – לכך הראויים להבעה"ב בנוגע ועד"ז
ברכה. עליהם

·Î. החתונה קודם להוראה סמיכה לקבל הי' הרב בית שמנהג אדמו"ר, מו"ח מכ"ק פעם ,114שמעתי
בעצמו: הוא גם נהג וכך

בהיות  התקיימו אדמו"ר מו"ח כ"ק הוראה.נישואי עבור במיוחד למד זה, ולפני שנה, עשרה שבע בן ו
רצה  החתונה קודם אבל וכיו"ב), הוראה בשביל (ולא סתם התורה לימוד בתור למד זו, תקופה לפני –

רבנים. כמה אצל סמיכה אז קיבל ואכן סמיכה, שיקבל נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק

גוט – אים האבן ("זיי קשות אותו ייגעו שהרבנים כנראה, ואמר:) חייך שליט"א אדמו"ר ָ(כ"ק
של  באופן לא  פארדינט", כשר דאס האט "ער לכך, הוא ראוי שאכן לדעת וכשנוכחו ַַָָגעמאטערט"),

דכיסופא" ("יגעת"51"נהמא יגיעה ע"י אלא הסמיכה...115, לו נתנו ,(

את  וגילה סיפר אדמו"ר מו"ח שכ"ק כיון מ"מ, הרב, בית של להנהגה בנוגע הוא שהמדובר ואף
הדבר,

שאפרסם – מלכתחילה ידע כבר סיפור, לי מספר הי' אדמו"ר מו"ח כ"ק שכאשר פעם, אמרתי כבר
ידע, זאת אבל בדפוס, או בכתב, או פה, בעל אם טאג", א מיט  שּפעטער טאג א מיט "פריער ַַָָאותו,

סוד; בגדר יישאר לא שהדבר

פאר  ("באהאלטן לעצמי להעלימם עלי שציוה – כאלה ענינים היו חילוקים: היו גופא שבזה ַַַאלא
ענינים  גם היו אבל הדבר; פירסום על רשיון ("אויסבעטן") ולפעול לבקש צריך הייתי ואזי זיך"),

"הגבלות" עליהם הטיל לא –שמלכתחילה

הוא זה שמנהג miaxlמובן, d`xed.החתונה קודם להוראה סמיכה לקבל שצריכים –

לעתים  ללכת אפשר ואי בהלכה, שונות שאלות בבית מתעוררות תכופות שלעתים כיון – הדבר וטעם
להיות  צריך ולכך רב"), א צו מינוט ּפאר יעדן לויפן ניט דאך ("מ'קען הרב את לשאול כך כל ַָָקרובות

הבית. בתוך רב

‚Î."עד עדי "בנין לבנות הרוצה שכאו"א ביותר ונכון שכדאי – לעורר יש לכך (ועד"ז 116ובהתאם
לקבל  כאו"א של ביכלתו יש ובודאי להוראה. סמיכה תחילה יוציא – החתונה) שלאחרי ובעה"ב אברכים 

זה: בזמננו הנהוג הסדר כפי הפחות לכל – סמיכה

לערנען", קענען גוט מען "דארף לראש לכל הרי – לרבנות סמיכה לקבל שכדי ידעו שעברו ַבזמנים
דעה  יורה – חלקים שני הפחות לכל או חלקיהם, כל ערוך, ושולחן טור כדבעי לדעת יש זה ולאחרי

העזר; ואבן

פי' ולומדים מוסיפים ולאח"ז שו"ע, קיצור בלימוד שמתחילים הסדר, נעשה זה בזמננו ואילו
– פנוי זמנו אם זה ולאחרי והש"ך, הט"ז פירושי עם שו"ע ולומדים מוסיפים ולאח"ז הבארֿהיטב,

קטעים. קטעים רק – זה וגם וב"י, טור ולומדים מוסיפים
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ע'114) ח"א בלקו"ש נתבאר .75 ע' המנהגים ספר גם ראה
ואילך. 53

ע"ב.115) ריש ו, מגילה
נישואין.116) דברכות ג' ברכה
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ה'תשי"ב לב טבת, כ"ד וארא, פ' ג' יום שיחת

סמ  לקבל כוונתי לשם ובכן, אשר יעשון, אשר המעשה את לדעת כדי – כזה באופן הפחות לכל יכה
לכל  אבל, העזר, דאבן בענינים ידיעה איזו וגם דעה, ויורה חיים אורח בשו"ע ידיעה להיות צריכה כך
להכשל  ולא יעשון, אשר המעשה את לדעת רוצים באם הוא שמוכרח ויו"ד, או"ח – הפחות ולכל לראש

הקודש  באגרת הזקן רבינו (כמ"ש שבת הלכות כמו הלכות, בכו"כ וכיו"ב.26ח "ו (

קבלת  על המעידה חתימה בצירוף ּפאּפירל") ("די התעודה קבלת כ"כ נוגע שלא להדגיש, ַויש
אם, כי ומאחרzlekidהסמיכה, כזו, תעודה ובלשון ie`xyלקבל מעכבת, אינה כבר עצמה התעודה לכך,

בו".117חז"ל  מעכבת בילה אין לבילה "הראוי 

שמילאו  לדעת יוכלו עי"ז שכן, התעודה, את גם שיקבלו בפירוש דורשים להבחורים שבנוגע אלא
ש"מחמיר" מישהו אצל להבחן שישלחום טוב ומה בפועל. המתאימות) הלכות כל (ללמוד תפקידם את

ההלכות) (בלימוד תפקידם את שמילאו יתברר שאז הסמיכה, .irack118בנתינת

„Î.:טבת כ"ד ההילולא יום עם זה ענין גם לקשר ויש

חיבור הי' השמחה ובעל ההילולא בעל של העיקריים כידוע jexrÎogleydמעניניו רבינו 119, שבבוא
כלל  עבור גם אלא חסידים בשביל רק לא – לרבים השו"ע חיבור של התפקיד לו נמסר למעזריטש הזקן

ישראל  לכלל חב"ד חסידות תורת של ופירסום יסוד עם [ביחד ].47ישראל

לקיים  מיוחד סיוע ישנו – ההילולא ביום האמור בכל טובות החלטות מקבלים שכאשר מובן, ומזה
בגשמיות. והצלחה ברוחניות, הצלחה בזמן, הצלחה ושתהי' בפועל, ההחלטה את

***

‰Î. של בבות ד' ניגון חצות) לאחרי כבר היא שהשעה (באמרו לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ז  מען "זאל אמר: הבבות, ד' ניגון שניגנו לאחרי פעמים. ז' לכפול – הרביעית ובבא הזקן, ינגען רבינו ָ

פריילעך". נאר כלאּפצי", זשוריצי "ניע ניגון ָָדעם

הספסלים  על שנעמד הקהל כל עם (ביחד ורקד קומתו מלוא שליט"א אדמו"ר כ"ק עמד הניגון במהלך
ועצומה. רבה בשמחה והשולחנות)

אמר:] ואח"כ

בהנ"ל  חובה ידי לצאת אפשר שאי ולהדגיש להבהיר צורך אין הכנה 120בודאי אלא אינו זה כל שכן, ,
החסידות, ובתורת הנגלה בתורת עתים לקביעות ובפרטיות, כפשוטו, מעשיות מצוות לקיום והקדמה

החסידות. בלימוד והן הנגלה בלימוד הן נוספת והתמדה שקידה – הישיבה לתלמידי ובקשר

הזולת – את לרמות יתכן לא במילא השעון... ע"פ ולמדוד למשש שאפשר ממש, בפועל של ענין זהו
בכך!... לרמות אפשר אי עצמו את שגם אלא עוד, ולא זה, בענין

ממש! בפועל בבוקר מחר אם, כי זמן, לאחר הנוגע ענין זה שאין ולהדגיש, ולהוסיף

יום – של לחשבונו שייך ה"ז הלילה, חצות לאחרי כבר שנמצאים מכיון הרי זה, ללילה בנוגע
המחרת.
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וש"נ.117) ב. קד, יבמות
זו.118) שנה תמוז י"ג שיחת גם ראה
לשו"ע 119) ז"ל" המחבר הגאון בני הרבנים "הקדמת ראה

אדה"ז.
(120) כו' וריקוד ).l"endניגון
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לר

ה'תשי"ב  טבת, כ"ד וארא, פ' ג' יום שיחת

ÂÎ.:אדמו"ר מו"ח כ"ק של ההילולא ליום ההכנות אודות גם לעורר המקום כאן

מו"ח 121ובהקדמה  כ"ק הוא המחבר, ממוצע ידי על אנו מקבלים אלינו השייכות ההשפעות שכל –
ולהתאחד 122אדמו"ר  להתקשר הזקן, רבינו של ההילולא דיום הענינים כל גם אלינו נמשכים ידו ועל ,

וכו'. עמו

כו"כ  שאלת על ובמענה נשיאינו, של ההילולא יום לה"יארצייט", עד יום עשר חמשה שנשארו ָוכיון
כפי  – האפשרית במדה – יהי' זו בשנה ההילולא ביום ההנהגה שסדר הצעתי, – זה ביום הסדר אודות

אשתקד  שנכתבה זו.123ההצעה בשנה גם למלאותה יוכלו ובודאי ,

(של – הילולא ביום אנו עומדים כעת שגם בגלל היא, זו, בהזדמנות כך על מדבר שהנני הסיבה
וזקוקים  ההילולא, יום של הסדר אודות אצלם שאלו שכבר כו"כ שישנם מכיון לכך, ונוסף הזקן). רבינו
שעברה, בשנה שנכתב בהסדר אמורה מלתי כבר – הצעתי את ששואלים אלו הרי, כך, על מענה ליתן הם

לסדר  בנוגע ועד"ז ההילולא, יום שלפני קודש בשבת לתורה לעלי' בנוגע הן – יותר ובפרטיות
עצמו. ההילולא ביום ההנהגה

גם  ומה צדקנו, משיח ביאת תהי' כבר אז שעד הקב"ה כשיעזור עפר"124וגם שוכני ורננו ,125ש"הקיצו
להי  שיכול ומדרשים בש"ס ראיות כמה ויש לפנ"ז, עוד להיות יכול בתוכם, ד"הקיצו והוא הענין ות

את  להוציא שצריך לנשיא בנוגע המדובר כאשר ובפרט לפנ"ז; הי' וגם לפנ"ז, סגולה יחידי אצל ורננו"
כזה  ומכופל כפול מחושך מרעיתו –צאן

("וואס  איכפת ומה ההילולא, יום זה יהי' אז שגם כיון ההילולא, ביום האמור לסדר מבלבל זה ָאין
בדבר, סתירה שאין וכיון – טפחים?! מעשרה למעלה או טפחים מעשרה למטה באופן זה אם ַהארט")

כדאשתקד. הסדר להיות יכול

ÊÎ.[:(בחיוך) שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות [בסיום

יש  – נגלה"... פון נאכט א אלץ דאך "ס'איז – דתורה דנגלה ההדגשה אודות להמדובר  ַַַָבהמשך
אחרונה  ברכה לברך ישכחו לא אחרונה בברכה שנתחייבו אלה שכל ולעורר שאינם 126להזכיר ואלה ;

("און  נאמר ואנחנו ברכה, עליהם ותבוא הסידור, מתוך לברך יתביישו אל בעלֿפה, הברכה את יודעים
אמן. ענטפערן") וועלן מיר

בחלוקת  שהשתתפו אלה שכל באמרו, הש"ס, חלוקת אודות הפעם עוד הזכיר שליט"א אדמו"ר [כ"ק
המשתתפים  ושכל הכללית, לחלוקה אותם יצרפו ובמילא ללמוד, הם בוחרים מסכתא איזו יודיעו הש"ס

הבע"ל. לשנה עד אותה ויגמרו ללמוד, עצמם על שקיבלו המסכתא את יזכרו

אמר:] ואח"כ

תפעלנה  ההתוועדות בעת שמחליטים טובות שההחלטות – היא חסידית התוועדות של תכליתה
ויום, יום בכל ומעשה, דיבור במחשבה החסידות אור את להמשיך ומעשה, דיבור במחשבה ממש בפועל

העולם. כל את – ביחד וכולם בעולם, חלקו את יותר עוד כאו"א יאיר כך ידי ועל

נאכט" גוטע א און געזונט "זייט שליט"א:] אדמו"ר כ"ק .127[וסיים ַַ
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(121.106 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
(122229 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

.13 ובהערה
ואילך.123) קמב ע' ח"ד אג"ק
(124.228 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

יט.125) כו, ישעי'
(126,71 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

.160 הערה שם ובהנסמן
ר'127) להרה"ח והפירות המזונות נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק

) לעוויטין הלוי ).l"endשמואל
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לד

.a"iyz'd ,hay g"dan ,zah g"k ,`x`e t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

אדמו"ר .‡ מו"ח כ"ק של מרשימותיו (מהורש"ב)1באחת אדמו"ר כ"ק מאביו ששמע מה מסופר –
נ"ע:

כ"ק  אשר ז"ל) הרלו"י נכד הי' (הוא מבארדיטשוב ז"ל ליב משה ר' החסיד מהרב שמע כי ַ"סיפר
מעמד  הי' כן בכתיבתו שהתעסק ומדריגה ענין באיזה הנה תניא, הק' הספר את שכתב בעת הגדול רבינו
החסידים  כל פני על שוכן שחורה דמרה ענין ממש בפועל הי' שחורה דמרה זמן הי' ואם הק', נפשו ומצב 

אדנ"ע . כ"ק ששמע מה ע"כ – מאד" מאד ורבה נעלית השמחה היתה דשמחה בענין מתעסק הי' ואם .
מבארדיטשוב. הרלוי"צ הרה"ק ַמנכד

וארא  דרוש דעם געזאגט האט רבי דער בעת אּפגעטאן זיך האט וואס "היינט אדנ"ע: כ"ק ָָָָָָוהוסיף
גו' הוי' ושמי וארא"2גו' פרומער "דער שם לו שקנה נדח 3– ממנו ידח לא כי ענין גאר 4– האט עס ,ָָ

. מעשה בעת גדול מורא זיין לייבעלע)געמוזט פעטער (דער מהרי"ל דודנו כת"י הוא הזה הדרוש .5,
כו'". חסידות בייזע א בעצמו, הגדול רבינו כ"ק כתי"ק אחדות שורות ַותיקונים

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (ואמר

אינו  שהמאמר מכיון אבל היום, עד נשמר – אדה"ז כתי"ק שורות ואיזו המהרי"ל בכת"י – זה מאמר
בלעמבערג  אחת פעם נדפס (המאמר עם2בנמצא אבל טבת), בכ"ח (שחל זה הש"ק ויום טעויות), הרבה

יאמרו  – וארא פרשת שבת ה"ז לכך ונוסף טבת), (בכ"ד הזקן רבינו של ההילולא יום עם עדיין קשור
המאמר  על הצ"צ אדמו"ר הערות עם ביחד אם כי הרב, בלשון ממש לא אבל זה, מאמר ועם 2עכשיו

הוספות.

גו'..· אברהם אל וארא גו' אלקים וידבר ד"ה מאמר

***

כל .‚ על הברכות ממשיכים זה הש"ק ביום שהרי הבא, החודש ימי כל כולל החודש מברכים שבת
הקב"ה 6החודש  יחדשהו כו' נסים שעשה ("מי החודש דברכת בנוסח שנתפרשו הברכות פרטי כל –
וכו'").

למטה  "כלים" בעשיית תלוי' מלמעלה הברכות שהמשכת כמ"ש 7וכיון ויעמוד 8, כלי עוד "אין
"כלים", לעשיית והשליטה הכח גם ניתן החודש ימי כל על הברכות המשכת עם שביחד מובן, השמן",
לכל  שנוגע  ענין שזהו ידיעה  מתוך "כלים", לעשות זעהן") מען ("דארף ביותר להשתדל יש ַובמילא,

החודש.
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נדפסה 1) – תרס"ז וארא" פ' ש"ק ליל "סעודת אודות
.86 ע' שלום תורת בסה"ש

(2– מנחם (תורת 1 הערה בהמאמר בהנסמן ראה
.(265 ע' ח"ד התוועדויות

(3– אדנ"ע) כ"ק אביו (בשם מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק רשימת
שבט). ב יום" ב"היום (נעתקה ז ע' ח"ח ב"התמים" נדפסה

יד.4) יד, שמואלֿב
(5– מנחם תורת אודותו ראה מיאנאוויטש. ַָמהרי"ל

וש"נ. .67 ע' ח"ב התוועדויות
(6.20 ובהערה 160 ע' חי"ט לקו"ש גם ראה
קסו).7) ס"ע ח"ה (אג"ק זו שנה טבת כ"ו מכתב גם ראה
ו.8) ד, מלכיםֿב
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ה'תשי"ב  שבט, מבה"ח טבת, כ"ח וארא, ש"פ שיחת

יותר: ובפרטיות

" נקרא בחודש הראשון שיום הטעם כמוy`xידוע כי, – החודש" "תחילת ולא כולל y`xdyחודש"
" כולל כך הגוף, איברי כל של החיות החודש y`xאת ימי כל של החיות את .9חודש"

עי"ז  נעשית הגוף, אברי דכל החיות כולל שהראש לכך נוסף הרי הנ"ל, הראש שבמשל כשם והנה,
הגוף, אברי בכל החיות המשכת גם

כפי– האיברים דכל החיות לא (גם עצמה הראש מציאות אינה והתכלית המטרה dlelkyשהרי
y`xda(מהראש) החיות ופעולת המשכת אם כי ,(mixai`da באופן תלוי גופא זה שענין אלא (בפועל),

בהראש  החיות –התכללות

בראש  החיות התכללות אופן לפי ונעשית תלוי' החודש ימי לכל החיות שהמשכת בהנמשל, גם כך
בר"ח. העבודה אופן לפי היינו החודש,

החודש  מברכים משבת (החל לר"ח השייכת העבודה ונוגעת חשובה כמה עד מובן נוסף 10ומזה – (
שגם kameieלכך mei l לעיל וכמדובר זה, ליום במיוחד השייכת עבודה להיות צריכה החודש בענין 11מימי

בימים" שלימין"12"בא "יומין שצ"ל ופועלת13, שנוגעת עבודה להיותה –ycegd ini lka.

קרוב .„ הכי הענין אבל ענינים, כמה ישנם – זה הש"ק ביום המתברך – שבט לחודש בנוגע והנה,
בחודש. בעשירי אדמו"ר, מו"ח כ"ק הדור, נשיא של ההילולא יום – הוא אלינו נוגע והכי אלינו

ובהקדמה: – הילולא דיום הענין תוכן תחילה לבאר ויש

בגיהנם  הנשמה משפט להקל כדי היא, הסתלקות, של ענין עם בקשר קדיש לאמירת (ובלשון 14הסיבה
.15הכתוב  קדיש אומרים שאין "נהגו זה ומטעם מצרים"). "סבלות יעשו : שלא כדי חדשים, י"א רק .

מחזקינן" לא ברשיעי אינשי ("אחזוקי רשעים ואמם חודש"16אביהם י"ב רשע משפט כי ,(17.

חודש  הי"ב בסיום ההילולא ביום קדיש לאמירת הטעם מהו והסבר ביאור דרוש זה –18ולפי
עבר שכבר כיון mlyדלכאורה, ycegשלכן) בגיהנם הנשמה משפט וגמר במשך l`מסיום קדיש אמרו

lk בכל ההילולא ביום ועד"ז הראשונה, שנה בסיום ההילולא ביום קדיש אומרים מדוע – הי"ב) חודש
ושנה?! שנה

בזה  אלא)19וההסברה בגיהנם, המשפט להקל בשביל (לא היא ההילולא ביום הקדיש שאמירת –
וביום  הראשונה בפעם ההילולא ביום שנעשית גופא) עדן (בגן לדרגא מדרגא הנשמה עליית בשביל

ושנה. שנה בכל ההילולא

ענין הן (בג"ע) לדרגא מדרגא שהעליות חז"ל icinzואף כמאמר בעולם 20, לא מנוחה להם אין "ת"ח
שנאמר  הבא בעולם ולא שביום 21הזה הנשמה לעליות כלל דומה זה אין כו'", חיל אל מחיל ילכו

עליות הן חיל") אל מחיל ("ילכו תמידי שבאופן לדרגא מדרגא העליות כי, ואילו jxrayההילולא, ,
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בתחלתו.9) ר"ה שער עט"ר אֿב. נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
ובכ"מ.
עצמו 10) חודש ראש גם שכולל – חודש ראש בערב ועד"ז

(פר"ח  קטן" כיפור "יום נקרא שלכן החודש), ימי כל גם (ובמילא
יעב"ץ  ועוד). א. קעט, ב. (קכ, של"ה (מהרמ"ק). סתי"ז לאו"ח

ועוד). בסידורו.
וש"נ.11) .(267 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם (תורת בהמאמר

א.1)2 כד, שרה חיי
א.13) רכד, א. קכט, זח"א ראה
ע'14) תשכ"ו) חיפה – אסף (להרב הקדיש בס' הנסמן ראה

קלחֿקלט.
ו.15) ו, פרשתנו
סט"זֿיז.16) פ"ה ב"מ רא"ש
שם.17) ברכה ובשיורי שעו, סו"ס יו"ד רמ"א
ואילך.18) 167 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
התוועדויות 19) .15 הערה 329 ע' חכ"ו לקו"ש גם ראה

ואילך. 178 ע' ח"ב תשמ"ט
להאריז"ל 20) הש"ס לקוטי וראה בסופן. ומו"ק ברכות

ובכ"מ. יז). סו"ס אגה"ק בתניא (הובא
ח.21) פד, תהלים
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ה'תשי"ב לו שבט, מבה"ח טבת, כ"ח וארא, ש"פ שיחת

עליות המהות, דשינוי הו"ע ההילולא ביום jxraהעליות `ly הקדמת לאחרי אלא באות אינן שלכן ,
לג"ע  ג"ע שבין בהעמוד והעלי' דינור בנהר .22הטבילה

הענין:.‰ וביאור

בפע"ח  כדאיתא ומשפט, דין של ענין ישנו לדרגא מדרגא הנשמה לעליות בנוגע ומשפט 23גם שהדין
. ממדרגתה למעלה האדם נשמת שמעלין עת "בכל .הוא ההיא המדרגה עליות ערך כפי עתה . כשרצו .

. שהי' ממה למעלה יותר עלייתו .שישיג אותו לדון חוזרים עמו".. מדקדקין כן עליות גדר כפי כי .

גדולה" העליונה למדריגה להעלותו רוצין "היו שכאשר גדול" חכם צדיק "נשמת אודות שם וכמסופר
ואז  לבהלה, נלד ולא לריק ניגע לא באומרו לציון ובא בקדושת מכוין הי' א' שפעם "על אותו דנין היו

התפילין". מן דעתו והסיח שכח כוונה  אותו ע"י

" אמורים הדברים zrואם lka עאכו"כ – שבערך בעליות גם ממדרגתה", למעלה האדם נשמת שמעלין
ההילולא. שביום הנשמה עליות כמו באי"ע , שהן לעליות בנוגע הוא שכן

הקדיש  באמירת צורך עוד אין חודש י"א שלאחר (אף ההילולא ביום קדיש ואומרים חוזרים ולכן
ביחס  גם ומשפט דין ישנו ההילולא ביום העלי' גודל שמצד כיון – בגיהנם) המשפט להקל בשביל
ולזה  זו, חדשה לעלי' ביחס אם כי הקודמות, לעליות ביחס בלבול משום בהם הי' שלא כאלה לענינים

ערוך. שבאין להעילוי שביחס ומשפט בהדין להקל – ההילולא ביום הקדיש אמירת מועיל

Â.:שבט בחודש בעשירי אדמו"ר מו"ח כ"ק של ההילולא יום – לעניננו בנוגע גם מובן ומזה

הן ההילולא ביום שהעליות jxraכיון `ly והאפשריות היכולת אצלנו שתהי' להשתדל צריכים לכן –
הרבי. עם ביחד מיטגיין") קענען זאל ("מען ולהתעלות ָללכת

מּפאלטאווא – מרדכי יעקב ר' החסיד כשישב אחת שפעם סיפר, (מהורש"ב)24הרבי אדמו"ר כ"ק עם ָָ
לאחר  – במשך נ"ע נ"ע: אדמו"ר כ"ק אל באמרו בבכי, פרץ שנה, שלשים במשך חברים היו שכבר י

מטה!... למטה ירדתי ואנכי מעלה, למעלה עליתם אתם – האחרונות שנה שלשים

הדברים את קיבל נ"ע אדמו"ר שכ"ק היתה, הסיפור דברי zegipa`ומשמעות אל שהסכים היינו, ,
המציאות... היתה שזאת כיון הרי"מ,

עצמך: והגע

מרהֿשחורה), (מצד המרירות בקו היתה ועבודתו עובד, צורה, בעל דרגא, בעל הי' מרדכי יעקב ר'
של עליותיו לגבי הרי זאת, כל r"pועם x"enc` w"k בגדר היו לא הרי"מ של עניניו שכל בלבד זו לא ,

אלא מעלה"), קיין געהייסן ניט  האבן ענינים ("זיינע של`daxcמעלה ענין היו הם ,dhn...! ָ

לעיל  המדובר אוכם 25וע"ד איהו מצוחצח, ואור צח אור קדמון אור דאיהו אע"ג עילאה "כתר בענין
העילות" עילת "26קדם בחינת שגם –d`lir xzk ענין שאינו בלבד זו לא העילות", עילת "קדם הרי ,"

"איהו אדרבה, אלא אור, ".`mkeשל

ה"ז  שלכן הרבי, של לעליותיו בערך אינה שלנו שהעבודה בלבד זו שלא – אלינו בהנוגע שכן ומכל
מזה... למטה גם אלא ד"אוכם", ענין

ולהתלוות  להצטרף אלא אּפצושטיין")... ("ניט לפגר שלא ביותר להשתדל אנו צריכים שכן, ָוכיון
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וש"נ.22) ואילך. רכג ס"ע אייר סה"מ מנחם תורת ראה
הגלגולים 23) בשער וכ"ה שם. ובהגהה פ"י התפילין שער

כב. הקדמה
וש"נ.24) .30 הערה 92 ע' תר"ץ סה"ש – אודותו ראה

(25269 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם (תורת בהמאמר
ואילך).
ע"ב).26) ריש (קלה, ת"ע תקו"ז
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לז

ה'תשי"ב  שבט, מבה"ח טבת, כ"ח וארא, ש"פ שיחת

מאדך" ד"בכל באופן תהי' שלנו שהעבודה עי"ז – בעליותיו הרבי אל "מאד27("מיטהאלטן") ,jly"28 ַ
של הבל"ג העליות אל באי"ע היותו (עם בליֿגבול" "אונדזער ).iaxdעכ"פ,

Ê. הפסק שלילת רק לא היינו, הרבי, אל ההתקשרות בענין ח"ו חלישות תהי' שלא להזהר – ופשיטא
וכיו"ב. הרבי של תקנותיו בקיום עכ"פ חלישות איזו שלילת גם אלא ח"ו, ההתקשרות

רבינו  שהביא המשל וע"ד הפסק, הוי ההתקשרות בענין חלישות גם דבר, של שלאמיתתו ולהעיר,
באגה"ת  שזור29הזקן עב .b"ixzn"מחבל דקים שאין חבלים עבירה גם – מהנה אחת על ח"ו וכשעובר .

– כרת החבל wqtpבה בכללות – ו"חלישות" הדק, בחבל – "הפסק" כלומר: הדק", .30חבל

עוברים  כאשר גם הוא שההפסק להוסיף, מ"ש ויש ע"ד – בלבד אחת פעם הרבי של תקנה על
הוא31בתניא  למעלה זה ש"יחוד הקדושה) לצד cre(בהנוגע mlerl igvp!"

חז"ל  במאמר הביאור גם לעיל 32[וזהו קרא 33שנזכר שלא כמי דומה אחת פעם ק"ש קרא שלא "מי
נצחי]. ענין הוא שלמעלה כיון – מעולם" ק"ש

ההילולא: ליום ההכנה בימי בעמדנו במיוחד נוגע – ההתקשרות חיזוק – זה וענין

("די  שלנו הכחות מצד אינו ההילולא, ביום בעליותיו הרבי אל ולהתלוות להצטרף והיכולת הכח
רבי'ן"). מיט'ן פארבונד ("דער הרבי עם ההתקשרות מצד אלא כחות"), ַאייגענע

לעיל  המדובר הכתוב 34וע"ד הוי',35בביאור לשם להגיע שכדי – הוי'" אני מורשה לכם אותה "ונתתי
כאחד  ויהי' הוה ענין36הי' ידי על ה"ז בל"ג, בבחי' שהוא ,dyexid לא בירושה כי דוקא, ("מורשה")

וקטן avnנוגע שוטה חרש הוא אם גם – הוא יורש זו שייכות שמצד להמוריש, שייכותו אם כי 37היורש,

המוריש. נכסי כל את –

להיות מוכרח אעפ"כ – היורש של מצבו נוגע לא שבירושה אף ועד"ז xywdאמנם, המוריש, עם
להיות שמוכרח מבלי xywdבעניננו, – הוא יוכל ואז ח"ו), הפסק או חלישות שלילת (ופשיטא הרבי עם

בעליותיו. הרבי אל להתלוות – ומצבו מעמדו על הבט

דשלילת  התנועה ופשיטא, ההתקשרות, ענין ביותר נוגע ההילולא יום קודם עתה בעמדנו ולפיכך,
לעיל  כמדובר מהרבי, ח"ו ("אּפגעריסן") ונפרד מנותק להיות לא ח"ו, ההתקשרות אינו 38היפך שהבן , ָ

שביום  העליות אל להצטרף יכולים הרבי עם ההתקשרות וע"י ח"ו, אביו יהי' לא שאביו ההילולא.רוצה

מלכנו" "אבינו וניגנו לנגן, צוה שליט"א אדמו"ר ].39[כ"ק

***

Á..שונות תקנות לקבוע כדי יחדיו שנתאספו הדור גדולי של מסיבה התקיימה הזקן רבינו בימי
שבט  ר"ח של מעלתו אודות בה דובר – שבט חודש בראש התקיימה שהאסיפה –40מכיון הזקן רבינו .

כוונת  מהי ידעו לא המסובים נוספת. מעלה קיימת זה שביום העיר, – בהאסיפה המשתתפים בין שהי'
הכתוב  דיבר מלא שמקרא – דבריו את שפירש עד הזקן, .41רבינו לחודש באחד חודש עשר "בעשתי :.

תורה". "משנה התחלת הזאת", התורה את  באר משה הואיל
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ה.27) ו, ואתחנן
ובכ"מ.28) ד. לט, מקץ תו"א ראה
ב).29) (צה, פ"ה
לג.30) ע' תרס"ה סה"מ ראה
א).31) (לב, פכ"ה
ב.32) סג, ברכות ראה
(33.(268 ע' שם מנחם (תורת בהמאמר
(34.(272 ע' שם מנחם (תורת בהמאמר

ח.פר 35) ו, שתנו
ובכ"מ.36) א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא ועוד. ב. רנז, זח"ג
וש"נ.37) (במשנה). ואילך סע"ב מג, נדה ראה
ואילך).38) 272 ע' שם מנחם (תורת בהמאמר
(39) מאד שליט"א אדמו"ר כ"ק בכה הניגון ).l"endבעת
שבט.40) חודש עניני אודות אחדים: בזכרון
ה.41) ג. א, דברים
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ה'תשי"ב לח שבט, מבה"ח טבת, כ"ח וארא, ש"פ שיחת

אמרה  עצמו" מפי ש"משה שאע"פ – תורה דמשנה ענינה תוכן תורה 42[נתבאר שמשנה הכוונה אין ,
הרמב"ם  פסק (שהרי ח"ו הגבורה מפי נאמרה .43לא ה' מעם התורה שאין אחת,"האומר תיבה אפילו .

ומשנה  הראשונים  ספרים ארבעה בין החילוק אלא, בתורה"), כופר זה הרי עצמו מפי אמרו משה אמר אם
הקב"ה ע"י נתגלו הראשונים שהספרים הוא, דעתו ezervn`aתורה, התערבה שלא (באופן משה של

משה  של והשגתו בדעתו הדברים ונתאחדו נתלבשו תורה במשנה ואילו הדברים), במסירת ,44והשגתו
עצמו" "מפי אומרם הי' כאילו לבנ"י מסרם בלקו"ש 45ולכן ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה –

ואילך  1087 ע' .46ח"ד

ע"י  שנתגלו תורה החידושי לכל ביחס גם הוא תורה למשנה בנוגע הנ"ל שע"ד – הענין בהמשך
ניתן  הכל בתורה לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה ש"כל ודור, דור שבכל והת"ח והאמוראים התנאים

מסיני" בהשגתם 47למשה שנתלבש (כפי ממש הוי' דבר הם הת"ח של תורה החידושי כל ובמילא, ,
שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר – ודעתם)

הוא שהכל dxeabdכיון itn,האחרונים ודברי הראשונים דברי בין להבדיל פנים בשום יתכן לא –
כל  את לקבל וצריך פארמעסטן") ("זיך "להתחרות" ביכלתו אין הראשונים עם בשלמא אשר ַולומר,
"להתחרות", הוא יכול עמהם – בלבד בשנים מאות כמה לפני אלא חיו שלא אחרונים אבל דבריהם;

"שמועה  ולקבוע מדבריהם לברור בכחו ו 48ויש נאה נאה"...זו אינה זו

גדול  שהוא מי אלא אינו אמיתי ת"ח שכן, תלמידֿחכם, של ענינו כל היפך היא זו [הנהגה
minyÎz`xia.[האמורה טעות לידי יבוא לא שעי"ז ,

השו"ע  בפס"ד חוזר 49וכמפורש בזה (שהטועה משנה" גם 50ש"דבר אלא משניות, על רק לא קאי ,(
הגמרא  בזמן – הגמרא פסוקות 51על הלכות גם הזה, "ובזמן בזמנם, – והראשונים הגאונים דברי על ,

יחשבו" משנה בכלל וכו') וט"ז (ש"ך והגהותיו והש"ע הטור כמו הפוסקים הגאונים פסקי וכן 52של ,
כ"ק  דורנו נשיא של להוראותיו עד ישראל, בתפוצות שנתקבלו האחרונים ואחרוני האחרונים פסקי כל

משנה" ב"דבר כולם נכללים – אדמו"ר  .53מו"ח

חז"ל  בדברי .54וכמודגש בדורו "כמשה הם האחרונים שבדורות השופטים בדורו שאפילו כאהרן .
תורת. היא שהתורה וכיון בדורו", כשמואל .zn`הוא שכך לפי הוא כך פוסקת שהתורה זה הרי ,zn`d,

אלא אינו ביניהם ההבדל באמיתית ote`aאוoepbqaשכן, ואילו ודעתם, בהשגתם הוי' דדבר ההתלבשות
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וש"נ.42) .6 הערה 9 ע' חי"ט לקו"ש וראה ב. לא, מגילה
ה"ח.43) פ"ג תשובה הל'
ב.44) כא, (ברכות במארז"ל מהביאורים אחד שזהו וי"ל

במשנה  התורה בכל סמוכים דריש דלא מאן "אפילו א) ד, יבמות
(כולל הדברים נתלבשו תורה שבמשנה כיון – דריש" xcqdתורה

ezbydeשלהם) elkya מובן הדברים שסדר ובהכרח משה, של
(ראה  סמוכים לדרוש אפשר ובמילא הנבראים, בשכל גם ומושג
– שם) ליבמות רנשבורג מהר"ב בהגהות (הועתק סל"ד ראב"ן

ועוד). ואילך. 10 ע' שם בלקו"ש ונת' הובא
טז.45) כו, בחוקותי רמב"ן (ראה משמע מפרשים ובכמה

סל"ג  יט) (כרך משפטים לפ' מילואים תו"ש בפרטיות וראה ועוד.
"וידבר  נאמר (שבהם הראשונים ספרים בין שההבדל וש"נ), פ"ב.
הגבורה) מפי אמרם שמשה שמשמעו וכיו"ב, משה" אל הוי'

אשר הדברים "אלה (שמתחילה תורה dynלמשנה xaic,"
אלא אינו אמרה) עצמו מפי שמשה oeyldשמשמעה oepbqa

הגבורה"*בלבד  "מפי הם תורה שבמשנה משה דברי שגם כיון ,
תורה  למשנה שבנוגע אלא, הראשונים), שבספרים דבריו (כמו
בסגנון  לכותבה אליו) הידוע (מטעם משה את הקב"ה צוה

אמרה. עצמו מפי שמשה שמשמעו
בארוכה 46) גם וראה – תשי"ז. מטו"מ ש"פ שיחת בשילוב

ועוד. ואילך. 9 ע' שם חי"ט לקו"ש
(47.11 הערה שם ח"ד בלקו"ש הנסמן ב. יט, מגילה ראה
א.48) סד, עירובין ראה
רסכ"ה.49) חו"מ
וש"נ.50) א. לג, סנהדרין
רפ"ו.51) סנהדרין הל' רמב"ם שם. סנהדרין ראה
(וש"נ).52) שם חו"מ טור וראה רפ"ב. לאדה"ז ת"ת הל'
שם.53) בטור הובא – ו) (אות שם סנהדרין רא"ש ראה
שם.54) וטור ברא"ש הובא ע"ב. ריש כה, ר"ה

*(dxn` envr itn dyny ernyny oeyld oepbq minrtl epivn mipey`xd mixtqa mby c"re.



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לט

 פנההעיהדהנ   39 

לט

ה'תשי"ב  שבט, מבה"ח טבת, כ"ח וארא, ש"פ שיחת

מו"ח  לכ"ק עד שלאח"ז, הדורות בכל האחרונים לדברי ועד תורה ממשנה החל – הכל הרי הענינים,
ה"ז  – אדמו"ר מו"ח כ"ק שצוה מנהג או תקנה מקיים שאינו מי ולכן, הגבורה. מפי הוא – אדמו"ר

(רח"ל) בתורה מצוה מקיים שאינו .55כמו

בממוצע  התלבשות ע"י עצמו", ד"מפי באופן הי' תורה" ד"משנה הגילוי שדוקא הטעם [נתבאר
לארץ" שנכנסו "לדור נאמרה תורה שמשנה כיון – דברים 56המחבר בבירור להתעסק צריכים שהיו

מופשטים  שהיו המדבר דור (לעומת ממוצע ללא האלקי אור לקבל בכחם הי' לא ובמילא גשמיים,
לקבל יכולים היו ולכן העולם קיימת מגשמיות לאידך אבל ממוצע); בתוך התלבשות ללא האלקי אור

המשכת  נפעלה תורה משנה ע"י שדוקא בכך גם כמודגש הראשונים, ספרים ד' לגבי תורה במשנה מעלה
ומצב במעמד גם האלקי cexi1088אור ע' שם בלקו"ש נדפס – גשמיים) בדברים להתעסק שצריך (דור

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר לזה ובהמשך ואילך.

לממוצע  זקוקים היו האלקי אור לקבל (שכדי לארץ שנכנס לדור בנוגע אמורים שהדברים וכשם
לממוצע  הם זקוקים האלקי האור את לקבל שיוכלו שכדי ודור, דור בכל הוא כך – רבינו) משה המחבר,

ודרא" דרא בכל דמשה "אתפשטותא .57המחבר,

לרבי, ההתקשרות בענין אזוי" זיך "קאכן שחסידים הטעם ַָוזהו

איד")– עולם'שער ("אן החסידים מחוג שאינו יהודי עם אדמו"ר) מו"ח כ"ק (בחיי פעם ַדיברתי
נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר פתגם לו ואמרתי הרבי, אל ההתקשרות ענין ער 58אודות נאר ווייס מתנגד "א :ַָ

כן, שאם לי, והשיב אויבערשטן"!... דעם האמיתי,dvexnמיט היחוד זהו שכן, ושיטתו, מדרכו הוא
האמיתי"... "היחוד זה שאין להסבירו קשה הי' – העובד. והאדם הקב"ה של מציאותו ורק אך שישנו
האמיתי  והיחוד הביטול ענין מהו מתנגד" א פארשטיין גיב "גיי ואמר:) חייך שליט"א אדמו"ר ַַ(כ"ק

הקב"ה!... –עם

ולכך  ניט"), מען קאן ("אליין האלקי אור עם ולהתאחד להתקשר יכול אינו עצמו בכח שהאדם ַָלפי
המחבר. ממוצע להיות מוכרח

ממוצע  ע"י שנמסרה תורה דמשנה המעלה ע"ד – יותר גדול עילוי ניתוסף הממוצע ע"י ואדרבה:
ש"אתפשטותא  כאמור, ודור, דור לכל בנוגע הוא שעד"ז רבי", ערשטער "דער רבינו, משה המחבר,

אדמו"ר. מו"ח כ"ק – זה בדורנו עד דרא", בכל דמשה

Ë.גם יותר, בפרטיות משתקף, לארץ, שנכנס לדור המדבר דור בין האמור החילוק דור lkaוהנה,
לארץ). שנכנס הדור (שבדוגמת עסקים ובעלי המדבר) דור (שבדוגמת אוהל יושבי שבין בהחילוק – ודור

עסקים  שבבעלי המעלה היא עד"ז – לארץ שנכנס לדור שנאמרה תורה שבמשנה המעלה שנת"ל וכשם
אוהל: יושבי לגבי

אינה  ותפלה בתורה התעסקותם הרי, תפלה, ושל תורה של אמות בד' שנמצאים כיון – אוהל יושבי
היותם  למרות אשר עסקים, בעלי אצל משא"כ העולם; עניני מחמת הבאים בנסיונות (כ"כ) כרוכה
עצמם  את מנתקים ה"ה געשמאק"), א ("מיט ותענוג חשק מתוך העולם בעניני היום כל במשך ַַשקועים

כאילו (" כזה ותענוג חשק מתוך התורה בלימוד עצמם את ומשקיעים מעסקיהם, אּפ") זיך זיי ָרייסן
העולם  לעניני כלל שייכים היו לא !59שמלכתחילה

È.כשנמצאים (שאפילו לזה מבואר mleraוהכח – הנ"ל) באופן התורה ללימוד להתמסר יכולים
המשנה  ישראל".60בדברי את מטהר הקב"ה אף הטמאים את מטהר מקוה "מה :
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ואילך.55) 163 ס"ע ח"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
(56.31 שבהערה תניא
רע"א).57) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז

(58.194 ע' שלום תורת סה"ש
(59) קצת ).l"endחסר
יומא.60) סוף
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ה'תשי"ב מ שבט, מבה"ח טבת, כ"ח וארא, ש"פ שיחת

ובהקדמה:

את לכסות צריכים המקוה שמי – הוא במקוה הטבילה בהם,lkסדר הטובל האדם של גופו חלקי
בטומאתו" הוא עדיין הקטנה אצבע מראש חוץ כולו טבל (שלא 61ו"אם האבר שאותו זאת לבד כלומר, ,

בטומאתם. נשארים במקוה) (שנטבלו האיברים שאר כל גם הרי בטומאתו, נשאר נטבל)

הרמב"ם  מ"ש ע"ד – הענינים ברוחניות דטבילה הענין לתוכן בנוגע הוא לטהר 62ועד"ז לבו "המכון
. הנפשות מטומאות –נפשו טהור" הדעת במי נפשו והביא .lky ועד (מראשו האדם של נפשו חלקי

הביטל  אותיות (טבילה ובטלים מכוסים צ"ל הדעת".63רגליו) ב"מי (

חלק גם לטבול צריכים מדוע – מובן אינו הדעת"):y`xdולכאורה ("מי המקוה במי האדם של

חלקי  שכל הוא, הדעת", "מי המקוה, במי טבילתם תוכן – הגוף איברי שאר לכל בנוגע בשלמא
ל"(מי) בהתאם ו)מתנהגים הם ממציאותם (מתבטלים לחלק zrcd"lkydeהגוף בנוגע אבל שבראש.

הוא (מצ"ע) הראש של שענינו כיון – האדם של lkyeהראש zrcאת גם לטבול צריכים מדוע ,y`xd
הדעת"?! "מי המקוה, במי

בזה  ושכל64וההסברה שדעת –mc`d'בבחי הוא האלקית) דנפש השכל "מי leab(אפילו ואילו ,
בבח  הוא דקדושה) ושכל (דעת leabי'הדעת" ila לפעול כדי הראש, בחלק גם הטבילה ענין צ"ל ולכך ,

שלמעלה  הדעת" ל"מי הראש) בחלק (שנמצא האדם ושכל דעת של הביטל) אותיות (טבילה הביטול
מהשכל.

בהיותם  שאפילו בנ"י, של שטהרתם – ישראל" את מטהר הקב"ה אף כו' מקוה "מה אמרו זה ועל
עצמם, בכח עבודתם ע"י נעשית אינה מהעולם, שלמעלה דטהרה ומצב במעמד יהיו טומאה של בעולם

בכח אלא והגבלה, במדידה הנ"ל)leabÎiladלהיותם הדעת" "מי ובדוגמת (ע"ד "65דוקא ,d"awd מטהר
ישראל" .66את

‡È.zaiqe טהרתם את להבטיח כביכול "חייב" שהקב"ה כיון – ישראל" את מטהר ש"הקב"ה הדבר
בעוה"ז: כשנמצאים ישראל של

ההלכה  עשי"ת 67ובהקדם בהלכות מסויימת,68(שהובאה בשליחות חבירו את שולח מישהו שכאשר (
השליח  ניזוק ידו שעל מאחר תשובה, עצמו על יקבל שהמשלח ונכון ראוי שליחותו, בדרך ניזק והשליח

הפוסקים  המשלח).69(ובספרי בשביל ע"ז תשובה סדר מצינו

השליח של בידו כשהיתה גם זה שבפועל dxixadוכל דכיון לאו, או השליחות את עצמו על לקבל אם
מסויימת) (במדה היא מוטלת השליחות תוצאות על האחריות הרי המשלח, של בשליחותו הוא lrהלך

glyndכשהשליח ועאכו"כ ,gxkenמוטלת שהאחריות פשיטא דאז השליחות, את glyndלקיים lr.

בגוף, ולהתלבש למטה לירד הנשמה לשליחות שבנוגע השליחות,zgxkenוכיון את למלאות הנשמה
חז"ל  jgxk"70כמאמר lr,"חי אתה
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ה"ב.61) פ"א מקואות הל' רמב"ם
בסופן.62) מקואות הל'
(קנט,63) בסופן המקוה בכוונת דא"ח) (עם סידור ראה
סע"ד).
צ).64) ע' ח"ה (אג"ק זו שנה כסלו כ"ב מכתב גם ראה
לדור 65) בנוגע (ס"ח) לעיל המבואר ע"ד הכוונה אולי

שבגלל  שלאח"ז), הדורות לכל בנוגע (ועד"ז לארץ שנכנס
עם  ולהתאחד להתקשר יכולים היו לא העולם לעניני שייכותם
המחבר  ממוצע ע"י אלא עצמם, בכח עבודתם ע"י האלקי אור

) הקצוות ב' ).l"endומאחד

(66.47 הערה 244 ע' חכ"ד .180 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה
א 67) צה, לסנהדרין שבע באר סקכ"ה. מהרי"ו שו"ת ראה

סמ"ד  לובלין מהר"ם סצ"ו. מהרש"ל שו"ת: וראה ידך. על ד"ה
ס"ו. מניקלשפורג) (להרמ"מ צ"צ שו"ת: ראה – בזה (השקו"ט
ח"א  מהדו"ק שו"מ סי"ח. תשובות קובץ סע"ז; או"ח חת"ס

ועוד). סקע"ב.
שבע.68) הבאר (בשם תשובה דיני ד"ה סתר"ג או"ח מג"א
ועוד).
9(6.(67 שבהערה המקומות ברוב (הובא שם מהרי"ו שו"ת

ספ"ד.70) אבות
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ב טבת, ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ בצרכי ציבור בעל מדות

תרומיות, ענף עץ אבות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

נוסף על המברק ששלחתי לכבודו, אודה לו עוה"פ בעד המברק ששלח לי בענין התראות 
עם מר קול שי'.

מר קול ביקרני, ומוסג"פ העתק מכתבי אליו.

רצוני לציין אשר בשעת ביקורו של מר קול הכרתי בו שטרם בואו אלי כבר הוכן והוזמן 
ביחס טוב להענינים שעליהם נדברנו, ועתה נוכחתי מהמברק ששלח לי כבודו אשר השפעתו היתה 
עליו לטובה. והנני מקוה כי התוצאות הטובות שתצאנה לפועל תביאינה לו נחת רוח ושביעת רצון.

נשען על פסק תורתנו אשר מצוה גוררת מצוה, הנני בטוח אשר גם להבא יושיט לנו עזרתו 
במידה ההולכת וגדלה בכל המקצועות דתנועתנו - בלשון מדבר בעדינו, וכפתגם רז"ל זרוק חוטרא 

לאוירא אעיקרי' קאי, עיקרי' תרתי משמע - שורש, ועיקר ופנימיות החוטר, והא בהא תליא.

מובן מאליו אשר מה שכתבתי בסיום מכתבי למר קול בנוגע להאחריות וכן בנוגע להזכות 
הדברים  שמתאימים  שכן  מכל  קול,  למר  שמתאימים  מכיון  הנה  מלמעלה,  שנתונים  והכוחות 
לכבודו אשר בידו להשפיע על מר קול וחבריו להשתמש בכוחותיהם בכיוון הרצוי ובמידה המלאה.

בפ"ש וברכה.

ה'תשי"ב  שבט, מבה"ח טבת, כ"ח וארא, ש"פ שיחת

אדמו"ר – מו"ח כ"ק שביאר את 71וכפי לה מראים למטה ירידתה שקודם בגוף, הנשמה ירידת סדר
אינה  זה, כל רואה הנשמה וכאשר עוה"ז, של פארשטעל") ("א ציורו לה מראים כן וכמו והגיהנם, ַָהג"ע
שליחות  לקיים היא ומחוייבת חי", אתה כרחך "על לה: אומרים ואזי בגוף, להתלבש למטה לירד רוצה

–זו 

למטה  לירד משליחותה כתוצאה הנשמה אצל שנעשים הלאֿטובים הענינים שכל הוא, פשוט דבר הרי
צו  צוקלעּפן עּפעס זיך ("מוז בו "ידבק" שמשהו בהכרח מנוול עם המתאבק שהרי – הגוף את ולברר

(בנדו"ד),72אים") השליח את המשלח שהוא כיון הקב"ה, על היא מוטלת עליהם האחריות הרי – ...
d"awdולפיכך aiig.ישראל את לטהר (כביכול)
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ואילך.71) סע"א קעג, ח"א לקו"ד ספכ"ח.72)ראה תניא ראה
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.c"qa.a"pyz'd hay g"dan ,zah g"k ,`x`e t"y zegiyn
אל .‡ אברהם אל "וארא – פרשתנו בהתחלת

נודעתי  לא הוי' ושמי שדֿי באֿל יעקב ואל יצחק
וגו'" הוי' אני ישראל לבני אמור לכן וגו' –1להם

להבין: צריך

נתגלה  שלאבות אלו כתובים לתוכן בנוגע א)
ואילו  הוי', בשם ולא שדֿי", ב"אֿל רק הקב"ה
בדרושי  (כמבואר הוי' בשם (עתה) יתגלה לבנ"י

"2חסידות  הלשון מתאים איך – (okl,"('גו (אמור
היינו, שלפניו, מהענין ותוצאה מסובב שהוא

הוא גו'" ישראל לבני אל llbaש"אמור ש"וארא
גו'" הכתובים 3אברהם תוכן (לכאורה) היפך –

ענין יהי' בנ"י הוי'")ycgשאצל אני כי ("וידעתם
'id `ly נודעתי לא הוי' ("שמי האבות אצל
להם")?

הוא  הפרשה (התחלת) תוכן מזה: ויתירה ב)
שלא  הוי' שם אצלם שיתגלה בנ"י מעלת ע"ד
קאי  "וארא", הפרשה, שם ואילו להאבות, נתגלה
שבה  שהפרשה היינו, האבות, אל ההתגלות על

לבנ"י ההתגלות אודות `lvמדובר dzid `ly
zea`dההתגלות ע"ש נקראת ,zea`d l`!?

"אבות".· שנקראים שכיון לומר, ,4ונראה
האבות", אל "וארא רש"י בפירוש כמודגש
("שורש  להם ומקור מהבנים למעלה הם שהאבות

ישראל" נשמות כל יתירה 5ומקור מעלה בהם יש ,(
שלא  הוי' שם נתגלה שלבנים (אף הבנים לגבי

לאבות). נתגלה

לגבי גם היא האבות שמעלת מזה, dynויתירה
דשם  הגילוי הי' ידו ועל הוי'", "אני נאמר שאליו

רש"י  בפירוש כמבואר – בנ"י לכל ש"אמר 6הוי'
משתכחין, ולא דאבדין על חבל (למשה) הקב"ה לו
פעמים  הרבה האבות, מיתת על להתאונן לי יש

שמך נגל  מה לי אמרו ולא שדֿי באֿל עליהם יתי
. שמו מה אמרת אחר ואתה הרהרו לא (האבות) .

הרעותה". למה אמרת ואתה מדותי

אל ש"וארא כך, כדי הואzea`dועד "mxebd7

אצל גם הגילוי לבן mipad8שיהי' זוכה "האב (ע"ד
"מעשה9כו'" (ונתינתֿכח)10, סימן אבות

אל11לבנים" "וארא הכתוב ובלשון וגו'), אברהם
אמור  ותוצאה) (מסובב אני לכן ישראל לבני

כדלקמן.12הוי'" ,

הענין:.‚ וביאור

חסידות  בדרושי (שם 2מבואר הוי' שם שגילוי
המפורש, שם אלקות העצם, דרגת – המיוחד שם

הי'שלמעלה  אצל dxezÎoznaמהעולם ) ולכן, ,
גו' "וארא נאמר מתןֿתורה לפני שהיו האבות
ושמי  לעולם) ששייכת אלקות (דרגת שדֿי באֿל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

גֿו.1) ו,
ואילך.2) ב צב, שם תו"ח ואילך. א נו, פרשתנו תו"א ראה

ובכ"מ.
השבועה",3) אותה ע"פ "לכן, כאן: קאיבפרש"י ש "לכן"

אבל , גו'", בריתי את הקימותי  "וגם לבני על  אמור ש"(לכן) כיון
ied'ישראל ip`'גו "וארא לפנ"ז למש"נ בהמשך בא "'ied inye

במדת לא להם נכרתי "לא  רש "י (כפירוש להם" אמתית נודעתי
הבטחתים  שהרי דברי, לאמת נאמן הוי', שמי נקרא שעלי' שלי
הוי'", אני ישראל לבני "אמור לזה ובהמשך קיימתי", ולא

" שתיבת לומר, מסתבר בהבטחתי"), גם okl"הנאמן היא "
להם". נודעתי לא הוי' ושמי גו' ל"וארא בהמשך

וראה 4) ב. טז, (ברכות לשלשה" אלא אבות קורין "אין
ואילך). סע"ב צה, שם תו"ח פרשתנו. ריש תו"א בארוכה

שם.5) ותו"ח תו"א

של 6) לענין דרשוהו "ורבותינו – הענין) (בסיום הב' בפי'
המקרא  אחר מתיישב המדרש ש"אין שכותב ואף כו'". מעלה

. פשוטו על המקרא "יתיישב מסיים הרי תדרש כו'", והדרשה .
ואילך). 27 ע' חכ"א לקו"ש בארוכה (וראה כו'"

על 7) שנגרם מהדבר חזק יותר הוא הגורם דבר שכל וידוע
פט"ו). תרל"ז וככה המשך (ראה ידו

גילוי8) ied'וגם my הוא לאבות) נתגלה ולא לבנים (שנתגלה
וש"נ) סע"א. מח, (שבועות במארז"ל הפירוש ע"ד – האבות בכח
לגבי  הבן") כח ("יפה הבן מעלת שגם האב", מכח הבן כח "יפה

האב", "מכח הוא לא zeinvrdnהאב האב שאצל אלא דהאב,
.(222 ע' חכ"ג לקו"ש (ראה הבן אצל אם כי בגילוי, בא

מ"ט.9) פ"ב עדיות
(10.76 ע' חט"ו לקו"ש ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה

וש"נ.
יגיעו 11) מתי לומר חייב מישראל ואחד אחד "כל ולכן,

רפכ"ה), (תדבא"ר ויעקב" יצחק אברהם אבותי למעשה מעשי
האבות. למדרגת כשמגיעים היא הבנים עבודת ששלימות היינו,

האבות 12) אל "וארא – הכתובים בפשטות הפירוש וע"ד
שדֿי  אֿל אני להם אמרתי ובכולן הבטחות הבטחתים שדי באל

.. שדֿי אֿל אני נאמר מילה בפרשת לאברהם .. ליצחק ..
נשבעת  אשר השבועה את שבועה והקימותי ואותה לאברהם, י

. ליעקב אמרתי שדֿי באֿל לאברהם אותה okl.שנשבעתי ע"פ ,
) בהבטחתי"zea`dlהשבועה הנאמן  ה', אני ישראל לבני אמור ,(

עה"פ). (פרש"י
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ה'תשנ"ב  שבט מבה"ח טבת, כ"ח וארא, ש"פ משיחות

שזכו בנ"י ואצל להם", נודעתי לא הוי'
כהמשךלמתןֿתורה הוי ', שם נתגלה יצי"מ) (לאחר

והוצאתי  הוי' אני ישראל לבני "(אמור הכתוב
לי  אתכם ולקחתי גו') מצרים סבלות מתחת אתכם

הוי'". אני כי וידעתם וגו' לעם

הרי, מתןֿתורה, לפני היו שהאבות אף והנה,
כולה  התורה כל אבינו אברהם ש"קיים לכך נוסף

ניתנה" שלא ידוע 13עד היתה 14, אברהם שע"י
מזה) ויתירה ,dlgzdd15dxezÎoznc(ההכנה
מילה במצות כמו כמודגש שהיתה דאברהם

שלאחרי  נמשכת המצוות ידם שעל מתןֿתורה
המצוה, מקיימים שבו הגשמי בחפץ קדושה

שהנשבע 16כמ"ש  "לפי ירכי", תחת ידך נא "שים
בידו שיטול devnצריך ly utg שהחידוש היינו, ,"

חיבור בעולם, אלקות בהמשכת דמתןֿתורה
במדרש  (כדאיתא ותחתונים שבמתן17ֿעליונים

גזירה "ביטל ירדותורה העליונים ואמר ראשונה 
התחיל לתחתונים  לעליונים"), יעלו והתחתונים

דאברהם. מילה במצות

ותחתונים דעליונים שהחיבור (החידושואף
מילה  במצות  שהתחיל לאבר דמ "ת ) בנוגע הי'

לאלקות  מרכבה (שהי' אבינו אברהם של ),18בגופו
להפעולה  והשייכות הקשר גם שמרומז לומר, יש

ממש) (תחתונים דהשבועה בעולם הענינים  בפרטי
חפץ  דיצחק בנקיטת  להשידוך בקשר (א) דמילה:

כל  כללות שהו"ע וב"ן, מ"ה יחוד – ורבקה
התומ"צ  דקיום המשכת 19העבודה נעשה שעי"ז ,

אברהם  עבד אליעזר וע"י (ב) בתחתונים, הקדושה
אברהם  לו "אמר דיצחק להשידוך שבנוגע שאף –

מדבק 20(לאליעזר  ארור ואין ארור ואתה ברוך בני (

דיצחק21בברוך" השידוך נעשה מ"מ, ע"י, ורבקה
xfril`מודגש שבזה  דאתהפכא דוקא , הענין
למיתקא חשוכא ומרירו נפעל 22לנהורא שעי"ז ,
השלימות.החיבור בתכלית ותחתונים דעליונים

. אברהם אל ש"וארא הי'וכיון שדֿי" באֿל .
נאמר  מילה בפרשת ("לאברהם מילה למצות בנוגע

וגו'" שדֿי אֿל הענין 23אני התחיל שבה (
גילוי  התחלת גם בזה שנכלל עכצ"ל, דמתןֿתורה,

'ied my24.שבמתןֿתורה

אברהם ד . אל  "וארא נאמר ושמי ואעפ"כ  גו'
– להם" נודעתי לא במצות הוי' הי' זה שענין  כיון

בלבד: מילה

שם דגילוי בהשייכות להחידושמהביאורים הוי '
דעליונים  בהחיבור המשכת דמ"ת ותחתונים,

הואmleraאלקות הוי' ששם mlerdn(אף dlrnl(
הוא הוי' ששם כיון –leab ila הגילוי תוקף ומצד ,

למטה. גם נמשך גבול הבלי דאור

הקדושה  המשכת היתה אברהם שאצל וכיון
אברהם  של בגופו אבר מילה, במצות רק למטה
לא  הקדושה, המשכת היתה לא בעולם אבל אבינו,
הוי'), (שם גבול הבלי דאור הגילוי תוקף ניכר

להם". נודעתי לא הוי' "שמי

למטה  הקדושה המשכת שגם כיון לאידך, אבל
היא  בלבד) דאברהם הגשמי (בהגוף מילה במצות

גבול  הבלי כח הוי'25ע"י שם גילוי התחלת ה"ז –
גבול  הבלי שכח אלא שבמתןֿתורה, גבול) (בלי
בגלוי  ניכר אינו למטה) ההמשכה נעשית ידו (שעל

בעולם. גם ההמשכה ע"י
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במשנה.13) – א פב, קידושין ב. כח, יומא
קונטרס 14) בארוכה וראה לך. לך ר"פ להאריז"ל ל"ת

254 ע' ח"א תשנ"ב (התוועדויות זו שנה לך לך ש"פ משיחות
וש"נ. ואילך).

ופרש"י 15) (מכילתא קשות" התחלות ד"כל מהענין להעיר
הצינור) (פתיחת ה"פתיחה" להיות שצריך כיון ה), יט, יתרו

הענין. דכללות
ובפרש"י.16) ב כד, שרה חיי
ועוד.17) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
רפל"ד.18) פכ"ג. תניא ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר ראה
ואילך.19) לב ע' תר"ס סה"מ גֿד. צו, ברכה לקו"ת ראה

ועוד.
לפנות 20) אברהם לו שיאמר עילה למצוא מחזר כש"הי'

בתו". ולהשיאו אליו

לט.21) כד, שרה חיי פרש"י
א.22) ד, זח"א ראה
ד.23) ו, פרשתנו פרש"י
"שאמר 24) רק לא הוא "שדֿי" דשם שהפירוש להעיר,

הגבלת  א), יב, (חגיגה די" "שדי לעולמו גם אלא הטבע,
א), יז, לך לך (פרש"י ברי'" לכל (נס zennexבאלקותי הטבע

לאלקותי" די ומלואו העולם "שאין מזה ויתירה בטבע), מלובש
גילוי ג), פמ"ו, laben(ב"ר izla אליו כדאי ומלואו העולם שאין

וארא  ד"ה בארוכה (ראה סוכ"ע בחי' מהטבע), שלמעלה (נס
בו שמלובש מזה, ויתירה תרפ"ד). עטר"ת. ied'תר"ל. my אלא ,

מלוקט  סה"מ ראה – נכרתי") ("לא בגילוי ולא בהעלם שהוא
קמד. ע' ח"ה

בפרט 25) היא למטה הקדושה כשהמשכת גם אחר: ובסגנון
הגבלתו  גבול, בעל כי, גבול, הבלי בכח ה"ז מילה), (במצות אחד
העדר  של תנועה להיות יכולה לא ומצדו הפרטים, בכל היא

אחד. בפרט לא גם כלל, ההגבלה
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ה'תשנ"ב מד שבט מבה"ח טבת, כ"ח וארא, ש"פ משיחות

הל  דיוק יומתק "ושמיועפ"ז לא שון הוי'
כתיב  אין הודעתי "לא לא נודעתי ", אלא כאן

izxkipנודעתי, `l"26רק הוא שהחסרון –dxkda
zelbzdde'הוי שם גילוי דהמשכת הענין עיקר אבל ,

מילה. במצות כבר התחיל

הפעולה .‰ התחלת על שנוסף – יותר ובעומק
דמתןֿתורה) (החידוש ותחתונים עליונים דחיבור
נמשך  (ומהם האבות אצל יש מילה, במצות

יותר: נעלה ענין להבנים)

ותחתונים 27החידוש עליונים  ixcbaהואדחיבור
mlerd שיש ועד ותחתונים, לעליונים שנחלק ,

לא  (עליונים לתחתונים העליונים בין והפסק גזירה
לעליונים), יעלו לא ותחתונים לתחתונים ירדו
החיבור ונעשה הגזירה בטלה ובמתןֿתורה
האלקות  דרגת מצד אבל ותחתונים; דעליונים

dlrnly גזירה שייך לא ותחתון, עליון מגדר
בעליונים  שנמצא לתחתונים, העליונים בין והפסק

מתןֿתורה  לפני גם בשוה והחידוש 28ובתחתונים .
שגם – הוא mlerdדמתןֿתורה ixcba גזירה בו שיש

דרגת  תומשך לתחתונים העליונים בין והפסק
ותחתון. עליון מגדר שלמעלה האלקות

לבנ"י  הוי' שם לגילוי בנוגע גם מובן ומזה
גו' הוי' אני ישראל לבני ("אמור במתןֿתורה
– הוי'") אני כי וידעתם גו' לעם לי אתכם ולקחתי

עם קשור זה mleraשחידוש i"pa ly mzcear ע"י)
ותחתונים, דעליונים החיבור לפעול התומ"צ) קיום

ישנו לפנ"ז גם l`xyicאבל mvrd שלמעלה
דבר" לכל קדמה ישראל של ("מחשבתן ,29מהתורה

דרגת שזוהי התורה), למחשבת (השורש zea`dגם
אבינו  מאברהם החל בנ"י), דכל והעצם ומקור

אברהם" הי' למאמינים"30("אחד "ראש שפתח 31), ,
האמונה 32הצינור  עצם 33דכח שמצד והמסירתֿנפש

הנשמה.

– הוא במתןֿתורה הוי' שם דגילוי והחידוש
גם  ויתגלה יומשך האבות) (דרגת דישראל שהעצם

הנפש  בכחות הגילויים, כפי 34בבחינת וגם ,
בעולם  לפעול כדי הגשמי, בעוה"ז בגוף שנתלבשו
האלקות  דרגת המשכת התומ"צ) קיום (ע"י

ותחתון. דעליון מגדר שלמעלה

Â.:יותר ובפרטיות

גם  ידם ועל לבנ"י (בנוגע דמתןֿתורה החידוש
להמשכה בנוגע רק לא הוא (שהעצם dhnlבעולם)

בנוגע  (ובעיקר) גם אלא למטה), גם נמשך
למטה mvrdלהמשכת ההמשכה ע"י דוקא כי, ,

דבר,mvrd35מתגלה בשום ומוגדר מוגבל שאינו ,
מקום. בכל נמשך ולכן

המשכת היתה mvrdוגם למטה) שבא (עי"ז
הקדושה  (המשכת מילה במצות – האבות אצל
נמשך  שלא כיון אבל, הגשמי). בעוה"ז גשמי בגוף
המשכת  ניכר לא ממש), (בתחתונים בעולם גם
בכל  נמשך ה"ה שבו ההגבלה העדר שמצד העצם,
הקדושה  המשכת שנעשית מ"ת, לאחרי ורק מקום.

העצם. ניכר בעולם,

ע"י הוא העצם להמשכת הכח zea`dואעפ"כ,
לאחרי  הבנים עבודת כי, האבות"), אל ("וארא
בגדרי  והתעסקות התלבשות של באופן עיקרה מ"ת
האבות  עבודת משא"כ ותחתון), (עליון העולם
נעשית  זה ובכח הנשמה, עצם מצד היא עיקרה
באופן  האבות) עניני (שיורשים הבנים עבודת

בעבודתם  העצם  את ומחדירים  36למטה שמגלים 

העצם). נמשך (שעי"ז

הנישואין  שהו"ע שבמתןֿתורה לומר, ויש
תורה" מתן זה חתונתו ("יום הקב"ה עם )37דכנס"י
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ג.26) שם, פרש"י
ואילך.27) 56 ע' חל"ה לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
(כמו 28) מ"ת ולאחרי מ"ת לפני – בזמן חילוק שייך ולא

ותחתון). עליון במעלה, במקום, חילוק שייך שלא
ד.29) פ"א, ב"ר
כד.30) לג, יחזקאל
ב.31) נד, ח"א קונטרסים סה"מ (ג). ח פ"ד, שהש"ר ראה
ח"כ 32) לקו"ש קב. ע' תרפ"ח רפג. ע' תרע"ח סה"מ ראה

וש"נ. ואילך. 74 ס"ע
מדותי".33) אחר הרהרו "לא ולכן מהשכל, למעלה

דקדושה,34) חכמה משה, של דרגתו – החכמה מכח החל
הקב"ה, תשובת שע"י בזה, והכוונה מדותיו. אחר הרהר שלכן
(ראה  העצם גילוי החכמה בבחינת יומשך האבות", אל "וארא

קצה). ע' עטר"ת סה"מ
האבות3)5 שעשו "המצוות אנוzegixולכן אבל onyהיו

נעלה  הו"ע ש"ריח" דאף (א)), ג פ"א, (שהש"ר שמך" תורק
מג, (ברכות ממנו" נהנה הגוף ואין ממנו נהנית "שהנשמה ביותר,

מהשתלשלות,ב), שלמעלה  אוא "ס המשכת  על  מ"מ,שמורה 
התומ"צ mvrdהמשכת בקיום הבנים עבודת ע"י היא (שמן)
dhnl.(ובכ"מ .109 ע' תש"ו סה"מ (ראה מ"ת לאחרי

במצות 36) האבות ע"י הפתיחה נעשית זה בענין שגם לאחרי
מילה.

במשנה.37) – ב כו, תענית
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מה

ה'תשנ"ב  שבט מבה"ח טבת, כ"ח וארא, ש"פ משיחות

ויעקב  יצחק אברהם האבות גם ומשתתפים באים
בישראל  וכלה חתן דכל נישואין שבשמחת (כשם
ג' זקניהם, וזקני וזקניהם הוריהם ומשתתפים באים

האמת  בעולם כבר שנמצאים אלו גם –38דורות, (
החתונה  (לאחרי הבנים שעבודת (א) מודגש: שבזה
(ב) להחתונה), (שבאים האבות בכח היא דמ"ת)
למטה  ההמשכה ע"י מתגלה (העצם) האבות שכח

הבנים. בעבודת

Ê.'הוי ד"שמי הענין תוכן ולבאר להוסיף ויש
גם מ"ת) שלפני ומצב (המעמד נודעתי" ixg`lלא

z"n נצחית היא התורה שהרי דלכאורה:39– –
מאז  שנים אלפי עברו שכבר הוי'dlbzpyכיון שם

הוי' ד"שמי הענין עתה שייך מה l`במתןֿתורה,
izrcep?"

בזה: הביאור לומר ויש

כמ"ש  הוי', שם גילוי הי' שבמ"ת אע"פ
לבוא  ש"לעתיד כיון מ"מ, הוי'", אני כי "וידעתם

ממקום 40כתיב  גלוי שיהי' לאלקים, לי הוי' והי'
כאלקים", רק חשוב יהי' הוי' דשם עד יותר עליון
שמו  גלוי ענין "עיקר יותר, נעלה הוי' שם ויתגלה

מ"ת 41הגדול" שלאחרי ומצב המעמד שגם נמצא, ,
ד" באופן izrcepהוא `l 'ied iny שם לגילוי בערך "

הענין  בכללות חידוש כשיהי' לבוא, דלעתיד הוי'
תצא" מאתי חדשה "תורה תהי'42דמ"ת, שאז ,

כמארז"ל  הקב"ה, עם דכנס"י הנישואין 43שלימות

. היו אירוסין הזה יהיו "העולם המשיח לימות .
נישואין".

בזה: וההסברה

בנ"י  עבודת למעלת בנוגע לעיל שנתבאר כשם
שדוקא  מ"ת, לפני האבות עבודת לגבי מ"ת לאחרי
וכל  העצם, בא מ"ת) (לאחרי למטה ההמשכה ע"י
ה"ז  מילה) במצות (מלבד למטה נמשך שלא זמן
להמעלה  בנוגע גם הוא כן העצם, זה שאין הוכחה
ההגבלה  העדר כי: הזה, זמן לגבי לבוא דלעתיד

רק לא היא גם dkyndaדהעצם אלא למטה,

zelbzda להיות מוכרח אינו העצם שהרי למטה,
וכיון  בגילוי. גם לבוא יכול בודאי אלא בהעלם,
רק  נעשית התומ"צ בקיום ועבודתינו שבמעשינו

dkynddאבל הגשמי ielibdלמטה, בעוה"ז למטה
רק eal`יהי' cizrl הוי'44(כמ"ש כבוד "ונגלה

נעשה שלא זמן כל הרי, גו'"), בשר כל ielibdוראו
זה שאין הוכחה ה"ז .mvrd45למטה,

היא מ"ת לאחרי בנ"י שעבודת gkaוכשם
מ"ת  שלאחרי כיון מ"ת, לפני האבות עבודת
הגילויים, בבחינת ההמשכה בעיקר מודגשת
שמצד  העבודה בעיקר מודגשת מ"ת לפני משא"כ
דלעתיד  השלימות כן כמו ס"ה), (כנ"ל העצם

הזה gkaהיא46לבוא  בזמן כיון 47העבודה ,
ואילו שלע  בעולם, הגילוי בעיקר מודגש לבוא תיד

בעיקר  מודגשת הגלות בזמן ובפרט הזה בזמן
כידוע  העצם, שמצד העבודה 48העבודה שעיקר

בזמן  היא העצם) (שמצד מסירתֿנפש של באופן
הגלות.

כלולה  לבוא דלעתיד השלימות שגם ולהוסיף,
כמארז"ל  – האבות אצל הטעימן 49בכח "שלשה

. הבא העולם מעין הזה בעולם אברהם הקב"ה .
דכתיב  יעקב מכל, בי' דכתיב יצחק בכל, בי' דכתיב
"מעין  רק (לא זה גילוי ושלימות ועיקר כל", בי'
תכלית  תהי' שאז לבוא, לעתיד יהי' הבא") העולם
האבות, אצל רק (לא כל" מכל ד"בכל השלימות
דלעתיד  שהשלימות (כיון בנ"י כל אצל גם) אלא
בנ"י, דכל ועבודתינו מעשינו ע"י נעשית לבוא

האבות). בכח

Á.'הוי דשם הגילוי ששלימות לומר, ויש
הוי' שם לגילוי (שבאיןֿערוך לבוא לעתיד
נודעתי  לא הוי' "שמי בבחינת שהוא שבמ"ת,
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ב.38) לח, ח"א קונטרסים סה"מ
ובכ"מ.39) רפי"ז. תניא
כא.40) כח, ויצא
רע"ג.41) נ, שמות תו"א
ג.42) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
ספט"ו.43) שמו"ר

ספל"ו.44) תניא וראה ה. מ, ישעי'
(45.245 ע' ח"ה לקו"ש ראה
(בכח)46) נכללת תצא" מאתי חדשה ד"תורה ההתגלות וגם

חדשה  התורה גם וכולל חדֿפעמי הו"ע שמ"ת כידוע במתןֿתורה,
תקמו). כג. ע' תרס"ו (המשך לבוא דלעתיד

(47. השלימות "תכלית רפל"ז: תניא המשיח ראה ימות של .
תלוי  הגשמי בעוה"ז ב"ה א"ס אור גילוי שהוא המתים ותחיית
הוא  הגורם הדבר והרי הגלות", משך זמן כל ועבודתינו במעשינו

.(7 הערה (כנ"ל ידו על שנעשה מהדבר יותר חזק
ואילך.48) רנח ע' תרפ"ה ואילך. קפז ע' תרמ"ח סה"מ ראה

וש"נ. קפח. ע' ח"ד מלוקט סה"מ וראה
ואילך.49) סע"ב טז, ב"ב
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ה'תשנ"ב מו שבט מבה"ח טבת, כ"ח וארא, ש"פ משיחות

בזמן  לקרוא שמתחילין בפרשה מרומז להם")
בא: פרשת – וארא דש"פ המנחה

פרעה", אל בא משה אל ה' "ויאמר הפסוק על
בזהר  אדרין 50איתא בתר אדרין קב"ה לי' "דעייל

כו'" עלאה חדא תנינא בפרעה 51לגבי הענין ושרש .
לפרעה" "חמישית דבחי' הגילוי – ,52דקדושה

"erixtz`c"נהורין כל מיני' גילוי53ואתגליין בחי',
אותיות 54החמישית  מד' הוי',שלמעלה שם

לשם  שבאיןֿערוך לבוא דלעתיד הוי' שם שזהו"ע
שבמ"ת. הוי'

הפרשה היא בא שפרשת ziyilydולהוסיף,
שמות  הגאולה 55בספר ספר שרומזת 56, לומר, ויש ,

כמ"ש  והנצחית, השלישית הגאולה על 57גם

לפניו". ונחי' יקימנו השלישי ביום מיומיים "יחיינו

בא  וארא שמות הפרשיות ג' יותר: ובפרטיות
מ"ת, מ"ת, לפני – הכלליות התקופות ג' כנגד הם

לבוא  אודות 58ולעתיד מדובר שבה שמות פרשת :
נעשית  ידו שעל הברזל" "כור מצרים, שעבוד

למ"ת  ומצב59ההכנה המעמד –z"n iptly פרשת ;

כי  וידעתם גו' הוי' אני ישראל לבני "אמור וארא,
הגילוי – הוי'" אל z"ncאני "בא בא, ופרשת ;

– נהורין" כל מיני' ואתגליין "אתפריעו פרעה",
ומצב eal`המעמד cizrlc.

Ë. קורין שבו הזמן עם לעיל האמור  לקשר ויש
שבת  – בא פרשת והתחלת וארא פרשת זו בשנה

שבט: חודש מברכים

חודש  בסיום הוא שבט חודש מברכים שבת
הברכה נמשכת ובו העשירי, חודש טבת,
עשר  האחד חודש שבט, לחודש והנתינתֿכח

הכתוב  חודש 60(ובלשון הוא חודש עשר "עשתי
העשירי, חודש שבסיום לומר, ויש שבט").

המספר  שלימות61שלימות מודגשת ,dceard
השלימות לתכלית באים זה שבכח cizrlcדבנ"י,

`eal שלמעלה אחד עשר, האחד בחודש המרומזת
בחושבן") ולא חד הוא ("אנת ספירות –62מעשר

(העבודה  ובא וארא הפרשיות ב' ובדוגמת ע"ד
להשלימות באים ידה שעל מ"ת, שלאחרי

דלעת"ל).

של  בשמו גם מרומז הגאולה שענין ולהוסיף,
עמהם  שעלו החדשים בשמות שנקרא כפי החודש

"שבטי 63מבבל  מלשון (א) שהוא – "שבט" –
דוד,64מושלים" בית דמלכות הממשלה ובפרט ,

יסור65כמ"ש  אלו66מיהודה hay"לא ואילך (מדוד
גליות  .ראשי בשבט) העם את שרודין עד שבבבל .

נאמר  עליו המשיח), (מלך שילה" יבוא "וקם 67כי
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א.50) לד, ח"ב
(51– ג) כט, (יחזקאל יאוריו" בתוך הרובץ הגדול "התנים

וארא. דפרשת וחותם) סיום (שהיא בהפטרה כמ"ש
כד.52) מז, ויגש
א.53) רי, זח"א
של 54) לשונות ד' שלאחרי – וארא בפרשת גם ומרומז

גו' והצלתי גו' "והוצאתי לשוןגאולה, נאמר ולקחתי", גו ' וגאלתי 
"והבאתי", שהו"ע חמישי , משיחא), דמלכא (כסא חמישי כוס

ב'תקפו). ע' ז) (כרך פרשתנו (אוה"ת לפרעה" "החמישית
דעבודת55) הראשון ספר גם שהוא ובפרט בפ"ע. ipaספר

שמות ("ואלה ספר ipaישראל הוא בראשית ספר שהרי ישראל"),
zea`d ישרים שנקראו ויעקב יצחק אברהם ספר הישר, "ספר ,"

א). כה, (ע"ז
פקודי.56) ס"פ רמב"ן
ובמפרשים.57) ב ו, הושע
אל 58) אברהם אל "וארא וארא: בפרשת גם שמרומזים וי"ל

השלישי  וביהמ"ק השלישית שגאולה כידוע – יעקב" ואל יצחק
מ"ת  מהרש"א), ובחדא"ג א פח, פסחים (ראה יעקב עם קשורים
מ"ת  שלפני והתקופה פל"א), פרדר"א (ראה יצחק עם קשור

למ"ת. (והתחלה) ההכנה היתה ידו שעל אברהם, עם קשורה
ושמי  שדֿי באֿל גו' "וארא הוי': דשם להגילוי בנוגע ועד"ז
ההכנה  שהוא מילה במצות הגילוי – להם" נודעתי לא הוי'
גו' הוי' אני ישראל לבני "אמור דמ"ת. הוי' שם דגילוי וההתחלה
וסיום  במ"ת. הוי' שם גילוי שלימות – הוי'" אני כי וידעתם
גאולה) של חמישי (לשון גו' הארץ אל אתכם "והבאתי הפרשה,

לבוא. דלעתיד הוי' שם גילוי – הוי'" אני
ובכ"מ.59) ואילך. סע"א עד, יתרו תו"א ראה

ז.60) א, זכרי'
ש"ב.61) פרדס טו. ג, לשמות ראב"ע ראה
התוועדויות 62) יט. ע' דברים אוה"ת מח. ע' אור יהל ראה

וש"נ. .140 ע' ח"ד .6 ע' ח"ג תשמ"ט
ועוד.63) ה"ב. פ"א ר"ה ירושלמי
יא.64) יט, יחזקאל
ובפרש"י.65) יו"ד מט, ויחי
לה),66) כט, (ויצא מלדת" "ותעמוד נאמר שביהודה ולהעיר,

הגא  על שרומז לומר, אחרי'ויש שאין והשלימה האמיתית ולה
נקבה  לשון השירות "כל א) טו, (בשלח במכילתא כדאיתא גלות,

לה יש שהנקבה "כלומר זכר", לשון דלעתיד משירה xrvחוץ
dcil'אחרי שאין מלעתיד חוץ צער, אחריהם יש הנסים כל אף ,*

. כזכריםצער .miclei `l.(ב קטז, פסחים (תוס' "
ובפרש"י.67) יז כד, בלק

(*dxdna 'idiy giynd ini zle`be xeairl lynp zelbd"y recik
dcill lynp epinia..ilag mya mi`xwp giynd zeni ilag oke

(4 dxrday g"eze `"ez) "dcil.
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ה'תשנ"ב  שבט מבה"ח טבת, כ"ח וארא, ש"פ משיחות

hayרודה מלך (מלך "זה  מישראל ", ומושל)
אילן ,68המשיח" ענף מלשון כמ"ש 69(ב) "ויצא 70,

יפרה" משרשיו ונצר ישי מגזע "יצא71חוטר ,hay
המשיח" מלך הוא דוד מזרע ישי משורש .72מלוכה

È.יתירה dfובהדגשה epxeca שהעשירי –
יהי' ("העשירי חודש ,73קודש"בשבט בכל ,

העשירי יום ועאכו"כ הוא עשר) אחד בחודש
דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק :74ההילולא

הזקן  רבינו כמ"ש – ההילולא יום של 75ענינו

עבד 76בתניא  אשר ועבודתו ותורתו מעשיו 77ש"כל

חייו  ימי גילוי .78כל בבחי' ומאיר מתגלה .
. למטה הארץ"מלמעלה בקרב ישועות ופועל .79,

המשך על הנתינתֿכח שכולל ועיקר, dginvdועוד
הסתלקותו לאחרי עוז וביתר שאת כתוצאה ביתר

drixfdnותורתו מעשיו  עבד ד"כל  אשר ועבודתו

חייו" ימי עד80כל האמיתית , דהגאולה להצמיחה
האחרון והשלימה  (דור זה בדורנו צדקנו משיח ע"י

של  כעדותו הגאולה), של הראשון ודור הגלות של
מוכן  והכל הקיצין, כל כלו שכבר דורנו נשיא
דלויתן  הסעודה עם שולחןֿערוך דלעת"ל, לסעודה

המשומר. ויין הבר ושור

יום  עם הקשור הזמן שכללות לומר, ויש
בחיים  שנה (שבעים בשבט העשירי ההילולא
יותר  שלאח"ז, השנים והמשך דין, בעלמא חיותו

שנה  ע"ד 81מארבעים שהם תקופות לג' נחלק (
הדורות  כל במשך הכלליות התקופות ג' ובדוגמת
בג' שמרומזות המשיח), וימות מ"ת מ"ת, (לפני

ס"ח): (כנ"ל בא וארא שמות הפרשיות

(תר"םֿתר"פ), שנה ארבעים ראשונה, תקופה
של נשיאותו הענין `eiaבזמן שלימות התחיל שאז ,

התייסדות  ע"י ובפרט חוצה המעיינות דהפצת
– יחידו) בנו של (בניהולו תמימים תומכי ישיבת

עבודת ובדוגמת הענין zea`dע"ד והתחלת בהכנה
דמ"ת.

שנות  שלושים  שני ', בחיים נשיאותו תקופה
הי' שבהם (תר"פֿשי"ת), דין בעלמא חיותו
חסידות  דתורת נשיא בתור שלו המיוחד החידוש
להחידוש  ועד ממש, חוצה המעיינות בהפצת חב"ד
עבודתו) ושלימות (גמר האחרונות שנים בעשר
(שבו  התחתון כדור בחצי חוצה המעיינות בהפצת

מתןֿתורה  הי' החידוש 82לא ובדוגמת ע"ד – (
דמתןֿתורה.

לאחרי  הנשיאות המשך שלישית, ותקופה
עשר  עשתי לחודש עשר עשתי (מיום הסתלקותו

(תש  עשר עשתי שאת i(83"`דשנת ביתר שניתוסף ,(
תבל, קצוי בכל חוצה המעיינות בהפצת עוז וביתר
כבר  מוכן שהכל העבודה, ושלימות לגמר ועד

המשיח. ימות – לבוא דלעתיד לסעודה
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רפי"א.68) מלכים הל' רמב"ם
כז.69) כח, ישעי' (לדוגמא) ראה
א.70) יא, שם
ארץ71) "והכה – ד) (שם, הכתובים פיו".hayaובהמשך
עה"פ.72) מצו"ד
לב.73) כז, בחוקותי
(74– השבטים לי"ב השנה חדשי די"ב מהשייכות להעיר

כנגד מכוון שבט ההילולא sqeiשחודש בעל של הראשון שמו ,
ואילך. 314 ואילך. 90 ע' חכ"ו לקו"ש ).p"ye(ראה

כ"ד 75) – שלו ההילולא דיום ("ויכולו") והשלימות שהעלי'
זה. הש"ק ביום – טבת

דכ" מהשייכות "ולהעיר – הגאולה לענין טבת הוא zahד "
דהגוף  היחוד שלימות א), יג, (מגילה הגוף" מן נהנה שהגוף "ירח
בב' דישראל), (העצם דלמטה הגוף עם ומהות) (עצמות שלמעלה

ד" למטה ckהאופנים מלמעלה וכדין", "כדין "כדכד", (כ"ד), "
ושמתי  ד"ה לקו"ת (ראה לבוא לעתיד שיהי' למעלה, ומלמטה

ואילך)). ג כו, ראה (פ' כדכד
כ "ח  ביום  זו ) (בשנה שחל  השבת ביום טבת*,ושלימותו

ה" על ד"טבת".gkשמורה וחוזק) (תוקף "
מהשייכות 76) הרמז) (ע"ד ולהעיר – וכ"ח. ז"ך סי' אגה"ק

טבת. וכ"ח ז"ך החודש, בימי השבת ויום שבת דערב להקביעות
(77– כ) כט, (יחזקאל וארא דש"פ בהפטרה מ"ש ע"ד

ואילך). 50 ע' חכ"א לקו"ש (ראה בה" עבד אשר "פעולתו
"ימי 78) האדם, חיי שלימות שי"ת), – (תר"ם שנה שבעים

קונטרס  גם וראה יו"ד. צ, (תהלים שנה" שבעים בהם שנותינו
ואילך)). 100 ע' (לעיל ס"ח שמות ש"פ משיחות

בקרב 79) ה' אני "כי – יח) (ח, וארא בפרשת מ"ש ע"ד
– בתחתונים" מתקיימת גזרתי בשמים ששכינתי ("אע"פ הארץ"

פרש"י).

(*xirdl,d"r izxen in` ly zcledd mei `ed zah g"ky,dnyy
dpg,l`eny ly en` y"r cre 'ek y"r,ozie" dzltz mzege meiqy

a `Îl`eny) "egiyn oxw mxie eklnl fer,(c"ei.

(80" שם: אגה"ק אורות erxfpeראה קדישין תפוחין בחקל
. מאד גידולין".עליונים גידולי .

כיון 81) רע"ב), ה, (ע"ז דרבי'" אדעתי' איניש "קאי שבהם
(תבוא  לשמוע" ואזנים לראות ועינים לדעת  לב לכם ה' ש"נתן

ג). כט,
ואילך.82) תצב ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

וש"נ.
(התוועדויות 83) 99 הערה תש"נ וארא ש"פ שיחות ראה

.(184 ע' ח"ב תש"נ
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ה'תשנ"ב מח שבט מבה"ח טבת, כ"ח וארא, ש"פ משיחות

תקופות שג' י"ל יותר מרומזים ובפרטיות הנ"ל
דשלושים  התקופות נשיאותו בג' (בחיים 84שנות

מהתחלת  ראשונה, תקופה דין): בעלמא חיותו
ממדינה  והיציאה והגאולה להמאסר עד נשיאותו
המלכות  גזירות תוקף של ומצב במעמד ההיא,
לפני  הברזל", "כור במצרים, העבודה (בדוגמת
ממש  נפש במסירת היתה עבודתו שעיקר מ"ת),
במדינת  בבואו שני', תקופה האבות). עבודת (ע"ד
תורת  והפצת בלימוד היתה עבודתו שעיקר פולין,
אז  שעד אף והשגה הבנה של באופן חב"ד חסידות

ע"ד ברובו החידושהי' (ע"ד פולין  חסידות
שלישית,ד"וידעתם  ותקופה במ"ת). הוי'" אני כי

היתה  עבודתו שעיקר התחתון, כדור לחצי בבואו
ולזרז לקרב ממש, חוצה המעיינות iadle`בהפצת

ומיד, תיכף והשלימה האמיתית הגאולה את
לאלתר לתשובה "לאלתר הידועה: כהכרזתו

לגאולה".

לפועל:יא. ובנוגע

כולל  שבט, חודש מברכים בשבת בעמדנו
על  לקבל כאו"א צריך – בשבט העשירי ובמיוחד
במעשיו, עוז וביתר שאת ביתר להוסיף עצמו
מו"ח  כ"ק ההילולא, בעל של ועבודתו תורתו
ונלכה  מדרכיו הורנו אשר דורנו, נשיא אדמו"ר

נס"ו  וההתקשרות 85באורחותיו בהביטול ובפרט ,
הוא  "הנשיא הדור, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק אל

בכל 86הכל" עניניו, וכל מציאותו – שבכאו"א ,
שמלאים  עי"ז הדור, לנשיא קודש נעשים כל, מכל
משה  – הדור נשיא של שליחותו בקיום וחדורים

שבדור  גו 87רבינו הוא ראשון גואל אחרון , –88אל
המשיח" לימות "להביא העיקרי בפועל 89שענינו

ממש.

כ"ק  נכנס ומיד שתיכף שהידיעה ולהוסיף,
ורננו  ש"הקיצו (כיון דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח

עפר" מהחסידים 90שוכני כאו"א על ומביט (
מעוררת  כו', ומצבו מעמדו לבחון והמקושרים
את  שלימות) מלשון (גם ולהשלים לסיים ופועלת

ועבודתינו. מעשינו כל

התוועדויות לערוך ונכון החלוכדאי – מיוחדות
מברכים  הש "ק על מיום (נוסף שבט חודש

בפרשת  "שנאמר ושבת, שבת שבכל ההתוועדות
. משה ויקהל קהילות שבת להקהיל שבת 91. בכל

בהם  ללמוד מדרשות ובבתי כנסיות בבתי להכנס
לרבים" (נוסף 92תורה שבט חודש בראש ובפרט ,(

"בעשתי  חדשים), ראשי בכל לאחרונה הנהוג על
לחודש  באחד חודש באר .93עשר משה הואיל .

התורה" לשון"94את "בשבעים עבודתו 95, (תוכן
חוצה  המעיינות בהפצת ההילולא בעל של

לשון  רעהו 96בשבעים את איש ולחזק לעורר – (
והבאת  בזירוז ובמיוחד האמורים, הענינים בכל

ומיד. תיכף הגאולה

ההתוועדות  לעריכת ההכנות ע"ד לעורר יש וכן
בעל  עם ביחד תהי' שבודאי – בשבט דהעשירי
("הם  ואהרן ומשה בראשנו, דורנו נשיא ההילולא,

ממצרים" ישראל בני את להוציא גו' )97המדברים
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ואילך.84) 303 ע' חי"ח לקו"ש גם ראה
שם.85) באגה"ק אדה"ז לשון
כא.86) כא, חוקת פרש"י
(תקו"ז87) ודרא " דרא  בכל  דמשה "ואין "אתפשטותא תס"ט),

ז). פנ"ו, (ב"ר כמשה" בו שאין דור
(888 ע' חי"א לקו"ש א. רנג, זח"א ד. פ"ב, שמו"ר ראה

וש"נ. ואילך.
חיי 89) ש"פ משיחות קונטרס גם וראה דברכות. ספ"ק משנה

286 ע' ח"א תשנ"ב (התוועדויות זו  שנה שמות וש"פ שרה,
ואילך). 95 ע' לעיל ואילך.

יט.90) כו, ישעי'
"ויקהל 91) כמו והטף, והנשים האנשים על שקאי וי"ל

בזה  שהשתתפו המשכן נדבת לציווי בנוגע שנאמר משה"
לבנות  חייבין "הכל ואילך), כב לה, (ויקהל והנשים האנשים
(רמב"ם  המדבר" כמקדש ונשים אנשים ובממונם בעצמם ולסעד
בנדבת  השתתפו הם שגם הטף, וגם הי"ב), פ"א ביהב"ח הל'

רפי"א). (אדר"נ המשכן*
ויקהל).92) ר"פ (מיל"ש ס"ג סר"צ או"ח אדה"ז שו"ע
בחדשי 93) החמישי (חודש שבט דר"ח מהשייכות להעיר

יום  הקיץ), בחדשי החמישי (חודש מנחםֿאב לר"ח החורף)
במשך  אהרן של עבודתו ושלימות גמר הכהן, אהרן של ההילולא
הבריות  את אוהב שלום ורודף שלום ד"אוהב באופן שנה** קכ"ג
להיות  צריכה כזה שבאופן מי"ב), פ"א (אבות לתורה" ומקרבן
שם), (אבות אהרן" של מתלמידיו "הוי מישראל, כאו"א עבודת
דעשירי  ההילולא בעל של עבודתו באופן במיוחד כמודגש

בשבט.
גֿה.94) א, דברים
ה.95) שם, פרש"י
וש"נ.96) ואילך. 43 ע' חל"ו לקו"ש ראה
כז.97) ו, פרשתנו

(*oax zia ly zewepiz oilhan oi`"y s`oipal.(my m"anx) "
(**yceg y`xa lld zxin`l zekiiydn xirdllka oiper e`vnp" ±

ly eizepy mdl oniq ,minrt mixyre ylye d`n dÎielld lldd
.(jli`e 229 'r b"kg y"ewl d`xe .a"id b"t dkepg 'ld m"anx) "oxd`
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ה'תשנ"ב  שבט מבה"ח טבת, כ"ח וארא, ש"פ משיחות

הש"ק 98עמהם  ביום ממש, ומיד שתיכף כיון ,
בפרשת הקריאה התחלת (לפני וארא בא ),פרשת

"בנערינו מהגלות, בנ"י כל גו'יוצאים  ובזקנינו
ובבנותינו" ובלשון 99בבנינו במנחה), שקורין (כפי

בני 100המדרש  דכל העלי' סלקין", ושמעון "ראובן
והשלימה, האמיתית הגאולה אל הגלות מן ישראל

האבות  לדרגת ישראל דבני העלי' גם ,101כולל

ובזה  ית', עצמותו עם חד שהם כפי דישראל העצם
כמ"ש  סוף, אין עד עילוי אחר בעילוי 102גופא

בציון", אלקים אל יראה חיל אל מחיל "ילכו
כוננו  אדנֿי "מקדש והמשולש, השלישי בביהמ"ק

.103ידיך"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

סע"ב.98) קיד, פסחים – אחד תוד"ה ב. ה, יומא ראה
ט.99) יו"ד, בא

וש"נ.100) ה. פל"ב, ויק"ר
בכל,101) נפלאות שנת תהא הי' זו, בשנה ביותר ומודגש

מעלת – כל" מכל בעוה"ז zea`d"בכל הקב"ה שהטעימן
ס"ז). (כנ"ל העוה"ב מעין

ח.102) פד, תהלים
יז.103) טו, בשלח

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ח טבת, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ג טבת, בו מודיע אשר לבנו... שי' ימלאו שלש שנים ביום כ"ד שבט 
הבע"ל ושואל אם להקדים האפשערעניש ליום ההילולא יו"ד שבט:

הנה ידוע מנהג ישראל תורה היא אשר האפשערעניש עושים לא קודם מיום מלאת שלש 
שנים להבן, ובמילא גם הוא ינהג ככה ויהי' בשעה טובה ומוצלחת, ומועתק בשולי הגליון קטע 

ממכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר בענין האפשערעניש.

מה שכותב שדואג עתה בענין פרנסתו, הנה הי' מהנכון שיתן בכל יום - מימות החול - קודם 
התפלה איזה פרוטות לצדקה וידוע פסק רז"ל עשר בשביל שתתעשר וע"ז אומר הקב"ה בחנוני נא 
בזאת ומובא באחרונים שלדעת כמה פוסקים הנה גם על צדקה סתם נאמר הכתוב ובחנוני כו' 

יעוין שו"ע יו"ד סרמ"ז ובנ"כ שם ומובאות הדיעות בזה בשדי חמד כללים מערכת נ' ט"ז.

בטח למותר להעירו להתחזק בשמירת שלש השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח 
אדמו"ר בחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה להצלחה בפרנסה.
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וארא  פרשת
ג  שיחה טז, כרך

הקודש  ללשון מתורגם

א.
תדבר" "ואתה על רש"י פירוש

"הן  הקדושֿברוךֿהוא אל רבינו משה טענת לאחר
פרעה" אלי ישמע ואיך שפתיים, ערל נאמר 1אני ,2:

ואהרן  לפרעה אלקים נתתיך ראה משה: אל ה' "ויאמר
ואהרן  אצוך אשר כל את תדבר אתה נביאך. יהיה אחיך
המילים  את מצטט רש"י פרעה...". אל ידבר אחיך

כל 3הפותחות  אחת "פעם ומפרש: תדבר", "אתה ,
כפי  ושליחות אחיך 4שליחות ואהרן מפי, ששמעת

פרעה". באזני ויטעימנו ימליצנו

אחיך  ואהרן תדבר... שב"אתה סובר רש"י כלומר,
אל  רק ידבר שמשה הכוונה אין פרעה..." אל ידבר

פרעה oxd`yeאהרן, אל ידבר בלבד

שלאחר  שמות, בפרשת שלמדנו למה בדומה –
אנכי" לשון וכבד פה "כבד לה' טען "שלח 5שמשה ,

תשלח" ביד "ודברת 6נא הקדושֿברוךֿהוא לו אמר ,
ודיבר אהרן)... (אל העם..."ed`אליו –7אל

אל ידבר משה שגם ידבר drxtאלא משה אבל, .
"פעם "באזני `zgרק זאת ו"יטעים" "ימליץ" ואהרן ,

ישראל  בני את "ושלח יושפע, אשר עד פרעה",
מארצו".

"ויטעימנו המילה את רש"י מוסיף ipf`a[ולפיכך

סתמי, באופן פרעה" "אל כתוב שבתורה למרות פרעה",
בתחילת  רש"י לפירוש דומה הענין שפירוש לציין כדי

"דבר ויגש –ipf`aפרשת באזניך"].eqpkiאדוני דברי

הכוונה  תדבר" שב"אתה לפרש המחייבים הטעמים
פרעה אל ידבר שמשה בשונה le`היא אהרן, אל

מספר  של ומפירושם שמות בפרשת מהמסופר
כאן 8פשטנים  בפסוק 9גם נאמר כבר הרי א) הם: ,

חוזרת  מה ולשם נביאך", יהיה אחיך ש"ואהרן הקודם
ידבר..."? אחיך ואהרן תדבר... "אתה ואומרת התורה

בתורה  נאמר לפניֿכן פרעה..."10ב) אל המדברים "הם
פרעה. אל דיבר משה גם כלומר, –

אל  ידבר משה שגם רש"י, לפירוש ההכרח מכאן
ימליצנו  אחיך ואהרן אחת... "פעם רק אבל פרעה,

ויטעימנו...".

ב.
זה  פירוש על השאלות

להבין: צריך אך

שמות  בפרשת משה 11א) שאספו שלאחר מסופר,
ואהרן משה "באו ישראל, זקני את אל exn`ieואהרן

drxt...exn`ie.רבים בלשון – העברים..." אלקי
דברו אז גם פרעה mdipyכלומר, כאשר 12אל (במיוחד

ישראל"dpynהתורה זקני "כל לגבי קודם: הנאמר מן
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ל.1) ו, פרשתנו
אֿב.2) ז,
כאן3) מפרש שרש"י תדבר")lkאף "אתה התיבות רק (ולא הכתוב

ששמעת  כפי ושליחות שליחות כל אחת "פעם – אצוך" אשר כל "את –
אחיך  "ואהרן – פרעה" אל ידבר אחיך "ואהרן כאן): ש"ח (ראה מפי"
כאן): (מהרש"ל) שלמה יריעות (וראה – פרעה" באזני ויטעימנו ימליצנו

כזה באופן הוא אהרן שדיבור – מארצו" ישראל בני את lertiy"ושלח
" רש"י מדייק שלכן פרעה, מ"מ ipf`aעל – בפנים כדלקמן פרעה",

הכתוב  התחלת רק להעתיק בכ"מ כדרכו אלו, תיבות רק רש"י מעתיק
ע' חי"ז לקו"ש ראה הענין). (או הכתוב לכל שכוונתו אף הענין) (או

.242
נעתק 4) וכן לפי. דרש"י: כת"י ובכמה דרש"י ושני ראשון בדפוס

וראה  יג). שם, דהרמב"ן אחדים (ודפוסים יב ו, פרשתנו הארוך בטור
.35 הערה לקמן

י.5) ד,
יג.6) שם,
טוֿטז.7) שם,
ועוד.8) יג). ו, (לעיל רמב"ן כאן. וראב"ע תיב"ע
לדוד 9) משכיל טוב, דבק גו"א, (רא"ם, רש"י מפרשי ג"כ וראה
ועוד).

לדוד.10) ומשכיל גו"א ראה – פסוקים כמה מעוד מוכח וכן כז. ו,
ג.11) א. ה,
אל 12) הוא  שידבר  אותו צוה לא "מתחילה כתב: יב) (ו, ברמב"ן

אליו  ואמרתם מצרים מלך אל ישראל וזקני אתה ובאת אמר רק פרעה
ש  אפשר הכתוב והי' גם כן שמפרש ומשמע יחריש", והוא הזקנים ידברו

הלשון  מפשטות אבל – דיבר) האחד (שרק שמות שבפ' "ויאמרו"
דיבר  משה שגם משמע, שבפרשתנו) "המדברים" הלשון (וכן "ויאמרו"
יג  ו, שברמב"ן ג"כ, ולהעיר טו). ד, שמות רמב"ן גם (וראה פרעה אל

 לקוטי שיחות 
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השבועי  הלימוד מחזור ע"פ - וארא פרשת - לקוטי־שיחות

"וידבר אל`oxdנאמר ה' דיבר אשר ...dyn ולגבי ,"
נאמר  ").exn`ie"13פרעה

פה  "כבד משה בהיות שם, שגם סביר בפשטות,
הקדושֿברוךֿהוא  קבע כך משום שהרי – לשון" וכבד

לפה" לך "יהיה לדבר 14שאהרן הרבה לא הוא –
העיקר, את אמר אלא רבות, ופעמים ובפירוט בהרחבה
כהוראה  דבריו, את "יטעים" אשר אהרן, על וסמך

בפרשתנו.

להסביר  הכרח יש אם השאלה: מתעוררת כך, ואם
ואהרן... אחת... "פעם מדבר שמשה הסדר, את
זאת  לספר התורה היתה צריכה ויטעימנו...", ימליצנו

שמות  בפרשת פרעה, אל שדברו הראשונה .15בפעם
אמר  שניהם שכשדיברו מאליו, המובן דבר זהו ואם
מדוע  – הטעימו ואהרן בקיצור, העיקר את משה
בקיצור  לציין היה אפשר כאן? התורה זאת מפרטת

שאומר כפי אהרן, את אליו יצרף i"yxשמשה
לפניֿכן  אהרן"16(והתורה) ואל משה אל ה' "וידבר על

לו  צירף שפתים, ערל ואני משה שאמר "לפי –
אהרן..."? את הקדושֿברוךֿהוא

יותר  גדולה שאלה טען 17ב) כבר משה הרי :
והקדושֿברוךֿלפניֿכן  אנכי", לשון וכבד פה "כבד :

ומדוע, – לפה" לך יהיה ש"הוא כך על לו ענה הוא
טוען "הן o`kאפוא, (לכאורה) טענה אותה משה שוב

שפתים"? ערל אני

בטענה  כלשהוא חידוש נוסף אם שני, ומצד
לפה" לך "יהיה שאהרן בעצה די אין שבגללו השניה,

נביאך" יהיה אחיך ש"אהרן עלֿידי נענה הוא כיצד –
תשובה? אותה זוהי לכאורה, הן –

ג.
עליה  והקשיים הניתנת, התשובה

מפרשים  השניה,18יש השאלה על העונים

מדובר וכאן wxשבתחילה העם", "אל הדיבור על
שוב  משה טען ולפיכך לפרעה. השליחות התחדשה

ענה, והקדושֿברוךֿהוא שפתים", ערל mby"אני
אל נביאך".drxtבשליחות יהיה אחיך "ואהרן –

כי: זה, הסבר לקבל קשה אבל

על  הראשונה בפעם ה' דברי לאחר מיד א)

שתי  מוזכרות ה', שליח יהיה שמשה כך

ישראל..." זקני את ואספת "לך וגם 19השליחויות: ,
אל ה'drxt"...20"ואשלחך שתשובת מובן, מזה ,

שתי  לגבי נאמרה – לפה" לך יהיה "הוא

.21השליחויות 

שמסופר  לאחר פסוקים, מספר לאחר ועיקר: ב)

התורה  מספרת לפה", לך יהיה ש"הוא הסכים ,22שה'
מצרימה... לשוב "בלכתך בפירוש למשה אמר שה'

פרעה... לפני לא zxn`eועשיתם ושם פרעה...", אל

וכדומה  פה..." "כבד ה' כלפי משה .23טען

הוא  שגם שלמרות הבין, שהוא לומר, אפוא צריך

") פרעה אל לדבר מוכרח שלא zxn`e("24יהיה –
ישראל בני אל יוכל wxyכבדיבור הוא דיבר, אהרן

אהרן mbלקחת .26"לפה"25את
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שניהם את צוה "והקב"ה משה): טענת הכפלת (בטעם העם xaclכ' אל
drxt l`e פרעה ואל כו' יבואו ושניהם כו' יתנבאו שניהם כי משה וחשב

שידבר עצמו cg`dודי הדיבור ש"הוא וס"ל ע"ז פליג רש"י והרי – כו'"
כו'". למעלה האמור

ל.13) ד,
על 14) (נוסף הרי העם", "אל הדיבור בנוגע שזהו ואף – טז. שם,

השליחות ע"ד גם תשובה זה שבפשטות לקמן, הרי)drxtlהמבואר ,
כבפנים.lretayמכיון כו', בקיצור שדיבר מובן גו'" פה "כבד הי'

מיוחד15) ציווי הי' לא זו שבשליחות כ"א dynlואף לפרעה, לדבר
מצרים מלך אל ישראל וזקני אתה יח)mzxn`e"ובאת ג, (שמות גו'"

ש"הזקנים רק ehnyp[אלא ונשארו א) ה, שם (פרש"י כו'" אחד אחד
מכיון  מ"מ, – גו'" פרעה אל "דבר שנצטווה כאן משא"כ ואהרן], משה

" מפורש שמות בפ' היותו exn`ieשגם (עם לפרעה דיבר משה שגם ,"
לפרש להכתוב הו"ל גו'"), פה כבפנים.xcq"כבד הדיבור,

האמור 16) עצמו הדיבור "הוא כטֿל: שם, פרש"י וראה יג. ו,
כו'". למעלה שאמר אמירה היא למעלה..

ועוד.17) כאן. ואלשיך אברבנאל יב), (ו, הרמב"ן שהקשה כמו

אלשיך 18) וראה ועוד. שם. אברבנאל טז). ד, (ושמות שם רמב"ן
באו"א. שם

טז.19) ג, שמות
וראה20) י. יועילוi"yxtשם, יא:jixacשם: שם, פרש"י xaclכו'.

המלכים. עם
אל21) לך הוא "ודבר השליחות mrdומש"נ עיקר כי – "f`'הי

לפרעה השליחות (וגם שם הכתובים בהמשך כמבואר הי'`fל"העם",
הי' לפרעה משה של והשליחות ,(15 הערה כנ"ל ישראל זקני עם צ"ל

.(23 שבהערה פרש"י (ראה לאח"ז על
כאֿכב.22) ד, שמות
(23) זמן לאחר על הי' זה שציווי שמכיון לומר שם:i"yxtkודוחק

כו'. משה טען לא לכן עיי"ש) כו'", בידך לשום עתיד שאני "מופתים
(24" כט) יא. (ו, משה שנצטווה כאן מלך xacועד"ז פרעה אל

מצרים".
מ"25) זה להוכיח אין שהרי exn`ieאבל א), ה, (שמות פרעה" אל

" הציווי הי' mzxn`e.15שם הערה כנ"ל ,"
"למליץ26) – לפה" לך "יהי' עה"פ רש"י לשון יומתק itlועפ"ז
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ד.
רש" בלשון י הדיוקים

בלשון  דיוקים מספר לציין יש לעיל, לאמור בנוסף
ומהם: רש"י,

הרחיב  ואהרן בקיצור, דיבר שמשה מובן א)
שמשה  לומר נחוץ מדוע אבל הדברים, את והסביר

"פעם דוקא יותר?`zgדיבר ולא "

כל אחת "פעם ואומר רש"י מדייק מדוע zegilyב)
zegilyeכל" לומר יותר מתאים לכאורה, ,"...ieeiv

ieeive?"אצוך אשר כל "את התורה כלשון ,"

לכאורה, נראות, מפי" ששמעת "כפי המילים ג)
דברים לפרעה משה יאמר וכי – כפי mpi`yמיותרות

מה'?! ששמע

ויטעימנו"? "ימליצנו הלשון מוכפלת מדוע ד)

ה.
לדבר  למשה איפשרה ה' שליחות

טענת  שונה במה שיוסבר לאחר יובן לכך ההסבר
שמות o`kמשה בפרשת הקודמת: אומר 5מטענתו הוא

וכאן  אנכי", לשון וכבד פה ערל 27"כבד "אני –
לפי ובמיוחד i"yxשפתים", yexit בתוכן גם שינוי זהו

בלשון  רק ולא :28הענין,

רש"י: מסביר אנכי" לשון וכבד פה "כבד על

הוא כלומר, מדבר", אני אבל lbeqn"בכבידות לדבר,
מסביר  שפתים" "ערל על ואילו ובקושי. "בכבידות"

הפרעה `meh"29רש"י  וזוהי אטומות, שפתיו שפתים":
בדיבור.

משה  חשב בתחילה השניה: בטענה החידוש זהו

" רק לדבר,cakeפהcakשהוא שביכולתו – לשון"
בקחתו  היה די ולכן מסויים, בקושי כרוך שזה אלא

את  לפרעה ו"להטעים" להסביר כדי אהרן, את עמו

הקצרים. משה דברי

ש"אני למסקנה הגיע עתה –lxrאבל שפתים"

`ixytהדיבור eppi` llk,"אטום" היה כאילו אצלו,
לשלוח אפשרות אין אם `ezeולכן ולהיפך: לפרעה,

מזה  תצמח שלא רק לא הרי וישתוק, פרעה אל יבוא

נזק  ייגרם להיפך, אלא, להבין 30תועלת, עלול פרעה :
העבודה" ש"תכבד לכך כהסכמה זו וכדומה.31שתיקה

זה אין תדבר...": "אתה ה' לו ענה כך ieeivעל
(עליך גםxaclבלבד אלא ,(dz` dghad.תדבר

אבל שפתיים, ערל הוא יאפשר edÎjexaÎyecwd`אמנם,

לדבר  .32לו

"כל ואומר רש"י מדייק zegilyeלכן zegily,"...

מכחות  נבעה לא לדבר משה של שיכלתו להדגיש כדי
הלך שהוא מכך אלא לאחר zegilyaעצמו, וזאת, ה'.

כן  לפני מפרש לשלחך 33שרש"י אני כדאי ה', "אני :
המשלח  הוא ש"אני" בכך די – שליחותי" דברי ולקיים

"דברי קיום לאפשר עצם izegilyכדי לגבי וכך ,"

השליחות. דברי אמירת

ו.
המשלח  שליחות מעביר – משה

"פ  – רש"י מאריך מדוע גם יובן זה `zgלפי mr
itn zrnyy itk zegilye zegily lk בהליכת הכוונה :"

בהסברים  לשכנעו היתה לא פרעה, אל לדבר משה
אלא היה xiardlובטעמים, משה ה'. שליחות את לו

היה  לכן המשלח. במקום פרעה אל ודיבר ה' שליח
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dt cak dz`y'בפי מוסיף שבזה אלא – מיותרות אלו תיבות דלכאורה: ,"
לפה" "לך נתמנה שאהרן לדבר,llkaהכתוב, צריך משה כאשר וגם ,

.32 הערה לקמן ראה אבל כו'". למליץ – לפה לך "יהי' אהרן מ"מ,
ל.27) יב. ו,
שפתים.28) ערל עה"פ עה"ת ש"ך ראה
יב.29) ו,
כאן.30) אברבנאל כאן. טוב שכל מדרש ראה
ט.31) ה, שמות
נאמר32) יג) (ו, דלעיל "ואיך וצע"ק הטענה על (כתשובה רק

אהרן" ואל משה אל ה' "וידבר שפתים") ערל ואני פרעה ישמעני
אהרן  את הקב"ה לו צירף שפתים ערל ואני משה שאמר "לפי ופרש"י:

ש"צירף  בזה הוא התשובה שעיקר משמע דמזה ולמליץ", לפה לו להיות
כי  – בקיצור רק הענין נאמר דשם לתרץ ודוחק אהרן". את הקב"ה לו

בפנים). (כנ"ל אהרן" כו' לו ש"צירף בזה חידוש אין סוף סוף
לו "להיות רש"י מוסיף שלכן עכ"פ), (בדוחק י "ל dtlואולי

uilnleצריך כ"א משה, דברי "יטעים" רק שלא היינו ,"uilndl*אותם
כדלקמן  יבין, לא שפרעה באופן הוא גו'" תדבר ש"אתה (מכיון לפרעה

לך יהי' "הוא שמות בפ' הכתוב לשון וע"ד שם:dtlבפנים): (וברש"י "
אליהם  משה דיבר לא שאז העם, אל אהרן בדיבור שנאמר כו') למליץ
ואכ"מ. טז. ד, שמות תרגום נביאך. יהי' ד"ה כאן מפרש"י ולהעיר כלל.

כט.33) ו,

.dxrd mipta onwlck ,eyexit mr zeny 'tc aezkd oeyl i"yx hwp zehyta ik ± (ixvn oeyll ycewd oeyln mebxz) mipta onwlck "uilnle" yxtl dyw la` (*
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להעביר צריך המשלח weicaמשה לשון רק 34את .
–`zg"פעם מפי" ששמעת ו"כפי ,"eze`a weica

oepbq35.

דיבר  הקדושֿברוךֿהוא השאלה: מתעוררת כך על
הקודש  בלשון משה אל 36אל דיבר משה גם ולפיכך ,

זו  בלשון ששמעת37פרעה "כפי –itn:מובן ולא – "
ויחי  את 38בפרשת "הכיר" לא שפרעה רש"י ציין כבר

הקודש  את 39לשון להבין אפוא, יכול, היה וכיצד ,
משה? דברי

אחיך "ואהרן רש"י: ממשיך epvilniלכן
גם  כולל "ימליצנו" הביטוי – משמעות 40ויטעימנו..."

שמפרש כפי לאחרת, אחת משפה תרגום i"yxשל
מקץ  בפרשת המליץ 41לפניֿכן, "כי הפסוק על ,

ביניהם  המליץ היה עמו מדברים "כשהיו בינותם":
דבריהם". מליץ והיה מצרי ולשון עברי לשון היודע

לאהרן  –כלומר, "ימליצנו" א) כפול: תפקיד היה
מן –dtydתרגום "ויטעמנו" ב) משה. דיבר שבה

"okezהסברת שיתקבלו כך פרעה".ipf`aהדברים,

ז.
ורודה" "שופט – משה תפקיד

את  הבין לא פרעה אם ברור: לא עדיין לכאורה,
שיש  ועדֿכדיֿכך בדברו? התועלת מהי משה, דברי

למשה. מיוחדת אפשרות במתן כך לשם צורך

לפירוש  בהמשך הם אלו דברים הוא: לכך ההסבר
– לפרעה אלקים "נתתיך הקודם: הפסוק על רש"י

מטרת  כלומר, ויסורין". במכות לרדותו ורודה שופט
בדברים  לשכנעו היתה לא פרעה אל משה של דיבורו
אחיך  "ואהרן – אהרן תפקיד היה (זה וכדומה הגיוניים
של  באופן לו, "שופט" להיות אלא נביאך"), יהיה

ויסורין". במכות "לרדותו

לפרעה  לומר צריך היה רבינו משה בעניננו: וכך
הדיבור  שמצורת כך עמי", את "שלח בתקיפות

שעה  באותה משה של פניו פרעה 42ומהבעת יבין
ויסורין. כמכות – "קשות" מילים שאלו

ח.
הרשעים  את לשבור ה' של בכוחו רק

זה: רש"י בפירוש תורה' של מ'יינה

מוסבר  לפרעה" אלקים נתתיך "ראה של הענין על
החסידות  תקיפות 43בספרי הטומאה קליפות כאשר :

לצדיק  אפילו אין וכו'), יניקותן להכניען,44(מחמת כח
חז"ל  לו 45כמאמר משחקת שהשעה רשע ראית "אם :

שהוא  יתברך ל"יכולתו רק נתון זה דבר בו". תתגרה אל
ייתכן  גאה", "כל שהוא לרשע שאפילו יכול", כל

תחתם" רשעים והדך והכניעהו .46ש"והשפילהו...

חידוש  (מלשון "ראה הפסוק משמעות וזוהי
היה  פרעה אמנם, לפרעה": אלקים נתתיך ופליאה)
יכול  עבד היה ש"לא כך כדי עד כוחו, במלוא עדיין

ממצרים" למשה 47לברוח ה' נתן זאת בכל אך ,
כאֿל  זרוע פרעה"48"ממשלה על כדי 49ממש עד ,

ויסורין" "במכות בו .50לרדות
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של 34) זקנו – אזולאי (למהר"א אברם ברית בעלי מס' להעיר
מלך  פרעה אל "דבר כט) (שם, הכתוב (בפי' יאֿיב ו, פרשתנו החיד"א)
אבל  מעצמך כלום תוסיף "שלא אליך): דובר אני אשר כל את מצרים

דשמיא". בסייעתא ובוודאי לך אני שאסדר כסדר הדברים תאמר
(35(4 הערה (דלעיל הגירסא עם גם בפנים המבואר להתאים ויש

"itlפעם" רק לדבר צריך שמשה שהטעם היינו, – zegilyכל`zgכו'"
" הוא הקב"ה itlכו'" מפי ישר ששמע השליח שהוא מפי", ששמעת

ג.xeqnl(ע"מ יב, בא גו"א וראה לפרעה). ה' דברי
כג.36) ב, בראשית מפרש"י להעיר
מכילתא 37) וראה יב. ו, פרשתנו לפרש"י האורה לבוש גם ראה

ידבר  אחיך ואהרן כמלאך הקודש בלשון תדבר "אתה כאן: דרשב"י
י. ד, שמות (להרגצובי) צפע"נ כו'". מצרי בלשון

פרעה 38) הוא זה פרעה "ואם הנ"ל בלבוש במ"ש וצ"ע – ו. נ,
בפרשת  שפרש"י כמו מיוסף הקודש לשון שלמד ידעת כבר הראשון

ויחי".
א,39) שמות (פרש"י ממש" חדש – חדש מלך ד"ויקם להמ"ד וגם
(בפי' –oey`xdח פרעה )) והרי הקודש, בלשון מכיר שהי' לומר דוחק

יוסף היות זמן כל הקודש לשון למד jlnlלא dpyn שמונים (בערך
יב. ו, פרשתנו פנ"י וראה שנה!).

ז"ל  מאמרם יודעת כבר אחר פרעה הוא "ואם שם בלבוש ומ"ש
צ"ע, – לשון" שבעים בכל לדבר שיוכל עד מצרים מלך ממנין שאין

מכיר שאני הקודש לשון "על שם ויחי ברש"י מפורש ע'scerשהרי על
ח. לב, האזינו רש"י גם וראה כו'". לשון

(בעניננו)40) ראה – מקום בכל בדוקא פירושו אי"ז i"yxtאבל
.(32 הערה (כנ"ל טז ד, שמות

כג.41) מב,
ח.42) טו, בשלח פרש"י ראה
תשט"ו.43) תרע"ז, תרל"א, נתתיך ראה ד"ה רלא. ע' פרשתנו אוה"ת

סד. ע' פרשתנו הרמון פלח
ראה 44) (כבד"ה לצדיק" "גם צ"ל ואולי לצדיק". "אלא שם באוה"ת

דתרע"ז). זה בד"ה ועד"ז מופלגים. לצדיקים גם תרל"א: נתתיך
ממש 45) הדרגא אותה זוהי אם צ"ע אבל ב. ו, מגילה ב. ז, ברכות

.55 הערה לקמן וראה בתוקף.
שסו.46) ע' אור יהל גם וראה יאֿיב. מ, איוב
יא.47) שם, מכילתא ט. יח, יתרו פרש"י
כאֿל").48) ("זרוע ט שם, איוב
תרל"א.49) נתתיך ראה ד"ה שם. אוה"ת ל'
ת 50) בארוכה ואילך)וראה ב (קיט, המדברים הם ד"ה פרשתנו ו"ח
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למשה  דוקא ניתן זה הדור 51כח נשיא היה הוא כי ,
דבר  את לכם להגיד וביניכם... ה' בין עומד "אנכי –

ה'52ה'" "דבר מגיע שבאמצעותו "ממוצע" –
ה'53ממש" של כוחו באמצעותו התגלה ולפיכך ,

רבי  סובר מדוע מובן [בכך ויסורין". במכות "לרדותו
ברשעים" להתגרות ש"מותר יוחאי בן גם 54שמעון

להם" משחקת "השעה ניצוץ 55כאשר הוא רשב"י כי ,
כידוע  רבינו, משה הרשעים,56של את להכניע ובכוחו ,

עוזם  במלוא הם כאשר ].57גם

היה  שמשה לכך הענינים בפנימיות ההסבר זהו
של  בדיבורו די היה ולא (א) פרעה אל  לדבר צריך
לא  שפרעה בשפה היה שדיבורו ולמרות (ב) אהרן,
כאשר  פרעה את ולהכניע לשבור הכרח היה כי הבין,
בכוחו  רק אפשרי זה דבר (א) ולפיכך עוזו, במלוא היה
כיֿאם  "בירור", של ענין זה אין (ב) משה, של

שפרעהezecxl–58שבירה  לכך חשיבות ואין –oiai
הדברים. את

ט.
ה' כח להעברת הכנה – שפתים" "ערל

רש"י, אומר מדוע מובן לעיל האמור כל לפי
רק  הקדושֿברוךֿהוא דברי את להעביר צריך שמשה
קליפותֿהטומאה  את לשבור הכח מפי": ששמעת "כפי

בהיותו למשה ניתן עוצמתן במלוא הן d'כאשר gily,
ולכן  כאֿל". "זרוע – ה' של כוחו התגלה שבאמצעותו

ששמעת  כפי תדבר... "אתה של באופן דיבורו היה
ל" בדומה של dpikyמפי", גרונו מתוך מדברת

.59משה"

"אתה  של הענין מתחיל מדוע להסביר ניתן בכך
ששמעת  כפי ושליחות שליחות כל אחת פעם תדבר,

שפתים": ערל "אני משה שטען לאחר רק מפי..."

החסידות מוסבר  פה 60בתורת "כבד משה שהיותו ,
שמפני  – אלקות כלפי מהתבטלותו נבעה לשון" וכבד
בדומה  להשפיע, יכול היה לא הוא התבטלותו עוצמת

פליט" לא למבלע דטריד טרוד 61ל"איידי בהיותו =)
פולט). אינו בבליעה,

את  מוכיח שפתים" "ערל משה שהיות מובן, מזה
של  הדרגה מן אף גדולה התבטלות התבטלותו, גודל
פה  "כבד בהיותו כי – לשון" וכבד פה "כבד היותו
(ההשפעה), הדיבור כח בידו נותר עדיין לשון" וכבד

התבטלות זו אין עדיין "בכבדות", ואילו zhlgenאלא ,
התבטלות על מראה שפתים" הוא zhlgen"ערל שאין ,

לדבר. כלל מסוגל

"ערל  בדרגת ההתבטלות דוקא היוותה לכן
(=התעוררות  דלתתא ואתערותא הכנה שפתים"
– לפרעה..." אלקים נתתיך ל"ראה המתאימה מלמטה)
הרגש  שום "בלי של באופן ההתבטלות באמצעות

מדברת 62כלל" "שכינה של לדרגה להגיע משה יכול
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רק  היא והכנעתו והגסות, הישות תוקף דקליפה, עורף קשה הו"ע דפרעה
רכטֿרל. ע' פרשתנו אוה"ת גם וראה עיי"ש. כו', משה ע"י

מ"ה 51) משם הי' שמשה "לפי 43 בהערה שצויין אוה"ת ראה
נתתיך  ראה ד"ה ובהדרושים כו'". ותיקון מהתהו למעלה שהוא דא"ק..
שם  תו"ח גם וראה דאצילות. נשמה הוא שמשה הא עם זה מקשר הנ"ל

הקודמת. שבהערה אוה"ת ואילך). ב (קכ,
ה.52) ה, ואתחנן
תו"ח 53) וראה קצדֿה). (ע' תרנ"ט בפנים פנים סד"ה בארוכה ראה

ועוד. ואילך. א קטז, פרשתנו
שם.54) ומגילה ברכות
גו'").55) והשפילהו גאה "כל (שגם 43 בהערה שצויינו מקומות ראה

שם. מגילה טו"א (וראה א' דלתירוץ שם, הגמרא מסוגיית וצע"ק
לו  משחקת דשעה מודה רשב"י גם שם) ברכות לע"י יוסף ועץ רי"ף
רשב"י  בין פלוגתא שאין שם בסוגיא מהמבואר צ"ע אופן ובכל שאני.
א' ולתי' אופנים. בכמה בגמרא שמתרץ (כמו בו" תתגרה "אל והמ"ד

וכיו"ב).lkדלכו"ע (משה) רשב"י דוקא לאו כו', להתגרות מותר צ"ג
הצל"ח)*. (בשם שם ברכות לע"י גאונים חדושי וראה

באופן אמר שרשב"י דזה הכוונה, כו'"inzqואולי להתגרות "מותר

דרגתו שמצד מכיון הוא כו'), לחלק אופן.ed`(מבלי בכל להתגרות מותר
ועצ"ע.
וכו').56) האריז"ל כתבי (בשם בסופו בעומר הל"ג שער סידור
(57" :(43 (שבהערה ג"כ xyt`eבאוה"ת הי' דברכות דפ"ק רשב"י

בפשטות, זה מבואר הנ"ל נתתיך ראה ד"ה במאמרים אבל כו'". זו מבחי'
כבפנים.
ת 58) "אתה סע"א): (קכא, שם תו"ח לשון ראה תדבר פי' כו' דבר

כו'". בתכלית ולהשפילם להכניעם כו' הכנעה
בפנים 59) פנים ד"ה וראה .69 ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש נסמן

ובכ"מ. שם.
קי,60) סידור ואילך. ד שם, סע"ב. יד, עקב לקו"ת סע"א. כג, תו"א

ועוד. תמז. ע' להצ"צ ביאוה"ז רו. ע' פרשתנו אוה"ת (ועוד). ב
וראה 61) שם). וביאוה"ז סידור בעניננו (ראה בדא"ח בכ"מ הובא כן

ב. קח, חולין
שמשה 62) דלפי ע"ב) ריש (קכ, שם תו"ח וראה בפנים פנים ד"ה

כו'" וכל מכל עצמו הרגשת בהעדר ממש במציאות הביטול "בחי' הי'
עיי"ש. וכו'", דפרעה תקיפה קליפה "להכניע.. יכול הי'

'ek 'nbd ly zeiyewd lk 'ek zexbzdl xeq`y q"ne zexbzdl xzeny q"ne ibilt ile`c i"x lr c"xe i"ayxn zeywdl elld zeibeqa dpeekd oi`y" x`ean my (*
.i"ayx zhiyl `ed ip`y zwgyny dry (zekxa) 'nba oexg`d 'izdy my wiqn ixdy ,f"tr mixn`nda uxzl oi` dxe`kl la` "iccd` i`xw inxinl `ed
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ממש" ה' "דבר – משה" של גרונו כדרוש 63מתוך ,
פרעה. להכנעת

י.
בני־ישראל? אל משה דיבר לא מדוע

שדוקא  ייתכן, כיצד לשאול: עדיין ניתן לכאורה,

בני  ואילו עצמו, ממשה גם ה' שליחות את שמע פרעה
אל  לך הוא "ודיבר – מאהרן רק זאת שמעו ישראל

העם"?

אשר  בעוד לכך, הזדקקו לא ישראל בני אמנם,

כוחו  באמצעות להיעשות מוכרחה היתה פרעה הכנעת

משה  ,64של

גם בני zehyta(וכך מאמינים הם ישראל הענין:

להם,65מאמינים  המעביר אהרן, בדברי להם ודי ,
ומיד  מה', משה ששמע הדברים את משה של כשלוחו

"on`ie"...בכך,66העם מסתפק אינו פרעה ואילו ,

לדבר), מוכרח בעצמו ומשה

מבני  יחסר מדוע ברור: כלֿכך לא זאת בכל אך

משה? דיבור של הזה הנעלה הענין ישראל

דברי  את אהרן מעביר כאשר הוא: לכך ההסבר

"מעבר"l`xyilמשה בדרך רק הדבר נעשה בני 67, –
שינוי  שום ללא משה של דיבורו את מקבלים ישראל

תורה  קיבל ש"משה כשם ה"ממוצע", בגלל וירידה

לזקנים..." ויהושע ליהושע ומסרה שלמרות 68מסיני ,
אותה  היא זאת בכל "ממוצעים", מספר עברה שהתורה

חז"ל ipiqn"תורה כמאמר ותיק 69", שתלמיד מה "כל

פרעה, אצל ואילו מסיני". למשה ניתן לחדש עתיד
באמצעות  רק אליו מגיע משה של דיבורו היה אילו

של  באופן שינויים, בו שיווצרו הכרח היה אהרן,
של וכוחו פרעה,dyn"התלבשות", להכנעת ההכרחי ,

בו. חסר היה

בני  לגבי – הפסוקים בלשון השינוי גם מובן בכך
לך "יהיה שאהרן כתוב, –dtlישראל פרעה ולגבי ,"

יהיה אחיך אהרןj`iapואהרן היה ישראל לגבי :"eit
dyn ly"לפה "לך באותה 70– היה אהרן של דיבורו ,

היה  פרעה לגבי ואילו בלבד, כמעבר – משה  של דרגה
" – רש"י כפירוש "נביאך", רק –jpnbxeznאהרן "

הם  מתורגמן באמצעות הדברים עוברים וכאשר
במספר  כמוסבר המקבלים, ערך לפי משתנים

.71מקומות 

יא.
הדור  נשיא באמצעות – הרע יצר על להתגבר הכח
כל  של הפרטית ה' לעבודת מכך הנלמדת ההוראה

ואחד: אחד

בנפש  בגלות האלקית הנפש נמצאת לעתים
קליפת  לה" משחקת "השעה שבו לאופן עד הבהמית,
על  עצמה שמגביהה "גסות... של במצב היא הטומאה

האלקית..." נפש קדושת .72אור

לפרעה... אלקים "נתתיך – הוא לכך הפתרון
" של הענין להיות צריך  ויסורין": במכות fibxiלרדותו

הרע..." יצר על טוב יצר בקול 73אדם עליה "ירעים ,
רע..." אתה לו לומר להשפילה... ורוגש וכך 74רעש ,

כמוסבר  הבהמית, הנפש של הקליפה גסות תישבר
בהרחבה  .75בתניא

רבינו, משה באמצעות ניתן לכך שהכח לומר, ויש
ורודה  שופט לפרעה, אלקים נתתיך "ראה לו אמר שה'
כל  אצל זה כח קיים ולכן ויסורין", במכות לרדותו
בה  יש ישראל מבית ונפש נפש "כל שהרי יהודי,

עליוֿהשלום" רבינו משה .76מבחינת

כל  אצל הדבר הוא שכך ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
הכל  הוא שהנשיא הכלל, נשיא ואצל ככלל, :77ישראל

בפרעה  לרדות הכח היה בתקופתו רבינו שלמשה כשם
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זכה 63) שפתים ערל אני שאמר "ובשביל כאן: הגדול ממדרש להעיר
וביניכם". ה' בין עומד אנכי לבסוף

(64.50 שבהערה אוה"ת שם. בתו"ח בארוכה כמבואר
בא  פרש"י ט): (ו, פרשתנו ריש בנ"י אל משה מדיבור להעיר אבל

ואכ"מ. שם). רש"י במפרשי (ושקו"ט ג יב,
א.65) צז, שבת
לא.66) ד, שמות
בפע"ח 67) מ"ש להבין ד"ה קו"א – והתלבשות מעבר חילוק ראה

ובכ"מ. שם. בפנים פנים ד"ה ג. פט, מסעי לקו"ת א). (קנח,
בתחילתה.68) אבות
ועוד.69) .70 ע' שם בלקו"ש נסמן

אהרן 70) יהי' ישראל זקני ד"לגבי מזה מוכיח ב) (קיט, שם בתו"ח
לפה  שיהי' ולא נביאך.. יהי' פרעה.. "לגבי (משא"כ המדבר" עיקר

שהוא הפירוש גם בזה שיש מובן אבל – dyncממש") eit וכמובן .
(עיי"ש). ואילך ב קטז, שם מתו"ח

קב.71) ע' תרס"ו המשך שם. בפנים פנים .n"kaeד"ה
א).72) (לו, פכ"ט תניא
א.73) ה, ברכות
א).74) (לז, שם התניא ל'
ואילך).75) ב (לט, פל"א תניא ג"כ וראה ואילך). א (לז, שם
בסופו.76) זך סי' לאגה"ק ביאור ג"כ וראה רפמ"ב. תניא
ה"ו.77) פ"ג מלכים הל' רמב"ם וראה כא. כא, חוקת פרש"י
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לו", משחקת "השעה כאשר אפילו ויסורין" "במכות
שהוא  הדור, שלנשיא ודור, דור בכל הוא כך

ודרא" דרא בכל דמשה הכח 78"אתפשטותא יש ,
את  המעלימים וההסתרים ההעלמות כל על להתגבר

חזקים. הם כאשר גם הקדושה,

יב.
הגלות  הכנעת מאפשרת הדור לנשיא התקשרות

שנמצאים  כיוון הנשמעת: לטענה התשובה גם זוהי
דמשיחא, דעקבתא דרא של והמכופל הכפול בחושך
כיצד  וכדומה, והסתרים העלמות הרבה כך כל עם
את  להפיץ נשיאינו רבותינו תביעת את לבצע אפשר
החסידות  בדרכי ההליכה ואת החסידות תורת לימוד
המצב  שבהם במקומות ובמיוחד ומקום, מקום בכל

זאת? ומעכבים מונעים שהם עד כלֿכך, שפל

בכל  דמשה אתפשטותא שקיימת לדעת, צריך אלא,
כיוון  ואדרבה: דמשיחא, דעקבתא בדרא גם ודרא, דרא
הן  דמשיחא, דעקבתא דרא אנו, דורנו של שהנשמות

כידוע  המדבר, דור נשמות של "גלגול" הרי 79בבחינת ,
גם  המדבר, בדור שהיו הענינים אותם קיימים ודאי

– בתקופתנו

מוריֿ כ"ק הדור, נשיא אל שמתקשרים ועלֿידיֿזה
ההעלמות  מן ולהבהל להתרגש אין אדמו"ר, חמי

להתגבר  רבינו משה של הכח קיים כי וההסתרים,

ויסורין". במכות "לרדותו – עליהם

כרצון  שלום, ובדרכי נועם בדרכי לנהוג צריך ודאי

כ"ק  מאביו ביקש שהוא וכפי אדמו"ר, מו"ח כ"ק
בחסד  תהיה שנשיאותו נ"ע, מוהרש"ב אדמו"ר

,80וברחמים 

הדור  נשיא אל קשורים שכאשר לדעת, צריך אבל

תקנותיו  על הקפדה תורתו, לימוד באמצעות –81

ועד" סלה נצח באורחותיו אין 82ו"הליכה אז –
והסתרים, העלמות משום להיבהל

קליפת  את רבינו משה הכניע שבתקופתו וכשם
"ביד  מצרים מגלות ישראל כל את והוציא פרעה

בקשיי 83רמה" התחשבות שבלי עכשיו, גם יהיה כך ,

שבדור  משה יוציא הגלות 84הגלות, מן כולנו אותנו
ובקרוב  רמה" "ביד והשלמה האמיתית הגאולה אל

ממש.

תשט"ו) תשכ"ט, וארא ש"פ (משיחות
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ז.78) פנ"ו, ב"ר וראה א). (קיד, תס"ט תקו"ז
הגלגולים 79) שער ד. ג, שמות להאריז"ל הליקוטים וס' לקו"ת

כ'. הקדמה
(80.195 ע' ח"ב [המתורגם] לקו"ש
סה.81) ע' יום היום

וביאורו.82) זך סי' אגה"ק ראה
ח.83) יד, בשלח
בלקו"ש 84) ונתבאר נסמן – אחרון גואל הוא ראשון גואל דמשה

ואילך. 8 ע' חי"א

  אגרות קודש 
 ב"ה,  ט"ו טבת, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי ג' מכתביו והעיקר מכתבו השני ממוצש"ק פ' מקץ, בו כותב שנשאר על משמרתו 
משמרת הקדש בכרמו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר בלי שום ספק שזה 
יהי' לבו בטוח בהשי"ת אשר בודאי  ונכון  וטובת ב"ב שיחיו,  והן ברוחניות  טובתו הן בגשמיות 
יראה זה גם בעיני בשר והשי"ת יזכהו שיהי' זה בהקדם, וידוע סיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר 
חסיד כדבעי צריך להיות חדור )דורכגעדרונגען( בהרעיון שהוא בהמתו של הקב"ה )להעיר מתניא 
ס"פ מ"ו ושם פי"ח( אשר במילא עליו למלאות את עניניו והוא "נתינת חלב" וכיו"ב - ומזונותיו 

וכל צרכיו הרי הם על בעה"ב שלו הוא ממה"מ הקב"ה.

לאביהם  ישראל  של  לבן  בקרוב  בקדש  בעבודתו  וביחוד  עניניו  בכל  להצלחה  בברכה 
שבשמים. המחכה לבשו"ט.
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נז

וארא  פרשת
ד  שיחה טז כרך

הקודש  ללשון מתורגם

א.
כפשט  נראים לא אותה..." מכין "והיו רש"י דברי

הפסוק  הצפרדע 1מן ותעל ידו... את אהרן "ויט
"ותעל  המילים את רש"י מצטט מצרים" ארץ את ותכס
מכין  והיו היתה אחת "צפרדע ומפרש: הצפרדע",

נחילים...". נחילים מתזת והיא אותה

נכתב  מדוע כאן להסביר רש"י רוצה לכאורה,
צפרדעים  היו כאשר יחיד, בלשון הצפרדע" "ותעל
אחת, צפרדע היתה שבתחילה מפרש, והוא רבים,
"נחילים  ממנה יצאו אותה" מכין ש"היו ועלֿידי

נחילים".

בגמרא  רבה"2גם מה 3(וב"שמות על מתעכבים (
עלֿכך  ומובאות יחיד, בלשון הצפרדע" "ותעל שנאמר
היתה  אחת צפרדע אומר עקיבא "רבי דעות: שתי
רבי  לו אמר מצרים. ארץ כל ומלאה השריצה) (והיא
והם  להם שרקה היתה אחת צפרדע עזריה... בן אלעזר

באו".

על כידוע, מבוסס, רש"י פירוש להבין: eheytצריך
עביד  לא ש"קודשאֿבריךֿהוא שהכלל וכיון מקרא. של

למגנא" נסים 4ניסא מחולל אינו (=הקדושֿברוךֿהוא
פעם  שהוסבר כפי הפשט, דרך לפי מתאים לחינם),

נס5בהרחבה  שגם לומר, סביר לפיכך ,ok`y,התקיים
בדרכי  אחיזה בה שיש בדרך האפשר ככל לפרשו צריך

לגמרי  המנוגד באופן הוא כי לומר הכרח ואין הטבע,
"למגנא" היא כזאת תוספת כל כי הטבע ,6לחוקי

המדרש  (מן רש"י מצטט מדוע כך, את 7ואם (
נחילים" נחילים מתזת והיא אותה מכין ש"היו הפירוש

"נחילים  חדשים נבראים ההכאה מן (שנבראו

בעוד  הטבע, בדרכי אחיזה שום לכך שאין נחילים"),
רבה') ו'שמות הגמרא (עלֿפי לפרש היה יכול אשר

עזריה, בן אלעזר רבי להם כדעת "שרקה שהצפרדע
כל  קולה ש"שמעו רש"י שם שמסביר (כפי באו" והם

מופלא  נס איננו שזה באו"), והם שבעולם הצפרדעים

חדשה  בריאה של רבי 8כלֿכך כדעת לפחות או, ,
ש"השריצה  שאמנם,9עקיבא מצרים", ארץ כל ומלאה

ההולדה  לדרך קשורה אך ניסי, באופן בריאה זוהי גם

"השריצה" – רש"י 10הטבעית שמסביר כפי ,11:
ולדות"? ויצאו "ממעיה

ב.
לשון  קורא הצפרדעים "שרוץ רש"י דברי על השאלה

יחידות"
ופשוטו  מדרשו. "זהו ואומר רש"י ממשיך אחרֿכך

וכן  יחידות. לשון קורא הצפרדעים שירוץ לומר יש

הכנם  למקרא'12ותהי חמש שה'בן (וכדי הרחישה –
ללע"ז  רש"י מתרגם היטב, גדוליר"א 13יבין בלע"ז 14)

בלע"ז". גרינוליר"א הצפרדע ותעל ואף
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ב.1) ח, פרשתנו
סע"ב.2) סז, סנהדרין
ד.3) פ"י, פרשתנו
ע'4) ח"ג [המתורגם] בלקו"ש נעתק – ח דרוש הר"ן דרשות ראה

עיי"ש. ,225
ע'5) [המתורגם] ח"ו ואילך. 126 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש ראה

ועוד. .53
(ט,i"yxtnלהעיר6) ושם פלאות. פלאי אפילות.. לב): (ט, בפרשתנו

נס. בתוך נס כד):
(7c"r:שם אבל פ"ז. תדבא"ר (יד). כאן בתנחומא נמצא רש"י ל'

הלשון mixvndyא) נאמר לא ב) .28 הערה לקמן וראה כו'. מכין היו
כאן. (באבער) אגדה במדרש הלשון וראה שברש"י. נחילים" "נחילים

קולה8) ד"שמעו נוסף נס הי' בזה גם פירש"י שע"פ lkאף

באו".mlerayהצפרדעים והם
ר"א 9) בדעת (כ"א רע"ק בדברי "השריצה" תיבת גריס לא בגמ'

" הש"ס כל' רע"ק, כוונת שזוהי מובן אבל אומר i`pzkלפנ"ז). רע"ק
הגדול  ומדרש קפג) (רמז פרשתנו יל"ש שם, בשמו"ר וכמפורש כו'",

הבאה. הערה וראה בגמ'. כזו גירסא הובאה לסנה' ובדק"ס כאן.
אותה 10) מכין כו' ש"היו רע"ק שדעת שם, ותדבא"ר בתנחומא

הקודמת) שבהערה (ובמקומות בש"ס אבל – הרבה" צפרדעים ומתזת
כבפנים. הוא

הות11) חדא ב): (כט, פרשתנו זהר כו'.zcile`eוראה
יג.12) פסוק שם
זה.13) סיום ליתא כת"י) (וברש"י דרש"י ושני ראשון בדפוס
יג.14) פסוק לקמן בפרש"י וכ"ה פדוליר"א. דפוסים: בכמה

 לקוטי שיחות 
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לפרש רש"י בתחילה להבין: של eheytוצריך
רש"י  מביא 'חלק', אינו הפשט כאשר ורק מקרא,

המקרא" דברי המיישבת אפוא,15"אגדה מדוע, –
micwnאת מציין,"eyxcn"רש"י עצמו שהוא כפי ,iptl

"eheyt"?

מובן: אינו גם

שב"הצפרדע" הוכחה להביא רש"י של הצורך
קשה  בפשטות: מובן הצפרדעים", ל"שרוץ הכוונה

ל  מכוון "צפרדע" שהשם (הצפרדעים),uexiyלומר,
לכל eppi`yדבר המתאים מושג והוא בפסוק מוזכר

mivxyd הוכחה רש"י מביא לכן לצפרדע. דוקא ולאו ,
שגם  למרות "רחישה", היא ש"כנם" הכנם", מ"ותהי

ה"כינים". למין רק קשורה אינה "רחישה"

שונה  הצפרדעים שירוץ היה אילו אחרות: במילים
(כשם  שב"צפרדע" מובן היה אחרים, משרצים

לשרץ היא dfdשהכוונה miieqnd:הבחינות מכל
לשירוץ היא הכוונה בהתנהגותו...) miieqndבמראהו,

הזה.

צריכה  היתה המילה כי "חלק", איננו זה גם אםֿכי
לעומת  "כנם" כמו וכדומה) (בניקוד שונה, להיות

"כינים".

"שירוץ" ביטוי באותו משתמשת שהתורה כיון אך
כל  ולגבי הצפרדעים חיה"לגבי נפש קשה,16"שרץ

שדומה  לדבר ב"צפרדע" שהכוונה להסביר לכאורה,
מ"ותהי  הוכחה רש"י מביא ולכן השרצים, כל אצל

הכנם".

מדוע מובן, אינו שב"ותהי heytאך רש"י אצל
לכך  מביא אינו שלכן ל"הרחישה", הכוונה הכנם"
הצפרדע" "ותעל לגבי ואילו נוסף, פירוש או הוכחה

כפירוש (ורק אומר "ipyהוא (xnel yi שירוץ
יחידות"? לשון קורא הצפרדעים

ג.
מיוחד  ביטוי שאינו למרות צפרדעים, שרוץ – צפרדע

המסבירים  "ותהי 17יש לפרש רש"י של שההכרח ,
(נו"ן  "כנם" שהמילה מכך נובע "הרחישה", – הכנם"
כלשון  ואינה ("כנים") הרבים כלשון אינה קמוצה)

לשםֿ הכוונה שאין לומר הכרחי ולכן ("כנה"), היחיד
הכנים. "רחישת" לפעולת אלא הכנים, של העצם

שגם  מושלמת הוכחה אינה שזו מובן, זה לפי
שום  אין כי הצפרדעים", ל"שרוץ הכוונה ב"צפרדע"

שונה  כאן "הצפרדע" הביטוי שמשמעות הוכחה

בלשון  צפרדע של עצם כשם זו מילה ממשמעות
.18יחיד 

הכנם... ותהי "וכן רש"י: בלשון הדיוק גם וזהו
s`e גרינולירא" מוסיף הוא כן ועל – הצפרדע" ותעל

למילה  בלע"ז התרגום את מביא הוא אין הרי בלע"ז",

שמכך  לפניֿכן, פעמים מספר המוזכרת "צפרדעים"
אומר  שרש"י ולאחר ידוע, זו מילה שפירוש מובן

ידועה  ה"שירוץ" משמעות וגם הצפרדעים" "שרוץ

מוסיף  מה צפרדעים), היאור (ושרץ – מלפניֿכן
ללע"ז? הצפרדעים" "שרוץ של התרגום

זאת: היא שהסיבה אלא,

כבר  זאת ואת – "גרינולי" היא בלע"ז "צפרדע"

גם  וכך (צרפתית, שפתו זוהי שהרי החמש, בן יודע
בימינו),

חל  הצפרדעים" "שרוץ של ללע"ז בתרגום ואילו
בין  שינוי שיש כשם "גרינולירא", ואומרים שינוי,

" זאת למרות "כנים". לבין "rcxtvdותעלs`e"כנם"

זאת  בכל במילה, שינוי אין התורה שבלשון למרות –
"גרינולי  היא כאן ולא x`משמעותה בלע"ז",

"גרינולי".

ל  התורה קוראת זאת שבכל כיון הכנים zyigxאך

קשורה  אינה שרחישה בכך להתחשב בלי "כנם", בשם

) הכנים למין הביטויים edfyרק בהסבר העיקרי הקושי
או "כנ  "רחישה" של במשמעות "צפרדע" או ם"

לפיכך – xnel""שרוץ") yi" כאן "צפרדע" שהמילה

צפרדעים". "שרוץ של במשמעות היא

להסביר  לכאורה, היה, ניתן זה שרש"י 17לפי ,

המדרש פירוש את שהוא iptlמקדים הפירוש
ו"חלק" פשוט אינו בעניננו "פשוטו" כי "פשוטו",

כדלעיל. כלֿכך,
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ח.15) ג, בראשית רש"י ל'
שם).16) (ובפרש"י כ א, בראשית כח. ז, פרשתנו
לשריצת 17) שם "והוא (ושם: כאן הלוי) בקראט (לר"א הזכרון ס'

רחובות) (באר רש"י בדקדוקי אבל יג. פסוק מלבי"ם גם וראה הכנים".
שם). ראב"ע גם וראה באו"א. מפרש שם

כאן.18) לדוד משכיל גם ראה
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ד.
של  לפשט שהכוונה מצביע - "ופשוטו" הביטוי

המבוארת  המילה
משום  ש(רק) לומר איֿאפשר דבר, של לאמיתו אך
"שרוץ  לפירוש המדרש פירוש את רש"י מקדים כך

הסבר: להקדים יש זאת להבין כדי הצפרדעים".

הפשט, דרך לפי הוא מסויים שפירוש להדגיש כדי

א) הבאים: בביטויים רש"י משתמש דרש, ולא

"ופשוטו ב) "ופשוטו". – xwn`כבעניננו ly"19,
הביטוי  משמעות בפשטות: מובן ביניהם ההבדל

של הפשט xwn`"ופשוטו לפי הוא זה שפירוש היא, "
זאת, לעומת בפסוקים. הכללי התוכן של – המקרא של

"ופשו  הביטוי הפשוט ehכוונת הפירוש שזהו היא, "

אם  בלבד, רש"י מתעכב שעליו הענין או המילה של
הכללי. התוכן של לפשוטו מתאים הוא שאין ייתכן כי

את  מקדים שרש"י נאמר, אם בעניננו: יוצא זה לפי
מפני "פשוטו" של לפירוש המדרש zernyndyפירוש

הצפרדעים" "צפרדע",dlinaקיימת`dppi"שרוץ

אכן  הוא צפרדע המילה פירוש המדרש לפי אשר בעוד
" לומר צריך רש"י היה לא אחת, eheyteצפרדע

צפרדע  המילה של הפשוטה המשמעות (שכוונתו:

"ופשוטו אלא הצפרדעים", שרוץ xwn`היא)... ly."...
בהמשך שאין כיון מכין weqtdכלומר, ש"היו לנס רמז

זה, פירוש לכן נחילים" נחילים מתזת והיא אותה
הדרש  בדרך שנלמד נס "מדרשו", לפי הוא הראשון,

פשוטו לפי ואילו xwn`שבתורה, ly המשמעות צריכה

"שרוץ  להיות הצפרדע" "ותעל של הפשוטה
הצפרדעים".

ה.
בפסוקים  הכללי לתוכן יותר מתאים המדרש פירוש
עצמו  רש"י רש"י: בפירוש נוספת תמיהה יש
על  לומר ארץ ש"דרך וישלח, פרשת בתחילת מסביר
מאותו  לרבים לקרוא שאפשר – שור" הרבה שוורים
יכול  רש"י היה וכך המין. עלֿשם יחיד, בלשון מין

כאן פירושו zehytaלפרש הצפרדע" ש"ותעל ,
יחיד  בלשון כאן הנקראות רבות ?20צפרדעים

המפרשים  מסבירים כך לרש"י 21על שקשה ,
זו  מכה מכונה הפרשה בהמשך התורה: בלשון השינוי

xyr דוקא ומדוע – "צפרדעים" – רבים בלשון פעמים
זה "ותעל dpynבפסוק יחיד: בלשון וכותבת התורה

אלא  המין, עלֿשם זה שאין מובן מזה הצפרדע"?
לדבר  לרמוז כדי יחיד בלשון זאת מדגישה התורה

o`kשאירע wx22 אחת "צפרדע רש"י מפרש ולכן ,
היתה...".

הוא כי אם המדרש, שלפירוש מובן זה ,yxcלפי
מצד  הצפרדעים" "שרוץ הפירוש עלֿפני יתרון יש

("פשוטו הפסוקים xwn`תוכן ly פירוש לפי דוקא :("
הצפרדע" "ותעל כאן רק כתוב מדוע מובן המדרש
הצפרדעים" "שרוץ הפירוש אשר בעוד יחיד. בלשון

כתוב לא מדוע מסביר mewnאמנם lka בלשון בפרשה
כאשר 23יחיד  רק יחיד בלשון להשתמש מתאים (שהרי

" על הוא 24הצפרדעים"uexyמדובר הקושי אך ,(
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מקרא").19) של ("ישובו ח ד, ח. ג, כז. א, בראשית לדוגמא: ראה
יא. יב, ה. יב, לך טז. ז, נח

דקדוקי 20) (וראה יצחק בבאר – כאן. טוב) (לקח בפס"ז שפי' וכמו
יחידות" ל' קורא הצפרדעים ב"שרוץ רש"י דכוונת (17 שבהערה רש"י

" ברש"י מפורש שהרי – וצע"ג המין. ע"ש גם uexyהוא הצפרדעים",
הכנם" מ"ותהי הוכחה שם).le`מביא (כבפס"ז וישלח מר"פ

כאן.21) תו"ת כאן. לדוד משכיל שם. לשמו"ר תואר יפה
לאסוף 22) אלא יכלו "לא דהחרטומים כאן, לדוד משכיל ראה

ר"פ  וכדעת – הצפרדעים"* את ויעלו כתיב ולכך הצפרדעים.. ולכנוס
אלא  מיברו מצו לא כגמלא דאפי' רבנן) – ז שם, (ובשמו"ר שם בסנה'

מכניף. לא והאי להו מכניף האי

" יד) פסוק (לקמן רש"י ממש "כ משמע mze`xalאבל כו'"**
לברוא*** יכול השד דאין שם) (ושמו"ר) (בסנה' ר"א כדעת דמפרש
– י"ל ועפ"ז יד). פסוק לדוד במשכיל (וכמ"ש מכשעורה פחותה ברי'

בצפרדע הצפרדעים העלו החרטומים גם כמ"ש `zgדאדרבה: (ודלא
הטבע). כפי ברי' אלא לברוא מצו לא ר"א לדעת דגם שם, לדוד במשכיל

את ויעלו גו' "ויעשו והעלי' דהחרטומים העשי' באופן "mircxtvdומש"נ
ויעשו שכותב: כיון כי – הצפרדע" ותעל גו' "ויעשו החרטומים okולא

ואכ"מ. אהרן. עשיית כאופן פירושו –
הצפרדעים"23) "שרוץ הוא ד"פשוטו" רש"י מפרש למה – דאל"כ

המין? ע"ש – מקומות כבכמה ולא מוכרח), פירוש (שאינו
ה"שרוץ"24) – ב"כנים"),lretaהיינו (וכמו

elrd md mb q"qe li`ed :my (cecl likyna) uxzn ± (my 'dpql b"`cg .eh weqt o"anxa dywdy enk) "`id miwl` rav`" exn` mipk zkna `wecy dne (*
.llk lertl elki `ly mipk iab k"`yn `id miwl` rav` xnel egxked `l mircxtv

.my i"yxtl (zeilbxn f"`xdl) mixt` my ± dkex`ae .my i"yx iyxtn d`xe .'ek m`ivedle mze`xal :ze`qxib dnkae .ze`qxibd aexa d"k (**
cyd oi`y" i"yx k"ynn la` (***hleyd`xe .my iigae o"anx d`x ± edl sipkin 'it` elki `l dxerykn zegtac t"x zrck rnyn ± ("`exal" `le) "'ek lr

.n"k`e .my mixt` my dkex`a
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כתוב להיות היה צריך mewnהפוך: lka,כאן וגם ,
כלֿכך  "חלקה" אינה כאן היחיד צורת רבים, ,25לשון

ויעלו  החרטומים... כן "ויעשו כתוב מכן לאחר מיד כי
"?mircxtvdאת

פירוש  ואילו שני, כפירוש רש"י זאת מציין לכן
מקרא. של פשוטו לפי והעיקרי הראשון הוא המדרש

יותר  השני הפירוש מהווה במה מובן: לא עדיין אך
לגבי milind"פשוטו", zernyn,"הצפרדע "ותעל

המדרש? פירוש לעומת

ו.
ש"מתזת  צפרדע על־ידי הציווי את קיים אהרן

נחילים"
את  רק להסביר צריך אינו רש"י הוא: לכך ההסבר
בלשון  השימוש – מכך יותר אלא בלשון, השינוי

הצפרדע" בפסוק xzeq"ותעל לאהרן ה' להוראות
במטך... ידך את "נטה ...".mircxtvdאתlrdeהקודם

" ההדגשה מן כבמכת lrdeכי (שלא הצפרדעים..." את
נאמר  שם ב(שביל 26ארבה, מצרים ארץ על ידך "נטה

ה)ארבה אחרות lrieמכת במכות וכך מובן,27..." ,(
– וההתחלה ההכנה עלֿידי רק אינו לאהרן שהציווי
להבאת  עד לפעול עליו אלא במטך...", ידך את "נטה

" – ובריבוי ממש, הצפרדעים mircxtvdכל z` lrde"
היה  למעשה כאשר זה ציווי קיים הוא אפוא, וכיצד, –

ה  "ותעל של באופן אחת)?rcxtvזה (צפרדע "

"והיו רש"י מפרש והיאoiknלכן zfznאותה
"ויט עלֿידי מלכתחילה, אמנם, נחילים". `oxdנחילים

זו  היתה אך בלבד, אחת צפרדע הגיעה ידו...", את
אשר מיוחדת, כפי zfznצפרדע – נחילים נחילים

ואין  מצרים", מימי "על מכים כאשר ניתזים שמים
mixvep הצפרדע גם היתה וכך מאין. יש חדשים מים

אותה, מכה מי חשוב ולא מצרים", מ"מימי שבאה
"hinyn28ולפיכך המילה את ".mixvnרש"י

כפי  לפרש, יכול רש"י אין מדוע מובן זה לפי

והם  להם ש"שרקה רבה', וב'שמות בגמרא שמוסבר
לפי  כי מצרים", ארץ כל ומלאה ש"השריצה או באו"

יוצא צפרדעoxd`yזה להבאת בלבד `zgגרם

או  "שרקה" עלֿידי הצפרדעים ריבוי נגרם ואחרֿכך
" הציווי את אהרן קיים לא ובכך את lrde"השריצה",

mircxtvd הפירוש את להביא רש"י מוכרח לכן ."
נחילים". ש"מתזת

ז.
הפרטים  שני את הכוללות משמעויות שתי – "ותעל"

במדרש 
את  "והעל צווה שאהרן בפירוש אומרת התורה

mircxtvd מובן להיות אפוא, ומוכרח, רבים, בלשון ,"

קויים. זה שציווי ברמז, לפחות הפסוק, מן

אפשר  הצפרדע" "ותעל את הוא: לכך ההסבר
– בהפעיל ב) עלתה. הצפרדע א) דרכים: בשתי לבאר

אחרות  צפרדעים העלתה .29הצפרדע

גרם  שאהרן (א) – המדרש בפירוש הפרטים ושני

– אחרות העלתה שהצפרדע (ב) אחת, צפרדע לבוא
הצפרדע" "ותעל א) הנ"ל: המשמעויות בשתי כלולים

נחילים  "מתזת – "ותעל" ב) היתה", אחת "צפרדע –

נחילים".

– ה"דרש" את רש"י מביא מדוע גם מובן בכך

"ותעל  המילים על נחילים" נחילים מתזת "והיא
מצרים". ארץ את "ותכס על ולא הצפרדע"

ח.
משמעויות  שתי לפרש ניתן "מדרשו" לפי רק

הפסוק, בלשון אחיזה יש זה לפירוש אמנם,

כך על אך לפי כדלעיל, כי – מדרשו" "זהו רש"י אומר
המשמעויות ששתי לומר מוכרחים זה zepeydפירוש

לדרך  מתאים אינו וזה קויימו, הצפרדע" "ותעל של

"מדרשו" דרך זוהי אלא המקרא, בלימוד לפי 30הפשט .
בלבד: אחד באופן להתפרש המילה צריכה "פשוטו"
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רק 25) הוא השינוי כי – המין) ע"ש (כבפי' חזקה קשיא אינה אבל
א'. במקום

ובפרש"י.26) יב י, בא
גו'27) ידך "ונטה – "והך eidieדם – כנים יט): ז, (פרשתנו גו'" דם

הארץ עפר גו'ide'את וזרקו גו' "קחו – שחין יב): (ח, גו'" ide'לכנים
גו'" גו'ide'לאבק ידך את "נטה – ברד חֿט): (ט, גו'" לשחין idieגו'

גו' ידך "נטה – חשך כב): (ט, גו'" כא).idieברד י, (בא, גו'" חשך

ד"היו28) (7 בהערה (נסמן ותדבא"ר כבתנחומא מכין miixvndדלא
"מצריים". תיבת ליתא (באבער) אגדה ובמדרש אותה".

כאן.29) מלבי"ם ראה
א 30) רבותינו ד): (ה, אסתר מפרש"י הרבה להעיר טעמים מרו

שם  ובגמרא – רבים טעמים ועוד ומסיים) – בלבד אחד טעם (ומביא
אבל  ואכ"מ. אמוראי. וככולהו תנאי ככולהי כו' עבדה ב): טו, (מגילה

לפי' שייך זה אין כ"אzeaizשם ואכ"מ.rxe`ndולכללותmrhהכתוב, .
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להסביר  צריך "ותכס", ההמשך על כמו "ותעל", על
" היא – יחיד לשון – ב"צפרדע" uexyשהכוונה

הצפרדעים".

הפירוש  ואילו – שני כפירוש רש"י מביאו זאת עם
הכתובים  תוכן מצד א) כי: – מדרשו" הוא העיקרי

של לפשוטו יותר המדרש פירוש (כאמור xwn`מתאים
"חלק" "צפרדע" המילה של המובן עצם גם ב) לעיל),
"שרוץ  הפירוש מכפי המדרש פירוש לפי יותר

ס"ג).31הצפרדעים" (כדלעיל ,

ט.
להתחיל  צריך לגמור, אי־אפשר אם גם

רש"י: בפירוש אשר תורה" של מ"יינה

כלל  גמור",32ישנו לו אומרים במצוה ש"המתחיל
מזהירים  שחז"ל כאשר 33כפי נגרמים כבדים שעונשים

אותה. גומרים ואין מצוה, לגמור אפשר

הזולת, עם תורה לימוד לגבי ובמיוחד, מכך, יותר
ומוכן  הערוך כשולחן – לפניהם" "תשים להיות צריך

האדם  לפני .34לאכול

בלתיֿנמנעות  שמסיבות יודע יהודי אם עםֿזאת,
בכל  המותחלת, המצוה את להשלים יוכל לא הוא
וקיום  המצוה מהתחלת להימנע לו אסור זאת
אצל  שמוצאים כפי לקיים, שבאפשרותו החלק
המקלט  ערי שלוש את הבדיל שהוא רבינו, משה

הירדן  שיבדלו 35בעבר עד קולטות ש"אינן למרות ,
כנען" שבארץ לקיימה 36אותן שאפשר "מצוה כי ,

.37אקיימנה"

הרי  המצוה, שלימות מהי ספק יש שכאשר מובן
ואילו  משובח, זה הרי המרבה כל צדקה, כגון במצוות

יוסיף" פן יוסיף "לא הרי מלקות כגון אשר 38במצוות עד ,
חדא  רבנן "בצרי מהאמוראים כמה (=הפחיתו 39לדעת
יוסיף  "פן של החשש "מפני אחת) ".40חכמים

רש"י: פירושי שני בין ההבדל לכך דומה

את  ל"העל גרם שאהרן יוצא, הראשון הפירוש לפי
" אבל מאוחר qkzeהצפרדעים", נגרם מצרים" ארץ את

מכין". ש"היו עלֿידי יותר,

לכל  גרם שאהרן יוצא, השני הפירוש לפי ואילו
מצרים. ארץ כל את שכסה הצפרדעים, שירוץ

ונגף  מכה – בפשטות א) היו: הצפרדעים כי
ולכן פעולה eheytaלמצרים, ב) לכל. אהרן גרם

להיות שצריך פרעה ילמד xzeiשממנה xge`n
לפי ולכן העם", את כך eyxcn"ואשלחה אהרן פעל

"מכין". אחרֿכך שיהיה

בדרך  התורה את מבארים כאשר אחרות: במילים
את  "והעל לציווי הפירוש גם הוא שכך הרי הדרש,

רבים צפרדעים דוקא לאו – אלא eheytkהצפרדעים" ,
לצפרדע שהכוונה לפרש ענין `zgאפשר שזהו וכיון ,

הוא  שהציווי הניח והוא "בצרי" לכן למלקות, הדומה
יוסיף". ל"פן חשש ואין "אחת...", על

י.
ההוראה 

היא: הפירושים משני הנלמדת ההוראה

"צפרדע  רק העלה (שאהרן הראשון מהפירוש
למצרים) (מכה פרעניות במדת שאם לומדים אחת")

עלֿאחתֿכמהֿוכמה  טובה במדה לדאוג 41כך, שצריך ,
יגרע". "פן של לחשש

לומדים  המצוה) "גמר" (שאהרן  השני מהפירוש
מתחילתה  בשלימותה מצוה לקיים להשתדל שצריך
קירוב  במצות לדוגמא, מדובר, וכאשר סופה. ועד
אין  כולם", כנגד תורה ו"תלמוד ולמצוות לתורה יהודי
צריך  להשלימו, צריך אלא הקירוב, בהתחלת להסתפק
ההתעלות. שיא הערוך, כשולחן שיהיה עד בכך לעסוק

רק  לו מתאפשר שבו במצב נמצא האדם אם אבל
הזולת  בקירוב "להתחיל" רק ויוכל במצוה, להתחיל
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"שרוץ 31) בפירוש הקושי כי – "פשוטו" הוא הב' הפי' רק ואעפ"כ
(שצריך  המדרש פי' אבל מכריחה, ראי' ע"ז שאין רק הוא הצפרדעים"

ומפעיל) (פועל אופנים בב' הצפרדע" "ותעל הוא cga`לפרש – מחתא)
jtid.פשוטו ע"פ פירוש

ירושלמי 32) ב). יג, (וסוטה ו שם מתנחומא – א ח, עקב פרש"י
ספ"ב. מגילה ספ"א. ר"ה ה"ה. פ"י פסחים

שם.33) ותנחומא סוטה
סי"ח).34) (פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ובפרש"י. א) (כא, משפטים
מא.35) ד, ואתחנן

שם).36) (מספרי יג לה, מסעי שם. ואתחנן פרש"י
א).37) י, (ממכות שם ואתחנן פרש"י
ג.38) כה, תצא
ב.39) כב, מכות
הל'40) רמב"ם מ"י. פ"ג מכות להרמב"ם פיה"מ שם. תצא תיב"ע

פי"ח, במדב"ר וראה תקצה. מצוה חינוך שם). נ"כ (וראה רפי"ז סנהדרין
לקח  (וראה התורה מן סייג ענין מצינו שעפ"ז באחרונים העירו וכבר כא.

ח). כלל טוב
ז.41) לא, תשא ו. כ, יתרו פרש"י ראה
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השבועי סב הלימוד מחזור ע"פ - וארא פרשת - לקוטי־שיחות

ערך  מה לחשוב: עלול הוא הרי ולמצוות, לתורה
הזולת, בקירוב ה"התעסקות" התחלת של לפעולה
יודע  ומי בכך, להצליח יוכל אם יודע הוא אין כאשר

דבר? של בסופו יהא מה

שאפשר  ש"מצוה האמורה ההוראה באה לכך
אקיימנה". לקיימה

לעריכת  להיכנס אין "בהדי ובכלל: – חישובים
לך" למה דרחמנא הקדוש42ֿכבשא של (=בצפונותיו

שלו, ה"עסק" זה אין להתעסק), לך למה ברוךֿהוא

לקרב  כדי ביכולתו אשר ככל להתחיל צריך היהודי
אחר. יהודי

בו, התלוי כל את יעשה הוא כאשר – מכך ויותר
הקדושֿברוךֿהוא טובה "מחשבה dtxvnהרי

את 43למעשה" ומביא מצרף הקדושֿברוךֿהוא –
מעשה  לידי הטובה .44המחשבה

ה"מצוה",edÎjexaÎyecwd`וכאשר את "גומר"
של  לשיא עד מגבלות, שום ללא מתקיימת היא

השלימות.

תשכ"ז) וארא ש"פ (משיחת
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סע"א.42) י, ברכות
א.43) מ, קדושין

פט"ז.44) תניא – אדה"ז פי' וראה .87 ע' תש"ב המאמרים ס'

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ו טבת, תשי"ג
ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מוהרנ"ן שי'

שלום וברכה!

ידיעת התניא  ידועה מעלת  לימוד התניא בע"פ שהנהיג, הנה  ענין  ...מ"ש שמצטער ע"ד 
הערות  בסוף  הנדפס  במכתב  ג"כ  ועיין  תרצ"א-ריגא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  בשיחת  וכאמור  בע"פ 
בזמן  מוגבלים  שהתלמידים  שכיון  זה,  רק  הוא  זה  בענין  בשמי  שאמרו  ומה  לתניא,  וקיצורים 
הזמן  שיתנו  מוכח  הרי  ענינים,  וכמה  בכמה  שטחית  ידיעה  אפילו  להם  חסרה  ובמילא  לימודם 
שבסדר הישיבה על רכישת כמה ענינים ובמילא לא נשאר כ"כ זמן ללימוד בע"פ, אבל מובן שאין 
בזה כל ענין שיגרום לו צער וכיו"ב ובפרט שהודיע עד"ז בזמנו לכ"ק מו"ח אדמו"ר. ומהנכון הי' 
שיתדבר עם התלמידים, שכיון שבפאריז נמצאים כל היום בכותלי הישיבה, שיקחו על הלימוד 

בע"פ גם מזמנם הם, שלא בזמן הלימוד בהישיבה נוסף על הזמן שיקבעו ע"ז בסדר הישיבה.

אצל בתו וחתנו הרב וילידיהם - שיחיו - הכל שלום והברית הי' בעתו ובזמנו, ויגדלו את 
ילידיהם שיחיו לתורה לחופה ולמעשים טובים ועיניו ועיני זוג' שיחיו רואות ורוות מהם ומכל יו"ח 

שיחיו רוב נחת חסידותי.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבריאות הנכונה שהיות הגוף בריא מדרכי השם הוא.

ע"ד  מפה  נסיעתו  קודם  שי'  מוהרבא"ג  נו"נ  אי"א  והרה"ח  הרה"ג  עם  דברתי  נ"ב: 
הוא  ולפלא שאין  יו"ד שבט,  ימים קודם  איזה  - שיהי'  ואם באפשרי  לכאן  בנסיעתו  השתדלות 

מזכיר במכתבו כלום עד"ז.

מוסג"פ קונטרס שהו"ל זה לא כבר.
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סר

 ילקוט לוי יצחק על התוגה 

חודש אייר )ב(

ביאור דחודש אייר נק' "זיו", ור"ת אברהם יצחק יעקב רחל

חדש איי"ג הוא ביסוד1 כי נקגא זיו2, הוא ג"ת אבגהם 
רבוגה  חסד  המגכבה  גרלי  ד'  שהם  גחל,  יעקב  יצחק 

תפאגת ומלכות, ועיין במאוגי אוג3 מע' אייג ע"ש.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד סד

"אייג" ג"ת אבגהם יצחק יעקב רחל, ד' גרלי המגכבה4. 
חסד  המגכבה(,  גרלי  ר'  )כנרד  האבות  שר'   – בזה  והענין 
הגביעי  )גרל  וגחל  האוגות,  בחי'  הם  ותפאגת,  רבוגה 
שעל ידו נעשית שלימות המגכבה(, בחי' המלכות )כנסת 

הגמז  וזהו  והמקבל,  המשפיע  המקשג  הוא  היסוד  מדות  פירוש:   )1

שחודש אייג נק' זיו, וכן הוא ג"ת אבגהם יצחק יעקב )המשפיע( רחל 

)המקבל( כדלקמן.

וגאה תוגת מנחם – ספג המאמגים מלוקט חלק ר' ע' שז וז"ל: מבואג 

בדגושי הצ"צ )אוה"ת יתגו סוף עמוד תשעב ואילך(, דחודש הגאשון 

הוא בחי' סיהגא, מלכות, דהרם שרם ג"ח ניסן יש היחוד של שמשא 

וחודש  ניסן העיקג הוא המלכות.  ומלכות(, מ"מ בג"ח  )ז"א  וסיהגא 

אייג נק' זיו הוא היסוד שמאיג במלכות*. וזהו שהיסוד נקגא זיו הוא 

לפי שהוא זיו והאגה בלבד. ובחודש השלישי מקבלת המלכות מת"ת, 

דחודש  שהרילוי  היינו  העצם,  שם  שהוא  דהוי'  הרילוי  הוא  דבת"ת 

השלישי הוא לא זיו )כהרילוי דחודש אייג( אלא רילוי העצם. עיי"ש.

*( זח"ר שם. הובא בלקו"ת במדבג ר, א. אוה"ת בהעלותך ע' שסז.

)מלכים-א  השני"  החודש  הוא  זיו  "בחדש  ב  ב,  השנה  גאש  גאה   )2

בחודש זיו. הוא אייג כדמפגש קגא הוא החודש השני  ו, א(. ופגש"י 

ואמגינן לקמן )דף ז.( ניסן גאש השנה לסדג מנין החדשים. זהג חלק 

ר' קיז, ב.

וגאה קהלת יעקב אות זיין וז"ל: זיו הוא היסוד )זוהג בלק גד, ב( שהוא 

היסוד  והנה  תואג,  יפה  יוסף  בסוד  וזיו  בהיג,  והוא  לסיהגא  המאיג 

מחבג זעיג ונוקבא, וזהו גמוז בזיו ז' מלכות שנקגא שבע שכלולה מז' 

)גאש  כנודע  זיו  נקגא  אייג  כן  ועל  תפאגת,  ו'  זעיגא,  יסוד  י'  מדות, 

השנה ב, ב(. עי"ש.

ג"ת  איי"ג  ביסוד,  אייג  וז"ל:  פד  סעיף  א'  אות  עגך  אוג  מאוגי   )3

"אבגהם "יצחק "יעקב "גחל מגכבה שלימה ולכן נק' חדש זיו והאגה. 

עי"ש.

4( מאו"א א, פד )כנ"ל העגה 3(. ב"ש לאה"ע סקכ"ו ס"כ. מר"ע אופן 

קכא. לקוטי שיחות חלק ז' עמוד 300 ואילך.

)בג"ת  יחד  שחיבוגם  וי"ל  הכלים5.  בחי'  היא  ישגאל(, 
האוגות  )רם  האוגות  ורילוי  המשכת  על  מוגה  ד"אייג"( 

עליונים( בכלים.

ד"מעשינו  העילוי  על  מוגה  ש"רחל"  להוסיף,  ויש 
 – הראולה  את  להביא  הרלות"  משך  זמן  כל  ועבודתינו 
דייקא  "איננו"  איננו",  כי  רו'  בני'  על  מבכה  "גחל  כמ"ש6 
)ולא "אינם"(, כיון ש"קוב"ה ברלותא סליק )"איננו"( לעילא 
ועבודתינו  )מעשינו  גחל  של  פעולתה  וע"י  ולעילא"7, 
באה  איננו"(  כי  רו'  )"מבכה  הרלות  בזמן  ישגאל(  דכנסת 
ושבו  רו'  לפעולתך  שכג  "יש  הכתוב8  )כהמשך  הראולה 
בנים לגבולם"(, והאוגות העליונים שהיו בבחי' הסתלקות 
נמשכים  הרלות(  של  האמיתי  )ענינו  ולעילא  לעילא 

ומתרלים למטה. עי"ש.
תורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ חלק ג עמוד 161

חודש תמוז – אב

"ויהי מקץ שנים חדשים" )ס' שופטים יא, לט(, רמז לחדשי 
תמוז אב

פסוקי  על  ליקוטים  יצחק,  לוי  בלקוטי  הביאוג  גאה 
תנ"ך ומאחז"ל ע' מ' – דמ"ש )ס' שופטים יא, לט( "ויהי 
ורו'" קאי על חדשי תמוז אב או אלול  שנים חדשים  מקץ 

ותשגי עי"ש.
חודש אב

חמשה עשר באב, וחמשה עשר בשבט, שניהם בחודש 
החמישי דחדשי קיץ וחורף, וביאורו

הקיץ  דחדשי  החמישי  חודש  הוא  אב  דחודש  ביאוג, 
החמישי  החודש  הוא  שבט  וחודש  באב,  עשג  חמשה   –
דחדשי החוגף – חמשה עשג בשבט, גאה ילקוט לוי יצחק 

עה"ת חלק ר' סי' נח.
* * *

5( גאה לקו"ש חכ"ו ע' 46. וש"נ.

6( יגמי' לא, יד.

7( זהג חלק א' גי, א.

8( שם, טו-טז.
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 ילקוט ראולה ומשיח 
ו, ג – וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל 

שדי ושמי ה' לא נודעתי להם

א. כשם שעבודת האבות הגאשונים היתה הכנה למתן 
הכניסה   – מכן  ולאחג  מצגים,  וראולת  רלות  לאחגי  תוגה 
הקב"ה  הבטחת  ובקיום  בזכות  באה  אשג  ישגאל,  לאגץ 
להאבות – כמסופג בהמשך הכתובים )לאחגי "ואגא רו'"(1: 
"ורם הקימותי את בגיתי אתם לתת להם את אגץ כנען רו', 
ורם אני שמעתי את נאקת בני ישגאל אשג מצגים מעבידים 
אמוג  השבועה2(  אותה  )ע"פ  לכן  בריתי,  את  ואזכור  אותם 
לבני ישגאל אני ה' והוצאתי אתכם רו' והצלתי רו' וראלתי רו' 
ידי  רו' והבאתי אתכם אל האגץ אשג נשאתי את  ולקחתי 

לתת אותה לאבגהם ליצחק וליעקב ונתתי לכם מוגשה".
לראולה  הכנה  היא  החסידות  אבות  עבודת  כן  כמו 
האמיתית והשלימה ורילוי פנימיות התוגה לעתיד לבוא3, 
והצלתי,  )והוצאתי,  הנ"ל  הראולה  לשונות  שד'  כידוע4 
כנרד הראולה העתידה, שאותה  רם  ולקחתי( הם  וראלתי, 
מצגים  מאגץ  צאתך  "כימי   – מצגים  לראולת  מדמים 

אגאנו נפלאות"5.
ולהעיג, ששמו של הקב"ה שנתרלה אל האבות – ")א-

)הגאשונים  השמות  של  תיבות  גאשי  הוא   – שד"י"  ל( 
)זלמן(,  שניאוג  החסידות,  אבות  ר'  של  והעיקגיים6( 

דוב)עג(, ישגאל.

תוגת מנחם התוועדויות ה'תנש"א פגשת ואגא

ו, ו-ז – לכן אמור לבני ישראל אני ה' והוצאתי 
אתכם  והצלתי  מצרים  סבלות  מתחת  אתכם 
מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים 
לכם  והייתי  לעם  לי  אתכם  ולקחתי  גדולים. 
המוציא  אלקיכם  ה'  אני  כי  וידעתם  לאלקים 

אתכם מתחת סבלות מצרים

ג. אמר ד' לשונות של גאולה כנגד ד' גליות, ג' לשונות 
פסוק  אמר  רביעי  גלות  וכנגד  גליות,  ג'  לקביל  קרא  בחד 
בפני עצמו, שכן ראה יעקב )בראשית כט, ב( ג' עדרי צאן 

1. ו, ד-ח.

2. פירוש רש"י על הפסוק ד"ה לכן.

3. ראה שיר השירים א, ב ובפירוש רש"י.

והי' אור הלבנה תרנ"ד )ספר המאמרים עמוד קכד ואילך(.  4. ראה בארוכה ד"ה 

)ספר  תרע"ח  ואילך(.  פז  עמוד  המאמרים  )ספר  תרנ"ח  ישראל  לבני  אמור  לכן 

המאמרים עמוד קלט ואילך(. ובכמה מקומות.

5. מיכה ז, טו.

בב'  בער  דוב  כותבים  )באם  והמגיד  הזקן  אדמו"ר  של  השני  ששמו  ובפרט   .6

תיבות( הוא בלע"ז.

ג' גליות, ואבן גדולה כנגד גלות ד' ששקול כנגד כולם7 וכן 
ג' חיות שאמר משה, גמל שפן ארנבת ג' גליות, ואת החזיר 

אמר בפסוק בפני עצמו רומז על גלות רביעי8.
וכן דניאל גאה בלילה אחת ר' רליות ובלילה בפני עצמו 

גאה רלות אחגון )כמפוגש בדניאל ח(.
וכן אמג דוד ד' פעמים כי לעולם חסדו, במזמוג הללו 

את ה' כל רוים )תהלים קיז(.
ומזה הטעם כופלים ד' פסוקים לקביל ד' רליות שהם 
כפולים, ישתגרו עלו על צואגי ]איכה א, יד ע"ש במדבג 

גבה[, לקחה מיד ה' כפלים )ישעי' מ, ב(.
לקביל רלות מדי כופלים אודך כי עניתני, כי במלת אדך 

נגמזים ר' מלכים שמלכו במדי אחשוגוש דגיוש כוגש.
ר'  בו,  נגמזים  והמה  בבל  לקביל  הבונים  מאסו  אבן 
ונגמזו  מגודך,  אויל  בלשצג  נבוכדנצג  בו  שמלכו  מלכים 
דהבא  די  גישא  הוא  אנת  פינה,  לגאש  היתה  אבן,  במלת 

)דניאל ב, לח(.
מאת ה' היתה זאת, רלות יון נגמז במלת מאת, ר' מלכים 
תלמי,  אנטיוכס,  מוקדון,  אלכסנדגס  ביון,  בכיפה  שמלכו 

אמג היא נפלאת בעינינו, שהיא נגמזת בימי מתתיהו.
כנרד רלות אדום, זה היום עשה ה', דאתמג עלה )איכה 
א, יד( נתנני שוממה כל היום דוה, וכן יעקב אמג )תולדות 
כה, לא( מכגה כיום את בכוגתך לי, על יומו של עשו שהי' 
גאוי להיות אלף שנים9, גק בעוונותינו )בגאשית כט, ז( הן 

עוד היום רדול לא עת האסף המקנה.
והו  אנו  אנא ה' שהוא ברמטגיא  ואמג אח"כ ד' פעמים 
שהוא סוד תגין שמהן שהם עמנו בד' רליות10, חוזג אח"כ 
עוד ד' פסוקים לקביל ד' רליות אלו, אל ה' ויאר לנו, לקביל 
ואודך  אתה  אלי  טז(,  ח,  )אסתג  אורה  היתה  ליהודים  מדי 
שהלוים  ארוממך  א-להי  ולהלל,  להודות  שתקנו  יון  לקביל 
במקדש אומגים בשיג מזמוג )תהלים ל, א( ארוממך ה' כי 

דלתני, הודו לה' כי טוב לקביל אדום.
מרלה עמוקות

מלכות  זו  העדרים  כל  שמה  ונאספו  על  דרש  ששם  אלא  כן,  דרש  פ"ע  בב"ר   .7

רביעית, וכן הוא במדרש שיר השירים זוטא פ"ו.

יון, ואת  8. ויקרא רבה יג, ה את הגמל זו בבל, את השפן זו מדי, ואת הארנבת זו 

נתן  משה  המפרשים(,  כמ"ש  אדום  על  וכוונתו  כינוי  דרך  )ואמר  פרס  זו  החזיר 

אומר  ר"י  ולמה  אחד.  בפסוק  החזיר  ואת  דברים(  )בספר  אחד  בפסוק  שלשתן 

ששקול כנגד שלשתן, רשב"ל אמר יתירה )משלשתן(.

9. בתנחומא בובר תולדות ד', מכרה כיום אמר ר' אחא מי שהוא יודע לחשב כראוי 

לא נטלו ישראל בעולם הזה אלא אלף שנים שיומו של הקב"ה אלף שנים הן וכן 

בב"ר סג, יג.

10. סוכה מה, א. ובתוס' ד"ה אני והו משום דדרשינן בפתיחתא לד דאיכה רבתי 

ואני בתוך הגולה וכתוב והוא אסור בזיקים כביכול הוא עצמו ע"ש.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וארא
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âטבת כ"ב ראשון âיום

å(á):ýåýé éðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû øaãéå©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑ מׁשּפט אּתֹו על ּדּבר «¿«≈¡…ƒ∆…∆ְִִִֶַָ

הּזה"? לעם הרעתה "למה ולֹומר: לדּבר .ׁשהקׁשה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
'‰ È‡ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑ טֹוב ׂשכר לׁשּלם נאמן «…∆≈»¬ƒְֱֵֶַָָָ

ׁשלחּתי לחּנם ולא לפני. לקּים ,לּמתהּלכים ּכיֿאם ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹ
מצינּו הּזה ּובּלׁשֹון הראׁשֹונים. לאבֹות ׁשּדּברּתי ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּדברי

להּפרע, נאמן ה'" "אני מקֹומֹות, ּבכּמה נדרׁש ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָׁשהּוא
ׁשם  את "וחּללּת ּכגֹון: ענׁש, אצל אֹומר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּכׁשהּוא
מצוֹות, קּיּום אצל אֹומר ּוכׁשהּוא ה'". אני ,ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֹאלהי
ה'", אני אֹותם, ועׂשיתם מצותי, "ּוׁשמרּתם ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹּכגֹון:

ׂשכר  לּתן .נאמן ֱִֵֶָָָ

(â)ìàa á÷òé-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå̈«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ§¥´
:íäì ézòãBð àì ýåýé éîLe écL©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«

i"yx£‡¯‡Â∑ האבֹות אל.ÈcL Ï‡a∑ טחּתים הב »≈»ֶָָ¿≈«»ְְִִַ
ׁשּדי  אל אני להם: אמרּתי ּובכּלן ÈÓLe.הבטחֹות, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ¿ƒ

Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï ּכאן,"∑‰' ּכתיב אין הֹודעּתי" לא …«¿ƒ»∆ְְִִֵַָֹ

אמּתית  ּבמּדה להם נּכרּתי לא – נֹודעּתי" "לא ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹֹאּלא
ּדברי,ׁשּלי  לאּמת נאמן – ה' ׁשמי נקרא ׁשעליה , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הבטחּתים  קּימּתי ׁשהרי .ולא ְְְְֲִִִִֵֶַַֹ

ÈÈ:ב  ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆«¬«≈¬»¿»

Ï‡aג  ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈
:ÔB‰Ï ˙ÈÚ„B‰ ‡Ï ÈÈ ÈÓLe ÈcL«»¿ƒ¿»»»ƒ¿

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯a„ÈÂ העם ·) וּיאמן אמר הּכתּוב «¿«≈ֲֵַַַַָָָָ
ּבאלהים  מֹודים והּכל העם ּכל ְְִִֵַָָָֹֹֹולא
ּכן  על עֹוד. אפרׁש ּכאׁשר ּפרעה ְֲֲֲִֵֵֶַַַָֹאפי'
אמֹור  לכן ה'. אני אליו וּיאמר ֱֲִֵֵֶַַָָָֹאמר

אני  ּכי וידעּתם ה'. אני יׂשראל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָלבני
אתכם: הּמֹוציא אלהיכם bה' dxez ְֱִֵֶֶֶַֹ

‡¯‡Â היתה ‚) האבֹות נבּואת . »≈»ְְַָָָָ
וארא. מּלת ּכן על הּלילה ְְְִֵֵַַַַַָָָּבמראֹות

אמר  והּגאֹון ּבפרּוׁש. קׁשה ׁשּדי ְְִֵַַַַָָָָָמּלת
מדּבר  ׁשאּתה ּכׁשי"ן נֹוסף הּׁשי"ן ְְִִִֵַַַָָָּכי
ולא  ּדי. לעֹולם ׁשאמר והּטעם ְְִִֶַַַַַָָָֹעּמי.
יקרא  אי ּכי זה לפרּוׁש טעם ְְִִֵֵֵֶַַַָאדע

ּכמֹו ּתאר להיֹותֹו רק ּדי. אׁשר ְְֲִֵֶַַַֹׁשם
רב  והּנגיד ּדּוי. לּבי על וסּלח. ְְִִִַַַַַָָָטֹוב
אלקהאר. ערבי ּבלׁשֹון ּבֹו ּפי' ְְְֲִֵֵַָָָָׁשמּואל
ּתחת  והּיּו"ד ותּקיף. מנּצח ְְְִֵֵַַַַַַּופרּוׁשֹו
מפסח. שוקים דליו ּכיּו"ד הּכפל. ְֶֶַאֹות

וכמֹוהּו נהרים. ּבֹואֹו אׁשר ְְֲֲִֶֶַַָָואל"ף
ויפה  ּבצרי ׁשּדי והיה ׁשּדי. ְְְְִֶַַַַָָָָּכקֹול
נפעל. מּבנין נֹודעּתי ּומּלת ְְְִִִִִֵֵַַַָּפרׁש.

ורּבי  מנחם. ּכדברי הֹודעּתי ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַואינּנּו
ּכי  ׁשבּועה ה' ּוׁשמי ּכי אמר ְְִִִִַָָָמרינֹוס
וטעם  לׁשבּועה. וי"ו יׁש ערבי ְְְֲִִֵַַָָָָּבלׁשֹון
.ל ׁשּנֹודעּתי ּכמֹו להם נֹודעּתי ְְְְִִֶֶַַָֹלא

הּקדׁש. ּבלׁשֹון מצאנּו לא הּזה ְְִֶֶַַַָָָֹֹוכוי"ו
עצמן  מֹוׁשכֹות מּלֹות יׁש ּדקּדּוקֹו ְְְְִִֵַָָָוככה
מאל  ּכמ"ם אֹותּיֹות. ג"כ עּמם ְֲִִֵֵֵֵַָואחרֹו'

ּומאת אביך  ׁשהּוא ׁשּדי. ואת ויעזרּך ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּכאּלּו ׁשּדי ּבאל ּבי"ת וככה ְְְִֵֵַַַַָָׁשּדי.
להם. נֹודעּתי לא ה' ּובׁשמי ְְִִִֶַָָֹּכתּוב
תחסר  ּכי הּגאֹון סעדיה רב ְְְִֶַַַַַָָָאמר
אמר  ּכאּלּו לבּדֹו. מּלת ְְֲִִַַַַָָָּבאחרֹונה

רק  להם נֹודעּתי לא לבּדֹו ה' ְְְִִִֶַַַָֹּובׁשמי
וכמֹוהּו ה'. ּבׁשם ּופעם ׁשּדי ּבאל ְְְֵֵַַַַַַָּפעם
עֹוד  יאמר לבּדֹו יעקב לא ּדעּתי ְְְֲִִֵֵַַַָֹֹלפי
עּמֹו מׁשּתּתף יׂשראל אם ּכי ְְְִִִִִִֵֵַָׁשמ
אל  ּכי ידענּו ּכי הּזה לּתּקּון צר ְְִִִֵֵֶֶַַַָֹואין

ּביניהם  ואין הּנכּבד הש"י הּוא ְְִֵֵֵֶַַַָׁשּדי
והּׁשם  ּתאר הּוא ׁשּדי ׁשּׁשם רק ְְֵֵֵֶֶַַַַַֹהפרׁש.
ּתאר  ׁשם ּופעם עצם ׁשם ּפעם ְִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּנכּבד

ּכתּוב  מצאנּו והּנה ּפרׁשּתי. ְְֲִִֵֵֶַַָָָּכאׁשר
מאּור  הֹוצאתי אׁשר ה' אני ְְֲֲִִֵֵֶַָָּבאברהם
אברהם  אלהי ה' אני ּוביעקב ְְְֱֲֲִִֵַַַָָֹֹּכׂשּדים.
אברהם  ּכי אמר יׁשּועה ורּבי .ְְְִִִַַַָָָָָאבי

מׁשה  רק הּׁשם זה ידעּו לא ְְֲֵֶֶַַַָֹֹֹויעקב
נכֹונה. יׁשּועה ר' ּדּבר ולא ּככה. ְְְִֵַָָָָָֹּכתב
הזּכירֹו לא ׁשם מׁשה יכּתב אי ְְִִִִֵֵֶֹֹֹּכי
זה  ידעּו האבֹות ּכי ספק ואין ְְִֵֵֵֶַָָָָהּׁשם.

הּׁשם  זה רק העצם. ׁשם ׁשהּוא ֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּׁשם
ל אגּלה ועּתה ידעּו. לא הּתאר ְְְֲֶַַַַָָֹֹהּוא
הּׁשם  ּכי ידענּו ׁשּדי. אל סֹוד ְְִֵֵַַַָָָקצת
והעֹולם  ׁשהזּכרּתי. עֹולמֹות ג' ְְְִִֶַָָָָָּברא

ּכל  הּתיכֹון. מעֹולם ּכח יקּבל ְִֵֵֵַַַַַָָֹהּׁשפל
העליֹונה. מערכת ּכפי מהּפרטים ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָא'
מן  ּגבֹוּה האדם נׁשמת ּכי ְֲִִִַַַָָָָּובעבּור
הּנפׁש היתה אם האמצעי. ְְִִֶֶֶַָָָָָָהעֹולם
ּבלא  ׁשהם הּׁשם מעׂשה והּכירה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹחכמה

ּתאות  והּניחה אמצעי. ידי ועל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאמצעי.
לדבקה  והתּבֹודדה הּׁשפל ְְְְְִֵַָָָָָָהעֹולם
הּככבים  ּבמערכת יׁש אם הּנכּבד. ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבּׁשם

 חומש יומי 

פגשת ואגא

יום גאשון
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סו x`e`סו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k oey`x meil inei xeriy

(ã)-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä íâå§©̧£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïòðk õøà¤´¤§¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«

i"yx£Ì‚Â'B‚Â È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰∑ ּכׁשּנראיתי וגם ¿«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ¿ְְְִִֵֶַ
ׁשּדי", ּב"אל ּביני להם ּבריתי והעמדּתי הּצבּתי ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

ÔÚk.ּוביניהם  ı¯‡ ˙‡ Ì‰Ï ˙˙Ï∑,לאברהם ֵֵֶ»≈»∆∆∆∆¿»«ְְַָָ
נאמר: מילה יז)ּבפרׁשת ונ (בראשית וגֹו' ׁשדי אל תּתי "אני ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

ליצחק: ."מגּורי ארץ את אחרי ּולזרע בראשית ל) ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָ

והקימתי כו) האל הארצֹות ּכל את אּתן ּולזרע ל ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ"ּכי
ׁשבּועה  ואֹותּה לאברהם", נׁשּבעּתי אׁשר הּׁשבּועה ְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָאת
ליעקב: אמרּתי. ׁשּדי" ּב"אל – לאברהם ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשּנׁשּבעּתי

לה) הארץ (בראשית ואת וגֹו' ּורבה ּפרה ׁשדי, אל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ"אני
ׁשּנדרּתי  הרי וגֹו'", קּימּתי להם,אׁשר .ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

(ä)íâå|øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézòîL éðà §©´£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãáòî íéøöî¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ¨®¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

i"yx£È‡ Ì‚Â∑ הּברית והעמדּתי ׁשהּצבּתי יׁש,ּכמֹו ¿«¬ƒְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ
ּבני  נאקת את "ׁשמעּתי ,לפיכ לקּים. ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָעלי

‡˙Ì,.הּנֹואקים יׂשראל" ÌÈ„·ÚÓ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡ ְֲִִֵַָ¬∆ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ…»

¯kÊ‡Â∑ אמרּתי הּבתרים ּבין ּבברית ּכי הּברית, אֹותֹו »∆¿…ְְְְִִִִִִֵַַַָָ
אנכי" ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את "וגם .לֹו: ְֲֲִֶֶַַַָָֹֹ

(å)ýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëìíëúà éúàöBäå ýå ¨¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´¤§¤À
íúãáòî íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−¥«£«Ÿ̈¨®
:íéìãb íéèôLáe äéeèð òBøæa íëúà ézìàâå§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©§½̈¦§¨¦−§Ÿ¦«

i"yx£ÔÎÏ∑ הּׁשבּועה אֹותּה È·Ï.עלּֿפי ¯Ó‡ »≈ְִַַָָ¡…ƒ¿≈
'‰ È‡ Ï‡¯NÈ∑ ּבהבטחתי È˙‡ˆB‰Â.הּנאמן ƒ¿»≈¬ƒְְֱִֶַַָָָ¿≈ƒ

ÌÎ˙‡∑ּברכּוׁש יצאּו "ואחריֿכן הבטחּתיו, כן ּכי ∆¿∆ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַ
ÌÈ¯ˆÓ.ּגדֹול" ˙Ï·Ò∑ מּׂשא .מצרים טרח ָƒ¿…ƒ¿«ƒְִִַַַָֹ

(æ)íéäìûì íëì éúééäå íòì éì íëúà ézç÷ìå§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®
ìà ýåýé éðà ék ízòãéåýíëúà àéöBnä íëé ¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½

:íéøöî úBìáñ úçzî¦©−©¦§¬¦§¨«¦

ÔB‰Ïד  ÔzÓÏ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ˙È ˙ÈÓÈ˜‡ Û‡Â¿«¬≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ«¿
ÔB‰˙e·˙Bz ‡Ú¯‡ ˙È ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿»«»«¿»»¿

:d· e·˙Bz‡c¿ƒ»«

Ï‡¯NÈה  Èa ˙ÏÈ·˜ ˙È ÚÈÓL ÈÓ„˜ Û‡Â¿«√»«¿ƒ«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈
:ÈÓÈ˜ ˙È ‡¯ÈÎ„Â ÔB‰a ÔÈÁÏÙÓ È‡¯ˆÓ Ècƒƒ¿»≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ¿»»¿»ƒ

ÈÙ‡Â˜ו  ÈÈ ‡‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯Ó‡ ÔÎa¿≈¡«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«≈
·ÊÈL‡Â È‡¯ˆÓ ÔÁÏt ˜BÁ„ BbÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»≈∆¡≈≈
‡Ú¯„a ÔBÎ˙È ˜B¯Ù‡Â ÔB‰ÁÏtÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ»¿»¿¿∆¿»¿ƒ¿»»

:ÔÈ·¯·¯ ÔÈÈ„·e ‡Ó¯Ó¿»»¿ƒƒ«¿¿ƒ

ÔBÎÏז  ÈÂ‰‡Â ‡nÚÏ ÈÓ„˜ ÔBÎ˙È ·È¯˜‡Â∆¡»≈»¿√»«¿«»¿∆¡≈¿
˜Èt‡„ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â dÏ‡Ï∆¡»¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»»¿«≈

:ÌÈ¯ˆÓ ÔÁÏt ˜BÁ„ BbÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּביֹום  עליו ׁשּתבא רעה ההריֹון ְְֵֵֶַָָָָָָֹּבעת
סּבֹות  יסּבב ּבֹו ׁשּדבק הּׁשם ְִֵֵֶַַַַָָידּוע.
ּבּמערכה  יׁש אם וככה מרעתֹו. ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָלהּצילֹו

ּתֹולדּתֹו ּכח לֹו יתּקן הּׁשם עקר. ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּיהיה
ׁשהּׁשם  חז"ל אמרּו ּכן על ְְֲִֵֵֶַַַָויֹוליד.
.ׁשּל מאצטגנינּות צא לאברהם ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָאמר
ליׂשראל. מּזל אין הּטעם מּזה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָוקרֹוב

ּכן  על ּתּׂשא. ּכי ּבפ' זה אבאר ְְֲִִֵֵֶַָָָועֹוד
וארּבה קדם לאברהם הּׁשם את אמר ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

מנּצח  ׁשּפרּוׁשֹו ׁשּדי אל אני ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַזרע
ׁשהּמערכה  לא העליֹונֹות. ְֲֲֶֶַַַַָָָָֹהּמערכֹות

ּבׁשמֹו הּדבק ׁשּידע רק ְִִִֵֵֵֶַַָָּתּׁשחת
יהיה  ׁשּלא טֹוב לֹו ְְִִֵֶֶֶַֹׁשּמתחּדׁש
הּמלא יעקב אמר ּכן על ְְְֲֲֵַַַַַַַָָֹּבמערכּתֹו

לבא  נכֹון ׁשהי' רע. מּכל אֹותי ִִֵֶַַָָָָָֹהּגֹואל
ּכאׁשר  הּתֹורה ּכל סֹוד הּוא וזה ְֲֶֶַַַָָָעלי.
הּגיעה  לא האבֹות והּנה עֹוד. ְֲִִִֵֵָָָָֹאפרׁש

אׁשר  ּכמׁשה ּבּׁשם לדבקה ְְְֲֲֵֶֶַַָָָָֹמעלתם
יכֹול  היה ע"כ ּבפנים ּפנים הּׁשם ְְִִֵַָָָָָָידעֹו
הּׁשפל  עֹולם ּתֹולדֹות לׁשּנֹות ְְֵֶַַָָֹמׁשה
יכלּו ׁשּלא ּומֹופתים אֹותֹות ְְְִֵֶַָֹּולחּדׁש

ׁשני  אמר מׁשה והּנה לחּדׁשם. ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹהאבֹות
והּׁשני  ׁשלחּתני. זה לּמה האחד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּדברים
על  והׁשיב .עּמ את הּצלּת לא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹוהּצל
אעׂשה  אׁשר תראה עּתה ְֱֲֲִֶֶֶֶַַָָהאחרֹון

אני  אליו וּיאמר הראׁשֹון ועל ְְְֲִִֵֶַַַָָֹֹלפרעה.
נֹודע  האבֹות ידי על ּכי והּטעם ְְִֵַַַַַָָה'.
יּודע  יד ועל ׁשּדי אל ׁשהּוא ְְְִִֵֶַַַַָָׁשמי

אמר  ּכאׁשר ּבעֹולם הּנכּבד ה' ְְֲִִֶַַַָָָָׁשמי
והּנה  ה'. אני יׂשראל לבני אמֹור ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵָָלכן

הּׁשם: זה להֹודיע ׁשלחּתיc dxez ְְְִִֵֶַַַ

È˙BÓÈ˜‰ Ì‚Â ּבעבּור „) ׁשלחּתי ּגם . ¿«¬ƒƒְְֲִַַַ
אֹו להם. לתת האבֹות עם ֲִִִֵֶֶָָָָׁשהקימֹותי
ארץ  את ּכמֹוהם ׁשהם ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶלבניהם

dּכנען: dxez ְַַ

Ì‚Â ּבעבּור ‰) ׁשלחּתי עֹוד ּגם . ¿«ְְֲִַַַ
וצעקּו ּתׁשּובה יׂשראל ְְְֲִֵֶָָָָׁשעׂשּו

eאלי: dxez ֵַ
ÔÎÏ (Â'יהי ּכן עֹומד ׁשאני ּכמֹו . »≈ְְֲִִֵֵֶֶ

נטּויה  ּבזרֹוע אתכם ׁשאגאל קּים ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָּדברי
הארץ: אל הּׁשמים fמן dxez ִִֶֶַַָָָ

ÈzÁ˜ÏÂ (Ê הּתֹורה את ּתקּבלּו ּכאׁשר . ¿»«¿ƒְְֲֶֶַַַָ
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(ç)éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà íëúà éúàáäå§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½
dúà ézúðå á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì dúà úúì̈¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬

:ýåýé éðà äLøBî íëì̈¤²«¨−̈£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£È„È ˙‡ È˙‡N∑ להּׁשבע ה .ּבכסאי רימֹותיה »»ƒ∆»ƒְְְֲִִִִִַָָ

(è)eòîL àìå ìàøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ
ô :äL÷ äãáòîe çeø øöwî äLî-ìà¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ eÚÓL ‡ÏÂ∑קּבלּו .ּתנחּומין לא ¿…»¿∆…∆ְְִִַֹ
Áe¯ ¯ˆwÓ∑ּונׁשימתֹו רּוחֹו – מצר ׁשהּוא מי ּכל ƒ…∆«ְִִֵֵֶָָ

להאריקצרה  יכֹול ואינֹו לענין , קרֹוב ּבנׁשימתֹו. ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
אליעזר, רּבי ּבן ּברּו מרּבי זֹו ּבפרׁשה ׁשמעּתי ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה,

זה: מּמקרא ראיה לי טז)והביא הּזאת (ירמיה "ּבּפעם ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ה'", ׁשמי ּכי וידעּו ּגבּורתי ואת ידי את ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָאֹודיעם
אפּלּו ּדבריו, את מאמן ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָלמדנּו,

וכלֿׁשּכן  ה', ׁשּׁשמֹו מֹודיע האמנה לפרענּות, ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
ּדרׁשּוהּו.לטֹובה  קיא)ורּבֹותינּו סנהדרין רבה. לענין (שמות ְְְְִֵַָָָָ

מׁשה: ׁשאמר מעלה, ה)ׁשל הרעתה"(לעיל ?"למה ְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ולא  ּדאבּדין על חבל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו ְְְֲִַַַַָָָָָאמר
הרּבה  האבֹות, מיתת על להתאֹונן לי יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָמׁשּתּכחין!
לי: אמרּו ולא ׁשּדי", ּב"אל עליהם נגליתי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּפעמים

ּׁשמֹו, "מה אמרּת: ואּתה ,"ּׁשמ אמר "מה מה ְְְְִַַַַַָָָָֹ
B‚Â'.אליהם"? È˙BÓÈ˜‰ Ì‚Â∑ אברהם ּוכׁשּבּקׁש ֲֵֶ¿«¬ƒƒ¿ְְִֵֶַָָ

ׂשרה  את ׁשּקנה לקּבר עד קרקע מצא לא ּבדמים , ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
אׁשר מרּבים, הּבארֹות על עליו ערערּו – ּביצחק וכן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֻ

ּביעקב: וכן לג)חפר, הּׂשדה"(בראשית חלקת את "וּיקן ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
אמרּת: ואּתה מּדֹותי, אחר הרהרּו ולא אהלֹו, ְְְְְֲֳִִִַַַַַָָָָֹלנטֹות
הּמקרא  אחר מתיּׁשב הּמדרׁש ואין הרעתה"?. ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ"למה
לא  ה' ּוׁשמי נאמר: ׁשּלא אחת, ּדברים: ּכּמה ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמּפני

לי  ׁשמֹו.ׁשאלּו ׁשּכ הֹודיעם לא ּתאמר הרי ואם , ְְֲֲִִִֵֶַָָָֹֹ
"אני  נאמר: הּבתרים, ּבין לאברהם ּכׁשּנגלה ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּתחּלה,
היא ועֹוד, ּכׂשדים". מאּור הֹוצאתי אׁשר ְְֲִִֵֵֵֶַָה'

נמׁשכת  "וגם ּבּדברים הּסמיכה לכאן: סֹומ ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
אני  לכן יׂשראל". לבני אמר "לכן וגֹו'", ׁשמעּתי ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹאני
על  ּדבּור "ּדבר ּפׁשּוטֹו, על הּמקרא יתיּׁשב ְְְִִֵֵַַַַָָָָאֹומר:

ׁשּנאמר: ּתדרׁש, והּדרׁשה כג)אפניו", ּכה (ירמיה "הלא ְְְְֱֲִֶֶַַָָָָֹֹֹ
סלע", יפֹוצץ ּוכפּטיׁש ה', נאם ּכאׁש מתחּלק ּדברי - ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֻ

ניצֹוצֹות  .לכּמה ְִַָ

È¯ÓÈÓaח  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎ˙È ÏÈÚ‡Â¿»≈»¿¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ
Ôz‡Â ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï d˙È ÔzÓÏ¿ƒ«»«¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿∆≈

:ÈÈ ‡‡ ‡z¯È ÔBÎÏ d˙È»«¿¿À»¬»¿»

˜eÏÈaט  ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È·Ï Ôk ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»«ƒ
‰Â‰c ‡ÁÏtÓe ‡Áe¯ ˜ÈÚnÓ ‰LÓ ÔÓƒ…∆ƒ«¿«»ƒ»¿»»«¬»

:ÔB‰ÈÏÚ ‡ÈL»̃¿»¬≈

ãקודש משיחות ãנקודות
הּׁשעּבּוד  קׁשי להיֹות ׁשהצר הּטעם מהּו להבין, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹֻוצרי

ּבׂשֹורת  אפילּו לׁשמע יכֹולים היּו ׁשּלא ּכ ּכדי עד ּפר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבעבֹודת

"ועבדּום  הּבתרים ּבין ּבברית ׁשּנגזר אף ּדלכאֹורה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּגאּלה.

קׁשי  להיֹות  הצר מּדּוע מּובן אינֹו מּכלֿמקֹום גֹו', אֹותם" ְְְִִִִֵַַַָָָָֹֻועּנּו

.ּכלּֿכ ּפר ּבעבֹודת ְֲִֶֶַַַָָהּׁשעּבּוד

הזקן] [אדמֹור ההילּולא ּבעל ׁשּמבאר ּכפי הּוא, הענין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָא

ּבחמר  מצרים  ׁשעּבּוד ׁשעלֿידי אֹור', ּב'תֹורה טבת) ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ(ּדכ"ד

ׁשל  ענין הּוא מצרים ׁשּׁשעּבּוד ּכיון למּתןּֿתֹורה, זכּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּובלבנים

ּבימי  עדין ּתֹורה נּתנה לא ּולכ הּברזל, ּכּור ּכמֹו וזּכּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּברּור

חמרּיּות  ונזּדּכ נתּברר לא עדין אברהם ּבימי ּכי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹאברהם,

הּתֹורה  קּיּום עלֿידי איןֿסֹוף אֹור המׁשכת להיֹות ְְְִִֵֵַַַַָָָָהעֹולם

את  ׁשּזּכ הּברזל ּכּור ׁשהּוא מצרים, יציאת אחר עד ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַּומצֹות,

הרע  נפרד להיֹות ּובלבנים ּבחמר הּׁשעּבּוד קׁשי עלֿידי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹיׂשראל

העֹולם  ּגםּֿכן נזּדּכ יׂשראל נזּדּככּו וכאׁשר כּו', הּטֹוב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמן

וחמרּיּותו. ְְְְִִַָֹוגׁשמּיּותֹו

ה'תשכ"ז) שבט, מבה"ח טבת, כ"ה וארא, (ש"פ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

וטעם סיני: הר ‡˙ÌÎעל ‡ÈˆBn‰. ְִַַַַָ«ƒ∆¿∆
הּגדֹול' הּמחּברת ּבמערכת היתה ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָּכי

עֹוד  ׁשּיעמדּו העליֹונים ְְְְִִֶֶַַַָָלּמׁשרתים
ּכי  ּבפרׁשת ל יתּברר וזה ְְְְִִֵֶַַָָָָּבּגלּות

gתּׂשא: dxez ִָ
ı¯‡‰ Ï‡ ÌÎ˙‡ È˙‡·‰Â (Á ּכי . ¿≈≈ƒ∆¿∆∆»»∆ִ

ּבניהם  ּגם מצרים מּיֹוצאי יחׁשבּורּבים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ
וטעם È„Èּכהם: ˙‡ È˙‡N ¯L‡. ְֶַַָ¬∆»»ƒ∆»ƒ

הּׁשמים  אל ידֹו ׁשּיּׂשא ּכאדם מׁשל ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָּדר
ידי. ׁשמים אל אּׂשא ּכי ּכמֹו ְְִִִִֶֶַַָָָָויּׁשבע.
וטעם  הּׁשמים: אל ּוׂשמאלֹו ימינֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָֹוירם

'‰ È‡:זה ׁשאקּים .h dxez ¬ƒֲֵֶֶַ
¯a„ÈÂ (Ë אזן הּטּו ולא ׁשמעּו. ולא . «¿«≈ְְְִֶָֹֹֹ

הּגלּות  ּבאר רּוחם קצרה ּכי ְְְִִֶַָָָָָָֹלדבריו
ׁשהתחּדׁשה  קׁשה ְְֲִֶַַָָָָּובעבֹודה

iעליהם: dxez ֲֵֶ
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(é):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àé)-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà øaã àáŸ©¥½¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤
:Böøàî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¥«©§«

(áé)ìàøNé-éða ïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³§¥«¦§¨¥Æ
éàå éìà eòîL-àìðòîLé Cìøò éðàå äòøô é Ÿ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ©«£¦−£©¬

:íéúôNô §¨¨«¦
i"yx£‰Ú¯Ù ÈÚÓLÈ CÈ‡Â∑ אחד קלֿזה מעׂשרה ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿…ֲֵֶֶַָָָ

ׁשּבּתֹורה לב)וחמר פ' רבה ÌÈ˙ÙN.(בראשית Ï¯Ú∑ אטּום ֶֶַָָֹ¬«¿»»ƒֲ
אטּום  ׁשהּוא אֹומר אני ערלה, לׁשֹון ּכל וכן ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָׂשפתים.

ו) מּׁשמע.(ירמיה אטּומה – אזנם" "ערלה ט): (שם ְְֲֲִֵַָָָָֹ
מהבין, אטּומים – ב)"ערליֿלב" ּגם (חבקוק "ׁשתה ְְֲִִֵֵֵֵַַָ

והאטם  – והערל" "ערלת אּתה הּקללה, ּכֹוס מּׁשכרּות ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ּבּה, ּומכּסה אטּום ׁשהּגיד – יט)ּבׂשר" "וערלּתם (ויקרא ְְֲִֶֶֶַַַָָָָֻ

ּבפני  ׁשּיבּדיל אּסּור, וכּסּוי אטם לֹו עׂשּו – ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹערלתֹו"
אטּום (שם)אכילתֹו, – ערלים" לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָֹ

מּלאכלֹו ּומבּדל .ּומכּסה ְְְְִֶָָֻֻ

(âé)éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´
-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî äòøt-ìàå ìàøNé¦§¨¥½§¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«

:íéøöî õøàî ìàøNéñ ¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ ׁשאמר לפי «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְִֶַָ

ֿהּקדֹוׁשּֿברּו לֹו צרף ׂשפתים", ערל "ואני ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמׁשה:
ּולמליץ  לפה לֹו להיֹות אהרן את ‡Ï.הּוא ÌeˆÈÂ ְְְֲִִֵֶֶַֹ«¿«≈∆

Ï‡¯NÈ Èa∑(רבה ּבנחת (שמות להנהיגם עליהם צּוה ¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִֵֶַַַָָ
אֹותם  ÌÈ¯ˆÓ.ולסּבל CÏÓ ‰Ú¯t Ï‡Â∑ עליו צּום ְְִָֹ¿∆«¿…∆∆ƒ¿»ƒִָָָ

צּום  ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זה ּבדבריהם, ּכבֹוד לֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹלחלק

ׁשליחּותֹו ועל יׂשראל ּדבר הּצּוּוי על ּודבר ּפרעה, אל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹ
אּלא  הּיחס, סדר לאחר ׁשנּיה, ּבפרׁשה מפרׁש ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹמהּו?
ּב"אּלה  הענין הפסיק ואהרן, מׁשה ׁשהזּכיר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹמּתֹו
ואהרן  מׁשה נֹולדּו היא ללּמדנּו אבֹותם", בית ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָֹֹראׁשי

נתיחסּו .ּובמי ְְֲִִַ

$
âטבת כ"ג שני âיום

(ãé)ìàøNé øëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ¦§¨¥À
:ïáeàø úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe CBðç£³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ§¥«

ÓÈÓÏ¯:י  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÌÈ¯ˆÓיא  ‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈlÓ ÏeÚ«≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlLÈÂƒ««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

·Èיב  ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»¿»¿≈»»¿≈
ÈpÓ Ïa˜È ÔÈcÎ‡Â ÈpÓ eÏÈa˜ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«ƒƒƒ¿∆¿≈¿«≈ƒƒ

:ÏÏÓÓ ¯È˜È ‡‡Â ‰Ú¯Ù«¿…«¬»«ƒ«¿»

Ôep„wÙeיג  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…«≈ƒ
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏe Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

¯‡Ô·eיד  Èa ÔB‰˙‰·‡ ˙È· ÈLÈ¯ ÔÈl‡ƒ≈≈≈≈¬»»¿¿≈¿≈
ÈÓ¯ÎÂ ÔB¯ˆÁ ‡elÙe CBÁ Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈¬«∆¿¿«¿ƒ

:Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯Ó‡Ï ¯a„ÈÂ (È ּדבר ּכמֹו למׁשה . «¿«≈≈…ְְְֶַֹ
אליהם: ואמרּת יׂשראל ּבני i`אל dxez ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָ

‡a (‡È:הּמלך ארמֹון אל .ai dxez …ְֶֶֶַַ

Ï‡¯NÈ Èa Ô‰ 'B‚Â ¯a„ÈÂ (·È. «¿«≈¿≈¿≈ƒ¿»≈
:עּמ eÚÓLׁשהם ‡Ï.ÈÏ‡ואי . ְֵֶַ…»¿≈«ְֵ

ואינֹו מל ׁשהּוא ּפרעה. ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹיׁשמעני
היא  ּגדֹולה מגרעת ּכי ועֹוד .ְְְְִִִֵַַַָמעּמ

לפניו: ÌÈ˙ÙNׁשאדּבר Ï¯Ú È‡Â. ְֲֵֶַָָ«¬ƒ¬«¿»»ƒ

ׁשּתֹורה  הבטחּתני הראׁשֹונה ּבּפעם ְְִִִִֶֶַַַַָָָּכי
ּכבד  ׁשהּוא ּבאֹות אבּטא ׁשּלא ּפי ְֲִֵֵֶֶֶַָֹאת
ואּתה  לפניו. לׁשֹוני ּתּכׁשל אּולי ְְְִִֵַַַָָָָָעלי

ּובין  ּביני מליץ יהי' אהרן ּכי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹאמרּת
biיׂשראל: dxez ְִֵָ

¯a„ÈÂ (‚È ּגם ּכי הענין ּכלל עּתה . «¿«≈ְִִַַַָָָָ
ּפרעה  ּובין ּבינֹו מליץ יהיה ְְֲִִֵֵֵֶַַֹֹאהרן
הׁשּתּתפּו ּכן על עֹוד יפרׁש ְְְֲִֵֵֶַַַָּכאׁשר

ּבּדּבּור: ּבני ÌeˆÈÂׁשניהם אל ללכת . ְִֵֶַ«¿«≈ְֵֶֶֶָ
ורּבי  מצרים. מל ּפרעה ואל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹיׂשראל

ויצ  טעם ּכי אמר ׁשּלא יׁשּועה ּום ְְִֵֶַַַַַָָֹ

יׁשמעּו לא אם יׂשראל על ְְְְֲִִִִֵַָֹיכעסּו
:צר ואין ciאליהם dxez ְֲֵֵֶֶֹ

Ì˙B·‡ ˙Èa ÈL‡¯ ‰l‡ („È על . ≈∆»≈≈¬»ַ
יׂשראל  ּבני אל ׁשב אֹו ואהרן ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹֹמׁשה
מּיֹורדי  הם והאנׁשים למעלה. ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָהּנזּכרים

יום שני
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סט

סט

`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k ipy meil inei xeriy
i"yx£Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯ ‰l‡∑ ליחס ׁשהזקק מּתֹו ≈∆»≈≈¬…»ְְִֵֶַַֻ

ואהרן, מׁשה ּבׁשביל ואהרן מׁשה עד לוי ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹֹֹׁשבטֹו
ּתֹולדֹותם  ּדר ליחסם (ּוּבפסיקּתא התחיל מראּובן. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

לׁשלׁשה  אביהם יעקב ׁשּקנטרם לפי ראיתי: ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָֹֹּגדֹולה
ּכאן  ויחסם הּכתּוב חזר מֹותֹו, ּבׁשעת הּללּו ְְְֲִִִַַַַָָָָָָׁשבטים

הם) ׁשחׁשּובים לֹומר .לבּדם, ְֲִֵֶַַָ

(åè)øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´§½Ÿ©
:ïBòîL úçtLî älà úéðòðkä-ïa ìeàLå§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«

(æè)úä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈
ìLe òáL éåì éiç éðLe éøøîe:äðL úàîe íéL §¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe∑ ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה ¿≈«≈≈ƒ¿ְְִֶָָָ
ׁשאחד  זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ּכּמה להֹודיע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלוי?

ׁשּנאמר: ׁשעּבּוד, היה לא קּים, הּׁשבטים א)מן (לעיל ְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹ

מל "וּיקם :ואחרּֿכ אחיו", וכל יֹוסף ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ"וּימת
ימים  הארי ולוי ּכּלם חדׁש", .על ְֱִִִֵֶַָָָָֻ

(æé):íúçtLîì éòîLå éðáì ïBLøâ éða§¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«

(çé)éiç éðLe ìàéfòå ïBøáçå øäöéå íøîò úä÷ éðáe§¥´§½̈©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´
ìL úä÷ìLe L:äðL úàîe íéL §½̈¨¯§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â Ì¯ÓÚ ÈiÁ ÈLe ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe∑ מחׁשּבֹון ¿≈«≈¿»¿≈«≈«¿»¿ְֵֶ
מאֹות  ארּבע יׂשראל ּבני מֹוׁשב על למדים אנּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָזה
היּו, לבּדּה מצרים ּבארץ ׁשּלא הּכתּוב, ׁשאמר ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשנה
מצרים  מּיֹורדי קהת ׁשהרי יצחק, ׁשּנֹולד מּיֹום ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאּלא

ׁשל  ּוׁשמֹונים עמרם ּוׁשנֹות ׁשנֹותיו ּכל חׁשב ְְְְֲִֶַָָָָָֹהיה.
ׁשנים  והרּבה ׁשנה. מאֹות ארּבע ּתמצאם לא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמׁשה,

האבֹות  ּבׁשני לּבנים .נבלעים ְְִִִִֵַָָָָ

(èé)éålä úçtLî älà éLeîe éìçî éøøî éðáe§¥¬§¨¦−©§¦´¦®¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−
:íúãìúì§«Ÿ§Ÿ¨«

(ë)Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé-úà íøîò çwiå©¦©̧©§¹̈¤¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½
òáL íøîò éiç éðLe äLî-úàå ïøäà-úà¤©«£−Ÿ§¤¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©

ìLe:äðL úàîe íéL §¦²§©−¨¨«
i"yx£B˙„c „·ÎBÈ∑" אבּוהי"אח קהת ,ת אחֹות לוי, .ּבת ∆∆…»ְֲֲֲִִֵַַָ

ÔÈÎÈÂטו  „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ‡˙ÈÚk ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»ƒ≈«¿¬«

:ÔBÚÓLƒ¿

ÔBL¯bטז  ÔB‰˙„Ïe˙Ï ÈÂÏ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈ƒ¿¿»¿≈¿
ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ¿≈«≈≈ƒ¿»¿»ƒ

:ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ:יז  ÈÚÓLÂ È·Ï ÔBL¯‚ Èa¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¬»¿

Ï‡ÈfÚÂיח  ÔB¯·ÁÂ ¯‰ˆÈÂ Ì¯ÓÚ ˙‰˜ È·e¿≈¿»«¿»¿ƒ¿»¿∆¿¿Àƒ≈
:ÔÈL ˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe¿≈«≈¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÂÏיט  ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÈLeÓe ÈÏÁÓ È¯¯Ó È·e¿≈¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈«¿¬«≈ƒ
:ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿»¿

dÏכ  È‰e·‡ ˙Á‡ „·ÎBÈ ˙È Ì¯ÓÚ ·ÈÒe¿ƒ«¿»»∆∆¬«¬ƒ≈
ÈLe ‰LÓ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï¿ƒ¿ƒƒ«≈»«¬…¿»…∆¿≈

:ÔÈL Ú·Le ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì¯ÓÚ ÈiÁ«≈«¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

נׁשאר  לא ּכי מראּובן והחל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַֹמצרים
ואּלה  ראׁשֹון להתיחס רק ּכבֹוד ְְְִִֵֵֶַַָלֹו

מצרים: יֹורדי הם ּבניו ehארּבעת dxez ְְְִִֵֵַַַַָָ
È·e (ÂË נכרתה אהד מׁשּפחת . ¿≈ְְְִִַַַָֹ

נזּכרת  איננּה ּכי ּבּמדּבר אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּבמצרים
ּפנחס: הּוא ÁˆÂ¯ּבפרׁשת . ְְִַָָָ¿…«

fhזרח: dxez ֶַ
ÈÂÏ Èa (ÊË ׁשבטים הּׁשני אּלה הזּכיר . ¿≈≈ƒְְְִִִֵֵֶַָ

מּלוי. ּגדֹולים ׁשהם ּבעבּור ְְֲִִִִִֵֵֶַָּבתחּלה

לפרׁש ּבא לא ּכי העּקר הּוא לוי ְִִִִֵֵָָָָֹּכי
והזּכיר  ואהרן מׁשה יחס רק ְְְֲִִֶַַַַַָֹֹעּתה
הם  נֹולדּו ּכאׁשר ּומררי ּוקהת ְְְְֲִֵֵֶַָָּגרׁשֹון
הקּדים  ּומׁשה. אהרן הּוא מצרים: ְְְֲִִִִֶַַָֹֹירדּו

חּיי  והזּכיר ׁשניו. ּבעבּור אהרן ְְֲֲִִֵֵַַַָָֹׁשם
ּבעבּור  הּׁשבטים חּיי הזּכיר ולא ְְְֲִִִִֵֵַַַָֹלוי

ואהרן: מׁשה fiּכבֹוד dxez ְְֲֶַֹֹ
ÔBL¯b Èa (ÊÈ ּכי ּבנים לֹו היּו לא . ¿≈≈¿ִִָָֹ

ׁשניהם: giאם dxez ְִֵֶ

È·e (ÁÈ חּיי ולא קהת חּיי הזּכיר . ¿≈ְְְִִֵֵַַָֹ
ּכבֹוד  ּבעבּור ּומררי ְְְֲִֵַָּגרׁשֹום

hiהּׁשלּוחים: dxez ְִַ
È¯¯Ó È·e (ËÈ ולא ּבניו היּו ׁשנים . ¿≈¿»ƒְְִַָָָֹ

הּלוי  מׁשּפחֹות אּלה אמר ּכן על ְְִִֵֵֵֵֶַַַָיֹותר.
מצרים  יֹורדי הֹולידּו לא ּכי ְְְְִִִִֵַָֹלתֹולדֹותם
ׁשני  הזּכיר ּגם יעקב. ּבני אּלה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַֹרק

ּבניו: ּכבֹוד ּבעבּור עמרם kחּיי dxez ְְֲֵַַַָָָ
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(àë):éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáe§¥−¦§¨®¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«

(áë):éøúñå ïôöìàå ìàLéî ìàéfò éðáe§¥−ª¦¥®¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«

(âë)úBçà áãðénò-úa òáLéìà-úà ïøäà çwiå©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©©¦«¨¨²£¬
àeäéáà-úàå áãð-úà Bì ãìzå äMàì Bì ïBLçð©§−´§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ§¤£¦½

:øîúéà-úàå øæòìà-úà¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«
i"yx£ÔBLÁ ˙BÁ‡∑(רבה שמות קי. בתרא לבּדק (בבא צרי אּׁשה, הּנֹוׂשא למדנּו: .ּבאחיה מּכאן ¬«¿ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

(ãë)älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®¥−¤
:éçøwä úçtLî¦§§¬Ÿ©¨§¦«

(äë)Bì ìàéèet úBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øæòìàå§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³«¦¥Æ´
úBáà éLàø älà ñçðét-úà Bì ãìzå äMàì§¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬

:íúçtLîì íiåìä©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡ÈËet ˙BaÓ∑ ׁשּפּטם יתרֹו, יֹוסףעגלים מּזרע ּומּזרע קט)ּביצרֹוׁשּפטּפט לעבֹודתּֿכוכבים, .(ב"ב ƒ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(åë)eàéöBä íäì ýåýé øîà øLà äLîe ïøäà àeä¬©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹
:íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNé éða-úà¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ‡e‰∑,למעלה ׁשהזּכרּו אּלּו «¬……∆ְְְְֵֶַָֻ
אמר  אׁשר ּומׁשה אהרן "הּוא לעמרם, יֹוכבד ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּילדה

פ"א)ה'" רבה למׁשה,(שמות אהרן ׁשּמקּדים מקֹומֹות יׁש .ְְְֲִֵֶֶַַֹֹ
ל לֹומר לאהרן, מׁשה ׁשּמקּדים מקֹומֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַַֹֹויׁש

È¯ÎÊÂ:כא  ‚ÙÂ Á¯˜ ¯‰ˆÈ È·e¿≈ƒ¿»…«»∆∆¿ƒ¿ƒ

È¯˙ÒÂ:כב  ÔÙˆÏ‡Â Ï‡LÈÓ Ï‡ÈfÚ È·e¿≈Àƒ≈ƒ»≈¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ

ÈnÚ„·כג  ˙a Ú·LÈÏ‡ ˙È Ô¯‰‡ ·ÈÒe¿ƒ«¬…»¡ƒ∆«««ƒ»»
·„ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï dÏ ÔBLÁc d˙Á‡¬»≈¿«¿≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»»»

:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡ ˙È ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»∆¿»»¿»ƒ»»

‡ÔÈlכד  ÛÒ‡È·‡Â ‰˜Ï‡Â ¯Èq‡ Á¯˜ È·e¿≈…««ƒ¿∆¿»»«¬ƒ»»ƒ≈
:Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«…«

Ï‡ÈËetכה  ˙aÓ dÏ ·ÈÒ Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»««¬…¿ƒ≈ƒ¿«ƒ≈
ÈLÈ¯ ÔÈl‡ ÒÁÈt ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»ƒ¿»ƒ≈≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÈÏ ˙‰·‡¬»«≈»≈¿«¿¬»¿

‡‰¯Ôכו  ‡e‰e˜Èt‡ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ Èc ‰LÓe «¬……∆ƒ¬«¿»¿«ƒ
ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«

:ÔB‰ÈÏÈÁ≈≈

ãקודש משיחות ãנקודות
‰ÈÁ‡a ˜c·Ï CÈ¯ˆ ‰M‡ ‡NBp‰L e„ÓÏ Ô‡kÓ(כג ו, (רש"י ƒ»»«¿∆«≈ƒ»»ƒƒ¿…¿«∆»

Ô‡kÓ ּבת) ּדֹודתֹו" יֹוכבד את עמרם "וּיּקח ׁשּנאמר מּמה ולא - ƒ»ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

˜‰˙לוי ˙BÁ‡היא" ללּמד ּבאה ּפרׁשתנּו ּדהּנה, רש"י). , ִֵ¬¿»ְְִֵֵֵֵַַָָָָָ

Ô¯‰‡Âנֹולדּו ‰LÓ"ׁש"ּדֹודתֹו אפֹוא, ּומסּתּבר נתיחסּו", ּובמי ְ…∆¿«¬…ְְְֲִִִֵֵֶַַָ

ליחס Ô¯‰‡Âּבא ‰LÓ ואחֹות ‡˙ לוי ּבת ׁשהיתה אּמם, מּצד ּגם ְֵַָ∆…∆¿«¬…ְֲִִִֵֶַַַַָָָ

לל  ולא זאת קהת, עמרם"). ("וּיּקח לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ּמדנּו ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹֹ

לא  אביו), ידי (על לעמרם הּקׁשר את מדּגיׁש 'ּדֹודתֹו' ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹועֹוד:

את ליחס הּכתּוב ּכּונת אין ּכאן א יֹוכבד. ׁשל Èaלאחיה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ¿≈
הּקׁשּור  ּדבר ללּמדנּו ּבא נחׁשֹון" ׁש"אחֹות ּומסּתּבר ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹאהרן,

אהרן"). ("וּיּקח ְֲִִִַַַֹלנּׂשּואין

(44 עמ' ו כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯‰ˆÈ È·e (‡Î ּבעבּור אּלה הזּכיר . ¿≈ƒ¿»ְֲִִֵֶַ
מׁשה: עם ׁשהריב akקרח dxez ִִֵֶֶַֹֹ

Ï‡ÈÊeÚ È·e (·Î עּוזיאל הזּכיר . ¿≈ƒ≈ְִִִֵ
ּבּתֹור'. ואלצפן מיׁשאל ּכבֹוד ְְְֲִֵֶַַָָָָּבעבּור

חברֹון: ּבני להזּכיר חׁשׁש bkולא dxez ְְְְְִֵֶַַָֹ
‚ÎÁwiÂ ּבעבּור ) אהרן אׁשת הזּכיר . «ƒ«ְֲֲִִֵֶַַֹ

נחׁשֹון  אחֹות והזּכיר אלעזר ְְְְְֲִִֶַָָּכבֹוד

קרח  ּבני והזּכיר הּכהּונה. ּכבֹוד ְְְְְֲִִֵַַַָֹּבעבּור
לא  קרח ּובני ּדכתיב צּדיקים היּו ְְִִִִִֵַַָֹֹּכי
מּבני  הי' הּנביא ּוׁשמּואל ְְִִֵֵֵַָָָמתּו.

ckקרח: dxez ַֹ

¯ÊÚÏ‡Â (‰Î אלעזר אׁשת הזּכיר . ¿∆¿»»ְְִִֵֶֶָָ
הּכהּונה  נּתנה לֹו ּכי ּפנחס ּכבֹוד ְְְְֲִִִַַָָָּבעבּור
ּפּוטיאל  הּסברא. מּדר ע"כ ְְִִֵֶֶַָָָלעֹולם

טעם  ידענּו ולא יׂשראל מּבני ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹהי'
טעם  ידענּו לא ּכאׁשר ְֲִֵֶַַַַָֹּפּוטיאל
ּכמֹו הּנזּכרים ׁשמֹות וכל ְְְְְִִִֵַָָָלמיׁשאל
לא  מׁשה מעׂשה נכּתב ולּולי ְְֲֲִֵֵֶַַַֹֹֹאהרן.

ּכן: נקרא לּמה יֹודעין ekהיינּו dxez ְְִִִֵָָָָ
‰LÓe Ô¯‰‡ ‡e‰ (ÂÎ אהרן הקּדים . «¬……∆ְֲִִַֹ

ּכי  ועֹוד ּבׁשנים. ּגדֹול הּוא ּכי ְְְִִִֶָָֹלמׁשה
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ּכאחד  ˆ·‡Ì˙B.ׁשּׁשקּולין ÏÚ∑ ּכל ,ּבצבאֹותם ְְִֶֶָ«ƒ¿»ְְִָָ

אֹות  ּבמקֹום אּלא ׁשאינֹו "על" יׁש לׁשבטיהם. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָצבאם
.ּבחרּב ּכמֹו תחיה", חרּב "ועל לג)אחת: (יחזקאל ְְְְְְְְִֶַַַַַ

ּבחרּבכם  ּכמֹו חרּבכם", על ."עמדּתם ְְְְְְְֲֶֶֶַַַַ

(æë)àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä íä¥À©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬
:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬¤−§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯a„Ó‰ Ì‰∑ׁשּקּימּו הם ׁשּנצטּוּו, Ô¯‰‡Â.הם ‰LÓ ‡e‰∑ מּתחּלה ּובצדקתם ּבׁשליחּותם הם ≈«¿«¿ƒ¿ְְִִֵֵֶֶַ…∆¿«¬…ְְְְִִִִִֵָָָָ
סֹוף  .ועד ְַ

(çë)ñ :íéøöî õøàa äLî-ìà ýåýé øac íBéa éäéå©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£'B‚Â ¯ac ÌBÈa È‰ÈÂ∑ ׁשּלאחריו מחּבר .לּמקרא «¿ƒ¿ƒ∆¿ְְְֲִֶַַָָָֻ

$
âטבת כ"ד שלישי âיום

(èë)øac ýåýé éðà øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®©¥À
øác éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−Ÿ¥¬

éìà:E ¥¤«
i"yx£'‰ ¯a„ÈÂ∑:למעלה האמּור עצמֹו הּדּבּור הּוא «¿«≈ְְְִַַַָָָ

מּתֹו אּלא מצרים", מל ּפרעה אל ּדּבר ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ"ּבא
להתחיל  עליו הענין חזר ליחסם, ּכדי הענין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשהפסיק

‰'.ּבֹו È‡∑ ּדברי ּולקּים לׁשלח אני ּכדאי ¬ƒְְְְְֲֲִִֵֵַַָ
.ׁשליחּותי  ְִִ

(ì)íéúôN ìøò éðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ£©´§¨©½¦
éàå:äòøt éìà òîLé Cô §¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשאמר האמירה היא «…∆…∆ƒ¿≈ֲִִֶַָָָ
אלי" ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני "הן וׁשנה ,למעלה: ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֹ

הּׁשּטה, היא וכ הענין, ׁשהפסיק ּכיון ּכאן, ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָהּכתּוב
הראׁשֹונֹות  על נחזר האֹומר: .ּכאדם ְֲִֵַַָָָָֹ

„ÌÈ¯ˆÓכז  ‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚ ÔÈÏlÓc Ôep‡ƒ¿«¿ƒƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
‰LÓ ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ…∆

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

Ú¯‡a‡כח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

ÏlÓכט  ÈÈ ‡‡ ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«¬»¿»«≈
‡‡ Èc Ïk ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¬»

:CnÚ ÏÈlÓÓ¿«≈ƒ»

ÏÏÓÓל  ¯ÈwÈ ‡‡ ‡‰ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»«ƒ«¿»
:‰Ú¯t ÈpÓ Ïa˜È ÔÈcÎ‡Â¿∆¿≈¿«≈ƒƒ«¿…

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּבא  קדם ליׂשראל התנּבא ְְְִִֵֵֶַָֹֹהּוא

fkמׁשה: dxez ֶֹ
Ì‰ (ÊÎ ּפרעה אל ׁשּדּברּו מעת עּתה . ≈ְְִֵֵֶֶַַָֹ

והּׁשם  מעלתֹו ּגדל ּבעבּור מׁשה ְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹֹהקּדים
אל  ונּגׁש ּפנים אל ּפנים עּמֹו ְִִִִִֵֶֶַָָּדּבר

אהרן. כן ולא הּׁשם. ׁשם אׁשר ְֲֲֲֵֵֶֶַַָָָֹֹהערפל

מׁשה. עבּדי כן לא מעיד ְְִִֵֵֶַַָֹֹוהּכתּוב
על  אדֹוני. ּבי ּפעמים לֹו אמר ְֲֲֲִִִַַַַַָֹואהרן
מּתחּלת  הּתֹורה ּבכל ּתמצא לא ְְְִִִֵַַָָָֹּכן

לאהרן. מׁשה יקּדים ׁשּלא הּפסּוק ְְֲִֶֶֶַַַָֹֹֹזה
ואין  ּבּכתּובים. וככה ּבּנביאים ְְְְְִִִֵַַָָָָוככה

אהרן  תֹולדֹות ואּלה מּמּלת ְְְֲִִֵֶַַָָֹטענה

ואת  אהרן את לֹו וּתלד ּגם ְֲֵֶֶֶֶַַַֹֹּומׁשה.
והעד  הזּכירם. נֹולדּו ּכאׁשר ּכי ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹמׁשה.

וּתלד: ּגם gkּתֹולדֹות dxez ְֵֶַַ
È‰ÈÂ (ÁÎ הּמסּדר על לתמּה יׁש . «¿ƒְְִֵֵַַַַֹ

עם  הּפסּוק זה ּדבק לּמה ִִֶַַַָָָָָָהּפרׁשּיֹות
ואם  אליהם סמּו והּוא אחריו ְְֲֲִִֵֶַַָָָהּבאים
ּדּבר  ּביֹום כן. ּכי טעם ּבֹו ידענּו ְְִִֵֵַַַָֹלא

ו  מצרים. ּבארץ מׁשה אל ׁשּדּבר ה' זה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַֹ

וכמֹוהּו ּפרעה. אל ּדּבר ה' אני ְְֲִֵֶַַָֹלֹו
הּמלחמה  אנׁשי ּכל ּתּמּו ּכאׁשר ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָויהי

ּבּפרׁשה  ּדבק העם מּקרב ִֶֶַַָָָָָָָלמּות

ההפסקֹות  ּבעל אּולי אליו. ְְֵַַַַַַָָָהּסמּוכה
ּדעּתֹו ּכי ּכן. עׂשה לּמה טעם לֹו ְִֵַַַַָָָָָידע

מּדעּתנּו: hkרחבה dxez ְְִֵַָָ
'‰ ¯a„ÈÂ (ËÎ וידּבר ענין ּפי' עּתה . «¿«≈ְְִֵֵַַַָָ

ּדּבר  ּבא וזהּו אהרן. ואל מׁשה אל ְְֲֵֶֶֶֶַַֹֹֹה'
מצרים: מל ּפרעה lאל dxez ְְִִֶֶֶַַֹ

¯Ó‡iÂ (Ï ּפרעה יׁשמעני ואי זהּו . «…∆ְְְִִֵֵֶַָֹ
ראה  הּׁשם הׁשיבֹו ׂשפתים. ערל ְְֱֲֲִִִֵֵַַַָָואני

לפרעה: אלהים נתּתי` dxez ְְְֱִִַַֹֹ

יום שלישי
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æ(à)ézúð äàø äLî-ìà ýåýé øîàiåíéäìû E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−
éçà ïøäàå äòøôì:Eàéáð äéäé E §©§®Ÿ§©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«

i"yx£‰Ú¯ÙÏ ÌÈ‰Ï‡ EÈz˙∑לרּדֹותֹו ורֹודה ׁשֹופט ¿«ƒ¡…ƒ¿«¿…ְְִֵֶ
ויּסּורין  E‡È·.ּבמּכֹות ‰È‰È∑ יהי ּכתרּגּומֹו: ְְִִַƒ¿∆¿ƒ∆ְְְֵַ

ּומׁשמיע  הּמכריז אדם נבּואה, לׁשֹון ּכל וכן .ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֻמתרּגמנ

מּגזרת והּוא ּתֹוכחֹות, ּדברי נז)לעם "ניב (ישעיה ְְְִִִִֵַָָָ
י)ׂשפתים", מהתנּבאֹות"(משלי "ויכל חכמה", "ינּוב ְְְְְִִֵַַַָָָָָ

י)ּדׁשמּואל פרעדיג"ר (סימן לֹו קֹוראין ּובלע"ז ,. ְְְִִֵַַ

(á)éçà ïøäàå jeöà øLà-ìk úà øaãú äzàE ©¨´§©¥½¥−¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ
:Böøàî ìàøNé-éða-úà çlLå äòøt-ìà øaãé§©¥´¤©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«

i"yx£¯a„˙ ‰z‡∑ אחת מּפי ּפעם ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ויטעימּנּוּכל ימליצּנּו אחי ואהרן , «»¿«≈ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּפרעה  .ּבאזני ְְְֵַָֹ

(â)éúúà-úà éúéaøäå äòøt áì-úà äL÷à éðàå©«£¦¬©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²
:íéøöî õøàa éúôBî-úàå§¤«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰L˜‡ È‡Â∑ ּכנגּדי והתריס ׁשהרׁשיע ,מאחר «¬ƒ«¿∆ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַ
עֹובדיּֿכֹוכבים  ּבאּמֹות רּוח נחת ׁשאין לפני ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻוגלּוי

לׁשּוב  ׁשלם לב למען לתת לּבֹו ׁשּיתקּׁשה לי טֹוב , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אֹותֹותי  ּבֹו את הרּבֹות ׁשל ותּכירּו מּדתֹו וכן גבּורתי. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

האּומות  על ּפרענּות מביא ּֿברּוֿהּוא: ְִֵַַָָָָֹֻהּקדֹוׁש
וייראּו, יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָעֹובדיּֿכֹוכבים,

ג)ׁשּנאמר: וגֹו'".(צפניה ּפּנֹותם נׁשּמּו ּגֹוים "הכרּתי ְְֱִִִִֶֶַַַָָ

ואףֿעלּֿפיֿ מּוסר", ּתקחי אֹותי ּתיראי א ְְְְִִִִִִִַַַַָָ"אמרּתי
נאמר  לא הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבחמׁש ה'כן "ויחּזק : ְְֱִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ּפרעה", לב (ועּין את ּפרעה". לב "וּיחזק אּלא ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
לׁשּוב" ּבלכּת" ּדּבּורֿהּמתחיל: ּכאן ׁשּגֹורס ְְְְְִִֵֶֶַַָָּברא"ם
ּבפסּוק: ׁשמֹות ּפרׁשת ּוכדלעיל ,"ביד "ׂשמּתי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָעד

ׁשם) עּין לׁשּוב", ּבלכּת". ְְְֵֶַָָ

Ú¯ÙÏ‰א  ·¯ C˙ÈpÓ ÈÊÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈«≈»«¿«¿…
:CÓb¯˙Ó È‰È CeÁ‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…»¿≈¿À¿¿»»

‡CeÁב  Ô¯‰‡Â Cp„wÙ‡ Èc Ïk ˙È ÏlÓz z‡«¿¿«≈»»ƒ¬«¿ƒ»¿«¬…»
Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlLÈÂ ‰Ú¯t ÌÚ ÏlÓÈ¿«≈ƒ«¿…ƒ««»¿≈ƒ¿»≈

:dÚ¯‡Ó≈«¿≈

È˙ג  È˙ÈbÒ‡Â ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈL˜‡ ‡‡Â«¬»«¿≈»ƒ»¿«¿…¿«¿≈ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙBÓ ˙ÈÂ È˙Â˙‡«¿»«¿»¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
יׂשראל' 'ּבׁשביל היא האּמֹות ענׁש ְְִִִִֵֶַָָֹֻּגם

ּפרעה" לב את אקׁשה "ואני ּבפרׁשתנּו הּפסּוק ג)על ּפרׁש(ז, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ותּכירּו אֹותֹותי את הרּבֹות למען לּבֹו, ׁשּיתקּׁשה לי "טֹוב ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַרׁש"י

אּמֹות  על ּפרענּות מביא הּקּב"ה, ׁשל מּדתֹו וכן ּגבּורתי, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻאת

וייראּו". יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי אלילים, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶָָעֹובדי

הראּוי  ּבאפן מתנהגים האּמֹות ּכאׁשר הרי ּתמּוּה, ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻולכאֹורה

ּפרענּות  הּקּב"ה ׁשּיביא מסּפיק טעם ּכבר זה הרי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻלענׁש,

ׁש"מביא  היא הּקּב"ה" ׁשל ׁש"מּדתֹו זה מהּו ואםּֿכן ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעליהם,

"ּכדי  אּלא מעׂשיהם מּצד לא אלילים" עֹובדי אּמֹות על ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻֻּפרענּות

וייראּו"? יׂשראל ְְְְִִִֵֶָָׁשּיׁשמעּו

נברא  ׁשהעֹולם ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ּבהקּדים זה לבאר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָויׁש

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯Ó‡iÂ (‡ל ׁשעׂשיתי ראה טעם . «…∆ְְִִֵֶַַָ

ּבעיני  נחׁשב ׁשּתהיה ּגדֹולה ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָמעלה
אלהים. וזהּו מלא ּכמעלת ְְְְֱֲִֶַַַַָֹֹּפרעה
מדּבר  והּנביא הּנביא אל מדּבר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָוהּוא
נביא. ּכי והאֹומרים ּדֹורֹו. אנׁשי ְְְִִִֵֶַָָאל

ּכי  נכֹון אינּנּו ׂשפתים. ניב ְְִִִִִֵֶַָָָמּגזרת
חכמי  ּדעת לפי מהּׁשנים ניב ְְְִִִֵֵֶַַַַַֹׁשרׁש
חכמי  ּדעת לפי העי"ן ּומעלּומי ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָצרפת.
והעד  אֹותּיֹות ׁשלׁש נביא וׁשרׁש ְְְִִֵֶַָָָָֹֹספרד.
ׁשרׁש. האל"ף ּכי ויתנּבאּו. ְְְְִִִִֶֶַָָֹנביאים.

הּוא  ּכי ּפרי. ּכמֹו ׂשפתים ניב ּכי ְְְְִִִִִָָועֹוד

ּבׂשיבה. ינּובּון עֹוד ּתנּובה. ְְְְִִֵַָָמּגזרת
ועֹוד  אכלּו. נבזה וניבֹו הּנאמן. ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָוהעד
נביא  ּכי האיׁש אׁשת הׁשב ּטעם ִִִֵֵֶַַַָָָמה
ּפרּוׁשֹו רק הּוא. ּדּברן ּפרּוׁשֹו אם ְִֵֵַַָהּוא.

ּכי  ּכדר סֹודי. לֹו ׁשאגּלה נביא ְֲִִִֶֶֶֶַָהּוא
הּנביאים. עבדיו אל סֹודֹו ּגּלה ְֲִִִִֶַָָָאם
ּבעד ויתּפּלל ע"כ עלי מתעּנג ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַוהּוא

aוחיה: dxez ְֵֶ
¯a„z ‰z‡ ּכל ·) את אהרן. אל . «»¿«≈ֲֶֶַָֹ

אל  ידּבר אחי ואהרן אצּוּך ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹאׁשר

ּבכל  אהרן נזּכר ׁשּלא ואע"פ ְְְֲִֶַַָָֹֹֹּפרעה.
ּכי  ידענּו ּפרעה אל מׁשה ּבבֹוא ְְְִֶֶַַַַָֹֹּפעם

ּבאּו: יחּדו bלעֹולם dxez ְְַָָָ
‰L˜‡ È‡Â הּׁשם ‚) אם לׁשאֹול יׁש . «¬ƒ«¿∆ְִִֵֵַ

ּומה  ּפׁשעֹו ' מה לּבֹו את ְְִִִֶַַָהקׁשה
חכמה  נתן הּׁשם ּכי והּתׁשּוב' ְְְִֵַַַַָָָָָחּטאתֹו.
ּכח  לקּבל ׂשכל ּבלּבֹו ונטע ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹלאדם

טֹובת  על להֹוסיף לחּסר עליֹון אֹו ֹו. ְְְִֵֶַַָ
תּׂשא. ּכי ּבפרׁשת אפרׁש וזה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָמרעתֹו.
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(ã)íéøöîa éãé-úà ézúðå äòøt íëìà òîLé-àìå§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦
õøàî ìàøNé-éðá énò-úà éúàáö-úà éúàöBäå§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤

:íéìãb íéèôLa íéøöî¦§©½¦¦§¨¦−§Ÿ¦«

(ä)-ìò éãé-úà éúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬¤¨¦−©
:íëBzî ìàøNé-éða-úà éúàöBäå íéøöî¦§¨®¦§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−¦¨«

i"yx£È„È ּבהם ∑‡˙ להּכֹות מּמׁש, .יד ∆»ƒְֶַַָָָ

(å)ïk íúà ýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−̈¥¬
:eNò̈«

(æ)ìL-ïa ïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîeíéðîLe L ¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ¤¨¬§Ÿ¦−
:äòøt-ìà íøaãa äðLô ¨¨®§©§−̈¤©§«Ÿ

$

ÁÓ˙ד  ˙È Ôz‡Â ‰Ú¯t ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡ÏÂ¿»¿«≈ƒ¿«¿…¿∆≈»»«
È· ÈnÚ ˙È ÈÏÈÁ ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓa Èz¯·b¿À¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈»≈ƒ»«ƒ¿≈
:ÔÈ·¯·¯ ÔÈÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ

È˙ה  ÌÈ¯‡ „k ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬≈¬»¿»«»≈»
Èa ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ Èz¯·b ˙ÁÓ»«¿À¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈»¿≈

:ÔB‰ÈÈaÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈≈

Ôkו  ÔB‰˙È ÈÈ „ÈwÙ„ ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»»¿≈
:e„·Ú¬»

Ï˙e˙ז  ÔÓz ¯a Ô¯‰‡Â ÔÈL ÔÓz ¯a ‰LÓe…∆«¿»»¿ƒ¿«¬…«¿»»¿»
:‰Ú¯t ÌÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÔÈL¿ƒ¿«»¿ƒ«¿…

הּתֹורה ּובׁשביל יׂשראל בראשית)ּבׁשביל ר"פ ּוכׁשם (רש"י . ְְְְִִִִִֵֵַָָ

והּתֹורה, יׂשראל ּבׁשביל נבראה ׁשּכּלּה הּבריאה, ּבעצם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא

מּזה  ׁשּתּגיע היא ׁשּמטרתם ׁשּבעֹולם, המארעֹות ּבכל הּוא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכן

והּתֹורה. ליׂשראל ְְְִֵֶֶַָָּתֹועלת

הּנה  מסּים, למאֹורע אחרת סיּבה ׁשּיׁש נראה ּכאׁשר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻואפילּו

הּתֹועלת  היא להמאֹורע והּפנימית האמּתית הּסיּבה ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבאמת

ליׂשראל. מּזה ְְִִִֵֶֶַַָׁשּתּגיע

ע  הּפרענּות ׁשּגם ׁשּיׁשמעּווזהּו "ּכדי היא העֹולם אּמֹות ל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻ

אּמֹות  על ׁשהּפרענּות נראה ׁשּבחיצֹונּיּות אף ּכי וייראּו", ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻיׂשראל

ּׁשּגֹוי  מה ליׂשראל ּנֹוגע מה ׁשהרי ּבׁשבילם, רק היא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהעֹולם

הם  אּלּו מארעֹות ׁשּגם היא האמת הּנה מעניׁשֹו, והּקּב"ה ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹחטא

האמיּתי הּטעם ּכי יׂשראל, אּמֹות ּבׁשביל על הּפרענּות להבאת ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻֻ

וייראּו". יׂשראל ׁשּיׁשמעּו "ּכדי היא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָהעֹולם

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 43 עמוד לו, כרך שיחות' 'לקוטי (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

והּנה  זה. לבבם והיה יּתן מי ְְְִִִֵֵֶַָָָָָּובּפסּוק

רבֹות  למען לּבֹו את אקׁשה ְְְִֶֶַַַַַטעם
טעם  ּכי אמר יׁשּועה ורּבי ְְְִִַַַַַָָמֹופתי.
הּמּכֹות. את לסּבל לּבֹו את ְְִִֶֶֶַַַֹאקׁשה

נכֹונה: ּדּבר cולא dxez ְְִֵָֹ
È„È ˙‡ Èz˙Â ּבּיד „) ּכי מּכתי. . ¿»«ƒ∆»ƒִִַַָָ

וטעם אדם. ּבני ּכדר .ˆ·‡È˙Bהיא ְְְִֵֶֶַַָָƒ¿«
ה' צבאֹות הּמלאכים ׁשהם ְְְִִֵֶַַָּכמֹו

ּבארץ: יׂשראל הם ּכ dּבּׁשמים. dxez ְִִֵֵֶַַָָָָָ
eÚ„ÈÂ יהּודה ‰) ר' הזּכיר ּכבר . ¿»¿ְְְִִָָ

ּבין  ׁשּיׁש ההפרׁש הראׁשֹון ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָהּמדקּדק
ּבקמץ  הּקמּוץ ּכי וידעּו. ּובין ְְְְְִֵֵַַָָָוידעּו

ׁשמעּו. ּכמֹו עבר. ּפעל הּוא ְְַַָָָֹּגדֹול

ּכּמׁשּפט. לעתיד הׁשיבֹו ְְֱִִִֶַַָָָוהוי"ו
לעתיד  סימן הּיּו"ד קטן ּכקמץ ְְִִֶַַַָָָָָָוהּקמּוץ
הּיּו"ד  ּבין הּנעלם והּנח ויׁשמרּו. ְְְְְֱִֵֶַַַַָּכמֹו
ׁשרׁש. ׁשהּוא הּיּו"ד ּתחת ְֶֶֶַַַַָֹוהּדל"ת
על  הּמּכֹות הביא לּמה הזּכיר ְְִִִִֵֵַַַָָוהּנה

הּנכּבד  ׁשמֹו ׁשּיּודע ּכדי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָהּמצרּיים
eּבעֹולם: dxez ָָ

Ô¯‰‡Â ‰LÓ NÚiÂ (Â ּכי ּכלל עּתה . «««…∆¿«¬…ִַַָָ
נעׂשּו מׁשה יד על ּגם אהרן יד ֲֲֶַַַַַָָֹֹעל

אֹות  ּכל יפרׁש ּכן ואחר ְְֵֵַַָָָהאֹותֹות.
fואֹות: dxez ָ

‰LÓe (Êמצאנּו ולא ׁשנֹותיהם הזּכיר . …∆ְְְִִֵֶָָֹ

הּכתּוב  ׁשהזּכירם נביאים הּמקרא ְְְְִִִִִֶַַָָָָּבכל
ּכי  אּלה. רק ּבזקנּותם ְְְְִִִֵֶֶַַָׁשהתנּבאּו
ולהם  הּנביאים מּכל ּגדֹולה ְְְֲִִִֶַַָָָָָמעלתם
ענן. ּבעּמּוד הּׁשם מדּבר היה ְְְֵֵַַַַָָָָָלבּדם
עּמהם  ׁשמּואל ּכי לּב על יעלה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָואל

ידּבר  ענן ּבעּמּוד ׁשּכתּוב ְְֲֵֶַַַָָָּבעבּור
ּכי  ּבמקֹומֹו ּפרׁשּתי ּכבר ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶַָאליהם.
על  והּנה הּתֹורה נּתנה לבּדם ְְְִִֵֵֶַַַָָָָלאּלה

ו  הּבא. העֹולם הּצּדיקים ינחלּו כל ידם ְְֲִִִַַַָָָָָָ

אֹו ּתֹוכחֹות נביאי הם ְְִִִֵֵֵַהּנביאים
gעתידֹות: dxez ֲִ
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âטבת כ"ה רביעי âיום

(ç):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)úôBî íëì eðz øîàì äòøt íëìà øaãé ék¦Á§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®
äòøô-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà zøîàå§¨«©§¨´¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«©§−Ÿ

:ïépúì éäé§¦¬§©¦«
i"yx£˙ÙBÓ∑ אֹותצר ׁשּיׁש אתכם להֹודיע ׁשּׁשֹולח ּבמי (צרּו). ≈ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

(é)øLàk ïë eNòiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©©£́¥½©«£¤−
äòøô éðôì eähî-úà ïøäà CìLiå ýåýé äeö¦¨´§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤©¥À¦§¥¬©§²Ÿ

:ïépúì éäéå åéãáò éðôìå§¦§¥¬£¨−̈©§¦¬§©¦«
i"yx£ÔÈp˙Ï∑נחׁש. ¿«ƒָָ

(àé)eNòiå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb àø÷iå©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸
:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç íä-íâ©¥¹©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«

i"yx£Ì‰ÈË‰Ïa∑":לֹו לדּמֹות ויׁש ּבּמקרא, ּדמיֹון לֹו ואין ג)ּבלחׁשיהֹון", הּמתהּפכת",(בראשית החרב "להט ¿«¬≈∆ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
מתהּפכת  ׁשהיא .ֿלחׁשעלֿידי ּדֹומה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

(áé)-ähî òìáiå íðépúì eéäiå eähî Léà eëéìLiå©©§¦̧Æ¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥
:íúhî-úà ïøäà©«£−Ÿ¤©Ÿ¨«

i"yx£Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ∑(צז מּטה (שבת ונעׂשה ׁשחזר ּכּלן ,מאחר את .ּבלע «ƒ¿««≈«¬…ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ÓÈÓÏ¯:ח  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿≈»

ÔBÎÏט  e·‰ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ÔBÎ˙ÂÏ ÏlÓÈ È¯‡¬≈¿«≈¿»¿«¿…¿≈«»¿
Ì„˜ ÈÓ¯e C¯ËeÁ ˙È ·Ò Ô¯‰‡Ï ¯ÓÈ˙Â ‡˙‡»»¿≈«¿«¬…«»¿»¿≈√»

:‡Èp˙Ï È‰È ‰Ú¯t«¿…¿ƒ¿«ƒ»

Ók‡י  ÔÎ e„·ÚÂ ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈¿»
‰Ú¯t Ì„˜ d¯ËeÁ ˙È Ô¯‰‡ ‡Ó¯e ÈÈ „È˜Ùcƒ«ƒ¿»¿»«¬…»¿≈√»«¿…

:‡Èp˙Ï ‰Â‰Â È‰Bc·Ú Ì„˜Â¿»»«¿ƒ«¬»¿«ƒ»

iL¯ÁÏe‡יא  ‡iÓÈkÁÏ ‰Ú¯t Û‡ ‡¯˜e¿»««¿…¿«ƒ«»¿»»«»
ÔB‰ÈLÁÏa ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á Ôep‡ Û‡ e„·ÚÂ«¬»«ƒ»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈

:Ôk≈

ÚÏ·eיב  ‡iÈp˙Ï BÂ‰Â d¯ËeÁ ¯·b BÓ¯e¿¿«¿≈«¬¿«ƒ«»¿«
:ÔB‰È¯ËÁ ˙È Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÀ¿»¿«¬…»À¿≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

'‰ ¯Ó‡iÂ (Á ׁשניהם לׁשּתפם החל . «…∆ְְְֵֵֵֶַָ

יבּקׁש לא ּכי ּבתחּלה הּׁשם ידע ְְִִִִֵֵַַַָָֹּכי
את  ידעּתי לא יאמר רק מֹופת ְְִֵֶַַַַָֹֹֹּפרעה

מֹופת: יבּקׁש ועּתה hה'. dxez ְְֵֵַַָ
EhÓ ˙‡ Á˜ (Ë מׁשה מּטה הּוא . «∆«¿ֶֶַֹ

קח  אהרן אל אמֹור והעד לֹו. ְְֱֲֵֶֶַַָָֹׁשּנתנֹו
ּבּמּטה  וּירם וכתּוב .יד ּונטה מּט ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָאת
ּבפתחּות  הֹודיענּו והּנה הּמים. את ְְְִִִֵֶַַַַַָוּי
ׁשאמר  הּידּוע. הּמּטה ׁשהּוא ֵֶֶֶַַַַַַָָהּבי"ת
אׁשר  ּומּט ועֹוד .מּט את קח ְְְֲֶֶַַַלֹו

היאֹור: את ּבֹו iהּכית dxez ְִִֶַָ
‰LÓ ‡·iÂ (È ׁשהּמּטה מֹופת זה ּגם . «»……∆ֵֶֶֶַַַ

ׁשעׂשה  לּמֹופת ּדֹומה ואינֹו לתּנין ְְִֵֵֶֶַַָָָָהי'

ויפת  לנחׁש. רק נהּפ לא ּכי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹליׂשראל
ּתּנין: הּוא נחׁש i`אמר dxez ִַַָָָ

(‡ÈוּיקראÌÈÓÎÁÏ ‰Ú¯t Ìb חכמי . ְִַָ««¿…«¬»ƒְֵַ
ּדבר ÌÈÙMÎÓÏÂהּמּזלֹות: מׁשּנים . ַַָ¿«¿«¿ƒְְִַַ

העין: למראה .ÌÈnË¯Á‰Âהּתֹולדֹות ְְִֶַַַָָ¿««¿Àƒ
והּמּלה  הּתֹולדֹות. סֹוד הּיֹודעים ְְִִֵַַַָָהם
אֹו הּוא. מצרים לׁשֹון אּולי ְְְִִִִַַרביעית.
ּבכל  מצאנּוה לא ּכי ּכׂשּדים ְְְְִִַָָָֹלׁשֹון
והפריׁש ׁשניהם. ּבדברי רק ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָהּמקרא

אמת  ׁשהיה מׁשה מעׂשה ּבין ֱֲֵֵֶֶֶַַָָָֹהּכתּוב
מעׂשה  ּובין לתּנין. הּמּטה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַׁשּנהּפ

ּבלטיהם. ּכתיב ּכן על ְְְִִֵֵֶַַַָהחרטּומים

החרב. להט מּגזרת הּׁשליׁשית. ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָוהּמּלה
הּיֹום  אֹותם ולהט לֹוהטים. ְְְֲִֶַַַָָאׁשּכבה
עֹוברת  ואׁש ּבריקֹות ּכמֹו והּוא ְְְִֵֶֶַָָהּבא.

עינים: אחיזת היא aiוזאת dxez ְֲִִִֵַַֹ

eÎÈÏLiÂ (·È ׁשּבלע ׁשני ּפלא זה . ««¿ƒִֵֶֶֶֶַָ
ולא  החרטּומים מּטֹות אהרן ְְֲִֶַַַַַֹֹמּטה
היה  כן ּכי אהרן מּטה וקראּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹנמצאּו
אחר  ּכי אמר יׁשּועה ור' ְְְִִִַַַָָָּבתחּלה.
ּפלא  וזה מּטֹותם ּבלע מּטה ְֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּׁשב

biּגדֹול: dxez ָ

יום גביעי
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(âé)øac øLàk íäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬
:ýåýéñ §Ÿ̈«

(ãé)ïàî äòøt áì ãák äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−
ì:íòä çlL §©©¬¨¨«

i"yx£„·k∑:ּכמֹו ּדבר, ׁשם ׁשהּוא מּפני "אתיּקר", ולא "יּקיר", יח)ּתרגּומֹו הּדבר"(שמות מּמ כבד ."ּכי »≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(åè)závðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt-ìà Cì¥´¤©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬
Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìò Búàø÷ì¦§¨−©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈

:Eãéa çwz¦©¬§¨¤«
i"yx£‰ÓÈn‰ ‡ˆÈ ‰p‰∑ ויֹוצא ּומׁשּכים לנקביו, צרי ׁשאינֹו ואֹומר אלֹוּה עצמֹו עֹוׂשה ׁשהיה לנקביו, ƒ≈…≈««¿»ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

צרכיו ׁשם ועֹוׂשה רבה)לּנילּוס .(שמות ְְִֶַָָָ

(æè)ìà ýåýé åéìà zøîàåýéìà éðçìL íéøáòä éE §¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ§¨©³¦¥¤̧Æ
-àì äpäå øaãna éðãáòéå énò-úà çlL øîàì¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦©¦§¨®§¦¥¬«Ÿ

:äk-ãò zòîL̈©−§¨©«Ÿ
i"yx£‰k „Ú∑"ּב"ּכה ּבּה ׁשאפּתח ּבכֹורֹות מּכת מּמּני ׁשּתׁשמע עד ּומדרׁשֹו: הּנה, ּכחצֹות עד ה' אמר "ּכה : «…ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

.הּלילה" ְַַָ

(æé)äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧
äkî éëðà|øàéa øLà íénä-ìò éãéa-øLà ähna ¨«Ÿ¦¹©¤´©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ

:íãì eëôäðå§¤«¤§¬§¨«
i"yx£Ì„Ï eÎÙ‰Â∑ יֹורדים ּגׁשמים ׁשאין לפי ¿∆∆¿¿»ְְְִִִֵֶָ

ּומצרים  הארץ, את ּומׁשקה עֹולה ונילּוס ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָּבמצרים,
ואחרּֿכ יראתם, את הלקה לפיכ לּנילּוס, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָעֹובדים

אֹותם  .הלקה ְִָָ

ÔB‰pÓיג  ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒƒ¿
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»

(יד  ¯wÈ˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â לפרש"י(¯ÈwÈ «¬«¿»¿…∆ƒ¿«««ƒ
:‡nÚ ‡ÁlLÏ ·È¯Ò ‰Ú¯Ù„ ‡aÏƒ»¿«¿…»ƒ¿«»»«»

iÓÏ‡טו  ˜ÈÙ ‡‰ ‡¯Ùˆa ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ƒ≈¿»«¿…¿«¿»»»≈¿«»
‡¯ËeÁÂ ‡¯‰ ÛÈk ÏÚ d˙eÓc˜Ï „zÚ˙˙Â¿ƒ¿««¿«»≈«≈«¬»¿¿»

:C„Èa ·qz ‡ÈÂÁÏ CÈÙ‰˙‡c¿ƒ¿¬ƒ¿∆¿»ƒ«ƒ»

ÈÁlLטז  È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈¿»¡»»ƒ»≈«¿«ƒ
ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ¯ÓÈÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿≈«««»«ƒ¿ƒ¿¿√»«

:ÔÚk „Ú ‡zÏa˜ ‡Ï ‡‰Â ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»»«∆¿»«¿»

‰‡יז  ÈÈ ‡p‡ È¯‡ Úc˙ ‡„a ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¿»ƒ«¬≈¬»¿»»
Èc ‡iÓ ÏÚ È„È· Èc ‡¯ËÁa ÈÁÓ ‡‡¬»»≈¿À¿»ƒƒƒ««»ƒ

:‡Ó„Ï ÔeÎt‰˙ÈÂ ‡¯‰·¿«¬»¿ƒ¿«¿ƒ¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

˜ÊÁiÂ (‚È ׁשראה ּבעבּור מעצמֹו . «∆¡«ְֲֵֶַַָָ
ּכמעׂשה  החרטּומים ְְֲִֵֶַַַָׁשעׂשּו

ciאהרן: dxez ֲַֹ
„·k ¯Ó‡iÂ („È ּכי ּכמֹו עבר. ּפעל . «…∆»≈ְִַַָֹ

אהב  ּכאׁשר ה'. חפץ לּו יצחק. ְֲִֵֵֵֶַָָָָזקן
ׁשהּוא  מאן מ"ם ּתחת קטן קמץ ְֵֵֶַַַָָָָָָוהיה
ההּוא  האל"ף ידּגׁש ׁשּלא ְֶֶֶַַָָֹֹֻׁשרׁש.

נפׁשֹו: חרף ּכמֹו ehאחריו. dxez ְְֲֵֵַַָ
¯˜aa ‰Ú¯t Ï‡ CÏ (ÂËמל מנהג . ≈∆«¿…«…∆ְִֶֶַ

ואב  ּבתּמּוז לצאת הּיֹום עד ְְְִִֵַַַַָָמצרים

מעלֹות  ּכּמה לראֹות הּיאֹור יגּדל אז ְְְֲִִִַַַַָָּכי
ּבּבקר  ׁשּיל למׁשה הּׁשם וצּוה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹעלה.

ׁשהּוא  האֹות ויעׂש הּיאֹור לפני ְְְְֲִֵֶַַַַָֹויעמד
לקחת  וצּוהּו ּפרעה. לפני הּיאֹור ְְְְִִֵַַַַַַָָֹמּכת
מׁשה  ידי על לנחׁש נהּפ אׁשר ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּמּטה
אל  וּיּתנהּו ּפרעה. אל לכּתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַֹלפני
ׁשּיראה  מצרים מימי על לנטֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַֹאהרן

אהרן  ׁשּיּכה מרגע ּכי ּבעיניו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּפרעה
יהפ אז הּיאֹור על ְֲֶַַַַַָֹּבּמּטה

fhלדם: dxez ְָ

z¯Ó‡Â (ÊË זאת ּכי ּככה לֹו אמֹור . ¿»«¿»ֱִָָֹ
ּכי  ּתׁשמע. לא אם הּמּכֹות ְְִִִִַַַַֹּתחּלת

היתה  לא לתּנין נהּפ אׁשר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹהּמּטה
fiמּכה: dxez ַָ

‰k (ÊÈ.הּׁשֹולח ּפי על ידּבר הּׁשליח . …ְִִֵֵַַַַַַָ
מּלת  ּתחסר ּכי קצרה ּדר ְְֱִִֶֶֶַַַָָָואמר
מּכה  ׁשלּוחֹו אנכי הּנה וככה ְְִִִֵֶַָָָֹׁשּלּוחֹו.

ּבידי  אׁשר ואמר ּבידי. אׁשר ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָּבּמּטה
ׁשניהם  ּכי היה. אהרן ׁשּביד ְְֲִֵֶֶַַָָֹואע"פ

ּבאֹות: ּומׁשּתּתפים giׁשוים dxez ְְִִִַָָ
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עו x`e`עו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy

(çé)eàìðå øàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ§¦§´
ì íéøöî:øàéä-ïî íéî úBzLñ ¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ e‡ÏÂ∑ לׁשּתֹות ראּויין ׁשּיהיּו היאר, למי רפּואה .לבּקׁש ¿ƒ¿ƒ¿«ƒְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

(èé)Ehî ç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´©§´
íúøäð-ìò íéøöî éîéî-ìò Eãé-äèðe|-ìò §¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´©

-eéäéå íäéîéî äå÷î-ìk ìòå íäéîâà-ìòå íäéøàé§«Ÿ¥¤´§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬¥«¥¤−§¦«§
:íéðáàáe íéöòáe íéøöî õøà-ìëa íã äéäå íã̈®§¨³¨¨Æ§¨¤´¤¦§©½¦¨«¥¦−¨«£¨¦«

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑ מׁשה על היאר ׁשהגן לפי ¡…∆«¬…ְְִֵֵֶֶַַֹֹ
ּבדם  לא עלֿידֹו, לקה לא לפיכ לתֹוכֹו, ְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹּכׁשּנׁשל

אהרן  עלֿידי ולקה ּבצפרּדעים, הם ∑Ì˙¯‰.ולא ְְְְְְֲִֵַַַַָָֹֹ«¬…»ֵ
ׁשּלנּו ּנהרֹות ּכעין הּמֹוׁשכים הם ∑Ì‰È¯‡È.נהרֹות ְְְְִֵֶַָָָ¿…≈∆ֵ

הּנהר  מּׂשפת אדם ּבידי העׂשּויֹות ונּגרים ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּברכֹות
היארים  ּדר ועֹולה מתּברכים, מימיו ונילּוס ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלּׂשדֹות,

הּׂשדֹות  ׁשאינן ∑‡‚Ì‰ÈÓ.ּומׁשקה מים קבּוצת ְֶַַָ«¿≈∆ְִֵֶַַָ
אחד  ּבמקֹום עֹומדין אּלא מֹוׁשכין, ואינן ְְְְְִִִֵֶֶָָָָנֹובעין

אשטנ"ק  לֹו ÌÈ¯ˆÓ.וקֹורין ı¯‡ ÏÎa∑ אף ְִ¿»∆∆ƒ¿«ƒַ
ׁשּבּבּתים  ּובאמּבטאֹות ÌÈˆÚ·e.ּבּמרחצאֹות ְְֲִֶֶַַַַָָָָ»≈ƒ

ÌÈ·‡·e∑ עץ ׁשּבכלי אבן מים .ּובכלי »¬»ƒְְִִִֵֵֵֶֶֶַ

(ë)øLàk ïøäàå äLî ïë-eNòiå|íøiå ýåýé äeö ©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤
iå ähnaäòøô éðéòì øàéa øLà íénä-úà C ©©¤Æ©©³¤©©̧¦Æ£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ

:íãì øàéa-øLà íénä-ìk eëôäiå åéãáò éðéòìe§¥¥−£¨¨®©¥¨«§²¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«

(àë)-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa-øLà äâcäå§©¨¨̧£¤©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ
ì íéøöî eìëéícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¨«§´¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦

(áë)-áì ÷æçiå íäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNòiå©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®©¤«¡©³¥«
ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt: ©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

Ôe‡ÏÈÂיח  ‡¯‰ È¯Òe ˙eÓz ‡¯‰· È„ ÈeÂ¿≈ƒ¿«¬»¿¿ƒ«¬»¿ƒ¿
:‡¯‰ ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»

C¯ËÁיט  ÏBË Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…À¿»
ÏÚ ÔB‰È¯‰ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡iÓ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡Â«¬≈¿»««»¿ƒ¿«ƒ««¬≈«
˙eLÈk ˙Èa Ïk ÏÚÂ ÔB‰ÈÓ‚‡ ÏÚÂ ÔB‰Èz¯‡¬ƒ≈¿««¿≈¿«»≈¿ƒ
‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„ È‰ÈÂ ‡Óc ÔB‰ÈÂ ÔB‰ÈÓÈÓ≈≈ƒ¿»ƒ≈¿»¿»«¿»

:‡·‡ ÈÓ·e ‡Ú‡ ÈÓ·e ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿»≈»»¿»≈«¿»

ÈÈכ  „È˜Ùc ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»
‡¯‰· Èc ‡iÓ ˙È ‡ÁÓe ‡¯ËÁa ÌÈ¯‡Â«¬≈¿À¿»¿»»«»ƒ¿«¬»
Ïk eÎÈÙ‰˙‡Â È‰Bc·Ú ÈÈÚÏe ‰Ú¯Ù ÈÈÚÏ¿≈≈«¿…¿≈≈«¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ»

:‡Ó„Ï ‡¯‰· Èc ‡iÓ«»ƒ¿«¬»ƒ¿»

ÏÂ‡כא  ‡¯‰ È¯Òe e˙ÈÓ ‡¯‰· È„ ÈeÂ¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ«¬»¿»
‰Â‰Â ‡¯‰ ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓ eÏÈÎÈ¿ƒƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»«¬»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔB‰ÈLÁÏaכב  ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈
‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒƒ¿¿»

:ÈÈ ÏÈlÓcƒ«ƒ¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰‚c‰Â (ÁÈ ׁשֹורץ לכל ּכֹולל מין ׁשם . ¿«»»ְִֵֵֵָ
מּגזרת e‡ÏÂּבּמים: נפעל. מּבנין . ִַַ¿ƒ¿ְְְִִִִִַַַ

יכלּו: לא ּכטעם hiלאה. dxez ְְֵֶַַָֹ
¯Ó‡iÂ (ËÈ אהרן ּכי הּפׁשט ּדעּתי לפי . «…∆ְְְֲִִִַַַָֹ

ידֹו ונטה הּיאֹור והּכה ידֹו ּכנגד נטה ְְְְִֶֶַָָָָָָָ

ּכל  להפ מצרים ּבפאת הרּוחֹות ְְֲִִִַַַָָָֹּכל
מלכּות  ּבכל והּטעם מצרים ּבארץ ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָנהר

ּומּלת ÌÈ¯ˆÓמצרים: ÈÓÈÓ ּכלל . ְִִִַַ≈≈ƒ¿«ƒְָ
רק  הּיאֹור. ואינם נהרֹותם. על ְְְְֲֵַַַַַָָָוהּפרט

מצרים. ּבארץ אחרים ּונהרֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַָׁשיחֹור
ארצם: ּבכל היה הּדם ÏÚÂּכי ְְִַַָָָָָ¿«

Ì‰È¯B‡È ׁשהּיאֹור ּבעבּור רּבים לׁשֹון . ¿≈∆ְְֲִֶַַַ

רּבים: מים ‡‚Ì‰ÈÓּבמקֹומֹות . ְִִַ«¿≈∆ִַ
הּמטר: מּמי מעצמם Â˜Óe‰מחּברים ְְִִֵֵַַָָָָֻƒ¿≈

Ì‰ÈÓÈÓ.והּבארֹות הּמעיינים. הם . ≈≈∆ְְְִֵֵַַַָ
ּכפּול  מימי ּכי הּגאֹון ואמר ְְִֵֵַַַָָָוהּבֹורֹות.
הּים. ּכמֹו מרים ּומים מתּוקים. ְְִִִִַַַָָמים

והּנה  הּים. למי הּקֹורא ּכתּוב ּכן ְְִֵֵֵֵַַַָָעל
מים  ּומּלת יּכרתּון. הּירּדן מי ְִִִֵֵֵַַַַַָָׁשכח
המדּבר  סימן אל סמּוכה היא ְְֲִִֵֶֶַַַַָּכאׁשר
ּומימי מימי ּכמֹו ּכפּולה. היא ְְְִֵֵֶַָָלעֹולם

לֹומר  יּתכן לא ּכי רּבים. לׁשֹון על ְִִִֵַַַַָֹּגם
יחיד. לׁשֹון על מי ּומצאנּו ּומימה. ְִֵֵֵַַָָָָמימי
ּובעצים  וטעם זֹורק. לא נּדה מי ְִִִֵֵַַַָָֹּכי

עץ  ּבכלי ּבּבּתים ׁשהיּו הּמים ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּובאבנים.
מאבן: הּנעׂשים ּבּכּיֹור kאֹו dxez ֲִִֵֶֶַַַ

eNÚiÂ (Îחׁשׁש ולא הּיאֹור הזּכיר . ««¬ְְְִִַַָֹ
מימי  ּכל על ידֹו נטּית ְְְִִֵֵַַַָָלהזּכיר

k`מצרים: dxez ְִִַ

ÔÎ eNÚiÂ (·Î.מּגזרת ּבלטיהם מּלת . ««¬≈ְְִִִֵֶַַָ
סתר  ּבדברי ּבּלאט. אליו ְְִֵֵֵֶַַָָָֹוּתבא
חסרת  הּמּלה ואין העין. מן ְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָהּנעלמים
המׁש מאֹותּיֹות אינּנה הה"א ּכי ְִִֵֵֵֵֶֶַָה'

על  אם לׁשאֹול ויׁש הּמּלה. ְְְְִִִֵֶַַַָּבאמצע
לדם. מצרים מימי ּכל נהפכּו אהרן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹיד
והפכּום. מים החרטּומים מצאּו ְְֲִִַַַַָָָָאנה
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עז

עז

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy
i"yx£Ì‰ÈËÏa∑.ּובחׁשאי ּבּלט אֹותֹו ׁשאֹומרין לחׁש ¿»≈∆ְֲִֶַַַַַָ

אמרּו: סז)ורּבֹותינּו ׁשדים (סנהדרין מעׂשה .ּבלטיהם, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָ
ּכׁשפים  מעׂשה Ú¯t‰.ּבלהטיהם, ·Ï ˜ÊÁiÂ∑:לֹומר ְְֲֲִֵֵֶַַָ«∆¡«≈«¿…ַ

ּכן, עֹוׂשים אּתם מכּׁשפּות פה)עלֿידי אּתם (מנחות ּתבן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַ
מביאים  אּתם אף ּתבן? ׁשּכּלּה עיר לעפרים, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻמכניסין

ּכׁשפים  ׁשּכּלּה למצרים .מכּׁשפּות ְְְְְִִִֶַַָָֻ

(âë)-íb Baì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©
:úàæì̈«Ÿ

i"yx£˙‡ÊÏ Ìb∑ ּדם ׁשל לזה ולא לתּנין, ׁשּנהפ הּמּטה .למֹופת «»…ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

(ãë)ì íéî øàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiåúBzL ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦¦§®
ì eìëé àì ék:øàéä éîénî úzL ¦´³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ

(äë)-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîé úòáL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤
:øàéäô ©§«Ÿ

i"yx£‡ÏniÂ∑ ימים ׁשבעת חדׁשמנין רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, היאר ׁשב ּוׁשלׁשה ׁשּלא , «ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבהם ּומתרה מעיד היה רבה)חלקים .(בשמות ְֲִִֵֶֶַָָָָ

daÏכג  ÈeL ‡ÏÂ d˙È·Ï ÏÚÂ ‰Ú¯Ù Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿…¿«¿≈≈¿»«ƒƒ≈
:‡„Ï Û‡«¿»

iÓ‡כד  ‡¯‰ ˙e¯ÁÒ È‡¯ˆÓ ÏÎ e¯ÙÁÂ«¬»»ƒ¿»≈«¬»«¬»«»
‡inÓ ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈¬≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»

:‡¯‰c¿«¬»

È˙כה  ÈÈ ‡ÁÓc ¯˙a ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»¿»»
:‡¯‰«¬»

ãקודש משיחות ãנקודות
¯‡È‰ ˙‡ '‰ ˙Bk‰ È¯Á‡ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÏniÂ(כה (ז, «ƒ»≈ƒ¿«»ƒ«¬≈«∆«¿…

ׁשהיתה  לקדמּותֹו, הּיאֹור ׁשב ׁשּלא ימים, ׁשבעת מנין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוּיּמלא

ּומתרה  מעיד היה חלקים ּוׁשלֹוׁשה חדׁש, רביע מׁשּמׁשת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּמּכה

(רש"י)ּבהם ֶָ

ׁשל  הראׁשֹון ׁשּברבע מראׁש ׁשּנקּבע ּכ חדׁש, הקצב מּכה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלכל

ּתהיה  האחרֹונים החדׁש רבעי ּובׁשלׁשת הּמּכה, ּתהיה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהחדׁש

ואזהרה  הקּדמה היא ההתראה הרי לתמּה: ויׁש ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹההתראה.

ּבאפן  הּוא מראׁש ׁשּנקצב הּזמן ּומּדּוע הּבאה, הּמּכה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹלקראת

ההתראה? לאחרֿמּכן ורק הּמּכה ּתבֹוא ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּקדם

על  ּבלבד ואּיּום אזהרה לׁשם היּו לא ההתראֹות ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹוהּבאּור:

הּדבר  ּבעצם ּוליּסרֹו, לצערֹו נֹועדּו עצמן הן אּלא ְְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּפרעה,

יּסּורים  מצרים. מל ּפרעה לפני ּכאּלה ּדברים מדּבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּמׁשה

נׁשּבר  וכ הּמּכה, לאחר מּיד ּבאים הם ּכאׁשר יֹותר ּגדֹולים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאּלּו

יֹותר. עֹוד לּבֹו ונכנע ְְְִִֵַַֹּפרעה

נּצחֹון  ּכדי עד ּולהכניע, לׁשּבר יׁש ה': ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמּכאן

הּמל ּפֹותח הּנּצחֹון למען לקדּׁשה. ההתנּגדּות את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻֻמחלט,

ּגם  לגּני'ּומבזּבז 'ּבאתי ּבמאמרי (ּכּמסּבר ּכמּוסים אֹוצרֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻ

הּׁשנים  ּברב היא "וארא" ּפרׁשת ׁשּׁשּבת ׁשבט', יּו"ד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּב'המׁש

האֹוצרֹות  נּתנּו זה נּצחֹון ּולצר ׁשבט), החדׁש מברכים ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּבת

עקבתא  ׁשל החׁשּוכה ּבּתקּופה ּגם יהּודי, ּכל ׁשל לידיו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָהּללּו

הּׁשלמה. ּבּגאּלה הּמחלט הּנּצחֹון את להביא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻּדמׁשיחא,

'התקשרות') מתוך - 39 עמוד לא, כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

הּמים  רק הפ לא אהרן ְְֲִַַַַַַָָֹֹוהּתׁשּובה

ּתחת  ׁשהיּו הּמים לא הארץ על ִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהיּו
מים  והֹוציאּו חפרּו החרטּומים ְְְִִִֶַַַָָָהארץ.
הפרׁש ויׁש לדם. נהפכּו ּכי ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶָוהראּו
ּכי  למעׂשיהם. אהרן מעׂשה ּבין ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָֹּגדֹול
לפניו  ׁשהיה הּיאֹור ּכל הפ ְְֲֶַַַָָָָָָֹאהרן

מצרים  ּגבּול ּבכל ׁשהיה מים ְְְְִִִֶַַָָָָוכל
הפ ּכי ועֹוד אֹותם. רֹואה היה ְִֶֶַָָָָֹׁשּלא
ּתמיד  רצים רק עֹומדים ׁשאינם ְִִִִֵֶַַָָָמים
עמדה  ּכי ועֹוד ּבאים. אחרים ְְֲִִִִֵַָָָּומים

לא הּמ והחרטּמים ימים. ׁשבעת ּכה ְְְִִִַַַַַָָֹֻ

עֹומדים  מעּטים מים רק ׁשהפכּו ְְְְִִִֶֶַַַָהראֹו

ׁשּׁשב  עד אחד רגע היה וזה ְְִִֶֶֶֶַַָָָָּבכלי.
ּביתֹו: אל bkּפרעה dxez ְֵֶַֹ

ÔÙiÂ (‚Î הזּכיר ּכי לזאת. ּגם טעם . «ƒ∆ְִִִַַַָֹ
ּובלע  לתּנין ׁשהיה הּמּטה אֹות ְְִִִֶֶַַַַָָָָּבתחּלה

ckהּמּטֹות: dxez ַַ

e¯tÁiÂ („Î הּמים ּכי אֹומרים רּבים . ««¿¿ְִִִִַַַ
ונתלּבנּו ּכּדם אדּמים הּמצרי ּביד ְְְְְֲִִִִַַַַָָֻהיּו
נכּתב  לא לּמה ּכן אם הּיׂשראלי. ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹּביד
מּכת  ּכי ּדעּתי ּולפי ּבּתֹורה. זה ְְִִִֶַַַַָאֹות

ּכֹוללת  היתה והּכּנים והּצפרּדעים ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָהּדם

הּכתּוב  אחר ּכי והעברים. ְְְִִִִִַַַַָָהּמצרים

רק  הּזיקּו. מעט הּׁשלׁש ואּלה ְְְִִִֵֶַַַָֹנרּדֹוף.
הּׁשם  קׁשה. ׁשהיתה הערב ְֵֶֶַַַָָָָָֹמּכת
יׂשראל  ּובין הּמצרּיים ּבין ְְְִִִִִִֵֵֵַָהפריׁש
ּבעבּור  והּברד הּדבר מּכת ְְֲֶֶַַַַַָָָָוככה
ּבארּבה  ולא ּבּׁשחין. כן ולא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹמקניהם.

חפרּו וכאׁשר מּמצרים יֹוצאים הם ְְְְֲִִִִִֵֶַַָּכי
העברּיים: חפרּו ּכן dkהּמצרים dxez ְְְִִִִִֵַָָ

‡ÏniÂ (‰Î ׁשעמדה ּבעבּור ּזה הזּכיר . «ƒ»≈ְְֲִִֶֶַָָ
ּבׁשאר  כן ולא רּבים ימים הּמּכה ְְִִִֵַַַָָָֹֹזאת

ekהּמּכֹות: dxez ַַ
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(åë)zøîàå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´
:éðãáòéå énò-úà çlL ýåýé øîà äk åéìà¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(æë)ì äzà ïàî-íàåâð éëðà äpä çlL-ìk-úà ó §¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨
:íéòcøôöa Eìeáb§«§−©«§©§§¦«

i"yx£‰z‡ Ô‡Ó Ì‡Â∑ּכמֹו "מאן" אּתה. סרבן ואם ¿ƒ»≈«»ְְְִֵַַָָָ
הּמפעל  ׁשם על האדם ּכינה אּלא מסרב, ,ממאן, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

וזעף סר וׁשקט, ׁשלו כ)ּכמֹו: א Ïk.(מלכים ˙‡ Û‚ ְְְֵֵֵָָָָ…≈∆»
EÏe·b∑ מיתה לׁשֹון אינֹו 'מּגפה' לׁשֹון ּכל וכן מּכה, ¿¿ְְְִֵֵֵֶַַָָָ

וכן: מּכה, לׁשֹון כא)אּלא הרה",(שמות אּׁשה "ונגפּו ְְְְִֵֶַָָָָָָ
וכן: מיתה, לׁשֹון יג)אינֹו יתנּגפּו(ירמיה "ּובטרם ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

צא)רגליכם", רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף ח)"ּפן (ישעיה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
נגף" ."ּולאבן ְֶֶֶֶ

(çë)àéä õøLåEúéáa eàáe eìòå íéòcøôö ø §¨©´©§Ÿ»§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½
éãáò úéááe Eúhî-ìòå EákLî øãçáeEnòáe E ©«£©¬¦§¨«§−§©¦¨¤®§¥³£¨¤̧Æ§©¤½

éøepúáeéúBøàLîáe E:E §©¤−§¦§£¤«
i"yx£eÏÚÂ∑ היאר עּמֹו",∑E˙È·a.מן אל "וּיאמר ּתחּלה: ּבעצה התחיל הּוא .עבדי בבּתי ואחרּֿכ ¿»ְִַֹ¿≈∆ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּפרענּות התחילה רבה)ּומּמּנּו ושמות יא. .(סוטה ְְִִִֶַָָֻ

(èë)éãáò-ìëáe Enòáe äëáe:íéòcøôöä eìòé E §¨¬§©§−§¨£¨¤®©«£−©«§©§§¦«
i"yx£EnÚ·e ‰Î·e∑(פ נכנסי (סנהדרין מעיהם ּומקרקרין ן ּבתֹו. ¿»¿«¿ְְְְְְִִִֵֶַָ

ç(à)äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³
-ìòå íéøàéä-ìò úøäpä-ìò Ehîa Eãé-úà¤¨«§Æ§©¤½©©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©
:íéøöî õøà-ìò íéòcøôöä-úà ìòäå íénâàä̈«£©¦®§©¬©¤©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦

dÏכו  ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿≈«≈
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙כז  ÈÁÓ ‡‡ ‡‰ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»»»¬»»≈»
:‡iÚc¯Úa CÓeÁz Ïk»¿»¿À¿¿»«»

ÔeÏÚÈÂכח  Ôe˜qÈÂ ‡iÚc¯Ú ‡¯‰ Èa¯ÈÂƒ«≈«¬»À¿¿»«»¿ƒ¿¿∆¡
CÒ¯Ú ÏÚÂ C·kLÓ ˙Èa ÔB¯c‡·e C˙È·a¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿¿»¿««¿»
:C˙Âˆ‡·e C¯ep˙·e CnÚ·e CÈc·Ú ˙È··e¿≈«¿»¿«»¿«»¿«¿»»

Ôe˜qÈכט  CÈc·Ú ÏÎ·e CnÚ·e C·e»¿«»¿»«¿»ƒ¿
:‡iÚc¯ÚÀ¿¿»«»

C„Èא  ˙È ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»¿»
‡iÓ‚‡ ÏÚÂ ‡iz¯‡ ÏÚ ‡i¯‰ ÏÚ C¯ËÁa¿À¿»««¬«»«¬ƒ«»¿««¿«»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÚc¯Ú ˙È ˜Èq‡Â¿«≈»À¿¿»«»««¿»¿ƒ¿»ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
האדם  ּבעבֹודת ּו"צפרּדע" ְְֲֵַַַַָָָָ"ּדם"

עצמֹו את לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור ּבכל חז"ל אמרּו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָהּנה

ּבּתניא ּבזה ּומבאר מּמצרים, יצא הּוא "והיא (פמ"ז)ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹ

ּביחּוד  ליּכלל ּדחויא מׁשכא הּגּוף מּמאסר האלֹוקית נפׁש ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָיציאת

ּוכמֹו ". . ּבכלל והּמצֹות הּתֹורה עסק ידי על ב"ה א"ס ְְְְְִִֵֵֶַַַָָאֹור

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰Ú¯t Ï‡ ‡a ¯Ó‡iÂ (ÂÎ אהרן עם . «…∆…∆«¿…ֲִַֹ
אם  הּׁשנית הּמּכה אֹותֹו ויֹודיע .ְִִִִֵַַַַָָאחי

עּמי: יׁשלח fkלא dxez ְִִַַֹ
Ì‡Â (ÊÎּכמֹו יֹוצא. ּתאר מאן מּלת . ¿ƒְִֵֵַַָֹ

וטעם הּמתים. את אני .Û‚וׁשבח ְְֲִִֵֶֶַַַַ…≈
ּוצפרּדע  ּכתיב וכן מׁשחית. ְְְְְְִִֵֵַַַּכמֹו
ּבמּלת  נחלקּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָוּתׁשחיתם.והּמפרׁשים
ּדג  מין ׁשהּוא אמרּו ורּבים ְְְְְִִִֶַַָָצפרּדעים.

ערב  ּבלׁשֹון ויּקרא ּבמצרים ְְְְְֲִִִִִֵַָָָנמצא

וחֹו הּנהר מן ויֹוצא טף אלתמס"ח. ְְִֵֵַָָ
הם  ּכי אמרּו ואחרים אדם. ְְֲִִֵֵֵַָָָּבני
ׁשּמׁשמיעים  הּנהרֹות ּברּבי ְְְְִִִִֵֶַַַָָֻהּנמצאים
והּוא  ּבעיני הּנכֹון והּוא ְְְֵַַָקֹול

gkהּידּוע: dxez ַַָ
¯‡È‰ ı¯LÂ (ÁÎּכמֹו יֹוצא. ּפעל . ¿»««¿…ְֵַֹ

וטעם הּמים. הּנהר eÏÚÂיׁשרצּו ּכי . ְְְִִַַַַ¿»ִַָָ
העיר: מן ׁשפל hkלעֹולם dxez ְִִֵָָָ

EnÚ·e ‰Î·e (ËÎ ּבעבּור יפת אמר . ¿»¿«¿ֲֶֶַַָ

ּכי  רמז ּובעּמ ּובכה אמר ְְְִֶַַַַָָָָׁשהּכתּוב
יׂשראל. ּבעם ולא ּבלבד ּובעּמֹו ְְְְְִִֵַַַָֹּבֹו
עליו  ׁשּיעלּו הזּכיר ּכי ראי' זֹו ְְְֲִִִֵֶַָָָָואין
להזּכיר  צר ואין עּמֹו ּכל ְְְְִֵֶַַָָֹוכל

`יׂשראל: dxez ְִֵָ
E„È ‰Ë ¯Ó‡iÂ רּוחֹות ‡) על . «…∆¿≈»¿ַ

יעלּו הצפרּדעים והּנה ְְְְֲִִִֵַַַַַָהּׁשמים.
ולא  ּומהאּגמים. ּומהּנהרֹות ְְְִֵֵֵַַַָָָֹמהּיאֹורֹות

מים: מקוה aמּכל dxez ְִִִֶַָ
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עט

עט

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy

(á)ìòzå íéøöî éîéî ìò Bãé-úà ïøäà èiå©¥³©«£ŸÆ¤¨½©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ
à-úà ñëzå òcøôvä:íéøöî õø ©§©§¥½©©§©−¤¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£Úc¯Ùv‰ ÏÚzÂ∑(רבה היתה,(שמות אחת צפרּדע ««««¿«¿≈«ְְְֵַַַַָָ
זהּו נחילים, נחילים מּתזת והיא אֹותּה מּכין ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָוהיּו
קֹורא  הּצפרּדעים ׁשירּוץ לֹומר: יׁש ּופׁשּוטֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָמדרׁשֹו.

הרחיׁשה, הּכּנם", "וּתהי וכן: יחידּות, ְְְְְִִִִֵַַָָָלׁשֹון
גרינוליר"א  הּצפרּדע", "וּתעל ואף ּבלע"ז, ְְְְֵַַַַַַַַַגדוליר"א

.ּבלע"ז  ְַַ

(â)-úà eìòiå íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤
:íéøöî õøà-ìò íéòcøôöä©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦

(ã)eøézòä øîàiå ïøäàìe äLîì äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´
äçlLàå énòîe épnî íéòcøôöä øñéå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¥Æ©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ

:ýåýéì eçaæéå íòä-úà¤¨½̈§¦§§−©«Ÿ̈«

(ä)éúîì éìò øàtúä äòøôì äLî øîàiå|øézòà ©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´
éãáòìå EìEnî íéòcøôöä úéøëäì Enòìe E §À§©«£¨¤̧Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−

ézaîe:äðøàMz øàéa ÷ø E ¦¨¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨
i"yx£ÈÏÚ ¯‡t˙‰∑י)ּכמֹו על (ישעיה הּגרזן "היתּפאר ƒ¿»≈»«ְְְֲִֵֶַַַָ

וניט"ר  ,מּמ ּגדֹול אני לֹומר: מׁשּתּבח ּבֹו"? ְְֲִִִֵֵַַַַָהחֹוצב
להתחּכם  הׁשּתּבח – עלי" "התּפאר וכן: ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָּבלע"ז,

ולֹומר  ּגדֹול ּדבר לעׂשֹותֹוולׁשאל אּוכל .ׁשּלא ְְְֲִֶַַַָָָֹֹ
ÓÏEÏ ¯ÈzÚ‡ È˙∑ על הּיֹום ל אעּתיר אׁשר את ¿»««¿ƒ¿ְְֲִֶֶַַַ

ׁשּיּכרתּו ּתרצה למתי הּצפרּדעים, ותראה ,הכרתת ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
נאמר: אּלּו לי. ׁשּתקּבע לּמֹועד ּדברי אׁשלים ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָאם
עכׁשו  אתּפּלל, מתי מׁשמע היה אעּתיר", ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָ"מתי
עלי אתּפּלל הּיֹום אני מׁשמע: "למתי", ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:
לאיזה  אמר לי, ׁשּתקּבע לּזמן הּצפרּדעים ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיּכרתּו

„È‡¯ˆÓב  ‡iÓ ÏÚ d„È ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯‡Â«¬≈«¬…»¿≈««»¿ƒ¿»≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ˙È ˙ÙÁÂ ‡iÚc¯Ú ˙˜ÈÏÒe¿≈«À¿¿»«»«¬«»«¿»¿ƒ¿»ƒ

È˙ג  e˜Èq‡Â ÔB‰ÈLÁÏa ‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÚc¯ÚÀ¿¿»«»««¿»¿ƒ¿»ƒ

ˆBlד  ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆¿«¬…«¬««
ÁÏL‡Â ÈnÚÓe ÈpÓ ‡iÚc¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈À¿¿»«»ƒƒ≈«ƒ¿∆¿«

:ÈÈ Ì„˜ ÔeÁa„ÈÂ ‡nÚ ˙È»«»¿ƒ¿¿√»¿»

ÈÏה  ·‰ ‡¯e·b CÏ Ï‡L ‰Ú¯ÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¿…¿«»¿»«ƒ
CnÚ ÏÚÂ CÈ„·Ú ÏÚÂ CÏÚ Èlˆ‡ È˙n‡Ï ÔÓÊ¿«¿ƒ»«¡«≈¬»¿««¿»¿««»
„BÁÏ CÈzaÓe CpÓ ‡iÚc¯Ú ‰‡ˆÈLÏ¿≈»»À¿¿»«»ƒ»ƒ»»¿

:Ô¯‡zLz ‡¯‰a¿«¬»ƒ¿»»»

הּוא  ּכמֹוֿכן מּכֹות, עׂשר ידי על התחילה מּמצרים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּיציאה

ידי  על  הּוא הּגּוף מּמאסר הּיציאה ׁשּתחּלת האדם, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָּבעבֹודת

צפרּדע. ּומּכת ּדם מּכת וראׁשיתם מּכֹות, ּדעׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהעבֹודה

לדם, ׁשּנהּפכּו הּיאֹור מי הּכאת היה הּמּכה ענין ּדם: ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָמּכת

והינּו ולח, קר הּוא הּמים טבע הּוא; האדם ּבעבֹודת ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָוענינֹו

הּוא  "הּדם ׁשּכן חּיּות, על מֹורה ודם ה', ּבעבֹודת ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָהּקרירּות

ה' ּבעבֹודת חּיּות להכניס ּדם ּדמּכת העבֹודה וזֹוהי ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָהּנפׁש".

מהּקרירּות  ׁשּכן הראׁשֹונה, היא זֹו ּומּכה הּקרירּות. ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּבמקֹום

הּמנּגדים  הּדברים ּכל אחרּֿכ לבֹוא יכֹולים קדּׁשה ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֻלעניני

ְַָֻלקדּׁשה.

להכניס  ה' ּבעבֹודת וענינּה צפרּדע, מּכת ּבאה מּכן ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָלאחר

ּבריאת  היא צפרּדע ׁשּכן וחמרּיּות, ּגׁשמּיּות ּבעניני ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָקרירּות

ג)הּמים פ"י, ׁשּנכנסה (שמו"ר ועד הּמצרּיים, ּבבּתי נכנסה והיא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָ

ּבגׁשמּיּות  החם ּבתקף קרירּות להכניס והינּו "ּבתּנּורי"ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַֹֹ

ְְִָוחמרּיּות.

האדם  יצא ׁשעלֿידם העבֹודה ּתחּלת הם אּלּו ענינים ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָּוב'

ׁשּלֹו. ּוגבּולים ְִִֵֵֶַָמהּמיצרים
שבת') 'לקראת מתוך - 119 עמ' א כרך לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ËiÂ ּבּיאֹור ·) הּכה ולא ידֹו נטה הּנה . «≈ְְִִֵַָָָָֹ
ּכי  רמז רק ּבראׁשֹונה עׂשה ֲִִֶַַַָָָָָּכאׁשר
נטֹות  מרגע הּצפרּדעים לעלֹות ְְְְְֲִֵֶַַַַָיכלּו

bידֹו: dxez ָ

eNÚiÂ ראה ‚) ע"כ מּועטים. ּבמים . ««¬ְִִַָָָ
אהרן  מעׂשה ּבין הפרׁש ּכי ְְֲֲִֵֵֵֶַַַֹֹּפרעה

ּכי  למׁשה קרא ע"כ מעׂשיהם. ְֲִֵֵֶֶַָָֹּובין
הּמּכה  על הֹוסיפּו ׁשהחרטּמים ְִִֶַַַַַָָָֻראה

לחּסרּה: יכלּו cולא dxez ְְְְַָָֹ
‡¯˜iÂ מּוסר „) ּדר העּתירּו אמר . «ƒ¿»ְִֶֶַַָָ

קׁשה  היתה הּמּכה וזאת ְְְִֵֶַַָָָָָֹלׁשניהם.
ּכתּוב ּכי gr)מהראׁשֹונה mildz) ּוצפרּדע ְְִִֵֵַַָָָ

dוּתׁשחיתם: dxez ְִֵַַ
¯‡t˙‰ ‰Ú¯ÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ (‰«…∆…∆¿«¿…ƒ¿»≈

ÈÏÚ אל ׁשאעּתיר ּתפארת ל אעׂשה . »«ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַ
ׁשּתבּקׁש: ּבּיֹום הּמּכה ויסר ְְֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשם

¯‡Mz‰וטעם ¯B‡iaהיּו ׁשם ּכי . ְַַ«¿ƒ»«¿»ִָָ
צר אין הּיאֹור ׁשהזּכיר ואחר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹּבתחּלה
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פ x`e`פ zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k iying meil inei xeriy
"העּתירּו" "אעּתיר", ׁשּיּכרתּו. ּתרצה ְְְְִִִִֶֶַַָיֹום

נאמר: ולא עתרּוו"העּתרּתי", מּפני אעּתר, ועתרּתי, ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
יאמר: וכאׁשר הּוא, ּפּלל הרּבֹות עתר, לׁשֹון ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּכל

יאמר: ּכ הפעיל, לׁשֹון והרּביתי, ארּבה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָהרּבּו,
ּדברים  והעּתרּתי העּתירּו לכּלם:אעּתיר, ואב (יחזקאל , ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֻ

עלי לה) הרּביתם העּתרּתם .ּדבריכם, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ

(å)ïéà-ék òãz ïòîì Eøáãk øîàiå øçîì øîàiå©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−
ìà ýåýéký:eðé ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£¯ÁÓÏ ¯Ó‡iÂ∑ הּיֹום למחר התּפּלל .ׁשּיּכרתּו «…∆¿»»ְְְִִֵֶַַָָָ

$
âטבת כ"ו חמישי âיום

(æ)ézaîe Enî íéòcøôöä eøñåáòîe EéãEnòîe E §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−¥«©¤®
:äðøàMz øàéa ÷ø©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨

(ç)äLî ÷òöiå äòøt íòî ïøäàå äLî àöiå©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ
:äòøôì íN-øLà íéòcøôöä øác-ìò ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½©§©¬©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ

i"yx£˜ÚˆiÂ ‡ˆiÂ∑ למחר ׁשּיּכרתּו .מּיד, «≈≈«ƒ¿«ְְִִֶָָָָ

(è)-ïî íéòcøôöä eúîiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©¬©§Ÿ̈−¦§©´¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦
:úãOä-ïîe úøöçä-ïî íézaä©¨¦¬¦©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ

(é):õøàä Làázå íøîç íøîç íúà eøaöiå©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤
i"yx£ÌÈ¯ÓÁ ÌÈ¯ÓÁ∑ ּגּלין ּדגֹורין, ּדגֹורין, ּכתרּגּומֹו: צּבּורים, .צּבּורים √»ƒ√»ƒְְְְִִִִִִִַַ

(àé)Baì-úà ãaëäå äçåøä äúéä ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ¨«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL àìåñ §¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£BaÏŒ˙‡ „aÎ‰Â∑הלֹו" ּכמֹו: הּוא, ּפעל לׁשֹון ¿«¿≈∆ƒְְָָֹ
וכן: ג)ונסֹוע", ב מֹואב",(מלכים את כב)"והּכֹות א (שמואל ְְְֵֶַַָָ

ל  ּבאלהים","וׁשאֹול כ)ֹו א ּופצע"(מלכים L‡k¯."הּכה ְִֵֵַַָָֹֹ«¬∆
'‰ ¯ac∑ ּדּבר ּפרעה"והיכן אליכם יׁשמע "ולא ?. ƒ∆ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹֹ

Úc˙cו  ÏÈ„a CÓb˙Ùk ¯Ó‡Â ¯ÁÓÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«¬«¿ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«
:‡‰Ï‡ ÈÈk ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«»¡»»»

CÈc·ÚÓeז  CÈzaÓe CpÓ ‡iÚc¯Ú ÔecÚÈÂ¿∆¿À¿¿»«»ƒ»ƒ»»≈«¿»
:Ô¯‡zLÈ ‡¯‰a „BÁÏ CnÚÓe≈«»¿¿«¬»ƒ¿»»»

LÓ‰ח  ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆¿«¬…ƒ¿»«¿…¿«ƒ…∆
:‰Ú¯ÙÏ ÈeL Èc ‡iÚc¯Ú ˜ÒÚ ÏÚ ÈÈ Ì„√̃»¿»«≈«À¿¿»«»ƒ«ƒ¿«¿…

iÚc¯Ú‡ט  e˙ÈÓe ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆ƒÀ¿¿»«»
:‡˙Ï˜Á ÔÓe ‡˙¯c ÔÓ ‡iza ÔÓƒ»«»ƒ»»»ƒ«¿»»

ÏÚי  e‡È¯Òe ÔÈ¯B‚c ÔÈ¯B‚c ÔB‰˙È eLÎe¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

È˙יא  ¯wÈ˙ÈÂ ‡zÁÂ¯ ˙Â‰ È¯‡ ‰Ú¯Ù ‡ÊÁÂ«¬»«¿…¬≈¬«¿«¿»¿ƒ¿««»
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ daÏƒ≈¿»«ƒƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

והאגמים: הּנהרֹות eלהזּכיר dxez ְְְְֲִִַַָָָ
¯ÁÓÏ ¯Ó‡iÂ (Â ׁשמּואל רב אמר . «…∆¿»»ְֵַַָ

א  חפני רק ּבן לבּקׁש האדם מנהג ין ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
ּפרעה  וחׁשב מּיד. מּמּנּו הּמּכה ְְִִֶֶַַַַַָָָֹׁשּיסּור
הביאה  ׁשמים ּכֹוכבי מערכת ְֲִִִֵֵֶֶַַָָּכי
היה  ּומׁשה מצרים על ְְְְִִִֶַַַַָָֹהּצפרּדעים

הּגיע  עּתה ּכי ּפרעה וחׁשב זה. ְְִִִֵֶַַַַַָָֹיֹודע
והארי נּסהּו ע"כ הּצפרּדעים סּור ְְְְֱִִִֵֶַַָעת

למחר: fואמר dxez ְְַָָָ
e¯ÒÂ (Êהפ מּלרע הּמּלה זֹו ּבאה . ¿»ְִִֵֶַַָָָ

אֹותי  ׂשמּו ּכי וכמֹוהּו ְְִִִַָָָהּמׁשּפט
gּבּבֹור: dxez ַ

‡ˆiÂ (Á ּבּׁשם ּבטח ּכי וּיצעק טעם . «≈≈ְִִֵַַַַַַָ
ּפרעה  אל אמר ּכי יבּייׁשהּו. ְְְִֵֶֶַַַָֹֹׁשּלא

רׁשּות  ּבלא יהיה ּכדבר ְְְְְְִִֵֶַָֹמעצמֹו.
hהּׁשם: dxez ֵַ

‰LÓ ¯·„k '‰ NÚiÂ (Ë. «««ƒ¿«…∆
iמעצמֹו: dxez ְֵַ

e¯aˆiÂ (È:ּבר יֹוסף וּיצּבר ּכמֹו . «ƒ¿¿ְְִֵַַֹ
Ì¯ÓÁ Ì¯ÓÁ חמֹור ּכמֹו . √»ƒ√»ƒְֲ

i`חמֹורתים: dxez ֲִַָ
‰ÁÂ¯‰ ‰˙È‰ Èk ‰Ú¯t ‡¯iÂ (‡È. ««¿«¿…ƒ»¿»»¿»»

לׁשאּול: ורוח BaÏּכמֹו ˙‡ „aÎ‰Â. ְְְַָָ¿«¿≈∆ƒ
עבר: ּפעל ּתחת הּפעל. aiׁשם dxez ֵַַַַַָָֹֹ

יום חמישי
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(áé)äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ¤©«£½Ÿ§¥´
-ìëa ípëì äéäå õøàä øôò-úà Cäå Ehî-úà¤©§½§©−¤£©´¨¨®¤§¨¨¬§¦¦−§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑ הּמצרי את ּכׁשהרג עליו ׁשהגן לפי מׁשה, עלֿידי ללקֹות ּכדאי העפר היה לא ¡…∆«¬…ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

אהרן  עלֿידי ולקה ּבחֹול", ."וּיטמנהּו ְְְְֲִֵֵַַַַָָֹ

(âé)iå eähîá Bãé-úà ïøäà èiå ïë-eNòiå-úà C ©©«£¥À©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤
øôò-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä øôò£©´¨½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬

:íéøöî õøà-ìëa íépë äéä õøàä̈¨²¤¨¨¬¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ìpk‰ È‰zÂ∑ ּבלע"ז פדוליר"א .הרחיׁשה, «¿ƒ«ƒ»ְְִַַָָ

(ãé)-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤
:äîäaáe íãàa ípkä éäzå eìëé àìå íépkä©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«

i"yx£ÌÈpk‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï∑ ּולהֹוציאם אחרת: (נסחה אחר )לבראתם, eÏÎÈ.מּמקֹום ‡ÏÂ∑ הּׁשד ׁשאין ¿ƒ∆«ƒƒְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…»…ֵֵֶַ
מּכּׂשעֹורה  ּפחּותה ּברּיה על .ׁשֹולט ְְְִִֵַַָָָ

(åè)àåä íéäìû òaöà äòøt-ìà ínèøçä eøîàiå©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®
øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì ÷æçiå©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬

:ýåýéñ §Ÿ̈«
i"yx£‡È‰ ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡∑ היא הּמקֹום מאת ּכׁשפים, עלֿידי אינּה זֹו ‰'.מּכה ¯ac ¯L‡k∑ יׁשמע "ולא ∆¿«¡…ƒƒְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ«¬∆ƒ∆ְְִַֹ

ּפרעה" .אליכם ְֲֵֶַֹ

È˙יב  ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»
‡‰ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe C¯ËÁÀ¿»¿»»«¿»¿«¿»ƒ≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ˜Ï¿«¿¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

d¯ËÁaיג  d„È ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯‡Â ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈«¬≈«¬…»¿≈¿À¿≈
‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe¿»»«¿»¿«¿»«¬««¿¿»
˙Â‰ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ Ïk ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a«¬»»ƒ¿ƒ»»«¿»¿«¿»¬«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

È˙יד  ‡˜t‡Ï ÔB‰ÈLÁÏa ‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«»»»
‡L‡a ‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»¿ƒ«¬««¿¿»«¬»»

:‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»

˜„Ìטו  ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ‡iL¯Á e¯Ó‡Â«¬»»»«»¿«¿…»»»ƒ√»
ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â ‡È‰ ÈÈ¿»ƒ¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒ

:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯Ó‡iÂ (·Èהיּו אהרן יד על ּכי ּדע . «…∆ֲִַַַַָֹ
והאֹותֹות  הראׁשֹונֹות. הּמּכֹות ְִַַַָָָֹהּׁשלׁש

למעלה. ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּבּׁשפלים ְְְְְִִֵֶַַַָָָהיּו
ּבעפר  והּׁשליׁשית ּבּמים היּו הּׁשּתים ְְְֲִִִִִַַַַַַַָּכי
מׁשה  יד על ׁשהיּו והּמּכֹות ְֶֶֶַַַַָָָֹהארץ.
ׁשּמעלתֹו ּכמֹו ּבעליֹונים. היּו ְְֲִֶֶֶַַַָָָּבּמּטה
הּברד  מּכת ּכמֹו אהרן. מּמעלת ְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹעליֹונה

ׁשהיה  והחׁש הביאם ׁשהרּוח ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהארּבה
ידֹו. על היתה הּׁשחין מּכת ּגם ְְֲִִַַַַַָָָָּבאויר
ודבר  ערֹוב והם מּטה ּבלא ׁשלׁש ְְֵֶֶֶַַָָָֹֹרק
ע"י  מּטה ּבלא ואחת ּבכֹורים. ְְְִֶַַַַַֹּומּכת

מּכת  והיא לאהרן ׁשּתּוף ּומעט ְְְֲִִֶַַַַֹֹמׁשה.
טעם ÌpÎÏהּׁשחין: ‰È‰Â והיה ּכמֹו . ְִַַַ¿»»¿ƒƒְְָָ

יעלה  אהרן ׁשּיּכה ּבעפר ּכאּלּו ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹלאבק
מצרים: ארץ ּבכל ּכּנים biויֹוליד dxez ְְְִִִִִֶֶַָ

eNÚiÂ (‚È.מׁשה על וּיעׂשּו טעם . ««¬ֲֶַַַַַֹ
ּבּמּטה. ׁשּיּכה לאהרן ׁשּדּבר ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַֹּבעבּור

הּיאֹור: את ּבֹו הּכית אׁשר ּומּט ְְְֲִִֶֶֶֶַַָּכדר
Ìpk‰ È‰zÂ.נֹוסף והּמ"ם הּמין. ׁשם . «¿ƒ«ƒ»ְִֵֵַַָ

ׁשרׁש ואינּנּו ה"א ּתחת הּוא ְֵֵֶֶַַֹאֹו
ּכמֹו נקבֹות לׁשֹון סימן הּוא ְְְְְִִִֵָָולפעמים
הּצפרּדע. וּתעל האחת ּכי ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָצפרּדעים.

זרה  הּכּנם מּלת ותהיה ּכּנים ְְְִִִִִֵֶַַָָָָוהעד
חּנם. ריקם ּכמֹו הּמ"ם ּתֹוספת ְֲִֵֵֶֶַַָָּבעבּור
לּמצרים. סימן הּמ"ם ּכי אמר ְְִִִִֵֶֶַַַָָויפת
מּפּתים. ּפת ּכמֹו ּכּנים. מן הן האחת ְִִִִִִִֵַַַָּכי

ואל  האהלי. ּבתֹו ּכדר הּמּלה ְְְְֳִִֶֶַַָָָוזֹו
הארץ  עפר ּכל ׁשאמר ּבעבּור ְֲֲִֶֶַַַַָָָָּתתמּה
ּבמקֹום  ּבּמּטה ׁשהּכה ּבעבּור ּכּנים ְֲִִִֶֶַַַָָָָהיה
ּודבר  הּמים. ּדבר היה כן ּכי ְְִִֵֶַַַַָָָאחד.

ּתחל  אז ּכי הּוא הּטעם ּכי ְִִִֵַַַַָָהּׁשחין.
ciהּמּכה: dxez ַַָ

Ôk eNÚiÂ („È:הארץ עפר ׁשהּכּו . ««¬≈ֲִֶֶַָָ
ÌÈpk‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï להֹולידם טעמֹו . ¿ƒ∆«ƒƒְְִַָ

יכלּו: ולא אהרן ּכמעׂשה ְְְֲֲֵֵֶַַָָָֹֹמהארץ
להזּכיר ‰Ìpkוטעם È‰zÂ ּפעם ְְְִַַַ«¿ƒ«ƒ»ַַ

היתה  היא ּגם ּכי ְִִֶֶַַָָאחרת.

ehּבחרטּמים: dxez ְִַַֻ
e¯Ó‡iÂ (ÂËׁשעׂשּו ׁשראּו ּבעבּור . «…¿ֲֶֶַָָ

ּבמּכת  ּגם הּתּנין ּבדבר אהרן ְְְֲֲִִֵַַַַַַַַֹּכמעׂשה
לעׂשֹות  עּתה יכלּו ולא והּצפרּדע. ְְְְְֲֵַַַַַַָָָֹהּדם

לא  לפרעה אמרּו אהרן. עׂשה ְְְֲֲֶַַַָָָֹֹֹּכאׁשר
יׂשראל  ּבעבּור הּמּכה זאת ְֲִֵַַַָָָָֹּבאה
ּכפי  היא אלהים מּכת רק ְְְֱִִִַַַַָֹלׁשּלחם
מצרים. ארץ מּזל על הּכֹוכבים ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָמערכת
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(æè)ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ
äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô éðôì¦§¥´©§½Ÿ¦¥−¥´©¨®§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ

:éðãáòéå énò çlL ýåýé øîà̈©´§Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦

(æé)ðéà-íà ékEa çéìLî éððä énò-úà çlLî E ¦´¦¥«§»§©¥´©¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹
éãáòáeézááe Enòáe Eéza eàìîe áøòä-úà E ©«£¨¤¯§©§²§¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³

:äéìò íä-øLà äîãàä íâå áøòä-úà íéøöî¦§©¸¦Æ¤¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨
i"yx£Ea ÁÈÏLÓ∑:וכן ,ּב לב)מגרה "וׁשןֿ(דברים «¿ƒ«¿ְְְְֵֶֶָ

לׁשֹו ּבם", אׁשּלח ּבלע"ז ּבהמת אינציט"ר ׁשּסּוי, .ן ְְְֲִֵַַַַָֹ
·¯Ú‰ ועקרּבים ∑‡˙ ּונחׁשים רעֹות חּיֹות מיני ּכל ∆∆»…ְְְִִִֵַַַָָָ

ּבּדבר  טעם ויׁש ּבהם. מׁשחיתים והיּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבערּבּוביא,
זֹו?ּב'אּגדה' ולּמה זֹו לּמה ּומּכה: מּכה ּבכל ְְַַַָָָָָָָָָָ

מלכּות  ּכסדר עליהם, ּבא מלכים מלחמֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּבטכסיסי
ואחרֿ מעינֹותיה, מקלקל ּבתחּלה עיר: על ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכׁשּצרה
ליראם  ּבּׁשֹופרֹות ּומריעין עליהם ּתֹוקעין ְְְְֲִִִֵֶַָָָָּכ
וכּו', והֹומים מקרקרים הּצפרּדעים, וכן ְְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָּולבהלם,

ּתנחּומא  רּבי ּבמדרׁש .ּכדאיתא ְְְְִִִִַַַָָ

(çé)énò øLà ïLb õøà-úà àeää íBiá éúéìôäå§¦§¥¦Á©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦Æ
ék òãz ïòîì áøò íL-úBéä ézìáì äéìò ãîòŸ¥´¨¤½¨§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²

:õøàä áø÷a ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−§¤¬¤¨¨«¤
i"yx£È˙ÈÏÙ‰Â∑:וכן ט)והפרׁשּתי, ה'",(לקמן "והפלה ¿ƒ¿≈ƒְְְְְְִִִֵַָ

ל)וכן: מבּדלת (דברים לא – "מּמ היא נפלאת "לא ְְְְִִִֵֵֶֶֹֹֻ
מּמ היא a˜¯·.ּומפרׁשת '‰ È‡ Èk Ú„z ÔÚÓÏ ְְִִֶֶֻ¿««≈«ƒ¬ƒ¿∆∆

ı¯‡‰∑ מתקּימת ּגזרתי ּבּׁשמים, ׁשּׁשכינתי אףֿעלּֿפי »»∆ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
.ּבּתחּתֹונים  ְִַַ

zÚ˙‡Â„טז  ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
Ô„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡iÓÏ ˜Ù ‡‰ ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…»»≈¿«»¿≈«≈ƒ¿«

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ÁlL ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»«««ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡‡יז  ‡‰ ÈnÚ ˙È ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ≈»¿««»«ƒ»¬»
˙È CÈz··e CnÚ·e CÈc·Ú·e Ca ÁÏLÓ«¿«»¿«¿»¿«»¿»»»
Û‡Â ‡·B¯Ú ˙È ÌÈ¯ˆÓ Èza ÔeÏÓÈÂ ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»»»¿«

:dÏÚ Ôep‡c ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¬«

„‚ÔLיח  ‡Ú¯‡ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»«»«¿»¿∆
Ôn˙ ÈÂ‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a dÏÚ ÌÈ‡˜ ÈnÚcƒ«ƒ»ƒ¬«¿ƒ¿»¿∆¡≈«»
B‚a ËÈlL ÈÈ ‡‡ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¬»¿»«ƒ¿

:‡Ú¯‡«¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
ּגׁשן  ּבארץ ּגם הראׁשֹונֹות מּכֹות ג' היּו ְִִֶֶֶַַַָָֹהאם

ÈzÏ·Ï ‰ÈÏÚ „ÓÚ ÈnÚ ¯L‡ ÔLb ı¯‡Œ˙‡ ‡e‰‰ ÌBi· È˙ÈÏÙ‰Â¿ƒ¿≈ƒ««∆∆∆…∆¬∆«ƒ…≈»∆»¿ƒ¿ƒ

·¯Ú ÌLŒ˙BÈ‰(יח (ח, ¡Õ»»…
ּבארץ  היּו לא הראׁשֹונֹות הּמּכֹות ג' ּגם האם הראׁשֹונים ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹנחלקּו

האּבןֿעזרא  גֹו'". "והפליתי ּבפרּוׁש ּבהם נאמרה ׁשּלא אף ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּגׁשן,

כט)ּכתב שם, וראה כד. היתה (ז, והּכּנים והצפרּדעים הּדם "מּכת ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָ

הרדּב"ז ּבׁשּו"ת א והעברים". הּמצרּיים תתיג)ּכֹוללת סי' (ח"א ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָ

ראיה  מה ליׂשראל, ּגם היתה הּמּכה ּד"אם והקׁשה עליו ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָחלק

יׂשראל" את ׁשּיׁשלח לפרעה ּבּה הרּבה יׁש לדעת הּוא (וכן ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

יג) ח, יז. ז, וארא בתו"ש הּובאּו .ראׁשֹונים, ְִִ

מׁשמע  ּכלּום, ּכתב לא הּתֹורה על ּבפרּוׁשֹו ׁשרׁש"י מּזה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹוהּנה

ׁשרק  ּכתּובים, ׁשל מּפׁשּוטם ׁשּנראה ּכפי הּדברים היּו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּלדעּתֹו

ּגׁשן, ּבארץ היתה לא גֹו'" "והפליתי נאמר ׁשּבּה ערֹוב ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּכת

ּגׁשן, ּבארץ ּגם היּו הראׁשֹונֹות הּמּכֹות ג' וצרימהֿׁשאיןּֿכן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הרדּב"ז? לקׁשית רׁש"י חׁש לא למה ְְְִִַַַַָָָָֹֻּביאּור

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּכחׁש לא ּפרעה ּכי ּפרׁשּתי ּכבר ְְְִִִִֵֵַַָֹֹּכי
מׁשה. לֹו ׁשהזּכיר הּׁשם רק ְִִֵֵֶֶַַַֹהּבֹורא
מקרה  ּבנּו נגעה ידֹו לא ּכי ּכדר ְְְְִִֶֶֶֶָָָָֹוזה
חזק  ע"כ הּׁשמים מן לנּו היה ִִַַָָָָָָהּוא

הּפי'. זה יחזק ואׁשר ּפרעה. ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַֹלב
אמרּו ולא היא אלהים אצּבע ְְְְֱִִֶֶַָָֹֹׁשאמרּו

אלהי  ׁשהּוא ה' ּכאׁשר אצּבע יׂשראל. ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָֹ
העּתירּו הּצפרּדעים ּבמּכת ּפרעה ְְְְְְִִַַַַַַַָֹאמר

ּבּמּכֹות  הזּכיר הּׁשם וזה ה'. ְְִִֵֶֶַַַאל
לפרעה  אמר מׁשה ּכי ועֹוד ְְְֲִֶַַַָָֹֹהאחרֹונֹות.
וככה  היֹותּה. לפני הּיאֹור מּכת ְְְְֱִֵַַַַָָָּדבר
לֹו הזּכיר ולא הּצפרּדעים. ְְְְְִִִַַַַֹמּכת

הּכּנים: מּכת fhּבתחּלה dxez ְִִִִַַַָ
¯Ó‡iÂ (ÊË לצאת הּמלכים מנהג . «…∆ְְִִֵַַָָ

טֹוב  הּמים ראֹות ּכי הּנהר אל ְִִֶֶַַַַָָֹּבּבקר
fiלעינים: dxez ִֵַַ

ÁÈÏLÓ (ÊÈ הּכבד מהּבנין זרה מּלה . «¿ƒ«ְִִֵֵַַָָָָָ
ּומּלת רעֹות Ú¯·הּנֹוסף: חּיֹות . ִַַָ»…ַָ

ודּבים  זאבים אריֹות ּכמֹו ְְְְֲִִֵָָֻמעֹורבֹות
וטעם ‰‡„Ó‰ּונמרים: Ìb מקֹום . ְְִֵַַ«»¬»»ָ

ׁשם: ּבּתים giׁשאין dxez ִֵֶָָ
È˙ÈÏÙ‰Â (ÁÈ חסר ׁשהּוא אֹומרים יׁש . ¿ƒ¿≈ƒְֲִֵֶַ

הה"א. מּבעלי ׁשהיא והּנכֹון ְֲִִֵֵֶֶַַַָָאל"ף.
עּתה  הּסברא ּומּדר אפרׁש. ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָוטעמֹו
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(èé)äéäé øçîì Enò ïéáe énò ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−
:äfä úàä̈¬Ÿ©¤«

i"yx£˙„Ù ÈzÓNÂ∑עּמ ּובין עּמי ּבין .ׁשּיבּדיל ¿«¿ƒ¿Àְִִֵֵֶֶַַַ

(ë)úéáe äòøô äúéa ãák áøò àáiå ïk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½¥¬¨©§−Ÿ¥´
éðtî õøàä úçMz íéøöî õøà-ìëáe åéãáò£¨¨®§¨¤¯¤¦§©²¦¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬

:áøòä¤¨«Ÿ
i"yx£ı¯‡‰ ˙ÁMz∑ הארץ ארעא"",נׁשחתה .אתחּבלת ƒ»≈»»∆ְְְֲִִֶַַַָָָָָ

(àë)eëì øîàiå ïøäàìe äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨´©§½Ÿ¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²
ìàì eçáæý:õøàa íëé ¦§¬¥«Ÿ¥¤−¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a ÌÎÈ‰Ï‡Ï eÁ·Ê∑,ּבּמדּבר ּבמקֹומכם ּתלכּו .ולא ƒ¿≈…≈∆»»∆ְְְְְִִֵֶַָֹ

ÁÓ‡יט  È˙È‡ CnÚ ÏÚÂ ÈnÚÏ Ô˜¯eÙ ÈÂL‡Â∆¡«ƒ¿«¿«ƒ¿««»«¿ƒ»»
:ÔÈ„‰ ‡˙‡ ‡‰È ¯ÁÓÏƒ¿»¿≈»»»≈

È·Ï˙כ  ÛÈw˙ ‡·B¯Ú ‡˙‡Â Ôk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»≈«¬»»»«ƒ¿≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎ·e È‰Bc·Ú ˙È·Ïe ‰Ú¯t«¿…¿≈«¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡·B¯Ú Ì„˜ ÔÓ ‡Ú¯‡ ˙ÏaÁ˙‡ƒ¿«»««¿»ƒ√»»»

‡eÏÈÊכא  ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆¿«¬…«¬«¡ƒ
:‡Ú¯‡a ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ eÁac«»√»¡»¬¿«¿»

מּכֹות  ג' הצרכּו ּכתּובים, ׁשל ּפׁשּוטם ׁשּלפי לֹומר, ְְְְְְִִֵֶֶַַָֻויׁש

פעּלתם. לפעל ּבכדי ּגׁשן, ּבארץ ּגם להיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻהראׁשֹונֹות

לּיאֹור  קׁשּורֹות ׁשהיּו הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבב' הּכּונה ּדהּנה היתה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

ה'" אני "ּכי ּפרעה ידע יז)ׁשעלֿידן שם, את (פרשתנו ׁש"הלקה , ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

שם)יראתם" את (רש"י ּגם מּכה הּקּב"ה היה לא אם ואםּֿכן . ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשחלק  חֹוׁשב ּפרעה היה ּגׁשן, ּבארץ אׁשר הּיאֹור ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹחלק

ח"ו, עליו לׁשלט ה'" ּב"יכלת אין ׁשם ׁשּנמצא ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹהעבֹודהֿזרה

מתמּלאת. היתה לא ה'" אני "ּכי ּפרעה ׁשּידע הּקּב"ה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹוכּונת

להראֹות  היתה ׁשהּכּונה מּכיון ּכּנים, ּבמּכת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָועלֿדרֿזה

היא" אלקים "אצּבע – מהּקּב"ה מּגיעה ח,ׁשהּמּכה (פרשתנו ְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

היתה טו) אם ּכי מצרים. ארץ ּבכל להיֹות צריכה הּמּכה היתה ,ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּלא  ּדאף חֹוׁשבים החרטּומים היּו מסּים, חלק על רק ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּמּכה

היּו ואהרן ׁשּמׁשה מּזה א ּכלל, הּכּנים להעלֹות הם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיכלּו

הם  ׁשּגם ראיה זה הרי מסּים, חלק על רק להעלֹותם ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻיכֹולים

אלקים". "אצּבע זה ואין ְְְֱִִֵֶֶַָֹֻמגּבלים,

ּגׁשן. ארץ על ּגם יהיּו הראׁשֹונֹות מּכֹות ׁשג' נצר היה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹולכן

הרי  זאת", היתה ה' ׁש"מאת הּקּב"ה הראה ׁשּכבר אחרי ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאבל

ּבּיֹום "והפליתי הּנה ואיל עּמי ההּוא מּכאן אׁשר ּגׁשן  ארץ את ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבני  ׁשל מֹוׁשבם ּבמקֹום הּמּכֹות היּו ולא גֹו'", עליה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹעֹומד

ְִֵָיׂשראל.

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 45 עמ' יא כרך לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

יׂשראל. מעבֹודת להקל ּפרעה ְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָֹהחל
יׂשראל  ּבין הּׁשם ׁשהפריׁש ראה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכאׁשר
רעה. להם לעׂשֹות ּפחד מצרים ְֲִִֵֶַַַָָָָּובין

ּפן  לזּבֹוח לׁשּלחם לֹו יׁש צר ְְְִִֵֶֶַַָֹּכי
עּתה  ּכי תראה הלא ּבּדבר. ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹיפּגענּו
וטעם  ּבארץ: לזּבֹוח רׁשּות להם ְְְִֶֶַַַַָָָָנתן

ı¯‡‰ ·¯˜a '‰ È‡ Èk מׁשל ּדר . ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆ֶֶָָ

ּבאמצע  לעמֹוד הּמלכים ְְְְְֲִִֶַַַַָּכמנהג
הּקצֹות. אל קרֹוב להיֹות ְְְִֶַַָָָמלכּותם

ׁשהּוא  האדם. לב הּׁשם ּברא ֲֵֵֶֶַַָָָָָּכאׁשר
האדם  ורּוח ּבאמצע. הּגּוף ּכל על ְְֶֶֶַַַַָָָָָמל
אדם  רּוח ויֹוצר ּכּכתּוב הּגּוף. ְְְֵֶַַַַָָָּבאמצע

מן  רּבֹות ראיֹות זה ועל ְְְְִִֶַַָּבקרּבֹו.
מכלל  מּצּיֹון ּכתּוב ּכן על ְִִִֵַַָָָהּתֹולדֹות
ּבאמצע  הּוא ּכי הֹופיע. אלהים ְְֱִִִִֶַַֹֹיפי
ּתראה  הּׁשם ּומלכּות ְִֵֵֶַַַָהּיּׁשּוב

hiּבּיּׁשּוב: dxez ִַ
ËÈ˙„Ù ÈzÓNÂ וכל ) הפרׁש. ּכטעם . ¿«¿ƒ¿Àְְְֵֶַַָ

הּטעם: מּזה קרֹוב kּפדיֹון dxez ְִִֶַַַָ
NÚiÂ (Î.מׁשה ּדּבר ּכאׁשר למחרתֹו . «««ְֲֳִֵֶֶַָָֹ

k·„וטעם ·¯Ú ‡·iÂוזֹו מעצמֹו . ְַַ«»…»…»≈ְְֵַ

מהראׁשֹונֹות: קׁשה היתה ְִֵַַָָָָָָהּמּכה
`k dxez

‡¯˜iÂ (‡Î הּמּכֹות ּכי לפרעה התּברר . «ƒ¿»ְְְִִֵַַַָֹ
וטעם זבחּו: ׁשּלא ּבעבּור .ı¯‡aּבאּו ְְֲֶַַַָָֹ»»∆
אחר: ּבמקֹום ולא akּבמלכּותֹו dxez ְְְְֵַַָֹ

יום שישי
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(áë)úáòBz ék ïk úBNòì ïBëð àì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦ µ«£©´
ìà ýåýéì çaæð íéøöîýúáòBz-úà çaæð ïä eðé ¦§©½¦¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º¤«£©¬

:eðì÷ñé àìå íäéðéòì íéøöî¦§©²¦§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚBz∑ּכמֹו מצרים, כג)יראת ב (מלכים ¬«ƒ¿«ƒְְְִִִַַ
קֹורא  יׂשראל ואצל עּמֹון", ּבני ּתֹועבת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָֹ"ּולמלּכם

"ּתֹועבת אֹותם  אחר: ּבלׁשֹון לֹומר יׁש ועֹוד ּתֹועבה. ְְֲֵֵֵַַַָָָ

למצרים  הּוא ׂשנאּוי ּדבר ׁשאנּומצרים", זביחה ְְְְִִִִִֶַַָָָָָ
זֹובחים  אנּו יראתם ׁשהרי eÏ˜ÒÈ.זֹובחים, ‡ÏÂ∑ ְְְֲִִִֵֶָָָ¿…ƒ¿¿À

.ּבתמיהה  ְִִָ

(âë)ìL Cøcýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé úL ¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´
ìàý:eðéìà øîàé øLàk eðé ¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«

(ãë)ízçáæe íëúà çlLà éëðà äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§ÀŸ¨«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º
ìà ýåýéìýe÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna íëé ©«Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−

:éãòa eøézòä úëìì̈¤®¤©§¦−©«£¦«

(äë)ézøzòäå Cnòî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ§©§©§¦´
øçî Bnòîe åéãáòî äòøtî áøòä øñå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬¥«©−¨¨®
íòä-úà çlL ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ©©´¤¨½̈

:ýåýéì çaæì¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£Ï˙‰∑ להתל .ּכמֹו »≈ְְֵָ

‡¯Èכב  Ôk „aÚÓÏ Ôw˙ ‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿∆¿«≈¬≈
‡Á‡ dpÓ dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚ·¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈ƒ≈¬«¿»
˙È Áa„ ‡‰ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ï ÔÈ·Ò»¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»»»¿««»
ÔÊÁ ÔB‰È Ôep‡Â dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈¿ƒ¿»»

:‡Ób¯ÓÏ Ôe¯ÓÈÈ ‡Ï‰¬»≈¿¿ƒ¿¿»»

Áa„eכג  ‡¯a„Óa ÏÈÊÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ≈≈¿«¿¿»¿««
:‡Ï ¯ÓÈÈc ‡Ók ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»¿»ƒ≈«»»

ÔeÁa„˙Âכד  ÔBÎ˙È ÁlL‡ ‡‡ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¬»¬««»¿¿ƒ¿¿
‡Ï ‡˜Á¯‡ „BÁÏ ‡¯a„Óa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬¿«¿¿»¿«¿»»»

:ÈÏÚ Û‡ Blˆ ÏÊÈÓÏ Ôe˜Á¯¿̇«¬¿≈»««»»

Èlˆ‡Âכה  CnÚÓ ˜Ù ‡‡ ‡‰ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»¬»»≈≈ƒ»∆¡«≈
È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓ ‡·B¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈»»ƒ«¿…≈«¿ƒ
‡¯wLÏ ‰Ú¯t ÛÒBÈ ‡Ï „BÁÏ ¯ÁÓ dnÚÓe≈«≈¿»¿»≈«¿…¿«»»
Ì„˜ ‡Áa„Ï ‡nÚ ˙È ‡ÁlLÏ ‡Ïc ÏÈ„a¿ƒ¿»¿«»»»«»¿«»»√»

:ÈÈ¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯Ó‡iÂ (·Î'ּפי ּכי יׁשּועה א"ר . «…∆ְִֵָ
לגּנֹות  ּכן ּכתב מׁשה מצרים ְְֲִִֵֶַַַַָֹּתֹועבת

אלהי  רק לפרעה אמר לא ּכי ְְֱִֵַַַָֹֹֹע"ז.
אלהיהם  היה ּכי אמר והּוא ְְֱִִִֵֶַַָָָֹמצרים
על  חֹוׁשבים היּו ּכי טלה. צּורת ְִִֶַַַָָעל
ּבארצם. מֹוׁשל ׁשהּוא טלה ְְֵֶֶַַַָָמּזל

ּבׂשר. אֹוכלים היּו לא זה ְֲִֶַָָָֹּובעבּור
ּבׂשר  יאכלּו לא לּמה ּכן היה ְְְִֵַָָָָֹֹואּלּו
ּכי  ּדעּתי ּולפי ּגדיים. ּבׂשר אֹו ְְְְִִִִַַָׁשֹור
ּדעת  על היּו מׁשה ּבימי מצרים ְְִִִֵֵֶַַַַַָֹאנׁשי

מחצי  יֹותר ׁשהם לנדיא"ה ְֲִֵֵֵֵֶַאנׁשי
ואינם  חם ּבני הם וכּלם ְְְֵֵֵָָָָָֻהעֹולם
וחלב  ּדם ּגם הּיֹום. עד ּבׂשר ְְִַַַָָָָָאֹוכלים
מן  ׁשּיצא ּדבר ּכל והּכלל ּובצים. ְְְִִֵֶַָָָָָָָודג
אֹותם. ׁשּיאכל מי מתעבים והם ְְֲִִֵֶַַַָָֹהחי.

לרעֹות  ּבעיניהם נמאסה ְְְְֲִִֵֵֶָָָּומלאכה
מצרים  תֹועבת ּכי ּכתּוב וכן ְְֲִִִֵַַַָֹהּצאן.
יּניחּו לא הּיֹום ועד צאן. רֹועה ְִֵַַַָֹֹּכל

אחד  ואם ּבארצם. ּבׂשר ׁשּיאכל ְְְִֶֶַַָָָָָָֹאדם
מּכל  יברח נכרּיה ּבארץ יבא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹמהם

ּכל  יאכל ולא ּבׂשר ּבֹו ׁשּיאכלּו ְְֶַָָָָֹֹֹמקֹום
טמאים  וכליו ּבׂשר אֹוכל ּבֹו ׁשּיּגע ְְִִֵֵֵֶַָָָָָּדבר
יּוכלּון  לא ּכי ּכתּוב וכן ְְְִֵֵֵֶָֹּבעיניהם.
לחם. העברים את לאכֹול ְְֱִִִִֶֶֶֶַָהּמצרים

ּפֹוטיפר  ּבבית היה ּכאׁשר יֹוסף ְְֲִִֵֵֵֶַַָָוהּנה
אׁשר  הּלחם על לבד הּכל על ְְֲִִֶֶֶַַַַַֹהמׁשילֹו
ּבעבּור  ּבֹו יּגע לא ּכי אֹוכל. ֲִִֵַַֹהּוא
א"כ  לׁשאֹול' טעם ואין עברי. ְְְִִִֵֶַַׁשהּוא

לאנׁשי  יׁש ּכן ּכי מקנה להם היה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָלּמה
והחמֹורים  הּסּוסים ּכי ְֲִִִַַלנדיא"ה.
והּבקר  ולרּכֹוב למּׂשא ְְְְְְִִַַַַָָָוהּגמּלים
על  אדּבר ועֹוד לצמר. והּצאן ְְְֲֲֵֶֶַַַַֹֹלחרׁש.
ּתחסר  ּכי יפת אמר מצרים. ּבפסח ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָזה

יסקלּונּו ולא מּמּלת הּטעם.ה"א ּכי . ְְְִִִִֵַַַַֹ
מּלת  ּכי ּדעּתי ּולפי יסקלּונּו. ְְְְֲִִִִִַַַֹוהלא
ּכ הּוא והּנה הּתמּה ּכה"א נזּבח ְְְִִֵֵֵֵַַַָהן

לעיניהם  מצרים ּתֹועבת את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַהנזּבח
היתה  הן ּכמֹוהּו יסקלּונּו. ְְְְִֵָָָֹולא

bkּכזאת: dxez ָֹ
C¯c (‚Î לרחק אנּו צריכים . ∆∆ְְִִִָֹ

וטעם Ó‡È¯מהּמצרים: ¯L‡k ְְִִֵַַַ«¬∆…«
eÈÏ‡ נזּבח וכּמה נזּבח מקנה איזה . ≈≈ְְְְִִִֵֶֶַַַָ

ckמּמּנּו: dxez ִֶ
¯Ó‡iÂ („Î היתה ּבעדי העּתירּו מּלת . «…∆ְְֲִִִַַַָָ

העּתירּו הּטעם ּכי להקּדים. ְְְְִִִַַַַַָראּויה
אׁשלח  ואז הּמּכה זֹו ותסּור ְְְֲִֶַַַַָָָּבעדי

אמרּתם  ּכאׁשר ּבּמדּבר לזּבֹוח ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָאתכם
יֹותר  ללכת ּתרחיקּו ׁשּלא ּתנאי על ְְִֵֶֶֶַַַַָֹרק

ימים: dkמהּׁשלׁשה dxez ְִֵַָָֹ
¯Ó‡iÂ (‰Î.Ï˙‰.מׁשּנה הּׁשרׁש זה  . «…∆»≈ְֶֶֶַֹֻ

ּכי  ּבדגׁש. הּתי"ו להיֹות ראּוי היה ְְִִִֵַַָָָָּכי

ּדּבר. ידעּתי לא הּנה ּכמֹו ׁשרׁש ְְִִֵֵֵֶַַַָֹֹהה"א
ויהּתל  והּנכֹון ּבי. ּתהּתלּו התל ְְְְְִֵֵַַַַָָָָוככה
ּבעבּור  ּכן מׁשה לֹו ואמר אלּיהּו. ְֲִֵֵֶֶַַָָָֹּבהם
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(åë):ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî äLî àöiå©¥¥¬¤−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«
i"yx£'‰ Ï‡ ¯zÚiÂ∑ ּבא אם וכן ּבתפּלה, נתאּמץ «∆¿«∆ְְְִִִִֵֵַָָ

ּבתפּלה. וּירּבה ּומׁשמע לֹומר, יכֹול היה וּיעּתיר, ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָלֹומר
וּירּבה  מׁשמע וּיפעל, ּבלׁשֹון אֹומר ּכׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָעכׁשו

.להתּפּלל  ְְִֵַ

(æë)äòøtî áøòä øñiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ
:ãçà øàLð àì Bnòîe åéãáòî¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ¦§©−¤¨«

i"yx£·¯Ú‰ ¯ÒiÂ∑ הּצפרּדעים ׁשּמתּו ּכמֹו מתּו ּבעֹורֹותם ולא הנאה להם יהיה מתּו, ׁשאם ,. «»«∆»…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

(çë)àìå úàfä íòta íb Baì-úà äòøt ãaëiå©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©©®Ÿ§¬Ÿ
:íòä-úà çlLô ¦©−¤¨¨«

i"yx£˙‡f‰ ÌÚta Ìb∑הבטחתֹו קּים לא אתכם", אׁשּלח "אנכי ׁשאמר: .אףֿעלּֿפי «««««…ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

è(à)zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´
énò-úà çlL íéøáòä éýìà ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−

:éðãáòéå§©«©§ª«¦

(á)ì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBòå çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
i"yx£Ìa ˜ÈÊÁÓ∑ּכמֹו ּבם, כה)אֹוחז ּבמבׁשיו"(דברים ."והחזיקה «¬ƒ»ְְְֱִִֵֶָָָֻ

(â)ð÷îa äéBä ýåýé-ãé äpäíéñeqa äãOa øLà E ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½©¦³
:ãàî ãák øác ïàváe ø÷aa íélîba íéøîça©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤¨¥¬§«Ÿ

ÈÈ:כו  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆ƒ√»«¿…¿«ƒ√»¿»

B¯Ú·‡כז  ÈcÚ‡Â ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆¿«¿ƒ»»
:„Á ¯‡zL‡ ‡Ï dnÚÓe È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓƒ«¿…≈«¿ƒ≈«≈»ƒ¿»«»

ÏÂ‡כח  ‡„‰ ‡ÓÊa Û‡ daÏ ˙È ‰Ú¯t ¯wÈÂ¿«««¿…»ƒ≈«¿ƒ¿»»»¿»
:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÏlÓ˙eא  ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿«≈
˙È ÁlL È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k dnÚƒ≈ƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈««»

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ«ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡zב  ÔÚk „ÚÂ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»¿«¿««¿
:ÔB‰a Û˜˙Ó«¿≈¿

C¯ÈÚ·aג  ‡ÈÂ‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰»»»ƒ√»¿»»¿»ƒ¿ƒ»
È¯B˙a ÈÏÓ‚a È¯ÓÁa ‡˙ÂÒeÒa ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿»»»«¬»≈¿«¿≈¿≈

:‡„ÁÏ ÛÈwz ‡˙BÓ ‡Ú·e¿»»»«ƒ«¬»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

את  לׁשּלח הּצפרּדעים ּבמּכת ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָׁשאמר
ׁשּלח: ולא ekהעם dxez ְִַָָֹ

‡ˆiÂ (ÂÎהּקדׁש ּבלׁשֹון מּלֹות יׁש . «≈≈ְִִֵֶַֹ
ּבנינים. מּׁשני והם ּבּטעם ׁשוֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָׁשהן
ה' אל וּיעתר ּכמֹו ּומהּכבד. ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָמהּקל.
אנכי  אׁשר וכמֹוהּו ה'. אל ְְְְֲִִֶֶַַָָֹוהעּתרּתי

הּמּלֹות  ' ואּלה החצי. ירה והּוא ְְְִִֵֵֵֶֶַַמֹורה.
ּבמסּפר: הן מּועטֹות ּככה fkׁשהן dxez ְְִֵֵֶָָָָ

NÚiÂ (ÊÎ.ּבדקּדּוק זרה וּיסר מּלת . «««ְְִִַַַָָָ
האֹות  לעֹולם הּׁשנּיים הּפעלים ְְְִִִִַַָָָּכי

ואם  וּיקם. וּיׁשב. ּכמֹו. קמּוץ ְְִִַַָָָָָָהראׁשֹון
אֹו עי"ן אֹו ח' האחרֹון האֹות ֲִַַָָָָהיה
הראׁשֹון  האֹות יהיה יּדגׁשּו. ׁשּלא ְְִִִֶֶָָָֹר'
הּׁשביעי. ּבּיֹום וּינח ּכמֹו ּגדֹול. ְְְִִַַַַַַָָּבפּת"ח
מהּבנין  ואּלה אליה. וּיסר לבבֹו. ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוּינע

האֹות  יהיה הּכבד מהּבנין ּכי ְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּקל
היה  לא אם קטן. ּבפּת"ח ְִִַַָָָָָֹהראׁשֹון

מהאֹותּיֹות  אחת האחרֹון ֲִֵַַַָָָהאֹות
הרכּוׁש. ּכל את וּיׁשב ּכמֹו ְְְִֶַַָָָָָהּנזּכרֹות.

וּיסר  ּכמֹו וּיסר. ּתחת וּיסר ּבא ְְִֵַַַַַַַַָָָָוהּנה
להיֹות  הּוא ונכֹון מרּכבֹותיו. אֹופן ְְְְִֶַַָָאת
וסר  ּכמֹו הקל. מהּבנין הערּוב ְְְִֵֵֵַַַַָָָָוּיסר

gkהערֹוב: dxez ֶָ

‰Ú¯t „aÎiÂ (ÁÎלּבֹו חּזק הּוא . ««¿≈«¿…ִִֵ
ׁשם  ׁשּכתּוב ּבצפרּדעים. עׂשה ְְְֲִֶֶַַַָָָָּכאׁשר

לּבֹו: את `והכּבד dxez ְְִֵֶַ
‰Ú¯t Ï‡ ‡a ׁשּלֹו.‡) הארמֹון אל . …∆«¿…ְֶֶַָ

היּו מּכֹות ׁשּתים הּלוי יהּודה ְְִִֵַַַָָא"ר
הּדגה. ומתה ׁשהתאּדמּו האחת ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָּבּמים.
מהם. הּצפרּדעים ׁשעלּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָוהּׁשנית
והּׁשנית  מהּכּנים. אחת ׁשּתים ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָּובארץ
ּוכתיב  מעֹורבֹות. חּיֹות והן ְְְִֵֵֶַָָמהערֹוב.

ּבאויר. ּוׁשּתים חּיה. נפׁש הארץ ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָוּתֹוצא
מׁשּנה  קר אֹו חם רק אינּנּו הּדבר ְִֵֶֶֶֶַַַַֻּכי

אין  מתים אחד ּוברגע הּמנהג. ְְִִִֵֵֶֶַַָָמן
החּיים  ּכל רּוח ּכי ּבעבּור מסּפר. ְֲִִִֶַַַַָָָלהם

והּׁשנית  ּבאויר. ּתלּויה ּבּלב ְְֲִִִֵֵֶַַָָׁשהיא
הרקיע  יקרא הּכתּוב ּכי ׁשחין ְְִִִִַַַַָָָָמּכת
והּמּכה  ׁשמים. ראׁשם על ְֲִֶַַַַָָָֹאׁשר
הּסערה  מּגלּגל מערבת ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹהּׁשביעית

ואׁש ּכתּוב וכן האׁש. ְְְִֵֵֵַַָָּומּגלּגל
מּכת  והּׁשמינית הּברד. ּבתֹו ְְְְִִִַַַַַַַָָמתלּקחת
הרּוח. ע"י מרחֹוק ׁשּבאה ְֵֶֶַַָָָָָהארּבה
ׁשּנעּדר  נפלאה מּכה היתה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָוהּתׁשיעית

מארץ  והּככבים הּמאֹורֹות ׁשני ְְְִֵֵֶֶַַָֹאֹור
הּמׁשחית  רדת ועׂשירית ְְֲִִִִִֶֶַַַַמצרים.
להרֹוג  הּכבֹוד ְֲִֵַַַַָמּגלּגּלי

aהּבכֹורים: dxez ְִַ
˜ÈÊÁÓ E„BÚÂ הּדֹומה ·) אֹו יד חסר . ¿¿«¬ƒֵֶַָָ

ּכלב: ּבאזני מחזיק ּכמֹו bלֹו dxez ְְְֲִֵֶֶַָ
‰ÈB‰ '‰ „È ‰p‰ מצאנּו‚) הּנה . ƒ≈»»ִֵָָ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  86    הלי דהלד • דהמ ידיד  

פו x`e`פו zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰ÈB‰ '‰ „È ‰p‰∑ ּבלׁשֹון יאמר ּכן ּכי הוה, ועל לׁשֹון 'ּתהיה', העתיד ועל 'היתה', ׁשעבר על נקבה ƒ≈«»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

רֹועה  רֹוצה, עֹוׂשה, ּכמֹו: 'הֹויה', .העֹומד  ְֵָָָָָ

(ã)äð÷î ïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−¦§¥´
-ìkî úeîé àìå íéøöî:øác ìàøNé éðáì ¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«

i"yx£‰ÏÙ‰Â∑ והבּדיל. ¿ƒ¿»ְְִִ

(ä)ýåýé äNòé øçî øîàì ãòBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²
:õøàa äfä øácä©¨¨¬©¤−¨¨«¤

(å)ìk úîiå úøçnî äfä øácä-úà ýåýé Nòiå©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³©¤Æ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ
:ãçà úî-àì ìàøNé-éðá äð÷nîe íéøöî äð÷î¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬§¥«¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«

(æ)ìàøNé äð÷nî úî-àì äpäå äòøt çìLiå©¦§©´©§½Ÿ§¦¥ÀŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−
:íòä-úà çlL àìå äòøt áì ãaëiå ãçà-ãòô ©¤¨®©¦§©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«

(ç)íëì eç÷ ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ
äîéîMä äLî B÷øæe ïLák çét íëéðôç àìî§´Ÿ¨§¥¤½¦−©¦§¨®§¨¬¤²©¨©−§¨

:äòøô éðéòì§¥¥¬©§«Ÿ
i"yx£ÌÎÈÙÁ ‡ÏÓ∑ ּבלע"ז ÁÈt.ילוייניי"ש ¿…»¿≈∆ְַַƒ«

ÔL·k∑ הּנׂשרפות עמּומות הּגחלים מן הּנּפח ּדבר ƒ¿»ְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשהרּוח  הפחה, לׁשֹון ּפיח, אולב"ש. ּובלע"ז ְְְֲִִֶַַַַַָָָָּבּכבׁשן,

ּומפריחן  LÓ‰.מפיחן B˜¯Êe∑ הּנזרק ּדבר וכל ְְִִַָָ¿»…∆ְְִַָָָָ

אחת  ּביד אּלא נזרק אינֹו הרּבה:.ּבכח, נּסים הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּלֹו חפנים מלא מׁשה ׁשל קמצֹו ׁשהחזיק ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻאחד,

ׁשה וׁשל  ואחד, האבק אהרן. מצרים על ל ארץ .ּכל ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(è)-ìò äéäå íéøöî õøà-ìk ìò ÷áàì äéäå§¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧©
ì äîäaä-ìòå íãàä-ìëa úòaòáà çøt ïéçL ¨«¨¹̈§©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙ÚaÚ·‡ Á¯t ÔÈÁLÏ∑ לׁשיחנא" ּכתרּגּומֹו: ƒ¿ƒ…≈«¬«¿À…ְְְֲִַָ

ּבּועֹות  צֹומחין ׁשעלֿידֹו אבעּבעין", ∑ÔÈÁL.סגי ְְֲִִִֶַַַָֻ¿ƒ
"ׁשנה חמימּות.לׁשֹון  מׁשנה, ּבלׁשֹון יׁש והרּבה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָ

.ׁשחּונה" ְָ

ÔÈ·eד  Ï‡¯NÈ„ ‡¯ÈÚa ÔÈa ÈÈ L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈
È·Ï ÏkÓ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿≈

:ÌÚcÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«

ÈÈה  „aÚÈ ¯ÁÓ ¯ÓÈÓÏ ‡ÓÊ ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»¿««¿≈¿»
:‡Ú¯‡a ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿«¿»

„·˙¯È‰Bו  ‡ÓBÈa ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿ƒ
È·„ ‡¯ÈÚaÓe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa Ïk ˙ÈÓeƒ…¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿≈

:„Á ˙ÈÓ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ»

ÈÚaÓ¯‡ז  ˙ÈÓ ‡Ï ‡‰Â ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»»ƒƒ¿ƒ»
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ¯wÈ˙‡Â „Á „Ú Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«»¿ƒ¿««ƒ»¿«¿…¿»

:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÈÏÓח  ÔBÎÏ e·ÈÒ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…ƒ¿¿≈
˙ÈˆÏ ‰LÓ dp˜¯ÊÈÂ ‡ez‡„ ‡ÁÈt ÔBÎÈÙÁ»¿≈ƒ»¿«»¿ƒ¿¿ƒ≈…∆¿≈

:‰Ú¯Ù ÈÈÚÏ ‡iÓL¿«»¿≈≈«¿…

È‰ÈÂט  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡˜·‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¿»«»«¿»¿ƒ¿»ƒƒ≈
ÈbÒ ‡ÁÈLÏ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ ‡L‡ ÏÚ«¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¬»«ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

הוה  ואּתה ּבוי"ו. הּיּו"ד ְְְֱִֵֵֶַַַָָׁשּיתחּלף

לא  אׁשר ׁשּוי"ו זה והפ .למל ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹלהם
ה' וקוי ּביּו"ד יתחּלף קוי. ְְְִֵֵֵַָֹֹיבֹוׁשּו

ּומּלת ּכח: ׁשc·¯יחליפּו לא . ּכלל ם ְִִַַַֹ∆∆ְֵָֹ
אחת  ּבמקֹום רק ּבּפעלים. ְְְִַַַַָָָמצאנּוהּו
ּובספר  הּממלכה. זרע ּכל את ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָוּתדּבר

רק  רחֹוק והּפי' וּתאּבד. ּכתּוב ְְְִֵֵַַַַָָָמלכים
מּמּנּו: טֹוב ידענּו cלא dxez ְִֶַָֹ

‰ÏÙ‰Â („.¯·c ענין על יאמר . ¿ƒ¿»»»ְִַַַֹ

ּדּבר  אׁשר הּדבר ּכמֹו מחּברים. ְְְֲִִִֵֶַָָָָֻּדברים

וכמֹוהּו זה ּכמֹו יׁש על יאמר ּגם ְְֵֶַַַָֹה'.
ּדבר: חסרּת dלא dxez ְַָָָָֹ

ÌNiÂ לתחּלת ‰) ּוזמן קצב ׂשם . «»∆ְְִִֶֶַַָ
eהאֹות: dxez ָ

'‰ NÚiÂ (Â מקנה ּכל וּימת ּופי' . «««ְִֵֵַָָֹ

העז  ׁשלח ּכתיב הּנה ּכי רּבֹו. ְְְִִִִִֵֵַַָֻמצרים.
ּכל  ואת ּבּברד ּתמצא וככה מקנ ְְְְְִִֶֶַָָָָָָאת
ואכל  הארּבה מּכת והעד הּׂשדה. ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעׂשב

הּפליטה: יתר fאת dxez ְֵֶֶֶַָ

„Á‡ „Ú (Êאפרׁש ּכאׁשר א'. אפי' . «∆»ֲֲֲִֵֶַָ
ואפילּו הּפסּוק זה וטעם ְֲִִֶַַַַַָָּבּׁשירה.
יׂשראל  אֹוהב הּׁשם ּכי וראה ְְִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּׁשלח
חׁשׁש לא מקנהּו הּכה ְֲִִֵַַָָָֹּובעבּורם
עּמֹו לׁשּלח הּמּכה ּבזאת ְְְִֵֵֶַַַַַַָֹמהּמקנה

הרּבה: עמדה לא gאּולי dxez ְְֵַַָָֹ
‰È‰Â (Ë הּפיח ׁשּזה נס מעׂשה זה . ¿»»ֲִֵֵֶֶֶַַַ

ארץ  ּכל על אבק נעׂשה מעט ְֲֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
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(é)÷øæiå äòøô éðôì eãîòiå ïLákä çét-úà eç÷iå©¦§º¤¦´©©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬Ÿ
çøt úòaòáà ïéçL éäéå äîéîMä äLî BúàŸ²¤−©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©

:äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨«
i"yx£‰Ó‰a·e Ì„‡a∑ להם היּו מאין ּתאמר: ואם »»»«¿≈»ְִִֵֶַַָָֹ

מקנה  ּכל "וּימת נאמר: ּכבר והלא ְְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹהּבהמֹות,
אֹותן  על אּלא ּגזרה נגזרה לא אּלא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹמצרים"?
ּבּׂשדה, אׁשר ּבמקנ" ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּׂשדֹות

הניס  ה' ּדבר את וכן והּירא הּבּתים". אל מקנהּו את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
רכב  ׁשׁשֿמאֹות "וּיּקח אצל: ּב'ּמכילּתא' ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשנּויה

יד)ּבחּור" .(לקמן ָ

(àé)éðtî äLî éðôì ãîòì íénèøçä eìëé-àìå§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´
:íéøöî-ìëáe ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−§¨¦§¨«¦

(áé)íäìà òîL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®
:äLî-ìà ýåýé øac øLàkñ ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

(âé)ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−
ìà ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå äòøô éðôìýé ¦§¥´©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

:éðãáòéå énò-úà çlL íéøáòä̈«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(ãé)ék|éúôbî-ìk-úà çìL éðà úàfä íòta ¦´©©´©©ÀŸ£¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ
éãáòáe Eaì-ìàïéà ék òãz øeáòa Enòáe E ¤¦§½©«£¨¤−§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬

:õøàä-ìëa éðîk̈−Ÿ¦§¨¨¨«¤
i"yx£È˙ÙbÓ Ïk ׁשּמּכת ∑‡˙ מּכאן הּמּכֹות ּבכֹורֹות למדנּו ּכל ּכנגד .ׁשקּולה ∆»«≈…«ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

Ú¯t‰י  Ì„˜ eÓ˜Â ‡ez‡„ ‡ÁÈt ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ»¿«»¿»√»«¿…
‡ÁÈL ‰Â‰Â ‡iÓL ˙ÈˆÏ ‰LÓ d˙È ˜¯Êe¿«»≈…∆¿≈¿«»«¬»ƒ¬»

:‡¯ÈÚ··e ‡L‡a È‚Ò ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ»≈«¬»»ƒ¿ƒ»

ÔÓיא  ‰LÓ Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ‡iL¯Á eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»«»¿≈»√»…∆ƒ
‡iL¯Áa ‡ÁÈL ‰Â‰ È¯‡ ‡ÁÈL Ì„√̃»ƒ¬»¬≈¬»ƒ¬»¿»»«»

:È‡¯ˆÓ ÏÎ·e¿»ƒ¿»≈

˜ÏÈaיב  ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…¿»«ƒ
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

zÚ˙‡Â„יג  ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿≈«≈ƒ¿«¬«¿»¡»»
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL È‡„e‰È„ƒ»≈««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙ÁÓיד  Ïk ˙È ÁÏL ‡‡ ‡„‰ ‡ÓÊa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»»¬»»«»»»»«
˙ÈÏ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a CnÚ·e CÈc·Ú·e CaÏÏ¿ƒ»¿«¿»¿«»¿ƒ¿ƒ«¬≈≈

:‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL È˙ÂÎcƒ¿»ƒ«ƒ¿»«¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
˙eÓÈÓÁ ÔBLÏ(ט ט, "חם (רש"י היה ׁשהאבק הרמּב"ן, ּכתב ¿¬ƒְֶַַַַָָָָָָָ

הּמּכה,ׂשֹור  ּגּוף זה, ּולפי רׁש"י. מּלׁשֹון לכאֹורה מׁשמע וכן ף". ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

היה  והּנס טבעי, ּבאפן היה והאבעּבּועֹות, (החמימּות) ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּׁשחין

ׁשּמׁשה  מּזה אמנם, מצרים. ּבכל האבק ּופּזּור ּבהליכת ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹרק

ׂשֹורף". "חם היה ׁשּלא מכרח ּבידם, זה ּפיח החזיקּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻואהרן

היה  (החמימּות) הּמּכה ּגּוף ׁשּגם רׁש"י, ּבדעת לפרׁש נראה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָלכן

נס. ְֵֶֶּבּדר

(28 עמ' לו כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

יׂשראל: הפריׁש ולא ְְְְִִִִִֵַָֹמצרים

˙ÚaÚ·‡ הּוא ּכי נֹוסף. האל"ף . ¬«¿À…ִֶָָָ
ּכפּולה. והּמּלה אׁש. ּתבעה מים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָמּגזרת

ּתׂשגׂשגי: ּתׁשעׁשעּו iּכמֹו dxez ְְְְְְְִַַ
ÔL·k‰ ÁÈt ˙‡ eÁ˜iÂ (È מלא . «ƒ¿∆ƒ««ƒ¿»ְֹ

הּכל  זרק ּומׁשה הזּכיר. ּכאׁשר ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹחפניהם

ּבמּכת  לקּו לא ׁשהחרטּמים ְְְִִֵַַַַָָֹֻיּתכן
חכמתם  ּבעבּור והערֹוב ְְְְְֲִֶַַַָָָָהּצפרּדעים

ה  ּבחכמת ּדר להרויח ּבּקׁשּו ּתֹולדֹות ְְְְְִִֶֶַַַַָָ

על  חכמתם נבערה ועּתה מעט ְְְְֲִֶַַַָָָָָָלהם

עמדה  ׁשּלא ּובעבּור זה. הזּכיר ְְֲִִֵֶֶַָָֹּכן
ׁשּיעּתירּו ּפרעה ּבּקׁש לא הרּבה ְְְִִֵֵֶַַַַַָֹֹהּמּכה
ז' עמדה הראׁשֹונה ׁשהּמּכה ְֲִֶַַַָָָָָּובעבּור
הּפׁשט  ּדר על מּמּנּה נלמֹוד לא ְְִִִֶֶֶַַָָָֹימים.
אחר  ּכי ועֹוד מּכה. ּכל עמדה ְְִֶַַַָָָָָָׁשּככה

הּדבר  מּכת ּכי וידּוע נרּדֹוף. ְְִִֶֶַַַַַָָהּכתּוב
ג' החׁש ּומּכת אחת ׁשעה ְֶַַַַַָָָָֹהיתה
לדעת  ּדר לנּו אין ּכן על ִֵֵֶֶַַַָָָימים.

הּמּכֹות. והחּלּו מׁשה ּבא חדׁש ְְֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּבאיזה

חכמינּו ּביד קּבלה היתה אם ְְֲִֵַַַָָָָָרק
וׁשמענּו: קּבלנּו i`הּקדֹוׁשים dxez ְְְְִִַַַָ

'‰ ˜fÁÈÂ (·Èּבּקׁש לא ּכן על . «¿«≈ִֵֵַֹ
biלהעּתיר: dxez ְְִַ

¯Ó‡iÂ (‚È הּזה ּבּמקֹום הזּכיר לא . «…∆ְִִֶַַָֹ

לֹו היה אּולי הּמימה. יֹוצא ְֵֶַַַָָָׁשהּוא
אחר: צרci dxez ֵֶַֹ

Èk („È הּקֹולֹות ּבעבּור מּגפֹות הזּכיר . ƒְֲִִֵַַַ
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(åè)Enò-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzò ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤©§−
:õøàä-ïî ãçkzå øáca©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤

i"yx£'B‚Â È„È ˙‡ ÈzÁÏL ‰zÚ Èk∑ רציתי אּלּו ּכי ƒ«»»«¿ƒ∆»ƒ¿ִִִִָ
ׁשלחּתיה  ּבּדבר, ׁשהּכיתים ּבמקנ ידי ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיתה

עּמ ואת אֹות ÔÓ.הּבהמֹות עם והּכיתי „ÁkzÂ ְְְְְִִִֵֵֶַַ«ƒ»≈ƒ
ı¯‡‰∑ ז "ּבעבּור וגֹו'אבל "העמדּתי .את »»∆ְְֱֲֲִֶַַָֹ

(æè)ézãîòä úàæ øeáòa íìeàåEúàøä øeáòa E §À̈©«£¬ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´
:õøàä-ìëa éîL øtñ ïòîìe éçk-úà¤Ÿ¦®§©²©©¥¬§¦−§¨¨¨«¤

$
âטבת כ"ח קודש âשבת

(æé):íçlL ézìáì énòa ììBzñî EãBò«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«

i"yx£ÈnÚa ÏÏBzÒÓ E„BÚ∑ּבּה ּכביׁשת ּכתרּגּומֹו: ¿ƒ¿≈¿«ƒְְְֵֵַַ
ּכביׁשא, ארח ּדמתרּגמינן מסּלה, מּגזרת והּוא ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹּבעּמי,
מּקץ": "ויהי ּבסֹוף ּפרׁשּתי ּוכבר קלקי"ר. ְְְְְִִִֵֵַַַַָּובלע"ז
לדּבר  ּבאה והיא "סמ יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

ּבאמצע  ׁשּמּוׁש ׁשל הּתי"ו נֹותן מתּפעל, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבלׁשֹון
ּוכגֹון: זֹו ּכגֹון עּקר, ׁשל יב)אֹותּיֹות "וּיסּתּבל (קהלת ְְְִִִֵֶַַָ

סבל, מּגזרת טז)החגב" עלינּו"(במדבר תׂשּתרר "ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
וכן: ונגיד, ׂשר ח)מּגזרת ז הוית"(דניאל ."מׂשּתּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָ

(çé)øLà ãàî ãák ãøa øçî úòk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧
-ãòå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë äéä-àì«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©

:äzò̈«¨
i"yx£¯ÁÓ ˙Úk∑.למחר הּזאת ׂשריטה ּכעת לֹו ׂשרט »≈»»ְְִֵַַָָָָָֹ

לכאן  חּמה ּכׁשּתּגיע למחר, ה ּבּכתל: ירד .ּברד , ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
‰„Òe‰∑,יּו"ד יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה וכל ׁשּנתיּסדה, ƒ»¿»ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ּתבא  מתּפעלת, ּכׁשהיא יסר, ידע, ילד, יסד, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹּכגֹון:
וּיּודע, הּולדּה, הּוסדה, ּכמֹו: הּיֹו"ד ּבמקֹום ְְְְִִִִַַַַָָָָָָהּוי"ו

ליֹוסף", כט)"וּיּולד עבד"(משלי יּוסר לא ."ּבדברים ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

È˙טו  ÔBt ÁÏL‡c ÈÓ„˜ ·È¯˜ ÔÚÎ È¯‡¬≈¿«¿≈√»«¿∆¿«»
‡˙BÓa CnÚ ˙ÈÂ C˙È ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ««¿À¿ƒ¿∆¿≈»»¿»«»¿»

:‡Ú¯‡ ÔÓ ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«ƒ«¿»

C˙eÈÊÁ‡Ïטז  ÏÈ„a CzÓi˜ ‡c ÏÈ„a Ì¯·e¿«¿ƒ»«≈ƒ»¿ƒ¿«¬»»
ÈÓL ˙¯e·b ÔÚzLÓ ÔB‰Èc ÏÈ„·e ÈÏÈÁ ˙È»≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÏÎa¿»«¿»

Ïc‡יז  ÏÈ„a ÈnÚa da ˙LÈ·k z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿¿≈«≈¿«ƒ¿ƒ¿»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

ÁÓ¯יח  ÔÈ„‰ ‡cÚa ‡¯ËÓ ˙ÈÁÓ ‡‡ ‡‰»¬»»≈ƒ¿»¿ƒ»»»≈¿«
d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯a«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈
:ÔÚk „ÚÂ ˙ÏÏÎzL‡„ ‡ÓBÈ ÔÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«¿«¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ולא  ׁשהתחּברּו. והאׁש והּמטר ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹוהּברד
הּמּכֹות  ּבכל ּפרעה ׁשּפחד ְְִֶַַַַָָָֹראינּו
ואמר  מּזאת. ּפחד ּכאׁשר ְְֲִֶַַַָָָֹהעֹוברֹות

וטעם הּצּדיק: ÏÎaה' ÈÓk ÔÈ‡ Èk ְִַַַַƒ≈»…ƒ¿»
ı¯‡‰.היה מצרים מחׁשבת ּכפי . »»∆ְְֲִִִֶֶַַָָ

אֹו להרע יּוכלּו ְְֱֵֵֶֶַָֹׁשאלהיהם
ehלהטיב: dxez ְִֵ

.C‡Â (ÂË אליו ואט ּכמֹו נּו"ן. חסר ¿«ְֵֵַָָָ

נטה  וׁשרׁשם. ׁשוים ׁשניהם ְְְִִֵֶָָָָָאֹוכיל.
וטעם הרגּתי ca·¯נּכה: ׁשּבֹו הּידּוע . ְֶַַַ«»»ְִֶַַַָָ

ּכּלכם  הֹורג הייתי ׁשּלכם ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֻהּמקנה
fhעּמהם: dxez ִֶָ

EÈz„ÓÚ‰ ˙‡Ê ¯e·Úa ÌÏe‡Â (ÊË. ¿»«¬…∆¡«¿ƒ

ּבעבּור  והּוא זאת. טעם מה ְֲֵַַַַֹּפי'
ּכעין  ּומּתֹוכ' ּכמֹוהּו ּכחי. את ְְְִִֵֶַָָֹהראֹות
ּבעבּור  אמר ויפת האׁש. מּתֹו ְְֲִֵֶֶַַַַַָָהחׁשמל

וטעם  הּברד: מּכת ׁשהיא הּמּכה ְִֶַַַַַַַָָָֹזאת
ÈÓL ¯tÒ ÔÚÓÏe אל ׁשב אינּנּו . ¿«««≈¿ƒֵֶֶָ

ּכמֹו הּפעל. ׁשם סּפר מּלת רק ְְִֵֵַַַַַַֹֹּפרעה.
ׁשּפרעה  הּטעם ואין .אכּבד ּכּבד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַֹּכי
רק  הּׁשם ּכבֹוד לסּפר ּבעֹולם ְְְֵֵֵַַַָָיׁשֹוטט

אּלה  ּבעבּור ודֹור ּדֹור ּבכל ׁשמֹו ְְְֲֵֶַַָָֻיסּפר
ׁשעׂשה: fiהאֹותֹות dxez ֶָָָ

ÏÏBzÒÓ E„BÚ (ÊÈ מׁשּתּבח ּכמֹו . ¿ƒ¿≈ְְִֵַַ
הּוא  ואם ּותרֹוממּך. סלסּלה ְְְְְִִִִֶַַָָמּגזרת

סּלּו ּכמֹו הּכפל. מּפעלי הּפ"א. ְֳִֵֵֶֶַַָָֹּכפּול
מתּגֹולל  ּכמֹו וגלּגלּתי ּבערבֹות. ְְְְְֲִִִֵֵַָָָֹלרכב
ּפרּוׁשֹו ּכי אמר מרינּוס ורּבי ּגּלּו. ְִִִֵַַַָָֹּגם

ה'. לבית מסּלֹות מּגזרת ְְְְִִִִֵֵַַמתחּזק
לבית  מסעד ּכתּוב אחר ְְְִֵֵַָָָּובמקֹום

giה': dxez

¯ÈËÓÓ Èp‰ (ÁÈ ירד לא ּכי ידּוע . ƒ¿ƒ«¿ƒִֵֵַָֹ
ואין  ּומטר ּברד מצרים על הּיֹום ְְִִֵַַַַָָָָּגם

ּבמקֹומֹות  וככה זה. לּמה לפרׁש ְְְִֵֶֶָָָָָֹצר
ּפחּדֹו זה ּובעבּור הּיֹום. עד ְֲֲִֵֶַַַַאחרים
ּכדמּות  אּלא ׁשם ירד לא ּכי ְִִֵֵֶָָָֹּגדֹול

hiטל: dxez ָ

שבת קודש
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(èé)ð÷î-úà æòä çìL äzòåEì øLà-ìk úàå E §©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬§−
äãOá àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa©¨¤®¨¨«¨¨̧§©§¥¹̈£¤¦¨¥´©¨¤À

:eúîå ãøaä íäìò ãøéå äúéaä óñàé àìå§³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈¨¥«
i"yx£ÊÚ‰ ÁÏL∑:וכן ּכנֹוׁש", "ׁשלח י)ּכתרּגּומֹו: העיזּו",(ישעיה הּגבים ו)"יֹוׁשבי ּבנימין"(ירמיה ּבני ."העזּו ¿«»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

‰˙Èa‰ ÛÒ‡È ‡ÏÂ∑ הּוא הכנסה לׁשֹון -. ¿…≈»≈««¿»ְְַָָ

(ë)-úà ñéðä äòøt éãáòî ýåýé øác-úà àøiä©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−©§®Ÿ¥¦²¤
÷î-úàå åéãáò:íézaä-ìà eäð £¨¨¬§¤¦§¥−¤©¨¦«

i"yx£ÒÈ‰∑"וּינס" לׁשֹון .הבריח, ≈ƒְְִִַַָָ

(àë)áæòiå ýåýé øác-ìà Baì íN-àì øLàå©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´§Ÿ̈®©©«£²Ÿ
ô :äãOa eäð÷î-úàå åéãáò-úà¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«

(áë)-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©
íãàä-ìò íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´
:íéøöî õøàa äãOä áNò-ìk ìòå äîäaä-ìòå§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ÌÈÓM‰ ÏÚ∑ למעלה למׁשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הגּביהֹו אּגדה: ּומדרׁש הּׁשמים, הּׁשמים לצד .מן ««»«ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)ïúð ýåýéå íéîMä-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À¨©³
ãøa ýåýé øèîiå äöøà Là-Cìäzå ãøáe úì÷ŸŸÆ¨½̈©¦«£©¥−¨®§¨©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈

:íéøöî õøà-ìò©¤¬¤¦§¨«¦

(ãë)ãák ãøaä CBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´©¨¨®¨¥´
æàî íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì øLà ãàî§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦¥−̈

:éBâì äúéä̈«§¨¬§«
i"yx£„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó∑ּבתֹו קֹונם,נס:נס רצֹון ולעׂשֹות הּוא, מים והּברד, מעֹורבין. והּברד האׁש ƒ¿«««¿«»»ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

ּביניהם ׁשלֹום רבה)עׂשּו .(שמות ֵֵֶָָ

CÏיט  Èc Ïk ˙ÈÂ C¯ÈÚa ˙È LBk ÁÏL ÔÚÎe¿«¿«¿»¿ƒ»¿»»ƒ»
ÁÎzL‡c ‡¯ÈÚ·e ‡L‡ Ïk ‡Ï˜Áa¿«¿»»¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¿«
ÔB‰ÈÏÚ ˙BÁÈÂ ‡˙È·Ï Lk˙È ‡ÏÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»ƒ¿¿≈¿≈»¿≈¬≈

:Ôe˙eÓÈÂ ‡c¯a«¿»ƒ

„ÈÈכ  ‡Ób˙tÓ ÏÈÁ„cLk ‰Ú¯t È„·ÚÓ ƒ»≈ƒƒ¿»»«¿»≈«¿≈«¿…¿«
:‡iz·Ï È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú ˙È»«¿ƒ¿»≈ƒ¿»«»

È˙כא  ˜·L ÈÈ„ ‡Ób˙ÙÏ daÏ ÈeL ‡Ï È„Â¿ƒ»«ƒƒ≈¿ƒ¿»»«¿»¿«»
:‡Ï˜Áa È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿»

ˆÈ˙כב  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»«≈
ÏÚ È‡¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡c¯· È‰ÈÂ ‡iÓL¿«»ƒ≈«¿»¿»«¿»¿ƒ¿»≈«
‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ Ïk ÏÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ ‡L‡¬»»¿«¿ƒ»¿«»∆¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÈÈÂכג  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈«≈¿«»«»
ÏÚ ‡˙M‡ ‡Îl‰Óe ‡c¯·e ÔÈÏ˜ ·‰È¿«»ƒ«¿»¿«¿»∆»»«
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡c¯a ÈÈ ¯ËÓ‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿«¿«¿»«¿»««¿»¿ƒ¿»ƒ

B‚aכד  ˙·‰ÏzLÓ ‡˙M‡Â ‡c¯· ‰Â‰Â«¬»«¿»¿∆»»ƒ¿«¿»«¿
ÏÎa d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯·«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈¿»

:ÌÚÏ ˙Â‰c ÔcÚÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬«¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÊÚ‰ ÁÏL (ËÈוכמֹוהּו אסֹוף. אֹו ּכּנס . ¿«»≈ְֱֵַָ
העיזּו: הּגבים kיֹוׁשבי dxez ְִִֵֵַָ

ÒÈ‰ ‡¯i‰ (Î:הּיֹום ּבאֹותֹו .`k dxez «»≈≈ƒְַ
ÌN ‡Ï ¯L‡Â (‡Î קדר ּבלׁשֹון יׁש . «¬∆…»ְִֵֵָ

ּבנּו יכלת אין רק וּיעזב. לוי"ו ְְֲֵֶַַַַַָָֹֹטעם
וככה  אחרת. ּבלׁשֹון הּדבר ְְְְֵֶֶַַַָָָָָלתרּגם

עיניו  את אברהם וּיּׂשא הּׁשליׁשי ְְִִִֵֶַַַַָָָָּבּיֹום
ּככה: akורּבים dxez ְִַָָ
¯Ó‡iÂ (·Î ּכי יראה סברא מּדר . «…∆ְְִִִֶֶֶָָ

ּכתיב  והּנה היתה. ּבּמּטה ידֹו ְְְְִִֵֶַַָָָנטּויֹות

הּׁשמים  על מּטהּו את מׁשה וּיט ֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאחריו
רקיע  ּפני על וכמֹוהּו האויר. ְְְֲִִֵַַָָהּוא

bkהּׁשמים: dxez ִַַָ
L‡ CÏ‰zÂ (‚Î מּלׁשֹון הּקל מהּבנין . «ƒ¬«≈ְְִִֵַַַָ

ּכי ‡¯ˆ‰הליכה: ּתֹולדֹותּה. הפ . ֲִָ»¿»ְִֵֶָ
עֹולה: למעלה ckהיא dxez ְְִַָָ

a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡Â („Î„¯. ¿≈ƒ¿«««¿«»»
ּפלא: ּבתֹו dkּפלא dxez ְֶֶֶֶ
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(äë)iåøLà-ìk úà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ¨£¤´
äãOä áNò-ìk úàå äîäa-ãòå íãàî äãOa©¨¤½¥«¨−̈§©§¥¨®§¥̧¨¥³¤©¨¤Æ

:øaL äãOä õò-ìk-úàå ãøaä äkä¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«

(åë)äéä àì ìàøNé éða íL-øLà ïLb õøàa ÷ø©µ§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈
:ãøä¨«

(æë)øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤
énòå éðàå ÷écvä ýåýé íòtä éúàèç íäìà£¥¤−¨¨´¦©¨®©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−

:íéòLøä̈«§¨¦«

(çë)íéäìû úì÷ úéäî áøå ýåýé-ìà eøézòä©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ¡Ÿ¦−
:ãîòì ïeôñú àìå íëúà äçlLàå ãøáe¨¨®©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ

i"yx£·¯Â∑ ּכבר ּׁשהֹוריד ּבמה לֹו .ּדי ¿«ְְִֶַַָ

Ïkכה  ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡c¯· ‡ÁÓe¿»«¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ»»
Ïk ˙ÈÂ ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡Ó ‡Ï˜Á· Ècƒ¿«¿»≈¬»»¿«¿ƒ»¿»»

‡c¯· ‡ÁÓ ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚÔÏÈ‡ Ïk ˙ÈÂ ∆¿»¿«¿»¿»«¿»¿»»ƒ«
:¯·z ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿«

Ï‡¯NÈכו  Èa Ôn˙ Èc ÔL‚„ ‡Ú¯‡a „BÁÏ¿¿«¿»¿∆ƒ«»¿≈ƒ¿»≈
:‡c¯a ‡Â‰ ‡Ï»¬»«¿»

Ó‡Â¯כז  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»¿…∆¿«¬…«¬«
ÈnÚÂ ‡‡Â ‰‡kÊ ÈÈ ‡„‰ ‡ÓÊ ˙È·Á ÔB‰Ï¿»ƒƒ¿»»»¿»«»»«¬»¿«ƒ

:ÔÈ·iÁ«»ƒ

ÔB‰Èכח  ‡Ïc ÁÂ¯ È‰BÓ„˜ ÈbÒÂ ÈÈ Ì„˜ Bl«̂√»¿»¿«ƒ√»ƒ¿«¿»¿
‡c¯·e ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈl‡k ËÂÏc ÔÈÏ˜ ‡ÏÚ¬»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈ƒ√»¿»«¿»
:‡·kÚ˙‡Ï ÔeÙÒB˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¿¿»¿¿ƒ¿«»»

ãקודש משיחות ãנקודות
חּוץ  לגּבי ו"קר" לעצמֹו ְְְְֵַַַַ"חם"

„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡Â „¯· È‰ÈÂ«¿ƒ»»¿≈ƒ¿«««¿«»»

מעורבין והּברד האׁש נס, ּבתֹו ובפרש"י)נס כד. (ט, ְְְִֵֵֵַָָָָֹ

ּכזה, ּבאפן הּמצרּיים את הּקּב"ה הלקה טעם לאיזה לעּין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיׁש

ּכלל? רגיל ׁשאינֹו ּדבר ּבזה, זה מערבין יהיּו והּברד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹׁשהאׁש

החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּגאוה, ענין היתה והּמצרּיים ּפרעה ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּקליּפת

עׂשיתני" ואני יאֹורי לי אמר "אׁשר ּפרעה על ּפרׁשתנּו ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבהפטרת

ג) כט, .(יחזקאל

הרי  ּולזּולתֹו עצמֹו, על רק ׁשחֹוׁשב הּוא הּבעלּֿגאוה ּדר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוהּנה

רגׁש. ּובלי ּבקרירּות מתנהג ְְְִִִִֵֶֶַהּוא

ׁשּטבע  מּׁשּום הּוא זֹו להנהגה ׁשהּטעם לחׁשב, היּו ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹיכֹולים

היא  האמת א ּדבר, ּכל לגּבי ּבקרירּות להיֹות הּוא ְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּבעלּֿגאוה

ׁשּמרּגיׁש ּדמּכיון חמימּות. היא סּבתּה זּו ׁשּקרירּות ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָלהפ

מתנהג  הּוא הרי לכן לגמרי, ּבזה וׁשקּוע מאד עצמֹו את ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואֹוהב

ּבקרירּות. חברֹו ְֲִִִֵעם

הלקה  ׁשהּקּב"ה מּדה, ּכנגד מּדה ׁשהיתה ּברד, מּכת ענין ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוזהּו

זה  מערבין ואׁש ּברד עם ּכּנ"ל, ּגאוה ּבעלי ׁשהיּו הּמצרּיים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאת

ּביחד. וחמימּות קרירּות ְְֲִִֶַַַָּבזה,

שבת') 'לקראת מתוך - כז חוברת רשימות תש"ב", "וארא רשימת (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

CiÂ (‰Î ׁשהרג קׁשה מּכה היתה זאת . ««ְֶַַָָָָָָֹ
רק  הּׂשדה עץ וׁשּבר ּובהמה ְְִֵֵֵֶַַָָָָאדם

ולא  מקניהם ועל עליהם חמל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהּׁשם
ׁשּׁשלח  ׁשראה זה לפרעה מׁשה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹהזּכיר
עד  יׂשראל מּמקנה מת ולא ְְְְִִִֵֵֵַַָֹֹּפרעה

לּבֹו: ׁשת ולא ekאחד dxez ְִֶָָֹ

‡¯˜iÂ (ÊÎּפחּדֹו מרב חטאתי אמר . «ƒ¿»ְִֵַַָָָֹ
לֹו: אמר ּכאׁשר ּבדבר gkׁשּיכחד dxez ְְֲֵֶֶַַַָָָ

'‰ Ï‡ e¯ÈzÚ‰ (ÁÎ הּׁשם הזּכיר . «¿ƒ∆ְִִֵַ
הּוא  ּכי אלהים. קֹולֹות ואמר ְְֱִִִַַָָֹהּנכּבד.
הזּכרּתי. ּכאׁשר אלהים ׁשּיׁש ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַֹמֹודה
חּבר  ה' קֹולֹות אמר ׁשּלא ֲִֵֶַַָֹּובעבּור

מּפני  ואמר והּתאר. העצם ׁשם ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמׁשה
הּוא  הּׁשם ּכי והּטעם אלהים. ְֱִִֵַַַַֹה'

ּבדברי  ּככה ּתמצא ולא לבּדֹו. ְְְְְֱִִִֵַָָָֹֹאלהים
מּמּלת  טענה ואין הּתֹורה. ּבכל ְְְִִֵֶַַָָָָֹמׁשה
ּבאל"ף  ּכי החילֹות. אּתה יהוה ְְֲֲִִִֶַָָָָֹֹאדני

ּכתּוב: הּוא hkּדל"ת dxez ֶָָ
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`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ycew zayl inei xeriy

(èë)Nøôà øéòä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ
àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé-ìà étk-úà¤©©−¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ

:õøàä ýåýéì ék òãz ïòîì ãBò-äéäé¦«§¤½§©´©¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤
i"yx£¯ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆk∑ מלאה ׁשהיתה לפי התּפּלל, לא העיר ּבתֹו אבל העיר, רבה)ּגּלּוליםמן .(שמות ¿≈ƒ∆»ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

(ì)éãáòå äzàåéðtî ïeàøéz íøè ék ézòãé E §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦ µ¤´¤¦«§½¦§¥−
:íéäìû ýåýé§Ÿ̈¬¡Ÿ¦«

i"yx£Ôe‡¯Èz Ì¯Ë∑"טרם" ּכל וכן ּתיראּון, לא עדין ∆∆ƒ¿ְְֲִִֵֶֶַָֹ
ּכמֹו: קדם. לׁשֹון ואינֹו הּוא. לא, עדין – ְְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹׁשּבּמקרא

יט) ׁשכיבּו,(בראשית לא עד – יׁשּכבּו" ב)"טרם "טרם (שם ְְִִֶֶֶֶַָָ

ּכי  ידעּתי הּוא: ּכן זה אף צמח, לא עד – ְְִִִֵֶַַַַָָָָיצמח"
ּתעמדּו הרוחה ּומּׁשּתהיה יראים, אינכם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעדין

.ּבקלקּולכם  ְְְִֶ

(àì)áéáà äøòOä ék äúkð äøòOäå äzLtäå§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½
:ìòáb äzLtäå§©¦§−̈¦§«Ÿ

i"yx£‰˙k ‰¯ÚO‰Â ‰zLt‰Â∑:לׁשֹון נׁשּברה, ¿«ƒ¿»¿«¿…»À»»ְְְִָ
לפרׁשֹו יּתכן ולא נּכּו". "לא וכן נכאים, נכה", ְְְְְְְִִֵֵַָָָֹֹֹֹֻ"ּפרעה
"נּכתה" לפרׁש ה"א ּבמקֹום נּו"ן ׁשאין הּכאה, ְְְִֵֵֵֶַָָָָָֻלׁשֹון
ּבּתיבה, ׁשרׁש הּנּו"ן אּלא הּכּו, ּכמֹו "נּכּו" הּכתה, ְְְֵֶֶַַָָָֹֻֻֻּכמֹו

מּגזרת הּוא לג)והרי עצמֹותיו"(איוב Èk."וׁשּפּו ְְְֲִִֵַַַָֻƒ

·È·‡ ‰¯ÚO‰∑ונׁשּתּברּו ּבקׁשיה ועֹומדת ּבּכרה ּכבר «¿…»»ƒְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָ
לעמד  והּקׁשה ּכבר ּגדלה הּפׁשּתה וכן ְְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָֹֻונפלּו,

‡·È·.ּבגבעֹוליה  ‰¯ÚO‰∑ ל ּבאּביה, ׁשֹון עמדה ְְִֶָ«¿…»»ƒְְְִֶָָָ
ו) השירים הּנחל (שיר .""ּבאּבי ְִֵַַַ

(áì)ähçäå:äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäå §©«¦¨¬§©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨

i"yx£‰p‰ ˙ÏÈÙ‡ Èk∑ רּכֹות היּו ועדין מאחרֹות, ƒ¬ƒ…≈»ְֲִַַַָָֻ
"ואת  ׁשּנאמר: ואףֿעלּֿפי קׁשה. ּבפני לעמד ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹויכֹולֹות
ׁשל  ּפׁשּוטֹו לפרׁש יׁש הּברד", הּכה הּׂשדה עׂשב ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
ללקֹות  הראּויים ּבקלחם העֹומדים ּבעׂשבים ְְְְְְֲִִִִִִַָָָָָמקרא,

ׁשּנחלקּו מרּבֹותינּו יׁש ּתנחּומא, רּבי ּומדרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבברד.
נעׂשּו ּפלאֹות ּפלאי – אפילת" "ּכי ודרׁשּו: זאת ְְְְֲֲִִִֵַַָָֹֹעל

לקּו: ׁשּלא ֶֶָָֹלהם

‡NB¯Ùכט  ‡z¯˜ ÔÓ È˜tÓa ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»∆¿
‡Ï ‡c¯·e ÔeÚpÓ˙È ‡iÏ˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È„È¿«ƒ¿√»¿»»«»ƒ¿«¿«¿»»

:‡Ú¯‡ ÈÈc È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a „BÚ È‰È¿≈¿ƒ¿ƒ«¬≈«¿»«¿»

Ï‡ל  ÔÚk „Ú È¯‡ ‡Ú„È CÈc·ÚÂ z‡Â¿«¿¿«¿»¿«¿»¬≈«¿«»
:ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔezÚk˙‡ƒ¿¿«¿ƒ√»¿»¡…ƒ

‡ÔÈ·Èaלא  ‡È¯ÚÒ È¯‡ B˜Ï È¯ÚÒÂ ‡zÎÂ¿ƒ»»¿«¬≈¿¬≈«¿«¿»«ƒƒ
:ÔÈÏBÚ·b ‡zÎÂ¿ƒ»»«¿ƒ

‡ÏÈÙ˙‡לב  È¯‡ B˜Ï ‡Ï ‡izÎÂ ‰‡hÁÂ¿ƒ»»¿À¿«»»¿¬≈¬ƒ»»
:Ôep‡ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

˙‡ È˙‡ˆk ‰LÓ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ (ËÎ«…∆≈»…∆¿≈ƒ∆
¯ÈÚ‰ יּוכל לא ּכי הּמפרׁשים אמרּו . »ƒְְְִִַַָָֹ

ׁשּמלאה  ּבעבּור ּבמצרים ּכּפיו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹלפרׂש
Ïאלילים: Èk'הı¯‡‰ ולא . ֱִִƒ¿»»∆ְֹ

:לl dxez ְ

‰z‡Â (Ï טרם ּכי ׁשלמה רּבנּו אמר . ¿«»ְִֵֶֶַַָֹֹ
טרם  וכמֹוהּו ּתיראּון. לא ּכמֹו ְְִִֶֶָָָֹּתיראּון
ּכאׁשר  נמצאת אינּנה הּמּלה וזֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָיׁשּכבּו.
הענין. אחריה יבא לעֹולם ּכי ְְֲִִֶַַָָָָָָֹחׁשב.

ואנׁשי  ּכתּוב יׁשּכבּו טרם אחר ְְְְִִֵֶֶַַַָּכי
הּבית. על נסּבּו סדֹום אנׁשי ְְִִֵַַַַַָָהעיר
ׁשכיבתם  עת היתה ּכאׁשר ְְְֲִֵֶַַַַָָָָוהּטעם
יקראּו טרם וככה הּבית. על ְְִִֶֶַַַַָָָָנסּבּו

את  יקטירּון ּבטרם וככה אענה. ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָואני
טרם  אין והּנה טרם. ּכל וככה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהחלב
ּדבק  ז"ל סעדיה רב והּגאֹון לא. ְְְְַַַַַָָָֹּכמֹו
לפרעה  מׁשה אמר פי' וככה ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֹהענין

רק  הּברד מּכת להסיר אתּפּלל ְְֲִִֵֶַַַַַָָָאני
הׁשחית: ּׁשהׁשחית l`מה dxez ְְִִִִֶַ

(‡ÏוטעםÚO‰Â ‰zLt‰Â‰˙k ‰¯. ְַַ¿«ƒ¿»¿«¿…»À»»
לרּפאם. אתּפּלל ולא יׁשּוב לא ְְְְֵֶֶַַָָֹֹזה

ותֹודה  ׁשּתיראּון קדם הּטעם ְְְִִֵֶֶֶַַַֹוהּנה
הּפׁשּתה  הּכתה ּכבר הּצּדיק ה' ְְְְִִַַַַָָָֹֻותאמר
ּבלׁשֹון  נכֹון הּוי"ו וזה ְְְְִֶַַָָָוהּׂשעֹורה.
ּדעּתי  ּולפי הזּכרּתי. ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָיׁשמעאל

ּכּפי  אפרׂש טרם אחת מּלה תחסר ְְִִֶֶֶֶַַַַַָֹּכי
ועבדי אּתה הּׁשם את יראים ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָאּתם
הּמּכה  ׁשּבסּור והּטעם מּוסר ּדר ְְְֶֶֶֶַַַַַָָוזה
לּבֹו וּיכּבד אחריו ּכתיב ּכן על ְְְְֲִִִֵֵַַַַָּתמרדּו

ּבמקֹום  ּכן ּתמצא ולא ועבדיו ְְְֲִֵַָָָָֹהּוא
ÚO‰Â¯‰אחר: ‰zLt‰Â סּפר . ֵַ¿«ƒ¿»¿«¿…»ִֵ

מּמּלת  התּברר והּנה ּׁשארע מה ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּכתּוב
נּכה. מּכה ׁשרׁש ּכי נּכּו. ּגם ִֶֶֶַַַָָֹֻֻנּכתה

ראּו: לא עצמֹותיו וׁשפּו alּכמֹו dxez ְְְַָָָֹ
˙ÏÈÙ‡ (·Ï ואפל מּמּנּו. וקרֹוב ּתאר . ¬ƒ…ְְִֶֶַָֹֹ

ּתחת  עֹוד ׁשהיּו והּטעם לֹו. נגּה ְְֶַַַַַַָֹֹולא
נראּו: ולא blהארץ dxez ְְִֶָָֹ
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(âì)åétk Nøôiå øéòä-úà äòøt íòî äLî àöiå©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈
Czð-àì øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬

:äöøà̈«§¨
i"yx£Cz ‡Ï∑,ּבאויר ׁשהיּו אֹותן ואף הּגיע, לא …ƒ«ְֲִִִֶַַָָָֹ

לֹו: ודֹומה לארץ, הּגיעּו ט)לא עלינּו(דניאל וּתּת" ְִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּבן  ּומנחם עלינּו". "וּתּגיע ּדעזרא, והּׁשבּועה" ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאלה

ּבחלק חּברֹו כב)סרּוק ּכסף"(יחזקאל לׁשֹון "ּכהּתּו ְְְְִִֵֶֶֶָ

ּכתרּגּומֹו: ּדבריו, את אני ורֹואה מּתכת, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָיציקת
לז)"וּיּצק" "לצקת"(שמות ,לח)ואּתי אף (שמות לאּתכא, ְְִִֶֶַַַַָָָֹ

ארצה  הּצק לא – לארץ" נּת "לא .זה: ְִֶֶַַָָָָֹֹֻ

(ãì)úìwäå ãøaäå øènä ìãç-ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦«¨©̧©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ
å àeä Baì ãaëiå àèçì óñiå:åéãáò ©Ÿ́¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«

(äì)ìàøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàkôôô ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

סימן. יעיא"ל סימן. גיבעו"ל פסוקים , וארא קכ"א פרשת חסלת

$

N¯Ùeלג  ‡z¯˜ ˙È ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆ƒ¿»«¿…»«¿»¿«
‡c¯·e ‡iÏ˜ eÚÈÓ˙‡Â ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È‰B„È¿ƒƒ¿√»¿»¿ƒ¿¿ƒ»«»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ËÓ ‡Ï ˙ÈÁ ‰Â‰„ ‡¯ËÓeƒ¿»«¬»»ƒ»¿»««¿»

c¯·e‡לד  ‡¯ËÓ ÚÓ˙‡ È¯‡ ‰Ú¯t ‡ÊÁÂ«¬»«¿…¬≈ƒ¿¿«ƒ¿»«¿»
‡e‰ daÏÏ d¯wÈÂ ÈËÁÓÏ ÛÒB‡Â ‡iÏ˜Â¿»«»¿≈¿∆¡≈¿«¿≈¿ƒ≈

:È‰Bc·ÚÂ¿«¿ƒ

Èaלה  ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:‰LÓc ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

Ù Ù Ù

ñø ¯ æðø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Cz (‚Ïּבתֹו ּכסף ּכהּתּו ּכדר . ƒ«ְְְִֶֶֶֶ
אל  ונּגׁש ּכמֹו נפעל מּבנין והיא ְְְְְִִִִִֶַַַּכּור.

clהערפל: dxez ֲֶָָ
‡¯iÂ („Ï לחטא וּיֹוסף עּתה הזּכיר . ««¿ְֲִִֵַַַָֹ

הּפעם: חטאתי ואמר ׁשהֹודה ְֲִֶַַַַַָָָָּבעבּור
ÂÈ„·ÚÂוטעם ‡e‰ BaÏ „aÎiÂ: ְַַ««¿≈ƒ«¬»»

ואּתה  מׁשה ּׁשאמר מה ְְִֵֶֶַַַָָָֹהתּברר
.ועבדיdl dxez ֲֶַָ

˜ÊÁiÂ (‰Ï מהּמּכה ׁשּפחד אחר . «∆¡«ֵֶַַַַַָָ
מהראׁשֹונֹות: יֹותר ִֵֵַָֹהּזאת

‡¯‡Â ˙˘¯Ù ˙ÏÒÁ

  אגרות קודש 
 ב"ה,  כ"ו טבת, תשי"ג

ברוקלין.
 הנהלת ישיבת תורת אמת, 

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בתודה הנני מאשר בזה קבלת מכתבם מי"ח טבת עם התמונה, ות"ח ת"ח על תשורתם זו, 
ויה"ר מהשי"ת אשר בקרוב ממש אקבל ג"כ תמונת כל התלמידים בפנימיותם והיינו ידיעותיהם 
בנגלה ובדא"ח והנהגתם ביראת שמים לא רק פרומקייט דנה"י וחג"ת אלא גם פרומקייט דחב"ד.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.
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ממכתבי כ"ק אדמו"ג מוהגיי"צ

בבקשה  באתי  תגפ"ז  שנת  ...בגאשית 
שבבתי־ יקבעו,  אשג  שי'  אנ"ש  לכללות 
מנין  בכל  שחגית  תפילת  אחג  הכנסת 
)כמו  תהלים  שיעוגי  יאמגו  מתפללים 
שנחלק לימי החודש(, ולאמג אחג זה קדיש 
בתקפה עומדת, לזכות  כנהור. ובקשתי זאת 
הגבים, )וגאוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, 
כי איננו ענין פגטי של מפלרת החסידים יחיו 
בפגט(, וברלל זאת יתבגכו ממקוג הבגכות 

בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשג...

)ט"ו סיון, תגפ"ח(

שבימיהם  אגץ  מזקני  שמעתי 
היה  אחד  שכל  המנהר  היה 
הקאפיטל  את  יום  בכל  אומג 
חייו.  שנות  לפי  תהילים  ]פגק[ 
למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס 
פגק  אומג  היה  הכ"א  לשנת 
אומגים  היו  וכן  בתהילים  כ"א 
רם את התהילים לפי שנות בניו 
ובנותיו שזוהי סרולה שלא ייצאו 

לתגבות געה...

)תמוז תגס"ו(

 לוח תהלים 

יום ראשון, כ"ב טבת < מפגק קו עד סוף פגק קז

יום שלישי, כ"ד טבת < מפגק קיר עד סוף פגק קיח

יום שישי, כ"ז טבת < מפגק קכ עד סוף פגק קלד

יום שני, כ"ג טבת < מפגק קח עד סוף פגק קיב

יום חמישי, כ"ו טבת < פגק קיט מפסוק צז עד סוף הפגק

יום רביעי, כ"ה טבת < פגק קיט מתחילת הפגק עד סוף פסוק צו

שבת קודש, כ"ח טבת < פגק כ. מפגק קלה עד סוף פגק קלט
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צד zahצד a"k oey`x mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

âטבת כ"ב ראשון âיום
כ, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ïáåé...מורה äæáå,40 עמ' éãö÷:עד

פרק יד 
ì ìôk ïáeé äæáe¯ :äòeáMä ïBL לשון כפל יוסבר בכך ¨¤¨¤¤§©§¨

את  משביעין הגמרא, במאמר א'. בפרק שהוזכר השבועה,

ékהאדם: ,deîz äøBàëìc ;"òLø éäz ìàå ,÷écö éäz"§¦©¦§©§¦¨¨§¦§¨¨©¦
¯ ,"÷écö éäz" BúBà íéòéaLnL øçàî שלא הדבר ודאי ¥©©¤©§¦¦§¦©¦

כך ואם רשע, ¨änì̈יהיה
ãBò BòéaLäì íéëéøö§¦¦§©§¦
àlà ?òLø äéäé àlL¤Ÿ¦§¤¨¨¤¨
íãà ìk ïéàL íeMî¦¤¥¨¨¨
ïéàå ,÷écö úBéäì äëBæ¤¦§©¦§¥
äøéçaä ètLî íãàì̈¨¨¦§©©§¦¨
âpòúäì ,Ck ìk äæä¤¨¨§¦§©¥
äéäiLå ,úîàa 'ä ìò©¤¡¤§¤¦§¤
Lnî ñeàî òøä̈©¨©¨

¯ ,úîàa לכל שלא הרי, ¤¡¤
הבחירה  ישנה אחד

להיות  והאפשרות המלאה

- ¥¨§ïëìå"צדיק"
ìà" úéðL íéòéaLî©§¦¦¥¦©
-ìk-ìò "òLø éäz§¦¨¨©¨

¯ ,íéðt עלֿכלֿפנים ¨¦
כלומר, רשע. יהיה שלא

למדריגת  תזכה כשלא גם

אל  לפחות אבל "צדיק",

- כיֿאם "רשע", תהיה

¯"בינוני". äæaL שלא ¤¨¤
"רשע", ©§¦ètLîיהיה

Búåàz çeøa ìLîì íãà ìëì äðeúð úeLøäå äøéçaä©§¦¨§¨§§¨§¨¨¨¦§Ÿ§©©£¨
úçà äòL elôà òLø äéäé àlL ,Bøöé Laëìå BaìaL¤§¦§¦§Ÿ¦§¤Ÿ¦§¤¨¨£¦¨¨©©

¯ "òøî øeñ" úðéçáa ïéa ,åéîé ìk על לעבור שלא ¨¨¨¥¦§¦©¥©
¯מצוותֿלאֿתעשה, ,"áBè äNòå" úðéçáa ïéa לקיים ¥¦§¦©©£¥

¯מצוותֿעשה, ,"äøBz àlà áBè ïéà"å חכמינו כמאמר §¥¤¨¨
האדם 8ז"ל  שעל כאן אומר וכשהוא תורה", אלא טוב "אין :

ב"ועשה זהיר תורה,ÂË·"להיות גם כולל זה -ãeîìz eðéäc§©§©§
¯ .ïlk ãâðkL äøBz מצותֿעשה על מלעבור אף זהיר שיהיה ¨¤§¤¤ª¨

בהיותו  שכן, תורה. ביטול כעוון מכך, להישמר שקשה  כזו,

מלאה, בחירה לשם ‡Ù˘¯בעל תורה. מביטול גם להישמר לו

שני  אותו משביעים אין כך אם גם שכן, "רשע". יהיה שלא ת,

לו  יש אבל "צדיק", למדריגת להגיע והאפשרות הזכות לו

עצמו  בו תלוי זה ודבר "רשע". להיות שלא האפשרות לפחות

אותו  יוכל לא פעם שאף הדבר, שיתכן למרות ברם, ובבחירתו.

שגם  להלן, הזקן רבנו אומר - "צדיק" למדריגת להגיע יהודי

המותאמות  עבודות באותן ולעסוק להתאמץ צריך כזה יהודי

בתאוות  למאוס להתרגל להשתדל כמו: - "צדיק" למדריגת

גשמיים, ובתענוגים

להשתדל  - זאת ולעומת

של  אהבה בלבו לעורר

עלֿידי  להקב"ה, תענוג

בגדולת  עמוקה התבוננות

להשתדל  וכך - השי"ת

מסויימת  (ובמדה לקיים

את  להביא גם יצליח אולי

את  בפועל) למעשה הדבר

שמשביעים  השבועה

וכך  צדיק". "תהי אותו

הזקן: רבנו ©Cà,אומר
¯ ïë-ét-ìò-óà,למרות ©©¦¥

אדם  כל לא האמור, שכפי

ברע" "מואס להיות יכול

בתענוגים" "אהבה ובעל

של  מדריגתו שהיא -

הרי  כאן ואילו ה"צדיק",

ב"בינוני", éøöCמדובר ¨¦
ïk-íb íézò Bì òa÷ì¦§Ÿ©¦¦©¥

ìBLôða úBöò úéL ¨¦¥§©§
¯ ,òøa ñàBî úBéäì¦§¥§©
גשמיים, ולתענוגים לתאוות ותיעוב מיאוס של רגש לעורר

ì"æ eðéîëç úöòa ïBâk9¯ נשים,: בתאוות למאוס כיצד §©£©£¨¥©
לעצמו: שיסביר eë'",עלֿידי äàBö äàìî úîç äMà"¦¨¥¤§¥¨¨

¯ àðåb éàäëe עלֿידי האכילה, בתאוות ולמאוס וכדומה. §©©§¨
Ck:התבוננותו: íéNòð íépãòîe íénòèî éðéî ìk ïëå§¥¨¦¥©§©¦©£©¦©£¦¨

äàBø íëçä ,äfä íìBò éâeðòz ìk ïëå ;'eë àìî úîç¥¤¨¥§¥¨©£¥¨©¤¤¨¨¤
¯ .ätLàå änø úBéäìå á÷øì ïôBqL ,ïäî ãìBpä עלֿידי ©¨¥¤¤¨¦§Ÿ§¦§¦¨§©§¨

ותענוגים  תאוות לשנוא יתרגל אלה, בדברים התבוננותו

¯גשמיים, ,Côääå,להתרגל להשתדל çîNìåעליו âpòúäì §©¥¤§¦§©¥§¦§Ÿ©
a óBñ-ïéà úlãâa úeððBaúä éãé-ìò ,'äaéôk àeä-Ceø ©©§¥¦§§¦§ª©¥¨§¦

¯ .Bzìëé תענוג בו היוצרת הקב"ה של גדלותו להשיג §¨§
úîàaבאלקות, Bæ äâøãîì òébé àlL BLôða òãBiL óà©¤¥©§©§¤Ÿ©¦©§©§¥¨¤¡¤

¯ Bzîàì,באלקות ולהתענג ה"רע" את íà-ékלשנוא ©£¦¦¦

íéøîà éèå÷éì
äæáåéäú ìàå ÷éãö éäú äòåáùä ïåùì ìôë ïáåé

øçàî éë äåîú äøåàëìã òùøíéòéáùîù
äéäé àìù ãåò åòéáùäì íéëéøö äîì ÷éãö éäú åúåà

íãà ìë ïéàù íåùî àìà .òùø÷éãö úåéäì äëåæ
'ä ìò âðòúäì êë ìë äæá äøéçáä èôùî íãàì ïéàå

òøä äéäéùå úîàáíéòéáùî ïëìå úîàá ùîî ñåàî
äøéçáä èôùî äæáù ô"ëò òùø éäú ìà úéðù

äðåúð úåùøäååáìáù åúåàú çåøá ìåùîì íãà ìëì
åéîé ìë úçà äòù 'éôà òùø äéäé àìù åøöé ùåáëìå

ïéáàìà áåè ïéàå áåè äùòå 'éçáá ïéá òøî øåñ 'éçáá
ë"ôòà êà .ïìåë ãâðëù äøåú ãåîìú åðééäã äøåú
úåéäì åùôðá úåöò úéùì ïë íâ íéúò åì òåá÷ì êéøö

úöòá ïåâë òøá ñàåîäàìî úîç äùà ì"æ åðéîëç
íéðãòîå íéîòèî éðéî ìë ïëå .àðååâ éàäëå .'åë äàåö

íéùòðíëçä æ"äåò éâåðòú ìë ïëå .'åë àìî úîç êë
äîø úåéäìå áå÷øì ïôåñù ïäî ãìåðä äàåøäôùàå

ñ"à úìåãâá úåððåáúä é"ò 'äá çåîùìå âðòúäì êôääå
åúìåëé éôë ä"áòãåéù óàäâøãîì òéâé àìù åùôðá

äùòé àåä ë"ôòà úåðåéîãá íà éë åúéîàì úîàá åæ

א.8. ה, ברכות ג. ו, א.9.אבות קנב, שבת

 תניא יומי 

יום גאשון
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צה

צה

zah b"k ipy mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

âטבת כ"ג שני âיום
,40 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äæáå...מורה åè ÷øô,כא עמ' åúåìéâøî.עד

פרק טו 

¯ úBðBéîãaאכן שהוא לו ה"רע"·‡Ó˙שידמה את שונא §¦§
להיזהר  מאד הרי יש ומ"דמיונות" - מאלקות ומתענג

ה'. בעבודת BlL,ולהישמר úà äNòé àeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©£¤¤¤
äNòé 'äå ,"÷écö éäz" íéòéaLnL äòeáMä úà íi÷ì§©¥¤©§¨¤©§¦¦§¦©¦©©£¤

¯ .åéðéòa áBhä לתת אם ©§¥¨
מדריגת  את במתנה לו

לא. או ¯ה"צדיק", ,ãBòå§
יכול  שהוא נוסף דבר

עלֿידי  אליו להגיע

של  בעבודותיו שיתרגל

ב"רע" למאוס "צדיק",

באלקות: ולהתענג

¯ øác ìk ìò ìbøääL¤©¤§¥©¨¨¨
òáè äNòðå ,ïBèìL¦§§©£¨¤©
ñàîì ìébøiLëe ,éðL¥¦§¤©§¦§¨¥
ñàîð äéäé ¯ òøä úà¤¨©¦§¤¦§¨

¯ ,úîàa úö÷ שבמשך §¨¤¡¤
ה"רע". את לשנוא יתחיל אכן ¯הזמן ìébøiLëe,עצמו את §¤©§¦

éøä ¯ 'ä úlãâa úeððBaúä éãé-ìò 'äa Bùôð çnNì§©¥©©§©©§¥¦§§¦§ª©£¥
¯ ,àìéòìc àúeøòúà àzúìc àúeøòúàa עלֿידי §¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨¦§¥¨

מלמעלה, התעוררות נוצרת למטה, האדם ¥élëå§ªהתעוררות
¯ éìeàå éàä,זאת כל äkæéåאחרי ,íBønî çeø åéìò äøòé ©§©¥¨¤¨¨©¦¨§¦§¤

¯ ,Ba øaòúzL ÷écö äæéà LøMî çeø úðéçáì באופן ¦§¦©©¦Ÿ¤¥¤©¦¤¦§©¥
"עיבור" הענין 10של שישנו שכשם ב"קבלה", שמובא כפי .

ישנו ש  כך אחר, בדבר או בגוף מגולגלת שנשמה "גלגול", ל

בנשמתו  "מתעברת" "צדיק" של שנשמתו "עיבור", של הענין

השי"ת  את לעבוד יוכל שה"בינוני" כדי וזאת "בינוני", של

- וזהו "צדיק". של מדריגתו úézîà,לפי äçîNa 'ä ãáòì©£Ÿ§¦§¨£¦¦
áéúëãk11¯ ,"'äa íé÷écö eçîN" מודגש : גם בכך §¦§¦¦§©¦¦©

כ"צדיק  המוכתר "צדיק" של נשמתו יחד שנפגשות שבשעה

- תחתון" כ"צדיק המוכתר "בינוני", של נשמתו עם עליון"

"שמחו אז בה'",ˆ„ÌÈ˜Èמתבצע - רבים לשון -Ba íi÷úúå§¦§©¥
¯ :"÷écö éäz" :íéòéaLnL äòeáMä úîàa,בלבד זו לא ¤¡¤©§¨¤©§¦¦§¦©¦

עלֿידי השבועה את אלא ‰˘˙„ÂÏ˙שיקיים "צדיק", להיות

באמת  ולהגיע ממש, פועל לידי הדבר את אכן יביא שהוא

"צדיק". נשמת של ל"עיבור" תודות וזאת "צדיק", למדריגת

הנקראות  נשמות שישנן זה, בפרק שהובא למה בהקשר

על  המתגברים "גבורים"

יש  אחד ושכל היצרֿהרע,

יצרו  את "לכבוש" בכוחו

להוסיף  כדאי - הרע

של  היסודית אימרתו

שהרבי  הבעלֿשםֿטוב,

נשמתוֿעדן  מוהריי"צ

הביא  מליובאוויטש,

על  משיחותיו: באחת

גבור  "איזהו המשנה:

אמר  - יצרו" את הכובש

"השובר" שםטוב: הבעל

כי  נאמר, לא - יצרו את

היא  הגבורה גבורה. משום אין היצרֿהרע של בשבירתו

בכוחותיו  להשתמש כלומר, היצרֿהרע, את "לכבוש"

נאמר: והרי קדושה. של בענינים היצרֿהרע, של ובמעלותיו

יש  "שור" הנקראת  הבהמית הנפש - שור" בכח תבואות "ורב

בקדושה. זה וחוזק בכוח להשתמש ויש - וחוזק תוקף בה

ש"כובש" מי הוא גבור - יצרו" את הכובש גבור "איזהו וזהו

לקדושה. בהם ומשתמש היצרֿהרע של כוחותיו את

גשמיים  בתענוגים המיאוס אודות זה, בפרק שלמדנו למה ביחס

מתהווים  אלה שמתענוגים עושה, שהאדם החשבון עלֿידי

- לנצח עומדים רוחניים ענינים ואילו וצואה, תולעים לבסוף

נשמתוֿעדן  מוהריי"צ הרבי של אימרתו בזה נזכיר

נשמתוֿעדן: מוהרש"ב הרבי אביו, בשם שמסר מליובאוויטש,

לגבי  גשמיים דברים של והשוואה יחס כל חוסר על פעם בדברו

במשך  לו שיהיו אדם - מוהרש"ב: הרבי אמר רוחניים, ענינים

אין  והיכלות, ארמונות עם רויחי ומזוני חיי בני שנה, שבעים

תורה. בספר אחת בנשיקה לו שיש הזכות לגבי ערך כל לדבר

.åè ÷øt ההבדל את הזקן רבנו הסביר הקודמים בפרקים ¤¤
"רע" אין יצרֿהרע, כבר אין ל"צדיק" ל"בינוני". "צדיק" שבין

אפשר  אי ולכן, בנפשו,

ל"רע". תאוה לו שתהיה

עדיין  יש ב"בינוני" ואילו

יתכן  ולכן, בנפשו. "רע"

לדברי  נטיה בלבו שתעלה

שהנפש  אלא תאוה.

ואינה  הבהמית, הנפש של ב"רע" לוחמת ב"בינוני" האלקית

דיבור  במחשבה, להתממש, ולתאוה להתפשט, ל"רע" נותנת

במעשה. או

¯ äæáe על שלמדנו במה ¨¤
"צדיק  שבין ההבדל

äîל"בינוני", ïáeé¨©
áeúkM1ízáLå" : ¤¨§©§¤

÷écö ïéa íúéàøe§¦¤¥©¦

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéé÷ì åìù úà÷éãö éäú íéòéáùîù äòåáùä úà
øáã ìë ìò ìâøääù ãåòå .åéðéòá áåèä äùòé 'äå

ïåèìùòøä úà ñàîì ìéâøéùëå .éðù òáè äùòðå
é"ò 'äá åùôð çîùì ìéâøéùëå úîàá úö÷ ñàîð äéäé
àúúìã àúåøòúàá éøä 'ä úìåãâá úåððåáúä

äøòé éìåàå éàä éìåëå àìéòìã àúåøòúàçåø åéìò
øáòúúù ÷éãö äæéà ùøùî çåø 'éçáì äëæéå íåøîî

úéúéîà äçîùá 'ä ãåáòì åáíé÷éãö åçîù áéúëãë
íéòéáùîù äòåáùä úîàá åá íéé÷úúå 'äá

:÷éãö éäú

äæáå åè ÷øôïéá íúéàøå íúáùå ù"î ïáåé
íéäìà ãáåò ïéá òùøì ÷éãö

.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."צדיקים בראת ממש"א ל"ק ולכן - תתהפך עצמה שנשמתו יב.11."ולא צז, יח.1.תהלים ג, מלאכי

יום שני
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צו zahצו b"k ipy mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,"Bãáò àì øLàì íéäìà ãáò ïéa ,òLøì 2הגמרא §¨¨¥Ÿ¥¡Ÿ¦©£¤Ÿ£¨
היינו  אלקים", "עובד היינו "צדיק" היינו זה: פסוק על שואלת

אלקים" ו"עובד צדיק הרי כלומר, עבדו", "לא היינו "רשע"

אחד, דבר הם עבדו" לא ו"אשר "רשע" וכן אחד, דבר הם

הלשון, כפילות ומהי

שני  כאן ישנם כאילו

"צדיק" בין הבדלים,

"עובד  ובין ל"רשע"

לא  ל"אשר אלקים"

מתרצת: והגמרא עבדו"?

ו"אשר  אלקים" "עובד

צדיקי  תרווייהו עבדו" לא

הם  (שניהם נינהו גמורי

ואינו  גמורים) צדיקים

מאה  פרקו שונה דומה

מאה  פרקו לשונה פעמים

כלומר: ואחד". פעמים

הכוונה  אין עבדו" "לא

ל"צדיק", אלא ל"רשע",

"אשר  לו קורא והפסוק

שהוא  מפני עבדו" לא

מאה  לימודו על חוזר

ואילו  בלבד, פעמים

פעמים  מאה לימודו על החוזר "צדיק" הוא אלקים" "עובד

„Á‡Â היינו" הקושיא את רק הגמרא לכאורה, מתרצת, בכך .

עובד  היינו צדיק, "היינו הקושיא ואילו עבדו". לא היינו רשע,

תו  לא נוסף אלקים" ועוד "צדיקים", שניהם שהרי כלל, רצה

הגמרא. פירוש לפי "צדיק" הוא שגם עבדו") ("לא שלישי

יובן  - ל"בינוני" "צדיק" בין ההבדל על שלמדנו מה לפי ברם,

וכדלהלן: אלקים", ל"עובד "צדיק" שבין ההבדל גם

"ãáBò"L ,àeä "÷écö"ì "íéäìà ãáBò" ïéa LøôääL¤©¤§¥¥¥¡Ÿ¦§©¦¤¥
ì àeä¯ ,äåä ïBLעובד הקב"ה,ÂÈ˘ÎÚהוא àeäLאת §Ÿ¤¤

,òøä øöiä íò äîçìnä àéäL ,äãBáòä òöîàa§¤§©¨£¨¤¦©¦§¨¨¦©¥¤¨¨
¯ ,"äpè÷ øéò"äî BLøâìe åéìò øabúäì הנקרא מהגוף, §¦§©¥¨¨§¨§¥¨¦§©¨

והיצרֿ היצרֿהטוב נאבקים עליה, השליטה שעל קטנה", "עיר

¯הרע, ,óebä éøáàa Laìúé àlL יתלבש לא שיצרֿהרע ¤Ÿ¦§©¥§¥§¥©
יחשוב  ושלא ידבר שלא יעשה, שלא כלומר, הגוף, באברי

רע. הנפש "Â·Ú„‰"משהו של המאבק על מבוססת זו

ביצרֿהרע, והיצרֿטוב ìîòåהאלקית äãBáò úîàa àeäL¤¤¡¤£¨§¨¨
¯ ;éðBðéaä eðéäå ,ãéîz Ba íçläì ìBãb"ה"בינוני על ¨§¦¨¥¨¦§©§©¥¦

לעורר ˙ÈÓ„ללחום היצרֿהרע עלול בו שכן, ביצרֿהרע.

ביצרֿהרע  ללחום ה"בינוני" ועל העולםֿהזה, לתענוגי תאוה

בדיבור  לא במעשה, לא תמומש, שלא התאוה, על ולהשתלט

- אלקים" "עובד - ה"בינוני" נקרא כך משום במחשבה. ולא

עסוק העת Ú˙‰הוא כל עומד הוא ה'. עבודת של בתהליך

ביצרֿהרע. המאבק של "ãáòבעיצומו àø÷ð ÷écvä ìáà£¨©©¦¦§¨¤¤
¯ "'ä,"עובד" ולא ¯"עבד" ,øàzä íLa האדם את המציין §¥©Ÿ©

בעבודתו  האדם את המציין הפעולה שם הוא "עובד" עצמו.

הוא: "עבד" ואילו עבודתו, באמצע כעת נמצא הוא -Bîk§
,Cìî Bà íëç íL¥¨¨¤¤
Bà íëç äNòð øákL¤§¨©£¨¨¨

¯ äæ Ck ,Cìî"ה"צדיק ¤¤¨¤
¨§øákה'","Ú·„שנקרא

éøîâì øîâå ãáò̈©§¨©§©§¥
íò äîçìnä úãBáò£©©¦§¨¨¦
eäLøâéå ék ãò ,òøä̈©©¦©§¨§¥

åììç Baìå ,Bì Cìé ©¥¤§¦¨¨
¯ .Baø÷a של מקומו §¦§

ריק, - בלבו היצרֿהרע

ה"רע" את שפינה אחרי

נקרא  הוא ולכן משם,

" התואר ה'",Ú·„בשם

את  כבר סיים הוא כי

הרי, ב"רע". המלחמה

אינו  אלקים" ש"עובד

כמו  מדריגה אותה

אלקים" "עובד "צדיק":

למדריגת  הכוונה

צדיק  בין "ושבתם... בפסוק הכפילות מוסברת (כך ה"בינוני"

"עובד  בין ההבדל יוסבר להלן, אלקים..."). עובד בין לרשע,

הגמרא  אומרת עבדו" "לא על שגם עבדו", ל"לא אלקים"

רשע: הוא שאין

øLà"å ,"íéäìà ãáBò" :úBâøãî ézL ïk-íb Lé éðBðéaáe©¥¦¥©¥§¥©§¥¥¡Ÿ¦©£¤
¯ "Bãáò àì.'ה בעבודת ויגע עמל הוא ïë-ét-ìò-óàåאין Ÿ£¨§©©¦¥

עבדו",¯ לא "אשר ¯זה ,òLø Bðéà ממנו שנעדר למרות ¥¨¨
היצרֿהרע, עם ÷äl,המאבק äøáò íeL åéîiî øáò àì ék¦Ÿ¨©¦¨¨£¥¨©¨

זהו ¯ - חמורה. עבירה שום מימיו עבר שלא הדבר וודאי

למצוותֿלאֿתעשה; Bìביחס øLôàL úBönä ìk íi÷ íâå§©¦¥¨©¦§¤¤§¨
¯ ,ïîi÷ì,מצוותֿעשה¯ ,ílk ãâðk äøBz ãeîìúå אף §©§¨§©§¨§¤¤ª¨

להינצל  מאד שקשה העוונות אחד הוא תורה ביטול שעוון

¯ממנו, .àñøbî déîet ÷éñt àìå מללמוד פיו פסק לא §Ÿ¨¦¥¦¦§¨
עבדו"? "לא נקרא הוא כך, אם מדוע, אך, BðéàLתורה. àlà¤¨¤¥

'ä øBà éãé-ìò ,Bçvðì øöiä íò äîçìî íeL äNBò¤¦§¨¨¦©¥¤§©§©§¥
økæpk álä ìò èélMä çnaL úéäìàä Lôð ìò øéànä©¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©©©¦©©¥©¦§¨

ìéòì3¯ שלו , ביצרֿהרע ללחום ה"בינוני", של דרכו שזו §¥
במוח  הנמצאת האלקית נפשו על המאיר האלקי באור ולנצחו

עם  למלחמה זקוק אינו הוא, ואילו הלב". על "השליט

"בינוני". להיות כדי למה?היצרֿהרע כך ïéàLוכל éðtî¦§¥¤¥
ïéàå ,BúãBáòå BúøBzî Bìháì ììk Bcâðì ãîBò Bøöé¦§¥§¤§§¨§©§¦¨©£¨§¥

éøö¯ Bnò íçìì C,היצרֿהרע àeäLעם ïBâk ,ììk ¨¦¦§Ÿ¦§¨§¤

íéøîà éèå÷éì
ùøôääù åãáò àì øùàì÷éãöì íéäìà ãáåò ïéá

äãåáòä òöîàá àåäù äåä ïåùì àåä ãáåòù àåä
íò äîçìîä àéäùåùøâìå åéìò øáâúäì ø"äöéä

úîàá àåäù óåâä éøáàá ùáìúé àìù äðè÷ øéòäî
ìîòå äãåáò.éðåðéáä åðééäå ãéîú åá íçìäì ìåãâ

íëç íù åîë øàåúä íùá 'ä ãáò àø÷ð ÷éãöä ìáà
åàãáò øáë äæ êë êìî åà íëç äùòð øáëù êìî

éë ãò òøä íò äîçìîä úãåáò éøîâì øîâååäùøâéå
úåâøãî éúù ë"â ùé éðåðéááå .åáø÷á ììç åáìå åì êìéå

àì øùàå íéäìà ãáåòàì éë òùø åðéà ë"ôòàå åãáò
úåöîä ìë íéé÷ íâå äì÷ äøéáò íåù åéîéî øáò

åì øùôàù÷éñô àìå íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå ïîéé÷ì
íò äîçìî íåù äùåò åðéàù àìà àñøéâî äéîåôøöéä

çåîáù úéäìàä ùôð ìò øéàîä 'ä øåà é"ò åçöðì
åøöé ïéàù éðôî ì"ðë áìä ìò èéìùäììë åãâðì ãîåò

ììë åîò íåçìì êéøö ïéàå åúãåáòå åúøåúî åìèáì

ב.2. ט, יב.3.חגיגה פרק
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צז

צז

zah c"k iyily mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

âטבת כ"ד שלישי âיום
כא, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ù"î...מורה ïáåé äæáå,42 עמ' ììë:עד

פרק טו 

äøn"ä úøaâz éãé-ìò BzãìBzî Bòáèa Bãenìa ãéîúî©§¦§¦§¦§¦©§©§¥¦§Ÿ¤©¨¨
¯ ,"äøçL,באדם שולטת הלבנה" כש"המרה הוא ‡ÔÈכידוע, §Ÿ̈

השחורה", ה"מרה אם ואילו "מתמיד", להיות מטבעו נוטה

אין  וממילא להתמדה. הטבעית הנטיה בו יש - באדם שולטת

להזדקק  צריך הוא

כדי  ביצרֿהרע, למלחמה

לו. האפשרי בזמן ללמוד

äîçìî Bì ïéà ïëå§¥¥¦§¨¨
éðtî íéLð úBåàzî¦©£¨¦¦§¥
¯ ,Bòáèa ïpöî àeäL¤§ª¨§¦§
זקוק  הוא אין וממילא

עבירה, בהרהורי להילחם

תאוה, מאותה הנובעים

íìBò éâeðòz øàLa ïëå§¥¦§¨©£¥¨
¯ äfä צריך הוא אין ©¤

להשתלט  כדי לעמול

כי øqçîעליהם, àeä§ª©
.Bòáèa äàðä Lbøä¤§¥£¨¨§¦§

éøö ïéà ïëìåïðBaúäì C §¨¥¥¨¦§¦§¥
¯ ,'ä úlãâa Ck-ìk̈¨¦§ª©

Búðéaîכדי, ãéìBäì§¦¦¦¨
'ä úàøéå úòc çeø©©©§¦§©

¯ ,Bçîa,ועלֿידיֿזה-àì úBöî ìò øáòì àlL øîMäì §Ÿ§¦¨¥¤Ÿ©£Ÿ©¦§Ÿ
¯ ,äNòú דבר מלעשות ישמר מהקב"ה פחדו שמחמת כך, ©£¤

כן  לכך. להזדקק צריך אינו הוא ואילו הקב"ה. עלֿידי שנאסר

לעורר כדי ה' בגדלות להתבונן זקוק הוא Baìa,אין 'ä úáäàå§©£©§¦
זו,¯ מאהבה ãeîìúåוכתוצאה ,úBönä íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦©¦§§©§

¯ ,ïlk ãâðk äøBz אין כולן, כנגד שהוא תורה לימוד ועלֿידי ¨§¤¤ª¨
אל  גלויה אהבה בלבו לעורר כדי במוחו להתייגע צריך הוא

¯הקב"ה. Bì éc àlà,ומצוות בתורה שלם להיות äáäàaכדי ¤¨©§©£¨
k áìa øLà úøzñîeàø÷pL ,ìàøNé úeìì4éáäBà" §ª¤¤£¤§¥§¨¦§¨¥¤¦§§£¥

¯ ."BîL ואהבה להקב"ה, בלבו מסותרת אהבה יהודי לכל שכן, §
מי  מצוות. ולקיים תורה ללמוד כדי לו מספיקה זו מסותרת

עליו  ומצוות, תורה לשמור כדי ביצרֿהרע להילחם שצריך

הפחד  רגש בתוכו לעורר כדי השי"ת, בגדולת להתבונן

לעורר  וכן מצוותֿלאֿתעשה; על מלעבור להימנע מהקב"ה,

הקב"ה. עם להתאחד כדי - להקב"ה מורגשת אהבה בתוכו

מאחר  תורה, וללמוד מצוות לקיים אותו מביא זה רגשֿאהבה

מדובר  שאודותו זה ואילו הקב"ה. עם מתאחד הוא שעלֿידו

הסיבות  בגלל היצרֿהרע, עם כלל להילחם צריך אינו כאן,

יראה  של סוג לאותו להיזדקק צריך אינו וממילא האמורות,

הנובעות  ואהבה

ה'. בגדולת מהתבוננות

עם  יחד בשבילו, מספיקה

הטבעיות  תכונותיו

אהבתו  המתאימות,

כל  שבטבע המסותרת,

אין  ברם, מישראל. אחד

עבודה  מתוך לו בא זה כל

àø÷ðעצמית. Bðéà ïëìå§¨¥¥¦§¨
¯ ,ììk "ãáBò" אינו ¥§¨

אלקים", "עובד ¦ékנקרא
¯ úøzñîä Bæ äáäà©£¨©§ª¤¤
תורה  מקיים הוא עלֿידה

Búlòtומצוות, dðéà¥¨§ª¨
¯ ,ììk BúãBáòå אינה ©£¨§¨

העצמית, מעבודתו נובעת

¯ àéä àlà האהבה ¤¨¦
¥¨eðúMøé§ªהמסותרת,

ïn÷ì øàaúiL Bîëe ,ìàøNé ììëì eðéúBáàî5¯ כיצד . ¥£¥¦§©¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨
שלא  מאחר עלֿכלֿפנים, מאבותינו. לנו ירושה היא זו אהבה

התורה  את וקיומו זו, אהבה יצר - עבודתו מתוך - הוא

עבדו". "לא נקרא הוא - ב"עבודה" אצלו קשור אינו והמצוות,

אלקים" "עובד מדריגות: שתי ישנן עצמו, שב"בינוני" הרי,

מתמיד  הוא שבטבעו למי ביחס הוא האמור כל עבדו". ו"לא

הרע. יצרו עם להילחם זקוק ואינו BðéàLבלימודו éî óà ïëå§¥©¦¤¥
ãîìì Bîöò ìébøäL ÷ø ,Bòáèa Bãenìa ãéîúî©§¦§¦§¦§©¤¦§¦©§¦§Ÿ

¯ éðL òáè Bì ìbøää äNòðå ,äìBãb äãîúäa שנזכר כפי §©§¨¨§¨§©£¨©¤§¥¤©¥¦
עצמו  שהרגיל ואחרי - שני" טבע נעשה ש"הרגל הקודם, בפרק

בהתמדה, וללמוד לשבת אצלו טבעי דבר זה הרי ¯בכך, Bì éc©
øúBéכעת, ãîìì äöBø ïk-íà-àlà ,Bæ úøzñî äáäàa§©£¨§ª¤¤¤¨¦¥¤¦§Ÿ¥

¯ .Búeìéâøî כדי בלבו, מוחשית אהבה לעורר עליו שאז, ¥§¦
רגילותו. מכפי יותר וללמוד הטבע, גדרי את לפרוץ להתחזק,

"עבודה". לשום זקוק הוא אין רגילותו, כפי רק ללמוד כדי ברם,

áeúkM äî ïáeé äæáe¨¤¨©¤¨
àøîba6ãáBò"c , ©§¨¨§¥

éî eðéä "íéäìà¡Ÿ¦©§¦
äàî B÷øt äðBML¤¤¦§¥¨

àì"å ,ãçàå íéîòt§¨¦§¤¨§Ÿ
éî eðéä ¯ "Bãáò£¨©§¦
äàî B÷øt äðBML¤¤¦§¥¨

.ãáì íéîòt- §¨¦§©

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ãéîúî àåäù ïåâëéãé ìò åúãìåúî åòáèá åãåîìá
úåàúî äîçìî åì ïéà ïëå äøåçù äøîä úøåáâú

éðôî íéùðæ"äåò éâåðòú øàùá ïëå åòáèá ïðåöî àåäù
êéøö ïéà ïëìå åòáèá äàðä ùâøä øñåçî àåäïðåáúäì

'ä úàøéå úòã çåø åúðéáî ãéìåäì 'ä úìåãâá êë ìë
ìò øåáòì àìù øîùäì åçåîá'ä úáäàå ú"ì úåöî

àìà ïìåë ãâðë ú"úå úåöîä íåé÷á åá ä÷áãì åáìá
äáäàá åì éãìàøùé úåììë áìá øùà úøúåñî

éë ììë ãáåò àø÷ð åðéà ïëìå åîù éáäåà åàø÷ðù
åæ äáäààéä àìà ììë åúãåáòå åúìåòô äðéà úøúåñîä

ïëå .ïî÷ì ù"îëå ìàøùé ììëì åðéúåáàî åðúùåøé
åîöò ìéâøäù ÷ø åòáèá åãåîìá ãéîúî åðéàù éî óà

ìâøää äùòðå äìåãâ äãîúäá ãåîììéã éðù òáè åì
øúåé ãåîìì äöåø ë"àà åæ úøúåñî äáäàá åì

åúåìéâøî

ù"î ïáåé äæáååèäðåùù éî åðééä íéäìà ãáåòã àøîâá
äðåùù éî åðééä åãáò àìå ãçàå íéîòô äàî å÷øô

לז.4. סט, ומד.5.תהלים יט יח, ב.6.פרק ט, חגיגה

יום שלישי
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המאה בפעם יש מדוע כנגד Á‡Â˙שלכאורה: כך, כל להכריע

בלבד, פעמים מאה לומד הוא שאם - פעמים הוא ‡ÔÈהמאה

ה  הפעם ובגלל אלקים", "עובד המאה ‡Á˙נקרא על הנוספת

שכדי  שהוסבר, כפי - אלא אלקים"? "עובד נקרא כבר הוא -

מרגילותו, יותר ללמוד

ל"עבודה" האדם זקוק

היצרֿהרע, עם ולמלחמה

וכפי  היטב, הדבר יובן

ממשיך: שה"תניא"

íäéîéaL íeMî ,eðéäå§©§¦¤¦¥¤
התלמוד  חכמי בימי -

úeìéâøäוהגמרא, äéä̈¨¨§¦
ìäàî ÷øt ìk úBðL ¦§¨¤¤¥¨

,íéîòt לא ולכן, - §¨¦
כך  לשם נזקקו

זה  שהיה כיון ל"עבודה",

כדי  ואילו, שבהרגל. דבר

פעם נוספת,‡Á˙ללמוד

הקודמות, המאה על

היו  מרגילותם, יותר שזהו

- ל"עבודה" צריכים

הוא  זו, יחידה פעם ובגלל

אלקים". "עובד נקרא

àøîba íúä àúéàãk:בגמרא שם מוצאים שאנו כמו - ¦§¦¨¨¨©§¨¨
àæeæa éñøt øNòì íéøkNpL íéønç ìL ÷eMî ìLî- ¨¨¦¤©¨¦¤¦§¨¦§¤¤©§¥§¨

עשר  של מרחק עבור אחד זוז של בשכר עצמם את המשכירים

éæeæ,פרסאות, éøúa éñøt øNò ãçàìe,זוזים בשני -éðtî §©©¨¨©§¥¦§¥¥¦§¥
àeäL,הנוספת שהפרסא -,íúeìéâøî øúBé הם לכן - ¤¥¥§¦¨

גם  דבר אותו נוסף. זוז - הנוספת האחת הפרסא עבור לוקחים

מאה שלומד רגילותו,Á‡Â˙פעמיםבמי מכפי יותר זהו שכן, -

,úçàå äànä íòtä úàæ ïëìå,זו ויחידה אחת פעם - §¨¥Ÿ©©©©¥¨§©©
,ïlk ãâðk äìe÷L ¯ åéøeòpî ìbøäL úeìéâøä ìò äøúéä©§¥¨©¨§¦¤ª§©¦§¨§¨§¤¤ª¨

ïäéab ìò äìBòå,במעלתה -úBéäì ,æò øúéå úàN øúéa §¨©©¥¤§¤¤§¥§¤¤¨¦§
;"íéäìà ãáBò" àø÷ð?למה כך וכל -ì éãkL éðtîúBpL ¦§¨¥¡Ÿ¦¦§¥¤§¥§©

éøö ,úeìéâøä òáèéãé-ìò ,'äì äáäàä úà øøBòì C ¤©¨§¦¨¦§¥¤¨©£¨©©§¥
,Bçîa 'ä úlãâa ïðBaúnL אותו מביאה זו והתבוננות - ¤¦§¥¦§ª©§Ÿ

ìéìàîOä ììçaL òáhä ìò èìL של מקומה שבלב, - ¦§Ÿ©©¤©¤¤¨¨©§¨¦
והיצרֿהרע, הבהמית úéîäaäהנפש Lôpä íc àìnä©¨¥©©¤¤©§¥¦

òáhä àeä äpnnL ,ätìwänL בידו יש זו, אהבה ובכוח - ¤¥©§¦¨¤¦¤¨©¤©
נגרמת  הטבע על שהתגברותו הרי, הטבע. על להתגבר

הקב"ה. בגדולת מההתבוננות הבאה מאהבה -Bæåכתוצאה §
הבאה  מאהבה כתוצאה הנגרמת הבהמית הנפש על ההתגברות

ההתבוננות, änzעלֿידי äãBáò àéä מלאה עבודה - ¦£¨©¨
Bàושלימה, .éðBðéaì:"ה"בינוני של בעבודתו נוספת דרך - ©¥¦

,BaìaL úøzñîä äáäàä úà øøBòì תישאר שלא - §¥¤¨©£¨©§ª¤¤¤§¦
ולגלותה, לעוררה אלא בלבו, ìòמוסתרת dãé-ìò ìLîì¦§Ÿ©¨¨©

,éìàîOä ììçaL òáhä,שבלב -ïk-íb àø÷ð BfL ©¤©¤¤¨¨©§¨¦¤¦§¨©¥

øøBònL éãé-ìò ,øöiäå òáhä íò íçläì ,äãBáò£¨§¦¨¥¦©¤©§©¥¤©§¥¤§¥
.Baìa úøzñîä äáäàä,ברם תמה, עבודה עדיין זו אין - ¨©£¨©§ª¤¤§¦

"עבודה". משום בכך כבר Bìיש ïéàLk ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¤¥
ììk äîçìî האהבה את לעורר ועבודה מלחמה לא גם - ¦§¨¨§¨

לומד  הוא כי המסותרת,

שהתמדתו  כמה עד רק

˙ÈÚ·Ë‰;לו מכתיבה

כזה, לימוד שגם ולמרות

קיום  לו שיהיה אפשר אי

האהבה  לולא תמידי,

בלי  (שכן, המסותרת

לכל  המסותרת האהבה

עומדת  היתה לא הפחות,

הטבעית, התמדתו לו

ככלות  שאחרי משום

את  יותר אוהב הוא הכל,

ברם, נוחיותו). ואת גופו

זו  אהבה שאין מאחר

יגיעה  מתוך לו ¥ïéàבאה
dîöò ãvî Bæ äáäà©£¨¦©©§¨

:ììk BúãBáò úàø÷ð- ¦§¥£¨§¨
"לא  נקרא הוא וממילא

שיקרא  כדי עבדו".

או  הרע, יצרו עם ולהילחם לעבוד עליו אלקים", "עובד

עלֿכלֿפנים, או, מהתבוננות, כתוצאה הנגרמת אהבה עלֿידי

גילוי. לידי שלו המסותרת האהבה  הבאת עלֿידי

מפני  אלקים", "עובד נקרא ש"בינוני" שלמדנו למה בהקשר

הראוי  מן - הבהמית בנפשו ולהילחם קשות להתייגע שעליו

נשמתוֿעדן  מוהריי"צ הרבי של במאמרו הנאמר את להוסיף

עבודים". "עורות מלשון היא "עבודה" שהמלה מליובאוויטש,

- תורה ספר עליו לכתוב קלף בהמה, של עבה מעור ליצור כדי

דרושה  יהודי, של בעבודתו גם כך וממושך. רב בעיבוד צורך יש

שפעם  מהר"ש, הרבי על מספרים להזדכך. כדי יגיעה, הרבה

ל"עבודה", ברכתו את וביקש אחד, חסיד אליו נכנס אחת

אלא  יודע, אני אין - "עבודה" היא מה רבי, התבטא: בבקשתו

תורת  טוב... דבר שזהו מבין אני - בה רוצה אני שאין מהעובדה

יבואו  שמים ויראת תורה שעניני לכך, רב משקל נתנה החסידות

כך, עם יחד אך, עצמו. עם רבה מיגיעה מ"עבודה", כתוצאה

רעש  להקים הכוונה אין ש"עבודה" חסידות, אותנו מלמדת

פעם  שמע מליובאוויטש נשמתוֿעדן מוהרש"ב הרבי והמולה.

להיות  צריכה ש"עבודה" חושב ה"עולם" - הזקן: רבנו בשם

"עלה  להיות: צריך לגמרי: פשוט הדבר ובהמולה, ברעש

עלֿ מדריגה כעין היא ("כבש" במקצת כשמתעלים - בכבש"

בנעשה  מתבונן והאדם - לסובב" "ופנה למעלה), עולים ידה

דרום  (צד יותר חם לו נהיה - דרומית" לקרן לו "ובא סביבו,

- "מזרחית" יותר), חם הדרומיות בארצות חמימות, על רומז

- צפונית" "מזרחית השמש), זריחת (מלשון יותר אור נהיה

íéøîà éèå÷éì
äéä íäéîéáù íåùî åðééäå ãáì íéîòô äàî å÷øô

àúéàãë íéîòô äàî ÷øô ìë úåðùì úåìéâøäíúä
éñøô øùòì íéøëùðù íéøîç ìù ÷åùî ìùî àøîâá

éæåæ éøúá éñøô øùò ãçàìå àæåæáøúåé àåäù éðôî
ìò äøúéä úçàå äàîä íòôä úàæ ïëìå .íúåìéâøî

åéøåòðî ìâøåäù úåìéâøäìò äìåòå ïìåë ãâðë äìå÷ù
íéäìà ãáåò àø÷ð úåéäì æò øúéå úàù øúéá ïäéáâ

éãëù éðôîúà øøåòì êéøö úåìéâøä òáè úåðùì
èåìùì åçåîá 'ä úìåãâá ïðåáúîù é"ò 'äì äáäàä

ìòúéîäáä ùôðä íã àìîä éìàîùä ììçáù òáèä
äîú äãåáò àéä åæå òáèä àåä äðîîù äôéì÷äîù
åáìáù úøúåñîä äáäàä úà øøåòì åà .éðåðéáì

åæù éìàîùä ììçáù òáèä ìò äãé ìò ìåùîìàø÷ð
øøåòîù é"ò øöéäå òáèä íò íçìäì äãåáò ë"â

åì ïéàùë ë"àùî åáìá úøúåñîä äáäàääîçìî
:ììë åúãåáò úàø÷ð äîöò ãöî åæ äáäà ïéà ììë
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âטבת כ"ה רביעי âיום
,42 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äæå...מורה æè ÷øô,כב עמ' åòáèá].עד

פרק טז 

ääâä
úåéä éðôî àéä äæì äáéñäå)
øåáéò 'éçáî åìù ð"øðå åìù ïéçåîä
äãéì 'éçáî àìå äðåáúä êåú íìòäå

:(ç"éì òåãéë úåìâúäå

שהוא  עד "צפוני", הנקרא היצרֿהרע את גם מאירים עלֿידיֿזה

טוב  - מהיצרֿהרע עושים - מערבית" "צפונית ל, מגיע

שזהו  למתוק, ממר למתקא", "ממרירו אותו מהפכים וקדושה,

ומתיקות. עריבות מלשון - "מערבית" המלה משמעות

.æè ÷øt,ישנם אופנים ששני הזקן, רבנו הסביר הקודם בפרק ¤¤
עלֿידי הבהמית, הנפש של הרגלֿהטבע -Â·Ú„‰בשינוי :

ההתבוננות  עלֿידי להקב"ה האהבה והתגלות התעוררות

שלימה; עבודה תמה", "עבודה נקראת וזו - הקב"ה בגדולת

האהבה  התעוררות -

אחד  כל שבלב המסותרת

- להקב"ה מישראל

יוצר  האדם אין זו אהבה

היא  אלא בעבודתו,

מאבותינו, לנו ירושה

בכך  האדם של ועבודתו

בהתעוררות  מתבטאת

בתחילת  בלבד. האהבה

אנו  אותו הבא, הפרק

יסביר  ללמוד, עומדים

של  בעבודתם הזקן: רבנו

"כלל  ישנו ה"בינונים"

לשלוט  - והוא גדול",

של  הטבע על ולמשול

הבהמית. הנפש

úãBáòa ìBãb ììk äæå§¤§¨¨©£©
øwòä :íéðBðéaì 'ä©¥¦¨¦¨

ìå ìLîì àeäìò èìL ¦§Ÿ§¦§Ÿ©
ììçaL òáhä©¤©¤¤¨¨

,éìàîOä היינו שבלב, - ©§¨¦
הבהמית  הנפש של הטבע

שבלב, השמאלי בחלל øéànäשמקומה 'ä øBà éãé-ìò©§¥©¥¦
,çnaL úéäìàä Lôpì,ועלֿידיֿכך -ìå,álä ìò èìL- ©¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©§¦§Ÿ©©¥

שה"בינוני" הוא ÏÎÂÈכדי הבהמית, הנפש בתאוות לשלוט

שליט  "מוח לענין נוסף להשתמש, מסויימות, בבחינות זקוק

וגם  - מאירה האלקית שהנפש האלקי באור גם הלב", על

התעמקותו  עלֿידי להיות, יכולה הוי', אור מבחינת זו עזרה

הקב"ה, Ceøa-בגדולת óBñ-ïéà úìãâa Bçîa ïðBaúnLk§¤¦§¥§Ÿ¦§ª©¥¨
Búðéaî ãéìBäì ,àeä,הקב"ה בגדולת מהבנתו -úòc çeø §¦¦¦¨©©©

,Bçîa 'ä úàøéå,עליו משפיעה זו יראה -øeñ" úBéäì §¦§©§Ÿ¦§
"òøîמאיסורי -ìL ì÷ øeqà elôàå ,ïðaøãe àúéøBàc ¥¨§©§¨§©¨¨©£¦¦©¤

,íBìLå-ñç íäéøác מצילה האמורים, האיסורים סוגי מכל - ¦§¥¤©§¨
וגם  במוחו; מעורר שהוא ה' יראת אותה עלֿידי אותו, יעורר

הקב"ה: בגדולת éðîéäהתבוננותו  ììça Baìa 'ä úáäàå§©£©§¦¤¨¨©§¨¦
האלקית, הנפש של האהבה של מקומה -äöéôçå ä÷éLça©£¦¨©£¦¨

íei÷a Ba ä÷áãì,קיום עלֿידי -àúéøBàc úBönä §¨§¨§¦©¦§§©§¨

.ïlk ãâðkL äøBz ãeîìúå ,ïðaøãe,המצוות כל שכנגד - §©¨¨§©§¨¤§¤¤ª¨
עם  יהודי מתדבק תורה, ולימוד המצוות קיום עלֿידי שהרי

אותו  מניעה לכן הקודמים, בפרקים שהוסבר כפי הקב"ה,

אהבה  בלבו יוצר כשאדם תורה. וללמוד מצוות לקיים האהבה

(והיא  להקב"ה רגשית

לקיום  אותו מביאה

גלויה  ויראה מצוות),

(המונעת  במוחו מהקב"ה

- עבירות) מלעבור אותו

שהוסבר  כפי לו, יש הרי

אותן  הרביעי, בפרק

המביאות  ויראה, אהבה

אמיתי, לקיום אותו

בתרי"ג  ולזהירות

השורש  והן המצוות,

קיום  של וה"פנימיות"

ושל  מצוותֿהעשה

הלאֿ מצוות שמירת

הדבר, יתכן ברם, תעשה.

ומתבונן  מתעמק שאדם

ואףֿעלֿפיֿ הוי' בגדלות

ליצור  יכול הוא אין כן

ויראה  אהבה בתוכו

להקב"ה. ורגשיות גלויות

מוסתרות  נשארות הן

כך  על - ובלבו במוחו

האהבה  מתלבשות זה, במקרה שגם להלן, הזקן רבנו אומר

המצוות, במעשה - "תבונה" להן קורא הזקן רבנו - והיראה

ורגשיות. גלויות ויראה אהבה עלֿידי אותן קיים ¤¤§øúéåכאילו
éøö ,ïk ìòíbL ,íéðBðéaì äãBáòa ìBãb ììk òãéì C ©¥¨¦¥©§¨¨©£¨©¥¦¤©

ãé ïéà íà,כוח אין -úâOî Búðéa çeøå BìëN לידי עד - ¦¥©¦§§©¦¨©¤¤
שיוכל Baìכך, äéäiL ,Baì úelbúäa 'ä úáäà ãéìBäì§¦©£©§¦§©¦¤¦§¤¦

ä÷eLúe ä÷éLçå äöéôça õôçå Là étLøk øòBa¥§¦§¥¥§¨¥©£¦¨©£¦¨§¨
ála úLbøî,והתשוקה האהבה את ירגיש שהלב -ä÷áãì ª§¤¤©¥§¨§¨

,Baשהלב להיות, צריך אכן כך בהקב"ה. -˘È‚¯È באהבה

אלא: כך, הדבר אין - אצלו ואילו äáäàäלהקב"ה. ÷ø- ©¨©£¨
מהתבוננותו, Baì,הנוצרת úBîeìòúå Bçîa úøzñî- §ª¤¤§Ÿ§©£¦

אינה  בלב, בהתגלות אצלו באה האהבה שאין לכך, הסיבה

אומר  הזקן שרבנו כפי אלא, בהתבוננותו, משהו שחסר מפני

נשמתו: בשורש תלויה לכך הסיבה äæìבהגהה, äaqäå)*§©¦¨¨¤
BlL äîLð-çeø-Lôðå BlL ïéçnä úBéä éðtî ,àéä¦¦§¥¡©Ÿ¦¤§¤¤©§¨¨¤

íéøîà éèå÷éì
äæå æè ÷øôø÷éòä íéðåðéáì 'ä úãåáòá ìåãâ ììë

òáèä ìò èåìùìå ìåùîì àåä
éìàîùä ììçáùúéäìàä ùôðì øéàîä 'ä øåà é"ò

úìåãâá åçåîá ïðåáúîùë áìä ìò èåìùì åçåîáù
ä"á ñ"àåçåîá 'ä úàøéå úòã çåø åúðéáî ãéìåäì

øåñéà åìéôàå ïðáøãå àúééøåàã òøî øåñ úåéäììù ì÷
ä÷éùçá éðîéä ììçá åáìá 'ä úáäàå å"ç íäéøáã

úåöîä íåé÷á åá ä÷áãì äöéôçåïðáøãå àúééøåàã
ìåãâ ììë òãéì êéøö ïë ìò øúéå .ïìåë ãâðëù ú"úå

íéðåðéáì äãåáòáåúðéá çåøå åìëù ãé ïéà íà íâù
øòåá åáì äéäéù åáì 'åìâúäá 'ä úáäà ãéìåäì úâùî
úùâøåî ä÷åùúå ä÷éùçå äöéôçá õôçå ùà éôùøë

åçåîá úøúåñî äáäàä ÷ø åá ä÷áãì áìáúåîåìòúå
ïéáî áìäù åðééäã *åáì

çåøáåçåîáù 'ðéáå äîëç
àìåëã ä"á ñ"à úìåãâ
ùîî áéùç àìë äéî÷
'áúé åì äúàé ïë ìò øùà
éç ìë ùôð åéìà äìëúù

יום גביעי
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äãéì úðéçaî àìå ,äðeázä CBz íìòäå øeaò úðéçaî¦§¦©¦§¤§¥©§¨§Ÿ¦§¦©¥¨
:(ïç-éòãBéì òeãik ,úelbúäå בסדר הקבלה. תורת ליודעי - §¦§©©¨©§§¥¥

עלֿידי  למשל: - באדם מה"שכל" ה"מדות" של התהוותן

להקב"ה  האהבה מדת בתוכו "נולדת" הקב"ה, גדלות הבנתו

כבר  שהמדות יש -

בלב, ומתגלות "נולדות"

נמצאות  שהמדות ויש

כלומר, ב"שכל". עדיין

בשכל  קיימת עתה לעת

המובן  לדבר נטיה בלבד

או  אהבה של במגמה -

למעלה, גם כך יראה. של

שהן  מדות ישנן בספירות,

וישנן  בהתגלות, כבר

עדיין  שהן מדות

ב"בינה", מוסתרות

באות  שהנשמות ומאחר

ישנן  - שלמעלה מהמדות

החסד, ממדת שהן נשמות

ממדת  שהן ונשמות

בזה  גם ישנם הגבורה,

נשמות  אופנים: שני

שכבר כפי במדות נשמות ‰˙‚ÂÏששורשן בעלי יכולים ולכן -

ששורשן  ונשמות להקב"ה; גלויה אהבה בלבם ליצור אלו,

אלו  נשמות בעלי - ב"בינה" בהעלם עדיין שהן כפי במדות

היא  אלא להקב"ה, גלויה אהבה בלבם ליצור יכולים אינם

עלֿכלֿפנים  נשמתם. בשורש שהדבר כמו - בהעלם נשארת

במוחם  בהעלם היא שאהבתם כאלה שישנם מובן, הרי

בלבם, äðéáeומוסתרת äîëç çeøa ïéáî áläL eðéäc§©§¤©¥¥¦§©¨§¨¦¨
BçîaL בהתפעלות ויוחדר ירגיש שהלב להיות, אמנם צריך - ¤§Ÿ

בלבו  שגם מבין", ש"הלב הוא המצב שאצלו אלא אהבה; של

ב  בלבד ההבנה àlëcנקלטת ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãb§ª©¥¨§ª¨
,Lnî áéLç àìk dén÷ לכלום - הכל נחשב הקב"ה כלפי - ©¥§¨¨¦©¨

Lôðממש. åéìà äìëzL Cøaúé Bì äúàé ïk ìò øLà£¤©¥¨£¨¦§¨¥¤¦§¤¥¨¤¤
å ;BøBàa ììkäìe ÷ácì éç ìkBçeøå BLôð íâ1øLà ¨©¦¨¥§¦¨¥§§©©§§£¤

ïäì äúàé Ck Baø÷a,להן ראוי -åéìà úBìk úBéäì- §¦§¨¨£¨¨¤¦§¨¥¨
óebä,להקב"ה, àeä ,ï÷zøpî úàöì ,äöéôçå ä÷éLça©£¦¨©£¦¨¨¥¦©§§¨©

הנשמה, את בתוכו המחזיק נרתיק כמו הוא הגוף -ä÷áãì§¨§¨
,Ba עד להקב"ה בתשוקה להיות הנפש שעל מבין, הוא כך -

הנפש", óebäל"כלות CBúa äpä úBiç ïçøk-ìòaL ÷ø©¤§©¨§¨¨¥¨§©
;úBiç úBðîìàk Ba úBøeøöe,להינשא היתר להן שאין - §§©§¨©

היה  בעצם כלומר, עדיין. חיים אותן, שעזבו שבעליהן מפני

מהגוף  לצאת לרצות השאיפה בה שתהיה לנשמה הראוי מן

כדבר  אצלה תהיה בגוף וההישארות הקב"ה, עם להתאחד כדי

ììk,כפוי; déa àñéôz ïBäìéc äáLçî úéìå המחשבה - §¥©£¨¨¦§§¦¨¥§¨
את  להשיג יכולה אינה בגוף) (בהיותן ורוחם נפשם של

øLàkהקב"ה, íà-ék,מחשבתן -úLaìúîe àñéôz ¦¦©£¤§¦¨¦§©¤¤
,äéúBöîáe äøBza,מצוות ומקיים תורה לומד כשיהודי - ©¨§¦§¤¨

את  ומשיג "תופס" הוא

של  וחכמתו רצונו

אחד  דבר שהן הקב"ה,

עצמו. הקב"ה ©§¦ìLîkעם
Cìnä úà ÷açîä©§©¥¤©¤¤

;ìéòì-økæpä אף - ©¦§¨§¥
בלבושיו, לבוש שהמלך

בחשיבות  ממעט זה אין

המלך; חיבוק של הנעלה

אף  בעניננו: גם כך

והמצוות  שהתורה

בענינים  מלובשות

בכך  יש אך גשמיים,

של  וחכמתו רצונו משום

כאילו  זה הרי הקב"ה,

עצמו  בהקב"ה "תופס"

האמור, כל את כביכול.

במוחו, מבין הוא

ההחלטה: את בו יוצר וזה - בלב זו הבנה נקלטת ומהמוח

,úàæì éàå,ולכן -ïäì äúàé,ולרוחו לנפשו ראוי -B÷açì §¦§Ÿ¨£¨¨¤§©§
הקב"ה, את -,ãàîe Lôðå áì ìëa של הבחינות בשלשת - §¨¥§¤¤§Ÿ

מאדך". ובכל נפשך ובכל לבבך â"éøzä"בכל íei÷ eðéäc§©§¦©©§©
àéäL ,äáLçîáe øeaãáe äNòîa úBöî,"ובמחשבה" - ¦§§©£¤§¦§©£¨¨¤¦

äøBzä úòéãéå úâOä בלבוש מקבלים בתורה ההבנה את - ©¨©¦¦©©¨
ìéòì.המחשבה, økæpk לימוד שעלֿידי הקודמים, בפרקים - ©¦§¨§¥

הרי, עצמו. הקב"ה את כביכול, "לוקחים" מצוות וקיום תורה

לרצות  הנפש על המשפיעה הקב"ה, בגדולת שמההתבוננות

קיום  עלֿידי אלא לכך להגיע ושאיֿאפשר - בהקב"ה להתדבק

בהקב"ה  להתדבק ההחלטה אצלו נוצרת - תורה ולימוד מצוות

והמצוות. התורה קיום äæעלֿידי ïéðòa ÷éîònLk ,äpä¦¥§¤©£¦§¦§¨¤
,ïéåL Baìå åéôe ,Bçîe Baì úBðeáz úBîeìòúa ההחלטה - §©£§¦Ÿ¦§¦¨¦

בדיבור, העוצמה, במלוא ביטוי, לידי באה בלבו, הנוצרת

øLà éôk åéôa ïk íi÷nLøîâð,הוחלט -Baì úðeáúa ¤§©¥¥§¦§¦£¤¦§©¦§©¦
íîBé da äbäéå Böôç 'ä úøBúa úBéäì eðéäc ,BçîeŸ§©§¦§§©¤§§¤§¤¨¨
úBönä íéîi÷î íéøáà øàLe íéãiä ïëå ,åéôa äìéìå̈©§¨§¦§¥©¨©¦§¨¥¨¦§©§¦©¦§

Bçîe Baì úðeáúa øîâpM äî éôk מבצע כשהוא הנה, - §¦©¤¦§©¦§©¦Ÿ
זו, Bæהחלטה äðeáz éøä,כלומר והיראה - האהבה £¥§¨

כיֿאם ˘ÂÈÏÎ˙ה  - ויראה אהבה בשם לקוראן שאיֿאפשר ,

äøBzä"תבונה", úáLçîe øeac äNòîa úLaìúî¦§©¤¤§©£¤¦©£¤¤©¨
úeiçå ïéçî úðéça íäì úBéäì ,äéúBöîe"שה"תבונה - ¦§¤¨¦§¨¤§¦©Ÿ¦§©

íéøîà éèå÷éì
åáø÷á øùà åçåøå åùôð íâå .åøåàá ììëäìå ÷áãéì

ïäì äúàé êëäöéôçå ä÷éùçá åéìà úåìë úåéäì
úåéç ë"òáù ÷ø åá ä÷áãì óåâä àåä ï÷úøðî úàöì

äðäúéìå úåéç úåðîìàë åá úåøåøöå óåâä êåúá
øùàë íà éë ììë äéá àñéôú ïåäìéã äáùçîàñéôú

êìîä úà ÷áçîä ìùîë 'éúåöîáå äøåúá úùáìúîå
å÷áçì ïäì äúàé úàæì éàå .ì"ðäãàîå ùôðå áì ìëá

äáùçîáå øåáãáå äùòîá úåöî â"éøúä íåé÷ åðééäã
úòéãéå úâùä àéäù÷éîòîùë äðä ì"ðë äøåúä

ïéåù åáìå åéôå åçåîå åáì úåðåáú úåîåìòúá äæ ïéðòá
íéé÷îùåçåîå åáì úðåáúá øîâð øùà éôë åéôá ïë

íîåé äá äâäéå åöôç 'ä úøåúá úåéäì åðééäãäìéìå
äî éôë úåöîä íéîéé÷î íéøáà øàùå íéãéä ïëå åéôá

éøä åçåîå åáì úðåáúá øîâðùúùáìúî åæ äðåáú
íäì úåéäì äéúåöîå äøåúä úáùçîå øåáã äùòîá

לבו".Ó˘‰מדריגת1. ותעלומות במוחו מסותרת "האהבה במלים: - לעיל צויינה כבר זו, עליונה מדריגה כי כאן, נזכרת אינה
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âטבת כ"ו חמישי âיום
כב, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור åæîø...מורה äæå,44 עמ' úåëéøàá:עד

וחיות, כמוחין להם àìéòì,תשמש àçøôì ïéôãâå כנפיים - §©§¦§¨§¨§¥¨
נאמר  כך שהרי למעלה, בהן לפרוח ולמצוות, לתורה

ש 2ב"זוהר" ,- לעילא" פרחא לא ורחימו דחילו בלא "אורייתא

שהאהבה  הרי למעלה; עולה אינה ואהבה, יראה בלי תורה

"כנפיים" כמו הן והיראה

שאין  אף ולמצוות, לתורה

אהבה  מייצגת ה"תבונה"

אמיתיות, לבביות ויראה

íäa ÷ñò elàk- §¦¨©¨¤
ובמצוות, ¦§¦eìéçãaבתורה

eîéçøe,ואהבה ביראה - §¦
úelbúäa øLà Lnî©¨£¤§¦§©
ä÷éLçå äöéôça] Baì¦©£¦¨©£¦¨
Baìa úLbøî ä÷eLúe§¨ª§¤¤§¦
,'äì äàîvä BLôðå§©§©§¥¨©

,[ìéòì økæpk ,BaìaL Búáäà Là étLø éðtî כל - ¦§¥¦§¥¥©£¨¤§¦©¦§¨§¥
ולכן  בלב, בהתגלות היו והיראה כשהאהבה נכון היה האמור

התורה  את בהן להעלות ול"כנפיים" ל"חיות" נעשות הן היו

הדבר  דידן בנידון שגם מחדש, הזקן ורבנו למעלה; והמצוות

נעשית  היא גם בלב, מורגשת היא שאין אף זו, תבונה כך:

למה? כך וכל ולמצוות. לתורה ול"כנפיים" ¦ìéàBäל"חיות"
÷ñòì ezàéánä àéä Baì úBîeìòúå BçîaL Bæ äðeáúe§¨¤§Ÿ§©£¦¦©§¦©©£Ÿ

,íäa,ובמצוות בתורה -Bæ äðeáúa ïðBaúî äéäL éìeìå ¨¤§¥¤¨¨¦§¥¦§¨
àlà ,ììk íäa ÷ñBò äéä àìעסוק היה -Bôeb éëøöa Ÿ¨¨¥¨¤§¨¤¨§¨§¥

ãáì,הוא בצרכיו להתעסק האדם של הכללי  טבעו כפי - §©
גופו, בצרכי מלהתעסק אותו שמנתקת זו היא וה"תבונה"

ה"תבונה" נעשית לכן ומצוות. תורה בעניני להתעסק ובמקומן

הביאה  קיומן שאת ולמצוות. לתורה וה "כנפיים" ה"חיות" -

זו. Bòáèa,"תבונה" Bãenìa ãéîúî àeä íà íâå]- §©¦©§¦§¦§¦§
ה"תבונה", בלי גם תורה לומד היה ¥¦©©ïë-ét-ìò-óàולכאורה

.[Bòáèa øúBé Bôeb úà áäBà,התורה לימוד את מאשר - ¥¤¥§¦§
היה  מכך וכתוצאה

אחרים  בענינים מתעסק

לגופו. תענוג המביאים

- להקב"ה האהבה

" במוחו בעניננו,

- לבו" ותעלומות

להגביר  עליו, משפיעה

שלו  ההתמדה טבע את

הטבעית  אהבתו על

זו  אהבה ולכן הגופנית.

התורה  של ה"חיות" היא

הוא  שבטבעו שמי דובר, הקודם בפרק כי אם שלו. והמצוות

כך  לשם זקוק הוא אין כי עבדו", "לא נקרא: בלימודו, מתמיד

בפרק אומרים כיצד אםֿכן כלל, מדובר Ê‰ל"עבודה" (בו

ש  זה שגם ÂÚ·„אודות תמה") ב"עבודה עוסק ואף הדרוש. כפי

לשם  ל"תבונה" צריך בלימודו, מתמיד בטבעו שהוא מי

את  מעורר שאינו במי דובר הקודם בפרק אלא, עבודתו?

של  הטבע על מתגבר שלו ההתמדה שטבע ומה כלל, האהבה

ה  מהאהבה זה הרי - גופו היא ÂÒÓ˙¯˙אהבת שאין בלבד,

כאן שאין הרי עבודתו, בגלל בו כלל.˘ÌÂנמצאת עבודה

גופו  אהבת על שלו ההתמדה טבע שהתגברות בעניננו ואילו

עלֿידי  בו המתעוררת אהבה - מה"תבונה" כתוצאה באה

תמה". "עבודה ואפילו "עבודה", נקרא הדבר הרי - התבוננות

äæå בתורה מתלבשת שה"תבונה" אומרים, שאנו מה - §¤
באהבה  בהן עסק כאילו למעלה, אותן ומעלה ובמצוות

הלב, íøîàaשבהתגלות ì"æø eæîø3äáBè äáLçî" : ¨§©©§¨§¨©£¨¨¨
,"äNòîì dôøöî àeä-Ceøa-LBãwä הפירוש לפי - ©¨¨§©§¨§©£¤

שהדברים  בלבד, הפשוט

שחשב  מי לגבי אמורים

ובגלל  מצוה, לעשות

בו, תלויה שאינה סיבה,

בכל  לעשותה, ממנו נמנע

הקב"ה  מחשיב זאת

- המצוה את עשה כאילו

øîéîì:הרי, déì äåäå©£¨¥§¥©
לומר: עליהם היה -."dàNò elàk áeúkä åéìò äìòî"©£¤¨¨©¨§¦£¨¨

מחשבתו  ביצע כאילו אותו רואה שהתורה מפורשים, דברים -

"מצרפה  בביטוי ז"ל רבותינו השתמשו איפוא, מדוע, בפועל.

לו  שאין אלא קיים, שה"מעשה" שמשמעותו ביטוי למעשה"?

המחשבה  אלה, שני את מצרף והקב"ה ל"מחשבה", שייכות

ïéðòä,והמעשה? àlà- ¤¨¨¦§¨
בכך  מתכוונים שאכן

שדברנו, מה על ¦ékלרמוז
eîéçøe eìéçc יראה - §¦§¦

©§¦§¤úelbúäaLואהבה,
íéLaìúnä íä ,Baì¦¥©¦§©§¦
úBönä äNòîa§©£¥©¦§
àçøôì íúBéçäì§©£¨§¨§¨

,àìéòì.למעלה שתעלינה המצוות, במעשה חיות להכניס - §¥¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåéçå ïéçåî 'éçáíäá ÷ñò åìàë àìéòì àçøôì ïéôãâå
äöéôçá] åáì úåìâúäá øùà ùîî åîéçøå åìéçãá

ä÷éùçå'äì äàîöä åùôðå åáìá úùâøåî ä÷åùúå
äðåáúå ìéàåä [ì"ðë åáìáù åúáäà ùà éôùø éðôî
íäá ÷åñòì åúàéáîä àéä åáì úåîåìòúå åçåîáù åæ

äéä àì åæ äðåáúá ïðåáúî äéäù éìåìåììë íäá ÷ñåò
åãåîìá ãéîúî àåä íà íâå] ãáì åôåâ éëøöá àìà

úà áäåà ë"ôòà åòáèá[åòáèá øúåé åôåâ

åæîø äæå
äùòîì äôøöî ä"á÷ä äáåè äáùçî íøîàá ì"æø

øîéîì äéì äåäå.äàùò åìàë áåúëä åéìò äìòî
íä åáì úåìâúäáù åîéçøå åìéçã éë ïéðòä àìà

íéùáìúîäàìéòì àçøôì íúåéçäì úåöîä äùòîá

יו"ד.2. תיקון זהר ב.3.תיקוני מ, קדושין

יום חמישי



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  102   נתדמ דהלד • דהמ  לדיד  

קב zahקב e"k iying mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
äðåáúã ç"òå øäåæá ù"îëå)
åìéçã ïäù ú"áå ï"á úåéúåà
úãøåé äðåáúä íéîòôìå åîéçøå
ïäù ïéôðà øéòæã '÷åðá ïéçåî úåéäì
ìéëùîäå úåöîäå äøåúä úåéúåà

:(ïéáé

- למה? כך íéøáàוכל øàLk ,éøîç ïk-íb àeä álä ék¦©¥©¥¨§¦¦§¨¥¨¦
,äNònä éìk íäL- בלב, מורגשת אהבה לו כשיש לכן, - ¤¥§¥©©£¤

לידי  בא אהבה, של ברגש המתבטא הנפש של הגילוי כלומר,

כבר  יכול - הלב ב"חומר" מורגש שהוא כזו, במדה הגשמה

האהבה, זה, נפשי גילוי

בשאר  גם להתקבל

הגשמיים, האברים

חיות, בהם ולהכניס

שהלב  מה עושים כשהם

הוא  הלב שכן, רוצה.

של  והחיות ה"פנימיות"

כפי  האברים, שאר כל

להלן: אומר שה"תניא"

àeäL àlà,הלב - ¤¨¤
,íäì úeiçå éîéðt- §¦¦§©¨¤

האברים, ¥¨§ïëìåלשאר
íäa Laìúäì ìBëé- ¨§¦§©¥¨¤

בעצם  הוא שהלב מחמת

האברים, לשאר קרוב

ה"חיות" הוא זה עם ויחד

אהבתֿהלב  יכולה שלהם,

במעשים  להתלבש

עושים, §¦úBéäìשהאברים
ïéôcb íäì,כנפיים - ¨¤©§¦
.íúBìòäì שאנו כמו למעלה, המצוות מעשה את להעלות - §©£¨

אהבה, מתוך דבר עושה שאדם שבשעה במוחש, רואים

כאמור, שכן, ומיוחדת. שונה ב"חיות" הידים אז פועלות

בלב, מורגש שהוא כזו בצורה הגשמה לידי בא הנפש כשגילוי

ולהכניס  האברים, שאר בכל גם מורגש אז להיות יכול הוא

המעשה. את עושים כשהם באברים eìéçcä"חיות" Cà©©§¦
eîéçøe,והאהבה היראה -Baì úBîeìòúå Bçî úBðeáúaL §¦¤¦§Ÿ§©£¦

úðéçaî äìòî äìòîì íäéëøc eäáb ¯ ìéòì-íéøkæpä©¦§¨¦§¥¨§©§¥¤§©§¨©§¨¦§¦©
íäì øLôà éàå ,äNònä,"ה"שכליות ויראה לאהבה - ©©£¤§¦¤§¨¨¤

íäì úBéäì úBönä äNòî úðéçáa Laìúäì,למצוות - §¦§©¥¦§¦©©£¥©¦§¦§¨¤
,àìéòì àçøôì ïúBìòäì úeiçå ïéçî úBðéça להעלותן - §¦Ÿ¦§©§©£¨§¨§¨§¥¨

ביטוי  לידי באה שהאהבה העובדה שכן, למעלה. ("לפרוח")

- אחרים אברים משאר יותר עדין והמוח - בלבד במוח

עדיין  התגשם לא במוח, המתגלה הנפש שגילוי משמעותה,

כמו  עדינים שאינם האברים בשאר גם להתפשט שיוכל כך, כל

בלב  חשק לאדם כשאין במוחש, רואים שאנו כמו המוח. חומר

שזהו  אלא הדבר, את עושה אמנם הוא מסויים, דבר לעשות

חסרה  - המעשה  את לעשות שעליו במוחו מבין שהוא מחמת

שהן  ויראה לאהבה ביחס גם כך זה. במעשה "חיות" אז

את  ולתת להחדיר ביכולתן אין בלבד, "תבונה" בבחינת

את  להעלות ועלֿידיֿזה המצוות, במעשה הראויה ה"חיות"

ïøaçîeהמצוות, ïôøöî àeä-Ceøa-LBãwäL àì íà¦Ÿ¤©¨¨§©§¨§©§¨
;äNònä úðéçáì"כ"כנפיים לשמש הן יכולות וכך - ¦§¦©©©£¤

שבמוח,ïäåלמעשה; ויראה אהבה אותן -íLa úBàø÷ð §¥¦§¨§¥
,"äáBè äáLçî"רק הן -‰·˘ÁÓ","טובהeìéçc ïðéà ék ©£¨¨¨¦¥¨§¦

eîéçøe,ואהבה יראה -íà-ék ,Baì úelbúäa Lnî §¦©¨§¦§©¦¦¦
.ìéòì-økæpk Baì úBîeìòúå Bçî úðeáúa שהן ומפני - ¦§©Ÿ§©£¦©¦§¨§¥

הן ·ÁÂÓמתבטאות ,

" טובה"ÁÓ˘·‰נקראות

במוח), הרי היא (מחשבה

" Ù¯ˆÓ‰שהקב"ה
למעשה  - למעשה"

עושה  שהאדם המצוות

טובה  מחשבה באמצעות

לעלות  שיוכלו זו,

לנו  יוסבר בכך למעלה.

"מצרפה  הביטוי:

שכן, - למעשה"

כאן  ישנו "מעשה"

יש  כאן, ישנה ו"מחשבה"

המחשבה  את לצרף רק

באה  כאן למעשה.

המציינת, הגהה, ב"תניא"

מדובר  הקבלה שבתורת

שהוא  כמו זה ענין על

ומשם  - בספירות למעלה,

למטה  גם אותו מבינים

האדם: íéiç',בעבודת õòå' øäfa áeúkL Bîëe)*§¤¨©Ÿ©§¥©¦
ïäL ,"úáe ïa" úBiúBà "äðeáú"c,בעבודה ו"בת" "בן" - ¦§¨¦¥©¤¥

eîéçøe.הם: eìéçc.ואהבה יראה -äðeázä íéîòôìå §¦§¦§¦§¨¦©§¨
úBiúBà ïäL ,"ïétðà øéòæ"c àá÷eða ïéçî úBéäì úãøBé¤¤¦§Ÿ¦§§¨¦§¥©§¦¤¥¦

.úBönäå äøBzä התורה לאותיות רומז זה ב"עבודה" - ©¨§©¦§
ל"זעיר  להימשך מ"תבונה" צריך הרגיל, הסדר לפי והמצוות.

הכל  נמשך שבאדם כמו - ל"מדות") הקבלי (המושג אנפין"

אך, ל"מלכות". להימשך יכול זה מכן ולאחר - למדות מהשכל

(בלי  ל"מלכות" ישר נמשך שמ"בינה" הוא, הסדר "לפעמים"

ביחס  הדבר משמעות אנפין"), "זעיר דרך ההעברה אמצעות

באופן  להיות צריך הנכון הסדר היא: האדם, של לעבודתו

אהבה  לעורר ב"מדות", ההבנה תימשך שמההתבוננות כללי,

ומצוות. תורה לקיום ההשפעה באה והיראה ומהאהבה ויראה,

נמשך  שמ"תבונה" אחרת, בצורה הוא הסדר לפעמים אך,

והמצוות. התורה וקיום ללימוד ישיר ïéáé):באופן ìékNnäå§©©§¦¨¦
הלימוד  ובהמשך קבליים, במושגים שזורה ה"הגהה" -

הזקן, רבנו מסביר להלן בהירות. ביתר יוסברו ב"תניא"

שמן  הטובה המחשבה את מצרף שהקב"ה במה שהחידוש

לעלות  יוכלו המצוות שמעשי כדי המצוות, למעשה ה"תבונה"

עולם‰·¯È‡‰לעולם הוא התורה ‰‰˘‚‰- עולות בו -

מהתבוננות הנוצרות ויראה, מאהבה הנובעות Â‰˘‚‰והמצוות
התורה  עולות זה, צירוף בלי גם ברם, הקב"ה. בגדולת

לעולם הטבעיות ‰ÈˆÈ¯‰והמצוות והיראה האהבה עלֿידי -

íéøîà éèå÷éì
éìë íäù íéøáà øàùë éøîåç ë"â àåä áìä éë

äùòîäìåëé ïëìå íäì úåéçå éîéðô àåäù àìà
êà .íúåìòäì ïéôãâ íäì úåéäì íäá ùáìúäì

åìéçãäì"ðä åáì úåîåìòúå åçåî úåðåáúáù åîéçøå
éàå äùòîä 'éçáî äìòî äìòîì íäéëøã åäáâøùôà

'éçá íäì úåéäì úåöîä äùòî 'éçáá ùáìúäì íäì
àìéòì àçøôì ïúåìòäì úåéçå ïéçåîä"á÷äù àì íà

äáùçî íùá úåàø÷ð ïäå äùòîä 'éçáì ïøáçîå ïôøöî
åìéçã ïðéà éë äáåèíà éë åáì úåìâúäá ùîî åîéçøå

úåîåìòúå åçåî úðåáúá
ì"ðë åáì*äæ óåøéö êà

óøöîúåìòäì éãë ä"á÷ä
÷ñòå úåöîä äùòî
éãé ìò íéùòðä äøåúä
ãò ì"ðä äáåè äáùçî
úééìò íå÷î äàéøáä íìåò
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âטבת כ"ז שישי âיום
,44 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ïáåé...מורה äæáå æé ÷øô,כג עמ' äùòîä.עד éìë

פרק יז 

מישראל. אחד כל של בלבו המסותרות äæלהקב"ה, óeøö Cà©¥¤
שמן  הטובה המחשבה את מצרף שהקב"ה שלמדנו -

למעלה, שיעלו כדי המצוות, למעשה ¥¨§óøöîה"תבונה"
÷ñòå úBönä äNòî úBìòäì éãk ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¥§©£©£¥©¦§§¥¤

éãé-ìò íéNòpä äøBzä©¨©©£¦©§¥
"äáBè äáLçî"©£¨¨¨

,ìéòì úøkæpä אותה - ©¦§¤¤§¥
הנובעת  טובה" "מחשבה

ה"תבונה", íìBòמן ãò©¨
úiìò íB÷î ,äàéøaä©§¦¨§£¦©
úBönäå äøBzä©¨§©¦§

eîéçøe eìéçc éãé-ìò íéNòpä,ואהבה יראה -íéiìëN ©©£¦©§¥§¦§¦¦§¦¦
éëä-åàìa ìáà .Lnî Baì úelbúäa øLà,זאת בלעדי - £¤§¦§©¦©¨£¨§¨¨¦

éîð,כן גם -íéìBò,והמצוות התורה -,äøéöéä íìBòì ¨¦¦§¨©§¦¨
íéiòáè eîéçøe eìéçc éãé-ìò,טבעיות ויראה אהבה - ©§¥§¦§¦¦§¦¦

,íúBãìBúa ìàøNé ìk áìa íéøzñîä יש יהודי לכל - ©§ª¨¦§¥¨¦§¨¥§§¨
אהבה  ובאמצעות להקב"ה, מוסתרות ויראה אהבה בטבעו

היצירה, לעולם המצוות עולות אלו, øàaúiLויראה Bîk§¤¦§¨¥
:úeëéøàa ïn÷ì,באריכות הבאים בפרקים שיוסבר כמו - §©¨©£¦

לעולם  המצוות את הטבעיות, והיראה האהבה מעלות מדוע

בתוכו  ליצור יכול שאינו מי שגם מובן עלֿכלֿפנים, היצירה.

מספיק  ה"תבונה", בבחינת אלא הלב, בהתגלות ויראה אהבה

הן  שגם ובמצוות, בתורה עלֿידן, שלם, להיות הדבר, לו

כמו  למעלה, תעלינה

הנובעות  והמצוות התורה

שבהתגלות  ויראה מאהבה

למה  בהקשר הלב.

ה' אהבת על שלמדנו

ומעלה  "חיות" המזרימה

והמצוות  התורה את

הזקן  רבנו חסידי להוסיף: הראוי מן יותר, נעלה לעולם

ישראל? אהבת או ה' אהבת יותר, נעלה מה ביניהם, התווכחו

ההוכחה  להם: אמר והוא כך, על ושאלוהו הזקן רבנו אל נכנסו

שהאהוב  מי את גם שאוהבים היא, למישהו אמיתית לאהבה

"אהבתי  ככתוב: ישראל, בני את אוהב הקב"ה הרי אוהב.

הקב"ה, של אהוביו שהם יהודים, וכשאוהבים ה'", אמר אתכם

- סיים: הזקן ורבנו אמיתית. היא להקב"ה שהאהבה מוכיח זה

אלקיך". ה' את ל"ואהבת כלי היא כמוך" לרעך "ואהבת

.æé ÷øt להיות צריך כיצד הזקן רבנו הסביר הקודם בפרק ¤¤
הקב"ה, בגדולת התבוננות עלֿידי "בינוני": של עבודתו סדר

לשלוט  כדי וזאת ה', ויראת ה' אהבת בלבו בהתגלות יעורר

תניע  והאהבה עבירה, מלעשות אותו תמנע היראה ביצרֿהרע.

מצוות  לקיים אותו

אין  ואם תורה; וללמוד

עלֿידי  לעורר, בכוחו

ויראה  אהבה ההתבוננות,

בהתגלות  שתהיינה כאלו,

מוסתרות  רק אלא בלבו,

במדריגת  אותו להחזיק בכוחן, אז גם - ובלבו במוחו

גם  עולות כן, והמצוות; התורה בכל זהיר ולהיות ה"בינוני",

וקיים  תורה למד כאילו למעלה, שלו והמצוות התורה אז

הלב. שבהתגלות ויראה באהבה מצוות

äæáe עלֿידי לעורר, בכוחו שאין מי שגם שלמדנו, במה - ¨¤
ויראה  אהבה רק אלא בלבו, רגשיות ויראה אהבה התבוננות,

בכוחן  יש זאת בכל - בלבד ולבו מוחו בתעלומות המתבטאות

בהן  להכניס המצוות, תרי"ג בכל ולשלימות לזהירות להביאו

למעלה, ולהעלותן áeúkM"חיות" äî ïáeé1áBø÷ ék" : ¨©¤¨¦¨
éìàéôa ,ãàî øácä E."BúBNòì Eááìáe E הפסוק - ¥¤©¨¨§Ÿ§¦¦§¨§©£

לבושיו: בשלשת ומצוות תורה לקיים ליהודי שקל אומר,

- "בלבבך" בדיבור, - "בפיך" - ומעשה דיבור מחשבה,

ועמוק  פנימי במובן ברם, במעשה. - "לעשותו" במחשבה,

אלא  בלבד, למחשבה "לבבך" המילה של משמעותה אין יותר,

של  האמיתי ענינו על גם

ויראה. אהבה והוא: הלב,

רגשות  של מקומם שכן,

וכדומה, והיראה האהבה

לכך, בהתאם בלב. הוא

הפסוק  של משמעותו הרי

מתוך  ומצוות תורה לקיים יהודי לכל הדבר (קל) קרוב היא:

אהבה  של רגש ומתוך מהקב"ה, מורא של פנימי רגש

הזקן: רבנו שואל כך על ¯להקב"ה. àeä ,äøBàëìc§¦§¨
"Eááìa",ויראה באהבה הלב רגשות -eðlL Leçä ãâð- ¦§¨§¤¤©¤¨

מהקב"ה, וליראה לאהבה להגיע קל כלֿכך לא ¨©§[äøBzäåלפיו
,[úéçöð àéä.זמן ולכל לנצח בתוקפו עומד בתורה ענין כל - ¦¦§¦

לבני  זאת אמר רבנו שמשה ולומר לבוא אפשר אי כלומר:

להם  קל הדבר היה דעה דור שבהיותם המדבר, שבדור ישראל

קל  הדבר אין לגבינו ואילו ויראה, אהבה למדריגות להגיע

שכן  כך. הדבר אין כך. כל ונאמרה וקרוב נצחית היא התורה ,

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øùà íééìëù åîéçøå åìéçã é"ò íéùòðä úåöîäå äøåúä
åáì 'åìâúäá'øéöéä íìåòì íéìåò éîð ä"àìá ìáà ùîî

ìë áìá íéøúåñîä íééòáè åîéçøå åìéçã é"òìàøùé
:úåëéøàá ïî÷ì ù"îë íúåãìåúá

äæáå æé ÷øôãàî øáãä êéìà áåø÷ éë ù"î ïáåé
äøåàëìã åúåùòì êááìáå êéôá

ãâð êááìá àåä[úéçöð àéä äøåúäå] åðìù ùåçä

יד.1. ל, דברים

יום שישי
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אנו ÏÎל  במוחש כאמור, אך, המדבר, לדור דוקא לאו דור,

úBåàzîרואים: Baì Ctäì "øácä ãàî áBø÷" ïéàL¤¥¨§Ÿ©¨¨§©¥¦¦©£
,úîàa 'ä úáäàì äfä-íìBò הלב נוטה מטבעו שכן, - ¨©¤§©£©¤¡¤

את  לשנות האדם על להקב"ה, אהבה לעורר וכדי לתאוות,

המציאותית  הנטיה

אחת  מקיצוניות שבלב,

- קוטבית לקיצוניות

העולםֿהזה  מתאוות

שתי  להקב"ה. לאהבה

העולםֿ תאוות - אלה

אינן  ה', ואהבת הזה,

אופן, בשום יכולות,

כמאמר  ביחד. להיות

הלבבות" 2ה"חובת

אינם  ומים שאש שכשם

כך  ביחד, "לדור" יכולים

העולםֿ תאוות יכולות לא

להיות  ה' ואהבת הזה

אנו  האדם. בלב ביחד

האדם  בלב לקבוע כלֿכך קל ולא "קרוב" שלא כן, אם רואים,

ה'. ויראת ה' àøîbaאהבת áeúkL Bîëe3äàøé ehà" : §¤¨©§¨¨©¦§¨
?"àéä ézøèeæ àúlî דבר היא (מהקב"ה) היראה וכי - ¦§¨©§¦¦

רבנו  משה שאמר מה על מעמך 4קטן? שואל אלקיך ה' "מה :

זוטרתא  מילתא יראה "אטו הגמרא: שואלת ליראה", כיֿאם

בדורו  ואפילו הדורות בכל דאדרבה, - מוכח "דמזה - היא?"

הדבר  כך ואם רבינו), כ"ק (לשון מאד" קרוב אינו - משה של

ליראה äáäà.ביחס ïkL-ìëå להגיע יותר קשה שכן, - §¨¤¥©£¨
להגיע. קל כלֿכך לא בודאי שלאהבה ליראה, מאשר לאהבה

שאין  מהגמרא, גם ראיה לנו יש שלנו, לחוש שנוסף הרי,

כיצד, ה'. לאהבת ובמיוחד ה' ליראת להגיע כלֿכך קל הדבר

הדבר? מאד" ש"קרוב הפסוק אומר ì"æøאיפוא, eøîà íâå5 §©¨§©©
."íúeLøa íaì ¯ à÷åc ¯ íé÷écö"c תמיד בלבם לעורר - §©¦¦©§¨¦¨¦§¨

לבו  אין - "צדיק" שאינו מי ואילו ה'. ויראת ה' אהבת

אדרבה  אלא כו', קרוב שאינו לבד דלא מוכח "דמזה ברשותו,

כיצד, הרבי), (לשון וכו'" הן שמועטין לצדיקים, רק שייך אינו

תורה  לקיים מאד", "קרוב יהודי, שלכל הפסוק, אומר איפוא,

ברשותו, שלבו כלומר: הלב, עם "בלבבך", תחת ומצוות

והרי  ה'? לאהבת העולםֿהזה תאוות את להפוך פיקוחו,

לצדיקים? רק ניתנה לא BúBNòì"c",התורה àlà המלה - ¤¨§©£
איזה  - בלבבך" מאד "קרוב על הסבר משום בה יש "לעשותו"

הנוגע  "בלבבך" אותו זה הרי מאד? קרוב "בלבבך"

הסדר  קשה בעצם, שכן, מצוות. לקיים בלבד, ל"לעשותו"

על  לעיל, כאמור רומזים, לעשותו" ובלבבך "בפיך בפסוק:

לפי  לא בפסוק, מסודרים הם אין אך - ומעשה דיבור מחשבה,

אם  למעלה. שמלמטה הסדר לפי ולא למטה, שמלמעלה הסדר

הסדר: להיות צריך היה יותר, העליונה במדריגה מתחילים

מכן  ולאחר (דיבור), "בפיך" מכן לאחר (מחשבה), "בלבבך"

ודיבור  מדיבור, למעלה היא מחשבה כי (מעשה), "לעשותו"

ואם  ממעשה. למעלה

במדריגה  מתחילים

צריך  היה התחתונה,

"לעשותו", הסדר: להיות

"בפיך", מכן לאחר

"בלבבך". מכן ולאחר

מתחיל  איפוא, מדוע,

דיבור, - ב"בפיך" הפסוק

- "בלבבך" וממשיך

מכן  ולאחר מחשבה,

מעשה? - "לעשותו"

"לעשותו" המלה אלא,

אחרי  מיד נכתבה

שהיא  מפני "בלבבך"

ולפרש, להסביר באה

שקשור  כזה לאופן הכוונה כאן, האמור ש"בלבבך"

המצוות. לקיום äàéánäל"לעשותו", äáäàä ,øîBì äöBø¤©¨©£¨©§¦¨
,ãáìa úBönä úiNò éãéì שבתעלומות" לאהבה הכוונה - ¦¥£¦©©¦§¦§©

ה', אהבת במדריגות הקודם, בפרק דיבר שעליה ומוחו", לבו

נקראת  היא המצוות לקיום שביחס רק  אהבה. נקראת זו אין

המצוות, לקיום להביא שבכוחה מפני ¦¤àéäL"אהבה",
"àaìc àúeòø",הלב רצון -ék íb ,áì úBîeìòúaL §¨§¦¨¤§©£¥©¦

.Là étLøk Baì úelbúäa dðéà היא גם זאת ובכל - ¥¨§¦§©¦§¦§¥¥
המצוות. לקיום אותו äæמביאה øáãå אהבה בתוכו לעורר - §¨¨¤
בלבד, לבו שבתעלומות íãàכזו ìëì ì÷ðå "ãàî áBø÷"¨§Ÿ§¨¥§¨¨¨

,BúeLøa Bçî ék ,Bã÷ã÷a çî Bì Lé øLà אין אם גם - £¤¥Ÿ©§¨§¨¦Ÿ¦§
ברשותו, Baלבו ïðBaúäì ìBëéå,במוחו -,õtçé øLà ìëk §¨§¦§¥§¨£¤©§Ÿ

ãâa Ba ïðBaúiLëeàìénî ¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà úl §¤¦§¥¦§ª©¥¨¦¥¨
,íéðt-ìk-ìò Bçîa ,ãéìBé,בלבו לא אם -'äì äáäàä ¦§Ÿ©¨¨¦¨©£¨©

Ba ä÷áãì,בהקב"ה -íei÷a,קיום עלֿידי -åéúBöî §¨§¨§¦¦§¨
äæå .BúøBúåשל והתכלית העיקר -,íãàä ìk לקיים - §¨§¤¨¨¨¨

תורה, וללמוד áéúkמצוות "íúBNòì íBiä" ék6, המצוות - ¦©©£¨§¦
"היום", לעשותן à÷åcניתנו äNònä íìBò àeä "íBiä"L7 ¤©¨©©£¤©§¨

העולםֿ דוקא, המעשה" "עולם על רומז "היום" -‰Ê‰,

הוא  העיקר העיקרי. הדבר איננה כשלעצמה להקב"ה האהבה

כראוי,‰È˘ÚÓקיומן מצוות לקיים כדי אלא, המצוות. של

של  עיקרו אך, ה'. לאהבת האדם זקוק פנימי, נפשי רגש מתוך

"לעשותם", הוא לבוא,"øçîìeה"היום", לעתיד כלומר - §¨¨
,"'eë,השכר את יקבלו -.øçà íB÷îa øàaúpL Bîk- §¤¦§¨¥§¨©¥

משום  בה יש כשלעצמה שהיא ה', אהבת של האמיתית דרגתה

íéøîà éèå÷éì
æ"äåò úååàúî åáì êôäì øáãä ãàî áåø÷ ïéàù
àúìéî äàøé åèà àøîâá ù"îëå úîàá 'ä úáäàì
íé÷éãöã ì"æø åøîà íâå .äáäà ïëù ìëå àéä éúøèåæ
äáäàä ì"ø åúåùòìã àìà .íúåùøá íáì à÷åã
àúåòø àéäù ãáìá úåöîä úééùò éãéì äàéáîä
åáì úåìâúäá äðéà éë íâ áì úåîåìòúáù àáìã

íãà ìëì ì÷ðå ãàî áåø÷ äæ øáãå ùà éôùøëøùà
åá ïðåáúäì ìåëéå åúåùøá åçåî éë åã÷ã÷á çåî åì ùé

åá ïðåáúéùëå õåôçé øùà ìëëä"á ñ"à úìåãâá
ä÷áãì 'äì äáäàä íéðô ìë ìò åçåîá ãéìåé àìéîî

åéúåöî íåé÷á åáíúåùòì íåéä éë íãàä ìë äæå åúøåúå
ù"îë 'åë øçîìå à÷åã äùòîä íìåò àåä íåéäù áéúë

האהבה.2. לשער א.3.פתיחה כה, מגילה ב. לג, יב.4.ברכות י, י.5.דברים לד, רבה יא.6.בראשית ז, א.7.דברים כב, עירובין
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âטבת כ"ח קודש âשבת
כג, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור àåäù...מורה éî àì íà,46 עמ' à"îá:עד

נוגעת אינה חלקי, שכר המעשה ÚÎ˙קיבול עצם שנוגע כמו ,

שבתעלומות  האהבה גם מספיקה כך ולשם ומצוות. תורה של

"ובלבבך": את מסבירה "לעשותו" שהמלה הרי והלב. המוח

זוהי  - אדם לכל מאד" "קרוב היא "בלבבך" אהבה איזו

ביטוי  לידי הבאה האהבה

בה  ודי בלבד, במוחו

"לעשותו"; לידי להביא

לעורר  יכול כזו אהבה

שאינו  מי גם בתוכו,

זו אהבה הלב. בהתגלות אהבה לעורר כבר ·ÁÂÓמסוגל תביא ,

האד  להלן:את שיוסבר כפי - והמצוות התורה לקיום ©çnäå§©Ÿם
,álaL éìàîOä ììç ìò ,BúãìBzå Bòáèa èélL- ©¦§¦§§§¨©¨¨©§¨¦¤©¥

עלולות  משם והיצרֿהרע, הבהמית הנפש של מקומה

רעות, מחשבות - מכן ולאחר תאוות, ìòåלהתעורר ,åét ìòå§©¦§©
.äNònä éìk íäL íéøáàä ìk.עליהם שליט המוח - ¨¨¥¨¦¤¥§¥©©£¤

ללמוד  והרצון האהבה לו תהיה עלֿכלֿפנים, שבמוח, ומאחר

וכך  מצוות, ולקיים תורה

מכן, לאחר המוח, ישלוט

ויניע  שבלב, התאוה על

שאר  ואת הפה את

תורה  ללמוד האברים

שזה  כפי ברשותו, אינו לבו כאשר גם זה, לפי מצוות. ולקיים

על  להשפיע ביכולתו - ברשותו שמוחו כיון הרי ב"צדיק",

האברים, שאר ועל הלב

,úîàa òLø àeäL éî àì íà הנקרא "בינוני" לא - ¦Ÿ¦¤¨¨¤¡¤
אין  אצלו באמת, רשע אלא י"ג), בפרק (כמוזכר "כרשע"

אדרבה, אלא הלב", על "שליט ì"æøהמוח øîàîk8 §©£©©©
íéòLøä"L,"íaì úeLøa íä על לשלוט באפשרותם אין - ¤¨§¨¦¥¦§¦¨

כשמתעוררת  עצמם,

בלבם, íaìתאוה ïéàå§¥¦¨
,ììk íúeLøa אין - ¦§¨§¨

פיקוח  שום למוח

באמור  לבם. על והשפעה

נוסף: דבר יוסבר לעיל,

אחד  מצד קשה, לכאורה

לבם  ש"צדיקים נאמר

שרק  כלומר ברשותם",

ברשותו, לבו ה"צדיק"

שהוא  ה"בינוני", ואילו

נאמר, שני ומצד ברשותו; לבו אין - מ"צדיק" במדריגה למטה

בכלל  שאינו מי זה, ולפי לבם". "ברשות הם רשעים שדווקא

כפי  אלא ברשותו? אכן הוא לבו - "בינוני" - "רשע" של

- ה"צדיקים" בדבר: אופנים שלשה הדבר: יובן שהסברנו,

ה', באהבת להתעורר רוצים שהם עת ובכל ברשותם", "לבם

על  ישפיע שהמוח לכך להזדקק שיצטרכו מבלי מתעוררים, הם

אלא  ברשותם, לבם שאין בלבד זו לא - ה"רשעים" הלב;

לבם  אין אמנם - וה"בינונים" לבם; ברשות הם אדרבה:

משפיע  המוח אך ב"צדיק", שזה כפי מדה באותה ברשותם,

הלב. על הוא בהם הלב ב"בינונים", מסויימת, שבמדה הרי

במחשבה, המעשית להשפעה הקשור בכל וזאת ברשותם,

ברשותם  לבם "אין אומר: הוא ב"רשעים" לכן, ומעשה. דיבור

ÏÏÎ.הלב על להשפיע יכולים הם אין המוח, באמצעות גם - "

אך  האדם, של מתולדתו בטבע הלב על שליט שהמוח למדנו

לכאורה, הרי, ל"רשעים", ביחס גם כך אומרים אנו אין מדוע

הזקן: רבנו מסביר - מתולדתם? טבע אותו ישנו בהם ¤§äæåגם
.íðBò íöòå ìãb ìò Lðò מהם נלקח עוונותיהם על כעונש - Ÿ¤©Ÿ¤§Ÿ¤£¨

לשלוט  המוח של כוחו

כך, אם ברם, הלב. על

כיצד  השאלה: נשאלת

לומר שהדבר ·‰Ìאפשר

שגם  מאד", "קרוב

הדבר  קל ל"רשעים"

ומצוות  תורה לקיים

והתשובה  - ב"בלבבך"?

äøBzהיא: äøac àìå§Ÿ¦§¨¨
íäéiçaL elà ¯ íéúna©¥¦¥¤§©¥¤

.íéúî íéeø÷ אין - §¦¥¦
ב"רשעים" מדברת - וגו'" אליך ש"קרוב נאמר בה - התורה

מתים. נקראים Ô‡Î:שבחייהם ¯ÈÚ‰ ÂÈ·¯ ˜"Î עפהנ"ל "והנה

שבתעלומות  לא אפי' אהוי"ר ולא גשמיות רוצה בטבעו [דהלב

בהם  א"א (1 א"כ לבם] ברשות מוחם אפי' והרשעים כו',

דבאמת  (1 ומבאר כו'). יעוררם מי (כי ח"ו לעולם (2 ה' עבודת

הלב  (טבע מצבם לשנות בידם (2 אבל כו'. א"א במצבם

ÂÙ˜Â˙Âשבירת ע"י (Ì·Ï."'כוøLôà éà ,úîàa ék¦¤¡¤¦¤§¨
'ä ãáòì ìéçúäì íéòLøì ומצוות תורה לקיים שמשמעה - ¦§¨¦§©§¦©£Ÿ

ויראה, באהבה הנפש, רגש ìòמתוך äáeLz eNòiL éìa§¦¤©£§¨©
ì ,älçz øáòäíäL ,úBtìwä øaL שנוצרו הקליפות, - ¤¨¨§¦¨§©¥©§¦¤¥
שלהם, ú÷ñônäמהעבירות ìæøa ìL ävçîe ìécáî Cñî̈¨©§¦§¦¨¤©§¤©©§¤¤

,íéîMaL íäéáàì íðéa,איפוא ובמה, כך, אם כיצד, - ¥¨©£¦¤¤©¨©¦
- הקליפות? את BLôðשוברים úøéøîe Baì úøéáL éãé-ìò©§¥§¦©¦§¦©©§

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éìàîùä ììç ìò åúãìåúå åòáèá èéìù çåîäå .à"îá
éìë íäù íéøáàä ìë ìòå åéô ìòå áìáùäùòîä

íéòùøäù ì"æøàîë úîàá òùø àåäù éî àì íà
ììë íúåùøá íáì ïéàå íáì úåùøá íäìò ùðåò äæå

íäééçáù åìà íéúîá äøåú äøáã àìå íðåò íöåòå ìãåâ
úîàá éë íéúî íéåø÷ìéçúäì íéòùøì øùôà éà

øáùì äìçú øáòä ìò äáåùú åùòéù éìá 'ä ãåáòì
ú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå ìéãáî êñî íäù 'åôéì÷ä
åùôð úøéøîå åáì úøéáù é"ò íéîùáù íäéáàì íðéá

יא.8. לד, רבה בראשית

שבת קודש
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קו zahקו g"k ycew zay Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,åéàèç ìò.הקליפות את שוברים - הלב ושברון המרירות - ©£¨¨
,äøaLð çeø íéäìà éçáæ" :÷eñt ìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¨¦§¥¡Ÿ¦©¦§¨¨

"'Bâå øaLð áì9,,"נשברה "רוח הוא אלקים, לשם קרבן - ¥¦§¨§
רוח  נשברת ובמה כיצד נשברה. אחרא" ה"סטרא כשרוח

- אחרא"? ה"סטרא

¯ øaLð áì éãé-ìòL¤©§¥¥¦§¨
äàîhä çeø äøaLð¦§§¨©©ª§¨
íL ïiò] àøçà-àøèñc§¦§¨¨¢¨©¥¨
îø óc ñçðét úLøẗ¨©¦§¨©
ç óc àø÷iå úLøôe¨¨©©¦§¨©
Leøôáe à ãenò ä óãå§©©§¥

.[íL æ"îøä"ב"זוהר - ¨¨
שכל  מדובר, שם

בתורה  נזכרים הקרבנות

כמו  הוי', לשם בשייכות

בקרבנות: תמיד שכתוב

ואילו  להוי'". ניחוח "ריח

- אלקים לשם בשייכות

מה, קרבן. שום נזכר אינו

כקרבן  משמש איפוא,

אומר  זאת אחרא"; ה"סטרא רוח שבירת - אלקים? לשם

שאכן  עלֿכלֿפנים, הרי, נשברה". רוח - אלקים "זבחי הפסוק:

שישברו  מבלי ה', בעבודת להתחיל יכולים ה"רשעים" אין

לבם. את על àéäåתחילה וההתמרמרות הלב שברון - §¦
הם העבר, על חרטה שזהו äàzz,החטאים, äáeLz úðéça§¦©§¨©¨¨

תתאה" "תשובה בתשובה: בחינות שתי תחתונה. תשובה -

"תשובה", במילה ביטוי לידי הבאות עילאה", ו"תשובה

שתי  - הוי' בשם הוי'; משם ה' האות החזרת ה'", "תשוב

- היו"ד שאחרי הראשונה הה' (העליונה), עילאה ה' ההי"ן:

היינו: עילאה" "תשובה - הוא"ו. שאחרי הה' תתאה, וה'

היינו: תתאה" ו"תשובה הוי'; שם של ליו"ד עילאה ה' החזרת

מדובר  אודותה התשובה הוי'. שם של לוא"ו תתאה ה' החזרת

תתאה: תשובה היא - äàzz,כאן 'ä úBìòäì שם של - §©£©¨¨
ìàהוי', äìôðL dúìéôpî dîé÷äì הנקראות הקליפות, - ©£¦¨¦§¦¨¨¤¨§¨¤

àeäL ,íéðBöéçä לידי הוי' שם של תתאה ה' נפילת - ©¦¦¤
ì"æøהחיצונים, øîàîk ,äðéëMä úeìb ãBñ10eìb" : ¨©§¦¨§©£©©©¨

,"íänò äðéëL ¯ íBãàì,הגלות בתוך -eðéäc בעבודה - ¤¡§¦¨¦¨¤§©§
הכוונה: האדם, של "íBãà"הרוחנית äNòî äNBò íãàLk§¤¨¨¤©£¥¡

רחמנאֿליצלן, בעבירות נכשל -éLîîe ãéøBîì CíL- ¦©§¦§¨
הקליפות, Lôð-בתוך úà äiçnä úeäìà õBöéðå úðéça§¦©§¦¡Ÿ©§©¤¤¤¤

,BlL äîLð-çeø שבו האלקי הניצוץ - השכינה" "גלות - ©§¨¨¤
מחיה  הרי האלקי שהניצוץ בכך מתבטאת הגלות בגלות; הוא

ונשמתו, רוחו נפשו, úéîäaäאת Lôða Ba íéLaìîä©§ª¨¦©¤¤©§¥¦
Ba úëìBnä ,éìàîOä ììçaL BaìaL ,ätìwäî הנפש - ¥©§¦¨¤§¦¤¤¨¨©§¨¦©¤¤

בו, שולטות והקליפה òLø,הבהמית BãBòa שחזר לפני - §¨¨

÷äpè"בתשובה, øéò"a úìLBîe,הגוף -,BlL הרי - ¤¤¨¦§©¨¤
איתן  ויחד הקליפה, בתוך בגלות נמצאות ונשמה רוח שהנפש,

אותן, המחיה האלקי הניצוץ גם בגלות נמצא ¤¤§Lôðå-ועלֿידן
.dìöà äìBba íéLeák äîLð-çeø והנשמה הרוח הנפש, - ©§¨¨§¦©¨¤§¨

שהן  בלבד זו לא עצמן,

גם  הן בגלות, נמצאות

מצב  - בגלות "כבושות"

רק  לא השבוי שבי. של

חירותו  את שמאבד

פעולותיו ,‰Â‡לעשות

עליו  כופים גם אלא

של  פעולותיו לעשות

‡Â˘‰.שבוי הוא שבידיו

האלקי  הניצוץ ואילו

- בגלות רק נמצא עצמו

הראויה  השפעתו נעדרת

רוח  הנפש, את להחיות

בהן, שתורגש ונשמה,

הגוף, בכל ועלֿידן

אלקית. "חיות"

-àøèñå äàîhä çeø äøaLðå ,Baø÷a Baì øaLpLëe§¤¦§¨¦§¦§§¦§§¨©©ª§¨§¦§¨
eãøtúéå ,àøçà,"אחרא וה"סטרא הקליפה כוחות -¯ 'eë ¨¢¨©¦§¨§

àéä,השכינה שהיא הוי', שם של תתאה ה' האות -äî÷ ¦¨¨
:øçà íB÷îa øàaúpL Bîk ,äávð íâå dúìéôpî,הרי - ¦§¦¨¨§©¦¨¨§¤¦§¨¥§¨©¥

מגלותה. השכינה כביכול, משתחררת, תשובה, שעלֿידי

ורק  ובגופו, בנפשו להשפיע מתחיל שבאדם האלקי הניצוץ

ואילו  ב"רשע". הדבר כך ה'. בעבודת להתחיל יכול הוא אז,

הפסוק  אומר ולכן הלב", על "שליט מוחו רשע, שאינו במי

מאד" הדבר אליך קרוב "כי רשעים): שאינם באלה (שמדבר

ה' באהבת - "בלבבך" ומצוות, תורה לקיים ליהודי מאד קל -

ה'. וביראת

הלב", על שליט "מוח של הענין אודות למדנו זה בפרק

מוחו, הבנת בהשפעת בתוכו יוצר שהאדם הרצון ועלֿידי

בקשר  להוסיף ראוי - לבו. תאוות על להתגבר ביכולתו

לאמור:

בוינה  פעם ביקר מליובאוויטש נשמתוֿעדן מוהרש"ב הרבי

תורת  מהי הפרופסור: שאלו מסויים. פרופסור רופא, אצל

היא, החסידות תורת - לו: ענה נשמתוֿעדן הרבי החסידות?

בחיים  ליישם הלב ועל לרצות, עליו מה ללב יסביר שהמוח

עושים  כיצד הפרופסור: שוב שאלו מבין. שהמוח מה את

ביניהם! מפריד גדול שים עולמות שני הרי הם ולב מוח  זאת,

להקים  האדם, עבודת מתבטאת בכך אכן, - הרבי: לו ענה

חוטי  למתוח לכלֿהפחות או אלה, עולם חלקי שני בין גשר

ויאיר  יגיע שבמוח שהאור כך ביניהם, אלקטרוניים טלפון

בלב.

íéøîà éèå÷éì
äøáùð çåø íéäìà éçáæ ÷åñô ìò øäæá ù"îë åéàèç ìò
äàîåèä çåø äøáùð øáùð áì é"òù 'åâå øáùð áì
à"ò 'ä 'ãå 'ç 'ã àø÷éå 'ôå î"ø 'ã ñçðéô 'ô ù"ò] à"ñã

[íù æ"îøä 'éôáåúåìòäì äàúú äáåùú 'éçá àéäå
àåäù 'éðåöéçä ìà äìôðù äúìéôðî äîé÷äì äàúú 'ä

úåìâ ãåñíäîò äðéëù íåãàì åìâ ì"æøàîë äðéëùä
êéùîîå ãéøåî íåãà äùòî äùåò íãàäùë åðééäã
åìù ð"øð úà äéçîä úåäìà õåöéðå 'éçá íùì
åáìáù äôéì÷äî úéîäáä ùôðá åá íéùáåìîä
úìùåîå òùø åãåòá åá úëìåîä éìàîùä ììçáù
øáùðùëå äìöà äìåâá 'éùåáë ð"øðå åìù äðè÷ øéòá
'åë åãøôúéå à"ñå äàîåèä çåø äøáùðå åáø÷á åáì
:à"îá ù"îë äáöð íâå äúìéôðî äî÷ àéä

יח.9. נא, א.10.תהלים כט, מגילה ראה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קז

 רה  פדהמ דהמללל   107 

היום יום . . . 

קז

ה'תש"גכב טבתיום רביעי

חומש: שמות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ואעפ"כ . . . 34 תפלה כו'.

הכרזת אאמו"ר באחת ההתועדות: ָאט אזוי ווי הנחת תפילין בכל יום איז א 
מצוה דאורייתא אויף יעדען אידען, ָאהן א חילוק צי א גדול בתורה, צי א איש 
פשוט, אזוי איז א חוב גמור אויף יעדען אידען צו טרַאכטען יעדען טָאג א האלבע 
שעה וועגען דעם חנוך פון קינדער, און טָאן אלץ, ווָאס עס איז בכוחו צו טָאן 
און יתר מכפי כחו, זעהן פועל זיין ביי די קינדער, ַאז זיי זָאלען געהן אין דעם 

דרך ווָאס מען איז זיי מדריך.
תגרום

ֲהָנַחת  ם ׁשֶ ׁשֵ ִדּיּוק ּכְ ַאַחת ַהִהְתַוֲעדּויֹות: ּבְ "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ ַהְכָרַזת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
דֹול  ל ִאם הּוא ּגָ ִלי ֶהְבּדֵ ל ְיהּוִדי, ִמּבְ אֹוַרְייָתא ַעל ּכָ ָכל יֹום ִהיא ִמְצָוה ּדְ ין ּבְ ִפּלִ ּתְ
ָעה  ׁשָ ל יֹום ֲחִצי  ּכָ ַלֲחׁשֹב  ל ְיהּוִדי  ּכָ מּור ַעל  ּגָ ְך חֹוב  ּכָ ׁשּוט,  ּפָ ּתֹוָרה, אֹו ִאיׁש  ּבַ
ִפי ּכֹחֹו, ִלְדֹאג  ֹכחֹו ַלֲעׂשֹות, ְויֹוֵתר ִמּכְ ּבְ אֹודֹות ִחּנּוְך ַהְיָלִדים, ְוַלֲעׂשֹות ַהּכֹל, ַמה ּשֶׁ

ּה ַמְדִריִכים אֹוָתם. ּבָ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ְלכּו ּבַ ּיֵ ִלְפֹעל ַעל ְיָלָדיו ׁשֶ

ה'תש"גכג טבתיום חמישי

חומש: שמות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: רק שלזה . . . עם אחיו.

י  ל יּוָבן": "ּכִ ְמׁשָ ְתִחיל "ְוַהּנִ ה" ָסִעיף ַהּמַ ם ּפֶ ְתִחיל "ִמי ׂשָ ּבּור ַהּמַ "ּתֹוָרה אֹור" ּדִ
ִחיַנת ַמֲעָלה", ָצִריְך ִלְהיֹות "ְוֵכן ֵיׁש ַמֲעָלה". ֵיׁש ּבְ

ִתיָחה[ ִלְפּתַֹח  ְנעּול' ]=ָיִדית ַהּפְ ת ַהּמַ ּפַ ע. ָהֲאָנָחה ִהיא ַרק 'ּכַ ׁשַ ֲאָנחֹות ְלַבד ֹלא ִנּוָ ּבַ
ר ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל,  ִחּבּוק ָיַדִים, ַרק ְלַסּדֵ ֶבת ּבְ ּלֹא ָלׁשֶ ב ְוִלְפֹקַח ֶאת ָהֵעיַנִים ׁשֶ ֶאת ַהּלֵ
ַהּתֹוָרה  ַצת  ַהְרּבָ ַהּתֹוָרה  ְלִחּזּוק  ַתֲעמּוָלה  ּבְ ְוַלֲעׂשֹות  ִלְפֹעל  יּוַכל  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ִאיׁש  ִאיׁש 

ַכְסּפֹו. ְנאּומֹו ְוֶזה ּבְ ְכָתבֹו ְוֶזה ּבִ ְצוֹות, ֶזה ּבִ ִמיַרת ַהּמִ ּוׁשְ

ה'תש"גכד טבתיום ששי

חומש: שמות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: יג. ובזה . . . החשך כנ"ל.

ומ"כ  הסתלקות אדמו"ר הזקן בכפר פיענא במוצאי ש"ק פ' שמות תקע"ג. 
בעיר האדיץ.

יום 
גאשון

 יום 
שני

יום 
שלישי

 לוח היום יום... 
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אאזמו"ר שאל את הצ"צ: ווָאס הָאט דער זיידע געווָאלט מיט דרכי החסידות, 
ויענהו הצ"צ: דרכי החסידות איז, אז  ווָאס הָאט ער געווָאלט מיט חסידות.  און 
אלע חסידים זָאלען זיין ווי איין משפחה ע"פ התורה באהבה. חסידות איז חיות. 
אריינטרָאגען א חיות און באלייכטען אלץ, אויך דעם לא טוב, מען זָאל וויסען פון 

דעם אייגענעם רע ווי ער איז, אויף מתקן זיין עס.
תגרום

מֹות תקע"ג.  ת ׁשְ ָרׁשַ ת ֹקֶדׁש ּפָ ּבַ מֹוָצֵאי ׁשַ יֶעָנא ּבְ ְכַפר ּפְ ֵקן ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּלְ ִהְסּתַ
ִעיר הַאִדיץ. בֹוד ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבָ ּוְמנּוָחתֹו ּכָ

ל  ַמח ֶצֶדק": ֶמה ָהְיָתה ַמְטָרתֹו ׁשֶ ַאל ֶאת ַה"ּצֶ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ׁשָ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ְרֵכי  ַמח ֶצֶדק": 'ּדַ ֲעֵנהּו ַה"ּצֶ ֲחִסידּות? ַוּיַ 'ַדְרֵכי ַהֲחִסידּות', ּוֶמה ָהְיָתה ַמְטָרתֹו ּבַ ָבא ּבְ ַהּסָ
ַאֲהָבה. 'ֲחִסידּות'  י ּתֹוָרה, ּבְ ָחה ַאַחת, ַעל ּפִ ּפָ ִמׁשְ ל ַהֲחִסיִדים ִיְהיּו ּכְ ּכָ ַהֲחִסידּות' ֵהן – ׁשֶ
ירּו ֶאת ָהַרע  ּכִ ּיַ ׁשֶ ַה"ּלֹא־טֹוב",  ם ֶאת  ּגַ ַהּכֹל,  ּוְלָהִאיר ֶאת  ַחּיּות  ְלַהְכִניס  ַחּיּות,  ִהיא 

נֹו. ֵדי ְלַתּקְ הּוא, ּכְ מֹות ׁשֶ י ּכְ ָהִאיׁשִ

ה'תש"גכה טבתשבת
ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָבט, ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ׁשְ

ֵרׁש. ִאים ַיׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַהּבָ
חומש: שמות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: אך מאחר . . . כנגד כולן.

משיחות אאמו"ר: יציאת מצרים איז דער ארויסגעהן פון מצרים וגבולים, און 
חסידות איז אויף ארויסגעהן פון די מצרים און גבולים פון וועלט. עס איז פאראן 
א הפרש: יצי"מ איז א ענין פון שבירה און עזיבה, דערפאר איז מען אוועק פון 
מצרים. יצי"מ פון חסידות איז בירור און תקון, יציאה פון מצרים און גבולים פון 
וועלט ָאבער אין וועלט. ד. ה. זייענדיג אין וועלט באדארפען זיין אין א יציאה פון 
מיצר וגבול פון וועלט. ארָאּפנעהמען דעם מיצר וגבול און דערהערען דעם אמת, אז 
וועלט אליין איז באמת גוט, ווייל דָאס איז דָאך רצונו ית', איז דָאס דורך עבודה 

פון חסידות.
תגרום

לֹות; ַוֲחִסידּות ִהיא  ָצִרים ּוִמְגּבָ "ּב[: ְיִציַאת ִמְצַרִים ִהיא ַהְיִציָאה ִמּמֵ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ל ָהעֹוָלם. לֹות ׁשֶ ְגּבָ ָצִרים ְוַהּמִ ֵדי ְלֵצאת ֵמַהּמֵ ּכְ

ְצַרִים;  ִביָרה ַוֲעִזיָבה, ָלֵכן ּגְֹרׁשּו ִמּמִ ל ׁשְ ְתנּוָעה ׁשֶ ל: ְיִציַאת ִמְצַרִים ִהיא ּבִ נֹו ֶהְבּדֵ ֶיׁשְ
לֹות ָהעֹוָלם, ַאְך  ְצֵרי ּוִמְגּבְ רּור ְוִתּקּון – ְיִציָאה ִמּמֵ ל ֲחִסידּות ִהיא ּבֵ ְיִציַאת ִמְצַרִים ׁשֶ
ַצר ּוְגבּול ָהעֹוָלם.  יִציָאה ִמּמֵ עֹוָלם, ֵיׁש ִלְהיֹות ּבִ ְצאּות ּבָ לֹוַמר: ִעם ַהִהּמָ תֹוְך ָהעֹוָלם. ּכְ ּבְ
ֵני  ֱאֶמת טֹוב, ִמּפְ ָהעֹוָלם ַעְצמֹו הּוא ּבֶ בּול ְוִלְקֹלט ֶאת ָהֱאֶמת, ׁשֶ ַצר ְוַהּגְ ְלָהִסיר ֶאת ַהּמֵ

ג[ ַעל ְיֵדי ֲעבֹוַדת ַהֲחִסידּות. ֵרְך, ֲהֵרי ֶזה ]ֻמּשָׂ הּו ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ּזֶ ׁשֶ

יום 
גביעי
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ה'תש"גכו טבתיום ראשון

חומש: וארא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: פרק יד. והנה . . . 38 לכפור האמת.

ַמְתִאים  "ְוַתְכִניַע",  ְלֵתַבת  ר"  "ּוְתַמּגֵ ין  ּבֵ ְקָצת  ַמְפִסיִקים  יִנים"  ְלׁשִ "ְוַלּמַ ת  ִבְרּכַ ּבְ
ַהֲעָבָרה  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ְקִלּפֹות  ג'  ֶנֶגד  ֵהם  ר"  ּוְתַמּגֵ ר  ּבֵ ּוְתׁשַ ר  ַעּקֵ "ּתְ ר  ֲאׁשֶ ָנה,  ּוָ ְלַהּכַ

רּור. ּה ּבֵ ִריָכה ַהְכָנָעה ְוֵיׁש ּבָ ּצְ ת ֹנַגּה ׁשֶ ְלַגְמֵרי, "ְוַתְכִניַע" – ְלֶנֶגד ְקִלּפַ

ה'תש"גכז טבתיום שני

חומש: וארא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: משא"כ . . . צדיקים כו' ע"ש.

רבינו הזקן אמר: אידישע גשמיות איז רוחניות, דער אויבערשטער גיט אונז 
גשמיות, מיר זָאלען דערפון מַאכען רוחניות. אמָאל אז עס איז לרגע ניט אזוי, 

דארפען געבען דעם אויבערשטען אפילו מנחת עני גיט ער א פולע.
תגרום

נֹוֵתן  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ רּוָחִנּיּות.  ִהיא  ְיהּוִדים  ל  ׁשֶ ִמּיּות  ׁשְ ּגַ ָאַמר:  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ן, ֵיׁש  ָבר ּכֵ ר ְלֶרַגע ֵאין ַהּדָ ֲאׁשֶ ים, ּכַ ה רּוָחִנּיּות. ְלִעּתִ ּנָ ּצֹור ִמּמֶ ּנִ ֵדי ׁשֶ ִמּיּות, ּכְ ׁשְ ָלנּו ּגַ

ַפע. ׁשֶ רּוְך־הּוא ְולּו ִמְנַחת ָעִני, ְוהּוא נֹוֵתן ּבְ דֹוׁש־ּבָ ָלֵתת ַלּקָ

ה'תש"גכח טבתיום שלישי

חומש: וארא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ובזה יובן . . . תהי צדיק.

הֹות.  ַהּגָ ה  ַהְרּבֵ ֲחֵסִרים  ס –  ְדּפָ ַהּנִ ֶצֶדק"  ַמח  ְלַה"ּצֶ ֱאמּוָנה(  ֶרְך  )ּדֶ ַהֲחִקיָרה  ֵסֶפר  ּבְ
ם ָהָיה ָצִריְך ַלֲענֹות ַעל  ּשָׁ ַיַחס ִעם ְנִסיעֹוָתיו ְלֶפֶטְרּבּוְרג, ׁשֶ רֹו ּבְ ַמח ֶצֶדק" ִחּבְ ַה"ּצֶ

ִעְנָיִנים ֵאּלּו. ֵאלֹות ּבְ ה ׁשְ ּמָ ּכַ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש

וכאשג  חלון,  לפתוח  גק  צגיכים  אלא  מקום,  בכל  שמאיג   – הוא  האוג  עניין 
פותחים חלון, אזי מאיג האוג

משיחת כ"ר טבת ה'תשכ"ב

חייו האמיתיים של אדם מישגאל אינם החיים הרשמיים, כי אם הגוחניים
לקוטי שיחות שמות חלק ר
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 הלכה יומית לעיון בגמב"ם 
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âטבת כ"ב ראשון âיום
הגשם' ומוריד הרוח ו'משיב המועד שור

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰äNòå äpLîäå§©§©¤§¨¨
.'íz' àø÷pä àeä ...ãéîz ïk úBNòì Bðéî ìk Cøc ïéàL äNòî©£¤¤¥¤¤¨¦©£¥¨¦©¦§¨¨
ãòeî äNòð ,úBaø íéîòt BéepLa ìbøä íà Y äpLîä äæå§¤©§©¤¦ª§©§¦§¨¦©©£¨¨

.åa ìbøäL øác BúBàì§¨¨¤ª§©
אופנים : בשני לפרש  ניתן  המועד, שור דין  את 

סיבה שיש  מסתבר פעמים , שלוש  נוגח שור  כאשר א.

אומר : הווי  מטבעו, נגחן שור שהוא – לכולן משותפת 

מלכתחילה . בו הקיים  טבע של תוצאה  הן  הנגיחות

במקרה אירעו  הנגיחות  בו)ב . הקיים טבע מחמת שהן(ולא אלא  ,

מלשון נראה  וכן כן , לעשות  להמשיך אותו הרגילו  עצמן 

אם  המשנה  "וזה  zeaxהרמב "ם: minrt eiepiya libxdנעשה

מועד  נעשה לנגוח, שהתרגל מכך כתוצאה  דהיינו, מועד",

בכך  טבע")להמשיך נעשה .("הרגל

מרוטנבורג  מהר "ם  מדברי להוכיח יש  או"ח וכן  בטור (הובא

קיד) נאמרסי' הגשם ': ומוריד הרוב  'משיב  אמירת  לגבי 

אם – לא  או הרוח משיב  אמר  האם  שהמסופק  ב 'ירושלמי '

תשעים הרוח משיב  הזכיר  שבמהלכם  יום  שלושים  עברו  כבר 

ביום),פעמים תפילות ואמר(שלוש בכך לשונו שהורגלה  להניח יש 

כראוי.

ברצף ? פעמים  תשעים  הרוח' 'משיב  אחד ביום  אמר ואם 

נאמר בגמרא  המועד : שור מדיני  המהר "ם לומד  זה  דין

כך  מועד, נעשה  נפרדים  בימים  נגיחות  שלוש  שהנוגח שכשם

ללמוד  יש  ומכך  מועד . נעשה  אחד  ביום  פעמים  שלוש  נגח

פעמים תשעים אמירת  שאף הרוח, משיב  הזכרת  לגבי גם

מועילה . רצופות 

על  שמדובר  ברור  הרי הרוח , משיב אמירת  לגבי והנה ,

משור זה  דין  שלמדו  ומכך האמירות , ידי על הנוצר הרגל

ההרגל  עיקרון  על מבוסס  המועד שור  דין  שאף  מוכח המועד

הנגיחות . מחמת  שנוצר 

פרץ  רבינו  שם)אכן , בטור משור(הובא הראיה  את דחה 

שור שדין הראשון  כביאור שנוקט מדבריו ונראה  המועד,

מחמת אירעו הנגיחות ששלוש  הסתברות  על  מבוסס  המועד

להזכרת זה דין בין דמיון  כל אין ולכן  השור , של מולד טבע

הרוח. משיב 

(bl 'iq w"atewy oerny iax iyecig)

âטבת כ"ג שני âיום
להזיק  שיכולה בהמה דין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰äúéäL äîäa§¥¨¤¨§¨
àì ïéãòL ét ìò óà Y íéîøkáe úBãOa äñðëðå äLøôe ,äòBø¨¨§¨§¦§§¨©¨©§¨¦©©¦¤£©¦Ÿ

ìL äéìòáa ïéøúî ,ä÷éfä,Bzîäa øîL àì íà .íéîòt äL ¦¦¨©§¦¦§¨¤¨§Ÿ¨§¨¦¦Ÿ¨©§¤§
ì äãOä ìòáì úeLø Lé Y úBòúlî dòðî àìådúBà èçL §Ÿ§¨¨¦¦§¥§§©©©¨¤¦§Ÿ¨

.'íëlL øNa eøëîe BàBa' :äéìòáì øîBàå ,äøLk äèéçL§¦¨§¥¨§¥¦§¨¤¨¦§¨¨¤¨¤
רש "י  עיזי)לדעת ד"ה ב ג, קצבים(ב"ק של  בבהמה  מדובר

שהתרו ולאחר  השוק , ליום  וממתינים  לשחיטה  העומדת

השדה בעל יכול עליה , שמרו ולא  פעמים  שלוש  בבעליה 

מלשון הראב "ד דייק  וכן  לשדהו . היזק  למנוע  כדי לשוחטה 

דשוקא '. 'עיזי  לבעלי היא  שההתראה הגמרא 

התוספות  פירשו הנהו)וכן  ד"ה דווקא(שם לשחוט שמותר  ,

חלב לצורך אותן מגדלים  אם  אבל לשחיטה , העומדות  עיזים 

כי לשדות , להזיק  שיכולות אף לשוחטן  אין הצמר , גזיזת או

שיגרם . נזק כל על שישלמו לומר  בעליהן  יכולים 

הגיבורים ' ה 'שלטי שם)וכתב שכתב(ב"ק הרמב "ם לדעת  כי

רק לא  לשחוט השדה  בעל רשאי רועה ', שהיתה  'בהמה  בסתם 

בהמה כל  אלא  השוק  ביום  לשחיטה הממתינה  שיכולהבהמה 

עליה)להזיק שומרים אינם הבעלים והראב "ד (אם רש "י  שדייקו  ומה  .

הממתינות בעיזים  שמדובר  דשוקא ' 'עיזי הגמרא  מלשון

יפרש שהרמב "ם  משנה ' ה 'מגיד מבאר השוק, ביום  לשחיטה 

שמירה . ללא  לשוק  היוצאות לעיזים  שהכוונה 

רשות "יש  הרמב "ם  מלשון הגיבורים ': ה 'שלטי והוסיף 

שרשאי משמע  כשרה " שחיטה  אותה לשחוט השדה  לבעל

בהמה אבל  לאכילה, שכשרה  טהורה  בהמה דווקא  לשחוט

אותה שחט אם  – לאכילה  מכשירה  אינה  שהשחיטה  טמאה 

כשרה ' 'שחיטה רק התירו חכמים  כי לבעליה , לשלם חייב

מביתו המזיק  ויסלק  המזיקה הבהמה  את  שימכור  "כדי 

הבהמה אם  אך אחרת ", בהמה  לקנות  יכול  הדמים  ובאותן 

שחיטה ' 'בר  וחמור),אינה  סוס כיון(כגון לשוחטה התירו  לא

בזה והדין לבעליה . שמפסיד ונמצא  שווה יהא  לא  שבשרה 

בגמרא כמבואר  ב)הוא  טו, עד (ב"ק הבעלים  את  שמנדים 

המזיקה . הבהמה  את  שיסלק 
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âטבת כ"ד שלישי âיום
'מועד'? נעשה אינו האיצטדין' 'שור מדוע

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰ïé÷çNnL íéøåL§¨¦¤§©£¦
elôàå .äæì ïéãòeî ïðéà ,äæ úà äæ eçéâiL ïúBà ïéãnìîe ïää¤§©§¦¨¤¨¦¤¤¤¥¨¨¦¨¤©£¦

.äúéî ïéáiç ïðéà ,íãàä úà eúéîä¥¦¤¨¨¨¥¨©¨¦¦¨
א)במשנה לט, באיצטדיון(ב"ק לנגוח  אותו  שמלמדים  שור  :

האיצטדין') מיתה .('שור חייב  אינו  אדם , הרמב "םשהרג  והוסיף 

'מועד'. נעשה אינו פעמים  שלוש  בהמות  נגח שאם 

הרמב"ם  שם)ופירש  המשנה האיצטדין'(על 'שור של  שנגיחה 

מיתה . דינו אין ולכן בעליהם" ברצון אלא  השור  מטבע  "אינו 

"כי 'מועד', נעשה  אינו  פעמים  שלוש  בהמות  נגח אם וכן 

אדם ידי  על  לא  להזיק , עלול מטבעו  להיות צריך במועד

אותו " שמח)המשסה  .(אור

הראב "ד: והקשה

שהשור מצינו הרי  'מועד', זה שור  נעשה  לא  מדוע  א.

לשופרות ' 'מועד ששמע נעשה  לאחר פעם כל פעמים, שלוש שנגח (שור

הי"א) להלן ראה שלם, נזק ישלם השופר לקול רביעית פעם ייגח אם שופר, קול

השור'? 'מטבע  שלא בנגיחה  אף  'מועד ' נעשה  השור  כן  ואם 

לשלם הכלב  בעל חייב  באחר , חברו של כלבו  המשסה  ב .

הי"ט). פ"ב האצטדין'?(לעיל 'שור של דינו  שונה ומדוע 

משנה ': ה'מגיד  וביאר

חייב באחר, חברו  של כלבו המשסה הרמב"ם  לדעת  אכן

אינו האיצטדין ' 'שור  וכן נזק , חצי  רק  לשלם  הכלב  בעל 

סיבה מחמת נוגח שאם  וכנ"ל נזק , חצי  ומשלם מועד  נעשה 

משוסה כלב  הראב "ד  לדעת  (אמנם, 'מועד' אינו חיצונית 

שלם ). נזק  ומשלמים  'מועד ' נעשים  האיצטדיון ושור 

זה  משוסה)ואין  וכלב האיצטדין מועד (שור שנעשה  לשור דומה 

ולא חיצונית מסיבה  כתוצאה נעשה  כולו  הנזק  כי לשופרות ,

קול  שמיעת מחמת  הנוגח בשור  ואילו  העצמי , מטבעם 

הושפע שהטבע  אף  העצמי, מטבעו היא הנגיחה  השופר ,

השופר . מקול 

האזל' הי"ט)וה 'אבן  מבאר :(פ"ב

מוכן פעמים שלוש  שהזיק  לאחר  אם  רק  הוא  'מועד'

שהזיק לאחר  גם  להזיק עומד אינו אם  אבל  להזיק, ועומד 

משמעו נגח' 'שור כי 'מועד', נקרא  אינו פעמים, שלוש 

אין האיצטדין' וב 'שור  ששיסוהו ובכלב לנגוח . שימשיך 

חייב והמשסה  לשסותם אסור שהרי להזיק  שעומדים  וודאות 

שמים  הי"ט)בדיני פ"ב 'מועדים '.(לעיל נעשים  אינם  ולכן 

âטבת כ"ה רביעי âיום
מהתרנגולת? חלק נחשבת הביצה האם

Ó È˜Ê ˙ÂÎÏ‰:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÂÓúøaòî äîäa§¥¨§ª¤¤
;dôebî àeäL éðtî ,dãìeîe äpnî ÷æð éöç äáBb Y ä÷éfäL¤¦¦¨¤£¦¤¤¦¤¨¦§¨¨¦§¥¤¦¨
äöéaäL éðtî ,dúöéaî äáBb Bðéà Y ä÷éfäL úìâðøz ìáà£¨©§§Ÿ¤¤¦¦¨¥¤¦¥¨¨¦§¥¤©¥¨

.epnî úLøôîe úìcáî àlà óBòä óebî dðéà¥¨¦¨¤¨ª§¤¤ª§¤¤¦¤
שהזיקה התרנגולת  מביצת  גובים  שאין מבאר  הרמב "ם 

'מופרדת שהיא ומוסיף  מגופה ', 'אינה  שהביצה  משום 

נאמר זה  שדין להדגיש  שכוונתו  ונראה  ממנה'. ומופרשת 

עצמה בכוח ומתקיימת בקליפתה נגמרה  שכבר  בביצה  דווקא 

היא הרי שנגמרה  קודם  אולם  מהתרנגולת , נפרד כדבר 

ממנה  גם  הנזק  את  וגובים  התרנגולת  מגוף  חלק  (מגיד נחשבת 

.משנה)

התוספות  בדברי  מבואר  טעמא)וכן מאי  ד"ה א מז, (ב"ק

בגמרא  נאמר  טריפה, לענין א)שהקשו : נח, שביצה(חולין

והיא מאחר כי באכילה , אסורה  שנטרף  עוף בביצת  הנמצאת

נזיקין לענין ומדוע כמותו , היא הרי בגופו ומחוברת  אגודה

ששם אלא  עצמו ? מהעוף  כמו  ממנה  שיגבה  אומרים  אין 

ואילו נגמרו, לא  ועדיין בגידים  המעורות  בביצים מדובר

מהן. גובים  אין  ולכן  מהעוף  חלק נחשבות  אינן גמורות  ביצים 

אף על  בגידים , המחוברות  ביצים גם  כי  אומרים  ויש 

עדיין והן  מאחר  האם כמו  אסורות הן טריפה  דין שלגבי

ואינן חי גוף  אינן כי מהן גובים  אין נזיקין  לגבי  בה , תלויות 

מוולד  בשונה האברים, כשאר הנזק  במעשה משתתפות

הנזק במעשה  משתתף  שהוא  ונחשב  חיות  לו  שיש  הבהמה 

האברים  כל עם  שם)יחד  ב"ק .(מאירי

הנמצאות שביצים  הלכה  נפסקה בחלב , בשר  איסור  ולגבי

וחלמון חלבון להן  יש  כבר  אם  – שחיטתם  לאחר  lrבעופות 
dtilw odl oi` oiicry s`ודינן מהעוף  כחלק  נחשבות אינן  ,

ביצים ונזיקין  טריפה דיני שלגבי ואע "פ  פרווה , כמאכל

עוף איסור  כי  האם , מגוף  חלק  עדיין נחשבות  כזה במצב 

מדרבנן רק הוא  בחלב)בחלב בהמה בשר רק אסור תורה ולכן(ומדין

האם מגוף נפרדת  כישות  יותר מוקדם  בשלב  להחשיבן  הקילו

שאנץ) תוספות בשם שם ב"ק מקובצת שיטה .(ראה
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âטבת כ"ו חמישי âיום
המקדש? בית נשרף מתי

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰BMàL ét ìò óà©©¦¤¦
.åévça ÷éfäL éîk àeä éøä ,àeä BðBîî̈£¥§¦¤¦¦§¦¨

בגמרא  יוחנן רבי דעת  א)זוהי כב, על (ב"ק האדם  שחיוב 

ולכאורה בידיו. הבעיר  כאילו – חציו' 'משום  הוא  האש  נזקי

האדם  פעולת  מובן : שהדליק ,('חציו')אינו  בשעה  רק  היתה 

ולמה אנוס  כבר הוא  האדם  הרי  הנזק, בשעת  ואחר ֿכך

מתחייב ?

יוסף ' ה 'נימוקי שם)ומבאר :(ב"ק

בפועל, התרחש  שהנזק השעה  על  מתחייב  לא  האדם  אכן,

החץ שיצא  שבשעה החץ  כזורק  חציו, משום  "חיובו אלא

הכל ". נעשה  שעה  באותה  ידו , מתחת 

לתענית בקשר עצמו יוחנן רבי דברי על הקשו  ומכאן 

א)תשעה ֿבאב  כט, לא(תענית הדור באותו הייתי "אלמלי  :

נשרף". בו  היכל  של  שרובו  מפני בעשירי, אלא קבעתיו 

כבר הנזק  שכל נחשב  האש הדלקת שבשעת  כיון ולכאורה ,

כבר ההבערה תחילת  היתה  שבו באב , שבתשעה נמצא  נעשה ,

בעשירי התענית  את  קובע  היה  ולמה  החורבן, כל (שו"ת נעשה 

ב) סי' חו"מ יהונתן ?זכרון

והביאור :

שעה באותה  ידו מתחת  החץ  שיצא  ש "בשעה  לכך  הטעם 

מידיו החץ יצא  חץ  זורק  אדם  שכאשר  מפני הוא הכל " נעשה 

הפעולות כל כן , ואם  אותו . להחזיר היכולת  את לו ואין

זריקת משעת  כבר  להיות  מוכרחות  ואילך מכאן  החץ  שיעשה 

החץ בזריקת  נעשה  כבר הנזק  כאילו  זה הרי  ולכן החץ,

על  בשעתוהחיוב  כבר  הוא  'חציו ') (משום האש  נזקי

ההבערה .

הקב "ה כאשר  כן שאין  מה  ודם, בשר אצל זה  כל  אבל

בידיו" אוחזן  "כאילו זה  הרי  חציו את  האזינו זורק  – רש"י (לשון

מא) אתלב, להחשיב  ואין  רגע  בכל אותם  להחזיר וביכולתו 

כבר כאילו  נתבצעו , לא  שעוד החץ  של העתידיות  התוצאות 

התענית את  לקבוע  צריך היה יוחנן רבי  לדעת  ולכן נעשו .

האש את  הצית  שהקב "ה  לאחר גם  כי  – באב בעשירי

בפועל  והחורבן האש , את  לעצור  היה  יכול באב , בתשעה 

באב  בעשירי  בעיקר 126)נעשה  עמ' א שיחות .(לקוטי

âטבת כ"ז שישי âיום
ממון  אינה הנאה טובת

:‰ ‰ÎÏ‰ · ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰äéìòaî äîeøz áðb̈©§¨¦§¨¤¨
íäì ïéàL ;ìôë éîeìLz ílLî Bðéà ,äeLéøôäL íéiìàøNiä©¦§§¥¦¦¤¦§¦¨¥§©¥©§¥¤¤¤¥¨¤

.ïBîî dðéà äéðä úáBèå ,äéðä úáBè àlà dä¤¨©£¨¨§©£¨¨¥¨¨
הנאה טובת  הרמב "ם , התרומה לדעת  את לתת הבית בעל של (הזכות

שירצה) כהן ממוןלכל אינה  שנגנבה  שהתרומה  וכיון ממון. אינה 

בהל' פסק  וכן כפל. מתשלום פטור  תרומה  הגונב  הבעלים ,

ה"ו):אישות מקודשת(פ"ה אינה  בתרומה , אשה  שקידש  ישראל

ממון. אינה הנאה  וטובת הנאה  טובת  אלא  בה  לו אין כי

נדרים  הי"א)ובהלכות  מדברי(פ"ז משנה ' ה 'כסף הקשה

מהכהנים(שם)הרמב "ם חלק  על  הנאתו  שאסר מי שכתב :

ומוסבר ומעשר . תרומה ממנו  ליטול הם  אסורים  – והלויים 

א)בגמרא  פה, את(נדרים לתת הבעלים  שזכות  משום  שזהו

מעשר)המתנות או הנאה(תרומה וטובת  שירצה , לוי או  כהן לכל 

זו והרי עליהם . לאסרם  יכול ולכן שלו  כממון  חשובה  זו

לדבריו אישות)סתירה  ובהל' ממון !(כאן אינה  הנאה  שטובת 

אפרים ' ה 'מחנה  א)ותירץ  סי' הנאה טובת :(הל'

ממון אינה  הנאה  שטובת סובר  אכן  כאן הרמב "ם  שכתב (כפי

אישות) אתובהל' מהכהנים  חלק  על אסר הבית  בעל כאשר  אך ,

התרומה  את  ליטול הם אסורים  ממון)הנאתו, אינה הנאה שטובת (אף

שירצה , כהן לאיזה  התרומה את  לתת  הכוח הבעלים  ביד  כי

שנהנה ונמצא הבית , בעל מדעת  שלא  ליטלה  לכהן ואסור 

שאינו ומה  אסורה. זו והנאה  ממנו, כשמקבל הבית  מבעל

אינה זו  שהנאה  משום  הוא זו, בהנאה  אשה  לקדש  יכול 

הקידושין. בשעת  מורגשת

סופר ' ב)וה 'חתם  פד, ביאר :(נדרים

ללוי או  לכהן הניתנות במתנות  לו אין הבית  בעל אמנם

את המקבלים  והלוי הכהן אבל ממון , ואינה  הנאה  טובת אלא

אותם . ליטול  עליהם נאסר  ולכן ממון , הנאת להם  יש  המתנות 

âטבת כ"ח קודש âשבת
כורחו? בעל הפקר

:ÁŒÊ ˙ÂÎÏ‰ Â ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰èeçä ïî øiML èiçä©©¨¤¦¥¦©
ìL àéäL úéìèî ãâaä ïî øiLå ,èçî úëéLî éãkúBòaöà L §¥§¦©©©§¦¥¦©¤¤©§¦¤¦¨Ÿ¤§¨

ìL ìò...BlL ,ïkî úBçt ;íéìòaì ïøéæçäì áiç Y úBòaöà L ©¨Ÿ¤§¨©¨§©§¦¨©§¨¦¨¦¥¤
.äðéãnä âäðî øçà ïäa ïéëìBä ,ïäa àöBiëå elàä íéøácä ìëå§¨©§¨¦¨¥§©¥¨¤§¦¨¤©©¦§©©§¦¨
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הקובע , הוא  המקום  אנשי שמנהג  משמע הרמב "ם  מדברי 

זה הבית  בעל אם  אפילו  להקפיד, שלא  הוא  המנהג  ואם 

הזקן אדמו"ר  פסק וכן  כלום . בכך אין גזילה מקפיד (הלכות

מכאןסכ"ב) 'פחות  אצבעות): שלוש דרך (משיעור שאין שלו, הם 

עליהם , להקפיד אדם  ezrcבני dlha citwnde.'

אדם של  שנכסיו  יתכן כיצד ביאור: דורש  הדבר  ולכאורה 

אינם אחרים  שאנשים  משום  רק  בעלֿכרחו הפקר ייעשו

כך? על מקפידים

אישות  בהלכות הרי ה"ז)ועוד, שהנוטל (פ"ה הרמב "ם  כתב

אשה , בו וקידש  עליו להקפיד הדרך  שאין קטן דבר  מחברו 

היא  wtqnהרי  zycewnחברו שמא שחוששים  הוא  והטעם ,

הלוקח. ביד גזל  זה  והרי  כזה  מועט דבר על אפילו מקפיד 

הפקר נעשה  הדבר  אין כך, על מקפיד  הבית  בעל  שאם הרי 

להקפיד! אדם בני  שאר  דרך  שאין משום 

הוא כיצד הפקר , נעשה  הדבר  אם  אף  לתמוה : יש  ועוד

מיד  הרי בביתו, עובד הפועל אם ואמנם  הפועל ? של נעשה 

במקום עובד אם  אך 'חצר', בקנין בו זוכה  הפקר שנעשה 

שלו ? נעשה איך רשותו  שאינו

לבאר : ויש 

והמנהג שמאחר  אלא  הפקר  מדין  זוכה אינו הפועל אכן,

אלו, מועטים  דברים  על להקפיד  שלא  xkypהוא ok zrc lr
ziad lralבזה זוכה  הפועל רק  ולכן שלו . השיריים שיהיו

מתנאי לפועל שייך אלא  הפקר זה  אין כי אחר, אדם  ולא 

העבודה .

כי אישות , בהלכות  הרמב "ם  לדברי דומה  זה  אין  ולכן 

אם אף הבעלים , דעת  כנגד להפקר  נהפך החפץ  אין לעולם

הוא הטעם  וכאן  כך , על מקפידים  אינם  האנשים  שאר

וכאילו הפועל נשכר  כן דעת  על המנהג, הוא וכך  שמאחר 

בפירוש . הבית  בעל עם כך סיכם 

(ai 'iq f"rd` dingp ixac)

  אגרות קודש 

 ב"ה,  אור לכ"ד טבת, ה'תשי"ד
ברוקלין, נ.י.

כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל

מדות, עוסק בצרכי ציבור, בעל מרץ ורב

פעמים, איש המעלה, בנש"ק וכו' וכו'

מוהר"ר יצחק מאיר שי' הכהן

שלום וברכה!

בנועם נודעתי כי הגיע לגיל ששים, לאורך ימים ושנים טובות, ובודאי כמרז"ל עביד יומא 
טבא לרבנן, ומשתתף הנני בזה, אף כי בריחוק מקום.

ידוע המובא בראשונים )ראה מד"ש שם( כמה גרסאות במשנה סוף פ' ה' דאבות, בן ששים 
לזקנה, בן ששים לבינה, בן ששים לחכמה, ובכתבי האריז"ל )בן חמשים לזקנה( בן ששים לשיבה 
פ'  ובשער המצות  נז, עא',  זוהר, תקון כא',  והוא עפ"י מש"כ בתיקוני  ז'  )מאורי אור, סוף אות 
קדושים(. ויהי רצון שכולהו יתנהו בי' ויהיו הענינים בהידור, ועפ"י המבואר בלקו"ת לרבנו הזקן, 

שיר השירים, דף יא' סע"א ושם.

והשי"ת יזכהו ויצליחהו להשתמש בכשרונותיו, הן של עצמו הן של מורשת אבות, להגדיל 
תורה ולהאדירה, בגדול התלמוד וגדול המעשה, ברוח ישראל סבא, ועל פי מאור תורת החסידות.

בכבוד וברכה.
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קיד מקואות קיד הלכות – טהרה ספר - טבת כ"ב ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

meil miwxt 'b m"anx ixeriyb"tyz'd zah g"kÎa"k -

âטבת כ"ב ראשון âיום

úBàå÷î úBëìä
zF̀ewnzFkld±dxdhxtq

¦§¦§¨
¦§¦§̈

øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨
אלא 1) אותם מטבילים אין טבילה הצריכות שידיים יבאר

דיני  וכל בנטילה. חוצץ בטבילה החוצץ כשר. במקווה
משטיפה  ידיו שתי הנוטל דין ולתרומה. לחולין נטילה

טהור. ולתרומה לחולין ידיים ספק כל אחת.

.‡e¯‡a ¯·k2ÌÈ„È ˙ÏÈËpL ,3Ô˙ÏÈ·Ëe4È¯·cÓ ¿»≈«¿∆¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿≈
Ô˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ Y ‰ÏÈ·Ë ˙BÎÈ¯vL ÌÈ„ÈÂ .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿»«ƒ∆¿ƒ¿ƒ»≈«¿ƒƒ»
ÌB˜naL ;‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ¯Lk ‰Â˜Óa ‡l‡∆»¿ƒ¿∆»≈∆≈«¿»ƒ¿»∆«»

ÔÈÏ·BË ÌÈ„ÈÂ ÌÈÏk Ba Y Ï·BË Ì„‡‰L5ÌÈ„È Ï·‡ . ∆»»»≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¬»»«ƒ
ÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡ ,„·Ïa ‰ÏÈË ‡l‡ ˙BÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿≈

ÔÈ¯B‰Ë Y ‰Â˜Ó6ÔÈa ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡Â . ƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ≈
ÂÈ„È e¯‰Ë ‡Ï Y ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa7eÏtiL „Ú , ¿≈ƒ≈¿«¿»…»¬»»«∆ƒ¿

ÔÈÏËB ÔÈ‡L ;ÂÈ„È ÏÚ ÈÏk‰ ÔÓ ÌÈ·e‡M‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ«»»∆≈¿ƒ
Ô˙B ÁkÓe ÌÈÏk‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈ„iÏ8e¯‡aL BÓk , «»«ƒ∆»ƒ«≈ƒƒ…«≈¿∆≈«¿
.˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿»

הלכה 2) יב ופרק ח הלכה ח פרק הטומאות אבות בהלכות
לחולין 3)י"ב. מטהרת הידיים על מכלי מים שפיכת

הלכה 5)לקודש.4)ולתרומה. א פרק מקוואות תוספתא
וכלים  ידיים אין – טובל אדם אין מסיימת: והתוספתא ו.

לא 6)טובלין. ידיו – טובל גופו כל אמרו: ב קו, בחולין
שכן. בפירוש 7)כל כתב כן סאה. ארבעים בהם יש אפילו

ה. הלכה ו פרק ברכות אדם 8)בהלכות של מכוחו
רש"י  – (סילון דדלאי אריתא "האי א קז, בחולין השופך.
(שלא  גברא מכוח אתו דלא לידיים, ממנו נוטלין אין שם)

אדם)". בן מכוח הגיעו

.·Ô˙ÏÈ·Ëa ÔÈa ,ÌÈ„ia ıˆBÁ Y ‰ÏÈ·Ëa ıˆBÁ‰ Ïk»«≈ƒ¿ƒ»≈«»«ƒ≈ƒ¿ƒ»»
˜B¯p‰ ËÈËk ,‰Â˜n‰ ˙cÓÏ ‰ÏBÚ‰ ÏÎÂ .Ô˙ÏÈËa ÔÈa9 ≈ƒ¿ƒ»»¿»»∆¿ƒ««ƒ¿∆¿ƒ«»
ÏÎÂ .ÌÈ„i‰ Ô‰a ÔÈÏËBpL ˙ÈÚÈ·¯‰ ¯eÚLÏ ‰ÏBÚ Y∆¿ƒ»¿ƒƒ∆¿ƒ»∆«»«ƒ¿»

ÛLÙLÏ CÈ¯ˆ ÂÈ„È ÏËBp‰10. «≈»»»ƒ¿«¿≈

לכלי.9) מכלי להוריקו שאפשר רך ידיו 10)טיט לשפשף
בזו. זו

.‚‰Óe¯˙Ï ÂÈ„È ÈzL ÏËBp‰11ÏhÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ Y «≈¿≈»»ƒ¿»»ƒ«¬…¿ƒ…
·b ÏÚL ÌÈn‰ ¯ÈÒ‰Ï È„k ,ÌÈiL ÌÈÓa ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¿«ƒ¿ƒƒ¿≈¿»ƒ««ƒ∆««

È¯‰L ;ÂÈ„ÈÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,‰lÁz Ô‰a ÏËpL ÌÈn‰ »»∆¬≈««ƒ∆»«»∆¿ƒ»¿≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ„Èa e‡ÓË ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓ12ÏÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒƒƒƒ¿¿¿»»¿ƒ»ƒ»«

‰lÁz ÂÈ„È Ô‰a ÏËpL ÌÈn‰ CB˙Ï ‰Óe¯z ÏL ¯kkƒ»∆¿»¿««ƒ∆»«»∆»»¿ƒ»
‡ÓË Y13‡Ï Y ÌÈiM‰ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙ Ì‡Â ; ƒ¿»¿ƒ»«¿««ƒ«¿ƒƒ…

‡ÓË14„Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÈiLe ÌÈBL‡¯ ÏË Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»«ƒƒ¿ƒƒ¿»∆»
‡ÓË Y ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÌL ÏÙÂ15˙‡ ÏË . ¿»«»ƒ»∆¿»ƒ¿»»«∆

ıˆBÁ ¯·c ÂÈ„È ÏÚ ‡ˆÓÂ ÌÈBL‡¯‰16B¯ÈÒ‰Â »ƒƒ¿ƒ¿»«»»»»≈∆¡ƒ
ÔÈ‡L ;eÈ‰Lk ˙B‡ÓË ÂÈ„È È¯‰ Y ÌÈiM‰ ˙‡ ÏËÂ¿»«∆«¿ƒƒ¬≈»»¿≈¿∆»∆≈
ÌÈn‰ ÔÓ ¯‡Lp‰ ‡l‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÌÈiM‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ¿«¬ƒ∆»«ƒ¿»ƒ««ƒ

ÂÈ„È Èab ÏÚ ÌÈBL‡¯‰17. »ƒƒ««≈»»

אמרו 11) ולא אחת שפיכה מספיקה שלחולין רבינו דעת
בלבד. לתרומה אלא שניים שסתם 12)מים חכמים גזרו

בטבילה. או בנטילה ומיטהרות לטומאה כשני דינן ידיים
משקין 13) מטמא התרומה את הפוסל שכל חכמים גזרו

התרומה  נטמאה ולפיכך לטומאה) (ראשון תחילה להיות
בידיים. שנגעו במים השניים 14)שנגעה נטמאו לא ולמה

הדעת  על ומתקבל התרומה? את ויטמאו הראשונים מן
תקנת  הייתה שכך טוב, יום התוספות בעל של תירוצו
לא  יטמאו לא היד על שנשארו הראשונים שהמים חכמים,
ידיים  תיטהרנה לא כן לא שאם השניים, את ולא הידיים את
ויטמאו  ויחזרו הראשונים מן מתטמאים השניים כי לעולם,

הידיים. הראשונים,15)את על השניים רבו אם ואפילו
אותם. מטמאים שהראשונים נטהרו 16)משום ולא

צרור" או קיסם ידיו על "ונמצא כתוב: [במשנה הידיים.
ואף  חוצצים ואינם רפויים שהם פי על אף הר"ש: ופירש
הצרור. שעל במים שנטמאו מפני טמאות, ידיו כן פי על
שנאמר  הנימוק את מבאר הוא זה לפירושו ובהתאם
חוצץ", "דבר וכתב ששינה רבינו מלשון אולם במשנה.
ב  (בהלכה החציצה מפני טמאות נשארו שידיו משמע
יוצא, ומזה בידיים). חוצץ בטבילה החוצץ שכל למדנו,
קיבלו  והרע"ב והרא"ש ידיו. נטהרו – חציצה אין שאם

הר"ש]. של עצמן.17)פירושו הידיים את מטהרים ואין
אלא  התכוון שלא מפני רבינו מבאר למשנה בפירושו
ומזה  הידיים, את לטהר ולא הראשונים המים את להעביר
כתב  כאן אולם נטהרו. – ידיו לטהר התכוון שאם יוצא,

בכוונתו. הדבר תלה ולא כשהיו" טמאות "ידיו סתם

.„˜¯t‰ „Ú ˙B¯‰Ë˙Óe ˙B‡nË˙Ó ÌÈ„i‰18?„ˆÈk . «»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¬««∆∆≈«
ÌÈiM‰ ÌÈn‰ ÏËÂ ˜¯t‰ „Ú ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ ÏË»«∆»ƒƒ««∆∆¿»«««ƒ«¿ƒƒ

˜¯tÏ ıeÁ19ÂÈ„È È¯‰ Y ÂÈ„ÈÏ ˜¯tÏ ıeÁÓ e¯ÊÁÂ «∆∆¿»¿ƒ«∆∆¿»»¬≈»»
Ô‰ ÔÈ¯B‰Ë ÌÈiM‰ ÌÈn‰L ,˙B¯B‰Ë20˙‡ ÏË . ¿∆««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ≈»«∆

˜¯tÏ ıeÁ ÌÈiM‰Â ÌÈBL‡¯‰21Y B„ÈÏ e¯ÊÁÂ »ƒƒ¿«¿ƒƒ«∆∆¿»¿¿»
e‡ÓË ˜¯tÏ ıeÁL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰L ;B„È ˙‡ÓËƒ¿≈»∆««ƒ»ƒƒ∆«∆∆ƒ¿¿

ÂÈ„È ˙ÓÁÓ22ÌÈÓ ÌÈ¯‰ËÓ ÌÈiM‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡Â , ≈¬«»»¿≈««ƒ«¿ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ
˜¯tÏ ıeÁL23B„ÈÏ ˜¯tÏ ıeÁL ÌÈn‰ e¯ÊÁL ÈÙÏe , ∆«∆∆¿ƒ∆»¿««ƒ∆«∆∆¿»

.‰e‡nËƒ¿»

איברים 18) חלקי או הגוף איברי בו שמתחברים המקום
האדם. יד חלקי חיבור למקום הכוונה וכאן "פרק", נקרא

 שיעוגי גמב"ם - ר' פגקים ליום 

גמב"ם - ר' פגקים ליום יום גאשון 



לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ למיהס    115 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קטו

קטו

מקואות  הלכות – טהרה ספר - טבת כ"ב ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

למשנתנו  בפירושו וגם התכוון פרק לאיזה ביאר לא רבינו
השני  הפרק מפרש: ב קו, בחולין [רש"י כוונתו. גילה לא
נפסק  קסב סימן חיים ובאורח האצבעות]. אמצע היינו
היד. לכף האצבעות חיבור מקום עד ידיים שנטילת להלכה
מן  למעלה אבל הפרק מקום עד אלא גזרו לא ידיים טומאת
כל  כשנטמא אלא מתטמא, זה מקום ואין גזרו לא הפרק

לפרק.19)הגוף. חוץ גם במקום 20)כלומר, נגעו לא
טמאים. במים לא וגם המדובר 21)טמא זו בבבא גם

לפרק. מחוץ וגם הפרק בתוך שנשארו 22)כששפך המים
בהלכה  שנתבאר כמו נטמאו, לא הפרק בתוך הידיים על
מנגיעתם  נטמאו לפרק מחוץ הנמצאים המים אבל הקודמת,

הפרק. בתוך הפרק.23)בידיו עד ומתטהרות שאמרנו: כמו

.‰ÏË24˙‡ ÏËÂ CÏÓÂ ,˙Á‡ B„ÈÏ ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ »«∆»ƒƒ¿»««¿ƒ¿«¿»«∆
ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈiM‰L ;˙B‡ÓË Y ÂÈ„È ÈzLÏ ÌÈiM‰«¿ƒƒƒ¿≈»»¿≈∆«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓa ‰Ïh ‡lL „i‰ ˙ÓÁÓ≈¬««»∆…ƒ¿»¿«ƒƒƒ¿¿ƒ

‰iM‰ „i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe25ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ ÏË . ¿«¿ƒ∆«»«¿ƒ»»«∆»ƒƒ
˙Á‡‰ Y ˙Á‡ B„ÈÏ ÌÈiM‰ ˙‡ ÏËÂ ÂÈ„È ÈzLÏ26 ƒ¿≈»»¿»«∆«¿ƒƒ¿»««»««

e‡ÓË Y dz¯·Áa dÙLÙLÂ ˙Á‡ B„È ÏË .‰¯B‰Ë¿»»«»««¿ƒ¿¿»«¬∆¿»ƒ¿¿
ÔÈ¯ÊBÁÂ ‰Ïh ‡lL dz¯·Á ˙ÓÁÓ ‰ÈÏÚL ÌÈn‰««ƒ∆»∆»≈¬«¬∆¿»∆…ƒ¿»¿¿ƒ

‰ÏhpL „i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe27B‡ BL‡¯a dÙLÙL . ¿«¿ƒ∆«»∆ƒ¿»ƒ¿¿»¿…
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ Y Ï˙ka28. «…∆¬≈¿»

שתיהן.24) על שנית ושפך לזו זו ידיו את קירב
שנשארו 25) הראשונים שהמים נתבאר, ג בהלכה למעלה

שעליה  היד באותה נאמר זה אבל מטמאים, אינם היד על
השנייה  היד את הם מטמאים אבל לטהרה, כדי נשפכו,

בהם. שנית.26)שנגעה אותה שנטל הנטילה 27)זו מי
אבל  אותה, שטיהרו היד מטומאת מתטמאים אינם אמנם
היד  את ומטמאים וחוזרים השנייה היד מן מתטמאים

נשפכו. מטמאים 28)שעליה אינם טמאים שמשקין מפני
אינו  וכותל בלבד. ידיים אלא האחרים הגוף חלקי בנגיעתם

לקרקע. מחובר שהוא מפני טומאה מקבל

.Â˙Á‡ ‰ÙÈËMÓ ÂÈ„È ÈzL ÏË29el‡ È¯‰ Y »«¿≈»»ƒ¿ƒ»««¬≈≈
˙Á‡ B„È ÏËBk ‰Ê È¯‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙B¯B‰Ë¿¿≈¿ƒ¬≈∆¿≈»««

‰iM‰ B„È ÏÚÓ e„¯iL ÌÈÓa30B‡ ‰Úa¯‡ elÙ‡ . ¿«ƒ∆»¿≈«»«¿ƒ»¬ƒ«¿»»
‰Ê „ˆa ‰Ê ‰MÓÁ31„·Ï·e .‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê B‡ ¬ƒ»∆¿«∆∆««∆ƒ¿«

et¯iL32ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL33. ∆«¿∆»»∆««ƒ

זו.29) גבי על זו כשידיו ידיו 30)אפילו שתי כשנוטל
קמא: תנא אמר [במשנתנו אחת. כיד נידונות הן אחת בבת
שם  שנייה בבבא אבל ידיו", שתי על אחת לידו "נטל
מטמא", מאיר רבי – אחת משטיפה ידיו "לשני שנינו:
כמותו. ופסק מטהר קמא שתנא מזה רבינו ולמד

רחב 31) מכלי עליהן ושפך לאלו אלו הידיים את קירבו
אחת. בבת שוטפו זו 32)וכולן הידיים את ילחץ שלא

חיבור 33)לזו. במקום מים יבואו לא לזו זו יהדקן שאם
הידיים.

.ÊB„È ˙ˆ˜Ó ÏË34ÔÓ ¯‡Lp‰ ÏËÂ ÛÈÒB‰Â ¯ÊÁÂ »«ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»««ƒ¿»ƒ
ÏÚ LÈ ÔÈ„Ú Ì‡Â .‰˙È‰Lk ‰‡ÓË B„È È¯‰ Y B„È»¬≈»¿≈»¿∆»¿»¿ƒ¬«ƒ≈«

ÁÈtË‰Ï ˙Ó ÏÚ ÁÙBË ‰lÁza ÏËpL ˙ˆ˜Ó35Y ƒ¿»∆»««¿ƒ»≈««¿»¿«¿ƒ«
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰36ÌÈÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬≈¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ

¯ÊBÁÂ ÂÈ„È ˙ˆ˜Ó ÏËB Y ÌÈiMa Ï·‡ ;ÌÈBL‡ƒ̄ƒ¬»«¿ƒƒ≈ƒ¿»»»¿≈
.Ô˙ˆ˜Ó ÏÚ ÛÈÒBÓeƒ«ƒ¿»»

מוסיפין 34) ואין השניים על "מוסיפין א: משנה א פרק שם
הראשונים". את 35)על ותרטיב תתלחלח הנוגעת האצבע

בה. והרי 36)הנוגע מחבר להטפיח מנת על שטופח מפני
אחת. כנטילה זה

.Á‰lÁz Ô‰a ÔÈÏËBpL ÌÈn‰ ¯eÚL37ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ : ƒ««ƒ∆¿ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ¿»
BÓk ,‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,ÌÈ„i‰ ÈzLÏ Ì„‡Â Ì„‡»»¿»»ƒ¿≈«»«ƒ≈»ƒƒ∆¿
LÈ Y ÌÈiL ÌÈÓ Ï·‡ .˙ÙÏ ÌÈ„È ˙ÏÈËa e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿«¬»«ƒ¿ƒƒ≈

˙ÈÚÈ·¯Ó Ô‰È„È ÏhÏ ÌÈLÏ38ÔÈ˙B ‚Ï ÈˆÁÓe , ƒ¿«ƒƒ…¿≈∆≈¿ƒƒ≈¬ƒ…¿ƒ
‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏ39‰‡ÓÏ elÙ‡ ÔÈ˙B ‚lÓe ,40; ƒ¿»¿«¿»»ƒ…¿ƒ¬ƒ¿≈»

ÌÈn‰ ¯È·Ú‰Ï ‡l‡ ,¯‰ËÏ ÌÈiM‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡L∆≈««ƒ«¿ƒƒ¿«≈∆»¿«¬ƒ««ƒ
.ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ

ראשונים.37) "מי 38)מים שנינו: א א, פרק במקוואות
מפרש  ורבינו לשניים". אף לאחד לידיים, נותנים רביעית
מטהרים  אינם ראשונים אבל שניים, במים שהמדובר שם,
בחולין  שאמרו מה על ומסתמך אדם, לכל מרביעית בפחות
משיורי  באים) (שהם "דקאתו זו: משנה בביאור א קז,
הבאים  שניים מים היינו טהרה" "שיורי לדעתו טהרה".
שם  ותוספות [רש"י הראשונים. במים היד שנטהרה אחרי
רביעית  שיעור היה שמתחילה היינו טהרה" "שיורי מפרשים

הא  אחר ונטל לאדם ומותר המים, כל שפך ולא ידיו חד
גם  וביניהם – הפוסקים ורוב זו. משארית ידיו ליטול
מספיקה  אדם בני לשני ודווקא פירושם]. קיבלו – הראב"ד
ולמעלה. משלושה לא אבל שניים, למים רביעית

שהוא 39) לוג, חצי מחלק וכשאתה בלוג רביעיות ארבע
על  ואף לאחד. רביעית חצי מגיע לארבעה, – רביעיות שתי
רביעית  בכלי שיהיה צריך – לאדם רביעית חצי שמספיק פי

ליטול 40)בתחילה. אפשרות כל אין שהרי מים, בתוספת
משנה). (כסף מים אחד בלוג ידים מאתיים

.ËÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯ Ba ‰È‰L ÈÏk¿ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«»«ƒ
È¯‰ Y ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt ÌÈÓ ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙Â¿»«¿¿««ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¬≈

ÔÈ¯Lk el‡41‰¯‡LÂ Ô˙pL ¯eÚMk ÈÏk‰ ÔÓ ÏË . ≈¿≈ƒ»«ƒ«¿ƒ«ƒ∆»«¿ƒ¿¬»
‰ÏeÒt BÊ È¯‰ Y ‰˙È‰Lk „·Ïa ˙ÈÚÈ·¯42ÈtÓ , ¿ƒƒƒ¿«¿∆»¿»¬≈¿»ƒ¿≈

˙ÈÚÈ·¯‰ ¯eÚL eÓÈÏL‰ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰L43. ∆««ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ

שאובים 41) לתוכו ונתן סאה ארבעים בו שיש מקווה כמו
ו). הלכה ד פרק המשלים 42)(למעלה "כל שם: בזבחים

אינו  – ידיים) (לנטילת לרביעית לכיור, משלים מקווה למי
(שאובים  סאה לנתן שהכוונה פפא רב ומפרש משלים".
הלכה  ד פרק (כלמעלה כשר במקווה סאה: ונטל למקווה)
והוסיף  מכוונת רביעית הייתה אם פסול, ולרביעית ז)

התערובת. מן נטל כך ואחר נשארה 43)פסולים לא שהרי
לבדם. הכשרים מן מים רביעית

.ÈCk ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓa ‰ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰ Ïk»««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒƒƒ»
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קטז ממון קטז נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ב ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈiL ÌÈÓa ÔÈÏeÒt Ô‰44B ÔÈ‡L ÈÏk ÏÎÂ ;ÔÈÏË ≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ∆≈¿ƒ
ÌÈÓ epnÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡ Ck ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓa epnÓƒ∆¿«ƒƒƒ»≈¿ƒƒ∆«ƒ
ÁkÓ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ÌLÎe ;ÌÈiL¿ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿««ƒ»ƒƒƒ…«

.ÌÈiM‰ ÌÈn‰ Ck ,Ì„‡»»»««ƒ«¿ƒƒ

מים 44) חכמים הצריכו שלא ג בהלכה למעלה נתבאר
נטילת  ובדיני לחולין. לא אבל בלבד לתרומה אלא שניים
מים  כלל רבינו הזכיר לא ו) פרק ברכות (בהלכות ידיים

שניים.

.‡ÈÈÈÓ Ïk ˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜¯Ùa e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿¿»»ƒ≈
ÌÈÏk‰ ÏÎÂ ,ÔÈ¯Lk‰Â ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¿«¿≈ƒ¿»«≈ƒ
‰È˙ BÊ È‡Â ,ÔÈÏËB ÔÈ‡LÂ ÌÈ„iÏ Ô‰a ÔÈÏËBpL∆¿ƒ»∆«»«ƒ¿∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ»
Ô˙B ÁkÓ dÈ‡ ‰È˙ BÊ È‡Â ‰¯LÎe Ô˙B ÁkÓ ‡È‰ƒƒ…«≈¿≈»¿≈¿ƒ»≈»ƒ…«≈
˙ÏÈËa ÌL e¯‡aL ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ ;‰ÏeÒÙe¿»¿»»«¿»ƒ∆≈«¿»ƒ¿ƒ«

‰Óe¯˙Ï Ô‰ Ck ,ÔÈlÁ ˙ÙÏ ÌÈ„È45˜ÙÒ ÏkL ÌLÎe . »«ƒ¿«Àƒ»≈ƒ¿»¿≈∆»¿≈
Ô‰ Ck ,ÌL e¯‡aL BÓk ,ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ÌÈ„È»«ƒ»¿Àƒ¿∆≈«¿»»≈

.¯B‰Ë ÌÈ„È ˜ÙÒ Ïk ‰Óe¯˙Ïƒ¿»»¿≈»«ƒ»

לתרומה.45) כלֿשכן פירוש,

.·È˙B¯Êb ˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰L ,ÈeÏ‚Â ¯e¯a ¯·c»»»¿»∆«À¿¿«¿»¿≈
,BzÚ¯ÎÓ Ì„‡ ÏL BzÚcL ÌÈ¯·cÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰ ·e˙k‰«»≈¿≈»ƒ¿»ƒ∆«¿∆»»«¿«¿
˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰ÏÈ·h‰ ÔÎÂ .ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓ Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈ƒ¿««Àƒ¿≈«¿ƒ»ƒ«À¿
‰‡Bˆ B‡ ËÈË ‰‡Óh‰ ÔÈ‡L ;‡e‰ ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓƒ¿««Àƒ∆≈«À¿»ƒ»
ÈeÏz ¯·c‰Â .‡È‰ ·e˙k‰ ˙¯Ê‚ ‡l‡ ,ÌÈÓa ¯·ÚzL∆«¬…¿«ƒ∆»¿≈««»ƒ¿«»»»
˜ÊÁ‰ ‡ÏÂ Ï·Ë :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏe ,·l‰ ˙eÎa46 ¿«»««≈¿ƒ»»¿¬»ƒ»«¿…À¿«

ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .Ï·Ë ‡Ï el‡k Y47:¯·ca LÈ ÊÓ¯ ¿ƒ…»«¿««ƒ≈∆∆≈«»»
ÂÈk Y ¯‰hÏ BaÏ ÔeÎÓ‰L ÌLkÛ‡Â ¯B‰Ë Ï·hL Ô ¿≈∆«¿«≈ƒƒ«≈≈»∆»«»¿«

BaÏ ÔeÎÓ‰ Ck ;¯·c BÙe‚a LcÁ˙ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿«≈¿»»»«¿«≈ƒ
ÔÂ‡‰ ˙B·LÁÓ Ô‰L ,˙BLÙp‰ ˙B‡ÓhÓ BLÙ ¯‰ËÏ¿«≈«¿ƒÀ¿«¿»∆≈«¿¿»»∆
Ô˙B‡Ó L¯ÙÏ BaÏa ÌÈkÒ‰L ÔÂÈk Y ˙BÚ¯‰ ˙BÚ„Â¿≈»»≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈»
‡e‰ È¯‰ .¯B‰Ë ,˙Úc‰ ÈÓa BLÙ ‡È·‰Â ˙BˆÚ‰»≈¿≈ƒ«¿¿≈«««»¬≈
ÏkÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏÚ Èz˜¯ÊÂ :¯ÓB‡≈¿»«¿ƒ¬≈∆«ƒ¿ƒ¿«¿∆ƒ…
ÌM‰ .ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡ ÌÎÈÏelb ÏkÓe ÌÎÈ˙B‡ÓËÀ¿≈∆ƒ»ƒ≈∆¬«≈∆¿∆«≈
.ÔÓ‡ ,e¯‰ËÈ ‰ÓL‡Â ÔBÚ ‡ËÁ ÏkÓ ÌÈa¯‰ ÂÈÓÁ¯a¿«¬»»«ƒƒ»≈¿»¿«¿»¿«¬≈»≈

ãקודש משיחות ãנקודות

"álä úðeëa éeìz øácäå".. §©¨¨¨§©¨©©¥

שלדעת  שסד) מצוה חינוך, (מנחת הסוברים יש
ירצה  שאם אלא מהתורה מצוה אינה התשובה הרמב"ם
החטא  ועזיבת בדברים, להתוודות מצוה תשובה לעשות
למד  הזקן אדמו"ר אבל לווידוי. מקדים פרט היא
מצות  היא החטא שעזיבת היא הרמב"ם ששיטת
כותרתו  לכך וראיה דברים, ווידוי רק ולא התשובה
והוא  אחת "מצותֿעשה תשובה: הלכות בתחילת

aeyiy."מחטאו החוטא

המשיל  ה"ג) (פ"ב תשובה בהלכות מדוע יובן זה פי על
לטובל  לעזוב, בלבו גמר ולא בדברים המתוודה את
שהיא  בטומאה אחיזה היא בשרץ אחיזתו כי בידו ושרץ
שעיקר  לשיטתו אזיל כי והטהרה. הטבילה עניין היפך
התשובה  היא "ומה – החטא עזיבת היא התשובה מצות
בלבו  ויגמור ממחשבתו ויסירו חטאו החוטא שיעזוב
ושרץ  מטובל הדוגמא הביא ולכן כו'" עוד יעשהו שלא
בלבו  גמר שלא זה כמו הטהרה, היפך שעניינו בידו
עיקרה  לשיטתו כי התשובה, היפך שהוא החטא לעזוב

החטא. לעזוב הלב גמירת היא התשובה מצות של
167 ע' ל"ט חלק לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

להיטהר.46) התכוון גזירות 47)לא שכולם פי על אף
טעמן. נתגלה שלא הכתוב

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
OÚ ¯ÙÒ ¯Ó‚.‰¯‰Ë ¯ÙÒ ‡e‰Â ,È¯È ƒ¿«≈∆¬ƒƒ¿≈∆»√»

,‰Úa¯‡Â ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ÂÈ˜¯Ùe ,‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿»»≈»¿«¿»ƒ¿«¿»»
ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ Y ˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ¿À¿«≈¬ƒ»¿∆¿ƒ
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰MÓÁ Y ‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿»»¬À»¬ƒ»»»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰ML Y ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ƒ¿À¿«»««ƒ»»»¿»ƒƒ¿
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL Y ·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ¿«¿≈ƒ¿»»¿»»»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚ Y ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»¬«À¿∆¿ƒ¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰ML Y ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ƒ¿À¿«√»ƒƒ»»»¿»ƒƒ¿
Y ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL Y ÌÈÏk≈ƒ¿»¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»

.ÌÈ˜¯t ¯OÚ „Á‡««»»¿»ƒ
Úˆa Ï‡ Ï‡Â EÈ˙B„Ú Ï‡ ÈaÏ Ë‰«ƒƒ∆≈¿∆¿«∆»«

àeäå øOò ãçà øôñ¥¤©©¨¨§
ïé÷éæð øôñoFnniwfpzFkld-oiwifpxtq ¥¤§¦¦¦§¦§¥̈

.ÔBÓÓ È˜Ê ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»
˙BÎÏ‰ .„ .‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ .‚ .‰·b ˙BÎÏ‰ .·ƒ¿¿≈»ƒ¿¿≈»«¬≈»ƒ¿

.LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ .‰ .˜ÈfÓe Ï·BÁ≈«ƒƒ¿≈«¿ƒ«∆∆

ïBîî é÷æð úBëìä¦§¦§¥¨
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»
ÔÈc („ .¯Ba‰ ÔÈc (‚ .¯Ú·‰‰ ÔÈc (· .¯BM‰ ÔÈcƒ«ƒ«∆¿≈ƒ«ƒ

.‰¯Úa‰«¿≈»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
ולאי 1) הם, חיים בעלי אלו אי חיים: בעלי נזקי ביאור ענינו

שיועדו, עד תמים זה ולאי מתחלתם. מועדים הם פועל זה
וכמה  פטורים. ובאיזה חייבים, הם שהזיקו רשות זה ובאי
חייבים  הם וממה חציו, או הנזק כל אם משלמים, הבעלים
בו  ונתבאר מנכסיהם. או בלבד המזיק מגוף אם לשלם,
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קיז

קיז

ממון  נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ב ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אינה  ושהקרן והרגל. והשן הקרן שהן – אבות השלשה
כמותן. שהן תולדות האבות לכל ושיש מתחלתה. מועדת

.‡‰iÁ LÙ Ïk2‰˜Èf‰L Ì„‡ ÏL B˙eL¯a ‡È‰L »∆∆«»∆ƒƒ¿∆»»∆ƒƒ»
˜Èf‰ ÌBÓÓ È¯‰L ,ÌlLÏ ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ -3; «¿»ƒ«»ƒ¿«≈∆¬≈»»ƒƒ

„Á‡ .e‰Ú¯ ¯BL ˙‡ LÈ‡ ¯BL ÛbÈ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ…ƒ∆≈≈∆»
„Á‡Â ¯BM‰4¯a„ ‡Ï ,ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯‡L «¿∆»¿»¿≈»¿«»»…ƒ≈

‰Â‰a ‡l‡ ¯BLa ·e˙k‰5. «»¿∆»«…∆

וכא:2) טו: קמא בבא ראה עוף, ובין חיה בין בהמה, בין
שם 3) ראה יזיק, שלא ממונם על לשמור חייבים והבעלים

וג: בין.4)ב: הלכה 5)בין... פ"ו קמא בבא תוספתא
"שור" לה. כא, משפטים יוחאי בן שמעון דר' ומכילתא ז,
וראה  המציאות, מן הלקוחה בלבד דוגמה הוא שבתורה

נד: קמא בבא

.·k¯cL ÌÈ¯·„a ‰˜Èf‰ Ì‡ ?ÌlLÓ ‰nÎÂd ¿«»¿«≈ƒƒƒ»ƒ¿»ƒ∆«¿»
d˙i¯a ‚‰Ók „ÈÓz Ì˙BOÚÏ6‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a ÔB‚k , «¬»»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»¿¿≈»∆»¿»

¯ÈÓÚ B‡ Ô·z7dÎel‰ C¯„a dÏ‚¯a ‰˜Èf‰L B‡ ,8- ∆∆»ƒ∆ƒƒ»¿«¿»¿∆∆ƒ»
ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ9:¯Ó‡pL , «»¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»∆∆¡«

ÌlLÈ BÓ¯k ·ËÈÓe e‰„O ·ËÈÓ10‰˙pL Ì‡Â ;11 ≈«»≈≈««¿¿«≈¿ƒƒ¿»
‰˜Èf‰Â „ÈÓz Ì˙BOÚÏ dk¯c ÔÈ‡L ÌÈOÚÓ ‰˙OÚÂ¿»¿»«¬ƒ∆≈«¿»«¬»»ƒ¿ƒƒ»
ÈˆÁ ÌlLÏ ·iÁ - CL B‡ Á‚pL ¯BL ÔB‚k ,Ô‰a»∆¿∆»«»««»¿«≈¬ƒ

˜Ê12¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe :¯Ó‡pL ,BÓˆÚ ˜Èfn‰ ÛebÓ ∆∆ƒ««ƒ«¿∆∆¡«»¿∆«
.'B‚Â BtÒk ˙‡ eˆÁÂ ÈÁ‰««¿»∆«¿¿

לטבעה.6) שנקצרו.7)בהתאם שבלים ערימת
להלן 8) "רגל" וזוהי להזיק, כוונה בלא החפץ על שדרכה

אלא  "רגל" זה אין - להזיק בכוונה כן עשתה ואם ה. הלכה
שם. להלן להלן 9)"קרן", וראה עידית, התלמוד: בלשון

י. הלכה ח שהזיקה 10)פרק שן, נזקי על מדבר זה פסוק
דרך  ברגלה שהזיקה רגל, נזקי ועל שאכלה. ידי על הבהמה
שלם, נזק לשלם הבעלים על בכך, שדרכה ומכיון הילוכה.
(שמות  לה אחראים והם בהמתם, שמירת מוטלת עליהם כי
הנזק. כל את שישלמו הדין מן שמרו, שלא ומכיון לו), כא,
הבעלים  מנכסי הנזק דמי את לגבות גם אפשר זה ומטעם
בבא  ראה הנאשמים. הם הבעלים כי שבהם, העידיות ומן

וטז: ג. ב: ברייתה.11)קמא שאין 12)ממנהג כיון
הם  זה שמטעם ז, הלכה ב פרק להלן וראה בכך. דרכה
אך  קנס, מטעם התורה שחייבתם אלא הדין מן פטורים

עצמו. המזיק מגוף

.‚‰Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk13ÌÈ¯OÚ ‰ÂL ¯BLÏ Á‚pL ≈«»∆»∆∆»«¿»∆∆¿ƒ
·iÁ ¯BM‰ ÏÚa - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ‰Ï·p‰ È¯‰Â ,B˙ÈÓ‰Â∆¡ƒ«¬≈«¿≈»»»«¿»»««««»
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡Â ;˜Êp‰ ÈˆÁ ‡e‰L ,‰BÓL ÌlLÏ¿«≈¿»∆¬ƒ«∆∆¿≈«»¿«≈

¯BM‰ ÛebÓ ‡l‡14˙‡ e¯ÎÓe :¯Ó‡pL ,˜Èf‰L ∆»ƒ«∆ƒƒ∆∆¡«»¿∆
ÈÁ‰ ¯BM‰15ÌÈ¯OÚ ‰ÂL ¯BL ˙ÈÓ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «««¿ƒ»ƒ≈ƒ»∆∆¿ƒ

ÏÚa ÔÈ‡ - ‰Ó ‰ÂL ‰Ï·e ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BLÏ¿»∆»«ƒ¿≈»»»»»≈««
‡l‡ ;'ÌÈMÓÁ ÈÏ Ôz' ÈÁ‰ ÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰Ï·p‰«¿≈»»«¿««««≈ƒ¬ƒƒ∆»
elÙ‡ ,'CÏÂ e‰Á˜ ,EÈÙÏ ˜Èf‰L ¯BL È¯‰' BÏ ¯ÓB‡≈¬≈∆ƒƒ¿»∆»≈»≈¬ƒ

¯È„ ‡l‡ ‰ÂL BÈ‡16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈»∆∆»ƒ»¿≈…«≈»∆

כסף.13) דינרי בעל 14)מאה של אחרים מנכסים ולא
ישלם"15)השור. כרמו ומיטב שדהו ל"מיטב בניגוד

לד. שם ראה ורגל, בשן זוז.16)הנאמר = כסף דינר

.„‚‰Ók „ÈÓz B˙BOÚÏ Bk¯cL ‰OÚÓ ‰OBÚ‰»∆«¬∆∆«¿«¬»ƒ¿ƒ¿«
‰pLÓ‰Â ;„ÚeÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - B˙i¯a17‰OÚÓ ‰OÚÂ ¿ƒ»«ƒ¿»»¿«¿«∆¿»»«¬∆

¯BL ÔB‚k ,„ÈÓz Ôk ˙BOÚÏ BÈÓ Ïk C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆»ƒ«¬≈»ƒ¿
Ì‡ ,‰pLÓ‰ ‰ÊÂ .Ìz ‡¯˜p‰ ‡e‰ - CL B‡ Á‚pL∆»«»««ƒ¿»»¿∆«¿«∆ƒ

˙Ba¯ ÌÈÓÚt BÈepLa ÏÈb¯‰18B˙B‡Ï „ÚeÓ ‰OÚ - ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ««¬»»¿
Áb ¯BL Èk Ú„B B‡ :¯Ó‡pL ,Ba ÏÈb¯‰L ¯·„»»∆ƒ¿ƒ∆∆¡««ƒ«»

‡e‰19.

ברייתו.17) ראה 18)ממנהג ימים, בשלשה פעמים שלש
א. הלכה ו פרק שור 19)להלן ישלם שלם שם: ומסיים

"מועד": מיני שני קיימים א"כ שלם. נזק היינו השור, תחת
קש; או תבן שאכלה בהמה כגון ברייתו", "כמנהג מעשה א.
רבות, פעמים נשנה אבל ברייתו", "כמנהג שאינו מעשה ב.

רבות. פעמים שנגח שור כגון

.‰ÌÈnz ÌÈOÚÓ ‰MÓÁ20‰„Úe‰ Ì‡Â ,‰Ó‰·a LÈ ¬ƒ»«¬ƒ«ƒ≈ƒ¿≈»¿ƒ¬»
Ô‰Ó „Á‡Ï21:Ô‰ el‡Â .‰OÚÓ B˙B‡Ï ˙„ÚeÓ ˙OÚ - ¿∆»≈∆«¬»∆∆¿«¬∆¿≈≈

ÁbÏ ‡Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ dÈ‡ ‰Ó‰a‰22ÛbÏ ‡ÏÂ ,23, «¿≈»≈»∆∆ƒ¿ƒ»»…ƒ«¿…ƒ…
;ËÚ·Ï ‡ÏÂ ,ÌÈÏB„b ÌÈÏk ÏÚ ıa¯Ï ‡ÏÂ ,CMÏ ‡ÏÂ¿…ƒ…¿…ƒ¿…«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ¿…

BÏ ˙„ÚeÓ BÊ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï ‰„Úe‰ Ì‡Â24Ï·‡ . ¿ƒ¬»¿∆»≈∆¬≈∆∆¬»
dÏ Èe‡¯‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ ÔM‰25Ï‚¯‰Â , «≈∆∆ƒ¿ƒ»»∆¡…∆»»»¿»∆∆

‰Ó‰a‰Â ,dÎel‰ C¯„a ¯aLÏ d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ∆∆ƒ¿ƒ»»¿«≈¿∆∆ƒ»¿«¿≈»
Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓÌÈpË˜ ÔÈkt ÏÚ ıa¯26Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ∆∆ƒ¿ƒ»»ƒ¿…««ƒ¿«ƒ¿«≈»∆

.Ô˙B‡ CÚÓÏe¿«≈»

טו:20) קמא פעמים 21)בבא מעשה אותו על שחזרה
הגוף.23)בקרן.22)רבות. אברי משאר באחד

המועד 24) אפילו שהרי אחר. למעשה ולא מעשה לאותו
מה: (שם שמאל בקרן ליגח מועד אינו ימין, בקרן ליגח
גם  וראה יב). סעיףֿקטן שפ"ט, הגר"א - שם רש"י ועיין

(מגידֿמשנה). טז. קמא וירקות 25)בבבא פירות כגון
ראוי  שאינו דבר אכלה אבל א), הלכה ג פרק (להלן לבהמה
חצי  רק ומשלמת "קרן" אלא "שן" זה אין כלים, כגון לה

ג). הלכה (שם אלעזר.26)הנזק רבי לדעת טז. שם

.ÂÔ˙i¯a ˙lÁzÓ ÔÈ„ÚeÓ ‰Ó‰a ÈÈÓ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ≈¿≈»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»»
˜Èf‰Ï27˙ea¯z Èa Ô‰ elÙ‡Â ,28e˜Èf‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«ƒ«¬ƒ≈¿≈«¿¿ƒ»ƒƒƒ

‰ÒÈ¯„e ‰ÎÈLa B‡ ‰ÁÈ‚a e˙ÈÓ‰ B‡29Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ≈ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆
·c‰Â ,È¯‡‰Â ,·‡f‰ :Ô‰ el‡Â .ÌÏL ˜Ê ·iÁ -«»∆∆»≈¿≈≈«¿≈¿»¬ƒ¿«…
,„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - CLpL LÁp‰ ÔÎÂ .ÒÏc¯a‰Â ,¯Óp‰Â¿«»≈¿««¿¿»¿≈«»»∆»«¬≈∆»

˙ea¯z Ôa ‰È‰ elÙ‡Â30. «¬ƒ»»∆«¿

בכוונה.27) ואפילו שהיא, דרך אדם 28)בכל שגידלם
שבני  הסובר, אליעזר כר' ולא בכך. דרכם ואין בביתו

טו:). (שם מועדים אינם כפות 29)תרבות בצפרני מכה
טורפת. חיה של הקדמיות ואפילו 30)רגליה הכל, לדעת

(שם). אליעזר לרבי
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קיח ממון קיח נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ב ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.Ê„ÚeÓ Ïk31‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ32,ÂÈÒÎaL »»¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»
eÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ Ìz ÏÎÂ33ÌÈ¯·c ‰na . ¿»»¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡34˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰Ó‰a‰ ‰ÒÎpLa ¬ƒ¿∆ƒ¿¿»«¿≈»ƒ¿«ƒ»
,˜Èfn‰ ˙eL¯Ï ˜fp‰ ÒÎ Ì‡ Ï·‡ ;e‰˙˜Èf‰Â¿ƒƒ«¿¬»ƒƒ¿««ƒ»ƒ¿««ƒ
ÏÚ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a e‰˙˜Èf‰Â¿ƒƒ«¿¿∆¿∆««««ƒ¬≈∆»«
zÒÎ ‡Ï el‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ,Ïk‰«…∆¬≈≈ƒ…ƒ¿«¿»

È˙eL¯Ï35:‰¯Bza L¯ÙÓ È¯‰Â .˜f‰ EÏ ÚÈb‰ ‡Ï , ƒ¿ƒ…ƒƒ«¿∆≈«¬≈¿…»«»
¯Á‡ ‰„Oa ¯Ú·e ‰¯ÈÚa ˙‡ ÁlLÂ36. ¿ƒ«∆¿ƒ…ƒ≈ƒ¿≈«≈

הרגל.31) עלֿידי מועד ובין ברייתו מתחילת מועד בין
הטוב.32) (שם),33)מן אותו שמוכרים אחרי המזיק, של

ב. הלכה למעלה נזקי 34)וראה בכל חייב השור שבעל
יג: (שם בעי" מאי ברשותי "תורך התלמוד: ובלשון שורו.

כא:). גם בשדה 35)וראה כלומר אחר, איש של בשדה
ההגיוני  הנימוק על נוספת התורה, מן הוכחה זוהי הניזק.
נזקי  בכל השוים הדינים רבינו משמיענו זו [בהלכה הקודם.
חייב  הניזק ברשות - היינו קרן, ובין ורגל שן בין שור,
הגיונית, בסברה הפטור את ומנמק פטור, המזיק וברשות
את  ומביא מוסיף הוא ואחרֿכך שור, נזקי בכל יפה שכוחה
שן  פטורי כל וכולל ורגל, בשן רק המדבר מהמקרא הלימוד
האמורים  ובין - המזיק רשות - זו בהלכה האמור בין ורגל,
אנו  וצריכים בלבד. ורגל שן בדיני העוסקות ח-ט בהלכות
כל  טעם מסביר אינו הראשון הנימוק הנימוקים. לשני
של  אינה או שניהם של חצר כגון ורגל, משן הפטורים
לנזקי  כלל ענין לו אין המקרא מן השני והנימוק שניהם,
הרמ"א  של תמיהתו מסולקת ובזה ושן. לרגל רק קרן,
וראה  כאן, רבינו דברי על י סעיף שפ"ט סימן בחושןֿמשפט

שם]. עינים' של 36)'מאירת אלא - לניזק ולא למזיק לא
יד. קמא בבא ראה אחר,

.ÁÏL dÈ‡L ¯ˆÁa B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰˜Èf‰ƒƒ»ƒ¿»«ƒ¿»≈∆≈»∆
Ì‰ÈL37ÏL ‡È‰L ¯ˆÁa B‡ ,˜fpÏ ‡ÏÂ ˜ÈfnÏ ‡Ï , ¿≈∆…««ƒ¿…«ƒ»¿»≈∆ƒ∆

ÒÈÎ‰Ïe ˙B¯t da ÁÈp‰Ï ˙„ÁÈÓ ‡È‰ È¯‰Â Ô‰ÈL¿≈∆«¬≈ƒ¿À∆∆¿«ƒ«»≈¿«¿ƒ
‰Ú˜a‰ ÔB‚k ,‰Ó‰a dÏ38Ï‚¯Â ÔLa Ì‡ :da ‡ˆBiÎÂ »¿≈»¿«ƒ¿»¿«≈»ƒ¿≈»∆∆

˙eL¯ dÏ LiL ÈtÓ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - dk¯„k ‰˜Èf‰ƒƒ»¿«¿»¬≈∆»ƒ¿≈∆≈»¿
Cl‰Ï39ÏÎ‡ÏÂ Cl‰Ï ‰Ó‰a‰ C¯„Â ,Ô‡ÎÂ [Ô‡k] ¿«≈»»»¿∆∆«¿≈»¿«≈¿∆¡…

dk¯„k40‰Ù‚ B‡ ‰Á‚ Ì‡Â ;dÎel‰ C¯„a ¯aLÏe ¿«¿»¿«≈¿∆∆ƒ»¿ƒ»¿»»¿»
- ‡È‰ ‰nz Ì‡ :‰ÎL B‡ ‰ËÚa B‡ ‰ˆ·¯ B‡»¿»»¬»»¿»ƒ«»ƒ

ÌÏL ˜Ê - ˙„ÚeÓ Ì‡Â ,˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ41. ¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ∆∆∆∆»≈

שם.37) בברייתא אלעזר, בן שמעון אם 38)ר' אבל
או  בשן שם, הזיקה השותפים) אחד של (לא אחרים בהמת
להלך  רשות אין לה כי הניזק, בחצר כהזיקה דינה ברגל,

מז: שם וראה ועליו 39)שם, הפירות, בעל ידע וזאת
עליהם. יד.40)לשמור רשות 41)שם לו שאין כיון

כאילו  ודינו הרבים, לרשות דומה זה אין בהמה, שם להכניס
פירוש  לפי יוסף ר' דברי אלו הניזק. של היחיד לרשות נכנס

שם. הגמרא,

.ËÓ Ô‰ÈL ÏL ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰‡ÏÂ ˙B¯ÙÏ ˙„ÁÈ »¿»∆»≈∆¿≈∆¿À∆∆¿≈¿…
ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡ ÌL ÒÈÎ‰Â ,‰Ó‰a da ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ«À»ƒ

Ï‚¯‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ elÙ‡ ·iÁ - ‰˜Èf‰Â BzÓ‰a42. ¿∆¿¿ƒƒ»«»¬ƒ««≈¿«»∆∆
˙eL¯ ‰È‰Â ,Ì‰ÈLÏ ‰Ó‰·Ï ˙„ÁÈÓ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿À∆∆ƒ¿≈»ƒ¿≈∆¿»»¿
‰˜Èf‰Â ,˙B¯t dÏ ÒÈÎ‰Ï „·Ïa Ô‰Ó „Á‡Ï43 ¿∆»≈∆ƒ¿«¿«¿ƒ»≈¿ƒƒ»

Ï‚¯‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ ·iÁ - ÂÈ˙B¯t44. ≈»«»««≈¿«»∆∆

השני.42) של היתה 43)בהמתו שלו לשותף שרק מכיון
הניזק  חצר כדין שן לגבי דינו כן על פירות, להכניס רשות

שם). ב:).44)(ראה קמא (בבא בתורה הנאמרים עיקרים

.È˙B·‡ ‰LÏL45Ô¯w‰ :¯BLa ÔÈ˜ÈÊ46,ÔM‰Â , ¿»¬¿ƒƒ¿«∆∆¿«≈
Ï‚¯‰Â47Ô¯w‰ ˙B„ÏBz .48‰ÙÈ‚ :49‰ÎÈL ,50, ¿»∆∆¿«∆∆¿ƒ»¿ƒ»

‰ËÈÚa ,‰ˆÈ·¯51ÔM‰ ˙B„ÏBz .52‰ÎkÁ˙ Ì‡ : ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈ƒƒ¿«¿»
‰ÙpË Ì‡ ÔÎÂ ,dÎekÁa ‰˜Èf‰Â d˙‡‰Ï Ï˙Îa¿…∆«¬»»»¿ƒƒ»¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»

˙B¯t53Ï‚¯‰ ˙B„ÏBz .d˙‡‰Ï54dÙe‚a ‰˜Èf‰ : ≈«¬»»»¿»∆∆ƒƒ»¿»
dÎel‰ C¯c55d¯ÚOa ‰˜Èf‰L B‡ ,56,dÎel‰ C¯c ∆∆ƒ»∆ƒƒ»ƒ¿»»∆∆ƒ»

d·Êa ‰LkLk B‡57‡iaÓ¯Ùa ,‰ÈÏÚL Ûk‡a B‡ ,58 ƒ¿¿»ƒ¿»»»À»∆»∆»ƒ¿À¿ƒ»
d¯‡eˆaL ‚BÊa ,‰ÈÙaL59B‡OÓa ˜Èf‰L ¯BÓÁ ÔÎÂ ; ∆¿ƒ»¿∆¿«»»¿≈¬∆ƒƒ¿«»

BÎel‰ ˙ÚLa60‰˜Èf‰L ÔB¯˜a ˙ÎLBn‰ ‰Ï‚ÚÂ , ƒ¿«ƒ¿∆¿»«∆∆¿»∆ƒƒ»
˙eL¯·e ,Ô‰ Ï‚¯‰ ˙B„ÏBz el‡ Ïk .d˙ÎÈLÓ ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»»≈¿»∆∆≈ƒ¿
.ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ ˜fp‰ ˙eL¯·e ,ÔÈ¯eËt ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ∆∆»≈

ה.46)נגיחה.45) הלכה למעלה נזק 47)ראה מעשי
שהם  מכיון כקרן, דינם זאת ובכל קרן עלֿידי לא הנעשים

לה. הגוף.48)דומים מאברי בשן.49)באחד
לה 50) דומות הן כי הקרן, תולדות עם נמנות כולן ברגל.

(ראה 51)באופיין. המזיקה לבהמה הנאה בו שיש נזק כל
ג.). קמא להנאתה 52)בבא עליהם שנתגלגלה עלֿידיֿזה

עלֿידי  או דדחיק). ד"ה ויח: נתחככה, ד"ה שם רש"י (ראה
על  גללים הטילה אבל לגופה. המחוברים (=צואה) גללים
ב'שיטה  מיגש (ר"י שן ולא "צרורות" זה הרי הפירות

ג). שם חננאל ורבינו יט. קמא לבבא כל 53)מקובצת'
להזיק. כוונה לבהמה בו ואין מצוי, שהזיקו ולא 54)דבר

ושברתם,55)בכוונה. אותם וגררה בשערה, כלים שנדבקו
ויז: ג. קמא יט:56)בבא שם  רסן.57)כדרכה,

'"בשעת 59)פעמון.58) המלים חסרות יז:) (שם בגמרא
תוספתא  ראה התוספתא. לשון את תפס רבינו אבל הילוכו",

.(347 ע' צוקרמנדל א, פרק ב"משנה 60)(שם וראה
למלך".

.‡Èdk¯c ÔÈ‡L ·¯ LekLk d·Êa ‰LkLkƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿«∆≈«¿»
‰LkLkL B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰˜Èf‰Â „ÈÓz d˙BOÚÏ«¬»»ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿¿»

„Èba61Ì‡Â ;¯eËt - ‰˜Èf‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dlL «ƒ∆»ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ
˜Ê ÈˆÁ ‰·Bb - ˜fp‰ OÙz62‰fL ;OÙzM ‰nÓ »««ƒ»∆¬ƒ∆∆ƒ«∆»«∆∆

‡e‰ ˜ÙÒ ¯·c‰63Ô¯w‰ ˙B„ÏBz el‡ Ì‡64·iÁL «»»»≈ƒ≈¿«∆∆∆«»
Ï‚¯‰ ˙B„ÏBz B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰ÈÏÚ65¯eËtL »∆»ƒ¿»«ƒ¿»∆∆∆»
e¯‡aL BÓk ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰ÈÏÚ66. »∆»ƒ¿»«ƒ¿∆≈«¿

זכר.61) של המין יכול 62)באבר אינו שלם נזק אבל
חצי  אלא משלם אינו - "קרן" זהו אם ממהֿנפשך: לתפוש.
הרבים. ברשות לגמרי פטור הוא הרי - "רגל" זהו ואם נזק,

אין 63) הספק ומן יט:), קמא (בבא נפתרה שלא בעיה
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קיט

קיט

ממון  נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ב ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מידו. מוציאים אין הניזק, תפס ואם ממון. מוציאין
בכך.64) דרכה להזיק.65)שאין כוונתה שאין מכיון
ח.66) הלכה למעלה

éðL ÷øt1 ¤¤¥¦
(1– ממנו חלוקה שהיא תולדה, לרגל שיש לבאר, ענינו

וכל  הם מה זו תולדה משפטי בו ונתבארו הצרורות. והוא
בשלימות. עניניה

.‡„Á‡Â ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡ „Á‡2·‡‰ ‰È‰ Ì‡ .˙B„ÏBz‰ ∆»¬¿ƒƒ¿∆»«»ƒ»»»»
„ÚeÓ3˙B„ÚeÓ ÂÈ˙B„ÏBz -4Ìz ‰È‰ Ì‡Â ,5- »¿»»¿ƒ»»»

e‰BÓk ÂÈ˙B„ÏBz6Ô‰È˙B„ÏBz ÏÎÂ ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡ ÏÎÂ . ¿»»¿»¬¿ƒƒ¿»¿≈∆
Ô‰L ÂÈ˙B„ÏB˙Â Ô¯wÓ ıeÁ ,Ô˙lÁzÓ Ô‰ ÔÈ„ÚeÓ»ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ∆∆¿¿»∆≈

L „Ú ‰lÁza ÌÈnze„Úei7e¯‡aL BÓk ,8. «ƒ«¿ƒ»«∆¬¿∆≈«¿

בין.2) . . . ורגל.3)בין שן כגון ומשלם 4)מתחילתו,
שבנכסיו. העידית מן שלם קרן.5)נזק ומשלם 6)כגון

ג. ב: קמא בבא מגופו. נזק טעון 7)חצי נזק, של סוג כל
שהוא  בקרן לנגיחה הבהמה הועדה אם מיוחדת. העדאה
אחת, לתולדה הועדה אם וכן קרן. לתולדות הועדה לא אב,
מגידֿמשנה). (ראה תולדות לשאר מועדת אינה

וד'.8) ב' הלכה א פרק למעלה

.·ÔÈÊzÓ‰ ˙B¯B¯vÓ ıeÁ ,dlL ·‡k - ‰„ÏBz Ïk9 »»»»»∆»ƒ¿«¿«¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡L ;dÎel‰ ˙ÚLa ‰Ó‰a‰ ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓƒ«««¿≈«¿≈»ƒ¿«ƒ»∆««ƒ

Ì‰ Ï‚¯‰ ˙„ÏBzL10ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰ÈÏÚ ¯eËÙe , ∆∆∆»∆∆≈»¬≈∆ƒ¿»«ƒ
Ï‚¯k11‰Ùi‰ ÔÓ ÌlLÓ - ˜fp‰ ˙eL¯a e˜Èf‰ Ì‡Â , ¿∆∆¿ƒƒƒƒ¿«ƒ»¿«≈ƒ«»∆

Ï‚¯k ,ÂÈÒÎaL12BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,·‡ ‡e‰L ∆ƒ¿»»¿∆∆∆»««ƒ≈≈
˜Ê ÈˆÁ ‡l‡ ÌlLÓ13. ¿«≈∆»¬ƒ∆∆

כוונה 10)שהזיקו.9) וללא הילוכה בשעת שהזיקה מכיון
ג: קמא בבא שם 11)להזיק, רבא  רב 12)דעת דעת

שם. ועל 13)פפא קרן, כמו קנס זה ואין יז. שם, משנה
קנס. שם גובים שאין לארץ, בחוץ אפילו אותו גובים כן
בהלכה  בקנס כמודה אותו פוטרין אין השור בעל הודה ואם

ח.

.‚eÈ‰Â ,‰ÎÏ‰Â ,˜fp‰ ¯ˆÁÏ ‰ÒÎpL ‰Ó‰a ?„ˆÈk≈«¿≈»∆ƒ¿¿»«¬««ƒ»¿»¿»¿»
- ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ ‰ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ ÔÈÊzÓ ˙B¯B¯¿̂¿«¿ƒƒ«««¿∆»¿ƒ¿∆«≈ƒ
‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«»∆∆ƒ¿»»¿»»∆¬»»

‡È‰ ‰Ïaw‰ ÈtÓ14. ƒƒ««»»ƒ

רמז 14) לה ואין רבינו, משה עד איש מפי איש קבלה
לסדר  [ובהקדמתו יז: קמא בבא רש"י ע' משה, בתורת
תיתכן  לא מסיני למשה שבהלכות רבינו כותב זרעים,
שלנו  בסוגיא שהרי לדבריו, סתירה ומכאן כלל. מחלוקת
וראה  שלם, נזק משלם שצרורות ואומר סומכוס חולק שם

קצב]. סימן יאיר חוות שו"ת

.„eÊzÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿
˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ ˙B¯B¯ˆ15˙‡ e¯aLÂ ¿ƒ«««¿∆»ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿∆

ÈÏk‰ ÏÚ ‰Ò¯c .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ÌÈÏk‰16˙eL¯a «≈ƒ¿«≈¬ƒ∆∆»¿»««¿ƒƒ¿
¯Á‡ ÈÏk ÏÚ ÏÙÂ ,ez¯aLÂ ˜fp‰17ÏÚ - B¯aLÂ «ƒ»¿ƒ¿«¿»««¿ƒ«≈¿ƒ¿«

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ÔBL‡¯‰18ÌlLÓ ÔB¯Á‡‰ ÏÚÂ , »ƒ¿«≈∆∆»≈¿«»«¬¿«≈
˜Ê ÈˆÁ19. ¬ƒ∆∆

ברשות 15) היתה שהעקירה אףֿעלֿפי יט. קמא בבא
בהלכה  למעלה כמבואר צרורות, על פטורים ושם הרבים,
ברשות  היתה ההנחה כי חייבים, זה במקרה זאת בכל ב,

יז.16)הניזק. על 17)שם השבור מכלי שבר שהותז
ושברו. אחר רגל.18)כלי צרורות.19)כנזקי כדין

.‰‰ËÚ·e ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰20‰ÊÈz‰Â »¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ»¬»¿ƒƒ»
OÙz Ì‡Â ;¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a e˜Èf‰Â ,˙B¯B¯¿̂¿ƒƒƒ¿»«ƒ»¿ƒ»«
˜ÙÒ ¯·c‰L ;B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜Ê ÚÈ·¯ ˜fp‰«ƒ»¿ƒ«∆∆≈ƒƒƒ»∆«»»»≈
È¯‰L ,Ï‚¯ ˙„ÏBz BÈ‡Â ‡e‰ ÈepL ‡nL ‡e‰∆»ƒ¿≈∆∆∆∆∆¬≈

.‰ËÚa»¬»

התיזה 20) אם יט. קמא בבא בתיקו, שעלתה אשי ר' בעיית
מה  כדרכה, הליכה אגב ולא בכוונה בעיטה ידי על צרורות
הרבים  ברשות שקרן וכשם קרן, כדין דינו האם הדין?
ממה  חצי כאן ישלם כך בכדרכה, שמשלם ממה חצי משלם
הנזק, רביע כלומר החצי, מן חצי דהיינו בכדרכה, שמשלם
כדין  זה מקרה דין כן ועל בצרורות, שינוי דין דנים אין או
פטור. הרבים שברשות ברגל, תולדה היינו כדרכה צרורות
מספק, ממון מוציאים אין כך ומשום נפתרה, לא זו בעיא
אין  נזק, רביע הניזק תפס אם הטעם, ומאותו פטור. והמזיק

יא. הלכה א, פרק השווה מידו. מוציאים

.Â˙ÓÁÓ ˙B¯B¯ˆ ‰ÊÈz‰Â ,˜fp‰ ˙eL¯a ı¯‡a ‰ËÚa»¬»»»∆ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ»¿≈¬«
˜Ê ÚÈ·¯ ÌlLÏ ·iÁ - ÌL e˜Èf‰Â ,‰ËÈÚa‰21‰fL , «¿ƒ»¿ƒƒ»«»¿«≈¿ƒ«∆∆∆∆

˜Ê ÈˆÁ ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;˙B¯B¯v‰ ˙Êz‰a ‡e‰ ÈepLƒ¿«»««¿¿ƒ»««ƒ»¬ƒ∆∆
ÌB˜Óa ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ elÙ‡Â .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -≈ƒƒƒ»«¬ƒ»¿»¿«∆∆¿»

ÊÈzz ‡lL dÏ ¯LÙ‡ È‡L22- ‰ÊÈz‰Â ‰ËÚ·e , ∆ƒ∆¿»»∆…«ƒ»¬»¿ƒƒ»
ÔÈ‡ - ˜Ê ÈˆÁ ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;˜Ê ÚÈ·¯ ÌlLÓ¿«≈¿ƒ«∆∆¿ƒ»««ƒ»¬ƒ∆∆≈

.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»

להלכה 21) יסוד שהיא הבעיה, מאותה נובע זה דין
נזק הקודמ  רבע משלם הריהו לצרורות, שינוי יש אם ת.

וגם  לצרורות, שינוי אין ואם הניזק. ברשות אפילו בלבד,
ברשות  הרי כדרכם, כמו נחשבים בעיטה ידי על צרורות
רבע  רק הניזק ישלם מספק כן, על נזק. חצי ישלם הניזק

מקרה 22)הנזק. לדון יסוד ויש בעיטה. ללא גם צרורות,
אבא  ר' בעיית שזוהי נזק, חצי ולחייב כדרכם, כצרורות זה

יט. שם נפתרה, שלא ממל בר

.ÊÔBÓÓ ÔÈÓeÏLz‰ È¯‰ - ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ‰ Ïk»«¿«≈∆∆»≈¬≈««¿ƒ»
B¯·ÁÓ ‰ÂlL ÈÓk ,BÓlLÏ ·iÁ ‡e‰L23·iÁ ‡e‰L ∆«»¿«¿¿ƒ∆»»≈¬≈∆«»

˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ‰ ÏÎÂ ;ÌlLÏ24ÔÈÓeÏLz‰ È¯‰ - ¿«≈¿»«¿«≈¬ƒ∆∆¬≈««¿ƒ
Ò˜25‰ÎÏ‰ ‡e‰L ˙B¯B¯ˆ ÏL ˜Ê ÈˆÁÓ ıeÁ ,26, ¿»≈¬ƒ∆∆∆¿∆¬»»

e¯‡aL BÓk27. ¿∆≈«¿

שהפסידו.23) מה לניזק בקרן 24)משלם תם
צריך 25)ובתולדותיה. ובדין אשם, אינו הבהמה בעל כי

כדי  נזק, חצי תשלום עליו הטילה והתורה פטור, להיות
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קכ ממון קכ נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ב ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

טו: שם בעתיד, בהמתו את תשלום 26)שישמור שהוא
"קנס". ולא וג'.27)"ממון" ב' הלכה לעיל

.ÁÏÏk‰ ‰Ê28‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ‰ Ïk : ∆«¿»»«¿«≈«∆ƒƒ¬≈∆
ÓÈÓeÏLz ÔB‚k ,˙BÁt B‡ ¯˙È ÌlLÓ‰ ÏÎÂ ;ÔBÓ»¿»«¿«≈»≈»¿«¿≈

ÏÙk29˙BÁt‰ B‡ Ô¯w‰ ÏÚ ¯˙i‰ È¯‰ - ˜Ê ÈˆÁ B‡ ∆∆¬ƒ∆∆¬≈«»≈««∆∆«»
‰„Bn‰ Ï·‡ ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ ‡l‡ Ò˜ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .Ò¿̃»¿≈«»ƒ¿»∆»«ƒ≈ƒ¬»«∆

¯eËt - ˙BÒw‰ ÔÓ Ò˜ ÏÎa30. ¿»¿»ƒ«¿»»

טו:28) גנב.29)שם זה 30)של למדו סד: שם
(שמות  לרעהו" שנים ישלם אלקים ירשיעון "אשר מהכתוב

עצמו. את המרשיע ולא ח) כב,

.ËÚ˜˙Â ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ ËÈLB‰L ÏB‚¯z«¿¿∆ƒ…«¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«
B¯aLÂ Ba31‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏ·z BÎB˙a eÈ‰ Ì‡ :Ô32, ¿ƒ¿ƒ»¿¿»ƒ¿«≈»∆

˜Ê ÌlLÓ ÔÈÏ·z‰ ÏÚ - ÔÏÎ‡Ï È„k BL‡¯ ËÈLB‰L∆ƒ…¿≈¿»¿»««¿»ƒ¿«≈∆∆
ÌÏL33˜Ê ÈˆÁk ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ÈÏk‰ ÏÚÂ , »≈¿««¿ƒ¿«≈¬ƒ∆∆«¬ƒ∆∆

˙B¯B¯ˆ34Bk¯„ ‡e‰ CkL ,35- Ô˜È¯ ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿∆»«¿¿ƒ»»«¿ƒ≈»
‰pLÓ ‰Ê È¯‰36˙BÒw‰ ÏÎk ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓe ,37. ¬≈∆¿À∆¿«≈¬ƒ∆∆¿»«¿»

הקול.31) מחמת הכלי תרנגול.32)שנבקע ממאכלי
בכך.33) ודרכו הואיל שן, לא 34)כדין בא הנזק כי

מכוחו. אלא גופו, התרנגול ראשו 35)עלֿידי להכניס
האכילה, בשעת קול ולהשמיע גרעינים, בו שיש כלי, לתוך

ויט. יח: ריק.36)שם כלי לתוך ראשו שהכניס
בהלכותיו.37) הרי"ף פסק וכן צרורות, כדין ולא קרן כדין

אלא  משלם אינו צרורות והתיזה בעטה שאם ואףֿעלֿפי
היינו  המזיק, המעשה גוף שם ה), הלכה (למעלה נזק רביע
מעשה  גוף כאן, אבל שינוי. עלֿידי נעשה צרורות התזת
שהכנסת  אלא כדרכה, הוא התרנגול קריאת היינו ההיזק,
עלֿידי  צרורות זה אין ולפיכך שינוי, הוא ריק לכלי הראש

בראב"ד). וראה (מגידֿמשנה, קרן של תולדה אלא שינוי

.ÈÛvL ÒeÒ ÔÎÂ38ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLÂ ¯ÚpL ¯BÓÁÂ ¿≈∆»««¬∆»«¿ƒ≈∆«≈ƒ
ÔÈ„ÚeÓ ÔÈÏB‚¯z‰ .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ -39Ôk¯„k Cl‰Ï ¿«≈¬ƒ∆∆««¿¿ƒ»ƒ¿«≈¿«¿»

,Ô‰ÈÏ‚¯a ¯eL˜ ‰Úeˆ¯ B‡ ËeÁ ‰È‰ .¯aLÏe¿«≈»»¿»»¿«¿≈∆
ÌlLÓ - ¯aLÂ ÏbÏb˙Â ËeÁ‰ B˙B‡a ÈÏk CazÒÂ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿«≈

˜Ê ÈˆÁ40Ì„‡ B¯LwLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41; ¬ƒ∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»»
ÔÈÏB‚¯z‰ ÏÚa - ÂÈÏ‡Ó Ì‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ¯L˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«««¿≈∆≈≈»««««¿¿ƒ

¯eËt42ËeÁ‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa ËeÁÏ eÈ‰ Ì‡Â . »¿ƒ»«¿»ƒ¿…»»«
˜Ù‰¯B·k ‡e‰ È¯‰L ,˜Ê ÈˆÁ ·iÁ ËeÁ‰ ÏÚa - ¯ ∆¿≈««««»¬ƒ∆∆∆¬≈¿

ÏbÏb˙n‰43. «ƒ¿«¿≈

של 38) שדרכו צרורות, כדין נזק חצי משלם קול. השמיע
לנעור. חמור ושל לצנוף [הפירוש 39)סוס יז. קמא בבא

בחלקם  דבריהן כי מוקדם, בירור טעון אלו להלכות
בהשגות  מרבה הראב"ד מוקשים. ובחלקם סתומים,
חושןֿ ערוך' ב'שולחן והרמ"א מצדיקן, והמגידֿמשנה
במילים: אלה רבינו דברי מגדיר א, סעיף שצ סימן משפט
רבינו  כוונת עומק את מבהיר שלפנינו הפירוש סתום". "זה
הראב"ד. של השגותיו תסתלקנה כך ומתוך אלה, בדינים
מן  נתחיל א. הענין: לביאור קצרות הקדמות שש ונקדים

איש  יכרה כי או בור איש יפתח וכי בתורה, כתוב המקרא.
ישלם  הבור בעל חמור, או שור שמה ונפל יכסנו ולא בור
בור  איש יט:) קמא (בבא חכמים ודרשו לגֿלד). כא, (שמות
הניחה  או בור חופרת בהמה אם פירוש: בור. שור ולא
על  שדרס חי בעל ב. פטור. הבהמה בעל וכדומה, מכשול
ונשבר, אחר למקום ונתגלגל המקום על נשבר ולא כלי
חצי  או רגל כדין שלם נזק חייב אם יז:) (שם רבא מסופק
נפתרה  שלא שבבעיא פעמים כמה כבר נתבאר צרורות. נזק
דבר  כל ג. הראיה. עליו מחבירו המוציא רבינו פוסק
נקרא  שנח, אחרי והזיק בהמה וברגלי אדם ברגלי המתגלגל
על  חייבים אין ד. ו.). (שם בור כדין ודינו המתגלגל", "בור
חייבים  בור על ה. א). הלכה יג פרק (להלן בבור כלים נזקי
חייבים  צרורות על אבל הניזק, ברשות או הרבים ברשות
שפשעו  אדם בני שני ו. ב). הלכה (למעלה הניזק ברשות רק
יב  פרק (לקמן נזק חצי משלם אחד כל בור, לנזקי וגרמו

לפ  נתחיל אלו הקדמות אחרי מקומות). ובכמה יז רש.הלכה
ב.40) הקדמה ראה כרגל. ולא צרורות בעל 41)כדין

מאליו, מנקשר גרע לא אחר קשרו ואם (ראב"ד). התרנגול
פטור. התרנגול בעל רבינו אינו 42)שלדעת הוא, אנוס

ברגלי  מאליו חוט שייקשר דעתו על להעלות צריך
או  הבהמה ברגלי צרורות להתזת דומה זה ואין תרנגוליו.
של  מרצונם ושלא מדעתם שלא נקשר כי שעליה, למשא

בכמה 43)הבעלים. שונה אחד במקרה עוסק זה דין
שנשברו  בכלים דנים שם שלפניו. הדינים מנושאי בחינות
כמה  נתבאר כבר בהם. נגעו צרורות ומדין הניזק, ברשות
דנים  זה בדין אבל הניזק, ברשות רק חייב שצרורות פעמים
ד). (הקדמה בבור כלים נזקי על חייבים ואין בור, נזקי על
אדם. שהוזק במקרה זו פיסקה להעמיד עלינו כרחנו, ובעל
הוזק, או שנהרג אחר חי בעל או שם. רש"י פירש וכן
ולא  "שור" שדרשו ואףֿעלֿפי הרבים. ברשות ואפילו
רק  זה פטור, הבור בעל ונהרג, לבור אדם נפל ואם "אדם"
יג  פרק (להלן בנזקיו הבור בעל חייב הוזק אם אבל כשמת,
נח  שהחוט אחרי קרה כשהנזק אמור, זה וכל ג), הלכה
וגם  בור. דין לו אין בתנועה שהמכשול זמן כל כי (ראב"ד),
ולכן  שלפניו, כבדינים התרנגול, בעל כשקשרו מדבר זה דין
נזק  חצי כן גם התרנגול ובעל נזק, חצי רק חייב החוט בעל
ושנים  החוט, קשירת ידי על פשע הוא שגם בור, משום
מגדל  ראה ואו). (הקדמה נזק חצי משלם אחד כל שפשעו
כי  בעליו, את מחייבים התרנגול פעולת על ולא כאן. עוז
וראה  החוט. קשירת על אלא בור", שור ולא בור, "איש
לגמרי  שונה ושיטתו א. פרק בתחילת ב"ק הרא"ש פסקי

כאן]. רבינו משיטת

.‡ÈeÒ¯c ÌÈÏB‚¯z‰Â ,ËeÁ‰ ˙‡ ËeÁ‰ ÏÚa ÚÈˆ‰ƒ¿ƒ««««∆«¿««¿¿ƒ»¿
˙‡ Ba e¯aLÂ Ô‰ÈÏ‚¯a ¯L˜Â ,e‰e‡ÈˆB‰Â ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿ƒ¿«¿«¿≈∆¿ƒ¿∆

‡e‰ Òe‡ È¯‰L ,¯eËt ËeÁ‰ ÏÚa Û‡ - ÌÈÏk‰44. «≈ƒ««««»∆¬≈»

שור 44) ולא בור, "איש משום פטור התרנגול בעל יט: שם
נח, שהחוט אחרי בעלֿחי או האדם הוזק אם [היינו בור".
משום  נזק חצי התרנגול בעל חייב הילוכו דרך כשהזיק אבל

"צרורות"].
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קכא

קכא

ממון  נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ב ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.·ÈÔÈÁÈ¯ÙÓ eÈ‰L ÔÈÏB‚¯z45ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ «¿¿ƒ∆»«¿ƒƒƒ»¿»
˜Ê ÌlLÓ - e¯aL Ì‰ÈÙÎa Ì‡ :ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ¿ƒ¿∆«≈ƒƒ¿«¿≈∆ƒ¿¿«≈∆∆

ÌÏL46˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ì‰ÈÙÎaL Áe¯a Ì‡Â ,47. »≈¿ƒ»«∆¿«¿≈∆¿«≈¬ƒ∆∆

יז:45) רגל.46)שם הנזק 47)כדין כי צרורות, בדין
שהם  הרוח, באמצעות אלא גופו, התרנגול ידי על לא נעשה

לנשיבתו. גרמו

.‚ÈÔÈÒc‰Ó eÈ‰48˙B¯t Èab ÏÚ B‡ ‰qÚ Èab ÏÚ »¿«¿ƒ««≈ƒ»««≈≈
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - e¯w B‡ eÙpËÂ49¯ÙÚa e˜Èf‰ . ¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ∆∆»≈ƒƒ¿»»

ÈÏ‚¯a B‡ Ô‰ÈÙÎa eÏÚ‰L ˙B¯B¯ˆ B‡ÔÈÓlLÓ - Ô‰ ¿∆∆¡¿«¿≈∆¿«¿≈∆¿«¿ƒ
˜Ê ÈˆÁ50. ¬ƒ∆∆

קמא 48) בבא לרבינו המשניות פירוש ראה ברגלים, חופרים
א. משנה ב, בכך.49)פרק דרכם צרורות,50)כי כדין

יז: שם

.„ÈÏ·Áa ÔÈËhÁÓ eÈ‰51Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ ,52¯aLÂ »¿«¿ƒ¿∆∆¿ƒ¿««∆∆¿ƒ¿«
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÈÏc‰53ÈÏc‰ ÏbÏb˙pL ,‡e‰Â . «¿ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈¿∆ƒ¿«¿≈«¿ƒ

Ô˙ÓÁÓ54Ï·Á‰ ÏÚ ‰È‰ Ì‡Â .¯aLÂ ÏÙpL „Ú ≈¬»»«∆»«¿ƒ¿«¿ƒ»»««∆∆
ÏÎ‡55e‰e˜Òt Ô˙ÏÈÎ‡ ˙Ú·e56ÏÚ Ìb ÌlLÓ - …∆¿≈¬ƒ»»¿»¿«≈««

ÌÏL ˜Ê Ï·Á‰57. «∆∆∆∆»≈

בדליו).51) מחטטין היו - רס"ט קושטא (בדפוס שם
הדלי.52) מכובד ונפסק החבל, כי 53)נחלש רגל, כדין

בלוי, בחבל עוסק זה דין להזיק. כוונתו ואין לחטט דרכו
החבל  ועל משונה, זה אין ולכן נפסק, הוא קל שבחיטוט

ערך. חסר הוא כי כלום, חייב עד 54)אינו דחפוהו שהם
יח. שם בגופם, הזיקו כי שלם, נזק משלם כן על שנשבר.
נזק  חצי אלא משלם אינו ונשבר, מאליו הדלי נתגלגל אם
זה  אם נפתרה, שלא (שם) רבא של בעיא קיימת כי מספק,
שם. רי"ף וראה צרורות, של כנזק או בגופו כהזיק נחשב

שם.55) בכך 57)קרעוהו.56)גמרא דרכו כי שן, כדין
אוכל. עליו שיש החבל את בחזקה לנקר

.ÂËÈ„b‰Â ·Ïk‰58‰ÏÚÓÏÓ ‚b‰ L‡¯Ó eˆÙwL «∆∆¿«¿ƒ∆»¿≈…«»ƒ¿«¿»
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ ‰hÓÏ59, ¿«»¿ƒ¿∆«≈ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈

,e˜Èf‰Â eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ¯·„Ï Ô‰ ÌÈ„ÚenL ÈtÓƒ¿≈∆»ƒ≈¿»»∆¿≈ƒ»¿¿ƒƒ
‰ÚÈLt ‚b‰ L‡¯Ï Ô˙iÏÚL60Ô˙ÏÈÙpL Èt ÏÚ Û‡Â ; ∆¬ƒ»»¿…«»¿ƒ»¿««ƒ∆¿ƒ»»

Ò‡61·iÁ - Ò‡a BÙBÒÂ ‰ÚÈLÙa B˙lÁzL Ïk ,62. …∆…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿¿…∆«»

כא:58) קמא רגל.59)בבא ידעו 60)כדין הבעלים כי
הגג. לראש לטפס והגדי הכלב של והבעלים 61)דרכם

יפלו. הגדי או שהכלב הדעת, על להעלות צריכים היו לא
מב.62) מציעא בבא נופלים, היו לא הפשיעה לולא כי

.ÊË,‡e‰Â .˜Ê ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ - ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ eˆÙ»̃¿ƒ«»¿«¿»¿«¿ƒ¬ƒ∆∆»
C¯ÒÂ È„b‰ LÏ˙pL63·Ïk‰ C¯Ò Ï·‡ ;·Ïk‰ ıÙ˜Â ∆ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿»««∆∆¬»ƒ¿««∆∆

- ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ ÔÈa ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ÔÈa ,È„b‰ ‚l„Â¿ƒ≈«¿ƒ≈ƒ¿«¿»¿«»≈ƒ«»¿«¿»
ÌÏL ˜Ê ÔÈ·iÁ64ÏB‚¯z ÔÎÂ .65‰ÏÚÓÏÓ ÔÈa ,‚lcL «»ƒ∆∆»≈¿≈«¿¿∆ƒ≈≈ƒ¿«¿»

.ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ÔÈa ‰hÓÏ¿«»≈ƒ¿«»¿«¿»¿«≈∆∆»≈

כך 63) ומשום הגדי, של דרכו זה אין בכותל. צפרניו שנעץ

כב. קמא בבא קרן, כדין נזק חצי גירסת 64)משלם זוהי
שלנו, (בגמרא שם חננאל ורבינו הרי"ף גירסת וגם רבינו,

פטורין). למעלה,65)הגירסא: מלמטה אפילו לדלג דרכו
כא: שם

.ÊÈ‰¯¯Á‰ ˙‡ ÏËpL ·Ïk66Ì‡ :LÈ„‚Ï BÏ CÏ‰Â ∆∆∆»«∆«¬»»¿»«¿»ƒƒ
LÈ„b‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â ‰¯¯Á‰ ˙‡ ÏÎ‡Â LÈ„ba dÁÈp‰ƒƒ»«»ƒ¿»«∆«¬»»¿ƒ¿ƒ∆«»ƒ

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ‰¯¯Á‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ‰¯¯Á‰ ÏÚ -67, ««¬»»¿«¿«¬»»¿«≈∆∆»≈
˜Ê ÈˆÁ LÈ„b‰ ¯‡L ÏÚÂ68˙‡ ¯¯‚Ó ‰È‰ Ì‡Â ; ¿«¿»«»ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ»»¿»≈∆

ÏÚ ÌlLÓ - Û¯BOÂ CÏB‰Â LÈ„b‰ ÏÚ ‰¯¯Á‰«¬»»««»ƒ¿≈¿≈¿«≈«
˜Ê ÈˆÁ ÌÈÏÁb‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ,ÌÏL ˜Ê ‰¯¯Á‰69, «¬»»∆∆»≈¿«¿«∆»ƒ¬ƒ∆∆

¯eËt LÈ„b‰ ¯‡L ÏÚÂ70. ¿«¿»«»ƒ»

בה.66) נדבקת גחלת ולפעמים גחלים על אפויה עוגה
עלֿמנת 67) להניחה שדרכו מכיון החררה, מקום על גם

מעשה. עשה וגם פירוש 68)לאכלה וראה צרורות, כדין
כב. קמא בבא חננאל ורבינו לרבינו, מכיון 69)המשניות

משונה. בעיא 70)שזה יט. קמא ובבבא כוחו, כוח זהו [כי
נפשטה, ולא לא, או דמי ככוחו כוחו כוח אם אשי, רב של
ראה  מספק. ממון מוציאים שאין כשיטתו רבינו פסק ולכן
חננאל  רבינו גם וראה שצב. סימן חושןֿמשפט יוסף' 'בית
ומה  בוריים). על דבריו להבין מאוד (וקשה שלפנינו בסוגיא
לא  שהגדיש אפשר גרר לא שאילו משום למניח? זה בין

נשרף]. היה

.ÁÈ˙‡ ˙ÏÁb‰ ÏÚa ¯ÓMLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««««∆∆∆
‰¯¯Á‰ ˙‡ ÏËÂ ¯˙ÁÂ ·Ïk‰ ‡·e ,˙Ïc‰ Ì˙ÒÂ BM‡ƒ¿»««∆∆»«∆∆¿»«¿»«∆«¬»»
- L‡‰ ÏÚa ,BM‡ ¯ÓL ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;L‡‰ ÏÚÓ≈«»≈¬»ƒ…»«ƒ««»≈

LÈ„b‰ ˙Ù¯O ÏÚ ·iÁ71˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ·iÁ ·Ïk‰ ÏÚ·e , «»«¿≈««»ƒ«««∆∆«»«¬ƒ«
.dÓB˜Ó ÏÚÂ ‰¯¯Á‰«¬»»¿«¿»

חייב?71) "מאן כג. קמא בבא הגמרא מלשון משמע כך
שואל  שהוא רבינו, ומפרש גחלת?" נמי וליחייב הכלב. בעל
ובעל  הגדיש, בעד לשלם הגחלת בעל את מחייבים אין למה
בעל  כששימר ומתרץ ומקומה. החררה בעד ישלם הכלב
גחלתו  שימר לא שאם רבינו למד ומכאן גחלתו. על הגחלת

חייב. הוא

.ËÈÈÈcÓ ¯eËt - B¯·Áa B¯·Á ÏL BaÏk ‰qLÓ‰«¿«∆«¿∆¬≈«¬≈»ƒƒ≈
ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ Ì„‡72ÈˆÁ ·iÁ ·Ïk‰ ÏÚ·e , »»¿«»¿ƒ≈»«ƒ«««∆∆«»¬ƒ

˜Ê73BaÏk ˙‡ ‰qL Ì‡L Ú„BÈ ‡e‰L ÔÂÈkL ; ∆∆∆≈»∆≈«∆ƒƒ»∆«¿
e‰qL Ì‡Â .BÁÈp‰Ï BÏ ‰È‰ ‡Ï ,CLB ˜Èf‰Ï¿«ƒ≈…»»¿«ƒ¿ƒƒ»

BÓˆÚa74‰pLÓ‰ ÏkL ;¯eËt ·Ïk‰ ÏÚa -75‡·e ¿«¿«««∆∆»∆»«¿«∆»
Ba ‰pLÂ ¯Á‡76.¯eËt - «≈¿ƒ»»

מבחינה 72) אבל מעשה. עשה לא כי אדם, מדיני פטור
שאין  אלא לשלם, וחייב עליו האחריות מוטלת מוסרית
כד: קמא בבא לשלם, אותו להכריח יכול ביתֿדין

הכלב 73) שבעל (שם), רבא של לומר" תמצי כה"אם פסק
דרכו  אין כי נזק, חצי רק ומשלם שם. הרי"ף וכדעת חייב,
ה, הלכה דנזירות ב פרק כסףֿמשנה [וראה לנשוך. כלב של
שיטתו  שזוהי נודע וכבר לומר", תמצי כ"אם "ופסק שכתב:
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קכב ממון קכב נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ג שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

א  פרק קידושין מסכת ברא"ש גם וכן הגאונים", ושיטת
ד]. המשסה.והכ 74)סימן את נשך המשסה 75)לב

לשסות. רשאי אינו כי שנשך.76)שינה, הכלב

.Î˙Á‡Â ‰ˆe·¯ ˙Á‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙B¯t ÈzL¿≈»ƒ¿»«ƒ««¿»¿««
˜Ê ÈˆÁ ·iÁ - ‰ˆe·¯a ˙Îl‰Ó ‰ËÚ·e ,˙Îl‰Ó77; ¿«∆∆»¬»¿«∆∆ƒ¿»«»¬ƒ∆∆

ËÚ·Ï dk¯c ÔÈ‡ ,‰ÈÏÚ Cl‰Ï dk¯cL Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆«¿»¿«≈»∆»≈«¿»¿«≈
da78. »

כד:77) קמא בבא דקרן, תולדה של 78)כדין נימוקו
חצי  תשלומי על בעיקר דובר זה בפרק סיכום: שם. רבא,

צרורות. בתור ב. דקרן. כתולדה שינוי, בתור א. נזק:

âטבת כ"ג שני âיום
øtéLéìL ÷1 ¤¤§¦¦

שהבהמה 1) דבר וכל האכילה שהוא השן עניני בו נתבארו
ברשות  בהמתו המכניס משפטי בו נתבארו וכן ממנה. נהנית
בין  וחילוקיהם הוזקה, או ורגל בשן הזיקה אם שלו שאינה

ברשות. לשלא ברשות נכנסה

.‡‡ˆBiÎÂ ˙B˜¯È B‡ ˙B¯t ÏÎ‡Ï ˙„ÚeÓ ‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆∆¡…≈¿»¿«≈
Ô‰a2ÌÈ¯·„ ‰ÏÎ‡Â ˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿ƒ»ƒƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»ƒ

¯Ú·e :¯Ó‡pL ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ÌÏÎ‡Ï dk¯cL∆«¿»¿»¿»¿«≈∆∆»≈∆∆¡«ƒ≈
˙eL¯a ÌzÏÎ‡ Ì‡Â .'B‚Â e‰„O ·ËÈÓ ¯Á‡ ‰„Oaƒ¿≈«≈≈«»≈¿¿ƒ¬»«»ƒ¿

¯eËt - ÌÈa¯‰3˙È‰pL ‰Ó ÌlLÓ - ˙È‰ Ì‡Â ;4, »«ƒ»¿ƒ∆¡≈¿«≈«∆∆¡≈
.‰˜Èf‰M ‰Ó ‡Ï…«∆ƒƒ»

יט:2) קמא בבא אחר",3)משנה, "בשדה כתוב כי
מכיוון  פטור, שהוא הטעם הניזק. ברשות חכמים: ופירשו
ללכת  ודרכה הרבים, ברשות ללכת רשות לבהמה שיש

ידי 4)ולאכול. על לו חסך הבהמה שבעל הדמים
האכילה.

.·B‡ ÔÈÓLÓL ‰ÏÎ‡Â ˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎ ?„ˆÈk≈«ƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»À¿¿ƒ
¯Èc ÌlLÓ - ¯È„ ‰ÂLa Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ËÏ5Ì‡Â . …¿«≈»∆¿»∆ƒ»¿«≈ƒ»¿ƒ

Ì‰ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ˙‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔzÏÎ‡¬»«»ƒ¿»«ƒ¿∆¡»ƒ»¿ƒ≈
ÌÈ¯BÚO6¯ÈÓÚ B‡7ÈÓ„ B‡ ¯ÈÓÚ ÈÓc ÌlLÓe , ¿ƒ»ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈

ÏBÊa ÌÈ¯BÚO8. ¿ƒ¿

להאכיל 5) רגילים שאין פי על אף זוז. = כסף של דינר
משלם  הניזק ברשות שן כי דינר, משלם לבהמה שומשמין

דינר. הוא והנזק שלם פטורים 6)נזק הרבים ברשות
משום  רק הוא החיוב האכילה. של הנזק דמי את מלשלם
לה  לתת צריך היה אכלה לולא כי נהנה, הבהמה שבעל
דמי  אלא שומשמין, דמי לא ישלם כך משום אוכל.
הבהמה. את להאכיל שרגילים עמיר, או שעורים

בזמן 7) הבהמה את להאכיל שרגילים בשיבולים שעורים
משנה). וכסף משנה מגיד (ראה שני 8)הקציר דהיינו

שדרכו  במקרה גם קמו: בתרא בבא המחיר. שלישי
בעל  היה שזה מכיוון בזול, משלם הוא שעורים להאכילה

כ.). שם, יוסף בנימוקי המובאים הרמ"ה (דברי כורחו

.‚- ÔÈhÁ ‰ÏÎ‡L ÔB‚k ,dÏ ÌÈÚ¯‰ ÌÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡»¿»√»ƒ»»ƒ»¿∆»¿»ƒƒ
dk¯c ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡ .¯eËt ,˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…∆¡≈»»¿»√»ƒ∆≈«¿»
˙eL¯a ÔÈa ,ÌÈÏk B‡ ˙eÒk ‰ÏÎ‡L ÔB‚k ,ÔÏÎ‡Ï¿»¿»¿∆»¿»¿≈ƒ≈ƒ¿
‰fL ;˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈa ˜fp‰«ƒ»≈ƒ¿»«ƒ¿«≈¬ƒ∆∆∆∆

‡e‰ ÈepL9Ì‰ÈÏk ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa C¯„Â ,10Ô˙eÒÎe ƒ¿∆∆¿≈»»¿«ƒ«¿≈∆¿»
.ËÚÓ eÁeiL „Ú ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ«∆»¿«

דקרן.9) כתולדה "כל 10)ודינו מטעם לפטור אין כן על
ב, פרק למעלה ראה פטור", בו ושנה אחר ובא המשנה

יט. הלכה

.„˙B¯t ‰LÏ˙Â ˜fp‰ ˙eL¯a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»∆∆ƒ¿«ƒ»¿»¿»≈
¯·c‰ È¯‰ - ˜fp‰ ˙eL¯a ÔzÏÎ‡Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒ«¬»«»ƒ¿«ƒ»¬≈«»»

˜ÙÒ11˙È‰pM ‰Ó ‡l‡ ˙ÓlLÓ dÈ‡ CÎÈÙÏ ,12; »≈¿ƒ»≈»¿«∆∆∆»«∆∆¡≈
,B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰˜Èf‰L ‰nk ˜fp‰ OÙz Ì‡Â¿ƒ»««ƒ»«»∆ƒƒ»≈ƒƒƒ»

.‰ÏÎ‡ B˙eL¯a È¯‰L∆¬≈ƒ¿»¿»

מה 11) אלא משלם ואינו העקירה, במקום להתחשב אם
בעיית  זוהי שהזיקה. מה ומשלם הנזק במקום או שנהנית,

כ. קמא בבא נפתרה, שלא זירא מוציאים 12)רבי אין כי
חננאל: רבינו כגירסת שם בגמרא רבינו גירסת מספק.
הרבים  מרשות ואתי מתגלגל וקא היחיד ברשות "דקאי

שם. כגירסתנו ולא היחיד", לרשות

.‰Ô‡ÈˆB‰Â ¯Oa B‡ ˙t ÏËÂ ¯ˆÁÏ ÒÎpL ·Ïk∆∆∆ƒ¿«¿»≈¿»««»»¿ƒ»
˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï13‰Ó - ÌL ÌÏÎ‡Â ƒ¿»«ƒ¿»≈«∆∆«¬»»»«

ÌlLÓ ‰‰pM14- ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏL ‰„Oa ÌÏÎ‡ ; ∆∆¡»¿«≈¬»»¿»∆∆««∆»≈
¯ˆÁ‰ CB˙a ÔÏÎ‡ el‡k ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ15È¯‰L , ¿«≈∆∆»≈¿ƒ¬»»¿∆»≈∆¬≈

fp‰ ˙eL¯a.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÎ‡ ˜ ƒ¿«ƒ»»«¿≈…«≈»∆

אחרים.13) בעלים מקום 14)של אחרי הולכים כי
ד. הלכה וראה הרבים ברשות הייתה והיא האכילה,

(15- לגדיש והלך חררה שנטל "הכלב כא: שם במשנה
נזק  משלם החררה על ... החררה אכל - החררה בעל  של
אפילו  הניזק, ברשות אכל שאם למד אתה מכאן שלם".
שלם. נזק משלם האוכל, את נטל ששם מקום באותו לא

.ÂÏ·‡ ÔÏÎ‡Ï dk¯c ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»√»ƒ∆≈«¿»¿»¿»¬»
ÌÈ¯BÚO ‰ÏÎ‡L ‰¯t ÔB‚k ,˜Ác‰ È„È ÏÚ ÔzÏÎB‡16, ««»«¿≈«¿»¿»»∆»¿»¿ƒ

ÌÈÈL¯k ÏÎ‡L ¯BÓÁÂ17ÏÎ‡L ¯ÈÊÁÂ ,ÌÈ‚„ B‡ «¬∆»««¿ƒƒ»ƒ«¬ƒ∆»«
ÏÎ‡L Ïe˙ÁÂ ,ÔÓM‰ ˙‡ ˜wlL ·ÏÎÂ ,¯Oa ˙ÎÈ˙Á¬ƒ«»»¿∆∆∆ƒ≈∆«∆∆¿»∆»«
˙eL¯a ‰ÏÎ‡ Ì‡ :el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ¯Óz¿»ƒ¿≈…«≈»≈ƒ»¿»ƒ¿

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ˜fp‰18;¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯·e , «ƒ»¿«≈∆∆»≈ƒ¿»«ƒ»
.˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ - ˙È‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡≈¿«≈«∆∆¡≈

חמור.16) מאכל יט:17)שהם שם פרה. מאכל שהם
פפא, רב ומדברי הברייתא מדברי לקוחות הדוגמאות כל

הדחק.18)שם. ידי על שאכלתם פי על אף שן, כדין

.Ê‰Ó‰a ‰ÏÎ‡Â ‰Ù¯ËÂ ˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎpL ‰iÁ«»∆ƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»¿»¿≈»
dk¯„ e‰fL ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ¯Oa B‡19Ï·‡ ; »»¿«≈∆∆»≈∆∆«¿»¬»

ÌÈpË˜ ÌÈO·k ÏÎ‡L ·Ïk20Î‡L Ïe˙Á B‡ ,Ï ∆∆∆»«¿»ƒ¿«ƒ»∆»«

יום שני



לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ יתד   123 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קכר

קכר

ממון  נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ג שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÈepL ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏB„b ÌÈÏB‚¯z21ÈˆÁ ÌlLÓe , «¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈¬ƒ
˜Ê22. ∆∆

טז:19) שם הברייתא קטנים.20)לשון כי 21)אפילו
כבשים  שאכל כלב סתם: כתוב בגמרא דרכו. זה אין
שם  בא כך אחר משונה. זה הרי תרנגולים, שאכל וחתול
הוא. דרכו - בקטנים אבל בגדולים, רק נאמר שזה פירוש,
תרנגולים  על רק מוסב ש"גדולים" כנראה, מפרש רבינו
ואף  הבדל, אין כבשים שאכל בכלב אבל חתול, שאכלם
חצי  ומשלם שינוי זה כך משום לאכלם. דרכו אין קטנים

דשן,22)נזק. תולדה זה אין נהנה, שהוא פי על אף
טו: שם דקרן, תולדה אלא

.Á¯BÓÁ ÒÎÂ ,ÌÁÏ Ba LiL ÏÒ23Ïq‰ ¯aLÂ «∆≈∆∆¿ƒ¿«¬¿ƒ≈««
,ÌÏL ˜Ê ÌÁl‰ ÏÚÂ Ïq‰ ÏÚ ÌlLÓ - ÌÁl‰ ÏÎ‡Â¿»««∆∆¿«≈«««¿««∆∆∆∆»≈

Bk¯„ ‡e‰ ‰ÊL24ÌÈfÚ ¯ÈÚO ÔÎÂ .25˙ÙÏ ‰‡¯L ∆∆«¿¿≈¿ƒƒƒ∆»»∆∆
˙‡ ÏÎ‡Â ˙È·Áa CazÒÂ ,˙È·Á‰ Èt ÏÚ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈«ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿»«∆
˜Ê Ì‰ÈL ÏÚ ÌlLÓ - ˙È·Á‰ ˙‡ ¯aLÂ ˙Ùl‰«∆∆¿ƒ≈∆∆»ƒ¿«≈«¿≈∆∆∆

ÌÏL26˙BÏz‰Ï Bk¯c Ck ,ÏÎ‡Ï Bk¯cL ÌLk ; »≈¿≈∆«¿∆¡…»«¿¿ƒ»
Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÎ‡Ï È„k ˙BÏÚÏÂ ÌÈÏÎa¿≈ƒ¿«¬¿≈∆¡…¿≈…«≈»∆¬»
˙‡ ¯aL Ck ¯Á‡Â ÌÁl‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯BÓÁ‰ ÒÎ Ì‡ƒƒ¿««¬¿»«∆«∆∆¿««»ƒ≈∆
ÈˆÁ Ïq‰ ÏÚÂ ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ÌÁl‰ ÏÚ - Ïq‰««««∆∆¿«≈∆∆»≈¿«««¬ƒ

˜Ê27.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

הניזק.23) אכילת 24)לרשות בשעת הסל את לשבר
כ.25)הלחם. שם שנה, בן מדין 26)עד הלפת על

רגל. מדין החבית ועל משונה.27)שן, זה כי

.Ë‰·Á¯‰ CBzÓ ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a28d˙ÎÈÏ‰ C¯c ÔÈa , ¿≈»∆»¿»ƒ»¿»»≈∆∆¬ƒ»»
‰„ÓÚL ÔÈa29elÙ‡Â .˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÎ‡Â ≈∆»¿»¿»¿»¿«≈«∆∆¡≈«¬ƒ

‰·Á¯‰ Ècˆ ÏÚ ‰¯ÊÁ30Ì‡ Ï·‡ .Ô‰Ó ‰ÏÎ‡Â »¿»«ƒ≈»¿»»¿»¿»≈∆¬»ƒ
‰·Á¯‰ Ècˆa ‰„ÓÚÂ ‰ÎÏ‰Â ‰·Á¯‰ ˙‡ ‰ÁÈp‰31 ƒƒ»∆»¿»»¿»¿»¿»¿»¿ƒ≈»¿»»

‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÎ‡Â32Á˙tÓ ‰ÏÎ‡ . ¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»»¿»ƒ∆«
˙eÁ‰33Ó ÌlLÓ -˙È‰pM ‰34- ˙eÁ‰ CBzÓ ; «¬¿«≈«∆∆¡≈ƒ«¬

.‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆ƒƒ»

יט:28) שם משנה לאכול,29)שוק, בהמה של דרכה
בלבד, שנהנית מה ומשלם פטור, הרבים ברשות כן ועל

כ. זוית.30)שם היחיד 31)קרן רשות כדין שדינם
שהזיקה, מה משלם הבהמה בעל אין הפירות, בעל של
הרחבה, לצידי ראשה להחזיר ברחבה, בלכתה דרכה כי

כא. שם שמואל ברשות 32)דעת שאכלה בהמה כדין
שם. הרבים.33)הניזק, לרשות שן 34)הפתוחה כדין

יט: שם הרבים, ברשות

.Èd¯‡eˆ ‰ËLÙe ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰»¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ»¿»«»»
‰„ÓÚ elÙ‡Â ,dz¯·Á Èab ÏÚÓ ‰ÏÎ‡Â35ÌlLÓ - ¿»¿»≈««≈¬∆¿»«¬ƒ»¿»¿«≈

˙BÓ‰a‰ C¯c ÔkL ;˙È‰pM ‰Ó36Èab ÏÚÓ BÊ ÏÎ‡Ï «∆∆¡≈∆≈∆∆«¿≈∆¡…≈««≈
‰ÏÎ‡Â ‰ˆÙ˜ Ì‡Â .BÊ37‰Ó ÌlLÓ - dz¯·Á Èab ÏÚ ¿ƒ»¿»¿»¿»««≈¬∆¿»¿«≈«

·eLÁ ‡e‰ ˜fp‰ ¯ˆÁk dz¯·Á ÈabL ;‰˜Èf‰M38. ∆ƒƒ»∆«≈¬∆¿»«¬««ƒ»»

היא.35) הניזק רשות הבהמה שגם פי על ואף כ. שם

ברשות  עומדת המזיקה שהבהמה משום דבר, של וטעמו
ט, שבהלכה הרחבה צידי על לחזרה דומה זה הרי הרבים
ממש  הניזק חצר שהוא החנות מפתח לאכלה דומה ואינו

משנה). בכסף הרבים.36)(ראה ברשות שן כדין ודינה
שם).37) יוסף (נימוקי הבהמה על עומדת כשהיא
שהזיקה.38) מה ומשלם

.‡È‰ÏÙÂ ‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓa B‡ Ô·‡a ‰˜ÏÁ‰L ‰Ó‰a¿≈»∆À¿¿»¿∆∆¿≈≈«¿∆»¿»¿»
‰p‚Ï39- ‰ÏÎ‡L B‡ ˙B˜¯ÈÂ ˙B¯t Èab ÏÚ ‰ËaÁÂ ¿ƒ»¿∆¿¿»««≈≈ƒ»∆»¿»

,‰‚e¯ÚÏ ‰‚e¯ÚÓ ‰ÎÏ‰ elÙ‡ .˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆∆¡≈¬ƒ»¿»≈¬»«¬»
Blk ÌBi‰ Ïk ÌL ‰¯‡L elÙ‡Â40ÌlLÓ BÈ‡ - «¬ƒƒ¿¬»»»«À≈¿«≈

˙È‰pM ‰Ó ‡l‡41?‰ËÈ·Áa dÏ LÈ ‰‡‰ ‰Óe . ∆»«∆∆¡≈«¬»»≈»«¬ƒ»
Ï·‡ .‰È¯·È‡ e˜q¯˙ ‡ÏÂ C¯ ÌB˜Ó ‰‡ˆÓ È¯‰L∆¬≈»¿»»«¿…ƒ¿«¿≈»∆»¬»
.‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÎ‡Â dk¯„k ‰„¯È Ì‡ƒ»¿»¿«¿»¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»

‰„Ï ÈÓa ˙B¯t ‰ÙpË elÙ‡Â42‰Ó ÌlLÓ - «¬ƒƒ¿»≈¿≈≈»¿«≈«
‰zÙÁc Ì‡ ÔÎÂ .‰ÚÈLÙa B˙lÁzL ÈtÓ ,‰˜Èf‰M∆ƒƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»«»
‰È‰L ÈtÓ ,‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÙÂ dz¯·Á¬∆¿»¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»ƒ¿≈∆»»
.BÊ ˙‡ BÊ eÙÁ„È ‡lL È„k ,˙Á‡ ˙Á‡ Ô¯È·Ú‰Ï BÏ¿«¬ƒ»««««¿≈∆…ƒ¿¬∆

שם 39) ורבא, כהנא רב של ופירושם נה: קמא בבא משנה
להוציאה.40)נח. היה נזק 41)ואפשר משלם ואינו

יוחנן  רבי דעת באונס. הייתה לגינה שהכניסה מכיוון שלם,
שזה 42)שם. פי על אף נח. שם ירמיה רבי של דוגמא

תחילתו  כי שלם, נזק משלם שתלד, ידע שלא אונס,
וכל  לגינה, להיכנס לה ונתן עליה שמר שלא בפשיעה,

חייב. - באונס וסופו בפשיעה שתחילתו

.·È˙‡ˆÈÂ ,‰ÏÙÂ ‰˜ÏÁ‰43ÏÚ Û‡ ,‰pbÏ ‰¯ÊÁÂ À¿¿»¿»¿»¿»»¿»¿»«ƒ»««
ÌÈÏÚa‰ ˙Ú„Ï ‡lL ‰¯ÊÁL Èt44‰Ó ÌlLÓ - ƒ∆»¿»∆…¿«««¿»ƒ¿«≈«

d¯ÓLÏ BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,‰˜Èf‰M45;¯ÊÁz ‡lL ∆ƒƒ»ƒ¿≈∆»»¿»¿»∆…«¬…
‡È‰ È¯‰ ,‰pb‰ C¯„ ‰Ú„iL ÔÂÈkL ,Úe„È ¯·c‰L∆«»»»«∆≈»∆»¿»∆∆«ƒ»¬≈ƒ

.‰ÈÏ‡Ó ˙¯ÊBÁ∆∆≈≈∆»

הגינה.43) כראוי.44)מן שלא בפניה שנעל כגון
מעולה.45) שמירה

.‚È‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ÂÈ˙B¯„˜ ÒÈÎ‰L ¯cw‰««»∆ƒ¿ƒ¿≈»«¬«««««ƒ∆…
.¯eËt - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a Ôz¯aLÂ ,˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿«»¿∆¿∆««««ƒ»
ÒÈÎ‰ Ì‡Â .·iÁ ˙B¯„w‰ ÏÚa - Ô‰a ‰˜f‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿»»∆«««¿≈«»¿ƒƒ¿ƒ

¯eËt - ˙eL¯a46¯ÓLÏ ˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒƒ≈»»««««ƒƒ¿…
.·iÁ ˙Èa‰ ÏÚa - ˙B¯„w‰ ˙‡∆«¿≈««««ƒ«»

הבית 46) בעל הוזקה, הבהמה אם פטור, הקדרות בעל
שברה  הבהמה ואם תינזק, שלא בהמתו על לשמור חייב
עצמו  על קיבל לא כי פטור, הבית בעל הקדרות, את
כרבי, פוסק ושמואל שם, רבי דעת זוהי הכלים. על שמירה

בדיני. כשמואל והלכה מח: שם

.„È‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ÂÈ˙B¯t ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿ƒ≈»«¬«««««ƒ∆…
¯eËt - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÌzÏÎ‡Â ,˙eL¯a47. ƒ¿«¬»«»¿∆¿∆««««ƒ»

Ì‡Â .·iÁ ˙B¯t‰ ÏÚa - ‰˜f‰Â Ô‰a ‰˜ÏÁ‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿¿»»∆¿À¿»«««≈«»¿ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â .¯eËt - ˙eL¯a ÒÈÎ‰ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒƒ≈»»««««ƒ
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קכד ממון קכד נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ג שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

·iÁ ˙Èa‰ ÏÚa - ˙B¯t‰ ˙‡ ¯ÓLÏ48‡lL ÔÒÈÎ‰ . ƒ¿…∆«≈««««ƒ«»ƒ¿ƒ»∆…
‰˜f‰Â ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÔzÏÎ‡Â ˙eL¯aƒ¿«¬»«»¿∆¿∆««««ƒ¿À¿»
‡lL dÏ ‰È‰L ÈtÓ ,¯eËt ˙B¯t‰ ÏÚa - Ô˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ»»«««≈»ƒ¿≈∆»»»∆…
˙‡ ¯ˆÁ‰ ÈÏÚa eÁÈp‰Â ,˙eL¯a ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â .ÏÎ‡z…«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ«¬≈∆»≈∆
ÏL BzÓ‰a ÔzÏÎ‡Â ,B¯ÓLÏ ¯ˆÁa e‰L¯‰L ‰Ê∆∆ƒ¿»∆»≈¿»¿«¬»«»¿∆¿∆

·iÁ ˙B¯t‰ ÏÚa - Ô˙ÏÈÎ‡a ‰˜f‰Â ˙Èa‰ ÏÚa49; ««««ƒ¿À¿»«¬ƒ»»«««≈«»
dÏ ÔÈ˜Èfn‰ ÌÈ¯·c ˙ÏÎB‡ ‰Ó‰a‰ ‰‡¯L ÔÂÈkL∆≈»∆»»«¿≈»∆∆¿»ƒ««ƒƒ»
ÌL ÔÈÈeˆÓ ¯ˆÁ‰ ÈÏÚa ÔÈ‡ È¯‰L ,·iÁ - dÁÈp‰Â¿ƒƒ»«»∆¬≈≈«¬≈∆»≈¿ƒ»
‰ÒÎpL ‰M‡a ‰OÚÓe .Ô‰Ó ‰Ó‰a‰ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«¿≈»≈∆«¬∆¿ƒ»∆ƒ¿¿»
eÓlÚ˙Â ‰eÁÈp‰Â ,‰È˙BÎL ˙È·a ¯ep˙a ˙BÙ‡Ï∆¡¿«¿≈¿≈∆»¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿

da eËÈaÈ ‡lL È„k50‡Â d˙LÈÏ ˙ÚaÊÚ ‡·e ,d˙iÙ ¿≈∆…«ƒ»¿≈ƒ»»«¬ƒ»»»≈
ÌÈÓÎÁ ‰e·iÁÂ ,˙ÓÂ ˜ˆa‰ ÏÎ‡Â ˙Èa‰ ÏÚa ÏL∆««««ƒ¿»««»≈»≈¿ƒ¿»¬»ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈÓc ÌlLÏ¿«≈»»¿≈…«≈»∆

שנהנית.47) מה משלם אבל שהזיקה, מה מלשלם
בהמתו.48) שאכלה הפירות מוטלת 49)על השמירה כי

צניעות.50)עליו. מטעמי זרועותיה מגלה כשהיא

.ÂËLÈc‚n‰51,˙eL¯a ‡lL B¯·Á ‰„O CB˙a ««¿ƒ¿¿≈¬≈∆…ƒ¿
¯eËt - ‰„O‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÔzÏÎ‡Â52Ì‡Â . «¬»«»¿∆¿∆«««»∆»¿ƒ

‰˜f‰Â ÔzÏÎ‡ .·iÁ ˙B¯t‰ ÏÚa - ‰˜f‰Â ‰˜ÏÁ‰À¿¿»¿À¿»«««≈«»¬»«»¿À¿»
¯eËt - Ô˙ÏÈÎ‡a53ÏÚa - ˙eL¯a LÈc‚‰ Ì‡Â . «¬ƒ»»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿««

·iÁ ‰„O‰54;¯ÓLÏ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «»∆«»««ƒ∆…ƒ≈»»ƒ¿…
- 'Ô‡Îa Lc‚‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ,˙B¯ba ¯ÓBM‰L∆«≈«¿»≈»∆»««¿≈¿»
.·eLÁ ‡e‰ 'CÏ ¯ÓL‡ È‡Â Lc‚‰' BÏ ¯Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»««¿≈«¬ƒ∆¿…»»

נט:51) שם שנקצרה). התבואה (של גדיש העושה
שנהנית.52) לפי משלם אבל הנזק, בעד כי 53)מלשלם

יד. הלכה כלמעלה תאכל, שלא לה מדובר 54)היה
הבקעה. בני כל של הגדישים שומר הוא השדה כשבעל

éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦
שן 1) בנזקי פטורים שהבעלים השמירה, איכות בו נתבאר

והזיקה, לאחרים בהמתם מסרו אם וכן עשאוה, אם ורגל
ונסתיים  בשלימות. הנפקד דין ומהו המפקיד, דין ומהו
ורגל  בשן הבהמה שהזיקה הנזק שמין כיצד בביאור הפרק

שם. כמבואר בשומא חילוק שיש לפי

.‡¯È„Ï Ô‡ˆ ÒBk‰2‰ÏBÎiL ˙Ï„a Ô‰ÈÙa ÏÚÂ «≈…¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿∆∆∆¿»
‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚÏ3¯eËt - ‰˜Èf‰Â ‰‡ˆÈÂ ,4Ì‡Â .5 «¬…¿«¿»¿»¿»¿ƒƒ»»¿ƒ

ÈÏ˙k eÈ‰L B‡ ,‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡≈»¿»«¬…¿«¿»∆»»¿≈
ÔÈÚeÚ¯ ¯Èc‰6Ì‡Â ,Èe‡¯k Ì‰ÈÙa ÏÚ ‡Ï È¯‰ - «ƒ¿ƒ¬≈…»«ƒ¿≈∆»»¿ƒ

‰¯˙Á elÙ‡Â .·iÁ - ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈ7elÙ‡Â .˙‡ˆÈÂ »»¿ƒƒ»«»«¬ƒ»¿»¿»»«¬ƒ
‰ÏÈla ‰ˆÈÁÓ ‰ˆ¯Ù8ÌÈËÒÏ ‰eˆ¯t B‡9ÏÚa - ƒ¿¿»¿ƒ»««¿»¿»»ƒ¿ƒ««

·iÁ Ô‡v‰10‰ÏÈla ‰ˆ¯ÙÂ ,‰‡È¯a ‰vÈÁÓ ‰˙È‰ . «…«»»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿»««¿»
.¯eËt - ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ,ÌÈËÒÏ ‰eˆ¯tL B‡∆¿»»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒƒ»»

ÌÈ·iÁ ÌÈËÒÏ - ‰˜Èf‰Â ÌÈËÒÏ ‰e‡ÈˆB‰11. ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«»ƒ

גדר.2) מוקף דברי 3)מקום את הברייתא מפרשת כך
נה: קמא בבא כראוי", בפניה "ונעל מכיון 4)המשנה

כראוי. אותם,6)שם.5)ששמר להרים יכולים והצאן
נו. שם היא, ופשיעה כראוי, בפניהם נעל לא הרי

אונס.7) מקרה שזהו המחיצה, אבל 8)ונפלה הוא, אונס
לתקן. לו והיה כך על ידע בוודאי כי אונס, זה אין ביום

אונס.9) בעל 10)ג"כ חייב אלה אונס מקרי שלושת בכל
באונס  וסופו כראוי) נעל (לא בפשיעה תחילתו כי הצאן,

נו. שם חייבים 11)חייב. הליסטים נה: שם המשנה לשון
בין  הבעלים, מרשות שהוציאוה משעה הבהמה נזקי בעד
נו: שם ויצאה, במקל הכישוה אם ובין בידים, הוציאה אם

.·B¯·Á ˙Ó‰a ÈÙÏ ¯„b ı¯Bt‰12:‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ «≈»≈ƒ¿≈∆¡«¬≈¿»»¿ƒƒ»
·iÁ - ‡È¯·e ˜ÊÁ ¯„‚ ‰È‰ Ì‡13Ï˙k ‰È‰ Ì‡Â , ƒ»»»≈»»»ƒ«»¿ƒ»»…∆

ÚeÚ¯14Ì„‡ ÈÈ„a ¯eËt -15ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ16. »«»¿ƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ
˙Ân‰ ÌÒ Ô˙Bp‰ ÔÎÂ17¯eËt - B¯·Á ˙Ó‰a ÈÙÏ ¿≈«≈««»∆ƒ¿≈∆¡«¬≈»
Ì„‡ ÈÈcÓ18L ÈÈ„a ·iÁÂÌÈÓ19. ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ

ותזיק.12) הבהמה שתצא כוונה הנזקים 13)מתוך על
מהֿשאיןֿכן  נה: שם מזיק, כל כדין הבהמה, שהזיקה
אינם  ולכן לגנוב, שכוונתם הקודמת בהלכה לסטים בפרצוה

הכישוה. או בידים הוציאוה לא אם והבהמה 14)חייבים
משתמרת. כל 15)אינה כדין הבהמה, שהזיקה הנזק על

בנזקים. מכיון 16)גורם שישלמו, לבעלים שגרם על
פרץ  שלולא ויתכן א), הלכה (ראה כראוי שמרו ולא שפשעו
ההבדל  (בדבר נו שם מזיקה, היתה ולא יוצאת היתה לא
- חבירו בהמת לפני גדר הפורץ ובין ליסטים פרצוה בין
שלט). סי' פריימן, הוצאת הרמב"ם, תשובות ראה

מז:17) נזק 18)שם גרם זה ולכן לאכול, לה היה שלא
כוונה.19)בלבד. מתוך נזק שגרם

.‚B¯·Á ˙Ó‰a „ÈÓÚn‰20B¯·Á ˙Ó˜ Èab ÏÚ21- ««¬ƒ∆¡«¬≈««≈»«¬≈
·iÁ „ÈÓÚn‰22‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÏ23Ì‡ ÔÎÂ . ««¬ƒ«»¿«≈«∆ƒƒ»¿≈ƒ

dLÈk‰24‰Ê - ‰˜Èf‰Â B¯·Á ˙Ó˜Ï ‰ÎÏ‰L „Ú ƒƒ»«∆»¿»¿»«¬≈¿ƒƒ»∆
.·iÁ dLÈk‰L∆ƒƒ»«»

בהמתו.20) נקצרה.21)וכלֿשכן שטרם חבירו תבואת
והרי 22) נזקיה, לכל אחראי נעשה המשיכה מעשה עלֿידי

נו: שם תבואה, לאכול שדרכה דינו 23)ידע המעמיד, כי
בידים. לקמה,24)כמזיק בידים הכניסה שלא אףֿעלֿפי

שם. כמעמיד, דינו

.„¯ÎO ‡OBÏ B‡ ÌpÁ ¯ÓBLÏ BzÓ‰a ¯ÒBn‰25B‡ «≈¿∆¿¿≈ƒ»¿≈»»
¯ÎBOÏ26Ï‡BLÏ B‡27ÌÈÏÚa‰ ˙Áz eÒÎ -28Ì‡Â , ¿≈¿≈ƒ¿¿«««¿»ƒ¿ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯ÓBM‰ ·iÁ - ‰˜Èf‰29ÔÓÊa ƒƒ»«»«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ‰e¯ÓL Ì‡ Ï·‡ ;ÏÏk ‰e¯ÓL ‡lL30 ∆…¿»»¿»¬»ƒ¿»»¿ƒ»¿À»
ÔÈ¯eËt ÌÈ¯ÓBM‰ - ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ,Èe‡¯k31 »»¿»»¿ƒƒ»«¿ƒ¿ƒ

Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰ elÙ‡ .ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â32‰e¯ÓL . ¿«¿»ƒ«»ƒ¬ƒ≈ƒ»∆»»»¿»»
‰˙eÁt ‰¯ÈÓL33¯eËt - ‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ :34, ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ»»

ÔÈ·iÁ - ‡e‰ Ï‡BL B‡ ¯ÎBO B‡ ¯ÎO ¯ÓBL Ì‡Â35. ¿ƒ≈»»≈≈«»ƒ

שמירה.25) שכר תמורת 26)מקבל לשימוש בהמה מקבל
תשלום.27)תשלום. ללא לשימוש בהמה מקבל

השומר 28) חייב כך בהמתם, בנזקי חייבים שהבעלים וכשם
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קכה

קכה

ממון  נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ג שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מה. שם שמירתו, שומר 29)בתקופת ואף חייבים, שכולם
מצויה.30)חנם. שאינה ברוח לעמוד שיכולה דלת
מה.31) המשפט 32)שם אחרי זה, משפט של מקומו

פטור", הוא חנם שומר אם פחותה שמירה "שמרוה הבא
שמ. סי' פריימן, הוצאת הרמב"ם תשובות דלת 33)ראה

מצויה. ברוח לעמוד ד 34)שיכולה זו,כי בשמירה לו י
והשור  אדם המיתה אפילו חייבים והבעלים פשיעה. זו ואין
לבעליו, שור דמי מלהחזיר פטור חנם והשומר נסקל,

בכופר. חייבים חובתם 35)והבעלים כי הנזקים, בכל
ונסקל, אדם המית השור ואם מעולה. שמירה לשמור
משלמים  הוא מועד ואם לבעליו, שור דמי להחזיר חייבים

מה. שם כופר,

.‰‰¯˙Á elÙ‡ ,‰nÁa dÁÈp‰36- ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ƒƒ»««»¬ƒ»¿»¿»»¿ƒƒ»
·iÁ37È¯‰ ‰nÁa dÁÈp‰L ÔÂÈkL ;ÌL dÁÈp‰L ‰Ê «»∆∆ƒƒ»»∆≈»∆ƒƒ»««»¬≈

dÏ ¯LÙ‡L Ïk ‰OBÚÂ ˙Á¯B·e ,˙¯ÚËˆÓ ‡È‰ƒƒ¿«∆∆««¿»»∆∆¿»»
˙BOÚÏ38. «¬

הוא.36) אונס שכרגיל בריא, כותל שפשיעה 37)ופרצה
גם  תעשה שהבהמה לדעת עליו שהיה בחמה, שהניחה היא

החמה. מן לצאת כדי בהם, רגילה שאינה שם 38)דברים
נו.

.ÂBzÓ‰a ¯ÒÓ39L¯ÁÏ40Èt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL »«¿∆¿¿≈≈∆¿»»««ƒ
¯eL˜ ¯BM‰ ‰È‰L41¯BM‰ C¯cL ;ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ - ∆»»«»«¿»ƒ«»ƒ∆∆∆«

¯Lw‰ ¯Èz‰Ï Ba ‡ˆBiÎÂ42elÙ‡ .˜Èf‰Ïe ˙‡ˆÏÂ ¿«≈¿«ƒ«∆∆¿»≈¿«ƒ¬ƒ
‰¯˙ÁÂ ,‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ‰e¯ÓL43- ‰˜Èf‰Â ‰‡ˆÈÂ ¿»»¿ƒ»¿À»¿»¿»¿»¿»¿ƒƒ»
ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰44. «¿»ƒ«»ƒ

נה:39) שם מדבר,40)משנה ואינו שומע שאינו מלידה,
שמירה. בני ואינם דעת, בני שאינם וקטן, כשוטה ודינו

ט:41) שם.42)שם הגמרא אונס.43)נימוק שזה
וקטן.44) שוטה לחרש שמסרוה בפשיעה, תחילתו כי

וקטן  שוטה חרש של דרכם כי כראוי, קשור שהשור ואע"פ
השור  ויוכל הקשר מתרופף כך ומתוך בחבל, לשחק

נו. שם להתירו,

.Ê‰MÓÁÏ B¯BL ¯ÒÓ45‡ˆÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡ Ba ÚLÙe , »««¬ƒ»»«∆»≈∆¿»»
LÓ BÈ‡ Ì‡ :˜Èf‰ÂÚLtL ‰Ê - ÔzLÓÁa ‡l‡ ¯nz ¿ƒƒƒ≈ƒ¿«≈∆»«¬ƒ¿»∆∆»«

·iÁ B˙¯ÈÓLa46el‡ Û‡ - Ô¯‡La ¯nzLÓ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»«»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿»»«≈
ÔÈ·iÁ ÔÈ¯‡Lp‰47. «ƒ¿»ƒ«»ƒ

י.45) לנזק.46)שם גרמה פשיעתו כי גם 47)בכל, כי
בלבד, שפשע זה על האשמה כל את להטיל ואין פשעו, הם

חייבים. כולם כן ועל

.ÁÌz ˙˜ÊÁa BÏ‡L48Ú„È Ì‡ :„ÚeÓ ‡ˆÓÂ ¿»¿∆¿«»¿ƒ¿»»ƒ»«
ÔÁb ‡e‰L Ï‡BM‰49ÈˆÁ ÌÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ - «≈∆«¿»«¿»ƒ¿«¿ƒ¬ƒ

ÂÈÏÚa ÌL È¯‰ CÏB‰ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏkL ,˜Ê∆∆∆»»∆≈¬≈≈¿»»
ÂÈÏÚ50ÌlLÓ Ï‡BM‰Â ,51‰È‰ elÙ‡L ,˜Ê ÈˆÁ »»¿«≈¿«≈¬ƒ∆∆∆¬ƒ»»

È¯‰L ,ÌlLÓ ‰È‰ ˜Ê ÈˆÁ (BzÚ„a ‰ÏÚLk) Ìz»¿∆»»¿«¿¬ƒ∆∆»»¿«≈∆¬≈
ÔÈ‡ - ÔÁb ‡e‰L Ú„È ‡Ï Ì‡Â ;ÔÁb ‡e‰L Ú„È»«∆«¿»¿ƒ…»«∆«¿»≈

ÌeÏk ·iÁ Ï‡BM‰52.ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰Â , «≈«»¿¿«¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈

מ.48) מועד.49)שם שהוא ידע לא על 50)אולם
לא  ולכן לשואל, ממשאיל רשות שינוי כאן ואין השור,

מ: שם ט), הלכה (ראה ההעדה שידע 51)בטלה מכיון
שמירתו. עליו וקיבל נגחן על 52)שהוא קיבל לא כי

נגחן. שמירת עצמו

.ËÏ‡BM‰ ˙È·a „Úe‰Â ,Ìz ‡e‰Lk BÏ‡L53, ¿»¿∆»¿«¿≈«≈
ÂÈÏÚ·Ï B¯ÈÊÁ‰Â54˙ÈpzLÂ ÏÈ‡B‰ ;B˙en˙Ï ¯ÊBÁ - ¿∆¡ƒƒ¿»»≈¿«ƒ¿ƒ¿«≈

B˙eL¯55‰„Ú‰‰ ‰ÏËa -56ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰Â . ¿»¿»«∆»»¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¬ƒ
B¯ÈÊÁ‰ È¯‰L ¯eËt Ï‡BM‰Â ,˜Ê57. ∆∆¿«≈»∆¬≈∆¡ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

"ìàBMä úéáa ãòeäå" §©§¥©¥

חוזר  לבעליו, והוחזר השואל אצל שהועד שאול שור
ונשתנית  "הואיל הרמב"ם כתב הדין ובסיבת לתמותו.
ניתן  או שנמכר בשור אבל ההעדה". בטלה רשותו
והרשות  הואיל לתמותו "...חוזר ה"ו) (פ"ו כתב במתנה,

דינו". משנה שנשתנית

שור  בין לשונו הרמב"ם שינה מדוע להבין וצריך
ההעדה, בטלה כתב שבשאול הנמכר. לשור השאול
מדוע  וגם, דינו. משנה שנשתנית שהרשות כתב ובמכור
החזירו" שהרי פטור "והשואל השאול בשור הוסיף
ובטלה  הואיל לתמותו שחזר היא הפטור סיבת והלא

ההעדה.

שור  שהרי להבנה, לכאורה קשה משנה" "רשות דין
תמיד, לעשותו שדרכו מעשה "העושה זה הוא מועד
רבות" פעמים בשינויו הרגיל כאשר מועד נעשה ותם

השור. של בהרגלו אלא נמצא בה ברשות תלוי ואינו

לרשות  מרשות השור "שיציאת המאירי זאת והסביר
לט, קמא (בבא הסביר רש"י אבל וטבעו". מזלו משנה
ומדיוק  העדתו". דין את משנה ש"הרשות במשנה) א.
אפשר  משנה" "רשות דין שאת מצינו בלשונותיהם
שלוש  נגח שאם השור לגבי א: אופנים. בשני להסביר
נזק  לחייבם שאין הבעלים לגבי ב: מועד. נעשה פעמים
סבר  המאירי פעמים. שלוש בהם התרו כן אם אלא שלם
לרשות  עובר וכאשר השור, של שבטבעו עניין שזהו
הסדרים  פי על התנהגותו משתנה חדשים, בעלים

החדשים.

שגזירת  שכיון הבעלים העדת מצד דיבר רש"י אבל
חדשה  העדה בלי הבעלים את לחייב אפשר שאי הכתוב
השואל. של ההעדה בטלה לכן ביתֿדין, ובפני בפניהם

את  כולל משנה" "רשות שדין סבר שהרמב"ם לומר ויש
מכירה  גבי המאירי כמו שסובר אלא האופנים שני
והרשות  הואיל לתמותו "...חוזר כתב שבזה ומתנה,
הבעלים  הנהגת שינוי כי דינו" משנה שנשתנית
שואל  גבי משא"כ השור התנהגות שינוי גורם החדשים
שהשור  לומר מסתבר לא ממש, רשות שינוי כשאין
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קכו ממון קכו נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ג שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הבעלים  של עדיין כשהוא התנהגותו את ישנה
הבעלים  ממנהג כך כל ישנה לא השואל וגם הראשונים
כרש"י  סובר שואל בעניין זאת, לעומת השור. כלפי
ההעדת  לביטול והכוונה ההעדה" ש"בטלה כתב ולכן
מחייבת  אינה לשואל שהיתה שההתראה מכיון הבעלים
צריך  הוא ומעתה לרשותו השור כשחוזר המשאיל את
בסיבת  הרמב"ם הוסיף ולכן עצמו. בפני להתראה
לומר  מקום היה כי החזירו" "שהרי דשואל הפטור
את  נחייב נגחן, לשור שעשהו הוא שהשואל שמכיון
לחייב  אפשר שאי השני הנזק חצי את לשלם השואל
שהחזירו  שכיון הרמב"ם לן משמע קא הבעלים. את
ממון. שום לחייבו ואין לשואל שהיתה העדה כל בטלה

(פ"ו  שם ההלכה בהמשך הרמב"ם לשון גם ידוייק עפ"ז
הוא  הרי לשומר מסרו או השאילו אם "אבל ה"ו)
בעלים, העדת שאין אלא נגחן בחזקת הכוונה בחזקתו"
שחזקת  מתנה או במכר ההלכה לתחילת הניגוד והוא

הבעלים. ונשתנו הואיל השתנית השור
102 עמוד חל"ו לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

מ.53) שם פעמים. שלוש שאילתו ימי בתוך שהזיק
הזיק.54) המשאיל.55)ואחרֿכך לרשות השואל מרשות
משנה.56) שרשות מ: שם פפא אח 57)כרב ריותו.ופסקה

.È‰Ó‰a‰ Ûeb ˙¯ÈÓL ÂÈÏÚ ÏawL ¯ÓBL58„·Ïa ≈∆ƒ≈»»¿ƒ««¿≈»ƒ¿«
‰È˜Ê ˙¯ÈÓL ‡Ï Ï·‡59,ÌlLlÓ ¯eËt - ‰˜Èf‰Â , ¬»…¿ƒ«¿»∆»¿ƒƒ»»ƒ¿«≈

‰È˜Ê ˙¯ÈÓL Ïa˜ .ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â60- ‰˜Èf‰Â , ¿«¿»ƒ«»ƒƒ≈¿ƒ«¿»∆»¿ƒƒ»
¯eËt - ‰˜f‰ Ì‡Â ;¯ÓBM‰ ·iÁ61ÌÈOBÚ ÌÈÏÚa‰Â , «»«≈¿ƒÀ¿»»¿«¿»ƒƒ

.˜Èfn‰ ÌÚ ÔÈcƒƒ««ƒ

תוזק.58) תזיק.59)שלא שמירת 60)שלא לא אבל
לא 61)גופה. יד. יג: שם בלבד. נזקיה שמירת קיבל כי

פירש  ולא סתם, שמירה עליו כשקיבל הדין מה רבינו פירש
מח: שם עיין שתיהן, או נזקיה או גופה שמירת אם

.‡È¯Á‡ ¯ÓBLÏ ¯ÓBM‰ ¯ÒÓ62ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ - »««≈¿≈«≈«≈»ƒ
¯ÓBLÏ ¯ÒnL ¯ÓBM‰L .˜fpÏ ÌlLÏ ·iÁ63·iÁ -64. «»¿«≈«ƒ»∆«≈∆»«¿≈«»

EÓˆÚa ‰z‡ z¯ÓL ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯ÓB‡ ˜fp‰ È¯‰Â«¬≈«ƒ»≈»»…»«¿»«»¿«¿¿
ÌÚ ÔÈ„ ‰OÚÂ CÏÂ ,‰z‡ ÈÏ ÌlL ?¯Á‡Ï z¯ÒÓe»«¿»¿«≈«≈ƒ«»¿≈«¬≈ƒƒ
Ô·Ï B‡ B·Ï ¯ÓBM‰ ¯ÒÓ .‰z‡ BÏ z¯ÒnL ¯ÓBM‰«≈∆»«¿»«»»««≈ƒ¿¿∆

B„ÚÒÓÏ B‡ B˙Èa65ÌÈ·iÁÂ ¯ÓBM‰ ˙Áz eÒÎ -66. ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿«««≈¿«»ƒ

השני.62) השומר של שמירתו בזמן הבהמה והזיקה
בעלים.63) דעת נו:64)בלי שם באונסין. אפילו בכל,
לגבות 66)לעוזרו.65) איֿאפשר אפילו פטור, והשומר

ועל  וכו', לבנו למסור שומר של שדרכו הוא, הטעם מהם.
לו. מציעא בבא שם: הבעלים. אצלו הפקידו כן דעת

.·È˜Èfn‰ ‰È‰Â ,BÏ ÔÈ‡Â ÌlLÏ ·iÁ˙pL ¯ÓBL Ïk»≈∆ƒ¿«≈¿«≈¿≈¿»»««ƒ
BÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ‡e‰L Ìz67˜fp‰ È¯‰ - »∆¿«≈¬ƒ∆∆ƒ¬≈«ƒ»

‰·bM ‰Ó ÈÓc ¯‡MÈÂ ,‰˜Èf‰L ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÌlzLÓƒ¿«≈ƒ«¿≈»∆ƒƒ»¿ƒ»≈¿≈«∆»»
˜fp‰68BM‰ ÏÚ ·BÁ‰Ó‰a‰ ÏÚ·Ï ¯Ó69. «ƒ»««≈¿«««¿≈»

ז.67) הלכה א פרק מזה,68)למעלה פחות או נזק חצי
הנזק. חצי דמי שיעור שוה אינה המזיקה הבהמה אם

מ.69) דף סוף בבאֿקמא

.‚ÈÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a Ïk70ÔÈ¯ÚLÓ - »¿≈»∆ƒƒ»≈¿À»ƒ¿«¬ƒ
,ÌlLÏ ·iÁ˙pL ‰Ê ÌlLÓe ,ÌÈMLa ‰˜Èf‰M ‰Ó«∆ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈∆∆ƒ¿«≈¿«≈

?„ˆÈk .ÌÈ¯ÓBM‰ ÔÈa ÌÈÏÚa‰ ÔÈa71‰ÏÎ‡L È¯‰ ≈«¿»ƒ≈«¿ƒ≈«¬≈∆»¿»
‰‡Ò ˙Èa72d˙B‡a ‰‡Ò ˙Èa ÌÈML ÔÈÓL - ≈¿»»ƒƒƒ≈¿»¿»

‰„O‰73¯Á‡ ‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ ‰ÂL ‰È‰ ‰nk , «»∆«»»»»∆¿«»»∆«»««
Ì‡ ÔÎÂ .¯‡M‰ ÌlLÓe ,‰‡Ò ˙Èa‰ Ba „ÒÙpL∆ƒ¿««≈¿»¿«≈«¿»¿≈ƒ

ÁÏ˜ elÙ‡ ,Ú·¯ B‡ ·˜ ‰ÏÎ‡74B˙B‡ ÔÈÓL - „Á‡ »¿»«…«¬ƒ∆«∆»»ƒ
.ÌÈMLa¿ƒƒ

נה:71)לקרקע.70) משנה של 72)שם זריעה שטח
ליטר). שני בערך (קב קבים ששה = סאה תבואה. סאה

הניזק.73) את ולא המזיק את לא לקפח שלא בא זה חישוב
המזיק, קיפוח בזה והיה מדי, גדול מחירו בודד סאה בית
מאות  מכיל כשהוא גם - כולו השדה לפי המחיר וחישוב
אחד, סאה בית פחות שוה הוא וכמה כולו שוה כמה - סאין
ביניים, כדרך הניזק. קיפוח בזה ויש מדי, נמוך יהיה ההפרש
סאין  ששים בת קרקע חלקת לפי אחד סאה בית חישוב בא
בית  ששים של זו חלקה שוה כמה שמים השדה, באותו
סאה. בית שאכלו לאחר זו חלקה שוה וכמה זה, בשדה סאה
או  הבהמה בעל משלם המחירים, שני בין ההפרש את

חנינא. בר יוסי כרבי נח: שם של 74)השומר. עבה גבעול
צמח.

.„ÈÔÈ¯eÓb ˙B¯t ‰ÏÎ‡75Ú˜¯wÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L76- »¿»≈¿ƒ∆≈¿ƒƒ««¿«
Ô‰ÈÂLa ÔÈ¯eÓb ˙B¯t ÈÓc ÌlLÓ77‰‡Ò Ì‡ :78- ¿«≈¿≈≈¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿»

‰ÏÎ‡L È¯‰ .ÌÈ˙‡Ò ÈÓc - ÌÈ˙‡Ò Ì‡Â ,‰‡Ò ÈÓc¿≈¿»¿ƒ»«ƒ¿≈»«ƒ¬≈∆»¿»
Ë˜Bl‰ ÔÎÂ ,„Á‡ Ï˜c ˙B¯t79B¯·Á Ï˜c ˙B¯t ≈∆∆∆»¿≈«≈≈∆∆¬≈

ÌÈ¯Óz‰ ÔÈ‡L ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÓB¯ Ï˜„ ‰È‰ Ì‡ :ÏÎ‡Â¿»«ƒ»»∆∆ƒ¿«≈∆≈«¿»ƒ
Ú˜¯w‰ ·b ÏÚ ÌÈMLa B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - ˙BÙÈ BlL80; ∆»¿«¬ƒ¿ƒƒ««««¿«

BlL ÌÈ¯Óz‰L ,‡e‰ Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÒ¯t Ï˜c Ì‡Â¿ƒ∆∆«¿ƒ¿«≈∆«¿»ƒ∆
‰È‰ ‰nk ,BÓˆÚ ÈÙa Ï˜c‰ ÔÈ¯ÚLÓ - ¯˙BÈa ˙BÙÈ»¿≈¿«¬ƒ«∆∆ƒ¿≈«¿«»»»

‰ÂL81‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ82. »∆¿«»»∆«»

צרכם.75) כל בישלו נתלשו.76)שכבר לא עדיין אבל
השדה.77) אגב חישוב נה:78)ולא שם משנה
או 79) הזיקה בהמתו אם הבדל אין האמור, החישוב לענין

הזיק. עצמו הדקל.80)הוא צומח  הנזק.81)שבה לפני
או 82) שהזיקה הבהמה בעל ישלם זה הפרש הנזק. לאחר

נט. נח: שם ראה המזיק. האדם

éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦
אחר 1) ורגל בשן המזקת הבהמה את ששוחטין מבאר,

לגדל  שאסור לזה ונמשך תזיק. שלא כדי לבעלים התראה
ונמשך  ורגל. בשן תזיק שלא כדי ישראל בארץ דקה בהמה
ביערות, הבהמות ברעיית יהושע שהתנה התנאי ביאור לזה
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קכז

קכז

ממון  נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ג שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ורוב  עשר, והם בארץ שהתנה התנאים כל לזה ונמשכו
והם  דבר זה אי משם ולקחת חבירו ברשות הכניסה ענינם
מה  לבאר לזה ונמשך דמיון. יחס זה באי ורגל לשן דומים
דיני  בביאור הפרק ונסתיים בזה. וכיוצא שלמה שתיקן
מקום. בכל המזיקים הדברים וגידול ישראל בארץ הרעיה

.‡¯ ‰˙È‰L ‰Ó‰a‰L¯Ùe ,‰ÚB2˙B„Oa ‰ÒÎÂ ¿≈»∆»¿»»»¿»¿ƒ¿¿»¿»
ÌÈÓ¯Î·e3ÔÈ¯˙Ó - ‰˜Èf‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ««ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ»«¿ƒ
‰ÈÏÚ·a4‡ÏÂ BzÓ‰a ¯ÓL ‡Ï Ì‡ ;ÌÈÓÚt LÏL ƒ¿»∆»»¿»ƒƒ…»«¿∆¿¿…

dËÁLÏ ‰„O‰ ÏÚ·Ï ˙eL¯ LÈ - ˙BÚ¯lÓ dÚÓ5 ¿»»ƒƒ¿≈¿¿«««»∆¿«¬»
‰¯Lk ‰ËÈÁL6¯Oa e¯ÎÓe e‡Ba :‰ÈÏÚ·Ï ¯ÓB‡Â , ¿ƒ»¿≈»¿≈ƒ¿»∆»ƒ¿»»

‰Ó ÌlLÏe ˜Èf‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡L ÈtÓ .ÌÎlL∆»∆ƒ¿≈∆»¿»»¿«ƒ¿«≈«
˜Êp‰ Ì¯‚Ï elÙ‡ .˜Èf‰M7.¯eÒ‡ ∆ƒƒ¬ƒƒ¿…«∆∆»

המרעה.2) של 3)מקום בשדותיהם להזיק ועלולה
אחרי 4)אחרים. באה שההתראה הנגח בשור כמו ולא
משדהו.5)שהזיק. היזק למנוע לגרום 6)כדי לא כדי

הבהמה. לבעל רב על 7)הפסד שמירה חוסר עלֿידי
עזי  "הני כג: בבבאֿקמא הזאת ההלכה מקור בהמתו.
"דמפסדי", הגירסא שלנו בגמרא במרייהו". מתרינן דשוקא
ה, בכתבֿיד אולם שהזיקו. לאחר רק היא ההתראה כלומר
גאון  האי לרב והממכר המקח בספר גדולות, בהלכות
שמתרים  לפרש, רבינו יכול זה, לפי זו. גירסא אין - וברי"ף
תשובה  זוהי הזיקה". לא שעדיין "אףֿעלֿפי בבעליה
הזיקה, שלא אע"פ "ומ"ש שכתב: הכסףֿמשנה לתמיהת
ועוד  הראב"ד התוספות, בעלי רש"י, לו". מנין יודע איני
מותר  אלה רק לשחיטה. העומדות - דשוקא" "עיזי מפרשים
עזים  כפשוטו, מפרש רבינו אולם לשחוט. השדה לבעל
בעומדות  דוקא ולאו מגידֿמשנה), (ראה בשוק שרועות
והממכר  המקח בספר גאון האי רב דעת גם וכן לשחיטה.

ז'. שער

.·ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ CÎÈÙÏ8‰w„ ‰Ó‰a Ïc‚Ï9‰iÁÂ ¿ƒ»»¿¬»ƒ¿«≈¿≈»«»¿«»
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰w„10‡l‡ ,ÌÈÓ¯k‰Â ˙B„O‰ ÌB˜Óa «»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«»¿«¿»ƒ∆»

Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ˙B¯a„n·e ÌÈ¯Úia11ÔÈÏc‚Óe . «¿»ƒ«ƒ¿»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ
‡È¯eÒa12.ÌB˜Ó ÏÎa ¿¿»¿»»

במשנה.8) עט: שבהמה 9)בבאֿקמא מפני עזים, כגון
לאדם  ואסור ולהזיק, וכרמים לשדות להכנס דרכה דקה

לשלם. דעתו אם אפילו נזק, לגרום או משום 10)להזיק
ישראל. ארץ נזק.11)ישוב אין כאן מחוץ 12)כי שהיא

וכיבוש  כבשה, ודוד בתורה, שנקבעו ישראל ארץ לגבולות
חוצה  כדין ודינה הארץ, בקדושת לקדש כיבוש אינו יחיד

ישלמו. יזיקו ואם לגדל, שם שמותר לארץ

.‚ÌÈ‡z ‰¯OÚ13ÚLB‰È ‰˙‰14‰ÚLa BÈc ˙È·e ¬»»¿»ƒƒ¿»¿À«≈ƒ¿»»
:Ô‰ el‡Â ,ı¯‡‰ ˙‡ ˜lÁL∆ƒ≈∆»»∆¿≈≈

ÌÈ¯Úia ‰w„ ‰Ó‰a ÔÈÚ¯nL ,‰˙‰ (‡15Ô‰ÈÏÈ‡L ƒ¿»∆«¿ƒ¿≈»«»«¿»ƒ∆ƒ»≈∆
ÔÈqb16¯ÚÈ·e .‰q‚ ‰Ó‰a ÌL ÔÈÚ¯Ó ÔÈ‡ Ï·‡ , «ƒ¬»≈«¿ƒ»¿≈»«»¿««

ÌÈwc ÂÈÏÈ‡L17‰w„ ‡ÏÂ ‰q‚ ‡Ï Ba ÔÈÚ¯Ó ÔÈ‡ - ∆ƒ»»«ƒ≈«¿ƒ…«»¿…«»
.ÂÈÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡∆»ƒ««¿»»

ÌÈˆÚ ËwÏÏ ¯zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (·¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»¿«≈≈ƒ
ÌÈ˙eÁt ÌÈˆÚ eÈ‰iL ,‡e‰Â .B¯·Á ‰„OÓ18ÌÈ·B¯˜e ƒ¿≈¬≈¿∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

È‚È‰Â ÈÓÊ‰ ÔB‚k ,ÌÈˆB˜ ˙BÈ‰Ï19eÈ‰iL ,‡e‰Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿∆ƒ¿
ÌÈÁÏ20ÔÈ¯aÁÓe21L¯LÈ ‡lL „·Ï·e .22¯‡L Ï·‡ . «ƒ¿À»ƒƒ¿«∆…¿»≈¬»¿»

.¯eÒ‡ - ÌÈˆÚ≈ƒ»
ËwÏÏ ¯zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (‚23ÌÈ·OÚ ¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»¿«≈¬»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰ÈÏ‡Ó ÔÈÏBÚ‰24ÔzÏz ‰„OÓ ıeÁ ,25 »ƒ≈¬≈∆¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
‰Ó‰·Ï dÚ¯fL26. ∆¿»»ƒ¿≈»

‰ÚÈË ÌËB˜ Ì„‡ ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ („27ÏÎa ¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»≈¿ƒ»¿»
ÌB˜Ó28˙ÈÊ ÏL ˙BiÙB¯bÓ ıeÁ ,29ÔÓ ÌËB˜ BÈ‡Â . »ƒ¿ƒ∆«ƒ¿≈≈ƒ

‰ˆÈ·k - ˙ÈÊa ‡l‡ ˙BÏÈ‡‰30- ÌÈÙ‚·e ÌÈ˜·e , »ƒ»∆»¿«ƒ¿≈»¿»ƒƒ¿»ƒ
‰ÏÚÓÏe ˜˜t‰ ÔÓ31ÏL BÎBzÓ - ÔÏÈ‡‰ ¯‡L·e , ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ∆

ÔÏÈ‡32BcÁÓ ‡Ï ,33‡l‡ ¯Èz‰ ‡Ï ,ÌË˜Ï ¯Èz‰LÎe . ƒ»…≈À¿∆ƒƒƒ¿……ƒƒ∆»
L„ÁÓ34‰OBÚL ÔLiÓ ‡Ï Ï·‡ ,˙B¯t ‰OBÚ BÈ‡L ≈»»∆≈∆≈¬»…ƒ»»∆∆

Èt ‰‡B¯ BÈ‡L ÌB˜nÓ ‡l‡ ÌËB˜ BÈ‡Â .˙B¯t≈¿≈≈∆»ƒ»∆≈∆¿≈
‰nÁ35. «»

,‰˙‰ ÔÎÂ (‰‰lÁza ‡ˆBi‰ ÔÈÚn‰L36d˙B‡ Èa - ¿≈ƒ¿»∆««¿»«≈«¿ƒ»¿≈»
epnÓ ÔÈ˜tzÒÓ ÌÏe·‚a ‡ˆiL ¯ÈÚ‰37ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆««ƒ∆≈

Ì˜ÏÁa B¯wÚ38.epnÓ Ì‰nÚ ˜tzÒ‰Ï ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â , ƒ»¿∆¿»¿≈«¬≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»∆ƒ∆
ÌiÓ ÌÈ‚c „eˆÏ ¯zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Â¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»»»ƒƒ»

‰È¯·Ë39„·Ïa ‰kÁa „eˆiL ,‡e‰Â .40‡Ï Ï·‡ . ¿∆¿»¿∆»¿«»ƒ¿«¬»…
ÚÏ˜ O¯ÙÈ41‰ÈÙÒ „ÈÓÚÈÂ42Ë·M‰ Èa ‡l‡ ÌL43 ƒ¿…∆«¿«¬ƒ¿ƒ»»∆»¿≈«≈∆

.Ì˜ÏÁa Ìi‰ B˙B‡ ÚÈb‰L∆ƒƒ««»¿∆¿»
˜lzÒÓ - ÂÈ·˜Ï CÈ¯vL Ì„‡ ÏkL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Ê¿≈ƒ¿»∆»»»∆»ƒƒ¿»»ƒ¿«≈

Ba Ú‚tL ¯„b‰ È¯BÁ‡ ÒÎÂ C¯c‰ ÔÓ44.ÌL ‰ÙÂ ƒ«∆∆¿ƒ¿»¬≈«»≈∆»«¿ƒ¿∆»
Ìk¯k ‰‡ÏÓ ‰„Oa elÙ‡Â45¯B¯ˆ ÌMÓ ÏËBÂ .46 «¬ƒ¿»∆¿≈»«¿…¿≈ƒ»¿

.Áp˜Óe¿«≈«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓ¯k‰ ÔÈa ‰ÚBz‰ ÏkL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Á¿≈ƒ¿»∆»«∆≈«¿»ƒ¿«≈»∆

‚qÙÓ -47.Bk¯„Ï ‡ˆiL „Ú ,„¯BÈÂ ‚qÙÓ ‰ÏBÚÂ ¿«≈¿∆¿«≈¿≈«∆≈≈¿«¿
ÌÈa¯‰ ÈÎ¯„a ËÈh‰ ‰a¯iL ÔÓÊaL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Ë¿≈ƒ¿»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆«ƒ¿«¿≈»«ƒ

LÈ - ÌÈÓ ÈÚÈ˜ B‡48È„„ˆÏ ˜lzÒ‰Ï ÌÈÎ¯„ È¯·BÚÏ ¿ƒ≈«ƒ≈¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈
C¯„a ÔÈÎl‰Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌL ÔÈÎl‰Óe ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ¿«¿ƒ»««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿∆∆

ÌÈÏÚa dÏ LiL49. ∆≈»¿»ƒ
‰ÂˆÓ ˙nL ,‰˙‰ ÔÎÂ (È50BÓB˜Ó ‰B˜51¯a˜Â ¿≈ƒ¿»∆≈ƒ¿»∆¿¿ƒ¿»

Ba ‡ˆniL ÌB˜na52¯ˆn‰ ÏÚ ÏhÓ ‡‰È ‡lL .53 «»∆ƒ»≈∆…¿≈À»««∆∆
‰È„n‰ ÌeÁz CB˙a ‡ÏÂ54ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ; ¿…¿¿«¿ƒ»¬»ƒƒ¿»«

¯ˆn‰55˙È·Ï B‡È·Ó - ÌeÁz‰ CB˙a ‰È‰L B‡ «∆∆∆»»¿«¿¿ƒ¿≈
.˙B¯·w‰«¿»

פא:13) פ. הארץ.14)שם נוחלי לבעל 15)עם ואין
לעכב. זכות בהמה 16)היער שם מרעין אין ניכר. נזק ואין

האילנות. את שמפסידים מפני לכליון 17)גסה חשש ויש
חשובים.18)האילנות. וברקנים.19)בלתי קוצים

השדה,20) לבעל להסקה שראויים מפני אסור, יבשים אבל
מפקירם. השדה 21)ואינו בעל כי אסור, תלושים אבל
לעצמו. השרשים.22)תלשם יעקור מכיון 23)שלא

לזרעים. מזיקים כדי 24)שהעשבים בשדות, אפילו
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קכח ממון קכח נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ד שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לבהמתו. כעין 25)להאכיל לקדירה שנותנים קטנית, מין
אסור. כך ומשום לו, מועילים עמו הגדלים העשבים תבלין.

אם 26) אבל טוב. מספוא הם בתלתן המעורבים העשבים כי
בתלתן  מעוניין האדם כי תלתן, בשדה אף מותר לאדם זרעה
לו. מזיקים והעשבים ביותר, מרובה הקרקע מן שיניקתו
ערוגות  שמסודר הוא, לאדם זרוע שהתלתן היכר סימן

הרכבה.27)ערוגות. או נטיעה לשם האילן מן ענף קוצץ
ידו.28) על לעכב רשאי האילן בעל ואין חברו, מאילן אף

ישראל. ארץ של ישובה משום מזקין 29)הטעם, כשהזית
גרופיות  שתי ומשאירים אותו קוצצים מועטים, ופירותיו
אסור  כך משום בדים. ומוציאות מחליפות והן (ענפים),
זית  בעץ אבל אותן, מקלקל הוא כי נטיעה, מהם לקטום

מותר. ענפים, ובעל סמוך 30)גדול מלמטה הזית מן יניח
כגובה  להתפצל מתחילים שהשרשים המקום מן היינו לגזע,

לקטום.31)ביצה. מותר ולמעלה, לגזע הסמוך הקשר מן
רבים 32) ענפים פירוש: "מאיבו". היא: הנכונה הגירסא

מאמצע  ממחבואו, פירוש - "מחיבו" גורסים: ויש ודקים.
שם. רש"י ראה ענפים. הרבה שם שיש מן 33)האילן 

שלמעלה. שעדיין 34)הענף זו, בשנה וניתוסף שגדל בד
פרי. עושה אילן,35)אינו של בתוכו הנסתרים מענפים

עיקר  שהם מפני השמש, לצד המגולים הענפים מן לא אבל
שבו. הפירות ומקור ללא 37)מחדש.36)האילן

אחד.38)תשלום. של בשדהו אףֿעלֿפי 39)אלא
שבטי  כל בני רשאים נפתלי שבט של בחלקו כולו שהוא

ממנו. לצוד האניות.40)ישראל לתנועת מפריעה שאינה
שם 41) שיילכדו במים קנים גדרי ולעשות יתדות לתקוע

הספינה.42)דגים. את  ומעמיד שמעכב להם 43)מפני
מותר. זה לו.44)גם שלפרחיו 45)שנזדמן צמח זעפרן,

וטוב. חריף הגדר.46)ריח לפריצת חושש ואינו הגדר, מן
חייב 47) ואינו בדרך, המעכבות הזמורות, את וכורת מנתק

לכרם. סחור סחור בקצה 49)רשות.48)ללכת כגון
בו.50)השדות. שיטפלו קרובים כאן ואין שנמצא, מת

נמצא.51) לעכב.52)שעליו רשאי המקום בעל ואין
נמצא.53) שעליו מקומו קונה מצוה שמת הדרך, על
רב 55)עיר.54) דעת ונטמאים, עליו מאהילים והעוברים

שירצה". מקום לכל "מפנהו פא:) קמא (בבא ביבי

.„Ôwz ‰ÓÏL56˙BÓÈa ÔÈ¯zÓ ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ eÈ‰iL , ¿……ƒ≈∆ƒ¿¿≈¿»ƒÀ»ƒƒ
Á‰‰n57˙B„OaL ÔÈÏÈ·La Cl‰Ï58ÌÈÏÚa Ô‰Ï LiL ««»¿«≈ƒ¿ƒƒ∆¿»∆≈»∆¿»ƒ

‰iL ‰ÚÈ·¯ „¯zL „Ú59. «∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»

פא:56) השדה.57)שם מן פירותיו שכלו לאחר
הדרך.58) את לקצר בעשרים 59)כדי כרגיל שזמנו הגשם

מזיקה  הרגל דריסת אין זה גשם לפני במרחשון. ושלושה
ונפסדים  וצומחים, יוצאים הזרעים ואילך מכאן לשדות.

עליהם. כשדורסים

.‰Ôlk el‡ ˙Bw˙Â60elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ˙B‚‰B ¿«»≈À»¬¿»»¬ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa61. ¿»»»∆

שלמה.60) ותקנת יהושע, של התקנות כדעת 61)עשר
(שם). שמואל

.ÂÏ··a Ïh‰ „¯ÈLÓe62¯eÒ‡63ÔÈÏÈ·La Cl‰Ï ¿∆≈≈««¿»∆»¿«≈ƒ¿ƒƒ
.ÌÈÏÚa Ô‰Ï LiL∆≈»∆¿»ƒ

שם.62) פפא, רב לקרקע 63)דברי מזיקה הרגל דריסת כי
הטל. ירידת אחרי שבבבל

.Êı¯‡a ‰w„ ‰Ó‰a ÔÈÏc‚Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿≈»«»¿∆∆
ÌBÈ ÌÈLÏL Ï‚¯Ï Ì„˜ d˙B‰L‰Ï ¯zÓ ,Ï‡¯OÈ64 ƒ¿»≈À»¿«¿»…∆»∆∆¿ƒ

Áah‰Â .ÌBÈ ÌÈLÏL B· ‰zLÓÏ Ì„˜Â65Á˜BÏ66 ¿…∆¿ƒ¿≈¿¿ƒ¿««»≈«
.ËÚÓ ËÚÓ ËÁLiL „Ú ‰‰LÓe Á˜BÏ ,ËÁBLÂ¿≈≈««¿∆«∆ƒ¿«¿«¿«

¯„Úa ‰Ú¯˙Â ‡ˆz ‡lL „·Ï·e67‰‰Ln‰ Ïk ‡l‡ ; ƒ¿«∆…≈≈¿ƒ¿∆»≈∆∆»»««¿∆
.˜Èfz ‡lL È„k ,B˙Èa CB˙a ‰‰LÓ -«¿∆¿≈¿≈∆…«ƒ

עט:64) שם החג, סעודת ומוכר 65)לצרכי הקונה
פ.67)קונה.66)לאחרים. שם גמליאל כרבן

.ÁÏ‡¯OÈ ı¯‡k Ï·a eOÚ ¯·Îe68Ïecb da ¯Ò‡Ï ¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¡…»ƒ
˙B„O‰ ·¯ eÈ‰L ÈtÓ ,‰w„ ‰iÁÂ ‰w„ ‰Ó‰a¿≈»«»¿«»«»ƒ¿≈∆»…«»

.Ï‡¯OÈ ÏL ÌÈÓi‰ Ì˙B‡a ÌL ÌÈÓ¯k‰Â¿«¿»ƒ»¿»«»ƒ∆ƒ¿»≈

שם.68)

.ËÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯ÈÊÁ Ïc‚Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ69. ¿≈»¿¬»ƒ¿«≈¬ƒƒ¿»»
.˙ÏLÏLa ¯eL˜ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·Ïk‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«∆∆∆»ƒ≈»»»¿«¿∆∆

¯ÙÒÏ ‰ÎeÓq‰ ¯ÈÚa ÌÈ·Ïk ‡e‰ Ïc‚Ó Ï·‡70ÌBia , ¬»¿«≈¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»«
Ïc‚Ó ¯e¯‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .B¯ÈzÓ ‰ÏÈl·e B¯LB˜¿««¿»«ƒ¿»¿¬»ƒ»¿«≈

.ÈeˆÓe ‰a¯Ó Ô˜f‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯ÈÊÁÂ ÌÈ·Ïk¿»ƒ«¬ƒƒƒ¿≈∆∆≈»¿À∆»

פב.69) פג.70)שם שם שמירה, לשם לגבול

.È‰·eLz ‰OÚL ‰ÚB¯71¯kÓÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ∆∆»»¿»≈¿«¿ƒƒ¿…
„iÓ72„È ÏÚ „È ÏÚ ¯ÎBÓ ‡l‡ ,73BÏ eÏÙpL ÈÓ ÔÎÂ . ƒ»∆»≈«»«»¿≈ƒ∆»¿

‰M¯Èa ÌÈ¯ÈÊÁÂ ÌÈ·Ïk74¯kÓÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¿»ƒ«¬ƒƒƒÀ»≈¿«¿ƒƒ¿…
.ËÚÓ ËÚÓ ¯ÎBÓ ‡l‡ ,„iÓƒ»∆»≈¿«¿«

פ.71) שם דקה, בהמה עוד לגדל מכיון 72)שלא
מתשובה. וימנע הרבה קמעא.73)שמפסיד קמעא,

גוי.74) אביו את שירש גר כגון

âטבת כ"ד שלישי âיום
éML ÷øt1 ¤¤¦¦

תהיה 1) כיצד מתחלתה, תמה שהיא הקרן דין מבאר
ידועים  לימים אם המינים, לכל או אחד למין אם מועדת,

בסיבה. שלא או ידועה לסיבה אם הימים, לכל או

.‡„ÚeÓ e‰Ê È‡2ÌÈÓÈ ‰LÏL Ba e„ÈÚ‰L Ïk ?3. ≈∆»…∆≈ƒ¿»»ƒ
ËÚa B‡ ı·¯ B‡ CL B‡ „Á‡ ÌBÈa Á‚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿∆»»«»«»«
e„ÈÚ‰ .„ÚeÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ Û‚ B‡»«¬ƒ≈»¿»ƒ≈∆»≈ƒ

„Á‡ ÌBÈa ÌÈ„Ú Èzk LÏL Ba4˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -5Ì‡ »ƒ≈≈ƒ¿∆»¬≈∆»≈ƒ
.„Úe‰ ‡Ï B‡ „Úe‰«…«

כג:2) קמא על 3)בבא ימים שלושה השור בבעל התרו
בו  והתרו ראשון ביום השור שנגח כגון נגיחות, שלוש

יום שלישי
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קכט

קכט

ממון  נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ד שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ונגח  וחזר בו, והתרו שני ביום ונגח וחזר שישמרהו,
הודיעוהו  אפילו אחד, ביום נגח אם אבל בו. והתרו בשלישי
שהיה  ייתכן כי מועד, זה אין והתרוהו, בשעתה אחת כל על

אחד. ביום קרה זה שכל מכיוון מקרה, שלוש 4)זה על
ימים. שלושה של כד.5)נגיחות שם נפתרה, שלא בעייא

מועד  יהיה שהשור כדי הם שאמרו, ימים שלושה אם
ימים  בשלושה פעמים שלוש כשנגח כאן, כן ואם להזיק,
אחד, ביום היו ההתראות שלוש שכל פי על אף מועד נעשה
על  שישמור השור בבעל להתרות ימים שלושה צריכים או

הועד. לא כן ואם בלבד אחד ביום התרו וכאן שורו,

.·;ÔÈc ˙Èa ÈÙ·e ÌÈÏÚa‰ ÈÙa ‡l‡ ‰„Ú‰ ÔÈ‡≈∆»»∆»ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿≈≈ƒ
˙È·a ‡l‡ ‰„Ú‰ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ·a „Úe‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«ƒ¿»»¿≈∆»»∆»¿≈

ÔÈc6. ƒ

ביתֿדין.6) בפני אלא אינה עדות מסירת

.‚ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÏL ¯BL7˙È„Óa ‡e‰L ÈÓe ∆≈≈∆¿»»ƒ∆ƒ¿ƒ«
Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈc ˙Èa Ï·‡ ;ÔÈ¯eËt - eÁ‚pL Ìi‰«»∆»¿¿ƒ¬»≈ƒ«¬ƒƒ»∆

ÔÈÒBtB¯ËBt‡8ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÈÙa Ô‰a ÔÈ„ÈÚÓe9. «¿ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿≈»«¿ƒ

לט.7) שם בניֿדעת, הבעלים.8)שאינם במקום
השור.9) על שישמור בו ומתרים

.„Ì‡ :ÔÈÒBtB¯ËBt‡ ÈÙa e„Úe‰L ¯Á‡ e˜Èf‰ƒƒ««∆¬ƒ¿≈«¿ƒƒ
˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ìz ‡e‰ ÔÈ„Ú10„Úe‰ Ì‡Â ;BÙebÓ ¬«ƒ»¿«≈¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ«

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ˜Èf‰ Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰LÏL Ba¿»»ƒ¿««»ƒƒ¿«≈∆∆»≈
‰Ùi‰ ÔÓ11ÔÈÒBtB¯ËBt‡ ÈÒÎaL12eÏc‚iLÎÏÂ , ƒ«»∆∆¿ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿¿
ÌÈÓB˙È‰13eÓlLÈÂ ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÌÚ ÔÈ„ eOÚÈ «¿ƒ«¬ƒƒ»«¿ƒƒ«¿

Ô‰Ï14. »∆

לגבות 10) לתם אפוטרופוס "מעמידין החכמים כדעת
שם. המעולה.11)מגופו", שמרו 12)מן שלא מפני

שם. חנינא, בר יוסי רבי דעת זוהי כראוי. כוונתו 13)אותו
קטן. של להיות 14)לשור יסכים לא איש אחרת, כי

אפוטרופוס.

.‰Ô‰a ÔÈ˜ÁOnL ÌÈ¯ÂL15ÁbÏ Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe16‰Ê ¿»ƒ∆¿«¬ƒ»∆¿«¿ƒ»ƒ«∆
˙‡ e˙ÈÓ‰ elÙ‡Â .‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ„ÚeÓ ÌÈ‡ - ‰Ê ˙‡∆∆≈»»ƒ∆»∆«¬ƒ≈ƒ∆

ÁbÈ Èk :¯Ó‡pL ;‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì„‡‰17‡Ï - »»»≈»«»ƒƒ»∆∆¡«ƒƒ«…
e‰eÁÈbiL18. ∆«ƒ

קהל.15) ברצון 16)לפני אלא השור מטבע אינו "וזה
מועדים  אינם כך משום לרבינו), המשנה (פירוש בעליהם"

כתם. נזק חצי טבעו 18)מעצמו.17)ומשלמים נגד
מא. לט, שם העצמי,

.Â„Úe‰L ¯BL19¯ÊÁ - ‰zÓa Ôz B‡ ¯kÓÂ ∆«¿ƒ¿«ƒ«¿«»»»«
B˙en˙Ï20˙ÈpzLpL ˙eL¯‰L ;21BÈ„ ‰pLÓ22Ï·‡ . ¿«∆»¿∆ƒ¿«≈¿«»ƒ¬»

B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ¯ÓBLÏ B¯ÒÓ B‡ BÏÈ‡L‰ Ì‡23. ƒƒ¿ƒ¿»¿≈¬≈¿∆¿»
L¯Á‰ Áwt˙Â ,ÔÈÒtB¯ËBt‡ ÈÙa „Úe‰L ¯BL ÔÎÂ¿≈∆«ƒ¿≈«¿¿ƒ¿ƒ¿«««≈≈

‰tzLÂ24eÏËaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔËw‰ ÏÈc‚‰Â ‰ËBM‰ ¿ƒ¿«»«∆¿ƒ¿ƒ«»»««ƒ∆»¿

ÔÈÒtB¯ËBt‡‰25Ô˙˜ÊÁa ÔÈ„ÚeÓ Ô‰ È¯‰ -26È¯‰L , »«¿¿ƒ¬≈≈»ƒ¿∆¿»»∆¬≈
Ô‰ ÌÈÏÚa ˙eL¯a27. ƒ¿¿»ƒ≈

מועד.19) הקונה 20)שנעשה ברשות יגח ואם כתם, דינו
מגופו. נזק חצי ישלם המתנה מקבל ברשות שיצא 21)או

הקונה. לרשות ונכנס המוכר מתחיל 22)מרשות והכל
מ: שם פפא רב דעת רשות 23)מחדש. שינוי כאן אין

שם. עליו", בעליו שם שהולך מקום שכל "משום
בדעתו.24) שפוי עברה 25)נעשה השמירה וחובת

נשאר 26)לבעלים. האפוטרופוס, אצל מועדים נעשו אם
האפוטרופסות. שבוטלה לאחר גם מועד דין גם 27)להם

רבי  דעת רשות. שינוי כאן ואין האפוטרופוס, אצל בהיותם
לט. שם במשנה יוסי

.Ê- BÏ ‰„Úe‰L ¯·cÓ da ‰¯ÊÁÂ ‰„Úe‰L ‰Ó‰a¿≈»∆¬»¿»¿»»ƒ»»∆¬»
‡lL ¯ÊÁÂ ,ÁbÏ „Úe‰L ¯BL ?„ˆÈk .d˙en˙Ï ‰¯ÊÁ»¿»¿«»≈«∆«ƒ«¿»«∆…

Û‚B ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁbÈ28.‰ÁÈ‚Ï Ìz ‰Ê È¯‰ - ƒ«««ƒ∆≈¬≈∆»ƒ¿ƒ»
z‰ eÈ‰iL „Ú ?B˙¯ÊÁ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe˙B˜BÈ ≈≈»«¬»»«∆ƒ¿«ƒ

Ba ÔÈLÓLÓÓ29ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ÔÎÂ .Á‚B BÈ‡Â30 ¿«¿¿ƒ¿≈≈«¿≈ƒ¿»«¿»ƒ
‰OBÚ ‰È‰È ‡ÏÂ Ba eLÓLÓiL „Ú - Ô‰Ï „Úe‰L∆«»∆«∆¿«¿¿¿…ƒ¿∆∆

.Ô˙B‡»

בקרניו).28) (לא בו 29)בגופו ומשחקים אותו "שמושכין
מאיר  רבי דעת לרבינו). המשניות (פירוש מנגחם" ואינו

כד. כג: שם ובעיטה,30)במשנה נשיכה נגיפה, כגון
ה. הלכה א, פרק למעלה השווה

.ÁBÈÓÏ „ÚeÓ ‡e‰L ¯BL31„ÚeÓ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆»¿ƒ¬≈∆≈»
BÈÓ BÈ‡LÏ32‰Ó‰·Ï „ÚeÓ BÈ‡ - Ì„‡Ï „Úe‰ .33. ¿∆≈ƒ«¿»»≈»ƒ¿≈»
ÌÈpË˜Ï „Úe‰34ÌÈÏB„‚Ï „ÚeÓ BÈ‡ -35Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒ¿«ƒ≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ

Ì‡Â ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - BÏ „ÚeÓ ‡e‰L ÔÈÓ ˙‡ ˜Èf‰ƒƒ∆ƒ∆»¿«≈∆∆»≈¿ƒ
„ÚeÓ ‰È‰ .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ÔÈÈn‰ ¯‡LÏ ˜Èf‰ƒƒƒ¿»«ƒƒ¿«≈¬ƒ∆∆»»»

ÏÁ‰ ˙BÓÈÏ „ÚeÓ BÈ‡ - ˙B˙aLÏ36˜Èf‰ Ì‡Â ; ¿«»≈»ƒ«…¿ƒƒƒ
ÌlLÓ - ÏÁ‰ ˙BÓÈ·e ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ˙B˙aLa¿«»¿«≈∆∆»≈ƒ«…¿«≈
eLÓLÓiMÓ ?B˙¯ÊÁ ‡È‰ È˙ÓÈ‡Óe .˜Ê ÈˆÁ¬ƒ∆∆≈≈»«ƒ¬»»ƒ∆¿«¿¿

ÌBia Ba ˙B˜BÈz‰37˜ÈfÓ ‰È‰È ‡ÏÂ BÏ „ÚeÓ ‡e‰L «ƒ«∆»¿…ƒ¿∆«ƒ
.BÏ „Úe‰L ˜Ê∆∆∆«

אדם,32)לשוורים.31) שכן וכל וגמלים סוסים כגון
שסתמו  לז. קמא בבא המשנה דברי בפירוש פפא רב כדעת

מועד. מועד 33)אינו שאינו לבהמה הועד שכן וכל
עגלים.34)לאדם. מין.35)כגון באותו אפילו

עליו 36) זחה דעתו ממלאכתו, בטל שהוא מפני בשבת
(רש"י). בשבת.37)ונוגח - שלפנינו בדוגמא

.ËÈLÈÏL ÌBÈa ÏÓ‚Â ,¯ÁÓÏ ¯BÓÁÂ ,ÌBi‰ ¯BL Á‚»«««¬¿»»¿»»¿¿ƒƒ
ÏkÏ „ÚeÓ ‰OÚ -38¯ÁÓÏe ,BÁ‚e ÌBi‰ ¯BL ‰‡¯ . «¬»»«…»»«¿»¿»»

,BÁ‚e ¯BL ‰‡¯ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,BÁ‚ ‡ÏÂ ¯BL ‰‡»̄»¿…¿»««¿ƒƒ»»¿»
¯BL ‰‡¯ ÈLÈÓÁ·e ,BÁ‚ ‡ÏÂ ¯BL ‰‡¯ ÈÚÈ·¯·e»¿ƒƒ»»¿…¿»«¬ƒƒ»»
„ÚeÓ ‰OÚ - BÁ‚ ‡ÏÂ ¯BL ‰‡¯ ÈMM·e ,BÁ‚e¿»«ƒƒ»»¿…¿»«¬»»

ÔÈ‚e¯ÒÏ39‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ¯ÂLÏ40. ¿≈ƒƒ¿»ƒ¿≈…«≈»∆
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קל ממון קל נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ד שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

האלה38) המינים שלושת לכל משנה).כלומר, (מגיד
צורך  ואין המינים, שלושת ידי על העדתו שנתקיימה מכיוון
לומר  תמצא "ואם לז. שם ומין. מין לכל נגיחות בשלוש
פרק  למעלה ראה לומר. תמצא כאם לפסוק דרכו ורבינו "...

סט. הערה יט הלכה ישלם 39)שני השביעי ביום יגח אם
נזק. חצי אלא ישלם לא השמיני ביום נגיחה ועל שלם נזק

ויותר.40) ימים שני של דילוג כגון

.È‡ÏÂ ¯BÓÁ ‰‡¯ ¯ÁÓÏe ,BÁ‚e ÌBi‰ ¯BL ‰‡»̄»«¿»¿»»»»¬¿…
‰‡¯ ÈÚÈ·¯·e ,BÁ‚e ÒeÒ ‰‡¯ ÈLÈÏM·e ,BÁ‚¿»«¿ƒƒ»»¿»»¿ƒƒ»»
ÈMM·e ,BÁ‚e „¯t ‰‡¯ ÈLÈÓÁ·e ,BÁ‚ ‡ÏÂ ÏÓ‚»»¿…¿»«¬ƒƒ»»∆∆¿»«ƒƒ

„B¯Ú ‰‡¯41ÔÈ‚e¯ÒÏ „ÚeÓ ‰OÚ - BÁ‚ ‡ÏÂ »»»¿…¿»«¬»»¿≈ƒ
ÏkÏ42BÏ „ÚeÓ ‡e‰L ÌBia Á‚ Ì‡Â ;43„Á‡ «…¿ƒ»««∆»∆»

.„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‚e¯Òa Á‚pL ÔÈÈn‰ ˙LÏMÓƒ¿∆«ƒƒ∆»«¿≈ƒ¬≈∆»

הבר.41) הדוגמאות 42)חמור שתי של צירוף זה
אלא  מועד אינו כי דוקא, לאו "לכל" הקודמת. שבהלכה

זו. הלכה בסוף רבינו כדברי שנגח שביעי,43)למינים
וכו'. תשיעי

.‡È¯OÚ ‰ML·e ,‰Ê L„ÁÏ ¯OÚ ‰MÓÁa Á‚»««¬ƒ»»»¿…∆∆¿ƒ»»»
BÈ‡ - ÈLÈÏL L„ÁÏ ¯OÚ ‰Ú·L·e ,ÈL L„ÁÏ¿…∆≈ƒ¿ƒ¿»»»¿…∆¿ƒƒ≈

‚el„a LlLiL „Ú ,„ÚeÓ44,Á‚Â ¯ÙBL ÏB˜ ÚÓL . »«∆¿«≈¿ƒ»«»¿»«
„ÚeÓ ‰OÚ - Á‚Â ¯ÙBL ÏB˜ ,Á‚Â ¯ÙBL ÏB˜»¿»«»¿»««¬»»

˙B¯ÙBLÏ45.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆

שלא 44) הראשונה הנגיחה כי דילוגים, שלושה שיהיו
בנגיחה  רק הועד ולכן החשבון מן אינה בדילוג הייתה
אליבא  רש"י פירש (כך החמישית על שלם נזק וחייב רביעית
תוספות  ראה ט, שבהלכה לסירוגין דומה זה ואין דשמואל)
מינים  של סירוגין להשוות שאין יום, המתחיל דיבור ב שם,

שם. ימים, של שהנגיחה 45)לסירוגין אומרים ואין
פעם  יגח אם השופר. מקול בהלה מרוב רק באה הראשונה

שם. העלייה, מן שלם נזק ישלם השופר, לקול רביעית

.·È,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏLa ÌÈ¯ÂL ‰LÏL Á‚»«¿»¿»ƒƒ¿»»ƒ∆««∆
Á‚pL B‡ ;ÏÓb Á‚ ÈLÈÓÁ·e ,¯BÓÁ Á‚ ÈÚÈ·¯·e»¿ƒƒ»«¬«¬ƒƒ»«»»∆»«
¯Á‡Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈLa ‰lÁza ÏÓ‚Â ¯BÓÁ¬¿»»«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ∆««∆¿««
‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈ¯ÂL ‰LÏL Á‚ Ck»»«¿»¿»ƒ∆««∆¬≈∆

˜ÙÒ46˙LÏLÏ B‡ „·Ïa ÌÈ¯ÂLÏ „ÚeÓ ‡e‰ Ì‡ »≈ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿∆
BÊ ˙B˙aL LÏLa Á‚ Ì‡ ÔÎÂ .„ÚeÓ ‡e‰ ÔÈÈn‰«ƒƒ»¿≈ƒ»«¿»«»
Á‚pL B‡ ;˙aMa ÈL·e ˙aMa „Á‡·e BÊ ¯Á‡««¿∆»««»¿≈ƒ««»∆»«
ÈzL·e ˙aM‰ ÌBÈ·e ˙aL ·¯Ú·e ˙aMa ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ««»¿∆∆«»¿««»ƒ¿≈
‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰È¯Á‡ ˙B‡a‰ ˙B˙aL«»«»«¬∆»¬≈∆»≈ƒ
ÌÈML ÌÈÓi‰ ˙LÏLÏ B‡ „·Ïa ˙B˙aLÏ „ÚeÓ»¿«»ƒ¿«ƒ¿∆«»ƒ∆¿«ƒ

.ÏBÁ Ô‰Ó≈∆

מצרפים 46) אנו - ראשון שור ב', ובבעיא - שלישי שור אם
אותו  דנים או בלבד, לשוורים מועד הוא ואז השוורים, עם
שלא  בעייא המינים. לשלושת הוא ומועד וגמל, חמור אחר
שבת  אם שבתות, בשלושה נגח אם וכן שם. נפתרה,

לשבתות, מצרפים - ראשונה שבת ב', ובבעיא - שלישית
- שלאחריה החול ימי לשני או בלבד, לשבתות ומועד
ששניים  הימים, לשלושת הוא ומועד - שלפניה ב', ובבעיא

חול. מהם

.‚È‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎÂÔ‰a ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ ,Ô ¿»≈«¿≈¿«≈»∆≈¿«¿ƒ»∆
˜Ê ÈˆÁ ‡l‡ ˜Èfn‰ ˙‡47˜Ê ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ; ∆««ƒ∆»¬ƒ∆∆¿ƒ»««ƒ»∆∆

Â„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÌÏL48. »≈≈ƒƒƒ»…

תם.47) ספק.48)כדין מחמת

éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦
שם 1) נתבאר וכן השמירה. אחר התמה קרן חיוב בו נתבאר

נתבאר  וכן המיתוהו. ולא האדם גוף שהזיקו והמועד התם
הזיקה  ושם שלו שאינה לרשות בהמתו המכניס משפטי
תשלומי  משפטי שם נתבארו וכן דינו, מה הוזקה או בקרן
הקרן. נזקי תשלומי פרטי וכל הוא, וממה הוא כיצד הנזק

.‡‰¯ÒBÓa ÂÈÏÚa B¯LwL ¯BL2Èe‡¯k ÂÈÙa ÏÚÂ3, ∆¿»¿»»¿≈»¿»«¿»»»»
˜Èf‰Â ‡ˆÈÂ4˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡e‰ Ìz Ì‡ :5Ì‡Â , ¿»»¿ƒƒƒ»¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ

ep¯ÓLÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - „ÚeÓ ‰È‰6Ì‡ ‡‰ , »»»»∆∆¡«¿…ƒ¿¿∆»ƒ
B¯ÓL7¯eËt -8¯·„a ˜Èf‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ‡e‰ ¯eÓLÂ , ¿»»¿»∆¿≈ƒƒƒ¿»»

ÌÈ¯·c ÏÎ‡L ÔB‚k ,B˙lÁzÓ BÏ „ÚeÓ ‡e‰L∆»ƒ¿ƒ»¿∆»«¿»ƒ
¯eËt - BÎel‰ C¯„a ÂÈÏ‚¯a ¯aL B‡ BÏ ÌÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ≈¿«¿»¿∆∆ƒ»

ÌlLlÓ9. ƒ¿«≈

מצויה.3)בחבל.2) ברוח לעמוד שיכולה כגון 4)דלת
בה,5)שנגח. נזהר אדם שכל פחותה, שמירה זוהי כי

שמירה  שישמור כדי נזק, בחצי התורה אותו מחייבת ולכן
שמירה.6)מעולה. בחוסר תלוי כל 7)חיובו שמירה
מה:8)שהיא. בבאֿקמא יהודה, ר' וברגל 9)דעת בשן

נה: שם הכל, לדעת פחותה שמירה מספקת

.·ÔÈÓÈ Ô¯˜Ï „ÚeÓ ‰È‰10,Ï‡ÓO Ô¯˜Ï „ÚeÓ BÈ‡Â »»»¿∆∆»ƒ¿≈»¿∆∆¿…
ÔÈa ÔÈÓÈ Ô¯˜a ÔÈa ,Á‚Â Èe‡¯k B¯ÓML ¯Á‡ ‡ˆÈÂ¿»»««∆¿»»»¿»«≈¿∆∆»ƒ≈

˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ï‡ÓOa11. ƒ¿…¿«≈¬ƒ∆∆

אם 11)שם.10) ומועד ימין, לקרן מועד שהוא אףֿעלֿפי
מועד  של הנוסף החצי על פטור הוא פטור, כראוי שמרו
שמרו  אם אפילו תם בעודו בו חייב שהיה החצי אבל בלבד,
בלשון  שהועד. לאחר גם בו חייב להיות הוא ממשיך כראוי,
בר  אדא רב כדעת עומדת". במקומה תמות "צד - הגמרא
הקודמת  בהלכה במשנה. יהודה ר' דברי כך המפרש אהבה,
ב  ובהלכה כלשונם, במשנה יהודה ר' דברי את רבינו הביא
תמיהת  מיושבת בזה יהודה. ר' לדעת הגמרא פירוש את -

זו. בסוגיא גבורים" ה"שלטי

.‚‡lL ÔÈa ‰eÎa ÔÈa ,Ì„‡a ‰Ï·ÁL ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»¿»»≈¿«»»≈∆…
dÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡È‰ ‰nz Ì‡ :‰eÎa12, ¿«»»ƒ«»ƒ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ»

ÔÓ ¯eËÙe .ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ‡È‰ ˙„ÚeÓ Ì‡Â¿ƒ∆∆ƒ¿«≈∆∆»≈»ƒ
˙·M‰13¯Úv‰ ÔÓe ˙La‰ ÔÓe14;Èet¯‰ ÔÓe «∆∆ƒ«∆ƒ«««ƒ»ƒ

‡l‡ ‰¯Bz Ô‰a ‰·iÁ ‡Ï el‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡L∆«¿»»¿»ƒ≈…ƒ¿»»∆»∆»
Ì„‡a15- Ì„‡a ‰Ï·ÁL ‰Ó‰a Ï·‡ ,B¯·Áa Ï·ÁL ¿»»∆»««¬≈¬»¿≈»∆»¿»¿»»
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קלא

קלא

ממון  נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ד שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÈˆÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L BBÓÓ ‰˜Èf‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ»»∆≈«»∆»¬ƒ
¯eËt - LiaL B¯BL ,CÎÈÙÏ .„·Ïa ˜Ê16Lia Ì‡Â , ∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ≈»¿ƒƒ≈

¯‡a˙iL BÓk ,·iÁ - BÓˆÚa ‡e‰17Ï·ÁL B¯BLÂ . ¿«¿«»¿∆ƒ¿»≈¿∆»«
Bn‡a B‡ ÂÈ·‡a18- ˙aLa B¯·Á LÈ„b ˜ÈÏ„‰L B‡ , ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈¿«»

- ‰Ê ‰OBÚ‰ BÓˆÚa ‡e‰ ‰È‰ el‡Â ;ÔÈ˜Êpa ·iÁ«»«¿»ƒ¿ƒ»»¿«¿»∆∆
ÌlLlÓ ¯eËt19BÓk ,¯‡a˙iL20. »ƒ¿«≈¿∆ƒ¿»≈

לו"12) יעשה הזה "כמשפט האומרים החכמים, כדעת
באדם. שור משפט כך בשור, שור "כמשפט לא) כא, (שמות
אף  שלם, נזק ומועד נזק חצי משלם תם - בשור שור מה
בבא  שלם", נזק ומועד נזק חצי משלם תם - באדם שור

לג. ידו,13)קמא נשברה אם המחלה. בזמן שהפסיד מה
זה  כי ידו, שנשברה לפני שעשה העבודה לפי מעריכים אין
עבודה  קישואים, כשומר אותו רואים אלא בנזק, כבר נכלל
את  ומשלם שיבריא. לאחר שבורה ביד גם לעשות שיוכל

מחלתו. בימי זו עבודה שכר של שילם 14)ההפסד אפילו
היד  את לו שיורידו נותן אדם היה כמה מעריכים היד, בעד
הוא  זה הפרש היד. את לו שישברו במקום כאב, ללא בסם

הצער. מום 15)חשבון יתן כי "ואיש - והטעם פז. שם
בעמיתו, שור ולא בעמיתו איש יט), כד, (ויקרא בעמיתו"
דברים, בארבעה תורה שחייבה מומים נתינת דין כו. שם
בעליו. של בעמיתו בשור ולא שחבל באדם רק הוא

לד:16) שם משנה האדם, את לכלך בהלכות 17)כגון
א. פרק ומזיק, השור.18)חובל בעל מפני 19)של

על  ומשלם מת אדם ואין זה, מעשה על מיתה חייב שהוא
אחד. ד.20)מעשה פרק ומזיק, חובל הלכות

.„,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ B¯BL ÒÈÎn‰««¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
¯eËt - BaÏk BÎL B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e21. ¿»∆««««ƒ¿»«¿»

- Ìz ‰È‰ Ì‡ :˙Èa‰ ÏÚa ÏL ¯BL ‡e‰ Á‚ Ì‡Â¿ƒ»«∆««««ƒƒ»»»
˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ22˜Ê ÌlLÓ - „ÚeÓ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ»»»¿«≈∆∆

.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Á‚Bp‰ ÔÈ„k ,ÌÏL»≈¿ƒ«≈«ƒ¿»«ƒ

לך 21) הרשה מי השור: לבעל לומר יכול הבית בעל
מז: בבאֿקמא לחצרי, שורך החכמים 22)להכניס כדעת

כד: שם במשנה,

.‰ÂÈÓÈÓ ˙‡ LÈ‡·‰Â BÊ ¯ˆÁaL ¯B·Ï ÏÙ23Ì‡ : »«¿∆¿»≈¿ƒ¿ƒ∆≈»ƒ
„iÓ ÂÈÓÈÓ ˙‡ LÈ‡·‰24·iÁ - ‰ÏÈÙ ˙ÚLa25È˜Êa ƒ¿ƒ∆≈»ƒ»ƒ¿«¿ƒ»«»¿ƒ¿≈

¯BM‰ ‰OÚ È¯‰L ;¯eËt - ÔÓÊ ¯Á‡ Ì‡Â ,ÌÈn‰««ƒ¿ƒ««¿«»∆¬≈«¬»«
‰Ïwz26¯Ba eÈˆÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰ ÌÈn‰Â ,¯B·k «»»¿¿««ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿…»ƒ

ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ·iÁL27ÏÚa - ˙eL¯a ÒÈÎ‰ Ì‡Â . ∆ƒ≈∆«≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿««
¯eËt ¯BM‰28- ¯ÓLÏ ˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . «»¿ƒƒ≈»»««««ƒƒ¿…

‡e‰ È¯‰29¯BM‰ ˜Êa ·iÁ30.¯BaÏ ÏÙpL ¬≈«»¿∆∆«∆»««

מז:23) שם בו, מלוכלך 24)המכונסים שהיה כגון
ממש.25)בצואה. מזיק מח:26)כדין שם כבור, ודינו

חמור"27) או שור שמה "ונפל הפסוק מן לומדים זה דין
כח: שם כלים. ולא חמור אדם, ולא שור לג) כא, (שמות

החצר 28) בעל גם אבל בורו, על לשמור חייב החצר בעל כי
השור. שהוזק  הנזק על החצר.29)פטור דעת 30)בעל 

, מח: שם כמותו פסק ושמואל , מז: שם במשנה רבי
בדינים. כשמואל והלכה

.ÂB¯BL ÒÈÎ‰31,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
˙Èa‰ ÏÚa Ba ˜f‰L B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ ˜Èf‰Â32B‡ , ¿ƒƒ∆««««ƒ∆À«««««ƒ

ÔÈÁÈL ˙B¯Ba ¯ˆÁa ¯ÙÁL33¯BM‰ ÏÚa - ˙B¯ÚÓe ∆»«∆»≈ƒƒ¿»«««
¯Ba‰ È˜Êa ·iÁ ¯ˆÁ ÏÚ·e ,¯ˆÁ È˜Êa ·iÁ34, «»¿ƒ¿≈»≈««»≈«»¿ƒ¿≈«

BÓ˙ÒÏ ÂÈÏÚ È¯‰L35. ∆¬≈»»¿»¿

מח.31) שם, רבא בו.32)מימרת שנתקל כגון
ארוכות.33) אףֿעלֿפי 34)חפירות רשותו, הפקיר אם

ששור  הקודמת, בהלכה ונתבאר שור, עלֿידי שנעשה
בנזקיו. חייבים בעליו אין בור שהפקירו,35)שעשה לפני

ברשות  תקלה נותן הריהו מפקירו וכאשר הוא, בורו שהרי
בעצמו. עשאו כאילו הוא הרי כן ועל הרבים,

.Ê¯BM‰ ˙‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˜Èf‰36‡lL B˜Èf‰ Ì‡ : ƒƒ««««ƒ∆«ƒƒƒ∆…
BÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ,¯eËt - ˙Ú„Ï37‡lL zÒÎ ‰nÏ : ¿««»∆¬≈¿ƒ»»ƒ¿«¿»∆…

B˜Èf‰ Ì‡Â ;Ea Èz‚‚ML „Ú ÈzÚ„È ‡lL ,˙eL¯aƒ¿∆…»«¿ƒ«∆»«¿ƒ¿¿ƒƒƒ
·iÁ - ˙Ú„Ï38˙eL¯ BÏ LiL ÈtÓ ,ÌÏL ˜Ê ¿«««»∆∆»≈ƒ¿≈∆≈¿

.˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ B˜Èf‰Ï Ï·‡ ,B˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ≈¿¬»¿«ƒ≈¿

שם.36) רבא מדברי זה השור.37)גם לבעל החצר בעל
שם.38) פפא רב דעת

.ÁÔÈÓL39B¯·Á ÏL ÈÏk ¯aML È¯‰ ?„ˆÈk .ÔÈ˜ÊÏ »ƒƒ¿»ƒ≈«¬≈∆ƒ≈¿ƒ∆¬≈
Á˜ :˜ÈfnÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - BzÓ‰a ÔÈa ‡e‰ ÔÈa -≈≈¿∆¿≈¿ƒ««ƒ«
‡l‡ ,ÈÏk‰ ÈÓc ‰ÊÏ ÌlLÂ ¯e·M‰ ÈÏk‰ ‰z‡«»«¿ƒ«»¿«≈»∆¿≈«¿ƒ∆»
Ïk BÏ Ô˙BÂ ,ÂÈÓcÓ ÈÏk‰ ˙Át ‰nk ÔÈ„ÓB‡¿ƒ«»»««¿ƒƒ»»¿≈»

˙Át‰40-Ì‡ - ˙Át‰ ÈˆÁ B‡ ,„ÚeÓ ˜Èfn‰ Ì‡ «¿»ƒ««ƒ»¬ƒ«¿»ƒ
˙Át ,˜fpÏ - Bl ‰È‰È ˙n‰Â :¯Ó‡pL .Ìz ‰È‰»»»∆∆¡«¿«≈ƒ¿∆«ƒ»¿«

‰Ï·p‰41˜f ÏL42‰Ï·p‰ Á·LÂ .43B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -44 «¿≈»∆ƒ»¿∆««¿≈»¿ƒ
.˜Èfn‰Â ˜fp‰«ƒ»¿««ƒ

ולאחר 40)מעריכים.39) ש"ח, 10 שוה היה הכלי אם
השבור  והכלי ש"ח, 8 הפחת הרי ש"ח, 2 שווה שנשבר

לניזק. שעת 41)שייך עד המיתה משעת דמיה פחתו אם
לפי 42)המשפט. שלם, נזק או נזק חצי ישלם והמזיק

המיתה. בשעת הנבילה משעת 43)מחיר עלה מחירה אם
המשפט. שעת עד ולפי 44)המיתה יהודה, ר' כדעת

לד: שם יוחנן, ר' תשובת

.ËÈ¯‰Â ,˙ÓÂ e‰eÁ‚pL ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk≈«»∆»«ƒ∆¿»»≈«¬≈
‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,‰‡Ó ‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰ÂL ‰Ï·p‰«¿≈»»»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿««¬»»
ÌlLÓ ˜Èfn‰ ÔÈ‡ - ÌÈBÓL ‰ÂL È¯‰Â ‰˙Át ÔÈca«ƒ»¬»«¬≈»»¿ƒ≈««ƒ¿«≈
ÌlLÓ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰‡Ó ‡l‡∆»≈»ƒ»»»¿ƒ»»»¿«≈

BÙebÓ ÌÈMÓÁ BÏ45. ¬ƒƒƒ

לניזק.45) והנבילה

.È‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ‰Ï·p‰ ‰ÁÈaL‰ƒ¿ƒ»«¿≈»«¬≈ƒ»»ƒ¿««¬»»
BÏ ÌlLÓ ˜Èfn‰ È¯‰ - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ÔÈca«ƒ≈»¿∆¿ƒ¬≈««ƒ¿«≈

ÌÈÚLz46ÌlLÓ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ , ƒ¿ƒƒ»»»¿ƒ»»»¿«≈
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קלב ממון קלב נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ד שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙n‰ ˙‡ Ì‚Â :¯Ó‡pL e‰ÊÂ .BÙebÓ ‰MÓÁÂ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ¿∆∆∆¡«¿«∆«≈
.[ÔeˆÁÈ ˙n‰ Á·L] - ÔeˆÁÈ∆¡∆««≈∆¡

הנבילה 46) וכאילו והניזק, המזיק בין השבח את מחלקין
תשעים. הוא הנזק א"כ ועשר. מאה שוה

.‡ÈÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL47ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL Á‚pL »∆»«ƒ∆»«»∆»«ƒ
ÁÈaL‰ ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,ÌÈMÓÁ B˙ÈÁÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¬ƒƒƒ¿««¬»»«ƒƒ¿ƒ«
‡Ïel‡Â ,ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ‰ÂL ‡e‰ È¯‰Â ˜fp‰«ƒ»«¬≈»∆«¿«≈¿ƒ≈

˙B‡Ó ‰BÓL ‰ÂL ‰È‰ B˙ÈÁÙ‰L ‰ÁÈ‚p‰48ÔÈa - «¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»»»∆¿∆≈≈
˙ÚLk ‡l‡ Ô˙B ÔÈ‡ - ÂÈÏ‡Ó Á·ML ÔÈa BÓhtL∆ƒ¿≈∆»«≈≈»≈≈∆»ƒ¿«

˜Êp‰49‰kn‰ ˙ÓÁÓ LÁk .50,ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa «∆∆»«≈¬«««»ƒ¿««¬»»«ƒ
‰‡Ó ‰ÂL ˙Át‰ È¯‰Â51‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk BÏ Ô˙B - «¬≈«¿»»∆≈»≈ƒ¿««¬»»

.ÔÈca«ƒ

לד.47) שם זוז,48)ברייתא מאות ארבע הוא והנזק
במועד. מאות ארבע או בתם מאתים תובע והניזק

וחמש.49) עשרים ותם חמשים, הפחת 50)מועד אם אבל
אשם  המזיק אין כי הנזק, כבשעת נותן מלאכה, מחמת בא

זה 51)בזה. ואין שם. שם, הנזק, בשעת חמשים במקום
בדין, העמדה שעת עד מיתה משעת נבילה לפחת דומה
קלקול  בגלל מאליו בא הפחת שם כי ניזק, של שהפחת
שלנו  במקרה אבל מיד, למכרה לניזק לו והיה הנבילה,
ומכיון  נכחשת, והיא תתרפא שהבהמה לפעמים הניזק סבור

המזיק. חייב המכה, מחמת בא שזה

.·È˜Èfn‰ ÁÈaL‰52Ì‡ :ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿««¬»»«ƒƒ
BÓhtL ˙ÓÁÓ53‡l‡ epnÓ ÌlzLÓ BÈ‡ - Á·L ≈¬«∆ƒ¿»«≈ƒ¿«≈ƒ∆∆»

BÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ;˜Èf‰L ‰ÚMa ‰ÂL ‰È‰M ‰Ó«∆»»»∆«»»∆ƒƒ¿ƒ≈¬««¿
ÁÈaL‰54˙ÚLk Blk epnÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlzLÓ - ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ∆Àƒ¿«

.ÔÈca ‰„ÓÚ‰«¬»»«ƒ

בשיעור 52) הוא והנזק שור, נגח ש"ח 50 שוה תם שור כגון
מגופו, גובים בתם אולם ש"ח, 100 - נזק חצי ש"ח. 200
עלה  בדין, העמדה בשעת בלבד. ש"ח 50 שוה והריהו
חצי  כל את כעת תובע הניזק ש"ח. למאה המזיק של מחירו

המזיק. מן ש"ח מאה בסך לשורו.53)הנזק המזיק בעל
אני 54) לטעון: יכול המזיק בעל בלבד. ש"ח 50 כלומר

(שם). תקח?! ואתה שורי, את ופטמתי כסף הוצאתי

.‚ÈÁ¯ËÏ ˜Èfn‰ ÏÚ55d˙B‡ ‡ÈˆÓnL „Ú ‰Ï·pa «««ƒƒ¿…««¿≈»«∆«¿ƒ»
‰ÏÚÓ - ˙ÓÂ ¯B·Ï ¯BM‰ ÏÙpL ÔB‚k ?„ˆÈk .˜fpÏ«ƒ»≈«¿∆»««¿»≈«¬∆
BÏ ÔÈÓL Ck ¯Á‡Â ,˜fpÏ d˙BÂ ¯Ba‰ ÔÓ ‰Ï·p‰«¿≈»ƒ«¿¿»«ƒ»¿««»»ƒ
˙n‰Â ÂÈÏÚ·Ï ·ÈLÈ ÛÒk :¯Ó‡pL .‰Ï· ˙Át56 ¿«¿≈»∆∆¡«∆∆»ƒƒ¿»»¿«≈

˙‡Â ‰Ï·p‰ ˙‡ ·ÈL‰Ï ·iÁ ‡e‰L ,„nÏÓ - Bl ‰È‰Èƒ¿∆¿«≈∆«»¿»ƒ∆«¿≈»¿∆
˜fpÏ ÈÁ‰ ÔÓ ‰˙ÁtL ˙Át‰57ÈˆÁ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ; «¿»∆»¬»ƒ«««ƒ»¿ƒ»»»¬ƒ

.e¯‡aL BÓk ,˙Át‰«¿»¿∆≈«¿

כדעת 55) לניזק, שייך השור כי הנזק, חצי כל הניזק גובה
לניזק. השור" "הוחלט לג. שם עקיבא דעת 56)ר'

יא. שם ואחרים, המת 57)אבאֿשאול את שאף משמע,

לבעליו. לבעליו".58)ישיב ישיב ל"כסף פירוש זהו
ח.59) הלכה למעלה

éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦
הם 1) המזיקים החיים שבעלי הבעלים מהות בו נתבארו

או  בעלים, להם היו לא הנזק ובשעת שהזיקו או שלהם,
בעלים  להם היו אם וכן הדיוט. של שאינו דבר שהזיקו
האיך  שם נתבאר וכן אחר, אדון לרשות יצאו הנזק ואחר
כדי  הניזק צריך ראיה זו ואי אלו, נזקין גובים דין בית

נזקו. לו שיגבו

.‡¯BL B‡ ,Lc˜‰ ÏL ¯BL Á‚pL Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL∆ƒ¿»≈∆»«∆∆¿≈
:¯Ó‡pL ;¯eËt - Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL Á‚pL Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈∆»«∆ƒ¿»≈»∆∆¡«

e‰Ú¯ ¯BL2ÌÈL„w‰ ÏÎÂ .3‰ÏÈÚÓ Ô‰a ÔÈ·iÁL4- ≈≈¿»«√»ƒ∆«»ƒ»∆¿ƒ»
ÔÈ˜Ê ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡5ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙe .6Ô‰a LÈ - ≈»∆ƒ¿»ƒ¿≈«À¿»ƒ≈»∆

ÔÈ˜Ê ÔÈc7e‡ˆÈ È¯‰L ,e˜f‰L ÔÈa e˜Èf‰L ÔÈa , ƒ¿»ƒ≈∆ƒƒ≈∆À¿∆¬≈»¿
.ÔÈlÁ Ì˙BÈ‰ÏÂ ÔBÈ„ÙÏ¿ƒ¿¿ƒ¿»Àƒ

הקדש,2) של שור ולא רעהו", שור את איש שור יגוף "וכי
לז: בבאֿקמא בהמת 3)משנה כגון מזבח, קדשי בין

הדם, זריקת אחר עד משהוקדשה חטאת בהמת או עולה
הבית. בדק קדשי משלם 4)ובין בשוגג, מהם נהנה אם

מעילות. אשם קרבן ומביא הקרן, על נוסף כי 5)חומש
ה'". "קדשי ונפדו.6)נקראים מום בהם שנפל כגון

קצת 7) בהם שיש ואףֿעלֿפי נג: שם נקרא, רעהו" "שור כי
ועבודה. בגיזה שאסורים קדושה,

.·ÌÈÓÏL8‰·Bb - e˜Èf‰L9Ì¯OaÓ10‰·B‚ BÈ‡Â , ¿»ƒ∆ƒƒ∆ƒ¿»»¿≈∆
Ô‰È¯eÓ‡ „‚k ¯Oa‰ ÔÓ11ÌÈL„˜ ÏL ÌÈ¯eÓ‡‰L ; ƒ«»»¿∆∆≈≈∆∆»≈ƒ∆»»ƒ

ÌÈl˜12‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰a ÔÈÏÚBÓ13. «ƒ¬ƒ»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»
‰˜Èf‰L ‰„Bz ÔÎÂ14ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â ,d¯OaÓ ‰·Bb - ¿≈»∆ƒƒ»∆ƒ¿»»¿≈∆ƒ

ÌÁl‰15¯Oa ÏÏkÓ ÌÁl‰ ÔÈ‡L ;dnÚ ‡a‰16. «∆∆«»ƒ»∆≈«∆∆ƒ¿«»»

יג.8) שם הם, בעלים וממון קלים, קדשים עם הנמנים
נזק.9) בעלים 10)חצי ממון והבשר מגופו, גובה תם כי

החלב 11)הוא. כגון המזבח, גבי על שמקריבים החלקים
ביאור  גֿד). ג, (ויקרא ועוד הכליות שתי הקרב, את המכסה

הבאה. בהלכה זה בכור,12)לדין תודה, שלמים, כגון
מקריבים  האימורים ואת נאכל שהבשר ועוד, בהמה מעשר

המזבח. ב.13)על יג:14)פרק יב.15)שם ז, ויקרא
בלבד.16) המזיק של מגופו גובה ותם

.‚¯Oa‰ ÔÓ B˙¯e·ÁÂ ˜fp‰ ÏÎ‡iL ?‰·Bb „ˆÈÎÂ¿≈«∆∆…««ƒ»«¬»ƒ«»»
‰M„˜a17„‚k ‰·B‚ BÈ‡ „ˆÈÎÂ .BlL ˜Ê ÈˆÁ „‚k ƒ¿À»¿∆∆¬ƒ∆∆∆¿≈«≈∆¿∆∆

Ì‡L ?ÔÈ¯eÓ‡‰,¯È„ ‰ÂL B˜Ê ÈˆÁa ˙Ba‚Ï BÏ ‰È‰ »≈ƒ∆ƒ»»ƒ¿«¬ƒƒ¿»∆ƒ»
,ÌÈ¯È„ ÈL ‰ÂL ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÚ ¯Oa‰ Ïk ‰È‰Â¿»»»«»»ƒ»≈ƒ»∆¿≈ƒ»ƒ
ÈL ‰·B‚ BÈ‡ - ÈˆÁÂ ¯È„ ‰ÂL ÔÈ¯eÓ‡ ‡Ïa ¯Oa‰Â¿«»»¿…≈ƒ»∆ƒ»»≈ƒ≈∆¿≈

¯Oa‰ ÈLÈÏL18„·Ïa ¯Oa‰ ÈˆÁ ‡l‡ ,19. ¿ƒ≈«»»∆»¬ƒ«»»ƒ¿«

קלים.17) קדשים מן 18)כדין כולו נזק חצי כלומר,
כנגד 19)הבשר. הדינר, ורבע דינר. רבעי שלושת כלומר,

יכול  המזיק הניזק. מפסיד האימורים, מן לו המגיע החלק
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קלר

קלר

ממון  נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ד שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מן  משלם אני הקדש. של והאימורים שלי הבשר לטעון:
אחראי  אני ואין עלי, המוטל לחלקי בהתאם שלי הבשר

ה'. קדשי שהם האימורים, לחלק

.„¯˜Ù‰ ¯BL ÔÎÂ20f‰L¯BL :¯Ó‡pL ;¯eËt - ˜È ¿≈∆¿≈∆ƒƒ»∆∆¡«
ÌÈÏÚ·Ï ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈÒÎp‰ eÈ‰iL „Ú - e‰Ú¯21. ≈≈«∆ƒ¿«¿»ƒ¿À»ƒƒ¿»ƒ

˜fp‰ B˙B‡ Ot˙iL Ì„˜Â ,Á‚pL ¯˜Ù‰ ¯BL ?„ˆÈk≈«∆¿≈∆»«¿…∆∆ƒ¿…«ƒ»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ba ‰ÎÊÂ ¯Á‡ ‡a22‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . »«≈¿»»¬≈∆»¿…∆»

BLÈc˜‰ ˜Èf‰L ¯Á‡Â ,˜Èf‰L ÌÈÏÚ·Ï „ÁÈÓ‰ ¯BL«¿À»ƒ¿»ƒ∆ƒƒ¿««∆ƒƒƒ¿ƒ
ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰iL „Ú ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - B¯È˜Ù‰ B‡ƒ¿ƒ¬≈∆»«∆ƒ¿¿»ƒ

ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e B˜f‰ ˙ÚLa23. ƒ¿«∆≈ƒ¿««¬»»«ƒ

יג:20) שם בעלים, ט:21)בלי שם כי 22)משנה
בעלים. לו היו לא הנגיחה "והועד 23)בשעת שנאמר:

מיתה  שתהא עד כט) כא, (שמות איש" והמית בבעליו...
שם. אחד, בבעל כלומר כאחד, שווין בדין והעמדה

.‰Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL24,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ¯BL Á‚pL ∆ƒ¿»≈∆»«∆≈»ƒ
È„·BÚ‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;¯eËt - „ÚeÓ ÔÈa Ìz ÔÈa≈»≈»»¿ƒ∆≈»¿≈

ÔÈ·iÁÓ ÌÈ·ÎBk25,‰˜Èf‰L BzÓ‰a ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ »ƒ¿«¿ƒ∆»»»«¿∆¿∆ƒƒ»
Ì‰ÈÈ„k Ì‰Ï ÔÈ„ e‡ È¯‰Â26„·BÚ ÏL ¯BLÂ . «¬≈»»ƒ»∆¿ƒ≈∆¿∆≈

- „ÚeÓ ÔÈa Ìz ÔÈa ,Ï‡¯OÈ ÏL Á‚pL ÌÈ·ÎBk»ƒ∆»«∆ƒ¿»≈≈»≈»
ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ‡e‰ ‰Ê Ò˜ ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ¿«≈∆∆»≈¿»∆¿¿≈»ƒ¿ƒ

˜Êp‰ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡Â ˙Bˆna ÔÈ¯È‰Ê ÔÈ‡L27‡Ï Ì‡Â , ∆≈»¿ƒƒ«ƒ¿¿≈»¿«¿ƒ«∆∆¿ƒ…
,d˙B‡ ÔÈ¯nLÓ ÔÈ‡ - ÔzÓ‰a È˜Ê ÏÚ Ô˙B‡ ·iÁz¿«≈»«ƒ¿≈¿∆¿»≈¿«¿ƒ»

.˙Bi¯a‰ ÔBÓÓ ÔÈ„ÈÒÙÓe«¿ƒƒ»«¿ƒ

לז:24) שם על 25)משנה מטיל אינו שלהם ביתֿהדין
רואה  ואינו בהמתו, נזקי בעד תשלום חובת הבהמה בעל

המשפט. בית לטיפול נושא בבאֿקמא 26)בזה ירושלמי
כדיניהם". אמר: יוחנן ר' בשם אבהו "ר' ג, הלכה ד פרק

(שם 27) הגמרא לפי זולתם. ממון על חסים שאין מתוך
שבע  עליהם קיבלו שלא בעמים רק נאמר זה ודין לח.).

נח. בני מצוות

.Â˜Èf‰L Ìz ¯BL28„ÓÚ ‡lL „Ú ˜Èfn‰ B¯ÎÓ Ì‡ , »∆ƒƒƒ¿»««ƒ«∆…»«
ÔÈca29¯eÎÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,30‰·Bb ˜fp‰ È¯‰ - «ƒ««ƒ∆»¬≈«ƒ»∆

epÓÈ‰31;BÏ ¯ÎnL ˜Èfn‰ ÔÓ ‰·B‚Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ , ≈∆¿≈«≈«¿∆ƒ««ƒ∆»«
BÏ LÈ ÏB˜ Á‚pL ÔÂÈkL32ÁwÏ Á˜BlÏ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ , ∆≈»∆»«≈¿…»»«≈«ƒ«

.˜fp‰ ‰a‚iL „Ú«∆ƒ¿∆«ƒ»

לג:28) שם הניזק.29)ברייתא, רשאי 30)עם והקונה
בשור. עשו 31)לעבוד וכאילו מגופו, גובים תם שור כי

לניזק. אפותיקי של 32)אותו אפותיקי לשאר דומה ואינו
דעת  לפי זו, ברייתא הקונה. מן גובים שאין מטלטלין,
השור", "הוחלט שאמר עקיבא, ר' לדעת נאמרה רבינו,
בדין  שעמד לפני ולא בדין, שעמד לאחר דוקא זה אולם

מגידֿמשנה). ועי' ,102 עמוד לבבאֿקמא מאירי (עי'

.ÊLc˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˜Èfn‰ BLÈc˜‰33‡lL È„k , ƒ¿ƒ««ƒ¬≈∆À¿»¿≈∆…
e¯Ó‡È34‰·Bb - BËÁL .ÔBÈ„t ‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰ : …¿∆¿≈≈¿…ƒ¿¿»∆

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ‰zÓa B˙ .B¯OaÓ35‰a‚ÈÂ , ƒ¿»¿»¿«»»«∆»»»¿ƒ¿∆
.epnÓ ˜fp‰«ƒ»ƒ∆

עקיבא.33) רבי לדעת של 34)אפילו שורו שזה היודע
לחולין, ויצא שהקדישו וראה שנגח, יודע ואינו פלוני

שם. פדיון, בלא יוצא הקדש המקבל 35)יאמר: ורשאי
שמכר. מזיק בדין כמו בו, לעבוד

.ÁÔÈca „ÓÚÂ ˜Èf‰36¯eÎÓ BÈ‡ - B¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â37. ƒƒ¿»««ƒ¿««»¿»≈»
‡ÏÂ ‰OÚ ‡Ï - ‰zÓa B˙ .Lc˜Ó BÈ‡ - BLÈc˜‰ƒ¿ƒ≈À¿»¿»¿«»»…»»¿…

eÓ„˜ .ÌeÏk38˜ÈfÓ ÏL ˙B·BÁ ÈÏÚa39ÔÈa ,e‰eÒÙ˙e ¿»¿«¬≈∆«ƒ¿»≈
˜Èf‰ ‡lL „Ú ·ÁL40‡Ï - ·Á ‡lL „Ú ˜Èf‰ ÔÈa ∆»«∆…ƒƒ≈ƒƒ«∆…»…

epnÓ ‰·Bb ˜fp‰ ‡l‡ ,eÎÊ41ÈÏÚa ÏL ‰È‰ elÙ‡L ; »∆»«ƒ»∆ƒ∆∆¬ƒ»»∆«¬≈
‰lÁzÓ ˙B·BÁ42.BÙebÓ ‰·Bb ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰Â ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¬≈∆∆ƒ

הקודמת.36) הברייתא וגופו 37)המשך הוחלט, השור כי
לניזק. כבר הניזק.38)שייך שבא חייב 39)לפני שלהם

כסף. והם 40)המזיק לנזק, קדם שלהם החוב אם אפילו
הניזק. לפני בתור המזיק.41)הראשונים משור

לד.42) שם שהזיק, לפני

.Ë„ÚeÓ43„ÓÚ ‡lL ÔÈa ÔÈca „ÓÚ ÔÈa ,˜Èf‰L »∆ƒƒ≈»««ƒ≈∆…»«
BËÁL B‡ ‰zÓa B˙ B‡ B¯ÎÓ B‡ BLÈc˜‰Â ,ÔÈca«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿«»»¿»

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó -44˙B·BÁ ÈÏÚa eÓ„˜ . «∆»»»»¿«¬≈
e‰e‚È‰‰Â45„Ú ˜Èf‰ ÔÈa ˜Èf‰ ‡lL „Ú ·Á ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈»«∆…ƒƒ≈ƒƒ«

˜fp‰ ÌlzLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;Ba eÎÊ - ·Á ‡lL46‡l‡ ∆…»»¿ƒ∆≈ƒ¿«≈«ƒ»∆»
˜Èfn‰ ÈÒÎaL ‰lÚn‰ ÔÓ47ÂÈÒÎ Ïk È¯‰Â , ƒ«¿À»∆¿ƒ¿≈««ƒ«¬≈»¿»»

ÔÈ„aÚLÓ48.‰Ê ˜ÊÏ ¿À¿»ƒ¿∆∆∆

הקודמת.43) הברייתא של 44)המשך קניינו כולו והשור
המתנה. מקבל של או הקונה, של לרשותם.45)ההקדש,

דין 47)מגופו.46) אין ובמטלטלין כבעלֿחוב, ודינו
זכה. מהם, וגבה שקדם מאוחר ובעלֿחוב קדימה,

בתם.48) כמו במיוחד, השור גוף על שעבודו ואין

.È- ˜Èfn‰ ÈÒÎpÓ ˜fpÏ ˙Ba‚Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙ÈaLk¿∆≈ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿≈««ƒ
‰lÁz ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈ·Bb49BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ…»

Ïk „‚k ÔÈÏËÏhÓ BÏ eÈ‰ ‡lL B‡ ÏÏk ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿»∆…»ƒ«¿¿ƒ¿∆∆»
ÈÒÎaL ‰lÚÓ‰ Ú˜¯w‰ ÔÓ ¯‡M‰ ÔÈ·Bb - ˜Êp‰«∆∆ƒ«¿»ƒ««¿««¿À»∆¿ƒ¿≈

˜Èfn‰50ÔÈaÒ elÙ‡Â ,ÔÈÏËÏhÓ e‡ˆÓiL ÔÓÊ ÏÎÂ .51 ««ƒ¿»¿«∆ƒ¿¿ƒ«¿¿ƒ«¬ƒÀƒ
.Ú˜¯wÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ -≈ƒ¿»ƒ««¿«

כסף,49) שוה לרבות לד) כא, (שמות לבעליו" ישיב "כסף
שכל  ב), עמוד (שם פפא רב וכדעת ז. שם סובין, ואפילו
למכור  איֿאפשר אם כי "מיטב", בחינת הם מטלטלין

אחר. במקום יימכרו זה, ומיטב 50)במקום שדהו "מיטב
שהכוונה  עקיבא, ר' וכדעת ד), כב, (שם ישלם" כרמו
כדי  "מיטב", דרוש בקרקע ז.). (שם מזיק של שדהו למיטב

קונה. בנקל הנשארות 51)שישיג התבואה גרגרי קליפות
הקמח. את שהוציאה אחרי בנפה

.‡ÈÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ÌlLiL Ì„˜ ˜Èfn‰ ˙Ó≈««ƒ…∆∆¿«≈≈≈ƒƒ¿»ƒ
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קלד ממון קלד נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ה רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈÓB˙È ÏL ÔÈÏËÏhnÏ52˜fpÏ ÔÈ·B‚Â .Ú˜¯wÏ ‡l‡ , «ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ∆»««¿«¿ƒ«ƒ»
˙È¯eaf‰ ÔÓ53·BÁ ÏÚ·k ‰OÚ ˜fp‰L ÈtÓ .54, ƒ«ƒƒƒ¿≈∆«ƒ»«¬»¿««

ÒÙz Ì‡Â .·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ„aÚLÓ ÔÈ‡ ÔÈÏËÏhn‰Â¿«ƒ«¿¿ƒ≈»¿À¿»ƒ¿««¿ƒ»«
¯Á‡Ï Ì‰Ó BÏ ÔÈ·Bb - ˜Èfn‰ ÈiÁa ÔÈÏËÏhn‰ ˜fp‰«ƒ»«ƒ«¿¿ƒ¿«≈««ƒƒ≈∆¿««

B˙BÓ55.

לבעלֿחוב 52) לא משועבדים אינם יתומים של מטלטלין כי
יתומים  של מטלטלין שאפילו משמע, יד:). (שם לניזק ולא

גובים. אין משנה 53)גדולים ביותר, הגרועה הקרקע
מח: היתומים.54)גיטין מן חוב זכה 55)התובע כי

יד: בבאֿקמא רבא דברי בתפיסתו, בהם

.·ÈÌÈB‡b‰ ewz ¯·k56ÔÓ ·BÁ ÏÚa ˙Ba‚Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿««ƒ
ÔÈÏËÏhn‰57.ÔÈÈ„ Èza ÏÎa BÊ ‰wz ‰ËLÙe , «ƒ«¿¿ƒ»¿»«»»¿»»≈ƒƒ

ÔÈ˜Êp‰ ÔÈa‚Ó CÎÈÙÏ58.ÌÈÓB˙È ÏL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ¿ƒ»«¿ƒ«¿»ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ
ÔÈÏËÏhÓ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â59˙È¯eaf‰ ÔÓ BÏ ÔÈ·Bb -60; ¿ƒ…ƒƒ«ƒ«¿¿ƒƒƒ«ƒƒ

kLÔÓ ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï ∆»«»ƒ»«ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒ
e¯‡aL BÓk ,˙È¯eaf‰61. «ƒƒ¿∆≈«¿

ו.)56) וילנא (הוצאת בבאֿקמא שהרבה 57)רי"ף מכיון
המטלטלין  על סומך והמלוה קרקע, להם אין אדם בני

שם.58)(מאירי). הרי"ף דעת כבעלֿחוב, ודינם
מטלטלין 59) אין ואם מטלטלין, קודם במזיק: כמו הסדר

קרקע. עצמו.60)גובה ממזיק כמו עידית ולא
יא.61) בהלכה

.‚ÈÔÈ˜Êp‰ ÔÈ‡62¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓlzLÓ63, ≈«¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»ƒ¿…∆
˙‚¯‰ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡Â64‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ,65 ¿≈«¿≈»∆¡∆∆∆»ƒ¿»»¿»

ÌÈ¯Lk‰ ÌÈ„Ú·e66ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡z ‡lL .„ÈÚ‰Ï ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ∆……«ƒ
˙B¯„‚Â ¯˜a‰ ˙Ù¯·e ÌÈÒeq‰ ˙BÂ¯‡a ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿À¿«ƒ¿∆∆«»»¿ƒ¿

ÌÈÚB¯‰Â ÌÈ„·Ú‰ ‡l‡ Ô‡ˆ67Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ …∆»»¬»ƒ¿»ƒ¿«≈»∆ƒ
,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL - BÊ ˙‡ ‰˜Èf‰ BÊ ‰Ó‰aL e„ÈÚ‰≈ƒ∆¿≈»ƒƒ»∆¿ƒ»∆
‰Ê ˙‡ Ï·Á ‰Ê Ì„‡L ÌÈL B‡ ÌÈpË˜ e„ÈÚ‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«ƒ»ƒ∆»»∆»«∆∆

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈ˜Ê ¯‡La e„ÈÚ‰ B‡68ÔÈ‡ . ≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¬≈∆≈
Èt ÏÚ ÔBÓÓ ÌÏBÚÏ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰«»»≈∆»≈¿«¿ƒ¿»»«ƒ
¯‡L „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk‰ ÌÈ„Ú eÈ‰iL „Ú ÌÈ„Ú≈ƒ«∆ƒ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ¿»

˙Bi„Ú69e„ÈÚÈÂ ,70.ÌlLÏ ˜Èfn‰ ÔÈc ˙Èa e·iÁÈÂ , ≈À¿»ƒƒ«¿≈ƒ««ƒ¿«≈

יד:62) בבאֿקמא האדם 63)משנה את שהמית מועד
ליורשים. כופר  אדם.64)משלם על 65)כשהמיתה ולא

אומדנא. ובגויים.66)יסוד בנשים בעבדים, ולא
שמרעים 67) מפני כגזלנים, דינם כי לעדות, פסולים הרועים

כה: סנהדרין אחרים, בשדות שאין 68)בהמתם מכיון
להזמין  שאפשר למקרים לדמות ואין שראו, אחרים עדים

ועוד. בהלואה כגון כשרים, עדים הלואה.69)מראש כגון
וכו'.70) הנזק על

.„È‰ÚB¯ ‰È‰L ¯BL71¯‰p‰ Èab ÏÚ72¯BL ‡ˆÓÂ ∆»»∆««≈«»»¿ƒ¿»
,ÁbÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ ÁbÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Bcˆa ‚e¯‰»¿ƒ««ƒ∆∆¿À»¿∆»ƒ«

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - CMÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ CMÓ ‰Ê73Úe„Èa : ∆¿À»¿∆»ƒ…≈¿ƒ¿»«
¯ÁB‡‰ ÏÓ‚ elÙ‡Â .BÁ‚ ‰ÊÂ BÎL ‰fL74ÔÈa ∆∆¿»¿∆¿»«¬ƒ»»»≈≈

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Bcˆa ‚e¯‰ [ÏÓ‚] ‡ˆÓÂ ÌÈlÓb‰75: «¿«ƒ¿ƒ¿»»»»¿ƒ≈¿ƒ
.ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú e‰e‡¯L „Ú ,B‚¯‰ ‰fL Úe„Èa¿»«∆∆¬»«∆»≈ƒ¿≈ƒ

צג.71) לא 72)בבאֿבתרא אומר: שם בגמרא רשב"ם
"ע"ג  הגירסא היתה כן רבינו לעיני הנהר". גב "על גרסינן

שם 73)נהר". שיש מכיון הוא, והטעם שם. הגמרא לשון
ברורה. ראיה בלי אומדנא לפי דנים אין שוורים, עוד

ובועט.74) ופסק 75)נושך שם, תנאים של פלוגתא
כתנאֿקמא.

âטבת כ"ה רביעי âיום
éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦

התם 1) תשלומי שיהיו כדי הנזק" "גוף הנקרא מהו נתבאר
בין  מחלוקת או ספק אירע אם בו נתבאר וכן ממנו. נגבים
אחד  מזיק משפט וכן אלו דברים ופרטי דינם והניזק, המזיק

הדברים. באלו בזה וכיוצא לשנים שהזיק

.‡‰Ó‰a2‰pnÓ ˜Ê ÈˆÁ ‰·Bb - ‰˜Èf‰L ˙¯aÚÓ ¿≈»¿À∆∆∆ƒƒ»∆¬ƒ∆∆ƒ∆»
‰„ÏeÓe3dÙebÓ ‡e‰L ÈtÓ ;4˙Ï‚¯z Ï·‡ . ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ»¬»«¿¿…∆

‰·B‚ BÈ‡ - ‰˜Èf‰L5d˙ˆÈaÓ6‰ˆÈa‰L ÈtÓ ; ∆ƒƒ»≈∆ƒ≈»»ƒ¿≈∆«≈»
‰pnÓ ˙L¯ÙÓe ˙Ïc·Ó Ï·‡ ,dÙebÓ dÈ‡7. ≈»ƒ»¬»À¿∆∆À¿∆∆ƒ∆»

מו.2) קמא הנזק 3)בבא חצי כל גובה איננה, הפרה ואם
מז. שם, רבא דעת זוהי הוולד. עובר 4)מן בהיותו הוולד,

הנג  בתם בשעת גם כן על הפרה. עם הוא אחד גוף יחה,
הוולד. מן אף גובה מגופו, אלא גובה הנזק.5)שאינו חצי

שם.6) רבא, דברי המשך זהו שהזיקה. לאחר שהטילה
עוד 7) בהיותה אפילו התרנגולת לגוף מחוברת אינה

לפרה. שמחובר עובר בהיותו וולד כן שאין מה במעיה,
מקושרת  הייתה שהביצה ידוע שאם למד, אתה ומזה
מגיד  (לפי ממנה גובים שהזיקה, בשעה לאם או לאשכול

התוספות). וכדעת משנה

.·Úe„È ÔÈ‡Â ,dcˆa d„ÏÂ ‡ˆÓÂ ‰Á‚pL ˙¯aÚÓ¿À∆∆∆»¿»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»¿≈»«
‰„ÏÈ ‰Á‚ ‡lL „Ú Ì‡8‰„ÏÈ ‰Á‚pL ¯Á‡ B‡9- ƒ«∆…»¿»»¿»««∆»¿»»¿»

‰¯t‰ ÔÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ10„Ïe‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â , ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«»»¿≈∆ƒ«»»
ÌeÏk11‡È·iL „Ú12‰˙È‰ ‰Á‚pL ‰ÚLaL ‰È‡¯ ¿«∆»ƒ¿»»∆¿»»∆»¿»»¿»

‡ÈˆBn‰L ;˙¯aÚÓ13‰È‡¯‰ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ14. ¿À∆∆∆«ƒ≈¬≈»»¿»ƒ»¿»»

אך 8) משתלם הנזק חצי וכל בנגיחה, חלק כל לוולד ואין
הפרה. מגוף הפרה 9)ורק מן הנזק חצי גובה ואז

הקודמת. בהלכה כמו מגוף 10)ומוולדה, לתשלום בנוגע
הוולד. נולד אימתי הבדל אין במקרה 11)הפרה אפילו

שממון  שם), (במשנה, סומכוס לדעת בניגוד איננה. שהפרה
חצי  היינו נזק, רבע הוולד מן וגובים חולקים, בספק המוטל

הנזק. דעת 14)ממון.13)הניזק.12)מחצי זוהי
מו: דם, החכמים,

.‚ÏÙB d¯aÚ ‡ˆÓÂ ˙¯aÚÓ ‰¯t Á‚pL ¯BL15 ∆»«»»¿À∆∆¿ƒ¿»À»»≈
‰ÏÈt‰ dÁ‚ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,dcˆa16B‡ ¿ƒ»¿≈»«ƒ«∆…¿»»ƒƒ»

‰ÏÈt‰ ‰ÁÈ‚ ˙ÓÁÓ17‰¯t‰ ˜Ê ÌlLÓ -18BÈ‡Â , ≈¬«¿ƒ»ƒƒ»¿«≈≈∆«»»¿≈
„Ïe‰ ˜Ê ÌlLÓ19.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ; ¿«≈≈∆«»»∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

יום גביעי
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קלה

קלה

ממון  נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ה רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

העובר.16)מת.15) בנזק אשם אינו השור ובעל
חצי 17) כלומר, העובר, של נזק בחצי אף חייב השור ובעל

מועד. היה אם שלם ונזק תם, היה השור אם העובר, דמי
כדינו.18) ומועד כדינו אינו 19)תם מועד היה אפילו

ומועד  רבע משלם שתם סומכוס, לדעת בניגוד כלום, משלם
העובר. דמי חצי

.„‰¯t ˙Át ÔÈÓL ÔÈ‡ - ‰ÏÈt‰Â ˙¯aÚÓ ‰¯t Á‚20 »«»»¿À∆∆¿ƒƒ»≈»ƒ¿«»»
BÓˆÚ ÈÙa „Ïe‰ ˙ÁÙe dÓˆÚ ÈÙa21ÔÈÓL ‡l‡ , ƒ¿≈«¿»¿««»»ƒ¿≈«¿∆»»ƒ

˙¯aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰ÂL ‰¯t‰ ‰˙È‰ ‰nk22‰‡È¯·e23 «»»¿»«»»»»¿∆»¿»¿À∆∆¿ƒ»
ÂLÎÚ ‰ÂL ‡È‰ ‰nÎÂ24ÌlLÓe ,‰lL ÏÙp‰Â ‡È‰ , ¿«»ƒ»»«¿»ƒ¿«≈∆∆»¿«≈

˙Át‰25BÈˆÁ B‡ ,26.Ìz ‰È‰ Ì‡ - «¿»∆¿ƒ»»»

המתה.20) הפרה לדמי החיה הפרה דמי בין ההפרש
המת.21) הוולד לדמי החי הוולד דמי בין ההפרש
שדמיו 22) חי, וולד דמי ולא עובר דמי כולל זה מחיר

הטוען: המזיק לטובת הוא זה חישוב עובר. מדמי מרובים
להיות  צריך החישוב גם כן על מעוברת, פרה הזיק שורי

מעוברת. פרה דמי נראית 23)לפי היא מעוברת כשהיא
דמיה. את מעלה וזה ושמנה, בשר לאחר 24)בריאת

מועד.25)הנגיחה. הוא הפחת.26)אם חצי

.‰˙Át È¯‰ :¯Á‡Ï „Ïe‰Â ¯Á‡Ï ‰¯t‰ ‰˙È‰»¿»«»»¿«≈¿«»»¿«≈¬≈¿«
ÔÓM‰27‰¯t‰ Ûeb ˙ÁtL28˙ÁÙe ,‰¯t‰ ÏÚ·Ï - «…∆∆»««»»¿«««»»¿«
ÁÙp‰29„Ïe‰ ÏÚa ÌÚ ‰¯t‰ ÏÚa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -30, «∆«¿ƒ«««»»ƒ«««»»

.„Ïe‰ ÏÚa ÏL - ÏÙp‰Â¿«≈∆∆«««»»

בחישוב 27) בא וזה שומן, מוסיפה היא מעוברת כשהפרה
הנזק. לגוף 28)דמי ואין באיבריה, נבלע השומן שהרי

הפרה. לבעל שייך זה פחת כך משום בו. חלק העובר
בעלת 29) ונראית יותר גדול שלה הנפח מעוברת כשהפרה

דמי  בחישוב בא זה גם עולה. ומחירה גדולים, איברים
הוולד 30)הנזק. לגוף גם שהרי חצי, מקבל הוולד ובעל

הנפח. בגידול חלק

.Â˜f‰Â ¯Á‡ ¯BL ¯Á‡ Û„B¯ ‰È‰L ¯BL31˜fp‰ , ∆»»≈«««≈¿À««ƒ»
Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡32‡nL , ≈¿ƒƒ¿∆≈≈ƒ≈«∆»

ÏÚ Û‡Â .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ‰˜Ï ÚÏÒa¿∆«»»«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿««
ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯ÓB‡ ˜fp‰L Ètƒ∆«ƒ»≈¬ƒ≈«¿««¿∆≈≈ƒ

Ú„BÈ ‰z‡ È‡cÂ :¯Ó‡Â ˜fp‰ ÔÚË .Ú„BÈ33E¯BML ≈«»««ƒ»¿»««««»≈«∆¿
˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰34,Ú„BÈ BÈ‡L ƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿«∆≈∆≈≈«

Û‡ ¯eËt - Ìz ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¬»ƒ»»»»«
BÓˆÚÓ ‰„B‰ elÙ‡L ;˙q‰ ˙Úe·MÓ35,¯eËt - ƒ¿«∆≈∆¬ƒ»≈«¿»

‡e‰ ¯eËt - Ò˜a ‰„BÓe ,‡e‰ Ò˜ ˜Ê ÈˆÁL36. ∆¬ƒ∆∆¿»∆ƒ¿»»

המשנה 32)הנרדף.31) את הגמרא שם מפרשת כך
אלא  כסף לשלם מחייבים אין שמא". ומזיק ברי ניזק "רישא
מספקת, הניזקֿהתובע טענת ואין ברורה, הוכחה פי על

המזיק. של הספק מטענת חזקה היא ואתה 33)אפילו
התשלום. מן להשתמט כדי יודע" "איני שבועה 34)טוען

עדים  לתובע ואין בכל, לכופר הגמרא חכמי שתיקנוה
הסיתוהו  החכמים הוא, "היסת" המלה ופירוש מ:) (שבועות

שונה  כזו שבועה התובע. דעת את להפיס כדי להישבע,
אין  כלומר, חפץ, נקיטת צריכה שאינה בזה, השבועות מיתר
שבועות  מהלכות יא בפרק (רבינו תורה ספר אוחז הנשבע

יג). נגח.35)הלכה זה 36)ששורו דין סד: קמא בבא
ח), כב, (שמות אלוהים" ירשיעון "אשר הפסוק מן לומדים

עצמו. את המרשיע ולא

.Ê„Á‡L ÌÈ„Ú È¯‰Â ,„Á‡ ¯Á‡ ÌÈÙ„B¯ ÌÈL eÈ‰»¿«ƒ¿ƒ««∆»«¬≈≈ƒ∆∆»
˜Èf‰ Ô‰Ó37,Ì‰ÈMÓ e‰Ê È‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ≈∆ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿≈∆

- ˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈¿ƒƒ¿∆≈¿ƒƒ
ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL38- „Á‡ LÈ‡ ÏL Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆ƒ∆»

ÌlLÏ ·iÁ39Ì‰ÈLaL ˙eÁt‰ ÛebÓ40eÈ‰ Ì‡Â . «»¿«≈ƒ«»∆ƒ¿≈∆¿ƒ»
ÂÈÒÎpÓ ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÔÈ„ÚeÓ41. »ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈ƒ¿»»

הזיק.37) השור אם הוא, שספק הקודמת בהלכה כמו ולא
לפטור  ואין לשלם, חייב היה המזיק, הודה לו זה במקרה
שאינם  פי על ואף עדים ישנם כי בקנס, מודה כדין אותו
לדונו  שלא עדותם מועילה הזיק, מי של שורו יודעים

ט). הלכה משנה, (לחם בקנס הכלל 38)כמודה יסוד על
הראיה". עליו מחברו "המוציא הקודמת בהלכה הנזכר

הזיק.39) ששורו הוא וודאי כולו 40)כי ואם תם. כשהוא
כי  ההפרש, את הניזק מפסיד הנזק, חצי דמי שווה אינו

הזיק. הפחות שמא לטעון יוכל התשלום 41)המזיק כי
לשאלה: משקל כל אין ולכן נכסיו ועל השור בעל על מוטל

הזיק. מי

.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na42ÌÈ¯ÂM‰ ÈMLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿≈«¿»ƒ
„Á‡ ‰È‰Â ,„·‡ B‡ Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¬»ƒ≈∆»≈∆»«¿»»∆»
,¯eËt - „Á‡ LÈ‡ ÏL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìz Ô‰Ó≈∆»««ƒ∆≈∆ƒ∆»»

‰È‡¯ ‡·‰ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L43‡e‰ „ÓBÚ‰ ‰fL ∆¬≈≈»≈¿»»∆∆»≈
.EÏ ÌlL‡Â ˜Èf‰L∆ƒƒ«¬«≈¿

לשלם.42) חייב אחד איש של שניהם היו כי 43)שאם
או  שאבד זה המזיק שמא הראייה. עליו מחבירו המוציא
רק  נאמר זה [ודין מגופו. אלא משלם אינו ותם שמת,
השוורים  בעל חייב המועד כשנאבד אבל התם, כשנאבד
מנכסיו  לשלם חייב הזיק, המועד אם נפשך, ממה נזק בחצי
ואפשר  לפנינו עומד הוא הרי הזיק, התם ואם שלם, נזק
משפט  בחושן עיניים מאירת בעל פירש כך מגופו. לגבות
מתנגד  כאן זו הלכה של סגנונה אולם ה. קטן סעיף ת סימן
שאין  ומשמע מהם", "אחד מת אם כותב רבינו זה. לפירוש
פירושו  הדעת על איפוא מתקבל מת. מהם איזה הבדל כל
מועד]. ואיזהו תם מהם איזה ידוע כשלא שהמדובר השני,

.ËÌÈ¯ÂM‰ ÈL eÈ‰44ÏB„b „Á‡ ÔÈÙ„B¯‰45„Á‡Â »¿≈«¿»ƒ»¿ƒ∆»»¿∆»
ÔË˜46ÔË˜ :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,˜Èf‰ ÏB„b :¯ÓB‡ ˜fp‰ , »»«ƒ»≈»ƒƒ¿««ƒ≈»»

„ÚeÓ :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,„ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰ ;˜Èf‰ƒƒ»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈»
˜Èf‰47˜Èf‰ Ìz :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,48B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ƒƒ¿««ƒ≈»ƒƒ«ƒ≈¬≈

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ49. »»»¿»»

כלל.44) עדים שאין במקרה עוסקת זו הלכה לה: שם
נזק.45) חצי לתשלום מספיק 46)המספיק שאינו
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קלו ממון קלו נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ה רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

נזק. חצי שלם.47)לתשלום נזק לי חייב ואתה
הנוגח.48) של ומגופו נזק חצי רק לך ואם 49)ומגיע

בו  שהודה מה אפילו יקבל לא ראייה, יביא לא הניזק
בשעורים  לו והודה חיטים "טענו לכלל בהתאם המזיק,
המשנה  פירוש (ראה לה: שם השעורים", מדמי אף פטור
לדונו  אין ומועד שבתם האומרים לדעת ואפילו לרבינו).
בכלל  התם שגם מפני בשעורים, לו והודה חיטים כטענו
פטור  כן פי על אף הניזק, של בטענתו ונכלל המזיק נכסי
של  הטעם עדים. אין שהרי בקנס, מודה כדין מכלום, המזיק
לו  חייב אינו שהנתבע מודה עצמו התובע הוא: הכלל
משפט  חושן וראה עדים. כמאה הדין בעל והודאת שעורים,

טעמים. כמה עוד פח סימן

.ÈÌL ‰˙È‰ ‡Ï50‡l‡ ,˜Èf‰ ‰fL ‰¯e¯a ‰È‡¯ …»¿»»¿»»¿»∆∆ƒƒ∆»
MÓ „Á‡L ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÌlLÓ - ˜Èf‰ el‡ È ≈ƒ¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈≈ƒƒ¿«≈

¯ÓB‡L BÓk ˜Èfn‰51Ú„BÈ ‰z‡L :˜fp‰ ÔÚË Ì‡Â . ««ƒ¿∆≈¿ƒ»««ƒ»∆«»≈«
EÈÙa ˜Èf‰ ‰fL ,È‡cÂ52˙Úe·L ÚaL ˜Èfn‰ È¯‰ - ««∆∆ƒƒ¿»∆¬≈««ƒƒ¿»¿«

‰¯Bz‰53.˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L ,‰„B‰L BÓk ÌlLÓe «»¿«≈¿∆»∆¬≈»¿ƒ¿»

הקודמת.50) בהלכה המתואר דומה 51)במקרה זה ואין
דנים  וכאן כלל עדים אין שם כי וכו', בחיטים לטענו
משפט  חושן ש"ך וראה משנה) (מגיד עדים שיש במקרה

טו. קטן סעיף פח ומועד 52)סימן תם של במקרה כגון
הזיק. שהמועד יודע אתה הניזק: מודה 53)טוען כל כדין

(ראה  היסת שבועת שנשבע הכל ככופר ולא במקצת,
טוען  אינו כשהניזק הוא: דבר של וטעמו ו). הלכה למעלה
שלא  המזיק טענת הדעת על מתקבלת יודע, עצמו שהמזיק
(ש"ך  משבועה פטור הוא ולכן הזיק שור איזה לו ידוע
כשהניזק  כן שאין מה ד), קטן סעיף ת סימן משפט חושן

הזיק. שהגדול יודע אתה טוען:

.‡ÈÔÈ˜Èfn‰Â ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈL ÔÈ˜fp‰ eÈ‰»«ƒ»ƒ¿«ƒ∆»»¿∆»»»¿««ƒƒ
˙‡ ˜Èf‰ ÏB„b :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡∆»»¿∆»»»«ƒ»≈»ƒƒ∆

ÏB„b‰54ÔËw‰ ˙‡ ÔËw‰Â55Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,56, «»¿«»»∆«»»¿««ƒ≈…ƒ
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰ ÔË˜ ‡l‡57ÔËw‰ ˙‡ ÏB„‚Â58B‡ ; ∆»»»ƒƒ∆«»¿»∆«»»
ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰L˜Èf‰ „Úen‰ :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,„ ∆»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈«»ƒƒ

ÏB„b‰ ˙‡59ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ Ì˙Â60Ìz :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â , ∆«»¿»ƒƒ∆«»»¿««ƒ≈»
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰61ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ „Úen‰Â62‡ÈˆBn‰ - ƒƒ∆«»¿«»ƒƒ∆«»»«ƒ

‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ63- ≈¬≈»»»¿»»…»¿»»¿»»¿»
¯eËt ˜Èfn‰64B¯·Á ˙‡ ÔÚBË ‰ÊÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ««ƒ»¿»∆∆¿∆≈∆¬≈

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‡e‰L ,ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁ65 ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿«∆≈
ÌÈ¯BÚO ÈÓcÓ Û‡ ¯eËÙe66˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , »«ƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

ÌlLÓ È¯‰ - ˜fp‰ ÒÙz Ì‡Â .ÔÚBË67ÏB„b‰ ÔÓ ÔËwÏ ≈¿ƒ»««ƒ»¬≈¿«≈«»»ƒ«»
‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˜Èfn‰ ‰„B‰L BÓk ,ÔËw‰ ÔÓ ÏB„bÏÂ¿«»ƒ«»»¿∆»««ƒ¬»ƒ…

.ÌeÏk ˜Èfn‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÒÙz»«≈ƒƒƒ««ƒ¿

הגדול,54) הנזק חצי לתשלום מספיק הגדול המזיק וגוף
הקטן. גוף כן שאין הניזק 55)מה חצי אקבל ומגופו

הגדול. משורך אקח הגדול שורי נזק חצי ודמי הקטן,
כן.56) נזקו 57)לא חצי לתשלום הקטן את רק ותיקח

כל  על מרובה הגדול של נזק שחצי פי על אף הגדול, של

השאר. את ותפסיד מן 58)שוויו, הקטן נזק חצי ותיקח
גדול.59)הגדול. שור דמי מנכסיך לי לשלם חייב ואתה

הקטן.60) של הנזק חצי אקח אותו 61)ומגופו ותיקח
שניזק  הגדול דמי חצי שווה שאינו פי על ואף בלבד,

ההפרש. את בלבד.62)ותפסיד קטן דמי מנכסי לך ומגיע
על 63) עדים שיש במקרה כי כלל, עדים שם שאין הכוונה

הגדול, את הזיק מהם איזה יודעים שאינם אלא הנגיחה,
וטעם  המזיק, שאומר כמו שמשלם י, בהלכה למעלה נאמר

משנה). (מגיד שם נתבאר שהודה.64)הדבר ממה אף
בחיטים.65) כופר הוא שהנתבע 66)כי מודה התובע כי

לו. חייב ובכל 67)אינו פטור בקנס שמודה פי על ואף
מידו, מוציאים תפס אם שאפילו הוא הדין בקנס מודה
מוציאים  ואין אחר, קנס על עדיף נזק שחצי  רבינו סובר
כאן  מובא הראב"ד, גם פירש וכן תפס. אם הניזק מיד

משנה. במגיד

.·È˜fp‰ È¯‰ - ¯Á‡ ¯BL Á‚Â ¯ÊÁÂ Á‚pL ¯BL∆»«¿»«¿»««≈¬≈«ƒ»
‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk .Ba ÔÈÙzL ÌÈÏÚa‰Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ≈«»∆
‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL Á‚pL ÌÈ˙‡Ó»«ƒ∆»«»∆»«ƒ¿≈«¿≈»»»
Á‚Â ¯ÊÁ .‰‡Ó ¯BM‰ ÏÚ·e ,‰‡Ó ÏËB ˜fp‰ - ÌeÏk¿«ƒ»≈≈»«««≈»»«¿»«

¯Á‡ ¯BL68- ÌeÏk ‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL «≈»∆»«ƒ¿≈«¿≈»»»¿
ÌÈÏÚa‰ ÌÚ ÂÈÙlL ˜fp‰Â ,‰‡Ó ÏËB ÔB¯Á‡‰»«¬≈≈»¿«ƒ»∆¿»»ƒ«¿»ƒ

ÊeÊ ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁ ÔÈÏËB69‰ÂL ¯BL Á‚Â ¯ÊÁ . ¿ƒ¬ƒƒ¬ƒƒ»«¿»«»∆
ÏËB ÔB¯Á‡‰ - ÌeÏk ‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿≈«¿≈»»»¿»«¬≈

‰‡Ó70ÌÈMÓÁ ÂÈÙlL ˜fÂ ,71ÌÚ ÔBL‡¯‰ ˜fp‰Â , ≈»¿ƒ»∆¿»»¬ƒƒ¿«ƒ»»ƒƒ
‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ÌÈÏÚa‰72ÏÚ ÔÎÂ . «¿»ƒ∆¿ƒ«¬ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ»¿≈«

ÌÈÎÏB‰Â ÔÈ˜ÏBÁ ‰Ê C¯c73. ∆∆∆¿ƒ¿¿ƒ

בתשלום 68) והניזק, הבעלים היינו השותפים, שני חייבים
זוז. מאה בסך נזק הראשון 69)חצי והניזק הבעלים

הנותרים. הזוזים מאה את ביניהם כולם 70)מחלקים כי
לנזקו. חצי 71)אחראים כלומר מאה, היה בשור חלקו

ב50%ֿ, הנזק חצי בתשלום להשתתף עליו כן על השור,
בל  זוז חמישים לו ונשארים זוז, חמישים בד.היינו,

והניזק 72) הבעלים ביניהם מחלקים הנותרים זוז חמישים
היו. שווים בשור חלקיהם כי בשווה, שווה הראשון

או 73) ז), הלכה ו פרק (למעלה לתמותו שחזר במקרה
כל  אין כן לא שאם אחר, מין ונגח לשוורים מועד שהיה
מועד. נעשה נגיחות שלוש אחרי שהרי זה, לדין אפשרות

.‚ÈB˜Ê ÈˆÁ ˙Ba‚Ï ,‰˜Èf‰L ‰Ó‰a ÒÙzL ˜fƒ»∆»«¿≈»∆ƒƒ»ƒ¿¬ƒƒ¿
¯ÎO ¯ÓBL ‰ÈÏÚ ‰OÚ - dÙebÓ74Ì‡Â ;ÔÈ˜ÊÏ ƒ»«¬»»∆»≈»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

·iÁ ÔBL‡¯‰ ˜fp‰ - ‰˜Èf‰Â ‰˙ˆÈ75,‰È˜Êa »¿»¿ƒƒ»«ƒ»»ƒ«»ƒ¿»∆»
Á‚pL ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ≈«»∆»«ƒ∆»«
,‰‡Ó epnÓ ˙Ba‚Ï ˜fp‰ BÒÙ˙e ,ÌÈ˙‡Ó „ÈÒÙ‰Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ»ƒ¿ƒ∆≈»
˜fp‰ È¯‰ - ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Óa „ÈÒÙ‰Â Á‚Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈«ƒ»
BÒÙzL ÔBL‡¯‰ ˜fp‰Â ,ÌÈÚ·L ÌlzLÓ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»»ƒ∆¿»

ÌÈLÏL ‡e‰Â ,B˜Ê ¯˙BÓ ÌlzLÓ76ÌÈÏÚa‰Â , ƒ¿«≈«ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»ƒ
‰‡Ó77‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .78. ≈»¿≈…«≈»∆

פ:).74) מציעא (בבא המשכון על המלווה כי 75)כדין
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קלז

קלז

ממון  נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ה רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

השור. לשמירת אחראי חצי 76)הוא לכל אחראי הוא כי
זוז. שבעים בסך בעינו 77)הנזק בשור הקודם חלקו

לו: וגמרא לו. שם משנה הניזקים 78)עומד, מספר אם
שמור  הבעלים וחלק נשכר, אחרון אחרון תמיד יותר, גדול

ועומד.

.„ÈÔÈÓlLÓ - ‰Êa ‰Ê eÏ·ÁL ÌÈnz ÌÈ¯ÂL ÈL¿≈¿»ƒ«ƒ∆»¿∆»∆¿«¿ƒ
¯˙Bna79Ì„‡Â „ÚeÓ B‡ ,ÔÈ„ÚeÓ Ì‰ÈL .˜Ê ÈˆÁ «»¬ƒ∆∆¿≈∆»ƒ»¿»»

Ìz „Á‡ .ÌÏL ˜Ê ¯˙Bna ÔÈÓlLÓ - ‰Êa ‰Ê eÏ·ÁL∆»¿∆»∆¿«¿ƒ«»∆∆»≈∆»»
Ì˙a „ÚeÓ :„ÚeÓ „Á‡Â80,ÌÏL ˜Ê ¯˙Bna ÌlLÓ - ¿∆»»»¿»¿«≈«»∆∆»≈

Ìz ¯BL ?„ˆÈk .˜Ê ÈˆÁ ¯˙Bna ÌlLÓ - „ÚeÓa Ìz»¿»¿«≈«»¬ƒ∆∆≈«»
„ÈÒÙ‰L81‰Ê ¯ÊÁÂ ,‰Ó ‰ÂL ¯Á‡ Ìz ¯BLa ∆ƒ¿ƒ¿»«≈»∆»∆¿»«∆

ÏÚa È¯‰ - ÌÈÚa¯‡ ‰ÂL ÔBL‡¯a „ÈÒÙ‰Â ÔB¯Á‡‰»«¬¿ƒ¿ƒ»ƒ»∆«¿»ƒ¬≈««
ÌÈLÏL ÔB¯Á‡‰ ÏÚ·Ï ÌlLÓ ÔBL‡¯‰82Ì‰ÈL eÈ‰ . »ƒ¿«≈¿««»«¬¿ƒ»¿≈∆

ÔBL‡¯‰ .ÌÈML ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ÏÚa - ÔÈ„ÚeÓ»ƒ««»ƒ¿«≈ƒƒ»ƒ
„ÚeÓ83Ìz ÔB¯Á‡Â84.ÌÈBÓL ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ÏÚa - »¿«¬»««»ƒ¿«≈¿ƒ

Ìz ÔBL‡¯‰85„ÚeÓ ÔB¯Á‡‰Â86ÔBL‡¯‰ ÏÚa - »ƒ»¿»«¬»««»ƒ
.‰¯OÚ ÌlLÓ¿«≈¬»»

חיי 79) אחד שכל החבלות שתי דמי של ב.בהפרש
שהזיק 80) הנזק חצי דמי על עלה הזיק שהמועד הנזק אם

הפסד.81)התם. ההפרש.82)שעשה וחייב 83)חצי
זוז. זוז.84)מאה עשרים זוז.85)וחייב חמישים וחייב

תחשוב 86) שלא רבינו משמיענו זוז. ארבעים וחייב
משלם  והמועד ותם, במועד אפילו נזק, תחת נזק שמעמידים
משלם  תם ואחרון מועד ראשון ובדין העודף, הנזק את רק
היינו  שמונים, משלם אלא כן, הדין אין שישים, רק המועד

התם. שהזיק הנזק חצי פחות שלם נזק מאה

éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦
היא 1) אם האדם את שהמיתה בהמה  משפט בו נתבאר

הכופר, את משלמים שהבעלים מועדת, היא ואם תמה
הבעלים  ומהות זה, לדבר מועדת נעשית היא וכיצד
רשות  זה ובאי תמית וכיצד שלהם, היא הממיתה שהבהמה

חייבת. ותהיה תמית נפש זה ואי

.‡ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰L ¯BL2ÏB„b ÔÈa -3 ∆≈ƒ∆»»»¿»»≈»
ÔË˜ ÔÈa4„·Ú ÔÈa ,5„Á‡Â Ìz „Á‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa ÔÈa ≈»»≈∆∆≈∆ƒ∆»»¿∆»

„ÚeÓ6„·BÚ‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰ Ì‡Â .Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - »¬≈∆ƒ¿»¿ƒ≈ƒ∆»≈
ÌÈ·ÎBk7Ì‰ÈÈ„k ,¯eËt -8. »ƒ»¿ƒ≈∆

הרבים.2) ברשות ובין היחיד ברשות שלש 3)בין בן
שערות. שתי שהביא אחד ויום שנה כתוב 4)עשרה שהרי

לו" יעשה הזה כמשפט יגח, בת או יגח בן "או בפירוש
לא). כא, והשור 5)(שמות השור... יגח עבד "אם שכתוב
לב). (שם -6)יסקל" בתם סקילה. עונש כתוב שבשניהם

כט). כח, (שם יסקל" "השור - ובמועד השור", יסקל "סקול

מא. בבאֿקמא המשנה מביאה הנ"ל הדינים כל את
ה.7) הלכה ח פרק למעלה להם 8)השוה דנין אנו והרי

למעלה. כנאמר כדיניהם,

.·ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ¯‡L „Á‡Â ¯BL „Á‡9e˙ÈÓ‰L ∆»¿∆»¿»¿≈»«»»∆≈ƒ

Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰L Ìz ÔÈa ‰Ó .ÔÈÏ˜Ò el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿»ƒ«≈»∆»«∆»»»
„ÚeÓÏ10ÔÓ ¯eËt Ìz‰L ?Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰L ¿»∆»«∆»»»∆«»»ƒ
¯Ùk‰11¯ÙÎa ·iÁ „Úen‰Â ,12„ÚeÓ ‰È‰iL „·Ï·e ; «…∆¿«»«»¿…∆ƒ¿«∆ƒ¿∆»

‚¯‰Ï13. «¬…

הוא 9) "שור" אולם שור", יגח "וכי כתוב בתורה אמנם
וראה  היוםֿיומית. המציאות מן ולקוחה בלבד, דוגמה

מי"ב). פ"א עדויות (וראה ה"א פ"א, הלא 10)למעלה
נסקלים. ההרוג 11)שניהם האדם דמי מלשלם פטור

כא, (שמות נקי" השור "ובעל מפורש כתוב כי ליורשיו,
ומא: מא, שם ל.12)כח). כא, או 13)שמות אדם

שם. כופר, חייב אינו - אדם לחבל מועד אבל בהמה,

.‚Ì„‡‰ ˙‡ e‚¯‰L ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÎÂ ÏÈ‡B‰Â14 ¿ƒ¿»¿≈»«»»∆»¿∆»»»
‚¯‰Ï „ÚeÓ ‡ˆnÈ C‡È‰ ,ÔÈÏ˜Ò15eÓlLiL „Ú ƒ¿»ƒ≈«ƒ»≈»«¬…«∆¿«¿

È„·BÚ ‰LÏL ‚¯‰L ÔB‚k ?¯Ùk‰ ˙‡ ÂÈÏÚa¿»»∆«…∆¿∆»«¿»¿≈
ÌÈ·ÎBk16„·BÚÏ „Úen‰L ;Ï‡¯OÈ ‚¯‰ Ck ¯Á‡Â »ƒ¿««»»«ƒ¿»≈∆«»¿≈

Ï‡¯OÈÏ „ÚeÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈ·ÎBk17‰LÏL ‚¯‰L B‡ . »ƒ¬≈∆»¿ƒ¿»≈∆»«¿»
‰Ù¯Ë Ï‡¯OÈ18ÌÏL ‚¯‰ Ck ¯Á‡Â19‚¯‰L B‡ . ƒ¿»≈¿≈»¿««»»«»≈∆»«

Á¯·e20¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L ;Òt˙ ÈÚÈ·¯·e , »«»¿ƒƒƒ¿»∆≈«¿»ƒ«»ƒ¿…∆
¯BM‰ Ï˜qiL „Ú21Ì„‡ Èa ‰LÏL ÔkÒ Ì‡ ÔÎÂ .22 «∆ƒ»≈«¿≈ƒƒ≈¿»¿≈»»

˙BÓ‰a LÏL ‚¯‰L B‡ ,„Á‡k23„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - ¿∆»∆»«»¿≈¬≈∆»
‰‚È¯‰Ï24¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚ·e ,25Ì‡ ÔÎÂ . «¬ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆¿≈ƒ

¯BM‰ ˙‡ e¯Èk‰ ‡ÏÂ ¯BM‰ ÏÚa ˙‡ ÌÈ„Ú e¯Èk‰26 ƒƒ≈ƒ∆«««¿…ƒƒ∆«
e‡¯ ˙ÈÚÈ·¯·e ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚÙa¿««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ»¿ƒƒ»

‚¯‰L B¯BL27¯BM‰ ‡e‰ ‰Ê Ì‡ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ ∆»«¿…»¿ƒƒ∆«
‰È‰ ¯Á‡ B‡ ˙BBL‡¯‰ ÌÈÓÚt LÏLa ‚¯‰L28- ∆»«¿»¿»ƒ»ƒ«≈»»

¯BL Ì¯˜·a Ì‰Ï LiL ÌÈÏÚa‰ e„Úe‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿¬«¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿»»
ÌzÓ‰a Ïk ¯ÓLÏ Ì‰Ï ‰È‰ ,ÌÈÓÚt LÏL ‚¯‰L29, ∆»«»¿»ƒ»»»∆ƒ¿…»¿∆¿»

.¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ - e¯ÓL ‡lL ¯Á‡Óe≈««∆…»¿¿«¿ƒ∆«…∆

הראשונה.14) שם.15)בפעם הגמרא, קושיית זוהי
למעלה 16) פטור, גוי שהמית שור שם. שימי, ר' תשובת

א. כדעת 17)הלכה שפסק רבינו על תמה המגידֿמשנה
ומקשה: שימי, רב על מתפלאה הגמרא שהרי שימי, רב
ואומרת, ומסיימת לישראל?!" מועד הוי לגויים "ומועד
רב  שתשובת זאתֿאומרת לקיש...", בן שמעון ר' אמר "אלא

ואומר  מתרץ והוא נדחתה. "אלא",שימי גורס אינו שרבינו :
לישראל", מועד הוי לגויים ש"מועד בניחותא, מפרש והוא

שני. טעם אומר לקיש בן שמעון בו 18)ור' שיש אדם
מוחו, קרום שניקב כגון בבהמה, שמטריפים הדברים אחד
הרג". הרוג ש"אדם מכיון טריפה, על שור סוקלים ואין

שם.19) לשלם, מועד  זה הרי לטריפה שלוש 20)ומועד
שם. כופר 21)פעמים, אם . . . יסקל "השור שכתוב: כמו

אין  נתפס, לא אם כן על כטֿל). כא, (שמות עליו" יושת
כופר. משלמים אדם 22)הבעלים וכשהרג מתו, ולא

מא. בבאֿקמא כולם, מתו ומה 24)שם.23)רביעי
אינו  לאדם שמועד ח, הלכה ו פרק למעלה רבינו שפסק
לאדם, מועד אינו לבהמה שמועד וכלֿשכן לבהמה, מועד
בהמה  להריגת במועד אבל להזיק, במועד אלא נאמר לא
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קלח ממון קלח נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ה רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לבבאֿקמא  מאירי ראה להיפך. ומכלֿשכן לאדם, גם מועד
כאן. וכסףֿמשנה ,127 ג'25)עמוד אחרי אדם כשהרג

אבל 26)הבהמות. שהמית, השור בעל הוא מי יודעים הם
לאיש  לו יש כי הוא, שור איזה בדיוק לציין יודעים אינם

שוורים. כמה הרג 27)זה שור איזה בדיוק ויודעים
יודעים 28)ברביעית. אבל הבעלים, לאותם שייך כן שגם

הראשונות. הנגיחות שלש כל נגח אחד ששור הם
רבינא 29) תשובת זוהי הרג. איזהו יודעים שאינם מכיון

שם. בגמרא,

.„‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê30ÈtÓ - '˙ÓeÈ ÂÈÏÚa Ì‚Â' ∆∆»«»¿«¿»»»ƒƒ
‰ÚeÓM‰31ÌÈÓL È„Èa BÊ ‰˙ÈÓ ·eiÁL ,e„ÓÏ32; «¿»»¿∆ƒƒ»ƒ≈»«ƒ

‚¯‰p‰ ¯Ùk Ô˙ Ì‡Â33Èt ÏÚ Û‡Â .BÏ ¯tk˙Ó - ¿ƒ»«…∆«∆¡»ƒ¿«≈¿««ƒ
‰¯tk ¯Ùk‰L34¯ÙÎa ·iÁ˙pL ÈÓ ÔÈkLÓÓ ,35ÏÚa ∆«…∆«»»¿«¿¿ƒƒ∆ƒ¿«≈¿…∆¿«

.BÁ¯k»¿

אדם.30) שהרג מועד ז"ל.31)בשור חכמינו קבלת מפי
קרא 32) "אמר דרשו: טו: סנהדרין במסכת אדם. בידי ולא

רציחתו  על כא), לה, (במדבר הוא" רוצח המכה יומת "מות
שורו". רציחת על הורגו אתה ואי הורגו, תשלום 33)אתה

(שמות  נפשו" פדיון "ונתן החכמים: דעת זוהי הנהרג. דמי
מ. שם ניזק, דמי ל) חייבי 34)כא, כגון כפרה, וחייבי

אותם. ממשכנים אין - ואשמות דומה 35)חטאות ואינו
יתרשל, שלא בעינינו שמוחזק אשם, או חטאת קרבן לחייב
אבל  אותו. למשכן צורך אין כן ועל לה', הקרבן את ויביא
ויראה  לחבירו, אותו משלם הוא כי להקל, אדם עלול בכופר
אינו  אם אותו, למשכן צורך יש ולפיכך רגיל. חוב בזה
פוסק  ורבינו שם, בגמרא נפתרה שלא בעיא זוהי משלם.
ממון  מוציאים שאין לפסוק שדרכו ואףֿעלֿפי לחומרא.
וכן  לחומרא, דן כפרה בתשלומי נפשטה, שלא בבעיא
שביתֿ אומר שרבינו תירץ, הרשב"א ובחידושי ה; בהלכה
בגמרא  והאיבעיא בכופר, שנתחייב זה את ממשכן דין

(מגידֿמשנה). הנהרג ליורשי מתכוונת

.‰¯BL36Ì‰Ó „Á‡ Ïk - ‚¯‰L ÔÈÙzL ÈL ÏL∆¿≈À»ƒ∆»«»∆»≈∆
ÌÏL ¯Ùk ÌlLÓ37‰¯tk CÈ¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰L ; ¿«≈…∆»≈∆¬≈»∆»≈∆»ƒ«»»

‰¯eÓ‚38. ¿»

מן 37)מועד.36) אחד שכל רגיל, לנזק דומה ואינו
חצי. משלם רגיל,38)השותפים בנזק מהֿשאיןֿכן

בעיא  זו גם בשלמותם. נזקו דמי להניזק להשלים רק שצריך
שאין  משום רבינו, מחמיר כאן גם שם. בגמרא, נפתרה שלא
ענין  זה אלא לנתבע, לקולא שפוסקים סתם ממון ספק זה

כפרה. של

.ÂÂÈÏÚa ÈÙa ‡l‡ ¯BL ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡39Ì‡ , ≈¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈¿»»ƒ
‰ÔB‚k ,ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÏÚa BÏ eÈ»¿»ƒ¬»ƒ…»¿»ƒ¿

¯a„n‰ ¯BL40˙nL ¯b ÏL ¯BLÂ Lc˜‰ ÏL ¯BLÂ «ƒ¿»¿∆∆¿≈¿∆≈∆≈
Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÓ‰ Ì‡ ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡Â41ÔÈ¯ÓB‚Â , ¿≈¿ƒƒ≈ƒ¬≈∆ƒ¿»¿¿ƒ

ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ BÈc42‰M‡‰ ¯BL ÔÎÂ .43 ƒ««ƒ∆≈¿»ƒ¿≈»ƒ»
ÌÈÓB˙È‰ ¯BLÂ44ÌÈÒBtB¯ËBt‡‰ ¯BLÂ45- e˙ÈÓ‰L ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈ƒ

¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡Â .ÔÈÏ˜Ò46; ƒ¿»ƒ¿≈»«¿ƒ¿«¿ƒ∆«…∆

‡e‰ ‰¯tk ¯Ùk‰L47ÌÈL¯Á‰Â ÌÈpËw‰ ÔÈ‡Â , ∆«…∆«»»¿≈«¿«ƒ¿«≈¿ƒ
.‰¯tk ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰iL È„k ·eiÁ Èa ÌÈËBM‰Â¿«ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒƒ«»»

מד:39) בעלים.40)שם לו ואין הפקר שהוא
החכמים.41) וכדעת שם, בבעלים 42)משנה ההעדה כי

בעלים. לו בשיש רק נאמרה אףֿעלֿפי 43)בתורה
(רש"י). זכר לשון השור", "בעל כתוב שאין 44)שבתורה

אפוטרופוס. ושוטה.45)להם לחרש או ליתומים השייך
מ.46) שם, שלם,47)ברייתא ונזק נזק לחצי בניגוד

היתומים  מן וגובה וחוזר לשלם, האפוטרופוס שחייב
ד. הלכה ו פרק למעלה השוה כשיגדלו.

.Ê‰Ù¯Ë ‡e‰L ¯BL48LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L49‰È‰L B‡ , ∆¿≈»∆»«∆«∆∆∆»»
Ï˜Ò BÈ‡ - ‰Ù¯Ë Ì„‡ ÏL ¯BM‰50Ì‚Â :¯Ó‡pL ; «∆»»¿≈»≈ƒ¿»∆∆¡«¿«

¯BM‰ ˙˙ÈÓ Ck ÌÈÏÚa‰ ˙˙ÈÓk - ˙ÓeÈ ÂÈÏÚa51, ¿»»»¿ƒ««¿»ƒ»ƒ««
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ÌÈ·eLÁ Ì‰ ˙Ók ÂÈÏÚaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿»»¿≈≈¬ƒ¿≈»¿ƒƒ

‰˙ÈÓ52¯eËt ‰Ê È¯‰ -53. ƒ»¬≈∆»

סוגי 48) י"ז משאר אחד בו יש או מוחו, קרום ניקב כגון
ביתֿדין 49)טרפות. בפני הרג אם אבל עדים, בפני

- ו יג, (דברים מקרבך" הרע "ובערת משום אותו הורגים
עח.50)ראב"ד). בסנהדרין אשי רב דעת זוהי

אחד,51) בפסוק כתבתם שהתורה מכיון לזה, זה מקישים
שם 52)שם. [בגמרא יומת". בעליו "וגם בו לקיים ואין

שני  ואולי להזימה, יכול אתה אי זו שעדות אחר, נימוק
אחד]. בקנה עולים פטור,53)הנימוקים שורו גם לפיכך

בשור  גם הנימוק אותו יסקל". "השור בו מקיימים ואין
טריפה, היו בעליו אילו הנפש. את והרג טריפה עצמו שהוא
פטור  טריפה שהוא שורו גם כך ממיתה, פטורים היו

ממיתה.

.Á‰qLÓ‰54·Ïk‰ ÔÈ‡ - B‚¯‰Â B¯·Áa ·Ïk «¿«∆∆∆«¬≈«¬»≈«∆∆
Ï˜Ò55.e‰e‚¯‰Â ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Ba ‰¯È‚ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈ƒƒ»¿≈»«»«¬»

Ba BÎÈM‰ elÙ‡Â ,LÁ Ba ‰qL Ì‡ Ï·‡56B‚¯‰Â , ¬»ƒƒ»»»«¬ƒƒƒ«¬»
Ï˜Ò LÁp‰ -57BÓˆÚÓ ˙ÈÓnL LÁp‰ Ò¯‡L ; «»»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ≈«¿

B‡È˜Ó58¯eËt LÁ Ba CÈM‰L Ì„‡‰ ‰Ê ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»∆»»»∆ƒƒ»»»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ59. ƒƒ«≈ƒ

יד.54) בתנועת או אותו,55)בקול שהגיחו שור כדין
ה. הלכה ו פרק למעלה ראה מיתה, חייב שם 56)שאינו

האדם. בגוף הנחש שיני במשנה 57)את החכמים כדעת
עח. עו: וחייב,58)סנהדרין מעצמו כהורג דינו ולפיכך

עח. האדם.59)שם למות גרם כי שמים, בדיני חייב אבל

.Ë‰ek˙pL „Ú ‰˙ÈÓ‰ Ì‡ ˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡≈«¿≈»ƒ¿∆∆ƒ≈ƒ»«∆ƒ¿«¿»
‰ÏÈ˜Ò ÂÈÏÚ ˙·iÁ ‡È‰L ÈÓÏ ˜Èf‰Ï60¯BL Ï·‡ . ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ«∆∆»»¿ƒ»¬»

Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‚¯‰Ï Ôek˙Ó ‰È‰L61, ∆»»ƒ¿«≈«¬…∆«¿≈»¿»«∆»»»
Ôek˙ ,Ï‡¯OÈÏ ‚¯‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿»«¿ƒ¿»≈ƒ¿«≈

ÌÈÏÙÏ62‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ‡ÓÈ˜ Ôa ‚¯‰Â63Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿»«∆¿»»»ƒ«ƒ»¿ƒ
„ÚeÓ ‰È‰64¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ -65Ì‡ Ò˜a B‡ , »»»«¿»ƒ«»ƒ¿…∆ƒ¿»ƒ
„·Ú ˙ÈÓ‰66‰ek ‡Ïa ‚¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;67ÏÈ‡B‰ , ≈ƒ∆∆¿««ƒ∆»«¿…«»»ƒ

‰ÊÏ „ÚeÓ ‡e‰Â68. ¿»»∆
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קלט

קלט

ממון  נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ה רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

להרוג 60) נתכוונה כגון שהרגה, לזה נתכוונה לא אם אפילו
את  הרגה אילו כי נסקלת, - שמעון את והרגה ראובן את
מד: בבאֿקמא סקילה, חייבת היתה כן גם ראובן,

מד.61) שם מובאות 62)משנה האלה הדוגמאות כל
שם. וכשם 63)במשנה השור, מיתת כך הבעלים כמיתת

נתכוון  שלא השור גם כך פטור, נתכוון שלא השור שבעל
שם. בהמות.64)פטור, שלוש כן לפני שהרג כגון

וחייב 65) ממיתה "פטור שמואל כדעת חורין, בן המית אם
שלא  כופר "לרבות יוחנן: ר' וכדעת א, עמוד שם בכופר",

מג: שם בכוונה", ככופר שלושים 66)בכוונה ישלם
כסף  אמה, או השור יגח עבד "אם שכתוב: כמו שקלים,
עליו  זה סכום לב). כא, (שמות לאדניו" יתן שקלים שלשים
יותר, שווה הוא אם ובין פחות שווה העבד אם בין לשלם
ח. הלכה ב, פרק למעלה השווה לקנס. נחשב כך ומשום

כעבד 67) בכוונה שלא עבד לרבות . . ." יוחנן: ר' כדעת
מג: שם שהשור 68)בכוונה", אףֿעלֿפי כופר משלם לכן

הבעלים  שאין וברח, הרג לדין דומה זה ואין נסקל, אינו
ג), הלכה (למעלה נסקל אינו שהשור מפני בכופר חייבים
השור  שלפנינו בדין אבל סקילה, חייב השור ששם מכיון

ג). הלכה למעלה (כסףֿמשנה מסקילה פטור

.ÈÏtÏ „ÚeÓ ‰È‰69Èa ÏÚ‰‡¯Â ,˙B¯B·a Ì„‡‰ »»»ƒ…«¿≈»»»¿¿»»
¯B·a ˜¯È70Ì„‡ ÌL ‰È‰Â ,˜¯i‰ ÏÈ·La ¯BaÏ ÏÙÂ »»¿¿»««ƒ¿ƒ«»»¿»»»»»

ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï „ÚeÓ ‰È‰L B‡ ;˙ÓÂ71ÏÈt‰Ïe72 »≈∆»»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ
ÏÙÂ ,B˙‡‰Ï Ï˙Îa CkÁ˙Â ,Ì„‡ Èa ÏÚ73ÏÚ «¿≈»»¿ƒ¿«≈¿…∆«¬»»¿»««

ÈÙÏ ,‰˙ÈnÓ ¯eËt ¯BM‰ - BÎekÁ ˙ÓÁÓ ˙ÓÂ Ì„‡»»»≈≈¬«ƒ«»ƒƒ»¿ƒ
È¯‰L ,¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ;˙ÈÓ‰Ï Ôek˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈¿»ƒ¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆∆¬≈
Ì‰ÈÏÚ ÏÈt‰Ï B‡ Ì„‡ Èa ÏÚ ˙B¯B·a ÏtÏ „ÚeÓ ‰Ê∆»ƒ…¿«¿≈»»¿«ƒ¬≈∆
?B˙‡‰Ï CkÁ˙pL Ú„eÈ C‡È‰Â .ÌÈÏ˙k‰74 «¿»ƒ¿≈«ƒ»«∆ƒ¿«≈«¬»»

˙ÈÓ‰Â ÏÈt‰L ¯Á‡Ï CkÁ˙pLk75. ¿∆ƒ¿«≈¿««∆ƒƒ¿≈ƒ

מח:69) שם.70)שם יוסף, רב מד.71)דוגמת שם
הכתלים.72) חיכוכו.73)את מחמת ולא 74)הכותל

אדם. להרוג שם.75)נתכוון גמרא

.‡È˙ÈÓzL „Ú ¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡≈«¿»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆«∆»ƒ
˙eL¯a ˙ÈÓ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô˙eL¯Ó ıeÁ ÔzÓ‰a¿∆¿»≈¿»¬»ƒ≈ƒƒ¿

‰ÏÈ˜Òa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˜Èfn‰76ÌÈÏÚa‰ - ««ƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ»«¿»ƒ
¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt77˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ÒÎp‰ ?„ˆÈk . ¿ƒƒ«…∆≈««ƒ¿»«¬«««««ƒ

ÒÎ elÙ‡Â ,B˙eL¯a ‡lL78B¯ÎO Úa˙Ï79B‡ ∆…ƒ¿«¬ƒƒ¿«ƒ¿…«¿»
B·BÁ80- ˙ÓÂ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e ,epnÓƒ∆¿»∆««««ƒ»≈

È¯‰L ;¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÏÈ˜Òa ¯BM‰«ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒƒ«…∆∆¬≈
.BzÚcÓ ‡lL ‰Ê ÏL B˙eL¯Ï ÒkÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ»≈ƒ¿∆∆∆…ƒ«¿

מועילה 76) לחצרי", נכנסת רשות "באיזו הבעלים: טענת
השור, מיתת לענין לא אבל בלבד, וקנס ממון תשלומי לענין

כג: זו.77)בבאֿקמא טענה מועילה כופר לגבי
לג.79)פועל.78) שם, הלווה.80)ברייתא מן המלווה

.·ÈÁ˙ta „ÓÚ81,'Ô‰' BÏ ¯Ó‡Â ,˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‡¯˜Â »««∆«¿»»¿««««ƒ¿»«≈
ÒÎÂ82ÌÈÏÚa‰ È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e , ¿ƒ¿«¿»∆««««ƒ¬≈«¿»ƒ

EÓB˜Óa „ÓÚ ‡l‡ 'Ô‰' ÚÓLÓ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯eËt83„Ú ¿ƒ∆≈«¿«≈∆»¬…ƒ¿¿«
.CnÚ ¯a„‡L∆¬«≈ƒ»

רשות 82)שם.81) כנתינת "הן" תשובת את הבין כי
בברייתא.כדעת 83)להכנס. החכמים

.‚ÈÈab ÏÚ ‰Ò¯„Â ,˜fp‰ ¯ˆÁÏ ‰ÒÎpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿¿»«¬««ƒ»¿»¿»««≈
˜BÈz84dÎel‰ C¯c85ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ - e‰˙‚¯‰Â ƒ∆∆ƒ»«¬»«¿«¿»ƒ¿«¿ƒ

¯Ùk‰ ˙‡86˙„ÚeÓ Ï‚¯‰L ;87,dÎel‰ C¯„a ˜Èf‰Ï ∆«…∆∆»∆∆∆∆¿«ƒ¿∆∆ƒ»
Ï‚¯‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ Û‡ ·iÁ ˜fp‰ ˙eL¯·e88BÓk , ƒ¿«ƒ»«»«««≈¿«»∆∆¿

e¯‡aL89‰eÎa ˙ÈÓ‰L „Úen‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .90 ∆≈«¿ƒ¿≈»»≈∆«»∆≈ƒ¿«»»
‡lL ˙ÈÓ‰ Ì‡Â ;¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ,Ï˜Ò -ƒ¿»¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆¿ƒ≈ƒ∆…

‰eÎa91.¯ÙÎa ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ,‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ¿«»»»ƒ«ƒ»¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆
ÔÓe ‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ‰eÎa ‡lL ˙ÈÓ‰L Ì˙Â¿»∆≈ƒ∆…¿«»»»ƒ«ƒ»ƒ

¯Ùk‰92ÌÈÏÚa‰Â ,Ï˜Ò - ˙ÈÓ‰Ï Ôek˙ Ì‡Â ; «…∆¿ƒƒ¿«≈¿»ƒƒ¿»¿«¿»ƒ
„·Ú ÏL ÒwÓ ÔÎÂ ,¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt93. ¿ƒƒ«…∆¿≈ƒ¿»∆∆∆

כו.84) הניזק.85)שם, ברשות "רגל" מיד 86)שזוהי
לאחר  רק בכופר שחייב בקרן כמו ולא הראשונה, בפעם

נגיחות. משלמים 87)שלוש הבעלים ולפיכך מתחילתה,
פעמים. שלוש אחר קרן כמו הראשונה בפעם כופר

רגל.88) ועל שן על שפטור הרבים ברשות מהֿשאיןֿכן
ז.89) ה, הלכה א פרק נגח.90)למעלה כמו 91)כגון

והדוגמאות  הילוכה", דרך תינוק גבי על "דרסה של הדוגמה
ט. הלכה במועד 92)למעלה בתורה נאמר הכופר דין כי

ל. כא, שמות מלשלם 93)בלבד, פטור עבד שהרג תם
ראה  בלבד, במועד בתורה נאמר זה דין כי שקלים, שלושים

ט. הלכה למעלה

.„ÈÈÏ ‰‡¯94‰eÎa ˙ÈÓ‰L Ìz‰L Èt ÏÚ Û‡L , ƒ¿∆ƒ∆««ƒ∆«»∆≈ƒ¿«»»
ÚÏÒ ÌÈLÏL ‡e‰L ,Òw‰ ÔÓ ¯eËt ‰ÁÙL B‡ „·Ú∆∆ƒ¿»»ƒ«¿»∆¿ƒ∆«

‰¯Bza ·e˙k‰95‰eÎa ‡lL ˙ÈÓ‰ Ì‡ ,96ÌlLÓ - «»«»ƒ≈ƒ∆…¿«»»¿«≈
BÙebÓ ‰ÁÙM‰ ÈÓ„ ÈˆÁ B‡ „·Ú‰ ÈÓ„ ÈˆÁ97el‡k , ¬ƒ¿≈»∆∆¬ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

B¯·Á ¯BL ˙ÈÓ‰98.B¯BÓÁ B‡ ≈ƒ¬≈¬

ובגאונים.94) בתלמוד ברור מקור בלי עצמו, סברת זוהי
המשנה 95) בלשון "שקלים". כתוב בתורה לב. כא, שמות

שם  מפרש אונקלוס התרגום גם סלע. בשם זה שקל נקרא
סלעים. - מסקילה.96)"שקלים" שפטור הוא ודינו

מגופו.97) נזק חצי שמשלם שהזיק, תם על 98)כדין כי
פרק, באותו - במפורש התורה אומרת אמתו, ועל עבדו
דינו  כלומר הוא", כספו "כי - כן לפני אחדים פסוקים
אף  פטור בכוונה שלא אדם שהרג תם אבל וכחמורו, כשורו

(מגידֿמשנה). חורין לבן דמים שאין מפני דמיו, מחצי

øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨
בן 1) אם הנהרג שהוא [מה] לפי הכופר כמות בו נתבאר

מה  והזיקה המיתה אחת בהמה [אם] וכן עבד, או חורין
אחר  מרשותם הבהמה הבעלים הוציאו אם וכן דינה,

ההורגת. בהמה דיני ותשלום שהמיתה,

.‡ÔÈic‰ e‡¯L BÓk ?¯Ùk‰ ‡e‰ ‰nk2ÈÓ„ ‡e‰L «»«…∆¿∆»««»ƒ∆¿≈
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קמ ממון קמ נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ה רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‚¯‰p‰3Ô˙Â :¯Ó‡pL .‚¯‰ ÏL BÈÂL ÈÙÏ Ïk‰ , «∆¡»«…¿ƒ»¿∆∆¡»∆∆¡«¿»«
BLÙ ÔÈ„t4ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯L‡ ÏÎk5- ÌÈ„·Ú‰ ¯ÙÎÂ . ƒ¿…«¿¿…¬∆«»»¿…∆»¬»ƒ

ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa6˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,7- ≈¿ƒ≈¿«ƒ≈¿»ƒ≈¿≈
,‰ÙÈ ÛÒk ÚÏÒ ÌÈLÏL :‰¯Bza ·eˆw‰ Òw‰ ‡e‰«¿»«»«»¿ƒ∆«∆∆»∆

‰Ó ‰‡Ó ‰ÂL „·Ú‰ ‰È‰L ÔÈa8‰ÂL BÈ‡L ÔÈa ≈∆»»»∆∆»∆≈»»∆≈∆≈»∆
¯e¯ÁL Ëb ·kÚÓ‰ ÏÎÂ .¯È„ ‡l‡9Ò˜ BÏ ÔÈ‡ -10, ∆»ƒ»¿»«¿À»≈ƒ¿≈¿»

ÔB„‡ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰11.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ È¯‰L , ƒ¿≈»∆¬≈»»¿≈

ãקודש משיחות ãנקודות

"âøäð ìL BéåL éôì ìkä" ©Ÿ§¦¨§¤¤¡¨

חיוב  הוא האם לחקור יש כופר, תשלום של במהותו
שבא או עצמו, בפני (ונפק"מ mewnaנפרד מיתה

ויש  מכופר). פטור או חייב אם ממיתה פטור כשהשור
תוכן  עצם - בקרא המפורש חידושו אלא לך שאין לומר

במקום. שבא שמשמעותו כופר תיבת

א. מחלוקות: בשתי תלוי שהדבר לומר יש ולחידודי
בידי  מיתתו במקום הוא וא"כ מזיק דמי הוא כופר האם
חיסרון  השלמת עניינו וכל ניזק דמי שהוא או שמים,
כופר  יש האם ב. עצמו. בפני חיוב הוא הרי וא"כ הניזק
הרי  יש ואם ממיתה) פטור (שאז בכוונה שלא המתה על
בכוונה  שלא כופר שאין או עצמו. בפני חיוב שהוא
שפטור  וכיון מיתה במקום הוא הכופר חיוב וא"כ

מכופר. גם פטור ממיתה

"הכל  - ניזק דמי הוא שכופר הרמב"ם שפסק ומכיון
(נזקי  בכוונה שלא כופר ושיש - נהרג" של שויו לפי
עצמו. בפני חיוב שהוא שסובר מוכח הי"ג) פ"י ממון

299 עמוד חי"ג לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

היורשים.2) שרואים כמו השור 3)ולא בעל דמי ולא
הוא  זה דין נפשו, על לכפר בא שהכופר אףֿעלֿפי שהמית,

מ. בבאֿקמא החכמים, הנהרג.4)כדעת בית 5)של ע"י
יגח 6)הדין. עבד "אם וכותבת מבחינה אינה התורה כי

לב. שם, או 7)השור", השור יגח עבד "אם כתוב כי
תשלום 8)אמה". נקרא כך משום מא. שם המשנה לשון

העבד  אם בין קבוע סכום הוא כי "קנס", הסלעים שלשים
מזה. פחות או יותר טעון 9)שוה אלא לחירות שיצא עבד

מ  אחד רבו שחיסרו כגון שחרור, שטר ראשי עדיין כ"ד
מב: גיטין הקדישו, או שהפקירו או אם 10)איבריו,

קנס. לבעליו אין - מועד שור אותו והתורה 11)המית
בעיא  זוהי לאדוניו". יתן שקלים שלשים "כסף אמרה:
כי  פטור, השור בעל ולפיכך נפתרה, שלא שם, בגמרא

הראיה. עליו מחבירו המוציא

.·˙ÈÓ‰ Ì‡Â .‚¯‰p‰ ÈL¯BÈÏ ?¯Ùk‰ ÔÈ˙B ÈÓÏ¿ƒ¿ƒ«…∆¿¿≈«∆¡»¿ƒ≈ƒ
ÏÚaÏ BÈ‡Â ,‰È·‡Ó ‰ÈL¯BÈÏ ¯Ùk‰ - ‰M‡12˙ÈÓ‰ . ƒ»«…∆¿¿∆»≈»ƒ»¿≈«««≈ƒ

ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ13Ò˜ ÈˆÁ Ô˙B -14 ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈¬ƒ¿»
¯Á‡‰ ÈˆÁ‰Â ,Ba¯Ï15ÔzÏ Èe‡¯16epÁwÈ ÈÓ ÔÈ‡Â17. ¿«¿«¬ƒ»«≈»ƒ≈¿≈ƒƒ»∆

בו 12) זכתה ולא מיתתה, לאחר אלא משתלם אינו הכופר
יורש  הוא כי אותו, לרשת יכול הבעל ואין מחיים, האשה
בראוי  נוטל הבעל "אין מחיים. בו החזיקה שאשתו מה רק

מב: שם כבמוחזק", - מיתתה לאחר לבוא עבד 13)- כגון
חלקו. את מהם אחד ושחרר שותפים, שני חמשה 14)של

סלעים. חורין.15)עשר בן כופר 16)שהוא חצי
קידושין,17)ליורשיו. לעבד אין כי יורשים, לו אין שהרי

לפי  ומג. מב. בגיטין זו הלכה מקור המזיק. בו זוכה כן ועל
שם. רבא, תשובת

.‚‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡ Á‚pL ¯BL18ÏÚ Û‡ ,‡e‰L Èt ∆»«ƒ»¿»¿¿»∆»««ƒ∆
„ÚeÓ19‡lL ;˙B„ÏÂ ÈÓcÓ ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰ - ÁbÈÏ »ƒ««¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿»∆…

Ì„‡Ï ‡l‡ ˙B„ÏÂ ÈÓ„a ‰¯Bz ‰·iÁ20. ƒ¿»»ƒ¿≈¿»∆»¿»»

תם.19)מתים.18) כשהוא אשה 20)וכלֿשכן שהכה
הרה  אשה ונגפו אנשים ינצו "וכי שכתוב: כמו ילדיה, ויצאו
אמר  מכאן כב), כא, (שמות יענש" ענוש . . . ילדיה ויצאו

מב. שם שוורים. ולא "אנשים" עקיבא: ר'

.„‰ÁÙL Á‚21˙B„ÏÂ ÈÓc ÌlLÓ - ‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ22; »«ƒ¿»¿»¿¿»∆»¿«≈¿≈¿»
˙¯aÚÓ ¯BÓÁ Á‚pL ÈÓk ‰fL23- Ìz ‰È‰ Ì‡Â . ∆∆¿ƒ∆»«¬¿À∆∆¿ƒ»»»

.BÙebÓ ˙B„ÏÂ ÈÓ„ ÈˆÁ ÌlLÓ¿«≈¬ƒ¿≈¿»ƒ

מט.22)כנענית.21) שם, פפא רב דעת מועד, הוא אם
שם.23)

.‰ÔÈÓL „ˆÈk24‰ÁÙL ‰˙È‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ?d˙B‡ ≈«»ƒ»¿ƒ«»»¿»ƒ¿»
˙¯aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰ÂL BÊ25‰zÚ ‰ÂL ‡È‰ ‰nÎÂ26, »»¿∆»¿»¿À∆∆¿«»ƒ»»«»

˙Át‰ ‰ÈÏÚ·Ï Ô˙BÂ27BÈˆÁ B‡28˙ÈÓ‰ Ì‡Â .29 ¿≈ƒ¿»∆»«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ
„·Ïa ‰¯Bz· ·eˆw‰ ¯Ùk‰ ÌlLÓ - ‰ÁÙM‰30BÓk , «ƒ¿»¿«≈«…∆«»«»ƒ¿«¿

e¯‡aL31. ∆≈«¿

חישוב 24) לשם ילדיה, ויצאו שניגחה השפחה את מעריכים
הנזק. בגלל 25)דמי גם גבוה אז מחירה הנגיחה. לפני

איברים. ובעלת משובחת שנראית עצמה, בגלל וגם העובר
עושה 26) זה חישוב ילדיה. ויצאו אותה שנגחו לאחר

מח: בבאֿקמא מועד.27)המשנה כשהוא 28)כשהוא
מועד.29)תם. משלם 30)והוא ואינו שקלים, שלושים

ולדות. שווה 31)דמי היתה שאפילו א, הלכה למעלה
בלבד. סלעים שלושים משלם מנה, מאה

.ÂÈt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰ ˙‡ Á‚Â ‰Ó‰·Ï Ôek˙pL ¯BL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈»¿»«∆»»»««ƒ
¯eËt B˙ÈÓ‰ Ì‡L32e¯‡aL BÓk33Ba Ï·Á Ì‡ ,34 ∆ƒ¡ƒ»¿∆≈«¿ƒ»«

˜Êa ·iÁ -35˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡e‰ Ìz Ì‡Â . «»¿∆∆¿ƒ»¿«≈¬ƒ∆∆
BÙebÓ36.ÌÏL ˜Ê - „ÚeÓ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»∆∆»≈

ט.33)ממיתה.32) הלכה י, פרק הזיקו 34)למעלה
הרגו. שלא 35)ולא כשהרג כופר בתשלומי שחייב כשם

מד: שם "כמשפט 36)בכוונה, האומרים החכמים כדעת
כך  בשור, שור "כמשפט לא) כא, (שמות לו" יעשה הזה
נזק  חצי משלם תם בשור, שור מה באדם. שור משפט
ומועד  נזק חצי משלם תם באדם, שור אף שלם; נזק ומועד

ג. הלכה ז, פרק למעלה וראה לג. שם שלם", נזק
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קמא

קמא

ממון  נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ה רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.Ê˙ÈÓ‰L Ìz ¯BL37˜Èf‰Â38ÈÈc B˙B‡ ÔÈc - »∆≈ƒ¿ƒƒ»ƒƒ≈
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â ,˙BLÙ39„ÚeÓe ; ¿»¿≈»ƒƒ≈»»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc - ˜Èf‰Â ˙ÈÓ‰L40ÔÈ¯ÊBÁÂ , ∆≈ƒ¿ƒƒ»ƒƒ≈»¿¿ƒ

˙BLÙ ÈÈ„ e‰e„Â eÓ„˜ .˙BLÙ ÈÈc B˙B‡ ÔÈ„Â¿»ƒƒ≈¿»»¿¿»ƒ≈¿»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈ„Â ÔÈ¯ÊBÁ - ‰lÁz41. ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ≈»

ממון.38)אדם.37) הזיק אינו 39)ואחרֿכך שתם
נסקל. הוא והרי מגופו, אלא מן 40)משלם ומשלם

דינ 41)העליה. נגמר שכבר לו אףֿעלֿפי ואין לסקילה ו
צ: שם, ברייתא היא כלשונה הזאת ההלכה כל בעלים.
חוזרין  אין נפשות, דיני ודנוהו "קדמו כתוב: שם אמנם
אליבא  רבא לפי - מדובר זה אולם ממונות", דיני אותו ודנין
להסקל, שדנוהו לאחר השור שברח במקרה - עקיבא דרבי
חוזרים  נפשות, דיני ודנוהו קדמו אם גם ברח, לא אם אבל

ממונות. דיני אותו ודנים

.Á?ÌlzLÓ ÔÎÈ‰Óe42ÁÈaL‰L Á·M‰ ÔÓ ≈≈»ƒ¿«≈ƒ«∆«∆ƒ¿ƒ«
B˙i„¯a43BÈc ¯Ó‚pL ÔÂÈkL ;BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿«ƒ∆≈»∆ƒ¿«ƒ

ÂÈ˜Êa e·iÁ˙iL ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡ ‰ÏÈ˜ÒÏ44e‰ec . ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - Á¯·e ˙BLÙ ÈÈ„45. ƒ≈¿»»«≈»ƒƒ≈»

חזרו 42) ואחרֿכך נפשות, דיני אותו ודנו שקדמו במקרה
ממונות. דיני אותו השור 43)ודנו שמכניס השכר מן

ואף44ֿ)בחרישתו. הבעלים, מן לגבות איֿאפשר ולכן
בעלים. לו היו שהזיק שבשעה אפשר 45)עלֿפי כי

ולפי  צ: שם ברייתא איננו. והוא השור, מחרישת רק לגבות
מפרש  שם [רש"י צא. שם עקיבא דרבי אליבא רבא פירוש
כך  השור, כשברח מפרש רבינו אולם הבעלים, כשברחו

ומגידֿמשנה]. הראב"ד דבריו הבינו

.ËÌ„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰L ¯BL46BÈ‡ - ÂÈÏÚa BLÈc˜‰Â ∆≈ƒ∆»»»¿ƒ¿ƒ¿»»≈
LB„˜47BÈ‡ - B¯ÎÓ ;¯˜ÙÓ BÈ‡ - B¯È˜Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »¿≈ƒƒ¿ƒ≈À¿»¿»≈

ÂÈÏÚ·Ï ¯ÓBL B¯ÈÊÁ‰ ;¯eÎÓ48‰¯ÊÁ dÈ‡ -49; »∆¡ƒ≈ƒ¿»»≈»¬»»
‰a ¯eÒ‡ B¯Oa - BËÁL‰‡50ÌÈ¯·c ‰na . ¿»¿»»«¬»»«∆¿»ƒ

‡lL „Ú Ï·‡ ;‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ««∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¬»«∆…
Lc˜Ó - BLÈc˜‰ Ì‡ ,‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚51Ì‡Â ; ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒÀ¿»¿ƒ

¯˜ÙÓ ‡e‰ È¯‰ - B¯È˜Ù‰52;¯eÎÓ ‰Ê È¯‰ - B¯ÎÓ ; ƒ¿ƒ¬≈À¿»¿»¬≈∆»
ÂÈÏÚ·Ï ¯ÓBL B¯ÈÊÁ‰53¯ÊÁÓ ‰Ê È¯‰ -54Ì„˜ Ì‡Â ; ∆¡ƒ≈ƒ¿»»¬≈∆À¿»¿ƒ»«

.‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BËÁLe¿»¬≈∆À»«¬ƒ»

מה.46) , מד: שם, ובברייתא במשנה מקורה זו הלכה
על 47) זכות כל לבעלים אין לסקילה, דינו שנגמר לאחר כי

דינו 48)השור. ונגמר ברשותו, אדם שהמית לאחר
לבעליו.49)לסקילה. השור דמי לשלם חייב והשומר

זה 50) דין למדו מא. ובבבאֿקמא כב: פסחים בברייתא
ולא  השור יסקל "סקול כח) כא, (שמות בתורה שנאמר ממה
צריך  למה נסקל, השור אם ושאלו: בשרו". את יאכל
משום  אסור הלא באכילה, אסור שהוא ולהשמיענו להוסיף
"ולא  לכתוב עליו היה בהנאה, לאסרו נתכוון ואם נבילה?
דינו  שנגמר אחר שחטו שאם הכתוב, לך "מגיד אלא יהנה",
"ובעל  שם מהכתוב בהנאה, אסור עורו וגם וכו', אסור"

אחרים  ותנאים מנכסיו", "נקי זומא בן ופירש נקי", השור
לבשרו. הטפל - בשרו" מ"את עורו הנאת למדו

מעל.51) ממנו בו 52)והנהנה והשתמש שזכה ומי
שלו. הרווח - וכדומה אדם 53)לחרישה שהמית לאחר

שהחזירו 54)ברשותו. אחר אם אפילו פטור, והשומר
השומר, שהחזירו בזמן כי לסקילה, השור של דינו יגמרו

ולאכלו. אותו לשחוט הבעלים יכלו

.È- ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÂLa ·¯Ú˙pL BÈc ¯Ó‚ ‡lL ¯BL∆…ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒ
‡l‡ ¯BL ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ÈÙÏ ;ÔÈ¯eËt ÔlkÀ»¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ∆∆»

¯BM‰ ÈÙa55Ì„‡‰ ÔÈ„k ,56Ck ¯Á‡Â BÈc ¯Ó‚ . ƒ¿≈«¿ƒ»»»ƒ¿«ƒ¿««»
ÌÈÏ˜Ò Ôlk - ÛÏ‡a elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙57; ƒ¿»≈«¬≈ƒ¬ƒ¿∆∆À»ƒ¿»ƒ
˙Ï˜Ò ‰Ó‰a ÔÈ„k ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡Â ÔÈ¯a˜Â58. ¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ«¬»»¿ƒ¿≈»ƒ¿∆∆

בפניו.55) זה אין אותו, מכירים שאין "השור 56)ומכיון
השור, מיתת כך הבעלים כמיתת - יומת" בעליו וגם יסקל

מה. שם בפניו, שור אף בפניהם בעלים בטל 57)מה ואינו
בטל, אינו חשוב ודבר הם חשובים חיים בעלי כי ברוב,
בסקילה, לבעלים הפסד אין בהנאה, אסורים שכולם ומכיון
שנגמר  בשור סקילה מצות לקיים כדי אותם, סוקלים כן על

פ. עט: סנהדרין שמותרת 58)דנו, סתם נבילה כדין ולא
בהנאה.

.‡È‰Ó‰a Ïk ÔÎÂ ,Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰L ˙¯aÚÓ ‰¯t»»¿À∆∆∆≈ƒ»∆»»»¿≈»¿≈»
‰¯·Ú da ‰„·ÚpL59‰¯aÚÂ ‡È‰ ;‰BÓk d¯aÚ È¯‰ - ∆∆∆¿»»¬≈»¬≈À»»»»ƒ¿À»»
‰Á‚60.‰Úa¯ ‰¯aÚÂ ‡È‰ , »¿»ƒ¿À»»ƒ¿¿»

טו.59) כ, ויקרא מיתה, וחייבת אדם עלֿידי שנרבעה כגון
פ.60) שם, רבא דעת סקילה, חייב העובר וגם

.·È‰¯aÚ˙ Ck ¯Á‡Â ‰˙ÈÓ‰Â ‰Á‚61‡lL „Ú Ì‡ : »¿»¿≈ƒ»¿««»ƒ¿«¿»ƒ«∆…
d„ÏÂ - ÔÈc ¯Ób Ì„˜ ‰„ÏÈÂ ,‰¯aÚ˙ dÈc ¯Ó‚ƒ¿«ƒ»ƒ¿«¿»¿»¿»…∆¿«ƒ¿»»

¯zÓ62¯eÒ‡ d„ÏÂ - ÔÈc ¯Ób ¯Á‡ ‰„ÏÈ Ì‡Â ;63, À»¿ƒ»¿»««¿«ƒ¿»»»
‡e‰ Bn‡ C¯È ¯aÚ‰L64‰Ê „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡Â . ∆»À»∆∆ƒ¿ƒƒ¿»≈»»∆

‰tÎa Ìlk ˙‡ ÔÈÒBk - ÌÈ¯Á‡a65e˙eÓiL „Ú «¬≈ƒ¿ƒ∆À»¿ƒ»«∆»
ÌL66. »

הנגיחה.61) בשעת היה לא שהעובר לא 62)כלומר כי
הדין. גמר בשעת לא וגם הנגיחה, בשעת אף63ֿ)היה

שלא  מכיון נסקל, אינו אבל הנגיחה. בשעת היה שלא עלֿפי
שנגחה. בשעה האם,64)היה של דינה שנגמר ומכיון

דברים  במה אסור. העובר גם ובהנאה, באכילה ואסורה
גמר  לאחר נתעברה אבל דין, גמר לפני כשנתעברה אמורים
באכילה  המותר הזכר שגם מפני מותר, הוולד וילדה, דין
זרה  עבודה בהלכות (רבינו מותר גורם וזה וזה לוולד, גרם

יד). הלכה ז, מאסר.65)פרק סוקלים 66)בחדר ואין
ברייתא  סקילה, חייב אינו עצמו האסור הוולד כי אותם,

ס. שם,

.‚ÈÂÈ„Ú eÓfe‰L Ï˜Òp‰ ¯BL67Ba Ì„Bw‰ Ïk - «ƒ¿»∆¿≈»»«≈
‰ÎÊ68ÂÈÏÚa e‰e¯È˜Ù‰ BÈc ¯Ó‚pMÓ È¯‰L ,69Ì‡Â . »»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

e‰Ú·¯ ÂÈÏÚaL e„ÈÚ‰70ÌÈÊ‰Â ,71È¯‰ - ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ≈ƒ∆¿»»¿»»¿≈ƒ∆»≈ƒ¬≈
ÔÂÈkL ;Ba ‰ÎÊ ‡Ï BÎLÓe Ì„Bw‰Â ,ÂÈÏÚ·Ï ¯BM‰«ƒ¿»»¿«≈¿»…»»∆≈»
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קמב ממון קמב נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ו חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

¯˜L È„Ú el‡LÂ ‡ËÁ ‡lL BÓˆÚa Ú„BÈ ÏÚa‰L∆«««≈«¿«¿∆…»»¿∆≈≈≈∆∆
ÏÁÈÓ ‡e‰ È¯‰Â ,Ì‰72.¯È˜Ù‰ ‡Ï ,ÌnÊ‰Ï ≈«¬≈¿«≈«¬ƒ»…ƒ¿ƒ

הייתם 67) עמנו הנגיחה: עדי על והעידו עדים שבאו
לעדים  מאמינים התורה ולפי אחר, במקום שעה באותה

מתבטל. סקילה של ופסקֿהדין של 68)המזימים, מימרא
כד. כריתות יוחנן, היה 69)רבי וסבור לעדים, האמין כי

בהנאה. שאסור מכיון זה, בשור כלום לו והשור 70)שאין
סקילה. הזמה.71)חייב עדי הביא השור בעל

שם.73)מצפה.72) רבא של מימרא

âטבת כ"ו חמישי âיום
øOò íéðL ÷øt1 ¤¤§¥¨¨

דבר 1) זה ואי יהיה רשות זה ובאי הבור, ענין מה בו נתבאר
ורוב  שיעורו וכמה שמירתו, היא זה ואי חייב. ויהיה בו יוזק

וענינו. הבור משפטי

.‡¯Ba ¯ÙBÁ‰2ÌÈa¯‰ ˙eL¯a3¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , «≈ƒ¿»«ƒ¿»«¿
¯BÓÁ B‡4¯Óˆ ÏL ˙Bf‚ ‡ÏÓ ¯Ba‰ ‰È‰ elÙ‡ ,˙ÓÂ5 ¬»≈¬ƒ»»«»≈ƒ∆∆∆

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ6¯Ba‰ ÏÚa È¯‰ -7˜Ê ÌlLÏ ·iÁ ¿«≈»∆¬≈««««»¿«≈∆∆
ÌlLÈ ¯Ba‰ ÏÚa :¯Ó‡pL ;ÌÏL8„Á‡Â .9¯BL »≈∆∆¡««««¿«≈¿∆»

¯Ó‡ ‡Ï .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÈÈÓ ¯‡L B‡ ¯BÓÁÂ«¬¿»ƒ≈¿≈»«»»…∆¡«
‰Â‰a ‡l‡ ¯BÓÁÂ ¯BL10. «¬∆»«…∆

נ:2) קמא בבא שם.3)משנה, לחפור רשאי שאינו מקום
ונפל 4) ... בור איש יפתח "וכי התורה מן לקוחה הדוגמא

לג). כא, (שמות חמור" או שור של 5)שמה הדוגמא
שם. בא 6)שמואל, לא והמוות חבטה, המונע רך ריפוד

של  המחניק) (האוויר ההבל מחמת אלא החבטה מחמת
שעשהו,7)הבור. מכיוון וחייב, הבור בעל נקרא החופר

שלו. שאינו פי על בא 8)אף המוות אם חשוב ולא
מהבל. או אחד.9)מחבטה מן 10)ודין דוגמא

נד: שם משנה היום-יומית, המציאות

.·¯Ba ¯ÙBÁ‰ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡∆»«≈ƒ¿»«ƒ«≈
B˙eL¯a11ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÁ˙Ùe12˙eL¯Ï Á˙t B‡ ƒ¿¿»ƒ¿»«ƒ»«ƒ¿

B¯·Á13B˙eL¯Ï Á˙Ùe ¯ÙÁL B‡ ,14B˙eL¯ ¯È˜Ù‰Â15 ¬≈∆»«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿
·iÁ ‰Ê È¯‰ - B¯Ba ¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ16Ì‡ Ï·‡ .ÂÈ˜Êa ¿…ƒ¿ƒ¬≈∆«»ƒ¿»»¬»ƒ

B˙eL¯aL B¯Ba ¯È˜Ù‰L B‡ ,B¯B·e B˙eL¯ ¯È˜Ù‰17 ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿
¯Ba‰ ÏÚa :¯Ó‡pL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰ B‡ƒ¿ƒ¬≈∆»∆∆¡««««
‰lÁz·e ;¯˜Ù‰ ‰ÊÂ ,ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ - ÌlLÈ18 ¿«≈ƒ∆≈¿»ƒ¿∆∆¿≈«¿ƒ»

¯ÙÁ ˙eL¯a19.B˙eL¯a ¯ÙÁL ÈtÓ , ƒ¿»«ƒ¿≈∆»«ƒ¿

שם.11) לחפור לו שמותר מקום בחצירו, כגון
ברשות 12) נמצא ליפול, אפשר שדרכו הבור, של והפתח

הבור. בעל חייב כך משום שהפתח 13)הרבים. פי על אף
חייב. זאת בכל בה, מצויים רבים שאין היחיד, ברשות נמצא

ברשותו.14) נעשו הפתיחה וגם החפירה גם כלומר
לשם.15) להיכנס רשאי אחד הבור,16)וכל בעל הוא כי

את  שחפר פי על אף ישלם", הבור "בעל אומרת והתורה
בחצירו. פתחו וגם רשותו.17)הבור הפקיר ולא

הבור.18) את חפר מעשה 19)כאשר על לחייבו ואין
על  הרבים ברשות החופר את שמחייבים כשם החפירה,
ההלכה  כל הבור. בעל שאיננו פי על אף החפירה, מעשה

נ. שם ובגמרא מט: שם במשנה הזאת

.‚ÂÈÏ‡Ó ¯tÁpL B‡ ¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡20ez¯ÙÁL B‡ ∆»«≈∆∆¿«≈≈»∆¬»«
‰Ó‰a21B˙‡lÓÏ ·iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰iÁ B‡22B‡ ¿≈»«»ƒ¿«»¿«…

‡Â .ÂÈ˜Êa ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,‰OÚ ‡ÏÂ B˙BqÎÏ„Á ¿«¿…»»¬≈∆«»ƒ¿»»¿∆»
Á˜Bl‰ B‡ ¯ÙBÁ‰23:¯Ó‡pL ;‰zÓa BÏ ÔzpL B‡ «≈«≈«∆ƒ«¿«»»∆∆¡«

ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ - ÌlLÈ ¯Ba‰ ÏÚa24. «««¿«≈ƒ∆≈¿»ƒƒ»»

ולא 20) רשותו ובהפקיר האדמה, ששקעה כגון ברשותו,
הקודמת. בהלכה כמו מדובר, בורו זו 21)הפקיר אם בין

חבירו, בהמת שזו במקרה חבירו. בהמת זו אם ובין בהמתו
על  נופלת לבור והאחריות החצר, בנזקי הבהמה בעל חייב
אמרה  בור, "איש" יכרה כי הבהמה, בעל על ולא הבור בעל
החצר  בעל על מוטלת הכיסוי וחובת בור, "שור" ולא תורה,

מח.22)בלבד. שם בורו, זה כולל 24)הקונה.23)כי
יוחאי. בן שמעון דרבי במכילתא זה דין מקור ומתנה. קנייה
לו  ושניתן ולקח שירש את לרבות מניין ..." נאמר: שם
שירש  את לרבות ישלם, הבור בעל לומר תלמוד במתנה?
ה  פרק קמא בבא ובירושלמי במתנה" לו ושניתן ולקח
מהמלה  כנראה יכרה", כי "או מהפסוק זה לומד ו, הלכה

"או".

.„‰l‚Ó‰ B‡ ¯ÙBÁ‰ „Á‡25;‰qÎÓ ‰È‰L ÌB˜Ó ∆»«≈«¿«∆»∆»»¿À∆
¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈ Èk :¯Ó‡pL26e‰qk Ì‡Â .‰¯ÎÈ Èk B‡ ∆∆¡«ƒƒ¿«ƒƒƒ¿∆¿ƒƒ»

Èe‡¯k27ÚÈÏ˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,28BÎBzÓ29BÎB˙Ï ÏÙÂ »»««ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿
¯eËt - ˙ÓÂ ¯BL30Ì‡ ‡‰ .epqÎÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; »≈»∆∆¡«¿…¿«∆»ƒ

¯eËt - e‰qk31ÈÙa „ÓÚÏ ÏBÎiL ¯·„a e‰qk . ƒ»»ƒ»¿»»∆»«¬…ƒ¿≈
ÂÈÏÚ eÎÏ‰Â ,ÌÈlÓ‚ ÈÙa „ÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÌÈ¯ÂL¿»ƒ¿≈»«¬…ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿»»

ÚÚB¯˙Â ÌÈlÓb32Ì‡ :Ba eÏÙÂ ÌÈ¯ÂL ÂÈÏÚ eÎÏ‰Â , ¿«ƒ¿ƒ¿≈«¿»¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ
,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌB˜Ó B˙B‡a ÔÈÈeˆÓ ÌÈlÓb‰ ÔÈ‡≈«¿«ƒ¿ƒ¿»¬≈∆»

Ò‡ ‰fL ÈtÓ33e‡B·È Ì‡Â ;34elÙ‡ ÌÈlÓb ÌL ƒ¿≈∆∆…∆¿ƒ»»¿«ƒ¬ƒ
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˜¯ÙÏ35. ƒ¿»ƒ¬≈∆«»

אחר.25) ידי על שנחפר מבור 26)בור המכסה את יסיר
כבר. קיים שור.27)שהיה בפני לעמוד שיוכל כיסוי

שור.28) בפני לעמוד יכול מבחוץ.29)ואינו ניכר ולא
נב.30) שם הוא, אנוס את 31)כי לבדוק מחוייב ואינו

התליע  אם להיווכח כדי עליו, ולנקוש עליו ולדרוך הכיסוי
לא. שוורים.32)או בפני לעמוד יכול ואינו ונתקלקל,

גמלים,33) שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה לא כי
שם. מצויים גמלים שאין באו 34)מכיוון ואם כלומר,

ונפלו. שוורים שם הלכו כן ואחרי הכיסוי, ונתרועע
גמלים,35) שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה כי

נב: שם, דאמרי" ה"איכא כדעת

.‰Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯ÂL Ba eÏÙÂ BÎBzÓ ÚÈÏ˙‰ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿¿»ƒ««ƒ
ÚLBt ‡e‰ È¯‰Â „ÈÓz ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈlÓb‰L∆«¿«ƒ¿ƒ»»ƒ«¬≈≈«

ÌÈlÓ‚Ï36ÚÈÏ˙‰L ˙ÓÁÓe ÏÈ‡B‰ -37Ba eÏÙ ƒ¿«ƒƒ≈¬«∆ƒ¿ƒ«»¿
¯eËt ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ¯ÂM‰38‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .39. «¿»ƒ¬≈∆»¿≈…«≈»∆

יום חמישי
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קמר

קמר

ממון  נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ו חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

חייב.36) היה גמלים בו נפלו שנתרועע 37)ולּו ולא
הגמלים. ובין 38)מחמת הפשיעה בין קשר כל אין כי

שם. השוורים, הנזק 39)מיתת את לתלות אפשרות שאין
באונס  וסופו בפשיעה לתחילתו דומה זה ואין בפשיעה.
היה  לא פשיעתו לולא שם כי א, הלכה ד, בפרק שלמעלה

כאן). תוספות (ראה האונס מגיע

.Â¯Ba‰ ÏÚa - e‰l‚Â ¯ÊÁÂ e‰qÎÂ ¯Ba ‡ˆBn‰«≈¿ƒ»¿»«¿ƒ»«««
·iÁ40ÔB¯Á‡‰ ‰ÊÂ ,41¯ÊÁÂ ¯ÙÚa BÓ˙Ò .¯eËt «»¿∆»«¬»¿»¿»»¿»«

·iÁ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê - ¯ÙÚ‰ Ïk ˙‡ ‡ÈˆB‰Â42ÔÂÈkL ; ¿ƒ∆»∆»»∆»«¬«»∆≈»
ÔBL‡¯ ‰OÚÓ ˜lzÒ ¯ÙÚa BÓ˙qL43. ∆¿»¿»»ƒ¿«≈«¬≈ƒ

מגולה.40) שהשאירו שלו, שהבור וגילה.41)זה שכיסה
העפר.42) כל את והוציא שעשה 43)שסתם הבור נסתלק

חדש  בור חופר הריהו העפר, את השני וכשהוציא הראשון,
כט: שם וחייב,

.Ê,e‰qk ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ¯·ÚÂ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL ¯Ba∆¿≈À»ƒ¿»«»ƒ¿…ƒ»
·iÁ ÔBL‡¯‰ - e‰qk ‡ÏÂ ÈM‰44¯ÒÓiL „Ú «≈ƒ¿…ƒ»»ƒ«»«∆ƒ¿…

BÈÏc45epnÓ ˙BÏ„Ï ÈMÏ BÈÏc ¯ÒnMÓe ;ÈMÏ »¿«≈ƒƒ∆»«»¿«≈ƒƒ¿ƒ∆
e‰qk .B˙BqÎÏ ÈM‰ ·iÁ˙Â ÔBL‡¯‰ ¯ËÙƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈«≈ƒ¿«ƒ»

ÔBL‡¯‰46- e‰qk ‡ÏÂ ‰l‚Ó B‡ˆÓe ÈM‰ ‡·e , »ƒ»«≈ƒ¿»¿À∆¿…ƒ»
?·iÁ Bc·Ï ÈM‰ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ „ÚÂ .·iÁ ÈM‰«≈ƒ«»¿«≈»«ƒ¿∆«≈ƒ¿««»
¯kOiL È„Îe ,‰l‚Ó ¯Ba‰L ÔBL‡¯‰ Ú„iL „Ú«∆≈«»ƒ∆«¿À∆¿≈∆ƒ¿…

ÌÈÏÚBt47Ba ˙eÓiL ÏÎÂ .epqÎÈÂ ÌÈÊ¯‡ ˙¯ÎÈÂ ¬ƒ¿ƒ¿…¬»ƒƒ«∆¿…∆»
·iÁ Bc·Ï ÈM‰ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CBz48ÏÎÂ ;Ba ¿«∆¬≈«≈ƒ¿««»¿…

‰Êk ÔÓÊ ¯Á‡ Ba ˙eÓiL49,ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL - ∆»««¿«»∆¿≈∆«»ƒ¿«≈
.Ba eÚLt Ô‰ÈL È¯‰L∆¬≈¿≈∆»¿

פתוח,44) הבור את והשאיר דלה שהראשון מרגע כי
שם, במשנה, ורבינו הרי"ף גירסת זוהי שיבוא. בנזק נתחייב

חייב. "השני" האומרת, במשנתינו כגירסה את 45)שלא
השווה  לבור, כיסוי גם הדלי שימש (ואולי מים לדלות הדלי
נא: שם יעקב בן אליעזר רבי דעת זוהי ט). הלכה לקמן

נב.46) שם משנה בו, שנשתמש הזמן 47)לאחר שיעור
שם. יוחנן רבי כדעת היא זו הלכה פועלים. לשכירת הדרוש

אנוס.48) הוא הראשון האמורות 49)כי לפעולות הדרוש
עשאן. ולא

.Á- ¯ÓBLÏ B¯Ba ¯ÒBn‰ÂÈ˜Êa ·iÁ50B¯ÒÓ Ì‡Â . «≈¿≈«»ƒ¿»»¿ƒ¿»
ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÏ51‰qÎÓ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,52- ¿≈≈∆¿»»««ƒ∆»»¿À∆

˙Blb˙‰Ï ÈeOÚ ¯Ba‰L ;ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ È¯‰53el‡Â , ¬≈«¿»ƒ«»ƒ∆«»¿ƒ¿«¿≈
˙Úc Ô‰a ÔÈ‡54. ≈»∆««

למעלה 50) השווה הבעלים, במקום נכנס כי חייב, השומר
ד. הלכה ד, לשמור.51)פרק דעת בהם שאין

י.52) שם היו 53)כראוי, והבעלים העפר, שקיעת ידי על
דעתם. על זאת להעלות את 54)צריכים ולכסות לתקן

חייבים. והבעלים מספקת, שמירה זו אין לפיכך הבור.

.ËB¯·Á ÏL BÈÏ„a B¯Ba ‰qÎÓ‰55ÈÏc‰ ÏÚa ‡·e , «¿«∆¿»¿∆¬≈»«««¿ƒ
·iÁ ¯Ba‰ ÏÚa - BÈÏc ÏËÂ56. ¿»«»¿««««»

ברשות.55) שלא חבירו של מבורו הנזקים 56)שלקח על
שבעל  דעתו, על להעלות היה צריך כי המגולה, בורו שהזיק
שיודיע  הדלי בעל את מחייבים ואין הדלי. את יקח הדלי

ל. שם דליו, את שלקח הבור, לבעל

.È¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡57ÁÈL B‡58‰¯ÚÓ B‡59B‡ ∆»«≈ƒ«¿»»
ıÈ¯Á60¯Ó‡ ‰nÏÂ .61È„k Ba ‰È‰iL „Ú ?¯Ba »ƒ¿»»∆¡««∆ƒ¿∆¿≈

˙ÈÓ‰Ï62.ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ?˙ÈÓ‰Ï È„k ‰nÎÂ . ¿»ƒ¿«»¿≈¿»ƒ…∆¬»»¿»ƒ
B‡ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ ,‰¯OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»»≈¬»»¿»«¿

¯eËt - ˙ÓÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ¯‡L63- e˜f‰ Ì‡Â ; ¿»¿≈»«»»»≈»¿ƒÀ¿
·iÁ64‰Ïwz‰ ÏÚa65.ÌÏL ˜Ê «»««««»»∆∆»≈

בקירוי.59)ארוך.58)עגול.57) ומכוסה מרובעת
כדין 60) דינם הנ"ל כל מקורה. ואינה כמערה ומרובע רחב

לג).61)בור. כא, (שמות או 62)בתורה בהבל או
בו  ויש טפחים, עשרה של עומק בו יש בור וסתם בחבטה.

להמית. המיתו.63)כדי הבור לא בור 64)כי כל כי
להזיק. כדי בו יש שהוא עומק אין 65)בכל החפירה. בעל

אין  טפחים מעשרה פחות כי הבור", "בעל אומר: רבינו
בור. שם עליו

.‡È- ÌÈÓ „Á‡ ÁÙË Ô‰Óe ,‰ÚLz ¯Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰»»…∆«ƒ¿»≈∆∆«∆»«ƒ
ÌÈÓ ÏL ÁÙh‰L ;·iÁ66ÌÈÁÙË ÈL ˜ÓÚk ·eLÁ «»∆«∆«∆«ƒ»¿…∆¿≈¿»ƒ

‰È‰ .‰Laia,ÌÈÓ ÌÈÁÙË ÈL Ô‰Óe ,‰BÓL ˜ÓÚ ««»»»»»…¿»≈∆¿≈¿»ƒ«ƒ
,ÌÈÓ ÌÈÁÙË ‰LÏL Ô‰Óe ,‰Ú·L B˜ÓÚ ‰È‰L B‡∆»»»¿ƒ¿»≈∆¿»¿»ƒ«ƒ
ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ Ba ‡ˆBiÎÂ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ¿»«¿¿«≈»≈≈¿«¿ƒ

ÌlLÏ B˙B‡67ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ; ¿«≈¿ƒ»««ƒ»≈ƒƒ
B„iÓ68.˜ÙÒ Ô‰a LÈ el‡‰ ÌÈ¯·c‰L ; ƒ»∆«¿»ƒ»≈≈»∆»≈

ושקול66) הבל יבשה.מוסיף טפחים בעיות 67)כשני
(לרבינו  שם הראייה, עליו מחבירו והמוציא נפתרו, שלא
הבעייא  שם). ראה שלנו, בגמרא מאשר אחרת גירסה כאן
אומרים  מים, טפחים ובשלושה בשניים גם אם היא:
ארבעה  כנגד שקולים שהם כזאת במידה הבל שמוסיפים
אין  עמוק, אינו שהבור מכיוון או יבשה, טפחים ושישה

כזאת. הבל ספק.68)תוספת של מקרה בכל כמו

.·È¯Á‡ ‡·e ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ¯Ba ¯ÙBÁ‰«≈»…¬»»¿»ƒ»«≈
ÌÈLÏLÏ BÓÈÏL‰Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚÏ BÓÈÏL‰Â69 ¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈ·iÁ Ôlk -70‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁ .71 À»«»ƒ»«»ƒ»≈¬»»
‰¯OÚÏ BÓÈÏL‰Â ÔB¯Á‡‰ ‡·e ,ÁÙË elÙ‡72ÔÈa , ¬ƒ∆«»»«¬¿ƒ¿ƒ«¬»»≈

ÁÙË Ba ¯ÙÁL73B˙ÙO ÏÚ ÔÈa dÈa‚‰L B‡ ∆»«∆«∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿»
ÁÙË74·iÁ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê -75ÛÈÒB‰L ÁÙË Ì˙Ò .76 ∆«∆»«¬«»»«∆«∆ƒ

‰aL ÁÙË ¯˙qL B‡77¯·k Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ∆»«∆«∆»»¬≈∆»≈ƒ¿»
ÔBL‡¯ ‰OÚÓ ˜lzÒ78.˜lzÒ ‡Ï ÔÈ„Ú B‡ ƒ¿«≈«¬≈ƒ¬«ƒ…ƒ¿«≈

הברייתא.69) של הדוגמא שור 70)זוהי לתוכו נפל אם
ל' של זה בבור שותפים שכולם מפני מת, או והוזק

ב. עמוד שם ראשון, בלשון זביד כרב שאין 71)טפחים,
להמית. כדי כדי 72)בו בו שיש לבור, אותו ועשה

מלמטה.73)להמית. הטפח את כגון 74)והוסיף
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קמד ממון קמד נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ו חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מן  למעלה טפח מזה והוסיף הבור, שפת על אבן שהניח
נא: שם, רבא של דוגמא בנזקים 75)הבור, בין בכול,

מכיוון  הוא, הטעם שם. רבנן, כדעת במיתה, ובין
שיש  בור היינו קודם, קיים היה שלא בור עשה שהאחרון
דומה  זה ואין חייב. לבדו הוא לפיכך להמית, כדי בו
היה  לכן קודם גם שם כי לכ', שהשלימו הקודם, למקרה

להמית. שעשוי מלמעלה.77)מלמטה.76)בור
ברשותו 78) הבור וכל הטפח, את הוסיף שהאחרון ברגע

שלו, הטפח את סתם אפילו כן ואם הוא, האחרון של
חייב. והראשון כמקודם, הראשון של ט' של בור נשאר

.‚È˜ÓÚ ¯Ba ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁ79ÔB¯Á‡‰ ‡·e , »«»ƒ»…»»«¬
B·ÈÁ¯‰Â80˙ÓÁÓ Ì‡ :˙ÓÂ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»«¿»≈ƒ≈¬«

BÏ·‰81BÏ·‰ ËÚÓ È¯‰L ,¯eËt ÔB¯Á‡‰ - ˙Ó82; ∆¿≈»«¬»∆¬≈ƒ≈∆¿
BË·Á ˙ÓÁÓ Ì‡Â83‡e‰ È¯‰L ,·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ˙Ó ¿ƒ≈¬«¬»≈»«¬«»∆¬≈
‰Ê ¯Ba ˜f‰ ·¯È˜84„v‰ B˙B‡Ó ¯BM‰ ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈∆≈∆¿≈ƒ»««≈««

˜f‰ ·¯È˜ È¯‰L ,·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡‰ ·ÈÁ¯‰L∆ƒ¿ƒ»«¬»«¬«»∆¬≈ƒ≈∆≈
Ï·‰‰ ÔÓ ˙nL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Ba85„v‰ ÔÓ Ì‡Â ; ∆««ƒ∆≈ƒ«∆∆¿ƒƒ««

ÏÙ ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁL86ÔB¯Á‡‰ ‰fL ,·iÁ ÔBL‡¯‰ - ∆»«»ƒ»«»ƒ«»∆∆»«¬
.BÏ·‰ ËÚÓƒ≈∆¿

להמית.79) כדי בו ואת 80)שיש הבור שטח את והגדיל
לתוכו. הנפילה שבבור.81)אפשרות טוב הלא האוויר

פחות 82) שבתוכו האוויר יותר, רחב שהבור במידה כי
הבור.83)מזיק. מקרקעית שקיבל בזה 84)המכה

רב  כדעת בתוכו. החבטה ושטח הבור שטח את שהגדיל
נא: שם בכל 85)אשי, ההבל, את מיעט האחרון והלא

לא  הבור, פי את הרחיב שלולא ייתכן כי חייב, הוא זאת
נופל  היה ולא שבתחילה, הבור פי למקום מגיע השור היה

שמת 86)לתוכו. זו, שבהלכה הראשון לדין פירוט זהו
האחרון  מת, חבטו מחמת ואם פטור, האחרון הבלו, מחמת
אומרים" ה"יש כדעת הוא הצדדים שני בין זה הבדל חייב.
אשי  רב של הלשונות שתי רבינו לדעת שם. אשי, רב בשם

משנה). (כסף זו, את זו משלימות שם

.„È‰˙Ó ‡Ï elÙ‡ - ‰¯Bz‰ ÂÈÏÚ ‰·iÁL ¯Ba∆ƒ¿»»»«»¬ƒ…≈»
BÏ·‰Ó ‡l‡ ‰Ó‰a‰87‰˙Ó Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿≈»∆»≈∆¿¿≈»ƒ«ƒ≈»

BË·ÁÓ88ÔÈ‡ - BaÁ¯k ¯Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈¬»¿ƒ»ƒ»»…∆«¿»¿≈
Ï·‰ BÏ89- ‰˙ÓÂ ‰Ó‰a‰ Ba ‰ËaÁ ‡Ï Ì‡Â , ∆∆¿ƒ…∆¿¿»«¿≈»»≈»

¯eËt90Ì‡Â ,Ï·‰ BÏ LÈ - BaÁ¯ ÏÚ ¯˙È B˜ÓÚ ‰È‰ . »»»»¿»≈«»¿≈∆∆¿ƒ
‰ËaÁ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ·iÁ - ‰Ó‰a‰ Ba ‰˙Ó≈»«¿≈»«»««ƒ∆…∆¿¿»

B˙ÈÚ˜¯˜a91. ¿«¿»ƒ

הבור.87) מעצם ולא מאליו השור 88)שבא שנחבט
נ: שם, שמואל כדעת הוא זה דין גופו. הבור בקרקעית

נא:89) שם יוסף ורב רבה מחלוקת מזיק, שבו האוויר אין
הבור.90) מפאת בא לא המוות מחמת 91)כי מתה כי

שם. הבור, הבל

.ÂËBa ‰ËaÁÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dB·b Ïz ‰OÚ»»≈»«ƒ¿»«ƒ¿∆¿¿»
‰Ó‰a‰92ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚ ‰È‰ Ì‡ :‰˙ÓÂ93- «¿≈»»≈»ƒ»»»«¬»»¿»ƒ

ÌlLÏ ·iÁ94ÏÚ ¯eËt - ‰¯OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â , «»¿«≈¿ƒ»»»≈¬»»»«
‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ95ÌlLÏ ·iÁ - „·Ïa ‰˜f‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ««¿≈»¬»ƒÀ¿»ƒ¿««»¿«≈

‡e‰L Ïk dB·b Ï˙a elÙ‡Â ,ÌÏL ˜Ê96‰¯ÈÙÁa B‡ ∆∆»≈«¬ƒ¿≈»«»∆«¬ƒ»
Úe„ÈÂ ÈeˆÓ ¯·c ‡e‰L ÏÎa ˜Êp‰L ;‡È‰L Ïk97, »∆ƒ∆«∆∆¿»∆»»»¿»«

BÓk ‡e‰ È¯‰Â ,‰ÈeˆÓ ‡e‰L ÏÎa ‰˙Èn‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ»¿»∆¿»«¬≈¿
Ò‡98. …∆

ונפלה.92) התל על של 93)שעלתה העומק כשיעור
להמית. כדי בו שיש שהתורה 94)בור, שמואל, כדעת

לתוך  דווקא ולאו חייב, שהיא נפילה בכל "ונפל", אמרה
שם. פחותה 95)עומק, בנפילה מצוייה אינה המיתה כי

הרי  כזו, בנפילה מיתה של במקרה ולכן טפחים, מעשרה
כאונס. תוספתא 96)זה קמא, תנא כדעת שהוא, גובה כל

ב. הלכה א, פרק שם ירושלמי ו; פרק כן 97)שם ועל
יזיק. שהתל דעתו, על להעלות לו שהיה התל, בעל פשע

מיתה.98) של אפשרות דעתו על להעלות לו היה שלא

.ÊËÏÚ B‡ ¯B·a ‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈«»«ƒ««¿≈»¿«
B‡ ‰pË˜ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ Ï˙a d˙ËÈ·Á¬ƒ»»¿≈∆»ƒ»¿»«¿≈»¿«»

‰ËBL B‡ ˙L¯Á99‰ÏÈla ‰ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ B‡100, ≈∆∆»»∆»¿»««¿»
;¯eËt - ‰˙ÓÂ ÌBia ‰ÏÙÂ ˙Áwt ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»ƒ««¿»¿»«»≈»»
¯eÒÏÂ ˙B‡¯Ï ‰Ó‰a‰ C¯cL ÈtÓ ,Ò‡ BÓk ‰fL∆∆¿…∆ƒ¿≈∆∆∆«¿≈»ƒ¿¿»
,˙ÓÂ Ì„‡ BÎB˙Ï ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÏBLÎn‰ ÔÓƒ«ƒ¿¿≈ƒ»«¿»»»≈
Ôa ‰È‰L ÔÈa ,‰ÏÈla ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»≈∆»«««¿»≈∆»»∆

¯eËt ‰Ê È¯‰ - „·Ú B‡ ÔÈ¯BÁ101Ba ˜f‰ Ì‡Â . ƒ∆∆¬≈∆»¿ƒÀ«
ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ˙Áwt‰ ‰Ó‰a‰ B‡ Ì„‡‰102BÓk , »»»«¿≈»«ƒ«««»∆∆»≈¿

e¯‡aL103. ∆≈«¿

דעת.99) בנות פקחת.100)שאינן הייתה אפילו
שור",101) שמה "ונפל הכתוב גזירת הוא זה דין שם,

כח: קמא בבא אדם, ולא "שור" טעמו 102)ודורשים
נזהרת  ובהמה בדרכים. להתבונן דרכו אין אדם דבר, של
לא  אבל ביותר, ומסוכנים גדולים ממכשולים אמנם

קטנים. על 103)ממכשולים שחייבים הקודמת, בהלכה
טפחים. מי' פחות בבור בהמה נזקי

.ÊÈÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯BL BÎB˙Ï ÏÙ104È¯‰ - ˙ÓÂ »«¿¿≈«À¿»ƒ»≈¬≈
˙n‰L ÈÓ - Bl ‰È‰È ˙n‰Â :¯Ó‡pL ;¯eËt ‰Ê∆»∆∆¡«¿«≈ƒ¿∆ƒ∆«≈

BlL105.¯·wiL BÈ„Â ‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ‰Ê ‡ˆÈ , ∆»»∆∆»«¬»»¿ƒ∆ƒ»≈

שנפדה.104) לאחר ואפילו מום בו שנפל קרבן שור כגון
נא.105) שם רבא, לשון זה כל ממנו. ליהנות שיוכל

.ÁÈ¯Ba‰ CB˙a ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙÂ ,¯B·a ¯ÙBÁ ‰È‰»»≈¿¿»¿»«¿≈»¿«
;·iÁ - ‰ÈÙlÓ ‰ÏÙ Ì‡ :‰˙ÓÂ ‰¯ÈÙÁ‰ ÏBwÓƒ«¬ƒ»»≈»ƒ»¿»ƒ¿»∆»«»

‰˙Ú·pL ÔB‚k ,‰È¯Á‡Ó106¯BÁ‡Ï d·˜Ú ÏÚ ‰¯ÊÁÂ ≈«¬∆»¿∆ƒ¿¬»¿»¿»«¬≈»¿»
‰ÏÙÂ107ÏtiL „Ú - ÏÙÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - ‰˙ÓÂ ¿»¿»»≈»»∆∆¡«¿»««∆ƒ…

‰ÏÈÙ C¯c108ıeÁ ‰¯ÈÙÁ‰ ÏBwÓ ‰ÈÙÏ ‰ÏÙ . ∆∆¿ƒ»»¿»¿»∆»ƒ«¬ƒ»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ‰˙ÓÂ ¯BaÏ109Ì‡Â ; «»≈»≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

‰È¯BÁ‡Ï ‰ÏÙ Ì‡Â .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ ÒÙz»««ƒ»≈ƒƒƒ»¿ƒ»¿»«¬∆»
¯eËt ¯Ba‰ ÏÚa - ‰˜f‰ B‡ ‰˙Óe ¯BaÏ ıeÁ110. «≈»À¿»«««»
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קמה

קמה

ממון  נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ו חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הבור.107)שנבהלה.106) על 108)לתוך נפילה זוהי
העורף. על ולא מחבטה 109)הפנים מתה הבהמה כי

בהבלו. ולא הבור של בקרקע ולא הרבים רשות בקרקע
שם.110) הכול, לדעת

.ËÈ„ÚeÓ Ì‡ :‰˙ÓÂ ¯Ba‰ CB˙Ï ‰Ó‰a ÛÁcL ¯BL∆»«¿≈»¿«»≈»ƒ»
¯BM‰ ÏÚ·e ,‰ˆÁÓ ÌlLÓ ¯Ba‰ ÏÚa - ‡e‰«««¿«≈∆¡»«««

‰ˆÁÓ111ÚÈ·¯ ÌlLÓ ¯BM‰ ÏÚa - ‡e‰ Ìz Ì‡Â ; ∆¡»¿ƒ»«««¿«≈¿ƒ«
BÙebÓ112ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ÌlLÓ ¯Ba‰ ÏÚ·e ,113ÔÓ ƒ«««¿«≈¿»¬»ƒƒ

:¯Ba‰ ÏÚ·Ï ¯ÓB‡ ‰Ï·p‰ ÏÚaL .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰«»∆∆ƒ¿»»∆«««¿≈»≈¿«««
‰Ï· ˙Át114EÏˆ‡ ÈÏ LÈ BÊ115‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ¿«¿≈»≈ƒ∆¿¿««ƒ∆ƒ

˙ÁwÙe ‰ÏB„‚116‰ÏÙpL ÈÓk BÊ È¯‰ ‰ÙÁ„pL ÔÂÈk , ¿»ƒ««≈»∆ƒ¿¬»¬≈¿ƒ∆»¿»
‰ÏÈla117È‡ ¯BM‰ ÏÚaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ È‡L Ïk ; ««¿»…∆¬ƒ»¿ƒƒ«««¬ƒ

‡ÈˆBÓ118.BÓlLÏ ·iÁ ‰z‡ ¯‡M‰Â , ƒ¿«¿»«»«»¿«¿

שם.111) נתן רבי כדעת המיתוהו. שניהם כי
נזק 112) חצי משלם היה ממית, היה לבדו השור שאילו

למחצה, הוא התשלום גם שותף, לו שיש עכשיו מגופו,
מגופו. הנזק רבע חצי.113)דהיינו במקום

לאחר 114) מחירה לבין בחיים הבהמה מחיר בין ההפרש
בורך,115)מיתה. בתוך מתה נמצאה שלי בהמה כי

הנזק. לכל אחראי שאם 116)ואתה טז, בהלכה ואמרנו
פטור. הבור בעל ומתה, ביום מקום 117)נפלה אין כי

מן  ולסור לראות הבהמה "שדרך הקודם לנימוק
יותר 118)המכשולות". להוציא אפשר אי השור ומבעל

מובאת  הבור בעל כלפי הניזק של הזאת הטענה כל מרבע.
שם. שם, בגמרא,

.Î¯Ba‰ Èt ÏÚ Ô·‡ ÁÈpn‰ ÔÎÂ119Ï˜˙Â ¯BM‰ ‡·e , ¿≈««ƒ«∆∆«ƒ«»«¿ƒ¿«
ÌlLÓ Ô·‡‰ ˙‡ ÁÈpn‰ - ˙ÓÂ ¯BaÏ ÏÙÂ ,da»¿»««»≈««ƒ«∆»∆∆¿«≈

‰ˆÁÓ120.‰ˆÁÓ ¯Ba‰ ÏÚ·e , ∆¡»«««∆¡»

הבור.119) שפת המיתוהו.120)על הבור ובעל הוא כי
הבור  בעל על האחריות כל את להטיל יכול האבן בעל אין
לשור, נזק גורמת האבן הייתה לא הבור שלולא בטענה,
נופל  היה לא באבן, נתקל לולא לענות: יכול הבור בעל כי
חצי  משלם אחד וכל שווה, אחריותם מידת כן על בבור.

הנזק.

.‡ÎÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏLÂ ËBÈ„‰ ÏL ¯BL ÔÎÂ121 ¿≈∆∆¿¿∆¿≈«À¿»ƒ
ÌlLÓ - ËBÈ„‰ ÏL ‰Ê ‡e‰ Ìz Ì‡ :„Á‡k eÁ‚pL∆»¿¿∆»ƒ»∆∆∆¿¿«≈

˜Ê ÈˆÁ122¯ÓB‡ ˜fp‰L .ÌÏL ˜Ê - „ÚeÓ Ì‡Â , ¬ƒ∆∆¿ƒ»∆∆»≈∆«ƒ»≈
;EnÓ ¯‡M‰Â ,‡ÈˆB‡ ‰fÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏÎe‡L Ïk :BÏ…∆«¿ƒƒ∆ƒ¿«¿»ƒ¿
ÈÏ ÌlLz ‰z‡ ,¯eËÙe ‡e‰ Lc˜‰Â ÏÈ‡B‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ¿∆¿≈»«»¿«≈ƒ

Ïk‰123. «…

מום.121) בעל בכור כגון פדיון, לו שאין או נפדה, שלא
מכיוון 122) כלום, לו מועילה הקדש של שותפות ואין

בדין. ממנו לגבות אפשר משני 123)שאי אחד כל כי
נג. שם רבא כדעת כולו, לנזק אחראי השותפים

.·ÎÂÈÏÚ ÏÙÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯Ba ¯ÙBÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»«ƒ¿»«»»

¯eËt ¯BM‰ ÏÚa - B‚¯‰Â ¯BL124- ¯BM‰ ˙Ó Ì‡Â . «¬»«««»¿ƒ≈«
¯Ba‰ ÏÚa ÈL¯BiÓ B¯BL ÈÓc ¯BM‰ ÏÚa ÏËB125. ≈«««¿≈ƒ¿≈«««

נתכוון 124) לא כי נסקל, השור ואין פשע, הבור חופר כי
ט. הלכה י, פרק למעלה ראה ז. ערכין בבלי להזיק,

היורשים,125) מן גובה שטר בלי חוב שזהו פי על אף
יא. פרק סוף ולווה מלווה בהלכות לדעתו בהתאם

ìL ÷øtøOò äL1 ¤¤§¨¨¨
ונזכרה 1) מנזקיהן, פטור הבור שבעל הדברים בו נתבארו

בו  ונתבארו שם, כנזכר תקלה המניח והוא הבור תולדת בו
ביאור  לזה ונמשך בשלימות, זו תולדה משפטי פרטי
יעשה  וכיצד הרבים, ברשות לעשותן מורשה שאדם הדברים
עם  הרבים ומשפט שם, לעשותם רשאי שאינו ומה אותם,
בזה. וכיוצא רשותם על או ברשותם שהוא מה בכל היחיד

.‡¯B·Ï eÏÙpL ÌÈÏk2;¯eËt ¯Ba‰ ÏÚa - e¯azLÂ ≈ƒ∆»¿¿¿ƒ¿«¿«««»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯BÓÁ B‡ ¯BL ‰nL ÏÙÂ :¯Ó‡pL3 ∆∆¡«¿»«»»¬ƒƒ«¿»

Ì„‡ ‡ÏÂ - ¯BL :e„ÓÏ4ÌÈÏk ‡ÏÂ - ¯BÓÁ ,5elÙ‡ . »¿¿…»»¬¿…≈ƒ¬ƒ
ÂÈÏÎa ¯BL ÏÙ6·iÁ - ÂÈÏk e¯azLÂ ¯BM‰ ˙Óe , »«¿≈»≈«¿ƒ¿«¿≈»«»

.ÌÈÏk‰ ÏÚ ¯eËÙe ‰Ó‰a‰ ÏÚ««¿≈»»««≈ƒ

יב.2) בבאֿקמא בעל3ֿ)משנה רבו מפי תלמיד ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו לבור 4)פה, נפל אדם אם

פטור. הבור בעל נכלל 5)ומת, חיים, בעל שאינו וכל
נג: שם ופטור, כלים ולא 6)בדין והמחרישה, העול כגון

בלבד. כלים שנפלו הראשון בדין כמו

.·ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡Ó ¯Ba‰7ÂÈ˙B„ÏB˙Â ,‡e‰8e‰BÓk «≈¬¿ƒƒ¿¿»»
Ô˙lÁzÓ ÔÈ„ÚeÓ9‰Ïwz ÁÈpn‰ ÏÎÂ .10BÊ È¯‰ - »ƒƒ¿ƒ»»¿»««ƒ««»»¬≈

¯Ba‰ ˙„ÏBz11Ì„‡ da ˜f‰ Ì‡Â .12- ‰Ó‰a B‡ ∆∆«¿ƒÀ«»»»¿≈»
ÌÏL ˜Ê ‰Ïwz‰ ÁÈp‰L ‰Ê ÌlLÓ13¯È˜Ù‰ ÔÈa , ¿«≈∆∆ƒƒ«««»»∆∆»≈≈ƒ¿ƒ

d¯È˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa ‰Ïwz‰14- ÌÈÏk da e˜f‰ Ì‡Â ; ««»»≈…ƒ¿ƒ»¿ƒÀ¿»≈ƒ
¯eËt15. »

שאר 7) בתוכם הכוללים בתורה, המפורשים נזיקין מעיקרי
ב. שם תולדות. שהם לבור.8)נזיקין הדומים הנזיקין

הראשונה.9) בפעם כשהזיקו אף שלם, נזק לשלם וחייבים
הרבים.10) כח:11)ברשות אדם 12)שם בנזקי בור

שם. שמת, במקרה רק האדם את מיעטה התורה כי חייב,
הי"ז. בפי"ב למעלה רבינו פסק בור.13)וכן כדין

שם.14) שם, שמואל דעת כממונו, ולא כבור דינה
שם.15)

.‚ÁÈpn‰ ?„ˆÈk16BÈkÒ B‡ B·‡17B·z B‡18B‡ ≈«««ƒ««¿«ƒƒ¿
B‡OÓ19ÔÈa Ô‰a e˜f‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈»∆ƒ¿»«ƒ¿À¿»∆≈

ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ‰Ó‰a ÔÈa Ì„‡20ÔÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»≈¿≈»«»∆∆»≈¿≈ƒƒƒ»
Ú˜¯wa Ï˜˙ .Ô¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ B˙eL¯ ¯È˜Ù‰Â ,B˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿«««¿«

‰Ïwz‰ ÏÚa ·iÁ - da ˜f‰Â BÊ ‰Ïw˙a ËaÁÂ21. ¿∆¿«¿«»»¿À«»«»««««»»
eÙph B‡ el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â22¯eËt -23. ¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿»

כבור.16) שדינה ג:17)תקלה שירקב 18)שם כדי
ל. שם זבל, לנוח.19)ויעשה ורצה עייף שם 20)שהיה
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קמו ממון קמו נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ו חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

חייב 21)כח: בנזק, השתתפה הקרקע שגם אףֿעלֿפי
ואינה  היא, הפקר שהקרקע מכיון הכל, לשלם התקלה בעל
השוה  כח: שם נתן, ר' כדעת הוא זה דין תשלומין. בדין

וכא. יט הלכה יב, פרק מים 22)למעלה השופך כגון
ל. שם אחר, של כליו ונתלכלכו הרבים דין 23)ברשות כי

בכלים. שפטור הבור, כדין המים

.„B¯BL ÒÈÎ‰24,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
ÌÈÏÏb ıÈa¯‰Â25- ˙Èa‰ ÏÚa ÏL ÂÈÏk Ô‰a eÙphÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»∆≈»∆««««ƒ

¯eËt26e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,‡e‰ ¯Ba ˙„ÏBz ‰Ê ÏÏb‰L ; »∆«»»∆∆∆¿…»»
¯Ba27.ÌÈÏk‰ ÏÚ Ba ·iÁL∆ƒ≈««≈ƒ

מח.24) הבקר.25)שם, השור.26)צואת בעל
כח:27) שם בלבד, נטנפו אלא נשברו לא הכלים אם אפילו

.‰„k‰ ˙‡ ÁÈpn‰28CÏ‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ««ƒ«∆««ƒ¿»«ƒ¿»«
C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eËt - d¯aLÂ da Ï˜˙Â [Cl‰Ó‰]«¿«≈¿ƒ¿«»¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈∆∆

C¯ca ÔBa˙‰Ï Ì„‡ Èa29˜f‰ Ì‡Â .ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk ¿≈»»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆≈¿«¿ƒ¿ƒÀ«
ÂÈ˜Êa ·iÁ „k‰ ÏÚa È¯‰ - da30¯È˜Ù‰ elÙ‡Â , »¬≈«««««»ƒ¿»»«¬ƒƒ¿ƒ

„k‰31˙eL¯ BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÂÈ˜Ê ¯È˜Ùn‰ ÏkL ;32 ««∆»««¿ƒ¿»»¿»∆≈¿
‰lÁzÓ d˙BOÚÏ33Ô¯È˜Ù‰ ‡Ï el‡k ·iÁ -34. «¬»ƒ¿ƒ»«»¿ƒ…ƒ¿ƒ»

כז:28) שם לנוח, במחשבתו 29)כדי שקוע שאדם מפני
כז: שם בעניניו, וחייב 30)וטרוד כבור, דינו הכד כי

אדם. כט:31)בנזקי שם אלעזר, ור' יוחנן ר' מחלוקת
הרבים.32) ברשות ברשותו,33)כגון בו חפר אם אבל

חפר, ברשות שבתחילה מכיון פטור, - ובורו רשותו והפקיר
ב. הלכה יב, פרק למעלה עליו,34)ראה נופלת והאחריות
הבור. בעל עדיין הוא כאילו

.ÂdÁÈp‰Ï ˙eL¯ BÏ LiL ÌB˜Óa „k‰ ˙‡ ÁÈp‰ƒƒ«∆««¿»∆≈¿¿«ƒ»
˙B¯w‰ ÌB˜Ó ÔB‚k ,ÌL35˙Bzb ÏL36Ô‰a ‡ˆBiÎÂ37, »¿¿«¿»∆ƒ¿«≈»∆
·iÁ - d¯aLÂ da Ï˜˙Â38- Cl‰Ó‰ da ˜f‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«»¿ƒÀ«»«¿«≈

ÏkzÒ‰Ï BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,¯eËt „k‰ ÏÚa39Ì‡Â . ««««»ƒ¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿ƒ
‰ÏÙ‡ ‰˙È‰40ÌÈck C¯c‰ Ïk ‡lnL B‡ ,41¯eËt -42 »¿»¬≈»∆ƒ≈»«∆∆«ƒ»

·iÁ „k‰ ÏÚa È¯‰ - da Ï˜˙ Ì‡Â ;d˙¯È·L ÏÚ43. «¿ƒ»»¿ƒƒ¿«»¬≈«««««»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

הגיתות.35) לפני ענבים 36)הרחבה בו שדורכין מקום
יין. בו 37)לעשות שכותשים הבד, בית של קרנות כגון

את  להניח רשאים אלו במקומות שמנם. להוציא כדי זיתים
הבד. בית או הגת בפנים מקום די אין כי הכלים,

כז:38) מלאים 39)בבאֿקמא אלו שמקומות ידוע כי
שם.40)כלים. שמואל, של מוצא 41)הדוגמא ואין

שם. רב, של דוגמא הכדים, על לדרוך אלא לעובר
אי 42) - באפלה נופלת: להסתכל" לו "היה שהטענה, מפני

לעבור, אפשר אי כדים, הדרך כל ובמילא לראות, אפשר
כד. שישבור בלי בדרך, יתבונן שבגלל 43)ואפילו מכיון

אין  נתקל בכדים חסומה שהדרך משום או האפלה
הכד. בעל את לחייב יש ולפיכך להאשימו,

.Ê¯‰ ˙eL¯a Bck ‰¯aLÌÈa44„Á‡ ˜ÏÁ‰Â , ƒ¿¿»«ƒ¿»«ƒ¿À¿«∆»
ÌÈna45¯eËt - ‰ÈÒ¯Áa ‰˜lL B‡46,Ì„‡ ÈÈcÓ ««ƒ∆»»«¬»∆»»ƒƒ≈»»

‡e‰ Òe‡L ÈÙÏ47ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ ;48‡lL ÈtÓ , ¿ƒ∆»¿«»¿ƒ≈»«ƒƒ¿≈∆…
¯˜Ù‰k ÌÈn‰Â ÌÈÒ¯Á‰ È¯‰Â .ÌÈÒ¯Á‰ ˜lÒ49‡ÏÂ , ƒ≈«¬»ƒ«¬≈«¬»ƒ¿««ƒ¿∆¿≈¿…

Ò‡pL ¯Á‡ ‡l‡ ¯È˜Ù‰50¯eËt CÎÈÙÏe ,51Ì‡Â . ƒ¿ƒ∆»««∆∆¡«¿ƒ»»¿ƒ
‰ÈÒ¯Áa ˙BkÊÏ Ôek˙52·iÁ - ¯Á‡ Ô‰a ˜f‰Â ,53. ƒ¿«≈ƒ¿«¬»∆»¿À«»∆«≈«»

BlÓ‚ ‰ÏÙÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â54d„ÈÓÚ‰ ‡ÏÂ55‡ˆBik ÏÎÂ ¿«ƒ¿»¿»¿«¿…∆¡ƒ»¿…«≈
el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â .da56¯eËt -57ÔÈa , »¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈»≈

e¯‡aL BÓk ,¯È˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa ¯È˜Ù‰58. ƒ¿ƒ≈…ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

נשבר 44) כך ומתוך במשהו, שנתקל כגון כח. שם, משנה
שם.46)וניזוק.45)הכד. יהודה ר' לא 47)כדעת כי

במשהו. שנתקל לאחר נשבר אלא בכוונה, הכד את שבר
כט.48) שם, החכמים אדם 49)כדעת כלל בדרך כי

אותם. הכד 50)מפקיר הפקיר לדין דומה זה ואין
ה. בהלכה בכוונה,51)שלמעלה הכד את שבר אם אבל

את  הפקיר כט:אפילו שם ה; הלכה כלמעלה חייב, חרסיו
כט.52) כבור.53)שם הם החרסים שם 54)כי ברייתא
מדיני 55)כח: פטור הגמל בעל אחר. בה והוזק והפקירה

והוזק  הגמל את הפקיר לא ואם שמים, בדיני וחייב אדם
בור. משום חייב אחר, או 56)בה בחרסים או במים,

ובין 57)בגמל. בשבירתם בין בכלים, פטור שבור
וב.58)בהיזקם. א הלכה למעלה

.ÁÌÈ¯c˜ ÈL59,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L ¿≈«»ƒ∆»¿«¿ƒ«∆∆∆««∆
‰È‰ Ì‡ :ÔBL‡¯a ÈM‰ Ï˜˙Â ,ÏÙÂ ÔBL‡¯‰ Ï˜˙Â¿ƒ¿«»ƒ¿»«¿ƒ¿««≈ƒ»ƒƒ»»
,ÈL È˜Êa ÔBL‡¯‰ ·iÁ - „ÓÚ ‡ÏÂ „ÓÚÏ ÔBL‡¯Ï»ƒ«¬…¿…»««»»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ
Òe‡ BÈ‡ - ‰ÏÈÙ ˙ÚLa Òe‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»≈»

„ÓÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰ È¯‰Â ,C¯ca ÏhÓ B˙BÈ‰a60‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿À»«∆∆«¬≈»«¬…¿ƒ…
„ÓÚÏ BÏ ‰È‰61¯eËt -62¯È‰Ê‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,63 »»«¬…»¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ

BLÙa „e¯Ë ‡e‰L ÈtÓ ,Ba Ï˜˙pL ‰ÊÏ64. »∆∆ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿«¿

לא.59) שם משנה קדירות, חייב 60)מוכרי הוא כן ועל
שם. הפקר, אינו גופו הרי כי לא 61)כבור, פירוש:

לעמוד. השעה הוא.62)הספיקה אנוס ואפשר 63)כי
פטור. זאת בכל הזהיר, שלא על אותו רבי 64)לחייב דעת

שם. יוחנן

.Ë?ÈL ÏL ÂÈ˜Êa ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«»ƒ¿»»∆≈ƒ
;¯eËt - ÂÈÏk e˜f‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈL ÏL BÙeb ˜f‰Lk¿∆À«∆≈ƒ¬»ƒÀ¿≈»»

‰Ïwz ÏÎÂ ,¯B·a ÌÈÏk‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L65˙„ÏBz ∆≈«»««≈ƒ¿¿»«»»∆∆
e¯‡aL BÓk ,‡e‰ ¯Ba66. ¿∆≈«¿

הראשון.65) של גופו ב.66)כגון הלכה למעלה

.ÈÌÈ‚bf‰Â ÌÈ¯cw‰67‰Ê ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««»ƒ¿««»ƒ¿«≈»∆∆»¿«¿ƒ∆
ÈM‰ Ï˜˙Â ,ÏÙÂ ÔBL‡¯‰ Ï˜˙Â ,‰Ê ¯Á‡««∆¿ƒ¿«»ƒ¿»«¿ƒ¿««≈ƒ
BÏ LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,ÈMa ÈLÈÏM‰Â ,ÔBL‡¯a»ƒ¿«¿ƒƒ«≈ƒ¿»∆»≈∆≈

„ÓÚÏ68ÏL BÙe‚ È˜Êa ·iÁ ÔBL‡¯‰ - „ÓÚ ‡ÏÂ «¬…¿…»«»ƒ«»¿ƒ¿≈∆
ÔÈa ı¯‡a Ïhn‰ ÔBL‡¯ ÏL BÙe‚a ˜f‰L ÔÈa ,ÈL≈ƒ≈∆À«¿∆ƒ«À»»»∆≈

B‡OÓa ˜f‰L69,ÈLÈÏL ÏL BÙe‚ È˜Êa ·iÁ ÈM‰Â ; ∆À«¿«»¿«≈ƒ«»¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ
ÈL ÏL BÙe‚a ˜f‰ Ì‡70ÏL B‡OÓa ˜f‰ Ì‡ Ï·‡ , ƒÀ«¿∆≈ƒ¬»ƒÀ«¿«»∆

ÈM‰ BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L .¯eËt - ÏÙpL ÈL71,‰Ê ¯Ba : ≈ƒ∆»«»∆¬≈≈«≈ƒ∆
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קמז

קמז

ממון  נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ו חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔBL‡¯ È¯‰L ;B˙B‡ ‰¯Bk‰ È‡ ÔÈ‡ ,È‡OÓ ‡e‰L∆«»ƒ≈¬ƒ«∆∆¬≈ƒ
Ôlk - ‰Ê ˙‡ ‰Ê e¯È‰Ê‰ Ì‡Â .B‡OÓ ÌÚ ÈM‰ ÏÈt‰ƒƒ«≈ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ∆∆∆À»

ÔÈ¯eËt72. ¿ƒ

רבא.67) פירוש לפי לא. שם שהות 68)ברייתא לו יש
לעמוד. ז.69)ואפשרות הלכה כלמעלה הפקירו, לא אם

הפקירו.70) לא שם,71)אפילו הגמרא מביאה זו טענה
לא.72)לא: שם עמד, ולא לעמוד היה יכול אפילו

.‡ÈC¯c‰ ·Á¯Ï ÏhÓ ‰È‰Â ÔBL‡¯‰ ÏÙ73Ï˜˙Â , »«»ƒ¿»»À»¿…««∆∆¿ƒ¿«
‡e‰ È¯‰ - BË·a „Á‡Â ÂÈÏ‚¯a „Á‡Â BL‡¯a „Á‡∆»¿…¿∆»¿«¿»¿∆»¿ƒ¿¬≈

Ôlk È˜Êa ·iÁ74.„ÓÚ ‡ÏÂ „ÓÚÏ BÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ , «»¿ƒ¿≈À»ƒ¿»»«¬…¿…»«

לא:73) חייב 74)שם ראשון נפלו, ראשון מחמת "ואם
לא. שם ברייתא כולם", בנזקי

.·ÈÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈn‰ ˙‡ CÙBM‰75Ô‰a ˜f‰Â , «≈∆««ƒƒ¿»«ƒ¿À«»∆
ÂÈ˜Êa ·iÁ - ¯Á‡76¯eËt - ÂÈÏk eÙph Ì‡Â ;77, «≈«»ƒ¿»»¿ƒƒ«¿≈»»

e¯‡aL BÓk78ı¯‡a ÌÈn‰ eÚÏ· .79ı¯‡‰ ‰¯‡LÂ ¿∆≈«¿ƒ¿¿««ƒ»»∆¿ƒ¿¬»»»∆
·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú˜¯wa ˜f‰Â ÏÙÂ ˜ÏÁ‰Â ,‰˜ÏÁ¬»»¿À¿«¿»«¿À«««¿«¬≈∆«»

ÂÈ˜Êa80. ƒ¿»»

ל.75) שם הבדל 76)משנה ואין בור, דין למים יש כי
למעלה  השוה חייב, נזקיו המפקיר כי לא, או הפקיר אם

וז. ב בכלים.77)הלכה פטור בור הלכה 78)כי למעלה
שם.79)א. בקרקע 80)גמרא שהוזק אףֿעלֿפי

ובכל  הוא, הפקר שבתורה הבור גם כי שלו, אינה והקרקע
וניזוק. הבור בקרקע נחבט אדם אם התורה, חייבה זאת
ובין  הפקירה בין תקלה, שכל שמואל, כדעת היא זו הלכה
יד. הלכה יב, פרק למעלה ראה כבור, דינה - הפקירה לא

.‚Èel‡ Ïk81Ô‰È˙B·Èa ÔÈ˜˙BtL82ÔÈÙ¯B‚Â »≈∆¿ƒƒ≈∆¿¿ƒ
Ô‰È˙B¯ÚÓ83˙eL¯a ÌÈn‰ CtLÏ ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ¿»≈∆≈»∆¿ƒ¿…««ƒƒ¿

‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈa¯‰84LÈ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Ï·‡ ; »«ƒƒ««»¬»ƒ«¿»ƒ≈
˙eL¯ Ô‰Ï85ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .86B‡ Ì„‡ ˜f‰ Ì‡ , »∆¿¿««ƒ≈ƒÀ«»»

ÌÏL ˜Ê ÔÈ·iÁ - ÌÈna ‰Ó‰a87. ¿≈»««ƒ«»ƒ∆∆»≈

ול.81) ו. שם, צינורות 82)ברייתא את שפותחים
הרבים. לרשות יזרמו שהמים כדי ומנקים 83)השופכין,

הרבים. לרשות הזבל את ומשליכים מפני 84)מערותיהם
אותם. ללכלך ואסור נקיים מכיון 85)שהרחובות

מלוכלכים. בית86ֿ)שהרחובות ברשות שעשו אףֿעלֿפי
המים 87)דין. את לשפוך להם הרשה הדין בית כי

לנזקים. אחריות עצמם על שיקבלו בתנאי הרבים לרשות

.„ÈÌ„‡ ‡ÈˆBÈ ‡Ï88B·z89BM˜Â90ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï …ƒ»»ƒ¿¿«ƒ¿»«ƒ
Ï·Ê BÏ eOÚÈÂ eLBciL È„k91e‰eÒ˜ - ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ¿≈∆ƒ¿≈»∆∆¿ƒƒ¿»

ÌÈÓÎÁ92¯˜Ù‰k eÈ‰iL93˙ÚÓ ‰ÎÊ Ô‰a Ì„Bw‰ ÏÎÂ , ¬»ƒ∆ƒ¿¿∆¿≈¿»«≈»∆»»≈≈
eÁÈaL‰Â eLBcpL94Ô‰a ‰ÎÊÂ Ì„‡ Ì„˜ Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«»»¿»»»∆

ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰‡ˆB‰ ˙ÚMÓ95ÔÈ‡ÈˆBÓ ƒ¿«»»ƒ¿»«ƒ≈ƒƒ
B„iÓ96Ì„‡ Ô‰a ˜f‰ Ì‡ ,¯˜Ù‰k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ»¿««ƒ∆≈¿∆¿≈ƒÀ«»∆»»

ÌlLÏ ·iÁ ‡ÈˆBn‰ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰a B‡97. ¿≈»¬≈∆«ƒ«»¿«≈

ל.88) דישה.89)שם אחר שנשאר מה 90)זה
קצירה. אחר בקרקע שדהו.91)שמשאירים את לזבל

שבני  כיון הרבים, לרשות וקש תבן להוציא אסרו החכמים
וניזוקים. בהם מתחלקים יוציאו.92)אדם שלא כדי

בעלים.93) בלי אותם 94)כחפץ שהשאיר לאחר כלומר,
זבל. ונעשו הרבים ברשות רב לא 95)זמן שעדיין

אותו 96)השביחו. קונסים אם נפתרה, שלא בעיא זוהי כי
ל: שם שהשביחו, לאחר או שהוציאם, משעה מיד

עליו.97) שהוטל הקנס עלֿידי ירויח שלא כדי בור, כדין

.ÂËLÈ98ÌÈÏÏb‰Â Ï·f‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡ ÏÎÏ99 ≈¿»»»¿ƒ∆«∆∆¿«¿»ƒ
¯aˆÏÂ ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ÌÈa¯‰ ˙eL¯ÏÔ˙B‡ ƒ¿»«ƒƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿…»

ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL100ÛBM ‰È‰iL È„k101Ì„‡ ÈÏ‚¯a »¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿≈»»
·iÁ - ˜Èf‰ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .[‰Ó‰a ÈÏ‚¯Â]¿«¿≈¿≈»¿««ƒ≈ƒƒƒ«»

ÌlLÏ102ÏÊb ÌeMÓ ÏÏb‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈ·iÁÂ .103ÔÂÈk ; ¿«≈¿«»ƒ«∆«»»ƒ»≈≈»
Á·L Ba ÔÈ‡L104.Ba eÒ˜ ‡Ï ,LB„ Ì‡ ∆≈∆«ƒ»…»¿

הבקר.99)רשות.98) שם 100)צואת יהודה, רבי דעת
ר'102)נדרך.101)ל. על שם החולק תנאֿקמא כדעת

מותרין  שאמרו אלו "כל ואומר: מניזקין, הפוטרו יהודה
לשלם". חייבין הזיקו אם הרבים, ברשות אם 103)לקלקל

בהן  הקודם שכל וקשו, לתבנו בניגוד אותו, ולקח אחר בא
שבחן",104)זכה. משום גופו "קנסו שאמר רב כדעת

אותו  לקחת לאחר ואסור קנסו, לא בגלל, שבח שאין ומכיון
גזל. משום

.ÊËÌÈa¯‰ ˙eL¯a ËÈË ÔÈ¯BL ÔÈ‡105ÌÈ·BÏ ÔÈ‡Â , ≈ƒƒƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ
ÌÈ·Ï106ËÈË ÔÈÏ·Bb Ï·‡ ;107Ï·‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿≈ƒ¬»¿ƒƒƒ¿»«ƒ¬»

.ÌÈ·Ï ‡Ï…¿≈ƒ

מפני 105) שיתרכך, כדי במים, הטיט את נותנים אין
קיח: מציעא בבא משנה, רבים, ימים אותו שמשהה

שיתייבשו.106) עד רב זמן אותן שמשאיר מפני
בבנין.107) מיד לתתו עלֿמנת במים אותו מערבבים

.ÊÈÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰Ba‰108Ó ÌÈ·‡ ‡È·n‰ -‡È· «∆ƒ¿»«ƒ«≈ƒ¬»ƒ≈ƒ
‰Ba ‰Ba‰Â109ÔÈ·iÁ - e˜Èf‰L ÔlÎÂ .110˜Ê ÌlLÏ ¿«∆∆¿À»∆ƒƒ«»ƒ¿«≈∆∆

.ÌÏL»≈

שם.108) המשנה, מיד 109)לשון האבנים את מקבל
הרבים. ברשות אותן ישהה ואל בבנין, אותן וקובע המביא

טו.110) בהלכה כמו

.ÁÈ·ˆBÁ‰111Ô·‡ ·ˆÁL112˙zÒÏ d¯ÒÓe113˜f‰Â , «≈∆»«∆∆¿»»¿«»¿À«
Ì„‡ da114¯ÒnL ˙zÒÂ .·iÁ ˙zq‰ - ‰Ó‰a B‡ »»»¿≈»««»«»¿«»∆»«

¯nÁÏ115ÛzÎÏ ¯nÁ ¯ÒÓ .·iÁ ¯nÁ‰ -116Ûzk‰ - ¿«»««»«»»««»¿«»««»
‰Ba‰ d¯ÒÓ .·iÁ ‰Ba‰ - ‰B·Ï Ûzk ¯ÒÓ .·iÁ«»»««»¿∆«∆«»¿»»«∆

ÔÈaa d˙·ÈLÈ Ôw˙nL ‰ÊÏ117Ì‡Â .·iÁ Ôw˙Ó‰ - »∆∆¿«≈¿ƒ»»«ƒ¿»«¿«≈«»¿ƒ
ÒBÓÈc‰ Èab ÏÚ ‰eÏÚ‰L ¯Á‡118,‰˜Èf‰Â ‰ÏÙ ««∆∆¡»««≈«ƒ»¿»¿ƒƒ»

˙eÏa˜a ÔÈOBÚ eÈ‰Â119ÔÈ·iÁ Ôlk -120; ¿»ƒ¿«¿»À»«»ƒ
˙e¯ÈÎO·e121·iÁ ÔB¯Á‡‰ -122ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ ,123. ƒ¿ƒ»«¬«»¿À»¿ƒ

קיח:111) מציעא החצבה.112)בבא מן אבנים שעקר
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קמח ממון קמח נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ו חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ומחליקה.113) לאבן צורה שהיתה 114)הנותן בשעה
הסתת. של ידו האבנים 115)תחת את המעביר

הבנין. למקום החמור גבי על את 116)המסותתות הנושא
החומה. על העומד לבנאי, ומוסרן הכתף על האבנים

עם 117) אחת בשורה הנכון במקומה בדיוק מונחת שתהיה
האבנים. הבנין.118)שאר עליהם 119)שורת שקבלו

כך  ומשום בה, שותפים וכולם המלאכה, כל את לעשות
לנזק. ביחד אחראים בידי 120)כולם שהאבן זמן כל אבל

אחראי. לבדו הוא מהקבלנים, שכרו 121)אחד המקבל
העבודה. שעות גבי 122)לפי על האבן את ששם זה

כל 123)הדימוס. אלא כולה, למלאכה אחראים אינם כי
לעבודתו. אחד

.ËÈÔÏÈ‡‰Â Ï˙k‰124e˜Èf‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï eÏÙpL «…∆¿»ƒ»∆»¿ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ
ÌlLlÓ ¯eËt -125Ô¯È˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,126ÈÙÏ ; »ƒ¿«≈¿««ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

˜Èf‰Ï Ô˙lÁz ÔÈ‡ È¯‰L ,¯B·Ï ÌÈÓBc ÔÈ‡L127. ∆≈»ƒ¿∆¬≈≈¿ƒ»»¿«ƒ
˙‡ ı˜Ï ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÚeÚ¯ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«»…∆
ÌÈLÏL ?ÔÓf‰ ‰nÎÂ .Ï˙k‰ ˙‡ ¯zÒÏÂ ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿ƒ¿…∆«…∆¿«»«¿«¿ƒ

ÌBÈ128¯Á‡Ï ;¯eËt - e˜Èf‰Â ÔÓf‰ CB˙a eÏÙ .»¿¿«¿«¿ƒƒ»¿««
.Ô˙B‡ ‰‰ML ÈtÓ ,·iÁ - ÔÓf‰«¿««»ƒ¿≈∆ƒ»»

קיז:124) שם בעל 125)משנה או הכותל בעל אין כי
בכך. אשם ובין 126)האילן לרב בין הכל, ולדעת

כבור. דינה שהפקירוה תקלה בנה 127)לשמואל, וברשות
פטור. כך ומשום האילן, את נטע או הכותל זהו 128)את

קיח. שם בתלמוד, מקום בכל ביתֿדין זמן

.ÎıBw‰ ˙‡ ÚÈˆn‰129B¯„b ¯„Bb‰Â ,˙ÈÎeÎf‰ ˙‡Â ««¿ƒ«∆«¿∆«¿ƒ¿«≈¿≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÁÈ¯Ù‰Â ÌÈˆB˜a130Ô‰a „Á‡ ˜f‰Â , ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿À«∆»»∆

·iÁ -131ÌeˆÓˆa ÌÈˆB˜a ¯„b Ì‡Â .ÌÏL ˜Ê132 «»∆∆»≈¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿
Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eËt - B˙eL¯ CB˙a¿¿»¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»

ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï133. ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

ל.129) בבאֿקמא משנה כותל, היו 130)בתוך הקוצים
הרבים. רשות לתוך לכותל מחוץ אסור 131)בולטים כי

הרבים. ברשות מכשול לכותל 132)לשים מחוץ יצא ולא
ברשות 133)כלום. מכשול נותן כדין לדונו אין ולכן

שם. בגמרא מובא אדם..." בני דרך "שאין זה טעם הרבים.

.‡ÎÂÈˆB˜ ÚÈˆn‰134ÏL BÏ˙k CB˙a ÂÈ˙BiÎeÎÊe ««¿ƒ«»¿ƒ»¿»¿∆
˙eL¯Ï ÏÙÂ ,BÏ˙k ˙‡ ¯˙ÒÂ Ï˙k‰ ÏÚa ‡·e ,B¯·Á¬≈»«««…∆¿»«∆»¿¿»«ƒ¿

˜Èf‰Â ÌÈa¯‰135ÚÈˆn‰ - ‰È‰ ÚeÚ¯ Ï˙k Ì‡ : »«ƒ¿ƒƒƒ…∆»«»»««¿ƒ«
·iÁ136·iÁ Ï˙k‰ ÏÚa - ‡e‰ ‡È¯a Ï˙k Ì‡Â ,137. «»¿ƒ…∆»ƒ«««…∆«»

שם.134) הזכוכית.135)ברייתא, או כי 136)הקוצים
את  שיהרסו דעתו, על להעלות צריך שהיה פשע, הוא

הרעוע. עליו 137)הכותל היה שלא פטור, הקוצים בעל
הבריא, הכותל ובעל הכותל. את שיסתרו דעתו על להעלות
ולא  הכותל, הריסת לאחר הקוצים את להצניע מחוייב שהיה

חייב. - הצניעם

.·ÎÌÈ„ÈÒÁ138ÌÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈÚÈˆÓ eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ¬ƒƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ∆«ƒ

ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa Ô‰È˙B„O CB˙a ˙BiÎeÎf‰ ˙‡Â¿∆«¿ƒ¿¿≈∆¿…∆¿»¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡Â .‰L¯Án‰ ÌÏÚz ‡lL È„k ,ı¯‡a»»∆¿≈∆…«¬≈««¬≈»«¬≈ƒ

ÌÈÙ¯BO139Ì˙B‡ ÌÈÎÈÏLÓ ÌÈ¯Á‡Â ,L‡a Ì˙B‡ ¿ƒ»»≈«¬≈ƒ«¿ƒƒ»
¯‰pÏ B‡ ÌiÏ140.Ì„‡ Ì‰a ˜fÈ ‡lL È„k , «»«»»¿≈∆…À«»∆»»

שם.138) הדין, משורת לפנים העושים כגון 139)אנשים
שם. ששת, שם.140)רב רבא, כגון

.‚ÎÌ„‡ ÏwÒÈ ‡Ï141ÔÈ‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B˙eL¯Ó …¿«≈»»≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈
ÏÏÁ ÔÈOBÚ142˙B¯Ba ‡ÏÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˙Áz143‡ÏÂ ƒ»»««¿»«ƒ¿…¿…

ÔÈÁÈL144˙B¯ÚÓ ‡ÏÂ145Èt ÏÚ Û‡Â ,146‰Ï‚Ú‰L ƒƒ¿…¿»¿««ƒ∆»¬»»
‡nL ,ÌÈ·‡ ‰eÚË ‡È‰Â Ô‰Èab ÏÚ Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈««≈∆¿ƒ¿»¬»ƒ∆»

˙ÁÙz147ÈÎ¯ˆÏ ¯Ba ¯ÙBÁ‰Â .BzÚcÓ ‡lL ‰hÓlÓ ƒ¿«ƒ¿«»∆…ƒ«¿¿«≈¿»¿≈
ÌÈa¯148¯zÓ -149. «ƒÀ»

לרבים,141) מכשול הן כי לרה"ר, מרשותו אבניו יפנה לא
נ: שם בהן, להתקל עלול עצמו הוא אם 142)וגם אפילו

בבא  משנה לבוא, העתידים לנזקים אחריות עליו מקבל הוא
ס. מרובעות 145)ארוכים.144)עגולים.143)בתרא
אליעזר 146)ומקורות. ר' כדעת שלא חזק, שהכיסוי

זה. במקרה שם,147)המתיר תנאֿקמא של נימוקו
בעתיד, שיתקלקל חוששים חזק, כעת שהמכסה שאףֿעלֿפי
כראוי  וכסה עשה אם זאת, לעשות רשאי שאינו ואףֿעלֿפי
(מגידֿ הלכות בכמה יב פרק למעלה כמבואר פטור, -

בו.148)משנה). הצבורים הגשמים ממי שישתו
נ.149) בבאֿקמא

.„ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡150ÔÈÊÈÊ151˙B‡¯ËÊÊ‚e152˙eL¯Ï ≈ƒƒƒƒ¿À¿¿»ƒ¿
B·ÎB¯Â ÏÓbÓ ‰ÏÚÓÏ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈa¯‰153; »«ƒ∆»ƒ≈»¿«¿»ƒ»»¿¿

‡e‰Â154.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa ÏÚ C¯c‰ ÏÈÙ‡È ‡lL , »∆…«¬ƒ«∆∆«¿≈¿»«ƒ
BlL CB˙Ï ÒBk ,‰ˆ¯ Ì‡Â155Òk .B‡ÈˆBÓe156‡ÏÂ ¿ƒ»»≈¿∆ƒ»«¿…

‡ÈˆB‰157‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ‡ÈˆBÓ ‰Ê È¯‰ -158Ï·‡ . ƒ¬≈∆ƒ»¿«∆ƒ¿∆¬»
ÌÏBÚÏ ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÏ˙k ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡159ÏkL ; ≈»¿«¬ƒ¿»ƒƒ¿»¿»∆»

¯ˆÓ160ÌÈa¯ Ba e˜ÈÊÁ‰L161¯eÒ‡ -162.BÏ˜Ï˜Ï ∆∆∆∆¡ƒ«ƒ»¿«¿¿

ס.150) בתרא בבא משנה דרך, עוברי בהן יכשלו שלא כדי
קטנות.151) מן 152)קורות הבולטות גדולות קורות

הרבים. לרשות לקמן,153)הבית כו בהלכה באילן כמו
חזקת  סוף הרי"ף פסק כן כז: בבאֿבתרא במשנה שמקורה

לתוך 155)בתנאי.154)הבתים. הכותל את כונס
הוצאת  שיעור כדי לחוץ הקרקע מן ומשאיר שלו, הקרקע

הכותל.156)הזיזין. הזיזין.157)את ואין 158)את
ואבד  עליהם ויתר מיד, הזיזין את הוציא לא שאם אומרים

ס: שם באותה 159)זכותו, רבים החזיקו שבינתיים מכיון
שם. יוחנן רבי דעת זוהי קרקע. דרך.160)חלקת

שם.162)ברשות.161) יהודה, רב דעת הדרך, לבעל

.‰ÎÁ˜Ï163˙B‡ˆBÈ ˙B‡¯ËÊÊ‚e ÔÈÊÈÊ d·e ¯ˆÁ »«»≈»ƒƒ¿À¿¿»¿
d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï164- ‰ÏÙ Ì‡Â ; ƒ¿»«ƒ¬≈¿∆¿»»¿ƒ»¿»

d˙B‡ ‰B·e ¯ÊBÁ165.‰˙È‰Lk ≈∆»¿∆»¿»

ס.163) שם שהזיזין 164)קנה, ואומרים, ללוקח וטוענים
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קמט

קמט

ממון  נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ו חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בתוך  כונס שהמוכר הנחה מתוך נעשו, בהיתר והגזוזטראות
שבנה  זה את לדין תובעים שהרבים במקרה אבל היה. שלו
ראיה. להביא עליו שלו, בתוך שנכנס טוען והוא הבית,

שלו 165) בתוך כונס שהמוכר ראיה, להביא צריך ואינו
הזיזין. עם החצר את קנה שכך ההוכחה, מספיקה אלא היה,

.ÂÎ‰ËB ‡e‰L ÔÏÈ‡166ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï167ıˆB˜ -168 ƒ»∆∆ƒ¿»«ƒ≈
B·ÎB¯a ¯·BÚ ÏÓb‰ ‰È‰iL È„k169ÌB˜Ó ÔÈÁÈpÓe . ¿≈∆ƒ¿∆«»»≈¿¿«ƒƒ»

Èet170¯‰p‰ ˙B˙ÙO È˙MÓ171ÌÈÁln‰ ÈÙ˙k ·Á¯k »ƒ¿≈ƒ¿«»»¿…«ƒ¿≈««»ƒ
‰ÈÙq‰ ÔÈÎLBÓe ÌL ÔÈ„¯BiL172‡ˆÓp‰ ÔÏÈ‡ ÏÎÂ . ∆¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿»

,ÂÈÏÚ·a ÔÈ¯˙Ó ÔÈ‡Â ,„iÓ B˙B‡ ÔÈˆˆB˜ - ‰Ê ·Á¯a¿…«∆¿ƒƒ»¿≈«¿ƒƒ¿»»
.‰ÈÙq‰ ÈÎLBÓ ·kÚÓ È¯‰L∆¬≈¿«≈¿≈«¿ƒ»

כז:1)66 הרבים.167)בבאֿבתרא לרשות יוצאים שענפיו
מלמטה.168) הענפים העליונים,169)מן לענפים מתחת

שם. במשנה, תנאֿקמא ומענפים,170)כדעת מאילנות
קז: משפת 171)בבאֿמציעא הספינה באה פעמים כי

מכאן. הנהר משפת ופעמים מכאן, לצד 172)הנהר
היבשה. לצד באלכסון עצמם ומטים היבשה,

.ÊÎ‰˙È‰L ÈÓ173e‰„O CB˙a ˙¯·BÚ ÌÈa¯‰ C¯„174, ƒ∆»¿»∆∆»«ƒ∆∆¿»≈
dÏË175eÎÊÂ Ô˙ Ô˙pM ‰Ó - „v‰ ÔÓ Ì‰Ï d˙e ¿»»¿»»»∆ƒ«««∆»«»»¿»

Ba ‰ÎÊ ‡Ï ÏËpL ‰ÊÂ ,Ba176C¯c ·Á¯ ‰nÎÂ . ¿∆∆»«…»»¿«»…«∆∆
‰n‡ ‰¯OÚ LMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?ÌÈa¯‰177. »«ƒ≈»ƒ≈∆¿≈«»

צט:173) בבאֿבתרא הבעלים.174)משנה בידיעת
לעצמו.175) השדה בו 176)בעל שהחזיקו מיצר "שכל

כד. הלכה כלמעלה לקלקלו", אסור משנה 177)רבים
צט. שבת וראה שם,

øOò äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨¨¨
הוא,1) הסדר זה וסבת בשלימות. ההבערה דיני בו נתבארו

שהם  לפי הבור לנזקי החיים בעלי נזקי להקדים שראוי
וראוי  יותר. מצויים ונזקיהם ומזיקים, לחוץ ויוצאים הולכים
נזקי  או הבור שנזקי לפי האש לנזקי הבור נזקי להקדים
המבארים  בדברים המדבר והפרק יותר. מצויים תולדותיו
והשן  והרגל הקרן והם: החיים בעלי אבות שלשה ענייני
להקדים  יש כי ראשון, להיותו ראוי ותולדותיהם הם בכלל
מהם. אחד כל פרטי לבאר יש ואחרֿכך לפרטים, כללים
לפי  והרגל השן תולדות בביאור שני בפרק רבינו והתחיל
להקדים  ויש יותר. מצויים ונזקיהם מתחלתן מועדות שהן
ברשות  אלא והרגל השן חיוב שאין שידוע לפי לשון, הרגל
ר"ל  הרגל, לו קדם כבר השן נזק בהמצא  ואםֿכן הניזק,
במעט  זה ביאור ואחר הניזק. ברשות הבהמה נכנסה שכבר

אלו. הלכות כל סדר סיבת למבין תתבאר עיון

.‡˜ÈÏ„n‰2B¯·Á ‰„O CB˙a3‰˜Ïc‰ ‰¯·ÚÂ ,4 ««¿ƒ¿¿≈¬≈¿»¿»«¿≈»
ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ - [‰˜Èf‰Â]5‡ˆ˙ Èk :¯Ó‡pL ; ¿ƒƒ»«»¿«≈∆∆»≈∆∆¡«ƒ≈≈

,¯ÓB‚Â ‰Ów‰ B‡ LÈ„b ÏÎ‡Â ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe L‡≈»¿»…ƒ¿∆¡«»ƒ«»»¿≈
ÌlLÈ ÌlL6ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡Ó ‰¯Úa‰Â .¯ÓB‚Â ¯ÈÚ·n‰ «≈¿«≈««¿ƒ¿≈¿«¿≈»≈¬¿ƒƒ

‡È‰7. ƒ

ס.2) רשות.3)בבאֿקמא ושרפה.4)בלי אחר למקום
עברה 5) אפילו חייב, המדליק מתחילתה. מועדת אש כי

שלא  והדליק הואיל מראש, צפוי ובלתי גדול מרחק האש
ובין 6)ברשות. נקצרה) שכבר (תבואה גדיש זה אם בין

זה  אם ובין לקרקע), מחוברת שעדיין (תבואה קמה זה אם
לשלם. חייב הוא הכל על פעוט, נזק שזה בלבד, קוצים

ב.).7) (שם בתורה המפורשים נזיקין מעיקרי

.·B˙eL¯ CB˙a ˜ÈÏ„‰8ÛBqÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿ƒƒ
¯ˆn‰9‰˜Ïc‰ ¯·Úz ‡lL È„k10.B¯·Á ‰„OÏ «∆∆¿≈∆…«¬…«¿≈»ƒ¿≈¬≈

?‰˜Á¯‰‰ ¯eÚL ‰nÎÂ11‰˜Ïc‰ d·‚ ÈÙÏ Ïk‰12. ¿«»ƒ««¿»»«…¿ƒ…««¿≈»
Èe‡¯k ˜ÈÁ¯‰ ‡Ï Ì‡Â13- ‰˜Èf‰Â L‡‰ ‰¯·ÚÂ ,·iÁ ¿ƒ…ƒ¿ƒ»»¿»¿»»≈¿ƒƒ»«»

- ‰˜Èf‰Â ‰¯·ÚÂ ,Èe‡¯k ˜ÈÁ¯‰ .ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ¿«≈∆∆»≈ƒ¿ƒ»»¿»¿»¿ƒƒ»
¯eËt14‡È‰ ÌÈÓL È„Èa ‰kÓ BfL ;15Ì‡ ÔÎÂ . »∆«»ƒ≈»«ƒƒ¿≈ƒ
‰¯·Ú16˙ÈÏeÏL B‡ ¯‰17ÔaÁ¯Â ÌÈÓ Ô‰a LiL »¿»»»¿ƒ∆≈»∆«ƒ¿»¿»

¯eËt - ˙Bn‡ ‰BÓL18. ¿∆«»

פא:8) שם לרשות 9)משנה רשותו בין המפריד הגבול
העולה 10)חברו. ככל ברשותו לעשות רשאי אדם ואין

לאחרים. נזקים מביאים שמעשיו רוחו, שאלת 11)על
שם. צריך 12)המשנה, יותר, וגדולה גבוהה שהאש במדה

שם, במשנה שמעון רבי דעת זוהי יותר. גדול להיות המרחק
אבוה. בר רבה של פירושו גדלה,13)לפי לפי האש אם

הרחיק  והוא אמה, עשרים מרחק עד להגיע למשל, יכולה,
מזה. מרחק 14)פחות בכל שחייב הקודמת להלכה בניגוד

ברשות. שלא חבירו בשדה שהדליק מכיון שהוא,
היתה.15) ברשות ההדלקה ועצם בכך, אשם המדליק ואין
סא.16) שם גשמים.17)ברייתא מי מתקבצים שבו מקום
רוחב 18) לעבור גדולה, היא אפילו האש, דרך אין כי

הדין  את קובעים מים, בהם אין אם אבל מים, אמות שמונה
לא. או כראוי הרחיק אם הקודם, הכלל לפי

.‚¯„‚ ‰¯·Ú19‰˜Ïc‰ d·‚Â ¯„b‰ d·b ÔÈ„ÓB‡ -20 »¿»»≈¿ƒ…««»≈¿…««¿≈»
ÌÈˆBw‰ B‡ ÌÈˆÚ‰Â21‰Èe‡¯ dÈ‡ Ì‡ :ÌL ÔÈÈeˆn‰ ¿»≈ƒ«ƒ«¿ƒ»ƒ≈»¿»

ÌÈ¯·c ‰na .·iÁ - ¯·ÚÏ ‰Èe‡¯ Ì‡Â ,¯eËt - ¯·ÚÏ«¬…»¿ƒ¿»«¬…«»«∆¿»ƒ
˙Á„Bw‰ L‡a ?ÌÈ¯eÓ‡22·‰Ï dÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒ¿≈«««¬»ƒ»»»««

ÌÈˆÚ eÈ‰Â ,·‰l‰ ˙iÏÚ d·bÓ ÛtÎÂ ‰ÏBÚ‰ ÏB„b»»∆¿ƒ¿»ƒ…«¬ƒ««««¿»≈ƒ
„Ó‡ dÏ ÔÈ‡ - ÌL ÔÈÈeˆÓ23ÛÏ‡ ‰¯·Ú elÙ‡ ‡l‡ , ¿ƒ»≈»…∆∆»¬ƒ»¿»∆∆

‰n‡24.·iÁ - «»«»

סא.19) שם יותר,20)משנה גבוהה שהדליקה במדה
יותר. גבוהה להיות הגדר גם נאחזת 21)צריכה שהאש

בקלות. גדולה,22)בהם שלהבת בלי ושורפת נוקבת
גירסת  זוהי כב). לב, (דברים באפי" קדחה "אש מלשון
לבבאֿקמא  הגאונים אוצר וראה ופירושו, חננאל רבינו
הגירסא  שלנו בגמרא רבינו. גירסת גם זוהי .63 עמוד
ובגמרא  אמות, ארבע של גובה קובעת [המשנה "קולחת".
"בקולחת", או "בקודחת" מספיק זה שגובה רב אומר
שהלכה  לכלל בניגוד שמואל, דעת נגד כמותו והלכה
כלל  מזכיר אינו רבינו למה ולפלא, ממונות. בדיני כשמואל

אמות]. ארבע של השיעור האש 23)את כי שעור, לה אין
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קנ ממון קנ נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ו חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הרף. בלי ומתקדמת סא.24)הולכת שם, בברייתא
מיל". מאה עד "אפילו

.„B¯ˆÁa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ25˙ÓÁÓ ‡lL ¯„b ÏÙÂ , »¿»¿≈»«¬≈¿»«»≈∆…≈¬«
‰˜Ïc‰26‰È‰ Ì‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa ‰˜Ïc‰ ‰¯·ÚÂ , «¿≈»¿»¿»«¿≈»¿»≈«∆∆ƒ»»

·iÁ - B¯„‚ ‡ÏÂ ÏÙpL ¯„b‰ ¯c‚Ï ÏBÎÈ27‰ÓÏ . »ƒ¿…«»≈∆»«¿…¿»«»¿»
?‰ÓBc ¯·c‰28‡ˆiL B¯BLÏ29ÂBÏ ‰È‰L ,˜Èf‰ «»»∆¿∆»»¿ƒƒ∆»»

.B¯ÓL ‡ÏÂ B¯ÓLÏ¿»¿¿…¿»

כג.25) שם החצר, בעל שהצית האש מחמת שריפה פרצה
היתה 26) לא אפילו חייב, היה הדליקה מחמת נפלה אילו

בכך, אשם שהוא מכיון שנפלה, הגדר את להקים שהות לו
כראוי. הרחיק אותו 27)שלא להאשים שאין אףֿעלֿפי

שלו  האש על שמר שלא על הוא חייב שהדליק, האש על
תזיק. שם.28)שלא בגמרא, מובאת זאת השוואה

חייב.29) שהוא כראוי, הדלת נעל ולא לדיר שהכניסו

.‰ÁÏBM‰30‰¯Úa‰ ˙‡31ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á „Èa32 «≈«∆«¿≈»¿«≈≈∆¿»»
Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt -33ÌÈÓL È„Èa ·iÁÂ34‰na . »ƒƒ≈»»¿«»ƒ≈»«ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c35‰eaÏÂ ˙ÏÁb Ô‰Ï ¯ÒnL36C¯cL , ¿»ƒ¬ƒ∆»«»∆«∆∆¿ƒ»∆∆∆
Ï·‡ ;˜ÈÏ„˙Â ¯·ÚzL Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ˙B·k‰Ï ˙ÏÁb‰««∆∆¿ƒ»≈≈∆»…∆∆«¬…¿«¿ƒ¬»

˙·‰ÏL Ô‰Ï ¯ÒÓ Ì‡37·iÁ -38ÂÈOÚÓ È¯‰L , ƒ»«»∆«¿∆∆«»∆¬≈«¬»
eÓ¯b39. »¿

נט:30) שם בוער.31)משנה חומר שאינם 32)אש,
גדיש,33)בניֿדעת. שרפו הקטן או השוטה החרש, אם

שרף. לא הוא כי השולח, אשם 34)פטור הוא גם כי
זה. בנזק מסויימת אדם.35)במידה מדיני שפטור

הלהבה,36) את והגדילו בה נפחו הקטן או השוטה החרש,
מאליה. כבה גחלת היתה זה אבוקה 37)ולולא כגון

ולא 38)דולקת. חזקיה כדעת פסק רבינו אדם. בדיני אף
שם. יוחנן, ר' של רבו היה שחזקיה משום יוחנן, כר'

הגדיש.39) במקום השלהבת את בעצמו שם כאילו והריהו

.ÂÁÏL40¯ÈÚ·‰L Áwt‰ ‰Ê - Áwt „Èa ‰¯Úa‰ ˙‡ »«∆«¿≈»¿«ƒ≈«∆«ƒ≈«∆ƒ¿ƒ
ÌlLÏ ·iÁ41¯eËt ÁÏBM‰Â ,42¯ÓBL ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»¿«≈¿«≈«»¿≈ƒƒƒ«≈

·iÁ ¯ÓBM‰ - ‰¯Úa‰ ¯ÓLÏ43. ƒ¿…«¿≈»«≈«»

שם.40) למעשיו.41)משנה, ואחראי דעת בר הוא  כי
רק 42) זה כמותו, אדם של ששלוחו שלמדנו אףֿעלֿפי

ואין  עבירה, בדבר לא אבל רשות, בדבר או מצוה בדבר
כך  ומפני השולח, חשבון על העבירה מעשה את לזקוף
הפקח. ביד ועצים שלהבת מסר אפילו פטור, השולח

ד,43) פרק למעלה השווה הבעלים. במקום נכנס שהשומר
ד. הלכה

.Ê„Á‡44¯e‡‰ ˙‡ ‡È·‰45ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡Â46 ∆»≈ƒ∆»¿∆»≈ƒ∆»≈ƒ
·iÁ ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·n‰ -47ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡ . «≈ƒ∆»≈ƒ«»∆»≈ƒ∆»≈ƒ

·iÁ ¯e‡‰ ˙‡ ‡È·n‰ - ¯e‡‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡Â48‡a . ¿∆»≈ƒ∆»«≈ƒ∆»«»»
·iÁ ‰aÏÓ‰ - ‰aÏÂ ¯Á‡49dÈ‡L Áe¯ ezaÏ . «≈¿ƒ»«¿«∆«»ƒ««∆≈»

„ÈÓz ‰ÈeˆÓ50k È¯‰ -ÔÈ¯eËt Ôl51ezaÏÂ ‰aÏ . ¿»»ƒ¬≈À»¿ƒƒ»¿ƒ«
Áe¯‰52Ì¯‚ ‡e‰ È¯‰L ;·iÁ -53˜Èf‰Ï Ì¯Bb‰ ÏÎÂ , »««»∆¬≈»«¿»«≈¿«ƒ

Ïk ¯‡Lk ,ÌÈÒÎpaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆«¿»ƒƒ¿»»
ÔÈ˜Èfn‰54. ««ƒƒ

שם.44) המשנה שהראשון 46)אש.45)המשך אחרי
האש. את נכבית,47)הביא האש היתה העצים בלי כי

כלום. עשה לא מהטעם 48)והראשון האחרון, חייב תמיד
היתה 49)הקודם. לא האש אם פטורים, והראשונים

מאליה. לא 50)מתלבה לעתים לבוא דרכה אם ואפילו

כך. כל צריכים 51)רחוקות היו לא כי אונס, זה שהרי
שזה  ומובן מצויה. שאינה רוח שתבוא דעתם, על להעלות
מצויה. שאינה רוח מנשבת היתה לא שעה כשבאותה רק
כולן  הרוח "ליבתה המשנה את הירושלמי פירש כך

מצויה. שאינה ברוח שמדובר שם,52)פטורין", ברייתא
חייב.53)ס. הוא כן ועל נכבית, האש היתה בלעדו שהרי

ע"י 54) לנזק שגרם משום חייב, המזיק שבעל ובור רגל שן,
בין  מבחינה הרוח" ולבתה "ליבה [הברייתא שמירה. חוסר
לאו  ואם חייב, ללבותה כדי בליבויו יש אם מקרים: שני
משיג  זה ועל חייב, מקרה שבכל ומשמע סתם, רבינו פטור.
רק  קיים זה שהבדל מפרש, שם רבא אולם הראב"ד, עליו
כן  ועל מצויה, שאינה רוח היתה שלבתה שהרוח במקרה
צריך  היה לא כי פטור, ללבותה כדי בליבויו אין אם
ליבה  אולם מצויה, שאינה רוח שתבוא דעתו, על להעלות
כבה  האש היתה הרוח שבלי אףֿעלֿפי מצויה, רוח ולבתה
המצויה, הרוח קיום על יודע הוא הרי כי חייב, - מאליה
ותזיק. דליקה תפרוץ ילבה הוא גם שאם מראש לדעת ויכול

מגידֿמשנה)]. (ראה מצויה ברוח נאמרו כאן רבינו ודברי

.ÁL‡55ÌÈ·‡ B‡ ÌÈˆÚ ‰ÏÎ‡Â ‰‡ˆiL56¯ÙÚ B‡57 ≈∆»¿»¿»¿»≈ƒ¬»ƒ»»
ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe :¯Ó‡pL ;ÌlLÏ ·iÁ -58‰„O‰ B‡59. «»¿«≈∆∆¡«»¿»…ƒ«»∆

LÈ„‚ ‰ÏÎ‡60CB˙a ÌÈeÓË ÌÈÏk eÈ‰Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ »¿»»ƒ¿«≈¿»≈ƒ¿ƒ¿
ÌÈ‚È¯BÓ ÔB‚k eÈ‰ Ì‡ :LÈ„b‰61¯˜a ÈÏÎe62‡ˆBiÎÂ «»ƒƒ»¿ƒƒ¿≈»»¿«≈

- LÈ„‚a ÌÓËÏ ‰„O‰ ÈL‡ C¯cL ÌÈ¯·cÓ Ô‰a»∆ƒ¿»ƒ∆∆∆«¿≈«»∆¿»¿»¿»ƒ
ÌlLÏ ·iÁ63˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe ÌÈ„‚a eÈ‰ ;64Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈»¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈»∆

ÌÈÏk‰ ÏÚ ¯eËt -65. »««≈ƒ

ס.55) שם כמו 56)משנה כליל נשרפות שאינן אףֿעלֿפי
ונתקלקל.57)עצים. נזרע) שלא (חריש נירו לחכה כגון

כליל.58) כליל.59)הנשרפים נשרפת שאינה הקרקע
סא:60) שם משנה הקציר, לאחר שנערמה התבואה
התבואה.61) את דשים שבו ברזל, שיני בעל לוח
בקר.62) ועול חמור של מרדעת הגדיש 63)כגון בעל כי

שכלים  לדעת המדליק ועל עולם, של ממנהגו שינה לא
בגדיש. נמצאים בגדיש.64)כאלו להמצא דרכם שאין

נמצאים 65) אלו שכלים הדעת, על להעלות עליו היה שלא
מלא  היה כאילו הכלים אותם מקום את ומשערים בגדיש.
ולפי  החכמים, כדעת היא זו הלכה הגדיש. ממין תבואה

שם. בגמרא רבא פירוש

.Ë?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na66‰„O CB˙a ˜ÈÏ„Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿ƒ¿¿≈
B¯·Á67‰„OÏ ‰¯·ÚÂ BlL CB˙a ˜ÈÏ„Óa Ï·‡ ; ¬≈¬»¿«¿ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿≈

ÌÈeÓh‰ ÌÈÏk‰ Ïk ÏÚ ¯eËt - B¯·Á68Ï·‡ .LÈ„ba ¬≈»«»«≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¬»
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קנא

קנא

ממון  נזקי הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ו חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈÏk‰ ÌB˜Ó ¯eÚL ‡e‰ ÌlLÓ69B˙B‡ ÔÈ‡B¯Â , ¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ
ÌÈ¯BÚO ÏL B‡ ÌÈhÁ ÏL LÈ„‚ ‡ÏÓ ‡e‰ el‡k70. ¿ƒ¿…»ƒ∆ƒƒ∆¿ƒ

בגדיש.66) הטמונים הכלים על שלא 67)שחייב מכיון
הדליק. לטמנם 68)ברשות שדרכם אלה על אפילו

ודרשו  ד), כב, (שמות הקמה" "או בתורה כתוב כי בגדיש,
"כי  הפסוק ולשון בגלוי". כל אף בגלוי, קמה "מה החכמים

ס. שם שלו, בתוך במדליק משמע אש", גודל 69)תצא
תופסים. שהכלים של 70)המקום היה הגדיש אם

חבירו, שדה בתוך למדליק גם מכוון זה דין שעורים.
בהלכה  שכתבנו כמו זכוכית, וכלי בגדים על שפטור

הקודמת.

.ÈÏÎ‡Â L‡‰ ‰‡ˆÈÂ ,B¯·Á ‰„O CB˙a ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ¿¿≈¬≈¿»¿»»≈¿∆¡«
BÏ ˙eÙk È„‚ ‰È‰Â ,LÈ„b‰71Û¯OÂ BÏ CeÓÒ „·ÚÂ «»ƒ¿»»¿ƒ»¿∆∆»¿ƒ¿«

·iÁ - BnÚ72Ì„‡ Èa C¯c ÔkL ;73.LÈ„ba ˙BOÚÏ ƒ«»∆≈∆∆¿≈»»«¬«»ƒ
¯eËt - BnÚ Û¯OÂ BÏ CeÓÒ È„‚e ˙eÙk „·Ú ‰È‰74. »»∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ»

סא:71) שם, משנה לו, הפסוק 72)קשור מן הגדי. על
גם  כלומר קומה", בעלי "כל החכמים דורשים הקמה", "או

ס. שם החיים, הדעת,73)בעלי על להעלות צריך והיה
לברוח. עליו היה כי העבד, על פטור ואףֿעלֿפיֿכן

וכל 74) העבד, שריפת על מיתה חייב שהמדליק מפני
זה. במעשהו הקשור ממון חיוב מכל פטור מיתה, המחוייב
מיניה". בדרבה ליה "קים בשם: בתלמוד ידוע זה כלל
או  בשוגג כגון אותו, ממיתים ביתֿדין שאין במקרה ואפילו

מממון. פטור עדים, ואין מעצמו שהודה

.‡ÈÏÈ‡Ln‰75LÈc‚‰Â ,B¯·ÁÏ ÌB˜Ó76ÔÈÓË‰Â Ba ««¿ƒ»«¬≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
BÈ‡ - LÈ„b‰ Û¯OÂ ÏÈ‡Ln‰ ˜ÈÏ„‰Â ,ÌÈÏk Ba≈ƒ¿ƒ¿ƒ««¿ƒ¿»««»ƒ≈

„·Ïa LÈ„‚ ÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ77ÌB˜Ó BÏÈ‡L‰ . ¿«≈∆»¿≈»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
LÈc‚‰Ï B‡ ,ÌÈ¯BÚO LÈc‚‰Â ÌÈhÁ LÈc‚‰Ï¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

ÌÈhÁ LÈc‚‰Â ÌÈ¯BÚO78ÌÈhÁ LÈc‚‰L B‡ ,79ÌtÁÂ ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ∆ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
ÌÈ¯BÚOa80ÌÈ¯BÚO LÈc‚‰L B‡ ,ÌÈhÁa ÌtÁÂ81- ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ

.„·Ïa ÌÈ¯BÚO ÈÓ„ ‡l‡ BÏ ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈∆»¿≈¿ƒƒ¿«

סב.75) גדיש.76)שם המקום 77)עשה את השאיל כי
בלבד. אףֿעלֿפי 78)לגדיש בלבד, שעורים דמי משלם

נתן  שלא מכיון משעורים, יותר ששוים חיטים שנשרפו
חטים. להגדיש לכך.79)רשות רשות שקיבל לאחר

שעורים 80) דמי משלם שהוא הוא, הדין בשעורים. וכיסם
הטעם  ברשות. שנגדשו חיטים שנשרפו אףֿעלֿפי בלבד,
כן  ועל בלבד, שעורים ראיתי לטעון: יכול שהמשאיל הוא,

כך. כל נזהרתי מובן 81)לא שעורים, להגדיש השאיל אם
להגדיש  השאיל ואם בלבד, שעורים דמי שישלם מאליו
שישלם  הדין כן גם בחיטים, וחיפם שעורים והגדיש חיטים

חיטים. דמי - החיטים מקום ואת בלבד, שעורים דמי

.·È‰¯Èa‰ ˙‡ ˜ÈÏ„n‰82‰Ó Ïk ÌlLÓ - B¯·Á ÏL ««¿ƒ∆«ƒ»∆¬≈¿«≈»«
ÏÎÂ Ì‰ÈÏk Ïk ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔkL ;dÎB˙aM∆¿»∆≈∆∆¿≈»»¿«ƒ«»¿≈∆¿»

˙Èa‰ ÏÚa ÔÚËiL ÏÎÂ .ÌÈzaa Ì‰ÈˆÙÁ83‰Ê È¯‰ - ∆¿≈∆«»ƒ¿…∆ƒ¿«««««ƒ¬≈∆
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL84ÏËBÂ85È¯·cÓ BÊ ‰Úe·Le . ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ86¯‡a˙iL BÓk ,87ÌÈ¯·c ÔÚËiL „·Ï·e . ¿ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆ƒ¿«¿»ƒ
Ô‰a „eÓ‡ ‡e‰L88„eÓÏ ‡e‰L B‡ ,89Ô˙B‡ ˙BÈ‰Ï ∆»»∆∆»ƒ¿»

BÏˆ‡ ÔB„wt ÔÚhL ÌÈ¯·c‰90. «¿»ƒ∆»«ƒ»∆¿

סא:82) שם שהיה 83)משנה הבית בעל שיאמר כלי כל
תשלומו. ויתבע חפץ 84)בבית בידו יאחוז נשבע, כשהוא

תורה. ספר כגון ויוצא 85)קדוש, "נשבע לכלל בניגוד
ממון. לחייב השבועה בכוח שאין תורה 86)פטור", חכמי

הראשונים. ז,87)שבעלֿפה פרק ומזיק חובל בהלכות
"נשבע  תיקנו שחכמינו הנגזל, כדין הניזק דין יז. הלכה

מצבו 88)ונוטל". את שהולמים לו, שהיו לשער שיש
סב. שם אשי, רב דעת אדם 90)רגיל.89)הכלכלי, כגון

יקרים. חפצים אצלו להפקיד רגילים אדם ובני נאמן,

.‚ÈÔzLt ÔeÚË ‡e‰L ÏÓb91,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯·BÚÂ »»∆»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«ƒ
˙eÁ‰ CB˙Ï BzLt ÒÎÂ92,ÈÂÁ ÏL B¯a ‰˜Ï„Â ¿ƒ¿«ƒ¿»¿«¬¿»¿»¿≈∆∆¿»ƒ

‰¯Èa‰ Ïk ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â93ÈtÓ ,·iÁ ÏÓb‰ ÏÚa - ¿ƒ¿ƒ∆»«ƒ»«««»»«»ƒ¿≈
ÈB‡OÓa ‰a¯‰L94‰Ó‰a‰ ‰„ÓÚL ÔÈa .95‡lL ÔÈa ∆ƒ¿»¿«≈∆»¿»«¿≈»≈∆…

‰„ÓÚ96ıeÁaÓ B¯ ÈÂÁ‰ ÁÈp‰ .97·iÁ ÈÂÁ‰ - »¿»ƒƒ««∆¿»ƒ≈ƒ««∆¿»ƒ«»
ÔzLt ÈÓ„a Û‡98ıeÁaÓ B¯ ÁÈp‰L ÈtÓ ,99elÙ‡Â . «ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒƒ«≈ƒ««¬ƒ
‰kÁ ¯100¯ÓLÏ ·LÈÏ BÏ ‰È‰101. ≈¬À»»»≈≈ƒ¿…

סב:91) בבאֿקמא היה 92)משנה הפשתן שמעטן מכיון
מדי. גדול.93)גדול מפני 94)בנין פשע, הגמל בעל

זה  טעם הרבים. רשות רוחב משיעור יותר משא שהטעין
כב: שם, בגמרא מיהר 95)מובא שלא על פשע שהוסיף

המקום. מן אותה את 96)להרחיק הדליקה בעברה אלא
כב. שם גמרא הפשתן.97)הבית, בו נדלק זה ובגלל

החנוני.98) של איננה אם הבירה, בדמי  חיוב על נוסף
שם 99) בגמרא מובא זה טעם גם לעשות. לו האסור דבר
מצוה.100)כב: משום בחוץ להניחו שרשאי

יהודה 101) כרבי ולא תנאֿקמא, כדעת חייב, הוא ולפיכך
סב: שם פטור", חנוכה "בנר האומר

.„ÈÛÙBk‰102B˙Ó˜103L‡‰ ÈÙÏ B¯·Á ÏL104„Ú «≈»»∆¬≈ƒ¿≈»≈«
dÈ‡L Áe¯a ‡l‡ dÏ ˙ÚbÓ L‡‰ ÔÈ‡ Ì‡ ,˜Ï„zL∆ƒ¿«ƒ≈»≈«««»∆»¿«∆≈»

‰ÈeˆÓ105Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt -106ÈÈ„a ·iÁÂ ¿»»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈
ÌÈÓL107B˙Ó˜ ÔÓBh‰Â .108¯ÙÚa B¯·Á ÏL109B‡ »«ƒ¿«≈»»∆¬≈¿»»
Ô·˙a110L‡‰ ‰¯·ÚÂ ,111ÔÓBh‰ È¯‰ - d˙B‡ ‰ÏÎ‡Â ¿∆∆¿»¿»»≈¿»¿»»¬≈«≈

Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt112ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ113ÈtÓ , »ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒƒ¿≈
ÔeÓh‰ ÏÚ ¯eËt L‡‰ ˙‡ ˜ÈÏ„n‰L114. ∆««¿ƒ∆»≈»««»

נה:102) לקרקע.103)שם המחוברת תבואתו,
האש.104) קרובות.105)לצד מעין 106)לעתים זה כי

מצויה. שאינה רוח שתבוא בדעתו עלה שלא אונס,
ברוח 107) אף מגעת, האש היתה לא הכפיפה לולא כי

נו. שם מצויה, שם.108)שאינה אשי רב דברי
אש.109) בפני האש.110)המגן סכנת את המגביר
אחר.111) האש,112)שהדליק את הדליק לא הוא כי

הקמה. את שרף הקמה 113)ולא בעל היה טמן, לולא כי
הדליקה. את המדליק מן הקמה דמי למעלה 114)גובה

ט. הלכה
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.ÂËÈ¯‰ - Ba ‰Ï·ÁÂ Ì„‡‰ ˙‡ ‰˜Èf‰Â ‰¯·ÚL L‡≈∆»¿»¿ƒƒ»∆»»»¿»¿»¬≈
·iÁ ¯ÈÚ·n‰115Bz·L·e ÂÈ˜Êa116BÈet¯·e ««¿ƒ«»ƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ

B¯Úˆ·e117BzL··e118ÏÚ Û‡L ;B„Èa B˜Èf‰ el‡k , ¿«¬¿»¿¿ƒƒƒ¿»∆««
‡e‰ BBÓÓ BM‡L Èt119‰˜Èf‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ , ƒ∆ƒ»¬≈¿∆ƒƒ»

ÂÈvÁa120Ì„‡‰ ˙‡ B¯Ba B‡ BzÓ‰a ‰˜Èf‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ»¬»ƒƒƒ»¿∆¿∆»»»
Ók ,„·Ïa ˜Êa ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -e¯‡aL B121. ≈«»∆»¿∆∆ƒ¿«¿∆≈«¿

כג.115) בכלל 116)בבאֿקמא ממלאכתו שנתבטל
הנזק.117)החבלה. בחישוב נכלל בגמרא 118)שלא

רבינו  וגם ורבינו דברים", בארבעה "לחייבו שם נאמר
בושת  שבת, ריפוי, לצער, שם שהכוונה מפרשים חננאל

רש"י). כפירוש על 119)(שלא חייב שהזיק ושורו כשורו,
בלבד. בידים,120)הנזק חץ לזורק דומה אש המדליק

כב. שם יוחנן ר' דעת זוהי הדברים. בחמשת חייב כן ועל
ב.121) הלכה יג, פרק ו; הלכה יא, פרק למעלה

.ÊËL‡‰ ˙B„ÏBz Ïk122L‡k Ô‰ È¯‰123?„ˆÈk . »¿»≈¬≈≈»≈≈«
Ô·‡ ÁÈp‰124Bbb L‡¯a ‡OÓ B‡ ÔÈkÒ B‡125eÏÙÂ , ƒƒ«∆∆«ƒ«»¿…«¿»¿

e˜Èf‰Â ‰ÈeˆÓ Áe¯a126ÏkL ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ - ¿«¿»¿ƒƒ«»¿«≈∆∆»≈∆»
Ô‰ ‰¯Úa‰ ˙B„ÏBz Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡127eÏÙ Ì‡Â . ≈¿«≈»∆¿«¿≈»≈¿ƒ»¿

‰ÈeˆÓ dÈ‡L Áe¯a128¯eËt - e˜Èf‰Â129. ¿«∆≈»¿»¿ƒƒ»

בתורה.122) מפורשים ואינם לאש, הדומים מזיקים
ג:123) שם אש, כדין בגמרא 124)דינם מובאת זו דוגמא
משם.125)שם. ליפול שיכולים הגג, בדרך 126)בקצה

הוליכה 127)נפילתם. כך הרוח, מוליכה האש שאת כשם
והזיקו. האבן ואת הסכין את לא 128)הרוח זאת ולולא

ליפול. להעלות 129)יכלו צריך היה שלא אונס, זהו כי
ותפילם. מצויה שאינה רוח שתבוא דעתו על

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔBÓÓ È˜Ê ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

âטבת כ"ז שישי âיום
äáðb úBëìä
daipbzFkld-oiwifpxtq

¦§§¥¨
¦§

LÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»≈
·‚Ï ‡lL (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…ƒ¿…
ÌÚ ÌÈÊ‡n‰ ˜cˆÏ (‚ .·pb‰ ÔÈc (· .ÔBÓÓ»ƒ««»¿«≈«…¿«ƒƒ
.˙BÏ˜Ln·e ˙Bcna ÏÂÚ ‰OÚÈ ‡lL („ .˙BÏ˜Ln‰«ƒ¿»∆…«¬∆»∆«ƒ«ƒ¿»
Û‡ ,‰ÙÈ‡Â ‰ÙÈ‡ Ô·‡Â Ô·‡ Ì„‡Ï ‰È‰È ‡lL (‰∆…ƒ¿∆¿»»∆∆»∆∆≈»¿≈»«
.Ïe·b ‚ÈqÈ ‡lL (Â .Ô‰a Ô˙BÂ Á˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈≈«¿≈»∆∆…«ƒ¿

.˙BLÙ ·‚Ï ‡lL (Ê∆…ƒ¿…¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
התשלומים,1) וענין ומהותה הגניבה איסור בביאור ענינו

שור  בגונב וחמשה ארבעה תשלומי אם כפל תשלומי אם
ואם  חייב, שהוא הגנב הוא ומי מכרם. או וטבחם ושה
נשתנית  לא בין הגניבה נשתנית בין דינה מה בעין הגניבה
בזה. וכיוצא אחר הדיוט לרשות הועתקה אם וכן הגניבה,

.‡·Bb‰ Ïk2ÔBÓÓ3‰Ëe¯t ‰ÂMÓ4‰ÏÚÓÏe5- »«≈»ƒ»∆¿»¿«¿»

¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ6ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .·‚˙ ‡Ï : ≈«…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿…¿≈ƒ
Â‡Ï ÏÚ7ÔÈÓeÏL˙Ï Ôz È¯‰L ,‰Ê8ez·iÁ ·pb‰L , «»∆∆¬≈ƒ»¿«¿ƒ∆««»ƒ¿«

ÌlLÏ ‰¯Bz9„Á‡Â .10·Bb‰ B‡ Ï‡¯OÈ ÔBÓÓ ·Bb‰ »¿«≈¿∆»«≈»ƒ¿»≈«≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔBÓÓ11B‡ ÏB„b‰ ˙‡ ·Bb‰ „Á‡Â , »≈»ƒ¿∆»«≈∆«»

ÔËw‰ ˙‡12. ∆«»»

ãקודש משיחות ãנקודות

"áðâú àì" Ÿ¦§Ÿ

בגונב  מדבר הדיברות שבעשרת תגנוב" "לא הציווי
מדבר  קדושים שבפרשת תגנובו" "לא ואילו נפשות,

ממון. בגניבת

שלנו) (בדפוסים גניבה הלכות בריש מדוע עיון וצריך
מעתיק  רכ"ד מצוה בחינוך אבל תגנוב. לא הכתוב הביא
בספר  הרמב"ם כתב וכן תגנובו. לא הרמב"ם לשון
- היד ספר בסוף המצוות ובמניין רמד, מל"ת המצוות

תגנובו. לא
4 הערה 205 עמוד חי"ז לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

ג.2) הלכה להלן ראה "גנב" המונח רכוש 3)הגדרת
כסף). דווקא אחד 4)(ולאו נחושת, של קטנה מטבע

כסף. של בדינר ושניים תשעים משווה 5)ממאה פחות
שם). ורש"י נז. סנהדרין (ראה מוחל אדם פרוטה

מדבר 6) זה פסוק תגנובו". "לא כתוב שם יא. יט, ויקרא
מדבר  הדברות שבעשרת תגנוב" "לא אבל ממון, בגונב
ט  בפרק להלן רבינו כותב וכן פו. (סנהדרין נפשות בגונב

א). פי 7)הלכה על אף תגנובו", "לא של זו אזהרה על
בו  שיש לאו שבתורה, תעשה לא ו"כל מעשה, בו שיש

עליו" לוקין טז.).מעשה, מכות דחייב 8)(ראה ו"כיוון
ומשלם". לוקה אין שניים 9)בתשלומין ... המצא "אם

ג). כב, (שמות ובין.10)ישלם" בין = ואחד ... ואחד
הדין 11) והוא א-ב, קיג קמא בבא - אסור" גוי "גזל

חשוב 12)לגניבה. ולא הגניבה על בא בתורה החיוב כי
מקטן. גנב או מגדול גנב אם

.·‡e‰L Ïk ·‚Ï ¯eÒ‡13‰¯Bz ÔÈc14·‚Ï ¯eÒ‡Â . »ƒ¿…»∆ƒ»¿»ƒ¿…
¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ·‚Ï B‡ ˜BÁO C¯c15˙Ó ÏÚ B‡ ∆∆¿ƒ¿…«¿»¿«¬ƒ«¿»

ÌlLÏ16¯eÒ‡ Ïk‰ ;17.CÎa BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡lL , ¿«≈«…»∆…«¿ƒ«¿¿»

פרוטה.13) משווה פחות שהשיעור 14)אפילו פי על אף
אף  הוא האיסור פרוטה, שווה הוא תעשה הלא על לעבור
רבינו  אכילה. באיסורי שיעור חצי כמו משיעור, בפחות
עד.). (יומא התורה מן אסור שיעור שחצי יוחנן, כרבי פוסק

בשבילו.15) לעכבו בדעתו ואין גופו, החפץ את
שלא 16) בו ויודע לההנותו "שרוצה משום כפל תשלומי

סא:). מציעא בבבא (רש"י בבא 17)יקבל" [בגמרא
"לא  יא) יט, (ויקרא הכתוב מן זה דין למדו שם, מציעא
כגנב  בלאו זה גנב עובר זה טעם ולפי מיותר. שהוא תגנובו"

ל  מנת על שלא יש ממש רבינו ומדברי - וכדומה שלם
עיון]. וצריך ממש, לאו בזה שאין ללמוד

יום שישי
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.‚¯˙qa Ì„‡ ÔBÓÓ Á˜Bl‰ ‰Ê ?·p‚ e‰Ê È‡18ÔÈ‡Â ≈∆«»∆«≈«»»»«≈∆¿≈
B¯·Á ÒÈk CB˙Ï B„È ËLBt‰ ÔB‚k ,ÌÈÚ„BÈ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ¿«≈»¿ƒ¬≈
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ‡B¯ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â ÂÈ˙BÚÓ Á˜ÏÂ¿»«¿»¿≈«¿»ƒƒ¿≈…«≈

ÈeÏ‚a Á˜Ï Ì‡ Ï·‡ .‰Êa19‡ÈÒ‰¯Ù·e20„È ˜ÊÁa21 »∆¬»ƒ»«¿»¿«¿∆¿»¿…∆»
ÔÏÊ‚ ‡l‡ ,·p‚ ‰Ê ÔÈ‡ -22ÔiÊÓ ÌÈËÒÏ ,CÎÈÙÏ . ≈∆«»∆»«¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿À»

·bL23ÌÈÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·p‚ ‡l‡ ,ÔÏÊ‚ BÈ‡ - ∆»«≈«¿»∆»«»««ƒ∆«¿»ƒ
ÌÈÚ„BÈ24.·bL ‰ÚLa ¿ƒ¿»»∆»«

הבעלים.18) לעיני רואים.19)ולא שהבעלים
הכול.20) הבעלים.21)לעיני רצון זו 22)נגד הגדרה

בן  מבניהו הגמרא שמביאה הדוגמא על מבוססת גזלן של
החנית  את "ויגזול כא): כג, (שמואל-ב, בו שנאמר יהוידע,

עט:). קמא (בבא ויהרגהו" המצרי בסתר 23)מיד הבא
אנשים. מפני בחזקה 24)ומפחד ממנו לוקח הוא כי

מתחבא  שהוא משום גנב, נחשב זאת בכל הנשק, באיום
ונז.). נו: (שם בפרהסייא מעשהו עושה ואינו אנשים, מפני

.„ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ·pb25ÌÈ¯Lk26·iÁ - ·bL «»∆≈ƒ»»≈ƒ¿≈ƒ∆»««»
ÌÈL ÌlLÏ27·ÏÌlLÓ - ¯Èc ·b Ì‡ .‰·b‰ ÏÚ ¿«≈¿«ƒ¿«««¿≈»ƒ»«ƒ»¿«≈

ÌÈL28ÌÈL ÌlLÓ - ÏÓ‚ B‡ ˙eÒk B‡ ¯BÓÁ ·b ; ¿«ƒ»«¬¿»»¿«≈¿«ƒ
‰ÈÓ„a29˙‡ ¯qÁÏ LwaL ¯eÚLk „ÈÒÙÓ ‡ˆÓ . ¿»∆»ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿«≈∆

Â¯·Á30. ¬≈…

אחד 25) עד יקום "לא בתורה כתוב כי מספיק, לא אחד עד
פי  על יחטא, אשר חטא בכל חטאת ולכל עוון לכל באיש
יט, (דברים דבר" יקום עדים שלושה פי על או עדים שני

ג 26)טו). פרק סנהדרין ראה לעדות, הפסולים רשימת
הלכה  ח פרק ממון נזקי הלכות למעלה וראה וד, ג משנה
עדים  פי על ממון לעולם מחייבים "אין כלל: שם שקבע יג
עדויות". שאר להעיד הכשרים עדים שיהיו עד

ג).27) כב, (שמות ישלם" "שניים אחד 28)שכתוב דינר
הגניבה. מעשה על כקנס נוסף ודינר שלא 29)שגנב כדי

בעד  ממש חפצים שני לשלם מחוייב שהגנב לומר, תטעה
פירוש  בדמיה" "שניים ואומר רבינו מדייק שגנב, חפץ כל
מדמי  כפליים שדמיו אחר משהו או כסף משלם הגנב -

בו 30)הגניבה. שיעשה בכלל לזולתו חוטא כל "עונש
בממונו  יינזק בממון, שהזיק ומי ... בשווה שעשה כמו
לומר  רצונו לרעהו, שניים ישלם ... בשווה ההוא כשיעור
נבוכים, (מורה בו" כיוצא ממנו וילקח לקח, אשר הדבר

מא). פרק ג חלק

.‰BÓˆÚÓ ‰„B‰L ·pb31Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ - ·bL32 «»∆»≈«¿∆»«¿«≈∆«∆∆
ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËÙe33ÌÈ‰Ï‡ ÔeÚÈL¯È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;34 »ƒ«∆∆∆∆¡«¬∆«¿ƒ¡…ƒ

BÓˆÚ ˙‡ ÚÈL¯n‰ ‡ÏÂ - ÌÈL ÌlLÈ35ÌlLÓ ¿«≈¿«ƒ¿…««¿ƒ«∆«¿¿«≈
˙BÒw‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈL36Ô‰a ‰„Bn‰L , ¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿»∆«∆»∆

¯eËt37. »

הקרן,31) את לשלם אותו המחייב באופן סד: קמא בבא
ט. הלכה ג בפרק להלן שגנב.32)כמבואר הדבר

להלן 33) ראה שגנב, והעידו כן אחרי עדים שבאו פי על אף
ח. הלכה ג, עדים.34)פרק פי על השופט אותו שירשיע

הודאתו.35) ידי המושג 36)על ועוד. נזק חצי כגון
(ראה  פחות או הקרן על יתר שהוא תשלום כל מקיף "קנס"
טו:). קמא בבא ח; הלכה ב, פרק ממון נזקי הלכות למעלה

מודה 37) החוטא ואם החטא, למניעת כאמצעי בא הקנס כי
מוותרים  - הגניבה את מחזיר גם גניבה ובמקרה - מעצמו

שם. בגמרא בקנס, מודה דין הקנס. על לו

.Â;¯BLÂ ‰OÓ ıeÁ ,Ïka ÔÈ‚‰B ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆¬ƒ«…ƒ∆»
¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ‰O‰ ˙‡ B‡ ¯BM‰ ˙‡ ·Bb‰L38- ∆«≈∆«∆«∆¿»«»«

¯BM‰ ÏÚÂ ,‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ‰O‰ ÏÚ ÌlLÓ¿«≈««∆«¿≈«¿»»¿««
.‰MÓÁ ÈÓeÏLz«¿≈¬ƒ»

בקר 38) חמישה מכרו או וטבחו שה או שור איש יגנוב "כי
לז), כא, (שמות השה" תחת צאן וארבע השור תחת ישלם
אם  מטלטלין, מבשאר יותר ובשה בשור שהחמירו והטעם
נבוכים  במורה רבינו פירש אחרים, חיים בעלי שחט או מכר
ואי  בשדות, רוב פי על נמצאים והבקר שהצאן משום שם,
וקל  היישוב בתוך הדברים ששומרים כמו לשמרם אפשר
החמירו  העבירה את לעשות קל שיותר ובמידה אותם, לגנוב
יותר  החמירו בבקר מלעשותה. שיימנעו כדי בעונשה,
יחד, הרועים כצאן שלא מפוזרים רועים הבקר כי מבצאן,
בשור, החמירו כן ועל כבשה, מאשר שור לגנוב קל ויותר
משפטים  ובמכילתא בכבשה. מאשר יותר שחט, או מכר אם
נמסרו  ג, הלכה ז פרק קמא בבא ובתוספתא יב פרשה
למה  עט: קמא בבא בגמרא גם שהובאו אחרים טעמים
עובד  שהשור משום אומר מאיר רבי מבשה, בשור החמירו
מלאכה  לו שיש "שור ממלאכתו. ביטלו והגנב בשדה,
ורבי  ארבעה", משלם מלאכה לו שאין שה חמישה, משלם
נושא  הוא שה הבריות, כבוד מפני מסביר, זכאי בן יוחנן

מעצמו. הולך ושור ומתבזה, כתפו על

.Ê‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡39ÔÈ·iÁ - e·bL40 ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆»¿«»ƒ
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÏ41. ¿«≈«¿≈∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»

L LÈ‡ ˙L‡ ‰˙È‰ÌlLÏ dÏ ÔÈ‡42ÏÙk‰ È¯‰ -43 »¿»≈∆ƒ∆≈»¿«≈¬≈«∆∆
ÔÈc ˙È·e ,dÏÚa ˙eÓÈ B‡ L¯b˙zL „Ú ·BÁ ‰ÈÏÚ»∆»«∆ƒ¿»≈»«¿»≈ƒ

‰pnÓ ÌÈÚ¯Ù44. ƒ¿»ƒƒ∆»

לשניהם.39) אחד דין אשה, ובין איש השווה 40)בין
שבתורה. דינין לכל לאיש אשה תשלומי 41)הכתוב או

וחמישה. יש 42)ארבעה ואם לבעלה, ידיה מעשי שהרי
לבעלה. פירותיהם הרי נכסים, הגניבה 43)לה אבל

ממנה. מוציאים בעלה ביד או בידה היא אם  עצמה,
שלה.44) מהנכסים

.ÁÔË˜45ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL46BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,47 »»∆»«»ƒ«∆∆«¬ƒƒ
Û‡ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - B„a‡ Ì‡Â .epnÓ ·eb‰ ¯·c»»«»ƒ∆¿ƒƒ¿≈«»¿«≈«

ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,Ô¯w‰48. «∆∆«¬ƒ¿««∆ƒ¿ƒ

שתי 45) לו וצמחו אחד ויום שנה י"ג לגיל שהגיע לפני
בגופו. ידועים במקומות בר 46)שערות איננו שקטן

לט.). (שם למעשיו אחראי ואינו דעת בו אין כי עונשין,
הגניבה.47) כלל,48)לבעל נתחייב לא שגנב בשעה כי

אפשר  שאי אלא לשלם, שחייבת איש באשת כן שאין מה
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קנד גניבה קנד הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

עבד  וכן שנתאלמנה, או שנתגרשה לפני ממנה לגבות היה
ט. הלכה ראה שנשתחרר,

.ËÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL „·Ú‰49.ÔÈ¯eËt ÂÈÏÚ·e , »∆∆∆»«»ƒ«∆∆¿»»¿ƒ
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ„·Ú È˜Ê ÏÚ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»«»«ƒ¿≈¬»»««ƒ∆≈

BBÓÓ50;Ô¯ÓLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ˙Úc Ô‰a LiL ÈtÓ , »ƒ¿≈∆≈»∆««¿≈»¿»¿»
LÈ„b ˜ÈÏ„ÈÂ CÏÈ ,Ba¯ epÒÈÚÎÈ Ì‡L51¯Èc ÛÏ‡a ∆ƒ«¿ƒ∆«≈≈¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆ƒ»

·iÁ - „·Ú‰ ¯¯ÁzL .ÔÈ˜Ê ¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»¿»ƒƒ¿«¿≈»∆∆«»
ÌlLÏ52.ÏÙk‰ ˙‡ ¿«≈∆«∆∆

רבו.49) קנה עבד, שקנה מה כל כי לשלם, כסף לו אין כי
ממונו.50) לנזקי אחראי רבו 51)ואדם את לחייב כדי

שם. בגמרא מובא זה טעם אשה 52)לשלם. כדין
לו  היו שלא משום רק בא הקודם הפטור כי שנתגרשה,

פז. שם משנה נכסים,

.ÈÌÈpËw‰ ˙‡ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï Èe‡¯53Ák ÈÙk »¿≈ƒ¿«∆«¿«ƒ¿ƒ…«
Ì‡ ÔÎÂ .da ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰·b‰ ÏÚ ÔËw‰«»»««¿≈»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ»¿≈ƒ
B‡ e·bL ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ÔÈkÓ ÔÎÂ .ÔÈ˜Ê ¯‡L e˜Èf‰ƒƒ¿»¿»ƒ¿≈«ƒ∆»¬»ƒ∆»¿

‰a¯ ‰kÓ e˜Èf‰L54.˜Èf‰Ï ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k , ∆ƒƒ«»«»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ¿«ƒ

הדין.53) מן פטורין שהם פי על שהם 54)אף מפני
בבריאותם  לפגום בלי רבה במכה לעמוד ויכולים גדולים
מתוך  זאת ועושים דעת בהם שיש ומפני עבודתם ובכושר
מצווים  דין בית שאין האומרים לדעת [ואפילו זדון. כוונת
אדם  שבין במצוות רק נאמר זה מעבירה, הקטן את להרחיק
הדין  בית על מוטל לחבירו אדם שבין במצוות אבל למקום,

משנה)]. (מגיד לאחרים מלהזיק הקטנים את להרחיק

.‡ÈÔB‚k ,‰ÈÏ‡Ó ‰ÁÈaL‰Â ·pb‰ „Èa ‰·b‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»¿«««»¿ƒ¿ƒ»≈≈∆»¿
‰„ÏiL ‰O·k55‰È˙Bfb ˙‡Â d˙B‡ ÌlLÓ - dÊÊ‚e ƒ¿»∆»¿»¿»»¿«≈»¿∆ƒ∆»
‰È˙B„ÏÂ ˙‡Â56Le‡È ¯Á‡ Ì‡Â .57- dÊÊ‚e ‰„ÏÈ ¿∆¿»∆»¿ƒ««≈»¿»¿»»

‰·b‰ ˙ÚLk ÌlLÓ58‰‡ˆB‰ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰ . ¿«≈ƒ¿««¿≈»ƒ»∆»»»
·pb ÏL Á·M‰ È¯‰ - dÓhtL ÔB‚k ,‰ÁÈaL‰Â59 ¿ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿»¬≈«∆«∆«»

- ÏÙk‰ ÌÚ ‰·b‰ ¯ÈÊÁnLÎe .Le‡È ÈÙÏ elÙ‡¬ƒƒ¿≈≈¿∆«¬ƒ«¿≈»ƒ«∆∆
Á·M‰ ÏËB60ÔÓ BÏ ÌÈ·MÁÓ B‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔÓ ≈«∆«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒƒ

ÏÙk‰61. «∆∆

זה.55) לעניין כגזלן דינו וגנב הגזלן, בדין צג: שם משנה
דעת 56) הגניבה. בשעת צמר וטעונה מעוברת כשהייתה

אותה, קונה הגנב ואין גמור, מעשה שינוי זה שאין רבינו,
הצמר. את ולא הוולד את מלקוות 57)ולא חדלו הבעלים

זו, במשנה הכלל את מפרש רבינו הנגנב. הדבר להחזרת
שמדובר  הגזילה", כשעת משלמים הגזלנים "כל האומר:

ייאוש. משלם 58)לאחר טעונה, או מעוברת הייתה אם
אם  אבל גנב. של והצמר והוולד טעונה, או מעוברת דמי
שהיא  כמו מחזירה וגזזה וילדה הגנב, אצל ונטענה נתעברה

שקלת"?59)עכשיו. ואת פטימנא "אנא הגנב טענת
(שם). תקח?! ואתה אפטם אני מחיר 60)פירוש: תוספת

הפיטום. לאחר מן 61)הבהמה השבח דמי לו מנכים
המותר. את ומשלם הכפל

.·È·pb‰ „Èa ‡È‰L dÓˆÚ ‰·b‰62- ˙Èp˙L ‡ÏÂ «¿≈»«¿»∆ƒ¿«««»¿…ƒ¿«≈

‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ63Le‡È ¯Á‡Ï ÔÈa Le‡È ÈÙÏ ÔÈa64; ∆∆ƒ¿»∆»≈ƒ¿≈≈≈¿««≈
·pbÏ Á·M‰ Le‡È ¯Á‡L ‡l‡65e¯‡aL BÓk ,66. ∆»∆««≈«∆«««»¿∆≈«¿

·pb‰ „Èa ‰·b‰ ˙Èp˙L67d‡˜ -68dÁ·L ‰˜Â ƒ¿«≈«¿≈»¿«««»¿»»¿»»ƒ¿»
ÌÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,Le‡È ÈÙÏ elÙ‡69. ¬ƒƒ¿≈≈¿≈¿«≈∆»»ƒ

אחר.62) לרשות העבירה "והשיב 63)ולא שכתוב כמו
אם  רבותינו: ודרשו כג), ה, (ויקרא גזל" אשר הגזילה את
הגניבה  ודין סו.). (שם יחזיר נשתנתה) (שלא שגזל כעין

הגזילה. אינו 64)כדין "יאוש שאמר, שם, יוסף רב כדעת
הגניבה  את להחזיר עליו כן ועל מדרבנן", ואפילו קונה

השבח.65)עצמה. דמי את לגנב ישלמו והבעלים
הקודמת.66) כלים,67)בהלכה ועשאן עצים הגוזל כגון

בגדים. ועשאן (שם).68)צמר קונה ששינוי רבה, כדעת
ביד 69) היא אפילו עצמה, הגניבה את להחזיר חייב ואינו

קונה. יאוש, בלי אף בלבד, מעשה שינוי כי הגנב,

.‚È‰LeÁk ·b70‰ÈÓL‰Â71‰LÈÁÎ‰Â ‰ÓL B‡ ,72 »«¿»¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ»
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz B‡ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ -73 ¿«≈«¿≈∆∆«¿≈«¿»»«¬ƒ»

‰·b‰ ˙ÚLk74‰ÏË ·b .75‰OÚÂ Ï‚Ú ,ÏÈ‡ ‰OÚÂ ƒ¿««¿≈»»«»∆¿«¬»«ƒ≈∆¿«¬»
‰·b‰ ˙ÚLk ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯BL76BÁ·Ë . ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿««¿≈»¿»

ÈepL ‰OÚ - ÏÈc‚‰L ¯Á‡ B¯ÎÓ B‡77,e‰˜Â B„Èa ¿»««∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿»»
ÌlLÓ BÈ‡Â ,¯ÎBÓ ‡e‰ BlLÂ Á·BË ‡e‰ BlLÂ¿∆≈«¿∆≈¿≈¿«≈

.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»

סה.70) שם ברייתא כחושה, פטמה.71)בהמה הגנב
(שם).72) יתירה עבודה ידי על הכחישה אם 73)הגנב

מכרה. או הוא 74)שחטה יכול פיטמה שהגנב במקרה
ובמקרה  שם. תקח"?! ואתה פטמתי "אני לטעון:
קטלא  לי מה כולה קטלה לי "מה אומרים: שהכחישה,
הרגה  או לגמרי הרגה בין הבדל אין פירוש: פלגא"?
משלם  ממש כשהרגה וכשם הכחישה, כלומר במקצת,

בהכחישה. גם כך הגניבה, צעירה.75)כשעת כבשה
הגניבה,76) על חייב הוא שכפל הוא, הטעם סה: שם

טלה. זה היה הגניבה בא 77)ובשעת שזה פי על אף
מעשה. ידי על ולא מאליו

.„ÈÈÏk B‡ ‰Ó‰a ·b78‰·b‰ ˙ÚL·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »«¿≈»¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿««¿≈»
‰ÂL ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ÂLÎÚÂ ,‰Úa¯‡ ‰ÂL ‰È‰»»»∆«¿»»¿«¿»ƒ¿««¬»»«ƒ»∆

‰·b‰ ˙ÚLk Ô¯˜ ÌlLÓ - ÌÈL79ÏÙk ÈÓeÏL˙Â , ¿«ƒ¿«≈∆∆ƒ¿««¿≈»¿«¿≈∆∆
ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ B‡80‰ÂL ‰È‰ . «¿»»«¬ƒ»ƒ¿««¬»»«ƒ»»»∆

:‰Úa¯‡ ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,ÌÈL ‰·b‰ ˙ÚLaƒ¿««¿≈»¿«ƒƒ¿««¬»»«ƒ«¿»»
ÈÏk‰ ¯aL B‡ ¯ÎÓ B‡ ËÁL Ì‡81ÌlLÓ - B„a‡ B‡ ƒ»«»«ƒ≈«¿ƒƒ¿¿«≈

‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ B‡ ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆«¿»»«¬ƒ»ƒ¿««¬»»
ÔÈca82- ÂÈÏ‡Ó ÈÏk‰ „·‡ B‡ ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡Â ; «ƒ¿ƒ≈»«¿≈»»««¿ƒ≈≈»

‰·b‰ ˙ÚLk ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ83. ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿««¿≈»

וחמישה.78) ארבעה תשלומי בו יכול 79)שאין ואינו
(דעת  לפניך" שלך "הרי ולהגיד: עצמה הבהמה את להחזיר
ישלם" ... "חיים בגניבה אמרה שהתורה וטעמו, שם). רב
מחיר  אם כלומר שגנב", כעין לקרן "אחייה ג) כב, (שמות

שגנב. כעין הגנב ישלם ירד, שם,80)הקרן רב של דעתו
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קנה

קנה

גניבה  הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

יש  וה' ד' או כפל לשלם אותו מחייב הדין שבית בשעה
הוזלה  הריהי כי שעה, באותה הגניבה מחיר לפי לחשב

הבעלים. חי.81)ברשות בבעל לשחט זה 82)מקביל
הגניבה  כי בדין, העמדה כשעת שמשלם הקרן, את גם כולל
דומה  זה לבעלים. הרווח נתייקרה, ואם לבעלים, שייכת
יא. הלכה למעלה ראה לבעלים, שהרווח מאליה, להשביחה

לשלם 83) אותו מחייבים לכן הגניבה, על רק בא החיוב
שעה  על שחייב הקודם, במקרה כן שאין מה הגניבה, כשעת

הכלי. שבר או שמכר

.ÂËB˙Át B‡ B¯aLÂ ÈÏk ·bL ÈÓ84B‡ ¯aL B‡ , ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«
˙Át‰ BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - ÂÈÏ‡Ó ˙ÁÙ85ÔÈ‡B¯ ‡l‡ , ƒ¿«≈≈»≈»ƒ«¿»∆»ƒ

ÌÈL ÌÈÏÚaÏ ÌlLÓe ÈÏk‰ B˙B‡ ‰ÂL ‰È‰ ‰nk«»»»»∆«¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·pbÏ ‰È‰È ¯e·M‰ ÈÏk‰Â ,ÂÈÓ„a¿»»¿«¿ƒ«»ƒ¿∆««»¿≈…«≈

ÏÚa‰ eˆ¯ Ì‡Â .‰ÊaÌlLÈÂ ¯e·M‰ ÈÏk‰ ÏhÏ ÌÈ »∆¿ƒ»«¿»ƒƒ…«¿ƒ«»ƒ«≈
˙Át‰ Ì‰Ï86Ì‰Ï ÔÈÚÓBL - ÏÙk‰Â87. »∆«¿»¿«∆∆¿ƒ»∆

הנפחת 85)קלקלו.84) או השבור הכלי את מוסרים אין
הכלי  מחיר בין ההבדל את בכסף ומשלימים לבעלים
יא.), (שם שמואל דעת זוהי שבירתו. לפני למחירו השבור
הגנב, תשלומי לכל מכוונים לגנב" שמין "אין שאמר:
הראב"ד  כדעת (שלא לכפל גם אלא לקרן, רק לא כלומר

שם). ירושלמי וראה שלם 86)כאן, כלי מחיר בין הפרש

השבור. הכלי מחיר נאמר 87)לבין הבעלים לטובת כי
מעדיפים  או מוותרים הבעלים אם ולכן שלמעלה, הדין

להם. שומעים המקולקל, הכלי בידם שיישאר

.ÊË,ÌÈÏÚa Le‡È ÈÙÏ ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ·pb‰««»∆»«¿»«»«ƒ¿≈≈¿»ƒ
Á˜BÏ ‰˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡88˙¯ÊBÁ ‰·b‰ È¯‰Â ««ƒ∆…»»≈««¬≈«¿≈»∆∆

dÓˆÚa89ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - Á˜Bl‰ „iÓ ¿«¿»ƒ««≈«¬≈∆¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡90¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¿»»«¬ƒ»¿≈»ƒ«ƒ»«»«
Le‡È ¯Á‡Ï91‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‡e‰L ¿««≈∆¿«≈«¿≈«¿»»

ÂÈOÚÓa ÏÈÚB‰ È¯‰L ,‰MÓÁÂ92Á˜Bl‰ ‰˜Â93. «¬ƒ»∆¬≈ƒ¿«¬»¿»»«≈«

קונה.88) אינו ייאוש בלי רשות שינוי הועיל 89)כי ולא
מכר. לא וכאילו הגנב, מחייבת 90)מעשה התורה כי

נחמן  רב (דעת מכר והרי המכירה, עצם על וחמישה ארבעה
ואין 91)שם). שם, ששת ורב נחמן רב יוחנן, ר' כדעת

ש  בלבד אומרים ייאוש כי מוכר, הוא שלו טובח, הוא לו
קונה. הגניבה 92)אינו את גילו אפילו קיימת, ומכירתו

הקונה. לבעלים.93)ביד הגניבה את מחזירים ואין
אנו  שאין ייאוש. לאחר החיוב הוא החידוש [בטביחה
לפני  החיוב - חידושו ובמכירה טובח", הוא "שלו אומרים:
לבד  רשות שינוי כי כלום, הועילה שלא פי על אף ייאוש
יאוש  לפני של במקרה כאן שנאמר מה כל קונה. אינו
שיגרה  מתוך טבח והמלה מכירה, לדין איפוא משתייך

לדין]. ניגוד בה ואין שם נאמרה

.ÊÈ¯Á‡ ·pbÓ ·Bb‰94eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡ , «≈ƒ«»«≈««ƒ∆ƒ¿»¬
ÌÈÏÚa‰95Á·Ë Ì‡Â ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ - «¿»ƒ≈¿«≈«¿≈∆∆¿ƒ»«

·pbÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ - ¯ÎÓe»«≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»««»
‰ÈÈÚa ¯ÊÁÏ ˙‡f‰ ‰Ó‰a‰ ÔÈ„ È¯‰L ;ÔBL‡¯‰96 »ƒ∆¬≈ƒ«¿≈»«…«¬…¿≈∆»

·pb‰ d‡˜ ‡ÏÂ ÌÈÏÚaÏ97ÌlLÓ BÈ‡ ÌÈÏÚaÏÂ .98 «¿»ƒ¿…¿»»««»¿«¿»ƒ≈¿«≈
d·‚ ‡lL ÈtÓ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ B‡ ÏÙk‰«∆∆«¿»»«¬ƒ»ƒ¿≈∆…¿»»

Ô˙eL¯Ó99. ≈¿»

מגנב 94) גנבה שני וגנב הבית, מבעל גנבה ראשון גנב
הבעלים.95)ראשון. נתייאשו כשלא  שכן היא 96)וכל

דמיה. ולא ושינוי 97)עצמה קונה, אינו בלבד יאוש כי
קונה  אינו יאוש עם אפילו הגנב לבית הבעלים מבית הרשות
ואפילו  אחרת, לרשות הגנב מרשות הגניבה כשיצאה אלא
ב  פרק גזילה ובהלכות ג הלכה ה פרק לקמן רבינו לדעת

קונה. יאוש כך ואחר רשות ששינוי ג, על 98)הלכה אף
הבעלים. של היא שהבהמה "וגונב 99)פי אמרה: והתורה

בבא  (משנה הגנב מבית ולא ו) כב, (שמות האיש" מבית
סז). וגמרא סב: קמא

.ÁÈ·‚Â ¯Á‡ ·p‚ ‡·e ,Á·ËÂ ·bÔB¯Á‡‰ ·pb‰ - »«¿»«»«»«≈¿»«««»»«¬
‰˜ È¯‰L ,ÔBL‡¯‰ ·pbÏ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆««»»ƒ∆¬≈»»

‰OÚÓ ÈepLa100ÈÓeÏLz ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ·p‚Â , ¿ƒ«¬∆¿«»»ƒ¿«≈«¿≈
ÔÓ ·‚Â ¯Á‡ ‡·e ,¯ÎÓe ·b .‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡«¿»»«¬ƒ»»«»«»«≈¿»«ƒ
ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡ :Á˜Bl‰«≈«ƒƒ¿»¬«¿»ƒ¬≈»ƒ¿«≈
ÌlLÓ ÈM‰ ·pb‰Â ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿««»«≈ƒ¿«≈

ÏÙk ÈÓeÏLz101ÔÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï Ì‡Â ; «¿≈∆∆¿ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒ≈
„·Ïa Ô¯˜ ‡l‡ ÌlLÓ ÔB¯Á‡‰102. »«¬¿«≈∆»∆∆ƒ¿«

בלי 100) אפילו בלבד, מעשה ושינוי השחיטה, ידי על
שם. קונה, ובשינוי 101)ייאוש בייאוש שקנה לקונה,

או  המכירה, לפני כבר היה הייאוש אם הבדל ואין רשות,
דעת  לפי הקונה, בידי כבר כשהייתה המכירה, לאחר רק בא

שם. גזילה ובהלכות ג הלכה ה פרק לקמן כי 102)רבינו
קנה. לא הלוקח

éðL ÷øt1 ¤¤¥¦
ואם 1) הדבר, ומהות הגניבה בעלי מהות בו נתבאר

והמכירה  הטביחה ומהות הקדש, לרשות הגניבה הועתקה
בזה. וכיוצא

.‡Lc˜‰ ÈÒÎ ·bL B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ·Bb‰2 «≈∆»≈»ƒ∆»«ƒ¿≈∆¿≈
„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡ -3ÌlLÈ :¯Ó‡pL ; ≈¿«≈∆»«∆∆ƒ¿«∆∆¡«¿«≈

Lc˜‰Ï ‡ÏÂ - e‰Ú¯Ï .e‰Ú¯Ï ÌÈL4‡ÏÂ - e‰Ú¯Ï , ¿«ƒ¿≈≈¿≈≈¿…¿∆¿≈¿≈≈¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ5,Ô‰ÈÏÚa ˙ÈaÓ ÌÈL„˜ ·Bb‰ ÔÎÂ . ¿≈»ƒ¿≈«≈»»ƒƒ≈«¿≈∆

ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa6ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa7ÌÈL„˜ ÔÈa , ≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ«ƒ≈»»ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L8ÌÈL„˜ ÔÈa ∆≈«¿»ƒ«»ƒ¿«¬»»≈»»ƒ

Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰L9ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆«¿»ƒ«»ƒ¿«¬»»¬≈∆»ƒ
·p‚Â :¯Ó‡pL ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓe ÏÙk‰«∆∆ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆∆¡«¿À«

Lc˜‰ ˙ÈaÓ ‡ÏÂ - LÈ‡‰ ˙ÈaÓ10. ƒ≈»ƒ¿…ƒ≈∆¿≈

הבית.2) בדק קדשי כלומר המקדש, לבית השייכים נכסים
בדיני 3) כאן עוסק [רבינו וחמשה. וארבעה כפל לא אבל

שמקומם  מעילה בדיני לא אבל וחמשה, וארבעה כפל
וקרבן  החומש תשלום כאן הזכיר לא ולכן מעילה, בהלכות

ראב"ד]. ראה נז:4)האשם. במכילתא 5)בבאֿמציעא
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קנו גניבה קנו הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לאחרים". "ולא קנג: סימן טו פרשה כגון 6)משפטים
מהם. אוכל הזר שאין ואשם, חטאת כגון 7)עולה,
בשרם. את אוכלים שהבעלים ותודה, שאם 8)שלמים

על  שאמרו כגון אחרים, להביא חייבים הבעלים אין אבדו
שלמים. או עולה זו הרי מסויימת שאמר 9)בהמה כגון

חייבים  לאיבוד הלך הקרבן ואם שלמים, או עולה עלי הרי
אלא  הקדש של אינו וההפסד אחר, קרבן להביא הבעלים
לממון  לא הקרבן נחשב כפל לענין זאת, בכל הבעלים. של
מחלוקת  הכפל. מן פטור והגנב הקדש, לנכסי אלא בעלים
עד:). (בבאֿקמא כחכמים ופסק וחכמים, שמעון רבי

נמצאים 10) כשהם אפילו וקדשים רשותו, משמע "בית"
עליהם. הקדש רשות המקדיש, בבית עדיין

.·ÌÈ„·Ú ·Bb‰ ÔÎÂ11˙BÚ˜¯˜Â ˙B¯ËLe12BÈ‡ - ¿≈«≈¬»ƒ¿»¿«¿»≈
‡l‡ ÏÙk‰ ‰¯Bz‰ ‰·iÁ ‡lL .ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆∆…ƒ¿»«»«∆∆∆»

ÔBÓÓ ÔÙebL ÔÈÏËÏhÓa13ÏÚ ¯BL ÏÚ :¯Ó‡pL , ¿ƒ«¿¿ƒ∆»»∆∆¡«««
‰ÓÏO ÏÚ ‰O ÏÚ ¯BÓÁ14eLw‰ ÌÈ„·Ú‰ Ï·‡ ; ¬«∆««¿»¬»»¬»ƒÀ¿

ÌÎÈ·Ï Ì˙‡ ÌzÏÁ˙‰Â :¯Ó‡pL ,˙BÚ˜¯˜Ï15, ¿«¿»∆∆¡«¿ƒ¿««¿∆…»ƒ¿≈∆
.ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡ ˙B¯ËM‰Â¿«¿»≈»»

נו:11) בבאֿמציעא סב: גבול 12)בבאֿקמא משיג כגון
חבירו. קרקע לתוך המפרידה הגדר את מעביר כלומר רעהו,

גופו 13) אין אבל הוא, שמטלטלין שאף שטר, מהֿשאיןֿכן
לממון. עדות משמש אלא של 14)ממון דוגמאות אלה כל

הן. אחוזה",15)מטלטלין "לרשת הוא הפסוק והמשך
על  ולא קרקע על אלא בתנ"ך נמצא לא אחוזה ושם

פח. סימן בהר לפרשת ספרא השווה מטלטלין.

.‚¯BÓÁ ¯Ët ·Bb‰16‰„tiL Ì„˜ B¯·Á ÏL17- «≈∆∆¬∆¬≈…∆∆ƒ»∆
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;ÌÈÏÚaÏ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆«¿»ƒ∆««ƒ∆≈

BlL ÂLÎÚ18BÏ B˙BÈ‰Ï Èe‡¯ ,19tiL ¯Á‡.‰„ «¿»∆»ƒ¿««∆ƒ»∆

יא.).16) (בכורות זכר הוא אם החמורה לאמו הבכור הוולד
ופטר 17) כ) ל-, (שמות ככתוב לכהן, לתתו שצריך בשה

בשה. תפדה חמור 18)חמור בפטר להשתמש לו שאסור
שנפדה. זה 19)לפני טעם בעלים. לממון נחשב כן על

שם. בגמרא מובא

.„·Bb‰20BÏ·Ë21BÏÎ‡Â B¯·Á ÏL22BÏ ÌlLÓ - «≈ƒ¿∆¬≈«¬»¿«≈
BÏ·Ë ÈÓ„23BaÏÁ ·b Ì‡ ÔÎÂ .24BÏÎ‡Â25ÌlLÓ - ¿≈ƒ¿¿≈ƒ»«∆¿«¬»¿«≈

BaÏÁ ÈÓ„ BÏ26. ¿≈∆¿

נח:20) הפרישו 21)קידושין לא שעדיין ופירות תבואה
ומעשר. תרומה בנפשו.22)מהם כרבי,23)ומתחייב

שבו. חולין דמי רק שמשלם האומר יהודה בן יוסי כר' ולא
מיתה  שעונש כלומר מניה", בדרבה ליה "קם אומרים ואין
כאן  שאין מכיון הוא, והטעם הממון. תשלום את יבטל
וכרת  (טבל) שמים בידי מיתה אלא ביתֿדין מיתת עונש
בידי  שמיתה ל.), (כתובות כחכמים פסק ורבינו (חלב).
הלכה  ג פרק לקמן (ראה מממון פוטרים אינם וכרת שמים
כאן  אומרים אין ולקה, למלקות בו כשהתרו ואפילו ב).
מלקות  וחיוב הממון שחיוב מכיון ומשלם", לוקה "אינו

ועונש  הגניבה, עם מיד בא ממון חיוב כאחד. באים אינם
האכילה. עם רק בא ל:24)מלקות שחייב 25)כתובות

איסור 26)כרת. לידי שבא קודם בגניבה נתחייב "שכבר
שישנה  מפני הטעמים, לשני אנו וזקוקים שם. חלב",
שם  (ראה אחת בבת יבואו הכרת ועונש שהגניבה אפשרות

ומגידֿמשנה). (ראב"ד כפל גם ומשלם לא.)

.‰‰Óe¯z ·b27‰eLÈ¯Ù‰L ÌÈÏ‡¯Oi‰ ‰ÈÏÚaÓ28 »«¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ»
‡l‡ da Ì‰Ï ÔÈ‡L ;ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ -≈¿«≈«¿≈∆∆∆≈»∆»∆»

‰‡‰ ˙·BË29ÔBÓÓ BÈ‡ ‰‡‰ ˙·BËÂ ,30. «¬»»¿«¬»»≈»

ולתת 27) להפריש חייבים שהבעלים התבואה מן חלק
לכהן.28)לכהן. מסרוה לא למסור 29)ועדיין שרשאים

שירצו. כהן הגמרא 30)לכל וכמסקנת עולא, כדעת
ופטור  בעלים, ממון התרומה אין ולכן נח. בקידושין

הכפל. מתשלומי

.ÂÂÈ·‡ ÏMÓ ·Bb‰31˙Ó Ck ¯Á‡Â ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ «≈ƒ∆»ƒ¿»«»«¿««»≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ÂÈ·‡32˙Ó Ì‡Â ; »ƒ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿ƒ≈

ÂÈ·‡33ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â »ƒ¿««»»«»«¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk34·b . ∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»»«

LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ35ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¿»«»«¿««»ƒ¿ƒ¿«≈«¿≈
B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â LÈc˜‰ Ì‡Â ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡«¿»»«¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ¿««»»«

¯ÎÓ36ÌÈl˜ ÌÈL„˜ BLÈc˜‰L Èt ÏÚ Û‡ ,37- »«««ƒ∆ƒ¿ƒ»»ƒ«ƒ
‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»

‰MÓÁÂ38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .39¯Á‡ LÈc˜‰Lk «¬ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ««
Le‡È40LB„˜ BÈ‡ - Le‡È ÈÙÏ LÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ ;41, ≈¬»ƒƒ¿ƒƒ¿≈≈≈»

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ì‡Â¿ƒ»«»«¿«≈«¿≈«¿»»
.‰MÓÁÂ«¬ƒ»

ע.31) בבאֿקמא חלקם 32)משנה את לאחיו משלם
שאמרה  ואףֿעלֿפי חייב. שהוא וחמשה ארבעה בתשלומי
ישלם  ולאחיו לז), כא, (שמות ישלם" בקר "חמשה התורה
(שם  חייב זאת בכל - הוא חלקו ניכוי לאחר - מזה פחות

עד:33)עא:). שם משנה הגניבה, בשעה 34)לאחר כי
השחיטה  או והמכירה בבהמה, חלק לו היה שחט או שמכר
וה' ד' בתשלומי מחייבת והתורה באיסור, כולה היתה לא

עב.). (שם באיסור כולה היתה אם ע.35)רק שם משנה
עד:36) שם שהמקדיש 37)משנה שלמים, לקרבן כגון

בשרו. את שאין 38)אוכל הקדש, משל מכר או שחט כי
א. הלכה למעלה ראה וה', ד' תשלומי שאינו 39)בו

וה'. ד' תשלומי ושינוי 40)משלם ביאוש ההקדש שקנאו
שחט. הקדש של - שחט וכאשר סח:41)רשות, שם

.ÊÌÈÏÚa‰ eLÈc˜‰42·pb‰ ˙È·a ‡e‰Â43BÈ‡ - ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿¿≈««»≈
LB„˜44Ô˙eL¯a BÈ‡L ÈÙÏ ,45‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , »¿ƒ∆≈ƒ¿»¿««ƒ∆…

¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ì‡Â ;eL‡È˙46- ÔLc˜‰ ¯Á‡ elÙ‡ ƒ¿»¬¿ƒ»«»«¬ƒ««∆¿≈»
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ47. ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

שם.42) הגנב.43)גמרא בבית נמצא שהקדישו החפץ
למקדיש.44) שייך שהחפץ רבי 45)אףֿעלֿפי כדעת

יכולין  אינן שניהן הבעלים נתייאשו ולא "גזל שאמר: יוחנן



לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ ידיד   157 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנז

קנז

גניבה  הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם. ברשותו", שאינו לפי וזה שלו, שאינו לפי זה להקדיש,
להם.47)הגנב.46) שייכת עדיין הבהמה כי לבעלים,

.ÁËÁBM‰48‰Ïa˙Â49¯ÁBp‰Â ,B„Èa50¯wÚÓ‰Â51 «≈¿ƒ¿«¿»¿»¿«≈¿«¿«≈
„·Ïa ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ -52ËÁL Ì‡ Ï·‡ ; ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿«¬»ƒ»«

ÌÈ·ÏÎÏ B‡ ‰‡eÙ¯Ï53‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓpL B‡ ,54B‡ , ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿≈¿≈»
‰¯ÊÚa BËÁML55.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ∆¿»»¬»»¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ ‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»¬ƒ«¬»»
Ì‰È¯·cÓ Ô¯eq‡Â ÏÈ‡B‰56ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈∆¬≈∆«»¿«≈

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz57. «¿≈«¿»»«¬ƒ»

עח:48) שם, השחיטה.49)משנה ממיתה 50)נפסלה
עד  מנחיריו "קורעו מפרש: רש"י פגיון. כגון חד, במכשיר

דרך 51)לבו". לחתכן במקום הקנה ואת הוושט את עוקר
אומרת 52)שחיטה. והתורה "טביחה", זו אין כי

ע.).53)"וטבחו". שם (משנה מתכוון לאחר 54)ואינו
ראויה  שאינה שחיטה זו והרי באכילה, ואסורה השחיטה

בהנאה.55)לאכילה. ונאסר המקדש, מדרבנן 56)בבית
נז:). (קדושין התורה מן "שחיטה"57)ולא אלה כל כי

לא  ראויה שאינה ששחיטה שמעון, רבי לדעת הניגוד הם.
היה  התורה, מן בהנאה אסורים היו אם [אבל שחיטה. שמה

עב.)]. (בבאֿקמא וה' מד' פטור

.ËÌÈ‡Ïk ·Bb‰ ÔÎÂ58¯Á‡ ÔÈnÓe ‰O‰ ÔÓ ‡a‰59, ¿≈«≈ƒ¿«ƒ«»ƒ«∆ƒƒ«≈
‰Ù¯Ë ·bL B‡60˙Úh˜ B‡61˙¯bÁ B‡62,‡ÓBÒ B‡ ∆»«¿≈»ƒ««ƒ∆∆»

ÔÈÙzM‰ ˙Ó‰a B‡63ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓe Á·ËÂ , ∆¡««À»ƒ¿»«»«¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡64. «¿»»«¬ƒ»

עז:58) וה',59)שם ד' ובתשלומי ותיש, כבשה כגון
אלא  אינו "שה" שנאמר מקום "וכל "שה", התורה אומרת
ד' בתשלומי בכלאים חייב זאת בכל הכלאים", את להוציא

שם. הפסוק, מדרשת זאת לומדים כי ושחט 60)וה',
ד' בתשלומי חייב לאכילה, ראויה שאינה אףֿעלֿפי אותה,

הקודמת. בהלכה ראה (שם 61)וה', רגל לה שחתכו
רגל.62)עח:). בהמה 63)נכת שחט או מכר לא והגנב

אין  וסומא וחגרת בקטעת וכן אחר, אדם של שלימה
בשלימותה. כולה שחט 64)הבהמה או מכר שגנב מה כי

השותף  של חלקו כל את שחט או מכר בשותפים, וכן כולו,
והמכירה  השני, השותף של חלקו כל את וכן בבהמה, האחד
ו, הלכה למעלה וראה עא: (שם באיסור כולה השחיטה או

י). הלכה ג, פרק ולקמן

.È·b65‰zÓa ¯Á‡Ï Ô˙Â66¯Á‡Ï Ô˙pL B‡ , »«¿»«¿«≈¿«»»∆»«¿«≈
ÁaËÏ67;¯Á‡Ï d¯ÎÓe ¯kÓÏ ¯Á‡Ï Ô˙pL B‡ ,Á·ËÂ ƒ¿…«¿»«∆»«¿«≈ƒ¿…¿»»¿«≈

ÛÈw‰Â ·b68ÛÈÏÁ‰Â ·b ,69BÙw‰a Ú¯Ùe ·b ,70B‡ , »«¿ƒƒ»«¿∆¡ƒ»«»«¿∆≈
˙BBÏ·Ò BÁÏML71ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ÂÈÓÁ ˙È·Ï ∆¿»ƒ¿¿≈»ƒ¿«≈«¿≈

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡72. «¿»»«¬ƒ»

עט.65) -66)שם "ומכרו" בתורה שכתוב אףֿעלֿפי
המכירה. כדין בזה המתנה דין כי אותו 67)חייב, עשה

לדבר  שליח אין כולה התורה שבכל אףֿעלֿפי שליח.
חשבון  על נזקפת אינה עושה שהשליח והעבירה עבירה,

שוחט  השליח ואם עבירה, לדבר שליח יש כאן השולח,
בהיקש. שם בגמרא זאת ולמדו שחט, הגנב כאילו

מכירה 68) כסף, קיבל לא שעדיין אףֿעלֿפי באשראי, מכר
כסף. קיבל וכאילו דינו 69)היא אחר, בנכס הבהמה את
כסף. וקיבל מכר באשראי 70)כאילו סחורה הגנב שקיבל

כמכירה. זו הרי זו, בבהמה לו שהארוס 71)ופרע מתנות
לארוסתו. כמכירה.72)שולח דינם אלו כל כי

.‡È¯ÎÓe ·b73¯ÎBnÏ ‰˜‰Â ,74ÌÈLÏL ¯Á‡Ï »«»«¿ƒ¿»«≈¿««¿ƒ
ÌBÈ75·pb‰ ¯k‰ ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙·e ,76ÌlLÓ BÈ‡ - ¿¿ƒÀ«««»≈¿«≈

ÏÙk ‡l‡77BaL ‰‡nÓ „Á‡Ó ıeÁ B¯ÎÓ .78ıeÁ B‡ ∆»∆∆¿»≈∆»ƒ≈»∆
BÏ‚¯ B‡ B„iÓ79¯zp‰ ¯·„ Ba ¯iML :¯·c ÏL BÏÏk , ƒ»«¿¿»∆»»∆ƒ≈»»«ƒ»

‰ËÈÁLa BnÚ80‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ ¯eËt - ƒƒ¿ƒ»»ƒ«¿≈«¿»»
‰MÓÁÂ81- ÂÈ¯wÓ ıeÁ B‡ B˙fbÓ ıeÁ B¯ÎÓ Ì‡Â ; «¬ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ»ƒ«¿»

ÌÈ¯z ÌÈ‡ el‡L ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a ·iÁ«»¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆≈≈»ƒ»ƒ
‰ËÈÁLa BnÚ82. ƒƒ¿ƒ»

סח.73) העניין,74)שם לפי ברם, ובכ"י. בדפוסים כך
ט"ס. היא "למוכר" כעבור 75)תיבת רק תחול שהמכירה

"שהקנה  שם, נחמן רב דברי רבינו מפרש כך יום. שלושים
שמכר  שפירשו וכר"ח כרש"י ולא יום", לשלושים לו

יום. 30 של הדיינים 76)לתקופה לו יאמרו בדין, ועמד
טו. הלכה ראה לו. תן לבעליה 77)צא חזרה הבהמה כי

לפועל. המכירה שיצאה חלק 78)לפני בו ששייר כלומר,
עח:). שם (משנה מכר שלא בברייתא 79)מועט הדוגמא

שם.80)שם. רב, קבע זה כלל בשרו. כל 81)כגון כי
לגבי  גם שיור נחשב שחיטה, להיתר שייכות לו שיש דבר
מכירה  ודמתה מכרו", או "וטבחו כתבה התורה כי מכירה,

כן 82)לטביחה. ועל שחיטה, להיתר שייכות להם ואין
מכירה. לגבי שיור זה אין

.·ÈÚË˜Â ·b83d¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ¯·‡ ‰pnÓ84B‡ , »«¿»«ƒ∆»≈»¿««»¿»»
dzÎ‡ÏnÓ ıeÁ d¯ÎnL85ıeÁ d¯ÎnL B‡ , ∆¿»»ƒ¿«¿»∆¿»»

ÌBÈ ÌÈLÏMÓ86epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -87ÈÓeÏLz ƒ¿ƒ≈ƒƒƒ∆«¿≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡«¿»»«¬ƒ»¿ƒ»««ƒ»≈ƒƒ

B„iÓ88. ƒ»

עח:83) חייב 84)שם אם שם, בגמרא בעיא זוהי
שהגנב  לומר אפשר אחד מצד לא. או וה' ד' בתשלומי
כאן  אין כן ועל שגנב, מה כל מכר שלא מכיון פטור,
שהתורה  לומר, אפשר גיסא מאידך אולם כולו. "ומכרו"
אצלו  ישאיר ולא הכל ימכור שהגנב כך, על רק הקפידה
השאיר  ולא הכל, את מכר הוא בנידוןֿדידן גם והרי מאומה,
בתשלומי  חייב יהיה כן ועל מכר, שלא דבר שום בבהמה

וה'. השחיטה 85)ד' לפני הקונה שיעשה המלאכה שכל
לשיור  נחשבת זו אם שם, בעיא זו גם הגנב. של תהיה

לא. או בה 86)ופטור לעשות המוכר לגנב שמותר
לא. או לשיור נחשב אם שם, בעיא זו גם כי 87)מלאכתו.

מוציאין. אין ומספק נפתרה, שלא בעיא מהטעם 88)זו
ב, פרק ממון נזקי הלכות ראה מוציאין. אין שמספק הנ"ל,

הֿו. הלכה
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קנח גניבה קנח הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‚È˙eÙzL da BÏ ‰˙È‰Â d¯ÎÓ89ÈÓeÏLzÓ ¯eËt - ¿»»¿»¿»»À»»ƒ«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡90. «¿»»«¬ƒ»

(משנה 89) שותפו מחבירו שגנב בבהמה שותף היה הגנב
עח:). ופטור 90)שם באיסור, כולה היתה לא המכירה כי

חבירו. מחלק אפילו

.„Èe·bL ÔÈÙzL91¯ÎÓ B‡ Ô‰Ó „Á‡ Á·Ë Ì‡ : À»ƒ∆»¿ƒ»«∆»≈∆»«
B¯·Á ˙ÚcÓ92‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÔÈÓlLÓ - ƒ««¬≈¿«¿ƒ«¿≈«¿»»

‰MÓÁÂ93ÌÈ¯eËt - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ‰OÚ Ì‡Â ; «¬ƒ»¿ƒ»»∆…ƒ««¬≈¿ƒ
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ94ÏÙÎa ÔÈ·iÁÂ ,95. ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿«»ƒ¿∆∆

(שם).91) אחד של בהמתו ובהסכמתו.92)שניהם
שניהם 93) כאילו והרי חבירו, בשם גם פעל המוכר כי

מכרו. או והשותף 94)טבחו מכר, ולא שחט לא חבירו
כי  בחיוב, כולו "וטבחו" כאן אין כי פטור, ששחט האחד
או  טובח כדין וה' ד' מתשלומי פטור הגנב חבירו חלק על

יז). הלכה א, פרק למעלה (ראה הגנב אחר כי 95)מוכר
גנבו. שניהם

.ÂËÔÈca „ÓÚÂ ·b96BÏ Ôz ‡ˆ :ÔÈic‰ BÏ e¯Ó‡Â , »«¿»««ƒ¿»¿««»ƒ≈≈
¯eËt - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â ‡ˆÈÂ ,z·bM ‰Ó«∆»«¿»¿»»¿««»»«»«»

ÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ‰M97‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡ ; ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»»¿«»«»
·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ck ¯Á‡ ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ,BÏ ÔzÈÏƒ≈¿»«»«««»¬≈∆«»
ÔÈc‰ eÎ˙Á ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ¿…»¿«ƒ

B˙·‚a ‡e‰ „ÓBÚ ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ98. »»«¬«ƒ≈ƒ¿≈»

סח:).96) (שם רבא של זהו 97)מימרא לו" תן "צא כי
החזירה  לא ואם הבהמה, את להחזיר מיד וחייב דין, פסק
משלם  אינו וגזלן גזלן, הריהו מכרה או שחטה אלא

שם. וה', ד' על 98)תשלומי גנב הוא נחשב עדיין
וה'. ד' חייב מכרה או טבחה אם כן ועל הבהמה,

.ÊË·Bb‰99ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a100ÔÈ„Ú ‰·b‰Â ÏÈ‡B‰ , «≈ƒ¿«¿»ƒƒ¿«¿≈»¬«ƒ
Ì˙eL¯a ‡È‰101ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt -102Á·Ë Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿»»ƒ«∆∆¿≈ƒ»«

¯eËt - Ô˙eL¯a ÌL ¯ÎÓe103‰·b‰ dÈa‚‰ Ì‡Â .104 »«»ƒ¿»»¿ƒƒ¿ƒ««¿≈»
d‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ·Bb ÌeMÓ ·iÁ˙ -ƒ¿«≈ƒ≈««ƒ∆¬«ƒ…ƒ»

ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó105‰È‰Â ,¯Èc‰ ÔÓ ‰ÏË ·b ?„ˆÈk . ≈¿«¿»ƒ≈«»«»∆ƒ«ƒ¿»»
ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a ˙Óe ,‡ˆBÈÂ BÎLBÓ106;¯eËt - ¿¿≈≈ƒ¿«¿»ƒ»

ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰ B‡ B‰Èa‚‰107·iÁ - ˙ÓÂ108. ƒ¿ƒƒ≈¿«¿»ƒ»≈«»
ÌL B˙109Ba ˙¯BÎ·Ï ÌÈÏÚa‰ ˙È·a110ÏÚ·Ï B‡ ¿»»¿≈«¿»ƒƒ¿«¿¿««

Ï‡BLÏe ÌpÁ ¯ÓBLÏ B‡ B·BÁ111¯ÎO ‡OBÏ112 ¿≈ƒ»¿≈¿≈»»
¯ÎBOÏe113¯eËt - ˙ÓÂ BÏ ÔzpL ‰Ê BÎLBÓ ‰È‰Â , ¿≈¿»»¿∆∆ƒ«»≈»
¯ÓBM‰114B‰Èa‚‰ ;115ÌÈÏÚa ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L B‡ «≈ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿¿»ƒ

¯ÓBM‰ ·iÁ - ˙ÓÂ116ÈtÓ ,BÏ ÔzpL ·BÁ‰ ÏÚa B‡ »≈«»«≈«««∆ƒ«ƒ¿≈
·pb‰ B‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL117.ÂÈÏÚa ˙eL¯Ó ∆¬«ƒ…ƒ««»≈¿¿»»

עט.99) שם הבעלים.100)משנה בחצר או בבית
הבעלים.101) עד 102)של "גנב" יקרא לא הגנב "כי

מדרכי  בדרך אותו ויקנה לרשותו, הגנוב הדבר אותו שיביא
וראה  שם, לרבינו, המשניות (פירוש המטלטלין" קניית

שם). טביחה 103)גמרא חיוב אין כי וה', ד' מתשלומי
גניבה. חיוב שאין במקום לחייב 104)ומכירה הגנב קנאה

גניבה. משום מקום 105)עליה בכל קונה הגבהה כי
כה.). אותו.106)(קידושין שהוציאו לפני מת הטלה

לסמטה.107) או לפני 109)בכפל.108)לרשותו, הגנב,
שם). המשנה (המשך בחמשה 110)שהגביהו לכהן

הבכור. הבן פדיון של הבהמה 111)סלעים את המקבל
תשלום. תמורת השמירה.112)לשימוש על שכר המקבל

תשלום.113) תמורת לשימוש הבהמה את המקבל
כוונתו 114) - שבמשנה "פטור" שם הגמרא, מסקנת לפי

משיכה  שתיקנו ש"כדרך מכיון פטור, שהוא והטעם לשומר.
כלומר  (שם), בשומרין" משיכה תיקנו כך בלקוחות,
לענין  לשמירה להם הניתן הדבר את קונים אינם השומרים
באחד  אותו קנו לא אם מהם, ואחד אחד כל של החיובים
וממכר. במקח המטלטלין בהם שנקנים הדרכים מן

לבעלים.116)השומר.115) עדיין 117)לשלם והטלה
לשלם  החוב בעל או השומר חייב כן ועל הבעלים, ברשות
שהמדובר  ומובן מכלום. פטור והגנב וכפל, קרן לבעלים
פירש  ורש"י (מגידֿמשנה). גנוב שהטלה ידע כשהשומר

אחרת.

.ÊÈ¯Úia ¯„Ú‰ ‰È‰118‰Ó‰a‰ ˙‡ LÈk‰L ÔÂÈk -119 »»»≈∆«««≈»∆ƒƒ∆«¿≈»
dÓËe120ÈÓeÏL˙a ·iÁ ÌÈˆÚ‰Â ˙BÏÈ‡‰ CB˙a ¿»»¿»ƒ»¿»≈ƒ«»¿«¿≈

ÏÙk121ÌL d¯ÎÓ B‡ dÁ·Ë Ì‡Â ;122ÌlLÓ - ∆∆¿ƒ¿»»¿»»»¿«≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz123. «¿≈«¿»»«¬ƒ»

עט:118) שם אלעזר רבי של והלכה 119)מימרא במקל
כמשיכה. זה והרי גניבה.120)מחמתו, אף121ֿ)לשם

שקנה  מכיון כגנב, חייב ידיו, במו אותה גנב שלא עלֿפי
המשיכה. עלֿידי חיוב) (לענין העביר 122)אותה ולא

המכירה. לפני לרשותו על 123)אותה שנתחייב כשם
והמכירה. הטביחה על נתחייב כך הגניבה,

.ÁÈÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a ·b124eÚ„iL ¯Á‡Â ,125‰·‚pL »«ƒ¿«¿»ƒ¿««∆»¿∆ƒ¿¿»
Ô˙eL¯Ó ıeÁ d¯ÎÓ B‡ dÁ·Ëe d‡ÈˆB‰126·bL B‡ ; ƒ»¿»»¿»»≈¿»∆»«

Ô˙eL¯a ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ,Ô˙eL¯Ó ıeÁ ‡ÈˆB‰Â127- ¿ƒ≈¿»¿»«»«ƒ¿»
.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

עט.124) שם, לבעלים 125)משנה נודע לא ואם הבעלים.
כשהוציאה  הגנב קנאה הרי מרשותו, שהוציאוה לפני

הבעלים. ברשות גניבה זה ואין כשהוציאה 126)מרשותו,
וה'. בד' וחייב קנאה, אע"פ 127)מרשותם וה', ד' חייב

שהוציא  משעה כי הבעלים, ברשות שנמצאה בשעה שמכר
קנאה. אותה

éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦
מתחייב 1) והוא והמוכר והטובח הגונב דיני בו נתבארו

בין  עדים שבאו בין הגנב, הודאת ודין במיתה. או במלקות
הגנב. מנכסי הדין בית גביית ודין באו, שלא

.‡‰¯Ú ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k2‰¯·Ú ‰OBÚ‰ ÏkL , ¿»≈«¿¿ƒ¿«¬»∆»»∆¬≈»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ da LiL3ÔÈÓeÏL˙Â4BÈ‡ - ∆≈»¬ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ≈

ÌlLÓ5‚‚BL ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,6‰¯·Ú ‰OBÚ‰Â . ¿«≈««ƒ∆»»≈¿»∆¬≈»
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קנט

קנט

גניבה  הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

,ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ - ÔÈÓeÏL˙Â ˙e˜ÏÓ da ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈»«¿¿«¿ƒ∆¿≈¿«≈
ÌlLÓe ‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L7‚‚BL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .8 ∆≈»»∆¿«≈¿ƒ»ƒ»»≈

Ba e¯˙‰ ‡Ï B‡9‰˜BÏ BÈ‡Â ÌlLÓ -10ÌÈ¯·c ‰na . …ƒ¿¿«≈¿≈∆«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡11˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ÌÚ ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ˙pL ¬ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒƒ¬ƒ«≈

˙Á‡k ÔÈc12˙·a ˙e˜ÏÓe ÔÈÓeÏLz ·iÁ˙pL B‡ , ƒ¿««∆ƒ¿«≈«¿ƒ«¿¿«
·iÁ˙ Ì‡ Ï·‡ ;˙Á‡·iÁ˙ Ck ¯Á‡Â ÔÈÓeÏL˙a ««¬»ƒƒ¿«≈¿«¿ƒ¿««»ƒ¿«≈

B‡ ˙e˜ÏÓ ·iÁ˙pL B‡ ,˙e˜ÏÓa B‡ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓa¿ƒ«≈ƒ¿«¿∆ƒ¿«≈«¿
ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ˙ Ck ¯Á‡Â ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ13È¯‰ - ƒ«≈ƒ¿««»ƒ¿«≈¿«¿ƒ¬≈

˙ÓÂ ÌlLÓe ‰˜BÏ ‰Ê14. ∆∆¿«≈»≈

יג.2) הלכה א, במזיד 3)פרק העבירה את עשה שאם
בביתֿדין. מיתה עליה בשבת,4)חייב וטבח שגנב כגון

על  מיתה שחייב מכיוון וחמשה, ארבעה מתשלומי פטור
בשבת. מן 5)הטביחה פטור מיתה שהמחוייב

יענש" ענוש אסון יהיה "ולא שכתוב: כמו התשלומים,
הוולדות. דמי שמשלם חכמים ופירשו כב), כא, (שמות
הוולדות  מדמי פטור - מתה האשה - אסון היה שאם משמע

לה.). גם 6)(כתובות פטור זאת בכל ממיתה, ופטור
ישלמנה" בהמה נפש "ומכה בתורה: כתוב כי - מתשלומים
בהמה  שבמכה כשם כא), יח, כד, (ויקרא יומת" אדם "ומכה
במכה  כך ממון; חייב ובשניהם לשוגג, מזיד בין הבדל אין
מממון  פטור ובשניהם לשוגג, מזיד בין הבדל אין אדם

שם). אתה 7)(גמרא אחת רשעה משום - רשעתו" "כדי
ליה  וסמיך רשעיות, שתי משום מחייבו אתה ואי מחייבו,
מחייבים  רשעיות, שתי יש שאם כלומר יכנו", "ארבעים
א, פרק נערה והל' ולב: לב. (כתובות בלבד מלקות אותו

יא). ממלקות.8)הלכה שעל 9)שפטור עדים, שני
מזיד. שהיה אףֿעלֿפי מלקות, חייב זו כדעת 10)עבירה

בהמה", ל"מכה התורה הקישה מיתות שחייבי יוחנן, רבי
שם). (כתובות מלקיות חייבי מתשלומים.11)ולא שפטור

מ 12) וחיוב מיתה יחד.שחיוב באים היוצא 13)מון כגון
ו:). (ערכין באחרים וחבל או 14)ליהרג ומשלם, לוקה

לא.). (כתובות ומת משלם

.·?„ˆÈk15˙aLa ıÁ ˜¯Ê16ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ≈«»«≈¿«»ƒ¿ƒ««¿«¿
Úa¯‡17B¯·Á „‚a Ú¯˜Â ,18B˙ÎÈÏ‰a19˜ÈÏ„‰L B‡ ; «¿«¿»«∆∆¬≈«¬ƒ»∆ƒ¿ƒ

˙aLa B¯·Á LÈ„b20˙aLa ÒÈk ·bL B‡ ;21‰È‰Â , ¿ƒ¬≈¿«»∆»«ƒ¿«»¿»»
B¯¯‚Ó22ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L „Ú23‡È‰L , ¿»¿«∆ƒ≈¿«¿»ƒ∆ƒ

B„a‡Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ,„ÈÁi‰ ˙eL¯24‰Ê È¯‰ - ÌL ¿«»ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»¬≈∆
‰·b ¯eq‡Â ˙aL ¯eq‡L ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ««¿ƒ∆ƒ«»¿ƒ¿≈»

˜f‰Â25,˙aLa ÒÈk ·b Ì‡ Ï·‡ .„Á‡k ÔÈ‡a ¿∆≈»ƒ¿∆»¬»ƒ»«ƒ¿«»
„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÌL B‰Èa‚‰Â26B‡ÈˆB‰ Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿««»ƒ

¯‰Ï BÎÈÏL‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï27ÌlLÏ ·iÁ - ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»«»¿«≈
Ì„˜ ‰·b ¯eq‡a ·iÁ˙ È¯‰L ;ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿≈»…∆

‰ÏÈ˜Ò ¯eq‡a ·iÁ˙iL28ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆¿≈
·BË ÌBÈa B¯·Á ÔÏÈ‡ ıˆ˜ Ì‡29B‡ ;Ba e¯˙‰Â , ƒ»«ƒ«¬≈¿¿ƒ¿

‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰LLÈ„b30ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa31Ba e¯˙‰Â ,32; ∆ƒ¿ƒ∆«»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa Á·ËÂ ·‚ B‡33¯eËt - Ba e¯˙‰Â , »«¿»«¿«ƒƒ¿ƒ¿»

ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ34Ba e¯˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .35·iÁ - ƒ««¿ƒ¬»ƒ…ƒ¿«»
ÔÈÓeÏL˙a36‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓe ,37. ¿«¿ƒ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

הקודמת.15) שבהלכה הכללים את מדגימה זו הלכה
הרבים 17)שם.16) ברשות אמות ארבע והמעביר אמות,

מיתה. ממון.18)חייב שחיוב 19)וחייב אףֿעלֿפי
- כן לפני נקרעו והשיראין החץ, שנח אחרי בא מיתה
באו  ותשלומים מיתה כאילו נחשב זאת בכל - בהליכתו
עם  ולפיכך, הנחה. אין החץ זריקת שבלי מכיון  כאחת,
ונימוק  ההנחה. בשעת ונגמרת המלאכה, מתחילה הזריקה
השיראין, את שיקרע מראש ידוע החץ, שזרק מכיוון נוסף:

שם. להחזיר, אפשרות אין הגדיש,20)כי על ממון שחייב
לד:). קמא (בבא בשבת אש הדלקת על ומיתה

לא.21) עדיין 22)כתובות נתחייב ולא הגביהו, ולא
על 23)בגניבה. במיתה וגם בגניבה גם נתחייב ואז

הרבים. לרשות היחיד מרשות כגון 24)הוצאה השמידו,
ברשות  הריהי בעין, נמצאת הגניבה אם אבל לנהר. שהשליך

יב. הלכה א, פרק למעלה ראה וחוזרת, כגון 25)הבעלים
הראשונות. הדוגמאות בכל 26)בשתי קונה והגבהה

הבעלים. ברשות אף עב.27)מקום, החיוב 28)סנהדרין
בא  סקילה באיסור והחיוב ההגבהה, עם מיד בא הגניבה על

הרבים. לרשות שהוציא על 29)בשעה מלקות וחייב
בו. התרו אם טוב', ב'יום חבירו.30)מלאכה של

שמים).31) (בידי כרת זדונו על חיוב 32)שחייב על
ע.33)מלקות. אדם 34)בבאֿקמא "אין לכלל בהתאם

ומשלם". לוקה.35)לוקה אילן 36)ואינו קצץ אם
הכיפורים. ביום הגדיש את הדליק או טוב') (ב'יום חבירו

שה.37) או שור וטבח גנב אם

.‚·b38˙aLa Á·ËÂ39‰¯Ê ‰„B·ÚÏ B‡40elÙ‡ , »«¿»«¿«»«¬»»»¬ƒ
‰‚‚La41‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ ¯eËt -42BÓk , ƒ¿»»»ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿

e¯‡aL43. ∆≈«¿

בשבת.38) בין בחול הטביחה 39)בין על סקילה ונתחייב
עד:). ביתֿדין.40)(שם מיתת בה שיש עבירה

אותו.41) ממיתים ביתֿדין תשלומים 42)שאין חיוב כי
כי  חייב, הוא בכפל אבל כאחת, באים דין בית מיתת ועוון

מיתה. חיוב לפני בא א.43)הוא בהלכה

.„BÏˆ‡ ‰Ïe‡L ‰¯t ‰˙È‰44C¯c ˙aLa dÁ·Ëe , »¿»»»¿»∆¿¿»»¿«»∆∆
‰·b45˙aL ¯eq‡ È¯‰L ;ÏÙk‰ ÔÓ Û‡ ¯eËt - ¿≈»»«ƒ«∆∆∆¬≈ƒ«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰·b ¯eq‡Â46‰·b ÔÈ‡ Ì‡Â .47ÔÈ‡ - ¿ƒ¿≈»»ƒ¿∆»¿ƒ≈¿≈»≈
‰¯ÈÎÓ ÔÈ‡Â ‰ÁÈ·Ë48. ¿ƒ»¿≈¿ƒ»

לד:44) לקחת 45)כתובות ובמגמה הבעלים, ידיעת בלי
לעצמו. גנבה.46)אותה שטבחה, הוא 47)בשעה ואם

הגניבה. של הקרן מתשלום על 48)פטור חיוב אין
זה  דבר נאמר [בגמרא (שם). המכירה על או הטביחה
ליה  "קם אמרו לא שבקנס שסובר מאיר, דרבי אליבא
מכיון  וה', ד' מתשלומי פטור ואףֿעלֿפיֿכן מיניה", בדרבה
וד'. ג' ולא תורה אמרה וחמשה ארבעה כי הקרן, מן שפטור
מיניה" בדרבה ליה "קם אומרים בקנס שגם רבינו, דעת אבל
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קס גניבה קס הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

גניבה, אין "ואם כאן: האמור לנימוק כלל צריכים אנו אין
רבינו]. מביאו למה להבין וקשה ומכירה", טביחה אין

.‰·b49˙aLa ¯ÎÓe50- ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÎnL B‡ »«»«¿«»∆»««¬»»»
‰¯ÈÎÓa ÔÈ‡L ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆≈ƒ¿ƒ»

‰˙ÈÓ51- ‰¯ÈÎn‰ ˙Úa ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ«¬≈¿»»¿«»¿≈«¿ƒ»
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ ¯eËt52ÔB‚k ?„ˆÈk . »ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»≈«¿

BÏ ‰˜‰ ‡lL53Á˜Bl‰ ¯ˆÁa ÁezL „Ú54; ∆…ƒ¿»«∆»««¬««≈«
˙aL ¯eq‡ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Lk ,‡ˆÓpL∆ƒ¿»¿∆ƒ≈¿ƒ¿ƒ«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰¯ÈÎÓe55. ¿ƒ»»ƒ¿∆»

מיתה,49) חיוב בגניבתו היה שלא באופן בשבת או בחול,
הרבים. לרשות היחיד מרשות הוציא שלא בבא50ֿ)כגון

ע. המלאכות.51)קמא ל"ט עם נמנית המכירה אין כי
התשלומין.52) חיוב את מפקיע מיתה חיוב הגנב 53)כי

הלוקח 54)ללוקח. לחצר הגניבה את שזרק בגנב מדובר
ע:). מרשות 55)(שם הזורק של שבת איסור על החיוב

זה  וברגע החצר, קרקע על נחה שהגניבה ברגע בא לרשות
המכירה. על החיוב - לתנאי בהתאם - בא

.ÂBÏ ËÁLÏ ÁÈÏL ‰OÚ56˙aLa ÁÈÏM‰ BÏ ËÁLÂ , »»»ƒ«ƒ¿…¿»««»ƒ«¿«»
È¯‰L ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a ·iÁ ·pb‰ È¯‰ -¬≈««»«»¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆¬≈

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ‰OÚ ‡Ï ·pb‰ ‰Ê57¯·Îe . ∆««»…»»¬ƒ«≈ƒ¿»
e¯‡a58ÁÈÏL È„È ÏÚ ËÁBM‰L ,59.ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ ≈«¿∆«≈«¿≈»ƒ««»¿«¿ƒ

שחט 56) והשליח בשבת, לשחוט לו אמר ולא עא. שם
עצמו. דעת על בשבת.57)בשבת שחט לא הוא כי

י.58) הלכה ב, פרק מקום 59)למעלה שבכל אףֿעלֿפי
לענין  - פטור והשולח עבירה" לדבר שליח "אין אומרים
בעשאו  אבל חייב. והשולח שליח", "יש וה' ד' תשלומי
אותו  שלח כי וה', ד' מתשלומי הגנב פטור לשחוט, שליח
לדבר  שליח אין שבת איסור ולענין בשבת, עבירה לעשות
השולח  הגנב חשבון על נזקף אינו השליח ומעשה עבירה,

כאן). משנהֿלמלך (ראה

.ÊÌÈ„ÈÚÓ ÌÈL eÈ‰60ÔÓˆÚ Ô‰ e„ÈÚ‰L ÔÈa ,·bL »¿«ƒ¿ƒƒ∆»«≈∆≈ƒ≈«¿»
Á·hL¯ÎÓ B‡61Á·hL ÌÈ¯Á‡ e„ÈÚ‰L ÔÈa62B‡ ∆»«»«≈∆≈ƒ¬≈ƒ∆»«

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ63ÌÈL eÈ‰ . »«¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»»¿«ƒ
B‡ ,¯ÎÓ B‡ Á·hL „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,·bL ÌÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ∆»«¿≈∆»≈ƒ∆»«»«

Á·hL BÓˆÚÓ ‰„B‰L64ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ ∆»≈«¿∆»«»«¿«≈«¿≈
;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

Ò˜a ‰„Bn‰L65¯eËt -66e¯‡aL BÓk ,67. ∆«∆ƒ¿»»¿∆≈«¿

ע.60) שם הגניבה 61)משנה על שלימה עדות והעידו
הטביחה. על 62)ועל רק מעידים טביחה שעדי אףֿעלֿפי

שמא  כי לחייב, יכולים אינם גניבה עדי בלי כי דבר", "חצי
דבר" יקום . . . עדים שני פי "על אמרה: והתורה טבח, שלו
דבר. חצי ולא "דבר" עקיבא: רבי ודרש טו) יט, (דברים

ויכולים 63) טביחה, לעדי צריכים אינם גניבה שעדי כיון
שלם  דבר נקראת הטביחה עדי עדות אף בלעדיהם, לחייב

ע:). הגניבה.64)(שם עדי שבאו המודה 65)לאחר

מדמי  פחות שהוא תשלום כלומר, קנס, עליה שיש בעבירה
יותר. או הקנס.66)הקרן את נזקי 67)מלשלם הלכות

ח. הלכה ב, פרק ממון,

.ÁÒ˜a ‰„B‰L ÈÓ68Ì‡ :ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ƒ∆»ƒ¿»¿««»»≈ƒƒ
‰lÁza ‰„B‰69ÔÈc ˙Èa ÈÙa70ÔÈc ˙È··e71- »«¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ

¯eËt72ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;73‰„B‰L B‡ , »¬»ƒ»¿≈ƒ∆»
„·Ïa ÌÈL ÈÙa74‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â , ƒ¿≈¿«ƒƒ¿«¿««»»≈ƒ¬≈∆

Ì‰Èt ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ75. ¿«≈¿»«ƒ∆

עה.68) עד: העדים.69)שם שבאו בפני 70)לפני
דיינים. ביתֿדין.71)שלשה ישיבת במקום

שם.72) רב דעת זוהי הקנס. את 73)מתשלום שפגש כגון
מחוץ  כי הודאה, זו אין בפניהם, והודה בשוק הדיינים
הם. פרטיים אנשים אלא דיינים, בתפקיד אינם לביתֿדין

דיינים 74) שני שם היו אולם ביתֿדין, מושב במקום הודה
דיינים. שלושה צריכים קנסות ובדיני כי 75)בלבד,

מושבם  במקום דיינים שלושה בפני נעשתה שלא הודאה
וראה  בו. לחזור ויכול כלום אותו מחייבת אינה כדיינים,

ט. הלכה לקמן

.Ë?„ˆÈk76e‡a Ck ¯Á‡Â ,·bL ÔÈc ˙È·a ‰„B‰ ≈«»¿≈ƒ∆»«¿««»»
BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L ,ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«»ƒ«∆∆∆¬≈ƒ≈«¿

Ô¯˜a77,'Èz·‚ ‡Ï' ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ„Ú e‡B·iL Ì„˜ ¿∆∆…∆∆»≈ƒ¬»ƒ»«…»«¿ƒ
¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,·bL ÌÈ„Ú e‡·e ,Ïk‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ËtL78 ∆»««¿ƒ«…»≈ƒ∆»«¿»«¿»«

'Èz¯ÎÓ B‡ ÈzÁ·Ë' ÔÈc ˙È·a79¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ , ¿≈ƒ»«¿ƒ»«¿ƒƒ»≈ƒ««
,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·hL Ck»∆»«»«¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

ÌeÏkÓ ‰lÁz BÓˆÚ ¯ËtL ÈÙÏ80.ÌÈ„Ú‰ e‡aL „Ú ¿ƒ∆»««¿¿ƒ»ƒ¿«∆»»≈ƒ

שפטור.76) עדים באו ואחרֿכך בקנס למודה דוגמא
בתשובה,77) לחזור רוצה שבאמת מוכיח וזה הטוב, מרצונו

הקנס. מן אותו פוטרים כן שבתחילה 78)ועל לאחר
הגניבה. את על 79)הכחיש עדים שהיו בלי הגניבה, את

המכירה. או אינה 80)הטביחה הטביחה על וההודאה
פטור, בקנס מודה שהרי שהוא, תשלום בכל אותו מחייבת
כוונה  מתוך באה והודאתו ממון, להחזיר רצון גילה ולא
כל  עדים. אחרֿכך יבואו אם וחמשה, מארבעה להפטר
דברי  את שהסביר המנונא, רב בדברי מקורה הזאת ההלכה
בניגוד  שמואל, נגד כרב כאן פסק רבינו שם. יוחנן ורבי רב
המנונא, שרב מפני והטעם: בדינים. כשמואל שהלכה לכלל

רב. שיטת קיבלו אשי רב וגם יוחנן רבי

.ÈÔÈÙzL ÈL ÏL ¯BL ·Bb‰81,B¯ÎÓ B‡ BÁ·Ëe «≈∆¿≈À»ƒ¿»¿»
Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈc ˙È·a ‰„B‰Â82¯Á‡a ¯ÙÎÂ83¯Á‡Â , ¿»¿≈ƒ¿∆»≈∆¿»«»«≈¿««

‰ÊÏ ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ÌÈ„Ú e‡a Ck»»≈ƒ∆»«¿»«»«¿«≈»∆
¯˜a È‡ˆÁ ‰MÓÁ BÏ ¯ÙkL84Ô‡ˆ È‡ˆÁ ‰Úa¯‡Â85. ∆»«¬ƒ»¬»≈»»¿«¿»»¬»≈…

עא:81) זה 82)שם שותף של חלקו נפקע ועלֿידיֿזה
וה'. ד' השני.83)בתשלומי השותף של בחלקו

כא,84) (שמות בקר" "חמשה כתוב שבתורה אףֿעלֿפי
הוא  העיקר כי בקר, חצאי לחמשה אפילו כוונתה לז),
שמגיע  ומכיון הגניבה. מן חמשה פי לבעלים שישלם
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קסא

קסא

גניבה  הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בקר. חצאי ה' לו ישלם בקר, חצי במקרה 85)לשותף
כבש. שגנב

.‡È·pb‰ ÔÈc86ÈÓeÏLz B‡ ÏÙk‰Â Ô¯w‰ ÌlLÏ ƒ««»¿«≈«∆∆¿«∆∆«¿≈
BlL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡87‡Ï Ì‡ . «¿»»«¬ƒ»ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ…

ÔÈ·B‚Â ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÏËÏhÓ BÏ e‡ˆÓƒ¿¿ƒ«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒ
Ïk‰88ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ89¯Ó‡pL ,ÔÈ˜Êp‰ ¯‡Lk , «…ƒ«»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»«¿»ƒ∆∆¡«

e‰„O ·ËÈÓ :Ô‰a90‡ÏÂ Ú˜¯˜ ‡Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . »∆≈«»≈¿ƒ≈…«¿«¿…
B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÏËÏhÓ91ÂÈÓc ÔÈ˙BÂ ƒ«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿ƒ»»

.B˙·‚a ¯kÓÂ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ;˜fpÏ«ƒ»∆∆¡«ƒ≈¿ƒ¿«ƒ¿≈»

ה.86) ד: המטלטלין 87)שם מן שגובים מזיק, כדין
ולמדו  לד) (שם, לבעליו" ישיב "כסף שכתוב: כמו תחילה,
וראה  ז.). (שם סובין ואפילו כסף, שוה לרבות חכמים: מזה

י. הלכה ח, פרק ממון נזקי וגם 88)הלכות הקרן את גם
הקנס. שבנכסיו.89)את הטוב הקרקע וגומר 90)מן

שכתב  מקום שכל לומדים, ומכאן ישלם". כרמו "ומיטב
כמיטב, דינם ומטלטלין ה.). (שם ל"מיטב" כוונתו "ישלם"

למכירה. נוחים הם כעבד.91)כי

.·È‰M‡‰ ‡Ï Ï·‡ ,B˙·‚a ¯kÓ LÈ‡‰92¯·„Â . »ƒƒ¿»ƒ¿≈»¬»…»ƒ»¿»»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê93Ô¯wa ‡l‡ ¯kÓ ·pb‰ ÔÈ‡Â .94, ∆ƒƒ««»»¿≈««»ƒ¿»∆»«∆∆

ÏÙka Ï·‡95BÈ‡ - ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a B‡ ¬»«∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»≈
¯kÓ96.¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ‰Ê È¯‰ ‡l‡ , ƒ¿»∆»¬≈∆»»«∆«¬ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

"äMàä àì ìáà ,Búáðâa økîð Léàä." ¨¦¦§¨¦§¥¨£¨Ÿ¨¦¨

ישראל, לבת הניתן והכבוד העילוי גודל רואים מכאן
כל  ללא בגנבתו נמכר לשלם מה לו שאין הגנב שהרי
לעשות  יכול אינו אביה עלֿידי נמכרת אם וגם תנאי,
ישראל  בבת כי לפדותה. או ליעדה יוכל לא אם זאת
בית  הקמת - ויעודה תכליתה בגלוי ניכר שיהיה צריך

בישראל.

"וכי  הנשמה היא עבריה אמה העניינים, ובפנימיות
הנשמה  בירידת מדבר לאמה" בתו את איש ימכור
מראש  שהובטחה לא אם מתבצעת שאינה למטה
(או  יעוד - העליה לצורך שהיא הירידה של תכליתה
- ישראל וכנסת קוב"ה יחוד שהוא האמה ) פדיון

ית'. לעצמותו בתחתונים הדירה שלימות
372 עמוד חכ"ו לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

כג.92) סוטה איש 93)משנה מפי איש חז"ל קבלו זה דין
ולא  בגניבתו", "ונמכר הפסוק על וסמכוהו רבינו, משה עד

כג:). (שם הקרן.94)בגניבתה את לשלם לגנב אין אם
את 95) לשלם ממה לו ואין הקרן, את לשלם לו יש אם

יח.).96)הכפל. (קידושין בכפילו" ולא "בגניבתו

.‚ÈLc˜‰ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ·b97¯kÓ BÈ‡ - »«∆»≈»ƒ∆¿≈≈ƒ¿»
Ô¯w‰ ÏÚ98.¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ‰Ê È¯‰ ‡l‡ , ««∆∆∆»¬≈∆»»«∆«¬ƒ

א).97) הלכה ב פרק (למעלה הכפל מן כי 98)שפטור
מיד  כי כפל, המשלם גנב על מדבר בגנבתו" "ונמכר הפסוק
שנים  . . . הגניבה בידו תמצא המצא "אם כתוב אחרֿכך

זה. לפסוק החיים' 'אור וראה ישלם".

.„È‰·b‰ Ô¯˜ ‰È‰99‰ÂL ·pb‰ ÔÈ‡Â ,‰‡Ó ‰ÂL »»∆∆«¿≈»»∆≈»¿≈««»»∆
¯kÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡100ÌÚ Ô¯w‰ ¯‡Le , ∆»¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿»«∆∆ƒ

˙ÈÚÈ·Ma ‡ˆiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ÏÙk‰101¯ÈLÚÈÂ «∆∆»»«∆≈≈«¿ƒƒ¿«¬ƒ
;¯kÓ BÈ‡ - „Á‡Â ‰‡Ó ‰ÂL ·pb‰ ‰È‰ .ÌlLÈÂƒ«≈»»««»»∆≈»¿∆»≈ƒ¿»
Ôlk ÂÈÓ„ eÈ‰iL „Ú - B˙·‚a ¯kÓÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ¿≈»«∆ƒ¿»»À»

B˙·‚a ÔÈÚÏ·Ó102. À¿»ƒƒ¿≈»

יח.99) אח 100)קידושין בברייתא פעם החכמים כדעת ת,
כגירסת  רבינו גירסת אולם ונמכר", "וחוזר שם הגירסא שם.

ונמכר". חוזר "ואינו עברי 101)המכילתא עבד כדין
תקנה  "כי א): כא, (שמות שכתוב כמו שנים, שש שעובד
חנם". לחפשי יצא ובשביעית יעבוד שנים שש עברי עבד

הגניבה 102) דמי על עולים שדמיו זה, במקרה מהֿשאיןֿכן
שם). (גמרא

.ÂË¯kÓÂ ·b103È¯‰ - ·b ÈMÏ Ì‡ :·‚Â ¯ÊÁÂ , »«¿ƒ¿«¿»«¿»«ƒ«≈ƒ»«¬≈
- ÌÈL‡ ‰‡ÓÏ ·‚ elÙ‡Â ,‰iL ÌÚt ¯kÓ ‰Ê∆ƒ¿»««¿ƒ»«¬ƒ»«¿≈»¬»ƒ
- ‰iL ÌÚt ·b ÔBL‡¯Ï Ì‡Â ;ÌÈÓÚt ‰‡Ó ¯kÓƒ¿»≈»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»«««¿ƒ»

‰iL ¯kÓ BÈ‡104.·BÁ Ïk‰ ÂÈÏÚ ¯‡MÈ ‡l‡ , ≈ƒ¿»¿ƒ»∆»ƒ»≈»»«…

שם.103) פעם 104)גמרא שנמכר "כיון - "בגניבתו"
(שם). למכרו" רשאי אתה אי שוב אחת,

.ÊËÌlk - ‰ÊÏ ·‚Â ¯ÊÁÂ ,‰ÊÏ ·‚Â ¯ÊÁÂ ,‰ÊÏ ·b»«»∆¿»«¿»«»∆¿»«¿»«»∆À»
Ba ÔÈÙzL105ÔzLÏL ÏL Ô¯w‰ „‚k ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡ . À»ƒƒ»»»¿∆∆«∆∆∆¿»¿»

Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓe ,¯kÓ - Ô¯w‰ ÔÓ ˙BÁt B‡106, »ƒ«∆∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈≈∆
˙BÏÙk‰ ¯‡Le107¯˙È ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡Â ;ÂÈÏÚ ·BÁ108- ¿»«¿»»»¿ƒ»»»»≈
¯kÓ BÈ‡109·BÁ Ïk‰Â ,110.¯ÈLÚiL „Ú ÂÈÏÚ ≈ƒ¿»¿«…»»«∆«¬ƒ

יב.105) הלכה ט, פרק ממון נזקי הלכות השווה
הגנב.106) מכירת דמי ביניהם מחלקים הנגנבים שלושת
אחת,107) מלה כאן שחסרה [נראה ואחד אחד לכל המגיע

והכפלות"]. הקרן "ושאר להיות הקרן 108)וצריך דמי על
שלשתם. יד.109)של הלכה למעלה גם 110)ראה

הקרן.

.ÊÈ„Á‡k e·bL ÔÈÙzL111Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓ -112, À»ƒ∆»¿¿∆»¿«¿ƒ≈≈∆
Ô¯w‰ ÔÓ B˜ÏÁa ¯kÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ113ÈÓ ÏÎÂ . ¿»∆»≈∆ƒ¿»¿∆¿ƒ«∆∆¿»ƒ

BÈ‡ - Ba ·iÁ˙pL Ô¯w‰ ˜ÏÁ ÏÚ ¯˙È ÂÈÓcL∆»»»≈«≈∆«∆∆∆ƒ¿«≈≈
¯kÓ114. ƒ¿»

ביחד.111) כלומר אחד, את 112)כאיש ביניהם מחלקים
הקרן. לשלם.113)תשלום צריך הגנב 114)שהוא
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קסב גניבה קסב הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ח קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אם  נמכר, היה לבדו גנב לו כי שותף, לו שהיה מזה נשכר
כולה. הקרן דמי על עלו לא דמיו

âטבת כ"ח קודש âשבת
éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦

בטענה 1) בידו הפקדון לעכב שרוצה הנפקד דיני בו נתבארו
שלא  לידו בא שהממון בזה כיוצא כל וכן ממנו, שנגנב
הגנב  החזיר ואם בשלמות, אלו דינים וביאור גניבה, באיסור

בעלים. הודאת צריך ואם יפטר, תנאי זה באי הגניבה את

.‡ÔÚBh‰2ÚaL Ì‡ :ÔB„wt‰ B˙ÈaÓ ·‚pL3¯Á‡Â «≈∆ƒ¿«ƒ≈«ƒ»ƒƒ¿«¿««
- BÏˆ‡ ‰f‰ ÔB„wt‰LÂ ÔÚË ¯˜ML ÌÈ„Ú e‡a Ck»»≈ƒ∆∆∆»«¿∆«ƒ»«∆∆¿
BÓˆÚ ‡e‰ È¯‰L ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«¿≈∆∆∆¬≈«¿

·pb‰4ÌlLÓ - ÚaLpL ¯Á‡ ¯ÎÓe Á·Ë Ì‡Â . ««»¿ƒ»«»«««∆ƒ¿«¿«≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz5Èt ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡Â . «¿≈«¿»»«¬ƒ»¿≈≈ƒ»»«ƒ

B˙Úe·L ÏÚ ÌÈ„Ú6LÓÁ ‡È·Ó BÈ‡Â .7LÓÁ‰ ÔÈ‡L , ≈ƒ«¿»¿≈≈ƒ…∆∆≈«…∆
ÏÙk‰ ÌÚ ÌlzLÓ8- Ú·MiL Ì„˜ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â . ƒ¿«≈ƒ«∆∆¿ƒ»≈ƒ…∆∆ƒ»«

„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡9. ≈¿«≈∆»«∆∆ƒ¿«

נגנב 2) שהפיקדון טוען חפץ, אצלו שהופקד חינם, שומר
מגניבה  פטור חינם שומר שהרי מלשלם, עצמו ופוטר

קח:). קמא בבא (משנה נגנב.3)ואבידה שהפיקדון
לעצמו.4) החפץ את ולקח שנשבע הטוען 5)מרגע דין כי

ארבעה  לעניין וגם כפל לעניין גם גנב כדין גנב טענת
קו: שם יוחנן רבי דעת זוהי מביא 6)וחמישה, אשם קרבן

שכתוב  כמו מעצמו, הודה אם רק שקר שבועת על אדם
קח:). (שם חטאתם" את "והתוודו ו) ה, (במדבר בתורה

לאחר 7) עצמו מפי בהודה רק נאמר עליו" יוסף "וחמישיתו
לשקר. בראשו 8)שנשבע אותו "ושלם (שם) שנאמר

ולפיכך  קרן, משמעותו "בראשו" חכמים ודרשו וחמישיתו"
אם  לא אבל בלבד, קרן משלם אם רק הוא חומש חיוב

כפל. אלא 9)משלם כפל חייב אינו גנב טענת טוען כי
ז) כב, (שמות בו שכתוב כמו לשקר, קודם נשבע כן אם
סג:). (שם לשבועה כלומר, האלהים" אל הבית בעל "ונקרב

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na10ÁÏML Ì„˜ ÚaLpL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«…∆∆»«
„È ÔB„wta11·pb ˙ÚË ÔÚËÂ ,„È Ba ÁÏL Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ»»¬»ƒ»«»¿»««¬««»

ÁÏML ÔÂÈkL ,ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ÌÈ„Ú e‡·e ,ÚaLÂ¿ƒ¿«»≈ƒ»ƒ«∆∆∆≈»∆»«
Ba ·iÁ˙ „È12e‰˜Â13. »ƒ¿«≈¿»»

כפל.10) תשלומי משלם גנב טענת קודם 11)שטוען
בו. בגניבה 12)שהשתמש שכן ומכל האונסין בכל לשלם

כגזלן. שדינו מכיוון תשלומים 13)ואבידה, חיוב לעניין
חייב  אינו דמיו מלשלם פוטרתו אינה נגנב שטענת ומכיוון
קז:). (שם ששת רב דעת מכפל, שפטור כגזלן ודינו כפל,

.‚ÔB„wÙa ‰„·‡ ˙Úh ÔÚBh‰ ÔÎÂ14¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ ¿≈«≈«¬«¬≈»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«
¯eËt - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ·pb ˙ÚË ÔÚËÂ¿»««¬««»¿ƒ¿«¿««»»≈ƒ»
ÌÈÏÚa‰ È„ÈÓ ÔB„wt‰ ‡ˆÈ ¯·kL ,ÏÙk‰ ÔÓ15 ƒ«∆∆∆¿»»»«ƒ»ƒ≈«¿»ƒ

‰BL‡¯ ‰Úe·MÓ16. ƒ¿»ƒ»

עצמו 14) ופוטר אבד שהפיקדון שטוען חינם שומר

(שם). יוחנן רבי בשם אילעא רבי של מימרא מלשלם,
לא 15) עדיין החפץ על גנב שטען שבשעה פי על אף

הבעלים. של הפיקדון עוד היה לא זאת בכל בו, השתמש
כפל 16) חייב אינו עצמה, זו שבועה ועל שאבד, שנשבע

הטוען  על בתורה נאמר הכפל דין כי עדים, באו אם אפילו
קח:). שם (משנה בלבד גנב טענת

.„‰„·‡a ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰17e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ «≈«¬««»«¬≈»¿ƒ¿«¿««»»
ÌlLÓ - ÔÚË ¯˜LÂ B˙eL¯a ‰„·‡‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¬≈»ƒ¿¿∆∆»«¿«≈

ÏÙk ÈÓeÏLz18‰„·‡ Ïk ÏÚ :¯Ó‡pL ;19,‡e‰Â . «¿≈∆∆∆∆¡««»¬≈»¿
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa ‰·‚pL ÔÚËiL20Òe‡ ‡e‰L ,21 ∆ƒ¿«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ¿À»∆»

¯eËÙe22¯eËt - Ò‡ ‡Ïa ‰·‚pL ÔÚË Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒ»«∆ƒ¿¿»¿……∆»
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏÙk‰ ÔÓ23,B˙ÚË Èt ÏÚ ƒ«∆∆ƒ¿≈∆«»¿«≈«ƒ«¬»
‡e‰ ¯ÎO ¯ÓBLk ‰„·‡ ¯ÓBML24.¯‡a˙iL BÓk , ∆≈¬≈»¿≈»»¿∆ƒ¿»≈

שכתוב 17) כמו לבעלים, להשיבה וחייב אבידה המוצא
שהאבידה (דבר  וטען לאחיך", תשיבם "השב א) כב, ים

קו:). (שם יוחנן רבי בשם מימרא ממנו, כדין 18)נגנבה
לרעהו".19)גנב. שניים "ישלם הפסוק גנב 20)וסוף

מוצא  על בנשק איים אבל אדם, בני יראוהו שלא שנשמר
נז.). (שם ולקחה - את 21)האבידה למנוע בכוחו שאין

מלשלם.22)הגניבה. פטור אבידה שומר זו טענה פי ועל
הקרן.23) יוסף 24)את רבי כדעת ואבידה, בגניבה וחייב

נו:). (שם

.‰e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ÔB„wÙa ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰«≈«¬««»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««»»
·pb ˙ÚË Ba ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,B˙eL¯a ‡e‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆ƒ¿¿»«¿»««¬««»

ÚaLÂ25,‡e‰ B˙eL¯a ÔÈ„ÚL ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿«¿««»»≈ƒ∆¬«ƒƒ¿
‰ÚË Ïk ÏÚ ÏÙk ·iÁ - ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡¬ƒ≈»¿»ƒ«»∆∆«»«¬»

‰ÚËÂ26ÌlLÓ ‡ˆÓ - ÌÈÓÚt LÓÁ ÚaL Ì‡Â . ¿«¬»¿ƒƒ¿«»≈¿»ƒƒ¿»¿«≈
ÌeMÓ Ô¯wa ‰MÓÁÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L Ô¯w‰ :‰MLƒ»«∆∆∆ƒ¿ƒ∆¿«¬ƒ»«∆∆ƒ

.˙BÚe·L LÓÁ ÏL ˙BÏÙk ‰MÓÁ¬ƒ»¿»∆»≈¿

ולא 25) שקרן הוחזק דין בית באותו כי אחר, דין בבית
אותו 26)ישביעוהו. על הן הטענות שכל פי על אף

קח.). (שם פיקדון

.Â·pb ˙ÚË ÔÚË27ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ28˙ÚË »««¬««»¿ƒ¿«¿»«¿»««¬«
ÌÈ„Ú e‡·e ,ÚaLÂ ‰„·‡29‡e‰ ‰„B‰Â ,·‚ ‡lL ¬≈»¿ƒ¿«»≈ƒ∆…ƒ¿«¿»

Èt ÏÚ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓe ÏÈ‡B‰ - „·‡ ‡lL∆…»«ƒ¿«≈«¿≈∆∆«ƒ
‰B¯Á‡ ‰Úe·L ÏÚ LÓÁ ÌlLÓ BÈ‡ ,ÌÈ„Ú30Û‡ ≈ƒ≈¿«≈…∆«¿»«¬»«

‰„B‰L Èt ÏÚ31ÔÓ B¯ËBt ÏÙÎa B·iÁÓ‰ ÔBÓn‰L ; «ƒ∆»∆«»«¿«¿¿∆∆¿ƒ
LÓÁ‰32. «…∆

פ 28)בפיקדון.27) אותו בכפל.29)יקדון.על ונתחייב
שאבד.30) שאם 31)שנשבע הוא, הדין מקום ובכל

חומש. משלם והודה בפיקדון לשקר המלה 32)נשבע
שהשבועה  פי על אף מחייב" "אינו משמעותה "פוטרו"
החומש, מן פטור זאת בכל הכפל, את מחייבת אינה שאבד

כפל. לשלם כבר נתחייב הזה הפיקדון שעל מכיוון

.ÊÌÈLÏ B¯BL ¯ÒÓ33,eÚaLÂ ·pb ˙ÚË eÚËÂ , »«ƒ¿«ƒ¿»¬«¬««»¿ƒ¿¿

שבת קודש



לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • י נ והיי   163 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסר

קסר

גניבה  הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ח קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ô‰ÈL - ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡a ÈM‰Â ,Ì‰Ó „Á‡ ‰„B‰Â¿»∆»≈∆¿«≈ƒ»»»≈ƒ¿≈∆
Ô¯w‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ34˙‡ ÔB„wt‰ ÏÚa OÙz Ì‡Â ; ¿«¿ƒ∆«∆∆¿ƒ»««««ƒ»∆

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÙk‰35‰„B‰L ‰ÊÂ ;36ÌlLÓ «∆∆≈ƒƒƒ»¿∆∆»¿«≈
e„B‰L ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÔÈÚaLp‰ ¯‡Lk ,LÓÁ…∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿««ƒ»∆

.ÔÓˆÚÓ≈«¿»

בעייא 34)לשמירה.33) זוהי פטורים, שניהם מכפל אבל
וחומש  כפל לשלם שלא הקפידה שהתורה מה אם בגמרא,
הם, אנשים שני זה שבמקרה ומכיוון בלבד, האיש באותו זה
התורה  כוונת או החומש. את והשני הכפל את האחד ישלם
ועל  חומש, וגם כפל גם ישלמו לא אחד ממון שעל הייתה
שהראשון  מכיוון הכפל, מן פטור יהי' שלפנינו בדין גם כן
אין  ולפיכך נפתרה, לא זו בעיה בחומש. קודם נתחייב כבר

הכפל. תשלומי את מספק סיבה,35)לחייב מאותה
ספק. שזה עדים 36)מכיוון באו לא עדיין שהודה בזמן

זה, בממון הכפל בעיית קיימת הייתה לא ועדיין השני, על
חומש. משלם הוא כן ועל

.Á¯ÓBM‰ ˙‡ Ú·zL ÔB„wt‰ ÏÚa37ÚaLÂ , «««ƒ»∆»«∆«≈¿ƒ¿«
·‚pL38˙‡ ¯ÓBM‰ Ú·˙Â ,·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â , ∆ƒ¿«¿««»À«««»¿»««≈∆

ÔB„wt‰ ÏÚa Ú·˙Â ,·bL ·pb‰ BÏ ‰„B‰Â ,·pb‰««»¿»««»∆»«¿»««««ƒ»
˙Ó‡a Ì‡ :·bL ÌÈ„Ú e‡·e ,¯ÙÎÂ ,·pb‰ ˙‡∆««»¿»«»≈ƒ∆»«ƒ∆¡∆

¯ÓBM‰ ÚaL39ÔÓ ·pb‰ ¯ËÙ - ·‚pL ÔÚhLk ƒ¿««≈¿∆»«∆ƒ¿«ƒ¿«««»ƒ
¯ÓBMÏ B˙‡„B‰a ÏÙk‰40ÚaL ¯˜La Ì‡Â ;41- «∆∆¿»»«≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿«

·pb‰ ÔÓ ÏÙk‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡42eOÙz Ì‡Â ; ≈ƒƒ«∆∆ƒ««»¿ƒ»¿
eÚ·z .Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÙk‰ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆∆≈ƒƒƒ»»»¿

ÌlLÂ ¯ÓBM‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰43¯k‰ Ck ¯Á‡Â , «¿»ƒ∆«≈¿ƒ≈¿««»À«
¯Á‡Â ,·bL Ô‰Ï ‰„B‰Â ÌÈÏÚa‰ e‰eÚ·˙e ,·pb‰««»¿»«¿»ƒ¿»»∆∆»«¿««
- ·bL ÌÈ„Ú e‡·e ,Ba ¯ÙÎÂ ¯ÓBM‰ BÚ·z Ck»¿»«≈¿»«»≈ƒ∆»«

·pb‰ ÔÓ ÏÙk‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡44¯ÓBM‰ OÙz Ì‡Â ; ≈ƒƒ«∆∆ƒ««»¿ƒ»««≈
ÔÈc‰ ÔÎÂ .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÙk‰ ˙‡∆«∆∆≈ƒƒƒ»¿≈«ƒ

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a45B‡ ·pb‰ Á·Ë Ì‡ , ¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ»«««»
.¯ÎÓ»«

קח:).37) (שם הפיקדון את לו ופטור 38)שיחזיר
חינם. שומר כדין השבועה 39)מלשלם פרטי כל אם

אונס. זה היה ובאמת באונס שנגנב שנשבע כגון נכונים,
הבעלים 40) על הוא נאמן הוא, ישר אדם שהשומר מכיוון

יימצא. הפיקדון אם השמירה את בידו וישאירו להבא, גם
כאילו  הרי אותו, ותובע הגנב את מוצא השומר אם ולפיכך
היא, הודאה לשומר הגנב והודאת אותו, תבעו הבעלים

מכפל. נגנב 41)ופטור ובאמת באונס, שנגנב שנשבע כגון
באונס. הבעלים 42)שלא אימון אם (שם), בעייא זוהי

הודאה, אינה השומר בפני הגנב הודאת כן ועל פסק, בשומר
אין  מספק כן ועל נפתרה, לא זו בעייא לא. או בכפל, וחייב

מידו. בגניבה.43)מוציאין מלשלם פטור שהוא פי על אף
שהבעלים 44) נאמר אם (שם), נפתרה שלא בעייא זו גם

בפניהם  הגנב הודאת ואין נסתלקו, הפיקדון דמי שקיבלו
שהבעלים  לשומר נוח או בכפל, הוא חייב כן ועל הודאה,
הודאה  בפניהם הגנב הודאת כן ועל הגנב, את לגלות יטרחו

כפל. מתשלומי אותו ופוטרת מיד 45)היא, מוציאים אין
מוציאים  אין השומר תפס ואם וה', ד' תשלומי את הגנב
לפטור  דעתך על יעלה שלא משמיענו, [רבינו השומר. מיד
השומר  תפס אם ואפילו וה' ד' מתשלום הגנב את לגמרי
אמרו: והרי כפל לשלם נתחייב שלא מפני מידו, מוציאים
ה)]. הלכה ג, פרק (למעלה וד'" ג' ולא תורה אמרה וה' "ד'

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜ ÏL ÔB„wÙa ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰«≈«¬««»¿ƒ»∆»»««ƒ
ÚaLÂ ,ÏB„‚ ‡e‰Lk BÚ·˙e ÔË˜ ‡e‰Lk BÏ Ô˙pL46, ∆»«¿∆»»¿»¿∆»¿ƒ¿«

;ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈ƒ¬≈∆»ƒ«∆∆
LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL47ÌeÏk ÔË˜ ˙È˙ ÔÈ‡Â ,48. ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ¿≈¿ƒ«»»¿

ÏB„‚a ÔÈÂL ‰ÚÈ·˙e ‰È˙ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ49. ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒ»»ƒ¿»

לקטן.47)שנגנב.46) טענת 48)פרט על נשבעים אין
ידו. על כפל לידי באים ואין ומכיוון 49)נתינתו,

על  אף הכפל, מן פטור זה הרי קטן ידי על היא שהנתינה
(שם). בגדול הייתה שהתביעה פי

.È¯„ÚÓ ‰ÏË ·bL ÔB‚k ,B˙eL¯Ó ·bL ¯ÓBL≈∆»«≈¿¿∆»«»∆≈≈∆
LÈ Ì‡ ,BÏˆ‡ „˜Ù‰L ÒÈkÓ ÚÏÒÂ BÏˆ‡ „˜Ù‰L∆À¿«∆¿¿∆«ƒƒ∆À¿«∆¿ƒ≈

ÏÙÎa ·iÁ - ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ50¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »»≈ƒ«»¿∆∆¿««ƒ∆∆¡ƒ
·iÁ ‰Ê È¯‰ - B¯„ÚÏ ‰Ïh‰Â BÓB˜ÓÏ ÚÏq‰«∆«ƒ¿¿«»∆¿∆¿¬≈∆«»

Ô˙eÈ¯Á‡a51‰˙Ïk È¯‰L ;ÌÈÏÚa‰ ÚÈ„BiL „Ú ¿«¬»»«∆ƒ««¿»ƒ∆¬≈»¿»
B˙¯ÈÓL52ÌeÏk ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï el‡Îe ,53ÚÈ„BiL „Ú ¿ƒ»¿ƒ…∆¡ƒ¿«∆ƒ«
ÂÈÏÚa54ÈÏk B‡ B¯·Á ÒÈkÓ ÚÏÒ ·Bb‰ Ï·‡ . ¿»»¬»«≈∆«ƒƒ¬≈¿ƒ

eÚ„È Ì‡ ,BÓB˜ÓÏ B˙ÈaÓ ·eb‰ ¯·c ¯ÈÊÁ‰Â ,B˙ÈaÓƒ≈¿∆¡ƒ»»«»ƒ≈ƒ¿ƒ»¿
·pb‰ ÔÈ„Ú - B˙¯ÈÊÁa eÚ„È ‡ÏÂ B˙·‚a ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒ¿≈»¿…»¿«¬ƒ»¬«ƒ««»

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ55ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ‰ÓiL „Ú56. «»¿«¬»«∆ƒ¿∆∆¿»

גנב.50) כל אונס.51)כדין במקרה נסתיימה 52)אף
שגנב. ברגע והוא 53)שמירתו החזיר, לא לבעלים שהרי

הבעלים. שומר להיות לעדרו 54)חדל טלה החזיר ואם
להחזרה. על 55)נחשב יודעים אינם שהבעלים עוד כל כי

החזרה. שמה אין הגניבה, ייוודע 56)החזרת כך ידי ועל
שמואל, סברת לפי הוא זה דין הוחזר. שנגנב שהכסף לו,
חברו  מכיס סלע גנב שאם קיח.), (שם חסדא ורב יוחנן רבי
הסלע, את הגנב החזיר כך ואחר הגניבה, על הבעלים וידעו
שבכיסם  הכסף את מנו הבעלים אם כלומר פוטר", "מניין
ישירה  בהודעה צורך ואין דיו, הגניבה, בהחזרת והרגישו

לבעלים.

.‡È‰Ó57¯eËt - ÔÈn‰ ÌÏL B‡ˆÓe BÒÈk ˙‡58. »»∆ƒ¿»¿≈«ƒ¿»»
- B˙¯ÈÊÁa ‡ÏÂ B˙·‚a ‡Ï ÌÈÏÚa‰ eÚ„È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿«¿»ƒ…ƒ¿≈»¿…«¬ƒ»

CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈÓ elÙ‡59BÓB˜ÓÏ B¯ÈÊÁ‰L ÔÂÈk ‡l‡ , ¬ƒƒ¿»≈»ƒ∆»≈»∆∆¡ƒƒ¿
.B˙eÈ¯Á‡Ó ¯ËÙƒ¿«≈«¬»

הכיס.57) י.58)בעל הלכה לסוף שייך זה הגנב.
רב 59) גם רבינו שלדעת הדברים ונראים שם. יוחנן כרבי

חי. בבעל לא אבל כלי, או בסלע יוחנן לרבי מודה חסדא
יב. הלכה לקמן ראה

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na60Áe¯ Ba ÔÈ‡L ¯·„a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«
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קסד גניבה קסד הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ח קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈiÁ61Ba eÚ„ÈÂ ,B¯·Á ¯„ÚÓ ‰ÏË ·Bb‰ Ï·‡ . «ƒ¬»«≈»∆≈≈∆¬≈¿»¿
ÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ‡lL ¯„ÚÏ B¯ÈÊÁ‰Â ,ÌÈÏÚa‰62˙Óe , «¿»ƒ¿∆¡ƒ»≈∆∆…ƒ«««¿»ƒ≈

‡È‰Â Ô‡v‰ ˙‡ eÓ Ì‡Â .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ·‚ B‡ƒ¿««»¿«¬»¿ƒ»∆«…¿ƒ
B˙·‚a ‡Ï ÌÈÏÚa‰ eÚ„È ‡Ï Ì‡Â .¯eËt - ‰ÓÏL¿≈»»¿ƒ…»¿«¿»ƒ…ƒ¿≈»
‡È‰Â Ô‡v‰ ˙‡ enL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙¯ÈÊÁa ‡ÏÂ¿…«¬ƒ»««ƒ∆»∆«…¿ƒ

ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ÚÈ„BiL „Ú B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ‰ÓÏL63, ¿≈»«»¿«¬»«∆ƒ«∆«¿»ƒ
e„ÓÏ È¯‰L ;·eb‰ ‰Ïh‰ ˙‡ e¯ÓLiL È„k64C¯„ ¿≈∆ƒ¿¿∆«»∆«»∆¬≈»¿∆∆

Ô‡v‰ ¯‡L C¯cÓ ıeÁ ˙¯Á‡65.‰Ê ¯„ÚaL «∆∆ƒ∆∆¿»«…∆¿≈∆∆

מניין 60) ואפילו פטור והחזיר הבעלים דעת בלי שהגונב
צריך. לא 61)אינו הבעלים שאם כלי, או סלע כגון

בהחזרה. שירגישו צורך אין בגניבה כדין 62)הרגישו דינו
פוטר. המניין מנו, הבעלים שאם סלע, כדעת 63)הגונב

ידעו  לא שאם כלומר, דעת", צריך לדעת "שלא חסדא, רב
לעדר, הטלה את שהחזיר הגנב, חייב הגניבה, על הבעלים

לבעלים. הטלה 65)הגנב.64)להודיע עלול כן ועל
צורך  יש כך ומשום יתירה, לשמירה וזקוק העדר, מן לברוח
(ולא  טלה לגנב המיוחד זה, טעם לבעלים. מיוחדת בהודעה
הגונב  יוצא: מכאן שם. חסדא רב לדברי רבה נותן סלע) גנב
ידעו  ולא בגניבתו הבעלים ידעו אם א) חבירו: מרשות
לא  אם ב) בטלה. ובין בסלע בין המניין, פוטר בחזירתו,
שאין  דבר זה אם בחזירתו, ולא בגניבתו לא הבעלים ידעו
ואם  ופטור, צריך אינו מניין אפילו סלע, כגון חיים, רוח בו
פוטר  המניין אין טלה, כגון חיים, רוח בו שיש דבר הוא

לבעלים. יודיע כן אם אלא

éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦
הוא 1) ומה שגנב, מה הגנב מן לקנות שאסור בו נתבאר

וכל  מפורסם, אינו כשהגנב הגניבה לוקח עם הגנב משפט
בשלימות. זה אחר הנמשך

.‡·pb‰ ÔÓ ˙B˜Ï ¯eÒ‡2ÏB„b ÔBÚÂ .·bL ıÙÁ‰ »ƒ¿ƒ««»«≈∆∆»«¿»»
·‚Ï BÏ Ì¯B‚Â ,‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ˜ÈÊÁÓ È¯‰L ,‡e‰3 ∆¬≈«¬ƒ¿≈¿≈¬≈»¿≈ƒ¿…
.·B‚ BÈ‡ - Á˜BÏ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡L ;˙B¯Á‡ ˙B·b¿≈¬≈∆ƒ…ƒ¿»≈«≈≈

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ4·pb ÌÚ ˜ÏBÁ :5BLÙ ‡BO6. ¿«∆∆¡«≈ƒ«»≈«¿

קיט.2) קיח: עלֿידי 3)בבאֿקמא א) הוא: כפול עוון
ב  פשעו, פרי לקצור לגנב מסייע הוא מעודד הקניה הוא (

אינו  לוקח, ימצא לא שאם בעתיד. נוספות לגניבות אותו
מה.). (גיטין גנב" חורא אלא גנב עכברא "לאו - גונב

כט.4) משלי שמעוני, ילקוט ב; ו, פרשה רבה ויקרא ראה
גנב.5) לא עצמו שהוא ויאבד 6)אףֿעלֿפי עוונו ישא כי

נפשו. את

.·¯ÎÓe ·Bb‰7ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ ,8Ck ¯Á‡Â , «≈»«¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»
·pb‰ ¯k‰9ÈBÏt B¯ÎnL ıÙÁ‰ ‰fL ÌÈ„Ú e‡·e , À«««»»≈ƒ∆∆«≈∆∆¿»¿ƒ

eÈÙa B·‚ ‡e‰10ÂÈÏÚ·Ï ıÙÁ‰ ¯ÊBÁ -11, ¿»¿»≈≈«≈∆ƒ¿»»
ÌÈÓc Á˜BlÏ ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰Â12Ï˜ML13ÈtÓ ,·pbÏ ¿«¿»ƒ¿ƒ«≈«»ƒ∆»«««»ƒ¿≈

˜eM‰ ˙wz14ÌÚ ÔÈc ÌÈOBÚÂ ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÏÚa‰Â , «»««¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ
·pb‰15‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ·pb Ì‡Â .16˙wz Ba eOÚ ‡Ï - ««»¿ƒ«»¿À¿»…»«»«
˜eM‰17‡l‡ ;ÌeÏk Á˜BlÏ ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â , «¿≈«¿»ƒ¿ƒ«≈«¿∆»

epnÓ ‡ÈˆBÓe ,·pb‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚÂ Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ≈«≈«¿∆ƒƒ««»ƒƒ∆
.BÏ Ï˜ML ÌÈÓc»ƒ∆»«

קטו.7) ברשות 8)בבאֿקמא קיימת הגניבה ועדיין
גנב 9)הבעלים. שהמוכר ידע לא הלוקח שקנה ובשעה

את 10)הוא. קניתי לטעון: המוכר יכול כן, לא אם כי
הבעלים. מן הבעלים.11)החפץ ברשות עדיין החפץ כי

כסף,12) בלי לבעלים החפץ את שיחזיר אומרים ואין
ינאי  רבי בשם יוחנן רבי דעת זו הגנב. מן כספו את ויתבע

-14)ששילם.13)(שם). בשוק הלוקח שקנה משום
שישלמו  תקנה לו עשו נגנב, שהחפץ ידע ולא - בפרהסיא
כלום, מחבירו קונה אדם לך אין אחרת מעותיו. הבעלים לו

כספו. להפסיד יחשוש הדמים 15)כי את ממנו ומקבלים
לקונה. דעתו,16)ששילמו על להעלות ללוקח לו והיה
גנוב. חפץ שם.17)שזה רבא דעת

.‚¯Á‡Â eL‡È˙pL ÔÈa ,‰·b‰ ÔÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ƒ¿»¬«¿»ƒƒ«¿≈»≈∆ƒ¿»¬¿««
¯ÎnL ¯Á‡ eL‡È˙pL ÔÈa ·pb‰ ¯ÎÓ Ck18‰˜ - »»«««»≈∆ƒ¿»¬««∆»«»»

Á˜Bl‰19˙eL¯ ÈepLÂ Le‡Èa20‰·b‰ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â , «≈«¿≈¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¿≈»
ÌÈÓc‰ Ì‰Ï Ô˙B ‡l‡ ;‰ÈÏÚ·Ï dÓˆÚ21Á˜Ï Ì‡ - «¿»ƒ¿»∆»∆»≈»∆«»ƒƒ»«

ÌÒ¯ÙÓ ·pbÓ22‡ÏÂ ıÙÁ ‡Ï ÏÏk Ô˙B BÈ‡ B‡ , ƒ«»¿À¿»≈≈¿»…≈∆¿…
˜eM‰ ˙wz ÈtÓ ,ÌÈÓ„23¯ÎBn‰ ‰Ê ‰È‰ ‡Ï Ì‡ - »ƒƒ¿≈«»««ƒ…»»∆«≈

.ÌÒ¯ÙÓ ·pb«»¿À¿»

מרשות 18) יצא ולא יאוש היה לא עדיים לוקח וכשקנה
זביד 19)הבעלים. כרב ולא הבעלים, שהתייאשו בשעה

קטו.). (שם יוחנן דרבי לרשות 20)אליבא הגנב מרשות
הגנב.21)הקונה. מן כספו את יתבע כי 22)והקונה

דמיו  ישלם כן ועל גנוב, שהחפץ לחשוש היה חייב
הגנב.23)לבעלים. מן הדמים את יתבעו והבעלים

.„˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ Á˜Bl‰L ÔÓÊa24Ì‡ , ƒ¿«∆«≈«∆ƒƒ««««ƒƒ
¯bz‰ È¯‰ - Á˜Ï ‰nÎa ÌÈ„Ú ÔÈ‡25ÚaL26˙ËÈ˜a ≈≈ƒ¿«»»«¬≈««»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ27ÚaLp‰ ÏÎÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔÓ ÏËBÂ ,Á˜Ï ‰nÎa ≈∆¿«»»«¿≈ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ¿»
ÏËBÂ28Ì‰È¯·cÓ B˙Úe·L -29˙ËÈ˜a ÚaLÂ , ¿≈¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ıÙÁ30. ≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

(ראה 24) לו מחזיר שהוא הגניבה דמי את ממנו ותובע
ב). הגנב.25)הלכה מן קיד:26)שקנה כגון 27)שם

בשבועת  מהֿשאיןֿכן התורה, מן בשבועה כמו תורה, ספר
חפץ. בנקיטת שאינה ונפטר, נשבע של חמשה 28)היסת

מד: שבועות במשנה המפורטים ונוטלים, הנשבעים הם
ולא 29) נשבעים שבתורה, הנשבעים "כל כי החכמים, תקנת

מלשלם. ופטור הנתבע נשבע כלומר משלמים",
ב.30) הלכה א, פרק ונטען טוען הלכות

.‰·pb‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ Á˜Bl‰L ÔÓÊa31‡e‰Â , ƒ¿«∆«≈«∆ƒƒ««»¿
‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,EnÓ ÈzÁ˜Ï CÎÂ CÎa :¯ÓB‡≈¿»»»»«¿ƒƒ¿¿≈…
˙ËÈ˜a ÚaL ¯bz‰ - ‰fÓ ˙BÁÙa ‡l‡ EÏ Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿∆»¿»ƒ∆««»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ32Ú·MÈÏ ÏBÎÈ ·pb‰ ÔÈ‡L ;·pb‰ ÔÓ ÏËBÂ ,33, ≈∆¿≈ƒ««»∆≈««»»ƒ»«
‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰L ÈtÓ34. ƒ¿≈∆»««¿»
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קסה

קסה

גניבה  הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ח קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מפורסם,31) מגנב שקנה כגון כספו, את חזרה ממנו ותובע
וג). ב הלכה (ראה השוק תקנת בו עשו כל 32)שלא כדין

ד). הלכה (ראה ונוטל ירצה.33)הנשבע אם אפילו
הגנב 34) מן השבועה את מעבירים כן על לשקר. שישבע

לולא  ויטול. וישבע הלוקח, על שכנגדו, התובע על הנתבע
ומשלם  מזה, בפחות לו שמכר נשבע, המוכר היה החשד

שם). (שבועות טוען שהוא כפי

.ÂB·BÁa Ú¯Ùe ·b35BÙw‰a Ú¯Ùe ·b ,36‰Êa ÔÈ‡ - »«»«¿»«»«¿∆≈≈»∆
˜eM‰ ˙wz37‡Ïa ‰·b‰ ÌÈÏËB ÌÈÏÚa‰ ‡l‡ ; «»««∆»«¿»ƒ¿ƒ«¿≈»¿…

¯‡MÈÂ ,ÌÈÓ„el‡ ·BÁ38‰È‰Lk ·pb‰ ÏÚ39ÔkLÓ . »ƒ¿ƒ»≈≈«««»¿∆»»ƒ¿≈
‰·b‰40‰ÈÓc ÏÚ ¯˙Èa dkLnL ÔÈa ,41˙BÁÙa B‡ «¿≈»≈∆ƒ¿¿»¿»≈«»∆»¿»
‰ÈÓcÓ42ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔBkLn‰ ÏÚ·Ï ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰ - ƒ»∆»«¿»ƒ¿ƒ¿««««¿¿¿ƒ

·pb‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;·pb‰ ÌÚ ÔÈc ÔÈOBÚÂ¿ƒƒƒ««»∆»ƒ≈»»««»
e¯‡aL BÓk ,ÌÒ¯ÙÓ43. ¿À¿»¿∆≈«¿

(בבאֿקמא 35) הגנוב בחפץ לו ושילם מאחר, כסף שלווה
בהקפה.36)קטו.). שקנה אינו 37)בסחורה אם אפילו

כגנב. חוב 38)ידוע וצ"ל: החנוני, ושל המלוה של החוב
אלו. תיקנו,39)של לא אלה במקרים הגנב. שפרע לפני

לו  מכר או לגנב המלוה הלוה הגניבה דעת על שלא מפני
שם). (גמרא בהקפה עליה 40)החנוני וקיבל מלוה, אצל

(שם). דמי 41)הלואה על עולים ההלואה כשדמי אפילו
המשכון. על סמך שהמלוה אומרים שדמי 42)הגניבה,

סמך  בוודאי זה במקרה הגניבה. מדמי פחותים ההלואה
עשו  שבכולם (שם), הגמרא פוסקת כך המשכון. על המלוה
בחובו, ופרע מגנב חוץ משכון בין מכר בין השוק, תקנת
גם  כמכר דינו שמשכון רבינו וסובר בהיקפו. ופרע וגנב
תקנת  בזה עשו שבמכר וכמו במאתים, מנה שוה לענין
אוצר  (ראה חננאל רבינו גם פסק כך במשכון. גם כך השוק,
כתב: בהשגותיו [והראב"ד (106 עמוד בבאֿקמא הגאונים,
לחלוק, שכוונתו פירש והמגידֿמשנה דמיה. בכדי אלא
והלווה  מנה בשוה השוק תקנת עשו לא שבמשכון ודעתו
אלא  להשיג בא לא שהראב"ד לומר אפשר אולם מאתים.
שבעל  ואומר מקומות, בכמה כדרכו רבינו, דברי לפרש
הסכום  כל לא אבל החפץ, דמי רק למלוה מחזיר החפץ

ב.43)שהלווה]. בהלכה

.ÊepnÓ Á˜lL ÔÈa ,ÌÒ¯ÙÓ BÈ‡L ·pbÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«»∆≈¿À¿»≈∆»«ƒ∆
ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó ‰ÂL44È¯‰ - ‰‡Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL B‡ »∆≈»¿»«ƒ»∆»«ƒ¿≈»¬≈

˙Èa‰ ÏÚaÓ ÌÈÓc‰ ÏËB ‰Ê45¯ÈÊÁÓ Ck ¯Á‡Â ∆≈«»ƒƒ««««ƒ¿««»«¬ƒ
‰·b‰46e¯‡aL BÓk ,˜eM‰ ˙wz ÈtÓ ,47. «¿≈»ƒ¿≈«»««¿∆≈«¿

שם.44) בגמרא מובאות אלה מאתים,45)דוגמאות נוטל
בשבילי  לטעון: יכול הקונה בלבד. מאה החפץ שוה אפילו

מאתיים. שוה כל 46)הוא את לו ישלמו לא אם
אףֿעלֿפי  לעצמו, הגניבה את לעכב הוא רשאי המאתיים,
את  קונה הלוקח היה יאוש, היה (לו הבעלים נתייאשו שלא

רשות). ושינוי ביאוש ב.47)הגניבה הלכה למעלה

.Á·pba ‰LB ‰È‰48ÊeÊ ‰‡Ó49ÏÚ·Ï ‡È·‰Â ·‚Â , »»∆««»≈»¿»«¿≈ƒ¿««
B·BÁ50BÏ Ô˙Â ,51˙¯ÊBÁ ‰·b‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰‡Ó ¿»«≈»«∆∆¬≈«¿≈»∆∆

‰ÈÏÚ·Ï52‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ,53·pb‰ Ú·˙e CÏ : ƒ¿»∆»¿¿ƒ»∆≈¿«««»
ÌÈ˙‡Óa54z˙ ‡lL ;55ÈtÓ ˙¯Á‡‰ ‰‡n‰ BÏ ¿»«ƒ∆…»«»«≈»»«∆∆ƒ¿≈

BzÓ‡‰L ÌLk ,„·Ïa EÏ ‡È·‰L ıÙÁ‰«≈∆∆≈ƒ¿ƒ¿«¿≈∆∆¡«¿
‰BL‡¯a56‰B¯Á‡a BzÓ‡‰57. »ƒ»∆¡«¿»«¬»

לו.49)שם.48) המלוה.51)למלוה.50)שהלוה
את 52) לגנב שהלוה לטעון יכול המלוה ואין דמים, בלי

המשכון. סמך על השניה שלא 54)למלוה.53)המאה
השוק. תקנת לו טענת 55)תיקנו את דוחים אנו בזה

סמך  על האחרת המאה את לו שהלווה הטוען, המלוה
בלבד. בלי 56)החפץ הראשונה המאה את לו והלווית

המאה 57)משכון. של החוב בעד קיבלת החפץ ואת
שלא  בחובו, ופרע בגנב כמו הוא הדין כן ועל הראשונה,
אמורים, דברים במה ו. הלכה ראה השוק, תקנת בו עשו
מאה  זה חפץ על הלווני בפירוש: למלוה הגנב אמר כשלא
להחזיר  החפץ בעל על בפירוש, כן כשאמר אבל זוז,
וכסףֿ (מגידֿמשנה ו בהלכה כמו זוז המאה את למלווה

משנה).

.Ë·pbÓ Á˜Ï58¯Á‡Ï ¯ÎÓe ,‰‡Óa ÌÒ¯ÙÓ BÈ‡L »«ƒ«»∆≈¿À¿»¿≈»»«¿«≈
‰ÊÏ Ô˙B ‰·b‰ ÏÚa - ·pb‰ ¯k‰Â ,ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Óa¿≈»¿∆¿ƒ¿À«««»«««¿≈»≈»∆

ÔB¯Á‡‰59ÏÚa‰ ¯ÊBÁÂ ,B˙·b ÏËBÂ ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó »«¬≈»¿∆¿ƒ¿≈¿≈»¿≈«««
¯ÎBn‰ ÔÓ ¯ÎO ÏL ÌÈ¯OÚ ÏËBÂ60‰‡n‰ ÏËBÂ , ¿≈∆¿ƒ∆»»ƒ«≈¿≈«≈»

ÏËB - ‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ·pb Ì‡Â .·pb‰ ÔÓ‰‡n‰ ƒ««»¿ƒ«»¿À¿»≈«≈»
¯bz‰ ÔÓ ÌÈ¯OÚÂ61¯bz‰ CÏB‰Â ,·pb‰ ÔÓ Á˜lL ¿∆¿ƒƒ««»∆»«ƒ««»¿≈««»

Ô¯˜ ÏL ‰‡na ·pb‰ Ú·B˙Â62¯ÎÓ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈«««»«≈»∆∆∆¿«ƒƒ»«
- ‰‡Ó elÙ‡ ,ÈÚÈ·¯Ï ÈLÈÏM‰Â ,ÈLÈÏLÏ ÈM‰«≈ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»
ÏËBÂ ,¯kOpM ‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏkÓ ÏËB ‡e‰L∆≈ƒ»∆»¿∆»«∆ƒ¿«¿≈

el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .·pb‰ ÔÓ Ô¯w‰63,Le‡È ÈÙÏ «∆∆ƒ««»¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿≈≈
e¯‡aL BÓk64. ¿∆≈«¿

קטו.58) הגנב 59)שם מן בלוקח אם כי השני, ללוקח
הלוקח. מן בלוקח כלֿשכן השוק, תקנת גם 60)עשו

לבעלים  מחזיר ואינו השוק, תקנת בו עשו הראשון הקונה
שהרויח. זוז העשרים את בתחילה 61)אלא [פירוש:

באינו  כמו שנתן, הק"כ את השני ללוקח הגניבה בעל מחזיר
בגנב  גם השוק תקנת עשו השני בלוקח כי מפורסם,
יהיה  ואל הגנב, מן ולא התגר מן קנה הוא שהרי מפורסם,
בעל  חייב כן על מפורסם. שאינו מגנב מלוקח גרוע דינו
חזרה  נוטל הוא כספו ואת השני, ללוקח ק"כ לשלם הגניבה
משום  השוק, תקנת עשו לא בו כי הגנב, מן שלקח התגר מן
שהלוקח  ואומר, חולק כאן והראב"ד מפורסם]. מגנב שקנה

נימוקו. את בירר ולא התגר, מן נוטל הגנב 62)השני
העשרים  את החזיר והתגר שקיבל, המאה את מחזיר

הגניבה 63)שהרויח. את להחזיר חייב האחרון שהלוקח
ב.64)עצמה. הלכה למעלה

.È˙Èa‰ ÏÚa65ÈeOÚ BÈ‡L66‡ˆÈÂ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ««««ƒ∆≈»ƒ¿…∆≈»¿»»
¯ÈÚa ‰·b ÌL BÏ67ÂÈÏk ¯Èk‰Â ,68„Èa ÂÈ¯ÙÒe ≈¿≈»»ƒ¿ƒƒ≈»¿»»¿«

ÌÈ¯Á‡69el‡ ÌÈÏk eÈ‰Â ,¯kÓÏ ÈeOÚ ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ∆»»»ƒ¿…¿»≈ƒ≈
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏkÓ ¯Èk‰L70Ì‡ , ∆ƒƒƒ≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ
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קסו גניבה קסו הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ח קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰Ê ÏL ÂÈÏk ‰fL ÌÈ„Ú e‡a71B„Èa Ô‰L ‰Ê Ú·MÈ - »≈ƒ∆∆≈»∆∆ƒ»«∆∆≈¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a72˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏhÈÂ ,Á˜Ï ‰nÎa73, ƒ¿ƒ«≈∆¿«»»«¿ƒ…ƒ««««ƒ

ÂÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ74. ¿«¬ƒ≈»

קטו.65) קיד: דרכו.66)שם אצלו 67)שאין שגנבו
פסק  כך שנגנבו. הם אלה שכלים שיאמרו, צורך אין בבית.
צריך  לא כליו, למכור עשוי שאינו הבית בעל "אבל רבא
רבינו  פירש כך אצלו. שגנבו קול מספיק אלא האי", כולי
והממכר  המקח בספר גאון האי רב פירש וכך רבא, דברי את
אחרת). פירש (ורש"י 108 עמוד הגאונים אוצר ראה ל. שער

מהם.68) התייאש ולא אחריהם מחזר שהיה לאחר
הספרים.69) את או הכלים את שקנו טוענים ואלה
או 70) להשאיל עומדים הן עשייתם שמתחילת כלים

שמבשלים  הגדולות היורות כגון שכרם, וליטול להשכיר
וט). ח פרק ונטען טוען הלכות (ראה וכדומה בחתונות בהן
מהם  שנגנבו טוענים, והבעלים למכור, דרכם אין אלה כלים
טוענים, הכלים שבידם ואלה בעיר, גניבה שם להם ויצא

בשוק. אותם בעל 71)שקנו שהוא עדים, אין אם התובע.
כי  בעיר, גניבה שם לו שיצא מה יועיל לא הללו, הכלים

ממנו. נגנבו אחרים כלים ונוטל 72)שמא הנשבע כל כדין
ד). בהלכה תקנת 73)(כלמעלה בו עשו כי הגניבה, מבעל

נתייאשו.74)השוק. לא עוד שהבעלים מכיון

.‡ÈÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰75eÈ‰ ‡ÏÂ , »»««««ƒ»ƒ¿…∆≈»¿…»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ76Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ

ÂÈÏk e¯k‰Â ¯ÈÚa ‰·b ÌL BÏ ‡ˆiL77BÈ‡ - ∆»»≈¿≈»»ƒ¿À¿≈»≈
ÌÈ¯Á‡Ï Ô¯ÎÓ ‡e‰ ‡nL ,˙BÁB˜l‰ „iÓ Ô¯ÈÊÁÓ78. «¬ƒ»ƒ««»∆»¿»»«¬≈ƒ

B˙Èa CB˙a eÏÂ Ì„‡ Èa e‡a Ì‡ Ï·‡79˜ÚÊÂ „ÓÚ , ¬»ƒ»¿≈»»¿»¿≈»«¿»«
e‡ˆÓe Ì„‡ Èa e‡·e ,È¯ÙÒe ÈÏk e·‚ :‰ÏÈla««¿»ƒ¿¿≈«¿»«»¿≈»»»¿

‰¯e˙Á ˙¯zÁÓ80ÔÈ‡ˆBÈ B˙Èa CB˙a elL Ì„‡ È·e «¿∆∆¬»¿≈»»∆»¿≈¿ƒ
:ÌÈ¯ÓB‡ Ïk‰Â ,Ì‰ÈÙ˙k ÏÚ ÌÈÏk ÏL ˙B¯B¯ˆe¿∆≈ƒ«ƒ¿≈∆¿«…¿ƒ

ÈBÏt ÏL ÂÈ¯ÙÒe ÂÈÏk eÏl‰81ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ -82. «»≈»¿»»∆¿ƒ¬≈∆∆¡»
‰nk ıÙÁ ˙ËÈ˜a B„Èa ÌÈÏk‰L ‰Ê Ú·MÈÂ¿ƒ»«∆∆«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆«»

‡ÈˆB‰83.ÂÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,‰·b‰ ÏÚaÓ ÏhÈÂ , ƒ¿ƒ…ƒ«««¿≈»¿«¬ƒ≈»

קיד:75) הבית 76)שם שבעל לטענה, מקום יש כן ועל
אותם. בעל 77)מכר של היו אלה שכלים העידו עדים

מאחרים 78)הבית. אותם קנה בידו שהכלים וזה
הבית). מבעל אותם שקנה טוען אינו בכלים (והמחזיק

שם.79) מהגמרא, לקוחה הזאת הדוגמה חפורה 80)כל
הבית. לקיר שגנבו 81)מתחת לומר יתכן כן, לא שאם

מאדם  בידו לקוחים המחזיק שביד אלה וכלים אחרים, כלים
כליו. את למכור עשוי הבית בעל שהרי הבית, מבעל שלקחם

ממנו.82) נגנבו באמת אלה שילם.83)שכלים כמה

.·ÈÌÒ¯t˙Â ˜ÊÁ‰L ·pb84,B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎpL «»∆À¿«¿ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¿≈¬≈
˙Áz BÏ ÌÈeÓË ÌÈÏÎÂ ‡ˆiL ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ¿≈ƒ¿ƒƒ∆»»¿≈ƒ¿ƒ««

ÂÈÙk85L ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏÚa Ì86ÔÚËÂ ,87 ¿»»««ƒ∆»»»««««ƒ¿»«
ÌÈ·eb :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï :¯Ó‡Â¿»«¿ƒ≈¿»ƒ««««ƒ≈¿ƒ
,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ Bk¯c ÔÈ‡L ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,Ì‰≈ƒ»»««««ƒ∆≈«¿ƒ¿…∆≈»
C¯c ÔÈ‡Â ,ÔÈÓË‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡ ÌÈÏk Ì˙B‡Â¿»≈ƒ≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ»¿≈∆∆

ÏÚa È¯‰ - ÂÈÙk ˙Áz ÂÈÏk ÚÈˆ‰Ï ˜ÊÁn‰ B˙B‡«À¿»¿«¿ƒ«≈»««¿»»¬≈««
ÔÓ‡ ˙Èa‰88Ú·MÈÂ ,89ıÙÁ ˙ËÈ˜a90.ÂÈÏk ÏËBÂ ««ƒ∆¡»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿≈≈»

˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰·‚a ˜ÊÁÓ ‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»»∆À¿»ƒ¿≈»≈««««ƒ
ÔÓ‡91˙q‰ ˙Úe·L B„Èa ÌÈÏk‰L ‰Ê ÚaL ‡l‡ ;92 ∆¡»∆»ƒ¿»∆∆«≈ƒ¿»¿«∆≈

CÏB‰Â ,B„Èa ÌÈÁe˜Ï el‡‰ ÌÈÏk‰L93. ∆«≈ƒ»≈¿ƒ¿»¿≈

מו:84) לראות 85)שבועות יכלו ולא בגדו, כנפי תחת
לזהותם. יכולים ואינם הכלים, נכנס,86)את שהגנב בזמן

הגניבה. חשש את מקטין מכיון 88)הגנב.87)וזה
שלושת  מספיקים כגנב, ונתפרסם כבר הוחזק שהנכנס
כטענת  גנובים אלה שכלים עובדה, לקביעת ביחד התנאים
הבית  בעל של דרכו אין א) התנאים: הם ואלה הבית. בעל
וכלים  בגדו, כנפי תחת הכלים את הטמין ב) כליו, למכור
זה  של דרכו אין ג) להטמינם, אדם בני דרך אין אלה

אינו  כן ועל בגדו, כנפי תחת כליו שהוא להצניע לטעון יכול
מלה  כמעט נמצאת הזאת ההלכה כל אדם. בני משאר שונה
השמיני". "והשער ד"ה ז, פרק שבועות ברי"ף במלה

הכלים.89) את מכר ונוטל.90)שלא הנשבע כדין
איניש 91) "לאחזוקי כי שלמעלה, התנאים שלושת אף על

כל  כגנבים אנשים להחזיק אין פירוש, מחזקינן", לא בגנבי
שם. לכך. ברורה הוכחה שאין חכמי 92)זמן שתיקנו

מהֿשאיןֿכן  חפץ, בנקיטת צורך ואין בכל, לכופר הגמרא
כמו  חפץ נקיטת שצריכים ונוטל, בנשבע המשנה בשבועת

התורה. מן פטור.93)בשבועה כלומר:

éML ÷øt1 ¤¤¦¦
אנשים 1) מן אותם לוקחים שאין הדברים בו נתבארו

שלהם. שאינו חשש מפני ידועים דרכים על אלא  ידועים
לעכב  יכולים שהאומנים הדברים הם מה ביאור לזה ונמשך
הדברים  לידיעת הכרחי שהוא לפי הסתם, מן לעצמם

שם. כנזכר מהם, לקנות שמותר

.‡·e‚ ‡e‰L B˙˜ÊÁL ¯·c Ïk2ÁwÈÏ ¯eÒ‡ -3 »»»∆∆¿»∆»»ƒ«
¯·c‰ B˙B‡ ·¯ Ì‡ ÔÎÂ .B˙B‡4·e‚ ‡e‰L5ÔÈ‡ - ¿≈ƒ…«»»∆»≈

B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ6ÌÈÚB¯‰ ÔÓ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .7¯Óˆ ¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒƒ»ƒ∆∆
ÌÈÈ„‚ B‡ ·ÏÁ B‡8Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ;9‰È·‚e ·ÏÁ »»¿»ƒ¬»¿ƒ≈∆»»¿ƒ»

¯a„na10·eMia ‡Ï Ï·‡ ,11ÌÈÚB¯‰ ÔÓ ÁwÈÏ ¯zÓe . «ƒ¿»¬»…«ƒÀ»ƒ«ƒ»ƒ
ÔË˜ ¯„ÚÓ ¯Óˆ ÏL ˙Bfb Úa¯‡ B‡ Ô‡ˆ Úa¯‡12B‡ , «¿«…«¿«ƒ∆∆∆≈≈∆»»

¯·„a ·e‚ ‡e‰L B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ;ÏB„b ¯„ÚÓ LÓÁ»≈≈≈∆»∆≈∆¿»∆»¿»»
‰Ê13. ∆

גנוב.2) שהוא ומשכנע חזק יסוד לקנות.3)שיש
למכירה.4) מציע גנוב.5)שהמוכר שהוא בחזקת
הוא.6) גנוב שמא מחשש אותו, קונים משנה 7)אין

קיח: גנבום 8)בבאֿקמא שהרועים מבוסס חשש שקיים
שבידם. הבית בעל של שם.9)מצאנו ברייתא

ללכת 10) הבעלים דרך אין כי לרועה, שם והגבינה שהחלב
וליטלם. ואת 11)שם החלב את להביא הרועה שדרך

הבית. בעל לבית ה'יש 12)הגבינה ולדעת שם, גמרא
חסדא. רב בשם אותם,13)אומרים' לגנוב יפחד הרועה

הם. שלו שבוודאי להניח, יש כן על מיד. ניכר חסרונם כי
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קסז

קסז

גניבה  הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ח קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מארבעה  ויתכן פחות מורגש, לא קטן מעדר אפילו צאן
הם. שגנובים

.·¯·c ÏL BÏÏk14‰È‰ Ì‡ ,B¯ÎBÓ ‰ÚB¯‰L Ïk : ¿»∆»»…∆»∆¿ƒ»»
Ba LÈb¯Ó ˙Èa‰ ÏÚa15BÁ˜ÏÏ ¯zÓ -16,‰ÚB¯‰ ÔÓ ««««ƒ«¿ƒÀ»¿»¿ƒ»∆

BÁ˜ÏÏ ¯eÒ‡ - Ba LÈb¯Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ Ì‡Â17. ¿ƒ≈««««ƒ«¿ƒ»¿»¿

מוכרו,14) הרועה שאם כל והכוונה: שם. הברייתא לשון
בו. מרגיש הבית בעל בהעדרו.15)היה כי 16)מבחין

לגנבו. יפחד הוא.17)הרועה גנוב שמא

.‚˙B¯t È¯ÓBMÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡18˙B¯t B‡ ÌÈˆÚ19, ≈¿ƒƒ¿≈≈≈ƒ≈
ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÔÓÊa ‡l‡20ÌÈ¯ÎBÓe21ÌÈlq‰Â22 ∆»ƒ¿«∆≈¿ƒ¿ƒ¿««ƒ

ÒÏt‰Â23ÏB˜ BÏ LÈÂ ÈeÏb ¯·c‰ È¯‰L ;Ì‰ÈÙÏ24, ¿«∆∆ƒ¿≈∆∆¬≈«»»»¿≈
‰pb‰ Á˙tÓ ÔÈÁ˜BÏÂ .‰·b ‰Ê ÔÈ‡Â25‡Ï Ï·‡ , ¿≈∆¿≈»¿¿ƒƒ∆««ƒ»¬»…

‰pb‰ È¯BÁ‡Ó26ÔlÎÂ .27e¯Ó‡L28'ÔÓË‰'29¯eÒ‡ - ≈¬≈«ƒ»¿À»∆»¿«¿≈»
Ô‰Ó ˙Á˜Ï30˙Á˜Ï ¯zÓe .31ÒÈ¯‡‰ ÔÓ32LÈ È¯‰L , »««≈∆À»»««ƒ»»ƒ∆¬≈≈

ÌÈˆÚ·e ˙B¯ta ˜ÏÁ BÏ33. ≈∆«≈»≈ƒ

קיט.18) קיח: שם וברייתא משנה ופרדסים, גנים משומרי
גנבום.19) שמא לכך.20)חוששים המיועד במקום
הפירות.22)בפרהסיא.21) והמאזנים.23)עם
הבית.24) בעל לאזני כל.25)ויגיע לעין גלוי מקום זה כי
בסתר 26) מוכר שהוא מכיון גניבה, שזהו לדבר רגלים

הגינה. מהם.27)מאחורי לקחת שמותר למעלה שאמרנו
הוא.30)הסתר.29)לקונה.28) גנוב פירות 31)כי

חלק 32)ועצים. בשכרו ומקבל הבית, בעל אדמת המעבד
בשכרו). כסף המקבל כשומר (ולא הפירות לאריס 33)מן

(ראה  לקנייתם בהוצאה משתתף הוא גם כי בעצים, חלק יש
במשנה). קג. בבאֿמציעא

.„ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡34ÌÈLp‰ ÔÓÔÓe ÌÈ„·Ú‰ ÔÓe ≈¿ƒƒ«»ƒƒ»¬»ƒƒ
ÌÈpËw‰35˙ÚcÓ Ô‰lL Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·„ ‡l‡ «¿«ƒ∆»¿»ƒ∆∆¿»»∆≈∆»∆ƒ««
ÌÈÏÚa‰36ÔB‚k ,37ÔzLt ÈÏk e¯ÎnL ÌÈL38ÏÈÏba39 «¿»ƒ¿»ƒ∆»¿¿≈ƒ¿»«»ƒ

ÔB¯Ma ÌÈÏ‚Ú B‡40ÔlÎÂ .41e¯Ó‡L42¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰' ¬»ƒ«»¿À»∆»¿«¿≈»
Ô‰Ó ÁwÈÏ43ÌÈÁ˜BÏÂ .‰·b ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ , ƒ«≈∆ƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿≈»¿¿ƒ

ÌÈÏB‚¯˙Â ÌÈˆÈa44ÌB˜Ó ÏÎa45Ì„‡ ÏkÓ46Ì‡Â . ≈ƒ¿«¿¿ƒ¿»»ƒ»»»¿ƒ
.¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰' ¯Ó‡»««¿≈»

קיט.34) קיח: בבאֿקמא וברייתא הדברים 35)משנה כי
הם. הבעלים הבעלים.36)בחזקת בהסכמת

שם.37) במשנה מובאות פשתן.38)הדוגמאות בגדי
הנשים 39) היו נוהגות שם ישראל. ארץ בצפון ארץ חבל

מדעת  לעצמן לקחו דמיהם ואת ולמכרם, פשתן בגדי לטוות
ארץֿישראל,40)בעליהן. של במערבה המישור ארץ

בזמן  ותושביה. הכרמל הר ועד מיפו הים חוף לאורך
ע  עגלים המשנה, גידלו הנשים וגם עגלים, בגידול סקו

בעליהן. בהסכמת מהם.41)ומכרום לקנות שהתרנו
לקונה.42) שם.43)המוכרים שם.44)משנה
שהתירו 45) ובעגלים פשתן בכלי בפירות, כמו ולא

בלבד. מסוימים מעבדים 46)במקומות משומרים, אף
שדמיהם  אלה, בדברים לגניבה חוששים אין כי וכו',

מועטים.

.‰ÔÈ„ca‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ47‰cÓa ÔÓLÂ ‰cÓa ÌÈ˙ÈÊ48, ¿ƒƒ««»ƒ≈ƒ¿ƒ»¿∆∆¿ƒ»
B˙˜ÊÁL ;ËÚeÓ ÔÓL ‡ÏÂ ÌÈËÚeÓ ÌÈ˙ÈÊ ‡Ï Ï·‡¬»…≈ƒ»ƒ¿…∆∆»∆∆¿»

Ì‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì‰ ‰·b49. ¿≈»≈¿≈…«≈»∆

זיתים 47) בתים בעלי להם שמוסרים הבד, בית בעלי
קיט.). (שם שמן מהן מכירה 48)לעשות דרך שזוהי

זה  כי גניבה, חשש בזה ואין מרובה, ובכמות בפרהסיא
לבעלים. תבואה 49)יוודע וגרעיני יקב, מבעל יין כגון

קמח. טחנת מבעל

.ÂÔÈÎeÓ50‡ÈˆBÓ Ò·Bk‰L51BlL el‡ È¯‰ -52; ƒ∆«≈ƒ¬≈≈∆
‡ÈˆBÓ ˜¯Bq‰LÂ53˙Èa‰ ÏÚa ÏL el‡ È¯‰ -54. ¿∆«≈ƒ¬≈≈∆««««ƒ

ÔÈËeÁ ‰LÏL ÏËB Ò·Bk‰55- ÔkÓ ¯˙È ;BlL Ô‰Â «≈≈¿»ƒ¿≈∆»≈ƒ»
Ô·Ï Èab ÏÚ ¯ÁL ‰È‰ Ì‡ .˙Èa‰ ÏÚa ÏL56ÏËB - ∆««««ƒƒ»»»…««≈»»≈

Ïk‰ ˙‡57.BlL Ì‰Â ∆«…¿≈∆

שם).50) (משנה קטנות שערות הצמר, בשעת 51)פסולת
הצמר. הבית 52)כיבוס בעל ואין הוא, מועט דבר כי

כך. על בשעת 53)מקפיד מוציא שהסורק הפסולת
מוותר 54)הסריקה. הבית בעל ואין הם, מרובים כי
לשמור 55)עליהם. כדי הבגד, בסוף שאורגים החוטים מן

שלושה  על הכביסה. בשעת תתקלקל שלא הבגד אריגת על
יתר  לקחתם. רשאי והכובס מקפיד, הבית בעל אין חוטים

יקח. אל שלושה על 56)על שחורים אלה חוטים היו אם
לבן. בגד הם 57)גבי כי חוטים, משלושה יותר אפילו

שהכובס  מסכים הבגד ובעל הלבן, הבגד את מכערים
לעצמו. ויקחם יוציאם

.ÊËiÁ‰58ËeÁ‰ ÔÓ ¯iML59ËÁÓ ˙ÎÈLÓ È„k60, ««»∆ƒ≈ƒ«¿≈¿ƒ«««
˙BÚaˆ‡ LÏL ‡È‰L ˙ÈÏËÓ „‚a‰ ÔÓ ¯iLÂ61ÏÚ ¿ƒ≈ƒ«∆∆«¿ƒ∆ƒ»∆¿»«

ÚaÏ Ô¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ˙BÚaˆ‡ LÏLÌÈÏ62ÔkÓ ˙BÁt ; »∆¿»«»¿«¬ƒ»«¿»ƒ»ƒ»
.BlL -∆

שם.58) הבית.59)משנה בעל לו שיעור 60)שנתן
הוא  זה שיעור קמעא. בו ולתפור המחט להשחיל המאפשר
שני  אורך כלומר מחט", כמלוא למחט וחוץ מחט "מלא
בבגד  המחט את לתחוב איֿאפשר מזה בפחות כי מחטים,

בו. רוחב 61)ולתפור על אצבעות ג' באורך אריג חתיכת
אצבעות. עליהם.62)ג' מוותר הבית בעל אין כי

.Á˙¯Ò63L¯Á‰L64„ˆÚna ‡ÈˆBÓ65BlL -66, ¿…∆∆∆»»ƒ««¬»∆
ÏÈMÎa67˙Èa‰ ÏÚa ÏL -68Ïˆ‡ ‰OBÚ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«ƒ∆««««ƒ¿ƒ»»∆≈∆

˙Èa‰ ÏÚa69ÏÎÂ .˙Èa‰ ÏÚa ÏL ˙¯Òp‰ Û‡ - ««««ƒ««¿…∆∆««««ƒ¿»
‚‰Ó ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿«≈»∆¿ƒ»∆««ƒ¿«

‰È„n‰70. «¿ƒ»

ãקודש משיחות ãנקודות

"úéaä ìòa ìL ¯ ìéMëa ,BlL ¯ ãöòna àéöBî LøçäL úøñð" §Ÿ¤¤¤¨¨¦©©£¨¤§©¦¤©©©©¦

לו  ובהמשך קמא, בבא מסכת בסיום מובא הנ"ל הדין
משום  בהם אין אבנים "מסתתי הדין בברייתא הובאה
דין  והשו"ע הרמב"ם השמיטו מדוע להבין וצריך גזל"
הברייתא  שבין המחלוקת ביאור עלֿפי ויובן זה.
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קסח ונטען קסח טוען הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ב ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בזמן  אבנים, מסתתי נאמר שבתוספתא שם, והתוספתא
בעל  אין ואם גזל משום בהם יש מקפיד הבית שבעל

מקפי  הם הבית התוספתות כי גזל, משום בהם אין ד
וכך, כך כתוב לו אומר והיה רבי בפני חייא רבי שסידר
מניין". חייא רבי שנאה, לא "רבי אומרים שאנו וזהו
מדרשו  לבית מחוץ נכתבה 'בר') (מלשון הברייתא אבל
תורה  מרכז אז שהיה בבבל נלמדה הסתם ומן רבי, של
מתגלגלין  "ישראל היו תקופה באותה כי יותר גדול

הדינים. חילוק בא ומכאן כו'", לקצוות והולכין

י"א, נח (רש"י בקעה" שהוא מפני אבנים "אין בבבל
אמרה  ולכן בבבל לאבנים שימוש אין שכן ומכיון ג.)
אבל  גזל. משום בהם אין אבנים שמסתתי הברייתא
כו'" ברזל אבניה "אשר ישראל בארץ נכתבה התוספתא
שימוש  בהם נעשה ולכן באבנים משופעת והיתה
כתבה  כך משום עליהם, מקפיד הבית ובעל לבניה,
של  פסולת שסתם ישראל) בארץ (שנכתבה התוספתא

הבית. בעל של היא אבנים

לפי  למדינה ממדינה משתנה אבנים מסתתי שדין ומכיון
והשו"ע, הרמב"ם השמיטו המדינה, ותכונות הצורך
בכל  דקביעא מילתא כו' מוציא שהחרש נסורת משא"כ

המקומות.
42 והערה 111 עמוד חי"ט לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

שם.63) משנה הנסירה, בשעת הנופל העצים שחק

נגר.64) עצים, עשוי 65)חרש בתוכו. ברזל ולהב עץ, כלי
הקרשים. ובעה"ב 66)להחליק דקים קיסמים שמוציא

עליהם. גסים.67)מוותר קיסמים המוציא בקרדום,
הם.68) חשובים יום.69)כי יש 70)כשכיר אם

שבהלכות  והדינים המדינה, כמנהג הוא הדין מנהג, במדינה
בדברים  ידוע מנהג במדינה שאין במקום נאמרו הקודמות

קיט:). (שם אלה

.ËBlL BÈ‡L ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·c ¯ÎnL Ôn‡ Ïk»À»∆»«»»ƒ«¿»ƒ∆≈∆
˜¯Bq‰ Ô¯ÎnL ÔÈÎeÓ ÔB‚k ,‰È„n‰ ˙BÎÏ‰k71 ¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ∆¿»»«≈

ÁwÏ ¯eÒ‡ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL eÈ‰iL e‚‰pL ÌB˜Óa¿»∆»¬∆ƒ¿∆««««ƒ»ƒ«
epnÓ72‰·b ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,73ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ; ƒ∆ƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿≈»¬»¿ƒ

‡ÏÓ ¯k epnÓÔÈÎeÓ74Ô‰L ÌÈ¯·c Ôn‡‰ ¯ÎÓ Ì‡Â . ƒ∆«»≈ƒ¿ƒ»«»À»¿»ƒ∆≈
¯Ó‡ Ì‡Â .epnÓ ÔÈÁ˜BÏ - ‰È„Ó ˙BÎÏ‰k BlL∆¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒƒ∆¿ƒ»«

¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰'75. «¿≈»

ו.71) הלכה למעלה שהוא 73)שם.72)ראה הצמר כי
שלו. אינו מוכין 74)סורק שגנב מכיון בשינוי, שקנאם

אפשר  כי ממש, שינוי זה שאין ואףֿעלֿפי כר. יעשאום
כזה  קל ושינוי הקודם, למצבם ולהחזירם הכר מן להוציאם
ב, פרק גזילה בהלכות לקמן רבינו שכתב כמו קונה, אינו
ודאי, בגזל נאמר זה שדין מפני דבר, של וטעמו י. הלכה
(מגידֿמשנה). קל בשינוי גם קונה ספק, בגזל כאן אבל

אסור"75) להטמין, שאמרו "וכולן המשנה לכלל בהתאם
קיח:). $(שם

meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd zah g"kÎa"k -

âטבת כ"ב ראשון âיום

-mihtynxtq
ïòèðå ïòBè úBëìä¦§¥§¦§¨

øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨
המחאה.1) ודין קרקעות, חזקת דין מבאר

.‡˙BÚ˜¯w‰ Ïk2Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙BÚe„È‰ »««¿»«¿¿«¿≈∆««ƒ
.Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ „È ˙Áz ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«««¬≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆
ÌÚ‰L C¯„k ¯ˆÁa LnzLÓ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»ƒ¿«≈¿»≈¿∆∆∆»»
,ÌÈ¯Á‡Ï d¯ÈkOÓe ,da ¯c :Ô‰È˙B¯ˆÁa ÌÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«¿≈∆»»«¿ƒ»«¬≈ƒ
¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ÔÚËÂ ÔBÚÓL ‡a ÔÓÊ ¯Á‡Â ,¯˙BÒÂ ‰B·e∆¿≈¿««¿«»ƒ¿¿»«»»¿»«
E„Èa ‡È‰ ‰¯eÎOe ,‡È‰ ÈlL E„È ˙ÁzL BÊ ¯ˆÁ :BÏ»≈∆««»¿∆ƒƒ¿»ƒ¿»¿
‰z‡Â ,‰˙È‰ ElL :Ô·e‡¯ B·ÈL‰Â ,‰Ïe‡L B‡¿»∆¡ƒ¿≈∆¿»¿»¿«»
ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡ ,‰zÓa ÈÏ dz˙ B‡ ÈÏ dz¯ÎÓ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿«»»ƒ≈≈ƒ
˙q‰ Ô·e‡¯ ÚaL - BÏ ‰Úe„È ‰˙È‰L ÔBÚÓLÏ3 ¿ƒ¿∆»¿»¿»ƒ¿»¿≈∆≈

BÓB˜Óa „ÓÚÈÂ4¯ˆÁL ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬…ƒ¿¬»ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ∆»≈
ÔÈ¯ÓB‡Â ,ÔBÚÓL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ‰˙È‰ BlL BÊ∆»¿»¬≈ƒ¿∆¿«ƒ¿¿¿ƒ
Ì‡Â ;CÏ d˙ B‡ EÏ d¯ÎnL ‰È‡¯ ‡·‰ :Ô·e‡¯Ïƒ¿≈»≈¿»»∆¿»»¿¿»»»¿ƒ

ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¿«¿ƒƒ∆»«¬ƒƒ
‰„BÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÚÓLÏ d˙B‡»¿ƒ¿««ƒ∆≈¿≈∆
.ÔBÚÓLÏ ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L ,BlL ‰˙È‰ ‡È‰L ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿∆ƒ»¿»∆∆¬≈≈≈ƒ¿ƒ¿

בחזקת 2) "קרקע קב:) (בבאֿמציעא נחמן רב של מימרא
הבתים  "חזקת (כח.): בבבאֿבתרא ושנינו עומדת". בעליה
שלוש  אדם בהם החזיק אם פירוש, שנים", שלש חזקתן וכו'
הם  הרי - ובגמרא במשנה שם המבוארים התנאים כפי שנים
חזקה. דין אין שנים משלוש בפחות אבל בחזקתו,

רק 3) נתמעטו שקרקעות ה"א), פ"ה (למעלה רבינו שיטת
הקרקעות. על גם נשבעים היסת אבל התורה, משבועת

שם,4) בהלכותיו הרי"ף כתב כן בידו. תישאר החצר
כמותו. פסק הרא"ש וגם שם. הגמרא מסוגיית זאת ומוכיח

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na5‡È·‰Ï Ô·e‡¯ ÔÈÎÈ¯ˆnL «∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿ƒƒ¿≈¿»ƒ
;‰a¯Ó ÔÓÊ da LnzL ‡lLa ?˜lzÒÈ B‡ ‰È‡¿̄»»ƒ¿«≈¿∆…ƒ¿«≈»¿«¿À∆
ÌÈL LÏL Ú˜¯˜ ˙B¯t ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ≈ƒ∆»«≈«¿«»»ƒ
d˙B‡a Ì„‡ Ïk ÔÈ‰pL C¯„k dlÎa ‰‰Â ,˙BÙeˆ¿̄¿∆¡»¿À»¿∆∆∆∆¡ƒ»»»¿»

Ú˜¯˜6‡e‰Â ,7ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL «¿«¿∆ƒ¿∆∆¿»«¿»ƒ»ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ba eÁÓ ‡ÏÂ ˜ÈÊÁ‰L ‰Êa eÚ„iL∆≈¿»∆∆∆¡ƒ¿…ƒ«¬ƒƒ»

 שיעוגי גמב"ם - פגק אחד ליום 

יום גאשון   גמב"ם - פגק אחד ליום 
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קסט

קסט

ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ב ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙q‰ Ô·e‡¯ Ú·MÈÂ ,Ô·e‡¯ „Èa8ÔBÚÓL BÏ d¯ÎnL ¿«¿≈¿ƒ»«¿≈∆≈∆¿»»ƒ¿
Ì‡ :ÔBÚÓLÏ BÏ ÌÈ¯ÓB‡L ÈtÓ .¯ËtÈÂ BÏ d˙ B‡¿»»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

 ‡ÏÂ z¯ÎÓ ‡lL ÔÚBË ‰z‡ ˙Ó‡‰Ê ‰È‰ ‰ÓÏ ,z˙ ¡∆«»≈∆…»«¿»¿…»«»»»»»∆
‡Ï ÂÈÏÚ EÏ ÔÈ‡Â ,EÚ˜¯˜a ‰L ¯Á‡ ‰L LnzLÓƒ¿«≈»»««»»¿«¿»¬¿≈¿»»…
Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ,‰BkLÓ ¯ËL ‡ÏÂ ˙e¯ÈÎO ¯ËL9. ¿«¿ƒ¿…¿««¿»¿…ƒƒ»

¯Ó‡Â ÔÚË10¯·c‰ ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡lL ÈtÓ :11È¯‰L , »«¿»«ƒ¿≈∆…ƒƒ«≈««»»∆¬≈
‡lL ¯LÙ‡ È‡ :ÌÈ¯ÓB‡ - ‰˜BÁ¯ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰»ƒƒƒ¿ƒ»¿»¿ƒƒ∆¿»∆…
‰È‰ EÏ ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ ;ÌÈL LÏLa ¯·c‰ E„ÈÏ ÚÈbÈ«ƒ«¿»¿«»»¿»»ƒ¿≈»∆ƒƒ«¿»»

ÌÈ„Ú ÈÙa ˙BÁÓÏ EÏ12ÏÊ‚ ÈBÏtL :Ì˙B‡ ÚÈ„B˙Â , ¿ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ»«
‰z‡ ,˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈca epÚa˙‡ ¯ÁÓÏe È˙B‡ƒ¿»»∆¿»∆«ƒƒ¿…ƒƒ»«»
‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿»»
ÔÈ·e Ô·e‡¯ Ba ‰È‰L ÌB˜n‰ ÔÈa ÌÈÎ¯c LeaLÂ¿ƒ¿»ƒ≈«»∆»»¿≈≈

ÔBÚÓL Ba ‰È‰L ÌB˜n‰13¯OÚ Ô·e‡¯ dÏÎ‡ elÙ‡ , «»∆»»ƒ¿¬ƒ¬»»¿≈∆∆
,ÔBÚÓLÏ ˙¯ÊBÁÂ B„È ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÌÈL»ƒƒƒ»ƒ««»¿∆∆¿ƒ¿
LnzLÓ ‰fL ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»«…»«¿ƒ∆∆ƒ¿«≈

ÈÚ˜¯˜a14. ¿«¿»ƒ

שם.5) וגמרא אותה 6)משנה קיבל או אותה שקנה וטוען
שטרו. ואבד (בתנאי).7)במתנה נאמר כתב 8)וזה

בשדה  החזיק שאם וסוברים חולקים שיש במגידֿמשנה,
חו"מ  ערוך' 'שולחן (ראה להישבע. צריך אינו שנים שלש

סק"ג). שם וסמ"ע ב סעיף קמ אמרו 9)סי' זה נימוק
שם. לח.10)בגמרא שם וגמרא ידעתי 11)משנה לא

שלי. שדה פירות אוכל אפילו 12)שזה מועילה שמחאה
ה. הלכה לקמן שיתבאר כמו המחזיק, בפני ואין 13)שלא

לזו. זו ממדינה הולכות "שלש 14)שיירות שם: שנינו
חזקה  אינה וכו' והגליל הירדן ועבר יהודה לחזקה, ארצות
"בשעת  שם: בגמרא וביארו אחת". במדינה עמו שיהא עד
מצב  כשקיים זו במשנה המדובר פירוש, שנו". חירום,

המדינות. שתי בין מלחמתי

.‚‡È·‰15‰L ÏÎa ‡a ÔBÚÓL ‰È‰L ÌÈ„Ú Ô·e‡¯ ≈ƒ¿≈≈ƒ∆»»ƒ¿»¿»»»
˙BÁt B‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰Ê ÌB˜Óa „ÓBÚÂ16ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈¿»∆¿ƒ»¿ƒ

z„a‡ ?˙‡aLk ˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ó ÈtÓ :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ¿≈»…ƒƒ»¿∆»»ƒ«¿»
E˙eÎÊ17˜eMa È˙ÈÈ‰ „e¯Ë :¯Ó‡Â ÔBÚÓL ÔÚË .18, ¿¿»«ƒ¿¿»«»»ƒƒ«

‰fL ÈzÚ„È ‡ÏÂ19È¯ˆÁ CB˙a20;‰ÚË BÊ È¯‰ - ¿…»«¿ƒ∆∆¿¬≈ƒ¬≈«¬»
‰È‰È ÌBÈ ÌÈLÏL ÏkL21Ì‡Â .˜eMa „e¯Ë Ì„‡ ∆»¿ƒƒ¿∆»»»«¿ƒ

.B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ „ÓÚ»«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈∆¿
ÌÚ‰L ,ÌÈ¯Ùka ‡l‡ BÈ‡ ‰Ê ÔÈc‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«ƒ∆≈∆»«¿»ƒ∆»»

.Ô‰lL ÌÈ˜ÂMa ÔÈ„e¯Ë¿ƒ«¿»ƒ∆»∆

ל.15) במקום 16)שם שנשתהה שהיה, מעשה מובא שם
"או  המילים את רבינו והוסיף שנה. בכל יום שלשים
זו. בתוספת משמיענו מה לי נתבאר ולא פחות".

ביד 17) תשאר והשדה לערער, זכותך אבדת כך ומשום
סחורה.18)המחזיק. לקנות או סחורתו למכור

בשוקאי 20)ראובן.19) שם: שאמרו מה הרי"ף פירש כך
זמן  לי היה ולא הייתי טרוד פירש, ורשב"ם טרידנא. הוה

הגולה. מאור גרשום רבינו פירש וכן מתקבל 21)למחות,

גאון, האי רב בשם הרי"ף [וכתב שיהיה. הדעת על
לא  אפילו חירום, בשעת שלא אבל חירום, בשעת שהמדובר
לערער, יכול אינו - בה נמצאת שהשדה למדינה כלל בא

מקומות]. ובכמה הקודמת בהלכה רבינו פסק וכן

.„‰Ó ÈtÓe22¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :Ô·e‡¯Ï ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ƒ¿≈»≈¿ƒƒ¿≈ƒ¡∆«»»
¯ËMa z¯‰Ê ‡Ï ‰nÏ ,‰zÓa EÏ Ô˙ B‡ EÏ ¯ÎnL∆»«¿»«¿¿«»»»»…ƒ¿«¿»«¿»
Ïk CÏB‰Â B¯ËLa ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ?ElL∆¿ƒ¿≈∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»¿≈»
LÏL „Ú ‡l‡ ¯ËLa ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁÂ ,ÂÈÓÈ»»«¬»»∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»∆»«»
·eL - Ba ‰ÁÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰‡B¯L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈL»ƒ¿≈»∆∆∆≈»»¿«∆

.¯‰Ê BÈ‡≈ƒ¿»

כט.22) שם רבא,

.‰‰ÁnL È¯‰23‰˜BÁ¯ ‰È„Óa ÔBÚÓL24‰Ó ÈtÓ , ¬≈∆ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈»
:¯Ó‡ÈÂ Ô·e‡¯ ÔÚËÈ ‡ÏÈ„k Èa ‰ÁnL ÈzÚÓL ‡Ï …ƒ¿«¿≈¿…«…»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿≈

BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ?¯ËMa ¯‰f‡L25BÏ LÈ E¯·Á : ∆∆»≈«¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬≈¿≈
¯·Á26EÈÏ‡ ÚÈb‰L ‰˜ÊÁÂ ,¯·Á BÏ LÈ B¯·ÁÂ , »≈«¬≈≈»≈«¬»»∆ƒƒ«≈∆

,ÌÈL LÏL CB˙a Ea ‰ÁnL zÚ„iL ÔÂÈÎÂ ;¯·c‰«»»¿≈»∆»«¿»∆ƒ»¿¿»»ƒ
˙Ó‡a Ì‡27‰z‡ ,Ba z¯‰Ê ‡ÏÂ ¯ËL EÏ ‰È‰ ƒ∆¡∆»»¿¿»¿…ƒ¿«¿»«»

.EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿

לח:23) כלל.24)שם בה היה לא שמעון 25)שראובן
לטעון. לחברו.26)יכול מספר אחד אמת 27)וכל אם

הדבר.

.ÂCÎÈÙÏ28¯Ó‡Â ÌÈ„Ú ÈÙa ÔBÚÓL ‰ÁÓ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿»«
‰‡ÁÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÎÈtÓ ‰Ê ¯·„ e‡ÈˆBz Ï‡ :Ì‰Ï29. »∆«ƒ»»∆ƒƒ∆≈∆∆»»

‡ˆBÈ ‰Ê ¯·c ÔÈ‡ :ÔÓˆÚÓ ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈ƒ≈«¿»≈»»∆≈
‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ¯·c‰L ;‰‡ÁÓ BÊ Ì‚ È¯‰ - eÈtÓƒƒ¬≈«∆»»∆«»»∆≈»»¿À∆

‰eÎa ‡lL B¯ÓB‡ ÂÈÏÚ30ÌÈ„ÚÏ ‰eˆ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿∆…¿«»»¿≈ƒƒ»¿≈ƒ
e‰eÚÈ„Bz Ï‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â31:ÔÓˆÚÓ Ô‰ e¯Ó‡L B‡ , ¿»«»∆«ƒ∆»¿≈≈«¿»

B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ e‡ ÔÈ‡32Û‡ ;‡È‰ ‰‡ÁÓ BÊ Ìb - ≈»ƒƒ«∆»»ƒ«
,ÌÈ¯Á‡Ï Ì‰ ÔÈÚÈ„BÓ ,B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»ƒƒƒƒ≈«¬≈ƒ

.ÂÈÏ‡ ÚÈbÈ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆«ƒ«≈»

בפני 28) שלא שמחאה הקודמת, בהלכה שאמרנו משום
עלֿידי  לידיעתו מגיעה שהמחאה ונימקנו מועילה, המחזיק

המחאה.29)חבריו. את פרסמו לא העדים שהרי
יפרסם,30) שלא כך לפני שאמר למה  לב שם אינו

דרכו  שאין יגלו, שלא המוחה עליהם כשציווה מהֿשאיןֿכן
שלא  בצדם וציוו לו, שנמסרו דברים לגלות הגון אדם של

לט. שם יהושע, רב בר הונא כרב פסק כרב 31)לגלותם.
אבל  למחזיק, יגלו שלא משמעותו זה שסגנון שם, פפא

לגלות. רשאים כבר 32)לאחרים שהרי מיותרת, זו בבא
זו  הרי - מפינו יוצא זה דבר אין אמרו שאפילו אמרנו,
היא  שדעתו פפא, רב בשם זה דין נאמר שם [בגמרא מחאה.
- מפינו יוצא זה דבר אין מעצמם: העדים אמרו אם שגם
ולפיכך  הבטחתם, יקיימו שהעדים משום מחאה, זו אין
יאמרו  שלא רק שהבטיחו משום שלפנינו הדין לנמק הוצרך
יספרו  האחרים והרי יאמרו, לאחרים אבל עצמו, למחזיק
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קע ונטען קע טוען הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ג שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לדעת  אבל המחזיק, לאזני הדבר ויגיע הלאה וכן לחבריהם
לב  שם אדם שאין יהושע, רב בר הונא כרב שפסק רבינו
דין  הרי - מאחרים זה על שנצטווה בלי מעצמו שאמר למה

לגמרי]. מיותר זה

.Ê¯ÓB‡ ?‰‡Án‰ „ˆÈk33‡e‰L ÈBÏt :ÌÈL ÈÙa ≈««∆»»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ∆
È‡ „È˙ÚÏÂ ,‡e‰ ÔÏÊb È„Oa B‡ È¯ˆÁa LnzLÓƒ¿«≈«¬≈ƒ¿»ƒ«¿»¿∆»ƒ¬ƒ
‡È‰ ‰¯eÎO :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈca B˙B‡ Ú·Bz≈««ƒ¿≈ƒ»«»∆¿»ƒ
,Èz˙ B‡ Èz¯ÎnL ÈÏÚ ÔÚËÈ Ì‡Â ,‰BkLÓ B‡ B„Èa¿»«¿»¿ƒƒ¿«»«∆»«¿ƒ»«ƒ
BÊ È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈca B˙B‡ Ú·Bz È‡¬ƒ≈««ƒ¿≈…«≈»∆¬≈

‰‡ÁÓ34˜ÈÊÁ‰L BÊ ‰È„Óa ‰ÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»»««ƒ∆…ƒ»ƒ¿ƒ»∆∆¡ƒ
È¯ˆÁa LnzLnL ÈBÏt :Ô‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê da»∆¬»ƒ»«»∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈ƒ
:¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ;‰‡ÁÓ BÊ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÔÏÊb«¿»≈∆»»∆¬≈¿≈≈
CÎÈÙÏe ,„·Ïa È˙B‡ Û¯Á ‡nL Èz¯Ó‡ ÈzÚÓMLk¿∆»«¿ƒ»«¿ƒ∆»≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»

.È¯ËLa Èz¯‰Ê ‡Ï…ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ

לח:33) שם זביד, רב של משמע,34)מימרא מלשונו
דעת  וכן מחאה. זו אין בדין" "ואתבענו סיים: לא שאם
שם  וב'תוספות' קמו). סי' שם ב'טור' (מובאה חננאל רבינו
אלא  כך, סיים לא שאפילו ר"י, בשם כתבו ולמחר, ד"ה
מחאה. זו הרי - שדי פירות שאוכל גזלן הוא פלוני אמר
שם  יוסף' [ב'בית כר"י. פסקו אביו, והרא"ש שם וה'טור'
שפירשו  כמו רבינו, דברי גם לפרש שאפשר כתב,
נקיטנא  "ולמחר שאמר: זביד, רב דברי והרא"ש ה'תוספות'
כמובן  זה אלא אמר, דווקא שלאו ופירשו, בדינא" ליה
הוכרח  שרבינו להוסיף, לי ונראה בדין. שיתבענו מאליו
פירות  אוכל שזה הדגיש שלא משום בדין" "ואתבענו לסיים
שהוא  "פלוני אמר: אלא (בגזלנותא) כדין שלא שדהו
למסור  שרצה לפרש, ואפשר הוא". גזלן - בחצרי משתמש
לאדם  שהכוונה סימן ונתן מחרף, הוא מי את בדיוק
החצר, את שגזל לומר כלל התכוון ולא בחצרו, המשתמש
אבל  בדין", "ואתבענו אמר לא אם מחאה זו אין ולפיכך
רבינו  מודה - בגזלנות שלי שדה פירות אוכל הוא כשאמר:

מחאה. שזו

.Á‰‡ÁÓ35‰‡ÁÓ - ÌÈL ÈÙa36ÎÂ ;ÔÈ·˙B37Û‡ , ∆»»ƒ¿≈¿«ƒ∆»»¿¿ƒ«
e·˙k Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ38‰ÁnL ÔÂÈÎÂ .39‰La «ƒ∆…»«»∆¿…¿≈»∆ƒ»¿»»

.‰LÂ ‰L ÏÎa ˙BÁÓÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰BL‡ƒ̄»≈»ƒ«¬…¿ƒ¿¿»»»¿»»
LÏL ‰‡ÁÓÏ ‰‡ÁÓ ÔÈa ‰È‰È ‡lL CÈ¯ˆ Ï·‡¬»»ƒ∆…ƒ¿∆≈∆»»¿∆»»»
LÏL Ïk ÛBÒa ˙BÁÓÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˙B¯eÓb ÌÈL»ƒ¿¿ƒ»»ƒƒ¿¿»»

ÌÈL40¯Á‡Â ,˙B¯eÓb ÌÈL LÏL „ÓÚÂ ,‰ÁÓ Ì‡Â . »ƒ¿ƒƒ»¿»«»»ƒ¿¿««
.‰‡ÁÓ dÈ‡ - ‰ÁÓ Ck»ƒ»≈»∆»»

מ.35) - לט צריך 36)שם ואינו מחאה, תוקף לה יש
של  בשיטתו שם אמוראים מחלוקת שלושה. בפני למחות

נחמן. ורב כרבא רבינו ופסק יוחנן, העדים 37)רבי
למוחה, הכתב את ומוסרים בפלוני מיחה שפלוני כותבים,

הוכחה. בידו ה"38)שתהיה ולוה מלוה מהל' ה,בפכ"ג
האדם  בפני שלא שטר כותבים שאין אמרנו ה"א, ובפכ"ד
בפני  שלא מחאה כותבים ולמה לחובתו, הוא שהשטר
אינה  בכתב עדות הרי הכתב? יועיל מה ועוד, המחזיק?

חכמים  שתקנת ביארו מחאה, ד"ה שם ב'תוספות' עדות?
בעליה. לידי הקרקע ולהחזיר שהוא, בכל החזקה לבטל היא
את  זוכרים אינם העדים שלפעמים עוד, לתרץ ואפשר
מקבלים  וביתֿדין ידם, כתב את כשרואים ונזכרים המחאה,
[בגמרא  וה"ה. ה"א פ"ח עדות בהלכות כמבואר כזו, עדות
בפני  להיות צריכה שמחאה שמואל, בשם אמרו לח: שם
זקנים. או חולים להוציא למחזיק, להודיע היכולים עדים
"חברך  ה"ה: למעלה כתב שהרי כמותו, פוסק אינו ורבינו
יוכלו  עצמם המחאה שעדי צורך ואין וכו'", חבר לו יש
בדיני  כשמואל הלכה בידינו: שכלל ואףֿעלֿפי לו. למסור
אחרונים  שאמוראים מפני כמותו, הלכה אין כאן - ממונות

שם)]. (רא"ש בה"ה כמבואר עליו, שם 39)חולקים כרב,
כל 40)לט: בסוף למחות צריך הלכתא: רבא: אמר שם,

פקפק  שם יוחנן רבי אמנם קפרא). (כבר ושלש שלש
(ראה  בפירוש עליה חלק לא אבל קפרא, בר של בשמועתו

ח). אות כאן מיימוניות הגהות

.Ë‡È·‰41Ô·e‡¯42‰„O‰ ÏÚa ÔBÚÓL ‰fL ,ÌÈ„Ú ≈ƒ¿≈≈ƒ∆∆ƒ¿«««»∆
„Èa ‰„O‰ „ÓÚz - BÏ Ì˙e BÊ ‰„O ˙B¯t ıaƒ̃≈≈»∆¿»»«¬…«»∆¿«
BÏ Ô˙ B‡ BÏ d¯ÎÓ ÔBÚÓML ÔÚË elÙ‡Â ,Ô·e‡¿̄≈«¬ƒ»«∆ƒ¿¿»»»«

ÌBi‰43˙‡ LnLÓ ‰È‰ ‡Ï ,Ô˙ B‡ ¯ÎÓ ‡Ï el‡L ; «∆ƒ…»«»«…»»¿«≈∆
‰È˙B¯t BÏ Ô˙BÂ BÊ ‰„Oa Ô·e‡¯44. ¿≈¿»∆¿≈≈∆»

גורס 41) (במגידֿמשנה לה: שם אבא, רב של מימרא
שנים.43)המחזיק.42)"רבינא"). שלש החזיק ולא

שם.44)

.ÈÔÚË45¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ :¯Ó‡Â ÔBÚÓL46˙B¯ÙÏe , »«ƒ¿¿»«¡∆»»«»»¿≈
ÂÈz„¯B‰47BlLÂ ,Ûeb‰ Ï·‡ ,˙B¯t‰ eÈ‰48‡Ï «¿ƒ¿∆»«≈¬»«…

dÏÎ‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÔBÚÓLÏ ¯ÊBÁÂ ,ÔÓ‡ - Èz¯ÎÓ»«¿ƒ∆¡»¿≈¿ƒ¿∆»ƒ≈¬»»
BÓk ,Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ÂÈÙa Ô·e‡¿̄≈¿»»»»ƒ¿…ƒ»¿

e¯‡aL49. ∆≈«¿

שם.45) זביד, לקחת 46)כרב לראובן עזרתי בעצמי שאני
הפירות. הפירות.47)את את במתנה לו נתתי או מכרתי

עצמה.48) וה"ב.49)השדה ה"א למעלה

âטבת כ"ג שני âיום
øOò íéðL ÷øt1 ¤¤§¥¨¨

ודין 1) חזקה. שני הם וכמה חזקה שני אכילת דין מבאר
החזיק  אחד ודין בכל, החזיק שלא אחד בחלק מחזיק

בפירות. ואחד בקרקע

.‡ÌÈL LÏL2eÈ‰ elÙ‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ - e¯Ó‡L »»ƒ∆»«¿ƒ¿¬ƒ»
.‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - „Á‡ ÌBÈ ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ∆»…∆¡ƒ¿«¿ƒƒ∆»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na3˙B¯t ÔÈOBÚ Ô‰L ˙BÚ˜¯˜a «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»∆≈ƒ≈
„ÈÓz4ÌÈza‰ ÔB‚k ,5ÔÈÁÈM‰Â ˙B¯Ba‰Â ,˙B¯ˆÁ‰Â »ƒ¿«»ƒ¿«¬≈¿«¿«ƒƒ

˙B˜ct‰Â ˙BiÁ‰Â ,˙B¯Ún‰Â6,˙B‡ˆÁ¯n‰Â ¿«¿»¿«¬À¿«À¿»¿«∆¿¬»
˙BÎ·BM‰Â7ÔÈca‰ Èz·e8ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰„Oe , ¿«»»≈««ƒ¿≈≈««¿ƒ

˙Bpb‰Â ,ÔÈÚËBÂ da ÔÈÚ¯BÊÂ „ÈÓz d˙B‡ ÔÈ˜LnL∆«¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿««
ÔÈÒc¯t‰Â9e¯‡aL BÓk ,ÔÈÎl‰Ó‰ ÌÈ„·Ú ÔÎÂ ,10. ¿««¿≈ƒ¿≈¬»ƒ«¿«¿ƒ¿∆≈«¿

יום שני
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קעא

קעא

ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ג שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

„·Ïa ÌÈÓL‚ ÈnÓ ‰˙BL ‡È‰L ,ÏÚa‰ ‰„O Ï·‡11, ¬»¿≈«««∆ƒ»ƒ≈¿»ƒƒ¿«
ÔÏÈ‡ ‰„Oe12BÏÎ‡L ÔÂÈk ‡l‡ ;ÌBÈÏ ÌBiÓ dÈ‡ - ¿≈ƒ»≈»ƒ¿∆»≈»∆¬»

˙B‡e·z LÏL13.ÌÈL LÏLk el‡ È¯‰ - „Á‡ ÔÈnÓ »¿ƒƒ∆»¬≈≈¿»»ƒ
¯„‚Â ÌÈ¯Óz ‰„O ‰˙È‰ ?„ˆÈk14B‡ ,˙B¯È„b LÏL ≈«»¿»¿≈¿»ƒ¿»«»¿ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ‰„O B‡ ,˙B¯Èˆa LÏL ¯ˆ·e ÌÈ·Ú ‰„O¿≈¬»ƒ»«»¿ƒ¿≈≈ƒ
˜ÒÓeÌÈL LÏLk el‡ È¯‰ - ˙B˜ÈÒÓ LÏL15, »«»¿ƒ¬≈≈¿»»ƒ

‰È‰ ‡ÏÂ ÔÈÙeˆ¯ ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰ elÙ‡Â .˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ«¬ƒ»»ƒ»¿ƒ¿…»»
Èe‡¯k ‰˜Á¯‰ Ô‰ÈÈa16L·ÈÏ ÔÙBÒ È¯‰L ,17ÏÈ‡B‰ , ≈≈∆«¿»»»»∆¬≈»ƒ«ƒ

˜ÈÊÁ‰ - ˙B‡e·z LÏL ÔÏÎB‡Â18. ¿¿»»¿∆¡ƒ

כח.2) שם שלא 3)משנה, דברים כמה כאן מונה רבינו
שהוא  דבר "וכל ששנו: הכלל מן ונלמדים במשנה, נמנו

תדיר". פירות בלבד.4)עושה מסוימות תקופות ולא
דירה.5) שכר מלונות.6)שמכניסים אכסניות,
רווח 7) ומביאות בהם, וגדלות ורבות פרות והיונים

השנה. תקופות בכל זיתים 8)לבעליהן בהם שסוחטים
שמנם. כל 9)להוציא במשך הבעלים עסוקים אלה בכל

ה"ד.10)השנה. פ"י אינם 11)למעלה והבעלים
שנת  בתחילת וזריעה חרישה בתקופת אלא בה טורחים

היבול. איסוף ובשעת אילנותיה 12)העבודה שפירות
אחד. בפרק האילן 13)נקטפים פירות יבולים. שלושה

"ותבואת  כב): (דברים שנאמר תבואה, כן גם נקראים
-14)הכרם". ענבים של גדירה, נקרא תמרים קטיף

מסיקה. - זיתים ושל עברו 15)בצירה, שטרם ואףֿעלֿפי
רבינו, ופירש חכמים. בדעת לו: שם כשמואל שנים. שלש
שלושה  שמספיקים ואמר שנים, משלוש לגרוע בא ששמואל
אלא  לגרוע בא לא ששמואל מפרשים, [ויש יבולים.
כל  פירות עושים שאינם אילנות פירות אכל שאם להוסיף,
כאן  אין - יבולים שני רק ולקט שנים שלש ועברו שנה,
זו  שאין לרב מודה - שנים משלוש בפחות אבל חזקה,
שם). רשב"ם (ראה ויותר יבולים שלושה אכל אפילו חזקה,
זה, פירוש קיבלו קמא סי' חו"מ ה'טור' וכן  והרא"ש
חזקה  אין אילן ובשדה הבעל בבית שגם פסקו לכך ובהתאם

ליום]. מיום שנים משלוש אילנות,16)בפחות כשנוטעים
יניקה, שטח כדי לאילן, אילן בין פנוי מקום משאירים
מחמת  מתייבשים - מתאים פנוי שטח ביניהם וכשאין

מזון. חמרי אותם.17)מחסור שם.כרבא,18)ויעקור

.·ÌÈ„Ú ‡È·‰19B‡ ÌÈL LÏL BÊ ¯ˆÁa ¯„ ‰È‰L ≈ƒ≈ƒ∆»»»¿»≈»»ƒ
d¯ÈkO‰L20ÏÚa ÔÚË .‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ÌÈL LÏL ∆ƒ¿ƒ»»»ƒ¬≈¬»»»«««

¯ˆÁ‰21‰ÏÈl·e ÌBia da ÔÎL ‡Ï ‡nL :¯Ó‡Â22, ∆»≈¿»«∆»…»«»«««¿»
ÌBia da eÎL ‡Ï Ì‰Ï d¯ÈkO‰L el‡ ‡nL B‡∆»≈∆ƒ¿ƒ»»∆…»¿»«
‡È·z B‡ :˜ÈÊÁnÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ;‰ÚË BÊ È¯‰ - ‰ÏÈl·e««¿»¬≈«¬»¿¿ƒ««¬ƒ»ƒ
.˜lzÒ‰ B‡ ‰ÏÈl·e ÌBia ˙B¯eÓb el‡ ÌÈML ÌÈ„Ú≈ƒ∆»ƒ≈¿«««¿»ƒ¿«≈
da e¯„ e‡Â ¯ÈkO‰ eÏ :e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú e‡a elÙ‡¬ƒ»≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»«¿»
ÌÈ„Ú e‡È·È :¯Ó‡Â ‰„O‰ ÏÚa ÔÚËÂ ,‰ÏÈl·e ÌBia«««¿»¿»««««»∆¿»«»ƒ≈ƒ
ÔÈ¯ÎBO‰ el‡ ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰ÏÈl·e ÌBia da e¯cL∆»»«««¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ

‰È‡¯ ‡È·‰Ï23ÈeÏz ¯·c‰ ‰fL ;„ÈÓz da e¯cL ¿»ƒ¿»»∆»»»ƒ∆∆«»»»
BÏ e„ÈÚiL È„k ˜ÈÊÁn‰ ˙ÚËa ÈeÏz ÔÈ‡Â ,Ô‰a24. »∆¿≈»¿«¬«««¬ƒ¿≈∆»ƒ

כט.19) את 20)שם השכיר הוא פירוש שהשכירה, צ"ל
שנים. שלש בה דרו והם לאחרים, זוטרא,21)החצר כמר

תרי 22)שם. ליתי ואמר טעין "ואי אמר: שם זוטרא מר
- ובלילא ביממא שני תלת ביה דדר ליה  לאסהודי סהדי
עדים  שני יבואו ואמר טען ואם (בעברית: טענה טענתיה
רבינו  ומפרש טענה)". טענתו - ובלילה ביום בה שדר ויעידו
שאין  מפרש, שם [והרשב"ם 'שמא'. לטענת שהכוונה
בלילה, גם בחצר שדר עדים להביא המחזיק את מחייבים
אבל  בלילה, דר שלא 'ברי' טענת טוען שהמערער אלא
דעת  קיבל והרא"ש זה. לענין טענה אינה 'שמא' טענת
אין  - טען לא ואם קמ]. סי' שם ה'טור' פסק וכן הרשב"ם,

הבאה). ההלכה (ראה לו טוענים עדותם 23)ביתֿדין
(בלשון  בדבר מעוניינים כשאינם אפילו מספיקה אינה
דמי  עדיין שילמו שלא כגון בעדותם), נוגעים הגמרא:
או  למחזיק - לשלם למי הדיינים את ושואלים השכירות
יזכה  ואם למחזיק, כבר כששילמו ומכלֿשכן למערער,
השכירות  דמי שנית לו לשלם עליהם יהיה בדין המערער
רבינו  כספם. להם שיחזיר המחזיק את לדין לתבוע ולטרוח
שם, רבא לדברי בקשר דבריו אמר זוטרא שמר מפרש,
דמי  עדיין שילמו כשלא להעיד יכולים שהשוכרים
זוטרא, מר הוסיף זה ועל בעדותם, נוגעים ואינם השכירות
ביום  בחצר שדר עדים המחזיק יביא המערער: טען שאם
שילמו  כשלא שאפילו משמע טענתו, מקבלים - ובלילה
כשלא  גם יפה שכוחו נימוק רבינו הוסיף ולפיכך עדיין,

וכו'". הדבר "שזה כוונת 24)שילמו: ביאר בלחםֿמשנה
אין  - עשו בעצמם שהם מה מעידים שהם מכיון רבינו,
אישית  מעוניינים שאינם ואףֿעלֿפי זו, לעדות תוקף
אחרים. מעשי על אלא עצמו, על מעיד אדם שאין בעדותם,
מעיד  ששוכר ה"ה, עדות מהלכות בפט"ו רבינו שכתב ומה
שזה  שראה כשמעיד המדובר שכירות, דמי ששילם לפני
על  במעיד אבל עצמו, מעשה על מעיד שאינו שכר, או קנה
זו  בסוגיא שונות גירסאות [ישנן נאמן. אינו החזקה
'תוספות' ראה לבארם. המקום כאן שלא שונים, ופירושים

קמ]. סי' חו"מ יוסף' ו'בית אמר, ד"ה שם

.‚‰È‰25ÔÓ da e¯cL ÌÈ„Ú‰ B‡ ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê »»∆««¬ƒ»≈ƒ∆»»ƒ
ÔÈÚBË - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯ÈÚa ÔÈ¯fÁÓ‰ ÔÈÏÎB¯‰»¿ƒ«¿«¿ƒ»¬»¿«≈»∆¬ƒ

B˙B‡26BÏ ¯ÓB‡ ,‰˜ÊÁ È„Ú ‡È·iLÎe ,‰lÁzÎÏ27: ¿«¿ƒ»¿∆»ƒ≈≈¬»»≈
‰na .‰ÏÈl·e ÌBia da ˜ÈÊÁÓ ˙ÈÈ‰L ÌÈ„Ú ‡·‰»≈≈ƒ∆»ƒ»«¬ƒ»«««¿»«∆
Ô‰L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈz·e ˙B¯ˆÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ«¬≈»ƒ¿«≈»∆∆≈
˙BiÁ‰ Ï·‡ ;‰ÏÈl·e ÌBia ÔÎB˙a ¯e„Ï ˙BÈeOÚ28 ¬»¿»«««¿»¬»«¬À

ÌBia ‡l‡ Ô‰a ÔÈ¯c ÔÈ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯bz ÏL∆«»ƒ¿«≈»∆∆≈»ƒ»∆∆»«
.‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ ÌBia ÌÈL LÏL da ¯cL ÔÂÈk -≈»∆»»»»ƒ«¬≈¬»»

המחזרין 25) ברוכלין זוטרא מר "ומודה אמרו: ב, עמוד שם
מפרש 26)בעיירות". זוטרא", מר "ומודה שאמרו מה

מודה  לו, טוענים ביתֿדין שאין שאמר שאףֿעלֿפי רבינו,
שם. רשב"ם פירש וכן לו. שטוענים ברוכלים, הוא
מפרשים  נסים ורבינו יונה רבינו שגם כתב, יוסף' [וב'נמוקי
שזה  הדבר, אפשר ברשב"ם: מבואר דבר, של וטעמו כך].
רב  זמן לעירו מחוץ להיות דרכו שהרוכל יודע  המחזיק
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קעב ונטען קעב טוען הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ג שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בבית  מחזיק הוא ולפיכך קצר, זמן בביתו ולהתעכב
לעיר, בא כשזה אותו ועוזב לעיר מחוץ הוא כשהרוכל
בביתו. מחזיק שמישהו הרוכל הרגיש לא כך ומשום

למחזיק 27) אומרים הדיינים היינו לו, אומרים שצ"ל: נראה
ובלילה. ביום שהשתמש עדים להביא שם 28)שצריך

הונא  רב פירוש, דמחוזא". בחנותא הונא, רב "ומודה אמרו:
ברציפות  שנים שלש שהשתמש עדים להביא שצריך שאמר
בלבד, בימים בהן להשתמש שעשויות בחנויות מודה -
שנים. שלש במשך ביום שימוש של עדות שמספיקה
שש  של חזקה שצריך פירשו ומודה, ד"ה שם [ב'תוספות'
אמרו  שלא שלימות, שנים לשלוש ויצטרפו ביום, שנים
בלתי  אלא מספיקות, שלימות) (בלתי מקוטעות שלוש

כאן]. בהשגותיו הראב"ד לדעתם והסכים רצופות.

.„ÌÈL LÏL29BÊ ˙BÙeˆ¯ eÈ‰iL CÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L »»ƒ∆»«¿»ƒ∆ƒ¿¿
d¯È·B‰Â ‰L dÚ¯Êe ‰„Oa ˜ÈÊÁ‰L È¯‰ .BÊ ¯Á‡30 ««¬≈∆∆¡ƒ¿»∆¿»»»»¿ƒ»

L‰nk Ôk ‰OÚ elÙ‡ ,‰L d¯È·B‰Â ‰L dÚ¯Êe ‰»»¿»»»»¿ƒ»»»¬ƒ»»≈«»
ÌÈL31ÌB˜n‰ B˙B‡ Èa ÏL Ôk¯„ ‰È‰ .˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - »ƒ…∆¡ƒ»»«¿»∆¿≈«»

¯È·B‰Ï32‰L ¯Á‡ ‰L ÔÈÚ¯BÊ Ô˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»»¿ƒ»»««»»
‰Ê È¯‰ - ‰L ÔÈ¯È·BÓe ‰L ÔÈÚ¯BÊ Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»¿ƒ»»ƒƒ»»¬≈∆
‡l‡ d˙B‡ Èz¯·B‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ∆¬≈≈…«¿ƒ»∆»

‰ÚÈ¯f‰ ˙La ‰a¯‰ ‰OÚzL È„k33. ¿≈∆«¬∆«¿≈ƒ¿««¿ƒ»

זרעה.30)שם.29) שנים.31)לא שלש זרעה אם אפילו
מדי.32) יותר הקרקע את להכחיש שלא שדה 33)כדי

מוגדל. יבול שאחריה בשנה מוציאה אחת, שנה נזרעה שלא
שנת  אין - שמובירים במקום שאפילו הרשב"ם, וכתב
מבאר, ובמגידֿמשנה החזקה. שני בחשבון מובאת ההוברה
פחות  לא בה להחזיק שצריך ומכאן, כך, רבינו דעת שגם
'טור' (ראה וחמישית שלישית ראשונה ויזרע שנים, מחמש

שם).

.‰ÔÈÙzL ÈL34„Á‡‰ ,ÌÈL LL ‰„Oa e˜ÈÊÁ‰L ¿≈À»ƒ∆∆¡ƒ¿»∆≈»ƒ»∆»
dÏÎ‡ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ ˙ÈLÈÏLe ‰BL‡¯ dÏÎ‡¬»»ƒ»¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«≈ƒ¬»»
„Á‡Ï ‰˜ÊÁ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ˙ÈMLÂ ˙ÈÚÈ·¯e ‰iL¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ…»¿»¬»»¿∆»
È˙È‡¯ ‡lL ÔÂÈk :¯ÓB‡ Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰L ;Ì‰Ó≈∆∆¬≈««««¿«≈≈»∆…»ƒƒ
,‰L ¯Á‡ ‰L „Á‡ Ì„‡ da ˜ÈÊÁ‰L ÈzÚÓL ‡ÏÂ¿…»«¿ƒ∆∆¡ƒ»»»∆»»»««»»

È˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓ35el‡ e·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆…ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»¿≈
‰L ¯Á‡ ‰L da eLnzLiL Ô‰ÈÈa ¯ËL ÔÈÙzM‰«À»ƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿«¿»»»««»»

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ÌÈL LÏL e¯·ÚL ÔÂÈk -36; ≈»∆»¿»»ƒ»¿»»∆¬»»
ÏB˜ BÏ LÈ ¯ËM‰L37„a‡ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â , ∆«¿»≈¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈

,ÌÈL Ba e˜ÈÊÁ‰L „·ÚÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .B˙eÎÊ¿¿«ƒ¿∆∆∆∆¡ƒ¿«ƒ
Ô‰ÈÈa ¯ËL e·˙k Ì‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L Ba eLnzLÂ¿ƒ¿«¿»»««»»ƒ»¿¿»≈≈∆

.e˜ÈÊÁ‰ È¯‰ -¬≈∆¡ƒ

שהיה.34) מעשה ב, עמוד שאין 35)שם שראיתי משום
רבא: נימק שם, בגמרא המחזיקים. כדרך בה משתמש איש
אחד  בה יחזיק שלא כדי לסירוגין, בה השתמשו השותפים
וכשם  שותפי, חלק קניתי ויטעון רצופות שנים בשלוש מהם
לגבי  חזקה זו אין כך חבירו, נגד לשותף חזקה כאן שאין
משפטי, נימוק בזה רבינו ראה לא כנראה הקרקע. בעל

שם  משנה, (ראה זה על זה חזקה להם אין השותפים שהרי
ולכן  השותפים, של דעתם להפיס הגיוני הסבר אלא מב.)
של  ההגיוני הסברו שולל שאינו ומובן אחר. נימוק כאן מסר

כתיב 36)רבא. "אבל סתם: נאמר שם, בגמרא שם.
שנים  כמה אחר נתבאר ולא ליה". אית קלא (=שטר) עיטרא
א. בדבר: שיטות שלש מביא שם ברשב"ם חזקה. זו הרי
ונחתם  שנכתב שמע שבוודאי משום מיחה, לא אם לאלתר,
ב: שיטה למחות; לו והיה שלו, שדה על שותפות שטר
שלש  יחזיק אחד ששותף כדי חמש), נכון: (יותר שש אחר
החזיק  שלא מכיון חזקה, כאן אין השטר ואלמלא שנים,
והרא"ש  יונה רבינו רבינו, שיטת והיא - ג שיטה רצופות;
והביאו  מספיקות. שנים ששלוש - קמ סי' חו"מ וה'טור'
ואמר  מצטרפין", לקוחות "שלושה מא: שם מברייתא ראיה

ו). הלכה (ראה בשטר וכולן - הקרקע 37)רב בעל וידע
ברציפות. בשדה ומחזיקים הם, ששותפים

.ÂdÏÎ‡38Á˜Bl‰ dÏÎ‡Â ,d¯ÎÓe ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‰L ¬»»»»∆««¬ƒ¿»»«¬»»«≈«
¯ÎÓe ‰L39‰Ê e¯ÎÓ Ì‡ :‰L dÏÎ‡Â ,ÈL Á˜BÏÏ »»»«¿≈«≈ƒ«¬»»»»ƒ»¿∆

,‰˜ÊÁ BÊ È¯‰Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÏL - ¯ËLa ‰ÊÏ»∆ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»¿ƒ«¬≈¬»»
‰ÁÓ ‡lL ÈtÓ40dÈ‡ - ¯ËLa ‡lL e¯ÎÓ Ì‡Â ; ƒ¿≈∆…ƒ»¿ƒ»¿∆…ƒ¿»≈»

‡lL ÔÂÈk :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰L ;‰˜ÊÁ¬»»∆«¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ≈»∆…
ÈzÎ¯ˆ‰ ‡Ï ,ÌÈL LÏL „Á‡ LÈ‡ da „ÓÚ»«»ƒ∆»»»ƒ…À¿«¿ƒ

˙BÁÓÏ41. ƒ¿

הקודמת.38) בהלכה הובאה  שם, הלוקח.39)ברייתא
באו.40) אחד מכוח ששלשתם וידע קול, לו יש ושטר
שני.41) ללוקח מכר והלוקח לזה, מכר שזה ידעתי ולא

.Ê·‡‰ dÏÎ‡42Ôa‰Â ,‰L43,ÌÈzL ·‡‰ ;ÌÈzL ¬»»»»»»¿«≈¿«ƒ»»¿«ƒ
Ôa‰ ÔÓ Á˜Bl‰Â ,‰L Ôa‰Â ,‰L ·‡‰ ;‰L Ôa‰Â¿«≈»»»»»»¿«≈»»¿«≈«ƒ«≈

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰L44¯ËLa Á˜lL ‡e‰Â .45. »»¬≈¬»»¿∆»«ƒ¿»

מב.42) שם אביו.43)ברייתא את רבינו 44)שירש
בזה  ואין קטן. ובין גדול בין ומשמע "והבן", סתם: כתב
משום  לקטן, חזקה שאין ה"ב) (פי"ג לקמן להאמור סתירה
ממשיך  שהבן יודעים והכל לאכול, האב התחיל שכאן

(מגידֿמשנה). אביו של יצא 45)כיורשו לא שטר שבלי
בין  קשר שיש השדה בעל ידע ולא מכירה, לאותה קול
בשנה  המחזיק ובין הקודמות בשנתיים המחזיקים

השלישית.

.Á·‡‰ ÈÙa dÏÎ‡46,‰„O‰ ÏÚa ‰È‰L ,,‰L ¬»»ƒ¿≈»»∆»»«««»∆»»
Ôa‰ ÈÙ·e ,ÌÈzL ·‡‰ ÈÙa B‡ ;ÌÈzL Ba ÈÙ·eƒ¿≈¿¿«ƒƒ¿≈»»¿«ƒƒ¿≈«≈
ÈÙ·e ,‰L Ba ÈÙ·e ,‰L ·‡‰ ÈÙa B‡ ;‰L»»ƒ¿≈»»»»ƒ¿≈¿»»ƒ¿≈

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰L Ôa‰ ÔÓ Á˜BÏ47‡e‰Â .48¯ÎnL49 ≈«ƒ«≈»»¬≈¬»»¿∆»«
ÂÈ˙B„O ÏÏÎa ‰„O‰ BÊ Ôa‰50¯Èk‰ ‡Ï È¯‰L , «≈«»∆ƒ¿«¿»∆¬≈…ƒƒ

‰¯kÓpL ˜ÈÊÁn‰51Ï·‡ ;B¯ËLa ¯‰Ê ‡Ï CÎÈÙÏe ««¬ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»…ƒ¿«ƒ¿»¬»
‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙa BÊ ‰„O Ôa‰ ¯ÎÓ Ì‡ƒ»««≈»∆ƒ¿≈«¿»≈¿∆»»

BfÓ ‰ÏB„‚52. ¿»ƒ

אין 47)שם.46) קטן הוא אם אבל גדול, כשהבן ודווקא
ה"ז), פי"ד (לקמן קטן בנכסי מחזיקים אין שהרי חזקה, זו
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קער

קער

ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ג שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לדין  דומה זה ואין האב. בחיי לאכול שהתחיל ואףֿעלֿפי
שהרי  לקטן, גדול בן בין חילקנו ושלא הקודמת, שבהלכה
גדול. הוא המערער השדה ובעל המחזיק, הוא הקטן שם
אבל  לקטן, גדול בין חילק ולא כאן גם סתם רבינו אמנם
מפורשת  גמרא שהרי שפירשנו, כמו לפרש אנו מוכרחים
יהיה  שלא אפשרות (תמצאו לה משכחת יז:): (כתובות היא
שלש  בה שהחזיק אףֿעלֿפי השדה את קניתי לטעון נאמן
וכדרב  הבן, בחיי ואחת האב בחיי שתיים כשאכלה שנים)
(ראה  קטן בנכסי מחזיקים אין הונא: רב דאמר הונא,

ולחםֿמשנה). שם.49)בתנאי.48)מגידֿמשנה
זו 50) שדה שגם פירש ולא סתם, שדותיו כל מכר כלומר,

- הבן אם ואפילו זו, את גם קניתי טוען והלוקח מכר,
מודה. שמכרת 51)המוכר דעתי על עלה לא לטעון ויכול

[ב'טור' שם). רשב"ם פירוש (ע"פ מאביך שקניתי זו שדה
אחרות  בין זו שדה גם כשפירש אפילו כתב, קמד סי' שם

שם]. ב"ח ראה זו, שדה על הקול יצא לא כשמכר 52)-
כדין. שלא בה מחזיק שזה דעתו גילה לאחרים, השדה
ובה"ז, בה"ו שכתב כמו בשטר, שמכר כאן התנה לא רבינו
כמחאה. נחשבת כן גם - שטר בלא בעדים שמכירה ומשמע
והסברא  והרמ"ה, הר"י פסקו שכן כתב, שם וה'טור'
מועילה  עדים שני בפני מחאה שהרי לשיטתם מסייעת

כסףֿמשנה). ראה (מגידֿמשנה. שטר בלי ואפילו

.Ëd¯53ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL ‰nk elÙ‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L »»»»««»»¬ƒ«»»ƒƒ
‰˜ÊÁ dÈ‡ - da ‰‰ ‡ÏÂ54da Á˙t Ì‡ ÔÎÂ .55 ¿…∆¡»»≈»¬»»¿≈ƒ»«»

ÌÈn‰ ÈÏÈ·L56„cOÂ ÁzÙe57ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„·Ïa ¿ƒ≈««ƒƒ«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿…»«
.‰˜ÊÁ dÈ‡ - ˙B¯t≈≈»¬»»

ואמוראים.54)חרשה.53) תנאים מחלוקת לו: שם
רב  ואחריהם עקיבא, ורבי ישמעאל שרבי אמרו, ובמסקנא

חזקה. אינה ניר הכריעו: רב 55)ושמואל של מימרא
א. עמוד שם השדה.56)נחמן, את פרר 57)להשקות

החקלאים  המחרישה. שהוציאה הגדולים הרגבים את
(משדדה). לכך מיוחד בכלי משתמשים

.ÈdÚ¯Ê58ÛÒ‡Â ¯Bk Ú¯Ê ‡l‡ ,ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡ÏÂ ¿»»¿…ƒ¿ƒ«¿∆»»«¿»«
.‰‰ ‡Ï È¯‰L ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ¯Bk…∆¡ƒ∆¬≈…∆¡»

שם.58)

.‡ÈdÏÎ‡59˙ÁL60˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -61ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¬»»««…∆¡ƒ¿ƒ»»«»
ÔÈ¯˜È ÂÈÓcL ÈtÓ ˙ÁLÏ Ú¯ÊÏ Ôk¯c62.‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - «¿»ƒ¿…«¿««ƒ¿≈∆»»¿»ƒ¬≈¬»»

שם.59) יוסף, רב של לפני 60)מימרא התבואה את קצר
לבהמה. להאכילה כדי בעל 61)שבשלה, היה סבור

מפני  העולם, כדרך בשדה להשתמש מפחד שזה השדה,
לא  ולפיכך קניתיה, שיטעון: חשש ולא בגזלנות לה שירד

רבא 62)מיחה. נתן שם, בגמרא ביוקר. השחת זה במקום
עשירים  היו שתושביה מחוזא, מושבו מקום את דוגמא

ביוקר. המספוא ולפיכך בהמות, הרבה ומקיימים

.·ÈdÏÎ‡63‰Ï¯Ú64˙ÈÚÈ·L65ÌÈ‡ÏÎÂ66Èt ÏÚ Û‡ , ¬»»»¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««ƒ
‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰¯·Úa ‰‰pL67. ∆∆¡»«¬≈»¬≈¬»»

שם.63) השנים 64)ברייתא בשלוש האילן פירות

- ונקראים ובהנאה, באכילה אסורים לנטיעתן, הראשונות
את  ערלתו וערלתם כג): יט, (ויקרא הכתוב מלשון ערלה,

ואין 65)פריו. הפקר, והם השמיטה בשנת שגדלו פירות
מלאחרים. זכות יותר בהם השדה תבואה 66)לבעל

באכילה  והזרעים הגפן פירות נאסרו בכרם, שנזרעה
שם 67)ובהנאה. רשב"ם זו: בברייתא גירסאות שתי

שבידינו), הגמרא בספרי נדפס (וכן חזקה" "אינה גורס:
"הוה  גורס: הכי) ד"ה שם ב'תוספות' (מובא חננאל ורבינו
זו  ולגירסא חננאל. רבינו גירסת קיבל שרבינו ברור חזקה".
באיסור  אכילה שמפרשים שם ה'תוספות' פירושים: שני
דקים  (ענפים הזמורות כשאכל כאן והמדובר חזקה, אינה
ובכלאים  הערלה. בשנות שמותרים בהמה) למאכל הראויים
הוסיפו  כשלא המדובר כו:), (פסחים אסורים הזמורות שגם
לפני  בהן שהיה ממאתיים אחד הזריעה אחר הזמורות
שכלאי  כה. בפסחים כמבואר ההוספה, ובטלה הזריעה,
מאתיים  הוסיפו והפירות היתר, של במאתיים בטלים הכרם
על  מרובה הפירות של ההוספה שיחס טבעי, והדבר ונאסרו.
אלו  שדות פירות שכל ומשום הזמורות. הוספת יחס
אכילתן  - הזמורות מאשר בהיתר אחרת הנאה ואין אסורים,

ד  זה ואין חזקה, הקודמת,היא שבהלכה שחת לאכלה ומה
הראב"ד  דעת היא (וכן התבואה ולאכול להמתין שאפשר
מפרש  ורבינו כמותם). פסק שם ה'טור' וגם בהשגותיו,
שיטתו, מסביר ובמגידֿמשנה חזקה. היא איסור שאכילת
ושביעית  מערלה אחר באופן הכרם כלאי לפרש הוא שדוחק
נראה  לא וגם באיסור. גדלו הזמורות כשכל בהן שהמדובר

לא. והזמורות מאתים הוסיפו שהפירות לומר, בעיניו

.‚ÈÌB˜n‰ ‰È‰68LÈÓlÁ B‡ ÚÏÒ Ba ˜ÈÊÁ‰L69, »»«»∆∆¡ƒ∆««»ƒ
Èe‡¯‰ ¯·„a Ba ˙B‰Ï CÈ¯ˆ - ‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ≈»¿»»»»
‰Ó‰a Ba „ÈÓÚÈ B‡ ˙B¯t‰ Ba ÁËLiL ÔB‚k ,BÏ¿∆ƒ¿««≈«¬ƒ¿≈»
LÏM‰ Ô˙B‡ ÏÎa Ba ‰‰ ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ…∆¡»¿»»«»

.˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - BÏ Èe‡¯‰ ¯·„a ÌÈL»ƒ¿»»»»…∆¡ƒ

כט:68) שדה 69)שם פירוש: "צונמא", כתוב: בגמרא
את  מתרגם עוזיאל בן [יונתן לזריעה. כלל ראויה שאינה
מחלמיש  ושמן מסלע דבש "ויניקהו יג: לב, (דברים הכתוב
זה  תרגום תקיפין. טינרין = צור חלמיש כיפין, = צור"
'ערוך  ראה מאד. קשה אדמה משמעותו שחלמיש מלמדנו,

טנר]. ערך השלם'

.„È„ÈÓÚÓ ‰È‰70ÌiÒÓ ÌB˜Óa ‰Ó‰a71¯ˆÁÓ »»«¬ƒ¿≈»¿»¿À»≈¬«
ÌL „ÈÓÚÓ B‡ ,ÔÈÏB‚¯z ÌL Ïc‚Ó ‰È‰L B‡ ,B¯·Á¬≈∆»»¿«≈»«¿¿ƒ«¬ƒ»
ÔÈa ,BÏ·Ê ÌL Ô˙pL B‡ ,ÌÈÁ¯Â ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆»«»ƒ¿≈

‰ˆÈÁÓ ÌL „ÈÓÚ‰L72Ì‡ ,„ÈÓÚ‰ ‡lL ÔÈa ∆∆¡ƒ»¿ƒ»≈∆…∆¡ƒƒ
ÌBia ÌÈL LÏL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯·„a LnzLƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈»∆»»ƒ«
ÈÏ z˙ ‰z‡ :¯Ó‡Â ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏÚ ÔÚËÂ ,‰ÏÈl·e««¿»¿»««««∆»≈¿»««»»«»ƒ

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ‰Ê ÌB˜Ó73. »∆¿«¿ƒ¬≈¬»»

נז.70) שם וגמרא, החצר.71)משנה בכל השתמש ולא
לשאר 72) בו משתמש שהוא החלק בין מבדיל גדר או קיר

ללא 73)החצר. מחיצה העמיד בין חילקו שם, במשנה
הוא  כשהמחזיק שהמדובר שם, בגמרא וביארו העמיד.
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קעד ונטען קעד טוען הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ג שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

על  להקפיד לא שותפים של ודרכם חצר, באותה שותף
מחיצה  העמדת ועל חזקה, זו אין ולפיכך אלה, תשמישים
בחזקת  שהמדובר שם, מיגש הר"י ופירש מקפידים.
חילק  ובזה זה, מקום לי נתת או מכרת בטוען ולא השימוש,
- מחיצה העמיד אפילו זר שבאדם זר, לאדם שותפים בין
כשהעמיד  שימוש חזקת יש ולשותף שימוש, חזקת לו אין
נתינה  או מכירה בטענת שנים שלש חזקת אבל מחיצה,
פירושו, קיבל ורבינו זר. באדם ובין בשותפים בין מועילה
חבירו  "בחצר ה"ה: שכנים מהלכות מהל' בפ"ה וכתב
החזיק", לא - מחיצה לו ועשה בהמתו העמיד אפילו
או  מכירה בטענת עוסקים אנו וכאן שימוש, לחזקת והכוונה
שותפים  בין הבדל כל אין ובזה שנים, שלש וחזקת נתינה
- העמיד ללא מחיצה העמיד בין לא וגם שותפים, לא או
שהמדובר  פירש שם [ורשב"ם החזקה. מועילה אופן בכל
יוסף']. וב'בית קמ סי' שם 'טור' ראה ונתינה. מכירה בטענת

.ÂË‰„O74da ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê ‡·e ,¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰L »∆∆ƒÀ∆∆»≈»∆∆∆¡ƒ»
Û‡ ,¯eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó ÏÎa ‰‰Â ¯„bÏ ıeÁ Ú¯ÊÂ¿»««»≈¿∆¡»¿»»∆≈»«
.‰˜ÊÁ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ‰L ¯Á‡ ‰L BÏÎ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆¬»»»««»»…»¿»¬»»
Ú¯BfL eÈ‡¯L ÔÂÈk :ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰L∆«¿»ƒ¬ƒ¿¿ƒ≈»∆»ƒ∆≈«
‰„O‰ ˙iÁ - Ú¯fM ‰Ó Ïk :e¯Ó‡ ,¯˜ÙÓ ÌB˜Óa¿»À¿»»«¿»«∆»««««»∆
Ú¯Bf‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .È˙ÈÁÓ ‡Ï CÎÈÙÏe ,epÏÎ‡z…¿∆¿ƒ»…ƒƒƒ¿«ƒ¿»«≈«
Ì„‡ Ïk „ÈÂ ‰iÁ Ï‚¯ ‡l‡ ,¯eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó»∆≈»∆»∆∆«»¿«»»»

.Ba ÔÈÈeˆÓ¿ƒ

לו.74) שם יהודה, רב של מימרא

.ÊËdlk dÏÎ‡75Ú·¯ ˙ÈaÓ ıeÁ76dlÎa ˜ÈÊÁ‰ - ¬»»À»ƒ≈…«∆¡ƒ¿À»
Ba ‰‰ ‡lL Ú·¯ ˙Èa B˙B‡Ó ıeÁ77‰È‰ elÙ‡ . ≈≈…«∆…∆¡»¬ƒ»»

‰„O‰ CB˙a LÈÓlÁ78Ba LnzL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿«»∆ƒ¿…ƒ¿«≈
BÏ Èe‡¯k79.‰˜ÊÁ Ba ‰ÊÏ ÔÈ‡ - »»≈»∆¬»»

כט:75) שם רבא, של רובע 76)מימרא בו שזורעים שטח
תבואה. בטל 77)הקב כזה קטן ששטח אומרים אנו ואין

- ממנו פחות שטח אבל רובע, בבית ודווקא השדה. לגבי
קמא). סי' שם ('טור' בו גם החזיק וכאילו השדה, לגבי בטל

לזריעה.78) ראוי וכדומה 79)ואינו פירות לשטיחת כגון
הי"ג). למעלה (ראה

.ÊÈ˜ÈÊÁ‰80„Á‡Â ,Ô‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a „Á‡ ∆¡ƒ∆»»ƒ»¿»«≈≈∆¿∆»
„Á‡ ÏÎÂ ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â dÚ¯Êe Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ««¿«¿»»¿»«≈∆»¿»∆»
‰Ê - ÂÈzÁ˜Ï È‡Â ÈlL Ïk‰L :ÔÚBË Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆≈∆«…∆ƒ«¬ƒ¿«¿ƒ∆
BÏ LÈ - ÌÈL LÏL ÔÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»ƒ»«¬»»»»ƒ≈
‰¯B‡‰ ‡BÏÓk ‡e‰Â ,BÏ ÔÈÎÈ¯vL Ú˜¯˜Â ˙BÏÈ‡‰»ƒ»¿«¿«∆¿ƒƒ¿ƒ¿»∆

BlÒÂ81‰ˆeÁ82˜ÈÊÁ‰L ‰ÊÂ ,ÔÏÈ‡Â ÔÏÈ‡ ÏÎÏ ¿«»¿»ƒ»¿ƒ»¿∆∆∆¡ƒ
.Ú˜¯w‰ ¯‡L BÏ LÈ - Ú˜¯wa««¿«≈¿»««¿«

לז.80) והסל 81)שם הפירות את המלקט שתופס המקום
מיני  לכל שהואֿהדין מובן תאנים, קוטף = ("אורה" שבידו.
- בוצר בתאנים; - אורה מבאר: פכ: שם רש"י פירות.
בזיתים; - מוסק בתמרים; - גודר בתבואה; - קוצר בענבים;

פירות). בשאר - שתופסים 82)מלקט למקום מחוץ

פפא: רב אמר שם, בגמרא הפירות. מהם שמלקט הענפים
ומפרש  קרקע", חצי קנה וזה קרקע, וחצי אילנות קנה "זה
וסלו  אורה כמלא הכוונה קרקע" "וחצי שאמר מה רבינו
"קנה  פא.) (שם ששנינו משום שם), רשב"ם פירש (וכן
פב:) (שם יוחנן רבי ומפרש קרקע", קנה - (אילנות) שלשה
בין  רבינו מחלק מכירה, מהלכות בפכ"ד וסלו. אורה כמלא
קרקע, לו אין - שנים שלשה: למוכר אילנות שני מוכר
שנים  בין חילק לא לקוחות, בשני וכאן לו. יש - שלשה
כתב  וכן קרקע. לו יש אילנות בשני שגם ונראה לשלושה,
בשני  אפילו שלפנינו שבנידון ומבאר שם, רשב"ם גם
קונה  אומר - לקוחות שבשני משום קרקע, קנה אילנות
גם  כך יפה, בעין מכר שלך כשם הקרקעות: לקונה האילנות
עקירת  גבי לז: שם נאמרה זו (סברא יפה בעין מכר לי
האילנות  שמכר שבמשנה בדין אבל שיבשו), אחר האילנות
רעה  בעין "מוכר אומרים אנו לעצמו, הקרקע והשאיר
אילנות, שני כשמכר הקרקע כל את לעצמו והשאיר מוכר",
ולפיכך  אילן, שדה כמוכר זה הרי אילנות, שלושה וכשמכר

שם). מכירה הלכות (ראה קרקע קנה

.ÁÈÔÎÂ83ÔÏÈ‡ ˙B¯t Ïk ÏÎB‡‰84ÔÚËÂ ,ÌÈL LÏL ¿≈»≈»≈ƒ»»»ƒ¿»«
BÚ˜¯˜Â ‰Ê ÔÏÈ‡ ÈÏ z¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÏÈ‡‰ ÏÚa ÏÚ85 «««»ƒ»«»»«¿»ƒƒ»∆¿«¿»

ÔÏÈ‡‰ È·Úk Ú˜¯˜ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ -86ÌB‰z‰ „Ú87. ¬≈∆≈«¿«»√ƒ»ƒ»««¿

ולח.83) לז: אחד.84)שם אילן לי 85)אפילו מכרת
האי  שתחת הקרקע את גם ששנינו 86)לן.בפירוש ומה

כלל, קרקע לו אין אילנות שני כשמכר שאפילו פא.) (שם
נוטל  אלא במקומו אחר לנטוע יכול אינו האילן וכשיתייבש
כשהלוקח  אבל סתם, אילן כשקנה היינו - שקנה האילן את
שלוש  ואכלתי שטרי ואבד הקרקע את גם בשטר קניתי טוען
"מה  שם: בגמרא ושאלו הקרקע. וקנה נאמן זה הרי - שנים
הקרקע  בעל לעשות יכול מה פירוש: למיעבד?" ליה הוה
יבוא  אם הלוקח טענת לסתור כדי קרקע, בלא אילן שמכר
חזקה? לי ויש הקרקע גם קניתי ויטען: שנים שלש אחר
גמר  לפני עדים בפני למחות צריך שהמוכר שם, ופירשו
בלי  בלבד האילן את שמכרתי דעו, ולהצהיר, שנים שלש
זה  כי מיחה, כשלא שהמדובר פירש ולא קיצר רבינו קרקע.

מועילה. כזו שמחאה מאליו -87)מובן האילן ייבש ואם
כנגד  לחפור רשאי אינו הקרקע ובעל במקומו, אחר יטע

רב. בעומק אפילו האילן

.ËÈÔÏÈ‡ ‰„O88˙Èa CB˙a ˙BÏÈ‡ ÌÈLÏL Ba eÈ‰L ¿≈ƒ»∆»¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ‡Ò LÏL89‰BL‡¯ ‰La ‰¯OÚ ÏÎ‡Â ,90‰¯OÚÂ , »¿ƒ¿»«¬»»¿»»ƒ»«¬»»

.Ïka ˜ÊÁ‰ - ˙ÈLÈÏL ‰La ‰¯OÚÂ ,‰iL ‰La¿»»¿ƒ»«¬»»¿»»¿ƒƒÀ¿««…
‡e‰Â91LÏM‰ ˙Èa ÏÎa ˙B¯fÙÓ ÏÎ‡L ‰¯OÚ eÈ‰L ¿∆»¬»»∆»«¿À»¿»≈«»
ÔÈ‡Ò92Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯t ˙BÏÈ‡‰ ¯‡L e‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…ƒ¿»»ƒ»≈¬»ƒ

˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÔÏÎ‡ ‡ÏÂ ˙B¯t ˙BÏÈ‡‰ ¯‡L e‡ÈˆB‰ƒ¿»»ƒ»≈¿…¬»»…À¿«
ÏÎ‡L ‰na ‡l‡93. ∆»«∆∆»«

ולז.88) לו: סאים 89)שם שלש בו שזורעים שטח
סאה  בית הוא אילנות לנטיעת המקובל (השטח תבואה
ממטע). ד"ה שם 'תוספות' ראה אילנות. לעשרה

מהשלישי.90) וארבעה מזה שלושה זה, סאה מבית שלושה
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קעה

קעה

ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ד שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

(בתנאי).91) נאמר שלם 92)וזה שדה הוא סאה בית שכל
אכל  שלא סאה בבית החזיק לא ולפיכך עצמו, בפני
שמדובר  חננאל, רבינו בשם שם הרשב"ם [כתב פירותיו.
שלישית  שנה בשלים שפירותיהן תאנים (מין שוח בבנות
זו  בשנה פירות שהוציאו שהאילנות ואפשר לחניטתם),
שחנטו  פירות אכל שאחריה ובשנה שנתיים, לפני חנטו
שחנטו  הפירות הבשילו ובשלישית הקניה, שאחרי בשנה

הקניה]. שלו 93)בשנת אינה שהשדה משום אומרים, אנו
שראה  משום מיחה, לא הקרקע ובעל הפירות. כל אכל לא -

שם). (רשב"ם השדה כל בעל כדרך אוכל אינו שזה

.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na94˙ˆ˜Ó ‡e‰ ÏÎ‡La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿»
˙B¯t‰ ¯‡L ÌÚ‰ eÊÊ·e ˙B¯t‰95ÁÈpÓ Ì‡ Ï·‡ ; «≈»¿»»¿»«≈¬»ƒ«ƒ«

ÔÏÈ‡Â Ô‡kÓ ÔÏÈ‡ ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ÈÏÚ Ô‰È˙B¯t≈≈∆¬≈∆ƒ¿»«ƒ»ƒ»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰„O‰ ÏÎa ˜ÈÊÁ‰ - ‰„O‰ ÏkÓ Ô‡kÓƒ»ƒ»«»∆∆¡ƒ¿»«»∆««ƒ

‰È˙B¯t Ïk ÛÒ‡ ‡lL96. ∆…»«»≈∆»

השדה?94) בכל הוחזק לא הפירות, כל אכל לא שאם
ולתת 95) פירותיו להפקיר השדה בעל של דרכו אין

אותם. לקטוף "והוא 96)לאחרים אמרו: שם בגמרא
שלא  הפירות את העם שבזזו רבינו, ופירש באזוזי". דבאזי
שאמרו  מה פירש זה, לפירושו ובהתאם המחזיק, לקט
וכן  והרשב"ם, בכולו? החזיק לא אימתי הכוונה: "והוא",
פירוש, בזויי" "דבזו חזקה? זו אימתי מפרשים: הראב"ד
היינו  הסאה, בתי שלושת מכל שאכל מפוזרים, שאכלם כגון
בקיעה  קריעה, = (בזיעה וארבעה שלושה שלושה,
דיליה, פורפורין בזע ח: ו, ויקרא רבה במדרש בארמית.
עשרה  כל כשאכל אבל שלו), ארגמן לבוש קרע בעברית:
מקום  אלא קנה לא - משניים או אחד סאה מבית האילנות
למעלה  כמפורש רבינו, גם מודה עצמו זה לדין שאכל.
שם, ב'טור' [כתב מפירושם. שנטה אףֿעלֿפי זו, בהלכה
לא  - אילנות לעשרה סאה מבית יותר מפוזרים היו שאם
רשב"ם, בשם עוד וכתב לאילנות. הצריך אלא הכל קנה
סאה  לבית אילנות מעשרה יותר בצפיפות נטועים היו שאם
חולק, הלוי מאיר ורבינו שהחזיק. במה אלא קנה לא -
הרי  אילן לכל אמות ארבע עד צפופים היו שאפילו ודעתו
משום  כעקורים, נידונים אמות מארבע בפחות אבל חזקה, זו
בדינים  דעתו גילה לא ורבינו קצר. בזמן להתייבש שסופם

אלה].

âטבת כ"ד שלישי âיום
ìL ÷øtøOò äL1 ¤¤§¨¨¨

האומנים 1) כגון חזקה, להם שאין אלה דין מבאר
והשותפים.

.‡el‡Â2Èt ÏÚ Û‡ Ô„Èa Ú˜¯w‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡L ¿≈∆≈«¬ƒƒ««¿«¿»»««ƒ
ÔÈn‡‰ :ÌÈL LÏL ÌeÏÎ‡L3ÔÈÒÈ¯‡‰Â4 ∆¬»»»ƒ»À»ƒ¿»¬ƒƒ

,BzL‡ ÈÒÎa LÈ‡‰Â ,ÔÈÙzM‰Â ÔÈtB¯ËBt‡‰Â¿»«¿ƒ¿«À»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿
ÈÒÎa ·‡‰Â ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa Ô·e ,dÏÚa ÈÒÎa ‰M‡‰Â¿»ƒ»¿ƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»»¿ƒ¿≈

Ôa‰5,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL . «≈∆»∆»≈≈≈«¿ƒƒ∆«∆
Ô‰a eÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿»»««ƒ∆…ƒ»∆

‰È‡¯ e‡È·‰L ÌÈÏÚaÏ Ú˜¯w‰ ¯ÊÁz ‡l‡ .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ∆»«¬…««¿««¿»ƒ∆≈ƒ¿»»
˙q‰ Ú·MÈÂ ,Ô‰Ï ‰Úe„È Ú˜¯w‰ ˙‡fL6e¯ÎÓ ‡lL ∆…««¿«¿»»∆¿ƒ»«∆≈∆…»¿
e¯‡aL BÓk ,e˙ ‡lLÂ7. ¿∆…»¿¿∆≈«¿

מב.2) בתרא בבא או 3)משנה לתקנם בניינים שמקבלים
[רשב"ם  בשכר. אחרים של מגרשים על שלמים בתים בונים
האדם  בחזקת אותם שמעמידים במטלטלין המשנה, מפרש
ורבינו  ט). פרק למעלה מבוארים (דיניה ידו תחת שהם
גם  מפרש שבידינו הגמרא בגליונות הנדפס בפירוש גרשום
היו  שאפילו המשנה, ומלמדת במטלטלין, שהמדובר כן
ובהגהות  חזקה. להם אין שנים שלוש בידיהם הכלים
גורס  אינו גרשום שרבינו כתב, א, אות כאן מיימוניות
רבו  שמסרו לעבד מתכוון שגורס ומי במשנתנו, "האומנין"
שהוא  ומכאן כקרקעות דינם ועבדים אומנות, ללמדו לאומן
שבידינו]. בספרים כהגירסא ולא בקרקעות, משנתנו מפרש

מסויים 4) אחוז - מהיבול חלק לקבל מנת על שדות חוכרי
קבועה. מידה דיניהם 5)או בפרטות רבינו מבאר לקמן

כאן. שמנה אלה כל מכר.6)של פרק 7)שלא למעלה
מטלטלין. חזקת בדין א הלכה ט

.·ÔÎÂ8ÔÓÊ B˙B‡ ÏL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯9„·BÚ‰Â ÔÏÊb‰Â ¿≈»≈»À∆¿«¿««¿»¿»≈
ÈÏÚa Ô‰L ÈtÓ ,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¬ƒ»»¿»»ƒ¿≈∆≈«¬≈

ÚB¯Ê10,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÔÎÂ . ¿«¿≈≈≈∆¿»»≈¬ƒ»»¿»»
‰ÚË Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ11,Ô„Èa Ú˜¯w‰ „ÓÚzL È„k ƒ¿≈∆≈»∆«¬»¿≈∆«¬…««¿«¿»»

Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁn‰ ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁz ‡l‡12ÔÈ‡ - ∆»«¬…«¿»ƒ¿≈««¬ƒ¿ƒ¿≈∆≈
.‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»¿»»

לו.8) זה.9)שם דין אמרו שבה התקופה אותה
[בגמרא 10) בהם. למחות מפחד השדה ובעל תקיפים אנשים

מחזיקינן  ולא בן מחזקי לא גלותא ריש דבי הני אמרו: שם
ואין  בנכסינו חזקה להם אין הגולה ראש מבית (=אלה בהו
כאן  רבינו כתב ונימוקו הראשון הדין בנכסיהם). חזקה לנו
הדין  את מנמק שם והרשב"ם השני. הדין על לגמרי ודילג
לעבד  יכולים ואינם קרקעות הרבה להם שיש משום השני,
וישביחום, יעבדום שאחרים מקפידים אינם כולם, את
שלא  פי על אף בכוח המחזיקים מידי יוציאום וכשירצו

והרי 11)מיחו. בריא, גדול כטענת נחשבת אינה טענתם
משנה  [ובמגיד חזקה. אינה טענה עימה שאין חזקה אמרו:
שבעל  משום מועילה שחזקה מנמק, מפרשים יש בשם
י"ב  פרק למעלה (ראה בקטן]. מוחים ואין מיחה, לא השדה
והרמב"ן  זה. לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא ז). הלכה
חזקה. היא קטן שחזקת וסוברים רבינו על חולקים והרשב"א

לט.12) מציעא בבא רבא, של מימרא

.‚Ô·e‡¯ ?Ô„Èa Ú˜¯w‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¬ƒƒ∆««¿«¿»»¿≈
‡È‰L ÔÚË ‡e‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÔBÚÓL ‰„O ÏÎ‡L∆»«¿≈ƒ¿¿≈¬»»¿»«∆ƒ
,BÏ ‰Úe„È ‡È‰L ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È·‰Â ,B„Èa ‰Áe˜Ï¿»¿»¿≈ƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»
B‡ BÙzL ‡e‰L Úe„È Ô·e‡¯L ÌÈ„Ú ‡È·‰ ÔÎÂ¿≈≈ƒ≈ƒ∆¿≈»«∆À»
¯ÊÁz - ‰ÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓe ,BÒBtB¯ËBt‡ B‡ BÒÈ¯‡¬ƒ«¿ƒ¿≈∆…ƒ»«¬…
.Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ú·MÈÂ ,ÔBÚÓLÏ ‰„O‰«»∆¿ƒ¿¿ƒ»«∆≈∆…»«¿…»«

Ô¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â13ÔBÚÓL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿«ƒƒ¿»»¬»ƒ…≈ƒƒ¿

יום שלישי



 176   לל אמ ם הלו מ י רדהמ • דהמ ירדיד  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעו ונטען קעו טוען הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ד שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰„B‰ Ô·e‡¯ ‡l‡ ,ÒÈ¯‡ B‡ ÛzL ‰È‰ Ô·e‡¯L ‰È‡¿̄»»∆¿≈»»À»»ƒ∆»¿≈»
ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÈÏ ¯ÎÓe ÈÙzL ‡e‰ Ô‰ :¯Ó‡Â BÓˆÚÓ≈«¿¿»«≈À»ƒ»«ƒƒ¿»«
- ÌÏBÚÓ ÈÙzL ‰È‰ ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎÈÂ ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿»«…»»À»ƒ≈»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰14.Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ¬≈∆∆¡»ƒ¿»»»»

למעלה.13) שנמנו אלה שיכול 14)לכל מתוך במיגו,
שלך. שותף אינני לטעון היה

.„ÔÈw˙Ó B‡ da ÔÈBa eÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ÔÈn‡‰»À»ƒ≈«¿∆»ƒ»¿«¿ƒ
Ô˙en‡Ó e„¯È .˙Ba¯ ÌÈL d˙B‡15‡ Ì‡ ,Ô˙B‡ eÏÎ »»ƒ«»¿≈À»»ƒ»¿»

Ô‰Ï LÈ - Ô˙en‡Ó e„¯iL ¯Á‡Ó ÌÈL LÏL»»ƒ≈««∆»¿≈À»»≈»∆
‰˜ÊÁ16. ¬»»

מז.15) שם לפני 16)ברייתא לידו שנמסר  בבית אפילו
חזקת  בדין ג הלכה ט פרק למעלה (ראה מאומנתו שירד

מטלטלין).

.‰ÔÈÒÈ¯‡‰17ÂÈ·‡Ï ÒÈ¯‡ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk18ÏL »¬ƒƒ≈«¿∆»»»ƒ¿»ƒ∆
ÒÈ¯‡ ‡e‰L ÔÂÈkL ;BzÁtLÓ ÈL‡Ï B‡ ‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿«¿≈ƒ¿«¿∆≈»∆»ƒ

˙B·‡ Èza ÏL19B„Èa ÌÈÏÚa‰ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ ,20Ï·‡ . ∆»≈»≈¿«ƒ«¿»ƒ¿»¬»
‰lÁz ÒÈ¯‡ ‰OÚpL ‡e‰ ‰Ê Ì‡21dÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒ∆∆«¬»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬»»

ÔÈ¯ÓB‡Â ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‰˜ÊÁ ÈL dlkÀ»¿≈¬»»«¬ƒƒ»¿»¿¿ƒ
.Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ‰L ¯Á‡ ‰L ÏÎ‡ C‡È‰ :ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ≈«»«»»««»»¿…ƒƒ»

מו:17) רבות.18)שם שנים במשך קבוע אריס
כל 20)משפחות.19) שיאכל מקפידים הבעלים אין

או  שנים שלוש הם יאכלו כך ואחר שנים שלוש הפירות
אריס  למה הקשו, שם בגמרא ביניהם. שהותנה כפי  יותר
הוא  יכול הרי שנים, שלוש הפירות כל כשאכל חזקה לו אין
ועכשיו, מהפירות. חלק נטלתי אריס כשהייתי לטעון:
רבי  ומתרץ מחית? לא למה - שנים שלוש הכול כשנטלתי
כאן. כמבואר רבינו ופירש אבות". בתי "באריסי יוחנן:

במשפחתו.21) ראשונה פעם

.ÂÒÈ¯‡22B„È ˙Áz ÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ˙B·‡ Èza ÏL23 »ƒ∆»≈»∆ƒ¬ƒƒ««»
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÈ¯‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ;‰˜ÊÁ BÏ LÈ -24 ≈¬»»∆≈ƒƒ¬ƒƒ¬≈ƒ

ÔÈÒÈ¯‡Ï ˜lÁ Ì‡ Ï·‡ .˜˙BL ‡e‰Â Ì„‡ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»¿≈¬»ƒƒ≈«¬ƒƒ
ÏÚ ‰pÓÓ ‡nL ;‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - da eÈ‰L ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆»»≈¬»»∆»¿À∆«

B˙B‡ eOÚ ÔÈÒÈ¯‡‰25ÒÈ¯‡Â .26B˙eÒÈ¯‡Ó „¯iL27 »¬ƒƒ»¿»ƒ∆»«≈¬ƒ
˜ÈÊÁ‰ - „¯iL ¯Á‡Ó ÌÈL LÏL dÏÎ‡Â28. «¬»»»»ƒ≈««∆»«∆¡ƒ

שם.22) נחמן רב של "תחתיו",23)מימרא שם: בגמרא
מטיפול  ידיו וסילק האריסות כל את להם מסר כלומר,

השדה.24)בשדה. מן בחלק כן גם מתעסק והוא
אחרים 25) אריסים גם להוריד רשות לו ונתנו הבעלים,

ובאחריותו. בהשגחתו מז.26)שיעבדו שם ברייתא
באריסות.27) מלהתעסק כשקיבל 28)הפסיק אפילו

מאריסותו. שירד לפני באריסות

.ÊÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ ‰È‰L ÔÈa ?„ˆÈk ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰»«¿ƒ≈«≈∆»»«¿«
‰„O˙Èa Ì˙B‡ epnL ÔÈa ,ÌÈÒÎ ¯‡L ÏÚ ÔÈa BÊ »∆≈«¿»¿»ƒ≈∆ƒ»≈
ÔÈc29ÌÈÓB˙È È·‡ Ì˙B‡ ‰pnL ÔÈa30eÏ„‚Â , ƒ≈∆ƒ»»¬ƒ¿ƒ¿»¿

Ô˙B‡ eÁÈp‰Â ÌÈÓB˙È‰31Ì„‡ ‰pnL ÔÈa , «¿ƒ¿ƒƒ»≈∆ƒ»»»

Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙ÒÎ‰Â B˙‡ˆB‰ ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡«¿«»»¿«¿»»ƒ¿≈
‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˙eL¯a ÔÈLnzLÓ32e¯·Ú . ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»∆¬»»»¿

¯Á‡ ÌÈL LÏL eÏÎ‡Â ,ÔÈepnÓ ÔÈtB¯ËBt‡‰»«¿ƒƒƒ»¿»¿»»ƒ««
‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - e¯·ÚL33. ∆»¿¬≈¬»»

יתומים.29) נכסי דין 30)על בית שמינוהו הוא שכן כל
יפה  בודקים דין בית שהרי כוונתו: ונראה משנה. (מגיד
אין  ואם יתומים נכסי לידו שמוסרים לפני אדם של מהימנותו
על  שמונה לאפוטרופוס מאמינים שאין שכן כל לו מאמינים

כך). כל בודק שאינו אביהם, הנכסים 31)ידי את השאירו
האפוטרופוס. רבינו:32)בידי כותב ז) הלכה יד (פרק לקמן

... הגדיל אפילו אפוטרופוס) שאינו נכרי (איש מחזיקים "אין
ומכאן, שיגדיל", אחר רצופות שנים שלוש שיאכל עד
כשיאכל  אפילו חזקה לו אין - ירד שברשות שאפוטרופוס
בין  ההבדל הוא מה כן, לא שאם שיגדיל, אחר שנים שלוש
לטעם  כאן הוצרך ולמה אדם, בני לשאר אפוטרופוס
(ראה  לט:) מציעא בבבא זה דין (מקור ברשות? שמשתמשים
יתבאר  ז הלכה י"ד פרק ולקמן כאן) משנה ולחם שם רש"י

שם). הערותינו ראה לגבי 33)עוד, זה דין נאמר שם בגמרא
לאפוטרופוס. רבינו למד ומהם ואריסים, אומנים

.ÁÔÈÙzM‰34ÔÈ‡Â ,BÊ ‰„Oa ÛzL ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk «À»ƒ≈«ƒ»»À»¿»∆¿≈
‰wÏÁ ÔÈc da35„Á‡‰ dlk ˙‡ ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ¬À»««ƒ∆»«∆À»»∆»

Ì‰ÈL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ÌÈL ‰nk Ô‰Ó36Ì‡Â . ≈∆«»»ƒ¬≈ƒ¿∆¿«¿≈∆¿ƒ
- ‰˜ÊÁ ÈL dlk „Á‡‰ dÏÎ‡Â ,‰wÏÁ ÔÈc da LÈ≈»ƒ¬À»«¬»»»∆»À»¿≈¬»»

‰˜ÊÁ BÏ LÈ37˙Ó‡a Ì‡ :BÙzLÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ; ≈¬»»∆¬≈≈¿À»ƒ∆¡∆
‰z‡Â dlk ˙‡ ÈzÏÎ‡ C‡È‰ ,z˙ ‡ÏÂ z¯ÎÓ ‡lL∆…»«¿»¿…»«»≈«»«¿ƒ∆À»¿«»
LÈ‡‰ ÔÎÂ ?ÌÈL LÏL Ïk ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ˜˙BL38 ≈¿…ƒƒ»»»»ƒ¿≈»ƒ

‰˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜ÊÁ ÈL BzL‡ ÈÒÎa ÏÎ‡L∆»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈¬»»««ƒ∆ƒ¿»
‰ÈÒÎa ˙B¯t BÏ ÔÈ‡L dnÚ39dnÚ ‰˙‰ elÙ‡Â , ƒ»∆≈≈ƒ¿»∆»«¬ƒƒ¿»ƒ»
‰pL¯ÈÈ ‡lL ‰Òe¯‡ ‡È‰Lk40‰·e ÏÎ‡ Ck ¯Á‡Â , ¿∆ƒ¬»∆…ƒ»∆»¿««»»«»»

Ò¯‰Â41‰M‡‰ ÔÎÂ ;‰OÚM ‰Ó Ïk ‰OÚÂ42‰ÏÎ‡L ¿»«¿»»»«∆»»¿≈»ƒ»∆»¿»
‰nk dˆÙÁk Ô‰a ‰LnzLÂ dÏÚa ÈÒÎa ˙B¯t≈¿ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«¿»»∆¿∆¿»«»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL43‰È˙BBÊÓa ‰„O dÏ „ÁiL »ƒ««ƒ∆ƒ≈»»∆ƒ¿∆»
O ‰ÏÎ‡Â‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ˙B¯Á‡ ˙B„44ÔÎÂ . ¿»¿»»¬≈≈¬ƒ»»¿»»¿≈

Ôa‰45·LÁÂ ÂÈ·‡ ÏL BÁÏL ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L «≈∆≈«À¿»∆»ƒ¿∆¿»
ÔÎÂ ,‰˜ÊÁ ÈL ÂÈ·‡ ÈÒÎ ÏÎ‡ Ì‡ ,B˙Èa Èa ÏÏÎaƒ¿«¿≈≈ƒ»«ƒ¿≈»ƒ¿≈¬»»¿≈
‰˜ÊÁ ÈL ÂÈÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ‰Ê Ôa ÈÒÎ ÏÎ‡L ·‡‰»»∆»«ƒ¿≈≈∆∆≈»»¿≈¬»»

‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ -46. ≈¬ƒ»»¿»»

מב:34) בתרא לא 35)בבא יחלקוה שאם קטנה, שדה
שכנים  מהלכות א (בפרק רגיל לעיבוד ראוי חלק כל יהיה
בהם  שאין שונים קרקעות של שיעורם רבינו מבאר ד הלכה

שם). ראה חלוקה, הסכמתי 36)דין לטעון יכול השותף
כך  ואחר זו, קטנה שדה שנים ארבע או שלוש תאכל שאתה
רצוי  ולא קטן שהיבול משום דומה, תקופה אוכל אני

חלקים. לשני הסתירה 37)לחלקו על עמדו שם בגמרא
חזקה  לו אין שותף אמר אחד שבמקום שמואל, שבדברי
כשיש  כאן רבינא, ותירץ חזקה, לו שיש אמר אחר ובמקום
משמע  שם [בגמרא בה, כשאין וכאן חלוקה, דין בה
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קעז

קעז

ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ד שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

רבינו  של מלשונו "השותפין"]. במשנה: גרס לא ששמואל
שני  כולה האחד ואכלה חלוקה דין בה יש "ואם שכתב
חלוקה; דין בה שיש א. כאן: תנאים ששני משמע חזקה",
אפילו  חזקה, זו אין חצייה אכל אם אבל כולה, שאכלה ב.
חלוקה. דין בה ואין כולה אכלה אם וכן חלוקה, דין בה יש
חננאל, רבינו שיטת מביא קמט סימן משפט חושן [בטור
חצייה, לאכלה כולה אכלה בין הבדל כל אין שלרבינא
דעתו  והרי"ף חלוקה. דין בה יש אם העובדא רק וקובעת
חלוקה  דין בה (כשיש) "בדאית כתב: שהרי רבינו כשיטת
שם]. משפט חושן יוסף בית ראה לכולה". (וירד) נחית וקא

מט.38) וגמרא מב. שם אינו 39)משנה כך התנה כשלא
פירות  אוכל הבעל שהרי חזקה, לו שאין להשמיענו צריך
את  שקנה הוכחה אינה ואכילתו הדין מן האשה  נכסי

מועיל,40)השדה. הנישואין, לפני הותנה אם זה, ותנאי
שהסתלק  פי על שאף רבינו, ומשמיענו מט. שם כהנא כרב
כשאכל  חזקה לו אין - אשתו בנכסי שהיא זכות מכל לגמרי
מחיתי. לא בית שלום למען לטעון שיכולה משום פירות,
מבוארים  אשתו בנכסי זכויותיו על הבעל וויתור דין (פרטי
חושן  סמ"ע וראה שם ראה אישות. מהלכות כ"ג בפרק

ויב). יא י, קטן סעיף קמט סימן לטובת 41)משפט
למחות, צריכה הקרקע, את וקלקל הזיק אם אבל הנכסים,
ואם  ומערות. שיחין בורות בשדה שחפר כגון (נ:): שם כרב
רבינו  דברי פירש משנה [במגיד חזקה. לו יש - מיחתה לא
לא  שרבינו הסיק ומזה חזקה, לו אין כן פי על ואף בקלקל
מדברי  מכרעת הוכחה אין אולם יוסף. כרב אלא כרבא פסק
למחות, צריכה אינה והזיק בורות בה שבחפר שם, יוסף רב
אחר, באופן רב של דבריו מפרש רק שהוא אפשר שהרי
הוא  יוסף (רב והתלמיד הרב בין מחלוקת לקבוע לנו ולמה

רבא)]. של מב.42)רבו שם נא.43)משנה שם גמרא
יותר 44) למזונותיה נוטלת כשאשתו מקפיד אינו שהבעל

לה. שקצב מב.45)מזה שם דרכם 46)משנה שאין
שהם  מפרש, שם ורשב"ם זה. על זה להקפיד

לזה. זה כאפוטרופוסים

.ËÔ·e47L¯tL48elÙ‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡Â ,ÂÈ·‡Ó ≈∆≈«≈»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¬ƒ
ÔÈLe¯b ˜ÙÒ49Ì„‡ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ -50. ¿≈≈ƒ¬≈≈ƒ¿»»»»

ãקודש משיחות ãנקודות

"äLøbúpL äMàå ,åéáàî LøtL ïáe'eë ...ìk øàLk ïä éøä ¥¤¥©¥¨¦§¦¨¤¦§¨§¨£¥¥¦§¨¨
íãà." ¨¨

אתם  "בנים שנאמר ובן, לאב נמשלו וישראל הקב"ה
כמבואר  ואשה לבעל נמשלו כן וכמו אלוקיכם", לה'
לחתן  וישראל הקב"ה את המדמים רבים חז"ל במדרשי
הרוחנית, במשמעותה זו הלכה להסביר נבוא ואם וכלה.
בנכסי  ואשה אביו בנכסי שבן הדין את להסביר יקשה
קשורה  ה' עבודת כל והלא חזקה, להם אין בעלה
גשמי  שכר והן הבא בעולם רוחני שכר הן בשכר,
אותנו  המונעים הדברים כל ממנו ("שיסיר הזה בעולם
ולא  כו'"). הטובות כל לנו וישפיע ... כו' מלעשותה
שנעשה  היא אדם של עבודתו שתכלית אלא עוד,

זה  כל מתאים ואיך בראשית", במעשה לקב"ה  "שותף
חזקה". לו אין אביו בנכסי ש"בן הדין עם

בלשון  היא לאביו הבן שעבודת אמת הן הוא: וההסבר
ואימי' אבוי בתר דאשתדל "כברא בתניא שהובא הזוהר
ומסר  כו' ונשמתי' ורוחי' ונפשי' מגרמי' יתיר לון דרחם
וכן  הביטול, תכלית כלומר כו'" עלייהו למיתה גרמי'
ואף  בעלה" רצון שעושה  כשרה "אשה לגבי גם הוא
בכל  העבודה, וראשית יסוד הוא והביטול שהעבודה
באופן  גם תהיה שהעבודה הקב"ה של רצונו זאת
האדם  מציאות שתהיה היינו מציאותו, כל את החודר
מציאותו  תהיה זאת ובכל נפשו, כוחות פרטי כל עם

באלקות. חדורה

מבעלה", שנתגרשה ואשה מאביו שפירש "בן וזהו
מיהודי  נדרשת הנפש, ומסירות הביטול תנועת שמלבד
או  ב"פירש" רק מתאפשרת וזו עצמו בכח עבודה גם

"נתגרשה".

חכמתו  שהיא שהגם התורה בלימוד גם הוא הזה כסדר
כרוך  תורה תלמוד מכלֿמקום הקב"ה, של ורצונו
תחדור  שהתורה כדי אדם של שבשכלו והבנות בשאלות
היינו  ובעלה" ל"אשה בנוגע הוא וכן מציאותו. כל את
ה' אהבת היא התפילה עבודת שכללות התפילה עבודת
אהבת  צריכה זאת עם וביחד כלל, מציאות שאינו באופן

נפשך"ה' ובכל לבבך "בכל האדם מציאות את לחדור
דווקא.

יז  סימן משפטים ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

מז.47) בנכסיו.48)שם מתעסק ואינו אביו בית את עזב
אין  אמרו לא (פירוש: לא - חלקו והלכתא אמרו: נב. שם

חזקה). שמואל:49)לו בשם שאמר זירא כרבי מז: שם
(=ספק  מגורשת ואינה מגורשת חכמים שאמרו מקום "כל

במזונותיה". חייב בעלה שם 50)גירושין) בתוספות
שדה  לה כשייחד שהמדובר כתבו, מגורשת המתחיל דיבור

אחרות. משדות גם אכלה והיא למזונותיה

.È˙BiÏ‚ ÈL‡¯51Ô‰a ‰È‰L ÈÙÏ ,ÌÈÓÎÁ ÈÓÈa eÈ‰L »≈»À∆»ƒ≈¬»ƒ¿ƒ∆»»»∆
¯Á‡ ÔÎÂ .‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÌÚ‰ ˙‡ ˙Bc¯Ï Ák…«ƒ¿∆»»≈¬ƒ»»¿»»¿≈«≈
ÔÈ‡ - ÌÈL ‰nk ÏÎ‡ elÙ‡ ,Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ¿ƒ¿≈∆¬ƒ»««»»ƒ≈
Ô„iL ÈtÓ ,ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ .‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»»¿ƒ∆≈»¿«ƒƒ¿≈∆»»
Ï·‡ .‰pnÓ ‰Ê ÔÈ˜lÒÓ eˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ,‰ÙÈwz«ƒ»»¿«∆ƒ¿¿«¿ƒ∆ƒ∆»¬»

˙q‰ ÔÈÚaL52Ô‰ Ì‡Â .e˙ ‡lLÂ e¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»ƒ∆≈∆…»¿¿∆…»¿¿ƒ≈
˙q‰ ÚaL - ¯ÎÓ ‡lL ¯Ó‡Â ,¯Á‡ ÈÒÎa e˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ¿ƒ¿≈«≈¿»«∆…»«ƒ¿»∆≈

.Ì‰Ï Ô˙ ‡ÏÂ Ô‰Ï ¯ÎÓ ‡lL∆…»«»∆¿…»«»∆

ב.51) בהלכה פעמים,52)נתבאר כמה כבר נתבאר
קרקעות. של בתביעות היסת שנשבעים

.‡È„ˆÈk ÔÏÊb‰53,BÊ ‰„O ÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÈÓ ? ««¿»≈«ƒ∆À¿««¿»«»∆
ÂÈ˙B·‡ e˜ÊÁ‰L ÈÓ B‡54B‰ Ô‰LÏÚ ˙BLÙ ÔÈ‚¯ ƒ∆À¿¿¬»∆≈¿ƒ¿»«
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קעח ונטען קעח טוען הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ה רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

- ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ È˜ÒÚƒ¿≈»««ƒ∆»«»∆«»»ƒ
.ÌÈÏÚaÏ ‰„O ¯ÊÁ˙Â ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï…∆¡ƒ¿«¬…»∆«¿»ƒ

זו 53) שדה על שהוחזק "כגון יוחנן: רב אמר מז. שם
שדה  אותה על כגזלן פעם הוחזק אם כלומר, בגזלנותא"
(טור  שדה אותה על חזקה לעולם לו אין - מידו והוציאוה

רב 54)שם). בכך. הוחזק לא עצמו שהוא פי על אף
ממון". עסקי על שהורגין פלוני דבית "כגון שם: חסדא
רבינו  ופסק בעולם. קרקע שום על חזקה להם  שאין מובן
שם: הרשב"ם כתב וכן חסדא, וכרב יוחנן כרב - כשניהם

כשניהם). (והלכה כתרווייהו לן וקיימא

âטבת כ"ה רביעי âיום
øOò äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨¨¨

עדים 1) הביאו אם ראייה אכילתם שאין אלה דין מבאר
בורח  ודין ראייה, אכילתו שאין הגוי ודין להם, שמכרו
ודין  איש, אשת בנכסי חזקה ודין בנכסיו, מחזיקים שאין
טוען  או ירושה מחמת בא ודין טענה, עימה שאין חזקה

ממך. שקנה מפלוני קניתי

.‡Ïk2el‡3ÌÈ„Ú e‡È·‰ Ì‡ ,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »≈∆≈¬ƒ»»¿»»ƒ≈ƒ≈ƒ
‰zÓa Ô‰Ï ‰e˙ B‡ BÊ ‰„O ÌÈÏÚa‰ Ì‰Ï e¯ÎnL∆»¿»∆«¿»ƒ»∆¿»»»∆¿«»»

‰È‡¯ Ô˙È‡¯ -4ÔÏÊb‰ ÔÓ ıeÁ ,5BzL‡ ÈÒÎa ÏÚa‰Â6. ¿»»»¿»»ƒ««¿»¿«««¿ƒ¿≈ƒ¿
?e¯Ó‡ ÌÈÒÎ ‰Ê È‡a7ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa8‰„Oa B‡ , ¿≈∆¿»ƒ»¿¿ƒ¿≈…«¿∆¿»∆
d˙a˙Îa dÏ „ÁiL9,d˙a˙Îa dÏ ·˙kL ‰„O·e , ∆ƒ≈»ƒ¿À»»¿»∆∆»«»ƒ¿À»»

‚BÏÓ ÈÒÎa Ï·‡ ;BÏMÓ ÌeLa dÏ Ô˙pL ‰„O·e10- ¿»∆∆»«»¿ƒ∆¬»¿ƒ¿≈¿
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰È‡¯ BÏ LÈ11. ≈¿»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

מז:2) הקודם.3)בבאֿבתרא בפרק שנמנו
שלש 4) אכלו שלא אףֿעלֿפי בידם, השדה ומעמידים

הבאה.5)שנים. בהלכה אפילו 6)יבואר אלה, שני
מידם. מוציאים - הנכסים שקנו עדים שאין 7)הביאו

ראיה. הבעל בנדוניא,8)ראיית לבעלה שהכניסה הנכסים
ההפסד  את ישלים הוא יפחתו שאם אחריות עליו וקיבל
לו. הותירו - רווח) (יהיה הותירו ואם כשתתגרש,

לה 9) שכתב אחת שדות: שלש נמנו ונ. מט: שם בגמרא
לו  שהכניסה ואחת בכתובתה, לה שייחד ואחת בכתובתה,
וזו  משלו", שום לה "שהכניס גורסים: (ויש משלה שום
אלו  שדות בשלש שונים פירושים ונאמרו רבינו). גירסת
ובין  לרשב"ם ובין ה"ג). ד"ה ו'תוספות' רשב"ם (ראה
מנה  ורבינו ברזל. צאן נכסי היא מהשדות אחת ל'תוספות',
וכן  ארבע. לו ויצאו השדות, שלש וגם ברזל, צאן נכסי כאן
רבינו  נושאיֿכלי ונלאו הי"ח. פכ"ב אישות בהלכות גם כתב
שרבינו  ונראה שם). לחםֿמשנה (ראה מספיק ביאור למצוא
כתב  הנישואין שלפני היינו בכתובתה", לה "שכתב מפרש
את  ממנה לגבות אפותיקי שתהיה מסוימת שדה בכתובתה
לאלמנה  ומנה לבתולה, מאתיים - העיקרית הכתובה
שדה  קבע הנישואין אחר היינו לה" "ושייחד וגרושה;
הכתובה  בשטר הדבר נכתב ולא לכתובתה, כאפותיקי
היינו  משלו" בשום לה "ושנתן שם); הרשב"ם (כפירוש
לו, שהכניסה הנדוניא ערך על בעלה לה שהוסיף התוספת

נכללו  שבגמרא רבינו, ודעת עצמה. הנדוניא כדין ודינה
צאן  נכסי הן ושתיהן והתוספת, נדוניא השלישית בשדה
לטעות  שלא כדי לחוד, אחת כל מנה עצמו ורבינו ברזל,
המכירה  אין ולמה בלבד. לתוספת שהכוונה לחשוב
רוח  נחת לומר: שיכולה נט), (שם בגמרא נתבאר מועילה?
לו. להקנות התכוונתי ולא הבית, שלום למען לבעלי, עשיתי

כל 10) עליו קיבל ולא לבעלה, אותם הכניסה שלא נכסים
שהבעל  מפני מלוג", "נכסי נקראים - להם בנוגע אחריות
השלם). ערוך - מורטט = (מולג פירותיהם אוכל

הם 11) ברזל צאן נכסי הוא: ההבדל וטעם הי"ז. פכ"ב
רק  בחזרה אותם תקבל והיא הבעל ברשות לגמרי
את  יאמר: לו, למכור תסרב אם כך, ומשום כשתתגרש,
כשהם  גם שלה גופם מלוג, נכסי אבל גירושין. על חושבת
למכור. סירובה על כלֿכך הבעל ירגז לא ולפיכך נשואים,

.·ÔÏÊb‰ „ˆÈk12ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÔÂÈk ?‰È‡¯ BÏ ÔÈ‡ ≈«««¿»≈¿»»≈»∆À¿««¿»
BÊ ‰„O ÏÚ13ÏÚa‰ ‰„B‰L ‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ , «»∆««ƒ∆≈ƒ¿»»∆»«««

ÌÈÓc Á˜ÏÂ BÊ ‰„O BÏ ¯ÎnL ÌÈ„Ú ÈÙa14, ƒ¿≈≈ƒ∆»«»∆¿»«»ƒ
‰‡¯i‰ ÈtÓ ‡l‡ ,EÏ e¯ÎÓ ‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ…»«¿¿∆»ƒ¿≈«ƒ¿»
BÏ ÔÈ‡Â ,B„iÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - BÏ eÈ„B‰ƒƒƒ∆«»∆ƒ»¿≈

ÌeÏk15Ck BÏ ‰Ó Ì‰ÈÙaL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ≈ƒ»≈ƒ∆ƒ¿≈∆»»»
ÔÏÊb‰ „iÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - CÎÂ16BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe , ¿»ƒƒ∆«»∆ƒ«««¿»«¬ƒƒ

‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓc‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰17. «¿»ƒ∆«»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

מז:12) הי"א.13)שם הקודם בפרק מבואר
דמים.14) שלקח הודה לו 15)כלומר, מחזיר המוכר אין

בו. שהודה הטוב 16)הכסף מרצונו שלא שמכר משום
מכירה. מכירתו אין - היראה מפני הט"ו.17)אלא פ"ט

שגם  ומסתבר בשטר, כשמכר הדין מה פירש ולא סתם רבינו
הכלל  לפי רב, דעת נגד שם שמואל כדעת קנה, לא בשטר
הדבר, תמוה [אולם ממונות. בדיני כשמואל הלכה שבידינו:
עצמו  על שקיבל בשטר כתב שאם רבינו, פירש שלא
ואולי  שם? שמואל שאמר כמו קיימת, המכירה - אחריות
אלא  קיים המכר שבשטר אמר לא ששמואל רבינו, דעת
כדי  לו מכרה או נתנה השדה שבעל אנס, (אדם בסיקריקין
גם  - זו שדה על בגזלנות בהוחזק אבל יהרגנו), שלא
רבינו  שחילק מה וראה (לחםֿמשנה). מועילה אינה אחריות
למכור  אנסוהו לבין גזלן בין הט"ז, שם גזילה בהלכות

וזבין)]. (תליוהו

.‚Ôn‡‰ Ôa18eÏÎ‡L ÒBtB¯ËBt‡‰ Ô·e ÒÈ¯‡‰ Ô·e ∆»À»∆»»ƒ∆»«¿∆»¿
Ô‰Ï e¯ÎÓ ÌÈÏÚa‰L eÚË Ì‡ :‰˜ÊÁ ÈL BÊ ‰„O»∆¿≈¬»»ƒ»¬∆«¿»ƒ»¿»∆
‡È‰L eÚË Ì‡Â ;‰˜ÊÁ Ô‰Ï LÈ - Ô‰Ï e˙ B‡»¿»∆≈»∆¬»»¿ƒ»¬∆ƒ
Ô‰Ï ÔÈ‡ - ‰˜ÊÁ ÈL ‰eÏÎ‡L Ì‰È·‡Ó Ô‰Ï ‰M¯È¿À»»∆≈¬ƒ∆∆¬»»¿≈¬»»≈»∆

‰˜ÊÁ19Ô‰È·‡Ï ÌÈÏÚa‰ e„B‰L ,ÌÈ„Ú e‡È·‰ Ì‡Â . ¬»»¿ƒ≈ƒ≈ƒ∆«¿»ƒ«¬ƒ∆
‰„O‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‰e˙ B‡ Ô‰Ï ‰e¯ÎnL∆¿»»»∆¿»»«¬ƒƒ∆«»∆

Ô„Èa20. ¿»»

מז.18) שם יוחנן, רבי של אמרו:19)מימרא שם בגמרא
בטענה  באו (אם לא נמי הנך דאבוהון, בטענתא אתו "אי
– ואפוטרופוס ואריס אומן בן - אלה אפילו אביהם, של

חזקה)". להם אין (שם)20)גםֿכן בגמרא גורס רבינו

יום גביעי
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קעט

קעט

ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ה רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הרי"ף  גירסת וכן לו", הודה בפנינו עדים: "דקאמרי
שהרי  זו, גירסא דחו כגון, ד"ה שם וב 'תוספות' בהלכותיו.
אריס  וכן עצמו אומן גם לו, שהודה עדים יש אם
חזקה  בלי גם - כשהודה ועוד, נאמנים. ואפוטרופוס
"כגון  רבינוֿתם: גורס אלו, מקושיות להימלט וכדי נאמנים.
הבעלים  הודו בפני טוען: הבן כלומר, הודה" בפנינו דקאמר
ממך, קניתיה אני לטעון: היה שיכול ב'מיגו' ונאמן לאבינו,

חזקה. שני שאכל עדים יש והרי

.„ÏÊb‰ ÔaÔ21e„B‰L ‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆««¿»««ƒ∆≈ƒ¿»»∆
e¯‡aL BÓk ,‰È‡¯ dÈ‡ - ¯ÎnL ÂÈ·‡Ï ÌÈÏÚa‰22. «¿»ƒ¿»ƒ∆»«≈»¿»»¿∆≈«¿

Ï·‡23BÏ LÈ - ÂÈ·‡ ˙ÚËa ‡a elÙ‡ ,ÔÏÊb‰ Ôa Ôa ¬»∆∆««¿»¬ƒ»¿«¬«»ƒ≈
‰˜ÊÁ24ÂÈ·‡ È·‡ ˙ÚËa ‡a ;25.‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - ¬»»»¿«¬«¬ƒ»ƒ≈¬»»

כשטען 21) ומדובר יוחנן, רבי של המימרא המשך שם,
כמו  נאמן, - ממך קניתיה אני כשטען אבל מאביו, שירשה

אריס. הקודמת.22)בן שהרי 24)שם.23)בהלכה
לו. הודה היראה מפני ולא גזלן, אינו ירושה 25)אביו

אותה. שקנה אביו מאבי בידו היא

.‰ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰26ÌÈL ‰nk dÏÎ‡ elÙ‡ ,27ÔÈ‡ - »≈»ƒ¬ƒ¬»»«»»ƒ≈
‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡28‰„O‰ ¯ÊÁz - ¯ËL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¬ƒ»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»«¬…«»∆

ÌÈÏÚaÏ29˙Úe·L ewz ‡lL ,‰Úe·L ÌeL ‡Ïa «¿»ƒ¿…¿»∆…ƒ¿¿«
Ï‡¯OÈÂ .Ï‡¯OÈÏ ‡l‡ ˙q‰30„·BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ ∆≈∆»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈«»≈¬«»≈

ÌÈ·ÎBk31ÌÈ·ÎBk „·BÚk ‡e‰ È¯‰ -32B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »ƒ¬≈¿≈»ƒ∆≈¬ƒ»
‰È‡¯33. ¿»»

לה:26) מבעליה.27)שם השדה קניתי וטוען:
[ויש 28) למחות. מפחד והישראל אלם, הוא גוי שסתם

במדינות  אפילו או ישראל במדינת הדין מה בזה, לעיין
אדם]. כל על מגן שהחוק שטר 29)דמוקרטיות, אבל

שאם  מובן, בשטר". אלא חזקה לו אין "גוי שם: רב מועיל.
ב  בהלכה [למעלה חזקה. שני בלי נאמן - שטר בידו יש
אינו  שטר שאפילו רבינו, בדעת כתבנו וסיקריקין, גזלן בדין
ונראה  לדברינו. סתירה כאן ולכאורה שמואל, כדעת מועיל,
גוי. סתם לבין אנס, או כגזלן הידוע אדם בין לחלק שיש
רב  על חולק ששמואל מצאנו לא הרי זה: להבדל וסיוע

שטר]. שהביא גוי מן 31)שם.30)בדין קניתיה וטוען:
ממך. שקנאה לי ואמר שנים, שלש שאכל לכל 32)הגוי

אין  ולמה שבועה. בלי שתחזור כלומר למעלה, האמור
הקונה  הישראל במגידֿמשנה: ביאר היסת? אותו משביעים
אלא  המערער, מן השדה קנה שהגוי 'ברי' טענת טוען אינו
שאין  ה"ו) פ"א (למעלה לשיטתו ורבינו כך, לו אמר שהגוי

'שמא'. טענת על שלש 33)נשבעים הישראל אכלה אפילו
מבואר  - מועילה חזקה אין למה דבר, של וטעמו שנים.
לקמן  (ראה טענה עמה שאין חזקה שזו שם, ברשב"ם
לידי  השדה הגיע כיצד יודע אינו שהישראל משום הי"ב),
קנין  שטר לי מסר הגוי הלוקח: טען שאם יוצא, ומזה  הגוי.
נאמן  - יותר בו נזהרתי לא שנים שלש שאכלתי ואחר ממך,

הבאה). הלכה (ראה קניתיה ממך לטעון: שיכול ב'מיגו',

.ÂÔÚË34ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ Ï‡¯Oi‰ ‰Ê »«∆«ƒ¿»≈«»≈¬«»≈»ƒ

‰fÓ ÈÏ ¯ÎnL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ dÁ˜Ï ÈÙa :¯Ó‡Â¿»«¿»«¿»»»≈»ƒ∆»«ƒƒ∆
˙q‰ Ú·MÈÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÓ‰ Ï‡¯Oi‰«ƒ¿»≈«¿«¿≈»«¬≈∆∆¡»¿ƒ»«∆≈
È¯‰Â EnÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;Ck ÏÚ«»ƒ∆»«¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¬≈
‰ÈzÁ˜Ï ÈBÏtÓ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

.EnÓ dÁ˜Ï ÈÙaL∆¿»«¿»»ƒ¿

לו.34) שם כרבא,

.ÊÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡35ÏÈc‚‰ elÙ‡Â ÔË˜ ÈÒÎa36?„ˆÈk . ≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈»»«¬ƒƒ¿ƒ≈«
¯Á‡ ÌÈzLe ,˙Á‡ ‰L ÔË˜ ‡e‰Lk ÂÈÙa dÏÎ‡¬»»¿»»¿∆»»»»««¿«ƒ««
ÔÈ‡ - ÈÏ z˙ ‰z‡ ,ÈÏ z¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚËÂ ,ÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ¿»««»»«¿»ƒ«»»«»ƒ≈
¯Á‡ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL ÏÎ‡iL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê∆¿«∆…«»»ƒ¿««

ÏÈc‚‰L37. ∆ƒ¿ƒ

לט.35) שמעֿמינה 36)בבאֿמציעא רבא, "אמר שם
קרוב  מורידין אין הונא רב שאמר (מזה הונא מדרב
בנכסי  מחזיקין אין ללמוד) יש קטן, לנכסי כאפוטרופוס
הדבר  יישכח שמא הוא הונא רב של נימוקו פירוש, קטן".
דייק  ומכאן לידי, באו בירושה ויטען: ירד, שכאפוטרופוס
ולמה? לחשוש, מה אין קרוב, שאינו שבאפוטרופוס רבא
מהמוריש  קניתים לטעון יכול שנים שלש אחר הלא
הקטן. בנכסי מחזיקים אין ודאי אלא חזקה? שני ואכלתים
לו  אין אפוטרופוס למה נימק ה"ז) פי"ג (למעלה רבינו
רבא  הסיק כיצד קשה: ולפיֿזה ברשות. שירד משום חזקה,
אדם  אפילו כלל, קטן בנכסי מחזיקים שאין הונא רב מדברי
בדיני  עוסק הונא רב הרי נכסיו? על אפוטרופוס שאינו
רבינו  שלדעת מבאר, שם בלחםֿמשנה אפוטרופוס?
שני  לומדים אנו הונא, רב מדברי כך: היא רבא של הוכחתו
אינו  קטן ב. קטן; בנכסי לרמאות שחוששים א. דברים:
מחזיקים  שאין ומכאן למחות. יודע ואינו אביו בנכסי מכיר
בכל  שהרי ביתֿדין, ברשות ירד שלא מי אפילו קטן בנכסי
פירשו  (כן החזקה את המבטלים אלה תנאים שני ישנם אדם
ביארנו  (שם) ולמעלה שמעֿמינה). ד"ה שם ב'תוספות' גם
שם. ראה ברשות", שירד "מפני רבינו נימק למה

שם 37) רבא שאמר מה מפרש רבינו, של רבו מיגש, הר"י
אחר  החזקה שנות השלים אפילו - הגדיל" "ואפילו
גדול  כשהוא שנים שלש בפניו אכלה שלא מכיון שהגדיל,
הרי  שהגדיל אחר שנים שלש כשאכלה אבל חזקה, אינה -
אביו, נכסי איפה הבן חקר שבוודאי אומרים, שאנו חזקה, זו
ורשב"ם  למחות. לו והיה אביו של היא זו ששדה לו ונודע
אין  - שהגדיל אחר שנים שלש אכלה שאפילו פירש, שם
נודע  לא - הבן של בקטנותו זו לשדה שירד מכיון חזקה, זו
בהשגותיו  הראב"ד כתב וכן היתה. אביו של זו ששדה לו,
שם. והרא"ש והרשב"א הרמב"ן לדעתו והסכימו כאן,
בתשובה, גאון האי רב דעת מביא קמט, סי' חו"מ [ב'טור'
מסויים  זמן בה והחזיק מאביו שקנאה המחזיק טען שאם
אחר  שנים שלש בה החזיק ואחרֿכך קטן היה כשהבן
אבל  בקטנותו, לה שירד משום חזקה, זו אין - שהגדיל
- שנים שלש בה והחזקתי השדה את מהבן קניתי כשטען
אביו, בחיי בקטנותו לה שירד אףֿעלֿפי חזקה, זו הרי
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קפ ונטען קפ טוען הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ה רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אביו  של שהוא שידע הוכיח - השדה את שמכר שמכיון
כט). ס"ק שם שו"ע וסמ"ע כג, אות שם 'פרישה' (ראה

.Á˜ÈÊÁ‰L ÈÓ38˙Ba¯ ÌÈL ÔË˜ ÈÒÎa39ÔÚËÂ , ƒ∆∆¡ƒ¿ƒ¿≈»»»ƒ«¿»«
Ck Ô‰ÈÏÚ ‰·BÁ ÈÏ LÈÂ ,È„Èa Ô‰ ‰BkLÓ :¯Ó‡Â¿»««¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ»¬≈∆»

‰ˆ¯ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,CÎÂÈ„Èa Ô‰ ÌÈÁe˜Ï :¯Ó‡40- ¿»ƒ¿ƒ»»»«¿ƒ≈¿»ƒ
‰Ê ÏL ÂÈ·‡Ï ‰È‰L ˙˜ÊÁÓ dÈ‡ È¯‰L ,ÔÓ‡41; ∆¡»∆¬≈≈»À¿∆∆∆»»¿»ƒ∆∆

dÁ·MÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰Â42¯ÊÁ˙Â ,ÔÚhM ‰Ó «¬≈∆∆ƒƒ¿»«∆»«¿«¬…
ÏL ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ«¿ƒ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ∆

ÌÈÓB˙È43ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ¿ƒ≈∆¡»∆¬≈≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈
ÔË˜44,ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰„O‰ ¯ÊÁ˙Â ; »»¿«¬…«»∆¿»«≈∆»««¿ƒ

eÏc‚iL „Ú45ÔÈc Ô‰nÚ ‰OÚÈÂ46. «∆ƒ¿¿¿«¬∆ƒ»∆ƒ

שרשום.38) בר ברבא מעשה ולג. לב: בבאֿבתרא
פירושו 39) (עלֿפי אביו בחיי שנים שלש החזיק לא אפילו

שם). מיגש הר"י למעלה 41)מאביו.40)של נתבאר
המערער, של שהיא ידועה שאינה שבקרקע ה"א) (פי"א
יב  בפרק למעלה ממך. היא לקוחה לומר המחזיק נאמן
אין  חזקה שני אכלה שאפילו נתבאר, ה"ז ולווה מלוה מהל'
מקבלים  שאין משום קטנים, יתומים מידי השדה מוציאים
ואין  הם, בפניהם כשלא - וקטנים בעלֿדין, בפני שלא עדים
בחזקת  כשהשדה המדובר שם כי כאן, להאמור ניגוד בזה
וזה  אביהם, של שהיא כלל ידועה כשאינה אבל היתומים,
לטענת  לא ואפילו חזקה, לעדי צריכים אנו אין - בה מחזיק

המוריש.42)חזקה. ובין בינו שהותנה כפי מפירותיה,
ה"ט). לקמן (ראה שבועה בלא שנוטל ולא 43)ונראה

האב. בחיי חזקה שני חזקת 44)אכלה לו שאין ומכיון
אבל  בשדה, כמחזיק חזקתו את הקול ערער שנים, שלש
כאן  בהשגותיו [הראב"ד מבטל. הקול אין שנים שלש חזקת

וסובר רבינו, על שלש חולק חזקת אפילו מבטל שהקול
סי' חו"מ וב'טור' שם. בפירושו רשב"ם כתב וכן שנים.
יונה  ורבינו גאון, האי רב דעת גם היא שזאת כתב קמט,
הוא  שנים, שלש גמר לפני הקול יצא שאם דבריהם, ביאר
המחזיק  על היה קול, שיצא שמכיון החזקה, את מבטל
אבל  לעצמו, הפסד גרם - שמר לא ואם שטרו, את לשמור
אין  - האב בחיי שנים שלש שאכלה אחר הקול כשיצא
לומר  אפשר ביאורו, ולפי מידו. השדה את מוציאים
ובהלכה  כאן ודבריו גאון, האי רב על חולק אינו שהרמב"ם
שלש  שאכלה אחר הקול כשיצא נאמרו שם) (ראה הבאה

האב]. בחיי ויביאו 45)שנים שלשֿעשרה לגיל יגיעו
שאינו  ה"ז, מכירה מהל' בפכ"ט שאמרנו ומה בגרות. סימני
להוצאותיו, היינו עשרים, גיל עד שירש קרקע למכור יכול
להוסיף  ויש שם). (רשב"ם מוכר - חובות לפירעון אבל
אין  שאמרו: ומה עצמו, הוא ולא מוכרים ביתֿדין כאן עוד:
חוב  מהם (לגבות קטנים יתומים לנכסי נזקקים ביתֿדין
משלשֿעשרה. למטה ממש, לקטנים הכוונה אביהם)

חובו.46) כל את ויתבע לביתֿדין יזמינם

.ËÔ‰È·‡ ÈiÁa ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡47ÏBÎiL CBzÓ - ¬»»¿≈¬»»¿«≈¬ƒ∆ƒ∆»
·BÁ :¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,Ô‰È·‡Ó È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ«¿»ƒ¿»ƒ≈¬ƒ∆∆¡»«

˙B¯t‰ ÔÓ B˙B‡ ‰·B‚Â ,Ô‰È·‡ ÏÚ ÈÏ LÈ48e‰·B‚Â . ≈ƒ«¬ƒ∆¿∆ƒ«≈¿≈
‰Úe·La ‡lL49.Ô‰ ÈlL :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ , ∆…ƒ¿»ƒ∆»«∆ƒ≈

בידי.47) הם משכון (ראה 48)וטוען: קול יצא אם אפילו
ומגידֿמשנה). מטלטלין 49)ראב"ד גבי ה"ב פ"ח למעלה

בידי, הם משכון טוען והנתבע התובע, של שהם הידועים
כאן  כתב ולמה חפץ, בנקיטת בשבועה שנוטל רבינו כתב
ובמגידֿ רבינו. על כך השיג הראב"ד בשבועה"? "שלא
שמדין  משום למטלטלין, קרקע לדמות שאין מיישב, משנה
שבועת  תיקנו וחכמים הקרקעות, על נשבעים אין תורה
על  היסת נשבעים שאין רבינו, דעת נתבארה וכבר היסת,

'ברי'. טענת טוענים היתומים אין וכאן 'שמא', טענת

.ÈÁ¯Ba50˙BLÙ ˙kÒ ˙ÓÁÓ Á¯aL51‰È‰L ÔB‚k , ≈«∆»«≈¬««»«¿»¿∆»»
elÙ‡ .ÂÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - B˙ÈÓ‰Ï Lw·Ó CÏn‰«∆∆¿«≈«¬ƒ≈«¬ƒƒƒ¿»»¬ƒ
B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - Á˜lL ÔÚËÂ ÌÈL ‰nk ˜ÈÊÁn‰ ÏÎ‡»«««¬ƒ«»»ƒ¿»«∆»«≈¬ƒ»
?˙ÈÁÓ ‡Ï ‰nÏ :‰„O‰ ÏÚ·Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .‰È‡¿̄»»¿≈¿ƒ¿«««»∆»»…ƒƒ»
˙ÓÁÓ Á¯Ba‰ Ï·‡ .BLÙa ˜qÚ˙Ó ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¿¬»«≈«≈¬«

Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ - ÔBÓÓ52- ‰ÁÓ ‡Ï Ì‡Â , »¬≈¿»»»¿ƒ…ƒ»
.ÂÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ¿»»

בנכסי 50) מחזיקין אין - "הלכתא רבא : אמר לח: שם
ומפחד 51)בורח". נפשו את להציל נתונה התעניינותו כל

מחבואו. מקום למלך יוודע מחאתו עלֿידי פן למחות,
הוא 52) שסומך למחות, חושש אינו - בסכנה אינם כשחייו

כסף, בידו שאין יודעים נושיו שהרי אחריו, ירדפו שלא
שם). (רשב"ם לפרוע שיוכל עד להשתמט ורוצה

.‡ÈÔÈ˜ÈÊÁÓ53dÏÎ‡ ?„ˆÈk .LÈ‡ ˙L‡ ÈÒÎa «¬ƒƒ¿ƒ¿≈≈∆ƒ≈«¬»»
¯Á‡ ÌÈL LÏLÂ ÏÚa‰ ÈiÁa ‰˜ÊÁ ÈL ˙ˆ˜Óƒ¿»¿≈¬»»¿«≈«««¿»»ƒ««
- CÈÏÚ·e z‡ ÈÏ dz¯ÎÓ :¯Ó‡Â ÔÚËÂ ,ÏÚa‰ ˙˙ÈÓƒ««««¿»«¿»«¿«¿»ƒ«¿«¬ƒ
CnÓ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»ƒ∆»«ƒ≈
‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡ È¯‰L ,CÈÏÚa ˙BÓ ¯Á‡ ‰ÈzÁ˜Ï¿«¿ƒ»«««¬≈∆¬≈¬»»¿≈¬»»
ÈiÁa dÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .Ba ˙ÁÓ ‡ÏÂ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡««ƒ««««¿…ƒ»¬»ƒ¬»»¿«≈
˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡ ‡ÏÂ ,ÌÈL ‰nk dÏÚa«¿»«»»ƒ¿…¬»»¿≈¬»»««ƒ«

‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - dÏÚa54. «¿»≈¬»»

נ:53) שהרי 54)שם אשתו, נכסי למכור זכות לבעל שאין
עד  חייו ימי כל פירותיהם לאכול אלא בנכסיה זוכה אינו
האב  בחיי חזקה שני מקצת לאכל דומה זה ואין שתתגרש.
זו  הרי ה"ז) פי"ב (למעלה שאמרנו הבן, בחיי ומקצתן
החזקה  היתה האב בחיי שנים שלש אכל אילו שם חזקה;
ד"ה  שם ('תוספות' חזקה אינה כזו אכילה וכאן מועילה,

כגון).

.·È‰˜ÊÁ Ïk55.‰˜ÊÁ dÈ‡ - ‰ÚË dnÚ ÔÈ‡L »¬»»∆≈ƒ»«¬»≈»¬»»
‡·e ,ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ˙B¯t ÏÎ‡L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«≈»∆«»»ƒ»
!‡e‰ ÈlL ?BÊ ‰„O EÏ ÔÈ‡Ó :BÏ ¯Ó‡Â ¯Ú¯ÚÓ‰«¿«¿≈¿»«≈«ƒ¿»∆∆ƒ

ÎÂ ,‡È‰ ÈÓ ÏL Ú„BÈ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡Â B·ÈL‰‡lL ÔÂÈ ¡ƒ¿»«≈ƒ≈«∆ƒƒ¿≈»∆…
,‰˜ÊÁ BÊ ÔÈ‡ - dÎB˙Ï Èz„¯È ÌeÏk Ì„‡ ÈÏ ¯Ó‡»«ƒ»»¿»«¿ƒ¿»≈¬»»
‡ÏÂ BÏ d˙pL ‡ÏÂ dÁ˜lL ÔÚË ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»«∆¿»»¿…∆¿»»¿…
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קפא

קפא

ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ו חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

dL¯iL56ÔÚË ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .57ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ , ∆¿»»¿««ƒ∆…»«≈ƒƒ
‡È‰L ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ‰Ê ‡È·iL „Ú B„iÓ d˙B‡»ƒ»«∆»ƒ∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ
‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰„O‰ BÏ ¯ÊÁz - ÌÈ„Ú ‡È·‰ .BlL∆≈ƒ≈ƒ«¬…«»∆ƒƒƒ∆

ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk58˜ÈÊÁn‰ ‰ÊÏ »«≈∆»«¿≈¿ƒ¿∆««¬ƒ
„Ú ,„·‡Â EÏ ‰È‰ ¯ËL ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿»»»¿¿»««

BÓˆÚÓ ÔÚËiL59˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ÔÚË ‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ¿«≈«¿¿ƒ…»««¬ƒ»«≈
¯ËL LiL ˙ÓÁÓ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .ÏÎ‡L∆»«¿≈»≈¿≈¬»»≈¬«∆≈¿»

ÏËa ¯ËM‰ ‡ˆÓÂ ,B„Èa60‰˜ÊÁ‰ ‰ÏËa -61¯ÊÁ˙Â , ¿»¿ƒ¿»«¿»»≈»¿»«¬»»¿«¬…
.ÌÈÏÚaÏ ˙B¯t‰ Ïk ÌÚ ‰„O‰«»∆ƒ»«≈«¿»ƒ

מא.55) שם וגמרא הי"ד.56)משנה לקמן ראה
לי.57) נתונה או ממך המערער 58)קניתיה כשהביא

תשומת  לעורר פותחים ביתֿדין אין - שלו שהשדה עדים
במתנה. קיבל או שקנה שיודיע המחזיק, משמע,59)לב

לחזור  הוא יכול וכו'" יודע "איני תחילה: טען שאפילו
מה  טענתי כך ומשום שטרי, ואבד ממך קניתי  ולטעון
הכחשה  כאן שאין ומנמק, שם, רשב"ם כתב [וכן שטענתי.
ה"ח) פ"ז (למעלה רבינו ולדעת הקודמת. טענתו של ממש
זה  הרי - הראשונה טענתו ממש מכחיש הוא אם אפילו
ולא  עדים עלֿידי הוכחש שלא זמן כל וטוען, וחוזר טוען

מביתֿדין]. שהיא.60)יצא סיבה תוספתא 61)מאיזו
שהחזקה  מנמק שם ביכורים' ב'מנחת ה"א. פ"ב בבאֿבתרא
שאין  משום ונאמן ואבד, לי היה שטר כשטוען: מועילה
שלפנינו, ובנידון שנים, משלש יותר שטרו שומר אדם

מועילה. החזקה אין - תוקף לו ואין בידו כשהשטר

.‚È‡a‰62¯cL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰M¯È ˙ÓÁÓ «»≈¬«¿À»»ƒ¿»ƒ¿»»∆»
„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da LnzL B‡ BÊ ‰„Oa ÂÈ·‡63, »ƒ¿»∆ƒ¿«≈»¬ƒ∆»

- ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓ ÌÈL LÏL ‡e‰ dÏÎ‡L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¬»»»»ƒ≈¬«»ƒ
¯cL ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ…≈ƒ¿»»∆»
¯Ú¯ÚÓÏ ˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰„O‰ ¯ÊÁz - ÏÏk ÂÈ·‡ da»»ƒ¿»«¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈
ÂÈÏÚ ÔÚBË BÈ‡ È¯‰L ;BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú BÏ LiL∆≈≈ƒ∆ƒ∆∆¬≈≈≈»»
.ÂÈ˙B·‡Ï BÊ Ú˜¯˜ ‰Ú„B ‡ÏÂ ,BÏ Ô˙ B‡ ¯ÎnL∆»«»«¿…¿»«¿««¬»

ÂÈ·‡ da ‰‡¯pL ‰È‡¯ ‡È·‰64ÌeÏk dÈ‡ -65‡nL , ≈ƒ¿»»∆ƒ¿»»»ƒ≈»¿∆»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡ ;d‡˜ ‡ÏÂ d˙B‡ ¯w·Ï ‡a»¿«≈»¿…¿»»∆»»ƒ¿»ƒ¿»»

.„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da ÂÈ·‡ ¯cL∆»»ƒ»¬ƒ∆»

מא.62) שם משום 63)משנה, "הבא אמרו: במשנה,
כיצד  לברר צריך אינו פירוש, טענה". צריך אינו - ירושה
מבאר  ב, עמוד שם ובגמרא המוריש. לידי השדה הגיעה
בעי  ראיה אבל צריך), (אינו בעי דלא הוא "טענה רבא:

שדה.64)(צריך)". באותה מסייר אביו את ראו
שם.65) כרבא,

.„ÈÏÎ‡L È¯‰66¯Ú¯ÚÓ‰ ‡·e ,˙Ba¯ ÌÈL BÊ ‰„O ¬≈∆»«»∆»ƒ«»«¿«¿≈
Ú„BÈ :BÏ ¯Ó‡Â ‰„B‰ ?BÊ ‰„OÏe El ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â¿»««¿¿»∆»¿»«≈«
dÁ˜Ï ‡e‰Â ÈÏ d¯ÎÓ ÈBÏt Ï·‡ ,ElL ‰˙È‰L È‡¬ƒ∆»¿»∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿¿»»

EnÓ67ÔÏÊb EÏ ¯ÎnL ÈBÏt :¯Ú¯ÚÓ‰ BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿¿»««¿«¿≈¿ƒ∆»«¿«¿»
epnÓ dÁ˜Ï ‡lLÂ BlL ‡È‰L ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡e‰ƒ¿»∆ƒ∆¿∆…¿»»ƒ∆

„O‰ ¯ÊÁz -˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰68¯Ú¯ÚÓÏ69Èt ÏÚ Û‡ , «¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈««ƒ

BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡L70Ïk ÔÎÂ . ∆≈»∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ∆¿≈…
¯ÎnL ÈBÏtL ,ÌÈ„Ú ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‡È·‰ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆≈ƒ∆««¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ∆»«
Á˜Ï ÈÙa :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da ¯c BÏ»»¬ƒ∆»∆»«¿»«»«

B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÈÏ d¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â EnÓ71; ƒ¿¿««»¿»»ƒ«¬ƒƒ»¿»
‰ÚË BÏ LÈ È¯‰L72ÔÚË ‰ˆ¯ el‡Â ,B˙˜ÊÁ ÌÚ ∆¬≈≈«¬»ƒ∆¿»¿ƒ»»»«

‰˜ÊÁ ÈL BÏ LÈ È¯‰L ,‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :¯Ó‡Â73. ¿»«ƒ¿¿«¿ƒ»∆¬≈≈¿≈¬»»

ל.66) כך.67)שם לי אמר המחזיק.68)המוכר שאכל
אתה 69) אין למחזיק: ואמר כך המערער שטען שם, מעשה

ולא  שלי שהשדה מודה הנך שהרי שלו, בעלֿדין בכלל
ותבע  ל נגדי? זכותך היא מה ואםֿכן ממני, אותה ֵקנית
כדין). (טוען טעין דינא רבא: ואמר המוכר. את לדין

מועילה,70) אינה וחזקתו - עדים כמאה היא הלוקח הודאת
טענה. עמה שאין חזקה שהיא בדין 71)משום כמו

ירושה. מחמת בבא יג, יודע 72)שבהלכה טוען: שהרי
שלי. למוכר שמכרת שני 73)אני אכלה לא שאם משמע

עדים  למערער שאין ואףֿעלֿפי מידו השדה מוציאים חזקה,
שאם  וסוברים חולקים שיש מעיר, במגידֿמשנה שלו. שהיא
הלוקח, ביד השדה מעמידים שלו, שהיא עדים לו אין
מחלוקת  שם ומביא שנים. שלש אכלה כשלא אפילו
לו  שיחזיר מהמוכר לתבוע יכול הלוקח אם פוסקים,

אמרת מעותי  למה לטעון: יכול שהמוכר אומרים, יש ו.
מפלוני, קניתיה לטעון רק לך היה שלו? שהיא לך שידוע
לקחתיה  לטעון נאמן הייתי לדין, אותי התובע היה ואם
אומרים  ויש מעולם. שלך היתה שלא ב'מיגו' ממך,
השדה. מידו הוציא שביתֿדין משום לו, להחזיר שמחוייב
ראשונה. כסברא פסק בהלכותיו שהרי"ף וכותב וממשיך
שכתב  ומה ברי"ף, לדבריו סמך כל מצאתי ולא  חיפשתי
דאפסיד  איהו - ליה דאודי בהאי פסידא ליה אית "ואי
אלם  או עני שהמוכר כגון אחר, להפסד הכוונה אנפשיה"
קצת  מוכיח לו), יש (ואם ליה אית ואי ולשונו: וכדומה.
- למעותיו הכוונה ואם ללוקח, הפסד יש מקרה בכל שלא

הפסד. יש מקרה בכל הרי

âטבת כ"ו חמישי âיום
øOò äMîç ÷øt1 ¤¤£¦¨¨¨

אכל 1) וגם שטר לו יש והמחזיק השדה על עורר דין מבאר
ואימתי  לעדות מצטרפים אימתי חזקה עדי ודין חזקה, שני
של  אומר וזה אבותי של אומר זה ודין מצטרפים, אין

שדהו. דרך ואבדה הים למדינת הלך ודין אבותי,

.‡¯Ú¯ÚL ÈÓ2BÊ ‰„O ÏÚ3‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â , ƒ∆ƒ¿≈«»∆¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ
,epnÓ dÁ˜lL ¯ËL dÎB˙aL ‰Ê ‡È·‰Â ,BÏ ‰Úe„È¿»¿≈ƒ∆∆¿»¿»∆¿»»ƒ∆

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â4BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»¿ƒ
E¯ËL Ìi˜ :‰lÁza5ÔBcÈÂ ,·BË È¯‰ - Ìi˜˙ Ì‡ . «¿ƒ»«≈¿»¿ƒƒ¿«≈¬≈¿ƒ

¯ËMa6BÓi˜Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â ;7È„Ú ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - «¿»¿ƒƒ∆¿»¿«¿¿ƒ«≈≈
‰˜ÊÁ8˙q‰ Ú·MÈÂ ,9.dÁ˜lL ¬»»¿ƒ»«∆≈∆¿»»

קע:2) - קסט: אחר.3)בבאֿבתרא של בידו שנמצאה
ובחזקה 4) בשטר לידון הבא רבנן, "תנו שנינו: קסט: שם

יום חמישי
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קפב ונטען קפב טוען הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ו חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

- אומר גמליאל בן שמעון רבן רבי. דברי בשטר, נידון -
זו, מחלוקת בפירוש שם בגמרא והאריכו בחזקה". נידון
כרבי  הלכה רב, אמר גידל רב "אמר קע.): (שם ובמסקנא
גורס  רבינו גם המגידֿמשנה, ולדברי שם, הרא"ש גירסת (זו
כרשב"ג), הלכה הגירסא: שבידינו הנדפסים ובספרים כך.
לפי  זו מסקנא של ופירושה לברר". אלא אמר לא רבי ואף

דברינו. בהמשך יתבאר רבנו, לברר 5)דעת עליו מטילים
שח  שטר בידו שיש בביתֿ(להוכיח) נתקיימו עדיו תימות

חזקה.6)דין. עדי להביא צריך שמתו 7)ואינו כגון
שמכירים  אנשים כאן ואין הים, למדינות הלכו או העדים

ידיהם. אפשרות 8)חתימות שאין נתברר שלא זמן וכל
- מזוייף שהשטר כשהתברר וכלֿשכן – החתימות לקיים
(דעת  השדה את מידו ומוציאים לחזקה, נזקקים ביתֿדין אין
ורבינו  קמ. סי' חושןֿמשפט ב'טור' הובאה גאון, האי רב
נאמן). אינו - השטר אבד אחרֿכך: טען שאם מוסיף, חננאל

שלש 9) שהמחזיק רבינו, דעת פעמים כמה כבר נתבארה
ה"ב). פי"א למעלה (ראה היסת שבועת מחוייב - שנים

.·‰˜ÊÁ‰ È„Ú10dÏÎ‡L Ì‰ÈMÓ „Á‡ „ÈÚ‰L ≈≈«¬»»∆≈ƒ∆»ƒ¿≈∆∆¬»»
- ÌÈ¯BÚO dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÌÈhÁƒƒ¿≈¬»»¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ

‰Êa ˜c˜„Ó „Ú‰ ÔÈ‡L ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú11„ÈÚ‰ . ≈»«∆∆∆≈»≈¿«¿≈»∆≈ƒ
„Á‡‰12˙ÈLÈÏL ‰BL‡¯ ‰L ‰Ê dÏÎ‡L »∆»∆¬»»∆»»ƒ»¿ƒƒ

˙ÈÚÈ·¯e ‰iL dÏÎ‡L „ÈÚÓ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ»¿ƒƒ
˙Ù¯ËˆÓ Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - ˙ÈMLÂ13da „ÈÚnL ‰MaL ; ¿ƒƒ≈≈»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ»

‰Ê da „ÈÚ‰ ‡Ï ‰Ê14˙B¯t‰Â Ú˜¯w‰ ¯ÊÁ˙Â .15. ∆…≈ƒ»∆¿«¬…««¿«¿«≈

נו:10) שם יהודה, רב של לזה 11)מימרא לב שם אינו
אין  ולפיכך שטעה, ואפשר אכל, תבואה מין איזה לקבוע
אחד  שאם כתבו אלא, ד"ה שם [ב'תוספות' הכחשה. כאן
- אכל קטנית אומר והשני שעורים, או חיטים אכל אומר
ורבינו  לקטנית. תבואה בין טועה אדם שאין הכחשה, זו הרי
בזה]. דעתו גילה ולא ככתבם, יהודה רב דברי הביא

שנה 13)שם.12) לזרוע שנוהגים במקומות מדובר
אפילו  שנה, שנה שזורעים במקומות שהרי שנה, ולהוביר
או  וחמישית שלישית ראשונה, שאכלה שניהם העידו אם
שלש  אכל שלא משום חזקה, כאן אין וששית רביעית שניה

ה"ד). פי"ב למעלה (ראה רצופות שנת 14)שנים כל ועל
(בשנה) "בשתא אמרו: שם בגמרא אחד. רק מעיד אכילה,
אלא, ד"ה שם ב'תוספות' מר". מסהיד לא מר, מסהיד דקא
היינו  זה, את זה מכחישים כשהעדים נאמר שזה כתבו
אבל  ו, ד. ב. אלא ה ג. א. אכלה לא אומר: כשהשני

זו  הרי - זה את זה מכחישים במקומות כשאינם חזקה
חזקה. שני שאכלה מעידים ששניהם משום שמובירים,
לא  זה, בה שמעיד "שבשנה שנימק רבינו, של ומלשונו
זו  אין - הכחשה כשאין שגם ברור יוצא זה", בה העיד
ה'תוספות' שיטת כן גם דחה קמה סי' שם [וה'טור' חזקה.
שאכלה  מזה יצא שניהם, עדות תצרף שאם אחר: מנימוק
אכל  והוא מובירים כולם שהרי המקום, אנשי כמנהג שלא
במקום  רצופות אכלה קמא, בסימן שיטתו (עלֿפי רצופות
ורבינו  ישעיה, רבינו דעת שם ראה חזקה. אינה - שמובירים

זה)]. בדין כלום כתב אחד 15)לא שאם כתב שם ב'טור'

- אכל ו. ה. ד. ואומר מכחישו והשני ג. ב. א. שאכל מעיד
לומר: שנאמן מנמק, כאן ובלחםֿמשנה הפירות. מחזיר אינו
'מיגו' זה ואין אכלתי, לא לטעון שיכול ב'מיגו' אכלתי שלי
נתבטלה  זה, את זה מכחישים שהעדים משום עדים, נגד
יצא  נימוקו, נקבל ואם עדות. כאן אין וכאילו לגמרי עדותם
הפירות. מחזיר אינו בהכחשה לסירוגין בעדות שגם מזה,
בעדות  הפירות החזרת בדין כלום כתב לא עצמו וה'טור'
בין  חילק ולא הפירות", "מחזיר סתם כתב ורבינו לסירוגין.
דעתו  על נתקבלה שלא נראה בהכחשה. שלא ובין בהכחשה
כותב, סק"ג שם חו"מ ובסמ"ע הלחםֿמשנה. סברת
אינו  בהכחישו אבל זה, את זה הכחישו כשלא שהמדובר
לחםֿמשנה  (ראה וצע"ג מורגש. והדוחק הפירות. מחזיר

בהשלמות). דבריו על שכתבנו ומה שבשנה, ד"ה

.‚„¯iL ÈÓ16ÏÎ‡Â L¯BÈ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‰„OÏ ƒ∆»«¿»∆¿∆¿«∆≈¿»«
Èe‡¯Â epnÓ ·B¯˜ ‡e‰L ¯Á‡ L¯BÈ ‡ˆÓÂ ,‰È˙B¯t≈∆»¿ƒ¿»≈«≈∆»ƒ∆¿»
„¯iL ‰Ê BÏ ‰„B‰L ÔÈa ÌÈ„Úa ‡ˆÓpL ÔÈa ,dL¯ÈÏ¿»¿»≈∆ƒ¿»¿≈ƒ≈∆»∆∆»«

ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ‰lÁz17. ¿ƒ»«»¿«¬ƒ»«≈∆»«

חסדא.16) רב לפני שבא מעשה לג. שם כאביי 17)גמרא
כתובה  שהיא כפי כפשוטה זו הלכה נפרש אם שם. ורבא,
מובן  זה הלא להשמיענו? באה מה להבין קשה לפנינו,
כמה  בהן ונאמרו גירסאות, כמה יש שם (בגמרא מאליו
הוברר  שלא שם, כרשב"ם מפרש שרבינו ונראה פירושים).
דאלים  "כל מדין האחד בה והחזיק יותר, קרוב מי מתחילה
שבעל  שתפסה, זה הודה ואחרֿכך הבאה) הלכה (ראה גבר"
אבל  הקרקע את שמחזיר חסדא רב ופסק יותר, קרוב דינו
חלקו  ורבא ואביי כדין. שאכלם משום שאכל, הפירות לא
הודה  הרי שלו, אינה שהשדה שהודה מכיון ואמרו: עליו,
ודבריו  דעתם. קיבל ורבינו שלו, שאינם פירות שאכל גם
יורש" "שהוא באלימות, פירוש שירד" "מי כך: מתפרשים
מוכיח  "שירד" והלשון כך, טען אחר שגם ואףֿעלֿפי

ביתֿדין. הורידוהו ולא מעצמו, לתפוס שהכוונה

.„ÌÈL18,ÈlL ¯ÓB‡ ‰Ê ,‰„O‰ ÏÚ ÔÈ¯¯BÚ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿ƒ««»∆∆≈∆ƒ
‡È·‰L B‡ ,‰È‡¯ Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ‡Â ,ÈlL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈∆ƒ¿≈¿∆»≈∆¿»»∆≈ƒ

Ú Ì‰Ó „Á‡ ÏkB‡ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL B‡ BlL ‡È‰L ÌÈ„ »∆»≈∆≈ƒ∆ƒ∆∆¬»
,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk ‡È·‰L∆≈ƒ»∆»ƒ¿≈∆≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»
e„ÈÚ‰L ÔÓˆÚ ÌÈM‰ Ô‰ el‡ Ô‰a e„ÈÚ‰L ÌÈM‰Â¿«»ƒ∆≈ƒ»∆≈≈«»ƒ«¿»∆≈ƒ

el‡ Ô‰a19„¯È ¯ab˙n‰ ÏÎÂ ,Ô‰È„Èa d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - »∆≈«ƒƒ»ƒ≈∆¿»«ƒ¿«≈≈≈
da20Ì‡Â .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚÂ B„iÓ ‡ÈˆBÓ ¯Á‡‰ ‰È‰ÈÂ , »¿ƒ¿∆»«≈ƒƒ»¿»»»¿»»¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ Û˜˙Â ÈLÈÏL ‡a21ÔÈ˜lÒÓ - dÎB˙Ï „¯ÈÂ »¿ƒƒ¿»«¬≈∆¿»«¿»¿«¿ƒ
‰pnÓ B˙B‡22. ƒ∆»

לד:18) -19)שם עצמן שנים אותן על העידו לא שאם
אחרון. שאכלה זה של ברשותו השדה את שמעמידים ברור

גבר".20) דאלים "כל שאמר: שם, נחמן לפני 21)כרב
הדין. מבעלי אחד לה אותה 22)שירד ומניחים וחוזרים

רשב"ם), (ראה לה: שם אשי, רב של כמסקנתו השנים. לפני
אין  - רבים של גזלן שאמרו: נהרדעא, חכמי דעת נגד

מידו. מוציאים ביתֿדין
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קפר

קפר

ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ו חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‰„Á‡‰ ‡È·‰23dÏÎ‡LÂ ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„Ú ≈ƒ»∆»≈ƒ∆ƒ∆¬»¿∆¬»»
ÌÈ„Ú ¯Á‡‰ ‡È·‰Â ,B„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â ‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»«¬≈ƒ««»¿≈ƒ»«≈≈ƒ
˙‡ˆÓ - B„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L∆¬»»¿≈¬»»«¬≈ƒ««»ƒ¿≈
d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,˙LÁÎÓ Ì‰ÈL ÏL ‰˜ÊÁ‰ ˙e„Ú≈«¬»»∆¿≈∆À¿∆∆«¬ƒƒ»
ÏL ‡È‰L ‰˜ÊÁ‰ È„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê „Èa¿«∆∆≈ƒ»»≈≈«¬»»∆ƒ∆

dÎB˙Ï B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe ,ÂÈ˙B·‡24ÈM‰ ¯ÊÁ .25‡È·‰Â ¬»ƒƒ¿»»««≈ƒ¿≈ƒ
Ú ‡e‰ Û‡Ìb ˙‡ˆÓ È¯‰L ,ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„ «≈ƒ∆ƒ∆¬»∆¬≈ƒ¿≈«

‰pnÓ ÔÈ˜lÒÓe ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯ÊBÁ - ˙LÁÎÓ BÊ ˙e„Ú≈À¿∆∆¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆»
ÔBL‡¯‰ Û‡26Ì‰ÈL „Èa d˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,27ÏÎÂ , «»ƒ«ƒƒ»¿«¿≈∆¿»

.da „¯È ¯ab˙n‰«ƒ¿«≈≈≈»

לא.23) בענין 24)שם עדותם הוכחשה שלא משום 
מעשה  עשו שביתֿדין משום שם, נחמן כרב פסק האבות.

(רשב"ם). שם.25)כמותו זה חוששים 26)גם ואין
בהם  וחוזרים כך שמחליטים הדיינים על ילגלגו שמא
דבי  לזילותא שאמר: לב). (שם אשי כרב אחרת. ומחליטים

חיישינן. לא מהם 27)דינא, אחד היה כשלא המדובר,
את  לה הוריד וביתֿהדין לביתֿדין, שבאו לפני בה מוחזק
היה  כשהשני אבל אבותיו, של שהיא ראייה שהביא זה
שהביא  לראשון ונתנה מידו הוציאוה וביתֿהדין בה מוחזק
את  מחזירים - אבות עדי השני הביא ואחרֿכך אבות, עדי
שאין  - בה מוחזק היה הראשון אם וכלֿשכן לידו. השדה

שם). ('טור' אותו מסלקים

.Â¯ÓB‡ ‰Ê28È˙B·‡ ÏL29,È˙B·‡ ÏL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ , ∆≈∆¬«¿∆≈∆¬«
ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰Ê∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ∆¬»¿∆≈ƒ≈ƒ
‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰L ‰ÊÏ ¯ÊÁz - ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L∆¬»»¿≈¬»»«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ
ÔÚË ‡Ï È¯‰L ;ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ¯ÈÊÁÈÂ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL∆¬»¿«¬ƒ«≈∆»«∆¬≈…»«

ÌeÏk30dnÚ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ÏkL ,‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡Â , ¿¿≈¬ƒ»¿»»∆»¬»»∆≈ƒ»
ÌeÏk dÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ ÏÚ ‰ÚË31¯ÊÁ .32˜ÈÊÁn‰ ‰Ê «¬»««¿»ƒ≈»¿»«∆««¬ƒ

‰ÊÂ ,ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡Â ,‰˙È‰ EÈ˙B·‡ ÏL Ôk :¯Ó‡Â¿»«≈∆¬∆»¿»¿«»¿«¿»ƒ¿∆
È‡L ,¯ÓBÏk - È˙B·‡ ÏL ‡È‰L ‰lÁz ÈzÚhL∆»«¿ƒ¿ƒ»∆ƒ∆¬«¿«∆¬ƒ
:¯Ó‡L B‡ ,È˙B·‡ ÏLk ÈlL ‡È‰ È¯‰Â ‰ÈÏÚ CÓBÒ≈»∆»«¬≈ƒ∆ƒ¿∆¬«∆»«

LEÈ˙B·‡Ó ‰eÁ˜lL È˙B·‡ Ï33‰ÚË BÊ È¯‰ - ∆¬«∆¿»»≈¬∆¬≈«¬»
‡Ï˙Ó‡ Ô˙ È¯‰L ,‰BÎ34ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ¯·„Ï35, ¿»∆¬≈»«¬«¿»ƒ¿»»»ƒƒ

ÏL :¯Ó‡Â ‰lÁza ÔÚË Ì‡Â .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ»¿»¿ƒ»««¿ƒ»¿»«∆
BÊ ‰ÚËa BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - EÈ˙B·‡ ÏL ‡ÏÂ È˙B·‡¬«¿…∆¬∆≈¿ƒ¿«¬»

˙¯Á‡‰36.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »«∆∆¿≈…«≈»∆

ולג:28) לא. השני.29)שם טענת טענתו 30)והוכחשה
ולא  טען, לא וכאילו עדים עלֿידי הוכחשה אבותי" "של

לידו. הגיעה כיצד הי"ב.31)ביאר פי"ד למעלה כמבואר
ב'מיגו' נאמן חזקה עדי שהמביא רבה, אמר שם, בגמרא
חלקו  חזקה. שני ואכלתיה ממך השדה קניתי לטעון שיכול
'מיגו' מקבלים שאין ואמרו, לג:) (שם ורבא אביי עליו
'מיגו' אומרים שאין מקום, בכל פוסק ורבינו עדים. במקום
אין  למה הקשו לי, מה ד"ה (לא.) ב'תוספות' עדים. במקום
של  מאבותיו קנו שאבותיו החזקה לבעל טוענים ביתֿדין
ותירצו: ליורש. טוענים שהרי אחד, יום ואכלו דינו בעל

ובמגידֿמשנה  אבותיו. של תמיד שהיו משמע אבותי" "של
שאכלוה  ראיה כשמביא רק מועילה זו שטענה מתרץ,
אין  וכאן הי"ג), (פי"ד למעלה כמבואר אחד, יום אבותיו
אלא  ליורש טוענים אנו אין שני: ותירוץ כזו. ראיה לו
אין  'ברי' טענת כשטוען אבל 'ברי', טענת טוען כשאינו

אחרת. טענה  לו ראיה 33)שם.32)טוענים והביא 
אחד. יום התכוון 34)שאכלוה ולא כך, טען למה ביאר

למה 35)לשקר. סתירה כאן רואה מיימוניות בהגהות
בלי  אפילו וטוען וחוזר שטוען ה"ז) (פ"ז למעלה שכתב
עלֿידי  טענתו הוכחשה כאן שהרי היא, ופליאה אמתלא.

שם. ראה הוכחשה, כשלא המדובר ושם משום 36)עדים,
הראשונה. טענתו לבאר אמתלא לו שאין

.ÊÔ·e‡¯37¯Ú¯ÚÂ ÔBÚÓL ‡·e ,‰„O CB˙a ‰È‰L ¿≈∆»»¿»∆»ƒ¿¿ƒ¿≈
ÈzÏÎ‡Â ‰È˙È˜ ÈÂlÓ BÊ ‰„O :Ô·e‡¯ ¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿»«¿≈»∆ƒ≈ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ
‰Ê ¯ËL ‡BÏ‰Â :ÔBÚÓL BÏ ¯Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL d˙B‡»¿≈¬»»»«ƒ¿«¬¿»∆
,ÌÈL Úa¯‡ ÌBi‰Ó ÈÂlÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡L È„Èa Ìi˜Ó¿À»¿»ƒ∆¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ≈««¿«»ƒ
ÌÈL LÏML EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ¯ÊÁ»«¿≈¿»«¿ƒ«¬∆««¿¿∆»»ƒ
ÈÏ LÈ ˙Ba¯ ÌÈL ?‰È˙ÈwMÓ ÈÏ LÈ „·Ïaƒ¿«≈ƒƒ∆¿ƒƒ»»ƒ«≈ƒ
Ô·e‡¯ ˙ÚË È¯‰ - EÈzÓ„˜ È‡Â ,‰ÈzÁ˜lMÓƒ∆¿«¿ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ¬≈«¬«¿≈

‰˜ÊÁ ÈL ˙Ba¯ ÌÈLÏ ‡¯B˜ Ì„‡L ;‰ÚË38. «¬»∆»»≈¿»ƒ«¿≈¬»»
,ÌÈL Ú·L dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ô·e‡¯ ‡È·‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ∆¬»»∆«»ƒ
- ÔBÚÓL dÁ˜lL Ì„˜ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎ‡L ‡ˆÓpL∆ƒ¿»∆»«¿≈¬»»…∆∆¿»»ƒ¿
Ú·MÓ ˙BÁt dÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ¬»»»ƒ∆«

ÌÈL39‰ÏB„‚ ‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;ÔBÚÓLÏ ¯ÊÁz - »ƒ«¬…¿ƒ¿∆≈¿∆»»¿»
BfÓ40.Ô·e‡¯ ˜ÈÊÁ‰L Ì„˜ d¯ÎÓ È¯‰L , ƒ∆¬≈¿»»…∆∆∆¡ƒ¿≈

ל:37) דרכם 38)שם היתה לא שאילו מבאר, שם רשב"ם
היינו  לא חזקה, שני רבות לשנים לקרוא אנשים של
שנים, שבע שאכלה עדים הביא אם אפילו לו, מאמינים
חזקה, משני יותר אכלה שלא מודה עצמו שהוא משום
כתבו  (וכן עדים כמאה בעלֿדין והודאת שנים, שלש היינו
שאם  הראשונה, מטענתו חזרה כאן ואין שם). ה'תוספות'
הראשונה  שטענה משום טענתו, מקבלים אין חזרה בכך יש
המערער. שמעון של השטר עדי עלֿידי הוכחשה

של 39) חזקה שני שמלאו לפני לשמעון לוי מכרה ואםֿכן
מה 40)ראובן. שואל: שם ברא"ש לאחרים. מהמכירה

בו  לחזור יכול אינו לאחרים כשמכר והרי המחאה, הועילה
פי"א  למעלה (ראה שניה שאלה ללוקח. ולהפסיד ממחאתו
דבר  של טעמו משיב: והוא שנים? שבע צריך ולמה ה"ח)
ששתיקתו  משום הוא, - שנים שלש כל בסוף למחות שצריך
יכול  אינו לאחרים כשמכר והרי מהמחאה, כחזרה מתפרשת
צריך  למה עוד: ושאל ללוקח. ולהפסיד ממחאתו בו לחזור
על  עדים כשהביא אפילו השנים? שבע כל על עדים להביא
לפני  שקנאה לטעון נאמן יהיה בלבד האחרונות שנים שלש
ואכלתיה  ממך קניתיה לטעון שיכול ב'מיגו' המערער,
'מיגו', כאן שאין ותירץ, מחית? ולא שנים שלש בפניך
שביד  עדיין ידע לא קניתיה, מלוי שטען: שבשעה  משום
החזרת  המוכר יתבע שמא וחשש קנין, שטר יש המערער

ו  לגבי הקרקע, טענה עמה שאין משום תועיל, לא החזקה
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פי"ד  למעלה (ראה קנאה שמשמעון טען שהרי המוכר,
התכוונו  אבל, ד"ה לא. שם ה'תוספות' שגם ונראה הי"ד).
כאן). ומגידֿמשנה פ, אות חריפתא פלפולא (ראה לכך
יתבענו  אם שהרי צרכו, כל הענין לי נתברר לא [ועדיין
ויהיה  ממך, שמעון קנאה בפני לטעון: ראובן יוכל המוכר,

וצ"ע]. מא:) (שם חייא רב בשם רב שאמר כמו נאמן,

.ÁÏL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÌÈ„Ú ‡È·‰Â È˙B·‡ ÏL ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈∆¬«¿≈ƒ≈ƒ¿∆≈∆
ÌÈ„Ú ‡È·‰L ‰ÊÏ ¯ÊÁz - ÌÈ„Ú BÏ ÔÈ‡Â È˙B·‡41. ¬«¿≈≈ƒ«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ

ÏÚ Û‡ ,ÔÏÎ‡L Ô‰a ‰„B‰L ˙B¯t Ïk ‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ∆»≈∆»»∆∆¬»»««
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»≈ƒ∆»«∆¬≈≈
ÏL ‰È‰L ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,ÏÎ‡ ÂÈ˙B·‡ ˙ÓÁnL∆≈¬«¬»»««¬≈»≈ƒ∆»»∆

ÔÚBh‰ ‰Ê ÏL ÂÈ˙B·‡42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»∆∆«≈¿≈…«≈»∆

מהדין 41) היא כלֿשכן שהרי לעצמה, הוצרכה לא זו בבא
הבאה. לבבא כהקדמה ונכתבה ו, ומשום 42)שבהלכה

אכלתי. שלא ב'מיגו' אכלתי, שלי לומר: נאמן אינו זה

.Ë‡È·‰43‰ÊÂ ,BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
‡ÈˆB‰Â ,È¯ËL È¯‰Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬≈¿»ƒ¿ƒ

Ìi˜Ó ¯ËL44‰„B‰Â ,ÛiÊÓ ‡e‰L ¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÚË , ¿»¿À»»««¿«¿≈∆¿À»¿»
‡e‰ Ôk :¯Ó‡Â ¯ËM‰ ÏÚa45¯ËL ÈÏ ‰È‰ Ï·‡ , «««¿»¿»«∆¬»»»ƒ¿»

ÂÈÏÚ Ìi‡Ï È„k È„ÈaL ‰Ê ÈzÁ˜ÏÂ ,„·‡Â ¯Lk»≈¿»«¿»«¿ƒ∆∆¿»ƒ¿≈¿«≈»»
‰È‰ ‰ˆ¯ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙Ó‡a ÈÏ ¯ÎnL ‰„BiL∆∆∆»«ƒ∆¡∆ƒ¿ƒ»»»»

¯ÓB‡46‰Ê È¯‰ - ‡e‰ Ìi˜Ó È¯‰L ,B¯ËLaÔÓ‡47, ≈ƒ¿»∆¬≈¿À»¬≈∆∆¡»
B„È ˙ÁzÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â48.˙q‰ Ú·MÈÂ , ¿≈ƒƒ∆«»∆ƒ««»¿ƒ»«∆≈

שהיה.43) מעשה לב: "והא 44)שם סתם: כתוב שם
מקויים. שטר מפרש ורבינו יפה,45)שטרא", עלה והזיוף

חתימותיהם. שאלו וחשבו העדים עומד 46)וטעו צ"ל:
השטר. על להסתמך ממשיך היה פירוש, תימן). (כת"י

בזה:48)ב'מיגו'.47) יוסף ורב רבה נחלקו שם, בגמרא
נאמן. אינו - אומר יוסף ורב ב'מיגו', נאמן - אומר רבה
במקום  כ'מיגו' שזה יוסף רב של טעמו פירש וברשב"ם
בעלֿדין  והודאת מזוייף שהשטר בעצמו הודה שהרי עדים,
הטענות  ששתי במקום אלא 'מיגו' אמרו ולא עדים, כמאה
שם  ונפסקה זו. סברא קיבל לא ורבה אמת. להיות יכולות
והלכתא, ד"ה שם וב'תוספות' בקרקע. כרבה, הלכה
המוחזק  בחזקת הקרקע להעמיד מועיל שה'מיגו' מבארים
הראשונים  בעליו בחזקת קרקע בזה: אומרים ואין בו,
דומה, במעשה יוסף ורב רבה נחלקו שם, [בגמרא עומדת.
משום  נאמן, שאינו יוסף כרב הלכה ונפסקה הלוואה. בשטר
מלוה  מהל' פי"ד (ראה בעלים בחזקת הכסף שמעמידים

ה"ו). ולווה

.È‡È·‰49BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰50‰ÊÂ , ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬«¿ƒ»¿≈¬»»
¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÚË ,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»»««¿«¿≈
,ÌÈL LÏL ÌBi‰ ÈpnÓ zÁ˜lL ÔÚËz C‡È‰ :¯Ó‡Â¿»«≈«ƒ¿«∆»«¿»ƒ∆ƒ«»»ƒ

BÊ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÓf‰ B˙B‡·e51‰Ê ÔÈÎÈ¯ˆÓ - ¿«¿«…»ƒƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ∆
‰È‰ ¯Ú¯ÚnL ÈBÏt ‰fL ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï dÎB˙aL∆¿»¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ∆¿«¿≈»»
elÙ‡ ,Ba BÏ ¯ÎnL ÔÚBhL ‰f‰ ÔÓfa ‰È„na BnÚƒ«¿ƒ»«¿««∆∆≈∆»«¬ƒ
‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â .¯kÓiL ¯LÙ‡ ‰È‰iL È„k ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿≈∆ƒ¿∆∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ…≈ƒ

.B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ -¿«¿ƒ

שהיה.49) מעשה כט: מפרש 50)שם בהלכותיו הרי"ף
שלו. שהיא עדים כשהביא שם בגמרא:51)שהמדובר

ורבינו  רחוקה, במדינה הרי"ף: ופירש הואי", גואי בשכוני
בשעת  שלא שאפילו משמע, לשונם ומסתימת פירושו. קיבל
הרמב"ן  עליהם [נחלקו כך. הדין דרכים, ושיבוש חירום
מיחה, ולא שנים שלש שהחזיק מכיון ושאלו: והרשב"א,
ליום  שבא אפשר הרי ראיה? להביא המחזיק על הטילו למה
פסק  עצמו (רבינו שליח? עלֿידי מכר או ומכר, אחד
איֿאפשר  הקרקע: לבעל שאומרים ה"ב, בפי"א למעלה
מחזיק  שזה ידיעה שנים שלש במשך אליך הגיעה שלא
בשעת  בגמרא שהמדובר פירשו, זו קושיא ומתוך בשדך).
מועילה, חזקה אין כזה ובמקרה דרכים, שיבוש או מלחמה

קמו]. סי' חו"מ וה'טור' שם, הרא"ש דעת וכן

.‡ÈCÏ‰L ÈÓ52e‰„O C¯„ ‰„·‡Â Ìi‰ ˙È„ÓÏ53, ƒ∆»«ƒ¿ƒ««»¿»¿»∆∆»≈
‰Úa¯‡Ï d˙B‡ ˙BÙÈwn‰ ˙B„O‰ Úa¯‡ eÈ‰L ÔÈa≈∆»«¿««»««ƒ»¿«¿»»

ÌÈL‡54„Á‡Ó ˙BÈe˜ ˙B„O Úa¯‡‰ eÈ‰L ÔÈa ,55- ¬»ƒ≈∆»»«¿«»¿≈∆»
ElL C¯„ ‡nL :¯ÓB‡Â e‰ÁBc Ô‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰¬≈»∆»≈∆≈¿≈∆»∆∆∆¿

‰Ó ‰‡Óa C¯„ BÏ ‰˜È CÎÈÙÏ .‡e‰ È¯·Á ÏÚ56B‡ «¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿∆∆∆¿≈»»∆
„Á‡ LÈ‡Ï ˙B„O‰ Úa¯‡ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯ÈÂ‡a Á¯ÙÈƒ¿«»¬ƒ¿≈ƒ»«¿««»¿ƒ∆»

‰Úa¯‡Ó Ô˙B‡ ‰wL57È¯‰L ;C¯c ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - ∆»»»≈«¿»»≈»»∆∆∆¬≈
ÔÈ‡ - B¯ËL „Á‡ ÏÎÏ ¯ÈÊÁ‡ Ì‡ ‰zÚ :BÏ ¯ÓB‡≈«»ƒ«¬ƒ¿»∆»¿»≈
„Á‡ ÏkÓ È˙È˜ È‡Â ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ ÏBÎÈ ‰z‡«»»«¬…«∆»≈∆«¬ƒ»ƒƒƒ»∆»

BÏ LiL ˙eÎÊ Ïk Ô‰Ó58Úa¯‡ ÏÚa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ≈∆»¿∆≈¬»ƒ»»«««¿«
dlL ¯ˆn‰ ÏÚa ‡e‰Â ,„Á‡ LÈ‡ ˙BÙÈwn‰ ˙B„O»««ƒƒ∆»¿«««∆∆∆»
ÌB˜Ó ÏkÓ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¬≈∆≈ƒ»»
‰ˆ¯iL ‰„O BÊ È‡a ‰¯ˆwa BÏ CÏÈÂ ;EÈÏÚ Èk¯c«¿ƒ»∆¿≈≈«¿»»¿≈»∆∆ƒ¿∆
C¯ca ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿≈…«≈»∆¿ƒ∆¡ƒ«∆∆

Èk¯„ ‡È‰ BÊ :¯ÓB‡Â59‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ -60 ¿≈ƒ«¿ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡61. ∆»ƒ¿»»¿»

קט:52) כתובות וגמרא בה,53)משנה החזיקו השכנים
מי. יודע עברו 54)ואינו ולא הים, למדינת שהלך לפני

אחרים. השדות 55)לידי ארבע מאחד קנו אנשים ארבעה
ממנו.56)המקיפות. שידרשו מחיר שהיו 57)בכל

הים. למדינת שהלך לפני השדות הזכות 58)בעלי וגם
אותך. לדחות להם אותה.59)שהיתה מכיר אין 60)אני

אחרת. דרך לקבל להכריחו יכול השדות במגיד61ֿ)בעל
ובכסףֿ שנים. שלש בה כשהחזיק שהמדובר מפרש משנה
הכרתיה  וטוען: בה החזיק שאם וכתב, פירושו דחה משנה
דין  בשדותיו. היא שדרכו משום מידו, אותה מוציאים אין -

בלבד. האחרונה לבבא נמשך זה
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âטבת כ"ז שישי âיום
øOò äML ÷øt1 ¤¤¦¨¨¨

שטר 1) על כעד חתום והוא השדה על עורר דין מבאר
ואחר  השדה על עורר ודין לאחר, גבול סימון עשאה המכר,
או  אכלת בגזל המערער וטען חזקה שני שאכלה עד הביא
לטעון  איסור שם וכלל שנתיים, שאכלה עדים שני הביא
שקר  "מדבר תורה: שאמרה כמו הדין, לעוות שקר טענת

תרחק".

.‡Ô·e‡¯2È„ÚÓ ÈÂÏ ‰È‰Â ,‰„O ÔBÚÓLÏ ¯ÎnL ¿≈∆»«¿ƒ¿»∆¿»»≈ƒ≈≈≈
Ô·e‡¯L ÔÚËÏÂ ‰„O‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ÈÂÏ ‡·e ,¯ËM‰«¿»»≈ƒ¿«¿≈««»∆¿ƒ¿…∆¿≈
ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - epnÓ d˙B‡ ÏÊb»«»ƒ∆≈¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
Ïk „a‡ È¯‰Â ,‰„O d˙B‡ ÏÚ ‡È·iL ˙BÈ‡¯ ÏÚ«¿»∆»ƒ«»»∆«¬≈ƒ≈»

B˙eÎÊ3‡B·˙Â ¯În‰ ÏÚ „ÈÚz C‡È‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡L ; ¿∆¿ƒ≈«»ƒ««∆∆¿»
ÔÎÂ .¯Ú¯Ú˙e4:Ba ·e˙kL ¯ËLa ÈÂÏ „ÈÚ‰ Ì‡ ¿«¿≈¿≈ƒ≈ƒ≈ƒƒ¿»∆»

,·¯ÚÓ B‡ Á¯ÊÓ „vÓ Ô·e‡¯ ÏL ÈBÏt ‰„O‰«»∆¿ƒ∆¿≈ƒ«ƒ¿»«¬»
- ¯ËMa „ÈÚ‰Â ¯Á‡Ï ÔÓÈÒ ‰„O‰ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»»«»∆ƒ»¿«≈¿≈ƒ«¿»
ÌÈ¯ÓB‡L ;¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ƒ≈∆¿¿≈»«¬…¿«¿≈∆¿ƒ
˙‡f‰ ‰„O‰ Ba ·e˙kL ‰Ê ¯ËLa „ÈÚz C‡È‰ :BÏ≈«»ƒƒ¿»∆∆»«»∆«…

.‰ÈÏÚ ¯Ú¯Ú˙e ¯ÊÁ˙Â ÈBÏt „vÓƒ«¿ƒ¿«¬…¿«¿≈»∆»

ãקודש משיחות ãנקודות

"ì øënL ïáeàøøèMä éãòî éåì äéäå ,äãO ïBòîL." §¥¤¨©§¦§¨¤§¨¨¥¦¥¥¥©§¨

גזל  שראובן לומר יכול אינו שלוי הוא הדין זה, במקרה
שגם  יותר גדול החידוש שאח"כ ובהלכה ממנו, אותה
בו  שכתוב אלא מכר שטר שאינו בשטר עד לוי היה אם
אז  גם מערב, או מזרח בצד ראובן של פלונית ששדה

ממנו. שנגזלה ולומר לערער יכול אינו

העניינים: פנימיות עלֿפי ההלכות שתי לבאר ויש
על  ושמעון ראיה, בבחינת העבודה על מורה ראובן
בחינה  על מורה לוי אבל שמיעה, שבבחינת העבודה

משניהם. שלמעלה

שעניינה  במכירה, ההלכות: שתי לבאר יש ועלֿפיֿזה
בבחינת  הוא המוכר לרשות, מרשות והוצאה שינוי
ואילו  לאחר, הבעלות להעביר בכוחו יש ולכן משפיע
אלא  מהמוכר מקבל בבחינת יותר נמוכה בדרגה הקונה
הכסף. נתינת היינו הקונה, של עבודתו גם ישנה שבמכר

היותו  בגלל שראובן, לשמעון" שמכר "ראובן וזהו
שבבחינת  לשמעון משפיע - ראיה - יותר נעלית בדרגה

לז  ובנוסף השטר שמיעה. קיום את לפעול צריך ה
שלמעלה  מבחינה המשכה ידי על נעשה זה שעניין
בחינה  הוא שלוי ואע"פ השטר". מעדי "לוי - משניהם

מצד הרי יותר, באופן נעלית זאת לנצל אפשר הבחירה
לערער". לוי "בא ח"ו רצוי בלתי

רק  שלא היינו לו" שומעין "אין הרמב"ם פוסק זה ועל
שומעין  אין מלכתחילה שגם אלא דבריו מקבלים שלא
שורשך  מצד אתה אם שהרי כו' משגיחין ואין לו

לערער. תבוא כיצד המכר, על העדת ומקורך

מתייחסת  אינה עדותו אם שגם שאח"כ בהלכה וממשיך
לערער  זכותו מאבד אז גם השדה, על לבעלות ישירות
על  מורה וקונה שמוכר בפנימיות, ההלכה וביאור עליה.
העולם  כל את לישראל מוכר שהקב"ה וישראל, הקב"ה
שיעשו  כדי השתלשלות סדר כולל עבודתם בזכות כולו
מישהו  יבוא ואם בתחתונים, יתברך לו דירה ממנו
הקונה  של ומצבו שמעמדו ולומר המכירה על לערער
ואין  לו שומעין ש"אין הרי כדבעי אינו (שמעון)
בעלי  הם שישראל הוא ברור דבר שכן כו'" משגיחין
קנוהו  כי השתלשלות סדר כל ועל העולם על הבית
וכל  הדורות, כל במשך נפש במסירות עבודתם עלֿידי

ישראל. בשביל אלא נברא לא כולו העולם
יח  סימן משפטים ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

קט.2) כתובות אדמון 3)משנה נחלקו שם במשנה
השני  שיאמר: הוא "יכול אומר: אדמון זה. בדין וחכמים
עם  להתדיין לי נוח (פירוש, הימנו" קשה הראשון לי נוח
להוציא  וקשה אלם הוא והגזלן מידו, ולהוציא הלוקח
כחכמים. והלכה זכותו". את איבד אומרים: מידו)."וחכמים

ונראה 4) זכותו". את איבד לאחר סימן "עשאה במשנה:
"סימן  זו, שדה עשה המוכר ראובן "עשאה" מפרש: שרבינו
מצד  בשטר וכתב לשמעון אחרת שדה מכר היינו, לאחר",
בא  זמן ואחר השטר, על חתום ולוי שלי, שדה גובלת פלוני
המתחיל  דיבור שם ובתוספות שם. רש"י פירש וכן ומערער.
פירוש, קאי" דאעורר הלשון מתוך "משמע כתבו: עשאה
פלוני  מצד בשטר: וכתב אחרת שדה מכר עצמו שהמערער
משנה  [במגיד עליה. לערער יכול אינו - ראובן של שדה
נדחק  כך ומתוך התוספות, של פירושם קיבל שרבינו מפרש,
להבין  וקשה המשנה. דברי את כלל הביא לא למה לתרץ
קצת  מפקפקים עצמם שהתוספות זה, לפירוש דחקו מה
ובזה  הירושלמי]. מן רש"י לפירוש ראייה ומביאים בנכונותו
גם  - התוספות של לפירושם ובין רש"י של לפירושו בין -
מקום  כאן אין שהרי זכותו, את שאיבד מודה אדמון

וכו'. לי נוח השני לטענה:

.·ÔÚË5ÔÓÈÒ È˙ÈOÚL ‡e‰ „Á‡ ÌÏz :¯Ó‡Â „Ú‰ »«»≈¿»«∆∆∆»∆»ƒƒƒ»
„·Ïa ¯ˆnÏ CeÓq‰ ÌÏz‰ B˙B‡Â ,‰„O‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«»∆¿«∆∆«»«∆∆ƒ¿«

˙ÚÓLp‰ ‰ÚË BÊ È¯‰ - Ô·e‡¯ ÏL ‡e‰6BÏ LÈÂ ,7 ∆¿≈¬≈«¬»«ƒ¿««¿≈
ÌÏz‰ B˙B‡Ó ıeÁ ‰„O‰ Ïk ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ8Ïk ÔÈ‡Â . ¿«¿≈«»«»∆≈«∆∆¿≈»

‡aL ¯ËM‰ È„ÚÓ „Á‡a ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¬ƒ∆»¿∆»≈≈≈«¿»∆»
Ôic‰ Ï·‡ ;¯Ú¯ÚÏ9¯ËM‰ ÌiwL10,¯Ú¯ÚÏ BÏ LÈ - ¿«¿≈¬»««»∆ƒ≈«¿»≈¿«¿≈

·e˙k ‰È‰ ‰Ó ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«…»«¿ƒ∆»»»
Èt ÏÚ Û‡ ¯ËM‰ Ìi˜Ï ÔÈicÏ LiL ÈtÓ .¯ËMa«¿»ƒ¿≈∆≈««»ƒ¿«≈«¿»««ƒ

יום שישי
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קפו ונטען קפו טוען הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ז שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

e‰e‡¯˜ ‡lL11¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰ Ï·‡ , ∆…¿»¬»»≈ƒ≈¿ƒ««¿»
Ba e˜c˜„ÈÂ Blk e‰e‡¯˜ Ôk Ì‡ ‡l‡12. ∆»ƒ≈¿»Àƒ«¿¿

ב.5) עמוד הדעת.6)שם על הזכות.7)המתקבלת
שם. יוחנן רב של לזרוע ונותן 8)מימרא שאפשר תלם לו

"שדה" נקראת אינה מזה שפחות תבואה, קבים תשעה בו
ור"ן, יונה רבינו גם כתב וכן הרמב"ן, בשם משנה (מגיד

קמז). סימן משפט חושן בטור שם.9)הובאו כאביי
העדים.10) חתימת את רק 11)שאישר הוא תפקידם

מזוייפות. אינן החתימות אם הם 12)לבדוק שהרי
בשטר. הכתוב כל על מעידים

.‚ÔBÚÓL ‡a13‰B˜ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ÈÂÏa CÏÓÂ »ƒ¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»«¬≈ƒ∆
¯Ó‡ ;d˙B‡ ‰˜‡ E˙ˆÚ·e ,Ô·e‡¯Ó ˙ÈBÏt ‰„O»∆¿ƒ≈¿≈«¬»¿∆¿∆»»«
ÈÂÏÏ BÏ LÈ - ‡È‰ ‰·BË ,d˙B‡ ‰˜e CÏ :ÈÂÏ BÏ≈ƒ≈¿≈»»ƒ≈¿≈ƒ

B˙eÎÊ „a‡ ‡ÏÂ ,‰ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ14‰OÚ ‡Ï È¯‰L ; ¿«¿≈»∆»¿…ƒ≈¿∆¬≈…»»
‰OÚÓ15„È ˙ÁzÓ ‡ˆzL ‰È‰ ÈBˆ¯ :¯ÓBÏ BÏ LÈÂ , «¬∆¿≈«¿ƒ»»∆≈≈ƒ«««

.È„O Áw‡Â ÔÈca ‰pÚa˙‡L È„k ,Ìl‡ ‡e‰L ,Ô·e‡¿̄≈∆«»¿≈∆∆¿»∆»«ƒ¿∆«»ƒ

ל:13) בתרא שם.14)בבא שם 15)רבא בגמרא
כשעשה  אלא זכותו" את "איבד אמרו לא שחכמים מבואר,
עושה  אדם אין נוחיות ובשביל השטר) על (חתם מעשה
לשם  מפיו דיבור מוציא שאדם לפעמים, קורה אבל מעשה,
רשב"ם  [כתב לאדמון. בזה מודים חכמים ולפיכך נוחיות,
מידו, מוציאים חזקה שני הלוקח אכלה שאפילו שם,
שזו  משום אחד, יום אכלה שהמוכר ראייה מביא כשאינו
מיד  קנאה שלא מודה הלוקח שהרי טענה, עימה שאין חזקה
ובמקום  שטר, מכוח יפה אינה חזקה של וכוחה המערער,
מועילה  אינה חזקה גם - מועיל אינו הגזלן) (מיד ששטר

ו). הלכה ט"ו פרק למעלה (ראה

.„Ô·e‡¯16ÈÈ‡ :¯Ó‡ ÔBÚÓLÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚL ¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿¿ƒ¿»«≈ƒ
‰ÈzÁ˜Ï ÈÂlÓ BÊ ‰„O ‡l‡ ,ÁÒ ‰z‡ ‰Ó Ú„BÈ17, ≈«»«»»∆»»∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»

:Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡L ÌÈ„Ú È¯‰Â«¬≈≈ƒ∆¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«¿≈
:ÈÏ z¯Ó‡Â ÈÏ‡ ˙‡a ·¯ÚaL ÈÏ LÈ ÌÈ„Ú ‡BÏ‰Â«¬≈ƒ≈ƒ∆»∆∆»»≈«¿»«¿»ƒ
ÔBÚÓLÏ BÏ LÈÂ ;‰È‡¯ BÊ ÔÈ‡ - BÊ ‰„O ÈÏ ¯ÎÓ¿…ƒ»∆≈¿»»¿≈¿ƒ¿

EnÓ ˙B˜Ï È˙Èˆ¯ :¯ÓBÏ18‡ÏÂ ¯Ú¯Úz ‡lL È„k , «»ƒƒƒ¿ƒ¿¿≈∆…¿«¿≈¿…
ElL ‰È‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca ÈÁÈ¯Ëz«¿ƒ≈ƒ«ƒ««ƒ∆≈ƒ≈«ƒ»»∆¿
ÔBÚÓL ÔÚË ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÈ‡ B‡≈»¿≈…«≈»∆¿ƒ…»«ƒ¿

BÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡ - BÊ ‰ÚË19. «¬»≈¬ƒ

לא 17)שם.16) שאם אחד, יום אכלה שלוי עדים והביא
בהלכה  שנתבאר כמו טענה עימה שאין חזקה זו הרי - כן

שם). (רא"ש מועטים.18)הקודמת במעשה 19)בדמים
זו. טענה עצמו הלוקח טען שם בגמרא שהובא

.‰¯Ú¯ÚL Ô·e‡¯20,BlL BÊ ‰„OL ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ¿≈∆ƒ¿≈¿≈ƒ≈ƒ∆»∆∆
‰ÈzÏÎ‡Â ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË dÎB˙aL ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿∆¿»≈«»¿«¿»ƒ«¬«¿ƒ»
eÈ‰ ‡lL ÔÈa ,zÏÎ‡ ÏÊ‚a :¯Ó‡ Ô·e‡¯e ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿≈»«¿»≈»«¿»≈∆…»
dÏÎ‡L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L ÔÈa ,ÏÏk ÏÎ‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«¿»≈∆»»»≈∆»∆¬»»

ÌÈL LÏL21;ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - »»ƒ≈«»¿«¬ƒ«≈∆»«
ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ,ÈzÏÎ‡ ÈlL :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈∆ƒ»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ

‰„B‰ BÓˆÚÓ È¯‰L ,˙B¯ta B˙B‡ ÔÈ·iÁnL22‰ÊÂ ; ∆¿«¿ƒ«≈∆¬≈≈«¿»¿∆
ÏL BÁk ˙BtÈÏ - ÌÈL LÏL dÏÎ‡L „ÈÚ‰L „Ú‰»≈∆≈ƒ∆¬»»»»ƒ¿«…∆

‡a ‡e‰ ÏÎB‡23‰„O‰ ‰˙È‰ - ¯Á‡ BnÚ ‰È‰ el‡Â , ≈»¿ƒ»»ƒ«≈»¿»«»∆
B„Èa ˙„ÓBÚ24¯ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ô·e‡¯ Ú·MÈ :CÎÈÙÏ . ∆∆¿»¿ƒ»ƒ»«¿≈∆≈∆…»«

BÏ ·iÁ BÈ‡L ˙q‰ ÔBÚÓL Ú·MÈÂ ,‰„O‰ BÏ ¯ÊÁ˙Â¿«¬…«»∆¿ƒ»«ƒ¿∆≈∆≈«»
ÏÎ‡L ˙B¯ta ÌeÏk25.¯ËtÈÂ ¿«≈∆»«¿ƒ»≈

לג:20) וכאן 21)שם התורה מן שבועה מחייב אחד ועד
להישבע  יכול שאינו מתוך בידינו: וכלל להישבע, יכול אינו
הפירות. להחזיר חייב אינו כן פי על אף - משלם

לא 22) לומר שיכול במיגו שנאמן מפרש, שם ברשב"ם
התכוונתי  - "אכלתי" בתחילה; שאמרתי ומה אכלתי,
למעלה  (וראה חזקה לשם שמספיקה מאוד מועטת להנאה
מנמק: קמה סימן משפט חושן ובטור י). הלכה י"ב פרק
הקרקע  מידו להוציא אין הפירות שאכל לו נאמין שאם
ב). הלכה ט"ו פרק למעלה הערות (ראה בו החזיק שהרי
בלבד, הטור של נימוקו הביא ג סעיף שם ערוך [בשולחן
המחזיק  טען שאם ב, קטן סעיף שם הש"ך מסיק ומזה
אין  אפילו הפירות, להחזיר צריך - שנתיים ואכלתיה קניתיה
לקמן  רבינו ומדברי החזיק. לא - אכל אפילו שהרי עדים,
שאם  ללמוד, יש אחד" עד היה "ואפילו שכתב: ו הלכה

להחזיר]. חייב אינו כלל עד עדותו 23)אין נקבל שאם
שעדות  הדעת על מתקבל זה ואין בקרקע גם המחזיק יזכה

תחייבו. - לזכותו שכל 24)הבאה הכלל: כאן שייך ולא
שבועה, מחייבו אחד - ממון אותו מחייבים ששניים מקום

אותו. מחייבים היו לא שניים שקנה 25)שהרי אפשר
אבל  כלל, אכל שלא ואפשר מחירם, לתובע ושילם הפירות
נשביענו  שאם אכל, ומשלו השדה שקנה אותו משביעים אין
הרי  טענתו נקבל אם ועוד: לשקר. נשבע מהם אחד הרי כך,

בידו. הקרקע להעמיד יש

.ÂÌÈ„Ú ÈL eÈ‰26dÏÎ‡L ÔBÚÓL ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ »¿≈≈ƒ¿ƒƒ«ƒ¿∆¬»»
elÙ‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ‰˜ÊÁ ÈMÓ ˙BÁt»ƒ¿≈¬»»«¬ƒ»«≈∆»««¬ƒ
BÈ‡ È¯‰L ;ÂÈt ÏÚ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - „Á‡ „Ú ‰È‰»»≈∆»«»¿«¬ƒ«ƒ∆¬≈≈

„Ú‰ LÈÁÎÓ27ÈzL ÈzÏÎ‡Â „ÈÚ‰ ˙Ó‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ , «¿ƒ»≈∆»≈¡∆≈ƒ¿»«¿ƒ¿≈
ÌÈL28‰Úe·L ·iÁÓ ‡ˆÓ ,ÈzÏÎ‡ ÈlLÂ29BÈ‡Â »ƒ¿∆ƒ»«¿ƒƒ¿»¿À»¿»¿≈

ÌlLÓe ,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ30. »¿ƒ»«¿«≈

ונפטר.27)שם.26) תורה של שבועה נשבע כשמכחישו
עצמו 28) הוא אבל שנים, שתי שאכל לעד שמודה הכוונה,

המחזיק  טען בגמרא שהובא (במעשה יותר שאכל טוען
חזקה). שני מקום 29)שאכל כל שבידינו: הכלל לפי

למעלה  (ראה שבועה מחייבו אחד ממון, מחייבים ששניים
ה). שנה 30)הלכה פירות אבל השנים, שתי פירות

בהלכה  שנאמרו הנימוקים שני מפני מחזיר אינו שלישית
שבועה  המחוייב שכל זה, [דין שם). טור (ראה הקודמת
בש"ס  פעמים כמה מבואר משלם, - להישבע יכול ואינו

בשם  כלל וידוע אמר אבא שרב משום אבא", דרב "נסכא :
מהותכה  כסף חתיכת חטף שאחד במעשה לב:) (שבועות זה
היא, שלי אבל חטפתי אמנם וטען "נסכא") הגמרא: (בלשון

לשלם]. שחייב אבא רב ופסק שחטף. העיד אחד ועד
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קפז

קפז

נחלות  הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ח קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÊÔÈÚe„È eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,˙B¯t‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»¿«¬ƒ«≈ƒ…»¿ƒ
ÌÈza‰ ¯ÚLk Ô˙B‡ ¯ÚLÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ¿ƒ¿«≈»¿«««»ƒ
B‡ ÔÏÈ‡ ˙B¯t eÈ‰ ‡l‡ ,Úe„È ‡e‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»«∆»»≈ƒ»
‰ÚË Ô‡k ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÚe„È ÔÈ‡L ‰„O ˙B¯t≈»∆∆≈»¿ƒƒ¿≈»«¬»
ÔÈÓÈ¯ÁÓe .BÏÎ‡L Ba ‰„BiM ‰Ó ÌlLÈ - ˙È‡cÂ31 «»ƒ¿«≈«∆∆∆¬»«¬ƒƒ

.ÌlLÈ ‡ÏÂ ¯˙BÈ ÏÎ‡L ÈÓ ÏÚ«ƒ∆»«≈¿…¿«≈

שבועה,31) הנתבע את מחייבים ואין הגאונים, מתקנת
התכוון  ולזה שמא. טענת על היסת נשבעים שאין משום

וודאית. טענה כאן ואין הואיל באמרו: רבינו

.Á¯ÈÊÁn‰ Ïk32d¯ÈkO‰ Ì‡ ,B„È ˙ÁzÓ Ú˜¯˜ »««¬ƒ«¿«ƒ««»ƒƒ¿ƒ»
- ÔÈÓi˜ ÔÈ¯ÎBO‰ eÈ‰Â ,da ˜ÈÊÁÓ ‰È‰Lk ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿∆»»«¬ƒ»¿»«¿ƒ«»ƒ
ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ‰iL ÌÚt ¯ÎO‰ Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ≈∆«»»««¿ƒ»¿¿ƒ¿««

Ú˜¯w‰33ÌB˜Ó Ì‰Ï ¯ÈkO‰L ‰Ê ÔÈÚ·B˙Â ÔÈ¯ÊBÁÂ , ««¿«¿¿ƒ¿¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»∆»
.BlL BÈ‡L∆≈∆

כט.32) בתרא מן 33)בבא שהשוכרים אמרו, שם בגמרא
שנים  שלוש בבית שדרו להעיד כשרים אינם המחזיק
הבית  יחזור שאם בעדותם, נוגעים שהם משום בשכירות,
פעם  שכירות דמי להם לשלם יחוייבו הראשונים לבעליו

שנייה.

.ËÌ„‡Ï ¯eÒ‡34ÔÈc‰ ˙eÚÏ È„k ,¯˜L ˙ÚË ÔÚËÏ »¿»»ƒ¿…«¬«∆∆¿≈¿«≈«ƒ
‰LB ‰È‰ ?„ˆÈk .B·kÚÏ È„k B‡35- ‰Ó B¯·Áa ¿≈¿«¿≈«»»∆«¬≈»∆

·iÁ˙ÈÂ ‰Óa ‰„BiL È„k ÌÈ˙‡Ó epÚËÈ ‡Ï…ƒ¿»∆»«ƒ¿≈∆∆¿»∆¿ƒ¿«≈
‰Úe·L36‰Ó ‰LB ‰È‰ .37ÌÈ˙‡Ó BÚËe38‡Ï - ¿»»»∆»∆¿»»«ƒ…

ÈÈa ‰Óa BÏ ‰„B‡Â ÔÈc ˙È·a Ïk‰ ¯tÎ‡ :¯Ó‡È…«∆¿…«…¿≈ƒ¿∆¿»∆≈ƒ
‰Úe·L BÏ ·iÁ˙‡ ‡lL È„k BÈ·Ï39. ¿≈¿≈∆…∆¿«≈¿»

לא.34) ל"תובע";35)שבועות "נושה" בין הבדל יש
סוג  כל כולל ו"תובע", אמיתית. תביעה - משמעותו "נושה"

צודקת. ובלתי צודקת - שהיא, עליו 36)תביעה ואגלגל
עליהם. משביעים דין בית שאין אחרות, והנתבע 37)טענות

המנה. לו לשלם שקר.38)מוכן עלי 39)טענת ויגלגל
שבועת  חכמים שתיקנו לאחר ואפילו אחר ממקום שבועה
שבועה  להישבע אדם מעדיף לגלגל, ויוכל הכול לכופר היסת

שם . בברייתא נאמרו אלה נימוקים חמורה. משבועה קלה

.È‰LÏL eÈ‰40‡Ï - Ô‰a ¯ÙÎÂ ,„Á‡a ‰Ó ÔÈLB »¿»ƒ»∆¿∆»¿»«»∆…
epnÓ e‡ÈˆBiLÎe ,ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈLe Ú·Bz „Á‡ ‰È‰Èƒ¿∆∆»≈«¿«ƒ¿ƒƒ¿∆ƒƒ∆

e˜ÏÁÈ41·e˙k‰ ¯È‰Ê‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯·c ÏÚÂ . «¬…¿«¿»ƒ≈¿«≈»∆ƒ¿ƒ«»
.˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

הדין.41)שם.40) מן להם המגיע הכסף את

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

âטבת כ"ח קודש âשבת

-mihtynxtq
úBìçð úBëìä¦§§¨

.˙BÏÁ ¯„Ò ÔÈc :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««»ƒƒ≈∆¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
נחלות.1) סדר דין מבאר

.‡˙BÏÁ ¯„Ò2˙nL ÈÓ :‡e‰ Ck3ÂÈa e‰eL¯ÈÈ -4, ≈∆¿»»ƒ∆≈ƒ»»»
.˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯Îf‰Â .ÏkÏ ÔÈÓ„B˜ Ì‰Â¿≈¿ƒ«…¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈

קטו.2) בבאֿבתרא אשה.3)משנה בין איש בין
לו,4) אין ובן ימות כי "איש ח): כז, (במדבר בתורה כתוב

את  יורשים ובת שבן מכאן לבתו", נחלתו את והעברתם
קיא.) (שם בגמרא למדו האם, ירושת לבת. קודם והבן האב,
ובן  ממטות". נחלה יורשת בת "וכל ח): לו, (שם מהכתוב

מבת. בקלֿוחומר נלמד

.·ÌB˜Ó ÏÎa5‰M¯È ¯Îf‰ ÌÚ ‰·˜pÏ ÔÈ‡6ÔÈ‡ Ì‡ . ¿»»≈«¿≈»ƒ«»»¿À»ƒ≈
ÂÈ·‡ epL¯ÈÈ - ÌÈa BÏ7˙‡ ˙L¯BÈ Ì‡‰ ÔÈ‡Â . »ƒƒ»∆»ƒ¿≈»≈∆∆∆

‰Èa8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .9. »∆»¿»»∆ƒƒ««»»

שדיניהם 5) אחרים, קרובים בירושת ובין האב בירושת בין
לקמן. כלום,6)יבוארו יורשת הנקבה אין - זכר כשיש

הזכר. של מזו גבוהה יותר אינה למוריש קירבתה כשדרגת
"ונתתם 7) יא): (שם מהכתוב זה דין למדו קח: שם בגמרא

יח, (ויקרא שנאמר אביו, זה ושארו - לשארו" נחלתו את
הוא". אביך "שאר מבאר:8)יב): קט:) (שם רבא

האם  אין היא", אמך "שאר יג): (שם שכתוב אףֿעלֿפי
אליו  "הקרוב מסיים: שהכתוב משום בניה, את יורשת
קרויה  אינה האם ומשפחת אותה", וירש ממשפחתו
לבית  "למשפחותם ב): א, (שם בתורה שנאמר משפחה,

משה 9)אבותם". עד מרבו ורבו מרבו, תלמיד קיבל
שם  בגמרא [אמנם, הקדושֿברוךֿהוא. של מפיו רבינו,
קבלה" "דברי קורא רבינו אולם הכתוב, מן זה דרשו (קטו.)
נמסר  אלא מקרא, של מפשוטו נשמעים שאינם הדינים לכל
למשנה). לפירושו רבינו הקדמת (ראה כך לדרוש לחכמים

.‚Ì„Bw‰ ÏÎÂ10BÎ¯È È‡ˆBÈ - ‰ÏÁa11ÔÈÓ„B˜12. ¿»«≈¿«¬»¿≈¿≈¿ƒ
Ôa ÁÈp‰ Ì‡ :‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆≈≈ƒ≈ƒ»ƒƒƒ«≈

Ôa BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ L¯BÈ -13ÔÈiÚÓ - ÌÏBÚa ≈«……ƒ¿»≈»»¿«¿ƒ
ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ú¯Ê B·Ï ‡ˆÓ Ì‡ :Ôa ÏL BÚ¯Êa¿«¿∆≈ƒƒ¿»ƒ¿∆«≈¿»ƒ≈
‡È‰ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú Ba ˙a ˙a ˙a elÙ‡ ,˙B·˜¿≈¬ƒ«««¿«»»ƒ

Ïk‰ ˙‡ L¯Èz14Ôa Ú¯Ê BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;15ÔÈ¯ÊBÁ - ƒ«∆«……ƒ¿»∆«≈¿ƒ
‡Ï ;Ïk‰ ˙‡ L¯Èz - ˙a BÏ ‰˙È‰ .˙a‰ Ïˆ‡≈∆««»¿»«ƒ«∆«……
Ì‡ :˙a‰ Ú¯Ê ÏÚ ÔÈiÚÓ - ÌÏBÚa ˙a BÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈«»»¿«¿ƒ«∆«««ƒ
ÛBÒ „Ú ,˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ú¯Ê dÏ ‡ˆÓƒ¿»»∆«≈¿»ƒ≈¿≈«
- ˙a Ú¯Ê dÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ L¯BÈ ‡e‰ - ÌÏBÚ‰»»≈«……ƒ¿»»∆««

ÂÈ·‡Ï ‰M¯È‰ ˙¯ÊBÁ16ÔÈiÚÓ - Ìi˜ ÂÈ·‡ ‰È‰ ‡Ï . ∆∆«¿À»¿»ƒ…»»»ƒ«»¿«¿ƒ
Ú¯Ê B‡ Á‡ BÏ ‡ˆÓ :˙n‰ ÈÁ‡ Ô‰L ,·‡‰ Ú¯Ê ÏÚ«∆«»»∆≈¬≈«≈ƒ¿»»∆«

Ïk‰ ˙‡ L¯BÈ - Á‡17ˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï »≈∆«…¿ƒ»¿ƒ≈∆
Ì‡Â ;Ïk‰ L¯BÈ - dÚ¯Ê B‡ ˙BÁ‡ BÏ ˙‡ˆÓ .˙BÁ‡»ƒ¿≈»«¿»≈«…¿ƒ
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙BÁ‡ Ú¯Ê ‡ÏÂ ÌÈÁ‡ Ú¯Ê BÏ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆««ƒ¿…∆«»ƒ¿≈

·‡‰ È·‡Ï ‰M¯È‰ ¯ÊÁz - Ú¯Ê ·‡Ï18È·‡ ‰È‰ ‡Ï . »»∆««¬…«¿À»«¬ƒ»»…»»¬ƒ
ÈÁ‡ Ô‰L ,·‡‰ È·‡ ÏL Ú¯Ê ÏÚ ÔÈiÚÓ - Ìi˜ ·‡‰»»«»¿«¿ƒ«∆«∆¬ƒ»»∆≈¬≈
ÏL ÔÚ¯ÊÂ ,˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯Îf‰Â .˙Ó ÏL ÂÈ·‡»ƒ∆≈¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿«¿»∆

שבת קודש



 188   לל אמ ם הלו מ י רדהמ • י נ והיי  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפח נחלות קפח הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ח קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÏL BÚ¯Êa ÔÈc‰ ‰È‰L BÓk ,˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿∆»»«ƒ¿«¿∆
BÓˆÚ ˙Ó19‡ÏÂ Ì‰ ‡Ï ,ÂÈ·‡Ï ÌÈÁ‡ e‡ˆÓ ‡Ï . ≈«¿…ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ…≈¿…

C¯c‰ ÏÚÂ .·‡‰ È·‡ È·‡Ï ‰M¯È‰ ¯ÊÁz - ÔÚ¯Ê«¿»«¬…«¿À»«¬ƒ¬ƒ»»¿««∆∆
˙ÎÏB‰Â ˙LÓLÓÓ ‰ÏÁ ˙‡f‰20Ô·e‡¯ „Ú21. «…«¬»¿«¿∆∆¿∆∆«¿≈

¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ22ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙aÏ Ì„B˜ Ôa‰ : ƒ¿≈»≈«≈≈««¿»¿≈¿≈∆
ÏÎÂ ,‰È·‡ È·‡Ï ˙Ó„B˜ ˙a‰Â .˙aÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa≈¿ƒ««¿««∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»
Ì„B˜ ˙n‰ È·‡Â .‰È·‡ È·‡Ï ÔÈÓ„B˜ dÎ¯È È‡ˆBÈ¿≈¿≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¬ƒ«≈≈
Ì„B˜ Á‡‰Â .BÎ¯È È‡ˆBÈ Ì‰L ÈtÓ ,˙n‰ ÈÁ‡Ï«¬≈«≈ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈¿»»≈
.˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ Á‡ ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙BÁ‡Ï»»¿»¿≈¿≈∆»¿ƒ»»
ÔÈÓ„B˜ dÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,‰È·‡ È·‡Ï ˙Ó„B˜ ˙BÁ‡Â¿»∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»¿≈¿≈»¿ƒ
.˙Ó ÏL ·‡‰ ÈÁ‡Ï Ì„B˜ ·‡‰ È·‡ .‰È·‡ È·‡Ï«¬ƒ»ƒ»¬ƒ»»≈«¬≈»»∆≈
ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ÈÁ‡Â«¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿≈¿≈∆
˙Ó„B˜ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Â .ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ÈÁ‡¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ«¬»ƒ∆∆
ÏL dÎ¯È È‡ˆBÈ Ïk ÔÎÂ ,˙Ó ÏL ÂÈ·‡ È·‡ È·‡Ï«¬ƒ¬ƒ»ƒ∆≈¿≈»¿≈¿≈»∆
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÂÈ·‡ È·‡ È·‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒ»ƒ¿«∆∆
Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˙B¯Bc‰ L‡¯ „Ú ‰ÏBÚÂ CÏB‰≈¿∆«…«¿ƒ»≈¿»»

.ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆≈¿ƒ

קטו.10) שם המשתלבים 11)משנה, הדורות כל
יריכו  יוצאי נקראים - נקבות ובין זכרים בין - מאבהותו
ירך  יוצאי נפש כל ויהי קוראים: אנו ה א, שמות (בספר
מהקרא. זה דין למדו קח: שם בגמרא וכו'). יעקב

קירבתם 12) שדרגת אלה על אף האחרים, הקרובים לכל
הקודם  מת אם ואפילו מדרגתם, יותר גבוהה למוריש
והטעם: דנים. אנו ירושתו שעל זה שמת לפני בנחלה,
אותו  יורשים יריכו ויוצאי בקבר, ירש כאילו בנחלה הקודם

חיים. ביורשים נחלות סדר בחיי 13)לפי ומת בן, לו היה
לכל.14)אביו. קודם שהוא הבן, מכוח באה שהיא משום

אחריו.15) זרע כל השאיר לא קטו.16)הבן שם משנה,
זרע 17) עם לא ואפילו האח, עם יורשת המוריש אחות ואין

כשהוא  אפילו המוריש לאבי חזרה שהירושה משום האח,
קודם  וזרעו המת, אחי שהוא לבנו מוריש והוא בקבר,

שנתבאר. כמו ירך 18)לאחותו יוצא שקיים זמן כל אבל
"האב  ששנינו ומה יורש, האב אבי אין - המוריש של האב
קטז:) (שם חמא בר רמי פירש ירכו", יוצאי לכל קודם
אבי  שהוא בנו ירך ליוצאי קודם אינו אבל שלו, ירכו יוצאי
שהם  - המת ואחי בנו, את ירש המת שהאב משום המוריש,
ויעקב  אברהם דוגמא: ה"א). (ראה לכל קודמים - בניו
את  ירש שיצחק משום לאברהם, קודם יעקב - עשו בנכסי

יצחק. את יורש ויעקב בנו, מקיש 19)עשו קיג: שם
לירושה  לאב) ירושה (כשחזרה שניה ירושה (משווה)
קודם  בן - ראשונה ירושה מה יורשים), (כשהבנים ראשונה

לבת. קודם בן - שניה ירושה אף הגמרא 20)לבת, לשון
במקומות  בידיו הממשמש כאדם והמשמעות: קטו:). (שם

לו. הרצוי את למצוא ומחפש אחד 21)שונים, עד כלומר,
יעקב. עד אמר לא למה שאלו שם, בגמרא יעקב. מבני
שבט  יושמד לא שלעולם בידינו, שמקובל אביי, והשיב
[ברשב"ם  יעקב. עד הירושה תחזור לא לעולם ולפיכך שלם,

"ואתם  ו): ג, (מלאכי מהכתוב אביי, לדברי סמך מביא שם
כליתם"]. לא יעקב סוף 22)בני עד למטה האמור כל

למעלה, שנתבאר ממה וברורה ישירה תוצאה היא ההלכה,
נוספת. להבהרה זקוק ואינו

.„˙nL ÈÓ23˙a ˙a ˙a elÙ‡Â ,Ôa‰ ˙·e ˙a ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ««««≈«¬ƒ«««
,Ïk‰ L¯È˙Â ,˙Ó„B˜ ‡È‰ - ˙B¯B„ ‰nk ÛBÒ „Ú Ôa‰«≈««»ƒ∆∆¿ƒ««…

ÌeÏk ˙aÏ ÔÈ‡Â24,˙BÁ‡‰ ÌÚ Á‡‰ ˙·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈««¿¿«ƒ¿«»»ƒ»»
ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ÌÚ ÂÈ·‡ ÈÁ‡ Ôa ˙·Ïe25‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«∆¬ƒ»ƒƒ¬»ƒ¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

קטו.23) שם בן 24)משנה, של ירכו יוצאי כל במשנה:
לבת. ירושה 25)קודמים של ההיקש מן למדנו זה דין גם

קיג: שם בגמרא שאמרו ראשונה, לירושה שניה

.‰eÈ‰L ÈÓ26,ÂÈiÁa ÌÈa ÈM‰ e˙Óe ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ≈«¿≈»ƒ¿«»
˙a ÈM‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â ,ÌÈa ‰LÏL „Á‡‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ««≈»∆»¿»»ƒ¿ƒƒ««≈«≈ƒ«
ÂÈa Èa ˙LÏL e‡ˆÓ - Ô˜f‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,˙Á‡««¿««»≈«»≈ƒ¿¿¿∆¿≈»»
ÏkL ;ÈˆÁ‰ ˙L¯BÈ Ba ˙·e ,‰ÏÁp‰ ÈˆÁ ÔÈL¯BÈ¿ƒ¬ƒ««¬»«¿∆∆«≈ƒ∆»

Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡27BÊ C¯c ÏÚÂ .ÂÈ·‡ ˜ÏÁ L¯BÈ ∆»¿∆»≈∆≈≈∆»ƒ¿«∆∆
L‡¯ „Ú ·‡‰ ÈÁ‡ È·e ÌÈÁ‡‰ Èa ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈¬≈»»«…

˙B¯Bc‰28. «

קיח:26) שם וגמרא קטז: שם לשלושת 27)משנה,
מכח  באים ששלשתם משום "אחד", רבינו: קורא הבנים,

שוות 28)אחד. הירושות ששתי הקודמת, בהלכה נתבאר
בנות בדיניהן  גבי תורה שכתבה מה דרשו שם, בברייתא .

אביהן. נחלת זו - להם" תתן "נתון ז): כז, (במדבר צלפחד
מזה, יוצא אביהן. אבי נחלת זו - אביהן" אחי "בתוך
אבי  חפר מירושת ביחד קיבלו צלפחד של בנותיו שחמש
שלישים  שני היינו זו, בירושה צלפחד של חלקו רק אביהן
לכל  ויצא עשר, חמשה חלקי 10 או שנים), פי לקח (כבכור
אמרו, שם (בגמרא צלפחד של ואחיו חמישיות, 2 אחת
חמשה  חלקי 5 = שליש לקח לצלפחד) היה אחד שאח

חלקו. כל יורשת היא היתה - בת והניח מת ואם עשר,

.ÂÌ‡‰ ˙ÁtLÓ29‰M¯È ÔÈ‡Â ,‰ÁtLÓ ‰Èe¯˜ dÈ‡ ƒ¿««»≈≈»¿»ƒ¿»»¿≈¿À»
·‡‰ ˙ÁtLÓÏ ‡l‡30- Ì‡‰ ÔÓ ÌÈÁ‡‰ :CÎÈÙÏ . ∆»¿ƒ¿««»»¿ƒ»»«ƒƒ»≈

‰Ê ÔÈL¯BÈ - ·‡‰ ÔÓ ÔÈÁ‡Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆∆¿«ƒƒ»»¿ƒ∆
B‡ „·Ïa ÂÈ·‡Ó ‡e‰L ÂÈÁ‡ „Á‡Â .‰Ê ˙‡31ÂÈÁ‡ ∆∆¿∆»»ƒ∆≈»ƒƒ¿«»ƒ

Bn‡Óe ÂÈ·‡Ó32. ≈»ƒ≈ƒ

קט:29) כשאין 30)שם הבת וכן הבן, - ואףֿעלֿפיֿכן
מן  קטז.) (שם בברייתא שדרשו כמו אמו, את יורש בן,
בני  ממטות נחלה יורשת בת "וכל ח): לו, (במדבר הכתוב
(מטות=שבטים) מטות שני יורשת שהיא משמע - ישראל"
נלמד  ובן אחר. משבט ואמה אחד משבט שאביה זו

מבת. ובין.31)מקלֿוחומר . . . בשוה.32)בין חולקים

.ÊÔÈ·B¯w‰ Ïk33‰¯·Úa34?„ˆÈk .ÌÈ¯Lkk ÔÈL¯BÈ »«¿ƒ«¬≈»¿ƒ«¿≈ƒ≈«
el‡ È¯‰ - ¯ÊÓÓ Á‡ B‡ ¯ÊÓÓ Ôa BÏ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»≈«¿≈»«¿≈¬≈≈

‰ÏÁÏ ÌÈÁ‡ ¯‡LÎÂ ÌÈa ¯‡Lk35Ï·‡ .36ÔÓ Ba ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¬»¬»¿ƒ
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קפט

קפט

נחלות  הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ח קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰ÁÙM‰37ÔÓ ¯·„Ï Ôa BÈ‡ - ˙È¯Îp‰ ÔÓ B‡ «ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈≈¿»»ƒ
ÏÏk L¯BÈ BÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰38. «¿»ƒ¿≈≈¿»

ב.33) עמוד שם וגמרא כב. יבמות נולדו 34)משנה,
אסורה. דבר",35)מבעילה לכל הוא "ואחיו במשנה:

"ליורשו". בגמרא: שם.36)ופירשו במשנה,
כנענית.37) הכתוב 38)שפחה מן למדו כג. שם בגמרא

שבנים  לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ה): כא, (שמות
ובן  כבניו. נידונים אינם - השפחה מן לו שנולדו אלה
הכתוב  מן כג.) (שם יוחאי בן שמעון רבי למד הגויה,
תורה  כתבה ולא מאחרי", בנך את יסיר "כי ד): ז, (דברים
שבנה  מוכח לבנך), שנישאה הגויה (האשה תסיר" "כי

בנך. קרוי אינו מישראל לה הנולד

.Á‰M‡‰39ÏÏk dÏÚa ˙L¯BÈ dÈ‡40L¯BÈ ÏÚa‰Â , »ƒ»≈»∆∆«¿»¿»¿«««≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ BzL‡ ÈÒÎ Ïk ˙‡41Ì„B˜ ‡e‰Â , ∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈

ÏkÏ42ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .d˙M¯Èa43, «…ƒÀ»»««ƒ∆ƒ¬»»»
Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡ ÔB‚k¿«¿»»¿…≈»¿»«¬»¿…≈

ËBÈ„‰44‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,45Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¿¿««ƒ∆ƒ¿«»¿««ƒ
L¯Á ÏÚa‰L46BzL‡ ˙‡ L¯BÈ ‡e‰ -47. ∆«««≈≈≈∆ƒ¿

קח.39) שם לרשת 40)משנה, הראויה קרובתו כשאינה
ה"ג). פ"ט לקמן (ראה האישות בלי גם כרבי 41)אותו

משיג  [הראב"ד פח:). (כתובות וכרב נב:), (בכורות אליעזר
הקדמונים  ורוב התורה. מן הבעל שירושת וסובר רבינו, על
סובר  רבינו שגם מבאר, ובכסףֿמשנה לדעתו. הסכימו
בפירוש  בתורה נכתבה שלא ומשום התורה, מן שהיא
(ראה  סופרים דברי לה קורא מדרשה, קיא:) (ב"ב ולמדוה
הרמב"ם  כללי חמד' וב'שדי הרמב"ם. כללי מלאכי, יד
לפעמים  רבינו מתכוון - "מדבריהם" כשכותב שגם כתב,
ה"ב)]. סוף למעלה ראה מדרשה. שנלמדו לדינים

לבניה.42) איסורי 43)אפילו ובין דרבנן איסורי בין
בה. תופסים שקידושין תופסים 44)תורה, שקידושין

ביתֿדין, מיתת או כרת עונש ביאתן על שאין לאוין, בחייבי
ומי  בהן, תופסים קידושין אין מיתה או כריתות חייבי אבל
יורשה  שאינו מאליו ומובן כלל, בעלה אינו שקידשה

ה"ג). פ"ב יבמות ה"י.45)(תוספתא לקמן יתבאר
לו 46) תיקנו וחכמים מועילים, קידושיו אין התורה ומן

ה"ט). פ"ד אישות הלכות (ראה רמיזה עלֿידי קידושין
אישות,47) מהלכות בפכ"ב נתבאר והטעם חרשת, שאינה

קונה  וחרש לו, להינשא כשנתרצית נכסיה לו זיכתה שהיא
אחרים. עלֿידי לו שזוכו הדברים

.Ë˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k48L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ∆≈«««≈
B˙eL¯a ÒkzL „Ú BzL‡ ˙‡49L¯BÈ Áwt‰ ÔÈ‡LÂ , ∆ƒ¿«∆ƒ»≈ƒ¿¿∆≈«ƒ≈«≈

˙L¯Á ‡È‰Lk ˙‡OpL ˙L¯Á‰ ˙‡50elÙ‡ , ∆«≈∆∆∆ƒ≈¿∆ƒ≈∆∆¬ƒ
‰Áwt˙51BzL‡ ÈÒÎ ˙‡ L¯BÈ ‡e‰L ,e¯‡a ÌLÂ . ƒ¿«¿»¿»≈«¿∆≈∆ƒ¿≈ƒ¿

e˜ÊÁ‰Â d˙eL¯Ï e‡aL52BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ ÔÈa , ∆»ƒ¿»¿À¿¿≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»
d˙Èe„a53L ÌÈÒÎ ÔÈaÈÓe .BÏ ‰ÒÈÎ‰ ‡l ƒ¿¿»»≈¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»ƒ

dL¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰˙ÓÂ ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰L¯b˙pL54. ∆ƒ¿»¿»¿≈≈ƒ»≈»≈«««¿»

וה"ב.48) ה"א כשהיא 49)שם מתה אבל  לחופה, תיכנס

יורשה. אינו - למוכרם 50)ארוסה בנכסיה שולטת ואינה
ליתנם. הנישואין.51)או אותם 52)אחר שירשה

מיתתה  אחר לה שנפלו הנכסים את יורש אינו אבל בחייה,
הי"א). לקמן וכך 53)(ראה כך שהכניסה בכתובתה נכתב

ה"א  אישות מהל' פט"ז (ראה אחרים בנכסים או במזומנים
רב,54)וה"ב). אמר - נישואין ספק גבי מה: בקידושין

גירושין  לספק רבינו למד ומכאן יורשה. אינה מתה שאם
(מגידֿמשנה).

.ÈÔe‡Ó ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰pË˜ ‡OpL ÏÚa55BÈ‡ - ««∆»»¿«»∆≈»¿ƒ»≈≈
‰ËBL ÔÎÂ .˙eLÈ‡ ÌeL Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ,dL¯BÈ¿»∆¬≈≈»ƒ¿≈∆
,dL¯BÈ BÈ‡ - ‰ËBL ‡OpL Áwt B‡ ˙Áwt ‡OpL∆»»ƒ««ƒ≈«∆»»»≈¿»

ÔÈ‡eO Ô‰Ï ÌÈÓÎÁ ewz ‡Ï È¯‰L56. ∆¬≈…ƒ¿¬»ƒ»∆ƒƒ

שקידש 55) שגדול נתבאר, וה"ח ה"ז פ"ד אישות בהלכות
יכולה  בהסכמתה, שתיםֿעשרה מבת פחותה קטנה יתומה
- זה בבעלי רוצה איני עדים) שני (בפני ולומר למאן
למאן, שצריכה אמורים דברים במה בטלים. והנישואין
ובדקו  משש, למעלה או שנים עשר של לגיל כשהגיעה
אבל  נישואין, של במשמעותם מבחינה שהיא ומצאו אותה
ואינה  עשר עד משש וכן שמבחינה, אףֿעלֿפי משש למטה
חלים  אינם וקידושיה צריכה אינה מיאון אפילו - מבחינה

בהם 56)כלל. שיש משום נישואין, תיקנו וקטן לחרש
דעה. חסר לשוטה תיקנו ולא דעת. קצת

.‡ÈÏÚa57B‡ ‰È·‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â BzL‡ ‰˙nL ««∆≈»ƒ¿¿««»≈»ƒ»
ÏÚa‰ ÔÈ‡ - d˙B‡ ÔÈLÈ¯Bn‰ ÔÓ „Á‡ B‡ ‰ÈÁ‡»ƒ»∆»ƒ«ƒƒ»≈«««

Ô˙B‡ L¯BÈ58dÏ ‰È‰ Ì‡ ,dÚ¯Ê Ô˙B‡ L¯BÈ ‡l‡ ; ≈»∆»≈»«¿»ƒ»»»
ÔÈ‡L .‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ ‰M¯È‰ ¯ÊÁz B‡ ,Ú¯Ê∆««¬…«¿À»¿ƒ¿««≈»ƒ»∆≈
‡l‡ ,Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÒÎ L¯BÈ ÏÚa‰«««≈¿»ƒ»¿ƒ»¿««ƒ»∆»

.˙eÓzL Ì„˜ ‰M¯ÈÏ e‡a ¯·kL ÌÈÒÎÏƒ¿»ƒ∆¿»»ƒÀ»…∆∆»

קכה:57) הלכתא:58)בבאֿבתרא פפא, רב "אמר שם:
רק  יורש בעל פירוש, כבמוחזק". בראוי נוטל הבעל אין
הראויים  אלה ולא בחייה, בהם מוחזקת שאשתו הנכסים
במה  גם זוכים אחרים יורשים מותה. אחר לרשותה להגיע
(ראה  בחייו לו נפלו אלמלא זוכה היה המת שהמוריש

ה"ב). למעלה

.·ÈÔÎÂ59,¯·wa ‡e‰Â BzL‡ ˙‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«««≈∆ƒ¿¿«∆∆
·‡‰ ˙ÁtLÓ ÏL ÔÈL¯Bi‰ ¯‡Lk60ÏÚa ?„ˆÈk . ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿««»»≈«««

ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - BzL‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙nL∆≈¿««»≈»ƒ¿≈¿ƒƒ
ÈL¯BÈ Ck ,d˙M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ‰È‰ ÏÚa‰Â¿«««»»≈¿»»»ƒÀ»»»¿≈
ÈL¯BÈ ‡l‡ ;‰M‡‰ ÈL¯BÈ ¯‡LÏ eÓc˜È ÏÚa‰«««ƒ¿¿ƒ¿»¿≈»ƒ»∆»¿≈
Ì‡ ,d˙B‡ ÌÈL¯Bi‰ Ì‰ ‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLnÓ ‰M‡‰»ƒ»ƒƒ¿««≈»ƒ»≈«¿ƒ»ƒ

.dÏÚa ¯Á‡ ‰˙Ó≈»«««¿»

קיד:59) שהקודם 60)שם ב, בהלכה למעלה שנתבאר
ליורשיו, ומורישה בקבר. כשהוא גם אותה, יורש לירושה
קרובים  שהם אףֿעלֿפי בה זוכים החיים הקרובים ואין

מאלה. יותר למוריש

.‚ÈÔÎÂ61ÏÈÁ‰Ï È„k ¯·wa Bn‡ ˙‡ L¯BÈ Ôa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«≈≈∆ƒ«∆∆¿≈¿«¿ƒ
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טבת קצ כ"ב־כ"ד ראשון־שלישי יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

Bn‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Ï¿∆»≈»ƒ≈«ƒ∆≈¿««»≈»ƒ
,Ì„B˜ ‰È‰ Ìi˜ Ôa‰ ‰È‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ -≈¿ƒƒ¿ƒ»»«≈«»»»≈
,BÊ ‰M‡ ÏL ‰ÈL¯BÈÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa ÏL ÔÈL¯BÈ Û‡«¿ƒ∆≈¿ƒ¿¿∆»∆ƒ»
¯Á‡ ‰Ê ÏL Bn‡ ˙‡ ÔÈL¯BÈ ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿∆»≈»ƒ¿ƒ∆ƒ∆∆««

‰Ê ÏL B˙BÓ62Ì‡ ,‰pL¯ÈiL ‡e‰ da Ú¯Ê ‡l‡ ; ∆∆∆»∆«¿»∆ƒ»∆»ƒ
d˙M¯È ¯ÊÁz - Ú¯Ê BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ,Ú¯Ê BÏ ‰È‰»»∆«¿ƒ≈∆««¬…¿À»»

Ï·‡ .‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ63‰lÁz Ì‡‰ ‰˙Ó Ì‡ ¿ƒ¿««≈»ƒ»¬»ƒ≈»»≈¿ƒ»
eÏk ‡ÏÂ BÓBÈ Ôa ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡ ,Ôa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«≈¬ƒ»»»»∆¿…»

ÂÈL„Á BÏ64˙Óe ˙Á‡ ‰ÚL Bn‡ ¯Á‡ ‰ÈÁÂ ÏÈ‡B‰ , √»»ƒ¿»»««ƒ»»««≈
L¯BÈÏ ‰ÏÁp‰ ÏÈÁÓe Bn‡ ˙‡ ÏÁB ‰Ê È¯‰ -ÂÈ ¬≈∆≈∆ƒ«¿ƒ««¬»¿¿»

ÂÈ·‡ ˙ÁtLnÓ65. ƒƒ¿««»ƒ

כך 61) בקבר, אשתו את יורש הבעל שאין כשם אמרו: שם

האב  מן לאחיו להנחיל כדי בקבר, אמו את יורש הבן אין
שוה'. מ'גזירה זה למדו קנט: ושם אחרת. מאשה

ואם 62) אמו. נתגרשה אם לאביו, מוריש שאינו והואֿהדין
ה"ח). (ראה לכל קודם הוא הרי - נתגרשה משנה,63)לא

ומנחיל". נוחל . . . אחד יום בן "תינוק מד. נדה
החודש 64) לפני או להריונה השמיני בחודש שנולד

אינו  חדשים לשבעה (הנולד נפל בחזקת הוא והרי השביעי,
כנפל). זה 65)נידון דין למד שרבינו מבאר, במגידֿמשנה

עובר  (כן), אין - אחד יום "בן שם: בגמרא שאמרו ממה
אמו), לפני מת (העובר ברישא מת איהו טעמא? מאי לא.
והראב"ד  מנחיל. נפל אפילו - קודם אמו מתה שאם ומכאן

מגידֿמשנה). (ראה חדשיו לו כלו בלא רבינו על $השיג
zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd zah g"kÎa"k -

âטבת כ"ב ראשון âיום
.æìø .è÷ äùò úåöî
― הק"ט ּבמיהּמצוה לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

ּבֹו, ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני מּכלֿמין נטהר ואז ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻמקוה
אתּֿכלּֿבׂשרֹו" ּבּמים "ורחץ יתעּלה: אמרֹו (xwie`והּוא ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

(fh ,ehּבּקּבלה ּובא ,(rxevn zyxt `xtq)ֿׁשּכל "מים : ִֶַַַָָָָ
מים היּו אם אּלא מקוה", ׁשעּור והּוא ּבהם עֹולה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָּבׂשרֹו

ּבהלכֹות(oirnn)נֹובעים ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין ׁשּלהם , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָ
זֹו ze`eewn)מצוה zekld)יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, . ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ּבהם ׁשּיטהר ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָהּמים
חּיים" bi)"ּבמים ,my)ׁשהּטבילה ּבאמרנּו הּכּונה ואין . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּכדר ּבהכרח, לטּבֹול חּיב ׁשּכלֿטמא עׂשה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמצות
ׁשּכלֿמי אֹו ציצית, לעׂשֹות חּיב ּבטּלית ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּכלֿהּמתעּטף
ּבכ ּכּונתי אּלא ― מעקה לעׂשֹות חּיב ּבית לֹו ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁש
להּטהר ׁשּכלֿהרֹוצה נצטּוינּו ׁשאנּו טבילה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלדין
ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ּדבר יּתכן לא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻמּטמאתֹו

ספרא ּולׁשֹון zen)יטהר. ixg` zyxt),ּבּמים "ורחץ : ְְְְִִִַַַָָָ
מל ּגזרת mrh)יכֹול `ll ,`ed jexa yecwd)ּתלמּוד ְְֵֶֶַַָ

הריהּו הּטמאה". מּפני ― הּמחנה אל יבא ואחר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻלֹומר:
למי ּבלבד ּדין ׁשּזה :ל ׁשּבארּתי הּזה לּכלל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָרֹומז
הּמצוה; הּוא זה ודין ― ׁשּיעׂשהּֿכ להּטהר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשרֹוצה
להּׁשאר הרֹוצה אּלא ּדוקא, טבילה ׁשּנחּיבהּו לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאבל

ׁשכינה למחנה יּכנס ולא ziaayּבטמאתֹו l`xyi zxfrn) ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹֻ
(miptle ycwndספר ּבאר ּוכבר רּׁשאי. ― זמן ְְֵֵֵֵֶֶַַַָאיזה

dxezd")האמת xtq")ׁשהּוא וטבל ׁשּנטמא ׁשּכלֿמי ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָ
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשלמה טהרתֹו ׁשאין אּלא ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטהֹור,

(dliahd meia ynyd rwyzy)ּבּפרּוׁש ּגם ּבא וכן .ְֵֵַַָ

הּמים. ּבׁשטח נֹוגע ערֹום וגּופֹו לטּבל ׁשּצרי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהמקּבל,
c:)אמרּו oiaexir)חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ― "ּכלּֿבׂשרֹו : ְְְֵֵֶָָָָָֹ

והיא ― זֹו ׁשּמצוה ,ל נתּבאר הּנה הּמים". ּובין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבינֹו
החציצה ודיני הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ― טבילה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמצות

יֹום טבּול Ðודיני drwy Ð aixrd `l oiicre lahy df) ְְִֵ
(eynyּובמּסכת מקואֹות ּבמּסכת מבארת זֹו ּומצוה .ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

יֹום. ְטבּול

― הרל"ז הּׁשֹור,הּמצוה ּבדין לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
וגֹו'" ׁשֹור "וכיֿיּגח יתעּלה: אמרֹו gk)והּוא ,`k zeny), ְְְְְִִִֶַַָ

רעהּו" אתֿׁשֹור ׁשֹורֿאיׁש dl)"וכיֿיּגֹוף ,my)ּוכבר . ְְִִִֵֵֶָ
הראׁשֹונים הּפרקים ּבׁשׁשת זה ּדין הלכֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו

קּמא.(aa`)מ  ִַָ

âטבת כ"ג שני âיום
.îø äùò úåöî

― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָ
ההבער ּבדין zecyׁשּנצטּוינּו ewifde ,eizenda exriay) ְְְִִִֵֶֶַַ

(mixg`ֿאֹו ׂשדה יבערֿאיׁש "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֶֶֶַַָָ
וגֹו'" c)כרם ,ak zeny)זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֶֶֶָָ

מ ו' ּופרק ב' ּבפרק מּגּטין.(aa`)ּבכללּותֹו ה' ּופרק קּמא ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָ

âטבת כ"ד שלישי âיום
.çìø äùò úåöî

יום ראשון ־שלישי כ "ב ־כ "ד טבת 
― הרל"ח הּבֹור,הּמצוה ּבדין לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ּבֹור" איׁש "וכיֿיפּתח יתעּלה: אמרֹו bl)והּוא ,`k zeny). ְְְְְִִִִֶַַָ
ז ּדין הלכֹות נתּבארּו מּוכבר ה' ּופרק ג' ּבפרק (aa`)ה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָ

ַָקּמא.

 שיעוגי גמב"ם - ספג המצוות 

 ספג המצוות 
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קצא

טבת  כ"ה־כ"ח רביעי־שבת־קודש יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

âטבת כ"ה רביעי âיום
.àîø äùò úåöî

― הרמ"א הּבערההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
(y`)"קֹוצים ּומצאה אׁש "ּכיֿתצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

(d ,ak zeny)ּופרק ב' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָ
מ קּמא.(aa`)ו' ִַָ

âטבת כ"ו חמישי âיום
.àîø äùò úåöî

― הרמ"א הּבערההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
(y`)"קֹוצים ּומצאה אׁש "ּכיֿתצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

(d ,ak zeny)ּופרק ב' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָ
מ קּמא.(aa`)ו' ִַָ

âטבת כ"ז שישי âיום
.ãîø äùòú àì úåöî

.èìø äùò úåöî
יום רביעי ־שבת ־קודש כ "ה ־כ "ח טבת 

― הרמ"ד ממֹון,הּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ
ּתגנבּו" "לא אמרֹו: i`)והּוא ,hi `xwie)ּובּמכלּתא .zyxt) ְְְְְִִַָָֹֹ

(mihtyn."ממֹון לגֹונב אזהרה הרי ― ּתגנבּו "לא :ְְְֲִֵֵַָָָֹֹ
הּכתּוב: ׁשהזּכיר ּבתׁשלּומין חּיב ― זה לאו על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוהעֹובר
החזרת אֹו וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאֹו

ּבלבד ּובספרא(dcedyk)הּקרן .(miyecw zyxt)לפי" : ְְְְִִִֶֶַָָ
יׁשּלם' 'ׁשנים ּבגנבה: b)ׁשּנאמר ,ak zeny),ענׁש למדנּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

למּקט", מנת על ּתגנבּו' 'לא לומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹֹאזהרה
eapbz)ּכלֹומר: l`)ולהביאֹו אתֿהּנגנב להרּגיז ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ

מנת על ּתגנבּו' "'לא לֹו; ּתחזיר ואחרּֿכ ְְְְֲִִִַַַַָָָֹֹּבמבּוכה,
ּדיני נתּבארּו ּוכבר וחמּׁשה". ארּבעה ּתׁשלּומי לֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלׁשּלם

קּמא. מּבבא ז' ּבפרק זֹו ְְִִֶֶַָָָָמצוה

― הרל"ט הּגֹונבהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנגּבה
הּגּנב וכלֿענׁשי נמּכרּנּו, אֹו ּבּמחּתרת, ּבא אם נהרגּנּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאֹו
ּדין ּכלֿמׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבכלל

מ ז' ּבפרק ג'(aa`)זה ּופרק מּסנהדרין ח' ּופרק קּמא ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ
ּבכתּבֹות(aa`)מ  מעּטים ּובמקֹומֹות וקּדּוׁשין(l:)מציעא ְְְְְִִִִִִִַָֻ

(:gp)ּוׁשבּועֹות(:an). ְ

âטבת כ"ח קודש âשבת
.çø äùò úåöî

.áøò .àòø äùòú àì úåöî
― הר"ח הּמׁשקלֹותהּמצוה לצּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא ּבדּיּוקם, ּולהקּפיד והּמּדֹות ְְְְְְְְִִִִַַַַָָֹוהּמאזנים
צדק והין צדק איפת אבניֿצדק צדק "מאזני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹיתעּלה:

לכם" el)יהיה ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt): ְְְִִֶֶָָ
אבניֿצדק יפה; יפה אתֿהּמאזנים צּדק ― צדק ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"מאזני
צּדק ― צדק איפת יפה; יפה אתֿהּמׁשקלֹות צּדק ―ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
יפה ההינין את צּדק ― צדק והין יפה; יפה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאתֿהאיפֹות
מּדת ― וההין הּיבׁש; מּדת ׁשאיפה ידעּת, ּוכבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָיפה"
מיני ׁשּנׁשּתּנּו אףֿעלּֿפי אחד, ענינם וכלֿאּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלח.
אּלא אינֹו נמּדד אֹו הּנׁשקל הּזה ׁשהּדבר לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּדֹות.
ּכלֹומר: האּלה, וכלֿהּסּוגים מסּים. ּדבר ׁשל ּכּמּותֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשעּור
נקראים: הּלח, ּומּדֹות הּיבׁש ּומּדֹות והּמׁשקלֹות ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָֹֹהּמאזנים
הּׁשעּורין ּבדּיּוק להקּפיד ׁשּנצטּוינּו והּצּוּוי, ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַמּדֹות.

מה ּבכלֿסּוג עליהם מּדֹות.ׁשּמסּכם מצות נקרא: ― ם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ספרא מארץ(my)ּולׁשֹון אתכם הֹוצאתי ּכ ּתנאי "על : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּדֹות, מצות עליכם ׁשּתקּבלּו ּתנאי על ― ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַמצרים
וכלֿ מצרים; ּביציאת מֹודה מּדֹות ּבמצות ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּכלֿהּמֹודה
ּוכבר מצרים". ּביציאת ּכֹופר מּדֹות ּבמצות ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָהּכֹופר

מ ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(gt.)ּבתרא(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

― הרע"א מּלרּמֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּובּמׁשקלֹות, ּובּמּדֹות הּקרקעֹות ְְְְְִִִִַַַַַָָָּבמדידת

ּובּמׂשּורה" ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט עול (my,"לאֿתעׂשּו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹ
(dl"עול ּתעׂשּו "לא ּבּקּבלה: ׁשּבא ּכפי הּפסּוק ענין ,ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

אמרם והּוא הּמּדה. miyecw)ּבמׁשּפט zyxt `xtq)ּבבאּור ְְְְְִִֵַַָָָ
לדין אם ּבּמׁשּפט', עול תעׂשּו "'לא זה: לאו (ziaaענין ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹ

(oicdמלּמד ּבּמׁשּפט? נאמר לּמה ּכן אם אמּור; ּכבר ―ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָ
מדידת זֹו ― "ּבּמּדה אמרּו: וׁשם ּדּין". נקרא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהּמֹודד
ּכפי אתֿזה ׁשּיעׂשה וחלּוקתּה, מדידתּה ּכלֹומר ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהארץ",

הּתׁשּברת מֹופתי ׁשּמחּיבים dqcpdde)מה oeaygd znkg) ְְְְִִֵֶֶַַָֹ
יעׂשה ואל ּבהם, הּנכֹונים הּדרכים וידיעת הּמּדֹות ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָּבדּיּוק
ׁשעֹוׂשים ּכדר אמת ּבהם ׁשאין הּׁשערה ּבדרכי ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאתֿזה

והּמאזנים. הּמׁשקלֹות ּכֹולל ― ּומׁשקל העם. ְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹרב

― הער"ב מּלהחזיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ּבבּתינּו אצלנּו חסרים ּומּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמׁשקלֹות
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ּבמּקח ּבהם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹנׁשּתּמׁש

ּוקטּנה" ּגדֹולה ואבן אבן ּבכיס ל bi)יהיה ,dk mixac), ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָ
ואיפה איפה dphweוכן ;dipwl Ð dlecb :zelewyn ibeq ipy) ְְֵֵֵָָ

(dxiknl Ðּבתרא ּבבא ּגמרא ּולׁשֹון .(:ht)לאדם "אסּור : ְְְַָָָָָָָָָ
היא ואפּלּו ּביתֹו ּבתֹו יתרה אֹו חסרה מּדה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיׁשהה

ׁשאמרֹו:(ilk)עביט ּתחׁשֹוב ואל רגלים". מימי ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
― ואבן" אבן ל ולאֿיהיה ואיפה, איפה ל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ"לאֿיהיה
ּדיני להׁשלמת נאמרּו הּלאוין ׁשּׁשני לפי מצות, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּתי
הּמׁשקל ׁשהם הּמדידה מיני ׁשני לכלֹול ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּמצוה,

("oa`")והּמּדה("dti`" Ð gtpd zcn)לא אמר: ּכאּלּו , ְְִִַָָָֹ
ּכדר ּבמּדה, ולא ּבמׁשקל לא מּדֹות ׁשּתי ל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹֹיהיּו
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טבת קצב כ"ח קודש שבת - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

עׂשה ּבמצות ּבכיס(gx)ׁשּבארנּו ל "לאֿיהיה ואמרֹו: . ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ
אמרֹו: ּכמֹו ואיפה" איפה ל יהיה ולא ואבן ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹאבן
אׁשר ּכלּֿדבר נׁש אכל נׁש ּכסף נׁש לאחי לאֿתּׁשי"ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

"יּׁש(k ,bk my)רּבים מינים ּבֹו ׁשּכלל אחד, לאו ׁשהּוא ִִִִֶֶֶַַָָָָ
ּבכפל מתרּבֹות הּמצות ואין עצמֹו. אחד ענין ּבכּלם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּדן

הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשהקּדמנּו ּכמֹו אחד, הענין אם ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ"ולא"
מאתים הּמׁשלימה ּבּמצוה לזה ּדֹומה ל קדם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָּוכבר
חמץ ל "ולאֿיראה אמרֹו: והּוא לאֿתעׂשה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹמּמצות

ׂשאר". ל ְְְֵֶָֹֹולאֿיראה

$
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כ)עריץ  מתערה:Â˜È¯‰Â.:(ירמיה וירוקנו ישלפו  ר"ל  ריק מל '
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  ה' טבת, תשי"ג
ברוקלין.

הנהלת הרשת באה"ק ת"ו

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בהתפשטות  תהי'  שלא  אף  בהעבודה,  להתרכז  צריכים  שלדעתי  מאז,  כתבתי  כבר  ...ב( 
כ"כ, ובלבד שמה שיהי' יוכל לשמש דוגמא לתפארת ולשם. ובפרט שמצומצמים הן בהאמצעים 
הנפש  מפיזור  להתרחק  צריך  אשר  מובן,  ובמילא  וכו'.  ומורות  מורים  באנשים  הן  הכספיים 
במקצועות שונים, ואפילו מהתפשטות שטחית במקצוע זה גופא. מתאים להנ"ל - הנה ענין יסוד 
גני ילדים וכן יסוד פנימי' מה שמזכירים במכתבי', הרי התענינותם צריכה להיות רק בהחקירה 
ודרישה שבדבר, ואולי גם הכנה, במדה ידועה, אל עצם הפעולות, ואם מתאימות המה לחב"ד - 
צריכים למסור למוסד אחר המתאים לזה. מובן שבמוסד הזה יכולים גם להכנס, ואולי גם להיות 

מחברי ההנהלה, אבל בכל אופן לא נכנס זה בתכנית הרשת ופעולותי'...

ט( אם הגני ילדים יכולים להיות בהמשך ובהתאחדות גמורה עם החדרים שלהם, ויש להם 
מן המוכן הכחות המתאימים להנהלתם, וכן ההוצאה הדרושה לזה, הרי במקום שהוא מוכרח יש 

להתענין ולעשות בזה. אבל כ"ז רק הוראה בשעת הדחק.

ימי העיון ומהנכון הי'   - - מה שקוראים במכתבם  י( נהניתי במאד מאד, ממה שסידרו 
למצוא זמן מתאים ולסדר עוה"פ. ומובן אשר לתפארת הדבר כדאי הי' שישתתפו יותר מאנ"ש 

והידידים, ולא רק בתור שומעים, אלא גם מרצים ומנהיגים...

יג( בטח נצלו ימי החנוכה, וכן יעשו הכנות מתאימות ליו"ד שבט הבע"ל, ובפשיטות גם 
לפורים הבע"ל - להסביר את התלמידים פרשת ימים אלו, ובעיקר - מוסר השכל בהנוגע אל הפועל.

יד( בטח טוב להנהיג לימוד הספרנו, אם עי"ז לא יהי' שינוי ופירוד ביותר בידיעות תלמידי 
הרשת להידיעות של מוסדות אחרים. ומה שכותבים שאין להשיג הספרנו בארץ, הנה כדאי הי' 
להתענין ע"ד הוצאות הדפסתו שם, וכן להודע אם נצרך לזה רשיון מיוחד כשנרצה לשלחו מכאן, 

ועל איזה אדריסה ובאיזה כמות מותר לשלוח...

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

המצפה לבשו"ט בקרוב.
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קצר

l wxt l`wfgi - mi`iap

ì-÷øô ìà÷æçéæé-å

å:ýåýé éðãà íàð dá-eìté áøça äðåñ ìcânî dfò ïBàb ãøéå íéøöî éëîñ eìôðå ýåýé øîà äkµŸ¨©´§½̈§¨«§ÆŸ§¥´¦§©½¦§¨©−§´ª¨®¦¦§´Ÿ§¥¥À©¤Æ¤Æ¦§½̈§ª−£Ÿ¨¬¡¦«
æ:äðééäz úBáøçð íéøò-CBúa åéøòå úBnLð úBöøà CBúa enLðåçLà-ézúa ýåýé éðà-ék eòãéå §¨©¾§−£¨´§©®§¨¾̈§¨¦¬©£¨−¦«§¤«¨§¨§−¦«£¦´§¨®§¦¦¥´

:äéøæò-ìk eøaLðå íéøöîaèäúéäå çèa Lek-úà ãéøçäì íéva éðôlî íéëàìî eàöé àeää íBia §¦§©½¦§¦§§−¨Ÿ§¤«¨©´©À¥§¸©§¨¦³¦§¨©Æ©¦½§©£¦−¤´¤®©§¨§¨̧
(ñ) :äàa äpä ék íéøöî íBéa íäá äìçìçéãéa íéøöî ïBîä-úà ézaLäå ýåýé éðãà øîà äk ©§¨¨³¨¤Æ§´¦§©½¦¦¬¦¥−¨¨«¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡¦®§¦§©¦Æ¤£´¦§©½¦§©−

:ìáa-Cìî øvàøãëeáðàéeî íéBâ éöéøò Bzà Bnòå àeäì íéàáíúBáøç e÷éøäå õøàä úçL §©§¤©¬¤¤¨¤«Â§©³¦Æ¨¦¥´¦½«¨¦−§©¥´¨¨®¤§¥¦³©§¨Æ
:ììç õøàä-úà eàìîe íéøöî-ìòáéõøà éúnLäå íéòø-ãéa õøàä-úà ézøëîe äáøç íéøàé ézúðå ©¦§©½¦¨§¬¤¨−̈¤¨¨«§¨©¦³§Ÿ¦Æ¨«¨½̈¨©§¦¬¤¨−̈¤§©¨¦®©£¦Ÿ¦º¤³¤

(ñ) :ézøac ýåýé éðà íéøæ-ãéa dàìîeâéíéìéìà ézaLäå íéìelâ ézãáàäå ýåýé éðãà øîà-äk §Ÿ¨Æ§©¨¦½£¦¬§−̈¦©«§¦«Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡¦À§©£©§¦̧¦¦¹§¦§©¦³¡¦¦Æ
pî:íéøöî õøàa äàøé ézúðå ãBò-äéäé àì íéøöî-õøàî àéNðå óãéézúðå ñBøút-úà éúnLäå ¦½Ÿ§¨¦¬¥¤«¤¦§©−¦´Ÿ¦«§¤®§¨©¦¬¦§−̈§¤¬¤¦§¨«¦©£¦Ÿ¦Æ¤©§½§¨©¬¦

:àða íéèôL éúéNòå ïòöa Làåè:àð ïBîä-úà ézøëäå íéøöî æBòî ïéñ-ìò éúîç ézëôLå ¥−§®Ÿ©§¨¦¬¦§¨¦−§«Ÿ§¨©§¦´£¨¦½©¦−¨´¦§¨®¦§¦§©¦−¤£¬«Ÿ
æèðå ò÷aäì äéäz àðå ïéñ ìeçz (ìéçú) ìeç íéøöîa Là ézúðå:íîBé éøö óæéúñá-éôe ïåà éøeça §¨©³¦¥Æ§¦§©½¦³¨Æ¦½§−Ÿ¦§¤´§¦¨¥®©§−Ÿ¨¥¬¨«©¬¥¨²¤¦¤−¤

:äðëìú éáMa äpäå eìté áøça©¤´¤¦®Ÿ§¥−¨©§¦¬¥©«§¨

i"yx
(Á).ùà éúúá:כאש éðôìî.(Ë)חמתי íéëàìî גדודי

את  להחריד רבות בשיירות בשליחותי הולכים גייסות
בטח: היושבת כתיםíéöá.כוש מיד וצים (במדברכמו

בלגיונין:כד ) יונתן תרגמו íéøåàé.(È·)וכן éúúðå ארץ

מצרים: היא ואימסר:éúøëîå.היאורים כתרגומו
(„È).àðá íéèôù éúéùòå:אלכסנדריא(ÊË).ò÷áäì

תבקע: íîåé.חומתה éøö:יום יום עליה יבאו צרים
(ÊÈ).äðëìú éáùá äðäå:ופיבסת און המדינות שתיהן

cec zcevn
(Â).ÌÈ¯ˆÓ ÈÎÓÂÒ מול לעזרה  למצרים שהיו  כוכבים  העובדי

Â‚Â'.האויב: „¯ÈÂ:המצב בשפל לארץ תרד  חזקה ממשלה
.‰ÂÒ Ï„‚ÓÓ: מצרים גבול התחלת  יהיוÂÓ˘Â.(Ê)הוא

להן : ודומה  נשמות  ארצות שאר  בתוך אזÂÚ„ÈÂ.(Á)שממה 
חמתי אש אתן בעת גמול  לשלם נאמן ה' שאני כולם ידעו

ישברו: עוזריה וכל  Â‚Â'.(Ë)במצרים  Â‡ˆÈגייסות גדודי 
ותהיה בטח  היושבת  כוש  את להחריד  בשליחותי בצים יצאו
חלחלה אז  שהיתה  מצרים שנלכדה כיום בהם  חלחלה  אז 

למעלה: כמ "ש ·‡‰.בכוש ‰‰ ÈÎבהם היתה אם  כאומר 
כי חלחלה עתה  ימלאו לא איך  מצרים מפלת כשמעם  חלחלה

עצמם: אל הפורעניות  באה עתה אבטל È˙·˘‰Â.(È)הגם 
בחרב : יאבדם  הוא  כי נ"נ ביד מצרים עם ‡˙Â.(È‡)המון ÂÓÚÂ ‡Â‰: נ"נ ביד  ישבתו אתו אשר ועמו  פרעה ‚ÌÈÂ.ר"ל  ÈˆÈ¯Ú

יאמר: הכשדים ועל  מצרים ארץ לשחת נבוכדנאצר ביד  מובאים יהיו חזקים מצרים:Â˜È¯‰Â.עמים  על מתערם חרבותם ישלפו
(·È).ÌÈ¯Â‡È:נתייבשו וכאילו היאורים מן  טובה  עוד  להם יבוא ולא  ממנה  יגלו אנשיה  ר"ל  תתיבש  היאורים  È˙¯ÎÓÂ.מרבית 

ואכזרים: רעים  אנשים  שהמה הכשדים  ביד הארץ Â‚Â'.אמסור È˙ÂÓÈ˘‰Âשממה אעשה אותה  הממלאים  ואנשיה הארץ  את
ונכרים: זרים אנשים  „·¯˙È.ע"י '‰ È‡:דברי לקיים  Â‚Â'.(È‚)ובידי È˙„·‡‰Â:באלילים שמה  יתעסקו ÂÎÂ'.לא ‡È˘Â ר"ל

מצרים : מארץ אשבות ÂÚ„.ונשיא ‰È‰È ‡Ï: למעלה כמ "ש שנה  ארבעים תשלום עד יהיה לא מרובה זמן  עד  È¯‡‰.ר"ל È˙˙Â
העמים : משאר ורעדה פחד  שם  יהיה ÌÈ¯ˆÓ.(ÂË)תמיד ÊÂÚÓ: וחזקה בצורה  עיר שהיא מצרים חוזק ‡.שהוא ÔÂÓ‰ ˙‡

עם: רבת בת היתה כי נא  עם  המון ÔÈÒ.(ÊË)את  ÏÂÁ˙ ÏÂÁ:ברעדה תרעד  סין Ú˜·‰Ï.עיר ‰È‰˙ומוכנת נוחה  תהיה ר"ל 
בצורה: עיר היא כי  עם חומתה  ÌÓÂÈ.להבקע È¯ˆ:כגנבים בלילה  ולא לכבשה  היום באור עליה  יבואו נשי‰Â‰.(ÊÈ)הצרים 

בשבי: תלכנה  החללים

oeiv zcevn
(Â).ÔÂ‡‚:וממשלה רוממות  חוזק:ÊÂÚ‰.ענין ענין
(Ê).˙Â·¯Á: חרבה ·ˆÌÈ.שלוחים :ÌÈÎ‡ÏÓ.(Ë)מלשון

אדיר  וצי כמו לג)בספינות  חרדה:È¯Á‰Ï„.:(ישעיה מל '
(È).È˙·˘‰Â: ביטול כגבורÈˆÈ¯Ú.(È‡)ענין כמו חוזק  ענין

כ)עריץ  מתערה:Â˜È¯‰Â.:(ירמיה וירוקנו ישלפו  ר"ל  ריק מל '
.Ì˙Â·¯Á:חרב ויבש:Á¯·‰.(È·)מל ' חורב  È˙¯ÎÓÂ.מל '

אויביהם  ביד  וימכרם וכן מסירה ב)ענין È˙ÂÓÈ˘‰Â.:(שופטים
שממון: כת"י:·‡.(È„)מלשון  אלכסנדריא ÊÂÚÓ.(ÂË)היא 

חוזק : ˙ÏÈÁ.(ÊË)ענין  ÏÂÁ:ורעד חלחלה  Ú˜·‰Ï.מלשון
ופתיחה: בקיעה מל '

 נביאים 
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æé-÷øô à íéîéä éøáãâé-å

åénò-úà úBòøì éúéeö øLà ìàøNé éèôL ãçà-úà ézøac øáãä ìàøNé-ìëa ézëläúä-øLà ìëa§¬Ÿ£¤«¦§©©§¦»§¨¦§¨¥¼£¨¨´¦©À§¦¤©©ÆŸ§¥´¦§¨¥½£¤¬¦¦²¦¦§¬¤©¦−
:íéæøà úéa éì íúéðá-àì änì øîàìæúBàáö ýåýé øîà äk (ñ) ãéåãì écáòì øîàú äk äzòå ¥®Ÿ¨²¨Ÿ§¦¤¬¦−¥¬£¨¦«§Â©¨«ŸŸ©º§©§¦´§¨¦À³Ÿ¨©Æ§¨´§¨½

ézç÷ì éðà:ìàøNé énò ìò ãéâð úBéäì ïàvä éøçà ïî äåpä ïî Eçzëìä øLà ìëa Enò äéäàå £¦³§©§¦ÆÆ¦©¨¤½¦«©£¥−©®Ÿ¦§´¨¦½©−©¦¬¦§¨¥«¨«¤§¤´¦§À§ŸÆ£¤´¨©½§¨
áéBà-ìk-úà úéøëàåééðtî E:õøàa øLà íéìBãbä íLk íL Eì éúéNòå Eèénòì íB÷î ézîNå ¨©§¦¬¤¨§¤−¦¨¤®§¨¦³¦«§Æ¥½§¥¬©§¦−£¤¬¨¨«¤§©§¦´Â̈§©¦̧

:äðBLàøa øLàk Búláì äìåò-éðá eôéñBé-àìå ãBò æbøé àìå åézçz ïëLå eäézòèðe ìàøNééíéîiîìe ¦§¨¥³§©§¦ÆÆ§¨©´©§½̈§¬Ÿ¦§©−®§Ÿ¦³§¥©§¨Æ§©Ÿ½©£¤−¨¦¨«§¦¨¦À
éáéBà-ìk-úà ézòðëäå ìàøNé énò-ìò íéèôL éúéeö øLà:ýåýé El-äðáé úéáe Cì ãbàå Eàéäéäå £¤̧¦¦³¦«Ÿ§¦Æ©©¦´¦§¨¥½§¦§©−§¦¤¨§¤®¨©¦´½̈©−¦¦«§¤§¬§¨«§¨À̈

éîé eàìî-ékéúáà-íò úëìì Eéøçà Eòøæ-úà éúBîé÷äå Eéðaî äéäé øLà E:Búeëìî-úà éúBðéëäå E ¦«¨§³¨¤ÆÆ¨¤´¤¦£Ÿ¤½©£¦«¦³¤«©§£Æ©£¤½£¤¬¦§¤−¦¨¤®©£¦¦−¤©§«
áé:íìBò-ãò Bàñk-úà ézððëå úéa él-äðáé àeäâéécñçå ïáì él-äéäé àeäå áàì Bl-äéäà éðà ¬¦§¤¦−¨®¦§Ÿ©§¦¬¤¦§−©¨«£¦Æ¤«§¤´§½̈§−¦«§¤¦´§¥®§©§¦Æ

éðôì äéä øLàî éúBøéñä øLàk Bnòî øéñà-àì:E Ÿ¨¦´¥«¦½©£¤´£¦½¦¥£¤¬¨−̈§¨¤«
i"yx

(Â)úà éúøáã øáãä ìàøùé ìëá éúëìäúä øùà ìëá
øîàì éîò úà úåòøì éúéåö øùà ìàøùé éèôåù ãçà

.íéæøà úéá éì íúéðá àì äîì הם ואף עשיתי לא זה
עלה  כאשר בית לי לבנות במחשבתם עלה לא מאליהם

úåàáö.(Ê)במחשבתך: 'ä øîà äë שעלה מה
לך: אשלם אני äåðä.במחשבתך ïî וגדרות הרועים נוה

íéìåãâä.(Á)צאן: íùë íù êì éúéùòå מלכים כשם
הארצות  בכל דוד שם ויצא כתיב למעלה כי גדולים

ל"א): א' åâå'.(Ë)(שמואל íå÷î éúîùå.תחתיו ושכן
ישראל  וינוסו שאול כשנהרג שאול בימי שהיה כמו לא

תחתם: פלשתים åúìáì.וישבו äìåò éðá åôéñåé àìå כמו
ìàøùé.(È)לענותו: éîò ìò íéèôåù éúéåö øùà íéîéîìå

אויביך  כל את הכנעתי אשר כמוך להם מנוחה היה לא
êì.לפניך: ãâàå:בית לי לבנות שרצית שכרך יהיה מה

.'ä êì äðáé úéáå,לשמי בית לי לבנות חשבת אתה
יעשה  בית כי הקב"ה ומבשרך שכרך יהיה מדה באותה

ישראל  כסא על וישב תחתך שימלוך בן לך שיתן ה' לך
בית  קרוי אחריו אדם בבן שתתקיים דבר וכל במקומך

אחריך: זרעך את והקימותי אומר הוא éë(È‡)וכן äéäå
.êéúåáà íò úëìì êéîé åàìî שאני תירא אל כלומר

ואז  יהיה אז ימיך מלאו כי אלא הדבר את ממהר
והכינותי  א') א' (מלכים וגו' אחריך זרעך את והקימותי
מאד: מלכותו ותכון בשלמה אומר הוא וכן מלכותו, את

(‚È).ïáì éì äéäé àåäå áàì åì äéäà éðà'ב (ובשמואל
ופתרון  אנשים בשבט והוכחתיו בהעותו אשר כתיב ז')
בנו  את שמיסר כאדם יד על איסרנו נגדי יחטא אם
ועל  הדד ואת רזון את לשטן לו שהקים אנשים בשבט
כאשר  ממנו אסיר לא וחסדי לומר נופל פסוק אותו
העברתי  לפני וכשפשע לפניך שהיה שאול מעם הסירותי
שאול  מעם כתיב (שם) בשמואל ומזרעו ממנו המלוכה
של  כבודו משום וגו' בהעותו אשר כאן נכתב שלא ומה
דוד: לבית זילות שום הספר בזה לדבר רוצה שאינו דוד

cec zcevn
(Ê).‰˙ÚÂהלא עבדי לדוד  אמור הוא  גדול ודבר הואיל  ר"ל

וכו ': הנוה  מן לקחתיך  כי עמך  עשיתי טובה ˘Ì(Á)הרבה 
.ÌÈÏÂ„‚‰ Ì˘Î,השם אנשי  הגדולים ככל  בעולם  להתפרסם 

דוד : מגן  שאומרים  מה  שזהו אמרו ÌÂ˜Ó.(Ë)ורז"ל È˙Ó˘Â
ממנה: לנוע עוד  יחרד  ולא במקומו ושכן אדמתו  על ונטעתיו ישראל לעמי  וקבוע מנוחה מקום שמתי ·¯‡˘Â‰.בימיך  ¯˘‡Î

השופטים: הקמת טרם  מעÌÈÓÈÓÏÂ.(È)ר "ל  של למקרא  בזמןמוסב  וכאשר בראשונה כאשר  לבלותו עוד יוסיפו לא לומר לה 
ÍÏ.השופטים: „‚‡Âבהטובות לך  די כן ואם אחריך  לזרעך  מלכות בית לך  ויבנה עמך  ה ' ייטיב שעוד  לך אגיד זאת ומלבד 

ה': בית תבנה  לא  אם אף  וכו':È‰Â‰.(È‡)האלה ימיך  ימלאו כאשר ·È‰.(È·)אבל ‡Â‰בבנין השם הגדלת  שמורה אליו  כי
ÌÏÂÚ.ביתי: „Ú:אחריו נפשו:Ï‡·.(È‚)לזרעו ישא בל  המיתו ואל  בשבט בנו את  המייסר אב חסדיÂ„ÒÁÂ.כמו  אסיר לא

לפניך : מלך היה  אשר  שאול  מעם חסדי  הסירותי כאשר בו  למאס ממנו

oeiv zcevn
(Ê).‰Â‰:(' ב (צפניה רועים כרות נות כמו הרועים  מדור 
(Ë).Ê‚¯È:החרדה תנועת כמוÂ˙ÂÏ·Ï.ענין  והפסד  בליה  מל '

ג): (איכה  בשרי בלה 
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bb.zizlg:ìåç äùòîë éæçéîã úáùá äúåà ïéøåù ïéàå ,íéø÷ä úåîå÷îá äìëàì ïéâäåðå äîç àéäå ,éáøòá äîù êë.oipiyxkd z`éöîíéî íäéìò ó
:äìòîì óö úìåñôäù ,ïúìåñô øåøáì éìëá.oze` oity `le:øøåá äéì äåäã ,ïúìåñô øéùäì ãéá.dxakd jeza ozep la`íéîòôì ìôåð ïúìåñôù ô"òàå
:åéìàî øøáúî àöîðå äøáëä éá÷ð êøã.oazd:ïáú ïéìåáùä áðæ ìë äùòðå íéâéøåîá ïúåà ïéëúçîù ù÷ä ïî íéùåò åéäù.uenúìåáùä ï÷æî àåä

:õåîä ìåôéù äøáëá åúåà íéøáåëå äîäá ìëàîì éåàø åðéàå ,ïåéìòä.qea`d jezl ozepe dxaka lhep la`åðéàù øáãã ,åéìàî ìôåð õåîäù ô"òàå
:ïåòîù 'øë øúåî ïéåëúî

cc.oitxebåéðôìù ïáú ïé÷ìñîå ,åìëàîá õå÷éå åéðôì íéðúåðù íéøåòùáå ïáúá ñåáàáù úéøåøôòä áøòúé àìù ,åúåà íéîèôîù øåùä éðôìù ñåáà úáùá
:éòøá êìëìúéå åéìâøá åðñøãé àìù éãë áø àåäùë íéããöì.mixqe` minkge.íéããöì åð÷ìñé àì åéðôìù ïáú ãçàå ñåáàä úôéøâ ãçà ,éà÷ åäééåøúà

éìë ìù ñåáà åøæâ ïðáøå .úåîåâ ééååùàì éúà àîìã ,íéôøåâ ïéàù íéãåî ìëä ò÷ø÷ ìù ñåáàá ìáà ,éìë ìù ñåáàá àìà íéîëçå àñåã éáø å÷ìçð àìå
:íéîëçë äëìäå .ò÷ø÷ ìù ñåáà åèà.ef iptl mipzepe ef dnda iptln milhepìëàîá äö÷ äîäá ïéàã éæç éàãå àìà ,éåä éæç àìã ìåèìè ïðéøîà àìå

íéðúåðå øåùä éðôìî àì ìáà ,äæá àöåéëå øåùä éðôì ïéðúåðå øåîçä éðôìî à÷åãå .äúøéáç éðôìî ìèéðäíéàöåéä ïéøéøá ñåàî øåùä ìëàîù ,øåîçä éðôì
:åðîî ìëåà øåîçä ïéàå åéôî

dd.dhn lry ywd:åéìò áëùì óöå êø àäéù éãë åòðòðîå åéìò áëùì àáå ,àåä äö÷åîå ä÷ñäì àîúñ.eicia eprprpi `låòðòðî ìáà ,àåä äö÷åîã
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בחול, אותן שעושים כדרך בשבת לעשותן  שאסור במלאכות ללמד  מוסיפה משנתנו
מותר . שינוי דרך  אבל

ïéøBL ïéà,בשבת –úézìçä úà בו שמשתמשים צמח מין  – ÅÄÆÇÄÀÄ
ולתבלין , כמעשה ïéøLBtaלרפואה שנראה לפי פושרים, במים – ÇÀÄ

לרפואה,((גגממרראא  ))..חול זה שעושה הדבר  שניכר  לפי  הטעם, מבארים ויש 

סממנים שחיקת משום ïúBð((ההממאאיירריי)),,וגזרו  ìáà,החילתית את – ÂÈÅ
õîçä CBúì. מאכלו את בו ומטבל  בשבת, –úà ïéøBL ïéàå ÀÇÙÆÀÅÄÆ

ïéðéLøkä.בהמה למאכל  בהם שמשתמשים (ויק"י ), קטניות מין – ÇÇÀÄÄ
הפסולת  שתצוף כדי  מים עליהם לתת שאסור ללמד , באה משנתנו 

כבורר , שהוא לפי ïúBàלמעלה, ïéôL àGå את משפשפים ואין – ÀÈÄÈ
כבורר, שזהו האמור, מהטעם הפסולת, את להסיר  ביד, הכרשינים

ïúBð ìáà,הכרשינים את –äìkìkä CBúì Bà äøákä CBúì ÂÈÅÀÇÀÈÈÀÇÇÀÈÈ
דרך או  הכברה דרך  לפעמים נופלת שהפסולת פי על ואף הסל , –

באה. היא מאליה זו שברירה לפי מותר, הסל, úàנקבי  ïéøáBk ïéàÅÀÄÆ
äøáka ïázä,השיבולת מזקן  הבא הדק, המוץ את ממנו  להפיל כדי – ÇÆÆÇÀÈÈ

לבהמה, יזיק iLשלא ìéáLa dBáb íB÷î éab ìò epðzé àGåãø ÀÄÀÆÇÇÅÈÈÇÄÀÄÆÅÅ
õBnä, כבורר שזהו  משום המוץ, את יזרה שהרוח כדי  –ìèBð ìáà ÇÂÈÅ

äøáka àeä,לבהמה ליתנו  כדי  התבן, את –ïúBðåממנהCBúì ÇÀÈÈÀÅÀ
ñeáàä,מפרשים יש מאליו . מוץ קצת נופל כך ידי  שעל  אף – ÈÅ

מותר לו , מתכוון שאינו  שדבר  הסובר  שמעון, רבי  כדעת היא שמשנתנו

והמוץ ל בכברה, התבן  את לכבור  מתכוון אינו כאן  והרי בשבת, עשותו 
מאליו ((ררשש""יי))..נופל 
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ïéôøBb,הפסולת מן לנקותו  בשבת, האבוס את –íètä éðôlî ÀÄÄÄÀÅÇÀÇ

באבוס, שנשארה הפסולת, תתערב שלא אותו, שמפטמים השור  –
במאכלו , השור ויקוץ לפניו , עכשיו  שנותנים ובשעורים בתבן

ïéããvì ïé÷lñîe כשהוא הפטם, שלפני  התבן את מסלקים – ÀÇÀÄÇÀÈÄ
לצדדין, éòøäמרובה, éðtî בצואתו יטנפנו שלא בבררטטננוורראא  ));;– ((ררשש  ""יי  ,, ÄÀÅÈÀÄ

מפרשים irxdויש  iptn oiccvl oiwlqne,הרעי שור שמלפני כלומר  –
גורפים  אין הפטם, שור כמו  כך  כל מפונק שאינו  המרעה, שור היינו 

לצדדים הפסולת את מסלקים אלא לגמרי, בשבת האבוס ((ההממאאיירריי));;את

ïéøñBà íéîëçå .àñBc éaø éøác לגרוף בין הדברים, בשני  – ÄÀÅÇÄÈÇÂÈÄÀÄ
שלא  אמרו , בגמרא הרעי . מפני  לצדדים לסלק ובין הפטם מלפני 

קרקע  של  באבוס אבל כלי, של  באבוס אלא וחכמים דוסא רבי  נחלקו
ברם, גומות. שם ישווה שמא לגרפו, שאסור  מודה דוסא רבי  אף

קרקע. של אבוס משום כלי  של  באבוס גוזרים minkgk.חכמים dklde
Bæ äîäa éðôlî ïéìèBð בהמה של האבוס מתוך מאכל  נוטלים – ÀÄÄÄÀÅÀÅÈ

úaMaזו, Bæ äîäa éðôì ïéðúBðå,לצורך שלא טלטול זה ואין  – ÀÀÄÄÀÅÀÅÈÇÇÈ
מבואר, בגמרא חברתה. מלפני  הניטל  במאכל קצה בהמה שאין

אין  אבל בזה, וכיוצא השור לפני  ונותנים החמור מלפני שנוטלים
מסואב  השור שמאכל לפי החמור, לפני  ליתן  כדי השור מלפני נוטלים

החמור  ואין מפיו , היוצאים שלא ברירים טלטול  הלכך ממנו, אוכל 
הוא. לצורך

âששנניי âייווםם
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למסכתנו ). פתיחה (עיין "מוקצה" בדיני  עוסקת משנתנו 

ähnä éab ìòL Lwä,הוא ומוקצה להסקה עומד סתמו  הקש  – ÇÇÆÇÇÅÇÄÈ
בשבת, עליו  לשכב בא והוא המטה, גבי על  מונח הקש àGואם

Bãéa Bòðòðé,הוא מוקצה שהרי עליו, לשכב רך  שיהא כדי  –àlà ÀÇÀÀÀÈÆÈ
Bôeâa Bòðòðî. טלטול נקרא ואינו  הוא, הצד מן  שטלטול –íàå ÀÇÀÀÀÀÄ
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åénò-úà úBòøì éúéeö øLà ìàøNé éèôL ãçà-úà ézøac øáãä ìàøNé-ìëa ézëläúä-øLà ìëa§¬Ÿ£¤«¦§©©§¦»§¨¦§¨¥¼£¨¨´¦©À§¦¤©©ÆŸ§¥´¦§¨¥½£¤¬¦¦²¦¦§¬¤©¦−
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ézç÷ì éðà:ìàøNé énò ìò ãéâð úBéäì ïàvä éøçà ïî äåpä ïî Eçzëìä øLà ìëa Enò äéäàå £¦³§©§¦ÆÆ¦©¨¤½¦«©£¥−©®Ÿ¦§´¨¦½©−©¦¬¦§¨¥«¨«¤§¤´¦§À§ŸÆ£¤´¨©½§¨
áéBà-ìk-úà úéøëàåééðtî E:õøàa øLà íéìBãbä íLk íL Eì éúéNòå Eèénòì íB÷î ézîNå ¨©§¦¬¤¨§¤−¦¨¤®§¨¦³¦«§Æ¥½§¥¬©§¦−£¤¬¨¨«¤§©§¦´Â̈§©¦̧

:äðBLàøa øLàk Búláì äìåò-éðá eôéñBé-àìå ãBò æbøé àìå åézçz ïëLå eäézòèðe ìàøNééíéîiîìe ¦§¨¥³§©§¦ÆÆ§¨©´©§½̈§¬Ÿ¦§©−®§Ÿ¦³§¥©§¨Æ§©Ÿ½©£¤−¨¦¨«§¦¨¦À
éáéBà-ìk-úà ézòðëäå ìàøNé énò-ìò íéèôL éúéeö øLà:ýåýé El-äðáé úéáe Cì ãbàå Eàéäéäå £¤̧¦¦³¦«Ÿ§¦Æ©©¦´¦§¨¥½§¦§©−§¦¤¨§¤®¨©¦´½̈©−¦¦«§¤§¬§¨«§¨À̈

éîé eàìî-ékéúáà-íò úëìì Eéøçà Eòøæ-úà éúBîé÷äå Eéðaî äéäé øLà E:Búeëìî-úà éúBðéëäå E ¦«¨§³¨¤ÆÆ¨¤´¤¦£Ÿ¤½©£¦«¦³¤«©§£Æ©£¤½£¤¬¦§¤−¦¨¤®©£¦¦−¤©§«
áé:íìBò-ãò Bàñk-úà ézððëå úéa él-äðáé àeäâéécñçå ïáì él-äéäé àeäå áàì Bl-äéäà éðà ¬¦§¤¦−¨®¦§Ÿ©§¦¬¤¦§−©¨«£¦Æ¤«§¤´§½̈§−¦«§¤¦´§¥®§©§¦Æ

éðôì äéä øLàî éúBøéñä øLàk Bnòî øéñà-àì:E Ÿ¨¦´¥«¦½©£¤´£¦½¦¥£¤¬¨−̈§¨¤«
i"yx

(Â)úà éúøáã øáãä ìàøùé ìëá éúëìäúä øùà ìëá
øîàì éîò úà úåòøì éúéåö øùà ìàøùé éèôåù ãçà

.íéæøà úéá éì íúéðá àì äîì הם ואף עשיתי לא זה
עלה  כאשר בית לי לבנות במחשבתם עלה לא מאליהם

úåàáö.(Ê)במחשבתך: 'ä øîà äë שעלה מה
לך: אשלם אני äåðä.במחשבתך ïî וגדרות הרועים נוה

íéìåãâä.(Á)צאן: íùë íù êì éúéùòå מלכים כשם
הארצות  בכל דוד שם ויצא כתיב למעלה כי גדולים

ל"א): א' åâå'.(Ë)(שמואל íå÷î éúîùå.תחתיו ושכן
ישראל  וינוסו שאול כשנהרג שאול בימי שהיה כמו לא

תחתם: פלשתים åúìáì.וישבו äìåò éðá åôéñåé àìå כמו
ìàøùé.(È)לענותו: éîò ìò íéèôåù éúéåö øùà íéîéîìå

אויביך  כל את הכנעתי אשר כמוך להם מנוחה היה לא
êì.לפניך: ãâàå:בית לי לבנות שרצית שכרך יהיה מה

.'ä êì äðáé úéáå,לשמי בית לי לבנות חשבת אתה
יעשה  בית כי הקב"ה ומבשרך שכרך יהיה מדה באותה

ישראל  כסא על וישב תחתך שימלוך בן לך שיתן ה' לך
בית  קרוי אחריו אדם בבן שתתקיים דבר וכל במקומך

אחריך: זרעך את והקימותי אומר הוא éë(È‡)וכן äéäå
.êéúåáà íò úëìì êéîé åàìî שאני תירא אל כלומר

ואז  יהיה אז ימיך מלאו כי אלא הדבר את ממהר
והכינותי  א') א' (מלכים וגו' אחריך זרעך את והקימותי
מאד: מלכותו ותכון בשלמה אומר הוא וכן מלכותו, את

(‚È).ïáì éì äéäé àåäå áàì åì äéäà éðà'ב (ובשמואל
ופתרון  אנשים בשבט והוכחתיו בהעותו אשר כתיב ז')
בנו  את שמיסר כאדם יד על איסרנו נגדי יחטא אם
ועל  הדד ואת רזון את לשטן לו שהקים אנשים בשבט
כאשר  ממנו אסיר לא וחסדי לומר נופל פסוק אותו
העברתי  לפני וכשפשע לפניך שהיה שאול מעם הסירותי
שאול  מעם כתיב (שם) בשמואל ומזרעו ממנו המלוכה
של  כבודו משום וגו' בהעותו אשר כאן נכתב שלא ומה
דוד: לבית זילות שום הספר בזה לדבר רוצה שאינו דוד

cec zcevn
(Ê).‰˙ÚÂהלא עבדי לדוד  אמור הוא  גדול ודבר הואיל  ר"ל

וכו ': הנוה  מן לקחתיך  כי עמך  עשיתי טובה ˘Ì(Á)הרבה 
.ÌÈÏÂ„‚‰ Ì˘Î,השם אנשי  הגדולים ככל  בעולם  להתפרסם 

דוד : מגן  שאומרים  מה  שזהו אמרו ÌÂ˜Ó.(Ë)ורז"ל È˙Ó˘Â
ממנה: לנוע עוד  יחרד  ולא במקומו ושכן אדמתו  על ונטעתיו ישראל לעמי  וקבוע מנוחה מקום שמתי ·¯‡˘Â‰.בימיך  ¯˘‡Î

השופטים: הקמת טרם  מעÌÈÓÈÓÏÂ.(È)ר "ל  של למקרא  בזמןמוסב  וכאשר בראשונה כאשר  לבלותו עוד יוסיפו לא לומר לה 
ÍÏ.השופטים: „‚‡Âבהטובות לך  די כן ואם אחריך  לזרעך  מלכות בית לך  ויבנה עמך  ה ' ייטיב שעוד  לך אגיד זאת ומלבד 

ה': בית תבנה  לא  אם אף  וכו':È‰Â‰.(È‡)האלה ימיך  ימלאו כאשר ·È‰.(È·)אבל ‡Â‰בבנין השם הגדלת  שמורה אליו  כי
ÌÏÂÚ.ביתי: „Ú:אחריו נפשו:Ï‡·.(È‚)לזרעו ישא בל  המיתו ואל  בשבט בנו את  המייסר אב חסדיÂ„ÒÁÂ.כמו  אסיר לא

לפניך : מלך היה  אשר  שאול  מעם חסדי  הסירותי כאשר בו  למאס ממנו
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‚ïéøLBta úézìçä úà ïéøBL ïéà,õîçä CBúì ïúBð ìáà.ïúBà ïéôL àGå ïéðéLøkä úà ïéøBL ïéàå,ìáà ¥¦¤©¦§¦©§¦£¨¥§©Ÿ¤§¥¦¤©©§¦¦§¨¦¨£¨
äìkìkä CBúì Bà äøákä CBúì ïúBð.äøáka ïázä úà ïéøáBk ïéà,ìéáLa dBáb íB÷î éab ìò epðzé àGå ¥§©§¨¨§©©§¨¨¥§¦¤©¤¤©§¨¨§¦§¤©©¥¨¨©¦§¦

iLõBnä ãø,ñeáàä CBúì ïúBðå äøáka àeä ìèBð ìáà. ¤¥¥©£¨¥©§¨¨§¥§¨¥
„íètä éðôlî ïéôøBb,éòøä éðtî ïéããvì ïé÷lñîe;éøácàñBc éaø.íéîëçåïéøñBà.Bæ äîäa éðôlî ïéìèBð, §¦¦¦§¥©§©§©§¦©§¨¦¦§¥¨§¦¦§¥©¦¨©£¨¦§¦§¦¦¦§¥§¥¨

îäa éðôì ïéðúBðåúaMa Bæ ä. §§¦¦§¥§¥¨©©¨
‰ähnä éab ìòL Lwä–Bãéa Bòðòðé àG,Bôeâa Bòðòðî àlà;äîäa ìëàî äéä íàå,øk åéìò äéäL Bà ©©¤©©¥©¦¨§©§§§¨¤¨§©§§§§¦¨¨©£©§¥¨¤¨¨¨¨©

bb.zizlg:ìåç äùòîë éæçéîã úáùá äúåà ïéøåù ïéàå ,íéø÷ä úåîå÷îá äìëàì ïéâäåðå äîç àéäå ,éáøòá äîù êë.oipiyxkd z`éöîíéî íäéìò ó
:äìòîì óö úìåñôäù ,ïúìåñô øåøáì éìëá.oze` oity `le:øøåá äéì äåäã ,ïúìåñô øéùäì ãéá.dxakd jeza ozep la`íéîòôì ìôåð ïúìåñôù ô"òàå
:åéìàî øøáúî àöîðå äøáëä éá÷ð êøã.oazd:ïáú ïéìåáùä áðæ ìë äùòðå íéâéøåîá ïúåà ïéëúçîù ù÷ä ïî íéùåò åéäù.uenúìåáùä ï÷æî àåä

:õåîä ìåôéù äøáëá åúåà íéøáåëå äîäá ìëàîì éåàø åðéàå ,ïåéìòä.qea`d jezl ozepe dxaka lhep la`åðéàù øáãã ,åéìàî ìôåð õåîäù ô"òàå
:ïåòîù 'øë øúåî ïéåëúî

cc.oitxebåéðôìù ïáú ïé÷ìñîå ,åìëàîá õå÷éå åéðôì íéðúåðù íéøåòùáå ïáúá ñåáàáù úéøåøôòä áøòúé àìù ,åúåà íéîèôîù øåùä éðôìù ñåáà úáùá
:éòøá êìëìúéå åéìâøá åðñøãé àìù éãë áø àåäùë íéããöì.mixqe` minkge.íéããöì åð÷ìñé àì åéðôìù ïáú ãçàå ñåáàä úôéøâ ãçà ,éà÷ åäééåøúà

éìë ìù ñåáà åøæâ ïðáøå .úåîåâ ééååùàì éúà àîìã ,íéôøåâ ïéàù íéãåî ìëä ò÷ø÷ ìù ñåáàá ìáà ,éìë ìù ñåáàá àìà íéîëçå àñåã éáø å÷ìçð àìå
:íéîëçë äëìäå .ò÷ø÷ ìù ñåáà åèà.ef iptl mipzepe ef dnda iptln milhepìëàîá äö÷ äîäá ïéàã éæç éàãå àìà ,éåä éæç àìã ìåèìè ïðéøîà àìå

íéðúåðå øåùä éðôìî àì ìáà ,äæá àöåéëå øåùä éðôì ïéðúåðå øåîçä éðôìî à÷åãå .äúøéáç éðôìî ìèéðäíéàöåéä ïéøéøá ñåàî øåùä ìëàîù ,øåîçä éðôì
:åðîî ìëåà øåîçä ïéàå åéôî

dd.dhn lry ywd:åéìò áëùì óöå êø àäéù éãë åòðòðîå åéìò áëùì àáå ,àåä äö÷åîå ä÷ñäì àîúñ.eicia eprprpi `låòðòðî ìáà ,àåä äö÷åîã
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בחול, אותן שעושים כדרך בשבת לעשותן  שאסור במלאכות ללמד  מוסיפה משנתנו
מותר . שינוי דרך  אבל

ïéøBL ïéà,בשבת –úézìçä úà בו שמשתמשים צמח מין  – ÅÄÆÇÄÀÄ
ולתבלין , כמעשה ïéøLBtaלרפואה שנראה לפי פושרים, במים – ÇÀÄ

לרפואה,((גגממרראא  ))..חול זה שעושה הדבר  שניכר  לפי  הטעם, מבארים ויש 

סממנים שחיקת משום ïúBð((ההממאאיירריי)),,וגזרו  ìáà,החילתית את – ÂÈÅ
õîçä CBúì. מאכלו את בו ומטבל  בשבת, –úà ïéøBL ïéàå ÀÇÙÆÀÅÄÆ

ïéðéLøkä.בהמה למאכל  בהם שמשתמשים (ויק"י ), קטניות מין – ÇÇÀÄÄ
הפסולת  שתצוף כדי  מים עליהם לתת שאסור ללמד , באה משנתנו 

כבורר , שהוא לפי ïúBàלמעלה, ïéôL àGå את משפשפים ואין – ÀÈÄÈ
כבורר, שזהו האמור, מהטעם הפסולת, את להסיר  ביד, הכרשינים

ïúBð ìáà,הכרשינים את –äìkìkä CBúì Bà äøákä CBúì ÂÈÅÀÇÀÈÈÀÇÇÀÈÈ
דרך או  הכברה דרך  לפעמים נופלת שהפסולת פי על ואף הסל , –

באה. היא מאליה זו שברירה לפי מותר, הסל, úàנקבי  ïéøáBk ïéàÅÀÄÆ
äøáka ïázä,השיבולת מזקן  הבא הדק, המוץ את ממנו  להפיל כדי – ÇÆÆÇÀÈÈ

לבהמה, יזיק iLשלא ìéáLa dBáb íB÷î éab ìò epðzé àGåãø ÀÄÀÆÇÇÅÈÈÇÄÀÄÆÅÅ
õBnä, כבורר שזהו  משום המוץ, את יזרה שהרוח כדי  –ìèBð ìáà ÇÂÈÅ

äøáka àeä,לבהמה ליתנו  כדי  התבן, את –ïúBðåממנהCBúì ÇÀÈÈÀÅÀ
ñeáàä,מפרשים יש מאליו . מוץ קצת נופל כך ידי  שעל  אף – ÈÅ

מותר לו , מתכוון שאינו  שדבר  הסובר  שמעון, רבי  כדעת היא שמשנתנו

והמוץ ל בכברה, התבן  את לכבור  מתכוון אינו כאן  והרי בשבת, עשותו 
מאליו ((ררשש""יי))..נופל 
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ïéôøBb,הפסולת מן לנקותו  בשבת, האבוס את –íètä éðôlî ÀÄÄÄÀÅÇÀÇ

באבוס, שנשארה הפסולת, תתערב שלא אותו, שמפטמים השור  –
במאכלו , השור ויקוץ לפניו , עכשיו  שנותנים ובשעורים בתבן

ïéããvì ïé÷lñîe כשהוא הפטם, שלפני  התבן את מסלקים – ÀÇÀÄÇÀÈÄ
לצדדין, éòøäמרובה, éðtî בצואתו יטנפנו שלא בבררטטננוורראא  ));;– ((ררשש  ""יי  ,, ÄÀÅÈÀÄ

מפרשים irxdויש  iptn oiccvl oiwlqne,הרעי שור שמלפני כלומר  –
גורפים  אין הפטם, שור כמו  כך  כל מפונק שאינו  המרעה, שור היינו 

לצדדים הפסולת את מסלקים אלא לגמרי, בשבת האבוס ((ההממאאיירריי));;את

ïéøñBà íéîëçå .àñBc éaø éøác לגרוף בין הדברים, בשני  – ÄÀÅÇÄÈÇÂÈÄÀÄ
שלא  אמרו , בגמרא הרעי . מפני  לצדדים לסלק ובין הפטם מלפני 

קרקע  של  באבוס אבל כלי, של  באבוס אלא וחכמים דוסא רבי  נחלקו
ברם, גומות. שם ישווה שמא לגרפו, שאסור  מודה דוסא רבי  אף

קרקע. של אבוס משום כלי  של  באבוס גוזרים minkgk.חכמים dklde
Bæ äîäa éðôlî ïéìèBð בהמה של האבוס מתוך מאכל  נוטלים – ÀÄÄÄÀÅÀÅÈ

úaMaזו, Bæ äîäa éðôì ïéðúBðå,לצורך שלא טלטול זה ואין  – ÀÀÄÄÀÅÀÅÈÇÇÈ
מבואר, בגמרא חברתה. מלפני  הניטל  במאכל קצה בהמה שאין

אין  אבל בזה, וכיוצא השור לפני  ונותנים החמור מלפני שנוטלים
מסואב  השור שמאכל לפי החמור, לפני  ליתן  כדי השור מלפני נוטלים

החמור  ואין מפיו , היוצאים שלא ברירים טלטול  הלכך ממנו, אוכל 
הוא. לצורך

âששנניי âייווםם
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למסכתנו ). פתיחה (עיין "מוקצה" בדיני  עוסקת משנתנו 

ähnä éab ìòL Lwä,הוא ומוקצה להסקה עומד סתמו  הקש  – ÇÇÆÇÇÅÇÄÈ
בשבת, עליו  לשכב בא והוא המטה, גבי על  מונח הקש àGואם

Bãéa Bòðòðé,הוא מוקצה שהרי עליו, לשכב רך  שיהא כדי  –àlà ÀÇÀÀÀÈÆÈ
Bôeâa Bòðòðî. טלטול נקרא ואינו  הוא, הצד מן  שטלטול –íàå ÀÇÀÀÀÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn

 משניות מסכת שבת 
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ïéãñ Bà–Bãéa Bòðòðî.ïéøézî íézá éìòa ìL Laëî,ïéLáBk àG ìáà;ïéñáBk ìLå,Ba òbé àG.äãeäé éaø ¨¦§©§§§¨©§¥¤©£¥¨¦©¦¦£¨§¦§¤§¦¦©©¦§¨
øîBà:úaL áøòî øzî äéä íà–BèîBLå Blk úà øézî. ¥¦¨¨ª¨¥¤¤©¨©¦¤ª§§

„ Á ‡ Â Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡Bãéa ïáàäå Bða úà íãà ìèBð,dëBúa ïáàäå äìkìëå.ïélçä íòå äøBähä íò äàîè äîeøz ïéìèìèîe. ¥¨¨¤§§¨¤¤§¨§©§¨¨§¨¤¤§¨§©§§¦§¨§¥¨¦©§¨§¦©ª¦

äãeäé éaøøîBà:äàîe ãçàa ònãîä úà ïéìòî óà. ©¦§¨¥©©£¦¤©§ª¨§¤¨¥¨

:ìåèìè äéîù åàìå àåä ãöä ïî ìåèìèã ,åéôúëá åôåâá.oicq e` xk eilr didy e`:åéìò éìë úøåú äúòî äáéëùì äééö÷àã äéúòã éìâã.yaknéðù
:äàð ïìåôé÷ àäéù éãë ïåúçúä çåìá ïéçðåîä íéãâáä ìò ïåéìòä çåìä ïé÷ãäîå ïúñéáë øçàì íéãâáä ïäéðéá ïéîéùîù úåçåì.oixiznúáù êøåöì åðééäã

:ìåç êøåö åðééäã íéùáåë àì ìáà ,íéãâáä úà ìåèéì.ea rbi `l miqaek lyeïéàå .äøéúñì äîåã åúøúäå éôè ÷ãäîå íéãâá ï÷úì éåùò àåäù éðôî
:äãåäé éáøë äëìä

`k`̀.epa z` mc` lhep:ïáàì ìèìèîã ïðéøîà àìå åãéá ïáàäå øöçá.dlklk:ìñ.dkeza oa`deúåøéô åá ïéà íàù ,ìñá úåøéô åéäéù àåäå
åá åéä íà ìáà ,íäá àöåéëå íéáðòå íéúåú ïåâë ,åñàîé õøàá íëéìùé íàù úåøéô åëåúá åéäéù éîð êéøöå .åìèìèì øåñàå øåñàä øáãì ñéñá äùòð

éáðòå íéúåú ïåâë éîð íéñàîðä úåøéôå .íéìôåð íäå úåøéôä úà øòðî íéã÷ùå íéæåâà ïåâë úåøéôäãáì ïáàä øòðìå äìëìëä éãöì í÷ìñì øùôà íà í
:ïáàä àìá äìëìëá ùîúùäì øùôà éàù äì ïôåã ïáàäå äéìåù åà äìëìëä éãöî úçôðù ïåâë éøééà ïéúéðúîå .ïáàä íò äìèìèì øåñà äëéìùäìå

.oilegd mre dxedhd mr d`nh dnexz:àéä ìåèìè úá åàì äùôð éôðàá äàîè ìáà .ïéìåçä áâàå äøåäèä áâà.d`ne cg`a rnecnd z` oilrn s`
,àåä ï÷úî ïðéøîà àìå ,íéøæì ïéøúåîå ïéìåç ïìåë åéäéå úáùá ïäî äîåøú ìù äàñì äúåìòäì øúåî ,ïéìåç ìù íéàñ äàîá äìôðù äîåøú ìù äàñ
ïéàå .àåä ï÷úî åàì êëìéä äìåò äìôðù äîöò äîåøúä äàîå ãçàá äìåòùëå ,úáøåòî äðéàå äãáì úçðåî åìéàë äì ïðéáùç ïéìåçá äìôðù äîåøúã

:äãåäé éáøë äëìä
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äîäa ìëàî äéä,בהמה למאכל התקינו  אם –åéìò äéäL Bà ÈÈÇÂÇÀÅÈÆÈÈÈÈ
ïéãñ Bà øk,לשכיבה שהותקן  הדבר  שמוכיח שבת, מערב –Bòðòðî ÇÈÄÀÇÀÀ

Bãéa.מוקצה מכלל  שיצא לפי  –íézá éìòa ìL Laëî–yakn ÀÈÇÀÅÆÇÂÅÈÄ
לישרם; כדי  הבגדים את ביניהם ונותנים לוחות, שני  העשוי כלי  הינו

בתים, בעלי של הוא שאם ללמד המשנה פותחים ïéøézîובאה – ÇÄÄ
השבת, לצורך  הבגדים את משם ליטול בשבת המכבש àGאת ìáàÂÈ

ïéLáBk.חול לצורך טורח שנמצא בשבת, –ïéñáBk ìLåמכבש – ÀÄÀÆÀÄ
כובסים, Baשל òbé àGמפני בשבת, להתירו  גם שאסור  כלומר  – ÄÇ

לסותר  דומה הוא הרי וכשמתירו היטב, מהודק ויש((ררשש  ""יי))שהוא .
eaמפרשים: rbi `l מחמת מוקצה שהוא מפני לטלטלו, אסור  –

מוקצה). בענייני  למסכתנו  פתיחה (עיין  כיס äãeäéחסרון éaøÇÄÀÈ
úaL áøòî øzî äéä íà :øîBà היה הכובסים מכבש אם – ÅÄÈÈËÈÅÆÆÇÈ

שבת, מערב קצת Blkפתוח úà øézî,המכבש כל  את פותח – ÇÄÆË
BèîBLå:גורסים יש  בגדו . את מתוכו  ומוציא –eilk z` xizn ÀÀ
,ohneye ובא שבת, מערב כולו  פתוח שהיה במכבש  שמדובר כלומר

ויש בשבת. בגדיו  את משם מוציא זה שבכגון להשמיענו יהודה רבי
ohneyeגורסים: eilk z` xikn מוקצה הוא שהמכבש  פי על  שאף –

צריך שאינו שבת, מערב מותר היה אם מקום מכל בו, ליגע ואסור 
בו , eilk,ליגע z` xikn בשבת ושומטו  שלו  בגד  איזהו רואה כלומר

הבגדים שאר ששללממהה  ""))..מבין  ((""ממללאאככתת
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מוקצה. שאינו  דבר אגב בשבת מוקצה טלטול בענין  דנה זו משנה

Bða úà íãà ìèBð,בשבת בחצר  או  בבית –Bãéa ïáàäå אף – ÅÈÈÆÀÀÈÆÆÀÈ
לזרקה. רוצה הבן ואין  מוקצה, שהיא אבן , הבן ביד שיש פי על 

כאן  שהמדובר מבואר , `eia,בגמרא lr mirebrb el yiy wepizaומפרש
בידים  שלא טלטול  חכמים העמידו ולא יחלה, יטלנו לא שאם רש"י:

מפרשים, ויש  נפשות. סכנת בה שאין  פי על  אף חולי , סכנת במקום
חולי  סכנת בזה שאין פי על אף לתינוק, צער  בדבר  שיש  .((ההממאאיירריי))לפי 

אבל ליטלו , לאביו התירו בידו  אבן  אם שדווקא בגמרא, אמרו  עוד
ויבוא  התינוק מיד  הדינר  יפול  שמא ליטלו , לאביו  אסור  בידו , דינר אם

ולטלטלו. הדינר  את להרים כלכלה äìkìëåאביו אדם נוטל וכן  – ÀÇÀÈÈ
פירות, מלאה dëBúa(סל ) ïáàäåהאסור לדבר  בסיס שהוא שכל – ÀÈÆÆÀÈ

בפירות  כאן שמדובר  מבואר , בגמרא בשבת. ניטל  הריהו המותר ולדבר

ויימאסו , בעפר  יתלכלכו הסל מן  ינערם שאם וענבים, תותים כגון לחים,
את  מנער ואגוזים, שקדים כגון יבשים, פירות בכלכלה היו  אם אבל 

רטובים, בפירות ואף האבן. עם הכלכלה את לטלטל  ואסור הפירות,
אסור האבן , את מתוכה ולנער  הכלכלה לצידי לסלקם אפשר  אם

פגומה, בכלכלה כאן שמדובר אלא האבן , עם הכלכלה את לטלטל 
בלא  בכלכלה להשתמש אפשר  שאי ונמצא כדופן , לה נעשית שהאבן 

לטלטלה  מותר  לכלכלה דופן  משמשת האבן שאם סוברים, ויש האבן.
בהם וכיוצא פירות בה כשאין אף טטוובב"",,בשבת ייווםם   ""תתווסספפוותת   ((עעייייןן

טטזז  )).. ככהה  ,, ששבבתת   ההלל'' בשבת,ïéìèìèîeררממבב""םם   –íò äàîè äîeøz ÀÇÀÀÄÀÈÀÅÈÄ
äøBähä אסורה לעצמה כשהיא טמאה תרומה שכן הטהורה; אגב – ÇÀÈ

טהורה, תרומה עם יחד אבל  לאכילה, ראויה שאינה לפי  בטלטול , היא
ïélçä íòå אמרו בזה ואף לטלטלה; מותר  החולין , עם או – ÀÄÇËÄ

טהורה  אבל  למעלה, וטמאה למטה שטהורה אלא שנו  לא בגמרא:
ואפילו  הטמאה. את ומניח הטהורה את נוטל למטה, וטמאה למעלה
פירות  כשהיו  אלא הטמאה את עמה מטלטלים אין  למטה, הטהורה

היו  אם אבל יתקלקלו , מהכלי  אותם ינער  שאם בקרקע, המתטנפים
ומניח  הטהורה ונוטל  מהכלי  הכל מנער בהם, וכיוצא ושקדים אגוזים

למעלה  היתה שהטהורה בין  הכלי, למקום צריך היה אם ברם, הטמאה.
כאחד. הכל מטלטל למטה, שהיתה óàבין  :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇ
äàîe ãçàa ònãîä úà ïéìòîלתוך שנפלה תרומה סאה – ÇÂÄÆÇÀËÈÀÆÈÅÈ

דינה  התערובת שכל כלומר  "מדומע", נעשה הכל חולין, ממאה פחות

חולין , מאה לתוך  נפלה אם אבל לזרים, באכילה ואסורה כתרומה,
מתוך אחת סאה להרים שיש אלא לזרים, מותר  והכל בטלה, התרומה

לכהן , השייכת התרומה את לגזול שלא כדי  לכהן , וליתנה התערובת
יהודה  רבי שלדעת ללמד , באה משנתנו  לזרים. ומותרים חולין  והשאר 

נקרא  זה ואין בשבת, לכהן  הסאה את התערובת מתוך  להעלות מותר
שהרים  קודם אף מהתערובת לאכול  לו  שמותר לפי בשבת, מתקן

לתרומה  להעלותו זה בצד עיניו  שנותן והיינו  לכהן, הסאה את ממנה
אין  הסאה, העלאת בלא אף לאכול  שיכול  וכיון  אחר, בצד  ואוכל

תיקון  הגמרא),((גגממרראא  ));;העלאתה (עפ"י  הטעם מבאר  מברטנורא והרב
כאילו  היא הרי החולין  לתוך שנפלה התרומה יהודה רבי שלדעת לפי

התרומה  אותה ומאה, באחד וכשעולה מעורבת, ואינה לבדה מונחת
משום  בזה אין בשבת הסאה את כשמעלה הלכך שעולה, היא שנפלה

dcedi.תיקון. iaxk dkld oi`e
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·úéáçä ét ìòL ïáàä–úìôBð àéäå dcö ìò dhî.úBiáçä ïéa äúéä–àéäå dcö ìò dhîe däéaâî ¨¤¤¤©¦¤¨¦©¨©¦¨§¦¤¤¨§¨¥¤¨¦©§¦¨©¨©¦¨§¦
úìôBð.økä ìòL úBòî–úBìôBð ïäå økä úà øòBð.ì åéìò äúéäìLúL–èeèøîña dçp÷î.ìL äúéä ¤¤¨¤©©©¥¤©©§¥§¨§¨¨¨¦§¤¤§©§¨¦§©§¨§¨¤
øBò–äìëzL ãò íéî äéìò ïéðúBð. §¦¨¤¨©¦©¤¦§¤
‚éànL úéaíéøîBà:ïétì÷e úBîöò ïçìMä ïî ïéäéaâî.ìlä úéáeíéøîBà:døòðîe dlk äìáhä úà ìèBð. ¥©©§¦©§¦¦¦©ª§¨£¨§¦¦¥¦¥§¦¥¤©©§¨ª¨§©£¨

ïéøéáòîúéfkî úBçt ïéøeøt ïçìMä éðôlî,øòNåò ìL øòNå ïéðeôà ìLíéLã,äîäa ìëàî àeäL éðtî. ©£¦¦¦¦§¥©ª§¨¥¦¨¦©©¦§¥¨¤£¦§¥¨¤£¨¦¦§¥¤©£©§¥¨

aa.dcv lr dhn:íéãéá äúåà ìåèé àìå úìôåð ïáàäå ïééä ïî ìåèéì êéøö íà äãö ìò úéáçä äèî.zeiagd oia dzidìò ïáàä ìåôú àìù àøéúîå
:äãö ìò äúåà äèî íùå úåéáçä ïéáî ä÷ìñîå äìåë úéáçì ääéáâî íøáùúå úåéáçä.zeltep ode xkd z` xrepíå÷îì êéøö åðéàå øëì êéøö àåäùë

øëä äùòð ïéåëúîá íù ïçéðä ìáà ,úáù áøòî øëä ìò úåòîä çëùùë àìà ïøîà àìå .åéìòù úåòîä íò øëä äéáâî åîå÷îì êéøö íà ìáà ,øëä
:åéìòù úåòîä øòðì àìå åìèìèì øåñàå øåñàä øáãì ñéñá.zylyl:äàåö åà éòø åà ÷åø ïåâë óåðè ìù øáã.hehxnqa dgpwn,íéî äéìò ïúé àìå

:åñåáë åäæ íéîá åúééøù ãâáå ,àåä ãâá ìù øë íúñã.dzid:øë ìò.xer lyìáà .úùìùìä êìúå äìëúù ãò íéî äéìò ïúåð ,àåä ñåáë øá åàìã
åäá êééù åäðéð íéëø úåúñëå íéøë íúñå ìéàåäã ,àì ùîî ñåáë:ïñåáë åäæ àì ïúééøù åäéîå ,íéëø úåøåòá ñåáë

bb.oitilwe zenvr oglyd lrn oidiabn mixne` y"aúéáù ,äèùä úôìçåî àìà ,äéåðù àéäù úåîë åðúðùî ìò íéëîåñ åðà ïéàù øîà÷ àøîâá
ä"áã ,íéãéá ïéôéì÷äå úåîöòä ìèìèé àì ìáà éìë úøåú äéìò ùéù àìáèä úà ÷ìñî íéøîåà ù"áå ,ïéôéì÷å úåîöò ïçìùä ìòî ïéäéáâî ïéøîåà ììä
åãåî äîäá ìëàîì óà åæç àì éà ìáà ,íãà ìëàîì åæç àìã â"òà äîäá ìëàîì åæçã ïéôéì÷å úåîöòá àìà ä"á åøù àì åäéîå .äãåäé 'øë ù"áå ù"øë

:äãåî ù"ø åìéôà â"äëáã ,ìèìèì íéøåñàã ä"á.zifkn zegt oixext oglyd lrn oixiarnïééåàø ïäù êåîñá ùøôîãë àîòèå úéæëî úåçô åìéôà
:äîäá ìëàîì.oilet ly xrye:ïäá ìãâ úéðè÷äù íéèéáøù.dfig` zia xer:åá åðæçàéù øåò ìù äæéçà úéá.ea oigpwn oi`ïéá èçñð åæçåàùëù

:ù"ø äéá äãåîã úåîé àìå äéùéø ÷éñô éåäå åéúåòáöà.jk oiae jk oia:áåâð àåäùë úáùá ìèéð äæéçà úéá åì ïéà ïéá äæéçà úéá åì ùé ïéáepi`e

`xephxa yexit

ומותר שהואיל בזה, היא לרישא יהודה רבי  דברי  של  ששייכותם מבארים, יש
אסור היה שאילו לטלטלה גם שמותר  הרי  ומאה, באחד המדומע את להעלות
שאסור כיון  בשבת, לטלטלו  גם אסור  היה בשבת, המדומע את להעלות
המדומע  כל שמותר  פי על  ואף תרומה. של  האחד העלאת קודם לזרים באכילה
שראויה  משום לישראל , אף בטלטול שמותרת לתרומה, דומה זה אין  לכהן ,
להינתן עומד  אינו המדומע אבל  לכהן, להינתן עומדת שהתרומה לפי  לכהן ,

לזרים השאר  ולאכול אחד ממנו  להרים אלא לכהן, lecb")כולו xe`").

âששללייששיי âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

מוקצה. טלטול  בדיני ללמד מוסיפה זו  משנה

úéáçä ét ìòL ïáàä, יין של  החבית פי  על  אבן מונחת היתה – ÈÆÆÆÇÄÆÈÄ
לטלטלה  ואסור  מוקצה האבן והרי  שבתוכה, היין  מן  ליטול צריך והוא

החבית,dhîבשבת, את –dcö ìò,קצת אותה שכופף היינו – ÇÈÇÄÈ
úìôBð àéäå.החבית מעל  נופלת והאבן –äúéä,החבית אותה – ÀÄÆÆÈÀÈ

פיה, על מונחת úBiáçäשהאבן  ïéaעל להטותה יכול  ואינו – ÅÆÈÄ
אחרת  חבית על האבן תפול שמא להטותה ירא שהוא או  צידה,

החביות,däéaâîותשברנה, מבין  ומוציאה כולה, החבית את מרים – ÇÀÄÈ
úìôBð àéäå dcö ìò dhîe צידה על  שם החבית את ומטה – ÇÈÇÄÈÀÄÆÆ

מעליה. נופלת שהאבן økäעד ìòL úBòî מעות מונחות היו – ÈÆÇÇÇ
לכר, צריך והוא הכר, úBìôBðעל ïäå økä úà øòBð בגמרא – ÅÆÇÇÀÅÀ

epyמבואר: `l",נופלת והיא צידה על שמטה החבית פי  שעל (באבן 

נופלות), והן הכר את שנוער  הכר שעל  במעות gkeyaוכן `l` ששכח)
הכר), על המעות את או  החבית פי  על האבן את שבת `laמערב

gipna,( הכר על  המעות את או  החבית פי  על  האבן  את מדעת (שהניח
xeq`d xacl qiqa dyrp בסיס נעשה והכר לאבן בסיס נעשתה (החבית

שהם  משום והכר , החבית את אף לטלטל  שאסור  כלומר  למעות),

בגמרא: אמרו כן  epyמוקצה. `l(הכר את לנער jxevl(שצריך  `l`
eteb,( עצמו לכר  enewn(כשצריך jxevl la`הכר ),(כשצר למקום יך

eilr ocere elhlhn.(עליו והמעות הכר את åéìò(נוטל  äúéäעל – ÈÀÈÈÈ
צואה,úLìLìהכר, או ליחה כגון  לכלוך , דבר –dçp÷î ÄÀÆÆÀÇÀÈ

èeèøîñaעל מים שנתינת הכר , על מים יתן  לא אבל בשבת, – ÄÀÇÀ
לכיבוס. דומה לנקותו , כדי  כר äúéäהבגד , על הלשלשת, –ìL ÈÀÈÆ

äìëzL ãò íéî äéìò ïéðúBð ,øBòהעור על  מים שנתינת – ÀÄÈÆÈÇÄÇÆÄÀÆ

עור. של  בכר  אף אסור  ממש  לכבס אבל כיבוס. נקרא אינו

בענין מהגמרא שהבאנו zrcn,מה gipndאו האבן  את שהמניח מפרשים יש
השבת; בכניסת השמשות, בין שם שיישארו דעת על  שבת מערב המעות את
כל שם שיישארו  דעת על  שבת מערב שם כשהניחם דווקא מפרשים, ויש

האסור לדבר  בסיס נעשה אז  השבת mixeabd")אותה ihly" oiir).

ג ה נ ש מ ר ו א ב

וקליפות, עצמות כגון למאכל , עוד ראויים שאינם הסעודה, בשיירי דנה משנתנו
השולחן. מעל ולהעבירם לטלטלם מותר  אם

ïçìMä ïî ïéäéaâî :íéøîBà éànL úéa בידים מעבירים – ÅÇÇÀÄÇÀÄÄÄÇËÀÈ
בשבת, השולחן  כלבים,úBîöòמעל  למאכל הראויות –ïétì÷e ÂÈÀÄÄ
בהמה מאכל  שהם ררממבב""םם  ))– רריי""ףף  ;; מפרש ,((תתווסספפוותת  ;; ורש"י .zenvr

לכלב, ראויות שאינן שמאי,eoitilwקשות בית של וטעמם אגוזים, של
בשבת מוקצה אוסרים ררשש""יי))..שאינם עעלל ששממקקששייםם   תתווסספפוותת   úéáeÅ((עעייייןן  

dlk äìáhä úà ìèBð :íéøîBà ìlä,השולחן טבלת –døòðîe ÄÅÀÄÅÆÇÇÀÈËÈÀÇÂÈ
עליה, כלי תורת שהטבלה והקליפין , העצמות את מעליה ומפיל  –

והקליפין , העצמות את גם ידה על ומטלטל בשבת, לטלטלה מותר ולכן 
והקליפין  העצמות את לטלטל  אסור אבל מותר, הצד מן שטלטול

הם  הרי  בהמה, למאכל שבת מערב מוכנות היו ולא שהואיל  בידים,
להיפך: היא הגירסה בתוספתא onמוקצה. oidiabn :mixne` lld zia

dlek dlahd z` lhep :mixne` i`ny ziae ;oitilwe zenvr ogleyd
.dxrpne יהודה כרבי שמאי  בית אלא לנו  אין אנו בגמרא: אמרו וכן

שיטתה, מוחלפת אלא שהיא, כמות משנתנו על סומכים אנו  (אין
– בשבת מוקצה האוסר יהודה כרבי סוברים שמאי  ובית ררשש  ""יישבית ,(

רוב  לדעת ברם, בשבת). מוקצה אוסר (שאינו שמעון כרבי הלל
עצמות  כגון אלא בשבת לטלטל שמעון  רבי  התיר  לא המפרשים,
וכיוצא  בהמה למאכל  הראויות קליפות או  כלבים למאכל הראויות

אף  בהמה, למאכל  ולא אדם למאכל לא ראוי  שאינו דבר אבל בזה,
בשבת. לטלטלו  מתיר  אינו  שמעון ïçìMäרבי  éðôlî ïéøéáòîÇÂÄÄÄÄÀÅÇËÀÈ

גורסים: ויש  בשבת, –,ogleyd lrnúéfkî úBçt ïéøeøt אפילו – ÅÄÈÄÇÇÄ
מכזית, פחות ïéðeôàהם ìL øòNå,אפונה של  קליפות –øòNå ÀÅÈÆÂÄÀÅÈ

íéLãò ìL,העדשים קליפות –î àeäL éðtîäîäa ìëà– ÆÂÈÄÄÀÅÆÇÂÇÀÅÈ
מותר הלכך  בהמה, למאכל  ראויים הללו  והקליפות שהפירורים

בשבת. השולחן ,âBôñלטלטלם את רטוב, כשהוא בו, שמקנחים – À

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéãñ Bà–Bãéa Bòðòðî.ïéøézî íézá éìòa ìL Laëî,ïéLáBk àG ìáà;ïéñáBk ìLå,Ba òbé àG.äãeäé éaø ¨¦§©§§§¨©§¥¤©£¥¨¦©¦¦£¨§¦§¤§¦¦©©¦§¨
øîBà:úaL áøòî øzî äéä íà–BèîBLå Blk úà øézî. ¥¦¨¨ª¨¥¤¤©¨©¦¤ª§§

„ Á ‡ Â Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡Bãéa ïáàäå Bða úà íãà ìèBð,dëBúa ïáàäå äìkìëå.ïélçä íòå äøBähä íò äàîè äîeøz ïéìèìèîe. ¥¨¨¤§§¨¤¤§¨§©§¨¨§¨¤¤§¨§©§§¦§¨§¥¨¦©§¨§¦©ª¦

äãeäé éaøøîBà:äàîe ãçàa ònãîä úà ïéìòî óà. ©¦§¨¥©©£¦¤©§ª¨§¤¨¥¨

:ìåèìè äéîù åàìå àåä ãöä ïî ìåèìèã ,åéôúëá åôåâá.oicq e` xk eilr didy e`:åéìò éìë úøåú äúòî äáéëùì äééö÷àã äéúòã éìâã.yaknéðù
:äàð ïìåôé÷ àäéù éãë ïåúçúä çåìá ïéçðåîä íéãâáä ìò ïåéìòä çåìä ïé÷ãäîå ïúñéáë øçàì íéãâáä ïäéðéá ïéîéùîù úåçåì.oixiznúáù êøåöì åðééäã

:ìåç êøåö åðééäã íéùáåë àì ìáà ,íéãâáä úà ìåèéì.ea rbi `l miqaek lyeïéàå .äøéúñì äîåã åúøúäå éôè ÷ãäîå íéãâá ï÷úì éåùò àåäù éðôî
:äãåäé éáøë äëìä

`k`̀.epa z` mc` lhep:ïáàì ìèìèîã ïðéøîà àìå åãéá ïáàäå øöçá.dlklk:ìñ.dkeza oa`deúåøéô åá ïéà íàù ,ìñá úåøéô åéäéù àåäå
åá åéä íà ìáà ,íäá àöåéëå íéáðòå íéúåú ïåâë ,åñàîé õøàá íëéìùé íàù úåøéô åëåúá åéäéù éîð êéøöå .åìèìèì øåñàå øåñàä øáãì ñéñá äùòð

éáðòå íéúåú ïåâë éîð íéñàîðä úåøéôå .íéìôåð íäå úåøéôä úà øòðî íéã÷ùå íéæåâà ïåâë úåøéôäãáì ïáàä øòðìå äìëìëä éãöì í÷ìñì øùôà íà í
:ïáàä àìá äìëìëá ùîúùäì øùôà éàù äì ïôåã ïáàäå äéìåù åà äìëìëä éãöî úçôðù ïåâë éøééà ïéúéðúîå .ïáàä íò äìèìèì øåñà äëéìùäìå

.oilegd mre dxedhd mr d`nh dnexz:àéä ìåèìè úá åàì äùôð éôðàá äàîè ìáà .ïéìåçä áâàå äøåäèä áâà.d`ne cg`a rnecnd z` oilrn s`
,àåä ï÷úî ïðéøîà àìå ,íéøæì ïéøúåîå ïéìåç ïìåë åéäéå úáùá ïäî äîåøú ìù äàñì äúåìòäì øúåî ,ïéìåç ìù íéàñ äàîá äìôðù äîåøú ìù äàñ
ïéàå .àåä ï÷úî åàì êëìéä äìåò äìôðù äîöò äîåøúä äàîå ãçàá äìåòùëå ,úáøåòî äðéàå äãáì úçðåî åìéàë äì ïðéáùç ïéìåçá äìôðù äîåøúã

:äãåäé éáøë äëìä
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äîäa ìëàî äéä,בהמה למאכל התקינו  אם –åéìò äéäL Bà ÈÈÇÂÇÀÅÈÆÈÈÈÈ
ïéãñ Bà øk,לשכיבה שהותקן  הדבר  שמוכיח שבת, מערב –Bòðòðî ÇÈÄÀÇÀÀ

Bãéa.מוקצה מכלל  שיצא לפי  –íézá éìòa ìL Laëî–yakn ÀÈÇÀÅÆÇÂÅÈÄ
לישרם; כדי  הבגדים את ביניהם ונותנים לוחות, שני  העשוי כלי  הינו

בתים, בעלי של הוא שאם ללמד המשנה פותחים ïéøézîובאה – ÇÄÄ
השבת, לצורך  הבגדים את משם ליטול בשבת המכבש àGאת ìáàÂÈ

ïéLáBk.חול לצורך טורח שנמצא בשבת, –ïéñáBk ìLåמכבש – ÀÄÀÆÀÄ
כובסים, Baשל òbé àGמפני בשבת, להתירו  גם שאסור  כלומר  – ÄÇ

לסותר  דומה הוא הרי וכשמתירו היטב, מהודק ויש((ררשש  ""יי))שהוא .
eaמפרשים: rbi `l מחמת מוקצה שהוא מפני לטלטלו, אסור  –

מוקצה). בענייני  למסכתנו  פתיחה (עיין  כיס äãeäéחסרון éaøÇÄÀÈ
úaL áøòî øzî äéä íà :øîBà היה הכובסים מכבש אם – ÅÄÈÈËÈÅÆÆÇÈ

שבת, מערב קצת Blkפתוח úà øézî,המכבש כל  את פותח – ÇÄÆË
BèîBLå:גורסים יש  בגדו . את מתוכו  ומוציא –eilk z` xizn ÀÀ
,ohneye ובא שבת, מערב כולו  פתוח שהיה במכבש  שמדובר כלומר

ויש בשבת. בגדיו  את משם מוציא זה שבכגון להשמיענו יהודה רבי
ohneyeגורסים: eilk z` xikn מוקצה הוא שהמכבש  פי על  שאף –

צריך שאינו שבת, מערב מותר היה אם מקום מכל בו, ליגע ואסור 
בו , eilk,ליגע z` xikn בשבת ושומטו  שלו  בגד  איזהו רואה כלומר

הבגדים שאר ששללממהה  ""))..מבין  ((""ממללאאככתת
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מוקצה. שאינו  דבר אגב בשבת מוקצה טלטול בענין  דנה זו משנה

Bða úà íãà ìèBð,בשבת בחצר  או  בבית –Bãéa ïáàäå אף – ÅÈÈÆÀÀÈÆÆÀÈ
לזרקה. רוצה הבן ואין  מוקצה, שהיא אבן , הבן ביד שיש פי על 

כאן  שהמדובר מבואר , `eia,בגמרא lr mirebrb el yiy wepizaומפרש
בידים  שלא טלטול  חכמים העמידו ולא יחלה, יטלנו לא שאם רש"י:

מפרשים, ויש  נפשות. סכנת בה שאין  פי על  אף חולי , סכנת במקום
חולי  סכנת בזה שאין פי על אף לתינוק, צער  בדבר  שיש  .((ההממאאיירריי))לפי 

אבל ליטלו , לאביו התירו בידו  אבן  אם שדווקא בגמרא, אמרו  עוד
ויבוא  התינוק מיד  הדינר  יפול  שמא ליטלו , לאביו  אסור  בידו , דינר אם

ולטלטלו. הדינר  את להרים כלכלה äìkìëåאביו אדם נוטל וכן  – ÀÇÀÈÈ
פירות, מלאה dëBúa(סל ) ïáàäåהאסור לדבר  בסיס שהוא שכל – ÀÈÆÆÀÈ

בפירות  כאן שמדובר  מבואר , בגמרא בשבת. ניטל  הריהו המותר ולדבר

ויימאסו , בעפר  יתלכלכו הסל מן  ינערם שאם וענבים, תותים כגון לחים,
את  מנער ואגוזים, שקדים כגון יבשים, פירות בכלכלה היו  אם אבל 

רטובים, בפירות ואף האבן. עם הכלכלה את לטלטל  ואסור הפירות,
אסור האבן , את מתוכה ולנער  הכלכלה לצידי לסלקם אפשר  אם

פגומה, בכלכלה כאן שמדובר אלא האבן , עם הכלכלה את לטלטל 
בלא  בכלכלה להשתמש אפשר  שאי ונמצא כדופן , לה נעשית שהאבן 

לטלטלה  מותר  לכלכלה דופן  משמשת האבן שאם סוברים, ויש האבן.
בהם וכיוצא פירות בה כשאין אף טטוובב"",,בשבת ייווםם   ""תתווסספפוותת   ((עעייייןן

טטזז  )).. ככהה  ,, ששבבתת   ההלל'' בשבת,ïéìèìèîeררממבב""םם   –íò äàîè äîeøz ÀÇÀÀÄÀÈÀÅÈÄ
äøBähä אסורה לעצמה כשהיא טמאה תרומה שכן הטהורה; אגב – ÇÀÈ

טהורה, תרומה עם יחד אבל  לאכילה, ראויה שאינה לפי  בטלטול , היא
ïélçä íòå אמרו בזה ואף לטלטלה; מותר  החולין , עם או – ÀÄÇËÄ

טהורה  אבל  למעלה, וטמאה למטה שטהורה אלא שנו  לא בגמרא:
ואפילו  הטמאה. את ומניח הטהורה את נוטל למטה, וטמאה למעלה
פירות  כשהיו  אלא הטמאה את עמה מטלטלים אין  למטה, הטהורה

היו  אם אבל יתקלקלו , מהכלי  אותם ינער  שאם בקרקע, המתטנפים
ומניח  הטהורה ונוטל  מהכלי  הכל מנער בהם, וכיוצא ושקדים אגוזים

למעלה  היתה שהטהורה בין  הכלי, למקום צריך היה אם ברם, הטמאה.
כאחד. הכל מטלטל למטה, שהיתה óàבין  :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇ
äàîe ãçàa ònãîä úà ïéìòîלתוך שנפלה תרומה סאה – ÇÂÄÆÇÀËÈÀÆÈÅÈ

דינה  התערובת שכל כלומר  "מדומע", נעשה הכל חולין, ממאה פחות

חולין , מאה לתוך  נפלה אם אבל לזרים, באכילה ואסורה כתרומה,
מתוך אחת סאה להרים שיש אלא לזרים, מותר  והכל בטלה, התרומה

לכהן , השייכת התרומה את לגזול שלא כדי  לכהן , וליתנה התערובת
יהודה  רבי שלדעת ללמד , באה משנתנו  לזרים. ומותרים חולין  והשאר 

נקרא  זה ואין בשבת, לכהן  הסאה את התערובת מתוך  להעלות מותר
שהרים  קודם אף מהתערובת לאכול  לו  שמותר לפי בשבת, מתקן

לתרומה  להעלותו זה בצד עיניו  שנותן והיינו  לכהן, הסאה את ממנה
אין  הסאה, העלאת בלא אף לאכול  שיכול  וכיון  אחר, בצד  ואוכל

תיקון  הגמרא),((גגממרראא  ));;העלאתה (עפ"י  הטעם מבאר  מברטנורא והרב
כאילו  היא הרי החולין  לתוך שנפלה התרומה יהודה רבי שלדעת לפי

התרומה  אותה ומאה, באחד וכשעולה מעורבת, ואינה לבדה מונחת
משום  בזה אין בשבת הסאה את כשמעלה הלכך שעולה, היא שנפלה

dcedi.תיקון. iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn cg`e mixyr wxt zay zkqn

·úéáçä ét ìòL ïáàä–úìôBð àéäå dcö ìò dhî.úBiáçä ïéa äúéä–àéäå dcö ìò dhîe däéaâî ¨¤¤¤©¦¤¨¦©¨©¦¨§¦¤¤¨§¨¥¤¨¦©§¦¨©¨©¦¨§¦
úìôBð.økä ìòL úBòî–úBìôBð ïäå økä úà øòBð.ì åéìò äúéäìLúL–èeèøîña dçp÷î.ìL äúéä ¤¤¨¤©©©¥¤©©§¥§¨§¨¨¨¦§¤¤§©§¨¦§©§¨§¨¤
øBò–äìëzL ãò íéî äéìò ïéðúBð. §¦¨¤¨©¦©¤¦§¤
‚éànL úéaíéøîBà:ïétì÷e úBîöò ïçìMä ïî ïéäéaâî.ìlä úéáeíéøîBà:døòðîe dlk äìáhä úà ìèBð. ¥©©§¦©§¦¦¦©ª§¨£¨§¦¦¥¦¥§¦¥¤©©§¨ª¨§©£¨

ïéøéáòîúéfkî úBçt ïéøeøt ïçìMä éðôlî,øòNåò ìL øòNå ïéðeôà ìLíéLã,äîäa ìëàî àeäL éðtî. ©£¦¦¦¦§¥©ª§¨¥¦¨¦©©¦§¥¨¤£¦§¥¨¤£¨¦¦§¥¤©£©§¥¨

aa.dcv lr dhn:íéãéá äúåà ìåèé àìå úìôåð ïáàäå ïééä ïî ìåèéì êéøö íà äãö ìò úéáçä äèî.zeiagd oia dzidìò ïáàä ìåôú àìù àøéúîå
:äãö ìò äúåà äèî íùå úåéáçä ïéáî ä÷ìñîå äìåë úéáçì ääéáâî íøáùúå úåéáçä.zeltep ode xkd z` xrepíå÷îì êéøö åðéàå øëì êéøö àåäùë

øëä äùòð ïéåëúîá íù ïçéðä ìáà ,úáù áøòî øëä ìò úåòîä çëùùë àìà ïøîà àìå .åéìòù úåòîä íò øëä äéáâî åîå÷îì êéøö íà ìáà ,øëä
:åéìòù úåòîä øòðì àìå åìèìèì øåñàå øåñàä øáãì ñéñá.zylyl:äàåö åà éòø åà ÷åø ïåâë óåðè ìù øáã.hehxnqa dgpwn,íéî äéìò ïúé àìå

:åñåáë åäæ íéîá åúééøù ãâáå ,àåä ãâá ìù øë íúñã.dzid:øë ìò.xer lyìáà .úùìùìä êìúå äìëúù ãò íéî äéìò ïúåð ,àåä ñåáë øá åàìã
åäá êééù åäðéð íéëø úåúñëå íéøë íúñå ìéàåäã ,àì ùîî ñåáë:ïñåáë åäæ àì ïúééøù åäéîå ,íéëø úåøåòá ñåáë

bb.oitilwe zenvr oglyd lrn oidiabn mixne` y"aúéáù ,äèùä úôìçåî àìà ,äéåðù àéäù úåîë åðúðùî ìò íéëîåñ åðà ïéàù øîà÷ àøîâá
ä"áã ,íéãéá ïéôéì÷äå úåîöòä ìèìèé àì ìáà éìë úøåú äéìò ùéù àìáèä úà ÷ìñî íéøîåà ù"áå ,ïéôéì÷å úåîöò ïçìùä ìòî ïéäéáâî ïéøîåà ììä
åãåî äîäá ìëàîì óà åæç àì éà ìáà ,íãà ìëàîì åæç àìã â"òà äîäá ìëàîì åæçã ïéôéì÷å úåîöòá àìà ä"á åøù àì åäéîå .äãåäé 'øë ù"áå ù"øë

:äãåî ù"ø åìéôà â"äëáã ,ìèìèì íéøåñàã ä"á.zifkn zegt oixext oglyd lrn oixiarnïééåàø ïäù êåîñá ùøôîãë àîòèå úéæëî úåçô åìéôà
:äîäá ìëàîì.oilet ly xrye:ïäá ìãâ úéðè÷äù íéèéáøù.dfig` zia xer:åá åðæçàéù øåò ìù äæéçà úéá.ea oigpwn oi`ïéá èçñð åæçåàùëù

:ù"ø äéá äãåîã úåîé àìå äéùéø ÷éñô éåäå åéúåòáöà.jk oiae jk oia:áåâð àåäùë úáùá ìèéð äæéçà úéá åì ïéà ïéá äæéçà úéá åì ùé ïéáepi`e
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ומותר שהואיל בזה, היא לרישא יהודה רבי  דברי  של  ששייכותם מבארים, יש
אסור היה שאילו לטלטלה גם שמותר  הרי  ומאה, באחד המדומע את להעלות
שאסור כיון  בשבת, לטלטלו  גם אסור  היה בשבת, המדומע את להעלות
המדומע  כל שמותר  פי על  ואף תרומה. של  האחד העלאת קודם לזרים באכילה
שראויה  משום לישראל , אף בטלטול שמותרת לתרומה, דומה זה אין  לכהן ,
להינתן עומד  אינו המדומע אבל  לכהן, להינתן עומדת שהתרומה לפי  לכהן ,

לזרים השאר  ולאכול אחד ממנו  להרים אלא לכהן, lecb")כולו xe`").

âששללייששיי âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

מוקצה. טלטול  בדיני ללמד מוסיפה זו  משנה

úéáçä ét ìòL ïáàä, יין של  החבית פי  על  אבן מונחת היתה – ÈÆÆÆÇÄÆÈÄ
לטלטלה  ואסור  מוקצה האבן והרי  שבתוכה, היין  מן  ליטול צריך והוא

החבית,dhîבשבת, את –dcö ìò,קצת אותה שכופף היינו – ÇÈÇÄÈ
úìôBð àéäå.החבית מעל  נופלת והאבן –äúéä,החבית אותה – ÀÄÆÆÈÀÈ

פיה, על מונחת úBiáçäשהאבן  ïéaעל להטותה יכול  ואינו – ÅÆÈÄ
אחרת  חבית על האבן תפול שמא להטותה ירא שהוא או  צידה,

החביות,däéaâîותשברנה, מבין  ומוציאה כולה, החבית את מרים – ÇÀÄÈ
úìôBð àéäå dcö ìò dhîe צידה על  שם החבית את ומטה – ÇÈÇÄÈÀÄÆÆ

מעליה. נופלת שהאבן økäעד ìòL úBòî מעות מונחות היו – ÈÆÇÇÇ
לכר, צריך והוא הכר, úBìôBðעל ïäå økä úà øòBð בגמרא – ÅÆÇÇÀÅÀ

epyמבואר: `l",נופלת והיא צידה על שמטה החבית פי  שעל (באבן 

נופלות), והן הכר את שנוער  הכר שעל  במעות gkeyaוכן `l` ששכח)
הכר), על המעות את או  החבית פי  על האבן את שבת `laמערב

gipna,( הכר על  המעות את או  החבית פי  על  האבן  את מדעת (שהניח
xeq`d xacl qiqa dyrp בסיס נעשה והכר לאבן בסיס נעשתה (החבית

שהם  משום והכר , החבית את אף לטלטל  שאסור  כלומר  למעות),

בגמרא: אמרו כן  epyמוקצה. `l(הכר את לנער jxevl(שצריך  `l`
eteb,( עצמו לכר  enewn(כשצריך jxevl la`הכר ),(כשצר למקום יך

eilr ocere elhlhn.(עליו והמעות הכר את åéìò(נוטל  äúéäעל – ÈÀÈÈÈ
צואה,úLìLìהכר, או ליחה כגון  לכלוך , דבר –dçp÷î ÄÀÆÆÀÇÀÈ

èeèøîñaעל מים שנתינת הכר , על מים יתן  לא אבל בשבת, – ÄÀÇÀ
לכיבוס. דומה לנקותו , כדי  כר äúéäהבגד , על הלשלשת, –ìL ÈÀÈÆ

äìëzL ãò íéî äéìò ïéðúBð ,øBòהעור על  מים שנתינת – ÀÄÈÆÈÇÄÇÆÄÀÆ

עור. של  בכר  אף אסור  ממש  לכבס אבל כיבוס. נקרא אינו

בענין מהגמרא שהבאנו zrcn,מה gipndאו האבן  את שהמניח מפרשים יש
השבת; בכניסת השמשות, בין שם שיישארו דעת על  שבת מערב המעות את
כל שם שיישארו  דעת על  שבת מערב שם כשהניחם דווקא מפרשים, ויש

האסור לדבר  בסיס נעשה אז  השבת mixeabd")אותה ihly" oiir).
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וקליפות, עצמות כגון למאכל , עוד ראויים שאינם הסעודה, בשיירי דנה משנתנו
השולחן. מעל ולהעבירם לטלטלם מותר  אם

ïçìMä ïî ïéäéaâî :íéøîBà éànL úéa בידים מעבירים – ÅÇÇÀÄÇÀÄÄÄÇËÀÈ
בשבת, השולחן  כלבים,úBîöòמעל  למאכל הראויות –ïétì÷e ÂÈÀÄÄ
בהמה מאכל  שהם ררממבב""םם  ))– רריי""ףף  ;; מפרש ,((תתווסספפוותת  ;; ורש"י .zenvr

לכלב, ראויות שאינן שמאי,eoitilwקשות בית של וטעמם אגוזים, של
בשבת מוקצה אוסרים ררשש""יי))..שאינם עעלל ששממקקששייםם   תתווסספפוותת   úéáeÅ((עעייייןן  

dlk äìáhä úà ìèBð :íéøîBà ìlä,השולחן טבלת –døòðîe ÄÅÀÄÅÆÇÇÀÈËÈÀÇÂÈ
עליה, כלי תורת שהטבלה והקליפין , העצמות את מעליה ומפיל  –

והקליפין , העצמות את גם ידה על ומטלטל בשבת, לטלטלה מותר ולכן 
והקליפין  העצמות את לטלטל  אסור אבל מותר, הצד מן שטלטול

הם  הרי  בהמה, למאכל שבת מערב מוכנות היו ולא שהואיל  בידים,
להיפך: היא הגירסה בתוספתא onמוקצה. oidiabn :mixne` lld zia

dlek dlahd z` lhep :mixne` i`ny ziae ;oitilwe zenvr ogleyd
.dxrpne יהודה כרבי שמאי  בית אלא לנו  אין אנו בגמרא: אמרו וכן

שיטתה, מוחלפת אלא שהיא, כמות משנתנו על סומכים אנו  (אין
– בשבת מוקצה האוסר יהודה כרבי סוברים שמאי  ובית ררשש  ""יישבית ,(

רוב  לדעת ברם, בשבת). מוקצה אוסר (שאינו שמעון כרבי הלל
עצמות  כגון אלא בשבת לטלטל שמעון  רבי  התיר  לא המפרשים,
וכיוצא  בהמה למאכל  הראויות קליפות או  כלבים למאכל הראויות

אף  בהמה, למאכל  ולא אדם למאכל לא ראוי  שאינו דבר אבל בזה,
בשבת. לטלטלו  מתיר  אינו  שמעון ïçìMäרבי  éðôlî ïéøéáòîÇÂÄÄÄÄÀÅÇËÀÈ

גורסים: ויש  בשבת, –,ogleyd lrnúéfkî úBçt ïéøeøt אפילו – ÅÄÈÄÇÇÄ
מכזית, פחות ïéðeôàהם ìL øòNå,אפונה של  קליפות –øòNå ÀÅÈÆÂÄÀÅÈ

íéLãò ìL,העדשים קליפות –î àeäL éðtîäîäa ìëà– ÆÂÈÄÄÀÅÆÇÂÇÀÅÈ
מותר הלכך  בהמה, למאכל  ראויים הללו  והקליפות שהפירורים

בשבת. השולחן ,âBôñלטלטלם את רטוב, כשהוא בו, שמקנחים – À

izdw - zex`ean zeipyn
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âBôñ,äæéçà úéa øBò Bì Lé íà–Ba ïéçp÷î;åàì íàå–Ba ïéçp÷î ïéà.íéîëçåíéøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa §¦¤¥£¦¨§©§¦§¦¨¥§©§¦©£¨¦§¦¥¨¥¨
–úaMa ìhð,äàîè ìa÷î Bðéàå. ¦¨©©¨§¥§©¥ª§¨

Ì È  ˘ Â Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡äøaLpL úéáç–GL ïBæî äpîéä ïéìévîúBãeòñ L.íéøçàì øîBàå:íëì eìéväå eàBa,âtñé àHL ãáìáe. ¨¦¤¦§§¨©¦¦¥¤¨§¨§§¥©£¥¦§©¦¨¤¦§©¤§©¥

ïé÷Lî ïäî àéöBäì úBøtä úà ïéèçBñ ïéà;ïîöòî eàöé íàå–ïéøeñà.äãeäé éaøøîBà:ïéìëàì íà– ¥£¦¤©¥§¦¥¤©§¦§¦¨§¥©§¨£¦©¦§¨¥¦¨Ÿ¨¦
øzî ïäî àöBiä,ïé÷Lnì íàå–øeñà ïäî àöBiä.úaL áøòî ï÷qøL Lác úBlç,ïîöòî eàöéå–íéøeñà; ©¥¥¤ª¨§¦©©§¦©¥¥¤¨©§©¤¦§¨¥¤¤©¨§¨§¥©§¨£¦

øæòìà éaøåøézî. §©¦¤§¨¨©¦
·úaL áøòî ïénça àaL ìk–úaMa ïénça BúBà ïéøBL;úaL áøòî ïénça àa àHL ìëå–BúBà ïéçéãî ¨¤¨©©¦¥¤¤©¨¦©©¦©©¨§¨¤¨©©¦¥¤¤©¨§¦¦

.d`neh lawn:úëúî àìå ÷ù àìå ãâá àìå õò éìë àì åðéàã
ak`̀.zecerq 'b oefn oilivn:ìéöî éòáã äîëã éáúë ìë ÷øôá åøîà ãçà éìëá åìéàã ,äáøä íéìëá åìéôàå.mkl:úåãåòñ 'â ïåæî ãçà ìëcalae

.betqi `lyéèäìå øåæçìå ïééä áåàùì âåôñ íéùé àìù.ìåçá äùåò àåäù êøãë äùòé àìù ,äèéçñ ùùç àëéìã äæéçà úéá âåôñì ùéù éô ìò óàå ,ó
:ìåç äùòîë äùòé àìù ,øåñà éìëä úôùá åãé çð÷ìå íé÷áãðå íéáò ïäù ùáãå ïîù åãéá ç÷éì åìéôàå.zexitd z` oihgeq oi`äãìåú ÷øôî ì"äã

:ùãã.oixeq`:äìçúëì èåçñé àîù äøéæâ.oilke`l m` xne` i"xøæâîì àëéìå åáæù äîá äéì àçéð àìã ,øúåî ïäî àöåéä ,íéñðåëî úåøéô ïúåà åéä
:èåçñé àîù åäá.oiwynl m`eâ"òàã íéîëçì é"ø äãåî íéáðòå íéúéæáå .èåçñé àîù äøéæâ ,øåñà ïäî àöåéä ,åäééðî ÷ôðã éàîá äéì àçéðã ïéñðåëî åéä

ïëøã åàìã ïåéë ,é"øì íéîëç íéãåî úåøéô éðéî øàùáå .éëäá äéúòã áéäé ä÷ùî éãéì åúà éë éîéé÷ äèéçñì ïëøãã ïåéë ,øåñà ïäî àöåéä íéìëåàì ïñðëã
:é"øë äëìäå .íéáðòå íéúéæì åäì åîãî íéîëçå úåøéô øàùì åäì äîãî äãåäé éáøã ,íéðåîøå íéúåúá àìà å÷ìçð àì .äèéçñì.yac zelgíé÷ñåøî ïäùë
:à"øë äëìäå .ïé÷ñåøî ïéàù åèà åøæâ íéøñåà íéîëçå ,øéúî à"ø êëìéä ,åèçñì êøã ïéàå äåòùä êåúî åîöòî ùáãä áæ

aa.oinga `ay lk:ìùáúðù.oigicn:ïéøåù àì ìáà åìåùá äðéà åúçãäã.oyid gilnd on ueg:çìîðùî äðù åéìò äøáòù çéìî âã.oiptq`d qilewe
:åìåùá øîâ àåä ïéîçá åúçãäå ä÷ã åúôéì÷ù âã

`xephxa yexit

äæéçà úéa øBò Bì Lé íà, בו שיאחזנו  עור, של  אחיזה בית – ÄÆÅÂÄÈ
Ba ïéçp÷î,בשבת –åàì íàå,אחיזה בית לו  שאין –ïéà ÀÇÀÄÀÄÈÅ
Ba ïéçp÷îבגד וסחיטת בידו, כשאוחזו  נסחט שהוא לפי בשבת, – ÀÇÀÄ

ככיבוס. שהיא משום בשבת, אסורה המים íéøîBà:מן  íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
Ck ïéáe Ck ïéa,לו כשאין  ובין אחיזה בית לו  כשיש  בין  –ìhð ÅÈÅÈÄÈ

úaMa, עליו כלי שתורת נגוב, כשהוא בשבת, לטלטלו מותר  – ÇÇÈ
äàîè ìa÷î Bðéàå:והם טומאה, המקבלים הכלים ממיני ואינו  – ÀÅÀÇÅËÀÈ

חרס. כלי מתכת, כלי  עץ, כלי  שק, עור , בגד,
בסיפא: גורסים zaya.יש lhipe ea migpwn jk oiae jk oia :mixne` minkge ויש

גורסים `mixne",שאינם minkge" שהוא הספוג  דין  את מסיימת המשנה אלא
הכל: jkלדברי  oiae jk oia,בו ומקנחים אחיזה בית לו שיש בין  כלומר –

בו, מקנחין  ואין אחיזה בית לו  שאין  zayaובין  lhip שתורת לטלטלו, מותר –
עליו. כלי

âררבבייעעיי âייווםם
א ה נ ש מ ר ו א ב

úéáç,בזה וכיוצא יין, של  –äøaLpL,בשבת –äpîéä ïéìévî ÈÄÆÄÀÀÈÇÄÄÅÆÈ
GL ïBæîúBãeòñ L, טז (לעיל בשבת שנפלה הדליקה מפני כמו – ÀÈÀ

בכלים  אפילו סעודות לשלש  לו הדרוש כשיעור להציל  ומותר ב-ג);
מאה  אפילו בו שמציל  (שם), שנינו  הרי אחד  בכלי  שאילו הרבה,

כמו  הוא הטעם סעודות, שלש  ממזון יותר  התירו  שלא ומה סעודות.
יבוא  ממונו  על  בהול שהוא מתוך  שמא חכמים, שחששו  בדליקה,

החבית את אא  )),,לתקן  ששללהה  ,, ששבבתת ההלל'' דרך((טט  ""זז   כלים יביא שמא או

הרבים בב))..רשות קקייזז  ,, ששבבתת eìéväå((גגממרראא eàBa :íéøçàì øîBàåÀÅÇÂÅÄÀÇÄ
íëì,סעודות שלש  כדי מציל  אחד וכל  –âtñé àHL ãáìáe– ÈÆÄÀÇÆÀÇÅ

שמא  גזירה לכלי , כך  אחר ולהטיפו לשאבו כדי ביין, ספוג ישים שלא
הספוג את סחיטה,((ררשש  ""יי));;יסחוט חשש  כשאין  שאפילו  מפרשים, ויש 

יעשה  שלא ביין , יספוג לא מקום מכל אחיזה, בית לספוג שיש כגון
הטעמים  שני את כותב הרמב"ם בחול . עושה שהוא כדרך בשבת

עושה  שהוא כדרך יעשה שאם ביין ... יספוג שלא "ובלבד  כאחד:
סחיטה" לידי יבוא שמא טטזז))..בחול  ככבב,, ששבבתת   úà((ההלל  '' ïéèçBñ ïéàÅÂÄÆ

úBøtä,בשבת –ïé÷Lî ïäî àéöBäì היא פירות שסחיטת – ÇÅÀÄÅÆÇÀÄ

"הדש "; ïîöòîתולדת eàöé íàå המשקים יצאו  ואפילו  כלומר  – ÀÄÈÀÅÇÀÈ
יבוא ïéøeñàמעצמם, שמא גזירה שבת, באותה בשתיה המשקים – ÂÄ

בשבת. בידיים הפירות ïéìëàìלסחוט íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÈÙÈÄ
אם לאכילה,– עומדים øzîהפירות ïäî àöBiä,בשבת בשתיה – ÇÅÅÆËÈ

שמא  לחשוש  אין המשקים, מהם שיצאו מזה נוחה דעתו ואין שהואיל
למשקים,íàåïé÷Lnìיסחוט; עומדים הפירות אם אבל  –àöBiä ÀÄÇÇÀÄÇÅ

øeñà ïäî שמא גזרו  שיצאו , מהמשקים נוחה ודעתו שהואיל – ÅÆÈ
רבי אף ובענבים שבזיתים מבואר , בגמרא בשבת. בידיים יסחטם
לפי אסור, מהם היוצא לאכילה, עומדים הם שאפילו מודה, יהודה

שאינם  פירות מיני ובשאר עומדים; לסחיטה אלו פירות של שעיקרם
שאין  מותר, מהם היוצא שהמיץ מודים, חכמים אף לאכילה, אלא

וברימונים, בתותים אלא יהודה ורבי  חכמים נחלקו  לא בסחיטה; דרכם
לזיתים  אותם מדמים וחכמים הפירות, לשאר  אותם מדמה יהודה שרבי 

dcedi.ולענבים. iaxk dkldeLác úBlç הניטלות שעווה של  חלות – ÇÀÇ
הדבש , ובהן  הכוורת, úaLמן áøòî ï÷qøL מהן שיזוב כדי – ÆÄÀÈÅÆÆÇÈ

ïîöòîהדבש , eàöéå החלות מתוך מעצמו  בשבת הדבש ויצא – ÀÈÀÅÇÀÈ
שחוששים íéøeñàהמרוסקות, לפי  זו, בשבת באכילה הדבש  אסור – ÂÄ

בשבת, הדבש  חלות את ירסק øézîשמא øæòìà éaøåלאכול – ÀÇÄÆÀÈÈÇÄ
בשבת. ירסקן שמא חושש  שאינו  בשבת, הדבש dkldאת oke  עעייייןן))

טטוובב"")).. ייווםם ""תתווסספפוותת

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ìkדברúaL áøòî ïénça àaL השבת לפני  שנתבשל כלומר – ÈÆÈÇÇÄÅÆÆÇÈ
מוסיפים:((ררשש  ""יי)) ויש ,ekxv lk lyazpyהשבת ההממאאיירריי;;קודם ((תתווסספפוותת  ;;

ייששרראאלל""));; כותב:""תתפפאאררתת   הרמב"ם `eאבל  zayd mcew lyazpy xac"
"opev eiykr `edy it lr s` ,zayd iptl oinga dxyp,,((  חח ככבב,, ששבבתת   ((ההלל''

úaMa ïénça BúBà ïéøBL,בשבת חמים במים לשרותו  מותר – ÄÇÇÄÇÇÈ
לאכילה; ראוי  שיהא המלוח, טעמו  להפיג כדי  או לרככו  ìëåÀÈכדי

úaL áøòî ïénça àa àHL אותו שאוכלים יבש בשר כגון – ÆÈÇÇÄÅÆÆÇÈ
הדחק ידי  על  בשבת úaMa((ררשש""יי)),,חי ïénça BúBà ïéçéãî– ÀÄÄÇÇÄÇÇÈ

חמים, מים בתוך  לשרותו  אסור אבל  כבישול, אינה õeçשהדחתו

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn mipye mixyr wxt zay zkqn

úaMa ïénça;ïéðtñàä ñéìe÷å íépè÷ íéçeìî íéâãå ïLiä çéìnä ïî õeç,ïzëàìî øîb àéä Bæ ïúçãäL. ©©¦©©¨¦©¨¦©©¨¨§¨¦§¦§©¦§§¨¨¦§¨¦¤£¨¨¨¦§©§©§¨
‚úBøâBøb äpîéä ìëàì úéáçä úà íãà øáBL,òì ïekúé àHL ãáìáeéìk úBN.úéáç ìL äôeâî íéá÷Bð ïéàå; ¥¨¨¤¤¨¦¤¡Ÿ¥¤¨§§¦§©¤¦§©¥©£§¦§¥§¦§¨¤¨¦

éøácäãeäé éaø;íéîëçåïéøézî.dcvî äpáwé àGå;äáe÷ð äúéä íàå–äåòL äéìò ïzé àG,àeäL éðtî ¦§¥©¦§¨©£¨¦©¦¦§¦§¤¨¦¦¨§¦¨§¨§¨¦¥¨¤¨©£¨¦§¥¤
çøîî.øîàäãeäé éaø:éðôì àa äNòîéàkæ ïa ïðçBé ïaøáøòa,øîàå:úàhçî Bì éðLLBç. §¨¥©¨©©¦§¨©£¤¨¦§¥©¨¨¨¤©©©£¨§¨©¥§¦¥©¨
„øeîL àäiL ìéáLa øBaä CBúì ìéLáz ïéðúBð,epöiL ìéáLa íéòøa íéôiä íénä úàå,änça ïðBvä úàå §¦©§¦§©¦§¦¤§¥¨§¤©©¦©¨¦¨¨¦¦§¦¤¥©§¤©¥©©¨

ençiL ìéáLa.íéna Cøca åéìk eøLpL éî,LLBç Bðéàå ïäa Cläî.äðBöéçä øöçì òébä,änça ïçèBL, ¦§¦¤¥©¦¤¨§¥¨©¤¤©©¦§©¥¨¤§¥¥¦¦©¤¨¥©¦¨§¨©©¨
íòä ãâðk àG ìáà. £¨§¤¤¨¨

bb.ziagd z` mc` xaeyôî:ì÷ì÷î àåäù éð.ilk dzeyrl oiekzi `ly calae:äàð äô äì úåùòì.dtebn miawep oi`àìà úéáç éôá ä÷åáãä
:àåä àçúô ï÷úî äì áé÷ð éëã äìåë úà ìèåð.xizn iqei 'x:éñåé 'øë äëìäå .êëá úéáç çúô êøã ïéàã.dcvn dpawi `leéñåé 'ø éøùã àä øîåìë

äéì ãéáòã ïéðîéæ ,äãöî ìáà .äôåâîä ìë ìèåð àìà íúä àçúô ãáòîì àçøåà åàìã äôåâîä ùàøá äìòîì àìà éøù àì ,äôåâîä úà á÷åð úåéäì
:ïééá øôò åà úåøåøö åìôé àìù äìòîì äçúôì äöåø åðéàå àçúô íåùî äôåâîä ãöá á÷ðì.gxnn:÷çîî íåùî ïàë ùéå.axra:íå÷î íùipyyeg

.z`hgn el:á÷ðä áéáñ éìëä éðôåãá ä÷áãì äåòùä çøéî íà
cc.xead jezl:íéî åá ïéàù.xeny `diyàäéù éãë øåáä úéò÷ø÷áù úåîåâ ééååùàì éúà àîìã ïðéùééç àìã ì"î÷ àäå .íåçä úîçî çéøñé àìù

:äøã÷ä íù áéùåäì äåù.mitid mind z`e:äéúùì íééåàøä.mirxaàôéñ íåùîå àéä àèéùôã àúìéîå .äéúùì ïééåàø ïðéàù íéòø íéî äå÷î êåúá
:ì"î÷ ,õîøá éðåîèàì éúà àîìã øåæâð àîéúã åäî ,åîçéù ìéáùá [äîçá] íéððåöä úàå ïðúã ,äì è÷ð.eilk exypy in:úáùá íéîá åìôðùjldn

.yyeg epi`e odnr:ïñáëù åúåà åãùçé àîù.dpevigd xvgl ribd:øîúùîä íå÷î àåäù øéòä àåáîì äëåîñä.dnga oghey:ïùáéìcbpk `l la`
.mrdïçèùì øåñà êëìéä ,øåñà íéøãç éøãçá åìéôà ïéòä úéàøî éðôî íéîëç åøñàù øáã ìë åðéãéá äëìäù ,àéä äéåçã åæ äðùîå .ïñáëù åäåãùçéù

:íòä ãâðë àìù åìéôà

`xephxa yexit

ïLiä çéìnä ïî,משנמלח שנה עליו שעברה מלוח דג –íéâãå ÄÇÈÄÇÇÈÈÀÈÄ
íépè÷ íéçeìî,(אלו תיבות שלש  גורסים אינם המפרשים (רוב ÀÄÀÇÄ
ïéðtñàä ñéìe÷å,דקה וקליפתו  מאספמיא, הבא דג מין  –ïúçãäL ÀÀÈÈÄÀÈÄÆÂÈÈÈ

חמים, במים –ïzëàìî øîb àéä Bæ אף לאכילה להכשירם – ÄÀÇÀÇÀÈ
בשבת. ואסורה כבישול, היא הרי הדחתם הלכך  החול , בימות

âחחממייששיי âייווםם
ג ה נ ש מ ר ו א ב

בשבת. לקלקל אסור לכתחילה אבל  פטורים, המקלקלים שכל שנינו, ג) (יג, לעיל 
לכתחילה. אף לקלקל מותר בשבת, אכילה שלצורך  ללמד , באה משנתנו

BøâBøb äpîéä ìëàì úéáçä úà íãà øáBLúשיש חבית – ÅÈÈÆÆÈÄÆÁÙÅÆÈÀÀ
אותה  לשבור  מותר  לפתחה, אפשר ואי  יבשות), (תאנים גרוגרות בה

את  מקלקל  שהוא מפני  לאכילה, גרוגרות ממנה להוציא כדי  בשבת
בשבת אכילה לצורך לכתחילה אף לקלקל ומותר  ((ההרר  ""ןן)),,החבית,

éìk úBNòì ïekúé àHL ãáìáe בו שיש יפה, נקב לה לעשות – ÄÀÇÆÄÀÇÅÇÂÀÄ
כלי. תיקון éaøמשום éøác ;úéáç ìL äôeâî íéá÷Bð ïéàåÀÅÀÄÀÈÆÈÄÄÀÅÇÄ

äãeäé היינו במגופה, יין של החבית פי את להגיף היו נוהגים – ÀÈ
ליטול רוצים וכשהיו  שעווה, או זפת סביבה ולהדביק חרס, של כיסוי

ומוציאים  החבית, את ומטים צר, נקב במגופה נוקבים היו  יין, ממנה
המגופה  את לנקוב שאסור יהודה, רבי וסובר  נקב; אותו דרך יין

מהחבית, כולה המגופה את יסיר אלא פתח, כמתקן שהוא לפי בשבת,
ïéøézî íéîëçå, בכך פתח דרך  שאין המגופה, את לנקוב –oke ÇÂÈÄÇÄÄ

.dkld:גורסים xiznויש iqei iaxe..((בבררטטננוורראא äpáwé((ררממבב""םם;; àGåÀÄÀÆÈ
dcvîבראש למעלה לנקוב אלא חכמים התירו שלא כלומר  – ÄÄÈ

בשבת, לנקבה שאסור מודים חכמים אף המגופה בצד אבל  המגופה,

לפתחה  רוצים ואין  הואיל  לחבית, פתח משום שם נוקבים שפעמים לפי
היין  לתוך  עפר  או  צרורות יפלו  שלא äúéä((גגממרראא  ))..למעלה, íàåÀÄÈÀÈ

äáe÷ð,החבית –äåòL äéìò ïzé àG,לסתמה כדי בשבת, – ÀÈÄÅÈÆÈÇÂÈ
çøîî àeäL éðtî סביב החבית בדפנות השעווה את מחליק – ÄÀÅÆÀÈÅÇ

מלאכה. אב שהוא "ממחק" משום בזה ויש äãeäé:הנקב, éaø øîàÈÇÇÄÀÈ
áøòa éàkæ ïa ïðçBé ïaø éðôì àa äNòî שבא מקום, שם – ÇÂÆÈÄÀÅÇÈÈÈÆÇÇÇÂÈ

בשבת, החבית נקב על שעווה שנתן במי  שם מעשה –øîàåלפניו  ÀÈÇ

זכאי : בן יוחנן úàhçîרבן  Bì éðLLBç מירח שמא אני  חושש – ÅÀÄÅÇÈ
חטאת. חייב ונמצא החבית, בדפנות להדביקה השעווה את

חבית, של מגופה לנקוב מותר  אם וחכמים, יהודה רבי של  המחלוקת בענין 
רבי נחלקו  שלא היא, חסדא רב דעת אבל  בגמרא; הונא רב כדעת בארנו 
שיש  לפי אוסר, יהודה שרבי המגופה, בצד  נקב בעשיית אלא וחכמים יהודה
ומה  בכך . פתח דרך אין שלדעתם מתירים, וחכמים פתח, משום שם נוקבים

dcvn",ששנינו: dpawi `le"מתקן ודאי זה שבכגון  מצידה, החבית בגוף היינו
בשבת. לעשותו  שאסור  מודים, חכמים אף ולכן  הוא, פתח

ד ה נ ש מ ר ו א ב
ìéLáz ïéðúBð,בשבת –øBaä CBúì,מים בו שאין –ìéáLa ÀÄÇÀÄÀÇÄÀÄ
øeîL àäiL,מבואר בגמרא החום. מחמת יתקלקל  שלא בתוכו , – ÆÀÅÈ

את  להשוות יבוא שמא חוששים שאין להשמיע, באה שמשנתנו

תטה  ולא לקדרה נוח מושב שיהא כדי  הבור, בקרקעית הגומות
íéôiäלצדדים; íénä úàåמותר לשתיה, היפים מים של כלי – ÀÆÇÇÄÇÈÄ

בשבת, צוננים,íéòøaליתנו  שהם עכורים מים של בור  בתוך  – ÈÈÄ
epöiL ìéáLa פשוטה זו  הלכה צוננים. יהיו היפים שהמים כדי – ÄÀÄÆÅÇ

הבאה: ההלכה משום אלא כאן נשנתה ולא ïðBväהיא, úàå מים – ÀÆÇÅ
גורסים:änçaצוננים, ויש בשמש . בשבת ליתנם מותר –oinga– ÇÇÈ

חמים ההרריי""ףף  )),,במים ençiL((ההרר""ןן;; ìéáLa המים שיתחממו  – ÄÀÄÆÅÇ
ברמץ  יטמינם שמא חוששים שאין  להשמיענו, המשנה ובאה הצוננים;

חם). íéna(באפר Cøca åéìk eøLpL éî במים בגדיו שנפלו  – ÄÆÈÀÅÈÇÆÆÇÇÄ
בשבת, בדרך  ïäaבהיותו  Cläî,הרטובים בבגדיו להלך לו מותר – ÀÇÅÈÆ

LLBç Bðéàå:מפרשים ויש בשבת. שכיבסם אנשים יחשדוהו  שמא – ÀÅÅ
yyeg epi`eסחיטה לידי  יבוא שמא ככ))..– ככבב,, ששבבתת   ההלל'' òébäÄÄÇ((ררממבב""םם

äðBöéçä øöçì,המשתמר מקום שהוא לעיר, בכניסה הראשונה – ÆÈÅÇÄÈ
בגדיו, את שם להניח änçaויכול  ïçèBL הבגדים את פושט – ÀÈÇÇÈ

לייבשם, בשמש  íòäושוטחם ãâðk àG ìáàלצד ישטחם לא – ÂÈÀÆÆÈÈ
הבגדים  את שכיבס יחשדוהו  שמא שם, עוברים שהרבים הרחוב,

efבשבת. dpynk dkld oi`e בברייתא) שמעון  ורבי  אלעזר כרבי  אלא ,

במקום  אפילו הרטובים הבגדים את לשטוח האוסרים ב), קמו , שבת
העין , מראית מפני חכמים שאסרו  מקום שכל העם, כנגד שלא מוסתר,

אסור חדרים בחדרי  ככ))..אפילו  ככבב,, ששבבתת ההלל'' ((ררממבב  ""םם

izdw - zex`ean zeipyn
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קצט

a dpyn mipye mixyr wxt zay zkqn

âBôñ,äæéçà úéa øBò Bì Lé íà–Ba ïéçp÷î;åàì íàå–Ba ïéçp÷î ïéà.íéîëçåíéøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa §¦¤¥£¦¨§©§¦§¦¨¥§©§¦©£¨¦§¦¥¨¥¨
–úaMa ìhð,äàîè ìa÷î Bðéàå. ¦¨©©¨§¥§©¥ª§¨

Ì È  ˘ Â Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡äøaLpL úéáç–GL ïBæî äpîéä ïéìévîúBãeòñ L.íéøçàì øîBàå:íëì eìéväå eàBa,âtñé àHL ãáìáe. ¨¦¤¦§§¨©¦¦¥¤¨§¨§§¥©£¥¦§©¦¨¤¦§©¤§©¥

ïé÷Lî ïäî àéöBäì úBøtä úà ïéèçBñ ïéà;ïîöòî eàöé íàå–ïéøeñà.äãeäé éaøøîBà:ïéìëàì íà– ¥£¦¤©¥§¦¥¤©§¦§¦¨§¥©§¨£¦©¦§¨¥¦¨Ÿ¨¦
øzî ïäî àöBiä,ïé÷Lnì íàå–øeñà ïäî àöBiä.úaL áøòî ï÷qøL Lác úBlç,ïîöòî eàöéå–íéøeñà; ©¥¥¤ª¨§¦©©§¦©¥¥¤¨©§©¤¦§¨¥¤¤©¨§¨§¥©§¨£¦

øæòìà éaøåøézî. §©¦¤§¨¨©¦
·úaL áøòî ïénça àaL ìk–úaMa ïénça BúBà ïéøBL;úaL áøòî ïénça àa àHL ìëå–BúBà ïéçéãî ¨¤¨©©¦¥¤¤©¨¦©©¦©©¨§¨¤¨©©¦¥¤¤©¨§¦¦

.d`neh lawn:úëúî àìå ÷ù àìå ãâá àìå õò éìë àì åðéàã
ak`̀.zecerq 'b oefn oilivn:ìéöî éòáã äîëã éáúë ìë ÷øôá åøîà ãçà éìëá åìéàã ,äáøä íéìëá åìéôàå.mkl:úåãåòñ 'â ïåæî ãçà ìëcalae

.betqi `lyéèäìå øåæçìå ïééä áåàùì âåôñ íéùé àìù.ìåçá äùåò àåäù êøãë äùòé àìù ,äèéçñ ùùç àëéìã äæéçà úéá âåôñì ùéù éô ìò óàå ,ó
:ìåç äùòîë äùòé àìù ,øåñà éìëä úôùá åãé çð÷ìå íé÷áãðå íéáò ïäù ùáãå ïîù åãéá ç÷éì åìéôàå.zexitd z` oihgeq oi`äãìåú ÷øôî ì"äã

:ùãã.oixeq`:äìçúëì èåçñé àîù äøéæâ.oilke`l m` xne` i"xøæâîì àëéìå åáæù äîá äéì àçéð àìã ,øúåî ïäî àöåéä ,íéñðåëî úåøéô ïúåà åéä
:èåçñé àîù åäá.oiwynl m`eâ"òàã íéîëçì é"ø äãåî íéáðòå íéúéæáå .èåçñé àîù äøéæâ ,øåñà ïäî àöåéä ,åäééðî ÷ôðã éàîá äéì àçéðã ïéñðåëî åéä

ïëøã åàìã ïåéë ,é"øì íéîëç íéãåî úåøéô éðéî øàùáå .éëäá äéúòã áéäé ä÷ùî éãéì åúà éë éîéé÷ äèéçñì ïëøãã ïåéë ,øåñà ïäî àöåéä íéìëåàì ïñðëã
:é"øë äëìäå .íéáðòå íéúéæì åäì åîãî íéîëçå úåøéô øàùì åäì äîãî äãåäé éáøã ,íéðåîøå íéúåúá àìà å÷ìçð àì .äèéçñì.yac zelgíé÷ñåøî ïäùë
:à"øë äëìäå .ïé÷ñåøî ïéàù åèà åøæâ íéøñåà íéîëçå ,øéúî à"ø êëìéä ,åèçñì êøã ïéàå äåòùä êåúî åîöòî ùáãä áæ

aa.oinga `ay lk:ìùáúðù.oigicn:ïéøåù àì ìáà åìåùá äðéà åúçãäã.oyid gilnd on ueg:çìîðùî äðù åéìò äøáòù çéìî âã.oiptq`d qilewe
:åìåùá øîâ àåä ïéîçá åúçãäå ä÷ã åúôéì÷ù âã

`xephxa yexit

äæéçà úéa øBò Bì Lé íà, בו שיאחזנו  עור, של  אחיזה בית – ÄÆÅÂÄÈ
Ba ïéçp÷î,בשבת –åàì íàå,אחיזה בית לו  שאין –ïéà ÀÇÀÄÀÄÈÅ
Ba ïéçp÷îבגד וסחיטת בידו, כשאוחזו  נסחט שהוא לפי בשבת, – ÀÇÀÄ

ככיבוס. שהיא משום בשבת, אסורה המים íéøîBà:מן  íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
Ck ïéáe Ck ïéa,לו כשאין  ובין אחיזה בית לו  כשיש  בין  –ìhð ÅÈÅÈÄÈ

úaMa, עליו כלי שתורת נגוב, כשהוא בשבת, לטלטלו מותר  – ÇÇÈ
äàîè ìa÷î Bðéàå:והם טומאה, המקבלים הכלים ממיני ואינו  – ÀÅÀÇÅËÀÈ

חרס. כלי מתכת, כלי  עץ, כלי  שק, עור , בגד,
בסיפא: גורסים zaya.יש lhipe ea migpwn jk oiae jk oia :mixne` minkge ויש

גורסים `mixne",שאינם minkge" שהוא הספוג  דין  את מסיימת המשנה אלא
הכל: jkלדברי  oiae jk oia,בו ומקנחים אחיזה בית לו שיש בין  כלומר –

בו, מקנחין  ואין אחיזה בית לו  שאין  zayaובין  lhip שתורת לטלטלו, מותר –
עליו. כלי

âררבבייעעיי âייווםם
א ה נ ש מ ר ו א ב

úéáç,בזה וכיוצא יין, של  –äøaLpL,בשבת –äpîéä ïéìévî ÈÄÆÄÀÀÈÇÄÄÅÆÈ
GL ïBæîúBãeòñ L, טז (לעיל בשבת שנפלה הדליקה מפני כמו – ÀÈÀ

בכלים  אפילו סעודות לשלש  לו הדרוש כשיעור להציל  ומותר ב-ג);
מאה  אפילו בו שמציל  (שם), שנינו  הרי אחד  בכלי  שאילו הרבה,

כמו  הוא הטעם סעודות, שלש  ממזון יותר  התירו  שלא ומה סעודות.
יבוא  ממונו  על  בהול שהוא מתוך  שמא חכמים, שחששו  בדליקה,

החבית את אא  )),,לתקן  ששללהה  ,, ששבבתת ההלל'' דרך((טט  ""זז   כלים יביא שמא או

הרבים בב))..רשות קקייזז  ,, ששבבתת eìéväå((גגממרראא eàBa :íéøçàì øîBàåÀÅÇÂÅÄÀÇÄ
íëì,סעודות שלש  כדי מציל  אחד וכל  –âtñé àHL ãáìáe– ÈÆÄÀÇÆÀÇÅ

שמא  גזירה לכלי , כך  אחר ולהטיפו לשאבו כדי ביין, ספוג ישים שלא
הספוג את סחיטה,((ררשש  ""יי));;יסחוט חשש  כשאין  שאפילו  מפרשים, ויש 

יעשה  שלא ביין , יספוג לא מקום מכל אחיזה, בית לספוג שיש כגון
הטעמים  שני את כותב הרמב"ם בחול . עושה שהוא כדרך בשבת

עושה  שהוא כדרך יעשה שאם ביין ... יספוג שלא "ובלבד  כאחד:
סחיטה" לידי יבוא שמא טטזז))..בחול  ככבב,, ששבבתת   úà((ההלל  '' ïéèçBñ ïéàÅÂÄÆ

úBøtä,בשבת –ïé÷Lî ïäî àéöBäì היא פירות שסחיטת – ÇÅÀÄÅÆÇÀÄ

"הדש "; ïîöòîתולדת eàöé íàå המשקים יצאו  ואפילו  כלומר  – ÀÄÈÀÅÇÀÈ
יבוא ïéøeñàמעצמם, שמא גזירה שבת, באותה בשתיה המשקים – ÂÄ

בשבת. בידיים הפירות ïéìëàìלסחוט íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÈÙÈÄ
אם לאכילה,– עומדים øzîהפירות ïäî àöBiä,בשבת בשתיה – ÇÅÅÆËÈ

שמא  לחשוש  אין המשקים, מהם שיצאו מזה נוחה דעתו ואין שהואיל
למשקים,íàåïé÷Lnìיסחוט; עומדים הפירות אם אבל  –àöBiä ÀÄÇÇÀÄÇÅ

øeñà ïäî שמא גזרו  שיצאו , מהמשקים נוחה ודעתו שהואיל – ÅÆÈ
רבי אף ובענבים שבזיתים מבואר , בגמרא בשבת. בידיים יסחטם
לפי אסור, מהם היוצא לאכילה, עומדים הם שאפילו מודה, יהודה

שאינם  פירות מיני ובשאר עומדים; לסחיטה אלו פירות של שעיקרם
שאין  מותר, מהם היוצא שהמיץ מודים, חכמים אף לאכילה, אלא

וברימונים, בתותים אלא יהודה ורבי  חכמים נחלקו  לא בסחיטה; דרכם
לזיתים  אותם מדמים וחכמים הפירות, לשאר  אותם מדמה יהודה שרבי 

dcedi.ולענבים. iaxk dkldeLác úBlç הניטלות שעווה של  חלות – ÇÀÇ
הדבש , ובהן  הכוורת, úaLמן áøòî ï÷qøL מהן שיזוב כדי – ÆÄÀÈÅÆÆÇÈ

ïîöòîהדבש , eàöéå החלות מתוך מעצמו  בשבת הדבש ויצא – ÀÈÀÅÇÀÈ
שחוששים íéøeñàהמרוסקות, לפי  זו, בשבת באכילה הדבש  אסור – ÂÄ

בשבת, הדבש  חלות את ירסק øézîשמא øæòìà éaøåלאכול – ÀÇÄÆÀÈÈÇÄ
בשבת. ירסקן שמא חושש  שאינו  בשבת, הדבש dkldאת oke  עעייייןן))

טטוובב"")).. ייווםם ""תתווסספפוותת

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ìkדברúaL áøòî ïénça àaL השבת לפני  שנתבשל כלומר – ÈÆÈÇÇÄÅÆÆÇÈ
מוסיפים:((ררשש  ""יי)) ויש ,ekxv lk lyazpyהשבת ההממאאיירריי;;קודם ((תתווסספפוותת  ;;

ייששרראאלל""));; כותב:""תתפפאאררתת   הרמב"ם `eאבל  zayd mcew lyazpy xac"
"opev eiykr `edy it lr s` ,zayd iptl oinga dxyp,,((  חח ככבב,, ששבבתת   ((ההלל''

úaMa ïénça BúBà ïéøBL,בשבת חמים במים לשרותו  מותר – ÄÇÇÄÇÇÈ
לאכילה; ראוי  שיהא המלוח, טעמו  להפיג כדי  או לרככו  ìëåÀÈכדי

úaL áøòî ïénça àa àHL אותו שאוכלים יבש בשר כגון – ÆÈÇÇÄÅÆÆÇÈ
הדחק ידי  על  בשבת úaMa((ררשש""יי)),,חי ïénça BúBà ïéçéãî– ÀÄÄÇÇÄÇÇÈ

חמים, מים בתוך  לשרותו  אסור אבל  כבישול, אינה õeçשהדחתו

izdw - zex`ean zeipyn
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úaMa ïénça;ïéðtñàä ñéìe÷å íépè÷ íéçeìî íéâãå ïLiä çéìnä ïî õeç,ïzëàìî øîb àéä Bæ ïúçãäL. ©©¦©©¨¦©¨¦©©¨¨§¨¦§¦§©¦§§¨¨¦§¨¦¤£¨¨¨¦§©§©§¨
‚úBøâBøb äpîéä ìëàì úéáçä úà íãà øáBL,òì ïekúé àHL ãáìáeéìk úBN.úéáç ìL äôeâî íéá÷Bð ïéàå; ¥¨¨¤¤¨¦¤¡Ÿ¥¤¨§§¦§©¤¦§©¥©£§¦§¥§¦§¨¤¨¦

éøácäãeäé éaø;íéîëçåïéøézî.dcvî äpáwé àGå;äáe÷ð äúéä íàå–äåòL äéìò ïzé àG,àeäL éðtî ¦§¥©¦§¨©£¨¦©¦¦§¦§¤¨¦¦¨§¦¨§¨§¨¦¥¨¤¨©£¨¦§¥¤
çøîî.øîàäãeäé éaø:éðôì àa äNòîéàkæ ïa ïðçBé ïaøáøòa,øîàå:úàhçî Bì éðLLBç. §¨¥©¨©©¦§¨©£¤¨¦§¥©¨¨¨¤©©©£¨§¨©¥§¦¥©¨
„øeîL àäiL ìéáLa øBaä CBúì ìéLáz ïéðúBð,epöiL ìéáLa íéòøa íéôiä íénä úàå,änça ïðBvä úàå §¦©§¦§©¦§¦¤§¥¨§¤©©¦©¨¦¨¨¦¦§¦¤¥©§¤©¥©©¨

ençiL ìéáLa.íéna Cøca åéìk eøLpL éî,LLBç Bðéàå ïäa Cläî.äðBöéçä øöçì òébä,änça ïçèBL, ¦§¦¤¥©¦¤¨§¥¨©¤¤©©¦§©¥¨¤§¥¥¦¦©¤¨¥©¦¨§¨©©¨
íòä ãâðk àG ìáà. £¨§¤¤¨¨

bb.ziagd z` mc` xaeyôî:ì÷ì÷î àåäù éð.ilk dzeyrl oiekzi `ly calae:äàð äô äì úåùòì.dtebn miawep oi`àìà úéáç éôá ä÷åáãä
:àåä àçúô ï÷úî äì áé÷ð éëã äìåë úà ìèåð.xizn iqei 'x:éñåé 'øë äëìäå .êëá úéáç çúô êøã ïéàã.dcvn dpawi `leéñåé 'ø éøùã àä øîåìë

äéì ãéáòã ïéðîéæ ,äãöî ìáà .äôåâîä ìë ìèåð àìà íúä àçúô ãáòîì àçøåà åàìã äôåâîä ùàøá äìòîì àìà éøù àì ,äôåâîä úà á÷åð úåéäì
:ïééá øôò åà úåøåøö åìôé àìù äìòîì äçúôì äöåø åðéàå àçúô íåùî äôåâîä ãöá á÷ðì.gxnn:÷çîî íåùî ïàë ùéå.axra:íå÷î íùipyyeg

.z`hgn el:á÷ðä áéáñ éìëä éðôåãá ä÷áãì äåòùä çøéî íà
cc.xead jezl:íéî åá ïéàù.xeny `diyàäéù éãë øåáä úéò÷ø÷áù úåîåâ ééååùàì éúà àîìã ïðéùééç àìã ì"î÷ àäå .íåçä úîçî çéøñé àìù

:äøã÷ä íù áéùåäì äåù.mitid mind z`e:äéúùì íééåàøä.mirxaàôéñ íåùîå àéä àèéùôã àúìéîå .äéúùì ïééåàø ïðéàù íéòø íéî äå÷î êåúá
:ì"î÷ ,õîøá éðåîèàì éúà àîìã øåæâð àîéúã åäî ,åîçéù ìéáùá [äîçá] íéððåöä úàå ïðúã ,äì è÷ð.eilk exypy in:úáùá íéîá åìôðùjldn

.yyeg epi`e odnr:ïñáëù åúåà åãùçé àîù.dpevigd xvgl ribd:øîúùîä íå÷î àåäù øéòä àåáîì äëåîñä.dnga oghey:ïùáéìcbpk `l la`
.mrdïçèùì øåñà êëìéä ,øåñà íéøãç éøãçá åìéôà ïéòä úéàøî éðôî íéîëç åøñàù øáã ìë åðéãéá äëìäù ,àéä äéåçã åæ äðùîå .ïñáëù åäåãùçéù

:íòä ãâðë àìù åìéôà

`xephxa yexit

ïLiä çéìnä ïî,משנמלח שנה עליו שעברה מלוח דג –íéâãå ÄÇÈÄÇÇÈÈÀÈÄ
íépè÷ íéçeìî,(אלו תיבות שלש  גורסים אינם המפרשים (רוב ÀÄÀÇÄ
ïéðtñàä ñéìe÷å,דקה וקליפתו  מאספמיא, הבא דג מין  –ïúçãäL ÀÀÈÈÄÀÈÄÆÂÈÈÈ

חמים, במים –ïzëàìî øîb àéä Bæ אף לאכילה להכשירם – ÄÀÇÀÇÀÈ
בשבת. ואסורה כבישול, היא הרי הדחתם הלכך  החול , בימות

âחחממייששיי âייווםם
ג ה נ ש מ ר ו א ב

בשבת. לקלקל אסור לכתחילה אבל  פטורים, המקלקלים שכל שנינו, ג) (יג, לעיל 
לכתחילה. אף לקלקל מותר בשבת, אכילה שלצורך  ללמד , באה משנתנו

BøâBøb äpîéä ìëàì úéáçä úà íãà øáBLúשיש חבית – ÅÈÈÆÆÈÄÆÁÙÅÆÈÀÀ
אותה  לשבור  מותר  לפתחה, אפשר ואי  יבשות), (תאנים גרוגרות בה

את  מקלקל  שהוא מפני  לאכילה, גרוגרות ממנה להוציא כדי  בשבת
בשבת אכילה לצורך לכתחילה אף לקלקל ומותר  ((ההרר  ""ןן)),,החבית,

éìk úBNòì ïekúé àHL ãáìáe בו שיש יפה, נקב לה לעשות – ÄÀÇÆÄÀÇÅÇÂÀÄ
כלי. תיקון éaøמשום éøác ;úéáç ìL äôeâî íéá÷Bð ïéàåÀÅÀÄÀÈÆÈÄÄÀÅÇÄ

äãeäé היינו במגופה, יין של החבית פי את להגיף היו נוהגים – ÀÈ
ליטול רוצים וכשהיו  שעווה, או זפת סביבה ולהדביק חרס, של כיסוי

ומוציאים  החבית, את ומטים צר, נקב במגופה נוקבים היו  יין, ממנה
המגופה  את לנקוב שאסור יהודה, רבי וסובר  נקב; אותו דרך יין

מהחבית, כולה המגופה את יסיר אלא פתח, כמתקן שהוא לפי בשבת,
ïéøézî íéîëçå, בכך פתח דרך  שאין המגופה, את לנקוב –oke ÇÂÈÄÇÄÄ

.dkld:גורסים xiznויש iqei iaxe..((בבררטטננוורראא äpáwé((ררממבב""םם;; àGåÀÄÀÆÈ
dcvîבראש למעלה לנקוב אלא חכמים התירו שלא כלומר  – ÄÄÈ

בשבת, לנקבה שאסור מודים חכמים אף המגופה בצד אבל  המגופה,

לפתחה  רוצים ואין  הואיל  לחבית, פתח משום שם נוקבים שפעמים לפי
היין  לתוך  עפר  או  צרורות יפלו  שלא äúéä((גגממרראא  ))..למעלה, íàåÀÄÈÀÈ

äáe÷ð,החבית –äåòL äéìò ïzé àG,לסתמה כדי בשבת, – ÀÈÄÅÈÆÈÇÂÈ
çøîî àeäL éðtî סביב החבית בדפנות השעווה את מחליק – ÄÀÅÆÀÈÅÇ

מלאכה. אב שהוא "ממחק" משום בזה ויש äãeäé:הנקב, éaø øîàÈÇÇÄÀÈ
áøòa éàkæ ïa ïðçBé ïaø éðôì àa äNòî שבא מקום, שם – ÇÂÆÈÄÀÅÇÈÈÈÆÇÇÇÂÈ

בשבת, החבית נקב על שעווה שנתן במי  שם מעשה –øîàåלפניו  ÀÈÇ

זכאי : בן יוחנן úàhçîרבן  Bì éðLLBç מירח שמא אני  חושש – ÅÀÄÅÇÈ
חטאת. חייב ונמצא החבית, בדפנות להדביקה השעווה את

חבית, של מגופה לנקוב מותר  אם וחכמים, יהודה רבי של  המחלוקת בענין 
רבי נחלקו  שלא היא, חסדא רב דעת אבל  בגמרא; הונא רב כדעת בארנו 
שיש  לפי אוסר, יהודה שרבי המגופה, בצד  נקב בעשיית אלא וחכמים יהודה
ומה  בכך . פתח דרך אין שלדעתם מתירים, וחכמים פתח, משום שם נוקבים

dcvn",ששנינו: dpawi `le"מתקן ודאי זה שבכגון  מצידה, החבית בגוף היינו
בשבת. לעשותו  שאסור  מודים, חכמים אף ולכן  הוא, פתח

ד ה נ ש מ ר ו א ב
ìéLáz ïéðúBð,בשבת –øBaä CBúì,מים בו שאין –ìéáLa ÀÄÇÀÄÀÇÄÀÄ
øeîL àäiL,מבואר בגמרא החום. מחמת יתקלקל  שלא בתוכו , – ÆÀÅÈ

את  להשוות יבוא שמא חוששים שאין להשמיע, באה שמשנתנו

תטה  ולא לקדרה נוח מושב שיהא כדי  הבור, בקרקעית הגומות
íéôiäלצדדים; íénä úàåמותר לשתיה, היפים מים של כלי – ÀÆÇÇÄÇÈÄ

בשבת, צוננים,íéòøaליתנו  שהם עכורים מים של בור  בתוך  – ÈÈÄ
epöiL ìéáLa פשוטה זו  הלכה צוננים. יהיו היפים שהמים כדי – ÄÀÄÆÅÇ

הבאה: ההלכה משום אלא כאן נשנתה ולא ïðBväהיא, úàå מים – ÀÆÇÅ
גורסים:änçaצוננים, ויש בשמש . בשבת ליתנם מותר –oinga– ÇÇÈ

חמים ההרריי""ףף  )),,במים ençiL((ההרר""ןן;; ìéáLa המים שיתחממו  – ÄÀÄÆÅÇ
ברמץ  יטמינם שמא חוששים שאין  להשמיענו, המשנה ובאה הצוננים;

חם). íéna(באפר Cøca åéìk eøLpL éî במים בגדיו שנפלו  – ÄÆÈÀÅÈÇÆÆÇÇÄ
בשבת, בדרך  ïäaבהיותו  Cläî,הרטובים בבגדיו להלך לו מותר – ÀÇÅÈÆ

LLBç Bðéàå:מפרשים ויש בשבת. שכיבסם אנשים יחשדוהו  שמא – ÀÅÅ
yyeg epi`eסחיטה לידי  יבוא שמא ככ))..– ככבב,, ששבבתת   ההלל'' òébäÄÄÇ((ררממבב""םם

äðBöéçä øöçì,המשתמר מקום שהוא לעיר, בכניסה הראשונה – ÆÈÅÇÄÈ
בגדיו, את שם להניח änçaויכול  ïçèBL הבגדים את פושט – ÀÈÇÇÈ

לייבשם, בשמש  íòäושוטחם ãâðk àG ìáàלצד ישטחם לא – ÂÈÀÆÆÈÈ
הבגדים  את שכיבס יחשדוהו  שמא שם, עוברים שהרבים הרחוב,

efבשבת. dpynk dkld oi`e בברייתא) שמעון  ורבי  אלעזר כרבי  אלא ,

במקום  אפילו הרטובים הבגדים את לשטוח האוסרים ב), קמו , שבת
העין , מראית מפני חכמים שאסרו  מקום שכל העם, כנגד שלא מוסתר,

אסור חדרים בחדרי  ככ))..אפילו  ככבב,, ששבבתת ההלל'' ((ררממבב  ""םם

izdw - zex`ean zeipyn
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‰âtzñðå àéøáè éîáe äøòî éîa õçBøä,úBàéèðìà øNòa elôà–Bãéa íàéáé àG;íãà éða äøNò ìáà ¨¥§¥§¨¨§¥§¤§¨§¦§©©£¦§¤¤£ª§¦§¦¥§¨£¨£¨¨§¥¨¨
úçà úéèðìàa ïéâtzñî,íäéìâøå íäéãé íäéðt,ïãéa dúBà ïéàéáîe. ¦§©§¦©£ª§¦©©§¥¤§¥¤§©§¥¤§¦¦¨§¨¨

Âíéòî éðáa ïéLîLîîe ïéëñ,ïéãøbúî àGå ïéìnòúî àG ìáà.äîécøB÷ì ïéãøBé ïéà,ïéæéåè÷étà ïéNBò ïéàå, ¨¦§©§§¦¦§¥¥©¦£¨¦§©§¦§¦§¨§¦¥§¦§§¦¨§¥¦©¦§§¦¦
ïèwä úà ïéávòî ïéàå,øáMä úà ïéøéæçî ïéàå.Bìâøå Bãé ä÷øôpL éî–ïðBöa íôøèé àG;àeä õçBø ìáà §¥§©§¦¤©¨¨§¥©£¦¦¤©¤¤¦¤¦§§¨¨§©§¦§§¥§¥£¨¥

dd.btzqpe:çð÷å.zeihpel` xyra elit`åãéá íàéáé àì ä"ôà ãçå ãç ìëá àéî éùéôð àìã â"òà äæ øçà äæ ïäá âôúñðå ,ïäá íéçð÷îù íéðéãñ
:åàåáá íèçñéå çëùé àîù äøæâ àìà ,äàöåä øåñéà ïàë ïéàù ,áåøéò é"ò åìéôà ,åúéá êåúì.mc` ipa dxyr la`.éããäà éøëãî íä ïéáåøîå ìéàåä

:ïä íéáåøîå ìéàåä ,äåèçñé àîù ïðéøæâ àìå íãéá äúåà ïéàéáî éëä åìéôà àéî äá éùéôð àúùäã íãà éðá äøùòì úéèðåìà àãç åìéôàåmdici mdipt
.mdilbxe:èåçñé àîù ïðéùééç àìå äá âôúñðù úéèðåìà åãéá àéáî ãçà åìéôà àìà åæ äðùîë äëìä ïéàå .ïôåâ ìëì ä"äå è÷ð àúìîã àçøåà

ee.oikq:úáùá ïîù.oiynynne:äàðäì óåâä ìë ìò ãéá.oilnrzn `l la`:çëá óùôùì.oicxbzn `leåì äîåãå ,úãøâîá(á áåéà)ùøç åì ç÷éå
:ìåçã àãáåòë éåäã íåùî ,åá ãøâúäì.`niletl oicxei oi`èéè åúåàá íù õçåøä òáèéù úåîå÷î äá ùéå ,÷áã åîë èéè äéúçúå íéî äàìî äò÷á

éúàå íéîá íéøåùð åéãâáå ìôåð íù õçåøäå ÷éìçî äìù èéèù äò÷á à"ô .÷çåãáå ìåãâ éùå÷á åäåìòéå íãà éðá åöá÷úéù ãò úåìòì ìåëé åðéàå åá ÷áãéå
:äèéçñ éãéì.oifiehwit`ïðéîâøúî ùà éìö .ìùáúî ,éåè .àéöåî ,÷éôà .äëîåèöàä àéäù åìåùá íå÷îî ïåæîä àéöåäì øîåìë ,ïééæ éåè ÷éôà åùåøéôå .àé÷äì

íàå àøòö äéì úéàã àëéäå .øúåî àé÷äì éãë åéô êåúì åòáöà ñéðëäì ìáà úáùá øåñàù àåä àé÷äì åàéáîù ä÷ùî úåúùì à÷åãå .ïåæî ,ïééæ .øåð éåè
:ä÷ùî é"ò åìéôà øúåî àôøúé àé÷é.ohwd z` oiavrn oi`eìáà ïîæ øçàì àìà ïøîà àìå .äðåáë éæçéîã íåùî åúøãù úåéìåçå åéúåîöò áùéìå åð÷úì

`xephxa yexit
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במרחץ. שנוהגים בדברים עוסקות שלאחריה והמשנה זו משנה

õçBøä,בשבת –àéøáè éîáe äøòî éîa;טבריא בחמי או – ÈÅÀÅÀÈÈÀÅÀÆÀÈ
נקטה שמשנתנו מבואר , ixah`בגמרא inaשאף dxrnללמד, ina

באש הוחמו  המערה שמי  וכגון  טבריא, למי  בדומה חמים, במים היינו 
שבת ההרר  ""ןן));;מערב ההרראא  ""שש;; מותר((תתווסספפוותת;; טבריא שבחמי  פי על ואף

לשון  "הרוחץ" משנתנו  נקטה מקום מכל  בשבת, לרחוץ לכתחילה
לכתחילה  אסור  שבמערה חמים במים שכן  מערה, מי  משום דיעבד ,

במרחץ  ליכנס אסרו חכמים שכן  מרחץ; משום גזירה בשבת, לרחוץ
ואומרים: בשבת, המים את מחממים שהיו הבלנים מפני  בשבת,

הוחמו " שבת אא));;"מערב ממ,, ששבבתת  ,, zaya,((גגממרראא   mc` ugx m`eâtzñðåÀÄÀÇÇ
גופו , את וניגב –úBàéèðìà øNòa elôà בהן שהתנגב מגבות, – ÂÄÀÆÆÂËÀÄ

זו, אחר Bãéaבזו  íàéáé àGאיסור שאין במקום אפילו לביתו , – ÀÄÅÀÈ
האחרונות  שבמגבות פי על ואף לסחטן ; יבוא שמא גזירה הוצאה,

גזרו  מקום מכל  לסחטן , צורך  ואין  מים, מעט אלא אין  בהן שהתנגב
íäéðtבכולן . ,úçà úéèðìàa ïéâtzñî íãà éða äøNò ìáàÂÈÂÈÈÀÅÈÈÄÀÇÀÄÇÂËÀÄÇÇÀÅÆ

íäéìâøå íäéãé,דבר של דרכו שכך  אלא גופם, כל  הדין  והוא – ÀÅÆÀÇÀÅÆ
אם  כי  הגוף, כל לניגוב אחת במגבת משתמשים אנשים הרבה שאין

בלבד , ורגליהם ידיהם פניהם ïãéaלניגוב dúBà ïéàéáîe;הביתה – ÀÄÄÈÀÈÈ
חוששים  ואין  להביאה, להם מותר מאד , רטובה שהיא פי  על ואף

לסחוט. שאסור  לזה זה הם מזכירים רבים, שהם שמתוך לסחיטה,
להביא ב  מותר  אחד  אפילו  אלא כמשנתנו, הלכה שאין  אמרו, גמרא

יסחוט  שמא חוששים ואין  בשבת, גופו בה שניגב המגבת את בידו
אותה.

dxrn"בארנו  ina":מפרשים יש אבל  שבת; מערב שהוחמו  חמים במים –
dxrn inaמערה שבתוך טבריה בחמי –(m"anxd ;s"ixd)המשנה ונקטה ,ugexd

זה  והרי הזעה, לידי  בא בה והרוחץ החום, רב שבמערה מפני  דיעבד , לשון 
ב; לט, (שבת ובברייתא בשבת. בה לרחוץ לכתחילה אסור  הלכך כמרחץ,
בשבת  גופו כל לשטוף לאדם מותר אם תנאים, נחלקו ג) ד , תוספתא ב; קמז ,

רחיצה): כדרך  שלא הגוף על  מים לשפוך oinga(היינו oia mc` shzyi `l
שבת), מערב xizn(שהוחמו oerny iax .xi`n iax ixac ;opeva oiaבחמין (בין

בצונן). xzen.בין opeva .xeq` oinga :xne` dcedi iax.יהודה כרבי והלכה

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ïéëñ,בשבת הגוף על  שמן  –íéòî éðáa ïéLîLîîe רוב – ÈÄÀÇÀÀÄÄÀÅÅÇÄ

גורסים אינם mirn",המפרשים ipaa"אלאoiynynneכלומר בלבד ,
להנאה, בנחת הגוף כל על ביד  ממשמשים שסכים àGשבזמן  ìáàÂÈ

ïéìnòúîבכוח הגוף את משפשפים שאין  כלומר בשבת, ((ררשש""יי))..– ÄÀÇÀÄ
משנתנו: כגירסת נוקט הרמב"ם miirnאבל ipaa oiynynne oikq–

הדברים, ופירוש  (בגמרא); בברייתא גם הגירסה היא שנוהגים שכך 
(לעשות  המעיים בבני למשמש  כך  ואחר בשמן , הגוף את לסוך היו 

סכין , כך ואחר מעיים בבני תחילה ממשמשים שהיו או  מסז '), כעין
מעיים,ו  בבני  ולמשמש לסוך  מותר  בשבת שאף ללמדנו, המשנה באה

אחת בבת וימשמש  שיסוך  דהיינו  בשינוי , אותם שיעשה (zrckובלבד
,(`xnba opgei iax.בחול עושה שהוא כדרך  בשבת יעשה שלא כדי 

milnrzn `l la` שדורסים זה מתעמל? הוא זה "אי הרמב"ם: פירש –
ואסור ויזיע, שייגע עד שיהלך או ויזיע, שייגע עד  בכוח גופו  על 

רפואה" שהיא מפני בשבת, שיזיע כדי עצמו את ששבבתת  לייגע ((ההללככוותת  

ככחח  )),, אפילו ככאא  ,, בשבת ולשפשף לסוך מותר הרמב"ם שלדעת מכאן

הזעה לידי  לבוא מתכוון  שאינו  זמן כל  ההגגבבווררייםם""))בכוח, גם ((""ששללטטיי .
הרמב"ם: בדרך  מפרש  חננאל oilnrznרבנו `l la` שפושטים היינו  –

ירכותיהם  גבי  על  רגליהם וכן ולאחריהם לפניהם זרועותיהם ומקפלים

בשבת. ואסור רפואה, מעשה כעין  והוא ומזיעים, àGåÀומתחממים
ïéãøbúîשל כמעשה שהוא מפני בשבת, במברשת) (או במגרדת – ÄÀÈÀÄ

ואינו  כדרכו  גורד  בצואה, או בטיט מלוכלכות ידיו  היו  אם ברם, חול.
ככטט  )),,חושש ככחח  ,, ששבבתת   ההלל'' ררממבב  ""םם ייבב;; ייזז  ,, זאת ((תתווסספפתתאא   ועושה שהואיל 

חול. של  כמעשה נראה זה אין הכרח, äîécøB÷ìמתוך  ïéãøBé ïéàÅÀÄÀÀÄÈ
להחליק  עלול  לשם והיורד בקרקעיתו , מחליק טיט שיש נהר, שם –

סחיטה לידי  ויבוא בגדיו , "בור((ררשש  ""יי))ולהרטיב מפרש : והרמב"ם .
יזיע, לשם והנכנס בו , מכונסים שהמים לפי חמימות, בו  ויש  מים,

אסורה" שבת ביום ללההררממבב""םם  ))והזיעה ההממששננייוותת גורסים:((פפייררוושש ויש .
`nelitl micxei oi` טיט ותחתיתה מים בה שיש בקעה פירוש: –

עד לעלות יוכל ולא טיט באותו לטבוע עלול  שם היורד  ואדם דביק,
בקעה שיוזע  באותה שהרוחץ אומרים, ויש  לעזרתו. אחדים אנשים קו

המעיים בני את משלשלים המים ואותם שעל((ההרריי""ףף  ))מצטנן , כלומר  ,
שבת עונג יתבטל כך  ררממבב""םם  ))..ידי  ïéæéåè÷étà((ההממאאיירריי;; ïéNBò ïéàåÀÅÄÇÄÀÀÄÄ

לפי בשבת, לשתותו  שאסור כלומר  המאכל, הקאת לידי המביא סם –
להכניס  מותר ברם, סממנים. שחיקת משום וגזרו  לרפואה, שדומה

לכך). זקוק אדם (אם להקיא כדי  לגרון מפרש`oifiehwitאצבע –
ארמיות: ממלים מורכבת מלה שהיא oifieh,הרמב"ם, wit`: פירוש

מן  ויוציאנו  המזון  את שיקיא כלומר הבישול , מן המזון  הוצאת
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Bkøãk,àtøúð íàå–àtøúð. §©§§¦¦§©¨¦§©¨
‰ ˘ Â Ï ˘ Â Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡ìàBLïîL écëå ïéé éck Bøáçî íãà,Bì øîàé àHL ãáìáe:éðåìä,úBøkk dzøáçî äMàä ïëå.Bðéà íàå ¥¨¨¥£¥©¥©¦§©¥¤¤¦§©¤Ÿ©©§¥¦§¥¨¦¨¥£¤§¨¦¨§¦¥
Bðéîàî–úaL øçàì ïBaLç Bnò äNBòå Bìöà Búélè çépî.úaMa úBéäì ìçL íéìLeøéa çñt áøò ïëå– ©£¦©¦©©¦¤§§¤¦¤§§©©©¨§¥¤¤¤©¦¨©¦¤¨¦§©©¨

Bìöà Búélè çépîBçñt úà ìèBðå,øçàì ïBaLç Bnò äNBòåáBè íBé. ©¦©©¦¤§§¥¤¦§§¤¦¤§§©©
·åétî åéúBøtøt úàå åéçøBà úà íãà äðBî,áúkä ïî àG ìáà.ïçìMä ìò Búéá éða íòå åéða íò ñéôîe, ¤¨¨¤§¨§¤©§§¨¦¦£¨¦©§¨¥¦¦¨¨§¦§¥¥©©ª§¨

éðåùòéå éðåáöò êéãé ïåùì ,ïéáöòî .éøù äãéì íåéá('é íù):.xayd z` oixifgn oi`eøáùä úà ïéøéæçî äëìä àìà ,åæ äðùîë äëìä ïéàå .øáùðù íöò
:úáùá.eci dwxtpy:åìù ÷øôä ïî íöòä àöéù.mtxhi `l:ãéáò÷ äàåôøìã éæçéîã ,øáùä íå÷î ìò [ïðåöá] óèúùîù ,äøò÷á úåôåøè íéöéá ïåùì
bk`̀.ipeld xn`i `ly calae .l`eyéúéåìä êëå êë åñ÷ðô ìò áåúëì äåìî éúà êëìä íåé íéùìù äàåìä íúñ ì"éé÷å òîùî äáåøî ïîæì äàåìäã

:çëùé àìù éãë éðåìôì.elv` ezilh gipn:úáùá ùéã÷äì ïéìåëé ïîæ ïäì òåá÷ù úåáåçã ,úáùá åùéã÷îå åúåà ç÷åìå ,åðéîàî åðéà íà
aa.eizextxt:íéðãòî éðéî.azkd on `l la`.÷åçîé àîù äøéæâ ,úáùá áúë åúåàá àø÷é àì ,íçëùé àìù éãë íéçøåà êëå êë úáù áøòî áúë íà

åà íéøáã øàùá ìáà ,ïäéùåøéôáå ,äåáúëù øçàì äô ìòáù äøåúáå ,áúëáù äøåúá àìà úáùá úåø÷ì øúåî ïéàå ,úåèåéãä éøèùá àø÷é àîù ð"à
:íéøåñà ,ïäéùåøéôî åà äàåáð éøáãî åðéàù ,úåîëç éøôñá.qitn:äðîå äðî ìë òéâé éîì ÷ìçì ìøåâ ìéèî.ezia ipa mre eipa mrìò íéëåîñ ïäù

íåùîå ì÷ùî íåùîå äãî íåùî íéøáåò äæì äæ íéøúååî ïðéàå ïéìçåî ïðéàù äæ ìò äæ íéãéô÷îä äøåáç éðáã ,àì øçà íò ìáà .àãéô÷ ïàë ïéàù åðçìåù
:åáúëé àîù ïðáø åäá åøæâã ïéòøåôå ïéååì íåùîå ïééðî.'eke oiekzi `ly calaeìò åúéá éðá íòå åéðá íò íãà ñéôî ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî

`xephxa yexit

שיתעכל. קודם ïèwäהאיסטומכא úà ïéávòî ïéàå מתקנים אין – ÀÅÀÇÀÄÆÇÈÈ
ברם, כבונה. שזה מפני  בשבת, שדרתו  וחוליות עצמותיו  את ומיישרים

ליישב  כדי  רחבה, בחגורה ולקשרו  בחיתולים, הקטן את ללפף מותר
הרכים. אבריו øáMäפרקי  úà ïéøéæçî ïéàå,שנשברה עצם – ÀÅÇÂÄÄÆÇÆÆ

זה  בענין  הלכה שאין אמרו, בגמרא בשבת. למקומה להחזירה אסור
היא: ההלכה אלא zaya.כמשנתנו, xayd z` mixifgnä÷øôpL éîÄÆÄÀÀÈ

Bìâøå Bãé, רגלו של או ידו של  הפרק מן עצם שנקעה רגלו , או  – ÈÀÇÀ
סכנה, בזה ואין  ïðBöaהואיל íôøèé àG במקום אותן ישפשף לא – ÄÀÀÅÀÅ

לרפואה. זה עושה שהוא לכל שנראה בשבת, צוננים במים ìáàÂÈהנקע
Bkøãk àeä õçBø,בצוננים ורגליו ידיו  את –,àtøúð íàå ÅÀÇÀÀÄÄÀÇÈ

àtøúð כמו מותר , לרפואה, מתכוון שהוא נראה שאינו  שכל  – ÄÀÇÈ
ד ). (יד, לעיל  ששנינו 

âקקוודדשש âששבבתת
א ה נ ש מ ר ו א ב

בדיבור . שישנם שבת באיסורי  דנה משנתנו 

ïîL écëå ïéé éck Bøáçî íãà ìàBL,בשבת –àHL ãáìáe ÅÈÈÅÂÅÇÅÇÄÀÇÅÆÆÄÀÇÆ
éðåìä :Bì øîàé שאם בגמרא, הטעם ומבואר "השאילני "; אלא – ÙÇÇÀÅÄ

ההלואה  את בשבת לרשום חברו יבוא שמא חוששים "הלוני", לו יאמר

מרובה; לזמן  משמעה ש "הלואה" לפי  ישכחנה, שלא כדי בפנקסו ,
אין  מועט, לזמן היא ו"שאלה" הואיל  "השאילני ", לו : אומר  אם אבל 

ברש "י ; הגמרא מפורשת כך  בפנקסו. זה את ירשום שמא חוששים
יום לשלושים היא הלואה שסתם רש"י, גג,,ומוסיף ממככוותת   גגממרראא   ((עעייייןן

שהמשאילבב)),, זמן בכל  להחזירה השואל  צריך שאלה בסתם ואילו 
שאמרו  ממה רש "י  על  מקשים התוספות בעלי  אבל  ((ממננחחוותת  יתבענה.

אא  )):: zivivd,ממדד,, on dxeht mei miyely lk Ð dle`y zilh מהלכות וכן
שנאמרו לשלושים ((ששםם  )),,אחרות היא שאלה סתם שגם מהן , שמוכח

שלשון  אחרת, בדרך הגמרא את התוספות בעלי מבארים מכאן  יום.

שמא  חוששים אין  הלכך בעין , החוזר  דבר על לרוב הוא "שאלה"
בעינו , חוזר  שאינו  בדבר היא הלואה ואילו החנווני ; אותה ירשום

בפנקסו  זה את ירשום שמא חוששים "הלויני ", לו  כשאומר ולפיכך 
מקום  מכל בעינם, חוזרים אינם שמן  וכדי יין  שכדי פי על  ואף בשבת.

בלשון לו  שאומר  היום,"ipli`yd",מתוך  ששבת לו מזכיר זה הרי 
בפנקסו . לכתוב יבוא úBøkkולא dzøáçî äMàä ïëå שואלת – ÀÅÈÄÈÅÂÆÀÈÄÈ

הלואה. בלשון לה תאמר שלא ובלבד בשבת, ככרות מחברתה אשה

Bðéîàî Bðéà íàå והלה בשבת, מחברו מזון צרכי  לשאול  הבא – ÀÄÅÇÂÄ
מאמינו שאינו מפני  לו, לתת רוצה תמורתם,אינו  את לו çépîÇÄÇשיחזיר

Bìöà Búélè, העליון בגדו  היינו  טליתו, להניח השואל רשאי  – ÇÄÆÀ
אצלו , משכון  יהא זה שבגד לו , יאמר  שלא ובלבד המשאיל , אצל 

סתם, אצלו מניחו úaLאלא øçàì ïBaLç Bnò äNBòå כמה – ÀÆÄÆÀÀÇÇÇÈ
בשבת. שלקח הדברים בעד  לו  חייב íéìLeøéaהוא çñt áøò ïëåÀÅÆÆÆÇÄÈÇÄ

úaMa úBéäì ìçL מערב פסח לקרבן  שה לקנות אדם ושכח – ÆÈÄÀÇÇÈ
Bìöàשבת, Búélè çépî,הבהמות מוכר  אצל –Bçñt úà ìèBðå ÇÄÇÇÄÆÀÀÅÆÄÀ

בשבת, אף וקרב קבוע זמנה הפסח והקרבת והואיל לפסחו ; שה –
הפסח, לקרבן  השה את בשבת להקדיש  גם לו Bnòמותר äNBòåÀÆÄ

áBè íBé øçàì ïBaLç עם החשבון את לעשות רשאי אינו  – ÆÀÀÇÇ
להיות  חל  השבת למחרת שהרי טוב, יום לאחר אלא הבהמות מוכר 

חשבון . לעשות אסור  טוב ביום ואף פסח,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íãà äðBî,בשבת –åéçøBà úà,לסעודה שהזמינם –úàå ÆÈÈÆÀÈÀÆ
åéúBøtøt, להגיש רוצה שהוא המעדנים מיני  –åétî,פה בעל  – ÇÀÀÈÄÄ

áúkä ïî àG ìáà.שבת מערב שהכין  הכתב מתוך  יקראם לא – ÂÈÄÇÀÈ
כך : על  בגמרא אמרו טעמים אחד`.ושני  ימחוק שמא גזירה

יבוא; שלא לו שנודע משום או  בו , רוצה שאינו  משום מהמוזמנים,
שהיא. סיבה מאיזו  מהפרפרות אחת ימחוק שמא יתרגלa.או שמא

בשטרות היינו  הדיוטות", ב"שטרי וכיוצא לקרות וממכר מקח של 
בשבת אסורה שקריאתם הכתבים ((תתווסספפוותת  ))בהם, שכל  מפרשים, ויש .

בהם  לקרות ואסור  הדיוטות", "שטרי  נקראים הקודש  לכתבי  מחוץ

בבררטטננוורראא))..בשבת בשבת,ñéôîe((ררממבב""םם  ;; גורל  מטיל –íòå åéða íò ÅÄÄÈÈÀÄ
ïçìMä ìò Búéá éðaיקבל מי לשולחן , המוגשות המנות על  – ÀÅÅÇÇËÀÈ

על זה מקפידים אינם הבית שבני  לפי זו, או זו  מנה יקבל  ומי  תחילה,
מגרילים  אין אחרים עם אבל  ההגרלה. תוצאות את ברצון  ומקבלים זה

עלולים  לזה, זה מוותרים ואינם זה על זה ומקפידים שהואיל  בשבת,
לווים  משום לעבור  וכן מניין , או משקל  או  מידה לידי  לבוא הם

÷äpèופורעים; ãâðk äìBãb äðî úBNòì ïekúé àHL ãáìáeÄÀÇÆÄÀÇÅÇÂÈÈÀÈÀÆÆÀÇÈ
ויזכו  קטנה, ואחת גדולה אחת מנה תהא ולא שוות, מנות שיעשה –

בקטנה, וזה בגדולה זה הגורל  פי ÷àéáעל  íeMî זו שהגרלה – ÄËÀÈ
בשבת וממכר  כמקח הוא והרי בקוביא, למשחק ברם,((ההממאאיירריי))דומה .

גדולה  מנה אפילו  ביתו  בני  עם בשבת להפיס שמותר  מבואר, בגמרא
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‰âtzñðå àéøáè éîáe äøòî éîa õçBøä,úBàéèðìà øNòa elôà–Bãéa íàéáé àG;íãà éða äøNò ìáà ¨¥§¥§¨¨§¥§¤§¨§¦§©©£¦§¤¤£ª§¦§¦¥§¨£¨£¨¨§¥¨¨
úçà úéèðìàa ïéâtzñî,íäéìâøå íäéãé íäéðt,ïãéa dúBà ïéàéáîe. ¦§©§¦©£ª§¦©©§¥¤§¥¤§©§¥¤§¦¦¨§¨¨

Âíéòî éðáa ïéLîLîîe ïéëñ,ïéãøbúî àGå ïéìnòúî àG ìáà.äîécøB÷ì ïéãøBé ïéà,ïéæéåè÷étà ïéNBò ïéàå, ¨¦§©§§¦¦§¥¥©¦£¨¦§©§¦§¦§¨§¦¥§¦§§¦¨§¥¦©¦§§¦¦
ïèwä úà ïéávòî ïéàå,øáMä úà ïéøéæçî ïéàå.Bìâøå Bãé ä÷øôpL éî–ïðBöa íôøèé àG;àeä õçBø ìáà §¥§©§¦¤©¨¨§¥©£¦¦¤©¤¤¦¤¦§§¨¨§©§¦§§¥§¥£¨¥

dd.btzqpe:çð÷å.zeihpel` xyra elit`åãéá íàéáé àì ä"ôà ãçå ãç ìëá àéî éùéôð àìã â"òà äæ øçà äæ ïäá âôúñðå ,ïäá íéçð÷îù íéðéãñ
:åàåáá íèçñéå çëùé àîù äøæâ àìà ,äàöåä øåñéà ïàë ïéàù ,áåøéò é"ò åìéôà ,åúéá êåúì.mc` ipa dxyr la`.éããäà éøëãî íä ïéáåøîå ìéàåä

:ïä íéáåøîå ìéàåä ,äåèçñé àîù ïðéøæâ àìå íãéá äúåà ïéàéáî éëä åìéôà àéî äá éùéôð àúùäã íãà éðá äøùòì úéèðåìà àãç åìéôàåmdici mdipt
.mdilbxe:èåçñé àîù ïðéùééç àìå äá âôúñðù úéèðåìà åãéá àéáî ãçà åìéôà àìà åæ äðùîë äëìä ïéàå .ïôåâ ìëì ä"äå è÷ð àúìîã àçøåà

ee.oikq:úáùá ïîù.oiynynne:äàðäì óåâä ìë ìò ãéá.oilnrzn `l la`:çëá óùôùì.oicxbzn `leåì äîåãå ,úãøâîá(á áåéà)ùøç åì ç÷éå
:ìåçã àãáåòë éåäã íåùî ,åá ãøâúäì.`niletl oicxei oi`èéè åúåàá íù õçåøä òáèéù úåîå÷î äá ùéå ,÷áã åîë èéè äéúçúå íéî äàìî äò÷á

éúàå íéîá íéøåùð åéãâáå ìôåð íù õçåøäå ÷éìçî äìù èéèù äò÷á à"ô .÷çåãáå ìåãâ éùå÷á åäåìòéå íãà éðá åöá÷úéù ãò úåìòì ìåëé åðéàå åá ÷áãéå
:äèéçñ éãéì.oifiehwit`ïðéîâøúî ùà éìö .ìùáúî ,éåè .àéöåî ,÷éôà .äëîåèöàä àéäù åìåùá íå÷îî ïåæîä àéöåäì øîåìë ,ïééæ éåè ÷éôà åùåøéôå .àé÷äì

íàå àøòö äéì úéàã àëéäå .øúåî àé÷äì éãë åéô êåúì åòáöà ñéðëäì ìáà úáùá øåñàù àåä àé÷äì åàéáîù ä÷ùî úåúùì à÷åãå .ïåæî ,ïééæ .øåð éåè
:ä÷ùî é"ò åìéôà øúåî àôøúé àé÷é.ohwd z` oiavrn oi`eìáà ïîæ øçàì àìà ïøîà àìå .äðåáë éæçéîã íåùî åúøãù úåéìåçå åéúåîöò áùéìå åð÷úì

`xephxa yexit

âששייששיי âייווםם
ה ה נ ש מ ר ו א ב

במרחץ. שנוהגים בדברים עוסקות שלאחריה והמשנה זו משנה

õçBøä,בשבת –àéøáè éîáe äøòî éîa;טבריא בחמי או – ÈÅÀÅÀÈÈÀÅÀÆÀÈ
נקטה שמשנתנו מבואר , ixah`בגמרא inaשאף dxrnללמד, ina

באש הוחמו  המערה שמי  וכגון  טבריא, למי  בדומה חמים, במים היינו 
שבת ההרר  ""ןן));;מערב ההרראא  ""שש;; מותר((תתווסספפוותת;; טבריא שבחמי  פי על ואף

לשון  "הרוחץ" משנתנו  נקטה מקום מכל  בשבת, לרחוץ לכתחילה
לכתחילה  אסור  שבמערה חמים במים שכן  מערה, מי  משום דיעבד ,

במרחץ  ליכנס אסרו חכמים שכן  מרחץ; משום גזירה בשבת, לרחוץ
ואומרים: בשבת, המים את מחממים שהיו הבלנים מפני  בשבת,

הוחמו " שבת אא));;"מערב ממ,, ששבבתת  ,, zaya,((גגממרראא   mc` ugx m`eâtzñðåÀÄÀÇÇ
גופו , את וניגב –úBàéèðìà øNòa elôà בהן שהתנגב מגבות, – ÂÄÀÆÆÂËÀÄ

זו, אחר Bãéaבזו  íàéáé àGאיסור שאין במקום אפילו לביתו , – ÀÄÅÀÈ
האחרונות  שבמגבות פי על ואף לסחטן ; יבוא שמא גזירה הוצאה,

גזרו  מקום מכל  לסחטן , צורך  ואין  מים, מעט אלא אין  בהן שהתנגב
íäéðtבכולן . ,úçà úéèðìàa ïéâtzñî íãà éða äøNò ìáàÂÈÂÈÈÀÅÈÈÄÀÇÀÄÇÂËÀÄÇÇÀÅÆ

íäéìâøå íäéãé,דבר של דרכו שכך  אלא גופם, כל  הדין  והוא – ÀÅÆÀÇÀÅÆ
אם  כי  הגוף, כל לניגוב אחת במגבת משתמשים אנשים הרבה שאין

בלבד , ורגליהם ידיהם פניהם ïãéaלניגוב dúBà ïéàéáîe;הביתה – ÀÄÄÈÀÈÈ
חוששים  ואין  להביאה, להם מותר מאד , רטובה שהיא פי  על ואף

לסחוט. שאסור  לזה זה הם מזכירים רבים, שהם שמתוך לסחיטה,
להביא ב  מותר  אחד  אפילו  אלא כמשנתנו, הלכה שאין  אמרו, גמרא

יסחוט  שמא חוששים ואין  בשבת, גופו בה שניגב המגבת את בידו
אותה.

dxrn"בארנו  ina":מפרשים יש אבל  שבת; מערב שהוחמו  חמים במים –
dxrn inaמערה שבתוך טבריה בחמי –(m"anxd ;s"ixd)המשנה ונקטה ,ugexd

זה  והרי הזעה, לידי  בא בה והרוחץ החום, רב שבמערה מפני  דיעבד , לשון 
ב; לט, (שבת ובברייתא בשבת. בה לרחוץ לכתחילה אסור  הלכך כמרחץ,
בשבת  גופו כל לשטוף לאדם מותר אם תנאים, נחלקו ג) ד , תוספתא ב; קמז ,

רחיצה): כדרך  שלא הגוף על  מים לשפוך oinga(היינו oia mc` shzyi `l
שבת), מערב xizn(שהוחמו oerny iax .xi`n iax ixac ;opeva oiaבחמין (בין

בצונן). xzen.בין opeva .xeq` oinga :xne` dcedi iax.יהודה כרבי והלכה

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ïéëñ,בשבת הגוף על  שמן  –íéòî éðáa ïéLîLîîe רוב – ÈÄÀÇÀÀÄÄÀÅÅÇÄ

גורסים אינם mirn",המפרשים ipaa"אלאoiynynneכלומר בלבד ,
להנאה, בנחת הגוף כל על ביד  ממשמשים שסכים àGשבזמן  ìáàÂÈ

ïéìnòúîבכוח הגוף את משפשפים שאין  כלומר בשבת, ((ררשש""יי))..– ÄÀÇÀÄ
משנתנו: כגירסת נוקט הרמב"ם miirnאבל ipaa oiynynne oikq–

הדברים, ופירוש  (בגמרא); בברייתא גם הגירסה היא שנוהגים שכך 
(לעשות  המעיים בבני למשמש  כך  ואחר בשמן , הגוף את לסוך היו 

סכין , כך ואחר מעיים בבני תחילה ממשמשים שהיו או  מסז '), כעין
מעיים,ו  בבני  ולמשמש לסוך  מותר  בשבת שאף ללמדנו, המשנה באה

אחת בבת וימשמש  שיסוך  דהיינו  בשינוי , אותם שיעשה (zrckובלבד
,(`xnba opgei iax.בחול עושה שהוא כדרך  בשבת יעשה שלא כדי 

milnrzn `l la` שדורסים זה מתעמל? הוא זה "אי הרמב"ם: פירש –
ואסור ויזיע, שייגע עד שיהלך או ויזיע, שייגע עד  בכוח גופו  על 

רפואה" שהיא מפני בשבת, שיזיע כדי עצמו את ששבבתת  לייגע ((ההללככוותת  

ככחח  )),, אפילו ככאא  ,, בשבת ולשפשף לסוך מותר הרמב"ם שלדעת מכאן

הזעה לידי  לבוא מתכוון  שאינו  זמן כל  ההגגבבווררייםם""))בכוח, גם ((""ששללטטיי .
הרמב"ם: בדרך  מפרש  חננאל oilnrznרבנו `l la` שפושטים היינו  –

ירכותיהם  גבי  על  רגליהם וכן ולאחריהם לפניהם זרועותיהם ומקפלים

בשבת. ואסור רפואה, מעשה כעין  והוא ומזיעים, àGåÀומתחממים
ïéãøbúîשל כמעשה שהוא מפני בשבת, במברשת) (או במגרדת – ÄÀÈÀÄ

ואינו  כדרכו  גורד  בצואה, או בטיט מלוכלכות ידיו  היו  אם ברם, חול.
ככטט  )),,חושש ככחח  ,, ששבבתת   ההלל'' ררממבב  ""םם ייבב;; ייזז  ,, זאת ((תתווסספפתתאא   ועושה שהואיל 

חול. של  כמעשה נראה זה אין הכרח, äîécøB÷ìמתוך  ïéãøBé ïéàÅÀÄÀÀÄÈ
להחליק  עלול  לשם והיורד בקרקעיתו , מחליק טיט שיש נהר, שם –

סחיטה לידי  ויבוא בגדיו , "בור((ררשש  ""יי))ולהרטיב מפרש : והרמב"ם .
יזיע, לשם והנכנס בו , מכונסים שהמים לפי חמימות, בו  ויש  מים,

אסורה" שבת ביום ללההררממבב""םם  ))והזיעה ההממששננייוותת גורסים:((פפייררוושש ויש .
`nelitl micxei oi` טיט ותחתיתה מים בה שיש בקעה פירוש: –

עד לעלות יוכל ולא טיט באותו לטבוע עלול  שם היורד  ואדם דביק,
בקעה שיוזע  באותה שהרוחץ אומרים, ויש  לעזרתו. אחדים אנשים קו

המעיים בני את משלשלים המים ואותם שעל((ההרריי""ףף  ))מצטנן , כלומר  ,
שבת עונג יתבטל כך  ררממבב""םם  ))..ידי  ïéæéåè÷étà((ההממאאיירריי;; ïéNBò ïéàåÀÅÄÇÄÀÀÄÄ

לפי בשבת, לשתותו  שאסור כלומר  המאכל, הקאת לידי המביא סם –
להכניס  מותר ברם, סממנים. שחיקת משום וגזרו  לרפואה, שדומה

לכך). זקוק אדם (אם להקיא כדי  לגרון מפרש`oifiehwitאצבע –
ארמיות: ממלים מורכבת מלה שהיא oifieh,הרמב"ם, wit`: פירוש

מן  ויוציאנו  המזון  את שיקיא כלומר הבישול , מן המזון  הוצאת

izdw - zex`ean zeipyn
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Bkøãk,àtøúð íàå–àtøúð. §©§§¦¦§©¨¦§©¨
‰ ˘ Â Ï ˘ Â Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡ìàBLïîL écëå ïéé éck Bøáçî íãà,Bì øîàé àHL ãáìáe:éðåìä,úBøkk dzøáçî äMàä ïëå.Bðéà íàå ¥¨¨¥£¥©¥©¦§©¥¤¤¦§©¤Ÿ©©§¥¦§¥¨¦¨¥£¤§¨¦¨§¦¥
Bðéîàî–úaL øçàì ïBaLç Bnò äNBòå Bìöà Búélè çépî.úaMa úBéäì ìçL íéìLeøéa çñt áøò ïëå– ©£¦©¦©©¦¤§§¤¦¤§§©©©¨§¥¤¤¤©¦¨©¦¤¨¦§©©¨

Bìöà Búélè çépîBçñt úà ìèBðå,øçàì ïBaLç Bnò äNBòåáBè íBé. ©¦©©¦¤§§¥¤¦§§¤¦¤§§©©
·åétî åéúBøtøt úàå åéçøBà úà íãà äðBî,áúkä ïî àG ìáà.ïçìMä ìò Búéá éða íòå åéða íò ñéôîe, ¤¨¨¤§¨§¤©§§¨¦¦£¨¦©§¨¥¦¦¨¨§¦§¥¥©©ª§¨

éðåùòéå éðåáöò êéãé ïåùì ,ïéáöòî .éøù äãéì íåéá('é íù):.xayd z` oixifgn oi`eøáùä úà ïéøéæçî äëìä àìà ,åæ äðùîë äëìä ïéàå .øáùðù íöò
:úáùá.eci dwxtpy:åìù ÷øôä ïî íöòä àöéù.mtxhi `l:ãéáò÷ äàåôøìã éæçéîã ,øáùä íå÷î ìò [ïðåöá] óèúùîù ,äøò÷á úåôåøè íéöéá ïåùì
bk`̀.ipeld xn`i `ly calae .l`eyéúéåìä êëå êë åñ÷ðô ìò áåúëì äåìî éúà êëìä íåé íéùìù äàåìä íúñ ì"éé÷å òîùî äáåøî ïîæì äàåìäã

:çëùé àìù éãë éðåìôì.elv` ezilh gipn:úáùá ùéã÷äì ïéìåëé ïîæ ïäì òåá÷ù úåáåçã ,úáùá åùéã÷îå åúåà ç÷åìå ,åðéîàî åðéà íà
aa.eizextxt:íéðãòî éðéî.azkd on `l la`.÷åçîé àîù äøéæâ ,úáùá áúë åúåàá àø÷é àì ,íçëùé àìù éãë íéçøåà êëå êë úáù áøòî áúë íà

åà íéøáã øàùá ìáà ,ïäéùåøéôáå ,äåáúëù øçàì äô ìòáù äøåúáå ,áúëáù äøåúá àìà úáùá úåø÷ì øúåî ïéàå ,úåèåéãä éøèùá àø÷é àîù ð"à
:íéøåñà ,ïäéùåøéôî åà äàåáð éøáãî åðéàù ,úåîëç éøôñá.qitn:äðîå äðî ìë òéâé éîì ÷ìçì ìøåâ ìéèî.ezia ipa mre eipa mrìò íéëåîñ ïäù

íåùîå ì÷ùî íåùîå äãî íåùî íéøáåò äæì äæ íéøúååî ïðéàå ïéìçåî ïðéàù äæ ìò äæ íéãéô÷îä äøåáç éðáã ,àì øçà íò ìáà .àãéô÷ ïàë ïéàù åðçìåù
:åáúëé àîù ïðáø åäá åøæâã ïéòøåôå ïéååì íåùîå ïééðî.'eke oiekzi `ly calaeìò åúéá éðá íòå åéðá íò íãà ñéôî ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî

`xephxa yexit

שיתעכל. קודם ïèwäהאיסטומכא úà ïéávòî ïéàå מתקנים אין – ÀÅÀÇÀÄÆÇÈÈ
ברם, כבונה. שזה מפני  בשבת, שדרתו  וחוליות עצמותיו  את ומיישרים

ליישב  כדי  רחבה, בחגורה ולקשרו  בחיתולים, הקטן את ללפף מותר
הרכים. אבריו øáMäפרקי  úà ïéøéæçî ïéàå,שנשברה עצם – ÀÅÇÂÄÄÆÇÆÆ

זה  בענין  הלכה שאין אמרו, בגמרא בשבת. למקומה להחזירה אסור
היא: ההלכה אלא zaya.כמשנתנו, xayd z` mixifgnä÷øôpL éîÄÆÄÀÀÈ

Bìâøå Bãé, רגלו של או ידו של  הפרק מן עצם שנקעה רגלו , או  – ÈÀÇÀ
סכנה, בזה ואין  ïðBöaהואיל íôøèé àG במקום אותן ישפשף לא – ÄÀÀÅÀÅ

לרפואה. זה עושה שהוא לכל שנראה בשבת, צוננים במים ìáàÂÈהנקע
Bkøãk àeä õçBø,בצוננים ורגליו ידיו  את –,àtøúð íàå ÅÀÇÀÀÄÄÀÇÈ

àtøúð כמו מותר , לרפואה, מתכוון שהוא נראה שאינו  שכל  – ÄÀÇÈ
ד ). (יד, לעיל  ששנינו 

âקקוודדשש âששבבתת
א ה נ ש מ ר ו א ב

בדיבור . שישנם שבת באיסורי  דנה משנתנו 

ïîL écëå ïéé éck Bøáçî íãà ìàBL,בשבת –àHL ãáìáe ÅÈÈÅÂÅÇÅÇÄÀÇÅÆÆÄÀÇÆ
éðåìä :Bì øîàé שאם בגמרא, הטעם ומבואר "השאילני "; אלא – ÙÇÇÀÅÄ

ההלואה  את בשבת לרשום חברו יבוא שמא חוששים "הלוני", לו יאמר

מרובה; לזמן  משמעה ש "הלואה" לפי  ישכחנה, שלא כדי בפנקסו ,
אין  מועט, לזמן היא ו"שאלה" הואיל  "השאילני ", לו : אומר  אם אבל 

ברש "י ; הגמרא מפורשת כך  בפנקסו. זה את ירשום שמא חוששים
יום לשלושים היא הלואה שסתם רש"י, גג,,ומוסיף ממככוותת   גגממרראא   ((עעייייןן

שהמשאילבב)),, זמן בכל  להחזירה השואל  צריך שאלה בסתם ואילו 
שאמרו  ממה רש "י  על  מקשים התוספות בעלי  אבל  ((ממננחחוותת  יתבענה.

אא  )):: zivivd,ממדד,, on dxeht mei miyely lk Ð dle`y zilh מהלכות וכן
שנאמרו לשלושים ((ששםם  )),,אחרות היא שאלה סתם שגם מהן , שמוכח

שלשון  אחרת, בדרך הגמרא את התוספות בעלי מבארים מכאן  יום.

שמא  חוששים אין  הלכך בעין , החוזר  דבר על לרוב הוא "שאלה"
בעינו , חוזר  שאינו  בדבר היא הלואה ואילו החנווני ; אותה ירשום

בפנקסו  זה את ירשום שמא חוששים "הלויני ", לו  כשאומר ולפיכך 
מקום  מכל בעינם, חוזרים אינם שמן  וכדי יין  שכדי פי על  ואף בשבת.

בלשון לו  שאומר  היום,"ipli`yd",מתוך  ששבת לו מזכיר זה הרי 
בפנקסו . לכתוב יבוא úBøkkולא dzøáçî äMàä ïëå שואלת – ÀÅÈÄÈÅÂÆÀÈÄÈ

הלואה. בלשון לה תאמר שלא ובלבד בשבת, ככרות מחברתה אשה

Bðéîàî Bðéà íàå והלה בשבת, מחברו מזון צרכי  לשאול  הבא – ÀÄÅÇÂÄ
מאמינו שאינו מפני  לו, לתת רוצה תמורתם,אינו  את לו çépîÇÄÇשיחזיר

Bìöà Búélè, העליון בגדו  היינו  טליתו, להניח השואל רשאי  – ÇÄÆÀ
אצלו , משכון  יהא זה שבגד לו , יאמר  שלא ובלבד המשאיל , אצל 

סתם, אצלו מניחו úaLאלא øçàì ïBaLç Bnò äNBòå כמה – ÀÆÄÆÀÀÇÇÇÈ
בשבת. שלקח הדברים בעד  לו  חייב íéìLeøéaהוא çñt áøò ïëåÀÅÆÆÆÇÄÈÇÄ

úaMa úBéäì ìçL מערב פסח לקרבן  שה לקנות אדם ושכח – ÆÈÄÀÇÇÈ
Bìöàשבת, Búélè çépî,הבהמות מוכר  אצל –Bçñt úà ìèBðå ÇÄÇÇÄÆÀÀÅÆÄÀ

בשבת, אף וקרב קבוע זמנה הפסח והקרבת והואיל לפסחו ; שה –
הפסח, לקרבן  השה את בשבת להקדיש  גם לו Bnòמותר äNBòåÀÆÄ

áBè íBé øçàì ïBaLç עם החשבון את לעשות רשאי אינו  – ÆÀÀÇÇ
להיות  חל  השבת למחרת שהרי טוב, יום לאחר אלא הבהמות מוכר 

חשבון . לעשות אסור  טוב ביום ואף פסח,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íãà äðBî,בשבת –åéçøBà úà,לסעודה שהזמינם –úàå ÆÈÈÆÀÈÀÆ
åéúBøtøt, להגיש רוצה שהוא המעדנים מיני  –åétî,פה בעל  – ÇÀÀÈÄÄ

áúkä ïî àG ìáà.שבת מערב שהכין  הכתב מתוך  יקראם לא – ÂÈÄÇÀÈ
כך : על  בגמרא אמרו טעמים אחד`.ושני  ימחוק שמא גזירה

יבוא; שלא לו שנודע משום או  בו , רוצה שאינו  משום מהמוזמנים,
שהיא. סיבה מאיזו  מהפרפרות אחת ימחוק שמא יתרגלa.או שמא

בשטרות היינו  הדיוטות", ב"שטרי וכיוצא לקרות וממכר מקח של 
בשבת אסורה שקריאתם הכתבים ((תתווסספפוותת  ))בהם, שכל  מפרשים, ויש .

בהם  לקרות ואסור  הדיוטות", "שטרי  נקראים הקודש  לכתבי  מחוץ

בבררטטננוורראא))..בשבת בשבת,ñéôîe((ררממבב""םם  ;; גורל  מטיל –íòå åéða íò ÅÄÄÈÈÀÄ
ïçìMä ìò Búéá éðaיקבל מי לשולחן , המוגשות המנות על  – ÀÅÅÇÇËÀÈ

על זה מקפידים אינם הבית שבני  לפי זו, או זו  מנה יקבל  ומי  תחילה,
מגרילים  אין אחרים עם אבל  ההגרלה. תוצאות את ברצון  ומקבלים זה

עלולים  לזה, זה מוותרים ואינם זה על זה ומקפידים שהואיל  בשבת,
לווים  משום לעבור  וכן מניין , או משקל  או  מידה לידי  לבוא הם

÷äpèופורעים; ãâðk äìBãb äðî úBNòì ïekúé àHL ãáìáeÄÀÇÆÄÀÇÅÇÂÈÈÀÈÀÆÆÀÇÈ
ויזכו  קטנה, ואחת גדולה אחת מנה תהא ולא שוות, מנות שיעשה –

בקטנה, וזה בגדולה זה הגורל  פי ÷àéáעל  íeMî זו שהגרלה – ÄËÀÈ
בשבת וממכר  כמקח הוא והרי בקוביא, למשחק ברם,((ההממאאיירריי))דומה .

גדולה  מנה אפילו  ביתו  בני  עם בשבת להפיס שמותר  מבואר, בגמרא
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aגב dpyn dyelye mixyr wxt zay zkqn

äpè÷ ãâðk äìBãb äðî úBNòì ïekúé àHL ãáìáe,àéá÷ íeMî.ìç ïéìéhîeáBè íBéa íéLãwä ìò íéL,ìáà ¦§©¤¦§©¥©£¨¨§¨§¤¤§©¨¦ª§¨©¦¦£¨¦©©¢¨¦§£¨
úBðnä ìò àG. ©©¨

æàå ,äðè÷ äðî ãâðë äìåãâ äðî úåùòì ïéåëúé àìù ãáìáå ,àì øçà íò ìáà åúéá éðá íòå åéðá íò à÷åãå ,äðè÷ äðî ãâðë äìåãâ äðî åìéôàå ,ïçìùä
éàäå ,àéð÷ àì àúëîñàå àåä ìæâã ,àéáå÷ íåùî øåñà ìåçá åìéôà äðè÷ äðî ãâðë äìåãâ äðî úåùòì ïéåëúð íà ìáà ,éøù ìåçáå øåñà è"åéáã àåä
,ïëù äìéçúî òãé åìéàå ,÷ôñä ìò äðè÷ä ìøåâì óà åîöò äìú êëéôìå ,äá äëæé äìåãâä äðîä ìò ìøåâä åì ìåôé íà ìøåâä ìò êéîñã àéä àúëîñà

:äöøúî äéä àì.miylgíéåâ ìò ùìåç åîë ,úåìøåâ(á"é ã"é äéòùéá):.h"eia miycwd lr.íéðäëä ïéá íúåà ÷ìçì ,è"éá åèçùðù.zepnd lr `l la`
:ìåîúà ìù íéùã÷ ìù

`xephxa yexit

השונות  המנות על כלל מקפידים הבית בני שאין לפי קטנה, כנגד 

במשנתנו שנישנה ומה אחד. כל של בחלקו ly`הנופלות calae"
"dphw cbpk dlecb dpn zeyrl oeekzi,אחרים עם שמסב במי  מדובר 

לשנותה: צריך  וכך מחסרא"), ("חסורי  היא חסרה mrוהמשנה qitne"
,"zaya ogleyd lr ezia ipa mre eipa מהטעם) אחרים עם לא אבל

להפיס  מותר  בחול  אבל  בשבת, אמורים? דברים במה לעיל ); שבארנו 
אחרים, עם dphw,אפילו cbpk dlecb dpn zeyrl oeekzi `ly calae

`iaew meynכלומר להפיס – אסור  בחול אף קטנה כנגד גדולה שמנה
מדרבנן , גזל  משום בזה ויש  בקוביא, כמשחק שנראה מפני  אחרים, עם

– קונה. אינה שאסמכתא שאדם `zknq`לפי לחברו התחייבות היינו 
דעת גמר בלי ידוע בתנאי התלוי הספק צד על  עצמו על ((אאננצצייקקלל''מקבל

בב)).. קקממטט  ,, ששבבתת ―― קקוובבייאא"" ""ממששווםם ההממתתחחיילל   דדבבוורר   ררשש  ""יי וועעייייןן תתללממוודדייתת  ;;

íéLìç ïéìéhîe,גורלות –áBè íBéa íéLãwä ìòעל – ÇÄÄÂÈÄÇÇÃÈÄÀ
הכהנים, בין  בשרם לחלק כדי  טוב, ביום שנשחטו  àGהקרבנות ìáàÂÈ

úBðnä ìòשהואיל טוב, יום בערב שנשחטו  הקדשים חלקי על – ÇÇÈ
עליהם  להגריל  חכמים אסרו  טוב, יום לפני עליהם להגריל זמן והיה

טוב ווררשש""יי))..ביום גורלות ((גגממרראא מטילין אחרת: בדרך  מפרש  הרמב"ם
יום  מערב בין טוב ביום שנשחטו בין טוב, ביום הקדשים מנות על 

המצווה, את לחבב כדי zepndטוב, lr `l la`של המנות על  היינו  –
טוב ביום עליהם גורלות מטילים שאין  ההממששננייוותת  חולין, ((פפייררוושש  

ללההררממבב""םם  ))..
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  ה' טבת, תשי"ג
ברוקלין.

 למרנן ורבנן הרבנים הגאונים יושבי על מדין איש איש במחנו וקהלתו, 
 עסקני הצבור בהרמת קרן התורה והיהדות ברוח ישראל סבא, 

וכלל אחב"י חובבי תורה ומצוה, די בכל אתר ואתר, 

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

בזה הנני ממלא את ידו של הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור באמונה 
ונאמן בית מוהר"ר אלי' שי' סימפסאן, אשר יבקר את מושבות אחב"י יחיו, למסור להם פרישת 
ודרישת שלום בשמי ולהביא מהם פ"ש, להודע על מצב היהדות ומעמד מוסדות התורה והחינוך 
מצב  לבאר  וכן  סבא,  ישראל  לרוח  מתאים  וחיזוק  תיקון  הדורש  דבר  על  ולעורר  הט',  במחנם 

מוסדותינו במדינה זו, בארצינו הקדושה ת"ו, באירופא ואפריקא.

ער הוא  ישראל  לב  בגלותא  פי דרז"ל אשר אף  ועל  ער,  ולבי  ישנה  על הכתוב אני  ונשען 
לכל דבר טוב, ואין טוב אלא תורה מצות ומעשים טובים, הנה בודאי יסייעו בידו למלאות דבר 

השליחות בפועל, וכן בהנוגע לחיזוק מוסדותינו במקומות הנ"ל.

והשי"ת יזכה את כל אחד מאתנו כולנו, למלאות תפקידו בעלמא דין על ידי שיאיר את 
סביבתו וחלקו בעולם באור ומאור אהבת השם אהבת התורה ואהבת ישראל.

בכבוד ובברכת טוב גשמי ורוחני.
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äpè÷ ãâðk äìBãb äðî úBNòì ïekúé àHL ãáìáe,àéá÷ íeMî.ìç ïéìéhîeáBè íBéa íéLãwä ìò íéL,ìáà ¦§©¤¦§©¥©£¨¨§¨§¤¤§©¨¦ª§¨©¦¦£¨¦©©¢¨¦§£¨
úBðnä ìò àG. ©©¨

æàå ,äðè÷ äðî ãâðë äìåãâ äðî úåùòì ïéåëúé àìù ãáìáå ,àì øçà íò ìáà åúéá éðá íòå åéðá íò à÷åãå ,äðè÷ äðî ãâðë äìåãâ äðî åìéôàå ,ïçìùä
éàäå ,àéð÷ àì àúëîñàå àåä ìæâã ,àéáå÷ íåùî øåñà ìåçá åìéôà äðè÷ äðî ãâðë äìåãâ äðî úåùòì ïéåëúð íà ìáà ,éøù ìåçáå øåñà è"åéáã àåä
,ïëù äìéçúî òãé åìéàå ,÷ôñä ìò äðè÷ä ìøåâì óà åîöò äìú êëéôìå ,äá äëæé äìåãâä äðîä ìò ìøåâä åì ìåôé íà ìøåâä ìò êéîñã àéä àúëîñà

:äöøúî äéä àì.miylgíéåâ ìò ùìåç åîë ,úåìøåâ(á"é ã"é äéòùéá):.h"eia miycwd lr.íéðäëä ïéá íúåà ÷ìçì ,è"éá åèçùðù.zepnd lr `l la`
:ìåîúà ìù íéùã÷ ìù

`xephxa yexit

השונות  המנות על כלל מקפידים הבית בני שאין לפי קטנה, כנגד 

במשנתנו שנישנה ומה אחד. כל של בחלקו ly`הנופלות calae"
"dphw cbpk dlecb dpn zeyrl oeekzi,אחרים עם שמסב במי  מדובר 

לשנותה: צריך  וכך מחסרא"), ("חסורי  היא חסרה mrוהמשנה qitne"
,"zaya ogleyd lr ezia ipa mre eipa מהטעם) אחרים עם לא אבל

להפיס  מותר  בחול  אבל  בשבת, אמורים? דברים במה לעיל ); שבארנו 
אחרים, עם dphw,אפילו cbpk dlecb dpn zeyrl oeekzi `ly calae

`iaew meynכלומר להפיס – אסור  בחול אף קטנה כנגד גדולה שמנה
מדרבנן , גזל  משום בזה ויש  בקוביא, כמשחק שנראה מפני  אחרים, עם

– קונה. אינה שאסמכתא שאדם `zknq`לפי לחברו התחייבות היינו 
דעת גמר בלי ידוע בתנאי התלוי הספק צד על  עצמו על ((אאננצצייקקלל''מקבל

בב)).. קקממטט  ,, ששבבתת ―― קקוובבייאא"" ""ממששווםם ההממתתחחיילל   דדבבוורר   ררשש  ""יי וועעייייןן תתללממוודדייתת  ;;

íéLìç ïéìéhîe,גורלות –áBè íBéa íéLãwä ìòעל – ÇÄÄÂÈÄÇÇÃÈÄÀ
הכהנים, בין  בשרם לחלק כדי  טוב, ביום שנשחטו  àGהקרבנות ìáàÂÈ

úBðnä ìòשהואיל טוב, יום בערב שנשחטו  הקדשים חלקי על – ÇÇÈ
עליהם  להגריל  חכמים אסרו  טוב, יום לפני עליהם להגריל זמן והיה

טוב ווררשש""יי))..ביום גורלות ((גגממרראא מטילין אחרת: בדרך  מפרש  הרמב"ם
יום  מערב בין טוב ביום שנשחטו בין טוב, ביום הקדשים מנות על 

המצווה, את לחבב כדי zepndטוב, lr `l la`של המנות על  היינו  –
טוב ביום עליהם גורלות מטילים שאין  ההממששננייוותת  חולין, ((פפייררוושש  

ללההררממבב""םם  ))..
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zekxa zkqn ± awri oir

והדר" עוז - ברורה "שפה עם ביאור

.a cenr b scmya in` iax mya `wixf iax xn`y sqep xac d`ian `xnbd
:iel oa ryedi iaxòLBäé éaø øîà ,énà éaø øîà ,à÷éøæ éaø øîàå§¨©©¦§¦¨¨©©¦©¦¨©©¦§ª©

ïéøîBà ïéà ,éåì ïa[mixacn oi`-]àlà ,únä éðôawxìL åéøác ¤¥¦¥§¦¦§¥©¥¤¨§¨¨¤
úî.x`eaiy itke ,znl mikiiyd mipiipr - ¥

:znd ipta xnel xeq`y mixacd md dn zx`an `xnbdøa àaà éaø øîà̈©©¦©¨©
ïøîà àì ,àðäkmpi`y mixac znd ipta xnel oi`y df oic epxn` `l - ©£¨Ÿ£¨¨

,el mikiiyàlàwxäøBz éøáãa,ok lre ,mda xacl miaiig lkdy meyn ¤¨§¦§¥¨
`l` eiptl xacl oi` okle ,el` mixaca xacl leki epi`y exear oeifa edf

.dxeawe znd z`ved ,ctqd zekld oebk ,eixacaìáàeiptl xaclàîìòc éléî,mlerd ipiipr -da ïì úéì- £¨¦¥§©§¨¥¨¨
.el` mixac xacn epi`y jka oeifa el oi`y meyn ,eipta mda xacl xyt`e yegl oi`

:zwleg drc d`ian `xnbdéøîàc àkéàå,zxg` oeyla ef dreny exn`y yie -,àðäk øa àaà éaø øîà §¦¨§¨§¦¨©©¦©¨©©£¨
ïøîà àì,el mikiiy mpi`y mixac znd ipta xnel oi`y df oic xnel epkxved `l -àlàycgl ick]yeléôà[ Ÿ£¨¨¤¨£¦

äøBz éøáãa,devn jka yiy it lr s` ,eipta xacl oi`ïkL ìëåa eipta xacl oi`yàîìòc éléîipiipra - §¦§¥¨§¨¤¥¦¥§©§¨
heyt xacy ,mlerdipiipre dxez ixac eipta xacl oi` ok lre .mda xacl devn oi`y mixac eipta xacl oi`y `ed

.dnecke eigaye ezxeaw wqrl mirbepd mixac e` ,dxeawe ctqd zekld oebk ,eixac md m` `l` mlerd
.dlild zevga mw did jlnd cecy lirl x`azdy dna oecl day `xnbd:`xnbd dywnåikãåcjlndàbìôa §¨¦§©§¨

éà÷ äåä àéìéìcweqtdn lirl x`azdy enk] mw did dlild zevga -(aq hiw mildz)zFcFdl mEw` dlil zFvg' §¥§¨£¨¨¥£©§¨¨§
c x`ean xg` mewna ixd ,['Kléà÷ äåä àúøBàî,mw did ,dlild zligzn ,axrdn xaky ±áéúëchiw my) ¨¥§¨£¨¨¥¦§¦

(fnw,'äòeLàå óLpá ézîc÷'f` dide ,mc` ipa x`y iptl dlild zligza mewl micwn didy cec xn`y epiide ¦©§¦©¤¤¨£©¥¨
.'d iptl dlitza wrev:dziiyew z` zx`an `xnbdàeä àúøBà 'óLð' éàäc éànîeeyexit 'syp'y epl oipne - ¦©§©¤¤§¨

n z`f cenll yi ,dlild zligzáéúëc(h f ilyn),,'äìéôàå äìéì ïBLéàa íBé áøòa óLða'eekeweqtd zp ¦§¦§¤¤§¤¤§¦©§¨©£¥¨
`ed 'syp'y weqtdn gkene .dlit`d d`ae dlild xigyny zra ,dlild zligza ,meid axra `edy sypd zrl ,`id
zevg' weqtae ,dlild zligza mw did jlnd cecy x`ean 'drey`e sypa izncw' weqtay ,dyw dzrne .dlild zligz

.zevga wx mw didy x`ean 'mew` dlil
:ef dxizq aeyiia mivexiz dyly d`ian `xnbdweqta xen`k ,dlild zligzn cer mw jlnd cec did zercd lkl

.'mew` dlil zevg' weqtd z` ayiil cvik mi`xen`d ewlgpe ,'drey`e sypa izncw'
:oey`x uexiz,àçà éaø øîà àéòLBà áø øîàmw ynn f`y dpeekd oi` 'mew` dlil zevg' aezkd xn`y dn ¨©©©§¨¨©©¦©¨
`l` ,ezpynãåã) øîà÷ éëä(,cec xn`y ,aezkd zpeek jk -,äðéLa äìéì úBöç éìò øáò àì íìBòî ¨¦¨¨©¨¦¥¨Ÿ¨©¨©£©§¨§¥¨

.okl mcew cer xr iziidy meyn
:ipy uexiz,øîà àøéæ éaøla` ,dlild zligzn cer mw cec didy s`úBöç ãòdäéä äìéìdxeza wqer ©¦¥¨¨©©£©§¨¨¨

`edyk,ñeqk íðîðúî,zrd lk xxerzne mpnpzn `edyCìéàå ïàkî,d`lde zevgn -éøàk øabúî äéä ¦§©§¥©¦¨§¥¨¨¨¦§©¥¨£¦
.ixnbl xxerzdl ix`k xabzd f`y epiid ,'mew` dlil zevg' xn`py dne ,ixnbl xxerzne

רש"י 

.àîìòã éìéî ìáài`pb oi`y
:da ol zil oda yixgnl.àúøåàî

:dlild zlgzn.íåé áøòá óùðá
:syp iexw meid aixrda.÷"ä`xw

:dlil zevgcéìò øáò àì íìåòî
.äðéùá äìéì úåöçiziid okl mcewy

:cner.ñåñë íðîðúîdxeza wqer
mcxp epi`y dfd qeqk .mpnpzn `edyk
:cinz xerpe mpnpzn `l` mlerl

 עין יעקב - מסכת בגכות 
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zekxaגד zkqn ± awri oir

והדר" עוז - ברורה "שפה עם ביאור

:iyily uexiz,øîà éLà áødlild zligznúBöç ãòdäéä äìéìcec ©©¦¨©©£©§¨¨¨
äøBz éøáãa ÷ñBòCìéàå ïàkî ,wqer did d`lde zevgne -úBøéLa ¥§¦§¥¨¦¨§¥¨§¦

úBçaLúå.did jli`e f`ny `l` ,ezpyn mw f`y dpi` 'jwcv ihtyn lr jl zecedl mew` dlil zevg' weqtd zpeek §¦§¨
.zegayze zexiya weqrl eceniln mw

רש"י 

.úåçáùúå úåøéùáyxtn ikde
:'ebe jl zecedl `xw `edda

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"א טבת, תשי"ג
ברוקלין.

מר משה שי' קול

שלום וברכה!

נעמה לי ההזדמנות להכיר את כבודו פנים אל פנים ולשוחח אתו ע"ד הבעיות הנוגעות 
לחלק חשוב מבני עמנו. בפרט נהניתי לשמוע אשר רואה במקצועות השונים דתנועת חב"ד באה"ק 

ת"ו מקום לעבודה משותפת וסיוע ניכר מצדו,

והענינים הם:

)א( ענין מוסד חינוך עם סניפי' בעד הילדים המוצלים מהמיסיון, אשר יש אפשרות בידנו, 
הרי  והפרסונל  הבנין  יתאים  אם  הנה  כ'  דברי  ולפי  לסדר,  עתה,  זה  ]ש[קבלתי  המכתבים  ע"פ 
המשרדים העומדים תחת הנהלתו יקבלו עליהם מחצית ההוצאה הכספית הכרוכה בתמיכת מוסד 

כזה, ומחצית השני' בטח ימציאו המשרדים הממשלתיים שאתם נכנס בדברים בזה.

וכפי הצעתו הנני כותב לבאי-כוחי באה"ק ת"ו שיפנו לממלא מקומו מר יערי, אשר לעת 
שיפנו אליו כבר תהיינה בידו הוראות בזה מכבודו.

)ב( בנוגע למחונכי מוסדות החינוך שלנו במרוקו שרוצים לעלות לאה"ק ת"ו בהסכמתנו, 
כ' אשר מובן מאליו  לי  וכרצון הוריהם, אמר  נבטיח להם שיוכלו להמשיך חינוכם כרצונם  אם 
שלא תהי' בזה, כל כפי', ויוכלו להמשיך חינוכם במוסדות הזרם שיצהירו עליהם במשרד העלי' 
במרוקו, ולא עוד אלא שהתלמידים העולים יקבלו מלבד הוצאות העלי' גם כל סיפוקם באה"ק 

ת"ו עד הגיעם לשנה ה-17 מקופת עלית הנוער.

)ג( בנוגע להקמת מוסד בית ספר לחקלאות בכפר חב"ד ספרי', אשר בהתאם למשא ומתן 
שהתנהל בזה יתגשם ענין זה בעזרת משרדו, משרד עלית הנוער, הנה הביע כ' השערתו אשר הזמן 
הדרוש להקמת הבנין הוא בערך חצי שנה אם יהי' בנין שוידי, או זמן ארוך קצת יותר אם בנין 
רגיל. כאמור, ימציא משרד עלית הנוער את הכסף הדרוש לבנין מוסד זה, ובתנאי אשר מחצית 

הכסף תחשב להלואה שאני אחראי בעד סילוקה במשך חמש שנים.

זמני התשלומים והאופנים והפרטים שבזה יוגבלו בהמשך המשא ומתן שינהל בזה בא-
כוחי הרב גורודצקי שי' עם כ' או עם בא-כוחו.
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אזכיר עוד פרט אחד והוא מה שאמרתי שמצדי מוכן אני ]לדון[ במוסדות כיוצא 
בזה נוסף על מוסד החקלאות הנ"ל, מכיון שחושבני שתהי' דרישה הגונה ללימוד החקלאות 
אצלנו. ועל זה ענני כ' שרוצה לחכות כיצד יסתדר בנין הראשון ואז יתענינו בעוד מוסדות 

כגון זה.

אדגיש עוד הפעם שהיתה לי קורת רוח לא רק מהמדובר בענינינו אנו, אלא בעיקר 
מהיחס הכללי שנשתקף בדבריו למה שציין בתור "עבודה משותפת" העומדת לפנינו, אשר 

זה מעורר בי תקוה אמיצה לתוצאות טובות בפועל ממש, לשביעת רצונו ורצוננו גם יחד.

טרם אסיים מכתבי, ארשה לי להדגיש נקודה כללית, בהמשך לזה שסיפר לי על דבר 
עיר מולדתו וגזע מחצבתו:

הכל הוא בהשגחה פרטית, ואין צריך לומר ענינים הנוגעים לחוג רחב של אנשים 
או לכלל כולו. ובהנוגע להנ"ל - תפקידו בהנהלת עלית הנוער. מובן אשר זה שזכוהו ביכולת 
והשפעה כזו מטיל עליו אחריות יתרה. כי ידוע יחס תורתנו בכלל ותורת החסידות בפרט 
לחשיבותו המיוחדת של הנוער, אשר כל ענין, אפילו קטן וקטנטן, המתרחש בחייהם של 
וכידוע  ימי חייהם.  וילדות עלול להשפיע על מהלך רוחם צביונם ואפים במשך כל  ילדים 
לאילן, משא"כ  גדול  בהיזק  בו מתגלית אח"כ  גם שריטה קלה  זה מהגרעין, אשר  המשל 

אותה שריטה עצמה באילן לא היתה משאירה אלא רושם קטן במקומה.

אבל ביחד עם האחריות הגדולה המוטלת על האדם שיש בידו לעצב במידה חשובה 
על  יתרה שבידו מסרו מלמעלה היכולת להשפיע  זכות  גם  בזה  יש  חיי הנוער, הנה  מהלך 
פעמים  כמה  ששמענו  הבעש"ט  פתגם  פי  על  אשר,  ישראל,  ובנות  מבני  אלפים  וגם  מאות 
"בן  חשיבות  בבחינת  הוא  מהם  אחד  כל  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק 
יחיד" וחביבותו לאבינו שבשמים. וביחד עם האחריות והזכות ניתנים לאדם מלמעלה גם 
הכשרונות והכוחות הדרושים למלא תפקידו זה בעולמנו זה בשלימות, רק כדי שלא יהי' 
נהמא דכסופא ניתנה הבחירה החפשית אם להשתמש בכוחות שניתנו לו במילואם ובמגמה 

הישרה, או ח"ו להיפך.

ואחתום מכתבי באיחולי, אשר יזכה להוציא לפועל על הצד היותר טוב התפקיד 
והזכות שניתנו לו ביחס לאלה שבידו להיטיב להם בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ומובטחים אנו בתורתנו אשר מילוי החובה בנוגע להכלל מביא ברכה והצלחה גם 
בענינים הפרטיים הנוגעים לו ולכל אשר לו.

בכבוד וברכה.

יום  שכל  הזקן,  אדמו"ג  של  תקנתו  דוג  מדוג  מקובלת  חב"ד  חסידי  אצל 
ילמדו פגשה חומש עם פגוש גש"י מפגשת השבוע, כך רם נהרו האדמו"גים 

נשיאי חב"ד
היום יום י"ט טבת

ארגות קודש
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xcde"גו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc mixcp(oey`x meil)

,BzLnLîe B÷ìç øôé,df xcpa eil` rbepd wlgd z` xti ,xnelk ¨¥¤§§©©§
zxzen `id ixd `linne ,dilr eyinyz z` s` dxq` ixdy

,eynylíéãeäiä ïî äìeèð àäúexcpd oi` l`xyi lk iabl j` - §¥§¨¦©§¦
dxeq` `id ixd ,xg`l d`yipe lrad dyxib m` ok lre ,xten

.eyinyza
m`d ,wtqd z` ef dpynn heytl ozip cvik `xnbd zx`an dzr

:ytp iepir yi minkg ixacl yinyz zripna
éåä Lôð éepò øãð zøîà éàåyi yinyz zripn xcpy xn`z m` - §¦¨§©§¤¤¦¤¤¨¥

,ytp iepir eaíéãeäiä ïî äìeèð àäz éànàxcpd xted `l recn - ©©§¥§¨¦©§¦
epipy ixd ,l`xyi lk iabl s`(:hr lirl)ytp iepir ea yiy xcpy ,

.mixg` itlk s` xtdl lrad lekidpéî òîLxcpy ,gxkda - §©¦¨
wx `l` ,ytp iepir ea oi` yinyz zripndðéáì BðéaL íéøác§¨¦¤¥§¥¨

,ïééåälk itlk `le ,envrl `l` xtdl leki lrad oi` ok lre ©§¨
.l`xyi

:ef di`x `xnbd dgec
j` ,ytp iepir da oi` yinyz zripny ef dpynn gikedl yi ok`

la` ,iqei iax zrca `l` ok heytl oi`Cì éòaz ïðaøìzhiyl - §©¨¨¦¨¥¨
,df wtql mewn yi oiicr minkgepiideíeMîonwl dpyndy ¦

dì éðz÷ éñBé éaø ,íéãeäiä ïî éðà äìeèðcdpyy `ed iqei iax - ¦§¨£¦¦©§¦©¦¥¨¨¥¨
wx `l` ,ytp iepir yinyz zripna oi` ok` ezhiyle ,ef dpyn
,envrl `l` xtdl leki lrad oi` ok lre ,dpial epiay mixac

.df wtq hytp `l minkg zrcl j` ,l`xyi lk itlk `le
iabl onwl dpynd z` dpyy `ed iqei iaxy `xnbd dgiken

:micedid on ip` dlehp
àéä éñBé éaø ïé÷øét délek ,àðeä áø øîàcwxta zeipynd lk - §¨©©¨¥¦§¦©¦¥¦

,mze` dpyy `ed iqei iax ,'dpyn mzq'k epypy el` s` ,df
,éànî,`xnbd zx`anz÷c ïåékéðdpey`xd dpyna(.hr lirl), ¦©¥¨§¨¨¥

','Lôð éepéò éøãð elà ïéà øîBà éñBé éaøxne`e jiynn envr `ede ©¦¥¥¥¥¦§¥¦¤¤
cr jli`e o`kny ep` mircei ok m` ,'ytp iepir ixcp od el`e'

ok m`e ,iqei iax ixac md dpynd meiqàðúéîì ez déì änìmeiqa ¨¨¥§¦§¨
' dpyndéñBé éaø éøác øôé äæ éøä,',dpéî òîLdpynd zpeeky £¥¤¨¥¦§¥©¦¥§©¦¨
,epcnllyCìéàå ïàkî,df wxta zeipynd lk,àéä éñBé éaølre ¦¨§¥¨©¦¥¦

.minkg zrcl el` zeipynn gikedl oi` ok
éåìc déîMî ìàeîL øîàíéøãð ìk ,,ytp iepir mda yiyøôî ìòa ¨©§¥¦§¥§¥¦¨§¨¦©©¥¥

BzLàìïî õeç ,xq`z dxn`y dy`,øôî BðéàL ,éðBìt ìò éúàðä §¦§¦£¨¨¦©§¦¤¥¥¥
,xg` mc` dpdn dpi`y dfa ytp iepir dy`l oi`y oeikìáàm` ©£¨

xq`z dxn`øôî ,éìò éðBìt úàðä`id dprzn ixdy ,dlra dl £¨©§¦¨©¥¥
.mc` eze`n zepdil dleki dpi`y ,dfa

:dpynd ixacn ef `xnin lr dywn `xnbd
ïðzlirl dpynd ixaca epipy -(:hr)exq`i dxn`y dy`y , §©

,éìò Bæ äðéãî úBøét`l` ,dxcp z` xtdl leki lrad oi`àéáé ¥§¦¨¨©¨¦
dìzexit,úøçà äðéãnîepi` ,xg` mewnn dpwz dl yiy oeike ¨¦§¦¨©¤¤

.ytp iepir dfa oi`y ,xtdl leki
ixdy .l`eny ixack `ly gikedl dxe`kl ozip ,df oicne
iepir dfa yi ,cg` mc`n zepdil dnvr lr dxq` m` s` eixacl
dnvr lr dxq` m` s` ,dpynd ixacle ,xtdl lrad i`yxe ytp
lrad lekiy oeik ,ytp iepir dfa oi` ,dnily dpicnn zepdil

.zxg` dpicnn dl `iadl

,`xnbd zvxzn,[äzà] àéázL äøîà÷c ,óñBé áø øîà,xnelk ¨©©¥§¨¨§¨¤¨¦©¨
dpicnd zexit z` dnvr lr dxq` `ly ote`a zwqer dpynd
,ef dpicnn dlra dl `iaiy zexitd z` wx `l` ,oihelgl `idd
xcpa oi` ok lre .mda zxzen ,myn xg` mc` dl `iai m` j`
ici lr ef dpicn zexitn zepdil `id dlekiy oeik ,ytp iepir df
,ytp iepir df xcpa yi ,ipelt mc`n d`pd dxcpyk la` .mixg`

.hlgen ote`a epnn zepdil dleki dpi`y oeik
nbd dtiqenixac jyndn l`enyc `xnin lr zeywdl `x

:dpynd
,òîL àzexq`ii dxn`y dy`y ,dpynd ixac jynda epipy ¨§©

ïéà ,éìò äæ éðåðç úBøétlradøôäì ìBëéixd ,recne .dxcp z` ¥¤§¨¦¤¨©¥¨§¨¥
dfa yi ,ipeltn zepdil dnvr lr dxq`y dy` l`eny ixacl

.ytp iepir
,`xnbd zvxzn,äzà àéázL äøîà à÷c énð àëäoic mb epiidc ¨¨©¦§¨¨§¨¤¨¦©¨

z` dnvr lr dy`d dxq`y ,df ote`a wqer dpynd ly df
ra dl `iaiy zexitdzexitd z` dxq` `l j` ,df ipepgn dl

s` zepdil zexyt` dl yiy oeikne .epnn mixg` dl e`iaiy
.ytp iepir df xcpa oi` ,mixg` ici lr df ipepgn

ixac z` cinrdl ozip `ly dgikene ,el` mivexiz dgec `xnbd
:'dz` `iazy' zxne`a dpynd

m`y ,dpynd ixac jynda epipy ixdyBúñðøt äúéä àìly Ÿ¨§¨©§¨¨
,lradepnî àlàdy`d dxq`y df ipepgy epiidc ,df ipepgn - ¤¨¦¤

,dtwda lral xkeny cigid `ed ,ez`pd z` dnvr lräæ éøä£¥¤
øôézern lral oi` mizirly oeik ,df xcp xtdl lrad i`yx - ¨¥

`di ,df ipepg lv` dtwda gwil lkei `l m`e ,elv` zepnefn
.dy`l s` ytp iepirzøîà éàå,dfk ote`a zwqer dpyndyà÷c §¦¨§©§§¨

äøîàzexitd z` dnvr lr `id zxqe`y ,dlral dy`dàéázL ¨§¨¤¨¦
äzà,df ipepgn,øôé éànàici lr df ipepgn gwil `ed leki ixd ©¨©©¨¥

.dy`l ytp iepir `di `l dfk ote`ae ,xg` mc`
éåä ìòa éúééî àìc àôéñcî àlàdpi` gxkda `tiqdy oeik - ¤¨¦§¥¨§Ÿ©§¦©©£¥

zexitd z` wx dnvr lr dy`d dxq`y dfk ote`a zwqer
`id `iazy zexitd z` s` `l` ,ipepg eze`n dlra dl `iaiy

,xg` mc` e` dnvràéä àúééî à÷c àLéø`yixd mb `linn - ¥¨§¨¨§¨¦
,ipelt ipepg e` zipelt dpicn zexit dnvr lr dxq`y dy` iabl
m` s` ,oihelgl zexitd z` dnvr lr dxq`y dfk ote`a zwqer
i`yx lrad oi` z`f zexnle ,xg` mc` e` dnvr `id m`iaz
ipepg lv` zepwl e` ,zxg` dpicnn `iadl ozipy oeik ,xtdl
dy`d zxqe`y dfay ,dpynd ixacn gikedl yi ok m`e ,xg`
i`yx lrad oi`e ,ytp iepir dl oi` ,ipelt mc` z`pd dnvr lr

.l`enyk `lce ,xtdl
:l`eny ly ezhiy z` `xnbd zayiin

àéä àúééî à÷ãe øôäì ìBëé ïéà àLéø àlàgikedl yi i`ce ,ok` - ¤¨¥¨¥¨§¨¥§¨¨§¨¦
lr dxq` xy`k ezy`l xtdl leki lrad oi`y ,dpynd ixacn
eizexit z` dilr dxq` xy`k s` ,ipelt mc`n zepdil dnvr
lr o`kn zeywdl oi` mpn` .ytp iepir jka oi`y oeik ,oihelgl
mzhiyle ,minkg zhiyl epic z` xn` `edy oeik ,l`eny ixac
cg` mc`n zepdil dleki dpi` xy`k mb ytp iepir yi ok`
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 רמגא עם ביאוג - מסכת נדגים  

"עומד",  בבחינת  היא  הגי  למעלה  שבהיותה  ברוף,  הנשמה  יגידת  בעניין  ידוע 
ודווקא על-ידי יגידתה למטה והתלבשותה ברוף נעשית בבחינת מהלך

משיחת כ"ר טבת ה'תשכ"ב



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

גז

 הללמ עמ  דמהל ם לןינ תילדמ    207 

גז

miwxt dyelya` cenr at sc ± iriax wxtmixcp
.å÷ìç øôé.el zxzen `dzy.íéãåäéä ïî äìåèð àäúådxeq` `dzy ,yxbzzykl

.`nlrl.íéãåäéä ïî äìåèð àäú éàîàåiepir oda yiy mixac :lirl xn`de ?dyxbnyk

envrl oia xtn - ytpleki epi`c ,micedid on dlehp `dze :ipzwcn `l` !mixg`l oia

.oiied dpial epiay mixacc meyn n"y - xtdl.êì éòáú ïðáøìi` `ed ytp iepir i`

rnynl `kil `kdnc ,dpial epiay mixac

.ediiail` icin dpinïî éðà äìåèðã íåùî
àðåä áø øîàã äì éðú÷ éñåé éáø íéãåäéä

.ïé÷øéô äéìåëiqei 'x ,oizipznc inzq edlek

.edl ipzåìà ïéà øîåà éñåé 'ø éðú÷ãî éàîî
.éñåé 'ø éøáã øôé äæ éøä éðúéîì åú éì äîì 'åëå
n"y - biltc o`n `kil izk` `dc ,jixv `lc

.iqei iaxk inzq edlek oiieed jli`e o`kncìë
.íéøãð.ytp iepir lyéðåìô ìò éúàðä ïî õåç

.øôî åðéàù`le ytp iepir ixcp `l ied `lc

.dpial epiay mixacéðåìô úàðä äøîà ìáà
.éìòixcp dil iedc ,xti - epnn dpd` `ly

.ytp iepir.éìò åæ äðéãî úåøéô`inec epiid

dpicnn dl `iai :ipzwe ,"ilr ipelt z`pd"c

!xtdl leki oi`c - zxg`.óñåé áø øîàipzw ik

zexit" dxn`c - "zxg` dpicnn dl `iai"

dn la` ,"ilr weyd on `iazy ef dpicn

dleki - dnvr `id e` mixg` dl oi`iany

,llk iepir ied `lc ,xti `l jkld .odn zepdil

`l` dilr dpicnd zexit ixnbl dxq` `lc

,"ilr zexit z`pd" la` .`ed dl `iaiy oze`

i"r oia envr i"r oia ,ixnbl dytp lr dxq`wc

.xti jkld ,iepir ied mzd - mixg`úåøéô
.éðååðç:ipzwe ,"ilr ipelt z`pd"c `inec epiid

.xti `l'åë éîð àëäàì íà àôéñ éðú÷ãî àäå
.åðîî àìà åúñðøô äúéälradyitl ,xg`n `le ipeepg eze`n `l` gwil libx epi`

.egelyl `le lral `l` oin`n epi` dfe ,epin`n epi`y.øôé äæ éøäjdcne .dl `iaie

iziin `wc `zi` m`c ,"dz` `iazy" dnewe`l xyt` `l ez - idi` `iz` `wc `yix

.dzkecl oiiyew xcde ,"`iazyk" `nwezin - `ed.àìà`yix :zxn`wck i`ce mlerl

:`id iqei 'x 'ipznc ,l`enyl dil `iyw `l ikd 'it`e ,`id `ziin `wcìåëé åðéà éàîå
.éðú÷ã øôäìrnynl e`l - mzq "df ipeepg zexit"e "ef dpicn zexit" xn`wc b"r`e

,dpial epiay mixac meyn xtn la` .xn`w ytp iepir` `l` ,ixnbl xtdl leki epi`c

xtn "ilr ipelt z`pd"c ielc dinyn l`eny xn`c `de .mixg`l `le envrl xyt`y

`l m`" `tiq ipzwc `d `l` :`"p .ied ytp iepirc ,`id opax - mixg`l oia envrl oia

ipeepg zexit" ipzwc `yix ied ,mpga lral edpdn ipeepgdy - "epnn `l` ezqpxt dzid

`ki` i`ne .mpga dil azinl ipeepgc digxe`c xnelk ,`id `ziin `wc oebk "ilr df

dzid `l m`" ipzwck ,ipeepg on ied `tiqc `aa `l` ?`tiqc `aal `yixc `aa oia

aidi `wc ied `pnif `l` ,dielir ezqpxt `inx `l `yixc `aae ,"epnn `l` ezqpxt

iede ,"ilr ipelt z`pd" xn`c o`nk iedc b"r`e ,xtdl leki epi`c xn`we .eizexitn dil

,`wec e`l - idi` `ziin `wc `de .xtn "ilr ipelt z`pd" :xn`c l`enyc `zaeiz

xn`we ,dcica `yixa hiwp - lra lya hwp `tiqc icii` `l` .lra iziinwc oicd `edc

.idi` `iz`c oebk.àùéø àìà.lirl xn`wck ,`id iqei iax "ilr df ipeepg zexit" ipzwc
äìåë
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iepir ixcp el` oi` xne` iqei 'x :ipzwc oeikc .edl ipzw iqei 'x `wxit i`dc inzq edlek

'x ixac xti df ixd :ez `pzinl il dnl - ytp iepr ixcp od el` :xn` diteb edi`e ,ytp

yinyz `nlcc ,jl iraz opaxl izk`e .`id iqei 'x oiwxt dilekc opireny`l `l` ?iqei

mixg`l oia envrl oia xtne ,`ed ytp iepir.ïéðòìå,dkld- `hiyt` `l oiirac oeik

mixac meyn `l` xtn epi`e ,`xnegl opihwp

`hiyt` `lc idpc c"n `ki`e .dpial epiay

l`enyc dixninn dl `hiyt` d"t` ,`kd

i`e .xtn - "ilr ipelt z`pd" la` :jenqa xn`c

yiy mixac - xtn xn`w ikc ,`ix` `l - `dn

xninl opivn izk`e ,xn`w ytp iepr oda

iepir ea oi` dhnd yinyzc.øîàl`eny

.ezy`l xtn lra mixcp lk ielc dinyn`ede

ytp iepr ixcp eedc.õåçiz`pdn.ipelt lr

ytp iepir dl ied `l `dc.ìáàipelt z`pd

.xtn ilrir da zi`c oeikc`ly t"r` ,ytp iep

xti - xg`n `l` dxcp.àéáé.zxg` dpicnn

leki epi`e ,dlr ixqzin dpicn dze` zexit la`

epi`y "ilr ipelt z`pd" zxne`a y"ke .xtdl

xtdl leki.äøîà÷ã.dz` `iazyoebk

."dz` m`iaz m` ilr ef dpicn zexit" dxn`wc

oeike ,dilr mzxq` `l - xg` m`iaiyk la`

i"r dpicn dze` ly zexit oze`a dpwz dl yic

dl zilc "ilr ipelt z`pd"l inc `l - xg`

dil ded k"` :z"ke .ipelt eze`n zepdil dpwz

`ki` !dpicn dze` zexitn xg` dl `iai :ipzinl

meyn ,'xg` 'picnn dl `iai ipzw d"ync :xninl

dl zi`c b"r` ,lra i"r dpwz dl dzid `l m`y

dxn`c `yix `dc .xtn - xg` i"r `zpwz

- xti df ixd ipzwc "ilr mler zexit mpew"

,xg` i"r `zpwz dl zi`c b"r` d"t`e ,`tiqc `inec ,`nwezn "dz` `iazy" dxn`a

."ilr ipelt z`pd" zxne`k l"dc meyn ,xti df ixd ipzw - lra i"r `zpwz dl zilc oeik

.`tiqa dizil `yixa xtn ivnc `nrhc xnel ,zxg` dpicnn dl `iai `tiq ipzw d"yne

dpwz dl zi`c oeik ,`tiqa la` ,xtn ivn lra i"r dpwz dl zilc meyn - `yix eli`c

xti `l - lra i"r`z .òîù.dz` `iazy dil dxn`c p"d 'eke `tiqnoeik ,d"yne

`zkecn dl iziin ivn inp edi`e ,xg` i"r diteb ipeepg `edd zexitn iiepdz`l dl xyt`c

xtdl leki oi` - `pixg`.éàå.xti i`n` dz` `iazy dil dxn`c zxn`ivn `d

`ziin `wc inp `yix ied `id `ziin `wc `tiqcn `l` xg` i"r ipeepg `eddn iiepdz`l

dilr dxq`y k"r `nwezn xti df ixd ipzwc `tiqcn :t"de .`qxibd xwir `id jk `id

- lra edl iziinwc `kid `l` delir edpixq` `l i`c ,`id `ziinwc `kid 'it` eizexit

"ilr df ipeepg zexit" ipzwc ,inp `yix .dnvr lr dxq` oipr lka i`ce `l` ?xti i`n`

icin `kil `dc ,xtdl leki oi` ipzw d"t`e .`nwezn inp `peeb `edda - xtdl leki oi`

`l m` ipzw `tiqe ,cala epnn ezqpxt dzid `ly ixiin `yixac `l` ,`tiql `yix oia

yix ied lra iziin `lc `tiqcn `l` :iqxbc igqp `ki`e .epnn `l` ezqpxt dzid`wc `

iziin `lc b"r` ,`xqznc ixiin k"r `tiqcn :w"dc ,cg` mrhl jled lkde .`id `ziin

- dteb `id edl iziinc b"r`c ,diteb `peeb `edda ixiin inp `yix ,lra zexit edpdl edl

iziin `wc `yix ied lra iziin `wc `tiqcn :iqxbc `pixg` igqp ez `ki`e .dlr exqzn

oi`y oebk ,lra i"r `l` zexit oze`n zepdil dl xyt` i`ya k"r `tiqcn :t"de .idi`

m` `l` zexitd on zepdil dl xyt` i` b"dkae ,el `l` xg` i"r dtiwdl dvex ipeepgd

i`ya - `id `tiqc `inec k"r inp `yixc .idi` `ziin `wc inp `yix ?xti i`n` - `l i`c ,opiwqr b"d ika - "dz` `iazy" dil dxn`ca dil znwenc jcicl k"re ,dxcp lr xearz

ith `xeegin `ziinw `gqpc `l` ,cg` mrhl zeler ze`gqpd lke .dnvra `id mpwz 'it`e eizexit z`pd dxcpy oebk ,xeqi`a `l` zepdil dl xyt`.àìàxtdl leki oi` `yix

.`id `ziinwce'xle .`id iqei 'x dlek 'ipznc ,l`enyl `iyw `l ,edine .`id m`iazyk 'it` ipeepg eze` ly eizexit dilr dxq`ya `nwezin `yixc ,zxn`w `hyew i`ce ,oi` ,xnelk

.l"q opaxk rnyn - ytp iepir meyn elit`e ,`nzq xtn xn`c l`enye .ytp iepir ixcp meyn xtdl leki epi`c inp ikd oi` iqei
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éàå .íéãeäiä ïî äIeèð àäúe ,BzLnLîe ,B÷Iç øôé̈¥¤§§©©§§¥§¨¦©§¦§¦
éåä Lôð éepò øãð zøîà¯ïî äIeèð àäz éànà ¨§©§¤¤¦¤¤¨¥©©§¥§¨¦

ïðaøI .ïééåä dðéáI BðéaL íéøác :î"ù ?íéãeäiä©§¦§¨¦¤¥§¥¨¨§¨§©¨©
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miwxtגח dyelyaa cenr at sc ± iriax wxtmixcp
.äì éðú÷ éñåé 'ø à÷øéô äìåë"ilr ipelt z`pd" dxn` ikc ,`pin` `w ikd inp `p`e

.leki (epi`) opaxl la` .dpial epiay mixac x`yk ,mixg`l `l la` envrl xtn - (`)

.äðòúî ïéà úçàáå äðòúî úçàám`e .iepir `ki`e ,dairx `dz zg`d lk`z `l m`y

iepir meyn dipya da zile ,dipyl dkixv oi` aeye ,driay `dz - zg`d lk`z.êåúî
.äðòúîù äúåàì øôîù.ytp iepir `edy itl

.äðòúî ïéàùì éîð øôîxtdy dxtd dze`ac

dpi`y dze`l inp dxtd dzlr - dprznl

.cgia dxcpe li`ed ,odipya zxzene ,dprzn

zt zg`dy - dprzn zg`a :iyxtnc zi`e

`ki` dpnn zlke` dpi` m`e ,daehe diwp

,oiaeq zt `idy - dprzn dpi` zg`ae .iepir

`l m` iepir `kile ,dpnn zyyeg dpi`e

.dprznl xtnyk zxzen ikd 'it` .dplk`z

.äðòúî äðéàùì øôî ïéàåzxtda xten epi`c

opi`y itl ,xyt` i` dl xtie xefgie .zxg`d

i` .dpial epiay mixac `le ytp iepir ixcp `l

epiay mixac ied `peeb i`d ik lk c"nl ,inp

ezvwn xzedy xcp l"iw `d :`iyw i`e .dpial

,`ticrc mkg zxtda ilin ipd - elek xzed

.ikd opixn` `l lra zxtda la`
øôä
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`d meyn e`l - `id iqei iax `wxit dilek `ped ax xn`c :`kd xninl jixhv`c i`de

jixt ded `nlic cenlzd ygc meyn `l` .iqei 'x ixac da miiqn `d `dac ,`teb oizipzn

`le ipzw `nzqe ,xtdl leki epi` - "zeixal zipdp ip`y mpew" ipzwc ,oizipzn jci`n dil

jxtinl `kile ,`id iqei 'x oiwxt dlekc dil xn`e micwd ikdl ,iqei 'x ixac da yxtn

i`de .opaxk xn`c l`enyc llk dpin

leki oi` i`ne :xninle ikexe`l inp opikxhvi`c

meyn xtn la` ytp iepir ixcp meyn xtdl

`l l`enyl dwextlc b"r` ,dpial epiay 'ixac

iqei 'x ipn `dc xninl `l` ,ol jixhvn ded

meyn ,`nrh epiid .opaxk xn`c l`enye ,`id

meyn 'it` xtn ivn `l iqei 'xlc `zi` m`c

opaxl iedilc xninl `kil - dpial epiay mixac

"ugx` `l"e "ugx`" `dc ,ytp iepir ea yiy xcp

epiay mixac ied iqei iaxl ,ytp iepir ied opaxlc

mixac inp iqei 'xlc 'ixn` ikd meyn .dpial

xninl opivn xity jkld ,oiied dpial epiay

ytp iepr meyn xtn opaxlc.ïåéëå`pwiq`c

b"r`e .ediizek opihwp opaxk xn`c l`enyc

,edpip inzq e`l - `id iqei iax oiwxt dlekc

dil ded - `xizi "iqei 'x ixac" `pz ipzwc oeikc

,"iqei 'x xn`" oizipzn edleka `icda opz eli`k

) dlrnl df izazk xake ,l"f o"anxd zrc oke`t scxtdl leki oi` i`ne ,`id iqei iax 'ipzn :xn`w ikde ,`nwezn iqei 'xk l`eny `pwqnlc mixne` mixg` la` .(-,ytp iepir ixcp meyn

oiwxit dilek `ped ax xn`c ,`id iqei 'x 'ipzn xninl ol ied `l ok m`c ,`xidp `le .iqei iaxke ,xtnc xne` dpial epiay mixac meyn inp l`enye .xtn dpial epiay mixac meyn la`

xti `l ipzwc oizipznc 'ixn`c oeikc .iqei 'x-dpial epiay mixac meyn xtin xn`c l`enye ,xn`w ytp iepir ixcp meyn-oizipzn ez ol ztki` i`ne ,l`enycl dwextl ol ibq ikda

oxn`ck i`ce `l` ?ipn.øîà.zexkk izyn dxcp l`eny xn` dcedi axjezn .xaiw zt `idy ,dprzn oi` zg`ae .diwp zt `idy ,dprzn zg`a ."ilr el` zexkk izy" dxn`c oebk

xcpd lk - mzq xtd 'it`e ,dprznc `xxba dprzn oi`yl xtn - dlik` xac odizyc oeikc .ytp iepir da oi`y t"r` ,dprzn oi`yl xtn - ytp iepir da yiy iptn ,dprznl xtn `edy

xten.áøå.dprzn oi`yl xtn oi`e dprznl xtn opgei iax xn` iq`eyxit jk .dprzn oi`yl xten epi` - dprzn oi`e dprznl yexita xtd 'it` jkld ,`xxb jd dil zilc meyn

) onwl `xw i`dn opiwtne ,"epxti dyi`e" aizk `xwc meyn ,ibilt ikda opgei iaxe l`enyc ipira d`xpe .dnl mrh l`enyc `xxba mdn cg`l izi`x `le .izeax.ft sclrad jixvc (

xtdy dn 'it` ,ezvwn xtd m`e .rnyn dilek "epxti"c ,xcpd lk xtiy-ikd meyn .`inyc `zriiqa dilr aezkpy enke ,onwlc `zrny `idda `qxibd xwir `id jky .xten epi`

zexkk izyn dxcpy oeikc xn`w-ytp iepir meyn ,dprznl xtdl lekie xtdl jixv `edy jezn ,ikd meyn .aizk "epxti"c ,oi`vgl xtdl el `"`e ,cg` xcpk ixd-oi`yl k"b xtn

xtin ivn `l zxn` i`c .dprzn-tp iepir oda yiy mixcp xtdl `zeyx dil aidi `pngxc oeike .melk epi` dprznl ezxtd s`y `vnpy-dprznc ,dprzn oi`ya s` xtn jigxk lr

xtn ivn `l zxn` i`e ,`ilz dprzn oi`ya-dilek rnync ,`pngx xn` "epxti"c idpc dil `xiaqc ,dprzn oi`y dnl xtn oi`e dprznl xtn opgei 'x xn` iq` axe .ytp iepir `ki`

diblt `le-ytp iepir ea yiy dn lk xtdy lk ,jklid .i`w ytp iepr` `xwc "epxti"c ,xtdl leki `edy xcpd lk xtdl jixvy xnel epiid-ikd meyne ,dia opixw "epxti"e ,ibq ikda

`paizkcke ,xtn lra ivnc ipeeb edpdn dizilc `blt `iddl 'it`e ,i`w xcp dlek` "epxti"c l`enyl dil `xiaqc k"` :`niz ike .dprzn oi`yl xtn oi`e dprznl xtn-dil iywz

) opzc ,oizipzn:v onwl"micedid on ip` dlehp" :(-ewlg xtny jezn ,`pngx xn` "epxti"c oeik `nip ?i`n`e .micedid on dlehp `dze ,ezynyn `dze ,ewlg xti-,micedid wlg inp xtn

diblt `le dilek rnync "epxti"c l`enyl dil `xiaqc xyt`c :xninl `ki` !xyt` `l ikd e`lac-oizipznae .dpial epiay mixaca dil ogky` `le ,aizkc `ed cegla ytp iepira

`xnba dlr iziinc `ziixaae onwlc-ytp iepir ixcpc ,`id `nrha `kiiyc `zline .dpial epiay mixaca `le ,dl hiwp ytp iepir ixcpa-`iepirc ,xtn ivnc `ed dcic `citw meyn

dpial epiay mixac la` .ith dil iprn `dc oi`vgl xtiy oica epi` ikd meyne ,`id dab-citw `lc i`na jkld ,`ed lrac `citw meyn-citwc i`nae ,citw `l-.diytpc` life ixy

ipira d`xp ok.äéáéúéà'eke xifpa dxcpy dy`d
ixd
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'ø ïé÷øt déJek :àðeä áø øîàc .àéä éñBé éaø 'éðúîe©§¦©¦¥¦©£©©¨¥¦§¦
øôäI IBëé ïéà éàîe .àéä éñBé¯,Lôð éepéò íeMî ¥¦©¥¨§¨¥¦¦¤¤

øîà äãeäé áø øîà .dðéáI BðéaL íéøãð øôî Iáà£¨¥¥§¨¦¤¥§¥¨¨©©§¨¨©
úçàáe äpòúî úçàa ,úBøkë ézMî äøãð :IàeîL§¥¨§¨¦§¥¦¨§©©¦§©¨§©©

äpòúnI øôî àeäL CBzî ,äpòúî ïéà¯øôî ¥¦§©¨¦¤¥¥©¦§©¨¥¥
éñà áøå .äpòúî BðéàLIøôî :ïðçBé 'ø øîà §¤¥¦§©¨§©©¦¨©¨¨¥¥

,éøîàc àkéàå .äpòúî ïéàLI øôî ïéàå ,äpòúnI©¦§©¨§¥¥¥§¤¥¦§©¨§¦¨§¨§¦
,úBøkë ézMî äøãð :ïðçBé éaøî éñà áø dépéî àòa§¨¦¥©©¦¥©¦¨¨¨§¨¦§¥¦¨
øôî :I"à ?eäî ,äpòúî ïéà úçàáe äpòúî úçàa§©©¦§©¨§©©¥¦§©¨©¥¥
äMàä :déáéúéà .äpòúî ïéàLI øôî ïéàå ,äpòúnI©¦§©¨§¥¥¥§¤¥¦§©¨¥¦¥¨¦¨

íéúnI äànhîe ïéé äúBL äúéäå ,øéæða äøãpL¯ ¤¨§¨§¨¦§¨§¨¨©¦¦©§¨©¥¦
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נדגים. פגק אחד עשג - ואלו נדגים - דף פב עמוד ב - מתוך מהדוגת "אבן ישגאל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       גש"י

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"א טבת, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא אשר בסתירה למנהגם מאז, הנה לא הגיעוני מהם ידיעות מסידור הלימוד לשנה 
חדשה זו, רשימות שמות התלמידים וכו' וכו' אשר מובן מעצמו שכ"ז מעניין ונוגע מכמה טעמים, 
ומובן ג"כ אשר אף שאין מקבלים מענה מכאן, הרי עכ"פ עושים כאן בהנוגע להבפועל כפי האפשרי 
אף שאין מודיעים אותם עד"ז, משא"כ כשאין מהם ידיעות כמובן, וזהו נוסף על נחיצות הקישור 

בכלל מלבד התועלת הגשמי אשר בזה.

המשך בעמוד הבא
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גט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc mixcp(oey`x meil)

àéä éñBé éaø ïéúéðúîexaeqd ,iqei iax ixac `id dpynd j` - ©§¦¦©¦¥¦
oeik ,ipelt mc`n zepdil dleki dpi`y dfa ytp iepir dl oi`y

,mixg` miyp`n zepdil `id dlekiyk àðeä áø øîàcïé÷øt déle §¨©©¨¥¦§¦
,àéä éñBé éaø.dpynd oeyln lirl `xnbd zgkedke ©¦¥¦

,`xnbd dtiqeneøôäì ìBëé ïéà éàîeoi`y iqei iax ly ezpeek - ©¥¨§¨¥
`weec epiid ,ipelt ipepgn dxcpyk ezy`l xtdl leki lrad

íeMîixcp,Lôð éepéò,df xcpa ytp iepir oi` ezhiyl ixdyìáà ¦¦¤¤£¨
øôîmeyn df xcp `eddðéáì BðéaL íéøãð,df xcp zngn ixdy ¥¥§¨¦¤¥§¥¨

ipepgn e` ,zxg` dpicnn zexit dl `iadle gexhl `ed jixv
xg`.

lirl dpyna epipy(.hr)Î] xtn [lradÎ] `edy mixcp el`e ,
ote`a ,dpc `xnbde .ytp iepir meyn mda yiy mixac ,[ezy`l
wx j` ,mixac ipyn zepdil `ly cg` xcpa dxcp dy`dy
lrad m`d ,ytp iepir yi dnvr lr dxq`y mixacdn cg`a

:ytp iepir ea yiy wlgd z` wx e` ,xcpd lk z` xtdl leki
,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàdy`yäøãðzepdil `lyézLî ¨©©§¨¨©§¥¨§¨¦§¥

úBøkk,ilr el` zexkk izy mpew dxn`y oebk ,mgleúçàa ¦¨§©©
`id el` zexkknäpòúî,ytp iepir ea yiy xcp edf ,xnelk - ¦§©¨

,diwp zta xaecny xg`núçàáeel` zexkknäpòúî ïéàoi` - §©©¥¦§©¨
zt lek`l dlibx dpi` `ide xaiw zt `idy xg`n ,ytp iepir df
ezy`l xtdl lrad i`yx dxez oicny s` lry ,`ed oicd .xaiw

ok it lr s` ,ytp iepir ixcp wxäpòúnì øôî àeäL CBzîjezn - ¦¤¥¥©¦§©¨
,ytp iepir ea yiy xcpa wlgd z` xtn `edyøôîmbìBðéàL ¥¥§¤¥

äpòúîmeyn ,mrhde .ytp iepir ea oi`y xcpa wlgd z` - ¦§©¨
dxeza xn`py(ci l xacna)onwl `xnbde ,'EPxti DWi`e'(.ft) §¦¨§¥¤

wx `l` ,xcpd ivg z` xtdl leki lrad oi`y df weqtn zcnel
xn`p m` ,oi` ewlgae ytp iepir yi ewlgay df xcpae ,elek z`

`l dxtdd ,ytp iepir ea oi`y wlgd z` xtdl leki epi` lrady
iepir ea yiy wlgd z` s` xtdl leki epi`y `vnpe ,llk legz
ixcp z` xtdl lral gk dpzp dxezd ixdy ,okzi `l dfe ,ytp
leki lrady xnel jixv jgxk lre ,ytp iepir mda yiy ezy`

.ytp iepir ea oi`y wlgd z` s` xtdl
ïðçBé éaø øîà éqà áøålrady xaeqe ,wlgpøôîäpòúnìleki - §©©¦¨©©¦¨¨¥¥©¦§©¨

,ytp iepir ea yiy xcpa wlgd z` wx xtdlïéàå[epi` la`Î]øôî §¥¥¥
ìäpòúî ïéàLdy`de ,ytp iepir ea oi`y xcpa wlgd z` - §¤¥¦§©¨

elek xcpd z` xtdl jixvy df oicy meyn .ea dxeq` zx`yp
leki `edy dn lk z` xtdl lrad jixvy `l` xn`p `l ,cg`k
iepir ly xcp epi` xcpdn wlgy dfk ote`a j` ,df xcpa xtdl
dn lk xtd lrad ixdy ,'epxti' cvn oexqg o`k oi` `linn ,ytp

.oi`vgl dxtd dlge ,xtdl leki didy
,éøîàc àkéàåmya df oic iq` ax xn`y dyrnd did jk `ly §¦¨§¨§¥

`l` ,opgei iaxdépéî àòal`y -ïðçBé éaøî éqà áødy` ,jk ¨¨¦¥©©¦¥©¦¨¨
yäøãðd`pd,úBøkk ézLîyúçàaodnäpòúî,ytp iepir yi - ¨§¨¦§¥¦¨§©©¦§©¨

úçàáeodnäpòúî ïéà,ytp iepir oi` -eäîleki lad m`d - §©©¥¦§©¨©
.ytp iepir ea oi`y wlgd z` s` xtdldéì øîàaiyd -iax ¨©¥

,iq` axl opgeiäpòúnì øôîz` xtdl leki lrad -yiy wlgd ¥¥©¦§©¨
,ytp iepir eaïéàå[epi`Î]ì øôîäpòúî ïéàLea oi`y wlgd z` - §¥¥¥§¤¥¦§©¨

.ytp iepir
déáéúéàxtin epi` lrady xaeqd opgei iaxl iq` ax dywd - ¥¦¥

dpyna epipyy dnn ,ytp iepir ea oi`y wlgd z`(.bk xifp),äMàä̈¦¨
øéæða äøãpLoii zezyl dxq`pe ,zexifp dnvr lr dlaiwy - ¤¨§¨§¨¦

,miznl ze`nhdleäúéäåe cifna dzexifp lr zxaerïéé äúBL §¨§¨¨©¦
dànèîe[d`nhn e`Î],íéúnì §©§¨©¥¦
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המשך מעמוד הקודם

ות"ח  המתאימה,  ובפרטיות  קרובה  הכי  בהזדמנות  הנ"ל  כל  את  ימלאו  ובודאי 
מראש.

ב( בקשר עם יום היארצייט וההילולא יו"ד שבט הבע"ל, בודאי יתייעצו ביניהם וגם 
שאר אנ"ש המתאימים לזה, באיזה אופן לסדר הנ"ל במוסדם הק' שיהי' מתאים להשגת 
והן בכתות הנמוכות  ונחיצות הדבר הן בכתות הגדולות  ענינה,  כפי  התלמידים בכל כתה 
מהם, אינה צריכה ביאור, וע"פ רצון בעל ההילולא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 
זי"ע לקשר כל ענין עם בכן שבפועל ממש, הרי בתכניתם יקחו גם את זה בחשבון, ולעורר 
את התלמידים וגם את חברי ההנהלה לא רק באותיות מקיפות, אלא גם בפרטים מסוימים, 
כלל  של  ענין  ג"כ  הוא  שבזה  נוסף  הכלל,  כל  את  ממצים  אינם  דא  בכגון  שהפרטים  ואף 
שלמעלה מפרטים, וכמבואר הענין בדא"ח בכ"מ, הרי עכ"פ אלו שאפשר לפורטם אין לוותר 
עליהם, ויש לקוות שגם זה יועיל, במשך הזמן, להמשיך גם שאר הפרטים שבכלל, ואפילו 

מה שישנו בכלל שלמעלה מפרטים, כיון שתתחיל ההמשכה בהפועל תומ"י.

ג( מוסג"פ איזה סקריפ להוצאות הקשורות בסידור כל הנ"ל.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש המחכה לבשו"ט.
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xcde"גי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc mixcp(ipy meil)

íéòaøàä úà úâôBñ Bæ éøälr dxary meyn ,zewll dpic - £¥¤¤¤¨©§¨¦
m` ,mpn` .xifpl d`nehe oii ziizy xeqi`dìòa dì øôäxcp z` ¥¥¨©£¨

,dzexifpdànhéîe ïéé äúBL äúéäå ,dì øôäL äòãé àì àéäå§¦Ÿ¨§¨¤¥¥¨§¨§¨¨©¦¦©§¨
íéúnì,cifna,íéòaøàä úà úâôBñ dðéàdl xtd dlray meyn ©¥¦¥¨¤¤¤¨©§¨¦

.d`nehde oiid ziizya xeqi` dxar `ly `vnpe ,dxcp z`
zøîà éàålradyøôîäpòúnìiepir ea yiy wlgd z` wx - §¦¨§©§¥¥©¦§©¨

,ytpïéàå[epi` la`Î]øôîìäpòúî ïéàLea oi`y wlgd z` - §¥¥¥§¤¥¦§©¨
z` zbteq dpi` dlra dl xtd xy`k recn ,dyw ,ytp iepir

,mirax`dàîìc`ny -àøòö dì úéàc ïéé ïîziizy xeqi` z` - ¦§¨¦©¦§¦¨©£¨
,ea xrv dy`l yiy oiidì øôä,dlraxtdl leki lrad ixdy ¥¥¨

j` ,ytp iepir ixcpïîd zlik`ïöøç,aprd oirxb -ïîezlik` ¦©§¨¦
dâæ,aprd ztilw -àøòö dì úéà àì àäc ,dì øôä àìixdy - ¨Ÿ¥¥¨§¨Ÿ¦¨©£¨

,mzlik` zripna ytp iepir oi`íéòaøàä úà âBtñúålk`z m` §¦§¤¨©§¨¦
,bf e` ovxgdpi` dlra dl xtdy ote`ay `ziixad dnzq recne

zbteqoeiky ,l`eny ixack o`kn gken `l` .mirax`d z`
iepir dfa yiy oii ziizy iabl dzexifp z` xtdl lrad lekiy
.ytp iepir mda oi`y bfe ovxg zlik`n s` xtdl `ed leki ,ytp

,`xnbd dgec,óñBé áø øîà,mixcp x`yl zexifpn gikedl oi` ¨©©¥
y cgein oic yi zexifpay oeik,ïéàöçì úeøéæð ïéàoi`y ,xnelk ¥§¦©£¨¦

bf zlik`n `le oii ziizyn wx zexifp envr lr lawl leki mc`
z` xtdl leki lrady dxezd dxn` xy`k ,jky oeike .ovxge
miwlga s` dlek zexifpd z` xtdl lekiy gxkda ,ezy` zexifp
el dpzp `ly okzi mixg` mixcp iabl j` .ytp iepir mda oi`y

.ytp iepir mda yiyk `l` xtdl gk dxezd
leki epi` mc`y wx xnel ezpeeky ,sqei ax ixacn oiad iia`
`le oii ziizyn wx ,oebke ,dnly dpi`y zexifp envr lr lawl
xvw onfl legl dleki dnily zexifp la` .ovxge bf zlik`n
zexifp oi`' xnel sqei 'x lr did `l ,ok `l m`y .mei miyelyn
ok lre .'oi`vgl oaxw oi`' e` 'zexifpa oi`vg oi`' `l` ,'oi`vgl

:dywn `ed
éiaà déì øîà,sqei axlàkéà úeøéæð éöçì ïaø÷ àäwiicl ozip - ¨©¥©©¥¨¨§¨©£¦§¦¦¨

xtde ,mei miyelyl zexifp dnvr lr dlaiw dy` m`y jixacn
dyng lr oaxw dy`d `iaz ,mei xyr dyng xg`l dlra dl
ixdy ,oicd `ed jky xnel okzi `le .mda dxifp dzidy mei xyr
miyely ly dnily zexifp lr `l` oaxw `iadl dxez dxn` `l

.mei
àlàef `iyew zngn -,éiaà øîàïéàöçì úeøéæð ïéàïaø÷ ïéàå ¤¨¨©©©¥¥§¦©£¨¦§¥¨§¨

ïéàöçì-,zexifpd ipicn wlg z` wx xtdl leki epi` mc`y myk ©£¨¦
bf iabl dxeqi`a zx`yp dpi` oii iabl dzexifp z` xtd m`e

jk ,ovxgemiyelyn hren onfl dnily zexifp lawl leki epi`
,mei xyr dyng xg`l ezy` zexifp z` lrad xtdy ote`ae .mei

z` zxwer dpi` lrad zxtdy s` ,llk oaxw d`ian dy`d oi`
lr `l` oaxw `iadl dxez dxn` `ly oeik ,rxtnl zexifpd

.dnily zexifp
zexifp lr oaxw mi`ian oi`y xaeqd iia` ixac lr dywn `xnbd

:mei miylyn zegt `idy
éáéúéî,`ziixad ixacn daiyid ipa eywd -øéæða äøãpL äMàä ¥¦¥¨¦¨¤¨§¨§¨¦

dilre ,zexifpd ini jeza d`nhpe ,zexifp dnvr lr dlaiw -
xifp oick ,serd zlere ,serd z`hg ,my`l dnda `iadl

.`nhpyäLéøôäåz`dzîäa,my` oaxwldì øôä Ck øçàå §¦§¦¨§¤§¨§©©¨¥¥¨
dìòa,dzexifp z`.óBòä úìBò äàéáî dðéàå ,óBòä úàhç äàéáî ©£¨§¦¨©©¨§¥¨§¦¨©¨

zøîà éàåyïéàmi`ianéöçì ïaø÷inind,úeøéæð,dywéànà- §¦¨§©§¥¨§¨©£¦§¦©©
recn,óBòä úàhç äàéáîo`kn xcpd z` xwr lrad `ld §¦¨©©¨

.oaxw `iadln dxeht zeidl dkixve ,`adle
,ef `ziixa zngn iia` ixac z` dgcp m` mby `xnbd zx`an

:dyw `ziixad x`yiz oiicr
,éàî àlàågxkday xnel jixv,úeøéæð éöçì ïaø÷ Léoeike §¤¨©¥¨§¨©£¦§¦

rxtnl `le `adle o`kn wx xwer lradyoic o`k yi oiicr
m` mpn` .serd z`hg d`ian ok lre ,mei dxyr yng lr zexifp

,serd z`hg z` wx `iadl dkixv dy`d recn ,dyw okìLL ¨
ééezàì éòa úBîäa`iadl dilr did z`nhp dzid `l m` `ld - §¥¨¥§©¥

,zenda yly oaxwl,íéîìLe ,äìBò ,úàhç,d`nhpy eiykre ©¨¨§¨¦
lk oick ,serd zlere ,serd z`hg ,my`l dnda `iadl dilr

.`nhpy xifp
,`xnbd zvxzníìBòì ,àlày iia` ixack.úeøéæð éöçì ïaø÷ ïéà ¤¨§¨¥¨§¨©£¦§¦

àéúîc óBòä úàhçåz`hg `iadl dkixv dy`dy mrhde - §©©¨§©§¨
`ed ,[zexifp ivga xifp zepaxw ipic exn`p `ly s`] serdíeMî¦

úàhçcs` d`a `id ixdy lw dpic serd,÷ôqä ìòmipte`ae §©¨©©¨¥
serd z`hg `iadl ozip z`hg oaxwa miaiig m`d wtq yiy
z` la` ,zexifp ivg lr s` d`iadl ozip ,lw dpicy oeike ,oaxwl

.dnily zexifp lr `l` aixwdl oi` zepaxwd x`y
xaeqd opgei iax lr zeywdl zxfeg `xnbd(:at lirl)xcp iabl

z` wx xtdl leki lrady ,oi` ewlgae ytp iepir yi ewlgay
:ytp iepir ea oi`y wlgd z` xtn epi`e ,ytp iepir ea yiy wlgd

øéæða äøãpL äMàä ,déáéúéà,zexifp dnvr lr dlaw -úàîèðå ¥¦¥¨¦¨¤¨§¨§¨¦§¦§¥
,zexifpd ini jezadìòa dì øôä Ck øçàå,dzexifp xcp z` §©©¨¥¥¨©£¨

,óBòä úàhç äàéáîixdy] lw dpic serd z`hgy x`azpy enk §¦¨©©¨
,[wtqd lr s` d`a `id,óBòä úìBò äàéáî ïéàåx`yy oeik §¥§¦¨©¨

.mei miylyn dzegt zexifp lr exn`p `l xifp zepaxwzøîà éàå§¦¨§©§
lradyäpòúnì øôî,ytp iepir ea yiy wlgd z` wx -øôî ïéàå ¥¥©¦§©¨§¥¥¥

ìäpòúî ïéàL,ytp iepir ea oi`y wlgd z` - §¤¥¦§©¨
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miwxt dyelya` cenr bt sc ± iriax wxtmixcp
.'åë äòãé àì àéäå äìòá äì øôä`dc ,betqz dl xtdc b"r` ?zbteq dpi` i`n`e

dy`a - "dl glqi 'de mxtd dyi`" :"xifp ipixd xn`y in" wxta xifp 'qna opixn`

lra :xaqwc .dxtke dgilq dkixv `idy ,xacn aezkd drci `l `ide dlra dl xtdy

.xwr xwrin.äðòúî äðéàùì øôî ïéàå äðòúîì øôî úøîà éàåovxge bf oii inp ied `d

dprzn oi`e oiil dprznc ,zexkk izyc `inec

z` zbteq dpi`" ipzw i`n`e .ovxge bfl

?lke lkn dl xtnc rnync ,"mirax`dàîìã
.àøòö äì úéàã ïééî- iepir meyn dia zi`c

ipzwcn `l` !ovxge bfn `le ,dl xtdc `ed

ovxge bfn inp dl xtinc n"y - "zbteq dpi`"

.opgei 'xl `iywe ,oiic dxtd dze`aúåøéæð ïéà
.ïéàöçì"zexbexbd on xifp ipixd" 'ta opixn`ck

).`i xifpzpn lr xifp ipixd" :xne` `ed ikde (

`d`y,xifp df ixd - "miznl `nhne oii dzey

lr dpzdy iptn :`ziixaa yxtne .oleka xeq`e

dlra dl xtn ik ,inp `kd .dxeza aezky dn

.lkd xtn -éöçì ïáø÷ àä ééáà äéì øîà
.àëéà úåøéæð"xifp ivg ipixd" xn` i`c .dinza

ogky` `lc ol `niiw `de ?oaxw ivg `ian

xenb xifp ied - opaxl i` ,`l` !`bltl zexifp

ied `l - ediilr biltc y"xl i` ,lkn xeq`e

i`e .olekn xifiy cr xifp epi` :xn`c ,llk xifp

inp `pin` ,zexifp ivgl oaxw yic xninl zira

`ki`e ,zewln oiprl elit` ,oi`vgl zexifp yic

.`xwirnck inp dikextl.óåòä úàèç äàéáî
mzde .serd zler `iadl dkixv dpi`e ,meid

serd z`hg d`ian `zkld i`nl 'nba yxtn

.dnda z`hgn ith.óåòä úàèç äàéáîmeyn

oeikc ,dlra dl xtdy mcew dzyry zexifp

xtn ik eli`c .zexifp ivgk ded - dlra xtnc

l` xtn epi` - lrai`wck dxtd mcewc ,xtn epi` `xwirn la` ,`al cizry dn `

mixac e`vnpe ,dl xtdc `kide ,fiib fbin lrac wiic `w xifp zkqna mzde .i`w

.mirax`d z` zbteq - miznl z`nhpy ,dxtd mcew dzyry.óåòä úàèçåikd`

'xc meyn `l` .dl xtd `dc ,melk `le `iadl dkixv dpi` ikd meync - `izn

z`hg ef d`iane ,oiid on envr xrivy lr z`hg `ian xifpd :xn`c ,xtwd xfrl`

.inp serd.÷ôñä ìò.dxtd zry cr xcpd zlgzn oiid on dnvr dxriv xen`c

m` ,dlitd dn reci oi`e dlitdy zcleic ,wtqd lr inp `iz` serd z`hgc ogky`c

lr d`a serd z`hgc `nlra ogky`c li`ede .serd z`hg d`ian - cle m` dkizg

.serd z`hg `id `izn inp `kd - wtqd.'åë øéæðá äøãðù äùàä`nlc :xn`w ikd`

.lirl opiwiicck wcinl xyt` `lc ,'eke `xrv dl zi`c oiin
àîìã
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éøä.mirax`d z` zbteq ef) xifp zkqna opiyxtn.`kdhwp `tiqc `xxb meync (.

àîìã.'eke dl xtd `xrv dl zi`c oiinelit`c ,`weec e`l - "`nlc" 'ixn`c i`de

dprzn oi`yl xtn oi` xn`c opgei 'xl ,ovxge bfn `icda dl xtd-`nrh meyn ,ipdn `l

`paizkc.âåôñúå.mirax`d z`jd opireny`l `pzl l"d ,`ed ikdc `zi` m`e

bfa elit`e ,zbteq - dlra dl xtd 'it`c ,`zeax

ovxge.øîà.oi`vgl zexifp oi` sqei axoeikc

,ovxge bf lr s` legi `ly zexifp zgkyn `lc

lr - dilek rnync ,"epxti" `pngx xn` ik

xn`w ovxge bf lr elit` oigxk.øîàdil

.`ki` zexifp ivgl oaxw `d iia`.dinza

oi`" 'xn`w `le "oi`vgl zexifp oi`" 'xn`wcnc

`ed envr zexifpac rnyn - "zexifpa oi`vg

oebk .zexifp ivgl oaxw yi `d ,oi`vg `kilc

`vnpe ,dlra dl xtde mei e"h dzpne dxcpy

xak dzpny mei e"h la` ,mi`ad mei e"h lhan

ipixd xn`y in" wxta ol `niiwc ,exwrp `l

) "xifp.ak xifpj`id iia` dnzne .fiib fbin lrac (

oipn zvwn lr oaxw `iaz.àìàoi` iia` xn`

zecifp.oi`vgl oaxw oi`e oi`vgloi`c ikid ik

epiidc ezvwn xtdl xyt` i`y ,oi`vgl zexifp

oaxw oi` inp ikd - ovxge bfa oiicr xq`ze .oii

dzexifp oipn jeza lrad dl xtdy lkc .oi`vgl

dpi` aey - mi`ad mini oze` oipn lhazpe

dzpny zexifp oipn zvwn liaya oaxw d`ian

,oi`vgl oaxw `iadl dxez dxn` `ly ,xak

mly zexifp oipn lr `l`.éáéúéîdy`d

.dznda dyixtde xifpa dxcpy,xnelk

oeikc .dnda ly dzyxtd mcew xak z`nhpy

rnyn `linn - "serd z`hg d`ian" ipzwc

lr `l` serd z`hg `ian xifp oi`y ,d`nhpc

dnda `ian `nh xifp oky ,my`l epiid - "dznda dyixtde" ipzwc `de .d`neh iwqr

d`ian oi` ikd 'it` - dxtd mcew dznda dyixtdy t"r`y xnel ,dhwp `zeaxle .my`l

dnilyd `ly oeiky ,xak dzpny zexifp ivgl oaxw oi` zxn` i`e .dl xtdyn serd zler

serd z`hg d`ian i`n` ok m` - zexifp ixwn `le ,aiyg `l dzpny dn s` mly oipn

llk zexifp `ixwn `l `de ?dl drxi`y d`neh lr!àìàzexifp ivgl oaxw yi i`n

.iiez`l `ira zenda ylyz`nhpy `zyde .minlye dler z`hg epiidc ,z`nhp `l m`

yly iiez`l `ira z`nhp 'it` ,inp i` .serd z`hge serd zlere my` `iadl dl yi -

zexifp oipn ivgc `vnp - jli`e dxtdn fiib fbin `l` xwr xwrin e`l lrac oeikc ,zenda

ly zepaxw `iadl dl did - zexifp ivgl oaxw yi jzrc `wlq i`e ,cner enewna dzpny

z`ln xg` `nhpa opixn`ck ,xdhzy xg` dxdhc zexifp.íåùî`iz` serd z`hgc

wtqd lr.ivgl inp `iz` - zlk`p dpi`e d`a inp wtqd lrc - i`d ilek liwc oeike

zexifp..äéáéúéàdprzn oi`yl xtn oi` :xn`c ,jixt opgei 'xl.äùàä.serd zler d`ian oi` dlra dl xtd k"g`e z`nhpe xifpa dxcpyoeikc ,zexifp ly oipn ivgl oaxw oi`c

jli`e o`kn zexifp ipic lk elha dl xtdc.
z`nehn
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 – בדמעות  ותהלים  הלב,  את  מעוגג   – "מדגש"  הנפש,  את  מגומם   – "זוהג" 
מדיח את הכלי
היום יום טז טבת
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miwxt dyelya` cenr bt sc ± iriax wxtmixcp
.'åë äòãé àì àéäå äìòá äì øôä`dc ,betqz dl xtdc b"r` ?zbteq dpi` i`n`e

dy`a - "dl glqi 'de mxtd dyi`" :"xifp ipixd xn`y in" wxta xifp 'qna opixn`

lra :xaqwc .dxtke dgilq dkixv `idy ,xacn aezkd drci `l `ide dlra dl xtdy

.xwr xwrin.äðòúî äðéàùì øôî ïéàå äðòúîì øôî úøîà éàåovxge bf oii inp ied `d

dprzn oi`e oiil dprznc ,zexkk izyc `inec

z` zbteq dpi`" ipzw i`n`e .ovxge bfl

?lke lkn dl xtnc rnync ,"mirax`dàîìã
.àøòö äì úéàã ïééî- iepir meyn dia zi`c

ipzwcn `l` !ovxge bfn `le ,dl xtdc `ed

ovxge bfn inp dl xtinc n"y - "zbteq dpi`"

.opgei 'xl `iywe ,oiic dxtd dze`aúåøéæð ïéà
.ïéàöçì"zexbexbd on xifp ipixd" 'ta opixn`ck

).`i xifpzpn lr xifp ipixd" :xne` `ed ikde (

`d`y,xifp df ixd - "miznl `nhne oii dzey

lr dpzdy iptn :`ziixaa yxtne .oleka xeq`e

dlra dl xtn ik ,inp `kd .dxeza aezky dn

.lkd xtn -éöçì ïáø÷ àä ééáà äéì øîà
.àëéà úåøéæð"xifp ivg ipixd" xn` i`c .dinza

ogky` `lc ol `niiw `de ?oaxw ivg `ian

xenb xifp ied - opaxl i` ,`l` !`bltl zexifp

ied `l - ediilr biltc y"xl i` ,lkn xeq`e

i`e .olekn xifiy cr xifp epi` :xn`c ,llk xifp

inp `pin` ,zexifp ivgl oaxw yic xninl zira

`ki`e ,zewln oiprl elit` ,oi`vgl zexifp yic

.`xwirnck inp dikextl.óåòä úàèç äàéáî
mzde .serd zler `iadl dkixv dpi`e ,meid

serd z`hg d`ian `zkld i`nl 'nba yxtn

.dnda z`hgn ith.óåòä úàèç äàéáîmeyn

oeikc ,dlra dl xtdy mcew dzyry zexifp

xtn ik eli`c .zexifp ivgk ded - dlra xtnc

l` xtn epi` - lrai`wck dxtd mcewc ,xtn epi` `xwirn la` ,`al cizry dn `

mixac e`vnpe ,dl xtdc `kide ,fiib fbin lrac wiic `w xifp zkqna mzde .i`w

.mirax`d z` zbteq - miznl z`nhpy ,dxtd mcew dzyry.óåòä úàèçåikd`

'xc meyn `l` .dl xtd `dc ,melk `le `iadl dkixv dpi` ikd meync - `izn

z`hg ef d`iane ,oiid on envr xrivy lr z`hg `ian xifpd :xn`c ,xtwd xfrl`

.inp serd.÷ôñä ìò.dxtd zry cr xcpd zlgzn oiid on dnvr dxriv xen`c

m` ,dlitd dn reci oi`e dlitdy zcleic ,wtqd lr inp `iz` serd z`hgc ogky`c

lr d`a serd z`hgc `nlra ogky`c li`ede .serd z`hg d`ian - cle m` dkizg

.serd z`hg `id `izn inp `kd - wtqd.'åë øéæðá äøãðù äùàä`nlc :xn`w ikd`

.lirl opiwiicck wcinl xyt` `lc ,'eke `xrv dl zi`c oiin
àîìã
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éøä.mirax`d z` zbteq ef) xifp zkqna opiyxtn.`kdhwp `tiqc `xxb meync (.

àîìã.'eke dl xtd `xrv dl zi`c oiinelit`c ,`weec e`l - "`nlc" 'ixn`c i`de

dprzn oi`yl xtn oi` xn`c opgei 'xl ,ovxge bfn `icda dl xtd-`nrh meyn ,ipdn `l

`paizkc.âåôñúå.mirax`d z`jd opireny`l `pzl l"d ,`ed ikdc `zi` m`e

bfa elit`e ,zbteq - dlra dl xtd 'it`c ,`zeax

ovxge.øîà.oi`vgl zexifp oi` sqei axoeikc

,ovxge bf lr s` legi `ly zexifp zgkyn `lc

lr - dilek rnync ,"epxti" `pngx xn` ik

xn`w ovxge bf lr elit` oigxk.øîàdil

.`ki` zexifp ivgl oaxw `d iia`.dinza

oi`" 'xn`w `le "oi`vgl zexifp oi`" 'xn`wcnc

`ed envr zexifpac rnyn - "zexifpa oi`vg

oebk .zexifp ivgl oaxw yi `d ,oi`vg `kilc

`vnpe ,dlra dl xtde mei e"h dzpne dxcpy

xak dzpny mei e"h la` ,mi`ad mei e"h lhan

ipixd xn`y in" wxta ol `niiwc ,exwrp `l

) "xifp.ak xifpj`id iia` dnzne .fiib fbin lrac (

oipn zvwn lr oaxw `iaz.àìàoi` iia` xn`

zecifp.oi`vgl oaxw oi`e oi`vgloi`c ikid ik

epiidc ezvwn xtdl xyt` i`y ,oi`vgl zexifp

oaxw oi` inp ikd - ovxge bfa oiicr xq`ze .oii

dzexifp oipn jeza lrad dl xtdy lkc .oi`vgl

dpi` aey - mi`ad mini oze` oipn lhazpe

dzpny zexifp oipn zvwn liaya oaxw d`ian

,oi`vgl oaxw `iadl dxez dxn` `ly ,xak

mly zexifp oipn lr `l`.éáéúéîdy`d

.dznda dyixtde xifpa dxcpy,xnelk

oeikc .dnda ly dzyxtd mcew xak z`nhpy

rnyn `linn - "serd z`hg d`ian" ipzwc

lr `l` serd z`hg `ian xifp oi`y ,d`nhpc

dnda `ian `nh xifp oky ,my`l epiid - "dznda dyixtde" ipzwc `de .d`neh iwqr

d`ian oi` ikd 'it` - dxtd mcew dznda dyixtdy t"r`y xnel ,dhwp `zeaxle .my`l

dnilyd `ly oeiky ,xak dzpny zexifp ivgl oaxw oi` zxn` i`e .dl xtdyn serd zler

serd z`hg d`ian i`n` ok m` - zexifp ixwn `le ,aiyg `l dzpny dn s` mly oipn

llk zexifp `ixwn `l `de ?dl drxi`y d`neh lr!àìàzexifp ivgl oaxw yi i`n

.iiez`l `ira zenda ylyz`nhpy `zyde .minlye dler z`hg epiidc ,z`nhp `l m`

yly iiez`l `ira z`nhp 'it` ,inp i` .serd z`hge serd zlere my` `iadl dl yi -

zexifp oipn ivgc `vnp - jli`e dxtdn fiib fbin `l` xwr xwrin e`l lrac oeikc ,zenda

ly zepaxw `iadl dl did - zexifp ivgl oaxw yi jzrc `wlq i`e ,cner enewna dzpny

z`ln xg` `nhpa opixn`ck ,xdhzy xg` dxdhc zexifp.íåùî`iz` serd z`hgc

wtqd lr.ivgl inp `iz` - zlk`p dpi`e d`a inp wtqd lrc - i`d ilek liwc oeike

zexifp..äéáéúéàdprzn oi`yl xtn oi` :xn`c ,jixt opgei 'xl.äùàä.serd zler d`ian oi` dlra dl xtd k"g`e z`nhpe xifpa dxcpyoeikc ,zexifp ly oipn ivgl oaxw oi`c

jli`e o`kn zexifp ipic lk elha dl xtdc.
z`nehn
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àéäå ,dIòa dI øôä .íéòaøàä úà úâôBñ Bæ éøä£¥¤¤¤¨©§¨¦¥¥¨©§¨§¦
äànhéîe ïéé äúBL äúéäå ,dI øôäL äòãé àIŸ¨§¨¤¥¥¨§¨§¨¨©¦¦©§¨

íéúnI¯zøîà éàå .íéòaøàä úà úâôBñ dðéà ©¥¦¥¨¤¤¤¨©§¨¦§¦¨§©§
ïî àîIc ,äpòúî ïéàLI øôî ïéàå äpòúnI øôî¥¥©¦§©¨§¥¥¥§¤¥¦§©¨¦§¨¦

àøòö dI úéàc ïéé¯âæ ïîe ïöøç ïî ,dI øôä ©¦§¦¨©£¨¥¥¨¦©§¨¦¨
¯âBtñúå ,àøòö dI úéà àI àäc ,dI øôä àIŸ¥¥¨§¨¨¦¨©£¨§¦§

.ïéàöçI úeøéæð ïéà :óñBé áø øîà !íéòaøàä úà¤¨©§¨¦¨©©¥¥§¦©£¨¦
øîà àJà !?àkéà úeøéæð éöçI ïaø÷ àä :ééaà I"à©©¥¨¨§¨©£¦§¦¦¨¤¨£©
:éáéúéî .ïéàöçI ïaø÷ ïéàå ,ïéàöçI úeøéæð ïéà :ééaà©©¥¥§¦©£¨¦§¥¨§¨©£¨¦¥¦¦
øôä ë"çàå ,dzîäa äLéøôäå øéæða äøãpL äMàä̈¦¨¤¨§¨§¨¦§¦§¦¨§¤§¨¥¥

dIòa dI¯äàéáî dðéàå ,óBòä úàhç äàéáî ¨©§¨§¦¨©©¨§¥¨§¦¨
úeøéæð éöçI ïaø÷ ïéà zøîà éàå .óBòä úIBò¯ ©¨§¦¨§©§¥¨§¨©£¦§¦

éàî àJàå ?óBòä úàhç äàéáî éànà¯ïaø÷ Lé ©©§¦¨©©¨§¤¨©¥¨§¨
LIL ?úeøéæð éöçIäIBò úàhç ,ééezàI éòa úBîäa ©£¦§¦¨§¥¨¥§©¥©¨¨

úàèçå .úeøéæð éöçI ïaø÷ ïéà íIBòI ,àJà !íéîILe§¨¦¤¨§¨¥¨§¨©£¦§¦§©¨
àéúîc óBòä¯:déáéúéà .÷ôqä Iò úàhçc íeMî ¨§¨§¨¦§©¨©©¨¥¥¦¥

dI øôä Ck øçàå ,úàîèðå øéæða äøãpL äMàä̈¦¨¤¨§¨§¨¦§¦§¥§©©¨¥¥¨
.óBòä úIBò äàéáî ïéàå ,óBòä úàhç äàéáî dIòa©§¨§¦¨©©¨§¥§¦¨©¨
,äpòúî ïéàLI øôî ïéàå äpòúnI øôî zøîà éàå§¦¨§©§¥¥©¦§©¨§¥¥¥§¤¥¦§©¨
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נדגים. פגק אחד עשג - ואלו נדגים - דף פר עמוד א - מתוך מהדוגת "אבן ישגאל - )שטיינזלץ(" 
גש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

בידיו ובידי חבגיו לחזק ולקדם הביטחון של כל אחד ואחד בצה"ל, בתוככי כלל 
ישגאל, על ידי חיזוק האמונה והביטחון באלוקי ישגאל

ממכתב כ"ה טבת, ה'תש"כ

ינצל אפשגותו ויכולתו להפיץ היהדות המסוגתית בחורים ההולכים ומתגחבים 
ומתפשטים

ממכתב כ"ה טבת, ה'תש"כ
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miwxtגיב dyelyaa cenr bt sc ± iriax wxtmixcp
.øôä àøòö äì úéàã ïééî àîìãoi`vgl zexifp oi` zxn` `dc ,dl xtd `l ovxge bfn

.dl xtdl dil xyt` `lc meyn ,zn z`neh `l` xiiy `le elek xtnc xn`w ikd` -

!d`neh oiprl zexifp izk` dlr liig `dc ,serd zler inp iziize.úî úàîåè éøîà
,"eal l` ozi igde" `xw aizkck ,`xrv dl zi`c meyn ,dxtd llka inp ied i`ce

.ytp iepir `iede.'åë äéì ïåãôñé ãåôñéã,xnelk

epiide .inp dil oectqic ikid ik iypi`l cetqi

mr zeyrl lczyiy - "eal l` ozi igde"

lirle ,ok enk el dyrie dkfiy ick mixg`

.'ebe "la` zia l` zkll aeh" aizk dipin

'éðúî.úåéøáì äðäð éðàù íðå÷ilr `di mpew

.zeixad on dpd`y dn lkøôäì ìåëé åðéà
.äàôå äçëù è÷ìî úåðäéì äìåëéåly `lc

.xwtd ly `l` od zeixa'îâoi`c xn`wcn

,ytp iepir dfd xcpa oi`c rnyn - xtdl leki

.elyn qpxtzdl dlekic meynàôéñ àîéà
ìùî ìáà äàôå äçëù è÷ìá úåðäéì äìåëé

.äìëà éöî àì ìòázeixa llka lrac `nl`

.b"d :`edììëá åàì ìòá íìåòì àìåò øîà
.'åë éðú÷ ãåòå àãç àåä úåéøáleki oi`"e

leki oi`c ,xcdnw r"k` - oizipznc "xtdl

ytp iepir ixcp e`lc meyn ,r"kc `ail` xtdl

.dpial epiay mixac e`le oiiedøîà ïîçð áø
.úåéøá ììëá åàì ìòá íìåòìoi`" xn`wc i`de

.xn`w xtdl v"` - "xtdl lekiúåðäéì äìåëéå
.'åë è÷ìá`ivn `l mzdc ,xn`w dyxbzpyn

.lran iiepdzi`l
äéáéúéà
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úàîåèî.dl xtd `l `xrv dl zilc znzxdfen `id dxtdd xg`l elit`y `vnpe

`id zaiig ixdy ,zexifp ly oipn ivg d`neh iabl ixwin `l - oky oeike .d`nehd lr

xtn - ea dprzny oiil xtny jeznc ,rnyn i`ce `l` .dxdha dzexifp oipn lk milydl

dprzn dpi`y d`nehlixn` .úàîåè.`xrv dl zi` inp zn,ikd dil wixtc i`d

- lirl wixtck ,oi`vgl zexifp oi` wixt `le

ogky`c .zexifpa dielz dpi` d`nehc meyn

oiia xeq` oeyny xifp ixdy ,d`neh `la zexifp

) xifp 'qnc `nw wxt `zi`ck ,miznl `nhne.c.(

zexifpa d`neh `ilz `lc oeike-inp xyt`

ipic x`y xeqi` `la d`neh xeqi`l `zi`c

,ivexzl ira `zlinc `hyewc ,inp i` .zexifp

xrv zn z`neha oi`c `zrc `wlqwck `lc-

dxcp m`y n"pe .dl zi` `xrv `l` ,`zilc

la`d zial jlz `ly-meyn dl xtn dlra

ytp iepir.'éðúî.zeixal zipdp ip`y mpewdn

mpewk ilr `di zeixad on zipdp ip`y.åðéà
.xtdl lekiipelt z`pd" l`eny xn`c b"r`c

opaxk l`enyc dilr opiwq` `d ,xti "ilr

iax oiwxt dleke ,ytp iepira lwinc ,dil `xiaq

iqei.äìåëéå.d`te dgky hwla zepdiloeikc

dpizp eda `aizk `le ,dxizi "aefrz" eda aizkc

dlwy ik ,jkld .milral d`pd zaeh eda zil -

.zeixa lyn zipdp dpi` - d`te dgky hwl

'ipznl yxtn `xnbae.'îâxyt` `nl`

.dilicn dpfznc:ipzwc `tiqc jzrc `wlq `w

e`l - d`te dgky hwla zepdil `id dleki

oi` ikd meync ,`id dcic `nrhe `yixc `neiq

dgky hwla zepdil dlekiy iptn - xtdl leki

iptn :ikd ipznl dil ded - `zi` m`c .d`te

llka lrac `zi` m`c :cere .zepdil dlekiy

zepdil dlekiy iptnc ipzw ikid ,`ed zeixa

xyt`c meyn ,`nrh epiid - xtdl leki oi` ipzw ik ,i`ce `l` !?xti lirl opixn`c ,epnn `l` ezqpxt dzid `ly ipeepgn irixb zeixa edleke lra ike ?xtdl leki oi` d`te dgky hwla

ipeepgk zeixa edl eede ,zeixad on `l` ezqpxt oi` lra i`ce `dc ?xity `iz` ikid izk` :`niz ike .xti `le ytp iepir ixwn `l jkld ,zeixa llka ied `l lrac ,dlran dpfznc

,zeixad zexit dytp` dxq` `l `kd la` .xti jkld - lirl `pwiq`cke ,lra dl m`iaiy onfa elit` ipeepg zexitl dl dxq` mzdc ,`id `iyew e`l !xti xn`c ,epnn `l` ezqpxt oi`y

lrad on `l` zeixad on zipdp dpi`y ,oda zxzen - mze` gwel lrady `kid lk ,jkld .zeixad z`pd `l`.àîéà.d`ite dgky hwla zepdil dleki `tiq,dlk` `l lrad on la`

`id dipr e`l `dc ?d`te dgky hwla zxzen ikid - lran dlk` i`c.øîà.d`te dgky hwla zepdil `id dlekiy iptn xtdl leki oi` cere `ed zeixa llka e`l lra mlerl `ler

lrane .d`te dgky hwla zepdil dlekiy iptn ,xtdl leki oi` - `ed ipr lra 'it`c ,cere .lrac dipin dpfzn `dc - xtdl leki oi` ikd meyne ,`ed zeixa llka e`l lra mlerl :yexit

xti ol `niiwc ,epnn `l` ezqpxt dzid `ly ipeepgn lrae zeixa irxb `lc ,xti `lc opixn` `l - cegla d`te dgky hwla zepdil dlekiy meyn dia `xqzn i`c .`xqzn `l inp.

àáø.`ed zeixa llka lra mlerl xn`dlekiy iptn" ipzw `lc ab lr s`c `axl dil `xiaq .d`te dgky hwln zepdil dlekiy iptn - xtdl leki oi` mrh dn ,xn`w mrh dne

xa n"xd uxize ?iqei 'xl elit`e ,ytp iepir meyn xti ipzwc ,epnn `l` ezqpxt oi`y ipeepg zexitn lrae zeixa irxb in `axle :`aeh `iywe .xn`w mrh dnc rnyn `linn - "zepdil

de ,d`te dgky hwla zepdil `id dleki :ipzwcke ,epnn zepdil `id dlekie ,d`te dgky hwl dhwlya `kdc :dkxal epexkf xe`ipyi`y ,minybd zenia dxcpya - lirle .xti `l jkl

xti ikd meyne ,hwll dl xyt`.áø.`ed zeixa llka e`l lra mlerl xn` ongp- d`te dgky hwla zepdil dlekiy t"r` ,epnn zepdil dleki dzid `l m`y .xti `l ikd meyne

xeqi` llka zeidl lrad xefgi dyxbzpyklc ol rnyn `we .eda `aizk daifrc ,d`pd zaeh eda zilc ,d`te dgky hwla zepdil dleki - dyxbzp :ipzw ikde .xtne ,ied ytp iepir

(`ztqezd mya dkxal epexkf `"ayxd iyecga `ed oke ,dkxal mpexkf mipey`xd eyxit jk .d`te dgky hwla `l` zepdil dl oi`e ,zeixad.éðàå,`yexit ikdc `zi` m`c :xne`

inlyexia opiqxbc `d
xcepc
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àøòö dI úéàc ïéiî àîIc¯úàîehî ,dI øôä ¦§¨¦©¦§¦¨©£¨¥¥¨¦§©
àøòö dI úéIc úî¯:éøîà !dI øôä àI ¥§¥¨©£¨Ÿ¥¥¨¨§¦

éçäå" áéúëc ,àøòö dI úéà éîð úî úàîeè§©¥©¦¦¨©£¨¦§¦§©©
éàî :øîBà øéàî 'ø äéä ,àéðúå "BaI Ià ïzé¦¥¤¦§©§¨¨¨¥¦¥©
,déI ïeãtñé ãBtñéc ;"BaI Ià ïzé éçäå" áéúëc¦§¦§©©¦¥¤¦§¦§¦§§¥

ïekáéc¯.déðeøa÷é øa÷éc ,déI ïekáé'éðúîíðB÷" §¦§¦§¥§¦§©¦§§¥¨
"úBiøaI äðäð éðàL¯äIBëéå ,øôäI IBëé Bðéà ¤£¦¤¡¤©§¦¥¨§¨¥¦¨

íéðäk íðB÷" .äàôáe äçëL è÷Ia úBðäéI àéä¦¥¨§¤¤¦§¨§¥¨¨Ÿ£¦
"éI íéðäð íiåI¯eJà íéðäk" .Bçøk Iò eIhé §¦¦¤¡¦¦¦§©¨§Ÿ£¦¥

"éI íéðäð eJà íiåIe¯.íéøçà eIhé'îâàîIà §¦¦¥¤¡¦¦¦§£¥¦©§¨
IIëa åàI Iòác IIkî ,déIécî äðæúîc øLôà¤§¨§¦§§¨¦¦¥¦§¨§©©¨¦§©
è÷Ia úBðäéI äIBëé :àôéñ àîéà .àeä úBiøa§¦¥¨¥¨§¨¥¨§¤¤

Iòácî Iáà .äàôe äçëL¯àîIà ,äIëà àI ¦§¨¥¨£¨¦§©©¨¨§¨©§¨
IIëa åàI íIBòI :àJeò øîà !àeä úBiøa IIëa Iòa©©¦§©§¦£©¨§¨¨¦§©

øôäI IBëé ïéà :ãBòå ,àeä úBiøa¯úBðäéI äIBëiL éðtî §¦§¥¨§¨¥¦§¥¤§¨¥¨
IIëa Iòa íIBòI :øîà àáø .äàôe äçëL è÷Ia§¤¤¦§¨¥¨¨¨£©§¨©©¦§©
øôäI IBëé ïéà íòh äî ,øîà÷ íòh äîe ,àeä úBiøa§¦©©©¨¨©©©©¥¨§¨¥
:øîà ð"ø .äàôe äçëL è÷Ia úBðäéI äIBëiL éðtî¦§¥¤§¨¥¨§¤¤¦§¨¥¨£©

äLøbúð :éðú÷ éëäå ,àeä úBiøa IIëa åàI Iòa íIBòI¯.äàôe äçëL è÷Ia úBðäéI äIBëé §¨©©¨¦§©§¦§¨¦¨¨¥¦§¨§¨§¨¥¨§¤¤¦§¨¥¨
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יסיח דעתו מכל ענייני עצבות כמבואג בתניא קדישא ויעסוק בשמחה ובטוב לבב 
בהפצת היהדות בסביבתו, שזה יפעול זיכוך רם בכלי הנשמה שלו

ממכתב י"ח טבת, תש"כ
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גיר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc mixcp(ipy meil)

,dyw ok m`àøòö dì úéàc ïéiî àîìcoii ziizy xeqi` z` - ¦§¨¦©¦§¦¨©£¨
,ea xrv dy`l yiydì øôäla` ,dlradì úéìc úî úàîehî ¥¥¨¦§©¥§¥¨

àøòö,xrv ea oi`y miznl ze`nhidl xeqi`d z` -dì øôä àì ©£¨Ÿ¥¥¨
`ly zxdfen `id lrad zxtd ixg` mb `linne ,dlra
zexifp ivg aygp df oi` d`neh iabl ok m`e ,miznl ze`nhidl
oeike ,[dxdha dzexifp oipn lk z` milydl zaiig ixdy]
xifp `iany zepaxwd lk z` `iadl dkixv `id d`nhpy
gikedl yi ,serd zler d`ian dpi`y `ed oicdy oeike .`nhpy
xtdl `ed leki ,ytp iepir ea yiy xcp lrad xtin xy`ky o`kn

.ytp iepir ea oi`y wlgd z` s`
,`xnbd zvxznàøòö dì úéà énð úî úàîeè ,éøîàxeqi`a mb - ¨§¥§©¥©¦¦¨©£¨

meyn ,dy`l ytp iepir yi miznl ze`nhidláéúëc(a f zldw) ¦§¦
àéðúå ,'Baì ìà ïzé éçäå',`ziixaaéàî ,øîBà øéàî éaø äéä §©©¦¥¤¦§©§¨¨¨©¦¥¦¥©
'Baì ìà ïzé éçäå' áéúëc,eal l` ozil igd jixv xac dfi` - ¦§¦§©©¦¥¤¦

déì ïeãtñé ãBtñéc,mixg` citqdl eiiga libx didy mc` - §¦§¦§§¥
,ezzin xg`l mixg` edecitqidéì ïekáé ïekáécdidy mc` - §¦§¦§¥

,zeniyk eilr mixg` ekai ,mixg` lr dkeadéðeøa÷é øa÷éc- §¦§©¦§§¥
mixg` ewqrzi ,mixg` ly mzxeawa wqrzdl libx didy dfe
ze`nhidl dxeq` `idy dna xrv dy`l yi ,`linne .ezxeawa
`l ok m`e ,mixg` zxeawa wqrzdl dleki dpi`y ,miznl
wlgd z` s` xtdl lrad leki okle ,dzxeawa mixg` ewqrzi

.zexifp ivg wx dl xtd `ny yeygl oi`e ,zexifpa dfd

äðùî
dxn`e dxcpy dy`úBiøaì äðäð éðàL íðB÷ip`y dn lky - ¨¤£¦¤¡¨©§¦

dnvr lr xeq`l dzpeeke ,oaxwk ilr didi zeixadn zipdp
,zeixad lkn zepdildlraøôäì ìBëé Bðéàllkp df oi`y ,dl ¥¨§¨¥

.ytp iepir ixcpaå,zeixad lk z`pd dnvr lr dxq`y it lr s` §
e äçëL è÷ìa úBðäéì àéä äìBëé,äàôámda aezky oeikn`xwie) §¨¦¥¨§¤¤¦§¨§¥¨

(ak bkmda oi` ,dpizp oeyl mda aezk `le ,'mz` afrY xBle iprl'¤¨¦§©¥©£ŸŸ¨
miiprde dcya mze` miafer milrad `l` ,milral d`pd zaeh
dpi` d`te dgky hwl zlhepd dy` okle ,mze` milhepe mi`a

.xwtddn zlhepk `id ixd `l` ,zeixadn zipdp
:mcewd oicl epeinc llba ,dpyna `aedy sqep oic

xn`e xcpy mc`éì íéðäð íiåì íéðäk íðB÷mipdkdy dn lk - ¨Ÿ£¦§¦¦¤¡¦¦
,oaxwk mdilr xeq` didi ilyn mipdp eidi miieldemipdkd

miieldeeìhéepnn xyrne dnexz,Bçøk ìòleki `ed oi`y ¦§©¨§
.zexyrne zenexz epnn lehil miielde mipdkd lk lr xeq`l

xn`e xcp m` la`,éì íéðäð elà íiåìe elà íéðäklr xq` `ly Ÿ£¦¥§¦¦¥¤¡¦¦
,minieqn miiele mipdk lr wx `l` ,epnn zepdil mipdkd lkeìhé¦§

mipdkíéøçàmixeq` mxicdy mipdkd la` ,mze` xicd `ly £¥¦
dna md mipdpe ,epnn zepdil mdilr xq` `ed ixdy ,lehil

miiele mipdkl `le mdl `wec eizexyrne eizenexz z` ozepy
.mixg`

àøîâ
:`tiql `yixdn dpyna dxizq yiy dywn `xnbd

,dl xtdl leki dlra oi`y dpyna exn`y dnnàîìà-gken ©§¨
y `ed oicdydéìécî äðæzîc øLôà-dizepefn lawl dl xzeny ¤§¨§¦©§¨¦¦¥

ytp iepir dxcpa oi`y oeik ,dxcp xtdl leki epi` okle ,dlran
.dikxv lke dizepefn z` dlran lawz ikììkî,dfn rnyn - ¦§¨

àeä úBiøa ììëa åàì ìòác,zeixad x`y llka lrad oi`y - §©©¨¦§¨§¦
z` xeq`l dzpeeka oi` ,zeixad z`pd dnvr lr dxq`yke

.epnn zepdil zxzene ,dlran ok mb dnvràôéñ àîéàly ¥¨¥¨
e dpyndäàôe äçëL è÷ìa úBðäéì äìBëézepdil dl xzeny - §¨¥¨§¤¤¦§¨¥¨

d`pd zaeh milral oi` ik] ,xwtdk mdy d`te dgky hwla
rnyne ,[mdaäìëà àì ìòácî ìáàlek`l zeyx dl oi` la` - £¨¦§©©Ÿ¨§¨

hwla dxeq` dzid dlran lek`l zxzen eli`y ,dlra lyn
.diipr dpi` ixdy ,d`te dgkyàîìày gken -úBiøa ììëa ìòa ©§¨©©¦§¨§¦

,àeä,dlran ok mb dzpeek zeixadn dnvr dxq`ykydywe
`tiql ,zeixa llka e`l lrady rnyny `yixdn dxizq yiy

.zeixa llka lrady rnyny
:`tiql `yixdn dxizqd lr oey`x uexiz

,àìeò øîàdlra oi`y mrhdy ,`yixdn epwiicy enk xwirdy ¨©¨
y oeikn ,xtdl lekiíìBòìlradàeä úBiøa ììëa åàìdlekie §¨¨¦§¨§¦

,epipyy dne ,ytp iepir dxcpa oi` okle ,dlran zepdil `id
oi` recn sqep mrh `ed ,d`te dgky hwln zepdil `id dlekie

,dpyna yexitd `ed jke .dl xtdl dlra lekiãBòåy mrhïéà §¥
dlraøôäì ìBëéipr `ed m` elit`lr s` ,dqpxtl dna el oi`e ¨§¨¥

ytp iepir dxcpa oi` ok itäçëL è÷ìa úBðäéì äìBëiL éðtî¦§¥¤§¨¥¨§¤¤¦§¨
äàôe. ¥¨

:dxizqd lr ipy uexiz
,øîà àáøy `tiqdn wiecny enk xwirdyììëa ìòa íìBòì ¨¨¨©§¨©©¦§¨
àeä úBiøa,dlran zepdil dleki `id oi`eå`tiqa exn`y dn §¦§

d`te dgky hwla zepdil `id dlekie ,dpynd lyíòh äî©©©
øîà÷,`yixl `ed mrh zpizp -ïéà íòh äîdlraøôäì ìBëé ¨¨©©©©¥¨§¨¥

,dläàôe äçëL è÷ìa úBðäéì äìBëiL éðtî.ytp iepir o`k oi`e ¦§¥¤§¨¥¨§¤¤¦§¨¥¨
:dxizqd lr iyily uexiz

úBiøa ììëa åàì ìòa íìBòì ,øîà ïîçð áøàeädlra oi` okle ©©§¨¨©§¨©©¨¦§¨§¦
xtdl lekiiepir dxcpa oi`e ,dlran zepdil `id zxzen ik ,dl

,ytpéðz÷ éëäå`id dlekie dpynd ly `tiqa exn`y dne ¨¦¨¨¥
iepir dxcpa oi` recn mrhd df oi` ,d`te dgky hwla zepdil

y xg` mby epcnll `pzd `a `l` ,ytp,äLøbúðdlra xfegy ¦§¨§¨
,epnn zepdil dl xeq`e ,zeixad llka zeidlè÷ìa úBðäéì äìBëé§¨¥¨§¤¤

äàôe äçëL. ¦§¨¥¨
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כשמעמידים פנס – מתקבצים החפצים באוג, כי אוג ממשיך – אוג מושך אליו
היום יום יר טבת

העיקג בזמן הזה בעקבות דמשיחא, שלא לילך אחג השכל וטעם ודעת, כי אם 
לקיים התוגה והמצוות בתמימות ואמונה פשוטה באלוקי ישגאל

היום יום יב טבת



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

גיד

 214   הללמ עמ  דמהל ם לןינ תילדמ  

xcde"גיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc mixcp(iyily meil)

llka lray da x`azpy ,zxg` dpynn ongp axl dywn `ax
:zeixa

àáø déáéúéà`ax dywd -,ïîçð áøìz` yxtl okzi ji` ¥¦¥¨¨§©©§¨
,dlran zepdil zxzene zeixa llka epi` lray dpyndåikìòá §©©

àeä úBiøa ììëa åàìoi` ,zeixadn dpdz `ly zxcepd ike - ¨¦§¨§¦
,dlra z`pda dnvr xeq`l dzpeekïðúäådpyna epipy ixde - §¨§©

(:v oldl),dxn`e dxcpy dy`íéãeäiä ïî éðà äìeèðlr dxq`y - §¨£¦¦©§¦
dlra ,micedid lkn yinyz z`pd dnvrB÷ìç øôé-xti ¨¥¤§

,envrlBzLnLî àäúez` ezy`l xizdl ezxtd dlireny - §¥§©©§
,eyinyz z`pdådl xtd dlray s`¯ íéãeäiä ïî äìeèð àäz §§¥§¨¦©§¦

xcp edfy oeik ,yxbzzy xg` mb micedid lkl `id dxeq`
xeqi` dl xizdl lrad zxtd dliren oi` ,dpial epiay mixacn

.micedid x`y yinyz z`pd
,`xnbd dywnúBiøa ììëa åàì ìòa zøîà éàåàeäxn`z m` - §¦¨§©§©©¨¦§¨§¦

m` ,dlra yinyza dxqe` dxcp oi`e zeixad llka eppi` lray¦§¨
oi`y i`cea okixdy ,micedid lk yinyz z`pdn xecil dzpeek

dzpeek `l` ,mdilr dxeq` dxcpy `la mbe `id yi` zy`
dn ok m`e ,micedid ly mdizexitn d`pd dnvr lr xeq`l

,'micedid on ip` dlehp' dxn`yïä Lôð éepéò éøãðlka dxq`p ik ¦§¥¦¤¤¥
,micedid zexitíìBòì dì øôéådlireny ytp iepir ixcp lkk §¨¥¨§¨

dpyna epipyy oeike .xg`l `ypze yxbzzy xg` mb ezxtd
enke ,envrl wx xtdl lekiyok m` ,dpial epiay mixac lk

yinyzn xecil dzid dzpeeky i`ceadlra z` mb xeq`le
,`ed zeixa llka lray dpyndn gkene ,micedid x`y llka

.zeixad llka lra oi`y xn`y ongp ax lr dywe
,`xnbd zvxznCì àîéàllka epi` lra mlerly jl xne` - ¥¨¨

e ,zeixadàëä éðàLoeyldy xg`n ,zeixad llka lrady ©¦¨¨
z`pd `le yinyz z`pd dxq`y rnyn 'micedidn ip` zlehp'

meyn ,xeqi`d llka lrad mby jgxk lr ,zexitàúlî àçëeîc§§¨¦§¨
xcpd jezn dgked yiy -dLôð äøñà÷ àøzéä ìòcdzpeeky - §©¤¥¨¨¨§¨©§¨

mixeq` micedid lky oeike ,dl xzend xac dnvr lr xeq`l
yinyzn d`pdd z` mb xeq`l dzpeek ,dxcp `la mb dilr
cinrdl xyt` ,zeixal zipdp ip`y mpew zxne`a la` .dlra

.ez`pda zxq`p `le ,zeixad llka epi` lray ongp axk
:o"xd zqxib

micedid on ip` dlehpy dpyndn ongp ax lr dywn `xnbd
,ewlg xtdl jixv lradàeä úBiøa ììëa åàì ìòa zøîà éàå- §¦¨§©§©©¨¦§¨§¦

,zeixad llka eppi` lrady xn`z m`eäøôä dì änì`l ixd ¨¨¨£¨¨
x`y yinyz z` wx `l` ,dilr dlra yinyz z` dxq`
xtdl jixv recn ,dlra yinyza dxeq` dpi`y oeike ,micedid

e ,zeixa llka epi` lra mlerl ,`xnbd zvxzn .ewlgàëä éðàL©¦¨¨
dpey -dlehp' zxne`e yinyz z`pd dilr zxqe`yk o`k oicd

meyn ,dlra z` mb xeq`l dzpeek jgxk lry ,'micedid on ip`
dLôð äøñà à÷ àøzéäàc àúléî àçëeîcxacd xexa ik - §§¨¦§¨§©¤¥¨¨¨§¨©§¨

did meid cry xaca dnvr z` xeq`l zxcepd dy`d zpeeky
,yi` zy` xeqi`a dilr mixeq` micedid lky oeike ,dl xzen
llka dilr dlra yinyz z` xeq`l dxcpa dzpeek ok m`

.micedid x`y xeqi`
.o"xd zqxib o`k cr

,zeixal dpdp ip`y mpew dxn`e dxcpy dy`y ,dpyna epipy
,äàôe äçëL è÷ìa úBðäéì äìBëémda aezky oeikn(ak bk `xwie) §¨¥¨§¤¤¦§¨¥¨

milrad oi` ,dpizp oeyl mda aezk `le ,'mz` afrY xBle iprl'¤¨¦§©¥©£ŸŸ¨
,dcya mze` miafer milrad `l` ,mpevx itk mze` miwlgn

:xwtddn zlhepk `id ixd d`te dgky hwl zlhepde
xyrnn zepdil dlekiy dpyna epipy `l recn dywn `xnbd

:ipr
éðz÷ àìådpynaéðò øNòîáe,ipr xyrn mb lehil dlekiy - §Ÿ¨¨¥§©§©¨¦

àúééøáa àéðúäå-`ziixaa epipyeéðò øNòîáezepdil dlekiy - §¨©§¨§¨©§¨§©§©¨¦
m` `ziixal dpynd oia dxizq yiy dywe ,ipr xyrna mb

,`xnbd zvxzn .ipr xyrn lehil zxzenàì ,óñBé áø øîà̈©©¥Ÿ
,àéL÷ixac `l` ,cg` `pz ixacn md oi` `ziixade dpynd ik ©§¨

,md mi`pz ipyàä-ixacn `ziixadøæòéìà éaøe ,`idàä- ¨©¦¡¦¤¤¨
ixacn dpyndeïðaø.`id ©¨¨

:opaxe xfril` iax zwelgn z` `xnbd d`ian
ïðúcdpyna epipyy -,(b"n c"t i`nc),øîBà øæòéìà éaøit lr s` ¦§©©¦¡¦¤¤¥

zexyrne zenexz yixtd `l ux`d mry minkg eyygy
ipr xyrn bdepy mipya ,ez`eaznéøö íãà ïéàìò íL úBø÷ì C ¥¨¨¨¦¦§¥©

éàîc ìL éðò øNòîjixv ux`d mrn d`eaz gweld mc` oi` - ©§©¨¦¤§©
`l` ,ipr xyrn mya dl `exwle d`eazdn zixiyr yixtdl

.xyrn znexze oey`x xyrn wx i`ncdn yixtn
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  אגרות קודש 
 ב"ה,  כ"ב טבת, תשי"ג

]ברוקלין.

שלום וברכה![

...בהמשך לשיחתנו כשהי' כ' כאן ובמה שדברנו אז... הטעויות שעשו בשעתו המענשעוויקעס 
במדינתנו לפנים בשנת תרע"ז, טעויות אשר סוף סוף הביאו לכבוש השלטון על ידי הבולשעוויקען... 
כאשר מפלגת הבולשעוויקען עשתה דבר שנחשב לשגיאה בעיני העם )והוא היחס אל ממשלת אשכנז 
ולכבוש  לנצל את השגיאה  על מפלגת המענשעוויקען שאחזה ברסן הממשלה  הי'  דאז( שלכאורה 
את לבבות חלק חשוב של העם ושל מפלגת הבולשעוויקען, עשתה גם היא "שגיאה" אשר מנקודת 
מבט רוב העם היתה לא פחותה מהשגיאה הנ"ל, היינו, שהתחברו עם באי-כח המעמד של האמידים 
)בורזשואזי(, וכמובן אשר תו"מ הריעו הבולשעוויקען על "הבגידה" הזאת שהמענשעוויקען עברו 
יותר הברית עם אשכנז מאשר ברית עם מעמד הבע"ב  כליל למחנה המעמד שכנגד, וממילא טוב 

מעמד השונא ולכן צריכה הממשלה להמסר לידי האוחזים בשיטה זו וכו'...
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גטו

miwxt dyelya` cenr ct sc ± iriax wxtmixcp
.ïîçð áøì àáø äéáéúéà.`ed zeixa llka e`l lra :xn`cíéãåäéä ïî äìåèð àäúå.

dpd` `ly micedid on ip` dlehpe :dxn`w ikdc .`ypil dxeq` yxbzzykl

liig `peeb i`d ik lk xn`c axcke ,"ilr jyinyz z`pd"c `inec epiidc .eyinyzn

zeixa llka lra `nlya zxn` i` ;ongp axc `zaeiz iiezi`l xcdin `zyde .`xcp

ip` dlehp" dxn` ikc ,ewlg xti ikd` - `ed

dil xqzi`e llka lra ied "micedid on

ikd`e ,dpial epiay mixac edl eede ,yinyzn

dipin `wtp ikle ,ezeyxa `idy onf lk xti

epiid - dpial epiay mixac x`yk ,`xcp `liig

`vzykl ,"micedid on dlehp `dze" ipzwc

.mixg`l `ypil dleki dpi`y ,df ly ezeyxn

,úåéøá ììëá éåä àì ìòáã úøîà éà àìà
"íéãåäéä ïî éðà äìåèðå" äøîà éëã èåùôúå

ììëá ìòá éåä àìãiepir ixcp opixn`c meyn ,

`l onl`zz e` yxbzzykle li`ed `ed ytp

dil ixw ikd` - mc` lkl `ypdl lkez

`idy onf lk `zydc b"r` ,ytp iepir `zydn

ytp iepire li`ede .dcic ytp iepir epi` eizgz

lg eizgzn `vzyk ,ewlg xti i`n` - oepi`

,`ed zeixa llka lrac n"y `l` !ytp iepir ixcp x`yk ,mlerl dl xtie ,xcpd

ixcpae`ed zeixa llka lrac meyn e`l i`c l"q ikd jixtc o`n .`ed dpial epiay m

mixac yinyzc lirl xn`c ongp axk `lce ,`ed ytp iepir yinyzc `pin` ded -

.iqei 'xc `ail` ,`ed dpial epiayäøñà÷ àøúéä ìòã àúìéî àçëåîã àëä éðàù
.äùôð`nlr x`yl la` .`ixzync `id diciclc meyn ,dytp dxq`w lra` ,xnelk

.`id yi` zy`c ,ikda `ixzyn `w `lc ,xcinl `kixhv` `l.àúééøáá àéðúäåjda

.iiepdzi`l ivn ipr xyrnac ,oiwxit.øîåà øæòéìà 'ødpya ux`d mrn zexit gweld

xyrnlc .ipr xyrn my eilr zexwl jixv epi` - ipr xyrn yixtdl el `ae ,ziyilyd

`kil dnexzle .dil aizile ,ux`d mr diadi `lc di`x iel izilc ,yginl `kil oey`x

`kil ipy xyrne .dzin oer da zi`c ,dnexzd lr ux`d inr ecygp `lc ,yginl

`ywidn `l` dzin oer da epcnl `lc ,aiigin xyrn znexza la` .ziyilyd dpya

,[`ywidl] d"r ziiv `l d"yn - dzin yexita da aizk `le li`ede ,dlecb dnexzc

eze`) lre .xyrn znexz dpnn yixtn `leelit` eilr zexwl jixv oi` ipr xyrn (

.xyrn my
à"ëçå
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okn xg`le ,mid icxein `ed excp zryay mc` o`k yie .miyly xg`l mid icxein xcepc

'xe l`rnyi 'xc `zbelta `pic i`d dil ilzc .dyai iayein dyrp mei miyly mcew

`aizkcke ,excp zrya mid icxein didy oeik ,ea xeq` - `aiwr 'xk l"iw ocicle ,`aiwr

) lirl inp dl `paizkcke ,"mixcp drax`" wxta l"f o"anxd zeklda inlyexi `d.l sc.(

l`rnyi 'xc `zbelta `pic i`dl dil ilzc oeike

`aiwr 'xe-zrya eidy oze`ac ikid ikc ,dipin

'xl xeq` dyai iayei eyrp k"g`e mid icxei excp

ied ik inp ikd ,l`rnyi iaxl xzene `aiwr

excp zrya eidy mc` ipa oze`a epiidc ,`kti`

mid icxei eyrp okn xg`le dyai iayei-xeq`

`yexit i`d metle .r"xl xzene l`rnyi 'xl

`dc ,olic `xnbk inlyexi i`d iz` `l 'iyxtc

drya zeixa llka e`l lrac idpc opiwqn `kd

dyxbzpyk ikd 'it` ,dxcpy-iptn ,ea dxeq`

xza e`l `nl` .zeixa llka zeidl xfgy

dl iwen ongp ax :`niz ike .opilf` cegla dxin`

lg xcpdy dry xza lif`c ,l`rnyi 'xk 'ipznl

zepdil dxeq` dyxbzpc ipzw d"yne ,da

dlran-`wxit i`da `pz ol mzq `dc ,`zil

mei miyly jeza z`ypy t"r` "mei 'l xg`l dxifp ipixd" dxn` :onwl opzc ,r"xk-oi`

dlral dxeq` dyxbzpc ipzw ik ,i`ce `l` .xtdl leki-.da dcen `aiwr iax elit`

`xnb` `da jnqinl `kilc il d`xpe .inlyexik iz` `l olic `xnb `yexit i`dl jkld

dy mc` ipaa oia xeq` oixnb metlc .dlr `bilt olic `xnbc oeik ,`axrn ipacllka ei

`l `aiwr 'xc dixaqe .okn xg`l epeyl llka eidy mc` ipaa oia ,xcpd zrya epeyl

opixaq olic `xnbae ,mc` ipa oeyla `ilz `zlin `dc meyn ,llk `zln `d` `iyw

`lc ,ikd dil wiic i`xwc `yxc xza dizlina r"xe .llka edlek mc` ipa oeyl llkac

mid icxein xcepdc ixaq `l` ,ikd ixaq `l inlyexiae .llk mc` ipa oeyl mzd jiiy-

rcil `l` wcinl dil zil d"yne ,oiekn `w excp xwir zrya mid icxei eedc edpdl i`ce

ilzc mzd opixn` d"yne ,zelgd zry e` dxin`d zry m` ,excp xwir `ed dry efi`

ikd dil yxtn `lc o`ne ,inlyexic `yexit `ed i`d .`aiwr 'xe l`rnyi iaxc `zbelta

-,mc` ipa oeyla `l` llk `zln `da `ilz `lc opixaq olic `xnbae .icin dil xaq `l

) mzd `ipzc ,ikd inp `wiic a"ac w"ta opiziinc `ziixae llka oleky.g scd`pd xcend :(

ycg xyr mipy my `dyy lk ,mnr `dzype cg` mc` `ae ,xird iyp`n-zepdil xeq`

m"anxd k"ke .ea xeq` xcpy xg` xirl `a elit` i`ce rnyn ,`nzq dl ipzwcne .epnn

) mixcp zekldn h"ta mzq l"ffi dklde`iad `le wlg `l l"f o"anxdy xyt`e .l"p ok (

inlyexid lr jenql `l la` ,olic `xnba dizil `pic i`dc ,xcpd zelg zrya epeyl llka opi`y t"r` ,dxin` zrya epeyl llka mdy mc` ipaa xeq`y epnn cenll `l` eizeklda

r"xcn witn dxin` xza s` lifpc la` ,olic `xnba mc` ipa oeyln dil `hiyt xcpd zelg zrya llka mdy mc` ipa mze`l diteb inlyexic ,inp i` .dinrhae dizklda.äéáéúéà
.micedid on ip` dlehp 'eke ongp axl `axxeqi` llka ied `l edi` `dc ?dxtd dl dnl - `ed zeixa llka e`l lra zxn` i`e .dilr myinyz z`pd dxq`y!éðàù`gkenc `kd

.dytp dxq` `w `xzid`c `zlinllka lra `diy `ed dzrc k"r ,"micedid on ip` dlehp" zxne`e ,yinyz z`pd dilr zxqe`yk `kd la` .`ed zeixa llka e`l `nlra mlerl

`kd ,jkld .eyinyz z`pd xeq`l `ed dxcp xwir k"r dlra yinyza `l` `xzid dl zilc oeike .zcnere dxeq` xak ?xqinl dl dnl `xeqi`ac ,dytp dxq`w `xzid`c .`xeqi`

lra zxn` i`e :iqxbc igqp `ki`e .`ed zeixa llka lra k"r i`cedxn` ike ,`ed zeixa llka lrac `nlya zxn` i` :t"de .mlerl dl xtil ,`ed ytp iepir ixcp `ed zeixa llka e`l

d"yne ,micedid lk yinyz mr dl xzend dlra yinyz xeq`l d`ay ,dxn`w yinyzn - "micedid on ip` dlehp" dxn` ikc iyextl `ki` ,llka dlra - "micedid on ip` dlehp"

dxn` ike ,`ed zeixa llka e`l lrac zxn` i` `l` .lirl `pwiq`cke ,mixg`l xtn epi`y dpial epiay mixac eedc meyn ,micedid on dlehp `dz - yxbzz m`e ,cala ewlg xti

,dxn`w mdizexit z`pdn - "ip` dlehp" k"r `l` .myinyz z`pda `xqzin inp dxcp `la `dc ,dxn`w yinyznc xnel xyt` i` k"` ,llka lrad oi` - "micedid on ip` dlehp"

i` la` ,dxn`w odly ocera micedi ly mdizexit z`pdn ip` dlehp :xninl `kilc .mixg`l oia envrl oia xtnc oiwxit yixa `pwiq` `dc ,mlerl dl xti - oepi` ytp iepir ixcp k"`e

idpe .zexit z`pd e`le ,rnyn yinyz "micedid on ip` dlehp"c ,dytp dxq`w `xzid`c `zlin `gkenc `kd ip`y :opiwxtne ?ewlg xti i`n` k"`c ,oda zxzen - lra edl oiaf

dytp dxq`w ,lrac yinyz epiidc ,`xzid`c `zlin `gkenc meyn ,ied `kd - zeixa llka ied `l lra `nlrac.ïéà[ipr xyrn lr my zexwl] (xyrn znexz mexzl) jixv mc`

.i`nc lyditeb oey`x xyrne .odkl dpzepe ,xyrn znexz mexzle xyrl jixv ux`d mrn gweld
eakrn
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úBiøa IIëa åàI Iòáe :ïîçð áøI àáø déáéúéà¥¦¥¨¨§©©§¨©©¨¦§©§¦
"íéãeäiä ïî éðà äIeèð" :ïðúäå ?àeä¯,B÷Iç øôé §¨§©§¨£¦¦©§¦¨¥¤§

zøîà éàå .íéãeäiä ïî äIeèð àäúe ,BzLnLî àäúe§¥§©©§§¥§¨¦©§¦§¦¨§©§
àeä úBiøa IIëa åàI Iòa¯,ïä Lôð éepéò éøãð ©©¨¦§©§¦¦§¥¦¤¤¥

àçëeîc àëä éðàL :CI àîéà !íIBòI dI øôéå§¨¥¨§¨¥¨¨¨¥¨¨§§¨
úBðäéI äIBëé" .dLôð äøñà÷ àøzéä Iòc ,àúJî¦§¨§©¤¥¨¨¨§¨©§¨§¨¥¨
àéðúäå .éðò øNòîáe éðú÷ àIå ."äàôe äçëL è÷Ia§¤¤¦§¨¥¨§¨¨¨¥§©£©¨¦§¨©§¨
àä ,÷"I :óñBé áø øîà !éðò øNòîáe :àúééøáa§¨©§¨§©£©¨¦£©©¥¨

¯àä ,øæòéIà éaø¯ïéà :øîBà à"ø ,ïðúc .ïðaø ©¦¡¦¤¤¨©¨©¦§©¥¥
éøö íãà,éàîc IL éðò øNòî Iò íL úBø÷I C ¨¨¨¦¦§¥©©§©¨¦¤§©
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miwxtגטז dyelyaa cenr ct sc ± iriax wxtmixcp
.ùéøôäì êéøö ïéàå íù àøå÷ à"ëçå,"lhep ip` o`kn" xne`e df cva eipir ozep `l`

`lc di`x izii` :iprl l`xyi xn`c .di`xd eilr exiagn `ivendc ,envra `ed elke`e

) dheqc `xza 'ta 'ixn` ikde .jl `paidie ,ux`d mr eyixtd.gn scoey`x xyrn :(

ipr xyrne-.d"rnd.ìáåè åðéà å÷ôñ ã"î åàì éàîzexwl jixv epi` :xne` `"x epiidc

dil zil i`ce ipr xyrna 'it` :xaqw ,my

eplhi - dligz `aiy ipr lk `l` ,d`pd zaeh

ewtq oi`c i`d ilek liwc li`ede .egxk lra

zaeh da oi`c `zeliw i`d inp `ki` - laeh

yie ,dlah dwtqc dnexza ok oi`y dn .d`pd

exiagl mc` xne` :opixn`ck ,d`pd zaeh da

o`nle ."odk iza oal jznexz oze df rlq leh"

`nwezn oizipzn dlek - my `xew xn`c

.minkgc `ail`àîìò éìåëã ééáà äéì øîà
.'åë ìáåè å÷ôñxyrn ipzw `lc 'ipzn jklde

i`cea laeh ewtqc oeikc .`id lkd ixac - ipr

dleki dpi` ikd`e ,d`pd zaeh dia zi`

inp dlk`c ipzwc `ziixa la` .epnn zepdil

.opax `le `id xfril` 'x `l - ipr xyrnaéáø
úùøôä ìò õøàä éîò åãùçð àì øáñ øæòéìà

.éðù øùòî,edl ztki` `lc ,dil iyxtn i`cec

edl xwtn - ira i`c oeikc ,dil ilk` `w xcdc

.'ek diqkpl.éøáñ ïðáø`le ,ecygp i`ce

`d - diqkpl edl xwtnc xn`c `de .iyxtn

`nlc - i`qkpl `pxwtn i` :xaqc ,icar `l

.ecygp jkld ,eda ikfe `pixg` yipi` iz`

.úéáä êåúá ÷ìçúîä éðò øùòîáxg`l

dpnn yixtd `le ,xve`l ez`eaz qipkdy

`vn `ly e` qp`py itl ,oxeba ipr xyrn

- miipr gkyn ik ,jkld .mdl ozil miipr

.edl azinl dil irainoeik ,xyrn `eddae

,inp d`pd zaeh dia zi` - dpizp dia aizkc

dnexz epzz" :dpizp inp da aizkc dnexzk

zepdil dlekic `ziixaa ipzwc `de ."odkl

`edy cera wlgznd eze`a - ipr xyrnn

zaeh dia zil `edde ,oxebd zrya epiidc - "jixrya zgpde" dia aizk `eddc ,oxeba

.dia iiepdzi`l `ixy ikd`e ,irac o`n lk dil liwye mzd dil gpn edi` `dc ,d`pd

.åçøë ìòá åìèéelhi" ipzwcn ,`nl` .oedlc `l` ilwy `w dicic e`lc ,mzpedk zpzn

daeh el wifgny xg` ielle odkl ozinl xyt` - dil zi`c d`pd zaehc "egxk lra

.dipin ipdzinc o`nk ifgzin `le ,oenn ied `l -.íéøçà åìèé 'åë àôéñ àîéàla`

( :oenn d`pd zaeh `nl` ,ilwy `lc ,akrl ivn ipdléáøã.øîåà,elah inc el mlyn

ied - dvxiy odkl ozep didy ,lah i`da zepzn mze`a ely didy d`pd zaehc xaq

.elek inc el mlyn ikdle ,oenn
éáøå
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`ly di`xd eilr exiagn `ivende ,mixfl xzen ixdy ,eyixtdy xg` envrl eakrn

elit`c xfril` iaxl dil `xiaqc ,yixtdl jixv oi` - ipr xyrn la` .ux`d mr eyixtd

wtqn eyixtn epi` jkld ,dzina elke` `diy laeh epi` - ixkd on eyixtd `ly i`ce.

à"ëçå.my `xew,dzina ixkd on lke`d `die ,lah ied - eyixtd `l i`ce [m`c]

`l` owzl jixv oi`e ixnbl owezny t"r`

ewtqc ,wtqn eyixtn jkld .ipr xyrn yixtdl

laeh.øáñ÷.laeh epi` ewtq,i`cel oicd `ed

oeike .ewtq hwp - opihwp diwtqac meyn `l`

,d`pd zaeh da zil xaqw - laeh epi` ewtqc

aizkc ,`ilz laeh epi`e laeha d`pd zaehc

,"enixi xy` z` l`xyi ipa iycw z` ellgi `le"

,xacn aezkd mexzl micizrac opiyxce

"llgi `l" aizkcne-e] ,laehc rnyn[ipd

d`pd zaehy xnel ,milraa oznxd dlz ilahc

`aizkc o`nke ,"enixi xy` z`" aizkc ,mdly

zaeh `ki` ilahca `wec jkld .inc dpizp eda

ilah `lca la` ,milral d`pd-xyrne .`l

laeh epi` ewtq dil zi`c o`nl ,ipr-dia zil

,ipr xyrnn zepdil dleki jkld ,d`pd zaeh

my `xew xn`c o`ne .`ed `nlra `xwtdc-

,my zexwl jixv ikd meync ,laeh ewtq xaqw

laeh ewtqy lke-dizi`c ,d`pd zaeh da zi`

.'ebe "l`xyi ipa iycw z` ellgi `le" llka

d`pd dia zi`c oeik ,jkld-,iiepdz`l xeq`

.izeax eyxit jk .`xwtdn `le ipdzn dicicnc

i`na laeh epi`e laehc `zbelt eyxit `le

ipirae .daxd df yexita wgcpy in izi`xe ,`ilz

`nrh epiid laeh epi` dil `xiaqc o`nc d`xp

-envr ixkd `diy xyt` i` :dil `xiaqc meyn

xyrnn xzei ,ea axernd ipr xyrn iptn xeng

dnexz `nlyac .envr ipr-`dzy `ed oica

dxeq` dnvr `idy oeikc ,zlaeh-`ed ie`x

jixv egxk lrc oeikc ,dzaexrz xeq`zy

ixkd on dnixdl-d"yne ,my zlhazn dpi`

mixfl xzen envr `edy ,ipr xyrn la` .zxqe`-epiid ?epnn xeng ezaexrz `di j`id

laeh dil `xiaqc o`ne .laeh epi` dil `xiaqc o`nc `nrh-,`yxcn laeh dil witn

) "zexzen yi" wxta `ipzcke.et zenailk epnn mxed `ly lah lr `l` aiig `di `l leki :(

xyrn `le oey`x xyrn ,oey`x xyrn epnn mxed `le dlecb dnexz epnn mxed ,xwir

xne` `ed oldle "jixrya lek`l lkez `l" xnel cenlz ?oipn ,ipr xyrn elit`e .ipy

ipr xyrn oldl xen`d "jixry" dn ,"eraye jixrya elk`e"-xn`e ,ipr xyrn o`k s`

lkez `l :`pngx.øîà.laeh ewtq r"kc [iia`] dilaxc diwexit igcnl `z` [iia`]

epivn `l la` laeh ewtq `nlr ilekc .iccd` `ziixae 'ipzn eyw izk`c xninl ,sqei

my zexwl ikxvnc opaxc ediinrh i`n - ok m`c ,laeh epi` ewtq `nlr ilekc xninl:?

àì.ipr xyrn lr ux`d inr ecygpi` `dc ,icin icqtn `lc oeik ,dil iyxtn i`cec

edl `ifge ediiqkp ixwtn - iaekrl ira.àáø.xn`znc meyn .oiiyw `lc `ziixae oizipzn iwextl `z` `axewlgn ziad lray oeikc ,ziad jeza wlgznd ipr xyrna ixiin 'ip

mzde .lehi lehil dvexd lke oxeba egipny ,zepxbd jeza wlgznd ipr xyrna ixiin `ziixae .dia `xqzin `dc - ipr xyrne 'ipzna ipzw `l ikd meyne ,ely d`pd zaeh - epzepe

minybd zeni oiribnyke ,oxeba egipn dngd zenia :t"de .minybd zenia - o`k ,dngd zenia - o`k ,"jixrya zgpde" aizke "dpnl`le mezil iell zzpe" aizk :inx ixtqa-jeza ewlgn

minybd zeni xg`y dngd zenia epnn xzepde ,ezia jeza ewlgn minybd zenia :`kti` iyxtnc zi`e .ezia-oxeba egipn.àîìà.oenn dpi` d`pd zaehexq`py mipdkc ipzwcn

oznexz oilhep ez`pda.àä.dcedi 'xa iqei 'x `de iaxoenn d`pd zaehc dil `xiaqc ,iax - `tiqe ,oenn dpi` d`pd zaehc l"qc ,dcedi 'xa iqei 'x - `yix.íìùî.elah inc el

,oda el yiy d`pd zaeh itl zexyrne zenexz ince ,eay oileg inc
`xiaqc
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éøö ïéàå íL àøB÷ :à"ëçåã"îI ,åàI éàî .LéøôäI C ¥¥§¥¨¦§©§¦©¨
IáBè B÷ôñ¯úéàc ïåéëå ,äàðä úáBè déI úéà :øáñ÷ §¥¥¨¨©¦¥©£¨¨§¥¨§¦

äàðä úáBè déI¯àøB÷ [Bðéà] øîàc ïàîIe .àépäî àI ¥©£¨¨¨§©§¨§©§¨©¥¥
íL¯IáBè Bðéà B÷ôqL Iëå ,IáBè Bðéà B÷ôñ :øáñ÷ ¥¨¨©§¥¥¥§¨¤§¥¥¥

¯øîà ?ééepäúéàI déI éøLå ,äàðä úáBè déI úéI¥¥©£¨¨§¨¥¥§¦§©¥£©
àäa ïðaøå øæòéIà 'øå ,IáBè B÷ôñ ò"ëã :ééaà déI¥©©¥§¥¥¡¦¤¤§©¨©§¨
Iò õøàä énò eãLçð àI :øáñ øæòéIà éaø ;éâItéî÷̈¦©§¦©¦¡¦¤¤¨©Ÿ¤§§©¥¨¨¤©
déI I÷Lå ,éðò éåäå déñëð ø÷ôî eJéàc ïåék ,éðò øNòî©£©¨¦¥¨§¦©§©¦§¥§¨¥¨¦§¨©¥

àeä¯ø÷ôî àI déñëð :éøáñ ïðaøå .àãéñt déI úéI¥¥§¥¨§©¨©¨§¦¦§¥¨©§©
CkIä ,àðéøçà Léðéà eäa éëæ àîIc úzøéîc ,Léðéà¦¦§¦§©¦§¨¨¥§¦¦©£¦¨¦§¨
CBúa ÷Jçúnä éðò øNòîa ïàk :øîBà àáø .eãLçð¤§§¨¨¥¨§©£©¨¦©¦§©¥§
ä"ùî ,'åâå "øbI éåJI zúðå" ,äðéúð déa àáéúëc ,úéaä©©¦¦§¦¨¥§¦¨§¨©¨©¥¦©¥

ïàk .ééepäúéàI déI øeñà¯CBúa ÷Jçúnä éðò øNòîa ¨¥§¦§©¥¨§©£©¨¦©¦§©¥§
éøòLa zçpäå" déa áéúëc ïåék ,úBðøbä"E¯déI éøL ©§¨¥¨¦§¦¥§¦©§¨¦§¨¤¨¥¥

"eIhé éI ïéðäð íiåIe íéðäk" .ééepäúéàIàîIà .'åë §¦§©¥Ÿ£¦§¦¦¤¡¦¦¦§©§¨
eJà íéðäk" :àôéñ àîéà .ïBîî dðéà äàðä úáBè©£¨¨¥¨¨¥¨¥¨Ÿ£¦¥

"éI ïéðäð eJà íiåIe¯éðäI Iáà .íéøçà eIhé¯ §¦¦¥¤¡¦¦¦§£¥¦£¨§¨¥
:àéòLBä áø øîà !ïBîî äàðä úáBè àîIà ,àÏ©§¨©£¨¨¨£©©©£¨

àä ;àéL÷ àI¯àäå ,éaø¯.äãeäé ø"á éñBé 'ø ¨©§¨¨©¦§¨¥§¨
BIëàå Bøéáç IL BIáè áðBbä :àéðúc¯BI íJLî §©§¨©¥¦§¤£¥©£¨§©¥

Bðéà :øîBà é"øá éñBé éaø .éaø éøác ,BIáè éîc§¥¦§¦§¥©¦©¦¥¥¥
,éâItéî÷ àäa åàI éàî .BaL ïéJeç éîc àJà íJLî§©¥¤¨§¥¦¤©¨§¨¨¦©§¦
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העניינים הכי חיוניים ונורע לקיום כללות אומתנו

ממכתב כ"ב טבת, תשט"ו
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גיז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc mixcp(iyily meil)

íL àøB÷ ,íéøîBà íéîëçåd`eazdn zixiyr lr ipr xyrn ©£¨¦§¦¥¥
,ixkd ly enexca e` epetva mewn el raeweéøö ïéàåLéøôäì C §¥¨¦§©§¦

ik ,ipr xyrn my `exwl aiigy mrhde .ixkdn ipr xyrnd z`
`id ixd ,ipr xyrn dpnn eyixtd `ly d`eazy mixaeq minkg

.miny icia dzin aiig elke`dy xenb lahk
,mzwelgn z` `xnbd zx`aneåàì éàîy ,yxtp `l ike -ïàîì ©¨§©

øîàcipr xyrny mixaeqd opaxly -ìáBè B÷ôñ-wtqa mby §¨©§¥¥
,lah meyn dlik`a xeq` `ed ixd yxted m`ñ÷déì úéà øá- ¨¨©¦¥

d`eazd lral el yiy mixaeqäàðä úáBèi`yxe ,ipr xyrna ©£¨¨
,dvxiy in lkl epzildéì úéàc ïåéëåel yiy -äàðä úáBè §¥¨§¦¥©£¨¨

lkn d`pd dxcpy dy` okl ,ez`eazn yixtdy ipr xyrna
,zeixadàéðäî àìlehiz m`y ,ipr xyrnn zepdil dxeq` - Ÿ§©§¨

.dxcp lr zxaere ,xyrnd z` yixtdy mc`dn zipdp z`vnp
øîàc ïàîìexaeqy xfril` iaxle -íL àøB÷ [Bðéà]xyrn lr §©§¨©¥¥¥

,i`nc ly iprB÷ôñ øáñ÷ipr xyrn eyixtd m` wtq -ìáBè Bðéà ¨¨©§¥¥¥
,lah meyn d`eazd z` xqe` oi` -,ìáBè Bðéà B÷ôqL ìëåúéì §¨¤§¥¥¥¥

äàðä úáBè déì,d`pd zaeh elit` ipr xyrna milral el oi` - ¥©£¨¨
`ed ixd `l` ,dvxiy inl eze` zzl zekf dxezd el dpzp `ly

,ea dkf elhil mcewd ipr lke `nlra xwtdkådxcpy dy` okl §
zeixadn d`pdééepäúéàì déì éøLn -lehile zepdil dl xze ¨¥¥§¦§©¥

dkef `l` ,d`eazd ly milradn zipdp `id oi`y ,ipr xyrn
dy`l zxqe`y dpynd ,ok m`e .xwtddn ipr xyrna `id
`id dxizny `ziixade ,minkg zhiyk `id ,ipr xyrnn zepdil

.xfril` iax zhiyk
df itle ,xg` ote`a opaxe xfril` iax zwelgn z` x`an iia`

:sqei ax ly evexiz z` dgec
éiaà déì øîà,sqei axlxnel xyt`àîìò éleëciax oia - ¨©¥©©¥§¥¨§¨

,mixaeq minkg oiae xfril`yìáBè B÷ôñ-eyixtd m` wtq §¥¥
,lah meyn dlik`a d`eazd dxeq` ,ipr xyrnøæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤

éâìôéî÷ àäa ïðaøå,df xaca ewlgp -eãLçð àì øáñ øæòéìà éaø §©¨¨§¨¨¦§§¥©¦¡¦¤¤¨©Ÿ¤§§
éðò øNòî ìò õøàä énòyixtdl `ly miceyg ux`d inr oi`y - ©¥¨¨¤©©§©¨¦
,ipr xyrn mz`eaznéðò éåäå déñëð ø÷ôî eléàc ïåékm`y - ¥¨§¦©§©¦§¥§¨¥¨¦

,ipr didie eiqkp xiwti dvxiàeä déì ì÷Lålehil i`yx didie - §¨©¥
okl ,yixtdy ipr xyrnd z` envrlàãéñt déì úéìel oi` - ¥¥§¥¨

z` akrl dvxi m` ixdy ,ipr xyrn yixtny dna cqtd
`l ux`d inry oeike ,makrie eiqkp xiwti ,envrl ipr xyrnd

.ipr xyrn yixtdl jixv oi` wtqn okl ,df lr miceygïðaøå§©¨¨
éøáñyàì déñëðLéðéà ø÷ôî,eiqkp xiwtn `l mc` -úúøéîc ¨§¥¦§¥Ÿ©§©¦¦§¦§©

cgtny -àðéøçà Léðéà eäa éëæ àîìcmc` mda dkfi `ny - ¦§¨¨¥§¦¦©£¦¨
ipr xyrnd z` akrl mileki md oi` ok m`e ,xwtdd ixg` xg`

e ,ezyxtda cqtd mdl yie ,mnvrleãLçð Ckìälr ux`d inr ¦§¨¤§§
epzil ekxhvi `ly ick ,eze` miyixtn md oi` `ny ipr xyrn
xyrn ly my `exwl jixv i`ncay minkg mixaeq okle ,miiprl
zelzl gxkd oi`y ,sqei ax ly evexiz z` iia` dgcy oeike .ipr
yi oiicr ,minkge xfril` iax zwelgna `ziixade dpynd z`
,ipr xyrn lehil dleki oi`y dpnn wiecny dpyndn dxizq

.ipr xyrn lehil dlekiy da epipyy `ziixal
:xg` ote`a `ziixal dpynd oia dxizqd z` uxzn `ax

ïàk ,øîBà àáødgky hwla zepdil dlekiy epipyyy dpyna - ¨¨¥¨
xaecn ,ipr xyrnn d`pd xzid epipy `le ,d`teéðò øNòîa§©§©¨¦

úéaä CBúa ÷lçúnäjeza ipr xyrnd z` miiprl wlgny - ©¦§©¥§©©¦

zepyl ziyiyde ziyilyd dpyd ly uiwd zeni lky ,ezia
,dcya gpen ez`eazn yixtdy ipr xyrnd did ,dhinyd
`ly ezial d`eazd z` qipkn minybd zeni miribnyke
wlgl i`yxe d`pd zaeh el yi eziaa wlgnyke ,lwlwzz

,epevx itk miiprl,mrhdedéa àáéúëcipr xyrna ea aezky - ¦§¦¨¥
oeyl ziaa wlgznd,äðéúðxn`py(ai ek mixac)zpizp zevn iabl §¦¨

,ziyiyde ziyilyd dpya ipr xyrn'Bâå 'øbì éålì äzúðå'mFzil §¨©¨©¥¦©¥§©¨
,d`pd zaeh milral yi ,dpizp oeyl aezky mewn lke ,dpnl`le§¨©§¨¨

éëä íeMîjk meyn -déì øeñàzeixadn d`pd dxcpy dy`l ¦¨¦¨¥
ééepäúéàìzepdil -zaeh eilral yiy oeiky ,df ipr xyrnn §¦§©¥

.zeixadn zipdp ,eilran xyrnd z` zlhepdy `vnp ,d`pdïàk̈
xaecn ,ipr xyrn lehil zxzeny `ziixaa epipyy dne -

÷lçúnä éðò øNòîamiiprlúBðøbä CBúaz` my miycy oxeba - §©§©¨¦©¦§©¥§©§¨
ef dwelge ,ipr xyrn my miyixtne ixk dpnn miyere d`eazd

e ,ziyiyde ziyilyd dpyd ly uiwd zenia dzidáéúëc ïåék¥¨¦§¦
déaoxeba wlgznd df ipr xyrna aezky -(gk ci mixac)zçðäå' ¥§¦©§¨

éøòLa,'E'dgpd' oeylipr lke xyrnd z` gipn `edy ezernyn ¦§¨¤
,lehie `eai dvxiyd`pd zxcepd dy`d okl,zeixadndéì éøL̈¥¥

-dl xzenééepäúéàì-zaeh ea oi`y ,df ipr xyrnn zepdil §¦§©¥
.milral d`pd

xne`dy ,dpyna epipy'eë eìhé éì ïéðäð íiåìe íéðäkmi`yx Ÿ£¦§¦¦¤¡¦¦¦§
xn` m` la` .egxk lra epnn mdizepzn lehil miielde mipdkd
mipdkd lk lr xq` `ly ,'il mipdp el` miele el` mipdk'
mipdk elhi ,minieqn miiele mipdk lr wx `l` ,epnn zepdil

:mixg`
:`tiql `yixdn dpyna dxizq dywn `xnbd

md ,miielde mipdkd lk lr ez`pd xqe`dy dpyna epipyy dnn
,egxk lra eizexyrne eizenexz epnn milhepàîìàgken - ©§¨

y `ed oicdyäàðä úáBè,dnexza l`xyil yiyïBîî dðéà-oi` ©£¨¨¥¨¨
eid `l ,oenn daeyg dzid ef d`pd m`y ,oennk daeyg ef d`pd
md mixeq`y oeik ,eznexz z` epnn lehil mipdkd mileki

,`xnbd dywn .zipenn d`pd epnn zepdilàôéñ àîéàly ¥¨¥¨
,dpyndéì ïéðäð elà íiåìe elà íéðäkmipdkd lk lr xq` `ly - Ÿ£¦¥§¦¦¥¤¡¦¦

,minieqn miiele mipdk lr wx `l` ,epnn zepdileìhémipdk ¦§
éðäì ìáà ,íéøçàez`pda mixeq`d mipdk mze`l -àìz` ozi £¥¦£¨§¨¥Ÿ

,zexyrne zenexzdàîìày `ed oicdy gken -äàðä úáBè ©§¨©£¨¨
k daeyg,ïBîîlehil ,d`pd epnn mixcend mipdkd mixeq` okle ¨
.eznexz

:oenn d`pd zaeh m` mi`pz zwelgn yiy zvxzn `xnbd
àéL÷ àì ,àéòLBä áø øîàik ,`tiql `yixdn zeywdl oi` ¨©©©§¨Ÿ©§¨

`l` ,cg` `pz zhiya dpi` dpyndéaø àäepipyy `tiqd - ¨©¦
,iax zrc `id oenn daeyg d`pd zaehyäãeäé éaøa éñBé éaø àäå§¨©¦¥§©¦§¨

,oenn dpi` d`pd zaehy da epipyy `yixd -iqei iax zrc `id
,dcedi iaxad`pd zaeh m` dcedi iaxa iqei iaxe iax ewlgpy
.`l e` oennàéðúc,`ziixaa epipyy -Bøéáç ìL Bìáè áðBbä- §©§¨©¥¦§¤£¥

,zexyrne zenexz dpnn eyixtdy mcew exiag z`eaz z` apby
åapbdBìëà,lahlBìáè éîc Bì ílLîlahd inc lk z` -éøác £¨§©¥§¥¦§¦§¥

éaø,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ,apbdàlà ,ílLî Bðéàz`éîc ©¦©¦¥§©¦§¨¥¥§©¥¤¨§¥
BaL ïéleçjixv didy zexyrne zenexzd inc la` ,lahay - ¦¤

,`iryed ax x`iae .llk el mlyn oi` lahdn yixtdlåàì éàî©¨
éâìôéî÷ àäa,dfa ewlgp `l ike - §¨¨¦§§¥
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xcde"גיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc mixcp(iriax meil)

äàðä úáBè øáñ éaøczaygp,ïBîîmb mlyl apbd aiig okle §©¦¨©©£¨¨¨
,lahay zexyrne zenexza milral yiy d`pd zaehd xear

øáñ äãeäé éaø øa éñBé éaøåzaeh xear el mlyln xeht apbdy §©¦¥©©¦§¨¨©
y oeik ,ef d`pd,ïBîî dðéà äàðä úáBèoenn el ciqtd `le ©£¨¨¥¨¨

.mzaipba
m` ewlgp dcedi iaxa iqei iaxe iaxy gxkd oi`y dgec `xnbd

oenn d`pd zaeh.
àìd`pd zaeh m` lah apeb iabl ewlgpy xnel gxkd oi` - Ÿ

`l` ,`l e` oenncàîìò éleëdcedi iaxa iqei iaxl oiae iaxl oia §¥¨§¨
àëä àlà ,ïBîî dðéà äàðä úáBè,elk`e lah apeb iablúBðzîa ©£¨¨¥¨¨¤¨¨¨§©¨

éâìôéî à÷ eîøeä àlL`ly zexyrne zenexz m`d ewlgp - ¤Ÿ§¨¦§§¥
,lahdn mze` enixd xak eli`k mdilr mipc ,lahdn enxed
,zepzna zipenn zekf mipdkl yi dyxtdd mcew xaky aygpe
inc z` el mlyn oi` okle ,dcedi iaxa iqei iax zrc `id oke
wlg l`xyil oi` enxedy mcew mb ixdy zexyrne zenexzd
md ixd zexyrne zenexzd enxed `l cer lky ,iax zrce .mda
.lahd lk inc z` el mlyn okle ,ea wlg mipdekl oi`e ,oilegk

,`xnbd dywnéàåy dcen iax mb m`e -,ïBîî dðéà äàðä úáBè §¦©£¨¨¥¨¨
eîøeä él äî,zexyrne zenexzd,eîøeä àì él äîm`y enk ©¦§©¦Ÿ§

mcew mb jk ,md mipdk oenny mda wlg l`xyil oi` enxed
,d`pd zaeh wx mda yi l`xyil zexyrne zenexzd enxedy
z` `l` l`xyil oi`y `vnp ,oenn dpi` d`pd zaehy oeike
llk el oi` ea miaxerny zexyrne zenexza j` ,lahay oilegd

.lahd lk inc el mlyn apbdy iax xaq recn ok m`e ,wlg
ote`a dcedi iax xa iqei iaxe iax zwelgn z` zx`an `xnbd

:xg`
àlà,oenn dpi` d`pd zaeh dcedi iaxa iqei iaxl oiae iaxl oia ¤¨

eéaøc àîòè eðééä-iax ly enrh edfe,lahd lk inc el mlyny ©§©§¨§©¦
zenexzd z` epnn gwlyk oenn l`xyil ciqtd `ly s`

y meyn ,lahd jezay zexyrneápbì ïðaø deñð÷mlyl edeaiige ©§©©¨¨©©¨
,lahd lk inc z` l`xyiláBðâéì àìc éëéä ék.aepbi `ly ick - ¦¥¦§Ÿ¦§

zaeh dcedi iaxa iqei iaxl oiae iaxl oiay ,uxzl xyt` cere
zaehd z` mb mlyl aiig apbd oicd xwirne ,oenn zaygp d`pd

,zexyrne zenexza l`xyil didy d`pdäãeäé éaø øa éñBé éaøå§©¦¥©©¦§¨
øáñ,lahay oilegd inc z` wx mlyl apbd z` eaiigy mrhdy ¨©

ikúéaä ìòáì ïðaø deñð÷inc z` ciqtiy ,lah eziaa ddydy ©§©©¨¨§©©©©¦
d`pdd zaeh,zexyrne zenexzaydéìáéèì éäLéì àìc éëéä ék¦¥¦§Ÿ¦§¥§¦§¥

yixtdl fxcfi `l` ,eziaa lah zedydl siqei `ly ick -
.zexyrne zenexz

:xg` ote`a `tiql `yixdn dpyna dxizqd z` uxzn `ax
øîà àáøez`pd xq`yk mewn lkne ,oenn zaygp d`pd zaeh ¨¨¨©

ik ,egxk lra eznexz elhi mipdkd lk lräîeøz éðàLdpey - ©¦§¨
,dnexz iabl oicdàîòè eðééäc[mrhd dfÎ],Bçøk ìò eìèécs` §©§©§¨§¦§©¨§

,zipenn d`pd epnn mipdpy it lràéæç àì äîeøúc íeMîdpi` - ¦¦§¨Ÿ©§¨
die`x,íéðäkì àlà,envrl dakrl leki epi`eåmpew xne`d ¤¨©Ÿ£¦§

il mipdp mipdkeäééìò àøñéîì éúà à÷c ïåéëxeq`l `ay oeik - ¥¨§¨¨¥§¥§¨£©§
,eznexzn zepdil mipdkd lràîìòa àøôò àéåL`ed ixd - ©§¨©§¨§¨§¨

yiy d`pd zaehd z` xiwtne ,xtr mzqk dnexzd z` aiygn
ixdy ,egxk lra dnexzd z` lehil mipdkd mi`yx okle .da el
dnexzd z`e ,d`pd zaeh dnexza el oi`y epnn mipdp mpi`

.mipdkd oenn `l` epenn `id oi`y mdilr xq` `l dnvr

äðùî
lr dici dyrnn d`pdd z` zxqe`d dy`a dpc dpynd
m`d ,xcpd lg m`ae .`l e` dxcp lg m`d ,dlra lr e` ,diaexw

.`l e` ,df xcp xtdl lrad leki
,dlral zxne`d dy`éðéàL íðB÷éáà ét ìòå àaà ét ìò äNBòE ¨¤¥¦¨©¦©¨§©¦¨¦

éçà ét ìòå éçà ét ìòå,Edyrnn d`pdd z` dxq`y ,epiidc §©¦¨¦§©¦¨¦
,dqib e` ,dig` e` ,ding e` ,dia` lr diciøôäì ìBëé Bðéàoi` - ¥¨§¨¥

dpi`y dfa ytp iepir dl oi` ixdy ,df xcp xtdl leki dlra
.dpial epiay mixac meyn dfa oi` s`e ,mzepdl dleki©

mpew ,dlral dxn` m`eét ìò äNBò éðéàL,Ez` dxq`y ,epiidc ¤¥¦¨©¦
,dlra lr dici dyrn:dpyna mi`pzd ewlgp

,`nw `pz zrcyéøö Bðéà,øôäì Cel `id zcareyny xg`n ¥¨¦§¨¥
.lg xcpd oi`e ,dici dyrnl

,øîBà àáé÷ò éaøøôé,dxcp z` dléãòz ànLïî øúBé åéìò ó ©¦£¦¨¥¨¥¤¨©§¦¨¨¥¦
Bì éeàøäeavwy xeriyd on xzei dk`ln dy`d dyrz `ny - ¨¨

eilr xq`ii ,dxcp z` xti `l m`e ,`ed dly df scere ,minkg dl
epiay mixac meyn xtdl `ed leki ok lre ,df scern zepdil

.dpial
,øîBà éøeð ïa ïðçBé éaøoiprl `l s` ,llk lg xcpd oi` dzry s` ©¦¨¨¤¦¥

,dtcrdäpLøâé ànL ,øôéxg`n xcpd legi f`e ,okn xg`l ¨¥¤¨§¨§¤¨
,el zcareyn dpi` xaky,åéìò äøeñà éäúeeilr xq`i ,xnelk §¦£¨¨¨

xnydl leki mc` oi`e ,dici dyrna xq`py oeik ,eil` daiydl
ok lre ,ziaa dyer ezy`y zek`lnd lkn llk dpdi `ly

.dpial epiay mixac meyn ,dzrn dxcp xtdl `ed i`yx

àøîâ
éøeð ïa ïðçBé éaøk äëìä ,ìàeîL øîà`ny ,dxcp z` lrad xtiy ¨©§¥£¨¨§©¦¨¨¤¦

.daiydl lkei `le dpyxbi
,`xnbd dywnàøîéîì,xnel okzi m`d -íãà ìàeîL øáñ÷c §¥§¨§¨¨©§¥¨¨

,íìBòì àa àlL øác Léc÷îgxkda ixep oa opgei iax zrcl ixdy ©§¦¨¨¤Ÿ¨§¨
miiw epi` oiicry xac dzr yicwdl leki mc`y ,xnel jixv

ra,dzr zxcepy dy`d ly dxcp legi cvik ,ok `l m`y ,mle
dyrn s`e ,mlera miiw epi` oiicr df avn ixd ,oiyexibd xg`l
iax ixack dkldl hwep l`enyy oeike .mlera mpi` oiicr dici
`ly xac yicwdl ozipy ,ok xaeq `ed s`y gxkda ,ixep oa opgei

.mlerl `a,éäðéîøedpynd ixacn jk lr zeywdl yi(:gp zeaezk), §¦§¦
mc`y zxne`dLéc÷näz`,BzLà éãé äNòî ©©§¦©£¥§¥¦§
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כאשג נמצאים בזמן הרלות, בחושך כפול ומכופל, ואף-על-פי-כן עובדת הנשמה 
מתרלה  על-ידי-זה  הנה  וההסתגים,  מההעלמות  להתפעל  מבלי  עבודתה  את 

רדלותה של הנשמה
משיחת כ"ר טבת, ה'תשי"ט
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גיט

miwxt dyelya` cenr dt sc ± iriax wxtmixcp
.ïåîî åðéà øáñ éñåé éáøå.eay oileg inc `l` el mlyn epi`eåîøåä àìù úåðúîá

.éâìôéî÷:xaq iqei iaxe .elek inc el mlyn ikdle ,oiinc enxed `ly ink :xaq iaxc

.oileg inc `l` mlyn epi`e ,oiinc enxedy ink.ïåîî äðéà äàðä úáåè éàåoieed elit`

.icin `le dil ciqtn `l `dc ,elah inc el mlyn epi` - enxed `ly ink.àìàmlerl

b"r` :iaxc `nrh epiide ,oenn epi`c jl `ni`

el mlyn ikd 'it` - oenn dpi` d`pd zaehc

`lc ikid ik apbl opax eqpwc meyn ,elek inc

.aepbl.øáñ éñåé 'øå,oileg inc `l` mlyn epi`

dpi` d`pd zaehc - `cg :xn`w cere `cgc

,qpw meyn `nrh zxn`c jixacl - cere ,oenn

.df ziad lral diqpwl ,daxc`àìã éëéä éë
.äéìáéèì éäùì`tiqe `yix izk` mlerle

.uxzin `l iccd` `iywc 'ipzncøîà àáø.
ipzwck `tiqe ,oizipzn `iyw `l mlerl

elhic `nrh epiid `yixe ,oenn d`pd zaehc

.egxk lraàìà àéæç àìã íåùî äîåøú éðàù
.íéðäëì`iiey - ediilr dxqinl iz`c oeike

li`ede ,`nlra `xtrk dnexz `eddl

,d`pd zaeha ilgzin `l - `ied `xtrke

.egxk lra dl ilwy ikdle'éðúîéðéàù íðå÷
.øôäì ìåëé ïéà 'åë àáà éô ìò äùåòied `lc

.dpial epiay mixac `le ,ytp iepir ixcp `l

.øôäì êéøö ïéà êéôì äùåò éðéàùdxn` `lc

ikfc dn lral irewt`l dpink lk e`lc ,melk

.`pngx diléãòú àîù øôé øîåà àáé÷ò 'øó
.åì éåàøä ïî øúåé åéìòzeaezk 'qna 'ixn`ck

) "it lr s`" 'ta:cq sc- el dyer `id dne :(

xyr ody dcedia izy mirlq yng lwyn

dtcrd dze`e .dly xzende ,'ek lilba

m` eilr zxqe` - `id dlye li`ed ,ztcrny

.xti `l.øîåà éøåð ïá ïðçåé 'ødze`c .el xefgl dxeq` `dze dpyxbi `ny - xti ikdl

dyrn lkae dk`ln dze`a xeq` - ezeyxa `azyk ,oiyexibd xg` dyery dk`ln

dcizry dici dyrn oebk ,mlerl `a `ly xac xqe` mc` :xaqwe .jli`e oiyexibn dici

`dc ,mlerl `ay zra ezeyxl `a `ly t"r` ,oiyexib xg` mlerl `azyklc .zeyrl

`da :xaq `aiwr iaxe .xeq` `diy - el `ypzy ezeyxa d`aykl ,`id zyxebn

.dtcrd oebk ,mlerl `ayk xzl`l ezeyxa iedc `kid l"alyc xqe` mc`c jl `picen

`aiykl ,onf xg`l `l` ezeyxa opi` mlerl `ay t"r` l"alyc xqe` mc` oi` la`

.izyxitck ,xeqi` odilr lg ezeyxl
'îâ
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oenn d`pd zaehc dil `xiaqc.åðéà.eay oileg inc `l` mlynzenexz inc `l la`

oenn dpi` d`pd zaehc dil `xiaqc .oda el yiy d`pd zaeh itl elit`e ,zexyrne.

úåðúîá.ibltinw enxed `lyzexyrne zenexz enxed `ly oeik :xaq iaxc-edl eed

,melk mda el oi`e ,oiinc enxedy ink :xaq iqei iaxe .oiinc enxedy ink e`lc eay oilegk

eay oileg inc `l` mlyn epi` ikd meyne.äî
.enxed `l il dn enxed ild`pd zaehc oeikc

dia ikizt `dc ?ied i`n enxed `l ik oenn dpi`

melk oda el oi`y xyrne dnexz.àìàepiid

.iaxc `nrhedl zi` i` ol `irain `l `zyd

i`e .oenn dpi` e` oenn d`pd zaeh ediiexzl

iaxa iqei iaxl - oenn dpi` d`pd zaeh edl zi`

opax edeqpwc :dinrh epiid iaxe ,`gip dcedi

zexyrne zenexz ly d`pd zaeh mlyl apbl

- oenn d`pd zaeh edl `xiaq i`e .ziad lral

axa iqei iaxe ,`gip iaxldinrh epiid dcedi i

meyn - eay oileg inc `l` mlyn epi`c

d`pd zaeh el mlyi `ly opax edeqpwc

zexyrne dnexzay.àáø.dnexz ip`y xn`

.oenn d`pd zaehc dl zi` 'ipzn dlek ,xnelk

`yixe ,mixg` elhi - "el` mipdk"c ,`gip `tiqe

dnexzc meyn - egxk lra elhic `nrh epiid

dpzil xyt` i`y ,mipdkl `l` `ifg `l

`iey ediilr (dxqinc) oeik jkld ,l`xyil

zaeh `iddl dixwt`c ,`nlra (ez`c) `xtr

da el yiy d`pd.àäîå.opirnyxqe`dy

lehil mixg` mileki - envr lr zexit z`pd

lekiy t"r` ,akrl leki epi`e ,egxk lra oze`

`l `d `din `zydc oeik ,excp lr l`yil

.mlyl oiaiig - liyzi`c `kid ,edin .liyzi`

- liyzi`c oeik ,exwirn xcpd xwer mkgc oeikc

?egxk lr mipdk elhi j`id ok m` :z"`e .mlern dilr exqz` `l eli`k ixit jpd edl oiied

lr dy`d ycwnd :opzdc ,`id `iyew e`l ?dicicn ipdzne liyzin `nlc yegp `l dnl

mixcp eilr e` dilr e`vnpe ,mixcp eilr e` dilr oi`y i`pz-ipzwcne .zycewn dpi`

zycewn dpi`-:mzd `ipzc b"r` .xg`l `ypdl dlekie ,llk zycewn dpi`y rnyn

exizde mkg lv` jldy `ed oke ,dxizde mkg lv` dkld-ivnc b"r` ,`nl` .zycewn

liyzin `lc zni` lk ,rxtnl iyecw iliige liyzin-`kd .liyzin `nlc opiyiig `l

liyzi` `lc zni` lk ,rxtnl `xeqi` mipdk ecar liyzi` m`c ,inp-,ikdl opiyiig `l

l"f `"ayxd.éðàå,dfa wtzqnea dkfy lke ,exiwtd - envr lr exq`y dryny itl

epi` df ly epenn oipw - dl`y i"r jld eay xeqi`y t"r`e .xwtdd on dkefk ,dpw - xg`

mixcpc oeik i`ce ,`l i`c .egxk lr elhi ikd meyne ,xwtda dl`y `ven epi`y .lha

) "wxid on xcepd" wxta oixizn el yiy xac exwin ikd meync ,oiniiw ediilr ileyzi`l.hp sc lirl(-zycewn dpi` opz ike .liyzin `nlc opiyiig-`pic `l` ,`ypil zxzen `dzy `l

ipzw `zwiqt `zlinc inp `niz 'it`e .ipzw-dicicae .dytp dlwlwn `lc ,yginl `kil dcicac meyn ,`nrh epiidmkg lv` jldy `ed la` .zycewn dpi` `xnba opigky` `l

exizde-jld `l la` .dxenb zycewn `idy xnel ,zycewn-l"pk .opiyiigc xninl `ki`.'éðúî.`a` t"r dyer ip`y mpewmpewa `a` itl `di dyer ip`y dn.åðéà.xtdl leki

dpial epiay mixac `le ,ytp iepir ixcp el` oi`c.éðàù.xtdl jixv epi` jit lr dyer
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éøä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

נדגים. פגק אחד עשג - ואלו נדגים - דף פה עמוד א - מתוך מהדוגת "אבן ישגאל - )שטיינזלץ(" 
גש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

זה שבני ישגאל "משולים לכוכבים", ו"לא שינו את שמם", בא מזה שבני ישגאל, 
צדיקים, "דומים לבוגאם"

משיחת כ"ר טבת, ה'תשי"ט

רם אם ישנם טענות על-פי שכל, הנה אם התוצאה מזה היא מיעוט בהעניין דיגאת 
שמים, בוודאי שטענות אלו הם של היצג-הגע

משיחת כ"ר טבת, ה'תשי"ט
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miwxtגכ dyelyaa cenr dt sc ± iriax wxtmixcp
'îâ.úìëåàå äùåò åæ éøä,"it lr s`" wxta zeaezk zkqna mzd opixn`e .lkd ixacl

oi`c oeikc ,`hiyt zlke`e dyer :'ixn`e .ixiin `w zepefn dl dlrn oi`yacdlrn

dil `kixhvi` `tiq :'ixn`e ?zqpxtzn i`nnc ,zlke`e dyer i`ce - zepefn dl

.ipzinl.ùã÷ä øîåà î"ø øúåîäå,yicwdl leki epi` dici dyrnc b"r` :xaq `wc

lr xzen n"n ,elyn zipefip dpi`e li`ed

xg`l yecw `diy ,yicwdl leki dizepefn

.dzzin.ïéìåç øîåà øìãðñä ïðçåé 'øå:xaqwc

,mlerl `a `ly xac yicwdl leki mc` oi`

.onf xg`l `l` ely `di `l mlerl `aiykl

.ìàåîù øîàå,xlcpqd opgei 'xk dkld :mzd

dyrn xzen zgz sqk drn minkg dl epwzc

.`id ely diiga elit` - dl dlrna i`c .dici

.l`enyc` l`enyc `iyweøîà éë àîéú éëå
.äôãòäá éøåð ïá ïðçåé éáøë äëìä ìàåîù
epiide ,xti xn`c p"a opgei 'xk dkld ,xnelk

meyn `le ,dtcrd meyn - xtic `nrh

.oiyexibàîéì.àáé÷ò éáøë äëìäiwenc

- ikd xn`wcn `l` .dtcrd meyn dinrhl

`iyw mlerle ,`xwirn opirny`ck n"y

.l`enyc` l`enyc.óñåé áø øîà àìàmlerl

`a `ly xac yicwn mc` oi` :l`eny xaqw

.mlerl.'åëå úåîðå÷ éðàùå'il xn` :b"d

l"ic ,eilr exiag zexit xqe` mc` `nlya

xac xeq`i `l` .eilr exiag zexit exq`i

,jkl gk ea yi oipr dfi`ay ?exiag lr l"aly

.exiag lr exiag zexit xeq`l gk ea oi` ixdy

,lra ly oiied dici dyrn zexit inp ikdl

e`a `ly li`ed ,eilr oxqe`l dleki j`ide

?mlerl.ïäéùåòì éãé åùã÷é.eilr exiag zexit xqe` epiidc ,mlera edpzi` micicéîå
.ìòáì äéãé ïãáòùî àäå ïùã÷î.exiag lr exiag zexit xqe`c `inec ied `zydc

.åùã÷é äùøâî éëì äøîàãxtin `l i` ikd`e ,ozxqe` epi` ezeyxa `idy onf lkc

dyxbn i`e ,ediilr dyecw `liig - `zydn.dici dyrn eilr oxqzin - dl aiqp xcde

.éðäî éëä äøîà éëã éàîîå.lrad zgz dzi`c b"r`e
øîà
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'icearyl dil zrwtnc dpink lk e`le ,dil zcaryn icearyc meyn.éáøxne` `aiwr

.el ie`xd on xzei eilr sicrz `ny xti,dxcp dlr liige ,`id dcic dtcrdc r"x xaqwc

.dpial epiay mixac meyn xtin ivn ,edine .xtdl jixv ikd meyne ,dil `caryn `l `dc

epiid - dtcrd i`de .ied dicic inp dtcrdc dil `xiaqc meyn ,ikdl yiig `l w"ze

zeyrl minkg dl ewqty dn lr sicrzy

`zi`ck ,mirlq yng lwyn epiidc ,dlral

) "t"r`" wxta:cq zeaezk(.éáøixep oa opgei

.el xefgl dxeq` `dze dpyxbi `ny xti xne`

inp dtcrdc ,w"zk ixep oa opgei 'xl dil `xiaqc

,xtdl jixv oi` dtcrd meyn jkld .`ied lrac

dyxbyny .lg xcpd `die dpyxbi `ny `l`

dxeq` `dze ,dici dyrnl el zcareyn dpi`

el xyt` i`e ,dici dyrna xq`py itl ,el xefgl

x`y lke dt`z `lye oghz `ly xdfil

dyer dy`y ,epzpyna zeiepyd zek`ln

i` ,ixep oa opgei 'xc dilr bilt w"ze .dlral

yxbn ikl dxtd `ipdnc dil `xiaq `lc meyn

- liig `l `zydc oeik dteb xcpc meyn i` ,dl

i` ,dtcrda ediizbelte .liig `l inp dinwl

) zeaezka dl `pniwe` ,`l i` `ied lrac.eq sc(

mzd `zi`ck ,wgcd ici lry dtcrda.'îâ
.opgei 'xk dkld l`eny xn`xti xn`c.

ìàøîéîxac yicwn mc` l`eny xaqwc

.mlerl `a `lyliig `l `zydc oeik ,`l i`c

liig `l inp dinwl - dxcp.åäðéîøå
.zlke`e dyer ef ixd ezy` ici dyrn yicwnd

) "t"r`" wxta dl inwenc `ki`:gp my'it` (

lhal dcia zeyxd ikd 'it`e ,zepefn dl dlrna

ipi`" dlral xnel dy` dleki :mzd xn`c ,`ped axcn zlke`e dyer ef ixde ,eycwd

dl dlrn oi`ya 'ipznl dl iwen mzd `ped axc dilr biltc o`ne ."dyer ipi`e zpefip

zlke`e dyer `id ikd meyne ,zepefn..øúåîäåepiidc ,dici dyrn xzen yicwd m`

mzd `zi`ck ,dcedia mirlq yng lr xzimzd l`eny dl iwen .ycwd xne` n"x .

xi`n 'xe .xzen zgz minkg dl epwzy ,sqk drn [dl dlrn epi`e zepefn dl dlrna]

,xn`w dzin xg`l ycwd `l` .icin dia dil zil `dc ,xn`w miign e`l - ycwd xn`c

`a `ly xac yicwn mc`c xi`n iaxl dil `xiaqe .dyexi oicn xzen `edda dkf lrady

mlerl.éáø.oileg xne` xlcpqd opgeimlerl `a `ly xac yicwn mc` oi`c dil `xiaqc.éëå.xn`wc `ed dtcrd lr ixep oa opgei iaxk dkld xn`w ik `nizdilr biltc i`na

l`eny xn`c `ed cegla `da - `id lrac inp dtcrdc ,xtdl jixv oi` dtcrd meync dilr bilt edi`e ,`ied dcic dtcrd r"xl dil `xiaqc ,dtcrd meyn xti r"x xn`c ,r"xc

mlerl `a `ly xac yicwn mc` oi`c ,llk `xcp liig `lc ,dxtd jixv `l i`cec ,dizek dil `xiaq `l - xti xn`c i`na la` .ixep oa opgei iaxk dkld.àîéìopgei iaxk dkld

.dtcrda ixep oaxti xn`c ,`zlin xwira `l` ,rnyn cegla dtcrda e`l `nzq - ixep oa opgei iaxk dkldc .xninl dil ded ikd.éà.`aiwr iaxk dkld oi` inp,xity iz` `de

`l` ,`zilc ,`ied dcic dtcrdc xn`wc i`na `le ,mlerl `a `ly xac yicwn mc` oi`c meyn dxtd jixv oi` `dc - xti xn`c i`na `l ,icina `aiwr iaxk `zkld zilc rnync

`ied lrac.éànw `pzk dkld inp.`"t"r`" wxta l"f i"yx ok yxit `ly it lr s` ,oekpd yexitd edf .mlerl `a `ly xac yicwn mc` oi`c ,xtdl jixv oi` xn`c.éðàùzenpew

.eilr exiag zexit xqe` mc`e li`edzenpewa `zi`c `zlin ogky`c .mlerl `a `ly xac xqe` mc` - mlerl `a `ly xac yicwn mc` oi`c ab lr s` ?zenpewl ycwdn zkxt `w i`n

`a `ly xack dicicl exiag zexit `dc .mlerl `a `ly xac inp xqe` mc` - oky oeike .eilr exiag zexit xqe` mc` - exiag zexit yicwn mc` oi`y t"r` ixdy ,ycwda `zile

icin eda dil zilc ,inc mlerl.øîà.exiag lr eizexit xqe` mc` ixdy eilr exiag zexit xqe` mc` `nlya iia` dilmlerl `a `ly xack exiag zexitc zxn`w `hyew i`ce ,oi`

idpc .eilr exiag zexit xqe` mc` ikd meyne ,mda xq`pd mc`d e` zexitd e` ,dizeyxa ediipin cg iedc `kid `l` xqe` mc`c zenpewa zgkyn `l z`c ,z`ay mewnn ,edin .inc

xity `dne .ibq ediipin cga `nl`c - ezeyxa zexitdy oeik ,ezeyxa epi` exiagy t"r` ,exiag lr eizexit xqe` mc`c ikid ikc .`ed ezeyxa `din diteb - ezeyxa opi` zexitdy

inc exiag zexitk mlerl `a `ly xacc ,mlerl `a `ly xac xqe` mc`c slinl `ki`.àìà.exiag lr mlerl `a `ly xac xeq`ie`a `ly dici dyrn zxqe`y ,oizipznc `inec

zexitk - exiag lr mlerl `a `ly xace ,exiag lr exiag zexit xqe` mc` oi` ixdy ,`xzid slinl `ki` z`ay mewnn daxc` .`xeqi`l hytinl zivn `l `d - dlra lr mlerl

inc exiag lr exiag.àìà.'eke odiyerl ici eycwi zxne`a ryedi axc dixa `ped ax xn`xtdl jixv - mlera edpzi` micic oeik ,jkld .ikda `nwenc `id oizipzn.éëådxn`

.iycw ikdlegiy yexita xne`a `l` xn`w `l edi` elit`c ,ipdn `l `peeb i`d ikc ,jixt mlerl `a `ly xac yicwn mc` xn`c o`nl elit` !dlral dici oicarzyn `de ,dinza

ixdy ,ipdn ikd meyne - dyxbn ikl dxn`c :opiwxtne .rnyn `zydn i`ce - `nzq la` .jinai jil uilgiy xg`l ,xiibz`y xg`l :opzc `iddk ,legl el xyt`y onf eze`a xac eze`

legl el ie`xy onfa dxcp legiy dixac dyxit.àúùäin.`ipdn ikd dxn` ikc i`nne dyxbin `l zddxn`wc `pyil i`dac ,mlerl `a `ly xac yicwn mc` c"nl zvxiz ,xnelk

ipdn ikid ,ikd dxn` 'it` ,mlerl `a `ly xac yicwn mc` oi` c"nl la` .ipdn i`ce dicicl -:?
xn`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

:øîBà øéàî éaø ,øúBnäå .úIëBàå äNBò Bæ éøä£¥¨§¤¤§©¨©¦¥¦¥
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Léc÷î íãà ïéà :àîIà .øIcðqä ïðçBé 'øë äëIä£¨¨¨¨©©§§¨©§¨¥¨¨©§¦
'øë äëIä øîà÷ ék :àîéz éëå !íIBòI àa àJL øác̈¨¤Ÿ¨¨¨§¦¥¨¦¨¨©£¨¨
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גכא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc mixcp(iriax meil)

Bæ éøä,dy`d -úìëBàå äNBòzepdil `id dleki ,xnelk - £¥¨§¤¤
i`yx lrad oi`y xg`n ,dyecw mdilr dlg `le dici dyrnn

.myicwdløúBnäå,dici dyrnn xzepd z` lrad yicwd m` - §©¨
lkl minkg eavwy xeriyd on xzei dyer `idy dn ,epiidc

,dlral zeyrl dy`Lc÷ä øîBà øéàî éaøly eycwd lg - ©¦¥¦¥¤§¥
e ,mlerl `a `l oiicry xac `edy s` ,df xzen lr lradéaø©¦

ïéleç øîBà øìcðqä ïðçBéyicwdl leki mc` oi` ezhiyly oeik - ¨¨©©§§¨¥¦
.mlerl `a `ly xacøìcðqä ïðçBé éaøk äëìä ,ìàeîL øîàå§¨©§¥£¨¨§©¦¨¨©©§§¨

,xzend lr s` ycwdd lg `lyàîìàzrcly ,o`kn gken - ©§¨
l`eny,íìBòì àa àlL øác Léc÷î íãà ïéàcvik ,dyw ok m`e ¥¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨

z` dxq`y dy`y xaeqd ,ixep oa opgei iax zrck l`eny wqt
zryay s` ,dpyxbiy xg`l dxcp legi dlra lr dici dyrn

.mlerl `a `ly xac df did xcpd
:ef `iyew ayiil zexyt` d`ian `xnbd

àîéz éëå,xn`p `ny -øîà÷ ékl`eny,éøeð ïa ïðçBé éaøk äëìä §¦¥¨¦¨¨©£¨¨§©¦¨¨¤¦
xtdl lrad i`yxy df oiprl ezenk dkld rixkdl oiekzp `l

wx `l` ,xcpd legie dpyxbi `ny ezy` ixcp z`àeä äôcòä ìò©©§¨¨
øîà÷cz` lrad xtiy hwp ixep oa opgei iaxy xg`ny ,epiidc - §¨¨©

xtiy `aiwr iax ixack hwp `le ,dpyxbi `ny meyn ezy` ixcp
`l` lral zkiiy dtcrd oi`y eixacn cenll yi ,dtcrd meyn
mc` oiprl j` ,ezenk l`eny xaq cala df oiprae ,dy`l

.ezenk xaeq epi` ,mlerl `a `ly xac yicwn
,ok m` ,`xnbd dgecàîéì,l`enyéøeð ïa ïðçBé éaøk äëìä ¥¨£¨¨§©¦¨¨¤¦

,äôcòäa`l` lral zkiiy dtcrd oi`y df oiprl wx ,epiidc §©§¨¨
.dy`l,énð éà,l`eny xn`iyàn÷ àpúk äëìäoi`y xaeqd ¦©¦£¨¨§©¨©¨

dtcrdy xaeq `edy gxkdae ,ezy` xcp z` xtdl jixv lrad
.eceariy z` riwtdl dleki dy`d oi` ok lre ,lral zkiiyéà¦

,énð,l`eny xn`iyàáé÷ò éaøk äëìä (ïéà)dtcrdy xaeqd ©¦¥£¨¨§©¦£¦¨
oa opgei iaxk dkld' eixaca l`eny hwpy oeikne .dy`l zkiiy
df oipra s` ,ixnbl ezenk dkld weqtl ezpeek ,`nzqa 'ixep

.mlerl `a `ly xac yicwn mc`y
,`xnbd zvxzn,óñBé áø øîà àlàoi` l`eny ly ezhiyl ok` ¤¨¨©©¥

opgei iax ixack wqt ok lre ,mlerl `a `ly xac yicwn mc`
ici dyrn xzen z` yicwdl leki lrad oi`y xaeqd ,xlcpqd

mpn` .ezy`úBîðB÷ éðàLdcene ,xacd dpey mixcp iabl - ©¦¨
mrhe .mlera epi` oiicry xac lr s` xcp ligdl ozipy l`eny

,xacdàlL øác énð øñBà ,åéìò Bøéáç úBøét øñBà íãàå ìéàBä¦§¨¨¥¥£¥¨¨¥©¦¨¨¤Ÿ
åéìò íìBòì àa,ycwd oicn welg xcp oicy epivny ,xnelk - ¨¨¨¨¨

s` ,exiag ly eizexit z` xcpa envr lr xeq`l mc` leki ixdy
ok ozep oicd ,`linne .exiag ly eizexit z` yicwdl leki epi`y
xcpa xeq`l mc` lkeiy ,mlerl `a `ly xac xeq`l oiprl s`
zexit ixdy ,eyicwdl leki epi`y s` mlerl `a `ly xac

,mda zekf el oi`y xg`n mlerl `a `ly xack md eiabl exiag
.envr lr mxqe`l `ed leki ok it lr s`e

,df uexiz lr `xnbd dywnéiaà déì øîà,sqei axlíãà àîìLa ¨©¥©©¥¦§¨¨¨¨
,åéìò Bøéáç úBøét øñBàBøéáç ìò åéúBøét øñBà íãà éøäL- ¥¥£¥¨¨¤£¥¨¨¥¥¨©£¥

`a `ly xack md eiabl exiag zexity xacd zn` ,epiidc
zexit z` envr lr xeq`l mc` lekiy oeik ,`linne ,mlerl
xac s` envr lr xeq`l `ed leki ,ezeyxa mpi`y s` exiag
`ed xqe` xy`k `l` xn`p `l df oic ,mpn` .mlerl `a `ly
xy`k e` ,ezeyxa `ed eteby ,envr lr exiag ly eizexit z`
ezeyxa epi` exiag seby s`y ,exiag lr eizexit z` `ed xqe`

.ezeyxa md zexitd mewn lkníìBòì àa àlL øác øBñàé àlà¤¨¤¡¨¨¤Ÿ¨¨¨
Bøéáç ìò Bøéáç úBøét øñBà íãà ïéà éøäL ,Bøéáç ìòla` - ©£¥¤£¥¥¨¨¥¥£¥©£¥

leki epi` ezeyxa mpi` mc`d seb mbe zexitd mb eay ote`a
.exiag lr exiag zexit z` xeq`l leki mc` oi` ok lre ,xeq`l
oeik ,exiag lr mlerl `a `ly xac xeq`l leki epi` s` ,`linne
dy`d dleki cvik ,dyw ok m`e .ezeyxa dzr mpi` mdipyy
mpi` dici dyrn mb ixd ,dlra lr dici dyrn z` xeq`l
epi` dlra ly eteb mbe ,mlerl e`a `ly xg`n dzeyxa

.dzeyxa
:l`eny ixaca dxizqd z` xg` ote`a zvxzn `xnbd

,òLBäé éaøc déøa àðeä áø øîà àlàoi`y l`eny dcen ,ok` ¤¨¨©©¨§¥§©¦§ª©
mrhe ,exiag lr mlerl `a `ly xac xcpa xeq`l leki mc`

,dlra lr dici dyrn z` xeq`l dy`d dlekiy xacdoeikn
xaecnyïäéNBòì éãé eLãwé úøîBàa`ly ,epiidc ,m`xeal - §¤¤¦¨§¨©§¥¤

dici z` `l` ,mlera mpi` oiicry dici dyrn z` dyicwd
,mzk`lnlíìBòa eäðúéà àä íéãéc,mlera miniiw ixd dicie - §¨©¦¨¦§§¨¨

`a `ly xac dlra lr zxqe`k dze` mipc ep` oi` ,ok lre
.ezeyxa miiwd xac exiag lr xqe`d mc`k `l` ,mlerl

,`xnbd dywnéëä äøîà éëå,'odiyerl ici eycwi' df oeyla - §¦¨§¨¨¦
äLã÷,ycwdd lg m`d -ìòaì äéãé ïãaòLî àäådzr ixde - ¨§¨§¨§©§§¨¨¤¨©©©

xnel dl dide ,llk yicwdl dleki dpi`e dlral `id zcareyn
.dlra ly eceariy rwti xy`k wx dici z` `id dyicwny

,`xnbd zvxznäLøbî éëì äøîàcdyicwdy dpeekd oi` ,ok` - §¨§¨§¦¦¨§¨
.dlran yxbzz xy`k dici eycwiy dxn` `l` ,dzr dici z`

,`xnbd dywnäLøbî àì úäéî àzLädpi` oiicr dzr ixd - ©§¨¦©Ÿ¦¨§¨
,zyxebnàéðäî éëä äøîà éëc éànîe.lirei df oeyly oipne - ¦©§¦¨§¨¨¦§©§¨

oexqg oi` ,`linne ,mnvr dici z` `id dyicwny s` ,xnelk
`id dzry oeik ,mpn` ,mlera mpi` dici dyrny jka
yi ,oiyexib xg`l `l` yicwdl dleki dpi`e lral zcareyn
oiyexib xg` ly df avn ixdy ,mlera epi`y xac ly oexqg o`k

.mlera epi` oiicr
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בחסד  זה  שיהיה  יתבגך  השם  ויתן  החושך,  גוב  ידחה  אוג  הגיבוי  סוף  סוף 
ובגחמים ובקגוב ממש
ממכתב י"ב טבת, תשט"ו

בשעת מתן-תוגה לא נתרלה כי אם רלייא דתוגה, ולעתיד יתרלו טעמי תוגה, והוא 
יהיה למטה,  והרילוי  רואל אחגון,  משה,  על-ידי  פנימיות התוגה שתתרלה  עניין 

בקגוב ממש
ממאמג כ"ר טבת, ה'תשי"ט
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xcde"גכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc mixcp(iying meil)

,`xnbd zvxzn,àìéà éaø øîàdy`d dyicwny dfk ote`a ok` ¨©©¦¦¨
s` ,mlerl `a `ly xac cvn oexqg jka oi` mdiyrnl dici z`
`l` myicwdl dleki dpi`e lral zecareyn dici dzry it lr
dzeyxa md micid seby oeik mewn lkn ,yxbzzy xg`l
.mdn mi`veid dici dyrn z` s` yicwdl `id dleki ,oihelgl

,`xaqn eixacl di`x `ianeeléà äîemc`a oicd `di dn - ¨¦
xg`l epnn dzepwle aeyle dzr exiagl edcy z` xeknl utgd

dxiknd mcewe ,onføîBà`edEì øëBî éðàL Bæ äãN ,Bøéáçì- ¥©£¥¨¤¤£¦¥§
,dzr jl xeknl cner ,epiidcLëìe aey`Enî äpçwàLéc÷z ,- ¦§¤¤¨¤¨¦§¦¨¥

,zycewn `id ixdäLã÷ àì éîdf ycwd legiy i`ce - ¦Ÿ¨§¨
lkn ,ezeyxn z`vl zcner ef dcyy s` ,dpgwie aeyiykl
onfd iabl dyicwdl `ed leki ezeyxa `id dzry oeik ,mewn
dteby xg`ny ,ok oicd `di dy`a s` `linne .ezeyxl aeyzy
xg`ly onfd iabl dici dyrn z` yicwdl `id dleki dzeyxa

.diyexib
z` dyicwnd dy`y ,`li` iax xn`y dn z` dgec dinxi iax

:jl xekn`y dcy yicwnl dey dici dyrn
é÷úîéîc éî ,äéîøé éaø dì óa ixd ,mzencl ozip cvik -Bæ äãN ©§¦¨©¦¦§§¨¦¨¦¨¤

,Eì øëBî éðàLlkn ,xkend zeyxn z`vl zcner dcydy s` ¤£¦¥§
mewnàéä déãéa àzLäleki ok lre ,ezeyxa oiicr `id dzr - ©§¨¦¥¦

j` ,ezeyxl aeyzy onfd iabl s` dyicwdl `ed,äMàikedãéa ¦¨§¨¨
äéãé äNòî Léc÷äìdpi` ok lre ,lral `id zcareyn ixd ,dzr §©§¦©£¥¨¤¨

.oiyexib xg`ly onfd iabl s` yicwdl dleki
zencl jilr ,dcyl dy` zencl jpevx m` ,dinxi iax siqene

,xg` ote`lì àlà ,éîc àì àäexiagl edcy z` xak xkny mc` ¨Ÿ¨¦¤¨§
e ,dzepwle aeyl `ed utgeøîBà`edEì ézøënL Bæ äãN ,Bøéáçì ¥©£¥¨¤¤¨©§¦§

,xakLëìe aey`äLã÷ éî ,Léc÷z Enî äpçwàote`ay i`ce - ¦§¤¤¨¤¨¦§¦¨¥¦¨§¨
.llk ezeyxa dcyd oi` dzry xg`n ,ycwdd lg `l dfk
dzeyxa dici dyrn oi` dzr ixdy ,ok oicd dy`a s` `linne

.myicwdl dleki dpi` ok lre ,llk
z` dyicwnd dy`y ,dinxi iax xn`y dn z` dgec `tt ax

:xak jl izxkny dcy yicwnl dey dici dyrn
é÷úî,àtt áø dì óozip `ly xaeqd dinxi iax ixac ewcv ok` ©§¦¨©¨¨

dzr `id dcydy xg`n ,jl xekn`y dcyl dy` zencl
zencle eixack xnel ozip `l mb la` .oihelgl xkend zeyxa

c ,xak izxkny dcyléîc éîixd ,mzencl ozip cvik -bàðéáæ éa ¦¨¦©¥§¦¨
eäééúléî à÷éñtdcyd oi`y xacd hlgen jl izxkny dcya - §¦¨¦§©§

l la` ,dizexit `le dcyd seb `l ,llk xkend zeyxaäMà éab©¥¦¨
àúléî à÷éñt éî`ed mlerl dteb ixdy ,ok xacd oi` dy`a - ¦§¦¨¦§¨

.dzeyxa

zencl jilr ,dcyl dy` zencl jpevx m` ,`tt ax siqene
,xg` ote`lì àlà ,éîc àì àäokyne exiagn zern dely mc` ¨Ÿ¨¦¤¨§

e ,edcy z` eløîBà`ed,Eì ézðkLnL Bæ äãN ,Bøéáçì ¥©£¥¨¤¤¦§©§¦§
Léc÷z Enî äðcôàLëìäLã÷ àì éî ,ote`a ycwdd lg i`ce - ¦§¤¤§¤¨¦§¦¨¥¦Ÿ¨§¨

rwxwd seb x`yp delnl zpkyenn `idy drya s`y xg`n ,df
dpctiy onfd iabl dyicwdl `ed leki ok lre ,deld zeyxa
dteby xg`ny ,ok oicd dy`a s` `linne .ezeyxl aeyze
dici dyrn z` s` yicwdl `id dleki ,dzeyxa `ed mlerl

.oiyexib xg`ly onfd iabl
dy`y ,`tt ax xn`y dn z` dgec ici` axc dixa `yiy ax

:jl izpkyny dcy yicwnl dey dici dyrn z` dyicwnd
é÷úîéîc éî ,éãéà áøc déøa àLéL áø dì ó,mzencl ozip cvik - ©§¦¨©¥¨§¥§©¦¦¦¨¦

okynnd ixdäãN,exiaglBãéadeld lyBúBcôìleki ixdy - ¨¤§¨¦§
`ed leki okle ,ezeyxl dcyd aeyz jkae d`eldd aiydl `ed
mc`d ly eciay xac lky oeik ,dzrn dcyd z` yicwdl

j` ,dyrn xqegnk oecip epi` ezeyrl,äMàike,Løbúäì dãéa ¦¨§¨¨§¦§¨¥
dleki dpi`y oeike ,dlra cia `l` dcia oezp xacd oi` ixd

.dici dyrn z` yicwdl dleki dpi` yxbzdl
lr mi`xen`d ewlgp mday zencewd zeigcd on dpeya ,mpn`
wleg epi` ici` axc dixa `yiy ax ,mdiptly el` exn`y oicd
`l` ,dici dyrn z` yicwdl dy` dlekiy `tt ax ly epic lr
ote`l `l` ,jl izpkyny dcy xkenl dzencl oi`y xaeqy

.zvwna dpey
ì àlà ,àéîc àì àäd mc`Eì ézðkLnL Bæ äãN ,Bøéáçì øîBà ¨Ÿ¨§¨¤¨§¥©£¥¨¤¤¦§©§¦§

ìly dtewzäLã÷ àì éî ,Léc÷z Enî äðcôàLëì ,íéðL øNò- §¤¤¨¦¦§¤¤§¤¨¦§¦¨¥¦Ÿ¨§¨
wx `l` dzr dzectl leki epi`y it lr s` ,`id dyecw i`ce
dleki dpi`y s`y ,ok oicd dy`a s` `linne ,mipy xyr cera

.dici dyrn z` yicwdl `id dleki yxbzdl
dy`y ,ici` axc dixa `yiy ax xn`y dn z` dgec iy` ax
jl izpkyny dcy yicwnl dey dici dyrn z` dyicwnd

:mipy xyrl
é÷úîéîc éî ,éMà áø dì ó,mzencl ozip cvik -íúäokynna - ©§¦¨©©¦¦¨¦¨¨

,mipy xyrl dcyõé÷xefgz mipy xyr xg`ly aevw xacd - ¦
j` ,dzrn dyicwdl `ed leki ok lre ,dilral dcydéî äMà¦¨¦

,àúevé÷ dì úéàozep oicd ok lre ,mlerl yxbzz `ly okzi ixd ¦¨¦¨
.dici dyrn z` yicwdl lkez `ly

z` yicwdl dy` dleki cvik ,zcner dpira `iyewdy `vnpe
leki mc` oi`y mixaeqd zhiyl ,dlra zgz dcera dici dyrn

.mlerl `a `ly xac yicwdl
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  אגרות קודש 
 ב"ה,  ג' טבת, תשי"ד

ברוקלין.
 הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

...מה שהעיר על המובא בתניא כמו אומן המאמן את ידיו וכו', שהי' צריך עיון לדכוותי מה 
היא הכוונה בזה ורוצה לתרץ שזהו לבאר שאמונה היא מל' אומן את הדסה וענין החינוך וכו'.

המשך בעמוד הבא
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גכר

miwxt dyelya` cenr et sc ± iriax wxtmixcp
.êì øëåî éðàù åæ äãù åøáçì øîåà åìéà äîå àìéà 'ø øîàecia `id oiicry ,xnelk

.lke lkn jl dizhlgd `ly ,dyicwdl.êîî äðç÷àùëì- jnn dpgw`e xefg`ykl

.yicwz.äùã÷ àì éîi`d iab inp `kd ?dfn dpgwiykl dlr dyecw my liig `l in

my ediilr `liig i`cec - "yxbzzy xg`l odiyerl ici eycwi" dxn` ik ,`zzi`

.dyecw.éîã éîdy`c `zlin `inc in ,xnelk

oafnc `xab i`d `kd ?`xab i`dc dizlinl

.dxkn `l oiicry ,`id dicia izk` - ef dcy

ipzw `le "jl xken ip`y" ipzwc inp `wice

xefgzykl dyicwdl leki ikdl - "izxkny"

.ezeyxl `aze.ìáà`ycwn ik `zzi` `d

,jklde ?gk mey dcia yi melk ,dici dyrn

lekiy dcy xken iab xn`c ab lr s`

`l dy` iab - ezeyxl `azykl dyicwdl

.xn`.àìàxne`l `l` `inc `l dy`c `d

`lc meyn dycw `l mzdc ikid ike ,'ek

`kd - dxkn xak ixdy ,dizeyxa dcy `niiw

.dici dyrn iycw `l ,`zzi` jd iabl inpéáâ
.åäééúìéîì à÷éñô àðéáæ`cia zexitl dtebc

.gwelc.àúìéî à÷éñô éî äùà éáâ`ied in

`id `pic dy` iab mzde ?lral dteb

.yecwizcåøéáçì øîåàì àìà àéîã àì àä
.ùéã÷ú êîî äðãôàùëì êì éúðëùîù åæ äãù
dycw - `zyd dycw `lc b"r` ,mzdc

.dy` iab inp ikd ,dinwl.äúåãôì åãéá äãù
.`zydn dyecw`l ivn ikd` ,irac zni` lk

äùà.ùøâúäì äãéádcia oi`e li`ede ,dinza

dici dyrn` ycwd liig `l - yxbzdl

.yxbzzykl.äùã÷ àì éî 'åëå íéðù øùòì êì éúðëùîù åæ äãù åøáçì øîåàì`zydc

. `zydn dyecw dlr liigc ,dycw - dpctiykle ,mipy xyr cr dzectl ecia oi`

lr dyecw `liig - `yxbin ik ,dnvr yxbl dcia oi`c ab lr s` ,dy` iab inp `kd

.dici dyrn.õé÷ íúä- aevw onf `ki`c oeike ,mipy xyrl aevw onf `ki` dcy iab

.xzl`l dzectl ecia yi eli`k inc.àúåöé÷ äì ùé éî äùà.yxbzz izni` rcil
àìà
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øîàyicwz jnn dpgw`ykl jl xken ip`y ef dcy exiagl xne`d eli` dne `li` iax

.dycw `l inriny `zipznne 'ipznn e`l - dycw b"dkc `li` iaxl dil `hiytc `d

dil `xiaq i`cec idpc ;ikd dil incne .dycw i`cec xn`w diytpc `xaq `l` ,ikd dil

`lc dcen diteb edi` - "jl izxkny"k `dc ,eiykr `id ezeyxay iptn dycwc `nrhc

dyer ip`y mpew"c dil `xiaq d"t` ,dycw

dcy" exiagl xne`l inc `lc .`inc `dl "jitl

`wiqt ipiafac meyn ,dycw `lc "jl izxkny

.gwel cia `xite `tebc onwl opixn`ck ,`zlin

,`ed dcia `tebc oeikc ,dy` ok oi`y dn

dcy"k - lral mei lka dkfny `id dici dyrne

yicwdl eciay ,dipin sicr "jl xken ip`y ef

cv cg dia zi` inp dy`c mpew .eiykr

zry oia dcyac meyn dcyn ith `zeilrnl

onf yi - dpgwiykl epiidc ,legiy dryl eycwd

.`xite `teb ,ixnbl yicwn zeyxn `vei dcydy

dzeyxa mlerl dteby dy` iab ok oi`y dn

ef dcy"ac ikid ikc ,dil `xiaq ikd meyne .`ed

,dycw "yicwz jnn epgw`ykl jl xken ip`y

ikl ,dlra lr dici dyrn dxq` ik inp dy`

siwz` ikd 'it`e .ipira d`xp jk .liig - dyxbn

`ki`c cv i`d `nlcc ,inc `lc .dinxi iax dil

- `zydn dl yicwn ivnc ,`zeilrnl dcya

dcia dtebc ,dy`a `ki`c cv `eddn ith sicr

xeq`l `ivn `lc oeik ?dpin `wtp i`nc ,`ed

`l `d - yxbzzy cr eiykr dxeqi` legiy

jl izxkny ef dcy" exiagl xne`l `l` `inc

meyn ,dycw `lc "yicwz jnn dpgw`ykl

`id dzeekc inp dy`e ,eiykr dyicwdl ecia oi`y.é÷úîóiab inc in `tt ax dl

.`zlin `wiqt ipiafxken ip`y ef dcy"n dy` xnbinl `kilc ,zigc `w xity i`cec idp

dcic mpew liig `lc ,`qib jci`l hytnl zirac i`n ,d"t` .zxn`wck ,oiinc `lc "jl

dcy"n,gwel cia `xite dcyc dtebc ,`zlin `wiqt - ipiaf iabc .`zil - "jl izxkny ef

.dycwc xninl `ki` - `ed dcia dtebc oeik ,dy` iab la` .dycw `l ikd meyne

dpct`ykl jl izpkyny dcy" exagl xne`dn ,dycwc `kd hytinl `ki` ,daxc`e

i`de .dzeekc inp dy` .`ed yicwn zeyxa dcyc `tebc meyn ,dycwc "yicwz jnn

) "ilr ilwyn xne`d" wxta opixn`c `idde .dpctiy cr lg ycwdd oi` jkld ,ceary icin riwtn epi`e ,df `ed minc ycwdc meyn - "jnn dpct`yk"l hwpc.`k oikxrxikynd iab (

xikyn eyicwde exiagl zia-) "oitzeyd" wxta izazk xak !i`w dlirna ?dia xc ikid :dlr opikxte ,ycwdl xky dlrn ea xcdikid d"c .en sc lirlmzq zia xikyna `iddc ,`iyw `lc (

xg` zia xkeyl el ozepe ,yicwdl xikyn ivn ikd meyne .cgein zia `le ,`id.é÷úîó.dzectl ecia ef dcy inc in ici` axc dixa `yiy ax diljnn dpct`ykl" xn` ik ,d"yne

dy` :`kd eywne .liig `l - dyxbn ikl inp dxn` ik ,dvxzyk dxcp legiy dcia oi`y oeike .dinza - yxbzdl dcia dy` .inc dyrn xqegnk e`l - eciay lkc ,dycw - "yicwz

meyn e`l - xti xn`c ixep oa opgei iaxc xnel yi !"dyer ipi`e zipefp ipi`" dlral xn`zy dy` dleki :xn`c ,`ped axk l"iiw `dc ,dvxzy drye dry lk dxcp legiy `id dcia inp

`dze dpyxbi `ny xninl `kil - cegla ipd meyn i`c .lilba mirlq dxyr mdy dcedia mirlq yng lwyn epiidc ,xn`w zepefn zgz reay lka dlral zeyrl zaiig dy`dy dn

,zqakne dte`e zpgeh epiidc ,el zeyrl zaiigy zek`ln ray oze` elit` ,opiwqr dlra lr dly d`pd lk zxqe`a `kd `l` .jka dpnn xdfil lral xyt` ixdy ,xefgl dxeq`

ipi`e zipefip ipi`" xn`zy ,zepefn zgz opi`y ,dnvr riwtdl dpnid lk `l zek`ln ipdne ,elld zek`lna eynyl dleki dpi`y - el xefgl dxeq` `dze xn`wc epiide .jpi` edleke

dinza ?yxbzdl dcia dy` :opixn` ikd meyne .yxbzzy xg`l `l` ,dlral oze` dyrz `ly odn dnvr riwtdl dcia oi` jkld - "dyer.àä.`inc `lzincn i` `l` :yexit

mcew yxbzdl dcia oi`c ab lr s` ,inp dy` .mipy xyrl mcew dzectl ecia oi`c ab lr s` ,dycwc - "yecwz mipy xyrl jl izpkyny ef dcy" exagl xne`l ,`inc i`ce `dl - dl

xeq` -.éî.uiw mzd incectl `zeviw `ki` dcy iabuiw `l `kd .eiykrn dl yicwn ivn ikd meyne ,ycg xyr mipy xg`l epiidc ,dz-`l `nyc ,`zeviw dil zil dy` iab

eizgz dcera dyicwdy oeik ,dyxbn ik ycwd iedil `lc `ed oic ,jkld .yxbzz.
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המשך מעמוד הקודם

הנה הצע"ג שלי הוא בכוונת תיבת וכו', וכמוש"כ בהערותי. אבל גם בהנ"ל צע"ק כי 
זה כתוב בפירוש לעיל שם אמונה שהוא מל' רגילות וכו' ובמילא אינו מובן כ"כ מה מוסיף 

בהתיבות כמו אומן כו'.

בברכה.
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miwxtגכד dyelyaa cenr et sc ± iriax wxtmixcp
.éùà áø øîà àìà`pvixzck ,"dyxbzn ikl mdiyerl ici eycwi" zxne`a mlerl

.oi` ?`ipdn in ikd dxn` ik :zxn`wce ,lirl.úåîðå÷ éðàùsebd zyecwkc ycwd epiid

.oeict mdl oi`c gafn iycwk ,oeicta edl ibq `lc ,`inc'åë ùã÷ä øîàã àáøãëå
.ãåáòù éãéî ïéòé÷ôîdzyre dnda el did m`y ,ixiinw sebd zyecwc ycwdae

'it` yicwd jk xg`e ,eaeg lral iwizet`

lral el oi`e ,sebd zyecw dlr `liig - mzqa

meyn :`nrh epiide .dlr ceary mey eaeg

zyecw dlr liigc ,gafnl ie`xd xac iedc

ocaryy mixg` miqkp el eid m` la` .sebd

diceariy rwt `l - oyicwd k"g`e eaeg lral

wca zyecw `l` oda oi`e li`ed ,eaeg lrac

eaeg lra iz`c .`ed sebd zyecw e`lc ,ziad

) oikxr zkqna opixn`ck ,ycwdn dil iabesc

:bk.el`d miqkpd lk dcete xpic cer siqen :(

.fef sl` dey elit` zectl leki xpic eze`ac

dxifb - dizciar i`n xpic i`d yxtn mzde

i`d ike .oeict `la `vei ycwd exn`i `ny

) zenai zkqna opixn`c:eq sc`zzi` `idd :(

`irae aiky ,`zlinc `lhvi` `xabl `liirc

,d`pda xqzi`e `pzin diipw :ax xn` .`pzin` deqxt inzi ez` ,dzaezka dilwyinl

.mlerl oeict dil zile.õîçixde ,iebl iwizet` evng (el) dyre ,iebd on dely l`xyi

"a eilr aiig l`xyi eze` - zery 'e ribde ,l`xyi ly ezeyxa `edla"ae "d`xi la

.exral aiige ,dipin iebc `cearyl rwtne ung xeqi` iz`c ."`vni.øåøçù ïëådyr

irewt`l `ivn inp `zzi` `de .df ly eceary cin eriwtn - exxgye iwizet` ecar

.yxbzzy mcew df ly eceary.äðùøâé àîù éì äîì éëä éà`ny oizipznl zinwenc

,lrac `cearyl opax denl` :ipyne !`zydn eycwil - dyxbl dvx `l 'it` .dpyxbi

.dipin `cearyl rwtne ycwd iz` `lc'éðúî.åúá àéäù øåáñå åúùà äøãð
.eza myl xtde ,dxcp `id ezay xeaq did xcpd rnyyk.ïáø÷á äøãð.xcp meyl

.øéæðá."dxifp ipixd" dxn`c oebk.øôéå øåæçé äæ éøä.onf xg`l 'it`'îâ.àøîéîìi`dc

) aizkcl xacna"dze` dia` `ipd ik" (-myl xtn `diy `pirac `ed dze` `wec

.`wec zxcepd dze`
àäå
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àìà.oiinc sebd zyecwkc zenpew ip`y iy` ax xn`ikc ,gafnd zyecwk od ixdy

oeike .eilr xq`py inl xzen `diy ,mpewl oeict oi` jk - oeict mdl oi` gafn iycwc ikid

ikd meyne .liige ,lral zcareyn `idy ceary icin riwtn - `ed sebd zyecw mpewc

`ly xac yicwn mc` oi`c l`enyl dil `xiaqc b"r` ,ixep oa opgei iaxk l`eny wqt

,mlera edpzi` dy` icic meyn - mlerl `a

icin riwtn `edy mpewa edl `ycwn `ivne

`ny `ixi` i`n ok m` :jixt dinwle .ceary

ycwd liig `zydn `d ?dpyxbi!øîàã`ax

.ycwd,eaeg lral iwizet` exey dyr oebk

ycwd eze` riwtn - gafnl jk xg` eyicwde

`ede .xg` mewnn eaeg daebe ,delnd ceary

dil ipw ded `lc oeik ,lfb ied `le ,oaxwl xyk

la` ,sebd zyecw `wece .`nlra `piiaebl `l`

,ceary `rwtn `l - ziad wcal minc zyecw

) "minezid mey" wxta oikxra opzck:bk sc:(

.'eke elld miqkpd z` dcete xpic cer siqen

eiqkp deld yicwd m`y-xpic delnd siqeny

zi`xn iptn ,miqkpd z` dcete ,ez`eld lr

daebe ,oeict `la `vei ycwd exn`i `ly ,oird

wleg dkxal epexkf mz epiax la` ."it lr s`" wxta dkxal epexkf i"yx azk jk .eaeg

jix`dl mewn o`k oi`e .ceary icin riwtn minc ycwd elit`y ,eilr..õîçl`xyi

xeq`e ,ixkpd ceary riwtn ung xeqi` - gqtd eilr xare ,ixkpl iwizet` evng dyry

) "dry lk" wxta opzc `de .d`pda:l migqtgqtd xg` evng lr l`xyi z` deldy ixkp :(

d`pda xzen-oekyna elv` exqny ,elv` epidxdyk mzd dl opinwen..øåøçùådyr

xgye iwizet` ecarxg` mewnn eaeg daeb delne ,xxgeyn - del ex.éà.ikdrwtc

yicw `zydn ?dpyxbi `ny il dnl ,lrac `ceary!ãåòå.xn`w dpyxbi `ny

opax denl`c xnel `vnzykle .lrac diceary riwtn mpewc ,yicw inp `zydn

`ny ,xti d"t` - delnk `le xenb gwelk edeieyc ,eizgz dcera lrac dicearyl

.dil xkc` `l `kde ,dicearyl opax denl` :wixt "t"r`" wxt mzdc epiide .dpyxbi

dicearyl opax denl` i`e :z"`e .`id zg` `ce `ce ,xn`w dpyxbi `ny cere ,`l`

?liig ikid dinwl ,liig `l `zydc oeik ;dzkecl oiiyew `xcd - `zyd legil `lc lrac

ik ,dicearyl opax denl`c e`l i` ,liig `picnc oeikc :l"ie !`yxbin `l zdin `zydc

`xwirn liig eli`k - dyxbzp la` ,legil `l dinw `niiwc `kid lkc ilin ipd - denl`

legl ie`x `picnc oeik ,inc.'éðúî.eza dxcpy xeaqe ezy` dxcpmiiw e` xtd jk jezne ,dxcp ezay el exn`y.øåáñå.oaxwa dxcpydxn`e cg` xac dilr dxq`y el exn`y

oaxwk `diy.éøä.xtie xefgi df) `ztqeza `zi` ikde .icin `le ipdn `l - ied zerhac oeik ,`ziinw dxtd e` dnwdcf"tdxcp :mzd `ipzc .xtdl leki zerha miwd m`y `icda (

dxcp ezy` xeaqe dl miiwe eza ,dxcp eza xeaqe dl miiwe ezy`-'eke xti df ixd.'îâ.`ed `wec dze` `ipic `xninl`le ,dxcpy dze` myl xtiy rnyn - "dze`" aizkc oeikc

,yiwzi` dxtde dnwdc oeik :z"ke ?`ztqeza dizi`e ,'ipzna `paizkc i`d olpn dnwda la` ,"dze`" aizkc dxtda gpiz ,dl witn "dze`"nc oeik :il dywe .zxg` dy`a drhiy

) lirlc oiwxita xfril` 'xl opax dil ixn`cke.dr sc"epxti dyi`e epniwi dyi`" :el exn` :(-) onwl inp `aiwr 'xe .xtd llkl `a mwd llkl `ay z`:ft scdn :dnwdl dxtd yiwn (

inc dnwda aizkc o`nk ,`wec "dze`"c dxtda ol zi`c oeike .epnn dxtd s` epnn dnwd-yiwnc o`nl elit`c .il `gip `l-irnzync ilinl `wec `l` ,yewzi` ilin lkl e`l

ixn` `dc ."epxti dyi`e epniwi dyi`"c diteb `xw i`dn:lirl opËeala miiw ,xtdan mwda xneg-eala xtd ,miiw-yewzi` ilin lkl i`e .xten epi`-o`nl elit` i`ce `l` ?i`n`

yiwnc-xyt`e ?olpn dnwd ,"dze`" aizkc dxtda gpiz ,oky oeike ."epxti dyi`e epniwi dyi`"c `nlra `zekinq `l` `ed `ywid e`lc ,diteb `xw `eddc ilina `l` yiwzi` `l

"dl yixgd ik" aizkck ,dnwda aizkc "dl"c-epi` p"d ,`wec "dze`"c ,zg`k eiyp izyl xtn epi` lrac lirl `hiytc ikid ikc dkldl il d`xp o`kne .`wec rnyne ,inc "dze`"k

) dlrnl izazky enke ,`wec ["dl"c] ,zg`k eiyp izyl miiwn.br(.
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  אגרות קודש 
 ב"ה,  כ"ח כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש במכתבו שאולי יהי' אפשר לעשות מקוה במקומו במשך הזמן בענין דנתן סאה ונטל 
סאה, הנה בודאי ידוע לו אשר בשנים האחרונות התחילו להחמיר בזה ביותר ואפילו בארצוה"ב, 
כל  י"ח  ולצאת  לעשות מקוה  איך  אופנים  ימצא  בודאי  להפועל  קרוב  יותר  אבל תקותי שכשיהי' 

הדיעות מבלי ההיתר דנתן סאה ונטל סאה...

בברכה.
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גכה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc mixcp(iying meil)

,éMà áø øîà àlàmdiyrnl dici z` yicwdl dy` dleki ok` ¤¨¨©©©¦
oi`y mixaeqd zhiyl s`e ,dlra zeyx zgz `id xy`k s`

,xacd mrhe .mlerl `a `ly xac yicwdl leki mc`céðàL©¦
úBîðB÷careynd xac s` eci lr xeq`l ozipy mpew oic dpey - ¨

,mixg`léîc óebä úMeã÷ éëc,gafn iycw oick mpewd oicy - §¦§©©¨¦
yicwnd mc`y myk ,ok lre .mzenk oeict el oi` `ed s`y
z` ycwdd riwtn ,eaeg lral careynd exey z` gafnl

.ok oicd mpewa s` ,ceariydmpewa xeq`l dy`d dleki ok lre
z` jka riwtdle ,dzrn xak mdiyrnl dici z` dlra lr

.dici dyrna el yiy ceariyd
:ceariy icin miriwtn gafn iycwy ,eixacl di`x `ian iy` ax

ãeaòL éãéî ïéòé÷ôî øeøçLå õîç Lc÷ä àáø øîàc ,àáøãëå- §¦§¨¨§¨©¨¨¤§¥¨¥§¦§©§¦¦¦¥¦§
.` .mixg` ly mceariy riwtdl mgka yi el` mixac dyely
,eaeg lral careynd exey z` gafnl yicwnd mc` - ycwd
mipc ep` oi`e ,xg` mewnn eaeg delnd dabie eilr ycwdd lg
z` ixkpl cariyy l`xyi - ung .a .oaxwl leqtd lefbk df xey
,ung xeqi` onf ribdyk ceariyd rwt ,elv` gpend evng
mc` - xexgy .b .l`xyi ly ung oick d`pda ungd xq`pe
z` xexgyd riwtn ,exxgiye eaeg lral ecar z` cariyy

.xg` mewnn eaeg delnd dabie ,ceariyd
ixaca `xnbd dzywdy dxizqd z` iy` ax ayiin jkae
xac xeq`l e` yicwdl ozip `l l`eny zrcl mpn`y ,l`eny
opgei iax zrck dkldl `ed hwep ok lre ,mlerl `a `ly
ezy` ici dyrn xzen z` yicwdl leki lrad oi`y xlcpqd
dyicwnd dy`a xacd dpey ,mpn` .dzen xg`l mda dkfiy
lral oi`e dl jiiy micid seby xg`ny ,mdiyrnl dici z`
ly eceariy z` riwtdl `id dleki ,cala ceariy `l` mda
s` dkldl `ed hwep ok lre .gafn iycwk epicy ,mpewa lrad
z` dlra lr zxqe`d dy`y xaeqd ,ixep oa opgei iax zrck
eilr xq`ie dpyxbi `ny ,df xcp xtdl lrad jixv dici dyrn

.dxifgdl

,`xnbd dywnäpLøâé ànL él änì ,éëä éàdleki ok` m` - ¦¨¦¨¨¦¤¨§¨§¤¨
iax hwp recn ,lrad ly eceariy z` dzrn riwtdl dy`d
lkei dpyxbi m`y ick xtdl lrad jixvy eixaca ixep oa opgei
xq`p dzrn xaky xg`n lrad xtiy xnel el did ,dxifgdl

.dici dyrna `ed
,`xnbd zvxznäpLøâé ànL ãBòå éðziax ixac z` wlgl yi - ¨¥§¤¨§¨§¤¨

xg`n lrad xtiy ,cg`d .miwlg ipyl dpyna ixep oa opgei
mpew ici lr ,eilr dici dyrn z` dzrn xeq`l `id dlekiy
egk z` minkg ewfigy xn`z m` ,ipyde .ceariy icin riwtny

n ,dy`d mpew ici lr eceariy rwti `ly lrad lymewn lk
.eil` xefgl dxeq` `dze dpyxbi `ny ,xti

äðùî
.` :zerha dxtd ly mipte` dyelya zwqer ef dpynäøãð̈§¨

øeáñå ,BzLàdidBza äøãpL,y e` ,df xcp xtd ok zrc lreäøãð ¦§§¨¤¨§¨¦¨§¨
øeáñå BzadidBzLà äøãpL..aøéæða äøãðlr dlaiwy ,epiidc - ¦§¨¤¨§¨¦§¨§¨§¨¦

,oii ziizye miapr zlik`a dxq`p `linne ,zexifp dnvrøeáñå§¨
didïaø÷a äøãpLxeqi`k oiie miapr dnvr lr dxq`y ,epiidc - ¤¨§¨§¨§¨

y e` ,oaxwøeáñå ïaø÷a äøãðdid.øéæða äøãpL.bäøãðd`pd ¨§¨§¨§¨§¨¤¨§¨§¨¦¨§¨
øeáñå ,íéðàzîdidíéáðòä ïî äøãpL,y e`íéáðòä ïî äøãð ¦§¥¦§¨¤¨§¨¦¨£¨¦¨§¨¦¨£¨¦

øeáñådidíéðàzä ïî äøãpL.el` mipte` zyely lkaäæ éøä §¨¤¨§¨¦©§¥¦£¥¤
øôéå øBæçé,ezxtd dlg `l el` mipiiprn cg`a drhy xg`ny - ©£§¨¥

.xtdle xefgl eilre

àøîâ
àeä à÷åc dúBà àéðéc àøîéîìdpyna x`azpy xg`n ,xnelk - §¥§¨§¨¦¨©§¨

mdn in rciy cr eza e` ezy` xcp z` xtdl leki mc` oi`y
weqtd ixacn `ed jkl xewndy gxkda ,zxcepd `id(h l xacna)

miyxec 'dze`' zaizny ,'DzF` `ipi DWi` rnW mFiA m`e'§¦§§Ÿ©¦¨¨¦¨
.xtn `ed in myl rciy cr ,dlg ezxtd oi`y minkg
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ח טבת, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר פרץ שי'

שלום וברכה!

)ובטח  בעזה"י  משנה  סדרי  ששה  יגמור  הקרובים  שבימים  מודיע  בו  מכתבו  על  במענה 
שגורים לו גם בע"פ איזה פרקים משניות(, הנה ת"ח ת"ח על בשורה טובה ומשמחת זו, וידוע עד 
ג"כ קובץ מכתבים השני,  ויעוין  ענין הלימוד דמשניות,  כמה הפליג כ"ק מו"ח אדמו"ר במעלת 
וע"פ  וכו'  בדרך  בלכתך  ברחוב  בהלכו  בע"פ  משניות  דחזרת  המעלה  גודל  ג"כ  מבואר  שבשם 
המבואר בכתבי האריז"ל דמשנה אותיות נשמה הנה בודאי יאיר לימוד זה את מוחו ולבו בנר ה' 

נשמת אדם, עד אשר יורגש תוספת אור זה גם בענינים הגשמים וכן בנוגע לבנו ומשפחתו שיחיו.

בברכה להצלחה בלימוד תוה"ק הן בנגלה וגם בתורת החסידות ולברי' הנכונה.
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xcde"גכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc mixcp(iyiy meil)

íéòø÷ éab àäå,zn lr micbad zrixw oic iabl epivn ixde - §¨©¥§¨¦
,eipae le`y ly ezen lr rnyyk eicba z` rxwy cecn cnlpd

ìò ìò áéúëcdazkp ,eicba z` cec zrixwa wqerd df weqtae - ¦§¦©©
,miinrt 'lr' zaizáéúëc(ai ` 'a l`eny),'Bða ïúðBäé ìòå ìeàL ìò' ¦§¦©¨§©§¨¨§

eze` myl eicba z` rexwl mc` aiigy jkn cenll yi ,ok m`e
,xg` mc`a drhiy `le zndmicnl ep` 'dze`' zaizny myk

,dxcpy dze` myl xcpd z` xtdl mc` aiigyey mewn lknepip
c .ok `l `ziixaaBì eøîà ,àéðzy mc`lòø÷å ,åéáà úîeicba z` ©§¨¨§¥¨¦§¨©

,ef dreny lràöîð Ck øçàåyBða,zny df `edéãé àöézaeg §©©¨¦§¨§¨¨§¥
äòéø÷.zipy rexwl jixv epi`ezaiza aezkd zpeek oi`y ,`vnp §¦¨

mixcp zxtd iabl recne ,zn eze` myl `weec rxwiy 'lr'
myl `weec xtiy 'dze`' zaizn cenll yiy dpynd zxaeq

.dy` dze`
,`xnbd zvxznàéL÷ àì ,éøîàmiey drixwe mixcp oic ok` - ¨§¥Ÿ©§¨

`ed aiig ok ,dxcpy dy`d myl xtdl mc` aiigy myke ,md
llba ,`ed `ziixal dpynd oia weligd mrhe ,znd myl rexwl

yLøôîa àäå íúña àäxtd xy`ky zxaeqd dpynd ,epiidc - ¨¦§¨§¨¦§¨¥
zwqer ,ezxtd dliren oi` zxcepd `id ezay `vnpe ezy`l
,xtd ok zrc lre ,ezy` dxcpy yxetna el exn`y dfk ote`a
`vi `l drixw iabl s` dfk ote`ae ,dxcpy ef `id ezay `vnpe
epay `vnpe ,ok zrc lr rxwe eia` zny el exn`yk ,ezaeg ici
,drixw zaeg ici `viy `ziixad ixaca x`azpy dne .zny `ed
xaq `ede ,znd `ed in eyxit `le zn el zny el exn`yk epiid

tda s` dfk ote`ae ,epa zny `vnpe ,zny `ed eia`y envrnzx
xeaqe ,ezia jeza dy` dxcpy el exn`yk ,ezxtd dlg mixcp

.zxcepd `id ezay rcepe ,dl xtde dxcpy `id ezy`y
:yxtnl mzq oia wlgl yi ok`y di`x d`ian `xnbd

àéðzäå,`ziixaa epipy jk ok`e -Bì eøîày mc`l,åéáà úî §¨©§¨¨§¥¨¦
òø÷å,eicba z`àöîð Ck øçàåyBða,zny df `edéãé àöé àì §¨©§©©¨¦§¨§Ÿ¨¨§¥

äòéø÷.cala eia` lr yxetna rxwy xg`n ,zipy rexwl eilre §¦¨
m` mpn`Bì eøîày mc`lúî Bì úî,znd `ed in eyxit `le ¨§¥¥

øeáñëey envrn didàeä åéáà,znyòø÷å,eicba z`Ck øçàå §¨¨¦§¨©§©©¨
àöîðyBða,zny `edäòéø÷ éãé àöé,zipy rexwl jixv epi`e ¦§¨§¨¨§¥§¦¨

.eala drhy s` ,mzqa eicba z` rxwy xg`n
rxtnl ezrixw dliren ote` dfi`a sqep ote`a zx`an `xnbd

:dliren dpi` ote` dfi`ae
,øîà éMà áøïàkzny `ed epay el rcepykøeac éãk CBúa ©©¦¨©¨§§¥¦

eaxl xnel cinlz lekiy onf xeriy `ede ,a`d lr ezrixwl
,ixene iax jilr melyïàkzny `ed epay el rcepykéãk øçàì ¨§©©§¥

øeac.a`d lr ezrixwl ¦
,eixac z` iy` ax yxtneäòéø÷ éãé àöé zøîà÷c àä`ziixad - ¨§¨¨§©§¨¨§¥§¦¨

`ed eia`y zerha xaqy s` drixw zaeg ici `viy zxaeqd
dfk ote`a zwqer ,znyBða àöîpL`ed epay el rcep ,xnelk - ¤¦§¨§

,eia` `le znyøeac éãk CBúaep` ok lre ,a`d lr ezrixwl §§¥¦
.oad lr s` rxewe `ed jiynn eli`k eze` mipcàì zøîàc àä̈§¨§©§Ÿ

äòéø÷ éãé àöézwqer ,ezaeg ici `vi `ly zxaeqd `ziixad - ¨¨§¥§¦¨
zerhd el drcepy dfk ote`aøeac éãk øçàì,a`d lr ezrixwl §©©§¥¦

.oad lr dliren ef drixw oi` ok lre
xtde ezy` dxcpy xaq m`y ,ok oicd mixcp oiprl s` `linne

ep` ,zxcepd `id ezay ezxtdl xeaic ick jeza el rcepe ,dl
rcep m` j` .eza xcp lr s` dlirene zkynp ezxtd eli`k mipc
eza iabl dliren ef dxtd oi` ,ezxtdn xeaic ick xg`l wx el
dxtdy zxaeqd dpynd zwqer dfk ote`ae .zipy xtdl eilre

.dliren dpi` zerha
an `xnbd:eixg`l xeaic ick jez oia wlgl yi ok`y ,di`x d`i

àéðúäå,`ziixaa epipy jk ok`e -Búéa CBúa äìBç Bì LiL éî §¨©§¨¦¤¥¤§¥
ólòúðå,dlegdúnL äneãîëådlegd zny mc` eze` xaqe - §¦§©¥§¦§¤¤¥

òø÷ådid ig oiicr dry dze`ay rcep okn xg`le ,eicba z` §¨©
äòéø÷ éãé àöé àì ,úî Ck øçàå.zipy rexwl eilreeéaø øîà §©©¨¥Ÿ¨¨§¥§¦¨¨©©¦

eðL àì ,àøt÷ øa íeMî éåì ïa òLBäé éaø øîà éft ïa ïBòîL`ly ¦§¤©¦¨©©¦§ª©¤¥¦¦©©¨¨Ÿ¨
,drixw zaeg ici `viúnL àlàdlegdøeaéc éãk øçàì ¤¨¤¥§©©§¥¦

,drixwdnìáàzn m`øeaéc éãk CBúa,drixwdnéîc øeaãk- £¨§§¥¦§¦¨¦
rexwl jixv epi`e ,zny onfa s` zkynp ezrixw eli`k df ixd

.zipy
:xeaic ick jez oipra dyrnl dkld zwqet `xnbd

éîc øeaãk øeac éãk CBz ,àúëìéäå,exeaicn ea xefgl mc` lekie §¦§§¨§¥¦§¦¨¦
,df onf jynaócânî õeçjez ea xfge llw m`y ,'d z` llwn - ¦§©¥

,dzin aiige dliren ezxfg oi` xeaic ickíéáëBk úãBáò ãáBòå- §¥£©¨¦
ezxfg oi` xeaic ick jez ea xfge 'dz` il`' lqtl xn`y oebk

,dzin aiige dlirenLc÷îeLøâîedy` yxib e` yciw m`y - §©¥§¨¥
.ea xefgl leki epi` ,xeaic ick jeza ea xefgl `ed utge

äðùî
,cg` xeaica miapre mip`zn dxcpy dy` iabl dpc dpynd

.ipyd z` mb zxxeb cg` xcp zxtd e` znwd m`d
y dy`úîòBè éðàL elà íéáðòå íéðàz íðB÷ äøîà,epiidc - ¨§¨¨§¥¦©£¨¦¥¤£¦¤¤

,miapre mip`z zlik` cg` xcpa dnvr lr dxq`yeíéi÷dl ¦¥
dxcp z` dlraìiabíéðàz,calaíéi÷ Blekmiiw eli`k df ixd - §§¥¦©¨

xcpy oeik ,miaprd iabl s` xtdle aeyl leki epi`e ,xcpd lk z`
.elek mwed ezvwn mwedy

m` mpn`øôädxcp z` dlra dlìiabíéðàz,calaøôeî Bðéà ¥¥§§¥¦¥¨
íéáðòì óà øôiL ãòoi`y oeik ,miapr iabl dlg ezxtd oi` - ©¤¨¥©¨£¨¦

ezxtd dlg `l `linne ,elek xted ezvwn xtedy xcp mixne`
.cala xcpd on zivgn xtdl ozip `ly xg`n ,mip`zd iabl s`
,cg` xcpa mixac ipy dnvr lr dxq` xy`k ,mixen` el` mipic

e miwlg ipyl dxcp z` dwlig m` mpn`éðàL äðàz íðB÷ äøîà̈§¨¨§¥¨¤£¦
úîòBè éðàL äáðòå úîòBèíéøãð éðL elà éøä ,i`yxe ,mipey ¤¤©£¨¨¤£¦¤¤£¥¥§¥§¨¦

.envr ipta mdn cg` lk miwdl e` xtdl lrad

àøîâ
,`xnbd zxxanïéúéðúî épîepizpyna xaeqd `pzd `ed in - ©¦©§¦¦

,oi`vgl dxtd oi`y.ìàòîLé éaøàéðúczyxta xn`p ,`ziixaa ©¦¦§¨¥§©§¨
mixcp(ci l xacna),,'eðøôé dLéàå eðîé÷é dLéà',jkn micnele ¦¨§¦¤§¦¨§¥¤

y dy`y,úîòBè éðàL elà íéáðòå íéðàz íðB÷ äøîàeíéi÷dl ¨§¨¨§¥¦©£¨¦¥¤£¦¤¤¦¥
dxcp z` dlraìiabk ,íéðàz,íéi÷ Bleweqtd oeylny oeik §§¥¦©¨

wx lrad miiw m` s`y ,epiidc ,'epnn miwi' miyxec ep` 'epniwi'
.miaprd iabl s` xtdl leki epi`e ,elek miiw ,xcpd on zvwn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

צגיך האיש ָאֶון, כלומג איש החזק בדעת עצמו, לעזוב מחשבותיו; ולא יאמג "אני 
אומג כך", "אני סובג כך", כי כל "אני" ומציאות הוא מקוג הגע ורוגם פגוד לבבות

היום יום י' טבת
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גכז

miwxt dyelya` cenr ft sc ± iriax wxtmixcp
.ìò ìò áéúëã íéòø÷ éáâ àäåaiigy ,dyly e` miaexw mipy el ezn m`y rnync

.`hxt epiidc 'd mr lre epa ozpedi lre le`y lr :envr ipta cg` lk lr rexwlàéðúå
.åðá àåäù àöîð ë"çàå òø÷å åéáà úî"lr" "lr"c .drixw ici `vi - eia` `le ,zny

.`wec e`l "dze`" inp `kd .`wec e`l.ùøôîá ïàë íúñá ïàërxwy - drixw iab

oizipzna la` .epa lr `le eia` lr `ly ,mzq

oeik jklde ,eza myl yexita xtdy oebk -

ezy` myl xtdl jixv - jk epi`y `vnpc

.dxcpy.äòéø÷ éãé àöé àì àéðúäåoiiywe

.iccd` `ziixa.àéðúäåiy` axl riiqnc.

.øåáã éãë êåú àúëìäåxeac ick jez xfegdc

.ilin edlekl inc xeack -.óãâîî õåçjxan

d z`.my.éåâåil`" miakek zcearl xne`d

.aiig dicegl xeac`c ,"dz`.ùã÷îäå,dy`

dpi` - xeac ick jeza xfegy t"r` ,dyxbnde

.dxfg'éðúîíéáðòå íéðàú íðå÷ äøîà
.íéé÷ øãðä ìë íéðàúì íéé÷ úîòåè éðéàùs`

xtdl leki oi`y ,miaprdelit` aey.miapr`

`xnbae .elek mwed ezvwn mwedy xcp :xaqw

.epnn miwi epniwi :yxtn
øôä
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àäå.'ebe le`y lr aizkc mirxw iab`le znd myl rxwiy ,`wec "lr"c xninl ol dede

,drixw ici `vi - epa `vnp jk xg`e rxwe eia` zn el exn` :`pz ikd 'it`e .xg`a drhiy

`wec e`l "dze`" `nil p"d ,`weec e`l "lr" `nl`.àì.yxtna `d mzqa `d `iyw

`l` ,eia` zn yexita el exn`ya `wec e`l - `vi rxwe eia` zn el exn` `ipzc `d

,epa `vnpe eia` xeaqe ,zn ('ita) el exn`ya

el exn`y ,yxtna la` .drixw ici `vi `dae

"lr"c ,`vi `l - ok zrc lr rxwe eia` zn

`wec e`l - eia` zn el exn` ipzw ike .`wec.

.àéðúäåla` `vi mzqa `wecc ,`zegipa

- xtie xefgi f"d ipzwc 'ipzne .`vi `l yxtna

z`vnpe ezy` dxcp yexita el exn`y ,yxtna

dxtd `ipdn `l i`ce i`d ikac ,eza `idy.áø
ick xg`l o`k xeac ick jeza o`k xn` iy`

.xeac`pic i`d` ibelt`l `z` `l iy` ax

`dc ,drixw ici `vic dia dcen i`cec ,mzqac

b"dkae .`vi mzqac `icda ikd `gken `ziixa

ikid ikc `l` .dnwde dxtd `ipdn mixcpa inp

zn el exn`" ipzwc `ziixac oiytp wegcp `lc

yxtnac ,`pixg` `iepiy wixt ,`wec e`l "eia`

epa `edy edericedy lk - `vic dl zgkyn inp

da inp b"dkae .ezrixwl xeac ick jezdxt

el exn`yk - xtie xefgi ipzwc oizipznc dnwde

eza dzidy ,dpey`x dxtdc xeac ick xg`.

.àéðúäå`zegipa.ìáàoi` xeac ick jeza

.rxewe xfeg,zn `l oiicr rxwy dryay t"r`y

- xeac ick jez zny oeik ,llk drixw `ied `le

,zerha inp rxw ik .inc `zyd rxwc o`nk

xtd e` miwd p"` ,xg` zn el zny xeaq didy

ipdn - xeac ick jez rciy oeik ,zerha.

àúëìäåixkpe scbnn xa inc xeack c"kz

`l` aiyg `l "oilgep yi" wxtae .yxbne ycwne

c"kz ea xfege scb m`y epiid ,scbn .diedl d`ivi ywzi`c ,ycwn llka yxbne ,ixkp llka scbnc ,ibilt `le .oiyecwe dxf dcearn xa :ixz-dcearl xn` m`y ,ixkpe .dxfg `ied `l

ea xfge "dz` il`" dxf-xeac ick jez ea xfge yxib e` ycw m`y ,yxbne ycwne .dxfg `ied `l-x`yac ,ipira d`xpe .ikd opaxl edl `pne ,ipd y"n `prci `le .dia xcd ivn `l

mze` dyer mc`yk ,i`d ilek ixing `lc ilin-i`d ilek ixingc oeik ,ipd la` .xeac ick jez ea xefgl lekiy ezrc `l` ,dyer `ed ezrc xnba `l-`l` mze` dyer mc` oi`

inc xeack xeac ick jezc l"f z"x mya azky "oilgep yi" wxta l"f ongp xa dyn epiaxl izi`xe .ipdn `l xeac ick jez 'it` dxfg ikd meyne ,dxenb dnkqda-oewzc `ed `zpwz

`l` ?mixcpa dyr mewa mlerl dxezd on xac xewrl oipzn c"a ike ;il `gip `le .ipdn xa ilin lka odizecn eeyde .mely el ozil lkeiy ,eax ea rbte gwn gweld cinlz meyn ,opax

oxn`ck i`ce.'éðúî.miiw elek mip`zl miiw znreh ip`y el` miapre mip`z mpew dxn`xtdle xefgl leki epi`e ,miaprl 'it`.åðéà.miaprl s` xtiy cr xtenmiaprl xten epi`

ezvwn xtdl epnid lk `ly ,mip`zl elit` ,llk xten epi` :xg` oeyl .xten - xtdy mip`zl la` ,yexita mdl xtiy cr.äøîàixd znreh ip`y dapre znreh ip`y dp`z mpew

.mixcp ipy el`) `ztqeza `ipzcke ,odl zg` dxtd mixcp ipy `dc ,envr ipta cg`e cg` lkl dxtd jixv `diy `xninl e`le"tmixcp dyng dilr eid :(-`l` .olekl zg` dxtd

mdn cg` miiw e` xtd m`y xnel-ipyd z` xtdl e` miiwl leki.
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Bða àöîð Ck øçàå ,òø÷å¯:éøîà !äòéø÷ éãé àöé §¨©§©©¨¦§¨§¨¨§¥§¦¨¨§¦
àä ;àéL÷ àI¯eøîà :àéðúäå .Løôîa àäå ,íúña ¨©§¨¨¦§¨§¨¦§¨¥§¨©§¨¨§

Bða àöîð Ck øçàå ,òø÷å åéáà úî BI¯àöé àI ¥¨¦§¨©§©©¨¦§¨§Ÿ¨¨
àeä åéáà øeáñëe ,úî BI úî BI eøîà .äòéø÷ éãé§¥§¦¨¨§¥¥§¨¨¦

Bða àöîð Ck øçàå ,òø÷å¯áø .äòéø÷ éãé àöé §¨©§©©¨¦§¨§¨¨§¥§¦¨©
éãk øçàI ïàk ,øeac éãk CBúa ïàk :øîà éLà©¦£©¨§§¥¦¨§©©§¥

äòéø÷ éãé àöé zøîà÷c àä .øeac¯Bða àöîpL ¦¨§¨¨§©§¨¨§¥§¦¨¤¦§¨§
äòéø÷ éãé àöé àI zøîàc àä ,øeac éãk CBúa¯ §§¥¦¨§¨§©§Ÿ¨¨§¥§¦¨

CBúa äIBç BI LiL éî :àéðúäå .øeac éãk øçàI§©©§¥¦§¨©§¨¦¤¥¤§
úî Ck øçàå ,òø÷å únL äneãîëå ,óJòúðå Búéa¥§¦§©¥§¦§¤¤¥§¨©§©©¨¥

¯øîà éæt ïa ïBòîL 'ø øîà .äòéø÷ éãé àöé àIŸ¨¨§¥§¦¨¨©¦§¤¨¦¨©
éãk CBúa Iáà ,øeaéã éãk øçàI únL àJà eðL àI :àøt÷ øa íeMî éåI ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦¦©©¨¨Ÿ¨¤¨¤¥§©©§¥¦£¨§§¥

øeaã éãk CBz :àúëIéäå .éîc øeaãk øeaéã¯.Løâîe ,Lc÷îe éBâå ,ócânî õeç ,éîc øeaãk ¦§¦¨¥§¦§§¨§¥¦§¦¨¥¦§©¥§§©¥§¨¥
'éðúîíéðàzI íéi÷ ,"úîòBè éðàL eJà íéáðòå íéðàz íðB÷" äøîà¯øôä ,íéi÷ BJek ¨§¨¨§¥¦©£¨¦¥¤£¦¤¤¦¥©§¥¦©¨¥¥
íéðàzI¯.íéáðòI óà øôiL ãò øôeî BðéàéðàL äáðòå úîòBè éðàL äðàz íðB÷" äøîà ©§¥¦¥¨©¤¨¥©¨£¨¦¨§¨¨§¥¨¤£¦¤¤©£¨¨¤£¦
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גש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ו' שבט, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...ועיקר העיקרים שאין כדאי לבלות הזמן בטענות על אחרים כיון ששתי ספיקות בדבר: א( 
אם צודק בטענותיו. ב( אם גם צודק הוא אם יצליח בזה, כי הבחירה ביד השני שלא לשמוע בקולו, 
כי, א(  יתן זמן זה על הטענות לעצמו לשפר מצבו הוא, הרי ספיקות הנ"ל מבוטלים  משא"כ אם 
הרשות והיכולת נתונה לכאו"א לעשות חשבון צדק בנפשו ובמילא הרי יהיו הטענות צודקות, ב( ע"פ 

המבואר בתניא ונפסק ג"כ ברמב"ם הרשות והיכולת ביד כאו"א למשול על עצמו און פאלגען זיך...
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miwxtגכח dyelyaa cenr ft sc ± iriax wxtmixcp
.øôåî åðéà íéðàúì øôä.miaprl s` xtiy cr ,dxtd dny e`l zvwna dxtd :xaqw

.íéøãð éðù åìà éøä úîòåè éðéàù åæ äáðòå úîòåè éðéàù åæ äðàú íðå÷dwlige li`ed

.oie`l ipy odilr aiige ,mip`zl miiw `l - miaprl miiw m`y .mizpia dnirh'îâóà
.åðîî åðøôéepxti iab .xcdnw l`rnyi iax .r"xle .elek xtd - ezvwnl xtd m`eéî

.åðîî øôé áéúë,ikd yxcnl `ki` dnwd iab

miwi oeyl - "epniwi" aizk `dc`lc) ,epnn

.(xwir dnwdc xninl opax deiey'ø éøáã åæ
.ò"øå ìàòîùéla` .dnwda ecen edieexzc

dxtd dn ,dxtdl dnwd yiwn :mixne` minkg

aizk `l `dc ,xted `l xtdy dn - zvwna

,miiw `l miiwy dn - dnwd s` ,"epnn xti"

deiey `lc] ,"epnn miwi" yxcinl `ki`c b"r`

.[xwir dnwdc xninl opax.àáø øîà'ipzn

ip`y miapre mip`z mpew" oia welig ieyn `wc

ip`y dp`z mpew" dxn`c `kidl "znreh

oie`l ipy daiigl "znreh ip`y dapre ,znreh

) xn`c ,`id y"x - oeyld meynsc zereay

:eldreay" xn`e mc` ipa 'd ederazc `kid :(

xwyl rayp m`y "jl `le jl `l aiig ipi`y

`da aiig epi` -.cg` oaxw `l` dreayãò
äòåáù øîàéù.ãçàå ãçà ìë ìùxn`c

lk lr aiigc - "jl `l dreay ,jl `l dreay"

.oaxw cg`e cg`'éðúî.íéøãð ùéù éðà òãåé
.xecpl leki mc`y.ïéøéôî ùéù òãåé éðéà ìáà

ok xg`e .xcp xtdl leki mlera mc` meyy

.zlren dxtdy el rcep.äì øôé,onf xg`l

rcei did `lc oeikc .xtdl lekiy rcepyk

el rcepy mei eze`a ,`zyd `l` "erny meia" dia opixw `l `xwirn - xtdl lekiy

.dl xtdl lekiy.ïéøéôî ùéù éðà òãåéxcp m` rcei ipi` la` ,xcpl zlren dxtdy

.meia ea xtd `le rpnpe ,`ed xenb xcp df.øôé àì øîåà î"øel rcepykl ,onf xg`l

i` :n"n ,`ed ryet - xtd `le dxtd aiha rci `ede li`edc .dxtd jixve `ed xcpy

`ki`e ?xtdc i`n dil ztki` i`n - `ed xcp e`l i` ,xtnc ciar xity - `ed xcp

.driny lkk driny zvwn.øôé íéøîåà íéîëçå`ki`c b"r`e .xacd xxaed `le li`ed

.dcedi iax epiid oizipznc minkg .driny lkk dpi` - driny zvwn'îâàìá åäðéîøå
.àîåñì èøô úåàø,ed`x `l ebxdy df - "ze`x `la" xn`c ,dleb epi`y ,bbeya bxdy

.dleb epi`c - d`ex epi`e ze`xl ecia wtq yic llkn ,ebxed did `l - ed`x eli`c

lewl mipian oineq aexc ,`ilz `ailc `zpae`a `neql drici zvwn [`"cqc] (xn`c)

`l` ixiin `l `xwc .`id drici llka drici zvw dze`e ,d`vei `id okidn dxad

,dilhwinl oiekin `lc `l` ,mzd dedc dixagl rcic `kid
áéúëãë
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'îâ.miaprl s` xtiy cr xten epi` mip`zl xtddnwda opixn`ck ,xcpd lk xten epi`

izazky enke ,mip`zl elit` ,llk xten epi` - inp i` .elek miiw ezvwn miiw m`c

epzpynadn .åðîé÷é.epnnikd epniwic ,elek mwed - "epnn" epiidc ,ezvwnac rnync

yewzi` `d d"t` - ikd rnyn `lc b"r` ,inp epxti s` .rnyn.ìáàmixne` minkg

.xtd xtdy dn dxtd dn dxtdl dnwd yiwnef

xtd :opzc `d df itle .mixtqd zqxib `id

dn la` ,xn`w xcpd lk - xten epi` mip`zl

ixn`w i`n - llk xten epi` i`c .xted - xtdy

r"kc rnync ,xted xtdy dn dxtd dn :opax

`l` opaxl edl jixhvi` `le ,dxtda ecen

bilt dteb dxtda `dc ?dxtdl dnwd iieyw`l

rnyn ef `qxb itl i`ce `l` !oizipznc `pz

`ztqeza la` .xted xtdy dn ecen edlekc

)f"ton dxcp :mzd `ipzc ,ikd rnyn `l (

xtd `le mip`zl xtd ,miaprd one mip`zd

dkyge ,miaprl-.miapra oia mip`za oia dxeq`

zqxb d`xp jkitl .xn`w llk xten epi` :`nl`

minkg la` :ikd iqxbc ,xwir mixtq zvw

s` ,xted `l xtdy dn - dxtd dn :mixne`

epiax axd zqxb oke .miiw `l miiwy dn - dnwd

eizeklda l"f ongp xa dyn.øîày"x `ax

.cg`e cg` lkl dreay xn`iy cr xn`c `id

) mzd opzc ,`id "oecwtd zreay" wxta:el sc:(

jl oi`y dreay" xn`e ,eze` oiraez dyng eid

"jl `le jl `le icia-,cg`e cg` lk lr aiig

.cg`e cg` lkl dreay xn`iy cr :xne` y"x

xn`zy cr mixcp ipy dil iaiyg `l inp `kd

"dapr `le dp`z `l znreh ip`y mpew" dxn` m` la` ,cg`e cg` lkl "znreh ip`y"

-,ied cg` xcp y"xl) "oigzet" 'ta dlrnl izazk xake .mixcp ipy edl eed opaxle.eq sc

oiprle d"cy"xk l"iiwc (.'éðúî.mixcp yiy ip` rcei.xenb xcp ied izy` dxcpy dny

dpial epiay `le ytp iepir ly `l ,xcp mey xtn lrady .oixitn yiy rcei ipi` la`.

.øôé`edd crc ,el rceiy mei eze` jez xti - xtdl leki lrady el rcepyk ,okn xg`l

"erny mei" dia `pixw `l `nei.òãåé.oixitn yiy ip`milrady mixcp zvwn yiy

oze` oixitn.ìáà.xcp dfy rcei ipi`xtn lrady mixcp oze`n dfy.î"ø`l xne`

.xtimeid .xtdl leki `edy edericedy xg` `le meid `l ,xn`w llk xti `lc c"n `ki`

edericedy xg`le .xtdl leki `edy rcei `edyk `l` xtn `diy "erny mei" ixwn `lc -

o`kn xg` xtdl lkei `ly iabl `ziinw dricic meyn ,xti `l inp - xtdl leki `edy

.drici lkk drici zvwnc edl `xiaqc ,df meia xti :`"kge .xar xake ,ixwn "erny mei"

,ea xtdl lekiy oiprl ixwn "erny mei" `nw `neic ,xtn epi` aey - enei xary lk la`

meia `wec - xti `l n"x xn` ikc c"n `ki`e .`adle o`kn xtdl leki epi`y oiprle

oixitn yie mixcp yiy rcei `edy oeikc l"qc ,ef dricia xtn meia ea la` ,xn`w eixg`ly

drici `ixwn `l - xcp dfy rci ded `l `nw `neiac oeikc edl `xiaqc ,eixg`ly meia - xti mixne` minkge .xcp dfy rcei epi`y t"r` ,`ixwn dxenb drici -.'îâ`la edpinxe

.`neql hxt ze`xze`xl leki xg` mewna la` ,ze`x `la `ed o`kc rnyn - "ze`x `la" aizkcnc .dleb epi` bbeya ytpd z` bxdy (in).éáø.`neqd z` zeaxl xne` xi`noeikc

`pyixtc `nw `yexitle .drici lkk ied d"t` - ed`ex epi`y oeik ynn enewn oiekl leki oi`y ,dxenb drici el oi`y t"r` ,elv` df `ayk `ed yibxny ,drici zvwn dil zi`c

'ipznae ,drici lkk drici zvwn xaqwc ,dnily drici dil zilc b"r` ,`neqd z` zeaxl "ze`x `la" n"x xn` `kdc ;dcedi iaxc` dcedi iaxcne n"xc` n"xcn jixt ikd oizipzna

pi`c ipz,opax ixn` oizipznae ,drici lkk e`l drici zvwn `nl` - `neql hxt "ze`x `la" dcedi 'x xn` `kde .drici lkk e`l drici zvwn `nl` - meia ea ef dricia xtdl leki e

rcei epi`y lkc ol `xiaqc ,`iyw `l - eixg`ly meia xtic ipzwc `yixe .drici lkk drici zvwnc l"q `nl` - drici dze`a meia ea xti ,n"xc dizbelt xa `edc dcedi 'x epiidc

zvwnc meyn ,ixn`w eixg`ly meia inp dilr ibiltc opaxe ,xn`w eixg`ly meia - xti `l xn`c n"x ,oizipzna `pyixtc `xza `yexitle .ied `l drici zvwn elit` - oixitn yiy

,`iyw `l dcedi iaxc` dcedi iaxc .drici lkk e`l drici
daxc`
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íéðàzI øôä¯,íéáðòI óà øôiL ãò øôeî Bðéà ¥¥©§¥¦¥¨©¤¨¥©¨£¨¦
àeä éøä :øîBà àáé÷ò éaø .IàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥£¥

"epîé÷é" äî "epøôé dLéàå epîé÷é dLéà" øîBà¯ ¥¦¨§¦¤§¦¨§¥¤©§¦¤
"epøôé" óà ,epnî¯áéúk éî :IàòîLé éaøå .epnî ¦¤©§¥¤¦¤§©¦¦§¨¥¦§¦

äî ,äî÷äI äøôä Léwî :àáé÷ò éaøå ?"epnî øôé"¨¥¦¤§©¦£¦¨©¦£¨¨©£¨¨¨
àaà øa àéiç 'ø øîà .epnî äøôä óà epnî äî÷ä£¨¨¦¤©£¨¨¦¤¨©¦¨©©¨
Iáà ,àáé÷ò 'øå IàòîLé éaø éøác Bæ :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦§¥©¦¦§¨¥£¦¨£¨
äøôä äî ,äøôäI äî÷ä Léwî :íéøîBà íéîëç£¨¦§¦©¦£¨¨©£¨¨©£¨¨

¯äî÷ä óà ,øôä øôäM äî¯.íéi÷ íéiwM äî ©¤¥¥¥¥©£¨¨©¤¦¥¦¥
ïBòîL éaø 'éðúî :àáø øîà ."äðàz íðB÷ äøîà"¨§¨¨§¥¨£©¨¨©§¦©¦¦§
.ãçàå ãçà IëI äòeáL øîàiL ãò :øîàc .àéä¦§¨©©¤Ÿ©§¨§¨¤¨§¤¨

'éðúîLiL òãBé éðéà Iáà íéøãð LiL éðà òãBé"¥©£¦¤¥§¨¦£¨¥¦¥©¤¥
"ïéøéôî¯Iáà ïéøéôî LiL éðà òãBé" .øôéòãBé éðéà §¦¦¨¥¥©£¦¤¥§¦¦£¨¥¦¥©

:íéøîBà íéîëçå ,øôé àI :øîBà øéàî 'ø "øãð äfL¤¤¤¤¥¦¥Ÿ¨¥©£¨¦§¦
.øôé'îâ"úBàø àIa" :eäðéîøe¯éøác ,àîeñI èøt ¨¥§¦§§Ÿ§§¨§¨¦§¥
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תוספות                                                                                                                                                                                                       גש"י

גש"י עצמו מדייק בכל תיבה שכותב בפיגושו באופן שלא תוסף ולא תרגע, ומזה 
לומד הילד, שרם הוא צגיך לדייק בכל תיבה, ולא לדבג דיבוגים מיותגים

משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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גכט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc mixcp(iyiy meil)

m` j`øôädxcp z` dlìd iabøôeî Bðéà ,íéðàzllkøôiL ãò ¥¥§§¥¦¥¨©¤¨¥
dlì óàd iabíéáðò,lre ,jk yexcl ozip `l dxtd iably oeik ©§£¨¦

.elek xted ezvwn xtedy xcpy mixne` ep` oi` okéaø éøác¦§¥©¦
.ìàòîLé.dpynd z` dpyy `pzd `ede ¦§¨¥

,'eðøôé dLéàå eðîé÷é dLéà' øîBà àeä éøä ,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥£¥¥¦¨§¦¤§¦¨§¥¤
z` cenll ozip ok lre ,dfl df dxtde dnwd eeyed df weqtae

,dnwd ipicn dxtd ipicepnî eðîé÷i äîdnwd iably myk - ©§¦¤¦¤
df oice ,elek mwed xcpd on zvwn lrad miwd m`y `ed oicd
,elek mwed epnn wlg lrad miwd m` s`y ,'epniwi' zaizn cnlp

epnî eðøôé óàzvwn lrad xtd m`y ,ok oicd dxtd iabl s` - ©§¥¤¦¤
.elek xted xcpd on

ìàòîLé éaøå,`aiwr iax ly ezxaq lr orehepnî øôé áéúk éî §©¦¦§¨¥¦§¦¨¥¦¤
dazk dnwd iabl ixd ,dfl df dxtde dnwd zeeydl ozip cvik -
epnn wlg miwd m` s`y miyxec ep` ok lre ,'epniwi' oeyl dxez
dliren oi` ,df oirn oeyl azkp `ly dxtd iabl j` ,elek miiw

.xcpd zvwnl dxtd
àáé÷ò éaøåyexcl ozip `l ok`y ,l`rnyi iax zprhl aiyn §©¦£¦¨

mewn lkn j` ,xcpd on zvwn xtdl ozipy 'epxti' zaiznLéwî©¦
aezkd,äî÷äì äøôä,dnwd ipicn dxtd ipic cenll ozip ok lre £¨¨©£¨¨

epnî äî÷ä äî,elek mwed xcpd zvwn miwd m` -äøôä óà ©£¨¨¦¤©£¨¨
epnî.elek xted xcpd on zvwn xtd m`y - ¦¤

:df oipra ziyily drc
éaøå ìàòîLé éaø éøác Bæ ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦§¥©¦¦§¨¥§©¦

àáé÷òmwed xcpd on zvwn lrad miwd m`y mdipy micend - £¦¨
,elekíéøîBà íéîëç ìáà,jtidlyLéwîaezkd,äøôäì äî÷ä £¨£¨¦§¦©¦£¨¨©£¨¨

øôä [àì] øôäM äî äøôä äîzvwnl dxtd oi`y xg`ny - ¨£¨¨©¤¥¥Ÿ¥¥
,llk ezxtd dlg `l xcpdíéi÷ [àì] íéiwL äî äî÷ä óàoi`y - ©£¨¨©¤¦¥Ÿ¦¥

.xcpd zvwnl dnwd dliren
dxtde dnwd ipica mi`pzd ixaca zehiy yely mpyiy ,`vnpe
z` lrad miwd m`y ,l`rnyi iaxk epizpyn zrc .` .zvwna
.llk xted `l ezvwn z` xtd m` j` ,elek mwed xcpd zvwn
,elek xted ezvwn xtd m` dxtd iabl s`y ,`aiwr iax zrc .a
,minkg zrc .b .dnwd ipicn ywida micnlp dxtd ipicy oeik
,llk eznwd dlg `l xcpd on zvwn miwd m` dnwd iabl s`y

.ywida dxtd ipicn dnwd ipic z` micnel mdy xg`n
m`y dpyna epipyäøîàdy`däðàz íðB÷dapre znreh ip`y ¨§¨¨§¥¨

xtdl e` miwdl lrad lekie ,mixcp ipy el` ixd ,znreh ip`y
:envrl cg` lk

ïéúéðúî ,àáø øîàixackäòeáL øîàiL ãò øîàc ,àéä ïBòîL éaø ¨©¨¨©§¦¦©¦¦§¦§¨©©¤Ÿ©§¨
.ãçàå ãçà ìëìzereay zkqna oerny iax zrc ,epiidc(:el), §¨¤¨§¤¨

xne`e ,dne`n mdl aiig epi`y miyp` dyngl raypd mc`y
eze` mipc ep` oi` ,'jl `le ,jl `le ,icia jl oi`y dreay'
xg`n ,cala zg` dreay raypk `l` ,zereay dnk raypk
mb ok lre .cala zg` mrt `l` dreay oeyl xn` `ly

mip`z mpew' dy`d dxn`yk ,epizpyna'znreh ip`y miapre
zxne` xy`k wxe ,cg` xcpk `l` mixcp ipyk z`f mipc ep` oi`
z`f mipc ep` ,'znreh ip`y dapre znreh ip`y dp`z mpew' `id

.cg` lk lr 'znreh ip`y' dxn`y xg`n ,mixcp ipyk
ip`y miapre mip`z mpew' dxn`a s`y ,`id minkg zrc mpn`
lrad lekie ,mipey mixcp ipyk dixac z` oecl yi ,'znreh
,icia jl oi`y dreay' xne`a oke .mdn cg` lk xtdl e` miwdl

.zereay dnk raypk eze` mipc ep` 'jl `le

äðùî
z` xtdl leki `edy rci `l dlrae dxcpy dy`a dpc ef dpyn
lrad leki m` ,df xcp xtdl leki `edy rci `ly e` ,dixcp

.ixyt` xacdy el rcepy meia xcpd z` xtdl
z` dl xtd `l dlrae ,xtdl leki lrady xcp dxcpy dy`

,lrad xne` onf xg`le ,erny meia xcpdíéøãð LiL éðà òãBé- ¥©£¦¤¥§¨¦
dxq`y dna dxeq` `ide ,xenb xcp `ed izy` dxcpy xcpdy

,dilrïéøéôî LiL òãBé éðéà ìáàmixcp xtdl leki lrady - £¨¥¦¥©¤¥§¥¦
,xcpd z` izrnyy meia dl izxtd `le izwzy okle ,ezy`l

øôés`e ,ezy` ixcp z` xtdl leki `edy el rcepy meia lrad ¨¥
cr 'erny mei' aygp df oi` ,xcpd z` okl mcew rny `edy
`ed ,xtdl leki `edy el rcep ea meide ,xtdl leki `edy rciy

.'erny mei' aygp
,lrad xn` m`eéðà òãBémbe ,lg izy` ly xcpdyïéøéôî LiL ¥©£¦¤¥§¥¦

,ezy` ixcp z` xtdl leki lrady -øãð äfL òãBé éðéà ìáà- £¨¥¦¥©¤¤¤¤
,xtdl leki lrady mixcpdn `ed dxcp izy`y df xcp mby
,dpial epiay mixcp e` ytp iepir ixcp wx xtdl leki lrad ixdy

,øîBà øéàî éaøøôé àì`ed df xcpy el rcepy meia lrad ©¦¥¦¥Ÿ¨¥
xcpd zriny meia xtd m` wxe ,xtdl leki lrady mixcpdn
xtdl leki lray mbe df xcpa dxq`py rciy meyn ,ezxtd dlg
[ytp iepir ly xcp `ed df xcpy] rci `ly zvwn eze`e ,mixcp
xaryk jk meyne ,'erny mei' didi `l drinyd meiy dyer epi`

.xtdl leki epi` aey df meiíéîëçåe miwlegøôé ,íéøîBàlrad ©£¨¦§¦¨¥
meyn ,xtdl leki lrady mixcpdn `ed df xcpy el rcepy meia
,xcpd ly dxenb driny ef oi`e ,df xcp xtdl lekiy rci `ly
leki lray df hxt llek ,eihxt lk mr xcpd z` rnyiyk wxe
el rcepy meia okle ,'erny mei' `ed mei eze` ,df xcp xtdl

.xcpd z` xti ,df xcp xtdl leki `edy

àøîâ
odkd zen cr hlwn xirl dleb ,bbeya exiag z` bxdy mc`

xn`py ,lecbd(dkÎak dl xacna)F` Ftcd dai` `lA rztA m`e'§¦§¤©§Ÿ¥¨£¨
`lA DA zEni xW` oa` lka F` ,dIcv `lA ilM lM eilr KilWd¦§¦¨¨¨§¦§Ÿ§¦¨§¨¤¤£¤¨¨§Ÿ
aWie ,'ebe Fzrx WTan `le Fl aiF` `l `Ede znIe eilr lRIe zF`x§©©¥¨¨©¨Ÿ§Ÿ¥§Ÿ§©¥¨¨§¨©
rnyne .'WcTd onWA Fz` gWn xW` lcBd odMd zFn cr DÄ©©Ÿ¥©¨Ÿ£¤¨©Ÿ§¤¤©Ÿ¤
okle ,mc` o`k didy al my `ly zngn ebxdy el` miweqta
oicd dn mi`pzd ewlgpe .bxdp jk ici lre eiyrna xdfp `l
m`d ,xg` mc` ecil `vnp m` llk ze`xl leki epi`y `neqa
zwelgnn dywn `xnbde .`l e` eci lr mc` bxdpyk dleb `ed

.epizpyn lr df oipra mi`pzd
eäðéîøeyy dnn jl dyw` -zekn zkqna epip(:h)dxeza xn`p , §¦§

úBàø àìa','miyxec dfneàîeñì èøtlr xn`p `l df oicy - §Ÿ§§¨§¨
,d`ex llk jxcay mc` `ed gvexdy rnyn weqta ixdy ,`neq
`neq la` ,ebxd ok ici lre exiag z` d`x `l `ed df dxwnae

,zelb aiig epi` ,llk ze`xl leki epi`y.äãeäé éaø éøáceéaø ¦§¥©¦§¨©¦
øéàîe wleg,øîBà`a aezkdy,àîeqä úà úBaøì`neqy oeik ¥¦¥§©¤©¨

dxad lew rney `edy ici lr ,ecil `a mc`yk oigadl leki
xzei xdfidl jixv did bxdy df `neq mb `linne ,ezaiaqa yiy

.bbeya mc` bxdyk dleb `ed okle ,ecil mc` yiyk eiyrna
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משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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xcde"גל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc mixcp(ycew zay meil)

iaxy mi`ex o`ky ,mnvr z` mixzeq xi`n iax ixacy `vnpe
`vnp mc`y oigadl leki `edy ici lr zelba `neq aiign xi`n
ick drici zvwna ic mewn lkn ,dxenb drici ef oi`y s`e ,ecil
zaygp drici zvwny xaeq xi`n iaxy gkene ,zelb eaiigl
it lr s`y xi`n iax dcen epizpyn ly `yixa eli`e ,drici
,xcpd z` rnyy meia xtdl leki epi` ,lg xcpdy rci lrady

.drici zaygp dpi` drici zvwny xi`n iax zrcy gkene
,`xnbd zvxzn,àáø øîàaeigl mixcp zxtd oic z` zencl oi` ¨©¨¨

df oic ecnl `l mi`pzdy meyn ,bbeya bxdy `neq ly zelb
dricik zaygp drici zvwn m`d] `xaqn`l` ,[`l e` dxenb

e ,weqtn eze` ecnlàëäz`f ecnl ,zelbn `neq xehta - ¨¨
àø÷c déðéðòî,dbbya gvex zyxta weqtd zernynn -àëäå- ¥¦§¨¥¦§¨§¨¨

z`f ecnl ,drici zvwn el dzidyk lra zxtd oicadéðéðòî¥¦§¨¥
àø÷cxi`n iax zrcy it lr s` okle .weqtd zernynn - ¦§¨

lkn ,dxenb dricil zaygp dpi` drici zvwny mixcp zxtda
`ed drici zvwn ici lr s`y dxezd dzlib `neq iabl mewn
.eci zgzn ef dlwz `vz `ly xdfdl el didy iptn ,zelb aiig
zelb ly xeht e` aeig mi`pzd ecnl okidn `xnbd zx`ane

:`neqa
,øáñ äãeäé éaøláéúk çöBø éab(d hi mixac),eäòø úà àáé øLàå' ©¦§¨¨©©¥¥©§¦©£¤¨Ÿ¤¥¥

øòiáon lfxAd lWpe urd zFxkl ofxBa Fci dgCpe mivr aFhgl ©©©©§¥¦§¦§¨¨©©§¤¦§¨¥§¨©©©§¤¦
,'zne Edrx z` `vnE urdz` zelb zaiign dxezdy rnyneìk ¨¥¨¨¤¥¥¨¥¨

øòéì ìòéî øáã,xril qpkdl lekiy in lk -ìòéî øa énð àîeñå §©¥©§©©§¨©¦©¥©
àeä øòéì`neq s`y `vnp ,xril qpkdl leki `ed mb `neqe - §©©

a `ed,zelb aeig llkzøîà éàåweqtdy xn`z m`e -dl xacna) §¦¨§©§
(bk'úBàø àìa'`a,àîeqä úà úBaøìdi`x llka `ed mb oky §Ÿ§§©¤©¨

xak ixd ok m` ,ecil `vnp mc`y yibxn `edy ici lr'øòi'î¦©©
déì à÷ôðqpkdl lekiy in lky weqtd zernynn z`f epcnl - ©§¨¥

,xril qpkdl leki `ld `neq mbe ,zelb aeig llka `ed xril
,xzein 'ze`x `la' weqtd `linnedpéî òîL àlàgken - ¤¨§©¦¨

weqtdy'úBàø àìa'hrnl `aàîeñì èøtoeik ,zelbn xehty §Ÿ§§¨§¨
mewna la` ,d`x `l gvexd df dxwna wxy aezkd zernyny

.llk d`ex epi`y `neq hrnl ,d`ex `ed xg`
eøáñ øéàî éaøc dnn micnelyáéúk(c hi mixac)gvFxd xaC dfe' , ©¦¥¦¨©§¦§¤§©¨¥

Edrx z` dMi xW` ,ige dnW qEpi xW`,'úòc éìáarnyne £¤¨¨¨¨¨£¤©¤¤¥¥¦§¦©©
z` zelb zaiign dxezdyòãéî øáã ìkrceie oa` wxefy in lk - ¨§©¥©

,zltep oa`d okidlàeä òãéî øa åàì àîeñåleki epi` `neqe - §¨¨©¥©
dhrin dxezdy `vnp ,ea `vnp exiagy mewnl oa`d z` oiekl

,zelb llka epi`y `neqd z`zøîà éàåweqtdy xn`z m`e - §¦¨§©§
'úBàø àìa'hrnl `aàîeñì èøtiax ixack] zelbn xehty §Ÿ§§¨§¨

la` ,d`x `l gvexd df dxwna wxy aezkd zernyny dcedi
,ok m` ,[llk d`ex epi`y `neq hrnl ,d`ex `ed xg` mewna

xak ixddéì à÷ôð 'úòc éìa'î`neq ixdy ,z`f micnl ep` - ¦§¦©©©§¨¥
`linne ,ea `vnp exiagy mewnl oa`d z` oiekl leki epi`

,xzein 'zrc ilaa' weqtddpéî òîL àlàweqtdy ,gken -àìa' ¤¨§©¦¨§Ÿ
'úBàø`a,àîeqä úà úBaøì,bbeya gvx m` zelb aiig `ed mby §§©¤©¨

`l` herin xg` herin oi`e ,`neq lr miherin ipy epivny oeik
.zeaxl

oicd z` ecnl mi`pzdy oeik ,`xnbd ziiyew zvxezn dzrne
oicl df oic zencl xyt` i` okle ,miweqtd zernynn `neq ly
m`d `xaqd cvn mi`pzd ewlgp mixcp zxtdae ,mixcp zxtd

.`l e` dnily dricik zaygp drici zvwn

äðùî
,eiqkpne epnn zepdil epzg lr xq`y ozega zwqer ef dpyn
dpw dy` dzpwy dn lky `l` ,miqkp ezal zzl utg dzre
lr xaery `vnpe ,cin lrad mda dkfi miqkp dl ozi m`e ,dlra
leki ote` dfi`a dpynd zx`ane .ezal miqkp ozepyk excp

.dlra mda dkfi `le ezal miqkp zzl ozegd

Bðúçî äàðä øécnä,epnn zepdil `ly epzg z` xicdy ozeg - ©©¦£¨¨¥£¨
àeäå[ozegdÎ],úBòî Bzáì úúì äöBøezy` `idy oeik ,mpn` §¤¨¥§¦¨

mda dkfi ok ici lr ixdy ,miqkp dl zzl leki epi` xcend ly
,ez`pda xeq` ixd ozgde ,dlra cik dy`d ciy iptn dlra

dì øîBà,[xicndÎ] dia`,äðzîa Cì ïéðeúð elàä úBònä éøä ¥¨£¥©¨¨¥§¦¨§©¨¨
éìòáì àäé àlL ãáìáeïäa úeLø C`ly dnr dpzny ,xnelk - ¦§¨¤Ÿ§¥§©£¥§¨¤

liren epi` df i`pze ,dzeyxa ex`yi `l` zerna dlra dkfi
,dl xnele siqedl `ed jixv `l` ,ecalúàNBð zàM äî àlà'¤¨©¤©§¥

éôa úðúBðå'Cdn iabl `l` dly didz `l ef dpzny ,xnelk - §¤¤§¦
md `l` ,miqkpa dkef lrad oi` df ote`ae ,dita zpzepy

.dy`d zeyxa ixnbl mix`yp
xaeqd xi`n iax zrck `id ef dpyne(:bk oiyeciw)ci dy`l oi`y

zpn lr dl ozep `edy dpzn dia`yk okle ,dlra `la dikfe
,miqkpa dkef lrade lha e`pz ,miqkpa zeyx dlral didi `ly
zpzepy dn iabl `l` zerna dkfz `ly siqen `ed xy`k mpn`
s`y meyn ,miqkpa dkef lrad oi`y dcen xi`n iax mb ,dita
dpwd `l ixdy ,ditl e`eaiy cr miqkpa dkef `l dnvr dy`d
dkfi lrady ie`x oi` xak f`e ,cala df xacl `l` dia` dl

.exiag itay dna dkef mc` oi`y ,mda

àøîâ
oiyeciw zkqna minkge xi`n iax ewlgp(:ak)car z`ivi iabl ,

leki epi`y ,xi`n iax zrc ,eaxl sqk zpizp ici lr iytgl iprpk
ciy iptn envr ici lr `l la` ,mixg` ici lr `l` sqka z`vl
yiy sqk lk `linne ,eax `la carl oipw oi`e ,eax cik car

l jiiy carl,mixne` minkge ,ea xxgzydl leki epi`e ,eax
sqkd z` mixg` el epzp m` ,envr ici lr mb z`vl card lekiy
`id epizpyny zx`an `xnbde .ea zeyx eaxl oi`y zpn lr
`di `ly zpn lr' dy`l xnel a`d jixv okle ,xi`n iax zhiya

.'jita zpzepe z`yep z`y dn `l` ,oda zeyx jilral
ezal xn` a`dy dpyna x`eand ote`a `weec m`d dpc `xnbd
ozp dia`y miqkpa dkef lrad oi` 'jita zpzepe z`yep z`y dn'
dkef lrad oi` 'iyr ivxzy dn' a`d xn`y ote`a mby e` ,dl

:miqkpa
eðL àì ,áø øîàozp dy`d ly dia`y miqkpa dkef lrad oi`y ¨©©Ÿ¨

,dlàlàote`adì øîàczeyx jilral oi`y zpn lr' ,dia` ¤¨§¨©¨
`l`' xn`e siqede ,'odaéôa úðúBðå úàNBð zàM äî,'Cdf ote`ae ©¤©§¥§¤¤§¦

`l` mda dkef dpi` dy`d s`e li`ed ,miqkpa dkef lrad oi`
,exiag itay dna dkef mc` oi`e ,mlk`zykìáàm`øîà,a`d £¨¨©

ìòa ïBäúé äð÷ ,'éNò éöøzM äî'it lr s`y meyn ,miqkpd z` - ©¤¦§¦£¦¨¨¨§©©
oi`e ,miiw dyrnde lha i`pzd ,oda zeyx jlral oi`y dpzdy
zeyx jlral oi`y zpn lr' dl xn` m`n xzei liren i`pzd
dikf oi`e ,eax `la carl dikf oi`y xi`n iax zrcke ,'oda

.dlra `la dy`l,øîBà ìàeîLeiax zhiya `id dpynd ok`y §¥¥
,'jitl zpzepe z`yep z`y dnl `l`' xn` `l m`y ,xi`n

lha i`pzdxwira l`eny wlgpy `l` ,miqkpa dkef lrade
xaeqe oicdyeléôàm`'éNò éöøzM äî' øîàe miiw e`pzäð÷ àì £¦¨©©¤¦§¦£¦Ÿ¨¨
ìòa ïBäúé.miqkpd z` - ¨§©©

d`aedy mi`pzd zwelgna dielz l`enye ax ly mzwelgne
`ly cry x`ean dpynay oeik ,xi`n iaxk wqt axy ,lirl
mle` ,lha i`pzd 'jita zpzepe z`yep z`y dn' xn`ie siqei
,xi`n iax zhiya `id dpyndy axl dcen `edy s` ,l`eny
lireny zyy ax zrcke] eax `la ci carl yiy minkgk wqt
l`eny xn` okle ,['oda zeyx jlral oi`y zpn lr' i`pz s`
jlral oi`y zpn lr' e` 'iyr ivxzy dn' wx xn` m` s`y

.miqkpd z` lrad dpw `l ,'oda zeyx
`le ,dlra cik dy` ciy ,xi`n iax zhiy lr dywn `xnbd

:'oda zeyx jlral `di `ly' zepzdl witqn
é÷úîdì ódywn -,àøéæ éaø ©§¦¨©¦¥¨
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גלא

miwxt dyelya` cenr gt sc ± iriax wxtmixcp
aizkcked`x `ly t"r` `neq (la`) .dil rici dedc - "xria edrx z` `ai xy`e"

`xw jixhvi` ikdl - zelb aiigc `nipe ,myl `edy rci driny ici lr - `ed myy

.zelb aiig epi`c ,`neql hxt "ze`x `la"úà úåáøì úåàø àìá øîåà øéàî éáø
.àîåñä- ze`x `la `edy in iieaxl `xw jixhvi`c epiide .d`ex epi` `dc ,dleby

llka drici zvwn xn` `lc ,oird zii`x `la

llka e`l drici zvwne li`edc `nipe ,drici

ol jixhvi` ikdl ,dleb `di `l - drici

,n"xc` n"xc `iywe .zelb eaiigl `xwc `ieaix

llka drici zvwn xi`n iax xn`w 'ipznac

opixn` `l dl xn`w `kde ,xti `le drici

.drici llka drici zvwnàéù÷ àì àáø øîà
.àø÷ã äéðéðòî àëäzvwna e`l gvex iab

`xwc `weicn `l` ,ibilt drici llka drici

.ikd wiiccøòéì ìòéî øáã ìë øáñ äãåäé éáø
.àåä'it`e ,dleb xril qpkil lekiy in lk

`lc "ze`x `la" `z`e .rnyna `neq

"ze`x `la"n iaxznc ikid ikc ,jixhvi`

oi`e ,ieax xg` ieax iede ,"xri"n inp iaxzn

- "ze`x `la"e ,hrnl `l` ieax xg` ieax

.`neql hrnn.àåä òãéî øáã ìëlk ,xnelk

`neqe .zltep okidl oa` wxefyk drici el yiy

.`ed rcin xa e`lèøô úåàø àìá úøîà éàå
.àîåñìherin xg` herin ied - dleb epi`c

xg` herin oi`e ,"ze`x `la"e "zrc ila"n

daxne "ze`x `la" `z`e ,zeaxl `l` herin

.`neq'îâ.åðù àì`edc b"r` dl ozil lekic

oi`" :df oipra dl xn`c `l` ,epnn d`pd xcen

zpzepe z`yep z`y dn `l` oda zeyx jl

`ed ezy` lync ,odn zepdil lekie ,lra dpw `l - ikd dl xn`c oeikc ."jit jezl

.lke`.ïäá éùò éöøúù äî äì øîà ìáà- "oda zeyx jilral oi`y" dl xn`c b"r`

ixdy .inc epzgl ozpy inke ,dlra cik dy` cic ,a`d cin lrad dpwy ink inc

.oda lrad xeq`e ,xac lk mdn zeyrl oda dl dyxdäì øîà [åìéôà øîåà] ìàåîùå
åë éöøúù äî.'.dlra cik dy` ci opixn` `l :xaqw
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xi`n iaxc la` .drici lkk e`l drici zvwnc dil `xiaq mzde `kdc ,xity iz` daxc`

,drici zvwn `ki`c b"r` eixg`ly meia xtic n"x dcen `yixa `dc ,`iyw xi`n iaxc`

`l `tiqa xn`c i`nc .drici lkk e`l drici zvwn `nl` - mixcp yiy rceiy epiidc

`kilc `kid la` ,dil `aiyg dxenb drici oixitn yiy rceiy oeikc meyn epiid - xti

`aiyg dricik e`l - `yixk drici zvwn `l`

`nl` - `neqd z` zeaxl xn` `kde .dil

:il dywe .drici lkk drici zvwn dil `aiyg

ike .ikd iwiic i`xwc `kd ip`y ?`iyew i`n

ipyn `w i`n k"` - dpin xnbp :jixt ikd ,`niz

e`lc ol `xiaqc l"pe ?`xwc `piprn `kd `ax

ikd rnyn `xwc ,n"xe dcedi 'x ikd iwiic `xwn

xn` xne dixaq xn` xn `l` .ikd rnyne

`zknq`a `xw` dil jinqn cg lke ,dixaq

e`lc `ax ipyne .dpin jixt d"yne ,`nlra

`piprn `kd `l` ,elz `nlra `xaqac c"qwck

gvexe mixcpc ,dipin xnbp xninl `kile ,`xwc

`kde `xwc `piprn `kd" b"le .llk ikiiy `l

o`nle .igqp xwira dizilc ,"`xwc `piprn

,ipyne ,dpin xnbp :opikxt `xwirn ,dil qixbc

`kti` iwiic `kde ,ikd i`xw iwiic mzdc.

àëä`piprn.`xwcxi`n iaxl dil zil mlerl

`neq iab `kd ip`ye ,drici lkk drici zvwn

hxt - "ze`x `la" `xw diiaxc bbeya bxdy

d`ex la` ,o`k d`ex epi`y rnync ,`neql

xg` mewna.àîåñå.`ed rcin xa e`lepi`y

zxn` i`e ,ynn exiag mewn oiekle rcil leki

`wtp "zrc ila"n - `neql hxt "ze`x `la"

epi`e ,herin xg` herin dil ded jklid .dil

."oilebd od el`e" wxta mzd `tlgin `ibeq jde .zeaxl `l`'éðúîepzgn d`pd xcepd

.ezal zern zzl dvex `edexnel jixv oi` - zepefn dl aidi i`c meyn ,zern ipzc `d

) "xcend oia oi`" wxta opzc epiide .oda diikf lral oi`y itl ,melk dl.gl sc lirlz` ofe :(

dpf edi`c oeikc meyn ,"oda zeyx jilral `di `ly calae" xnel edekixvd `le ,ezy`

lrad mewna-zepefn lrad dl ozp 'it` ixdy .zepefn oze`a zekf mey lral dil zil

dxizede dnvnve ,dl oiaevwd-xn`y in" wxta xn`cke ,melk xzen eze`a lral el oi`

) "xifp ipixd:ck sc xifpzekf mey lral el oi`y ,xg` dpfya oky lk .dzqirn dvnwca (

:mzd opixn`c ( "mizad zwfg" 'ta `zi`cke ,oda zekf lral el yi b"d ikae ,divtga oze` `ivedl oiievn ediy ,zern ezal zzl dvex `ede :ipz ikd meyn .dl oiaevwd zepefnd oze`a

dn `l` ,oda zeyx jilral `di `ly calae ,dpzna jl mipezp el`d zernd ixd" dl xn`iy jixv jkitl .d`pd exicdy eingn dpdp df `vnp .zexit lke` lrade ,rwxw mda gwli

cegla "oda zeyx jilral oi`" xn` la` ,ipyil ixz ipd dl xn`c `wece ."jitl zpzep z`y-:`niz ike .`xnba dl iwenck ,dlra cik dy` ci :xn`c ,`id xi`n iax 'ipznc .ipdn `l

dit jezl mze` ozzy cr llk miqkpa dkef dy` oi`y oeikc meyn :`nrh epiid ?ipdn i`n` "jitl zpzep z`y dn `l`" inp dl xn` ik ,ok m`-zekfl leki lrad oi` dry dze`a ixd

ea `veike "dqkzn z`y dn `l`" dl xn` i` la` ,"jitl zpzep z`y dn" dl xn` ik `wec ,df itle .oda-xac dfi`l dl ocgiya oicd `edc c"n `ki`e .lra oedzi ipwe ,ipdn `l

cala xac eze`l `l` ixnbl dpwd `l dl s`y oeik ,lra oedzi dpw `lc ,didiy.'îâ.jitl zpzep z`y dn dl xn`c `l` epy `lzpn lr" izxz dl xn`c ,'ipznc `pyilk ,xnelk

ipdn `l - "iyr ivxzy dn"y meyn .lra oedzi dpw `lc `ed cegla `peeb i`d ika - "jitl zpzepe z`yep z`y dn `l` oda zeyx jilral oi`y
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נדגים. פגק אחד עשג - ואלו נדגים - דף פח עמוד א - מתוך מהדוגת "אבן ישגאל - )שטיינזלץ(" 
גש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

העילוי  לתכלית  הנשמה  באה  האגץ",  "עגוות  למצגים,  היגידה  על-ידי  דווקא 
והשלימות

משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז

לא די בכך שיהודי לומד תוגה ומתעלה ביגאת שמים כו' בהיותו במעמד ומצב 
של מנוחה – שהגי בשביל זה לא היה צוגך ביגידת הנשמה למטה

משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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miwxtגלב dyelyaa cenr gt sc ± iriax wxtmixcp
.áøã àúòîù àä àìæà ïàîë.dlra cik dy` cic 'ipznl uxznc.øéàî éáøëxn`c

.dlra cik dy` cic `nlra.'åë ïéôúúùî ãöéë åäðéîøå'ipzn mzqe ,oiaexir zkqna

.xi`n 'x.øéàî éáø øîàã â"òàã àáø øîàozpy inke ,dlra cik dy` ci ,`nlra

.inc epzgl.àéëæ äìòá ãéî àåä íéøçàì úåëæìã ïåéëã óåúéù ïéðòì øéàî éáø äãåî
- mixg`l zekfl ied ezrc lrac oeik ,xnelk

zeyx el oi`e ,dlra cin `vi inp ezy` ici lr

la` .dci lr edl ikfn ikd`e ,melk oda

jl `ni` - ezy`l dpzn aidic oebk ,`nlra

.dlra cik dy` cic.ïéëæù åìàiean seziy iab

.iean ipa lkl elyn dkfny ,ixiinwåðá éãé ìò
.íéìåãâä åúáålr `l la` .ezeyxn e`vi xaky

ici lr `l oke ,ecik ociy - miphwd ezae epa ici

ci - seziy ici lr elit` ,n"xl ,`nl` .ezy`

.`inc dlra cik dy`éùà áø øîà àìà
.ïéúéðúîipa lkl zekfl lekic xn`wc ,lirlc

.ezy` ici lr iean.éåáî åúåàá øöç äì ùéùë
ebnc .dlral dwewf dxvg oi`y ,dy` dze`l

ipixg`l inp `ikf - xvg `eddl dytpl `ikfc

.seziyd z`'éðúîäùåøâå äðîìà øãðå
.ãöéëdpnl` xcpy `xw xn` oipr dfi`a

? dilr mewi dyexbeøçàì äøéæð éðéøä äøîà
.íåé íéùìùe` dpnl` dzid dxcpy zryae

.dyexb.íåé 'ì êåúá úñéðù ô"òàlegiy mcew

`ki`e ,dilr xcpdxcpd lg `le li`ed :xninl

,xtdl leki oi` ikd 'it` .lra dl xti - dilr

oi`e ,oincew edl iede ,opilf` dxin` xzac

.oincewa xtn lrad
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xn` ik ,ipdn `l cegla "oda zeyx jilral oi`"c ikid ike ,"oda zeyx jilral oi`"n ith

edpip `zlin `cgc ,ipdn `l inp ediiexzl edl.ìàåîùåivxzy dn xn` elit` xn`

iyr-lra oedzi dpw `l-i`ce dil dcenc ,'ipznc `yexita axc` bilt `l l`eny

'ipzn iwen axc ,dilr biltc `ed `pica `l` .ipdn `l "iyr ivxzy dn" xn` i` oizipznc

dl xaqe ,dlra cik dy` ci xn`c xi`n iaxk

dn" dl xn` i`c xn`e wiqt ikd meyne ,dizeek

i`ce l`enye .lra oedzi dpw - "iyr ivxzy

dilr biltc `l` ,ipzw ikd 'ipznc dil dcen

`lc ,opaxk `zkldc dil `xiaqc meyn ,`pica

dl xn` i` ,jklid .dlra cik dy` ci 'ixn`

jilral oi`y n"r" inp i` "iyr ivxzy dn"

ipdn - edpip iccd ikc ,cegla "oda zeyx.

ïàîë.n"xk axc `zrny i`d `lf`xn`c

) oiyeciwc w"ta:bk sccar cic iprpk car iab (

cik dci iedc ,dy` cil d"de .inc eax cik

dlra.ãöéë.ieana oitzzynzexvgy iean

`ivedl zxqe` zg`e zg` lke ,ekezl zegezt

lk etzzyiy cr ,xvgd jxc ieana ezayy milk

ieana zexvgd.çéðî.ziagd z`ediy ,oii ly

'` zeyx ieand `diy ick ,ea oitzeyn lkd

olekl.æ"ä.ieand ipa lklwlg mdl `diy

ziag dze`a zekfe..íéøáòäci mdl yiy.

éàåwitp `l aexir dlra oedzi dpw zxn`

.dizeyxn- dlra `la dy`l ci oi`c oeikc

ieand ipa da ekf `le ,ezeyxa ziagd oiicr.

äãåîzekflc oeikc seziy oiprl xi`n 'x

.`ikf dlra cin witpc oeik `ed mixg`lidpc

- dlra `la dy`l oipw oi`c xi`n iax xn`c

`ed dcen la` ,dpzn xg` dl aidic `kid n"d

dpzn ozpy lrac) "mizad zwfg" 'ta opixn`ck ,zexit lke` lrad oi`e ,dzpw ezy`l:`p sc a"a,dizeyxn dil witnw `d n"n lrac oeik p"d ,jklid .`da biltc n"xl dil 'irny `le .(

ipira d`xp jk .`ikfc dcen mixg` z` zekfl `l` ynn dl ozep epi`y t"r`.äéáéúéà.iy` axl `piaxigcnl `l` ,iccd` `ziipzn `iyw inp ax `lac ,iz`w axl ( iaeze`l e`l

iccd` `ziipzn inxinl ,`z` `axc diwexit.åðá.miphwd ezaei"r mixg`l lrad dkfnc `kid lkc `ax xn`de ?i`n`e .ecik oci ,inp ezy`e ,miprpkd ezgtye ecare .ci mdl oi`y

ci dl yi!àìà.iy` x"`il oi` mixace oic" dqex` dcera dl azk `ede ,dqex` dcera dyexia dl dltpy oebk .iean eze`a xvg dl yiya `wec - ezy` i"r odl dkfn ipzw ik

) "azekd" wxt yixa `zi`ck ,ipdn `peeb i`d ikac ,"jiqkpa.bt zeaezklirl `paizkcke ,ci dl yic dcen n"x 'it` ezy`l dpzn ozpy lraac ,dxvg xizdl dytpl `ikfc ebnc .(-`ikf

ieand ipa lkl ,ipixg`l inp.ïéðòìå.dkld) ixeqi`a axk l"iwe ,`xeqi` oiiprl `kd ediizbeltc b"r`c .l`enyk dkldc l"f oe`b mxnr ax mya ield l`eny epiax cibpd wqtzexeka

:hn(-`l e` dlra cik dy` ci opixn` i` ,`ilz `pica ediizbelt xwirc oeik ,d"t`-.ediizeek opihwp jkld ,opaxk l`enye n"xk axc ,cere .ipica dizeek `zkldc ,l`enyk opihwp

) "xifp ipixd xn`y in" 't opixn`ck .ipdn cegla "oda zeyx jilral oi`y zpn lr"c ,l`enyk `nlra oiibeqc ,cere:ck sc xifp:opiywnc ,dndad dzid dlyn i` ,dznda dyixtd iab (

) "dxene xxeq oa" wxtae .oda zeyx dlral oi`y zpn lr dpn xg` dl ipw`c inp i`e ,dzqirn dvnwy oebk :ipyne !dlra dpw dy` dzpwy dn.`r sc oixcdpqcr aiig epi` :'ixn` inp (

,df itle .l"f ongp xa dyn epiax axd wqt oke .oda zeyx dlral oi`y n"r xg` dl ipw`c oebk :ipyne !dlra dpw dy` dzpwy dn ?dl `pn en` :opikxte .en` lyne eia` lyn lk`iy

.ixeqi`a axk `zkldc ol `niiwe ,edpip `xeqi`c ,mixcp iab `kd ediizbeltc meyn axk ,ewqt l"f c"a`xde mz epiax la` .ipdn cegla "oda zeyx jilral oi`y zpn lr" dl xn` ik

`l df itleopira izxz inp l`enylc azky `l` ,l`enyk wqty ,jxcd z` rvin( l"f m"anxde ."jita zpzep z`y dn `l` oda zeyx jilral oi`y zpn lr" dl xn` ik `l` ipdn

.dia ipdn `l `pixg` `pyile ,`ed `wec "jitl zpzep z`y" oizipzn hwpc i`dc xaq axc ,ibilt `da l`enye axc yxtn l"f `edy ."iyr ivxzy dne ,oda zeyx jilral oi`y n"r"

"iyr ivxzy dn" inp xn` i`c-i`na siqen i`n ike :eilr eywde .opira ipyil ixz `nlr ilekl ,edine ."iyr ivxzy dn" oicd `edc ,`wec e`lc xaq l`enye .lra oedzi dpw (`l)

"iyr ivxzy dn" dl xn` ikc meyn :`nrh epiidc il d`xpe !cegla "oda zeyx jilral oi`y n"r" xne`k `l` epi` `d ?"iyr ivxzy dn" ez dl xn`c-,ixnbl dl aidi `l inp dcicl

ipdn cgein cg` xacl cgiinc ikid ikc l`enyl dil `xiaqe .drye dry lka oda zeyrl ivxzy xac eze`l `l` jly edi `l :dl xne`k `ed ixd `l` .lra oda dkf xzl`l `nipc

-drye dry lk odn zeyrl dvxzy xac eze`l cgiinc oeik inp ikd-cegla xac eze`l xac efi` oda zeyrl dvxzy dry dze`a `l` lg oipw oi`y ,ipdn.'éðúîdpnl` xcpe

.'eke z`ypy t"r` mei miyly xg`l dxifp ipixd dxn` cvik dilr mewi dyexbe?dl xtn o`n ,`hiyt ?dilr mewic xnel `xw jixhvi` dnl - z`yp `la i`c ,`z` ikdl `xw i`cec

,z`ypy mcew dxcpy ,opilf` dxin` xzac meyn ,xtn epi` - okn xg`l z`yp ik ,,mei 'l xg`l xcpd legiy dxn`y t"r` ,dpnl` dcera dxcpy oeikc ,xnel jixhvi` z`yp i`ce `l`

oincewa xtn lrad oi`e.äøãð.xten df ixd 'eke lrad zeyxa `ide`xnegl oia `lewl oia ,opilf` dxin` zry xzac.
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éãé Iòå ,íéøáòä BúçôLå Bcáò éãé Iò ïäI äkæîe§©¤¨¤©§¥©§§¦§¨¨¦§¦§©§¥
äð÷ zøîà éàå .BzLà éãé Iòå ,íéIBãbä Bzáe Bða§¦©§¦§©§¥¦§§¦¨§©§¨¨

dIòa ïBäúé¯!Iòác déúeLøî ÷éôð àI áeøéò ©§©§¨¥¨¨¥¥§¥§©©
ãék äMà ãé øéàî éaø øîàc â"òà :àáø øîà£©¨¨§¨©©¦¥¦©¦¨§©

dIòa¯úBkæIc ïåéëc ,óezéL ïéðòI øéàî éaø äãBî ©§¨¤©¦¥¦§¦§©¦§¥¨¦§©
dIòa ãiî àeä íéøçàI¯àðéáø déáéúéà .àéëæ ©£¥¦¦©©§¨©§¨¥¦¥¨¦¨

ïäI ïéëfL eJà :éLà áøI¯Bzáe Bða [éãé Iò] §©©¦¥¤¨¦¨¤©§¥§¦
ïéëæ ïéàL eJàå .íéøáòä BúçôLå Bcáòå ,íéIBãbä©§¦§©§§¦§¨¨¦§¦§¥¤¥¨¦

ïäI¯BúçôLå Bcáòå ,íépèwä Bzáe Bða éãé Iò ¨¤©§¥§¦©§©¦§©§§¦§¨
ïéúéðúî :éLà áø øîà àJà !BzLàå ,íéðòðkä©§©£¦§¦§¤¨£©©©¦©§¦¦

,ïðé÷ñò éBáî BúBàa øöç dI LiLaàéëæc Bbîc §¤¥¨¨¥§¨¨§¦©§¦§©§¨
dLôðI¯.éðéøçàI àéëæ'éðúî...äLeøâe äðîIà øãðå" §©§¨©§¨§©£¦¥§¥¤©§¨¨§¨

íéLIL øçàI äøéæð éðéøä" äøîà ?ãöék "äéIò íe÷é̈¨¤¨¥©¨§¨£¥¦§¦¨§©©§¦
íBé 'I CBúa úàOpL ô"òà "íBé¯.øôäI IBëé Bðéà ¤¦¥§¥¨§¨¥

äøãð
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נדגים. פגק אחד עשג - ואלו נדגים - דף פח עמוד ב - מתוך מהדוגת "אבן ישגאל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       גש"י

כל ענייני התוגה ומצוות שנעשים על-ידי יהודי צגיכים להיות מתוך חיות
משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc mixcp(ycew zay meil)

áøc àzòîL àä ,àìæà ïàîkxne` a`d m` wxy ,ax ixac - §©¨§¨¨§©§¨§©
zeyx dlral oi`y zpn lr miqkpd z` dl ozep `edy ezal
oi` ,'jita zpzepe z`yep z`y dn `l`' xne`e siqene ,mda
iqkpa lrad dkef ,ok siqed `l m` la` ,miqkpa dkef lrad

md ,dl ozp dia`y ezy`kzhiyøîàc ,øéàî éaøzkqna §©¦¥¦§¨©
oiyeciw(:ak)ici lr wx sqka zexigl z`vl leki iprpk cary

,eax `la ci carl oi`y meyn ,envr ici lr `l la` mixg`
y meyn miqkpa zekfl ci oi` dy`l mby ax xaeqeãék äMà ãé©¦¨§©

dìòa,drya wx miqkpa dkef `idy dia` dl xn` m` wx okle ©£¨
dkf ,ok dl xn` `l m` la` ,lrad mda dkf `l ,dita mdy

mixaeqd minkg zhiyl la` .miqkpa cin lrad(my)dy`l yiy
z`y dn `l`' a`d siqed `lyk s` ok m` ,dlra `la zekfl ci
oi`y zpn lr miqkpd z` dl ozp wx `l` ,'jita zpzepe z`yep

.miqkpa dkef lrad oi` ,oda zeyx dlral
eäðéîøeoiaexir zkqna epipyy dnn jl dyw` -(:hr)iean iabl §¦§

zexvgd on xac `ivedl opaxcn xeq`e ,zexivg dnk ea yiy
zenec zexvgde ,miaxd zeyxl dnec ieandy meyn ,ieanl
erhi ,ieanl xvgdn `ivedl xzen didi m`e ,cigid zeyxl
miaxd zeyxl cigid zeyxn s` lhlhl xzeny xnel miyp`
zeyrl mikixv ,ieanl `ivedl xvgd ipa mivex m`e .dxenb
ok ici lre ,zg` xvga mlek etzzyiy xnelk ,ze`ean iteziy

dpynd zx`ane .ieanl zexivgdn `ivedl xzen(my),ãöék¥©
ïéôzzLîzexvgd ipa,éBáîaieand ipan cg`úéáçä úà çéðî ¦§©§¦§¨¥¦©¤¤¨¦

,xg` lk`n xac e` ,oii lyäæ éøä ,øîBàåiepwéða ìëìdéBáî §¥£¥¤§¨§¥¨
,ef ziaga mitzey eidiyïäì äkæîeziagd z`Bcáò éãé ìò §©¤¨¤©§¥©§

,íéøáòä BúçôLå,mixg` xear zekfl milekie oipwl ci mdl yiy §¦§¨¨¦§¦
åok,BzLà éãé ìòå íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìòzekfl mileki md mby §©§¥§¦©§¦§©§¥¦§

.ieand ipa lk xear aexirazøîà éàåzrcly [axÎ] xn`z m`e - §¦¨§©§
mda dkef dy`dy mixacd lk xi`n iaxïBäúé äð÷[mze`Î] ¨¨¨§

,dìòaok m`ìòác déúeLøî ÷éôð àì áeøéò`vi `l aexird - ©£¨¥Ÿ¨¦¥§¥§©©
`id dpyn mzq `lde ,ieand ipa ea ekf `le ,lrad zeyxn llk
lr aexira mikef ieand ipay dpyna x`ean z`f lkae ,xi`n iax
la` ,cara wx md xi`n iax ixacy gken `l` .dy`d ici

.dlra `la zekfl ci yi dy`l
,`xnbd zvxznãék äMà ãé øéàî éaø øîàc áb ìò óà ,àáø øîà̈©¨¨©©©§¨©©¦¥¦©¦¨§©

,dìòamc`yk `weec df ,dlra `la miqkpa zekfl dleki dpi`e ©£¨
,dpzn dl ozep dlrayk la` ,dpzn dl ozep xg`øéàî éaø äãBî¤©¦¥¦

okle ,da zeyx dlral oi`e ,dpznd z` dy`d dzpwyïéðòì§¦§©
,óezéL,ieand ipa xear aexira zekfl dleki dy`dúBkæìc ïåéëc ¦§¥¨¦§©

dkfzy liaya dl dpwn envra dlray -,àeä íéøçàìeãiî ©£¥¦¦©
dìòa,aexird z` zlawn `idàéëæ.ixnbl dfa dkef `id - ©£¨©§¨

ok ici lre ,`ziixal oiaexira dpynd oia dxizq dywn `xnbd

:`ax uexiz dgcp
déáéúéàdywd -,éMà áøì àðéáødpynd oia dxizq epivny ¥¦¥¨¦¨§©©¦

oiaexira(my)aexira zekfl xyt`y epipy dpynay ,`ziixal
,epipy `ziixaa eli`e ,ezy` ici lrïäì ïéëfL elàxyt`y - ¥¤¨¦¨¤
,ieand ipa xear aexir mci lr zekfl,íéìBãbä Bzáe Bða [éãé ìò]©§¥§¦©§¦

,íéøáòä BúçôLå Bcáòåzekfl mileki mde ,oipwl ci mdl yiy oeik §©§§¦§¨¨¦§¦
.mixg` xear s`ïäì ïéëæ ïéàL elàåmci lr zekfl xyt` i`y - §¥¤¥¨¦¨¤

,ieand ipa xear aexirBúçôLå Bcáòå ,íépèwä Bzáe Bða éãé ìò©§¥§¦©§©¦§©§§¦§¨
,BzLàå ,íéðòðkämpi` okle ,mnvrl zekfl ci mdl oi`y oeik ©§©£¦§¦§

z` mixzeq `ziixad ixace .ieand ipa xear s` zekfl mileki
x`ia `ax ixdy ,`ax ly evexiz dgcp `linne .dpynd ixac
zekfl `ly oiekzn `ed ,ezy`l dpzn ozep lra xy`ky

x`ean `ziixaa eli`e ,dpznaozep `edy aexira dkef lrady
.ezy`l

,`xnbd zvxzn,éMà áø øîà àlàa ,ïéúéðúîdxwndì LiL ¤¨¨©©©¦©§¦¦§¤¥¨
[dy`lÎ]ïðé÷ñò éBáî BúBàa øöç,aexira dy`d dkfz `l m`e ¨¥§¨©§¦¨

yi ixdy ,ieanl zexvgdn `ivedl ieand ipa lk lr zxqe` `id
liaya aexira zekfl dkixv `id okle ,zeieyx dnk df ieana
,`ax ixack `ed dnvrl zekfl dleki `idy mrhde ,dnvr
,dpzna zekfl `ly oiekzn `ed ezy`l dpzn ozep lra xy`ky
ipa x`y xear s` zekfl dleki `id dnvrl dkef dy`dy oeike

meyn ,ieanddLôðì àéëæc Bbîc,dnvrl zekfl dlekiy jezn - §¦§©§¨§©§¨
àéëæéðéøçàì.mixg`l mb zekfl dleki -,`ziixadn dxizq oi`e ©§¨§©£¦¥

dleki dpi` dy`de ,xvga zia dl oi`y xaecn `ziixaay oeik
`edy dna cin dkef lrad ixdy ,ieand ipa x`y xear zekfl

.dl dpwn

äðùî
lirl(.fq)ezy` dxcpy mixcp xtdl leki epi` lray x`azp

.ef dklday mipicd ihxt z` zxxan dpynd .oi`eyipd mcew
dxeza xn`p(i l xacna)äLeøâe äðîìà øãðå'lr dxq` xW` lM §¥¤©§¨¨§¨Ÿ£¤¨§¨©

DWtp.'äéìò íe÷é,xzein `edy ixd ,eheytk df weqt yxtp m`e ©§¨¨¨¤¨
DWtp lr dxq` xW` lM'y i`ce lra dl oi`y oeiknymEwi Ÿ£¤¨§¨©©§¨¨

xacn df weqty dpynd zx`an jkl .mze` dl xti in ik ,'dilr̈¤¨
,zipya z`yipy xg`lãöékxnel aezkd jxved ote` dfi`a - ¥©

m` ,miniiw dixcpyäøîà,dyexb e` dpnl` dceraäøéæð éðéøä ¨§¨£¥¦§¦¨
øçàì[xearkÎ]ìL,íBé íéLCBúa úàOpL ét ìò óàmze`ìLíéL §©©§¦©©¦¤¦¥§§¦

íBéwx legi dxcpy `vnpe ,zelgd onfl xcpd zlaw oiay
ipyd df ,ipyl d`eyp dzeidaBðéàøôäì ìBëéitl ,xcpd z` ¥¨§¨¥

oiicr ef dryae ,dxtd oiprl raewd onfd `ed xcpd zlaw zryy
mcew ly mixcp xtdl leki lrad oi`e ,ezeyxl dqpkp `l

.oi`eyipd xg`l wx elegi m` mb ,oi`eyipd
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"מעשה אבות סימן לבנים", והיינו, שהאבות הם המחנכים של בני ישגאל, שהגי 
תפקידו של האב הוא לחנך את בניו

משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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חב"ד גלד 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

çòóBò Bà äiç Bà äîäa ìèìèì øeñà[hnxzúaLa íééeàø ïðéàL éðtî ,[pxzíéiç íäLk[`pxzelôàå . ¨§©§¥§¥¨©¨¦§¥¤¥¨§¦§©¨§¤¥©¦©£¦
Bìèìèì øeñà ¯ äëBaLk ÷Bðéz Ba ÷çöì éeàøL óBò[bpxzÎapxz. ¤¨§©¥¦§¤¤¨§©§§

הלכה  ביאורי
óåò åà [èîøú בטלטול אסור חי בעל של סוג כל –592

מקומו  או גופו לצורך לטלטלו 593אפילו היתר ואין ,
לו  מזיק אם עליו 594אלא מאוס .595או

úáùá íééåàø [ðøú ולאוכלם לשוחטם שבדעתו אף –
מחמת  מהם דעתו מסיח כי בשבת אוכל דין להם אין
שלא  ואבנים כעצים עבורו הם והרי השחיטה, איסור

בשבת  שימוש לשום ויוחדו .596הוכנו
íééç íäùë [àðøú ראויים מתים, בעליֿחיים –

לכלבים  להאכילם או .597לאוכלם

åìèìèì øåñà [áðøú האסורים ואבנים עצים כדוגמת –
כלשהו  לשימוש כשראויים גם .598בטלטול

åìèìèì øåñà [âðøú להשתמש שרגילים בעליֿחיים –
כלב  כגון החיה בטלטול כרוך שאינו שימוש בהם

בטלטול  אסורים – מחמד 599שמירה חיות אבל ,
מקום  יש בתדירות עמם ולשחק לנושאם שרגילים
לצורך  כן אם אלא להחמיר טוב אך טלטולם, להתיר

עוורים  לנחיית המשמש כלב כמו הדין 600חשוב והוא ,
לטלטלם  שלא להחמיר שטוב נוי ודגי נוי .601לציפורי

והוספות  ציונים
לאכילה,592) מיועדים בין טמאים, בין כשרים בין

לעבודה  או לרכיבה ביצים, להטלת חלב, לנתינת לשמירה,
אחרת.
ח.593) סעיף כדלעיל
או 594) המזיק חיים בעל טלטול דין סי"ח שטז סי' ראה

מצער.
בעלי 595) טלטול דין יתבאר ולהלן רעי; של גרף מדין

לטלטל  שמותר וכן בשבת, המותר לשימוש המיוחדים חיים
הצד. מן טלטול או קול השמעת נפיחה, ידי על

ניתן 596) שלא היינו ראויים" "שאינן הפירוש בפשטות
שונים  חיים בעלי כן ואם בשבת, שימוש שום בהם לעשות
בהם  לעשות ניתן אם גם בטלטול שאסורים ואבנים מעצים
כתב  שלא מכך אך לכך, יוחדו לא עוד כל בשבת שימוש
וכן  מקומות, בכמה שהוא כפי דבר" לשום ראויים "שאינם
בכלל  הוא חיים בעלי שמוקצה לעיל ח סעיף משמעות ע"פ
ובפרט  שונים, לשימושים שראויים ואבנים עצים של מוקצה
משמע  בו, לצחק שראוי בעוף גם הטלטול אסר שבהמשך
("אבל  יז סעיף לעיל המבואר ע"ד (גם) "ראויים" לפרש
דוד  בימי אף לטלטל אסור היה בשבת ראוי שאינו דבר
בשבת. לשימוש ויוחדו הוכנו שלא שמשמעותו ושלמה")
גמור  בכלי "ראויים": למילה משמעויות ג' ישנם ועפי"ז
כלשהו  שימוש שישנו היינו "ראוי" לשימוש, הוכן שכבר
(כדלעיל  בכך הדרך כשאין אפילו זה בכלי לעשותו שניתן
בו  לעשות שניתן היינו "ראוי" כלים בשברי לג), הערה

בכך  והדרך רעז), רמח, הערות כדלעיל (חשוב, שימוש
ואינו  לגמרי נשבר כאילו נחשב בכך, הדרך כשאין (אבל
ובדברים  שיג), רפ, רנו, הערות לעיל ראה לכלום, ראוי
(ואף  זה לשימוש ויוחד שהוכן היינו "ראוי" כלים, שאינם
שייחדו  עד בטלטול אסור כלשהו לשימוש מעצמו ראוי אם

לזה).
חי 597) בשר ואפילו ע, סעיף כדלעיל בשבת מתו אפילו

סח. סעיף כדלעיל
בו 598) לצחק שאפשר היינו ש"ראוי" הדברים משמעות

ל  מיוחד שאינו אף הסעיף תינוק שבתחלת כראוי ודלא כך
שסתימת  תר הערה להלן ראה אך תקצו), הערה לעיל (ראה

לכך. מיוחד כשהעוף גם היינו ש"ראוי" הלשון
ייחוד,599) נחשב אינו החפץ בטלטול כרוך שאינו שימוש

ומותרים  ייחוד זה הרי בפירוש לכך מייחדים שאם אלא
גדולה  אבן ייחוד לעניין קכה הערה לעיל (עיין בטלטול
בפירוש  ייחדום אם גם אך ממקומה), מזיזה כשלא לישיבה

כדלהלן. חשוב, צורך במקום אלא להקל אין
מכלֿמקום 600) לטלטול, ממש מיוחדות מחמד שחיות אף

על  אפילו לבעלֿחיים כלי תורת לתת שייך אם להסתפק יש
עוף  לטלטל שאסור משמע הלשון ומסתימת יחוד, ידי
העומד  דבעוף שבוכה, תינוק בו לצחק שייחדו אפילו
ולכך  התינוק, עבור לטלטלו שאסור פשיטא לשחיטה
מצינו  לא שלהבת) ש(למעט כיון אך להחמיר, יש לכתחילה
בשבת  המותר לשימוש לעולם שייחדו דבר טלטול לאסור

 מתוגת גבותינו נשיאי חב"ד 
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úBtëì øzî ïë ét ìò óàå[cpxzøôàä éðôì ìqä úàíéçB[dpxzBa eãøéå eìòiL éãk[epxzóà ìhð éìkäL , §©©¦¥ª¨¦§¤©©¦§¥¨¤§¦§¥¤©£§¥§¤©§¦¦¨©
éðtî ìqä úà ìèìèì øeñà ìqä ìò íéçBøôàäL ãBòaL ét ìò óàå .úaLa ìhð BðéàL øác Cøöì§Ÿ¤¨¨¤¥¦¨§©¨§©©¦¤§¤¨¤§¦©©©¨§©§¥¤©©¦§¥

Bðëéäî éìk ìeha ïàk ïéà ïë ét ìò óà ¯ åéìòL íéçBøôàä[fpxzäòL éôì elôà[gpxzçéøôäì Bãéáe ìéàBä , ¨¤§¦¤¨¨©©¦¥¥©¦§¦¥¥¨£¦§¦¨¨¦§¨§©§¦©
åéìò eãøiL Bà eìòL ãiî ìqäî íéçBøôàä[hpxzBà ,[qxzeãîòé àlL[`qxzòâø elôà åéìò[aqxzøçàìe ¨¤§¦¥©©¦¨¤¨¤¨§¨¨¤Ÿ©©§¨¨£¦¤©§©©

åéìòî eãøiL[bqxzBìèìèì øzî ¯[cqxz. ¤¨§¥¨¨ª¨§©§§
úBLîMä ïéa CLî ìk ìqä ìò íéçBøôàä eéä íàå[dqxzøçàì óà Blk íBiä ìk Bìèìèì øeñà ¯ §¦¨¨¤§¦©©©¨¤¤¥©§¨¨§©§§¨©ª©§©©

eãøiL[eqxz:Blk íBiä ìëì äö÷ä ¯ úBLîMä ïéáa øeqàì ñéña äNòðå äö÷äL CBznL , ¤¨§¤¦¤ª§¨§©£¨¨¦§¦§¥©§¨ª§¨§¨©ª
עח  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק

$
הלכה  ביאורי

úåôëì [ãðøú.להפוך –
íéçåøôàä éðôì [äðøú לפני נייר או כלי להניח מותר –

גביו, על שיעלו מנת על וכיוצאֿבזה עכביש או זבוב
לאשפה  להשליכם או אחר במקום לנערם .602ואז

åá åãøéå [åðøú.הקן או גבוה מקום אל הארץ מן –
åðëéäî éìë [æðøú,לו מוכן שהוא ממה כלי ביטול –

מוקצה  הוא ועכשיו לטלטלו מוכן .603שהיה
äòù éôì [çðøú הסל על יתעכבו שלא ידוע אפילו –
ממנו  ירדו .604אלא

åéìò åãøéù [èðøú קול ידי על אותם להפריח מותר –
הסל. ניעור או

åà [ñøú תיבת אין קאפוסט] [דפוס ראשון בדפוס –
.605"או"

åãîòé àìù [àñøú.יתעכבו שלא –

òâø åìéôà [áñøú אינם וירדו יעלו שהאפרוחים כדי –
לא  הסל בנתינת ומטרתו כלל, הסל על לשהות צריכים
ללא  יפריח שיחפוץ רגע בכל אם גם במאומה תיגרע
ביטל  שלא ונמצא הסל, מעל האפרוחים את שהות

מהיכנו. הסל
åéìòî åãøéù [âñøú.שיפריחם ידי על או מעצמם –

åìèìèì øúåî [ãñøú מהיכנו בטל שלא ונמצא –
את  מרצונו שימש שהסל אף וכן אחד, לרגע אפילו

למוקצה. בסיס נעשה לא – האפרוחים
úåùîùä ïéá [äñøú בחלקו הסל על היו אם אבל –

לטלטלו  מותר – בלבד השמשות בין .606של
åãøéù øçàì [åñøú אף למוקצה בסיס נעשה הסל –

השמשות  בבין להפריחם בידו .607שהיה

והוספות  ציונים
ובפרט  לאיסור, בשוע"ר נתפרש כשלא לאסור תיתי מהיכא
בפשטות  התיר ד) ס"ק בדה"ש קכא (סי' השלחן שבקצות
אלא  ואכילה לבישול עומדים שאינם נוי דגי טלטול
המיוחד  בדבר גם הוא כן ולכאורה בעלמא, לתכשיט
נחשב  אינו למשחק שייחוד שכתבו שיש (אלא למשחק

וצ"ע). ייחוד,
סי'601) השלחן מקצות תר) (הערה לעיל המובא ראה

החמיר  שהוא אלא בטלטול, אסורים אינם נוי שדגי קכא
אינם  לכתחילה כי האקווריום עם אלא לטלטלם שלא
ואף  והמים, הזכוכית עם אלא לבדם לטלטלם עומדים
הדגים  בטלטול מקום מכל להחמיר, שטוב שם שנתבאר
ממש  כלי שהוא הכלוב) אגב ציפורים (וכן האקווריום אגב
גם  בסיס נעשה האקווריום כי להיתר נוספים צדדים יש -
לדברים  או בעליֿחיים) לשתיית (הראויים למים וגם לדגים

גופו. מחמת מוקצה שאינם שבו אחרים
או 602) הנייר את גם לפנות רוצה ואם רעי, של גרף מדין

הצד. מן טלטול היתר גם בזה יש זה ממקום הכלי
מפני 603) לשעה ואפילו מהיכנו כלי בשבת לבטל אסור

ס"ג). רסה (סי' הכלי סותר כאילו שדומה
יפלו 604) והאפרוחים עת בכל הסל את לנער שרשאי אף

שחפץ  כיון מקום מכל סי"א), שי סי' (כדלהלן ממנו
רוצה  ואינו ועלייתם בירידתם הסל על יעברו שהאפרוחים
מהיכנו  כלי ביטול שהוא לומר מקום היה ולהפילם לנערם

(כמבואר הסל על שיהיו חפץ בו זמן השמן לאותו לגבי
ס"ה). רסה בסי' הכלי אל הנוטף

אולי 605) יותר, מאוחרים דפוסים של טעות היא אולי
שדרך  שכיון שוע"ר) כמשמעות (שלא שפירשו משום
- עיכוב ללא זאת עושים ולפעמים מהסל לרדת האפרוחים
השלחן  בערוך זה כעין (ראה מהיכנו כלי ביטול זה אין
וכיון  ופרקינן): ד"ה ע"א (מג בריטב"א ועד"ז סס"ה,
דמו  כמסולקים איסור שום בלא מאליהן להסתלק [דעשויין]

מהיכנו. כלי ביטול כאן ואין
ס"ז.606) שי סי' כדלהלן
שיהיו 607) שרצה כיון אלא נז, ס"ק שבת כתורת דלא

שכה  סי' מג"א (עיין היום לכל הוקצה השמשות בין עליו
י). ס"ק
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â הזקן רבנו ערוך פסחשולחן הלכות - יומי" "רב לוח âלפי

âראשון âיום

Ì‰Ï ˘È˘ È¯ÎÂ Ï‡¯˘È ÔÈ„ ˙ ÔÓÈÒ '‚ ˜ÏÁ
:˙ÂÙ˙Â˘

áëåì øîåìå éøëð éðåðçì øðéã íéã÷äì ìàøùéì øåñà ìáà
åîò äùòé çñôä øçàå çñôá åãáòì úåðåæî ïúéù
ïåéë ìàøùé ìù àåä äæ õîçå õîç åì ïúé àîù ïåáùç
íéøîåàä éøáãì åìéôàå) éðåðçäì øðéã åéìò ïúð øáëù
íå÷î-ìëî ãáìá óñëá éøëðî ïéìèìèî äðå÷ åðéà ìàøùéù
úåð÷äì åúòã éøä ìàøùéä ïî øðéãä ìáé÷ øáë éðåðçäù ïåéë
õîç êë øçà ïúåð éðåðçäùëå åøðéã ãâðë úåðåæî ìàøùéäì
úøåúá àìà åìù õîç úøéëî úøåúá åì ïúåð åðéà ãáòäì
äåöù ìàøùéä úåçéìù äùåò àåäå ìàøùé ìù õîç úðéúð

:(åãáòì úåðåæî ïúéì åì

âëõîç ïú åì øîåì øúåî øðéã åì íéã÷î åðéà íà ìáà
íãå÷ ìàøùéä åì òøô àìù ìëù êì òøôà éðàå éãáòì
õîç úøéëî úøåúá åì åðúåð àåä éøä åãáòì õîçä ïúåðù
á"ì÷ 'éñ äòã äøåéá ïééòå) åãòá åì òøôé ìàøùéäå åìù
ìåëé åðéàå õîç ìù úåðåæî åãáòì ïúéì áééç àåä íàù
õîç ïðéàù íéøçà úåðåæî åì ïúéù äîá åîöò úà øåèôì
éðøèô éøëð éðåðçì øîåì åì øåñà ãáòä ìù åçøë ìòá
øçàì êì òøôà éðàå çñôá õîç åì ïúå éãáò úåðåæîî

.(çñôä

õîç úåøîåç úîçîù íéøîåà ùé ìáà ïéãä ø÷éòî äæ ìëå
éðåðçä ïî õîç êì äð÷ çñôá éøëðì øîåì àìù øéîçäì ùé
õîç ïú éðåðçì øîàé àìù øîåì êéøö ïéàå [å]ì òøôà éðàå

:íäéøáãì ùåçì áåèå êì òøôà éðàå äæ éøëðì

ãëìåëàì êéøö àåäù úö÷ äìåç ÷åðéú åì ùéù éî êëéôì
÷åðéúì õîç ïú éøëðì øîàé àìù øäæé õîç úåúùì åà
äðúîá õîçä ïúéù åðîî ù÷áé àìà êì òøôà éðàå äæ
ùé äðúîá ïúéù éî ì÷á àåöîì øùôà éà íàå ÷åðéúäì
ïúðù øçà åì òåøôì øúåîå äðåùàøä àøáñ ìò êåîñì
ìàøùéä úéáá õîç çéðäù øçà åà ÷åðéúä ãéì õîçä
úåùøìå ïåòøéôä íãå÷ éøëðä úåùøî õîçä àöé øáëù

àì ïééãò ìàøùéäìù åøéöç ïéàù åúéáá åçéðäù ô"òà àá
åì õîçä úà øëî àì éøëðä íâå åçøë ìòá åì äðå÷ íãà

.÷åðéúäì àìà

ïåòøéôä íãå÷ åìéôà éøëðä ïî ãéá õîçä ìá÷ì øåñà ìáà
äëæ àìù ïîæ ìëù ääáâäá ÷åðéúä øáë åá äëæ ïë íà àìà
éøä åìèðå øæçå ìàøùéä úéáá éøëðä åçéðä åìéôà ÷åðéúä åá
õîç äðå÷ë äæ éøä åãéî ìàøùéä åìèåðùëå äéäùë åìù àåä

:çñôá

âשני âיום
äëìåãâ ìàøùéì øåñà õîçá ÷åðéúä äëæù øçàì åìéôàå

çëùé àîù äøéæâ õîçä úà åúå÷ùäìå åìéëàäì
õîçá òâéì åìéôà éøäù åðîî ÷ôúñéå õîç øåñéà ìò ìåãâä
øîàé àìà å"îú ïîéñá øàáúðù åîë åæ äøéæâ úîçî øåñà
õîçä úà ä÷ùéå ìéëàéù ìàøùé åìéôà ïè÷ì åà éøëðì

.÷åðéúäì

ùéù éô ìò óà úéáä êåúá äæ õîç úåäùäì øúåî ìáà
÷åðéúäù ïåéë íå÷î-ìëî ,åðîî å÷ôúñéå åçëùé àîù ùåçì
éà íúñä ïî íâå úéáä ïî åàéöåäì øùôà éàå äìåç àåä
äöøéù íòôå íòô ìëá õîç èòî àéáéù éøëð àåöîì øùôà
õîç úåäùäì åì åøéúä êëéôì úåúùì åà ìåëàì ÷åðéúä
õîçä éðôá úåùòì áåè øùôà íà íå÷î-ìëîå çñôá åúéáá
àåä íà éìë åéìò úåôëì åà íéçôè äøùò äåáâ äöéçî

.áåè íåé åà úáù

íòô ìëá èòî èòî àéáéù éøëð àåöîì øùôà éàùë äæ ìëå
øùôà éà íà ïëå úåúùìå ìåëàì ÷åðéúä äöøéù íòôå
åìéëàäì øúåî ïè÷ åà éøëð éãé ìò åúå÷ùäìå åìéëàäì
åì àéáäì øùôà íà ìáà ìåãâ ìàøùé éãé ìò åúå÷ùäìå
ìåëàì äöøéù íòôå íòô ìëá èòî èòî éøëð éãé ìò õîç
äìåç ÷åðéúä ïéà íàå úçà úáá äáøä àéáäì ïéà úåúùìå
åúéáî åðàéöåé úéáä ïî åàéöåäì øùôà éàù ïéðòá êë ìë
õîç ñéðëé ìàå õîç åäå÷ùéå åäåìéëàé íùå éøëðä úéáì

:ììë åúéáì

åëåá ùéù äìåçá ìáà äðëñ åá ïéàù äìåçá äæ ìëå
÷åùä ïî õîç úåð÷ì åìéôàå äæ ìëá ÷ã÷ãì ïéà äðëñ
ïéàå õîç úìéëàì êéøö àåä íà åúìéëàá øäîì éãë øúåî
õîçä úà äðå÷äù àöîé ìáå äàøé ìá ìù åàìì ïéùùåç
êøã ìòå ùôð çå÷éô éðôá ãîåòù øáã êì ïéàù åéìò øáåò

:ù"ò ä"ð÷ ïîéñ ã"åéáå ç"ëù ïîéñá øàáúðù

æëåìéôà çñôá õîç åì úåð÷ì éøëðì çéìù úåéäì øåñà
úåùøî õîçä úà êùåî åðéà åìéôàå éøëð ìù åéúåòîá
íéøîåà ùéù éôì çñôá ãáìá íéîã åì ïúåð àìà øëåîä
õîçäù àöîðå ãáìá óñëá éøëðî ïéìèìèî äðå÷ ìàøùéù
óàå àöîé ìáå äàøé ìáá åéìò øáåòå çñôá ìàøùéäì äð÷ð
åîöòì õîçä úà äðå÷ åðéàù øëåîäì ùøôî àåäù éô ìò
õîçä äð÷ð ïë éô ìò óà åçìùù éøëðä ìéáùá àìà
ïåéë íéøîåà ïéàå øëåîä ãéì åãéî úåòîä ïúðù ìàøùéì
äæ éøä åúåçéìùá íðúð ìàøùéäå éøëð ìù ïä úåòîäù
íãà ìù åçåìù íéøîåà ïéàù åîöòá éøëðä íðúð åìéàë
åîë åøéáç ìàøùéì çéìù äùòðù ìàøùéá àìà åúåîë

:ç"ô÷ ïîéñ èôùî ïùåçá øàáúðù
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âשלישי âיום

ÔÓÈÒ ‚ ˜ÏÁ:ÌÈÏÎ ˙ÏÚ‚‰ ÈÈ„ ‡˙

àäìòâä éãé ìò çñôì ïøéùëäì äöåø åðéàù íéìëä ìë
éãé ìò øùëä íäì ïéàù ñøç éìë ìë ïëå ïåáéì åà
êéøö çñôä øçàì ãò ïúåäùäì äöåø àåä íà ïåáéìå äìòâä
áøòá úéùù äòù íãå÷ áéèéä (ã"îú ïîéñ ïééò) ïôùôùì
íòéðöéå ïäá øëéð õîç àäé àìù ïéðòá èòî ïçéãäìå çñô
àìù éãë çñôä éîé ìë íùì êìéì ìéâø åðéàù òåðö íå÷îá
íéòåìáä íéìëä ìëù ô"òàå çñôá ïäá ùîúùéå çëùé
ïéùùåç ïéàå úéáá åîò ïúåäùäì øúåî ïéøåñéà øàùî
ùé äðùä ìë åá ìéâø àåäù ïåéë õîç íå÷î-ìëî ,äçëùì
òéðöäìå ãçåéî øãçá íøâñì áåèå äçëùì øúåé åá ùåçì

:çñôä éîé ìë íùì êìé àìù çúôîä

áíå÷îî ïàéöåäì øúåî äø÷îå éàøò êøã íå÷î-ìëîå
÷ø ùáé ïéáå çì ïéá ïðåö øáã ïäá ùîúùäìå ïòéðöäù
àìù åá ùîúùîù íãå÷ áéèéä éìëä úà çéãäì øäæéù
'éñ ïééò ãáòéã ïéðòìå) ïéòá åá ÷åáã õîç åäùî íåù äéäé
ìë õîç äá ìùáúðù ñøç ìù äøã÷ àéä åìéôàå (æ"îú
ïéãä ø÷éòî çñôá ïðåö äá ùîúùäì äçãäá äì éã äðùä
ñøç éìëá çñôá ììë ùîúùäì àìù àåä âäðîä ìáà)
åöòðì êéøö ïéëñ àåä íàå (øàáúéù åîë ïðåöá åìéôà íéðùé
çñôá ïðåö åá ùîúùîù íãå÷ äù÷ ò÷ø÷á íéîòô øùò
çñô áøòá 'ä äòùî úåòéá÷á ïäá ùîúùäì øåñà ìáà
åà äìòâä éãé ìò çñôì íøéùëéù ãò ïðåöá åìéôà êìéàå
ïäá ùîúùéå çëùé àîù äøéæâ ,øàáúéù êøã ìò ïåáéì

:ïéîçá

âõîçî íéìëä úà óùôù àìå çñô áøòá çëù íà
ìáà) ãòåîä ìåç àåä íà çñôä êåúá øëæðå ïäá ÷åáãä
åîë åøòáì éãë åìéôà õîçäá òâéì øåñà áåè íåéå úáùá
ïéàå øëæðù ãéî ïôùôùì êéøö (ù"ò å"îú ïîéñá øàáúðù
åá òâåðù äòùá õîçäî ìëàéå çëùé àîù ïéùùåç
çñôä øáò íàå ä"ìú 'éñá øàáúðù íòèî åôùôùîùë
îçä ïäî øéáòäì çñôä øçàì ïôùôùì êéøö ïôùôù àìåõ
:çñôä åéìò øáòù éðôî äàðäá øåñà àåäù ïäá ÷åáãä

âרביעי âיום
ãäáåâá úéáä êåúá õîç ìù ìéãá éìë øãñì ïéâäåð ùé

íù ïéøåãñ íäå íùì úòâî íãà ãé ïéàù íå÷îá ìúåëä
åøæâù øáã ìëù ô"òàå íãéá úåçîì ïéàå éåðì çñôä éîé ìë
å÷ìç àì åá ùîúùéå çëùé àîù ùùç úîçî íéîëç åéìò
åîë úåîå÷ øùò øáã åúåà äéáâä åìéôà åøñàå íúøéæâá
äæ øåñéàù ïåéë íå÷î-ìëî æ"ù 'éñå ä"òø ïîéñá øàáúðù
åéìò åøæâ àì çñôá úéáä êåúá õîç éìë úåäùäì øåñàù
åøéîçäù àåä íéðåøçàä úåøåãä éîëç àìà àøîâä éîëç
ïéà áåøä éô ìòù èøôáå êë ìë åá øéîçäì ïéà êëéôì ïë

áøòá íúåà ïéøãñîù äòùá õîçä úòéìáî ïîåé éðá íéìëä
øéîçîä íå÷î-ìëîå âäðîä íòè åäæ ìúåëä äáåâá çñô

:äëøá åéìò àåáú òåðö íå÷îá ïòéðöäì

äìù ïéá ñøç ìù ïéá ÷åùá íéùãç íéìë øëåîä éøëð
äàøð àåäù éìë ìë åðîî ïéç÷åì úéëåëæ ìù ïéá úåëúî
ìëù úçà íòô éøëðä åá ùîúùð àîù ïéùùåç ïéàå ùãç

.ììë åá ïéùîúùî ïéà øåëîì éåùòä éìë

ç÷é àì íéùãç íéìë åðîî ç÷éì éøëðä úéáì ñðëð íà ìáà
ìáà ïééãò åá ùîúùð àìù áéèéä åá øéëîù ùãç éìë àìà
àåäù óà úçà íòô åá ùîúùð àîù ÷ôúñäì ùé íà
åîåú éôì çéñî éøëðä ïë íà àìà åç÷ìì ïéà ùãç äàøð
äáøä êåúî ãçà éìë ç÷åì àåäù åà ïééãò åá ùîúùð àìù
ùéù éôì ù"ò á"ë÷ ïîéñ äòã äøåéá øàáúðù åîë íéìë
íòô åá ùîúùð øáëå åîöò êøåöì éøëðä åàùò àîù ùåçì

.åéìà àáä ìàøùéì åøëîì êìîð êë øçàå úçà

åìéôà íéìåìöä úåð÷ì øéúäì ùé úéëåëæ éìëá íå÷î-ìëîå
ïåéëã íéìëä êåúî éìë ç÷åì åðéàå åîåú éôì çéñî éøëðä ïéà

:ïééãò íäá ùîúùð àì éàãåá íéìåìö íäù

ååá úãìåñ ãéäù ïéîçá õîç åá ùîúùðù ñøç éìë ìë
éìë ìáà äìòâä ïéëéøö íéìë øàùá åá àöåéëù ïéðòá
éìë ìò äãéòä äøåúäù äìòâä éãé ìò äð÷ú åì ïéà ñøç
íìåòì (åá òìáðä ìåòéâ ùåøéô) åéôåã éãéî àöåé åðéàù ñøç
èòî èòî àåä èìåô íìåòì àìà íéîòô äîë åðìéòâé åìéôà
éøîâì åðîî èìôð åðéà åëåúá òåìáä ìåòéâ ø÷éòå äìòâä ìëá
èòî èåìôé úåìòâä äîë øçà åìéôà øúéä åá åìùáéùëå
éáâ êë äøåú äãéòä ïëéäå ìéùáúä êåúì åëåúáù òåìáäî

éòåìáä íéìëìùåáú øùà ñøç éìëå äøåú äøîàù øúåðî í
:ñøç éìëì úìòåî äìòâä ïéàù ïàëî åðãîì øáùé åá

æéãé ìò øùëä ñøç éìëì ùéù íéîëç åìá÷ íå÷î-ìëîå
úåöåöéð åéäéù ãò êë ìë åð÷éñéù åðééäã øåàá ïåáéì
:åëåúá òåìáä øåñéàä ìë äìëðå óøùð æàù äðîî íéæúéð

âחמישי âיום
çêåúá ùåøéô) íéðôáî å÷éñîùë íéøåîà íéøáã äîá

ïåâë íéðôáî àåä äðùä ìë å÷ñéä êøã íâå (éìëä ììç
ìë å÷ñéä êøãù ñøç éìë ìáà åá àöåéëå ñøç ìù øåðú
åðééäã ñøç ìù à÷ôèå úáçîå äøã÷ ïåâë õåçáî àåä äðùä
åéáâ ìò ïéôåàå äèîìî åéúçú åúåà ïé÷éñîù ñøç éìë
ïåâë íéðôáî ÷ñéä é"ò åøéùëäì äöåø àåä íà óà äìòîìî
ñåçé àîù äøéæâ íåìë ìéòåî äæ ïéà úåøòåá íéìçâ åðàìîéù
ìëá åëøã äæ ïéàù ïåéë íéìçâä úîçî ò÷áúé àìù åéìò
÷ñéäå õåçáî åð÷éñéå úåøòåá íéìçâ åðàìîé àìå äðùä
ùîúùð øåñéàä éøäù äøåúä ïî íåìë ìéòåî åðéà ïåöéç
éìëä úéîéðô êøã ïë íâ åèéìôäì êéøöå éìëä úéîéðôá òìáðå
ïéà õåçáî å÷éñîùëå øàáúéù åîë åèìåô êë åòìåáëã

:äæ ïåöéç ÷ñéä éãé ìò éìëä úéîéðô êøã èìôð øåñéàä
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èåñéðëîù ïåâë õåçáîå íéðôáî å÷éñäì äöåø íà åìéôàå
éããö ìëî äìåò úáäìùù ùà àìî øåðúä êåúì ï÷éø
äøéæâ íåìë ìéòåî äæ ïéà õåçáîå íéðôáî äôé åðáìîå éìëä
ïáìúéù íøè øåðúä ïî åðàéöåéå ò÷áúé àìù åéìò ñåçé àîù
åøéæçî íà ìáà åðîî íéæúéð úåöåöéð åéäéù ãò äôé äôé
äæ éøä íéùãç ñøç éìë åá ïéôøöîù ùà àìî ïùáë êåúì
äæë ìåãâ ÷ñéäì ïñéðëîù ïåéëã çñôá åá ùîúùäì øúåî

:åò÷áúé íà íäéìò ùùåç åðéà éàãåá
éúîçî ò÷ôð åðéàù úåëúî éìëá ìáà ñøç éìëá äæ ìëå

ääùéå íéðôáî íéìçâ åúåàìîì ìåëé àåä éøä ùàä íåç
äéäé éìëä ìù ïåöéçä ãöá íãà òâé íàù ãò åëåúá íúåà
éàãåá æàù íéìçâä ïî éìëä ïáìúðù úîçî åá úãìåñ ãéä

à åëåúá òåìáä õîçä ìë óøùðãò êë ìë ïáìúð àìù ô"ò
ìò ïéøùëð ïä úåëúî éìë éøäù åðîî íéæúéð úåöåöéð åéäéù

:äìòâäî òåøâ åðéà äæä ì÷ ïåáéìå äìòâä éãé

âשישי âיום
àéåúåà ïé÷éñîå øôòå íéðáìî éåùòä éìë àåäå) àéëåá

åðéà õåçáî å÷éñä íà (åëåúá ïéðâèîå ïéôåàå õåçáî
åäåàìî íà ìáà øàáúðù åîë äæ ÷ñéä éãé ìò çñôì øùëð
ìòå åðéãë ïáìúðù ãò íéðôáî å÷éñäù åà íéðôáî íéìçâ
ïéàå çñôá åá ùîúùäì øúåî à"ñú ïîéñá øàáúéù êøã
àìù åéìò ñåçéù úîçî äôé äôé åðáìé àì àîù ùåçì
àîù åá ùåçì ïéà øôòå íéðáìî éåùò àåäù ïåéëã ò÷áúé

:ò÷áúé

áéøúåî äðùä ìë õîç ïäá ùîúùðù íéðáì êëéôì
íéøáã äîá ,çñôá ïäá ùîúùäìå øåàá íðáìì
äîçá åùáééúðù íéðáì ìáà ïùáëá åôøöðù íéðáìá íéøåîà
äééôàå äééìö åîë øåàä éãé ìò õîç ïäá ùîúùð àì íà
ïåáéì íéëéøö ïéà õîç ìù çúåø ìéùáú íäéìò êôùðù àìà
øúåîå øàáúéù åîë äîãà éìë øàùë äìòâäá íäì éãå

:çñôá íäéìò úåìöìå úåôàì

âéìë øàù ïëå øåàä éãé ìò õîç ïäá ùîúùð íà ìáà
õîç ïäá òìáðå ùîúùðù úåëúî éðéî ìù åìéôà íéìëä
íéãåôùä ïåâë ä÷ùî éãé ìò àìù ãáìá øåàä éãé ìò
õîçä óåâù õîç ìù àúééìåî íäéìò åìöù úåàìëñàäå
(çôåè) ä÷ùî íåù íäéðéá ïéàå åúééìö úòùá ïäá òâåð
íåç éãé ìò àìà äìëñàäå ãåôùä êåúì õîçä íòè êéìåéù
íäî èìôð åðéà êëéôì õîçä íòè íäá òìáð ãáìá ùàä
òìáðù éìëå åèìåô êë åòìåáëã íéçúåø íéîá äìòâä éãé ìò
íéîá äìòâä éãé ìò åðîî èìôð ä÷ùî éãé ìò õîç åá
ùàä íåç éãé ìò õîçä åá òìáðù éìë ìë ìáà íéçúåø
íåç éãé ìò àìà åðîî èìôð åðéà ä÷ùî éãé ìò àìù ãáìá

úåöåöéð åéäéù ãò äôé äôé øåàá åðáìéù åðééäã ãáìá ùàä
éàãåá æàù äðåéìòä åúôéì÷ øéùúù ãò åà åðîî ïéæúðî

.åëåúá òåìáä øåñéàä ìë óøùð

âקודש âשבת
éøåñéà åà äøåú éøåñéà øàù ïäá òìáðù íéìëá ïéãä ïëå]
äôé äôé íðáìì êéøöù ãáìá øåàä éãé ìò íéøôåñ éøáã
àìà ïåáéì êéøö ïéà ïéøåñéà øàùáù àìà øàáúðù øåòéùë
øåàä éãé ìò íäá òìáð íà ìáà øåñéà øáã íäá òìáðùë

åñéà äùòð êë øçàå øúéä øáãøùá íäéìò äìöðù ïåâë ø
ïéøùëð ïä éøä áìç ïäá òìáð êë øçàå øúéä àåäù åãáì
éãé ìò ïäá òìáðä øùá íòèù éô ìò óàå äìòâä éãé ìò
åúåà íå÷î-ìëî ,äìòâä éãé ìò éøîâì íäî èìôð åðéà øåàä
íäî èìôð åðéàù ãò íëåúá ãàî òåìáä øùá íòè èòåî
íù åéìò ìåçéù éàãë åðéàå ãàî àåä ùåì÷ øåàä éãé ìò ÷ø
éãë äìòâäá íäì éã êëéôì áìçá øùá íù åðééäã ùãç
ïäù áìçä íòè ø÷éò íò øùáä íòè ø÷éò íäî èéìôäì
ïäå áìçá øùá íù íäéìò àø÷äì éàãë ïäù úîçî ïéøåñà
íòè øúåîå ãàî ïéòåìá ïðéàù éôì äìòâä éãé ìò ïéèìôð
ïéùåì÷ ïä éøä ãàî ïéòåìá ïäù áìçä íòè øúåî íò øùáä
ïåéë áìçá øùá íù ïäéìò àø÷ð úåéäì éàãë ïðéàå ãàî
ïéà áìçä åá òìáðù íãå÷ ãàî ùåì÷ äéä øùáä íòèù
ïë-ïéàù-äî ,äæä ùåì÷ íòè ìò ìåçì ìåëé ùãç íù
íäì úìòåî äìòâä ïéà çñôä íãå÷ õîç íäéìò äìöðùë
äéä íäá òìáðù äòùá õîçäù éô ìò óà çñôì ïøéùëäì
àì õîç íù åéìò äéäù ïåéë íå÷î-ìëî ,äìéëàá øúåî
éãé ìò íëåúá ãàî òìáðù ùåì÷ä íòèî íâ äæ íù ò÷ôð
äæä ùåì÷ íòè øñàð àìéîî çñôä òéâîùëå øåàä
èìôðù äòùî õîç íù åéìò àø÷ð øáëù ïåéë íëåúáù

[.íäéìò äìöðù õîçä úåùîî ùøôúðå
íãå÷ õîç åòìáù íéìëä ìëù íéøîåàå äæ ìò ïé÷ìåç ùéå
éãé ìò ïéøùëð ïä éøä ãáìá øåàä éãé ìò åìéôà çñôä
ë"çàå øúéä øáã åòìá ïúòéìá úòùáù ïåéëã äìòâä
òåìá àåä àìà ïéòá øåñéàä ïéà øáë ïøåñéà ïîæ òéâîùë

.ãáìá äìòâä éãé ìò ïøéùëäì åìé÷ä êëéôì ïëåúá
ïéîçá ùîúùðù ãáòéãá åìéôàå äðåùàøä àøáñë ø÷éòäå
åìòâåäå ãáìá øåàä éãé ìò õîçî íéòåìáä íéìë ïúåàá
éøä øàáúðù øåòéùë äôé äôé øåàá íðáéì àìå çñôä íãå÷
åà äáåøî ãñôä ùé ïë íà àìà çñôá ïéøåñà åììä ïéîç
äðåøçàä àøáñ ìò êåîñì ùé æàù áåè íåé úçîù úòéðî
àøáñ íâ óøöì ùé ì÷äì øçà ãö ãåò ùéù íå÷îá ïëå
úà äìòâäá øéùëäì äìçúëì íäéìò êåîñìå äðåøçàä

:øàáúéù åîëå øåàä éãé ìò õîçî íéòåìáä íéìëä$
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øaãéå"ìà àøàå .'ä éðà åéìà øîàiå äLî ìà íé÷ìà ©§©¥¡Ÿ¦¤Ÿ¤©Ÿ¤¥¨£¦¨¥¨¤
íäøáà'eë"(â-á ,å eðúLøt): ©§¨¨¨¨¨¥

äìòîì áeúkM äî ìò äáeLz äøîàð Bæ äLøt äpä¦¥¨¨¨¤¤§¨§¨©©¤¨§©§¨
(áë ,ä úBîL)[..] øîàiå [..] äLî áLiå" :úBòøä äîì2 §©¨¨Ÿ¤©Ÿ©¨¨£¥¨

'eëìà àøàå" :àeä-Ceøa LBãwä Bì áéLäå Y "'Bâå." §¥¦©¨¨¨¥¨¤§
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.íé÷ìà íLa§¥¡Ÿ¦

äpä :íé÷ìàå äéåä Y elà úBîL éðL øeàéáe¥§¥§¥£¨¨¤¡Ÿ¦¦¥
ì Y "íé÷ìà"áeúkL Bîk ,íéaø ïBL(èé ,ãë òLBäé)ék" : ¡Ÿ¦§©¦§¤¨§ª©¦
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:ïéðòäå§¨¦§¨

áéúk äpäc(â ,äî÷ íéläz)ãàî ìleäîe 'ä ìBãb" : §¦¥§¦§¦¦¨§¨§Ÿ
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."íéîìBò¨¦
,àîìòa äøàäå åéæ àlà dðéà Bæ äëLîäå úeèMtúäå§¦§©§§©§¨¨¥¨¤¨¦§¤¨¨§¨§¨
àeäL ,"äðéëMä åéæ"å ,"àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà" àø÷ðå§¦§¨¥¨§¦©§¦¨¤

áéúëãëe .LîMäî øéànä øBà ìLîk ÷ø(áé ,ãô íéläz): ©¦§©©¥¦¥©¤¤§¦§¦§¦¦

"íé÷ìà ä"éåä ïâîe LîL ék",äfä øBàäL BîkL ¦¤¤¨¥£¨¨¡Ÿ¦¤§¤¨©¤

ïéàå åéæ àlà Bðéà ,õøàä ìò øéàäì LîMäî èMtúnL¤¦§©¥¥©¤¤§¨¦©¨¨¤¥¤¨¦§¥
Búeänî BðéàL Y LîMä úeiîöò éaâì ñeçéå Cøò Bì¥¤§¦§©¥©§¦©¤¤¤¥¦©
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áéúk äpäå(ãë ,ã÷ íéläz)äî" :EAxéNòîáéúëe ,"E §¦¥§¦§¦¦¨©©£¤§¦
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ìfnî Y éðçeø àeä íòhäå .Bîöò éðôa íòè Bì Lé áNò¥¤¥©©¦§¥©§§©©©¨¦¦©¨

ähîlî áNò ìk Eì ïéà"L ,åéìò òôBMä'eë9." ©¥©¨¨¤¥§¨¥¤¦§©¨
áeúkL Bîëe ,íéðBéìò úBîìBò úìBñtî àeä äæ ìëå§¨¤¦§¤¨¤§¦§¤¨

(à ,â÷ íéläz)ìëå" :iaxwY "BLã÷ íL úàúðéça LiL §¦¦§¨§¨©¤¥¨§¤¥§¦©
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"íéîL àøáe Bðéîé11,ìàîN úðéçaî úìa÷î õøàäL Y §¦¨¨¨©¦¤¨¨¤§©¤¤¦§¦©§Ÿ
äî" øîàð äæ ìòåEAxéNòî."E §©¤¤¡©¨©©£¤

äî" CàElcBéNòî,íéðBéìò úBîìBòä ìò éà÷ "E ©©¨§©£¤¨¥©¨¨¤§¦
ãçà âeðòz ïéàå ,'ä ìò íéâpòúnL úBîLðe íéëàìî©§¨¦§¨¤¦§©§¦©§¥©£¤¨

ì"æø øîàîëe .Bøéáçì äîBc12àeä-Ceøa LBãwä ãéúò" : ¤©£¥§©£©©©¨¦©¨¨
÷écöå ÷écö ìëì ìéçðäìi"WøîàpL ,úBîìBò,ç éìLî) §©§¦§¨©¦§©¦©¨¤¤¡©¦§¥

(àëéáäBà ìéçðäì" :Wi'eë." §©§¦£©¥

.1.(ä"ñ÷ú úáè 'ë ,àøàå úLøt úaL íBé øîàð)¤¡©©¨¨¨©¨¥¨¥¥

.2.("äúòøä" ÷eñta)©¨£¥Ÿ¨

.3:`A FxEarAW `hgd oipr oiadl mB]:1824 êeáaéøö íâåïéðò ïéáäì C ©§¨¦¦§¨©¥§¤©£¨§§©¨¦§¨¦¦§©
eìáñ BìéáLaL àèçä.[ ©¥§¤¦§¦¨§

.4.(ã ,å ïpçúàå :ãçà 'ä)¤¨¨¤§©©

.5,äìø éce÷t øäæ äàø ."eðé÷ìà øéòa ãàî ìläîe 'ä ìBãb :á ,çî íéläz)§¦¦¨§ª¨§Ÿ§¦¡Ÿ¥§¥Ÿ©§¥
.(à ,àð úwç .à ,ãî àOz Lãç øäæ .à ,ä àø÷iå .à©¦§¨Ÿ©¨¨¦¨ª©

.6.(àé ,æé "eäiìà çút" ,äîc÷äa øäæ éðewz ét ìò)©¦¦¥Ÿ©©©§¨¨¨©¥¦¨

.7.(á ,àé ,äîc÷äa à ÷ìç øäæ .áì ,ã ìàiðc ét ìò)©¦¨¦¥Ÿ©¥¤©©§¨¨

.8:óñBð 1824 êeáa)éøöålä éepéL ïéáäì Cïéðò ïBL.( §©§¨¦§¨¦¦©¨¦§¨

.9,é äLøt äaø úéLàøa "!ìãb :Bì øîBàå Ba äknL äìòîìî ìfî Bì ïéàL")¤¥©¨¦§©§¨¤©¤§¥§¨§¥¦©¨¨¨¨
.(á ,àò÷ äîeøz á ÷ìç .à ,àðø éçéå à ÷ìç øäæ .åŸ©¥¤©§¦¥¤§¨

.10.(çé ÷øt øæòìà éaøc é÷øt äàø)§¥¦§¥§©¦¤§¨¨¤¤

.11óBñ ,ä"ô .'à ãenò ,æ"ì .'à ãenò ,'ë óc ,'á ÷ìç :øäfa äfî ïéiòå]§©¥¦¤©Ÿ©¥¤©©©
ìç .'á ãeîò.['à ãenò ,ã"îì óc 'à ÷ ©¥¤©©¤©

.12.(ïéö÷eò óBñ)§¦
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éøö änì :ïáeî Bðéà äøBàëìåCk ìk ÷écö ìk C §¦§¨¥¨¨¨¨¦¨©¦¨©
éøö àeä íéñëðì éëå Y úBîìBò!?C ¨§¦¦§¨¦¨¦

"äåöî Y äåöî øëN" ék :ïéðòä Cà13úëLîä àéä Y ©¨¦§¨¦§©¦§¨¦§¨¦©§¨©
"äðéëMä åéfî íéðäð" úBéäì ïBéìòä-âðò14äåöî ìëå . Ÿ¤¨¤§¦§¤¡¦¦¦©§¦¨§¨¦§¨

ãçà ÷écö úeäî ïéà íb .dîöò éðôa âðò dì Lé äåöîe¦§¨¥¨Ÿ¤¦§¥©§¨©¥©©¦¤¨
Lé ék .äàøéå-äáäà úeìòtúäa BúãBáòa Bøéáçì äîBc¤©£¥©£¨§¦§©£©£¨§¦§¨¦¥

ìòtúî'eëìòtúî Léå ,'eë15. ¦§¨¥§¥¦§¨¥

÷écö ìëì ìéçðäì àeä-Ceøa LBãwä ãéúò" ïëìå§¨¥¨¦©¨¨§©§¦§¨©¦
÷écöå'eëúðéçáa ,Bîöò éðôa øBãî àeä ãçà ìk ék ," §©¦¦¨¤¨¨¦§¥©§¦§¦©

ìò âpòúîe äðäðå âéOî øLà úãçeéî úéèøt äâNäå åéæ¦©£¨¨§¨¦§¤¤£¤©¦§¤¡¤¦§©¥©
÷écö úâOäå âeðòzî ìcáðå ãçeéî ,éèøt âeðòz 'ä©£§¨¦§¨§¦§¨¦©£§©¨©©¦

"déìéã àøeòéL íeôì ãç ìk" ék ,Bøéáç16äðéëMä åéæå . £¥¦¨¨§¦¨¦¥§¦©§¦¨
ïéà ãò ,úBîLpì âeðòú éðéîe úBâøãî úBááø éaø ììBk¥¦¥¦§©§¥¦¥©£©§¨©¥

øBàî CLîð éøäL ,Lnî úéìëúå õ÷sFqÎoi`-Ceøa ¥§©§¦©¨¤£¥¦§¨¥¥¨
.àeä

úBîìBòä ìëì óBñ-ïéà øBàî úeiçä úe÷lçúä ,äpäå§¦¥¦§©§©©¥¥§¨¨¨
ãç ìëì âeðòú éðéî äaøäa ,úBâøãnä úe÷lçúä éeaøa§¦¦§©§©©§¥§©§¥¦¥©£§¨¨
Y "íé÷ìà" íLa àø÷pä àéä ,déìéã àøeòéL íeôì ãçå§¨§¦¨¦¥¦©¦§¨§¥¡Ÿ¦

ìúeiçä úeèLtúäa úe÷lçúä éeaø íL ìò ,íéaø ïBL §©¦©¥¦¦§©§§¦§©§©©
àéä àéäå .äìòîìî17úðéçáa Cøaúé Búleãb úeèMtúä ¦§©§¨§¦¦¦§©§§¨¦§¨¥¦§¦©

íä ïk ìòL ,Bzøàôúå Bìãb eòãéå eøékiL ,éeléb¦¤©¦§¥§¨§§¦§©§¤©¥¥
"'ä íòBða úBæçì" Y íéâpòúî(ã ,æë íéläz). ¦§©§¦©£§©§¦¦

a àeäLk ?ìBãb éúîéà" eäæåxir:"eðé÷ìà §¤¥¨©¨§¤§¦¡Ÿ¥

íä íézáe .íéza änkî õae÷nM äî àø÷ð øéò¦¦§¨©¤§¨¦©¨¨¦¨¦¥
äøéöé øôña áeúkL Bîëe .úBiúBà éôeøéö18ézL" : ¥¥¦§¤¨§¥¤§¦¨§¥

,úBiúBà úðéça eðééäc ,"íézá éðL úBðBa íéðáà£¨¦§¥¨¦§©§§¦©¦
.úBâøãîe íézá änëa úeiçä úe÷lçúä úBëLîäå§©§¨¦§©§©©§©¨¨¦©§¥

Cøc ìò äáLçnä úBiúBàa ÷lçúnL ìëOä Bîk§©¥¤¤¦§©¥§¦©©§¨¨©¤¤
änëa ÷lçúî Cøaúé Búleãb úeèMtúä Ck ,ìLî̈¨©¦§©§§¨¦§¨¥¦§©¥§©¨
ìë"ì ,úBîìBò ìëa íéâeðòzä éeaøå úe÷lçúä úBðéça§¦¦§©§§¦©©£¦§¨¨§¨

ì Y "íé÷ìà" àø÷ð æàå ."déìéã àøeòéL íeôì ãçïBL ¨§¦¨¦¥§¨¦§¨¡Ÿ¦§
úeiçä úeèLtúäa úe÷lçúä éeaø íL ìò ,íéaø©¦©¥¦¦§©§§¦§©§©©
ä"éåä ïk ïéàM äî .íéàøáðå úBîìBòì éeléb úðéçáa¦§¦©¦¨¨§¦§¨¦©¤¥¥£¨¨
,úBéåä ìk øB÷î úðéça àeä ä"éåäL Y "ãçà" àø÷ð¦§¨¤¨¤£¨¨§¦©§¨£¨

éeléb úðéçáa äëLîä éãéì àaL íãB÷ ,"àìBëã àLøL"å§¨§¨§¨¤¤¨¦¥©§¨¨¦§¦©¦
eðé÷ìà øéòa"'eë.": §¦¡Ÿ¥

äpäåBîëe .äàøiä úðéça ähîì CLîð íé÷ìà úðéçaî §¦¥¦§¦©¡Ÿ¦¦§¨§©¨§¦©©¦§¨§
áeúkL(ãé ,â úìä÷)äå" :miwl`L äNòE`xiI;"åéðôlî ¤¨Ÿ¤¤§¨¡Ÿ¦¨¨¤¦§¦§¨¨
áéúëe(âé ,áé .å ,ä úìä÷)ä úà" :miwl``xiáéúëe ;"ïpçúàå) §¦Ÿ¤¤¤¨¡Ÿ¦§¨§¦¨¤§©©

(ë ,é á÷ò .âé ,å'ä úà" :`xiY Liwl`"äéåä" úðéçáa ék ." ¥¤¤¡Ÿ¤¦¨¦¦§¦©£¨¨
Y "íé÷ìà" úðéçáa ÷ø ,"déá àñéôz äáLçî úéì" Y¥©§¨¨§¦¨¥©¦§¦©¡Ÿ¦
äîéà íãàä ìò ìBtz Y Cøaúé Búleãb úeèMtúä àeä¦§©§§¨¦§¨¥¦©¨¨¨¥¨

úLBa úàøéå'eë. §¦§©¤
.à÷ééc íé÷ìà úðéça éãé ìò úëLîð äáäàä ïëå§¥¨©£¨¦§¤¤©§¥§¦©¡Ÿ¦©§¨

áeúkL Bîëe(á ,ð÷ íéläz)eäeììä ,åéúBøeáâá eäeììä" : §¤¨§¦¦©§¦§¨©§
áéúëe ."Bìãeb áBøk(ä ,å ïpçúàå)éäìà 'ä úà záäàå" :E §§§¦¨¤§©©§¨©§¨¥¡Ÿ¤

'eëúeàéöîa ìeha úðéçáa äéåäì äáäàä úBéäì Y "¦§¨©£¨©£¨¨¦§¦©¦¦§¦
äáLçî úéì"c úðéçáì'eëéøö ,"éãé ìò älçz úBéäì C ¦§¦©§¥©§¨¨¨¦¦§§¦¨©§¥

àeä-Ceøa óBñ-ïéà úleãâa ïðBaúiL ,íé÷ìà úðéça§¦©¡Ÿ¦¤¦§¥¦§©¥¨
úéì"c 'ä úà äáäàì áeLé äfîe ,íéàøápa BúeèLtúäå§¦§©§©¦§¨¦¦¤¨§©£¨¤§¥

äáLçî'eë." ©§¨¨

øaãéå" eäæå .íé÷ìàa äéåä ãeçé úðéça éãé ìò eðééäå§©§©§¥§¦©¦£¨¨¤¡Ÿ¦§¤©§©¥
miwl`éðà åéìà øîàiå ,äLî ìàdiedéãé ìòL Y " ¡Ÿ¦¤Ÿ¤©Ÿ¤¥¨£¦£¨¨¤©§¥

íé÷ìà úðéçaàøàå" äæ éãé ìòå .äéåä íL éeléâ àeä §¦©¡Ÿ¦¦¥£¨¨§©§¥¤¨¥¨
ìàwgvie mdxa`'eëäàøéå-äáäà úBcnä íä Y "'eë ¤©§¨¨§¦§¨¥©¦©£¨§¦§¨

úBNò íBéa" øîàð äæ ìòå .äfî eãìBpLmiwl` 'dõøà ¤§¦¤§©¤¤¡©§£¡Ÿ¦¤¤
"íéîLå19íL éeléb úBéäì íé÷ìàa äéåä ãeçé àeäL , §¨¨¦¤¦£¨¨¤¡Ÿ¦¦§¦¥

.ähîì äéåä£¨¨§©¨

døwéò äìòîì-ähnnL äáäàä ék ,òãBð äpä Cà©¦¥¨¦¨©£¨¤¦©¨§©§¨¦¨¨
äáäàä äìòîìî íãàä ìò äàá àäzL òébäì éãk§¥§©¦©¤§¥¨¨©¨¨¨¦§©§¨¨©£¨
úðéça ïä ïä úBáàä'å .úéøwéòä àéäL äðBéìòä̈¤§¨¤¦¨¦¨¦§¨¨¥¥§¦©

'äákønä20äáäàäì äákøî íäøáà ék :Leøét . ©¤§¨¨¥¦©§¨¨¤§¨¨§¨©£¨
áéúëãëe ,äðBéìòä(è ,áé Eì Cì)"òBñðå CBìä íøáà òqiå" : ¨¤§¨§¦§¦¤§©¦©©§¨¨§¨©

"äaâpä" ãò äìòîì-ähnî Y(íL)äáäàä àéäL , ¦©¨§©§¨©©¤§¨¨¤¦¨©£¨
àeäå áëBø úðéçáa äìòîìî åéìò äøLzL ,äðBéìòä̈¤§¨¤¦§¤¨¨¦§©§¨¦§¦©¥§

.äéìà äákøî äéäé¦§¤¤§¨¨¥¤¨

-àúeøòúà Y àzúìã-àúeøòúà éãé ìò ,äpäå§¦¥©§¥¦§£¨¦§©¨¦§£¨
äðBéìòä äáäà øaçîe íøBbä éî Cà .àléòìã¦§¥¨©¦©¥§©¥©£¨¨¤§¨

.13.(á ,ã úBáà)¨

.14.(à ,æé úBëøa)§¨

.15.(ð ÷øt àéðz äàø)§¥©§¨¤¤

.16ì .BøeòéL éôì ãçà ìk).(á ,â÷ àøiå à ÷ìç øäfä ïBL ¨¤¨§¦¦§©Ÿ©¥¤©¥¨

.17:414êeáa :àéä)àeä.( ¦§

.18.(ì"æéøàä çñð ét ìò ,æè äðLî ã ÷øt)¤¤¦§¨©¦Ÿ©¨©¦©

.19]:minWe ux`.[àúéì 1824 êeáa ¤¤§¨¨¦§¥¨

.20.(à ,áô÷ â ÷ìç .á ,éø à ÷ìç øäæ .å ,æî äLøt äaø úéLàøa)§¥¦©¨¨¨¨Ÿ©¥¤¥¤
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úBéäì Y óBñ-ïéà úðéçáa àéäL ,àléòìã-àúeøòúànL¤¥¦§£¨¦§¥¨¤¦¦§¦©¥¦§
àeäL íãàä Lôða àzúìã-àúeøòúàa älbúîe äøBL21 ¨¦§©¨§¦§£¨¦§©¨§¤¤¨¨¨¤

àøáðå ìeáb22?ïéàî Lé §§¦§¨¥¥©¦

ìàa" :øîàð äæ ìò äpäiCW:Leøét Y "xn`W" ¦¥©¤¤¡©§¥©¨¥¤¨©
"iC FnlFrl23áeúkM äî àeä ,"BîìBò" Y(â ,èô íéläz): §¨©¨©¤¨§¦¦

ãñç íìBò"dpAiáeúkL Bîëe .ïéðáa Y "äðaé" Leøéôe ." ¨¤¤¦¨¤¥¦¨¤§¦§¨§¤¨
(â ,ãë éìLî)úéa äðBaL íãàk ;"úéa äðaé äîëça" : ¦§¥§¨§¨¦¨¤¨¦§¨¨¤¤©¦

ìéøö Ck ,Ba úáLBa úBéäì ,úéáa äðáð úBéäì ãñçä C ¨¤¤©¨¦©¤¤¦§¦§¤§©¦¦§
.äîLpä úáéLé§¦©©§¨¨

.óBñ-ïéà úðéça àéä äðBéìòä äáäàå ïBéìò-ãñç ék¦¤¤¤§§©£¨¨¤§¨¦§¦©¥
íà ék dzáL ïBëîe äîLpä ïkLî Ba úBéäì øLôà éàå§¦¤§¨¦§¦§©©§¨¨§¦§¨¦¦
øBà íìòäå íìBò úðéça úBéäì ,íéîeöîö änk éãé ìò©§¥©¨¦§¦¦§§¦©¨§¤§¥
ìò àeäL ,úéa úðéçáa äðáð úBéäìå ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§¦§¦§¤¦§¦©©¦¤©

úBðBa íéðáà ézL" Y úBiúBà éôeøéö éãé'eë." §¥¥¥¦§¥£¨¦
÷écö ìëì ìéçðäì àeä-Ceøa LBãwä ãéúò"åi"W §¨¦©¨¨§©§¦§¨©¦©

úðéça Y "úBîìBò,WiéáäBà ìéçðäì" :áeúkL Bîëe ¨§¦©¥§¤¨§©§¦£©
WiìzLäå úBãéøéå íéîeöîö änk éãé ìòL :"úeìL ¥¤©§¥©¨¦§¦¦¦§¦§©§§

äðBéìòä äáäàäå ïBéìò-ãñçä älbúiL CLîeé úBâøãnä©©§¥§¨¤¦§©¤©¤¤¤§§¨©£¨¨¤§¨
íéðäð" úBéäìå ìa÷ì úBîLpä eìëeiL éãk ,'Lé' úðéçáa¦§¦©¥§¥¤§©§¨§©¥§¦§¤¡¦

åéfî'eë." ¦¦

BîìBòì øîàL" eäæåiC,íeöîvä úðéça àeä Y " §¤¤¨©§¨©§¦©©¦§
" äæ éãé ìòL`x`eíäøáà ìà'eëéelb úBéäì Y " ¤©§¥¤¨¥¨¤©§¨¨¦§¦

.úéøwéòä àéäL äðBéìòä äáäàä̈©£¨¨¤§¨¤¦¨¦¨¦
" :øîàð äæ ìòåYad`eé÷ìà 'ä úà"záäàå" Y "E §©¤¤¡©§¨©§¨¥¡Ÿ¤§¨©§¨

àöBé ìòBt àeä24"'ä úà äáäàì" ïëå .(ãBòå .âé ,àé á÷ò). ©¥§¥§©£¨¤¥¤§

áBäàì" áéúk àìå'eëéLîäì àeä øwéòä ék ,"äáäàä C §Ÿ§¦¤¡¦¨¦¨§©§¦¨©£¨
áeúkM äî àeäå .òîL-úàéø÷a äðBéìòä(á ,à éëàìî): ¨¤§¨¦§¦©§©§©¤¨©§¨¦

."'ä øîà íëúà ézáäà"¨©§¦¤§¤¨©
" äéäz Bæ äáäàålkA"Eááì(ä ,å ïðçúàå)CBúa YlM §©£¨¦§¤§¨§¨§§¨

" Y EááìipWAéøöé"E25úáäàì áeLé òøä-øöiä íbL , §¨§¦§¥§¨¤¤©©¥¤¨¨¨§©£©

éLîäa ék .'äñnä Baì àìénî ,äðBéìòä äáäàä åéìò C ¦§©§¦¨¨¨©£¨¨¤§¨¦¥¨¦¦¥
ñné26âðBc ñnäk"'eë"(â ,çñ íéläz)àééôkàì äéäéå ,'eë27. ¦¨§¦¥©§¦¦§¦§¤§©©§¨

-úàéø÷ ãò äøîæã-é÷eñtî ék ,òîL-úàéø÷a CLîð äæå§¤¦§¨¦§¦©§©¦¦§¥§¦§¨©§¦©
éøö òîLìáà ,äìòîì-ähnnL äáäàä úBéäì C §©¨¦¦§¨©£¨¤¦©¨§©§¨£¨

éøö òîL-úàéø÷a.äðBéìòä äáäàä úëLîä úBéäì C: ¦§¦©§©¨¦¦§©§¨©¨©£¨¨¤§¨

Cà-äáäà úBcnä úëLîä éelâa àeä äæ ìk ,äpä ©¦¥¨¤§¦©§¨©©¦©£¨
CLîð øákLk Y íé÷ìàa äéåä ãeçé àeäL ,äàøéå§¦§¨¤¦£¨¨¤¡Ÿ¦§¤§¨¦§¨

" ìáà .íé÷ìà úðéçáadied inWEäéåä úðéçáa eðééäc ," ¦§¦©¡Ÿ¦£¨§¦£¨¨§©§¦§¦©£¨¨
àeäL ,úBcna äëLîää éelb éãéì àaL íãB÷ Bcáì§©¤¤¨¦¥¦©©§¨¨©¦¤

íéiçä øB÷îe úBéåää ìk LøLå øB÷î'eë" YiYrcFp `l §§Ÿ¤¨©£¨§©©¦Ÿ©§¦
mdl-àúeøòúà úîçî Lôpa éeléâ éãéì àá BðéàL ," ¨¤¤¥¨¦¥¦©¤¤¥£©¦§£¨

;àzúìã¦§©¨
eðLc÷ øLà" ék éðtî ÷øeizFvnA"28Y à÷ééc ©¦§¥¦£¤¦§¨§¦§¨©§¨
ïéléôz çépî àeä-Ceøa LBãwä"'eë"29; ©¨¨©¦©§¦¦

"ílek ãâðkL äøBz-ãeîìúå"30äøBzä øB÷nL Y §©§¨¤§¤¤¨¤§©¨
øäfa áeúkL Bîëe .äìòî äìòîì àeä31÷eñt ìòúìä÷) §©§¨©§¨§¤¨©Ÿ©©¨Ÿ¤¤

(â ,àìBîòiL Bìîò ìëa íãàì ïBøúi äî" :WnXd zgY" ©¦§¨¨¨§¨£¨¤©£©©©¨¤
dìîòc àúééøBà éðàL" Y`WnW on `Nirl"32Y ¨¥©§¨©£¨¨§¥¨¦¦§¨

'ä ïâîe LîL" úðéçaî äìòî äìòîì àeäL :Leøét¥¤§©§¨©§¨¦§¦©¤¤¨¥
"íé÷ìà(áé ,ãô íéläz)íé÷ìàa CLîð ä"éåäLk eðééäc ,'eë. ¡Ÿ¦§¦¦§©§§¤£¨¨¦§¨¤¡Ÿ¦

ìàøNéì ÷ø ,úBáàäì CLîð àì Bæ äðéça éeléâå§¦§¦¨Ÿ¦§¨§¨¨©§¦§¨¥
äøBz-ïzîa(ã ,ä ïpçúàå)øac íéðôa íéðt" :'eëéëðà" ;" §©©¨¨¤§©©¨¦§¨¦¦¤¨Ÿ¦

éëðàL éî Y'eë"33.: ¦¤¨Ÿ¦

Càéøö ,äøBz-ïzîa éelâa Bæ äðéça äéäiL éãk ,äpäC ©¦¥§¥¤¦§¤§¦¨§¦§©©¨¨¦
äìòîì BLøL ék .äìòîì úe÷lzñä úðéça älçz úBéäì¦§§¦¨§¦©¦§©§§©§¨¦¨§§©§¨

"éèî àìå éèî" úðéça àeä34"áBLå àBöø úBiçäå" , §¦©¨¥§Ÿ¨¥§©©¨¨
(ãé ,à ìà÷æçé)éøö "éèî" úðéça äéäiL éãëe .älçz úBéäì C §¤§¥§¥¤¦§¤§¦©¨¥¨¦¦§§¦¨

Ck ,Ck øçàL éelba áBMä Cøò éôëe ."éèî àì" úðéça§¦©Ÿ¨¥§¦¥¤©©¦¤©©©©
ïîæ älçzî äéä ïëìå .älçzaL àBöøä úðéça àeä§¦©¨¨¤©§¦¨§¨¥¨¨¦§¦¨§©
.äìòîì úeiçä úe÷lzñä éðtî ,íéøöî úèéìLe úeìbä©¨§¦©¦§©¦¦§¥¦§©§©©§©§¨

.21]:óñBð 414 êeáa.[úðéça §©§¦©

.22]:`xape lEaB `EdW:1824 êeáa.[Lceçîe ìeáâe àøáð úðéça àeäL ¤§§¦§¨§¤§¦©¦§¨§§¨

.23.(à ,áé äâéâç)£¦¨

.24íéîL íL àäiL" :ì"æø úLøc êøã ìòå :á ,áô äeöz ïn÷ì íâ äàø)§¥©§©¨§©¤§©¤¤§¨©©©¤§¥¥¨©¦
ì àöBé ìòBt àeä "záäàe"L øîBìk ."'eë áäàúîúà ìBòôzL eðééäc ,éLéìL ¦§©¥§©¤§¨©§¨©¥¦§¦¦§©§¤¦§¤

,Lôpa éeléb úðéça úBéäì Y "'eë íëúà ézáäà" àéäL äðBéìòä äáäàä̈©£¨¨¤§¨¤¦¨©§¦¤§¤¦§§¦©¦©¤¤
é÷ìà" äéäé "ä"éåä"L.'eë ElL d÷Bìà Y "E ¤£¨¨¦§¤¡Ÿ¤¡©¤§

é÷ìà 'ä úà záäàå" :á ,çì àöz ïn÷ìäéäiL äöøzL Y ãîBò ìòBt àeäL "E §©¨¥¥§¨©§¨¥¡Ÿ¤¤©¥¤¦§¤¤¦§¤
äéåä"àéäìEå ,"äáäàä äNòzL Y àöBé ìòBt íâäìòîì.( £¨¨¡Ÿ¤§©©¥¤¥¨¤¨©£¨§©§¨

.25.(à ,ãð úBëøa)§¨

.26.(é ,æé 'á ìàeîL ét ìò :ñné ñnä)¦¥¦¨©¦§¥

.27.(àøçà-àøèñì)§¦§¨¨¢¨

.28.(úBåönä úkøa çñð )Ÿ©¦§©©¦§

.29.(à ,å úBëøa)§¨

.30.(à äðLî à ÷øt äàt)¥¨¤¤¦§¨

.31.(á ,âëø éçéå à ÷ìç øäæ)Ÿ©¥¤©§¦

.32.(LîMä ïî äìòîì àeä dìîò ék äøBzä äðBL)¨©¨¦£¨¨§©§¨¦©¤¤

.33.(èé ,æë úBãìBz ì"æéøàäì äøBú éèewì .á ,æñ÷ à ÷ìç øäæ äàø)§¥Ÿ©¥¤¦¥¨§¨©¦©§

.34.(òébî àìå òébî)©¦©§Ÿ©¦©
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áéúk äpä ék(ã ,âé÷ íéläz)" :mxìò ,'ä íéBb ìk ìò ¦¦¥§¦§¦¦¨©¨¦©
úBìfîe íéáëBk éãáBò ìkL ."BãBák íéîMä35íéìa÷î ©¨©¦§¤¨§¥¨¦©¨§©§¦

" Y úeîîBø úðéçaî íúeiçå íòôLmx'eëíéîMä ìò ¦§¨§©¨¦§¦©§¨©©¨©¦
'eë"íéîMa úBàøì éìétLnä" úðéçáa àeäLkL ."íéläz) ¤§¤¦§¦©©©§¦¦¦§©¨©¦§¦¦

(å ,íL'äk éî" éæà ,Epiwl`"(ä ,íL)LBãwä ïéàL ,áéúk ¨£©¦©¡Ÿ¥¨§¦¤¥©¨
eðééäå ."ìàøNé ìò àlà BúðéëL äøLî àeä-Ceøä©§¤§¦¨¤¨©¦§¨¥§©§
éeìzL ,ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éeléb úëLîäa§©§¨©¦¥¨§©¨¤¨
.äæ éeléb úðéça íúãBáòa íéëéLînä íéðBzçzä äNòîa§©£¥©©§¦©©§¦¦©£¨¨§¦©¦¤
,úeîîBø úðéça àeäL ,äìòîì øB÷na ïk ïéàM äî©¤¥¥©¨§©§¨¤§¦©§

úBìfîe íéáëBk éãáBòä íb35ìò íMî íòôL íéìa÷î ©¨§¥¨¦©¨§©§¦¦§¨¦¨©
ìzLä éãéáeúkL Bîëe .úBâøãnä úãéøéå úeìL,åì çìLiå) §¥¦§©§§¦¦©©©§¥§¤¨©¦§©

(àìCìî éðôì íBãà õøàa eëìî øLà íéëìnä älàå" :§¥¤©§¨¦£¤¨§§¤¤¡¦§¥§¨
.(íéìkä-úøéáL ïéðòî òãBpk) "ìàøNé éðáì Cìî¤¤¦§¥¦§¨¥©¨¥¦§¨§¦©©¥¦

ì"æø eøîàL eäæå36øä àø÷ð änì" :ipiqäãøiL ? §¤¤¨§©©¨¨¦§¨©¦©¤¨§¨
"úBìfîe íéáëBk éãáBòì äàðN37éðéñ øä éãé ìò eðééäc , ¦§¨§§¥¨¦©¨§©§©§¥©¦©

äúéä àì äøBz-ïzî íãB÷ ìáà .äøBz-ïzî éeléâa à÷åc©§¨§¦©©¨£¨¤©©¨Ÿ¨§¨
úBìfîe íéáëBk éãáBò íâ íMnL ,ììk äàðN38íéìa÷î ¦§¨§¨¤¦¨©§¥¨¦©¨§©§¦

.íúeiç©¨
úàæ äúéä "?úBòøä änì" äLî øîà øLàk úàæìå§¨Ÿ©£¤¨©Ÿ¤¨¨£¥¨¨§¨Ÿ

íäøáà ìà àøàå" ék :äáeLzä'eëàì äéåä éîLe , ©§¨¦¨¥¨¤©§¨¨§¦£¨¨Ÿ
éðà ék ízòãée"L äöBø éðà äzòå ,"íäì ézòãBðdied ©§¦¨¤§©¨£¦¤¤¦©§¤¦£¦£¨¨

éúééäå [..]mklmiwl`l"39"äéåä" úðéçaL :Leøét . §¨¦¦¨¤¥Ÿ¦¥¤§¦©£¨¨
äøBMä "íé÷ìà" úðéçáa "íëì" äéäé Bîöòa àeä Bcáì§©§©§¦§¤¨¤¦§¦©¡Ÿ¦©¤

.íëéìò£¥¤
Búlôúa á÷òé úðåek äúéä Cëå(àë ,çë úBãìBz)äéäå" : §©¨§¨©¨©©£Ÿ¦§¦¨§§¨¨

Bîöòa àeä ,Bcáì "äéåä" :Leøét :"íéäìàì éì äéåä£¨¨¦¥Ÿ¦¥£¨¨§©§©§
."íé÷ìà" úðéçáa "éì" äéäé¦§¤¦¦§¦©¡Ÿ¦

éøö ,Bæ äðéçáa íb äæ éelb äéäiL éãëeälçz úBéäì C §¥¤¦§¤¦¤©¦§¦¨¨¦¦§§¦¨
Cëéôì ."íéBb ìk ìò íø" àeä íLå ,úeiçä úe÷lzñä¦§©§©©§¨¨©¨¦§¦¨

éøö äéäL ì÷Lîe äcna-ïzîa úe÷ìà éelb úBéäì C ©¦¨¦§¨¤¨¨¨¦¦§¦¡Ÿ§©©
úèéìLe ,úeìbä ïîæe ,úe÷lzñää úðéça äéä Ck ,äøBz¨©¨¨§¦©©¦§©§§©©¨§¦©

äðL e"ãø íéøöî'eë. ¦§©¦§¨¨
áa ,úeìbä úeëéøà àeä íBãà úeìâa íb ïëìåúðéç §¨¥©§¨¡£¦©¨¦§¦©
çéLnä úBîéì "áBL" úðéça äéäiL éãk ,"àBöø"'eëY ¨§¥¤¦§¤§¦©¦©¨¦©

ïéòa ïéò ék"'eë"40äøBz-ïzîaî æò øúéå úàN øúéa , ¦©¦§©¦§¤¤§¥§¤¤Ÿ¦§©©¨
äàøpä íéòîBL" íà ék "ïéòa ïéò" eàø àlL'eëå"41. ¤Ÿ¨©¦§©¦¦¦§¦©¦§¤§

äéåä ãeçé úðéça àeäL ,äðBLàø äðéça äpäå§¦¥§¦¨¦¨¤§¦©¦£¨¨
àø÷ð ,úBcnä úëLîä éelâa íé÷ìàa(âé ,àé á÷ò)ìëa" ¤¡Ÿ¦§¦©§¨©©¦¦§¨¥¤§¨

mkaalïéàM äî .íðkLîe úBcnä øB÷î àeä áläL Y " §©§¤¤©¥§©¦¦§¨¨©¤¥
àø÷ð Bcáì äéåä úðéça éelb ïk(íL)ìëa"mkWtp," ¥¦§¦©£¨¨§©¦§¨¨§¨©§§¤

,ã"aça-ã"aç Y Lôpä ìk úeøM÷úä úðéça àeäL¤§¦©¦§©§¨©¤¤©©§©©
øeac ,äáLçîe'eë42éôa éøác íéNàå" :áeúkL Bîëe ."E ©§¨¨¦§¤¨¨¨¦§¨©§¦

(æè ,àð äéòLé)éôa ézîN øLà éøáãe" ;"E(àë ,èð äéòLé). §©§¨§¨©£¤©§¦§¦§©§¨

"äLî ìL BðBøb CBzî úøaãî äðéëL" ïéðòëe43éðà"å . §¦§¨§¦¨§©¤¤¦§¤Ÿ¤©£¦
éôa úøaãnä äðLnäE'eëå"44ía zøaãå" äæ éãé ìòå , ©¦§¨©§©¤¤§¦§§©§¥¤§¦©§¨¨

'eë"(æ ,å ïpçúàå).: ¨¤§©©

.35.(úBnà)ª

.36.(á ,èô úaL)©¨

.37.(úBnàì)¨ª

.38.(íìBòä úBnà)ª¨¨

.39.(øãqä éepéLa .æ ,å eðúLøt)¨¨¨¥§¦©¥¤

.40.(ç ,áð äéòLé ."ïBiö 'ä áeLa eàøé")¦§§¦§©§¨

.41.(å è ,ë Bøúé àzìéëî)§¦§¨¦§

.42.(äNòîe øeac ,äáLçîa Y äNòîe)©£¤§©§¨¨¦©£¤

.43."äéîet ìò øaãî äðéëL" :à ,áìø ñçðt â ÷ìç øäæ äàø .ãì ÷øt àéðz)©§¨¤¤§¥Ÿ©¥¤¦§¨§¦¨§©¥©¥
úBçéL éèewìa ïîñpä äàøe ."äéa ãéçàã ìB÷ àeää étî" :à àø÷iå ,æ â ÷ìçáe§¥¤©¦§¨¦¦©§¨¦¥§¥©¦§¨§¦¥¦

.(5 äøòä 1087 ãenò ã ÷ìç¥¤©¤¨¨

.44.(àø÷iå úléçz ,íéøLéî ãébî øôñ)¥¤©¦¥¨¦§¦©©¦§¨

$
.ב 

האמצעי  אדמו"ר - דובער ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â חיים âתורת

נח  תולדות נח אלא פרשת -

(à)äìàåéúåøåãá äéä íéîú ÷éãö ùéà çð çð úåãìåú
äæá íé÷åã÷ãä òåãéå .çð êìäúä íéäìàä úà
.'åë ÷éãö ùéà çð úåãìåú äìà ì"ìäå ìôëá çð çð ù"î

éñåäù åäî çð êìäúä íé÷ìàä úà ãåò ù"î íâåìò äæá ó
'ñá äðäå .'åë íéîú ÷éãö ùéà çð äéäù øîà øáë øùà
÷éãö ùéà çðã äáéúì çð úñéðë ïéðò úåììë øàåáî ú"÷ì



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

גמר

 לנהלנ ל הנדתה תידמד   אי   243 

גמר

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

úà åðééäå àîéà ãåñéá ùáåìîù àáà ãåñé 'éçá àåä íéîú
.äàìéò 'é÷ìà '÷ðù äðéá úéîéðô 'éçáá 'åë êìäúä íé÷ìàä
äðéá úéîéðôá àåäù äáéúì ÷éãö ùéà çð úñéðë ïéðò åäæå
(å ,àé 'éòùé) áéúëã àáì ãéúòì åîë úåøéçä íìåò '÷ðù
áåãå äøôå 'åë ùáë íò áàæ øâå ïëå 'åë åúéçùé àìå åòøé àì
äéä êëå â"äëå ïáú ìëàé ø÷áë äéøàå ïëå 'åë åéãçé äðéòøú
ìåèá 'éçá íìåëá äéäù çð úáéúì åñðëðù úåîäáå úåéçá
äúéä éë ììë íé÷éæîå íéôøåè áåãå äéøàä åéä àìå ìåãâ
úéîéðôã úåøéçä íìåòã äðåéìòä äâéøãîå 'éçáá çð úáéú
ë"åé åîë ùéîùúá íéøåñà åéä ë"òå) 'åë á"äåòá åîë äðéá
ú"âçã ïéåå÷ 'â çð éðá 'âå ù"ò òåãéë á"äåòä ïéòî àåäù

:('åë
(á)äðäåéáúëá òåãéä 'à ïéðò íéã÷äì ùé äæ ìë ïéáäì

â"åçä éåìéâ ãöî ìéçúî ã"äò ùøùã ì"æ é"øàä
àîéàã ãåñéá íéîåúñ â"åçä íðãåòá ìáà à"æá àîéàã
ùøåù íù ïéà àîéà ãåñéá ùáåìî àåäù àáà ãåñé úøàäî
õò 'éô íééçä õò '÷ð íùå ø"åè ã"äòã úåôòúñä úåéäì
ãö íù ïéàù íéðåéìòä íééçä õò '÷ðù àáà ãåñé 'éçá àåä
äîëçá àìå åúåîé (àë ,ã áåéà) ù"îë ììë úåîì äæéçà
äðéáã úåéðåöçî íéìá÷îù úåãîá ÷ø äøéáù äéä àìù) 'åë
íùá àìå â"ñ íù 'éçá àåäù äèîì íéìâúîä äáù ú"æî
êåúå úéîéðôá 'éô ïâä êåúá òåèð äæä íééçä õò ('ëçã á"ò
íéîìòðå íéîåúñ ïééãò íùù ïåéìòä ïâ '÷ðù àîéà ãåñéã
íåúñ àåäù àáà øåà úëùîä 'éçá ãöî äðéáã â"åçä íâ
íåù ïéà ë"òå òåãéë à"åàã úéîéðô ãåçéá äðéáá íìòðå

òë) 'åë äáù úéîéðôá äðéáá íâ ã"äòì ììë äæéçàúáù ïéð
àø÷î àåäù àîéàá ùáåìîù àáàã ùã÷ 'éçá åäæù è"åéå
éåìâá êùîðù à"åàã éðåöéç âåéæå ãåçéá ìáà (è"åéã ùã÷
íéùáåìîù äðéáã ú"æî ø"åè ã"äòì ùøù ùé íù à"æì
íùù äæçäî äèîì à"æã â"åçä éåìéâá à÷åã äæ íâå) à"æá
äæ ìë øåàéáå ('åë ú"úã ïåéìòä ùéìùá àìå 'ìîä úìá÷î
äðéá úéîéðô 'éçá ïéá ùøôä åäî ïéáäì ùé äìçú äðä

'ëçá úåâøãî 'á ùéù òåãé úåéäì ììë êøãá äðéá úéðåöéçì
'éçá åäæ àáà øåà '÷ðù 'ëçã 'éîéðô 'éçá 'åéðåöéçå úéîéðô
úåèùôúää øãòäá ïééãò äãå÷ð 'éçáá àåäù åîë 'ëçã ïéà
àéäù 'åë úùôùô äî ïéðòë 'ëçã ä"î çë åäæå äèîì
,çë áåéà) ù"îëå äðéáã äâùäì òéôùî øå÷î úåéäî äìòîì
'ëçä úåéðåöéç 'éçáå 'åë ùîî ïéàî àöîú ïéàî 'ëçäå (áé
øå÷î úåéäì ïéàî úåèùôúäá 'ëçä äëùîð øùàë åäæ
éåìéâ éãéì àáå íìòäá òáåðä ïééòîë äðéáã äðáäå äâùäì
ìëùåîä øåà ú÷øáä åîë úåãéîúá åðîî êùîðù øäðá
úåèùôúäá êùîðå éåìéâì ìéëùîä çëá åîìòäî àöåéù
ùéù 'ëçã ã"åéä úåà úðåîú ïéðò åäæå) ùîî äðáäå äâùäá
'éçáá à"äã úåèùôúäì êùîð åðîîù ïåúçúä õå÷ åá
àìã ïéòéø ïéøú à"åà '÷ðù åäæå (òåãéë äðéáã äâùä
òåãéë úåîìåòä êøåöì øéãú åäééâååéæã ïéîìòì ïéùøôúî
úåéäì êùîð øùàë 'ëçä 'åéðåöçã úåéðåöéç òôù 'éçá åäæù
ùéì 'ëçã ïéàî åäæù ãéîú äðéáã äðáäå äâùä úåèùôúä
áéúëã á"òîá åîëå 'åë äâùäã ùé éáâì ïéà '÷ðù äðéáã
àøá àáà '÷ðù 'ëçä úéùàøá åäæù íé÷ìà àøá úéùàøá
åäæù øäåæá ù"îë 'åë àîéàì 'à àáàã äðéá 'éçá íé÷ìà
'éçáî àåäù úåîìåòä ïéðá êøåöì à"åàã éðåöéç ãåçéä
ìëùáù úåãî '÷ðä ïäù àîéàã ú"æ '÷ðù äðéáã úåãîä
åà ïéãì åà ãñçì áééçé ìëùä 'ðáäå úâùä úîçîù äâùäå
úåãîä úåãìåú úååäúä êùîð íùîå åîöò ìëùá òöåîîì
ïéòì äàøðù åîë ùîî â"åçá áìáù úåãî '÷ðù ùîî
åà ãñçä áééçéù äðéáã çåîá ìëùä úâùä úîçîù
éåìéâá áìá ãñç åà äáäàã 'åìòôúää ãìåé ãéî äáäàä
úãîá ïëå äðéáã ìëùä úâùäá ìòôúðù ïôåàä éôë ùîî
éèøô 'éçáå 'åë ä"åð ïäéôðòå òöåîîä ú"úä úãîå ïéãä
êùîðù á"îéåã úåãîä 'éçá åðééäå 'åë æ"òæ íúåììëúä
'é÷ìà øîàéå á"ì ïäå 'é÷ìà '÷ðù àîéàã ú"æî 'éöàá éåìéâá
áìì êùîð íùîå ïéìéáù á"ì '÷ðù à"æã ïéçåîá åëùîðù

:ì"ãå à"îá ù"îë áì '÷ð äæ íòèîù

$
.ג 

צדק' ה'צמח אדמו"ר - מענדל מנחם ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â מצותיך âדרך

התפילה  מצות שורש

(ãìäðäåøàåáîä íåöîöä ïéðò øåàéá 'ñåúá äæ ïéáäì
ìéöàîä êéøö 'éäùëù ç"öåà øôñ úìçúá
úéòöîà äãå÷ðá 'úé åøåà úà íöîö úåîìåòä ìéöàäì

åðéà íðîàå úåîìåòä ìë ãîòî àåäå éåðô íå÷îå ììç äùòðå
,ù"åòé 'åë íéããöì ÷ìúñðù ÷ø å"ç øåàäá èåòéî 'éçá
íåöîö ïéðò ïëúé êéà íéäåîú íä ïèåùô éôì íéøáãäù
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áéúëå 'åë óåâä úåîã åì ïéàù ñ"à øåàá íéããöì ÷åìéñå
àøáðùîå 'åë àøáðù íãå÷ àåä äúàå éúéðù àì 'éåä éðà ë"â
ïåùì ïéðòå 'éô äìçú íéã÷äá ïáåé ïéðòä êà ,ùîî äåùá
éë 'éô íéâåðòúä øå÷î àåä ä"á ñ"à øåà äðä éë ,ñ"à øåà
äàøðë âåðòúä àåä íäá øùà ìëå úåîìåòä ìë úåéç äðä
íãàä ìòôéù äìåòô ìëî úéìëúäù æ"äåò éðéðòá ìéìòá
òøä êåôäáå áåè '÷ðä åäæå øáã åúåàî âðòúéù âåðòúä àåä
'éçáá úå÷ìçúä éåáéø ùé äðäå ,åðîî åøòèöéù äî àåä
éâåðòú ìëå 'åë çéøáå äòéîùáå äéàøá âåðòú ùéù âåðòúä

"äåòìôðù ïåéìòä âåðòú 'éçáî úìåñô àìà åðéà ïììëá æ
äìòîìù âåðòúä 'éçá éáâì êåøò åðéàå ë"äáù é"ò äèîì
ãò ãàî áøå íåöò àåäù äðéëùä åéæî íéâðòúî úåîùðäù
éøåñé ìë éàãëù éúàã àîìòì éúéìå 'éðééãéìã áèåî ì"æøàù
ìá÷éù ìéáùá íðäéâá 'ñî 'à åðìù ùàå ùãç á"é íðäéâ
àåä ïåéìòä ò"â ìáà ïåúçúä ò"âá åìéôà åðééäå ò"âá âðåòä
ùé ïëå 'åë ÷éñôîä øåðéã øäð ùéå åðîî äáøä äìòðå íø
äæ âåðòúä úìá÷ 'éçáá õ÷ ïéàì úåáø úåâéøãî úåéìò ãåò
íéðäð øîàîë 'úé ååéæå åøåà 'éçáá àåä ìëäå ,äæî äìòîì
øéàîä 'úé ååéæå åøåà 'éçá àåä íéâåðòúä ìë øå÷î éë 'åë åéæî
ñ"à øåà '÷ðä àåäå íéîìåòä ìë éç øå÷î úåéäì èùôúîå
íâ úåéäî éøîâì ìãáåîå ùåã÷ 'úé åúåäîå åúåîöò ìáà
åãåäå 'åë åãáì áâùðå íîåøî àåä éë âåðòúä 'éçáì øå÷î
åéìà êåøò åðéàù 'úé åðîî äøàäå åéæ åðééäã íéîùå õøà ìò
åæ äøàäå ,ùîùä øåàî íöò éáâì ùîùä úøàä åîë ììë
íéâåðòúä ìë øå÷î 'éçá àéäå úåîìåòä ìë úåéç øå÷î àéä
íùî êùîðä âåðòúä 'éçá àåä úåîìåòä ìë úåéç ø÷éò éë
úåéç î"ãò àåä ñ"à øåà ïåùì 'éôå øåàéá ïéáäìå ,ì"ðë
äãé ìò éç óåâäù úåéçä ïéàù óåâä úà äéçîù ùôðä
ïéòäù î"ãò ïæàå ïéòáù úåéçä åðééäã ùôðä úåîöòå úåäî
ïéà äðä ,íéëìäî íéìâøäå øáãî äôäå úòîåù ïæàå äàåø
äúåäî 'éä ë"àù ,ùôðä úåîöòå úåäî íäáù äæ úåéç
ç"îøá íé÷ìçúî íéðåù íé÷ìç ç"îøì ÷ìçúî äúåîöòå
ùôðäù åðéà äæå 'åë óåâä éøáéà é÷ìç øåéö éôë úåîå÷î
íé÷ìçì ú÷ìçúî äðéàå èåùô éðçåø ãçà íöò àéä äîöò
úåéçäù ïéðòä àìà ,à"ðô à"ç à"÷ìá ù"îëå ììë
,äîöò ùôðä úåäîî ãáì äøàä 'éçá ÷ø àåä íéøáéàäáù
éçä úåàéöîå úåäî àéä äúåîöòå äúåäîá ùôðäù éôìù
úàæ æ"ëò ùôðä åäî òãð àì åðçðàù ô"òàù) éðçåø úåéç
äúìåãâå éçöð úåéç éç éðçåø úåàéöî àéäù éàãå òãð
íâ ïë ìò ,(íéëàìîä ïäù íéìãáðä íééìëùä ïî äúìòîá
åæ úåèùôúä äðä óåâá úùáìúîùë äúøàäå äúåèùôúä
äðîî éç óåâä ïë ìòå óåâä úà úåéçäì úåéçå çë 'éçá àåä
ùîî ò"åäî àìå ùôðä úåèùôúäå úøàä ÷ø àåä äæ úåéçå
éøäå ,íéøãç éøãçì ùîùäî øéàîå èùôúîä øåàä ïåéîãëå

íöò éáâì ììë êåøò äðéà åæ äøàäå úåèùôúäù ïáåî
ä"á ñ"à øåà ïéðòã ,î"ãò äæî ìéëùäì íéìåëé êëå ,ùôðä
'úé ò"åäî ìò äðåëä ïéà ì"ðë íéîìåòä éç ìë øå÷î àåäù
,'úé ò"åäîî äøàä 'åèùôúäå úåìâúä 'éçá àåäù ÷ø ,ùîî
íéîìåòä ìëì úåéçå øå÷î àéäù ñ"à øåà '÷ð åæ äøàäù
ééç øå÷îå äéäéå äåäå äéäù àåä 'úé ò"åäîù éôì éë ,íìåë
àåä 'úé åðîî úåìâúäå úåèùôúääå äøàää íâ ë"ò íééçä
èìçåîä ñôàå ïéàäî íéàöîð úååäìå úåéçäì íééçä øå÷î
'éçáå ,(øåàîä ïéòî àåä øåàä éë) íîéé÷ìå íúåéçäìå ùîî
'úé åúåîöòì òâåð åðéàù øîåì äøàä íùá '÷ð åæ úåìâúä
ìùîðì äîåã ïéà óåâá ùôðä ééç úåèùôúäî ìùîä éë ,ììë
äðéàù úåéä íò óåâáù ùôðä ééç úåèùôúä éøäù ,ë"ë
äîåãä ùôðäî 'ùôúä àåä î"î ùîî ùôðä úåéîöòå úåäî
ùøôää òãåðë ãáì äøàä 'éçáá àìå) ë"â äòôùä 'éçáì
ùîùá éåðéù íåù ìòåô ïéà ùîùä åéæù òôùì øåà ïéá
åæéà øåàì àéöåîùë òâééúî ìëùä çëù ìëùä òôù ë"àùî
êøã åðéà óåâá ùôðä ééç úåèùôúä êëå ,ä÷åîò äìëùä
óåâä éø÷îî ë"ë úìòôúî ùôðä äúéä àì ë"àã ãáì äøàä
'éçáì äîåã àåäù éôì àìà ,äåéæå äúøàäá ÷ø æ"ôì ïðéàù
ò"åäîá äðúùî òéôùîäå òéôùîä úåäîî àéäù (äòôùä
ùôðä ééçá íéàåø åðà ïëå ë"çàìì äòôùää íãå÷ ïéá
ìòåô úåéçä ïéà ïùé àåäùë íéúòä éôì íééåðéù äîë óåâáù
åúðùî åöé÷äáå åøáãé àåù úåîåìçå úåîåìç íåìçì ÷ø óåâá
úòãå ìëùî úåáùçî áùåçå úòîåù ïæàå äàåø ïéò äðä
ùôðä éáâì ñåçéå êøò äì ùéå äáåø÷ äòôùääù ãöî åðééäå
ïééãò øåàéá êéøö äæ øáã) 'åë äåùá òôùä 'éäé àì êëì
íàù íéìá÷îä íéìëä éôì íééåðéù ùé éîð äøàäá íâ éøäã
ë"àùî èòåî åéæä 'éäé çåúô ïè÷ 'à ïåìç ÷ø ìôà úéáä
éôì íééåðéùä 'éäé ïëå äøãñëàá åà úåðåìç äáøä ùéùë
úåèùôúäù ïàëî çøëää åäî ë"àå 'åë úéëåëæä êåëéæ
éøäù íééåðéù ùéù éôì äòôùä êøã àåä óåâá ùôðä
ùôðäù äîî äøåàëìå 'åë óåâä éìë éåðéù ãöî íä íééåðéùä
úåîå÷îá ò"öå ì"ðëå øúåé 'éàø ùé óåâä éø÷îî úìòôúî
'úé åúåîöòá ë"àùî ,(ì"ðä ïåùìá ë"â åæ 'éàø 'úðù íéøçà
'éåä éðà ù"îëå úåìâúää êøòî éøîâì ìãáåîå ùåã÷ àåäù
'úé åðîî êùîðä äæä éåìéâä úåðëì ïéà ïëì 'åë éúéðù àì
øéàîä øåàä éë à÷åã øåà íùá ÷ø íééçä øå÷î úåéäì
òâåð åðéàù ãò øåàîä êøòå úåäîî ãàî ÷åçø àåä øåàîäî
øðä øåà ïåâë ,øåàîäá éåðéù íåù ìòåô åðéàå ììë åéìà
úåäîì ììë äîåãá úéááù äøàää ïéàù úéáá øéàîù
øàää ë"àùî éôøåùå éùîî àåäù øðä úáäìù úåîöòåä

øéàîä ùîùä øåà ïëå ,äéúö÷î àìå äéðéî àì àéä úéááù
øåàäù ùîùä øåàî óåâ úåäîî ììë äðéà íéøãìå õøàì
,áøå íåöò ìåãâ øåãë àåä ùîùä øåàîå úåùîî íåù åá ïéà
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àåä ùîùäù éôìù åðééäã øåàîä ïéòî øåàä éøä ë"ôòàå
øéàäì äøàäå åéæ åðîî õöåðúé êëì øéäáå êæä úåàéöîå øáã
äîî ùîùäá úåìòôúä åà éåðéù íåù ïéàå 'åë õøàì
äúåîöòå äúåäî êøòî åðéàù éôì äøàää äðîî êùîðù
íéôìà óìàá ìéëùäì íéìåëé äæ î"ãòå ,ãáìá åéæ ÷ø
,ä"á ñ"à øåà ïåùì ïéðòå 'éô úéìëúå õ÷ ïéàì úåìãáä
'éçáù ,'úé åðîî úåéçä øå÷î úåèùôúäå éåìéâ ìò äðååëäã
éë 'úé åúåîöòå åúåäîî àîìòá äøàä ÷ø àåä äæ øå÷î
êùîðä àåä ååéæå åãåä ÷ø åãáì áâùðå íîåøî 'úé ò"åäî
ïéà ïëì íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåò íäù íéîùå õøà øéàäì
àøáðù øçàì ïéáå íìåòä àøáðù íãå÷ ïéá éåðéù íåù åá
åéæä úåèùôúä úîçî øåàîäá éåðéù íåù ïéàù î"ãò åîë
åðîî úåéçä éåìéâì äìá÷ä éîëç åðéëù íéîòèä ïî 'à äæå)
íéôåñåìéôä åá åùîúùðù òôù ïåùìá àìå úåøåà íùá 'úé
ë"çàì äòôùää íãå÷ ïéá òéôùîäá éåðéù ìòåô òôùä éë
ìà ìåìòä ñçéë òéôùîä úåäîì êøòå úåëééù äì ùé éë
åéæã ìùîä ïéà î"î êà (øåàîä éáâì åéæä ë"àùî äìéòä
ùîùäî êùîð ùîùä åéæ éøäù ììë ìùîðì äîåã ùîùä
ùîùä àøáð êëù äîöò ùîùäî ïåöøå äøéçá éìá àìéîî
äðä 'úé åá äìòîì ìáà äðåöøá àìù óà åéæ äðîî èùôúéù
åðîî êéùîäì èåùôä åðåöøá éåìú åæ äøàä úåèùôúä
'éäå 'éä àìë 'éä éæà äúåèùôúä òåðîì åðåöøáå åæ äøàä
úåîìåòä úàéøáå úåìéöà íãå÷ åîë íéàöîðä ìë íéìèáúî
êéùîäìå øéàäì äøéçáå ïåöøá ìòåô 'úé àåäù àìà 'åë
úåéçä úåèùôúäå éåìéâ 'éçáá äðäå :'åë åæ äøàä åðîî
êééù äðä ,ì"ðë ñ"à øåà '÷ð äæ éåìéâ 'éçáù 'úé åðîîù
øå÷îå ùøù àåäå íéâåðòúä ìë øå÷î àåä åæ 'éçáù øîåì
àéä äîëçäù éôì åðééäå ïãò '÷ð 'ëçä éë úååäúää ìëì
úéùàø äá êëì äîëç úéùàø ù"îë úåìùìúùää úéùàø
øáã ìò ìéëùäáù ìéìòá äàøðëå ïãò '÷ð êëì âåðòúä éåìéâ
'éçá ìùìúùî êìéàå äîëçîå ìë áåøî âðòúé äîëç
ìë øå÷îã øå÷îå äèî äèîì ãò ò"åò êøã âåðòúä
ñ"à øåà '÷ðä 'úé åðîîù ïåùàøä éåìéâ 'éçá àåä íéâåðòúä

àåä ñ"à øåà '÷ðä åæ 'éçááå 'åë'ñá ù"îëå íåöîöä 'éäù
ë"çàå ììçä íå÷î àìîî ñ"à øåà 'éä äìçú íéøòù àåáî
ì"øå) 'åë åîéùø øàùðå íéããöì ÷ìúñðå åøåà úà íöîö
àåäù ùåã÷ä øåàîäá àìå ãáìá øåàäá 'éä íåöîöäù
øå÷î øîåì 'éôà å"ç êééù ïéà ò"åäîáù ä"á ùîî ò"åäî
øîåù 'ñá ïééòå 'åë éøîâì ìãáåîå ùåã÷ àåäù íéâåðòúä
ø"äòáå ïåöøä ïéðòá ì"æ ò"îøä ù"î ä"ã éðù çåëéå íéðåîà
úèùôúîä 'éçáá ÷ø 'éä àì íåöîöäã ò"îøä ã"ëù 'åë
ïåöø 'éçá àåäå) åðåöøå åîù ë"â '÷ðå ñ"à '÷ðä 'úé åðîî
ãáìá åîùå àåä 'éä ò"äáð àìù ãò ì"æøùî ò"äå íåã÷
ìò ÷ìåç ÷"îøäù ïéáä íù øáçîäå ,å"ç ò"åäîá àìå ('åë
,ììë íåã÷ ïåöø íù ïéàå ñ"à '÷ð 'úé ò"åäîã ì"ñå ò"îøä
íãå÷å 'úé åðîî øéàîä åéæä 'éçá ÷ø àåä åæ 'éçáã ù"îôìå
ïéà ë"à åéìò ñôàå ïéà íùå øåàîá ìåìë åéæä 'éä ò"äáðù
ùîùäî åéæä åîëå ò"îøäì íâ å"ç åúìåæ íåã÷ øáã íåù
ïàë ïéàå åãáì ùîùä ÷ø úåàéöîá ïéàù ùîùá ìåìëùë
ãáìá åîùå àåä äéä ì"æøùî ù"à æ"ëòå ììë ú÷åìçî
ø"åîî ÷"éë éúéàøå .'åë åá ìåìëä åéæä 'éçá àåä åîùù
ã"òìðå ,úìåëé íùá åæ 'éçáì äðéëù ò"ð ø"åîæàà ìåãâä
àìù ãò øåàîá ìåìë 'éäùë åéæä ïéðòù åúðååë øùôàù
ä"á ùåã÷ä øåàîä úìåëéá ùéù äî ïéðò ÷ø àåä ò"äáð
äáøä øúåé ÷ã äæå ,øéàäì äöøéùëì äøàä åðîî øéàäì
úåììëúä ô"ëò ùé íùù ùîùá ìåìëä ùîùä åéæä ìùîî
åúìåëéáù äî àåä 'úé ò"åäîá äìòîì ë"àùî ùîî åéæä
øéàî ùîùä åéæù òãúå ,ùîî åúìåæ ñôà ë"àå 'åë øéàäì
åðåöøáù äìòîì ë"àùî ùîùä ïåöøå úáåèá àìù ùîùäî
ãåòå úìåëé àåø÷ì éåàø ë"à äøàää 'éä àìë 'éä øéàé àìù
ìéòìãë åéæë 'éî÷ íéìèá íä éøä ò"äáðù øçàì 'éôàã
øå÷î ïéðòù ì"ôà íìåòä ìöàðù íãå÷ ë"àå ,úåëéøàá
ìåìë 'éäå èùôúðù íãå÷ åðåöøá 'úé åðîî èùôúîä úåéçä
øéàäì 'úé ò"åäîá ùéù úìåëé ÷ø åúåø÷ì êééù 'úé ò"åäîá
ùîùä åéæë ë"â äìéèá äøàää éøä øéàäù øçàìå 'åë
:ì"ãå íåöîöä 'éä åæ äøàä 'éçááå ùîùá ìåìë àåäùë

$
.ד 

מוהר"ש  אדמו"ר - שמואל ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תרל"ג שמואל âתורת

ך"ג. מ"ם וישב המשקים, שר זכר ולא

øåàéáåêìî àåäù øãä 'éçáî 'éä óñåé äðäã àåä ïéðòä
àåäù åðééäã ïå÷éúä øå÷îå ùøåù àåäù éðéîùä

'éçáá åììëåéù íð÷úîå åäúã 'éàîã÷ 'éëìî 'æ øøáîä
'éçáî åúåéäì äàøî äôéå øàåú äôé óñåé 'éäù åäæå ,ïå÷éúä



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

גמו

 246   לנהלנ ל הנדתה תידמד   אי 

חב"ד גמו נשיאי רבותינו מתורת

àåä éôåéä ø÷éò éë òãåð úåéäá ,éôåéå øåãéä 'ì àåäù øãä
,úøàôúäå éôåéä 'éçá àöîð æàù ãçé ïéðååâ äîë úåììëúäî
'éçá ìò æîøî äæå ,ë"ë éôåéå éåð åá ïéà ãçà ïååâá ìáà
ú"úäù úåøéôñä úâéæîå úåììëúää äùòð íùù ïå÷éúä
'éçá àåäù øãä 'éçáî 'éä óñåéù éôìå ,ãçé â"åç âååæîå ììåë
,ïéðååâ 'âî åììëåéù úåììëúääå ïå÷éúä äùåòù øå÷îä
éôåé 'ì åá 'æð êëì 'åë æ"úæ ãåøéô 'éçáá åéä åäúá ë"àùî
øøéáù 'åë óñëä ìë úà óñåé è÷ìéå óñåéá 'ëù åäæå ,øåãéäå
ïå÷éúä 'éçáá íúåà äìòäå 'åë åøæôúðù íéãñçä éöåöð ìë

.'åë
æ"ëôòåíé÷ùîä øù úà ù÷éáù ìò óñåé ùðòðù äî ïáåé

àåäå äáéñ äùò åéáà á÷òé éë íâä ,äáéñì

ú"ú 'éçáì äáëøî 'éä á÷òé éë éðôî àåä ,çìùù äçðîä
äàéøáá àåä íãîòîù ÷ø æ"åòì ùé íù øùà ,ïå÷éúã
éë íâä íãàá íãàä èìù øùà úò 'éúë ïëìå ,òãåðë
,'åë åá òìáðä úåöåöðä àéöåäì éãëá åì òøì àåä äèéìùä
çøëåî 'éîòôì ïëìå ,äèéìù ùé éøä øåøéáä úòá î"î
øùà ñ"àåà 'éçáì äáëøî 'éäù óñåé ë"àùî ,'åë òéðëäì
,äîåã÷ä 'çî ÷"à 'éçá àåäå úçà äøé÷ñá ìëä ø÷ñð íù
äáëøî 'éäù úòá íâ àìäã äæ ùéâøäå óñåé òãéù ì"ö ë"òå
ë"à ,ììë åì åìáìá àìå æ"äåò éðéðòá íâ ÷åñòì ìåëé 'éä
,åúåà øéëæé íé÷ùîä øùù äáéñ ù÷áì ò"à ìéôùä äîì
àì î"î äáëøî 'éä éë íâä á÷òé ë"àùî ,æ"ò ùðòð ïëìå

.ì"ðëå ììë æ"ò ùðòð

$
.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

êúåìòäáúòáù åøéàé äøåðîä éðô ìåî ìà úåøðä úà
éðô ìåî ìà 'àù äøåðîä éðô åäî ì"öå ,úåøðä
èåùô ô"òã úåøðä úùù ì"ìåäã ì"ö íâ ,'åë åøéàé äøåðîä
åäî úåøðä úùù ì"ìåä ë"àå ,éòöîàä øðä àåä äøåðîä éðô
ïøäà äàøùë ùøãîä íùá àéáä é"ùø äðäå .úåøðä úòáù
ìåãâ êìù êééç ä"á÷ä ì"à ,åúòã äùìç íéàéùðä úëåðç
ìåãâ äîá ì"öå ,úåøðä úà áéèîå ÷éìãî äúàù íäìùî
÷"äìé æ"ë ïéáäìå .'åë íéàéùðä úåðáø÷î úåøðä ú÷ìãä
úåãî 'éçá æ"àå ,á"åçã úåãî 'éçá ïä ú"åñùéã ì"úðùî
óåöøôáù úåãîä 'éçá à"ë éìëù úåìòôúä ïäù ìëùáù
íöòá ïéçåîäã ,ïéçåîä úëùîäå úééèä åðééäå ïîöò ïéçåîä
ïä úåãîäå äëùîäå äãéøé 'éçá ïðéàå äìãáä 'éçáá ïä
à"åàã é"äð 'éçá ïä ú"åñùé 'éèøôáå ,'åë ïéçåîä 'åìâúä
íéî ò"åäå 'åë íäî ìãáð úåäîì ïéçåîä úëùîä åäæù
.'åë íéøçàì ä÷ùîå äìåãù äðìãé úåðåáú ùéà 'åë íé÷åîò

(æì÷äðäå'ùã 'ä úåàá ïä ú"åñùéã ã"ô ã"éù ç"òá 'éà
'é úåàá ïä ïéàìéò à"åàã íù 'úðå ,'éåä
ïä ïéàúú à"åàå ,ã"åéäá ììëð ìëäå äðéá àåä ã"å éåìéîäã
ë"çàå ã"åé äìçú ïéùåòù àåä åúáéúëù äðåùàø 'ä úåàá
,'åë äðéá 'éçá àåä ììëáã ú"åñùé ïäå à"ää åðîî ïéùåò
úåéîöò åðééäã 'éöàáù 'éöà 'éçá àåä 'éåä íùã ã"åéã òãåðå
,'åë 'éöàáù äàéøá 'éçá äðéá 'éçá 'ä úåàå 'åë 'éöàä

'éåä 'ùã äðåùàø 'ä àéäù äðéáä 'éçá 'éöàáù ò"éáàáã
'éöà 'éçá àåä 'éåä 'ùã 'é úåà àåäù 'ëçå 'éöàáù 'éøá àéä
àåäå 'å÷ìàã úåäîä éåìéâ 'éçá àåä 'éöàã òåãéå .'åë 'éöàáù
ïéáù ùøôää 'åììë åäæã ,'åë å÷ä øåà úåäî íù øéàîù
ãáì 'åàéöîä úòéãé 'éçá àåä ò"éá 'åîìåòáã ,ò"éáì 'åìéöà
ä"òå ,'åë å÷ä úåäî àéäå 'å÷ìàã úåäîä éåìéâ øéàî 'éöàáå
äîå ,'åë ñ"àåà 'åîöòî ãáì äøàä 'éçá àåä ììëá å÷äù
úâùåî åæ äøàä î"î ,'åë å÷ä úøàä ÷ø àåä 'éöàá øéàîù
'åîùðä úâùä ïéðòá à"îá ù"îëå ,'åë äøàää úåäî 'éöàá
éøäã ,úåäîä úâùä 'éçá àåäù äðéëùä åéæî ïéðäðù ò"âá
àåä ò"âã úåùãçúääå ,ë"â 'åîìåòá òåãé 'å÷ìà 'åàéöî
ä"ò ,à"îá ù"îëå 'åë 'å÷ìàä úåäî úåîùðä íéâéùî íùù
äøàä ìëå) 'éöàî äøàäå åéæ ÷ø àåä ò"âá éåìéâä 'åììëã
'éçáá ò"âá àéä åæ äøàä î"îå ,(ãáì 'åàéöîä 'éçá ÷ø àåä
å÷ä úøàä ÷ø àåä 'éöàáù äî úîàáå .'åë úåäîä úâùä
'éðåöéç 'éçá åäæù 'ìúùää úéùàø àéäù 'ëçä 'éçáá åðééä
íò å÷äã ,'åë å÷ä 'åîöò øéàî 'ëçä 'åîöòá ìáà ,'åë 'ëçä
íöò åá ùé éîöòä åúâéøãîá î"î ãáì äøàä ë"ãá åúåéä
úàæ ãåòå .'åë å÷ä íöò øéàî 'ëçä 'åîöòáå ,'åë äøàäå
÷ø àåä å÷äù äîå úåéîéðôå 'éðåöéç åá ùé àôåâ å÷ä éøäù
å÷ä 'éîéðô ìáà ,å÷ä 'éðåöéç 'éçá åäæ ä"á ñ"àåàî äøàä
'åáî à"îá äðäã .ä"á ñ"à 'éîöòå 'éîéðô 'éçá àåä
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êøãá åãéîìúì íãà äðùé íìåòì ã"ò àåä å÷ä úëùîäã
åðîî íéìòîù äðååëä ïéà äøö÷ êøãá äòôùääã ,äøö÷
äðååëä à"ë ,ãáì åäö÷ ñôà ÷ø åì äìâî åðéàå äìëùää
'éîéðôäå ÷îåò íâ äìëùää ìë åì òéôùîù àåä
ìåëéù ïôåàá äøö÷ êøãá åì òéôùîù ÷ø äìëùääáù
øçàì ïëìå ,'åë 'éîéðôäå ÷îåòä ìë äæá ùé íìòäáå ,ìá÷ì
'éîéðôå ÷îåò åäæù 'éáøã àúòãà ùðéà íéà÷ ïéðù ïéòáøà
åì òéôùäù äòôùääáù éðôî åðééäå ,à"îá ù"îëå åúðååë
úëùîäá ïáåé äæî àîâåãäå .'åë 'éîéðôä ìë íìòäá äæá ùé
íùëã ,ä"á ñ"à 'åîöòå 'éîéðô 'éçá äæá ùé åúåéîéðôáã å÷ä
'éäéù øåàä ìë úììåëù äî ãáì éøä åîéùøä úãå÷ðù
øåàä 'åîöò ìë íìòäá äá ùé éøä 'ìúùää úåììëá êùîð
àåä ë"åîë ,à"îá ù"îëå 'åë ììë 'ìúùää êøòá åðéàù
,'åë ñ"àã úåîöòä 'éçá åá ùé åáù 'éîéðôä 'éçááù å÷äá
ò"åäæå .'åë å÷ä 'éîöòå 'éîéðô 'éçá øéàî 'ëçä úåîöòáå
'ëçî àúééøåàã éðåîã÷ä ìùî øîàé øùàë 'àð äøåúä ìòù
ìùîã òåãéå ,'åë ò"ù åðåîã÷ ñ"àì ìùî 'éçáá æ"ä ú÷ôð
íù 'åáîå ,åäéìà çúô ä"ã à"åúá ù"îëå àñøôä ïéðò àåä
é"òù äëùîää éáâì àñøô é"òù äëùîäá ïåøúé ùéù
ë"àùî ,'åë åøãòäå øåàä ÷åìéñ àåä íåöîöä ïéðòã ,íåöîö
åîëå àñøôäá íìòúîå ùáìúî øåàä úåäî éøä àñøô
'÷ðù 'åúä ë"àå ,'åë ìùîäá ùáåìî ùîî ìùîðä úåäîù
÷ø íåöîöä é"ò àì øåàä êùîð 'ëçáù åðééä éðåîã÷ä ìùî
øúåéáå .'åë øåàä ö"òåäî 'éçá äæá ùéù åðééäå ,àñøô êøã
àåäù åîë å÷ä ùøùá íâã ïàë 'åáîä äèùä ô"ò ïáåé
ñ"àåàá úåæåðâä ñ"ò ïäù ñ"ò íù ùé ö"äôìù ñ"àåàá

ã 'ëçáù íùë ë"àå ,'åë'éçá åðééäã ä"á ñ"àåà äøåù 'éöà
'éçá øéàî úåæåðâä ñ"òáù 'ëçáã ì"ö ë"åîë ,'åë å÷ä 'åîöò
úåéäì ÷ø åäæù á"ëô ì"úð íåöîöä ïéðòå .'åë ñ"à 'éîéðô
úãçåéî 'éôñ úëùîð 'éäú 'ëçä úøéôñù åðééäã 'éèøô 'éôñ
ú"ðùîëå ,'åë úåæåðâä ñ"òáù 'ëçä äúåà àéä àéäå äîöòá
àåäù ò"ôá 'áä ïéãéøôîùë êåøá 'éúî ìùîä â"ëô íù
øåàä èåòéî äæá ùéù ä"òå ,'åë êåøá 'éúáù 'áä åúåà
'éçá éøä ë"àå ,'åë 'ëçä äúåà ä"ä î"î ,íù ú"ðùîë
êùîð úåæåðâä ñ"òã 'ëç 'éçááù ä"á ñ"à 'åîöòå 'éîéðô
à÷åã 'ëçá æ"ëå ,'åë 'éöàã 'ëçä 'éîöò 'éçáá å÷ä 'éîéðô é"ò
àåä ø÷éòä 'ëçã äìëùäá íâå) 'åë 'éàø 'éçá 'ëçäù úåéäì
'éçá àéäù äðéáá ìáà .(á"îô ì"úðùîë 'åë úéìëù äçðää
íù øéàî åðéàù íöòä ïî ÷åçéøá àéä äâùä ìë éøä äâùä

øéàî äðéááã ç"òá ù"îëå ,'åë ãáì äøàä à"ë 'åîöòä
äðéáî àåä 'ìúùää ø÷éò ïëìå ,'åë íå÷î ÷åçéøá ñ"àåà
äðéáäù åäæå .à"îá ù"îëå 'åë ãáì äøàä àéäù éôì à÷åã
àåä øáë éøä úåéç 'ùá '÷ð ñ"àåàäù äîã íééç íé÷ìà '÷ð
åðéà åúåîöòá éøäù åúåîöò 'éçáî 'éøãîä úãéøé 'éçáá
ìöàðä 'éçéù äî íâå ,'åë íééçä 'éçî àåäù øîåì êééù
íéìöàðä úà 'éçîù äðéáã íééç íé÷ìà ò"æù) 'úé åúàî
åúåîöòî 'éøãîä úãéøé 'éçáá àá æ"ä ,('åë 'ìîå à"æ 'éçá
ïéðò íù ïëúé àìå 'ìúùäî êøòá ìãáåî åîöò ñ"àåàã ,'åë
æ"ä íééç íé÷ìà '÷ðù äðéáä ë"àå ,'åë 'éçî àåäù úåéç 'ìå
ì"úð äðäã ,ììëá äðéá '÷ð ú"åñùéã åäæå .'åë ãáì äøàä ÷ø
ììëá úåãîäã 'úðå ,á"åçã úåãî 'éçá ïä ú"åñùéã ä"ì÷ô
á"åçã úåãîä 'éçá ë"åîëå ,'åë úåèùôúäå éåìéâ 'éçá ïä
èøôáå ,'åë á"åçã 'åîöòä 'éçá æ"àù äëùîääå 'éèää ò"åä
ìãáðä øáãá úåìâúäìå òéôùäì êéà ïäù á"åçã é"äð 'éçá
ïéçåî 'éçáî 'òîìù á"åçã ïéçåîä íöòá æ"ëù ä"òå ,'åë
,'åë ãáì äøàäå 'åèùôúä 'éçá æ"ä î"î ,ì"ðë 'åë à"æã
'éàã é"äð 'éçá åðééäå à"æã ïéçåîä øå÷î àåä äðåáúã òãåðëå
ïáåîå .('åë àáàã é"äð 'éçá íâ íëåúáå) à"æì ïéçåî íéùòðù
úà èìå÷ù é"òå øáãä úèéì÷ 'éçá àåä äðåáúã ì"ðä ô"ò
'éçá åðééäã ìãáðä øáãì åàéáäì ìåëé æ"éò åçåî éìëá ìëùä
å"ì÷ô ì"úðå) 'åë ïéçåîäî íöòá ìãáð 'åàéöî ïäù úåãîä

ì÷ãúåöòåé úåéìë ò"åäù àáàã é"äðì éìë åäæ ïéðòä úèé
àéäù äðéá 'éçá àåä æ"ë ë"òå .('åë úåìâìå òéôùäì êéà
ïéàìéò à"åà 'éçá ìáà ,'åë 'ìúùäì êééùä ãáì äøàä 'éçá
úâùä 'éçáá àåäù äðéáä 'éîéðô 'éçá åðééä 'é úåà ïäù
à"åàã éîéðô ãåçé 'éçá àåäå 'ëç 'éîéðôá åîë úåäîä

.ä"á ñ"àåà 'åîöò äæá øéàîù
.øåöé÷'éøá ,äðéá íùã 'ä úåà ïä ú"åñùéã ç"òáå

úåîöòå úåäî 'éçá 'éöàáù 'éöà 'ëçå ,'éöàáù
ã"òå ,úåîöò å÷ä úåéîéðôå äøàä å÷ä úåéðåöéçã ì"éå .å÷ä
ë"åîë úåîöòä 'éçá ùé åîéùøä úãå÷ðá åîëå ,äøö÷ êøã
ìùî äøåúä '÷ð ïëìå ,'ëç úåéîéðôá øéàîå ,å÷ä úåéîéðôá
ñ"òã 'ëçáã íâå ,äæá íìòúî íöòäù àñøô éðåîã÷ä
'éåìâä 'ëçã íåöîöäå úåîöòäå úåéîéðôä 'éçá øéàî úåæåðâä
'÷ð ïëìå ,'ìúùäì êééùä äøàä äðéá ìáà ,èåòéî ÷ø àéä
'éçá æ"ä úåãîä ìà 'éèää íúåéäì ú"åñùéå ,íééç 'é÷ìà
àéä äðéá úåéîéðôã á"åç úåéîéðô ïä ïéàìéò à"åàå ,äðéá

.úåäîä úâùä

$
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â תרפ"ט המאמרים âספר

בתרועה  אלקים תרפ"ט עלה חגה"ס ,

(âëåäæå'åáâ 'éçá ïä íé÷ìàä éðá äðäã ,åéáéøî åúçé 'éåä
ãâðì íéãîåòå (ìàîùä å÷äî 'ìúùîä) äùåã÷ã
íé÷ìàä éðá øøåòúî äî éðôî êà ,ãñçã 'éåä íù 'éçá
íéù÷ä íéðéãä úåçëä úàìòäî àá æ"ä ã"äãîì
íéøøåòîä ïäù ì"ðë âøè÷îå äìåòù íéòø íéâøè÷îäî
íäì ùéù íðùéå ,ìàîùä å÷ã úåðåéìò 'åáâä 'éçáì
åùòã àùéøã ì"ðë äùåã÷ã 'åáâä 'éçáá äæéçàå úåôòúñä
ñòëä 'ìúùî à÷åã ùà éôùøá 'äàîã 'åë ÷çöéã éåôèòá
ïéã íéøøåòî äùåã÷ã 'åáâ 'éçá íâù ãò åðåöø éøáåò ìò
'éô äæå ,åìàî åìà åðúùð äî ñ"éø÷á ã"äãî äðòèù ïéðòë
å÷ã äðåéìò äáéøî íéîøåâå íéìòåôù àöåé ìòåô 'ì åéáéøî
çë ìò ãñçä çë øáâúéù éãëá äðäå ,ïéîéä å÷á ìàîùä
'éçáî åäæù ãñçá íåöò çëå æåò 'éçá êùîåéù é"ò ì"ö ïéãä
'éçáî àåäù äòåùéä ïéðò ìë äæù ,à÷åã ãñçáù 'åáâä
ù"îëå úåéçäå çëä úøåáâú àåäù åáù 'åáâä 'éçáîå ïéîéä
é"ò à÷åã åäæ êà .åùã÷ òåøæå åðéîé åì äòéùåä ïéðòá à"îá
úåãìåú øå÷îî äìòîì äìåòù ãñçä úãî úäáâäå úééìò
úåéäì ìåëé ãñçáù 'åáâä 'éçáîã íâäå ,ìàîùå ïéîéã ïéå÷ä
,ïéîéá äòåùéä íùî 'éäé êéàå úåù÷ 'åáâ 'éçá úåôòúñä
'åáâ 'éçáî íéôòúñî úåù÷ úåøåáâäù äî äðä úîàá êà
åðééäå ãñçä ìò úåøáâúäá àåä úåøåáâäùë äæ ãñçáù

åîëå ìàîùä å÷ ìà øúåé 'éèðäùáåèä ùéàá íéàåø åðàù

úøåáâúá 'åáâä 'éçáî ë"â åá ùéå ãñçä úåøáâúäá íöòá
øáãä ìò ñòëé àì î"î òðåîä øáãä ãâð ãåîòìå úåéçä
åòðåî 'éäé àìù åð÷úé åà ÷ø äù÷ ùðåòá åùðòé àìå ãâðîä
úáù) ì"æø åøîàã àäëå) åùôðì ïå÷éú 'éäéù ïôåàá åçéãé åà
ò"åäù ù"ø éñî éåä à"ø éçî äåäã àëéä ìë (á"ò â"ì
ìòôúé àìå ó÷åúá åøáç ìò ãåîòé åîöòá àåäå (ïå÷úä
àåä ãñçã ãñçå áåè ïéá ùøôää åäæã ,ãâðîå òðåî íåùî
,éåàø åðéàùì íâ òéôùäì àåä áåèå éåàøäì òéôùäì
éôì åäæå ,ï÷úúî ä"ä äòôùää é"òù àåä äæá äðååëäå
àìàîù úéì ïéðòëå â"åçã ïéå÷ä 'éçáî äìòîì áåè 'éçáù
äìòîì àåä éë ïéîé 'éçá íâ ùé àìù åðééäã à÷éúò éàäá
'éçááå äòôùä 'éäéù àåä íùîå ,ìàîùå ïéîéã ïéå÷ä 'éçáî
÷ø å"ç ïéã úåôòúñä íåù ïéà åæ 'åáâ 'éçáîå ,à÷åã úøåáâú
éãëáã åäæå ,íééç êìî éðô øåàá åîëå ãáì áåè 'éçáá
øúëä 'éîéðô 'éçáá ääáâääå 'éìòä ì"ö ã"äãî ìò øáâúäì
'éçáá àåä íùî äëùîääã â"åçã ïéå÷ä úå÷ìçúäî 'òîìù
íéù÷ ïéðéãä 'éçá ïäù åéáéøî åúçé æ"éòå ,úåîöòä úøåáâú

.ììë âåøè÷ íåùá ãåò åøøåòúé éúìáì åòðëéå äèîìù
.øåöé÷íéøøåòúîå ,äùåã÷ã 'åáâ íä íé÷ìàä éðáã øàáé

éãëá úàæìå úåù÷ 'åáâî äàìòää é"ò ïéãì
ãñçä úäáâä é"ò àåä ïéãä çë ìò ãñçä çë øáâúéù
.áåèì ãñç ïéá ùøôää øàáéå ,ïéå÷ 'éçáî äìòîìù 'éøãîá

$
â בלה"ק - ה'תש"ה השיחות âספר

נ"ע  מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק  מכתב
הרבי את –כששיחררו הפטרופובלבסקי מהמבצר

להביא  להיכן אותו שאלו בערב, – תקנ"ט כסלו י"ט

מרדכי  ר' החסיד של לביתו להביאו ואמר אותו,

צורר  של דירתו גם היתה בית באותו מליעפליא,
ובמקום  נאטקין, נטע ר' המתנגדים ראש החסידים,

הביאו  לעפלער, מרדכי ר' החסיד לדירת הרבי את להביא

נאטקין. נטע ר' של לדירתו בטעות אותו

נאטקין  המתנגדים ראש שתבע מהתביעות אחת

נעלה  שם לעצמם, החסידים לקחו מדוע היתה מהרבי,
'חסידים'. של כזה

השם  את לעצמם לקחו חסידים שלא הרבי, לו ענה

דבר, שום לעצמם לוקחים אינם בכלל חסידים 'חסידים',

הבעלֿשםֿ כשיטת פרטית בהשגחה מאמינים חסידים כי
הפרטית  ההשגחה נתנה 'חסידים' השם את נ"ע, טוב

היו  דבר, של לאמיתו מתנגדיהם. ידי על לחסידים
אך  מתנגדים, – לחסידים לקרוא צריכים המתנגדים
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חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

האמת, באור המתנגדים את זיכתה העליונה ההשגחה
אותו  שהרוויחו השם, את לחסידים העניקו עצמם שהם

'מתנגדים'. בשם קראו ולעצמם 'חסידים', בכשרות,

החסידות  ששיטת מפני 'חסידים', לשם זכו חסידים
טובת  בשביל בצד עצמו את לשים צריך שהאדם היא
ששריפת  למרות חסיד", "שורפן הידוע כמאמר הזולת,
הוא  אותן, שורף כשהוא אך לו, להזיק יכולה ציפרניים
עדיף  "חסיד רש"י אומר לכן יזיק, לא זה שלזולת בטוח

מצדיק".

אחד  לכל מדבר הנני – וחביבי יקירי אתה ועתה,
במלה, מלה קרא האמור, לכל לבך שים – ביחוד ואחד
מפיות  היוצא ודיבור דיבור לכל אזנך והטה דעתך ושים
דבר  האומר ו"כל הקדושים, רבותינו אבותינו כ"ק הוד
עומד  השמועה בעל כאילו בעיניך יהי' אומרו, בשם

בזה. האמורה הקריאה את לך וקורא לפניך"

הנה  ומנהיג, רב כי אומר, נ"ע הזקן אדמו"ר כ"ק הוד
דיני  כל קיום על ולהשגיח להורות עליו אשר זאת לבד
של  זכיותיהם כי זאת עוד אלא כחוק, בקהילתו התורה
הבלתי  בהנהגתו בו. תלויים וחטאיהם קהילתו אנשי
וכדומה, רעות במדות יחטאו רבים אשר גורם הוא טובה,
הנה  – ישראל באהבת טובות במדות הישרה ובהנהגתו

בו. תלוי הרבים זכות

כי  אם אומר, נ"ע מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
למדריגות  ומגיעה היחיד עבודת היא ונישאה רמה גדולה
עילוי  לטובת העבודה הנה זה בכל ונפלאות, נעלות
לקבוע  נפשם המוסרים המלמדים של בעבודתם הרבים
בלבות  טובות ומדות והמצוות התורה חיבת ה', יראת
להדריך  נפשם המוסרים הרבנים של ועבודתם התינוקות,

רעו  המדות את לשרש צדק, במעגלי עדתם אנשי ת את
יותר  נשגבה ישראל, ואהבת טובות המדות את ולהקנות

גבוהה. הכי ועלייתו היחיד מעבודת

החסידות  שיטת אומר, נ"ע הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
עילוי  לטובת במסירותֿנפש העבודה היא החסידים ודרכי
במדריגה  שלמעלה אבינו אברהם של כמדריגתו הרבים,

כ"ק  הוד עקיבא. רבי של במסירותֿנפש מהעבודה
בעבודה, בהצלחה החסידים את מברך נ"ע הזקן אדמו"ר
נבג"ם  זצוקללה"ה הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק והוד
בהם  שתקויים החסידים, בעד ותפילה רינה נושאים זי"ע
בוטח  גשמי, טוב ברוב מרובה בתוספת האמורה הברכה
המאורי  יהיו התמימים' 'תלמידי אשר בבטחונו וחזק בה'
בעבודתם  ישקדו המדינות, בכל תמימה תורה אור
יראי  תלמידים להעמיד ויצליחו נפש, במסירות הקדושה
ברוחניות  יתברכו ולרגלם טובות, מדות ובעלי אלקים

ידם. על העוזרים כל ובגשמיות

עם  הלימוד חובת מלבד אשר האמור, מכל המורם
המחלקה  לפי מראשיֿהישיבות ואחד אחד כל התלמידים,
מראשיֿ ואחד אחד כל של חובתו הנה ידו, על המסורה
דיראתֿ בהנהגה תלמידיו את ולהדריך לחנך היא הישיבות
התלמידים  גורל ארץ, ובדרך טובות במדות שמים,
אם  ובמדותיו, הפרטית בהנהגתו ותלוי עליו, ואחריותם
חוץ  הנה זה, את זה ומעליבים מתקוטטים המורים
ואם  לתלמידיהם, רבה רעה גורמים הם בעצמם, משפלותם
גם  הנה טובות, במדות ומתנהגים זה את זה מכבדים הם
עילוי. אחר בעילוי ועולים בעקבותיהם הולכים התלמידים

עיני  ויאיר בעזרתם, השי"ת יהי' כי תפילה ואני
ונתינה  במסירה עצמם את להכניס לבבם, את ויעיר שכלם
להצליחם  אליהם פניו ה' ויאיר הקדושה, בעבודתם

וברוחניות. בגשמיות

ראשיֿישיבות, בתים, בעלי רבנים, תמימים!
'אחי  ליובאוויטש', תמימים 'תומכי ישיבות בכל תלמידים
'תורת  ישיבות המדינות, בכל ליובאוויטש', תמימים

לפקודה: אמת',

ÂÈ‰ :˘Â„˜‰ Â‡È˘ Ï˘ ÂÏÂÁÈ‡Â Â˙ÂÂ˜˙ Â‡ÏÈÓ
Œ˙Â¯ÈÒÓ ˙„Â·Ú· ÌÈ'ÌÈÈÁ Ï‡ÂÓ˘Â ÌÈ'ÏÏ‰ ÛÒÂÈ
˙‡¯È· ‰¯Â˙ ˙ˆ·¯‰ ÒÈÒ· ÏÚ ,¯˙ÂÈ· ‰ÏÂ„‚‰ ˘Ù‰

.!¯˘Î‰ ÍÂÈÁÂ ÌÈÓ˘
ומברכם. הדו"ש עוז, ידידם והנני

˜ÁˆÈ ÛÒÂÈ

$
âהריי"צ אדמו"ר - קודש âאגרות

á"ôø åìñë 'æ 'ä ä"á

.äëøáå íåìù

íé÷ìàä úàî äçìöää úà ìòôå ù÷éá øùà ïåùàøä

,äøåúá êø[å]àá åðéðò øàåáîë íäøáà ãáò øæòéìà 'éä

éìà øîàéå øåîàë åðåãà íäøáà åëøá äæá äàøðë øùà

äæá øàôúä ïëå ,êëøã çéìöäå êúà åëàìî çìùé 'åë

.éëøã çéìöä 'éåäå åøîàá

æéô÷ øáâ èå÷ìéá 'éàå ,çéìöî ùéà '÷ðù óñåé éðùä

,éåìéò øçà éåìéòá äìòúðå äìåãâì äìåãâî âìéãù ,(âìãî)

.åãéá çéìöî 'ã äùåò àåä øùà ìë éë åäæå
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êéìò äçìöå åì øîàå ,ìàåîù åëøáù ìåàù éùéìùä

.øçà ùéàì úëôäðå 'åë 'ã çåø

,çìöéå åéáà ãåã úçú 'éá 'éúëã äîìù éòéáøä

.ìàøùé ìë åéìà åòîùéå

.åäùòî ìëá åäé÷æçé çìöéå 'éá 'éúëã 'é÷æç éùéîçä

úáù÷ êéðæà àð 'éäú 'ã àðà 'éá 'éúëã 'éîçð éùùä

úà äàøéì íéöôçä êéãáò úìôú ìàå êãáò úìôú ìà

.íéîçøì åäðúå íåéä êãáòì àð äçéìöäå êîù

êøãî äìòîìù øáã àåä äçìöää ïéðò úåììë äðäå

,ìæî øá ,çìöåî ùéà ïéøå÷ù åîë ,ìæî ò"åäù ,òáèä

ø"úë '÷ðù ìæî êøò ë"äòá ñãøôá ùøéôå .æ"òìá ÷éìâ

'éçáî äìòîì åæ 'éçá úåéäì 'åë òéôùîä àåä éë íòèäå

äìòîì àåä ìæî ë"àùî ,'ëçä 'éøãîá äúéùàøù ,ìëù

.øúë 'éçá àåäå ìëùî

øîåà àðéðç 'ø ,øáãá ú÷åìçî åðéöî ì"æøãá íðîà

øéäð äîçáã øîàãë 'ëçä àéä ìæîä éôì) íéëçî ìæî

äìôú ïéàù) ìàøùéì ìæî ùéå ,øéùòî ìæî (é"ùø ,íéëçå

ìæî ïéà øîà ïðçåé 'ø ,(é"ùø ,ìæîä úà äðùî ä÷ãöå

.(é"ùø ,äáåèì åìæî äðúùî úåëæå äìôú é"òã) ìàøùéì

àåä ïéà 'éçáù ,ìàøùéì ìæî ïéà 'éô ìåãâä åðéáø ÷"ëå

,ìàøùéì ìæî ùéã ,øîëå øîë àåä ë"àå ,ìàøùéã ìæîä

'éôãë àåä åðéðò øåàéáå .ïéà 'éçá àåä äæ ìæî íðîà

øúëáù äðéáä éë æ"ô øúëä àåä ñ"à íà øòù ñ"ãøôá

íäì ìéæîå ,øúëáù úòôùîä úðéçá àåäù ìæî àø÷ð

ìëå òöåîîä àåäã ,'éøãî 'á åá ùé øúë 'éçááã ë"ò ,òôù

äìòîì àåä åáù äðåéìòä 'éçá ,'éøãî 'áî ìåìë òöåîî

àåäù äî åáù äðåúçú 'éçáå ,ìëùä úòôùä øãâî äìòî

,óèåðå ìæåðù äî ,ìæî 'éçá åäæå ,ìëù 'éçáì øå÷îå ùàø

äìòî äìòîì àåäù éôì ïéà 'éçá àåä åîöò äæ íðîà

.ìëù 'éçáî ïééãòúåàéöîã ,àöîú ïéàî 'ëçäå åäæå

.øúë 'éçá àåäù ïéàî àåä ìëùä úéùàø àéäù 'ëçä

ïî äìòîìá 'éô ,ìæîá éåìúù äî åäæù äçìöää äðäå

,äãùáå úéáá 'éðéðòä ìëá ,øçñîá íâ àåä ,ìëùä

íãà ïéàù (á"ë 'éñ ÷"äâàá àáåä á ã"ð íéçñô) ì"æøàã

éìòá äîëá ùçåîá åðéàøù åîëå ,'åë øëúùî äîá òãåé

éùåðà ìëùáù óà ,øáã äæéà 'éùåò íä øùàëã ,äçìöä

øáãä äùòð ïúçìöä ìãåâ éôì î"î ,ììë íå÷î åì ïéà

äøéúé úåîëçúäá íëçúîù éîå ,øúåéá äìåòî àåää

,ìéòåî ïéàå äøéúé úòãáå øãåñî øãñá ìëä äùåòå

äçìöäå ìæîá éåìú ìëä ÷ø ,øùò íéðáðì àì íâå ù"îëåÙÙ

.ìëùä ïî äìòîìù

äøåúá áåúë äæ øáã ì"áéøà ('á è"é æ"ò) àøîâáå

åéñëð äøåúá ÷ñåòä ìë ,íéáåúëá ùìåùîå íéàéáðá éåðùå

àåä øçñîä ïéðòã ,äøçñ áåè éë 'éúë äðäã .åì ïéçéìöî

éøä äòùìå ,íé÷ñò éåáéøá áø áäæå óñë íéøæôîù äî

àéä äðååëäå ,íùå äô áø øåæéôá éøîâì åúåùøî íàéöåî

úàöåäá íâ øæôì äáøé øùà ìëå çéåøäìå øëúùäì

óñåðå øæôîã úçà äðååëì àåä ìëä äðä íéãé÷ôå íéøéëù

úâùäá äæá àéä äçìöääå .'éîåöòå íéìåãâ íéçåø ãåò

éåàø äùòð éåàø éúìáä íâã úàæ ãåòå ,'éùåøãä 'éùðàä

,äùåò øùà ìëã àéä äçìöää 'é÷ñòä íöòá ïëå ,áåèå

úîàä éôìå ,éùåðà ìëùá 'éâùåîå íéðáåî éúìáä 'éøáã íâ

ìù åúúéîàì ïååëîå úîà åðéà éùåðà ìëùá ïáåîä íâ

àìà ,àåáé éë íåéá ãìåðä úà úåàøì íëçé äæ éî éë ,øáã

øùà [éìáî] åì çéìöî 'äå åúðåáúå åúòã ìò äùåò àåäù

õåøôé åúìçðå åúéá ,åúòåùéå åøæò àá ïéàî ììë òãåé

.éã éìá ãò ãàîá

ïéð÷å øçñîá íé÷ñòä úåéøîåçá àåäù åîë äðäå

,íéçéìöî åéðéðòù ùé øùà ,úåéðçåøä äãåáòá íâ àåä

ä"ãá øàåáîë) øçñîå ÷ñò ë"â àéä óåâá äîùðä úãéøéã

î"âáð ä"äìì÷åöæ ø"åîæàà ÷"ë ìù ,äåìú óñë íà

'åòéá÷á äùåò àåäù äî ìëã ,äæá àéä äçìöääå ,(ò"éæ

úåöîä íåé÷å (ò"ôì) äìôúä úãåáòå äøåúì 'éúò

à"ë ,úåìéâøäå úåéðåöéçä ãöî àì úîàá) úåøéäæäå

.åãéá çéìöî 'ã ,('åë ùîî úîàá

'å íäù úå÷åìç úåãåáò äùù åðéöî äæ ïéðò úåììëáå

,éëðà íäøáà ãáò ,ãáò 'éçáá àåäù éî àéä 'àä ,ì"ðä

íéé÷ì éëðà ãáòå ,ïåéòø ìëî íìòðä ìëù àåä íøáàã

úà ù÷áì åçëá äæå ,'ìòúéå 'úé ïåãàä úøéæâ éôë úåùòìå

úåéäì ,ïåãàä úàî úàæë ìòåô íâ àåäå ,äçìöää

.äðîàð åúãåáò

.(úéììë äîùð øîåìë) íöòá äîùð ìòá àåä 'áä

ìà àáçðå ,òðöäå ïåúîá åëøãù éî 'âä.íéìëä

âéùîå òãåé äáçø äòã éìòáî àåäù óàã äæá äðååëäã

âùåî åðéàù øáãì ìåèéáä 'éìëúá àåä äæ íòå áåèá

åæë äòéãé éãéì àá åúòéãéáù øçàîå .ììë ìëùá ñôúðå

éåìéâäå äòôùää àéä ø÷éòäå ,äîåàî òãåé åðéà àåäù

,ïåéìò øåà åéìò íâ çìöú éë éìë äùòð äæá äðä ,äìòîìî

.íéçéìöî åéðéðò ìë úåéäì

ìëá äæá íöòúî àåäå ,äùåøéá àá äãå÷ðäù äî 'ãä

äçìöäì éåàø äìåòîá õåôçì åùôð çë ìëá õîàúîå ,åáì

.úé÷ìà

øàåáîëå ,÷æç çëá äøåúä ú÷æçä ãòá 'ää

åðîù éðôî áéøçðñ ìù ìåò ìáåç ð"éøà 'á ã"ö ïéøãäðñá
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øîà ïìåáæìå (ã"ì÷úú æîø) èå÷ìéá 'éàå ,'åë åäé÷æç ìù

'éäù é"ò àìà ,ïìåáæî ìåãâ øëùùé àìäå ,'åë ïåìåáæ çîù

ìù åéô êåúì ïúåðå àáå àéèî÷øôì àöåéå íéì ùøåô ïìåáæ

åì ïúð êëéôì (äøåúá 'é÷ñåòå íéðåáð íäù) øëùùé

.åìîòá øëù (ïìåáæì øëùùé)

øùà ãòåîá) 'ã úéá ïéðáá ð"ñîå úå÷æçúä ãòá 'åäå

ììâá åãàîå åôåâá åì øùà ìë øñåî åúåéäìå ,('ã äåéö

èå÷ìéá 'éàãëå ,úìáâåî éúìá äçìöäì äëæé 'ã ïåöø

éãéá äúéî äá áééç àåäù øáãá íãà ìùëð (ä"ì÷úú)

òãåé åðéà íà ,'åë äøåúá ÷ñòúé ,'éçéå äùòé äî íéîù

ìù éàáâ 'åë äðîúéå êìé ,'éçéå äùòé äî úåðùìå úåø÷ì

.ìåöð àåäå ä÷ãö

çéèáäå ãòé øùà ,äøåúä ïúåð úåàáö 'ã íé÷ìà ìàå

øùåà äçìöä ïúåðä àåä ,íøæòá úåéäì áåè éùåò ìëì

íéëìåää ìëì ,ìë éðéòá ãñçå ïç 'åàéöî ,ìåáâ éìá øùåòå

.øåîàë ùã÷ä úáéçá äåöîäå äøåúä éëøãá

$
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  אגרות קודש - מתורגם לאנגלית 
)מתוך הספג "פגופ' רגין - שלום ובגכה" בהוצאת בית חב"ד המגכזי באג שבע(

 ב"ה  כ"א שבט תשכ"ט
ברוקלין, ניו יורק

ד"ר זאב גרין

שלום וברכה:

אני מודה לך מאוד על ההתכתבות שלך והמצורף לה. במיוחד אני מעריך את ההתחשבות 
שלך בשליחת המסמכים המצורפים למכתביך מכיוון שהם, כמובן, מקור לתענוג אמיתי עבורי.

)מכיוון  ב"קומנטרי".  שלך  מהמאמר  עותק  לקרוא  מאוד  שנהניתי  להוסיף  צריך  אינני 
שהרב קרינסקי החליט על דעת עצמו להראות לי את המאמר, הבה נשאיר מידע זה בינינו(. בהכירי 
אותך, ומבלי להמעיט בערך השפעתך, אחיל על המאמר שלך בפרפראזה את דברי חז"ל "יותר 

ממה שכתוב שם נשאר עוד להיאמר". 

הרשה לי להוסיף עוד נקודה, ונראה לי שהיא מהותית, לגבי ההסבר שלך במאמר אודות 
הדרך שאתה וגברת גרין וילדיך, מצאתם את הדרך האמיתית בחיים. והיא, שההשגחה העליונה 
גישה  הייתה  לא  שלאחרים  לחוגים  ה'  דבר  את  להעביר  מיוחדים  שליחים  להיות  בכם  בחרה 
אליהם, או שבכל מקרה, לא הייתה יכולה להיות להם את אותה יעילות והצלחה. אני מתייחס 
לחוגים של אקדמיה ומדע שמשפיעים רבות על הנוער היהודי במיוחד בתקופה הנוכחית. במיוחד 
משל  משפחות  להקים  ושעתידים  מדעיות,  לקריירות  שפונים  צעירים  ונשים  גברים  על  מדובר 
עצמם. במילים אחרות, הם לא מייצגים יחידים אלא יחידות משפחתיות, כך שהמושפעים ייהפכו 
להיות משפיעים, כמו בתגובת שרשרת. זו באמת גם הכוונה שלך, כפי שאני מסיק ממכתביך. אם 
להשתמש בביטוי השחוק, בהיותנו ב"עידן הסילון", מקווה אני ומתפלל שהשפעתך תהיה מהירה 

ומרחיקת לכת, ושתעשה זאת בשמחה ובטוב לבב.

אני מאחל הצלחה מיוחדת בנסיעתך מעבר לים, ובמיוחד בלונדון.

בברכה,

חתימת יד-קודשו של הרבי

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

øîà ïìåáæìå (ã"ì÷úú æîø) èå÷ìéá 'éàå ,'åë åäé÷æç ìù

'éäù é"ò àìà ,ïìåáæî ìåãâ øëùùé àìäå ,'åë ïåìåáæ çîù

ìù åéô êåúì ïúåðå àáå àéèî÷øôì àöåéå íéì ùøåô ïìåáæ

åì ïúð êëéôì (äøåúá 'é÷ñåòå íéðåáð íäù) øëùùé

.åìîòá øëù (ïìåáæì øëùùé)

øùà ãòåîá) 'ã úéá ïéðáá ð"ñîå úå÷æçúä ãòá 'åäå

ììâá åãàîå åôåâá åì øùà ìë øñåî åúåéäìå ,('ã äåéö

èå÷ìéá 'éàãëå ,úìáâåî éúìá äçìöäì äëæé 'ã ïåöø

éãéá äúéî äá áééç àåäù øáãá íãà ìùëð (ä"ì÷úú)

òãåé åðéà íà ,'åë äøåúá ÷ñòúé ,'éçéå äùòé äî íéîù

ìù éàáâ 'åë äðîúéå êìé ,'éçéå äùòé äî úåðùìå úåø÷ì

.ìåöð àåäå ä÷ãö

çéèáäå ãòé øùà ,äøåúä ïúåð úåàáö 'ã íé÷ìà ìàå

øùåà äçìöä ïúåðä àåä ,íøæòá úåéäì áåè éùåò ìëì

íéëìåää ìëì ,ìë éðéòá ãñçå ïç 'åàéöî ,ìåáâ éìá øùåòå

.øåîàë ùã÷ä úáéçá äåöîäå äøåúä éëøãá

$
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åáøaãéåïåùàøéðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬
:ýåýéâá÷ré-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå §Ÿ̈«¨«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ

:íäì ézrãBð àì ýåýé éîLe écL ìûaãíâå §¥´©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«§©̧
õøà-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤¤´¤

:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïrðkä| íâå §¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«§©´
øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézrîL éðà£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬

:éúéøa-úà økæàå íúà íéãárî íéøöî(éåì) ¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ®̈¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«
åéúàöBäå ýåýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëì̈¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´

íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî íëúà¤§¤À¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−
äéeèð rBøæa íëúà ézìàâå íúãárî¥«£«Ÿ̈¨®§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©§½̈

:íéìãb íéèôLáeæírì éì íëúà ézç÷ìå ¦§¨¦−§Ÿ¦«§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈
ýåýé éðà ék ízrãéå íéýìûì íëì éúééäå§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ
úBìáñ úçzî íëúà àéöBnä íëéäìà¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©¦§¬

:íéøöîçøLà õøàä-ìà íëúà éúàáäå ¦§¨«¦§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤£¤³
÷çöéì íäøáàì dúà úúì éãé-úà éúàNð̈¨̧¦Æ¤¨¦½¨¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬§¦§−̈
:ýåýé éðà äLøBî íëì dúà ézúðå á÷réìe§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬¨¤²«¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

èeòîL àìå ìûøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ
:äL÷ äãárîe çeø øöwî äLî-ìàô(ìàøùé) ¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

é:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåàéøaã àa ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ´Ÿ©¥½
ìûøNé-éða-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîáéïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå ¥«©§«©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³
éàå éìà eòîL-àì ìàøNé-éðaäòøô éðrîLé C §¥«¦§¨¥ÆŸ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ

:íéúôN ìør éðàåôâéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©«£¦−£©¬§¨¨«¦©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´
äòøt-ìàå ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¤©§−Ÿ
õøàî ìûøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöîñ
àøàåúùøô

¦§¨«¦
ãקודש משיחות ãנקודות

˙B·‡‰ Ï‡ :‡¯‡Â(רׁש"י) »≈»∆»»ִַ

הּכתּוב? לׁשֹון על ּבפרּוׁשֹו רׁש"י מֹוסיף ְְִִֵַַַַָמה

אל  האלֹוקית ׁשההתּגּלּות לנּו לֹומר רׁש"י ׁשל רצֹונֹו ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

ׁשל  הּפרטית מעלתם ּבגלל היתה לא ויעקב, יצחק ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאברהם,

האּמה. אבֹות הּיּו ׁשהם מּׁשּום ּכיֿאם מהם, ואחד אחד ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּכל

אחריהם. לבניהם ּׁשּקּבלּו, מה ּכל את מסרּו האבֹות, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהם,

'התקשרות') מתוך - 860 עמ' ג כרך (לקוטי־שיחות

éðùãéøëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ
úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe CBðç ìûøNé¦§¨¥À£³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ

:ïáeàøåèïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe §¥«§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´
úçtLî älà úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå§½Ÿ©§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ

:ïBrîLæèïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå ¦§«§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾
ìLe òáL éåì éiç éðLe éøøîe úä÷eúàîe íéL §−̈§¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−

:äðLæé:íúçtLîì érîLå éðáì ïBLøâ éða ¨¨«§¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«
çééðLe ìûéfrå ïBøáçå øäöéå íøîr úä÷ éðáe§¥´§½̈©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ

ìL úä÷ éiçìLe L:äðL úàîe íéLèééðáe ©¥´§½̈¨¯§¦²§©−¨¨«§¥¬
à éLeîe éìçî éøøîéålä úçtLî äl §¨¦−©§¦´¦®¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−

:íúãìúìëBì Búãc ãáëBé-úà íøîr çwiå §«Ÿ§Ÿ¨«©¦©̧©§¹̈¤¤³¤«Ÿ̈Æ´
éiç éðLe äLî-úàå ïøäà-úà Bì ãìzå äMàì§¦½̈©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¤®§¥Æ©¥´

ìLe òáL íøîr:äðL úàîe íéLàëøäöé éðáe ©§½̈¤¯©§¦²§©−¨¨«§¥−¦§¨®
:éøëæå âôðå çø÷áëïôöìàå ìàLéî ìûéfr éðáe ¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«§¥−ª¦¥®¦«¨¥¬§¤§¨−̈

:éøúñåâëáãðénr-úa òáLéìà-úà ïøäà çwiå §¦§¦«©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©©¦«¨¨²
áãð-úà Bì ãìzå äMàì Bì ïBLçð úBçà£¬©§−´§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ

:øîúéà-úàå øærìà-úà àeäéáà-úàåãëéðáe §¤£¦½¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«§¥´
úçtLî älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨®̈¥−¤¦§§¬Ÿ

:éçøwääëúBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øærìàå ©¨§¦«§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³
älà ñçðét-úà Bì ãìzå äMàì Bì ìàéèet«¦¥Æ´§¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤

:íúçtLîì íiåìä úBáà éLàøåëïøäà àeä ¨¥²£¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«¬©«£−Ÿ
éða-úà eàéöBä íäì ýåýé øîà øLà äLîe¤®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹¤§¥¯

:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNéæëíä ¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«¥À
-úà àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬¤

:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éðaçëéäéå §¥«¦§¨¥−¦¦§®̈¦¬¤−§©«£«Ÿ©§¦À
:íéøöî õøàa äLî-ìà ýåýé øac íBéañ §¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤¦§¨«¦

 חומש לקגיאה בציבוג 

פגשת ואגא
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ãקודש משיחות ãנקודות
‰M‡Ï BÏ B˙„Bc „·ÎBÈ ˙‡ Ì¯ÓÚ ÁwiÂ(כ (ו, «ƒ««¿»∆∆∆»¿ƒ»

נעלה  מּיחּוד ׁשּנֹולד מׁשה, ׁשל מעלתֹו את מדּגיׁש ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּפסּוק

על  מֹורים עריֹות ׁשאּסּורי ּבחסידּות, מבאר ּדהּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּביֹותר.

הּנקראים  ּומלכּות, זעירֿאנּפין (ּכיחּוד ּביֹותר נעלים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָיחּודים

ּבעֹולם  אּלּו נעלים אֹורֹות ּגּלּוי ּכי נאסרּו, ולכן ואחֹות), ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאח

(והאּסּור  מגן ללא ּבּׁשמׁש הּמּביט ּוכדגמת נזק, לגרם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻעלּול

מּתן  לפני א לכם"). יהיה אחת "ּתֹורה לׁשוה, לכּלם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּוא

ׁשּמסּגל  למי ּפגם ּבהם אין אּלּו, יחּודים ׁשּנאסרּו לפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻּתֹורה,

עבּורֹו. מעלה זֹוהי ואדרּבה, אּלּו; נעלים אֹורֹות ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָלקּבל

(44 עמ' ו שיחות (לקוטי

éùéìùèëLî-ìà ýåýé øaãéåýåýé éðà øîàl ä ©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®
éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà øac©¥À¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−

éìà øác:Eìéðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiå Ÿ¥¬¥¤«©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ
éàå íéúôN ìør:ärøt éìà òîLé Cô £©´§¨©½¦§¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ

æàézúð äàø äLî-ìà ýåýé øîàiåíéýìû E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−
éçà ïøäàå äòøôì:Eàéáð äéäé Eáøaãú äzà §©§®Ÿ§©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«©¨´§©¥½

éçà ïøäàå jeöà øLà-ìk úà-ìà øaãé E ¥−¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ§©¥´¤
:Böøàî ìûøNé-éða-úà çlLå äòøtâéðàå ©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«©«£¦¬

-úàå éúúà-úà éúéaøäå äòøt áì-úà äL÷à©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²§¤
:íéøöî õøàa éúôBîãäòøt íëìà òîLé-àìå «§©−§¤¬¤¦§¨«¦§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ

éúàáö-úà éúàöBäå íéøöîa éãé-úà ézúðå§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹
íéèôLa íéøöî õøàî ìàøNé-éðá énr-úà¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦¦§¨¦−

:íéìãbäéúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå §Ÿ¦«§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬
ìûøNé-éða-úà éúàöBäå íéøöî-ìr éãé-úà¤¨¦−©¦§¨®¦§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−

:íëBzîåýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nriå ¦¨«©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNr ïk íúàæïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîe Ÿ−̈¥¬¨«¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ

ìL-ïa:ärøt-ìà íøaãa äðL íéðîLe Lô ¤¨¬§Ÿ¦−¨¨®§©§−̈¤©§«Ÿ
ãקודש משיחות ãנקודות
‰L˜‡ È‡Â(ג (ז, «¬ƒ«¿∆

È˙B¯e·b ˙‡ e¯Èk˙Â(רׁש"י) ¿«ƒ∆¿«ִַ

("וגם  הּמצרים את להעניׁש ּבאּו הּמּכֹות הרי לׁשאל, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹיׁש

ׁשּיׁש ׁשּידעּו ּכדי וכן אנכי"), דן יעבדּו אׁשר הּגֹוי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאת

את ללּמד ּגם ׁשּבאּו אֹומר ּומּדּוע לֹומר,Ï‡¯NÈאלקים; ויׁש . ְֱִֵֵֶֶַַַַָֹƒ¿»≈ְֵַ

ּומּובן  יׂשראל, ּובׁשביל הּתֹורה ּבׁשביל נברא העֹולם ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָָּדהּנה

יׂשראל". "ּבׁשביל ּבפנימּיּות הּוא ּומארע מארע ׁשּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹֹאפֹוא,

ּביחס  היתה אמנם הּמּכֹות ׁשל העּקרית הּמּטרה ּכאן: ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָואף

לבני  ּביחס נֹוספת מּטרה ּבהן ׁשּיׁש ּבהכרח אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלמצרים,

ְִֵָיׂשראל.

(35 עמ' לו שיחות (לקוטי

éòéáøç:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©´Ÿ¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
èøt íëìà øaãé ékúôBî íëì eðz øîàì äò ¦Á§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®

-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà zøîàå§¨«©§¨´¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«
:ïépúì éäé äòøôéäòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå ©§−Ÿ§¦¬§©¦«©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ

-úà ïøäà CìLiå ýåýé äeö øLàk ïë eNriå©©£́¥½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤
:ïépúì éäéå åéãár éðôìå äòøô éðôì eähî©¥À¦§¥¬©§²Ÿ§¦§¥¬£¨−̈©§¦¬§©¦«

àéeNriå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb àø÷iå©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸
:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç íä-íâáéeëéìLiå ©¥¹©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«©©§¦̧Æ

ïøäà-ähî òìáiå íðépúì eéäiå eähî Léà¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥©«£−Ÿ
:íúhî-úàâéíäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå ¤©Ÿ¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®

:ýåýé øac øLàkñãéäLî-ìà ýåýé øîàiå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½
ì ïàî äòøt áì ãák:írä çlLåè-ìà Cì ¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−§©©¬¨¨«¥´¤

Búàø÷ì závðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬¦§¨−
çwz Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìr©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈¦©¬

:Eãéaæèíéøárä éýìû ýåýé åéìà zøîàå §¨¤«§¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ
éìà éðçìLéðãáréå énr-úà çlL øîàì E §¨©³¦¥¤̧Æ¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦

:äk-ãr zrîL-àì äpäå øaãnaæéøîà äk ©¦§¨®§¦¥¬«Ÿ¨©−§¨©«ŸµŸ¨©´
| äkî éëðà äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧¨«Ÿ¦¹©¤´
eëôäðå øàéa øLà íénä-ìr éãéa-øLà ähna©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ§¤«¤§¬

íãì:çéøàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå §¨«§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ
ì íéøöî eàìðå:øàéä-ïî íéî úBzLñ §¦§´¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

èéç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´
| íúøäð-ìr íéøöî éîéî-ìr Eãé-äèðe Ehî©§´§¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´
äå÷î-ìk ìrå íäéîâà-ìrå íäéøàé-ìr©§«Ÿ¥¤´§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬
íéøöî õøà-ìëa íã äéäå íã-eéäéå íäéîéî¥«¥¤−§¦«§®̈§¨³¨¨Æ§¨¤´¤¦§©½¦

:íéðáàáe íéöráeëïøäàå äLî ïë-eNriå ¨«¥¦−¨«£¨¦«©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ
iå ähna íøiå ýåýé äeö | øLàkíénä-úà C ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤©©¤Æ©©³¤©©̧¦Æ

eëôäiå åéãár éðérìe äòøô éðérì øàéa øLà£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨®©¥¨«§²
:íãì øàéa-øLà íénä-ìkàë-øLà äâcäå ¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«§©¨¨̧£¤

íéøöî eìëé-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ¨«§´¦§©½¦
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iyingגנד - g - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ìõøà-ìëa ícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈§¨¤¬¤
:íéøöîáëíäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNriå ¦§¨«¦©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®

øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì ÷æçiå©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬
:ýåýéâëúL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå §Ÿ̈«©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬

:úàæì-íb Baìãëúáéáñ íéøöî-ìë eøtçiå ¦−©¨«Ÿ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ
ì íéî øàéäì eìëé àì ék úBzLéîénî úzL ©§−Ÿ©´¦¦§®¦´³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−

:øàéääëýåýé-úBkä éøçà íéîé úráL àìniå ©§«Ÿ©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−
:øàéä-úàôåëàa äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤©§«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ

åéìà zøîàå äòøt-ìàçlL ýåýé øîà äk ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬
:éðãáréå énr-úàæëì äzà ïàî-íàåäpä çlL ¤©¦−§©«©§ª«¦§¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´

âð éëðà:íércøôöa Eìeáb-ìk-úà óçëõøLå ¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨§«§−©«§©§§¦«§¨©´
øãçáe Eúéáa eàáe eìrå íércøôö øàéä©§Ÿ»§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½©«£©¬

éãár úéááe Eúhî-ìrå EákLîEnráe E ¦§¨«§−§©¦¨¤®§¥³£¨¤̧Æ§©¤½
éøepúáeéúBøàLîáe E:EèëEnráe äëáe §©¤−§¦§£¤«§¨¬§©§−

éãár-ìëáe:íércøôöä eìré Eçàøîàiå §¨£¨¤®©«£−©«§©§§¦«©Ÿ́¤
Eãé-úà äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈»¤¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³¤¨«§Æ
íénâàä-ìrå íéøàéä-ìr úøäpä-ìr Ehîa§©¤½©©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©¨«£©¦®

:íéøöî õøà-ìr íércøôöä-úà ìräåáèiå §©¬©¤©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦©¥³
rcøôvä ìrzå íéøöî éîéî ìr Bãé-úà ïøäà©«£ŸÆ¤¨½©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ©§©§¥½©

:íéøöî õøà-úà ñëzåâíénèøçä ïë-eNriå ©§©−¤¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥¬©«©§ª¦−
õøà-ìr íércøôöä-úà eìriå íäéèìa§¨«¥¤®©©«£¬¤©«§©§§¦−©¤¬¤

:íéøöîãøîàiå ïøäàìe äLîì äòøô àø÷iå ¦§¨«¦©¦§¨̧©§¹Ÿ§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ
épnî íércøôöä øñéå ýåýé-ìà eøézrä©§¦´¤§Ÿ̈½§¨¥Æ©«§©§§¦½¦¤−¦
:ýåýéì eçaæéå írä-úà äçlLàå énrîe¥«©¦®©«£©§¨Æ¤¨½̈§¦§§−©«Ÿ̈«

ä| éúîì éìr øàtúä äòøôì äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´
éãárìå Eì øézràúéøëäì Enrìe E ©§¦´§À§©«£¨¤̧Æ§©§½§©§¦Æ
ézaîe Enî íércøôöä:äðøàMz øàéa ÷ø E ©«§©§§¦½¦§−¦¨¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨

åòãz ïrîì Eøáãk øîàiå øçîì øîàiå©−Ÿ¤§¨®̈©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©¥©½
:eðéýìû ýåýék ïéà-ék¦¥−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

ãקודש משיחות ãנקודות
Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ(יב (ז, «ƒ¿««≈«¬…

‰hÓ ‰NÚÂ ¯ÊÁL ¯Á‡Ó(רׁש"י) ≈««∆»«¿«¬»«∆ִַ

לפעמים  יׁש אחר, יהּודי על ּבהׁשּפעה עֹוסק יהּודי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכאׁשר

'ּבליעה' ּכדי עד הּזּולת, את ּולבּטל 'לׁשּבר' עליו ׁשּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמּצב

ׁשני  ּדֹורׁשת זֹו ּפעּלה א מציאּותֹו. ׁשל מחלטת העלמה –ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻ

א. ‡‰¯Ôּתנאים. ‰hÓ להיֹות חּיב זֹו ּבדר ׁשּמׁשּתּמׁש מי – ְִָ«≈«¬…ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

ב. הּכהן. ּכאהרן יׂשראל, ּבאהבת ּכּלֹו ּכל ÊÁL¯חדּור ¯Á‡Ó ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָֹֹֻ≈««∆»«
Y ‰hÓ ‰NÚÂ,ּדֹומם ּכמּטה אּפּוק, מּתֹו זאת לעׂשֹות יׁש ¿«¬»«∆ְֲִִֵֵֶַַֹ

והתרּגׁשּות. ּכעס מּתֹו ְְְְִִַַַֹולא

(56 עמ' כו שיחות (לקוטי

éùéîçæézaîe Enî íércøôöä eøñåéãárîe EE §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−
:äðøàMz øàéa ÷ø EnrîeçäLî àöiå ¥«©¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨©¥¥¬¤²

ýåýé-ìà äLî ÷röiå äòøt írî ïøäàå§©«£−Ÿ¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈½
:ärøôì íN-øLà íércøôöä øác-ìrèNriå ©§©¬©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ©©¬©

íézaä-ïî íércøôöä eúîiå äLî øáãk ýåýé§Ÿ̈−¦§©´¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦©¨¦¬
:úãOä-ïîe úøöçä-ïîéíøîç íúà eøaöiå ¦©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´
:õøàä Làázå íøîçàéäúéä ék äòøt àøiå ¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ

íäìà òîL àìå Baì-úà ãaëäå äçåøä̈«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½§¬Ÿ¨©−£¥¤®
:ýåýé øac øLàkñáéäLî-ìà ýåýé øîàiå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼

øôr-úà Cäå Ehî-úà äèð ïøäà-ìà øîà¡ŸÆ¤©«£½Ÿ§¥´¤©§½§©−¤£©´
:íéøöî õøà-ìëa ípëì äéäå õøàäâé-eNriå ¨¨®¤§¨¨¬§¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£

iå eähîá Bãé-úà ïøäà èiå ïëøôr-úà C ¥À©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤£©´
øôr-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä̈½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬

:íéøöî õøà-ìëa íépë äéä õøàäãéïë-eNriå ¨¨²¤¨¨¬¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥̧
àìå íépkä-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤©¦¦−§´Ÿ

:äîäaáe íãàa ípkä éäzå eìëéåèeøîàiå ¨®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«©«Ÿ§³
÷æçiå àåä íéýìû òaöà äòøt-ìà ínèøçä©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®©¤«¡©³

òîL-àìå äòøt-áìøac øLàk íäìà ¥«©§ŸÆ§Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬
:ýåýéñæèø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå §Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ

zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô éðôì ávéúäå§¦§©¥Æ¦§¥´©§½Ÿ¦¥−¥´©¨®§¨§¨«©§¨´
:éðãáréå énr çlL ýåýé øîà äk åéìàæéék ¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦´

ðéà-íàEa çéìLî éððä énr-úà çlLî E ¦¥«§»§©¥´©¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹
éãáráeézááe Enráe Eeàìîe áørä-úà E ©«£¨¤¯§©§²§¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹

íä-øLà äîãàä íâå áørä-úà íéøöî ézä¥³¦§©¸¦Æ¤¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨−̈£¤¥¬
:äéìrçéïLb õøà-úà àeää íBiá éúéìôäå ¨¤«¨§¦§¥¦Á©¸©¹¤¤´¤À¤

áør íL-úBéä ézìáì äéìr ãîò énr øLà£¤³©¦ÆŸ¥´¨¤½¨§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ
:õøàä áø÷a ýåýé éðà ék òãz ïrîì§©´©¥©½¦²£¦¬§Ÿ̈−§¤¬¤¨¨«¤
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ãקודש משיחות ãנקודות
ı¯‡‰ ·¯˜a '‰ È‡ Èk(יח (ח, ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆

ירּוד  הּוא ּובחיצֹונּיּות ׁשּבגלּוי יהּודי ּפֹוגׁשים ְְְְְִִִִִִֶָָָלפעמים

'וארא', ּפרׁשתנּו, ׁשם מלּמדנּו הארץ". "ּבקרב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבתכלית,

לקרבֹו ׁשּנּתן ּבלבד זֹו לא הּפרׁשה: עניני ּכל את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּכֹולל

ׁשּיהיה  לפעל אפׁשר אּלא הּתֹורה, לפנימּיּות ואף ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלּתֹורה,

ּבחינת ּבעיניו ¯‡i‰אצלֹו הּתֹורה עניני את רֹואה ּכאּלּו , ְְִֶַ¿ƒ»ְְְְִִֵֵֶֶַָָ

ַָמּמׁש.

(317 עמ' כו שיחות (לקוטי

éùéùèéøçîì Enr ïéáe énr ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬
:äfä úàä äéäéëãák áør àáiå ïk ýåýé Nriå ¦«§¤−¨¬Ÿ©¤«©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½

õøà-ìëáe åéãár úéáe äòøô äúéaíéøöî ¥¬¨©§−Ÿ¥´£¨¨®§¨¤¯¤¦§©²¦
:áørä éðtî õøàä úçMzàëäòøô àø÷iå ¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬¤¨«Ÿ©¦§¨´©§½Ÿ

íëéäìàì eçáæ eëì øîàiå ïøäàìe äLî-ìà¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²¦§¬¥«Ÿ¥¤−
:õøàaáëék ïk úBNrì ïBëð àì äLî øîàiå ¨¨«¤©Ÿ́¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦ µ

çaæð ïä eðéýìû ýåýéì çaæð íéøöî úárBz«£©´¦§©½¦¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º
:eðì÷ñé àìå íäéðérì íéøöî úárBz-úà¤«£©¬¦§©²¦§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«

âëìL CøcúLýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé ¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´
:eðéìà øîàé øLàk eðéýìûãëäòøt øîàiå ¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«©´Ÿ¤©§ÀŸ

íëéäìà ýåýéì ízçáæe íëúà çlLà éëðà̈«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º©«Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
eøézrä úëìì e÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−¨¤®¤©§¦−

:éãraäëCnrî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå ©«£¦«©´Ÿ¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ
åéãárî äòøtî áørä øñå ýåýé-ìà ézøzräå§©§©§¦´¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬
ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø øçî Bnrîe¥«©−¨®̈©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ

:ýåýéì çaæì írä-úà çlLåëírî äLî àöiå ©©´¤¨½̈¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«©¥¥¬¤−¥¦´
:ýåýé-ìà øzriå äòøtæëøáãk ýåýé Nriå ©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´

àì Bnrîe åéãárî äòøtî áørä øñiå äLî¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ
:ãçà øàLðçëírta íb Baì-úà äòøt ãaëiå ¦§©−¤¨«©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©

:írä-úà çlL àìå úàfäôèàýåýé øîàiå ©®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
øîà-äk åéìà zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³
:éðãáréå énr-úà çlL íéøárä éýìû ýåýé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

áì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBrå çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
âð÷îa äéBä ýåýé-ãé äpääãOa øLà E ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½

øác ïàváe ø÷aa íélîba íéøîça íéñeqa©¦³©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤

:ãàî ãákãïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå ¨¥¬§«Ÿ§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−
øác ìûøNé éðáì-ìkî úeîé àìå íéøöî äð÷î: ¦§¥´¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«

äýåýé äNré øçî øîàì ãrBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²
:õøàa äfä øácäåäfä øácä-úà ýåýé Nriå ©¨¨¬©¤−¨¨«¤©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³©¤Æ

äð÷nîe íéøöî äð÷î ìk úîiå úøçnî-éðá ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ¦§¥´¦§®̈¦¦¦§¥¬§¥«
:ãçà úî-àì ìûøNéæäpäå äòøt çìLiå ¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«©¦§©´©§½Ÿ§¦¥À

áì ãaëiå ãçà-ãr ìûøNé äð÷nî úî-àìŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−©¤¨®©¦§©Æ¥´
:írä-úà çlL àìå äòøtôçýåýé øîàiå ©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈»

íëéðôç àìî íëì eç÷ ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤´§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ§´Ÿ¨§¥¤½
:ärøô éðérì äîéîMä äLî B÷øæe ïLák çét¦−©¦§®̈§¨¬¤²©¨©−§¨§¥¥¬©§«Ÿ

èäéäå íéøöî õøà-ìk ìr ÷áàì äéäå§¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§®̈¦§¨¨̧
ì äîäaä-ìrå íãàä-ìrúòaráà çøt ïéçL ©¨«¨¹̈§©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ

:íéøöî õøà-ìëaéïLákä çét-úà eç÷iå §¨¤¬¤¦§¨«¦©¦§º¤¦´©©¦§À̈
äîéîMä äLî Búà ÷øæiå äòøô éðôì eãîriå©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬ŸŸ²¤−©¨¨®§¨
:äîäaáe íãàa çøt úòaráà ïéçL éäéå©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©¨«¨−̈©§¥¨«

àééðtî äLî éðôì ãîrì íénèøçä eìëé-àìå§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´
:íéøöî-ìëáe ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−§¨¦§¨«¦

áéíäìà òîL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®
:äLî-ìà ýåýé øac øLàkñâéýåýé øîàiå ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

äòøô éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−¦§¥´©§®Ÿ
íéøárä éýìû ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½

çlL:éðãáréå énr-úàãéúàfä írta | ék ©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦¦´©©´©©ÀŸ
éãáráe Eaì-ìà éúôbî-ìk-úà çìL éðàE £¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ¤¦§½©«£¨¤−

:õøàä-ìëa éðîk ïéà ék òãz øeára Enráe§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬¨−Ÿ¦§¨¨¨«¤
åè-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzr ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤

:õøàä-ïî ãçkzå øáca Enræèøeára íìeàå ©§−©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤§À̈©«£¬
ézãîrä úàæïrîìe éçk-úà Eúàøä øeára E ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´¤Ÿ¦®§©²©

:õøàä-ìëa éîL øtñ©¥¬§¦−§¨¨¨«¤
ãקודש משיחות ãנקודות

‰Ú¯t ·Ï „aÎiÂ(ז (ט, «ƒ¿«≈«¿…
ּׁשהּיצר  מּמה יֹותר יצרֿהרע את האדם מגרה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלפעמים

אֹומר  הּבהמית הּנפׁש ׁשל הּׂשכל אפילּו עצמֹו. מּצד ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַרֹוצה

ׁשל  הּכבדּות מּצד אבל לעצמֹו, ּומּזיק ׁשטּות עֹוׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָׁשהּוא

הּיצר  ּכאׁשר ּגם יצרֿהרע את מגרה הּוא ׁשּבלּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה'ּפרעה'
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xihtnגנו ,iriay - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ׁשּלפעמים  רֹואים, ׁשאנּו ּוכפי .ּבכ חפץ אינֹו עצמֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּצד

מּכן  ּולאחר ּתאותֹו, את ממּלא והּוא ּבנּסיֹון עֹומד אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאדם

אינֹו הּיצר ׁשאפּלּו ּכיון רצֹון, ׂשביעּות הפ ׁשל רגׁש לֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָיׁש

אליו. ׁשּׁשמעּו מּכ ְְִֵֶֶָָָֻמרּצה

(44 עמ' כב מנחם (תורת

éòéáùæé:íçlL ézìáì énra ììBzñî EãBr«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«
çéøLà ãàî ãák ãøa øçî úrk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧

-ãrå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë äéä-àì«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©
:äzrèéð÷î-úà ærä çìL äzrå-ìk úàå E ¨«¨§©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨

àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa Eì øLà£¤¬§−©¨¤®¨¨«¨¨̧§©§¥¹̈£¤¦¨¥´
ãøaä íäìr ãøéå äúéaä óñàé àìå äãOá©¨¤À§³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈

:eúîåëñéðä äòøt éãárî ýåýé øác-úà àøiä ¨¥«©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−©§®Ÿ¥¦²
:íézaä-ìà eäð÷î-úàå åéãár-úààëøLàå ¤£¨¨¬§¤¦§¥−¤©¨¦«©«£¤¬

åéãár-úà áæriå ýåýé øác-ìà Baì íN-àìŸ¨²¦−¤§©´§Ÿ̈®©©«£²Ÿ¤£¨¨¬
:äãOa eäð÷î-úàåôáëäLî-ìà ýåýé øîàiå §¤¦§¥−©¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À

õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä-ìr Eãé-úà äèð§¥³¤¨«§Æ©©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤
áNr-ìk ìrå äîäaä-ìrå íãàä-ìr íéøöî¦§®̈¦©¨«¨¨´§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤

:íéøöî õøàa äãOäâëeähî-úà äLî èiå ©¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦©¥̧¤´¤©¥»»
Là-Cìäzå ãøáe úì÷ ïúð ýåýéå íéîMä-ìr©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À¨©³ŸŸÆ¨½̈©¦«£©¥−

:íéøöî õøà-ìr ãøa ýåýé øèîiå äöøàãëéäéå ®̈§¨©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈©¤¬¤¦§¨«¦©§¦´
ãàî ãák ãøaä CBúa úçwìúî Làå ãøá̈½̈§¥¾¦§©©−©§´©¨®̈¨¥´§½Ÿ
æàî íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì øLà£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦¥−̈

:éBâì äúéääëiåúà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ¨«§¨¬§«©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ
-ìk úàå äîäa-ãrå íãàî äãOa øLà-ìk̈£¤´©¨¤½¥«¨−̈§©§¥®̈§¥̧¨
äãOä õr-ìk-úàå ãøaä äkä äãOä áNr¥³¤©¨¤Æ¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−

:øaLåëàì ìûøNé éða íL-øLà ïLb õøàa ÷ø ¦¥«©µ§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ
:ãøa äéäæëïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt çìLiå ¨−̈¨¨«©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ

éðàå ÷écvä ýåýé írtä éúàèç íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¨¨´¦©®̈©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬
:íérLøä énråçëúéäî áøå ýåýé-ìà eøézrä §©¦−¨«§¨¦«©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²Ÿ

ïeôñú àìå íëúà äçlLàå ãøáe íéýìû úì÷Ÿ¬Ÿ¡Ÿ¦−¨¨®©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−
:ãîrìèëøérä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå ©«£«Ÿ©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½

ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé-ìà étk-úà Nøôà¤§¬Ÿ¤©©−¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ
:õøàä ýåýéì ék òãz ïrîì ãBò-äéäé àì́Ÿ¦«§¤½§©´©¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤

ìéãárå äzàåéðtî ïeàøéz íøè ék ézrãé E §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦ µ¤´¤¦«§½¦§¥−

:íéýìû ýåýéàìék äúkð äøòOäå äzLtäå §Ÿ̈¬¡Ÿ¦«§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³
:ìráb äzLtäå áéáà äøòOäáìähçäå ©§Ÿ̈Æ¨¦½§©¦§−̈¦§«Ÿ§©«¦¨¬

äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäå:âìäLî àöiå §©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨©¥¥̧¤¹
ýåýé-ìà åétk Nøôiå øérä-úà äòøt írî¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈¤§Ÿ̈®
:äöøà Czð-àì øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬¨«§¨

ãìúìwäå ãøaäå øènä ìãç-ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦«¨©̧©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ
:åéãárå àeä Baì ãaëiå àèçì óñiåäìáì ÷æçiå ©Ÿ́¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«©¤«¡©Æ¥´

øac øLàk ìûøNé éða-úà çlL àìå äòøt©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®©«£¤²¦¤¬
:äLî-ãéa ýåýéttt §Ÿ̈−§©¤«

BBBBBB
ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBBBBB

.ïîéñ ì"àéòé .ïîéñ ì"åòáéâ ,íé÷åñô à"ë÷

ãקודש משיחות ãנקודות
„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡Â(כד (ט, ¿≈ƒ¿«««¿«»»

„¯a ואין הּזּולת ּכלּפי ּבתכלית קר ׁשהּוא לאדם רֹומז – »»ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכלל. לֹו נֹוגע ‰a¯„הּׁשני CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡ קרירּות סּבת – ְִֵֵַַָ≈ƒ¿«««¿«»»ְִִַ

ׁשל  האׁש עצמֹו. ּכלּפי ּבתכלית חם היֹותֹו היא, ּופנימּיּותּה ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָזֹו

מקֹום  לֹו ׁשאין עד ּבעצמֹו ׁשקּוע להיֹות לֹו ּגֹורם עצמֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָאהבת

ַַלּזּולת.

(10 עמ' כז חוברת (רשימות

øéèôîâìNøôiå øérä-úà äòøt írî äLî àöiå©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ
øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà åétk©−̈¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈

:äöøà Czð-àìãìøènä ìãç-ék äòøt àøiå «Ÿ¦©¬¨«§¨©©´§©§ÀŸ¦«¨©̧©¨¨¯
àeä Baì ãaëiå àèçì óñiå úìwäå ãøaäå§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ©Ÿ́¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬

:åéãáråäìéða-úà çlL àìå äòøt áì ÷æçiå ©«£¨¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàk ìûøNéttt ¦§¨¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«
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גנז

.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 àøàå úùøôì äøèôä

ú"åîùìåçë ÷øô ìà÷æçéá

çëäëéöa÷a ýåýé éðãà øîà-äk| «Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼§©§¦´
eöôð øLà íénrä-ïî ìûøNé úéa-úà¤¥´¦§¨¥À¦¨«©¦Æ£¤´¨´Ÿ
eáLéå íéBbä éðérì íá ézLc÷ðå íá̈½§¦§©¬§¦−̈§¥¥´©¦®§¨«§Æ

:á÷réì écárì ézúð øLà íúîãà-ìråëçèáì äéìr eáLéå ©©§¨½̈£¤¬¨©−¦§©§¦¬§©«£«Ÿ§¨«§´¨¤»¨»¨¤¼©¼
ìëa íéèôL éúBNra çèáì eáLéå íéîøë eòèðå íézá eðáe¨³¨¦Æ§¨«§´§¨¦½§¨«§−¨¤®©©«£¦´§¨¦À§¸Ÿ

:íäéäìà ýåýé éðà ék eòãéå íúBáéáqî íúà íéèàMäèë ©¨¦³Ÿ¨Æ¦§¦´½̈§¨´§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
à:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä Lãçì øNr íéðLa éøNra úéøNrä äðMaáíãà-ïa ©¨¨Æ¨«£¦¦½¨«£¦¦¾¦§¥¬¨−̈©®Ÿ¤¨¨¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈

éðt íéN:dlk íéøöî-ìrå åéìr àápäå íéøöî Cìî äòøt-ìr Eâzøîàå øac ¦´¨¤½©©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¨¥´¨½̈§©¦§©−¦ª¨«©¥̧§¨«©§¹̈

`xenl iy
(äë,íá ézLc÷ðåLc÷î äéäà §¦§©§¦¨¤§¤§ª¨

äNòàL íéúôBîe úBúBàa ,íäéãé ìò©§¥¤§§¦¤¤¡¤

.æà(åë,íúBà íéèàMäíéææBaä ¨©¨¦¨©§¦

.íúBà(à,úéøéNòä äðMa ¨©¨¨¨£¦¦
.eäi÷ãö úeëìîì,éøéNòaLãça §©§¦§¦¨¨£¦¦©Ÿ¤

.(úáè) éøéNòä(â,íépzäBîk ¨£¦¦¥¥©©¦§

ìëå íéøöî úlãb ìkL éôìe .ïépzä©©¦§¦¤¨§ª©¦§©¦§¨

mixn zxhr
äëéöa÷a ýåýé éðãà øîà-äk|ézLc÷ðå íá eöôð øLà íénrä-ïî ìûøNé úéa-úàLce÷î äéäàíáíäéãé ìòíéBbä éðérìúBúBàa «Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼§©§¦´¤¥´¦§¨¥À¦¨«©¦Æ£¤´¨´Ÿ½̈§¦§©¬§¦¤§¤§¨−̈©§¥¤§¥¥´©¦®§

ìàøNé úéa íò æà äNòàL íéúôBîe:á÷réì écárì ézúð øLà íúîãà-ìr eáLéååëçèáì äéìr eáLéåíäì òøé éî ãBò àöné àì ékeðáe §¦¤¤¡¤¨¦¥¦§¨¥§¨«§Æ©©§¨½̈£¤¬¨©−¦§©§¦¬§©«£«Ÿ§¨«§´¨¤»¨»¨¤¼©¼¦Ÿ¦¨¥¦¨¥©¨¤¨³
eáLéå íéîøë eòèðå íézá̈¦Æ§¨«§´§¨¦½§¨«§−
ìëa íéèôL éúBNra çèáì̈¤®©©«£¦´§¨¦À§¸Ÿ

íéèàMäíéfáîäíúà ©¨¦³©§©¦Ÿ¨Æ
ýåýé éðà ék eòãéå íúBáéáqî¦§¦´½̈§¨´§½¦²£¦¬§Ÿ̈−

íäéäìàãiî íètLî äNBòä ¡«Ÿ¥¤«¨¤¦§¨¨¦©

íéìáaä:àúéøNrä äðMaúeìâì ©©§¦©¨¨Æ¨«£¦¦½§¨

äi÷ãö úeëìîe ïéëéBäééøNraLãça §¨¦©§¦§¦¨¨«£¦¦¾©Ÿ¤

éøéNòääéä Lãçì øNr íéðLa ¨£¦¦¦§¥¬¨−̈©®Ÿ¤¨¨¬
:øîàì éìà ýåýé-øáãá-ïa §©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤

éðt íéN íãàCìî äòøt-ìr E ¨¾̈¦´¨¤½©©§−Ÿ¤´¤
ìrå åéìr àápäå íéøöîúãò ¦§®̈¦§¦¨¥´¨½̈§©£©

:dlk íéøöî-âzøîàå øac ¦§©−¦ª¨«©¥̧§¨«©§¹̈
øîà-äk|éððä ýåýé éðãà «Ÿ¨©´£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦«§¦³
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גנח

øîà-äk|éìr éððä ýåýé éðãàE «Ÿ¨©´£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦«§¦³¨¤̧Æ
ìBãbä íépzä íéøöî-Cìî äòøt©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦©©¦Æ©¨½
éøàé éì øîà øLà åéøàé CBúa õáøä̈«Ÿ¥−§´§Ÿ̈®£¤¬¨©²¦¬§Ÿ¦−

:éðúéNr éðàåãééçìa íéçç ézúðåE ©«£¦¬£¦¦«¦§¨«©¦³©¦Æ¦§¨¤½
éøàé-úbã éz÷aãäåéúN÷N÷a EE §¦§©§¦¬§©§Ÿ¤−§©§§¤®

éúéìräåéøàé CBzî Eúâc-ìk úàå E §©«£¦¦̧Æ¦´§Ÿ¤½§¥Æ¨§©´
éøàééúN÷N÷a E:÷aãz EäézLèðeE §Ÿ¤½§©§§¤−¦§¨«§©§¦´

éøàé úâc-ìk úàå EúBà äøaãnäE ©¦§À̈¨«§Æ§¥Æ¨§©´§Ÿ¤½
àìå óñàú àì ìBtz äãOä éðt-ìr©§¥³©¨¤Æ¦½¬Ÿ¥«¨¥−§´Ÿ
íéîMä óBòìe õøàä úiçì õáwú¦¨¥®§©©¬¨¨²¤§¬©¨©−¦

ézúð:äìëàì EåéáLé-ìk eòãéå §©¦¬§¨§¨«§¨«§Æ¨«Ÿ§¥´
:ìàøNé úéáì äð÷ úðrLî íúBéä ïré ýåýé éðà ék íéøöî¦§©½¦¦−£¦´§Ÿ̈®©©̄¡¨²¦§¤¬¤¨¤−§¥¬¦§¨¥«

æíðrMäáe óúk-ìk íäì zr÷áe õBøz óká Ea íNôúa§¨§¨̧§³©©Æ¥½¨«©§¨¬¨¤−¨¨¥®§¦¨«£¨³
éìr:íéðúî-ìk íäì zãîräå øáMz Eçéðãà øîà äk ïëì ¨¤̧Æ¦¨¥½§©«£©§¨¬¨¤−¨¨§¨«¦¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´

éìr àéáî éððä ýåýé:äîäáe íãà Cnî ézøëäå áøç C ¡Ÿ¦½¦«§¦²¥¦¬¨©−¦¨®¤§¦§©¦¬¦¥−¨¨¬§¥¨«
èì íéøöî-õøà äúéäåïré ýåýé éðà-ék eòãéå äaøçå äîîL §¨«§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ¦§¨¨´§¨§½̈§¨«§−¦«£¦´§Ÿ̈®©¯©

:éúéNr éðàå éì øàé øîàééìà éððä ïëìéøàé-ìàå Eézúðå E ¨©²§¬Ÿ¦−©«£¦¬¨¦«¦¨¥²¦«§¦¬¥¤−§¤§Ÿ¤®§¨©¦º
-ãrå äðåñ ìcânî äîîL áøç úBáøçì íéøöî õøà-úà¤¤´¤¦§©À¦§¨§Æ´Ÿ¤§¨½̈¦¦§¬Ÿ§¥¥−§©

`xenl iy
dnò úàå ,ïépúì dkìî úà ìéLîä Cëéôì ,ñeìéð éøBàé éãé ìò àeä daL òáOä©©¤¨©§¥§¥¦§¦¨¦§¦¤©§¨§©¦§¤©¨

.øBàé úâãì,éøàé éìøèîa Cøö éì ïéàå ,éúBãN úà úB÷Läì éì àeä øBàéä ¦§©§¦§Ÿ¦©§¦§©§¤§©§¥¦Ÿ¤¦§©

.íéîMä,éðúéNò éðàå.éãé ìòôáe éúîëça ,éîöò úà ézîîBøå ézìcb éðà ©¨©¦©£¦£¦¦¦£¦¦©§¦§©§¦¤©§¦§¨§¨¦§Ÿ©¨©

(ã,íéççâcä ééçìa úBò÷úð ïäL äæ éãé ìò ,íéâcä úà ïäa íéãvL úBkç ©¦©¤¨¦¨¤¤©¨¦©§¥¤¤¥¦§¨¦§¨¥©¨

.ïäa íéîOL ïBænä úà òìáì BúBqða§©¦§Ÿ©¤©¨¤¨¦¨¤

éøàé úâã éz÷aãäååâå E,' §¦§©§¦§©§Ÿ¤
éøBaâ ìk áìa ïzà ,øîBìkEnò úàöì E §©¤¥§¥¨¦¤¨¥¦§

.ílk eìtéå ,äîçìnì(äézLèðeE ©¦§¨¨§¦§ª¨§©§¦
,äøaãnäíLëe .øaãna EúBà øfôà ©¦§¨¨£©¥§©¦§¨§¥

Ck ,íéúî íä äLaiì íéàaLk íéâcäL¤©¨¦§¤¨¦©©¨¨¥¥¦¨

.íìBòä ïî Bnò úàå BúBà älëé§©¤§¤©¦¨¨

(å,äð÷ úðòLîCø àeäL äæ äð÷k ¦§¤¤¨¤§¨¤¤¤©

.åéìò ïòLpä úà CîBñ Bðéàå(æ,õBøz §¥¥¤©¦§¨¨¨¥
.õeöø äéäzìk íäì zò÷áe ¦§¤¨¨©§¨¨¤¨

,óúkeø÷ãé äðwä ìL íéøáMä éãecç ¨¥¦¥©§¨¦¤©¨¤¦§§

.íéôúkä úà íäì eòwáéåzãîòäå ¦©§¨¤¤©§¥©¦§©£©§¨
,íéðúî ìk íäì,øáMzL ïåék ¨¤¨¨§¨¦¥¨¤¦¨¥

ãîòìå íéðúnä úà ÷fçì eëøèöé¦§¨§§©¥¤©¨§©¦§©£Ÿ

.íäéðúî çk éôk íîöòa(éáøç §©§¨§¦Ÿ©¨§¥¤Ÿ¤
,äîîL.ïBînL ìL ïaøçìcânî §¨¨ª§¨¤¦¨¦¦§Ÿ
,äðåñìeáb úlçúa àeä íB÷î íL §¥¥¥¨¦§¦©§

mixn zxhr
éìrEEnò íçlàíéøöî-Cìî äòøtBîk BçkL øàtúnäíépzä ¨¤̧Æ¤¨¥¦§©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦©¦§¨¥¤Ÿ§©©¦Æ

åéøàé CBúa õáøä ìBãbäå ,úeäìà Ba LiL íéðéîàî eéä íéøönäåøLà ©¨½¨«Ÿ¥−§´§Ÿ̈®§©¦§¦¨©£¦¦¤¥¡Ÿ©£¤¬
éøàé éì øîàíéîMä øèîa CøBö éì ïéàå éúBãN úB÷LäìéðúéNr éðàå ¨©²¦¬§Ÿ¦−§©§§©§¥¦¤¦§©©¨©¦©«£¦¬£¦¦«¦

éãé ìòBôáe éúîëça éîöò úà ézîîBø:ãíéçç ézúðåâcä Ba ñtúpL ñø÷ ©§¦¤©§¦§¨§¨¦§©¨©§¨«©¦³©¦Æ¤¤¤¦§¨©¨

íénä ïî BúBìòäìééçìaE §©£¦©©¦¦§¨¤½
éz÷aãäå÷éaãàéøàé-úbãE §¦§©§¦¬©§¦§©§Ÿ¤−

éúN÷N÷aéúéìräå ECBzî E §©§§¤®§©«£¦¦̧Æ¦´
éøàééøàé úâc-ìk úàå EE §Ÿ¤½§¥Æ¨§©´§Ÿ¤½

éúN÷N÷a÷aãz EøOä ìBôða ék §©§§¤−¦§¨«¦¦§©©

íòä ìk ìBté:änk äáøçð íéøöî ¦¨¨¨¦§©¦¤§§¨©¨

ãò äléçz ìLBî äéä äòøôe ,íéîòt§¨¦©§Ÿ¨¨¥§¦¨©

CBìîa øvðãëeáð eäkäå ,úøt øäð§©§¨§¦¨§©§¤©¦§

ïëå ,ã"ë á íéëìîa àáenk ïéëéBäé§¨¦©¨¦§¨¦§¥

eäkä íé÷éBäéì úéòéáøä äðMa©¨¨¨§¦¦¦¨¦¦¨

øçàå ,å"î eäéîøéa àáenk Léîkøëa§©§§¦©¨§¦§§¨§©©

ìò eøvL úòa úéLéìL àöé Ck̈¨¨§¦¦§¥¤¨©

ìëå ,(æ"ì äéîøé) Böøàì áLå íéìLeøé§¨©¦§¨§©§§¨

ìLna øîà äæ ìòå ,Böøàì õeç äéä äæ¤¨¨§©§§©¤¨©©¨¨

íéëLBnL Bîk ¯ åééçìa íéçç ïziL¤¦¥©¦¦§¨¨§¤§¦

æà ék ,BðBöøa àlL íéçça ìBãbä âcä©¨©¨§©¦¤Ÿ¦§¦¨

'ä úøæb ét ìò çøëäa íéøönî àöé¥¥¦¦§©¦§¤§¥©©¦§¥©

:BLéðòäìäézLèðeEEúBà øfôà §©£¦§©§¦´£©¥§

úâc-ìk úàå EúBà äøaãnä©¦§À̈¨«§Æ§¥Æ¨§©´
éøàéEeéçé àì éàcåa änMLéðt-ìr §Ÿ¤½¤¨¨§©©Ÿ¦§©§¥³

ìBtz äãOäBúBà älëiL ,áøça ©¨¤Æ¦½©¤¤¤§©¤

íb ,Bnò úàåóñàú àìøáwä ìà §¤©©¬Ÿ¥«¨¥−¤©¤¤

íâåõáwú àìåékõøàä úiçì §©§´Ÿ¦¨¥®¦§©©¬¨¨²¤
ézúð íéîMä óBòìe:äìëàì E §¬©¨©−¦§©¦¬§¨§¨«

åéðà ék íéøöî éáLé-ìk eòãéå§¨«§Æ¨«Ÿ§¥´¦§©½¦¦−£¦´
ýåýéì ïîàpäìeîb ílLíúBéä ïré §Ÿ̈®©¤¡¨§©¥§©©̄¡¨²

äð÷ úðrLîìçäLúéáì ¦§¤¬¤¨¤−©¨¨§¥¬
:ìàøNéæíNôúaeæçà úòaEa ¦§¨¥«§¨§¨̧§¥¨£§³

õBøz ókázøaLðíäì zr÷áe ©©Æ¥½¦§©§¨¨«©§¨¬¨¤−
íéøáMä éãé ìòóúk-ìkeñðëð ék ©§¥©§¨¦¨¨¥®¦¦§§

óúkaéìr íðrMäáeEìò ©¨¥§¦¨«£¨³¨¤̧Æ©

èòî óeôk àeä úðòLnäøáMzúðòLnä øáMäáeíéðúî-ìk íäì zãîräåCBîñz àì ék úðòLî éìa äãéîò Cøãk íéôe÷æ íéãîBò úBéäì óôkälî ãBîòé ©¦§¤¤¨§©¦¨¥½§¦¨¥©¦§¤¤§©«£©§¨¬¨¤−¨¨§¨«¦©£¦§¦¨¥¦§§¦§¦§¤¤£¦¨§¦¦§¤¤¦Ÿ¦§

éìò ãBò:Bîk) íéøöî Cìîì ãçL íðBîî úúì eëøöeä ék ,óúkä íäì ò÷áð äæ éãé ìòå ÷lzñðå íéøönî àöé äòøt ìéç ék eòîLå íéìLeøé ìò ìáa Cìî øö úò ¨©¥©¤¤¨¤©§¨©¦§¨§¦¥©§Ÿ¨¨¦¦§©¦§¦§©¥§©§¥¤¦§©¨¤©¨¥¦§§¨¥¨¨Ÿ©§¤¤¦§©¦§

íäéìâøå ,íîöòa íçläìe íäéðúî ìò ãBîòì eëøöeäå åéìò eðòLð Ck øçàå ,('åëå úLBáì ék 'åëå øæòì àì 'åëå íäéìéç íéøéò óúk ìò eàNé ('ì äéòùé) øîàpL¤¤¡©¦§©¤¤£¨¦¥¥¤Ÿ§¥¤¦§¤§©©¨¦§£¨¨§§§©£©¨§¥¤§¦¨¥§©§¨§©§¥¤

:eìLëðå eôéò øákçïëìøîBà äæ ìòå ïaøeçä øçà äéä äæå ,íöøà ìà øvðãëeáð íäéìò àaéìr àéáî éððä ýåýé éðãà øîà äkézøëäå áøç C §¨¨§§¦§§¨¥À¨£¥¤§©§¤©¤©§¨§¤¨¨©©©§¨§©¤¥³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦«§¦²¥¦¬¨©−¦¨®¤§¦§©¦¬
:äîäáe íãà Cnîèì íéøöî-õøà äúéäåýåýé éðà-ék eòãéå äaøçå äîîLì ïîàpäílL.ìeîbøîà ïréäòøtéì øàéúB÷Läì ékøöì ¦¥−¨¨¬§¥¨«§¨«§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ¦§¨¨´§¨§½̈§¨«§−¦«£¦´§Ÿ̈®©¤¡¨§©¥§©©̄¨©²©§Ÿ§¬Ÿ¦−§¨§¦§©§

éúBãNéúéNr éðàåéãé ìòBôáe éúîëça éîöò úà ézîîBøå ézìcb éðà:,øvðãëeáð úeëìîì æ"ë úðLa äéä äfL ,íéøöîì äéäiL éììk éLéìL ïaøeç øàa äzò §©©«£¦¬¨¦«¦£¦¦©§¦§©§¦¤©§¦§¨§¨¦§©¨©©¨¥¥§¨§¦¦§¨¦¤¦§¤§¦§©¦¤¤¨¨¦§©§©§§©§¤©

øBàéä ìà Bçk ìk ñçéî äéä ïéãòL ¯ éúéNò éðàå éì øBàé øîà ïòé ,úøçà äaqî äéä ÷ø .ìàøNé éðáì øæò àlM äî BðBò àNð øákL ïaøeçä øçà íéðL äðBîL§¤¨¦©©©§¨¤§¨¨¨£©¤Ÿ¨©¦§¥¦§¨¥©¨¨¦¦¨©¤¤©©¨©§¦©£¦¨¦¦¤£©¦¨¨§©¥¨Ÿ¤©§

:ìëå ìkî íéøöî úeëìî äìèáð àì ïéãò Böøàî úö÷ áéøçäL úøkæpä äknä øçà íb ék ,úeäìà çk Ba LiL øîàL Bîöò ìàåééìà éððä ïëìEEnò íçlà §¤©§¤¨©¤¥Ÿ©¡Ÿ¦©©©©©¨©¦§¤¤¤¤¡¦§¨¥©§£©¦Ÿ¦§§¨©§¦§©¦¦Ÿ¨Ÿ¨¥²¦«§¦¬¥¤−¤¨¥¦§

ìàåíòåéøàé-äîîL áøç úBáøçì íéøöî õøà-úà ézúðå Eõøàä ìk ììBk äéäé ïëå ,äáøçå äîîL äìòîì áeúkM änî øúBé ,ãàî ìBãb ïaøeç §¤§¦§Ÿ¤®§¨©¦º¤¤´¤¦§©À¦§¨§Æ´Ÿ¤§¨½̈§¨¨§Ÿ¥¦©¤¨§©§¨§¨¨§¨§¨§¥¦§¤¥¨¨¨¤
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גנט

:Lek ìeábàéíãà ìâø da-øárú àì §¬«³Ÿ©«£¨¨Æ¤´¤¨½̈
áLú àìå da-øárú àì äîäa ìâøå§¤¬¤§¥−̈´Ÿ©«£¨¨®§¬Ÿ¥¥−

:äðL íéraøàáéõøà-úà ézúðå ©§¨¦¬¨¨«§¨«©¦´¤¤Á¤Á
CBúa äîîL íéøöî|úBnLð úBöøà ¦§©¸¦§¨¹̈§´£¨´§©À
íéør CBúa äéøråïééäz úBáøçî §¨¤̧¨Æ§¸¨¦³¨«¢¨Æ¦«§¤´¨

-úà éúöôäå äðL íéraøà äîîL§¨½̈©§¨¦−¨¨®©«£¦Ÿ¦³¤
:úBöøàa íéúéøæå íéBba íéøöîâéék ¦§©¸¦Æ©¦½§¥«¦¦−¨«£¨«¦²

íéøöî-úà õa÷à äðL íéraøà õwî ýåýé éðãà øîà äk¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¦¥º©§¨¦³¨¨Æ£©¥´¤¦§©½¦
:änL eöôð-øLà íénrä-ïîãéíéøöî úeáL-úà ézáLå ¦¨«©¦−£¤¨¬Ÿ¨«¨§©§¦Æ¤§´¦§©½¦

íL eéäå íúøeëî õøà-ìr ñBøút õøà íúà éúáLäå©«£¦Ÿ¦³Ÿ¨Æ¤´¤©§½©¤−¤§«¨¨®§¨¬−̈
:äìôL äëìîîåèàOðúú-àìå äìôL äéäz úBëìînä-ïî ©§¨¨¬§¨¨«¦©©§¨Æ¦«§¤´§¨½̈§«Ÿ¦§©¥¬

:íéBba úBãø ézìáì íézèrîäå íéBbä-ìr ãBòæèàìå −©©¦®§¦̧§©§¦½§¦§¦−§¬©¦«§´Ÿ
íäéøçà íúBðôa ïBr øékæî çèáîì ìûøNé úéáì ãBò-äéäé¦«§¤Á§¥̧¦§¨¥³§¦§¨Æ©§¦´¨½¦§−̈©«£¥¤®

:ýåýé éðãà éðà ék eòãéåæéïBLàøa äðL òáLå íéøNra éäéå §¨´§½¦¬£¦−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«©§¦À§¤§¦³¨¤̧©Æ¨½̈¨«¦−
:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä Lãçì ãçàaçéïaíãà- §¤¨´©®Ÿ¤¨¨¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈

øö-ìà äìBãb äãár Bìéç-úà ãéárä ìáa-Cìî øvàøãëeáð§«©§¤©´¤«¤Â̈¤Â¤«¡¦̧¤¥¹£Ÿ̈³§¨Æ¤½Ÿ
Bìéçìe Bì äéä-àì øëNå äèeøî óúk-ìëå çø÷î Làø-ìk̈´Ÿª§½̈§¨¨¥−§¨®§Â¨Â̈Ÿ¨̧¨³§¥Æ

:äéìr ãár-øLà äãárä-ìr øvîèééðãà øîà äk ïëì ¦½Ÿ©¨«£Ÿ̈−£¤¨©¬¨¤«¨¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´
íéøöî õøà-úà ìáa-Cìî øvàøãëeáðì ïúð éððä ýåýé¡Ÿ¦½¦«§¦¬Ÿ¥²¦§«©§¤©¬¤«¤¨¤−¤¤´¤¦§¨®¦
:Bìéçì øëN äúéäå dfa ææáe dììL ììLå dðîä àNðå§¨¨̧£Ÿ¹̈§¨©³§¨¨Æ¨©´¦½̈§¨«§¨¬¨−̈§¥«

`xenl iy
.íéøöî(àé,áLú àìå.úáMéî äéäz àìå(ãé,ñBøút õøàíB÷î íL ¦§©¦§Ÿ¥¥§Ÿ¦§¤§ª¤¤¤¤©§¥¨

.íéøöîì éepk àeä ïàëå ,íéøöîa,íúøeëî.ízãìBî(æèøékæî çèáîì §¦§©¦§¨¦§¦§©¦§¨¨©§¨§¦§¨©§¦
,ïåò.'äa eçèa àìå íäéøçà íéðBt eéäL äna ìàøNé ïåò øékænä ïBçháì(æé ¨Ÿ§¦¨©©§¦£Ÿ¦§¨¥©¤¤¨¦©£¥¤§Ÿ¨§©

,äðL òáLå íéøNòaøvðãëeáð úeëìîì.("mlFr xcq"A aEzM KM) §¤§¦¨¤©¨¨§©§§©§¤©¨¨§¥¤¨

,Lãçì ãçàa ïBLàøaãçàa ¨¦§¤¨©Ÿ¤§¤¨

.ïñéða(çé,øö ìà äìBãâ äãBáò §¦¨£¨§¨¤Ÿ
.øö úà ùaëé àeäL éúéevLLàø ìk ¤¦¦¦¤¦§Ÿ¤Ÿ¨Ÿ

,äèeøî óúk ìëå çø÷îçøhî ª§¨§¨¨¥§¨¦Ÿ©

ìò eàNpL ,úBøBwäå íéðáàä àOî©¨¨£¨¦§©¤¨§©

.íäéôúk ìòå íäéLàøäãBáòä ìò ¨¥¤§©¦§¥¤©¨£¨
,äéìò ãáò øLàeàöî àì ,øîBìk £¤¨©¨¤¨§©Ÿ¨§

éååL Cøòì òébä BéåML ììL íL̈¨¨¤¨§¦¦©§¥¤Ÿ¦

ék .øéòä ìò eøvL Bìéç ìL äãBáòä̈£¨¤¥¤¨©¨¦¦

ìò íiä àa øö úà øvðãëeáð LákLk§¤¨©§©§¤©¤Ÿ¨©¨©

øæâð ék ,ììMä ìk úà óèLå øéòä̈¦§¨©¤¨©¨¨¦¦§©

úàå äéLðà úà íiä óèLiL äéìò̈¤¨¤¦§Ÿ©¨¤£¨¤¨§¤

mixn zxhr
:Lek ìeáb-ãrå äðåñ ìcânîàéìâøå íãà ìâø da-øárú àì ¦¦§¬Ÿ§¥¥−§©§¬«³Ÿ©«£¨¨Æ¤´¤¨½̈§¤¬¤

da-øárú àì äîäaïBînMä ìãbî ,íéøöîaáLú àìåäéäz àì §¥−̈´Ÿ©«£¨®̈§¦§©¦¦Ÿ¤©¦¨§¬Ÿ¥¥−Ÿ¦§¤

íéLðàa úáMeéî:äðL íéraøàáéäîîL íéøöî õøà-úà ézúðå §¤¤©£¨¦©§¨¦¬¨¨«§¨«©¦´¤¤Á¤Á¦§©¸¦§¨¹̈
CBúa|úBnLð úBöøàúBnLð äðééäz äéúBáéáñ úBöøàä íbLäéørå §´£¨´§©À¤©¨£¨§¦¤¨¦§¤¨§©§¨¤̧¨Æ

éør CBúaúBáøçî ííéðëMä ìL §¸¨¦³¨«¢¨Æ¤©§¥¦

äðL íéraøà äîîL ïééäz¦«§¤´¨§¨½̈©§¨¦−¨®̈
íéBba íéøöî-úà éúöôäåék ©«£¦Ÿ¦³¤¦§©¸¦Æ©¦½¦

eáMéúé àì íMî íéãéøOäå íéèìtä©§¥¦§©§¦¦¦¨Ÿ¦§©§

eöeôé ÷ø úøçà äðéãîa ãçà íB÷îa§¨¤¨¦§¦¨©¤¤©¨

ék íéBbä ïéa:úBöøàa íéúéøæå ¥©¦¦§¥«¦¦−¨«£¨«
âéõwî ýåýé éðãà øîà äk ék¦²¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¦¥º

óBqîäðL íéraøàïîfä CBúa àìå ¦©§¨¦³¨¨Æ§Ÿ§©§©

íénrä-ïî íéøöî-úà õa÷à£©¥´¤¦§©½¦¦¨«©¦−
:änL eöôð-øLàäáøçð íéøöî £¤¨¬Ÿ¨«¨¦§©¦¤§§¨

Lîç Cìî àeäå øvðãëeáðì æ"ë úðLa¦§©¦§©§¤©§¨©¨¥

,Búeëìîì ç"é eøàLð ,äðL íéòaøàå§©§¨¦¨¨¦§£§©§

íä ,äðL á"ë CãBøî ìéåà Cìî åéøçàå§©£¨¨©¡¦§©¨¨¥

ìáì 'à úðLa ék ,äðL íéòaøàøvL ©§¨¦¨¨¦¦§©§¥§©©

æàîe ,ìàiðãì ñøt úàeáð äøîàð¤¤§¨§©¨©§¨¦¥¥¨

ì íéìBbä eìéçúä,ñøt Cìî éîéa áeL ¦§¦©¦¨¦¥¤¤¨©

.õa÷úäì eìéçúäåãé-úà ézáLå §¦§¦§¦§©¥§©§¦Æ¤
úeáLìL éáMä éðaíéøöîïBéLøa §´§¥©§¦¤¦§©½¦§¦§

ñøt Cìîõøà íúà éúáLäå ¤¤¨©©«£¦Ÿ¦³Ÿ¨Æ¤´¤
ñBøútíéøöî õøàî àeäõøà-ìr ©§½¥¤¤¦§©¦©¤−¤

íúøeëîíúøeâîíL eéäå §«¨®̈§¨¨§¨¬−̈
:äìôL äëìîîåèïîøàMî ©§¨¨¬§¨¨«¦¦§¨

-àìå äìôL äéäz úBëìînä-©©§¨Æ¦«§¤´§¨½̈§«Ÿ
-ìr ãBò àOðúúíéBbä ¦§©¥¬−©©¦®

íézèrîäåäéLðà èéòîàézìáì §¦̧§©§¦½©§¦£¨¤¨§¦§¦−
úBãøìBLîì:íéBbaæèäzòî §¬¦§©¦«¥©¨

ìûøNé úéáì ãBò-äéäé àìå§´Ÿ¦«§¤Á§¥̧¦§¨¥³
íéøöîçèáîìøLà ïBçháìøékæî ¦§©¦§¦§¨Æ§¦¨£¤©§¦´

ïBrìàøNéíúBðôaíéðBt íäM äîa ¨½¦§¨¥¦§−̈§©¤¥¦

íäéøçàéãé ìò ,'äa íéçèBa íðéàå ©«£¥¤®§¥¨§¦©©§¥

Ckeòãéåìkäýåýé éðãà éðà ék ¨§¨´§½©Ÿ¦¬£¦−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«
éãéa ìkäå:æéòáLå íéøNra éäéå §©Ÿ§¨¦©§¦À§¤§¦³¨¤̧©Æ

äðLøvðãëeáð úeëìîìïBLàøa ¨½̈§©§§©§¤©¨«¦−
ïBLàøä Lãçaäéä Lãçì ãçàa ©Ÿ¤¨¦§¤¨´©®Ÿ¤¨¨¬

:øîàì éìà ýåýé-øáãúðLaL §©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¦§©

øvðãëeáð úeëìîì æ"ëaL áeúkä òéãBä ïëì ,äðL íéòaøà íúBà eìéçúä øvðãëeáð úeëìîì òáLå íéøNòa Leøéôe ,íéøöî õøà úà Lák øvðãëeáð úeëìîì æ"ë§©§§©§¤©¨©¤¤¤¦§©¦¥§¤§¦¨¤©§©§§©§¤©¦§¦¨©§¨¦¨¨¨¥¦©©¨¤§§©§§©§¤©

:ìéòì økæpk ïBaLçä íìLð CãBøî ìéåà úBîaL eðì àöé íMîe ,íéøöî áøç äéäçéïaãéárä ìáa-Cìî øvàøãëeáð íãà-çéøëäBìéç-úàãBáòì ¨¨¨¥¦§©¦¦¨¨¨¨¤§¡¦§©¦§©©¤§©¦§¨§¥¤¨À̈§«©§¤©´¤«¤Â̈¤Â¤«¡¦̧¦§¦©¤¥¹©£

øö-ìà äìBãb äãárå íéaø íéîé äéìò øeöìLàø-ìkåéúBìéç éLðàçø÷îLàøä ìò eàNpL íéðáàä àOî çøhî çø÷ äNòðóúk-ìëåìòL øBòäå £Ÿ̈³§¨Æ¤½Ÿ¨¨¤¨¨¦©¦§¨´Ÿ©§¥¥¨ª§½̈©£¨¥¥©¦Ÿ©©¨¨£¨¦¤¨§©¨Ÿ§¨¨¥−§¨¤©

óúkääèeøîlç äéäðúBàOnä úàéNð áBøî ÷ãå Løvî Bìéçìe Bì äéä-àì øëNåäfaäå ììMäîäéìr ãár-øLà äãárä-ìrda eàöî àì ék ©¨¥§®̈¦§¨©¨§©¥§¦©©©¨§Â¨Â̈Ÿ¨̧¨³§¥Æ¦½Ÿ¥©¨¨§©¦¨©¨«£Ÿ̈−£¤¨©¬¨¤«¨¦Ÿ¨§¨

äãBáòä éåL Cøòa:èédðîä àNðå íéøöî õøà-úà ìáa-Cìî øvàøãëeáðì ïúð éððä ýåýé éðãà øîà äk ïëììå íéãáòìúBçôLìLåì §¤¤§¦¨£¨¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦«§¦¬Ÿ¥²¦§«©§¤©¬¤«¤¨¤−¤¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧£Ÿ¹̈©£¨¦§¦§¨§¨©³
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ëBì ézúð da ãár-øLà Búlrt§ª¨Æ£¤¨´©½̈¨©¬¦−
íàð éì eNr øLà íéøöî õøà-úà¤¤´¤¦§¨®¦£¤Æ¨´¦½§ª−

é éðãàýåý:àëïø÷ çéîöà àeää íBia £Ÿ¨¬¡Ÿ¦«©´©À©§¦³©¤̧¤Æ
ät-ïBçút ïzà Eìe ìàøNé úéáì§¥´¦§¨¥½§²¤¥¬¦§«¤−

:ýåýé éðà-ék eòãéå íëBúa§¨®§¨«§−¦£¦¬§Ÿ̈«

`xenl iy
.dLeëø(ë,éì eNò øLàeNòL §¨£¤¨¦¤¨

úà eçéèáäL ízðòLîa äòø íéiøöî¦§¦¦¨¨§¦§©§¨¤¦§¦¤

.ìàøNéì íúøæò(àë,àeää íBia ¤§¨¨§¦§¨¥©©
.àeää ïîfa ,Bîkúéáì ïø÷ çéîöà §©§©©©§¦©¤¤§¥

,ìàøNéúéáì äìLîî ïø÷ çéîöà ¦§¨¥©§¦©¤¤¤§¨¨§¥

Cìî LøBk ïBçöð éãé ìò àa äæå ,ìàøNé¦§¨¥§¤¨©§¥¦§¤¤¤

ìàøNéì ïúð àeäå ,ìáa úeëìî ìò ñøẗ©©©§¨¤§¨©§¦§¨¥

úà úBðáì ìéçúäìe Lãwä õøàì øæçì©£Ÿ§¤¤©Ÿ¤§©§¦¦§¤

.Lc÷nä úéa,ät ïBçút ïzà Eìe,íçéëBäì ät ïBçút àäé ìà÷æçé Eì ¥©¦§¨§¤¥¦§¤§§¤§¥§¥¦§¤§¦¨

.úîi÷úî EúàeápL íúBàøa ,Eì eòîMé ílk ék,'ä éðà ék.éøîàîa ïîàð ¦ª¨¦¨§§¦§¨¤§¨§¦§©¤¤¦£¦¤¡¨§©£¨¦

mixn zxhr
dfa ææáe dììLìéçì äðzî ïzé Leëøä ìkBìéçì øëN äúéäåøBö úãBáò ìò:ëøeáòada ãár-øLà BúlrtøBöaíéøöî õøà-úà Bì ézúð §¨¨Æ¨©´¦½̈¨¨§¦¥©¨¨©©¦§¨«§¨¬¨¨−§¥«©£©©£§ª¨Æ£¤¨´©½̈§¨©¬¦−¤¤´¤¦§®̈¦

òøä éðtî ,øëNì íéøöî õøà Bì ïzà àìå åézçz äëìîî øàMz ÷ø dáéøçé àlL eðéäéì eNr øLàøLàå éøBàé éì øîà øLà äìòîì øîàpL Bîk 'äa ãønL ©§¤Ÿ©£¦¨©¦¨¥©§¨¨©§¨§Ÿ¤¥¤¤¦§©¦§¨¨¦§¥¨©£¤Æ¨´¦½¤¨©©§¤¤¡©§©§¨£¤¨©¦§¦©£¤

ìàøNé úéáì äð÷ úðòLî äéäíàð ¨¨¦§¤¤¨¤§¥¦§¨¥§ª−
é éðãàýåý:àëàeää íBia £Ÿ¨¬¡Ÿ¦«©´©À

õwî äìòîì øîàM äî ìò áñeî¨©©¤¨©§©§¨¦¥

äðL íéòaøàúéáì ïø÷ çéîöà ©§¨¦¨¨©§¦³©¤̧¤Æ§¥´
Eìe ìàøNéìà÷æçé-ïBçút ïzà ¦§¨¥½§²§¤§¥¤¥¬¦§«

íëBúa ätEúàeáð eàøiLk ¤−§®̈§¤¦§§¨§

úîi÷úîeòãéåæàýåýé éðà-ék ¦§©¤¤§¨«§−¨¦£¦¬§Ÿ̈«
Bøîàîa ïîàð:(àë)àeää íBia ¤¡¨§©£¨©©

¯õwî äìòîì øîàM äî ìò áñeî¨©©¤¨©§©§¨¦¥

øîàå íéøöî úà õa÷à äðL íéòaøà©§¨¦¨¨£©¥¤¦§©¦§¨©

úðLa eîìLð äðL íéòaøà ék ,ìàøNé úéáì äìLîî ïø÷ çéîöà àeää íBia©©©§¦©¤¤¤§¨¨§¥¦§¨¥¦©§¨¦¨¨¦§§¦§©

ìa CBìîíà ,íéøöî úà Lák Bëìîì æ"ðáe ,äðL ä"î Cìî øvðãëeáð ék ,øvL §¥§©©¦§©§¤©¨©¨¨§§¨§¨©¤¦§©¦¦

äðL äòìáðL àlà íéðL â"ë Cìî Bða CãBøî ìéåà íéðL é"ç åéúBðMî eøàLð ïk¥¦§£¦§¨¨¦¡¦§©§¨©¨¦¤¨¤¦§§¨¨¨

ìa Cìîe CãBøî ìéåà únL íBéa äðL íéòaøà eîìLð éøä äæìe äæì äúìò äðBLàøä äðMä ék åéáà úeëìîa úçàBîk ñøt ïBçöð úàeáð ìàiðãì äøîàð æàå øvàL ©©§©§¨¦¦©¨¨¨¦¨¨§¨§¤§¤£¥¦§§©§¨¦¨¨§¤¥¡¦§©¨©¥§©©§¨¤¤§¨§¨¦¥§©¦§¨©§

ìáì äãç úðLa :øîàpLñøt ïBçöð éãé ìò ék ìàøNé úéáì ïø÷ úçéîö äúéä ìáa ìò ñøt úàéa úàeáðe ,øîàé ñøt ìòå (æ ìàéðã) áãì äéîc 'åëå eøàå 'åëå øvàL ¤¤¡©¦§©£¨§¥§©©©£¨§¨§Ÿ§©¨©¥¨¥§©¦©¨©©¨¤¨§¨§¦©¤¤§¥¦§¨¥¦©§¥¦§¨©

.ìáa ãé úçzî éLôç eàöéïzà Eìeét çBzôì ìëez æà :øîBì äöBø ¯.úîi÷úî EúàeápL íúBàøa Eì eòîLé æà ék Ealî íb íçéëBäì EeòãéåéðàL eòãé æàå ¯ ¨§¨§¦¦©©©¨¤§¤¥¤©¨©¦§©¦§¦¨©¦¦§¦¨¦§§§¦§¨¤§¨§¦§©¤¤§¨§§¨¥§¤£¦

:Bøîàîa ïîàð 'ä¤¡¨§©£¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤

ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

גסא

 ולדמנ פנהלפ רלת נ י נ והיי   261 

גסא

éïåùàøàäòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ
ïrîì åéãár áì-úàå Baì-úà ézãaëä éðà-ék¦«£¦º¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©

:Baø÷a älà éúúà éúLáéðæàa øtñz ïrîìe ¦¦²«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«§©¿©§©¥Á§¨§¥̧
ðáða-ïáe Eíéøöîa ézìlrúä øLà úà E ¦§¹¤¦§À¥´£¤³¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦

éðà-ék ízrãéå íá ézîN-øLà éúúà-úàå§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®¦«©§¤−¦«£¦¬
:ýåýéâeøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå §Ÿ̈«©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´

éúî-ãr íéøárä éýìû ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´
:éðãáréå énr çlL éðtî úðrì zðàî(éåì)ãék ¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨®̈©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦²

ì äzà ïàî-íàøçî àéáî éððä énr-úà çlL ¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²
:Eìáâa äaøàäìëeé àìå õøàä ïér-úà äqëå ©§¤−¦§ª¤«§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−

äèìtä øúé-úà | ìëàå õøàä-úà úàøì¦§´Ÿ¤¨¨®¤§¨©´¤¤¤́©§¥À̈
õrä-ìk-úà ìëàå ãøaä-ïî íëì úøàLpä©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ¤¨¨¥½

:äãOä-ïî íëì çîväåézá eàìîeézáe E ©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«¨«§¸¨¤¹¨¥´
éãár-ìëeàø-àì øLà íéøöî-ìë ézáe E ¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧«Ÿ¨³

éúáàéúáà úBáàå E-ìr íúBéä íBiî E £Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ©
:ärøt írî àöiå ïôiå äfä íBiä ãr äîãàä̈«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ

(ìàøùé)æäéäé éúî-ãr åéìà äòøô éãár eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥̧©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧
eãáréå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì eðì äæ¤¬¨̧Æ§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−
äãáà ék òãz íøèä íäéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈

:íéøöîç-ìà ïøäà-úàå äLî-úà áLeiå ¦§¨«¦©©º¤¤³§¤©«£ŸÆ¤
ýåýé-úà eãár eëì íäìà øîàiå äòøt©§½Ÿ©´Ÿ¤£¥¤½§¬¦§−¤§Ÿ̈´

:íéëìää éîå éî íëéäìàèäLî øîàiå ¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«©´Ÿ¤¤½
eððàöa eðúBðááe eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéørða¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧¦§¥¹§Ÿ¥³

:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááeéíäìà øîàiå ¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«©´Ÿ¤£¥¤À
íëúà çlLà øLàk íënr ýåýé ïë éäé§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬¤§¤−

:íëéðt ãâð ärø ék eàø íëtè-úàåàéïë àì §¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«´Ÿ¥À
ízà dúà ék ýåýé-úà eãárå íéøábä àð eëì§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈©¤´

:ärøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áîñ §©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨
:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 10-e zFwc 56 ,dlilA 11 drW ,WcFwÎzAW i`vFn :clFnd©¨¨¥©¨¤¨¨©©§¨©§£¨¦
.daFhl Epilr `Ad ,ipWd mFiA ,haW Wcg W`xŸŸ¤§¨©©¥¦©¨¨¥§¨

 קגיאת התוגה למנחת שבת קודש 

  אגרות קודש 
 ב"ה,  כ"ה טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

...בנוגע לשאלתו אודות העתקתו... הנה לפלא על אנ"ש שי' אשר בהיותם במדינתם לפנים, 
שכל ענין של תורה ומצוה הי' קשור במס"נ וסכנות בפועל, ר"ל, בכ"ז לא נסוגו אחור ואדרבה עוד 
וכו' ובמדה ידועה י"ל  הלכו לפנים במרץ המתאים, ועתה כשבאו למקום אשר אין כל העלמות 
שאדרבה עוד דורשים ומשבחים בעד עבודה בתורה ומצוה )אף שעדיין לא מסייעים כדבעי( הרי 
כאו"א מחפש לעצמו במרץ הכי גדול מצב שיוכל להיות יושב תחת גפנו הפרטי ותאנתו הפרטית 

מבלי להתחשב עם כל הענינים...

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש.
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לוח זמנים לשבוע פרשת וארא - בערים שונות בעולם גסב
זמני יום גאשון ויום שבת

)ח( = שעון חוגף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:406:398:378:389:139:1310:0710:0812:2012:2217:0017:0617:2817:3316:4517:44באר שבע )ח(

6:436:418:388:389:149:1410:0710:0812:1912:2116:5917:0517:2517:3016:3117:41חיפה )ח(

6:406:388:368:379:129:1210:0610:0612:1812:2017:0317:0817:2617:3116:2717:41ירושלים )ח(

6:426:408:388:389:149:1410:0810:0812:2012:2216:5917:0417:2717:3216:4117:43תל אביב )ח(

7:417:369:039:029:509:4910:3610:3612:3412:3616:2816:3617:0517:1316:1717:27אוסטריה, וינה )ח(

6:146:219:049:099:509:5411:0411:0814:0614:0720:4520:4321:1621:1320:2421:26אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:377:339:049:039:509:4910:3710:3712:3612:3816:3616:4417:1217:2016:2517:33אוקראינה, אודסה )ח(

7:147:098:378:369:249:2310:1010:1012:0812:1016:0216:1116:4016:4815:5217:02אוקראינה, דונייצק )ח(

7:277:228:488:479:369:3510:2210:2212:1912:2116:1216:2116:5016:5816:0117:12אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:597:549:159:1410:0510:0310:5010:4912:4512:4716:3016:4017:1017:1816:2017:33אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:537:479:089:079:589:5610:4310:4212:3712:3916:2216:3117:0217:1016:1217:25אוקראינה, קייב )ח(

7:087:089:159:169:489:4910:4410:4513:0213:0417:5518:0018:2118:2617:3918:36איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

8:007:569:299:2910:1410:1311:0211:0213:0313:0417:0817:1617:4117:4916:5418:02איטליה, מילאנו )ח(

6:196:218:498:519:199:2110:2210:2412:5412:5618:2718:2918:5118:5318:1119:02אקוואדור, קיטו )ח(

5:576:038:468:509:289:3210:4110:4413:3913:4020:1020:0820:4020:3719:4920:49ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:316:389:219:2710:1010:1511:2611:3014:3214:3321:1821:1521:5321:4920:5722:03ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:257:229:089:089:489:4810:3910:3912:4612:4817:0717:1417:3917:4516:5517:57ארה״ב, בולטימור )ח(

7:187:158:588:589:399:3910:2910:3012:3512:3716:5317:0017:2517:3216:4117:44ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:187:158:598:599:409:3910:3010:3012:3612:3816:5317:0017:2517:3216:4117:44ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:597:559:369:3610:1810:1811:0711:0813:1213:1317:2517:3217:5818:0517:1318:17ארה״ב, דטרויט )ח(

7:187:169:179:189:529:5310:4710:4713:0113:0317:4517:5018:1218:1617:3018:27ארה״ב, האוסטון )ח(

6:576:558:508:519:279:2710:2010:2112:3112:3317:0617:1217:3517:4016:5317:51ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:097:089:149:159:489:4810:4310:4413:0013:0217:5217:5618:1818:2217:3718:32ארה״ב, מיאמי )ח(

7:157:128:558:559:369:3610:2610:2612:3112:3316:4716:5417:2017:2616:3517:38ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:417:389:239:2210:0310:0310:5310:5412:5913:0117:1817:2517:5017:5617:0518:08ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:167:128:548:549:369:3510:2510:2512:3012:3216:4416:5217:1717:2416:3217:36ארה״ב, שיקגו )ח(

6:126:158:528:559:259:2810:3210:3413:1413:1619:1219:1219:3719:3718:5419:47בוליביה, לה-פס )ח(

8:408:359:539:5210:4410:4211:2811:2713:2213:2417:0317:1317:4417:5316:5318:08בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:398:339:539:5210:4410:4211:2811:2713:2213:2417:0517:1517:4517:5416:5518:09בלגיה, בריסל )ח(

5:335:378:178:218:528:5610:0210:0412:5012:5119:0319:0319:2519:2418:4019:35ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:235:278:068:108:418:449:509:5312:3812:3918:4518:4519:1219:1118:2719:21ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:007:549:119:1010:0310:0110:4610:4612:4012:4216:2216:3217:0117:1016:1317:25בריטניה, לונדון )ח(

8:178:119:219:2010:1610:1410:5810:5712:4812:5016:2016:3017:0317:1316:1317:29בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:108:049:189:1710:1110:0910:5410:5312:4612:4816:2316:3417:0417:1316:1217:29גרמניה, ברלין )ח(

8:198:139:359:3410:2510:2311:1011:0913:0513:0716:5117:0017:3017:3916:4117:54גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:285:338:148:178:508:5410:0010:0312:5112:5219:1219:1119:3219:3118:4619:41דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:157:159:279:289:5910:0010:5710:5813:1813:2018:2118:2518:4618:5018:0618:59הודו, מומבאי )ח(

7:107:109:239:249:559:5610:5310:5413:1413:1618:1818:2218:4318:4618:0318:56הודו, פונה )ח(

7:277:238:518:519:389:3710:2410:2412:2312:2516:1916:2816:5617:0416:0817:18הונגריה, בודפשט )ח(

 לוח זמנים 
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גסר

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת וארא - בערים שונות בעולם 
זמני יום גאשון ויום שבת

)ח( = שעון חוגף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:237:209:039:039:459:4410:3410:3512:4012:4216:5617:0317:2917:3516:4417:47טורקיה, איסטנבול )ח(

7:407:379:269:2610:0510:0510:5610:5713:0413:0617:2917:3618:0018:0617:1618:17יוון, אתונה )ח(

7:467:429:129:119:589:5710:4510:4512:4412:4616:4216:5017:1817:2616:3117:40מולדובה, קישינב )ח(

7:137:139:259:269:579:5810:5410:5613:1513:1718:1818:2218:4318:4718:0318:56מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:595:087:487:568:478:5210:0510:0913:1713:1820:1720:1320:5620:5119:5621:06ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:566:558:588:599:329:3310:2710:2812:4312:4517:3017:3517:5718:0217:1618:12נפאל, קטמנדו )ח(

7:347:319:169:169:579:5710:4710:4812:5312:5517:1317:2017:4517:5116:5818:03סין, בייג'ין )ח(

7:127:149:409:4310:1110:1311:1311:1513:4413:4619:1519:1719:3919:4118:5919:50סינגפור, סינגפור )ח(

7:397:328:478:469:409:3810:2310:2212:1512:1715:5216:0216:3416:4315:4316:59פולין, ורשא )ח(

5:555:588:328:359:049:0710:1010:1212:5012:5118:4018:4119:0519:0518:2319:15פרו, לימה )ח(

8:188:149:479:4610:3210:3111:1911:1913:2013:2217:2217:3017:5818:0517:1118:19צרפת, ליאון )ח(

8:398:349:599:5810:4810:4611:3311:3313:3013:3217:2317:3217:5918:0817:1118:22צרפת, פריז )ח(

6:106:118:358:379:069:0710:0710:0912:3612:3818:0218:0418:2618:2817:4618:37קולומביה, בוגוטה )ח(

7:487:449:229:2210:0610:0510:5410:5412:5712:5917:0917:1717:4017:4716:5418:00קנדה, טורונטו )ח(

7:317:279:009:009:459:4410:3310:3312:3412:3616:3816:4617:1217:2016:2617:33קנדה, מונטריאול )ח(

6:536:518:448:459:229:2210:1410:1512:2512:2716:5717:0317:2617:3216:4417:43קפריסין, לרנקה )ח(

9:119:0410:1010:0811:0711:0411:4811:4713:3513:3717:0017:1117:4517:5516:5118:12רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:508:429:449:4210:4210:4011:2311:2113:0913:1116:3216:4417:1517:2616:2017:43רוסיה, מוסקבה )ח(

8:047:599:289:2810:1510:1411:0211:0113:0013:0216:5817:0617:3417:4216:4717:56רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:098:049:339:3310:2010:1911:0611:0613:0513:0717:0717:1517:3917:4716:5118:00שוויץ, ציריך )ח(

6:456:469:039:059:349:3610:3310:3512:5712:5918:1018:1318:3418:3717:5418:46תאילנד, בנגקוק )ח(

סדג מצות הדלקת נגות לעגב שבת קודש 
מצוה זו שייכת גם לבנות ישראל, ועד לילדה קטנה ... אפילו אם היא בת שנה וכבר מתחילה לדבר ויכולה להדליק ולברך ... ביחד עם 

אחיותי', ועל אחת כמה וכמה אמה שמדליקה לאחריהן, כדי שתוכל לעזור להן בהדלקת הנר.

תורת מנחם תשמ"ט חלק ד' עמ' 378

ויש להשפיע גם על בנות קטנות שהגיעו לחינוך, שגם הן תדלקנה נרות שבת וחג, כמדובר כמה פעמים. ואפילו אם הדבר מוטל בספק, 

אם היא כבר הגיעה לחינוך או לא - גם אז כדאי שיאיר מזלה שבוע קודם או כמה ימים קודם!

משיחת י"ג תשרי תשד"מ סכ"ח - התוועדויות תשד"מ ח"א עמ' 162

זמן הדלקת הנרות הוא כפי המתפרסם בכל מקום ומקום על ידי הגורמים המוסמכים - אסור בשום אופן להדליק לאחר זמן זה.

מנהגן הטוב של בנות ישראל ... להפריש לצדקה לפני הדלקת הנרות – כמובן כאשר הדלקת הנרות היא ביום חול. אסור לטלטל ח"ו 

את קופת הצדקה לאחרי ההדלקה ולכן צריכים להניחה לכתחילה ]=לפני כניסת השבת ולפני ההדלקה[ במקום שתישאר שם עד 

לאחרי הבדלה.

מדליקים את הנרות ואחרי כן מברכים:

ת ֹקֶדׁש: ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

 לוח זמנים 
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לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזורתו אולגה שרח בת תמג

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזורתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזורתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון
יהושע הלוי וזורתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
לבייב

�
לעילוי נשמת הגה"ח ג' טובי' ב"ג יעקב ע"ה

תפילת הדגך

03-9601001
DvarMalchus.org

חפשו 'דבר מלכות' בעמדות נדרים פלוס

Office@Chazak.co.il :הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל

Israel@DvarMalchus.org :לבקשות ושינויים

USA@DvarMalchus.org :בארה"ב וקנדה

Lahak.orgChasidut.tvOtzar770.com

ללימוד שיחות קודש ומאמרים: 

צגיך לאומגה כשהחזיק בדגך חוץ לעיג ביום גאשון כשנוסע מביתו, וטוב לומג מעומד אם אפשג בקל. ובשאג הימים שמתעכב 

בדגך עד שובו לביתו יאמג אותה בכל בוקג אפילו במלון ויחתום בגוך אתה שומע תפלה בלי הזכגת שם:

לֹום ְוִתְסְמֵכנּו  לֹום ְוַתְדִריֵכנּו ְלׁשָ ֵדנוּ ְלׁשָ לֹום ְוַתְצִעִ ּתֹוִליֵכנּו ְלׁשָ ָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
יֵלנּו  לֹום(, ְוַתּצִ לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְלׁשָ
ָרָכה  ַלח ּבְ ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם. ְוִתׁשְ ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ
ַמע  ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל־רֹוֵאינּו, ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ ֵנִני ְלֵחן ּוְלֶחֶסד וְּלַרֲחִמים ּבְ ה ָיֵדינוּ, ְוִתּתְ ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ קֹול ּתְ
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