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ב

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

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

סדר הנחת תפילין

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

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

ָך: ה ֱאמּוָנֶתֽ ֶחְמָלה. ַרּבָ ּבְ

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

ימין( באופן שהתפילין נוטות לעבר הגוף!

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

ין:  ִפּלִ יַח ּתְ נּו ְלָהִנֽ ֽ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ ּבְ

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

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

ין:  ִפּלִ נּו ַעל ִמְצַות ּתְ ֽ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ ּבְ

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

ל  נּו ִמּכָ ֽ ַחר ּבָ ֽ ר ּבָ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ינּו ֶמֽ ה ְיָי ֱאלֵֹהֽ רּוְך  ַאּתָ ּבָ

נֹוֵתן  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ּתֹוָרתֹו�.  ָלֽנּו ֶאת  ְוָנַֽתן  ים  ָהַעּמִ

ַהּתֹוָרה:

קריאת שמע

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

ּוְבָכל  ָך,  ַנְפׁשְ ּוְבָכל  ְלָבְבָך,  ָכל  ּבְ יָך,  ֱאלֶֹהֽ ְיָי  ֵאת  ְוָאַהְבּתָ 

ָך  ְמַצּוְ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ה  ּלֶ ָהֵאֽ ָבִרים  ַהּדְ ְוָהיּו  ָך:  ְמֹאֶדֽ

ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם,  ּבָ ְרּתָ  ְוִדּבַ ְלָבֶנֽיָך  ם  ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ ָך:  ְלָבֶבֽ ַעל  ַהּיֹום, 

ם  ְרּתָ ּוְקׁשַ ָך:  ּוְבקּוֶמֽ ָך,  ְכּבְ ּוְבׁשָ ֶרְך,  ֽ ַבּדֶ ָך  ּוְבֶלְכּתְ ָך,  ֵביֶתֽ ּבְ

ַעל  ם  ּוְכַתְבּתָ ֵעיֶנֽיָך:  ין  ּבֵ ְלֹטָטֹפת  ְוָהיּו  ָך,  ָיֶדֽ ַעל  ְלאֹות 

יָך: ָעֶרֽ ָך, ּוִבׁשְ יֶתֽ ְמֻזזֹות ּבֵ

ה  ְמַצּוֶ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ִמְצֹוַתי  ֶאל  ְמעּו  ׁשְ ּתִ ַע  ֹמֽ ׁשָ ִאם  ְוָהָיה 

ּוְלָעְבדֹו,  ֱאלֵֹהיֶכם  ְיָי  ֶאת  ְלַאֲהָבה  ַהּיֹום,  ֶאְתֶכם 

ִעּתֹו  ּבְ י ְמַטר ַאְרְצֶכם  ְוָנַתּתִ ֶכם:  ָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפׁשְ ּבְ

י  ְוָנַתּתִ ָך:  ְוִיְצָהֶרֽ ָך  ְוִתיֹרׁשְ ְדָגֶנָֽך  ְוָאַסְפּתָ  ּוַמְלקֹוׁש,  יֹוֶרה 

ָלֶכם  ְמרּו  ָ ִהּשׁ  : ְעּתָ ָבֽ ְוׂשָ ְוָאַכְלּתָ  ָך,  ֽ ִלְבֶהְמּתֶ ְדָך  ׂשָ ּבְ ב  ׂשֶ ֵעֽ

ֲאֵחִרים  ֱאלִֹהים  ם  ַוֲעַבְדּתֶ ם  ְוַסְרּתֶ ְלַבְבֶכם,  ה  ִיְפּתֶ ן  ּפֶ

ִים  ַמֽ ָ ֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהּשׁ ֲחִויֶתם ָלֶהם: ְוָחָרה ַאף ְיָי ּבָ ּתַ ְוִהׁשְ

ם  ן ֶאת־ְיבּוָלּה, ַוֲאַבְדּתֶ ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתּתֵ

ם  ְמּתֶ ְוׂשַ ָלֶכם:  ֹנֵתן  ְיָי  ר  ֲאׁשֶ ַהּטָֹבה  ֶרץ  ָהָאֽ ֵמַעל  ְמֵהָרה 

ם ֹאָתם  ְרּתֶ ֶכם, ּוְקׁשַ ה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפׁשְ ּלֶ ָבַרי ֵאֽ ֶאת ּדְ

ם  ְדּתֶ ְוִלּמַ ֵעיֵניֶכם:  ין  ּבֵ ְלטֹוָטֹפת  ְוָהיּו  ֶיְדֶכם  ַעל  ְלאֹות 

ָך  ּוְבֶלְכּתְ ָך,  ֵביֶתֽ ּבְ ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם,  ּבָ ר  ְלַדּבֵ ֵניֶכם  ּבְ ֶאת  ֹאָתם 

יֶתָך,  ּבֵ ְמזּוזֹות  ַעל  ם  ּוְכַתְבּתָ ָך:  ּוְבקּוֶמֽ ָך,  ְכּבְ ּוְבׁשָ ֶרְך,  ֽ ַבּדֶ

ָהֲאָדָמה  ַעל  ְבֵניֶכם  ִויֵמי  ְיֵמיֶכם  ִיְרּבּו  ְלַמַען  יָך:  ָעֶרֽ ּוִבׁשְ

ִים ַעל  ַמֽ ָ ַהּשׁ יֵמי  ּכִ ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם,  ְיָי  ע  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ

ֶרץ: ָהָאֽ

ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ  ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ אֹמר: ּדַ ה ּלֵ ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ אֶמר  ַוּיֹֽ

ִבְגֵדיֶהם  ְנֵפי  ַעל־ּכַ ִציִצת  ָלֶהם  ְוָעׂשּו  ֲאֵלֶהם 

ֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם  ֵכֽ ִתיל ּתְ ָנף ּפְ ְלֹדֹרָתם, ְוָנְתנּו ַעל־ִציִצת ַהּכָ

יֶתם  ל ִמְצֹות ְיָי, ַוֲעׂשִ ם ֶאת ּכָ ְלִציִצת, ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו, ּוְזַכְרּתֶ

ר  ֲאׁשֶ ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתֽתּורּו  ְולֹא  ֹאָתם, 

ל  ּכָ ֶאת  יֶתם  ַוֲעׂשִ רּו  ְזּכְ ּתִ ַען  ְלַמֽ ַאֲחֵריֶהם:  ֹזִנים  ם  ַאּתֶ

ר  ים ֵלאלֵֹהיֶכם: ֲאִני ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם ֲאׁשֶ ִמְצֹוָתי, ִוְהִייֶתם ְקֹדׁשִ

ִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים, ֲאִני  ֶרץ ִמְצַרֽ אִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֽ הֹוֵצֽ

ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם: ֱאֶמת:

נכון לומר קודם התפילה:

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

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

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

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

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

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

משיחת י"א שבט תשכ"ח
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 מזמורי תהלים 

  ברכת האילנות 

ּלֹא  ה ְיָי ֶאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ׁשֶ רּוְך ַאּתָ היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ּבָ

ִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות  לּום ּוָבָרא בֹו ּבְ עֹוָלמֹו ּכְ ר ּבְ ִחּסַ

ֵני ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(. ֶהם ּבְ ּבָ

ביאור מזמור קכ"א מתוך "תהילות מנחם" בעמוד קעז

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

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

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

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

ה ְוַעד־עֹוָלם: ָמר־ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ ִיׁשְ

קכב
מספר המשורר משבח ירושלים והניסים שנעשו בירושלים:

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

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

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

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

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

קכג
המשורר מקונן על זמן ארוך ורב שעברו כבר בגלות:

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

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

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

,oqip 'b ,`xwie t"y .c"qa
a"iyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÌÚיסּפרּו ּתהּלתי לי יצר ּתי ואיתא 1זּו , «ְְְְִִִִִֵַַָָָ

זּו2ּבּגמרא  לעם מּזה זאת ויקּבל זה יבֹוא ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

יצרּתי  זּו עם ׁשּנאמר יׂשראל אּלּו זּו עם .3כּו', ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָ

הּפסּוק  על ּבּמכילתא איתא זה ּדר עד 4ועל ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ

ל ואין ,ׁשּל העֹולם ׁשּכל קנית, זּו עם ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹיעבר

כּו', לי יצרּתי זּו עם ׁשּנאמר יׂשראל, אּלא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָעם

וצרי קנית. זּו עם ׁשּנאמר קנין, נקראּו ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָיׂשראל

אמרּו זה ׁשעל וזּו, ּדזה הענין מעלת מהי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָלהבין,

מה  ּדבׁשלמא זּו. לעם כּו' ויקּבל זה ְְְִִֵֶַַַָָָיבֹוא

ויקּבל  אּדיר יבֹוא מיניּה, לעיל ּבּגמרא ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּׁשאמרּו

ענינים  הרי כּו', טֹוב יבֹוא כּו' ידיד יבֹוא ְֲִִִֵָָָָכּו'

מה  אבל  מעלה, ּתארי הם טֹוב) ידיד (אּדיר ֲֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָָאּלה

הּמעלה  מהי להבין צרי כּו', זה יבֹוא ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּׁשאמרּו

רז"ל  אמרּו ּדהּנה להבין, צרי ּגם זה. 5ּבענין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ּבזה, נתנּבא ּומׁשה ּבכה נתנּבאּו הּנביאים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹּכל

ּכן  ואם זה, לדרּגת ׁשּיי ּדוקא ׁשּמׁשה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹוהיינּו,

זּו. עם זּו, ּבדרּגת הם יׂשראל ׁשּכל אֹומרים ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָאי

לי, יצרּתי זּו עם ּׁשּנאמר מה להבין צרי ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָעֹוד

עם  למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה נקבה, לׁשֹון ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָזֹו
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יספרו ו תהלתי לי יצרתי זו עם

ׁשּנאמר  ּכמֹו זכר, לׁשֹון הּזה,6זה, הּגֹוי עּמ ּכי ְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָ

ּגאלּת זּו עם יצרּתי, זּו עם נאמר זּו7ּומּדּוע עם , ְְֱִֶַַַַַַַַָָָ

נקבה. לׁשֹון ְְִֵָָָקנית,

ּתחיּלה Ô·eÈÂב) רז"ל 8ּבהקּדים מאמר ּביאּור ¿«ְְְֲִִֵַַַַַָ

ּומׁשה  ּבכה נתנּבאּו הּנביאים ְְְְִִִֶַַָֹֹּכל

ּדהּנה, ּבזה. הּוא נתנּבא לכה זה ּבין ,9ההפרׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹ

ׁשהּוא, ּכמֹו הּדבר הּוא ׁשּזה מׁשמעֹו זה ְְֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּתֹואר

והּתֹואר  הּפרטים, ּבכל ּבדּיּוק הּדבר את ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָׁשּמּכיר

ּבכל  הּדבר את ויֹודע מּכיר ׁשאינֹו מׁשמעֹו, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכה

ׁשּכל  וזהּו ּבלבד. ּכה אּלא ּבדּיּוק, ְְְְִִֶֶֶָָָָָֹּפרטיו

ּבבחינת  נבּואתם ׁשהיתה ּבכה, נתנּבאּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹהּנביאים

מאירה  ׁשאינּה אצלם 10אסּפקלריא היה ׁשּלא , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

מה  מּמׁש, למעלה ׁשהּוא ּכמֹו למּטה ְְְְִֶַַַַַָָָהּגיּלּוי

למּטה  ׁשּבהיֹותֹו ּכיון ּבזה, נתנּבא מׁשה ּכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּׁשאין

ּבאצילּות  למעלה ׁשהּוא ּכמֹו ּדכׁשם 11היה , ְְְְֲִִֵֶַָָָָ

וגרמֹוהי  ואיהּו חד וחּיֹוהי איהּו ְְְְֲִִִִִֶַַַָׁשּבאצילּות

למּטה,12חד  ּגם מׁשה היה זֹו ּבמדריגה הּנה , ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּגרֹונֹו מּתֹו מדּברת ׁשכינה ולכן 13ׁשהיתה , ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבזה. נבּואתֹו ְְְֶָָָהיתה

¯e‡È·e על ׁשּיי זה הּתֹואר ּדהּנה, הענין, ≈ְְִִֵֶַַַַָָָ

ּבלבד  קדּוּׁשה ׁשאר 14עניני ּכל ּכי, , ְְְְְִִִֵָָָָ

זה, ולֹומר עליהם להֹורֹות אפׁשר אי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָהענינים
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ב. ל, יג.)6מטות לג, יג.)7תשא טו, דחה"ש )8בשלח ב' דיום כו' זה יבא במנחות המאמר להבין ד"ה ראה – זה בכל

ואילך. א מ, 483 כת"י – מּפאריטש הלל ר' הנחת ואילך. ב קפא, 993 כת"י חב"ד חסידי אגודת בספריית [נמצא ַתרי"ג*

ע' ח"א תרל"ה (סה"מ תרל"ה משה ויבוא ד"ה תתד. ע' ח"ב נ"ך ואילך. תקל ע' בשלח אוה"ת ואילך]. א רנ, 607 כת"י

ואילך). קנג ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד ואילך). ח"ב))9פז (בראשית חנוכה אוה"ת ואילך. סע"א פב, מטות לקו"ת ראה

ובכ"מ. תקפג. ע' אמור ב. ב.)10שלא, מט, ובכ"מ.)11יבמות ב. מט, נצבים לקו"ת תניא )12ראה ב). (ג, בהקדמה תקו"ז

סע"א). (קכט, ס"כ מכילתא )13אגה"ק ג. פ"ב, ויק"ר טו. פ"ג, שמו"ר סע"א. רסה, א. ז, (ברע"מ). א רלב, זח"ג ראה

יט. יח, ע')14יתרו סיון סה"מ (תו"מ פ"י תשכ"ט השלישי בחודש ד"ה ואילך. סע"ב לב, ראה ד. נו, חוקת לקו"ת ראה

שם. למנחות מהרש"א חדא"ג גם וראה שם. חי"ב ואילך. רסה ע' ח"א אג"ק ואילך). שה

נדפס. לא ועדיין בכתובים שהוא אף בזה, הצ"צ אדמו"ר מכ"ק מאמר ישנו הנה וכו', זה יבוא רז"ל מאמר אודות תב: ע' חי"ב אג"ק ראה (*

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
¯Ó‡pL BÓk ,¯ÎÊ ÔBLÏ ,‰Ê ÌÚ6 אחר בפסוק ישראל עם Èkעל «∆¿»»¿∆∆¡«ƒ

¯Ó‡ ÚecÓe ,‰f‰ ÈBb‰ EnÚכאן,Èz¯ˆÈ eÊ ÌÚ בפסוקים וכן «¿««∆««∆¡««»«¿ƒ
zÏ‡b eÊ ÌÚ7,˙È˜ eÊ ÌÚ אלא , זכר לשון "זה" נאמר לא בהם שגם «»«¿»«»ƒ»

˜·‰.?"זו" ÔBLÏ¿¿≈»
‰lÈÁz ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (·8 ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»

Ïk Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó ¯e‡Èa≈«¬«««»
‰Îa e‡a˙ ÌÈ‡È·p‰ והנבואות «¿ƒƒƒ¿«¿¿…

ה'' אמר ב'כה מתחילות שלהם

‡a˙ ‰LÓe‰Êa לראשי ואמר …∆ƒ¿«≈¿∆
כנזכר  ה'', צוה אשר הדבר 'זה המטות

Ê‰לעיל. ÔÈa L¯Ù‰‰ ,‰p‰c¿ƒ≈«∆¿≈≈∆
‡e‰ ‰ÎÏ9‰Ê ¯‡Bz‰L , ¿…∆««∆

‰fL BÚÓLÓ הנביא שעליו הדבר «¿»∆∆
e‰L‡מדבר  BÓk ¯·c‰ ‡e‰«»»¿∆
‰c·¯באמת  ˙‡ ¯ÈknL ,∆«ƒ∆«»»

¯‡Bz‰Â ,ÌÈË¯t‰ ÏÎa ˜ei„a¿ƒ¿»«¿»ƒ¿««
¯ÈkÓ BÈ‡L ,BÚÓLÓ ‰k…«¿»∆≈«ƒ

„BÈÂÂÈË¯t ÏÎa ¯·c‰ ˙‡ Ú ¿≈«∆«»»¿»¿»»
‰k ‡l‡ ,˜ei„a,כמו של במובן ¿ƒ∆»…

בדיוק Ïa·„בדומה  עצמו הדבר ולא ƒ¿»
‰ÌÈ‡È·pובשלימות. ÏkL e‰ÊÂ¿∆∆»«¿ƒƒ

רבינו  משה Îa‰,מלבד e‡a˙ƒ¿«¿¿…
˙ÈÁ·a Ì˙‡e· ‰˙È‰L∆»¿»¿»»ƒ¿ƒ«

‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡10, «¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»
נסתכלו  הנביאים "כל הגמרא כדברי

מאירה, שאינה באספקלריא [בשכינה]

באספקלריא  נסתכל רבינו משה

"נסתכלו  רש"י: ופירש המאירה",

וכסבורים  – מאירה שאין באספקלריא

נסתכל  ומשה ראו ולא לראות

ראהו  שלא וידע המאירה באספקלריא

ולפי  בפניו", הוא] ברוך הקדוש [את

הכוונה  הדברים ‡ˆÌÏפנימיות ‰È‰ ‡lL מלבד הנביאים, שאר אצל ∆…»»∆¿»

רבינו  האלוקות ‰ÈelÈbמשה LnÓשל ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓk ‰hÓÏ «ƒ¿«»¿∆¿«¿»«»
שלמעלה, האלוקות של הארה רק למטה ראו LÓ‰אלא Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈…∆

‰hÓÏ B˙BÈ‰aL ÔÂÈk ,‰Êa ‡a˙הזה בעולם בגוף ‰È‰כנשמה ƒ¿«≈¿∆≈»∆ƒ¿¿«»»»
דרגה  ובאותה מצב באותו רבינו ÏÚÓÏ‰משה ‡e‰L BÓk¿∆¿«¿»

˙eÏÈˆ‡a11ÌLÎc , »¬ƒƒ¿≈
˙eÏÈˆ‡aL מוחלט ביטול יש ∆»¬ƒ

שבעולם  הזוהר כדברי לאלוקות,

הוא ‡e‰Èהאצילות  ברוך הקדוש ƒ
עשר È‰BiÁÂבעצמו  של האורות ¿«ƒ

העליונות  ממש Á„הספירות אחד «
e‰È‡Â בעצמו הוא ברוך הקדוש ¿ƒ

È‰BÓ¯‚Â שבאמצעותם והכלים ¿«¿ƒ
הספירות  עשר של האורות מאירים

„Á12 האורות גם כי ממש, אחד הם «
מוחלט  בביטול הם הכלים וגם

עצמו, בפני נפרד דבר ולא לאלוקות

Ê ‰‚È¯„Óa ‰p‰B עולם של ƒ≈¿«¿≈»
hÓÏ‰האצילות  Ìb ‰LÓ ‰È‰»»…∆«¿«»

הזה, ÈÎL‰בעולם ‰˙È‰L∆»¿»¿ƒ»
BB¯b CBzÓ ˙¯a„Ó13 משה של ¿«∆∆ƒ¿

והמדרש, הזוהר כדברי ≈«¿ÔÎÏÂרבינו,
‰Êa B˙‡e· ‰˙È‰ שראה כיון »¿»¿»¿∆

כל  עם וברור, גלוי באופן האלוקות את

ומבאר  שממשיך וכפי בדיוק, הפרטים

להלן. עוד

¯‡Bz‰ ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈««
"‰Ê" ומהות לעצם מתייחס שכאמור ∆

ובשלימות, בדיוק שהוא כפי הדבר,

‰Me„˜ ÈÈÚ ÏÚ CÈiL«»«ƒ¿¿≈¿»
„·Ïa14¯‡L Ïk ,Èk , ƒ¿»ƒ»¿»

ÌÈÈÚ‰ קדושה עניני ‡Èשאינם »ƒ¿»ƒƒ
˙B¯B‰Ï ¯LÙ‡ולהצביעÌ‰ÈÏÚ ∆¿»¿¬≈∆

¯ÓBÏÂ אליהם ‰c·¯ביחס ˙e‰Ó e‰fL ,"‰Ê",ובדיוק Èkבאמת ¿«∆∆∆««»»ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ז

 למלל ימא    7 

ז

ה'תשי"ב  ניסן, ג' ויקרא, ש"פ

מהּות  זה אין ּׁשּנראה מה ּכי הּדבר, מהּות ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּזהּו

ׁשּבֹו הּתכלית הּוא הּדבר מהּות ׁשהרי ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָהּדבר,

רק  זה הרי ּׁשּנראה ּומה נברא), ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ(ׁשּבׁשבילֹו

הּכּוונה  אל  טפלה ׁשהיא  ּבלבד ׁשּבֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהחיצֹונּיּות

ודוקא  לאמיּתתֹו. הּדבר מהּות ׁשּזֹוהי ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָוהּתכלית

ׁשּבעניני  מּׁשּום זה, הּתֹואר לֹומר ׁשּיי ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָּבּקדּוּׁשה

הּדבר, מהּות זה הרי ּׁשרֹואים מה הּנה ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָקדּוּׁשה

הּתכלית  אּלא אחר, ענין ּבׁשביל אמצעי זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאין

עצמֹו הּדבר לֹומר 15היא ׁשּיי האמת ּולפי . ְְֱִִֶַַַַָָָָ

ּברּו סֹוף אין ּומהּות עצמּות על רק זה ְֵֶַַַַַָּתֹואר

מעצמּותֹו מציאּותֹו ׁשהעצמּות ּדכיון ,16הּוא, ְְְְִֵֵֶַַָָ

הּמציאּות  אמיּתית עליו 17והּוא לֹומר ׁשּיי לכן , ְְֲִִִֵַַַָָָָ

אין  העצמּות, ּׁשאינֹו מה ּכל אבל זה, ְֲֵֵֶֶַַַַָָָהּתֹואר

מציאּות  ׁשאינֹו ּכיון זה, ּבתֹואר לתארֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָׁשּיי

ּכי  מהּותֹו, אינֹו הּנראה ׁשהּדבר (והיינּו, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָאמיּתית

העצמּות). מּצד רק היא מהּותֹו ְִִַַַַָָּכל

והיינּו‡ÌÓג) זה, הּתֹואר ׁשּיי ּביׂשראל ּגם »¿»ְְְְִֵֶַַַַַָָ

אין  ּבעצמּות ּדיׂשראל הּדביקּות  ְְְְְִִֵֵֵַַַָמּצד

הּדבקים  ואּתם ׁשּנאמר ּכמֹו הּוא, ּברּו ,18סֹוף ְְְֱִֵֶֶֶַַַָ

בֹו ּבדרכיו 19ּולדבקה והלכּת מּצד 20, וכן , ְְְְְְִִֵַַָָָָָָ

הּוא  ּברי וקּודׁשא אֹורייתא ּדיׂשראל ְְְְְְְִִֵֵַַָָָהּדביקּות

חד  מציאּותֹו21ּכּוּלא יתּבר ׁשעצמּותֹו וכיון , ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

ׁשהּוא  ענין ּביׂשראל ּגם יׁשנֹו לכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָמעצמּותֹו,

מעצמּותֹו מציאּותֹו ּבהם 22ּדּוגמת ּגם וׁשּיי , ְְְְִֵֶַַַַָָ

זה. ֶַַהּתֹואר

„BÚÂ הּקּב"ה ׁשל ׁשרצֹונֹו ּדכיון זאת, ¿ְְֵֶֶַָָָֹ

ּבאֹופן  יהיּו לא ּדיׂשראל ְְְְְִִִִֵֶֶָָָֹׁשהענינים
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ובכ"מ.)15 .243 ע' ח"ה לקו"ש גם ע"ב).)16ראה ריש (קל, ס"כ אגה"ק ה"אֿד.)17תניא פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

ד.)18 ד, כ.)19ואתחנן ל, נצבים כב. יא, ט.)20עקב כח, א.)21תבוא עג, זח"ג 75ֿ74.)22ראה ע' חי"ב לקו"ש ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰‡¯pM ‰Ó הגשמית בעין חוץ, ‰c·¯כלפי ˙e‰Ó ‰Ê ÔÈ‡,באמת «∆ƒ¿∆≈∆««»»

¯·c‰ ˙e‰Ó È¯‰L ובדיוק ‰ÈÏÎz˙באמת ‡e‰ והכוונה המטרה ∆¬≈««»»««¿ƒ
‰‡¯pM ‰Óe ,(‡¯· BÏÈ·LaL) BaL הרואה האדם ‰¯Èלעין ∆∆ƒ¿ƒƒ¿»«∆ƒ¿∆¬≈

„·Ïa BaL ˙eiBˆÈÁ‰ ˜¯ ‰Ê שלו המהות החיצוניות È‰L‡ולא ∆««ƒƒ∆ƒ¿»∆ƒ
‰ÏÙË ביחס‰Âek‰ Ï‡ ¿≈»∆««»»

È‰BfL ˙ÈÏÎz‰Â המטרה ¿««¿ƒ∆ƒ
נברא  ‰c·¯שבשבילה ˙e‰Ó««»»

‰Me„wa ‡˜Â„Â .B˙zÈÓ‡Ï«¬ƒ»¿«¿»«¿»
"‰Ê" ¯‡Bz‰ ¯ÓBÏ CÈiL«»«««∆
הדבר, של האמיתית למהות המתייחס

‰p‰ ‰Me„˜ ÈÈÚaL ÌeMÓƒ∆¿ƒ¿¿≈¿»ƒ≈
˙e‰Ó ‰Ê È¯‰ ÌÈ‡B¯M ‰Ó«∆ƒ¬≈∆«

‰Ê ÔÈ‡L ,¯·c‰ שבקדושה הדבר «»»∆≈∆
,¯Á‡ ÔÈÚ ÏÈ·La ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒƒ¿ƒƒ¿»«≈

˙ÈÏÎz‰ ‡l‡ המטרה‡È‰ ∆»««¿ƒƒ
¯·c‰ שבקדושהBÓˆÚ15. «»»«¿

˙Ó‡‰ ÈÙÏe היותר ההגדרה לפי ¿ƒ»¡∆
המושג  של מדויקת ויותר אמיתית

"Ê‰""זה" ¯‡Bz ¯ÓBÏ CÈiL«»««∆
בחינה  כל על לא עצמה, בקדושה גם

אלא בקדושה ÏÚומדריגה ˜«̄«
Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ«¿«≈»

,‡e‰ ברוך הקדוש של המהות עצם

בעצמו  eÓˆÚ‰L˙הוא ÔÂÈÎc¿≈»∆»«¿
B˙eÓˆÚÓ B˙e‡ÈˆÓ16, שום ואין ¿ƒ≈«¿

סיבה  שמהווה או לו שקדם גורם

‡ÈzÈÓ˙למציאותו  ‡e‰Â¿¬ƒƒ
˙e‡Èˆn‰17, האלוקות עצמות ורק «¿ƒ

ובשלימות  באמת אמיתית מציאות הוא

¯‡Bz‰ ÂÈÏÚ ¯ÓBÏ CÈiL ÔÎÏ»≈«»«»»««
"‰Ê" מהות לעצם מתייחס שכאמור ∆
BÈ‡Mהדבר, ‰Ó Ïk Ï·‡¬»»«∆≈

,˙eÓˆÚ‰,עצמה בקדושה אפילו »«¿
¯‡B˙a B¯‡˙Ï CÈiL ÔÈ‡≈«»¿»¬¿«
˙e‡ÈˆÓ BÈ‡L ÔÂÈk ,"‰Ê"∆≈»∆≈¿ƒ

˙ÈzÈÓ‡ העצמות אינו אם כי ¬ƒƒ
מציאות  איננו האלוקות של והמהות

והארה  תוצאה אלא לעצמו אמיתית

שמעליו מציאות ‰p¯‡‰של ¯·c‰L ,eÈÈ‰Â) לעיןB˙e‰Ó BÈ‡ ¿«¿∆«»»«ƒ¿∆≈«
‰È‡האמיתית, B˙e‰Ó Ïk Èkאלא בחיצוניות שנראה מה vÓ„לא ˜¯ ƒ»«ƒ«ƒ«

˙eÓˆÚ‰והבורא הנבראים וכל הדרגות כל של ).שלהם המקור »«¿

ÌÓ‡ לדבר ‚) רק מתייחס "זה" שהתואר לעיל האמור עם בבד בד »¿»
עצמות  לגבי רק הוא הענין אמיתית עצמם שבקדושה ובדברים שבקדושה,

הרי  Ê‰,האלוקות, ¯‡Bz‰ CÈiL Ï‡¯NÈa Ìb ישראל לבני ביחס וגם «¿ƒ¿»≈«»««∆
לעצמות  ביחס כמו הדבר, מהות לעצם המתייחס "זה" בתואר להשתמש נכון

‰e˜È·c˙האלוקות  „vÓ eÈÈ‰Â¿«¿ƒ««¿≈
ÛBÒ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚa Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈¿«¿≈

¯Ó‡pL BÓk ,‡e‰ Ce¯a בתורה »¿∆∆¡«
ÌÈ˜·c‰ Ìz‡Â18, שנאמר וכמו ¿«∆«¿≈ƒ

נוספים  ·Bבפסוקים ‰˜·„Ïe19, ¿»¿»
ÂÈÎ¯„a zÎÏ‰Â20, שהתואר וכיון ¿»«¿»ƒ¿»»

ובני  האלוקות, לעצמות מתייחס "זה"

הרי  האלוקות, בעצמות דבקים ישראל

וכפי  ישראל, בני לגבי גם שייך זה

ומבאר, vÓ„שמוסיף ÔÎÂ¿≈ƒ«
‡˙ÈÈ¯B‡ Ï‡¯NÈc ˙e˜È·c‰«¿≈¿ƒ¿»≈«¿»
‡lek ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ»

„Á21, התורה ישראל, הזוהר, כדברי «
בזה  שגם אחד, הכל הוא ברוך והקדוש

בני  של הדבקות ביטוי לידי באה

האלוקות, בעצמות «≈¿ÔÂÈÎÂישראל
B˙e‡ÈˆÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚL∆«¿ƒ¿»≈¿ƒ

,B˙eÓˆÚÓ,לעיל BLÈכנזכר ÔÎÏ ≈«¿»≈∆¿
Ï‡¯NÈa Ìb בעצמותו הדבקים «¿ƒ¿»≈

Ó‚ec˙יתברך  ‡e‰L ÔÈÚƒ¿»∆¿«
B˙eÓˆÚÓ B˙e‡ÈˆÓ22CÈiLÂ , ¿ƒ≈«¿¿«»

."‰Ê" ¯‡Bz‰ Ì‰a Ìb«»∆««∆
כי  שיחות בליקוטי הרבי שמבאר וכפי

לעשות  הכוח ניתן ישראל לבני

וסטרא  'קליפות' המלא הזה מהעולם

לאלוקות, בתחתונים' 'דירה אחרא,

מאחר  כי 'התחדשות', של ענין שהוא

עם  חד' 'כולא הם ישראל שנשמות

כוח  את בהן יש האלוקות, עצמות

לבד  שהוא ויכולתו העצמות בכוחו ו

שבנשמות  וכיון מאין, יש לחדש

על  הרי העצמות, כוח מתגלה ישראל

העצמות. המשכת נפעלת עבודתן ידי

,˙‡Ê „BÚÂ לעיל האמור מלבד ¿…
נוסף  ענין בכך יש ישראל, לבני גם מתייחס 'זה' BBˆ¯Lשהתואר ÔÂÈÎc¿≈»∆¿

Ï‡¯NÈc ÌÈÈÚ‰L ‰"aw‰ ÏL'ה עבודת ועניני המעלות ∆«»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈
ישראל לבני הנמשכות Ó‰c‡וההמשכות ÔÙB‡a eÈ‰È ‡Ï…ƒ¿¿∆¿«¬»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ח

 8   למלל ימא  

יספרו ח תהלתי לי יצרתי זו עם

דכיּסּופא  האדם 23ּדנהמא עבֹודת ידי על אּלא , ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָ

לעּמת  זה את הּנה לכן, ּדוקא, חפׁשית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּובבחירה

האלקים  עׂשה הּזה 24זה העֹולם את ׁשּברא , ֱִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ועד  מעצמּותֹו, ׁשּמציאּותֹו לֹו ׁשּנדמה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַהּגׁשמי

לי  האֹומרים וסטראֿאחרא קלּפֹות מלא ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָׁשהּוא

עׂשיתני  ואני עֹוד 25יאֹורי ואפסי אני והיינּו,26, , ְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַ

ּובפרטּיּות  ּדסטראֿאחרא. זה ּבחינת ּגם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּיׁשנֹו

ׁשאין  יֹודעת עצמּה הּסטראֿאחרא ּגם הּנה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָיֹותר,

מּלבּדֹו את 27עֹוד לבלּבל רׁשּות לּה ׁשּניּתן אּלא , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

רז"ל  ּוכמאמר כּו', ּולפּתֹותֹו הרֹוצה 28האדם ּכל ְְֲֶַַַַַָָָָָ

ׁשּמציאּותֹו ּולדּמֹות לטעֹות ׁשּיכֹול יטעה, ְְְְְִִִִֶֶֶַָלטעֹות

ׁשּיעמדּו ּכדי היא ּבזה והּכּוונה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָמעצמּותֹו.

עֹוד  נעלה הּׂשכר יהיה זה ידי ׁשעל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבנּסיֹון,

ּתרּומה  ּפרׁשת ּבּזהר וכדאיתא מׁשל 29יֹותר. ְְְְִִֵַַַַָָָָֹ

הּמל ּבן וכאׁשר ,הּמל ּבן את ׁשּמפּתה ְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּזֹונה

הגּדלת  ּופירּוׁש כּו'. ׂשכרֹו יגּדל אזי ּבּנּסיֹון ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָעֹומד
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ע"ד.)23 ריש ז, צו לקו"ת יד.)24ראה ז, קהלת ג.)25ע"פ כט, א).)26יחזקאל (כח, פכ"ב תניא וראה ח. מז, ישעי'

וש"נ. ואילך. 40 ע' חכ"א לקו"ש ואילך). סע"ב (כט, לה.)27פכ"ד ד, ח.)28ואתחנן פ"ח, בתניא )29ב"ר הובא א. קסג,

ב. תתמה, ח"ה בראשית אוה"ת קנה. ע' לאזניא אתהלך אדה"ז מאמרי א. סב, חוקת לקו"ת ספכ"ט. ספ"ט.

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‡ÙeqÈÎ„23, מבלי ומתנה, צדקה בתור שניתן ומזון לחם היינו בושה, לחם ¿ƒ»

כך  לשם והתאמץ עבד אליהם ‡l‡שהמקבל יגיע ישיגו ישראל שבני מה ∆»
Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È ÏÚמצידו Âc˜‡ומאמץ ˙ÈLÙÁ ‰¯ÈÁ··e «¿≈¬«»»»ƒ¿ƒ»»¿ƒ«¿»

עצמו, לאדם שמחוץ גורם ידי על הכרח בגלל ‰p‰ולא ,ÔÎÏ הכתוב כלשון »≈ƒ≈
NÚ‰בקהלת ‰Ê ˙nÚÏ ‰Ê ˙‡∆∆¿À«∆»»

ÌÈ˜Ï‡‰24, באופן היא והבריאה »¡…ƒ
יש  הקדושה שבצד שלדברים כזה

השני, בצד מקבילים דברים כנגדם

ה'לעומת  ונקרא הקדושה, צד שאינו

הקדושה צד של הקדוש aL¯‡זה' ∆»»
הוא  ‰f‰ברוך ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»«∆

BÏ ‰Ó„pL ÈÓLb‰ לעולם ««¿ƒ∆ƒ¿∆
בעולם  הנמצאים ולנבראים

,B˙eÓˆÚÓ B˙e‡ÈˆnL שכביכול ∆¿ƒ≈«¿
כי  ושלום, חס עצמו, את יצר העולם

הקדוש  ידי על נברא שהכל האמת

ונסתרת, נעלמת הוא, כדי ÚÂ„ברוך ¿«
נחות  הוא הגשמי הזה העולם כך

˙BtÏ˜ ‡ÏÓ ‡e‰L של כוחות ∆»≈¿ƒ
ומסתירים  המעלימים הקדושה, היפך

מכסה  שהקליפה כשם הקדושה על

הפרי על ‡Á¯‡ומסתירה ‡¯ËÒÂ¿ƒ¿»«¬»
הקדושה  צד שאינו הצד אחר, צד

ÌÈ¯ÓB‡‰ וה'סטרא ה'קליפות' »¿ƒ
בלשון  ואומרים, בה' כופרים אחרא'

שאמר מצרים מלך פרעה אודות ביחזקאל È¯B‡Èהכתוב ÈÏ של היאור ƒ¿ƒ
לי, שייך הנילוס, È˙ÈNÚמצרים, È‡Â25, ובלשון עצמי, את עשיתי ואני «¬ƒ¬ƒƒƒ

אומר  אליו מתבטל ואינו בה' מאמין שאינו שמי בישעיה È‡¬ƒהכתוב
„BÚ ÈÒÙ‡Â26, בשם "נקרא הסטראֿאחרא, אודות התניא בספר וכמבואר ¿«¿ƒ

מלכי  מלך של באחדותו וכפירה ממש עבודהֿזרה שהיא אחרים אלהים

גלות  בבחינת הוא דקדושה וחיות שאור מאחר כי הוא, ברוך הקדוש המלכים

מגביה  ואדרבה הוא, ברוך הקדוש קדושת לגבי כלל בטילה אינה בתוכה

עשיתני", ואני לי יאור וכמאמר עוד ואפסי אני לומר כנשר ¿»¿eÈÈ‰Â,עצמה
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒc ‰Ê ˙ÈÁa Ìb BLiL,ובמקביל הניגוד, שהיא ∆∆¿«¿ƒ«∆¿ƒ¿»«¬»

הקדושה. שבצד 'זה' לבחינת

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e וה'סטרא ה'קליפות' כללי שבאופן לעיל נתבאר אמנם ƒ¿»ƒ≈
כופרים  אבל אחרא' ומנהיגו, העולם בורא שהוא ובעובדה ה' במציאות

יותר Ú„BÈ˙בפרטיות dÓˆÚ ‡¯Á‡Œ‡¯Ëq‰ Ìb ‰p‰ האמת את ƒ≈««ƒ¿»«¬»«¿»««
Bc·lÓ „BÚ ÔÈ‡L27, והאמתית היחידה המציאות הוא ברוך הקדוש ורק ∆≈ƒ¿«

dÏ ÔzÈpL ‡l‡'אחרא ‰‡„Ìל'סטרא ˙‡ ÏaÏ·Ï ˙eL¯ ולגרום ∆»∆ƒ«»¿¿«¿≈∆»»»

כפירה  של מחשבות לחשוב ה'B˙BzÙÏeלו רצון על eÎ',לעבור ¿«
Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎe28 במדרש‰ÚËÈ ˙BÚËÏ ‰ˆB¯‰ Ïk לשון (וזה ¿«¬«««»»∆ƒ¿ƒ¿∆

ויום, יום כל מעשה כותב היה התורה את כותב משה שהיה "בשעה המדרש:

כדמותנו, בצלמנו אדם נעשה אלקים ויאמר שנאמר הזה לפסוק שהגיע כיון

הקדוש  [לפני לפניו רבינו] [משה אמר

נותן  אתה מה העולם רבון הוא] ברוך

לו  אמר אתמהא, למינים, פה פתחון

כתוב  למשה] הוא ברוך [הקדוש

יטעה"), לטעות «∆ÏBÎiLוהרוצה
וה'סטרא  ה'קליפות' בגלל עלול, האדם

Bn„Ïe˙אחרא' ˙BÚËÏ לחשוב ƒ¿¿«
B˙eÓˆÚÓבדמיונו  B˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ≈«¿

ולכך  ה' למציאות מודע להיות ולא

העולם  בורא הוא ברוך שהקדוש

Êa‰המטרה Âek‰Â‰ומנהיגו. ¿««»»»∆
,ÔBÈqa e„ÓÚiL È„k ‡È‰ƒ¿≈∆««¿¿ƒ»
יעסקו  וכן בה' יאמינו כן הכל ולמרות

כדבעי ה' Ê‰בעבודת È„È ÏÚL∆«¿≈∆
¯ÎO‰ ‰È‰È'ה עבודת ÏÚ‰על ƒ¿∆«»»«¬∆

¯˙BÈ „BÚ לפי הוא השכר שהרי ≈
והיגיעה. והטירחה המאמץ

‡˙È‡„ÎÂשמובא fa‰¯וכפי ¿ƒ¿ƒ»«…«
‰Óe¯z ˙L¯t29‰Bf‰ ÏLÓ »»«¿»¿««»

,CÏn‰ Ôa ˙‡ ‰zÙnL∆¿«»∆∆«∆∆
„ÓBÚ CÏn‰ Ôa ¯L‡ÎÂ¿«¬∆∆«∆∆≈

.'eÎ B¯ÎN Ïc‚È ÈÊ‡ ÔBÈqpa יתכן איך שלכאורה שם בזוהר וכמבואר «ƒ»¬«ƒ¿«¿»
שהוא  ודאי אלא ה', רצון את לעשות שלא אדם בני ויפתה הרע היצר שיבוא

אוהב  והיה יחיד בן לו שהיה למלך משל אדונו, רצון שעושה לעבד דומה

אליה  יתקרב מי שכל משום רעה, לאשה יתקרב שלא עליו וציוה ביותר אותו

המלך  אמר זונה, היתה בחוץ המלך ובבית המלך, להיכל להיכנס ראוי אינו

לכי  לה, ואמר אשה לאותה המלך קרא אלי, בני של רצונו את לראות ברצוני

והתחילה  המלך בן אחר הלכה אלי, בני רצון את לראות כדי בני, את ותפתי

אביו  ואז אותה דוחה הוא הרי אביו, למצות מציית הבן אם אותו, לפתות

ומכניסו בבנו וכבוד שמח ואוצרות מתנות לו ונותן היכלו של הפרגוד לתוך

שעשתה  הצדדים, מכל שבח לה ויש הזונה, אותה לבן, זה כל את גרם מי רב,

ומסיים  המלך, של האהבה וכל הטוב כל את לבן ושגרמה המלך רצון את

– מאד החיים, מלאך זה – טוב והנה מאד', טוב 'והנה כתוב זה ועל הזוהר,

אם  וראה, ובא רבונו. למצות שמציית למי מאד טוב ודאי המות, מלאך זה

הללו  העליונים הגנזים את הצדיקים יורשים היו לא הזה, המקטרג היה לא
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ט

ה'תשי"ב  ניסן, ג' ויקרא, ש"פ

ׁשאין  ּגדֹול הּיֹותר הּׂשכר ׁשּזהּו הּוא ֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׂשכר

ׂשכר  להיֹות ׁשּיכֹול זמן ּכל ּכי, מּמּנּו, ְְְְִִִֶֶַַָָָָָלמעלה

ׂשכר  אינֹו עּתה עד ׁשּני ּתן הּׂשכר הרי יֹותר, ֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּגדֹול

הּׂשכר  ׁשהגּדלת מּובן, ּומּזה לאמיּתתֹו, ְֲִִֶֶַַַַָָָָָָּגדֹול

ענין  הּוא ּבּנּסיֹון העמידה ידי על ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשּנעׂשה

ׁשאין  והיינּו, ּבהעצמּות, רק ההתקּׁשרּות זה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָ

ׁשּמתקּׁשר  אם ּכי וגיּלּויים, אֹורֹות ְְְִִִִִִֵֶַַּבחינת

ּומהּלל  הוי' ּגדֹול ענין והּוא ,יתּבר ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָֻּבעצמּותֹו

אלקינּו ּבעיר והיינּו,30מאד העצמּות. ּגדלּות , ְְְְְְֱִֵַַַָֹֹ

מתּפעל  ואינֹו ּבּנּסיֹון עֹומד ׁשהאדם זה ידי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשעל

הרי  זה ידי על הּנה ּדסטראֿאחרא, זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּבחינת

זּו. עם ּבׁשם נקרא ולכן העצמּות, עם ְְְְִִֵֵַַָָָהּוא

ידי p‰Â‰ד) על היא העצמּות עם ההתקּׁשרּות ¿ƒ≈ְְְְִִִֵַַַַָ

זאת  ויקּבל זה יבֹוא נאמר עליו ֱִֵֶֶֶַַָָָֹֹמׁשה,

ּדכתיב  מׁשה, זה זה, יבֹוא זּו, לעם זה 31מ ּזה ּכי ְְִִִִֶֶֶֶֶַָֹ

ּדכתיב  הּתֹורה, זֹו זאת, ויקּבל האיׁש, 32מׁשה ְִִִִֵֶַַָָֹֹ

הּקּב"ה, זה מּזה, מׁשה, ׂשם אׁשר הּתֹורה ְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹוזאת

יׂשראל 33ּדכתיב  אּלּו זּו, לעם ואנוהּו, אֿלי זה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָ

יׂשראל  את המקּׁשר הּוא ׁשּמׁשה והיינּו, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹכּו',

הּוא  ׁשּמׁשה מּׁשּום זה, ּבחינת ּבהם ְְִִִֶֶֶֶַַָֹּוממׁשי

אלקּות. עם ּונׁשמֹות עֹולמֹות ּומקּׁשר ְְְֱִֵֵַַַָָֹהמחּבר

ּדרא  ּבכל ּדמׁשה ּבאתּפּׁשטּותא ּגם הּוא ,34וכן ְְְְְְִֵֶַַָָָָֹ

ודֹור  ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל אלפי ראׁשי ,35ׁשהם ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

העצמּות  עם יׂשראל את המקּׁשרים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהם

ּבארּוּכה  וכמבֹואר זה. ּבחינת ּבהם ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּוממׁשיכים

הּפֹוׁשעים 36ּבּתניא  ואפיּלּו הארץ, עּמי ׁשּגם , ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָ

עם  התקּׁשרּותם הּנה חכמים, ּבתלמידי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָּומֹורדים

ּכמׁשל  יׂשראל, אלפי ראׁשי ידי על היא ְְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָָֹהאלקּות

ונמצא, האב. מֹוח עם ּומתקּׁשר ׁשּנמׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּבן

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

ואילך.)30 157 ע' ח"ט לקו"ש ואילך. קעא ע' תרס"א ואילך. שפח ע' ח"ב תרל"ה סה"מ וראה ב. מח, תשא )31תהלים

כג. שם, א. מד.)32לב, ד, ב.)33ואתחנן טו, רע"א).)34בשלח קיד, רע"א. (קיב, תס"ט רפמ"ב.)35תקו"ז פ"ב.)36תניא

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
¯ÎO‰ ˙Ïc‚‰ Le¯ÈÙe הפיתויים על  והתגברות בניסיונות העמידה על ≈«¿»««»»

,epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ÏB„b ¯˙Bi‰ ¯ÎO‰ e‰fL ‡e‰ היינו ∆∆«»»«≈»∆≈¿«¿»ƒ∆
ממנה הגדלה  יותר הגדלה להיות יכולה ÏBÎiLשלא ÔÓÊ Ïk ,Èkƒ»¿«∆»

BÈ‡ ‰zÚ „Ú ÔzÈpL ¯ÎO‰ È¯‰ ,¯˙BÈ ÏB„b ¯ÎN ˙BÈ‰Ïƒ¿»»»≈¬≈«»»∆ƒ«««»≈
,B˙zÈÓ‡Ï ÏB„b ¯ÎN שכר אלא »»»«¬ƒ»

ולא  ממנו, קטן לשכר ביחס רק  גדול

מוחלט, באופן Ô·eÓ,גדול ‰fÓeƒ∆»
ÏÚ ‰NÚpL ¯ÎO‰ ˙Ïc‚‰L∆«¿»««»»∆«¬»«
ÔÈÚ ‡e‰ ÔBÈqpa ‰„ÈÓÚ‰ È„È¿≈»¬ƒ»«ƒ»ƒ¿«

˙e¯M˜˙‰‰ האדם נשמת של «ƒ¿«¿
˙eÓˆÚ‰a,האלוקות eÈÈ‰Â,של ¿»«¿¿«¿

˙B¯B‡ ˙ÈÁa ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«¿ƒ«
ÌÈÈelÈ‚Â שהם האלוקות, של ¿ƒƒ

מהעצם  והארה ‡Ìהתפשטות Èkƒƒ
בניסיון M˜˙nL¯אלא  העומד ∆ƒ¿«≈

ÔÈÚ ‡e‰Â ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«
הכתוב  של הפנימית המשמעות

Ïl‰Óeבתהילים  'ÈÂ‰ ÏB„b»¬»»¿À»
eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa „‡Ó30˙eÏ„b , ¿…¿ƒ¡…≈«¿

˙eÓˆÚ‰ ולא) אמיתית גדלות שהיא »«¿
גדלות לעיל רק האמור דרך על יחסית,

הגדול). השכר ÏÚLלגבי ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«
ÔBÈqpa „ÓBÚ Ì„‡‰L ‰Ê È„È¿≈∆∆»»»≈«ƒ»
‰Ê ˙ÈÁaÓ ÏÚt˙Ó BÈ‡Â¿≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«∆

,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒc ה'לעומת שהיא ¿ƒ¿»«¬»
הקדושה  של 'זה' בחינת של ≈p‰ƒ‰זה'

‡e‰ È¯‰ ‰Ê È„È ÏÚ מתחבר «¿≈∆¬≈
‰eÓˆÚ˙ומתקשר  ÌÚ של ƒ»«¿

˜¯‡האלוקות, ÔÎÏÂ ישראל עם ¿»≈ƒ¿»
עמידה  מתוך ה' את שעובדים

eÊ.בניסיונות  ÌÚ ÌLa¿≈«
˙e¯M˜˙‰‰ ‰p‰Â בני „) של ¿ƒ≈«ƒ¿«¿

ה' את העובדים ÌÚƒישראל
˙eÓˆÚ‰ האלוקות ÏÚשל ‡È‰ »«¿ƒ«

‡B·È ¯Ó‡ ÂÈÏÚ ,‰LÓ È„È¿≈…∆»»∆¡«»
,eÊ ÌÚÏ ‰fÓ ˙‡Ê Ïa˜ÈÂ ‰Ê∆ƒ«≈…ƒ∆¿«

·È˙Îc ,‰LÓ ‰Ê ,‰Ê ‡B·È31 »∆∆…∆ƒ¿ƒ
במשה  LÓ‰שכתוב ‰Ê Èkƒ∆…∆

BÊ ,˙‡Ê Ïa˜ÈÂ ,LÈ‡‰»ƒƒ«≈…
·È˙Îc ,‰¯Bz‰32 על שכתוב «»ƒ¿ƒ

‰aw"‰,התורה  ‰Ê ,‰fÓ ,‰LÓ ÌN ¯L‡ ‰¯Bz‰ ˙‡ÊÂ¿…«»¬∆»…∆ƒ∆∆«»»
·È˙Îc33 הוא ברוך הקדוש על eÊ,שכתוב ÌÚÏ ,e‰Â‡Â ÈÏŒ‡ ‰Ê ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈¿«

Ï‡¯NÈ el‡'זו 'עם אליהם ‰e‡שכתוב ‰LnL ,eÈÈ‰Â ,'eÎ ≈ƒ¿»≈¿«¿∆…∆
Ï‡¯NÈ ˙‡ ¯M˜Ó‰ האלוקות Ê‰,לעצמות ˙ÈÁa Ì‰a CÈLÓÓe «¿«≈∆ƒ¿»≈«¿ƒ»∆¿ƒ«∆

הוא' ברוך הקדוש ÌeMÓƒ'זה
¯M˜Óe ¯aÁÓ‰ ‡e‰ ‰LnL∆…∆«¿«≈¿«≈
.˙e˜Ï‡ ÌÚ ˙BÓLe ˙BÓÏBÚ»¿»ƒ¡…

ÔÎÂ עצמו רבינו משה לגבי שהוא כשם ¿≈
‡˙eËMt˙‡a Ìb ‡e‰«¿ƒ¿«¿»

וההארה  ÏÎaההתפשטות ‰LÓc¿…∆¿»
‡¯c34, בכל שקיימת הזוהר כדברי »»

LÏ‡¯NÈדור  ÈÙÏ‡ ÈL‡¯ Ì‰∆≈»≈«¿≈ƒ¿»≈
¯B„Â ¯Bc ÏÎaL35, וכדברי ∆¿»»

דור  "בכל התניא, בספר הזקן אדמו"ר

רבינו  משה מנשמת ניצוצין יורדין ודור

של  ונפש בגוף ומתלבשין עליוֿהשלום

את  דעת ללמד העדה עיני הדור חכמי

בלב  ולעבדו ה' גדולת ולידע העם

ישראל Ì‰Lונפש", אלפי 'ראשי ∆≈
דור' ‡˙שבכל ÌÈ¯M˜Ó‰«¿«¿ƒ∆

˙eÓˆÚ‰ ÌÚ Ï‡¯NÈ של ƒ¿»≈ƒ»«¿
Ì‰aהאלוקות  ÌÈÎÈLÓÓe«¿ƒƒ»∆

ישראל  Ê‰.בנשמות ˙ÈÁa¿ƒ«∆
‡Èza ‰ke¯‡a ¯‡B·ÓÎÂ36, ¿«¿»«¬»««¿»

elÈÙ‡Â ,ı¯‡‰ ÈnÚ ÌbL∆««≈»»∆«¬ƒ
È„ÈÓÏ˙a ÌÈ„¯BÓe ÌÈÚLBt‰«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈

,ÌÈÓÎÁ להם שאין בלבד זו שלא ¬»ƒ
אפילו  הם ישראל', אלפי 'ראשי עם קשר

לכאורה  כן ואם בהם, ומורדים פושעים

של  הניצוצות ישראל', אלפי 'ראשי

לפעול  אמורים לא שבדור, רבינו משה

מקום, מכל עליהם, ≈p‰ƒ‰ולהשפיע
Ì˙e¯M˜˙‰ הארץ עמי אותם של ƒ¿«¿»

ומורדים  הפושעים אלה של ואפילו

החכמים ‰‡e˜Ï˙בתלמידי ÌÚƒ»¡…
ÈÙÏ‡ ÈL‡¯ È„È ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈»≈«¿≈
CLÓpL Ôa‰ ÏLÓk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿««≈∆ƒ¿»

·‡‰ ÁBÓ ÌÚ ¯M˜˙Óe והקשר ƒ¿«≈ƒ«»»
של  הקשר כמו ותקיף, חזק כך כל הוא

האב. עם האב, ממוח שנמשך הבן,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

י

 10   למלל ימא  

יספרו י תהלתי לי יצרתי זו עם

ידי  ועל ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ידי ְְְְִִֵֵֶַַַָׁשעל

זה. ּבבחינת יׂשראל נעׂשים ּבמׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹההתקּׁשרּות

ּביׂשראל ‡ÌÓה) ׁשהיא ּכפי זה ּבחינת »¿»ְְְְִִִִֵֶֶַָ

זּו. עם נקבה, ּבלׁשֹון ְְְִֵֶֶַָָנאמרה

ּבעצמּותֹו ההתקּׁשרּות ּדהּנה, הענין, ְְְְְְִִִֵֵַַַָָּוביאּור

היא  הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה ליּמּוד ידי על ְְְְִִִִִֵֵַַַָָיתּבר

טעם  מּצד אינֹו ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ּכאׁשר ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָּדוקא

הּתֹורה  קּיּום ּכאׁשר ּכי, האדם, והרּגׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָודעת

אפיּלּו והרּגׁש, ודעת טעם מּצד הּוא ְְְֲִִִֵֶַַַַַָּומצֹות

נעׂשה  אינֹו ּכזה ּבאֹופן הּנה ּדקדּוּׁשה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהרּגׁש

ּדבר  איזה ּכאן יׁש ׁשהרי העצמּות, עם ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָמקּוּׁשר

ּבּתניא  וכמבֹואר העצמּות. ׁשאפיּלּו37מּלבד ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָ

ּבּתענּוגים, ואהבה ּביראה הוי' עֹובד ּגמּור ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָצּדיק

ּבפני  ּדבר הּוא אּלא לגמרי, ּבּמציאּות ּבטל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָאינֹו

ׁשאֹוהב  מי יׁש ואֹוהבֹו, ה' ירא וכיון 38עצמֹו , ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָ

אינֹו אזי העצמּות, מּלבד מציאּות איזֹו ּכאן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָׁשּיׁש

עם ּבהעצמּות מתקּׁשר וההתקּׁשרּות העצמּות. ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָ

ּדוקא  היא הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה ליּמּוד ידי ְְְְִִִִֵַַַַָָעל

ודעת  טעם מּצד אינֹו ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ְֲִִִֵֶַַַַַַַָָּכאׁשר

ּדקדּוּׁשה, ּפנּיֹות לא ּגם פנּיֹות, ּוללא ְְְְְְִִִֵֶַָֹֹוהרּגׁש,

זאל  (עס אֹותֹו יֹוציא ּומצֹות ּבתֹורה ׁשהעסק ְְְִִֵֶֶֶָָָּכמֹו

הרע, ּומּמּצב ֹו מהּקליּפֹות  ארֹויסׁשלעּפן) ְְִִִֵֶַַַָָָאים

עֹול, ּבקּבלת הּוא ׁשּלֹו ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ְְִִֶֶַַַָָָאּלא

לקּיים  רק ורֹוצה ּדבר, ׁשּום לֹו נֹוגע ׁשּלא ְְְְֵֵֶֶַַַַָָֹוהיינּו,

ּבכ מתּבּטא זה וענין העליֹון. הרצֹון ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאת
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אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
התניא: בספר ישראל וכמבואר אלפי ראשי יש ודור דור בכל "וכן

נפשות  וכן הארץ, ועמי ההמון נשמות לגבי ומוח ראש בחינת הם שנשמותיהם

הנפש  כל שורש מכלֿמקום ונשמה, רוח מנפש כלולה נפש כל כי נפשות לגבי

עמי  בגוף המלובש דרגין כל סוף עד המדריגות כל מראש כולם ונשמה רוח

ממוח  נמשך שבקלים, וקל הארץ

כביכול, עילאה חכמה שהיא העליון

שאפילו  האב ממוח הנמשך הבן כמשל

נ  רגליו על צפרני ממש זו מטפה תהוו

האם  בבטן חדשים תשעה שהייתה ידי

להשתנות  למדרגה ממדרגה וירדה

זה  כל ועם צפרנים, ממנה ולהתהוות

נפלא  ביחוד ומיוחדת קשורה עודנה

הראשון  ועצמותה במהותה ועצום

בבן  עכשיו וגם האב, מוח טפת שהיתה

מהמוח  נמשכת וחיותם הצפרנים יניקת

שבראש...".

Ìei˜ È„È ÏÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«¿≈ƒ
È„È ÏÚÂ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿«¿≈

‰LÓa ˙e¯M˜˙‰‰ שני הם «ƒ¿«¿¿…∆
שבאמצעותם  ÌÈNÚ«¬ƒהדברים

,‰Ê ˙ÈÁ·a Ï‡¯NÈ כמבואר ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«∆
באריכות. לעיל

ÈÙk ‰Ê ˙ÈÁa ÌÓ‡ (‰»¿»¿ƒ«∆¿ƒ
Ï‡¯NÈa ‡È‰L'זה' נקראת אינה ∆ƒ¿ƒ¿»≈

אלא  זכר ÔBLÏaבלשון ‰¯Ó‡∆∆¿»ƒ¿
,eÊ ÌÚ ,‰·˜ שממשיך כפי ¿≈»«

של  הפנימית המשמעות את ומבאר

הדבר.

,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
˙e¯M˜˙‰‰ ישראל בני של «ƒ¿«¿

C¯a˙È B˙eÓˆÚa ברוך הקדוש ¿«¿ƒ¿»≈
בעצמו  enÈÏ„הוא È„È ÏÚ«¿≈ƒ

‡È‰ ˙BÂˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰«»¿ƒ«ƒ¿ƒ
‰¯Bz‰ Ìei˜ ¯L‡k ‡˜Âc«¿»«¬∆ƒ«»
˙Ú„Â ÌÚË „vÓ BÈ‡ ˙BˆÓeƒ¿≈ƒ«««»««

וההיגיון  BˆÓe˙ההבנה ‰¯Bz‰ Ìei˜ ¯L‡k ,Èk ,Ì„‡‰ Lb¯‰Â¿∆¿≈»»»ƒ«¬∆ƒ«»ƒ¿
,Lb¯‰Â ˙Ú„Â ÌÚË „vÓ ‡e‰ הלב ורגש שכלית הבנה על מבוסס ƒ«««»««¿∆¿≈

‰NÚ BÈ‡ ‰Êk ÔÙB‡a ‰p‰ ,‰Me„˜c Lb¯‰ elÈÙ‡ האדם ¬ƒ∆¿≈ƒ¿»ƒ≈¿∆»∆≈«¬∆
ומצוות  תורה ‰eÓˆÚ˙המקיים ÌÚ ¯Me˜Ó,האלוקות LÈשל È¯‰L ¿»ƒ»«¿∆¬≈≈

‰eÓˆÚ˙מעורב  „·lÓ ¯·c ‰ÊÈ‡ Ô‡k האדם של והשייכות והקשר »≈∆»»ƒ¿«»«¿
בו  מעורב אלא העצמות אל ההתקשרות על רק מבוסס איננו ומצוות לתורה

שלו. האישית המציאות והיינו עצמו, האדם של והרגש «¿»¿B·ÓÎÂ‡¯השכל

‡Èza37‰‡¯Èa 'ÈÂ‰ „·BÚ ¯eÓb ˜Ècˆ elÈÙ‡L של רגשות עם ««¿»∆¬ƒ«ƒ»≈¬»»¿ƒ¿»
ה' ÌÈ‚eÚzaאהבת ‰·‰‡Â גב בדרגה ה' אהבת של רגשות והה ועם ¿«¬»««¬ƒ

האהבה  רגש שאז מאלוקות רחוק שאיננו (היינו בתענוגים' 'אהבה הנקראת

לאלוקות  לקרבה הגיע שכבר אלא להתקרב, ותשוקה צמאון של הוא לה'

עובד  צדיק אפילו הנה כך), על ומתענג

אהבת  של נעלים כאלה רגשות עם ה'

ה' ויראת e‡Èˆna˙ה' ÏËa BÈ‡≈»≈ƒ¿ƒ
,È¯Ó‚Ï לאלוקות מתבטל איננו ¿«¿≈

במציאות  איננו כאילו מוחלט בביטול

‡l‡ זה צדיק ÈÙaגם ¯·c ‡e‰ ∆»»»ƒ¿≈
BÓˆÚ שהוא אלא לעצמו מציאות «¿

,B·‰B‡Â '‰ ‡¯È נקרא הוא וכן ¿≈¿¬
·‰B‡L ÈÓ LÈ38, של מציאות ≈ƒ∆≈

ה', את שאוהב LiL'יש' ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈
Ô‡k על המבוסס ומצוות תורה בקיום »

ורגש  שכלית e‡ÈˆÓ˙הבנה BÊÈ‡≈¿ƒ
BÈ‡ ÈÊ‡ ,˙eÓˆÚ‰ „·lÓƒ¿«»«¿¬«≈

˙eÓˆÚ‰ ÌÚ ¯M˜˙Ó והחיבור ƒ¿«≈ƒ»«¿
שהן  במדריגות הוא לאלוקות שלו

ולא  האלוקות מעצם והארה התפשטות

¿»¿e¯M˜˙‰‰Â¿«ƒ˙העצמות.
„enÈÏ È„È ÏÚ ˙eÓˆÚ‰a¿»«¿«¿≈ƒ
‡È‰ ˙BÂˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰«»¿ƒ«ƒ¿ƒ
‰¯Bz‰ Ìei˜ ¯L‡k ‡˜Âc«¿»«¬∆ƒ«»
˙Ú„Â ÌÚË „vÓ BÈ‡ ˙BˆÓeƒ¿≈ƒ«««»««

˙BiÙ ‡ÏÏe ,Lb¯‰Â לא וגם ¿∆¿≈¿…¿ƒ
(של  אישיות פניות בכך מעורבות

אחר), או כזה אפילו Ìb'אינטרס' «
BÓk ,‰Me„˜c ˙Bit ‡Ï למשל …¿ƒƒ¿»¿

קדושה  של וכוונה ∆≈«∆ÒÚ‰L˜פנייה
B˙B‡ ‡ÈˆBÈ ˙BˆÓe ‰¯B˙a¿»ƒ¿ƒ
ÔtÚÏLÒÈB¯‡ ÌÈ‡ Ï‡Ê ÒÚ)∆»ƒ«¿∆

אותו  וישחרר אותו יוציא )שזה
,Ú¯‰ B·vnÓe ˙BtÈÏw‰Ó כי ≈«¿ƒƒ«»»»

מתוך  ומצוות תורה לקיום נחשב זה  גם

כאשר ‡l‡פניות  דווקא הם האלוקות עצמות עם והחיבור ההתקשרות ∆»
,ÏBÚ ˙Ïa˜a ‡e‰ BlL ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ עול קבלת מתוך ƒ«»ƒ¿∆¿«»«

שמי  ה',מלכות לרצון והתבטלות BÏם Ú‚B ‡lL ,eÈÈ‰Â אכפת ולא ¿«¿∆…≈«
c·¯לו  ÌeL,שבקדושה דברים לא ‡˙אפילו ÌÈi˜Ï ˜¯ ‰ˆB¯Â »»¿∆«¿«≈∆

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰.אליו ומתבטל »»»∆¿
‰Ê ÔÈÚÂ מתוך נעשה אלא והרגש ההבנה על מבוסס אינו המצוות שקיום ¿ƒ¿»∆

וביטול  עול ‰È‡קבלת ˙BÂˆn‰ Ìei˜a B˙„B·ÚL CÎa ‡ha˙Óƒ¿«≈¿»∆¬»¿ƒ«ƒ¿ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יא

 למלל ימא    11 

יא

ה'תשי"ב  ניסן, ג' ויקרא, ש"פ

ׁשּקּלֹות  ּבאֹופן היא הּמצוֹות ּבקּיּום ְְְֲִִִֶֶֶַַָׁשעבֹודתֹו

ׁשוין  ׁשּבחמּורֹות וחמּורֹות והיינּו,39ׁשּבּקּלֹות , ְְֲֲִֶֶַַַַַָ

קּלֹות  אצלֹו ׁשהם ענינים ׁשּיׁש היֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָּדעם

ענינים  ויׁש ,ּכ ּכל לֹו נֹוגעים ׁשאינם ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּבּקּלֹות,

ידם  ׁשעל ׁשּבחמּורֹות, חמּורֹות אצלֹו ְֲֲֵֶֶֶֶַַָָׁשהם

מּכל  כּו', ּתחּתית מּׁשאֹול היציאה אצלֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָנעׂשית

ׁשּבּקּלֹות  ׁשּקּלֹות ּבאֹופן ּכּוּלם את מקּיים ְְֵֶֶֶֶַַַַָָמקֹום,

לפי  והיינּו, ׁשוין. ׁשּבחמּורֹות ְְְֲֲִִֶַַַָוחמּורֹות

ודעת, טעם מּצד אינּה הּמצוֹות ּבקּיּום ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָׁשעבֹודתֹו

הרצֹון  את לקּיים ׁשרֹוצה עֹול, קּבלת מּצד ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא

ּבין  חיּלּוק אין העליֹון הרצֹון ּומּצד ְְִִֵֵֶֶַָָָָהעליֹון,

וכּידּוע  ׁשּבחמּורֹות. לחמּורֹות ׁשּבּקּלֹות 40קּלֹות ְֲֲֶֶַַַַַַַָ

ׁשּבּנפׁש, הּפנימּיים הּכחֹות מּכל חלּוק ְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהרצֹון

ׁשהּוא  הּׂשכל ּכח ּגם הּפנימּיים, הּכחֹות ְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּכל

ּבהם  יׁש הּפנימּיים, ׁשּבּכחֹות ְְִִִֵֶֶֶַַַָֹהמעּוּלה

ּכאׁשר  ׁשּגם הּׂשכל, ּבענין ּוכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַהתחּלקּות,

מה  זה, ּפרט ּבידֹו יׁש אזי אחד, ּפרט ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָמקּיים

ּפרט  אפיּלּו מקּיים אינֹו אם ּברצֹון, ּכן ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָּׁשאין

ׁשהרצֹון  והיינּו, הרצֹון, ענין ּכל חסר אזי ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָאחד,

ּפרטי  ּכל את ׁשּמקּיים אֹו פנים, ּבׁשני ּבאחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּוא

ׁשאינֹו אֹו הרצֹון, את מׁשלים הּוא ׁשאז ְִֵֶֶֶַָָָָָהרצֹון,

אחד, ּפרט ׁשּמחסיר ּכיון ּכּוּלֹו, הרצֹון את ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָמקּיים

וטעם  הרצֹון. ּכל חסר ׁשאז קל, ּפרט ְְֲִֵֶַַַָָָָָָאפיּלּו

ּומּקיף  מּקיף, ּכח הּוא ׁשהרצֹון לפי הּוא, ְִִִֶַַַַָָָָֹהּדבר

ּפנימּיים. ענינים עם קׁשּור ׁשאינֹו ּביֹותר ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָנעלה

ּבין  הפרׁש אין העליֹון הרצֹון ׁשּמּצד מּובן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּומּזה
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שם  קונטרסים (סה"מ תרצ"ה אגורה ד"ה ב). שיא, ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ד תפלתי ואני ד"ה שמו. ע' תרע"ח סה"מ

שם. ח"ל לקו"ש ואילך). ב שנ,

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ÔÈÂL ˙B¯eÓÁaL ˙B¯eÓÁÂ ˙BlwaL ˙BlwL ÔÙB‡a39, והוא ¿∆∆«∆«««¬∆«¬»ƒ

שבקלות' 'קלות הם הגדרתם שמצד דברים גם ובהידור בדיוק לקיים נזהר

ÌÈÈÚ LiL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈÈ‰Âומצוות ‡ˆBÏבתורה Ì‰L ¿«¿¿ƒ¡∆≈ƒ¿»ƒ∆≈∆¿
BÏ ÌÈÚ‚B ÌÈ‡L ,˙BlwaL ˙Bl˜מהם לו אכפת Ckולא Ïk «∆««∆≈»¿ƒ»»

מאד, רבה ÌÈÈÚבמידה LÈÂ¿≈ƒ¿»ƒ
ומצוות ‡ˆBÏבתורה Ì‰L∆≈∆¿

,˙B¯eÓÁaL ˙B¯eÓÁ כיון ¬∆«¬
Ì„È ÏÚL ענינים שמקיים ידי על ∆«»»

אלה  ‡ˆBÏחמורים ˙ÈNÚ«¬≈∆¿
'eÎ ˙ÈzÁz ÏB‡MÓ ‰‡ÈˆÈ‰«¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ
שגם  כך נעלה, רוחני למצב והתעלות

מצוות  בין גדול הבדל יש אכן מצידו

'חמורות  למצוות שבקלות' 'קלות

ÌB˜Ó,שבחמורות' ÏkÓ למעשה ƒ»»
ÔÙB‡a Ìlek ˙‡ ÌÈi˜Ó¿«≈∆»¿∆
˙B¯eÓÁÂ ˙BlwaL ˙BlwL∆«∆«««¬

ÔÈÂL ˙B¯eÓÁaL ומדייק ומקפיד ∆«¬»ƒ
באותה  שבקלות' 'קלות בקיום ונזהר

'חמורות  מקיים שבה מידה

ÈÙÏשבחמורות'. ,eÈÈ‰Â¿«¿¿ƒ
˙BÂˆn‰ Ìei˜a B˙„B·ÚL∆¬»¿ƒ«ƒ¿

,˙Ú„Â ÌÚË „vÓ dÈ‡ שכל ≈»ƒ«««»««
להיות  יכולים אכן שמצידו והיגיון,

ל'חמורו  שבקלות' 'קלות בין ת הבדלים

הוא ‡l‡שבחמורות' המצוות קיום ∆»
‰ˆB¯L ,ÏBÚ ˙Ïa˜ „vÓƒ««»«∆∆
,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰ ˙‡ ÌÈi˜Ï¿«≈∆»»»∆¿
ÔÈ‡ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰ „vÓeƒ«»»»∆¿≈
˙BlwaL ˙Bl˜ ÔÈa ˜elÈÁƒ≈«∆««

˙B¯eÓÁaL ˙B¯eÓÁÏ והקדוש «¬∆«¬
בשווה. בכולן רוצה הוא ברוך

Úe„iÎÂ40 החסידות בתורת ¿«»«
˜eÏÁ ÔBˆ¯‰L ונבדל ÏkÓשונה ∆»»»ƒ»

,LÙpaL ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk‰«…«¿ƒƒƒ∆«∆∆
בגוף  המלובשים הנפש כוחות

בצורה  ופועלים פנימית, בהתלבשות

הוא  וההבדל האדם, של ובתחושות בתודעה ‰BÁk˙גלויה ÏkL∆»«…
Ìb ,ÌÈiÓÈt‰ אפילו‰leÚÓ‰ ‡e‰L ÏÎO‰ Ák ביותר הנעלה «¿ƒƒƒ«…««≈∆∆«¿∆

ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁkaL הכוחות מבשאר יותר השכל בכוח מתגלית והנפש ∆«…«¿ƒƒƒ
‰˙e˜lÁ˙הפנימיים, Ì‰a LÈ,שונים וענינים שונים BÓÎeלפרטים ≈»∆ƒ¿«¿¿

‰ÏÎO,למשל  ÔÈÚaהפנימיים הכוחות על נימנה ÌbLשכאמור ¿ƒ¿««≈∆∆«
„Á‡ Ë¯t ÌÈi˜Ó ¯L‡k שאר את ולא לקיים, מחייב שהשכל ממה «¬∆¿«≈¿»∆»

B„Èaהפרטים  LÈ ÈÊ‡ לפחות,‰Ê Ë¯t הפרטים שאר את בידו שאין אף ¬«≈¿»¿»∆
,ÔBˆ¯a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó הפנימיים מהכוחות (שאיננו שבנפש הרצון כוח «∆≈≈»»

שיבואר) כפי מהם, למעלה Ì‡ƒאלא
„Á‡ Ë¯t elÈÙ‡ ÌÈi˜Ó BÈ‡≈¿«≈¬ƒ¿»∆»

הכללי, מהרצון Ïkויחיד ¯ÒÁ ÈÊ‡¬«»≈»
ÔBˆ¯‰ ÔÈÚ פרט אותו רק חסר ולא ƒ¿«»»

‰e‡אחד, ÔBˆ¯‰L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆»»
,ÌÈÙ ÈLa „Á‡a הרצון פעולת ¿∆»ƒ¿≈»ƒ

האופנים, משני באחד ‡Bהיא
ÌÈi˜nLבפועל Ïkומבצע ˙‡ ∆¿«≈∆»

,ÔBˆ¯‰ ÈË¯t בלי הפרטים כל ¿»≈»»
הכלל מן מקיים Ê‡Lיוצא כשהוא ∆»

להחסיר  בלי פרטיו לכל הרצון את

אחד פרט ÌÈÏLÓאפילו ‡e‰«¿ƒ
‰¯ˆÔB,וממלא  אחד ‡˙ אופן שזהו ∆»»

B‡ השני ÌÈi˜Óהאופן BÈ‡L∆≈¿«≈
ÔÂÈk ,Blek ÔBˆ¯‰ ˙‡∆»»≈»
elÈÙ‡ ,„Á‡ Ë¯t ¯ÈÒÁnL∆«¬ƒ¿»∆»¬ƒ

מלקיים  נמנע Ê‡Lאם ,Ï˜ Ë¯t¿»«∆»
קל  אחד פרט של קיום ≈«ÒÁ¯כשחסר

ÔBˆ¯‰ Ïk הרצון של קיום  בכך  ואין »»»
כלל.

,‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ והסיבה ¿«««»»
לכוחות  הרצון כוח בין האמור להבדל

היא ‰e‡הפנימיים ÔBˆ¯‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»»
ÛÈwÓ Ák שלמעלה כללי כוח …««ƒ

בגוף, פנימית ÛÈwÓe«ƒמהתלבשות
¯˙BÈa ‰ÏÚ מדובר עצמו וב'מקיף' «¬∆¿≈

ביותר  נעלית בדרגה 'מקיף' על

ÌÈÈÚ ÌÚ ¯eL˜ BÈ‡L∆≈»ƒƒ¿»ƒ
ÌÈiÓÈt מהם ומובדל נעלה אלא ¿ƒƒƒ

מוגבלים  הפנימיים הכוחות (כי לגמרי

של  הקליטה יכולת לפי ומצומצמים

כללי  כוח הוא הרצון ואילו הגוף, אברי

הגוף). אברי לפי מוגבל ואינו עצמה, הנפש של גילוי שהוא

‰fÓe לכוחות בינו וההבדל 'מקיף' שהוא הרצון מעלת על לעיל מהמבואר ƒ∆
הנפש  בכוחות שהוא כפי העליון Ô·eÓהפנימיים, הרצון לגבי בנמשל, »

BlwaL˙האלוקי  ˙Bl˜ ÔÈa L¯Ù‰ ÔÈ‡ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰ „vnL∆ƒ«»»»∆¿≈∆¿≈≈«∆««
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יב

 12   למלל ימא  

יספרו יב תהלתי לי יצרתי זו עם

ולכן, ׁשּבחמּור ֹות, וחמּורֹות ׁשּבּקּלֹות ְֲֲֵֶֶַַַַַָקּלֹות

העליֹון, הרצֹון את לקּיים רֹוצה האדם ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכאׁשר

מּקּלֹות  היא זֹו מצוה אם לֹו נֹוגע לא ְֲִִִִֵַַַָֹאזי

לפי  והיינּו, ׁשּבחמּורֹות, מחמּורֹות אֹו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַׁשּבּקּלֹות

מּצד  אּלא ודעת, טעם מּצד אינֹו הּמצוֹות ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשּקּיּום

נעלית  ּבמדריגה אֹו ּפׁשּוט, עבד ּכמֹו עֹול, ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָקּבלת

ׁשּנתּבאר  ּוכמֹו עבד, ׁשהּוא ּבן ּבבחינת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָיֹותר,

סתם,41לעיל  עבד לגּבי עבד ׁשהּוא ּבן ּבמעלת ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

אינֹו אבל האדֹון, רצֹון את ממּלא רק ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהעבד

הרצֹון את מה מרּגי ׁש טעמ ֹו, את יֹודע  ואינֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

טעם  את ויֹודע הרצֹון את ׁשּמרּגיׁש הּבן ּכן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּׁשאין

הּטעם, מּצד לא מקּיימֹו מקֹום ּומּכל ְְִִַַַַַָָָָֹהרצֹון,

האדֹון  רצֹון את להׁשלים ּכדי רק וכיון 42אּלא . ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

עֹול  ּבקּבלת ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ידי על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשּדוקא

ּבלׁשֹון  זּו עם נאמר לכן העצמּות, עם ְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָמתקּׁשרים

קיּבּול  ּכלי היֹותֹו הּוא ענינֹו ׁשּכל היינּו, ְְְְֱִִִֵֶַָָָנקבה,

זה  ידי ועל עֹול, ּבקּבלת עבֹודתֹו ועֹובד ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָ(נקבה),

עם  התקּׁשרּות על ׁשּמֹורה זה, ּבבחינת ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַנעׂשה

ְַָהעצמּות.

ּפירּוׁש,e‰ÊÂו) יסּפרּו, ּתהּלתי לי יצרּתי זּו עם ¿∆ְְְִִִִֵֵַַַָָ

ּבׁשביל  היא (יצרּתי) ההתהּוּות ְְְִִִִִֶַַַָָׁשּכל

יסּפרּו, ׁשּתהּלתי ּבׁשביל הּוא זּו ועם זּו, ְְְְִִִִֵֶַַַָעם

עם  ּבבחינת היא העבֹודה ּכאׁשר ׁשּדוקא ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָוהיינּו,

אזי  עֹול, הּקּבלת ענין ׁשהּוא נקבה, לׁשֹון ְְְֲִֵֶַַַַַָָזּו,

לפי  הּמתאים ּבאֹופן יסּפרּו ּתהּלתי להיֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָאפׁשר

על  היא העבֹודה ּכאׁשר ּדהּנה, העליֹונה. ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּכּוונה

ליּה ּדמחוי מאן ּבבחינת זה הרי ודעת, טעם ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָּפי

כּו' מלּכא קּמיּה והיינּו43ּבמחֹוג אם 44, ׁשּגם , ְְְְִֵֶַַַַָָ
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ריא).)41 ע' תשי"ב המאמרים (ספר פ"ד זו שנה לגני באתי תו"ח )42ד"ה וראה .132 ע' שלום תורת השיחות ספר ראה

ואילך. [תי] שח ע' תרס"ו המשך א]. שצו, [ח"ב ואילך ב תקפח, ב.)43ויקהל ה, עה )44חגיגה ע' תרנ"א סה"מ ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
˙B¯eÓÁaL ˙B¯eÓÁÂ העליון הרצון היא קלה הכי המצוה גם אלא «¬∆«¬

חמורה, הכי המצוה כמו ÌÈi˜Ïבדיוק ‰ˆB¯ Ì„‡‰ ¯L‡k ,ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆»»»∆¿«≈
,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰ ולא ‡˙ ה', מצוות את מקיים הוא שבגללה הסיבה וזו ∆»»»∆¿

אחרות, סיבות או פניות BÏבגלל Ú‚B ‡Ï ÈÊ‡ שום אין האדם ומצד ¬«…≈«
BlwÓ˙הבדל ‡È‰ BÊ ‰ÂˆÓ Ì‡ƒƒ¿»ƒƒ«

˙B¯eÓÁÓ B‡ ˙BlwaL∆««≈¬
˙B¯eÓÁaL ומקפיד נזהר הוא אלא ∆«¬

בדיוק  שבקלות' מ'קלות מצוה קיום על

מצוה  קיום על ומקפיד נזהר שהוא כמו

שבחמורות', ÈÙÏמ'חמורות ,eÈÈ‰Â¿«¿¿ƒ
˙BÂˆn‰ ÌeiwL מתוך כזה, באופן ∆ƒ«ƒ¿

העליון  הרצון את למלא ≈‡BÈרצון
˙Ú„Â ÌÚË „vÓ על מבוסס ואינו ƒ«««»««

והיגיון, המצוות ‡l‡שכל קיום זהו ∆»
„·Ú BÓk ,ÏBÚ ˙Ïa˜ „vÓƒ««»«¿∆∆

ËeLt של הרצונות למילוי שמסור »
לאדון  מלאה התבטלות מתוך אדונו

שבחשיבות  והשגה הבנה מתוך ולא

עושה  שהוא המעשים וחשיבות האדון

בעל  ולא 'פשוט' עבד הוא שהרי עבורו

והשגה, מתוך ‡Bהבנה שהעבודה

הרצון  את למלא וכדי עול קבלת

היא ÈÏÚ˙העליון ‰‚È¯„Óa¿«¿≈»«¬≈
¯˙BÈ,והיא פשוט' 'עבד  ממדריגת ≈

BÓÎe ,„·Ú ‡e‰L Ôa ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈∆∆∆¿
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL41 דיבור במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈

ביו"ד  שנאמר לגני' 'באתי המתחיל

זו  שנה e‰L‡שבט Ôa ˙ÏÚÓa¿«¬«≈∆
„·Ú האדון הוא שאביו בן היינו ∆∆

עובד  הוא Ì˙Ò,שאותו „·Ú Èa‚Ï¿«≈∆∆¿»
האדון  של בן שאינו רגיל עבד

„·Ú‰Lהרגיל˙‡ ‡lÓÓ ˜¯ ∆»∆∆«¿«≈∆
ÔB„‡‰ ÔBˆ¯,בפועלBÈ‡ Ï·‡ ¿»»¬»≈

LÈb¯Ó בליבוBÈ‡Â ÔBˆ¯‰ ˙‡ «¿ƒ∆»»¿≈
BÓÚË ˙‡ Ú„BÈ,הרצון Ó‰של ≈«∆«¿«
Ôa‰ Ôk ÔÈ‡M אביו אל שקרוב ∆≈≈«≈

שלו  הרצונות את ומכיר ויודע האדון

ומבין  הללו לרצונות הסיבות ואת

להם  ומודע ‰¯ˆÔB,אותם ÌÚË ˙‡ Ú„BÈÂ ÔBˆ¯‰ ˙‡ LÈb¯nL∆«¿ƒ∆»»¿≈«∆««»»
ÌB˜Ó ÏkÓe,וסיבותיו הרצון של והבנה הרצון כלפי רגשות שיש למרות ƒ»»

האדון BÓÈi˜Óלמעשה  אביו רצון ‰ÌÚhאת „vÓ ‡Ï את והבנתו ¿«¿…ƒ««««

ומקיים  ממלא הוא שבגללה הסיבה אינם הרצון, את הרגשתו וכן הרצון, טעם

הרצון, אביוֿאדונו‡l‡את של הרצון את מקיים הוא È„kלמעשה ˜¯ ∆»«¿≈
ÔB„‡‰ ÔBˆ¯ ˙‡ ÌÈÏL‰Ï42. ¿«¿ƒ∆¿»»

ÏBÚ ˙Ïa˜a ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ È„È ÏÚ ‡˜ÂcL ÔÂÈÎÂ מתוך ¿≈»∆«¿»«¿≈ƒ«»ƒ¿¿«»«
למלא  וכוונה העליון לרצון ביטול

העליון  הרצון את ÌÈ¯M˜˙Óƒ¿«¿ƒולקיים
ישראל  בני ÌÚƒומתחברים

eÊ ÌÚ ¯Ó‡ ÔÎÏ ,˙eÓˆÚ‰»«¿»≈∆¡««
ÏkL ,eÈÈ‰ ,‰·˜ ÔBLÏaƒ¿¿≈»«¿∆»

BÈÚ'ה את העובד היהודי ‰e‡של ƒ¿»
‰·˜) ÏeaÈ˜ ÈÏk B˙BÈ‰¡¿ƒƒ¿≈»

המשפיע שמקבלת  מהזכר ),השפעה
,ÏBÚ ˙Ïa˜a B˙„B·Ú „·BÚÂ¿≈¬»¿«»«

‰Ê È„È ÏÚÂ עול בקבלת העבודה ¿«¿≈∆
‰¯BnL ,‰Ê ˙ÈÁ·a ‰NÚ«¬∆ƒ¿ƒ«∆∆∆
˙eÓˆÚ‰ ÌÚ ˙e¯M˜˙‰ ÏÚ«ƒ¿«¿ƒ»«¿

באריכות. לעיל כמבואר

e‰ÊÂ (Â הכתוב של הפנימי התוכן ¿∆
È˙l‰z ÈÏ Èz¯ˆÈ eÊ ÌÚ«»«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ
ÏkL ,Le¯Èt ,e¯tÒÈ¿«≈≈∆»

) ˙ee‰˙‰‰ במילה Èz¯ˆÈהנרמזת «ƒ¿«»«¿ƒ
ובריאה  יצירה ÏÈ·Laלשון ‡È‰ (ƒƒ¿ƒ

,eÊ ÌÚ היא הבריאה התהוות שכל «
ישראל  בני eÊבשביל ÌÚÂ והמטרה ¿«

ישראל  בני של ‰e‡והתכלית
È˙l‰zL ÏÈ·La של תהילתו ƒ¿ƒ∆¿ƒ»ƒ

הוא  ברוך eÈÈ‰Â,הקדוש ,e¯tÒÈ¿«≈¿«¿
‰„B·Ú‰ ¯L‡k ‡˜ÂcL שבני ∆«¿»«¬∆»¬»

ה' את עובדים ÈÁ·a˙ישראל ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
‡e‰L ,‰·˜ ÔBLÏ ,eÊ ÌÚ«¿¿≈»∆
¯LÙ‡ ÈÊ‡ ,ÏBÚ ˙Ïaw‰ ÔÈÚƒ¿«««»«¬«∆¿»

e¯tÒÈ È˙l‰z ˙BÈ‰Ï היינו ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«≈
ה' עבודת ‰ÌÈ‡˙nכללות ÔÙB‡a»∆««¿ƒ

,‰BÈÏÚ‰ ‰Âek‰ ÈÙÏ כפי ¿ƒ««»»»∆¿»
ומבאר. שממשיך

‰„B·Ú‰ ¯L‡k ,‰p‰c שהאדם ¿ƒ≈«¬∆»¬»
ה' את ÌÚËעובד Èt ÏÚ ‡È‰ƒ«ƒ««

˙Ú„Â,וההבנה השכל על ומבוססת »««
'eÎ ‡kÏÓ dÈn˜ ‚BÁÓa dÈÏ ÈÂÁÓc Ô‡Ó ˙ÈÁ·a ‰Ê È¯‰43, ¬≈∆ƒ¿ƒ««¿«¬≈≈¿»«≈«¿»

הקיסר, ובפני הקיסר, בבית עומד היה חנניה בן יהושע שרבי בגמרא מסופר

שאדוניו, העם תנועה: ידי על ברמז, שם, שהיה אחד אפיקורס לו הראה
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יג

ה'תשי"ב  ניסן, ג' ויקרא, ש"פ

רּבה  ואהבה ּביראה הוי' עֹובד ּגמּור צּדיק ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָהּוא

ּבפני  ׁשעֹומד להתּבֹונן צרי הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָּבּתענּוגים,

מי  יׁש יׁשּות, ּבבחינת היא ועבֹודתֹו כּו', ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָהּמל

ׁשאֹוהב, ּבכ היא ׁשּלֹו ׁשהּיׁשּות ואף ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשאֹוהב,

ּכן, ואם יׁש, ּבבחינת הּוא הרי מקֹום, ְְֲִִִִֵֵֵַָָמּכל

ּבמחֹוג  ליּה ּדמחוי מאן ּבבחינת היא ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָעבֹודתֹו

היא  עבֹודתֹו ּכאׁשר ורק כּו'. מלּכא ְְֲֲִֵֶַַַַָָקּמיּה

מתקּׁשר  זה ידי ׁשעל זּו, עם עֹול , קּבלת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָּבבחינת

יסּפרּו, ּתהּלתי אזי זה), (ּבחינת העצמּות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָעם

לפי  הּמתאים ּבאֹופן יתּבר ּתהּלתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּמסּפר

העליֹונה. ְֶַַָָָָהּכּוונה

˜Èi„Óe ׁשהּתֹואר אף ּדייקא, עם זּו, עם ּבּכתּוב ¿«≈ְֶַַַַַַָָָ

הּמדריגה  ּפחיתּות על מֹורה ּכי,45עם , ְְִִֵֶַַַַָ

ּבבחינת  ּגם הּנה (זּו), עֹול הּקּבלת ענין ידי ְְְִִִִֵֵַַַַַַַָעל

ידי  ׁשעל העצמּות, עם ההתקּׁשרּות נעׂשית ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָעם

היֹות  ּדעם ּבזה, והענין זה. ּבבחינת נעׂשים ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָזה

הּנה  ּבזה), (ולא ּבכה נתנּבאּו הּנביאים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹׁשּכל

ׁשל  ענינים אֹודֹות ּכׁשּמדּוּבר אּלא אינֹו זה ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָחיּלּוק

אֹורֹות  ּבבחינת מּגיעים ידם ׁשעל ְְִִִִֵֶַַַַָָמדריגֹות,

מדריגת  ּגם הּנה זה, ּומּצד ּבלבד, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָוגיּלּויים

על  ּומּלתֹו ּבם ּדּבר הוי' רּוח אׁשר ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָהּנביאים,

ידי 46לׁשֹונם  על אמנם ּכה. ּבבחינת רק היא , ְְְְִִִֵַַַָָָֹ

ׁשעל  עֹול, ּדקּבלת נעׂשית העבֹודה ידּה ְֲֲֵֶַַַַָָָָָ

מּבחינת  ׁשּלמעלה יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָההתקּׁשרּות

נעׂשים  עם ּבחינת ּגם הּנה וגיּלּויים, ְְֲִִִִִֵַַַַאֹורֹות
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וש"נ. ה. ע' תרפ"ט ובכ"מ.)45ואילך. ה. ע' תר"ס סה"מ ב). (פא, רפ"ז שעהיוה"א תניא ב.)46ראה כג, שמואלֿב ע"פ

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
יהושע, רבי הוא, גם לו הראה ממנו. פניו את החזיר הוא, ברוך הקדוש

יהושע: לרבי הקיסר אמר עלינו. נטויה ידו לו: ואמר ידו את ופשט לאפיקורס,

אדוניו  שהחזיר העם לי, לרמז רצה לו: אמר לך? לרמז רצה מה לך, הראה מה

אפיקורס, לאותו לו אמרו עלינו. נטויה שידו לו הראיתי ואני ממנו, פניו את

להם: אמר לו]? אתה הראית מה

את  אדוניו שהחזיר העם לו הראיתי

לך  הראה ומה ושאלוהו: ממנו, פניו

לא  יודע, אינני להם: אמר הוא?

מה  יודע שאיננו אדם אמרו: הבנתי.

לפני  תנועות יראה ברמז, לו מראים

ומוסבר  והרגוהו. הוציאוהו המלך?!

צריך  המלך שבפני בחסידות כך על

שעושה  ומי הביטול, בתכלית להיות

המלך, לפני עצמו תנועה מראה

עד  רואים ומזה המלך, בפני למציאות

בביטול  להיות צריכה ה' עבודת כמה

eÈÈ‰Â44˜Ècˆ ‡e‰ Ì‡ ÌbL , ¿«¿∆«ƒ«ƒ
‰‡¯Èa 'ÈÂ‰ „·BÚ ¯eÓb»≈¬»»¿ƒ¿»

,ÌÈ‚eÚza ‰a¯ ‰·‰‡Â כמובא ¿«¬»«»««¬ƒ
היא  ועבודתו התניא, מספר לעיל

ה' ואהבת ה' יראת של נעלית בדרגה

È¯‰ עדייןÔBa˙‰Ï CÈ¯ˆ ¬≈»ƒ¿ƒ¿≈
'eÎ CÏn‰ ÈÙa „ÓBÚL ולכן ∆≈ƒ¿≈«∆∆

ולמרות  הביטול, בתכלית להיות צריך

ÈÁ·a˙זאת, ‡È‰ B˙„B·ÚÂ«¬»ƒƒ¿ƒ«
˙eLÈ,עצמית יישות של תחושה עם ≈

˙eLi‰L Û‡Â ,·‰B‡L ÈÓ LÈ≈ƒ∆≈¿«∆«≈
·‰B‡L CÎa ‡È‰ BlL ולמרות ∆ƒ¿»∆≈

ביטוי  לידי באה שלו העצמית שהישות

של  ורגשות תחושות לו שיש בכך

נעלה  מצב זה הרי ולכאורה ה', אהבת

מעודנת, שהיא ÌB˜Ó,ו'ישות' ÏkÓƒ»»
È¯‰ בפועל,LÈ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ¬≈ƒ¿ƒ«≈

˙ÈÁ·a ‡È‰ B˙„B·Ú ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈¬»ƒƒ¿ƒ«
dÈn˜ ‚BÁÓa dÈÏ ÈÂÁÓc Ô‡Ó«¿«¬≈≈¿»«≈

'eÎ ‡kÏÓ.לעיל כמבואר כלל, ראוי שאינו דבר L‡k¯שהיא ˜¯Â «¿»¿««¬∆
ÏBÚ ˙Ïa˜ ˙ÈÁ·a ‡È‰ B˙„B·Ú המציאות של מוחלט ביטול ומתוך ¬»ƒƒ¿ƒ««»«

הביטוי  רומז שלכך העצמית, והיישות eÊ,האישית ÌÚ כמבואר נקבה, לשון «
Ê‰לעיל  È„È ÏÚL דווקא עול בקבלת ÌÚהעבודה ¯M˜˙Ó ∆«¿≈∆ƒ¿«≈ƒ

B˙l‰z ¯tÒnL ,e¯tÒÈ È˙l‰z ÈÊ‡ ,(‰Ê ˙ÈÁa) ˙eÓˆÚ‰»«¿¿ƒ«∆¬«¿ƒ»ƒ¿«≈∆¿«≈¿ƒ»
C¯a˙È העליון הרצון את ומקיים ÈÙÏוממלא ÌÈ‡˙n‰ ÔÙB‡a ƒ¿»≈»∆««¿ƒ¿ƒ

‰BÈÏÚ‰ ‰Âek‰.העליון הרצון את ומשלים ממלא הוא הרי ובעבודתו ««»»»∆¿»

‰¯BÓ ÌÚ ¯‡Bz‰L Û‡ ,‡˜ÈÈc ÌÚ ,eÊ ÌÚ ·e˙ka ˜Èi„Óe¿«≈«»««»¿»«∆«««∆
‰‚È¯„n‰ ˙e˙ÈÁt ÏÚ45, היינו עוממות', 'גחלים הגמרא כלשון «¿ƒ««¿≈»

בשונה  בחוץ, ניכרת ואינה בהן כבתה כמעט שהאש שהאש לוחשות' מ'גחלים

"דאין  התניא בספר והאמונה' היחוד ב'שער הזקן אדמו"ר וכדברי בהן, בוערת

מלשון  עם פירוש עם, בלא מלך

וזרים  נפרדים דברים שהם עוממות

אפילו  אילו כי המלך, ממעלת ורחוקים

שם  שייך לא מאד רבים בנים לו היו

שרים  על אפילו וכן עליהם מלוכה

מלך", הדרת דווקא עם ברוב רק לבדם

ÏBÚ ˙Ïaw‰ ÔÈÚ È„È ÏÚ ,Èkƒ«¿≈ƒ¿«««»«
במילה ( Ìbהנרמזת ‰p‰ ,(eÊƒ≈«

ÈNÚ˙אפילו  ÌÚ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«««¬≈
˙e¯M˜˙‰‰ את העובד היהודי של «ƒ¿«¿

Ê‰ה' È„È ÏÚL ,˙eÓˆÚ‰ ÌÚƒ»«¿∆«¿≈∆
ÌÈNÚ ישראל Ê‰בני ˙ÈÁ·a «¬ƒƒ¿ƒ«∆

בבחינת  היא עצמה שהאלוקות כמו

ומבאר. שממשיך וכפי 'זה',

ÏkL ˙BÈ‰ ÌÚc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¡∆»
‰Îa e‡a˙ ÌÈ‡È·p‰ בלשון «¿ƒƒƒ¿«¿¿…

ה'' אמר Êa‰'כה ‡ÏÂ) משה ורק ¿…¿∆
אשר  הדבר 'זה בלשון נתנבא רבינו

ה'' שייך ),צוה אדם כל לא ולכאורה

מקום, מכל 'זה', ≈p‰ƒ‰למדריגת
‰Ê ˜elÈÁ שייכים כלל שבדרך ƒ∆

'זה' לבחינת ולא 'כה' ≈‡BÈלבחינת
ÌÈÈÚ ˙B„B‡ ¯ae„nLk ‡l‡∆»¿∆¿»ƒ¿»ƒ

Ì„È ÏÚL ,˙B‚È¯„Ó ÏL ידי על ∆«¿≈∆«»»
גבוהה  לדרגה יש ÌÈÚÈbÓהתעלות «ƒƒ

ו'נגיעה' ‡B¯B˙שייכות ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«
והארה ÌÈÈelÈ‚Âאלוקיים  ¿ƒƒ

מוגבלת  במידה מהאלוקות והתפשטות

,‰Ê „vÓe ,„·Ïa השייכות ƒ¿»ƒ«∆
'מגיעים' שבו כזה, באופן רק לאלוקות

וגילויים  Ìbלאורות ‰p‰ אפילו ƒ≈«
¯L‡ ,ÌÈ‡È·p‰ ˙‚È¯„Ó כלשון ביותר, גבוהה מדריגה בודאי היא «¿≈««¿ƒƒ¬∆

בשמואל, ÌBLÏהכתוב ÏÚ B˙lÓe Ìa ¯ac 'ÈÂ‰ Áe¯46, גם הרי «¬»»ƒ∆»ƒ»«¿»
הנביאים  k‰מדריגת ˙ÈÁ·a ˜¯ ‡È‰.'זה' בבחינת ÏÚולא ÌÓ‡ ƒ«ƒ¿ƒ«…»¿»«

ÏBÚ ˙Ïa˜c ‰„B·Ú‰ È„È,העליון לרצון התבטלות d„Èמתוך ÏÚL ¿≈»¬»¿«»«∆«»»
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙e¯M˜˙‰‰ ˙ÈNÚ«¬≈«ƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»≈∆¿«¿»ƒ¿ƒ«

,ÌÈÈelÈ‚Â ˙B¯B‡,באריכות לעיל Ìbכמבואר ‰p‰ אפילוÌÚ ˙ÈÁa ¿ƒƒƒ≈«¿ƒ««
זאת  בכל הנביאים, ממדריגת למטה שהיא ובודאי גבוהה מדריגה שאיננה
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יספרו יד תהלתי לי יצרתי זו עם

ענין  ׁשּמּצד לפי והיינּו, זּו), (עם זה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַּבבחינת

ׁשּבּגדֹולים  הּגדֹול האדם הרי עֹול ְֲִֵֶַַַַַָָָָָהּקּבלת

ׁשהעבֹודה  ּכׁשם ּבׁשוה, הם ׁשּבּפׁשּוטים ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָוהּפׁשּוט

ׁשּבּקּלֹות  ׁשּקּלֹות ּבאֹופן היא עֹול קּבלת ְִִֶֶֶֶַַַַַַָׁשּמּצד

ׁשוין. ׁשּבחמּורֹות ֲֲִֶַַָוחמּורֹות

ּבּמדרׁשp‰Â‰ז) ּבעֹולם 47איתא הּקּב"ה אמר , ¿ƒ≈ְִִַַַָָָָָָָ

אֿלי, זה אחת ּפעם לפני אמרּתם ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָהּזה

ׁשּתי  ּדבר אֹותֹו אֹומרים אּתם לבֹוא לעתיד ְְֲִִֵֶֶַָָָָָאבל

ׁשּנאמר  אלקינּו48פעמים, הּנה ההּוא ּבּיֹום ואמר ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

זה  ּבחינת ׁשּגם והיינּו, ּגֹו'. הוי' זה ּגֹו' ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָזה

ׁשאז  סּוף, ים ּבקריעת  הּזה, ּבעֹולם ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּנתּגּלתה

יחזקאל  ראה ּׁשּלא מה הּים על ׁשפחה 49ראתה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבּנביאים  זה 50(ּגדֹול לבחינת ּבער אינּה ,( ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּובתחּית  הּמׁשיח ּבימֹות לבֹוא, לעתיד ְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּתתּגּלה

הּנה  זה, פעמים ׁשּתי יאמרּו ׁשאז ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹהּמתים,

ּבזה, והענין לֹו. קּוינּו הוי' זה ּגֹו' זה ְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹאלקינּו

אדמֹו"ר  קדּׁשת ּכבֹוד ׁשל ּבּמאמר ְְְְֲֶַַַַַָָֻּכמבֹואר

עדן  נׁשמתֹו ההיּלּולא 51מהורש"ב ּבעל ּדהּנה 52, , ְְִִִֵֵֶַַַָָ

לֹו קּוינּו הוי' וזה אנּפין, זעיר הּוא זה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָֹאלקינּו

ּבזה, הּביאּור  לֹומר ויׁש קּדיׁשא. עּתיקא ְְִִֵֵֶַַַַַָָָהיינּו

וצמצּום, קטנּות ׁשל ענין הּוא אנּפין ְְְְְְִִִִֵֶַַָּדזעיר

ׁשהּוא  ּכפי זה ּדבחינת הּגיּלּוי הּוא ּכזה ְְְִִִִֶֶֶֶַַָּובאֹופן

רק  הּוא ׁשהּגיּלּוי והיינּו, הּזה, ּבעֹולם ְְְִֶֶַַַַַָָָעכׁשיו

ּבקריעת  ּגם ולכן מּוחׁשית. ּבראּיה ולא ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹּבהּׂשגה

כּו', ׁשפחה וראתה ּגֹו', אֿלי זה ׁשאמרּו סּוף ְְְֲִִֵֶֶַָָָָים

ּכנגד  ּגזרים עׂשר לׁשנים הּים נבקע מקֹום, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָמּכל

הּׁשבטים  עׂשר היה 53ׁשנים ׁשבט ׁשּלכל היינּו , ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ
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‡˙È‡ ‰p‰Â (Ê מובא ¿ƒ≈ƒ»
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ÌÈË·M‰53,– לגזרים" סוף ים "לגוזר בתהילים הכתוב על רש"י כפירוש «¿»ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טו

 למלל ימא    15 

טו

ה'תשי"ב  ניסן, ג' ויקרא, ש"פ

ּדכתיב  והגם עצמֹו. ּבפני מׁשה 54ּדר יׁשיר אז ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

היּו מקֹום, מּכל המחּבר , ּבוא"ו יׂשראל, ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָּובני

הּגיּלּוי  ׁשעכׁשיו לפי והיינּו ּביניהם. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָחיּלּוקים

ׁשּיי הּגיּלּוי ׁשאין ּבמּוחׁש, ולא ּבהּׂשגה רק ְְְִֵֶַַַַָָָָֹהּוא

ׁשמיעה  ׁשּבעין, ראּיה הּגׁשמּיים, ְְְִִִִִִֶַַַַָָָלחּוׁשים

ּׁשאין  מה ׁשּבּפה. ודיּבּור ׁשּבחֹוטם ריח ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבאֹוזן,

רק  (לא זה ּדבחינת הּגיּלּוי  יהיה לבֹוא לעתיד ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּכן

אּלא) זה, אלקינּו צמצּום , ׁשענינֹו אלקים ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶָָֹֹּבׁשם

ויהיה  הוה היה ׁשהּוא הוי'), (זה הוי' ּבׁשם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּגם

ּבֹו55ּכאחד  ׁשאין הוי' ּבחינת מּזה, ּולמעלה , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

מּנקּוּדֹות  למעלה ׁשהּוא ּדהיינּו וגיּלּוי 56נקּוּדֹות , ְְְְְְְִִֶַַָ

ּבאצּבעֹו יראה אחד ׁשּכל ּבמּוחׁש, יהיה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָזה

ּדעּתיק. וזה ּדארי זה הוי', זה ויאמר ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּגׁשמית

בימינּו, ּבמהרה לבֹוא לעתיד יהיה זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָוכל

ּתהיה  ּובמילא ּבגׁשמּיּות, מצרים ּגאּוּלת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּתהיה

הּנׁשמה  ׁשּירידת (ּכּידּוע ּברּוחנּיּות מצרים ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָּגאּוּלת

ּברּוחנּיּות  מצרים ּגלּות ענין הּוא ),57ּבּגּוף ְְְִִִִַַַָָ

ויקּוּיים  צדקנּו, מׁשיח ידי על בימינּו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָּבמהרה

ּדּבר  הוי' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר כל ראּו .58הּיעּוד ְֲִִִִֵַַָָָָָָָ
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54(.58 ע' ה'ש"ת סה"מ וראה א. טו, פרדס )55בשלח א). (פב, פ"ז והאמונה היחוד שער תניא (ברע"מ). ב רנז, זח"ג

פ"ט. תשע) ולא עשר (שער א קס )56שער ע' תש"כ (סה"מ ה'תש"כ ה' שויתי ד"ה קכג. ע' קיב. ע' תרח"ץ סה"מ ראה

ובכ"מ.)57ואילך). רפמ"ז. תניא ה.)58ראה מ, ישעי'

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
שבטים", לי"ב קרעים BÓˆÚ"י"ב ÈÙa C¯c ‰È‰ Ë·L ÏÎlL eÈÈ‰«¿∆¿»≈∆»»∆∆ƒ¿≈«¿

מצומצם, בדבר רק הוא שונות ודרכים שונים לגזרים חלוקה של המושג וכל

שונים. לאופנים חלוקה אין סוף, ואין גבול בלי שהוא בדבר »¬»Ì‚‰Âאבל
·È˙Îc54 כתוב הים שבשירת Ï‡¯NÈ,ולמרות È·e ‰LÓ ¯ÈLÈ Ê‡ ƒ¿ƒ»»ƒ…∆¿≈ƒ¿»≈

¯aÁÓ‰ Â"‡Âa ובני משה בין ¿»«¿«≈
ובני  שמשה משמע ולכאורה ישראל,

דרגה, באותה היו «ÏkÓƒישראל
.Ì‰ÈÈa ÌÈ˜elÈÁ eÈ‰ ,ÌB˜Ó»»ƒƒ≈≈∆

eÈÈ‰Â שבקבלת וסיבת החילוקים ¿«¿
בזמן  האלוקי האור עד וקליטת הזה,

הוא  הגאולה, ÂÈLÎÚLעת ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»
הגאולה  שבאה האלוקי ‰ÈelÈbקודם «ƒ

‡e‰ ונקלט O‰a‚‰מתקבל ˜«̄¿«»»
השכל  ידי ÔÈ‡Lעל ,LÁeÓa ‡ÏÂ¿…¿»∆≈

ÈelÈb‰ בעולם CÈiLהאלוקי «ƒ«»
ÌÈiÓLb‰ ÌÈLeÁÏ שהם כפי «ƒ««¿ƒƒ

הגשמי, הגוף ÔÈÚaL,באברי ‰i‡¿̄ƒ»∆»«ƒ
ÁÈ¯ ,ÔÊB‡aL ‰ÚÈÓL¿ƒ»∆»∆≈«
‰Ó .‰taL ¯eaÈ„Â ÌËBÁaL∆«∆¿ƒ∆«∆«
‰È‰È ‡B·ÏŒ„È˙ÚÏ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈∆»ƒ»ƒ¿∆

ÈelÈb‰ האלוקות Ê‰של ˙ÈÁ·c «ƒƒ¿ƒ«∆
BÈÚL ÌÈ˜Ï‡ ÌLa ˜¯ ‡Ï)…«¿≈¡…ƒ∆ƒ¿»

,ÌeˆÓˆ הנזכר הכתוב כלשון ƒ¿
‡l‡)בתחילתו  ,‰Ê eÈ˜Ï‡¡…≈∆∆»

יהיה  'זה' בחינת של ÌLaהגילוי Ìb«¿≈
) 'ÈÂ‰ בהמשכו הנזכר הכתוב כלשון ¬»»

‡e‰L ,('ÈÂ‰ ‰Ê'הוי של ענינו ∆¬»»∆
„Á‡k ‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰55, בלי »»…∆¿ƒ¿∆¿∆»

וללא  ועתיד הוה עבר של והגבלות הגבלות fÓ‰,צמצומים ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆
הוי' רק לא הוי' בשם נעלית יותר עוד לדרגה גם היה והכוונה של במשמעות

אלא  כאחד ויהיה e‰L‡הוה eÈÈ‰c ˙Bce˜ Ba ÔÈ‡L 'ÈÂ‰ ˙ÈÁa¿ƒ«¬»»∆≈¿¿«¿∆
˙Bce˜pÓ ‰ÏÚÓÏ56, הסוד בתורת נעלה וכמבואר נקודות ללא הוי' ששם ¿«¿»ƒ¿

האורות  ..." הריי"צ: אדמו"ר של במאמר שמבואר (וכמו נקודות עם הוי' משם

שם  השם מהותם האור בעצם דעצם לפי האורות אל כינוי הוא הוי' דשם הוי'...

היינו  בהאור, הציור ענין הוא הניקוד דנקודת נקודה, שום בלי הוי' שם הוא

הפתח  וניקוד והעלמו האור קמיצת שהוא הקמץ ניקוד וכמו האור, את שמתאר

כל  וכן והתגלותו, האור פתיחת הוא

והנה  בהאור, ציור הוא וניקוד ניקוד

ניקוד, שום בלי הוי' שם הוא האור עצם

ממקורו  מתרחק האור כאשר אבל

המדריגות, בכל ענפים ממנו ומסתעפים

לפי  שונים ניקודים הנקודות נעשו הנה

האור..."), וציור תואר ÈelÈ‚Â¿ƒמעלת
‰Êלבוא לעתיד הוי' שם È‰È‰של ∆ƒ¿∆

„Á‡ ÏkL ,LÁeÓa מישראל ¿»∆»∆»
˙ÈÓLb‰ BÚaˆ‡a ‰‡¯È«¿∆¿∆¿»««¿ƒ

,'ÈÂ‰ ‰Ê ¯Ó‡ÈÂ פעם פעמיים, ¿…«∆¬»»
CÈ¯‡cאחת ‰Ê'אנפין 'אריך בחינת ∆«¬ƒ

עליון ÈzÚc˜שבכתר ‰ÊÂ בחינת ¿∆¿«ƒ
עליון. שבכתר יומין' Ê‰'עתיק ÏÎÂ¿»∆

ובמוחש  "זה" במדריגת האלוקות גילוי

‰¯‰Óa ‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ»ƒ¿≈»
˙le‡b ‰È‰zL ,eÈÓÈ·¿»≈∆ƒ¿∆¿«
‡ÏÈÓ·e ,˙eiÓL‚a ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈»
ÌÈ¯ˆÓ ˙le‡b ‰È‰zƒ¿∆¿«ƒ¿«ƒ

Úe„ik) ˙eiÁe¯a בתורת ¿»ƒ«»«
Ûebaהחסידות  ‰ÓLp‰ ˙„È¯iL∆¿ƒ««¿»»«

ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»ƒ¿«ƒ
˙eiÁe¯a57 הימצאות עצם כי ¿»ƒ

היא  גשמי גוף בתוך האלוקית הנשמה

ומאסר  גלות תהיה ),כמו ÁÈLÓוהגאולה È„È ÏÚ ,eÈÓÈ· ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«¿≈¿ƒ«
„eÚi‰ ÌÈie˜ÈÂ ,e˜„ˆ לבוא לעתיד על ישעיה בנבואת ¯‡eהאמור ƒ¿≈ƒ««ƒ»

¯ac 'ÈÂ‰ Èt Èk ÂcÁÈ ¯Na ÏÎ58, ראיה היינו 'ראו', על דגש עם »»»«¿»ƒƒ¬»»ƒ≈
לעיל. כמבואר זה', ואומר באצבעו 'מראה של מוחשית,

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טז

 16   פנההעיהדהנ 

טז

.a"iyz'd ,oqip 'a ,w"yre meil xe` .c"qa
מוגה  בלתי

"משקה" בשביל מעות לעויטין הלוי הר"ש הרה"ח להש"ץ שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן התפלה, [לאחרי
יום  לרגל חסידים בהתוועדות השתתפות בתור – משקה" ד"כולה הפתגם בהזכירו בקשתו, ע"פ –

ואמר:] ההילולא.

התורה  פנימיות בעניני מיוחד קונטרס לאור יצא – ההילולא יום עם ה"1בקשר שזהו"ע ,dwyn(יי"ש) "
כידוע  ל"2שבתורה, התורה ופנימיות ל"מים", נמשלה דתורה שמן).oiiשנגלה (וכן "

ממש. בפועל הענינים כל את שימשיכו באופן כו') וההתוועדות (הלימוד זה כל שיהי' – והעיקר

כמובא  – משקה"3ויה"ר שתיית בעת כו') מילה ברית (על זצ"ל רבינו "שא' הצמחֿצדק: של מכת"י
משקה", כולה כשיהי' לשתות "שנזכה –

ניסן  לחודש במיוחד ששייכת העתידה, בגאולה יהי' זה של4שענין "חודש –dle`b"5.

שכל  ההילולא, דבעל השם אותיות של המשניות פרקי לימוד ע"ד גם הזכיר שליט"א אדמו"ר [כ"ק
הקהל  בין הפרקים שיחלקו או בעצמו , ילמוד ].6אחד

$

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ע'1) ח"ג קונטרסים בסה"מ נדפס – (קא) ניסן ב' קונטרס
ואילך. שה ע' תרצ"ב בסה"מ ולאח"ז ואילך. כט

וש"נ.2) ואילך. ריג ס"ע כסלו סה"מ מנחם תורת ראה
תצא).3) ע' ח"ב תרל"ז (סה"מ רפמ"ו תרל"ז וככה בהמשך

.129 ע' תש"ד סה"ש וראה
לילה 4) מעלת ע"ד העיר יאלעס הכהן הרא"א וכו' ָהרה"ג

אדמו"ר  כ"ק ואמר לר"ח. עדיין שייך ר"ח מוצאי שלהיותו זה,
זקוקים  אין – זה לילה של למעלתו שבנוגע (בחיוך) שליט"א

ל"לומדות"...
יא.5) פט"ו, שמו"ר
אדמו"ר 6) כ"ק אמר ערבית תפלת שבסיום לציין יש

) הסידור בסוף שנדפסו המשניות פרקי (בלחש) ).l"endשליט"א

 התוועדויות 

"סנהדרין ההורגת אחד בשבוע ")פעם אחת בשבע שנים(.. אפילו "אחד לשבעים 
דיני התורה,  זאת על-פי  "נקראת חובלנית", כלומר: אף-על-פי שעשו   .  . שנה" 
מכל-מקום עצם העובדה שלא הצליחו למצוא לו זכות, הרי זה מורה על התגברות 

הטבע דהיפך החסד כו', ולכן "נקראת חובלנית"
מהתוועדויות י"א ניסן, שבת הגדול, ואחרון של פסח ה'תשמ"ג
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יז

יש בה  זאת –  ולבטל  עניין בלתי-רצוי, אפילו כדי לשלול  עצם ההתעסקות עם 
משום חיסרון כו'

מהתוועדויות י"א ניסן, שבת הגדול, ואחרון של פסח ה'תשמ"ג

.h"kyz'd ,oqip yceg y`x ,'d mei zgiy .c"qa
±`ilxhqe`l mirqepd eigiy migelyd micinlzdl*'wd excga ,±

קשות  התחלות דכל הענין עבר כבר ובמילא הראשונים, לשלוחים בהמשך לשם נוסעים כך,1הנכם ,
יותר  קל לכם וכהנה 2שיהי' כהנה להוסיף – הענין עליכם מוטל זה בגלל אבל שם,3. פעלו שהם מה על ,

באיכות. (והעיקר) והן בכמות הן

ההבטחה  ישנה זה מעט 4ועל זה הרי הקידוש, שיגדל ככל (שהרי למטה מעט עצמו מקדש אדם
ובנוגע  הפרטיים, לעניניכם בנוגע – מלמעלה הרבה אותו מקדשים אזי שלמעלה), קידוש בערך ולמטה
עי"ז  ולקרב חוצה, שיגיעו ועד היהדות, הפצת בתוככי המעיינות, את שם ולהפיץ הכלליים, לענינים

ממש. בקרוב צדקנו משיח ביאת

טובות  בשורות מכם ונשמע ומופלגה, רבה בהצלחה שם ותפעלו ובהצלחה, כשורה נסיעתכם שתהי'
הוי'" "צבאות שם ותעמידו שם, שתהיו הזמן .5במשך

"מיכלא  יקח מכם אחד כל ואמר:) המצות, על הק' בידו דמהימנותא"6(הראה ומיכלא –7דאסוותא
שלימה  שמורה פרוסות 8מצה המצות).9ושתי את לקח (וכ"א

שטרות  על להחליף יכולים הנכם קטנות. הוצאות עבור זה ויהי' וכסף. בזהב גם אחיזה צ"ל וכמו"כ
חטים  מעות עבור – נוסף ודולר לצדקה, אחד דולר תתנו לשם בבואכם מיד ל"ו 10אחרים. לכ"א 11(ונתן

דולר).

טובות. בשורות מכם ונשמע לבב, ובטוב בשמחה סעו

$

1
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

בלקו"ש )* ונדפס (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
ע"י  מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא .330 ע' חי"ד

המו"ל.
ה.1) יט, יתרו בפרש"י הובא מכילתא
קעד,2) בזח"א ועד"ז ואילך". מכאן לכם "יערב שם: ברש"י

א.
א.3) כא, סנהדרין ראה
ספ"ג.4) יומא
(5.(125 ע' תש"י (סה"מ פ"י השי"ת לגני באתי המשך עיין

ניסן. יב יום" "היום
ב.6) קפג, זח"ב
חהמ"צ.7) לפני ה"ה כאן אבל – ניסן טו יום" "היום עיין
ב).8) לט, (ברכות לשלימה שייכת ברכה
הגדול.9) וחלק הקטן חלק הפרוסות ב' ביאורי (בכ"מ) עיין

ס"ו.10) סתכ "ט פסח הל ' אדה"ז שו"ע עיין
תומ"צ 11) (ופ"ו), ומדות מוחין – וכו' וכסף לחם י"ל

וממון  לחם וצדקת וזבולון ישכר תורת צדקה), המצות (שכללות
ואכ"מ. ב). כג, (תענית
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יח

.a"nyz'd oqip 'b ,`xwie t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

השבת.‡ ליום והכנה "ערב" – כשמו – פירושו שבת" "ערב כי שבת, לערב במיוחד שייך השבת יום .
בשבת". יאכל שבת בערב שטרח "מי וכמרז"ל

שבת" ב"ערב השבוע ימי כל נכללים השבת) ליום הכנה בתור שבת בערב (טירחא זה שבענין ואע"פ
– כפשוטו שבת בערב היא לשבת ההכנה שעיקר הוא") ("תורה ישראל" ב"מנהג בפועל רואים הרי –

בהלכה). הוא (וכן הששי ביום

מביאה  שבת דערב שהטירחא מאחר – השבת ליום הששי יום שבין המיוחדת השייכות מובנת ומזה
שבת. בערב הטירחא היתה שבו ענין באותו היא דשבת שהאכילה היינו, דשבת, האכילה את ופועלת

קשור  השבת שיום ומאחר ניסן. ב' ביום קביעותו היתה – זה דשבוע הששי יום לעניננו: ובנוגע
השבת. ליום גם שייכים (דלקמן) ניסן  דב' שהענינים מובן, הששי, יום עם במיוחד

שונות · שמסיבות – הב' וענין לכל, ומפורסם ידוע – א' (ענין ענינים ב' ישנם – ניסן לב' בנוגע .
לפועל): בנוגע זה לענין לב שימת אין

יחידו  דבנו הנשיאות התחלת יום (ב) נ"ע, מהורש"ב אדמו"ר דכ"ק ההילולא יום (א) הוא: ניסן ב'
דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק –

אדמו"ר  כ"ק הסתלקות – השמש" "בא כאשר היינו, השמש", ובא השמש "וזרח הכתוב: ובלשון
בנו  מקומו, דממלא הנשיאות התחלת – השמש" ד"זרח הענין נפעל ומיד תיכף הנה נ"ע, מהורש"ב

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק יחידו,

כל  ללא ומיד, תיכף נשיאותו מתחילה – ההילולא בעל של יחידו בנו אודות מדובר כאשר ובפרט
ש"אין  הדורות] כל על הוראה – שענינה ב), (יא, הוריות [במסכת בגמרא וכמבואר מיוחדת. פעולה
יחידו. בנו אודות מדובר כאשר משא"כ כו', בדבר מחלוקת ישנה כאשר אלא מלך" בן מלך מושחין

להלכה. בנוגע ספ"א) מלכים הל' (רמב"ם בפוסקים גם וכמובא

חייתו  בחיים יחידו, לבנו נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק שרחש והחיבה הקירוב גודל הידוע ע"פ ובפרט
דין. בעלמא

הענין ‚ שייך לאח"ז ורק השמש", ד"בא הענין לראש לכל ישנו הזמנים סדר שמצד אע"פ והנה, .
נוגע  אלינו ביחס אעפ"כ, – נימא" כמלא אפילו בחברתה נוגעת מלכות "אין וכמרז"ל השמש", ד"זרח

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של שמשו זריחת השמש", ד"זרח הענין יותר ושייך

שבדורו  בנ"י דכל הנשיא שהוא היינו, בדורו, הנמצאים בנ"י לכל שייך הדור נשיא של ענינו דהנה,
העולם  עניני (כל כולו העולם על הנשיא הוא הדור נשיא מזו: ויתירה ונשים". טף זקן ועד "מנער –

בנ"י. דכל הנשיא והוא ראשית", שנקראו  ישראל "בשביל נברא כולו העולם כל כי שבדורו),

התחלת  היינו, ניסן, דב' השמש זריחת בעיקר ושייך נוגע – דורנו אודות מדברים שכאשר מובן, ומזה
נשיא  של שעניניו מובן, אזיל", גופא רישא ש"בתר מאחר כי דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק הנשיאות

העיקר". הוא ש"המעשה בפועל, למעשה בנוגע זה לדור ביותר ושייכים נוגעים הדור

השמש"„ ד"בא שהענין רואים לפועל, בנוגע החסידים במנהגי מתבוננים כאשר – לאידך אבל .
ללמוד  חזקה) משני (יותר שנים כמה במשך החסידים מנהג כידוע בפועל, מעשה של בענינים מתבטא
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ה'תשמ"ב  ניסן ג' ויקרא, ש"פ שיחת

מיוחדים  מנהגים מצינו לא – השמש" ד"זרח לענין בנוגע ואילו כו'; הצדקה בנתינת ולהוסיף משניות
לפועל. בנוגע

אזיל": גופא רישא "בתר גופא זה בענין כי – הדבר וטעם

הענין  הרי – השמש" ל"זרח בנוגע ואילו וכו', ושלושים דשבעה הענין ישנו – השמש" ל"בא בנוגע
מעולם  נשמע (לא חב"ד מנהג אינו פולין) כמנהג – לרבים הנשמע גלוי, (באופן טוב" "מזל דאמירת
"ובא  בפסוק מפורש שהרי זה, ענין שישנו לומר שבהכרח אע"פ – וזאת חב"ד). חסידי אצל כזה מנהג
ובלשון  השמש", ש"בא קודם עוד מתחיל השמש" ד"זרח הענין מזו: ויתירה השמש", וזרח השמש
נוגעת  מלכות ד"אין באופן שזהו [וכמובן זה של שמשו זרחה זה של שמשו שקעה שלא עד חז"ל:
אין  אעפ"כ, אבל "שמש", ללא להיות יכול לא העולם כי – הדבר וטעם נימא"], כמלא אפילו בחברתה

לרבים. הנשמע גלוי, באופן – טוב" "מזל לומר בחב"ד נוהגים

הראשונה. בשנה רק זה הרי – כו' ושלושים דשבעה הענין ישנו השמש" ל"בא שבנוגע משנ"ת והנה,
היינו, לרגלים"), ("ראשון הפסח חג ע"י דשלושים האבילות הופסקה הראשונה בשנה גם הרי – ובנדו"ד

כשבועיים במשך רק זה ענין הי' אז שייך שגם השמש" ד"בא הענין הרי – שלאח"ז בשנים אבל ימים.
לענינים  בנוגע ההלכה (שזוהי ככולו היום מקצת הרי – גופא זה וביום ניסן), (ב' עצמו יום באותו רק

השמש". ד"זרח לענין בנוגע – היא היום) מקצת (מלבד זה ביום ההדגשה עיקר ואילו אלו),

הענין  בעיקר מודגש – בשנה שנה מידי ונעשים" נזכרים ניסן) (ב' האלה "הימים שכאשר מובן ועפ"ז
שבנוגע  לעיל האמור ע"פ ובפרט כו'). ושלושים דשבעה הענין שייך לא ששוב (מאחר השמש" ד"זרח
דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק הנשיאות התחלת – השמש" ד"זרח הענין במיוחד ושייך נוגע לדורנו

בעל  של מעניניו לפועל בנוגע הוראה (לימוד השמש" ד"בא הענין עם להתחיל צריכים אעפ"כ, אבל
ממכתביו  כמובן השמש"), ("וזרח דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של רצונו הוא כן כי – ההילולא)

ממאמריו. – ואפילו ושיחותיו,

לכל,‰ מובנת להיות צריכה – השמש") ("ובא ההילולא בעל של ענינו עם הקשורה ההוראה והנה, .
ונשים". טף זקן ועד "מנער

שייך  אינו זה שענין מאחר ההילולא, בעל של תורתו לימוד עם הקשורה הוראה על נתעכב לא ולכן,
שוה, באופן מישראל לכאו"א

זה  שענין – כו' והשגה דהבנה באופן התורה, בפנימיות תורתו לימוד אודות מדובר כאשר [ובפרט
אלקי  את ד"דע הענין להיות יכול שאז דתורה, בנגלה והשגה הבנה לכלל שמגיעים לאחרי רק שייך

שלם"], בלב "ועבדהו – מזה וכתוצאה אביך",

בשוה, מישראל לכאו"א שייך אינו ההילולא בעל של הנהגתו מכללות שהלימוד מובן ועד"ז

מתבטאת  זו שהוראה – שוה באופן מישראל לכאו"א השייכת כללית הוראה על עתה נתעכב ולכן,
מישראל. לכאו"א בגלוי הנראה ענין שזהו – ההילולא בעל של בשמו

Â:ובהקדים .

לקונו. בעבודתו הוראה לו לשמש צריך – שומע או רואה שיהודי דבר שכל הבעש"ט תורת ידועה

או  רואה יהודי כאשר דעהו": דרכיך "בכל – לדבר) לב שמים שלא (אלא בהלכה מפורש זה וענין
ענין  נוסף שעי"ז היינו, דעהו", דרכיך "בכל אומרים זה ועל "דרכיך", בכלל זה הרי מסויים, דבר שומע

הוא הרי גופא שבזה אלא שמים", "לשם הוא זה שענין בלבד זו לא אומרת: זאת הקב"ה. מקיים בידיעת
הקב"ה. ידיעת – ד"דעהו" הציווי את

פשוטה  אמונה של באופן לא היינו, דוקא, ידיעה של באופן דעהו", דרכיך "בכל – הוא בזה והדיוק
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ה'תשמ"ב כ ניסן ג' ויקרא, ש"פ שיחת

פשוטה], לאמונה לבוא כדי זו בעבודה צורך ואין דעהו", דרכיך ד"בכל הענין קודם גם קיים זה ענין [כי
והשגה. הבנה – ידיעה של באופן אלא

מובן, התורה, פנימיות לימוד ע"י ולא "דרכיך", ע"י שבא באלקות הידיעה אודות שמדובר ומאחר
כו'. גילויים של לענין ולא ומהותו", ל"עצמותו היא ב"דעהו" שהכוונה

אלוקה  שם שיש יודעים תינוקות אפילו ולכן בהתגלות, הוא ש"המאור ב) (יד, בתו"א המבואר וע"ד
כוונתו  הרי להקב "ה מתפלל כו ') ונשים הארץ עמי (כולל מישראל כאו"א שכאשר בפשטות וכמובן מצוי",
שאין  פשוטים אנשים אודות מדובר שכאשר אומרת, זאת למדותיו", ולא "אליו ומהותו", ל"עצמותו היא
בודאי  הרי התורה), פנימיות ללימוד ביחס ד"דרכיך" הענין (בדוגמת וכו' גילויים של בענינים ידיעה להם

ומהותו". ל"עצמותו שכוונתם

שמו  חתימת את רואה כאשר או ההילולא, בעל של שמו אודות שומע יהודי שכאשר מובן ועפ"ז
בעל  של תורתו לימוד אודות מדובר כאשר רק (ולא לקונו בעבודתו הוראה זו הרי – ההילולא בעל של

דעהו". דרכיך ד"בכל באופן להיות צריכה עבודתו כי – כו') הנהגתו מכללות לימוד או ההילולא,

מזו: ויתירה

להבנה  בהתאם דרגות חילוקי בזה ישנם – ההילולא בעל של תורתו לימוד אודות מדובר כאשר
אין  זה בענין הרי – ההילולא בעל של שמו אודות מדובר כאשר משא"כ כו', התורה בפנימיות והשגה
הוראה  ולכן, מציאותו, עצם עם קשורה ההילולא בעל של משמו שההוראה מובן, ומזה כלל. חילוקים
עצם  עם הקשור ענין שזהו מאחר תורתו), כבלימוד (שלא חילוקים כל ללא כאו"א, אצל בשוה היא זו

מציאותו.

התורה  בלימוד דרגתו לדרגתו ביחס חילוק (ללא מציאותו עצם עם קשור האדם ששם בפשטות ומובן
בקטנותו). (גם חייו ימי כל במשך בשוה הוא שמו שהרי – וכיו"ב)

הנשמה  שחיבור בכ"מ כמבואר – העולם לאויר יוצא כאשר ומיד תיכף כבר שייך השם ענין וכללות
השם. ענין כללות כבר ישנו העולם לאויר שבצאתו לומר בהכרח ולכן, השם, אותיות ע"י נפעל הגוף עם
– [ושלימותה הקדושה" זו נפש כניסה "תחלת הוא שאז המילה, בשעת היא בגלוי השם הכרזת ורק

כאשר שנים", בי"ג הוא באדם הקדושה נפש כניסת ועיקר אדה"ז "גמר בשו"ע כמבואר ברֿמצוה, נעשה
סוס"ד)]. או"ח – (מהדו"ב

כמו  ית', עצמותו על קאי דעהו" דרכיך ד"בכל הענין הרי הקב"ה לידיעת שבנוגע כשם אומרת: זאת
קשורה  – דעהו") דרכיך ד"בכל להוראה בהתאם (שהיא ההילולא בעל של משמו שההוראה מובן, כן

ההילולא. בעל של מציאותו עצם עם

ונשיאי  צדיקים אודות מדובר כאשר ובפרט לעליון". "אדמה ע"ש "אדם", בשם נקראים בנ"י דהנה,
הענין  כללות ביותר מודגש אצלם הרי – וכו' מעם" "מורם שהי' ההילולא, בעל – ובעניננו ישראל,

לעליון". ד"אדמה

מובן, כן כמו ומהותו, עצמותו עם קשור הקב"ה) (אצל דעהו" דרכיך ד"בכל שהענין כשם ולכן,
מתבטא  שזה (כפי מציאותו עצם עם קשורה לעליון") ("אדמה ההילולא בעל של משמו שההוראה

בשמו).

Ê:בזה והביאור .

קדשו  יד בחתימת מסתכלים כאשר ואעפ"כ, "בער". "דוב", "שלום", שמות: ג' היו ההילולא לבעל
– אחד לשם מחוברים האחרונים השמות שב' באופן היא שהחתימה רואים מכתביו) של (בצילומים

"דובער".

ועאכו"כ  ישיבה", "בן עם מדברים כאשר [כי בפועל להלכה הנוגע ענין בזה ישנו לראש לכל והנה,
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ה'תשמ"ב  ניסן ג' ויקרא, ש"פ שיחת

– בפועל] להלכה בנוגע נפק"מ למאי הוא: שואל לראש לכל הרי – "רב" ועאכו"כ ישיבה", "ראש
פשוט: ענין שזהו למרות זה, לענין לב שם לא אחד שאף ולפלא

הוא  אחד שם אחד, לאדם שמות ב' ישנם שכאשר כלל ישנו – תורה ע"פ שטרות לכתיבת בנוגע
ולאח"ז  הקודש, בלשון השם את לראש לכל כותבים (לע"ז), חול בלשון השני והשם הקודש, בלשון

(חול). לע"ז בשם – "דמתקרי" או "המכונה" מוסיפים

השם  כתיבת אופן כי – בפועל הלכה של לענין נוגע ההילולא בעל של החתימה שאופן מובן ועפ"ז
בנוגע  זה בענין השקו"ט פרטי (כידוע שמו את חותם השם שבעל אופן באותו להיות צריך בשטרות

בפועל). להלכה

ו"בער"), ("דוב" האחרונים השמות שב' באופן היא ההילולא בעל של שמו חתימת – לעיל וכאמור
ביחד: כתובים ("בער"), חול של בלשון הוא מהם ואחד ("דוב") הקודש בלשון הוא מהם שאחד
או  "המכונה" התיבה מופיעה לא שביניהם בלבד זו לא [היינו, ביניהם הפסק כל ללא "דובער",

מ  גויל], דהיקף הפסק אפילו ביניהם אין אלא בלבד,"דמתקרי"), אחת פעם כתובה ב' שהאות אחר
("בער"). בלע"ז השם התחלת בתור והן ("דוב"), בלה"ק השם סיום בתור הן ומשמשת

Á:'ה בעבודת מזה ההוראה .

שבין  החילוק בדוגמת – הוא ("בער") בלע"ז לשם ("דוב") הקודש בלשון השם בין החילוק כללות
לחול. קודש

ביחס  המעשה שענין היינו, למעשה, ודיבור מחשבה שבין החילוק בדוגמת זה הרי – האדם ובעבודת
לקודש. ביחס חול של ענין ע"ד הוא ומחשבה לדיבור

עולם  טוב, כולו האצילות שעולם – אבי"ע עולמות ד' שבין החילוק האריז"ל בכתבי מבואר דהנה,
וכמובא  רע. ככולו רובו העשי' ועולם מחצה, על מחצה היצירה עולם רע, ומיעוטו טוב רובו הבריאה
(בדוגמת  המעשה שענין מובן, ומזה בו". גוברים והרשעים ורעים קשים עוה"ז מעשה ש"כל (פ"ו) בתניא

ממנו. שלמעלה לענינים ביחס חול של ענין הוא העשי') עולם כללות

הצדקה" על "מעשין מלשון כפי', של ענין על מורה "מעשה" שהלשון בחסידות שמבואר מה גם וזהו
הכפי' ענין כללות שיהי' בהכרח הרי רע, שרובו העשי', עולם עם קשור המעשה שענין מאחר כי –

בלתיֿרצויים. ענינים להיות יכולים זאת ולולי דאתכפיא), באופן (עבודה

דברי  חול, עניני שלוקחים בזה מתבטאת העבודה עיקר כי – העיקר" הוא "המעשה הרי ואעפ"כ,
ביחד  ולע"ז הקודש דלשון השמות דב' החיבור ענין וזהו קדושה. של ענינים מהם ועושים הרשות,

קדושה. עניני מהם ועושים חול של ענינים שלוקחים – ("דובער")

תכלית  אלא קדושה, עניני מהם ועושים הרשות) (דברי חול עניני שלוקחים בלבד זו לא מזו: ויתירה
לו  נעשו "זדונות – התשובה עבודת ענין כללות שזהו דלעו"ז, הענינים את גם להפוך – היא השלימות

הדמיון). כ"ף (ללא ממש ל"זכיות" ועד כזכיות",

את  להפוך כדי כי – הסכלות מן החכמה ויתרון החושך מן האור דיתרון הענין כללות נפעל ועי"ז
האור"). ("יתרון יותר נעלה אור לגילוי  זקוקים החושך

Ë:בזה והביאור .

מנוחה. לו ואין בבשר, מסורבל שהוא – הם ה"דוב" של שתכונותיו א) עב, (קידושין בגמרא מבואר

האדם: בעבודת וענינו

דהנה, העולם. וכללות הגוף עניני והעלאת בירור עם והתעסקות עבודה על מורה – בבשר" "מסורבל
וכ  "בשר", של לענין שייכת אינה עצמה מצד מובן הנשמה ועד"ז בשר", לי "מאין רבינו משה שאמר פי

אין  הנשמה שמצד מישראל, כאו"א של נשמתו – ובכללות מישראל, שבכאו"א רבינו משה לבחי' בנוגע
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הגוף  את לברר כדי – כו' בגוף ונתלבשה למטה הנשמה ירדה ואעפ"כ בשר. של לענינים כלל שייכות לו
התחתונים. והעלאת בירור ע"י בתחתונים, דירה ית' לו לעשות – היא הכוונה תכלית כי בעולם, וחלקו

שהרי  – ביותר נעלים כחות לו שניתנו מובן, בשר, ריבוי בבשר", "מסורבל הוא שה"דוב" ומאחר
ש"מסורבל  (מאחר ביותר קשה עבודה תובע הקב"ה כאשר היינו, כחן", לפי אלא כחי, לפי מבקש "איני
העולם  עניני את ולהעלות לברר שיוכל זו, לעבודה הדרושים הכחות את שנותן בודאי הרי בבשר"),

לקדושה.

מנוחה": לו ש"אין באופן נעשית זו ועבודה

אפילו  מנוחה: לו שאין במוחש רואים – חיות" ב"גן הנמצא "דוב" של בהתנהגותו מתבוננים כאשר
בתוך  ואנה אנה ומתהלך מתנועע הוא הרי בחפשיות, להתהלך יכול ואינו כלוב, בתוך סגור הוא כאשר
שגם  – הוא החידוש עיקר אלא מנוחה, לו אין חפשי בהיותו שגם וכמובן, מנוחה. מוצא ואינו הכלוב,
לו  שאין באופן היא הנהגתו אז גם הנה לחפשי, יציאה של אפשרות ללא כלוב, בתוך סגור בהיותו

מנוחה.

בעבודה  גם זה ענין שישנו מובן ומזה הענינים, מרוחניות – מהן" "נשתלשלו עוה"ז עניני כל והנה,
כו'". מנוחה להם אין "צדיקים נאמר  שעליהם הנשמות, דעבודת הענין כללות שזהו – הרוחנית

שעבודתם  היינו, – "מהלכים" בבחי' שהם הנשמות משא"כ "עומדים", בשם נקראים המלאכים דהנה,
נמצאים  הם אלא מנוחה", להם "אין הקודם, ומצב במעמד להשאר יכולים שאינם באופן היא נש"י של

לדרגא. מדרגא הליכה של בתנועה תמיד

עכ"פ) זה (ברגע יותר נעלית לדרגא להתעלות יכול שאינו ומצב במעמד נמצא יהודי כאשר ואפילו
לדרגא  להתעלות וצמאון תשוקה של בתנועה בעמדו המנוחה, היפך של מצב אצלו פועל גופא זה הרי –
(הבאה  ה' דאהבת העבודה כללות בדוגמת – עבודה של ענין הוא עצמו שהצמאון וכידוע יותר. נעלית

כו'). והצמאון התשוקה גודל מחמת

נכללת  ה' אהבת הרי – העבודה לכללות ביחס "גדפין" של ענין היא ה' דאהבת הענין שכללות ואע"פ
בתניא כמבואר מ"ע, רמ"ח דכל השורש היא ה' אהבת מזו: ויתירה מ"ע, רמ"ח הוא במנין וכן (פ"ד),

דתורה. נגלה ע"פ

העולם  עניני (בירור בבשר" ד"מסורבל באופן העבודה כללות על מורה "דוב" שהשם מובן ועפ"ז
מנוחה". להם ד"אין ובאופן כו'),

(בלע"ז), חול של בלשון "בער", השם ישנו – לזה ונוסף הקודש. בלשון הוא "דוב" השם והנה,
עם  החול עניני את לחבר שצריכים – מזה וההוראה "דובער", – אחד לשם נעשים השמות שב' ובאופן

לקדושה. החול את שמעלים עי"ז הקודש,

שהנה"א  היינו, חול, של ענינים עם דהתעסקות באופן היא שהעבודה בלבד זו לא אומרת: זאת
עניני  עם החול עניני את שמחברים  באופן היא העבודה אלא בעולם, וחלקו ונה"ב הגוף עם מתעסקת

קדושה. לעניני החול עניני את שהופכים עי"ז קדושה,

È לחול קודש בין הבדלה ישנה הרי לקודש, חול להפוך באמת יתכן כיצד להבין: צריך עדיין אבל .
לחול"?! קודש בין "המבדיל –

לקודש): החול הפיכת על (המורה "דובער" השם קודם "שלום" השם בהקדמת מתבטא בזה והביאור

שלום  לעשות ניתנה "התורה – התורה ענין וזהו הפכים. דחיבור הענין כללות על מורה "שלום"
מלשון  (עולם והסתר דהעלם ומצב במעמד "בעולם", אפילו "שלום" פועלת שהתורה היינו, בעולם",

לקדושה. (חול) העולם ענינן והפיכת בירור  – העלם)
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אין  עצמה שבתורה לפי זה הרי – וקודש) חול (חיבור בעולם שלום לפעול בכחה שהתורה ומה
לחול: קודש בין חילוקים

שאין  היינו, התורה, ופסוקי אותיות כל שוים בזה הרי – הס"ת ושלימות קדושת אודות מדובר כאשר
ב' בין חילוק ישנו הענין לתוכן שבנוגע (למרות תמנע" לוטן "ואחות ובין אלקיך" ה' "אנכי בין חילוק

אלו). פסוקים

הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "ואת היעוד קיום לאחרי לבוא, לעתיד העולם ומצב מעמד ובדוגמת
אחד". שכם כולם לעבדו גו' ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז כמ"ש –

"אז  היעוד קיום לאחרי גם שהרי – לקדושה חול בין חילוק יהי' לעת"ל שגם מובן אעפ"כ, אבל
ורעו  זרים "ועמדו (כמ"ש ד"זרים" ומצב במעמד אוה"ע יהיו אחד", שכם לעבדו גו' עמים אל אהפוך

וקודש. חול דחיבור העבודה כללות תהי' לעת"ל שגם אומרת, זאת צאנכם"),

מובן  והרי גופא. בקדושה עליות של באופן העבודה כללות תהי' לבוא שלעתיד בכ"מ המבואר וע"ד
ב  שלפנ"ז הדרגא נחשבת בקדושה, יותר נעלית דרגא חול.שלגבי של ענין דוגמת

ממנה. הנעלית לקדושה בערך לחול נחשבת מהן אחת שכל – כו'" הן קדושות "עשר לדבר: דוגמא
לזר  נחשב ולוי ללוי, ביחס לזר נחשב שישראל וישראלים, לוים כהנים שבין לחילוקים בנוגע ועד"ז
נמחקים, שאינם השמות ז' כללות הוי', שם הקב"ה: של בשמותיו חילוקים ישנם ועד"ז לכהן. ביחס

וכיו"ב. סתם. קדושה ועניני

וחול. קודש דחיבור העבודה כללות תהי' לעת"ל שגם מובן זה ומכל

‡È שלום משים בתורה העוסק "כל וכמרז"ל בעולם", שלום לעשות ניתנה "התורה – לעיל וכאמור .
אלא  למעלה, שלום פועלת שהתורה בלבד זו לא אומרת: זאת מטה". של ובפמליא מעלה של בפמליא 

לקודש. החול הפיכת היינו, והסתר, העלם מלשון "בעולם", – למטה גם שלום פועלת התורה

ומשפחה  חבורה מלשון – ופירושה בלע"ז, היא "פמליא" תיבת מטה": של "בפמליא הוא בזה והדיוק
היינו, וכיו"ב], זו, מדינה בשפת וכן ההיא, מדינה בשפת ועד"ז באידיש, – "פאמיליע" מלשון ["פמליא"
לגבול  מחוץ דילי', לחבורה מחוץ שהם זרים ענינים "מטה", עם וקשר שייכות להם שיש הענינים כל

הקדושה.

את  שלוקחים היינו, מטה", של "בפמליא אפילו "שלום" נפעל – התורה שבענין העילוי גודל ומצד
לקדושה. אותם ומהפכים דלעו"ז הענינים

"סור  (א) עבודה, אופני ב' שישנם בלבד זו שלא טוב", ועשה מרע "סור עה"פ הבעש"ט פי' וכידוע
ד"סור  ענין ובאותו בהמשך באה טוב" ד"עשה העבודה אלא טוב", "ועשה (ב) דחי'), של (באופן מרע"

הרע. מהפיכת טוב" "עשה – מרע"

העבודה  לכללות כח שהנתינת – ההילולא) בעל של משמו (ההוראה לעניננו בנוגע מובן ועפ"ז
לשם  חול, ולשון הקודש לשון ו"בער", "דוב" השמות ב' בחיבור מתבטא שזה כפי וקודש, חול דחיבור

ההילולא. בעל של הראשון שמו ה"שלום ", ענין כללות הקדמת ע"י הרי"ז – ("דובער") אחד

·È:ההילולא בעל של שמו חתימת מאופן הנלמדת ההוראה וזוהי .

ולשון  הקודש (לשון ו"בער" "דוב" השמות שב' באופן שמו את חותם הי' ההילולא שבעל מאחר
פת  בזה הרי "דובער", – אחד לשם נעשים חול) זו של שלא העבודה, ענין בכללות חדשה דרך הוא ח

החול  את שמעלים עי"ז הקודש, עם החול את לחבר צריכים אלא חול, עניני עם להתעסק שצריכים בלבד
לקודש.
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ההילולא: בעל אצל ביותר מודגש זה וענין

אבל  בלע"ז. – ו"זלמן" הקודש, בלשון – "שניאור" שמות: ב' היו הזקן לאדמו"ר שגם כמ"פ דובר
בלבד, "שניאור" בשם חותם שלפעמים מצינו הזקן, אדמו"ר ע"י השם חתימת לאופן בנוגע אעפ"כ,
דלשון  השם בין הפסק ישנו הרי – זלמן" "שניאור חותם כאשר וגם בלבד, "זלמן" בשם חותם ולפעמים

דלע"ז. לשם הקודש

בשם  חותם הי האמצעי שאדמו"ר אגרות בכמה שמצינו אע"פ הנה – האמצעי לאדמו"ר ובנוגע
(בהקדמה  מקומות ישנם כי המקומות, בכל זה אין הרי ביחד), ו"בער" "דוב" השמות ב' (חיבור "דובער"
של  לשמו בנוגע ועד"ז בער". "דוב – שמו מופיע שבהם ועוד) תניא, – בחייו שנדפסו ספרים לכמה

בער". "דוב – ולפעמים "דובער", מצינו שלפעמים – המגיד

ביחד  הם השמות שב' באופן שמו את חותם הי' המקומות שבכל – ההילולא לבעל בנוגע משא"כ
לקודש. החול והפיכת דחיבור הענין כללות ביותר מודגש הי' אצלו כי  "דובער", –

ההילולא  לבעל בנוגע משא"כ זה, לדורנו כך כל שייכים אינם האמצעי אדמו"ר של עניניו לזה: ונוסף
נוגעים  שבעיקר בודאי הרי – ניסן) (ב' שלו ההילולא ביום בעמדנו ובפרט דורנו. נשיא הי' יחידו שבנו –

ההילולא. בעל של עניניו

‚È דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם וכידוע – בפועל למעשה בנוגע האמור מכל ההוראה  .
זה  הרי – כדבעי הי' החסידות לימוד אם לדעת שהבחינה ניסן) בב' השמש" "וזרח נשיאותו (שהתחלת

בפועל: למעשה בנוגע ה"בכן"

מספיק  שאינו ועד ביותר, ומתייגע עמל שהוא מאחר כדבעי, היא שעבודתו וטוען בא יהודי כאשר
התורה  עניני לכללות בנוגע וכו'") ניט דערשלאפט און ניט דערעסט ("ער צרכו כדי ולישון לאכול

קדושה?! לעניני החול עניני דהפיכת באופן היתה עבודתך האם אותו: שואלים – ומצוותי'

זאת  שתובעים ומאחר הראוי'. בשלימות עבודתו אין – בעבודתו זה ענין פעל לא שעדיין זמן וכל
לעיל). (כאמור זו לעבודה הדרושים הכחות לו שניתנו בודאי הרי מכאו"א,

ההילולא: דבעל החתימה מאופן נלמדת זו והוראה

העבודה  כללות סיום היינו, החתימה), קודם הכתובים הענינים בתוכן חילוק (ללא הענינים כל חתימת
עד  לקדושה, אותם ומעלים החול עניני את שלוקחים עי"ז וקודש, חול דחיבור באופן להיות צריכה –
הקודש  דלשון שהשמות ההילולא, בעל של שמו חתימת באופן כמודגש – ביחד הם והקודש שהחול

"דובער". ביחד הם חול ולשון

ששולחים  וכיו"ב, "אגרת" על היא החתימה (כי המקומות לכל נשלחה ההילולא בעל של זו וחתימה
נשיא  אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י דפוס של באופן הדברים פירסום לאחרי ובפרט המקומות), לכל אותה
החתימה  אופן אודות שומע או (שרואה מישראל לכאו"א שייכת זו שהוראה ולפרסם להדגיש כדי – דורנו

ההילולא). דבעל

„È חול והפיכת (חיבור ההילולא בעל של שמו מחתימת הנלמדת ההוראה אודות לעיל האמור והנה, .
ההילולא): יום (שלאחרי השבת ביום גם מודגש – לקודש)

הענין  ישנו – לזה ונוסף היא". קודש כי השבת את "ושמרתם כמ"ש קודש, – הוא השבת ענין כללות
בנ"י. עבודת ע"י הקודש, על מחול דהוספה

חול, ליום השייך זמן לקחת היינו, הקודש, על מחול להוסיף – היא בנ"י של עבודתם אומרת: זאת
("מקדשא  מצ"ע השבת ענין כללות מאשר יותר נעלה ענין פועלים ועי"ז השבת. מיום חלק ממנו ולעשות 

וקיימא").
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בעבודת  תלוי שאינו (מאחר והגבלה ממדידה למעלה הוא וקיימא" ד"מקדשא שהענין אע"פ דהנה,
ישנו  (שהרי  והגבלה מדידה של באופן היא בנ"י עבודת שע"י הקודש על מחול ההוספה ואילו האדם),
מחול  בהוספה מיוחד עילוי ישנו אעפ"כ, – הקודש) על מחול להוסיף שיכולים ומוגבל) (מדוד קצוב זמן
לקדושה, החול דהפיכת הענין כללות מצד שלו"), ד"קב המעלה על (נוסף בנ"י עבודת שע"י הקודש, על

החושך". מן האור "יתרון נפעל שעי"ז

לזה: ונוסף

וכמרז"ל  ליכטיק"), און ("קלאר ומוארים ברורים הענינים כל נעשים שבו – הוא השבת ענין כללות
"ל"ו  – אור של ענין ורק אך הי' השבת יום כל במשך אלא ערב", ד"ויהי הענין הי' לא השבת שביום

האורה". אותה שימשה שעות

הענין  מודגש הראשון) ביום (אפילו המעשה  ימי ששת בכל כי – דוקא השבת ביום מצינו זה וענין
הי' כאשר אחד", ב"יום ד"ערב" הענין שייך כיצד להבין: צריך גופא [ובזה בוקר" ויהי ערב ד"ויהי

השבת, ביום משא"כ ואכ"מ], בעולמו. יחיד שימשה הקב"ה שעות "ל"ו – אור של ענין רק הי' שאז
האורה". אותה

דתורה: בנגלה – בפועל להלכה בנוגע גם מתבטא שזה וכפי

הפירות, את לאכול מותר פירותיו, שעישר אומר כאשר ולכן, בשבת, משקר אינו עםֿהארץ אפילו
ומוארים  ברורים הם הענינים כל השבת שביום אומרת, זאת דמאי. של איסור זה הרי החול שבימי אע"פ
הפירות  – נכסיו אודות מדובר כאשר אפילו אלא העםֿהארץ, של למציאותו בנוגע רק ולא לאמיתתם,
שמו  חתימת לאופן בנוגע הנ"ל ההוראה כללות יותר עור מודגשת השבת שביום מובן, ועפ"ז שברשותו.

השבת. ביום ומוארים ברורים נעשים הענינים שכל כשם – בארוכה) (כנ"ל ההילולא בעל של

ÂË:לפועל בנוגע .

ד"ויכולו", באופן ההילולא דיום הענינים עולים שאז ההילולא, יום שלאחרי השבת ביום בעמדנו
בעל  של שמו חתימת מאופן הנ"ל הוראה ללימוד בנוגע מיוחדת הדגשה ישנה – כו' התענוג ענין שזהו

ההילולא.

"ביום  – שוה ובאופן ונשים", טף זקן ועד "מנער מישראל, לכאו"א שייכת זו הוראה – לעיל וכאמור
אחד".

בעל  של תורתו את לשמוע שזכו אלו ועאכו"כ ההילולא, בעל את לראות שזכו לאלו בנוגע ובפרט
עוז. וביתר שאת ביתר זו הוראה נוגעת שאליהם – ההילולא

לפעול  צריכים שהם מובן, – בתורה" גדול "כלל שזהו כמוך", לרעך ד"ואהבת הענין כללות ומצד
מגעת. שידם מקום בכל זאת

כללות  והרי – להקב"ה בנ"י ואהבת לבנ"י הקב"ה אהבת בגלוי מאירה שאז השבת, ביום ובפרט
"ואהבת  עם אחד ענין הוא אלקיך" ה' את ש "ואהבת כידוע ישראל, אהבת עם קשור הקב"ה דאהבת הענין
"רעך  דעלך): ד"ה – א (לא, שבת במסכת רש"י בפירוש – דתורה בנגלה גם וכמפורש כמוך". לרעך
כפשוטו. ד"רעך" הפירוש על נוסף הקב"ה, על גם קאי ש"רעך" היינו, הקב"ה", זה תעזוב, אל אביך ורע

ולכן, ישראל. באהבת ההתעסקות לכללות בנוגע מיוחדת כח נתינת ישנה השבת שביום מובן, ומזה
(ועאכו"כ  ח"ו רוגזה של באופן לא וכמובן, לעיל, האמור לכל בנוגע  הזולת על  להשפיע להשתדל צריכים

וכו'. אהבה מתוך שלום, ובדרכי נועם בדרכי אלא – כו') מזה שלמטה באופן

.ÊË מיוחדת כח נתינת ישנה נו"ן'ין), (ב' נסים" "ניסי – שענינו ניסן, חודש בימי בעמדנו והנה,
בכ  אלא להצלחה היגיעה, ערך לפי בעמלו, טוב פרי שרואה בלבד זו לא היינו, האמורים, הענינים ל

כלל. היגיעה ערך לפי שלא מציאה, של באופן היינו, נסים", "ניסי  של באופן
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ה'תשמ"ב כו ניסן ג' ויקרא, ש"פ שיחת

צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה – ליגאל" עתידין "בניסן – העיקרי לנס שזוכים ועד
טפחים. מעשרה למטה כפשוטה, בגשמיות

"וזרח  והן ניסן) דב' ההילולא (בעל השמש" "ובא הן – בתוכם והם עפר", שוכני ורננו ו"הקיצו
עמהם. ואהרן ומשה אדמו"ר), מו"ח (כ"ק השמש"

השלום. ענין כללות – השלישית מדה עם גם הקשור השלישי, המקדש בית לבנין וזוכים

יוצאים  בנ"י כל כי שלימות, של ומצב במעמד שנמצאים היינו, – שלימות מלשון גם זה הרי ו"שלום"
לגאולה  זוכים יחד וכולם ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו ונשים", טף זקן ועד "מנער מהגלות,
"כמצות  – השלימות בתכלית התומ"צ קיום כללות יהי' שאז צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית

ממש. בימינו ובמהרה רצונך",

***

ÊÈ ליום השייך מיוחד ענין ישנו ניסן, ב' – שבת לערב בהמשך באה זו ששבת לעיל האמור על נוסף .
ניסן: ג' – עצמו השבת

וביום  זה. ביום קרבנו שהקריב הנשיא פרשת – הנשיאים פרשת יום בכל אומרים ואילך ניסן מר"ח
זבולון". לבני "נשיא בניסן השלישי

השבת. ביום – זבולון") לבני ה"נשיא הקריב (שבו בניסן השלישי יום חל – זו שנה ובקביעות

ÁÈ דורש זו) שנה בקביעות (כמודגש השבת ליום ניסן) בג' שהקריב (הנשיא ד"זבולון" הקשר והנה, .
ביותר: תמוה דבר זה הרי דלכאורה, – ביאור

שיוצא  בזה מתבטאת זבולון שעבודת היינו, בצאתך", "זבולון כמ"ש – הוא זבולון של ענינו כללות
ע"י  כי – השלישי ליום זבולון" לבני ד "נשיא השייכות וזוהי העולם. בעניני בפרקמטיא לעסוק ממקומו
בירור  – היא זבולון שעבודת היינו, קדושה, לעניני העולם עניני בין וחיבור קשר נפעל זבולון עבודת

השלישי. דקו הענין כללות שזהו לקדושה, העולם עניני והעלאת

ר  כי החול, בימי – היא ד"זבולון" העבודה שעיקר מובן בפרקמטיא,ועפ"ז ההתעסקות שייכת אז ק
באגה"ת  (כמבואר מ"חומש" יותר ואפילו מ"מעשר", יותר לצדקה ונותנים רב, ממון מרויחים שעי"ז

ד"זבולון". העבודה כללות שזוהי – (ס"י )) ובאגה"ק (פ"ג)

ענין  עם קשור שבת כי – ד"ישכר" העבודה אופן עם (לכאורה) קשורה השבת דיום העבודה ואילו
דלימוד  והעבודה ותורה), דשבת הענינים קשר בכ"מ (כמבואר בשבת ניתנה שהתורה וכמרז"ל התורה,

ישכר. דשבט העבודה כללות היא התורה 

נתנאל  הקריב השני "ביום כי ניסן, דחודש השני ליום יותר שייך השבת יום של ענינו הרי – ועפ"ז
במדרז"ל  וכמבואר השבת), ענין (שזהו התורה לימוד – היא עבודתו שכללות ישכר", נשיא צוער בן
זו  שעצה הדבר  וטעם הללו, קרבנות להתנדב הנשיאים לשאר עצה נתן ישכר נשיא צוער בן שנתנאל
ישכר  "ומבני כמ"ש התורה, בלימוד היא ישכר דשבט העבודה עיקר כי – דוקא ישכר נשיא ע"י ניתנה
– מהר"ש לאדמו"ר גו' הקריב השני ביום ד"ה הידוע בדרוש בארוכה וכמבואר גו'". לעתים בינה יודעי

התורה. לענין דישכר השייכות אודות

לאחרי  מזו: ויתירה זבולון", לבני ד"נשיא הקרבן אודות השבת ביום קורין כיצד ביותר: תמוה וא"כ,
הקדושות  האורות וכל קדישין ניצוצין כל עלי נא יאירו כו' רצון "יהי אומרים הנשיא פרשת אמירת

השבת?! ביום – זה וכל זבולון, שבט – השבט" זה בקדושת הכלולות
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כז

ה'תשמ"ב  ניסן ג' ויקרא, ש"פ שיחת

ËÈ:בהקדים – בזה והביאור .

נצחי. באופן ולא בלבד, זמני ובאופן עראי באופן היא העולם) עניני (בירור ד"זבולון" העבודה כללות
שכללות  אומרת, זאת בתחתונים, דירה ית' לו לעשות – היא זבולון בעבודת הכוונה תכלית דהנה,
בתחתונים, ית' לו דירה שתהי' כדי רק היא דזבולון) העבודה (שזוהי ובירורם התחתונים של מציאותם
זו  עבודה כללות ולכן, התחתונים, בבירור להתעסק צורך אין שוב ית', לו הדירה שנעשית לאחרי וא"כ,

בלבד. עראי באופן היא

בין  חילוק שישנו א) (קיט, פורים בדרושי לתו"א בהוספות כמבואר – ה"אגרת" ענין בדוגמת וזהו
יבוטל  בלתי תמיד, נצחי  הוא "ספר אגרת"): נקראת והמגילה ספר נקראת (ש"התורה ל"אגרת" "ספר"
את  קריאתו אחר הרי כי כלל, להתקיים ולא בלבד, שעה לפי אלא נכתב אינו האגרת אך . . לעולם
שעה  לפי לידע לו הצריך דבר בו לקרות רק האגרת ענין אין כי לעולם, עוד לו צריך אין . . האגרת

בלבד".

דת  הרביעי (חלק הזקן לאדמו"ר הקודש" ב"אגרת מבואר והנה, בתחלתו, החסידות) דתורת ושב"כ
לעיל  כאמור – הקודש" ל"אגרת השייכות [וזוהי השבת  ביום (זבולון) עסקים בעלי בעבודת מיוחד עילוי

כדלקמן. בלבד], עראי באופן "אגרת", של באופן היא זבולון שעבודת

Î חילוק ישנו שבזה – התפלה דעבודת הענין כללות אודות מדובר א)) (קג, (ס"א בתחלתו באגה"ק .
וז"ל: עסקים). לבעלי (בנוגע השבת ליום החול ימי בין

פנאי  להם שיש אותם רק כ"כ, פנאי להם שאין עסקים הבעלי התיבה לפני ירדו לא החול ימי "כל
לפחות  ומחצה שעה ערך השחר בתפלת להאריך שיכולים אביהם, שולחן על הסמוכים או המלמדים או
או  אביהם שולחן על הסמוכים כל לו בסביב אליו יאסוף והוא . . התיבה לפני היורד יהי' מהם . .

כמוהו". להאריך שיוכלו מלמדים

רק  אלא התיבה, לפני ירדו לא שהם היינו, זה, בענין להפריע שלא להשתדל צריכים העסקים [ובעלי
חובתם]. ידי הם יוצאים גופא ובזה בתפלתם, להאריך שיכולים אלו

להאריך  הכושר ושעת פנאי להם יש עסקים בעלי כל שגם טובים וימים בשבתות "אך שם: וממשיך
מוטל  עליהם ואדרבה, זה), בענין ועיכוב מניעה שום שאין (מאחר לה' ונפשם לבם בכוונת בתפלתם

כו'". טוב ויום בשבת התיבה לפני ירדו הם גם לזאת . . עוז וביתר שאת ביתר

בלבד  זו לא היינו, – השבת ביום (זבולון) עסקים דבעלי התפלה בעבודת העילוי גודל מובן ומזה
מוטל  "עליהם אדרבה: אלא תורה), (מארי אוהל יושבי כמו בתפלה להאריך הם גם צריכים השבת שביום

עוז". וביתר שאת ביתר התפלה) בעבודת  האריכות (ענין

‡Î שברוב (אע"פ התפלה לעבודת בנוגע עסקים דבעלי העילוי אודות מדובר הנ"ל באגה"ק והנה, .
הצדקה). עבודת – היא עסקים דבעלי העבודה שעיקר מבואר באגה"ק המקומות

ואילך): ב (פ, תרומה פ' בתו"א מבואר – המצוות וקיום התורה ללימוד בנוגע עסקים דבעלי והעילוי

– רמוני" מעסיס הרקח מיין אשקך גו' אמי בית אל אביאך אנהגך גו' אשקך בחוץ "אמצאך עה"פ
היא  עבודתם שכללות מאחר עסקים", בעלי על קאי בחוץ ש"אמצאך (שם) בתו"א הזקן אדמו"ר מבאר

(זבולון). העולם עניני בירור – "בחוץ"

הגם "אנהגך כי לתורה, עתים לקבוע צריך עסק הבעל גם כי תורה, בחינת הוא אמי, בית אל אביאך
ואח"כ  ודיבור במחשבה תחלה שמתלבשת כסדר צ"ל ההמשכה מ"מ . . מעשה ע"י הוא עבודתם שעיקר
כי  "אשקך", נאמר זה ועל עסק". הבעלי של לתורה עתים קביעות בחי' זהו ודיבור ומחשבה במעשה,

לתורה". עתים קביעות ע"י הוא נשיקין גלוי "עיקר

מעלת  יתרון "זהו אדרבה: אלא לתורה, עתים לקבוע צריכים עסקים בעלי שגם בלבד זו לא והנה,
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ה'תשמ"ב כח ניסן ג' ויקרא, ש"פ שיחת

תורתם  עסק נק' ע"כ אוהלים, מביושבי יותר אתכפיא, בחי' שהוא עסק, הבעל של לתורה עתים קביעות 
כו'". מקיף ובחי' ריח . . הרקח יין

ולקבוע  כלל ללמוד יכול שאינו "מי שגם שם שממשיך כפי – המצוות לקיום בנוגע מובן ועד"ז
שבך  ריקנין שאפילו רקתך הרמון כפלח ע"פ מארז"ל ע"ד רמוני, מעסיס ג"כ נאמר עליו לתורה, עתים
וכנודע  העליון, תענוג גילוי ג"כ מעוררים המצוות והרי ארץ, ודרך מצוות מלאים . . כרמון מצוות מלאים

המקיף. ובחי' ריח בחי' ג"כ שזהו היינו, כו'", דלבושייכו ריחא מענין

·Î וקיום תורה, (תפלה, הקוין בג' העבודה לכללות בנוגע עסקים דבעלי העילוי גודל מובן עפ"ז .
כפשוטו. העולם והן האדם", זה קטן ה"עולם הן עומד, העולם שעליהם המצוות)

לעבודת  בנוגע השבת ביום עסקים בעלי שבעבודת העילוי את מבאר הנ"ל שבאגה"ק אע"פ והנה,
התירו  ש"בקושי ועד התפלה, עבודת היא השבת דיום העבודה שעיקר משום זה הרי – בלבד התפלה

בשבת". תורה דברי לדבר

(ובמיוחד  עסקים דבעלי המצוות ובקיום לתורה עתים בקביעות גם מיוחד עילוי שישנו מובן ועד"ז
תרומה. פ' בתו"א המבואר ע"פ – החול) מעניני פנוי זמנם שאז השבת, ביום

מהכסף  לה'" "תרומה נתינת אודות מדובר תרומה בפ' כי – תרומה לפ' המיוחדת השייכות וזוהי
ומלשון  הפרשה, מלשון פירושים: ב' ישנם וב"תרומה" בפרשה), המנויים דברים ט"ו או הי"ג (וכל וזהב
לעניני  וזהבם כספם את ומעלים מרימים שהם עסקים, הבעלי של עבודתם כללות בדוגמת – הרמה

דוקא. תרומה דפ' בתו"א עסקים הבעלי  מעלת מבוארת ולכן, קדושה.

העולם, מעניני דהרמה באופן היא עבודתם כללות שאז – השבת ביום ביותר ומודגש מתבטא זה וענין
קדושה. בעניני רק ועוסקים העולם מעניני מתעלים עצמם שהם היינו,

שבקבי  מה פלא דבר זה שאין מובן זבולון",ועפ"ז לבני "נשיא בניסן, השלישי יום חל זו שנה עות
כנ"ל  (זבולון), עסקים דבעלי העבודה לכללות בנוגע מיוחד עילוי ישנו השבת ביום כי – השבת ביום

בארוכה.

‚Î:בזה והביאור .

בפרקמטיא, להתעסק שיציאתו היינו, בצאתך", זבולון "שמח – נאמר דזבולון העבודה כללות אודות
צריכה  וישב)], ר"פ תו"א (ראה המסחר ענין בדוגמת (שהוא העולם עניני דבירור הענין כללות שזהו

שמחה. של באופן להיות

למסחר  לצאת יכול כיצד וא"כ, אופנים, וכמה בכמה להיות יכול "מסחר" כל מובן: אינו ולכאורה,
כמפתח"?! חוגר יתהלל "אל – המסחר יסתיים כיצד יודע אינו כאשר שמחה, מתוך

כי  בצאתך", זבולון "שמח – היא בחיים) הוראה חיים, ותורת אמת, (תורת התורה הוראת ואעפ"כ,
שיצליח  בטוח הוא הרי הקב"ה, של בשליחותו היא בפרקמטיא לעסוק שיציאתו יודע זבולון כאשר

בצאתך"). זבולון ("שמח שמחה מתוך כבר נעשית השליחות למילוי יציאתו ולכן, זו, בשליחות

אלא  ידי", ועוצם ד"כחי באופן זה שאין ידיעה מתוך בפרקמטיא עוסק יהודי כאשר גם אומרת: זאת
התכלית  אודות מעשה בשעת חושב שלא היינו, סתמי, באופן בזה לעסוק יכול – הקב"ה של בכחו

וכיו"ב. לצדקה לתת שיוכל – בפרקמטיא עסקו שבכללות והמטרה

אעפ"כ  אבל ח"ו, תאוותו למלא כדי ושותה אוכל שאינו שאע"פ היינו, סתם, ושתי' אכילה ובדוגמת
גופו. לבריאות – סתם ושותה אוכל אלא שמים, לשם ושותה אוכל אינו

זמן  משך עובר שכאשר כזה באופן האדם את ברא הקב"ה כי – ווילדקייט") ("א פראי דבר זה ואין
היותו  למרות אומרת: זאת ולשתות. לאכול אותו מושך גופו וטבע וצמא, רעב נעשה ושתה, אכל שלא
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של  גופו טבע וזהו ולשתות. לאכול שירצה גופו בטבע הקב"ה הטביע לעליון", "אדמה ע"ש "אדם",
לאוה"ע. בנוגע גם מהן") ("נשתלשלו זה ענין ונשתלשל נמשך ומבנ"י יהודי,

תיקון  שצריכים ועד רצוי, באופן זה אין – גופו בריאות לשם סתם, ושותה אוכל כאשר אעפ"כ, אבל
שמים". "לשם להיות צריכה ושתי' אכילה בעניני התעסקותו כי (פ"ז), בתניא כמבואר זה, על

ח  (שאינו סתמי באופן לא היינו, שמים", "לשם להיות צריך בפרקמטיא שהעסק מובן ושב ועד"ז
דירה  ית' לו לעשות הקב"ה של שליחותו את למלא כוונה מתוך אלא הענין), ומטרת תכלית אודות

בתחתונים.

הוא  בטוח – הקב"ה של שליחותו שזוהי והרגשה ידיעה מתוך נעשית בפרקמטיא התעסקותו וכאשר
בצאתך". זבולון ד"שמח באופן היא יציאתו ולכן, הקב"ה, של שליחותו במילוי שיצליח

„Î:"זבולון" בשם מתבטאת – לעיל האמור באופן העולם בעניני ההתעסקות והנה, .

(פרש"י  מדור" בית . . זבול "לשון כ), ל, (ויצא אישי" יזבלני "הפעם ע"ש הוא "זבולון" השם
דירה. של ענין שזהו עה"פ),

בית  עם קשור זה וענין "זבול", בשם נקרא הרקיעים משבעת שא' ב) יב, (חגיגה בגמרא מצינו ועד"ז
לך  זבול בית בניתי "בנה כמ"ש "זבול ", בשם הנקרא כו'") המקדש ובית ירושלים  שבו ("זבול המקדש

עולמים". לשבתך מכון

– ביהמ"ק של ענינו בדוגמת בתחתונים, דירה ית' לו לעשות – דזבולון העבודה כללות מרומז ובזה
עולמים". לשבתך "מכון

השבת: ליום דזבולון העבודה כללות שבין הקשר מובז ועפ"ז

ית' לו לעשות הקב"ה של שליחותו את למלא כדי היא זבולון) (עבודת העולם בעניני עבודתו כאשר
וכיו"ב. התפלה, בעבודת שמאריך באופן היא השבת ביום הנהגתו הרי – בתחתונים דירה

אם  לדעת הבוחן" "אבן היא וכיו"ב) בתפלה, (שמאריך השבת ביום הנהגתו אופן אומרת: זאת
לעשות  הקב"ה של שליחותו את למלא – המתאים באופן היא השבוע) כל (במשך העולם  בעניני  עבודתו

בתחתונים. דירה ית' לו

‰Î:פשוטה שאלה נשאלת עדיין אבל .

בשבת  במוחש שראו וכפי השבת, ביום בתפלתם מאריכים שאינם עסקים בעלי שישנם בפועל רואים
כאלו  וישנם המנין, עם ביחד תפלתם את סיימו כאן שהתפללו העסקים שבעלי – זה כנסת ובבית זו

בתפלתם?! האריכו שלא ועאכו"כ התפלה, את סיים שהמנין קודם – לפנ"ז תפלתם את שסיימו

אלא  כו', באריכות התפלה בעבודת "שטורעם" ראינו לא כאן הנמצאים תורה" ה"מארי אצל גם
אחדים  ישנם עכ"פ אבל כולם, על זאת לומר רוצה אינני – ה"שעון"! ע"פ היתה אצלם התפלה אריכות

כזה! ומצב במעמד שנמצאים

האריכות  ענין מודגש הנ"ל באגה"ק ואמתלא: תירוץ ישנו – תורה" ל"מארי בנוגע בשלמא והנה,
ש"עליה  עסקים, לבעלי בנוגע טובים וימים בשבתות עוז",בתפלה וביתר שאת ביתר (הדבר) מוטל ם

מיוחדת  הדגשה אין (ולכן, החול בימי גם בתפלה להאריך פנוי שזמנם תורה" ל"מארי בנוגע משא"כ
השבת); ליום בנוגע

בהדגשה  נאמר שאודותם מאחר ואמתלא, תירוץ שום אין – עסקים בעלי אודות מדובר כאשר אבל
התפלה! באריכות לעסוק הם צריכים השבת שביום מיוחדת

"בחורֿישיבה", שהוא עליו אומר מישהו שכאשר ועד ל"סוחר", עצמו את מחזיק הוא כאשר ובפרט
שביום  בודאי הרי וא"כ, – גדול" ל"סוחר עצמו את מחזיק הוא כי לחי", כ"סטירת אצלו נחשב זה הרי

התפלה! בעבודת לעסוק צריך השבת
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ÂÎ ועד"ז – בנ"י על זכות ללמד צריכים ניסן, דב' ההילולא ביום ובפרט השבת, ביום בעמדנו והנה, .
בעניננו:

ישנה  ה': בעבודת אופנים כמה שישנם תער"ב) בהמשך – (ובמיוחד ההילולא בעל במאמרי מבואר
השלימות  תכלית אבל וכיו"ב. אש, של באופן עבודה רוח, של באופן עבודה רעש, של באופן עבודה

גו'"). ה' ברעש ("לא דקה" דממה ד"קול באופן היא העבודה כאשר זה הרי – בעבודה

חיונית, תנועה שום אצלו רואים לא ולכן, דקה", דממה ד"קול באופן היא עבודתו בעניננו: ועד"ז
שלא  ועאכו"כ בתפלה, קולו להרים אותו שומעים לא טרייסל", קיין ניט מ'זעט שאקל, קיין ניט "מ'זעט
כאן  האצילות עולם בדוגמת דקה", דממה ד"קול באופן היא עבודתו – חסידי" "ניגון ממנו שומעים

למטה!!

"דער  גדול", "רעש של באופן היא שעבודתם ו"שרפים", ד"חיות" העבודה אופן אמנם ישנו
באופן  היא עבודתו אבל  וכו'"; פליט דער און הענט, די  מיט פאטשט דער ליארעמט, דער שטורעם'ט,

האצילות! דעולם העבודה אופן בדוגמת דקה", דממה "קול – יותר נעלה

– הענין עצם אודות מדברים כאשר אבל זכות". "לימוד אודות מדובר כאשר רק הוא זה כל והנה,
על  הגרזן היינו, "טאפארוֿדאֿפלאחו", ההילולא: בעל של הידוע וכפתגם העיקר", הוא "המעשה הרי
שני, במקום נמצא ה"עץ" אחד, במקום נמצא שה"גרזן" בזה להסתפק אפשר ואי בפועל, מעשה העץ,

שלישי! במקום נמצא עצמו והאדם

ÊÎ:לפועל בנוגע .

וחבריו. רשב"י בדוגמת אומנתו" ד"תורתו העבודה אופן שייך לא אלו שבימינו בכ"מ המבואר ידוע
שעוסקים ומזה אלו וגם עסקים. דבעלי העבודה בדוגמת היא מבנ"י ככולם דרובם העבודה שאופן מובן

עסקים. דבעלי העבודה בדוגמת עסק, בבחי' היא עבודתם הרי – ציבור בצרכי

לעיל: האמור באופן להיות צריכה כולם שהנהגת מובן ועפ"ז

באופן  להיות צריכה שהקביעות כמ"פ וכמדובר לתורה, עתים בקביעות להוסיף צריכים לראש לכל
בלימוד  גם עילוי נוסף ועי"ז באריכות, התפלה בעבודת לעסוק צריכים השבת וביום בנפש. דקביעות

השבת. דיום המצוות בקיום וכן השבת, דיום התורה שיעורי

דירה  ית' לו לעשות הקב"ה, של שליחותו את למלא כדי – היא העולם בעניני ההתעסקות וכללות
השבת. ביום הנהגתו אופן – היא לדבר שהבחינה לעיל וכאמור בתחתונים.

ÁÎ ההילולא יום שלאחרי השבת ביום ובפרט יומין", כולהו מתברכין ש"מיני' השבת, ביום ובעמדנו .
לעניני  בנוגע הן לעיל, האמורים הענינים לכל בנוגע טובות החלטות לקבל המתאים הזמן זהו הרי –

השבוע. ימי כל במשך השייכים העבודה לעניני בנוגע והן השבת, ליום השייכים העבודה

חצות  לאחרי שבת שמערב – השבת ביום אש תבערו לא מצות להצ"צ בסהמ"צ המבואר ע"פ ובפרט
ולכן, יותר, נעלית לדרגא מתעלה העשי' שעולם היינו, העולמות, דעליית הענין כללות מתחיל ואילך
העולם. דבירור העבודה לכללות בקשר בפועל למעשה בנוגע טובות החלטות לקבל מסוגל זמן זה הרי

תפלתי  "ואני אומרים שאז – דרעוין" ד"רעוא בזמן חצות, לאחרי השבת ביום נמצאים כאשר ועאכו"כ
באופן  הוא אלקים דשם הגילוי שאפילו היינו, חסדך", ברוב "אלקים מזו: ויתירה רצון", עת ה' לך
בדרושי  וכמבואר הרחמים), ענין (היפך דינים בתי הכ"ד כל מתבטלים שאז בכ"מ כמבואר חסדך", ד"רוב

תפלתי, ואני ד"ה ההילולא בעל

עניני  דבירור העבודה לכללות בנוגע מיוחדת כח נתינת ישנה דרעוין" ד"רעוא שבזמן מובן ומזה
באופן  הוא "אלקים" שם גם כי – גו'" אלקים ברא "בראשית כמ"ש אלקים, שם עם הקשורים העולם,

חסדך". ד"רוב

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לא

 פנההעיהדהנ   31 

לא

ה'תשמ"ב  ניסן ג' ויקרא, ש"פ שיחת

משה", אל ד"ויקרא הענין לכללות ממש בקרוב זוכים – לעיל האמור באופן העבודה כללות וע"י
השלישי, המקדש בבית – מועד" מ"אוהל הקב"ה של קריאתו את שומע מישראל שכאו"א היינו,

ב  כי הארצות, בכל א"י תתפשט שלעת"ל [אע"פ הקודש ובארץ הקודש עיר א"י בירושלים תהי' ודאי
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה – יותר] נעלה ומצב במעמד

ËÎ– ניסן בג' השבת דיום הקביעות ואודות ניסן, ב' ההילולא יום אודות לעיל המדובר על נוסף .
ויקרא. פ' – זו בשבת שקורין השבוע פרשת עם הקשור נוסף ענין ישנו

וחילוקים  החודש, לימי ביחס השבת דיום הקביעות לאופן בנוגע לשנה משנה שינויים ישנם [דהנה,
והקביעות  מעוברת. לשנה פשוטה שנה בין הכללי החילוק ובפרט השבת, ביום שקורין השבוע בפרשת

ויקרא]. פ' קורין זו שבשבת – היא זו דשנה

באותו  שקורין השבוע מפרשת הנלמדות ההוראות עם – הזמן עם "לחיות" שצריכים הפתגם וכידוע
היומי. חומש השיעור שזהו זה, ליום השייך הפרשה מחלק – ובמיוחד זמן,

שזהו  – כולה הפרשה לכל השייך כללי ענין ישנו אעפ"כ, אבל ענינים, ריבוי ישנם פרשה בכל והנה,
הענין. כללות תוכן מתבטא שבשם כידוע הפרשה, שם

לשיעור  בנוגע (בעיקר) אמור השבוע מפרשת הוראה לימוד אודות שהפתגם אע"פ לעניננו: ובנוגע
שתוכנה  הפרשה, דכל וחותם הסיום הוא הפרשה סיום הרי – הפרשה סיום ועד משביעי היומי, חומש

ויקרא. פ' – בשמה מתבטא הכללי

אודות  שמדובר מובן, – השבוע מפרשת הנלמדות ההוראות עם "לחיות" שצריכים הפתגם ע"פ והנה,
לא  החיות ענין שבכללות כשם – ונשים" טף זקן ועד "מנער בשוה, מישראל לכאו"א השייכות הוראות
ענין  בעצם ולא התחלקות, של ענין שייך הכחות בפרטי שרק ומובן כידוע התחלקות, של ענין שייך

החיות.

צריכה  – ויקרא) (פ' הפרשה בשם מתבטא שזה כפי הפרשה, כללות מתוכן הנלמדת ההוראה ולכן,
כדלקמן. בשוה, מישראל לכאו"א ומובנת שייכת להיות

Ï:בזה והביאור .

ובכל  רגע שבכל לדעת צריך מישראל שכאו"א היא, – "ויקרא" – הפרשה משם הכללית ההוראה
"ויקרא")! דתיבת הפשוט הפירוש (שזהו לו קוראים ומצב מעמד

אל  "מחיל ללכת מישראל לכאו"א קורא שהוא ומהות", "עצמות בעצמו, מהקב"ה – היא והקריאה
חיל",

סתם, "ויקרא" נאמר הפסוק בהתחלת אבל הוי'", "וידבר נאמר הפסוק בהמשך מפרש דהנה, ואינו
כו'. וקוץ אות בשום אתרמיז דלא ומהות", ד"עצמות הקריאה אודות מדובר כי – הקורא הוא מי

שהרי  בשוה, מבנ"י לכאו"א השייך ענין שזהו מובן, ומהותו", מ"עצמותו היא שהקריאה מאחר והנה,
(ס"ו). לעיל כמוזכר ה"עצמות", מציאות אודות יודעים וקטנים נשים ואפילו כל, בפי שגור שמים שם

שיהודי  ומצב מעמד ובכל ורגע, רגע בכל היא ומהותו" ד"עצמותו שהקריאה לאידך, גם מובן ומזה
גם  – בתענוגים ואהבה ביראה ה' עובד גמור צדיק אודות מדובר כאשר שגם היינו, ה', בעבודת נמצא
ורחב  נעלה באופן יותר, נעלית לדרגא בעבודתו להתעלות ומהותו", ד"עצמותו הקריאה מופנית אליו

יותר. ועמוק

ציווי  למלא שיוכל מישראל לכאו"א כח נתינת גם ישנה ד"ויקרא" הציווי עם שביחד בפשטות ומובן
זה.

‡Ï עסקים בעלי לאותם גם היא בזה שהכוונה מובן, – מישראל לכאו"א היא שהקריאה ומאחר .
לפנ"ז: דובר שאודותם
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באגה"ק  המבואר (ע"פ המתאים באופן אינה השבת ביום שעבודתו עסק בעל אודות מדובר כאשר גם
באופן  כו' תורה שיעורי ובלימוד בתפלה באריכות יעסוק השבת שביום זה תמורת היינו, הנ"ל), ובתו"א
אצלו  רואים לא – בארוכה) כנ"ל בחוץ", ד"אמצאך באופן העבודה דכללות העילוי (מצד ביותר נעלה

ה', בעבודת והתלהבות חיות שום

שניכר  משום אלא זכות"), ל"לימוד בנוגע (כנ"ל דקה" דממה ד"קול באופן היא שעבודתו משום ולא
כו'), העסק בעניני עדיין טרודה מחשבתו (כי השבוע כל במשך העולם בעניני מהתעסקותו הרושם אצלו

לצאת  ("ויקרא") לו קורא ית' ומהותו שעצמותו לדעת עליו – זה ומצב במעמד בהיותו גם הנה
ה'. בעבודת יותר נעלית לדרגא ולהתעלות  ומצבו, ממעמדו

·Ï זה שענין חשבתי ולא מסויים, מאורע – פרטית בהשגחה – ראיתי שנים וכמה שלושים לפני .
כדלקמן. ביותר, ארוך זמן משך לאחרי  נוגע יהי'

מאורעות  וישנם מהם, שבאים התוצאות את ומיד תיכף שרואים מאורעות ישנם האדם בחיי ובהקדים:
משך  לאחרי מהם התוצאות את שרואים מאורעות וישנם מהם, שבאים התוצאות את בגלוי רואים שלא

דלקמן: בסיפור הוא וכן רב. זמן

לארה"ב. ולהביאה אותה, לפגוש כדי לפריז נסעתי ההיא, ממדינה יצאה ע"ה אמי כאשר

ממדינ  שיצאו מאנ"ש יהודים עוד פגשתי שם שהותי זמן במשך במשך (או תקופה באותה ההיא ה
באריכות, שמתפללים מהם כמה ראיתי אחת), משבת (יותר השבת ביום יחד התפללנו וכאשר לפנ"ז).

כו'. צרידה באצבע ומכים התפלה, באמצע חסידי ניגון מנגנים

באצבע  הכאה אודות כאן מדובר הרי – כו' שבות של ענין היא בשבת צרידה באצבע שהכאה [אע"פ
השמחה, גודל מפני כפיים מחיאת ובדוגמת החסידים). (כמנהג התפלה בשעת מהתלהבות כתוצאה צרידה

וכיו"ב].

לפני  חסידות למד שפלוני רואים כאשר אעפ"כ, אבל חבירו, של שבלבו מה יודע אדם אין אמנם
מסתמא  זה הרי – כו' חסידי ניגון מתוך בתפלה מאריך הוא זה ולאחרי זמן), פחות או זמן (יותר התפלה

ה'. עבודת עם הקשור ענין

עתה  כאן הנמצאים יהודים גם ישנם – בתפלה להאריך בפריז אותם שראיתי יהודים אותם בין
"שטורעם" כל וללא חיונית, תנועה ללא – זו בשבת להתפלל אותם וראיתי זו), בהתוועדות (ונמצאים

התפלה! בעבודת

ואילו  התפלה; בעבודת עוסק הי' הברזל", מסך "מאחורי היציאה לאחרי הנ"ל, ומצב במעמד בהיותו
בעסקיו  להצליח לו ועזר רויחי, ומזוני חיי בבני וברכו הרווחה, למדינת להגיע לו עזר שהקב"ה  לאחרי
ויה"ר  – ימים) באותם לעצמו שתיאר ומצב המעמד לגבי בערך שלא – (עכ"פ כו' עשירות של באופן

התפלה! באריכות לעסוק לנכון מוצא אינו – ככה פעמים כמה ברכותיו את ימשיך שהקב"ה

ומצב  במעמד שבהיותו עאכו"כ הרי התפלה, בעבודת עסק תקופה באותה אם וק"ו: ובמכ"ש
התפלה! בעבודת לעסוק עליו בבשר" ד"מסורבל

נוגע  יהי' זה שענין לעצמי תארתי לא שנים, וכמה שלושים לפני זאת ראיתי כאשר – לעיל וכאמור
בֿ"770"! תשמ"ב בשנת

– הידוע וכפתגם אליו, שייכים שהדברים מי לכל אלא מסויים, לאדם אינם – אלו בדברים כוונתי
– אודותיו חשבתי ולא אליו, מתאימים שהדברים מישהו ישנו ואם לראשו! מתאים שה"כובע" מי לכל

אליו! גם מכוונים הדברים הרי
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‚Ï:לפועל בנוגע .

הסדרה  משם הנלמדת להוראה בהתאם – ה' בעבודת יותר נעלית לדרגא ולהתעלות להוסיף כאו"א על
בארוכה. כנ"ל אליו, קורא ומהות" ש"עצמות  – "ויקרא" –

ל  שיוכלו גלוי, באופן להיות צריכה עבודתו דממה וכללות ד"קול באופן ולא במוחש, זאת ראות
דקה"!

שאז  – הזולת אל ביחס והמעיינות היהדות בהפצת וההתעסקות העבודה אודות מדובר כאשר ובפרט
גודל  (מצד וישתוק ישב אם כי דקה", דממה ד"קול באופן ולא גלוי, באופן תהי' שעבודתו מוכרח בודאי

מאומה! הזולת על לפעול יוכל לא דקה", דממה ד"קול באופן ענוותנותו),

שהזמן  מהמבצע החל – והמעיינות היהדות הפצת עם הקשורות הפעולות בכל להוסיף צריכים ולכן,
חטים". "מעות – גרמא

הכלליים. תורה בספרי מישראל כאו"א דרישום הכללי המבצע ועד"ז

תורה, חינוך, ישראל, אהבת ענין): באותו לענין (מענין ה"מבצעים" כל דשאר לפעולות בנוגע ועד"ז
וטהרת  ושתי', האכילה כשרות קודש, שבת נרות וחכמי', יבנה – ספרים מלא בית צדקה, מזוזה, תפילין,

המשפחה.

("און  שנהוג (כפי להגאל" עתידין "בניסן – ניסן חודש עם הקשור הכללי למבצע זוכים ועי"ז
צדקנו. משיח ע"י ושלימה אמיתית גאולה – הגאולה) עם ענין כל לקשר לאחרונה זיך") מ'קאכט

שהולכים  וכפי – זריזות של ובאופן וחיות, שמחה מתוך נעשית האמורים הענינים בכל וההתעסקות
גם  ישנו "דורות" שבתיבת וכידוע ולדורות", מיד "זירוז – שענינה צו, בפ' מנחה בתפלת בתורה לקרוא
שבעבודת  ופרטים (שורות) הדרגות בכל הוא (זירוז) הזריזות שענין היינו, "שורות", מלשון הפירוש

מישראל. כאו"א

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש, בימינו במהרה – הגאולה ענין בכללות זריזות פועלים ועי"ז

***

„Ï.יקריב כי אדם ד"ה שיחה) (כעין מאמר .

***

‰Ï ביאור הדורש כללי ענין ישנו – ובפרשתנו רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד נהוג .
מבאר  אינו ורש"י זה), ענין לבאר מתעכבים המקרא מפשטני שכמה שרואים (וכפי מקרא של בפשוטו

זאת:

ענין  אודות לומד למקרא חמש הבן כאשר והנה, הקרבנות. ענין כללות אודות מדובר בפרשתנו
עבור  קרבן יקריב שאדם יתכן וכיצד הענין כללות מהו פשוטה: שאלה אצלו מתעוררת – הקרבנות

הקב"ה?!

אודות  א) (ג, הפסוקים בהמשך לומד כאשר – יותר עוד למקרא חמש הבן אצל מתעוררת זו וקושיא
ולבעלים": ולכהנים למזבח שלום בהם "שיש הב') (בפירוש רש"י מפרש זה שעל "שלמים", קרבן

לכהנים  השלום וענין הקרבן, בשר את אוכלים שהבעלים בזה מתבטא לבעלים השלום שענין כשם
מתבטא  למזבח שהשלום מובן כן כמו – השלמים דקרבן ושוק החזה את אוכלים שהכהנים בזה מתבטא

והכהנים. הבעלים אכילת בדוגמת שזהו הקרבן, של האימורים את המזבח על שמקריבים בזה

עשוי  שממנו וכיו"ב הנחושת – עצמו המזבח על (לא קאי למזבח" ש"שלום מבין למקרא חמש והבן
כיצד  למקרא: חמש הבן שואל וא"כ, קרבנות. ולהקריב מזבח לעשות שצוה הקב"ה על אלא) המזבח,
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דקרבן  והחידוש הקרבנות, בכל שוה זה [שענין למזבח" "שלום נעשה הקרבן הקרבת שע"י לומר שייך
ע"י  (כביכול) מסויים ענין מקבל שהקב"ה היינו, והבעלים], הכהנים אכילת גם בו שיש – הוא שלמים

והבעלים)?! הכהנים אכילת (בדוגמת הקרבן הקרבת

שייך  כיצד – לאשי" "לחמי בשם נקרא שהקרבן בכתוב  ילמד כאשר למקרא חמש הבן יקשה [ועד"ז
למקרא]. חמש הבן זאת למד לא שעדיין אלא – כזה?! ענין לומר

הקרבנות  דהקרבת הענין כללות מהו – הקרבנות פרשת בהתחלת ולבאר להקדים צריך רש"י הי' וא"כ,
מקרא. של בפשוטו

להצטרך  ש"חלילה מבאר ראב"ע ולדוגמא: זו. קושיא על שנעמדים פשטנים ישנם – לעיל וכאמור
צריך  רש"י גם הי' ולכאורה, סוד. של ענין הוא הקרבנות ענין שכללות היינו, סוד", לו יש רק . . לעולה

מקרא. של בפשוטו מובנת שאינה קושיא שזוהי מאחר זו, קושיא על להתעכב

מביא  שלפעמים שמצינו כפי חז"ל, במדרשי המבואר ע"פ זה ענין יבאר שרש"י או וממהֿנפשך:
זה  ביטוי שמצינו כפי יודע", "איני יאמר שרש"י או חז"ל; במדרשי המבוארים ענינים בפירושו רש"י
לגמרי  מובן שאינו דבר שזהו (ולא זה ענין על ביאור אין מקרא של שבפשוטו היינו, רש"י, בפירוש

סוד. של ענין שזהו ראב"ע שאומר וכפי ח"ו),

ונעשה  שאמרתי לפני רוח "נחת – שבקרבנות ניחוח" ד"ריח הענין את מבאר שרש"י אמנם מצינו
המצוות, בכל לכאורה שייך זה ענין ועיקר: (ב) זה, ענין נפעל כיצד מבאר אינו רש"י (א) אבל: רצוני".

כדלקמן.

לעיל. האמור בענין נסתפק אבל מקרא, של בפשוטו ביאור הדורשים ענינים כמה עוד ישנם עד"ז

ÂÏ י עד"ז לפני . רוח "נחת ניחוח", "ריח עה"פ בפירושו – ביאור הדורש רש"י בפירוש ענין שנו
רצוני": ונעשה שאמרתי

הקב"ה, של ציוויים הם המצוות כל כי כולם, המצוות בכל לכאורה שייך רצוני" ונעשה "אמרתי
כולם  המצוות בכל וא"כ, רצוני", ונעשה ד"אמרתי באופן זה הרי שתהי', מצוה איזו מקיים יהודי וכאשר
לקרבנות  בנוגע זה ענין מודגש ומדוע רצוני", ונעשה שאמרתי לפני רוח ד"נחת הענין להיות צריך

דוקא?!

אודות  למד בא בפ' ולדוגמא: מצוות, וכמה כמה אודות כבר למד למקרא חמש שהבן לאחרי ובפרט
(קידוש  לכם" הזה ד"החודש הענין וכללות פסח, קרבן אודות – גופא) זו (בפ' ולפנ"ז תפילין, מצות
לששים  קרוב ישנם משפטים שבפ' בספרים (כמובא משפטים שבפ' המצוות כל את למד ועד"ז החודש),
וא"כ, ורבו". "פרו מצות – ולפנ"ז מילה, מצות מצוות: אודות כבר למד בראשית בספר וגם מצוות).
הקרבנות  לענין בנוגע רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח ד"נחת הענין מודגש מדוע השאלה: נשאלת

כולם?! המצוות בכל ולא דוקא,

זה  ענין שנאמר הראשונה בפעם ניחוח" ד"ריח הפירוש את רש"י מפרש לא מדוע להבין: צריך גם
הניחוח"? ריח את ה' "וירח כא) ח, (נח כמ"ש נח, שהקריב בקרבן –

– וזאת כה), שם, יח. (כט, תצוה בפ' ניחוח" ד"ריח הפירוש את מפרש שרש"י רואים כאשר ובפרט
המילואים  בימי שהקריבו הקרבנות אודות מדובר תצוה בפ' כי זאת, לפרש הכרח אין תצוה שבפ' למרות
לכללות  בנוגע לאח"ז שיתבארו הפרטים כל את לבאר צורך אין ולכן הקרבנות), ענין לכללות הכנה (בתור
מן  הקרבה איסור כגון: בפרשתנו, רק הנלמדים פרטים לכמה בנוגע כן לומר צריך ובלאה"כ הקרבנות.

וכיו"ב. הגזל,

פירושו  על לסמוך יכול שהי' (למרות ניחוח" ד"ריח הפירוש את רש"י מפרש תצוה שבפ' מאחר וא"כ,
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זה, ענין שנאמר הראשונה בפעם הניחוח" ד"ריח הפירוש את לפרש צריך שהי' בודאי הרי – בפרשתנו)
נח?! בפ'

הכוונה  שאין לשלול רש"י בא כו'" רוח "נחת שבפירושו חכמים" ה"שפתי פירוש לפי ובפרט
נאמר  ששם נח, בפ' זאת לשלול צריך הי' שרש"י בודאי הרי – הקרבן" מריח מנוחה "יקבל שהקב"ה

לקמן. שיתבאר וכפי הניחוח"?! ריח את ה' "וירח

ÊÏ ואמר "פתח ב) (ג, ברע"מ מ"ש מביא קסט) ע' לוי"צ (לקוטי דפרשתנו הזהר על אאמו"ר בהערות .
אדנֿי". מלכות איהי כלה, אחותי לגני באתי

אא  כמו ומבאר מלכות בחי' הוא אחותי כלה. אחותי לנגד הוא אדנֿי, מלכות תוארים, "הב' מו"ר:
כלה  מלכות. והיינו וחיבור, אחות מלשון אחותי, זהו בז"א, תמיד דבוקה היא ששם באצילות, שהיא
בדבר. פרטים כמה לבאר וממשיך למעלה", לעלות הנפש כלות לה יש שאז לבריאה, שיורדת כמו הוא

במק"א. המבואר ע"פ זאת שיבינו זה על בהסתמכו ביאר לא שאאמו"ר ענינים שישנם כמ"פ וכמדובר
כלה" "אחותי ע"י שדוקא היינו, כלה", "אחותי עם לגני" ד"באתי הקשר את מבאר אינו – בעניננו ועד"ז

האדם. לעבודת בנוגע בזה ההוראה מהי וגם: לגני". ד"באתי הענין נפעל 

שהלשון  ההילולא בעל בדרושי המבואר וכידוע ואמר". "פתח הלשון דיוק מהו להבין: צריך גם
שיתבאר  וכפי לעניננו. בנוגע בזה הביאור מהו וא"כ, מסויים. בענין חדש צינור פתיחת על מורה "פתח"

לקמן.

‰Ï:אודותם ששאלו ענינים כמה לבאר המקום כאן .

הראשונה, בפעם שבת נרות מדליקה קטנה בת שכאשר סנ"ב) ויק"פ ש"פ (דשיחת ב"הנחה" נרשם
שיש  שהיות (289 ע' חי"א (לקו"ש כמ"פ שדובר ממה – זה על ושאלו "שהחיינו". ברכת לברך צריכה
האם  ולקבוע להכריע רוצה אינני לכן תפילין, שמניחים הראשונה בפעם "שהחיינו" לברכת בנוגע שקו"ט

הראשונה. בפעם שבת נרות מדליקים כאשר "שהחיינו" לברך

לברכת  היתה וכוונתי שנרשם), (כפי הנ"ל בהתוועדות כן שאמרתי זוכר שאינני אע"פ והנה,
קטנה  בת שכאשר ונכון טוב הרי וכו', בזה ופלפלו כן שרשמו מאחר אעפ"כ, – בחגה"פ "שהחיינו"
שהחיינו. ברכת גם תברך – שנים) שלש או וחצי, שנתיים שנתיים, (בגיל שבת נרות להדליק מתחילה

אין  כי – הראשונה בפעם תפילין מניחים כאשר "שהחיינו" לברך נוהגים שאין מזה להקשות ואין
כדלקמן. קטנה, בת ע"י שבת נרות להדלקת דומה זה

ËÏ:בזה והביאור .

בפעם  תפילין הנחת אודות מדובר כאשר ולכן, שמחה, בה שיש מצוה עם קשורה "שהחיינו" ברכת
הרי  – הברֿמצוה) מיום תפילין להניח להתחיל שנוהגים אלו (אצל במצוות מחוייב בהיותו הראשונה,

"שה  לברך חייב שיהי' כזה באופן שמח אמנם הוא האם לדעת חיינו".צריכים

זאת  שלמדים (כפי בדבר חיוב שאין במקום שמים שם דהזכרת הענין חומר עם בהתחשב ובפרט
החומר  כבר ישנו ברֿמצוה, שנעשה נער אודות מדובר כאשר הנה – גו'") ה' שם את תשא "לא מכ"ש
"שהחיינו") לברך שמחויב (עד השמחה בגודל בטוח להיות אפשר שאי היות ולכן, שמים, שם דהזכרת

"שהחיינו". לברך נוהגים אין –

בהיותו  הרי – (כמנהגנו) ברֿמצוה קודם חדשים ג' או ב' תפילין להניח שמתחילים המנהג לפי ואפילו
נעשה  (וכאשר שמים שם דהזכרת הענין חומר אודות מדובר כאשר להחמיר יש לאיש", הסמוך "מופלא

זמן). משך תפילין מניח כבר הוא שהרי – "שהחיינו" לברכת כלל  מקום אין ברֿמצוה

לערך, שנתיים בגיל בהיותה שבת נרות להדליק שמתחילה קטנה ילדה אודות מדובר כאשר אבל
שמים  שם דהזכרת החומר הרי – לפנ"ז) זמן משך – בנות ואצל ושש, חמש (בגיל לחינוך שהגיעה קודם
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בספר  המבואר ע"פ [ובפרט לחינוך שהגיעה קודם קטנה, ילדה אודות שמדובר מאחר כך, כל גדול אינו
שהחיינו]; ולברך להקל יש שהחיינו, דברכת דדינא שבספיקא בסופו) (לקוטים להצ"צ דינים פסקי

בפ"ע. שבת נרות להדליק לה נותנים כאשר שמחתה בגודל ספק אין – ולאידך

כדי  מיוחד "פמוט" לה נותנים והלאה שמהיום קטנה לילדה אומרים שכאשר במוחש שרואים וכפי
כמו  שבת נרות מדליקה ולכן גדולה, לילדה אותה שמחשיבים היינו, קודש, שבת נרות בעצמה שתדליק
שהקב"ה  לה ומסבירים הבנה לכלל באה כאשר ובפרט ביותר. גדולה שמחה אצלה פועל זה הרי – אמה
ביותר. גדולה שמחה אצלה מעורר זה הרי – כולו והעולם הבית כל את להאיר מיוחדת שליחות לה נותן

ברכת  גם תברך אזי – קודש שבת נרות להדליק מתחילה קטנה ילדה שכאשר להנהיג ראוי ולכן,
"שהחיינו".

בכל  להוסיף מיוחד צורך ישנו שאז – דמשיחא בעקבתא הגלות, זמן בסוף נמצאים כאשר ובפרט
נרות  מדליקה קטנה שילדה הראשונה בפעם "שהחיינו" ברכת לברך גם ראוי לכן כו', וברכה אור עניני

שבת.

עד  שבת נרות להדליק שלא ה"מתעקשים" אלו אבל קטנה. ילדה אודות מדובר כאשר – זה וכל
בתֿמצוה, שנעשית

הלכה  של באיצטלא זאת להלביש שמנסים למרות ודעת, טעם ללא רח"ל, גרידא "עקשנות" [זוהי
כו'. ויר"ש

חשכת  את ולהאיר שבת נרות להדליק הקטנות לבנותיהם לתת שלא בעבר שהתעקשו שאלו ותקוותי
שבת  נרות להדליק רצונם את למלא לבנותיהם מניחים ומעתה בהם, חזרו – בפשטות הגלות וכמובן .

שלפעמים  אלא כו'", הן נאות ישראל "בנות מארז"ל ע"ד שבת, נרות להדליק רוצה בישראל בת שכל
המקום  כאן ואין רצונם. את למלא מהם ומעכבים המונעים "עקשנית") או ("עקשן" דלעו"ז ענינים ישנם

בזה], להאריך

מברכים  שאין (כשם "שהחיינו" לברך אין – בתֿמצוה בגיל שבת נרות להדליק מתחילים כאשר הנה
מדובר  כי שמים, שם דהזכרת החומר כבר שישנו מאחר הראשונה), בפעם תפילין הנחת על "שהחיינו "

במצוות. שחייבת נערה אודות

Ó.להקב"ה והודאה ברכה של ענין זה הרי – הברכות דכל הענין וכן "שהחיינו", דברכת הענין כללות .

עם  ולדבר ועיירות, בכפרים לחזר נוהג שהי' הבעש"ט, אודות המסופר ידוע הרי – זה לענין ובנוגע
בדוגמת  שזהו – וכיו"ב השם", "ברוך לומר אותם שיביא כזה באופן וקטנים, נשים כולל פשוטים, אנשים

הברכה. ענין כללות

ויק"פ  ש"פ (שיחת הקודמת בהתוועדות המדובר אודות ששאלו מה לבאר המקום כאן לזה ובהמשך
לומר  מסתבר שאין ונתבאר הרס"ג, של גלגול הי' שהבעש"ט חסידותֿפולין מספרי בא' שמובא סמ"ד)

וכו'. בפ"ע מיוחד הוא הבעש"ט של ענינו כי כן,

שהוא  עצמו על הבעש"ט שאמר ז"ל מחמי "שמעתי הבעש"ט": "שבחי בספר ממ"ש – זה על ושאלו
גאון". סעדי' רבינו גלגול

בתכלית  הם הבעש"ט" "שבחי בספר המובאים הפרטים שכל לומר הכרח אין – לראש לכל והנה,
להביא  כך כל רגילים שלא מזה  גם וכדמוכח כו'). אמיתיים צדיקים אודות שם שמסופר (למרות הדיוק
סוף  תו"ח ראה (אבל חסידות בדרושי המבוארים לענינים מקור בתור הבעש"ט" "שבחי הספר את

בראשית).

ובהקדים: – הענין בעצם והביאור

הבעש"ט  (שבחי בספרים מובא – רס"ג של גלגול הי' שהבעש"ט מ"ש אודות לעיל האמור על נוסף
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נשמת  היא הבעש"ט של שנשמתו החדש" הדורות "סדר בשם תרפ"ב) ברלין – "הורודצקי" מהדורת
שלמה". ורוח דוד "נפש לו שהיו שאמרו ויש חנוך.

היו  יחד נפגשים היו שאם הקדוש, האוה"ח עם להפגש הבעש"ט של השתדלותו אודות מובא ועד"ז
דדוד. רוח בחי' הוא מהם ואחד דדוד נפש בחי' הוא מהם שאחד לפי – כו' הגאולה את מביאים

י  ע' ח"א ב"התמים" (נדפס לגיסו הבעש"ט ממכתב של ולהעיר שנשמתו מובא ששם ואילך) ב
של"ג. בשנת בצפת שחי יהודי של נשמתו היא הבעש"ט

זה: ענין בכללות והביאור

בשער  – ובמיוחד הגלגולים, בספר המבואר ע"פ (כמובן אופנים ב' ישנם הגלגולים ענין בכללות
היינו, נוספת, פעם ומתגלגלים חוזרים ועתה ישנות), (נשמות למטה כבר שהיו נשמות (א) הגלגולים):

– הוא ענינו שכל

ענינו. עיקר על הוספה בתור מסויימת נשמה של גלגול (ב) בעוה"ז. כבר שהיתה הנשמה של הגלגול
מסויים, בענין לעסוק צריך כאשר היינו, מסויים, בענין בעבודתו לסייע כדי אלא ח"ו, עונש בתור זה ואין
אופנים  כמה ישנם גופא ובזה זו. לעבודה מיוחדת שייכות לה שיש מסויימת נשמה של גלגול אצלו נוסף

וכיו"ב. מסויים, לזמן או הזמן, כל במשך הוא הגלגול אם –

גם  ישנו – ענינו עיקר על הוספה ובתור כו', בפ"ע מיוחד הוא הבעש"ט של ענינו לעניננו: ובנוגע
הב'). באופן לעיל (כאמור וכיו"ב הרס"ג, דדוד, רוח או נפש חנוך, של הגלגול

לדבר: דוגמא

רבינו, משה של בזמנו הי' שפינחס מאחר בזה: הקושיא וידועה אליהו". זה "פינחס מארז"ל ידוע
שכאשר  היינו, פינחס", זה "אליהו לומר צריכים היו – לאח"ז) זמן (ריבוי יהודה מלכי בזמן הי' ואליהו
זה  "פינחס נאמר ומדוע הקודמת, בתקופה שהי' פינחס שזהו אמרו יותר, מאוחרת בתקופה אליהו נולד

אליהו?! נולד לא עדיין פינחס נולד כאשר הרי אליהו",

שייכת  ואינה הבריאה, כללות קודם שהיתה מיוחדת נשמה היא אליהו של נשמתו בזה: והביאור
היא  שנשמתו אמרו פינחס, נולד שכאשר היינו, אליהו", זה "פינחס אומרים ולכן כידוע. זו"נ, ליחוד

אליהו. של הנשמה

את  פגש אבוה בר שרבה ב) קיד, (ב"מ בגמרא [כמסופר הוא כהן אליהו אם הפלוגתא ידועה והנה,
משבט  שהוא או הקברות"], בבית מר קאי טעמא מאי מר, הוא כהן "לאו לו ואמר הקברות, בבית אליהו

שם). בתוס' (הובא גד

גד, לשבט שייכים עניניו [וכל גד משבט הוא שאליהו לומר אפשר כיצד שאלה: נשאלת – ועפ"ז
עלי  נא יאירו . . פלוני משבט עבדך אני "באם הנשיאים אמירת שלאחרי רצון" ב"יהי שאומרים וע"ד

כהן?! הוא פינחס הרי – אליהו זה שפינחס לומר זה עם וביחד זה], לשבט השייכים הענינים כו'"

המדובר  וע"ד נוספים. ענינים גם אצלו יהיו ואעפ"כ מסויים, משבט יהי' שמוצאו שיתכן מובן ומזה
ה  שבענין הב' אופן אודות גלגולים.לעיל

הרמ"מ  מ"ש ע"פ ובפרט כו', בפ"ע מיוחד הוא הבעש"ט של שענינו בפשטות מובן לעניננו: ובנוגע
ענינו  לעיקר ונוסף כו'". כמוהו קם לא ומהקדמונים הי', ש"אחד הבעש"ט של גדלותו אודות מהאראדאק
באחד  מ"ש לעיל כאמור הרס"ג, של ענינו וכן דדוד, רוח או נפש דחנוך, הענינים גם אצלו ישנם –

כו'. צדיקים ע"י שנאמרו חסידותֿפולין, מספרי

הבעש"ט, של לענינו בנוגע המבואר וכידוע נשיאינו. רבותינו בדברי המבואר אלא לנו אין אנו אבל
על  בעה"ב היינו, טוב", שם "בעל הוא והבעש"ט טוב", ד"שם הענין וישנו סתם, ד"שם" הענין שישנו

.(27 ע' ח"ח לקו"ש גם (ראה טוב" ה"שם
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ה'תשמ"ב לח ניסן ג' ויקרא, ש"פ שיחת

של  נכדו שהוא אמר הזקן שאדמו"ר וכידוע הזקן, אדמו"ר אצל נמשך הבעש"ט של ענינו וכללות
וממלא  ההילולא, לבעל עד נשיאינו, רבותינו לכל זה ענין נמשך הזקן ומאדמו"ר (ברוחניות), הבעש"ט
בדרכיהם  ההולכים לכל זה ענין ממשיכים נשיאינו ורבותינו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק – מקומו

ועד". סלה ד"נצח באופן

‡Ó:מדובראוונא נחמי' ר' של הפטירה ליום בקשר לעיל המדובר אודות גם להזכיר המקום כאן .

השנה  "ראש שם מוזכר ולא בשבט, בט"ו נפטר נחמי' שר' רק מובא רבי" "בית שבספר אע"פ
נחמי'" "דברי בספר הרי – סמ"א)) ויק"פ ש"פ שיחת (ראה זה בענין לשקו"ט מקום הי' (ולכן לאילנות"
בר"ה  בשבט, עשר חמשה שנולד, "ביום הי' פטירתו שיום מפורש המחבר בן בהקדמת (חאהע"ז)

בדבר. ספק אין שוב – ועפ"ז לאילנות".

אלא  אחד, בספר מ"ש על לסמוך מספיק שלא ועד דבר, בכל לדייק צריכים כמה עד רואים ובזה
כו'. נוספים בספרים לברר צריכים

להו  ומייתי מכניף לקמי', טריפתא אתי הוה כי אשי, רב אודות ב) ז, (סנהדרין בגמרא, המסופר וע"ד
כו'". טבחי לכולהו

·Ó."להגאל עתידין "בניסן היעוד ממש בקרוב שיקויים יה"ר – ניסן בחודש בעמדנו והנה, .

סוגים  ד' רק לא היינו, הגלות, שנות כל במשך נסיונות סוגי ריבוי כבר עברו שבנ"י לאחרי ובפרט
בנ"י  עברו הגלויות מד' אחת בכל אלא דדהבא", "רישא הנקראת בבל, מגלות החל שבגלות, כלליים

ובמ  נסיונות, של סוגים האחרון.ריבוי זה בגלות – יוחד

לא  כו' ושמדות הגזירות כל שלאחרי (ספ"ה) האמצעי לאדמו"ר תשובה בשערי המבואר ע"פ ובפרט
האמצעי! אדמו"ר של בזמנו נאמר זה ענין והרי – בארוכה שם כמבואר כאלו, ענינים עוד יהיו

נושענו"! לא "ואנחנו החודש), דכל (ה"ראש" ניסן ר"ח עבר כבר הרי – הנ"ל כל למרות והנה,

נפעל  זה שביום נ"ע, מהורש"ב אדמו"ר דכ"ק ההילולא יום ניסן, ב' יום גם עבר כבר מזו: ויתירה
חסידות  בדרושי המבואר ע"ד – ושנה שנה בכל הוא וכן חייו, ימי כל במשך עבודתו בכללות עילוי
רבותינו  ע"י המאמר נאמר שבה ושנה שנה בכל דרשב"י, ההילולא יום בעומר, דל"ג העילוי גודל אודות
אצלו  רואים שהיו – בעומר בל"ג האמצעי אדמו"ר של הנהגתו אופן אודות המסופר [וכידוע נשיאינו
כבר  עבר ניסן, דב' ההילולא דיום העילוי גודל ולמרות – וקיימא] חייא לזרעא בנוגע גלויים מופתים

נושענו"! לא "ואנחנו זה יום

לא  "אנחנו ואעפ"כ ניסן, וב' ניסן דר"ח הענינים עולים שבו ניסן, ג' השבת, ביום אנו נמצאים וכבר
נושענו"!

ומצפצף!! פה פוצה שאין – והעיקר 

היו  – "נאו" ומיד, תיכף יבוא צדקנו שמשיח ותובעים השולחן על ודופקים מבקשים היו בנ"י אם
את  כבר יתרץ – צדקנו משיח יבוא וכאשר השבת, ביום ואפילו "נאו", צדקנו משיח ביאת כבר פועלים

מלכה"! "מלוה וסעודת שלישית" "סעודה להכנת בנוגע והקושיא התחומין, לענין בנוגע הקושיא

מצטרף  הוא הרי נאו", משיח וואנט "ווי שרים שהילדים רואה שכאשר בלבד זו לא אומרת: זאת
"נאו"! יבוא צדקנו שמשיח באמת ויבקש ירצה שהוא הכוונה אלא – שלהם לשירה

כפי  ונסיים בחיוך:) הפטיר לרגע, שהפסיק ולאחרי מאד, הרצינו שליט"א אדמו"ר כ"ק (פני
המקדש  בית שיבנה מלפניך רצון "יהי אמן", ונאמר גואל לציון "ובא לסיים: רגילים שה"מגידים"

בתורתך". חלקנו ותן בימינו במהרה

***
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ה'תשמ"ב  ניסן ג' ויקרא, ש"פ שיחת

‚Ó:בפרש"י הביאור .

מהו  לבאר רש"י צריך לא – הקרבנות ענין כללות אודות בפרשתנו לומד למקרא חמש הבן כאשר
נח: שהקריב הקרבן אודות הכתובים בפשטות כבר זאת למד הבןֿחמש כי הקרבנות, ענין כללות

מפרש  כ), ח, (נח במזבח" עולות ויעל גו' הטהורה הבהמה מכל ויקח לה' מזבח נח "ויבן עה"פ
ל  צוה לא "אמר כשאר רש"י: המין, לקיום שנים", "שנים רק (לא שבעה שבעה מאלו להכניס הקב"ה י

הקרבנות  לענין בנוגע הקב"ה ציווי כבר שמצינו אומרת, זאת מהם", קרבן להקריב כדי אלא חיים) בעלי
נח. אצל –

הניחוח  ריח את ה' "וירח הקרבנות: ענין כללות ע"י שנפעל העילוי גודל כבר מודגש זה ובענין
היינו, גו'", חי כל את להכות עוד אוסיף ולא גו' האדמה את עוד לקלל אוסיף לא לבו אל ה' ויאמר

המבול. ענין לשלילת בנוגע הקב"ה של שבועתו את נח פעל הקרבן הקרבת שע"י

הנפעל  העילוי גודל את ורואים הקרבנות, לענין בנוגע הקב"ה של ציווי שישנו כבר שיודעים ומאחר
הקרבנות. ענין כללות את ולבאר להקדים צריך רש"י אין שוב – הקרבנות הקרבת ע"י

בפשוטו  ביאור הדורשת שאלה זו אין – הקרבנות הקרבת ע"י זה ענין נפעל כיצד – הענין לעצם ובנוגע
של  בפשוטו קושיא ישנה כאשר (מלבד המצוות טעמי את מבאר רש"י אין הרגיל שע"ד כשם מקרא, של
שופטים  ש"פ שיחות (ראה ערופה ועגלה חמור פטר עריפת בענין לפרש"י בנוגע שנתבאר ע"ד מקרא,

תשמ"א)). תצא וש"פ

טוטפות, קרויין בתים ארבעה שם "ועל תפילין, על קאי ש"טוטפות" רש"י מבאר בא בס"פ ולדוגמא:
דוקא, פרשיות וד' בתים ד' שישנם הטעם מהו מבאר לא ורש"י שתים", באפריקי פת שתים, בכתפי טט

שמוע). אם והי' דשמע הפרשיות ב' עדיין למד לא למקרא חמש שהבן (אע"פ ה' או ג' ולא

ענין  לפעול יכולים הקרבנות שע"י הטעם מהו לבאר צריך אינו שרש"י – לעניננו בנוגע מובן ועד"ז
כזה.

„Ó– רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת פירושו ניחוח" ש"ריח רש"י מבאר לא נח בפ' והנה, .
בזה: והביאור בפרשתנו. דוקא אלא

ל"ריח  בזה שהכוונה לומר הכרח אין ולכן, לה'"), ניחוח "ריח (ולא סתם ניחוח" "ריח נאמר נח בפ'
ניחוח" ל"ריח שהכוונה נח) דפ' בפשש"מ רש"י לומד שכך (ויתכן לומר אפשר אלא הקב"ה, אצל ניחוח"

נח. אצל

היחידים  היו שבתיבה החיים ובעלי ומשפחתו ונח העולם, על מבול הביא שהקב"ה היות אומרת: זאת
מהתיבה, צאתו לאחרי נח של הנחתֿרוח גודל מובן – העולם קיום נמשך ידם ועל בעולם, שנשארו

ק  להקריב יכול ועתה מהמבול, להנצל זכה כו'.כאשר להקב"ה רבן

ונעשה  שאמרתי לפני רוח "נחת לפרש רש"י מוכרח ולכן, לה'", ניחוח "ריח מפורש בפרשתנו אבל
נח  בפ' שגם הוכחה זו הרי לה'", ניחוח "ריח ממש"נ ההכרח אודות כבר שיודעים ולאחרי רצוני".

להקב"ה. בנוגע הוא ניחוח" ד"ריח הפירוש

לפני  רוח "נחת בפירושו שמפרש משום זה הרי – לה'" ניחוח) "(ריח תיבת מעתיק לא שרש"י ומה
כו'".

מדובר  כי הרחמים, מדת את להדגיש נוגע לא ובעניננו הרחמים. מדת על מורה "ה'" שם מזו: ויתירה
ד), א, פרשתנו (פרש"י לעשה" הניתק ולאו "עשה בלבד, קלים דברים על המכפר עולה קרבן אודות
אודות  מדובר כאשר – קרבן הקרבת של בענין והצורך ההדגשה מהי מובן אינו הרחמים מדת מצד ואילו

בלבד. קלים דברים
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ה'תשמ"ב מ ניסן ג' ויקרא, ש"פ שיחת

בפשש"מ, מתאים אינו – הקרבן" מריח מנוחה "שיקבל הפירוש את לשלול בא שרש"י בשפ"ח ומ"ש
רוח  "נחת שזהו ולבאר להדגיש היא רש"י שכוונת לומר בהכרח ולכן, "ריח". תיבת מעתיק לא רש"י כי

לה'"). ניחוח ("ריח כו'" לפני

‰Ó לענין בנוגע רק נאמר רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח ד"נחת הענין שכללות בזה הביאור .
המצוות: לשאר בנוגע ולא הקרבנות,

מאי  כי להקב"ה, מיוחדת רוח" "נחת עם הקשור ענין זה אין – הקב"ה של ציווי מקיים יהודי  כאשר
הקב"ה?! ציווי את מקיים שיהודי קמ"ל

הוא  ועתה רצוי, בלתי ומצב במעמד שהי' יהודי היינו, קרבן, הקרבת אודות מדובר כאשר אבל
כדי  ועד פשש"מ], ע"פ – לעולה שייכת נדבה ומנחת מכפרת, עולה גם [שהרי בתשובה ושב מתחרט
נחת  גורם זה שענין מובן, – לה' ולהקריבה שלימה בהמה לקנות הגזל) מן (ולא מממונו שמוציא – כך

כו'". לפני רוח "נחת הקב"ה, אצל  מיוחדת רוח

קודם  העולם ומצב מעמד כי – רצויים בלתי ענינים על כפרה עם קשור דנח הקרבן שגם [ומובן
כו']. רצוי בלתי באופן הי' המבול

ÂÓ:אאמו"ר להערות בנוגע הביאור .

נשיאותו  התחלת יום הוא ניסן שב' – ה'שי"ת) לגני באתי (ד"ה אדמו"ר מו"ח דכ"ק ההילולא בדרושי
שהי' למקום לגנוני, לגני, אלא כאן כתיב אין "לגן כלה", אחותי לגני "באתי עה"פ מארז"ל מובא –

היתה". בתחתונים שכינה דעיקר בתחלה, עיקרי

(ד"ה ההילולא בעל במאמרי מבואר היתה", בתחתונים שכינה "עיקר למ"ש בנוגע כי והנה, אדם
בתחתונים" שכינה "עיקר במ"ש שהכוונה – דלעיל במאמר הובא זה מאמר שתוכן – אעת"ר) יקריב

העולם. מגדר שלמעלה לאוא"ס

בתחתונים, שכינה שעיקר לומר אפשר אי הממכ"ע, אור בעולמות, שמתלבש האלקי האור מצד דהנה,
הממכ"ע  לאור בנוגע ולכן, התחתונים, בעולמות מאשר יותר בגילוי העליונים בעולמות מאיר זה אור כי
ולהם  הואיל העליונים, עולמות בשביל אינו כו' וירידתם העולמות השתלשלות ש"תכלית לומר שייך לא
בעולמות  מאשר יותר בגילוי העליונים בעולמות מאיר דממכ"ע האור כי – ית'" פניו מאור ירידה

אדמו"ר). מו"ח דכ"ק ההילולא במאמרי גם (וכמבואר התחתונים

כו']. בדרגא ומטה דמעלה החילוקים – הוא ברוחניות דמקום הענין שכללות ברמב"ם [וכמבואר

הסוכ"ע: אור על קאי בתחתונים" שכינה ש"עיקר לומר אפשר אי ועד"ז

אלא  העולם, לפ"ע דרגות חילוקי ישנם שבזה ועולם, עולם שבכל הפרטי לסובב בנוגע מבעי לא
ד"סובב  הענין עצם הרי – בשוה ההשתלשלות סדר כללות את שמקיף הגדול, עיגול הכללי, הסובב אפילו

בתחתונים. שעיקרו הסוכ"ע אור על לומר אין ולכן, לעולמות. השייכות על מורה עלמין" כל

"עצמות" עם הקשור האור על או ה"עצמות", גילוי על קאי בתחתונים" שכינה ש"עיקר מובן ועפ"ז
למטה. ה"עצמות" המשכת – בתחתונים ית' לו דירה דעשיית הענין כללות  וזהו האור). (עצם

כלה": "אחותי עם לגני" "באתי שבין הקשר מובן ועפ"ז

"אחותי" ז"א, עם חיבור של באופן היא ששם באצילות, שהיא כפי המלכות בחי' על קאי "אחותי"
לעלות  הנפש כלות לה יש שאז לבריאה, שיורדת כמו המלכות על קאי ו"כלה" וחיבור. אחות מלשון

למעלה.

ד"באתי  הענין ע"ד וזהו ומלכות. דז"א הענינים ב' חיבור על מורה כלה" ש"אחותי אומרת, זאת
בתחתונים. ה"עצמות" והמשכת חיבור – לגני"

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מא

 פנההעיהדהנ   41 

מא

ה'תשמ"ב  ניסן ג' ויקרא, ש"פ שיחת

– בתחתונים) ה"עצמות" (המשכת כזה נעלה ענין לפעול כדי כי – ואמר" "פתח הלשון נאמר ולכן
כו'. חדש צינור פתיחת של לענין זקוקים

ÊÓ:"ויקרא" – זה) ענין בזהר מבואר (שבה זו בשבת שקורין הפרשה בשם גם מודגש לעיל האמור .

שלמט  לבחי' רומז זעירא א' (א) פירושים: ב' ישנם ובזה זעירא. באל"ף כתובה "ויקרא" ה תיבת
בלקו"ת  (כמבואר ית' ומהותו עצמותו על קאי הקורא, הוא מי נאמר שלא סתם, "ויקרא" (ב) הוי'. משם
"באתי  בענין לעיל המבואר ע"ד הנ"ל, ענינים דב' חיבור מרומז "ויקרא" שבתיבת מובן ומזה בתחלתו).

כלה". אחותי לגני

"צו": – מנחה בתפלת בתורה לקרוא שהולכים הפרשה בשם גם מרומז זה וענין

על  מורה – ו"לדורות" ד"מיד" הענינים ב' שחיבור ומובן, ולדורות". מיד זירוז, לשון אלא צו "אין
הזמן. ענין דכללות והגבלה ממדידה שלמעלה ענין

ועתיד  הוה שאצלו העצמות, בכח נפעל הרי"ז – ו"לדורות" ד"מיד" המצבים ב' חיבור לפעול והכח
האמור  ובדוגמת מישראל. כאו"א בעבודת ולדורות" "מיד זירוז של ענין לפעול הכח נמשך וממנו כאחד,

ית'. ומהותו עצמותו על קאי ש"ויקרא" לעיל

נפרדים  ענינים ב' חיבור – כלה" אחותי לגני ד"באתי הענין כללות בדוגמת הוא אלו ענינים ב' וחיבור
והפכיים.

ÁÓ'ית לו דירה עשיית לגני", "באתי עם הקשורה העבודה שכללות – לפועל בנוגע ההוראה וזוהי .
זירוז"), לשון אלא צו ("אין הזריזות לענין בנוגע הן היינו, – "צו" של באופן להיות צריכה בתחתונים,
לבעל  הביטול ענין כללות שזהו המצוות, מצוה הקב"ה, עם וחיבור דצוותא הענין לכללות בנוגע והן

הרצון). לבעל אלא לרצון, רק (לא הרצון

ענין  ע"י כי המצוות, ענין לכללות וקודם למעלה – למצוות" מקדימין "זריזין הלשון דיוק גם וזהו
(מצוות). הרצון מענין למעלה שהוא הרצון , בעל עם הקשר נפעל הזריזות

הזולת. אל בנוגע גם ה' בעבודת הזריזות ענין את שפועל מובן, ישראל, דאהבת הענין כללות ומצד

"דוגמא  שמראה עי"ז ועיקר: ועוד כו', הלב מן היוצאים בדברים הזולת עם שמדבר עי"ז נעשה זה וכל
מסתפק  שאינו אומרת, זאת ה', לעבודת הקשור בכל הזריזות לענין בנוגע האישית מהנהגתו חי'"

בלבד, במחשבה

הנהגתו  מאופן חי'" "דוגמא מראה הוא אלא כו', הלב מן היוצאים בדברים מסתפק לא ואפילו
בפועל. במעשה

וקיום  התורה בלימוד ה', בעבודת לעסוק שצריכים נכדו את מחנך הסבא כאשר פשוטות: ובאותיות
הפכי, באופן בעצמו מתנהג הוא הרי זה, בענין נכדו עם שמדבר ולאחרי כו', זריזות של באופן המצוות,
שום  שאין בטלים", "דברים בכך, מה של ענינים אודות ב"טלפון" לדבר או "עיתון", לקרוא בישבו

בפיהמ"ש תוצאה  כמבואר – ח"ו ומאוסים אסורים דברים מדבר שאינו [אע"פ לפועל בנוגע מזה
צ"ל  ולכן הדיבור, בענין גדולה זהירות להיות צריכה אסורים, דברים מדבר אינו כאשר שגם להרמב"ם
הנהגתו, להיות צריכה כיצד עתה זה ששמע הנכד אצל ופליאה תמיה מעורר זה הרי – כו'"] מעט "אמור
בפני  אלו דברים לומר מעיז שאינו מאחר ורק לזה! מתאים שאינו באופן מתנהג שסבו רואה ובפועל

מזה! כתוצאה עליו שנפעלת ההשפעה מהי ומובן, בעצמו, זאת חושב הוא הרי סבו,

בעבודת  להתעסקות בנוגע נכדו עם שמדבר לאחרי – רב בתיאבון ולשתות לאכול יושב כאשר ועד"ז
כי  וכו', שמים " "לשם לאכול שמכוין סבו, של האכילה כוונות אודות יודע אינו הנכד רבה! בזריזות ה'
לראש  שלכל מובן, ומזה רב! בתיאבון ולשתות לאכול יושב שסבו – בפועל המעשה את רק רואה הוא
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ה'תשמ"ב מב ניסן ג' ויקרא, ש"פ שיחת

להשפיע  יוכל האישית, מהנהגתו חי'" "דוגמא שיראה ועי"ז המתאים, באופן להתנהג עצמו הסבא צריך
הרצוי. באופן נכדו על

ובין  לבנו, אב שבין ליחס בנוגע גם הוא כן אלא לנכדו, סבא שבין ליחס בנוגע רק אינו – זה וכל
לאשתו: איש

לביתו, חוזר הוא הרי השבת, יום בא וכאשר כו', השבת לענין בנוגע "שטורעם" עושה הבעל כאשר
הקב"ה  שברא הענינים אודות ולהתבונן "תה", לשתות ומתיישב (וכיו"ב) ה"סירטוק" כפתורי את פותח
השפעה  איזו בפשטות מובן – שבארון" ה"מדף על חסידות המאמר את משאיר זאת, ולעומת בעולמו,
ואז  בעלה", רצון שעושה כשרה ד"אשה ומצב במעמד להיות רוצה שהיא אשתו, על זו להנהגה תהי'
זה! בבית שיגדלו הילדים ייראו וכיצד עצמו), הבעל (כולל כולו ה"בית" יראה כיצד לתאר כבר יכולים

ליהודי, צער לגרום שאסור בפשטות וכמובן גדול, ענין אמנם זה הרי ליהודי ותענוג הנאה לגרום
עירך  ש"עניי "חשבון" עושה הוא הרי וא"כ, ותענוג. הנאה לו לגרום להשתדל צריכים אדרבה, אלא
האם  עצמו: את לשאול עליו – לאידך אבל לעצמו! גשמי תענוג לגרום להשתדל צריך ובמילא קודמין",

מזה?! יותר נעלים בענינים להתעסק ממנו תובעים לא

ËÓ:לפועל ובנוגע .

בנוגע  טובות החלטות עצמו על לקבל כאו"א צריך – ההילולא יום שלאחרי השבת ביום בעמדנו
גיי  "איך הסתלקותו: קודם שאמר הפתגם וכידוע ההילולא, דבעל להוראות בהתאם ה', עבודת לכללות

דא". אייך איך לאז כתבים די און הימל, אין

"דוגמא  שמראה – ובאופן הזולת, עם לפעולה בנוגע והן לעצמו, בנוגע הן להיות צריכה ועבודתו
האישית. מהנהגתו חי'"

כאשר  כי השלימות, בתכלית להיות צריכה שהנהגתו מובן, חי'", "דוגמא להראות שצריך היות והנה,
המושפע  הזולת כי אחוז, ממאה יותר להיות צריכה הנהגתו הרי אחוז, במאה הזולת על לפעול רוצה
לדרגא  מגיע כאשר ועאכו"כ שלו, המשפיע של "קרסוליו" עד להגיע לו שמספיק חשבון עושה ממנו
שלו  שהמושפע למשפיע כבוד זה אין כי המשפיע, של לדרגתו להגיע רוצה שאינו ובפרט יותר. נעלית

בדרגתו! יהי'

– גרמא שהזמן מה"מבצע" החל היהדות, דהפצת הפעולות בכל להוסיף שצריכים – לעיל וכאמור
הכלליים. המבצעים לשאר בנוגע ועד"ז דפסחא", "קמחא חטים", ב"מעות והתעסקות החג, הלכות לימוד

האמיתית  לגאולה ממש בקרוב נזכה – המתאים באופן האמורים הענינים בכל ההתעסקות שע"י ויה"ר
"בנערינו  רצונך", "כמצות הקודש, עיר בירושלים הפסח חג את לחגוג ונזכה צדקנו, משיח ע"י והשלימה

לבב. וטוב שמחה ומתוך ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו

***

תמימים. תומכי ישיבת לטובת מלכה" ה"מלוה אודות להכריז צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

"בית  חינוך מוסד ע"י שנכתב ניסן) ד' א', (ביום הכללי הס"ת כתיבת סיום אודות להכריז צוה אח"כ
רבקה".

ז"ל). הרלוי"צ לאביו "הקפות" ניגון (וניגנו שמח"ת" "ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר אח"כ 

אורחים". "הכנסת עבור – ירוסלבסקי שי' משה להרב המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק

נאו". משיח וואנט "ווי לנגן התחיל מנחה לאחרי
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ויקרא  פרשת
ה שיחה יז, כרך

הקודש ללשון  מתורגם

א.
חז"ל דרשת  – נשיא ..." ל"אשר רש "י  פירוש

הפסוק מכל1מן אחת  ועשה יחטא  נשיא  "אשר
להביא צריך שהוא  כך  על מדובר בהמשכו אשר  מצוות...",

נשיא "אשר המילים  את רש "י  מצטט חטאת , קרבן כך על

שלו שהנשיא  הדור אשרי אשרי, "לשון  ומפרש : יחטא ",
על שמתחרט  קלֿוחומר  שגגתו, על כפרה  להביא  לב  נותן

זדונותיו".

הוא  זה  רש "י לפירוש  ב "תורתzyxcהמקור חז"ל

רק3ובגמרא2כהנים " לפרש  היא  רש "י  של דרכו  אמנם , .

מדרשי את בפירושו מצטט  הוא  אך מקרא , של פשוטו
רש "י בעניננו, וכך  הפסוקים. פשט  להבנת הנחוצים  חז"ל

בגמרא שמבואר (כפי חז"ל למדרשי להזדקק  4מוכרח

התורה  כי לדרשה ): שהיהdpynהטעם הניסוח  את  כאן
להיכתב  ה"כהןzehytaצריך של חטאו לגבי שכתוב  כפי ,

" נאמר ששם – ישראל" עדת  "כל ושל הכהן`mהמשיח"
" יחטא...", ישגו..."`mהמשיח  ישראל עדת  ואילו5כל ,

" נאמר  שאין`xyכאן מובן ומזאת  – יחטא..." נשיא 

כפשוטה . המשמעות 

להבין: צריך המיליםiphytאך  על מפרשים  המקרא 

בדרך פירושים  כמה  יחטא" נשיא  א)hytd"אשר :
בהמשךה "אבן ֿעזרא" מופיע יחטא " נשיא  "אשר מסביר 

היא והמשמעות  ישראל", עדת  כל "ואם הקודמת לפרשה 

נשיא ..." הוא יחטא  אשר "ואם  נאמר  הרמב "ן6כאילו ב ) .
כמילה היה כאן "אשר" המילה  שמשמעות  מסביר,

"xy`k"אחיו אל יוסף בא  "כאשר כמו כלו7", "כאשר  ,
שהנשיא8לאכול" בשעה – זמן  על המצביעה  וכדומה ,

הדעת "). כ"ף  ("ויחסר יחטא 

אלו פירושים  אין רש "י שלדעת  נניח , אם  ואף 
צריך זאת  בכל  חז "ל, דרשת  להביא  צורך ויש  "חלקים ",
כך ואחר הפשט , לפי  פירוש  תחילה  להביא  רש "י היה 

וכדומה דרשו" "ורבותינו או "ומדרשו" מדוע9להוסיף  ,

מביא מצייןwxהוא  אינו ואף  אשרי", "לשון הפירוש  את 
וכדומה ? "מדרשו" שזהו

ב.
הדור" "אשרי  על השאלות 

לפשוטו מתאים אשרי " "לשון שהפירוש  נאמר  אם  אף 
מובן: אינו עדיין מקרא, של

"אשרי התוספת  מהי ההוכחהxecdא) מנין ?"...
כאן  בפסוק ,`epiש "אשרי" המפורש  הנשיא  לגבי אמור

לגבי  :xecd10אלא 

של האושר  מתבטא  במה  "נותןiypd`כאשר xecdב )
שגגתו..."? על כפרה  להביא  לב

מהי הבנתzeaiygdג ) לצורך הדור..." "אשרי של
הנשיא ? חטאת  של  הענין
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כב.1) ד, פרשתנו
עה"פ.2)
פ"ז,3) ב"ק תוספתא ה"ב. פ"ג שם ירושלמי ע"ב. ריש יוד, הוריות

.32 ובהערה בפנים כדלקמן הנ"ל, מכל בשינויים הוא שברש"י אלא – ב.
שאני.4) ד"ה שם רש"י וראה שם. הוריות
גו'.5) נפש ואם כז) (ד, לקמן וכן
מלכות 6) וכתר כמו בראשו מלכות כתר ניתן ואשר כמו וברשב"ם:

בראשו. נתן אשר
כג.7) לז, וישב
ב.8) מג, מקץ
אמרו.9) צחות דרך שם: להוריות ממאירי להעיר

דא"כ 10) כזה הנשיא אשרי אמר ולא בפרש"י: (להט"ז) דוד בדברי

כתב  (ועד"ז כו' אלא דנשיא רבותי' ומאי בזה לנשיא שבח שיש פשיטא
אדם  מכל יותר דנשיא הרבותא מובן בפשטות אבל כאן). בלולה במנחה
להיות  וצריך צריך) ד"ה שם הוריות רש"י (לשון כפוף" לבו "שאין מכיון
בפנים  לקמן וראה במפרשים, כמ"ש והנשיאות הרוממות הרגש  אצלו

דורו). ואשרי אשריו זה בדרך שהוא וכל שם: ממאירי (ולהעיר
בנשיא  שנא מאי "וא"ת כאן בגו"א שהקשה מה ג"כ מתורץ ועפ"ז
לומר  דאין קשיא זה ואין שתירץ: [ומה כו'". אשריו אחר ה"ה דכתב
נשיא  להם ויש חטאו לא שהם הדור אשרי אבל שחטא בשביל לו אשרי

שם) הוריות שבע באר גם (וראה שגגתו על מתחרט חוטא הוא –אם
זה  לא (אם כו' מתחרט שהנשיא להדור מזה נמשך אושר איזה צ"ע

מגמרא)]. בפנים כדלקמן ממנו, שלמדין

 לקוטי שיחות 
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"אשרי לאחר  הסבר מובא  הנ"ל חז "ל במדרשי  ד)
מהו לומר אתה  צריך קרבן מביא  שלו נשיא "אם הדור...":

ומסבירים11הדיוט " ל"אשרי12. הסבר  כיוןxecdשזהו ,"

אנשי ממנו לומדים  חטא , על קרבן מביא  הנשיא  שכאשר
ולהביא בתשובה  לחזור בקלֿוחומר , (הדיוטות ), הדור

חטאיהם . על קרבן

מדוע  כלל: מובן לא זהף סיוםhinynולפי  את רש "י

מוסבר בזה דוקא  אשר שלו") נשיא ("אם  חז"ל דרשת 

"אשרי של בפירושוxecdהענין רש "י שמביא  ,"13?
עלֿ להסבר, זקוק  למשנה ..." עשר "בן אם  – ואדרבה 

למקרא"! חמש  "בן אחתֿכמהֿוכמה 

המפרשים שיש  להעיר, "אשרי14יש של הטעם את

מתבייש ו"אינו  שגגתו" "על מתחרט  שהנשיא  כיון הדור":

איך אני וחשוב אני "גדול אומר ואינו חטאתי", לומר
ושפלֿרוח  עניו היותו את המוכיח  דבר – חטאתי" אומר 

מתנשא ש "אינו נשיא  להם שיש  הדור", "אשרי לכן –
תעמוד". "מלכותו לפיכך ואשר מתגאה", ואינו

"אשרי  מדוע  מובן  אינו הפשט, לפי  ",xecdאך

לגבי אלא  הדור אנשי לגבי אינו האושר  עיקר אם 

והמלך, "אשריezeklnyהנשיא  מודגש  מדוע  – תתקיים 

xecd?"

ג.
רש"י  בלשון דיוקים  על השאלות

(המוזכרים חז"ל במאמרי  א ) להבין: יש לכך בנוסף 

חטאת מביא שלו שהנשיא  הדור  "אשרי הוא  הניסוח לעיל)

שגגתו" בלשונו:15על ומאריך זאת, משנה  רש "י ואילו ,
"al ozep16להביאdxtk17?"שגגתו על

"אשר המילים את  רק  הפסוק  מן רש "י מצטט  מדוע  ב )
מביא שהנשיא  כך על הוא  האושר והרי יחטא"? נשיא 
את לצטט רש "י היה  צריך  כך, ואם שגגתו ", על "כפרה 
שחייב הקרבן  על  מדובר שבו השני, הפסוק  של ההמשך

"וגומר" ידי על זה  להמשך לרמוז לפחות , או .18להביא ,

ד.
מהנשיא  ילמד שהעם לכך הכוונה אין – "אשרי"

הוא : לכך ההסבר

אין לב ..." נותן שלו שהנשיא  הדור  "אשרי הפירוש  על
כי וכדומה , "מדרשו" שזהו ולציין להקדים  צריך רש "י
של הקשר של ענין, באותו  – כן לפני זאת  פירש  כבר הוא 

הפסוק על החוטא . אל העם  יחטא19כל המשיח הכהן "אם
"ופשוטו רש "י: פירש העם " `dcbלאשמת  itlכשהכהן ,

ש זה, הוא  העם אשמת חוטא  לכפרהגדול בו תלויין הן
רש "י אין ולכן – מקולקל " ונעשה  בעדם  ולהתפלל עליהם 

אגדה ". לפי  "פשוטו שזהו  ולציין לשוב  צריך

לומר הכרחי רש "י, של זה  (קודם) פירוש  ולפי 
המובא וההסבר  כסיום  איננו הדור) (אשרי כאן שהאושר 
שגגתו" "על קרבן מביא  הנשיא  שכאשר  ב '), (בסעיף  לעיל
השאלה : מתעוררת  זה  לפי כי – הדור אנשי  ממנו לומדים 
קרבן להביא  שיש  ללמוד צריך המשיח הכהן  מן  גם
ולא הנשיא  אצל רק "אשרי" מוזכר איפוא ומדוע  לכפרה,

ok iptl המשיח הכהן הכהן20אצל אצל – מכך ויותר  ?
מודגש  העם"?jtiddהמשיח  "לאשמת  –

אם כי  העם, על יותר השפיעה  הנשיא  התנהגות  אמנם,
כפוף " לבו ש "אין שלenykוהוא ,21הנשיא  במצב  ,

בתשובה חוזר  הוא  זאת  ולמרות  והגבהה , הרמה התנשאות ,
שגגתו על קרבן צריכים22ומביא  עלֿאחת ֿכמהֿוכמה הרי ,
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לא 11) כו' שלו נשיא ובירושלמי: בתו"כ. ועד"ז שם*. בהוריות כ"ה
ההדיוט. כלֿשכן

ומראה 12) משה פני לתו"כ. אהרן קרבן שם. להוריות שבע באר
ועוד. שם. לירושלמי הפנים

בלולה 13) ומנחה דוד בדברי (כמ"ש לפרש גדול שדוחק מובן עפ"ז
רש"י. כוונת שזוהי כאן)

בפרש"י.14) גו"א
שלו 15) שהנשיא אשרי (ובירושלמי: וירושלמי תוספתא בתו"כ, כ"ה

מביא שלו שהנשיא ובבבלי: "הדור"). תיבת וליתא –oaxw שגגת ו על
הוא  ועד"ז חטאת". קרבן "מביא הלשון כאן ובבחיי "חטאת"). (במקום

הדרשה**. בהמשך וירושלמי תו"כ הבבלי בין השינוי

אבל 16) רש"י. כת"י וכמה ראשון בדפוס וכן הדפוסים. ברוב כ"ה
בטור  הוא ועד"ז כו'. מביא שלו שהנשיא כת "י: ובכמה שני בדפוס

מתו"כ. הביאו הרמב"ן אבל מפרש"י. הארוך
כת"י 17) ובכמה עה"פ). הארוך וטור (ורמב"ן שני בדפוס גם וכ"ה

כבגמ'. קרבן" "מביא רש"י
וכוונתו 18) הענין, התחלת רש"י מעתיק שלפעמים י"ל ובפשטות

כמ"פ. כמדובר הפרשה, המשך לכל
ג.19) ד,
שם.20) לירושלמי מראה מיפה להעיר
שם.21) הוריות פרש"י

.heicda oky xnel jixv dz` i` jk ely `iyp m` :my ixi`na (*
.dyxcd jynd `zil `ztqeza (**
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– העם  שאר כך שלzeheicdלנהוג הענין אצלם  שאין –
.*22התנשאות

מכהן הנלמד  בקלֿוחומר  יתרון יש  שני, מצד אבל,
קדושתו עקב  מהעם  מובדל שבהיותו גדול: כהן 23המשיח ,

על המכפר הוא  מכך, ויותר  במקדש, התמידית  ועבודתו
שגגתו על קרבן מביא  הוא זאת  ולמרות  ישראל, כלל
מחוץ אל הפר  כל את  "והוציא  בתורה  המפורט ובאופן

מחנות " לג ' "חוץ  – המחנות24למחנה " שלוש  שכל ,
בשוגג חטא על  קרבן מביא  שהוא הרי25רואים  –

שצריכים מדרגתו, הרחוקים  ישראל , כל לגבי  קלֿוחומר
חטא . על קרבן ולהביא להתבייש  לא  ממנו ללמוד

לגבי הדור" "אשרי הפירוש  שמשמעות  מוכח מזה 
שהדור איננה אחר ,26ממנוcnliנשיא  ענין אלא  ,epi`y

הפסוק , מן רש "י לומד אותו אשר המשיח, הכהן אצל מצוי
כדלהלן.

ה.
ממש  הקרבן הבאת לגבי לא – ש"אשרי " מסיק רש "י 
שתי מתעוררות  יחטא " נשיא "אשר  הפסוק על

שאלות :

על מצביעה  הפשוטה) (במשמעותה  "אשר " המילה  א )
המשך הוא  לאחריה  המוזכר שהענין ענין, אמצע  שזהו כך

ה מהו מובן: ואינו כן, לפני נשיאלנאמר  "אשר  בין קשר
הוא " הקהל "חטאת הקודם  הענין לבין ?27יחטא "

הדור" ש "אשרי  להדגיש  היא  התורה  כוונת אם  ב )
היא שגגתו, על  קרבן מביא  שלו צריכהl`שהנשיא  היתה 

על המדברות יחטא " נשיא  "אשר במילים לכך hg`לרמוז
בתשובה חזרתו על המדבר השני  בפסוק  אלא  הנשיא ,
קרבנו...". את  והביא  חטאתו... אליו "הודע  – וכפרתו

החטא ! בענין "אשרי " לומר מתאים  אין לכאורה ,

הנשיא של ש "אשרי" רש "י  מסיק  אלו שאלות  משתי 
על ממש  מעשי  באופן הקרבן הבאת  לגבי  אמור אינו
להלן. שיוסבר כפי  לחטא , הקשור ענין לגבי אלא  שגגתו,
ואומר חז"ל מלשון משנה  שהוא  בזה  רש "י רומז  ולכך 

"al ozep."שגגתו על כפרה  להביא 

ו .
החטא  חומרת  של התחושה את  בעם  מעורר הנשיא

ישגו ישראל עדת  כל "אם נאמר: הקודמת  בפרשה 
לכך היא הכוונה  ועשו". הקהל מעיני דבר ונעלם 

oixcdpqdyשבתורה כריתות  מכל באחת  להורות  "טעו
פיהם " על ציבור ו"עשו מותר" זאת*27שהוא ולמרות  ,

" בהמשך ed`נאמר ldwd z`hg."

לו יש  חטאת , קרבן מביא  יהודי שכאשר מאליו , מובן
לו להיות  בעניננו,28(וצריך וכך ותשובה . חרטה  של רגש  (

" שמודגש  ldwdכיון z`hgשרגש לומר, יש  הוא ",
כיצד ולכאורה : הקהל. כל אצל קיים  והתשובה  החרטה 
על בתשובה  ויחזרו יתחרטו הקהל אנשי שכל  ייתכן 
עשו הם  הרי בשוגג ? אפילו בו, אשמים הם  שאין "חטא"

מהם  הנדרש  dxezאת  it lr! לסנהדרין להישמע  –

" נאמר שלכן רש "י , מפרש  כך יחטא":`xyועל נשיא
מאליה המובנת  המשמעות את לפרט צריך אינו רש "י

"m`29" יחטא שכיון30נשיא  חידושו, את רק  אלא  ,
המשך על המצביע  "אשר ", בביטוי זאת מצייינת  שהתורה 
"לפי הוא  כאן ש "פשוטו" מזה  לומדים כן, לפני לנאמר
נכשל נשיא כאשר  "אשרי ": מלשון גם  שזהו  – אגדה"
והוא התורה ציווי את  לקיים  רק  רצונו  אין בשוגג, בחטאת 
בפגם גם  חש  הוא  אלא  שגגתו", על חטאת  "מביא 
מביא שהוא  בלבד זו לא  ולכן עצמו, החטא של  ובחומרה

בפועל הקרבן "31את גם  הוא אלא  ,al ozepלהביאdxtk
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שאר 22) לימוד לענין מפרשו אינו אבל בפרש"י. לדוד משכיל ראה
ממנו. העם

כ.*22) ד, פרשתנו יקר כלי ראה
א,23) א (דה"י נאמר בו שרק ולהעיר תצוה. בפ' מעלתו כבר כמובן

דלכאורה – קדשים. קודש להקדישו אהרן ויבדל יג) רק cw"wכג. שייך
הוא  קד"ק "להקדישו בקרא ועפ"ז – לקד"ק נכנס הוא רק והרי לכה"ג,

וקד" אכולם קאי להקדישו – כפל ובניו" מובן גם ועפ"ז אהרן, על – ק
כן  ל"מ אבל בסופן)), ויובל שמיטה (הל' ברמב"ם – (ועד"ז הלשון
לח, ב"ק ב. קעו, מזח"ג ולהעיר שם. בחדא"ג וכמפורש א יג, בהוריות
כה"ג. להיות ראוי מהם שכאו"א – לבניו בנוגע קדה"ק יל"פ ואולי – א.

הנשיא.24) בחטאת משא"כ וברש"י. יב ד,
שם.25) מאברבנאל להעיר
כלומר 26) בתמי' הדיוט מה לומר אתה "צריך שם: הוריות בפרש"י

שהדיוטות  כ"ש שגגתו על קרבן ומביא מרגיש כפוף לבו שאין המלך אם

נשיא  "אם דמש"א שס"ל קצת משמע ומלשונו כפופים". שלבם מרגישים
ממנו  שלמדין מפני אינו הדיוט" מהו לומר אתה צריך קרבן מביא שלו
בגמרא) (גם לפירושו צ"ל לכאורה ועפ"ז הדור. מצב על הוכחה – כ"א

ממנו. שלמדין מטעם אינו הדור" ב"אשרי הפירוש דגם
עה"ת.27) ש"ך בלולה. מנחה עה"פ בעה"ט רזא, פענח בחיי, ראה

וברש"י.*27) יג ד,
שם).28) בפרש"י (הוזכר ז ד, דבראשית תרגום ראה
ראה 29) והרא"ם שם. רש"י מפרשי ראה ו. מח, (ויחי לפנ"ז כפרש"י

כאן. מלבי"ם וראה שם). בויחי לפירושו עצמו סותר כז יא,
כברמב"ן.30) כו'" "בזימנא בתיב"ע אבל כאן. בת"א וכ"ה
וגמ'31) בתו"כ פירשו (12 (הערה הנ"ל שבמפרשים דזה וי"ל

חטאת  מביא שלו "הנשיא הבפועל רק שם שמפורש כיון ממנו, שלמדין
שגגתו". על (קרבן)
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קלֿוחומר  שגגתו, ולפיכךhxgzny32על זדונותיו", על 
אתxecd"אשרי ישיר באופן עלֿידיֿזה  מעורר  הוא – "

שלא להזהר יש  כמה  ועד  החטא, חומרת  על דורו אנשי
בשוגג . בחטא  להיכשל

כן לפני לנאמר יחטא " נשיא  "אשר  של ההמשך וזהו
בחומרה אפילו  היטב  חש  שהנשיא  כיון הקהל": "חטאת 
חטא , כולו הקהל כאשר שגם  מובן , בשוגג , חטא של
אצל הנשיא  מעורר באשמתו, שלא  זאת  שעשה  למרות 
– החטאת  מביאי אצל המתבטא  הרגש את  כולו הקהל 

ותשובה . חרטה 

ז.
מחטא  הימנעות – נשיא החטא, תיקון – המשיח  הכהן
המשיח  הכהן לגבי מדוע מובן לעיל, האמור  לפי
את כלל מזכירה ואינה  העם", "לאשמת  התורה אומרת 
יחטא ". נשיא "אשר לגבי  הנאמר הדור ", "אשרי של הענין

"ixy`שנמנע לדור בעיקר מתאים הדור..."
מחטא בחטא33מלכתחילה  שנכשל  לדור כלֿכך ולא  ,

קרבן. ומביא  בתשובה כך אחר וחוזר 

תפקיד נשיא : לבין המשיח הכהן בין ההבדל  וזהו
– בעדם " ולהתפלל עליהם  "לכפר  הוא המשיח  הכהן
כאשר אפילו ולכן, ישראל. כלל על  ולכפר קרבנות  להקריב 
בשוגג , חטא על קרבן מביא  שהוא  רואים דורו אנשי
מעבירה הזהירות  כלֿכך (לא תחושה  אצלם  מתעוררת 
להתבייש אין שחטאו שלאחר  הרגש  אלא ) מלכתחילה,

שגגתו". "על קרבן להביא

חומרת על יהודים מעורר  המשיח הכהן  כאשר [אף 
כיון השפעהeciwtzyהחטא , לכך אין ישראל, על לכפר

וכפרת התיקון על אלא  מחטא, הזהירות על מספיקה
לתפקידו]. בהתאם  – החטא 

הדור את  להנהיג הוא  הנשיא  תפקיד זאת, לעומת 
זאתולהתעסק  ולמרות וכדומה, והמדינה  המלכות  בעניני 

" alהוא ozep, חש הוא  הרי  – שגגתו" על כפרה  להביא 
הוא וכך החטא , בחומרת לחוש  כולם את מעורר  וממילא

" ולכן מחטא, מלכתחילה  להימנע  הדור ".`ixyמשפיע 

ח.
ה' יראת  – מלך ה '. אהבת – הגדול הכהן

"נשיא " משמעות  רש "י: בפירוש  תורה " של מ"יינה
מצות מכל שנאמר מלך, "זה  אלא  שבט, נשיא  אינה כאן

אלקיו" ה ' אלא  גביו על שאין מהמאמר34ה ' שמובן כפי ,
–"אשרי  ".xecdעצמו

על השפעתם  לגבי מלך  לבין גדול כהן בין ההבדל
רבה אהבה  – ה ' אהבת  משפיע  הגדול הכהן הוא : ישראל

בישראל לישראל35– מושפעת המלך באמצעות ואילו ,
ה ' ויראת .36התבטלות

– ויראה מצוות ֿעשה , רמ"ח לכל השורש  היא  אהבה
לא ֿתעשה מצוות  עבודת37לשס "ה שמצד יוצא , זה  לפי .

לקיים שצריך מורגש  – ה ' אהבת  המשכת – הגדול  הכהן
ה ' יראת מצד קרבן. להביא  – ובעניננו ה ', רצון את
מלכי במלך למרוד "ירא שהוא החטא , חומרת  מורגשת

הקדוש ֿברוךֿהוא " 37המלכים 

ט.
מחטא  והימנעות התבטלות  – ה ' יראת

בשוגג , חטא  על מובא  חטאת  קרבן עומק : ביתר
היה שהאדם  העובדה  עצם אך ידיעתו . בלי עשה  שאדם 
כפי הוא שאין הוכחה היא בשוגג  בעבירה  להיכשל יכול
הבהמית נפש  "מהתגברות  נובע  הדבר כי  להיות , שצריך

.38שמנוגה "

"לאשמת – יחטא " המשיח  "כהן אצל נאמר ולכן
העבודה מצד הדור ": אשרי  – "אשר הנשיא ואצל העם",
על לבוא עלול הגדול, הכהן ידי על הבאה ה', אהבת של

"עם " בדרגת  השתלשלות , עקב39ידי בשוגג , חטא  ,
בדרגות ואפילו אהבה, שכן העצמית. מציאותו התגברות
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שני 32) ראשון, בדפוס אבל רש"י. כת"י ובכמה הדפוסים ברוב כ"ה
אם  ובבחיי: הנ"ל. בדרז"ל הלשון וראה זדונותיו". על "ק"ו כת"י וכמה

זדונו. על מביא מה לאמר צריך שגגתו, על חטאת מביא שלו הנשיא
מסוכה 33) ולהעיר .(10 הערה לעיל (שהובאו שבע ובאר גו"א ראה
א: hg`מי`ixyנג, `ly:א מזמור תהלים כו'. אשר `ixyומי האיש

jld `l.'גו
א.34) י, הוריות משנה
שם 35) ואוה"ת ואילך) א (פב, בתו"א קודש בגדי ועשית ד"ה ראה

(לקו"ת, הנרות את בהעלותך עה"פ דרושים ועוד. ואילך). א'תקפז (ע'
אהרן. שע"י הנרות בהדלקת ועוד)

בתחלתה.36) מלך מינוי מצות דרמ"צ

פ"ד.37) תניא
וראה 38) ויקרא). פ' (להאריז"ל) תורה (מלקוטי כח סו"ס אגה"ק

ומשפטים  ה) (ט, נח מפרש"י ולהעיר – תולה. ד"ה א) (ב, שבועות רש"י
ואילך. 208 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש וראה – יג) (כא,

באהבה 39) בו שמתדבק גמור צדיק ואף ב): (מד, פל"ה תניא ראה
בההפרש  לא מדבר דשם [אלא כו' יש שהוא האוהב זה וא"כ כו' רבה
לפנ"ז  כמ"ש ומע"ט", ל"מצות אהוי"ר עבודת בין כ"א ויראה דאהבה
רק  כו' אעפ"כ בתענוגים ואהבה ביראה ה' עובד גמור צדיק הוא "אפי'
ההפרש  בפנים בהמבואר משא"כ ואוהבו": ה' ירא עצמו  בפני דבר הוא

הבאה]. בהערה כמצויין (ביטול) והיראה האהבה תנועת בין
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השבועי  הלימוד מחזור ע"פ - ויקרא פרשת - לקוטי־שיחות

ביותר ומציא40הנעלות התפשטות  בבחינת  "ישהיא – ות 
שאוהב " האדם .41מי במציאות  קשורה  היא  כי –

ידי על לישראל ה "נמשכת " ה ', יראת  מצד ואילו
של הביטול  נמשך וממנו  שמים מלכות  כלפי הבטל המלך ,

אליו נובעת36העם לא  ולכן ה ', אל ישראל מתבטלים  ,
ומציאות ישות  של תחושה בהשתלשלות , אפילו מזה,

בשוגג . חטא  של ענין כאן אין ולפיכך עצמית ,

י.
הלב  על שליט המוח 

הרוחנית לעבודה  זה  רש "י מפירוש  הנלמדת  ההוראה
היא : האדם של

ל"עולם נמשל והאדם  גדול" "גוף נקרא  העולם 
האדם42קטן" בגוף  כך מלך, הדור , – נשיא שיש  וכשם  .

הראש המלך, כנרמז43ישנו כולו, הגוף  על  השליט  והמוח
"מלך" המילה  של התיבות  –44בראשי  כבד לב , מוח , :

האדם בגוף  השליטים הראשונה ,45שלושת שהאות –
xwirותחילתה שבגוף46המילה  המוח – מ' האות  היא

האדם .

" ההוראה  –`ixyוזוהי ה"דור" התנהגות  הדור ":
" כאשר "אושר ", של באופן כראוי, היא  – iypd`האדם 

נותן "כלalשלו כי  הלב ", על שליט  ה "מוח" כאשר ,"
תאוותו ברוח ולמשול להתאפק  שבמוחו ברצונו יכול אדם 
דיבור במעשה  לבו משאלות  למלאות  שלא  שבלבו

בחטא .47ומחשבה ..." מלהיכשל נשמר  הוא  ואז ,

לא הרי בשוגג , רק  אפילו בחטא , נכשל הוא  וכאשר

מביא – ממש  בפועל בתשובה  לחזור צריך שהוא  בלבד זו
בחטא שגם  במוחו להרהר  עליו אלא  – שגגתו על  קרבן

מתאפשר היה  לא  אילו כי כדלעיל, אשם, הוא בשוגג

לכך. מגיע  היה  לא  להתגבר , הבהמית לנפש 

הנוגד דבר עשיית  בחומרת  במוחו יתעמק  וכאשר

העליון לב "48לרצון נותן שלו "הנשיא  אז ,49– המוח  –
להכנה מביא – ונדכה ",ala50הנשיא  נשבר "להיות  ,

גם נגרמת  אלא  שגגתו, שמכופרת  בלבד  זו לא ועלֿידי ֿזה 

והסטרא ֿאחרא " הטומאה  רוח  ונגרמת48"העברת בכלל ,
הבהמית . בנפש  וכניעה  שבירה

"קל הרי כזה , באופן היא  שוגג על גם התשובה וכאשר
אצלו – מה"קל" לומד הוא זדונותיו". על שמתחרט  וחומר 

הבהמית הנפש  כי  מזדונות , להכשל שלא הוא ה "קל"

– אצלו ונכנעו נשברו הרע  והיצר

ה "נשיא " וישלוט ימשול יהודי כל שאצל כך  ידי ועל

נשיא עבדי  "ודוד של הדור  זה יהיה  שבראש , המוח שלו,
עליהם " ו"מלך לעולם", שאז51להם  צדקנו, משיח בביאת  ,

כל על למלך ה ' "והיה  הקדוש ֿברוךֿהוא  מלכות התגלה 

(הדור). הארץ "

תשכ"ח) ויקרא ש "פ  (משיחת
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ספר 4)0 וראה ובכ"מ. אֿב. פא, ביאוה"ז ואילך. סע"ג קיד, תו"א
יראה, לגבי שבאהבה ישות בבחי' ואילך) רעט (ע' ח"א הערכיםֿחב"ד

ye"p.
מ 41) ולהעיר פ"ז. והאמונה היחוד שער א.yxt"iראה יא, בהעלותך
אדר"נ 42) וראה ב). (ק, תס"ט תקו"ז ב. לג, זח"ג ג. פקודי תנחומא

ג. פל"א,
א.43) סא, שבת ראה
סה"ד)44) (לבעל הכינויים ערכי מי"ט. פ"ה לרשב"ץ אבות מגן

הרמ"ז). (בשם א קנג, לזח"ב אורות ניצוצי בערכו.
מוחא 45) בגופא אינון מלכין ותלתא א): (פ, רות ובז"ח שם. זהר

שליטין. תלת ד"ה שלום מתורת ולהעיר – וכבדא לבא
הגוברת 46) היא בצירוף הקודמת אות שכל פי"ב: שעהיוה"א ראה

כו'. העיקר והיא
פי"ב.47) תניא
פ"ז.48) אגה"ת
(49– יוד סי ' אגה"ק ב. לו, – פכ"ט (תניא בלב" התשובה ו"עיקר

ובכ"מ. פ"א. אגה"ת וראה ב). קטו,
היא 50) ומה ה"ב): (פ"ב תשובה הל' הרמב"ם מלשון להעיר

ויסירו חטאו החוטא שיעזוב כו'.ealaויגמורezaygnnהתשובה
כדֿכה.51) לז, יחזקאל
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ויקרא  פרשת
א שיחה כב , כרך

הקודש ללשון  מתורגם

א.
טהורין "? "והקרבנות  של המשמעות מהי

במדרש מתחילין1נאמר מה  מפני אסי: רבי "אמר :
אלא בבראשית ? מתחילין ואין כהנים בתורת  2לתינוקות 

טהורין יבואו טהורין, והקרבנות  טהורין שהתינוקות 
".4בטהורין3ויתעסקו

יש טהורין"? "והקרבנות  של המשמעות  מהי 
הקרבנות5המפרשים את  להביא שצריך לכך היא  שהכוונה

אחרים מפרשים  ולפי בטומאה . ולא הכוונה6בטהרה , ,
החטא . מן מיטהרים  הקרבנות  שבאמצעות  היא ,

מלשון "חלקים ": אינם  הפירושים שני לכאורה, אך,
אודות שמדובר  מובן טהורין" "והקרבנות  המדרש 
מביאי על  ולא טהורין, עצמם שהם  עצמם , הקרבנות 

.7הקרבנות

כפשוטם , הדברים  את  מסבירים אילו  שני, מצד
אין שוב  עצמם , הקרבנות  לגבי אמורה  "טהורין" שהמילה

בתורה  מצויה  אין כטהורין.dxcbdמובן: הקרבנות  של
ומובחרים תמימים להיות  צריכים שהקרבנות בתורה  נאמר 

"טהורין".8וכדומה בתורה מוזכר  אין אך ,

ב.
"טהורין" תורה  מתן שלפני  הקרבנות 

לגבי "טהורין" שהתואר  לומר היה  ניתן לכאורה,

חז"ל לדברי בהתאם  הוא  כאן הקרבנות9הקרבנות אודות 
ועוף חיה  בהמה ליקרב  כשרין ש "הכל תורה, מתן שלפני

מומין ובעלי תמימין ונקבות oi`nhזכרים  `l la` oixedh."
תורה מתן  שלפני הקרבנות  של ההגדרה –10כלומר , היא 

"טהורין".

עניננו לבין  תורה  מתן שלפני  הקרבנות  שבין והקשר
קטנים , תינוקות , על כאן שמדובר חייביםmpi`yהוא 

קרבנות תורה ,11בהקרבת  מתן שלפני לקרבנות  בדומה  ,
קרבנות . הקרבת  של  חובה  היתה  לא עדיין  כאשר

היא כאן המדרש כוונת  קשה : הוא  זה  הסבר אך
לתינוקות  ש "מתחילין לכך הסיבה  את  zxezaלהסביר

mipdk הקרבנות דיני את  הכוללת  ,"xg`ly– תורה מתן
לבין הקטנים  שבין ההשוואה לכאן מתאימה  וכיצד 

תורה ?iptlyהקרבנות  מתן

ג.
התינוקות"הע  לימוד על־ידי דוקא  – עומד" ולם

תנחומא ולאחר12במדרש  שלעיל, הדברים  מובאים 
עומדים הם  כאילו עליהם  מעלה  אני "לפיכך נאמר: מכן
בית שחרב  שאףֿעלֿפי והודיעך הקרבנות , לפני ומקריבים 
בסדר שקורין התינוקות  אילולי נוהג  קרבן ואין המקדש 

עומד". העולם  היה  לא  הקרבנות

בהמשך נאמר עצמו תנחומא במדרש  13ותמוה:

את פ ' רבתי ופסיקתא  דר"כ  בפסיקתא  ועד "ז  בסופו . ג  פ "ז, ויק "ר  (1
ש"ך  עד . סי ' בו בכל  הובא  תעט ). (רמז בתחלתו צו ילקו"ש לחמי. קרבני

סק "ח. רמה  סי' יו"ד 
ועד "ז  כו', הואיל  הקב "ה  אמר מבראשית  להן יתחילו שם : ביל "ש (2

שם. מרגליות הוצאת  ויק "ר שם. ורבתי  דר "כ  בפסיקתא  הוא 
ללמוד  רבן  בית  של  התינוקות  מתחילין  הן למה  יד : צו בתנחומא  (3
עד  טהורים  שהם  ומפני  בו  כתובים  הקרבנות  שכל  מפני אלא  ויקרא  בספר
בסדר מתחילין שיהו הקב "ה  אמר  לפיכך  ועון  חטא  מהו  יודעים  ואינם  עכשיו 

טהורים. במעשה  ויתעסקו  טהורים  יבואו הקרבנות 
"בטהרות ". ביל "ש: (4

שם. לתנחומא יוסף  עץ  שם . לויק "ר  מהרז"ו פירוש (5
שם. לויק "ר יוסף  עץ  פרשתנו. ריש יקר כלי ראה  (6

"מעשה שהוא  לפרש  יש  טהורין" "מעשה  התנחומא לשון  וגם  (7
(ב )טהורין".

סא ). מ "ע  סהמ "צ  מזבח . איסורי הל ' ריש (רמב "ם  מ "ע  והיא  (8
ב . קטו, זבחים (9

בגמ' שם  שמסיים  מזה  אבל  המשכן ". הוקם שלא  "עד  שם  בגמ ' (10
נח דבן החילוק  מצד  שהוא  משמע  כן", לעשות  רשאין הזה  בזמן "ונכרין
סע "ב  (קטו, שם  הגמ ' בהמשך  שלמדוהו מזה וכ "מ  במ "ת. שנתחדש וישראל 
דתלוי  י"ל  ואולי לכל . ד "ה א קטז, שם  פרש"י וראה  דנח. מהקרבנות  ואילך )
כללות או בסיני נאמרו כללות  רק  אם  ב ) (קטו, שם  ור "ע  ר "י במחלוקת 
וניתוח. הפשט  טעונה  אם  בעולה  בגמ ' שמפרש וכמו  בסיני, נאמרו ופרטות 

ואכ "מ.
ה "ג פ "ט שגגות  הל ' רמב "ם  ראה  – קרבן  להביא  יכולים  אינם  ובכלל  (11

ספ "ג. איסו"ב  הל ' לרמב "ם  עוז מגדל  שם . ובכס "מ  בסופה
.3 שבהערה  (12

הקב "ה אמר אבא  בר שמואל  ר' אמר "וכן לפנ"ז: במדרש  גם  וראה  (13
הנ"ל . הדרשות  תוכן מובא  לפנ"ז שם ופסיקתא בויק "ר ועד "ז  כו'". לישראל 

 לקוטי שיחות 
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אתם אם  .. בני לישראל, הקדוש ֿברוךֿהוא  אמר "לפיכך
אתם כאילו  עליכם אני מעלה קרבנות בפרשת .. עוסקים 

ש – קרבן..." `cgמקריבים  lk, קרבנות בפרשת  העוסק 
קרבן הקריב  כאילו עליו " אני  "מעלה  – תינוקות רק  ולא 

ש "אילולי  כן, לפני המדרש  אומר  ומדוע  –zewepizd
עומד"? העולם  היה לא  הקרבנות  בסדר שקורין (דוקא)

קרבן" מקריבין "כאילו שבחידוש  אפוא , לומר, הכרחי
אדם , מכל יותר התינוקות  ידי על  בלימוד דוקא  יתרון יש 
ביותר, המושלם באופן  זו פעולה  נעשית אצלם  ודוקא 

עומד". "העולם  את המבטיח

ד.
הקרבנות בענין התורה לבין נח בין קשר יש

חז "ל, מאמר את  תחילה  לבאר יש  זאת  להבין כדי 
מכל להקריב  היה  ניתן תורה מתן שלפני לעיל, שהוזכר

נאמר שלגביו  מנח, נלמד זה דבר הטהורים . 14המינים 

הטהורה ". הבהמה  "מכל

הגמרא כך על וטהורין15ושואלת  טמאין הוו "ומי
שעתא " אז16בההיא  "טהורין" של שהמשמעות  ומסבירה  ,

"מאותן  בגמראoicizryהיא  (כגירסא וכפי17ליטהר"
התורה על בפירושו רש "י  ).18שמביא 

שני היו תורה , מתן שלפני נח , של בקרבנות  כלומר,
הפכיים : ענינים 

מצוה קיום  היוו לא נח שהביא ,19הקרבנות
התורה כל את  קיים  שנח מצאנו לא  כאשר ובמיוחד
שאנו כפי  היתה הקרבתו ניתנה . לא  כשעדיין כולה 
אדם שבני תורה, מתן לפני גם  התקופות , בכל  מוצאים

עצמו הראשון אדם מתוך20ואף  לה' קרבנות  הביאו
שונות . סיבות ומפני  האישית  הרגשתם

ליטהר" שעתידין "מאותן רק  הביא  שנח מכך מובן,19אך
לבין טהורות  בהמות  בין הבדל נח  אצל היה שלא שהעובדה
בההיא וטהורין טמאין הוו "ומי  הגמרא  (כשאלת  טמאות 

א היתה כבר אך  וכדומה , אכילה לגבי רק  היתה  צלושעתא")
העתיד שם  על וטמאין" "טהורין בין .21הבחנה

נח  מתקופת  שכבר אפוא  של22יוצא , התחלה  היתה 
תורה , מתן  לפני היה שהוא  למרות  התורה של ההגדרות
תורה מתן לאחרי בדומה שנהגו האבות  תקופת לפני ואף 

ניתנה שלא  עד כולה התורה  כל הוא23(קיימו כך ומשום  ,(
"מאותן – מהטהורין דוקא  קרבן .24ליטהר"oicizryהביא 

התורה כללי  לבין נח  בין קשר  מוצאים  שאנו  ומאחר
ענין שדוקא  משום  שזאת  לומר , יש  הקרבנות , בענין רק 

תורה . מתן שלפני לתקופה  קשור הקרבנות

ה.
והמצוות התורה  מעל הם  קרבנות 

הוא : לכך לתת  שאפשר  ההסברים  אחד

גם מביןxg`lהקרבנות , שהם למרות  הרי תורה , מתן
הם ובמהותם  בהשפעתם זאת בכל התורה, מצוות  תרי"ג

milrpולהשלים לכפר בכוחם  ולכן והמצוות , התורה 25מן

ומצוות . תורה  איֿקיום  עקב שנגרם  הפגם  על

הוא לה ' קרבן מביא  יהודי כאשר  אחרות : במילים 
עם לו שיש  הקשר את לה ', "קרבתו" את  בכך מבטא 

תלויmvraהקדוש ֿברוך ֿהוא  שאינו  קשר  יהודי, היותו
איננו ואשר  והמצוות , התורה  בקיוםmbtpבקיום פגם  עקב 

לבין היהודי בין זה  עצמותי  קשר והמצוות . התורה 
והמצוות . התורה  מן  נעלה  הקדוש ֿברוךֿהוא

dnecaפי על אף  – אלקיכם לה' אתם  בנים  לנאמר :
הם בני .26שחטאו

ועוון: חטא  על  מכפרים  שהקרבנות  לכך ההסבר וזהו
הקדוש ֿברוךֿהוא של רצונו על ח"ו עובר יהודי  כאשר
הקדוש ֿברוךֿהוא , לבין שבינו  בהתאחדות  ר"ל ופוגם 

והמצוות התורה ידי  על על27הנוצרת  זאת לתקן יכול הוא ,
הקשר את  ומגלה מעורר  שהוא  כך ידי על הקרבנות , ידי 
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כ . ח , נח  (14
א. קטז, שם  (15

תורה. נתנה  לא  הרי ופרש "י: (16
שלא מאותן לפנינו : ובגמ' ועוד . שם. חדא "ג  ז. אות  שם  בשטמ "ק  (17

עבירה. בהן נעבדה 
שם. זבחים וחדא "ג רש"י מפרשי וראה  ב . ז , נח  (18

צוה לא  אמר ט): פל "ד , א ; פכ "ו, (מב "ר  כ  ח , שם  מרש"י ולהעיר (19
מויק "ר וצע "ק  מהם . קרבן להקריב  כדי אלא  ז' ז' מאלו להכניס  הקב "ה  לי

לה'. מזבח  נח  ויבן  שנאמר בתורה שכתוב  מה  קיים  נח י): (ב , פרשתנו
ג. קיז, תקוז"ח  ועיין ב . כח , שבת  (20

קולטתן  התיבה  אין טהור  שהוא  בידוע  קולטתן שהתיבה  ש"כל  ועד  (21

שם. נח רש"י מפרשי שם . חדא "ג  ראה שם ). (זבחים  טמאין" שהן בידוע 
בברה "ע . – זה  לפני עוד  (20 הערה  (הנ "ל  מחז"ל  וע "פ  (22

א. פב , קדושין ב . כח , יומא  ראה  (23
שנזכר הראשונה  שהפעם  להעיר (24dxeza ענין הואgafndשבכתב 

.19 הערה  לעיל  וראה  דנח. בקרבנות 
.29 ,28 הערות  ולקמן פ "ב  אגה "ת  ראה  (25

ורא א . יד , ראה  ספרי 26) סקצ "ד ). ח "א  הרשב "א  (שו"ת  א  לו, קידושין ה 
ועוד . ה . לב , האזינו

(תניא ובכ "מ ). ג. מה , בחוקותי (לקו"ת  וחיבור צוותא  ל ' – מצוה  (27
ספמ "ט ). מהדו"ק 
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ייתכן לא  בו אשר  הקדוש ֿברוךֿהוא  לבין שבינו העצמותי
מכפר וזה  – פגם  עלֿידי28שום  שנוצר  הפגם  את  מוחק  –

והעוון .29החטא 

ו .
ה' בחירת מתכלית החומרית הקרבנות בעבודת דוקא

בישראל
אשר הקרבנות , ענין כל יותר מובן לעיל האמור  לפי

כך: על לשאול ניתן לכאורה 

הקדוש ֿברוךֿהוא שקבע  ה "עבודה" שקו ייתכן, כיצד 
בהמה שחיטת – הקרבנות עבודת ידי על יהא לישראל 

ל המזבח. על והקרבתה יותרוכו' מתאימה היתה  כאורה ,
עבודה  – רוחנית –alay30עבודה  וכדומה תפילה  ,

גלוי באופן לאלקות  היהודי  שבין הקשר את  המבטאת
יותר.

לישראל. דוקא מיוחדים אינם קרבנות כאשר ובמיוחד
להקריב האפשרות קיימת  העולם  אומות  אצל גם

המקדש31קרבנות בבית ואפילו כידוע .*31, ,

משום דוקא  הדבר : מובן לעיל האמור  ועלֿפי
הקדוש ֿברוךֿהוא עם  היהודי של העמוקה  שהתקשרותו 

ידי על  הנוצרת  מהתקשרות icedidנעלית  ly ezcear
הקדוש ֿ של בחירתו  משום  באה  והיא  ומצוות , בתורה 
זאת למרות  ליעקב ", עשו  ש "אח  שלמרות  – ברוך ֿהוא 

יעקב " את הקדוש ֿברוךֿהוא32"ואוהב  של בחירתו מצד  ,33

דוקא  הדבר מתבטא זו מסיבה  –zepaxwd zcearaאשר ,
dzeipevigaוהמיוחד) היהודי של רוחניותו  בה  ניכרת אין

אך – העולם) אומות  של הקרבנות  עבודת  לעומת שבו
של הקרבנות  עבודת  ההתקשרותicedidדוקא את  מעוררת 

הקדוש ֿברוךֿהוא . של בחירתו ידי שעל העצמית 

דוקא בוחר שהקדוש ֿברוךֿהוא  לכך  שלeteba(בדומה 
העולם אומות  של לגופם בגשמיות  דומה  אשר ).34היהודי ,

ז.
לתורה  שמעל האהבה  את בגלוי מבטאים נח קרבנות

נח  של קרבנותיו  בין  קשר  יש  מדוע  להבין ניתן בכך
ומדוע תורה , מתן שלאחר הקרבנות  לבין תורה מתן לפני

שם  על "טהורין" של  מושג  נח  בקרבנות  :cizrdהיה 

מן הצלתו על לה ' כתודה הקרבנות  את  הקריב  נח
נח..." את אלקים  "ויזכור – .35המבול

נח "36ידוע את  אלקים "ויזכור  שהפסוק  לכך ההסבר
של מוסף בתפילת  הנאמרים הזכרונות  מפסוקי  אחד הוא 
קשור נח " את  אלקים  ש "ויזכור כלומר , השנה, ראש 
שזכירתו משום  וזאת , – לטובה " לפני זכרונותיהם  ל"יעלה 
אשר ישראל", נשמות  מעלת  עצם  "מצד היתה נח  של

נח  את  "וגם אומרים  כך שמשמעותהdad`aמשום זכרת ",
ישראל. לנשמות  ועצמית " פנימית  "אהבה 

במתן אשר תורה , מתן לפני היה  שנח  שלמרות  ויוצא,
בחרת "ובנו התקיים  לא37תורה  ואף ולשון", עם  מכל

האבות בחירת  של  באופן בחירה  בו הם38היתה  אשר  –
כשמם  ישראל, עם של תחילתו את למרות`zeaהיוו  –

אצל היתה  ולכן  ישראל, נשמות לבין בינו קשר היה זאת 
ישראל". נשמות מעלת  עצם  "מצד  "באהבה ", זכירה  נח 

זכירה לאחר נח  שהקריב  הקרבנות  מדוע  גם מובן ובכך
כהודיה שלזו, לקרבנות  קשורים המבול, מן  הצלתו על 

תורה מתן שלאחר  .39ישראל

המוזכרים הקרבנות  על  המדרש לדברי  ההסבר וזהו
"והקרבנות – כהנים" "טהורין"oixedhב "תורת כאשר  ,"

כדלעיל: תורה , מתן שלפני לקרבנות  הקשור  מושג  הוא

כדלעיל, היא , הקרבנות  של  הפנימית שהמשמעות כיון
לישראל, הקדוש ֿברוך ֿהוא  של העצמותית  האהבה  גילוי

zilrpdיותר הדבר  מתבטא  התורה, ידי שעל מהאהבה 
נח  של לפניiptlyבקרבנות  תורה , עלieeivdמתן
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ח "ד  לקו"ש  (ראה התשובה  עבודת  כללות  גבי המבואר ע "ד  (28
שבפרטיות אלא  ואילך ). 459 ע ' {המתורגם ] חי"ט  ואילך . 131 ע ' [המתורגם ]
ושם ,343 ע ' ח "ד  [המתורגם ] לקו "ש (ראה  וקרבנות  תשובה  ענינים : ב ' ישנם 

.(12 הערה  132 ע '
כו , זח"ג א . רלט, זח "ב  (ראה  דא "ס  רזא  עד  עולה  דקורבנא  דרזא  (29
ללקו "ת ענינים  במפתח  כמסומן הקרבנות  במעלת  החסידות  ע "ד  וראה  ב ).

ועוד . צ "צ . דא "ח  הליקוטים  ספר קרבנות . ערך  כו'
א. ב , תענית  (30

מזו: ויתירה  וש "נ). ב . עג, (מנחות  כישראל  ונדבות  נדרים  דנודרין (31
ומקריב  לעצמו במה  לו  בונה  ואחד  כ "א כן , לעשות  רשאין הזה  בזמן ונכרים 
ב . קטז, ב . קטו , (זבחים  "לאורינהו " לישראל  ושרי שירצה , מה  כל  עלי'

הט "ז). פי"ט  מעה "ק  הל ' רמב "ם 

לקו"ש וראה  וש "נ. ב . עג, (מנחות  כישראל  ונדבות  נדרים  דנודרין (31*
.(72 ע ' ח "ל 

ב . א , מלאכי (32
ובכ "מ. .324 ,290 ע ' ח"ד  [המתורגם ] לקו"ש  ראה  (33

ועוד . .120 ע ' שלום  תורת  פמ "ט . תניא  (34
א. ח , נח (35

ואילך . 374 ע ' ח "כ  לקו"ש וראה  ר"א . פרק  ח "א  תער"ב  המשך  (36
ד ). סעיף  ס  סי' או"ח  אדה "ז (שו"ע  מ "ת  זכירת – שבאמירתו  (37

נח ". "בני לנח , מתייחסים  הארץ  גויי כל  מזו: ויתירה  (38
ישראל  הקריבו .. קרבן נח  "הקריב  שם  בויק "ר  מ "ש יומתק  עפ "ז (39

דישראל . לקרבנות  נח קרבנות  שמדמה  – כו '"
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השבועי  הלימוד מחזור ע"פ - ויקרא פרשת - לקוטי־שיחות

הם  הקרבנות  תורה  מתן לאחר ואילו ואיןdevnהקרבנות . ,
בהם  לתורה .ielbaניכר מעל שהם 

ח.
לישראל ה ' אהבת את בגלוי  מבטאים  ישראל ילדי 

ש "מתחילין המדרש  דברי יובנו לעיל  האמור  כל לפי
ויתעסקו טהורין ש "יבואו כדי כהנים " בתורת  לתינוקות 

בטהורין":

כללי: באופן ישראל לגבי תקופות  שלש  לעיל הוזכרו
את וקיימו קבלו היהודים  כאשר תורה, מתן מאז  (א )
האבות , תקופת  מאז (ב ) ה '. ציווי פי על והמצוות  התורה 
כן, לפני (ג) ניתנה . שלא  עד כולה  התורה  כל קיימו אשר
לתורה , קשר רק  מוצאים  אנו אצלו אשר נח, בתקופת

כדלעיל.mibyenולפחות  וטהרה , טומאה  של

גם קיימות  אלו תקופות  לשלש  שבדומה לומר , ויש
בת (או מצוה  בר היותו  לאחר (א) יהודי : כל אצל תקופות 
כאשר לחינוך , הגיעו מאז (ב ) במצוות . חייב  והוא  מצוה),
לפני (ג) החיוב . לתקופת  כהכנה  הוא והמצוות התורה קיום 
אך ומצוות , תורה קיום  אצלו אין כאשר לחינוך, הגיעו

היותו מעצם  זאת, icediלמרות cliלתורה קשר לו .40יש 
התורה  מכך: יעקבdyexiaלוdpzipויותר קהלת  מורשה –

למושגי קשור והוא  – הכל יורש  יומו בן תינוק  גם והרי –
התורה .

קיימת אין לחינוך, הגיעו  לפני קטן, שאצל ומכיון
בו ניכרת ומצוות , תורה  של  העמוקהielbaעבודה  מעלתו

של והעצמותית  הפנימית האהבה – יהודי ילד בהיותו
לישראל לפניdielbהקדוש ֿברוךֿהוא  יהודי ילד  אצל יותר

לחינוך .41הגיעו

טהורין "יבואו המדרש  דברי משמעות  וזוהי
לגלות היא  הקרבנות  שתכלית כיון בטהורין": ויתעסקו
הקדוש ֿברוךֿהוא של העצמותית  האהבה את ולבטא 

לימ  ידי  שעל האהבה מן ידיהנעלית ועל התורה , וד
הכפרה נוצרת  מגיעים–כך שהם  משום  "טהורין" הם

הטומאה פוגעת  אין  שבה "יבואו–לדרגה  לפיכך
oixedhיהיה ב "טהורין" זה  שעיסוק  בטהורין", ויתעסקו

"טהורין" שהם  יהודיים  ילדים  ידי כמבואר–על

ועוון" חטא  טעם מהו  יודעים "אינם תנחומא במדרש 
של– העצמותית  האהבה  בגלוי  מאירה  שאצלם  משום 

לישראל .42הקדוש ֿברוךֿהוא

ט.
לידי  מביאה  כהנים" ב"תורת  התינוקות  קריאת דוקא

העומד" "העולם
של הענין דוקא  מדוע מובן לעיל האמור  כל לפי
ב "תורת הלימוד – בטהורין " ויתעסקו טהורין "יבואו 

עומד": "העולם  לידי מביא – תינוקות  ידי על  כהנים"

ב " הגדולים של אינוzyxtעיסוקם  הקרבנות "
"dyrnשמסביר (כפי ובדיבור  במחשבה  עיסוק  אלא  ,"

הזקן תורה43אדמו"ר תלמוד הוא  זו  ש "מחשבה  ,
הוא והדיבור המחשבה  לבושי  של ועיקרם  דקרבנות..."),
אין אלה  בלבושים  ומדותיו. רגשותיו או האדם  שכל גילוי
אלא הרגש, או הרעיון "מלובשים " שבהן האותיות  העיקר

עצמם . הרגש  או  הרעיון

של ומדותיו שכלו הוא  כאן העיקר שבגלוי  וכיון
mc`dשל העצמית מעלתם  כך כל  כאן ניכרת  אין לכן ,

מצד  אשר yecwdישראל, zxigajexaÎ`edÎ. בהם

כאשר ודוקא  התינוקות , של  והלימוד הקריאה דוקא 
"oiligzn– כהנים " בתורת אצלzlgzdלתינוקות  הלימוד

שלiptlהתינוקות  ענין אצלו שיש  ולפני לחינוך, הגיעם 
והשגה , הבנה 

שרק  ישראל, במנהג  קיים  שאכן בלימודmiligzn(כפי
אחר, בסדר לומדים מכן לאחר  אך  ויקרא , בספר התינוקות 

המקום ),44כמנהגי 

העיקר עצמה . בפני הקריאה היא  אצלם  העיקר  אלא 
– הדיבור עצם  אלא  הדיבור, תוכן miiztydאינו zniwr

– הקטנים  של

של העצמית האהבה את ומגלה  מבטא  זה  דוקא 
`edÎjexaÎyecwdדוקא בוחר שהקדוש ֿברוךֿהוא  כאמור  ,

לידי בשלימות  מביא  זה  דוקא ולכן ישראל, של בגופות 
עומד". "העולם 

תש "מ ) ויקרא ש"פ  (משיחת
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ראה – הבנה  בר אינו אפילו בידים  איסור לו לספות  אסור שלכן וי"ל  (40
ואילך . ס "ה  שמג סי' הזקן אדמו "ר שו"ע  בארוכה 

ע ' חכ "א  [המתורגם ] לקו"ש ובארוכה  תרס "ו. ישראל  נער  כי ד "ה  ראה  (41
ואילך . 23

טהורים שמשמעו טהורין ", "הקרבנות  של  הדמיון  יומתק  זה  פי על  (42
ולא לאoikixvyבעצם  ג"כ  שמשמעתו טהורין", ל "תינוקות  טהורין, להיות 

טהורין שהן מהוlretaרק  יודעים  "ואינם  התנחומא כל ' כ "א  ,mrhחטא
ועון".

פנחס . ר"פ  לקו"ת  (43
שזהו וי"א  רצו . סי' וברוקח שם  בו בכל  משמע  וכן במאמר44) הפירוש

ביום ויהי עד  בתו"כ  .. בה  להתלמד  לתינוק  מגילה  כותבין ב ) ס , (גיטין הגמ '
תו"כ . התחלת  רק  לומדים  (בתחלה) שהתינוקות  משום  שזהו – השמיני
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שמות יב, ח – ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי 
אש ומצות על מררים יאכלהו

סו

ביאור, דעניני פסח מצה ומרור וד' כוסות שייכים לבחי' 
גבורות, והכוונה להמתיק הגבורות וכו'

ידוע1 שהשלש רגלים2 הם לנגד הג' אבות אברהם יצחק 
ויעקב.

הו"ע  שתוכנם  ענינים  ריבוי  יש  הפסח  דבחג  יבואר,  זה  בסימן   )1

ה"גבורות", והכוונה היא להמתיק הגבורות, והם:

א( מאחז"ל )ברכות נח, א( "והגבורות" זו יציאת מצרים.

ב( יצחק בחי' גבורה, נולד בפסח )ראש השנה יא, א(.

ג( ברכת יצחק – בחי' גבורה – הי' בפסח.

ד( בהנ"ל, יצחק אכל אז ב' גדיי עזים לפסח ולחגיגה - גדיי עזים בחי' 

גבורה.

ם  השֵׁ הוא  שטן"  "קרע  בגי'  מרור"  מצה  "פסח  דברים  שלשה  ה( 

בגבורה.

ו( "מצה" פירושו מדון ומריבה בחי' גבורה.

ז( עיקר מצות אכילת מצה והאפיקומן הוא ה"לוי" בחי' גבורה.

ח( המצה ד"לוי" שוברין ומחלקין לאכילת מצה והאפיקומן, שבירה 

הוא בחי' גבורה.

ט( מרור בחי' גבורה.

י( חמשה מיני מרור )פסחים לט, א(, כנגד ה' גבורות )ראה סימן סז(.

יא( ד' כוסות יין, יין הוא בחי' גבורה.

יב( כוסות יין הוא אדום, בחי' גבורה.

יג( בהנ"ל, כוס בגי' אלקים, בחי' גבורה.

ם "ֱאלִֹקים" בחי' גבורה. יד( יין בגי' נקודות משֵׁ

טו( החידוש בכוסות הפסח הוא כוסות ב' וד', כנגד בחי' בינה וגבורה.

טז( ר"ת "פסח מצה מרור כוסות" בגי' ק"פ, מנין שני חיי יצחק, בחי' 

גבורה.

והכוונה בכל הפרטים אלו הוא להמתיק הגבורות, וזהו שנולד אברהם 

בחי' חסד בפסח.

2( ראה זהר חלק ג' דף רנז, ב. טור אורח חיים סימן תיז. מנורת המאור 

)לר"י אלנקאווה( ח"ב הלכות ראש חודש בשם ר' יהודה בן הרא"ש. 

לקוטי תורה דרושים לראש השנה נח, א. לקוטי שיחות חלק ג' עמוד 

.832

לושי  בחי'3 חסד – שאמר4  לנגד אברהם –  הוא  פסח 
ועשי עוגות שהוא העוגות ַמצׂות דפסח.

ענין  עיקר  ואדרבה  ג"כ.  גבורות  בחי'  יש  בפסח  עכ"ז 
יציאת מצרים הי' ע"י בחי' גבורות כמארז"ל בברכות דנ"ח 
ע"א5 והגבורה זו יציאת מצרים. וכן דרשו שם והגבורה זו 
גבורות6  בחי'  יצחק  והרי  ביצי"מ.  זה  שהי'  בכורות.  מכת 
שברך  והברכות  ע"ש.  די"א  בר"ה  כדאיתא  בפסח  נולד7 
טל  אוצרות9  שאז  בפסח  זה  הי'  השמים  מטל8  יצחק 
נפתחין, וביצחק מצינו שאכל אז את10 הפסח והוא הב' גדיי 
עזים לפסח ולחגיגה. והם גדיי עזים11 בחי' גבורות. ורבקה 
ויעקב  דמצות.  הלחם  הוא  עשתה  אשר  לחם12  גם  נתנה 
הביא גם יין הוא היין דהד' כוסות. ויצחק בחי' גבורות אכל 

ושתה כ"ז.

לבחי'  שייכים  וכוסות  מצה  פסח  אלו  שכל  מזה  מובן 
גבורות, והרי השלשה דברים שבפסח דהיינו פס"ח מצ"ה 

בראשית  א'  חלק  זהר  ראה  לאברהם".  "חסד  כ(  ז,  )מיכה  כמ"ש   )3

האמצעי  אדמו"ר  מאמרי  ה.  סימן  הקודש  אגרת   – תניא  ב.  מז,  דף 

קונטרסים עמוד ד. וש"נ.

4( וירא יח, ו. ראה בראשית רבה פרשה מח, יב. ילקוט לוי יצחק עה"ת 

חלק ג' סי' קכו הערה 10.

5( דברי הימים-א כט, יא.

על  הזקן  אדמו"ר  מאמרי  פ"ג.  הכינויים  )כג(  שער  פרדס  ראה   )6

פרשיות התורה ח"ב עמוד תקפ. וש"נ.

7( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סוף סי' פז. חלק ג' סי' נב הערה 

.3

8( תולדות כז, כח.

9( פרקי דרבי אליעזר פרק לב. ראה גם לקמן סי' עב.

10( זהר ח"א דף קמב ע"ב. ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת ח"א סימן רכט.

11( כידוע מאמר חז"ל )שבת עז:( "מאי טעמא עיזי מסגי ברישא והדא 

אימרא, ברישא חשוכא )בחינת גבורות( והדר נהורא". ראה לקוטי לוי 

נו "עזים" לשון "עז" בחי' גבורה.  יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד 

לקוטי תורה פרשת בלק עד, ד. אור התורה פ' תרומה עמוד א'תקיב. 

ספר המאמרים – תורת שמואל תרכ"ט סוף עמוד קיח ואילך. ילקוט 

לוי יצחק עה"ת ח"א סוף סימן ח.

12( תולדות כד, יז.

 ילקוט לוי יצחק על התורה 
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מרו"ר מספרם קר"ע שט"ן13 שהוא השם14 שבגבורה.

דוקא.  גבורות  בבחי'  הוא  הפסח  עשיית  אופן  ובאמת 
כי הרי הי' צריך להיות צלי אש דוקא. שצלי אש הוא בחי' 

גבורות.

וכן מצה פירושו מריבה15 ומדון בחי' ירגיז16 אדם יצ"ט 
על יצה"ר. הרגזה הוא בחי' גבורות.

ואם שיש ג' מצות שנקראים כהן לוי ישראל בחי' חג"ת, 
האמצעית  במצה  הוא  מצה  אכילת17  מצות  עיקר  הנה 
החלק  בתחלה  אוכלין  שאותה  גבורות,  בחי'18  לוי  שלנגד 
אוכלין  ואותה  מצה.  אכילת  על  ברכת  קאי  שעלי'  הקטן. 
לבסוף החלק הגדול המצה דאפיקומן. והמצה דלוי דוקא 
שופר  דתקיעת  השברים19  כמו  ע"ד  הוא  אותה  שוברין 
שהוא לנגד יצחק גבורה. )וכמ"ש בס"ד ברשימה20 דתק"ש 
ורדיית הפת21, שמצה בפסח ותק"ש בר"ה שייכים זה לזה. 
הג'  לנגד  הם  תרועה.  שברים  תקיעה  דשופר  קולות  והג' 

מצות כהן לוי ישראל.(.

13( פס"ח )בגי' 148( + מצ"ה )135( + מרו"ר )446( = 729, וכן קר"ע 

)370( + שט"ן )359( = 729.

14( ראה עץ חיים, שער שבירת הכלים )שער ט'( פרק ב', דהז' שורות 

שני'  דתפלת אנא בכח הוא כנגד הז' מדות חסד גבורה וכו', והשורה 

"קבל רנת עמך שגבנו טהרנו נורא" הוא ר"ת קר"ע שט"ן כנגד גבורה 

ע"ש. ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת ח"ג סי' מד. ובח"א סימן סה הערה 7.

ועוד  וז"ל:  קעג  ע'  ה'תשכ"ט  המאמרים  ספר  מנחם  תורת  ראה   )15

ענין במצה, לשון מצה ומריבה, והיינו, דכיון שהרע הוא עדיין בתוקף 

)כמבואר בתניא )פל"א( שלכן הוצרכה להיות היציאה ממצרים באופן 

דכי ברח העם גו' )בשלח יד, ה((, לכן צ"ל מצה ומריבה בבחי' מלחמה 

כפשוטה,  המצה  באפיית  ]וכמו  היש  ביטול  שיהי'  בכדי  הנה"ב  עם 

שדוחקים ולוחצים ומנקבים את העיסה )מען ווַאלגערט עס און מען 

ועד  חימוץ[,  לידי  תבוא  שלא  עס(  שטרובעלט  מען  און  עס  שטעכט 

שפועל שענין האמונה )שהו"ע הביטול שלמעלה מטו"ד( יחדור בכל 

כחות נפשו עד לכח המעשה. עי"ש.

16( ראה ברכות ה, א.

17( שו"ע אדמו"ר הזקן הלכות פסח סימן תעג סעיף לה. תעה סעיפים 

ג-ה.

18( ראה לקוטי שיחות חלק יח עמוד 222.

19( ראה זהר חלק ג' )רעיא מהימנא( דף רל, ע"ב. צט, ע"ב. תיקון נה 

דף פח, ע"ב. פע"ח שער השופר פרק ד'. ילקוט לוי יצחק ח"א סימן 

פב.

20( ראה לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רעט ואילך.

ש"פ  משיחות  ח"ה  ה'תשמ"ה  התוועדויות  מנחם  תורת  ראה   )21

נצבים סעיפים כז, כח.

בחי'  הוא  מרירות  שמרור,  מובן  שבפסח.  מרור  וכן 
גבורות.

וכן  גבורות,  בחי'22  הוא  יין  שבפסח.  יין  הכוסות  וכן 
כוס הוא מספר שם אלקים בחי' גבורות, ויין23 הוא מספר 
יין24 אדום.  נקודותיו ג"כ בחי' גבורות. ומצוה מן המובחר 

מראה אדום ביחוד רומז על גבורות.

ובהד' כוסות גופא העיקר והחידוש שיש בכוסות דפסח 
הרביעי.  והכוס  השני  הכוס  הוא  השנה.  בכל  זה  שאין  מה 
שאינם בכל השנה. משא"כ הכוס דקידוש ישנו גם בשבת 
ויו"ט. והכוס דברהמ"ז ישנו בכל השנה ג"כ. ועל אלו הב' 
כוסות דוקא אומרים ההגדה וההלל. סיפור יצי"מ. והם הב' 
מוחין השמאלים25 בינה ועטרא דגבורה. כי הד' כוסות הם 
הד' מוחין26 שמבינה כידוע. א"כ אלו הב' הם בינה וגבורה. 
מזה  וכמ"ש  גבורות.  בחי'  ג"כ  הם  דכוסות  שהעיקר  הרי 
דהוה  נש  בר  חד  שמיני  בפ'  המד"ר  מאמר  על  ברשימה 
ויומא;  יומא  בכל  דחמר  קסטין  עשר  תרי  למשתי  אליף 

ע"ש.

והמרור  והמצה  עצמו  הפסח  הן  פסח.  ענין  שכל  הרי 
והכוסות כ"ז הוא בחי' גבורות.

והר"ת27 פסח מצה מרור כוסות, הוא ק"פ מנין שני חיי 
יצחק בחי' גבורות, כי יצחק נולד בפסח.

זהו  בחסדים.  שנמתקו  ממותקות  גבורות  הם  אך 
שיו"ט דפסח הוא בחי' חסד.

לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים סוף עמוד 
רעט ואילך

22( ראה סידור עם דא"ח קב, ג. ועוד.

23( פירוש: יין בגי' 70, וכן הנקודות דשם "אלקים" הוא ג"כ 70, וכידוע 

כל נקודה הוא במספר עשר, "ֱאלִֹקים", דיש שבע נקודות בגי' 70.

אור  וראה  כו.  סימן תעב סעיף  הזקן הלכות פסח  24( שו"ע אדמו"ר 

התורה פ' ויחי )בראשית כרך ו'( תתשכט, א.

וז"ל:  ע' רסט  יצחק, ליקוטים על תנ"ך ומאחז"ל  לוי  25( ראה לקוטי 

גאולה,  של  לשונות  בד'  עולם,  לחירות  ישראל  יצאו  הפסח  בחג 

שלנגדם תיקנו חכמים ד' כוסות, והנה, הכוס הא' הוא לנגד מוח דחכ', 

הכוס הב' נגד מוח הבינה, הכוס הג' מוח עטרא דחסד, ז"א. וכוס ד' מוח 

עטרא דגבורה בחי' מלכות עי"ש. ראה לקמן סי' עט.

26( ראה הביאור לעיל סי' סד הערה 29, דמצה הוא בחי' חכמה )ַאב(, 

ויין בחי' בינה )ֵאם(.

27( היינו: פ )80( + מ )40( + מ )40( + כ )20( = 180, ק"פ.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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וידבר ה' אליו מאהל  ויקרא אל משה  א, א – 
מועד לאמר

א. כתיב )שם יד, ד( "מי יתן טהור מטמא לא אחד", 
האור  "כיתרון  יג(  ב,  )קהלת  פסוק  על־דרך  זה  ופסוק 
זה  מענין  אחרים  בדרושים  מאד  והארכתי  החשך".  מן 
האור,  יתרון  גורם  החושך  סיבת  כי  רפ"ב(,  אות  )לעיל 

ממה שהי' קודם שנתחשך.

חוה  ס"ח(  פי"ט  רבה  )בראשית  ז"ל  רבותינו  ואמרו 
בשמרים  מעורבים  בענבים  ענבים,  של  אשכול  סחטה 
שמרים  ונעשו  וכשנסחטו  מתבטלים,  רק  ניכרים  ואינם 
מסולק  לומר  רצה  משומר.  היין  נשאר  כך,  אחר 
קודם  שהי'  ממה  יותר  ובהיר  זך  והוא  מהשמרים, 
כמו  בענביו,  המשומר  יין  הבא  עולם  ענין  וזהו  סחיטה. 
ראתה  לא  "עין  ב(,  לד,  )ברכות  ז"ל  רבותינו  שאמרו 

אלקים זולתך" )ישעי' סד, ג( זהו יין המשומר.

והענין כי הי' "כתנות אור" ונגנז ונעשה "כתנות עור" 
ב'עין' שהוא עור היפך אור. ובהתם החטאת לעתיד אור 
חדש יהי' לזה העור יתרון ‘עין' שגרמה עיור, עיור יתהפך 
ל"עין בעין נראה אתה ה' וגו'" )במדבר יד, ד(, עין רואה 
עין כו' זה יין המשומר כו'. וזהו ענין א' ד"שמע ישראל" 

)דברים ו, ד( – רבתי.

רבתי.   – ד"אדם"  א'  א(  א,  )-א  הימים  ובדברי 
באמת,  נברא  והעולם  "אמת",  של  מעשר  "אדם"  הנה, 
"בראשית ברא אלקים את" )בראשית א, א(, סופי תבות 
"אמת". "ונרגן מפריד אלוף" )משלי טז, כח( הוא הנחש 
בהוצאת דבת שקר, גרם שנפרד א' מן "אמת" ונשאר – 

"מת", וכן מן "אדם" ונשאר – "דם". ואז נסתלקה אלף 
מ"כתנות אור" ונעשית "עור".

ונשאר  זעירא,  א(  א,  )ויקרא  ד"ויקרא"  א'  כן  ועל 
ק"ל  אדם  מן  שהולידה  לילית,  היא  "קרי"  לשון  "ויקר" 
"אדם  ואמר  ב(.  יח,  )ערובין  לעולם  זוהמא  ובאה  שנה, 
כי יקריב" )ויקרא א, ב( דאינו קרוב, עתה צריך להקריב, 
במקום  הארכתי  כהנים  תורת  של  הפרשיות  כך  ואחר 

אחר, שסובבים על זה הענין.

בעור  יהי'  כי  "אדם  מזה.  נמשכות  הטומאות  וכל 
ובשר  עור  כתנות  שנעשית  מחמת  ב(  יג,  )שם  בשרו" 
שלמה,  אדם  מיטת  היתה  ולא  הראשון,  אדם  בחטא 
רק קרי, ומזה הזיבות ודם נדה כו', עד בא יעקב שופרי' 
מעין שופרא דאדם, והיתה מיטתו שלמה )פסחים נו, ב( 
ויצאו ממנו שבעים נפש קדושות, לתקן ע'. "ואת יהודה 
שלח לפניו" )בראשית מו, כח( רומז על דוד המלך ע"ה 

בסוד אדם דוד משיח...

לעתיד בביאת משיח, כתיב )ישעי' ס, א( "קומי אורי 
כי בא אורך", "אור הלבנה כאור החמה וגו' כאור שבעת 
אז,  משמש  שהי'  הגנוז  אור  שהוא  כו(,  ל,  )שם  הימים" 
ראתה  לא  ל"עין  יתהפך  ראתה",  לא  "עין  שהי'  ומה 
וכל  ג(, דהיינו לרוב הבהירות,  זולתך" )שם סד,  אלקים 
יצא  ומעז  הקליפות,   – השמרים  ביטול  מכח  בא  זה 
מתוק, וזדון נתהפך לזכות, ו"כעת יאמר ליעקב" )במדבר 
כג, כג(, ואמרו רבותינו ז"ל )דברים רבה פ"א ס"י( שיהיו 

ישראל לפנים ממחיצתן של מלאכי השרת כו'.
של"ה – מסכת פסחים אות שסז. שסח

 ילקוט גאולה ומשיח 

תכלית שלימות הטוב הוא שגם הרע נהפך לטוב
מהתוועדויות י"א ניסן, שבת הגדול, ואחרון של פסח ה'תשמ"ג

מבואר בכמה מקומות בעניין "הלכה כבית הלל" – שבזמן הזה אין העולם ראוי 
שההלכה תהיה כבית-שמאי )דרגא נעלית יותר(, ורק לעתיד-לבוא תהיה הלכה 

כבית שמאי
מהתוועדויות י"א ניסן, שבת הגדול, ואחרון של פסח ה'תשמ"ג
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i"yx£‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ∑ ּולכל ּדּברֹות אמירֹות לכל «ƒ¿»∆…∆ְְְֲִִָָ
קריאה  קדמה צּוּויים, לׁשֹון ,ּולכל חּבה, לׁשֹון ְְְְִִִִָָָָָָ

זה  "וקרא ׁשּנאמר: ּבֹו, מׁשּתּמׁשין הּׁשרת ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמלאכי
עליהן  נגלה העֹולם אּמֹות לנביאי אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻאלֿזה",

עראי  אלּֿבלׁשֹון אלהים "וּיּקר ׁשּנאמר: וטמאה, ְְְֱֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹֻ
LÓ‰.ּבלעם" Ï‡ ‡¯˜iÂ∑ ּומּגיע הֹול הּקֹול ְִָ«ƒ¿»∆…∆ִֵַַַ
להפסקֹות לאזניו  אף יכֹול ׁשֹומעין. לא יׂשראל וכל , ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹ

"וידּבר" לֹומר: ּתלמּוד קריאה? היתה היתה לדּבּור , ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ
הפסקֹות  היּו ּומה להפסקֹות. ולא ְְְְְִֶַַָָָָֹקריאה

ּפרׁשה מׁשּמׁשֹות  ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן ? ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
הּלֹומד  להדיֹוט קלֿוחמר לענין, ענין ּובין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלפרׁשה

ההדיֹוט  אהרן ∑‡ÂÈÏ.מן את יהּודה למעט רּבי . ְִֶַ≈»ְְֲִֵֶַַַָֹ
ּב נאמרּו ּדּברֹות י"ג ּולאהרן אֹומר: למׁשה .ּתֹורה ְְְְֱֲִֵֶֶַַָֹֹ

לאהרן  ׁשּלא ,ללּמד מעּוטין, י"ג נאמרּו ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹֹּוכנגּדם
י"ג  הן ואּלּו לאהרן; ׁשּיאמר למׁשה אּלא ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹנאמרּו,
"וידּבר  אליו", "מּדּבר אּתֹו", "לדּבר ְְִִִִֵֵֵֵַַַַָמעּוטין:
יכֹול  ּכהנים'. ּב'תֹורת ּכּלן – "ל "ונֹועדּתי ְְְְֲִִֵַַָָָֹֻאליו",
לֹו", "קֹול לֹומר: ּתלמּוד הּקריאה? קֹול את ְְְִֶַַַָָׁשמעּו

אליו" ׁשמעּו.."קֹול לא יׂשראל וכל ׁשמע, מׁשה ְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹ
מרּגׁשת ( הּדּבּור המיחדת ּׁשהּתבה מּמה ּדרּׁש"י ׁשּדּיּוקֹו הר"ן ּבׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻמ"כ

אינּה אבל הּדּבּור, יחּוד על ּתֹורה ׁשּגםּֿכן 'לֹו' ּכתּוב היה מאּלּו יֹותר ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּמבטא

מרּגׁשת  ואמנם הּדּבּור, המיחדת ּתבה היא ׁשּגםּֿכן 'אליו' וכתב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻמרּגׁשת.

ודו"ק. ׁשמעּו, לא יׂשראל וכל ׁשמע ׁשּמׁשה והּוא, יֹותר, יחּוד להֹורֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבּמבטא,

ÚBÓ„.)מצאתי  Ï‰‡Ó∑ נפסק הּקֹול ׁשהיה מלּמד ִָָ≈…∆≈ְְִֵֶַַָָָ
לאהל  חּוץ יֹוצא היה ׁשהּקֹול ולא מּפני יכֹול . ְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ה"ּקֹול"? מהּו הּקֹול". "את לֹומר: ּתלמּוד ?ְֶַַַַַָנמּו
קֹול  ּבּכח, ה' "קֹול ּבתהּלים: הּמתּפרׁש הּקֹול ְְִִִִֵַַַַָֹהּוא
נאמר  לּמה אםּֿכן, ארזים". ׁשבר ה' קֹול ּבהדר, ֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹה'
ּכּיֹוצא  נפסק. הּקֹול ׁשהיה מלּמד מֹועד"? ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ"מאהל
החצר  עד נׁשמע הּכרּובים ּכנפי "וקֹול ְְְְִִֵֵֶַַַַָּבֹו:
לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול ְְִִֵֶַַַַָָָֹהחיצנה".
"עדֿ נאמר: לּמה אםּֿכן, ּבדּברֹו". אלֿׁשּדי ְְְֱִֵֵֶַַַַַָָ"ּכקֹול
נפסק  היה ׁשם, ׁשּמּגיע ׁשּכיון החיצנה"? .החצר ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

¯Ó‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡Ó∑ ּתלמּוד הּבית? מּכל יכֹול ≈…∆≈≈…ְִִַַַָָ
ּכּלּה? הּכּפרת מעל יכֹול הּכּפרת". "מעל ֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֻלֹומר:

הּכרבים" ׁשני "מּבין לֹומר: צא ∑Ó‡Ï¯.ּתלמּוד ְְְִִֵֵַַַֻ≈…ֵ
נדּבר  הּוא 'ּבׁשבילכם ּכּבּוׁשין: ּדברי להם ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָֹואמר

ׁשּכל מצינּו, ׁשּכן ּוׁשמֹונה עּמי'. ׁשהיּוׁשלׁשים ׁשנה ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ּבּמדּבר  לא יׂשראל ,ואיל המרּגלים מן ּכמנּדים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹֻ

כאׁשרּֿתּמּו "ויהי ׁשּנאמר: מׁשה, עם הּדּבּור ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹנתיחד
לאמר" אלי ה' וידּבר למּות... הּמלחמה ְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹּכלֿאנׁשי
ּדברי, להן ואמר צא אחר: ּדבר הּדּבּור. היה ְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאלי

יקּבלּום  אם מׁשה והׁשיבני "וּיׁשב ׁשּנאמר: ּכמֹו , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
וגֹו'" העם :אתּֿדברי ְְִֵֶָָ

ÓÊ‡א  ÔkLnÓ dnÚ ÈÈ ÏÈlÓe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆«ƒ¿»ƒ≈ƒ«¿«ƒ¿»
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ãקודש משיחות ãנקודות

‡¯˜iÂ(א ׁשּבּמּלה (א, א' האֹות ואּלּו זעירא, היא א' האֹות «ƒ¿»ְְִִִִֶַָָָָ

ּבדר לֹומר ויׁש רּבתי. היא הּימים' 'ּדברי ּבתחּלת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ"אדם"

ׁשל ּבקריאתֹו מדּבר ּכאן ּוביחס ‰aw"‰הרמז: מׁשה, אל ְְִִֶֶֶָָָָֻ«»»ְֶֶַַֹ

'זעירא'. ולהיֹות עצמֹו את להקטין האדם על – ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָלהקּב"ה

לעֹולם  ּוביחס העֹולם, ּבתֹולדֹות מדּבר הּימים' ּב'דברי ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֻא

סביבתֹו. על ּולהׁשּפיע למׁשל 'רּבתי', להיֹות האדם על –ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹ

תשמ"א) שני אדר ד' (שיחת

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‡¯˜iÂ ּבעבּור ‡) יחיד, ּברית מצאנּו . «ƒ¿»ְֲִִַָָָ

מצוה  להיֹות יּתכן ּגם ּדברים. ְְְְִִִִֵֵַָָָׁשני

ּכמצות  רּבים, ּדברים ּבעבּור ְְְֲִִִַַַַַָאחת

חלק  ּכל ּבתת ּכי והּקרּבן. ְְְִֵֵֶַָָָָָהעֹולה

חלק  לֹו ׁשּיׁש החלק יּמלט ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָּבעּתֹו,

לתת  לכּפר, ּפרּוׁש ּכן על הּבא. ְְֵֵֵֵַַַָָָלעֹולם

 חומש יומי 

פרשת ויקרא

יום ראשון
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נו ויקרא נו פרשת - א - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ"ו ראשון ליום יומי שיעור

(á)íãà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¨À̈
ø÷aä-ïî äîäaä-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦©§¥À̈¦©¨¨Æ

:íëðaø÷-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe¦©½Ÿ©§¦−¤¨§©§¤«
i"yx£ÌkÓ ·È¯˜ÈŒÈk Ì„‡∑ ּבקרּבנֹות ּכׁשּיקריב, »»ƒ«¿ƒƒ∆ְְְְְִֶַָ

הענין נדבה  נאמר ∑‡„Ì.ּדּבר אדם לּמה מה ? ְְִִֶָָָָ»»ֱֶַָָָָָ
אף  ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל, מן הקריב לא ְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהראׁשֹון

ּתקריבּו לא הּגזל אּתם חּיה ∑‰Ó‰a‰.מן אף יכֹול ְִִֵֶַַַָֹ«¿≈»ַַָָ
לֹומר  ּתלמּוד וצאן"ּבּכלל? "ּבקר :.‰Ó‰a‰ ÔÓ∑ ְְַַַָָָָֹƒ«¿≈»

הרֹובע  את להֹוציא ּכּלּה, הּנרּבע ולא ŒÔÓ.ואת ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻƒ
¯˜a‰∑ את להֹוציא ∑Ô‡v‰ŒÔÓ.הּנעבד להֹוציא «»»ְֱִֶֶַָƒ«…ְִ

הּנֹוגח ∑Ô‡v‰ŒÔÓe.הּמקצה את  את להֹוציא ְֶֶַֻƒ«…ְִֵֶַַ
"מןֿהּבקר",ׁשהמית  הענין מן למּטה אֹומר ּכׁשהּוא . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

את  להֹוציא לֹומר, ּתלמּוד ∑e·È¯˜z.הּטרפה ׁשאין ְְְִֵֵֶֶַַַָ«¿ƒ
מתנּדבים  ׁשּׁשנים ּבׁשּתפּות מלּמד ∑˜¯ÌÎa.עֹולה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻ»¿«¿∆

הּמזּבח  קיץ עֹולת היא צּבּור, נדבת ּבאה ׁשהיא ,מלּמד ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
הּמֹותרֹות  מן .הּבאה ִַַָָָ

(â)epáéø÷é íéîz øëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬¨¦−©§¦¤®
:ýåýé éðôì Bðöøì Búà áéø÷é ãòBî ìäà çút-ìà¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«

‡Lב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¡«
‡¯ÈÚa ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔBÎpÓ ·¯˜È È¯‡¬≈¿»≈ƒ¿À¿»»√»¿»ƒ¿ƒ»
:ÔBÎa¯˜ ˙È Ôe·¯˜z ‡Ú ÔÓe È¯Bz ÔÓƒ≈ƒ»»¿»¿»À¿«¿

ÌÈÏLג  ¯Îc È¯Bz ÔÓ da¯˜ ‡˙ÏÚ Ì‡ƒ¬»»À¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
d˙È ·¯˜È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï dp·¯˜È¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»≈»≈

:ÈÈ Ì„˜ dÏ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»≈√»¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
לה' הּבהמית נפׁש ְֲִֶֶַַַַַָהקרבת

'Â‚Â ‰Ó‰a‰ŒÔÓ ‰Â‰ÈÏ Ôa¯˜ ÌkÓ ·È¯˜ÈŒÈk Ì„‡(ב (א, »»ƒÕ«¿ƒƒ∆»¿»«Õ…»ƒ«¿≈»

הענינים: ּבפנימּיּות הּקרּבן עניני ּפרטי לבאר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָויׁש

"אדם  לה', ּדהאדם והחּוׁשים הּכחֹות קרּוב הּוא ענינֹו ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹקרּבן

ּבהמה  לקחת צרי זאת, עֹוׂשים ּכיצד מּכם". יקריב ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכי

הּנפׁש את לקחת צרי האדם ּכלֹומר, לה'. ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּולהקריבּה

הּבהמית  נפׁשֹו ׁשּגם הינּו לה', ּולהקריבּה ׁשּלֹו ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָהּבהמית

ה'. ועבֹודת קדּוׁשה לעניני ְְְְְֲִֵֵַַַַָּתסּיע

ּכ מּום, מּכל לבּדֹוק יׁש הּבהמה ׁשאת צריּוכׁשם האדם ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ׁשּיהיּו ּומעׂשיו ּדּבּוריו ּומחׁשבֹותיו נפׁשֹו ּכֹוחֹות ְְְְְֲִִִֶַַַָָָלבּדֹוק

מּום. – חּסרֹון ּבהם יהיה ולא ְְְִִִֵֶֶָָָֹּכדבעי,

ּדכׁשם  אֹותֹו, וׁשֹוחטים הּקרּבן לֹוקחים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָואחרּֿכ

מהּבהמה, חּיים' וה'רּוח הּדם את מֹוציאים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבׁשחיטה

ׁשּבֹו, החּיּות ללא א ׁשלם הּגּוף נׁשאר הּׁשחיטה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹּולאחר

הּבהמית  ׁשּבּנפׁש חּיים' ה'רּוח מֹוציאים ּבאדם: ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכמֹוֿכן

ּגּוף  רק ונׁשאר ּגׁשמּיים, מענינים וההתלהבּות החּיּות –ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָ

החׁשק  ללא א נׁשאר, ּכׁשּלעצמֹו הּגׁשמי הּדבר – ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹהּבהמה

לעניני  ורק א ּבֹו ּומׁשּתּמׁשים ׁשּבֹו, הּגׁשמי ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַוהּתענּוג

ְָקדּוׁשה.

אלקי ה' את "ואהבּת ׁשל למּצב לבֹוא היא ְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהּמּטרה

ּתתגּלה  הּבהמית ּבנפׁשֹו ׁשאף "יצרי ּבׁשני ,לבב ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבכל

ּבהקרבת  נרמז וזה להּקּב"ה. הּיהּודי ׁשל הּגדֹולה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָהאהבה

ׁשּבֹו, הּבהמית הּנפׁש – ׁשהּבהמה הּמזּבח, ּבאׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּקרּבן

לה'. האהבה ּבאׁש ְְֲִֵֵַַַָָּתתּכּלל

שבת') 'לקראת מתוך - 205 עמוד א, חלק לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּכן  על תּׂשא. ּכי מּתחּלת והעד, ְְִִִִֵֵֶַַָָֹּכפר.
יׁש ּגם ּבּדבר. יפּגענּו ּפן ְְִִֵֵֶֶֶַַָּכתיב,

יתּבֹונן  ּגם לעתידֹות. סֹודֹות ְֲִִֵַַָּבעֹולֹות,
והחּטאֹות  הּתֹולדֹות סֹוד קרּבן, ְְִַַַָָָָָמּכל
וטעם  הּתֹורה. מֹורי להחיֹות ְְְְֲִֵַַַַַָוהּמצֹות,

‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ יכֹול ולא אחר , «ƒ¿»∆…∆ְַַָֹ

מֹועד  מאהל קראֹו ׁשהּכבֹוד ְֵֵֶֶֶַָָֹֹמׁשה,
והּכבֹוד  עּמֹו. ידּבר וׁשם ׁשם, ְְְִֵֶַַָָָָׁשּיבֹוא
נכנס, מׁשה היה וׁשם מהּפרכת, ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹלפנים
ה' ּותמּונת טעם, וזה ּכתּוב. ּכן ְְִֵֶַַַָּכי

קדם  הּקרּבנֹות להזּכיר וטעם ְְְְִִֶַַַַַָָֹיּביט.
מקֹומּה, אל ּתׁשּוב הּׁשכינה ּכי ְְְִִִֶַַָָָהּמצֹות,

היה, וכן העֹולה. ּתֹורת יׁשמרּו לא ְְְִִֵַָָָָֹאם
וכן  לעֹולה. להצטר חלילה ְְְְְִִִֵֵָָָָָָוחלילה
רק  ,ל אֹומר לא ארעב אם ְִֶַַַָָֹּכתּוב

סֹוד: לֹו aיׁש dxez ֵ

ÌkÓ מּכם ·) אדם הּוא, וכן מאחר. . ƒ∆ְְִֵֶָָָֻ
יהיה  אֹו רּבים. וכמֹוהּו קרּבן. יקריב ְְְְִִִִֶַַָָָּכי
רמז  מּכם, יהיה אֹו מּממֹונכם. ְְִִִִֶֶֶֶֶֶָמּכם,
ׂשֹונא  ּכתּוב ּכן ּכי הּגזל, את ְִִֵֵֶֶֶַָלהֹוציא

ּבעֹולה: ‰Ó‰a‰ּגזל ÔÓ.הּקרּבן יהיה . ְֵָָƒ«¿≈»ְְִֶַָָ
הּצאן, ּומן הּבקר מן ּכן ואחר ְְִִֵַַַַָָָֹּכלל,

מּלת  ּגם ּפרט. ועז, ּכבׂש מין ְְִִֵֵֶֶֶַַָׁשהם
ּכלל: bקרּבנכם, dxez ְְְֶַָָ

Ba¯˜ ‰ÏÚ Ì‡ ועֹולה ‚) ּפרט, . ƒ…»»¿»ְְָָ
‰a˜¯מפרׁשת: ÔÓ קטן אֹו ּגדֹול, . ְֶֶֹƒ«»»ָָָ

היֹות  ּובעבּור ימים. ׁשמֹונת ְֱֲִַַַַָאחר
היא  לגבֹוּה, ּכּלּה קרבה ְְִֵַָָָָָֻהעֹולה
על  מהּנקבה, נבחר והּזכר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמהּנבחרת.

נקבה: ּבעֹולה אין ּבלא ÌÈÓzּכן . ְְֵֵֵָָ»ƒְֹ
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ויקרא  פרשת - א - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ"ו ראשון ליום יומי שיעור

i"yx£¯ÎÊ∑ למּטה "זכר" אֹומר ּכׁשהּוא נקבה. ,ולא »»ְְְְֵֵֶַָָָָֹ
ואנּדרֹוגינּוס  טמטּום ולא "זכר", לֹומר ּתלמּוד .ׁשאין ְְְְְְִֵֶַַַָָֹֻ

ÌÈÓz∑ מּום ÚBÓ„.ּבלא Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡∑ מטּפל »ƒְֹ∆∆«…∆≈ְֵַ
העזרה  עד יקריב ּבהבאתֹו יקריב אֹומר: מהּו אפּלּו. ? ְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָ

אחד  ּכל יקריב ׁשמעֹון, ּבעֹולת ראּובן עֹולת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָנתערבה
לצרכי  החּלין יּמכרּו ּבחּלין, עֹולה וכן ׁשהּוא. מי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻֻלׁשם

מי  לׁשם אחת ּכל ותקרב עֹולֹות ּכּלן הן והרי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֻעֹולֹות
ּבפסּולין  נתערבה אפּלּו יכֹול מינֹוׁשהּוא. ּבׁשאינֹו ?אֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

"יקריבּנּו" לֹומר: ‡˙B.ּתלמּוד ·È¯˜È∑,מלּמד ְְִֶַַַ«¿ƒ…ְֵַ
אֹותֹו ּבעלּֿכרחֹוׁשּכֹופין יכֹול לֹומר:. ּתלמּוד ? ְְְִֶַַַָָ

'רֹוצה  ׁשּיאמר עד אֹותֹו ּכֹופין ּכיצד? הא ְִִֵֶֶַַַָֹֹ"לרצנֹו".
CÓÒÂ.אני' '‰ ÈÙÏ∑ סמיכה .ּבבמה אין ֲִƒ¿≈¿»«ְְִֵָָָ

ã)(øtëì Bì äöøðå äìòä Làø ìò Bãé Cîñå§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®§¦§¨¬−§©¥¬
:åéìò̈¨«

i"yx£‰ÏÚ‰ L‡¯ ÏÚ∑ לסמיכה חֹובה עֹולת ,להביא «…»…»ְְִִִַָָָ
הּצאן  עֹולת העֹוף ∑‰ÏÚ‰.ּולהביא לעֹולת .ּפרט ְִַַָֹ»…»ְְַָָ

BÏ ‰ˆ¯Â∑ על ּתאמר אם לֹו? מרּצה הּוא מה על ¿ƒ¿»ְִֶַַַַַֹ

אֹו ׁשמים, ּבידי מיתה אֹו ּביתּֿדין, ּומיתֹות ְִִִִִֵֵֵַָָּכרתֹות
על  אּלא מרּצה אינֹו הא אמּור. ענׁשן הרי - ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָמלקּות

'לאו  ועל לעׂשה''עׂשה' .ׁשּנּתק ְֲֲִֵֵֶַַַָ

(ä)éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä ïa-úà èçLå§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧
çaænä-ìò ícä-úà e÷øæå ícä-úà íéðäkä ïøäà©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ

:ãòBî ìäà çút-øLà áéáñ̈¦½£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ‰k‰ e·È¯˜‰Â ËÁLÂ∑ואיל מּקּבלה ¿»«¿ƒ¿ƒ«…¬ƒְִֵַָָָ

הּׁשחיטה  על לּמד ּכהּנה. ּבזר מצות ׁשּכׁשרה ,.ÈÙÏ ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻƒ¿≈
הראׁשֹונה,∑e·È¯˜‰Â.ּבעזרה ∑‰' ׁשהיא קּבלה זֹו ֲָָָ¿ƒ¿ƒִִֶַָָָָ

"הֹולכה" לׁשֹון ׁשּתיהןּומׁשמעּה למדנּו, אחרים:(. ספרים ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

אהרן )ׁשּׁשּתיהן  ‡‰¯Ô.ּבבני Èa∑ חללים ּתלמּוד יכֹול ? ְְֲִֵֵֶֶַֹ¿≈«¬…ְֲִַָָ
"הּכהנים" ‡˙Ìc‰Œ.לֹומר: e˜¯ÊÂ Ìc‰Œ˙‡∑ מה ֲִַַֹ∆«»¿»¿∆«»ַ

את  להביא ּפעמים? ׁשּתי "ּדם" "ּדם" לֹומר: ְְְְִִֵֶַַָָָָּתלמּוד
ּבמינֹו ּבפסּולים,ׁשּנתערב אף יכֹול מינֹו. ּבׁשאינֹו אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ

ּבחּטאֹות  החיצֹונּיֹות אֹו ּבחּטאֹות אֹו ,הּפנימּיֹות, ְִִִִַַַַַַָָ

למעלה  ּבמקֹום ׁשאּלּו ּתלמּודֿלֹומר למּטה? והיא ְְְְְְִֵֶַַַַָָָ
"אתּֿדמֹו"אחר  :.e˜¯ÊÂ∑ למּטה מן עֹומד וזֹורק ֵֶַָ¿»¿ְְִֵֵַָ

ּכנגד  הּסקרא מחּוט למּטה הּמזּבח לכתל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּכלי
ּבארּבע  נּתן הּדם ׁשּיהא "סביב", נאמר: לכ ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּזוּיֹות,
ּתלמּודֿלֹומר: ּכחּוט? יּקיפּנּו יכֹול אֹו הּמזּבח. ְְְִִֵֶַַַַַָרּוחֹות
"וזרקּו", אי ּבזריקה. להּקיף ואיֿאפׁשר ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָ"וזרקּו",
הא  "סביב", ּתלמּודֿלֹומר: אחת? ּבזריקה ְְִִִַַַַָָָָיכֹול

מּתנֹות  ׁשּתי נֹותן ארּבע ּכיצד? ‡Á˙tŒ¯L.ׁשהן ְְֵֵֵֵֶַַַַָ¬∆∆«
„ÚBÓ Ï‰‡∑ ׁשהּוא ּבזמן .מפרק ולא …∆≈ְְְִֶַָֹֹ

(å):äéçúðì dúà çzðå äìòä-úà èéLôäå§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨
i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÈLÙ‰Â∑ לרּבֹות "העלה"? ּתלמּודֿלֹומר: ונּתּוח מה להפׁשט העֹולֹות ּכל ‡˙d.את ¿ƒ¿ƒ∆»…»ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ…»

‰ÈÁ˙Ï∑ נתחיה .לנתחים ולא ƒ¿»∆»ְְְִִֶָָָֹ

dÏד  ÈÚ¯zÈÂ ‡˙ÏÚ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈¬»»¿ƒƒ¿≈≈
:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»¬ƒ

Èaה  Ôe·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ È¯Bz ¯a ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»«≈√»¿»ƒ»¿¿≈
ÏÚ ‡Óc ˙È Ôe˜¯ÊÈÂ ‡Óc ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡«¬…»¬«»»¿»¿ƒ¿¿»¿»«
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

Ï‡·¯‰‡:ו  d˙È ‚lÙÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¬»»ƒ«≈»«¿∆¿»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

אל  ּפרׁש יקריבּנּו, ׁשאמר ואחר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָמּום.
יּכנס  ּכי אֹותֹו, יקריב אׁשר ְֲִִִֵֶַַָָהּמקֹום

מֹועד: אהל ‰'ּבחצר ÈÙÏ ּדבק . ֲֵֶַַֹƒ¿≈ֵָ

יקריב  מֹועד אהל ּפתח אל עם ְִִֵֶֶֶַַַַַֹּבּטעם
‰'אֹותֹו: ÈÙÏ BBˆ¯Ïׁשּיקריבּנּו . ƒ¿ƒ¿≈ְִֶֶַ

ּבאֹונס: ולא cּברצֹונֹו dxez ְְְִֶֹ
B„È CÓÒÂ מהּפׁשט „) נראה היה . ¿»«»ְְִֵֶַָָָ

ׂשעיר  ּדר ּכי ,יסמֹו האחת ְְִִִֶֶֶַַָָָׁשּבידֹו
על ה  קרּבן, ּכל ּכדר אינּנּו ּמׁשּתּלח ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מצאנּו ּכאׁשר רק הּכתּוב. ׁשּנה ֲִֵֶַַַָָָָּכן
סמיכה  ׁשּכל ׁשהעּתיקּו ְֱֲִִִִֶֶֶַַָָהּמעּתיקים
והּגּוף  עליהם. סמכנּו ידים ְְְֲִִֵֵֶַַַָָּבׁשּתי

הרּוח, על העֹולה על לכּפר ְֵֵֶַַַַַָָָהּקרב
ּבעבּור  הּקרב ּכן ּגם עֹולה. ֲִֵֵֵַַַָָָיּקרא
ואׁשם: חּטאת יּקרא ואׁשם, ְְִֵַַָָָָָָָחּטאת

BÏ ‰ˆ¯Â:מהּׁשם רצֹון יפיק .¯tÎÏ ¿ƒ¿»ִֵֵַָָ¿«≈
ÂÈÏÚׁשּיׁש עֹונׁש ּכֹופר להיֹות . »»ְִֵֶֶֶ
dעליו: dxez ָָ

'‰ ÈÙÏ הּצאן:‰) עֹולת ּכמֹו .ÏÚ ƒ¿≈ְַַֹ«
C¯È‰BÙˆ ÁaÊn‰:הּׁשלחן ּכנגד . ∆∆«ƒ¿≈«»»ְְֶֶַָֻ

אחד,ËÁLÂוטעם ׁשּיׁשחטּנּו הּכהן, . ְַַ¿»«ְֲִֵֶֶֶַָֹ

ּכתּוב  וכן הּדם. את רּבים ְְְְִִֵֶַַָָויזרקּו
וטעם אהרן: ּבני Á˙tוּימציאּו ¯L‡ ְְְֲִֵַַַַַֹ¬∆∆«

„ÚBÓ Ï‰‡ מזּבח להֹוציא . …∆≈ְְִִַ
eהּקטרת: dxez ְֶַֹ

ËÈLÙ‰Â (Â נלוה הּלוי אֹו ּכהן . ¿ƒ¿ƒְִִֵֵַָֹ
fאליו: dxez ֵָ
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נח ויקרא נח פרשת - א - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ"ו ראשון ליום יומי שיעור

(æ)eëøòå çaænä-ìò Là ïäkä ïøäà éða eðúðå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©§¨«§¬
:Làä-ìò íéöò¥¦−©¨¥«

i"yx£L‡ e˙Â∑ מן יֹורדת ׁשהאׁש אףֿעלּֿפי ¿»¿≈ִִֵֶֶֶַַָ
מצוה  ההדיֹוט הּׁשמים, מן ‰Ô‰k.להביא Ô¯‰‡ Èa∑ ְְְִִִִֶַַַָָָ¿≈«¬…«…≈

ּבכהּונֹו הדיֹוט,ּכׁשהּוא ּכהן ּבבגדי עבד אם הא , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
ּפסּולה  .עבֹודתֹו ְֲָָ

(ç)-úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða eëøòå§¨«§À§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤
øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øãtä-úàå Làøä̈−Ÿ§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìò©©¦§¥«©
i"yx£ÌÈ‰k‰ Ô¯‰‡ Èa∑ ּכה הא ּבכהּונם. ן ּכׁשהם ¿≈«¬…«…¬ƒְְִֵֵֶָָֹ

ּפסּולה  עבֹודתֹו ּבגדים, ּבׁשמֹונה ׁשעבד ‡˙.הדיֹוט ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ≈
L‡¯‰Œ˙‡ ÌÈÁ˙p‰∑,הפׁשט ּבכלל הראׁש ׁשאין לפי «¿»ƒ∆»…ְְְִִֵֵֶֶַָֹ
ּבּׁשחיטה  הּתז לעצמֹוׁשּכבר למנֹותֹו הצר לפיכ ,. ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֻֻ

¯„t‰Œ˙‡Â∑ נאמר עם לּמה ׁשּמעלהּו ,ללּמד ? ¿∆«»∆ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָ
ּכבֹוד  ּדר וזהּו הּׁשחיטה. ּבית את ּבֹו ּומכּסה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהראׁש

מעלה  ÁaÊn‰ŒÏÚ.ׁשל ¯L‡∑ הּגזירין יהיּו ׁשּלא ְֶַָ¬∆««ƒ¿≈«ְְִִִֶַֹ
לּמערכה  חּוץ .יֹוצאין ְֲִַַָָ

(è)ïäkä øéè÷äå íéna õçøé åéòøëe Baø÷å§¦§¬§¨−̈¦§©´©¨®¦§¦§¦̧©Ÿ¥³
ñ:ýåýéì çBçéð-çéø äMà äìò äçaænä ìkä-úà¤©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬¥«©¦−©©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ∑ עֹולה ּכׁשּיׁשחטּנּו,∑‡M‰.יקטירּנּולׁשם …»ְְִֵֶַָƒ≈ְְֲִֶֶ
האׁש לׁשם ׁשֹוחטֹו אׁשיהא לׁשֹון "אּׁשה", וכל . ְְְְֲִֵֵֵֵֶָָ

ּבלע"ז  רּוח ∑ÁBÁÈ.פושיי"ר ׁשאמרּתי נחת לפני, ְַַƒ«ְְִֶַַַַַָָ
רצֹוני  .ונעׂשה ְְֲִַָ

(é)íéfòä-ïî Bà íéáNkä-ïî Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¸Ÿ¨§¨¯¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−
:epáéø÷é íéîz øëæ äìòì§Ÿ¨®¨¨¬¨¦−©§¦¤«

i"yx£Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â∑ ראׁשֹון ענין על מֹוסיף .ו"ו ¿ƒƒ«…ְִִִַָָ
הפסיק  ּפרׁשה ולּמה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן ? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ÌÈfÚ‰ŒÔÓ.לפרׁשה  B‡ ÌÈ·Nk‰ŒÔÓ Ô‡v‰ŒÔÓ∑ ְָָָƒ«…ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒ
לחֹולה  לזקן, ּפרט מעּוטין, ג' אּלּו .ולמזהם הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

(àé)ýåýé éðôì äðôö çaænä Cøé ìò Búà èçLå§¨©̧Ÿ¹©´¤¤̄©¦§¥²©¨−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®
:áéáñ çaænä-ìò Bîc-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£ÁaÊn‰ C¯È ÏÚ∑ צד ‰'.הּמזּבח על ÈÙÏ ‰Ùˆ∑ּב צפֹון .במה ואין «∆∆«ƒ¿≈«ְִֵַַַַ»…»ƒ¿≈ְְֵָָָ

Áa„Ó‡ז  ÏÚ ‡˙M‡ ‡‰k Ô¯‰‡ Èa ÔezÈÂ¿ƒ¿¿≈«¬…«¬»∆»»««¿¿»
:‡˙M‡ ÏÚ ‡iÚ‡ Ôe¯cÒÈÂƒ«¿»«»«∆»»

È˙ח  ‡i¯·‡ ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe¯cÒÈÂƒ«¿¿≈«¬…»¬«»»∆¿«»»
Èc ‡˙L‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡a¯z ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»«¿»«»«»ƒ«∆»»ƒ

:‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»

È˙ט  ‡‰k ˜qÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ È‰BÚ¯Îe dÂ‚Â¿«≈¿»ƒ¿«≈¿«»¿«≈«¬»»
‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡Ïk…»¿«¿¿»¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Èaי  ÔÓ B‡ ‡i¯n‡ ÔÓ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈ƒƒ¿«»ƒ¿≈
:d·¯˜È ÌÈÏL ¯Îc ‡˙ÏÚÏ ‡iÊÚƒ«»«¬»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈

˜„Ìיא  ‡etˆ ‡Áa„Ó„ ‡cˆ ÏÚ d˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»≈«ƒ»¿«¿¿»ƒ»√»
ÏÚ dÓc ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Ô¯‰‡ Èa e˙Â (Ê.הּלוּים יּגׁשּו ׁשּלא . ¿»¿¿≈«¬…ְְִִִֶַֹ
ּפחּותים  ולא הּכהנים, על מצוה ְְְְֲִִִַַָֹֹֹוזאת

gמּׁשנים: dxez ְִִַ

¯„t‰ (Áּפרׁשּוהּו הּדֹור חכמי רּבים . «»∆ְְִֵֵַַַ
הּפדר, ׁשהיה ּבעיני והּנכֹון ְְֵֶֶֶַַַַָָָהּגּוף.
אהרן  ּבני וערכּו הּוא וכן ְְְְֲֲִֵֵַַָָֹהחלבים.
הּגּוף, נתחי ׁשהם הּנתחים את ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹהּכהנים

החלבים. ׁשהם הּפדר ואת הראׁש ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹאת
הּלׁשֹון, ּכמנהג ׁשהּוא וי''ו אֹות ְְְְִֶֶַַַָָויחסר

אֹותֹו ונּתח ּוברקת. ּפטדה ְְִִֶֶֶַָָאֹודם
ואת  ראׁשֹו את הּגּוף, ּולנתחי ְְְְִִֵֶֶַָָֹלנתחיו
עם  הראׁש, את ּפרּוׁש יהיה אֹו ְְִִִֵֶֶָֹּפדרֹו.

הּנאמן, והעד רּבים. וכמֹוהּו ְְֱִֵֶַַָָָָֹהראׁש.
הּנתחים  ואת הראׁש את מׁשה ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹוּיקטר

הּפדר: ּכי eÎ¯ÚÂואת הּבקר, ּבן על . ְֶֶַָ¿»¿ִֶַַָָ
:וער הּכבׂש, ועל ּגדֹול. hהּוא dxez ְְֶֶַַַָָ

ÌÈna ıÁ¯È (Ë ּכן על לוי, אֹו ּכהן . ƒ¿««»ƒִֵֵֵַֹ

מּלת  והקטיר, עם להֹוסיף ְְְְִִִִִַַהּוצר
וטעמֹו,‡M‰הּכהן: הּתאר. ׁשם . ֵַֹƒ∆ְְֵַַַֹ

הּכל: למּלת ּתאר והּוא אׁש. ְְְִֵַַַַָֹֹקרּבן

ÁBÁÈ:מפרׁש .i dxez ƒ«ְָֹ
C¯È ÏÚ (‡ÈÁaÊn‰ וכן מחּוץ. . «∆∆«ƒ¿≈«ְִֵ

ואמרּו טעּו רּבים ּכי צפֹון. ְְְְִִֵַַָָָירּכתי
ּבתֹו היה צּיֹון ְְִִֶַָָׁשּמגּדל

aiירּוׁשלים: dxez ְִַָ
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ויקרא  פרשת - א - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר כ"ז שני ליום יומי שיעור

(áé)Cøòå Bøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì Búà çzðå§¦©³ŸÆ¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®§¨©³
øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò íúà ïäkä©Ÿ¥ÆŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìò©©¦§¥«©

(âé)ïäkä áéø÷äå íéna õçøé íéòøkäå áøwäå§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©¨®¦§¦§¦¸©Ÿ¥³
çéø äMà àeä äìò äçaænä øéè÷äå ìkä-úà¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´À¦¥²¥¬©

ô :ýåýéì ççéð¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

$
âאדר כ"ז שני âיום

(ãé)áéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
øzä-ïî:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íé ¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

i"yx£ÛBÚ‰ŒÔÓ∑ ּתמים" ׁשּנאמר: לפי העֹוף, ּכל ולא ƒ»ְְֱִִֶֶַָָָֹ
ּבּבהמה  וזכרּות ּתּמּות ּובעּזים", ּבּכׂשבים ּבּבקר ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָזכר
אבר? מחּסר אף יכֹול ּבעֹופֹות; וזכרּות ּתּמּות ְְְְֵֵַַַָָָָֻואין

העֹוף" "מן לֹומר: ולא ּגדֹולים ∑ÌÈ¯z.ּתלמּוד ְִַַָ…ƒְְִֹ

BÈ‰.קטּנים  Èa∑ ּגדֹולים ולא ÌÈ¯z‰ŒÔÓ.קטּנים ְִַ¿≈»ְְְִִַֹƒ«…ƒ
‰Bi‰ ÈaŒÔÓ B‡∑ הּצהּוב לתחּלת ׁשּבזה ּפרט ƒ¿≈«»ְְִִִֶֶַַָָ

וקטן  יֹונה ּבני אצל הּוא ׁשּגדֹול ּפסּול, ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָוׁשּבזה,
ּתֹורים  .אצל ִֵֶ

(åè)BLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
:çaænä øé÷ ìò Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

i"yx£B·È¯˜‰Â∑ אחת ּפרידה ‰Ô‰k.יביא אפּלּו ¿ƒ¿ƒְֲִִִַַָָ«…≈
˜ÏÓe∑ּבעצמֹו אּלא ּבכלי, מליקה קֹוצץ אין ּכהן; ׁשל »«ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

הערף  מּמּול לּסימנין ּבצּפרנֹו ׁשּמּגיע עד מפרקת וחֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
„BÓ.וקֹוצצן  ‰ˆÓÂ∑,"אּפים "מיץ ל)לׁשֹון "ּכיֿ(משלי ְְָ¿ƒ¿»»ְִִִַַ

הּמץ" טז)אפס הּמזּבח (ישעיה קיר על הּׁשחיטה ּבית ּכֹובׁש . ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָ

ויֹורד  מתמּצה ÓÂˆ‰.והּדם ¯ÈË˜‰Â ˜ÏÓe∑ אפׁשר ְְְִֵֶַַָ»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ְֶָ
ּכן  אּלא,לֹומר מֹוצה?! הּוא מקטיר, ׁשהּוא מאחר ? ְִֵֵֶֶֶַַַַָ

אף  וכּו', ּבעצמֹו והּגּוף ּבעצמֹו הראׁש - הקטרה ְְְְְְְַַַַַַָָָֹמה
ּכן  הּוא מליקה מסרס מקרא, ׁשל ּופׁשּוטֹו ּומלק . : ְְְְִִֵֶַָָָָֹ

ּכבר  ּדמֹו" "ונמצה הקטרה, וקדם  .והקטיר, ְְְְְְְִִִֶַָָָָָֹ

(æè)éìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäåìöà dúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈¥³¤
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷ çaænä©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤

i"yx£B˙‡¯Ó∑ הּזפק מקֹום וזה ∑d˙ˆa.הרעי, À¿»ְְְִֶֶֶַָ¿…»»
"ּכי  ּכמֹו: הּמאּוס, ּדבר לׁשֹון ו"נֹוצה" מעיה. ּבני ְְְְִִֵֵֶַָָָָָעם
"ּבאּוכליּה", אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו ּגםֿנעּו", ְְְְְְִֵֵֶֶַָָנצּו
'נֹוטל  ׁשאמר: חנן, ּבן יֹוסי אּבא ׁשל מדרׁשֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוזהּו
אמרּו: זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו עמֹו'. הּקרקבן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻאת

עם  ונֹוטלּה ארּבה, ּכמֹו ּבסּכין הּזפק סביב ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֻקֹודר
אֹוכלת  ׁשאינּה ּבהמה, ּבעֹולת העֹור. ׁשעל ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנֹוצה
ירחץ  והּכרעים "והּקרב נאמר: ּבעליה, ּבאבּוס ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
נאמר: הּגזל, מן ׁשּנּזֹון ּבעֹוף, והקטיר". ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמים

הּגזל  מן ׁשאכלּו הּמעים, את "והׁשלי".Ïˆ‡ ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ≈∆

da¯zיב  ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙ÈÂ È‰B¯·‡Ï d˙È ‚lÙÈÂƒ«≈»≈¿≈»ƒ¿»≈≈¿»«¿≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ÔB‰˙È ‡‰k ¯cÒÈÂ¿«¿««¬»»¿«»«»ƒ«∆»»

:‡Áa„Ó ÏÚ Ècƒ««¿¿»

È˙יג  ‡‰k ·¯˜ÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ ‡iÚ¯Îe ‡e‚Â¿«»¿»«»¿«≈¿«»ƒ»≈«¬»»
Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ ‡Ïk…»¿«≈¿«¿¿»¬»»À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

ÈÈיד  Ì„˜ da¯˜ ‡˙ÏÚ ‡ÙBÚ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»¬»»À¿»≈√»¿»
˙È ‰BÈ Èa ÔÓ B‡ ‡iÈÙL ÔÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»»

:da¯À̃¿»≈

È˙טו  ˜BÏÓÈÂ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k d·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿ƒ¿»
Ï˙k ÏÚ dÓ„ ÈˆÓzÈÂ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dLÈ≈̄≈¿«≈¿«¿¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«…∆

:‡Áa„Ó«¿¿»

ËÒÏ¯טז  d˙È ÈÓ¯ÈÂ dÏÎ‡a d˜ÙÊ ˙È ÈcÚÈÂ¿∆¿≈»¿»≈¿À¿≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿«
:‡ÓË˜ ÔÈ„LBÓc ¯˙‡Ï ‡Óe„˜ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ»«¬«¿¿ƒƒ¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÌÈ¯z‰ ÔÓ („È:קטּנים ולא ּגדֹולים . ƒ«…ƒְְְִִַֹ
‰Bi‰ Èa על הּגדֹולים, את להֹוציא . ¿≈«»ְְִִֶַַ

יֹונים: אמרּו לא ehּכן dxez ְִֵָֹ

˜ÏÓe (ÂË ּומׁשּפט ּבּמקרא. אח לֹו אין . »«ְְִִֵַַָָ
הּקּבלה: מּדברי BÓcהּמליקה ‰ˆÓÂ. ְְִִִֵַַַָָָ¿ƒ¿»»

מּצית: מּגזרת נפעל, fhמּבנין dxez ְְְִִִִִִַַַָ

B˙‡¯Ó (ÊË מראה הֹוי וכמֹוהּו ידּוע. . À¿»ְְַָָָֹ
וכן d˙ˆaונגאלה: ׁשּלֹו, הּנֹוצה עם . ְְִָָ¿…»»ְִֵֶַָ

הּנֹוצה: ‰ÁaÊnמלא Ïˆ‡:מחּוץ . ְַָֹ≈∆«ƒ¿≈«ִ

יום שני
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ס ויקרא ס פרשת - ב - תרגום ואחד מקרא ושנים  אדר כ"ז שני ליום יומי שיעור

‰Ó„˜ ÁaÊn‰∑ ׁשל ‡ÌB˜ÓŒÏ.ּכבׁשּבמזרחֹו «ƒ¿≈«≈¿»ְְִֶֶֶָ∆¿
ÔLc‰∑,ּבקר ּבכל הּדׁשן ּתרּומת ׁשם ׁשּנֹותנין מקֹום «»∆ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹ

נבלעים  וכּלם והּמנֹורה, הּפנימי מזּבח ׁשם ודּׁשּון ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֻ
.ּבמקֹומן  ְִָ

(æé)ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá Búà òqLå§¦©̧Ÿ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
àeä äìò Làä-ìò øLà íéöòä-ìò äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À

ñ :ýåýéì ççéð çéø äMà¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ÚqLÂ∑ אֹומר הּוא וכן ּבּיד; אּלא ׁשּסּוע אין ¿ƒ«ְִֵֵֵֶַַָָ

הּגדי" ּכׁשּסע "ויׁשּסעהּו עם ∑·ÂÈÙÎ.ּבׁשמׁשֹון: ְְְְְְִִֵַַַַַƒ¿»»ִ
נֹוצתֹו ּכנפי למרט צרי אינֹו נֹוצה ∑·ÂÈÙÎ.ּכנפיו; ְְְִִֵֵַָָָָֹƒ¿»»ָ

הדי  ל אין והלא ּכנפים מּמׁש. ׁשל רע ריח ׁשּמריח ֹוט ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
הּכתּוב: אמר ולּמה עליו. קצה נפׁשֹו ואין ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָנׂשרפים

ּבקרּבנֹו ּומהּדר ׂשבע הּמזּבח ׁשּיהא ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ"והקטיר"?
עני  ÏÈc·È.ׁשל ‡Ï∑ לׁשּתי לגמרי מפרקֹו אינֹו ִֶָ…«¿ƒְְְְְִֵֵֵַָ

ניחח", "ריח ּבעֹוף: נאמר מּגּבֹו. קֹורעֹו אּלא ְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָֹחתיכֹות,
הּמרּבה  'אחד :ל לֹומר ניחֹוח". "ריח ּבּבהמה: ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָונאמר

לּׁשמים' לּבֹו את ׁשּיכּון ּובלבד הּממעיט, .ואחד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

á(à)úìñ ýåýéì äçðî ïaø÷ áéø÷ú-ék Lôðå§¤À¤¦«©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤
:äðáì äéìò ïúðå ïîL äéìò ÷öéå Bðaø÷ äéäé¦«§¤´¨§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«

i"yx£·È¯˜˙ Èk LÙÂ∑ ּבכל "נפׁש" נאמר לא ¿∆∆ƒ«¿ƒְֱֶֶֶַָֹ
להתנּדב  ּדרּכֹו מי ּבמנחה; אּלא נדבה, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָקרּבנֹות
עליו  אני מעלה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, אמר עני. ְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָמנחה?

נפׁשֹו הקריב ˜¯Ba.ּכאּלּו ‰È‰È ˙ÏÒ∑ האֹומר: ְְְִִִַ…∆ƒ¿∆»¿»ֵָ
ׁשהיא  סלת, מנחת מביא סתם, מנחה", עלי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ"הרי

ׁשּבּמנחֹות  ּכמֹוהראׁשֹונה סלת, ּכׁשהיא ונקמצת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹ
מנחֹות, מיני חמּׁשה ּכאן ׁשּנאמרּו לפי ּבענין. ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹׁשּמפרׁש
קרּויה  לכ מּזֹו, חּוץ קמיצה קדם אפּויֹות ּבאֹות ְְְְֲִִֶָָָָָֹֻוכּלן

סלת" החּטין,∑ÏÒ˙."מנחת מן אּלא "סלת" אין ְִֶַֹ…∆ִִִֵֶֶַָֹ
מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ואין חּטין", "סלת ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:
לכל  עּׂשרֹון למנחה", . . סלת "ועּׂשרֹון ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָֹׁשּנאמר:

ÔÓL.מנחה  ‰ÈÏÚ ˜ˆÈÂ∑ּכּלּה ÈÏÚ‰.על Ô˙Â ְִָ¿»«»∆»∆∆ַָֻ¿»«»∆»
‰·Ï∑ לצד עליה לבֹונה קמץ מּניח מקצתּה; על ¿…»ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ
רּבּוי אחד  אחר רּבּוי ׁשאין ּכן? לֹומר ראית ּומה . ִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אּלא  מּפני ּבּתֹורה, ּכּלּה, על ׁשמן אחר: ּדבר למעט. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
"מּסלּתּה ׁשּנאמר: ּכמֹו עּמּה, ונקמץ עּמּה נבלל ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשהּוא

עּמּהּומּׁשמנּה" נבללת ׁשאינּה מקצתּה על ּולבֹונה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלאחר  לבנתּה", ּכל "על ׁשּנאמר: עּמּה, נקמצת ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹולא
ּומקטירּה ּומעליה ּכּלּה הּלבֹונה את מלּקט .ׁשּקמץ, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

d‡È·‰Â .Ô˙Â .˜ˆÈÂ∑ ּובלילה ׁשּיציקה מלּמד ¿»«¿»«∆¡ƒ»ְְְִִֵֶַָָ
ּבזר  .ּכׁשרים ְְִֵָ

d˙Èיז  ˜qÈÂ L¯ÙÈ ‡Ï È‰BÙ„‚a d˙È ˜¯ÙÈÂƒ»≈»≈¿«¿ƒ»«¿≈¿«≈»≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k«¬»¿«¿¿»«»«»ƒ«∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ¬»»À¿»¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

ÈÈא  Ì„˜ ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜È È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»√»¿»
ÔzÈÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ˜È¯ÈÂ da¯˜ È‰È ‡zÏÒÀ¿»¿≈À¿»≈ƒƒ¬«ƒ¿»¿ƒ≈

:‡z·Ï dÏÚ¬«¿À¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

‰ÁÓ Ôa¯˜ ·È¯˜˙ Èk LÙÂ(א ÈÁi‰L„(ב, „nÏÓ ,Ôa¯˜ ¿∆∆ƒ«¿ƒ»¿«ƒ¿»»¿»¿«≈∆«»ƒ

ÌÈˆÚ ·c˙Ó(כהנים 'מכׁשירי (תורת הם עצים הרי לׁשאל, יׁש ƒ¿«≈≈ƒְְֲִִִֵֵֵֵֵַֹ

חׁש מּמׁש ּבקרּבן ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן. ולא ְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָֹקרּבן',

לה'), ניחֹוח (ריח חׁשּובה ּפעּלה ׁשעׂשה מּכ סּפּוק ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻהאדם

ׁשאינֹו עצים, קרּבן א מלאה. התּבּטלּות ּבֹו אין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָולכן

היא  והתּבּטלּותֹו לאדם, סּפּוק ּגֹורם אינֹו מּמׁש, ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָקרּבן

מהּקרּבן  יֹותר נעלה ׁשּבעצים ׁשה'קרּבן' נמצא, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמלאה.

ֹו.עצמ  ְַ

(7 עמ' כב שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰Ó„˜:הּכבֹוד מּמקֹום רחֹוק הּוא ּכי . ≈¿»ְִִַָָ
ÔLc‰ ÌB˜Ó Ï‡ ׁשם ּגם . ∆¿«»∆ַָ

fiיׂשימּוהּו: dxez ְִ
ÚqLÂ (ÊÈ,ׁשסע וׁשֹוסעת מּגזרת . ¿ƒ«ְְִִֶַַַַ

ּבּקּוע: `ּכטעם dxez ְִַַַ
·È¯˜˙ Èk LÙÂ אדם.‡) נפׁש . ¿∆∆ƒ«¿ƒֶֶָָ

ּגם  נדבה. ׁשהּמנחה הּנפׁש, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָוהזּכיר
נדיבה  ורּוח נדיבה, ּתּקרא ְְְִִִֵֶֶַַָָָהּנפׁש

והיא ÏÒ˙ּתסמכני: נקּיה, חּטה קמח . ְְִִֵ…∆ְְִִִֶַָָ
והּנה  סמי''ד. קדר ּבלׁשֹון ְְְִִִֵֵֵַָהּנקראת
אם  ּכי לגבֹוּה מנחה להיֹות ראּוי ְְְִִִִֵַָָָאין

הימּנּו: למעלה ׁשאין aמהּמין dxez ְְִֵֵֵֶֶַַָ
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ויקרא  פרשת - ב - תרגום ואחד מקרא ושנים  אדר כ"ז שני ליום יומי שיעור

(á)àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà dàéáäå¤«¡¦À̈¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿ
øéè÷äå dúðáì-ìk ìò dðîMîe dzìqî Böî÷ª§À¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧
ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£ıÓ˜Â ÌÈ‰k‰∑ ּכהּנה מצות ואיל .מּקמיצה «…¬ƒ¿»«ְְְְִִִֵַָָָֻ

ÌMÓ ıÓ˜Â∑,ללּמד עֹומדֹות, הּזר ׁשרגלי מּמקֹום ¿»«ƒ»ְְְְִֵֶֶַַַָָ
ּבאחתֿ אף ּבעזרה, מקֹום ּבכל ּכׁשרה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָׁשהּקמיצה

יׂשראל  רגלי ּדריסת מקֹום ׁשל אּמה ÏÓ‡.עׂשרה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ¿…
BˆÓ˜∑ ּומבצּבץ מברץ, צד?יכֹול לכל ויֹוצא À¿ְְְְְֵֵַַָָָֹ

ּבקמצֹו", מּמּנּו "והרים אחר: ּבמקֹום ְְְְְִִֵֵֶַַַָֻּתלמּודֿלֹומר
"ּבקמצֹו", אי הּקמץ. ּׁשּבתֹו מה אּלא ּכׁשר יהא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻלא
חֹופה  ּכיצד? הא "מלא". ּתלמּודֿלֹומר: חסר? ְְֵֵֶַַַָָָֹיכֹול

ידֹו ּפס על אצּבעֹותיו ּבמׁשמע ׁשלׁש "קמץ" וזהּו , ְְְְְֶֶֶַַַַָָָֹֹ
העברית  d˙·ÏŒÏk.לׁשֹון ÏÚ∑,הּלבֹונה ּכל לבד ְִִָָ«»¿…»»ְְַַָָ

מלא  הּקמץ ÈË˜‰Â¯.יהא d˙·Ï∑ הּלבֹונה אף ְֵֵֶַָֹ¿…»»¿ƒ¿ƒְַַָ
dÓMÓe.ּבהקטרה  dzÏqÓ BˆÓ˜ ‡ÏÓ∑ אם הא, ְְַָָ¿…À¿ƒ»¿»ƒ«¿»ִָ

קרט  אֹו מלח ּגרּגר ּבידֹו ועלה ּפסּולה קמץ .לבֹונה, ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹ
d˙¯kÊ‡∑ העֹול הּמנחה,הּקמץ זכרֹון הּוא לגבּה ה «¿»»»ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹ

רּוח  ּולנחת לטֹובה ּבעליה נזּכר .ׁשּבֹו ְְְְִֶֶַַַָָָָ

(â)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
ñ :ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï∑ּבראׁש חלק נֹוטל ּגדֹול ּכהן ¿«¬…¿»»ְֵֵֵֶָֹֹ
ּבמחלקת ׁשּלא  וההדיֹוט ˜„ÌÈL.ּבמחלקת, L„˜∑ ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַֹֹֹ…∆»»ƒ

להם  ‰'.היא ÈM‡Ó∑ אּלא ּבּה, חלק להם אין ִֶָ≈ƒ≈ֵֵֶֶֶָָָ
האּׁשים לאחר  .מּתנֹות ְְִִַַַָ

(ã)úBlç úìñ øepú äôàî äçðî ïaø÷ áø÷ú éëå§¦¬©§¦²¨§©¬¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³
ñ :ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤

i"yx£'B‚Â ·È¯˜˙ ÈÎÂ∑ מנחת עלי 'הרי ׁשאמר: ¿ƒ«¿ƒ¿ְֲִֵֶַַַָָ
תּנּור' אֹומאפה חּלֹות אֹו ׁשּיביא הּכתּוב, ולּמד ; ְֲִִֵֵֶַַַַָָ

מׁשּוחין רקיקין  והרקיקין ּבלּולֹות החּלֹות ונחלקּו. . ְְְְְְְְִִִִִֶַַָ
וחֹוזר  'מֹוׁשחן אֹומרים: יׁש ּבמׁשיחתן: ְְְְִִִֵֵֵַָָָרּבֹותינּו
הּמנחֹות  ׁשּכל ׁשּבּלג, הּׁשמן ּכל ׁשּיכלה עד ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּומֹוׁשחן
ּכ"ף  ּכמין 'מֹוׁשחן אֹומרים: ויׁש ׁשמן', לג ְְְְְִִֵֶֶַָֹטעּונֹות
ּומה  לּכהנים'. עצמֹו ּבפני נאכל הּׁשמן ּוׁשאר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹיונית,

ּפעמים? ׁשּתי "ּבּׁשמן", "ּבּׁשמן", ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָּתלמּודֿלֹומר
הּזיתים  מן הּיֹוצא ּוׁשליׁשי ׁשני ׁשמן ואין להכׁשיר , ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ

."ז" ּבֹו: ׁשּנאמר לּמנֹורה, אּלא ראׁשֹון ׁשמן ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָצרי
לפני  האפּויֹות הּמנחֹות ּכל ּב'מנחֹות': ְְְְֲִִִֵַָָָָָוׁשנינּו
עׂשר  ּבאֹות ּכּלן ּפתיתה, עלֿידי ונקמצֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻקמיצתן

חּלֹות  עׂשר עׂשר ּבאה "רקיקין", ּבּה: והאמּור , ְְִִֶֶֶֶַָָָָָ
.רקיקין  ְִִ

(ä)ðaø÷ úáçnä-ìò äçðî-íàåäìeìa úìñ E §¦¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬
:äéäú ävî ïîMá©¤−¤©¨¬¦«§¤«

i"yx£˙·Án‰ŒÏÚ ‰ÁÓŒÌ‡Â∑ עלי "הרי ׁשאמר: ¿ƒƒ¿»«««¬«ֲֵֶַַָָ
ׁשאֹופין  ּבּמקּדׁש ׁשהיה הּוא ּוכלי מחבת", ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָמנחת

אּלא  עמק אינֹו והּכלי ּבּׁשמן, האּור על מנחה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו
קׁשין  ׁשּבתֹוכֹו הּמנחה ּומעׂשה ׁשהיא צף, ׁשּמּתֹו , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ıBÓ˜ÈÂב  ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿
Ïk ÏÚ dÁLnÓe dzÏqÓ dˆÓ˜ ÈÏÓ ÔnzÓƒ«»¿≈À¿≈ƒÀ¿«ƒƒ¿««»
‡Áa„ÓÏ dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ dz·Ï¿À¿«¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«¿«¿¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B·ÏÂג  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙ep¯‡ד  ‰Ù‡Ó ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜˙ È¯‡Â«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«¬≈«»
ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡zÏÒÀ¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ

:ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

zÏÒ‡ה  Ca¯˜ ‡˙¯ÒÓ ÏÚ ‡˙ÁÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»««¿≈»À¿»»À¿»
:È‰z ¯Èht ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

.ıÓ˜Â וקדמֹונינ ·) לקמצים. ּומּגזרת ¿»«ְְְְִִִִֵַַָ

אמת: ודבריהם מלא. קמץ ְְְֱִֵֵֵֶֶַָָּפירׁשּו
dzÏqÓ.מהּׁשמן וכן מּמּנה, מעט . ƒ»¿»ְְִֵֵֶֶֶַַָ

יקטיר: הּלבֹונה ּכל .‡d˙¯kÊרק ְְִַַַָָ«¿»»»
ּׁשהיה  מה והּטעם, נֹוסף. ְֶֶַַַַָָָָָהאל''ף

מנחתֹו. ּבעבּור הּׁשם לפני לזּכרֹון ְְְֲִִִֵֵַַָָלֹו

ּכמֹו ּוקטֹורת, ּכריח ּפרׁשּוהּו ְְְְְִֵֵֶַַורּבים
לבנֹון: ּכיין bזכרֹו dxez ְְְִֵָ

ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï הּכהנים ‚) ּולכל . ¿«¬…¿»»ְֲִַָֹ
cּבׁשוה: dxez ְֶָ

˙BlÁ עגּולֹות,„) אֹומרים ויׁש עבֹות. . «ְְֲִֵָ

ּבדברי  חלילה ְְְִִִֵָָמּלׁשֹון
dקדמֹונינּו: dxez ְֵַ

˙·ÁÓ ּבקערה.‰) מכּסה קערה . «¬«ְְְִָָָָָֻ
וׁשבת  ּכּתי''ו ה''א, ּתחת ְְְֵַַַַָָָוהּתי''ו
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ׁשלׁשצפה  טעּונֹות וכּלן הּׁשמן. את ׂשֹורף האּור , ְְֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
ּובלילה  יציקה ׁשמן: ׁשמן מּתנֹות קדם ּומּתן ּבּכלי, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

·ÔÓM.לעׂשּיתן  ‰ÏeÏa ˙ÏÒ∑ ׁשּבֹוללן מלּמד ֲִַָָ…∆¿»«∆∆ְְֵֶַָ
סלת  .ּבעֹודן ְֶָֹ

(å)äçðî ïîL äéìò z÷öéå íézt dúà úBúẗ³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨¨®¤¦§−̈
ñ :àåä¦«

i"yx£ÌÈzt d˙‡ ˙B˙t∑ הּמנחֹות ּכל הּנאפֹות לרּבֹות »…»ƒƒְְֱֶַַַָָ
לפתיתה  קמיצה, ÁÓ‰.קדם ÔÓL ‰ÈÏÚ z˜ˆÈÂ ְְִִִֶָָֹ¿»«¿»»∆»»∆ƒ¿»

‡Â‰∑ מנחת אף יכֹול ליציקה. הּמנחֹות ּכל לרּבֹות ƒְְְְִִִַַַַָָָָ

ּכן  ּתּנּור את מאפה אֹוציא "עליה". ּתלמּודֿלֹומר: ? ְֲִֵֵֶֶַַַַָָ
ּתלמּודֿלֹומר: הרקיקין? את אֹוציא ולא ְְְִִִֶַַַַָֹהחּלֹות

.הוא  ִ

$
âאדר כ"ח שלישי âיום

(æ)ðaø÷ úLçøî úçðî-íàå:äNòz ïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤¥«¨¤«
i"yx£˙LÁ¯Ó∑ּומּתֹו עמק, ּבּמקּדׁש, ׁשהיה הּוא ּכלי «¿∆∆ְְִִִֶַָָָָֹ

לפיכ ׂשֹורפֹו, האּור ואין צבּור ׁשמנּה עמּקה, ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֻׁשהיא
הע  מנחה רמעׂשה ּדבר ּכל רֹוחׁשין. לתֹוכּה ׂשּויין ְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָ

ּומנענע  ּכרֹוחׁש נראה מׁשקה, .עלֿידי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַ

(ç)ýåýéì älàî äNòé øLà äçðnä-úà úàáäå§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²¥¥−¤©«Ÿ̈®
:çaænä-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤©¦§¥«©

i"yx£‰l‡Ó ‰NÚÈ ¯L‡∑ הּמינים מן .הּללּומאחד ¬∆≈»∆≈≈∆ִִִֵֶַַָָ
d·È¯˜‰Â∑ הּכהן ּבעליה .הּכהן ∑dLÈb‰Â.אל ¿ƒ¿ƒ»ְֵֶֶַָָֹ¿ƒƒ»ֵַֹ

ÁaÊn‰ŒÏ‡∑ מערבית ּדרֹומית לקרן ׁשל מּגיׁשּה ∆«ƒ¿≈«ְְֲִִִֶֶֶַַָָ
.מזּבח  ְִֵַ

(è)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´̈½̈§¦§¦−
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£d˙¯kÊ‡Œ˙‡∑ הּקמץ הּוא. ∆«¿»»»ֶַֹ

(é)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
:ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

(àé)äNòú àì ýåýéì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk̈©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−
epnî eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék õîç̈¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯¦¤²

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£L·cŒÏÎÂ∑ ּפרי מתיקת "ּדבׁש"ּכל קרּוי ,. ¿»¿«ְְְִִַַָָ

ÁLÓ‡ו  dÏÚ ˜È¯˙e ÔÈÚeˆa d˙È Úˆa¿«»«ƒƒ¿ƒ¬«ƒ¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

·Óז  ‡zÏÒ Ca¯˜ ‡z„¯ ˙ÁÓ Ì‡ÂÁL ¿ƒƒ¿«ƒ¿»À¿»»À¿»ƒ¿«
:„·Ú˙zƒ¿¬≈

˜„Ìח  ÔÈl‡Ó „·Ú˙È Èc ‡˙ÁÓ ˙È È˙È˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈≈ƒ≈√»
:‡Áa„ÓÏ dp·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dÈ·¯˜ÈÂ ÈÈ¿»ƒ»¿ƒ«¿»«¬»ƒ»¿ƒ«¿«¿¿»

qÈÂ˜ט  dz¯k„‡ ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«¿«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B·ÏÂי  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙˙Ú·„יא  ‡Ï ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡˙ÁÓ Ïk»ƒ¿»»ƒ¿»¿√»¿»»ƒ¿¬≈
Ôe˜q˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯ÈÓÁ ÏÎ È¯‡ ÚÈÓÁ¬ƒ«¬≈»¬ƒ¿»¿«»«¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓƒ≈À¿»»√»¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

eלּנׂשיא: dxez ִַָ
˙LÁ¯Ó (Êויׁש מטּגן. מעׂשה . «¿∆∆ְְֲֵֶַָֻ

והּטעם, לּבי. רחׁש מּגזרת ְְְְִִִִִַַַַַָָמפרׁשים,
קֹול: ׁשּיׁשמיע gּבעבּור dxez ְֲִֶַַַ

ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï (È והּטעם אחריו. . ¿«¬…¿»»ְֲַַַַָ
ׁשּתי  על ּכתּוב כן ּכי הּמקריב, ְְִִֵֵֵַַַַָֹלּכהן

i`הּמנחֹות: dxez ְַָ
¯B‡N (‡È ּכן ּגם הּמחמיץ. הּוא . ¿ְִֵַַַ

ּדבׁש ׁשּפרּוׁשֹו אמרּו ורּבים ְְְְִֵֶַַַָָהּדבׁש.
ּודבׁש. חלב זבת ארץ ּכל וכן ְְְִֵֶֶַָָָָָָּתמרים,

ּבספר  ראיה ּכדמּות להם ְְְְִֵֵֶֶָָָויׁש
aiעזרא: dxez ְֶָ

יום שלישי
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סג
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(áé)çaænä-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷̈§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©
:ççéð çéøì eìòé-àìŸ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©

i"yx£e·È¯˜z ˙ÈL‡¯ Ôa¯˜∑ מן להביא ל ּיׁש מה »¿«≈ƒ«¿ƒְְִִֵַָ
ׁשל  הּלחם ׁשּתי ראׁשית, קרּבן הּדבׁש? ּומן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּׂשאֹור

ּתאפינה", "חמץ ׁשּנאמר: הּׂשאֹור, מן הּבאים ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעצרת,
ּותמרים  ּתאנים ּבּכּורי ּכמֹו הּדבׁש, מן .ּובּכּורים ְְְְִִִִִִֵֵַַָ

(âé)úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷-ìëå§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À
éäìà úéøa çìîðaø÷-ìk ìò Eúçðî ìòî EE ¤µ©§¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−

ñ :çìî áéø÷z©§¦¬¤«©
i"yx£˙È¯a ÁÏÓ∑ מּׁשׁשת לּמלח ּכרּותה ׁשהּברית ∆«¿ƒְְִִֵֶֶֶַַַָ

לּקרב  הּתחּתֹונים הּמים ׁשהבטחּו ּבראׁשית, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֻימי
ּבּמלח  ּבחג ּבּמזּבח הּמים ונּסּו ,.Ea¯˜ŒÏk ÏÚ∑ ְְִִִֵֶֶַַַַַַָ«»»¿»¿

ּכּלן  הּקדׁשים ּכל ואמּורי ועֹוף, ּבהמה עֹולֹות .על ְְֳִֵֵֵַַָָָָָֻ

(ãé)éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³
éøeka úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb Làa:E ¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«

i"yx£·È¯˜zŒÌ‡Â∑'ּכי' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" ,הרי ¿ƒ«¿ƒְְֲִִִֵֵַ
הּכתּוב  העמר ּבמנחת ׁשהרי רׁשּות, זה אין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהרי

יהיה  "ואם וכן חֹובה. ׁשהיא וגֹו'"מדּבר, .הּיֹובל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ
ÌÈ¯eka ˙ÁÓ∑ מדּבר הּכתּוב העמר ׁשהיא ּבמנחת , ƒ¿«ƒƒְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

הּׂשעֹורים  ּומן הּתבּואה, ּבּׁשּול ּבׁשעת אביב ְְְִִִִִַַַָָָָּבאה
"ּכי  להּלן: ונאמר "אביב", ּכאן: נאמר ּבאה. ְְֱֱִִִֶֶַַַָָָָָהיא

אביב" L‡a.הּׂשערה ÈeÏ˜∑ על אֹותֹו ׁשּמיּבׁשין ְִַָָֹ»»≈ְְִֶַַ
קליֹות ׁשל ּבאּבּוב מֹוכרי (האּור ׁשל הּכלי ׁשם ּבמנחֹות, רׁש"י ּפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשהיא )קליֹות  לפי ּבריחים, נטחנת אינּה ּכן ׁשאּלּולי , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ÏÓ¯k.לחה  N¯b∑ לחה ּבעֹודּה ∑N¯b.ּגרּוׂשה ַָ∆∆«¿∆ְְַָָָ∆∆

ּגרֹוסֹות, ׁשל ּבריחים ּגֹורסּה ּוטחינה, ׁשבירה ְְְְְִִִֵֶַָָָָלׁשֹון
נפׁשי" "ּגרסה וכן: ּבחצץ". "וּיגרס ∑ÏÓ¯k.ּכמֹו: ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ«¿∆

מלא  הּכר ּבקּׁשין ּבעֹוד ּומלאה לחה ׁשהּתבּואה , ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ
וכן: "ּכרמל", הּמלילֹות: נקראים ועלּֿכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּלּה,

ּבצקלנֹו" ."וכרמל ְְְְִֶַֹ

ÈÈיב  Ì„˜ ÔB‰˙È Ôe·¯˜z ÈÓ„˜ Ôa¯À̃¿««¿«¿»¿»¿√»¿»
:‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôe˜qzÈ ‡Ï ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»»ƒ«¿¿ƒ¿«»»¿«¬»

ÏÂ‡יג  ÁÏÓ˙ ‡ÁÏÓa C˙ÁÓ Ôa¯˜ ÏÎÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ïk ÏÚ C˙ÁÓ ÏÚÓ C‰Ï‡ ÌÈ˜ ÁÏÓ Ïh·¿̇«≈¿«¿«¡»»≈«ƒ¿»»«»

:‡ÁÏÓ ·¯˜z Ca¯À̃¿»»¿»≈ƒ¿»

‡·È·יד  ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ˙ÁÓ ·¯˜z Ì‡Â¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ√»¿»»ƒ
˙ÁÓ ˙È ·¯˜z ÔÎÈk¯ ÔÎB¯t ¯e· ÈÏ¿̃≈¿≈»«ƒ»¿»≈»ƒ¿«

:C¯ekaƒ»

ãקודש משיחות ãנקודות

Ï·Bi‰ ‰È‰È Ì‡Â ÔÎÂ(יד ב, לעיל(רש"י ּפרׁש כ,רׁש"י (יתרו ¿≈¿ƒƒ¿∆«≈ְִֵֵֵַ

מקֹומֹות,כב) מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות ׁשּבּתֹורה "אם" ְְְִִֶֶַָָָֹׁשּכל

ׁשם  רש"י ׁשּדברי לֹומר, ויׁש ּבכללם. זה ּפסּוק מֹונה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָואינֹו

וחֹובה; רׁשּות ּבגדר הּוא הּכתּוב ּכׁשּתכן רק ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָֹאמּורים

לֹומר  ׁשּי לא האדם, ּבפעּלת ולא מּמילא ׁשּבא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻּוביֹובל,

מפרׁש ּכאן אבל חֹובה. אֹו רׁשּות ּכּונתֹו dLe¯tׁש"אם" ְְֲִֵֶַָָָָָָ≈»

הּיֹובל" יהיה "ואם ּגם סֹוף סֹוף והרי "אם", מּלת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַׁשל

"ּכאׁשר". ּבלׁשֹון ְְֲִֶֶֶַַמׁשּמׁשת

(103 עמ' יא כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Ì˙B‡ e·È¯˜z ˙ÈL‡¯ Ôa¯˜ (·È»¿«≈ƒ«¿ƒ»
'‰Ï ׁשני ׁשּתים ּכטעם עׂשרֹונים . «ְְְְִִֵֶַַַ

הּׁשבּועֹות. ּבחג הּׁשם לפני ְְִִֵֵַַַַָָהּמּונפים

קדׁש ׁשהם ּפי על אף לה', ּפרּוׁש ְִֵֵֶֶֶַַַֹוזה
הּכהן: למאכל הם biלה', dxez ְֲֵֵַַַַֹ

EÈ‰Ï‡ ˙È¯a (‚È,ּבברית הכנסּתי . ¿ƒ¡…∆ְְְִִִִַ

ולא  ּתפל ּתקריב ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶַַָֹֹוהׁשּבעּתי
ּבּזיֹון: ּדר הּוא ּכי ciיאכל, dxez ִִֵֵֶֶָָ

ÌÈ¯eka ˙ÁÓ ·È¯˜z Ì‡Â („È. ¿ƒ«¿ƒƒ¿«ƒƒ
ּולפי  חּיּוב. אם, ׁשּמּלת אמרּו ְְִִִִִֶַַָרּבים
הּוא  החּיּוב ּכי ,צֹור אין ּכי ְִִִִֵֶַַּדעּתי
הּבּכּורים. ולא ּבּכּורים, ְִִִִִֵַֹראׁשית

נדבה, מּבּכּורים מנחה להביא ְְְְִִִִִֶָָָָָוהרֹוצה
ׁשהּוא ‡·È·יביא: ּבעבּור ּכן נקרא . ִָ»ƒְֲִֵֶַָ

אב: מּגזרת והּוא טעמֹוN¯bראׁשֹון, . ְְִִִַַ∆∆ְַ
ואם  נפׁשי. ּגרסה מּגזרת וקרֹוב ְְְְְִִִִַַַָָָָידּוע,

:"ּבסמ וכרמל ÏÓ¯kהּוא ּכמֹו . ְֵָ«¿∆ְְְֶַ
ehּבצקלֹונֹו: dxez ְְִ
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(åè)äçðî äðáì äéìò zîNå ïîL äéìò zúðå§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®¦§−̈
:àåä¦«

(æè)dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈
ô :ýåýéì äMà dúðáì-ìk ìò©−¨§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«

$
âאדר כ"ט רביעי âיום

â(à)àeä ø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ´
éðôì epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈÓÏL∑ ולּבעלים ולּכהנים לּמזּבח, ׁשלֹום ּבהם ׁשּיׁש "ׁשלמים", אחר: ּדבר ּבעֹולם. ׁשלֹום .ׁשּמּטילים ¿»ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(á)ìäà çút BèçLe Bðaø÷ Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾¤−©´Ÿ¤
çaænä-ìò ícä-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãòBî¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤©¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(â)áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦Æ¦¤´©©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
k úàå áøwä-úà äqëîä:áøwä-ìò øLà áìçä-ì ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£'B‚Â ·ÏÁ‰ŒÏk ˙‡Â∑'הּקבה ׁשעל חלב חלב 'להביא 'להביא אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי , ¿≈»«≈∆¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּדּקין' .ׁשעל ִֶַַַ

(ã)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−

:äpøéñé§¦¤«¨
i"yx£ÌÈÏÒk‰∑) ּבלע"ז הּכליֹות )פלנקי"ן ׁשעל ׁשהחלב «¿»ƒְְֵֶֶֶַַַַַָ

מּלמּטה, והם הּכסלים, ּבגבּה הּוא חּיה, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכׁשהּבהמה
ּבלע"ז  ׁשּקֹורין הּמתנים, ׁשּתחת החלב ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָוזהּו
הּכסלים, ּבגבּה למעלה הּנראה לבן ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹלונבילו"ש,

חֹופהּו הּבׂשר  הּמסi‰∑˙¯˙.ּובתחּתיתֹו, ּדפן ,הּוא ְְִֵַַָָ«…∆∆ֶַָָֹ

ּדכבדא" "חצרא ארּמי: ּובלׁשֹון איברי"ׁש, .ׁשּקֹורין ְְְְֲִִִֶַַָָָ
„·k‰ ÏÚ∑ מעט עּמּה הּכבד מן ּובמקֹום ׁשּיּטל , ««»≈ְְִִִֵֶַַָָָֹ
הּוא  מןֿהּכבד"אחר "ואתֿהּיתרת ŒÏÚ.אֹומר: ְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ«

˙BÈÏk‰ŒÏÚ „·k‰∑ הּכליֹות מן ּולבד הּכבד מן ,לבד «»≈««¿»ְְְִִֵַַַַָָ
לזֹו .יסירּנה ְְִֶָ

z·Ï‡טו  dÏÚ ÈeL˙e ‡ÁLÓ dÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈¬«ƒ¿»¿«ƒ¬«¿À¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

dÒ¯‚Óטז  dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dz·Ï Ïk ÏÚ dÁLnÓeƒƒ¿««»¿À¿«À¿»»√»¿»

È¯Bzא  ÔÓ Ì‡ da¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ì‡Â¿ƒƒ¿«¿«»À¿»≈ƒƒ≈
ÌÈÏL ‡a˜ Ì‡ ¯Îc Ì‡ ·È¯˜Ó ‡e‰¿»ƒƒ¿«ƒÀ¿»¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ dÈ·¯˜È¿»¿ƒ≈√»¿»

Ú¯˙aב  dpÒkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈À¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«
˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc¿»««¿¿»¿¿

È˙ג  ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»»
ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ«

:‡eb«»

Ècד  Ô‰ÈÏÚ È„ ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÌÈÓÏL מפרׁש:‡) .a dxez ¿»ƒְָֹ
ÌÈÏÒk‰ ÏÚ מּגזרת „) והּוא ידּוע. . ««¿»ƒְְִִַַָ

ּוכסיליהם: הּׁשמים ÏÚּכֹוכבי ְְִִֵֵֶַַָ«

˙BÈÏk‰ על האנׁשים וּיבֹואּו ּכמֹו . «¿»ְֲִַַָָָ
ּכליֹות  ונקראּו עם. וטעמֹו, ְְְְְְִִִַַָָהּנׁשים.

מּגזרת  והיא הּמׁשּגל. ּתאות ּכח ְְְֲֲִִִִַַַַַַָֹּבעבּור
נפׁשי: ּכלתה וגם dנכספה dxez ְְְְְִִַַָָָ

יום רביעי
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(ä)äìòä-ìò äçaænä ïøäà-éðá Búà eøéè÷äå§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈
ççéð çéø äMà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øLà£¤¬©¨«¥¦−£¤´©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

ô :ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰ÏÚ‰ŒÏÚ∑ ּתמיד עֹולת ׁשּתקּדים למדנּו, העֹולה. קרּבן מּלבד הּמערכה לכל .על «»…»ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(å)øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ
:epáéø÷é íéîz äá÷ð Bà́§¥½̈¨¦−©§¦¤«

(æ)Búà áéø÷äå Bðaø÷-úà áéø÷î-àeä áNk-íà¦¤¬¤«©§¦−¤¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£·NkŒÌ‡∑ לׁשּתי נחלקּו לכ קרבה, אליתֹו ׁשהּכׂשב העז, ּבאמּורי ּׁשאין מה הּכׂשב ּבאמּורי ׁשּיׁש לפי ƒ∆∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.ּפרׁשּיֹות  ִָָ

(ç)éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−
çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«
i"yx£e˜¯ÊÂ∑ ּבאצּבע נֹותן ואינֹו זֹורק, הּוא הּכלי ועלֿידי ארּבע, ׁשהן מּתנֹות ּבחּטאת ׁשּתי .אּלא ¿»¿ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(è)Baìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ
áìçä-úàå äpøéñé äöòä únòì äîéîú äéìàä̈«©§¨´§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£BaÏÁ∑ ּתמימה האליה זה ּומהּו? ׁשּבֹו, ‰Úˆ‰.הּמבחר ˙nÚÏ∑ הּיֹועצֹות הּכליֹות מן .למעלה ∆¿ְְְִֶֶַַַָָָָֻ¿À«∆»∆ְְְֲִַַַָָ

(é)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(àé)ô :ýåýéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ ÌÁÏ∑אׁש ׁשל "עבד ∑ÌÁÏ.ּגבּהלׁשם לחמֹו ּבלחמֹו", עץ "נׁשחיתה וכן: מאכל, לׁשֹון ∆∆ƒ∆«ְְֵֵֶַַָֹ∆∆ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָ

לחם" עׂשים "לׂשחֹוק רב", .לחם ְְִִֶֶֶַֹ

ÏÚ˙‡ה  ÏÚ ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ Èa d˙È Ôe˜ÒÈÂ¿«¿»≈¿≈«¬…¿«¿¿»«¬»»
Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ Ècƒ«»«»ƒ«∆»»À¿«¿ƒ¿««

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a¿«¬»√»¿»

˜„Ìו  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈¿ƒ¿«¿«»√»
:dp·¯˜È ÌÈÏL ‡a˜ B‡ ¯Îc ÈÈ¿»¿«À¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈

d˙Èז  ·¯˜ÈÂ da¯˜ ˙È ·¯˜Ó ‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒƒ»¿»≈»À¿»≈ƒ»≈»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

d˙Èח  ÒBkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈À¿»≈¿ƒ»≈
dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

ÈÈט  Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»
dp„ÚÈ ‡z¯ÊL Ï·˜Ï ‡zÓÏL ‡˙ÈÏ‡ da¯z«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»»√≈¿«¿»∆¿ƒ«
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

ÏÚי  Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìיא  ‡a¯˜ ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k dp˜qÈÂ¿«¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»√»
:ÈÈ¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰ÓÈÓz ‰ÈÏ‡‰ BaÏÁ (Ëטעמֹו . ∆¿»«¿»¿ƒ»ְַ
חלב. ּתּקרא ׁשהאליה היא, ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּכאׁשר
ל אפרׁש ּכאׁשר הּצדֹוקים, ְְְֲֲִֵֶַַָָוּתעּו
ׁשאמר  הּגאֹון ּתעה ּגם הּׁשנית. ִֵֶַַַַַָָָָָָָּבּפרׁשה

מּדקּדּוק  ּכי והאליה, חלּבֹו הּוא ְְְְִִִִֶַָָּכי
להיֹות  ראּוי יהיה ּכי יּתכן, לא ְְִִִִֵֶַָָָֹהּלׁשֹון
והאליה: החלב אֹו ואליתֹו ְְְְְֵֶֶַַַָָָחלּבֹו

‰ˆÚ‰.אח לֹו ואין מּמקֹומֹו, ידּוע . ∆»∆ְְִֵַָָ

ּבדר עץ, מּגזרת ׁשהֹוציא ׁשּמי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַויׁש
iרחֹוקה: dxez ְָ

‰M‡ ÌÁÏ (‡È לחם ּפרׁשּתי, ּכבר . ∆∆ƒ∆ְְִֵֶֶַָ
ועל  הּפרי על ויּמצא מאכל. ְְְֲִִֵֶַַַַָָׁשהּוא
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(áé):ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ æò-íàå§¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

(âé)éðôì Búà èçLå BLàø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−
çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(ãé)áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

(åè)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(æè)ççéð çéøì äMà íçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì áìç-ìk̈¥−¤©«Ÿ̈«

(æé)áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤
ô :eìëàú àì íc-ìëå§¨−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÏBÚ ˙wÁ∑'ּכהנים ּב'תֹורת מפרׁש הּזה יפה הּפסּוק .ּכל À«»ְְֲִֶֶַַַָָָָֹֹ

$
âניסן א' חמישי âיום

ã(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

˜„Ìיב  dp·¯˜ÈÂ da¯˜ ‡ifÚ Èa ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ«»À¿»≈ƒ»¿ƒ≈√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיג  d˙È ÒBkÈÂ dLÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈≈¿ƒ»≈√»
ÏÚ dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

a¯z‡יד  ˙È ÈÈ Ì„˜ Ôa¯˜ da¯˜ dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈À¿»≈À¿»√»¿»»«¿»
:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ««»

Ècטו  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
ÏÚ ‡„·k ÏÚ Èc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ««¿»«

:dpcÚÈ ‡˙ÈÏk»¿≈»∆¿ƒ«

˜¯a‡טז  ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«¿ƒ«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯z Ïk ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»»«¿»√»¿»

Ïkיז  ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ˙¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃»»»¿»»≈¿…¿»≈»
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ ‡a¯z«¿»¿»¿»»≈¿

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ãקודש משיחות ãנקודות

'‰Ï ·ÏÁ Ïk(טז (ג, »≈∆«

'‰Ï ·ÏÁ Ïk . . ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ LÈc˜È ,¯·c LÈc˜‰ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ«»∆∆ƒ¿»»»≈∆«

(רמב"ם)

ב)ּבגמרא קלג, לפניו (ׁשּבת התנאה ואנוהּו, אלי "זה איתא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

לֹומר: ויׁש e‰Â‡Âּבמצֹות". ÈÏ‡ ‰Ê על ּב'גברא'. ּדין – ְְְִֵַ∆≈ƒ¿«¿≈ְְִַַָ

ּבחפציֿמצוה  הּׁשּמּוׁש עלֿידי ה' לפני להתנאֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאדם

ּומׁשּבחים. Ï‰'נאים ·ÏÁ Ïk חפץ ּכל ּב'חפצא'. ּדין – ְִִָָֻ»≈∆«ְְִֵֶֶָָ

והּנאה. הּטֹוב מן ׁשּיהיה הראּוי מן ּגבֹוּה, לרׁשּות ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָהּנמסר

(10 עמ' כז כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

aiהּבׂשר: dxez ַָָ
ÊÚ Ì‡Â (·È נקבה אֹו זכר העז, מּמין  . ¿ƒ≈ְִִֵֵָָָָ

הזּכיר  לא הּבקר ּובבן הּכבׂש. ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹּכמׁשּפט
ּבעז  האליה ּכי ּבּכבׂש, אם ּכי ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהאליה

ׁשהן  הּכבׂשים ּכי ועֹוד, קטּנה. ְְְִִֵֶַַַָָּובּׁשֹור
ּגדֹולה. אליה להם יׁש יׂשראל ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָּבארץ

ידּוע: ּדבר biוזה dxez ְֶַָָָ
'‰Ï ·ÏÁ Ïk (ÊË ואחר הּכלל. זה . »≈∆«ְְֶַַַָ

אסּורים  הם לגבֹוּה, והּדם ְְֲִֵֵֶֶַַַָָׁשהחלב
לבאר  אארי הּׁשנּיה ּובּפרׁשה ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלכם.

עֹולם: fiחּקת dxez ַָֻ

יום חמישי
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(á)àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³
äNòå äðéNòú àì øLà ýåýé úåöî ìkî äââLá¦§¨¨Æ¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈

:äpäî úçàî¥«©©−¥¥«¨
i"yx£'‰ ˙BˆÓ ÏkÓ∑ חּטא אין רּבֹותינּו: ת ּפרׁשּו ƒ…ƒ¿ְֵֵֵַַָ

ׁשּזדֹונֹו ּדבר על אּלא חּטאת ּבאה וׁשגגתֹו וכרת, .לאו ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
‰p‰Ó ˙Á‡Ó∑ הּכֹותב ּכגֹון: מהן, אחת מּמקצת ≈««≈≈»ְְִִֵֵֶַַַָ

מּׁשמעֹון  "ׁשם" מּדנּיאל ּבׁשּבת "ּדן" מּנחֹור, "נח" ,. ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹ

(â)áéø÷äå íòä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®§¦§¦¿
ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç ìò©´©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−

:úàhçì§©¨«
i"yx£ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡∑ ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«»»

ׁשגגת  עם ּדבר ּבהעלם אּלא חּיב אינֹו מעׂשה,מדרׁשֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מעיני  ּדבר ונעלם העם... "לאׁשמת ׁשּנאמר: ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו
ּגדֹול  ּכׁשהּכהן אּגדה: לפי ּופׁשּוטֹו ועׂשּו". ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹהּקהל

לכּפר  ּבֹו ּתלּויין ׁשהן זה, הּוא העם אׁשמת ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָחֹוטא,
מקלקל  ונעׂשה ּבעדם ּולהתּפּלל יכֹול ∑t¯.עליהם ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָֻ«ָ

קטן?זקן  יכֹול "ּבן", אי "ּבן". לֹומר: ּתלמּוד ? ְִֵֶֶַַָָָָ
ׁשלׁש ּבן ּפר זה ּכיצד? הא "ּפר". לֹומר: .ּתלמּוד ְֵֶֶַַַַַָָֹ

(ã)ýåýé éðôì ãòBî ìäà çút-ìà øtä-úà àéáäå§¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«

(ä)Búà àéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−
:ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ עֹולמים ּובבית להיכל לּמׁשּכן, –. ∆…∆≈ְְִִֵֵַַָָָ

(å)ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈
:Lãwä úëøt éðt-úà ýåýé éðôì íéîòt òáL¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤

i"yx£L„w‰ ˙Î¯t ÈtŒ˙‡∑ מכּון – קדּׁשתּה מקֹום ּבּפרכת ּכנגד ּדמים נֹוגעים היּו ולא הּבּדים, ּבין ,ּכנגד ∆¿≈»…∆«…∆ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ
נגעּו נגעּו, .ואם ְְְִָָ

‡¯Èב  L‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¡«¬≈
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„ewt ÏkÓ eÏLa ·BÁÈ≈¿»ƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:ÔB‰pÓ „Á ÔÓ „aÚÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿«¿≈ƒ«ƒ¿

ÈÂ˜¯·ג  ‡nÚ ˙·BÁÏ ·BÁÈ ‡a¯ ‡‰k Ì‡ƒ«¬»«»≈¿««»ƒ»≈
Ì„˜ ÌÈÏL È¯Bz ¯a ¯Bz ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ«¿≈ƒ»«≈¿ƒ√»

:‡˙‡hÁÏ ÈÈ¿»¿«»»

Ì„˜Ïד  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡¯Bz ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»»ƒ¿««¿«ƒ¿»»√»
˙È ÒBkÈÂ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿»¿≈«≈»¿ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»√»¿»

d˙Èה  ÏÚÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ‡a¯ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ¿»¿»¿»≈»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»

ÔÓו  ÈcÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ
‡zÎ¯t Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L ‡Óc¿»¿«ƒ¿ƒ√»¿»√»»À¿»

:‡L„e˜„¿¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‡ËÁ˙ Èk LÙ ּבׁשגגה ·) לעׂשֹות . ∆∆ƒ∆¡»ְֲִַָָ
עליהם א  ׁשּיׁש לאֿתעׂשה מּמצֹות חת ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַֹ

ּכלל  נפׁש, ּומּלת מלקֹות. אֹו ְְִֵֶֶַַָָּכרת

ּכן  ואחר ּכתּוב. ּכן ּכי ולּגר, ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָליׂשראל
הּכהן  והּוא הּגדֹול מהּכהן והחל ְְֵֵֵֵֵֵֵַַַָֹֹּפרט,

bהּמׁשיח: dxez ִַַָ
ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ï ׁשּלא ‚) ׁשהֹורה . ¿«¿«»»ֶֶָֹ

ׁשֹוגגים. וכּלם העם ואׁשם ְְְִֶַַָָָָֻּכהֹוגן,

ּבאׁשמת  העם, לאׁשמת ּפרּוׁש ְְְְֵַַַַָָאֹו
ּבעבּור  ּכן ונזּכר אדם. ּבני ְְְֲִֵֵַַָָָּכל
והּוא  הּתֹורה, נֹוׂשא הּוא ְֵֵֶַַָֹׁשהּכהן

לּׁשם: וקדֹוׁש נׁשמר ÏÚעצמֹו ְְְִֵַַָָ«
B˙‡hÁ וכאׁשר חּטאתֹו. ּבעבּור . «»ְֲֲֶַַַָ

הּגדֹול  ׁשהּוא הּפר יקריב ּגדֹול, ְִֶַַַָָָהּוא
הּמזּבח: ּגּבי על הּקרבים cמּכל dxez ְְִִִֵֵֵַַַַַָ

Ô‰k‰ Ï·ËÂ (Â.ּבעצמֹו הּמׁשיח הּוא . ¿»««…≈ְְִַַַָ
ּבפרׁשת  ּתמצאּנּו ּפעמים, ׁשבע ְְְְִִֶֶַַַַָָָָוטעם
הּכהן  מעלת ּגֹודל ּובעבּור ּבלק. ְֲֲֵֶַַַַַַָָֹוּירא

ּפרכת  על חּטאתֹו מּדם יּזה ִֶֶַַַַַָָָֹהּגדֹול,
וכל  הּקטרת. מזּבח קרנֹות ועל ְְְְְִֶֶַַַַַָֹֹהּקדׁש
ּכי  ּבחּוץ, יׂשרף מהחלבים, חּוץ ְֲִִִֵַַַָָֹהּפר

עֹולה: fאיננה dxez ֵֶָָ
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(æ)úøè÷ çaæî úBðø÷-ìò ícä-ïî ïäkä ïúðå§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤
úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé éðôì íénqä|íc-ìk ©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´

ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé øtä©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£ÌcŒÏk ˙‡Â∑ הּדם ׁשירי. ¿≈»«ְֵַָָ

(ç)-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤
øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìò äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

:áøwä-ìò©©¤«¤
i"yx£¯t ·ÏÁŒÏkŒ˙‡Â∑ מה לֹומר. לֹו היה 'חלּבֹו' ¿∆»≈∆«ְֶַַָָ

יֹוםֿהּכּפּורים  ׁשל ּפר לרּבֹות "ּפר"? ְְִִֶַַַַַָּתלמּודֿלֹומר
ּוליתרת לכליֹות  ׂשעירי ∑‰hÁ‡˙.ולחלבים להביא ְְְֲִִֶֶַָָֹ««»ְְִִֵָ

לכליֹות  - ּולי עבֹודהֿזרה ולחלבים ÌÈ¯È.תרת , ְְְֲֲִִֶֶַָָָָָֹ»ƒ
epnÓ∑ המחּבר חלּבֹומן הסרת קדם ינּתחּנּו ׁשּלא , ƒ∆ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

.(ת"כ)
(è)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−

úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−
:äpøéñé§¦¤«¨

(é)ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî íøeé øLàk©«£¤´½̈¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½
:äìòä çaæî ìò©−¦§©¬¨«Ÿ¨«

i"yx£Ì¯eÈ ¯L‡k∑ ּב'ׁשֹור המפרׁשין אמּורין מאֹותן «¬∆»ְְִִֵֵַָָֹ
ׁשּלא  הּׁשלמים' ּב'זבח ּפרׁש מה וכי הּׁשלמים'. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹזבח

ּׁשלמים ּפרׁש מה לׁשלמים: להּקיׁשֹו אּלא ּכאן? ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
לעֹולם,לׁשמן  ׁשלֹום ּׁשלמים ּומה לׁשמֹו; זה אף , ְְְִִִֶַַָָָָָ

מצריכֹו קדׁשים' ּוב'ׁשחיטת לעֹולם. ׁשלֹום זה ְְִִִִֶַַַָָָָָאף

הּלמד  מן למד למדין ׁשאין הימּנּו: ּבקדׁשים.ללמד ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
מקֹומן' 'איזהּו BÈÏk‰ŒÏÚ˙.ּבפרק „·k‰ŒÏÚ ְְֵֶֶֶָ««»≈««¿»
ÂÈÚ¯kŒÏÚÂ BL‡¯ŒÏÚ∑ּכמֹו הן , ּתֹוספת לׁשֹון ּכּלן «…¿«¿»»ְְֵֶֶָֻ

.'מּלבד' ְִַ

(àé)-ìòå BLàø-ìò BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©Ÿ−§©
:BLøôe Baø÷å åéòøk§¨¨®§¦§−¦§«

(áé)-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà àéöBäå§¦´¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤
íéöò-ìò Búà óøNå ïLcä CôL-ìà øBäè íB÷î̈³¨Æ¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−

ô :óøOé ïLcä CôL-ìò Làä¥®©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«
i"yx£¯B‰Ë ÌB˜ÓŒÏ‡∑ מקֹום לעיר מחּוץ ׁשּיׁש לפי ∆»»ְִִִֵֶָָ

ּולבית  מנּגעֹות אבנים להׁשלי לטמאה, ְְְְְְֲִִֵַָָָָֻֻמּוכן
ׁשהּוא  זה לּמחנה", "מחּוץ לֹומר: הצר ְְֲִֶֶֶַַַַָָֻהּקברֹות,

טהֹור  הּמקֹום ׁשּיהא לעיר, ÁnÏ‰.חּוץ ıeÁÓ∑ ְִֵֶַָָָƒ««¬∆

Áa„Ó‡ז  ˙¯˜ ÏÚ ‡Óc ÔÓ ‡‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒ¿»««¿««¿¿»
‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÓÒea ˙¯BË˜„ƒ¿∆¿ƒ»√»¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»
‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „eLÈ ‡¯B˙„ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿»¿»≈ƒ»¿«¿¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„«¬»»ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

dpÓח  L¯ÙÈ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ·¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»¿«»¿«»»«¿≈ƒ≈
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ ÈÙÁc ‡a¯z ˙È»«¿»¿»≈««»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

Ècט  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜iL„e‡י  ˙ÒÎ ¯BzÓ L¯ÙzÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ«¿«ƒƒ¿«¿«»
:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«≈ƒ«¬»««¿¿»«¬»»

¯dLÈיא  ÏÚ d¯Òa Ïk ˙ÈÂ ‡¯Bz CLÓ ˙ÈÂ¿»¿«»¿»»ƒ¿≈«≈≈
:dÏÎ‡Â de‚Â È‰BÚ¯k ÏÚÂ¿«¿»ƒ¿«≈¿»¿≈

Ï‡˙¯יב  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯Bz Ïk ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»»ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«
ÏÚ d˙È „È˜BÈÂ ‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡Ï ÈÎc¿≈«¬«≈≈«ƒ¿»¿ƒ»≈«
‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÏÚ ‡˙M‡a ‡iÚ‡»«»¿∆»»«¬«≈≈«ƒ¿»

:„˜BzÈƒ»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÔLc‰ CÙL ÏÚ (·È:הּמזּבח ּדׁשן ׁשם ׁשּיׁש ּבמקֹום נׂשרף ׁשּיהיה .bi dxez «∆∆«∆∆ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ



  הלי דהלד • דהמ  לדיד   69 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סט

סט

ויקרא  פרשת - ד - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן א' חמישי ליום יומי שיעור

מחנֹות  לׁשלׁש לעיר חּוץ חּוץ עֹולמים, ּובבית ּכמֹו; , ְְְֲִִֵַָָָֹ
ּוב'סנהדרין' יֹומא ּבמּסכת רּבֹותינּו ‡ŒÏ.ׁשּפרׁשּוהּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ∆

ÔLc‰ CÙL∑ הּדׁשן ּבֹו ׁשּׁשֹופכין מן מקֹום המסּלק ∆∆«∆∆ְְִִֶֶֶַַָָֻ

אלֿמחּוץ  אתֿהּדׁשן "והֹוציא ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַהּמזּבח,
Û¯OÈ.ה"לּמחנ  ÔLc‰ CÙLŒÏÚ∑ּֿתלמּוד ׁשאין ֲֶַַ«∆∆«∆∆ƒ»≈ְֵֶַ

אין  ׁשאפּלּו ללּמד אּלא ּדׁשן לֹומר, .ׁשם ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

(âé)éðéòî øác íìòðå ebLé ìàøNé úãò-ìk íàå§¦̧¨£©³¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−
-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà eNòå ìäwä©¨¨®Â§¨Â©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ

:eîLàå äðéNòú¥«¨¤−¨§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ˙„Ú∑סנהדרין אּלּו.¯·c ÌÏÚÂ∑ מּתר ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ּכרתֹות מּכל ּבאחת להֹורֹות .טעּו ¬«ƒ¿»≈ְְִֵֶַ¿∆¿«»»ְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ

eNÚÂ Ï‰w‰∑ צּבּור ּפיהם ׁשעׂשּו .על «»»¿»ִִֶֶַָ

(ãé)eáéø÷äå äéìò eàèç øLà úàhçä äòãBðå§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨§¦§¦¸
ìäà éðôì Búà eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(åè)øtä Làø-ìò íäéãé-úà äãòä éð÷æ eëîñå§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈
:ýåýé éðôì øtä-úà èçLå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(æè):ãòBî ìäà-ìà øtä ícî çéLnä ïäkä àéáäå§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®¤−Ÿ¤¥«

(æé)íéîòt òáL äfäå ícä-ïî Bòaöà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ
:úëøtä éðt úà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½¥−§¥¬©¨«Ÿ¤

i"yx£˙Î¯t‰ Èt "את ∑‡˙ אֹומר: הּוא ּולמעלה ≈¿≈«»…∆ְְֵֶַָ
מדינה. עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקדׁש". ּפרכת ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹּפני
ּכּלם  ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחּו, מעּוטּה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻאם

ּכׁשחטא  ּכאן, אף מתקּימת. ׁשּלֹו ּפמליא אין ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָסרחּו,
הּמקּדׁש; על הּמקֹום קדּׁשת ׁשם עדין מׁשיח, ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹֻּכהן

הּקדּׁשה  נסּתּלקה חסֿוׁשלֹום, ּכּלם, .מּׁשחטאּו ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻֻ

(çé)ïzé ícä-ïîe|éðôì øLà çaænä úðø÷-ìò ¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´
CtLé ícä-ìk úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©À̈¦§ŸÆ
:ãòBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ∑ ּכנגד ׁשהּוא מערבי, יסֹוד .הּפתח זה ¿ƒ¿«»…»¬∆∆«…∆≈ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָ

È‰ÈÂיג  ÔeÏzLÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ≈
„Á Ôe„aÚÈÂ ‡Ï‰˜ ÈÈÚÓ ‡Ób˙Ù ‡qÎÓ¿«»ƒ¿»»≈≈≈¿»»¿«¿¿«
‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwt ÏkÓƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:Ôe·BÁÈÂƒ

Ôe·¯˜ÈÂיד  dÏÚ e·Á Èc ‡˙·BÁ Ú„È˙˙Â¿ƒ¿¿«¿»ƒ»¬«ƒ»¿
d˙È Ôe˙ÈÈÂ ‡˙‡hÁÏ È¯Bz ¯a ¯Bz ‡Ï‰¿̃»»«≈¿«»»¿«¿»≈

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜Ï»√»«¿«ƒ¿»

¯LÈטו  ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ‡zLÎ È·Ò ÔeÎÓÒÈÂ¿ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»»¿≈«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBkÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»√»¿»¿ƒ»»√»¿»

ÔkLÓÏטז  ‡¯B˙„ ‡Óc ÔÓ ‡a¯ ‡‰k ÏÚÈÂ¿»≈«¬»«»ƒ¿»¿»¿«¿«
:‡ÓÊƒ¿»

Ú·Lיז  ÈcÈÂ ‡Óc ÔÓ dÚaˆ‡ ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ¿«
:‡zÎ¯t Ì„˜ (˙È) ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊƒ¿ƒ√»¿»»√»»À¿»

˜„Ìיח  Èc ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈ ‡Óc ÔÓeƒ¿»ƒ≈««¿««¿¿»ƒ√»
„BLÈ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»»¿»≈
ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»«¬»»ƒƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

˙‡hÁ‰ ‰Ú„BÂ („È מׁשּפט וכן . ¿¿»««»ְְִֵַ

אם  ּכי נזּכר, אינּנּו ואם הּגדֹול. ְְִִִִֵֵֶַַָָֹהּכהן
ּפר  יקריב לא חּטאתֹו, אליו הֹודע ְִֵַַַַָָֹֹלא
ׁשנה  ּבכל ּכי אֹומרים ויׁש ְְְִִֵַַָָָָהחּטאת.
ּכל  עם והזּכיר חטא. ׁשּמא ּכן, ְְְִִִִֵֶַָָָָיקריב

ׁשהּכהן  החּטאת, ונֹודעה יׂשראל ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹעדת

לּכהן  ׁשּיֹודיע מי ואין ׁשּיֹודיעם, ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹיּתכן
ּכחּטאת  הּקהל וחּטאת מעצמֹו. ְְְֵַַַַַַַָָרק
והּנה  מׁשּפטיה. ּבכל הּגדֹול ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹהּכהן
ּכל  ּכנגד ׁשקּול הּגדֹול ְֵֶֶַַָָָֹהּכהן

ehיׂשראל: dxez ְִֵָ

‰„Ú‰ È˜Ê (ÂË והם הּמנהיגים, הם . ƒ¿≈»≈»ְְִִֵֵַַ
ּכל  ּובעד ּבעדם ידיהם את ְְְְֲִֵֶֶַַָָיסמכּו
ּכל  ׁשּיסמכּו יּתכן לא ּכי ְְְִִִִֵֵֶָָָֹיׂשראל,

fhיׂשראל: dxez ְִֵָ
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ע ויקרא ע פרשת - ד - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן א' חמישי ליום יומי שיעור

(èé):äçaænä øéè÷äå epnî íéøé Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®§¦§¦−©¦§¥«¨
i"yx£ÌÈ¯È BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑ּפרׁש ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ¿≈»∆¿»ƒְִֵֵֶַַֹ

לּפר  מ"ועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכאן
ּתנא  ּבֹו? נתּפרׁשּו לא ּומּפניֿמה וגֹו'". עׂשה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹּכאׁשר

אֹוהבֹו, על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל: רּבי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּדבי
חּבתֹו מּפני ּבסרחֹונֹו .ּומעט ְְְִִִִֵֵָ

(ë)ïk úàhçä øôì äNò øLàk øtì äNòå§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ§©´©«©½̈¥−
:íäì çìñðå ïäkä íäìò øtëå Bl-äNòé©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−§¦§©¬¨¤«

i"yx£¯tÏ ‰NÚÂ∑ זה.˙‡hÁ‰ ¯ÙÏ ‰NÚ ¯L‡k∑ ¿»»«»ֶ«¬∆»»¿«««»
ּוׁשּתי  יֹותרת להביא מׁשיח, ּכהן ּבפר ׁשּמפרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכמֹו

ּבמצות ּכליֹות  ולכּפל ּכאן, ּפרׁש ּׁשּלא מה ׁשם ׁשּפרׁש , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
–העבֹודֹות  הּמּתנֹות מּכל אחת חּסר ׁשאם ללּמד , ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ

החיצֹון  הּמזּבח על ּבּנּתנין ׁשּמצינּו לפי ׁשּנתנן ּפסּול, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
אחת  ׁשּמּתנה ּכאן, לֹומר הצר ּכּפר, – אחת ְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָֻּבמּתנה

מעּכבת  .מהן ְֵֶֶֶַ

(àë)Búà óøNå äðçnì õeçî-ìà øtä-úà àéöBäå§¦´¤©À̈¤¦Æ©©«£¤½§¨©´Ÿ½
:àeä ìäwä úàhç ïBLàøä øtä úà óøN øLàk©«£¤´¨©½¥−©¨´¨«¦®©©¬©¨−̈«

(áë)ýåýé úåöî-ìkî úçà äNòå àèçé àéNð øLà£¤¬¨¦−¤«¡¨®§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸
:íLàå äââLa äðéNòú-àì øLà åéäìà¡Ÿ¹̈£¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥«

i"yx£‡ËÁÈ ‡ÈN ¯L‡∑!ׁשגגתֹו על ּכּפרה להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור, אׁשרי 'אׁשרי'; לׁשֹון ¬∆»ƒ∆¡»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
זדֹונֹותיו  על ׁשּמתחרט .קלֿוחמר ְְִֵֶֶַַָָָֹ

(âë)àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà òãBä-Bà«©³¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈¨®§¥¦¯
:íéîz øëæ íéfò øéòN Bðaø÷-úà¤¨§¨²§¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«

Áa„ÓÏ‡:יט  ˜qÈÂ dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈¿«≈¿«¿¿»

B˙Ï¯‡כ  „·Ú È„ ‡Ók ‡¯B˙Ï „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿»ƒ¬«¿»
‡‰k ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÈÂ dÏ „aÚÈ Ôk ‡˙‡hÁ„¿«»»≈«¿∆≈ƒ««¬≈«¬»

:ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿

È˜B‡Â„כא  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡¯Bz ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ
‰‡Ó„˜ ‡¯Bz ˙È „È˜B‡ È„ ‡Ók d˙È»≈¿»ƒƒ»»«¿»»

:‡e‰ ‡Ï‰˜ ˙‡hÁ««¿»»

i„Bwt‡כב  ÏkÓ „Á „aÚÈÂ ·BÁÈ ‡a¯ Ì‡ƒ«»≈¿«¿≈«ƒ»ƒ«»
eÏLa ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc d‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:·BÁÈÂ¿≈

È˙כג  È˙ÈÈÂ da ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ««¿«¿ƒ»
:ÌÈÏL ¯Îc ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

‡ËÁÈ ‡ÈN ¯L‡(כב ‡È¯L:(ד, ÔBLÏ - ‡ËÁÈ ‡ÈN ¯L‡ ¬∆»ƒ∆¡»¬∆»ƒ∆¡»¿«¿≈

,B˙‚‚L ÏÚ ‰¯tk ‡È·‰Ï ·Ï Ô˙B BlL ‡ÈNp‰L ¯Bc‰ È¯L‡«¿≈«∆«»ƒ∆≈≈¿»ƒ«»»«ƒ¿»

ÂÈ˙BB„Ê ÏÚ Ë¯Á˙nL ¯ÓÁÂŒÏ˜(רש"י) «»…∆∆ƒ¿»≈«¿»

לחּטאת  ּביחס רק "אׁשר" לׁשֹון מֹופיע מּדּוע לתמּה, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַֹיׁש

על  להסּביר ויׁש הּמׁשיח? ּכהן לחּטאת ּביחס ולא ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹֹהּנׂשיא,

לּנׂשיא, הּכהן ׁשל ּתפקידֹו ּבין ההבּדל הענינים: ּפנימּיּות ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּפי

א  ּבעם מחּדיר למצוֹותֿעׂשה.ׁשּכהן הּׁשרׁש ׁשהיא - ה' הבת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

מצוֹות  ׁשרׁש - ה' יראת להחּדיר ּתפקידֹו הּנׂשיא ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹואּלּו

מצוֹותֿעׂשה  קּיּום הּוא הּכהן ׁשל ענינֹו עּקר לכן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹלאֿתעׂשה.

ענינֹו הּנׂשיא ואּלּו ׁשחטא. למי קרּבן הבאת ּוביניהן -ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

הּלׁשֹון  מֹופיע לכן ּבעברֹות. הּכׁשלּות מּלכּתחּלה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹלמנע

מתאים  "אׁשר" ׁשהּבּטּוי היֹות הּנׂשיא, אצל ּדוקא ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ"אׁשר"

אינֹו חֹוטא וכאׁשר מּלכּתחּלה, חֹוטא ׁשאינֹו לאדם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבעּקר

ּכּפרה. ּולהביא להֹודֹות ְְְִִֵַַָָָמתּבּיׁש

(36 ע' יז כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‡e‰ Ï‰w‰ ˙‡hÁ (‡Î:הּפר .Ì‡Â «««»»ַָ¿ƒ
ebLÈֿמּמצֹות אחת יעׂשּו ולא יׂשראל . ƒ¿ְְְֲִִִֵַַַָֹ

וׂשעיר  לעֹולה ּפר יקריב ְְְֲִִֵַַָָעׂשה,

akלחּטאת: dxez ְַָ
‡ËÁÈ ‡ÈN ¯L‡ (·Î וכן .הפּו . ¬∆»ƒ∆¡»ְֵָ

ּדבק  והּוא הּנׂשיא. יחטא אׁשר ְֱֲִֵֶֶַָָָהּוא,
יׂשראל. עדת ּכל ואם למעלה, ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָּבאׁשר
נׂשיא  הּוא יחטא אׁשר ואם אמר, ְְְֱֲִִִֶֶַָָּכאילּו

ּבית נׂשיא אֹו bkאב:ׁשבט dxez ְִֵֵֶָ
ÂÈÏ‡ Ú„B‰ B‡ (‚Îּדר הּכתּוב אחז . «≈»ֶֶַַָָ

ׁשּידע  והּטעם, לּכהן. ּכמֹו ְְְֵֶַַַַַָָָֹקצרה,
אדם  הֹודיעֹו אֹו ׁשחטא מעצמֹו ְִִֵֶַַָָָָָהּנׂשיא
ּפֹועל  אליו, הֹודע ּדקּדּוק ׁשראהּו. ְִֵֵֶַַַָָָאחר

הּמֹודיע. ויחסר ,ל והצר ּכמֹו ְְְְְִֵֶַַַַָָעבר.
רּבי  וּיאמר ללוי. אֹותּה ילדה אׁשר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹּכמֹו
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עא

עא

ויקרא  פרשת - ד - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן ב' שישי ליום יומי שיעור

i"yx£Ú„B‰ŒB‡∑'הּדבר הֹודע 'אם "אֹו"ּכמֹו הרּבה ; «ְְִֵַַַָָ
"אֹו"; ּבמקֹום ו"אם" "אם", ּבלׁשֹון ׁשּמׁשּמׁשין ְְְְְִִִִִֵֶַיׁש

הּוא" נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע "אֹו ‡ÂÈÏ.וכן: Ú„B‰∑ ְִֵַַָ«≈»

נֹודע  מּכאן ּולאחר הּתר, ׁשהּוא סבּור היה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשחטא
היה  ׁשאּסּור .לֹו ִֶָָ

(ãë)íB÷îa Búà èçLå øéòOä Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòä-úà èçLé-øLà£¤¦§©¬¤¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«

i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÁLÈŒ¯L‡ ÌB˜Óa∑ ּבעֹולה ּבּצפֹון מפרׁש ׁשהּוא ,.‡e‰ ˙‡hÁ∑ ּכׁשר – ׁשּלא לׁשמֹו , ƒ¿¬∆ƒ¿«∆»…»ְֶַָָָָֹ«»ְִֵֶָֹ
ּפסּול  – .לׁשמֹו ְִָ

(äë)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨´¦§½Ÿ¤§−

:äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ¨«
i"yx£BÓc ˙‡Â∑ הּדם ׁשירי. ¿∆»ְֵַָָ

(åë)çáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
ô :Bì çìñðå Búàhçî ïäkä åéìò øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬«

i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ·ÏÁk∑ המפרׁשים אמּורין ׁשלמים ּכאֹותן אצל האמּור .ּבעז ¿≈∆∆««¿»ƒְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

$
âניסן ב' שישי âיום

(æë)õøàä íòî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´¨¨®¤
äðéNòú-àì øLà ýåýé úåönî úçà dúNòaÂ©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:íLàå§¨¥«

ÒBkÈÂכד  ‡¯ÈÙˆ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎÈÈc ¯˙‡a d˙È»≈«¬«¿ƒ«»¬»»»√»¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

dÚaˆ‡aכה  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»¿≈

:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»«¿¿»«¬»»

ÒÎ˙כו  ·¯˙k ‡Áa„ÓÏ ˜qÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«≈¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿«
d˙·BÁÓ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡iL„e˜¿«»ƒ«≈¬ƒ«¬»≈¿≈

:dÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈≈

„‡¯Ú‡כז  ‡nÚÓ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»≈«»¿«¿»
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„BwtÓ „Á d„aÚÓa¿∆¿¿««ƒƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:·BÁÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿≈

ãקודש משיחות ãנקודות
התּבֹוננּות  סּוגי ְְְִֵֵׁשני

והביא  גֹו' ּבׁשגגה ּתחטא אחת נפׁש "ואם ּכתּוב ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבפרׁשתנּו

נקבה" גֹו' ואילך)קרּבנֹו כז הרמּב"ם (ד, אֹומר לזה, ּבקׁשר . ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָ

מן  חּטאת ל ואין ּכבׂשים, מּזכרי אּלא האׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ"אין

נקבה" אּלא טז)הּכבׂשים הלכה ו פרק המוקדשין פסולי .(הלכות ְְִֵֶַָָָ

ּביאּורים. ּכּמה מצינּו חטא, על מכּפר ׁשּקרּבן הּדבר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבטעם

חטא  ּכי אּלה ּכל ּבעׂשֹותֹו האדם "ׁשּיחׁשב ּבאר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּוברמּב"ן

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

נקרא  ׁשּלא מהּבנין הּוא ּכי הּכהן ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹמׁשה

יתחּלפּו. והּׁשּורק החֹולם ּכי ּפעלֹו, ְְְֳִִֵַַַָָֻׁשם

מצרימה. הּורד ויֹוסף מׁשקל על ְְְְְִִֵַַַָָוהּוא
זרזיר  מּטעם ׂשעיר, יקריב ְְְִִִִִַַַַַָָוהּנׂשיא
ּבספר  הּגאֹון ּכפרּוׁש ּתיׁש, אֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָמתנים

רק  הּנׂשיא, למעלת זכר והּוא ְְְֲִִֵֵֶַַַַָמׁשלי.

מהּקדׁש. לפנים ּדמּה את יּובא ְִִֵֶֶַָָָֹֹלא
לכּפר  הּנׂשיא חּטאת יאכלּו ְְְֲִִֵַַַַַָֹֹוהּכהנים
הּכהן  יאכל ולא ּכתּוב ּכן ּכי ְֲִֵֵַַַָֹֹֹּבעדֹו,

חּטאתֹו: ckהּגדֹול dxez ַַָָ

ı¯‡‰ ÌÚÓ (ÊÎ יׂשראל ּכל והם . ≈«»»∆ְְִֵֵָָ

הּלוּים: וכל ההדיֹוטים ְְְְֲִִִִֶַַַָֹוהּכהנים
ÌL‡Â זקן ּכי ּכמֹו עבר, ּפעל . ¿»≈ְִֵַָָָֹ
gkיצחק: dxez ְִָ

יום שישי
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עב ויקרא עב פרשת - ד - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן ב' שישי ליום יומי שיעור

(çë)àéáäå àèç øLà Búàhç åéìà òãBä Bàµ©´¥½̈©¨−£¤´¨¨®§¥¦̧
Búàhç-ìò äá÷ð äîéîz íéfò úøéòN Bðaø÷̈§¨¹§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©©¨−

:àèç øLà£¤¬¨¨«

(èë)èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©Æ
:äìòä íB÷îa úàhçä-úà¤©´©½̈¦§−¨«Ÿ¨«

(ì)úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

(àì)ìòî áìç øñeä øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥»¤»¥©´
ççéð çéøì äçaænä ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáæ¤©́©§¨¦¼§¦§¦³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©

ô :Bì çìñðå ïäkä åéìò øtëå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¦§©¬«
i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ÏÚÓ ·ÏÁ ¯Òe‰ ¯L‡k∑ ּבׁשלמים האמּורים עז .ּכאמּורי «¬∆«≈∆≈«∆««¿»ƒְְֲִִִֵֵֵָָ

(áì)äîéîú äá÷ð úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák-íàå§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−§©¨®§¥¨¬§¦−̈
:äpàéáé§¦¤«¨

È˙ÈÈÂכח  ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ»¿«¿ƒ
ÏÚ ‡˙·e˜ ‡zÓÏL ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿∆¿»¿¿»«

:·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»

ÒBkÈÂכט  ‡˙‡hÁ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚc ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È»«»»«¬««¬»»

˜¯˙ל  ÏÚ ÔzÈÂ dÚaˆ‡a dÓ„Ó ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿«
‡„BÒÈÏ „BLÈ dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó«¿¿»«¬»»¿»»¿«≈ƒ»

:‡Áa„Óc¿«¿¿»

˙¯·לא  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
‡Áa„ÓÏ ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÓ≈«ƒ¿«¿«»¿«≈«¬»¿«¿¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡‰k«¬»¿ƒ¿¿≈≈

a˜‡לב  ‡˙‡hÁÏ da¯˜ È˙ÈÈ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒƒ»«¿ƒÀ¿»≈¿«»»À¿»
:dp˙ÈÈ ‡zÓÏL¿∆¿»«¿ƒ«

ּגּופֹו, ויּׂשרף ּדמֹו ׁשּיּׁשפ לֹו וראּוי ונפׁשֹו, ּבגּופֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹלאלקיו

הּזה" הּקרּבן וכפר ּתמּורה מּמּנּו ׁשּלקח הּבֹורא חסד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלּולא

ט) א, צרי(פרשתנו ׁשהאדם מדּגׁש זה ׁשּבטעם ונמצא, .ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֻ

ׁשּיחׁשב  ּכדי עד קׁשים, ּבדברים עצמֹו את ּוליּסר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלבּטל

לֹו מתּכּפר ועלֿידיֿזה ויּׂשרף", ּדמֹו ׁשּיּׁשפ לֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁש"ראּוי

ֶָהעֹון.

ׁשּתכן  והינּו, קרּוב. מּלׁשֹון הּוא ׁשּקרּבן ּגםּֿכן מצינּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹא

להּקּב"ה עצמֹו את מקרב ׁשהאדם הּוא ספר הּקרּבן (ראה ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ועוד) ט. א, פרשתנו בחיי מו. סי' לאדם הבהיר ׁשּיׁש והינּו, .ְְֵֶַָָָ

י  מּצד רק הּוא ּופגם ׁשחטא ׁשּזה ּבזה הרע,להתּבֹונן צרֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

האמיּתי  רצֹונֹו ּולקּים א להּקּב"ה ּבקרּוב להיֹות הּוא ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

להּקּב"ה  מתקרב הּוא הרי זֹו התּבֹוננּות ועלֿידי ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָרצֹונֹו,

לֹו. יכּפר ועֹונֹו מחטאֹו, ְְְֲֵֶַָָֻוׁשב

אׁשם, ּבקרּבן ּבעּקר הּוא הראׁשֹון ׁשהּטעם לֹומר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָויׁש

החּטאת  ּדהּנה, חּטאת. ּבקרּבן ּבעּקר הּוא הּׁשני ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָוהּטעם

מחּטאת, חמּור האׁשם מהּֿׁשאיןּֿכן הּׁשֹוגג, על רק ֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּבא

הּמזיד על ּגם ּבאים אׁשמֹות ׁשּכּמה בזה עד אריכות (ראה ֲִִֵֶַַַַַָָָ

פרשתנו) סוף .ברמב"ן

ּבזה  ׁשּיתּבֹונן מסּפיק הּׁשֹוגג ׁשעל לֹומר, יׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָועלּֿפיֿזה

התּבֹוננּות  זה ׁשאין טֹוב, לעׂשֹות הּוא האמיּתי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָׁשרצֹונֹו

כּו' חּטאת ל "אין ולכן האדם, על ּומכּבידה ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָהּמקׁשה

התּבֹוננּות  ּגם מסּפיק הּׁשֹוגג לכּפרת ּכי נקבה", ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאּלא

רּכה" ּבלׁשֹון להן ׁש"ּתאמר ּכנקבה - יתרו "רּכה" (רש"י ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ג) .יט,

הּוא  האדם ׁשּיצר מּכיון הּמזיד, על ִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

יכּפר  ׁשעֹונֹו ּכדי אּלא רּכה ּבהתּבֹוננּות ּדי לא ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֻּבהתּגּברּות,

הּקׁשים  "ּדברים להּגיד יׁש ׁשּל"זכרים" זכר, להקריב ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׁש

שם)ּכגידין" יצרֹו.(רש"י את יכניע עלֿידיֿזה ורק , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַ

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 13 עמוד לב כרך שיחות' 'לקוטי (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰·˜ ÌÈfÚ ˙¯ÈÚN (ÁÎוטעם הּנׂשיא: מּמעלת נקּלה מעלתֹו ּכי .BÏ ÁÏÒÂ:ל ׁשלח ּבפרׁשת ,hk dxez ¿ƒ«ƒƒ¿≈»ְְֲֲִִִַַַַַַַָָָ¿ƒ¿«ְְְַַָָ
N·k Ì‡Â (·Ï:עּזים ׂשעירת ּכמֹו נקבה יביא לחּטאת, הּכבׂש מּמין הביא ואם .bl dxez ¿ƒ∆∆ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
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עג

עג

ויקרא  פרשת - ה - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן ב' שישי ליום יומי שיעור

(âì)dúà èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©³Ÿ¨Æ
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îa úàhçì§©½̈¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«

i"yx£˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ∑ לׁשם ׁשחיטתּה .חּטאת ׁשּתהא ¿»«…»¿«»ְְְִֵֵֶַָָָ

(ãì)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤

:çaænä ãBñé§−©¦§¥«©

(äì)áNkä áìç øñeé øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»
ìò äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−
àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå ýåýé éMà¦¥´§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨−̈

ô :Bì çìñðå§¦§©¬«
i"yx£·Nk‰ ·ÏÁ ¯ÒeÈ ¯L‡k∑ אמּורים ׁשּנתרּבּו «¬∆«≈∆«∆∆ְִִֵֶַ

אליה  טעּונה ּכׂשּבה, ּבאה ּכׁשהיא חּטאת, אף ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָּבאליה.
האמּורין  ‰'.עם ÈM‡ ÏÚ∑האׁש מדּורֹות על ִִֵָ«ƒ≈ְֵַָ

ּבלע"ז  פואיילי"ׁש לּׁשם. .העׂשּויֹות ְֲֵַַַָ

ä(à)ãò àeäå äìà ìB÷ äòîLå àèçú-ék Lôðå§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ´¨½̈§´¥½
:Bðåò àNðå ãébé àBì-íà òãé Bà äàø Bà¬¨−̈´¨¨®¦¬©¦−§¨¨¬£Ÿ«

i"yx£‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ∑ּבֹו עד ׁשהּוא לֹוּבדבר ׁשּיעיד עדּות לֹו יֹודע ׁשאם ׁשבּועה, ׁשהׁשּביעּוהּו ,. ¿»¿»»»ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(á)úìáðá Bà àîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà́¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼Á§¦§©̧
úìáða Bà äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈¾§¦§©−

:íLàå àîè àeäå epnî íìòðå àîè õøL¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬¨¥−§¨¥«
i"yx£'B‚Â Úbz ¯L‡ LÙ B‡∑הּזֹו הּטמאה ּולאחר ∆∆¬∆ƒ«¿ְְַַַַָֻ

קדׁשים  ׁשּזדֹונֹויאכל ּדבר ׁשהּוא לּמקּדׁש, יּכנס אֹו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּכן  נדרׁש 'ׁשבּועֹות' ּבמּסכת epnÓ.ּכרת. ÌÏÚÂ∑ ְְְִֵֵֶֶַַָ¿∆¿«ƒ∆

מקּדׁש∑ÌL‡Â.הּטמאה  ּבביאת אֹו קדׁש .ּבאכילת ְַָֻ¿»≈ְְֲִִִֶַַַָֹ

(â)øLà Búàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà́¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½£¤¬
:íLàå òãé àeäå epnî íìòðå da àîèé¦§−̈¨®§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

ÒBkÈÂלג  ‡˙‡hÁ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»¿«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁÏ d˙È»«¿«»»¿«¿»ƒƒ»¬»»

dÚaˆ‡aלד  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿∆¿¿≈
dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»»¿«

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»¿«¿¿»

˙¯·לה  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
ÔB‰˙È ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯n‡ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»¿«≈«¬»»¿
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ„ ‡ia¯˜ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«À¿¿«»«¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k«¬»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

e‰Â‡א  ÈÓBÓ Ï˜ ÚÓLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈≈¿ƒ¿««≈¿
Ïa˜ÈÂ ÈeÁÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‡ÊÁ B‡ „È‰Ò»ƒ¬»¿»ƒ»¿«ƒƒ«≈

:d·BÁ≈

‡Bב  ·‡ÒÓ ÌÚcÓ ÏÎa ·¯˜È Èc L‡ B‡¡«ƒƒ¿«¿»ƒ««¿»»
‡¯ÈÚa ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ ‡˙ÈÁ ˙Ï··¿ƒ¿««¿»¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»
È‰ÈÂ ·‡ÒÓ ‡LÁ¯ ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¬»¿»»ƒ≈

:·ÁÂ ·‡ÒÓ ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ¿«»ƒ≈¿¿»»¿»

d˙·BÒג  ÏÎÏ ‡L‡ ˙·‡BÒa ·¯˜È È¯‡ B‡¬≈ƒ¿«¿¬«¡»»¿»¿≈
Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ da ·‡zÒÈ Ècƒƒ¿»««ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«

:·ÁÂ¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

(‰Ïוטעם·Nk‰ ·ÏÁ ¯ÒeÈ ¯L‡k. ְַַ«¬∆«≈∆«∆∆
הּׂשעירה  עם אין ּכי האליה, ְְְִִִִֵַַָָָָלהביא

`אליה: dxez ְַָ
ÏB˜ ‰ÚÓLÂ ‡ËÁ˙ Èk LÙÂ (‡¿∆∆ƒ∆¡»¿»¿»

‰Ï‡.אלית ואּת וכן החרם. הּוא . »»ְְְִֵֵֶַַָ

ׁשחּיב  והזהיר קצרה. ּדר אחז ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָוהּכתּוב

עליו  יׁש יּגיד, לא אם ּכי להּגיד, ְִִִִֵֵַַָָָֹהעד
ׁשכח  אם עֹונֹו ׁשּיּׂשא מהּׁשם, ֲִִֵֵֶֶַַָָעֹונׁש

לֹו: נזּכר ּכן ואחר הּגיד, aולא dxez ְְְִִִֵַַַֹ
Úbz ¯L‡ LÙ B‡ בנבלת ·) . ∆∆¬∆ƒ«ְְִַ

וחבריו: חזיר והם הּנזּכרֹות, ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָהארּבעה

‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·· B‡,למאכלּה . ¿ƒ¿«¿≈»¿≈»ְֲַָָ
מהּׁשמֹונה  טמא וׁשרץ וחמֹור ְְְֲֵֵֶֶַַָָּכסּוס

epnÓהּנזּכרים: ÌÏÚÂּכ ואחר . ְִִַָ¿∆¿«ƒ∆ְַַָ
וזבה  מת ּוטמא ּבזב נגע אֹו ְְְִֵֵַַָָָָָיּודע,

bונּדה: dxez ְִָ
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עד ויקרא עד פרשת - ה - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן ב' שישי ליום יומי שיעור

i"yx£Ì„‡ ˙‡ÓËa∑ מת טמאת B˙‡ÓË.זֹו ÏÎÏ∑ ¿À¿«»»ְֵַֻ¿…À¿»
וזבֹות ל  זבין מּגע טמאת ÓËÈ‡.רּבֹות ¯L‡∑ לרּבֹות ְְְִַַַַָָֻ¬∆ƒ¿»ְַ

נּדה  ּבבֹועל נבלת ∑da.הּנֹוגע ּבֹולע עֹוף לרּבֹות ְִֵֵַַָ»ְְִֵַַַ

Ú„È.טהֹור  ‡e‰Â ÌÏÚÂ∑ הּטמאה ׁשּׁשכח.ÌL‡Â∑ ָ¿∆¿«¿»«ְֶַַָָֻ¿»≈
אֹו קדׁש מקּדׁשּבאכילת .ּבביאת ְְֲִִִֶַַַָֹ

(ã)òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà|Bà ´¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
íìòðå äòáLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´

:älàî úçàì íLàå òãé-àeäå epnî¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤
i"yx£ÌÈ˙ÙNa∑ ּבּלב ולא.Ú¯‰Ï∑לעצמֹו.B‡ ƒ¿»«ƒְֵַֹ¿»«ְְַ

·ÈËÈ‰Ï∑ ולא איׁשן אכל, ולא אכל ּכגֹון: לעצמֹו, ¿≈ƒְְְְְִַַַַֹֹֹֹ
h·È‡.איׁשן  ¯L‡ ÏÎÏ∑ לׁשעבר ÌÏÚÂ.לרּבֹות ִַ¿…¬∆¿«≈ְְֶַַָ¿∆¿«

epnÓ∑ עֹולה ועבר ּב'קרּבן אּלה ּכל ׁשבּועתֹו, על ƒ∆ְְְְֵֶֶַַָָָָָ
ּכאן ויֹורד' ּכפירת ּכמפרׁש ּבּה ׁשּיׁש ׁשבּועה אבל , ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבאׁשם  אּלא זֹו ּבקרּבן אינּה .ממֹון, ְְְֵֶָָָָָָָ

(ä)øLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬
:äéìò àèç̈−̈¨¤«¨

(å)àèç øLà Búàhç ìò ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈
úàhçì íéfò úøéòN-Bà äaNk ïàvä-ïî äá÷ð§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©¨®

:Búàhçî ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«

(æ)BîLà-úà àéáäå äN éc Bãé òébú àì-íàå§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧¤£¨¹
ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà íéøú ézL àèç øLà£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®

:äìòì ãçàå úàhçì ãçà¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«

(ç)øLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäå§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
àìå Btøò ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ

:ìécáé©§¦«
i"yx£‰BL‡¯ ˙‡hÁÏ ¯L‡Œ˙‡ ·È¯˜‰Â∑ חּטאת ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»ַָ

לעֹולה. ז')קֹודמת לפרקליט (זבחים ּדֹומה? הּדבר למה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
אחריו  ּדֹורֹון נכנס ּפרקליט, רּצה לרּצֹות, .ׁשּנכנס ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

ÏÈc·È ‡ÏÂ∑ אּלא מֹולק אחד אינֹו ∑Û¯Ú.סימן ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ…∆
ערף, מּול הּצּואר. לצד המׁשּפע הראׁש ּגבּה ְְֶַַַַַָָָֹֹֹֻהּוא
הּצּואר  אחֹורי ּכל אר והּוא הערף, את הרֹואה .מּול ְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

(è)øàLpäå çaænä øé÷-ìò úàhçä ícî äfäå§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´
:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äöné íca©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

·ÔÂÙÒד  ‡L¯ÙÏ Ìi˜È È¯‡ L‡ B‡¡«¬≈¿««¿»»»¿ƒ¿»
‡L‡ L¯ÙÈ Èc ÏÎÏ ‡·ËB‡Ï B‡ ‡L‡·‡Ï¿«¿»»¿»»¿…ƒ¿»≈¡»»
·ÁÂ Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ Ìei˜a¿ƒƒ≈¿«»ƒ≈¿»«¿»

:ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ«¬»≈ƒ≈

Á·ה  Èc ÈcÂÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ ·BÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«¬»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ»
:dÏÚ¬«

Á·ו  Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»«¿≈ƒ»
ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ B‡ ‡˙¯n‡ ‡Ú ÔÓ ‡˙·e˜¿¿»ƒ»»ƒ¿»»¿ƒ«ƒƒ
:d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡ËÁÏ¿«»»ƒ««¬ƒ«¬»≈¿≈

È˙ז  È˙ÈÈÂ ‡˙ÈN ˙qÓk d„È ÈËÓ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈¿≈¿ƒ«≈»¿«¿ƒ»
Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯z ·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈
:‡˙ÏÚÏ „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈÈ Ì„˜ ‰BÈ»√»¿»«¿«»»¿««¬»»

Ècח  ˙È ·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»«¬»ƒ»≈»ƒ
dLÈ¯ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡˙ÈÓ„˜ ‡˙‡hÁÏ¿«»»«¿≈»¿ƒ¿»≈≈

:L¯ÙÈ ‡ÏÂ dÏ„˜ Ï·˜lÓƒ»√≈¿»≈¿»«¿≈

Áa„Ó‡ט  Ï˙k ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆«¿¿»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ÈˆÓzÈ ‡Ó„a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»¿«¿¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÌÈ˙ÙNa ‡h·Ï ׂשפה:„) ּדּבּור . ¿«≈ƒ¿»«ƒִָָ

Ú¯‰Ïלפרּוׁש אֹו חּיב. ׁשהּוא למי . ¿»«ְְִֵֶַָ
אּלה  להזּכיר וטעם להתעּנֹות. ְְְְְִִֵֶַַַַַָהּגאֹון,
האחרֹות  ועל להֹודֹות, חּיב ְְֲֵֶַַָָׁשהּוא

מצו  יתוּדה ׁשהן לא לאֿתעׂשה, ת ְְֲִִֵֶֶֶַַַֹֹ

אחד: והּקרּבן הּכהן. dלפני dxez ְְְִֵֵֶַַָָָֹ

B„È ÚÈb˙ ‡Ï Ì‡Â (Ê היא הּיד ּכי . ¿ƒ…«ƒ«»ִִַָ
למי  רמז הּקֹונה והיא מלאכה, ְְְִִֶֶַָָָָָהעֹוׂשה

לֹו: Á‡Â„ׁשאין ˙‡hÁÏ „Á‡ ֵֶ∆»¿«»¿∆»
‰ÏBÚÏ טעם ּכי יצחק רב וּיאמר . ¿»ְִִֶַַַַָֹ

ידֹו, ּתּגיע ׁשּלא ּבעבּור עֹולה, ֲִֶֶַַַָָָֹאחד

והּקרֹוב  מחׁשבה. רּוחֹו על עלה ְֲַַַַָָָָָאּולי
והּׁשני  האמּורים, ּכנגד ׁשהאחד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאלי,

ּכּמׁשּפט: gחּטאת dxez ְִַַָָ
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עה

עה

ויקרא  פרשת - ה - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן ג' קודש לשבת יומי שיעור

i"yx£˙‡hÁ‰ ÌcÓ ‰f‰Â∑ אּלא הטעין לא ּבעֹולה, ¿ƒ»ƒ«««»ְְִִֶָָֹ
ּומּתיז, ּבערף אֹוחז ּומּצּוי: הּזאה ּובחּטאת, ְִִִֵֶַַַָָָָֹמּצּוי.

לּמזּבח  והֹול נּתז ‰e‡.והּדם ˙‡hÁ∑– לׁשמּה ְְְִִֵֵַַַָָ«»ְִָ
ּפסּולה ּכׁשרה  – לׁשמּה ׁשּלא ,. ְְְִֵֶָָָֹ

(é)ïäkä åéìò øtëå ètLnk äìò äNòé éðMä-úàå§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
ñ :Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçî¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

i"yx£ËtLnk∑ נדבה ׁשל העֹוף ּבעֹולת האמּור הּפרׁשה ּבּכדת .ראׁש «ƒ¿»ְְְְֶַַָָָָָָָָָֹ

$
âניסן ג' קודש âשבת

(àé)ì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLéðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´
úøéNò àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå äðBé-éðá§¥«¨¼§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯
ïzé-àìå ïîL äéìò íéNé-àì úàhçì úìñ äôàä̈«¥¨²−Ÿ¤§©¨®«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³

:àåä úàhç ék äðáì äéìò̈¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ Èk∑ מהּדר קרּבנּה ׁשּיהא ּבּדין .ואין ƒ«»ƒְְְְִֵֵֶַָָָָֻ

(áé)ïäkä õî÷å ïäkä-ìà dàéáäå|àBìî äpnî ¤«¡¦¨»¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸
ýåýé éMà ìò äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà Böî÷ª§¹¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®

:àåä úàhç©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ∑לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – לׁשמּה ונקטרת ּפסּולה נקמצת –. «»ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

(âé)úçàî àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬
:äçðnk ïäkì äúéäå Bì çìñðå älàî¥¥−¤§¦§©´®§¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«

i"yx£‡ËÁŒ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ∑,הּכתּוב ׁשּנה ּכאן ««»¬∆»»ִַָָָ
וכאן  "מחּטאתֹו", נאמר: ּובדּלּות ּבעׁשירּות ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָׁשהרי
רּבֹותינּו ּדקּדקּו "עלֿחּטאתֹו", נאמר: ּדּלּות, ְְְֱִֵֵֶַַַַַַָּבדּלי

כז) והפריׁש(כריתות עׁשיר, ּכׁשהּוא חטא ׁשאם ְְְִִִִִֶֶָָָָמּכאן,
מּמקצתן  יביא והעני, ׂשעירה אֹו לכׂשּבה ְְְְְֱִִִִִִֶָָָָָָמעֹות
והעני, ּתֹורים לׁשּתי מעֹות הפריׁש ּתֹורים; ְְְְֱִִִִִִֵֵֶָׁשּתי

מּמקצ  האיפהיביא עׂשירית "מחּטאתֹו"(תן נאמר: לכ(; ְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

יֹוסיף  והעׁשיר, האיפה לעׂשירית מעֹות ְְֱֲִִִִִִֵֶַָָָהפריׁש
ּכאן: נאמר לכ עׁשיר, קרּבן ויביא ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָעליהן

l‡Ó‰."עלֿחּטאתֹו" ˙Á‡Ó∑מּׁשלׁש מאחת ַַָ≈««≈≈∆ִֵַַָֹ
ּבענין  האמּורֹות ּבדּלּות,ּכּפרֹות אֹו ּבעׁשירּות, אֹו : ְְֲֲִִַַַָָָָ

ּדּלּות ּבדּלי ׁשּיכֹול,(ת"כ)אֹו ּתלמּודֿלֹומר? ּומה ; ְְֵֶַַַַַָ
ׂשעירה  אֹו ּבכׂשּבה יהיּו ׁשּבהם והּקּלין החמּורים , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ

האיפה? ּבעׂשירית יהיּו ׁשּבּקּלין והּקּלין ּבעֹוף, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָיהיּו
קּלין  להׁשוֹות מאּלה", "מאחת ְְְִֵֵֵֶַַַַַַּתלמּודֿלֹומר:
ואת  ידֹו, הּׂשיגה אם ּוׂשעירה, לכׂשּבה ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָלחמּורין
ּדּלּות  ּבדּלי האיפה לעׂשירית לּקּלין .החמּורים ְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָ

‰Ánk Ô‰kÏ ‰˙È‰Â∑ חֹוטא מנחת על ללּמד ¿»¿»«…≈«ƒ¿»ְְִֵֵַַַ
נאכלין  ׁשיריה ורּבֹותינּוׁשּיהיּו ּפׁשּוטֹו. לפי זהּו ; ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ּכהן (ת"כ)ּדרׁשּו זה חֹוטא ואם לּכהן", "והיתה : ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ
ּכהן  נדבת מנחת ּכׁשאר לֹו ּתהא ּב"ּכליל הּוא, ׁשהיא , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ

תאכל" לא טז)ּתהיה ו .(לקמן ְִֵֵֶָֹ

tÎÈÂ¯י  ÈÊÁ„k ‡˙ÏÚ „aÚÈ ‡Èz ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»«¿≈¬»»ƒ¿»≈ƒ«≈
:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ¬ƒ«¬»≈¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

‡Bיא  ÔÈÈÙL ÔÈ¯˙Ï d„È ˜a„˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈¿≈ƒ¿≈«¿ƒƒ
„Á ·Á Èc da¯˜ ˙È È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈¿≈»¿«¿ƒ»À¿»≈ƒ»«
‡Ï ‡˙‡hÁÏ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò ˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓƒ«¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿»¿«»»»
È¯‡ ‡z·Ï dÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ÈeLÈ¿«ƒ¬«ƒ¿»¿»ƒ≈¬«¿À¿»¬≈

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

ÈÏÓיב  dpÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»«¬»¿ƒ¿«¬»ƒ«¿≈
ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dz¯k„‡ ˙È dˆÓÀ̃¿≈»ƒ¿«¿«¿«≈¿«¿¿»«

:‡È‰ ‡˙‡hÁ ÈÈ„ ‡ia¯À̃¿»«»«¿»«»»ƒ

Á·יג  Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»«¿≈ƒ»
‡‰ÎÏ È‰˙e dÏ ˜·zLÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÓ≈¬»≈ƒ≈¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿«¬»

:‡˙ÁÓk¿ƒ¿»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰ÙÈ‡‰ ˙¯ÈNÚ (‡È:אחד ּביֹום אחד לאיׁש מאכל .ai dxez ¬ƒƒ»≈»ְְֲִֶֶַָָָ

שבת קודש
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עו ויקרא עו פרשת - ה - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן ג' קודש לשבת יומי שיעור

(ãé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åè)éLãwî äââLa äàèçå ìòî ìòîú-ék Lôð¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈¦¨§¥−
ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì BîLà-úà àéáäå ýåýé§Ÿ̈®§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´¦©ÀŸ

:íLàì Lãwä-ì÷La íéì÷L-óñk Ekøòa§¤§§²¤«¤§¨¦¬§¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«
i"yx£ÏÚÓ ÏÚÓ˙ŒÈk∑(ת"כ) מקֹום ּבכל "מעילה" אין ƒƒ¿…««ְְִֵָָָ

ׁשּנּוי  אֹומראּלא הּוא וכן כה), ה א הימים "וּימעלּו(דברי : ְְֲִִֵֵֶַָ
וכן  עּמיֿהארץ"; אלהי אחרי וּיזנּו אבתיהם ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבאלהי

ּבסֹוטה אֹומר ה)הּוא מעל"(במדבר בֹו "ּומעלה :. ְֲֵַָָָָ
'‰ ÈL„wÓ ‰‚‚La ‰‡ËÁÂ∑ההקּדׁש מן .ׁשּנהנה ¿»¿»ƒ¿»»ƒ»¿≈ְֱִֵֶֶֶַָ

להּלן: ונאמר "חטא" ּכאן: נאמר הזהר? ְְְְְֱֱֵֵֶֶַַַַָָָֻוהיכן
ּבתרּומה כב)"חטא" חטא".(לקמן עליו "ולאֿיׂשאּו : ְְְְְִִֵֵָָָֹ

לא  ּלהּלן מה אי, הזהיר. ּכאן אף הזהיר, ּלהּלן ְְְְִִִִִַַַַַָָָֹמה
האֹוכל  על אּלא על הזהיר אּלא הזהיר לא ּכאן אף , ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מעל" "תמעל ּתלמּודֿלֹומר: רּבה האֹוכל? ,.ÈL„wÓ ְְִִֵַַַַָָֹƒ»¿≈
יצאּו∑‰' לּׁשם, קּלים המיחדים ∑‡ÏÈ.קדׁשים ְְִִִֵַַַָָָָֻ«ƒ

ּכמֹו קׁשה, יג)לׁשֹון יז לקח",(יחזקאל הארץ "ואתֿאילי : ְְְֵֵֶֶֶָָָָָ
ׁשּתי  ּבן קׁשה ּכאן ÌÈÏ˜LŒÛÒk.ׁשנים אף Ek¯Úa∑ ְִֵֶֶַָָָ¿∆¿¿∆∆¿»ƒ

ׁשוה  סלעים ׁשּיהא .ׁשּתי ְְְִֵֵֶֶָָ

(æè)BúLéîç-úàå ílLé Lãwä-ïî àèç øLà úàå§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ
ìéàa åéìò øtëé ïäkäå ïäkì Búà ïúðå åéìò óñBé¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬

ô :Bì çìñðå íLàä̈«¨−̈§¦§©¬«
i"yx£ÌlLÈ L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â∑(כו וחמׁש(כריתות, .להקּדׁשקרן ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈ְֵֶֶֶֶַָֹ

(æé)úåöî-ìkî úçà äúNòå àèçú ék Lôð-íàå§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ
àNðå íLàå òãé-àìå äðéNòú àì øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬

:Bðåò£Ÿ«
i"yx£‡È·‰Â .ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑ מדּבר הּזה הענין ¿…»«¿»≈¿≈ƒְְִֵֶַַָָ

עליו  עבר אם ידע ולא לידֹו, ּכרת ספק ׁשּבא ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹּבמי
ח  ּכגֹון: לאו, ׁשּׁשּתיהן אם ּוכסבּור לפניו, וׁשּמן לב ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָֻ

חלב  ׁשל אחת לֹו: אמרּו האחת. את ואכל ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתר,
מביא  זה הרי אכל, חלב ׁשל זֹו אם ידע ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהיתה,
ׁשּוּדאי  לֹו נֹודע ׁשּלא זמן ּכל עליו ּומגן ּתלּוי ְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאׁשם

חּטאת  יביא זמן, לאחר לֹו יּודע ואם Ú„ÈŒ‡ÏÂ.חטא, ְְְִִִַַַַַָָָָָ¿…»«
BBÚ ‡NÂ ÌL‡Â∑(ת"כ):אֹומר הּגלילי יֹוסי רּבי ¿»≈¿»»¬ְִִִֵֵַַ

עלֿאחתּֿכּמהֿ ידע, ׁשּלא מי את ענׁש הּכתּוב ֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהרי
נפׁש אם אֹומר: יֹוסי רּבי ׁשּידע. את ׁשּיעניׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכּמה

מאדם  ּולמד צא צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלידע
תעׂשה" "לא מצות על אּלא נצטּוה ׁשּלא ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹהראׁשֹון
ּולדֹורֹותיו! עליו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ראה עליה, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָועבר
ּפרענּות? ׁשל אֹו טֹובה, ׁשל מרּבה: מּדה איזֹו ְְְִִֵֶֶָָָָֻֻוכי
המעּוטה, ּפרענּות מּדת אם טֹובה. מּדה אֹומר: ְְֱִִִֵֵַַָָָָֻהוי
טֹובה  מּדה ּולדֹורֹותיו, לֹו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ְְְְִִִֵַָָָָראה
והּמתעּנה  והּנֹותרֹות הּפּגּולין מן לֹו הּיֹוׁשב ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֻהמרּבה,
לֹו ׁשּיזּכה עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְִִִֶֶַַַַַַָָּביֹוםֿהּכּפּורים,
רּבי  הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ּדֹורֹותיו ּולדֹורֹות ְְִַַַָָָּולדֹורֹותיו

אֹומר הּוא הרי אֹומר: ו)עקיבא יז ׁשנים (דברים "עלּֿפי : ְֲֲִִִֵֵֵַַָ

ÓÈÓÏ¯:יד  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

eÏLaטו  ·BÁÈÂ ¯˜L ¯wLÈ È¯‡ L‡¡«¬≈¿««¿«¿≈¿»
¯Î„ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ ÈÈ„ ‡iL„e˜Óƒ¿«»«¿»¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÛÒk dÒ¯Ùa ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL¿ƒƒ»»¿À¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡ÓL‡Ï ‡L„e˜¿»«¬»»

dLÓÁטז  ˙ÈÂ ÌlLÈ ‡L„e˜ ÔÓ ·Á Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»ƒ¿»¿««¿»À¿≈
¯tÎÈ ‡‰ÎÂ ‡‰ÎÏ d˙È ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ¿ƒ≈»≈¿«¬»¿«¬»¿««

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿¿≈≈

ÏkÓיז  ‡„Á „aÚÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡ Ì‡Â¿ƒ¡«¬≈≈¿«¿≈¬»ƒ»
‡ÏÂ ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwtƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:d·BÁ Ïa˜ÈÂ ·BÁÈÂ Ú„È»«¿≈ƒ«≈≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÏÚÓ ÏÚÓ˙ (ÂË,עליו ׁשּנתּכּסה ּדבר . ƒ¿…««ְִֶַָָָָָ

הּוא  חּטאת ּכי והּטעם, מעיל. ְְְִִִִַַַַַָמּגזרת
ּכסף  ׁשוה ׁשהּוא איל יביא הּׁשם, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבקדׁשי

ׁשנים: רּבים, ּומעּוט fhׁשקלים. dxez ְְִִִִַַָ
ÌlLÈ (ÊË מן חטא אׁשר ויׁשּלם . ¿«≈ֲִִֵֶַָָ

הּוא  וזה חמיׁשתֹו, ּתֹוספת עם ְֲִִִֶֶֶֶַֹהּקדׁש

ּכ ואחר ּבתחּלה ּבׁשגגה ְְְִִִַַַָָָָָאׁשם

fiידע: dxez ַָ
‡ËÁ˙ Èk LÙ Ì‡Â (ÊÈ אחת ועׂשה . ¿ƒ∆∆ƒ∆¡»ְַַָָ

הּוא  אם ידע ולא לאֿתעׂשה, ְְֲִִִֶַַָֹֹמּמצֹות
ׁשּזה א  רּבים ודעת איל. יביא סּור, ְִִִֶֶַַַַָָ

לא  אם עׂשה אם ידע לא ּתלּוי, ִִַָָָָָָֹֹאׁשם

ידע  לא ׁשּבתחּלה והחּטאת ְְִִֶַַַָָָָָֹעׂשה.

ׁשּלא  החּטאת, והּנה ידע. ּכן ְְִֵֵֶַַַַַָָֹואחר
והאׁשם, ׁשהֹודע. עד אסּור ׁשהּוא ְֶֶַַַָָָָָידע
נזּכר. ּכן ואחר וׁשכח, אסּור ׁשהּוא ְְְִֵֶַַַַַָָָידע

ּתלּוי: אׁשם giאֹו dxez ָָָ
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ויקרא  פרשת - ה - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן ג' קודש לשבת יומי שיעור

העדּות  מתקּימת אם וגֹו'". עדים ׁשלׁשה אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹעדים
להביא  אּלא ּבׁשלׁשה? הּכתּוב ל ּפרט לּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשנים,
ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּדינֹו ולעׂשֹות עליו, להחמיר ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָׁשליׁשי
לעֹוברי  לּנטּפל הּכתּוב ענׁש ּכ אם והזּמה. ענׁש ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹלענין
ׁשּיׁשּלם  עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה עברה, ּכעֹוברי ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָעברה
רּבי  מצוה. ּכעֹוׂשי מצוה לעֹוׂשי לּנטּפל טֹוב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָׂשכר

אֹומר: עזריה ּבן יט)אלעזר כד קציר(דברים תקצר "ּכי ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
אֹומר הּוא הרי ּבּׂשדה". עמר וׁשכחּת כד)בׂשד :(שם ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּבאת  למי ּברכה הּכתּוב קבע – וגֹו'" יברכ ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָ"למען
סלע  היתה מעּתה: אמר ידע'. ּב'לא מצוה ְְְֱִֵֶַַַַָָָָָָֹֹעלֿידֹו
ונתּפרנס  העני ּומצאּה הימּנּו, ונפלה ּבכנפיו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָצרּורה

ּברכה  לֹו קֹובע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרי .ּבּה, ְֲֵֵַַָָָָָ

(çé)íLàì Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈
ââL-øLà BúââL ìò ïäkä åéìò øtëå ïäkä-ìà¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯£¤¨¨²

:Bì çìñðå òãé-àì àeäå§¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«
i"yx£ÌL‡Ï Ek¯Úa∑ האמּור למעלה ּבער.Œ¯L‡ ¿∆¿¿¿»»ְְֵֶַָָָָ¬∆

Ú„ÈŒ‡Ï ‡e‰Â ‚‚L∑(ת"כ) יד אם זמן,הא לאחר ע »»¿…»«ְְִַַַַָָ
למה  הא חּטאת. ׁשּיביא עד זה, ּבאׁשם לֹו נתּכּפר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלא

נמצא  ואחרּֿכ ׁשּנתערפה ערּופה לעגלה ּדֹומה? ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָּזה
יהרג  זה הרי .ההֹורג, ֲֵֵֵֵֶַָ

(èé)ô :ýåýéì íLà íLà àeä íLà̈−̈®¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«

i"yx£ÌL‡ ÌL‡ ‡e‰ ÌL‡∑,קמץ ּכּלֹו הראׁשֹון »»»…»«ִַָָֻ
ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו והאחרֹון ּדבר. ׁשם ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
הּוא, לצר ׁשּלא מקרא ּתאמר: ואם ּפעל. לׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹׁשהּוא

ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא נדרׁש ‡ÌL.ּכבר ÌL‡∑ להביא ְְְֲִִַַָֹ»…»«ְִָ
איל ׁשּיהא חרּופה, ׁשפחה שנים)אׁשם שתי ׁשאני (בן יכֹול . ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָ

נזיר  אׁשם "הּוא"מרּבה לֹומר: ּתלמּוד מצרע? .ואׁשם ְְְֲֲִֶַַַַַַָָֹ

(ë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àë)Lçëå ýåýéa ìòî äìòîe àèçú ék Lôð¤µ¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧
÷Lò Bà ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa Búéîòa©«£¦¹§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬

:Búéîò-úà¤£¦«
i"yx£,‡ËÁ˙ Èk LÙ(פכ"ב עקיבא:(ת"כ רּבי אמר ∆∆ƒ∆¡»ֲִִַַָָ

ּבה'" מעל "ּומעלה ּתלמּודֿלֹומר: ׁשּכל מה לפי ? ְְֲִֶַַַַַַָָָ
אּלא  עֹוׂשה אינֹו והּנֹותן, והּנֹוׂשא והּלֹווה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּמלוה
מכחׁש – מכחׁש ׁשהּוא ּבזמן ,לפיכ ּובׁשטר, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּבעדים

dÒ¯Ùaיח  ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL ¯Îc È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»¿À¿»≈
ÏÚ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»«¬»ƒ««¬ƒ«¬»«
˜·zLÈÂ Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ÈÏzL‡c d˙eÏL»≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿ƒ¿¿≈

:dÏ≈

‡ÓL‡יט  ·Á ‡e‰c d˙·BÁ ÏÚ ‡e‰ ‡ÓL‡¬»»«¿≈¿»¬»»
:ÈÈ Ì„˜ ·¯˜È¿»≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯:כ  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈכא  Ì„˜ ¯˜L ¯wLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡¡«¬≈≈ƒ««¿«√»¿»
‡„È ˙eÙzL· B‡ ‡B„wÙa d¯·Áa ·„ÎÈÂƒ«≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿À»¿»

:d¯·Á ˙È ÒÈp‡ B‡ ‡ÏÊ‚· B‡ƒ¿≈»«ƒ»«¿≈

ãקודש משיחות ãנקודות

BBÚ ‡NÂ ÌL‡Â Ú„È ‡ÏÂ(יז ÂÈÙÏ,(ה, ÔnLÂ ·ÏÁ ÔB‚k ¿…»«¿»≈¿»»¬¿≈∆¿À»¿»»

˙Á‡‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯z‰ Ô‰ÈzML ¯e·ÒÎe(רש"י),לׁשאל יׁש ¿»∆¿≈∆∆≈¿»«∆»««ְִֵֹ

ויׁש וׁשּמן. חלב – ּדוקא זֹו ּבדגמה רז"ל ּבחרּו ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֻֻמּדּוע

ׁשּתענּוגֹו הּוא סימן ּבׁשֹוגג, עברה העֹובר ּדהּנה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָלֹומר,

מֹורה  ּכּונה ּבלי ׁשּנעׂשה ּדבר ׁשּכן רעים, ּבדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָמצּוי

מּובן  מתעּנג. הּוא ּובּמה ׁשקּוע האדם ּבּמה הּמהּות, ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָעל

ׁשל ׁשּתכנֹו הּתענּוג;Ïkאפֹוא, מצּוי היכן - הּוא אּסּור ספק ְֵֶֶָ»ֲִֵֵַַָָָ

מּתענּוג. ּבאים ׁשּמן והן חלב ְְֲִִֵֵֵֶַָָֻוהן

(944 עמ' ג כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

'‰Ï ÌL‡ ÌL‡ (ËÈּפרּוׁשֹו הּוא . »…»««ֵ
הּוא: kאׁשם dxez ֵָ

'‰a ÏÚÓ ‰ÏÚÓe (Î על ׁשעבר . »¬»«««ֶַַָ
ּבינֹו ׁשהּוא מּדבר לאֿתעׂשה, ְֲִִֵֶֶַַָָֹמצות

אדם: k`ּובין dxez ֵָָ
„È ˙ÓeN˙a B‡ (‡Î ׁשּׂשם ׁשּותפּות, . ƒ¿∆»ֶָָ

עּמֹו: את ÏÊ‚aידֹו וּיגזל ּכמֹו ּבחזקה, . ִָ¿»≈ְְְְִֶַָָֹ

ו LÚ˜החנית: ּבּסתר: .B˙ÈÓÚ.רעהּו . ֲִַ»«ֵֶַַ¬ƒֵֵ
וה"א ּבעּומתֹו. ׁשהּוא ,p‰a‰ויּתכן ְְְִֵֵֶָָ»≈»

akנֹוסף: dxez ָ
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עח ויקרא עח פרשת - ה - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן ג' קודש לשבת יומי שיעור

רֹוצה  ואינֹו חברֹו, אצל הּמפקיד אבל ּובּׁשטר. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבעדים
ׁשּביניהם  ׁשליׁשי אּלא נׁשמה ּבֹו לפיכ,,ׁשּתדע ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּביניהם ּכׁשהּוא  ּבּׁשליׁשי מכחׁש ÓeN˙a˙.מכחׁש, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַƒ¿∆

„È∑ ּבמלוה אֹו להתעּסק, ממֹון ּבידֹו ‡B.ׁשּׂשם »ְְְְְִִֵֶַָָָָ
ÏÊ‚·∑מּידֹו LÚ˜.ּכלּום ׁשּגזל B‡∑ ׂשכר הּוא ¿»≈ְִֶַָָ»«ְַ

.ׂשכיר  ִָ

(áë)ø÷L-ìò òaLðå da Lçëå äãáà àöî-Bà«¨¨¯£¥¨²§¦¬¤−̈§¦§©´©¨®¤
:äpäá àèçì íãàä äNòé-øLà ìkî úçà-ìò©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨

i"yx£da LÁÎÂ∑ לחטא האדם יעׂשה אׁשר אּלה מּכל אחת על ממֹון ׁשּכפר לכפירת ׁשקר על .ּולהּׁשבע ¿ƒ∆»ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)øLà äìæbä-úà áéLäå íLàå àèçé-ék äéäå§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´
ïBãwtä-úà Bà ÷Lò øLà ÷Lòä-úà Bà ìæb̈À̈³¤¨¸¤Æ£¤´¨½̈µ¤©¦¨½
:àöî øLà äãáàä-úà Bà Bzà ã÷ôä øLà£¤¬¨§©−¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«

i"yx£ÌL‡Â ‡ËÁÈŒÈk∑(כד ּבתׁשּובה (שבועות לׁשּוב ּבעצמֹו יחטאּכׁשּיּכיר ּכי ּולהתוּדֹות ספרים (ולדעת ּגירסת ƒ∆¡»¿»≈ְְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

חטא  ּכי להתוּדֹות ּובדעּתֹו .ואׁשם )אחרים: ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

(ãë)Búà ílLå ø÷Mì åéìò òáMé-øLà ìkî BàÂ¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ
epðzé Bì àeä øLàì åéìò óñé åéúLîçå BLàøa§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧¬²¦§¤−

:BúîLà íBéa§¬©§¨«
i"yx£BL‡¯a∑ הּקרן הּממֹון הּוא ראׁש ,.ÂÈ˙LÓÁÂ∑ ¿…ֶֶַַָֹ«¬ƒƒ»

א) קח ׁשאם (ב''ק אחת, לקרן הרּבה חמׁשּיֹות ּתֹורה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָרּבתה
אֹותֹו על חמׁש ּומביא חֹוזר והֹודה, ונׁשּבע ּבחמׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכפר

ׁשּנׁשּבע  הּקרן ׁשּיתמעט עד ,והֹול מֹוסיף וכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹחמׁש.
ּפרּוטה  מּׁשוה ּפחֹות BÏ.עליו ‡e‰ ¯L‡Ï∑) לאּפּוקי ְְִֵָָָָ«¬∆ְֵַ

ת"כ  ּוׁשלּוחֹו. ׁשּלֹולמי )ּבנֹו קג)ׁשהּממֹון .(ב"ק ְְְִֶֶַָ

(äë)ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì àéáé BîLà-úàå§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯¦©²Ÿ
:ïäkä-ìà íLàì Ekøòa§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥«

Ú·zL‡Âכב  da ·cÎÈÂ ‡z„·‡ ÁkL‡ B‡«¿«¬∆¿»ƒ«∆«¿ƒ¿¿«
‡L‡ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ ‡¯˜L ÏÚ«ƒ¿»«¬»ƒ…ƒ«¿≈¡»»

:Ô‰a ·ÁÈÓÏ¿≈«¿≈

Ècכג  ‡ÏÊb ˙È ·˙ÈÂ ·BÁÈÂ ÈËÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈∆¡≈¿≈¿»≈»¿≈»ƒ
‡B„wt ˙È B‡ ˜LÚ Èc ‡˜LÚ ˙È B‡ ÏÊ‚¿«»À¿»ƒ¬«»ƒ¿»
:ÁkL‡ Èc ‡z„·‡ ˙È B‡ d˙ÂÏ „wt˙‡ Ècƒƒ¿««¿»≈»¬∆¿»ƒ«¿»

LÏ˜¯‡כד  È‰BÏÚ Ú·zLÈ Èc ÏkÓ B‡ƒ…ƒƒ¿¿«¬ƒ¿ƒ¿»
È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙È ÌlLÈÂƒ«≈»≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ
:d˙·BÁ„ ‡ÓBÈa dpzÈ dÏÈ„ ‡e‰ È„Ï¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈¿»¿¿≈

ÔÓכה  ÌÈÏL ¯Îc ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈ dÓL‡ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿ƒ»√»¿»¿«¿ƒƒ
:‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï dÒ¯Ùa ‡Ú»»¿À¿»≈«¬»»¿»«¬»

ãקודש משיחות ãנקודות

epzÈ BÏ ‡e‰ ¯L‡Ï ÂÈÏÚ ÛÒÈ ÂÈ˙LÓÁÂ BL‡¯a B˙‡ ÌlLÂ¿ƒ«…¿…«¬ƒƒ»…≈»»«¬∆ƒ¿∆

B˙ÓL‡ ÌBÈa(כד BlL(ה, ÔBÓn‰L ÈÓÏ - BÏ ‡e‰ ¯L‡Ï …¿«¿»«¬∆¿ƒ∆«»∆

לּנגזל?(רש"י) יׁשּלם ׁשהחמׁש לֹומר ּצרי מה לׁשם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻלכאֹורה

לּגזלן, קנס היא החמׁש ּתֹוספת ׁשל מּטרתּה לֹומר, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹויׁש

מי  חׁשיבּות ׁשאין לֹומר מקֹום היה לכן לּנגזל. ּפּצּוי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹולא

מחּדׁש לכן להקּדׁש. הּכסף את ׁשּיּתן אֹו הּכסף, את ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָיקּבל

לׁשּלמֹו יׁש א לּגזלן, קנס הּוא החמׁש ׁשאמנם ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּפסּוק

ְִַָלּנגזל.

(9 ע' ז כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯˜L ÏÚ ÚaLÂ (·Îאֹו ּפרּוׁשֹו, . ¿ƒ¿««»∆ֵ
מּמּנּו. אדם ׁשּיבּקׁש ממֹון על ְְִִֵֶֶַַַָָָנׁשּבע
עליו  יּׁשבע אׁשר מּכל אֹו ְֲִִֵֶַָָָָֹוהעד,

bkלּׁשקר: dxez ֶֶַ
BL‡¯a („Î ּׁשהּוא מה אֹו ּבעצמֹו, . ¿…ְְֶַַ

ׁשנים.ÂÈ˙LÓÁÂׁשוה: רּבים, מעּוט . ֶָ«¬ƒƒ»ְִִִַַ
ועֹוד  חמיׁשּיֹות, ׁשני הם ְְְֲִִִֵֵֵוהּנה

‡B˙ÓLאפרׁשנּו: ÌBÈa ּביֹום טעמֹו, . ְֲֶָ¿«¿»ְְַ

י  מאׁשמתֹו, איל:ׁשּובֹו dkביא dxez ְִִֵַַָָ
Ek¯Úa (‰Î והֹוסיף ּכראׁשֹון. . ¿∆¿¿ְִִָ

הּוא  האׁשם ׁשּזה ּבעבּור ֲִֶֶַָָָָחֹומׁשים,
האׁשם  זה ׁשּגם הם, יחיד ודברי ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּבזדֹון.

daּתלּוי: ‰ÓL‡Ï,הּקל מהּבנין ׁשם . ָ¿«¿»»ְִֵֵַַַָ

הּפֹועל: ׁשם ekּתחת dxez ֵַַַַ
‡¯˜ÈÂ ˙˘¯Ù ˙ÏÒÁ
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עט

עט

ויקרא  פרשת - ה - תרגום ואחד מקרא ושנים ניסן ג' קודש לשבת יומי שיעור

(åë)úçà-ìò Bì çìñðå ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©©©²
:dá äîLàì äNòé-øLà ìkî¦¬Ÿ£¤«©«£¤−§©§¨¬¨«

סימן. ציו"ה סימן. דעוא"ל פסוקים, ויקרא קי"א פרשת חסלת

dÏכו  ˜·zLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»√»¿»¿ƒ¿¿≈≈
Ù Ù Ù :da ·ÁÈÓÏ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ«¬»ƒ…ƒ«¿≈¿≈««

áðø ¯ èîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

  אגרות קודש 

 ב"ה,  אדר"ח אד"ר, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ח והרה"צ וו"ח נו"נ בנש"ק גזע תרשישים

מוה"ר חיים שמעון זאב שליט"א

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ה שבט אשר נתקבל ער"ח אד"ר קודם נסיעתי להציון הק' 
של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והזכרתיו ואת כל אלו שכותב אודותם להמצטרך 

לכאו"א והשי"ת יזכה את כאו"א מאתנו לבשר איש לרעהו טובות תכה"י...

מה שהעיר מב"ב קט"ו ע"ב ודלא כגירסת מגילת תענית פ"ה בהנוגע לכ"ד טבת, הנה נדבר 
אודות זה בהתועדות דכ"ד טבת ה'תשי"ב ואם אשיג השיחה מהתועדות הנ"ל אצרפה במכתבי זה.

ת"ח על מ"ש שבביקורו על המקומות הק' הזכירני לטוב אשר כאו"א זקוק להתעוררות 
ר"ר בזמננו זה ובפרט בהחשך כפול ומכופל ומניעות והעלמות שונים ומשונים ויה"ר ג"כ שיקוים 
זה  מאמר  סיום  ג"כ  ויקוים  מגלותא  יפקון  ספרא  בהאי  במכתבו  שמביא  הזהר  מאמר  בקרוב 

)ולפלא שלא העתיקו במכתבו והוא התיבה( ברחמים.

רש"י  פירוש  עם  חומש  בהשיעור  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  בתקנת  שמחזיק  במ"ש  נהניתי 
עוד בהסכמת  )שנקרא  יום שיעור בתניא  ג"כ מתקנתו שילמדו בכל  ידוע  ובטח  ואמירת תהלים 
רבני קראקא תיכף להופעתו לאור בשם, תניא קדישא(, וכפי שחלקו כ"ק מו"ח אדמו"ר בעצמו 
לימות השנה באופן שעכ"פ בשנה יסיימו אותו, וכיון שבשבועות האחרונות נדפס בפעם הראשונה 
בארצוה"ב ביחד עם מורה השיעור לכ"ק מו"ח אדמו"ר, הנה בקשתי את הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ 

מוה"ר יהודא שי' שמוטקין שישלח לכת"ר שי' טופס אחד ובטח יאשר קבלתו.

תליא,  בהא  הא  באמת  אשר  הפרטים  ובעניניו  הכללים  בענינים  הצלחה  וברכת  בכבוד 
המחכה לבשו"ט.
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פ

 לוח תהלים 

ממכתבי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ

בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  ...בראשית 
שבבתי־ יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות 
מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  הכנסת 
)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים 
שנחלק לימי החודש(, ולאמר אחר זה קדיש 
בתקפה עומדת, לזכות  כנהוג. ובקשתי זאת 
הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, 
כי איננו ענין פרטי של מפלגת החסידים יחיו 
בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות 

בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר...

)ט"ו סיון, תרפ"ח(

שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 
היה  אחד  שכל  המנהג  היה 
הקאפיטל  את  יום  בכל  אומר 
חייו.  שנות  לפי  תהילים  ]פרק[ 
למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס 
פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת 
אומרים  היו  וכן  בתהילים  כ"א 
גם את התהילים לפי שנות בניו 
ובנותיו שזוהי סגולה שלא ייצאו 

לתרבות רעה...

)תמוז תרס"ו(

יום ראשון, כ"ו אדר < פרק קיט מפסוק צז עד סוף הפרק

יום שלישי, כ"ח אדר < מפרק קלה עד סוף פרק קלט

יום שישי, ב' ניסן < פרק כ. מפרק י עד סוף פרק יז

יום שני, כ"ז אדר < מפרק קכ עד סוף פרק קלד

יום חמישי, א' ניסן < פרק כ. מפרק א עד סוף פרק ט

יום רביעי, כ"ט אדר < מפרק קמ עד סוף פרק קנ

שבת קודש, ג' ניסן < פרק כ. מפרק יח עד סוף פרק כב
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אדר  כ"ו ראשון יום — לז פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âאדר כ"ו ראשון âיום
מח, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ãøé...מורה àì õåöéð ìëå,96 עמ' åëå'.עד ïéöåöéð

פרק לז 
õBöéð ìëå,נשמה של –,äfä íìBòì ãøé àì כדי – §¨¦Ÿ¨©¨¨©¤

והנפש  הגוף את לתקן אלא עצמו, את ולהעלות לתקן

הזקן  שרבנו כיוון להלן. מסביר הזקן שרבנו כפי – החיונית

המוסגר) (כמאמר מפסיק הוא הנשמה, ירידת את כאן מזכיר

גודל  את להדגיש כדי

הנשמה, לגבי הירידה

הנשמה  ניצוץ אם שגם

לדרגה  למטה כאן יגיע

של  ביותר העליונה

צדיק  של ויראה אהבה

שווה  זה אין – גמור

של  וליראה לאהבה

לפני  למעלה, הנשמה

– למטה ©óàירידתה
àéäL הנשמה ירידת – ¤¦

הזה, ¨¦§äãéøéלעולם
úeìb úðéçáe äìBãb§¨§¦©¨

,Lnî,לנשמה –íb ék ©¨¦©
äéäiL למטה בירידתו – ¤¦§¤

ãáBòבגוף, øeîb ÷écö©¦¨¥
äaø äáäàå äàøéa 'ä§¦§¨§©£¨©¨

íéâeðòúa המדריגה – §©£¦
באהבה  ביותר העליונה

òébéויראה, àì ניצוץ – Ÿ©¦©
הצדיק, של הנשמה

eîéçøe eìéçãa 'äa Búe÷ác úBìòîì ואהבה ביראה §©£§¥©¦§¦§¦
הנשמה, לניצוץ éøîçä,שהיו äfä íìBòì Búãéøé íøèa§¤¤§¦¨¨¨©¤©¨§¦

,dúö÷î àìå dðéî àì,ממנה ממקצת לא ואף ממנה לא – Ÿ¦¨§Ÿ¦§¨¨
íäéðéa ïBéîãå Cøò ïéàå הנשמה של והאהבה היראה בין – §¥¤¤§¦§¥¥¤

בגוף, למטה בהיותה ואהבתה יראתה לבין ¨§ììk,למעלה,
,'eë ìañì ìBëé Bðéà óebäL ,ìékNî ìëì òãBpk– ©¨§¨©§¦¤©¥¨¦§Ÿ

הרי  למעלה, לנשמה שיש כאלו גדולות ואהבה יראה

– עצמה עבור לא היא הנשמה, של הגדולה ¨¤àlàשהירידה
àeä ,úéðeiçä Lôðå óeâa Laìúäì äfä íìBòì Búãéøé§¦¨¨¨©¤§¦§©¥§§¤¤©¦¦

íðwúì éãk,הבהמית ונפש הגוף את –íãéøôäìe ,ãáìa §¥§©§¨¦§©§©§¦¨
ìL ìL òøäîúøéîL éãé-ìò ,úBàîhä úBtì÷ L ¥¨©¤¨Ÿ§¦©§¥©§¥§¦©

äNòú-àì ä"ñL§¨Ÿ©£¤
,ïäéôðòå להישמר – §©§¥¤

דאורייתא  מאיסורים

BLôðודרבנן, úBìòäìe§©£©§
d÷ìç íò úéðeiçä©¦¦¦¤§¨

iMäúeììkî dì C ©©¨¨¦§¨
íøM÷ìe ,äfä íìBò¨©¤§©§¨
óBñ-ïéà øBàa íãçéìe§©£¨§¥
øLà ,àeä-Ceøä£¤

éLîéíäa C,וזאת – ©§¦¨¤
ìk Bîei÷ éãé-ìò©§¥¦¨
äNò-úBöî ç"îø§©¦§£¥
àéäL ,úéðeiçä BLôða§©§©¦¦¤¦

àéä,החיונית הנפש – ¦
úBöî ìk úîi÷îä©§©¤¤¨¦§
.ìéòì økæpk ,úBiNòî©£¦©¦§¨§¥

בפרק –‰Ê הנפש שאין ,

את  לקיים יכולה האלקית

עם  הנעשות המצוות

עלֿ אלא הגשמי, הגוף

שכן, החיונית. הנפש ידי

בגוף. לפעול יכולה האלקית הנפש אין §Bîëeבלעדיה
dðéà dîöò äîLpä ék :[åë øòL 'íéiç õò'a] áeúkL¤¨§¥©¦©©¦©§¨¨©§¨¥¨
íìBòa Laìúäì äëøöä àìå ,'eë ììk ïewz äëéøö§¦¨¦§¨§Ÿª§§¨§¦§©¥¨¨

,'eëå äfä,הבהמית ונפש ובגוף –éLîäì ÷øøBà C– ©¤§©§©§¦
כדי eë',אלקי, íðwúì,הבהמית ונפש הגוף את –àeäå §©§¨§

Lnî7.'eëå ïéöBöéð øøáì ,äðéëMä úeìb ãBñ úîâã– ©¨ª§©¨©§¦¨§¨¥¦¦§
ניצוצי  את ולהעלות לברר כדי לגלות ירדה שהשכינה כשם

íéøîà éèå÷éì
õåöéð ìëå
úåìâ 'éçáå äìåãâ äãéøé àéäù óà æä"åòì ãøé àì
äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö äéäéù íâ éë ùîî
åìéçãá 'äá åúå÷éáã úåìòîì òéâé àì íéâåðòúá äáø
àìå äðéî àì éøîåçä æä"åòì åúãéøé íøèá åîéçøå
ìéëùî ìëì òãåðë ììë íäéðéá ïåéîãå êøò ïéàå äúö÷î
äæä íìåòì åúãéøé àìà 'åë ìåáñì ìåëé åðéà óåâäù
ãáìá íð÷úì éãë àåä úéðåéçä ùôðå óåâá ùáìúäì
éãé ìò úåàîèä úåôéì÷ ùìù ìù òøäî íãéøôäìå
åùôð úåìòäìå ïäéôðòå äùòú àì ä"ñù úøéîù
íøù÷ìå æä"åò úåììëî äì êééùä ä÷ìç íò úéðåéçä
åîåé÷ é"ò íäá êéùîé øùà ä"á ñ"à øåàá íãçééìå
'îéé÷îä àéä àéäù 'éðåéçä åùôðá äùò úåöî ç"îø ìë
éë [å"ë øòù ç"òá] ù"îëå ì"ðë úåéùòî úåöî ìë
äëøöåä àìå 'åë ììë ïå÷éú äëéøö äðéà äîöò äîùðä
àåäå 'åë íð÷úì øåà êéùîäì ÷ø 'åëå æä"åòá ùáìúäì
.'åëå ïéöåöéð øøáì äðéëùä úåìâ ãåñ úîâåã ùîî

.7:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו דלכאורה כאן: השייכות ממעלÏÏÎ"יל"פ א' חלק (שהיא נפה"א וסבל ÓÓ˘ירידת
לאחרי שאפי' ועד וכו', (ק"נ והגוף החיונית נפש – לתקן בשביל וכו') אחד וחכ' שהוא מעלתה גודל פ"ב בארוכה ˘ÂÓÏ˙וכמשנ"ת

נת' הרי נפה"א, ע"י Ú˙‰התיקון ‰Ê'כו הבירור תכלית גמור צדיק Ï·ÂÒשאפי' ÂÈ‡שזהו והתירוץ היא ÓÓ˘כו'). – השכינה [כי כו'
ס"פ.Ù‰"‡מקור לקמן –ÔÈˆÂˆÈ‰Âעניני כל המהוים ה"ה –ÌÏÂÚ‰גוף ,Á"‰Ù'נק וזה השכינה ÂÒ„וכו'] גלות וההבנה) השכל (מן

מובנת לא לכאורה שכן, – כאן שמדובר למה השכינה גלות סוד ענין שייכות זו, בהערתו מסביר שליט"א הרבי ירידתה ·ÏÏÎכו'".
ממעל אלקה חלק (שהיא האלקית הנפש של באה ÓÓ˘וסבלה שהיא הנשמה. ומעלת גדלות על השני בפרק במפורט שלמדנו כפי ,

זה  הרי – כזה) רב סבל וסובלת כלֿכך גדולה ירידה הנשמה יורדת כזו גבוהה וממדריגה – אחד" וחכמתו ו"הוא עילאה", מ"חכמה
האלקית, הנפש ידי על החיונית ונפש הגוף תיקון שלימות לאחרי שגם עד נוגה, קליפת (שהם והגוף החיונית הנפש את לתקן כדי רק

 תניא יומי 

יום ראשון
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$
âאדר כ"ז שני âיום

,96 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äî...מורה ïáåé äæáå,מט עמ' úåøçà.עד

דבר  בגוף, הנשמה יורדת גם כך – בקליפה שנפלו הקדושה

הבהמית  ונפש הגוף את לתקן כדי לגבה, גלות המהווה

מוסברת  פנים, כל על שבהם. הקדושה ניצוצות את ולברר

תכלית  שכל כיוון המעשיות: המצוות מעלת היטב עתה

את  להעלות כדי הוא למטה, הנשמה וירידת העולמות בריאת

הרי  – העולם כל את גם ועלֿידיֿזה הבהמית, ונפש הגוף

עם  הנעשות מעשיות, מצוות עלֿידי בעיקר מתבצע הדבר

הבהמית. והנפש הגוף

äæáe מתבטאת המעשיות המצוות שמעלת שהוסבר, במה – ¨¤
החיונית, הנפש מתעלית שעלֿידן eâéìôäMבכך äî ïáeé¨©¤¦§¦

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø8a,ä÷ãvä úìòîa ãàî ãàî ©¥¦§¨¦§¨¨¦§Ÿ§Ÿ§©£©©§¨¨
ãeîìz ìëáe ,"úBöîä ìk ãâðk äìe÷M"L eøîàå§¨§¤§¨§¤¤¨©¦§§¨©§

àéä éîìLeøé מצות – §©§¦¦
íLaהצדקה, úàø÷ð¦§¥§¥

,íúñ "äåöî"– ¦§¨§¨
עומד  שאדם כשאומרים

(סתם), מצוה לעשות

למצות  היא הכוונה

äéäהצדקה, Ck ék¦¨¨¨
lä ìbøäàø÷ì ïBL ¤§¥©¨¦§Ÿ

"äåöî" íLa ä÷ãö§¨¨§¥¦§¨
,íúñ?למה כך וכל – §¨

àéäL éðtî מצות – ¦§¥¤¦
úBönäהצדקה, øwò¦©©¦§

ìò äìBòå ,úBiNòî©£¦§¨©
ïlkL ,äðlk כל – ª¨¨¤ª¨

המעשיות, ¥ïäהמצוות
÷øכדי –Lôð úBìòäì ©§©£¤¤

àéäL ,'äì úéðeiçä– ©¦¦©¤¦
החיונית, ¦àéäהנפש

ïäa úLaìúîe ,ïúBà úîi÷îä,המעשיות במצוות – ©§©¤¤¨¦§©¤¤¨¤
,ïäa Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa ììkéì במצוות – ¦¨¥§¥¨©§ª¨¨¤

בזה  היא מצוה של ומטרתה כוונתה שכל ומכיוון המעשיות.

איןֿ באור ומוקפת מצוה באותה מתלבשת החיונית שהנפש

– שבמצוה ברוךֿהוא úéðeiçäסוף LôpL äåöî Eì ïéàå§¥§¦§¨¤¤¤©¦¦
,ä÷ãvä úåöîák Ck-ìk da úLaìúî בצדקה שהרי – ¦§©¤¤¨¨¨¦§¦§©©§¨¨

שאר  בכל מאשר בהרבה גדולה במדה החיונית הנפש מתלבשת

המעשיות: çkהמצוות ÷ø ïäa Laìúî ïéà úBöîä ìëaL¤§¨©¦§¥¦§©¥¨¤©Ÿ©
úéðeiçä Lôpî ãçà המניחה שביד המעשה כוח כגון: – ¤¨¦¤¤©¦¦

רק זה וגם וכדומה, באתרוג המחזיקה או ©§¦úòLaתפילין,
,ãáì äåönä äNòî©£¥©¦§¨§©
íãàL ä÷ãöa ìáà£¨¦§¨¨¤¨¨

åétk òéâiî ïúBð– ¥¦§¦©©¨
מהכסף  צדקה שנותן

כפיו, מיגיעת שהרוויח

BLôð çk ìk éøä£¥¨Ÿ©©§
Laìî úéðeiçäúiNòa ©¦¦§ª¨©£¦©

øçà ÷ñò Bà Bzëàìî§©§¥¤©¥
כוח  כל בו שהשקיע –

החיונית, ¥©§¦¤økzNpLנפשו
,elà úBòî Ba¨¥

ä÷ãöì ïðúBpLëe– §¤§¨¦§¨¨
שהשקיע  כספים אותם

כוח  כל את בהשגתם

החיונית, ìkנפשו éøä£¥¨
äìBò úéðeiçä BLôð©§©¦¦¨

.'äì בעבודתו שהרי – ©
ביטוי  לידי בא וביגיעתו

אחרת, במצוה כמו שלא – החיונית נפשו של כוחֿהפועל כל

ישנה  ולכן החיונית. הנפש של יחיד בכוח הקשורה כאמור,

המצוות. שאר בכל מאשר יותר בצדקה, כך כל גדולה מעלה

מכסף  נותן שאדם בצדקה הדין מה השאלה: נשאלת  ברם,

– מעלה? אותה בה אין האם להשגתו, יגע ולא עבד שלא

הזקן: רבנו íB÷î-ìkî,מסביר ,Bòéâiî äðäð BðéàL éî íâå§©¦¤¥¤¡¤¦§¦¦¨¨

íéøîà éèå÷éì
úìòîá ãàî ãàîá ì"æø åâéìôäù äî ïáåé äæáå
ãåîìú ìëáå úåöîä ìë ãâðë äìå÷ùù åøîàå ä÷ãöä
ìâøä äéä êë éë íúñ äåöî íùá '÷ð àéä éîìùåøé
àéäù éðôî íúñ äåöî íùá ä÷ãö àåø÷ì ïåùìä
÷ø ïä ïìåëù äðìåë ìò äìåòå úåéùòî úåöîä ø÷éò
ïúåà úîéé÷îä àéä àéäù 'äì úéðåéçä ùôð úåìòäì
ïäá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá ììëéì ïäá úùáìúîå
êë ìë äá úùáìúî úéðåéçä ùôðù äåöî êì ïéàå
÷ø ïäá ùáìúî ïéà úåöîä ìëáù ä÷ãöä úåöîáë
ìáà ãáì äåöîä äùòî úòùá úéðåéçä ùôðî 'à çë
åùôð çë ìë éøä åéôë òéâéî ïúåð íãàù ä÷ãöá
øëúùðù øçà ÷ñò åà åúëàìî úééùòá ùáåìî úéðåéçä
úéðåéçä åùôð ìë éøä ä÷ãöì ïðúåðùëå åìà úåòî åá
ìéàåä î"î åòéâéî äðäð åðéàù éî íâå 'äì äìåò

וכו'), הגוף בבירור ביותר הנעלה (האופן הבירור לתכלית כבר שהגיע בצדיק, שגם  עתה, זה למדנו הרי – גמור בצדיק שהדבר כפי
ירידת  זאת, בכל היתה, מה לשם כלל, מובן לא ולכאורה למעלה. בהיותה לנשמה שהיה כמו להקב"ה כזו אהבה להכיל יכול גופו אין
של  מקורה היא השכינה שהרי הניצוצין , את לברר השכינה גלות סוד של ענין אותו ממש שזהו הוא, והתירוץ – האלקית? הנפש

‰‡È˜Ï˙ה  ˘Ù זה הרי – החיונית והנפש הגוף כולל העולם, עניני כל את שמהווים הם הם והניצוצין – זה) פרק בסוף שנלמד (כפי
ס  נקרא וזה מהניצוצין. הבאים והגוף החיונית הנפש את ומבררת מתקנת השכינה, מן הבאה האלקית הנפש ענין: אותו "ממש ÂÒ„וד,

החיונית, והנפש הגוף את לברר האלקית, הנפש של וגלותה בירידתה גם כך וההבנה: מהשכל ולמעלה נסתר זה כי השכינה", גלות
וההבנה. מהשכל שלמעלה ענין משום א.8.יש ט, בתרא בבא

יום שני
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פג

פג

אדר  כ"ח שלישי יום — לז פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

$
âאדר כ"ח שלישי âיום

מט, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ú"úù...מורה ì"æø ù"îå,מט עמ' ìéòì.עד ù"îë
פרק לז 

elà úBòîáe ìéàBä,לצדקה נותן שהוא –úBð÷ì ìBëé äéä ¦§¨¥¨¨¨¦§
לסיפוק אמצעים –éøä Y úéðeiçä BLôð éiç שבנתינתו – ©¥©§©¦¦£¥

הוא לצדקה, זה äì'.כסף BLôð éiç ïúBð שבמצות כך, – ¥©¥©§©
הנפש  מתלבשת הצדקה

יותר  הרבה החיונית

המצוות  שאר בכל מאשר

eøîàהמעשיות. ïëìå§¨¥¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì9 מצוות על – ¦§¨¨
úàהצדקה úáø÷n"L¤§¨¤¤¤

ä÷ãöaL éôì ,"älàbä©§ª¨§¦¤¦§¨¨
úçà,אחת פעם צדקה במתן –Lôpî äaøä äìòî ©©©£¤©§¥¦¤¤

Ck-ìk äpnî úBìòäì ìBëé äéä àlM äî ,úéðeiçä©¦¦©¤Ÿ¨¨¨§©£¦¤¨¨©

.úBøçà úBiNòî úBöî änëa úBðéçáe úBçk בקיום – Ÿ§¦§©¨¦§©£¦£¥
הרבה  כך כל מעלה היה לא אחרות מעשיות מצוות הרבה

הצדקה  מצות בקיום כמו החיונית, הנפש של ובחינות כוחות

וככל  אחת. פעם

יותר  ומעלים שמבררים

– החיונית הנפש את

את  יותר מקרבים

שכבר  כפי הגאולה,

ימות  שתכלית למדנו,

בהעלאת  קשורה המשיח

להקב"ה. החיונית הנפש

שאר  כל לגבי מעלה יש שבצדקה מבואר, עלֿכלֿפנים

תורה. לימוד מצות גם כולל המצוות,

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàM äîe10äøBz ãeîìz"L ©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨¤©§¨
Y ,"ílk ãâðk תואם הדבר כיצד ואםֿכן צדקה. מצות כנגד גם §¤¤ª¨

המצות? כל משאר למעלה היא שצדקה עתה, זה שלמדנו למה

–íäL ,äáLçîe øeaãa àéä äøBz ãeîìzL éðtî eðéä©§¦§¥¤©§¨¦§¦©£¨¨¤¥
Y,ומחשבה דיבור

ìL íéiîéðtä íéLeáì§¦©§¦¦¦¤
Y .úéðeiçä Lôð שלא ¤¤©¦¦

לבוש  שהוא כ"מעשה"

עלֿידי  ורק – חיצוני

אור  מאיר התורה, לימוד

בלבושים  התורה

דבר שאינו הפנימיים,

עלֿידי  להיעשות יכול

אחרות: Yמצוות íâå§©
במצות  נוספת מעלה

התורה: ¨ïúeäî̈לימוד
úBðéça ìL ïúeîöòå§©§¨¤§¦

Y úéðeiçä LôpaL dâð útìwî úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¦§¦©Ÿ©¤©¤¤©¦¦
Y .ìëNå ïeiòa äøBza ÷ñBòLk Lnî äMãwa úBììëð¦§¨©§ª¨©¨§¤¥©¨§¦§¥¤
הנפש  של השכל אז נתון השכל, בעמקות תורה כשלומדים

חכמהֿ בחינות נהפכות ועלֿידיֿזה הנלמד, בענין החיונית

מהותן  החיונית), (שבנפש נוגה קליפת של בינהֿדעת

הנלמד, הענין את המבין השכל כוח שכן, לקדושה. ועצמותן,

י"ב  שבפרק אף התורה. לימוד של מהמצוה חלק נעשה

הלבושים  את רק לקדושה להפוך יכול שה"בינוני" למדנו,

הכוחות, שהיא הנפש עצמיות את ולא הבהמית, הנפש של

של  ועצמותן מהותן שגם כאן אומרים אנו כיצד ואםֿכן

סתירה, משום בכך אין ברם, – לקדושה? נהפכות הכוחות

הבהמית, הנפש של מדותיה אודות מדובר י"ב בפרק  כי

של ‡ÔÈואותן בידו

להפוך  ה"בינוני"

כאן  ואילו לקדושה.

השכל, אודות מדובר

של  ביכולתו ואותו

להפוך  ה"בינוני"

לימוד  עלֿידי לקדושה

רבנו  יסביר להלן תורה.

להבדל  הסיבה את הזקן

לשכל: המדות שבין זה

ïúeîöòå ïúeänL óàå§©¤¨¨§©§¨
ç :úBcnä ìLãñ ¤©¦¤¤

Y 'eë úøàôz äøeáb§¨¦§¤¤
Y ,äMã÷ì íëôäì íéðBðéaä íäì eìëé àì,ואםֿכן Ÿ¨§¨¤©¥¦§¨§¨¦§ª¨

נפש  של השכל ועצמות שמהות כאן, אומרים אנו כיצד

בקדושה? נכלל Yהבהמית òøäL íeMî eðéä,הקליפה של ©§¦¤¨©
Y ïú÷éðé éðtî ,úòc-äðéa-äîëçaî úBcna øúBé ÷æç̈¨¥©¦¦§¨§¨¦¨©©¦§¥§¦¨¨

המדות, Yשל ,øúBé äMãwäî íL,המוחין òeãikמאשר ¨¥©§ª¨¥©¨©
Y :ï"ç éòãBéì– (ח"ן הקבלה תורת סתרת).כמהÁלומדי §§¥¥

יותר  קשה ולכן במדות. היה הכלים" "שבירת ענין עיקר (כי

הרע  את ואילו שבמדות). הרע את לקדושה ולהפוך לברר

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éøä úéðåéçä åùôð ééç úåð÷ì ìåëé äéä åìà úåòîáå
úà úáø÷îù ì"æø åøîà ïëìå .'äì åùôð ééç ïúåð
úéðåéçä ùôðî äáøä äìòî úçà '÷ãöáù éôì äìåàâä
'éçáå úåçë êë ìë äðîî úåìòäì ìåëé äéä àìù äî

.úåøçà úåéùòî úåöî äîëá

ãâðë ú"úù ì"æø ù"îå
íäù äáùçîå øåáãá àéä ú"úù éðôî åðééä íìåë
ïúåîöòå ïúåäî íâå úéðåéçä ùôð ìù 'éîéðôä íéùåáì
úåììëð úéðåéçä ùôðáù äâåð úôéì÷î ã"áç 'éçá ìù
óàå ìëùå ïåéòá äøåúá ÷ñåòùë ùîî äùåã÷á
íäì åìëé àì 'åë ú"âç úåãîä ìù ïúåîöòå ïúåäîù
÷æç òøäù íåùî åðééä äùåã÷ì íëôäì íéðåðéáä
øúåé äùåã÷äî íù ïú÷éðé éðôî ã"áçáî úåãîá øúåé
äðìåë ìò äìåòä àéäå úøçà ãåòå úàæ :ç"éì òåãéë

א.9. י, א.10.שם, א, פאה

יום שלישי
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פד אדר פד כ"ט רביעי יום — לז פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

$
âאדר כ"ט רביעי âיום

מט, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור àì...מורה ì"æøà ë"ôòàå,98 עמ' úåëéøàá.עד

עלֿידי  לקדושה, להפוך ה"בינוני" יכול והשכל, המוחין של

כנגד  תורה "תלמוד ולכן, ושכל. עיון מתוך תורה לימוד

הנפש  של השכל את מהפכים תורה שעלֿידי מפני – כולם"

לקדושה. Yהבהמית úàæ,האמורה המעלה על ãBòåנוסף Ÿ§
Y ,úøçà מעלה יש ©¤¤

ìòנוספת, äìBòä àéäå§¦¨¨©
÷ñò úìòîa ,äðlkª¨¨§©£©¥¤
ìk ìò äøBz ãeîìz©§¨©¨
äî ét-ìò ,úBöîä©¦§©¦©

Y ìéòì øàaúpM בפרק ¤¦§¨¥§¥
íéðewz'ä',כ"ג, íLa§¥©¦¦

Y,"זוהר "תיקוני

ïä ïéãewt ç"îøc¦§©¦¦¥
,àkìîc ïéøáà ç"îø§©¥¨¦§©§¨

Yֿמצוות (248) רמ"ח

'אברי  רמ"ח הן העשה

אבר  שכל וכשם המלך'.

הנפש, של לכוח כלי הוא

ביחס  ברם, העליון. הרצון להמשכת כלי היא מצוה כל כך

וקודשאֿבריךֿהוא  ש"אורייתא זוהר", ב"תיקוני כתוב לתורה,

כמו  (ולא ממש אחד דבר הם והקב"ה התורה חד", כולא

לתורה. מצוות שבין ההבדל להלן שיתבאר וכפי "אברים"),

ììk ïBéîãå CBøò ïéà ,ìLî-Cøc ,ïBzçzä íãàa Bîëe§¨¨¨©©§¤¤¨¨¥£§¦§§¨
àeäL ,ïéçîaL úeiçä éaâì åéøáà ç"îøaL úeiçä ïéa¥©©¤¦§©¥¨¨§©¥©©¤©Ÿ¦¤

ì ÷lçúnä ìëOäìLY úòc-äðéa-äîëç :úBðéça L ©¥¤©¦§©¥§¨Ÿ§¦¨§¨¦¨©©
האד  מגוף חלק שהוא אבר, הנפש שכן, עם מאוחד אמנם ם,

שונים  דברים שני הם זאת עם אך – הגוף את המחיה

הוא  השכל כי ונפש, לשכל ביחס הדבר שונה ונפרדים.

(שלא  היא הנפש עם והתאחדותו הנפש, מן וחלק התפשטות

של  התאחדות אלא) המתאחדים, נפרדים דברים שני כמו

אצל  לשכל האברים שבין זה הבדל אחד. דבר של חלקים

לתורה. מצוות שבין ההבדל על כמשל משמש ¨äëk̈האדם,
,õ÷ ïéàì úBìcáä úBááøa ìécáäì ,ìLî-Cøc Lnî©¨¤¤¨¨§©§¦§¦§©§¨§¥¥

Y,למעלה שזה כמו לבין באדם שהם כפי הדברים בין

שישנו ©¨¤§úøàäaההבדל
-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
úLaìúnä àeä©¦§©¤¤
éaâì úBiNòî úBöîa§¦§©£¦§©¥
óBñ-ïéà øBà úøàä¤¨©¥
-äðéa-äîëç úðéçáaL¤¦§¦©¨§¨¦¨
úîëçaL úòc©©¤§¨§©
éôk Léà Léà ,äøBzä©¨¦¦§¦

Y .BúâOäå BìëN עד ¦§§©¨¨
ומבין  משיג שהוא כמה

מדה  באותה – בתורה

עם  שכלו מתאחד

היחוד  באופן הקב"ה,

עם  השכל התאחדות של

כולל  המעשיות, המצוות כל משאר תורה נעלה בכך הנפש.

הוא  תורה, לימוד ידי על הקב"ה עם שהיחוד הצדקה, מצות

מצוות  שעלֿידי היחוד מאשר בהרבה נעלה התאחדות

Yמעשיות. âéOî BðéàL óàå,התורה úeiîLâaאת àlà §©¤¥©¦¤¨©©§¦
Y בענינים מלובשת שהיא כפי רק התורה את משיג הוא

פרה  "המחליף או בטלית" אוחזין "שנים כמו גשמיים,

íB÷nîבחמור", íéãøBiL ,íéîì äìLîð äøBzä éøä£¥©¨¦§§¨§©¦¤§¦¦¨
Y ,'eë dBáb נשארים הם למטה בירידתם שגם נמוך. למקום ¨©

לתורה, ביחס גם כך הגבוה; במקום שהיו כמו מים אותם

מלובשת  – גשמיים בענינים ונתלבשה שירדה אחרי שגם

גשמיים  ענינים באותם הקב"ה, של ורצונו חכמתו עצמיות

התורה, ירדה Yבהם .ìéòì øàaúpL Bîk.'ד בפרק §¤¦§¨¥§¥

Y ïë-ét-ìò-óàå,המצוות לגבי התורה לימוד מעלת למרות §©©¦¥
למעלה  היא הקב"ה עם ההתאחדות תורה לימוד שעלֿידי

עלֿידי  מאשר בהרבה

זאת, בכל מעשיות, מצוות

-íðBøëæ eðéúBaø eøîà̈§©¥¦§¨
äëøáì11Løãnä àì" : ¦§¨¨Ÿ©¤§¨

Y ,"äNònä àlà øwò¦¨¤¨©©£¤
המצוות  של קיומן

Yהמעשיות, íBiä"å,הזה העולם áéúkבחיי "íúBNòì12, §©©£¨§¦
Y,בפועל המצוות קיום הוא äøBzשהעיקר ãeîìz ïéìháîe§©§¦©§¨

úéNòî äåöî íei÷ì§¦¦§¨©£¦
dúBNòì øLôà-éàLk§¤¦¤§¨©£¨
íeMî ,íéøçà éãé-ìò©§¥£¥¦¦

Y äæ ék" מצוות קיום ¦¤
Yמעשיות, ìk תכליתו ¨

úéìëúåשל "íãàä̈¨¨§©§¦

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íùá ìéòì ù"î ô"ò 'åöîä ìë ìò ú"ú ÷ñò úìòîá
åîëå àëìîã 'éøáà ç"îø ïä ïéãå÷éô ç"îøã 'éðå÷éúä
úåéçä ïéá ììë ïåéîãå êåøò ïéà î"ã ïåúçúä íãàá
ìëùä àåäù ïéçåîáù úåéçä éáâì åéøáéà ç"îøáù
ìéãáäì î"ã ùîî äëë ã"áç 'éçá 'âì ÷ìçúîä
ä"á ñ"à øåà úøàäá õ÷ ïéàì úåìãáä úåááøá
ñ"à øåà úøàä éáâì úåéùòî úåöîá úåùáìúîä
åìëù éôë ùéà ùéà äøåúä úîëçáù ã"áç 'éçááù
äøåúä éøä úåéîùâá àìà âéùî åðéàù óàå .åúâùäå
ìéòì ù"îë 'åë äåáâ íå÷îî íéãøåéù íéîì äìùîð

íåéäå äùòîä àìà ø÷éò ùøãîä àì ì"æøà ë"ôòàå
úééùòî äåöî íåé÷ì ú"ú ïéìèáîå áéúë íúåùòì
íãàä ìë äæ éë íåùî íéøçà é"ò äúåùòì à"àùë

יז.11. א, יא.12.אבות ז, דברים

יום רביעי
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$

Y Búãéøéå Búàéøa,הנשמה Bìשל úBéäì ,äfä íìBòì §¦¨¦¦¨¨¨©¤¦§
Y ,à÷åc íéðBzçza äøéc Cøaúé ובנבראים בעולמות ¦§¨¥¦¨©©§¦©§¨

Yהתחתונים, ,àøBäðì àëBLç àëtäàì חושך את להפוך §©©§¨£¨¦§¨
הקדושה, לאור הזה Yהעולם àìnéå",עלֿידיֿזה'ä ãBáë §¦¨¥§

"õøàä ìk úà¤¨¨¨¤
Y ,à÷éc úéîLbä©©§¦©§¨

øNaדוקא, ìë eàøå"§¨¨¨¨
Y ,"åcçé האור את ©§¨

Yהאלקי, .ìéòì økæpk©¦§¨§¥
כלומר, ל"ו. בפרק

"דירה  של התכלית

מתבצעת  בתחתונים"

מצוות  עלֿידי בעיקר

כשמדובר  ולכן, מעשיות.

מעשית  מצוה אודות

להיעשות  יכולה שאיננה

גם  צריכים – אחר עלֿידי

כדי  תורה, לימוד לבטל

דירה  לו להיות הקב"ה כוונת תתבצע המצוה קיום שעלֿידי

אחר, עלֿידי להיעשות יכולה מצוה כשאותה ברם, בתחתונים.

ההבדל  וכל בתחתונים", ב"דירה הקב"ה כוונת תתבצע הרי

אם לשאלה רק ובנפשו‰Â‡נוגע המצוה את תאיר ‡‰Âיקיים

לכך, בקשר הרי – מצוה אותה עלֿידי הנמשכת ההמשכה

מגיע  התורה לימוד ידי על שכן, התורה. לימוד מעלת גוברת

הנפש  ולהתאחדות יותר נעלית המשכה לדרגת הלומד האדם

אז עליו ולכן אלקות. עם יותר תורה Ï‡גדולה מלימוד לבטל

ה"תניא": ובלשון המצוה. קיום ¥¥¤©ïk-ïéàM-äîבגלל
Y dúBNòì øLôàLk,המצוה Yאת íéøçà éãé-ìò שאז §¤¤§¨©£¨©§¥£¥¦

Y ,äøBz ãeîìz ïéìháî ïéà,מצוה קיום ìkLלשם óà ¥§©§¦©§¨©¤¨
Y ,úBiNòî úBönä Leøt àlà dðéà äøBzä,זאת ובכל ©¨¥¨¤¨¥©¦§©£¦

להיעשות  שיכולה מצוה לקיים כדי תורה לימוד לבטל אסור

אחר, Yעלֿידי àéäL íeMî ,eðéäå,תורה-äîëç úðéça §©§¦¤¦§¦©¨§¨
Y da B÷ñòáe ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL úòc-äðéa,בתורה ¦¨©©¤¥¨§¨§¨

éLîîúàNהוא øúéa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà åéìò C ©§¦¨¨¥¨§¤¤§¥
ïéãewt éãé-ìò äëLîäå äøàäî õ÷ ïéàì äìBãb äøàäå§¤¨¨§¨§¥¥¥¤¨¨§©§¨¨©§¥¦¦

Y,מצוות עלֿידי נפשו על ממשיך ïéøáàשהוא ïäL¤¥¥¨¦
Y .àkìîc.המלך ˘ËÈÏ"‡אברי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ע"פ" : §©§¨

בת"ת  והעולם, הגוף בירור התועלת עיקר – במצוות הנ"ל

שעיקר ‰Ù˘יחוד האמור, לפי כלומר: ז"ש". יובן ועפ"ז ,

התועלת  ועיקר והעולם, הגוף בירור הוא במצוות התועלת

ששת, רב של מאמרו יובן – הנפש יחוד הוא תורה בתלמוד

úLLכדלהלן: áø øîàL eäæå13Cì ,éàLôð éàãç" : §¤¤¨©©¥¤£¨¦©§¨¦¨

Y ,"éàðz Cì éàø÷,מקרא לומד אני בשבילך נפשי, שמחי ¨¨¦¨¨¨¦
שעלֿידי בש  היחוד הנפש, בשביל שכן, משנה. לומד אני בילך

מצוות, שעלֿידי מהיחוד למעלה הוא – ומשנה מקרא – תורה

ומשנה, מקרא לומד הוא שבשבילה לנפשו, אומר הוא ולכן

íB÷îa øàaúðL Bîk§¤¦§¨¥§¨
úeëéøàa øçà14Y : ©¥©£¦

הבאה  הנפש יחוד מעלת

תורה. עלֿידי

הזקן  רבנו הסביר כאן עד

איןֿסוף ‰Î˘Ó˙ש  אור

האדם  נפש על ברוךֿהוא

‰ÓˆÚ עלֿידי הבאה ,

למעלה  היא תורה, לימוד

עלֿידי  מאשר בהרבה

יסביר  להלן מצוות. קיום

(כלשון הזקן Î"˜רבנו
‰¯Ú‰· ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡(

נעלה יותר ·‰¯·‰"ענין

מצות לגבי שבת"ת –Ò"‡Â‡‰ ˙Î˘Ó‰·˘ דוקא ת"ת שע"י

שנק' חידוש שקורא ˜¯È‡‰מצינו פי' – במצות) – (משא"כ

קריאה  לגבי שאפילו אלא – עוד ולא מאור). (שלמעלה כו'

וז"ש בת"ת, מעלה יש – גו'ÏÎÏסתם –·‡Ó˙קוראיו כו'

בנוגע מסביר ÏÂÚÙÏ˙היינו הזקן רבנו כלומר: ההמשכות".

מצוות, לגבי תורה בלימוד שיש נעלה יותר הרבה ענין עתה

שב  – תורה ‰Î˘Ó‰והוא עלֿידי הנמשכת איןֿסוף מאור

"קריאה" בשם נקראת שהיא חידוש, אנו מוצאים דוקא,

אליו  שיבוא לחברו קורא שאדם כמו במצוות), (מהֿשאיןֿכן

תורה עלֿידי גם כך – שלו ה"עצם" וממשיכים ˜ÌÈ‡¯Âעם

˙ÂÓˆÚ שממשיכים מהאור (שלמעלה ברוךֿהוא איןֿסוף אור

ישנה  עצמה שבקריאה אלא בלבד, זו ולא מצוות); עלֿידי

זה, ולעומת תפילה; עלֿידי נגרמת והיא – סתם "קריאה"

נקראת  שהיא בכך יותר, נעלה היא תורה שעלֿידי הקריאה

ה' "קרוב הפסוק: כוונת זוהי באמת. קוראיו"ÏÎÏקריאה

אשר  "לכל הפסוק: המשך ואילו סתם, קריאה על המוסב

יותר,·‡Ó˙יקראוהו נעלה קריאה על מוסב "˙Ó‡· בא וזה ,

לגבי  תורה) (שעלֿידי באמת הקריאה ומעלת – תורה עלֿידי

ל  בנוגע היא סתם, הנמשכות ÏÂÚÙ‰קריאה להמשכות –

הזקן  רבנו של למאמרו מציין שליט"א שהרבי וכפי עלֿידיֿזה.

קריאה  שעלֿידי ההבדל, מוסבר שם ב"סידורו", הפסוק על

לחולים, רפואה גשמיים: בענינים היא ההמשכה (תפלה) סתם

(תורה) באמת קריאה עלֿידי ואילו וכדומה, השנים, ברכת

הנשמה. ובפנימיות רוחנית היא ההמשכה

íéøîà éèå÷éì
äøéã 'úé åì úåéäì æä"åòì åúãéøéå åúàéøá úéìëúå
àìîéå àøåäðì àëåùç àëôäàì à÷åã íéðåúçúá
øùá ìë åàøå à÷ééã úéîùâä õøàä ìë úà 'ä ãåáë
ïéà íéøçà é"ò äúåùòì øùôàùë ë"àùî ì"ðë åéãçé
úåöîä ùåøéô àìà äðéà äøåúä ìëù óà ú"ú ïéìèáî
ä"á ñ"à ìù ã"áç 'éçá àéäù íåùî åðééäå úåéùòî
úàù øúéá ä"á ñ"à øåà åéìò êéùîî äá å÷ñòáå
ïéãå÷ô é"ò äëùîäå äøàäî õ÷ ïéàì äìåãâ äøàäå
êì éàùôð éàãç úùù áø ù"æå àëìîã 'éøáà ïäù

:úåëéøàá à"îá ù"îë éàðú êì éàø÷

ב.13. סח, –14.פסחים משפטים" פ' ריש שבתו"א להדרוש הכוונה ˘ËÈÏ"‡."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
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âניסן א' חמישי âיום
,98 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור åæ...מורה äøàäå äëùîä äðäå,98 עמ' â"ë]:עד 'ô]

הזקן: רבנו íãàäLובלשון ,Bæ äøàäå äëLîä ,äpäå§¦¥©§¨¨§¤¨¨¤¨¨¨
éLîîìò àeä -Ceøa óBñ-ïéà øBà úøàäî øéàîe C ©§¦¥¦¥¤¨©¥¨©

úñðk ,äðéëMä àéä ,ìàøNé ìk úBLôð ìòå ,BLôð©§§©©§¨¦§¨¥¦©§¦¨§¤¤
,ïn÷ì øàaúiL Bîk ,ìàøNé úBîLð ìk øB÷î ,ìàøNé¦§¨¥§¨¦§¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨

Y שעלֿידי מ', בפרק

הארת  אדם ממשיך תורה

ברוךֿהוא, איןֿסוף אור

הוא, נפשו על רק לא

כל  נפשות על גם אלא

מכיוון  ישראל,

במקור  היא שההמשכה

שהיא  ישראל נשמות

זו  והמשכה – השכינה

ñò÷הנמשכת éãé-ìò©§¥¥¤
úàø÷ð Y äøBzä©¨¦§¥

ìaY ,"äàéø÷" ïBL ¦§§¦¨
äøBza",ככתוב: àøB÷"¥©¨

Y תורה הלומד אדם

בתורה","˜Â¯‡נקרא

קריאת  שמשמעו,

של ‰"ÌˆÚ"והמשכת

éãé-ìòLהנקרא, :Leøt¥¤©§¥
,åéìà àBáì àeä-Ceøa-LBãwäì àøB÷ äøBzä ÷ñò¥¤©¨¥§©¨¨¨¥¨
ïè÷ ïáëe ,åéìà àáiL Bøáçì àøBwä íãàk ,ìBëéák¦§¨§¨¨©¥©£¥¤¨Ÿ¥¨§¥¨¨
Y ,àãç àúåöa Bnò úBéäì åéìà àáì åéáàì àøBwä©¥§¨¦¨Ÿ¥¨¦§¦§©§¨¨¨

אתו, Yביחד .íBìLå-ñç éãéçé øàMìå epnî ãøtì àìå§Ÿ¦¨¥¦¤§¦¨¥§¦¦©§¨
ורעים" כ"אחים המוכתרים יהודים ישנם תורה; עלֿידי גם כך

מו  אליהם וביחס – הקורא להקב"ה מאדם המשל כאן בא

וביחס Â¯·Áל  – הקב"ה לגבי "בן" בדרגת שהם יהודים וישנם ,

לאביו. הקורא כבן היא בתורה" ה"קריאה ¤§eäæåאליהם
áeúkL15eäeàø÷é øLà ìëì åéàøB÷ ìëì 'ä áBø÷" : ¤¨¨§¨§¨§Ÿ£¤¦§¨

Y ,"úîàa(ב) – אליו שקוראים  אלה לכל (א) קרוב הקב"ה ¤¡¤
באמת  אליו שקוראים אלה àlà,16לכל úîà ïéàå"§¥¡¤¤¨

"äøBz17Y וישנה , קוראיו", "לכל סתם: קריאה ישנה כלומר: ¨

תורה; עלֿידי – "באמת" Yקריאה àøBwL eðéäc וממשיך §©§¤¥
Y é÷etàì ,à÷åc äøBzä éãé-ìò àeä-Ceøa-LBãwäì§©¨¨©§¥©¨©§¨§©¥

הכוונה שהיא באמת" "יקראוהו של המשמעות את ¦éîלשלול
:Ck ÷òBö àlà ,äøBzä ÷ñò éãé-ìò àlL BúBà àøBwL¤¥¤Ÿ©§¥¥¤©¨¤¨¥¨

Y !àaà !àaà כלומר ©¨©¨
שיהודי  התפילה בעבודת

בתפילתו  וקורא צועק

אהבתו  מצד אבא", "אבא

ההמשכה  הנה – להקב"ה

דומה  אינה ממשיך, שהוא

עלֿידי  הבאה להמשכה

תורה. של §Bîëeהקריאה
àéápä åéìò ìáBwL18: ¤¥¨¨©¨¦

"EîLá àøB÷ ïéàå"§¥¥§¦§
Y ,'eë˜"Î ˙¯Ú‰]

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡
או  קוראך' 'ואין "דהול"ל

הדיוק  ומהו אותך' 'קורא

היה  כלומר: 'בשמך'".

קוראך" "ואין לומר עליו

שאין  – אותך" "קורא או

מהו, אותך; שקורא מי

קוראים  אכן שכאילו מורה (שזה "בשמך" של הדיוק איפוא,

אלא  "בשמך")]. בשמו, אליו קוראים שאין אלא להקב"ה,

היינו  בשמך, אותך שיקרא מי שאין קובל שהנביא הכוונה,

הקב"ה, של שמותיו היא התורה כל הרי כי התורה, עלֿידי

,ìékNnä ïðBaúé äfîe .øçà íB÷îa øàaúðL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥¦¤¦§¥©©§¦
éLîäìY äìBãb äàøé åéìò C שמתבונן מי יכול מכאן §©§¦¨¨¦§¨§¨

הקב"ה, מן גדולה יראה עצמו על ñò÷להשרות úòLa¦§©¥¤
Y ,äøBzä,אליו ממשיך הוא תורה לימוד שעלֿידי מכיון ©¨

אליו  קורא שהוא בשעה למשל, כמו, הקב"ה, את כביכול,

מן  גדולה יראה עליו להמשיך צריך שזה הרי – אחר אדם

תורה, לומד שהוא בשעה [øt÷הקב"ה, ìéòì øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¥¤¤
[âë19:

íéøîà éèå÷éì
äðäåäëùîä

ä"á ñ"à øåà úøàäî øéàîå êéùîî íãàäù åæ äøàäå
ìàøùé úñðë 'ðéëùä àéä ìàøùé ìë úåùôð ìòå åùôð ìò
äøåúä ÷ñò é"ò ïî÷ì ù"îë ìàøùé úåîùð ìë øå÷î
÷ñò é"òù 'éô äøåúá àøå÷ äàéø÷ ïåùìá úàø÷ð
àøå÷ä íãàë ìåëéáë åéìà àåáì ä"á÷äì àøå÷ äøåúä
åéìà àáì åéáàì àøå÷ä ïè÷ ïáëå åéìà àáéù åøéáçì
éãéçé øàùéìå åðîî ãøôéì àìå àãç 'úååöá åîò úåéäì
åäåàø÷é øùà ìëì åéàøå÷ ìëì 'ä áåø÷ ù"æå å"ç
ä"á÷äì àøå÷ù åðééäã äøåú àìà úîà ïéàå úîàá
éãé ìò àìù åúåà àøå÷ù éî é÷åôàì à÷åã äøåúä é"ò
åéìò ìáå÷ù åîëå àáà àáà êë ÷òåö àìà äøåúä ÷ñò
ïðåáúé äæîå .à"îá ù"îëå 'åë êîùá àøå÷ ïéàå àéáðä
÷ñò úòùá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì ìéëùîä

:[â"ë 'ô] ì"ùîë äøåúä

יח.15. קמה, ובסידור 16.תהלים רע"ב. לט, סנהדרין "עפמשנ"ת שזהו: כך על שהעיר שליט"א, אדמו"ר כ"ק משל וב) א) הסימון
זה". פסוק כא.17.על זוטא, אלי' דבי ו.18.תנא סד, ˘ËÈÏ"‡:19.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו כיÏÏÎ"לכאורה –‰·¯„‡

וכו' חברו  שבא – זה פ ' סיום – דכאן מהתבוננות באה גדולה היראה עיקר –˘ÓÓ רצה"ע מהמשכת רק שהוא – בפכ"ג משא"כ ,
¯Â‡Â ויראה השכלה שלכאורה [אף התורה עסק בשעת (גדולה) יראה שצ"ל (1 להוכיח הוא – פכ"ג' 'כמש"ל דפי' ועכצ"ל (נעלה).

ש' (2 ועוד הפכים]. – ÊÓ(1‰(וכיווץ) בספכ"ג: וכמ"ש – כו' להמשיך בכדי  ומשמש טפל שת"ת – יתבונן' ‡˙ה'ÂÂÂˆÈÂ(מת"ת)
שהתורה (2 ליראה. כא ˙¯Ú‡וכו ' מציין הזקן שרבנו מה כלל מובן לא לכאורה כלומר: שהרי,לדרתא". כ"ג, בפרק שדובר למה ן

כביכול, אדם ומביא ממשיך תורה לימוד ידי שעל זה, פרק בסוף כאן, המבוארת מההתבוננות בא הגדולה היראה של עיקרה – אדרבה
ה  המשכת על רק מדובר כ"ג בפרק ואילו לו; קורא שהוא ידי על אליו הבא החבר כמו למטה, אליו ממש הקב"ה ‰ÔÂÈÏÚאת ÔÂˆ¯

¯Â‡Â הרבי מסביר – כ"ג? בפרק שנתבאר למה כאן המדובר הענין את ומקשר הזקן רבנו מציין מדוע ואםֿכן תורה, ידי על נעלה

יום חמישי
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פז

פז

ניסן  ב' שישי יום — לח פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âניסן ב' שישי âיום
,98 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äðäå...מורה çì ÷øô,נ עמ' éç.עד ìë

פרק לח 
.çì ÷øt המצוות מעלת הזקן, רבנו הסביר הקודמים בפרקים ¤¤

הנפש  מתעלה ידן שעל בדיבור, התלויות והמצוות המעשיות

לקדושה. החיונית

הנפש  בכוח נעשות ושבדיבור, שבמעשה המצוות שכן,

את  המחיה החיונית,

(כלי  הגשמיים האברים

המצוות) של הביצוע

הפה  מוצאות ובכוח

הגשמיות, וכו' והלשון

דיבורי  באים שעלֿידן

לידי  והתפילה התורה

שתכלית  ומכיון ביטוי.

היא, למטה הנשמה ירידת

הנשמה  בשביל לא

לתקן  כדי אלא עצמה,

הנפש  את ולהעלות

הדבר  – והגוף החיונית

שבדיבור. המצוות ידי ועל מעשיות מצוות ידי על מושג

Y ,ìéòì økæpä ìk íò ,äpäå המצוות מעלת אודות §¦¥¦¨©¦§¨§¥
החיונית  הנפש מתעלה ידן שעל ושבדיבור, שבמעשה

ãeîìzaלקדושה, äëeøòä äëìää ÷ñt áèéä ïáeé¨¥¥§©©£¨¨¨£¨©©§
íé÷ñBôe1Y ,"éîc øeaãk åàì øeäøä"c"ש"הרהור §¦§¦§©§¦¨¦

דיבור, כמו נחשב אינו òîL(מחשבה) úàéø÷ àø÷ íàå§¦¨¨§¦©§©
Y ãáì Baìáe BzáLçîaזאת עשה אם Búðekגם çk ìëa §©£©§§¦§©§¨Ÿ©©¨¨

Y ,BúáBç éãé àöé àì Y הרהורו ידי על שמע, בקריאת Ÿ¨¨§¥¨
כוונותיה, כל על שמע קריאת éøöå,úBø÷ìåבעניני øæçì C §¨¦©£Ÿ§¦§

Y;בפיו שמע קריאת מלות את ïBænäולבטא úkøáa ïëå2 §¥§¦§©©¨
àúéøBàc3Y בקריאת , כמו בם" "ודברת בה נאמר שלא [אף §©§¨

הלשון 4שמע] בתורה נאמרה לא המזון ברכת שלגבי אף –

הוא, הדין זאת, למרות שמע; בקריאת שכתוב כמו "ודברת",

מן  אלא בלבד, בהרהור המזון ברכת חובת ידי יוצאים שאין

דוקא, בדיבור לבטאה úBëøaההכרח øàLáe5Y שהם [אף ¦§¨§¨
Y]14רק  ,ïðaøc,מדרבנן רק שהן אף ברכות, בשאר גם וכן §©¨¨

älôúáe6Y שהיא ; [אף ¦§¦¨
שבלב" –]14"עבודה

‰„Â·Ú ובתוך הלב עם

מן  זאת, בכל הלב.

תהיה  שהתפילה ההכרח,

יוצאים  ולא דוקא, בדיבור

ההרהור  ידי על חובה ידי

התפילה  בעניני .7בלב
Y íàå אם זה, ולעומת §¦

Y åéúôNa àéöBä את ¦¦§¨¨
או  שמע קריאת מלות

או  ברכות או המזון ברכת

Yתפילה, Baì ïek àìå§Ÿ¦¥¦
Y ,ãáòéãa BúáBç éãé àöé גם צריכים שלכתחילה אף ¨¨§¥¨§¦£©

éøöלכוון, ïéàåY ,øæçì C,בכוונה אותן לומר ãáìכדי §¥¨¦©£Ÿ§©
òîL úàéø÷ ìL ïBLàø ÷eñtî8áe ,ìL äðBLàø äëø ¦¨¦¤§¦©§©§¨¨¦¨¤

äøNò-äðBîL úlôz9Y יוצאים , לא בהן, כיוונו לא שאם §¦©§¤¤§¥
בדיעבד, גם חובה úBëøác]:ידי á ÷øt Léøa] àúéàãëe§§¦¨§¥¤¤¦§¨

Y ברכות במסכת שני פרק בתחילת מוצאים שאנו :10וכמו

Y äðek úåöî ïàk ãò" קריאת של ראשון פסוק סוף עד ©¨¦§©©¨¨
הכוונה, בעיקר היא המצוה Yשמע, Cìéàå ïàkî בשאר ¦¨¨¥©

שמע, קריאת Yפסוקי ."'eëå äàéø÷ úåöî בהם ויוצאים ¦§©§¦¨§
יש  לכאורה – הכוונה. חסרה אם גם בדיבור, חובה ידי

טובות  דיבור), (בלי ומחשבה כוונה תהיינה, לא מדוע לשאול:

במעלת  שלמדנו מה לפי אלא, – כוונה? בלי דיבור כמו כך כל

íéøîà éèå÷éì
äðäå çì ÷øôäëìää ÷ñô áèéä ïáåé ì"ðä ìë íò

øåäøäã 'é÷ñåôå ãåîìúá äëåøòä
ãáì åáìáå åúáùçîá ù"÷ àø÷ íàå éîã øåáãë åàì
úåø÷ìå øåæçì êéøöå åúáåç éãé àöé àì åúðååë çë ìëá
ïðáøã úåëøá øàùáå àúééøåàã ïåæîä úëøáá ïëå
åúáåç éãé àöé åáì ïåéë àìå åéúôùá àéöåä íàå 'ìôúáå
ù"÷ ìù ïåùàø ÷åñôî ãáì øåæçì êéøö ïéàå ãáòéãá
'éàãëå äøùò äðåîù úìôú ìù äðåùàø äëøáå
úåöî êìéàå ïàëî äðååë úåöî ë"ò [úåëøáã á"ôøá]
äëéøö äðéà äîùðäù íåùî åðééäå .'åëå äàéø÷

ש  ולהדגיש להוכיח א) הוא: כ"ג" פרק לעיל "כמ"ש ההוספה שפירוש לומר ההכרח שמן בשעת ˆ¯ÎÈ‰שליט"א, (גדולה) יראה להיות
הנוגד  דבר לכיווץ, מביאה יראה כי ביראה, מעלה משום אין עצמו הלימוד שבשעת לחשוב הרי אפשר לכאורה (שכן, התורה לימוד

גדולה יראה שתהיה ההכרח שמן מוסבר שם כ"ג, מפרק הזקן רבנו מביא לכן – בתורה. ענין כשלומדים ולהבנה ·˘Ú˙להשכלה
"טפל" הוא שתלמוד–תורה להתבונן הכוונה גדולה, יראה להמשיך האדם יתבונן התורה שמלימוד כאן שמדובר מה ב) התורה. לימוד
ה'": את ליראה החוקים כל את ה' "ויצונו מהפסוק כ"ג פרק בסוף שמוסבר וכפי היראה, להמשכת כמכשיר ומשמש (ליראה)
היא  התורה כלומר: ליראה, לדרתא" "תרעא נקראת שהתורה ב) "ליראה"; – היא התורה, חוקי כל של "ויצונו" של שהתכלית א)

כ"ג. פרק בסוף מדובר כך ועל – לבית טפל דבר שהוא היראה, לגבי ג.1.כשער סעיף סב סימן או"ח שו"ע ב. כ, רמב"ם 2.ברכות
ה"א. פ"א ברכות ב.3.הל' סעיף קפה, סימן שם, ˘ËÈÏ"‡.4.שו"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï.5.ג סעיף רו, סימן שם, סימן 6.שו"ע שם,

ב. סעיף ˘ËÈÏ"‡:7.קא, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בפ"ע הנ "ל ÏÏÎ"והנה ˜"Ï,ג"כ לדבר מצוה ה' ציווה  למה להקשות שייך אין כי –
דינם וכוונה, דדבור הענינים, ב' בה ששייך במצוה למה – (היטב) הבנה צריך אבל כו' לעשות ציווה למה של"ק כלומר:‰ÈÎÙכמו ."

לדבר של מצוה הקב"ה ציווה מדוע לשאול שייך לא שהרי כלל, קשה היה לא כשלעצמו זה מדוע ‚Ìדבר לשאול שייך שלא כשם ,
דינם  – וכוונה, דיבור של הענינים שני בה ששייכים במצוה מדוע הוא להבין שיש מה אלא מעשית; מצוה לעשות הקב"ה ציווה

הזקן: רבנו מסיים וזאת חובה; ידי יוצאים לא – דיבור בלא בכוונה ואילו חובה, ידי יוצאים – כוונה בלא בדיבור ‰ÈˆÂ‡הפכי: Ì‡Â
...ÂÈ˙Ù˘·.8.ה סעיף ס, סימן שם, א.9.שו"ע סעיף קא, סימן ב.10.שם יג,

יום שישי
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פח ניסן פח ב' שישי יום — לח פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

מוסבר. הדבר äëéøöהדיבור, dðéà äîLpäL íeMî ,eðéäå§©§¦¤©§¨¨¥¨§¦¨
Y ÷ø ,úBöna dîöòì ïewzכדי בא המצוות éLîäìCענין ¦§©§¨©¦§©§©§¦

Y øBàובכך האלקי האור את הזה לעולם Lôðלהביא ïwúì§©¥¤¤
Y ,óebäå úéðeiçä,וזאתLôpäL øeacä úBiúBà éãé-ìò ©¦¦§©©§¥¦©¦¤©¤¤

äLîça úøaãî§©¤¤©£¦¨
Y ,ätä úBàöBî§©¤

úBöîaהגשמיות, ïëå§¥§¦§
äNBò LôpäL úBiNòî©£¦¤©¤¤¨
Y :óebä éøáà øàLa¦§¨¤§¥©
הנפש  עלֿידיֿזה מתעלים

ומכיוון, והגוף. החיונית

– שהוסבר כפי

בשביל  היא שה"תכלית"

והגוף, החיונית הנפש

המצוות  בכל הרי

עוזרות  אינן שבדיבור,

בהן  והמחשבה הכוונה

לו  שיש דבר בלבד,

האלקית, לנפש שייכות

שיהיה  ההכרח מן אלא

זה  ומטעם דיבור, כאן

שכן, ומחשבה. כוונה בלי בדיבור בדיעבד חובה ידי יוצאים

הנפש  את ומתקנים מעלים דוקא, ודיבור מעשה ידי על

המעלה  על למדנו ל"ה) מפרק (החל כאן עד והגוף. החיונית

במ  טמונה התכלית שכל שב"לעשותו", מעשיות.הגדולה צוות

העולמות, בבריאת הקב"ה כוונת שתתבצע כדי כאמור, שכן,

בתחתונים", "דירה יתברך לו הגשמי שתהיה הזה שבעולם

הרי  – ברוךֿהוא איןֿסוף אור להתגלות מקום, "דירה", תהיה

שבדיבור  מצוות או דוקא, מעשיות מצוות עלֿידי בא זה

הנפש  של החיות מתבררת עלֿידיֿזה, כי, למעשה. הנחשב

ידי  ועל לקדושה. ועולה נוגה, מקליפת הבאה והגוף, החיונית

הקליפות  ממילא, תתבטלנה נוגה, קליפת של העלאתה

על  שיסתיר דבר שום ישאר ולא האחרות, לגמרי הטמאות

גדולה  יותר במדה הזה בעולם איןֿסוף אור ויאיר אלקות,

שב  המעלה תוסבר להלן העליונים. בעולמות ÂÂÎ˙מאשר
שהוא  המצוה ידי שעל ליהודי, שיש בכוונה היינו, המצוות.

הוא  כך ובגלל – המצוה מצוה הקב"ה עם יתאחד ַמקיים,

לגבי  גם יתרון שני, מצד מוצאים, אנו שכן המצוה, את עושה

eøîàהכוונה. ïë-ét-ìò-óà Cà11äëøa øàL Bà älôz : ©©©¦¥¨§§¦¨§¨§¨¨
YהנאמרותY ,äîLð àìa óeâk ïä ,äðek àìa מדוע §Ÿ©¨¨¥§§Ÿ§¨¨

– הכוונה ואת ל"גוף", הברכה, או התפילה, את מדמים

– äfäל"נשמה"? íìBòaL íéàeøaä ìkL Bîk ék ,Leøt¥¦§¤¨©§¦¤¨¨©¤
øNa ìk çeøå éç ìk Lôð" :íäL ,äîLðe óeb íäì LiL¤¥¨¤§¨¨¤¥¤¤¨©§©¨§©
éìòa ìkî "åétàa íéiç çeø øLà ìk" úîLðå ,"Léà¦§¦§©¨£¤©©¦§©¨¦¨©£¥

Y ,íéiç,נשמה וגם גוף גם יש בעולם נברא äiçîלכל 'äå ©¦©§©¤
úeiçå øBàa ,ãéîz Léì ïéàî íúBà äeäîe ílk úà¤ª¨§©¤¨¥©¦§¥¨¦§§©

Y ,íäa òétLnL;ובנשמה Yבגוף ,éøîçä óebä íbL ¤©§¦©¨¤¤©©©¨§¦
גם אלא הגוף, רק Yולא Lnî íîBcä øôòå íéðáà elôàå©£¦£¨¦§¨¨©¥©¨

אפילו  נראית לא בהם

שישנה  החיונית התנועה

מקטן  הגדל בצומח,

בהם, אפילו הרי – לגדול

epnî úeiçå øBà Ba Lé¥§©¦¤
Y ,Cøaúé מה וב ¦§¨¥

החיות  מתבטאת

– øæçéשבדומם? àlL¤Ÿ©£Ÿ
ñôàå ïéà úBéäì¦§©¦¨¤¤

Y ,äéäLk.בריאתו לפני §¤¨¨
יסביר  הזקן שרבנו כפי –

היחוד  ב"שער להלן,

היה  שלולא והאמונה",

ופועל  ניצב האלקי האור

היה  – בנברא תמיד

אין  להיות חוזר הנברא

שנברא. קודם כמו ואפס

כך, אותו. ומאיר המחיה אלקי וחיות אור יש לדומם שגם הרי

השוואה  אין זאת, ובכל – חי עצם של בגוף ישנו מכך, ויותר

שבנשמה: והחיות האור בין כלל ïéàויחס ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¥
éaâì óeba øéànä úeiçå øBà úðéça ïéa ììk ïBéîãå Cøò¤¤§¦§§¨¥§¦©§©©¥¦©§©¥
Y .éç ìk Lôð àéäL ,äîLpa øéànä úeiçå øBà úðéça§¦©§©©¥¦©§¨¨¤¦¤¤¨¨
לרוחניות. גשמיות בין כלל השוואה שאין הוא מובן דבר שכן,

אין  – הרוחניות מן הגשמיות ש"התהוות מודים, החוקרים גם

גשמית, מציאות הוא שהגוף ומכיון מזה". גדול מאין יש לך

ביניהם. והשוואה יחס שאין הרי – רוחנית מציאות – והנפש

אינו  בגוף המאיר והחיות שהאור בכך כמובן, הוא, וההבדל

מסביר  הזקן ורבנו בנפש. המאיר וחיות לאור כלל דומה

האלקות, של והגילוי ההעלם במדת מתבטא אינו שההבדל

הם  בזה כי בהתגלות, – ובנפש מוסתרת, בגוף שהאלקות

החיות  בו הזה, שבעולם נברא הוא שהגוף כשם שווים: שניהם

נראה  לא ולכן נוגה, קליפת של לבוש ידי על מוסתרת האלקית

על  לבושֿמסתיר אותו קיים גם כך אלקות, היא שחיותו בגוף

מרגישים  ולא רואים ולא הנפש, את המחיה האלקית החיות

והנפש, הגוף שבין ההבדל מאלקות. באה הנפש שחיות

האלקי  והחיות האור של וההתפשטות הצמצום במדת מתבטא

באים  עצמם הם ההעלמה, דרך הבאים והחיות האור אם –

בהתפשטות, באים והחיות, האור שהם, או מצומצמת, במדה

אבל  נראית, אינה והחיות האור של שהאלקות שלמרות כלומר

ה"תניא": ובלשון נראית. עלֿכלֿפנים, עצמה, החיות

íéøîà éèå÷éì
ùôð ï÷úì øåà êéùîäì ÷ø úåöîá äîöòì ïå÷éú
'äá úøáãî ùôðäù øåáãä úåéúåà é"ò óåâäå úéðåéçä
äùåò ùôðäù úåéùòî úåöîá ïëå äôä úåàöåî
øàù åà äìôú åøîà ë"ôòà êà :óåâä éøáà øàùá
ìëù åîë éë 'éô äîùð àìá óåâë ïä äðååë àìá äëøá
ùôð íäù äîùðå óåâ íäì ùéù æä"åòáù íéàåøáä
íééç çåø øùà ìë úîùðå ùéà øùá ìë çåøå éç ìë
íúåà äåäîå íìåë úà äéçî 'äå íééç éìòá ìëî åéôàá
íâù íäá òéôùîù úåéçå øåàá ãéîú ùéì ïéàî
åá ùé ùîî íîåãä øôòå íéðáà 'éôàå éøîåçä óåâä
äéäùë ñôàå ïéà úåéäì øåæçé àìù 'úé åðîî úåéçå øåà
øéàîä 'åéçå øåà 'éçá ïéá ììë ïåéîãå êøò ïéà ë"ôòàå
ùôð àéäù äîùðá øéàîä úåéçå øåà 'éçá éáâì óåâá

éç ìë

ב.11. רמט, א. חלק של"ה
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פט

פט

ניסן  ג' קודש שבת — לח פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âניסן ג' קודש âשבת
נ, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור øåà...מורה íäéðùáù óàå,100 עמ' úåèùôúäå.עד

Y íäéðLaL óàå,ובנפש Yבגוף ,äåL ãçà øBà האור §©¤¦§¥¤¤¨¨¤
במדה  בהם בא הנפש, ואת הגוף את ומחיה היוצר האלקי והחיות

בכך: מתבטאת כשהאחידות אור, של øzñäאחידה úðéçáa¦§¦©¤§¥
Y íéðt,מוסתרת החיות øBàäLשפנימיות ,íéåL íéLeáìe ¨¦§¦¨¦¤¨

ílòúîe øzzñî¦§©¥¦§©¥
Y ,íäa Laìúîe¦§©¥¨¤
האור  של ההסתתרות

הוא  בהם והלבושים

בגוף  שווים – מסתתר

Yובנפש. íäéðL ék¦§¥¤
והנפש, íìBòîהגוף íä¥¥¨

Y ,äfä ששניהם ומאחר ©¤
– הנפש וגם הגוף גם –

הם  הרי הזה העולם מן הם

הסתרת  מבחינת שוים

האלקי, ¨§¦¤BúeììëaLהאור
Y על הזה, העולם בכל

הגשמיים  עניניו

¥©§¦øzzñîוהרוחניים,
øzñä úðéçáa ,Cøaúé åét çeønL úeiçäå øBàä äåLa§¨¤¨§©©¤¥©¦¦§¨¥¦§¦©¤§¥

ìzLäa úBâøãnä úãéøéå íéðtäâøãnî úBîìBòä úeìL ¨¦¦¦©©©§¥§¦§©§§¨¨¦©§¥¨
Y,עליונהY äâøãîì,תחתונה,íénöòå íéaø íéîeöîöa §©§¥¨§¦§¦©¦©£ª¦

Y LaìúpL ãò,והחיות úeììkהאור úBéçäì dâð útì÷a ©¤¦§©¥¦§¦©Ÿ©§©£§¨
Y ,éøîçä äfä íìBò מ"מלכות הבאה האלקית שהחיות כדי ¨©¤©¨§¦

של  במדריגה תהיה יתברך", פיו "רוח הנקראת דאצילות",

בהשתלשלות  לרדת עליה היה – החומרי הזה העולם את להחיות

ובכל  ל"עשיה"), מ"יצירה" ל"יצירה", (מ"בריאה" העולמות.

צמצומים  דרך לעבור עליה והיה ועולם, עולם שבכל המדריגות

המדריגות  כל גם ברם, האור. את ומצמצמים הממעטים רבים,

של  דבר ליצירת מספיקים היו לא האלה, הרבים והצמצומים

היה  האלה, הרבים הצמצומים כל לאחר כי ו"מציאות", "יש"

יכולה  היתה לא גשמית שמציאות כזו, במדריגה נשאר האור

ממנו  שיווצרו וכדי רוחנית, מציאות רק כיֿאם ממנו להיווצר

גם  לעבור האור על היה הזה, העולם של גשמיים ענינים

האור. מהות של מוחלט שינוי לידי עד מהפכניים, צמצומים

כדי  נוגה, בקליפת האור התלבש והירידות הצמצומים כל ולאחר

האפשרות  את לתת וכך מאלקות, באה שהחיות כלל ייראה שלא

או  מצוה, ולדבר לקדושה מנוצל להיות יוכל שהדבר והברירה

זה  שהרי הקדושה, היפך שהיא עבירה, בו לעשות להיפך, ח"ו

נ  קליפת של שלגבי ענינה הראשונים, בפרקים שלמדנו כפי וגה,

ורע, טוב בה שיש נוגה, מקליפת חיותם המקבלים הדברים

או  וקדושה, טוב של לענינים מנוצלים להיות הברירה קיימת

של  לענין חלילה, מנוצלים, וכשהם ועבירה. רע של חסֿושלום

קליפות  משלוש חיותם את אז מקבלים הם ועבירה, איסור

והצמצומים  הירידות לאחר פנים, כל על – לגמרי. הטמאות

של  בלבוש מתלבש גם הוא האלקי, והחיות האור שעובר הרבים

וגם  המותרים גם הענינים, כל את להחיות כדי נוגה, קליפת

הזה: העולם של íéøznäהאסורים, íéøác ìk eðéäc§©§¨§¨¦©ª¨¦
íìBòaL íéøBähäå§©§¦¤¨¨

Y ,äfä את מקבלים ©¤
של  לבוש ידי על חיותם

נוגה, Yקליפת äpnîe¦¤¨
נוגה, ¨¨©§dãé-ìòåמקליפת

íéøác íéòtLîª§¨¦§¨¦
Y ,íéàîhä הדברים כל ©§¥¦

והאסורים, הטמאים

קליפות  משלוש הבאים

מקבלים  – לגמרי הטמאות

הקדושה, מן חיותם

נוגה. קליפת ¦ékבאמצעות
Y àéä,נוגה קליפת ¦

Y úòvîî äðéça בין §¦¨§ª©©
שלוש  לבין הקדושה

לגמרי, הטמאות Yקליפות ìéòì økæpk והחיות שהאור הרי ©¦§¨§¥
של קליפת ÏÎהאלקי של בלבוש התלבש הזה, העולם עניני

באה  שהחיות ירגישו ולא יראו שלא האלקות על המסתיר נוגה,

שווים. והנפש הגוף זה, ובדבר – ¥¦©©ïë-ét-ìò-óàמאלקות
Cøc äiçîe øéàî 'ä øLà úeiçä úëLîä àéäL ,äøàää©¤¨¨¤¦©§¨©©©£¤¥¦§©¤¤¤

Y ïlëa äåL dðéà ,äæ Leáì– ההשוואה? אי מתבטא במה §¤¥¨¨¨§ª¨
זה Yהרי .úeèMtúäå íeöîö úðéçáa והחיות ההארה אם ¦§¦©¦§§¦§©§

בכך  – התפשטות בבחינת יותר שהן או צמצום, בבחינת יותר הן

שלמדנו  מה את למשנהו. אחד נברא סוג שבין ההבדל מתבטא

ב"לבוש" והתלבשותו האור של פנים" ה"הסתר אודות קודם

אותו  אינו האור שאז עבה, מסך דרך המאיר לאור להמשיל ניתן

המאיר  שהאור עד המסך, את שעובר לפני שהוא כפי אור מהות

המסך; שלפני האור של "תולדה" כאילו הוא העבה, המסך דרך

כלומר: האור, והתפשטות צמצום אודות הוא כאן המדובר ואילו

ניתן  הזה הענין את יותר. או פחות מצטמצם האור כמה עד

וקטן  מצומצם שהאור הרי קטן, נקב דרך המאיר לאור להמשיל

יותר  אז שהוא חלון, דרך שמאיר אור מהות אותו זה אבל ביותר,

הבאה  האלקית ההארה בעניננו: גם כך ובמוחשיות. בהתפשטות

העולם  של הנבראים כל פנים" ל"הסתר (שבקשר הסתרה ידי על

צמצום  של באופן באה היא אם הבדל, בה קיים שווים) הזה

להלן, שנלמד כפי ובכך, התפשטות. של באופן או והקטנה,

שבנפש. ההארה לבין נברא, של בגופו ההארה שבין ההבדל

שהוא  כפי הזה ההבדל את מסביר הזקן שרבנו לפני אלא,

צמצום  בין ההבדל את מסביר הוא ונפש, בגוף מתבטא

הנבראים: סוגי בשאר להתפשטות

íéøîà éèå÷éì
øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà íäéðùáù óàå
ùáìúîå íìòúîå øúúñî øåàäù íéåù 'éùåáìå íéðô
äåùá øúúñî åúåììëáù æä"åòî íä íäéðù éë åá
úãéøéå íéðô øúñä 'éçáá 'úé åéô çåøîù úåéçäå øåàä
äâøãîì äâøãîî úåîìåòä úåìùìúùäá úåâøãîä
úôéì÷á ùáìúðù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîöá
íéøáã ìë åðééäã éøîåçä æä"åò úåììë úåéçäì äâåð
äãé ìòå äðîîå äæä íìåòáù íéøåäèäå íéøúåîä
ì"ðë úòöåîî 'éçá àéä éë íéàîèä íéøáã íéòôùåî
øéàî 'ä øùà úåéçä úëùîä àéäù äøàää ë"ôòà
íåöîö 'éçáá ïìåëá äåù äðéà äæ ùåáì êøã äéçîå

úåèùôúäå

שבת קודש



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צ

 90   מלדלנ פתידמדמ רנ דרנ  היי תדןס 

oqipצ yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæøçàå .

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôä àø÷ùïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð ç"ø ,éùéîç íåé

åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈
úéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå :íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥−©§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´
ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå :íéã÷tä-ìr íéãîrä íä úhnä éàéNð íä íúáà£Ÿ¨®¥µ§¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À
éðôì íúBà eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìr äìâr ø÷a øNr éðLe áö úìâr-LL¥«¤§¬Ÿ¨Æ§¥´¨¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤®̈©©§¦¬−̈¦§¥¬
ãrBî ìäà úãár-úà ãárì eéäå ízàî ç÷ :øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå :ïkLnä©¦§¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
ïziå ø÷aä-úàå úìârä-úà äLî çwiå :Búãár éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ¨«©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬
:íúãár éôk ïBLøâ éðáì ïúð ø÷aä úraøà úàå úBìârä ézL | úà :íiåìä-ìà íúBà−̈¤©«§¦¦«¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«
ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãár éôk éøøî éðáì ïúð ø÷aä úðîL úàå úìârä òaøà | úàå§¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ¨½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ
úà íéàNpä eáéø÷iå :eàOé óúka íäìr Lãwä úãár-ék ïúð àì úä÷ éðáìå :ïäkä©Ÿ¥«§¦§¥¬¢−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½©¨¥−¦¨«©©§¦´©§¦¦À¥µ
ýåýé øîàiå :çaænä éðôì íðaø÷-úà íàéNpä eáéø÷iå Búà çLnä íBéa çaænä úkðç£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®©©§¦¯©§¦¦²¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©©¬Ÿ¤§Ÿ̈−
éäéå :çaænä úkðçì íðaø÷-úà eáéø÷é íBiì ãçà àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³¤¨Æ©½©§¦¸Æ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©©§¦À
óñk-úør÷ Bðaø÷å :äãeäé ähîì áãðénr-ïa ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬¤©¦«¨−̈§©¥¬§¨«§¨§¨º©«£©¤´¤

ìL úçàøæî dì÷Lî äàîe íéL| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷ ©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´
ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈
ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´
:áãðénr-ïa ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãezr äMîç íìéà íéðL§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−¤©¦«¨¨«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦

ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeøúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©
éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàã àLéc÷éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E ©¦¨§¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦

èáMî Ecár©§§¦¥¤
ניסן  ר"ח חמישי ליום

äãeäé§¨

úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷a úBìeìkäòøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ©§¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©

:ïîà íìBò ãrå äzrî érøæ©§¦¥©¨§©¨¨¥

 אמירת הנשיאים לתחילת חודש ניסן 
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ïñéð 'á ,éùéù íåé

àéNð øreö-ïa ìûðúð áéø÷ä éðMä íBiaøëùOéúçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úà áø÷ä : ©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À
ìLíéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦
íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼

eö-ïa ìûðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà:ør ¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬§©§¥−¤¨«

ïñéð 'â ùãå÷-úáù

éðáì àéNð éLéìMä íBiaïìeáæìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïìç-ïa áàéìàäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³
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:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦

ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeøúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©
éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàã àLéc÷éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E ©¦¨§¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦

èáMî Ecár©§§¦¥¤

ניסן  ב' שישי ליום

øëùOé¦¨¨
ניסן  ג' שבתֿקודש ליום

ïìeáæ§ª

úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷a úBìeìkäòøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ©§¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©

:ïîà íìBò ãrå äzrî érøæ©§¦¥©¨§©¨¨¥

יוחנן  רבן  לימדם  כבר  כי  על-ידם  שנתחדשו  דברים  אינם  ורבא"  דאביי  "הוויות 
בן זכאי, אלא ש"בימי אמוראים נשתכחו", ולכן נקראים על שם אביי ורבא מפני 

שהם החזירו זאת כו'
מהתוועדויות י"א ניסן, שבת הגדול, ואחרון של פסח ה'תשמ"ג
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ה'תש"גכו אדר איום רביעי

חומש: ויקהל, רביעי.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ומ"ש בגמרא . . . 82 חרדים.

ָרֵאל – ְצִריִכים ְצִעיִרים  ֵרת – ַאֲהַבת ה', ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה, ַאֲהַבת ִיׂשְ ֵלי ׁשָ ה ּכְ ֹלׁשָ ׁשְ ּבִ
ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִמְצֹות  ְלִקּיּום  ֲאֵחיֶהם  ְלָקֵרב ֵלב  ְצָבאֹות,  ֶכֶרם ה'  ּבְ ַלֲעֹבד  ת  ָלֶגׁשֶ ּתֹוָרה  ֵני  ּבְ
מּור הּוא,  ַהּגָ ְוָהֱאֶמת  ְפָלגֹות.  ַהּמִ ַמֲחַלת  ִעם  ב  ִהְתַחּשֵׁ ִלי  ִמּבְ ַלּתֹוָרה –  ים  ִעּתִ ּוְקִביעּות 
ֵאיָנן  רּוָתה ַלֲעבֹוָדה ְוַתֲעמּוָלה ׁשֶ ים, ּוְבִרית ּכְ ָרֵאל הּוא ַמְעַין ְמקֹור ַמִים ַחּיִ ר ֵלב ִיׂשְ ֲאׁשֶ

חֹוְזרֹות ֵריָקם.

ה'תש"גכו אדר שנייום ששי

חומש: שמיני, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: כי מי . . . בנפשותינו כנז"ל.

ִרים ְוִחּנּוָכם,  ַהֲעָמַדת ּדֹור ְיׁשָ ָרֵאל, ּבְ ית ִיׂשְ ַעם ֱאֹלֵקי ַאְבָרָהם ִויסֹוד ּבֵ דֹוׁש ּבְ ל ַהּקָ ּכָ
ד ְוַהּנֹוָרא ַעל ְיֵדי  ְכּבָ ם ַהּנִ ת, ָמַסר ְוָנַתן ַהּשֵׁ ּבָ ת ַהּשַׁ רּות ָהֹאֶכל, ַוֲאִצילּות ֹטַהר ְקֻדּשַׁ ַכׁשְ ּבְ

ְמָרם ּוְלָעְבָדם. ָרֵאל ְלׁשָ י ִיׂשְ ְנׁשֵ
י  ִית ּוְבִחּנּוְך ַעל ּפִ ַהְנָהַגת ַהּבַ ָחה, ּבְ ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ַחּיֵ א חֹוָבָתּה ּוְתעּוָדָתּה ּבְ ַמּלֵ ר ּתְ ה ֲאׁשֶ ָהִאּשָׁ

ְנָתה ֵביָתּה". ים ּבָ תּוב אֹוֵמר "ַחְכמֹות ָנׁשִ ַהּתֹוָרה, ָעֶליָה ַהּכָ

ה'תש"גכז אדר איום חמישי

חומש: ויקהל, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: אבל מי . . . 82 אהבת ריעים.

אאמו"ר אמר: אמת איז דער דרך המיצוע, א נטי' לימין אויף מחמיר זיין אויף 
זיך און געפינען אין זיך חסרונות, ָאדער עניני עבירות, ווָאס ניט ווי דער אמת איז, 
ָאדער א נטי' לשמאל, מקיל זיין זיך, מכסה זיין אייגענע חסרונות, ָאדער מקיל זיין 

אין עניני עבודה מצד אהבת עצמו, זיינען ביידע פַאלשע דרכים.
תרגום

ה ְלָיִמין ְלַהְחִמיר  ּצּוַע. ְנִטּיָ ֶרְך ַהּמִ "ּב[ ָאַמר: ֱאֶמת ִהיא ּדֶ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ָהֱאֶמת ִהיא, אֹו  ִפי ׁשֶ ּכְ ֵאיָנם  ַעְצמֹו ֶחְסרֹונֹות אֹו ִעְנְיֵני ֲעֵברֹות, ׁשֶ ּבְ ַעל ַעְצמֹו ְוִלְמֹצא 
ִעְנְיֵני ֲעבֹוָדה  ֹמאל, ְלָהֵקל ַעל ַעְצמֹו, ְלַחּפֹות ַעל ֶחְסרֹונֹות ַעְצמֹו, אֹו ְלָהֵקל ּבְ ה ִלׂשְ ְנִטּיָ

ּיֹות. ָרִכים ֹלא ֲאִמּתִ יֶהן ּדְ ּתֵ ְגָלל ַאֲהַבת ַעְצמֹו – ׁשְ ּבִ

יום 
ראשון

יום 
שני

 לוח היום יום... 
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ה'תש"גכז אדר שני, פרשת החדששבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ִניָסן. ֲאִמיַרת ּכָ

ִמיד. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - עֹוַלת ּתָ
חומש: שמיני, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קכ־קלד.
תניא: פרק לט. ומפני . . . 104 מצוה עצמה.

משיחת אאמו"ר: חטא בני אהרן הי' בקרבתם לפני ה' וימותו. רצוא בלי שוב. 
דער אמת איז אז מ'קומט לפני ה' דארף זיין תטהרו, ריין און קלָאהר, עס מוז 
זיך דערהערען אין מעשה בפועל, כל הגבוה גבוה ביותר יורד למטה מטה ביותר, 
ורצוא בלי שוב, היא מיתה. ועל זה בא ציווי ה' אל משה )ויקרא טז ב( שיאמר 
לאהרן, אותיות נראה, ובכחות הנפש הוא השכלה, לאמר, בשביל לבוא אל הקדש 
גם מבית לפרוכת שהוא לפני הצמצום, דארף מען וויסען אז על הארן, אותיות 
נראה, השכלה, איז פאראן א כפורת, א כוונה פון א פארשטעל, ווָאס דָאס איז 
דער פני הכפורת, אשר על כן  ולא ימות, זָאל מען ניט בלייבען באם רצוא 
אליין, כי בענן אראה על הכפורת, דער צמצום הראשון איז כוונתו הגילוי, און 
דער מבוא צו דעם איז דער ואל, ביטול עצמי, טָאן ווָאס חסידות הייסט, ניט 

דָאס ווָאס דער שכל זָאגט, דאן איז יבוא אל הקדש.
תרגום

ָקְרָבָתם ִלְפֵני ה'  ֵני ַאֲהֹרן ָהָיה "ּבְ "ּב[: ֵחְטא ּבְ י ]ָהַרׁשַ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ים  ים "ִלְפֵני ה'" ָצִריְך ְלַהְקּדִ ׁשִ ר ִנּגָ ֲאׁשֶ ּכַ ִלי 'ׁשֹוב'. ָהֱאֶמת ִהיא, ׁשֶ מּותּו". 'ָרצֹוא' ּבְ ַוּיָ
יֹוֵתר יֹוֵרד  ֹבּהַ ּבְ ֹבּהַ ּגָ ל ַהּגָ ּכָ ֹפַעל, ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ ִבים ְלַהְפִנים ּבְ ְטָהרּו" – ָנִקי ָוָזְך. ַחּיָ "ּתִ
ה  א ִצּוּוי ה' ֶאל ֹמׁשֶ ִלי 'ׁשֹוב' ִהיא ִמיָתה. ְוַעל ֶזה ּבָ יֹוֵתר, ְו'ָרצֹוא' ּבְ ה ּבְ ה ַמּטָ ְלַמּטָ
ָלה,  ּכָ ַהׂשְ ֶפׁש הּוא  ַהּנֶ ּוְבֹכחֹות  ִנְרֶאה –  אֹוִתּיֹות  ְלַאֲהֹרן –  ּיֹאַמר  ׁשֶ ְקָרא טז ב(,  )ַוּיִ
ֵיׁש  ְמצּום,  ַהּצִ ִלְפֵני  הּוא  ׁשֶ ֹרֶכת,  ַלּפָ ית  ִמּבֵ ם  ּגַ ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ָלבֹוא  ִביל  ׁשְ ּבִ ֵלאֹמר: 
ָרה,  ל ַהְסּתָ ָנה ׁשֶ ּוָ ּפֶֹרת", ּכַ ָנה "ּכַ ָלה, ֶיׁשְ ּכָ ַעל ָהָאֹרן – אֹוִתּיֹות "ִנְרֶאה", ַהׂשְ ָלַדַעת ׁשֶ
'ָרצֹוא'  ּבְ ֵאר  ְלִהּשָׁ ּלֹא  ׁשֶ ]ָהַאְזָהָרה[ "ְוֹלא ָימּות",  ן  ּכֵ ר ַעל  ּפֶֹרת", ֲאׁשֶ ַהּכַ ֵני  הּו "ּפְ ּזֶ ׁשֶ
בֹוא ְלָכְך  ּלּוי, ְוַהּמָ ָוָנתֹו ַהּגִ ְמצּום ָהִראׁשֹון ּכַ ּפֶֹרת", ַהּצִ ָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהּכַ י ּבֶ ְלַבד, "ּכִ ּבִ
ֶכל  ַהּשֵׂ ַהֲחִסידּות מֹוָרה, ֹלא ֶאת ַמה ּשֶׁ ַע ֶאת ַמה ּשֶׁ ּטּול ַעְצִמי, ְלַבּצֵ הּוא ַה"ְוַאל", ּבִ

אֹוֵמר. אֹו ָאז – "ָיֹבא ֶאל ַהּקֶֹדׁש". 

ה'תש"גכח אדר איום ששי

חומש: ויקהל, ששי.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וגם המקורבים . . . דשבת.

בֹוא" – ֵאין אֹוְמִרים  ַח גו' ּבְ ל עֹוָלם, ֲהֵריִני מֹוֵחל", ְוֵכן "ַלְמַנּצֵ ה: "ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
ּיֹות אֹוְמִרים  ָרׁשִ ִסּיּום ַהג' ּפָ ֲחנּון. ּבְ ֶהם ּתַ ֵאין אֹוְמִרים ּבָ ָאר ָיִמים ׁשֶ ׁשְ ת ְויֹום טֹוב, ֲאָבל ָצִריְך לֹוַמר ּבִ ּבָ ׁשַ ּבְ
ִתּקּון ֲחצֹות  ָעִמים. ּבְ ָעִמים, ְיָבֶרְכָך – ג' ּפְ תֹו – ג' ּפְ ה ִמּטָ ַעם ַאַחת, ִהּנֵ ַבת "ֱאֶמת". ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים - ּפַ ּתֵ

ֲחנּון. ֶהם ּתַ ֵאין אֹוְמִרים ּבָ ִמים ׁשֶ ּיָ בֹוא" ּבַ ַח גו' ּבְ ֵאין אֹוְמִרים "ַלְמַנּצֵ

יום 
שלישי
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ה'תש"גכח אדר שנייום ראשון

חומש: תזריע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ועולם . . . 104 אלקות ממש.

ְבִרית ִמיָלה - אֹוְמִרים. "ָהַרֲחָמן" ּדִ

)משיחה בסעודת ברית מילה(: בברית מילה אומרים כשם שנכנס לברית כן יכנס 
לתורה ולחופה ולמעשים טובים. ונוהגים אצלנו, אז מען גיט דמי קדימה אז דער 
אינגעל זָאל לערנען  - )ונתן כ"ק אדמו"ר שליט"א סכום מסוים באמרו(: - דָאס 

איז פאר דער ישיבה.
תרגום

ן  ִרית, ּכֵ ְכַנס ַלּבְ ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ ְבִרית ִמיָלה אֹוְמִרים, "ּכְ ִרית ִמיָלה( : ּבִ ְסעּוַדת ּבְ יָחה ּבִ )ִמּשִׂ
ֶלד  ַהּיֶ ֵמי ְקִדיָמה ׁשֶ ּנֹוְתִנים ּדְ ים טֹוִבים". ְונֹוֲהִגים ֶאְצֵלנּו, ׁשֶ ה ּוְלַמֲעׂשִ ֵנס ְלתֹוָרה ּוְלֻחּפָ ִיּכָ
ם  ָמתֹו־ֵעֶדן[ ְסכּום ְמֻסּיָ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר  ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ בֹוד ְקֻדּשַׁ ִיְלַמד )ְוָנַתן ּכְ

יָבה. ָאְמרֹו(: ֶזה ֲעבּור ַהְיׁשִ ּבְ

ה'תש"גכט אדר א, פרשת שקליםשבת
ל ַהְפטֹוַרת ָמָחר ֹחֶדׁש. סּוק ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון ׁשֶ ְכֹרת ְיהֹוָיָדע גו', ּומֹוִסיִפים ּפָ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ִני, ֲאִמיַרת ּכָ  ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ׁשֵ
חומש: ויקהל, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמ־קמד.
תניא: פרק לג. עוד . . . באמונה זו.

באמירת לחיים יש שתי נוסחאות: 
א( לחיים טובים ולשלום, וטעם הברכה - להיות כי בשתיית היין הנזכרת בפעם 
הראשונה בתורה היו תוצאות לא טובים - ויחל נח גו', ועץ הדעת - גפן הי', ולכן 

מברכים שיין זה יהי' לחיים טובים.
ב( הרב המגיד ממעזריטש הי' עונה לחיים ולברכה. פעם בהתועדות שהי' נוכח 
רבינו הזקן, ענה רבינו הזקן: לחיים ולברכה. אחרי ההתועדות שוחחו החסידים בטעם 
נוסח זה, ששמעוהו אז פעם הראשונה. אחד החסידים אמר, אשר להיות כי נכנס יין 
יצא סוד, ובעבודה הוא התגלות המדות, לכן זקוקים לברכה. והנוסח הוא "לחיים 
ולברכה" - אותיות לב-רכה. הצ"צ אמר ע"ז: דָאס קען זָאגען א חסיד, ווָאס הָאט 

געדאווענט און געטָאן אין עבודה דרייסיג יָאהר.
תרגום

ָרָכה  ַהּבְ ְוַטַעם  לֹום",  ּוְלׁשָ טֹוִבים  ים  "ְלַחּיִ ֻנְסָחאֹות: א(  י  ּתֵ ׁשְ ֵיׁש  ים"  "ְלַחּיִ ֲאִמיַרת  ּבַ
ּתֹוָצאֹות ֹלא טֹוִבים  ָהיּו  ּתֹוָרה  ּבַ ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִ ִין  ַהּיַ ת  ִתּיַ ׁשְ ּבִ י  ּכִ ִלְהיֹות   –
ים טֹוִבים. ִין ֶזה ִיְהֶיה ְלַחּיִ ּיַ ֶפן ָהָיה, ְוָלֵכן ְמָבְרִכים ׁשֶ ַעת ּגֶ ֶחל ֹנַח ּגֹו'", ְוֵעץ ַהּדַ – "ַוּיָ

ָהָיה  ׁשֶ ִהְתַוֲעדּות  ּבְ ַעם  ּפַ ְוִלְבָרָכה".  ים  "ְלַחּיִ עֹוֶנה  ָהָיה  ִמּמֶעְזִריְטׁש  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ב( 
ׂשֹוֲחחּו  ַהִהְתַוֲעדּות  ַאֲחֵרי  ְוִלְבָרָכה".  ים  "ְלַחּיִ ַהָזֵקן:  נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ נֹוֵכַח 
ר  ֲאׁשֶ ָאַמר,  ַהֲחִסיִדים  ֶאָחד  ָהִראׁשֹוָנה.  ַעם  ּפַ ָאז  ְמעּוהּו  ּשָׁ ׁשֶ ֶזה,  ח  ֻנּסָ ַטַעם  ּבְ ַהֲחִסיִדים 
ּדֹות, ָלֵכן ְזקּוִקים ִלְבָרָכה.  ּלּות ַהּמִ י ִנְכַנס ַיִין ָיָצא סֹוד, ּוָבֲעבֹוָדה הּוא ִהְתּגַ ִלְהיֹות ּכִ
ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ַעל ֶזה: ֹזאת  ה". ַה"ּצֶ ים ְוִלְבָרָכה" – אֹוִתּיֹות "ֵלב־ַרּכָ ח הּוא "ְלַחּיִ ּסָ ְוַהּנֻ

ָנה. ים ׁשָ ֹלׁשִ ֲעבֹוַדת ה' ׁשְ ל ְוָעַסק ּבַ ּלֵ ִהְתּפַ ָיכֹול לֹוַמר ָחִסיד, ׁשֶ

יום 
רביעי
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צה

ה'תש"גכט אדר שנייום שני

חומש: תזריע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: והנה צמצום . . . נג עבודתם.

באחת ההתועדות אמר אאמו"ר: הקב"ה ברא את העולם וכל הדברים הגשמיים 
מאין ליש, און אידען דארפען מַאכען מיש לאין, פון די גשמיות מַאכען רוחניות. 
די עבודה מַאכען פון גשמיות רוחניות און דעם גשמי מַאכען א כלי פאר רוחניות, 

דָאס איז א חובת גברא, אין דעם איז מחויב כל אחד ואחד בפרט.
תרגום

ָרא  רּוְך־הּוא ּבָ דֹוׁש־ּבָ "ּב[: ַהּקָ י ]ָהַרׁשַ ַאַחת ַהִהְתַוֲעדּויֹות ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּבְ
ׁש"  ִמ"ּיֵ ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ִויהּוִדים  ְלֵיׁש,  ֵמַאִין  ים  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ָבִרים  ַהּדְ ְוָכל  ָהעֹוָלם  ֶאת 
ְוֶאת  רּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ׁשְ ִמּגַ ַלֲעׂשֹות  ָהֲעבֹוָדה  רּוָחִנּיּות.  ַלֲעׂשֹות  ִמּיּות  ׁשְ ֵמַהּגַ ְל"ַאִין", 
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ב  ְמֻחּיָ ֶזה  ּבָ ית.  ִאיׁשִ ָלה  ַמּטָ זֹוִהי  ְלרּוָחִנּיּות –  ִלי  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ִמי  ׁשְ ַהּגַ

ְפָרט.  ּבִ

ה'תש"גל אדר א, ר"חיום ראשון

חומש: פקודי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק לד. והנה . . . מג כמ"ש לקמן.

אאמו"ר אמר: א חסיד מַאכט א סביבה. אויב ניט, דארף ער גוט א טַאּפ טָאן 
בא זיך אין ּפעקל, וואס טוט זיך מיט איהם אליין. און דָאס אליין ווָאס ער מאכט 
ניט קיין סביבה - דארף איהם צוברעכען ווי א קינעלע )קיסם(. און ער דארף 

פרעגען בא זיך אליין: ווָאס טו איך אויף דער וועלט?
תרגום

ָעָליו   – ֹלא  ִאם  ְסִביָבה.  יֹוֵצר  ָחִסיד  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֵאינֹו יֹוֵצר ְסִביָבה – ָצִריְך  ְוָדָבר ֶזה ַעְצמֹו, ׁשֶ י.  בֹו ָהִאיׁשִ ּצָ ּמַ ֵכָליו, ַמה  ּבְ ׁש  ּפֵ ְלַפׁשְ
ה? עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ ֹאל ֶאת ַעְצמֹו: ָמה ֲאִני עֹוׂשֶ ֵקיָסם. ְוָעָליו ִלׁשְ ְברֹו ]=ֶאת רּוחֹו[ ּכְ ְלׁשָ

ה'תש"גא ניסן, ר"חיום שלישי
ֲחנּון.  ל ַהֹחֶדׁש ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּכָ

ם אֹוְמִרים אֹותֹו. ֲהִנים ּוְלִוּיִ ִסּדּור ּתֹוָרה אֹור, ְוַגם ּכֹ ס ּבְ ְדּפָ יא אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון" ַהּנִ ׂשִ ַאַחר ֲאִמיַרת ַהּנָ
חומש: תזריע, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: א־ט.
תניא: אך מי . . . נג לי"ח.

ַהּכֵֹהן ֹלאַמר  ֵטיין  ה הֹוְרְנׁשְ ְלִגיסֹו ָהַרב ֹמׁשֶ ה  ִצּוָ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
ֶזה  י  ּכִ ְלָאְמרֹו,  ָצִריְך  ְוֵלִוי  ּכֵֹהן  ֲאִפּלּו  י  ּכִ ְוָאַמר לֹו  יא,  ׂשִ ַהּנָ ַאַחר  ׁשֶ ָרצֹון"  ִהי  ַה"ּיְ

ְך ְלִעּבּור. ּיָ ׁשַ

יום 
חמישי
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ה'תש"גב ניסןיום רביעי

חומש: תזריע, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה שכר . . . 106 קדם ה'.

ק אֹור ְליֹום א, ב  ּלֵ "ּב[. ִנְסּתַ י ]ָהַרׁשַ ת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ בֹוד ְקֻדּשַׁ ל ּכְ ִהּלּוָלא ׁשֶ
בֹוד. ם ְמנּוָחתֹו־ּכָ רֹוְסטֹוב, ְוׁשָ ַנת תר"ף ּבְ ִניָסן ׁשְ

ּכֹות  ַחג ַהּסֻ ִני ּדְ ּיֹום ַהּשֵׁ קּות ָאִביו: ּבַ ּלְ ים, ַאֲחֵרי ִהְסּתַ ַרּבִ ר ֲאָמרֹו ּבָ ַמֲאָמר ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ
ין  ָעְלָמא ּדֵ ְהיֹותֹו ּבְ ים – ָהַאֲחרֹון ּבִ ַרּבִ נּו ְלָך כּו'". ַמֲאָמר – ּבָ ֶתר ִיּתְ תרמ"ג, ּוַמְתִחיל "ּכֶ

ְך". ם ַלֹחׁשֶ ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק ּגֹו' ֵקץ ׂשָ ְסעּוַדת ּפּוִרים תר"ף, ּוַמְתִחיל "ֵראׁשִ – ּבִ

ה'תש"גג ניסןיום חמישי

חומש: תזריע, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והיינו אפילו . . . 106 כמ"ש לקמן.

"י.  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ ׁש ִעם  ֻחּמָ ה  ָרׁשָ ּפָ יֹום  ָכל  ּבְ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  עּוֵרי  ִמּשִׁ
ֶאָחד  ֶרק  ּפֶ תּוִבים.  ִמּכְ ְוֵכן  ִביִאים,  ִמּנְ ְוֵכן  ִמּתֹוָרה,  ֶאָחד  ֶרק  ּפֶ ה:  ַעל־ּפֶ ּבְ "ְך  ּנַ ּתַ ֲאִמיַרת 
ְליֹום.  ים  ּפִ ּדַ ְלִמְגַרס – ג'  עּור  ׁשִ בּוַע,  ְלׁשָ ים  ּפִ ּדַ ְלִעּיּוֵני – ב'  ָמָרא  ּגְ עּור  ׁשִ ָניֹות.  ִמׁשְ
ל  ם ּכָ ָנה ָהָיה ְמַסּיֵ ְך ַהּשָׁ ֶמׁשֶ פֹוְסִקים. ּבְ ָכל יֹום – ּבְ עּור – ֹלא ּבְ ם ׁשִ ְלִמי. ּגַ ירּוׁשַ עּור ּבִ ׁשִ

ָצרֹות. ּקְ ָדרֹות ָהֲאֻרּכֹות ּופֹוֵרַע ּבַ ּסְ ה': ֹלֶוה ּבַ ְדָרׁש ַרּבָ ַה'ּמִ

יום 
שישי

שבת 
קודש

  אגרות קודש 

 ב"ה,  א' אד"ר, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ג' הנני ממהר לענות עליו כיון שהוא נוגע לטהרת בנות ישראל, אשר 
אין כדאי להמשיך עוד השקו"ט ודו"ד, ותומ"י להתחיל בהתקונים שעליהם כבר יש הסכמה, ומובן 

אשר גם בשאר התקונים צריך להשתדל באופן המתאים...

כשמדברים  תכופות  לעתים  אשר  עד"ז  הדבור  מתחילים  אופן  באיזה  תלוי  גדולה  במדה 
שאין  והעיקר  הראשונים  על  לעז  הוצאת  כלל  כאן  ואין  גדול  ענין  ואינו  פשוט  דבר  שזהו  בפשיטות 
מטריחים אחרים ונותנים להם כבוד, אפשר להוציא כל הדברים לפועל מבלי קישויים ובפרט כאשר 
כבר יתחילו בהתקונים ויווכחו כל הצדדים שאין מכוונים למעט גדולתם וכיו"ב בקל יותר יסכימו גם 

על שאר התקונים והענינים אף שלא ידברו אודותם עד אז.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.
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צז

וסהמ"צ  ליום, פ"א ליום, ג"פ היומיים לשיעורים בנוסף - ברמב"ם לעיון יומית הלכה

âאדר כ"ו ראשון âיום

דין  בעל הודאת
:‚ ‰ÎÏ‰ Â ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰,ïéc ìòa úàãBä¨©©©¦

.íéãò äàîk§¥¨¥¦
בעלֿ הודאת של  הנאמנות וטעם בגדר נחלקו האחרונים 

דין:

לב  סק"ד)המהרי"ן סל"ד החושן בקצות לבעל (הובא שאין  כתב 

אצל  קרוב  ש 'אדם כיון  כי עצמו , את  לחייב  אפילו  נאמנות  דין 

זהו ולכן  פסולה , עדותו לחובתו  מעיד  כאשר גם  עצמו ',

גם עצמו  את  לחייב  יכול  אדם  כי  ונתינתֿמתנה , חיוב  מתורת 

בחיוב עצמו  את  לחייב  בא  כאילו  ובהודאתו חייב , כשאינו 

מנה . לך אני מתחייב  כאומר  ונעשה  חדש 

החושן' ה 'קצות  כן,(שם)אבל לומר  אפשר  שאי כתב

על  שמודה  בגלל שבועה  שחייב במקצת  ממודה והראיה 

אלא ב "ד, בפני בכל כופר  היה "ואילו  – הטענה  מקצת 

ודאי זוז, בחמישים בפניכם  עצמי  מחייב  אני  אעפ"כ שאומר 

שב חיוב בזה גזירתאין  היא  בע"ד הודאת ולדבריו ועה "

קרוב ופסלה עצמו על האדם  את האמינה  שהתורה הכתוב

את לזכות  כשבא  ולכן  עצמו, על  לא  אבל  אחרים  על כשמעיד 

אחרים . על  מעיד שהרי  נאמן  אינו  עצמו

הרוגצו 'בי ה"א)והגאון  פ"א בתולה נערה הל' פענח מבאר(צפנת

בגמרא  אמוראים  נחלקו זה  א)שבדבר  לג, באחד (ב"ב מעשה  .

ואדם אבין  בר  אידי רב  ונחלקו  דקל עץ  אחריו  והשאיר  שמת 

התברר שלא  ולאחר  למת  יותר  הקרוב היורש  מהם  מי – אחר

גבר '. דאלים 'כל  מדין בדקל  והחזיק  זה  אדם  התגבר הדבר ,

ופסק יותר, קרוב  אבין  בר  אידי שרב  האיש  הודה  זמן לאחר 

אך  אבין , בר  אידי  רב לחזקת הדקל את להעביר  חסדא  רב

גם להחזיר עליו  אלא  הדקל בהחזרת  די שלא טען אידי  רב

והשיב כדין. שלא  אכלם  שהרי עכשיו עד  שאכל  הפירות  את 

מכח  ורק בדקל האיש  החזיק  עכשיו עד הרי  חסדא: רב לו

את לך כנותן הוא  שבהודאתו ונמצא  בו, זוכה  אתה  הודאתו

ולא הדקל  היינו לך , שנותן מה  אלא  לך ואין מרצונו , הדקל

הפירות .

יותר קרוב  אידי  שרב  שהודה  כיון  ורבא אביי לדעת אך

שלא עתה  עד שאכל  הפירות  שגם  מודה  הוא  הרי  למוריש ,

עבורם . לשלם ועליו אכל, כדין

חיוב הוא  מהודאתו  הנובע  החיוב  חסדא  רב  לדעת כלומר :

ולהבא  מכאן  החל לב)חדש  המהרי"ן אביי(כסברת לדעת ואילו  .

נאמנות דין  יש  להודאה  ה'קצות')ורבא לשלם(כסברת צריך  ולכן  ,

שאכל. הפירות  על

$

âאדר כ"ז שני âיום
ולהשכיר  להשאיל עשויים שאינם כלים

:È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰BãñôäL éìëe§¦¤¤§¥
Y BúBà eìéàLé àlL åéìò ïéãét÷î íãà éðáe ,BøëOî äaøî§ª¤¦§¨§¥¨¨©§¦¦¨¨¤Ÿ©§¦
ìL ïékñ ïBâk ,øékNäìe ìéàLäì éeNò BðéàL ú÷æça àeä éøä£¥§¤§©¤¥¨§©§¦§©§¦§©¦¤
Y äæ BøékNä Bà BìéàLäL íéãò eàa elôà ,Cëéôì ;äèéçL§¦¨§¦¨£¦¨¥¦¤¦§¦¦§¦¤

.Bú÷æç íäa ïéìháî ïéà¥§©§¦¨¤¤§¨
יבוא ואם  שלו, שהם  חזקה  אדם , ביד  הנמצאים  מטלטלין

שהיו עדים  ויביא  הוא ' שלי  זה  'כלי ויאמר אותו ויתבע  אחד 

'מכרתו לומר  הנתבע  נאמן – השאילו  או  אצלו והפקידו  שלו

במתנה ' לי 'נתתו  או ה"א)לי ' .(לעיל

התובע ואומר  ולהשכיר, להשאיל  העשויים  דברים אמנם,

המוחזק מיד אותם  מוציאים  לך', 'השאלתי  או לך' 'השכרתי 

ה"ט) להשאיל (לעיל עשוי  שאינו  "בחזקת שהוא  כלי  אך  .

שחיטה),ולהשכיר" של סכין עדים(כגון יעידו אם  אף  הרי

בהן מבטלין  "אין  הכלי, את השכיר  או השאיל שהתובע 

ולהשכיר)חזקתן" להשאיל עשוי מיד (שאינו אותו מוציאים  ואין

המוחזק .

הב סקי"ג)"חוהקשה  עב סי' :(חו"מ

מדוע הכלי, את  השכיר או השאיל שהתובע  עדים  יש  אם 

עדים ? כנגד מועילה  חזקה אין הרי החזקה, את מבטלים אין 

השכירו, או  שהשאילו  מעידים  שהעדים אף ותירץ :

עשוי אינו שהכלי כיון  כי  הכלי, את  שקנה  לטעון  יכול הנתבע 

וקנה חזר כך ואחר  מיד  החזירו  וודאי  ולהשכיר , להשאיל 

העידו שהעדים  ואף  לעדות . סתירה  כאן  ואין מבעליו, אותו 

אמת . היא מבעליו אותו שקנה טענתו גם  אמת ,

סקפ"ג)והש "ך  הרמב "ם :(שם דברי את פירש 

שהשאילו העידו שהעדים  הכוונה  הכוונהrazplאין אלא 

 הלכה יומית לעיון ברמב"ם 
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`xgשהשאילו  mc`lחזקתו את המחזיק  איבד  לא  ובזה  ,

לנתבע , שהשאיל עדים  אין כי ממנו', 'קניתי  לטעון הוא  ויכול

שהשאיל  יעידו אכן אם  אתrazplאבל  מבטל זה הרי  ,

חזקתו.

$

âאדר כ"ח שלישי âיום
חיים  בבעלי שנים שלוש חזקת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰äiç Bà äîäa§¥¨©¨
ú÷æça dðéà Y äòBøå íB÷î ìëa úëläî àlà ,äøeîL dðéàL¤¥¨§¨¤¨§©¤¤§¨¨§¨¥¨§¤§©
òáBzä àéáä ?ãöék .íéìòaì äòeãé àéäL øçàî ,dNôzL äæ¤¤§¨¨¥©©¤¦§¨©§¨¦¥©¥¦©¥©
dzúð äzà' :ïòBè NôBzä äæå ,Bì äòeãé úàfä äîäaäL íéãò¥¦¤©§¥¨©Ÿ§¨§¤©¥¥©¨§©¨
äéàø Bãé úçz dúBéä ïéàL ;ïîàð Bðéà Y 'éì dzøëî äzà' ,'éì¦©¨§©§¨¦¥¤¡¨¤¥¡¨©©¨§¨¨

.BúeLøì äñðëðå ,dîöòî äëìä àéä éøäL Y¤£¥¦¨§¨¥©§¨§¦§§¨¦§
ויתבעם אדם  יבוא ואם  'חזקה ', דין בהם  אין חיים  בעלי

אין – לו  שנמכרו טוען והמחזיק  שלו שהיו עדים  ויביא 

ראיה ידו תחת  היותם  ואין  אותם , שקנה  לומר  נאמן המחזיק 

שלו  הוא),שהם  שלו אדם יד שתחת מה כל שחזקה במטלטלים כמו כי(לא

ונכנסו מעצמם שהלכו  ואפשר  מקום  בכל מהלכים  חיים  בעלי 

ברשותו.

זה בחזקת  ש "אינם  להלך שיכולים  בעבדים  גם  הדין וכך 

שהוא ידוע  שזה עדים  הטוען  שהביא כיון אלא  ידו תחת שהם 

העבד  ויחזור נאמן  אינו  לי... מכרתו  אתה  טוען  והלה  עבדו 

ה"ד),לבעליו " שהחזיק(להלן עדים  יביא המחזיק  אם  אבל

אלו בכל בו מחה  ולא  "הואיל  רצופות , שנים  שלוש  בעבד

בידו " אותו ומעמידין נאמן זה הרי  – .(שם)השנים

משנה ' ה 'מגיד :(שם)וכתב 

בהם שהמחזיק  הרמב "ם  הזכיר  לא חיים , בעלי לענין

חזקת דין אין לדעתו  כי  לו , שנמכרו לומר  נאמן שנים שלוש 

חיים . בבעלי שנים  שלוש 

הסמ "ע  כתב  סק"ג)וכן  קלג סי' הרמב "ם(חו"מ שלדעת

ורק חיים, בבעלי שנים  שלוש  חזקת  דין אין ערוך' וה'שלחן 

ידי על לקנותם הדרך כי  שנים  שלוש  חזקת  מועילה  בעבדים 

ולא "והואיל  שנים  שלוש  שטרו על  לשמור  נזהר  ואדם  שטר,

חיים בעלי אבל  נאמן", זה  הרי השנים , אלו  בכל בו  מחה

שטרו. על  שומר  שאדם  הטעם  בהם שייך ולא  שטר  בני אינם

הרשב"ם  ד"ה)ולדעת  א לו, בתרא אם(בבא חיים , בבעלי אף 

נאמן זה , זמן בתוך מחה  לא  והמערער  שנים שלוש  החזיק

והרמ"א שלו. שהם  לומר  ס"א)המחזיק שם זו(חו"מ דעה  הביא 

הש "ך סק"ג)וכתב  ערוך',(שם וה'שלחן  הרמב "ם  דעת  גם  שזו 

שנים . שלוש  חזקת  דין  יש  חיים , בבעלי ובין  בעבדים  שבין 

$

âאדר כ"ט רביעי âיום
מעיד  הוא שלטובתו בעל־הדין את המכחיש עד

:· ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ä÷æçä éãò¥¥©£¨¨
ç éðL íéhç dìëàL ïäéðMî ãçà ãéòäLãéòä éðMäå ,ä÷æ ¤¥¦¤¨¦§¥¤¤£¨¨¦¦§¥£¨¨§©¥¦¥¦

.äæa ÷c÷ãî ãòä ïéàL ;úîi÷ ïúeãò Y íéøBòN dìëàL¤£¨¨§¦¥¨©¤¤¤¥¨¥§©§¥¨¤
אומר בקרקע  המחזיק  אם  שאפילו  משמע  זו  מהלכה

על  מתבטלת , העדות  אין שעורים, ולא  חיטים שאכל בפירוש 

מניחים כי שעורים , שאכל האומר  העד את  שמכחיש  אף 

שעורים . שהם  וחשב  חיטים  אוכל  אותו ראה  שהעד

מחברו מנה לווה  שאדם  המעידים  עדים בשני מצינו  וכן

שהיה אומר והשני  שחור היה שהמנה  אומר מהם אחד אך

אמנם שלימה . אחת  לעדות  מצטרפים  כן  פי על ואף  לבן ,

ל)ה'טור ' סי' מצטרפת(חו"מ שהעדות  וקובע  זו הלכה  מסייג

ואינו לבן  וגם שחור מנה  גם  שהלווה  טוען  התובע  אם רק

מנה רק  שהלווה  טוען  אם  אך מהעדים , אחד אף  מכחיש 

את מכחיש  התובע  כי  מתבטלת העדות לבן, רק  או  שחור 

העדים . אחד 

הטור  זה , במקרה  קמה)אך סי' כתב(חו"מ ולא  זו הלכה הביא 

שעורים . וגם  חיטים  גם  שאכל טוען בקרקע שהמחזיק 

החושן ' ה 'קצות  מבאר  החילוק  יט)ובטעם פב, :(סי'

בעלֿהדין דברי  את  לגמרי  תואמים  אינם  העד  דברי כאשר 

הכחשה  ספק  כאן  יש  מעיד , הוא וודאית,שלטובתו הכחשה (ולא

זה) בפרט טעה שהעד יתכן רקכי מועילה  העדות הספק  ומחמת 

ולכן, מאחר. להוציא  לא  אך  המוחזק  ביד  הממון את  להחזיק 

המוחזק , ביד  הקרקע  את  להשאיר  העדות  מועילה  זו בהלכה 

המנה את  להוציא  מועילה  העדות אין מנה  תביעת  לגבי  אך

מהנתבע .

המשפט' ג)וה'נתיבות ל, אחר :(סי' באופן מחלק 

לבעלֿדין  העד דברי בין  סתירה  קיימת okezaכאשר 
zecrdצדדי בפרט היא  הסתירה כאשר אך  בטלה , העדות  ,

שחור מנה בין בסתירה לכן , בטלה. איננה  משמעותי , לא 

לבן מנה  של שוויו  כי  בטלה , העדות  לבן  גבוה(חדש)למנה 
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שחור מנה של העדות ,(ישן)משוויו בתוכן  סתירה זו  והרי  ,

שעורים ואכילת  חיטים  אכילת  אך החיוב , בגובה  היינו 

ואין ומאחר  מידה , באותה  המחזיק  בעלות  על  מוכיחות

בטלה . היא  אין  העדות  בתוכן  ביניהם סתירה 

$

âניסן א' חמישי âיום
שקרית  אמת טענת

:È ‰ÎÏ‰ ÊË ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ìL eéäïéLBð äL ¨§Ÿ¨¦
,íéãéòî íéðLe ,òáBz ãçà äéäé àì Y íäa øôëå ,ãçàa äðî̈¤§¤¨§¨©¨¤Ÿ¦§¤¤¨¥©§©¦§¦¦
øéäæä ,íäa àöBiëå elà íéøác ìòå .e÷ìçé ,epnî eàéöBiLëe§¤¦¦¤©£Ÿ§©§¨¦¥§©¥¨¤¦§¦

."÷çøz Y ø÷L øácî" :øîàå áeúkä©¨§¨©¦§©¤¤¦§¨
אמת היא  טענתם  והרי  כאן , יש  שקר  איזה  להבין : יש 

מנה ? להם חייב  אכן והוא 

דרכים : בשתי זאת  לפרש  ויש 

חייב  והלווה  מאחר  cgiא. mzyelyl cg` dpnכאשר הרי ,

מנה  חייב  שהוא  מעידים mdnהם  cg`lשהרי שקר , זה  הרי 

ממנו שליש  רק  אלא  כולו המנה  את  לו  חייב שלמה אינו של (ים

סי"ח) .ב"קפ"ד

ברמב"ם  גירסא יש  פרנקל)אך  מהדורת שלושה(ראה "היו 

dpnנושין  dpnושנים תובע  אחד  יהיה  לא  באחד ...

ומשמע  mdnמעידים ...", cg` lkl mly dpn aiigyכן ואם ,

ואעפ "כ  מנה , מהם  לאחד חייב  שהוא בעדותם  שקר כל אין 

תרחק ' שקר 'מדבר  כך על  יש"ש נאמר  על טעם ברוך השגות (ראה

.שם)

שקר אין שאכן אע "פ  כי  אחר , באופן  לפרש  ויש  ב.

כעדים עצמם את  מציגים שהם  העובדה  עצם  בטענתם,

עצמם  התובעים  היותם  עובדת  את כשרים ומסתירים  (שאינם

כשקרדות)לע  שם)נחשבת  יש"ש ב, יד, שבועות ר"ן .(ראה

ותומים ' ק)וה 'אורים  ס"א אורים לד, טעם(סי' גם  שזהו כתב 

למרות פסול, עד עם  לעדות  להצטרף  כשר לעד שאסור  הדין

הוא מכלֿמקום  כי  לחלוטין , נכונים  שהדברים  יודע  שהוא 

מהם שאחד עדים שני פי על הדין את  לפסוק  דין לבית גורם

שבסופו למרות  הדין  פסיקת  בתהליך  עיוות  בכך ויש  פסול

אמת . הוא דבר של

לאדם  מותר  כי אומרים  יש  זאת , תביעהopebzdlעם מפני 

אלא  נאסר ולא  שקר, בטענת צודקת oennשאינה `ivedl
שקר  נכון)בטענת  החיוב שעצם שטר(אף כנגדו שהוציאו  מי ולכן ,

לזייף רשאי מאומה , חייב  שאינו בעצמו  יודע  והוא  מזויף חוב 

ה 'חוב' תשלום על כראיה  ולהציגו  בצלאל שובר  מלאכת (ראה

א) כח, כתובות יהושע פני א. לא, .שבועות

$

âניסן ב' שישי âיום
היבם  בירושת ספק

:„ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰úäL àlL äîáé§¨¨¤Ÿ¨¨
ìLBà ïBLàøì äòLz ïa íà òeãé ïéàå ...äîaéúðå ,íéLãç äL §Ÿ¨¢¨¦§¦§©§¨§¥¨©¦¤¦§¨¨¦

Løéàå ,éðà únä ïa ànL' :øîBà ÷ôqä äæ Y ïBøçàì äòáL ïa¤¦§¨¨©£¤©¨¥¥¤¨¤©¥£¦§¦©
,'íeaé úa énà ïéàL ,íaéì éeàø äzà ïéàå ,ílk éáà éñëð¦§¥¨¦ª¨§¥©¨¨§©¥¤¥¦¦©¦

îBà íáiäåEì ïéàå ,íeaéì äéeàø Enàå ,äzà éða ànL' :ø §©¨¨¥¤¨§¦©¨§¦§§¨§¦§¥§
àeä íáé ànL ,÷ôñ íáiä äæ íâå ìéàBä Y 'íeìk éçà éñëða§¦§¥¨¦§¦§©¤©¨¨¨¥¤¨¨¨
,íáiä éða íò ÷ôqä äæ ïéc ïëå .äåLa ïé÷ìBç Y íáé Bðéà Bà¥¨¨§¦§¨¤§¥¦¤©¨¥¦§¥©¨¨

.äåLa ïé÷ìBç Y BzLà äîaéúpL únä éñëða§¦§¥©¥¤¦§©§¨¦§§¦§¨¤
אביו  הוא הראשון  הבעל אם  וספק ליבמה  שנולד ('בן הבן

לראשון') היבםתשעה בן שהוא  או  מיתה , לאחר יורשו ('בן והוא 

לאחרון') המוטל שבעה 'ממון זה הרי היורש , הוא  היבם  ואז

ביניהם . וחולקים  בספק'

הרא "ש ח)והקשה סי' פ"ד :(יבמות

יורש  ספק  אמנם  הוא  היבם  היבום, מעשה  יתכן מכח (כי

לראשון) תשעה בן הוא יורששהבן הוא  היבום  בלעדי  גם  אבל  ,

שנולד  הבן  ואילו  יורש  ודאי הוא  ואם ֿכן המת , אחי בהיותו 

היא  הלכה  והרי  ספק , ה"ג)הוא הוא(לעיל ודאי, יורש  יש  שאם 

מידי מוציא  ספק  "אין כי  יורש  אינו והספק הכל את  יורש 

ודאי"!

שהסבא  מדובר זו בהלכה  המת)ותירץ : ואחיו היבם של (אביהם

אלא  טוען  אינו שהיבם  וכיון  ליבם , קודם  והוא  meaidחי gkn,

ספק טענת  זו זרע והרי  הניח לא אם רק המת אחיו בנכסי זוכה הוא (כי

ספק) חולקים .וזהו לכן מספק, היא  הבן  טענת  וגם 

הטור פסק  קסג)וכן סי' והיבם(אהע"ז הבן  חי כשהסבא  שרק 

שהוא כיון הכל " היבם  יטול אז  הסבא  מת  "אם  אבל חולקים ,

ודאי מידי  מוציא  אינו ספק שהוא  והבן ס"ג ודאי שם ובשו"ע

אומרים') 'יש בשם הרא"ש שיטת .הובאה

כי עיון , צריכים  הרמב "ם  דברי משנה ': ה 'לחם והעיר 

אם גם  חולקים  והיבם  שהבן היא  הרמב "ם לשון משמעות 

ודאי ! יורש  הוא היבם  והרי קיים , אינו הסבא 
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וסהמ"צ ק ליום, פ"א ליום, ג"פ היומיים לשיעורים בנוסף - ברמב"ם לעיון יומית הלכה

שמואל' סק"ד)וה 'בית  שם הרמב "ם :(אהע"ז שיטת את  מבאר

אינו היבם  כי קיים  אינו הסבא  אם  גם  חולקים  והיבם הבן

יו היבם אין  זרע  המת  לאח יש  אם שהרי  ודאי  אותו,יורש  רש 

שהבן לטעון  הוא מוכרח אותו לרשת  שיוכל  אינו(הספק)וכדי 

המת האח לאחרון')בן  שבעה 'בן ולכן(אלא ספק , טענת  זו והרי ,

ספק . טענות  טוענים  שניהם  כי חולקים , והבן  היבם 

$

âניסן ג' קודש âשבת
הגוי  ירושת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰ïî åéáà úà LøBé éBbä©¥¤¨¦¦
.ïâäðî éôì ïúBà ïéçépî ,ïäéúBMøé øàL ìáà ;äøBzä©¨£¨§¨§ª¥¤©¦¦¨§¦¦§¨¨
ירושה ? דין בגוי אין  או  יש  אם  מינה' 'נפקא  ומה

הראשונים  א)מבארים  יז, קידושין ריטב"א לו(מאירי , יש  אם :

אסור  הגוי  גזל  כי לקחתם לישראל אסור  ירושה גזלה דין  (הל'

ה"ב) בהםפ"א ואין  הפקר  הם הנכסים  יורש , אינו הגוי  אם  אבל

גזל. משום 

שלמה ' ה 'מנחת פו)והוסיף  :(סי'

מותר  הגוי  שגזל הסוברת  לדעה  ב)גם קיא, מציעא תהא(בבא ,

ה 'יראים ' דברי  לפי  מינה' תרלז 'נפקא  סי' או"ח אברהם' ה'מגן (הביאם

וצריכיםסק"ג) 'לכם' בהם  (שנאמר מינים ד' או סוכה  שמצוות 

גזולים הם  אם  חובה ידי בהם  יוצא אינו 'משלכם ') להיות 

ואם 'משלכם '. זה שאין כיון מותר הגוי  גזל  אם  אף  מהגוי,

בהם להשתמש  יוכל  לא אביו  את  שירש  מהגוי הגוזל  כן,

'משלכם '. זה  אין  כי  למצוה

המאירי לדעת  יורשים(שם)והנה, הגוי קרובי שאר  גם 

סופר' ה 'חתם  נקט  וכן בן . שאין  במקום  קכז)אותו  סי' (יו"ד

אלא חלציו יוצאי  לבניו  דוקא לאו  ליורשיו , מוריש  ש "נכרי 

את רק יורש  שהגוי במפורש  כתב הרמב "ם  אך יורשיו". כל 

וכפי מנהגם ". לפי אותן  מניחין ירושותיהן שאר "אבל אביו

אלא נחלות  סדר  שיהיה מצינו  "שלא  משנה ' ה 'מגיד שפירש 

בלבד ". לישראל 

חן ' 'דברי פ)ובספר  ומקורו:(סי' הרמב "ם  דברי את מבאר

בגמרא  א)נאמר סב, ואיך (יבמות נחלה , בני  אינם  נח שבני

אלא תורה "? דבר  אביו  את  יורש  ש "הגוי  להלכה  מתאים  זה

כפי אביו, את  היורש  בבן  רק  הוא  בגוי ירושה  דין  שאכן 

מהכתוב שם)שנלמד  בני(קידושין 'אינם  קרובים  שאר ואילו  ,

בגוי. נאמר  לא  נחלות  בפרשת הכתוב הסדר  כי נחלה',

לפי אותן  מניחין ירושותיהן "שאר  הרמב "ם  שכתב  ומה 

אינם הקרובים  ושאר שיירש  בן  לגוי אין כאשר היינו מנהגם",

משפטים "לתקן  הם  רשאים  וממילא התורה , מן נחלה ' 'בני

נצטוו נח בני שהרי  שבישראל, הנחלה  כסדר  שלא וחוקים "

חוקיהם . לפי  מהיורש  לגזול  ואסור ה'דינים ' על 

$

  אגרות קודש 

 ב"ה,  אדר"ח אד"ר, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

לשם  אביסיניע  במדינת  יש  ידיעה  שקבלתי  שכפי  וכיון  להאברך...  שלי  המענה  מוסג"פ 
נוסעים הם מקום ותקוה להפצת החסידות בפרט וידיעת התורה וקיום המצות בכלל בין תושבי 
המקום וכפי שכותב הנ"ל הנה הוצאות הנסיעה והאש"ל שם הוא ע"ח הרבנות הראשית, כדאי 
שימצא בין התלמידים עוד שני להנ"ל )ומובן שצ"ל מתאים ללימוד אומנות השו"ב גם כן( אשר 
וחסידות  שמים  ליראת  בהנוגע  המתאים  באופן  לפעול  יוכלו  בודאי  שם  יחד  שניהם  בהיותם 

ולבשו"ט אחכה.

בברכה.
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ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ו 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 oqip 'bÎxc` e"k -

âאדר כ"ו ראשון âיום

-mihtynxtq
ïòèðå ïòBè úBëìä¦§¥§¦§¨

éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦
דבר 1) שיטעון עד שבועה חייב במקצת מודה שאין מבאר

בהודאתו, אבידה משיב ודין ושבמניין, ושבמשקל שבמידה
מחוייב  ודין יודע, איני אמר והשאר במקצת מודה ודין

בזה. כיוצא וכל להישבע יכול ואינו שבועה

.‡ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ ˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»ƒ«»«
epÚËiL3ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa B‡ ‰cÓaL ¯·„a4 ∆ƒ¿»∆¿»»∆¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
BÏ ‰„BÈÂ5.ÔÈÓaL B‡ Ï˜LÓaL B‡ ‰cÓaL ¯·„a ¿∆¿»»∆¿ƒ»∆¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»

‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ?„ˆÈk≈«¬»»ƒ»ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈhÁ ¯Bk ;‰MÓÁ¬ƒ»ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÈLÓ ÏL ÔÈ¯ËÈÏ ÈzL ;C˙Ï∆∆¿≈ƒ¿ƒ∆∆ƒ≈ƒ¿»¿≈¿
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏËB¯ ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¿¬≈∆«»¿≈…«≈»∆
‡Ï ,CÏ Èz¯ÒÓ ÔÈ¯È„ ‡ÏÓ ÒÈk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ»≈ƒ»ƒ»«¿ƒ»…

ÌÈMÓÁ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ6‡Ï ,CÏ Èz¯ÒÓ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ; »«¿»ƒ∆»¬ƒƒ≈»ƒ»ƒ»«¿ƒ»…
ÔÈ¯Èc ÏL ¯B¯ˆ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ7Ô˙B‡ ˙ÈÓ ‡ÏÂ , »«¿»ƒ∆»¿∆ƒ»ƒ¿…»ƒ»»

ÈÙa8‰z‡ zÁp‰M ‰Óe ,Ba ‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â , ¿»«¿≈ƒ≈«∆»»«∆ƒ«¿»«»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÏËB≈¬≈∆»¿≈…«≈»∆

מג.2) שם וגמרא מב: שבועות שיתבע.3)משנה
המניין.4) או המידה או המשקל, התביעה: היקף יגדיר
שבמידה 5) דבר על אלא נשבעין "אין כתוב: במשנה

בלבדה, שהכפירה לפרש, ואפשר ושבמניין" ושבמשקל
אולם  ההודאה, ולא מסויימת להיות צריכה נשבעים שעליה
שיטעננו  עד אלא חייב אינו "לעולם כתוב: שם בברייתא
שבמשקל  בדבר לו ויודה ושבמניין שבמשקל בדבר

לא.6)ושבמניין. והטענה מסויימת היא ההודאה
לא.7) וההודאה מסויימת אימון 8)הטענה בי נתת כנראה

מלא.

.·‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,CÏ Èz¯ÒÓ ‰‡e·z ‡ÏÓ ˙Èa«ƒ»≈¿»»«¿ƒ»¿«»≈…
Èz¯ÒÓ ÔÈ¯Bk ‰¯OÚ ;ÔÈ¯Bk ‰¯OÚ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ»«¿»ƒ∆»¬»»ƒ¬»»ƒ»«¿ƒ
,ÈÙa Ìz„„Ó ‡Ï È¯‰L ,Ì‰ ‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ ,EÏ¿≈ƒ≈««»≈∆¬≈…¿«¿»¿»«

¯eËt - ÏËB ‰z‡ zÁp‰M ‰Ó ‡l‡9. ∆»«∆ƒ«¿»«»≈»

איני 9) אומר והלה ... (תבואה) מלא "בית מב: שם משנה
זה  במקרה פטור". - נוטל אתה שהנחת מה אלא יודע,
ומכיוון  מסויים, בדבר אינן - וההודאה הטענה - שתיהן
כששתיהן  אלא נשבע שאינו א) (הלכה למעלה שלמדנו
בבות. שתי וכתב המשנה מלשון רבינו שינה מסויימות,
לשתי  ומחלקה עצמה המשנה את כך מפרש הוא ואולי
מסויימת  בלתי הודעה ב. מסויימת. בלתי טענה א. בבות:

משנה). לחם (ראה

.‚‰Ê ˙Èa10ÊÈf‰ „Ú ‡ÏÓ11:¯ÓB‡ ‰l‰Â ,EÏ Èz¯ÒÓ «ƒ∆»≈««ƒ»«¿ƒ¿¿«»≈
·iÁ - ÔBlÁ‰ „Ú12.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««««»¿≈…«≈»∆

שם.10) לכותל 11)משנה מחוץ הבולט הקורה חלק
הרי 12)הבית. - כורים כמה בדיוק מסר שלא פי על אף

צריך  בפיקדון שגם לשיטתו, רבינו מסויים. דבר נקרא זה
חייב  כאן ולפיכך הילך ויאמר התובע ליד ימסור שהנתבע
שם  [בתוספות הילך. אמר שלא מכיוון בפיקדון אפילו
בעין, אינם כשהפירות שהמדובר פירשו, זה המתחיל דיבור
לשיטת  זה לתירוץ צריכים אנו הילך. כאן אין כך ומשום
לא  אפילו שפיקדון א) הלכה ג פרק למעלה (ראה הרשב"א
סתם: כתוב במשנתנו משנה). (לחם כהילך דינו הילך אמר
הזכירה  ולא חייב", החלון עד אומר וזה הזיז עד אומר "זה
שהרי  רבינו, דברי ומסתברים זה": "בית באמר שהמדובר
בתים  שישנם משום הוא, מסויים שאינו דבר סתם" "בית

קטנים]. ובתים גדולים

.„˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ‡13¯·„a ‰„BiL „Ú ‰Úe·L ·iÁ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»«∆∆¿»»
:¯Ó‡Â B¯·Á ÔÚhL ÈÓ ?„ˆÈk .Ba ¯tÎÏ BÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»ƒ¿…≈«ƒ∆»«¬≈¿»«
‰Ê ¯ËLaL ÌÈMÓÁ ,EÏˆ‡ ÈÏ LÈ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó≈»ƒ»ƒ≈ƒ∆¿¿¬ƒƒ∆ƒ¿»∆
ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,¯ËL ‡Ïa ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿…¿»≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ
ÏÈÚBz ‡Ï ¯ËM‰L ;˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ¯ËMaL∆«¿»≈∆∆¿ƒ¿»∆«¿»…ƒ
Ùk elÙ‡Â ,Ba ÔÈ„aÚLÓ ÂÈÒÎ Ïk È¯‰Â ,B˙¯ÈÙk Ba¯ ¿ƒ»«¬≈»¿»»¿À¿»ƒ«¬ƒ»«

˙q‰ ÚaL CÎÈÙÏ .ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ Ba14ÏÚ »»«»¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆≈«
ÌÈMÓÁ‰15. «¬ƒƒ

רמח.13) אות א פרק מציעא בבא רב 14)רי"ף מתקנת
חפץ. נקיטת בלי זה,15)נחמן דין מנמק שם ברי"ף

קרקעות  שעבוד והודאות כפירות על נשבעים שאין משום
נימוק  כאן הוסיף ורבינו ג). הלכה ה פרק לקמן (ראה
בפני  נימוק שכל ונראה, כפירתו". בו תועיל לא "שהשטר
כתב  [וכן במקצת. מודה משבועת לפטרו כדי מספיק עצמו
משום  זה על נשבעים שאין מבאר והוא משנה. בלחם
שגם  ודעתו כהילך. זה והרי כגבוי, הוא בשטר שמלוה
לקבל  וקשה הילך, מטעם הוא קרקעות שעבוד של  הפטור
שאין  למדנו מקומות ובכמה מב: בשבועות שהרי דבריו,
רבינו  של ומנימוקו וכלל] ופרט מכלל הקרקעות על נשבעים
חמישים  על הנתבע של ידו כתב התובע הוציא שאם יוצא,
תובע  והוא נפרעתי לא לומר נאמן יהיה שהמלוה בו וכתוב
פי  על ואף פטור, כן גם - כתב בלי שהלווה חמישים עוד
ש"ך  (ראה לכפור יכול אינו שהרי משועבדים, נכסיו שאין
הוציא  שאם משנה, במגיד וכתב נא). סימן משפט חושן
היא  כשההלוואה או נאמנות בו שאין הלווה של ידו כתב
על  אף החוב. את פרעתי לטעון הלווה יכול כן ואם בעדים
המלוה  חייב לוויתי, לא לטעון יכול אינו שהלווה פי
לוויתי  לא טען: אם אפילו לומר שהתכוון ונראה שבועה,
שחייב  פשיטא חמישים פרעתי טען שאם חמישים, אלא

שם). (ראה

 שיעורי רמב"ם - ג' פרקים ליום 

יום ראשוןרמב"ם - ג' פרקים ליום 



 102  לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ למיהס  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קב ונטען קב טוען הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ו ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‰¯ËL16,ÔÈÓ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚÏÒ Ba ·e˙kL ¿»∆»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿»
Ì‰ E„Èa ÈÏ LiL ÌÈÚÏÒ LÓÁ :¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ«¿∆≈»≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»¿≈
LÏL ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,Ba ÌÈ·e˙k‰«¿ƒ¿«…∆≈≈¿¿»ƒ∆»»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËMa ÌÈ·e˙k‰ Ì‰Â¿≈«¿ƒ«¿»««ƒ∆≈¿«¿ƒ

ÌÈzLa ‡l‡ ‰Ê ¯ËLa17¯LÙ‡L ÚÏÒa ‰„B‰ È¯‰Â , ƒ¿»∆∆»ƒ¿«ƒ«¬≈»¿∆«∆∆¿»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - da ¯tÎÏ18·ÈLÓk ‡e‰L ÈtÓ ; ƒ¿…»¬≈∆»ƒ¿≈∆¿≈ƒ

- ‰„·‡ ·ÈLiL ÏkL :‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙w˙Â ,‰„·‡¬≈»¿«»«¬»ƒƒ∆…∆»ƒ¬≈»
Ú·MÈ ‡Ï19BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,20ÔÎÂ .21¯ÓB‡‰ …ƒ»«¿∆≈«¿ƒ¿¿≈»≈

‰l‰Â ,‰Ó E„Èa ÈÏ LiL ‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ :B¯·ÁÏ«¬≈»«ƒ«»∆≈ƒ¿»¿»∆¿«»
·ÈLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡≈≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ¬≈∆≈ƒ

‰„·‡22¯eËÙe ,23˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡24CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬≈»»«ƒ¿«∆≈¿≈»ƒ
EÈ·‡Ï ‰È‰ ‰Ó :¯Ó‡Â BÓˆÚÓ ‰„B‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»≈«¿¿»«»∆»»¿»ƒ
- ÌÈMÓÁ BÏ ¯‡LÂ ,ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ BÏ Èz˙Â ,È„Èa¿»ƒ¿»«ƒ¬ƒƒƒ»ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÔÚhL L¯BÈ Ï·‡ .˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡ ¯eËt ‰fL∆∆»«ƒ¿«∆≈¬»≈∆»«
„Èa B‡ E„Èa È·‡Ï LiL È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡Â¿»«¬ƒ≈«¿««∆≈¿»ƒ¿»¿¿«
,ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa BÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ó EÈ·‡»ƒ»∆¿≈≈¿»ƒ∆»¬ƒƒ
‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡ È·‡ „Èa BÏ ÔÈ‡ B‡≈¿«»ƒ∆»¬ƒƒ¬≈∆∆

Ú·MÈÂ ,˙ˆ˜Óa25. ¿ƒ¿»¿ƒ»«

ד.16) מציעא בבא בטענת 17)ברייתא כלל משגיחים אין
מניין  בשטר לכתוב דקדק שלא מכיוון חמש, שתובע המלוה
עוד  לתבוע שיכול (מובן לשתיים שהכוונה מסתבר מדויק,

פה). על כמלוה שהלכה 18)שלוש עקיבא, כרבי פסק
יחיד. דעת נגד מקום בכל האבידה 19)כמותו כשבעל

לי. משיב שאתה ממה יותר מצאת י"ג 20)טוען בפרק
נחייבהו  שאם ונימקו, כ. הלכה ואבידה גזילה מהלכות
עליו  יטילו שלא כדי מציאה, מלהגביה יימנע להישבע

לח:21)שבועה. שבועות יכול 22)משנה שהיה משום
מציעא  (בבבא אמרנו עצמו המלוה כשתבעו הכל. לכפור
בפני  אבל חובו, בעל בפני לשקר כך כל מעיז אדם שאין ג.)

יח:). (כתובות מעיז - בברייתא 23)בנו שנוי זה דין
וחכמים  חייב אומר יעקב בן אליעזר רבי יח.) (כתובות
כרבי  פסק קסב אלף אות ו פרק בשבועות והרי"ף פוטרים.
רבי  משנת סב.): (עירובין שאמרו מפני יעקב בן אליעזר
כנראה  משיטתו כאן נטה ורבינו ונקי. קב יעקב בן אליעזר
בעלי  בזה [האריכו חכמים. כשיטת היא משנה שסתם מפני
משנה  סתם נגד גם יעקב בן אליעזר כרבי הלכה אם הכללים
שהרי"ף  מבאר, משנה ובמגיד בזה]. להאריך מקום כאן ואין
מנה, לאבי חייב שאתה יודע אני ברי: שטוען ליורש התכוון
זו). בהלכה האחרונה הבבא (ראה מודה רבינו גם ובברי

פטור 24) וסתם פטור", זה "הרי רבינו: כתב הקודמת בבבא
משבועת  פטור משמעותו במקצת מודה בדיני האמור
ובמגיד  מהיסת. גם פטור וכאן היסת, נשבע אבל התורה
אבידה  משיב אינו סלעים גבי ההבדל: נימוק מבאר משנה
אותו  מחייבים ולפיכך ברי, טענת טוען המלוה שהרי ממש,
- מאביו ששמע מה על מסתמך שהוא היורש אבל היסת,
- הכל לכפור להעיז לנתבע קשה ולא שמא, טענת זו הרי
משנה  ובכסף לגמרי. ופטור ממש אבידה משיב זה הרי
סלעים  גבי באמרו זה רמז שרבינו ואומר נופך מוסיף

כ"ף  בלי אבידה" "משיב כתב וביורש אבידה" "כמשיב
"כמשיב" שכתבה המשנה מלשון מופרכת סברתו (ולכאורה
שבתקופת  משום פירכא, מכאן אין אולם יורשים, גבי
הבדילו  לא כך ומשום היסת שבועת תוקנה טרם המשנה

ל"כמשיב"). "משיב" בן 25)בין אליעזר רבי גם בזה
ש"ך  ראה למעלה. שביארנו כמו משנה, (מגיד מודה יעקב

פב). קטן סעיף עה סימן משפט חושן

.Â‰Ó26ÈÏÂÈÏÚ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,‰Ê ÔBkLÓ ÏÚ E„Èa »∆ƒ¿»¿««¿∆≈¿¿»ƒ»»
˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡27ÔÈ‡ Ì‡Â , ∆»¬ƒƒ¬≈∆∆¿ƒ¿»¿ƒ≈

‰Ê È¯‰ - ˙BÁt B‡ ÌÈMÓÁ ‡l‡ ‰ÂL ÔBkLn‰««¿»∆∆»¬ƒƒ»¬≈∆
Ô‰a ‰„B‰L ÌÈMÓÁ‰ ÌlLÓe ,ÚaL28‰È‰ . ƒ¿»¿«≈«¬ƒƒ∆»»∆»»

ÏBÎÈ ‰ÂÏn‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯˙È B‡ ‰‡Ó ‰ÂL ÔBkLn‰««¿»∆≈»»≈ƒ¿««¿∆»
ÂÈÓ„ È„k „Ú ÂÈÏÚ ÔÚËÏ29ÚaL ‰ÂÏn‰ È¯‰ - ƒ¿…»»«¿≈»»¬≈««¿∆ƒ¿»

ÏËBÂ30ÚaL - ÌÈBÓL ‰ÂL ‰È‰ .ÔBkLn‰ ÈÓcÓ ¿≈ƒ¿≈««¿»»»∆¿ƒƒ¿»
ÔÓ ÔÏËBÂ ,ÌÈBÓMÓ ˙BÁt BÏ ÔÈ‡L ‰ÂÏn‰««¿∆∆≈»ƒ¿ƒ¿¿»ƒ
ÌÈ¯OÚ‰ ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Âl‰ ÚaLÂ ,ÔBkLn‰««¿¿ƒ¿»«…∆ƒ«»«»∆¿ƒ

Ô‰a ¯ÙkL31‡l‡ ÔBkLÓ ‰Ê ÔÈ‡ :¯Ó‡Â Ïka ¯Ùk . ∆»«»∆»««…¿»«≈∆«¿∆»
ÔÈ‡L ‰ÂÏn‰ ÚaL - ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡Â ,ÔB„wtƒ»¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿»««¿∆∆≈

ÌÈBÓMÓ ˙BÁt BÏ32ÏÚ ˙q‰ ‰Âl‰ ÚaLÂ , »ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«…∆∆≈«
ÌÈ¯OÚ‰33. »∆¿ƒ

המשכון 26) באבד דומים דינים נשנו מג. שבועות במשנה
סובר  ורבינו המלוה. ובין שוויו בין ההפרש את תובע ִולווה
שבהלכה  הדינים כל מסתעפים ומכאן כהילך, אינו שמשכון

כהילך,27)זו. אינו שמשכון כללי, דין משמיעה זו בבא
מדין  הנובעים המפורטים הדינים יתבארו הבאות ובבבות
בחמישים. והודה מנה כשתבעו בהם והמדובר זה. כללי

שוויו 29)פשוט.28) כדי עד סכום שהלווה לטעון יכול
בו. מחזיק שהוא משום המשכון, אינו 30)של והלווה

במקצת. מודה שבועת ידי על עצמו לפטור ואין 31)יכול
עליהם. משכון המלוה הקודמת.32)ביד בבבא כמו

למדנו,33) ג הלכה א פרק למעלה הכל. כופר שהוא משום
שיישבע  תיקנו וחכמים התורה משבועת פטור הכל שכופר

היסת.

.ÊE„Èa ÈÏ ‰Ó34LÈ È‡cÂ ÌÈMÓÁ :¯ÓB‡ ‰l‰Â , »∆ƒ¿»¿¿«»≈¬ƒƒ««≈
Ô‰a ·iÁ È‡ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ ÌÈMÓÁ‰ Ï·‡ ,È„Èa EÏ¿¿»ƒ¬»«¬ƒƒ≈ƒ≈«ƒ¬ƒ«»»∆
‰„B‰L ÈtÓ ,‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï B‡»¬≈∆¿À»¿»ƒ¿≈∆»
,Ba ¯ÙkL ˙ˆ˜na Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¿≈»¿ƒ»««ƒ¿»∆»«
‡Ïa ‰n‰ ÌlLÓ CÎÈÙÏ ,Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈≈«¿ƒ»¿«≈«»∆¿…

‰Úe·L35ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .36ÏÚ ¿»¿≈…«≈»∆¿≈¿«¬ƒ«
·iÁ È‡L È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L ¯·c ÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓƒ∆≈»«»»∆≈≈«¿««∆¬ƒ«»

Ba37.

צח.34) מציעא בבבא רבא של מנוסח 35)מימרא זה כלל
ההלכה  (ראה משלם" לישבע יכול שאינו "מתוך בגמרא:

הגאונים.36)הבאה). בלי 37)מתקנת הוא והחרם
התובע. של שמו הזכרת

.Á‰Ó38,ÂÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „Ú È¯‰Â ,E„Èa ÈÏ »∆ƒ¿»¿«¬≈≈∆»≈ƒ»»

יום ראשון
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קג

קג

ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ו ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

„‚k ÈÏ ·iÁ ‰z‡ Ï·‡ ,‡e‰ Ôk :¯ÓB‡ ÔÚËp‰Â¿«ƒ¿»≈≈¬»«»«»ƒ¿∆∆
,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó B˙B‡»∆¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«

ÌlLÓe39‡e‰ È¯‰L ?Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ó ÈtÓe . ¿«≈ƒ¿≈»≈»ƒ»«∆¬≈
˙‡„Ú‰a ÚaLp‰ ÔÈ‡Â ,„Ú‰ Ba „ÈÚ‰L ‰na ‰„BÓ∆«∆∆≈ƒ»≈¿≈«ƒ¿»¿«¬»«
B˙e„Úa ¯tÎÈÂ „Ú‰ ˙‡ LÈÁÎiL „Ú ÚaL „Á‡ „Ú≈∆»ƒ¿»«∆«¿ƒ∆»≈¿ƒ¿…¿≈
,„Á‡ „Ú Ba LiL ¯ËL : CÎÈÙÏ .B˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÈÂ¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒ»¿»∆≈≈∆»

BÚ¯tL ÔÚËÂ40Ô¯Ùk ÔÎÂ ;41,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ ‡aL ¿»«∆¿»¿≈«¿»∆»»»≈∆»
·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÔB„wt‰ EÏ Èz¯ÊÁ‰ B‡ Ú¯tL ÔÚËÂ¿»«∆»«∆¡«¿ƒ¿«ƒ»¬≈∆¿À»
‰OÚÓ .ÌlLÓe ,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L¿»¿≈»¿ƒ»«¿«≈«¬∆

„Á‡a42,„Á‡ „Ú ÈÙa B¯·ÁÓ ÛÒk ÔBLÏ ÛËÁL , ¿∆»∆»«¿∆∆≈¬≈ƒ¿≈≈∆»
e¯Ó‡Â ;ÈzÙËÁ ÈlLÂ ÈzÙËÁ :Ôk ¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»«««≈»«¿ƒ¿∆ƒ»«¿ƒ¿»¿

ÌÈÓÎÁ43,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ : ¬»ƒ¬≈∆¿À»¿»¿≈»¿ƒ»«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌlLÓe¿«≈¿≈…«≈»∆

וידוע 38) לד. בתרא בבבא הוא זו שבהלכה הדינים מקור
אבא". דרב "נסכא בשם: ובפוסקים המדובר 39)בגמרא

זמן  תוך שהוא כגון פרעתי, לטעון יכול אינו כשהנתבע
הנתבע  או התובע מיד ידו זזה שלא מעיד כשהעד או פירעון
המקרים  משני אחד כשאין אבל עכשיו, עד ההלוואה משעת
שהרי  פרעתי, לטעון יכול שהיה במיגו הנתבע נאמן - האלו
בעדים, שלא פרעתי לטעון נאמן עדים שני בפני לווה אפילו
ואין  א. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א בפרק שנתבאר כמו
משום  העד, את להכחיש יכול שהיה למיגו זה מיגו לדמות

מ  (בשבועות למדנו אחד עד נגד הכתוב ששבועה מן (.
ולכל  עוון לכל באיש אחד עד יקום "לא טו): יט, (דברים
אמרו  לזה ובקשר לשבועה. הוא קם אבל - חטאת"
עד  - ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל בברייתא:
שבועה  בלי לפוטרו אפשר אי ולפיכך שבועה" מחייבו אחד
הלוואה  עדי שני אין שלפנינו, בנידון אבל העד, נגד
על  אין כך ומשום פרעתי טוען כשהוא ממון אותו מחייבים
רב  האמין לא ולמה משנה). (מגיד זו שבועה חובת הנתבע
משום  החזרתי? לטעון: שיכול מיגו מכוח החוטף את אבא
בעדים. שלא החזרתי לטעון נאמן אינו בעדים שהגוזל

כששטר 40) פרעתי, לומר נאמן היה לא עדים שני היו ואילו
התובע. ביד אחד 41)מקויים ובא לוויתי לא שטען כגון

במגיד  (ראה ופרעתי לוויתי וטען: הלווה וחזר שלווה והעיד
משנה). וכסף והסכימו 43)שם.42)משנה שם אבא רב

אבא" דרב "נסכא שמו: על זו הלכה ונקראה לדעתו אחרים
מהותך). כסף לשון = (נסכא

.ËEÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó44‡È·‰ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï , »∆ƒ¿ƒƒ…»¿»ƒ≈»≈ƒ
ÌÈL eÈ‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÙa epnÓ ‰ÂlL „Á‡ „Ú≈∆»∆»»ƒ∆¿»»ƒ¿ƒ»¿«ƒ

¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÓe Ô¯Ùk ˜ÊÁÓ ‰È‰45‰Ê È¯‰ - »»À¿»«¿»¿«≈¿∆ƒ¿»≈¬≈∆
ÔÈ·iÁÓ ÌÈML ÌB˜Ó ÏkL ;„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÚaLƒ¿»«ƒ≈∆»∆»»∆¿«ƒ¿«¿ƒ
:¯Ó‡Â ¯ÊÁ .‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ B˙B‡»∆»¿«¿¿»»«¿»«

‰Úe·L ‡Ïa ÌlLÓ - ÈzÚ¯t46e¯‡aL BÓk ,47. »«¿ƒ¿«≈¿…¿»¿∆≈«¿

הקודמת.44) שבהלכה כפרן דין לבאר באה זו הלכה כל
א.45) הלכה ו פרק מחוייב 46)לקמן אינו התובע

י"א.47)שבועה. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"ד בפרק

.ÈE„Èa ÈÏ ‰Ó48ÌÈ„Ú‰Â ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ , »∆ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿»≈ƒ
e˜Òt - ÌÈMÓÁ BÏˆ‡ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ»»∆¬«ƒ≈∆¿¬ƒƒ»¿
ÏÚ Ú·MÈÂ ÌÈMÓÁ ÌlLiL ,‰ÎÏ‰ ÌÈB‡b‰ Ïk»«¿ƒ¬»»∆¿«≈¬ƒƒ¿ƒ»««
˙‡„Ú‰Ó ‰ÏB„b ÂÈt ˙È„B‰ ‡‰z ‡lL ;¯‡M‰«¿»∆…¿≈»«ƒ¿»≈«¬»«

ÌÈ„Ú49. ≈ƒ

ג.48) מציעא מחייבת 49)בבא בחמישים פיו הודאת אם
כזו  עדים שהעדאת שכן כל שכפר, החמישים על שבועה

חייא). רבי תני (שם, שבועה מחייבת

éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦
כגון 1) התורה, מן עליהם נשבעים שאין הדברים כל מבאר

עם  כלים טענו ודין והקדשות, ושטרות ועבדים קרקעות
על  נשבעים ושאין עליהם, נשבעים שאין מהדברים אחד

וקטן. שוטה חרש טענת

.‡ÌÈ¯·„ el‡Â2‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡L3: ¿≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¬≈∆ƒ«»
ÏÚ Û‡ .˙BLc˜‰‰Â ˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰Â ˙BÚ˜¯w‰««¿»¿»¬»ƒ¿«¿»¿«∆¿≈««
B‡ ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ LiL B‡ ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L Ètƒ∆»¿ƒ¿»∆≈»»≈∆»

ÔÈ¯ÓBM‰ ˙ÚË ÔÚËÂ ¯ÓML4.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆»«¿»««¬««¿ƒ¬≈∆»
Lc˜‰Ï Ë¯t - e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL5; ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈¿»¿∆¿≈
eLw‰L ÌÈ„·ÚÏÂ ˙BÚ˜¯˜Ï Ë¯t - ÌÈÏk B‡ ÛÒk6 ∆∆≈ƒ¿»¿«¿»¿«¬»ƒ∆À¿

˙BÚ˜¯˜Ï7ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,˙B¯ËL e‡ˆÈ ÔÎÂ ; ¿«¿»¿≈»¿¿»∆≈»»
Ô‰aL ‰È‡¯Ï ‡l‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÎÎe ÛÒÎk8Ôlk ÏÚÂ . ¿∆∆¿≈ƒ¿≈»∆»»¿»»∆»∆¿«À»

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL9ıeÁ ;È‡cÂ ˙ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ , ƒ¿»¿«∆≈ƒ»¿»»«¬«««
Ì‰ÈÏÚ ·iÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,˙BLc˜‰‰ ÔÓƒ«∆¿≈∆««ƒ∆≈«»¬≈∆
Ì‰ÈÏÚ Ú·MiL ÌÈÓÎÁ ewz ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L¿»ƒ«»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»«¬≈∆

‰¯Bz ÏL ÔÈÚk10˙BLc˜‰a eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k ,11. ¿≈∆»¿≈∆…¿«¿¿«∆¿≈

מב.2) שבועות שהיא.3)משנה, שבועה שומר 4)כל
נאנס. - שכיר שומר נאבד, או הפקדון נגנב שטען: חנם

אדם.5) בן של רעהו שאינו הקדש, הושוו.6)למעט
(את 7) אותם "והתנחלתם מ): כה, (ויקרא תורה כתבה

(שם) ודרשו אחוזה", לרשת אחריכם לבניכם העבדים)
כקרקע. היינו כאחוזה, דינם נגרם 8)שעבדים אם ואפילו

פטור. - השטר אבידת עלֿידי למפקיד ממון הפסד
ה"ו.9) לקמן חפץ.10)ראה בבאֿמציעא 11)בנקיטת

שעל  גאון, האי רב בשם כתב צה, סי' חו"מ [ב'טור' נח.
מבאר, שם חדש' (ב'בית היסת אפילו נשבעים אין הקדשות
פשע  שלא בשבועה אלא לגזברין" "נשבעין אמרו שלא
ברשותו). שאינה לשבועה מתכוון גאון האי ורב בשמירה,
פטור, שהוא הקדשות על ממונה בין מחלק ישעיה ורבינו

ההקדש]. מן שגזל אחר אדם ובין

.·˙B„O ÈzL12;˙Á‡ ‡l‡ EÏ Èz¯ÎÓ ‡Ï ,ÈÏ z¯ÎÓ ¿≈»»«¿»ƒ…»«¿ƒ¿∆»««
EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ˙B¯ËL ÈL B‡ ÌÈ„·Ú ÈL¿≈¬»ƒ¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈¿
ÚaL ‰Ê È¯‰ - „Á‡ „·Ú B‡ „Á‡ ¯ËL ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¿»∆»∆∆∆»¬≈∆ƒ¿»

ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ .˙q‰13B‡ ‰Ê „·Ú B‡ BÊ ¯ˆÁ :¯Ó‡Â ∆≈¿≈ƒ»«¿»«»≈∆∆∆
,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡Â ‡e‰ ÈlL E„Èa LiL ‰Ê ¯ËL¿»∆∆≈¿»¿∆ƒ¿«»¿«¿ƒ
‡È·‰L ÔÈa ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÔÚËp‰Â¿«ƒ¿»≈…»¿»ƒ≈»≈∆≈ƒ
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קד ונטען קד טוען הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ו ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

aL ‰Ê È¯‰ - ‡È·‰ ‡lL ÔÈa „Á‡ „Ú ÔÚBh‰˙q‰ Ú «≈≈∆»≈∆…≈ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈
¯ÙBÁ‰ ÔÎÂ .¯ËÙÂ14ÔÈÁÈL ˙B¯Ba B¯·Á ‰„Oa ¿ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿≈¬≈ƒƒ

ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â ,‰e„ÈÒÙ‰Â ˙B¯ÚÓe15ÔÈa , ¿»¿ƒ¿ƒ»«¬≈«»¿«≈≈
BÚhL B‡ ,Èz¯ÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,¯ÙÁL BÚhL∆¿»∆»«¿≈…»«¿ƒ∆¿»
‡l‡ Èz¯ÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,˙B¯ÚÓ ÈzL ¯ÙÁL∆»«¿≈¿»¿≈…»«¿ƒ∆»
:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,¯ÙÁL „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L B‡ ,˙Á‡««∆»»»≈∆»∆»«¿≈

Ïk‰ ÏÚ ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk Èz¯ÙÁ ‡Ï16. …»«¿ƒ¿¬≈∆ƒ¿»∆≈««…

הקודמת.12) בהלכה האמור את מבארת זו הלכה
דין 13) זו ובבא במקצת, מודה דין מבארת הקודמת בבא

אחד. עד נגד ה.14)שבועה שהפסיד.15)שם מה
שזו 16) הבורות, את למלאות תבעו בין מחלק הראב"ד

תביעת  שהיא הנזק, בערך ממון תבעו ובין קרקע, תביעת
פטור  התביעות ובשתי בכך, מחלק אינו ורבינו ממש. ממון
באה  הממון שתביעת משום התורה, משבועת - לדעתו -

(מגידֿמשנה). הקרקע מקלקול

.‚BÚË17ÏÎa ‰„B‰L ÔÈa ,˙BÚ˜¯˜Â ÌÈÏk ¿»≈ƒ¿«¿»≈∆»¿»
ÌÈÏk‰ ÏÎa ¯ÙÎÂ ˙BÚ˜¯w‰18ÏÎa ‰„B‰L ÔÈa , ««¿»¿»«¿»«≈ƒ≈∆»¿»

˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÔÈa ,˙BÚ˜¯w‰ ÏÎa ¯ÙÎÂ ÌÈÏk‰«≈ƒ¿»«¿»««¿»≈∆»¿ƒ¿»
˙BÚ˜¯w‰19el‡ ÏÎa - ÌÈÏk‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ ««¿»¿»«¿ƒ¿»»ƒ»«≈ƒ¿»≈

¯ÙÎÂ ÌÈÏk ˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ .˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¬»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»«
·iÁ ‡e‰L CBzÓ - ˙BÚ˜¯w‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»»ƒ»««¿»ƒ∆«»

Ô‰a ¯ÙkL ÌÈÏk‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Úe·L20Û‡ ÚaL , ¿»«ƒ¿»«≈ƒ∆»«»∆ƒ¿»«
˙Á‡ ‰ÚË Ïk‰L ,Ô‰nÚ BÚhL ˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ21. «««¿»∆¿»ƒ»∆∆«…«¬»««

,˙B¯ËLe ÌÈÏk B‡ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈÏk BÚËa ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿»≈ƒ«¬»ƒ≈ƒ¿»
.‡e‰ „Á‡ ÔÈc Ïk‰«…ƒ∆»

לח:17) שבועות בדבר 18)משנה, כפירה כאן והרי
הפטור. בדבר והודאה שבועה, עליו כאן 19)שחייב ויש

החייב. בדבר והודאה הפטור, בדבר משום 20)כפירה
בכלים. והודאה כפירה כאן במשנתנו:21)שיש

(קושרים) זוקקים (מטלטלין) אחריות להן שאין "שהנכסים
ומבאר  עליהן". להישבע אחריות להן שיש הנכסים את
מנומק  מיוחד דין אלא שבועה, גלגול מדין זה שאין רבינו
כטענה  נידון והכלים) הקרקעות (פירוש, שהכל בסברא:
ואלמלי  המחייב. בדבר והודאה כפירה בה ויש אחת,
מחייב  שגלגול משום מיותר, נימוקו כל הרי לגלגול, התכוון
כמו  העיקרית, לתביעה קשר כל להן שאין תביעות אפילו
עליו  לגלגל יכול שהתובע הי"ב, בפ"א למעלה שנתבאר
גלגול  בין וההבדל עברי. לעבד לו נמכר שלא שבועה אפילו
מטיל  עצמו ביתֿדין – כאן שבנידון הוא, כאן האמור לבין
אין  בגלגול אבל הקרקעות, על השבועה את הנתבע על
זה. ועל זה על גם לי ישבע טוען: כשהתובע אלא משביעים
וב'טור' המשביע". עליו "מגלגל בפירוש: כתב שם ורבינו
הקרקעות". על שבועה עליו "מגלגלים כתב: צה סי' חו"מ

אחת". טענה "שהכל רבינו של סברתו קיבל שלא נראה

.„ÌÈ·Ú BÚË22‰L·È ‰‡e·˙e ¯ˆaÏ ˙B„ÓBÚ‰ ¿»¬»ƒ»¿ƒ»≈¿»¿≈»
- Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ Ô˙ˆ˜Óa ‰„B‰Â ,¯ˆw‰Ï ˙„ÓBÚ‰»∆∆¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»»

ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk Ì‰ÈÏÚ ÚaL ‰Ê È¯‰23‡e‰Â . ¬≈∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¿
È¯‰ - ¯ˆa‰Ï „ÓBÚ‰ ÏkL ,Ú˜¯wÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ««¿«∆»»≈¿ƒ»≈¬≈
eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰È„B‰Â ‰¯ÈÙk ÔÈÚÏ ¯eˆ·k ‡e‰¿»¿ƒ¿«¿ƒ»¿»»¬»ƒ»

¯·c ÏÎÏ Ú˜¯˜k Ô‰ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ÌÈÎÈ¯ˆ24ÔÈ‡Â , ¿ƒƒ««¿«¬≈≈¿«¿«¿»»»¿≈
.˙q‰ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚaLƒ¿»ƒ¬≈∆∆»∆≈

מג.22) וגמרא מב: שבועות כתוב 23)משנה, במשנה,
אלא  אינן אומר והלה לך, מסרתי טעונות גפנים "עשר סתם:
שהמדובר  חנינא, ברבי יוסי רבי מפרש שם ובגמרא חמש",
משום  שבועה שחייב מאיר רבי ואומר להיבצר, בעומדים
ונידונים  כבצורים שאינם אומרים וחכמים כבצורים, שהם

משבועה. פטור ולפיכך רבינו,24)כקרקע, דעת
יבצרו  לא שאם לקרקע, קצת בצריכות היא שמחלוקתם
כלל  צריכים כשאינם אבל להשביח, יוסיפו תיכף אותם
ובזה  (מגידֿמשנה). הם שכבצורים חכמים מודים - לקרקע
מאיר  כרבי רבינו פסק למה הראב"ד, של תרעומתו נסתלקה
שכירות  מהל' בפ"ב זה בדין שביארנו מה (ראה חכמים נגד

ה"ד).

.‰zÎL ÌÈL„Á ÈL :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á ÏÚ ÔÚBh‰«≈«¬≈¿»«¿≈√»ƒ»«¿»
‡e‰Â ,ÌÈL„Á ÈL ¯ÎO ÈÏ ·iÁ ‰z‡Â ,È¯ˆÁa«¬≈ƒ¿«»«»ƒ¿«¿≈√»ƒ¿
‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - „Á‡ L„Á ‡l‡ ÈzÎL ‡Ï :¯ÓB‡≈…»«¿ƒ∆»…∆∆»¬≈∆∆
ÈL ‰ÂL Ba ¯ÙkL L„Á‰ ¯ÎO ‰È‰ Ì‡Â ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¿ƒ»»¿««…∆∆»«»∆¿≈

ÛÒk25‡l‡ ,Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰Úh‰ ÔÈ‡L ;ÚaL - ∆∆ƒ¿»∆≈««¬»¿««¿«∆»
ÔÈÏËÏhÓ ‡e‰L ,d¯ÎOa26. ƒ¿»»∆ƒ«¿¿ƒ

כפירה 25) על נשבעים שאין ה"א, פ"ג למעלה נתבאר
כסף. מעין משתי קרקע 26)פחותה ששכירות אףֿעלֿפי

השכירות, דמי היא שהתביעה משום כקרקע, היא
כבר  טוען שהמשכיר עצמה, בשכירות הן וכשטענותיהם
השכירות, תנאי לפי יאמר: והשכיר השכירות, תקופת עברה
קרקע  כתביעת זו הרי - מסוים זמן עוד לדור אני רשאי
חפירה  לטענת דומה זה ואין התורה. משבועת ופטור
ברשות  שלא עצמו הקרקע את שקלקל משום ב, שבהלכה
הרי  הקלקול, בעל דמים לו כשמשלם אפילו ולפיכך בעלים,
שלא  כאן, בנידון מהֿשאיןֿכן הם, ממש קרקע דמי אלה
עלֿמנת  הבית בעל ברשות ונכנס הקרקע מן כלום חיסר
ענין  הוא שביניהם הטיעון כל כך ומשום דמים, לו שישלם

(מגידֿמשנה). סופו ועד מתחילתו דמים של

.Â¯ËL27Ba ÈÏ eÈ‰ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚÂ EÏ Èz¯ÒÓ ¿»»«¿ƒ¿«¬»»ƒ»ƒ»ƒ
‰È‡¯28ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,29˙q‰ Ú·MÈ -30. ¿»»…»¿»ƒ≈»ƒ»«∆≈

ÂÈÏÚ CÙ‰31‰È‡¯ Ba ‰˙È‰L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - »«»»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆»¿»¿»»
¯ËM‰ ˙„·‡a e„·‡Â ÌÈ¯È„ ‰¯OÚÏ32Ì‡Â .ÏhÈÂ , «¬»»ƒ»ƒ¿»¿«¬≈««¿»¿ƒ…¿ƒ

„·‡Â ,ÈÏ z¯ÒÓ ˙Ó‡ :Úa˙p‰ ¯Ó‡33¯eËt ‰Ê È¯‰ - »««ƒ¿»¡∆»«¿»ƒ¿»«¬≈∆»
,¯eËt - „·‡Â Ba ÚLt elÙ‡L ;˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡«ƒ¿«∆≈∆¬ƒ»«¿»«»

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk34. ¿∆≈«¿¿ƒ¿≈

בגמרא 27) מפורש מקור להם אין זו, שבהלכה הדינים
נתבארו. שכבר שונים פרטים על הם ומיוסדים ובגאונים,

דינרים.28) עשרה מפלוני לי שמגיע הוכחה, היה השטר
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קה

קה

ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ו ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הנתבע.29) הי"א 30)תשובת שכירות מהל' בפ"ב נתבאר
שקיבל  מודה כשהנתבע רק נאמרו שומרים שדיני והי"ב,
כופר  ככל דינו - בזה כלל מודה כשאינו אבל השמירה, עליו
שם) וכסףֿמשנה מגידֿמשנה (ראה רגילה בתביעה הכל

היסת. וחייב שומרים משבועת פטור הנתבע 31)ולפיכך
ה"ו  פ"א למעלה נתבאר לו. ואשלם התובע ישבע טען:

מהפכים. היסת החוב,32)ששבועת את לגבות יכול אינו
תביעתו. מכחיש ושכנגדו - שטר בידו שאין משום

שטרות.33) השומר את פטרה והתורה כשומר, ודינו
חבירו 34) של שטרותיו "השורף רבינו: כתב ה"ט שם בפ"ז

לו  שיודה ובלבד . . בשטר. שהיה החוב כל לשלם חייב
השטר  גבי על אישר (ביתֿדין היה מקויים ששטר המזיק,
לא  אם אבל . . בו. כתוב היה וכך וכך העדים) חתימות את
דמי  אלא לו משלם אינו - כך) על לו הודה (לא האמינו
בשאינו  כאן שהמדובר המגידֿמשנה, ומפרש בלבד". הנייר
משבועת  גם ופטור ערך חסר נייר לו שמסר וטוען מאמינו,
תיקנו  ולא שפשע, 'ברי' טוען אינו שהתובע משום היסת,
מאוד  דחוק זה [פירוש 'שמא'. טענת על שבועה חכמים
כתב  למה מאמינו, באינו המדובר אם א. טעמים: מכמה
הזיק  שאפילו להדגיש, לו היה בו"? פשע "אפילו רבינו:
בדיני  עוסקים אנו כאן ב. פטור; - ששרפו כגון ממש , בידים
למה  ג. שמירה; לענין קשר לו אין זה ודין בשטרות, שמירה
מקום  ונתן מאמינו, כשאינו שהמדובר רבינו פירש לא
בעקבותיו  ההולכים וכל שהמגידֿמשנה ברור לטעות?
לא  ששטרות רבינו סובר שלדעתם משום זה, לדוחק נכנסו
מהל' בפ"ב שכתב מה על והסתמכו פשיעה, מחיוב נתמעטו
הוכחנו  הלכה, לאותה שלנו בהשלמות אולם ה"ג. שכירות
סוגי  שני שישנם מיגש, הר"י רבו דעת קיבל שרבינו
מעולה  שמירה שמר שלא בשמירה, פשיעה א. פשיעה:
והדומה  בשטרות תורה פטרתו כזו מפשיעה הפקדון, ונגנב
מדיני  לא הוא והחיוב למזיק, הדומה פשיעה ב. סוג להם;
למה  ענין כל לזה אין ולפיכך מזיק, מדין אלא שמירה
יפה  תתפרש זה, ביאורנו ולפי שמירה. מדין תורה שמיעטה
למעלה, כבר נתפרשה להד"ם באומר א בבא זו. הלכה כל
רבינו  של שיטתם כבר שם (ונרמזה שומר דין לו שאין
יפה, רבינו ומנמק במאמינו, גם מתפרשת זו ובבא ורבו),
כאן  בה, חייב שהשומר רגילה פשיעה בו פשע שאפילו
בהל' שבארנו "כמו כאן שמסיים ומה פטור. - בשטרות
הכתוב  כל לשלם שחייבו הקודמת לבבא נמשך חובל"
בלבד, נייר פיסת שאיבד אףֿעלֿפי היזק גורם מדין בשטר
אין  ולמה רבה]. דעת נגד צח: בבבאֿקמא רפרם כדעת
היו  "לא (ראשיֿתיבות להד"ם לטוען שבועה בלא מאמינים
ואבד? השטר קיבלתי לטעון שיכול ב'מיגו' מעולם") דברים
לפטור  אלא משבועה לפטור 'מיגו' אומרים שאין משום
[הראב"ד  ה"ח). שכירות מהל' בפ"ב (רבינו מתשלומין
שאינו  שבועה חייב שהשומר ואומר רבינו, על משיג
ואין  ובמשנהֿלמלך, הלחםֿמשנה בזה והאריכו ברשותו.

בזה]. להאריך מקום כאן

.ÊÈÏ LÈ ˙eÎÊ E„Èa ÈÏ LiL ¯ËL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿»∆≈ƒ¿»¿¿≈ƒ

Ba35Ú„BÈ ÈÈ‡ B‡ ,È¯ËL ‡ÈˆBÓ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,¿∆≈≈ƒƒ¿»ƒ≈ƒ≈«
B‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - ‡Ï B‡ ‰È‡¯ Ba EÏ LÈ Ì‡36. ƒ≈¿¿»»…ƒ¿ƒ

לזכותו.35) משהו בו לבית36ֿ)כתוב השטר את להביא
דין.

.ÁÌ˙Ò Ì¯Á B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ¯ËM‰ „·‡L ÔÚË37. »«∆»««¿»«¬ƒƒ≈∆¿»
Ba BÏ LiL ¯ËM‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‡e‰L ,‰Ê ÔÚË»«∆∆≈«¿««∆«¿»∆≈
BÏˆ‡ BÈ‡L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - BÏˆ‡ ˙eÎÊ¿∆¿¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈∆¿

epnÓ „·‡LÂ38.È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ¿∆»«ƒ∆¿»∆««

הגאונים,37) תקנות הם החרמות שכל פעמים, כמה נתבאר
הדין. בעל שם להזכיר בלי היינו סתם כשאינו 38)וחרם

אותו, משביעין אין - בידך שהשטר בוודאי לי ידוע טוען
'שמא'. טענת על משביעים שאין משום

.ËÔÈ‡39ÔÈÚaL40,ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ˙ÚË ÏÚ ≈ƒ¿»ƒ««¬«≈≈∆¿»»
BÓˆÚ ˙ÚËa ‡a‰ „Á‡41ÂÈ·‡ ˙ÚËa B‡42ÈÙÏ ; ∆»«»¿«¬««¿¿«¬«»ƒ¿ƒ

·ÈLÓk ‡l‡ BÈ‡ ÔËwÏ Ba ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰ ‰fL∆∆«ƒ¿»∆»«»»≈∆»¿≈ƒ
‰„·‡43„ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡·e ,Ïka ¯Ùk Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈»¿≈ƒ»««…»≈∆»¿≈ƒ

,Ú·Bz ÌL ÔÈ‡Â ,„Á‡ „Ú ‰fL ;ÚaL BÈ‡ - ÔËwÏ«»»≈ƒ¿»∆∆≈∆»¿≈»≈«
‰¯eÓ‚ ‰ÚÈ·z dÈ‡ ÔË˜ ˙ÚÈ·zL44:¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ∆¿ƒ«»»≈»¿ƒ»¿»ƒ¿≈»≈

BÏ ‰È‰ ‡a‡ B‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÏB„bÏ ¯Ó‡L ÔË»̃»∆»«¿»»∆ƒ¿»¿«»»»
B‡ ,ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,E„Èa¿»¿¿«»≈≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ
È¯‰ - BÏ LiL B„ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»ƒ¿¿≈∆»¿ƒ∆≈¬≈

‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê45ÔË˜Ï ¯ÓL Ì‡ Ï·‡ . ∆»ƒ¿««»¬»ƒ»«¿»»
˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - „·‡L ÔÚËÂÈÙÏ ,ÔÈ¯ÓBM‰ ¿»«∆»«¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ¿ƒ

‰ÚË ˙ÓÁÓ ÚaL BÈ‡L46‰È‰L ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈ƒ¿»≈¬««¬»¿≈ƒ»∆»»
ÔÈc ˙Èa e„ÈÓÚÈ - ÂÈÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ B‡ ÔË˜Ï ÛzLÀ»¿»»«¿»»«¬ƒ≈ƒ

ÛzM‰ Ú·MÈÂ ,ÔËwÏ ÒBtB¯ËBt‡47Ba ‡ˆBiÎÂ «¿«»»¿ƒ»««À»¿«≈
.‡nL ˙ÚËa¿«¬«∆»

לח:39) שבועות במקצת.40)משנה, מודה שבועת
מנה.41) ממני בידך.42)לקחת לאבא נתבאר 43)מנה

ה"ה. פ"ד 'שמא'.44)למעלה כטענת נראה,45)ודינה
לאבא  מנה חייב שאתה לי ברי אמר אפילו קטן, שביורש
ומה  פטור, - התביעה מאשר אחד עד או במקצת והודה
בוודאי  יודע אני טען שאם ההלכה) בסוף (שם רבינו שאמר
כאן  מיימוניות הגהות (ראה גדול ביורש המדובר חייב, -

ז). טענה,46)אות מחמת אינה שומרים שבועת שכל
נגנב  לא הפקדון שמא או פשעת שמא טוען המפקיד שהרי
על  שבועה התורה הטילה ואףֿעלֿפיֿכן בידך, והוא
הר"י  דעת וכן קטן. טענת על גם נשבע ולפיכך השומר,

תוקנה 47)מיגש. ואפוטרופוסים שותפים ששבועת משום
פ"ו  שם [הרא"ש ה"ב). פ"א למעלה (ראה 'שמא' טענת על
שבועת  לקטן נשבעים שאין הרמב"ן, בשם כתב כב אות
מהכתוב  מב.) (שם נתמעטה קטן שטענת מפני שומרים,
איש, אינו וקטן וכו'", רעהו אל איש יתן "כי ז): כב, (שמות

ב  פסק וכן שומרים. בשבועת נאמר זה סי'ופסוק חו"מ 'טור'
צו].

.ÈÈ˙Ba¯ e¯B‰48ÔË˜ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡L : ««∆≈ƒ¿»ƒ««¬«»»
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קו ונטען קו טוען הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ו ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰¯Bz ÏL ‰Úe·L49ÔÈÚaL - ˙q‰ ˙Úe·L Ï·‡ ,50. ¿»∆»¬»¿«∆≈ƒ¿»ƒ
- ÔzÓe ‡OÓ ÔÈÚÏ ÛÈ¯Á BÈ‡L ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»»∆≈»ƒ¿ƒ¿««»«»

B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ÔÈÚaL51ÏËB ‰Ê ‰È‰È ‡lL . ƒ¿»ƒ∆≈««¬»∆…ƒ¿∆∆≈
,‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .ÌpÁa BÏ CÏÈÂ ÔË˜ ‡e‰Lk BBÓÓ»¿∆»»¿≈≈¿ƒ»¿»∆«¿ƒ»
ÏÚ ÔÚhL ÔËw‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .‡e‰ ÌÏBÚ Ôew˙Â¿ƒ»ƒ¿≈»»≈∆«»»∆»««
ÔÈa ,Ïka ¯ÙkL ÔÈa ˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÔÈa ,ÏB„b‰«»≈∆»¿ƒ¿»≈∆»««…≈
ÚaL ‰Ê È¯‰ - „Ú ÌL ‰È‰ ‡lL ÔÈa „Ú ÌL ‰È‰L∆»»»≈≈∆…»»»≈¬≈∆ƒ¿»
ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ CÙ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .˙q‰∆≈¿≈»«¬…««»»∆≈«¿ƒƒ
ÈÙÏ ,Ïa˜Ó BÈ‡ Ì˙Ò Ì¯Á elÙ‡Â ,ÏÏk ÔËw‰ ˙‡∆«»»¿»«¬ƒ≈∆¿»≈¿«≈¿ƒ

‰Úe·M‰ LÚ Ú„BÈ BÈ‡L52. ∆≈≈«…∆«¿»

מיגש.48) שום 49)הר"י נשבעים שאין לומר התכוון לא
הקודמת  בהלכה שהרי קטן, טענת על תורה של שבועה
שבועת  וכן שומרים, שבועת לקטן שנשבעים בפירוש כתב
נשבעים  אין שאמרו במקום וכוונתו: ואריסים, שותפים
היסת  אבל תורה, של בשבועה אלא אמרו לא - לקטן

וה'טור'50)נשבעים. והרא"ש הרמב"ן לו הודו זה בדין
שאין 51)שם. ודעתם והרא"ש, הרמב"ן עליו חלקו

ואינו  הפעוטות, לעונת הגיע שלא קטן טענת על משביעים
ומתן. משא בטיב ט 52)בקי אות כאן מיימוניות בהגהות

מוסרים  אלא איש, אשת משביעים שאין גאונים, בשם כתב
תישבע. - תתגרש או תתאלמן שאם התובע, ביד פסקֿדין
אות  יוסף' ו'בית שם 'טור' (ראה דעתם קיבל לא והרא"ש

כ).

.‡ÈÏB„b‰ BÚhL ÔË˜53BÏ LiL ¯·„a BÚË Ì‡ : »»∆¿»«»ƒ¿»¿»»∆≈
- ÔËw‰ ‰„B‰Â ,ÔzÓe ‡OÓ ˜ÒÚ ÔB‚k ,ÔËwÏ ‰È‰¬»»«»»¿≈∆«»«»¿»«»»

ÂÈÒÎpÓ ÔÈÚ¯Ù54BÏ ‰È‰iL „Ú ÔÈzÓÈ - BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿»ƒƒ¿»»¿ƒ≈«¿ƒ«∆ƒ¿∆
,ÏÈc‚iL „Ú ÔÈÈzÓÓ - ÔËw‰ ¯Ùk Ì‡Â .ÌlLÈÂƒ«≈¿ƒ»««»»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ
,‰È‰ ÔËwÏ ÔÈ‡L ¯·„a BÚË Ì‡Â .˙q‰ Ú·MÈÂ¿ƒ»«∆≈¿ƒ¿»¿»»∆≈«»»¬»»

˙BÏaÁÂ ÔÈ˜Ê ÔB‚k55Èt ÏÚ Û‡Â ‰„BnL Èt ÏÚ Û‡ , ¿¿»ƒ¿¬»««ƒ∆∆¿««ƒ
.ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,¯eËt - ÌlLi ‰nÓ BÏ LiL∆≈ƒ«¿«≈»«¬ƒ¿««∆ƒ¿ƒ
¯ÈÎO‰ ÔB‚k ,ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«≈«ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ
- ¯ÈÎO BÏ ¯kzOiL ÔËwÏ ‰È‰ LiL ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆≈¬»»«»»∆ƒ¿«≈»ƒ
ÚaLpL ÈÂÁ Ï·‡ .ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ«»»¬»∆¿»ƒ∆ƒ¿»

BÒ˜t ÏÚ56ÔÈ‡L ;ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL BÈ‡ - «ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈ƒ«»»∆≈
ÔÈÚaLÂ ÂÈÏÚBÙÏ ÔzÏ ·iÁ È¯‰L ,‰È‰ ‰Êa ÔËwÏ«»»»∆¬»»∆¬≈«»ƒ≈¿¬»¿ƒ¿»ƒ
Ô˙pL BLÙ ÏÚ „ÈÒÙ‰ ÈÂÁ‰ ‰ÊÂ ,epnÓ ÔÈÏËBÂ¿¿ƒƒ∆¿∆«∆¿»ƒƒ¿ƒ««¿∆»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔË˜ Èt ÏÚ BBÓÓ»«ƒ»»¿≈…«≈»∆

והלכה 53) קטן. הוא כשהתובע מדובר הקודמות, בהלכות
קטן. בנתבע עוסקת מכירה,54)זו מהל' בפכ"ט נתבאר

מקחו  ומתן משא בטיב הבקי ולמעלה שש מבן שקטן
תקנת  כט.) גיטין וגמרא (משנה במטלטלין קיימים וממכרו
ימנעו  שלא להתפרנס, לקטן לאפשר כדי היא, חכמים

ממנו. וליקח לו מלמכור או 55)אנשים ממון שהזיק קטן
וקטן  שוטה "חרש פז. בבבאֿקמא שנינו - פטור באדם, חבל
- באחרים שחבלו והם חייב, בהן החובל רעה, פגיעתן -
הניגוד  ואת פטור. - שיגדיל שלאחר שגם משמע פטורין".

הגאונים: הסבירו הנ"ל, בגיטין למשנה זו משנה שבין
לא, או לקטן הנאה מביא הענין אם העובדה שמכריעה
וחבלות. לנזקין דומים - הנאה בהם לקטן שאין שדברים

ונוטל,56) נשבע פנקסו על שחנווני מח. בשבועות שנינו
משנה  ומבאר מביא ה"ה, ולוה מלוה מהל' בפט"ז ורבינו
וטען  וכך, כך שלי לפועל תן לחנווני שאמר הבית בעל זו:
לא  אומר והפועל הבית, מבעל ותובע נתתי, החנווני:
שם  (ראה מבעלֿהבית ונוטלים נשבעים שניהם - קיבלתי
תקנה  חכמים עשו שלא כאן, רבינו ומלמדנו זה). דין נימוק

קטן. הוא כשהנתבע לחנווני זו

.·ÈL¯Á‰57 ÔÈ‡ - ‰ËBM‰ÂÔ‰Ï ÔÈ˜˜Ê58ÏÎÏ «≈≈¿«∆≈ƒ¿»ƒ»∆¿»
ÌÈ¯Á‡ ˙ÚËÏ ‡ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÏÚ Ô˙ÚËÏ ‡Ï ,‰ÚË«¬»…¿«¬»»«¬≈ƒ¿…¿«¬«¬≈ƒ
‰Úe·L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰l˜ ‰Úe·LÏ ‡Ï ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…ƒ¿»«»¿≈»ƒ«¿»

ÔÈÓeÏLz B‡ ‰¯eÓÁ59‡e‰ È¯‰ - ‡Óeq‰ Ï·‡ . ¬»«¿ƒ¬»«»¬≈
¯·c ÏÎÏ ‡È¯·k60ÈÈÓ Ïk ÚaLÂ ,el‡ ÌÈÈÚa ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ≈

.B˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLÂ ,˙BÚe·L¿¿ƒ¿»ƒ««¬»

שומע 57) אינו משמעותו: מקום בכל האמור חרש סתם
מדבר. לדיון.58)ואינו נכנס אינו ואףֿעל59ֿ)ביתֿדין

מהל' בפכ"ט כמבואר קיימים, וממכרו מקחו שחרש פי
הי"ב. פכ"ט פסול 60)מכירה אבל ממון, תביעות לענין

מהל' ופ"ב הי"ב, פ"ט עדות הל' (ראה ולדון להעיד
ה"ט). סנהדרין

éML ÷øt1 ¤¤¦¦
ודין 1) כפרן, הוחזק לא או בטענתו כפרן הוחזק מבאר

בניו. או עצמו להשביע עשוי אדם ושאין בך אני משטה

.‡:¯Ó‡Â „Á‡‰ ÔÚË ,ÔÈc ˙È·Ï e‡aL ÔÈÈ„ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ∆»¿≈ƒ»«»∆»¿»«
,BÏˆ‡ Èz„˜Ù‰L B‡ ,ÂÈ˙ÈÂÏ‰L ,‰Ê Ïˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó»∆≈ƒ≈∆∆∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¿
Ïk ÔÎÂ ,È¯ÎOa BÏˆ‡ ÈÏ LiL B‡ ,ÈpnÓ ÏÊbL B‡∆»«ƒ∆ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿≈…
,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ·ÈL‰Â ,‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿≈ƒ«ƒ¿»¿»«≈ƒ«»¿
BÊ ÔÈ‡ - ÔÚBË ‰z‡ ¯˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡≈¿¿»ƒ¿∆∆«»≈≈
·L‰ :ÔÚËpÏ ÔÈc ˙Èa ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;‰BÎ ‰·eLz¿»¿»∆»¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»»≈

‰·eLz‰ L¯Ùe ,B˙ÚË ÏÚ2,B˙ÚË ‰Ê L¯tL BÓk ««¬»»≈«¿»¿∆≈≈∆«¬»
B‡ EÏˆ‡ „È˜Ù‰ ,˙ÈÂÏ ‡Ï Ì‡ epnÓ ˙ÈÂÏ Ì‡ ¯Ó‡Â∆¡…ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ…»ƒ»ƒ¿ƒ∆¿¿
‡Ï B‡ Bz¯ÎO ,BzÏÊ‚ ‡Ï B‡ BzÏÊb ,„È˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿«¿…¿«¿¿«¿…
ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe .˙BÚh‰ ¯‡L ÔÎÂ ,Bz¯ÎO¿«¿¿≈¿»«¿»ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ
‡B·ÈÂ ,BzÚ„a ‡e‰ ‰ÚBË ‡nL ?BÊ ‰·eLz epnÓƒ∆¿»∆»∆¿«¿¿»
,ÔÚhL BÓk e‰ÂÏ‰L ¯LÙ‡ È¯‰L .¯˜L ÏÚ Ú·M‰Ï¿ƒ»««∆∆∆¬≈∆¿»∆ƒ¿»¿∆»«
BÏ Ô˙pL B‡ ,BzL‡Ï B‡ B·Ï ·BÁ‰ ˙‡ ‰Ê ¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ∆∆«ƒ¿¿ƒ¿∆»«
.·BÁ‰ ÔÓ ¯ËÙpL BzÚ„a ‰n„ÈÂ ,·BÁ‰ „‚k ‰zÓa¿«»»¿∆∆«ƒ«∆¿«¿∆ƒ¿«ƒ«
,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡ ¯Ó‡z C‡È‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ≈«…«≈ƒ«»¿
;Ú„BÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â ÌlLÏ ÔÈc‰ ÔÓ ·iÁ˙Ó ‰z‡ ‡nL∆»«»ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿«≈¿≈«»≈«
Ì‡ EeÚÈ„BÈ Ì‰Â ,ÌÈ¯·c‰ Le¯t ÔÈicÏ Ú„B‰ ‡l‡∆»«««»ƒ≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ
ÏB„b ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .·iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ B‡ ·iÁ ‰z‡3, «»«»≈«»«»«¬ƒ»»»»»

,B˙ÚË ÏÚ ·ÈLzL „ÒÙ‰ EÏ ÔÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ≈¿∆¿≈∆»ƒ««¬»
ÚÈ„B˙ÂeÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,BÏ ·iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ „ˆÈk e ¿ƒ≈≈«≈«»«»ƒ¿≈∆…»

e‡ È¯‰L ,BÏ z¯ÊÁ‰Â eÈ‰L ÈtÓ B‡ ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈»ƒ¿≈∆»¿∆¡«¿»∆¬≈»
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קז

קז

ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ו ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓa ÔÈ„4ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ¿ƒ∆»«¿»»¿≈ƒ»«
BÏˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó B‡ ,‰Ó ÈÏ ·iÁ ‰Ê :¯Ó‡Â ÔÚBh‰«≈¿»«∆«»ƒ»∆»∆≈ƒ∆¿
B‡ ,B˙B‡ ˙ÈÂÏ‰ ?ÌÈt ‰Ê È‡Ó :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -¿ƒ≈≈∆»ƒƒ¿ƒ»
·iÁ˙ C‡È‰ ¯Ó‡ ?EBÓÓ ˜Èf‰ B‡ ,BÏˆ‡ z„˜Ù‰ƒ¿«¿»∆¿ƒƒ»¿¡…≈«ƒ¿«≈
‡e‰Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L BÏ ‰ÓciL ¯LÙ‡ È¯‰L .EÏ¿∆¬≈∆¿»∆ƒ»∆∆«»¿
Ôz‡L :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,B·bL B„LÁL ÔB‚k .·iÁ BÈ‡≈«»¿∆¬»∆¿»∆»«∆∆≈

ÂÈÏÚ ÔÚhL È¯‰ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,‰Ó EÏ5e‰ÂÏ‰L ¿»∆¿«≈»∆¬≈∆»«»»∆ƒ¿»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â ‰Ê ·ÈL‰Â ,‰Ó»∆¿≈ƒ∆¿»«…»¿»ƒ≈»
¯ÊÁÂ ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â¿««»≈ƒ«≈≈ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»«
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÈzÚ¯Ùe È˙ÈÂÏÂ ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰«ƒ¿»¿»«≈»»¿»ƒƒ»«¿ƒ≈¿«¿ƒ

epnÓ6Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡l‡ ,7ÌlLÓe8:·ÈL‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ∆∆»À¿««¿»¿«≈¬»ƒ≈ƒ
‰z‡ ¯˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡ ,·iÁ ÈÈ‡≈ƒ«»≈¿¿»ƒ¿∆∆«»
ÌÈ„Ú ‡È·‰Â Ú·Bz‰ CÏ‰Â ,‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÚBË≈¿≈…«≈»∆¿»««≈«¿≈ƒ≈ƒ
Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :Úa˙p‰ ¯Ó‡Â ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»««ƒ¿»≈»»¬»
˜ÊÁ‰ ‡Ï - B·BÁ ÂÈzÚ¯t B‡ BB„˜t BÏ Èz¯ÊÁ‰∆¡«¿ƒƒ¿¿«¿ƒ…À¿«

Ô¯Ùk9.¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaLÂ , «¿»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»

כט.)2) (סנהדרין ששנינו העדים, מבדיקת זה דין למד
חייב  שזה יודע אתה האיך "אמור לעד: אומרים שביתֿדין
שבעלֿ וכלֿשכן בדין, טועה הוא שמא החשש מפני לזה",
לעצמו. חובה רואה אדם אין שהרי לפרש, צריך דין
מקומות  מכמה ראיות מביא א, אות כאן מיימוניות [בהגהות
חתימת  שאחר ומבאר סתמית, טענה על שמשביעים בגמרא
בירור  לדרוש הגאונים תיקנו - הרמאים משרבו הגמרא,
בסוף  כן פסק מרוטנבורג) (הר"מ רבו שגם ומסיים הטענות,

הלכה.3)ימיו]. לפסוק כוונת 4)ויודע להבין קשה
לברר  הנתבע מפחד שלפעמים מפרש, בלחםֿמשנה רבינו.
לא  ביתֿהדין שמא הוא שחושש משום האמיתית טענתו
אינה  זו וטענה ופרעתי, לוויתי היא: שטענתו כגון לו, יאמין
לפרש, שלא הוא מעדיף ולפיכך להד"ם, טענת כמו חזקה
דנים  אנו "שהרי לו: אומרים זה, חשש מלבו להוציא וכדי
ב'מיגו' פרעתי לטענת מאמינים אנו פירוש וכו'", במתוך
את  מניח אינו זה פירוש גם אולם להד"ם. לטעון שיכול
התכוון  ואולי 'מיגו'. דיני גם יודע גדול חכם שהרי הדעת,
מקבלים  אין למה הדין, לעיקר נמשך זה שנימוק לומר
הוא, גדול מחכם גם שדורשים הדבר וטעם סתמית, הכחשה
לא. ומי גדול חכם נקרא מי גבולות לקבוע שאין

יז.5) בבבאֿמציעא יוחנן, רבי של אין 6)מימרא
כלל. לו כפרן 7)מאמינים "הוחזק כתוב שם בגמרא

אחרות. לתביעות לא אבל משמע, ממון". בלי 8)לאותו
על  לחשוד דומה זה ואין ה"ג). לקמן (ראה התובע שבועת
נשבע  שהתובע ה"ד) בפ"ב (למעלה שאמרנו השבועה,
שקרנותו  עלֿידי נתערער טענתו שתוקף משום ונוטל,
והרשב"א) הרז"ה בשם שם יוסף' ('נמוקי תביעה באותה

להישבע. צריך שהתובע שם, רש"י לפרש 9)ודעת יכול
לומר: שהתכוון כלום" בידי לך "אין הראשונה טענתו
גאון. האי רב בשם מיימוניות בהגהות כתב וכן פרעתי.
הוחזק  כלום... בידי לך אין אמר "והלה אמרו: שם [בגמרא
עמד  הגמרא. לשיטת מנוגדים רבינו דברי ולכאורה כפרן".

יוחנן, רבי דברי מפרש שרבינו וביאר, המגידֿמשנה זה על
התביעה  בשעת עכשיו לו חייב שהוא מעידים כשהעדים
וכן  שפרע, ראו ולא מידו ידם זזה שלא כגון בביתֿהדין,
שיש  אותו מעידים "והעדים יוחנן: רבי של מלשונו משמע
לו  מאמינים אין ממון, לאותו כפרן שהוחזק ומכיוון לו",
אותו  חייב שביתֿהדין אחר לו פרעתי יטעון אם בשבועה
עדותם  אין - מנה שלווה רק מעידים העדים אם אבל לשלם,
כלום", בידי לך "אין הנתבע: של הסתמית טענתו מכחישה
ואם  כפרן, הוחזק לא כך ומשום ופרע, שלווה אפשר שהרי
נאמן  - לשלם ביתֿדין אותי שחייב אחר פרעתי יטעון
שער  התרומות' וב'ספר הלחםֿמשנה). של ביאורו (עלֿפי
בטוען  שגם כתב, עט) סי' חו"מ ב'טור' (מובא א חלק יב
העדאתם  ואחר שלווה, מעידים ועדים כלום בידי לך אין
כפרן, הוחזק - כלום בידי לך אין שטענתי אחר פרעתי טען
כלום. בידי לך אין כשאמר ששיקר בעצמו שהודה משום
אדם  שאין המגידֿמשנה, של דעתו מסביר ובלחםֿמשנה
וכאן  עדים, העדאת עלֿידי אלא עצמו עלֿפי כפרן נעשה
אפשר  שהרי כלום, חייב שאינו טענתו מכחישים העדים אין

עצמו]. את מכחיש הוא אלא שפרע,

.·ÌÈ„Ú e‰e‡¯10,Ô‰ ‰Ó eÚ„È ‡ÏÂ ˙BÚÓ BÏ ‰nL »≈ƒ∆»»»¿…»¿»≈
,EÈ˙ÈÂÏ‰L È˙BÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÔÈca BÚ·˙e¿»«ƒ¿»«≈ƒ¿«∆ƒ¿ƒƒ
,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - eÈ‰ ÔBÚ¯t B‡ ÈÏ z˙ ‰zÓ :¯Ó‡Â¿»««»»»«»ƒ≈»»¬≈∆∆¡»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ .¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaLÂ¿ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»»«…»¿»ƒ≈»
˜ÊÁ‰ - Ì‰ÈÙa BÏ ‰nL ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈ƒ∆»»ƒ¿≈∆À¿«
¯tÎiL „Ú Ô¯Ùk ˜ÊÁÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .Ô¯Ùk«¿»¿»≈»»À¿»«¿»«∆ƒ¿…

ÔÈc ˙È·a11‰na e‰eLÈÁÎÈÂ ÌÈ„Ú ÈL e‡B·ÈÂ ¿≈ƒ¿»¿≈≈ƒ¿«¿ƒ«∆
.¯ÙkL∆»«

לד:10) דאישתעי 11)שבועות "והיכא לא. בבאֿבתרא
וטוען, דחוזר - וטען דינא לבי ואתא טען, ולא אבראי מילי
דינא" לבי אלא טענתיה מגלי דלא אינש עביד טעמא? מאי
שם  טען ולא לביתֿדין מחוץ דברים כשסיפר (בעברית:
- בחוץ) אמרם שלא (דברים וטען לביתֿדין ובא טענותיו,
לגלות  לא אדם של דרכו ולמה? מתקבלות. טענותיו
ב'בית  (הובא שם חו"מ [וב'טור' לביתֿדין). אלא טענותיו
בפני  שלא אפילו עדי" "אתם אמר שאם כתב, שם) יוסף'
לא  האומר שכל פרעתי, ולטעון בו לחזור יכול אינו ביתֿדין
אבל  פרע. למה - לווה לא שאם פרעתי, לא כאומר - לוויתי
אלא  כפרן הוחזק שלא משום אחרֿכך, פרעתי לטעון נאמן

ביתֿדין. בפני כששיקר

.‚EÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó12eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·a ¯Ùk , »∆ƒ¿ƒƒ»«¿≈ƒ¿»«…»
‰Ó epnÓ ‰ÂlL ÌÈ„Ú ÈL e‡·e ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈»»¿≈≈ƒ∆»»ƒ∆»∆
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÈzÚ¯Ù ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,BÚ¯Ùe¿»¿««¿∆≈…ƒ¿«¿ƒ¬≈∆«»

ÌlLÏ13‰ÂlL ÌÈ„Ú e‡·e ,È˙ÈÂÏ ‡Ï ¯ÓB‡‰ ÏkL ; ¿«≈∆»»≈…»ƒƒ»≈ƒ∆»»
ÈÓc ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k -14‡Ï ¯ÓB‡ ‰Âl‰ ‡ˆÓÂ , ¿≈…»«¿ƒ»≈¿ƒ¿»«…∆≈…

ÏÚa ˙‡„B‰ - BÚ¯tL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú‰Â ,ÈzÚ¯t»«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ∆¿»»«««
c ÌÈ„Ú ‰‡Ók ÔÈc‰Úe·L ·iÁ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡Â .ÈÓ15, ƒ¿≈»≈ƒ»≈¿≈««¿∆«»¿»

‰Ê ˜ÊÁ‰ È¯‰L16ÔÎÂ .Ô¯Ùk17·˙k ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰ Ì‡ ∆¬≈À¿«∆«¿»¿≈ƒƒ»»¿«
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קח ונטען קח טוען הלכות - משפטים ספר - אדר כ"ו ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L B„È»∆«»¿»«…»¿»ƒ≈»
B‡ ÔÈc ˙È·a B„È ·˙k ˜ÊÁ‰ Ì‡ ,È„È ·˙k BÈ‡ ‰ÊÂ¿∆≈¿«»ƒƒÀ¿«¿«»¿≈ƒ
Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - B„È ·˙k ‡e‰L ÌÈ„Ú e‡aL∆»≈ƒ∆¿«»¬≈∆À¿««¿»

ÌlLÓe18. ¿«≈

מא:12) שם.13)שבועות -14)כרבא, לוה לא שאם
פרע. נפרע.15)למה סוף 17)הלווה.16)שלא רי"ף

תתקסב. אות מקום 18)בבאֿבתרא שבכל רבינו, דעת
כמו  שבועה, בלא התובע נוטל - כפרן הוחזק שהנתבע
כאן, מהנידון זה נלמד ז. הערה א בהלכה למעלה שביארנו
משלם? כאן בנידון למה שבועה, חייב שהתובע נאמר שאם
מכחישים  שעדים משום לישבע, יכול אינו התובע הרי
אחר  טענתו הלווה שינה שאם בלחםֿמשנה, [כתב טענתו?
שבועה  מחוייב המלוה ופרע, שלוה וטען העדים העדאת
אינו  - עדים נגד להישבע יכול שאינו ומכיון פרע, שלא
לויתי  לא האומר "שכל באמרו: רבינו נתכוון ולזה נוטל,
מדובר  כלומר, דמי", פרעתי לא כאומר שלוה, עדים ובאו
ובהסתמך  טענתו. מכחישים ועדים זו, בטענתו עומד כשהוא
על  הראב"ד של השגתו ליישב לי נראה אלה, דבריו על
"אין  שכתב: כפרן", זה הוחזק "שהרי רבינו: של נימוקו
אין  זה טעם שבלי לומר, שהתכוון ברור הטעם". לזה צורך
דברי  ולפי אותו. מכחישים שעדים משום נשבע, התובע
אינו  הנתבע אם שהרי זו, להשגה מקום אין הלחםֿמשנה
יכול  שאינו ומשום שבועה, מחוייב התובע היה כפרן,

נוטל]. אינו - להישבע

.„‰Ó19:ÔÚËp‰ BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‡e‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰ »∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»««ƒ¿»
ÌÈ„Ú e‡·e ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t ‡BÏ‰Â20 «¬¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈ƒ

;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :e¯Ó‡Â¿»¿…»¿»ƒ≈»…À¿««¿»
Ba ÌÈ„Ú Ì‰L ¯·„ ‡l‡ ÔÈ¯ÎBÊ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L21. ∆≈»≈ƒ¿ƒ∆»»»∆≈≈ƒ

.¯ËtÈÂ ˙q‰ ‰Âl‰ Ú·MÈÂ ,Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…À¿««¿»¿ƒ»««…∆∆≈¿ƒ»≈
Ba ‡ˆBik22„ˆa z„ÓÚ ‰z‡Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ÈÏ Ôz : «≈≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ¿«»»«¿»¿«

‰Ê „enÚ „ˆa Èz„ÓÚ ‡Ï :ÔÚËp‰ ¯Ó‡Â ,‰Ê „enÚ«∆¿»««ƒ¿»…»«¿ƒ¿««∆
ÔÈ‡L ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - „ÓÚL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÏBÚÓ≈»»≈ƒ∆»«…À¿««¿»∆≈
Ïk ÔÎÂ .LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„Ï BzÚc ÌÈOÓ Ì„‡»»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שם.19) העדים 20)שבועות, אותם כלומר העדים, צ"ל
ופלוני]. פלוני ובאו תימן: "אמר 21)[בכת"י שם: בגמרא

אדעתיה  לאו - דאינש עליה רמיא דלא מילתא רבא:
לב  שם אינו - לזוכרו האדם על מוטל שאינו דבר (בעברית:
כלֿכך  לב שם שלא ללווה, שהכוונה רש"י ופירש אליו)".
חבירו  את שהמלוה מפני לא, או שפרע בשעה עדים היו אם
שטעה. אפשר ולפיכך בעדים, לפרעו צריך אינו - בעדים
לומר  שהתכוון ונראה לעדים. שהכוונה מפרש רבינו אולם
(ראה  להעיד עליהם שהטילו לדברים רק לב שמים שהעדים

ו). כרב 22)הלכה שפסק מציין, [במגידֿמשנה לד: שם
שהרי  תמוהים, ודבריו ממונות. בדיני כמותו שהלכה נחמן
של  ודרכו כפרן, הוחזק נחמן רב אמר שם אחרון בלשון
כרבא, פסק שרבינו ונראה אחרון. לשון להעדיף רבינו

- ראשון שבלשון ועוד, נחמן. רב לגבי אחרון שהוא משום
כך]. סובר נחמן רב גם

.‰ÈÏ Ôz23¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ«¬≈»≈ƒ¿»«
:‰ÂlÏ ÔÈ¯ÓB‡ - ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t :ÔÚËp‰«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«…∆

¯Ët‰Â Ì‡È·‰24eÎÏ‰L B‡ e˙nL B‡ e‡a ‡Ï . ¬ƒ≈¿ƒ»≈…»∆≈∆»¿
e‡ ÔÈ‡L .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈ - ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏƒ¿ƒ»«∆∆ƒ»«∆≈∆¿»∆≈»

‰Ï B˙B‡ ÌÈÎÈ¯ˆÓ¯Ët‰Ïe ÂÈ¯·c ¯¯·Ï ‡l‡ Ô‡È· «¿ƒƒ«¬ƒ»∆»¿»≈¿»»¿ƒ»≈
BÈ‡ - ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L ;‰Úe·MÓ Û‡«ƒ¿»∆««¿∆∆¬≈¿≈ƒ≈

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ25. »ƒ¿»¿¿≈ƒ¿∆≈«¿

קע.23) יצחק 24)בבאֿבתרא רב ואמר שהיה, מעשה
(שם  ובמסקנא ויעידו", ופלוני פלוני "יבואו (שם) נפחא
אני  (גם קאמינא לברר נמי "אנא יצחק: רבי ביאר ב) עמוד
רבינו, ומפרש לברר)". כדי העדים את להביא התכוונתי
לפטרו  יועיל והבירור שפרע, להישבע צריך - יברר לא שאם
יברר  לא שאם רש"י, בשם פירש שם [וברשב"ם משבועה.
או  באו "לא שכתב: רבינו של מלשונו יפסיד]. - בעדים
באו  שאם משמע, אחרת" למדינה שהלכו או שמתו
לדבריו  מנוגד זה ולכאורה לשלם. חייב - והכחישוהו
בין  מחלק שרבינו במגידֿמשנה, ומבאר הקודמת. בהלכה
פרעתיך" "והלא בין או בעדים, שלא לבין בעדים מלוה
לא  ואמרו באו שאפילו כתב, ובכסףֿמשנה "פרעתיך". לבין
בהלכה  להאמור בהתאם ויפטר, היסת ישבע - בפנינו פרע
בזה). שהאריך ע ס' חו"מ יוסף' 'בית (ראה הקודמת

ה"א.25) ולוה מלוה מהל' בפי"א

.ÂBÏ ¯Ó‡26:BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa »«ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿»«
‰hLÓ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ÔÈca BÚ·z ¯ÁÓÏ ,Ô‰≈¿»»¿»«ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»«¿«∆

È˙ÈÈ‰Ea27˙q‰ ÚaLÂ ,¯eËt - ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡Â »ƒƒ¿¿≈¿¿»ƒ¿»¿ƒ¿»∆≈
ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌeÏk B„Èa ÔÈ‡L∆≈¿»¿«¬ƒ»«…»¿»ƒ

ÌÏBÚÓ28È„Ú Ìz‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L .29¯·„Â , ≈»∆¬≈…»«»∆«∆≈«¿»»
B¯ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡ ˙e„Ú BÈ‡L30‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ CÎÈÙÏe , ∆≈≈≈»»¿¿ƒ»ƒ»«…

Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰31. »¿»ƒ≈»…À¿««¿»

כט.26) כתשובה 27)סנהדרין "הן", אמרתי בצחוק
מצחיקה. הוא 28)לטענה כן אם והרי הן, אמרתי: לא

עדים. עלֿידי שבשעת 29)מוכחש מעידים אינם העדים
עדי. אתם הנתבע: להם אמר שנתבאר 30)ההלוואה כמו

הקודמת. שהעדים 31)בהלכה האפשרות לשלול שאין
שהתכוון  להישבע שחייב כתב, פא ס' חו"מ [ה'טור' טעו.
הר"מ  בשם כאן מיימוניות בהגהות כתוב וכן בו. לשטות

גאון]. סעדיה רבי על שהסתמך מרוטנבורג

.Ê„BÚ ‡ÏÂ32È¯BÁ‡ ÌÈ„Ú BÏ ÔÈÓË‰ elÙ‡ ‡l‡ , ¿…∆»¬ƒƒ¿ƒ≈ƒ¬≈
¯„b‰33,Ô‰ :BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â , «»≈¿»«»∆ƒ¿»¿»«≈

‡nL ,‡Ï :BÏ ¯Ó‡ ?ÈBÏÙe ÈBÏt Ea e„ÈÚiL EBˆ¿̄¿∆»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»«…∆»
¯ÁÓÏe ,EÏ Ôz‡ ‰Ó ÈÏ ÔÈ‡Â ¯ÁÓÏ ÔÈca ÈtÎzƒ¿≈ƒ«ƒ¿»»¿≈ƒ»∆≈¿¿»»
‰hLÓ :¯Ó‡Â ÔÚhL ÔÈa ,ÌÈ„Ú‰ el‡a ÔÈca BÚ·z¿»«ƒ¿≈»≈ƒ≈∆»«¿»«¿«∆
È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡L ÔÈa ,Ba È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈∆»«…»¿»ƒ≈»¬≈
¯Ó‡iL „Ú ,˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L .¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL ‰Ê∆ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»∆≈»≈«∆…«
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קט

קט

ונטען  טוען הל' - משפטים ספר - אדר כ"ז שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰Âl‰ ÈÙa ‰ÂÏn‰ ¯Ó‡È B‡ ,È„Ú Ìz‡ :‰Âl‰«…∆«∆≈«…«««¿∆ƒ¿≈«…∆
.Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï ‰f‰ ˙e„Úa Ï·‡ ,‰Âl‰ ˜zLÈÂ¿ƒ¿…«…∆¬»»≈«∆…À¿««¿»

„Á‡a ‰OÚÓ34eL¯ ·˜ B˙B‡ ÔÈ¯B˜ eÈ‰L ,35. «¬∆¿∆»∆»ƒ«¿
‡e‰ ÈÓ :¯Ó‡ .‰a¯‰ ˙B·BÁ ÂÈÏÚ LiL ,¯ÓBÏk¿«∆≈»»«¿≈»«ƒ
,BÚ·˙e ÈBÏt B˙B‡ ‡·e .ÈBÏt ‡l‡ ,BÏ ·iÁ È‡L∆¬ƒ«»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .ÌeÏk BÏ ·iÁ ÈÈ‡ :‡e‰ ¯Ó‡Â¿»«≈ƒ«»¿¿»¿¬»ƒ

ÔÎÂ .¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈ36ÂÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ „Á‡ ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈∆»»¿ƒ»»
ÔBÓÓ ÏÚa ‡e‰L37‰È‰ el‡ :¯Ó‡ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa . ∆««»ƒ¿«ƒ»»«ƒ»»

?ÈBÏÙÏÂ ÈBÏÙÏ BÚ¯Bt È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,ÔBÓÓ ÈÏ38¯Á‡Â ƒ»…»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿««
ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .Úa˙Ï ÈBÏÙe ÈBÏt e‡a B˙˙ÈÓƒ»»¿ƒ¿ƒƒ¿…«¿»¿¬»ƒ≈

BÓˆÚ ˙B‡¯‰Ï ÈeOÚ Ì„‡‰L ;ÌeÏk Ì‰Ï39BÈ‡L »∆¿∆»»»»¿«¿«¿∆≈
ÔBÓÓ ÈÏÚa ÂÈa ÁÈp‰ ‡lLÂ ,ÔBÓÓ ÏÚa40ÏÎÂ . ««»¿∆…ƒƒ«»»«¬≈»¿…

.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

השיחה 33)שם.32) את שומעים שהם ידע לא והנתבע
התובע. ובין  ב.34)שבינו עמוד (מדה 35)שם קב מלא

מתרגם  ב) טו, (דברים ברעהו" ישה "אשר חובות. גדולה)
מו:) (בבאֿקמא ובגמרא בחבריה". ירשי "די אונקלוס:

אפרע". פארי רשוותך גדול.37)שם.36)"ממרי עשיר
חייב 38) שאני מה פורע הייתי לא האם תמיהה: בלשון

רשו.39)להם. קב לדין שניה.40)נימוק לבבא נימוק
ורבי  עצמו, את להשביע שלא עשוי אדם הגמרא: לשון
יתבאר  הבא [בפרק בניו. את להשביע שלא מוסיף: חייא
אלא  עצמו את להשביע שלא עשוי אדם אמרו שלא
עדים  בפני לו והודה חבירו תבעו אם אבל מעצמו, כשהודה

זו. טענה מקבלים אין - התובע בנוכחות

.ÁÔÎÂ ,˙e„Ú dÈ‡ - ÌÈ„Ú ÔÈÓËn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿ƒ≈ƒ≈»≈¿≈
¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ,B˙B‡ ÔÈÚÓBL ÌÈ„ÚÂ BÓˆÚÓ ‰„Bn‰«∆≈«¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈»≈
- Ô‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿¿»«≈
,ÔÈc ˙È·Ï e‡B·iLk ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ ÏÎa¿»«¿»ƒ¿«≈»∆¿∆»¿≈ƒ
?EÏˆ‡ BÏ LiM ‰Ó Ôz˙ ‡Ï ‰nÏ :Úa˙pÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ«ƒ¿»»»…ƒ≈«∆≈∆¿¿
‰z‡ ‡BÏ‰Â :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡»«≈∆¿ƒ¿¿ƒ«¬«»
Ì‡ !EÓˆÚÓ ˙È„B‰ B‡ ,CÎÂ Ck el‡ ÈÙa z¯Ó‡»«¿»ƒ¿≈≈»¿»≈»≈«¿¿ƒ
ÔÈÚBË ÔÈ‡ - ÔÚË ‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ - ÌlLÂ „ÓÚ»«¿ƒ≈»¿ƒ…»«≈¬ƒ

BÏ41‡Ï B‡ ,Ba È˙ÈÈ‰ ‰hLÓ :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»«¿»«¿«∆»ƒƒ…
ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈaO‰Ï ‡lL B‡ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»∆…¿«¿ƒ«∆«¿ƒ

.e¯‡aL BÓk ,˙q‰ ÚaLÂ ¯eËt - Èzek˙ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈¿∆≈«¿

התכוון 41) שלא ראיה הבא לתובע: אומרים ביתֿדין אין
טענת  לגבי זה דין אמרו שם כט.). (סנהדרין בך להשטות
לו. טוענים אין להשביע טענת שגם סובר ורבינו משטה,
"שלא  לנתבע שטוענים כתבו כך, ד"ה שם וב'תוספות'
אדם  נחמן, רב "אמר אמרו: שם בגמרא שהרי להשביע",
כך. טען שהנתבע נרמז ולא עצמו", את להשביע שלא עשוי
כ'תוספות'. שדעתו כתב ס אות כאן מיימוניות [בהגהות

רבינו]. בדברי לו היתה אחרת גירסא כנראה

âאדר כ"ז שני âיום
éòéáL ÷øt1
orhpeorFh'ld-mihtynxtq

¤¤§¦¦
¦§¥§¦§̈

ודין 1) הגמרא), בלשון ("אודיתא" הודאה דיני מבאר
צא  ואמרו כך על דין בית וציווהו שבועה או ממון נתחייב
נשבעתי, או פרעתי ואמר וחזר ויצא לו הישבע או לו תן

אחרת. טענה וטוען וחוזר טוען ודין

.‡,‰Ó BÏˆ‡ ÈBÏÙÏ LiL ÌÈL ÈÙa ‰„Bn‰«∆ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ∆¿»∆
‰È„B‰ C¯„a Ô‰Ï ¯Ó‡Â2Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÈO C¯„ ‡Ï , ¿»«»∆¿∆∆»»…∆∆ƒ»««ƒ

BnÚ Ú·Bz‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,È„Ú Ìz‡ :¯Ó‡ ‡lL∆…»««∆≈«¿««ƒ∆≈«≈«ƒ
˙e„Ú ‰Ê È¯‰ -3eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ ,ÔÈca BÚ·z . ¬≈∆≈¿»«ƒƒ»«…»

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„4.Ì‰Èt ÏÚ ÌlLÓe , ¿»ƒ≈»≈¿ƒ¿«≈«ƒ∆
ÚaL - „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡Â5C¯c ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ»»≈∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆∆

‰È„B‰6‡lL :¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰ el‡ e‡aLk ÔÚË . »»»«¿∆»≈»≈ƒ¿»«∆…
Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ ÔÓ‡ - È˙È„B‰ ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈaO‰Ï¿«¿ƒ«∆«¿ƒ≈ƒ∆¡»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BnÚ Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‰ÈÙa ‰„B‰Lk¿∆»ƒ¿≈∆»»«≈«ƒ≈»ƒ¿…

È˙È„B‰ ¯ÈLÚ ÈÈ‡L ˙B‡¯‰Ï È„k :¯ÓBÏÂ7Ì‡ Ï·‡ ; ¿«¿≈¿«¿∆≈ƒ»ƒ≈ƒ¬»ƒ
Ô˙pL ÔÚË8.˙q‰ ÚaLÂ ÔÓ‡ - »«∆»«∆¡»¿ƒ¿»∆≈

בפניכם.2) מודה הריני שאמר עדי 3)כגון, אתם כשאמר
הטיל  שזה מפני כראוי, זוכרים אינם שמא אומרים אין

ו). הלכה ו פרק (ראה להעיד לומר 4)עליהם נאמן ואינו
בך. הייתי ששניים 5)משטה מקום שכל הכלל, לפי

בהמאור  (והרז"ה שבועה מחייבו אחד - ממון מחייבים
כלום. אינו בהודאה אחד שעד כתב, כט. סנהדרין הגדול

פא). סימן משפט חושן טור שם:6)ראה בסנהדרין שנינו
כלום  אמר לא ... מנה לפלוני חייב שהוא לנו אמר "הוא
"שאמר  שם: רבינו ומפרש לו", הודה בפנינו שיאמר: עד
עדים". ומסירת הודאה דרך לנו אמר או עדים עלי הוו לנו
שאמרו  ומה דברים. וסיפור שיחה דרך משמע - "אמר"
שיאמר  צריך רב אמר יהודה לרב ליה "מסייע שם בגמרא
דרך  אבל בפניכם, מודה הריני אמר כשלא היינו, עדי". אתם
מאיר  רבינו בשם הטור כתב וכן עדי. כאתם נידון הודאה
מירושלמי  זה לדין הוכחה מביא משנה ובכסף הלוי.

שם). (ראה ג פרק להשביע 7)סנהדרין שלא טענת
כשתבעו  לא אבל התובע, בפני שלא כשהודה רק מתקבלת
ממה  זאת הוכיחו כך, המתחיל דיבור שם בתוספות והודה.
מיתה, בשעת משטה אדם אין (קעה.) בתרא בבבא שאמרו
היורשים  מחוייבים מיתה בשעת הודה אם כך ומשום
כך. בניו את להשביע שלא אומרים אין למה וקשה לשלם,
משנה  (בכסף כשתבעו. שהמדובר שם בתוספות ומבארים
הקודם  בפרק עצמו דברי סותר שרבינו מעיר ו הלכה סוף
- בידך לי מנה עדים: בפני לחבירו האומר "וכן ח: הלכה
וכו' בו הייתי משטה ואמר טען אם אבל וכו' הן לו: ואמר
היסת". ונשבע פטור - נתכוונתי עצמי את להשביע שלא או
"וכן  בבא על נאמר לא להשביע שלא שדין בדוחק, ומיישב

יום שני
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דברים  היו "לא או משטה לטוען רק ונמשכת האומר"
בלבד). פרעתי.8)מעולם"

.·‰„Bn‰ Ïk9:¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈL ÈÙa »«∆ƒ¿≈¿«ƒ≈»«¬…¿«
hLÓÈÙa ‰„B‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ba È˙ÈÈ‰ ‰ ¿«∆»ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ»ƒ¿≈

‰LÏL10ÏkL .ÂÈt ˙È„B‰a ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ Ï·‡ , ¿»¬»¿«¿ƒƒ≈¿»«ƒ∆»
.È„Ú Ìz‡ :¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - ‰È„B‰ C¯„a ¯ÓB‡‰»≈¿∆∆»»¬≈∆¿≈«∆≈«

ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ Ï·‡11e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»«»∆ƒ¿
BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ12Ba CÏn‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .13BÓk , ¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿ƒ»≈¿

e¯‡aL14,BÏ eÁÏML ¯Á‡ ÔÈc ˙È·a ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈ƒ»¿≈ƒ««∆»¿
¯‡a˙iL BÓk15˙Èa eÈ‰iL ‡e‰Â .ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ¿∆ƒ¿»≈¬≈≈¿ƒ¿∆ƒ¿≈
ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈc16Ì‰ÈL ˙‡17Ì‰ÈL eÓÈ¯ÚÈ ‡lL È„k , ƒ«ƒƒ∆¿≈∆¿≈∆…«¬ƒ¿≈∆

.¯Á‡ LÈ‡ ·iÁÏ¿«≈ƒ«≈

הקודמת.9) בהלכה דין.10)נתבאר כבית הם שלושה
הודאה.11) כט:12)שטר צריכים 13)שם שכתבו אחר

למסור. אם הלווה את שנית י"א 14)לשאול בפרק
א. הלכה ולווה מלוה הבאה.15)מהלכות בהלכה

קסז:16) בתרא בבא לא 17)משנה והלווה. המלוה
ראה  המלוה. את מכירים כשאין להערים אפשר מה נתברר

ג. הלכה כ"ד פרק ולווה מלוה בהלכות בזה שכתבנו מה

.‚ÔÈc ˙Èa18ÔÓˆÚÓ ÔÈ·LBÈ eÈ‰L ‰LÏL ÏL ≈ƒ∆¿»∆»¿ƒ≈«¿»
Ì‰ÈÙÏ Ï·˜Â Ú·Bz‰ ‡·e ,Ô‰Ï Úe·w‰ ÌB˜na19, «»«»«»∆»«≈«¿»«ƒ¿≈∆

- Ì‰ÈÙa ‰„B‰Â ‡·e ,Úa˙p‰ Ïˆ‡ ÁÈÏL eÁÏLÂ¿»¿»ƒ«≈∆«ƒ¿»»¿»ƒ¿≈∆
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .BÈc ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ¬»ƒ…
·ÈLB‰Â Ô˙B‡ ıa˜ elÙ‡ ,BÏ eÁÏL ‡ÏÂ ÔÈÚe·˜ eÈ‰»¿ƒ¿…»¿¬ƒƒ≈»¿ƒ
,ÔÈic ÈÏÚ eÂ‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â Ô‰ÈÙa ‰„B‰Â ‰LÏM‰«¿»¿»ƒ¿≈∆¿»«»∆¡»««»ƒ
ÔÈ‡ - È˙È„B‰ ÈÏ e·˙k :¯Ó‡Â Ú·Bz‰ Ck ¯Á‡ ‡·e»««»«≈«¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈

ÔÈ·˙Bk20BÏ ÔzÈ ‡nL ;21B˙B‡ Ú·Bz ‰Ê ‡ˆÓÂ ¿ƒ∆»ƒ≈¿ƒ¿»∆≈«
¯ËMa22Ï·‡ ;ÔÈÏËÏhÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .23 «¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¬»

˙BÚ˜¯wa ‰„B‰ Ì‡24Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL ÈÙa elÙ‡ , ƒ»««¿»¬ƒƒ¿≈¿«ƒ««ƒ
È¯‰ - e˙e e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡ÏÂ B„iÓ e˜ ‡lL∆…»ƒ»¿…»«»∆ƒ¿¿¬≈
BÏ ÔzÈ ‡nL LÁÏ Ô‡k ÔÈ‡L ;ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙Bk el‡≈¿ƒ¿¿ƒ∆≈»»…∆»ƒ≈

‰iL ÌÚt BÚ·Bz ‡ˆÓÂ25. ¿ƒ¿»¿««¿ƒ»

שם.18) ואינו 19)סנהדרין כסף לפלוני שהלווה התלונן
שם 20)משלם. הרי"ף פסק וכן שם. אשי רב בר כמר

בתוספות  כתבו וכן גאון. האי רב דעת גם היא שזו והוסיף,
של  (בפירושו חננאל. רבינו בשם מר המתחיל דיבור שם
הלכתא  "ולית כתוב: שלנו בגמרות הנדפס חננאל רבינו
ובהגהה  אשי)" רב בר כמר הלכה (ואין אשי רב בר כמר
כמר  לן וקיימא להיות וצריך היא, סופר טעות "ואולי שם:

אשי"). רב בעדים.21)בר שלא הלווה לו ישלם שמא
בפני 22) כשהודה אבל פרעתי, לטעון נאמן הלווה יהיה ולא

אינו  יכתבו לא ואפילו שטר תוקף זו להודאה יש דין, בית
ידי  על כלום מפסיד הלווה אין ולפיכך פרעתי, לטעון נאמן

והודה 24)שם.23)הכתיבה. בקרקע מוחזק היה
שם). (רש"י התובע של רכושו הוא זה שקרקע לתובע

מסויימת.25) שדה חלקת תבעו שהרי

.„‰È„B‰ ¯ËL26‡ˆiL27¯Ó‡ :Ba ·e˙k ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«»»∆»»¿…»»»»«
‰˜ÊÁL ;¯Lk ‰Ê È¯‰ - BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k eÏ»ƒ¿¿ƒ¿¿¬≈∆»≈∆¬»»
‡Ï - e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï el‡L ,‡È‰ƒ∆ƒ…»«»∆ƒ¿¿ƒ¿¿…
eÈÙa ÈBÏt ‰„B‰ :¯ËMa ·e˙k ‰È‰ .ÔÈ˙B eÈ‰»¿ƒ»»»«¿»»¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯·„ B‡ ,‰LÏL eÈ‰L Ba ·e˙k ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒƒ≈»∆»¿»¿»ƒ

ÔÏÏkÓ ÔÈÚÓBML28‡nL ÔÈLLBÁ - ‰LÏL eÈ‰L ∆¿ƒƒ¿»»∆»¿»¿ƒ∆»
˙È·a ‰È„B‰ ÌÈLa ‰È„B‰‰L en„Â eÚËÂ ,eÈ‰ ÌÈL¿«ƒ»¿»¿ƒ∆«»»ƒ¿«ƒ»»¿≈

ÔÈc29¯ËL ÔÈ„ Ba ÔÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,30. ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ¿»

הייתה 27)שם.26) שההודאה בו וכתוב המלוה יד מתחת
דין. בית מהם.28)בפני להבין שם 29)שיש במסקנא

טועין". דין לבית "חיישינן בו 30)(ל.): גובים אין
פרעתי. - לטעון הלווה ונאמן הלקוחות

.‰e¯‡a ¯·k31˙È·a ˙e„Ú B‡ ÔÈc ˙È·a ‰È„B‰L , ¿»≈«¿∆»»¿≈ƒ≈¿≈
¯ËLa ‰·e˙k‰ ‰ÂÏÓk - ÔÈc32ÔÈ·˙Bk CÎÈÙÏe , ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ

BÈc ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ33‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿¿ƒ¿««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
BÓk ,e‰e‡È·‰Â eÁÏML „Ú ÔÈc‰ ˙‡ Ïaƒ̃≈∆«ƒ«∆»¿∆¡ƒ¿

e¯‡aL34Ô‰Ó „Á‡ Ú·˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ÌÈL Ï·‡ ; ∆≈«¿¬»¿«ƒ∆»«ƒ¿»«∆»≈∆
:Úa˙p‰ BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡∆¬≈¿»«»∆ƒ¿»¿¿»««ƒ¿»
ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :ÔÈic‰ e¯Ó‡L ÔÈa ,È„Èa EÏ LÈ Ô‰≈≈¿¿»ƒ≈∆»¿««»ƒ«»«»ƒ≈

BÏ35‡ˆÈÂ ,BÏ Ôz ‡ˆ :e¯Ó‡L ÔÈa ,36ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â37 ≈∆»¿≈≈¿»»¿»«»«¿ƒ
ÔÓ‡ -38Ú·Bz‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈÂ , ∆¡»¿ƒ»«∆≈∆¿»¿ƒ»ƒ«≈«

ÌÈicÏ ¯ÊÁ39ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - È˙È„B‰ ÈÏ e·˙k :¯Ó‡Â »«««»ƒ¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈¿ƒ
BÚ¯t ‡nL ,BÏ40ÔÎÂ .41˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ ∆»¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈

ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,ÔÓ‡ - ÈzÚaL :¯Ó‡Â ‡ˆÈÂ ,ÔÈcƒ¿»»¿»«ƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈«¿ƒƒ
ÚaLpL B˙B‡42ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ .43‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ∆ƒ¿«»»≈ƒ¿ƒƒ∆…

ÔÓ‡ BÈ‡Â ,‰Úe·L d˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ - ÚaLƒ¿«À¿««¿»¿»¿»¿≈∆¡»
B‡ BÈc ÏÚa BÏ ‰„BiL „Ú ,ÈzÚaL ¯ÓBÏ ÌÏBÚÏ¿»«ƒ¿«¿ƒ«∆∆««ƒ

.Ì‰ÈÙa ÚaLpL ÌÈ„Ú ‡È·È»ƒ≈ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆

א.31) הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א גובה 32)בפרק
פרעתי. לומר נאמן הלווה ואין הלקוחות למלוה,33)מן
יתירה. זכות למלוה מוסיף אינו השטר בהלכה 34)שהרי

בפירוש 35)ג. עליו ציוו לא אבל הדין, את לו הודיעו
(רי"ף).36)לשלם. הדין את עליו אחר 37)וקיבל

הדין. בבית יז.38)שחוייבתי מציעא בבבא זביד כרב
עימו.39) הנתבע כאן.40)ואין הרי"ף פסק וכן
שבועה 41) לחבירו חייב "היה יוחנן: רב אמר שם בגמרא

נשבע, שלא אותו מעידים והעדים נשבעתי, ואמר דין בבית
הוחזק  - העדים) ידי על שהוכחש (אחר נשבעתי ואמר וחזר
במימרא  עדים). (בפני להישבע וחייב שבועה לאותה כפרן
לאותה  כפרן הוחזק לא שאם שם) (בהלכותיו הרי"ף דייק זו

נאמן. - האי 42)שבועה רב בשם כתב כאן יוסף בנימוקי
במחוייב  אבל היסת, שבועת במחוייב שהמדובר גאון
היסת  אותו משביעים במקצת, מודה כגון התורה, שבועת
וכתב  והרשב"א. הרמב"ן דעת וכן התורה. שבועת שנשבע
נשבעים  אבל ונפטרים, בנשבעים נאמר זה שכל שם עוד
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קיא

קיא
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שנשבעו. ראייה להביא צריכים - מבואר 43)ונוטלים
הקודמת. ההערה בתחילת

.ÂÌÈL44e¯Ó‡Â ,ÈMÏ „Á‡‰ ·iÁ˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ¿«ƒ∆»«ƒ¿ƒ¿«≈»∆»«≈ƒ¿»¿
BÏ45ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ ,BÏ Ô˙Â ‡ˆ :≈¿≈¿»»¿»«¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ

BÚ¯t ‡lL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ46B˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ - ¿ƒƒ∆…¿»À¿««¿»¿
ÔBÓÓ47BÏ ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡ .48¯ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ , »»¿«»«»ƒ≈¿»»¿»«

‡Ï - BÚ¯t ‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆…¿»…
Ô‰Ó ËÓL ‰fL ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰49BÈ„ e¯˜ÁiL „Ú50. À¿««¿»∆∆ƒ¿»≈∆«∆«¿¿ƒ

ÔBÓn‰ ‰Ê BÚ¯tL ÔÚËÂ ˙¯Á‡ ÌÚt ¯ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««««∆∆¿»«∆¿»∆«»
ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa Ba ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿…»»≈ƒ∆«¿ƒƒ
,BÚ¯tL ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ‰iL ÌÚt B˙B‡««¿ƒ»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆¿»
‰„BiLk ,„¯ÙÒaL ˙Úc‰ È‡È˜a eÈ‰ CÎÈÙÏ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿ƒ≈«««∆ƒ¿»«¿∆∆
ÈÙa BÏ ¯ÓB‡ ,ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙iLk B‡ ‰Âl‰«…∆¿∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ≈ƒ¿≈
Ú·MÈ ‡lL B‡ ÈÚ¯ÙÈ ‡lL ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :ÔÈc ˙Èa≈ƒ¡»«≈ƒ∆…ƒ¿»≈ƒ∆…ƒ»«

ÌÈ„Ú ÈÙa ‡l‡ ÈÏ51. ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ

שם.44) לנתבע.45)גמרא הדין שלא 46)בית מעידים,
שפרע. ראו ולא הנתבע או התובע יד מתחת ידם זזה

ש 47) שנתחייבתי אחר פרעתי לומר נאמן ידי ואינו על נית
דין. ציווי:48)בית בלשון אמרו ולא הדין את הודיעוהו

לו. לפי 49)תן הפירעון את ולדחות להשתמט כוונתו
הטילו 50)שעה. ולא הואיל זה, במשפט לעסוק ימשיכו

יזכוהו. ואולי החלטי, צו לשיטתו 51)עליו רבינו
לאחר  שאפילו א), הלכה ט"ו פרק ולווה מלוה (בהלכות
בעדים  אלא יפרע שלא המלוה, של תנאו מועיל מעות מתן

שם). הערות (ראה

.Ê‰„B‰L ÈÓ52Ú·Bz‰ ‰ÊÏ ·iÁ È‡L :ÔÈc ˙È·a ƒ∆»¿≈ƒ∆¬ƒ«»¿∆«≈«
‰Ê B·BÁ BÏ ÈzÚ¯tL Èz¯kÊ :¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,‰Ó»∆¿««»»«ƒ¿«¿ƒ∆»«¿ƒ∆
˙ÏÚBÓ ˙e„Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú È¯‰Â ,Ba È˙È„B‰L∆≈ƒ«¬≈≈ƒ¬≈∆≈∆∆

Ì‰Èt ÏÚ ÔÈOBÚÂ53ÂÈ„Ú LÈÁÎ‰ ‡Ï È¯‰L ;54BÈ‡Â , ¿ƒ«ƒ∆∆¬≈…ƒ¿ƒ≈»¿≈
ÌÏBÚÓ È˙ÈÂÏ ‡Ï :¯ÓB‡k55. ¿≈…»ƒƒ≈»

עצמו 52) וסברת זה, לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא
משנה). (מגיד בעל 53)היא הודאת בזה אומרים אנו ואין

דמי. עדים כמאה שהעידו 54)דין לפני בו חזר שהרי
בפרק 55)העדים. שאמרנו ופרע שלווה עדים ובאו

וחייב  פרעתי לא כאומר לוויתי לא שהאומר ו, הלכה הקודם
י"ד  (בפרק עצמו לדברי סתירה זה בדין ראו [רבים לשלם.
ועדים  מחצה פרעתי באומר ד) הלכה ולווה מלוה מהלכות
במקצת, כמודה שיישבע שם שפסק כולו, שפרעו מעידים
העדים? כדברי כולו פרעתי ויטעון בו יחזור לא  ולמה
נאמן  אינו - מעולם דברים היו לא ואמר כשהכחיש בשלמא
אבל  ו) הלכה ו פרק (ראה כפרן שהוחזק משום פרעתי  לומר
משנה  במגיד כפרן? הוחזק לא הרי מחצה פרעתי כשטוען
רק  שפרע בטענתו, עומד כשהלווה המדובר שם מתרץ,

מחצה].

.ÁLÈ56ÔÚBhÏ57˙¯Á‡ ‰ÚË ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ ÔÈc ˙È·a ≈«≈¿≈ƒ«¬…¿ƒ¿…«¬»«∆∆
B˙ÚË ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,‰BL‡¯‰ ‰Úh‰ LÈÁÎ‰Ï¿«¿ƒ««¬»»ƒ»¿¿ƒ««¬»

‡Ï˙Ó‡ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .‰B¯Á‡‰58‰ÚhÏ »«¬»¿««ƒ∆…»«¬«¿»««¬»
‰BL‡¯‰59LÈ - ¯ÊÁÂ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒ»¿««ƒ∆»»ƒ≈ƒ¿»«≈

„Ú ,‰ˆ¯iL ˙BÚh‰ Ïk Ct‰Ïe ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ BÏ«¬…¿ƒ¿…¿«≈»«¿»∆ƒ¿∆«
eLÈÁÎÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·iL ¯Á‡Ó Ï·‡ .ÌÈ„Ú e‡B·iL∆»≈ƒ¬»≈««∆»≈ƒ¿«¿ƒ
B‡ÈO‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÈÏÚ CÓqL ‰B¯Á‡‰ B˙ÚË60 «¬»»«¬»∆»«»∆»≈»¿«ƒ

‰ÚhÏ ‡Ï˙Ó‡ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙¯Á‡ ‰ÚËÏ¿«¬»«∆∆∆»ƒ≈»«¬«¿»««¬»
‰ÈÏÚ CÓqL61dÚÓLÓa LÈÂ ,62˙‡Êa ‡ÈO‰L BÓk ∆»«»∆»¿≈¿«¿»»¿∆ƒƒ¿…

Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .˙¯Á‡‰ ‰Úh‰««¬»»«∆∆¿∆…»»ƒ≈ƒ¬»ƒ
e‡aL ¯Á‡ ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ»»ƒ≈ƒ≈»«¬…¿ƒ¿…««∆»

Ú¯ ÌÈL‡ ‡nL ;ÌÈ„ÚÏL ˙BÚË e‰e„nÏ ÌÈ ≈ƒ∆»¬»ƒ»ƒƒ¿¿»∆
¯˜L63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

לא.57)רשאי.56) בתרא טען 58)בבא למה הסבר
לא]. אמת - [=אמתלא אחרת. טענה בגמרא 59)תחילה

בפירוש: כתב שם וברי"ף אמתלא. כשנתן המדובר שם
שאין  מפרש, רבינו אולם לטענתיה". אמתלא דיהיב "והוא
טענתו  והכחישו עדים כשבאו אלא באמתלא, צורך
זמן  כל אבל שם, בגמרא שהובא במעשה כמו הראשונה
לחזור  יכול עדים ידי על הראשונה טענתו הוכחשה שלא
עם  זהה רבינו ששיטת שם, יוסף בנימוקי וכתב מטענתו. בו
שם, בגמרא שנאמרו ההגבלות שכל מיגאש, הר"י רבו דעת

עדים. ידי על טענתו כשהוכחשה רק פירוש,60)נאמרו
אחר" לדבר "השיאו כט: זרה עבודה משנה (ראה להפנותו

השיאו). המתחיל דיבור לד: שם כרי"ף 61)ותוספות
למעלה. במעשה 62)שהבאנו הקודמת. הטענה של

עדים  ובאו היא, אבותי של זו שדה אחד טען שם בגמרא
שהתכוון  הראשון, ופירש דינו, בעל אבות של רכושם שהיא
ירשתי  כאילו זו שדה על בבעלותי כך כל בטוח אני לומר:

מאבותי. שם.63)אותה גמרא

éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦
ולהשכיר 1) להשאיל העשויים במטלטלין חזקה דיני מבאר

לכך. עשויים ושאינם

.‡ÔÈÏËÏhn‰ Ïk2Û‡ ,B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa »«ƒ«¿¿ƒ¿∆¿«∆∆≈««»«
eÏl‰ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ„Ú Ú·Bz‰ ‡È·‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈ƒ«≈«≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ«»

BÏ ÔÈÚe„È3B‡ E„ÈaL ‰Ê ÈÏk B‡ ‰Ê „‚a ?„ˆÈk . ¿ƒ≈«∆∆∆¿ƒ∆∆¿»¿
B‡ EÏˆ‡ e‰Èz„˜Ù‰ B‡ ,‡e‰ ÈlL E˙Èa CB˙aL∆¿≈¿∆ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿

e‰ÈzÏ‡L‰4B˙B‡ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,EÏ ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»≈ƒ∆≈¿ƒ
‰z‡ ‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È˙eL¯a Ì„wÓƒ…∆ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»≈…ƒ∆»«»
Úa˙p‰ ‰Ê È¯‰ - ‰zÓa ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«»»¬≈∆«ƒ¿»

¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL5. ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»

מז:2) שלו.3)שבועות שהם הדבר טען 4)ידוע או
הגבלות 5)השאלתיהו. כמה תתבארנה הבאות בהלכות

זה. לדין

.·ÔÚË6È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ - B„Èa ÔBkLÓ ‡e‰L »«∆«¿¿»»ƒ¿…«¿≈
ÂÈÓ„7e¯‡aL BÓk ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ ,8. »»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆≈«¿

בחפץ.6) המשכון.7)המחזיק של בפי"ג 8)שוויו
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קיב ונטען קיב טוען הל' - משפטים ספר - אדר כ"ז שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

של  כעין נשבע במשכון שהמחזיק ה"ג, ולווה מלוה מהל'
ולמה  בידי. הוא לקוח לטעון: שיכול ב'מיגו' ונוטל תורה,
וישבע  עצמו זה ב'מיגו' חמורה משבועה אותו פוטרים אין
משבועה  לפטור 'מיגו' אומרים שאין שם רבינו ביאר היסת?

המשכון. מהחזרת היינו מממון, לפטרו אלא

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na9ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ
LÈÓLz ÈÏÎe ˙B¯Ùe ÌÈ„‚a ÔB‚k ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿»ƒ≈¿≈«¿ƒ
ÌÈ¯·c Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯BÁÒ ÏL ÌÈ¯·„e ˙Èa‰««ƒ¿»ƒ∆¿»¿«≈»∆¬»¿»ƒ
˙Áz Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ∆≈««
‡ÏÂ ‰Ê ÈÏk BÏÈ‡L‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰Ê ÏL B„È»∆∆¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿…

Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌÈ„Úa BÏ B¯ÈkO‰10. ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆
ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk BÏ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»¿ƒ∆»¿«¿ƒ
B˙B‡ È¯‰Â ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ¿≈≈ƒ∆»««¬≈
B‡ Ïe‡L ‡e‰L ÔÚBË Ô·e‡¯e ,ÔBÚÓL „È ˙Áz ÈÏk‰«¿ƒ«««ƒ¿¿≈≈∆»
Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ÔBÚÓLÂ ,¯eÎO»¿ƒ¿≈«»¿«¿ƒ«»¿«

ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Èa BzkLÓ ‰z‡ ,‰zÓa ÈÏ11‡l‡ ; ƒ¿«»»«»ƒ¿«¿¿»ƒ≈∆¡»∆»
,BÈÏk ÏËB Ô·e‡¯.ÔBÚÓL ˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ÚaLÂ ¿≈≈ƒ¿¿ƒ¿»∆≈««¬«ƒ¿

BÈÏk ÏËB Ô·e‡¯ È¯‰ - ÔBÚÓL ˙Ó elÙ‡Â12e¯B‰Â . «¬ƒ≈ƒ¿¬≈¿≈≈ƒ¿¿
˙q‰ Ú·MiL :ÌÈB‡b‰13.L¯BÈÏ ÔÈÚBhL , «¿ƒ∆ƒ»«∆≈∆¬ƒ¿≈

והסתמך 10)שם.9) השביעי', ב'שער שם הרי"ף כדעת
"דברים  שם): (גמרא אבין בר הונא רב ששלח מה על
אינו  - בידי הן לקוחין ואמר ולהשכיר להשאיל העשויין

ואין 11)נאמן". התובע, של שהם מעידים העדים שהרי
מפני  זו, הלכה בראש האמורה החזקה על לסמוך
או  שהשאיל התובע של טענתו הדעת על שמתקבלת
לו  אין "אומן מה.): (בבאֿבתרא שאמרו ומה השכיר.
עדים  לתובע כשאין מדובר חזקה, לו יש אחר אבל חזקה"
שיכול  ב'מיגו' נאמן ולפיכך הנתבע, ביד זה כלי שראו

א). אות כאן מיימוניות (הגהות להד"ם שם:12)לטעון
(הוציא  דאגדתא וספרא דסרבלא זוגא מיתמא אפיק "רבא
וספר  ה"י) (ראה סרבל עושי של מספרים זוג יתומים מידי

ולהשכיר". להשאיל העשויים בדברים אף13ֿ)אגדה)
לקמן  המוריש. בידי הם לקוחים טוען היורש שאין עלֿפי

שם). (ראה לזה נוטה דעתו שאין רבינו, כותב ה"ה פ"ט

.„?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14‰‡¯ ‰Ê ÈÏk ‰È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿ƒ∆ƒ¿∆
„ÓBÚÂ15¯Ó‡Â ÔÚË Ô·e‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBÚÓL „Èa ¿≈¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿»«

,‡e‰ ¯eÎOÂ E„Èa ÈÏ LÈ ÈBÏt ÈÏk :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿¿»
¯Ó‡Â ,ÈÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈ È¯‰Â ,ÈÏ‡ B‡ÈˆB‰ƒ≈««¬≈≈ƒ≈ƒ∆»«ƒ¿»«
- ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔBÚÓL BÏƒ¿«»¿«¿ƒ«»¿«ƒ¿«»»
ÏBÎiL CBzÓ .¯ËÙÂ ˙q‰ ÔBÚÓL ÚaLÂ ,ÔÓ‡∆¡»¿ƒ¿»ƒ¿∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓBÏ16ÌeÏk È„Èa ÔÈ‡Â17, «…»¿»ƒ≈»¿≈¿»ƒ¿
.ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡Â ÈÏˆ‡ BLiL :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«∆∆¿∆¿ƒ¿«»¿«¿ƒ

מה:14) עכשיו.15)בבאֿבתרא אותו עדים  ראו
שכרתי.16) ולא שאלתי לקמן 17)לא והחזרתי. שאלתי

לטעון  נאמן אומן שאפילו בפירוש, רבינו כתב ה"ב פ"ט
החזרתי. של ב'מיגו' קניתי,

.‰ÔÈ‡18ÏÚa ‰È‰L ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»∆»»««
e‰ÈzÏ‡L‰ B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ È‡ :ÔÚBË ÈÏk‰«¿ƒ≈¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
B‡ ·‚Â ÈlL ‰È‰ ‰Ê ÈÏkL :ÔÚË Ì‡ Ï·‡ ;EÏˆ‡∆¿¿¬»ƒ»«∆¿ƒ∆»»∆ƒ¿ƒ¿«
‰ÊÂ ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,ÏÊ‚ B‡ „·‡»«ƒ¿«¿≈ƒ≈ƒ∆»«¿∆

Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ B„È ˙ÁzL19e‰e¯ÎÓ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ , ∆««»≈≈ƒ≈«¬»¬≈ƒ¿»
ÌÈ¯·cÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa ÈÏ e‰e˙ B‡ ÈÏƒ¿»ƒ¿«»»««ƒ∆ƒ¿»ƒ
„Èa B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚL∆¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿«

B„Èa ‡e‰L ‰Ê20BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÏÏk ÚaL BÈ‡Â , ∆∆¿»¿≈ƒ¿»¿»∆¬≈≈
ÔÚBË21. ≈

קיד:18) בבאֿקמא אלה.19)משנה כלים ממך נגנבו אם
לאחר 20) השכרתים או השאלתים טוען התובע אם ואפילו

ונימוקו  כליו. למכור עשוי כשאינו ואפילו לך, מכרם והוא
בשער  פ"ז ראש שבועות ברי"ף מבואר זה דין של העיקרי
אנו  (אין מחזיקינן לא - בגנבי אינשי "אחזוקי הששי:
גנב  שיד הוכחה שאין זמן וכל כגנבים)", אנשים מחזיקים

גניבה. טענת מקבלים אין - של 21)באמצע טענתו
מודה  הוא שהרי בידו, שהכלים לזה נוגעת אינה התובע
מתקבלת  אינה גניבה וטענת לו, השכירם ולא השאילם שלא

ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה

.Âe·‚pL Ô‰ÈÏkÓ ‰˜ÊÁ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ‡ˆÈ22 »»«¿»ƒ»ƒƒ¬»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿¿
‰Ê Ú·MÈ -23ıÙÁ ˙ËÈ˜a24ÏhÈÂ ‡ÈˆB‰ ‰nk25, ƒ»«∆ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ¿ƒ…

e¯‡aL BÓk ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÈÏk‰ ¯ÊÁÈÂ¿«¬…«¿ƒ«¿»ƒ»ƒƒ¿∆≈«¿
‰·b ˙BÎÏ‰a26ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË . ¿ƒ¿¿≈»»««»¿«¿ƒ¿«ƒ

‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰·b ÌL BÏ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa¿«»»««ƒ∆»»≈¿≈»ƒ…»»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ27‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .B„Èa ÈÏk‰ „ÓÚÈÂ ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¿«¬…«¿ƒ¿»ƒ»«»»≈¿»
:¯ÓBÏ ÏBÎiL Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈ƒ«¿¿ƒ¿»««ƒ∆»«

¯Ó‡ Ì‡ ,¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈÂ ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜lL28: ∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈ƒ»«
·‡ ,Ô‰ ElL˙ËÈ˜a Ú·MÈ - CÎÂ Ck ÈÏ ‰z‡ ·iÁ Ï ∆¿≈¬»«»«»ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿ƒ«

ıÙÁ29.ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â ≈∆¿««»ƒ…¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

טוען:22) והנתבע התובע, של כלים שנגנבו הדבר ידוע
אותם. תובע שאתה הכלים לי מכר אחר הנתבע.23)אדם

ונוטל.24) נשבע הדמים 25)ככל לו יחזיר התובע
ה"ב.26)שהוציא. עשוי 27)פ"ה כשאינו ואפילו

מפלוני  טוען בין ההבדל את כאן מדגיש רבינו כליו. למכור
מאחרים, קניה בטענת לי. מכרת אתה טוען: לבין קניתי,
שהרי  ששילם, הדמים חזרה ויקבל הכלים את לתובע יחזיר
שזה  הדעת על ומתקבל מהתובע, כלים שנגנבו הדבר ידוע
כשטוען  אבל גנובים. שהכלים ידע לא ואולי הגנב, מיד קנה
כליו  למכור רגיל אינו שהתובע ואףֿעלֿפי לי, מכרת אתה
משמע, רבינו [מדברי (מגידֿמשנה). נאמן. זה הרי -
לומר  נאמן אינו - ולהשכיר להשאיל העשויים שבדברים
הוא  מה בזה, לעיין ויש נגנבו. טוען: כשזה לי, מכרת
טוען: כשהתובע עשויים, אינם לבין עשויים בין ההבדל
ואולי  גניבה). שם יצא בלא יט הערה למעלה (ראה גנובים?
השכרתי  או השאלתי לטעון: שיכול ב'מיגו', נאמן התובע

וצ"ע]. אמר.28)לך. אלא כך, טען נפטר 29)לא ואינו
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קיג

קיג

ונטען  טוען הל' - משפטים ספר - אדר כ"ז שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בידי. לקוחים לטעון: שיכול ב'מיגו' הקלה, היסת בשבועת
'מיגו' אומרים שאין רבינו, שיטת פעמים כמה כבר נתבארה

מממון. לפטור אלא משבועה לפטור

.ÊB„Èa eÈ‰L ÈÓ30ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c ƒ∆»¿»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
È‡ Ú„BÈ :BÏ ¯Ó‡Â ‰„B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ««ƒ∆»¿»«≈«¬ƒ

ElL Ì‰L31ÈÏ Ì˙ B‡ ÈÏ Ì¯ÎÓ ÈBÏt Ï·‡ , ∆≈∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿»»ƒ
B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰zÓa32‰Ê ‡È·‰ elÙ‡ . ¿«»»≈ƒƒ»ƒ»¬ƒ≈ƒ∆

˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ Ì„‡L .BÏ ÔÈÚe„È eÈ‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¿ƒ∆»»»ƒ¿…∆
ÂÈÏk33. ≈»

והתובע 30) גניבה, שם לו יצא כשלא מדובר, זו בהלכה
ואפילו  נגנבו. אלא לך, השכרתים או השאלתים טוען אינו
שהמוכר  גנובים, כטוען זה הרי אחר, לאדם השאלתים טוען

גנבו. כאילו - בידו שאול שלך.31)כלי שהיו
מחזיקינן.32) לא - בגנבי אינשי שאחזוקי למעלה, נתבאר
ובכל 33) כליו, למכרו עשוי אדם שכל משמע, מלשונו

העשוי  אדם בין פעם אף הבדיל לא זה שבפרק הדינים
מו: בשבועות אולם לכך, עשוי שאינו אדם ובין כליו למכור
אלה. שני בין הבדילו כנפיו, תחת טמונים וכלים יצא בדין
לא  למה להסביר וקשה ה"ג). פ"ט (לקמן רבינו פסק וכן
ראב"ד  (ראה שלפנינו שבפרק בדינים זה הבדל אמרו

ומגידֿמשנה).

.ÁB‡ EÏ ÌÈz¯kO‰ È‡L :¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰Ê ÔÚË»«∆»»¿»«∆¬ƒƒ¿«¿ƒ¿
EÏ ÌÈzÏ‡L‰34B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ -35eÈ‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ»

È¯‰ - ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈
‰Ê36,BÏ ¯ÈkO‰ ‡ÏÂ BÏ ÏÈ‡L‰ ‡lL ˙q‰ ÚaL ∆ƒ¿»∆≈∆…ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ

B„Èa ÂÈÏk „ÈÓÚÈÂ ,Á˜Ï ÈBÏtÓ ‡l‡37. ∆»ƒ¿ƒ»«¿«¬ƒ≈»¿»

בדברים 34) ומדובר שלפניה, ההלכה המשך היא זו הלכה
של  היו שהכלים מודה והנתבע ולהשכיר, להשאיל העשויים

אחר. מאדם שקנאם וטוען - פשוט,35)התובע זה
ג. שבהלכה קניתים ממך מטוען: הוא, וכלֿשכן

לי.37)הנתבע.36) מכרתם אתה בטוען כמו

.ËÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c ÔÈa ‰ÚËz Ï‡«ƒ¿∆≈¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·„Ï ¯ÈkO‰Ïe38BÓk , ¿«¿ƒƒ¿»ƒ∆«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·c‰ ÏkL .ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯ eÚhL∆»«ƒ¿ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
BÚvÓe Ì„‡ ÏL B˜eÏÁ elÙ‡ ,ÏÈ‡L‰Ï Ôk¯„Â¿«¿»¿«¿ƒ¬ƒ¬∆»»«»
ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c Ï·‡ ;ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¯ B˙hÓeƒ»¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ
‰È„Ó d˙B‡ ÈaL ÌÈÏk‰ Ì‰ ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈«≈ƒ∆¿≈»¿ƒ»
ÔÏÈ‡L‰Ï È„k Ô˙iOÚ ˙lÁzÓ Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»ƒ¿ƒ«¬ƒ»»¿≈¿«¿ƒ»

Ô¯ÎO ÏhÏÂ Ô¯ÈkO‰Ïe39BÓk .Ô‰ÈÏÚ·Ï Ô‰ È¯‰Â , ¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»«¬≈≈¿«¿≈∆¿
ÌÈÏk‰ el‡ Ck ,Ìi˜ Ûeb‰Â ‰È˙B¯t ÏÎB‡L ,Ú˜¯«̃¿«∆≈≈∆»¿««»»≈«≈ƒ
˙B¯Bi‰ ÔB‚k .Ô¯ÎOa ˙B‰Ï È„k Ô˙iOÚ ¯wÚƒ«¬ƒ»»¿≈≈»ƒ¿»»¿«
˙È·a Ô‰a ÔÈÏM·nL ˙LÁ ÏL ˙BÏB„b‰«¿∆¿∆∆¿«¿ƒ»∆¿≈
ÔÈ¯ÎBOL ·‰Êa Áeh‰ ˙LÁ ÈÏk ÔB‚Îe ,˙B‡zLn‰«ƒ¿»¿¿ƒ¿∆««¿»»∆¿ƒ
ÔÈ‡ ÌÈÏk‰ el‡ ˙iOÚL .Ba ËM˜˙‰Ï ‰lkÏ B˙B‡««»¿ƒ¿«≈∆¬ƒ«≈«≈ƒ≈»
˙Èa‰ ÏÚa Ô‰a LnzL‰Ï ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ ˙¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ««¿»¿…¿ƒ¿«≈»∆««««ƒ

,Ôc‚k ˙B‰Ï È„k ÌÈ¯Á‡Ï ÔÏÈ‡L‰Ï ‡l‡ ,B˙È·a¿≈∆»¿«¿ƒ»«¬≈ƒ¿≈≈»¿∆¿»
¯‡MÓ Ì„‡Ï ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô¯ÎO ÏhÏÂ Ô¯ÈkO‰Ï B‡¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»¿≈ƒ»»¿»»ƒ¿»
„ÈÓz B¯ÈkOÓ ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¿≈≈ƒ∆«¿ƒ»ƒ

kO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ‡e‰L BÏ ˜ÊÁ‰Â ,BÏÈ‡LÓe- ¯È «¿ƒ¿À¿«∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ
.¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰¬≈≈¿≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

להשאיל 38) "עשויים המשפט: שכוונת תחשוב אל
ולהשכיר. להשאיל דרכם - היא דברי 39)ולהשכיר"

נוסף. ביאור צריכים ואינם ברורים, רבינו

.ÈÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ È·e ,B¯ÎOÓ ‰a¯Ó B„ÒÙ‰L ÈÏÎe¿ƒ∆∆¿≈¿À∆ƒ¿»¿≈»»«¿ƒƒ
ÂÈÏÚ40BÈ‡L ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - e‰eÏÈ‡LÈ ‡lL »»∆…«¿ƒ¬≈¿∆¿«∆≈

.‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒ ÔB‚k ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆¿ƒ»
B‡ BÏÈ‡L‰L e„ÈÚ‰Â Ì„‡ Èa e‡a elÙ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬ƒ»¿≈»»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ

‰Ê B¯ÈkO‰41Ô˙˜ÊÁ Ô‰a ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ -42È¯‰ ‡l‡ , ƒ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆∆¿»»∆»¬≈
ÌÈÏk‰ ÏÎk Ô‰43eÈ¯·„Ï ‰È‡¯ .44‡·¯ È¯‰L : ≈¿»«≈ƒ¿»»ƒ¿»≈∆¬≈»»

‡ÈˆB‰45Ïa¯q‰ Ba ÔÈOBÚL ‚BÊ46‰„b‰ ¯ÙÒÂ ƒ∆ƒ««¿»¿≈∆«»»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·„a47ÈÏeÏÂ , ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰L ÌÈ„Úa BÏ ¯¯a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈ƒ∆≈ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
˙B‚Bf‰ ¯‡L ‡‰ .ÌÈÓB˙È È„È ˙ÁzÓ ‡ÈˆB‰ ‡Ï…ƒƒ««¿≈¿ƒ»¿»«
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔÈc ÏÏÎa ÔÈ‡ - ÌÈ¯Ùq‰ ¯‡Le¿»«¿»ƒ≈»ƒ¿«ƒ∆««ƒ∆≈
,ÔÈca ÏB„b ¯wÚ ‰Ê ¯·„Â .¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»∆ƒ»»«ƒ
,Ba Ôe„ÏÂ ÂÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯L ÌÚË ÏL ¯·„ ‡e‰Â¿»»∆««∆»ƒ¿…»»¿»
B˙B‡ ÌeOÏ ÔicÏ Èe‡¯Â ,˙Ú„ È‡ˆBÓÏ ‡e‰ ¯e¯·e»¿¿≈««¿»««»»

.ÊBlÈ ‡ÏÂ ÂÈÈÚ „‚Ï¿∆∆≈»¿…ƒ

שלא 40) מקפידים אדם שבני רבא, אמר קטז. בבבאֿמציעא
נפגמת. שהיא משום שחיטה, של סכין כמה 41)להשאיל

אותם.42)פעמים. משאילים שאין שאינם 43)החזקה
ולהשכיר.עש  להשאיל לעיקר 44)ויים נמשך זה

שבהלכה  ולהשכיר להשאיל עשויים של המשמעות
משכרו. מרובה הפסד לדין ולא שם.45)הקודמת,

עליון 46) (מלבוש סרבל לעשיית מיוחד מספריים זוג
דסרבלא 47)חשוב). זוגא אפיק "רבא הגמרא: לשון

להשאיל  העשוים בדברים מיתמי, דאגדתא וספרא
להשאיל  העשויים "בדברים שהדגישו: ומזה ולהשכיר".
אינם  כלל בדרך אלה שדברים רבינו, מדייק ולהשכיר"
זה  שבמקרה אלא ולהשכיר, להשאיל עשויים בסוג כלולים
(ב'תוספות' להשאיל היה דרכו שאביהם לרבא היה ידוע
מוכיח  ומכאן זאת). ידע שרבא כן, גם פירשו מו: שבועות
להשאיל  הראויים דברים א. ט: שבהלכה הדינים שני רבינו
בסוג  כלולים אינם - לכתחילה לכך עשויים ואינם ולהשכיר
היה  רגיל הכלים שבעל לכך, הוכחה יש אם ב. "עשויים";
דינם  הרי - נידונים שעליהם אלה, כלים להשאיל
לרבינו  לייחס צורך כל אין זה, הסבר לפי כ"עשויים".

מגידֿמשנה. כדברי שלנו בסוגיא אחרת גירסא

éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦
יוצא 1) ודין אומן, בני ודין חזקה לו שאין אומן דין מבאר

אלך  אומר ודין כנפיו, תחת טמונים וכלים חבירו מבית



 114  לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ יתד  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קיד ונטען קיד טוען הל' - משפטים ספר - אדר כ"ז שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שניים  ודין שדה, פירות אוכל או פלוני של דקל ואכרות
טוען  אחד וכל בהמה, גבי על רוכבים או בטלית אוחזין

שלו. שהם

.‡Ôn‡‰2„Á‡ .B„È ˙ÁzL ÌÈÏka ‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - »À»≈¬»»«≈ƒ∆««»∆»
¯‡L „Á‡Â ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆»¿»

ÌÈÏk3ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯ ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«»»ƒ¿¿«»À»¿≈ƒ≈ƒ
:¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â ,BlL ‰Ê ÈÏk‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆«¿ƒ∆∆¿≈¿≈
‡l‡ È„ÈÏ ‡a ‡Ï :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,EÏ ÂÈz˙ Ôw˙Ï¿«≈¿«ƒ¿¿»À»≈…»¿»ƒ∆»
‰z‡ ,ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :ÔÚhL B‡ ,‰zÓ B‡ ‰¯ÈÎÓaƒ¿ƒ»«»»∆»««»¿«ƒ«»
B¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,Bw˙Ï È„ÈÏ ‡aL ¯Á‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ¿«¿ƒ««∆»¿»ƒ¿«¿««ƒ∆¿»

ÔÓ‡ ÈÏk‰ ÏÚa - ÌÈ„Úa ‡lL BÏ4B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ∆…¿≈ƒ«««¿ƒ∆¡»ƒƒ
Â ,Ôn‡‰ „iÓLÈÂ .B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ ƒ«»À»¿ƒ»«««««ƒ∆≈««¬»¿≈

ÌÈB‡b5˙Èa‰ ÏÚa ‡È·‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ :ecL ¿ƒ∆»««ƒ∆…≈ƒ««««ƒ
,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú≈ƒ∆∆«¿ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿¿«»À»
ÔÓ‡ - BÏ B¯ÎÓe BlL ‰È‰L BÏ ‰„BÓ Ôn‡‰ È¯‰Â6. «¬≈»À»∆∆»»∆¿»∆¡»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡7‡e‰ ÈlLÂ , ¬»ƒ»«…»¿»ƒ≈»¿∆ƒ
ÏÚa ‡È·‰ Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ Ôn‡‰ ÔÓ‡ - ÈÏk‰«¿ƒ∆¡»»À»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ≈ƒ««
.ÔÓ‡ Ôn‡‰ ÔÈ‡ - BÏ Úe„È ‰f‰ ÈÏk‰L ÌÈ„Ú ˙Èa‰««ƒ≈ƒ∆«¿ƒ«∆»«≈»À»∆¡»

‰Ê ÔÈ„Â8ÈÈÚa ‡e‰ ‡Ït9. ¿ƒ∆∆∆¿≈»

ומו.2) מה שם הגמרא וסוגיית מב. בבאֿבתרא משנה
לתיקון.3) האומן לידי נמסרים כאלה כלים גם שהרי
(למעלה 4) אומן בשאינו ולהשכיר להשאיל בעשויים כמו

שלו, הם אלה שכלים עדים כשהביא ודווקא ה"ג). פ"ח
אתה  לומר נאמן האומן - שלו שהכלי עדים לו כשאין אבל
ולא  הוא שלי הזה הכלי לטעון שיכול ב'מיגו' לי, מכרתו
מיגש]. הר"י רבו דעת [עלֿפי מידך. בכלל קיבלתיו

שם.5) בבאֿבתרא בהלכותיו שאין 6)הרי"ף הכלי, בעל
לידו  בא שהכלי מודה כשהוא ב'מיגו', אפילו נאמן אומן

הזה.7)מהתובע. הכלי את בכלל לידי מסרת לא
שלו.8) שהכלי עדים הביא כשלא אפילו נאמן הכלי שבעל
להד"ם.9) טענת של ב'מיגו' לאומן נאמין לא למה

אותו  מעמידים - שלו הוא שהכלי עדים מביא כשהתובע
ולהשכיר  להשאיל בעשויים כמו הראשונים, בעליו בחזקת
מידו, שמוציאים אבין בר הונא רב ששלח אומן, בשאינו
ברור  א. הכלי: בעל של לזכותו נימוקים שני שיש משום
באומן  והרי ולהשכיר, להשאיל עשוי ב. שלו; היה שהכלי
עדים  כשאין אבל ולהשכיר, להשאיל כעשוי נידון דבר כל
ומשום  בחזקתו, שהכלי לומר אין התובע, של הוא שהכלי

ב'מיגו'. לאומן להאמין יש זה

.·ÈÏk :¯Ó‡Â ÔÚË ‡l‡ ,Ôn‡‰ „Èa ÈÏk‰ ‰‡¯ ‡Ï…»»«¿ƒ¿«»À»∆»»«¿»«¿ƒ
Bz¯ÎÓe z¯ÊÁ :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,Ôw˙Ï BÏ ÂÈz˙ ÈBÏt¿ƒ¿«ƒ¿«≈¿»À»≈»«¿»¿«¿
ÏBÎiL CBzÓ ,¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL Ôn‡‰ - ÈÏ Bz˙ B‡¿«ƒ»À»ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓBÏ10Ôw˙Ï B¯ÒÓ elÙ‡Â . «…»¿»ƒ≈»«¬ƒ¿»¿«≈
;Èz¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,ÔÓ‡ Ôn‡‰ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ»À»∆¡»ƒ∆»«∆¡«¿ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈ„Úa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰L∆««¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ≈»ƒ¿«¬ƒ

ÌÈ„Úa BÏ11ÔÈ‡Â ,¯ËÙÂ ˙q‰ Ôn‡‰ ÚaL CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»»À»∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÏÈ‡B‰ ,B‡ÈˆB‰ Ì‡Â .ÈÏk‰ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒƒ

BlL ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·Ó ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ‰‡¯Â¿ƒ¿»¬≈««««ƒ≈ƒ≈ƒ∆∆
BÓk ,ÌÈ„Ú ‡Ïa BÏ B¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏËBÂ¿¿««ƒ∆¿»¿…≈ƒ¿

e¯‡aL12ÌÈzL :¯Ó‡Â Ôn‡‰ ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈«¿¿ƒ»ƒ»«»À»¿»«¿«ƒ
È¯ÎOa ÈÏ zˆˆ˜13Èzˆˆ˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , »«¿»ƒƒ¿»ƒ««««ƒ≈…»«¿ƒ

Ì‰ÈÙa ‰‡¯ ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ‡l‡ EÏ14- ¿∆»««ƒ»»«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰˜ÊÁ Ba BÏ ÔÈ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»À»≈¬»»¿≈»ƒ¿…
˙ËÈ˜a ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ ,B„Èa Áe˜Ï ‡e‰L∆»«¿»¬≈««««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«

˙e¯ÈÎOa e¯‡aL BÓk ,‰ˆÈˆw‰ ÏÚ ıÙÁ15;Ô˙BÂ , ≈∆««¿ƒ»¿∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÔÓ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ - Ì‰ÈÙa ‰‡¯ ÈÏk‰ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿»À»∆¡»
,ÂÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ ,È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï :¯ÓBÏ«»«¿»ƒ»ƒ¿…«¿≈»»
ÔÈÚaLp‰ Ïk C¯„k ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏËBÂ16. ¿¿ƒ¿∆≈«¿

שלו 10) שכלי להוכיח יכול אינו הרי הכלי, ראה כשלא
שלו, הוא שהכלי עדים אין כמו זה והרי האומן, ביד נמצא
תובע  שהוא כזה כלי לו שהיה מעידים שעדים אףֿעלֿפי

נאמן. אינו ולפיכך במלוה 11)מהאומן, גם רבינו פסק וכן
ה"א). ולווה מלוה מהל' (בפי"א בעדים עלֿפה

א.12) וקבעו 13)בהלכה לתיקון, הכלי שקיבל מודה הוא
דינרים. שני מלאכה בעל 14)שכר של שהוא והוכח

שישבע 15)הבית. חכמים תיקנו שלא ז, הלכה יא, פרק
לא  אבל פרעתי, טוען הבית כשבעל אלא ויטול השכיר

השכר. רמת ה"ב.16)בטענת פ"ח למעלה

.‚Ôn‡17B˙en‡Ó „¯iL18Ôn‡‰ Ô·e ,19Ô‰ È¯‰ - À»∆»«≈À»∆»À»¬≈≈
,ÔÈÏËÏhn‰ ÏÎa ‰˜ÊÁ Ô‰Ï LÈÂ ,Ì„‡ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»»»¿≈»∆¬»»¿»«ƒ«¿¿ƒ

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

מז.17) בבאֿבתרא באומנותו.18)ברייתא לעסוק הפסיק
ד"ה 19) שם ב'תוספות' [כתבו שם. יוחנן רבי של מימרא

בכלים  אפילו אדם כל כשאר דינו מאומנותו שיורד ירד,
דרכם  שאין רב, זמן בידו ונשתהו שירד לפני לידו שנמסרו
פסק  (וכן שירד אומן בידי כלים להשאיר אדם בני של
עצמו: טענת כשטוען מדובר אומן, ובבן שם)]. הרא"ש
(גמרא  כאומן נידון - מאביו שירשו בטוען אבל לי", "מכרת
אביו  שולחן על הסמוך שבן משמע שם ובברייתא שם).
סתם  שרבינו הדבר ותמוה כאביו. דינו - באומנותו לו ועוזר

כלום. ביאר ולא

.„ÒÎpL ÈÓ20,˙Èa‰ ÏÚa ÈÙa B¯·Á ÏL B˙È·Ï ƒ∆ƒ¿«¿≈∆¬≈ƒ¿≈««««ƒ
ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â ,ÂÈÙk ˙Áz ÔÈeÓË ÌÈÏÎÂ ‡ˆÈÂ¿»»¿≈ƒ¿ƒ««¿»»¿»≈ƒƒ
¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ˙Èa‰ ÏÚa BÚ·z ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,B˙B‡¿««¿«¿»««««ƒ¿»««¬≈
:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,EÈzÏ‡L‰L ÌÈÏk ÈÏƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ«¬≈»≈ƒ¿≈
˙Èa‰ ÏÚa ÚaLÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï¿ƒ≈¿»ƒ≈∆¡»¿ƒ¿»««««ƒ
˙Èa e¯ÈÊÁÈÂ ,Ô˙ ‡ÏÂ Ô¯ÎÓ ‡lL B˙ÚË ÏÚ ˙q‰∆≈««¬»∆…¿»»¿…¿»»¿«¬ƒ≈
ÏÚ·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÌÈÏk‰ ÔÈcƒ«≈ƒ¿««««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿««
‡ÈˆB‰L ‰ÊÂ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ BÈ‡L ˙Èa‰««ƒ∆≈»ƒ¿…∆≈»¿∆∆ƒ

ÚÈˆ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡ ÂÈÙk ˙Áz ÌÈÏk‰21Ô˙B‡Â , «≈ƒ««¿»»≈«¿¿«¿ƒ«¿»
·iÁ CÎÈÙÏ ;ÔÚÈˆ‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡ ÌÈÏk‰«≈ƒ≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ»¿ƒ»«»

Ô‰a ¯tÎÏ ‡l‡ ÔÚÈˆ‰ ‡lL ÈÙÏ ,¯ÈÊÁ‰Ï22Ï·‡ . ¿«¬ƒ¿ƒ∆…ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿…»∆¬»
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קטו

קטו

ונטען  טוען הל' - משפטים ספר - אדר כ"ז שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ‰ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»ƒ¿…∆≈»««ƒ∆≈
˙Áz ÔÈÓË‰Ï ÌÈÏk‰ Ô˙B‡ C¯c ÔÈ‡Â Úeˆ ‰Ê∆»«¿≈∆∆»«≈ƒ¿«¿ƒ»««
ÔÎÂ .B„Èa ÔÈÁe˜Ï Ô‰L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÈÙk‰«¿»«ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈl‚Ó Ô‰a ‡ˆÈ Ì‡ƒ»»»∆¿Àƒƒ¿≈≈ƒ««ƒ∆≈
ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ»ƒ¿…∆≈»¬≈∆∆¡»

È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï :¯ÓBÏ23˙BÚÓ BÏ eÎ¯Ëˆ ‡nL ; «¿ƒ≈¿»ƒ∆»ƒ¿»¿»
„·Ï·e .¯ÎÓe24ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ eÈ‰È ‡lL »«ƒ¿«∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ»¬ƒ

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c Ï·‡ ;¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ ÌÏBÚÏ - ¯ÈkO‰Ïe25BÓk , ¿«¿ƒ¿»≈¿∆¿««¿≈∆¿

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈl‚Ó Ô‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡Â .e¯‡aL∆≈«¿¿««ƒ∆ƒ»¿Àƒ¿««ƒ
ÈeOÚ ‰f‰ ˙Èa‰ ÏÚaL26LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ∆««««ƒ«∆»ƒ¿…∆≈»ƒ¿≈

¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú BÏ≈ƒ∆∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿«¿ƒ
„·Ïa27BÏ ‡e‰ Úe„È28ÏÚ ‰Ê „iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ¿«»«ƒƒƒ«∆«

BÏ B˙ B‡ BÏ B¯ÎnL ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú ,ÌÈt Ïk»»ƒ«∆»ƒ¿»»∆¿»¿»
˙BÚ˜¯˜ ÔÈ„k ,‰zÓa29. ¿«»»¿ƒ«¿»

חילופי 20) שם ויש מו. שבועות יהודה, רב של מימרא
כאן. כדבריו גורס ורבינו מתבייש 21)גירסאות, אינו

מגולים. כלים בשוק בשם 22)לשאת במגידֿמשנה כתב
הנתבע, ביד עכשיו הכלי כשנראה נאמר זה שדין הרמב"ן,
החזרתי. של ב'מיגו' לקוח, לומר נאמן - נראה כשלא אבל

כל.23) לעיני אותם מגלה היה לא לכפור, התכוון שאילו
לומר 24) נאמן שהוא למעלה שאמרנו המקרים בכל כלומר,

בידי. הם ורבינו 25)לקוחים גאון האי רב גירסת עלֿפי
"ובכולהו  בטוענו): ד"ה שם ב'תוספות' (מובאת שם חננאל
עשויים  שאינם בדברים אלא נאמן שהוא אמר לא נמי
ולהשכיר  להשאיל העשויים דברים אבל ולהשכיר, להשאיל
שנאמרו  הדברים כל ישנם אם ואפילו פירוש, נאמן". אינו -
אלא  נאמן שהוא אמרנו לא הנתבע, של לטובתו למעלה
בעשויים  אבל ולהשכיר, להשאיל עשויים שאינם בדברים

שם). ראה אחרת, גירסא (לרש"י נאמן רצוי 26)אינו
העשוי. בפרק 27)לגרוס: שביאר למה כאן רומז רבינו

אלא  ולהשכיר להשאיל עשוי נקרא שאינו ה"ט, הקודם
כך. לשם מתחילה [מלשון 28)כשנעשה שלו. שהוא ידוע

שהמדובר  המגידֿמשנה למד הכלי", "שזה כאן: רבינו
בשמו]. למעלה שכתבנו כמו בידו, הכלי עתה כשנראה

שיתבאר 29) כמו הראשונים, בעליהם בחזקת תמיד שהם
פי"א. לקמן

.‰elÙ‡30B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - B„È ˙Áz ÈÏk‰L ‰Ê ˙Ó ¬ƒ≈∆∆«¿ƒ««»ƒƒ
ÂÈ·‡Ï ÔÈ‡L ÔÂÈkL ;‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ „iÓƒ««≈¿…¿»∆≈»∆≈¿»ƒ

ÔÚËÏ31‰Ê ÔÈ‡ Ck ,ÔBkLÓ ‡e‰L B‡ BÁ˜lL32ÏBÎÈ ƒ¿…∆¿»∆«¿»≈∆»
BÚÈaL‰Ï33:¯Ó‡Â È‡cÂ ˙ÚË L¯Bi‰ ÔÚË Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿ƒ»««≈«¬«««¿»«

ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - BÏ B¯ÎÓ B‡ È·‡Ï B˙ ÈÙa¿»«¿»¿»ƒ¿»¬≈««««ƒƒ¿»
ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lk ,˙q‰34e¯‡a ¯·Îe .35ÈÓ LiL , ∆≈ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿»≈«¿∆≈ƒ

¯ÈÊÁÈ Ck ¯Á‡Â ,˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MiL :‰¯B‰L∆»∆ƒ»«««««ƒ∆≈¿««»«¬ƒ
L¯Bi‰ „iÓ BÈÏk36.‰ÊÏ ‰ËB ÈzÚc ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒ««≈¿≈«¿ƒ»»∆

היורש,30) מיד שמוציאים ה"ג הקודם בפרק כבר נתבאר

שבועה". "בלא הוסיף תתקבל.31)וכאן לא טענתו
'שמא'.33)היורש.32) טענת על היסת משביעים שאין
כעין 34) שבועה במיוחד להם תיקנו שחכמים מאלה חוץ

במקומם. שנתבארו תורה, משיג 35)של [הראב"ד שם.
כל  כדין חפץ, בנקיטת שבועה מחוייב שהתובע ואומר,
מובן  ונפטר. בנשבע אלא היסת שבועת אמרו ולא נוטל.
ובמגידֿמשנה  'ברי'. וטוען חי כשהנתבע שכלֿשכן מאליו
מד: בשבועות זה דין נמנה לא למה הראב"ד לדעת שואל:

ונוטלים?]. הנשבעים הקודמת 36)בין לבבא נמשך
ספק. בטענת

.ÂÁ˜lL ÈÓ37BÏ˜c ¯Ê‚Ï CÏB‰ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â Ìc¯˜ ƒ∆»««¿…¿»«¬≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿
‰Ê È¯‰ - Ï˜c‰ ˙¯ÎÂ ,ÈÏ B¯ÎnL ÈBÏt ÏL∆¿ƒ∆¿»ƒ¿»««∆∆¬≈∆
BÈ‡L ÔÏÈ‡ ˙¯BÎÂ ÂÈt ÊÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;B˙˜ÊÁa¿∆¿»∆≈»»≈≈»»¿≈ƒ»∆≈

BlL38‰Ê ÚaL - e‰e¯ÎÓ ‡lL ÌÈÏÚa‰ eÚË Ì‡Â . ∆¿ƒ»¬«¿»ƒ∆…¿»ƒ¿»∆
¯ËÙÂ ,BlL ‡e‰L ˙q‰ ˙¯Bk‰39- ˙¯ÎpL ÔÂÈÎÂ . «≈∆≈∆∆¿ƒ¿»¿≈»∆ƒ¿«

„¯Bi‰ ÔÎÂ .ÔÈÏËÏhn‰ Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰40‰„OÏ ¬≈ƒ¿»»«ƒ«¿¿ƒ¿≈«≈ƒ¿≈
ÌÈÏÚa‰Â ,ÌÈ˙L B‡ ‰L ‰È˙B¯t ÏÎ‡Â B¯·Á¬≈¿»«≈∆»»»¿»«ƒ¿«¿»ƒ
È¯‰Â ,ÏÎ‡Â ‡e‰ ÔÏÊ‚Â ˙eL¯a ‡lL „¯È ‰fL ÔÈÚBË¬ƒ∆∆»«∆…ƒ¿¿«¿»¿»««¬≈
ÏÎ‡Ï Èz„¯È E˙eL¯a :¯ÓB‡ „¯Bi‰Â ,ÏÎ‡L ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆»«¿«≈≈ƒ¿¿»«¿ƒ∆¡…
;Ck ÏÚ ˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ÏÎB‡‰ ‰Ê È¯‰ - ‰È˙B¯t≈∆»¬≈∆»≈∆¡»¿ƒ¿»∆≈«»
ÔÈ‡L ˙B¯t ÏÎB‡Â ÂÈt ÊÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁ¬»»ƒ∆≈»»≈≈»»¿≈≈∆≈»

BlL41ÔÈ‡ ,Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆««ƒ∆««¿«¿∆¿««¿≈∆≈
˙B¯t ¯ÎBÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚa‰ ˙˜ÊÁa ˙B¯t‰«≈¿∆¿««¿»ƒ∆≈»»≈≈

E¯ËL ‡·‰ :ÏÎ‡L ‰ÊÏ ¯Ó‡pL È„k ¯ËLa e‰„O42. »≈ƒ¿»¿≈∆…«»∆∆»«»≈¿»¿
˙Ba¯ ÌÈL ‰È˙B¯t ÏÎ‡ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â43- ¿≈»ƒ«∆ƒ»«≈∆»»ƒ«

È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBznL44ÔÓ‡ , ∆ƒ∆»«¿»ƒ¿»ƒ∆¡»
.˙q‰ Ú·MÈÂ ,Èz„¯È ˙B¯ÙÏ :¯ÓBÏ«¿≈»«¿ƒ¿ƒ»«∆≈

לג:37) "איזיל 38)בבאֿבתרא שם: בגמרא רבינו גירסת
פלוני)" של הדקל ואקצוץ (אלך דפלניא לדיקלא ואגזריה
גורסים  שם ו'תוספות' [רש"י בהלכותיו. הרי"ף גרס וכן
התמרים  את אלקט פירוש ואקטוף)", (אלך איגדריה "איזיל
שבידינו]. הנדפסים בספרים הגירסא היא וכן הדקל. שעל
שמי  צא:) (בבאֿקמא שאמרו מזה רבינו, על הקשו רבים
או  השור בעל וטען: דקלו, קצץ או חבירו של שור שהרג
להריגה  עומד אינו והשור זאת, לעשות לי אמר הדקל
פסק  עצמו (ורבינו נאמן אינו - לקציצה עומד אינו והדקל
שהוא  כאן פסק ולמה הי"ג), ומזיק חובל מהלכות בפ"ז כך
והרשב"א  לקציצה? בעומד שהמדובר התנה ולא נאמן
מכיון  כאן, שבנידון מתרץ, כאן) במגידֿמשנה (מובא
אדם  שאין אומרים אנו לקצוץ, שהולך מתחילה שהודיע
הדבר  יוודע שמא חושש והיה כוונתו, לפרסם כלֿכך מעיז

מלקצוץ. וימנעהו הדקל הדקל 39)לבעל בעל בא ואם
שדקל  משום נאמן, - מכרתי לא ואומר הקציצה, לפני
זמן  כל בעלים, בחזקת שעומד כקרקע דינו לקרקע המחובר
של  מלשונו משמע (כן שמכרוהו מכרעת הוכחה שאין

הדקל"). "וכרת שאמר ולפיכך,41)שם.40)רבינו,
טענת  של 'מיגו' כאן ואין הפירות שאכל עדים יש אפילו
הרשב"א  בשם למעלה אמרנו דקל [בקציצת נאמן. - להד"ם
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לקצוץ, שהולך ברבים מתחילה כשהודיע אלא נאמן שאינו
בלי  גם מעיז" "אינו חזקת על סומכים פירות באכילת ולמה
בלחםֿמשנה  (מובא בחידושיו הרמב"ן מוקדמת? הודעה
במשך  אחרים של פירות שאכילת ותירץ, זה על עמד כאן)
כלֿכך]. מעיז אדם ואין ואעשה, אלך כאומר הוא רב זמן
השדה  שבעל מכיון כבר, שאכל פירות על אלא נאמן ואינו
אינו  אבל מעיז, שאינו החזקה מועילה - מידו להוציא בא
בפירות  מדובר אם השואל: ישאל ואם ולהבא. מכאן נאמן
להשאיל  עשויים שאינם מטלטלין אלו הרי כבר, שלקט
(ובפרט  שדותיו פירות להשאיל עשוי אדם שאין - ולהשכיר
"עשויים  המונח בהגדרת ה"ט פ"ח למעלה רבינו לשיטת
בידי, הם לקוחים לומר נאמן שהנתבע ולהשכיר") להשאיל
במקרה  מועילה זו שחזקה לו, נבאר מעיז? אינו חזקת בלי
מוחזק  אינו ולכן לרשותו, הכניסם וטרם הפירות שלקט
לו  מאמינים היינו לא - מעיז אינו חזקת ואלמלא בהם,
קלז). סי' חו"מ 'טור' וראה טעין. ואי ד "ה שם ('תוספות'

שם.42) בגמרא מבואר זה שנים 43)נימוק משלוש
מיחה. לא הקרקע ובעל פי"א 44)ולמעלה, לקמן יתבאר

במשך  אחר אדם בחזקת שהיא שדה פירות שהאוכל ה"ב,
ולא  למחות אפשרות השדה לבעל והיתה שנים, שלוש

בידי. היא לקוחה לטעון: הפירות אוכל נאמן - מיחה

.ÊÌÈL45ÔÈ·ÎB¯ eÈ‰L B‡ ,„Á‡ ÈÏÎa ÔÈÊÁB‡ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¬ƒƒ¿ƒ∆»∆»¿ƒ
„Á‡Â ·ÎB¯ „Á‡ ‰È‰L B‡ ,˙Á‡ ‰Ó‰a Èab ÏÚ««≈¿≈»««∆»»∆»≈¿∆»
˙BÁpÓe ÌÈhÁ ÏL ‰Ó¯Ú „ˆa ÔÈ·LBÈ B‡ ,‚È‰Ó«¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»∆ƒƒÀ»

Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁa B‡ ‡ËÓÒa46Ïk‰ :¯ÓB‡ ‰Ê , ¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆∆≈«…
ÚaL Ô‰ÈMÓ „Á‡ Ïk - ÈlL Ïk‰ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL∆ƒ¿∆≈«…∆ƒ»∆»ƒ¿≈∆ƒ¿»
,BÈˆÁÓ ˙BÁt ¯·c‰ ‰Êa BÏ ÔÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜aƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿∆«»»»≈∆¿

e˜ÏÁÈÂ47‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz BÊ ‰Úe·Le .48‡lL È„k , ¿«¬…¿»«»«¬»ƒƒ¿≈∆…
‡Ïa ÏËBÂ B¯·Á ÏL B˙ÈlËa ÒÙBz „Á‡ Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»∆»≈¿«ƒ∆¬≈¿≈¿…

.‰Úe·L¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

"ãçà éìëa ïéæçBà eéäL íéðL." §©¦¤¨£¦¦§¦¤¨

התבאר  בטלית", אוחזין "שנים של הענין בפנימיות
מקיף  אור הוא ש"טלית" בחסידות מקומות בכמה
שהמצוות  וכידוע המצוות, עשיית עלֿידי הנמשך
מצוה  יחד מקיימים יהודים שני וכאשר לבושים, נקראות
"זה  ולכן שניהם, על מקיף אור המשכת נפעלת אחת,
אחד  וכל מצאתיה", אני אומר וזה מצאתיה אני אומר
הגילוי  כל ולכן האור וגילוי המשכת גרם שהוא טוען
שכרו. על יבוא אחד שכל הפסק בא כך ועל שלו, והשכר

על  שלא היא העבודה שלמות הלא א . להבין: וצריך
כדי  שלי" "כולה שיטען יתכן ואיך פרס, לקבל מנת
על  כך כל להוט שהוא ובפרט השכר? כל את לקבל
צריך  והלא שבועה, לידי עצמו את להביא שמוכן השכר
כמבואר  אמת, דבר על אפילו להישבע שלא להיזהר

ברמב"ם.

אינה  השבועה שמטרת משמע הרמב"ם מדברי ב.
ביניהם  לעשות כדי היינו ויטול, ישבע אלא להפחידו
בפשרה  זאת לעשות שלא מדוע וא"כ וחלוקה, פשרה

שבועה? ובלא

בשביל  אינו מצאתיה" אני אומר "זה הביאור: לומר ויש
מלשון  הוא בחסידות כמבואר ש'פרס' אלא שכר לקבל
הקב"ה, של עצמותו עם וחיבור צוותא היינו "פרוסה"
יוכל  ואיך ממש האלוקית נפשו בחיי נוגע זה ועניין
של  בעניין "להסתכן" שצריך ומה זה. בעניין לוותר
עם  והחיבור הצוותא לגבי כלל נחשב אינו שבועה,

ית'. ומהותו עצמותו
טז  סימן משפטים ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

ב.45) בבאֿמציעא לזכות 46)משנה יכול מהם אחד כל
נידונים  שניהם ולפיכך אלה, במקומות המונחים בדברים

בחיטים. ברשות 47)כמוחזקים נמצאת כשהערימה אבל
שיתפוס  מי הוא: והדין בה, מוחזקים אינם שניהם - הרבים

- בספינה קודם לה.) (בבאֿבתרא נחמן רב פסק כך יזכה.
במקח  ד"ה שם בבאֿמציעא [רש"י שלי. כולה טענו ששניים
לומר  כשאפשר אלא יחלוקו אמרו שלא כתב וממכר,
הגביהו  שניהם שאולי במציאה כגון רמאים, אמנם ששניהם
או  אחת בשנייה הקדים שהוא נדמה אחד ולכל אחת, בבת
מעות  נטל שהמוכר אפשר וממכר במקח וכן ממנה, בחלק
שבוודאי  ארגתיו, אני אומר אחד וכל בבגד אבל משניהם,
את  ויברר אליהו שיבוא עד מונח יהא כולו - משקר האחד
שגם  ודעתו לזה, זה בין מבדיל אינו שרבינו ונראה האמת.
יוסף' ב'בית כתב וכן (מגידֿמשנה, חולקים - רמאי כשיש

קלח). סי' ג.48)שם שם יוחנן, רבי של מימרא

.Á¯ÓB‡ ‰Ê49ÈlL dÈˆÁ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :50 ∆≈À»∆ƒ¿∆≈∆¿»∆ƒ
˙BÁt da BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ÈlL dlk ¯ÓB‡‰ -»≈À»∆ƒƒ»«∆≈»»
BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ÈlL dÈˆÁ ¯ÓB‡‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏMÓƒ¿»¬»ƒ¿»≈∆¿»∆ƒƒ»«∆≈

ÚÈ·¯Ó ˙BÁt da51‰ÊÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ÏËB ‰ÊÂ , »»≈¿ƒ«¿∆≈¿»¬»ƒ¿∆
,ÏhÏ ÔÈÚaLp‰ ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .ÚÈ·¯ ÏËB≈¿ƒƒ»«»»≈¿»«ƒ¿»ƒƒ…
ÚaL BÈ‡L ,‰¯eÓÁ ‰Úe·L ÔÈa ‰l˜ ‰Úe·L ÔÈa≈¿»«»≈¿»¬»∆≈ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËBpM ‰Ó ÏÚ ‡l‡ ,ÔÚBhM ‰Ó ÏÚ««∆≈∆»««∆≈««ƒ

.¯˙BÈ ÔÚBhL∆≈≈

ב.49) שם מחצית 50)משנה, על הוא הטיעון כן, ואם
הבהמה. או הקשו:51)הכלי וזה, ד"ה שם ב'תוספות'

ב'מיגו' שלו שחציה לו נאמין בלבד? רביע נוטל למה
'מיגו' אומרים שאין ותירצו, שלי? כולה לטעון היה שיכול
מיימוניות  ובהגהות בו. מוחזק שהוא דבר אחר מיד להוציא
באותו  אלא 'מיגו' שייך לא תירוץ: עוד מביא ט אות כאן
דבר  על טענה מאמינים ואין עליו, טוען שהוא עצמו דבר
(חציו  אחר דבר על לטעון יכול שהיה ב'מיגו' חצי) (כגון זה
שבדבר  כאן) במגידֿמשנה (מובא הרשב"א [וכתב השני).
יכול  חיטים, ערימת או בד חתיכת כגון להיחלק, הניתן

מחצי  ליטול שלי כולה הוא הטוען ואחרֿכך שבועה בלי תו



לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ יתד   117 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קיז

קיז
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רביע. ונוטל השני חציו ממחצית פחות לו שאין נשבע
לשכנגדו  ולוותר השבועה מן להסתלק יכול שהוא ונראה
של  כעין שבועה שמהפכים הסוברים ולדעת הרביע. את
השבועה, את להפוך יכול - ה"ז) פ"א למעלה (ראה תורה

המחצית. כל ויטול חבירו וישבע

.ËeÈ‰52,ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰Ê ,˙ÈlËa ÔÈ˜e„‡ ÌÈL »¿«ƒ¬ƒ¿«ƒ∆≈À»∆ƒ
B„iL ÌB˜Ó „Ú ÏËB ‰Ê - ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈À»∆ƒ∆≈«»∆»
¯‡M‰Â ,˙ÚbÓ B„iL ÌB˜Ó „Ú ÏËB ‰ÊÂ ,˙ÚbÓ«««¿∆≈«»∆»«««¿«¿»

ÔÈÚaLpL ¯Á‡ ‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ53„Á‡ ÏÎÏ LÈÂ . ¿ƒ¿»∆««∆ƒ¿»ƒ¿≈¿»∆»
B¯·Á ÏÚ ÏbÏ‚Ï54ÏËpM ‰Ó ÏkL ,55.ÏË ÔÈck - ¿«¿≈«¬≈∆»«∆»««ƒ»«

מערבא.52) בר תחליפא רב תני ז. הוסיף 53)שם שם,
השאר, על שנשבעים רבינו ומפרש "ובשבועה". אבהו: רב
בעל  כתבו וכן שבועה. בלי אחד כל נוטל שבידו החלק אבל
מחוי, ד"ה שם [ב'תוספות' גאון. האי ורב גדולות' 'הלכות
שם  הרא"ש דעת וכן שבידו, מה על גם שנשבע כתבו

ה]. ס"ק שם ש"ך ראה קלח. סי' חו"מ דיני 54)וה'טור'
הי"ב. פ"א למעלה נתבארו שבועה החלק 55)גלגול גם

שבועה? גלגול לבין שבועה בין ההבדל ומהו בידו. שהיה
ושבועה  המושבע, על עצמו ביתֿהדין מטיל - שבועה

בעלֿהדין. של מפורשת דרישה עלֿפי רק היא מגולגלת

.È‰È‰56‰ÊÂ ,˙Èlh‰ ˙ÙOaL ÔÈËeÁa ÊÁB‡ ‰Ê »»∆≈«ƒ∆ƒ¿«««ƒ¿∆
¯Á‡ ‰ÂLa dlk ÔÈ˜ÏBÁ - ˙¯Á‡‰ ‰ÙOaL ÔÈËeÁa«ƒ∆«»»»«∆∆¿ƒÀ»¿»∆««
‡Ï ,ÌÈÓ„a - Ô‡k ‰¯eÓ‡‰ ‰wÏÁ ÏÎÂ .ÔÈÚaLpL∆ƒ¿»ƒ¿»¬À»»¬»»¿»ƒ…
e˙ÈÓiL B‡ ˙ÈlË ÏL B‡ ÈÏk ÏL BÓˆÚ e„ÈÒÙiL∆«¿ƒ«¿∆¿ƒ∆«ƒ∆»ƒ

.‰Ó‰a‰«¿≈»

וכו'56) ישבע "זה במשנה: שאמרו מה פירשו שם בגמרא
היוצאים  בנימים באוחזים היינו ויחלוקו", וכו' ישבע וזה

מהטלית.

.‡È„Á‡‰ ÊÁB‡ ‰È‰57BnÚ ˜a‡˙Ó ‰ÊÂ ,dlk ˙‡ »»≈»∆»∆À»¿∆ƒ¿«≈ƒ
.dlk ˙‡ ÊÁB‡‰ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - da ‰Ï˙Â¿ƒ¿∆»¬≈¿∆¿«»≈∆À»

שם.57) גמרא

.·Èda ÔÈ˜e„‡ Ì‰ÈL e‡a58„iÓ „Á‡‰ dËÓLe , »¿≈∆¬ƒ»¿»»»∆»ƒ«
eÈÙa B¯·Á59¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈM‰ ˜˙LÂ , ¬≈¿»≈¿»««≈ƒ««ƒ∆»«

ÁÂˆÂ60˜˙ML ÔÂÈk ;B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¿»«≈ƒƒ»ƒ»≈»∆»«
Ê È¯‰ ,‰lÁzaBÏ ‰„BÓk ‰61ÈM‰ ¯ÊÁ .62dÙ˜˙e «¿ƒ»¬≈∆¿∆»««≈ƒ¿»»

ÁÂˆ (‡Ï) ÔBL‡¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯Ó63‰lÁzÓ ≈ƒ««ƒ∆»ƒ…»«ƒ¿ƒ»
ÛBÒ „ÚÂ64ÔÈ˜ÏBÁ -65. ¿«¿ƒ

נפשטה.58) שלא שם, זירא רבי של בפני 59)בעיא
מביתֿהדין.60)ביתֿהדין. שיצאו זירא 61)לפני רבי

מוכיחה  ששתיקתו לומר אפשר בעייתו: את שם מנמק
שחשב  משום ששתק לומר ואפשר חבירו, לטענת שהודה
מידו  שכנגדו הוציא שבאלימות רואים עצמם הדיינים שהרי
המוחזק  מיד מספק מוציאים שאין רבינו ופסק החפץ. את
שלא  בעיא כל - כספק דן שרבינו פעמים, כמה כבר (בארנו

[במגידֿ כמי). הלכה בה נאמר שלא מחלוקת או נפשטה,
"אםֿתמציֿ שם: שאמרו משום נימוק, עוד מוסיף משנה
כאםֿ לפסוק רבינו של ודרכו וכו'" מוציאים אין לומר
כן: גם אמרו שם בגמרא שהרי תמוהים, ודבריו תמציֿלומר.
משם]. הוכחה כל אין ובכן מוציאים", "אםֿתמציֿלומר
פוסקים  נחלקו בעדים, אלא ביתֿדין בפני שלא תקפו ואם
מיד  מוציאים שאין כלֿשכן שלא סובר, הרמב"ן בדבר:
רואים. עצמם הדיינים הרי הנימוק: כאן אין שהרי התוקף,
השתיקה  לומר שייך לא לביתֿדין שמחוץ הרשב"א, ודעת
לגלות  אדם בני של דרכם שאין משום כהודאה, היא

לביתֿדין. מחוץ צווח.62)טענותיהם ולבסוף ששתק זה
המלה 63) את מוחקים [ויש המגידֿמשנה. גירסת היא כך

כלל.64)"לא"]. צווח לא שלא 65)כלומר, משמיענו,
מוציאים  אין שאמרנו כשם השני, מיד מוציאים אין תאמר
של  וטעמו צווח. ולבסוף שתק כשהשני אפילו הראשון מיד
לראשון  כן לפני הודה השני הרי לומר: שאפשר מפני דבר,
פנים  שיש ומפני בו. לחזור יכול ואינו תחילה צווח כשלא
המגידֿמשנה  וכתב השקול. בספק נידון - ולכאן לכאן
וחולקים  מידו מוציאים כן גם מתחילה, השני צווח שאפילו
שם  ערוך' ב'שולחן אולם ו). ס"ק שם חו"מ ש"ך (ראה

) צווח אפילו חולקים.הגירסא - סוף ועד מתחילה הראשון)
שתקף  אחר הראשון בו שזכה מכיון תאמר שלא ומשמיענו,
זה  אומרים אנו אלא כלל, מועילה השני של תקיפתו אין -
ביאר  לא בתחילה. שהיה כמו הדין וחזר תקף, וזה תקף
ואחרֿכך  סוף ועד מתחילה השני כששתק הדין מה רבינו
מדייק  ז ס"ק שם [בש"ך ולכאן. לכאן פנים ויש תקף.
חזר  אפילו ולפיכך לו, שהודה ברור שבזה הגמרא, מלשון
רבינו  דברי להעמיד עלינו זה, ולפי מידו. מוציאים - ותקף

בלבד]. צווח ולבסוף בשתק כאן

.‚ÈÌ‰ÈL e‡a66e‡ˆ :Ì‰Ï e¯Ó‡Â ,˙Èlha ÔÈ˜e„‡ »¿≈∆¬ƒ««ƒ¿»«¿»∆¿
„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â e¯ÊÁÂ e‡ˆÈ ,‰ÈÓc ˙‡ e˜lÁÂ¿«¿∆»∆»»¿¿»¿«¬≈ƒ«««

‰Ê ,Ô‰Ó „Á‡67‰„B‰ ÔÚBË68‰ÊÂ ,‰pnÓ ˜lzÒÂ ∆»≈∆∆≈»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿∆
BÏ ÂÈz¯ÎnL :ÔÚBË69ÈÏÚ ¯ab˙ B‡ ,70- dÙËÁÂ ≈∆¿«¿ƒƒ¿«≈»««¬»»

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰71‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; «ƒ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ËtÈÂ BlL ‡È‰L ‰Ê Ú·MÈ -ƒ»«∆∆ƒ∆¿ƒ»≈¿≈…«≈»∆

שם.66) שהטלית 68)המחזיק.67)גמרא הודה השני
שלי. השכרתיו.69)היא רבינו 70)צ"ל הוסיף זה דין

שאנו 71)מדעתו. שם, בגמרא נימקו השכרתיו, בטוען
ועכשיו  גזלן, הוא דינך שבעל טענת כן לפני לו: אומרים
למה  טעמו ביאר לא [רבינו בעדים? שלא הטלית לו השכרת
ד"ה  שם ה'תוספות' ודעת עלי. נתגבר לומר נאמן אינו
והרמב"ן  שם. הרא"ש כתב וכן נאמן, שהוא אגרת,
דעת  כן גם קיבלו במגידֿמשנה) (הובאו והרשב"א
ב'מיגו' השכרתיו לטעון נאמן שאינו והוסיפו ה'תוספות',
כעדים  שאנחנו עדים, במקום כ'מיגו' שזה משום תקפה, של
שאם  יוצא, ומזה למעלה. שנתבאר מהנימוק לו השכיר שלא
נאמן  הים, למדינת והלכו ופלוני פלוני בפני השכרתיה טען

זה. ב'מיגו'
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קיח ונטען קיח טוען הל' - משפטים ספר - אדר כ"ח שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
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âאדר כ"ח שלישי âיום
éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦

אלא 1) שמורים, שאינם חיים (בעלי שהגודרות מבאר
שניים  ודין חזקה, להם אין ורועים) למקום ממקום הולכים

ספינה. על לבעלות טוענים

.‡‰Ó‰a2˙Îl‰Ó ‡l‡ ,‰¯eÓL dÈ‡L ‰iÁ B‡ ¿≈»«»∆≈»¿»∆»¿«∆∆
dÒÙzL ‰Ê ˙˜ÊÁa dÈ‡ - ‰ÚB¯Â ÌB˜Ó ÏÎa3, ¿»»¿»≈»¿∆¿«∆∆¿»»

Ú·Bz‰ ‡È·‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏÚaÏ ‰Úe„È ‡È‰L ¯Á‡Ó≈««∆ƒ¿»«¿»ƒ≈«≈ƒ«≈«
BÏ ‰Úe„È ˙‡f‰ ‰Ó‰a‰L ÌÈ„Ú4:ÔÚBË ÒÙBz‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ∆«¿≈»«…¿»¿∆«≈≈

ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ ,ÈÏ dz˙ ‰z‡«»¿«»ƒ«»¿«¿»ƒ≈∆¡»∆≈
‡È‰ È¯‰L ,‰È‡¯ B„È ˙Áz d˙BÈ‰5dÓˆÚÓ ‰ÎÏ‰ ¡»««»¿»»∆¬≈ƒ»¿»≈«¿»

¯ÊÁz - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙eL¯a ‰ÒÎÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿ƒ»ƒ…≈ƒ¿»»«¬…
Ú·MÈÂ ,‰ÈÏÚ·Ï ‰Ó‰a‰6.BÊ ‰ÚË ÏÚ ˙q‰ «¿≈»ƒ¿»∆»¿ƒ»«∆≈««¬»

לו.2) בתרא הגודרות 3)בבא לקיש: ריש של מימרא 
מקום  בכל מזון לעצמם ולחפש ללכת שדרכם (צאן

חזקה. להם אין שלו.4)שימצאו) שהיא הדבר ידוע
היה.5) שכך לשלול הבהמה.6)שאין בעל

.·‰¯eÓL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰7‰ÚB¯Ï ‰¯eÒÓ B‡8Û‡ , »¿»«¿≈»¿»¿»¿∆«
‰Ê ‡È·‰L Èt ÏÚ9‰ È¯‰ - BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú‡È «ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ∆ƒ∆¬≈ƒ

dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË Ì‡Â ;B„È ˙Áz ‡È‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa¿∆¿«∆∆ƒ««»¿ƒ»««»¿«¿»
BlL ‡È‰L ˙q‰ ÒÙBz‰ Ú·MÈ - ÈÏ dz˙ B‡¿«»ƒƒ»««≈∆≈∆ƒ∆

¯ËtÈÂ10. ¿ƒ»≈

עליה.7) לשמור בעליה של אותה 8)דרכו שמוציא
עליה. ומשגיח מרעה לו.9)למקום ידועה שהיא

של 10) תבואה הזיקו שעיזים שהיה, במעשה שם בגמרא
הנזק. תשלום ותבע העיזים את ותפס הניזק ובא אחרים
שוויים  כדי עד לתבוע נאמן שהוא שמואל, של אביו ופסק
בגמרא  והקשו לי. מכרתם לטעון שיכול במיגו העיזים של
ותירצו  א), (הלכה למעלה שהבאנו לקיש ריש מדברי
לרועה  מסורה שבבהמה ומכאן, לרועה. מסורים שעיזים

לי. מכרתה אתה לטעון המחזיק יכול

.‚‰¯eÓL ‰˙È‰L B¯·Á ˙Ó‰a ÒÙzL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«∆¡«¬≈∆»¿»¿»
dÓˆÚÓ ˙‡ˆÈ ‡È‰ :ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÚB¯ „Èa B‡¿«∆¿«¿»ƒ¬ƒƒ»»≈«¿»
‡È‰ ‰Ïe‡L B‡ ,E„Èa ‡È‰ ÔB„wt B‡ ,EÏˆ‡ ‰‡·e»»∆¿¿ƒ»ƒ¿»¿¿»ƒ
‰z‡ Ï·‡ ,ÈlL dÈ‡ ,‡e‰ Ôk :¯ÓB‡ ÒÙBz‰Â ,EÏ¿¿«≈≈∆≈»∆ƒ¬»«»
,CÎÂ Ck ÏÚ È„Èa dzkLÓ ‰z‡ B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏ ·iÁ«»ƒ»¿»«»ƒ¿«¿»¿»ƒ«»¿»
ÏBÎÈ - CÎÂ Ck ÌlLÏ ·iÁ ‰z‡L ˜Ê È˙B‡ z˜f‰ B‡ƒ«¿»ƒ∆∆∆«»«»¿«≈»¿»»
‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,‰ÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏƒ¿…«¿≈»∆»ƒ∆»«¿»

È„Èa ‡È‰11ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MÈÂ .12.ÏhÈÂ ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…

שמכירה 11) ומשמע ז, ובהלכה ו בהלכה שכתב כמו נתבאר
בהלכה  מהאמור כמחאה, נחשבת כן גם שטר בלא בעדים

היסת 12)הקודמת. שנשבע רבינו כתב הקודמים בהדינים
של  טעמו תורה. של כעין שבועה עליו הוטל כאן ובנידון
ג: הלכה ולוה מלוה מהלכות י"ג בפרק רבינו ביאר ההבדל

- בה מוחזק והוא שלו היא עצמה שהבהמה טוען כשהוא
כדין  תורה של כעין אותו משביעים - וליטול להישבע ועליו

ונוטל. נשבע

.„ÌÈ„·Ú‰ ÔÎÂ13‰Ê ˙˜ÊÁa ÔÈ‡ - Cl‰Ï ÔÈÏBÎiL ¿≈»¬»ƒ∆¿ƒ¿«≈≈»¿∆¿«∆
‰fL ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰L ÔÂÈk ‡l‡ .B„È ˙Áz Ô‰L∆≈««»∆»≈»∆≈ƒ«≈≈ƒ∆∆
,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ‰l‰Â ,Bc·Ú ‡e‰L Úe„È»«∆«¿¿«»≈«»¿«¿ƒ
„·Ú‰ ¯ÊÁÈÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡«»¿«ƒ¿«»»≈∆¡»¿«¬…»∆∆

ÔÚBh‰ Ú·MÈÂ ,ÂÈÏÚ·Ï14‡È·‰ .Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»»¿ƒ»««≈∆…»«¿…»«≈ƒ
BÏˆ‡ „·Ú‰ ‰ÊÏ LiL ÌÈ„Ú „·Ú‰ ÒÙzL ÔÚËp‰ ‰Ê∆«ƒ¿»∆»«»∆∆≈ƒ∆≈¿∆»∆∆∆¿
Ba LnzLÓ ‡e‰Â ,ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL»»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈
‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ôa¯ ˙‡ ÔÈLnLÓ ÌÈ„·Ú‰L C¯„k¿∆∆∆»¬»ƒ¿«¿ƒ∆«»ƒ¿…ƒ»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈM‰ el‡ ÏÎa Ba15ÔÈ„ÈÓÚÓe , ¿»≈«»ƒ¬≈∆∆¡»«¬ƒƒ
B˙ B‡ epnÓ BÁ˜lL ˙q‰ Ú·MiL ¯Á‡ B„Èa B˙B‡¿»««∆ƒ»«∆≈∆¿»ƒ∆¿»

ÔË˜ „·Ú Ï·‡ .‰zÓa BÏ16ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿«»»¬»∆∆»»∆≈»¿«≈«
,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - B˙eË˜ ÈtÓ ÂÈÏ‚«̄¿»ƒ¿≈«¿¬≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
,B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - B˙eL¯a ‰È‰iL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¬≈¿∆¿»

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

שנים"13) שלוש "חזקתן ... והעבדים שנינו: כח. שם
הגודרות  שאמר: לקיש ריש על מכאן הקשו לו. שם ובגמרא
דרכם  עבדים והרי א) הלכה למעלה (ראה חזקה להן אין
חזקה  להן "אין רבא: ומפרש שמירה? בלי מקום לכל ללכת
שנים". שלוש אחר חזקה להן יש אבל לאלתר,

היסת.14) בקרקע 15)שבועת בהחזיק כמו נאמן הנתבע
פרק  לקמן שנתבאר כמו מיחו, לא והבעלים שנים שלוש
משמע, הגמרא [מלשון שם). הערתנו (ראה ג הלכה י"א
שם  כתב (וכן שנים שלוש לאחר חזקה להן יש גודרות שגם

פ  וכן בפירוש, קלה,הרשב"ם סימן משפט חושן הטור סק
לאלתר  בין בבהמה חילק לא ורבינו שם). חדש בית ראה
לבהמה  שאין משנה, במגיד למד ומזה שנים. שלוש ובין
לא  שהרי מסייעתו, המשנה שלשון ומעיר, לעולם. חזקה
הוא  שנים. שלוש שחזקתם אלה בין בהמה כלל  הזכירה
שלוש  אחר חזקה להן יש "אבל רבא: שאמר מה מפרש
זכר  בלשון גם השתמשו (בגמרא לעבדים הכוונה שנים"

לרבים)]. נון למקום.16)באות ממקום ללכת יכול שאינו
אימו  אותו הביאה שמא חוששים שאין רבא, ומשמיענו

אותו. ושכחה והלכה הנתבע של לביתו

.‰ÔÚBh‰17„·Ú B‡ ‰Ó‰a B‡ „‚a :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿»«∆∆¿≈»∆∆
B‡ ,ÏeÊ‚ B‡ Ïe‡L B‡ ,‡e‰ ÈlL E„ÈaL ‰Ê∆∆¿»¿∆ƒ»»
,Èk ‡Ï :¯Ó‡ ÔÚËp‰Â ,EÏ ¯eÎO B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»¿¿«ƒ¿»»«…ƒ
e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰Â ,È˙M¯ÈÂ ÈBÓÓ ‰Ê ‡l‡∆»∆»ƒƒÀ»ƒ¿≈ƒ«≈≈ƒ∆≈ƒ
‰Úe„È ‰Ó‰a‰ B‡ „·Ú‰ B‡ ıÙÁ‰ ‰fL ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆∆«≈∆»∆∆«¿≈»¿»
,ElL ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ¯ÊÁ ,‰ÊÏ ‰˙È‰ ‡È‰L∆ƒ»¿»»∆»««ƒ¿»¿»«≈»»∆¿
Èz¯Ó‡L ‰ÊÂ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ÈÏ Bz˙ ‰z‡ Ï·‡¬»«»¿«ƒ¿«¿ƒ¿∆∆»«¿ƒ
ÈlL ‡e‰L ‡l‡ ,È˙B·‡Ó ÂÈzL¯iL ‡Ï - È˙M¯È¿À»ƒ…∆¿«¿ƒ≈¬«∆»∆∆ƒ
¯·kL .˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈzL¯È el‡k¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»∆≈∆¿»

e¯‡a18ÚÓLp‰ ¯·c ÔÚËÏ ¯ÊÁÏ ÔÚBhÏ LiL ,19. ≈«¿∆≈«≈«¬…ƒ¿…»»«ƒ¿»

יום שלישי
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וטוען 17) וחוזר טוען עולא ופסק שהיה, מעשה לא. שם
וטוען. וחוזר טוען הלכתא אמרו: למעלה 18)ובמסקנא

ח. הלכה ז הראשונה 19)פרק טענתו כך לפרש שאפשר
באו  שלא זמן שכל נתבאר, ושם העדים. ידי על שהוכחשה
- הדין מבית יצא לא וגם האחרונה טענתו והכחישו עדים
מכחישה  היא ואפילו אחרת טענה ולטעון לחזור הוא יכול
שביאר  מה על וסמך קיצר וכאן הראשונה. טענתו לגמרי

שם.

.Â‰ÈÙÒ20,‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏÁ ÌÈL eÈ‰L da ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»¿«≈»∆»¿«ƒ∆¡»ƒ»∆»
ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰Ê21e‡·e , ∆≈À»∆ƒ¿∆≈À»∆ƒ»

¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï22ÌÈ„Ú ‡È·‡L „Ú ‰eÒÙz :„Á‡23 ¿≈ƒ¿»«∆»ƒ¿»«∆»ƒ≈ƒ
d˙B‡ ÔÈÒÙBz ÔÈ‡ -24CÏ‰Â ,ÔÈc ˙Èa ‰eÒÙz Ì‡Â . ≈¿ƒ»¿ƒ¿»»≈ƒ¿»«

¯ab˙n‰ ÏÎÂ ,eÈÈa ‰eÁÈp‰ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»≈ƒ¿»««ƒ»≈≈¿»«ƒ¿«≈
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ì„wÓ dÈ„ ‰È‰Lk ,ÏhÈ25ÔÈ‡Â ; ƒ…¿∆»»ƒ»ƒ…∆≈¿ƒ»∆¿≈

B‡ ÌÈ„Ú e‡È·iL „Ú Ô„iÓ ÔÈc ˙Èa d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ»≈ƒƒ»»«∆»ƒ≈ƒ
BÓk ,‰Úe·L·e ÌBˆ¯a e˜ÏÁÈ B‡ ‰ÊÏ ‰Ê e„BiL „Ú«∆∆»∆«¿¿ƒ¿»ƒ¿»¿

e¯‡aL26. ∆≈«¿

לד:20) בפרק 21)שם ולקמן בה. מוחזק מהם אחד ואין
בדבר  מחזיק אדם שאין מקום שבכל יתבאר, ד הלכה ט"ו
המתגבר  "וכל בידיהם הדבר את מניחים - עליו שנטענים
ועליו  מידו המוציא האחר ויהיה הנטענת) (בשדה בה ירד
למעלה  בזה שכתבנו מה וראה שם. רבינו (לשון הראייה"
"כל  כחוק: ופוסקים בתלמוד ידוע זה [דין ז). הלכה ט פרק

גבר"]. - יתפוס 23)להדיינים.22)דאלים שלא כדי
מידו. להוציאה יהיה וקשה השני, בינתיים ואם 24)אותה

משנה). (כסף לתפוס הדיינים רשאים - שניהם הסכימו
שלא 25) דין בית תפסוה אם ואפילו מסכימים שניהם אפילו

מתחת  מוציאים אין - תפסו כדין ושלא שניהם בהסכמת
שלא  בין ברשות בין - דין בית ליד שבא דבר שכל ידם,
בהוכחה  או בעדים הדבר שיתברר עד להוציא אין - ברשות
אות  עז כלל בתשובותיו והרא"ש הר"ן). בשם (שם אחרת
יכול  ואינו תפס, שכדין להישבע חייב שהתופס כתב, א
כל  שפסקו: דין, בית החלטת בתוקף בזה זכיתי הרי לטעון
הדין  בית כי בספק, מוטל עדיין הדבר ונימוקו: גבר. דאלים
אלא  הנטען, הדבר של החוקי בעליו התופס שזה קבע לא
לפניהם. הניחוהו - הבעלים הם מי לברר יכול שלא

[לא 26) מוחזקים. שניהם בדין ז הלכה ט פרק למעלה
המקרים  שלושת בכל זו. שבועה של פירושה לי נתברר
עליהם  מטילים למה הדדי הסכם או הודאה עדים, האלה:
האחרונה  לבבא נמשכת "ובשבועה" שהמלה ונראה שבועה.
שלא  כדי לחלוקה, שניהם הסכימו שאם רבינו, וכוונת בלבד
החלוקה  את לפועל הדין בית מוציא - הדין בית ביד יישאר
שאינו  דבר נטל שלא יישבע שהשני לדרוש יכול אחד וכל

שלו].

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»

˙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
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קכ ונטען קכ טוען הל' - משפטים ספר - אדר כ"ח שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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
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'
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קכא

קכא

ונטען  טוען הל' - משפטים ספר - אדר כ"ח שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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

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¿∆≈«¿

„·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
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קכב ונטען קכב טוען הל' - משפטים ספר - אדר כ"ח שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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
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
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קכג

קכג

ונטען  טוען הל' - משפטים ספר - אדר כ"ח שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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
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
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קכד ונטען קכד טוען הל' - משפטים ספר - אדר כ"ח שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰˜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.
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¿»»«¿»«∆»««««»∆
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קכה

קכה

ונטען  טוען הל' - משפטים ספר - אדר כ"ח שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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
(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",



 126  לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ ל דעד  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קכו ונטען קכו טוען הל' - משפטים ספר - אדר כ"ט רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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].

âאדר כ"ט רביעי 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¿
‰„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»

יום רביעי
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קכז

קכז

ונטען  טוען הל' - משפטים ספר - אדר כ"ט רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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
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
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קכח ונטען קכח טוען הל' - משפטים ספר - אדר כ"ט רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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

"éøä ¯ ïéLeøb ÷ôñ elôà äLøbúpL äMàå ,åéáàî LøtL ïáe¥¤¥©¥¨¦§¦¨¤¦§¨§¨£¦§¥¥¦£¥
íãà ìk øàLk ïä." ¥¦§¨¨¨¨

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¿»«

- 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

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¿≈…«¿∆¿»∆
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קכט

קכט

ונטען  טוען הל' - משפטים ספר - אדר כ"ט רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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
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¿»≈«»≈¬«»≈
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קל ונטען קל טוען הל' - משפטים ספר - אדר כ"ט רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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
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,
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קלא

קלא

ונטען  טוען הל' - משפטים ספר - אדר כ"ט רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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∆¬≈…»«∆¿»»¿…∆¿»»¿…

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¿»»∆»
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קלב ונטען קלב טוען הל' - משפטים ספר - אדר כ"ט רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

„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  למה לטעון: יכול שהמוכר אומרים, יש מעותיו.
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

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

- 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
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קלג

קלג

ונטען  טוען הל' - משפטים ספר - אדר כ"ט רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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

.‰„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»
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קלד ונטען קלד טוען הל' - משפטים ספר - אדר כ"ט רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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
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
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קלה

קלה

ונטען  טוען הל' - משפטים ספר - ניסן א' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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

âניסן א' חמישי âיום
øOò äML ÷øt1 ¤¤¦¨¨¨

המכר,1) שטר על כעד חתום והוא השדה על עורר דין מבאר
הביא  ואחר השדה על עורר ודין לאחר, גבול סימון עשאה
הביא  או אכלת בגזל המערער וטען חזקה שני שאכלה עד
שקר  טענת לטעון איסור שם וכלל שנתיים, שאכלה עדים שני

תרחק". שקר "מדבר תורה: שאמרה כמו הדין, לעוות

.‡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

יום חמישי
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קלו ונטען קלו טוען הל' - משפטים ספר - ניסן א' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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

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»»∆¿
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קלז

קלז

ונטען  טוען הל' - משפטים ספר - ניסן א' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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

.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, טענות

המנה.37) לו לשלם מוכן שקר.38)והנתבע טענת
שתיקנו 39) לאחר ואפילו אחר ממקום שבועה עלי ויגלגל

אדם  מעדיף לגלגל, ויוכל הכול לכופר היסת שבועת חכמים
נאמרו  אלה נימוקים חמורה. משבועה קלה שבועה להישבע

שם. בברייתא
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קלח נחלות קלח הלכות - משפטים ספר - ניסן א' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.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¿«»

-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«¿≈¿«¿»∆
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
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קלט

קלט

נחלות  הלכות - משפטים ספר - ניסן א' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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
‰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
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קמ נחלות קמ הלכות - משפטים ספר - ניסן א' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

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
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

éðL ÷øt1 ¤¤¥¦
שניים.1) פי שנוטל הבכור דין מבאר

.‡˙˙Ï :¯Ó‡pL ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ¯BÎa‰«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«»∆
?„ˆÈk .ÌÈL Èt BÏ2Ô‰Ó „Á‡Â ,ÌÈa ‰MÓÁ ÁÈp‰ ƒ¿«ƒ≈«ƒƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»≈∆

ÔBÓn‰ LÈÏL ÏËB ¯BÎa‰ - ¯BÎa3„Á‡ ÏÎÂ , ¿«¿≈¿ƒ«»¿»∆»
ÌÈa ‰ÚLz ÁÈp‰ .˙e˙L ÏËB ÌÈËeLt ‰Úa¯‡‰Ó≈»«¿»»¿ƒ≈¿ƒƒ«ƒ¿»»ƒ

˙ÈLÈÓÁ ÏËB ¯BÎa‰ („Á‡‰) È¯‰ -4ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ , ¬≈»∆»«¿≈¬ƒƒ¿»∆»ƒ
‰wÏÁ‰ ÏÚ ÔÎÂ .˙È¯ÈOÚ ÏËB ÌÈËeLt ‰BÓM‰«¿»¿ƒ≈¬ƒƒ¿≈««¬À»

.ÌÏBÚÏ ÔÈ˜ÏBÁ ˙‡f‰«…¿ƒ¿»

קכב:2) בבאֿבתרא הנכסים 3)ברייתא את מחלקים
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קמא

קמא

נחלות  הלכות - משפטים ספר - ניסן א' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כל  אחיו וארבעת חלקים, שני נוטל והבכור חלקים, לששה
אחד  מכל כפליים נוטל שהוא נמצא שתות, נוטל אחד

עשיריות.4)ואחד. שתי היינו,

.·¯BÎa5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ „ÏBpL6Èt ÏËB BÈ‡ - ¿∆«««ƒ«»ƒ≈≈ƒ
Èk ,'B‚Â ÂÈa ˙‡ BÏÈÁ‰ ÌBÈa ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈL¿«ƒ∆∆¡«¿»»¿«¿ƒ∆»»¿ƒ

¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯Îa‰ ˙‡7BzÁct ˙‡ˆÈ Ì‡Â .8 ∆«¿…∆«¿»«ƒ¿ƒ»»««¿
¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ Ïk ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ÈiÁa¿«≈»ƒ««ƒ∆…»»»…«¬ƒ
Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÌÏBÚ‰»»∆»¿««ƒ«»ƒ¬≈∆≈ƒ

ÌÈL9. ¿«ƒ

קמב:5) מיתת 6)שם אחר נולד שהבכור אפשר וכיצד
כגון  שם, רשב"ם פירש אחריו? שנולדו אחים ויהיו אביו,
שהיו  או הלידות, שתי בין מת והאב תאומים  ילדה שאמו

נשים. שתי אלא 7)למוריש לנחלה בכור נקרא אינו
אפשרות  אין אביו מיתת אחר ובנולד להכירו, יכול כשאביו

(שם). וריש 9)המצח.8)כזאת יוחנן רבי מחלוקת
יוחנן. כרבי ופסק מו:, בבכורות לקיש

.‚¯BÎa10Ú¯˜pL11Èt ÏËB BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈≈ƒ
ËeLÙe ,ÌÈL12ËÚÓÓ BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú¯˜pL13 ¿«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈¿«≈

‰È‰iL „Ú - ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡pL ;‰¯BÎa ˜ÏÁa¿≈∆¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ«∆ƒ¿∆
.‰„Ï ˙ÚMÓ Ôa≈ƒ¿«≈»

קכו:10) שם אמי, רב של שעור 11)מימרא טומטום,
או  זכר הוא אם ידוע ולא שלו, המין איברי את מכסה הגוף

קמד.12)נקבה. הבאה.13)שם בהלכה יבואר

.„BÏ ‰È‰L È¯‰ ?‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ BÈ‡ „ˆÈk≈«≈¿«≈¿≈∆¿»¬≈∆»»
ÌeËÓh‰ ‰ÊÂ ÌÈËeLt ÈLe ¯BÎa Ôa14Ú¯˜pL ≈¿¿≈¿ƒ¿∆«À¿∆ƒ¿«

˜ÏÁa ÔBÓn‰ ÚÈ·¯ ÏËB ¯BÎa‰ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»»«¿≈¿ƒ««»¿≈∆
‰¯BÎa‰15‰ ÈL ‡l‡ BnÚ ÔÈ‡ el‡Îe ,ÌÈËeLt «¿»¿ƒ≈ƒ∆»¿≈«¿ƒ

¯‡Lp‰ ÚÈ·¯e ÈˆÁÂ ,„·Ïa16ÈL B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ƒ¿««¬ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰ÂLa ¯BÎa‰ ÌÚÂ Ú¯˜p‰ ÌÚ ÔÈËeLt‰17. «¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»∆

משעת 14) ודאי זכרים כולם היו אילו אחים. ארבעה וביחד
היה  והבכור חלקים, לחמישה הנכסים חולקים היו לידה,
אחד  כל ונמצא א, בהלכה כמבואר חמישיות, שתי נוטל
אחר  זכר ונמצא טומטום כשאחד הבכורה. חלק ממעט

הבכורה. בחלק ממעט אינו - רק 15)לידתו היו כאילו
אחים. רבעים.16)שלשה שלשה אחד 17)היינו, כל

עשר. ששה חלקי שלשה היינו רבעים, משלשה רבע נוטל

.‰ÔË˜18Ï·‡ ,‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ - „Á‡ ÌBÈ Ôa »»∆∆»¿«≈¿≈∆¿»¬»
¯aÚ‰ ‡Ï19„ÏBpL Ô·e .20BÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ …»À»≈∆«««ƒ«»ƒ≈

.‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ¿«≈¿≈∆¿»

קמב:18) ואףֿעלֿפי 19)שם לידתו. לפני לחלק כשבאים
טומטום. באח כמו חולקים - האחים כשאר יורש שהוא

ממעט,20) אינו שעובר רבינו כתב למה נתבאר לא שם.
אביו. מיתת לאחר מנולד הוא כלֿשכן הלא

.Â˜tzÒpL Ôa21ÔB‚k ,ËeLt B‡ ¯BÎa ‡e‰ Ì‡ eÏ ≈∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿

„ˆÈÎÂ .ÌÈL Èt ÏËB BÈ‡ - ¯Á‡ ÌÚ ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈ƒ«≈≈≈ƒ¿«ƒ¿≈«
?ÔÈOBÚ22e¯k‰ Ì‡23ÔÈ·˙Bk - e·¯Ú˙ ÛBq·Ïe ƒƒÀ¿¿«ƒ¿»¿¿ƒ
‰‡L¯‰24‰ÊÏ ‰Ê25ÌÚ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÔÈÏËBÂ «¿»»∆»∆¿¿ƒ≈∆¿»ƒ

‰‡B·ÁÓa e„ÏiL ÔB‚k ,e¯k‰ ‡Ï Ì‡Â ;Ì‰ÈÁ‡26 ¬≈∆¿ƒ…À¿¿∆»¿¿«¬»
‰‡L¯‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ˙Á‡27˜ÏÁ Ô‡k ÔÈ‡Â , ««≈¿ƒ«¿»»¿≈»≈∆

‰¯BÎa28. ¿»

קכז.21) שם ינאי.22)ברייתא, רב בשם אמרו שם,
פשוט.23) ומי בכור מי היה ידוע כח 24)כשנולדו, יפוי

הבכורה. חלק בא 25)לגבות הכוח, יפוי שקיבל ומי
אחי. בשביל או בשבילי הבכורה חלק לי תנו ותובע:

שם 26) וילדו אחד במקום נחבאו המוריש, של נשיו שתי
נתערבו. - אדם בהם שהכיר ולפני הכוח 27)בחושך, יפוי

כלום. יועיל "יכיר",28)לא כתבה שהתורה משום
היתה  לא וזה כבכור, להכירו יוכל שהאב חכמים, ופירשו
דינם  שניהם ולפיכך אחד, רגע אף כבכור להכירו אפשרות

כפשוטים.

.ÊeÈ‰L ÈÓ29e˙Óe ,ËeLÙe ¯BÎa ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ¿»≈
˙a ÁÈp‰ ¯BÎa‰ ,ÌÈa eÁÈp‰Â ÂÈiÁa Ì‰ÈL30 ¿≈∆¿«»¿ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ««
ÒÎa L¯BÈ ËeLt‰ Ôa È¯‰ - Ôa ÁÈp‰ ËeLt‰ÂÈ ¿«»ƒƒ«≈¬≈∆«»≈¿ƒ¿≈

ÂÈ·‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏL Ô˜f‰31˙L¯BÈ ¯BÎa‰ ˙·e , «»≈¿ƒ∆≈∆»ƒ««¿∆∆
ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰È·‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈLÈÏL ÈL32È·a ¿≈¿ƒƒ∆≈∆»ƒ»¿≈«ƒƒ¿≈

ÔÈÁ‡‰33È·‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÔÈL¯Bi‰ ÏÎ·e ·‡‰ ÈÁ‡ È·e »«ƒ¿≈¬≈»»¿»«¿ƒƒ»»¬ƒ
‰Ê BlL ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÏËB - ¯BÎa ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«¿ƒ¿≈≈∆¿»∆∆

.B˙ÓÁÓ L¯Bi‰«≈≈¬»

קטז:29) שם בן.30)משנה, הניח אם וכלֿשכן
בנחלה 31) חלקים שלשה נטלו צלפחד "בנות שנינו: שם

וחלקו  . . . אביהן חלק נחלת ישראל): ארץ אדמת (בחלוקת
בכור  (צלפחד) ושהיה צלפחד), (אבי חפר בנכסי אחיו עם
ה"ה). סוף פ"א למעלה (ראה חלקים" שני נוטל

שווים 32) שניה ירושה שדיני א, הלכה למעלה נתבאר
ראשונה. ירושה בנים 33)לדיני בלי יעקב שמת כגון

יעקב  נכסי לירש יצחק בני ובאים יצחק, מת ואחרֿכך
בכורה  חלק יורשים - זרעו או בכור שם היה אם אחיהם,
נכסי  ירש יצחק שהרי מאוד, פשוט זה ודין יעקב. בנכסי
וקשה  עצמו. כנכסי בניו לכל אותם מוריש והוא יעקב,

בהערות). ה"א פ"ג לקמן (ראה נכתב למה להבין

.Á¯BÎa‰ ÔÈ‡34?„ˆÈk .Ì‡‰ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»≈≈«
‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - Ôn‡ eL¯iL ËeLÙe ¯BÎa35ÔÈa , ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈

‰ÏÁÏ ¯BÎa ‰È‰L36ÌÁ¯ ¯Ët ‰È‰L ÔÈa37. ∆»»¿¿«¬»≈∆»»∆∆∆∆

קיא:34) לו"35)שם ימצא "אשר דרש: שם אביי
אשר  בכל שנים פי לו לתת (שם): בתורה כתוב (פירוש,

לה. ולא - לו) האב.36)ימצא של הראשון בן 37)הבן
כולל  אינו מקום בכל האמור רחם" "פטר האם. של ראשון
בלשון  טבעי, באופן הרחם דרך יצא (שלא דופן יוצא
לאמו, ראשון בן לכל הכוונה וכאן קיסרי). חתך - המדוברת

טבעית. בבלתי ובין טבעית בלידה בין
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קמב נחלות קמב הלכות - משפטים ספר - ניסן א' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.Ë‰ÏÁÏ ¯BÎa38:¯Ó‡pL ,ÔBL‡¯ ·‡Ï „ÏBp‰ ‡e‰ ¿¿«¬»«»»»ƒ∆∆¡«
elÙ‡ .Ì‡‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .B‡ ˙ÈL‡¯ ‡e‰ Èkƒ≈ƒ…¿≈«¿ƒƒ«»≈¬ƒ
L¯BÈ - ÂÈ·‡Ï ÔBL‡¯ ‰ÊÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈa ‰nk ‰„ÏÈ»¿»«»»ƒƒ¿∆ƒ¿»ƒ≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

פ"ח.38) בבבאֿבתרא פעמים וכמה מו. בכורות

.È‡a‰39ÌÈÏÙ ¯Á‡40ÏÙp‰ L‡¯ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ , «»««¿»ƒ««ƒ∆»»…«≈∆
a‰ - ÈÁ ‡e‰Lk‰ÏÁÏ ¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡41Ôa ÔÎÂ . ¿∆««»«¬»¿¿«¬»¿≈∆

‰ÚLz42¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ˙Ó BL‡¯ ‡ˆiL ƒ¿»∆»»…≈«»«¬»¿
„ÏB ‡lL ‡e‰ ,B‡ ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ‰fL .‰ÏÁÏ¿«¬»∆∆∆∆¡«≈ƒ…∆…«
,CÎÈÙÏ .ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ÈÁ ‡ˆiL „ÏÂ ‰ÊÏ Ì„˜ BÏ…∆»∆»»∆»»««¬ƒ»»¿ƒ»

‰ÚLz Ôa43BÈ‡ ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ÈÁ BL‡¯ ·¯ ‡ÈˆB‰L ∆ƒ¿»∆ƒ……««»«¬»≈
¯BÎa44. ¿

שם.39) בכורות ההפלה 40)משנה, ואחר שהפילה, אשה
חי. בן כלל,41)ילדה כחיים נידונים אינם הנפל חיי

להתקיים. יכול שאינו תשעה 42)משום אחר שנולד
הריון. הוא 43)חדשי ראוי שהרי נפל, תורת עליו שאין

כשהוא 44)לחיות. העולם לאוויר יצא לו שהקודם משום
. . . נפלים אחר "והבא שם: שנינו כילוד. הוא והרי חי,
משמע, לנחלה)". בכור זה (הרי מת ראשו שיצא תשעה ובן

בכור. אחריו הבא אין - חי ראשו יצא שאם

.‡ÈÔÙ„ ‡ˆBÈ45.ÌÈ¯BÎa ÔÈ‡ Ô‰ÈL - ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â ≈…∆¿«»«¬»¿≈∆≈»¿ƒ
„ÏB ‡lL ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰46;ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡Â , »ƒ¿ƒ∆…«¿∆¡«¿»¿»ƒ

.¯Á‡ BÓ„˜ È¯‰L - ÈM‰Â¿«≈ƒ∆¬≈¿»«≈

מז:45) שם באופן 46)משנה, ממעיה הילד הוצאת
לידה. קרויה אינה - מלאכותי

.·ÈÌÈa BÏ eÈ‰47- ¯ib˙Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰Lk »»ƒ¿∆»»≈»ƒ¿ƒ¿«≈
‰ÏÁÏ ¯BÎa BÏ ÔÈ‡48ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ≈¿¿«¬»¬»ƒ¿»≈∆»»≈ƒ

Ba Èe¯˜ BÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰49- «ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ¿≈»¿
‰ÏÁÏ ¯BÎa ˙ÈÏ‡¯Oi‰ ÔÓ ÂÈ¯Á‡ BÏ ‡a‰50ÏËBÂ «»«¬»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿¿«¬»¿≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

מז.47) יורשים 48)שם אינם הגיור, לפני לו שנולדו אלה
אינם  - שנתגייר לאחר שנולדו ואלה הגר, אביהם כלל
ופסק  שם, לקיש וריש יוחנן רבי מחלוקת אונו". "ראשית

יוחנן. ה"ז.49)כרבי פ"א למעלה משמע 50)נתבאר כן
וב'בית  מגידֿמשנה). (ראה מו. שם המשנה, של מפשוטה
כב., ביבמות המשנה הדין כמקור ציין רעז סי' חו"מ יוסף'
השפחה  מן בן לו שיש ממי חוץ דבר, לכל "ובנו שם: שנינו

דבר. לשום בנו שאינו משמע, הגויה". ומן

.‚È¯BÎa‰ ‰È‰51:¯Ó‡pL ;ÌÈL Èt ÏËB - ¯ÊÓÓ »»«¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«
‰‡eOL BÊ - ¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯BÎa‰ ˙‡ Èkƒ∆«¿∆«¿»«ƒ∆¿»

‰È‡eOa52B‡ ‰Le¯b Ôa ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆»¿≈»ƒ«ƒ»»∆¿»
‰ˆeÏÁ Ôa53. ∆¬»

דבר".51) לכל ובנו . . . מקום בכל בן לו שיש "מי שם:

"מכלֿ ליורשו, - דבר לכל פירשו: ב, עמוד שם ובגמרא
ממזר". לרבות - רב 52)מקום של דרשה עבירה. נישואי

כג. שם אלא 53)פפא, ממזר אינו זה בן מכהן, שילדה
מרבה  בלחםֿמשנה חלל". "כהן ונקרא מחוללת, כהונתו
רב  והרי פפא, רב של דרשתו כאן שהביא רבינו, על לתמוה
לאוין  בחייבי תופסים שקידושין זו מדרשה למד פפא
כרת) בה שאין בלאֿתעשה המקדש על שאסורה (באשה
האחת  נשים, שתי לאיש תהיינה "כי תורה: שכתבה מפני
בה  שיש משמע "תהיינה" ולשון שנואה", והאחת אהובה
כאן  האמור הבכור שהבן מזה ויוצא קידושין, היינו הוויה,
לאוין  מחייבי ממזר שאין סובר עצמו רבינו כי ממזר, אינו
הדעת. על מתקבל יישוב מצא ולא כריתות. מחייבי אלא
(ויקרא  מהכתוב נלמד ממזר שדין כתב שם יוסף' [ב'בית
שהמדובר  אמרו, שם ובגמרא היא". "אחותך ט): יח,
כקרוב  נחשב שממזר ומכאן ממזרת, שהיא באחותו

מלא]. משפחתי

.„ÈÔÈÓ‡ ‰LÏL54¯BÎa‰ ÏÚ55‰iÁ :56,Bn‡Â , ¿»∆¡»ƒ««¿«»¿ƒ
„iÓ - ‰iÁ .ÂÈ·‡Â57ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ‰Ê :‰¯Ó‡ Ì‡L ;58 ¿»ƒ«»ƒ»∆ƒ»¿»∆»»ƒ

:¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰„l‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk - Bn‡ .˙Ó‡ -∆¡∆∆ƒ»ƒ¿«¿≈«≈»∆¡∆∆«
¯BÎa‰ e‰Ê59ÌÏBÚÏ - ÂÈ·‡ .60ÏÚ ·‡‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . ∆«¿»ƒ¿»¬ƒ»«»»«

- ‡e‰ È¯BÎ·e Èa ‡e‰ :ÏÏk Ba ˜ÊÁ‰ ‡lL ÈÓƒ∆…À¿«¿¿»¿ƒ¿ƒ
ÔÓ‡61:B¯BÎa ‡e‰L eÏ ˜ÊÁn‰ ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡»¿≈ƒ»«««À¿»»∆¿

ÔÓ‡ - ¯BÎa BÈ‡62. ≈¿∆¡»

עד.54) בכור.55)קידושין שזהו מיילדת.56)להעיד
ללידה.57) תאומים.58)סמוך משום 59)ביולדת

הספיק  לא ואביו אמו, יד תחת שבעה כל נמצא שהילד
(רש"י). להכירו (כתוב 60)עדיין "יכיר" שם: ברייתא

יכירנו  - יכיר") . . . הבכור "את יז כא, דברים - בתורה
בני  זה לומר אדם נאמן יהודה: רבי אמר מכאן לאחרים.

נאמן",61)בכור. בני זה "האומר קלד.) (ב"ב שנינו
הוא  בכורי לומר: הוא נאמן - כבנו להחזיקו שנאמן ומכיון

שם). יוסף' [ב'טור'62)('בית קכז: שם יהודה, כרבי
זה. בדין ורמב"ן רשב"ם בין מחלוקת מביא רעז סי' חו"מ
בקול, בהוחזק רק בכור אינו לומר נאמן שאביו רשב"ם דעת
כגון  בכור, שזה עדים כשהעידו אבל בכור, שזה הקול שיצא
שאפילו  רמב"ן ודעת נאמן. אינו - מילדותו אותו שמכירים
וכשהוא  בכור. אינו לומר האב נאמן - בעדים הוחזק אם

בו]. לחזור נאמן אינו - בכורי זה ואמר החזיקו עצמו

.ÂË·‡‰63˜zzLpL64B˙B‡ ÔÈ˜„Ba -65C¯„k »»∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆
ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL66B¯BÎa Ba ‰fL ·˙k B‡ ÊÓ¯ Ì‡ . ∆¿ƒ¿ƒƒƒ»«»«∆∆¿¿

.ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ¿«ƒ

עא.63) הדיבור.64)גיטין כוח ממנו אם 65)ניטל
לקוי. אינו שתיים 66)שכלו - שאלות שלוש לו מעמידים

הן, היא הנכונה שהתשובה ואחת לאו, עליהן: לענות שיש
ע:). (שם לאו ואחת הן, שתיים להיפך: או

.ÊËe„ÈÚ‰67¯ÓB‡ ‰Ê ÏL ÂÈ·‡ eÚÓL Ô‰L ÌÈL ≈ƒ¿«ƒ∆≈»¿»ƒ∆∆≈
CÎÂ Ck ÌÈ¯·c68ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ È¯‰L ,69ÔÏÏkÓ Ú„BÈ ¿»ƒ»¿»∆¬≈»«¿»ƒ≈«ƒ¿»»
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קמג

קמג

נחלות  הלכות - משפטים ספר - ניסן ב' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - B¯BÎa Ba ‰fL∆∆¿¿¬≈∆≈ƒ¿«ƒ««ƒ
.È¯BÎa Èa ‰Ê :Le¯Ùa ·‡‰ ¯Ó‡ ‡lL∆…»«»»¿≈∆¿ƒ¿ƒ

קכו:67) זה 68)ב"ב אם לענין ישר נוגעים שאינם דברים
הבכור. ברורה:69)הוא וכוונתו קצת, מסובך הסגנון

בכורו. בנו שזה יוודע הדברים אותם שמכלל

.ÊÈeÚÓL70BÈ‡ - ¯BÎa Èa ‰Ê :¯Ó‡L ·‡‰ ÔÓ »¿ƒ»»∆»«∆¿ƒ¿≈
,‡e‰ Bn‡Ï ¯BÎa ‡nL ;BÊ ˙e„Úa ÌÈL Èt ÏËB≈ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿¿ƒ

·‡‰ Ôek˙ ‰ÊÏÂ71¯Ó‡iL „Ú .72.È¯BÎa Èa : ¿»∆ƒ¿«≈»»«∆…«¿ƒ¿ƒ

שהוא 71)שם.70) לומר התכוון בכור, בני זה כשאמר
לאמו. שנים".72)בכור פי נוטל "אינו לפיסקא: נמשך

âניסן ב' שישי âיום
éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦

במוחזק1) אלא שניים פי נוטל אינו שהבכור דין ולא מבאר
קודם  שמכר בכור ודין נכסים, ששבחו בשבח ולא בראוי

חלוקה.

.‡¯BÎa‰ ÔÈ‡2‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ»¿ƒ»
ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï3ÂÈ·‡Ï ÔÈ˜ÊÁn‰ ÌÈÒÎa ‡l‡ , ¿««ƒ«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ¿»ƒ

BÏ ‡ˆnÈ ¯L‡ ÏÎa :¯Ó‡pL ;B˙eL¯Ï e‡aL4. ∆»ƒ¿∆∆¡«¿…¬∆ƒ»≈
ÂÈ·‡ ÈLÈ¯BnÓ „Á‡ ?„ˆÈk5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙nL ≈«∆»ƒƒ≈»ƒ∆≈¿««ƒ«»ƒ

‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .„Á‡k ÔÈL¯BÈ ËeLt‰Â ¯BÎa‰ -«¿¿«»¿ƒ¿∆»¿≈ƒ»¿»
‰ÂÏÓ ÂÈ·‡Ï6ÔÈL¯BÈ - Ìia ‰ÈÙÒ BÏ ‰˙È‰ B‡ ¿»ƒƒ¿»»¿»¿ƒ»«»¿ƒ

„Á‡k7. ¿∆»

נא:2) בכורות מיתתו.3)משנה  אחר בירושה לו שיפלו 
ברשותו.4) נמצאים שהם הוא 5)משמע שאביו מאלה

שלהם. הילכתא 6)יורש פפא רב "אמר קכה: בתרא בבא
במלווה". שניים פי נוטל הבכור ואין מציין 7)... הראב"ד ִ

באדם  המדובר שם (יז:), ערכין במשנה ספינה דין מקור
דמי  להקדש ליתן מתחייב אני (פירוש: עלי ערכי שאמר
כז) (ויקרא תורה וקבעה עלי, פלוני ערך או שוויי)
עשיר, כשהמעריך הנערך לגיל בהתאם קצובים תשלומים
הכהן, הערכת כפי ידו תשיג כאשר נותן - עני הוא ואם
או  ריבוא לו והניח מת אביו "אפילו המשנה: ואומרת
כלום". בה להקדש אין בריבואות לו ובאה בים ספינתו
הנמצאת  שספינה - הראב"ד דברי לפי - רבינו למד ומכאן
בה  נוטל הבכור שאין פסק ולפיכך מוחזקת בגדר אינה בים

שניים. פי

.·ÁÈp‰8˙¯kÁÓ B‡ ˙¯kOÓ ‰¯t Ì‰Ï9‰˙È‰L B‡ , ƒƒ«»∆»»À¿∆∆À¿∆∆∆»¿»
¯Ù‡a ‰ÚB¯10ÈÂ ,‰„Ï11da ÏËB ¯BÎa‰ -12d„ÏÂ·e »»¬»¿»¿»«¿≈»ƒ¿»»

ÌÈL Èt13. ƒ¿«ƒ

קכג:8) בתרא בבא שבעל 9)ברייתא היינו מושכרת
מסויים  אחוז נוטל - ומוחכרת קבוע, סכום מקבל הפרה

למרעה.10)מההכנסות. מיוחד מיתת 11)מקום אחר
מאליו.13)כשהשמינה.12)אביו. בא זה ששבח משום

נושאים  היתומים ואין מזונותיה, נותן כשהשוכר המדובר

ורבנן  רבי נחלקו קכד.) (שם בברייתא שהיא. הוצאה בעול
בכור  אומר: רבי המוריש, מיתת לאחר מאליו הבא בשבח
מבאר  ובגמרא נוטל. אינו אומרים וחכמים שניים פי נוטל
הנכס, של שמו נשתנה ולא מאליו הבא שמשבח פפא, רב
המים  ירידת ואחר שהוצפה שדה או ונתעבה דק דקל כגון
חכמים  גם - וזבל שמינה אדמה של שכבה עליה נשארה
מעוברת  שגם רבינו ומשמיענו שניים. פי שנוטל מודים
רעח  סימן משפט חושן סמ"ע (ראה שינוי כאן אין שילדה
מקור  מוסר ג קטן סעיף שם החושן ובקצות ו). קטן סעיף
מעוברת  בהמה גבי מז. זרה בעבודה זו, רבינו לשיטת
שהוולד  וילדה, אדם) ידי על (נרבעה עבירה בה שנעשתה
בגופו: שינוי כל חל שלא משום למזבח, להקריבו אסור
של  שדלת אלא שמו, בהמה עכשיו וגם בהמה "מעיקרא
זה  מקור על רבינו והסתמך בפניו). נעולה הייתה אמו רחם
מעוברת  בהמה שגנב א, הלכה גניבה מהלכות א בפרק ופסק
נשתנה  לא שבוולד משום לבעלים, הוולד מחזיר - וילדה
שהגנב  י"ב) (הלכה שם פסק שינוי שיש במקום שהרי כלום,
שאם  החושן), קצות (לבעל לו יצא ומזה מחזיר. ואינו קנה
שניים  פי נוטל אינו - המוריש מיתת אחר הבהמה נתעברה
שהרי  רבינו, על משיג [הראב"ד שם). המשפט נתיבות (ראה
חולקים  וחכמים אמרה, רבי זו שברייתא אמרו, שם בגמרא
מבאר, משנה ובמגיד רבים? נגד כיחיד פסק ולמה עליו,
הנ"ל  פפא רב מדברי מופרך רבי" דעת "זו שאמרו: שזה
שינוי  כשאין שניים פי שנוטל מודים שחכמים שם, במסקנא
שינוי, אין שילדה שבבהמה רבינו וסובר הנכס. בגוף
רבינו  דברי נמצאים - כן תאמר לא שאם למעלה, כמבואר
עצמן, מחמת "שבחו ד: בהלכה דבריו סותרים זו בהלכה
נחלקו  זו. סברה קיבל (שם) והסמ"ע שניים". פי נוטל
כתב  שם בסמ"ע השכירות. דמי בדין האחרונים הפוסקים
נוטל, אינו שבשכירות משמע והוולד, הפיטום שבח שנוטל
שדמי  מפני כנראה כאן. רבינו מלשון גם משמע וכן
ובנתיבות  כאן). משנה לחם (ראה כמלווה הם ִהשכירות
דמי  בין מחלק א קטן סעיף שם משפט חושן המשפט
בעד  המגיעים אלה ובין האב מיתת שמלפני השכירות
כמלווה  הם הראשונים מיתתו. שלאחר השכירות ִתקופת

ונוטל]. - מאליו הבא שבח הם והשניים נוטל, ואינו

.‚ËÁL14ÂÈ·‡ È¯ÈknÓ „Á‡15˙Ó Ck ¯Á‡Â ,‰Ó‰a »«∆»ƒ«ƒ≈»ƒ¿≈»¿««»≈
‰Ó‰a d˙B‡ ÏL ˙Bzna ÌÈL Èt ÏËB - ÂÈ·‡16. »ƒ≈ƒ¿«ƒ««»∆»¿≈»

ב.14) עמוד קכג, דף שם, ליתן 15)ברייתא רגיל שהיה
לתת  ג) יח, (דברים תורה שציוותה המתנות את הכהן לאביו
והלחיים  הזרוע היינו שנשחטה, חולין בהמת מכל לכוהנים

שם 16)והקיבה. בגמרא בחייו, אביו בהם שזכה משום
(לפני  המתנות שהורמו טרם מת אם שאפילו מבואר,
שלא  שמתנות משום, הבהמה) מגוף אלה חלקים שנחתכו

שהורמו. כמו דינם הורמו

.„¯BÎa‰ ÔÈ‡17eÁ·ML Á·Ma ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ«∆«∆»¿
Á·M‰ B˙B‡ ‰ÏÚÓ ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÒÎ¿»ƒ¿««ƒ«»ƒ∆»«¬∆«∆«

ÌÈÓ„a18¯˙i‰ Ô˙BÂ19ËeLtÏ20epzLiL ‡e‰Â . ¿»ƒ¿≈«»≈«»¿∆ƒ¿«
ÔB‚k ,ÌÈÒÎp‰21ÏÓ¯k22˙BiÙÎÂ ,ÌÈÏaL eOÚpL23 «¿»ƒ¿«¿∆∆«¬ƒ√ƒ¿«¿ƒ

יום שישי
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קמד נחלות קמד הלכות - משפטים ספר - ניסן ב' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈ¯Óz eOÚpL24‡ÏÂ ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ eÁ·L Ï·‡ ; ∆«¬¿»ƒ¬»»¿≈¬««¿»¿…
‰˙ÏÚ‰L ı¯‡Â ,‰·ÚÂ Ï„bL ÔË˜ ÔÏÈ‡ ÔB‚k ,epzLƒ¿«¿ƒ»»»∆»«¿»»¿∆∆∆∆∆¿»

ÔBË¯O25˙ÓÁÓ Ì‡Â .ÌÈL Èt Á·Ma ÏËB ‰Ê È¯‰ - ƒ¿¬≈∆≈«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¬«
ÏËB BÈ‡ - ÁÈaL‰ ‰‡ˆB‰26. »»ƒ¿ƒ«≈≈

הקודמת.17) בהלכה באריכות הפשוט 18)נתבאר אין
בחלק  לו המגיע השבח כדמי שמחירו קרקע לדרוש יכול

הבכור. שנטל בקרקע השבח 19)בכורה דמי מחשבים
(היתר) הדמים ושאר הפשוט כאחיו בו חלק נוטל והבכור

לאחיו. בבא 20)נותן שמואל בשם נחמן רב של מימרא
צה: קכד.21)קמא בתרא בבא פפא קנה 22)רב

בה. גדלים שהגרגרים שיבולת שהוציאה לפני התבואה
הפריחה.23) לנפילת סמוך התומר שם 24)פרי ונשתנה

איתו 25)הפרי. גורף הסמוכות השדות את מציף כשהנהר
את  ומשביחים נשארים הם המים ירידת ואחר וטיט רפש

שם.26)הקרקע. גמרא

.‰‰ÂÏÓa ÌÈL Èt ÏËB ¯BÎa‰ ÔÈ‡27Èt ÏÚ Û‡ , ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»««ƒ
¯ËLa ‡e‰L28·BÁa Ú˜¯˜ e·bL ·b ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»«««∆»«¿«¿

Ì‰È·‡29‰ÂÏÓ ·‡Ï ‰˙È‰ .30‰Ê È¯‰ - ¯BÎa‰ „Èa ¬ƒ∆»¿»»»ƒ¿»¿««¿¬≈∆
dLÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL Èt da ÏËB Ì‡ ˜ÙÒ31˙Áz »≈ƒ≈»ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»««

ÔÈ„ÚÂ ‰pL¯ÈÈ ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓe ÏÈ‡B‰ ,ÏhÈ ‡Ï B‡ ,B„È»…ƒ…ƒ≈¬«»ƒƒ»∆»«¬«ƒ
˜ÏÁ ÈˆÁ ‰pnÓ ÏhÈ CÎÈÙÏ .ÂÈ·‡ ÏL B„ÈÏ ‰‡a ‡Ï…»»¿»∆»ƒ¿ƒ»ƒ…ƒ∆»¬ƒ≈∆

‰¯BÎa32. ¿»

הבכור 27) ואין ... "הילכתא קכה: שם הסוגייה מסקנת
מעות". שגבו בין קרקע שגבו בין במלווה, שניים פי ִנוטל

בטוחה.28) הלווה 29)שגבייתו של וקרקעותיו
קכה: שם הרשב"ם וכתב בשטר, למלווה משועבדים
חוב  שבעל משום שניים פי נוטל המשכון על ִשבמלווה
בשעת  משכנו שאפילו כתב, שם והטור משכון, קונה

שאי  נוטל,הלוואתו, פב.) מציעא בבא (ראה המשכון קונה נו
יצחק  רב של מדרשתו דבר: של טעמו שם בפרישה וביאר
עד  למדנו הלוואה בשעת שלא משכון שקונה לא:) (פסחים
הלוואה  בשעת אפילו ולפיכך שעבוד, של כוחו גדול כמה
וכפל  וכמצוי, כגבוי נידון יהא שהמלווה המשכון ִמועיל
לזה  ובדומה כ. קטן סעיף שם בסמ"ע בקיצור עצמו דברי
גבי  יצחק מדרב המתחיל דיבור שם בפסחים התוספות כתבו
שאני  המתחיל דיבור לז: בגיטין וכן יימצא. ובל ייראה בל
בקרקע  אבל במטלטלין, זה וכל כספים. שמיטת גבי
(בבא  יהושע רב בן הונא ורב פפא רב אמרו הממושכן
הבכור  ואין ... דמסלקי באתרא משכנתא "האי סז.) מציעא
פי  נוטל ובכור ... מסלקי דלא ובאתרא שניים פי בה נוטל
בתנאי, קרקע, שממשכנים מקומות ישנם פירוש, שניים".
יחזיר  כך ולאחר קצוב, שנים מספר פירותיו יאכל שהמלווה
ינכה  או דסורא) (משכנתא תשלום כל ללא לבעלים הקרקע
זכות  לעצמו משאיר והלווה קצוב, זמן לכל קצוב סכום
את  - מראש הקצובה התקופה גמר לפני - למלווה לשלם
ולסלקו  שאכל השנים דמי ניכוי אחר לו המגיע החוב מותר
שאין  מקומות ויש דמסלקי") "באתרא נקרא (זה הקרקע מן
סוף  עד המלווה ביד נשאר הקרקע אלא זו, זכות ללווה

ורב  פפא רב ומלמדנו מסלקי). דלא (באתרא הקצוב הזמן
נוטל  המלווה של הבכור אין המסלקים שבמקומות הונא,
ממושכנת  קרקע שיש פי על ואף מלווה, באותו שניים ִפי
זכות  כל לאביהם היה לא דבר: של וטעמו היתומים. בידי
שאין  במקום אבל בלבד, שעבוד אלא המשכון בגוף
בטור  (הובא מיגאש והר"י לזמן. לו כקנוי הקרקע - מסלקים
שאין  במקומות שאפילו מבאר, רעח) סימן משפט חושן
שאז  פירעון, זמן לפני אביו כשמת רק נוטל - מסלקים
אביהם  בחיי פירעון זמן כשהגיע אבל לו, קנוי היה הקרקע
כאן  ורבינו המשכון. בגוף זכותו שפקעה משום נוטל, אינו
בהלכות  אולם בכור, לעניין משכון בדיני כלום העיר לא
שאין  במקום נוטל הבכור שאין כתב, ד הלכה ז פרק מלווה

קכו.30)מסלקים. שם בתרא כתב 31)בבא שם ברי"ף
ופסק  חולקים. להלכה: ופסק ולכאן לכאן הזה השיקול כל

כדרכו. כמותו, שעימו 32)רבינו "במלוה אמרו: ִשם
יחלוקו, מהאב הבכור שקיבל במלווה פירוש, ִפלגי".
זה  שדין הסבירו, ובמלווה המתחיל דיבור שם ִובתוספות

אחר מקום בכל אבל מיוחדת, חכמים תקנת נפסקה הוא
הראייה. עליו מחבירו המוציא - בספק המוטל שממון הלכה

.Â¯BÎa33‰wÏÁ Ì„˜ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ¯ÎnL34B¯kÓÓ - ¿∆»«≈∆¿»…∆¬À»ƒ¿»
.‰wÏÁ Ì„˜ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ¯BÎaÏ LiL ÈtÓ ,Ìi«̃»ƒ¿≈∆≈«¿≈∆¿»…∆¬À»
ÔÈa ,ÌÈÒÎ ˙ˆ˜Óa Ì„˜ ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«ƒ∆»…∆¿ƒ¿»¿»ƒ≈

ËeLÙk ˜ÏÁ ÏËÂ ,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜a35¯zÂ - ¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ¿»«≈∆¿»ƒ≈
ÌÈÒÎp‰ ÏÎa36ËeLÙk ‡l‡ Ô¯‡La ÏËB BÈ‡ ,37. ¿»«¿»ƒ≈≈ƒ¿»»∆»¿»

‰ÁÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÁÓ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na38 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ»¬»ƒƒ»
˜ÏBÁ È‡L el‡ ÌÈ·Ú :ÌÈL ÈÙa ¯Ó‡Â ÂÈÁ‡a¿∆»¿»«ƒ¿≈¿«ƒ¬»ƒ≈∆¬ƒ≈
- ‰¯BÎa ˜ÏÁa ÈzÏÁnL ÈtÓ ‡Ï ,‰ÂLa ÈÁ‡ ÌÚƒ««¿»∆…ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿≈∆¿»
‰ÁÓ elÙ‡Â .ÌÈÒÎ ¯‡La ¯zÂ ‡ÏÂ ,‰‡ÁÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆»»¿…ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ«¬ƒƒ»

ÌÈ·Úa39- ‰ÂLa Ìe˜ÏÁÂ Ìe¯ˆ·e ,ÌÈ¯aÁÓ Ô‰Lk «¬»ƒ¿∆≈¿À»ƒ¿»«¬»¿»∆
ÌÈÒÎ ¯‡La ¯zÂ ‡Ï40˜ÏÁÂ ,ÌeÎ¯c Ì‡ Ï·‡ . …ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ¿»¿»«

¯zÂ - ÔÈÈ ‰OÚpMÓ Ô‰a ‰ÁÓ ‡ÏÂ ,ÔÈia ‰ÂLa Ô‰nÚƒ»∆¿»∆««ƒ¿…ƒ»»∆ƒ∆«¬»«ƒƒ≈
ÌÈÒÎp‰ ¯‡La41‰ÁnL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . ƒ¿»«¿»ƒ»¿»∆∆¿ƒ∆ƒ»

Ì‰nÚ ˜ÏÁÂ ÌÈ·Úa.Ïka ¯zÂ È¯‰L ,ÌÈ˙ÈÊa ‰ÂLa «¬»ƒ¿»«ƒ»∆¿»∆¿≈ƒ∆¬≈ƒ≈«…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

אומר 34)שם.33) פפא רב בזה, אמוראים נחלקו שם.
פירוש, חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור אין רבא: בשם
בין  האב נכסי חלוקת בשעת שלו בכורה בחלק זוכה הבכור
בשעת  שלו בכורה בחלק זוכה לא חלוקה ולפני יורשיו,
כלל, בו זכה לא חלוקה ולפני יורשיו, בין האב נכסי חלוקת
שבחלק  רבא, בשם אומר פפי ורב למכור, יכול אינו ולפיכך
כרב  שם הלכה ונפסקה אביו. מיתת עם מייד זכה בכורה
לא  המתחיל דיבור ב עמוד שם בתוספות עליו וחלקו פפי.
למכור, האחים כל יכולים הפשיטות שחלק ודעתם, עשה.
ששותף  סב:) (שם אמרו שהרי ונימק, שם הר"ן דעת וכן
הטור  לדעתם והסכימו משותפים, בנכסים חלקו למכור יכול
כתב: שהרי כרשב"ם, רבינו שדעת ונראה שם. יוסף והבית
אינו  פשיטות שחלק ומשמע וכו' בכורה חלק שמכר בכור
מכאן  ללמוד רוצים יש שם, הרי"ף [כתב למכור. יכול
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קמה

קמה

נחלות  הלכות - משפטים ספר - ניסן ב' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לידו, הגיע שלא פי על ואף במלווה שניים פי נוטל ִשבכור
דעתם  ודחה לידו. שהגיע טרם בכורה בחלק שזכה כמו
מוחזק  אינו מלווה אלה: שני בין מכריע הבדל שיש ִואומר,
וזה  - לו "יימצא" אשר בכל אמרה והתורה המוריש ביד
המצוי  ומכל בידו, מצוי היה הבכורה חלק אבל מצוי, אינו
קיבל  שרבינו וברור שניים. פי לבכור מוריש הוא בידו
יכול  כן פי על ואף במלווה נוטל שאינו פסק שהרי ִסברתו,

חלוקה]. לפני הבכורה חלק כמו 35)למכור עירער, ולא
בסמוך. שנטל 36)שיבואר בכור אסי רב אמר שם: גמרא

חלק  על שוויתר שם, פפי רב ופירש וויתר. - כפשוט חלק
הנכסים. שבכל הוא 37)בכורה ישירה מסקנה זה דין

יכול  ולפיכך חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור שיש משיטתו
בשם  שאמר פפא ורב למכרו. שיכול כשם עליו לוותר הוא
שאינו  ואומר, זה בדין גם חולק חלוקה, לפני לו שאין רבא

שחלקו. מהנכסים בכורה בחלק אלא לוותר שם.38)יכול
כשהיו 40)שם.39) כבר מיחה אלה שבענבים משום

עדיין 41)מחוברים. בו מיחה שלא חדש נכס הוא יין
שהוא  דעתו גילה - מיחה ולא כפשוט חלק בו שנטל ומכיון
מיחה. - שמיחה בכור אמר: שם אסי רב הכל. על מוותר
דרכום  אבל ומסקם, זיתים ובצרום בענבים רבה; ומפרש
בדין  שהמדובר חננאל, רבינו פי על מיגאש הר"י ופירש לא.
דרך  לנו "יש כותב: [הראב"ד פירושו. רבינו וקיבל וויתור
הרשב"ם, של פירושו קיבל הוא כנראה זה". בכל אחרת

שם)]. (ראה יתומים שהשביחו לשבח התכוון אסי שרב

.ÊÌaiL ÈÓ42ÂÈÁ‡ ÈÒÎ Ïk L¯BÈ ‡e‰ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ ƒ∆ƒ≈≈∆»ƒ≈»ƒ¿≈»ƒ
È¯‰ - Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÏÎÂ ;ÌÈ˜ÊÁn‰«À¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿««ƒ»¬≈

ÌÈÁ‡‰ ÏÎk Ô‰a ‡e‰43B˙B‡ ‡¯˜ ¯BÎa È¯‰L .44 »∆¿»»«ƒ∆¬≈¿»»
·e˙k‰45¯BÎa‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,46ÏÚ Ìe˜È „Ïz ¯L‡ «»∆∆¡«¿»»«¿¬∆≈≈»«

ÌLÎe .Ï‡¯OiÓ BÓL ‰ÁnÈ ‡ÏÂ ˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL≈»ƒ«≈¿…ƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¿≈
ÏËB BÈ‡ Ck ,˜ÊÁn·k Èe‡¯a epnÓ ÏËB BÈ‡L∆≈≈ƒ∆»»¿«À¿»»≈≈

Á·Ma47ÂÈ·‡ ˙BÓ È¯Á‡ ÌÈÒÎ eÁ·ML48˙ÚMÓ «∆«∆»¿¿»ƒ«¬≈»ƒƒ¿«
ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚ B˙wÏÁ ˙ÚL „Ú ‰˙ÈÓ49. ƒ»«¿«¬À»ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒ

ÌaiL ¯Á‡ ÌÈÒÎ eÁÈaL‰ elÙ‡Â50e˜ÏÁiL Ì„˜Â «¬ƒƒ¿ƒ¿»ƒ««∆ƒ≈¿…∆∆«¿¿
ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡k Á·Ma ‡e‰ È¯‰ -51Èt ÏÚ Û‡ . ¬≈«∆«¿∆»ƒ»«ƒ««ƒ

˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ,ÌÈ˜ÏÁ ÈL el‡ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ÏËBpL∆≈ƒ«¿»ƒ≈¿≈¬»ƒ∆¿¿≈∆
.Ôlk ÈiÁa ·‡‰ ˙Óe ÏÈ‡B‰ ,BzL‡ ÌaiL ÂÈÁ‡»ƒ∆ƒ≈ƒ¿ƒ≈»»¿«≈À»

את 42) לישא בנים בלי המת של אחיו על מצווה התורה
"ייבום". נקראים אלה ונישואין ה), כה, (דברים אלמנתו
שם  על "יקום ו) (שם, תורה שאמרה מה פירשו כד. ביבמות
נכסי  כל את יורש שהמייבם לנחלה, הכוונה המת" אחיו

כלום. בהם אחיו לשאר ואין כד:43)המת] את 44)שם
אלא 45)המייבם. נוטל שאינו כבכור דינו ולפיכך,
מכאן 46)במוחזק. - הבכור" "והיה דרשו: שם, בגמרא

לייבם  צריך שבאחים הגדול פירוש, לייבם, בגדול שמצווה
לדינים  נדרש וכולו מפשוטו, זה כתוב מוציאה זו (דרשה

נב.47)שונים). בכורות לאביו 48)משנה בכור כדין
ד). הלכה למעלה אחיו 49)(ראה חלק כל יורש המייבם

כתוב  במשנתנו האח. מיתת לפני שמת האב, בנכסי המת

בנכסי  שהמדובר רבינו ומפרש בשבח" נוטלין "אין סתם:
הירושה  לחלק הספיקו לא ובניו בנו, מיתת לפני שמת האב
כולם  המת האח נכסי שהרי מוכרח, ופירושו הבן. שמת עד
בשם  כתב משנה [במגיד השבח. של בעייה כאן ואין שלו
המייבם  אין האב בחיי הבן מת שאם והרשב"א, הרמב"ן
בהם  זכה שלא משום האב, בנכסי המת אחיו חלק נוטל
רבינו  דעת שגם והוסיף מוחזקים ולא ראויים הם והרי האח
ומת  "הואיל זו: הלכה של מסיומה זאת שדייק ונראה כך.

כולם"]. בחיי בנכסיו.50)האב אביי 51)וזכה מחלוקת
מקום, בכל אביי נגד כמותו שהלכה כרבא ופסק שם ורבא
ירושת  דיני כל וטעמו: מהן. אינה וזו הלכות, לשש חוץ
למעלה  (ראה אביו בנכסי בכור כדיני האח בנכסי המייבם

ד). הלכה

.ÁÌÈÎL ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k52ÈL ÏËB ¯BÎa‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿¿≈ƒ∆«¿≈¿≈
¯ˆÓa „Á‡k BlL ÌÈ˜ÏÁ53„Á‡54Ì·i‰ Ï·‡ .55 ¬»ƒ∆¿∆»¿∆∆∆»¬»«»»

Ú ˜ÏÁL˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ÏËB - ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ Ì ∆»«ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒ≈∆¿¿≈∆
Ï¯B‚a ÂÈÁ‡56- ˙BÓB˜Ó ÈLa BÏ¯B‚ ‰ÏÚ Ì‡Â ; »ƒ¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈¿

.˙BÓB˜Ó ÈLa ÏËB≈ƒ¿≈¿

ב.52) הלכה י"ב שיש 54)בגבול.53)פרק פי על ואף
לתת  אפשרות ואין ורעים, טובים שונים, קרקעות סוגי שם
טובה  שדה רק הוא יקבל כן אם אלא ביחד, חלקים שני לו
שוויין  ושמים אחד, במקום הבכור נוטל - רעה  ואחיו
החלקים  שני והטעם: חשבון. לפי דמים לאחיו ומשלם
שותפים  ובשאר מוגדל. אחד כחלק נידונים מקבל שהבכור
טוב  אחד חלק שאם שם, למדנו לחלוק שבאו אחים או

בגורל. נוטלים - רע אחד יב:55)וחלק בתרא בבא
כתוב 56) שם: רבא של כדרשתו כבכור, דינו אין ובזה

חלוקתו  ואין כבכור הווייתו - הבכור" "והיה בתורה:
באים  מקבל שהיבם החלקים שני מנמק: שם רש"י כבכור.
מירושת  והשני אביו מירושת אחד חלק מורישים, משני

אחיו.

.ËÌ·È ˙¯ÓBL57ÔÓ „Á‡ da ‰OÚ elÙ‡ ,‰˙nL ∆∆»»∆≈»¬ƒ»»»∆»ƒ
¯Ó‡Ó ÌÈÁ‡‰58ÈÒÎa ÔÈL¯BÈ ‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓ - »«ƒ«¬»ƒ¿««≈»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈

‚BÏÓ59ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ60ÔÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ , ¿«¬ƒƒ¿≈…«¿∆¿¿≈«««¿ƒ
d˙a˙k61ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ .ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁ ÌÚ ¿À»»ƒ¬ƒƒ¿≈…«¿∆¿¿≈«««

BÓk ,d˙a˙k eL¯ÈÈ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ«»ƒƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿À»»¿
BÓB˜Óa e¯‡aL62. ∆≈«¿ƒ¿

מפני 57) יבם" "שומרת נקראת בנים בלי שמת האח אלמנת
ויישאנה. שיבוא ליבם (מחכה) שומרת מן 58)שהיא

בביאה, אלא לאשה יבמתו את קונה היבם אין התורה
ונקראים  שטר או כסף קידושי גם לה תיקנו וחכמים
ובכסף  אמירה, כל בלי ביבמה קונה שביאה משום "מאמר",
יום  (תוספות וכו' מקודשת את הרי שיאמר צריך שטר או

א). משנה ב פרק יבמות המת 59)טוב שבעלה הנכסים
אוכל  שהבעל חכמים, ותיקנו אחריותם, עליו קיבל לא
אינו  שמאמר ומשום האשה ברשות נשאר וגופם - פירותיהם

אותה. יורש היבם אין - ביבמה גמור הנכסים 60)קניין
אם  אחריותם; עליו קיבל והבעל בכתובתה אותם ששמו
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קמו נחלות קמו הלכות - משפטים ספר - ניסן ב' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שלו. השבח - השביחו ואם בהפסד, הוא נושא - פיחתו
שהבעל 61) וגרושה אלמנה של ומנה בתולה של מאתיים

הטוב. מרצונו לה שכתב התוספת עם לה לתת מחוייב
שהטילו 62) שם נתבאר ד. הלכה י"ב פרק אישות בהלכות

ת  אשתו קבורת הוצאת הבעל על לרשת חכמים זכותו חת
כתובתה.

éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦
וחזר 1) בני זה אמר או אחי, זה או בני זה אמר דין מבאר

או  פלוני אבא ושפחות עבדים קורין ושאין עבדי, זה ואמר
לעניין  ונכרית משפחה בן לו שיש מי ודין פלונית, אמא
עדי  שם שאין פי על אף בחזקה שיורשים ודין ירושה,
הידועים  אחיו לגבי נאמן שאינו אחי זה אומר ודין ייחוס,

בחלקו. עימו ויטול

.‡¯ÓB‡‰2ÈÁ‡ ‰Ê B‡ ,Èa ‰Ê :3È·‡ ÈÁ‡ ‰Ê B‡ ,4, »≈∆¿ƒ∆»ƒ∆¬ƒ»ƒ
ÌÈL‡a ‰„B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈL¯Bi‰ ¯‡L B‡¿»«¿ƒ««ƒ∆»«¬»ƒ
,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·B¯˜ Ô‰L ÔÈ˜ÊÁÓ ÔÈ‡L∆≈»À¿»ƒ∆≈¿»¬≈∆∆¡»

epL¯ÈÈÂ5¯Ó‡L ÔÈa ‡È¯a ‡e‰Lk ¯Ó‡L ÔÈa . ¿ƒ»∆≈∆»«¿∆»ƒ≈∆»«
Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk6B„È ·˙Îa ·˙ÎÂ ˜zzL elÙ‡ . ¿∆¿ƒ¿«¬ƒƒ¿«≈¿»«ƒ¿«»

ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C¯„k B˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BL¯BÈ ‰fL7. ∆∆¿¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ

קלד.2) בבאֿבתרא בנים,3)משנה לו כשאין מדובר
נכסיו. ויורש אחיו שזה אומר ולא 4)והוא בנים לו כשאין

והכוונה 5)אחים. נאמן", אינו - אחי "זה שנינו: שם
שזה  מודים שאינם אחים עוד לו ויש אביו, ירושת לענין
לתת  שיכול משום נאמן, עצמו נכסי בירושת אבל אחיהם,
הגמרא. סוגיית מתוך שם מתבאר כך במתנה. נכסיו לו
במתנה. לו לתת שיכול ב'מיגו' שנאמן כתב, שם ברשב"ם
לו  אין ואז גוסס, כשהוא לו שנפלו שבנכסים הסיק, ומזה
כשהיה  לו שזיכה (והמתנה במתנה אותם לתת אפשרות

מ  אלה, לנכסים מועילה אינה אז בריא היו שלא שום
ההכרה  שזכות משום בני, זה לומר נאמן אינו ברשותו)
לחלק  רק נוגעת - "יכיר" תורה שכתבה מזה שנלמדה
ליורשו. ד"ה שם ה'תוספות' גם כתבו וכדבריו בכורה.
מרע", שכיב "בין כתב שהרי כן, אינה רבינו שדעת ונראה
לא  שאם במתנה, ליתן אפשרות לו כשאין שהכוונה  וברור
רעט, סי' חושןֿמשפט וב'טור' לבריא. חולה בין מה כן,
שם  יוסף' וה'בית גוסס". כשהוא "אפילו בפירוש כתב
בשאר  דבר של טעמו ביארו ולא כן. רבינו דעת שגם מעיר,
האומרים  לדעת "יכיר", בו שנאמר מבבן חוץ קרובים,
נאמן  למה שאל כאן [בלחםֿמשנה פשוט. בן גם שכולל
בצ"ע. והשאיר זו. הצהרתו לאחר לו שיפלו בנכסים
שיכול  ב'מיגו' שנאמן מיישב, סק"ג שם החושן' וב'קצות
ס"ק  שם ה'נתיבות' לו והסכים גדול. בסכום עצמו לשעבד

למות.6)ב]. ונוטה חולה פ"ב 7)שוכב למעלה נתבאר
הט"ו.

.·,B„Bc Ôa B‡ ÂÈÁ‡ ‡e‰L ‰Êa ÔÈ˜ÊÁÓ eÈÈ‰»ƒÀ¿»ƒ»∆∆»ƒ∆
Ï·‡ .ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Bc Ôa BÈ‡Â ÈÁ‡ BÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈»ƒ¿≈∆ƒ≈∆¡»¬»
BÈ‡ :¯ÓBÏ Ba ‡e‰L ˜ÊÁ‰L ÈÓ ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡∆¡»«ƒ∆À¿«∆¿«≈

Èa8,ÌÈa ÔaÏ eÈ‰ elÙ‡L :ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .epL¯ÈÈ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…ƒ»∆¿≈»∆ƒ∆¬ƒ»«≈»ƒ

ÔÈÚÏ Èa BÈ‡ ¯ÓBÏ ÂÈÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆¡»»»«≈¿ƒ¿ƒ¿«
ÒeÁÈ9ÂÈt ÏÚ ¯ÊÓÓ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,10ÔÓ‡ , ƒ¿≈«¬ƒƒ«¿≈«ƒ∆¡»

ÔÈÚÏ ‡e‰.epL¯ÈÈ ‡ÏÂ ,‰M¯È ¿ƒ¿«¿À»¿…ƒ»∆

לומר:8) האב את האמינה שהתורה קכז: שם יהודה, כרבי
ומלמדנו  הי"ד). שם למעלה (ראה בני זה אין או בני זה
לגבי  לא אבל בן, לגבי אלא תורה האמינתו שלא רבינו,

אחרים. ישראל.9)קרובים בת לישא אותו לפסול
ואמר 10) יהודה, רבי לפני בגר מעשה מסופר מז. ביבמות

אתה  "נאמן יהודה: רבי לו ואמר בביתֿדין, שלא שנתגייר
(לפי  בניך" בני את לפסול נאמן אתה ואי בניך, את לפסול
אתה  נאמן פירשו: ואין, ד"ה שם וב'תוספות' רבינא). גירסת
אין  - בנים להם כשיש אבל בנים, לבניך כשאין בניך לפסול
הדבר  שאין משום הבנים, את לפסול אפילו נאמן אתה
- הפסולים בניו ובני פסולים, יהיו שבניו הדעת על מתקבל
"שאינו  כאן: רבינו מלשון משמע וכדבריהם כשרים. יהיו
בפט"ו  מלשונו משמע וכן בני". איני לומר עליו נאמן

הט"ו. ביאה איסורי מהלכות

.‚¯ÓB‡‰11BÈ‡ - ‡e‰ Èc·Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Èa ‰Ê : »≈∆¿ƒ¿»«¿»««¿ƒ≈
ÔÓ‡12Èt ÏÚ Û‡ ,Èa :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Èc·Ú :¯Ó‡ . ∆¡»»««¿ƒ¿»«¿»«¿ƒ««ƒ

- Èc·Ú ¯Ó‡L ‰fL ;ÔÓ‡ - „·Úk BLnLÓ ‡e‰L∆¿«¿¿∆∆∆¡»∆∆∆»««¿ƒ
Ôa „·Ú :BÏ ÔÈ¯B˜ eÈ‰ Ì‡Â .„·Úk ÈÏ ‡e‰L ,¯ÓBÏk¿«∆ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ∆∆∆
Ô˙B‡ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÊeÊ ‰‡Ó≈»¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆≈¿ƒ»

ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„·ÚÏ ‡l‡ „eÁÈa13. ¿ƒ∆»«¬»ƒ¬≈∆≈∆¡»

קכז:11) ב"ב יוחנן, רבי של האמינתו 12)מימרא התורה
אחרת. ומגיד חוזר אינו - שהגיד וכיון בני, זה לומר

שם.13) יצחק, בר נחמן רב של כפירושו

.„‰È‰14ÒÎn‰ ˙Èa ÏÚ ¯·BÚ15,‰Ê ‡e‰ Èa :¯Ó‡Â , »»≈«≈«∆∆¿»«¿ƒ∆
Èa ¯Ó‡ ‡lL ;ÔÓ‡ - Èc·Ú :¯Ó‡Â Ck ¯Á‡ ¯ÊÁÂ¿»«««»¿»««¿ƒ∆¡»∆…»«¿ƒ
Èc·Ú :ÒÎBn‰ ˙È·a ¯Ó‡ .ÒÎn‰ ÔÓ ÁÈ¯·‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ«ƒ«∆∆»«¿≈«≈«¿ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡ - ‡e‰ Èa :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‡e‰16. ¿»«¿»«¿ƒ≈∆¡»

מעבדים.15)שם.14) מכס ששילם 16)הגובה מכיון
ששיקר  כלל הדעת על מתקבל הדבר אין עבד, של מכס

לעצמו. הפסד וגרם

.‰ÌÈ„·Ú‰17‡a‡ :Ô‰Ï ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ - ˙BÁÙM‰Â »¬»ƒ¿«¿»≈ƒ»∆«»
ÈBÏt18,‰Ïwz ¯·c‰ ÔÓ ‡B·È ‡lL ;˙ÈBÏt ‡n‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ∆…»ƒ«»»«»»

Ôa‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ19ÌbÙ20ÌÈ„·Ú‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿»∆«≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»¬»ƒ
Ï‰w‰ ÏÎÂ ,ÏB˜ Ô‰Ï LÈÂ ,¯˙BÈa ÔÈ·eLÁ ˙BÁÙM‰Â¿«¿»¬ƒ¿≈¿≈»∆¿»«»»
È„·Ú ÔB‚k ,Ô‰ÈB„‡ È„·ÚÂ Èa ˙‡Â Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ»¿∆¿≈¿«¿≈¬≈∆¿«¿≈

‡n‡Â ‡a‡ Ô‰Ï ˙B¯˜Ï ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‡ÈOp‰21. «»ƒ¬≈≈À»ƒ¿»∆«»¿ƒ»

טז:17) ברכות "אמא"18)ברייתא, או "אבא" המלים
היום  שאומרים כשם העצם. שם לפני כתואר משתמשים היו

"גברת". או "אבא".19)"מר" לעבד שקרא
העבד.20) של בנו שהוא יחשבו שהשומעים ביחוסו,
קורים"21) היו גמליאל רבן "ושל שם: הברייתא בהמשך

דחשיבי". "משום בגמרא: ופירשו וכו'.
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קמז

קמז

נחלות  הלכות - משפטים ספר - ניסן ב' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.Â‰˙È‰L ÈÓ22‰È‰Â Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ‰ÁÙL BÏ ƒ∆»¿»ƒ¿»¿ƒƒ∆»≈¿»»
ÌÈa ‚‰Ó Ba ‚‰B23‡e‰ Èa :¯Ó‡L B‡ , ≈ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ

Ì„‡ B‡ ‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ ,Bn‡ ‡È‰ ˙¯¯ÁLÓe¿À¿∆∆ƒƒƒ«¿ƒ»»»»
epL¯ÈÈ ‰Ê È¯‰ - ˙BˆÓ È˜ec˜„a ˜e„a ‡e‰L ¯Lk24. »≈∆»¿ƒ¿≈ƒ¿¬≈∆ƒ»∆

‡È·iL „Ú Ï‡¯OÈ ˙a ‡OB BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈≈≈«ƒ¿»≈«∆»ƒ
¯Á‡Â Bn‡ ‰¯¯ÁzLpL ‰È‡¯È¯‰L ,‰„ÏÈ Ck ¿»»∆ƒ¿«¿¿»ƒ¿««»»¿»∆¬≈

,‡e‰ ˙BËBÈ„‰ ¯‡MÓ Ì‡Â .eÈÙa ‰ÁÙL ‰˜ÊÁ‰À¿¿»ƒ¿»¿»≈¿ƒƒ¿»∆¿
CÎÏ ÔÓˆÚ ÔÈ¯È˜Ùn‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»»ƒ««¿ƒƒ«¿»¿»
ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Â ,¯·c ÏÎÏ „·Ú ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -25 ¬≈∆¿∆¿«∆∆¿»»»¿∆»≈»ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ26˙L‡ - epnÓ ıeÁ Ôa ÂÈ·‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈ƒ∆≈∆
‡e‰L ÈÏ ‰‡¯iL ÔÈc‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙ÓaÈ˙Ó ÂÈ·‡»ƒƒ¿«∆∆¿∆«ƒ∆≈»∆ƒ∆
ÔÈa ˜lÁ ‡lL ÈÓ LÈÂ .‰Ïaw‰ È¯wÚ ÏÚ CÏB‰≈«ƒ¿≈««»»¿≈ƒ∆…ƒ≈≈
ÂÈÁ‡ e‰e¯kÓÈ ‡lL ÔÈÚÏ ‡l‡ ,ÌÚ‰ ¯‡LÏ ÌÈ¯Lk¿≈ƒƒ¿»»»∆»¿ƒ¿«∆…ƒ¿¿∆»
˜ÏÁ ‡Ï BL¯BÈÏ elÙ‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈ƒ∆»∆¬ƒ¿¿…«¬…

Ï‡¯OÈa27‰Ê ¯·c ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .28. ¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿…«»»∆

שיש 22) ממי חוץ דבר, לכל ובנו . . "מי. כב. ביבמות שנינו
מן  למדו כג. שם ובגמרא הגויה". ומן השפחה מן בן לו
מביא  שם וברי"ף כבניה. אלא כבניו נידונים שאינם התורה
אבל  אחרים, של בשפחה שהמדובר גאון, נטרונאי רב בשם
עושה  אדם שאין החזקה: על סומכים אנו שלו בשפחה
עליה. שבא לפני שיחררה ובוודאי זנות, בעילת בעילתו
שלענין  להלכה: הרי"ף ופסק בדבר, מפקפק אחר וגאון
ושמא  כשרים, הבת או הבן שמא לחומרא, הולכים איסורים
שהם  היורשים מיד מוציאים אין ירושה, ולענין עבדים. הם
כתב  ה"א עבדים מהלכות בפ"ט רבינו אולם וודאים.
שהיא  אףֿעלֿפי כנענית, שפחה על שבא "ישראל בפירוש:
במגידֿ ומבאר דבר". לכל כנעני הוולד זה הרי - שפחתו
שדרש  ב, פרשה משפטים המכילתא על שהסתמך משנה
את  "להביא לו": "וילדה ד), כא, (שמות הכתוב מן נתן רבי
(הדרשה  עבדים" שילדיה שפחתו, על שבא (האדון) הרב
אשה", לו יתן אדוניו "אם הכתוב: של תחילתו על מסתמכת
לדיין  אפשר דבר", "לכל ומלשון לו"). "וילדה וממשיך
מה  פירשו שם: בגמרא שהרי כעבד, דינו ירושה לענין שגם
בהתאם  וזה ליורשו. הכוונה ממזר גבי דבר" "לכל ששנינו
"חזקה  אמרו שלא הי"ט, גירושין מהלכות בפ"י לשיטתו
שגירשה  באשתו אלא זנות", בעילת בעילתו עושה אדם אין
שם, שסתם מה וביאר כאן רבינו ובא הי"ד). שם (ראה
את  וצמצם אחרים, של לשפחה שפחתו בין כן גם וחילק
שיבואר  כמו הסתייגות עוד והוסיף בלבד, לירושה ההבדל

ודואג 23)בסמוך. הכשרים בניו מחבב אדם שבן כדרך
אחרים,24)לצרכיהם. ענינים בכל מבאר: במגידֿמשנה

של  כשרות חזקת נגד זו של שיפחות חזקת מעמידים אנו
אנו  ירושה לענין אולם כלל. חזקה כאן שאין ונמצא אדונה,
אפילו  במתנה זה לבנו לתת הוא שיכול ה'מיגו', על סומכים
כשר  אדם או תלמידֿחכם בין ההבדל של וטעמו נכסיו. כל
ביאת  איסור חומרת בין מבחין שתלמידֿחכם הוא, להדיוט
ששיחררה, חזקה כך ומשום פנויה, משוחררת לביאת שפחה
נשארה  ולכן ישחררה, ולמה - בזה מבחין אינו ההדיוט

יפה  כוחה אין - שאמרנו ו'מיגו' שיפחות, חזקת בתוקפה
השאלה: גם מתעוררת אגב לחםֿמשנה. (ראה החזקה נגד
למעלה  ראה גוסס? כשהוא לו שנפלו הנכסים של דינם מה

ד). הערה אביו.25)ה"א יורשי רשאים 26)שהם
בירושה. להם שנפלו העבדים כל כמו בין 27)למוכרו,

להדיוט. שם 28)תלמידֿחכם גירושין הלכות השווה
הי"ט.

.ÊÔÈL¯Bi‰ Ïk29ÌÈ„Ú ?„ˆÈk .‰˜ÊÁa ÔÈL¯BÈ »«¿ƒ¿ƒ«¬»»≈«≈ƒ
B‡ ÈBÏt ÏL Ba ‡e‰L eÏ ˜ÊÁÓ ‰fL :e„ÈÚ‰L∆≈ƒ∆∆À¿»»∆¿∆¿ƒ

ÒeÁÈ È„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÁ‡30˙zÓ‡ eÚ„È ‡ÏÂ »ƒ««ƒ∆≈»≈≈ƒ¿…»¿¬ƒ«
BÊ ˙e„Úa ÔÈL¯BÈ el‡ È¯‰ - ÔÈÒÁi‰31. «…¬ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈

פ.29) במעידים 30)קידושין זה דבר לפרש יודע אינני
יורשים, לשאר נמשכת זו שפיסקא ונראה אחיו. או  בנו שזה
הקירבה. דרגת בדיוק למסור יודעים אינם אפילו והכוונה:

הבאה. ההערה יודעים 31)ראה אנו סתם: מעידים ואפילו
מעידים  ואינם המת, את לירש הראוי קרוב הוא שפלוני
חדש' ('בית בירושה לו וקודמים יותר קרובים אחרים שאין
שהובא  אבין בר אידי ברב המעשה עלֿפי רפד סי' חו"מ

לג.). בבבאֿבתרא

.Á·˜ÚÈ32˜ÊÁ‰ ‡ÏÂ ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÁÈp‰Â ˙nL «¬…∆≈¿ƒƒ«¿≈¿ƒ¿¿…À¿«
:¯Ó‡Â ˜eM‰ ÔÓ ÈÂÏ Ô·e‡¯ ÒÙz ,Ì‰ÈL ‡l‡ Ôa BÏ≈∆»¿≈∆»«¿≈≈ƒƒ«¿»«

Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÔBÚÓLÂ ,‡e‰ eÈÁ‡ ‰Ê Ìb33È¯‰ - «∆»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ≈«¬≈
ÔBÓn‰ ÈˆÁ ÏËB ÔBÚÓL34LÈÏL Ô·e‡¯e ,35È¯‰L , ƒ¿≈¬ƒ«»¿≈¿ƒ∆¬≈

˙e˙L ÏËB ÈÂÏÂ ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL Ì‰L ‰„B‰36˙Ó . »∆≈¿»«ƒ¿≈ƒ≈¿≈
ÈÂÏ37Ô·e‡¯Ï ˙e˙M‰ ¯ÊÁÈ -38ÌÈÒÎ ÈÂÏÏ eÏÙ . ≈ƒ«¬…«¿ƒ¿≈»¿¿≈ƒ¿»ƒ

Ô·e‡¯ È¯‰L ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ Ô˙B‡ e˜lÁÈ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«¿»¿≈¿ƒ¿∆¬≈¿≈
Ô‰ÈÁ‡ ‰Ê ÈÂlL ÔBÚÓLÏ ‰„BÓ39ÁÈaL‰ .40˙e˙M‰ ∆¿ƒ¿∆≈ƒ∆¬ƒ∆ƒ¿ƒ««¿

ÂÈÏ‡Ó41L Ì‡ :ÈÂÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÙ˙kÏ ÚÈbÓ Á· ≈≈»¿««»≈≈ƒƒ∆««ƒ««¿≈«ƒ
‰f‰ Á·M‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L ÌÈ·Ú ÔB‚k ,‡e‰¿¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈«∆««∆

Ô‰a e˜lÁÈÂ ,ÌÈ¯Á‡Ó BÏ eÏÙpL ÌÈÒÎk42Ì‡Â ; ƒ¿»ƒ∆»¿≈¬≈ƒƒ«¿»∆¿ƒ
Bc·Ï Ô·e‡¯ ÏL Ô‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú43. ¬«ƒ…ƒƒ¿ƒ»≈¬≈≈∆¿≈¿«

˜ÏÁa ÈÂÏ ÏËÂ ,ÈÁ‡ ‰Ê ÈÂÏ ÔÈ‡ :ÔBÚÓL ¯Ó‡»«ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿»«≈ƒ¿≈∆
L¯ÈÈ ‡Ï - ÈÂÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,e¯‡aL BÓk Ô·e‡¿̄≈¿∆≈«¿¿««»≈≈ƒ…ƒ«

ÌeÏk epnÓ ÔBÚÓL44L¯ÈÈ Bc·Ï Ô·e‡¯ ‡l‡ , ƒ¿ƒ∆¿∆»¿≈¿«ƒ«
‡e‰Â .ÈÂÏ ÁÈp‰L ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÎ ¯‡L ÌÚ ˙e˙M‰«¿ƒ¿»¿»ƒ¬≈ƒ∆ƒƒ«≈ƒ¿
ÌÈ¯Á‡ ÔÈL¯BÈa Ô˙ˆ˜Ó e„BiL ÔÈL¯Bi‰ ÏÎa ÔÈc‰«ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿»»¿¿ƒ¬≈ƒ

.Ô˙ˆ˜Ó e„BÈ ‡lL∆…ƒ¿»»

קלד.32) שם בהחלט.33)משנה, מכחיש אינו 
הבא 34) ללוי: אומר והוא בלבד, בנים שני שהוחזקו משום

ותיטול. - אחי שאתה לפי 35)ראיה לו המגיע כפי
פירוש:36)טענתו. בחלקו", עמו "ונוטל שם: במשנה,

עצמו  ראובן שהרי ראובן, של מחלקו שליש חלק נוטל לוי
ללוי  נותן ולפיכך בלבד, הנכסים שליש לו שמגיע הודה
אמר  בין הבדל אין זה, בדין שתויות. שתי לו ונשארו שתות

מכחיש. שהוא ובין יודע איני בנים.37)שמעון בלי
אח 38) אינו ובין אח לוי אם שבין כלום, יורש שמעון ואין
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קמח נחלות קמח הלכות - משפטים ספר - ניסן ב' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

חלקו. נטל וכבר מחצי, יותר לו מגיע אין זה 39)- דין
ובסוף  אחי. זה אם יודע" "איני שמעון כשאמר נאמר
אחי. זה אין ואמר כשהכחיש דינם מה יתבאר ההלכה

בתיקו.40) ונשארה שם, רבא של מבלי 41)בעיא
לוי. עלֿידי הוצאות "בשבח 42)השקעות שם: גמרא

ממקום  לו שנפלו נכסים דכי לך, תיבעי לא לכתפים המגיע
דמי". הרי"ף 43)אחר גירסת (עלֿפי הקרקע כגוף דינם

נשארה  שהבעיא ואףֿעלֿפי שם). בגמרא מיגש, והר"י
ודאי  יורש הוא שראובן משום כלום, לשמעון אין - בתיקו
שכל  ה"א) פ"ה לקמן (ראה הלכה ונפסקה ספק, ושמעון
כלום. לספק אין - ספק ויורש ודאי יורש שיש מקום

אין 44) טען: הוא שהרי אחרֿכך, לו שנפלו מנכסים אפילו
קלה.). שם (גמרא אחי זה

éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦
ספק 1) ודין ספק, ואחד וודאי אחד ביורשים כלל דין מבאר

נפל  כגון מספק יורשים ודין בירושה, לחלוק שבאו יבם ובני
או  בתו בן ועל עליו אמו, ועל עליו אשתו, ועל עליו הבית

קודם. מת מי יודעים ואין אביו, ועל עליו

.‡ÏÏk‰ ‰Ê2ÔÈL¯BÈa3Ô‰Ó „Á‡L ÔÈL¯BÈ ÈL Ïk : ∆«¿»¿¿ƒ»¿≈¿ƒ∆∆»≈∆
ÌeÏk ˜ÙqÏ ÔÈ‡ - ˜ÙÒ ÈM‰Â È‡cÂ L¯BÈ4eÈ‰ Ì‡Â . ≈««¿«≈ƒ»≈≈«»≈¿¿ƒ»

L¯Bi‰ ‰Ê ‡nL B‡ L¯Bi‰ e‰Ê ‡nL ,˜ÙÒ Ì‰ÈL¿≈∆»≈∆»∆«≈∆»∆«≈
Ôa ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒ¿»∆¿ƒ»ƒ∆≈¿ƒƒ«≈

ÌeËÓËÂ5ÒBÈ‚B¯c‡ B‡6˙‡ L¯BÈ Ôa‰ È¯‰ - ¿À¿«¿¿ƒ¬≈«≈≈∆
Ïk‰7˜ÙÒ ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰L ;8˙Ba ÁÈp‰ . «…∆«À¿¿»«¿¿ƒ»≈ƒƒ«»

‰ÂLa ˙BL¯BÈ - ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÂ9‡e‰ È¯‰Â , ¿À¿¿«¿¿ƒ¿¿»∆«¬≈
.˙Ba‰ ÔÓ ˙Á‡k¿««ƒ«»

לקמן.2) שיבוארו ומקוריהם הדינים מפרטי נלמד זה כל
אחרים.3) לענינים ממנו ללמוד בזה:4)ואין אמרו ולא

חולקים. - בספק המוטל נמצאים 5)ממון המין אברי
נקבה. או זכר הוא אם להכיר ואין הגוף, שיש 6)בתוך

"גיני" גבר, - "אנדרי" (ביוונית והנקבות הזכרות אברי לו
נקבה) יורשת 7).- הבת שאין ה"ב פ"א למעלה נתבאר

בן. כשיש יוסי:8)כלום רבי "אמר פג. יבמות בברייתא
חכמים  בו הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אנדרוגינוס
המשנה, מן למדו פב:) (שם ובגמרא נקבה". אם זכר אם
כמותם. רבינו ופסק הוא, ספק אנדרוגינוס חכמים: שלדעת
הוא, ספק יוסי רבי לדברי שגם כתבו, פג. שם [ב'תוספות'
או  כזכר נידונית זו משונה בריה אם לחכמים היה שספק
יוסי, כרבי ופסק כך, מפרש רבינו שגם לשלול ואין כנקבה,
ונראה  יוסי. כרבי הלכה רב, בי אמרי שם: שאמרו כמו
היא  רבינו שדעת באמרו: במגידֿמשנה התכוון שלזה
לחםֿמשנה). (ראה היא עצמה בפני בריה דאנדרוגינוס

נוטל 9) - ובת טומטום הניח שאם כתב, רפ סי' חו"מ ב'טור'
מבואר: ונימוקו אחד. חלק והבת חלקים, שלושה הטומטום
הוא  אם ובין בן הוא אם בין שלו, הם בוודאי הנכסים חצי
הכול, ויורש בן הוא ספק - הנשארים הנכסים ובחצי בת,
חצי  נוטל ולפיכך מחלקו, יותר נטל וכבר בת היא וספק
[הטעם  רבינו. לשיטת מספיק נימוק מצאתי ולא אלה. נכסים

בכלל  נוטל טומטום למה רק מנמק שם, יוסף' ה'בית שכתב
מאוד  פשוט זה הרי כי דעתו לסוף ירדתי ולא בירושה, חלק
להסביר  צריך ואדרבה, ספק, הוא שטומטום שאמרנו אחר
הבנות  בין חלק בתוספת הנכסים חצי נוטל אינו למה

ה'טור']. שהסביר כמו השנית, במחציתם

.·˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k10ÌÚ ˙Ba‰ ÔÈc ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ
,e¯‡a ÌLÂ .Ô˙Ò¯Ù·e Ô‰È˙BBÊÓa ÌÈa‰«»ƒƒ¿≈∆¿«¿»»»¿»≈«¿

˙BBÊn‰L11‰a˙k È‡zÓ12ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊa . ∆«¿ƒ¿»≈¿À»ƒ¿«∆«¿»ƒ¿Àƒ
,Ïk‰ eL¯ÈÈ ÌÈa‰Â ,Ô‰È˙BBÊÓ ‡l‡ ˙BaÏ ÔÈ‡ -≈«»∆»¿≈∆¿«»ƒƒ¿«…

˙Ba‰ eÒ¯t˙ÈÂ13ÌÈÒÎ ¯eOÚa14Ba e‡OpiL È„k ¿ƒ¿«¿¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ»¿
ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊ·e ;Ô‰ÈÏÚ·Ï15ÌÈaÏ ÔÈ‡ - ¿«¿≈∆ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ≈«»ƒ

˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .˙Ba‰ ÔBÊÓÏ Ïk‰ ‡l‡ ,ÌeÏk16 ¿∆»«…ƒ¿«»¿ƒ»ƒ∆≈
ÔÓÊa :ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓËÂ ˙B·e ÌÈa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«»ƒ»¿À¿«¿¿ƒƒ¿«
ÌeËÓh‰ ÔÈÁB„Â ,ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ - ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰L∆«¿»ƒ¿Àƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ«À¿

Ô˙BÓk ÔBfÂ ,˙Ba‰ Ïˆ‡17ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊ·e ; ≈∆«»¿ƒ¿»ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ
˙B¯ÓB‡Â ,ÌÈa‰ Ïˆ‡ ÌeËÓh‰ ˙‡ ˙BÁBc ˙Ba‰ -«»∆«À¿≈∆«»ƒ¿¿

.˙BBÊÓ enÚ EÏ ÔÈ‡Â ,‰z‡ ¯ÎÊ :BÏ»»«»¿≈¿ƒ»¿

הפרק.10) סוף עד הי"ז מן לאחר 11)פי"ט הבנות מזונות
תינשאנה. או שתתבגרנה עד אביהן התנאים 12)מיתת

העיקרית. לכתובה כנוספות ובניה, האשה לזכיות שנקבעו
הירושה.13) מנכסי להן  מעשרה.14)יוענק אחד
הבנות.15) מזונות כדי מספיקים בבא16ֿ)ואינם  משנה

קמ: אביי,17)בתרא לדעת בניגוד שם, בגמרא כרבא,
אתה. זכר לו ואומרות אותו דוחות הנקבות שגם שפירש

שם]. ראה אלה. דינים בכל אחרת שיטה שם [ל'טור'

.‚‰˙‰L ‡lL ÈÓ18ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡19 ƒ∆…»¬»«««¿»¿»√»ƒ
˙‡OÂ20‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ôa ‰„ÏÈÂ , ¿ƒ≈¿»¿»≈¿≈»«ƒ∆ƒ¿»
ÔBL‡¯Ï21ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡22Ôa‰ ‰Ê ÔÈ‡ - »ƒ∆ƒ¿»»«¬≈∆«≈

˙Ó Ì‡Â .˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙‡ L¯BÈ≈∆∆»ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»≈¿ƒ≈
Ôa‰23ÈtÓ ,‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁÂ ,B˙B‡ ÔÈL¯BÈ Ô‰ÈL - «≈¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿»∆ƒ¿≈

.ÂÈ·‡ ‰Ê B‡ ÂÈ·‡ ‰Ê ‡nL ,˜ÙÒ Ì‰ÈML∆¿≈∆»≈∆»∆»ƒ∆»ƒ

ק:18) יבמות שלושה 19)משנה, עד ניכר אינו הריון
שנתאלמנה  שאשה חכמים תיקנו ולפיכך מהתחלתו, חדשים
חדשים  שלושה שיעברו עד לאחר תינשא לא - נתגרשה או

מעוברת. שאינה אם 20)ויתברר יודעים אנו ואין באיסור,
הראשון. לבעלה מבעלה 21)נתעברה הוא הבן אם

עברו  שלא כגון הריון, חדשי תשעה אחר ונולד הראשון,
נתגרשה. או משנתאלמנה חדשים מתשעה כגון 22)יותר

חז"ל  לידתו. לפני חדשים שבעה השני לבעלה שנבעלה
בחודש  שהנולד וידעו ולידה, הריון בטבעי היו בקיאים
והנולד  קיימא, בן הוא - חדשים לתשעה או להריון השביעי

נפל. - נכסים.23)לשמונה והניח בנים בלי הספק

.„‰Ó·È24‰ÓaÈ˙Â ÌÈL„Á ‰LÏL ‰˙‰L ‡lL25 ¿»»∆…»¬»¿»√»ƒ¿ƒ¿«¿»
Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ôa ‰„ÏÈÂ ,ÌÈL„Á ‰LÏL CB˙a¿¿»√»ƒ¿»¿»≈¿≈»«ƒ∆
˜Ùq‰ ‰Ê ,ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLzƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»»«¬∆«»≈
,Ôlk È·‡ ÈÒÎ ˙‡ L¯È‡Â È‡ ˙n‰ Ôa ‡nL :¯ÓB‡≈∆»∆«≈¬ƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈»ƒÀ»
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קמט

קמט

נחלות  הלכות - משפטים ספר - ניסן ב' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

;ÌeaÈ ˙a Èn‡ ÔÈ‡L ,d˙B‡ ÌaÈÏ Èe‡¯ ‰z‡ ÔÈ‡Â¿≈«»»¿«≈»∆≈ƒƒ«ƒ
,ÌaÈÏ ‰Èe‡¯ En‡Â ,‰z‡ Èa ‡nL :¯ÓB‡ Ì·i‰Â¿«»»≈∆»¿ƒ«»¿ƒ¿¿»¿«≈
˜ÙÒ Ì·i‰ ‰Ê Ì‚Â ÏÈ‡B‰ ;ÌeÏk ÈÁ‡ ÈÒÎa EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿«∆«»»»≈

‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - Ì·È BÈ‡ B‡ ‡e‰ Ì·È ‡nL26ÔÎÂ . ∆»»»≈»»¿ƒ¿»∆¿≈
˙n‰ ÈÒÎa Ì·i‰ Èa ÌÚ ˜Ùq‰ ‰Ê ÔÈc27‰ÓaÈ˙pL ƒ∆«»≈ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈«≈∆ƒ¿«¿»

‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ :BzL‡28È·e ‰ˆÁÓ ÏËB ˜Ùq‰ , ƒ¿¿ƒ¿»∆«»≈≈∆¡»¿≈
˜Ùq‰ ‰Ê ÌÚ ˜ÏÁL ¯Á‡ Ì·i‰ ˙Ó .‰ˆÁÓ Ì·i‰29, «»»∆¡»≈«»»««∆»«ƒ∆«»≈

Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰È·‡ L¯ÈÏ ÌÈÈe‡¯‰ Ì·i‰ Èa e‡·e»¿≈«»»»¿ƒƒ«¬ƒ∆««ƒ
˜ÏÁ ÈÏ ez ,È‡ ÌÎÈÁ‡ Ì‡ :¯ÓBÏ ˜Ùq‰ ‰ÊÏ LiL∆≈¿∆«»≈«ƒ¬ƒ∆¬ƒ¿ƒ≈∆
ÈˆÁ‰ ÈÏ e¯ÈÊÁ‰ ,ÌÎÈÁ‡ ÈÈ‡ Ì‡Â ;BÊ ‰M¯ÈaƒÀ»¿ƒ≈ƒ¬ƒ∆«¬ƒƒ«¬ƒ
Ô‰nÚ Ô‰È·‡ ÈÒÎa ˜Ùq‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡ - ÌÎÈ·‡ Á˜lL∆»«¬ƒ∆≈¿∆«»≈¿ƒ¿≈¬ƒ∆ƒ»∆

ÌeÏk30.Ô„iÓ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , ¿¿≈ƒƒ»»

לז:24) המוטל 26)באיסור.25)שם ממון כל כדין
בו. מוחזק אחד ואין היבם 27)בספק כשמת המדובר,

הספק, ובין בינו בנים, בלי שמת אחיו נכסי שחולקו לפני
הנכסים, כל את ויורש הראשון של בנו אני הספק וטוען
הנכסים  את בינינו ונחלק אתה, אחינו טוענים: היבם ובני

(גם 28)בשווה. ספק ואידי אידי הכא, אמרו: שם בגמרא
עצמו  שהספק אע"פ פירוש, מספק), לרשת באים זה וגם זה
ובין  הראשון בן הוא אם בין שהרי כאן, בנידון ודאי הוא -
משום  כספק, נידון הוא - יורש הוא הרי השני, בן הוא אם
ודאית. טענתו אין - לירש בא הוא מי מכוח יודע שאינו
(רש"י  ודאי מידי מוציא ספק אין כאן: אומרים אין ולפיכך
מנמק  ז ס"ק קסג סי' אבןֿהעזר שמואל' וב'בית  שם).
ואם  אביהם, במקום עומדים היבם שבני רבינו, של שיטתו
והספק  הוודאיים, יורשיו והם מחצה נוטל היה קיים היה
פסק: שם אבןֿהעזר [ב'טור' היבם. של יורשו ודאי אינו
והשאר  לו, מודים היבם שבני החלק תחילה נוטל שהספק

בשווה] שם.29).חולקים רב,30)גמרא בשם אבא כרב
לפני  הדיינים שפסקו הדין פירוש: דינא", "קם שאמר: שם,
המת, נכסי שחולקו אחר לערער ואין קיים, הוא - החלוקה
ודאי, הם היבם ובני ספק, בטענת בא זה הרי היבם וכשמת

ודאי. מידי מוציא ספק ואין

.‰Ì·i‰Â ˜ÙÒ31·‡‰ ÈÒÎa ˜ÏÁÏ e‡aL32È¯‰ - »≈¿«»»∆»«¬…¿ƒ¿≈»»¬≈
- ˙n‰ Ôa ‡e‰ Ì‡ :˜Ùq‰ ‰ÊÂ ,È‡cÂ L¯BÈ Ì·i‰«»»≈««¿∆«»≈ƒ∆«≈
Ôa ‡e‰ Ì‡Â ,ÈˆÁ Ì·i‰ ‰ÊÏe ÔBÓn‰ ÈˆÁ BÏ LÈ≈¬ƒ«»¿∆«»»≈ƒ¿ƒ∆
‰ÁcÈÂ L¯BÈ Ì·i‰ CÎÈÙÏ ,ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ - Ì·i‰«»»≈¿¿ƒ»«»»≈¿ƒ»∆

˜Ùq‰33ÔÈ‡cÂ ÌÈa ÈL Ì·i‰ ÁÈp‰ .34Ck ¯Á‡Â , «»≈ƒƒ««»»¿≈»ƒ«»ƒ¿««»
Ì·i‰ ˙Ó35˙n‰ Ôa È‡ :¯ÓB‡ ˜Ùq‰ È¯‰ ,36LÈÂ , ≈«»»¬≈«»≈≈¬ƒ∆«≈¿≈
‰ˆÁÓ ÈÏ37‰z‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈM‰Â ;‰ˆÁÓ ÌÎÈLÏÂ ƒ∆¡»¿ƒ¿≈∆∆¡»¿«¿«ƒ¿ƒ«»

ÈÒÎa LÈÏL ‡l‡ EÏ ÔÈ‡Â ,‰z‡ Ì·i‰ Ô·e ,eÈÁ‡»ƒ∆«»»«»¿≈¿∆»¿ƒ¿ƒ¿≈
LÈÏM‰Â ,ÔÈÏËB - Ba Ì‰Ï ‰„BnL ÈˆÁ‰ ;Ô˜f‰«»≈«¬ƒ∆∆»∆¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈ˜ÏBÁ - ¯‡Lp‰ ˙e˙M‰Â ,ÏËB - BÏ Ô‰ ÔÈ„BnL∆ƒ≈≈¿«¿«ƒ¿»¿ƒ

‰ÂLa B˙B‡38˙Ó .BÈˆÁ Ì‰ÈLe BÈˆÁ ÏËB ‡e‰ , ¿»∆≈∆¿¿≈∆∆¿≈
˜Ùq‰39È‡Â ‡e‰ Èa ‡nL :¯ÓB‡ Ì·i‰ È¯‰ , «»≈¬≈«»»≈∆»¿ƒ«¬ƒ

L :¯ÓB‡ Ì·i‰ È·‡Â ,epL¯È‡‡e‰ ˙n‰ Èa Ôa ‡n ƒ»∆«¬ƒ«»»≈∆»∆¿ƒ«≈
epL¯È‡ È‡Â40‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -41Ì·i‰ ˙Ó) .42, «¬ƒƒ»∆¿ƒ¿»∆≈«»»

:¯ÓB‡ Ì·i‰ È·‡Â ,epL¯È‡Â È‡ Ba :¯ÓB‡ ˜Ùq‰«»≈≈¿¬ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ«»»≈
È‡Â ‡e‰ EÈ·‡ ÈÁ‡ ‰ÊÂ ,‰z‡ ¯Á‡‰ Èa Ôa ‡nL∆»∆¿ƒ»«≈«»¿∆¬ƒ»ƒ«¬ƒ

.(‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - epL¯È‡ƒ»∆¿ƒ¿»∆

לח.31) היבם.32)שם של מת 33)אביו אם ואפילו
תנו  - הראשון של בנו אני אם הספק: וטוען אחרֿכך, היבם
שוה  חלק לי תנו - אחיכם אני ואם הזקן, נכסי מחצית לי
דינא", "קם משום: כלום, נוטל אינו - אביכם נכסי בכל
סוף  כלמעלה אותו יורשים ובניו הזקן, בנכסי היבם וזכה

(מגידֿמשנה). וכן 35)שם.34)ה"ד היבם, אבי צ"ל
תימן. בכת"י אביכם.36)הוא הזקן.37)אחי בנכסי

ויותר.38) בנים שלושה כשהניח שהואֿהדין מובן
קיימים.39) ואביו ה"ב,40)והיבם פ"א למעלה נתבאר

הבן. בירושת לאחים קודם ששניהם 41)שהאב משום
ספק. טענת שהיו 42)טוענים בספרים בנים. הניח ולא

נכון, הדין אבל כלל. זו פיסקא אין מגידֿמשנה בעל בידי
שם. בגמרא ונאמר

.ÂÏÙpL ÈÓ43Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,BzL‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙Èa‰ ƒ∆»«««ƒ»»¿«ƒ¿¿≈»«ƒ
‰lÁz ‰˙Ó ‰M‡‰44ÔÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈ e‡ˆÓÂ , »ƒ»≈»¿ƒ»¿ƒ¿¿¿≈«««¿ƒ

ÈL¯BÈ e‡ˆÓÂ ,‰lÁz ˙Ó ÏÚa‰ B‡ ,‰ÈÒÎ Ïk»¿»∆»«««≈¿ƒ»¿ƒ¿¿¿≈
‰M‡‰45ÔÈ„ÈÓÚÓ ?ÌÈc „ˆÈk - ‰ÈÒÎ Ïk ÔÈL¯BÈ »ƒ»¿ƒ»¿»∆»≈«ƒ»«¬ƒƒ

¯wÚ ,‰a˙k‰Â ;‰M‡‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa ‚BÏÓ ÈÒÎ46 ƒ¿≈¿¿∆¿«¿≈»ƒ»¿«¿À»ƒ»
˙ÙÒBz‰Â47ÏÚa‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa -48ÈÒÎa ÔÈ˜ÏBÁÂ ; ¿«∆∆¿∆¿«¿≈«««¿¿ƒ¿ƒ¿≈

ÏÊ¯a Ô‡ˆ49ÈL¯BÈÂ ÔÈˆÁ ÔÈÏËB ‰M‡‰ ÈL¯BÈ , …«¿∆¿≈»ƒ»¿ƒ∆¿»¿¿≈
ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈˆÁ ÏÚa‰50Bn‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙Èa‰51 «««∆¿»¬»ƒ»«««ƒ»»¿«ƒ

Ì‡‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa Ì‡‰ ÈÒÎ ÔÈ„ÈÓÚÓ -52Ì‰L , «¬ƒƒƒ¿≈»≈¿∆¿«¿≈»≈∆≈
ÔÈ‡cÂ ÔÈL¯BÈ53Ì‡L ,Ì‰ ˜ÙÒ - Ôa‰ ÈL¯BÈ Ï·‡ ; ¿ƒ«»ƒ¬»¿≈«≈»≈≈∆ƒ

Ôn‡ ÈÒÎa ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Ï ÔÈ‡ - ‰lÁz Ôa‰ ˙Ó≈«≈¿ƒ»≈¿∆»≈»ƒ¿ƒ¿≈ƒ»
.e¯‡aL BÓk ,ÌeÏk¿¿∆≈«¿

קנח.43) בבאֿבתרא נכסיה,44)משנה בעלה וירש
ה"ח. פ"א למעלה אלה 45)כמבואר נכסים שגוף משום

כביתֿ בלבד. בפירותיהם רק זכה והבעל ברשותה, נמצאו
- עמה ויוצאים הנכנסים "נכסים שאמרו: במשנתנו הלל

אביה. יורשי פירוש: האב", יורשי מאתים 46)בחזקת
ולגרושה. לאלמנה ומנה לבתולה, לה 47)דינר שהוסיף

מרצונו. לה 48)בעלה מגיע לא הבעל שבחיי משום
נכנסים  ויורשיו בחזקתו, בכתובתה הכתוב הכסף הרי כלום,

שם). (רש"י לדברי 49)במקומו קפרא בר של כפירושו
בדין  ה"ט) ס"ג למעלה (ראה שם במשנתנו ביתֿהלל

שמתה. יבם שם.50)שומרת וגמרא, אלמנה 51)משנה
יורשי  וטוענים יורשה. בעלה - נשואה היא שאם גרושה, או
וירש  תחילה מתה האם מאמו: ולא מאביו אחיו כגון הבן,
האם, ויורשי יורשו; ואני הבן מת ואחרֿכך נכסיה, כל הבן
ואנחנו  תחילה, מת הבן טוענים: מאביה, אחיה כגון
כדי  בקבר, אמו יורש בן שאין משום היחידים, היורשים

הי"ג. פ"א למעלה כמבואר ליורשיו, כרבי 52)להנחיל
רבי  בגמרא שביארו כפי בחזקתן", "הנכסים שאמר: עקיבא,

זירא. ורבי מתפרשות 53)אילא וודאים", "יורשים המלים
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קנ נחלות קנ הלכות - משפטים ספר - ניסן ג' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הדינים  שבעלי הכוונה, שם אחר. מקום מבכל אחרת כאן
כאן  ואילו דנים, שעליו מעשה באותו וודאים הם עצמם
ואין  נכסים באותם מוחזק שהוא האם של לשבט הכוונה
"הואיל  שם: בגמרא אביי, מפרש וכן מספק. ממנו להוציאם
בן  עוד לה כשיש [וכלֿשכן שבט". באותו נחלה והוחזקה
אמו, של הנכסים מחצית ודאי יורש והוא אחר, מאיש
השניה, המחצית את תובעים - מאביו אחיו - הבן ויורשי
אבל  לא, או אחר בן לה יש בין מחלק שם הרשב"ם אמנם
וגם  יחלוקו, שאמר: במשנתנו תנאֿקמא לדעת שם המדובר
כתב  וכן יחלוקו. ד"ה שם ב'תוספות' עליו חולקין בזה
מאיש  בן עוד לה היה אם לאֿשנא רפ: סי' חו"מ ה'טור'
רחל  הענין: להבהרת דוגמא והנה לה]. אין לאֿשנא אחר,
יוסף, יחידה בנה ועל עליה הבית ונפל מיעקב, נתאלמנה
יוסף, וירשה תחילה מתה רחל מלאה: יעקב בן ראובן וטוען
רחל  אחי ולבן יורשו, - מאביו אחיו - אני הרי יוסף וכשמת
ואין  יורשה, בתואל בן אחיה ואני תחילה, מת יוסף טוען:
שאין  למקרה מכוונת זו דוגמא ירושה. זכות כל לאה לבני
אחר  מאיש בנימין בן עוד לה וכשיש אחרים. בנים לרחל
מאמי, שירשתי שלי כולה בנימין: טוען - מיעקב) (לא

ש  מתה משום רחל טוען: וראובן תחילה. מת יוסף בנה
יוסף  וכשאחי מחצית, ויוסף מחצית בנימין וירש תחילה,
[אפשר  בנימין. ולא יורשו - מאביו אחיו - אני הרי מת,
מאיש  בן עוד לרחל כשיש שהמדובר רבינו, דברי לפרש
ולפיכך  מחצית, יורש שהוא מודים הבן יורשי שגם אחר,
למעלה  (ראה האב בנכסי ויבם ספק כמו ודאי, נקרא הוא
- וספק ספק זה הרי - אחר בן לה כשאין אבל ה"ח).
עליו. חולק שאין שם, אביי לדברי מנוגד זה אולם ויחלוקו.

וצע"ג].

.Ê˙Èa‰ ÏÙ54˙Ó ·‡‰ Ì‡ :Bza Ôa ÏÚÂ ÂÈÏÚ »«««ƒ»»¿«∆ƒƒ»»≈
ÈL¯BÈ ÏL ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ ,epL¯ÈÈ Bza Ôa - ‰lÁz¿ƒ»∆ƒƒ»∆¿ƒ¿¿«¿»ƒ∆¿≈
˙‡ L¯BÈ Ôa‰ ÔÈ‡ - ‰lÁz ˙Ó Bza Ôa Ì‡Â ;Ôa‰«≈¿ƒ∆ƒ≈¿ƒ»≈«≈≈∆

e¯‡aL BÓk ,¯·wa Bn‡55ÏL ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ , ƒ«∆∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿«¿»ƒ∆
e˜ÏÁÈ CÎÈÙÏ .·‡‰ ÈL¯BÈ56ÈL¯BÈ ÌÚ ·‡‰ ÈL¯BÈ ¿≈»»¿ƒ»«¿¿¿≈»»ƒ¿≈

·‡‰ [‰aL] Ì‡ ÔÎÂ .˙a‰ Ôa57Bza Ôa ˙Óe ∆««¿≈ƒƒ¿»»»≈∆ƒ
‰È„na58Ôa‰ ‰aLpL B‡ ,59‰È„na Bn‡ È·‡ ˙Óe «¿ƒ»∆ƒ¿»«≈≈¬ƒƒ«¿ƒ»

.˙a‰ Ôa ÈL¯BÈ ÌÚ ·‡‰ ÈL¯BÈ e˜ÏÁÈ -«¿¿¿≈»»ƒ¿≈∆««

במדינה 54) בתו ובן ומת, שנשבה "אב קנט: שם ברייתא
נפל  דין רבינו ומשווה זו. הלכה בסוף רבינו ומביאה וכו'".
ביניהם. לחלק טעם כל שאין נשבה, לדין הבית

הי"ג.55) פ"א מובא 56)למעלה בתשובה, הרשב"א 
בהלכה  פסק שרבינו מכיון מקשה: כאן במגידֿמשנה
יורשי  בחזקת שהנכסים אמו, ועל עליו הבית בנפל הקודמת,
ומוציאים  יחלוקו כאן פסק למה השבט, חזקת היינו האם,
מספיק. תירוץ מצאו ולא האב? שבט מחזקת הנכסים חצי
בסוגריים, שהעמדתיו הקודמת בהלכה פירושי יתקבל (ואם
לשלול  ואין וספק. ספק כאן שהרי זו, הלכה גם יפה  תתבאר
ומשום  אביי, לסברת ניגוד זו בברייתא ראה שרבינו בהחלט
בפירושו  הגולה מאור גרשום ורבינו אותה. דחה כך
ועל  עליו הבית נפל לדין אביי דברי מקדים לבבאֿבתרא

שהם  ברזל, צאן חצי נוטל הבעל למה לנמק ובא אשתו,
השבט", באותו נחלה "הוחזקה שאמר: ומה האשה, נכסי
והוחזק  מלאה אחריות עליו שקיבל הבעל לשבט הכוונה
ב'תוספות' גם נאמרה הגירסא) שינוי (בלי זו וסברא בהם.
של  טעמו הביא לא אמו, ועל עליו ובדין הואיל. ד"ה שם
היו  האם שברשות האם" יורשי "בחזקת ופירש אביי,
ומה  זו. גירסא קיבל שרבינו הדעת על ומתקבל תחילה,
בחזקת  היו שהנכסים מפני הכוונה, וודאים" "הם שאמר
שבט" "לאותו המלים את נפרש ואם יורשיה. והם האם,
יובנו  הקדמונים, ישראל בני משבטי לאחד היינו כפשוטם,
המשנה  בימי ואפילו - שבימיו מכיוון בקלות: רבינו דברי
אביי, של נימוקו בטל ישראל, שבטי של מלא מיזוג היה -
מתיישבת  זה פירוש לפי וגם אחר. נימוק הביא ולפיכך
שהכוונה  הדעת על שמתקבל אלא הרשב"א, של תמיהתו
מה  על לרמז רק ובא דוקא, לאו ושבט משפחה, לאותה
ממטה  וגו' נחלה תסוב "ולא ז): לו, (במדבר תורה שכתבה
בלבד. דור באותו נוהג עצמו זה דין שהרי מטה", אל
כאן) בכסףֿמשנה (מובא ג אות פד כלל הרא"ש ובתשובות
מתה  אם שבין דבריו, ותמצית הרשב"א, קושיית מיישב
מתחילה  עוברת הירושה תחילה, האב ובין תחילה הבת
ליורשי  - למעלה או בנה ליורשי - למטה או וממנה לבת,
תחילה  מתה היא אם שהרי רבים, עליו תמהו וכבר אביה.
בקבר. יורשת שאינה משום אליה, כלל עוברת הירושה אין

בזה]. שהאריך האזל' 'אבן בשביה.57)ראה ומת
קודם.58) מת מי ידוע בשביה.59)ואין ומת

.ÁÂÈÏÚ ÏÙ60ÔÈLÈ¯BÓ ¯‡L B‡ ÂÈ·‡ ÏÚÂ ˙Èa‰61, »«»»««ƒ¿«»ƒ¿»ƒƒ
ÂÈÏÚÂ62:ÔÈ¯ÓB‡ ·‡‰ ÈL¯BÈ ,·BÁ ÈÏÚ·e ‰M‡ ˙a˙k ¿»»¿À«ƒ»«¬≈¿≈»»¿ƒ

·BÁ‰ „·‡Â ,ÌeÏk ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,‰lÁz Ôa‰ ˙Ó63, ≈«≈¿ƒ»¿…ƒƒ«¿¿»««
Ôa‰ ‰ÎÊÂ ,‰lÁz ˙Ó ·‡‰ :ÌÈ¯ÓB‡ ˙B·BÁ ÈÏÚ·e«¬≈¿ƒ»»≈¿ƒ»¿»»«≈

B˙M¯ÈaÌÈÒÎp‰ È¯‰ - B˜ÏÁÓ ˙Ba‚Ï eÏ LÈÂ , ƒÀ»¿≈»ƒ¿≈∆¿¬≈«¿»ƒ
ÔÈL¯Bi‰ ˙˜ÊÁa64‡È·‰Ï ˙B·BÁ ÈÏÚ·e ‰M‡‰ ÏÚÂ , ¿∆¿««¿ƒ¿«»ƒ»«¬≈¿»ƒ
‰È‡¯65.ÌeÏk ‡Ïa Ì‰Ï eÎÏÈ B‡ , ¿»»≈¿»∆¿…¿

קנז.60) שם הבן.61)משנה, מוטל 62)של הבן על
חובותיו.63)לשלם. לפרוע חייבים אינם האב שיורשי

האב 64) מת ובין קודם הבן מת בין ודאי, יורשים הם שהרי
תחילה.65)קודם. מת שהאב

.Ëel‡ ÔÈc66,Ìia eÚ·hL B‡ ,˙Ïtn‰ ˙Áz e˙nL ƒ≈∆≈««««…∆∆»¿«»
‰È„Óa ‰ÊÂ „Á‡ ÌBÈa e˙nL B‡ ,L‡Ï eÏÙpL B‡∆»¿»≈∆≈¿∆»¿∆ƒ¿ƒ»
ÏÎaL ;‡e‰ „Á‡ ÔÈc - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ¯Á‡‰Â BÊ¿»«≈ƒ¿ƒ»«∆∆ƒ∆»∆¿»
.‰lÁz ˙nL ‡e‰ ÈÓ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ»

מיותר.66) וביאור ומובנים, פשוטים דברים

âניסן ג' קודש âשבת
éML ÷øt1 ¤¤¦¦

ליורשו 1) ראוי שאינו מי להוריש יכול אדם שאין מבאר
היורש. מן הירושה לעקור ולא

.‡Ì„‡ ÔÈ‡2,BL¯ÈÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓÏ LÈ¯B‰Ï ÏBÎÈ ≈»»»¿ƒ¿ƒ∆≈»¿»¿

שבת קודש
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קנא

קנא

נחלות  הלכות - משפטים ספר - ניסן ג' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

¯˜ÚÏ ‡ÏÂ3ÔBÓÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,L¯Bi‰ ÔÓ ‰M¯È‰ ¿…«¬…«¿À»ƒ«≈««ƒ∆∆»
‡e‰4È·Ï ‰˙È‰Â :˙BÏÁ ˙L¯Ùa ¯Ó‡pL ÈÙÏ .¿ƒ∆∆¡«¿»»«¿»¿»¿»ƒ¿≈

‡Ï BÊ ‰wÁL :¯ÓBÏ - ËtLÓ ˙wÁÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿À«ƒ¿»«∆À»…
‰˙pzL5‡e‰Â ‰evL ÔÈa .da ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡Â ƒ¿«¿»¿≈«¿«ƒ»≈∆ƒ»¿

Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ‡È¯a6·˙Îa ÔÈa ‰t ÏÚ ÔÈa , »ƒ≈∆»»¿ƒ¿«≈«∆≈ƒ¿»
.ÏÈÚBÓ BÈ‡ -≈ƒ

קל.2) בתרא בבא קכו:3)משנה שם וכלל 4)משנה
קידושין  יהודה (כרבי תנאי כל מועיל ממון שבענייני בידינו

מקומות). ובכמה תישתנה.5)יט: לא תימן: יד בכתב
אנוש.6) חולה

.·CÎÈÙÏ7ÏhÈ ‡Ï È¯BÎa Èa ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡‰ , ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ…
ÈBÏt LÈ‡ ,ÌÈL Èt8‡Ï - ÂÈÁ‡ ÌÚ L¯ÈÈ ‡Ï Èa ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ«ƒ∆»…

ÌeÏk ¯Ó‡9BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯ÈÈ ÈBÏt LÈ‡ . »«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»∆≈
˙a10¯Ó‡ ‡Ï - Ôa BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯Èz Èza , «ƒƒƒ»≈ƒ¿»∆≈≈…»«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk11ÔÈL¯BÈ BÏ eÈ‰ Ï·‡ . ¿¿≈…«≈»∆¬»»¿ƒ
¯Ó‡Â ,˙Ba B‡ ÌÈÁ‡ B‡ ÌÈa¯ ÌÈa ÔB‚k ,ÌÈa«̄ƒ¿»ƒ«ƒ«ƒ»¿»«

ÈÁ‡ ÏÏkÓ ÈL¯ÈÈ ÈÁ‡ ÈBÏt :Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk12, ¿∆¿ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ»≈ƒƒ¿«««
È˙Ba ÏÏkÓ ÈL¯Èz ˙ÈBÏt Èza B‡13ÂÈ¯·c - ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿«¿»»

ÔÈÓi˜14Ï·‡ .·˙Îa ·˙kL ÔÈa ‰t ÏÚ ¯Ó‡L ÔÈa , «»ƒ≈∆»««∆≈∆»«ƒ¿»¬»
Bc·Ï ÈL¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡ Ì‡15ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ : ƒ»«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿«ƒ»««

- B·Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰t∆¿»»«»ƒ¬»ƒ»«»¿»»ƒ¿
ÒBtB¯ËBt‡ ‡l‡ e‰OÚ ‡Ï16e¯‡aL BÓk ,17. …»»∆»«¿¿∆≈«¿

שם.7) בתרא ליורשו.8)בבא זכות כל לו שאין קל. שם
כלום.9) אמר לא וכאילו מועיל אינו ומכל 10)דיבורו

בן. לו כשיש מי 11)שכן על כשאומר לזה, הדומה כל
שיירשנו. - כלל יורשו אחיי 12)שאינו מבין היחידי הוא

אותי. בנים.13)יירש לו ברוקה 14)ואין בן יוחנן כרבי
קיימים", דבריו ליורשו שראוי מי על אמר "אם במשנתנו:
שם: בגמרא רבא פירש וטעמו כמותו. הלכה שם ונפסקה
- בניו" את הנחילו ביום "והיה טז): כא, (דברים קרא אמר
שירצה. מי לכל להנחיל לאב רשות נתנה התורה

אחרים.15) יורשים לבין בן בין מחלק שם 16)רבינו
אמר יהודה רב "אמר לבנו קלא: נכסיו כל הכותב שמואל

קטן". בנו ואפילו וכו' אפוטרופוס אלא עשהו לא - הגדול

מנחלתם. להעבירם לא אבל יכבדוהו, שבניו התכוון כלומר,
לשון 17) ג. והלכה ב הלכה ומתנה זכייה מהלכות ו בפרק

להבין  ואפשר וכו'" נכסיו כל "הכותב שם: שמואל
יירשני", בני "פלוני כתב ורבינו מתנה בלשון שהמדובר
בין  בבן הזה וההבדל קיימים. דבריו מתנה בתורת נתן שאם
כאן, הרי"ף אמרו כתב, ובין פה בעל אומר בין הבנים
נמסר  שלא (הלכה טעמא בלי "הילכתא היא שזאת ומדגיש

קמד. שם הגמרא על ומסתמך נימוקה)"

.‚ÈˆÁ‰ Èa ¯‡Le ,ÈÒÎ ÈˆÁ L¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡»«¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿»«¿»»««≈ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -18L¯ÈÈ ¯BÎa‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»«»ƒ¬»ƒ»««¿ƒ«

- ÂÈÁ‡ ÌÚ ÌÈL Èt L¯ÈÈ ‡Ï :¯Ó‡L B‡ ,ËeLtk«»∆»«…ƒ«ƒ¿«ƒƒ∆»
Ôa ˙‡ ¯k·Ï ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿∆∆¡«…«¿«≈∆∆

¯Îa‰ ‰‡eO‰ Ô· Èt ÏÚ ‰·e‰‡‰19¯Îa‰ ˙‡ Èk , »¬»«¿≈∆«¿»«¿…ƒ∆«¿…
.¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa∆«¿»«ƒ

דבריו 18) - נכסיי כל יירש אמר אפילו שהרי פשוט, זה דין
הבבא  משום ונכתב הקודמת, בהלכה כמבואר קיימים

ביום 19)שלאחריה. "והיה זה: פסוק של הראשון חציו
יורשיו  את להנחיל רשאי שהאב מלמדנו בניו" את הנחילו
למדנו, הפסוק של ומסופו ב, הלכה למעלה כמבואר כרצונו,
בחלק  ולא לבדו הפשיטות בחלק רק לאב ניתנה זו שזכות
מבאר  כאן, משנה במגיד מובא מיגאש, [הר"י הבכורה.
דבריו  נכסיי חצי ויירש הכל יירש האלה: הדינים ששני
בכור  יש אם אבל הבנים; בין בכור כשאין נאמרו - קיימים
והואיל  בכורה, חלק למעט יכול שאינו ברור, ביניהם,
חלק  לגבי גם בטלה זה, חלק לגבי צוואתו ובטלה
בחלק  עליו חולקים (שם) והטור והרא"ש הפשוטים.
מפסידים  והפשוטים כדינו נוטל שהבכור ודעתם, הפשוטים

ד)]. הלכה לקמן (ראה חשבון. לפי

.„‡È¯a ‰È‰ Ì‡Â20,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿ƒ»»»ƒ≈»¿ƒ¿…ƒ¿…«
.ÔÈL¯Bi‰ ¯‡MÓ „Á‡Ï ‡ÏÂ ¯BÎaÏ ‡Ï…«¿¿…¿∆»ƒ¿»«¿ƒ

מיד 20) מוציאים ואין קלא. שם נפשטה שלא בעייה
רבינו  דעת מביא שם [בטור שם). (רי"ף מספק היורשים

שם)]. (עיין ירושה בלשון לשנות יכול בריא שגם חננאל

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21;‰M¯È ÔBLÏa ¯Ó‡Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿¿À»
˜lÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰zÓ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»««»»¿»»«»ƒ¿ƒ»«¿«≈

ÂÈÒÎ22ÂÈ·Ï ÂÈt ÏÚ23Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk24‰a¯ , ¿»»«ƒ¿»»¿∆¿ƒ¿«ƒ»
ÂÈ¯·c - ¯BÎa‰ Ô‰Ï ‰ÂL‰Â ,„Á‡Ï ËÚÓe „Á‡Ï¿∆»ƒ≈¿∆»¿ƒ¿»»∆«¿¿»»

ÔÈÓi˜25ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰M¯È ÌeMÓ ¯Ó‡ Ì‡Â .26. «»ƒ¿ƒ»«ƒ¿À»…»«¿

יכול 21) אדם שאין א. להלכה גם מכוון כאן האמור
בריא. בדין ד להלכה וגם ליורשו ראוי שאינו למי להוריש

קכו:22) שם מתנה.23)משנה צריכה 24)בלשון ואינה
דמי". וכמסורין "ככתובין מרע שכיב שדברי משום קניין,

בריאים 25) בין - אדם בני של זכותם צימצמה לא התורה
רק  וקבעה כרצונם, בחייהם מתנות להעניק - חולים בין
א. הלכה למעלה כמבואר לשנותם אפשר שאי ירושה, סדרי

זו.26) למשנה פירושים כמה מביא שם ובר"ן המשנה לשון
רבי  על החולקים חכמים בשיטת שהמשנה מפרש, הרשב"ם
רשאי  אינו ליורשו בראוי שאפילו וסוברים ברוקה בן יוחנן
"לא  שאמרה ומה היא הכול שדברי שאומר, מי ויש לשנות.
גם  ובבכור בלבד הבכור להם להשוות הכוונה כלום" אמר
והפירוש  יונה. רבינו הסכים ולזה מודה, ברוקה בן יוחנן רבי
כלום, אמר לא פשוטים לגבי וגם היא הכול דברי השלישי:
דעת  היא וכן כולה. בטלה הצוואה מקצת שבטלה מפני
וסגנונה  ג. להלכה בהערות למעלה שהבאנו מיגאש, הר"י
הר"י  רבו דעת את קיבל שרבינו מוכיח שלפנינו ההלכה של

מיגאש.

.Â·˙k27ÌeMÓ ÛBqa ÔÈa ÚˆÓ‡a ÔÈa ‰lÁza ÔÈa »«≈«¿ƒ»≈»∆¿«≈«ƒ
‰lÁza ‰M¯È ÔBLÏ ¯ÈkÊ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ»
˙ÈBÏt ‰„O Ô˙pz ?„ˆÈk .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÛBq·e«¿»»«»ƒ≈«ƒ»≈»∆¿ƒ
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קנב נחלות קנב הלכות - משפטים ספר - ניסן ג' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

BÏ Ô˙p˙Â ‰pL¯ÈÈ :¯Ó‡L B‡ ,‰pL¯ÈÈÂ Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆»∆»«ƒ»∆»¿ƒ»≈
ÔBLÏ ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,BÏ Ô˙p˙Â ‰pL¯ÈÈ B‡ ,‰pL¯ÈÈÂ¿ƒ»∆»ƒ»∆»¿ƒ»≈ƒ¿≈»¿
‰lÁza ‰M¯È ÔBLÏ ¯ÈkÊ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ»
˙B„O LÏL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÛBq·e28 «¿»»«»ƒ¿≈ƒ»»»

,˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏt L¯ÈÈ :¯Ó‡Â ,ÔÈL¯BÈ ‰LÏLÏƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ»∆¿ƒ
‰„O ÈBÏt L¯ÈÈÂ ,˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏÙÏ Ô˙p˙Â¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆
ÔBLÏa BÏ ¯Ó‡L ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,e˜ - ˙ÈBÏt¿ƒ»««ƒ∆∆∆»«ƒ¿

‰zÓ ÔBLÏa BÏ ¯Ó‡L ‰Ê BÈ‡ ‰M¯È29‡lL ‡e‰Â . ¿À»≈∆∆»«ƒ¿«»»¿∆…
¯ea„ È„k ‰¯ÈÓ‡Ï ‰¯ÈÓ‡ ÔÈa ‰‰LÈ30Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿∆≈¬ƒ»«¬ƒ»¿≈ƒ¬»ƒ

.ÔzLÏLa ·¯ÚÓ ‰zn‰ ÔBLÏ ‡‰iL CÈ¯ˆ - ‰‰L»»»ƒ∆¿≈¿««»»¿…»ƒ¿»¿»

קכט.27) שם בגמרא שנתפרשה כפי שם, משנה
שם.28) בין 29)גמרא הבדל אין שדות בשלוש גם

מיגאש  הר"י של כפירושו בסוף, או באמצע או בתחילה
כמותו  הלכה שנפסקה לקיש, ריש לדברי שם בתרא בבא

זה. בדין יוחנן רבי תלמיד 30)נגד שלום שאילת כדי
הוא  דיבור כדי שתוך ומורי", רבי עליך "שלום לרב:

לכולם. נמשך מתנה ולשון אחד, כדיבור

.Ê„ˆÈk31:¯Ó‡È - ÚˆÓ‡a ‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡ ? ≈«ƒ»»¿««»»»∆¿«…«
ÌÈz˙pL ˙ÈBÏÙe ˙ÈBÏt ‰„O eL¯ÈÈ ÈBÏÙe ÈBÏt¿ƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ∆¿«ƒ

ÌeL¯ÈÈÂ ‰zÓa Ô‰Ï32‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡Â . »∆¿«»»¿ƒ»¿ƒ»»¿««»»
˙ÈBÏÙe ˙ÈBÏt ‰„O Ô˙pz :¯Ó‡È - ‰lÁza33 «¿ƒ»…«ƒ»≈»∆¿ƒ¿ƒ

‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡Â .ÌeL¯ÈÈÂ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»»¿««»»
˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏÙe ÈBÏt L¯ÈÈ :¯Ó‡È - ÛBqa«…«ƒ«¿ƒ¿ƒ»∆¿ƒ

.‰zÓa Ô‰Ï ÌÈz˙pL ˙ÈBÏÙe¿ƒ∆¿«ƒ»∆¿«»»

ו.31) הלכה בסוף שנאמר בשלושתן מעורב נוסח
שם.32) לקיש ריש של בשתי 33)לשונו היא זו דוגמא

יותר. או לשלושה הדין והוא אדם בני ושני שדות

.ÁÏÚa‰ ˙M¯È34Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,35, ¿À««««««ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆
È‡z‰ ÔÈ‡Â ,‰¯Bz ÏLk Ì‰È¯·„Ï ˜efÁ eOÚ36 »ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»¿≈«¿«

da ÏÈÚBÓ37‡È‰Lk dnÚ ‰˙‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿»ƒ»¿∆ƒ
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰Òe¯‡38. ¬»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

פג:34) חכמים.35)כתובות שלא 36)מדברי התנה אם
אותה.37)יירשנה. יורש ב 38)והוא הלכה כ"ג פרק

באריכות. זה כל נתבאר א פרק למעלה ו. והלכה

.ËL¯BÈ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰39Ï·‡ .‰¯Bz ¯·c ÂÈ·‡ ˙‡ »≈»ƒ≈∆»ƒ¿«»¬»
.Ì‚‰Ó ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - Ô‰È˙BM¯È ¯‡L¿»¿À≈∆«ƒƒ¿ƒƒ¿»»

של 39) מדרשתו זה ולמד יז: קידושין רבא של מימרא
ג): כה, (ויקרא לגוי שנמכר ישראל גבי הכתוב על חזקיה

אם פירוש, קונהו, יורשי עם ולא - קונהו" עם מת "וחישב
תשלום  כל ללא לחירות הישראלי עבדו יצא הגוי אדונו
של  אחרים נכסים יורש הגוי שהבן רבא, למד ומכאן ליורש.
ט) ב, (דברים מהכתוב זה למד יח.) (שם יוחנן ורבי אביו.
לא  שרבא מבואר, ושם ירושה" ער את נתתי לוט לבני "כי
שמפני  לומר שאפשר משום יוחנן, רבי של לימודו קיבל

כיוצא  ירושה זכות הקב"ה לו העניק דודו אברהם של כבודו
הכלל. מן

.È¯b‰Â40‡l‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈ·‡ ˙‡ L¯BÈ BÈ‡ ¿«≈≈≈∆»ƒ»≈»ƒ∆»
Ì‰È¯·cÓ41¯ÊÁÈ ‡nL ,‰È‰Lk L¯ÈiL BÏ ewz . ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ«¿∆»»∆»«¬…

Bc¯ÓÏ42BÊ ‰M¯Èa ÏÈÚBÓ È‡zL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .43, ¿ƒ¿¿≈»∆ƒ∆¿«ƒƒÀ»
˙w˙a „ÓÚÏ ·iÁÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»≈»ƒ¿À»«¬…¿«»«

ÌÈÓÎÁ44,¯b‰ ÂÈ·‡ ˙‡ L¯BÈ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â . ¬»ƒ¿≈»≈»ƒ≈∆»ƒ«≈
L¯BÈ ¯‚ ‡ÏÂ¯b ˙‡45È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï , ¿…≈≈∆≈…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ46. ¿ƒ

שנתגייר 41)שם.40) ש"גר משום יורשו, אינו התורה מן
הוריו. עם בשר קורבת ונותקה שנולד" כדי 42)כקטן

דיבור  שם ישנים [בתוספות ירושתו. את יפסיד שלא
הלא  מגירותו, בו יחזור אם יועיל מה הקשו: אלא המתחיל
ולא  הוא, ישראל שחטא פי על שאף גמור, כישראל דינו גר
שיירש]. ויחשוב ישראל בדיני בקי שאינו ותירצו: יירש?

יורש.43) אינו - יירש שלא שנתגייר, לפני התנה אם
למעלה 44) נתבאר שנתגייר. לפני עליה לוותר הוא יכול

אף  מועיל, אינו אשתו בירושת הבעל של שתנאו ח הלכה
הגר  שבירושת כאן, משמיענו ולפיכך מדבריהם שהיא פי על

האמור. מטעם התנאי אחים 45)מועיל שני או ובנו האב
בשר  קורבת שנותקה למעלה: נתבאר והטעם, שנתגיירו.

גיורם. ברגע נולדו כאילו ושניהם הנימוק 46)הגויית,
אם  שהרי כאן שייך איננו בגיותו נשאר שאביו בגר שאמרנו

הגר. אביו את יירש לא כן גם לגיותו יחזור

.‡ÈÔ˙Bp‰ Ïk47Û‡ ,ÔÈL¯Bi‰ ÁÈp‰Â ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ »«≈¿»»«¬≈ƒ¿ƒƒ««¿ƒ«
Áe¯ ÔÈ‡ - ‰¯eMk ÔÈ‚‰B ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ¬ƒ«»≈«

epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ48Ô˙pM ‰Ó ÏÎa ÌÈ¯Á‡‰ eÎÊÂ , ¬»ƒ»≈∆¿»»¬≈ƒ¿»«∆»«
Ô‰Ï49Ì„‡ „ÈÚÈ ‡lL ,‡È‰ ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ .50„ÈÒÁ »∆ƒ«¬ƒƒ∆…»ƒ»»»ƒ

ÔaÓ elÙ‡ ,L¯Bi‰ ÔÓ ‰M¯È‰ Ba ÔÈ¯È·ÚnL ‰‡eˆa¿«»»∆«¬ƒƒ«¿À»ƒ«≈¬ƒƒ≈
.‰¯eMk ‚‰BÂ ÌÎÁ ÂÈÁ‡Ï ‰¯eMk ‚‰B BÈ‡L∆≈≈«»¿»ƒ»»¿≈«»

קלג:47) בתרא בבא רוח 48)משנה נחת לחכמים "אין
נחלה  (שעוקר) עקר דקא עליו שכועסים וכו' ממעשיו
רבן  לדעת בניגוד כחכמים פסק שם). (רש"י דאורייתא"
- כשורה נוהגין בניו היו לא אם שאמר: גמליאל בן שמעון
לרב  (שם) שמואל של הוראתו על מסתמך רבינו לטוב. זכור

תלמידו. שבלשון 49)יהודה ה. הלכה למעלה נתבאר
קיימים. דבריו כזו.50)מתנה צוואה על כעד יחתום שלא

יהודה. לרב כך הורה שמואל

.·ÈÏ‡¯OÈ51¯ÈÓ‰L52ÂÈ·B¯˜ ˙‡ L¯BÈ - ƒ¿»≈∆≈ƒ≈∆¿»
‰È‰Lk ÌÈÏ‡¯Oi‰53˙‡ „a‡Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯ Ì‡Â . «ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»¿ƒ»≈ƒ¿«≈∆

˙‡ ˜fÁÏ ‡lL È„k ,L¯ÈÈ ‡lL BÒ˜Ïe BBÓÓ»¿»¿∆…ƒ«¿≈∆…¿«≈∆
Ì‰È„È54Ï‡¯OÈa ÌÈa BÏ LÈ Ì‡Â .Ô„Èa ˙eL¯‰ - ¿≈∆»¿¿»»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»≈

„ÈÓz ‚‰n‰ ÔÎÂ .Ô‰Ï ¯Óen‰ Ô‰È·‡ ˙M¯È Ô˙pz -ƒ»≈¿À«¬ƒ∆«»»∆¿≈«ƒ¿»»ƒ
·¯Úna55. ««¬»

השתמד.52)שם.51) דתו, פי 53)החליף על אף
אביו  את יורש שגוי דרשו שם בקידושין הוא. ישראל שחטא
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קנג

קנג

נחלות  הלכות - משפטים ספר - ניסן ג' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שעיר", הר את נתתי לעשיו ירושה "כי ה): (שם מהכתוב
ומכאן  שאני". מומר ש"ישראל משום זה לימוד ודחו
כישראל  חכמים הגדירו עשיו (את יורש - מומר שישראל

הממירים.54)מומר). שהן 55)ידי אירופה בארצות
רבינו. מגורי מקום למצרים, מערבית

.‚ÈÌÈÓÎÁ eeˆ56Ì„‡ ‰pLÈ ‡lL ,57ÌÈa‰ ÔÈa ƒ¬»ƒ∆…¿«∆»»≈«»ƒ
˙e¯Áz È„ÈÏ e‡B·È ‡lL ,ËÚeÓ ¯·„a elÙ‡ ÂÈiÁa¿«»¬ƒ¿»»»∆…»ƒ≈«¬

ÛÒBÈ ÌÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡k ,‰‡˜Â58. ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ≈

י:56) יעדיף.57)שבת שנתן 58)לא הפסים שכתונת
חריפה. אחים לשנאת גרמה יעקב לו

éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦
שמת 1) ראייה שיביאו עד נוחלים היורשים שאין מבאר

או מורישם, בורח לנכסי או שבוי לנכסי קרוב הורדת ודין
נטושין. או רטושים לנכסי

.‡ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡2‰¯e¯a ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú ÔÈÏÁB ≈«¿ƒ¬ƒ«∆»ƒ¿»»¿»
e‡aL B‡ ,˙nL Ba eÚÓL Ì‡ Ï·‡ .ÔLÈ¯BÓ ˙nL∆≈ƒ»¬»ƒ»¿∆≈∆»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ônz ÈÙÏ ÔÈÁÈOÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ»««ƒ

d˙a˙k ÏËBÂ Ì‰Èt ÏÚ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOnL3ÔÈ‡ - ∆«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿≈¿À»»≈
Ì‰Èt ÏÚ ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰4. «¿ƒ¬ƒ«ƒ∆

קטז:2) יבמות בית3ֿ)משנה, להם שהודו כביתֿשמאי,
היו  רגילים ונימוקם: בתחילה. עליהם שחלקו אחר הלל
שכתוב  מה תטלי לאחר, "כשתינשאי בכתובה: לכתוב

לאחר. נישאה והרי ממון 4)ליכי", מוציאים שאין משום
חכמים, הקילו אשה ובנישואי שנים, עלֿפי אלא מחזקתו
"והוחזקו  קכב.) (יבמות ששנינו כמו תתעגן, שלא כדי
מפי  אשה, מפי עבד, מפי עד, מפי עד משיאין להיות

הבאה). הלכה (ראה שפחה"

.·Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ˙‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»≈«¿ƒ««ƒ
d˙a˙k Ïh˙Â ‡Op˙Â ˙Ó‡ ‡È‰L5ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ∆ƒ∆¡∆∆¿ƒ»≈¿ƒ…¿À»»≈«¿ƒ

‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÔÈÒÎ6‰ÓaÈ˙Â ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡ . ƒ¿»ƒ««¬»«ƒ»»¿»≈«¿ƒ¿ƒ¿«¿»
‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÒÎ dÓ·È È¯‰ -7Ìe˜È :¯Ó‡pL ; ¬≈¿»»ƒ¿»««¬»«ƒ»∆∆¡«»

.Ì˜ È¯‰Â ,˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ«≈»ƒ«≈«¬≈»

הקודמת.5) בהלכה קיז.6)נתבאר שם 7)שם שנינו
ובברייתא  אחיו. של בנכסים זכה יבמתו, את הכונס (מ:):
שם  על "יקום ז): כה, (דברים הכתוב מן זה למדו כד. שם
אותו  חסדא, רב דרש קיז. שם ובגמרא לנחלה. - המת" אחיו
פירוש: קם. והרי - המת" אחיו שם על "יקום עצמו: הכתוב

המת. נכסי בכל זכה ולפיכך אותה, ייבם הרי

.‚ÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa Ú·hL ÈÓ8ÌÈ„Ú e‡·e , ƒ∆»«¿«ƒ∆≈»∆»≈ƒ
B¯ÎÊ „·‡Â Ì‰ÈÙa Ú·hL9ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ∆»«ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿««ƒ∆≈
‰lÁzÎÏ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ10ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰ È¯‰ - «ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»¬≈«¿ƒ¬ƒ

Ì‰Èt ÏÚ11·‚Ï ÏÙpL e‰e‡¯L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ∆¿≈ƒ»≈ƒ∆»∆»«¿…
,Ba ÏÎB‡ ÛBÚ‰Â ·eÏˆ e‰e‡¯L B‡ ,ÌÈ¯Óe ˙BÈ¯‡¬»¿≈ƒ∆»»¿»≈
e¯Èk‰ ‡ÏÂ ‚¯‰pL B‡ ,˙ÓÂ ‰ÓÁÏna ¯˜„pL B‡∆ƒ¿««ƒ¿»»»≈∆∆¡«¿…ƒƒ
e¯Èk‰Â BÙe‚a ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ BÏ eÈ‰ Ï·‡ ÂÈt»»¬»»ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒƒ

Ì˙B‡12„·‡ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa - »¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰ÏÁpÏ ÔÈ„¯BÈ - Ck ¯Á‡ B¯ÎÊƒ¿««»¿ƒ««¬»¿≈««ƒ
e¯ÈÓÁ‰ ‡lL :¯ÓB‡ È‡L .BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ∆ƒ¿∆¬ƒ≈∆…∆¿ƒ

˙¯k ¯eq‡ ÈtÓ ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·„a13ÔÈÚÏ Ï·‡ ; ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒ»≈¬»¿ƒ¿«
,‰˙ÈÓÏ Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·„a ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,ÔBÓÓ»ƒ≈ƒ»≈ƒƒ¿»ƒ∆∆¿»»¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â ,B¯ÎÊ „·‡Â ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ e‡¯L e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ∆»»«¿»ƒ¿»«ƒ¿¿««»

˙nL ÚÓL14Ú ÔÈÏÁB el‡ È¯‰ -‰ÊÎÂ .Ô‰Èt Ï ƒ¿«∆≈¬≈≈¬ƒ«ƒ∆¿»∆
ÈÓ eÚÓL ‡ÏÂ ,ÔÈÈ„ Èza ÏÎa ÌBÈ ÏÎa ÌÈOÚÓ«¬ƒ¿»¿»»≈ƒƒ¿…»«¿ƒ

.‰Ê ¯·„a ˜ÏÁL∆»«¿»»∆

מים 8) אומרים: וחכמים . . . למים "נפל קכא. שם ברייתא,
- סוף להם שאין להינשא, מותרת אשתו - סוף להם שיש
היינו  סוף, להם שיש מים מפרש, שם ואביי אסורה". אשתו
ראה  כשהעד ולפיכך רוחותיו", מארבע ורואה "שעומד
להימצא  יכול שאדם מכדי יותר ושהה למים, נפל שבעלה
רואה  אינו ואם להינשא, מותרת אשתו - ולחיות במים
במקום  המים מן עלה שמא חוששים רוחותיו, מארבע

מגיעה. אינה העד של ידיעה 9)שראייתו כל הגיעה לא
ונשתכח. "לכתחילה",10)ממנו וכתב רבינו דייק

הבעל  אין ביתֿדין ברשות שלא נשאת שאם להודיענו
(ראה  הי"ט גירושין מהלכות בפי"ג כמבואר לגרשה, מחויב

הבעל). מיתת עדות דיני בסוף 11)שם, יתבאר טעמו
זו. קב.12)הלכה (שם חכמים אמרו המקרים, אלו בכל

שם, גירושין הלכות (ראה אשתו את משיאים שאין וקכא.)
אלה). דינים ביאת 13)נימוקי שהרי "כרת", דווקא לאו

שכל  משום "כרת" ונקט ביתֿדין, מיתת עונשה איש אשת
והתראה  עדים כשיש ביתֿדין מיתת עליה שחייבים עבירה
התראה. או עדים כשאין שמים בידי כרת עונשה -

שמת".14) נשמע "ואחרֿכך הסיום: חסר ראשונה, בבבא
שזה  כתב שלו) הבית' (ב'בדק רפד סימן חו"מ יוסף' וב'בית
אלא  נוסף, תנאי זה שאין לומר שהתכוון ונראה דוקא. לאו
בהלכה  זכרו". "אבד ומן העדות מן הגיונית מסקנה
ואין  האשה את משיאין שלפעמים רבינו ביאר הקודמת,
משיאין  אין שלפעמים מבאר וכאן נוחלים, היורשים
נוטלת  האשה אם כאן רבינו ביאר ולא נוחלים. והיורשים
זמן  כל נוטלת אינה או שבממון, דבר שזה משום כתובתה
מפני  נוטלת, שאינה אומר כאן הראב"ד להינשא. לה שאסור
כתובתך" תיטלי לאחר כשתינשאי בה: קורא אני "שאין

מגידֿמשנה). (ראה

.„Èe·L15ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL eÚÓLÂ ,‰aLpL »∆ƒ¿»¿»¿∆≈¿»¿¿»
‰ÏÁpÏ16d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ««¬»¿»¿»≈≈∆≈ƒƒ»

‰kÒ ˙ÓÁÓ Á¯Ba‰ ÔÎÂ .Ô„iÓ17‡ˆBi‰ Ï·‡ . ƒ»»¿≈«≈«≈¬««»»¬»«≈
˙Ú„Ï18ÂÈÒÎÏ ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL Ba eÚÓML ¿««∆»¿∆≈¿»¿¿»ƒ¿»»

Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ìe˜ÏÁÂ19˙nL ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú , «¬»ƒƒƒ»»«∆»ƒ¿»»∆≈
.ÔLÈ¯BÓƒ»

ולט.15) לח: ולזכות 16)בבאֿמציעא הנכסים גוף לירש
הפירות). חלק לקבל כאריסים רק (לא סכנת 17)בהם

בין 19)מרצונו.18)הריגה. ההבדל מבאר שם רש"י
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קנד נחלות קנד הלכות - משפטים ספר - ניסן ג' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אומרים: אנו השני, במקרה לדעת: יוצא ובין לצאת נאנס
רוצה  שאינו נראה לנכסי, קרובי הורידו אמר שלא מכיון
שלא  אפשר הסכנה, מפני ברח או כשנשבה אבל בכך.
ביאורו  (עלֿפי רכושו לעניני לב שם שלא או לצוות הספיק

המגידֿמשנה). של

.‰Èe·L20- ˙BLÙ ˙kÒ ˙ÓÁÓ Á¯B·e ‰aLpL »∆ƒ¿»≈«≈¬««»«¿»
Ô‰ÈÒÎa ˜qÚ˙‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ21?ÔÈOBÚ „ˆÈk . «»ƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈∆≈«ƒ

˙Èa Èt ÏÚ ÔÓ‡ „Èa ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰È ÔÈÏËÏhn‰ Ïk»«ƒ«¿¿ƒƒ¿À¿»ƒ¿«∆¡»«ƒ≈
ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈ·B¯˜ ˙BÚ˜¯w‰ CB˙Ï ÔÈ„È¯BÓe ,ÔÈcƒƒƒ¿««¿»¿ƒ»¿ƒ

˙BÚ˜¯w‰ ˙‡ „·ÚÏ È„k ‰M¯ÈÏ22„Ú Ô‰a ˜qÚ˙‰Ïe ƒÀ»¿≈«¬…∆««¿»¿ƒ¿«≈»∆«
Èe·M‰ ‡B·iLÎÏÂ .e‡B·iL „Ú B‡ e˙nL Ú„eiL∆ƒ»«∆≈«∆»¿ƒ¿∆»«»
eOÚM ‰Ó e„¯e‰L ÌÈ·B¯w‰ el‡ ÔÈÓL - Á¯Ba‰Â¿«≈«»ƒ≈«¿ƒ∆¿«∆»
d˙B‡ ÏL ÔÈÒÈ¯‡‰ Ïk ‚‰Ók ,eÏÎ‡M ‰Óe«∆»¿¿ƒ¿«»»¬ƒƒ∆»
ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈc ˙Èa e„ÈÓÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ .‰È„n‰23 «¿ƒ»¿»»…«¬ƒ≈ƒ«¿

e‡B·iL „Ú ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏËÏhÓa ÔÈa ,ÌÏBÚÏ¿»≈¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»«∆»
˙Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ ?e˙nL È‡cÂa Ú„eiL „Ú B‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆ƒ»«¿««∆≈¿ƒ∆≈≈
Èa Ô‰L ÌÈÏB„‚Ï ÒBtB¯ËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈcƒ«»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ∆≈¿≈

˙Ú„24. ««

לט.20) אחרים 21)שם בהם יחזיקו שלא עליהם ולשמור
כדין. שמעו 22)שלא כשלא מדובר שלפנינו, בהלכה

ולקבל  לעבוד אלא לנחול זכאים יורשיו אין ולפיכך שמת,
המדינה. מנהג כפי מהיבול שכר,23)חלק נוטל שאינו

ליתומים. שמעמידים "אפוטרופא 24)כמו שם: בגמרא
דבר, של וטעמו מוקמינן". לא - זקן) (מגודלי  לדיקנני
לקבל  שיסכימו אנשים יימצאו שלא שם: ברש"י מבואר
בשביל  אלא חינם, בקרקעות טיפול של גדול טורח עליהם
הרבה; המצוה למען עליהם יקבלו קטנים יתומים
אנשים  יימצאו בשמירתם, טורח כל שאין ובמטלטלין,
שביתֿדין  בזה שמתכבדים משום לשמירה, שמקבלים
המגידֿמשנה). של ביאורו (עלֿפי אימון בהם נותנים
שנמצא  במקרה ראשונים, מחלוקת מביא יוסף' [ב'נמוקי
אפוטרופסות  עצמו על לקבל ומסכים קרוב, שאינו אדם
אותו  שמורידים הרשב"א דעת תשלום. ללא בקרקעות
שמא  מורידים, שאין הלוי אהרן רבינו ודעת לקרקעות,
חלקו  ומקבל ליורשו הראוי קרוב אבל הנכסים, את יפסיד
אביו  בשם רפה סי' ה'טור' כתב וכן יפסיד. לא - כאריס
של  מינוייו נגד למחות יכול שהיורש מוסיף, והוא הרא"ש,

אפוטרופוס].

.Â‰aL25‰Ó˜ ÁÈp‰Â ,ÔkÒÓ‰ Á¯·e Èe·M‰26 ƒ¿»«»»««¿À»¿ƒƒ«»»
¯ˆ˜Ï27- ˜ÒÓÏ ÌÈ˙ÈÊÂ ¯c‚Ï ÌÈ¯Óz ,¯ˆ·Ï ÌÈ·ÚÂ ƒ¿…«¬»ƒƒ¿…¿»ƒƒ¿…¿≈ƒƒ¿…

ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe ÂÈÒÎÏ ÌÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa28, ≈ƒ¿ƒƒ¿»»«¬ƒƒ»∆«¿
ÔÈÁÈpÓe ,˙B¯t‰ ¯ÎBÓe ,˜ÒBÓe ¯„B‚Â ¯ˆB·e ¯ˆB˜Â¿≈≈¿≈≈≈«≈«ƒƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L ÌÚ Ô‰ÈÓc¿≈∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¿««»
‡nL ,‰lÁz „¯È Ì‡L ;ÂÈÒÎÏ ·B¯w‰ ÔÈ„È¯BÓƒƒ«»ƒ¿»»∆ƒ≈≈¿ƒ»∆»

Ô˙B‡ ÏÎ‡ÈÂ ÔÈLeÏ˙k Ô‰L ˙B¯t‰ el‡ LÏ˙È29. ƒ¿≈«≈∆≈ƒ¿ƒ¿…«»
˙BÈ˜cÙe ˙B¯ˆÁa ÔÈc‰ ‡e‰Â30˙BÈeOÚ‰ ,˙BiÁÂ ¿«ƒ«¬≈À¿¿»«¬À»¬

Ì„‡ ÔÈ‡Â ,Á¯Ë ‡ÏÂ ‰„B·Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯ÎOÏ¿»»¿≈»¿ƒƒ¬»¿……«¿≈»»

˙eÒÈ¯‡a Ô˙B‡ Ô˙B31;L¯BÈ Ì‰Ï ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - ≈»«¬ƒ≈ƒƒ»∆≈
˙Èa ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÏÎB‡Â ¯ÎO‰ ‰·B‚ È¯‰L∆¬≈∆«»»¿≈∆»≈«ƒ≈
ÔÈc ˙È·a ÁpÓ ¯ÎO‰ ‰È‰ÈÂ ,È‡ab Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈcƒ«¬ƒƒ»∆««¿ƒ¿∆«»»À»¿≈ƒ
.B¯ÎO ÏhÈÂ ‡B·iL „Ú B‡ ,˙nL ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú«∆»ƒ¿»»∆≈«∆»¿ƒ…¿»

(שם).25) שמואל בשם יהודה רב של תבואה 26)מימרא
לקרקע. יש 27)מחוברת בעברית לקצור. וראויה בשלה

קצירה  קרקע: גידולי של שונים מינים לקטיפת שונים שמות
– גדירה לזיתים, - מסיקה לענבים, - בצירה  לתבואה, -

לתאנים. - ואורה טורח 28)לתמרים, בזה שאין משום
בזה. שיעסוק אדם למצוא יהיה אפשר מרובה, לזמן

לעצמו.29) היתר מורה יורש, מלון.30)קרוב בתי
ההכנסה.31) מן חלק יטול הטיפול, עליו שהמקבל עלֿמנת

שכר  שיטול חכמים תיקנו שבקרקעות אמרו שם בגמרא
שאין  (שדה תבור ולא השדה את שיעבד כדי כאריס,
רבינו, למד ומזה מתקלקלת). – רב זמן אותה מעבדים
בכל  ולפיכך תיקנו. לא - כזה הפסד חשש שאין שבמקום
בשכר  יורש מורידים אין - בהם מצוי הפסד שאין אלה,

ה"ז). ראה (מגידֿמשנה.

.ÊÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â32˙Bp‚Ïe ˙B„OÏ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ·B¯w‰ ¿≈ƒƒ«»¿»∆»¿»¿«
ÒÈ¯‡k Ô‰a ‰È‰iL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓ¯Îe33‡lL È„k , ¿»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿∆»∆¿»ƒ¿≈∆…

.ÌÈnLe ÌÈ¯ea e‡ˆÓÂ e„ÒtÈƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

למעלה.32) מהאמור שקרוב 33)מתבאר משמע, מלשונו
לבעלים  ומחזיר שאכל, הפירות מכל אריסות חלק רק מקבל
בהשגותיו  והראב"ד הפירות. דמי מותר את - כשיבואו -
שלא  ובפירות שלו, הוא שאכל מה שכל ודעתו חולק,
(ראה  אריסות חלק נוטל הוא - הבעלים שבאו עד נקטפו

שם). 'טור'

.Á‡ˆiL ÈÓ34ÔÎÈ‰Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ˙Ú„Ï ƒ∆»»¿««¿ƒƒ«¿»»¿≈»«¿≈»
;ÂÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - BÏ Ú¯‡ ‰Ó ‡ÏÂ CÏ‰»«¿…»≈«≈ƒƒ»ƒ¿»»

ÔÈ‡ - „¯È Ì‡Â35ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ¿ƒ»«≈¿«¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ
Ú˜¯˜Ï ‡Ï ,ÒBtB¯ËBt‡ BÏ „ÈÓÚ‰Ïe Ba Ïth‰Ï¿ƒ«≈¿«¬ƒ«¿…¿«¿«

ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ‡ˆÈ BzÚ„Ï È¯‰L ,ÔÈÏËÏhÓÏ ‡ÏÂ36. ¿…¿ƒ«¿¿ƒ∆¬≈¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»
„Èa e„ÓÚÈ - ÔÈÏËÏhÓ ?‰Ê ÈÒÎ ÔÈ„ ‰È‰È „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿∆ƒƒ¿≈∆ƒ«¿¿ƒ««¿¿«
„Ú B‡ ,Úa˙ÈÂ ‰Ê ‡B·iL „Ú B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê∆∆≈««»«∆»∆¿ƒ¿««

.ÔÈL¯Bi‰ eÚa˙ÈÂ ˙eÓiL∆»¿ƒ¿¿«¿ƒ

מידו",34) אותן מוציאין רטושין, לנכסי "היורד לח: שם
מרצונם, יצאו שבעליהם היינו "רטושין" לט.) (שם ופירשו

בנכסיהם. הטיפול את אדם לשום מסרו ב'בית 35)ולא
למחוק  ויש כאן, נפלה שטעותֿסופר כתב שם, חו"מ יוסף'
תימן). בכת"י הגירסא היא (וכן "אין" התיבה את

לשמור )36 מצווים ביתֿדין אין ולפיכך השגחה, כל ללא
עליהם.

.ËÔÎL BÁÈp‰L ÈÓ :˙BÚ˜¯w‰Â37ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ¿««¿»ƒ∆ƒƒ»≈≈¿ƒ
¯ÎO epnÓ38- ÒÈ¯‡ Ô‰a ‰È‰L Ì¯Î B‡ ‰„OÂ . ƒ∆»»¿»∆∆∆∆»»»∆»ƒ

Ì¯Î B‡ ‰„OÂ .‡B·iL „Ú BÁÈp‰L BÓk e¯‡MÈƒ»¬¿∆ƒƒ«∆»¿»∆∆∆
ÌÈ¯ea ÌÁÈp‰L39ÌÈ¯ea e¯‡MÈ -40‡e‰ È¯‰L ; ∆ƒƒ»ƒƒ»¬ƒ∆¬≈
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קנה

קנה

נחלות  הלכות - משפטים ספר - ניסן ג' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡ ˙Ú„Ï ‰„·‡Â ,BBÓÓ „a‡ BBˆ¯aƒ¿ƒ≈»«¬≈»¿««≈»¿Àƒ
.d¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»

שוכן 37) שהוא מי אם פירוש, תימן. כת"י - "שוכן" צ"ל
לדעתו. שיצא לפני בחנותו או ביתֿדין 38)בחצירו אין

דירה. שכר ממנו מועבדים.39)גובה ואף40ֿ)בלתי
ייפסד. שהקרקע עלֿפי

.ÈBa eÚÓL41Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ˙nL »¿∆≈¬≈≈ƒƒƒ»
Ô‰Èt ÏÚ ÔÓ‡ Ïˆ‡ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÏËÏhn‰42, «ƒ«¿¿ƒ«ƒƒ»≈∆∆¡»«ƒ∆

Ô‰a ‰È‰iL ÌÈÓ¯kÏÂ ˙B„OÏ ·B¯w‰ ÔÈ„È¯BÓeƒƒ«»«»¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆»∆
ÒÈ¯‡k43Ú„Ú B‡ ˙nL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ‡È·iL „ ¿»ƒ«∆»ƒ¿»»¿»∆≈«

.‡B·iL∆»

לדעתו.41) שיצא שמת 42)בזה שמעו שדין רבינו, דעת
(מגידֿמשנה). בשבוי שמת שמעו לא כדין - לדעת ביוצא

והרמב"ן 43) שבוי. בדין ה בהלכה למעלה כמבואר
רבינו  על חולקים - כאן במגידֿמשנה הובאו - והרשב"א
ראייה  שאין זמן כל כלל קרוב מורידים שאין ודעתם בזה,
לנכסי  היורד סתם: אמרו שבברייתא ונימוקם, שמת. ברורה
ובין  שמת שמעו בין חילקו ולא מידו, אותן מוציאין רטושין
בתורת  קרוב לא להוריד רוצים כשהקרובים אולם שמעו, לא
שחוששים  משום לזה, הסכמתם ביתֿדין נותנים - אריסות
קרובים. להוריד יפה השמועה כוח אין אבל כזו, לשמועה

éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦
קרוב 1) ולא אלה, לנכסים קטן מורידין שאין דין מבאר

קטן. לנכסי

.‡ÔÈ„È¯BnLk2B‡ Á¯Ba B‡ Èe·M‰ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ¿∆ƒƒ»¿ƒ¿≈«»≈«
e„È¯BÈ ‡Ï - ˙nL Ba eÚÓML ˙Ú„Ï ‡ˆBi‰ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈«≈¿««∆»¿∆≈…ƒ

ÔË˜3·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÒÎp‰ „ÈÒÙÈ ‡nL , »»∆»«¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒƒ»
ÈÏ ÚÈbn‰ È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈ ‡nL ,ÔË˜ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»∆»ƒ¿«¿…«∆∆¿ƒ««ƒ«ƒ
.ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ·B¯˜ ˙ÓÁÓ ·B¯˜ elÙ‡Â .È˙M¯ÈaƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈¬«»≈ƒƒ
‰aLÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈÁ‡ ÈL eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈«ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

ÔËw‰4O CB˙Ï ÏB„b‰ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - Á¯a B‡,e‰„ «»»»«≈ƒƒ«»¿»≈
‰Ê ˜ÈÊÁÈ ‡nLÂ ,˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ÔËw‰L ÈtÓƒ¿≈∆«»»≈»ƒ¿¿∆»«¬ƒ∆
ÈÏ ÚÈb‰L È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡È ÌÈL ¯Á‡Ïe ,Á‡‰»»¿««»ƒ…«∆∆¿ƒ∆ƒƒ«ƒ

È˙M¯Èa5ÏL ÂÈÁ‡ Ôa elÙ‡Â .È˙‡a ‰M¯È ˙ÓÁÓe , ƒÀ»ƒ≈¬«¿À»»ƒ«¬ƒ∆»ƒ∆
ÂÈÒÎÏ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - ‰aLp‰ ÔËw‰ ‰Ê6‡nL , ∆«»»«ƒ¿»≈ƒƒƒ¿»»∆»
.‰Ê ˜ÏÁ ÈzL¯È È·‡ ˙ÓÁnL :¯Ó‡È…«∆≈¬«»ƒ»«¿ƒ≈∆∆

לט.2) "אין 3)בבאֿמציעא שם: הונא, רב של מימרא
קרוב  ולא קטן, לנכסי קרוב ולא שבוי, לנכסי קטן מורידים

קטן". לנכסי קרוב רב 4)מחמת של מימרא מפרש רבינו
בשבוי, עוסקת שם הסוגיא שכל משום שבוי, בקטן הונא,
אפילו  קרוב מורידים שאין מודה רבינו גם להלכה אולם
יפה  כוחו יטעון" "שמא הנימוק: שהרי שבוי, שאינו לקטן

לחםֿמשנה). (ראה שבוי בלא יודע 5)גם אינו והקטן
עמו. ולהתדיין א,6)למחות אות מיימוניות בהגהות

בזה, האריך ובלחםֿמשנה זה?" לו מניין "צריךֿעיון כתב:

קרוב, מחמת קרוב רבינו פירש לא למה קושיא: והוסיף
יורשי  שאינם האם (אחי דאימא"? "באחי בגמרא: שפירשו
שיוכל  רחוקה אפשרות יש ואףֿעלֿפיֿכן הקטן, אבי
אינו  שלפנינו שהדין לי, ונראה ה"ב). ראה ירשתים. לטעון:
"קרוב", המונח הרחבת אלא קרוב, מחמת לקרוב ביאור
במקומו, ועומד אחיו כמו ממש יורש הוא אחיו בן שהרי
- חי שאחיו אףֿעלֿפי – משמעותו רבינו שכתב "ואפילו"

זה: בנו ויאמר אביו ימות שמא בנו, את מורידין מחמת אין
בהלכה  רבינו מבאר קרוב, מחמת קרוב ודין ירשתי. אבי
את  מיישר זה פשוט [פירוש שם). ביאורנו (ראה הבאה
לחםֿ בעל של הדחוקה לפירצה להיכנס מבלי ההדורים

משנה].

.·elÙ‡ ,ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿≈»»¬ƒ
Ì‡‰ ÈÁ‡ ˙ÓÁÓ ·B¯˜7‰˜Á¯‰ .L¯ÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L »≈¬«¬≈»≈∆≈»¿ƒƒ««¿»»

Ô‰ÈÈa LÈ elÙ‡Â .BÊ ‡È‰ ‰¯˙È8‰wÏÁ ¯ËL9ÔÈa ¿≈»ƒ«¬ƒ≈≈≈∆¿«¬À»≈
ÌÈzaa10e·˙k :¯Ó‡ elÙ‡Â .„¯È ‡Ï - ˙B„Oa ÔÈa «»ƒ≈«»…≈≈«¬ƒ»«ƒ¿

˙eÒÈ¯‡ ¯ËL ÈÏÚ11˙B¯ËM‰ e„·‡È ‡nL ;„¯È ‡Ï - »«¿«¬ƒ…≈≈∆»…¿«¿»
BÏ ‡a ‰M¯È ˜ÏÁ ‰fL ¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈÂ ÌÈÓi‰ eÎ¯‡ÈÂ¿««¿«»ƒ¿ƒ¿«¿…«∆∆≈∆¿À»»

‰OÚÓ .ÂÈLÈ¯BÓ ˙ÓÁÓ (B‡ B˙ÓÁÓ)12,˙Á‡ ‰M‡a ≈¬»≈¬«ƒ»«¬∆¿ƒ»««
,˙Á‡ ˙·e ‡È‰ ‰˜f‰ ˙ÈaLÂ ,˙Ba LÏL dÏ eÈ‰L∆»»»»¿ƒ¿≈«¿≈»ƒ«««

ÔË˜ Ôa ‰ÁÈp‰Â ‰iL ˙a ‰˙Óe13:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ; ≈»«¿ƒ»¿ƒƒ»≈»»¿»¿¬»ƒ
‰˙Ó ‡nL - ÌÈÒÎpÏ ‰¯‡Lp‰ ˙a‰ BÊ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡≈ƒƒ«««ƒ¿»»«¿»ƒ∆»≈»

‰˜f‰14ÌÈÒÎ LÈÏL e‡ˆÓÂ ,15ÔÈ‡Â ,ÔËwÏ el‡ «¿≈»¿ƒ¿¿¿ƒ¿»ƒ≈«»»¿≈
‰ÊÏ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ ;ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»¿ƒ¿≈»»¿≈≈ƒƒ¿∆
ÔÈ‡Â ,ÌÈiÁa ‰˜f‰ ÔÈ„Ú ‡nL - ÌÈÒÎpa ÔËw‰«»»«¿»ƒ∆»¬«ƒ«¿≈»««ƒ¿≈
CBzÓ ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .Èe·L ÈÒÎÏ ÔË˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»»¿ƒ¿≈»∆»≈«ƒƒ

ÔË˜ ÏL ÈˆÁÏ ÒBtB¯ËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï CÈ¯vL16, ∆»ƒ¿«¬ƒ«¿«¬ƒ∆»»
‰˜f‰ ÈÒÎ Ïk ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ17¯Á‡ . «¬ƒƒ«¿«»ƒ¿≈«¿≈»««

˜f‰ ‰˙nL eÚÓL ÔÓÊ˙a‰ „¯z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰ ¿«»¿∆≈»«¿≈»»¿¬»ƒ≈≈««
„¯ÈÂ ;d˙M¯È ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈÒÎp‰ LÈÏLÏ ‰¯‡Lp‰«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆≈∆¿À»»¿≈≈

‰˜f‰ ÈÒÎpÓ B˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏLÏ ÔËw‰18; «»»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒƒ¿≈«¿≈»
‰Èe·M‰ ˙a ÏL LÈÏM‰Â19BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¿«¿ƒ∆««¿»«¬ƒƒ

ÒBtB¯ËBt‡20˙a‰ Ì‚ ‰˙Ó ‡nL ,ÔËw‰ ˜ÏÁ ÈtÓ «¿ƒ¿≈≈∆«»»∆»≈»«««
Ïk ÔÎÂ .dlL LÈÏM‰ ÈˆÁ ÔËw‰ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰Èe·M‰«¿»¿≈¿∆«»»¬ƒ«¿ƒ∆»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בקרובים 7) מאמא", "אחי שם שאמרו מה מפרש רבינו
שהיו  הנכסים את לירש ראויים שאינם האם, אחי מחמת
מי  כל א. היא: רבינו של שיטתו תמצית הקטן. אבי בחזקת
בני  כגון מצויים, במקרים הקטן אבי נכסי את לירש שראוי
התקנה  ועיקר "קרוב", בגדר נכנסים - אחיו ובני אחיו המת,
החוקי  היורש אני יאמר שלא מנומקת: קרוב, להוריד שלא
אדם  פירוש, קרוב", מחמת "קרוב ב. הנכסים; אותם של
מן  רחוק במקרה אלא נכסים ירושת של אפשרות לו שאין
אחרים, בענינים לו לחוש רגילים אנו שאין המציאות,
מבאר  דבר, של וטעמו אותו. מורידים אין ואףֿעלֿפיֿכן
שהוכרחו  מכיון כלומר, זו" היא יתירה "הרחקה רבינו:
לירש  ראוי בין לחלק נכנסו לא - קרוב להוריד שלא לתקן
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קנו עדות קנו הלכות - שופטים ספר - אדר כ"ו ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מן  יוצאים במקרים אלא ראוי אינו ובין מצויים, במקרים
- שהיא כל אפשרות שיש מי כל זו בתקנה וכללו הכלל,
לטענת  - לה חוששים ביתֿדין אין כלל שבדרך כזו לרבות
מחמת  "קרוב רפה: סי' חו"מ ב'טור' פירש וכן ירושה.
ירושה. משום בהן להחזיק שיכול צד בו יש אם קרוב",
שהרי  ממנה, להימלט אין - ירושה אפשרות - זו והגבלה
ובין  קרוב מחמת קרוב בין מסויים גבול לקבוע מוכרחים
שכולם  הם, קרובים ישראל כל הרי כן לא שאם רחוק,
תחומי  כך מגביל רש"י שגם (ונראה אבינו יעקב צאצאי
ונסתלקו  רבינו שיטת נתבהרה ובזה קרוב). מחמת הקרוב
מאמא" ל"אחי בנגוע בלחםֿמשנה שהקשה [ומה התמיהות.
ב  בעמוד שם שאמרו ולמה א, בעמוד הונא רב שבדברי
כמסקנת  פסק שהרי - תלונתו רבינו על לא דאמא" ב"אחי
עצמה. דברי לכאורה שסותרת הגמרא על אלא - שם הגמרא

בפשטות]. זו סתירה שיישב שי"ף מהר"ם גמרא 8)ראה
ביניהם 9).שם  חלקו כיצד בשטר, כתבו הקטן אבי יורשי

הקרוב: יאמר שמא החשש בטל כך ומתוך המוריש, נכסי
בירושה. הם חלקי - בהם מטפל שאני אלה נכסים

קרוב,10) מורידים שלבתים אומרת, שם בגמרא אחת שיטה
הקטן, של רכושו הם אלה שבתים יודעים שהשכנים מפני
שם  ובמסקנא לעיר. מחוץ הנמצאים בקרקעות מהֿשאיןֿכן

לשדות. בתים בין הבדל שאין זה 11)אמרו, ובשטר

הקטן. של שדותיו גבולות בדיוק שם.12)ירשמו
(הסבתא).13) הזקנה בנכסי אמו חלק יורש שהוא
חולה 14) הבעל) (את והניחו גט "המביא כח. בגיטין שנינו

שמא  חוששים ואין קיים" שהוא בחזקת לה נותן זקן, או
ד"ה  שם ב'תוספות' למיתה? חוששים כאן ולמה מת,
יתומים  שלנכסי הסבירו: דילמא) ד"ה כאן (וכן והניחו
לחשוש  יש בשבויה ועוד: הקילו. ובעגונה יותר, חששו

שביה. עינויי משום למיתה, הנכסים.15)יותר בכל
הנכסים,16) חצי יורש והקטן השבויות, שתי מתו שמא

חצי. - נשבית שלא לדעת 17)והבת בניגוד שם, כרבא,
קרוב  שמורידים משום הנכסים, חצי לבת שמוסרים אביי,
אפוטרופוס  ומעמידים ה"ה), פ"ז (כלמעלה שבוי לנכסי

הקטן. של אמו.18)למחציתו של שאין 19)כיורשה
לא. או חיה היא אם יודעים כאן 20)אנו גם השליש. לכל

בחצי  הקודם בדין לשיטותיהם בהתאם ורבא, אביי נחלקו
שלו): אות (בבבאֿמציעא בהלכותיו הרי"ף [כתב הנכסים.
מזומן) (כסף מעות זצ"ל, גאון צמח דרב משמיה איתמר
איניש  מעיינינן דאמרינן קרוב, אפילו עליהן ממנין קטן,
במצב  ונכסיו הגון איש ונמצא (נחפש נכסיה ושאפו דמעלי
לקרוב  רחוק בין חכמינו) חילקו (ולא רבנן פלוג ולא טוב),
רבינו  של מלשונו לדיין יש וכן כמותו. הרי"ף ופסק וכו'.

ה"ו]. סוף פ"י לקמן

$
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הזמה 1) כתובתה. נפרעה ולא אשה גירושי על בעדות הזמה
קינוי  עדי עינו. את וסימא עבדו שן שהפיל אדון על בעדות
גנוב. שור מכירת או טביחה בעדות הזמה שהוזמו. וסתירה
עדות  והוזמו. שנים שלוש שדה באכילת עדים כתי שלוש
ופרטיה. ומכירתו איש גניבת עדות ומורה, בסורר זוממים
ותשלומי  מיתה המחייבת רע, שם הוצאת בעדות הזמה

כאחד. ממון

.‡BzL‡ L¯b ÈBÏtL e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú2dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ≈ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ≈≈ƒ¿¿…»«»
enÊe‰Â ,‰a˙k3Ì‡ ,¯ÁÓÏ ÔÈa ÌBi‰ ÔÈa ‡BÏ‰Â ; ¿À»¿««¬≈«≈¿»»ƒ

‰a˙k ÔzÏ BÙBÒ ,L¯b4Ì„‡ ‰ˆB¯ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ - ≈≈ƒ≈¿À»¿ƒ«»∆»»
BÊ ÏL d˙a˙Îa ÔzÏ5‰‡‰ ˙·BËa d˙B‡ ¯kÓzL ,6, ƒ≈ƒ¿À»»∆∆ƒ¿…»¿«¬»»

BÊ ‰‡‰ ˙·BË ÈÓc ÔÈÓlLÓe7‰M‡a ÔÈ¯ÚLÓe . ¿«¿ƒ¿≈«¬»»¿«¬ƒ»ƒ»
B‡ ,‰˜Ê B‡ ‰ÏBÁ ‰˙È‰ ‰M‡‰ Ì‡L .d˙a˙Î·eƒ¿À»»∆ƒ»ƒ»»¿»»¿≈»
‰a˙k‰ ÈÓc ÔÈ‡ - dÏÚa ÔÈ·Ï dÈa ÌBÏL ‰È‰L∆»»»≈»¿≈«¿»≈¿≈«¿À»
‰‡È¯a ‰M‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ ‰ÈÓ„ BÓk ¯ÎnzLk¿∆ƒ»≈¿»∆»ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ»

‰pË˜e8LÈ Ì‡ ,9BfL ;‰ËË˜ Ô‰ÈÈa10ÔÓ ‰·B¯˜ ¿«»ƒ≈≈≈∆¿»»∆¿»ƒ

‰˙Èn‰ ÔÓ ‰˜BÁ¯e ÔÈLe¯b‰11‰‡‰ ˙·BË ÔÈ‡ ÔÎÂ . «≈ƒ¿»ƒ«ƒ»¿≈≈«¬»»
‰a˙k ÏL ‰‡‰ ˙·BË ÈÙÏ ‰a¯Ó‰ ‰a˙k ÏL∆¿À»«¿À»¿ƒ«¬»»∆¿À»
‡È‰ È¯‰ - ÊeÊ ÛÏ‡ d˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡L ;˙ËÚen‰«∆∆∆ƒ»¿»¿À»»∆∆¬≈ƒ

‰‡Óa ‰‡‰ ˙·BËa ˙¯kÓ12- ‰‡Ó ‰˙È‰ Ì‡Â , ƒ¿∆∆¿«¬»»¿≈»¿ƒ»¿»≈»
˙BÁÙa ‡l‡ ‰¯OÚa ˙¯kÓ dÈ‡13ÈÙk el‡ ÌÈ¯·c . ≈»ƒ¿∆∆«¬»»∆»¿»¿»ƒ≈¿ƒ

.ÌÈic‰ e¯ÚLiM ‰Ó«∆¿«¬««»ƒ

פלוני.2) ביום גירשתי,3)בפניהם, לא אומר הבעל וגם
כתובה. לה חייב כלום,4)ואיני הפסידוהו שלא נמצא

להפסידו. שרצו הכתובה כל לו לשלם נחייבם של 5)ואיך
זו. -6)אשה תתגרש או תתאלמן שאם מועטת, בהנאה

יצטרך  ולא בעלה, יירשנה - תמות ואם הלוקח, יטלנה
ולפיכך  שנתן, המעות מפסיד הלוקח נמצא כלום, לשלם
מעותיו. את מסּכן שהרי רב, סכום לאשה משלם ְֵַאינו

בדברי 7) לשון חסרון כאן יש למלך" ה"משנה לדעת לבעל.
טובת  דמי על העודף את ומשלמין להיות: וצריך רבינו.
ישלמו  ולמה להפסידו, באו האשה זכות לא שהרי, זו. הנאה
"טובת  על העודף שכל הכוונה, אלא זכותה. דמי את לבעל
סכום  אבל להפסידו, רצו זה שכל לבעל, ישלמו הנאתה"
עכשיו  גם שהרי הפסידוהו, לא הנאה" "טובת דמי
טובת  ברצון לה יתן לבעל, למכרה תרצה אם כשהוזמו,
מכתובתה  כלום תטול לא יגרשנה או ימות שאם הנאתה,
שאם  נמצא שמין), כיצד ד"ה א ג, למכות רש"י (ראה

 שיעורי רמב"ם - פרק אחד ליום 

רמב"ם - פרק אחד ליום  יום ראשון
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קנז

קנז

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר כ"ו ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

זממו  ואלה שלשים, שוה הנאתה וטובת זוז, מאה כתובתה
עכשיו, גם שוה שהיא השלושים, להם מנכים מאה, לחייבו
להעיר  וראוי להפסידו. רצו שכך זוז, שבעים לו ומשלמים
זו. הנאה טובת דמי את ומשלימין הנוסח: תימן, שבכת"י

הנ"ל. לפירוש בהתאם תימן:9)צעירה.8)וזה בכת"י
יש. הקטטה.10)אז יסכים 11)בעלת לא שבעלה

כתובתה. לה לתת ויצטרך יגרשנה ובוודאי ממנה, לסבול
ובעלה  שתמות לחוש ואין ובריאה, היא צעירה שהרי

לזכות 12)יירשנה. כדי ממונו, לסכן ללוקח לו שכדאי
גדול. כדי 13)בסכום זוזים, עשרה לסכן להוט שאינו

א  ג, (מכות ללבו קוסם ואינו גדול שאינו בסכום לזכות
שם). הרי"ף וכפירוש ובכתובתה", "באשה

.·ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ÊeÊ ÛÏ‡ ÈBÏÙÏ ·iÁL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰≈ƒ«∆∆«»ƒ¿ƒ∆∆«¿»ƒ≈
Ô‡kÓ14LÓÁ „Ú :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ƒ»¿«¿ƒ¿«…∆≈«»≈

ÔÈ„ÓB‡ - ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡ ÌÈL»ƒ«««¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ
ÔzÏ Ì„‡ ‰ˆB¯ ‰nk15LÓÁ ÊeÊ ÛÏ‡ B„Èa eÈ‰ÈÂ «»∆»»ƒ≈¿ƒ¿¿»∆∆»≈

‰ÂlÏ Ôk ÔÈÓlLÓe ,ÌÈL16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿«¿ƒ≈«…∆¿≈…«≈»∆

ארוך,15)מעכשיו.14) מלוה עבורו שישיג מתווך, לאיזה
מלווה  הבאה ריבית אלא תורה אסרה לא כי ריבית, זו ואין

הט"ז. פ"ה, מלוה בהל' כמבואר א.16)למלוה, ג, מכות
ורבינו  שנים", עשר ועד מכאן אומר "והוא הנוסח: ושם
קושיית  את לעורר שלא כדי שנים", חמש "עד תיקן:
והיה  המלוה, את משמטת השמיטה שנת והלא שם, הגמרא
את  לשלם הפסידוהו שהעדים נמצא מלשלם, נפטר הלווה
שונים, תירוצים שם שתירצו ואע"פ הכל? וישלמו החוב,
לא  - משמטתו השביעית שאין ב"מלוה" עוסקת שהמשנה
באופן, שנים", חמש "עד ותיקן: בזה, להאריך רבינו רצה
דחוקים  בתירוצים צורך ואין תגיע, לא השמיטה ששנת

(כסףֿמשנה).

.‚Á‚pL ‰Ê ÏL B¯BL ÏÚ e„ÈÚ‰17ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ , ≈ƒ«∆∆∆»«¿ƒ¿¿¿ƒ
˜Ê ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ -18¯BM‰ ÔÈ‡ Ì‡Â .19ÈˆÁ ‰ÂL ¿«¿ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ≈«»∆¬ƒ

ÈˆÁ ÌlLÓ ÔÈ‡L ;„·Ïa ¯BM‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓ - ˜Ê∆∆¿«¿ƒ¿≈«ƒ¿«∆≈¿«≈¬ƒ
BÙebÓ ‡l‡ ˜Ê20ÏÎ‡L ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆∆»ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ»»∆»«

˜Ê ÔÈÓlLÓ - BÎel‰ C¯„a ÌÈÏk ¯aL B‡ ˙B¯t≈ƒ≈≈ƒ¿∆∆ƒ¿«¿ƒ∆∆
ÌÏL21.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »≈¿≈…«≈»∆

רעהו.17) שור הבעלים 18)את אין נגיחה נזקי שעל
ליגח, שור של דרכו ואין הואיל נזק, חצי אלא משלמים
אמרו: ב כד, ובבבאֿקמא ה"ב, פ"א ממון נזקי הל' ראה

אתינן". נזקא פלגא גברא של 20)המזיק.19)"לחיובי
החי  השור את "ומכרו לה) כא, (שמות ככתוב המזיק, השור
והשור  אחד, דינר אלא שוה השור אין ואם כספו", את וחצו
שהזיק  השור הרי לו: אומר דינרים, מאה שוה היה המת

ה"ג. שם ראה ולך, קחהו היפה 21)לפניך, מן
שלם, נזק לשלם חייבים ורגל" "שן נזקי שעל שבנכסיהם.
ונקראת  ברייתה, כמנהג תמיד לעשותם רגילה שהבהמה
מועד, "כל הוא: וכלל ה"ד), פ"א, ממון נזקי (הל' "מועדת"
שור  (=כגון תם וכל שבנכסים, היפה מן שלם נזק משלם

מגופו" נזק חצי משלם תמיד), כן לעשות דרכו שאין שנגח,
ה"ז). (שם,

.„Bc·Ú ÔL ÏÈt‰L ÈBÏt ÏÚ e„ÈÚ‰22Ck ¯Á‡Â ≈ƒ«¿ƒ∆ƒƒ≈«¿¿««»
BÈÚ ˙‡ ‡nÒ23„·Ú‰ ÈÓc ÔB„‡Ï ÔÈÓlLÓ - enÊe‰Â , ƒ≈∆≈¿«¿«¿ƒ»»¿≈»∆∆

BÈÚ ÈÓ„e24ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â BÈÚ ˙‡ ‡nqL e„ÈÚ‰ . ¿≈≈≈ƒ∆ƒ≈∆≈¿««»ƒƒ
BpL ˙‡25enÊe‰Â ,26ÔB„‡‰L ,CÙ‰ ¯·c‰ ‡ˆÓÂ , ∆ƒ¿«¿ƒ¿»«»»≈∆∆»»

BÈÚ ˙‡ ‡nÒ Ck ¯Á‡Â BpL ˙‡ ÏÈt‰27ÔÈÓlLÓ - ƒƒ∆ƒ¿««»ƒ≈∆≈¿«¿ƒ
„·ÚÏ ÔÈÚ ÈÓc28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈«ƒ»∆∆¿≈…«≈»∆

כז)22) שם, (שם ככתוב לחרות, להוציאו ועליו הכנעני,
שנו". תחת ישלחנו דמי 23)"לחפשי לעבד לשלם ועליו

הוא  והרי בןֿחורין, נעשה שנו את שהפיל שמשעה עינו,
איבריו. דמי לו לשלם שחייבים בןֿחורין שרצו 24)ככל

ב): עג, (בבאֿקמא עינו דמי ולחייבו העבד את להפסידו
והלא  שואל: והראב"ד לשלומי". בעי לרב עבד כוליה "דמי
עבדו  שן שהמפיל הי"א, פ"ד חובל בהל' כתב (רבינו) הוא
(הואיל  עינו דמי לו נותן ואינו בשנו יוצא עינו, סימא ואח"כ
לו), לשלם חייב אם הוא ספק שחרור, גט לו נתן לא ועדיין
כן, אם מידו, מוציאים אין רבו) מידי (=העבד תפס ואם
לא  בעצמו שהוא העבד, עין דמי לאדון העדים ישלמו למה
ואפשר, בעדותם. הפסידוהו שלא נמצא לו, משלם היה
דמי  מהעדים האדון תפס אם אלא לומר, רבינו נתכוון שלא
העבד  תפס שאם כשם מידו, מוציאים אין עבדו, עין
מקיימים  כך מידו, מוציאים היו לא העדים (ע "פ מהאדון
"עמק  ובהגהות (לחםֿמשנה. לעשות זממו כאשר בהם
לו  וכתב שינו את שהפיל העידו שהעדים מתרץ, המלך"
הוא  חייב שלדבריהם עינו, את סימא ואח"כ שחרור, שטר
שחרור, שטר לו כתב וכבר הואיל עינו, דמי לעבד לשלם

הכל. ישלמו שנו.25)ולפיכך דמי לו שחייב נמצא
ונמצא 26) והוזמו אלא: אינן, אלו תיבות תימן, בכת"י

המדוייק. הנוסח שזהו סובר והכסףֿמשנה וכו'. הדבר
שינו.27) מדמי מרובים שהם עינו דמי לו לשלם וחייב
קמא 28) (בבא לזכותו שרצו שינו, דמי להם שינכו אחרי

ביום  שעוד אמרו, המזימים שהעדים לומר, וצריך ב). עג,
לו  ולשלם לשחררו ונתחייב לדין האדון הועמד שלפניֿכן
אחרי  המעשה יום את המזימים איחרו אם כי עינו, דמי
עליו, שהעידו יום שבאותו נמצא הזוממים, עדות תאריך
כל  דמי האדון את להפסיד ורצו המעשה, אירע לא עדיין
שעדיין  כולו, העבד דמי לאדון לשלם עליהם א"כ העבד,
וכנראה  א, עד, שם כמבואר כלל, חיוב בר האדון היה לא
ששם  ה"ב, פי"ט לעיל שכתב מה על זה בכל סמך שרבינו

(לחםֿמשנה). האלו הפרטים כל את כלל

.‰Èep˜ È„Ú29‰¯È˙Òe30ÔÈ˜BÏ - enÊe‰L31„Ú ‡a . ≈≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ»≈
‰¯È˙Òe Èep˜ ¯Á‡ ‰˙fL „ÈÚ‰Â „Á‡32‡ˆÓÂ] , ∆»¿≈ƒ∆»¿»««ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

d˙a˙k ÌlLÓ - ÌÓBÊ „Ú‰ B˙B‡33Ô‰Â ,ÌÈL eÈ‰ . »≈≈¿«≈¿À»»»¿«ƒ¿≈
[‰‡Óh‰Â ‰¯È˙q‰Â Èepw‰ È„Ú34- ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ , ≈≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«À¿»¿ƒ¿¿¿ƒ

ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,‰a˙k‰ „‚k ÔÈÓlLÓ35‡Ï ‰nÏÂ . ¿«¿ƒ¿∆∆«¿À»¿≈ƒ¿»»…
da e¯˙‰ ‡lL ÈÙÏ ?‰‡ÓËa e„ÈÚ‰ È¯‰Â ,e‚¯‰È36. ≈»¿«¬≈≈ƒ¿À¿»¿ƒ∆…ƒ¿»

פלוני.29) עם תיסתר שלא באשתו הבעל שהתרה
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קנח עדות קנח הלכות - שופטים ספר - אדר כ"ו ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לה 30) שקינא אחרי פלוני עם שנסתרה עליה שמעידים
מי  שתשתה עד בעלה על אסורה זו והרי עליו, בעלה

ה"ב. פ"א, סוטה הל' ראה "לא 31)המרים, על שעברו
ואע"פ  ה"ט. פ"כ, לעיל וכמבואר שקר", עד ברעך תענה
עדים  נמצאו כתובתה, תפסיד המרים מי תשתה לא שאם
ש"לא  ממון, משלמים אינם זאת בכל ממון, הפסידוה אלו
והם  לשתות, מסירובה אלא כתובתה" מפסדת היא מכוחם
וב"קרבן  ה"א, פ"א סוטה (ירושלמי להשקותה אלא באו לא

שם). שותה,32)העדה" ואינה בעלה, על נאסרה והרי
הי"ד. פ"א, סוטה בהל' כמבואר כתובה, בלא ויוצאת

לעיל 33) כמבואר לוקה, אינו המשלם שכל לוקה, אינו אבל
והוזם, אחד עד שאפילו רבינו, מדברי ונראה ה"א. פי"ח,
וכן  זמם. כאשר משלם זה הרי לשלם, הנידון שחייב כל
אחד. עד ד"ה א ד, בבבאֿמציעא ה'תוספות' מדברי נראה
בזה. שנסתפק ה, ס"ק לח סימן חו"מ החושן" ב"קצות וראה

שראוה 34) הטומאה, על וגם הסתירה על גם שמעידים
אם  כי נתכוונו, כתובתה להפסידה ובוודאי בפניהם, נבעלת
להעיד  להם היה לא בעלה, על לאוסרה אלא נתכוונו לא
לא  אם לבעלה נאסרה בלבד בסתירה שהרי הטומאה, על
ה"ז. פ"י, שבועות הל' והשווה המשנה'), ('מרכבת תשתה

יב.35) אות לעיל בלא 36)כאמור נהרג אדם ואין
שלא  נמצא ה"אֿב, פי"ב, סנהדרין בהל' כמבואר התראה,
חיוב  צד כאן שיש שאע"פ רבינו ומשמיענו להרגה. נתכוונו
משלמים  בה התרו כשלא זאת בכל בה, התרו אילו מיתה,
וראה  (רדב"ז), מזה" גדול "בדין נתחייבו לא שהרי ממון,

ה"ה. פט"ז, סנהדרין הל' לעיל רבינו לשון

.Â¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL37, ¿«ƒ∆≈ƒ«∆∆»«¿»«»«
Ïk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ - enÊe‰Â38,·bL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿«¿«¿ƒ∆«…≈ƒ¿«ƒ∆»«

el‡ enÊe‰Â ,¯ÎÓ B‡ Á·hL ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ¿«ƒ¬≈ƒ∆»«»«¿«≈
,ÏÙk ÈÓeÏLz ÔÈÓlLÓ ÌÈBL‡¯‰ È¯‰ - el‡Â»≈¬≈»ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈∆∆

‰LÏLe ÌÈL ÔÈÓlLÓ ÌÈB¯Á‡Â39enÊe‰ . ¿«¬ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«
ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ ·pb‰ È¯‰ - „·Ïa ÌÈB¯Á‡‰40, »«¬ƒƒ¿«¬≈««»¿«≈«¿≈∆∆

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ·pbÏ ÔÈÓlLÓ ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ««»«¿≈«¿»»
‰MÓÁÂ41‰ÏËa - ÌÓBÊ ÌÈB¯Á‡‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÓ . «¬ƒ»ƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ≈»¿»

‰iL ˙e„Ú42- ÌÓBÊ ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÓ . ≈¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ»ƒƒ≈
˙e„Ú‰ Ïk ‰ÏËa43‰ÁÈ·h‰ ÔÈ‡ - ‰·b ÔÈ‡ Ì‡L ; »¿»»»≈∆ƒ≈¿≈»≈«¿ƒ»

ÌeÏk ÌlLÏ Bz·iÁÓ ‰¯ÈÎn‰ B‡44. «¿ƒ»¿««¿¿«≈¿

תחת 37) צאן וארבע השור, תחת בקר חמשה לשלם וחייב
לז). כא, (שמות בתורה ככתוב עב,38)השה, בבאֿקמא

עדות  ממילא בטלה הגניבה, על שכשהוזמו ואע"פ ב.
- כלום מחייבתו הטביחה אין גניבה אין שאם הטביחה,
פי"ח  לעיל (ראה היא הזמה תחילת הכחשה רבינו סובר
(לחםֿ זוממים נעשו הטביחה על אח"כ וכשהוזמו ה"ד),
שם). למשנה איגר עקיבא רבי ובתוספות משנה,

(בבאֿקמא 39) השה תחת - ושנים השור; תחת - שלשה
הגניבה.40)שם). עידי ארבעה 41)ע"פ עד שישלימו

כאמור  ושלשה, שנים אלא ישלמו לא ולמעשה וחמשה,
שם: בבבאֿקמא המשנה שלשון להעיר, וראוי הקודם. בדין

שלשה". תשלומי משלמים בה 42)"והם שנמצא שעדות
ה"ג, פ"ה לעיל כמבואר העדות, כל בטלה להעיד, פסול
והאחרונים  הראשונים, העדים ע"פ כפל משלם הגנב נמצא
כולם, שיזומו עד ממון משלמים עדים שאין פטורים,

ה"א. פ"כ, לקמן פטורים.43)כמבואר והם פטור והוא
פטורים, והם ראשונה. עדות בטלה שהרי מכפל, פטור הוא
שנים  הוזמו אם אבל כולם, שיוזמו עד נענשים אינם שהרי
שנים  לתשלומי ובנוגע כפל. משלמים היו הראשונים

בסמוך. כמבואר הנידון פטור ג"כ שמא 44)ושלשה
(משנה  שלו מכר או שטבח נמצא לו, מכרוהו הבעלים

שם). איגר, עקיבא רבי וכפירוש שם, בבבאֿקמא

.ÊÌÈL LÏL BÊ ‰„O ÏÎ‡L e„ÈÚ‰L ÌÈL45, ¿«ƒ∆≈ƒ∆»«»∆»»ƒ
ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ46‰„O‰ ÏÚ·Ï ÔÈÓlLÓ -47ÈÓc ¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«««»∆¿≈

‰„O‰48ÌÈLe ,‰BL‡¯ ‰L dÏÎ‡L ÌÈL e„ÈÚ‰ . «»∆≈ƒ¿«ƒ∆¬»»»»ƒ»¿«ƒ
,˙ÈLÈÏL ‰L dÏÎ‡L ÌÈLe ,‰iL ‰L dÏÎ‡L∆¬»»»»¿ƒ»¿«ƒ∆¬»»»»¿ƒƒ

ÔÈLlLÓ - Ôlk enÊe‰Â49˙e„ÚL Èt ÏÚ Û‡L .Ô‰ÈÈa ¿«À»¿«¿ƒ≈≈∆∆««ƒ∆≈
Ô‰ ˙Bi„Ú LÏL ‰˜ÊÁ‰50˙Á‡ ˙e„Úk Ô‰ È¯‰ - «¬»»»≈À≈¬≈≈¿≈««

‰nÊ‰Ï51ÌÚ Û¯ËˆÓ „Á‡Â ,ÌÈÁ‡ ‰LÏL ,CÎÈÙÏ . «¬»»¿ƒ»¿»«ƒ¿∆»ƒ¿»≈ƒ
Á‡Â „Á‡ Ïk„52‰L ‰La e„ÈÚ‰Â ,53el‡ È¯‰ - »∆»¿∆»¿≈ƒ¿»»»»¬≈≈

‰˜ÊÁ‰ Ô‰a Ìi˜˙˙Â ,˙Bi„Ú LÏL54˙e„Úk Ô‰Â , »≈À¿ƒ¿«≈»∆«¬»»¿≈¿≈
ÔÈÁ‡‰ ‰LÏL È¯‰ - Ôlk enÊe‰ Ì‡L ;‰nÊ‰Ï ˙Á‡«««¬»»∆ƒ«À»¬≈¿»»«ƒ
„Á‡ Ïk ÌÚ Û¯ËˆpL ‰ÊÂ ,‰„O‰ ÈÓ„ ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ¿«¿ƒ¬ƒ¿≈«»∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»∆»

‰ÈÓ„ ÈˆÁ ÌlLÓ Ô‰Ó55. ≈∆¿«≈¬ƒ»∆»

בה 45) וזכה חזקה, היא הרי רצופות שנים שלש ואכילת
ה"ב. פי"א, ונטען טוען בהל' כמבואר שבאו 46)המחזיק,

זמן, באותו והלא זו, חזקה ראיתם איך להם: ואמרו שנים
הייתם. המחזיק.47)עמנו על שרצו 48)המערער

א). נו, (בבאֿבתרא מהמחזיק יטול עצמה והקרקע להפסידו,
שרצו 49) הממון שליש תשלם כת שכל ביניהם, מחלקים

הראשונים  ואין ה"א. פי"ח, לעיל וראה המערער, את לחייב
המחזיק, את לחייב אלא באנו לא אנו לטעון: יכולים
כיון  - אחת שנה במשך שאכל הפירות את שישלם
להחזיקו  באו לטובתו ודאי לביתֿדין, הביאם שהמחזיק
שם, (בבאֿבתרא שאכל פירות לחייבו ולא בקרקע,
לעיל  בביאורנו וראה ביניהם). משלשים ד"ה וב'תוספות'

לט. אות ה"ה, נפרדת,50)פ"ג שנה על מעידה כת שכל
מעידה. זו אין - זו שמעידה מה ביניהן,ל 51)ועל שלש

הכתות. כל שיוזמו עד זוממים נעשים העדים אין וכן
זר.52) שנה 53)איש בכל והעידו שי"א: ויניציאה בדפוס

אחר  ואיש מעיד, אחד אח היה שנה כל על כלומר, ושנה.
השנים. שלש כל על להעיד כולם עם זו 54)הצטרף ואין

האח  העיד לא זה, אח שהעיד שנה שעל קרובים, עדות
מו. אות ובביאורנו ה"ז, פ"ד לעיל וראה וכן 55)השני.

שכולן  כולן. שיוזמו עד זוממת נעשית מהן אחת כת שאין
מועילה  עדותן ואין בקרקעו, המחזיק את להחזיק נתכוונו
(בבאֿבתרא  להזמה אחת כעדות הן הרי ולפיכך זו, בלא זו

ב). נו, שם

.Á‰Ê ¯BML Ô˙e„Úa Ìi˜˙pL ÌÈ„Ú Èzk LÏL»ƒ≈≈ƒ∆ƒ¿«≈¿≈»∆∆
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קנט

קנט

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר כ"ו ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

„ÚeÓ56ÔÈÓÓBÊ ‰iLe ‰BL‡¯ ˙k ˙‡ˆÓÂ ,57Ôlk - »¿ƒ¿≈«ƒ»¿ƒ»¿ƒÀ»
ÔÈ¯eËt58ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ôlk - ÔÈÓÓBÊ ÔzLÏL e‡ˆÓ . ¿ƒƒ¿¿¿»¿»¿ƒÀ»«»ƒ¿«≈
˜Êp‰59˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ,Ìz ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;60. «∆∆∆««ƒ∆»¿«≈¬ƒ∆∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na61˙‡ ‰Ê ÔÈÊÓB¯ Ôlk eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»À»¿ƒ∆∆
‰Ê62ÔÈÙeˆ¯ e‡aL B‡ ,63ÏÚa ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰L B‡ , ∆∆»¿ƒ∆»«ƒƒ««

¯BM‰ e¯Èk‰ ‡ÏÂ ¯BM‰64;˙Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ «¿…ƒƒ«¬»ƒ≈»««
ÔÈ¯eËt ‰iLe ‰BL‡¯ ˙k È¯‰ - el‡Ó65Ô‰ È¯‰L ; ≈≈¬≈«ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆¬≈≈

eÚ„È ‡ÏÂ ,˜Ê ÈˆÁ B·iÁÏ ‡l‡ e‡a ‡Ï :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ…»∆»¿«¿¬ƒ∆∆¿…»«¿
„ÚeÓ ‰OÚÈÂ ˙¯Á‡ ˙k ‡B·zL66. ∆»««∆∆¿≈»∆»

שלם,56) נזק בעליו ישלם יגח, אם ומעתה לנגוח, רגיל
אלא  הראשונות נגיחות בשלש משלם שאינו ל"תם" בניגוד
כל  - "מועד ב): כג, (בבאֿקמא המשנה ולשון נזק. חצי
כט) כא, (שמות הכתוב כלשון ימים", שלשה בו שהעידו
ולא  בבעליו והועד שלשום, מתמול הוא נגח שור "ואם

הוא.57)ישמרנו". תם עדיין זה שור נמצא
בו,58) סייעו שכולם העדאה, צד של נזק חצי מתשלומי

חייבים  אבל כולם. שיוזמו עד ממון משלמים העדים ואין
לעיל  כמבואר בלבד, השור דמי או נזק חצי לנידון לשלם

חצי 59)ה"ג. לשלם תימן: בכת"י וכן ויניציאה, בדפוס
לו  גרמו שכולם ההעדאה, צד של נזק לחצי והכוונה, נזק.
אין  שלישית נגיחה שעל ואע"פ שלם. נזק מעתה לשלם
וממילא  להעידו שבאו כיון - נזק חצי אלא משלם המועד
כמה  אומדים הרביעית, הנגיחה על שלם נזק לשלם יתחייב
א. כד, בבאֿקמא ('תוספות' וישלמו מדמיו זה שור נפחת

ישמרנו). ולא אין 60)ד"ה הראשון, נזק שבחצי יוצא,
כלום, העידו לא אפילו שהרי מצטרפות, הראשונות הכיתות
שהוא  ה"תמות" צד את לשלם חייבת השלישית הכת היתה
עם  להצטרף אלא הראשונות הכתות הועילו ולא נזק, חצי
אחת  לעדות נעשו ובזה שלם, נזק לחייבו השלישית

של 61)(כסףֿמשנה). נזק חצי לשלם אחת עדות שנעשו
ההעדאה. ונתכוונו 62)צד באלו, אלו וידעו להעיד,

באו.63)לייעדו. לייעדו ובוודאי כאחד, כולם
אינו 64) תם שור שהרי נזק, חצי לחייבו נתכוונו לא ובוודאי

הוא, שור איזה יודעים שאין ומכיון "מגופו", אלא משלם
אלא  נתכוונו לא ועלֿכרחך בעליו, את לחייב איֿאפשר
ועליו  בעדרו, נגחן אחד שור לבעלים יש לומר: לייעדו,
יתחייב  - יגח מהם מי שאם בקרו, כל את היטב לשמור

שלם. נזק צד 65)לשלם של נזק חצי בדמי מלהשתתף
השלישית 66)ההעדאה. הכת עם קשר כל להם ואין

חזקה" ב"עדות הקודמת בהלכה אבל ב). כד, (בבאֿקמא
כעדות  הם הרי האלו, התנאים כל בהם נתקיימו לא אפילו
לטובתו  ודאי בביתֿדין, להעיד הביאם שהמחזיק כיון אחת,
שאכל, הפירות לשלם לחייבו ולא בקרקע, להחזיקו באו
ב  נו, בבבאֿבתרא ('תוספות' מזו זו הכתות ידעו ובוודאי

מיימוניות). בהגהות וכן משלשין, ד"ה

.Ë‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·a e„ÈÚ‰L ÌÈL ÔÎÂ67˙e„Ú ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆≈
‰BL‡¯‰68˙e„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰Â Ì‰È¯Á‡ ÌÈL e‡·e , »ƒ»»¿«ƒ«¬≈∆¿≈ƒ»»≈

‰B¯Á‡‰69˙k - Ô‰ÈzL enÊe‰Â ,‚¯‰È daL »«¬»∆»≈»≈¿«¿≈∆«
˙‚¯‰ dÈ‡Â ‰˜BÏ ‰BL‡¯‰70ÌÈÏBÎiL ÈtÓ , »ƒ»»¿≈»∆¡∆∆ƒ¿≈∆¿ƒ

e‡a B˙B˜Ï‰Ï :¯ÓBÏ71,˙‚¯‰ ‰B¯Á‡‰ ˙k Ï·‡ ; «¿«¿»¬»«»«¬»∆¡∆∆
‚¯‰ ‡e‰ „·Ïa Ô‰Èt ÏÚL72‰B¯Á‡‰ ˙k‰ ‰˙È‰ . ∆«ƒ∆ƒ¿«∆¡»»¿»««»«¬»

:ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,·‚ eÈÙa :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL ,‰Úa¯‡«¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»≈»«¿«ƒ¿ƒ
ÔÈ‚¯‰ Ôlk - enÊe‰Â ,ÏÎ‡ eÈÙa73ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿»≈»«¿«À»∆¡»ƒ≈ƒ¿«ƒ

el‡ È¯‰ - enÊe‰Â ,B¯ÎÓe Ï‡¯OiÓ LÙ ·‚ ‰fL∆∆»«∆∆ƒƒ¿»≈¿»¿«¬≈≈
ÔÈ˜Á74ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e„ÈÚ‰Â ,B·bL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ∆¡»ƒ≈ƒ¿«ƒ∆¿»¿≈ƒ¿«ƒ¬≈ƒ

È„Ú enÊe‰L ÔÈa ‰·‚ È„Ú enÊe‰L ÔÈa ,B¯ÎnL∆¿»≈∆«≈≈¿≈»≈∆«≈≈
‡È‰ ‰·b‰L ;˙‚¯‰ ‰nÊe‰L Ô‰Ó ˙k Ïk - ‰¯ÈÎÓ¿ƒ»»«≈∆∆«»∆¡∆∆∆«¿≈»ƒ

‰˙ÈÓÏ ‰Ê ÏL B·eiÁ ˙lÁz75B¯ÎnL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿ƒ«ƒ∆∆¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ∆¿»
Ï‡¯Oi‰ ‰ÊÏ76B·bL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,enÊe‰Â , ¿∆«ƒ¿»≈¿«¿…»»≈ƒ∆¿»

‰Ê ‰È‰ ‡Ï enÊe‰ ‡Ï elÙ‡L ;ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆¬ƒ…«…»»∆
È„Ú e‡a .Èz¯ÎÓ Èc·Ú :¯ÓBÏ ÏBÎiL ÈtÓ ,‚¯‰∆¡»ƒ¿≈∆»««¿ƒ»«¿ƒ»≈≈

‰¯ÈÎÓ È„Ú enÊe‰L ¯Á‡ ‰·‚Ô˙B‡ eÈ‡¯ elÙ‡ , ¿≈»««∆«≈≈¿ƒ»¬ƒ»ƒ»
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÊÓB¯77ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ -78. ¿ƒ∆∆∆≈∆¡»ƒ

ואכלם 67) שגנב, במה ויין בשר וקנה אביו, משל שגנב
ה"ב. פ"ז, ממרים הל' לקמן כמבואר ברעבתנות,

ה"ז).68) (שם בלבד מלקות אלא עליה חייב שאינו
כנ"ל.69) ואכל שנית בעדותה 70)שגנב שגרמה אע"פ

גומרים  היו לא העידה לא אילו כי השניה, בעדות שיהרג
השניה. בעדות להריגה דינו להרגו.71)את נתכוונו ולא

לא 72) ועלֿכרחך הראשונה, בפעם לקה שכבר ידעה שהרי
עצמה. בפני שלימה עדות זו והרי להרגו, אלא באה

על 73) נהרג שאין לחברתה, צריכה משתיהן כת שכל
נתכוונו  שתיהן נמצאו לבדה, האכילה על או לבדה, הגניבה
"חצי  על רק מעידה מהן כת שכל ואע"פ להרגו, בעדותן
פ"ד  לעיל וראה ב), פו, (סנהדרין לחייבו מצטרפות - דבר"

שם. ובביאורנו הגנב 74)ה"ז, "ומת ז) כד, (דברים ככתוב
(שם  חנק אלא אינה סתם בתורה האמורה מיתה וכל ההוא",

הי"ג. פט"ו, סנהדרין הל' לעיל והשווה ב), כי 75)פד,
מיתת  לאזהרת וניתן הואיל זה, לאו על מלקות עונש אין
שהן  ואע"פ להרגו, אלא באו לא ועלֿכרחך ביתֿדין,
כדעת  מיתה, לחייבו הן מצטרפות השניה, לעדות צריכות
סו, (שם דבר" חצי ואפילו - דבר "יקום האומרים החכמים

ולא 76)ב). הנמכר על מוסב וזה הזה, הישראל את שמכר
או  לישראל אם מכרו, למי לנו איכפת לא כי הלוקח, על

(כסףֿמשנה). לעידי 77)לגוי המכירה עידי שרמזו
אחר  מפרש: ורש"י אחריהם. להעיד שיבואו הגניבה
עלֿפי  הדין ונגמר גניבה עידי באו מכירה עידי שהעידו
הראשונים. שהוזמו קודם שבאו וכנראה, שניהם.

שיבואו 78) ידענו לא כשהעדנו לומר: הראשונים שיכולים
ואע"פ  שם). (גמרא כלום אינה ורמיזתם אחרינו, גניבה עידי
תירצו  כבר - מועילה? לזה זה שרמיזתם נפסק ה"ח שלעיל
דיני  בין לחלק שיש לן, קמשמע ד"ה שם ה'תוספות'
הרמיזה  אין האחרונים שבאלו נפשות, לדיני ממונות

קובעת.
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קס עדות קס הלכות - שופטים ספר - אדר כ"ז שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.È‰˙fL ÌÈ„Ú ‡È·‰L BzL‡ ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓƒ≈««ƒ¿∆≈ƒ≈ƒ∆»¿»
‰Òe¯‡ ‡È‰Lk79È¯‰ - ÌenÊ‰Â ÌÈ„Ú ‰È·‡ ‡È·‰Â , ¿∆ƒ¬»¿≈ƒ»ƒ»≈ƒ∆¡ƒ¬≈

ÔÈ‚¯‰ ÏÚa‰ È„Ú80enÊ‰Â ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ÏÚa‰ ¯ÊÁ . ≈≈«««∆¡»ƒ»««««¿≈ƒ≈ƒ¿≈≈
ÔBÓÓ ÔÈÓlLÓe ,ÔÈ‚¯‰ ·‡‰ È„Ú È¯‰ - ·‡‰ È„Ú81 ≈≈»»¬≈≈≈»»∆¡»ƒ¿«¿ƒ»

ÌÈc ¯Ó‚ ÏÚa‰ È„ÚL ÈtÓ - ÔÈ‚¯‰ .ÏÚaÏ«««∆¡»ƒƒ¿≈∆≈≈«««ƒ¿«ƒ»
ÔÈc ¯Ó‚pL ÈtÓ - Ò˜ ÔÈÓlLÓe ,Ô˙e„Úa ‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ
˙BLÙ ÔÈ·iÁ e‡ˆÓÂ ,Ô˙e„Úa Ò˜ ÌlLÏ ÏÚa‰«««¿«≈¿»¿≈»¿ƒ¿¿«»ƒ¿»

‰ÊÏ ÔBÓÓe ‰ÊÏ82‡aL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL ÔÎÂ . »∆»»∆¿≈¿«ƒ∆≈ƒ«∆∆»
‰Ò¯‡Ó‰ ‰¯Ú ÏÚ83ÔÈ‡Â ÔÈ‚¯‰ - enÊe‰Â , ««¬»«¿…»»¿«∆¡»ƒ¿≈

ÔÈÓlLÓ84,ÔÈ‚¯‰ - enÊe‰Â ,ÈBÏt ÏL Bza ÏÚ ‡a ; ¿«¿ƒ»«ƒ∆¿ƒ¿«∆¡»ƒ
‰È·‡Ï Òw‰ ÔÈÓlLÓe85¯BM‰ Ú·¯ ÈBÏt .86, ¿«¿ƒ«¿»¿»ƒ»¿ƒ»««

ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ÔÈÏ˜Ò - enÊe‰Â87ÈBÏt ÏL B¯BL ; ¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¿ƒ
ÔÈÏ˜Ò -88¯BM‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓe ,89¯BM‰ ÏÚ·Ï90. ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿«««

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

להיהרג.79) הנאת 80)ודינה טובת לה משלמין אין אבל
אין  נהרגים, הם ובשבילה הואיל - להפסידה שרצו כתובתה,
מן  פטור בנפשו, המתחייב שכל ממון, לה משלמין

וברש"י). ב ט, (שם ככתוב 81)התשלומין כסף, מאה
כסף". מאה אותו "וענשו יט) כב, -82)(דברים נפשות

היו  שלכאורה הרדב"ז, והעיר (שם). לבעל - וממון לעדים;
לוקה  הבעל שהרי ומלקות, ממון מיתה, חייבים העדים
הל' לעיל (ראה אותו" "ויסרו יח) (שם, ככתוב בעדותם,
- נהרגים שהם כיון אלא קלג), לאו ה"ד, פי"ט, סנהדרין
פ"ח  חובל שבהל' ואע"פ אותם. ממיתים לא מיתות בשתי
ושבר  להרגו... חבירו אחר שרדף "רודף רבינו: פסק הי"ב,
מן  פטור אדם, כל של בין הנרדף, של בין הכלים, את
שאפילו  הרי - וכו' בנפשו" מתחייב שהוא מפני התשלומין,

אדם לכל וממון לנרדף, מיתה כאן חייב - מלשלם? פטור
כלפי  זמם" "כאשר בהם לקיים שצריך חייבים, הם בהזמה

כב, בבבאֿקמא ('תוספות' עצמו בפני אחד קטל כל ד"ה
להסקל.83)תוריה). כתובתה 84)ודינו הנאת  טובת

הפסידו! מי ואת שמה, את הזכירו שלא לפי שהפסידוה,
וברש"י). א י, כתובתה,85)(סנהדרין הנאת טובת כסף

שבח  שכל לאביה, שייך קנס, בתורת אותו שמשלמים
- וממון לה, – נפשות חייבים הם והרי לאביה, נעורים
כתובתה  כסף הרי נשואה, על כשהעידו אבל לאביה.
ממון  לה משלמים אין בשבילה, שנהרגים ומכיון לעצמה,
כי  האירוסין, מן כתובה לה כשכתב ומדובר וברש"י). (שם
אישות  בהל' כמבואר בכלל, כתובה לה אין ארוסה סתם
ראשונים, שבדפוסים להעיר, וראוי (רדב"ז). הי"א פ"י,
על  הנטען לבועל ופירושו לנטען. הקנס ומשלמין הנוסח:
עליו  שטוענים אביה, על גם ליישבו אפשר אבל הנערה,

(כסףֿמשנה). זנתה מי.86)שבתו של שור פירשו ולא
השור.87) מי של יודע אינו שהרי השור, דמי
לרובע.88) נפשות סקילה,89)שחייבים לחייבו שרצו

תהרוגו". הבהמה "ואת טו) כ, (ויקרא ככתוב
רבע 90) פלוני בענין ה"ב, פי"ב לעיל וראה א. י, סנהדרין

שורי. את

âאדר כ"ז שני âיום
íéøOòå íéðL ÷øt1 ¤¤§©¦§¤§¦

להעיד 1) שבאו זו, את זו המכחישות עדים כתי שתי דין
- מוכחשים עדים ידי על החתומים שטרות אחרת. בעדות
במקצת" "מודה שבועת חיוב פירעון. לעניין דינם מה
כתי  כמה המביא מקצתו. על מעידים שעדים בממון לכופר
אותה  על עדים הביא ולבסוף והוזמו, אחת טענה על עדים

האחרונים. עדות דין מה - הוזמו ולא טענה

.‡BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ÌÈ„Ú Èzk ÈzL2„Ú ‡aL , ¿≈ƒ≈≈ƒ««¿ƒ∆∆»≈
˙¯Á‡ ˙e„Úa e„ÈÚ‰Â BÊ ˙kÓ „Á‡ „ÚÂ BÊ ˙kÓ „Á‡∆»ƒ«¿≈∆»ƒ«¿≈ƒ¿≈«∆∆

¯wL Ô‰Ó „Á‡ È‡cÂa È¯‰L ;˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡ -3ÔÈ‡Â , ≈»≈∆¬≈¿««∆»≈∆«»¿≈
Ô‰ÈMÓ ‡e‰ ÈÓ Úe„È4dÓˆÚ ÈÙa BÊ ˙k ‰‡a . »«ƒƒ¿≈∆»»«ƒ¿≈«¿»

˙¯Á‡ ˙e„Ú ‰„ÈÚ‰Â BÊ ˙k ‰‡·e ,˙e„Ú ‰„ÈÚ‰Â¿≈ƒ»≈»»«¿≈ƒ»≈«∆∆
dÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈÏa˜Ó - dÓˆÚ ÈÙa5. ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿≈«¿»

וזו 2) לפלוני, מנה הלוה פלוני אומרת זו עצמה, בעדות
ה"ב. פי"ח, לעיל כמבואר הלוה, לא ואומרת מכחישה

שקרן.3) תימן: של 4)ובכת"י עדות כאן שאין נמצא
לשבועות  (רי"ף להעיד פסול מהם שאחד כשרים, שנים
מחייב  כשר אחד שעד ואע"פ ב). מז, שם ברש"י וכן פ"ז,
הנתבע  יפטר כאן - דאורייתא שבועה להשבע הנתבע את
כ"נמצא  זה הרי כאחד, הופיעו שהעדים כיון זו, משבועה
לעיל  (ראה העדות כל שבטלה פסול" או קרוב מהם אחד
שבועת  להשבע הנתבע צריך זאת שבכל אלא ה"ג), פ"ה
ללא  בעלֿפה תבעו כאילו מדבריהם, אלא שאינה "היסת",
ב). ס"ק שם בסמ"ע וכן לא, סי' לחו"מ (ב"ח עדים כל

לפסול 5) לנו אין פסולה, מהן איזו יודעים אנו ואין הואיל
בחזקת  מהן אחת כל את ומעמידים זו, את ולא זו את לא

הונא). וכרב ב. מז, (שבועות כשרות

.·ÔBÚÓL ÏÚ ‡ÈˆB‰L Ô·e‡¯„Á‡ ,˙B¯ËL ÈL ¿≈∆ƒ«ƒ¿¿≈¿»∆»
‰Óa6,˙B¯ËM‰ ÈLa ÔBÚÓL ¯ÙÎÂ ,ÌÈ˙‡Óa „Á‡Â ¿»∆¿∆»¿»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿≈«¿»

BÊ eLÈÁÎ‰L ÌÈzL‰ Ô˙B‡Ó ˙Á‡ ˙k ‰Ê ¯ËL È„ÚÂ¿≈≈¿»∆«««≈»«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔBÚÓL È¯‰ - ‰iM‰ ˙k‰ ÈM‰ ¯ËM‰ È„ÚÂ ,BÊ ˙‡∆¿≈≈«¿»«≈ƒ«««¿ƒ»¬≈ƒ¿

‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ,‰Ó ÌlLÓ7Ú·MÈÂ , ¿«≈»∆∆««««¿»«««¿»¿ƒ»«
¯‡M‰ ÏÚ8ÏÚ Ú·MiL BÊ ‰Úe·ML ,ÈÏ ‰‡¯È . ««¿»≈»∆ƒ∆¿»∆ƒ»««

ıÙÁ ˙ËÈ˜a - ¯‡M‰9˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ„k ,10È¯‰L ; «¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ∆¿ƒ¿»∆¬≈
ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ11ÔBÓn‰ ˙ˆ˜Óa ÔÈ„ÈÚÓ »»¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«»

ÂÈt ˙‡„B‰ ‡‰z ‡ÏÂ ,BlÎa ¯ÙkL12‰ÏB„b ∆»«¿À¿…¿≈»«ƒ¿»
ÌÈ„Ú ˙‡„Ú‰Ó13e¯‡aL BÓk ,14. ≈«¬»«≈ƒ¿∆≈«¿

זו.6) אנו 7)מאה ואין פסולה, מהן אחת שכת כיון
השטר  דמי אלא ממנו יגבה לא לפיכך היא, איזו יודעים
אבל  מספק, ממון להוציא שאין יפסיד, הגדול ואת הקטן,
מנה  מאתיים בכלל שיש גובה, הקטן שבשטר הסכום את
וקורעים  מידו מאתיים של שטר ומוציאים וברי"ף). (שם,
אח"כ  ואם אותו, גובה בלבד אחד שטר הוציא ואם אותו.

יום שני
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קסא

קסא

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר כ"ז שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

סעיף  לא, סי' (חו"מ גםֿכן אותו גובה השני  השטר הוציא
אותו  לפני הוציאו אפילו ו, ס"ק שם הגר"א וכתב ב).
הראשון, הפסקֿדין את מבטלין ואין אותו, גובה ביתֿדין,
ה"ד. לקמן וראה דינא", "קם ב לז, ביבמות כמבואר

(רי"ף 8) ונפטר הגדול, שבשטר הסכום על הלווה נשבע
או 9)שם). בשם ונשבע ועומד בזרועו ספרֿתורה שאוחז

ה"ח. פי"א, שבועות הל' ראה לשבועת 10)בכינוי, בניגוד
ב"נקיטת  ואינה התלמוד, חכמי מתקנת שהיא "היסת"

והי"ג. ה"ז, שם כמבואר שעלֿכל11ֿ)חפץ". השטר, עדי
כשרה. מהם אחת כת מודה 12)פנים בעצמו כשהוא

השאר. על שבועה מחייבתו והודאתו עדי 13)במקצת,
מהתביעה. מקצת לשלם אותו המחייבים הל'14)השטר

כופר  והלה מנה, חבירו את שהתובע ה"י, פ"ד, ונטען טוען
ישלם  חמשים, אצלו לו שיש עליו מעידים ועדים בכל,
גדולה  פיו הודאת תהא שלא השאר, על וישבע החמשים
מודה  זה אין בשטר, שהמודה ואע"פ עדים. מהעדאת
בו  כפר ואפילו כפירתו, בו תועיל לא - שהשטר במקצת,
כדברי  בו, משועבדים נכסיו כל שהרי לשלם, חייב היה
ומסוים, ידוע בשטר כשתובעו אלא זה אין ה"ד? שם רבינו

שבשטר זוז חמשים לו: וחמשים ואומר תובעך, אני "זה"
אינו  שהרי ידוע, שטר ע"פ תובעו אינו כאן אבל שטר, בלא
מייחד  ואינו הכשר, הוא משניהם שטר איזה ולו, לנו ידוע
אינו  כזה שטר שטר, בלא ומה בשטר, הוא תובע מה לו
הרדב"ז: וכתב (כסףֿמשנה). עליו ונשבעים נכסיו, משעבד
לטרוף  יכול המלוה אין השטרות, באחד הלווה יודה אפילו
פסולים, ספק הם שעדיו כיון הלווה, לקוחות מיד חובו את
עלֿפה, כמלוה זו והרי הלקוחות, את מחייבת הודאתו אין

הלקוחות. מן גובה המלוה שאין

.‚ÈÂÏ ÏÚ ¯ËL Ô·e‡¯ ‡ÈˆB‰15˙Á‡ ˙k ÂÈ„ÚÂ , ƒ¿≈¿»«≈ƒ¿≈»«««
ÂÈ„ÚÂ ,ÈÂÏ ÏÚ ÈL ¯ËL ÔBÚÓL ‡ÈˆB‰Â ,Ô‰È˙MÓƒ¿≈∆¿ƒƒ¿¿»≈ƒ«≈ƒ¿≈»
ÚaL Ô·e‡¯ È¯‰ - Ô‰ÈLa ¯ÙBk ÈÂÏÂ ,‰iM‰ ˙k‰«««¿ƒ»¿≈ƒ≈ƒ¿≈∆¬≈¿≈ƒ¿»
LÈ Ô‰Ó „Á‡ È‡cÂaL ;ÏËBÂ ÚaL ÔBÚÓLÂ ,ÏËBÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿««∆»≈∆≈

BÏˆ‡ BÏ16ÌÈÓÎÁ ˙w˙a BÊ ‰Úe·Le .17ÈÂÁ ÔÈ„k , ∆¿¿»¿«»«¬»ƒ¿ƒ∆¿»ƒ
BÒ˜t ÏÚ18. «ƒ¿»

השקרן,16)שהלווהו.15) הוא מי יודעים אנו שאין אלא
ועלֿכרחו  מהם, אחד את להפסיד יכולים אנו אין ולפיכך
(שבועות  להגבותם להם נזקק ביתֿהדין ה"עני" הלווה של

וברש"י). ב של 17)מז, דעתו (=להרגיע) להפיס כדי
פחד  ע"י ושמא השבועה, ע"י אלא ממנו יטלו שלא הלווה,
את  וישחרר מתביעתו אחד מלוה יפרוש השבועה מעונש

משטרו. רושם 18)הלווה שהוא בפנקסו, שכתוב מה על
גדול  סכום שיתקבץ עד בהקפה, מוכר שהוא מה כל את בו
לפועלים  "תן לחנוני: הבית בעל אמר ואם לו. ופורעים
אומר  והפועל נתתי, אומר: החנוני והרי לך, אתן ואני סלע...
החנוני  וכן הבית, מבעל ונוטל נשבע הפועל הרי לקחתי, לא
נשבע  והפועל שנתן..., שטען, מה הבית מבעל ונוטל נשבע
זה  שיּכלמו כדי הפועל, במעמד החנוני וכן החנוני, במעמד
ושבועה  ה"ה. פט"ז, ולוה מלוה בהל' רבינו כלשון מזה",

שם). (שבועות שם כמבואר חפץ, בנקיטת היא זו

.„˙Á‡ ˙k ÂÈ„ÚÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ ¯ËL Ô·e‡¯ ‡ÈˆB‰ƒ¿≈¿»«ƒ¿¿≈»«««
,‰iM‰ ˙k‰ ÂÈ„ÚÂ ,ÈÂÏ ÏÚ ÈL ¯ËL ‡ÈˆB‰Â ,Ô‰Ó≈∆¿ƒ¿»≈ƒ«≈ƒ¿≈»«««¿ƒ»
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - Ba ¯ÙBk Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ¿»∆»≈∆≈«ƒ≈¬≈»»
ÈMÓ „Á‡ Ìi˜Ï ÏBÎÈ Ô·e‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ .‰È‡¯‰»¿»»ƒ¿≈¿≈»¿«≈∆»ƒ¿≈

˙B¯ËL19Ò¯Ák Ô‰Ó ¯ËL Ïk È¯‰ -20ÈLe , ¿»¬≈»¿»≈∆¿∆∆¿≈
˙q‰ ÔÈÚaL ÔÈÚËp‰21ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ¯ËÙÂ «ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ¿»ƒ«∆¿»ƒ

˙Á‡k „ÈÚ‰Ï ˙Bzk‰ ÈzL e‡aLk ?ÌÈ¯eÓ‡22Ï·‡ ; ¬ƒ¿∆»¿≈«ƒ¿»ƒ¿««¬»
Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙k ˙e„Ú Ba LiL ¯ËL ‡ÈˆBn‰ Ïk»«ƒ¿»∆≈≈«««ƒ¿≈∆
‡e‰ ÔÈa ,Ck ¯Á‡ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â ;Ba ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆¿ƒƒ««»≈
È¯‰ - ‰iM‰ ˙k‰ ˙e„Ú Ba LiL ¯ËL ,¯Á‡ ÔÈa≈«≈¿»∆≈≈«««¿ƒ»¬≈

ÔBL‡¯‰ ‰ÂlÓ ÔÈa ,Ba ‰·B‚ ‰Ê23¯Á‡Ó ÔÈa24; ∆∆≈ƒ…∆»ƒ≈≈«≈
‰„ÈÚ‰Â dÓˆÚ ÈÙa ‰‡a Ô‰È˙MÓ ˙k Ïk È¯‰L25. ∆¬≈»«ƒ¿≈∆»»ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ»

איזה 19) יודעים אנו ואין הוא, פסול בוודאי משניהם שאחד
השני,20)הוא. הלווה אצל מדחהו מהלווים אחד וכל

הלווה  על הוא הכשר ושטרך הוא, פסול עלי שטרך לומר
הנתבע  נהנה - ממון ספק וכל נפשטה, שלא בעיא (שם) השני

שם. ברי"ף וכן התובע, חכמים,21)ומפסיד מתקנת שהיא
טוען  בהל' כמבואר חבירו, תביעת על בּכל" ש"כופר מי לכל

ה"ג. פ"א, פסול.22)ונטען מהם אחד בוודאי והרי
הלווה.23) מן בין תימן: ולדעת 24)בכת"י שני. מלווה

המלוה  הרי מהלווה, נכסים שקנה ללוקח הכוונה הרדב"ז,
מנכסים  שטורף בשטר, מלוה כדין חובו את ממנו טורף

מהן 25)משועבדים. אחת שכל ה"א, לעיל נתבאר וכבר
שם). הרי"ף (ע"פ עדותה ומקבלים היא כשרות בחזקת

.‰¯ÊÁÂ ,enÊe‰Â Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁÂ ÌÈ„Ú ‡È·‰L ÈÓƒ∆≈ƒ≈ƒ¿∆¿¿»≈»¿«¿»«
,enÊe‰Â dÓˆÚ ‰Úh‰ d˙B‡a ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿»««¬»«¿»¿«
d˙B‡a ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ,˙k ‰‡Ó elÙ‡¬ƒ≈»«¿««»≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿»

Úh‰˙eÎÓ ÌÈB¯Á‡‰ el‡ ˙e„Ú ˙‡ˆÓÂ ,dÓˆÚ ‰ ««¬»«¿»¿ƒ¿≈≈≈»«¬ƒ¿À∆∆
ÔÚhL ‰Ê ˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡L .Ô‰Èt ÏÚ ÔÈc -»ƒ«ƒ∆∆««ƒ∆À¿«∆∆»«
el‡ e˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰ - ÌÈ¯wL ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï BÊ ‰ÚË«¬»¿»ƒ≈ƒ«¿»ƒ¬≈…À¿¿≈

ÔÈ¯wLÓ Ô‰L ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ„Ú‰26‡¯wL ¯ËL Ï·‡ . »≈ƒ»«¬ƒ∆≈¿«¿ƒ¬»¿»∆»»
¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ27epnÓ :e¯Ó‡ÈÂ ÌÈL e‡B·iL ‡e‰Â , »»«¿»¿∆»¿«ƒ¿…¿ƒ∆

‰Ê ¯ËL BÏ ÛiÊÏ Ï‡L28¯ËM‰ Ìi˜˙pL Èt ÏÚ Û‡ , »«¿«≈¿»∆««ƒ∆ƒ¿«≈«¿»
ÂÈÓ˙BÁÓ29ÌÏBÚÏ Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ -30Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ≈»»≈ƒ¿»¿≈»∆ƒ∆ƒ

Ô„È ·˙k ÏÚ ÔÓˆÚa Ô‰ e„ÈÚ‰Â ¯ËM‰ È„Ú e‡a31- »≈≈«¿»¿≈ƒ≈¿«¿»«¿«»»
.Ba ÔÈ·Bbƒ

"אם 26) ב) ה, (מכות כשקרנים אותם שתחזיק לו, לשמוע
הוחזקו?!". מי ישראל כל הוחזקה, (=התובעת) היא

פסול.27) שהוא קול עליו הוציא לחתום 28)שהלווה
בשקר. מתוך 29)עליו העדים חתימות את שזיהו

פ"ו, לעיל ראה כשרים, אחרים שטרות על חתימותיהם
משטרות  יוצא כתבֿידם שיהיה החמישי, "הדרך ה"ב:

וכו'. לכוון 30)אחרים" למד עצמו שהוא לחוש, שיש
ב  לו, (כתובות הוא ומזוייף לחתימותיהם, הדומה כתב

שאינם 31)וברש"י). ואע"פ ההלוואה, את זוכרים והם
רגלים  ידם, כתב מכירים והם הואיל עליו, חתמו אם זוכרים
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קסב ממרים קסב הלכות - שופטים ספר - אדר כ"ח שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לא  סי' בחו"מ והש"ך (כסףֿמשנה). כשר שהשטר לדבר,
אין  ידם, חתימת מכירים עצמם שהעדים כל מסביר, ד, ס"ק
כשזוכרים  זה וכל הוא, ומזוייף הם טועים שמא לחוש
כמבואר  בכלל, מועילה עדותם אין כן לא שאם ההלוואה,
על  מעיד אדם "שאין ה"א: פ"ח, לעיל רבינו בדברי
שזה  מעיד הוא שבשטר הממון על אלא זה, שהוא כתבֿידו
חו"מ  וראה הדבר". להזכיר כדי הוא וכתבֿידו לזה, חייב

ה. ס"ק הגר"א ובביאור א. סעיף סג, סי'

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

âאדר כ"ח שלישי âיום

-mihteyxtq
íéøîî úBëìä¦§©§¦

LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
ÏÚ ˙BOÚÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬«
‡lL (· .ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eÏ e¯Ó‡L ‰¯Bz‰ Ètƒ«»∆»¿»≈ƒ«»∆…
‡Ï ,‰¯Bz‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚ .Ì‰È¯·cÓ ¯eÒÏ»ƒƒ¿≈∆∆…¿ƒ««»…
ÈtÓ e„ÓlL ÔLe¯Ùa ‡ÏÂ ·˙ÎaL ˙Bˆna«ƒ¿∆ƒ¿»¿…¿≈»∆»«¿ƒƒ
Ïl˜Ï ‡lL (‰ .Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚Ï ‡lL („ .‰ÚeÓM‰«¿»∆…ƒ¿…«ƒ«…∆…¿«≈
.Ì‡¯ÈÏ (Á .Ì„aÎÏ (Ê .Ì˙Bk‰Ï ‡lL (Â .Ì‡Â ·‡»»≈∆…¿«»¿«¿»¿»¿»
ÂÈ·‡ ÏB˜ ÏÚ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa‰ ‰È‰È ‡lL (Ë∆…ƒ¿∆«≈≈∆«»ƒ

.Bn‡Â¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
תורה 1) עיקר הוא שבירושלים הגדול דין שבית בו, מתבאר

לדברי  קבלה דברי בין המשמעותי ההבדל שבעלֿפה.
נוטה  הדין להיכן יודע ואינך שנחלקו דין בתי שני סופרים.
אחר  הלך סופרים, בשל המחמיר; אחר הלך תורה, בשל -

המקיל.

.‡ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa2‰¯Bz ¯wÚ Ì‰ ≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ≈ƒ«»
‰t ÏÚaL3‰‡¯B‰‰ È„enÚ Ì‰Â ,4˜Á Ì‰Óe , ∆¿«∆¿≈«≈«»»≈∆…

Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ‡ˆBÈ ËtLÓe5‰¯Bz ‰ÁÈË·‰ Ô‰ÈÏÚÂ ,6. ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈«¬≈∆ƒ¿ƒ»»
‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ - Ee¯BÈ ¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL7. ∆∆¡««ƒ«»¬∆ƒ¿«¬≈

CÓÒÏ ·iÁ - B˙¯B˙·e ea¯ ‰LÓa ÔÈÓ‡n‰ ÏÎÂ¿»««¬ƒ¿∆«≈¿»«»ƒ¿…
Ô‰ÈÏÚ ˙c‰ ‰OÚÓ8Ô‰ÈÏÚ ÔÚMÏÂ9. «¬≈«»¬≈∆¿ƒ»≈¬≈∆

ãקודש משיחות ãנקודות

"íäå ,ät ìòaL äøBz øwò íä íéìLeøéaL ìBãbä ïéc úéa¥¦©¨¤¦¨©¦¥¦©¨¤§©¤§¥
ìàøOé ìëì àöBé ètLîe ÷ç íäîe ,äàøBää éãenò." ©¥©¨¨¥¤Ÿ¦§¨¥§¨¦§¨¥

ובין  ישראל, דייני של תפקידם בין יש מהותי הבדל
אלו  מצוות בשש "לדון נח בני נצטוו שעליו ביתֿהדין

העם" את ספ"ט)ולהזהיר מלכים תפקיד (הל' נח בני אצל .
בני  מצוות של לקיומם לדאוג הוא והדיינים השופטים
למקרה  המתאים הדין את ולהודיע בשלימותן, נח

לפניהם. שהובא

שבעלֿ תורה "עיקר לראש לכל הם ישראל דייני אבל

שילמדוה, כדי שבכתב התורה נמסרה להם פה",
"לא  ציווי ישנו דבריהם כל ועל בה, ויחדשו יפרשוה,

ושמאל". ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור

את  לברר וצריכים ההוראה" "עמוד גם הם לזה ובנוסף
לפועל. הוראה - למעשה שבתורה ההלכה

גם  שתפקידם ישראל" לכל יוצא ומשפט חוק "ומהם
העם. לכל יגיעו התורה שחוקי לכך לדאוג

24 והערה 97 עמוד כ"ט חלק לקו"ש (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

הלכות 2) לעיל ראה שבמקדש, הגזית בלשכת היושב
ד. הלכה ולקמן ג הלכה א, פרק שהיא 3)סנהדרין

בהקדמתו: רבינו כלשון שבכתב, התורה למצוות הפירוש
ניתנו... בפירושן בסיני, למשה לו שניתנו המצוות "כל
זו  - והמצוה שבכתב, תורה זו - תורה והמצוה'. 'והתורה

יש 4)פירושה". ומה הכתוב, את לפרש איך מורים
ממנו. יוצאה 5)להוציא "שממנו ב פו, בסנהדרין משנה

ישראל". לכל בפירוש 6)תורה עליהם, סמכה התורה
כמשפט. יפרשוה הם שרק שם.7)מצוותיה, ספרי,

אליהן.8) תימן: יד ה'9)בכתב רוח כי פירושם. על
שם). לתורה (מלבי"ם יטעו ולא ההלכה, לכוון תנהלם

.·‡Ïa ¯·BÚ - Ô˙‡¯B‰k ‰OBÚ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈∆¿»»»≈¿…
¯·c‰ ÏkÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙10e„ÈbÈ ¯L‡ «¬∆∆∆¡«…»ƒ»«»»¬∆«ƒ

Ï‡ÓOe ÔÈÓÈ EÏ11ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â . ¿»ƒ¿…¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL12‰¯BnL ÌÎÁ ÏkL ;13 ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ∆»»»∆∆

¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL ,˜Áa B˙˙ÈÓ - Ì‰È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈∆ƒ»¿∆∆∆∆¡«¿»ƒ¬∆
ÈtÓ Ô˙B‡ e„ÓlL ÌÈ¯·c „Á‡ .¯ÓB‚Â ÔB„Ê· ‰OÚÈ«¬∆¿»¿≈∆»¿»ƒ∆»¿»ƒƒ

‰ÚeÓM‰14‰t ÏÚaL ‰¯Bz Ì‰Â ,15ÌÈ¯·c „Á‡Â ; «¿»¿≈»∆¿«∆¿∆»¿»ƒ
‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a ÌzÚ„ ÈtÓ Ìe„ÓlL∆¿»ƒƒ«¿»¿««ƒ«ƒ∆«»

Ô‰a ˙L¯„16;‡e‰ Ck ‰Ê ¯·cL Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯Â , ƒ¿∆∆»∆¿ƒ¿»¿≈≈∆∆»»∆»
‚ÈÒ Ìe‡OÚL ÌÈ¯·c „Á‡Â17‰Ó ÈÙÏe ,‰¯BzÏ ¿∆»¿»ƒ∆¬»¿»«»¿ƒ«

˙B¯Êb‰ Ô‰Â ,‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M18˙Bwz‰Â19 ∆«»»¿ƒ»¿≈«¿≈¿««»
˙B‚‰n‰Â20ÌÈ¯·„ ‰LÏM‰ el‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ¿«ƒ¿»»∆»¿∆»≈≈«¿»¿»ƒ

Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,Ô‰Ï ÚÓLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»∆¿»≈«»∆»≈∆
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ -21‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . ≈¿…«¬∆¬≈≈«ƒ«»

,˙B‚‰n‰Â ˙B¯Êb‰Â ˙Bwz‰ el‡ - Ee¯BÈ ¯L‡¬∆≈««»¿«¿≈¿«ƒ¿»
;ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ˙c‰ ˜fÁÏ È„k ÌÈa¯Ï Ì‰a e¯BiL∆»∆»«ƒ¿≈¿«≈«»¿«≈»»

ÚÂe„ÓÏiL ÌÈ¯·„ el‡ - e¯Ó‡È ¯L‡ ËtLn‰ Ï ¿««ƒ¿»¬∆…¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈc‰ ÔÓ Ô˙B‡22˙L¯„ ‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a »ƒ«ƒ¿««ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆

eÏawL ‰Ïaw‰ BÊ - EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰ ÏkÓ ;Ô‰a»∆ƒ»«»»¬∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿
˘È‡ ÈtÓ LÈ‡23. ƒƒƒƒ

הדבר.10) מן "ימין 11)בכתוב: שם: אמרו וכן שם. ספרי
ועל  ימין, שהוא שמאל על בעיניך נראים אפילו - ושמאל

להם". שמע - שמאל שהוא אין 12)ימין הוא: וכלל
לאו  ניתן שלא דין, בית מיתת לאזהרת שניתן לאו על לוקים
על  להזהירו אלא לאווין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה

יום שלישי
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קסג

קסג

ממרים  הלכות - שופטים ספר - אדר כ"ח שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הלכה  י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מוות, עונש
ב). יג, (מכות שי"א:13)ב ויניציאה ובדפוס שממרה,

מסיני.14)שמורד. למשה עד איש מפי איש ששמעו
רבינו 15) ומשה בסיני, למשה הקדושֿברוךֿהוא שלימדה

כדברי  פה בעל - וליהושע לזקנים לימדה אלא כתבה, לא
בהקדמתו. המנויות 16)רבינו מידות עשרה שלוש הן

כהנים". "תורת בראש המובאת ישמעאל" דרבי ב"ברייתא
מידות, עשרה משלוש ולמד "צא אמרו: א פו, ובסנהדרין

בהן". נדרשת איסור 18)גדר.17)שהתורה כגון,
ט. הלכה ב, פרק לקמן ראה בחלב, עוף בשר אכילת

תיקנון,19) דינו ובית ששלמה ידים, ונטילת עירובין כגון,
ב, הלכה א, פרק עירובין ובהלכות ב כא, בעירובין כמבואר
ח. הלכה ח, פרק הטומאות אבות שאר הלכות וראה

העולם,20) לתיקון או הדת, לחיזוק רבים בהם שהחזיקו
נ, (פסחים חצות עד פסח בערב מלאכה לעשות שלא כגון,
קריאת  או א), מד, (סוכה רבה בהושענא ערבה חיבוט או א)
הוצאת  של המנהג וכן ב) כח, (תענית חדשים בראשי הלל
ש"בראשונה  העולם. לתיקון שהוא לבד, פשתן בבגדי המת
יותר  טובים) (=בתכריכין לקרוביו קשה המת הוצאת הייתה
שבא  עד ובורחים, אותו מניחים קרוביו שהיו עד ממיתתו,
ונהגו  פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג גמליאל רבן
והלכות  ב כז, קטן (מועד פשתן" בכלי לצאת אחריו העם

א). הלכה ד, פרק וגו',21)אבל הדבר" מן תסור "לא של
לאו  על אסמכינהו דרבנן מילי "כל ב) יט, (ברכות אמרו וכן

תסור". הדין"22)דלא זה - "למשפט א פז, סנהדרין
שווה. גזירה בדין הלמד בדבר נחלק אם רש"י: ומפרש

ויגדך 23) אביך "שאל ז) לב, (דברים הכתוב אומר וכן
שורש  המצוות לספר בהשגותיו והרמב"ן לך". ויאמרו זקניך
עושה  שאינו מי שכל רבינו, כדברי אם שואל: ד אות ראשון
כשהוא  ואפילו תעשה", ב"לא עובר הגדול דין בית כהוראת
היה  תעשה, בלא עובר תקנותיהם או חכמים גזירת על עובר
מן  הכול שהרי תורה, כדברי סופרים דברי בכל להחמיר לנו
המקיל" אחרי הלך סופרים "בשל אמרו: ולמה הוא, התורה
שהקילו  מצינו, מקומות ובהרבה ה), הלכה להלן (ראה
א  לד, שבת ראה תורה, מבדברי יותר סופרים בדברי
כלי  "ביטול אמרו: ב קכח, ושם להקל", דרבנן "ספיקא
דאורייתא  ואתי דאורייתא, חיים בעלי צער דרבנן, - מהיכנו
שהחכמים  מתרץ, למבי"ט ספר" וב"קרית דרבנן"! ודחי
חמור  עונשו יהא לא גזירתם על שהעובר מתחילה, התנו
יידון  דבריהם ספק שכל בתחילה, מחלו וגם תורה, כשל
ולצורכו, להנאתו דבריהם על כשעובר זה כל אולם להקל,
ממרה  זה הרי אמת, שאינם ואומר דבריהם על החולק אבל
כבודם, על חכמים מחלו לא אליו וביחס הוראתם, עיקר על
עמד  ואם לך", יגידו אשר הדבר מן תסור "לא נאמר: ועליו
על  רק כשעבר אפילו, ממרא", "זקן זה הרי - בסירובו
החמץ  שהתיר "כגון א הלכה ד, פרק לקמן כמבואר גזירתם,
באמרו  רבינו נתכוון ולזה שישית" בשעה בניסן י"ד ביום
וראה  תעשה". בלא עובר מהן אחת כל על "והעובר כאן:

לו. והסכים הזה ההסבר את ששיבח משנה" ב"לחם

.‚‰Ïa˜ È¯·c24ÌÏBÚÏ ˙˜ÏÁÓ Ô‰a ÔÈ‡ -25ÏÎÂ . ƒ¿≈«»»≈»∆«¬…∆¿»¿»

‰Ïa˜ BÈ‡L Úe„Èa - ˙˜ÏÁÓ Ba ‡ˆÓzL ¯·c»»∆ƒ¿»«¬…∆¿»«∆≈«»»
ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ„ÓlL ÌÈ¯·„e .ea¯ ‰LnÓ26Ì‡ , ƒ∆«≈¿»ƒ∆¿≈ƒƒ«ƒƒ

;eÓÈkÒ‰ È¯‰ - Ôlk ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«»À»¬≈ƒ¿ƒ
ÔÈc‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - Ô‰a e˜ÏÁ Ì‡Â¿ƒ∆¿¿»∆¿ƒ««»…ƒƒ«ƒ
Ì‡ ,˙B‚‰n‰Â ˙Bwz‰Â ˙B¯Êb‰ ÔÎÂ .ÌÈa¯‰ ¯Á‡««»«ƒ¿≈«¿≈¿««»¿«ƒ¿»ƒ
B‡ ‰wz Ôw˙Ï B‡ ‰¯Êb ¯Ê‚Ï Èe‡¯L Ô˙ˆ˜Ó e‡»̄ƒ¿»»∆»ƒ¿…¿≈»¿«≈«»»

‰f‰ ‚‰n‰ ÌÚ‰ eÁÈpiL27Èe‡¯ ÔÈ‡L Ô˙ˆ˜Ó e‡¯Â , ∆«ƒ»»«ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»»∆≈»
‚‰Ó ÁÈp‰Ï ‡ÏÂ BÊ ‰wz Ôw˙Ï ‡ÏÂ BÊ ‰¯Êb ¯Ê‚Ïƒ¿…¿≈»¿…¿«≈«»»¿…¿«ƒ«ƒ¿»

‰Ê28¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB - ∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ««
ÌÈa¯‰ ¯Á‡ ¯·c‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,Ôa¯29. À»ƒƒ«»»««»«ƒ

מסיני.24) משה מפי עתה 25)שקיבלו ועד מאז "שהרי
המוציא  אחד: שיאמר החכמים, בין מחלוקת... מצאנו לא
כופר  אלא אינו השני: ויאמר עינו... את יוציאו - חבירו עין
שאמר  במה מחלוקת כן גם מצאנו ולא לתת. שחייב בלבד
אתרוג; שהוא: אחד, שיאמר עד הדר' עץ 'פרי הכתוב
פירושים  שכולם רימונים... או חבושים שהוא: אחר, ויאמר
למשנה). בהקדמתו רבינו (לשון משה" מפי מקובלים

נדרשת 26) שהתורה וחומר" "קל מדין או שווה" מ"גזירה
כמנהגם.27)בהם. לנהוג להם אלא 28)להשאיר

בית 29)לבטלו. ורבו "נמנו ב) יג, (שבת שאמרו כמו
ביום", בו גזרו דברים עשר ושמונה הלל, בית על שמאי
על  נמנו דינו ובית גמליאל רבן אמרו: ב ג, קטן ובמועד
שנים  בהם נהגו שכבר למרות, ובטלום", הללו פרקים שני

רבות.

.„˙˜ÏÁÓ ‰˙È‰ ‡Ï ,Ìi˜ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰Lk¿∆»»≈ƒ«»«»…»¿»«¬…∆
„Á‡Ï ˜ÙÒ Ba „ÏBpL ÔÈc Ïk ‡l‡ .Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈∆»»ƒ∆«»≈¿∆»
- eÚ„È Ì‡ .B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·Ï Ï‡BL - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈¿≈ƒ∆¿ƒƒ»¿
ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÌÚ Ï‡BM‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡ ;BÏ e¯Ó‡»¿ƒ»¬≈«≈ƒ≈ƒ

ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚ ÂÈÁeÏL ÌÚ B‡30c ˙È·Ï ÔÈÏ‡BLÂÔÈ ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ
˙Èa‰ ¯‰aL31Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡ ;BÏ e¯Ó‡ - eÚ„È Ì‡ . ∆¿«««ƒƒ»¿»¿ƒ»«…

‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a32e¯Ó‡ - eÚ„È Ì‡ . »ƒ¿≈ƒ∆«∆«»¬»»ƒ»¿»¿
˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÔÈ‡a Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï33˙È·Ï »∆¿ƒ»«…»ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿≈

˜Ùq‰ Ba „ÏBpL ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ .ÔÈÏ‡BLÂ ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»¿¬ƒƒ»»«»»∆««»≈
ÔÈa ‰Ïaw‰ ÈtÓ ÔÈa ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ Úe„È ÏkÏ«…»«≈∆≈ƒ«»≈ƒƒ««»»≈
‰È‰ ‡Ï Ì‡ ;„iÓ ÌÈ¯ÓB‡ - da ecL ‰cn‰ ÈtÓƒƒ«ƒ»∆»»¿ƒƒ»ƒ…»»

Ô˙ÚLa Ba ÔÈc - ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ¯e¯a ¯·c‰34, «»»»≈∆≈ƒ«»»ƒƒ¿»»
e„ÓÚÈ B‡ ,Ôlk eÓÈkÒiL „Ú ¯·ca ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«»»«∆«¿ƒÀ»««¿
Ck :ÌÈÏ‡BM‰ ÏÎÏ e¯Ó‡ÈÂ ,·¯‰ ¯Á‡ eÎÏÈÂ ÔÈÓÏ¿ƒ¿»¿≈¿««»…¿…¿¿»«¬ƒ»
‰˙·¯ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏËaMÓ .Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰Â ,‰ÎÏ‰¬»»¿¿ƒ»∆ƒ∆»«≈ƒ«»»¿»
‰ÊÂ ,ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ‡nËÓ ‰Ê ,Ï‡¯OÈa ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ¿»≈∆¿«≈¿≈««ƒ¿»»¿∆

¯ÈzÓ ‰ÊÂ ,¯ÒB‡ ‰Ê ;ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ¯‰ËÓ35. ¿«≈¿≈««ƒ¿»»∆≈¿∆«ƒ

והמופלא 30) "הוא א: משנה ז, פרק סנהדרין תוספתא
ב  פח, סנהדרין וראה הבית", שבהר דין לבית באין שבהן
לזה  באין לאו, ואם לעירו... שסמוך לזה באין לאו, "ואם
שסמוך  דין לבית קודם שהלכו משמע הבית", הר פתח שעל
שבנוסח  וכנראה הבית, הר שעל לזה כן ואחרי לעירו,
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קסד ממרים קסד הלכות - שופטים ספר - אדר כ"ט רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

משנה). (כסף זו גירסה הייתה לא רבינו שלפני התלמוד
נשים 31) עזרת לפני החיל, מן שלפנים המזרחי, בשער והוא

ב). פו, בסנהדרין ובאים 32)(רש"י נשים, עזרת כשעברו
(שם). ישראל עזרת העזרה,33)לפתח בתוך בנוייה שהיא

הסנהדרין  היו חול של "ובחצי בחול, וחצייה בקודש חצייה
י"ז). הלכה ה, פרק הבחירה בית (הלכות יושבין"

שעה.34) "משרבו 35)באותה אמרו: ב פח, בסנהדרין
מחלוקות  רבו צרכן כל שמשו שלא והלל, שמאי תלמידי
בהקדמתו  ורבינו תורות" כשתי תורה ונעשית בישראל

שני "כל מסביר: המשנה, שווים לפירוש בהיותם אנשים
בשום  בסברתם מחלוקת ביניהם תיפול לא ובעיון... בשכל
כאשר  אבל לזו... זו קרובות היו שניהם שדעות מפני פנים...
הלל  סברת כנגד סברתם ונחלשה התלמידים... שקידת רפתה
שסברת  בעיון... ביניהם מחלוקת נפלה - רבותיהם ושמאי
בידו  שיש מה ולפי שכלו, לפי הייתה מהם ואחד אחד כל

העיקרים". מן

.‰‡lL e˜ÏÁpL ÔÈÈ„ Èza ÈL B‡ ÌÈÓÎÁ ÈL¿≈¬»ƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿¿∆…
ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓÊa36¯e¯a ¯·c‰ ‰È‰ ‡lL „Ú B‡ , ƒ¿«««¿∆¿ƒ«∆…»»«»»»

Ô‰Ï37¯‰ËÓ „Á‡ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa „Á‡ ÔÓÊa ÔÈa , »∆≈ƒ¿«∆»≈»∆««∆∆»¿«≈
EÈ‡ Ì‡ ,¯ÈzÓ „Á‡Â ¯ÒB‡ „Á‡ ,‡nËÓ „Á‡Â¿∆»¿«≈∆»≈¿∆»«ƒƒ≈¿
¯Á‡ Cl‰ - ‰¯Bz ÏLa :‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ≈«¿≈»«ƒ∆¿∆»«≈««

Ï˜n‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÌÈ¯ÙBÒ ÏLa ,¯ÈÓÁn‰38. ««¿ƒ¿∆¿ƒ«≈«««≈≈

הגדול.36) דין בית הגדול 37)משבטל הדין שבית טרם
לעשות  השואלים צריכים ובינתיים בנידון, דעתו חוות סיכם
הדבר  הגיע שלא עד או הנוסח: תימן יד ובכתב מעשה.
לפני  לדיון עדיין הגיעה לא שהשאלה כלומר, להן.

בן 38)הסנהדרין. יהושע רבי וכדברי א ז, זרה עבודה
נודע  "אם כותב: רנג סימן בתשובותיו והרשב"א קרחה.
ב) הלכה ב, פרק לקמן (ראה ובמניין בחכמה גדול האחד,
נודע  ולא שווים שניהם היו אחריו... הולכים כן, שמו ויצא
וכו', המחמיר" אחר הלך תורה בשל משניהם, גדול מי

משנה). (לחם כן סובר רבינו שגם וייתכן,

âאדר כ"ט רביעי âיום
éðL ÷øt1 ¤¤¥¦

קודמו,1) דין בית תקנת או גזירה לבטל יכול דין בית שאין
יכול  בהם המקרים ובמניין. בחכמה ממנו גדול שיהיה עד
ממנו. קטן שהוא למרות קודמו דין בית דברי לבטל דין בית
הציבור  רוב אם גזירה, כשגוזרים היטב להתיישב שצריך
ולא  עליו תוסיף לא התורה: אזהרת הגדרת בה. לעמוד יוכל

ממנו. תגרע

.‡˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a eL¯cL ÏB„b ÔÈc ˙Èa2‰Ó ÈÙk ≈ƒ»∆»¿¿««ƒ«ƒ¿ƒ«
„ÓÚÂ ,ÔÈ„ e„Â ,Ck ÔÈc‰L Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯pM∆ƒ¿»¿≈≈∆∆«ƒ»¿»ƒ¿»«

a Ì‰È¯Á‡¯Á‡ ÔÈc ˙È3¯zÒÏ ¯Á‡ ÌÚË BÏ ‰‡¯Â , «¬≈∆≈ƒ«≈¿ƒ¿»«««≈ƒ¿…
.ÂÈÈÚa ‰‡¯pM ‰Ó ÈÙk Ô„Â ,¯˙BÒ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡¬≈∆≈¿»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿≈»
EÈ‡ - Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈≈¿

E¯B„aL ÔÈc ˙Èa ¯Á‡ ‡l‡ ˙ÎÏÏ ·iÁ4. «»»∆∆∆»««≈ƒ∆¿¿

ובביאורנו.2) ה"ב, פ"א לעיל ראה בהן, נדרשת שהתורה
ולא 3) בחכמה לא הקודם מביתֿהדין גדול אינו ואפילו

ה"ב. להלן ראה תעלה 4)במניין, "וכי ב: כה, השנה ראש
אין  הא, בימיו? היה שלא הדיין אצל הולך שאדם דעתך על
"ירובעל  שם: אמרו וכן שבימיך", שופט אצל אלא לילך לך
וכן  בדורו". כשמואל בדורו יפתח בדורו... כמשה בדורו
ראשונים, תנאים על חולקים אחרונים שתנאים מוצא אתה
ב  כז, ובסוטה קודמיהם. אמוראים על אחרונים ואמוראים
שלישי, ככר לטהר אחר דור "עתיד זכאי: בן יוחנן רבן אמר
מדין  אלא טמא", שהוא התורה מן מקרא לו שאין
ואע"פ  שמח). (אור א כט, שם כמבואר בלבד, קלֿוחומר
דברי  על התנאים ממשנת שמקשים בתלמוד מוצאים שאנו
- עליהם? לחלוק לאמוראים רשות אין כאילו האמוראים,
שדורות  עליהם, קיבלו המשנה חתימת שמיום לומר, אפשר
בחתימת  עשו וכן הראשונים. על יחלקו לא האחרונים
אדם  לשום רשות ניתנה לא שנחתם, שמיום התלמוד,
בהקדמתו: רבינו דברי והשווה (כסףֿמשנה). עליו לחלוק
הוא, כך המשפט שדרך מהגאונים אחד לימד אם "וכן
המשפט  דרך זה שאין אחריו, שעמד אחר לביתֿדין ונתבאר
שהדעת  למי אלא לראשון, שומעים אין - בתלמוד הכתוב
חייבים  - הבבלי שבתלמוד הדברים כל אבל לדבריו... נוטה

בהם". ללכת ישראל כל

.·e‚È‰‰Â ‰wz ewz B‡ ‰¯Ê‚ e¯ÊbL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿≈»ƒ¿«»»¿ƒ¿ƒ
ËLÙe ,‚‰Ó5Ì‰È¯Á‡ „ÓÚÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎa ¯·c‰ ƒ¿»»««»»¿»ƒ¿»≈¿»««¬≈∆

¯˜ÚÏÂ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ¯·c Ïh·Ï Lw·e ¯Á‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ«≈ƒ≈¿«≈¿»ƒ»ƒƒ¿«¬…
BÈ‡ - ‚‰n‰ B˙B‡Â ‰¯Êb‰ d˙B‡Â ‰wz‰ d˙B‡»««»»¿»«¿≈»¿«ƒ¿»≈
‰ÓÎÁa ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰iL „Ú ÏBÎÈ6 »«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒƒ¿»¿»

ÔÈÓ·e7ÔÈÓa ,ÔÈÓa ‡Ï Ï·‡ ‰ÓÎÁa ÏB„‚ ‰È‰ . ¿ƒ¿»»»»¿»¿»¬»…¿ƒ¿»¿ƒ¿»
ÂÈ¯·c ˙‡ Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÓÎÁa ‡Ï Ï·‡8. ¬»…¿»¿»≈»¿«≈∆¿»»

B‡ ÌÈBL‡¯‰ e¯Ê‚ BÏÏ‚aL ÌÚh‰ ÏËa elÙ‡¬ƒ»««««∆ƒ¿»»¿»ƒƒ
eÈ‰iL „Ú Ïh·Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈB¯Á‡‰ ÔÈ‡ - eÈ˜˙‰ƒ¿ƒ≈»«¬ƒ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿

Ì‰Ó ÌÈÏB„‚9,ÔÈÓa Ì‰Ó ÌÈÏB„‚ eÈ‰È C‡È‰Â . ¿ƒ≈∆¿≈«ƒ¿¿ƒ≈∆¿ƒ¿»
„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

‡e‰10¯·c‰ eÏa˜Â eÓÈkÒ‰L ,¯Bc‰ ÈÓÎÁ ÔÈÓ ‰Ê ?∆ƒ¿««¿≈«∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡L11.Ba e˜ÏÁ ‡ÏÂ ∆»¿≈ƒ«»¿…»¿

ונתקבל.5) האחרון,6)נפוץ ביתֿדין של הישיבה שראש
(עדיות  הקודם הישיבה מראש יותר בחכמה מופלג יהיה

שם). רבינו וכפירוש מ"ה, מנין 7)פ"א, שיהיה
התלמידים  ממנין מרובה האחרון ביתֿדין של התלמידים
והראב"ד  בסמוך. רבינו וכדברי הקודם, ביתֿדין של
שיהיה  שנים, במנין - במנין אומר: שם, למשנה בפירושו

מהראשון. זקן האחרון ביתֿדין ביצה 9)שם.8)ראש
נכונים  "היו טו) יט, (שמות אמרה התורה שהרי ב. ה,
יודע, אני וממילא אשה", אל תגשו אל ימים לשלשת
הותרו  התורה את כבר כשקיבלו ימים, שלשה שלאחר
בפירוש, להם להתיר הקב"ה הוצרך זאת ובכל בנשותיהם,
ה, (דברים לאהליכם" לכם שובו להם, אמור "לך ולומר:
אחר  מנין "צריך במנין הנאסר דבר שכל מכאן, כז),

יום רביעי
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קסה

קסה

ממרים  הלכות - שופטים ספר - אדר כ"ט רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

וסובר  מקודם. נאסר שבגללו הטעם בטל ואפילו להתירו",
(כסףֿמשנה). מהקודם גדול אחר למנין שהכוונה רבינו,

ה"ג.10) פ"א, סנהדרין הל' לעיל ביאר 11)ראה שכבר
דור  "בכל עמהם היו הישיבות ראשי שכל בהקדמתו, רבינו
שם: מדגיש הוא וכן מהם", ששמעו ורבבות אלפים ודור
שהמשפט  ולמדו דין שדנו או שהתקינו... חכמים "ואותם

רובם". או ישראל חכמי כל הם - הוא כך

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12Ô˙B‡ e¯Ò‡ ‡lL ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆…»¿»
¯‡Lk ‡l‡ ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BOÚÏ È„k13;‰¯Bz ÈÈc ¿≈«¬¿»«»∆»ƒ¿»ƒ≈»

˙BOÚÏ Ô¯Ò‡Ïe ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯L ÌÈ¯·c Ï·‡¬»¿»ƒ∆»≈ƒƒ¿…¿»¿»«¬
‚ÈÒ14ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - [Ï‡¯OÈ] ÏÎa Ô¯eq‡ ËLt Ì‡ , ¿»ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿»≈≈≈ƒ

ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰ elÙ‡ ,Ô¯Èz‰Ïe Ô¯˜ÚÏ ÏBÎÈ ¯Á‡ ÏB„b»«≈»¿»¿»¿«ƒ»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈBL‡¯‰15. »ƒƒ

ביתֿדין 12) גזירת לבטל יכול מחבירו גדול שביתֿדין
בשאר.13)קודמו. שי"א: וינציאה גדר 14)בדפוס

משום  שנגזר בחלב, עוף בשר אכילת איסור כגון למשמרת,
להלן  כמבואר בחלב, בהמה בשר אכילת לאכול יבואו שלא

לבטל 15)ה"ט. יכול "ּבּכל, א) לו, (ע"ז אמרו ַֹשהרי
(שמונהֿ דבר משמונהֿעשר חוץ חבירו, בי"ד דברי ביתֿדין
- ב יג, בשבת מנויות והן שמאי, בית שגזרו גזירות , עשרה
לו", שומעים אין וביתֿדינו אליהו יבוא שאפילו ב), יז,
שנעשו  בהם, וכיוצא דבר משמונהֿעשר חוץ רבינו: וסובר
בכל  איסורם פשט לא ואם (כסףֿמשנה). לתורה סייג

ה"ז. לקמן דינם יתבאר ישראל,

.„el‡ ÌÈ¯·c Û‡ ¯˜ÚÏ ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ16ÈÙÏ ¿≈¿≈ƒ«¬…«¿»ƒ≈¿ƒ
‰ÚL17‡lL ;ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆»»ƒ»ƒƒ∆…

elÙ‡L ,dÓˆÚ ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈ¯eÓÁ el‡ ˙B¯Ê‚ e‰È¿¿≈≈¬ƒƒƒ¿≈»«¿»∆¬ƒ
B¯˜ÚÏ ÔÈc ˙Èa ÏÎÏ LÈ ‰¯Bz È¯·„18‰ÚL ˙‡¯B‰19. ƒ¿≈»≈¿»≈ƒ¿»¿»«»»

È„k ‚ÈÒ ˙BOÚÏÂ ˙c‰ ˜fÁÏ e‡¯L ÔÈc ˙Èa ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿«≈«»¿«¬¿»¿≈
ÔÈLBÚÂ ÔÈkÓ - ‰¯Bz È¯·c ÏÚ ÌÚ‰ e¯·ÚÈ ‡lL20 ∆…««¿»»«ƒ¿≈»«ƒ¿¿ƒ

ÔÈck ‡lL21˙B¯B„Ï ¯·c‰ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ Ï·‡ ; ∆…«ƒ¬»≈¿ƒ«»»¿
‰ÚL ÈÙÏ e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‡e‰ Ck ‰ÎÏ‰L ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ∆¬»»»¿≈ƒ»¿ƒ»»
,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ B‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ï¿«≈ƒ¿«¬≈«¬…«ƒ¿«…«¬∆

˙cÏ ÌÈa¯ ¯ÈÊÁ‰Ï È„k22Ï‡¯OiÓ ÌÈa¯ ÏÈv‰Ï B‡ ¿≈¿«¬ƒ«ƒ«»¿«ƒ«ƒƒƒ¿»≈
‰ÎÈ¯vM ‰Ó ÈÙÏ ÔÈOBÚ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÏLk‰lÓƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ«∆¿ƒ»

‰Ê ÏL BÏ‚¯ B‡ B„È C˙BÁ ‡ÙB¯‰L ÌLk .‰ÚM‰23, «»»¿≈∆»≈≈»«¿∆∆
ÔÓ ÔÓÊa ÌÈ¯BÓ ÔÈc ˙Èa Ck ;Blk ‰ÈÁiL È„k¿≈∆ƒ¿∆À»≈ƒƒƒ¿«ƒ
È„k ,‰ÚL ÈÙÏ ˙BˆÓ ˙ˆ˜ ÏÚ ¯·ÚÏ ÌÈpÓf‰«¿«ƒ«¬…«¿»ƒ¿¿ƒ»»¿≈

[Ìlk] eÓi˜˙iL24ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L C¯„k . ∆ƒ¿«¿À»¿∆∆∆»¿¬»ƒ
ÌÈBL‡¯‰25ÂÈÏÚ ÏlÁ :26¯ÓLiL È„k ,˙Á‡ ˙aL »ƒƒ«≈»»«»««¿≈∆ƒ¿…

‰a¯‰ ˙B˙aL27. «»«¿≈

לתורה.16) סייג משום לפי 17)שנאסרו רק שזה לציין,
זמני. ובאופן לעקרן.18)שעה תימן: לא 19)בכת"י

שאין  רבינו, ומשמיענו לדורות. הוראה הדבר שיקבע
משל  יותר לדבריהם חיזוק עשו "חכמים בזה: אומרים

(כסףֿמשנה). ב פג, כתובות ראה -20)תורה". מכים

מיתה. עונש - ועונשים התורה,21)מלקות; מן שלא
והלקו  "מעשה ה"ד: פכ"ד, סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון
באחד  ומעשה גלוי), (=מקום אילן תחת אשתו שבעל אדם
בזויות  מצוות (=שהיו יוונים בימי בשבת סוס על שרכב
סייג  משום והכל וסקלוהו", לביתֿדין והביאוהו בעיניהם)
א  ס, בגיטין רש"י וראה א. מו, בסנהדרין כמבואר לתורה,
הפרו  לה' לעשות "עת קכו) קיט, (תהלים הפסוק על
שמים  לשם תקנה לעשות עת באה "אם שמפרש: תורתך",

הצריכה". לשעה תורה דברי הפרו להקריב 22)- כגון
יד) יב, (דברים שנאמר 'עשה', איסור בו שיש בחוץ, קרבן
להקריב  מצותֿעשה זו - מצוך" אנכי אשר כל תעשה "ושם
יג) (שם, שנאמר לאֿתעשה איסור וגם בלבד, הבחירה בבית
תראה", אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "השמר
הקרבנות  מעשה הל' (ראה לאֿתעשה אלא אינו - ו"השמר"
כדי  הכרמל, בהר עולה הקריב הנביא ואליהו ה"ב), פי"ח
למוטב  ישראל את החזיר ובזה הבעל, נביאי את להכחיש
והשווה  א) צ, וסנהדרין ב. צ, (יבמות מעבודהֿזרה והשיבם

ה"ג. פ"ט, התורה יסודי בהרעלת 23)הל' ידו שלקתה
מקצתן 24)דם. ומבטלים אחד, גוף הן המצוות כל כאילו

(רדב"ז). השאר את ב.25)לקיים פה, על 26)יומא
אצל  שבת היא שדחויה בשבת, צרכיו כל לו לעשות החולה,

ה"א). פ"ב, שבת (הל' נפשות משפטי 27)סכנת "שאין
בעולם" ושלום וחסד רחמים אלא בעולם, נקמה התורה

ה"ג). שם, רבינו (לשון

.‰‰¯Êb ¯Ê‚Ï Ô‰Ï ‰‡¯pL ÔÈc ˙Èa28Ôw˙Ï B‡ ≈ƒ∆ƒ¿»»∆ƒ¿…¿≈»¿«≈
‰wz29¯·ca ·MÈ˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‚‰Ó ‚È‰‰Ï B‡ «»»¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈«»»

B‡ Ô‰a „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ Ì‡ ‰lÁz Ú„ÈÏÂ¿≈«¿ƒ»ƒ…«ƒ¿ƒ«¬…»∆
ÏÚ ‰¯Êb ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .„ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈¿ƒ«¬…¿»≈¿ƒ¿≈»«

da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eav‰30. «ƒ∆»ƒ≈…«ƒ¿ƒ«¬…»

כא,28) (יבמות שאמרו כמו לתורה, סייג משום בה שיש
למשמרתי, משמרת עשו - משמרתי" את "ושמרתם א)
בהקדמתו  רבינו (מלשון "גזירה" לה: קוראים והחכמים

הרביעי"). "והחלק ד"ה המשנה, בדברים 29)לפירוש
גרעון, ולא במצוה תוספת בהם שאין אדם בני בין הנוהגים
וקראו  תורה, בדברי אדם לבני תועלת שהם בדברים או
ומהן  והיתר; איסור בענין - מהן ומנהגות", "תקנות אותם:
החמישי"). "והחלק ד"ה שם רבינו (לשון הממונות בענין -

נארים 30) אתם "במארה ט) ג, (מלאכי שנאמר א. לו, ע"ז
יוכל  כולו שהגוי עד - כולו" הגוי קובעים אתם ואותי
ככולו. רובו לזה: בקשר אמרו ב ג, ובהוריות בה, לעמוד
מקבלים  אתם - נארים אתם במארה מפרש: שם בע"ז ורש"י
אותי, גוזלים אתם ואח"כ ובקללה... בארור גזירה עליכם

הארורים. מן נהנים שאתם

.ÂÏ‰w‰ ·¯L en„Â ,‰¯Êb ÔÈc ˙Èa e¯ÊbL È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ¿≈»¿ƒ∆…«»»
e˜t˜t ‰e¯ÊbL ¯Á‡Â ,da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ31da ÌÚ‰ ¿ƒ«¬…»¿««∆¿»»ƒ¿¿»»»

‰ÏËa BÊ È¯‰ - Ï‰w‰ ·¯a ‰ËLt ‡ÏÂ32ÔÈ‡Â , ¿…»¿»¿…«»»¬≈¿≈»¿≈»
.da ˙ÎÏÏ ÌÚ‰ ˙‡ ÛÎÏ ÔÈ‡M«̄»ƒ»…∆»»»∆∆»

מ"ו),31) פ"ה, (עדויות ידים" בטהרת "שפקפק כמו: זלזלו,
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קסו ממרים קסו הלכות - שופטים ספר - אדר כ"ט רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שזלזל. א): יט, בברכות רש"י (וכן הרע"ב ומפרש
ברבי 32) אלעזר מרבי אני "מקובל ה"ח: פ"ב, ע"ז ירושלמי

ציבור  רוב ואין גוזרים, שביתֿדין גזירה שכל צדוק,
ביתֿדין  שום צריכה ואינה גזירה", אינה - עליהם מקבלים

(לחםֿמשנה). לבטלה

.ÊÔk ¯·c‰ „ÓÚÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎa ‰ËLtL en„Â e¯Êb»¿¿ƒ∆»¿»¿»ƒ¿»≈¿»««»»≈
¯Á‡ ÔÈc ˙Èa „ÓÚ ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,˙Ba¯ ÌÈL»ƒ«¿««¿«¿À∆»«≈ƒ«≈
˙ËLBt ‰¯Êb‰ d˙B‡ ÔÈ‡L ‰‡¯Â Ï‡¯OÈ ÏÎa ˜„·e»«¿»ƒ¿»≈¿»»∆≈»«¿≈»∆∆
˙BÁt ‰È‰ elÙ‡Â ,Ïh·Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈≈¿¿«≈«¬ƒ»»»

ÔÈÓ·e ‰ÓÎÁa ÔBL‡¯‰ ÔÈc ˙ÈaÓ33. ƒ≈ƒ»ƒ¿»¿»¿ƒ¿»

שמן 33) התיר רבי) של (=נכדו נשיאה יהודה רבי שהרי
שהיו  והלל, שמאי תלמידי עליו שגזרו למרות גויים, של
פשט  שלא ומצא עליו, שבדק מפני אלא ממנו, גדולים
(ע"ז  והתירוהו ביתֿדינו עם עליו נמנה ישראל, ברוב איסורו
ביתֿדין  א) בדבר, חילוקים שלשה שיש למד, נמצאת שם).
ומצא  אחר ביתֿדין ועמד דין, ודן המדות מן באחת שדרש
מביתֿדין  פחות הוא ואפילו סותר, זה הרי - לסתרו טעם
הנהיג  או תיקן או ביתֿדין גזר אם ב) ה"א), (לעיל הראשון
לבטלו  יכול אחר ביתֿדין אין ישראל, בכל הדבר ופשט
ג) ה"ב). (לעיל ובמנין בחכמה ממנו גדול היה אלאֿאםֿכן
בכל  גזירתו ופשטה לתורה, סייג לעשות כדי ביתֿדין גזר
ולהתירה  לעקרה יכול שבעולם ביתֿדין שום אין ישראל,
ישראל, בכל הגזירה פשטה שלא נודע ואם ה"ג), (לעיל
(רדב"ז  לבטלה יכול - כראשון גדול שאינו ביתֿדין אפילו

ה"ג). לעיל

.Á¯‰ÓÈ Ï‡ - ÌÈ¯·„ ÈL ¯Èz‰L ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ¿»≈ƒ∆ƒƒ¿≈¿»ƒ«¿«≈
ÈLÈÏL ¯·c ¯Èz‰Ï34. ¿«ƒ»»¿ƒƒ

גויים,34) של פת להתיר רצה לא נשיאה יהודה רבי שהרי
לביתֿדינו: שיקראו רצה ולא דברים, שני התיר שכבר מפני
פ"ב, שם בירושלמי וכן א), לז, (ע"ז המתיר" "ביתֿדין
דברים, שלשה (=שמתירים) דשרו ביתֿדין "כל ה"ח:
ליה  "וקרו מ"ד: פ"ח, עדויות וראה שריא", דינא בי נקרא:

שריא". אסי

.ËLÈÂ ÏÈ‡B‰35¯zn‰ ¯·c ¯Ò‡ÏÂ ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙È·Ï ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿…¿∆¡…»»«À»
˙B¯B„Ï B¯eq‡ „ÓÚÈÂ36È¯eq‡ ¯Èz‰Ï Ô‰Ï LÈ ÔÎÂ , ¿«¬…ƒ¿¿≈≈»∆¿«ƒƒ≈

‰¯Bz37‡Ï :‰¯Bz‰ ‰¯È‰Ê‰L ‰Ê e‰Ó ,‰ÚL ÈÙÏ »¿ƒ»»«∆∆ƒ¿ƒ»«»…
È¯·c ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL ?epnÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÒ…̇≈»»¿…ƒ¿«ƒ∆∆…¿ƒ«ƒ¿≈

‰¯Bz38Ô‰Ó Ú¯‚Ï ‡ÏÂ39ÌÏBÚÏ ¯·c‰ Úa˜ÏÂ »¿…ƒ¿…«≈∆¿ƒ¿…««»»¿»
¯·„a40‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L41ÔÈa ·˙ÎaL ‰¯Bza ÔÈa , ¿»»∆ƒ«»≈«»∆ƒ¿»≈

‰t ÏÚaL ‰¯Bza42‡Ï :‰¯Bza ·e˙k È¯‰ ?„ˆÈk . «»∆¿«∆≈«¬≈»«»…
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙43‰fL , ¿«≈¿ƒ«¬≈ƒƒƒ«¿»»¿∆∆

¯Oa ÔÈa ,·ÏÁa ¯Oa ÏÎ‡ÏÂ ÏM·Ï ¯Ò‡ ·e˙k‰«»»«¿«≈¿∆¡…»»¿»»≈¿«
·ÏÁa ¯zÓ - ÛBÚ‰ ¯Oa Ï·‡ ;‰iÁ ¯Oa ÔÈa ‰Ó‰a¿≈»≈¿««»¬»¿«»À»¿»»

‰¯Bz‰ ÔÓ44‰iÁ ¯Oa ¯ÈzÈÂ ÔÈc ˙Èa ‡B·È Ì‡ . ƒ«»ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿««»
Ú¯B‚ ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁa45ÛBÚ‰ ¯Oa ¯Ò‡È Ì‡Â ; ¿»»¬≈∆≈«¿ƒ∆¡…¿«»

- ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰Â È„b‰ ÏÏÎa ‡e‰L ¯Ó‡ÈÂ¿…«∆ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ«»

ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰46ÔÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ ¯Oa :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆ƒ¬»ƒ»«¿«»À»ƒ
,‰¯Ê‚ ‡e‰L ÌÚÏ ÚÈ„BÂ ,B˙B‡ ¯Ò‡ e‡Â ,‰¯Bz‰«»¿»∆¡…¿ƒ«»»∆¿≈»
ÈtÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ :e¯Ó‡ÈÂ ‰·BÁ ¯·c‰ ÔÓ ‡B·È ‡lL∆…»ƒ«»»»¿…¿»À»ƒ¿≈
;‰L¯t˙ ‡Ï È¯‰L ˙¯zÓ ‰iÁ‰ Ck ,L¯t˙ ‡lL∆…ƒ¿»≈»««»À∆∆∆¬≈…ƒ¿»¿»
ÔÓ ıeÁ ,˙¯zÓ ‰Ó‰a ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ¿»«≈««¿«¿≈»À∆∆ƒ

ÊÚ‰47·ÏÁa ¯zÓ ÊÚ‰ ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ; »≈¿»«≈««¿«»≈À»«¬≈
‡È‰L ,'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,‰O·k‰ B‡ ‰¯t»»«ƒ¿»∆…∆¡«∆»ƒ∆ƒ
Bn‡ dÈ‡L ÊÚ‰ ·ÏÁa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ;BÈÓƒ¿»«≈«««¬≈»≈∆≈»ƒ
¯Oa Ïk ¯Ò‡ CÎÈÙÏ ;'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,¯zÓÀ»∆…∆¡«∆»ƒ¿ƒ»∆¡…»»»
‰OBÚ ‡l‡ ,ÛÈÒBÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÛBÚ ¯Oa elÙ‡ ,·ÏÁa¿»»¬ƒ¿«≈∆ƒ∆»∆

‚ÈÒ‰¯BzÏ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿»«»¿≈…«≈»∆

ãקודש משיחות ãנקודות

"epnî òøâú àìå åéìò óñú àì."eë . . ŸŸ¥¨¨§Ÿ¦§©¦¤

פעמיים, מוזכר התורה מצוות על להוסיף שלא האיסור
ראה בפרשת הנ"ל בפסוק א.)האחד קודם (יג, והשני ,

ואתחנן בפרשת ב.)לכן אשר (ד, הדבר על תוסיפו "לא
כו'". ממנו תגרעו ולא אתכם מצוה אנכי

כאן, פעמים: שלוש תוסיף" "בל איסור מזכיר הרמב"ם
ובשלושת  המצוות, ובספר רפ"ט, התורה יסודי בהל'
רק  אלא ואתחנן מפרשת הפסוק את ציטט לא המקומות

הדבר. טעם להבין וצריך ראה, מפרשת הפסוק את

"בל  איסור על לומר: יש שביניהם, ההבדל ובביאור
חמש  "כגון רש"י מפרש ואתחנן, שבפרשת תוסיף"
על  ואילו בציצית". גדילים וחמש בתפילין... פרשיות
טוטפות  חמש "כגון מפרש: ראה, בפרשת הפסוק
חמש  כי כהנים". בברכת ברכות וארבע בתפילין
על  הוספה הם בציצית גדילים וחמש בתפילין פרשיות
ארבע  רק שהרי מצוות, תרי"ג על היינו עצמה, המצוה
המוסיף  וכל תפילין, במצות מדברים בתורה פרשיות
הוא  וכן תפילין. - המצוה ממין שאינה פרשיה יוסיף
ארבע  על ציוותה התורה שהרי בציצית, גדילים בחמש
אינו  חמישי גדיל ולכן הבגד, כנפות לארבע ציציות

כלל. המצוה ממין

שגם  נוסף, דין התורה חידשה ראה, בפרשת אבל
רש"י  הביא ולכן אסורה, - גופא מצוה באותה הוספה
בברכת  ברכות וארבע טוטפות חמש של הדוגמאות
זיכרון  ולשם לעצמן עניין הם הטוטפות כי כהנים,
אם  והיה שמע פרשיות עדיין נאמרו לא במדבר (שהרי
פרשיות  שתי עם התפילין הניחו ומכלֿמקום שמוע,
עניין  הן כאמור כי - ריקות טוטפות ושתי בלבד,

לעצמו).
ט' חלק ולקו"ש ,8 הערה 138 עמוד ט"ו חלק לקו"ש (עלֿפי

ואתחנן המלך"לפרשת "פרדס רמב"ם )מתוך

ה"ג.36)רשאי.35) זה ובפרק ה"ג, פ"א לעיל כמבואר
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קסז

קסז

ממרים  הלכות - שופטים ספר - ניסן א' חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ה"ד.37) לעיל בצורה 38)כאמור שעה, לפי אפילו
להלן. תורה.39)האמורה ר"מ,40)מדברי רומי בדפוס

איננה. זו תיבה תימן: בכת"י אסור 41)וכן כלומר,
לציין, צריך אלא התורה, מן אסור שזה ולומר  להוסיף
סייג  משום גזירה אלא ואינה מדבריהם היא זו שהוספה
לעולם, ולבטלו התורה מן דבר להתיר אסור וכן לתורה;
כדי  שעה, לפי מבטלו אלא התורה, ממצוות גורע זה שהרי
בביטולו  ומדגיש צריכה, שהשעה כפי לדת, רבים להחזיר

בלבד. שעה הוראת למשה 42)שזו שנאמרו דברים אפילו
והשווה  מהם. ולגרוע עליהם להוסיף אסור בעלֿפה, מסיני
הראשון: החלק ד"ה המשנה, לפירוש בהקדמתו רבינו דברי
שיוסיף  ובין הפסוק, על ויגרע שיוסיף בין הפרש "ואין
"חלק" לפרק בפירושו וכן המקובל", הפירוש על ויגרע
התשיעי": ב"יסוד שם בהקדמתו בסנהדרין) העשירי (הפרק
שבכתב  בתורה לא לגרוע, אין וממנה להוסיף, אין "ועליה
איסור  אין ולדעתו חולק, והראב"ד שבעלֿפה". בתורה ולא
וציצית, ותפילין לולב כגון במצוותֿעשה, אלא תוסיף" "בל
בין  התורה, מן שהוא שקבע בין לדורות, בין לשעה בין
תוסף  "לא שנינו: פב אות ראה, פ' וב"ספרי" קבע. שלא
מארבעה  (=יותר הלולב על לא מוסיפים שאין מנין - עליו
תלמודֿ חוטים), מארבעה (=יותר הציצית על ולא מינים),
תלמודֿ מהם, פוחתים שאין ומנין עליו. תוסף לא לומר

ממנו". תגרע ולא ב.43)לומר קטו, קיג,44)חולין שם
אם, חלב לו שאין עוף יצא - אמו" "בחלב שנאמר א:

שם. הגלילי יוסי רבי שבעלֿפה.45)וכדעת מתורה
שבכתב.46) תורה "גדי"47)על אלא בהמה נאמרה שלא

פ"ט 48)בלבד. אסורות מאכלות שבהל' להעיר, וראוי
בין  חיה בחלב בין ועוף, חיה בשר "וכן רבינו: כותב ה"ד,
ואסור  התורה... מן באכילה אסור אינו בהמה, בחלב
לדין  חיה דין שהשווה הרי וכו'. סופרים" מדברי באכילה
בזה  נאמרו וכבר התורה, מן מותרים ששניהם בחלב, עוף
המחוור  אולם וכסףֿמשנה). רדב"ז (ראה תירוצים הרבה
ב"מרכבת  הובא אנשיכון, מאיר הרב דעת הוא שבהם,
להתחלת  שייכות אין חיה" בשר "וכן שתיבות: המשנה",
לומר: רבינו וכוונת ג, הלכה סוף אל חוזרות אלא ד, הלכה
בחלב, בהמה אכילת איסור בכלל היא חיה, בשר וכן
במקומה. שלא וסימנה הנקודה, בקביעת טעה וה'סדר'
לזה, דוגמה וכו'. ועוף במלים: להתחיל צריכה ד' והלכה
שנגמר  "אחר ה"ז: פי"ב, הטומאות אבות בהל' רבינו דברי
אין  הראשונות המלים ושתי וכו' שבתוכו" מה מצרף הכלי,
מלים  נמצאות בכת"י אולם הבא. המשפט עם קשר כל להן
אחר  לח הוא "ועדיין הקודמת... ההלכה בסוף אלה
ראה  וכו'. מצרף" "הכלי ז הלכה מתחילה ואח"כ שנגמר".
ל. י. להרב - ר"מ רומי דפוס משנהֿתורה לצילום מבוא

.12 עמ' דם 49)מימון איסור אין אדם: יאמר אם כגון,
"וכל  כו) ז, (ויקרא ככתוב ועוף, בהמה דם אלא התורה מן
התורה  מן מותר חיה ודם ולבהמה" לעוף תאכלו... לא דם
מאכלות  (הל' היא בהמה בכלל חיה כי גורע, זה הרי -
התורה, מן אסור אדם דם יאמר: ואם ה"א), פ"ו, אסורות
סופרים, מדברי אלא אסור אדם דם שאין מוסיף, זה הרי

המשנה  פירוש הקדמת והשווה (רדב"ז). ה"ב שם כמבואר
שרבינו  הראשון", "החלק בשם... והמתנבא בד"ה לרבינו,
היא  הערלה כי אלי אמר הקב"ה שיאמר: "כגון שם: מדגים
הנטועים, הפירות לאכול מותר שנים שתי ואחר שנים, שתי
אותה  לאכול אסור שהערלה אלי, אמר הקב"ה שיאמר: או
לכם  יהיה שנים שלש הקב"ה: שאמר מה חלף שנים, ארבע

לו". וכדומה כג) יט, (ויקרא ערלים

âניסן א' חמישי âיום
éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦

לזקן 1) אפיקורוס בין מה אותו. דנים וכיצד ממרא זקן איזה
הכרזה. שצריכים דין בית הרוגי ארבעה ממרא.

.‡‰t ÏÚaL ‰¯Bza ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ2Ô˜Ê BÈ‡ - ƒ∆≈∆«»∆¿«∆≈»≈
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‡¯ÓÓ3ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ; «¿≈»»«»∆»¬≈∆ƒ¿«

ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰4[Ì„‡ ÏÎa B˙˙ÈÓe] ,5. »∆ƒƒƒ»¿»»»

והוא 2) מסיני, למשה הקב"ה שלימדו המצוות, פירוש
ה"ב. פ"א, לעיל רבינו כדברי השמועה", "מפי הנקרא:
לחות  את לך "ואתנה רבינו: אומר זה, לספר ובהקדמתו
תורה  זו - תורה יב), כד, (שמות והמצוה והתורה האבן
הנקראת  היא - זו ומצוה פירושה... זו - והמצוה שבכתב;

שבעלֿפה". יב.3)תורה יז, וכן 4)דברים רומי, בדפוס
המינים. תימן: אדם.5)בכת"י כל ביד הנ"ל: בדפוס

מצווה  אחד כל אלא ידונו, שביתֿדין צורך אין כלומר,
סנהדרין  למשנה בפירושו ורבינו ה"ב. להלן כמבואר להרגו,
שדעתו  אדם שיאמר סובר, "האתה אומר: מ"ג, פי"א
שכתוב  למה מכחיש אחר... דבר או השניות, ואמונתו,
או  נהרג, אינו כזה אדם שנאמר אחד, ה' אלהינו ה' בתורה:
הכלל, מן שיצא משום יהרג, זה ודאי ממרא, זקן שהוא
לחומת  ההורס ממרא זקן שאין ישראל... מכלל כלומר
ביתֿדין  מדברי יותר דבריו רואה שהוא אדם אלא התורה...
ומעלתו, ביתֿדין לכבוד מיתה, תורה חייבתו ולכן הגדול,
ואמו" אביו לכבוד מיתה ואמו אביו המקלל שחייב כמו

וכו'.

.·‰t ÏÚaL ‰¯Bza ¯ÙBk ‡e‰L ÌÒ¯t˙pL ¯Á‡Ó≈««∆ƒ¿«¿≈∆≈«»∆¿«∆
[B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ] -6ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ7Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â . ƒƒ¿…«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»

ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰¯Bz ÔÈ‡ ÔÈ¯ÓB‡‰Â ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰8 »∆ƒƒ¿»¿ƒ≈»ƒ«»«ƒ
ÔÈ¯ÒBn‰Â9ÔÈ¯Óen‰Â10ÏÏÎa ÌÈ‡ el‡ ÏkL . ¿«¿ƒ¿«»ƒ∆»≈≈»ƒ¿«

‡ÏÂ ‰‡¯˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈»ƒ…≈ƒ¿…«¿»»¿…
‰ÂˆÓ ‰OÚ - Ô‰Ó „Á‡ ‚¯B‰‰ Ïk ‡l‡] ,ÌÈi„«»ƒ∆»»«≈∆»≈∆»»ƒ¿»

[ÏBLÎn‰ ¯ÈÒ‰Â ‰ÏB„‚11. ¿»¿≈ƒ«ƒ¿

מניחו 7)לבור.6) ואינו מסלקו  סולם, בבור היה שאם 
ה"י. פ"ד, רוצח הל' והשווה ב), כו, (ע"ז בו לעלות

אמרה.8) עצמו מפי רבינו משה ממון 9)אלא שמוסר
והל' ה"טֿי, פ"ח ומזיק חובל הל' ראה אנס, גוי ליד ישראל

הי"ב. פ"ג בכת"יד 10)תשובה וכן קדומים, בדפוסים
עבירה  לעבור עצמם שהחזיקו והם והמשומדים. תימן:
העולם  מן זו מצוה בטלה כאילו ונמצא ולהכעיס, בזדון

יום חמישי
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קסח ממרים קסח הלכות - שופטים ספר - ניסן א' חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שגוזרים  בשעה עובדיֿכוכבים לדתי החוזרים וכן אצלם,
ה"ט). פ"ג, תשובה (הל' בהם וידבק שם.11)גזירה ע"ז

מן  כולה התורה כל אמר: "ואפילו שנינו: א צט, ובסנהדרין
זה, מקלֿוחומר ויתרות), (=חסרות זה מדקדוק חוץ השמים
למי  שם והושווה בזה", ה' דבר כי הוא: זה זו, מגזירהֿשוה
כותב  ה"א, פ"י ע"ז ובהל' השמים. מן תורה אין שאומר:
שהם  מפני שחת לבאר ולהורידם ביד, לאבדם "מצוה רבינו:
כצדוק  ה', מאחרי העם את ומסירים לישראל מצרים
פירוש  וראה ירקב". רשעים שם ותלמידיהם, ובייתוס

מ"ב. פ"א, חולין לרבינו המשנה

.‚ÏÚaL ‰¯Bza ¯ÙkL LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆»««»∆¿«
Bz·LÁÓa ‰t12¯Á‡ CÏ‰Â ,BÏ e‡¯pL ÌÈ¯·„·e ∆¿«¬«¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿»«««

BaÏ ˙e¯È¯L ¯Á‡Â ‰lw‰ BzÚc13‰¯Bza ¯ÙBÎÂ , «¿««»¿««¿ƒƒ¿≈«»
ÒBzÈ·e ˜B„ˆk ,‰lÁz ‰t ÏÚaL14ÌÈÚBz‰ Ïk ÔÎÂ ∆¿«∆¿ƒ»¿»«¿¿≈»«ƒ

,Ì‰È· È·e ‰l‡‰ ÌÈÚBz‰ Èa Ï·‡ .ÂÈ¯Á‡«¬»¬»¿≈«ƒ»≈∆¿≈¿≈∆
eÏc‚Â ÌÈ‡¯w‰ ÔÈa e„ÏBÂ ,Ì˙B·‡ Ì˙B‡ eÁÈc‰L∆ƒƒ»¬»¿¿≈«»»ƒ¿ƒ¿

ÌzÚc ÏÚ Ì˙B‡15Ì‰ÈÈa ‰aLpL ˜BÈ˙k ‡e‰ È¯‰ - »««¿»¬≈¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆
e‰eÏc‚Â16È¯‰L ,˙Bˆn‰ ÈÎ¯„a ÊÁ‡Ï ÊÈ¯Ê BÈ‡Â , ¿ƒ¿¿≈»ƒ∆¡…¿«¿≈«ƒ¿∆¬≈

Òe‡k ‡e‰17‡e‰L] Ck ¯Á‡ ÚÓML Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»¿««ƒ∆»«««»∆
,Òe‡k ‡e‰ È¯‰ - Ì˙„Â ÌÈ„e‰i‰ ‰‡¯Â ,È„e‰È¿ƒ¿»»«¿ƒ¿»»¬≈¿»
,e¯Ó‡L el‡ Ck .[Ì˙eÚË ÏÚ e‰eÏc‚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«»»»≈∆»«¿

eÚhL ÌÈ‡¯w‰ Ì˙B·‡ ÈÎ¯„a ÌÈÊÁB‡‰18CÎÈÙÏ . »¬ƒ¿«¿≈¬»«»»ƒ∆»¿ƒ»
„Ú ,ÌBÏL È¯·„a ÌÎLÓÏe ,‰·eL˙a Ô¯ÈÊÁ‰Ï Èe‡»̄¿«¬ƒ»ƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿≈»«

‰¯Bz‰ Ô˙È‡Ï e¯ÊÁiL19. ∆«¿¿¿≈««»

יח.13)בהכרתו.12) כט, דברים הכתוב מלשון
איש 14) אנטיגנוס תלמידי והם שבעלֿפה, בתורה שכפרו

תשובה  הל' ראה מ"ב, פ"ה נתן דרבי באבות כמפורש סוכו,
רבינו: אומר מ"ג: פ"א, אבות המשנה ובפירוש ה"ח. פ"ג,
וחולק  בתורה מאמין שהוא לסיעתו, אמר מהם אחד שכל
במצרים: הנקראות הרעות, הכתות יצאו ומאז הקבלה, על
מפרשים  והם ובייתוסים, צדוקים - החכמים ואצל "קראים",
לחכמים  שומעים ואינם להם, שיראה מה כפי הפסוקים,

במינות,15)כלל. ונולדו תימן: בכת"יד וכן רומי, בדפוס
עליו. אותם לבין 16)וגידלו שנשבה כתינוק הם הרי שם:

אנוס. שהוא דתם על הגויים וגידלוהו ואינו 17)הגויים,
שעשה  ועבירה עבירה כל על אחת חטאת להביא אלא חייב

ה"ו). פ"ב, שגגות והל' ב. סח, כאנוסים.18)(שבת דינם
בכת"י 19) וכן קדומים, ובדפוסים ולתקפה. התורה לחוזק

הרדב"ז: וכתב להרגן. אדם ימהר ולא כאן: נוסף  תימן,
הנמצאים  אבל הקראים, על זכות ללמד רבינו נתכוון
להורידם, מצוה היה להורידם, בידינו אפשר אם בזמננו,
מחרפים  והם למוטב... אותם מחזירים אנו יום בכל שהרי
אלא  כאנוסים, לדונם ואין הקבלה, בעל את ומגדפים
סימן  ח"ב בתשובותיו וראה שבעלֿפה. בתורה ככופרים
רבינו  תשובת הבאנו הרמב"ם" "תשובות ובמוספנו תשצו.

זה. בענין

.„„Á‡ ÌÎÁ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‡¯ÓÓ Ô˜Ê Ï·‡¬»»≈«¿≈»»«»»»∆»
‰Ïa˜ B„Èa LiL ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ20È¯·„a ‰¯BÓe Ô„Â ≈«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿»«»»¿»∆¿ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁ Ïk e¯BÈÂ ee„iL BÓk ‰¯Bz21˙‡aL , »¿∆»¿»«¿≈ƒ¿»≈∆»
‡ÏÂ ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÌÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a ˙˜ÏÁÓ BÏ«¬…∆¿ƒƒ«ƒƒƒ≈ƒ«»¿…
˙BOÚÏ ‰¯B‰Â Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ ‡l‡ ,Ì‰È¯·„Ï ¯ÊÁ»«¿ƒ¿≈∆∆»»«¬≈∆¿»«¬

‰˙ÈÓ ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯Êb - Ô˙‡¯B‰k ‡lL22,‰cÂ˙Óe . ∆…¿»»»»¿»»»»ƒ»ƒ¿«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈÂ23Ô„ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ .24 ¿≈≈∆»»«»««ƒ∆»

Ïa˜ ‡e‰ ,ÌÈc Ô‰Â25‰˜ÏÁ ‰¯Bz‰ È¯‰ - eÏa˜ Ì‰Â ¿≈»ƒƒ≈¿≈ƒ¿¬≈«»»¿»
„B·k Ì‰Ï26Ô„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â . »∆»¿ƒ»≈ƒƒ¿…«¿»

˙B˜BÏÁÓ ea¯È ‡lL È„k ,ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - BÁÈp‰Ïe¿«ƒ≈»¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«¬
Ï‡¯OÈa27. ¿ƒ¿»≈

איש 20) החכמים ובקבלת שבעלֿפה בתורה מודה שהוא
מסיני. למשה עד איש ועלֿפי 21)מפי השמועה, עלֿפי

בהן. נדרשת שהתורה "ומת 22)המדות יב יז, דברים
ההוא". כל 23)האיש דרך "שכן ב: מג, בסנהדרין משנה

הבא", לעולם חלק לו יש המתוודה שכל מתוודין, המומתין
ולא  שם. ובביאורנו ה"א פי"ג, סנהדרין הל' לעיל וראה
לעוה"ב, חלק לו יש ממרא זקן לומר, אלא רבינו נתכוון
(כסףֿ לעוה"ב חלק לו אין שבעלֿפה בתורה הכופר אבל

ה"וֿח. פ"ג, תשובה הל' וראה לפי 24)משנה). בסברתו,
בהן. נדרשת שהתורה מהמדות מפי 25)אחת מרבותיו

כך  אומרים והם השמועה, מפי אומר הוא ואפילו השמועה.
לקמן  רבינו כדברי חייב, זה הרי - נותן שהדין בעינינו נראה

אלעזר. וכרבי א פח, סנהדרין ע"פ ה"א, ככתוב 26)פ"ד
ימין  לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא יא) יז, (דברים
לעיל  הובאו המשנה, בפירוש רבינו וכדברי ושמאל".
ביתֿדין  לכבוד מיתה תורה חייבתו "ולכן ד: אות בביאורנו

וכו'. וכן 27)ומעלתו" רומי, ובדפוס ב. פח, סנהדרין
בישראל. מחלוקת תימן: בכת"י

.‰‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈ‡28ÌÎÁ ‡‰iL „Ú ‰˙ÈÓ ·iÁ ≈»≈«¿≈«»ƒ»«∆¿≈»»
ÔÈ¯„‰Òa CeÓÒ ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L29˙Èa ÏÚ ˜ÏÁÈÂ , ∆ƒƒ«¿»»»¿«¿∆¿ƒ¿«¬…«≈

˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„a ÔÈc30B‡ , ƒ¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»
ÔÈlÙ˙a31B˙‡¯B‰k ˙BOÚÏ ‰¯BÈÂ ,32‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ƒ¿ƒƒ¿∆«¬¿»»«¬∆

B˙‡¯B‰ Èt ÏÚ33˙kLÏa ÔÈ·LBÈ Ô‰Â Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁÈÂ , «ƒ»»¿«¬…¬≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿«
˙ÈÊb‰34ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰‡¯B‰Ï35 «»ƒ¬»ƒ»»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»

¯eËt - ˙BOÚÏ ‰¯B‰Â36EnÓ ‡ÏtÈ Èk :¯Ó‡pL . ¿»«¬»∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿
epnÓ ‡ÏtÈ ‡lL ÈÓ - ËtLnÏ ¯·„37¯·„ ‡l‡ »»«ƒ¿»ƒ∆…ƒ»≈ƒ∆∆»»»

‡ÏÙÓ38. À¿»

ממרה 28) מקום: בכל כתוב תימן, בכת"י וכן רומי, בדפוס
אשר  איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב משקל ע"פ בה"א.

פיך". את כמבואר 29)ימרה הסנהדרין, ע"י שהוסמך
אדם  יהא שלא ש"התקינו ה"ה, פ"ד סנהדרין הל' לעיל

הנשיא". ברשות אלא לידי 30)נסמך הגורם בדבר או
ה"ב. פ"ד, לקמן כמבואר וכו', כרת זדונו על שחייבים דבר,

שאין 31) ואע"פ בתפילין, חמישית טוטפת להוסיף שהורה
מפי  "הלכה זו הרי - וכו' כרת שזדונו לדבר גורם בהן
ופח, א. פז, (סנהדרין ה"ג פ"ד לקמן רבינו כלשון הקבלה",

אינו 32)ב). - וגו' בזדון" יעשה אשר "והאיש שנאמר:
ב). פו, (שם שיורה עד ב.33)חייב פח, שאם 34)שם
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קסט

קסט

ממרים  הלכות - שופטים ספר - ניסן א' חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

להלן  כמבואר פטור, - עליהם והמרה למקומם חוץ מצאם
-35)ה"ז. ב פו, שם רש"י ולדעת בתורה, בידיעותיו

שנה. ארבעים לו מלאו לא הוראתו 36)שעדיין שאין
וברש"י). (שם נעלם.37)הוראה ועמוק,38)שלא קשה

פז, (שם פלא אצלו הכל - להוראה הגיע שלא תלמיד אבל
הכתוב א), שבביתֿדין (=מומחה) במופלא - יפלא "כי

מדבר".

.Â‰LÂ ,˜ÏÁÂ ,ÔÈc ˙Èa ÏL ‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰39 »»»»À¿»∆≈ƒ¿»«¿»»
- ˙BOÚÏ ‰¯B‰ ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈ¯·„k ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÂ¿ƒ≈«¬≈ƒƒ¿»»¬»…»«¬
‡Ï .ÔB„Ê· ‰OÚÈ ¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL .¯eËt»∆∆¡«¿»ƒ¬∆«¬∆¿»…
‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ˙BOÚÏ ‰¯BÈ ‡l‡ ,ÔB„Êa ¯Ó‡iL∆…«¿»∆»∆«¬«¬∆

BÓˆÚa40. ¿«¿

לעירו.39) הגדול מביתֿדין ששב אחרי פו,40)וחזר, שם
ב. ופח, ב.

.ÊÔ‡ˆÓ41ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ42¯eËt - Ô‰ÈÏÚ ‰¯Ó‰Â43. ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈∆»
ÌB˜n‰L ,„nÏÓ - ÌB˜n‰ Ï‡ ˙ÈÏÚÂ zÓ˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»¿»ƒ»∆«»¿«≈∆«»
ÔÈ¯eËt Ô‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎÂ .‰˙ÈÓ BÏ Ì¯Bb≈ƒ»¿»≈¿«≈»∆∆≈¿ƒ

Ì˙BcÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï LÈ ,‰˙Èn‰ ÔÓ44ÔLÈ¯Ù‰Ïe ƒ«ƒ»≈¿≈ƒ«»¿«»¿«¿ƒ»
Ô˙Bk‰Ïe45„nÏlÓ ÔÚÓÏe46Ô‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk , ¿«»¿»¿»ƒ¿«≈¿ƒ«∆≈»∆»∆

CÎÏ CÈ¯ˆ ¯·c‰L47. ∆«»»»ƒ¿»

הגדול.41) ביתֿהדין חברי הסנהדרין, מחוץ 42)את
ישיבתם. מקום שהיא הגזית, ב 43)ללשכת יד, שם

ירושלים. מחומת לפנים והוא וכו', פגי" אבית "מצאם
ללשכת  מחוץ שהוא מקום שכל שם, ה'תוספות' ופירשו

למקומם. חוץ נחשב: - מן 44)הגזית אותם מרחיקים
תלמוד  בהל' כמבואר אמותיהם, בארבע יושבים ואין הקהל,
על  חלק מהללאל בן עקביא שהרי ה"ד. פ"ז, תורה
הרגוהו, לא למעשה, הלכה הורה שלא ומפני הסנהדרין,
מ"ו  פ"ה, בעדיות המשנה כדברי בלבד, נידוהו אלא

א). פח, את 45)(סנהדרין הלקו ה"ו, פ"ב יבמות ירושלמי
בן  בשבת למול להתיר שרצה על נבוריה, כפר איש יעקב

נכרית. לאחרים"46)אשה שונה "שאינו המוחרם כדין
ה"ה). פ"ז, תורה תלמוד להם 47)(הל' למחול רצו ואם

"חסֿושלום  אמר: יהודה רבי שהרי בידם, הרשות -
וכי  תמוה: ולכאורה מ"ו), פ"ה (עדיות נתנדה" שעקביא
עיני  ראות לפי תלוי הדבר ודאי אלא בדבר? יש פנים משוא
ירבה  ולא גדול צדיק שהוא בעקביא שידע ביתֿדין,
בך  חזור "בני, מותו: לפני לבנו ציוה שבאמת כמו מחלוקת,
לא  ולפיכך מ"ז) (שם, אומר" שהייתי דברים בארבעה
"משפט  במאמרו חיות (ר"צ הדין על דבריהם העמידו

ההוראה").

.Á¯·„ ‡ÏtiL ˙Úa ?‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈc „ˆÈÎÂ48‰¯BÈÂ ¿≈«»ƒ»≈«¿≈¿≈∆ƒ»≈»»¿∆
ÂÈÈÚa ‰‡¯iL ¯·„a ÔÈa ,‰‡¯B‰Ï ÚÈbn‰ ÌÎÁ Ba49 »»««ƒ«¿»»≈¿»»∆≈»∆¿≈»

BnÚ ÔÈ˜ÏBÁ‰Â ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ˙Ba¯Ó ÏawL ¯·„a ÔÈa≈¿»»∆ƒ≈≈«»¬≈¿«¿ƒƒ
¯‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡·e ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚƒƒ»«ƒ»ƒ¿≈ƒ∆«∆««

˙Èa‰50Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ . ««ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»«ƒƒ

Ïa˜Â ÚÓL51˙È·Ï Ôlk ÔÈ‡a - Â‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ - »«¿ƒ≈»¿ƒ»»ƒÀ»¿≈
Ck :Ì‰ Ìb Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈcƒ∆«∆«»¬»»¿¿ƒ»∆«≈»

eÏa˜ Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰52ÎÏÈ -Ôlk - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï e «ƒƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ»À»
˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a53‰¯Bz ÌMnL , »ƒ¿≈ƒ«»¿ƒ¿««»ƒ∆ƒ»»

¯L‡ ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÔÓ :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ˙‡ˆBÈ≈¿»ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ«»«¬∆
,ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ÔÈc ˙È·e .ÈÈ ¯Á·Èƒ¿«¿»≈ƒ≈»∆»«ƒ

Ôlk ÔÈ‡ˆBÈÂ54‰LÂ B¯ÈÚÏ ÌÎÁ‰ ‰Ê ¯ÊÁ .55„nÏÂ56 ¿¿ƒÀ»»«∆∆»»¿ƒ¿»»¿ƒ≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - „eÓÏ ‡e‰L C¯„k57˙BOÚÏ ‰¯B‰ . ¿∆∆∆»¬≈∆»»«¬

CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰˙ÈÓ ·iÁ - B˙‡¯B‰k ‰OÚL B‡∆»»¿»»«»ƒ»¿≈»ƒ
‰‡¯˙‰58ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡ .59ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «¿»»¬ƒ»«««ƒ¿»»≈¿ƒ

BÏ60B‡ B˙‡¯B‰k ‰OÚL ÌÈ„Ú e‡aL ÔÂÈk ‡l‡ .∆»≈»∆»≈ƒ∆»»¿»»
˙È·a ‰˙ÈÓÏ BÈc ÔÈ¯ÓBb - ˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡Ï ‰¯B‰L∆»«¬≈ƒ«¬¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

B¯ÈÚaL ÔÈc61ÌMÓ B˙B‡ ÔÈÏÚÓe B˙B‡ ÔÈÒÙB˙Â , ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ»
,B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·a B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆¿ƒ

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‡ˆiL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡ÏÂ62‡l‡ , ¿…¿≈ƒ«»∆»»ƒ»«ƒ∆»
„ÚÂ .ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈÏÚÓ«¬ƒ¿≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ¿«

Ï‚¯a B˙B‡ ÔÈ˜BÁÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯nLÓ Ï‚¯‰63:¯Ó‡pL . »∆∆¿«¿ƒ¿¿ƒ»∆∆∆∆¡«
Ï‡¯OÈ ÏÎÂ64‰Ê¯Î‰ CÈ¯vL ÏÏkÓ ;e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ65. ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ«¿»»

,ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„ÚÂ ,‡¯ÓÓ Ô˜Ê :‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»»≈«¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙ÈÒn‰Â66‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·e ,67:¯Ó‡ ÔlÎa È¯‰L ; ¿«≈ƒ≈≈∆∆¬≈¿À»∆¡«

.e‡¯ÈÂ eÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ»

ויסתפק.48) ההגיון.49)ייעלם והיקשי הסברה עלֿפי
ל.50) אות פ"א, לעיל וקיבל 51)מפורש תימן: בכת"י

קיבל.52)מהן. מאבנים 53)בכתי"ת: בנויה שהיתה
פ"ה, (מדות הסנהדרין של לכבודם מרובעות, מפוסלות

ובת  שם).מ"ד. ובתפא"י פו,54)ויו"ט בסנהדרין משנה
שנית.55)ב. לעיל 56)למד וראה ולימד. תימן: בכת"י

לאחרים". "ולמד לעשות,57)ה"ו: הורה לא שהרי
ה"ו. לעיל ב.58)וכאמור פח, לזכות 59)סנהדרין

ולהצלתו. שגומרים 61)שם.60)עצמו המומתים, ככל
וברש"י). א טז, (שם ושלשה עשרים של בביתֿדין דינם את

"ולא 62) א) פט, (שם המשנה כלשון ליבנה, שגלה כגון
פי"ד  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר שביבנה". בביתֿדין
שיהיה  והוא הבית, בפני אלא נפשות דיני דנים ש"אין הי"א,
משמיענו  וכאן שבמקדש". בלשכה שם הגדול ביתֿדין
עדיין  הגדול כשביתֿדין בעירו, דינו נגמר שאפילו רבינו
ביתֿהדין  יצא אם זאת בכל הגזית, בלשכת במקומו היה
רבינוֿתם  דברי וראה אותו. ממיתים אין מירושלים, אח"כ

בביתֿדין. ולא ד"ה שם המועד,63)ב'תוספות' בחול
ה"ב), פי"א (שם לעיל כמבואר להרגו, אסור עצמו שביו"ט

ה"ה. פי"ג, שם העם 64)וראה "וכל הכתוב: ונוסח
והוא 65)ישמעו". שם נקבצים שהרבים במקום ומכריזים

לרגל. אליה שעולים ע"ז.66)ירושלים, לעבוד
ישראל,67) לכל "כותבים הי"ג: פ"ז, לקמן רבינו ומדברי

ומורה" סורר בן שהיה מפני פלוני סקלנו פלוני, בביתֿדין
עליו  מכריזים אלא הרגל, עד אותו משמרים שאין משמע -
ה"ז  פי"ח עדות הל' לעיל וכן בכתב. שבעירו מביתֿדין
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קע ממרים קע הלכות - שופטים ספר - ניסן ב' שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

למרות  א. פ"ט, בסנהדרין יהודה רבי וכדעת זוממין, לענין
כל  שאת עקיבא, רבי סובר מ"ג, פי"א שם שבתוספתא
וראה  ברגל, שם להמיתם לירושלים מעלים ארבעתם
המדבר  פ"ה, ע"ז שבהל' להעיר, וראוי שם. דוד" ב"חסדי
הכרזה, צריך שהוא רבינו הזכיר לא לפרטיהם, מסית בדיני

כאן. דבריו על שסמך וכנראה

âניסן ב' שישי âיום
éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦

בדבר 1) חבריו על שיחלוק עד ממרא זקן נעשה שאינו
המביאים  דברים חטאת. שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים
ואפילו  רחוקה, בדרך אפילו כרת, עליהם שחייבים דבר לידי
הזקן  שחייב בהם. במחלוקתו הזקן חייב - דברים מאה אחר
עונש  לידי מביאה כשאינה אפילו תפילין, מצוות על החולק

כרת.

.‡ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„a ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏÚ ˜ÏÁL ‰Ê∆∆»««≈ƒ«»¿»»∆«»ƒ«
˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê2ÌÈ¯ÒB‡ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa , ¿»≈¿«ƒ¿»«»≈∆»≈¿ƒ

È¯‰ - ¯ÒB‡ ‡e‰Â ÔÈ¯ÈzÓ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa ¯ÈzÓ ‡e‰Â¿«ƒ≈∆»≈«ƒƒ¿≈¬≈
‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê3,‰Ïaw‰ ÈtÓ ¯ÓB‡ ‰È‰ ‡e‰ elÙ‡ . ∆«»ƒ»¬ƒ»»≈ƒƒ««»»

‰‡¯ Ck :ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,È˙Ba¯Ó ÈzÏa˜ Ck :¯Ó‡Â¿»«»ƒ«¿ƒ≈««¿≈¿ƒ»ƒ¿∆
Ô˙B ÔÈc‰L eÈÈÚa4Ô˙Â ‡OÂ ÏÈ‡B‰ ,5Ô‰ÈÏÚ ¿≈≈∆«ƒ≈ƒ¿»»¿»«¬≈∆

ÔÈ‡Â .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BOÚÏ ‰¯B‰L B‡ ‰OÚÂ ,¯·ca«»»¿»»∆»«¬¬≈∆«»¿≈
‰Ïaw‰ ÈtÓ ÌÈ¯BÓ Ì‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ6Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ«ƒ≈ƒƒƒ««»»¿≈ƒ

LiL ¯·„a e¯ÊbL ˙B¯Êb‰ ÔÓ ‰¯Ê‚a Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ»«¬≈∆ƒ¿≈»ƒ«¿≈∆»¿¿»»∆≈
ıÓÁ‰ ¯Èz‰L ÔB‚k ,˙¯k BB„Êe ˙‡hÁ B˙‚‚La7 ¿ƒ¿»«»¿»≈¿∆ƒƒ∆»≈

˙ÈML ‰ÚLa ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa8B¯Ò‡ B‡ , ¿«¿»»»»¿ƒ»¿»»ƒƒ¬»
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚLa ‰‡‰a9‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -10ÎÂ .Ô «¬»»¿»»¬ƒƒ¬≈∆«»ƒ»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שווה"2) "גזירה הלומד מאיר רבי כדברי א, פז, סנהדרין
למשפט", דבר ממך ייפלא "כי כאן: נאמר דבר. - דבר
מה  - הקהל" מעיני דבר "ונעלם יג) ד, (ויקרא שם ונאמר
אף  חטאת שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים דבר להלן
הוא  תפילין מצוות על שגם ג הלכה להלן וראה וכו'. כאן"

ממרא. כזקן בישראל.3)נידון מחלוקות ירבו שלא כדי
העצמי.4) והעיון הסברא עימם.5)מצד והתווכח דן

עליהן". וחלק "הואיל הנוסח: תימן יד ובכתב
ג,6) פרק לעיל והשווה א), פח, (שם יותר עדיפה שקבלתם

ד. חמץ.7)הלכה החמץ 8)אכילת על גזרו וחכמים
חמץ  בהלכות כמבואר זו, בשעה ובהנאה באכילה שייאסר

ט. הלכה א, פרק אלא 9)ומצה אסור אינו חכמים ולדעת
שם. כמבואר בלבד, חמץ 10)באכילה איסור שעיקר כיוון

זו  גזירה גם משנה, הכסף ולדעת (רדב"ז). כרת בו יש
בשעה  בחמץ אשה יקדש אם שהרי כרת, איסור לידי מביאה
אחר  יבוא ואם כלל, מקודשת אינה חכמים לדברי שישית,
הזקן  ולדברי לשני, מקודשת זו הרי כן אחרי ויקדשנה
תופסים  השני קידושי ואין לראשון, היא מקודשת החולק

כל  כרת.בה איסור שהיא ערווה, באיסור שנחלקו נמצא ל,
בשורש  לרבינו המצוות ספר על בהשגותיו ברמב"ן וראה

זקן  נעשה אינו ולדעתו בזה, רבינו על שחולק ראשון,
מביאה  היא אם אפילו מדבריהם, גזירה על כשחולק ממרא,
מאן  "האי א) מ, (שבת אמרו וכן כרת. עונש איסור לידי
על  שעבר (=מי עבריינא" למקרייה שרי אדרבנן, דעבר
אלא  הזכירו שלא הרי - עבריין) לקרותו מותר דרבנן איסור
רבינו  דברי אולם ממרא. כזקן נידון שהוא אמרו ולא זה, את
עליהם  חלק אם שם: שאמרו א פז, בסנהדרין מקורם
זה  הרי אדר, כל או פורים עד מעברים אם שנה, בעיבור
בגזירה  עליהם חלק שאפילו הרי ב), הלכה להלן (ראה חייב

מלך). (קרית חייב - הגזירות מן

.·ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„a e˜ÏÁpL „Á‡∆»∆∆¿¿¿»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
¯·„ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·„a e˜ÏÁpL B‡ ,˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»∆∆¿¿¿»»«≈ƒƒ≈»»
?„ˆÈk .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»≈«

‰Â¯Ú ‡È‰ Ì‡ BÊ ‰M‡a e˜ÏÁ11Â‡Ï Ì‡12Ì‡ , ∆¿¿¿ƒ»ƒƒ∆¿»ƒ»ƒ
‡Ï B‡ ‰M‡a ‡nËÓ ‰Ê Ì„ ‰‡¯Ó13‰‡ÓË BÊ Ì‡ , «¿≈»∆¿«≈¿ƒ»…ƒ¿≈»

‡Ï B‡ ‰„Ï14‡Ï B‡ ‰·Ê BÊ Ì‡ ,15‰Ê ·ÏÁ Ì‡ , ≈»…ƒ»»…ƒ≈∆∆
¯eÒ‡16¯·„a ˜ÏBÁ È¯‰ - el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ ,¯zÓ B‡ »À»¿…«≈»≈¬≈≈¿»»

„ˆÈÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈«
ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·c»»«≈ƒƒ≈»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
Ì‡ ,‰L ¯eaÚa e˜ÏÁpL ÔB‚k ?˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»¿∆∆¿¿¿ƒ»»ƒ
;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯„‡ ÏÎa B‡ ÌÈ¯et‰ „Ú ÌÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ««ƒ¿»¬»¬≈∆«»

ÁÒÙa ıÓÁ È„ÈÏ ‡È·Ó ‰fL17ÔÈ„a e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆≈ƒƒ≈»≈¿∆«¿≈ƒ∆¿¿¿ƒ
ÔÈic‰ ÔÈÓa B‡ ˙BBÓÓ ÈÈcÓ18˙BBÓÓ ÈÈc ÔÈcL ƒƒ≈»¿ƒ¿«««»ƒ∆»ƒƒ≈»

‰fL ¯ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈ƒ¿»»∆∆∆≈∆∆
˙Èa Èt ÏÚÂ ,ÏË ÔÈ„k - epnÓ ÏËpL Ïk ,‰ÊÏ ·iÁ«»»∆…∆»«ƒ∆¿ƒ»«¿«ƒ≈
¯Ó‡L B‡ ,¯eËt ¯ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ¯·„ÏÂ ;ÏË ÔÈcƒ»«¿ƒ¿»»∆∆∆≈»∆»«

Ôe„Ï ÔÈÈe‡¯ el‡ ÔÈ‡L19ÏËpL Ïk ,20‡e‰ ÏÊb - ∆≈≈¿ƒ»…∆»«»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa21È¯·„Ïe ; ¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿ƒ¿≈

ÏË BlL ¯ÓB‡‰22,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ‰ÈÏÚ ‡a‰ , »≈∆»««»»∆»¿≈ƒ»»≈
˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa23¯·„ È„ÈÏ ‡È·Ó ¯·c‰ ‡ˆÓÂ ; ¿≈«»«»¿ƒ¿»«»»≈ƒƒ≈»»

Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈ƒ
B‡ ,BÈ‡ B‡ ˙e˜ÏÓ ·iÁ ‰Ê Ì‡ ,˙BkÓ ÈÈ„a e˜ÏÁ∆¿¿¿ƒ≈«ƒ∆«»«¿≈

Ì‰ÈÙa ÔÈ˜BlL ÌÈic‰ ÔÈÓa ˜ÏÁL24‰Ê È¯‰ - ∆»«¿ƒ¿«««»ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬≈∆
‰˜BÏ BÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ25Ì‰ ÔÈÏ·BÁ - «»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆¿ƒ≈

Â ,BaÌlLÏ ÔÈ·iÁ26;ÏËB ÔÈ„k - Ô‰Ó ÏhiL ÏÎÂ , ¿«»ƒ¿«≈¿…∆ƒ…≈∆¿ƒ≈
‡e‰ ˙e˜ÏÓ Ôa ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe27- Ô‰Ó ÏhiL Ïk , ¿ƒ¿≈»≈∆«¿…∆ƒ…≈∆

˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa ‡e‰ ÏÊb28. »≈¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆
ÔÈÎ¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ29ÔÈÓ¯Áa B‡30·iÁ ‰Ê Ì‡ , ¿≈ƒ∆¿¿«¬»ƒ«¬»ƒƒ∆«»
‰Ê È¯‰ - BÈ‡ B‡ ÔzÏ31¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ƒ≈≈¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈

,ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - epnÓ eÁ˜Ï Ì‡ ,ÔzÏ ·iÁ BÈ‡≈«»ƒ≈ƒ»¿ƒ∆¬≈∆»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜Ó‰Â32˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿«≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ»«

ecÙ ‡Ï B‡ ecÙ Ì‡ ,ÌÈL„˜ ÔBÈ„Ùa Ô‰ÈÏÚ33È¯‰ - ¬≈∆¿ƒ¿»»ƒƒƒ¿…ƒ¿¬≈
Ì‡ ,ÔBÈ„t ‰Ê ÔÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆ƒ¿ƒ

˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜34e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿
‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Úa35‡Ï B‡ ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ el‡ Ì‡ ,36- «¬ƒ«»∆¿»ƒ≈«»ƒ¿»ƒ…

- ‡È·‰Ï ÌÈ·iÁ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈«»ƒ¿»ƒ

יום שישי
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קעא

קעא

ממרים  הלכות - שופטים ספר - ניסן ב' שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ba Lc˜Ó‰Â ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰37dÈ‡ - ‰M‡ ¬≈ƒ¬»«¬»»¿«¿«≈ƒ»≈»
˙Lc˜Ó38‰Ï¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .39e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿

˙Èa‰ ÏÚ·Ï B‡ ÌÈiÚÏ ‰Ê Ì‡ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa40 ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ∆»¬ƒƒ¿««««ƒ
- ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈¿««««ƒ
dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,ÈÚ‰ „Èa ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿«∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ»≈»

‡Ó ·‡a Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó,‰‡Óh‰ ˙B· ¿À∆∆¿≈ƒ»«¬≈∆¿»≈¬«À¿»
¯Oa ÈÚ‚ ÔB‚k41ÌÈza ÈÚ‚ B‡42ÌÈ„‚a ÈÚ‚ B‡43 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿»ƒ

¯zÓ - ¯B‰Ë ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈»À»
ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na Òk‰Ï44¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ;ÌÈL„˜ ¿ƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿ƒ¿≈»≈

ÒÎ Ì‡ ,‡ÓË45,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ÏÎ‡ B‡ »≈ƒƒ¿«»«¿≈ƒ»»≈
,Ú¯ˆÓ ˙¯‰Ëa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BL·e¿≈«»«»¿≈ƒ∆¿¿¿»√«¿…»

‰ÊÏ LÈ Ì‡46e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ ÔÈ‡ B‡ ‰¯‰Ë ƒ≈»∆»√»≈¿≈ƒ∆¿¿
dÈ‡ B‡ ˙BzLÏ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ Ì‡ ,‰ËBÒ ˙‡˜L‰a¿«¿»«»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»

‰ÎÈ¯ˆ47¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰zLzL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡ ,‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ≈«««…∆∆ƒ¿∆¬≈¬»

dÓ·ÈÏ48.˙ÓaÈ˙Ó - ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ; ƒ»»¿ƒ¿≈»≈≈»¿ƒ»ƒ¿«∆∆
‰˙È‰ Ì‡ ¯˜ÁÏÂ ˜c·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒƒƒ¿…¿«¿…ƒ»¿»
È„ÈÏ ‡È·Ó ‰Ê ¯·„Â ,‰Ê ¯·„ È„ÈÏ ‰‡È·Ó BÊ ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ»ƒ≈»»∆¿»»∆≈ƒƒ≈
ÛBqa ‡B·È Ì‡ ,ÌÈ¯·„ ‰‡Ó ¯Á‡ elÙ‡ ,ÈL ¯·„»»≈ƒ¬ƒ««≈»¿»ƒƒ»«
Ô˜f‰ ‰È‰L ÔÈa ,˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„Ï¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»≈∆»»«»≈
ÔÈl˜Ó Ô‰Â ¯ÈÓÁÓ ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa ÔÈ¯ÈÓÁÓ Ô‰Â Ï˜Ó≈≈¿≈«¿ƒƒ≈∆»»«¿ƒ¿≈¿ƒƒ

·iÁ -49. «»

בכרת.11) שהיא ערווה, איסור בתו 12)אסורה כגון,
בת), ממנה והוליד זנות, דרך אשה על (=שבא מאנוסתו
מבת  וחומר בקל נלמדת אלא בתורה, מפורש איסורה שאין
- ערוה שאינה ואמר הזקן חלק ואם א). עו, (סנהדרין בתו
ב, פרק ביאה איסורי הלכות וראה ב, פז, (שם חייב זה הרי

ו). מטהרים 13)הלכה שהחכמים ירוק, דם שראתה כגון,
בן  ועקביא ו), הלכה ה, פרק ביאה איסורי הלכות (ראה

ב). פז, (שם מטמא מתוך 14)מהללאל דם ששפעה כגון,
שלא  שבועיים, לאחר - נקבה) שילדה (ללידתה, שבועיים
לידה  טומאת ימי שהם - שבועיים בתוך מעיינה פסק
טוהר  ימי כשאר טהור, זה דם אם החכמים ונחלקו לנקיבה,
יב, ויקרא (ראה יום ושישה שישים שהם נקבה, יולדת של
זה  הרי השבועיים, בתוך המעיין, נסתם שלא מכיוון או ה),
הלכות  וראה ב פז, (שם לידה" "ימי מעיין של טמא, דם

ז). הלכה ז, ופרק א הלכה ו, פרק ביאה כגון 15)איסורי
רצופים  ימים שלושה דם (=שראתה ימים שלושה "קשתה
זיבה), (=ימי יום עשר אחד בתוך לידה) קישוי מחמת
וילדה, לידה), מחבלי לעת מעת (=נחה לעת מעת ושפתה
לא  שראתה דם שאותו הדבר, (שהוברר בזוב יולדת זו הרי
לילה  אומר: יהושע רבי זיבה), דם אלא הלידה, מקושי היה
טהורה  לעת מעת שפתה שאפילו ויומו" שבת כלילי ויום
כשבת  שלם יום כן ואחרי שלם לילה שתשפות עד היא,
אם  בזה, והזקן החכמים נחלקו ואם ד). משנה ד, פרק (נדה

זב  טמאה ב).היא פז, (סנהדרין חייב זה הרי לא, או ה
שלרבי 16) קשת, כמו עקום הקיבה, שעל חלב כגון,

אסור, אלא אינו עקיבא ולרבי כרת, עליו חייבים ישמעאל
מאכלות  והלכות ב מט, (חולין כרת עליו ענושים אין אבל
הרי  והזקן החכמים בו נחלקו ואם ו), הלכה ז, פרק אסורות
יחמיר  הזקן ואפילו כרת. בו יש חלב איסור שהרי חייב, הוא
זו. הלכה סוף רבינו בדברי כמבואר חייב, הוא הרי

לעבר 17) שצריך נמצא אדר, כל לעבר מורה הדין בית שאם
של  באיחור יחול ניסן וחודש שני, אדר בה להוסיף זו, שנה
יעברו  לא הזקן ולדברי הפסח. חג יתקיים ואז יום, שלושים
הפסח  יעשו נמצא פורים, עד עיברוה שלא כיוון השנה,
בו  ויאכלו אייר, יהיה כבר שלאחריו ובחודש הבא, בחודש
פז, (סנהדרין הפסח אז חל הדין בית שלדעת בעוד חמץ,

שני 18)א). הדין, בית של ההרכב להיות צריך כמה
שלושה. או בית 19)דיינים ואין שניים, אלא ואינם הואיל

משלושה. פחות בגזל 21)התובע.20)דין שהמקדש
א). נב, (קידושין מקודשת שלא 22)אינה וילנא; בדפוס

גלוייה. טעות והיא היא 23)נטל, והרי היא, שמקודשת
ב). פז, (סנהדרין איש או 24)אשת הם, שלושה אם

א). י, סנהדרין (ראה נפשות דיני ככל ושלושה, עשרים
מלקות.25) חייב שחייב 26)שאינו בחבירו חובל כשאר

(בבא  דברים חמישה לו ב).לשלם פג, שבית27ֿ)קמא
מכות. דיני דן שלושה של ב.28)דין פז, סנהדרין

לו 29) שאין חודש, מבן פחות שהוא תינוק שהעריך כגון,
נותן  אומר: מאיר רבי אולם כלום, נותן ואינו ערך, עדיין
דבריו  מוציא אדם שאין בשוק, נמכר שהוא כמו דמיו,
וגמר  חודש, מבן לפחות ערך שאין יודע והוא לבטלה,

א). פח, (שם דמים לשם אלה 30)והחליט נכסי שאמר
או  הבית לבדק אם פירש ולא דבריו, וסתם חרם, הם
לקדש  ויכול ממונו, הוא הרי לכהן שייך זה שאם לכהנים.
בו  לקדש יכול הכהן אין הבית לבדק זה ואם אשה, בו

ממונו. זה שאין זה.31)אשה, ממרא סנהדרין 32)זקן
הקדש 33)שם. דברי אין יעקב בן אליעזר רבי שלדעת

החפץ  ערך את השמים שמאים מעשרה בפחות נפדים
שם  ראה שמאים, שלושה מספיקים החכמים ולדעת הנפדה,

ב. מקודשת,34)יד, אינה במזיד בהקדש שהמקדש
שם). (סנהדרין ג הלכה ה, פרק אישות בהלכות כמבואר

(ראה 35) היכהו מי נודע ולא חלל, מציאת על שמביאים
אֿג). כא, מודדים 36)דברים בגוף מקום מאיזה שנחלקו

או  מטבורו, אם (=ההרוג), החלל אל הקרובה העיר אל
עגלה, מביאה מטבורו החלל אל הקרובה העיר אם מחוטמו,

מביאה. מחוטמו לו הקרובה בה.37)או תימן: יד בכתב
שם).38) (סנהדרין ב נו, בקידושין כגון,39)כמבואר

זה  עץ חייב החכמים שלדעת רבים, לצורך מאכל עץ הנוטע
השנים  שלוש כל בהנאה אסורים ופירותיו בערלה,
מערלה  פטור זה עץ יהודה רבי ולדעת לנטיעתו, הראשונות

ע  בפירות המקדש נמצא ב), משנה א, פרק של (ערלה רלה
יהודה  ולרבי מקודשת, אינה החכמים לדעת זה, עץ

"שני 40)מקודשת. ה) משנה ו, פרק (פאה ששנינו כמו
לבעל  (=ושייכים שכחה אינם ושלושה שכחה, - עומרים
אינם  ושלושה לעניים), (=ושייך לקט שיבולים שני הבית);
לעניים  - שלושה אומרים שמאי בית כולם ועל לקט...
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קעב ממרים קעב הלכות - שופטים ספר - ניסן ב' שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ישמעאל  רבי בה נחלקו - ופאה הבית; לבעל - וארבעה
את  וטחן לקצור, שדהו בסוף פאה הניח לא אם וחכמים,
העיסה  מן פאה מפריש ישמעאל רבי ולדעת ולשה, התבואה
העיסה  קנה שכבר הפאה, מן פטור ולחכמים לעני, ונותנה

א). פח, (סנהדרין מעשה שהם 41)בשינוי אדם, נגעי
לבן  לשיער קדמה בהרת אם ספק שיש כגון בשרו, בעור
החכמים  - וטהור לבהרת לבן השיער שקדם או טמא, והוא

ב). פז, (שם מטהר יהושע ורבי כגון,42)מטמאים,
הבית  - שלחכמים הבית, קירות בשני גריסים כשני שנראו
עד  טמא הבית אין שמעון, ברבי אלעזר ולרבי טמא,
בקרן  כתלים בשני אבנים, שתי על גריסים כשני שייראה

(שם). הבגד,43)זווית בכל הצרעת שפרחה כגון,
(שם  טמא זה בגד ולחכמים טהור, הבגד נתן, רבי שלדברי

א). הם.44)פח, נפרדים דברים שני שיש 45)שהרי זה
המנוגע. בבגד שנגע או המנוגע, לבית שנכנס או הנגע, בו

שלדעת 46) ימנית, ואוזן רגל ובוהן יד בוהן לו שאין
דם  את לתת מה על שאין עולמית, טהרה לו אין החכמים
אליעזר  רבי ולדעת ידֿיז), יד, ויקרא (ראה והשמן האשם
לו  אסור טהרה לו אין ואם (שם). ויוצא מקומו על לו נותן
הוא. טמא שהרי הקדשים, מן לאכול או למקדש להיכנס

פלוני,47) עם תיסתרי אל עדים; שני בפני לה שקינא כגון,
פל  אותו עם נסתרה שהיא והעיד אחד עד לרבי ובא וני,

נאסרה  שתתה, לא ואם המרים, מי לשתות צריכה אליעזר
עדים  שני גם שיהיו עד משקה אינו יהושע ולרבי בעלה. על

א). פח, (שם הסתירה א.48)על ב, בסוטה כמבואר
על  אסורה זו סוטה אין זאת שבכל מקשה, משנה והכסף
מדברי  וכנראה בלבד, לאו איסור אלא כרת, באיסור היבם
ואינה  "חולצת שהיא י"ט, הלכה ו, פרק ייבום הלכות רבינו
פטורה  הייתה ממש, ערווה כדין דינה היה ואילו מתייבמת",
וב"מרכבת  ההלכה. בראש שם כמבואר החליצה, מן גם
חיוב  לידי המביא דבר כאן יש זאת שבכל מתרץ המשנה"
שאין  יבמה, ככל היא הרי להתייבם, צריכה שאם כרת.
איש  אשת בהם נעשית ואינה בה, גומרים היבם קידושי
ה, פרק ייבום בהלכות כמבואר עליה, שיבוא עד גמורה,
השוק  מן אחר יקדשנה בינתיים אם ולפיכך ב, הלכה
יתחייב  אחר, אדם עליה יבוא ואם בה, תופסים קידושיו
אסורה  האומר: לדברי אבל איש, אשת על כבא כרת
קידושין  מקודשת זו הרי היבם יקדשנה אם להתייבם,
היא  שאסורה פי על ואף ייבום. חסירה אינה שהרי גמורים,
אסורה  שאינה בה, תופסים קידושיו זאת בכל היבם, על
וב"מגיד  ב יא, ביבמות כמבואר לאו, איסור אלא עליו
יקדשנה  אם ומעתה י"ט, הלכה ו, פרק ייבום הלכות משנה"
ואין  היא, גמורה אשתֿאיש שהרי לו, מקודשת אינה שני
בחיי  אחר: עליה יבוא ואם באשתֿאיש תופסים קידושין
דין  לה שיש מכלום, פטור - מותו לאחר כרת, ענוש - היבם
כלל. בה תפסו לא השוק מן השני וקידושי הואיל פנוייה,

כשתי 49) תורה ותיעשה בישראל, מחלוקות ירבו שלא כדי
התורה  "הרי ד הלכה ג, פרק לעיל והשווה (רדב"ז). תורות

כבוד". להם חלקה

.‚Ck È„ÈÏ ˙˜ÏÁn‰ ‡È·z ‡Ï Ì‡Â50‰Ê È¯‰ - ¿ƒ…»ƒ««¬…∆ƒ≈»¬≈∆

„·Ïa ÔÈlÙz ˙ÂˆnÓ ıeÁ .¯eËt51‰¯B‰ ?„ˆÈk . »ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«≈«»
˙ÈLÈÓÁ ˙ÙËBË ÛÈÒB‰Ï52‰pOÚÈÂ ÔÈlÙza53LÓÁ ¿ƒ∆∆¬ƒƒ«¿ƒƒ¿«¬∆»»≈

‰lÁza ‰OÚiL ‡e‰Â .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BÙËBË»¬≈∆«»¿∆«¬∆«¿ƒ»
‰Ê Ô˙ÎÏ‰k ÌÈza ‰Úa¯‡54˜a„ÈÂ ˙ÈLÈÓÁ ‡È·ÈÂ , «¿»»»ƒ¿ƒ¿»»∆¿»ƒ¬ƒƒƒ«≈

¯ÈÂ‡‰ ˙‡ ‰‡B¯ BÈ‡L ÔBˆÈÁ‰ ˙Èa‰L ;ÔBˆÈÁa55- «ƒ∆««ƒ«ƒ∆≈∆∆»¬ƒ
„ÈÓz56‰ÎÏ‰ - ‰Ê ¯·c ÏÚ ‡¯ÓÓ Ô˜Ê ·eÈÁÂ .ÏeÒt »ƒ»¿ƒ»≈«¿≈«»»∆¬»»

‰Ïaw‰ ÈtÓ57ÔB‚k ,˙BˆÓ ¯‡La e˜ÏÁ Ì‡ Ï·‡ . ƒƒ««»»¬»ƒ∆¿¿ƒ¿»ƒ¿¿
·ÏeÏ È¯·cÓ ¯·„a ˜ÏÁL58˙ÈˆÈˆ B‡59,¯ÙBL B‡ ∆»«¿»»ƒƒ¿≈»ƒƒ»

È„È ‡ˆÈ ¯ÓB‡ ‰Ê ,¯Lk ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÏeÒt ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈»¿∆≈»≈∆≈»»¿≈
‰ÊÂ ,¯B‰Ë ¯ÓB‡ ‰Ê ,‡ˆÈ ‡Ï ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,B˙·BÁ»¿∆≈…»»∆≈»¿∆

‰‡ÓËÏ ÈL ¯ÓB‡60‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -61. ≈≈ƒ¿À¿»¬≈∆»ƒ«ƒ»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חטאת.50) שגגתו ועל כרת, זדונו על שחייבים דבר לידי
הגורם 51) דבר בה ואין בלבד, עשה מצוות שהיא למרות

וכו'. כרת שדינה 52)לידי ראש, של בתפילה חמישי בית
פרשה  תפילין, של פרשיות ארבע ובהם בתים, ארבעה רק
אל  "והטף מגזרת: דיבור לשון - טוטפת בית. בכל אחת
העיניים  בין קשורות אותן שהרואה ב), כא, (יחזקאל דרום"
שם  והרמב"ן טז). יג, לשמות (רש"י בו וידבר הנס יזכור
והם  טוטפת, בראש: המונח לדבר קוראים שרבותינו מפרש,
וראה  לקבלו. ראוי ומהם בו שמדברים הלשון בעלי היו

לטטפת. המתחיל דיבור ב לד, למנחות או 53)בתוספות
ו. הלכה ג, פרק לעיל ראה עשאה, בעצמו שהוא

איננה.54) זו תיבה תימן יד בכתב וכן רומי בדפוס
מפני 55) המסתירו אחר, דבר בצידו שהוסיף זה כגון,

שבחוץ. איננה.56)האוויר זו תיבה תימן יד בכתב
מפורש 57) אינו החיצון, האוויר את הבית ראיית עניין שכל

פח, ושם א). פט, (סנהדרין הקבלה מפי אלא ואינו בתורה,
תורה, מדברי שעיקרו דבר, על אלא חייב "אינו אמרו: ב
שפירשו  מה (=על להוסיף בו ויש סופרים, מדברי ופירושו
ואין  בתוספתו), הראשון את (פסל גורע הוסיף ואם חכמים)
כתוב  עיקרה תפילין מצוות כלומר וכו', תפילין" אלא לנו
הסופרים, ידי על אלא לנו נתפרשה לא אבל בתורה,
יוסיף  ואם פרשיות, ארבע ובהם בתים לארבעה שהכוונה
אבל  פסלן. - בהכשר כבר שנעשו אחרי חמישי בית עליהם
אין  בתים חמישה בת ראש של תפילה מתחילה עשה אם
שלא  מתחילתה היא ועומדת גרועה אלא וגורע" "מוסיף זה
האומר  יהודה כרבי היא הזאת השיטה וכל בהכשר. נעשית
מדברי  ופירושו תורה, מדברי שעיקרו דבר "על א: פז, שם
קודמו  מאיר רבי לדברי מודה שהוא רבינו וסובר סופרים"
כרת" שזדונו דבר על אלא חייב "אינו האומר: שם בברייתא
למרות  תפילין", "מצוות גם עליו מוסיף שהוא אלא וכו',
משנה  (כסף בלבד עשה מצוות אלא ואינה כרת, בה שאין

מינים 58)ורדב"ז). ארבעה על חמישי מין להוסיף שאמר
החוטים 59)שבלולב. שמונת על תשיעי חוט להוסיף

ג,60)שבציצית. פרק מקדש ביאת בהלכות  נתבאר וכבר
כרת, חייב אינו למקדש, שנכנס לטומאה ששני ט"ו, הלכה

כרת. חיוב זה בדבר שאין ועונשים 61)נמצא מכים אבל
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קעג

קעג

ממרים  הלכות - שופטים ספר - ניסן ג' קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ג, פרק לעיל כמבואר הגדול, דין בית עיני ראות כפי אותו
ז. הלכה

âניסן ג' קודש âשבת
éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦

מהו 1) מנתח רופא אותם. והמכה ואמו אביו המקלל דיני
לכיבוד  ביחס לעבד גר בין ההבדל הוריו. בניתוח שיטפל
לבן  מותר אם להריגה, דינם ונגמר רשעים הוריו היו הוריו.
לבן  המותר לבנו, שבועה שנתחייב אב לקללם. או להרגם
מהאב  האח דם גאולת דין האלה. בשבועת להשביעו

הרוצח.

.‡Bn‡Â ÂÈ·‡ :¯Ó‡pL ;Ï˜Ò - Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó‰«¿«≈»ƒ¿ƒƒ¿»∆∆¡«»ƒ¿ƒ
Ba ÂÈÓc ,Ïl˜2¯Á‡Ï B‡ Ô‰ÈiÁa Ïl˜Ó‰ „Á‡Â . ƒ≈»»¿∆»«¿«≈¿«≈∆¿««

Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - Ô˙˙ÈÓ3ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .4,‰‡¯˙‰Â ƒ»»¬≈∆ƒ¿»¿»ƒ≈ƒ¿«¿»»
ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk5LÈ‡‰ „Á‡Â . ƒ¿»»¿À¿≈ƒ≈ƒ¿∆»»ƒ

‰M‡‰ „Á‡Â6ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,7‡e‰Â . ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿
ÌÈÏB„‚ eÈ‰iL8.ÔÈLÚ‰ ÏÏÎÏ eÚÈb‰L ∆ƒ¿¿ƒ∆ƒƒƒ¿«»√»ƒ

בם"2) דמיהם אותם, ירגמו "באבן כז) (שם, להלן ונאמר
א). סו, (סנהדרין בסקילה כאן אף בסקילה, להלן מה -
שאינו  המכה, מן יותר במקלל הכתוב החמיר הרדב"ז: וכתב
רעות: שתים בו שיש משום ה"ה), להלן (ראה בחנק אלא
(שאין  לבטלה שמים שם הוצאת וגם ואמו, אביו קלון
ה"ב), להלן ה', משמות בשם שיקלל עד חייב המקלל

מהחנק. חמורה שהסקילה ידוע אביו 3)והדבר שנאמר:
הפסוק: בראש כתוב כבר שהרי מיותר, שהוא קלל, ואמו
לאחר  לרבות - וגו' אמו" ואת אביו את יקלל אשר "איש
- מיתתם לאחר ואמו אביו המכה אבל ב). פה, (שם מיתה
תקעו, אות חסידים" וב"ספר ה"ה. להלן כמבואר פטור,
לנשמתו, לאב היזק שיש מועילה, הקללה כי מנמק:
גופנית, מכה אלא אינה ההכאה כי בהכאה. מהֿשאיןֿכן
צער  היא הקללה אבל בזה, מרגיש הגוף אין המוות ולאחר

(מהר"ל). המיתה לאחר גם קיימת והרוח שלא 4)רוחני,
עדים  שם ואין ההורים, בבית לרוב מצויה הקללה תאמר:
הוצרך  וכן עדים, בלא גם יתחייב כן ואם בו, להעיד כשרים
ה"ג), (להלן ואמו אביו במכה גם זה דין להשמיענו רבינו

(כסףֿמשנה). הטעם מאותו ממרא,5)הכל לזקן בניגוד
התראה". צריך ש"אינו ה"ח, פ"ג לעיל שלא 6)השנוי

תלמוד  האשה, את להוציא בפרשה, כתוב "איש" תאמר:
אחר  מיעוט שאין האשה, לרבות - איש" "איש לומר:
ד"ה  שם וב'תוספות' ט סו, (סנהדרין לרבות אלא מיעוט

ואע"פ 7)לרבות). נקבה, ספק זכר ספק שהם
(שם). חייב זאת בכל - הוא עצמו בפני בריה שאנדרוגינוס

שערות.8) שתי שהביאו שנה שלשֿעשרה בני

.·˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ÌÏÏ˜iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ·iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ»«∆¿«¿≈¿≈ƒ«≈
ÔÈ„ÁÈÓ‰9ÈepÎa ÌÏÏ˜ Ì‡ Ï·‡ ;10ÔÓ ¯eËt - «¿À»ƒ¬»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈ˜q‰11Ì„‡ Ïk ˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BlL C¯„k ‰˜BÏÂ , «¿ƒ»¿∆¿∆∆∆∆«ƒ¿«»»»

Ï‡¯OiÓ ¯Lk12. »≈ƒƒ¿»≈

הם:9) שמות ושבעה למחקם. שאסור בזה, המיוחדים
ואלהים, אלוה, ואֿל, ה"א, וא"ו ה"א יו"ד הנכתב "השם
פ"ו, התורה יסודי בהל' רבינו כדברי וצבאות", ושדי ואהיה,

חנון 10)ה"ב. כגון: ה', את בהם שמכנים כבוד תארי
ה"ב. פ"ב, שבועות הל' השווה וכדומה. אפים, ארך ורחום,

(ויקרא 11) שנאמר החכמים, וכדעת א. סו, בסנהדרין משנה
תלמודֿ "מה יומת", שם בנקבו ה'... שם "ונוקב טז) כד,
מקלל  על לימד יומת), בנקבו לכתוב: לו (היה "שם"? לומר

בשם". שיקלל עד חייב שאינו ואמו כמבואר 12)אביו
א  לה, בשבועות ומקורו ה"ג. פכ"ו, סנהדרין הל' לעיל
וכן  בלאֿתעשה", עובר בכולן וחבירו, עצמו "המקלל

ה"י. פ"ד, שם בירושלמי

.‚Ïl˜Ók ‰Ê È¯‰ - Bn‡ È·‡Â ÂÈ·‡ È·‡ Ïl˜Ó‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¬ƒ»ƒ«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ï‰w‰ ¯‡MÓ „Á‡13. ∆»ƒ¿»«»»

כהנים"13) ב"תורת ומקורו בלבד. לוקה אלא נסקל שאינו
אביו; אבי את ולא - אביו את יקלל "כי פ"ט קדושים פרשת

אמו". אבי את ולא - אמו ואת

.„?ÔÈpÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó ÏL ‰¯‰Ê‡14LÚ «¿»»∆¿«≈»ƒ¿ƒƒ«ƒ…∆
‡Ï ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰ ‰¯‰Ê‡‰ Ï·‡ ,Le¯Ùa eÚÓL»«¿¿≈¬»»«¿»»¬≈ƒƒ¿«…

L¯Á Ïl˜˙15Ì„‡ Ïl˜Ï ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿«≈≈≈ƒ¿À¿»∆…¿«≈»»
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÂÈ·‡ È¯‰ ,Ï‡¯OiÓ16. ƒƒ¿»≈¬≈»ƒƒ¿«ƒ¿»≈

כמבואר 14) מזהירין, אלאֿאםֿכן עונשים אין והלא
ב. נו, שחרשותו 15)בסנהדרין חרש ששונה לדחות, ואין

שהרי  מדאי, יותר ולצערו לקללו שלא לו, גרמו ושפלותו
לוקה  שהוא חבירו את למקלל אזהרה למדו א לו, בשבועות
שאפילו  לומר, הכתוב שכוונת הרי - חרש" תקלל מ"לא
על  לוקה - זו בקללה נצטער ולא שומע "שאינו זה חרש
ה"א, פכ"ו סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון קללתו",

שם. לפרשת 16)וכביאורנו כהנים" ב"תורת שנינו וכן
לרבות  מנין חרש, אלא לי אין חרש, תקלל "לא פ"ג קדושים
למה  א"כ תאור, לא בעמך ונשיא תלמודֿלומר: אדם ? כל
שאינו  המת יצא בחיים, שהוא מיוחד חרש מה חרש, נאמר
אדם  כל "שאר כז: פכ"ב, לשמות במכילתא וראה בחיים",
הל' לעיל והשווה תאור", לא בעמך תלמודֿלומר: מנין?

ה"ב. פכ"ו, סנהדרין

.‰Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kn‰17:¯Ó‡pL ;˜Áa B˙˙ÈÓ - ««∆»ƒ¿ƒƒ»¿∆∆∆∆¡«
˙ÓeÈ ˙BÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓ18ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .19 «≈»ƒ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk ,‰‡¯˙‰Â20„Á‡Â . ¿«¿»»ƒ¿»»¿À¿≈ƒ«≈ƒ¿∆»
.ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰»ƒ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿«¿¿ƒ
„Ú ˜Á ·iÁ BÈ‡ .ÔÈLÚ ÏÏÎÏ eÚÈbiL ‡e‰Â¿∆«ƒƒ¿«√»ƒ≈«»∆∆«
‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚiL∆«¬∆»∆«»¬»ƒ…»»»∆«»

Ï‡¯OiÓ „Á‡ ‰kÓk ‰Ê È¯‰ -21Ô˙B‡ ‰kn‰Â . ¬≈∆¿«∆∆»ƒƒ¿»≈¿««∆»
¯eËt - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï22. ¿««ƒ»»

בלבד.17) חבורה בהם עשה אלא נפש הרגם שלא
חנק 18) אלא אינה - סתם בתורה האמורה מיתה וכל

סייף, מיתת חייב נפש, הרגו ואם ב). פד, שהיא (סנהדרין

שבת קודש
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קעד ממרים קעד הלכות - שופטים ספר - ניסן ג' קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שחייב  חבירו את הורג משאר גרוע זה שאין מחנק, חמורה
שם. סנהדרין וראה ב). ח, (מכות לעיל 19)סייף ראה

ג. אות לעיל 20)בביאורנו המבוארים המקלל, כדיני הכל
הכאה  ומדמים) (=משווים "מקשינן רבינו: וסובר א. הלכה

ב). פה, (שם לאו,21)למקלל באיסור אלא שאינו
הל' לעיל וראה א. הלכה ה, פרק חובל בהלכות כמבואר

קלא. אות ה"ד, פי"ט במכה 22)סנהדרין חבורה שאין
ב). פה, (שם מיתה לאחר

.Â·iÁ - BL¯ÁÂ BÊ‡ ÏÚ ÂÈ·‡ ˙‡ ‰k‰L ÈÓ23 ƒ∆ƒ»∆»ƒ«»¿¿≈¿«»
‡l‡ ,‰¯eaÁ ‡Ïa L¯Á ‰OÚiL ¯LÙ‡ È‡L .‚¯‰Â¿∆¡»∆ƒ∆¿»∆≈»∆≈≈¿…«»∆»

ÌÈÙa Ìc ˙tË ˙‡ˆÈ24.L¯Á˙Â ÔÊ‡a »»ƒ«»ƒ¿ƒ»…∆¿ƒ¿»≈

חנק.23) וכן 24)מיתת תימן, ובכת"י א. פו, בבאֿקמא
וכו'. בפנים יצאת דם טיפת אפילו הנוסח: ר"מ, רומי בדפוס

.ÊÂÈ·‡Ï Ìc ÊÈwn‰25BÏ C˙ÁÂ ‡ÙB¯ ‰È‰L B‡ , ««ƒ»¿»ƒ∆»»≈¿»«
¯eËt - ¯·‡ B‡ ¯Oa26,¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ . »»∆∆»««ƒ∆»

ÔBlÒ ‡ÈˆB‰Ï B‡ .‰OÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏ27ÂÈ·‡ ¯OaÓ ¿«¿ƒ»…«¬∆¿ƒƒƒ¿«»ƒ
‰¯eaÁ ‰OÚÈ ‡nL ,‡ÈˆBÈ ‡Ï - Bn‡ B‡28‰na . ƒ…ƒ∆»«¬∆«»«∆

Ì‡ Ï·‡ ;˙BOÚÏ ¯Á‡ ÌL LiLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»«≈«¬¬»ƒ
- ÔÈ¯ÚËˆÓ Ô‰ È¯‰Â ,‡e‰ ‡l‡ ‰OÚiL ÈÓ ÌL ÔÈ‡≈»ƒ∆«¬∆∆»«¬≈≈ƒ¿«¬ƒ

e‰L¯iM ‰Ó ÈÙk C˙BÁÂ ÊÈwÓ ‰Ê È¯‰29.˙BOÚÏ ¬≈∆«ƒ¿≈¿ƒ«∆«¿≈«¬

כד,26)לרפואה.25) (ויקרא שנאמר ב. פד, סנהדרין
מכה  מה - יומת" אדם ומכה ישלמנה, בהמה "ומכה כא):
הזיקה), לא שהרי התשלומין, (=מן פטור - לרפואה בהמה

פטור. - לרפואה אדם מכה זה 28)קוץ.27)אף והרי
(שם). חנק באיסור קדומים:29)שוגג ובדפוסים האב,

ההורים. לרשות והכוונה, שירשוהו. מה

.Á,eÚÓL LÚ ?ÔÈpÓ ÂÈ·‡ ‰kÓ ÏL ‰¯‰Ê‡«¿»»∆«≈»ƒƒ«ƒ…∆»«¿
˙Bk‰Ï ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ .eÚÓL ‡Ï ‰¯‰Ê‡«¿»»…»«¿ƒ¿À¿»∆…¿«

Ì„‡Ï‡¯OiÓ30ÏÏka Bn‡Â ÂÈ·‡ È¯‰ -31. »»ƒƒ¿»≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿»

פן 30) יוסיף, לא יכנו "ארבעים ג) כה, (דברים שנאמר
ציוה  להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם ומה וגו', יוסיף"
האדם, כל לשאר קלֿוחומר רשעו, על להכותו שלא הכתוב

הי"ב. פט"ז, סנהדרין בהל' רבינו מכילתא 31)כלשון
שם. רש"י וכפירוש א פה, בסנהדרין ונזכרה טו. כא, לשמות
עונש  רבותינו: שאמרו "מה סט: מצוה ה"חינוך" וכתב
בדבר  לנו תבוא לא שאם הוא, הענין מנין? אזהרה שמענו,
משמע  היה בכך, יענש פלוני דבר העושה אלא האל, מניעת
על  לעבור העונש... לקבל הרוצה כל ביד רשות שיש
כלומר: וממכר, מקח כגון המצוה דבר ויחזור המצוה...
ואין  ויעשהו... וכך כך יתן פלוני, דבר לעשות הרוצה
בדברים, מנענּו לטובתנו האל אלא בכך, המצוה על ְָָהכוונה
רצונו, העברת מלבד לנו, המגיע העונש בקצתם והודיענו

וכו'. הכל" מן קשה שהיא

.ËÈ˜e˙L32ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡Â ,Bn‡ ÏÚ ·iÁ -33. ¿ƒ«»«ƒ¿≈«»«»ƒ
‰˜c·pL Èt ÏÚ Û‡34‡e‰ ÈBÏt Ôa :‰¯Ó‡Â Bn‡35 ««ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»¿»∆¿ƒ

‰Èt ÏÚ ˜Á B‡ Ï˜Ò BÈ‡ -36ÔÓ Ba Ï·‡ . ≈ƒ¿»∆¡»«ƒ»¬»¿ƒ

ÏÚ ‡Ï ·iÁ BÈ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰«ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ≈«»…«
Bn‡ ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈ·‡37B˙¯B‰L ¯b ÔÎÂ .38‡lL »ƒ¿…«ƒ¿≈≈∆»∆…

‰M„˜a39‰M„˜a B˙„lL Èt ÏÚ Û‡ ,40·iÁ BÈ‡ - ƒ¿À»««ƒ∆≈»ƒ¿À»≈«»
B˙ÏÏ˜Â ÂÈ·‡ ˙kÓ ÏÚ41. «««»ƒ¿ƒ¿»

מיהו 32) ידוע ואינו בזנות, שנתעברה הפנויה, לאמו שנולד
"שמכיר  הי"ב: פט"ו, ביאה איסורי בהל' רבינו כלשון אביו,
אותו  שמשתיקים ובוודאי אביו", את מכיר ואינו אמו את
לומר  אותו, מדחים הבנים שהרי יורשו, שאינו אביו, מנכסי

ב. יג, כתובות ראה אחיהם, על 33)שאינו או הכאתו על
ונחקרה.34)קללתו. שאינו 35)נשאלה כשר, איש של
יא 36)שתוקי. פרק יבמות (ירושלמי לחייבו נאמנת אינה

אמו, על חייב שהוא בשתוקי עקיבא רבי "מודה ב) הלכה
אביו". על חייב שאינו לשום 37)אףֿעלֿפי בנו שאינו

לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ד) כא, (שמות ככתוב דבר,
רבינו  וכדברי ב), כב, (יבמות אחריו מתייחסים הם אין
- השפחה מן הבא שזרע ד: הלכה א, פרק יבום בהלכות
אמו  על וגם אינם". וכאילו גוי, – הגויה מן והבא עבדים,
כ"קטן  היא הרי ונתגיירה נשתחררה שאם חייב, אינו
והוא  נשתחררה לא ואם ביניהם, קרבה כל ואין שנולד",
כל  לו שאין שנולד" כ"קטן והוא גויה, אמו הרי נשתחרר,

(כסףֿמשנה). עמה אביו 39)הריונו.38)יחוס שהולידו
גוי. נמצא 40)כשהיה מעוברת, בהיותה אמו שנתגיירה

מלידתו. גר שכל 41)הבן אח"כ, אביו יתגייר אם אפילו
ביניהם. קרבה שום ואין דומה" שנולד כקטן שנתגייר, "גר

.È.Bn‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ Ck ,ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ÌLk¿≈∆≈«»«»ƒ»≈«»«ƒ
ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ ‡e‰L ˙‡ .Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈»ƒ¿ƒ∆∆«»«»ƒ

ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ‰ÊÂ ,Bn‡ ÏÚ ·iÁ -42BÈ‡ - «»«ƒ¿∆∆≈«»«»ƒ≈
Bn‡ ÏÚ ·iÁ43. «»«ƒ

פי"ג 42) עדות הל' והשווה לעיל. כאמור בנו, זה שאין
הי"א. פי"ד, ביאה איסורי והל' יבמות 43)ה"ב, ירושלמי

שם. עקיבא וכרבי א כ, ויקרא כהנים" וב"תורת ה"ב, פי"א
על  חייב שאינו אע"פ אמו, על השתוקי חייב זאת ובכל
ידוע  שאינו מצד הוא הפטור שם כי ה"ט)? לעיל (ראה אביו
היה  אביו שזה ומעידים עדים באים היו ואילו אביו, מיהו
עליו, חייב אינו אביו, שזה אע"פ גר אבל עליו, חייב

ורדב"ז). (כסףֿמשנה אמו על גם פטור ולפיכך

.‡È.B˙Bk‰Ïe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈ·‡ Ïl˜Ï ¯eÒ‡ ¯b‰«≈»¿«≈»ƒ»≈»ƒ¿«
‰¯eÓÁ ‰M„wÓ e‡a :e¯Ó‡È ‡lL È„k .e‰f·È ‡ÏÂ¿…¿«≈¿≈∆……¿»ƒ¿À»¬»

‰l˜ ‰M„˜Ï44Ba ‚‰B ‡l‡ .ÂÈ·‡ ‰f·Ó ‰Ê È¯‰L , ƒ¿À»«»∆¬≈∆¿«∆»ƒ∆»≈
„B·k ˙ˆ˜Ó45„·Ú‰ Ï·‡ .46ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡ -47‡l‡ , ƒ¿»»¬»»∆∆≈ƒ∆»

¯·c ÏÎÏ ÂÈ·‡ BÈ‡L ÈÓk ÂÈ·‡ È¯‰48Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈»ƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿»»»««ƒ
e¯¯ÁzLpL49. ∆ƒ¿«¿¿

שאינו 44) אלא - ובקללתו בהכאתו היה אסור גוי, שבהיותו
שנתגייר, ועכשיו א. סא, בנזיר כמבואר בעונש, עליו הוזהר
עריות  איסור לענין א כב, ביבמות זה וכעין לו! הותר

כמו 45)בגרים. בכבודו, לנהוג שעליו גיותו, כבימי
הקב"ה  לו "אמר פל"ט): (לךֿלך רבה' ב'מדרש שאמרו
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ממרים  הלכות - שופטים ספר - ניסן ג' קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

פוטר  אני ואין ואם, אב מכיבוד פוטרך אני לך (=לאברהם),
ואם". אב מכיבוד כנעני.46)לאחר אינו 47)עבד

אביו. אחר "הכל 48)מתייחס א) סב, (יבמות שאמרו כמו
פה  לכם שבו דכתיב: (=יחוס), חייס לו שאין בעבד מודים
פט"ו, אישות הל' והשווה לחמור". הדומה עם - החמור עם

יחוס". לו אין "שהעבד הרי 49)ה"ו: ונתגיירו, והבן האב
וב"אור  ביניהם. קרבה יחס כל שאין שנולד", כ"'קטן הם
"יש  א) צט, (יבמות שאמרו ממה לזה, ראיה הביא שמח"
לקח  ישראל כיצד? כתובתה, אמו להגבות אביו את מוכר
ונשאה, השפחה את ושחרר בן, ולהם השוק מן ושפחה עבד
את  מוכר (=הבן) זה נמצא - לבנה נכסיו כל וכתב ועמד

לבזותו. לו שמותר הרי - כתובתה" לאמו להגבות אביו

.·ÈÈ¯·BÚÂ ÌÈ¯eÓb ÌÈÚL¯ Bn‡Â ÂÈ·‡ eÈ‰L ÈÓƒ∆»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈
‚¯‰Ï ÌÈ‡ˆBÈ Ì‰Â ‰‚È¯‰Ï ÔÈc ¯Ó‚ elÙ‡ ,˙B¯·Ú¬≈¬ƒƒ¿«ƒ»«¬ƒ»¿≈¿ƒ≈»≈

ÌÏÏ˜Ïe Ô˙Bk‰Ï ¯eÒ‡ -50Ô‰a Ï·Á B‡ Ïl˜ Ì‡Â . »¿«»¿«¿»¿ƒƒ≈»«»∆
¯eËt -51‚¯‰Â ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLz eOÚ Ì‡Â . »¿ƒ»¿»¬≈∆«»¿∆¡»

‰˙ÈÓÏ ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ52‰na . ¬≈∆««ƒ∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ»«∆
e‰k‰Â ‡aL ¯Á‡ Ï·‡ ;B·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿¬»«≈∆»¿ƒ»

,BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ BÏl˜Â‰·eLz ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ¿««∆ƒ¿«ƒ««ƒ∆»»¿»
‰˙ÈÓÏ CÏB‰ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ -53Ì‡Â . ¬≈∆»ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ

Li·Ó‰ Ò˜a ·iÁ - BLia54. ƒ¿«»ƒ¿««¿«≈

שליח 50) נעשה הבן "אין ב): פה, (סנהדרין שאמרו כמו
בסמוך  וכמבואר ולקללו", להכותו לאביו ביתֿדין) (שמש
נענשה  אמנו שרחל מצינו, ב קסד, ויצא פרשת ובזוהר הי"ג.
התרפים, את ממנו בלקחה אביה לבן את שציערה על
ולא  מתה ולכן אלילים, מעבודת להפרישו שנתכוונה למרות
רמא  סי' ליו"ד ברכה (שיורי בנה בנימין את  לגדל זכתה

ד). כז)51)סעיף כב, (שמות שנאמר א, עמ' שם סנהדרין
שעובר  וזה עמך, מעשה בעושה - תאור" לא בעמך "ונשיא
לקללתו. הכאתו ומדמים עמך, מעשה עושה אינו - עבירה

בהכאתו. כך פטור, - שבקללתו גרוע 52)כשם זה אין
אביו  שהמכה ואע"פ חייב. שהוא מותו לאחר אביו ממקלל

א  - פטור מיתתו עד לאחר חייב שאינו משום אלא זה ין
חי  זה אבל חבורה, אין מיתה ולאחר חבורה, בו שיעשה

ב). עמ' שם (רש"י למות שסופו אלא והתורה 53)הוא
שראוי  שבעמך, במקויים - בעמך" "ונשיא אמרה:
לקמן  והשווה וברש"י). (שם דינו שנגמר זה ולא להתקיים,
לו  ואין כהרוג הוא הרי דינו, שנגמר מי "שכל ה"ט: פ"ז,

הבושה.54)דם". גודל לפי מבייש כל שחייב בקנס
היורשים, לבנים הקנס לתת חייב שהמבייש רבינו וכוונת
שאמרו  וכמו אביהם, את בביישו בושה להם גרם שהרי
חייב", שנתו) (=תוך ומת ישן "ביישו א) פה, (סנהדרין
חובל  שבהל' אלא כאן. והואֿהדין בניו, נתביישו שהרי
ולא  שנתו בתוך מת "ואם רבינו: כותב ה"ג, פ"ג ומזיק
מן  זו בושת גובים אין שביישו, בזה הרגיש ולא הקיץ
משום  מידם", מוציאים אין היורשים תפסו ואם המבייש,
ומספק  ב. פו, בבבאֿקמא נפשטה שלא בעיא היא שזאת
בקנס  חייב כאן: רבינו שהדגיש וזהו זו, בושת גובים אין

תפסו  ואם גובים, שאין ומת" ישן "בייש כדין המבייש,
מידם. מוציאים אין - היורשים

.‚È‰È‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ‰¯·Ú ÏÚ Bn‡Â ÂÈ·‡ ¯·Ú»«»ƒ¿ƒ«¬≈»∆ƒ»∆»¿»»
ÔfÁ ‡e‰55Ì‡ ÔÎÂ .Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï - ÌÈic‰ ÈÙÏ «»ƒ¿≈««»ƒ…«∆»¿≈ƒ

Èec e·iÁ˙56ÛÁ„È ‡ÏÂ .Ì˙BcÏ ÁÈÏL ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿∆»ƒ«¿«»¿…ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏLa Ì˙B‡ ‰f·È ‡ÏÂ Ì˙B‡»¿…¿«∆»ƒ¿ƒ≈ƒ««ƒ

‰·eLz eOÚ ‡ÏÂ CÎÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L57. ∆≈¿ƒ¿»¿…»¿»

סנהדרין 55) הל' לעיל ראה הדיינים. עלֿפי המכה שמש,
הי"א. או 56)פט"ז, ביתֿהדין, לפסקֿדין ציית שלא על

הי"ב, פ"ו תורה תלמוד הל' ראה וכדומה, החכם  שביזה
פ"ז, (שם בשמתא" יהיה "פלוני עליו: שאומרים והי"ד,

כשעשה,57)ה"ב). ד"ה ב כב, ביבמות ה'תוספות' ולדעת
תשובה. כשעשו אלא לקללם איסור אין

.„È˜Ïe B˙Bk‰Ï ÁÈÏL ‰OÚ Ôa‰ ÔÈ‡ ÏkÏıeÁ ,BÏÏ «…≈«≈«¬∆»ƒ«¿«¿«¿
ÁÈcÓe ˙ÈÒnÓ58‡ÏÂ ÏÓÁ˙ ‡Ï :‰¯Bz ‰¯Ó‡ È¯‰L . ƒ≈ƒ«ƒ«∆¬≈»¿»»…«¿…¿…

ÂÈÏÚ ‰qÎ˙59. ¿«∆»»

שהדיח 58) או לעבודהֿזרה חבירו את מסית אביו היה אם
יד. יג, דברים ראה לעבדה, העיר אנשי סנהדרין 59)רוב

פ"ב  ליבמות ברי"ף אולם מדיח, הוזכר לא ושם ב. פה,
ומדיח, ממסית חוץ מביא: ב) כב, דף של לסוגיא (השייך

קלד. סימן סוף בלק, פרשת בשאילתות וכן

.ÂË,„ÈÓz Ba eÈ‡¯ Ck - B·Ï ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ
‰Ï‡‰ ˙Úe·La BÚÈaLÓ BÈ‡L60‡a ‰Ê È¯‰L , ∆≈«¿ƒƒ¿«»»»∆¬≈∆»

da ÔÈ‡L ‰Úe·L BÚÈaLÓ ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙ÏÏ˜Ï¿ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ¿»∆≈»
‰Ï‡61e¯‡a ¯·Îe .62ÔÈ‡ - Ba ˙‡ ‚¯‰L ·‡‰L , »»¿»≈«¿∆»»∆»«∆¿≈

Ìc‰ Ï‡B‚ ‰OÚ ‚¯‰ ÏL ÂÈÁ‡Ó „Á‡63ÏÚ ‡ÏÂ . ∆»≈∆»∆∆¡»«¬∆≈«»¿…«
‡l‡ ,‰¯Bz ‰„Èt˜‰ „·Ïa ‰ÏÏw‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰‡k‰«»»¿…««¿»»ƒ¿«ƒ¿ƒ»»∆»
elÙ‡ ,Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ ‰f·Ó‰ ÏkL .ÔBÈfa‰ ÏÚ Û‡«««ƒ»∆»«¿«∆»ƒƒ¬ƒ
ÈtÓ ¯e¯‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÊÈÓ¯a elÙ‡Â ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»¬≈∆»ƒƒ

‰¯e·b‰64Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰Ï˜Ó ¯e¯‡ :¯Ó‡pL .65È¯‰Â . «¿»∆∆¡«»«¿∆»ƒ¿ƒ«¬≈
·‡Ï ‚ÚÏz ÔÈÚ :¯ÓB‡ ‡e‰66Ì‡ ˙‰wÈÏ Ê·˙Â67 ≈«ƒƒ¿«¿»¿»Àƒ¿«≈

˙ec¯Ó ˙kÓ ‰Ê ÏÚ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ .¯ÓB‚Â¿≈¿≈¿≈ƒ¿««∆«««¿
e‡¯iM ‰Ó ÈÙk LÚÏÂ68. ¿«¬¿ƒ«∆ƒ¿

לה',60) ארור הוא "הרי שאומר: קללה, עמה שיש שבועה
(הל' כלום" אצלי לזה יש אם חנון, ששמו למי ארור או

ה"ט). פי"א, חייב 61)שבועות שאיני בה'... נשבע הריני
וראה  רצט. סימן הגאונים מתשובת זה וכל (שם). כלום לזה
לומר  שהמנהג בשמם, שמביא ב, ס"ק רמא סי' ליו"ד בט"ז
לידי  תבוא שלא אחר, לאיש תביעתך הקנה התובע, לבן

אביך. ה"ג.62)קללת פ"א, רוצח את 63)בהל' להמית
א. יב, במכות ומקורו הגבורה 64)אביו, שכל הקב"ה,

ב). צח, (סנהדרין -65)שלו מקלה שם: רש"י ומפרש
אחיך. ונקלה לשון בעין.66)מזלזל, ברמיזה אפילו

עמים"67) יקהת "ולו מלשון: שבפניה, הקמטים לקבוץ
שם: במשלי הכתוב וסוף שם), וברש"י י. מט, (בראשית
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ניסן קעו אדר־א' כ"ו ראשון־חמישי יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

נחל". עורבי ב 68)"יקרוה קי, בחולין שמצינו כמו
אביו  כבוד הוקיר שלא מי את להלקות, העמוד על שכפתו
בצדה  שכרה שמתן 'עשה' שעל שם שהעירו ואע"פ ואמו,

עליה, מוזהר שלמטה ביתֿדין אין ימיך) יאריכון (=למען
ודאי  ממש, בבזיון אבל וכיבוד. הוקרה להעדר בנוגע רק זה

שם). לחולין אריה" ("לב מרדות מכת אותו שמכים

$

zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd oqip 'bÎxc` e"k -

âאדר כ"ו ראשון âיום
.åîø äùò úåöî

― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אׁשר וגֹו' "עלּֿכל-ּדברּֿפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,

זה" ּכיֿהּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ
(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכיֿהּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ

(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכלֿמה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם

ּוכבר מוהּכחׁשה. ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי (aa`)נתּבארּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'
ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

âאדר כ"ז שני âיום
.åîø äùò úåöî

― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אׁשר וגֹו' "עלּֿכל-ּדברּֿפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,

זה" ּכיֿהּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ
(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכיֿהּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ

(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכלֿמה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם

מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'
ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

âאדר כ"ח שלישי âיום
.åîø äùò úåöî

― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אׁשר וגֹו' "עלּֿכל-ּדברּֿפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,

זה" ּכיֿהּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ
(my mihtyn" ּבמקצת: ׁשּיֹודה עד ― זה (eaegּכיֿהּוא ְְִִֶֶֶַָ

(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכלֿמה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם

מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

âאדר כ"ט רביעי âיום
.åîø äùò úåöî

― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אׁשר וגֹו' "עלּֿכל-ּדברּֿפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,

זה" ּכיֿהּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ
(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכיֿהּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ

(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכלֿמה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם

מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'
ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

âניסן א' חמישי âיום
.çîø .åîø äùò úåöî

יום ראשון ־חמישי כ "ו אדר ־א 'ניסן 
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "עלּֿכל-ּדברּֿפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכיֿהּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכיֿהּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכלֿמה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכיֿימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא

(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

 שיעורי רמב"ם - ספר המצוות 

רמב"ם - ספר המצוות
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קעז

ניסן  ב'־ג' שישי־שבת־קודש יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

âניסן ב' שישי âיום
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכיֿימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

âניסן ג' קודש âשבת
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכיֿימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).
יוםשישיֿשבתֿקודשב'ֿג'ניסן

$

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

“צלך" מצד עצמותו יתברך
ד. עפ"ז אפשר גם לבאר ענין נוסף, יש פתגם של המגיד ממעזריטש1 בפירוש המשנה2 
“דע מה למעלה ממך" – שכל הענינים שלמעלה תלויים בך, ובפשטות הרי זה אותו פתגם של 

הבעש"ט עה"פ “הוי צלך" הנ"ל.

אולם באמת ישנו חילוק בין ב' הפתגמים: “דע למעלה ממך" עוסק בבחינת הגילויים 
שנמשכים ע"י עבודת האדם, על דרך הידוע בענין “שכר מצוה מצוה"3. אולם “הוי' צלך" הוא 

בבחינת העצמות, שהרי שם “הוי'" הוא שם העצם4, שלמעלה מענין הגילויים.

ומזה יש פועל יוצא בעבודת האדם: כאשר היצר הרע בא וטוען שלפי מעמדו ומצבו של 
האדם אין לו שייכות לענין הגילויים, ובמילא הוא יעשה מה שברצונו כו', הנה עליו לדעת 
שמצד “הוי' צלך", שקאי על העצמות, אין נפקא מיני' למה הוא שייך, שכן עצמותו יתברך 
נמצא בכל מקום בשווה, והוא מתמסר )“ער גיט זיך אוועק"( לכל אחד מישראל, ולכן גם 
עליו להיות בקבלת עול ולהתמסר לעצמותו ית', ועי"ז יזכה לקבל את כל הברכות מעצמותו 

יתברך5.

1( לקוטי אמרים קצח )ע' נ, ג(.
2( אבות רפ"ב. 

3( אבות פ"ד מ"ב.
4( כסף משנה הל' ע"ז פ"ב ה"ז. 

5( משיחת ש"פ נצבים-וילך ה'תשט"ז.
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לב קעח פרק יחזקאל - נביאים

áì-÷øô ìà÷æçéáì-æë

æëúçz íúBáøç-úà eðziå ízîçìî-éìëa ìBàL-eãøé øLà íéìøòî íéìôð íéøBab-úà eákLé àìå§³Ÿ¦§§Æ¤¦¦½Ÿ§¦−¥£¥¦®£¤´¨§«§´¦§¥«¦§©§¨Á©¦§¸¤©§¹̈©´©
:íéiç õøàa íéøBab úézç-ék íúBîöò-ìò íúðBò éäzå íäéLàøçëøáMz íéìøò CBúa äzàå ¨¥¤À©§¦³£«Ÿ¨Æ©©§½̈¦«¦¦¬¦¦−§¤¬¤©¦«§©À̈§¯£¥¦²¦¨©¬

:áøç-éììç-úà ákLúåèëänä áøç-éììç-úà íúøeáâá eðzð-øLà äéàéNð-ìëå äéëìî íBãà änL §¦§©−¤©§¥¨«¤¨´¨¡À§¨¤Æ¨Æ§¨§¦¤½¨£¤¦§¬¦§¨−̈¤©§¥¨®¤¥²¨
:øBá éãøé-úàå eákLé íéìøò-úàìíúézça íéììç-úà eãøé-øLà éðãö-ìëå ílk ïBôö éëéñð änL ¤£¥¦¬¦§−̈§¤¬Ÿ§¥«¨´¨§¦¥¬¨²ª−̈§¨¦«Ÿ¦®£¤¨§´¤£¨¦À§¦¦¨³

:øBá éãøBé-úà íúnìë eàNiå áøç-éììç-úà íéìøò eákLiå íéLBa íúøeáâîàìäòøô äàøé íúBà ¦§«¨¨Æ¦½©¦§§³£¥¦Æ¤©§¥¤½¤©¦§¬§¦¨−̈¤¬§¥«¨Æ¦§¤´©§½Ÿ
:ýåýé éðãà íàð Bìéç-ìëå äòøt áøç-éììç BðBîä (äðåîä)-ìk-ìò íçðåáì(åúéúç)-úà ézúð-ék §¦©−©¨£®©§¥¤Æ¤Æ©§´Ÿ§¨¥½§ª−£Ÿ¨¬¡¦«¦«¨©¬¦¤

åýé éðãà íàð äðBîä-ìëå äòøt áøç-éììç-úà íéìøò CBúa ákLäå íéiç õøàa éúézç(ô) :ý ¦¦¦−§¤´¤©¦®§ª§©Á§¸£¥¦¹¤©§¥¤À¤©§ŸÆ§¨£½Ÿ§ª−£Ÿ¨¬¡¦«

i"yx
(ÊÎ).åáëùé àìå מיתת שמתו גבורים עם הנזכרים אלה

מתו  אשר מהעכו"ם יהיו וגרועים נופלין כי עצמם
שאול: מלחמתם בכלי וירדו עצמם åðúéå.מיתת

כי  להודיע לסימן ראשיהם תחת חרבותם את קובריהם
חרב: בהם שלטה íúåîöò.לא ìò íúåðååò éäúå לא

הריגה  חרב עליהם כיפרה שלא כלום מעוונם נחסר
ההם  הגבורים חתית כי העוון, הוא ומה נהרגו שלא

חיים: בארץ êåúá.(ÁÎ)היתה äúàå הוא לפרעה
áøç.אומר: éììç úà:עצמם מיתת המתים עם ולא

(Ï).íéùåá íúøåáâî íúéúçá באתברותהון
בהתון: õøàá(Ï·)מגבורתהון éúéúç úà éúúð éë

.íééç תנתן ולא ישראל בארץ מוראי את אני אתן כי
בה: אדם חתית עוד

cec zcevn
(ÊÎ).Â·Î˘È ‡ÏÂבקבר ישכבו לא ההם כוכבים  העובדי חללי

השאול  אל  ירדו אשר עצמם במיתת  הנופלים  הלבב ערלי עם 
מלחמתם כלי  עם אותם שקברו ר"ל מלחמתם כלי עם 
ולתפארת לכבוד  ראשיהם  תחת  חרבותם את נתנו  והמקברים 
מיתת  ומת במלחמה ללכת היה שרגיל להודיע כזאת לעשות דרכם היה כן (כי

נהרג) ולא הזה :עצמו הכבוד  בדבר להם ידמו ולא  עמהם ישכבו לא ההם  החללים Ì˙ÂÂÂÚ.ור "ל  È‰˙Â אחד בדבר אבל  כאומר
וכל  כלל עונש  עדיין  קבלו לא אלו אבל בחרב  ונהרגו הואיל עוונם על  מה עונש  קבלו כבר הם כי חרב מחללי גרועים המה 

העצמות : ישברו שהעוונות עונש לקבל הם  ונכונים  עצמותם על  המה  È˙Á˙.עוונותם ÈÎהגבורים אשר העוונות הם ומה  כאומר
החיים: בארץ שבר נתנו ישברוÂ‡˙‰.(ÁÎ)ההם  העוונות  אשר האלו הלבב ערלי  בתוך  תשבר  אתה  אבל  יאמר פרעה  מול  אל

חרב חללי עם תשכב וגם מכולם:עצמותם  יותר לעשות הרעת מאד  כי משפטים  בשני תענש כי הם שקבלו הכבוד  תקבל  ולא
(ËÎ).ÌÂ„‡ ‰Ó˘: בהמ"ק מחריבי המה גם  יפלו ההיא מלחמה ·‚·Ì˙¯Â.במקום  Â˙ עם‡˘¯ נתנו גבורתם כל עם ר"ל

הגבורה: להם  הועיל  ולא  להם ודומה חרב חללי בור‰Ó‰.שאר יורדי שאר  ועם האלו לבב ערלי עם  ישכבו  המה  גם ר "ל 
לעשות: הרעו  הם גם  כי גמול  לקבל  ומעותדים  עצמותם על  עדיין  המה העוונות אשר עצמם מיתת  ÈÎÈÒ(Ï)שמתו ‰Ó˘

.ÔÂÙˆהחללים שאר עם לקבר ירדו אשר צידון אנשי כל וגם  נעדר לא  איש כולן צפון נסיכי גם יפלו ההיא המלחמה  במקום 
להם : בגבורה·Ì˙È˙Á.ודומה  מפורסמים  שהיו  ולפי  החרב  מיד להנצל  להם  הועיל לא  אשר מגבורתם יתביישו שישברו בעת 

כן: ÌÈÏ¯Ú.אמר Â·Î˘ÈÂיורדי שאר עם להם הראויה הכלימה וישאו  להם ודומה חרב חללי שאר עם ישכבו  האלו הלבב ערלי
מהם : רבים אחת  בחפירה בבזיון יקברו אשר החרב מחללי  תנחומין‡Ì˙Â.(Ï‡)בור  לו ויהיה פרעה יראה  האלה החללים כל

עמו המון כל לתנחומין)על  לו תחשב אחרים על גם באה עליו הבאה הצרה אשר אדם כשרואה הדרך כן Á¯·.:(כי ÈÏÏÁיהיה מה על  יפרש בזה 
חילו: וכל  פרעה חרב חללי  יהיה  כי על  ואמר È˙˙.(Ï·)התנחומין ÈÎתהיה בגזירתי ר "ל  חיים בארץ שברי את  אתן  אני כי

המשפט: שם הרשע  במקום  הגמול שם לקבל  ההיא המלחמה תהיה בא"י  כי חיים  בארץ יהיהÎ˘Â‰Â·.השבירה הוא  וגם
עמו: המון וכל  פרעה המושכב  הוא ומי החרב חללי שאר  עם הלבב  ערלי שאר  בתוך מושכב

oeiv zcevn
(ÊÎ).ÌÈÏÙÂ: יאמר המיתה חרב:Ì˙Â·¯Á.על מל'
(Ï).ÈÎÈÒ סיחון נסיכי כמו שררה יג)ענין  כמוˆ„ÈÂ.:(יהושע

המ"ם: ונפלה תנחומין:ÌÁÂ.(Ï‡)צדונים ÂÏÈÁ.מל'
עמו: צבאות

 נביאים 

כא  פרק הימים דברי - כתובים

àë-÷øô à íéîéä éøáãèé-è

è:øîàì ãéåã äæç ãb-ìà ýåýé øaãéåéäèð éðà LBìL ýåýé øîà äk øîàì ãéåc-ìà zøaãå Cì ©§©¥³§¨Æ¤½̈Ÿ¥¬¨¦−¥«Ÿ¥Á§¦©§¨̧¤¨¦¹¥ÀŸµŸ¨©´§½̈¨¾£¦−Ÿ¤´
éìò:Cl-äNòàå äpäî úçà Eì-øça Eàé:Cì-ìa÷ ýåýé øîà-äk Bì øîàiå ãéåc-ìà ãâ àáiå ¨¤®§©§²©©¬¥¥−¨§¤«¡¤¨«©¨¬Ÿ−̈¤¨¦®©¬Ÿ¤²«Ÿ¨©¬§−̈©¤¨«

áéìL-íàå áòø íéðL LBìL-íàéøö-éðtî ätñð íéLãç äLìL-íàå úâOîì | EáéBà áøçå EúL ¦¨¸¨¦¹¨À̈§¦§Ÿ¨̧¢¨¦¹¦§¤¬¦§¥¨¤»§¤´¤§¤´§©¤¤¼§¦§´Ÿ¤
éçìL-úà áéLà-äî äàø äzòå ìàøNé ìeáb-ìëa úéçLî ýåýé Càìîe õøàa øáãå ýåýé áøç íéîé̈Â¦¤´¤§¨³§¤Æ¤Æ¨½̈¤©§©´§½̈©§¦−§¨§´¦§¨¥®§©¨´§¥½¨«¨¦¬¤Ÿ§¦−

(ñ) :øácâéíãà-ãéáe ãàî åéîçø íéaø-ék ýåýé-ãéá àp-äìtà ãàî éì-øö ãb-ìà ãéåc øîàiå ¨¨«©Ÿ̄¤¨¦²¤−̈©¦´§®Ÿ¤§¨¨´§©§À̈¦«©¦³©£¨Æ§½Ÿ§©¨−̈
:ìtà-ìàãé:Léà óìà íéòáL ìàøNiî ìtiå ìàøNéa øác ýåýé ïziååèCàìî | íéýìàä çìLiå ©¤«Ÿ©¦¥¯§¨²¤−¤§¦§¨¥®©¦ŸÆ¦¦§¨¥½¦§¦¬¤−¤¦«©¦§©Á¨¡Ÿ¦̧©§¨¬

óøä äzò áø úéçLnä Càìnì øîàiå äòøä-ìò íçpiå ýåýé äàø úéçLäëe dúéçLäì íìLeøéì |¦«¨©¦»§©§¦¨¼§©§¦À¨¨³§¨Æ©¦¨´¤©¨«¨½̈©¸Ÿ¤©©§¨³©©§¦Æ©½©−̈¤´¤
(ñ) :éñeáéä ïðøà ïøb-íò ãîò ýåýé Càìîe Eãéæèãîò ýåýé Càìî-úà àøiå åéðéò-úà ãéåã àOiå ¨¤®©§©³§¨ÆŸ¥½¦−Ÿ¤¨§¨¬©§¦«©¦¨̧¨¦¹¤¥À̈©©º§¤©§©³§¨ÆŸ¥À

íéwOa íéqëî íéð÷fäå ãéåc ìtiå íìLeøé-ìò äéeèð Bãéa äôeìL Baøçå íéîMä ïéáe õøàä ïéa¥³¨Æ̈¤Æ¥´©¨©½¦§©§³§¨Æ§¨½§−̈©§¨¨®¦©¦¸Ÿ¨¦¯§©§¥¦²§ª¦¬©©¦−
:íäéðt-ìòæéòøäå éúàèç-øLà àeä-éðàå íòa úBðîì ézøîà éðà àìä íéýìàä-ìà ãéåc øîàiå ©§¥¤«©´Ÿ¤¨¦´¤«¨¡Ÿ¦¿£ŸÁ£¦̧¨©¹§¦¦§´¨À̈©£¦³£¤¨Æ̈¦Æ§¨¥´©

(ñ) :äôbîì àì Enòáe éáà úéááe éa Eãé àð éäz éýìà ýåýé eNò äî ïàvä älàå éúBòøä£¥½¦§¥¬¤©−Ÿ¤´¨®§¨´¡Ÿ©À§¦̧¨³¨«§Æ¦µ§¥´¨¦½§©§−¬Ÿ§©¥¨«
çé:éñáéä ïðøà ïøâa ýåýéì çaæî íé÷äì ãéåã äìòé | ék ãéåãì øîàì ãb-ìà øîà ýåýé Càìîe©§©¯§¨²¨©¬¤−̈¥´Ÿ§¨¦®¦´©£¤´¨¦À§¨¦³¦§¥Æ©Æ©½̈§−Ÿ¤¨§¨¬©§ª¦«

èé:ýåýé íLa øac øLà ãb-øáãa ãéåc ìòiå©©³©¨¦Æ¦§©½̈£¤¬¦¤−§¥¬§¨«

i"yx
(‚È).ãàî éì øö קשה שבהם הקל לך בחר אומר אתה

מת  הנך לו שאמרו לאדם משל עליו, מאוד לי וצר לי
אמר  אמך, או אביך אצל שתקבר רצונך קבר ובאיזה

שומעו': שכך לאזנים אוי ä'.להם ãéá àð äìôà בדבר
ועניים: עשירים בכל åéîçø.ששוה íéáø éë ירחם אולי

עלינו: ירחמו לא אויבינו íéìùåøé.(ÊË)אבל ìò äéåèð
וחרבו  לנגדו עומד איש והנה ה') (ביהושע שכתוב ומה
היה  יהושע לצרינו, אם אתה הלנו וגו' בידו שלופה

תמה  לפיכך כנגדו מלאך ובא צריו כנגד ואחוריו עומד
ואתה  הואיל לעזרינו לצרינו אם אתה הלנו לו ואמר
כנגדן  עומד אתה שגם לעזור לצרינו או לנגדי עומד
נטויה  שהיתה מלאך של החרב שראה כיון כאן אבל
ישראל: את לנגוף שבא בעצמו ידע ירושלים על

(ÊÈ).åùò äî ïàöä äìàå המובאים הצאן כאותן שהם
הן  לשחיטה כי משחיטה להנצל יכולין שאינן לשחיטה

עומדים:

cec zcevn
(Ë).„Â„ ‰ÊÂÁ: לדוד היה נבואותיו כל ר"ל ˘ÂÏ˘.(È)כי

באחת ור "ל  י "ח ) (ש"א בי תתחתן בשתים וכן משלוש  אחת
¯Ú·.(È·)משתים: ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘ Ì‡בעבור הבאה הנגף  חמור

כופר : מבלי אותך:ÓÏ˘‚˙.המנין משגת  ‰'.להיות  ·¯Á ÌÈÓÈ ˙˘Ï˘:המקום ובהשגחת מוגבל  זמן להיות בדבר יקל  ר"ל 
.'ÂÎÂ ¯·„Â:המקרא כדרך במ"ש ושלש פעמים  הדבר ובהבנתה:¯‡‰.כפל הלב ˘ÈÁÏ.בראיית ב "ה:‡˙ המקום ˆ¯(È‚)הוא 
.„Â‡Ó ÈÏ: ירחם ורחם  מרובים  רחמיו כי הדבר זו ה ' ביד אפלה ועכ "ז למאד  הם  קשות כולם הלא ‡„Ì.כאומר  „È·Âגם כי

ירחמו: לא  והמה  אדם לבני יצטרכו הרעב  הרעה :ÈÁ˘‰ÎÂ˙.(ÂË)בעבור  על  וינחם  בענים ה ' ראה להשחית  הרבה ¯·וכאשר
.‰˙Ú: מעט מעט כ"א כזאת עוד מלהשחית  ידך  והרף שמתו  במה עתה  ‚Ô¯Â.די ÌÚ:ארנן לגורן ÂÎÂ'.(ÊË)סמוך  ı¯‡‰ ÔÈ·

באויר : עמד ‰ˆ‡Ô.(ÊÈ)ר"ל  ‰Ï‡Â: העם בני לומר  הדבר :Í„È.רצה זו ידך Ù‚ÓÏ‰.מכת ‡Ï:מגפה להביא תשלוט  לא 
(ÁÈ).„Â„ ‰ÏÚÈ ÈÎ: מזבח בה  להקים הגורן אל דוד  יעלה אשר 

oeiv zcevn
(·È).‰ÙÒ:( ח (ירמיה  אסיפם אסוף  כמו  כליון ענין

(ÂË).Û¯‰:רפיון מתערה:˘ÙÂÏ‰.(ÊË)מלשון הוצאה
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קעט

לב  פרק יחזקאל - נביאים

áì-÷øô ìà÷æçéáì-æë

æëúçz íúBáøç-úà eðziå ízîçìî-éìëa ìBàL-eãøé øLà íéìøòî íéìôð íéøBab-úà eákLé àìå§³Ÿ¦§§Æ¤¦¦½Ÿ§¦−¥£¥¦®£¤´¨§«§´¦§¥«¦§©§¨Á©¦§¸¤©§¹̈©´©
:íéiç õøàa íéøBab úézç-ék íúBîöò-ìò íúðBò éäzå íäéLàøçëøáMz íéìøò CBúa äzàå ¨¥¤À©§¦³£«Ÿ¨Æ©©§½̈¦«¦¦¬¦¦−§¤¬¤©¦«§©À̈§¯£¥¦²¦¨©¬

:áøç-éììç-úà ákLúåèëänä áøç-éììç-úà íúøeáâá eðzð-øLà äéàéNð-ìëå äéëìî íBãà änL §¦§©−¤©§¥¨«¤¨´¨¡À§¨¤Æ¨Æ§¨§¦¤½¨£¤¦§¬¦§¨−̈¤©§¥¨®¤¥²¨
:øBá éãøé-úàå eákLé íéìøò-úàìíúézça íéììç-úà eãøé-øLà éðãö-ìëå ílk ïBôö éëéñð änL ¤£¥¦¬¦§−̈§¤¬Ÿ§¥«¨´¨§¦¥¬¨²ª−̈§¨¦«Ÿ¦®£¤¨§´¤£¨¦À§¦¦¨³

:øBá éãøBé-úà íúnìë eàNiå áøç-éììç-úà íéìøò eákLiå íéLBa íúøeáâîàìäòøô äàøé íúBà ¦§«¨¨Æ¦½©¦§§³£¥¦Æ¤©§¥¤½¤©¦§¬§¦¨−̈¤¬§¥«¨Æ¦§¤´©§½Ÿ
:ýåýé éðãà íàð Bìéç-ìëå äòøt áøç-éììç BðBîä (äðåîä)-ìk-ìò íçðåáì(åúéúç)-úà ézúð-ék §¦©−©¨£®©§¥¤Æ¤Æ©§´Ÿ§¨¥½§ª−£Ÿ¨¬¡¦«¦«¨©¬¦¤

åýé éðãà íàð äðBîä-ìëå äòøt áøç-éììç-úà íéìøò CBúa ákLäå íéiç õøàa éúézç(ô) :ý ¦¦¦−§¤´¤©¦®§ª§©Á§¸£¥¦¹¤©§¥¤À¤©§ŸÆ§¨£½Ÿ§ª−£Ÿ¨¬¡¦«

i"yx
(ÊÎ).åáëùé àìå מיתת שמתו גבורים עם הנזכרים אלה

מתו  אשר מהעכו"ם יהיו וגרועים נופלין כי עצמם
שאול: מלחמתם בכלי וירדו עצמם åðúéå.מיתת

כי  להודיע לסימן ראשיהם תחת חרבותם את קובריהם
חרב: בהם שלטה íúåîöò.לא ìò íúåðååò éäúå לא

הריגה  חרב עליהם כיפרה שלא כלום מעוונם נחסר
ההם  הגבורים חתית כי העוון, הוא ומה נהרגו שלא

חיים: בארץ êåúá.(ÁÎ)היתה äúàå הוא לפרעה
áøç.אומר: éììç úà:עצמם מיתת המתים עם ולא

(Ï).íéùåá íúøåáâî íúéúçá באתברותהון
בהתון: õøàá(Ï·)מגבורתהון éúéúç úà éúúð éë

.íééç תנתן ולא ישראל בארץ מוראי את אני אתן כי
בה: אדם חתית עוד

cec zcevn
(ÊÎ).Â·Î˘È ‡ÏÂבקבר ישכבו לא ההם כוכבים  העובדי חללי

השאול  אל  ירדו אשר עצמם במיתת  הנופלים  הלבב ערלי עם 
מלחמתם כלי  עם אותם שקברו ר"ל מלחמתם כלי עם 
ולתפארת לכבוד  ראשיהם  תחת  חרבותם את נתנו  והמקברים 
מיתת  ומת במלחמה ללכת היה שרגיל להודיע כזאת לעשות דרכם היה כן (כי

נהרג) ולא הזה :עצמו הכבוד  בדבר להם ידמו ולא  עמהם ישכבו לא ההם  החללים Ì˙ÂÂÂÚ.ור "ל  È‰˙Â אחד בדבר אבל  כאומר
וכל  כלל עונש  עדיין  קבלו לא אלו אבל בחרב  ונהרגו הואיל עוונם על  מה עונש  קבלו כבר הם כי חרב מחללי גרועים המה 

העצמות : ישברו שהעוונות עונש לקבל הם  ונכונים  עצמותם על  המה  È˙Á˙.עוונותם ÈÎהגבורים אשר העוונות הם ומה  כאומר
החיים: בארץ שבר נתנו ישברוÂ‡˙‰.(ÁÎ)ההם  העוונות  אשר האלו הלבב ערלי  בתוך  תשבר  אתה  אבל  יאמר פרעה  מול  אל

חרב חללי עם תשכב וגם מכולם:עצמותם  יותר לעשות הרעת מאד  כי משפטים  בשני תענש כי הם שקבלו הכבוד  תקבל  ולא
(ËÎ).ÌÂ„‡ ‰Ó˘: בהמ"ק מחריבי המה גם  יפלו ההיא מלחמה ·‚·Ì˙¯Â.במקום  Â˙ עם‡˘¯ נתנו גבורתם כל עם ר"ל

הגבורה: להם  הועיל  ולא  להם ודומה חרב חללי בור‰Ó‰.שאר יורדי שאר  ועם האלו לבב ערלי עם  ישכבו  המה  גם ר "ל 
לעשות: הרעו  הם גם  כי גמול  לקבל  ומעותדים  עצמותם על  עדיין  המה העוונות אשר עצמם מיתת  ÈÎÈÒ(Ï)שמתו ‰Ó˘

.ÔÂÙˆהחללים שאר עם לקבר ירדו אשר צידון אנשי כל וגם  נעדר לא  איש כולן צפון נסיכי גם יפלו ההיא המלחמה  במקום 
להם : בגבורה·Ì˙È˙Á.ודומה  מפורסמים  שהיו  ולפי  החרב  מיד להנצל  להם  הועיל לא  אשר מגבורתם יתביישו שישברו בעת 

כן: ÌÈÏ¯Ú.אמר Â·Î˘ÈÂיורדי שאר עם להם הראויה הכלימה וישאו  להם ודומה חרב חללי שאר עם ישכבו  האלו הלבב ערלי
מהם : רבים אחת  בחפירה בבזיון יקברו אשר החרב מחללי  תנחומין‡Ì˙Â.(Ï‡)בור  לו ויהיה פרעה יראה  האלה החללים כל

עמו המון כל לתנחומין)על  לו תחשב אחרים על גם באה עליו הבאה הצרה אשר אדם כשרואה הדרך כן Á¯·.:(כי ÈÏÏÁיהיה מה על  יפרש בזה 
חילו: וכל  פרעה חרב חללי  יהיה  כי על  ואמר È˙˙.(Ï·)התנחומין ÈÎתהיה בגזירתי ר "ל  חיים בארץ שברי את  אתן  אני כי

המשפט: שם הרשע  במקום  הגמול שם לקבל  ההיא המלחמה תהיה בא"י  כי חיים  בארץ יהיהÎ˘Â‰Â·.השבירה הוא  וגם
עמו: המון וכל  פרעה המושכב  הוא ומי החרב חללי שאר  עם הלבב  ערלי שאר  בתוך מושכב

oeiv zcevn
(ÊÎ).ÌÈÏÙÂ: יאמר המיתה חרב:Ì˙Â·¯Á.על מל'
(Ï).ÈÎÈÒ סיחון נסיכי כמו שררה יג)ענין  כמוˆ„ÈÂ.:(יהושע

המ"ם: ונפלה תנחומין:ÌÁÂ.(Ï‡)צדונים ÂÏÈÁ.מל'
עמו: צבאות

כא  פרק הימים דברי - כתובים

àë-÷øô à íéîéä éøáãèé-è

è:øîàì ãéåã äæç ãb-ìà ýåýé øaãéåéäèð éðà LBìL ýåýé øîà äk øîàì ãéåc-ìà zøaãå Cì ©§©¥³§¨Æ¤½̈Ÿ¥¬¨¦−¥«Ÿ¥Á§¦©§¨̧¤¨¦¹¥ÀŸµŸ¨©´§½̈¨¾£¦−Ÿ¤´
éìò:Cl-äNòàå äpäî úçà Eì-øça Eàé:Cì-ìa÷ ýåýé øîà-äk Bì øîàiå ãéåc-ìà ãâ àáiå ¨¤®§©§²©©¬¥¥−¨§¤«¡¤¨«©¨¬Ÿ−̈¤¨¦®©¬Ÿ¤²«Ÿ¨©¬§−̈©¤¨«

áéìL-íàå áòø íéðL LBìL-íàéøö-éðtî ätñð íéLãç äLìL-íàå úâOîì | EáéBà áøçå EúL ¦¨¸¨¦¹¨À̈§¦§Ÿ¨̧¢¨¦¹¦§¤¬¦§¥¨¤»§¤´¤§¤´§©¤¤¼§¦§´Ÿ¤
éçìL-úà áéLà-äî äàø äzòå ìàøNé ìeáb-ìëa úéçLî ýåýé Càìîe õøàa øáãå ýåýé áøç íéîé̈Â¦¤´¤§¨³§¤Æ¤Æ¨½̈¤©§©´§½̈©§¦−§¨§´¦§¨¥®§©¨´§¥½¨«¨¦¬¤Ÿ§¦−

(ñ) :øácâéíãà-ãéáe ãàî åéîçø íéaø-ék ýåýé-ãéá àp-äìtà ãàî éì-øö ãb-ìà ãéåc øîàiå ¨¨«©Ÿ̄¤¨¦²¤−̈©¦´§®Ÿ¤§¨¨´§©§À̈¦«©¦³©£¨Æ§½Ÿ§©¨−̈
:ìtà-ìàãé:Léà óìà íéòáL ìàøNiî ìtiå ìàøNéa øác ýåýé ïziååèCàìî | íéýìàä çìLiå ©¤«Ÿ©¦¥¯§¨²¤−¤§¦§¨¥®©¦ŸÆ¦¦§¨¥½¦§¦¬¤−¤¦«©¦§©Á¨¡Ÿ¦̧©§¨¬

óøä äzò áø úéçLnä Càìnì øîàiå äòøä-ìò íçpiå ýåýé äàø úéçLäëe dúéçLäì íìLeøéì |¦«¨©¦»§©§¦¨¼§©§¦À¨¨³§¨Æ©¦¨´¤©¨«¨½̈©¸Ÿ¤©©§¨³©©§¦Æ©½©−̈¤´¤
(ñ) :éñeáéä ïðøà ïøb-íò ãîò ýåýé Càìîe Eãéæèãîò ýåýé Càìî-úà àøiå åéðéò-úà ãéåã àOiå ¨¤®©§©³§¨ÆŸ¥½¦−Ÿ¤¨§¨¬©§¦«©¦¨̧¨¦¹¤¥À̈©©º§¤©§©³§¨ÆŸ¥À

íéwOa íéqëî íéð÷fäå ãéåc ìtiå íìLeøé-ìò äéeèð Bãéa äôeìL Baøçå íéîMä ïéáe õøàä ïéa¥³¨Æ̈¤Æ¥´©¨©½¦§©§³§¨Æ§¨½§−̈©§¨¨®¦©¦¸Ÿ¨¦¯§©§¥¦²§ª¦¬©©¦−
:íäéðt-ìòæéòøäå éúàèç-øLà àeä-éðàå íòa úBðîì ézøîà éðà àìä íéýìàä-ìà ãéåc øîàiå ©§¥¤«©´Ÿ¤¨¦´¤«¨¡Ÿ¦¿£ŸÁ£¦̧¨©¹§¦¦§´¨À̈©£¦³£¤¨Æ̈¦Æ§¨¥´©

(ñ) :äôbîì àì Enòáe éáà úéááe éa Eãé àð éäz éýìà ýåýé eNò äî ïàvä älàå éúBòøä£¥½¦§¥¬¤©−Ÿ¤´¨®§¨´¡Ÿ©À§¦̧¨³¨«§Æ¦µ§¥´¨¦½§©§−¬Ÿ§©¥¨«
çé:éñáéä ïðøà ïøâa ýåýéì çaæî íé÷äì ãéåã äìòé | ék ãéåãì øîàì ãb-ìà øîà ýåýé Càìîe©§©¯§¨²¨©¬¤−̈¥´Ÿ§¨¦®¦´©£¤´¨¦À§¨¦³¦§¥Æ©Æ©½̈§−Ÿ¤¨§¨¬©§ª¦«

èé:ýåýé íLa øac øLà ãb-øáãa ãéåc ìòiå©©³©¨¦Æ¦§©½̈£¤¬¦¤−§¥¬§¨«

i"yx
(‚È).ãàî éì øö קשה שבהם הקל לך בחר אומר אתה

מת  הנך לו שאמרו לאדם משל עליו, מאוד לי וצר לי
אמר  אמך, או אביך אצל שתקבר רצונך קבר ובאיזה

שומעו': שכך לאזנים אוי ä'.להם ãéá àð äìôà בדבר
ועניים: עשירים בכל åéîçø.ששוה íéáø éë ירחם אולי

עלינו: ירחמו לא אויבינו íéìùåøé.(ÊË)אבל ìò äéåèð
וחרבו  לנגדו עומד איש והנה ה') (ביהושע שכתוב ומה
היה  יהושע לצרינו, אם אתה הלנו וגו' בידו שלופה

תמה  לפיכך כנגדו מלאך ובא צריו כנגד ואחוריו עומד
ואתה  הואיל לעזרינו לצרינו אם אתה הלנו לו ואמר
כנגדן  עומד אתה שגם לעזור לצרינו או לנגדי עומד
נטויה  שהיתה מלאך של החרב שראה כיון כאן אבל
ישראל: את לנגוף שבא בעצמו ידע ירושלים על

(ÊÈ).åùò äî ïàöä äìàå המובאים הצאן כאותן שהם
הן  לשחיטה כי משחיטה להנצל יכולין שאינן לשחיטה

עומדים:

cec zcevn
(Ë).„Â„ ‰ÊÂÁ: לדוד היה נבואותיו כל ר"ל ˘ÂÏ˘.(È)כי

באחת ור "ל  י "ח ) (ש"א בי תתחתן בשתים וכן משלוש  אחת
¯Ú·.(È·)משתים: ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘ Ì‡בעבור הבאה הנגף  חמור

כופר : מבלי אותך:ÓÏ˘‚˙.המנין משגת  ‰'.להיות  ·¯Á ÌÈÓÈ ˙˘Ï˘:המקום ובהשגחת מוגבל  זמן להיות בדבר יקל  ר"ל 
.'ÂÎÂ ¯·„Â:המקרא כדרך במ"ש ושלש פעמים  הדבר ובהבנתה:¯‡‰.כפל הלב ˘ÈÁÏ.בראיית ב "ה:‡˙ המקום ˆ¯(È‚)הוא 
.„Â‡Ó ÈÏ: ירחם ורחם  מרובים  רחמיו כי הדבר זו ה ' ביד אפלה ועכ "ז למאד  הם  קשות כולם הלא ‡„Ì.כאומר  „È·Âגם כי

ירחמו: לא  והמה  אדם לבני יצטרכו הרעב  הרעה :ÈÁ˘‰ÎÂ˙.(ÂË)בעבור  על  וינחם  בענים ה ' ראה להשחית  הרבה ¯·וכאשר
.‰˙Ú: מעט מעט כ"א כזאת עוד מלהשחית  ידך  והרף שמתו  במה עתה  ‚Ô¯Â.די ÌÚ:ארנן לגורן ÂÎÂ'.(ÊË)סמוך  ı¯‡‰ ÔÈ·

באויר : עמד ‰ˆ‡Ô.(ÊÈ)ר"ל  ‰Ï‡Â: העם בני לומר  הדבר :Í„È.רצה זו ידך Ù‚ÓÏ‰.מכת ‡Ï:מגפה להביא תשלוט  לא 
(ÁÈ).„Â„ ‰ÏÚÈ ÈÎ: מזבח בה  להקים הגורן אל דוד  יעלה אשר 

oeiv zcevn
(·È).‰ÙÒ:( ח (ירמיה  אסיפם אסוף  כמו  כליון ענין

(ÂË).Û¯‰:רפיון מתערה:˘ÙÂÏ‰.(ÊË)מלשון הוצאה

 כתובים 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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cקפ dpyn ipy wxt migqt zkqn

·éøëð ìL õîç,çñtä åéìò øáòL–äàðäa øzî;ìàøNé ìLå–äàðäa øeñà,øîàpL(æ ,âé úåîù):äàøé-àGå" ¨¥¤¨§¦¤¨©¨¨©¤©ª¨©£¨¨§¤¦§¨¥¨©£¨¨¤¤¡©§¥¨¤
"øàN Eì. §§Ÿ

‚äåìäL éøëðBöîç ìò ìàøNé úà–äàðäa øzî çñtä øçà;Böîç ìò éøëpä úà äåìäL ìàøNéå–øçà ¨§¦¤¦§¨¤¦§¨¥©£¥©©©¤©ª¨©£¨¨§¦§¨¥¤¦§¨¤©¨§¦©£¥©©
äàðäa øeñà çñtä.úìtî åéìò äìôpL õîç–øòáîk àeä éøä;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:áìkä ïéàL ìk ©¤©¨©£¨¨¨¥¤¨§¨¨¨©Ÿ¤£¥¦§Ÿ¨©¨¦§¤©§¦¥¥¨¤¥©¤¤
åéøçà Ntçì ìBëé. ¨§©¥©£¨

„çñta õîç úîeøz ìëBàä,ââBLa–Lîçå ïø÷ ílLî;ãéæîa–íéöò éîcîe íéîeìLzî øeèt. ¨¥§©¨¥©¤©§¥§©¥¤¤¨Ÿ¤§¥¦¨¦©§¦¦§¥¥¦

aa.d`pda xzeníåùî ,éîð éà .äàðäá øúåî éøëð éáâ àðú ,äàðäá øåñà ìàøùé ìùå àôéñ àðúîì éòáã éãééà àìà ,øåñà äìéëàáã àøîéîì åàì
:äìéëàá øúåî éøëð ìù õîç àéãäá éðú àì éëä íåùî ,éøëð ìù úôá àøåñéà éâäðã àëéàã.jl d`xi `l xn`py meynìéàåä äéì ïðéñð÷ àñð÷ øîåìë

:íéøçà ìù äàåø äúà ìáà äàåø äúà éà êìù ïðéùøãå êì äàøé àì øîàðù íåùî ,øúåî éøëð ìù õîç éà÷ àùéøà ,éîð éà .êì äàøé àì ìò øáòå
bb.l`xyil deldy ixkpåúéáá åìöà åðéäøäù ïåâëå .åéùëòî äð÷ éðåìô íåé ãò úåòî êì éúàáä àì íà ìàøùéä åì øîàå ,çñôä íãå÷ åöîç ìò úåòî

:çñôä éîé ìë éøëðä ìöà ääùå.ez`pda xzen gqtd xg`làúìéî éàìâà ,äéä éøëð ìù åúåùøáã àðééáåâ øñåçî éåä àì äéòøô àìå äéðîæ àèîã ïåéëã
:äéãéã äåä åìöà åðéäøäù äòùîã òøôîì.'ek ixkpl deldy l`xyie:äåä ìàøùé ìùã òøôîì àúìî éàìâà.xreank `ed ixdêéøö ïë éô ìò óàå

:åéìò øáåò àöîðå ãòåîá ìâä ç÷ôé àîù ,åìèáì.eixg` ytgl leki alkd oi`y lk:íéçôè 'â ,áìëä úùéôç àéä äîëå
cc.bbeya:õîçá ãéæä åìéôà äîåøúá ââùù.ynege oxw mlynáéúë ââåùá äîåøú ìëåàáã íåùî ,éãéî äåù àìå äàðäá øåñà çñôá õîçã â"òàå

(á"ë àø÷éå):ïðéìæà íéîã øúá åàì êëìä äîåøú íéùòð íéîåìùúäå úåøéô àìà úåòî åì íìùî ïéàù ,ùãå÷ úåéäì éåàøä øáã ,ùãå÷ä úà ïäëì ïúðå

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

הפסח. לאחר  עד ששהה בחמץ דנה משנתנו

äàðäa øzî Z çñtä åéìò øáòL ,éøëð ìL õîç הוא – ÈÅÆÈÀÄÆÈÇÈÈÇÆÇËÈÇÂÈÈ
"ושל בסיפא התנא ששונה משום אלא באכילה גם שמותר הדין

d`pdaישראל  xeq`כאן נקט ,""d`pda xzen"מבואר ובירושלמי  .
לאכול שלא נוהגים שיש  לפי באכילה", "מותר  התנא נקט שלא הטעם

נכרי ; של  פת ìàøNéכלל  ìLå עליו שעבר ישראל של חמץ – ÀÆÄÀÈÅ
àäàðäaהפסח, øeñmeyn"øàN Eì äàøé-àGå" :øîàpL ÈÇÂÈÈÆÆÁÇÀÅÈÆÀÀÙ

קנסוהו  שאור" לך  יראה "לא של  הלאו  על ועבר  הואיל  כלומר , –
הפסח לאחר אף בהנאה אסור  החמץ שיהא .((גגממרראא  ))חכמים

פירוש  עוד  מביא מברטנורא והרב הגמרא. מסקנת לפי המשנה פירוש הוא כך
הרישא: על  מוסב משנתנו  שבסוף שהטעם שבגמרא), אחרת דעה ung(לפי

"xe`y jl d`xi `le" xn`py ,d`pda xzen gqtd eilr xary ixkp lyשלך ודרשו : ,
אחרים של  רואה אתה אבל  רואה אתה zetqezאי oiire ;` ,hk migqt `xnb oiir)

.(xbi` `aiwr iax

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ìàøNé úà äåìäL éøëð,הפסח קודם מעות –Böîç ìò– ÈÀÄÆÄÀÈÆÄÀÈÅÇÂÅ
לא  אם לו: ואמר  למשכון , הנכרי  בידי חמצו את הישראלי שהניח

לך קנוי זה חמץ הרי  פלוני יום עד לך eאשלם iykrn,çñtä øçàÇÇÇÆÇ
äàðäa øzî שנעשה לו , שילם ולא הפרעון  זמן הגיע אם לישראל , – ËÈÇÂÈÈ

נכרי של וחמץ למשכון, הישראל  לו שמסרו  משעה הנכרי  של החמץ

שלמדנו  כמו  באכילה, ואפילו  בהנאה מותר  הרי הפסח עליו  שעבר
שהגיע  בכגון דווקא במשנתנו  שמדובר  סוברים, יש הקודמת. במשנה

הפסח קודם הפירעון  הה  ))זמן  דד,, ווממצצהה חחממץץ   ההלל'' סוברים ((ררממבב""םם   ויש  .
לא  אם מקום מכל הפסח, אחר  עד  הפירעון זמן  הגיע לא שאפילו 

הפסח  מלפני היינו  ההלואה, משעת לנכרי  קנוי  החמץ נעשה לו , שילם
בהנאה éøëpä((ההרראאבב""דד  )),,ומותר úà äåìäL ìàøNéå מעות – ÀÄÀÈÅÆÄÀÈÆÇÈÀÄ

הפסח, Böîçלפני  ìò, למשכון הישראל בידי חמץ הנכרי שהניח – ÇÂÅ

לו  קנוי  זה משכון יהא פלוני  יום עד לו  ישלם לא שאם עמו  והתנה

e iykrn.äàðäa øeñà çñtä øçà ולא הפירעון  זמן הגיע אם – ÇÇÇÆÇÈÇÂÈÈ
מידי שקיבלו משעה ישראל של קניינו החמץ שנעשה הנכרי, לו שילם

עליו  שעבר ישראל  של חמץ זה והרי  הפסח, מלפני היינו  הנכרי,
úìtîהפסח. åéìò äìôpL õîç,הפסח קודם –àeä éøä ÈÅÆÈÀÈÈÈÇÙÆÂÅ
øòáîkהגל את עליו לפקח צריך  ואינו –(zletnd znixr z` zeptl) ÄÀÙÈ

בלבו לבטלו צריך מקום ומכל  לבערו. הגל((גגממרראא  ))כדי יפקח שמא ,
ימצא ובל  יראה בל  משום עליו עובר  ונמצא ïaøÇÈ.((ררשש  ""יי))במועד

Ntçì ìBëé áìkä ïéàL ìk :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLÄÀÆÇÀÄÅÅÈÆÅÇÆÆÈÀÇÅ
åéøçàומבואר כמבוער, הוא הרי המפולת, שתחת החמץ אחרי – ÇÂÈ

בפחות  אבל יותר, או טפחים שלשה גבוה כשהגל  דהיינו בגמרא,
כלב  יוציאנו  שמא לבערו , כדי החמץ את משם להוציא צריך מכן ,

על לחלוק בא לא גמליאל  בן שמעון שרבן  כותב, הרמב"ם משם.
המפולת. דין את לפרש אלא קמא תנא

âששנניי âייווםם
ד ה נ ש מ ר ו א ב

כב, ויקרא (עיין  וחומש " קרן משלם שוגג תרומה "האוכל  א): ו, (תרומות שנינו 
מעות  לו  משלם שאינו כלומר תרומה", נעשים והם מתוקנים, "חולין ומשלם יד);
כב, (ויקרא בשוגג תרומה באוכל  שנאמר תרומה, נעשים והתשלומים פירות, אלא
האוכל בזר  דנה משנתנו קודש . להיות הראוי  דבר – הקודש" את לכהן  "ונתן יד):

בתשלומים. חייב הוא אם בפסח, חמץ תרומת

çñta õîç úîeøz ìëBàä וה בפסח מצה שהפריש כגון חמיצה,– ÈÅÀÇÈÅÇÆÇ
הפסח, והגיע הפסח לפני חמץ תרומת שהפריש אם ââBLaאו – ÀÅ

ידע  אם אף תרומה, שהיא ידע שלא בשוגג, תרומתֿהחמץ את אכל
חמץ, Lîçåשזה ïø÷ ílLî.בשוגג תרומה האוכל זר כל  כדין  – ÀÇÅÆÆÈÙÆ

מקום  מכל  כלום, שווה ואינו  בהנאה אסור  בפסח שחמץ פי על ואף
פירות  אלא התרומה, ערך  לפי מעות משלם שאינו  לפי לשלם, חייב

למשנתנו). (בהקדמה לעיל  שהבאנו כמו  שאכל, התרומה מידת לפי
ãéæîa,תרומה שהיא שידע במזיד , בפסח חמץ תרומת אכל  אם – ÀÅÄ

בחמץ, שגג אם íéîeìLzîאף øeètבמזיד תרומה שהאוכל – ÈÄÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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‰çñta BúáBç éãé ïäa àöBé íãàL íéøác elà:íéhça,íéøBòOa,ìòeL úìaLáe ïBôéMáe ïéîqka.ïéàöBéå ¥§¨¦¤¨¨¥¨¤§¥¨©¤©©¦¦©§¦©ª§¦©¦§¦Ÿ¤¨§§¦
éàîca,Búîeøz äìhpL ïBLàø øNòîáe,ecôpL Lc÷äå éðL øNòîáe,äîeøzáe älça íéðäkäå;ìáha àG ìáà, ©§©§©£¥¦¤¦§¨§¨§©£¥¥¦§¤§¥¤¦§§©Ÿ£¦©©¨©§¨£¨©¤¤

Búîeøz äìhð àHL ïBLàø øNòîa àGå,ecôð àHL Lc÷äå éðL øNòîa àGå.øéæð é÷é÷øe äãBz úBlç,ïàNò §§©£¥¦¤¦§¨§¨§§©£¥¥¦§¤§¥¤¦§©¨§¦¥¨¦£¨¨
Bîöòì–ïäa ïéàöBé ïéà;÷eMa øBkîì ïàNò–ïäa ïéàöBé. §©§¥§¦¨¤£¨¨¦§©§¦¨¤

.cifna:ïéîåìùúä ïî øåèô õîçá ââù åìéôà äîåøúá ãéæäù.mivr incneúçú ÷éñäì äéåàø äúéäù íéöò éîã íìùî ïéà àéä äàîè äîåøú íà
,äàðäá øåñà éøäù àåä íéîã øá åàì çñôá õîçå ,äãî éôì àìå íéîã éôì íìùî úåòîå ,àîìòã ïìæâ øàùë àìà åðéà äîåøúá ãéæîã íåùî ,åìéùáú

:äéãñôà éãéî àìå éæç àì ÷ñéäì óàå
dd.ezaeg iciáéúëã äöî ìåëàì áéåçî àåäù ïåùàøä äìéìá äöî úáåç íåùî(áé úåîù):úåöî åìëàú áøòá.'eke mixeryae mihgaïçåãå æøåà ìáà

áéúëã ,àì íéðéî øàùå(æè íéøáã)æøåà åàöé ,äöî úáåç éãé ïäá àöåé íãà õåîç éãéì íéàáä íéøáã ,úåöî åéìò ìëàú íéîé úòáù õîç åéìò ìëàú àì
:ïåçøñ éãéì àìà õåîç éãéì ïéàá ïéàù íéðéî øàùå ïçåãå.eznexz dlhpy oey`x xyrnae i`ncaeúáù úëñîá íéùøåôî ,åëéøèöà éàîì éðä ìë

:ïéðôî ÷øô.dnexzae dlga mipdkde:ì"î÷ ,íéøæì ïééåàø ïðéà äîåøúå äìçå ,ïðéòá íãà ìëì äééåàøå äåùä äöî àîéúã åäîãiwiwxe dcez zelg
.oda oi`vei oi` xifpáéúëã ,äøåîâ äöî ïäù éô ìò óà(áé úåîù)íùì úåøîúùî ïðéàù åìà åàöé ,äöî íùì úøîúùîä äöî ,úåöîä úà íúøîùå
:çáæ íùì àìà äöî.mda oi`vei weya xeknlùá øåëîì ìëã:äåöî ìù äöîì àðà äì àðìéëà ,àì éàå ,àðáãæî àðáãæî éà øîà ÷å

`xephxa yexit

והרי התרומה, ערך לפי מעות לשלם וחייב מחומש , ופטור  כגזלן דינו 

פטור הלכך  בהנאה, אסור  שהרי  דמים, ערך לו  אין בפסח חמץ
íéöòמתשלומים, éîcîe שהיתה כמה היינו עצים, דמי ואפילו  – ÄÀÅÅÄ

אסור בפסח חמץ שהרי מלשלם, פטור התנור, את בה להסיק שווה
תרומה  אכל  שאם להשמיע, באה שמשנתנו מפרשים, יש  בהנאה.

עצים דמי  משלם אינו בבררטטננוורראא  ))טמאה, טהורה ((ררשש""יי  ;; תרומה שכן  ,
שאין  מה ולסיכה, ולשתיה לאכילה אלא ניתנה שלא להסקה, אסורה

תבשילו תחת להסיקה הכהן  שרשאי  טמאה, תרומה ייווםם  כן  ((""תתווסספפוותת

לא טטוובב"")) הרי  להסקה, אף ראויה שאינה בפסח חמץ בתרומת אבל ;

עצים. מדמי פטור הלכך כלום, הכהן את הפסיד 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

לחודש  יום עשר בארבעה "בראשון  יח): יב, (שמות בתורה תאכלוaxraנאמר 
פסח. של  הראשון  בלילה מצה לאכול  מישראל אדם כל  שחייב מכאן  מצות",

בפסח. חובתו ידי יוצא אדם מצה באיזו  ללמד , באה משנתנו

çñta BúáBç éãé ïäa àöBé íãàL íéøác elà מצה בכזית – ÅÀÈÄÆÈÈÅÈÆÀÅÈÇÆÇ
של הראשון בלילה מצה אכילת חובת ידי יוצא הוא מהם, שנאפתה

ïéîqkaפסח: ,íéøBòOa ,íéhça,` dlg zkqna epzxrd oiir) ÇÄÄÇÀÄÇËÀÄ
,(`ìòeL úìaLáe ïBôéMáe שעיסתם הדגן, מיני חמשת הם אלו  – ÇÄÀÄÙÆÈ

מצה, אותה ואופים תחמיץ, שלא בה וכשנזהרים חימוץ, לידי באה

שנאמר בגמרא, הטעם ומבואר  מצה; אכילת חובת ידי בה יוצאים

גג)):: טטזז  ,, zevn"((דדבבררייםם   eilr lk`z mini zray ung eilr lk`z `l",

מצה; חובת ידי בהם יוצא אדם חימוץ, לידי  הבאים דברים ודרשו:
שעיסתם  בהם, וכיוצא ודוחן  אורז כגון  חימוץ, לידי באים שאינם דברים

ידי בהם יוצא אדם אין סרחון, לידי אלא חימוץ, לידי באה אינה
ב). א, חלה (עיין מצה éàîcaחובת ïéàöBéå שנלקחה בתבואה – ÀÀÄÇÀÇ

מלאכלה  חכמים שאסרו  פי על  שאף המעשר , על  החשוד  הארץ מעם
מספק שיעשרוה i`nc)עד  zkqnl dgizt oiir) יוצאים מקום מכל ,

ששנינו  כמו  לעניים, מותרת והיא הואיל מצה, אכילת חובת ידי  בה
להפקיר אדם כל  יכול  והרי  דמאי", העניים את "מאכילין  א): ג, (דמאי 

עני ; ולהיות Búîeøzנכסיו  äìhpL ïBLàø øNòîáe שהופרשה – ÀÇÂÅÄÆÄÀÈÀÈ
כגון  גדולה, תרומה ממנו  הופרשה לא אם אף מעשר , תרומת ממנו 

שנתחייבה  קודם היינו בשבלים, מעשרו את ליטול הלוי  שהקדים
תרומה  ממנו  מלהפריש הלוי פטור  זה שבכגון  בתרומה, התבואה

ראשון במעשר  שנאמר  ככוו))::גדולה, ייחח,, תרומת ((בבממדדבברר   ממנו "והרמותם
– המעשר " מן  מעשר xyrndה' on xyrn ותרומת גדולה תרומה ולא

מצה; אכילת חובת ידי  בה יוצאים הלכך המעשר , מן  øNòîáeÀÇÂÅמעשר 

ecôpL Lc÷äå éðL ת לפדות אדם רשאי שלו – שני  מעשר  בואת ÅÄÀÆÀÅÆÄÀ
לו  מותר  שנפדתה והתבואה לירושלים, הכסף את ולהעלות בכסף
והוא  בכסף, לפדותו אפשר לה' שהוקדש דבר  כן  מקום. בכל לאכלה

שלו  שני מעשר  הפודה ברם, הקדש . נעשה הפדיון וכסף לחולין , יוצא
להשמיע, משנתנו  ובאה פדיונו, דמי על חומש להוסיף צריך הקדשו , או

הוסיפו  שלא פי על  אף הבעלים, ידי  על שניפדו והקדש שני שמעשר 
שאין  לפי  בפסח, מצה אכילת חובת ידי  בהם יוצאים החומש , את

באכילה; ומותרים פדויים הם והרי  מעכב, –íéðäkäåהחומש  ÀÇÙÂÄ
מצה, חובת ידי  ונותנים älçaיוצאים העיסה מן שמפרישים – ÇÇÈ

שאף äîeøzáeלכהנים, להשמיע, באה שמשנתנו  מבואר, בגמרא – ÇÀÈ
אסורה  שהרי אדם, לכל הראויה מצה אינה תרומה או שחלה פי על 

בפסח. חובתם ידי  הכהנים בה יוצאים מקום מכל  לזרים, ìáàÂÈהיא
ìáha àG שלא בתבואה היינו בטבל , מצה חובת ידי יוצאים אין – ÇÆÆ

ובגמרא  הוא; גמור  איסור שהרי ומעשרות, תרומה ממנה הופרשו 
נקוב; שאינו בעציץ הזרוע כגון מדרבנן  בטבל  אפילו àGåÀמבואר ,

Búîeøz äìhð àHL ïBLàø øNòîa שאין מבואר, בגמרא – ÀÇÂÅÄÆÄÀÈÀÈ
שאין  המעשר , תרומת ממנו  ניטלה שלא ראשון  במעשר  לומר  צורך 
שלא  היא, משנתנו  כוונת אלא הוא, גמור  טבל  שהרי  בו, יוצאים

בגורן  הכרי  מירוח שלאחר  וכגון גדולה, תרומה ממנו (xg`lניטלה
,(diixfde dyicd xnba d`eazd znixr z` mixyiine miwilgny היינו

קודם  מעשרו את ונטל הלוי  הקדים בתרומה, התבואה משנתחייבה
להפריש הלוי חייב זה בכגון והרי גדולה, תרומה ממנה שהפרישו

שלא  זמן  וכל  גדולה, תרומה גם אלא מעשר  תרומת רק לא ממעשרו
באכילה; הוא ואסור כטבל , דינו  הרי  גדולה, תרומה ממנו  הפריש 

éðL øNòîa àGåecôð àHL Lc÷äå ניפדו אפילו כלומר , – ÀÀÇÂÅÅÄÀÆÀÅÆÄÀ
באסימון שפדאו שני  מעשר  כגון  כהלכתם, ניפדו  שלא (rahnאלא

(dxev dilr oi`y אין זה שבכגון קרקע, גבי על שחיללו והקדש  ,
פדיון  אא  )),,פדיונם ייחח,, ששבבתת אסורים ((עעייייןן אלו והקדש  שני מעשר  והרי 

לפי מצה, חובת ידי בהם יוצאים אין הללו האיסורים כל  באכילה;
– המצוות" "אלה אמרו: ובירושלמי  היא. בעבירה הבאה שמצווה

מצווה אינן  לאו ואם מצווה, הן  הרי כמצוותן היא עשייתן  .((ההרר""ןן  ))אם
øéæð é÷é÷øe äãBz úBlçנאמר תודה בקרבן ייבב))::– זז  ,, ((ווייקקרראא   ÇÈÀÄÅÈÄ

מצות  ורקיקי  בשמן בלולות מצות חלות התודה זבח על  "והקריב
שהיו  כלומר בשמן ", בלולות חלות מורבכת וסולת בשמן , משוחים

עשר (מלבד  מין מכל  עשר עשר מצות, מיני  שלשה לתודה מביאים
("וסלת  רבוכין  ועשר רקיקים, עשרה חלות, עשר חמץ): של חלות

כתוב בנזיר  וכן  יידד  --טטוו))::מורבכת"); וו,, לה'...((בבממדדבברר קרבנו את "והקריב
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קפא
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·éøëð ìL õîç,çñtä åéìò øáòL–äàðäa øzî;ìàøNé ìLå–äàðäa øeñà,øîàpL(æ ,âé úåîù):äàøé-àGå" ¨¥¤¨§¦¤¨©¨¨©¤©ª¨©£¨¨§¤¦§¨¥¨©£¨¨¤¤¡©§¥¨¤
"øàN Eì. §§Ÿ

‚äåìäL éøëðBöîç ìò ìàøNé úà–äàðäa øzî çñtä øçà;Böîç ìò éøëpä úà äåìäL ìàøNéå–øçà ¨§¦¤¦§¨¤¦§¨¥©£¥©©©¤©ª¨©£¨¨§¦§¨¥¤¦§¨¤©¨§¦©£¥©©
äàðäa øeñà çñtä.úìtî åéìò äìôpL õîç–øòáîk àeä éøä;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:áìkä ïéàL ìk ©¤©¨©£¨¨¨¥¤¨§¨¨¨©Ÿ¤£¥¦§Ÿ¨©¨¦§¤©§¦¥¥¨¤¥©¤¤
åéøçà Ntçì ìBëé. ¨§©¥©£¨

„çñta õîç úîeøz ìëBàä,ââBLa–Lîçå ïø÷ ílLî;ãéæîa–íéöò éîcîe íéîeìLzî øeèt. ¨¥§©¨¥©¤©§¥§©¥¤¤¨Ÿ¤§¥¦¨¦©§¦¦§¥¥¦

aa.d`pda xzeníåùî ,éîð éà .äàðäá øúåî éøëð éáâ àðú ,äàðäá øåñà ìàøùé ìùå àôéñ àðúîì éòáã éãééà àìà ,øåñà äìéëàáã àøîéîì åàì
:äìéëàá øúåî éøëð ìù õîç àéãäá éðú àì éëä íåùî ,éøëð ìù úôá àøåñéà éâäðã àëéàã.jl d`xi `l xn`py meynìéàåä äéì ïðéñð÷ àñð÷ øîåìë

:íéøçà ìù äàåø äúà ìáà äàåø äúà éà êìù ïðéùøãå êì äàøé àì øîàðù íåùî ,øúåî éøëð ìù õîç éà÷ àùéøà ,éîð éà .êì äàøé àì ìò øáòå
bb.l`xyil deldy ixkpåúéáá åìöà åðéäøäù ïåâëå .åéùëòî äð÷ éðåìô íåé ãò úåòî êì éúàáä àì íà ìàøùéä åì øîàå ,çñôä íãå÷ åöîç ìò úåòî

:çñôä éîé ìë éøëðä ìöà ääùå.ez`pda xzen gqtd xg`làúìéî éàìâà ,äéä éøëð ìù åúåùøáã àðééáåâ øñåçî éåä àì äéòøô àìå äéðîæ àèîã ïåéëã
:äéãéã äåä åìöà åðéäøäù äòùîã òøôîì.'ek ixkpl deldy l`xyie:äåä ìàøùé ìùã òøôîì àúìî éàìâà.xreank `ed ixdêéøö ïë éô ìò óàå

:åéìò øáåò àöîðå ãòåîá ìâä ç÷ôé àîù ,åìèáì.eixg` ytgl leki alkd oi`y lk:íéçôè 'â ,áìëä úùéôç àéä äîëå
cc.bbeya:õîçá ãéæä åìéôà äîåøúá ââùù.ynege oxw mlynáéúë ââåùá äîåøú ìëåàáã íåùî ,éãéî äåù àìå äàðäá øåñà çñôá õîçã â"òàå

(á"ë àø÷éå):ïðéìæà íéîã øúá åàì êëìä äîåøú íéùòð íéîåìùúäå úåøéô àìà úåòî åì íìùî ïéàù ,ùãå÷ úåéäì éåàøä øáã ,ùãå÷ä úà ïäëì ïúðå

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

הפסח. לאחר  עד ששהה בחמץ דנה משנתנו

äàðäa øzî Z çñtä åéìò øáòL ,éøëð ìL õîç הוא – ÈÅÆÈÀÄÆÈÇÈÈÇÆÇËÈÇÂÈÈ
"ושל בסיפא התנא ששונה משום אלא באכילה גם שמותר הדין

d`pdaישראל  xeq`כאן נקט ,""d`pda xzen"מבואר ובירושלמי  .
לאכול שלא נוהגים שיש  לפי באכילה", "מותר  התנא נקט שלא הטעם

נכרי ; של  פת ìàøNéכלל  ìLå עליו שעבר ישראל של חמץ – ÀÆÄÀÈÅ
àäàðäaהפסח, øeñmeyn"øàN Eì äàøé-àGå" :øîàpL ÈÇÂÈÈÆÆÁÇÀÅÈÆÀÀÙ

קנסוהו  שאור" לך  יראה "לא של  הלאו  על ועבר  הואיל  כלומר , –
הפסח לאחר אף בהנאה אסור  החמץ שיהא .((גגממרראא  ))חכמים

פירוש  עוד  מביא מברטנורא והרב הגמרא. מסקנת לפי המשנה פירוש הוא כך
הרישא: על  מוסב משנתנו  שבסוף שהטעם שבגמרא), אחרת דעה ung(לפי

"xe`y jl d`xi `le" xn`py ,d`pda xzen gqtd eilr xary ixkp lyשלך ודרשו : ,
אחרים של  רואה אתה אבל  רואה אתה zetqezאי oiire ;` ,hk migqt `xnb oiir)

.(xbi` `aiwr iax

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ìàøNé úà äåìäL éøëð,הפסח קודם מעות –Böîç ìò– ÈÀÄÆÄÀÈÆÄÀÈÅÇÂÅ
לא  אם לו: ואמר  למשכון , הנכרי  בידי חמצו את הישראלי שהניח

לך קנוי זה חמץ הרי  פלוני יום עד לך eאשלם iykrn,çñtä øçàÇÇÇÆÇ
äàðäa øzî שנעשה לו , שילם ולא הפרעון  זמן הגיע אם לישראל , – ËÈÇÂÈÈ

נכרי של וחמץ למשכון, הישראל  לו שמסרו  משעה הנכרי  של החמץ

שלמדנו  כמו  באכילה, ואפילו  בהנאה מותר  הרי הפסח עליו  שעבר
שהגיע  בכגון דווקא במשנתנו  שמדובר  סוברים, יש הקודמת. במשנה

הפסח קודם הפירעון  הה  ))זמן  דד,, ווממצצהה חחממץץ   ההלל'' סוברים ((ררממבב""םם   ויש  .
לא  אם מקום מכל הפסח, אחר  עד  הפירעון זמן  הגיע לא שאפילו 

הפסח  מלפני היינו  ההלואה, משעת לנכרי  קנוי  החמץ נעשה לו , שילם
בהנאה éøëpä((ההרראאבב""דד  )),,ומותר úà äåìäL ìàøNéå מעות – ÀÄÀÈÅÆÄÀÈÆÇÈÀÄ

הפסח, Böîçלפני  ìò, למשכון הישראל בידי חמץ הנכרי שהניח – ÇÂÅ

לו  קנוי  זה משכון יהא פלוני  יום עד לו  ישלם לא שאם עמו  והתנה

e iykrn.äàðäa øeñà çñtä øçà ולא הפירעון  זמן הגיע אם – ÇÇÇÆÇÈÇÂÈÈ
מידי שקיבלו משעה ישראל של קניינו החמץ שנעשה הנכרי, לו שילם

עליו  שעבר ישראל  של חמץ זה והרי  הפסח, מלפני היינו  הנכרי,
úìtîהפסח. åéìò äìôpL õîç,הפסח קודם –àeä éøä ÈÅÆÈÀÈÈÈÇÙÆÂÅ
øòáîkהגל את עליו לפקח צריך  ואינו –(zletnd znixr z` zeptl) ÄÀÙÈ

בלבו לבטלו צריך מקום ומכל  לבערו. הגל((גגממרראא  ))כדי יפקח שמא ,
ימצא ובל  יראה בל  משום עליו עובר  ונמצא ïaøÇÈ.((ררשש  ""יי))במועד

Ntçì ìBëé áìkä ïéàL ìk :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLÄÀÆÇÀÄÅÅÈÆÅÇÆÆÈÀÇÅ
åéøçàומבואר כמבוער, הוא הרי המפולת, שתחת החמץ אחרי – ÇÂÈ

בפחות  אבל יותר, או טפחים שלשה גבוה כשהגל  דהיינו בגמרא,
כלב  יוציאנו  שמא לבערו , כדי החמץ את משם להוציא צריך מכן ,

על לחלוק בא לא גמליאל  בן שמעון שרבן  כותב, הרמב"ם משם.
המפולת. דין את לפרש אלא קמא תנא

âששנניי âייווםם
ד ה נ ש מ ר ו א ב

כב, ויקרא (עיין  וחומש " קרן משלם שוגג תרומה "האוכל  א): ו, (תרומות שנינו 
מעות  לו  משלם שאינו כלומר תרומה", נעשים והם מתוקנים, "חולין ומשלם יד);
כב, (ויקרא בשוגג תרומה באוכל  שנאמר תרומה, נעשים והתשלומים פירות, אלא
האוכל בזר  דנה משנתנו קודש . להיות הראוי  דבר – הקודש" את לכהן  "ונתן יד):

בתשלומים. חייב הוא אם בפסח, חמץ תרומת

çñta õîç úîeøz ìëBàä וה בפסח מצה שהפריש כגון חמיצה,– ÈÅÀÇÈÅÇÆÇ
הפסח, והגיע הפסח לפני חמץ תרומת שהפריש אם ââBLaאו – ÀÅ

ידע  אם אף תרומה, שהיא ידע שלא בשוגג, תרומתֿהחמץ את אכל
חמץ, Lîçåשזה ïø÷ ílLî.בשוגג תרומה האוכל זר כל  כדין  – ÀÇÅÆÆÈÙÆ

מקום  מכל  כלום, שווה ואינו  בהנאה אסור  בפסח שחמץ פי על ואף
פירות  אלא התרומה, ערך  לפי מעות משלם שאינו  לפי לשלם, חייב

למשנתנו). (בהקדמה לעיל  שהבאנו כמו  שאכל, התרומה מידת לפי
ãéæîa,תרומה שהיא שידע במזיד , בפסח חמץ תרומת אכל  אם – ÀÅÄ

בחמץ, שגג אם íéîeìLzîאף øeètבמזיד תרומה שהאוכל – ÈÄÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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‰çñta BúáBç éãé ïäa àöBé íãàL íéøác elà:íéhça,íéøBòOa,ìòeL úìaLáe ïBôéMáe ïéîqka.ïéàöBéå ¥§¨¦¤¨¨¥¨¤§¥¨©¤©©¦¦©§¦©ª§¦©¦§¦Ÿ¤¨§§¦
éàîca,Búîeøz äìhpL ïBLàø øNòîáe,ecôpL Lc÷äå éðL øNòîáe,äîeøzáe älça íéðäkäå;ìáha àG ìáà, ©§©§©£¥¦¤¦§¨§¨§©£¥¥¦§¤§¥¤¦§§©Ÿ£¦©©¨©§¨£¨©¤¤

Búîeøz äìhð àHL ïBLàø øNòîa àGå,ecôð àHL Lc÷äå éðL øNòîa àGå.øéæð é÷é÷øe äãBz úBlç,ïàNò §§©£¥¦¤¦§¨§¨§§©£¥¥¦§¤§¥¤¦§©¨§¦¥¨¦£¨¨
Bîöòì–ïäa ïéàöBé ïéà;÷eMa øBkîì ïàNò–ïäa ïéàöBé. §©§¥§¦¨¤£¨¨¦§©§¦¨¤

.cifna:ïéîåìùúä ïî øåèô õîçá ââù åìéôà äîåøúá ãéæäù.mivr incneúçú ÷éñäì äéåàø äúéäù íéöò éîã íìùî ïéà àéä äàîè äîåøú íà
,äàðäá øåñà éøäù àåä íéîã øá åàì çñôá õîçå ,äãî éôì àìå íéîã éôì íìùî úåòîå ,àîìòã ïìæâ øàùë àìà åðéà äîåøúá ãéæîã íåùî ,åìéùáú

:äéãñôà éãéî àìå éæç àì ÷ñéäì óàå
dd.ezaeg iciáéúëã äöî ìåëàì áéåçî àåäù ïåùàøä äìéìá äöî úáåç íåùî(áé úåîù):úåöî åìëàú áøòá.'eke mixeryae mihgaïçåãå æøåà ìáà

áéúëã ,àì íéðéî øàùå(æè íéøáã)æøåà åàöé ,äöî úáåç éãé ïäá àöåé íãà õåîç éãéì íéàáä íéøáã ,úåöî åéìò ìëàú íéîé úòáù õîç åéìò ìëàú àì
:ïåçøñ éãéì àìà õåîç éãéì ïéàá ïéàù íéðéî øàùå ïçåãå.eznexz dlhpy oey`x xyrnae i`ncaeúáù úëñîá íéùøåôî ,åëéøèöà éàîì éðä ìë

:ïéðôî ÷øô.dnexzae dlga mipdkde:ì"î÷ ,íéøæì ïééåàø ïðéà äîåøúå äìçå ,ïðéòá íãà ìëì äééåàøå äåùä äöî àîéúã åäîãiwiwxe dcez zelg
.oda oi`vei oi` xifpáéúëã ,äøåîâ äöî ïäù éô ìò óà(áé úåîù)íùì úåøîúùî ïðéàù åìà åàöé ,äöî íùì úøîúùîä äöî ,úåöîä úà íúøîùå
:çáæ íùì àìà äöî.mda oi`vei weya xeknlùá øåëîì ìëã:äåöî ìù äöîì àðà äì àðìéëà ,àì éàå ,àðáãæî àðáãæî éà øîà ÷å

`xephxa yexit

והרי התרומה, ערך לפי מעות לשלם וחייב מחומש , ופטור  כגזלן דינו 

פטור הלכך  בהנאה, אסור  שהרי  דמים, ערך לו  אין בפסח חמץ
íéöòמתשלומים, éîcîe שהיתה כמה היינו עצים, דמי ואפילו  – ÄÀÅÅÄ

אסור בפסח חמץ שהרי מלשלם, פטור התנור, את בה להסיק שווה
תרומה  אכל  שאם להשמיע, באה שמשנתנו מפרשים, יש  בהנאה.

עצים דמי  משלם אינו בבררטטננוורראא  ))טמאה, טהורה ((ררשש""יי  ;; תרומה שכן  ,
שאין  מה ולסיכה, ולשתיה לאכילה אלא ניתנה שלא להסקה, אסורה

תבשילו תחת להסיקה הכהן  שרשאי  טמאה, תרומה ייווםם  כן  ((""תתווסספפוותת

לא טטוובב"")) הרי  להסקה, אף ראויה שאינה בפסח חמץ בתרומת אבל ;

עצים. מדמי פטור הלכך כלום, הכהן את הפסיד 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

לחודש  יום עשר בארבעה "בראשון  יח): יב, (שמות בתורה תאכלוaxraנאמר 
פסח. של  הראשון  בלילה מצה לאכול  מישראל אדם כל  שחייב מכאן  מצות",

בפסח. חובתו ידי יוצא אדם מצה באיזו  ללמד , באה משנתנו

çñta BúáBç éãé ïäa àöBé íãàL íéøác elà מצה בכזית – ÅÀÈÄÆÈÈÅÈÆÀÅÈÇÆÇ
של הראשון בלילה מצה אכילת חובת ידי יוצא הוא מהם, שנאפתה

ïéîqkaפסח: ,íéøBòOa ,íéhça,` dlg zkqna epzxrd oiir) ÇÄÄÇÀÄÇËÀÄ
,(`ìòeL úìaLáe ïBôéMáe שעיסתם הדגן, מיני חמשת הם אלו  – ÇÄÀÄÙÆÈ

מצה, אותה ואופים תחמיץ, שלא בה וכשנזהרים חימוץ, לידי באה

שנאמר בגמרא, הטעם ומבואר  מצה; אכילת חובת ידי בה יוצאים

גג)):: טטזז  ,, zevn"((דדבבררייםם   eilr lk`z mini zray ung eilr lk`z `l",

מצה; חובת ידי בהם יוצא אדם חימוץ, לידי  הבאים דברים ודרשו:
שעיסתם  בהם, וכיוצא ודוחן  אורז כגון  חימוץ, לידי באים שאינם דברים

ידי בהם יוצא אדם אין סרחון, לידי אלא חימוץ, לידי באה אינה
ב). א, חלה (עיין מצה éàîcaחובת ïéàöBéå שנלקחה בתבואה – ÀÀÄÇÀÇ

מלאכלה  חכמים שאסרו  פי על  שאף המעשר , על  החשוד  הארץ מעם
מספק שיעשרוה i`nc)עד  zkqnl dgizt oiir) יוצאים מקום מכל ,

ששנינו  כמו  לעניים, מותרת והיא הואיל מצה, אכילת חובת ידי  בה
להפקיר אדם כל  יכול  והרי  דמאי", העניים את "מאכילין  א): ג, (דמאי 

עני ; ולהיות Búîeøzנכסיו  äìhpL ïBLàø øNòîáe שהופרשה – ÀÇÂÅÄÆÄÀÈÀÈ
כגון  גדולה, תרומה ממנו  הופרשה לא אם אף מעשר , תרומת ממנו 

שנתחייבה  קודם היינו בשבלים, מעשרו את ליטול הלוי  שהקדים
תרומה  ממנו  מלהפריש הלוי פטור  זה שבכגון  בתרומה, התבואה

ראשון במעשר  שנאמר  ככוו))::גדולה, ייחח,, תרומת ((בבממדדבברר   ממנו "והרמותם
– המעשר " מן  מעשר xyrndה' on xyrn ותרומת גדולה תרומה ולא

מצה; אכילת חובת ידי  בה יוצאים הלכך המעשר , מן  øNòîáeÀÇÂÅמעשר 

ecôpL Lc÷äå éðL ת לפדות אדם רשאי שלו – שני  מעשר  בואת ÅÄÀÆÀÅÆÄÀ
לו  מותר  שנפדתה והתבואה לירושלים, הכסף את ולהעלות בכסף
והוא  בכסף, לפדותו אפשר לה' שהוקדש דבר  כן  מקום. בכל לאכלה

שלו  שני מעשר  הפודה ברם, הקדש . נעשה הפדיון וכסף לחולין , יוצא
להשמיע, משנתנו  ובאה פדיונו, דמי על חומש להוסיף צריך הקדשו , או

הוסיפו  שלא פי על  אף הבעלים, ידי  על שניפדו והקדש שני שמעשר 
שאין  לפי  בפסח, מצה אכילת חובת ידי  בהם יוצאים החומש , את

באכילה; ומותרים פדויים הם והרי  מעכב, –íéðäkäåהחומש  ÀÇÙÂÄ
מצה, חובת ידי  ונותנים älçaיוצאים העיסה מן שמפרישים – ÇÇÈ

שאף äîeøzáeלכהנים, להשמיע, באה שמשנתנו  מבואר, בגמרא – ÇÀÈ
אסורה  שהרי אדם, לכל הראויה מצה אינה תרומה או שחלה פי על 

בפסח. חובתם ידי  הכהנים בה יוצאים מקום מכל  לזרים, ìáàÂÈהיא
ìáha àG שלא בתבואה היינו בטבל , מצה חובת ידי יוצאים אין – ÇÆÆ

ובגמרא  הוא; גמור  איסור שהרי ומעשרות, תרומה ממנה הופרשו 
נקוב; שאינו בעציץ הזרוע כגון מדרבנן  בטבל  אפילו àGåÀמבואר ,

Búîeøz äìhð àHL ïBLàø øNòîa שאין מבואר, בגמרא – ÀÇÂÅÄÆÄÀÈÀÈ
שאין  המעשר , תרומת ממנו  ניטלה שלא ראשון  במעשר  לומר  צורך 
שלא  היא, משנתנו  כוונת אלא הוא, גמור  טבל  שהרי  בו, יוצאים

בגורן  הכרי  מירוח שלאחר  וכגון גדולה, תרומה ממנו (xg`lניטלה
,(diixfde dyicd xnba d`eazd znixr z` mixyiine miwilgny היינו

קודם  מעשרו את ונטל הלוי  הקדים בתרומה, התבואה משנתחייבה
להפריש הלוי חייב זה בכגון והרי גדולה, תרומה ממנה שהפרישו

שלא  זמן  וכל  גדולה, תרומה גם אלא מעשר  תרומת רק לא ממעשרו
באכילה; הוא ואסור כטבל , דינו  הרי  גדולה, תרומה ממנו  הפריש 

éðL øNòîa àGåecôð àHL Lc÷äå ניפדו אפילו כלומר , – ÀÀÇÂÅÅÄÀÆÀÅÆÄÀ
באסימון שפדאו שני  מעשר  כגון  כהלכתם, ניפדו  שלא (rahnאלא

(dxev dilr oi`y אין זה שבכגון קרקע, גבי על שחיללו והקדש  ,
פדיון  אא  )),,פדיונם ייחח,, ששבבתת אסורים ((עעייייןן אלו והקדש  שני מעשר  והרי 

לפי מצה, חובת ידי בהם יוצאים אין הללו האיסורים כל  באכילה;
– המצוות" "אלה אמרו: ובירושלמי  היא. בעבירה הבאה שמצווה

מצווה אינן  לאו ואם מצווה, הן  הרי כמצוותן היא עשייתן  .((ההרר""ןן  ))אם
øéæð é÷é÷øe äãBz úBlçנאמר תודה בקרבן ייבב))::– זז  ,, ((ווייקקרראא   ÇÈÀÄÅÈÄ

מצות  ורקיקי  בשמן בלולות מצות חלות התודה זבח על  "והקריב
שהיו  כלומר בשמן ", בלולות חלות מורבכת וסולת בשמן , משוחים

עשר (מלבד  מין מכל  עשר עשר מצות, מיני  שלשה לתודה מביאים
("וסלת  רבוכין  ועשר רקיקים, עשרה חלות, עשר חמץ): של חלות

כתוב בנזיר  וכן  יידד  --טטוו))::מורבכת"); וו,, לה'...((בבממדדבברר קרבנו את "והקריב

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפב

 182   ליתדהנ לןינ הן דמ 

gקפב dpyn ipy wxt migqt zkqn

Âçñta BúáBç éãé ïäa àöBé íãàL úB÷øé elàå:ìòáe úøfçaøBønáe àðéáçøçáe àëîzáe ïéL.ïéa ïäa ïéàöBé §¥§¨¤¨¨¥¨¤§¥¨©¤©©©¤¤¨ª§¦©©§¨©©§£¦¨©¨§¦¨¤¥
ïéLáé ïéa ïéçì,ïéìMáî àGå ïé÷eìL àGå ïéLeák àG ìáà.úéfëì ïéôøèöîe.ïälL çì÷a ïéàöBéå,éàîcáe,øNòîáe ©¦¥§¥¦£¨§¦§§¦§§ª¨¦¦§¨§¦§©©¦§§¦§¤©¤¨¤©§©§©£¥

Búîeøz äìhpL ïBLàø,ecôpL Lc÷äå éðL øNòîáe. ¦¤¦§¨§¨§©£¥¥¦§¤§¥¤¦§
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בשמן "; משוחים מצות ורקיקי בשמן בלולות חלות סולת מצות וסל
אדם  שאם מצות, ורקיקי  מצות חלות באותן ללמד  המשנה ובאה

Bîöòì ïàNò,ונזירותו תודתו לצורך  –ïäa ïéàöBé ïéàידי – ÂÈÈÀÇÀÅÀÄÈÆ
שנאמר בפסח, מצה ייזז  ))::חובת ייבב,, מצה ((ששממוותת   המצות", את "ושמרתם

חלות  יצאו בפסח, חובתו  ידי בה יוצא אדם מצה לשם המשתמרת
אלא  מצה לשם משתמרות שאינן ונזיר, תודה של מצות ורקיקי  מצות

זבח. eMa÷לשם øBkîì ïàNò לקרבן ורקיקים חלות שצריך למי – ÂÈÈÄÀÇ
נזירות, לקרבן  או ïäaתודה ïéàöBé שבכגון בפסח, מצה חובת ידי  – ÀÄÈÆ

שמא  חושב, שהוא לפי מצה, לשם אף מתחילה משמרם המוכר  זה
בהן  ישתמש  לנזירות, או לתודה מצות הצריכים קונים לו  יזדמנו לא

מצווה. של  מצה לאכילת

שנק  הכוונה מה אלא הוא, דווקא לאו נזיר" ורקיקי תודה "חלות משנתנו טה
במשנה, אמנם שבארנו כמו  נזיר, של וכן  תודה, של  ולרקיקים לחלות היא
והוא  באלו , ולימד בלשונו  קיצר שהתנא אלא תודה, של לרבוכין הדין  והוא

באחרות. הדין 

âששללייששיי âייווםם
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לאכול שמצווה מכאן יאכלוהו ", מרורים על "ומצות ח): יב, (שמות בתורה נאמר 
פסח  של הראשון  בלילה מצה אכילת מצוות ברם, ומרור . מצה הפסח קרבן עם
אכילת  ואילו עצמה, בפני התורה מן מצווה היא אלא הפסח, בקרבן תלויה אינה

התורה מן מצווה אינה הפסח.מרור  קרבן באכילת היא תלויה אלא עצמה, בפני 
בלילה  מרור  באכילת חייבים פסח קרבן  שאין בזמן אף סופרים מדברי מקום מכל
ידי בהם שיוצאים ה"מרורים" הם אילו ללמד באה משנתנו – פסח. של  הראשון

חובה.

çñta BúáBç éãé ïäa àöBé íãàL úB÷øé elàå חובת ידי – ÀÅÀÈÆÈÈÅÈÆÀÅÈÇÆÇ
מרור: חסא,úøfçaאכילת –ïéLìòáe אנדיבי"א) ציקוריום – ÇÇÆÆÈËÀÄ

וישàëîzáeבלעז), בגינות; הגדל  עולשין מין מפרש : הרמב"ם – ÇÇÀÈ
חזרת קוראים שאנחנו מה היינו  שתמכא טטוובב""))מפרשים, ייווםם   ,((""תתווסספפוותת  

àðéáçøçáe ועליו כירק משמש צעיר  שבעודו קוצני , צמח מין  – ÇÇÀÂÄÈ
(ארינגיו "ם), נאכלים שהוא øBønáeושרשיו  (קוריאנדר) כוסבר מין  – ÇÈ

ביותר  ïäa;((ררממבב""םם  ))מר ïéàöBé אלו בירקות –,ïéçì ïéa היינו – ÀÄÈÆÅÇÄ
טריים, ïéLáéכשהם ïéa שלהם בקלחים שדווקא מבואר בגמרא – ÅÀÅÄ

שלהם, בקלח שיוצאין  בסיפא שנישנה כמו יבשים, כשהם אף יוצאים
לחים, כשהם אלא יוצאים אין  בעלים ïéLeákאבל àG ìáà– ÂÈÀÄ

ïé÷eìLבחומץ, àGå,מדי יותר מבושלים –ïéìMáî àGåכדרך – ÀÀÄÀÀËÈÄ

úéfëìבישול. ïéôøèöîe,כזית שיעור  אלה ירקות ממיני צירף אם – ÄÀÈÀÄÀÇÇÄ
בחמשת  הדין  והוא חובתו. ידי  יוצא הריהו הם, מרים וכולם הואיל 

מצה. חובת ידי  לצאת כדי לכזית, שמצטרפים הדגן –ïéàöBéåמיני  ÀÀÄ
מרור, חובת ïälLידי çì÷a כשהוא אפילו  הללו, הירקות של  – ÀÆÇÆÈÆ

) לעיל הזכרנו  שכבר  כמו העלים "glw"יבש, שממנו הקנה היינו 
הארץ,éàîcáeיוצאים), מעם שנלקחו בירקות –ïBLàø øNòîáe ÇÀÇÀÇÂÅÄ

Búîeøz äìhpL, המעשר תרומת –ecôpL Lc÷äå éðL øNòîáe ÆÄÀÈÀÈÀÇÂÅÅÄÀÆÀÅÆÄÀ
ובשאר בטבל  אבל מצה. לענין הקודמת במשנה שבארנו  כמו –

מרור. חובת ידי יוצא אדם אין  הקודמת, במשנה הנימנים האיסורים
מצווה  זו  הרי  מקום מכל  הוא, מדרבנן  ירקות שמעשר פי על ואף

בעבירה ((ררשש""יי))..הבאה
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חמץ. איסור  סרך  משום בפסח לעשותם שאסור בדברים ללמד  באה משנתנו

ïéàïéøBL,בפסח –ïñønä úà,הקמח פסולת –íéìBâðøzì ÅÄÆÇËÀÈÇÇÀÀÄ
במים  הנשרה שהמורסן  לפי  לאכילה, התרנגולים לפני  ליתנו  כדי  –

חימוץ; לידי ïéèìBçבא ìáà שמרוב רותחים, במים המורסן  את – ÂÈÀÄ
חימוץ. לידי  בא ואינו מתבשל  הוא úàהחום äøLz àG äMàäÈÄÈÄÀÆÆ

õçønì dãéa CéìBzL ïñønäמפני בשרה, את בה לשפשף – ÇËÀÈÆÄÀÈÈÇÆÀÈ
בשרייה, מחמיץ Láéשהמורסן døNáa àéä äôL ìáà– ÂÈÈÈÄÄÀÈÈÈÅ

לח שבשרה פי על  אף יבש, במורסן  בשרה את היא ((עעייייןן  משפשפת

בבררטטננוורראא  )) מחמת ררשש""יי  ;; שבאה בלחות כאן  שמדובר מפרשים, ויש  ;
לה  אסור  בהם, שנשתטפה מים מחמת לח בשרה אם אבל זיעה,

יבש במורסן  אף אותו  ïéhç.((ההרראא""שש  ))לשפשף íãà ñòìé àGÄÀÙÈÈÄÄ
úBöéîçî ïäL éðtî ,çñta Búkî ìò çépéå הרוק ידי על  – ÀÇÄÇÇÇÈÇÆÇÄÀÅÆÅÇÀÄ

שבפיו .

âררבבייעעיי âייווםם
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ìcøçä CBúì Bà úñøçä CBúì çî÷ ïéðúBð ïéà–zqexg ÅÀÄÆÇÀÇÂÙÆÀÇÇÀÈ
לטבל העשויה ובמים, בחומץ בלול פירות רסק של תערובת היינו 
ליתן  אסור  בפסח אבל קמח, גם בה לערב רגילים והיו הבשר , את בה

ליתן  אסור  וכן  שבה; המים ידי על מחמיץ שהוא מפני  קמח, לתוכה
הטעם. מאותו החרדל לתוך  ãiîקמח ìëàé ,ïúð íàå בגמרא – ÀÄÈÇÙÇÄÈ

שדווק  חריף מבואר , שהוא לפי  מיד, יאכל  בחרדל , קמח נתן  אם א

izdw - zex`ean zeipyn
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íéçaè,íéøôBñ ìL ïìB÷å.øæòéìà éaøøîBà:íéLð éèéLëz óà.ììkä äæ:ïâc ïénî àeäL ìk–øáBò äæ éøä ©¨¦§¨¤§¦©¦¡¦¤¤¥©©§¦¥¨¦¤©§¨¨¤¦¦¨¨£¥¤¥
çñta.äøäæàa elà éøä,úøk íeMî ïäa ïéàå. ©¤©£¥¥§©§¨¨§¥¨¤¦¨¥

:øåñàã øéàî éáøì àî÷ àðú äãåî úñåøçá.xqe` xi`n iaxe:î"øë äëìä ïéàå .úñåøçä åîë õéîçî øúìàì ìãøç øáñã ,ìãøçä êåúì ïúð íà óà
.zexit ina `le oiwyna `láéúëã(áé úåîù):íå÷î ìëî ,ìùåáî ìùáå.oiliahne oikq la`íãå÷ åìéôà ð"à .åîòè ìèáîã ïðéøîà àìå ,åúééìö øçàì

:åìëàé íéðäë úøåáç íà äîåøú ïîùá åëñ ,ïéìåö ãöéëá ïðú éëäã ,úåøéô éîá çñôä êåñì éøù åúééìö.mezgp ly eyinyz inäòùá åéãé ïäá ïðöîù
:äöîä úà óè÷îù.ektyi:åöéîçéå ãçà íå÷îá íéñðåëî åøàùé àìù ,ïåøãî íå÷îá

b`̀.oixaer el`â"òàå óøùé øåàéù ïî÷ì ïðú éëäã ,øåòéá éëéøö àäéî ïðáøãî ,äàøé ìá ìò íäéìò íéøáåò ïéàã â"òàã .íìåòä ïî íéøòáúî åìà
:øåèô åìëåàäã.ilaad gzek:ìëàîä úà åá ìáèì íéìéâøå .áìçå ùôåòî úôî éåùò.icnd xkyíééåøù íéøåòù åà íéèçî éãîá ïéùåò åéäù øëù

:íéîá.inec`d unege:åöéîçéù éãë íù íúåà ïéäùîå [ïééá] íéøåòù íéðúåðù ,íåãà õøàá éåùòù õîåç.ixvnd mezifeéîèøå÷ àúìúå éøòù àúìú
:äéðéòá äù÷åð õîç êìéàå ïàëî .úáåøòú é"ò äìéëàì éåàøä õîç ïàë ãò .äàåôøì åúåà ïéùåòå ,àçìî àúìúå íåèø÷ éáøòá àø÷ðå éøáãî íåëøë àåä

.mirav ly onefe:ïúëàìîì íéòáöä íäá íéùîúùîå ,ïéáåñ íäá íéðúåðù íéî.oigah ly olinreùéìù äàéáä àìù äàåáú çî÷î ïéùåòù [úô]
:àîäåæä úà áåàùì äøã÷ä úà äá íéñëîå ,äìåùá.mixteq ly olewe:íäéúåøééð åá íé÷áãî íéøôåñå ,íéîá åúåà ïéìáâî íééçøä øôò.xfril` iax

éñåîéñåî øæòéìà 'øå ,äéðéòá äù÷åð õîç åà úáåøòú éãé ìò øåîâ ïâã õîç àìà äéì úéì àî÷ àðú åìéàã ,óìò äù÷åð õîç ïäù íéùð éèéùëú óà ó
ïéðîîñ íò ïøùá ìò úåøáçîå úåìôåè íéùðù úìåñ ,íéùð éìåôè óà àîéà àìà êúòã à÷ìñ íéùð éèéùëú ,êéøô àøîâáå .íéøçà íéðîîñ úáåøòú éãé

:à"øë äëìä ïéàå .øùáä úà ïãòìå ïéáìäì åà øòùä úà øéùäì íéøçà.obc oin `edy lkàìà íéî íäá ïéà éàã .íéî ïäá ïéáøåòîå ,íéðéîä úùîçî
:ïéöéîçî ïéà úåøéô éîã ïì àîéé÷ úåøéô éî.dxdf`a el` ixd:åàìá øáåò ïìëà íà.zxk mda oi`eìò úøë ùåðò åðéàå úøë ùåðò øåîâ õîç ìòã
ìëà íà åúìéëà ìò ä÷åì ìáà ,úáåøòúäñøô úìéëà éãëá úáåøòúä êåúá õîç úéæë ìëà àì íà ìáà .ñøô úìéëà éãëá úáåøòúä êåúá õîç úéæë

:àåäù ìëá åúáåøòúá øñåà çñôá õîçã ,àëéà àäéî àøåñéà åäéî ,äøåúä ïî ä÷åì åðéà
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בחרוסת קמח הנותן  אבל בו , להחמיץ ממהר הקמח ישרפנה ואין

בה. להחמיץ ממהר שהקמח øñBàלאלתר , øéàî éaøå את אף – ÀÇÄÅÄÅ
שלדעת מיד , לאכלו  אפילו קמח, בו נתן אם הקמח החרדל , מאיר רבי 

בחרוסת. כמו  בחרדל  להחמיץ xi`n.ממהר  iaxk dkld oi`eïéàÅ
çñtä úà ïéìMáî,הפסח קרבן  בשר את –àGå ïé÷Lîa àG ÀÇÀÄÆÇÆÇÀÇÀÄÀ

úBøô éîaהפסח בקרבן  שכתוב טט  ))::– ייבב  ,, ממנו ((ששממוותת תאכלו  "אל  ÀÅÅ
minaנא lyean lyae אף אלא במים רק שלא ללמד, המשנה ובאה ,"

שכן  לבשלו , אסור  פירות, במי או שמן , או  יין  כגון אחרים, במשקים
lyeanדורשים: lyae,(שהוא בישול  (כל  מקום מכל  –ïéëñ ìáàÂÈÈÄ

ïäa BúBà ïéìéaèîe או בשמן כגון  במשקים, הפסח את סכין – ÇÀÄÄÈÆ
בשעת  בהם אותו  ומטבילים צלייתו, בשעת פירות, מי בשאר  וכן ביין,

כותב:((ררשש  ""יי))אכילתו והרמב"ם הצלי. טעם יפוג שמא חוששים ואין ,
oda eze` oiliahne oikq la`.שנצלה אחר –ìL BLéîLú éîÅÇÀÄÆ

íBzçð,הבצק פני  את להחליק כדי ידיו בהם נותן שהוא –eëôMé ÇÀÄÈÀ
אחד, במקום מכונסים ישארו שלא מדרון , במקום –ïäL éðtîÄÀÅÆÅ

ïéöéîçî.הנחתום של  לידיו הנדבק הבצק מחמת – ÇÀÄÄ
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" טו ): יב, (שמות שנאמר כרת, חייב במזיד  בפסח חמץ כזית האוכל `lkeכל  lk ik
ung חמץ אוכל  כשהוא אמורים? דברים במה מישראל". ההיא הנפש ונכרתה

תערובת ידי  על חמץ האוכל  אבל בעין, ung)גמור  mpi`y mixac mr axern)אינו ,

כדי היינו  פרס, אכילת בכדי התערובת בתוך חמץ כזית אכל  אם ברם, כרת. חייב

– ביצים ארבע אחרים: ולדעת ביצים; שלש  (שמידתו  כיכר חצי אכילת שיעור 

משנתנו מלקות. וחייב תאכלו", לא מחמצת "כל הלאו על  עובר  ב), ח, עירובין  עיין 

מיני  וכן  פרס, אכילת בכדי חמץ כזית בהם שאין  חמץ, תערובת מיני  ungמונה
dywepלהשמיענו באה והיא לאכילה, ראוי שאינו חמץ היינו  ,axde o"xd yexit itl)

(`xephxan מקום מכל ימצא", ובל  יראה ב"בל  עליהם עוברים שאין  פי על  שאף ,

פסח. בערב לבערם מדרבנן  חייבים

çñta ïéøáBò elàהעולם מן  מתבערים אלו בבררטטננוורראא  ))– ,((ההרר  ""ןן;; ÅÀÄÇÆÇ
שמבערים  כלומר העולם, מן עוברים אלו  המשנה: כלשון  מפרשים ויש 

הפסח לפני  טטוובב""))אותם ייווםם ""תתווסספפוותת   éìáaä:((עעייייןן çzk הכותח – ËÈÇÇÀÄ
(mipey milk`n leaihl ahex oin) תערובת ידי  על  בבבל  עושים שהיו
ומלח; פת ופירורי  חלב מי éãnäשל  øëLå שהיו (בירה) שכר – ÀÅÈÇÈÄ

במים; השרויים משעורים במדי  éîBãàäעושים õîçå יין חומץ – ÀÙÆÈÂÄ
שעורים; בו שמערבים אדום, éøönäמארץ íBúéæåשכר מין  – ÀÄÇÄÀÄ

אלו , מינים ארבעה ומלח; וכרכום משעורים במצרים עושים שהיו
בגמ  dpicn"ראהנקראים ipin drax`" הם ומצרי), אדומי  מדי, (בבלי ,

אלא  דגן , מין מעורב מהם אחד  שבכל  תערובת", ידי  על  גמור  "חמץ
בהקדמה  שבארנו  כמו פרס, אכילת בכדי חמץ כזית באכילתם שאין

íéòaöלמשנתנו . ìL ïîBæå שהצבעים בסובין , מעורבים מים – ÀÈÆÇÈÄ
למלאכתם; íéçaèמשתמשים ìL ïìéîòå עושים שהטבחים פת – ÇÂÄÈÆÇÈÄ

לשאוב  הקדרה את בה ומכסים בישולה, שליש  הביאה שלא מתבואה
הזוהמה; íéøôBñאת ìL ïìB÷å שהסופרים מקמח, העשוי  דבק – ÀÈÆÀÄ

בגמרא הנקראים אלו, מינים שלשה ניירותיהם; בו  "dylyמדבקים
"zeiepne` ipinראוי שאינו  חמץ כלומר בעין , נוקשה" "חמץ הם ,

אחרים. דברים עם מעורב אינו והוא øæòéìàלאכילה éaøויש – ÇÄÁÄÆÆ
`xfrlגורסים: iax–íéLð éèéLëz óà :øîBà מגיהים בגמרא – ÅÇÇÀÄÅÈÄ

miypבמשנתנו : iletih s` שנשים בסולת מעורבים סממנים והיינו  ,

על מוסיף אליעזר  רבי  השיער. את להשיר בשרן  על  אותם טופלות
בפסח  לקיימו  אסור  תערובת ידי  על נוקשה חמץ שאפילו קמא, תנא

תערובת  ידי על  נוקשה שחמץ סוברים, חכמים אבל  לבערו. וצריך
לבערו . צורך ואין  חמץ איסור בו  ïénîאין  àeäL ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÆÄÄ

ïâc, כוסמין שעורים, חיטים, הדגן: מיני מחמשת שהוא חמץ כל – ÈÈ
אחרים, במינים מעורב הוא אם אף שועל, ושיבולת äæשיפון éøäÂÅÆ

çñta øáBòוצריך בפסח לקיימו  שאסור כלומר העולם, מן – ÅÇÆÇ
elàלבערו. éøä,למעלה שנימנו –äøäæàa אותם שהאוכל  – ÂÅÅÀÇÀÈÈ

תאכלו ", לא מחמצת "כל של  בלאו  úøkעובר íeMî ïäa ïéàåÀÅÈÆÄÈÅ
או  חמץ תערובת על  ולא כרת חיוב יש בעין גמור  חמץ על  שרק –

ש "זה  מפרשים, יש למשנתנו . בהקדמה שבארנו  כמו נוקשה, חמץ

izdw - zex`ean zeipyn
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Âçñta BúáBç éãé ïäa àöBé íãàL úB÷øé elàå:ìòáe úøfçaøBønáe àðéáçøçáe àëîzáe ïéL.ïéa ïäa ïéàöBé §¥§¨¤¨¨¥¨¤§¥¨©¤©©©¤¤¨ª§¦©©§¨©©§£¦¨©¨§¦¨¤¥
ïéLáé ïéa ïéçì,ïéìMáî àGå ïé÷eìL àGå ïéLeák àG ìáà.úéfëì ïéôøèöîe.ïälL çì÷a ïéàöBéå,éàîcáe,øNòîáe ©¦¥§¥¦£¨§¦§§¦§§ª¨¦¦§¨§¦§©©¦§§¦§¤©¤¨¤©§©§©£¥

Búîeøz äìhpL ïBLàø,ecôpL Lc÷äå éðL øNòîáe. ¦¤¦§¨§¨§©£¥¥¦§¤§¥¤¦§
ÊíéìBâðøzì ïñønä úà ïéøBL ïéà,ïéèìBç ìáà.éìBzL ïñønä úà äøLz àG äMàäønì dãéa Cõç,äôL ìáà ¥¦¤©ª§¨©©§§¦£¨§¦¨¦¨¦§¤¤©ª§¨¤¦§¨¨©¤§¨£¨¨¨

Láé døNáa àéä.çñta Búkî ìò çépéå ïéhç íãà ñòìé àG,úBöéîçî ïäL éðtî. ¦¦§¨¨¨¥¦§Ÿ¨¨¦¦§©¦©©©¨©¤©¦§¥¤¥©§¦
Áìcøçä CBúì Bà úñøçä CBúì çî÷ ïéðúBð ïéà,ïúð íàå–ãiî ìëàé;øéàî éaøåøñBà.úà ïéìMáî ïéà ¥§¦¤©§©£Ÿ¤§©©§¨§¦¨©Ÿ©¦¨§©¦¥¦¥¥§©§¦¤

ee.zxfga:(æ"òìá à"âåèì à"ñç éáøòá.miylerae:(ì"éôùø÷ æ"òìá åì ïéøå÷ù ÷øé àåäù ùøéô êåøòäå .(à"éáéãðà æ"òìáå .é"áãðä éáøòá.dknzae
:ì÷ãä úåáéáñ ìãâä áéñ.`piagxgae:éáøòá à"ðéòöø÷ìà.xexnae:øúåéá øî àåä àúøáñåë ïéî.miyai oia migl oiaïðéøîàãë ,ïäìù çì÷á à÷åã

:àì íéùáé ,ïéà íéçì ,ïéìò ìáà .ïäìù çì÷á íéàöåéå àôéñá.miwely:íéçåîðù ãò éàãî øúåé ïéìùåáî.miyeak:õîåçá.oilyean:ìåùéá êøãë
.zifkl oitxhvne:éà÷ åäééååøúàå .äöî úáåç éãé úàöì úéæëá ïéôøèöîù ïâã éðéî úùîçá ïéãä àåäå .øåøî úáåç éãé úàöì

ff.oqxend z` oixey oi`:íéìåâðøúä éðôì úúì éãë ïéøùåô ïëù ìëå íéø÷ íéîá.oihleg la`.õéîçäì ìåëé åðéà íéçúåø íéîäù ïîæ ìëù ïéçúåøá
:íéçúåøá äèéìçá åìéôà àøåñéà àîìò âåäð àðãéàäå.oqxend z` dxyz `léðôî ,äøùá åá óåùì:åúééøùá õéîçîù.`id dty la`ìò ïñøåî

:äøùá ìò íéçôåè íéîù áâ ìò óà ùáé äøùá.qerli `l:åéðéùá ñåëé àì
gg.zqexga:øùá åá ìáèì éåùòå íéîå õîåç åá ùéù øáã.ozp m`eìãøçä êåúì.cin lk`iìáà .úñåøçä åîë õéîçäì øäîî åðéàå ãç ìãøçäù

`xephxa yexit

בשמן "; משוחים מצות ורקיקי בשמן בלולות חלות סולת מצות וסל
אדם  שאם מצות, ורקיקי  מצות חלות באותן ללמד  המשנה ובאה

Bîöòì ïàNò,ונזירותו תודתו לצורך  –ïäa ïéàöBé ïéàידי – ÂÈÈÀÇÀÅÀÄÈÆ
שנאמר בפסח, מצה ייזז  ))::חובת ייבב,, מצה ((ששממוותת   המצות", את "ושמרתם

חלות  יצאו בפסח, חובתו  ידי בה יוצא אדם מצה לשם המשתמרת
אלא  מצה לשם משתמרות שאינן ונזיר, תודה של מצות ורקיקי  מצות

זבח. eMa÷לשם øBkîì ïàNò לקרבן ורקיקים חלות שצריך למי – ÂÈÈÄÀÇ
נזירות, לקרבן  או ïäaתודה ïéàöBé שבכגון בפסח, מצה חובת ידי  – ÀÄÈÆ

שמא  חושב, שהוא לפי מצה, לשם אף מתחילה משמרם המוכר  זה
בהן  ישתמש  לנזירות, או לתודה מצות הצריכים קונים לו  יזדמנו לא

מצווה. של  מצה לאכילת

שנק  הכוונה מה אלא הוא, דווקא לאו נזיר" ורקיקי תודה "חלות משנתנו טה
במשנה, אמנם שבארנו כמו  נזיר, של וכן  תודה, של  ולרקיקים לחלות היא
והוא  באלו , ולימד בלשונו  קיצר שהתנא אלא תודה, של לרבוכין הדין  והוא

באחרות. הדין 

âששללייששיי âייווםם
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לאכול שמצווה מכאן יאכלוהו ", מרורים על "ומצות ח): יב, (שמות בתורה נאמר 
פסח  של הראשון  בלילה מצה אכילת מצוות ברם, ומרור . מצה הפסח קרבן עם
אכילת  ואילו עצמה, בפני התורה מן מצווה היא אלא הפסח, בקרבן תלויה אינה

התורה מן מצווה אינה הפסח.מרור  קרבן באכילת היא תלויה אלא עצמה, בפני 
בלילה  מרור  באכילת חייבים פסח קרבן  שאין בזמן אף סופרים מדברי מקום מכל
ידי בהם שיוצאים ה"מרורים" הם אילו ללמד באה משנתנו – פסח. של  הראשון

חובה.

çñta BúáBç éãé ïäa àöBé íãàL úB÷øé elàå חובת ידי – ÀÅÀÈÆÈÈÅÈÆÀÅÈÇÆÇ
מרור: חסא,úøfçaאכילת –ïéLìòáe אנדיבי"א) ציקוריום – ÇÇÆÆÈËÀÄ

וישàëîzáeבלעז), בגינות; הגדל  עולשין מין מפרש : הרמב"ם – ÇÇÀÈ
חזרת קוראים שאנחנו מה היינו  שתמכא טטוובב""))מפרשים, ייווםם   ,((""תתווסספפוותת  

àðéáçøçáe ועליו כירק משמש צעיר  שבעודו קוצני , צמח מין  – ÇÇÀÂÄÈ
(ארינגיו "ם), נאכלים שהוא øBønáeושרשיו  (קוריאנדר) כוסבר מין  – ÇÈ

ביותר  ïäa;((ררממבב""םם  ))מר ïéàöBé אלו בירקות –,ïéçì ïéa היינו – ÀÄÈÆÅÇÄ
טריים, ïéLáéכשהם ïéa שלהם בקלחים שדווקא מבואר בגמרא – ÅÀÅÄ

שלהם, בקלח שיוצאין  בסיפא שנישנה כמו יבשים, כשהם אף יוצאים
לחים, כשהם אלא יוצאים אין  בעלים ïéLeákאבל àG ìáà– ÂÈÀÄ

ïé÷eìLבחומץ, àGå,מדי יותר מבושלים –ïéìMáî àGåכדרך – ÀÀÄÀÀËÈÄ

úéfëìבישול. ïéôøèöîe,כזית שיעור  אלה ירקות ממיני צירף אם – ÄÀÈÀÄÀÇÇÄ
בחמשת  הדין  והוא חובתו. ידי  יוצא הריהו הם, מרים וכולם הואיל 

מצה. חובת ידי  לצאת כדי לכזית, שמצטרפים הדגן –ïéàöBéåמיני  ÀÀÄ
מרור, חובת ïälLידי çì÷a כשהוא אפילו  הללו, הירקות של  – ÀÆÇÆÈÆ

) לעיל הזכרנו  שכבר  כמו העלים "glw"יבש, שממנו הקנה היינו 
הארץ,éàîcáeיוצאים), מעם שנלקחו בירקות –ïBLàø øNòîáe ÇÀÇÀÇÂÅÄ

Búîeøz äìhpL, המעשר תרומת –ecôpL Lc÷äå éðL øNòîáe ÆÄÀÈÀÈÀÇÂÅÅÄÀÆÀÅÆÄÀ
ובשאר בטבל  אבל מצה. לענין הקודמת במשנה שבארנו  כמו –

מרור. חובת ידי יוצא אדם אין  הקודמת, במשנה הנימנים האיסורים
מצווה  זו  הרי  מקום מכל  הוא, מדרבנן  ירקות שמעשר פי על ואף

בעבירה ((ררשש""יי))..הבאה

ז ה נ ש מ ר ו א ב

חמץ. איסור  סרך  משום בפסח לעשותם שאסור בדברים ללמד  באה משנתנו

ïéàïéøBL,בפסח –ïñønä úà,הקמח פסולת –íéìBâðøzì ÅÄÆÇËÀÈÇÇÀÀÄ
במים  הנשרה שהמורסן  לפי  לאכילה, התרנגולים לפני  ליתנו  כדי  –

חימוץ; לידי ïéèìBçבא ìáà שמרוב רותחים, במים המורסן  את – ÂÈÀÄ
חימוץ. לידי  בא ואינו מתבשל  הוא úàהחום äøLz àG äMàäÈÄÈÄÀÆÆ

õçønì dãéa CéìBzL ïñønäמפני בשרה, את בה לשפשף – ÇËÀÈÆÄÀÈÈÇÆÀÈ
בשרייה, מחמיץ Láéשהמורסן døNáa àéä äôL ìáà– ÂÈÈÈÄÄÀÈÈÈÅ

לח שבשרה פי על  אף יבש, במורסן  בשרה את היא ((עעייייןן  משפשפת

בבררטטננוורראא  )) מחמת ררשש""יי  ;; שבאה בלחות כאן  שמדובר מפרשים, ויש  ;
לה  אסור  בהם, שנשתטפה מים מחמת לח בשרה אם אבל זיעה,

יבש במורסן  אף אותו  ïéhç.((ההרראא""שש  ))לשפשף íãà ñòìé àGÄÀÙÈÈÄÄ
úBöéîçî ïäL éðtî ,çñta Búkî ìò çépéå הרוק ידי על  – ÀÇÄÇÇÇÈÇÆÇÄÀÅÆÅÇÀÄ

שבפיו .

âררבבייעעיי âייווםם
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ìcøçä CBúì Bà úñøçä CBúì çî÷ ïéðúBð ïéà–zqexg ÅÀÄÆÇÀÇÂÙÆÀÇÇÀÈ
לטבל העשויה ובמים, בחומץ בלול פירות רסק של תערובת היינו 
ליתן  אסור  בפסח אבל קמח, גם בה לערב רגילים והיו הבשר , את בה

ליתן  אסור  וכן  שבה; המים ידי על מחמיץ שהוא מפני  קמח, לתוכה
הטעם. מאותו החרדל לתוך  ãiîקמח ìëàé ,ïúð íàå בגמרא – ÀÄÈÇÙÇÄÈ

שדווק  חריף מבואר , שהוא לפי  מיד, יאכל  בחרדל , קמח נתן  אם א
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úBøô éîa àGå ïé÷Lîa àG çñtä;ïäa BúBà ïéìéaèîe ïéëñ ìáà.íBzçð ìL BLéîLú éî–eëôMé,éðtî ©¤©§©§¦§§¥¥£¨¨¦©§¦¦¨¤¥©§¦¤©§¦¨§¦§¥
ïéöéîçî ïäL. ¤¥©§¦¦

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡çñta ïéøáBò elà:éìáaä çzk,éãnä øëLå,éîBãàä õîçå,éøönä íBúéæå,íéòaö ìL ïîBæå,ìL ïìéîòå ¥§¦©¤©ª¨©©§¦§¥¨©¨¦§Ÿ¤¨£¦§¦©¦§¦§¨¤©¨¦©£¦¨¤

íéçaè,íéøôBñ ìL ïìB÷å.øæòéìà éaøøîBà:íéLð éèéLëz óà.ììkä äæ:ïâc ïénî àeäL ìk–øáBò äæ éøä ©¨¦§¨¤§¦©¦¡¦¤¤¥©©§¦¥¨¦¤©§¨¨¤¦¦¨¨£¥¤¥
çñta.äøäæàa elà éøä,úøk íeMî ïäa ïéàå. ©¤©£¥¥§©§¨¨§¥¨¤¦¨¥

:øåñàã øéàî éáøì àî÷ àðú äãåî úñåøçá.xqe` xi`n iaxe:î"øë äëìä ïéàå .úñåøçä åîë õéîçî øúìàì ìãøç øáñã ,ìãøçä êåúì ïúð íà óà
.zexit ina `le oiwyna `láéúëã(áé úåîù):íå÷î ìëî ,ìùåáî ìùáå.oiliahne oikq la`íãå÷ åìéôà ð"à .åîòè ìèáîã ïðéøîà àìå ,åúééìö øçàì

:åìëàé íéðäë úøåáç íà äîåøú ïîùá åëñ ,ïéìåö ãöéëá ïðú éëäã ,úåøéô éîá çñôä êåñì éøù åúééìö.mezgp ly eyinyz inäòùá åéãé ïäá ïðöîù
:äöîä úà óè÷îù.ektyi:åöéîçéå ãçà íå÷îá íéñðåëî åøàùé àìù ,ïåøãî íå÷îá

b`̀.oixaer el`â"òàå óøùé øåàéù ïî÷ì ïðú éëäã ,øåòéá éëéøö àäéî ïðáøãî ,äàøé ìá ìò íäéìò íéøáåò ïéàã â"òàã .íìåòä ïî íéøòáúî åìà
:øåèô åìëåàäã.ilaad gzek:ìëàîä úà åá ìáèì íéìéâøå .áìçå ùôåòî úôî éåùò.icnd xkyíééåøù íéøåòù åà íéèçî éãîá ïéùåò åéäù øëù

:íéîá.inec`d unege:åöéîçéù éãë íù íúåà ïéäùîå [ïééá] íéøåòù íéðúåðù ,íåãà õøàá éåùòù õîåç.ixvnd mezifeéîèøå÷ àúìúå éøòù àúìú
:äéðéòá äù÷åð õîç êìéàå ïàëî .úáåøòú é"ò äìéëàì éåàøä õîç ïàë ãò .äàåôøì åúåà ïéùåòå ,àçìî àúìúå íåèø÷ éáøòá àø÷ðå éøáãî íåëøë àåä

.mirav ly onefe:ïúëàìîì íéòáöä íäá íéùîúùîå ,ïéáåñ íäá íéðúåðù íéî.oigah ly olinreùéìù äàéáä àìù äàåáú çî÷î ïéùåòù [úô]
:àîäåæä úà áåàùì äøã÷ä úà äá íéñëîå ,äìåùá.mixteq ly olewe:íäéúåøééð åá íé÷áãî íéøôåñå ,íéîá åúåà ïéìáâî íééçøä øôò.xfril` iax

éñåîéñåî øæòéìà 'øå ,äéðéòá äù÷åð õîç åà úáåøòú éãé ìò øåîâ ïâã õîç àìà äéì úéì àî÷ àðú åìéàã ,óìò äù÷åð õîç ïäù íéùð éèéùëú óà ó
ïéðîîñ íò ïøùá ìò úåøáçîå úåìôåè íéùðù úìåñ ,íéùð éìåôè óà àîéà àìà êúòã à÷ìñ íéùð éèéùëú ,êéøô àøîâáå .íéøçà íéðîîñ úáåøòú éãé

:à"øë äëìä ïéàå .øùáä úà ïãòìå ïéáìäì åà øòùä úà øéùäì íéøçà.obc oin `edy lkàìà íéî íäá ïéà éàã .íéî ïäá ïéáøåòîå ,íéðéîä úùîçî
:ïéöéîçî ïéà úåøéô éîã ïì àîéé÷ úåøéô éî.dxdf`a el` ixd:åàìá øáåò ïìëà íà.zxk mda oi`eìò úøë ùåðò åðéàå úøë ùåðò øåîâ õîç ìòã
ìëà íà åúìéëà ìò ä÷åì ìáà ,úáåøòúäñøô úìéëà éãëá úáåøòúä êåúá õîç úéæë ìëà àì íà ìáà .ñøô úìéëà éãëá úáåøòúä êåúá õîç úéæë

:àåäù ìëá åúáåøòúá øñåà çñôá õîçã ,àëéà àäéî àøåñéà åäéî ,äøåúä ïî ä÷åì åðéà

`xephxa yexit

בחרוסת קמח הנותן  אבל בו , להחמיץ ממהר הקמח ישרפנה ואין

בה. להחמיץ ממהר שהקמח øñBàלאלתר , øéàî éaøå את אף – ÀÇÄÅÄÅ
שלדעת מיד , לאכלו  אפילו קמח, בו נתן אם הקמח החרדל , מאיר רבי 

בחרוסת. כמו  בחרדל  להחמיץ xi`n.ממהר  iaxk dkld oi`eïéàÅ
çñtä úà ïéìMáî,הפסח קרבן  בשר את –àGå ïé÷Lîa àG ÀÇÀÄÆÇÆÇÀÇÀÄÀ

úBøô éîaהפסח בקרבן  שכתוב טט  ))::– ייבב  ,, ממנו ((ששממוותת תאכלו  "אל  ÀÅÅ
minaנא lyean lyae אף אלא במים רק שלא ללמד, המשנה ובאה ,"

שכן  לבשלו , אסור  פירות, במי או שמן , או  יין  כגון אחרים, במשקים
lyeanדורשים: lyae,(שהוא בישול  (כל  מקום מכל  –ïéëñ ìáàÂÈÈÄ

ïäa BúBà ïéìéaèîe או בשמן כגון  במשקים, הפסח את סכין – ÇÀÄÄÈÆ
בשעת  בהם אותו  ומטבילים צלייתו, בשעת פירות, מי בשאר  וכן ביין,

כותב:((ררשש  ""יי))אכילתו והרמב"ם הצלי. טעם יפוג שמא חוששים ואין ,
oda eze` oiliahne oikq la`.שנצלה אחר –ìL BLéîLú éîÅÇÀÄÆ

íBzçð,הבצק פני  את להחליק כדי ידיו בהם נותן שהוא –eëôMé ÇÀÄÈÀ
אחד, במקום מכונסים ישארו שלא מדרון , במקום –ïäL éðtîÄÀÅÆÅ

ïéöéîçî.הנחתום של  לידיו הנדבק הבצק מחמת – ÇÀÄÄ

א ה נ ש מ ר ו א ב

" טו ): יב, (שמות שנאמר כרת, חייב במזיד  בפסח חמץ כזית האוכל `lkeכל  lk ik
ung חמץ אוכל  כשהוא אמורים? דברים במה מישראל". ההיא הנפש ונכרתה

תערובת ידי  על חמץ האוכל  אבל בעין, ung)גמור  mpi`y mixac mr axern)אינו ,

כדי היינו  פרס, אכילת בכדי התערובת בתוך חמץ כזית אכל  אם ברם, כרת. חייב

– ביצים ארבע אחרים: ולדעת ביצים; שלש  (שמידתו  כיכר חצי אכילת שיעור 

משנתנו מלקות. וחייב תאכלו", לא מחמצת "כל הלאו על  עובר  ב), ח, עירובין  עיין 

מיני  וכן  פרס, אכילת בכדי חמץ כזית בהם שאין  חמץ, תערובת מיני  ungמונה
dywepלהשמיענו באה והיא לאכילה, ראוי שאינו חמץ היינו  ,axde o"xd yexit itl)

(`xephxan מקום מכל ימצא", ובל  יראה ב"בל  עליהם עוברים שאין  פי על  שאף ,

פסח. בערב לבערם מדרבנן  חייבים

çñta ïéøáBò elàהעולם מן  מתבערים אלו בבררטטננוורראא  ))– ,((ההרר  ""ןן;; ÅÀÄÇÆÇ
שמבערים  כלומר העולם, מן עוברים אלו  המשנה: כלשון  מפרשים ויש 

הפסח לפני  טטוובב""))אותם ייווםם ""תתווסספפוותת   éìáaä:((עעייייןן çzk הכותח – ËÈÇÇÀÄ
(mipey milk`n leaihl ahex oin) תערובת ידי  על  בבבל  עושים שהיו
ומלח; פת ופירורי  חלב מי éãnäשל  øëLå שהיו (בירה) שכר – ÀÅÈÇÈÄ

במים; השרויים משעורים במדי  éîBãàäעושים õîçå יין חומץ – ÀÙÆÈÂÄ
שעורים; בו שמערבים אדום, éøönäמארץ íBúéæåשכר מין  – ÀÄÇÄÀÄ

אלו , מינים ארבעה ומלח; וכרכום משעורים במצרים עושים שהיו
בגמ  dpicn"ראהנקראים ipin drax`" הם ומצרי), אדומי  מדי, (בבלי ,

אלא  דגן , מין מעורב מהם אחד  שבכל  תערובת", ידי  על  גמור  "חמץ
בהקדמה  שבארנו  כמו פרס, אכילת בכדי חמץ כזית באכילתם שאין

íéòaöלמשנתנו . ìL ïîBæå שהצבעים בסובין , מעורבים מים – ÀÈÆÇÈÄ
למלאכתם; íéçaèמשתמשים ìL ïìéîòå עושים שהטבחים פת – ÇÂÄÈÆÇÈÄ

לשאוב  הקדרה את בה ומכסים בישולה, שליש  הביאה שלא מתבואה
הזוהמה; íéøôBñאת ìL ïìB÷å שהסופרים מקמח, העשוי  דבק – ÀÈÆÀÄ

בגמרא הנקראים אלו, מינים שלשה ניירותיהם; בו  "dylyמדבקים
"zeiepne` ipinראוי שאינו  חמץ כלומר בעין , נוקשה" "חמץ הם ,

אחרים. דברים עם מעורב אינו והוא øæòéìàלאכילה éaøויש – ÇÄÁÄÆÆ
`xfrlגורסים: iax–íéLð éèéLëz óà :øîBà מגיהים בגמרא – ÅÇÇÀÄÅÈÄ

miypבמשנתנו : iletih s` שנשים בסולת מעורבים סממנים והיינו  ,

על מוסיף אליעזר  רבי  השיער. את להשיר בשרן  על  אותם טופלות
בפסח  לקיימו  אסור  תערובת ידי  על נוקשה חמץ שאפילו קמא, תנא

תערובת  ידי על  נוקשה שחמץ סוברים, חכמים אבל  לבערו. וצריך
לבערו . צורך ואין  חמץ איסור בו  ïénîאין  àeäL ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÆÄÄ

ïâc, כוסמין שעורים, חיטים, הדגן: מיני מחמשת שהוא חמץ כל – ÈÈ
אחרים, במינים מעורב הוא אם אף שועל, ושיבולת äæשיפון éøäÂÅÆ

çñta øáBòוצריך בפסח לקיימו  שאסור כלומר העולם, מן – ÅÇÆÇ
elàלבערו. éøä,למעלה שנימנו –äøäæàa אותם שהאוכל  – ÂÅÅÀÇÀÈÈ

תאכלו ", לא מחמצת "כל של  בלאו  úøkעובר íeMî ïäa ïéàåÀÅÈÆÄÈÅ
או  חמץ תערובת על  ולא כרת חיוב יש בעין גמור  חמץ על  שרק –

ש "זה  מפרשים, יש למשנתנו . בהקדמה שבארנו  כמו נוקשה, חמץ

izdw - zex`ean zeipyn
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bקפד dpyn iyily wxt migqt zkqn

·äáøò é÷ãñaL ÷öa,íB÷îa úéfk Lé íàãçà–øòáì áiç,àG íàå–Bèeòîa ìèa.ïéðòì ïëåäàîhä; ¨¥¤§¦§¥£¥¨¦¥©©¦§¨¤¨©¨§¨¥§¦¨¥§¦§¥§¦§©©ª§¨
åéìò ãét÷î íà–õöBç,Bîei÷a äöBø íàå–äáøòk àeä éøä.Løçä ÷öa,õéîçäL Bá àöBik Lé íà ¦©§¦¨¨¥§¦¤§¦£¥¨£¥¨¨¥©¥¥¦¥©¥¤¤§¦

–øeñà äæ éøä. £¥¤¨
‚áBè íBéa äàîèa älç ïéLéøôî ãöék?øæòéìà éaøøîBà:äôàzL ãò íL dì àø÷z àG;ïa äãeäé éaø ¥©©§¦¦©¨§ª§¨§©¦¡¦¤¤¥¦§¨¨¥©¤¥¨¤©¦§¨¤

aa.daixr iwciqay wvaúåçô åìéôà ÷æçì éåùò åðéà íàå .èåòéîá ìèá ïàëî úåçô ,øòáì áééç ãçà íå÷îá úéæë ùé íà .äé÷ãñå äéøáù ÷æçì éåùòå
:íùî åðìèéå êìîéù øùôàå íù åìèáî åðéàù éôì ,øòáì áééç úéæëî.d`nehd oiprl okeåá ùé íà ,åáùåç åøåñéàù çñôá ÷öá éàäá õøù òâð íà

õøùä òâð åìéàë éåäå äáéøò éáâì ìèá åéìò ãéô÷î åðéà íà ,úéæëî úåçôáå .äáéøòì äàîåè äì àúçð àìå äáéøòë éåä àìå äàîåèä éðôá õöåç úéæë
:äàîè àéäå äîöò äáéøòá.uveg eilr citwn m`,åàì íà úéæë åá ùé íà øåòéùá éåìú øáãä ïéà ,åáùåç åøåñéà ïéàù äðùä úåîé øàùáå ,øîà÷ éëä

àì íàå ,äáéøòì äàîåè àúçð àìå úéæë åá ïéà ïéá úéæë åá ùé ïéá äàîåèä éðôá õöåç íùî åìèéì ãéúòå åéìò ãéô÷ä íà ,àúìî àéìú àãéô÷á àìà
:ùîî äáéøòá òâð åìéàë éåä ÷öáá õøùä òâåðùëå ,äáéøòë àåä éøä íéúéæ äîë åá ùé åìéôà åîåé÷á äöåøå åéìò ãéô÷ä.yxgd wvaãéá åéìò ïéëîù
:õéîçä íà øëéð åðéàå ñøçë äù÷ àåäù ,ñøçä ÷öá ,øçà ùåøéô .áéùî åðéàå åì ïéàøå÷ù ùøçì äîåãå ìå÷ òéîùî åðéàå.uingdy ea `veik yi m`

øåòéùå .úéðåðéá äëéìäá ìéî íãà êìäéù éãë äøåòéù éåä ,åá àöåéë íù ïéà íàå .øåñà ,äöéîçä øáëå äùåìéð åæù äòùá äùåìéðù úøçà äñéò ùé íà
:äòù éùîåç éðù ïîæë äæ

bb.d`neha dlgçñôá äúåôàì ìåëé ïéà éøä ,çñô ìù è"åéá äúåà ïéùéøôî ãöéë ,ïäë úìéëàì äéåàø äðîî úìèéðä äìçä ïéà áåùå äñéòä úàîèðù

`xephxa yexit

משנתנו , של  התנא שלדברי ונמצא קמא, תנא דברי סיום הוא הכלל "

פרס, אכילת בכדי  כזית בו אין אם אף תערובת, ידי  על  גמור  חמץ
מלקות; וחייב בלאו עובר  בלבד , כזית אפילו התערובת מן האוכל 

ברם, נוקשה. בחמץ הדין okוהוא dkld oi` ש "זה מפרשים, ויש .
אליעזר רבי דברי  המשך אלא קמא, תנא מדברי  אינו  ,((תתווסספפוותת  ))הכלל "

תערובת  שמיני וסובר , אליעזר רבי  על  חולק קמא תנא שאמנם כלומר
אכילת  בכדי  חמץ כזית באכילתם ואין הואיל במשנה), (שנימנו  אלו 

נוקשה  חמץ באוכל  הדין והוא כלל. בלאו  עובר האוכלם אין פרס,
בגמרא: בברייתא שנו וכן בהם. יש חמץ איסור ברם, בעינו. אפילו

וחומץ  המדי  ושכר  הבבלי  כותח לרבות – תאכלו " לא מחמצת "כל 
כל "כי לומר : תלמוד  כרת? ענוש יהא יכול  המצרי . וזיתום האדומי 

עירובו  ועל כרת, ענוש גמור דגן חמץ על – ונכרתה" חמץ אוכל 
גמור דגן חמץ על  אומרים: וחכמים אליעזר . רבי דברי  בלאו; עובר
שאמרו  פי על אף הרי "ף: וכותב כלום", בלא עירובו  ועל  כרת, ענוש 

חמץ  איסור אבל לוקה, אינו ללקות – כלום" בלא עירובו "על חכמים
חמץ  כזית בתערובת כשאין לוקה? שאינו אמורים דברים במה בו . יש

כזית  כשיש אבל  בו, וכיוצא הבבלי כותח כגון פרס, אכילת בכדי 
לוקה. שהאוכלו סוברים חכמים אף פרס, אכילת בכדי חמץ

והרמב"ם  רש"י אבל מברטנורא. והרב הר"ן לפי  משנתנו של הרישא את בארנו 
gqtaמפרשים: oixaer el`,"ימצא ובל  יראה ב"בל עליהם שעוברים אלו –

מן שאסורים לפי ביעור, טעונים במשנה שנימנו  אלו מינים שלדעתם כלומר
תם לרבנו נראה אינו  זה פירוש אמנם `),התורה. ,an migqt zetqez oiir) והוא

gqtaמפרש: oixaer el` צריכים שאין  כלומר השולחן , מעל עוברים אלו –
לאכלם. שלא עליהם מוזהר שאדם אלא לבערם,

âחחממייששיי âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

äáøò é÷ãñaL ÷öa,העריבה של  בסדקים שנשאר  חמץ של  בצק – ÈÅÆÀÄÀÅÂÅÈ
øòáì áiç ,ãçà íB÷îa úéfk Lé íà הסדק מן להוציאו  – ÄÅÇÇÄÀÈÆÈÇÈÀÈÅ

פסח; לפני  àGולבערו íàå,אחד במקום בצק כזית שאין  –ìèa ÀÄÈÅ
Bèeòîa בגמרא בעולם. אינו וכאילו מיעוטו, מחמת בטל הוא הרי  – ÀÄ

epyאמרו: `l,(במיעוטו בטל  הריהו אחד במקום כזית אין  (שאם
wfgl ieyrd mewna `l` העריבה שברי  את מקום באותו  מחזק (שהבצק

– נקב סותם ההממאאייררייאו שם;ררממבב""םם  ;; מבטלו  אדם הסתם שמן ,(la`
,wfgl ieyr oi`y mewnaמכזית פחות xralאפילו  aiig שאינו לפי ,

משם ויטלנו  שיימלך ואפשר  שם מבארים ((בבררטטננוורראא  ))מבטלו ויש .

יכנסם והוא בפיזור  זיתים" "חצאי  הרבה שם יש שמא .(ixi`nd)הטעם,

לבערו . חייב לחזק העשוי  במקום אפילו כזית, יש  שאם למדים, נמצאנו
äàîhä ïéðòì ïëå שהבצק כל בפסח, בצק באותו שרץ נגע אם – ÀÅÀÄÀÇÇËÀÈ

הריהו  מחשיבו , איסורו  ונמצא כזית, בו כשיש  היינו ביעור , טעון 
טומאה  מקבלת העריבה ואין טהורה. והעריבה הטומאה, בפני חוצץ

טעון  ואינו  הואיל  כזית, בו  אין  ואם כלי. מטמא אוכל  שאין הבצק, מן
נ  וכאילו לעריבה בטל  הריהו והיא ביעור , עצמה, בעריבה השרץ גע

כזית  בו  יש אם בשיעור , תלוי  זה אין השנה ימות בשאר  ברם, טמאה.
בצק, אותו  על בהקפדתו אלא לאו, åéìòאם ãét÷î íàשעומד – ÄÇÀÄÈÈ

משם, מכזית,õöBçליטלו  פחות כשהוא אפילו  הטומאה, בפני  – Å
הוא  שאם מכזית פחות כשהוא בפסח הדין  והוא טהורה; והעריבה

חוצץ הריהו  עליו Bîei÷a;((ררשש  ""יי))מקפיד äöBø íàåשישתייר – ÀÄÆÀÄ
שבעריבה, äáøòkבסדק àeä éøä בעריבה נגע כאילו  בו והנוגע – ÂÅÈÂÅÈ

חוצץ אינו מכזית יותר שיעורו  ואפילו  ההממאאיירריי))עצמה, jk.((בבררטטננוורראא;;
.`xnba epzpyn zyxetnLøçä ÷öaסימני בו ניכרים שאין בצק – ÈÅÇÅÅ

סימני כל בו  מכירים ואין  אליו  שמדברים הזה כחרש  והריהו  חימוץ,

ביד עליו שמכים שם על חרש" "בצק שנקרא מפרשים, ויש תגובה;
קול משמיע אחר:((ררממבב""םם  ))ואינו  פירוש  ;qxgd wva קשה שהוא –

החמיץ, אם בו  ניכר  ולא õéîçäLכחרס Bá àöBik Lé íà– ÄÅÇÅÆÆÀÄ
החמיץ, כבר והוא שעה באותה עמו  שנילוש אחר בצק יש éøäÂÅאם

øeñà äæ שם אין ואם בפסח. חמץ משום אסור  החרש הבצק אף – ÆÈ
אמה) 2000) מיל  אדם שיהלך כדי בגמרא, שיעור בו  נתנו בו, כיוצא

באותו  ההתעסקות שהופסקה משעה שאם כלומר  בינונית, בהליכה
הרמב"ם, וכותב אסור . הריהו מיל, של הליכה כשיעור עבר  בצק

24 והיינו  שלנו , השעות (לפי  שעה חומשי  כשני הוא זה ששיעור 
דקות).

ג ה נ ש מ ר ו א ב

חלה. ממנה מפרישים כיצד פסח, של טוב ביום שנטמאה בעיסה דנה משנתנו
חלה  ממנה מפרישים טהורה, העיסה שאם להקדים, יש  המשנה בעיית ולהבנת
החלה  את ונותנים תחמיץ, שמא להשהותה, שלא כדי  כהן , לצורך אותה ואופים
ראויה  אינה ממנה שמפרישים החלה הרי  שנטמאה, בעיסה אבל  לכהן. האפויה
היא; לצורך  שלא שאפייה לפי  טוב, ביום לאפותה שאסור  ונמצא כהן, לאכילת
להאכילה  אפשר  אי  וכן טוב; ביום קדשים שורפים שאין לפי אפשר , אי לשורפה גם
שתרומה  ועוד , טוב; ביום קדשים מבערים ואין הוא, ביעור זה שאף כהן , של  לכלב

לאדם ראויה שהיא זמן  כל  לבהמה להאכילה אסור  אוכל ixi`nd)שהיא ;o"xd).
עד אותה ומניחים שנטמאה מהעיסה החלה את מפרישים אחר, טוב ביום ואמנם
להניחה  אפשר  אי הרי  פסח של  טוב ביום אבל  אותה, ושורפים טוב יום למוצאי 

במשנתנו. תנאים נחלקו כך  על  נוהגים? כיצד כן  ואם תחמיץ. שמא הערב, עד
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àøéúaøîBà:ïðBöa ìéhz.øîàòLBäé éaø:é ìáa åéìò íéøäænL õîç àeä äæ àGàöné ìááe äàø,àlà §¥¨¥©¦§¥¨©©¦§ª©¤¨¥¤ª§¨¦¨¨§©¥¨¤§©¦¨¥¤¨
áøòä ãò äzçpîe äzLøôî;äöéîçä íàå,äöéîçä. ©§§©¨©§©¨©¨¤¤§¦¤§¦¨¤§¦¨

„ìàéìîb ïaøøîBà:GLì íéLð LBæ øçà Bæ ãçà øepúa úBôBàå úçàk úBL;íéîëçåíéøîBà:GLíéLð L ©¨©§¦¥¥¨¨¦¨§©©§§©¤¨©©©£¨¦§¦¨¨¦
÷öaa úB÷ñBò,ì úçàäôBà úçàå úëøBò úçàå äL.àáé÷ò éaøøîBà:ìk àGå íéöòä ìk àGå íéLpä ìk àG §©¨¥©©¨¨§©©¤¤§©©¨©¦£¦¨¥¨©¨¦§¨¨¥¦§¨
ïéåL íéøepzä.ììkä äæ:çôz–ïðBöa Lèìz. ©©¦¨¦¤©§¨¨©¦§Ÿ§¥

‰óøOé øeàN,BìëBàäå–øeèt;÷ecñóøOé,BìëBàäå–úøk áiç.øeàN eäæéà?íéáâç éðø÷k.÷ecñ? ¦¦¨¥§¨§¨¦¦¨¥§¨§©¨¨¥¥¤¦§©§¥£¨¦¦

ëì äìéëàäìå ,õéîçú àîù à"à áøòá äôøåùìå äúåäùìå ,äìéëàì äéåàø äðéàù øçàî:è"åéá íéùã÷ ïéøòáî ïéàù à"à íéáì`l xne` xfril` iax
.dt`zy cr dlg my dl `xwi,ìëä ìò äîéìù äìç ùéøôé äöø íà äúééôà øçàìå ,àúøåô ùéøôî àãçå àãç ìëîã ,äéì àéæç àãçå àãç ìë éúëàã

:äìçì ïôøöî ìñä ,ìñì ïúåðå øåðúä ïî äãåøä à"ø øáñ÷ã.eilr mixdfeny ung edf `láéúë àø÷å ,íù äéìò àø÷ù øçàì àåä äéãéã åàìãúåîù)
(âéìéàåä øáñ øæòéìà 'øå .ïäë ãéì àèî àì éúëàã êøáç ìù àìå êìù åðéà äæå ,äåáâ ìùå íéøçà ìù äàåø äúà ìáà äàåø äúà éà êìù ,êì äàøé àì

.ìéàåä ïðéøîà àì øáñ òùåäé éáøå .àåä ìàøùé ìù õîçå àéä åìùã àöîð ,äìéëàì äéì àéæçå ùã÷ä åðéàå úåòèá ùã÷ä àéåä äìò ìéùúî éòá éà
:øæòéìà éáøë äëìäå

cc.zg`k zeyl miyp yly:íéúùä åôàéù ãò úðúîî [úçàäù] éô ìò óà ,õåîéç ïàë ïéàå ,àìî øåðú úçà ìë.`"kgeåäéù êë ìë ì÷äì ïéà
:äìù ÷öáá úçà ìë úå÷ñåò íéùð ùìù àìà ,úçàë úåùì.dyl zg`,äôåà äìçú äùìù úéùéìùäå ,úôè÷î úéòöîàä äúøáçùë äùì äðåøçàä

:äìù äôåà úçàå ,äìù úôè÷î úçàå ,äìù äùì úçà ,äìù ÷öáá úçà ìë ,úçà úáá úå÷ñåò ïúùìù åàöîð.miypd lk `läéúìîà àáé÷ò éáø
ïéàù íéöò ùéå ,øäî íç åðéàù øåðú ùéå ,êë ìë úåäåù íà úåöéîçîå úåéðìöò íéùð ùéù éôì .åéøáãë úåùòì éåàø ïéàù øîàå øãäî à÷ ìàéìîâ ïáøã

:äëìä ïëå .õåîç éãéì àá åðéà ÷öáá ïé÷ñåòù ïîæ ìëù ,÷öáá ãéîú ÷åñòì ,úåùòì éåàø íéîëç éøáãë àìà .øäî íéøòáð.gtz llkd dfäãéáù ÷öáä
:çåôúì äöåøù äàåøù.yehlz:ïðèöúå äðôè÷úå ïéððåö íéîá äãé

dd.xe`iy:íé÷ãñ íé÷ãñ äùòð õéîçîùë ÷öáä êøã [÷åãéñ] :åëøö ìë õéîçä àìù.miabg ipxwk:ïàëì ÷ãñå ïàëì ÷ãñ.zxk aiig elke`d dfe df

`xephxa yexit

äàîèa älç ïéLéøôî ãöék,שנטמאה מעיסה היינו  –íBéa ÅÇÇÀÄÄÇÈÀËÀÈÀ
áBè?פסח של –íL dì àø÷z àG :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÄÀÈÈÅ

תפריש שלא כלומר חלה, שם לה תקרא לא העיסה את הלשה האשה

החלה, äôàzLאת ãòמותר זה שבכגון  האפייה, לאחר  עד – ÇÆÅÈÆ
מהבצק  העשויות מהחלות אחת שכל  טוב, ביום הבצק כל את לאפות

של החלה היא זו לא אומרים: ואחת אחת כל  שעל לאכילה, ראויה
האפייה ((ררשש  ""יי))כהן ואחר  היא, לצורך  כולן  של האפייה ונמצאת ,

ד): ב, (חלה אליעזר  רבי סובר שכן החלה, את האשה מפרישה

עד אותה ומניחים לחלה", מצרפן  הסל  לסל, ונותן  התנור  מן "הרודה
אותה. ושורפים טוב יום øîBà:למוצאי  àøéúa ïa äãeäé éaøÇÄÀÈÆÀÅÈÅ

ïðBöa ìéhz במים אותה ותטיל  כדין , העיסה מן האשה תפריש  – ÇÄÀÅ
תחמי שלא כדי  אליעזר,צוננים רבי על  חולק בתירא בן יהודה רבי  ץ.

החלות  כל  את לאפות אסור "חלה" שם קריאת בלא אף שלדעתו 
ונמצאת  לאכילה, ראויה אינה מהן שאחת מאחר  מהבצק, העשויות

בתירא  בן יהודה כרבי  סובר  אינו אליעזר ורבי  לצורך . שלא אפייתה
תחמיץ  וה"חלה" יפה תיזהר  לא שמא לחשוש, שיש  לפי בצונן , שתטיל 

åéìò.((תתווסספפוותת  )) íéøäænL õîç àeä äæ àG :òLBäé éaø øîàÈÇÇÄÀËÇÆÈÅÆËÀÈÄÈÈ
é ìáaàöné ìááe äàø שם עליה קרא העיסה שבעל שלאחר  – ÀÇÅÈÆÀÇÄÈÅ

וכתוב שלו , אינה זז  ))::"חלה" ייגג,, יראה((ששממוותת   שלךjl"ולא חמץ",
אחרים, של  חמץ רואה אתה אבל  רואה אתה äzLøôîאין àlàÆÈÇÀÀÇÈ

טוב, ביום החלה את האשה מפרישה –áøòä ãò äzçpîeעד – ÇÀÇÈÇÈÆÆ
טוב, יום äöéîçäלמוצאי  ,äöéîçä íàå אחרים של  שחמץ – ÀÄÆÀÄÈÆÀÄÈ

שטעם  מבואר, בגמרא ימצא". ובל  יראה ב"בל  עליו  עוברים ואין  הוא
הואיל סובר: אליעזר  שרבי הוא, במשנתנו התנאים של  מחלוקתם

ולעקור לחכם להישאל  הוא יכול ה"חלה" את אדם שהפריש ולאחר 
החלה  אם לפיכך  היא, ושלו לטבלה חוזרת העיסה כל ונמצאת דיבורו,
בתירא  בן יהודה רבי  ואף ימצא". ובל  יראה ב"בל עליה עובר החמיצה

את  לאפות שאסור  וסובר, אליעזר רבי  על חולק שהוא אלא כך , סובר
חולק  יהושע רבי ואילו לעיל . שבארנו כמו  טוב, ביום כולה העיסה

ויכול "הואיל אומרים אין  לחכם נשאל  שלא זמן שכל וסובר, עליהם
שלו ". היא הרי עליה `xfrilלהישאל  iaxk dklde  ייווםם ההלל'' ((ררממבב""םם  

טט  )).. גג,, טטוובב

âששששיי âייווםם  
ד ה נ ש מ ר ו א ב

L :øîBà ìàéìîb ïaøGúçàk úBLì íéLð L באותו ביחד, – ÇÈÇÀÄÅÅÈÈÄÈÀÇÇ
מצות, לאפיית עיסתה את אחת כל  Bæזמן, ãçà øepúa úBôBàåÀÀÇÆÈ

Bæ øçà ששתיים עד  לשהות צריך האחת של  שהבצק פי  על  אף – ÇÇ
חימוץ. חשש אין  שלהן, את יאפו  íéøîBà:האחרות íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

GL÷öaa úB÷ñBò íéLð L,כאחת לשות שיהו כך  כל  להקל אין  – ÈÈÄÀÇÈÅ
היינו : כאחת, בבצק עוסקות שיהו  äLìאלא úçà,עיסתה את – ÇÇÈÈ

úëøBò úçàå,דקות עוגות לעשותו  הבצק את מגלגלת –úçàå ÀÇÇÆÆÀÇÇ
äôBà מתחילה בצקה לערוך כבר מתחילה שהאחת בשעה כלומר , – È

לאפות, ומתחילה העריכה את הראשונה כשגמרה ללוש; חברתה

חלילה; וחוזר  ללוש , מתחילה והשלישית לערוך , השנייה מתחילה
אינו  בבצק שעוסקות זמן  וכל  בבצקן, כאחת עוסקות שלשתן  נמצאו 

חימוץ לידי בב))..בא ממחח,, פפססחחייםם בבגגממרראא   øîBà:((בבררייייתתאא àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅ
ïéåL íéøepzä ìk àGå íéöòä ìk àGå íéLpä ìk àG– ÈÇÈÄÀÈÈÅÄÀÈÇÇÄÈÄ

להקל שאין  גמליאל, רבן דברי על  להשיב הוא אף בא עקיבא רבי
זה  אחר זו אחד  בתנור ואופות כאחת לשות נשים שלש  שיהו  כדבריו
יפים  שאינם לחים עצים ויש במלאכתן , זריזות שאינן נשים שיש 

כך כל ישהה הבצק ואם מהר, מתחממים שאינם תנורים ויש להסקה,
לעשות  ראוי  אין לפיכך חימוץ. לידי יבוא שמא לחשוש יש  הרבה

ומתוך הפסק, בלא בבצקה עוסקת אחת כל  שתהא חכמים, כדברי  אלא
מרובה שעה בו מתעסקת היא אם אף חימוץ, לידי בא אינו  .((ררממבב""םם  ))כך 

èìz ,çôz :ììkä äæïðBöa Lמתחיל שהבצק אשה רואה אם – ÆÇÀÈÈÇÄÀÙÀÅ
opevaלתפוח, yehlz מונע זה שדבר  צוננים, במים בידיה עליו תכה –

עק  רבי  מדברי אינה זו  שפיסקה מפרשים, יש סתם חימוצו. אלא יבא
בעיסה  סימנים נראים אם הכל  שלדברי  ללמד , באה והיא היא, משנה

לטישה  ידי על החימוץ את למנוע אפשר  להחמיץ, עלולה שהיא
בצונן .

ה ה נ ש מ ר ו א ב

øeàN, צרכו כל  החמיץ שלא בצק –óøOéלפני לבערו  שצריכים – ÄÄÈÅ
בפסח,BìëBàäåפסח. –øeètלפי ממלקות, ואף כרת, מעונש – ÀÈÀÈ
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õøùä òâð åìéàë éåäå äáéøò éáâì ìèá åéìò ãéô÷î åðéà íà ,úéæëî úåçôáå .äáéøòì äàîåè äì àúçð àìå äáéøòë éåä àìå äàîåèä éðôá õöåç úéæë
:äàîè àéäå äîöò äáéøòá.uveg eilr citwn m`,åàì íà úéæë åá ùé íà øåòéùá éåìú øáãä ïéà ,åáùåç åøåñéà ïéàù äðùä úåîé øàùáå ,øîà÷ éëä

àì íàå ,äáéøòì äàîåè àúçð àìå úéæë åá ïéà ïéá úéæë åá ùé ïéá äàîåèä éðôá õöåç íùî åìèéì ãéúòå åéìò ãéô÷ä íà ,àúìî àéìú àãéô÷á àìà
:ùîî äáéøòá òâð åìéàë éåä ÷öáá õøùä òâåðùëå ,äáéøòë àåä éøä íéúéæ äîë åá ùé åìéôà åîåé÷á äöåøå åéìò ãéô÷ä.yxgd wvaãéá åéìò ïéëîù
:õéîçä íà øëéð åðéàå ñøçë äù÷ àåäù ,ñøçä ÷öá ,øçà ùåøéô .áéùî åðéàå åì ïéàøå÷ù ùøçì äîåãå ìå÷ òéîùî åðéàå.uingdy ea `veik yi m`

øåòéùå .úéðåðéá äëéìäá ìéî íãà êìäéù éãë äøåòéù éåä ,åá àöåéë íù ïéà íàå .øåñà ,äöéîçä øáëå äùåìéð åæù äòùá äùåìéðù úøçà äñéò ùé íà
:äòù éùîåç éðù ïîæë äæ

bb.d`neha dlgçñôá äúåôàì ìåëé ïéà éøä ,çñô ìù è"åéá äúåà ïéùéøôî ãöéë ,ïäë úìéëàì äéåàø äðîî úìèéðä äìçä ïéà áåùå äñéòä úàîèðù
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משנתנו , של  התנא שלדברי ונמצא קמא, תנא דברי סיום הוא הכלל "

פרס, אכילת בכדי  כזית בו אין אם אף תערובת, ידי  על  גמור  חמץ
מלקות; וחייב בלאו עובר  בלבד , כזית אפילו התערובת מן האוכל 

ברם, נוקשה. בחמץ הדין okוהוא dkld oi` ש "זה מפרשים, ויש .
אליעזר רבי דברי  המשך אלא קמא, תנא מדברי  אינו  ,((תתווסספפוותת  ))הכלל "

תערובת  שמיני וסובר , אליעזר רבי  על  חולק קמא תנא שאמנם כלומר
אכילת  בכדי  חמץ כזית באכילתם ואין הואיל במשנה), (שנימנו  אלו 

נוקשה  חמץ באוכל  הדין והוא כלל. בלאו  עובר האוכלם אין פרס,
בגמרא: בברייתא שנו וכן בהם. יש חמץ איסור ברם, בעינו. אפילו

וחומץ  המדי  ושכר  הבבלי  כותח לרבות – תאכלו " לא מחמצת "כל 
כל "כי לומר : תלמוד  כרת? ענוש יהא יכול  המצרי . וזיתום האדומי 

עירובו  ועל כרת, ענוש גמור דגן חמץ על – ונכרתה" חמץ אוכל 
גמור דגן חמץ על  אומרים: וחכמים אליעזר . רבי דברי  בלאו; עובר
שאמרו  פי על אף הרי "ף: וכותב כלום", בלא עירובו  ועל  כרת, ענוש 

חמץ  איסור אבל לוקה, אינו ללקות – כלום" בלא עירובו "על חכמים
חמץ  כזית בתערובת כשאין לוקה? שאינו אמורים דברים במה בו . יש

כזית  כשיש אבל  בו, וכיוצא הבבלי כותח כגון פרס, אכילת בכדי 
לוקה. שהאוכלו סוברים חכמים אף פרס, אכילת בכדי חמץ

והרמב"ם  רש"י אבל מברטנורא. והרב הר"ן לפי  משנתנו של הרישא את בארנו 
gqtaמפרשים: oixaer el`,"ימצא ובל  יראה ב"בל עליהם שעוברים אלו –

מן שאסורים לפי ביעור, טעונים במשנה שנימנו  אלו מינים שלדעתם כלומר
תם לרבנו נראה אינו  זה פירוש אמנם `),התורה. ,an migqt zetqez oiir) והוא

gqtaמפרש: oixaer el` צריכים שאין  כלומר השולחן , מעל עוברים אלו –
לאכלם. שלא עליהם מוזהר שאדם אלא לבערם,

âחחממייששיי âייווםם
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äáøò é÷ãñaL ÷öa,העריבה של  בסדקים שנשאר  חמץ של  בצק – ÈÅÆÀÄÀÅÂÅÈ
øòáì áiç ,ãçà íB÷îa úéfk Lé íà הסדק מן להוציאו  – ÄÅÇÇÄÀÈÆÈÇÈÀÈÅ

פסח; לפני  àGולבערו íàå,אחד במקום בצק כזית שאין  –ìèa ÀÄÈÅ
Bèeòîa בגמרא בעולם. אינו וכאילו מיעוטו, מחמת בטל הוא הרי  – ÀÄ

epyאמרו: `l,(במיעוטו בטל  הריהו אחד במקום כזית אין  (שאם
wfgl ieyrd mewna `l` העריבה שברי  את מקום באותו  מחזק (שהבצק

– נקב סותם ההממאאייררייאו שם;ררממבב""םם  ;; מבטלו  אדם הסתם שמן ,(la`
,wfgl ieyr oi`y mewnaמכזית פחות xralאפילו  aiig שאינו לפי ,

משם ויטלנו  שיימלך ואפשר  שם מבארים ((בבררטטננוורראא  ))מבטלו ויש .

יכנסם והוא בפיזור  זיתים" "חצאי  הרבה שם יש שמא .(ixi`nd)הטעם,

לבערו . חייב לחזק העשוי  במקום אפילו כזית, יש  שאם למדים, נמצאנו
äàîhä ïéðòì ïëå שהבצק כל בפסח, בצק באותו שרץ נגע אם – ÀÅÀÄÀÇÇËÀÈ

הריהו  מחשיבו , איסורו  ונמצא כזית, בו כשיש  היינו ביעור , טעון 
טומאה  מקבלת העריבה ואין טהורה. והעריבה הטומאה, בפני חוצץ

טעון  ואינו  הואיל  כזית, בו  אין  ואם כלי. מטמא אוכל  שאין הבצק, מן
נ  וכאילו לעריבה בטל  הריהו והיא ביעור , עצמה, בעריבה השרץ גע

כזית  בו  יש אם בשיעור , תלוי  זה אין השנה ימות בשאר  ברם, טמאה.
בצק, אותו  על בהקפדתו אלא לאו, åéìòאם ãét÷î íàשעומד – ÄÇÀÄÈÈ

משם, מכזית,õöBçליטלו  פחות כשהוא אפילו  הטומאה, בפני  – Å
הוא  שאם מכזית פחות כשהוא בפסח הדין  והוא טהורה; והעריבה

חוצץ הריהו  עליו Bîei÷a;((ררשש  ""יי))מקפיד äöBø íàåשישתייר – ÀÄÆÀÄ
שבעריבה, äáøòkבסדק àeä éøä בעריבה נגע כאילו  בו והנוגע – ÂÅÈÂÅÈ

חוצץ אינו מכזית יותר שיעורו  ואפילו  ההממאאיירריי))עצמה, jk.((בבררטטננוורראא;;
.`xnba epzpyn zyxetnLøçä ÷öaסימני בו ניכרים שאין בצק – ÈÅÇÅÅ

סימני כל בו  מכירים ואין  אליו  שמדברים הזה כחרש  והריהו  חימוץ,

ביד עליו שמכים שם על חרש" "בצק שנקרא מפרשים, ויש תגובה;
קול משמיע אחר:((ררממבב""םם  ))ואינו  פירוש  ;qxgd wva קשה שהוא –

החמיץ, אם בו  ניכר  ולא õéîçäLכחרס Bá àöBik Lé íà– ÄÅÇÅÆÆÀÄ
החמיץ, כבר והוא שעה באותה עמו  שנילוש אחר בצק יש éøäÂÅאם

øeñà äæ שם אין ואם בפסח. חמץ משום אסור  החרש הבצק אף – ÆÈ
אמה) 2000) מיל  אדם שיהלך כדי בגמרא, שיעור בו  נתנו בו, כיוצא

באותו  ההתעסקות שהופסקה משעה שאם כלומר  בינונית, בהליכה
הרמב"ם, וכותב אסור . הריהו מיל, של הליכה כשיעור עבר  בצק

24 והיינו  שלנו , השעות (לפי  שעה חומשי  כשני הוא זה ששיעור 
דקות).

ג ה נ ש מ ר ו א ב

חלה. ממנה מפרישים כיצד פסח, של טוב ביום שנטמאה בעיסה דנה משנתנו
חלה  ממנה מפרישים טהורה, העיסה שאם להקדים, יש  המשנה בעיית ולהבנת
החלה  את ונותנים תחמיץ, שמא להשהותה, שלא כדי  כהן , לצורך אותה ואופים
ראויה  אינה ממנה שמפרישים החלה הרי  שנטמאה, בעיסה אבל  לכהן. האפויה
היא; לצורך  שלא שאפייה לפי  טוב, ביום לאפותה שאסור  ונמצא כהן, לאכילת
להאכילה  אפשר  אי  וכן טוב; ביום קדשים שורפים שאין לפי אפשר , אי לשורפה גם
שתרומה  ועוד , טוב; ביום קדשים מבערים ואין הוא, ביעור זה שאף כהן , של  לכלב

לאדם ראויה שהיא זמן  כל  לבהמה להאכילה אסור  אוכל ixi`nd)שהיא ;o"xd).
עד אותה ומניחים שנטמאה מהעיסה החלה את מפרישים אחר, טוב ביום ואמנם
להניחה  אפשר  אי הרי  פסח של  טוב ביום אבל  אותה, ושורפים טוב יום למוצאי 

במשנתנו. תנאים נחלקו כך  על  נוהגים? כיצד כן  ואם תחמיץ. שמא הערב, עד
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äàîèa älç ïéLéøôî ãöék,שנטמאה מעיסה היינו  –íBéa ÅÇÇÀÄÄÇÈÀËÀÈÀ
áBè?פסח של –íL dì àø÷z àG :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÄÀÈÈÅ

תפריש שלא כלומר חלה, שם לה תקרא לא העיסה את הלשה האשה

החלה, äôàzLאת ãòמותר זה שבכגון  האפייה, לאחר  עד – ÇÆÅÈÆ
מהבצק  העשויות מהחלות אחת שכל  טוב, ביום הבצק כל את לאפות

של החלה היא זו לא אומרים: ואחת אחת כל  שעל לאכילה, ראויה
האפייה ((ררשש  ""יי))כהן ואחר  היא, לצורך  כולן  של האפייה ונמצאת ,

ד): ב, (חלה אליעזר  רבי סובר שכן החלה, את האשה מפרישה

עד אותה ומניחים לחלה", מצרפן  הסל  לסל, ונותן  התנור  מן "הרודה
אותה. ושורפים טוב יום øîBà:למוצאי  àøéúa ïa äãeäé éaøÇÄÀÈÆÀÅÈÅ

ïðBöa ìéhz במים אותה ותטיל  כדין , העיסה מן האשה תפריש  – ÇÄÀÅ
תחמי שלא כדי  אליעזר,צוננים רבי על  חולק בתירא בן יהודה רבי  ץ.

החלות  כל  את לאפות אסור "חלה" שם קריאת בלא אף שלדעתו 
ונמצאת  לאכילה, ראויה אינה מהן שאחת מאחר  מהבצק, העשויות

בתירא  בן יהודה כרבי  סובר  אינו אליעזר ורבי  לצורך . שלא אפייתה
תחמיץ  וה"חלה" יפה תיזהר  לא שמא לחשוש, שיש  לפי בצונן , שתטיל 

åéìò.((תתווסספפוותת  )) íéøäænL õîç àeä äæ àG :òLBäé éaø øîàÈÇÇÄÀËÇÆÈÅÆËÀÈÄÈÈ
é ìáaàöné ìááe äàø שם עליה קרא העיסה שבעל שלאחר  – ÀÇÅÈÆÀÇÄÈÅ

וכתוב שלו , אינה זז  ))::"חלה" ייגג,, יראה((ששממוותת   שלךjl"ולא חמץ",
אחרים, של  חמץ רואה אתה אבל  רואה אתה äzLøôîאין àlàÆÈÇÀÀÇÈ

טוב, ביום החלה את האשה מפרישה –áøòä ãò äzçpîeעד – ÇÀÇÈÇÈÆÆ
טוב, יום äöéîçäלמוצאי  ,äöéîçä íàå אחרים של  שחמץ – ÀÄÆÀÄÈÆÀÄÈ

שטעם  מבואר, בגמרא ימצא". ובל  יראה ב"בל  עליו  עוברים ואין  הוא
הואיל סובר: אליעזר  שרבי הוא, במשנתנו התנאים של  מחלוקתם

ולעקור לחכם להישאל  הוא יכול ה"חלה" את אדם שהפריש ולאחר 
החלה  אם לפיכך  היא, ושלו לטבלה חוזרת העיסה כל ונמצאת דיבורו,
בתירא  בן יהודה רבי  ואף ימצא". ובל  יראה ב"בל עליה עובר החמיצה

את  לאפות שאסור  וסובר, אליעזר רבי  על חולק שהוא אלא כך , סובר
חולק  יהושע רבי ואילו לעיל . שבארנו כמו  טוב, ביום כולה העיסה

ויכול "הואיל אומרים אין  לחכם נשאל  שלא זמן שכל וסובר, עליהם
שלו ". היא הרי עליה `xfrilלהישאל  iaxk dklde  ייווםם ההלל'' ((ררממבב""םם  

טט  )).. גג,, טטוובב

âששששיי âייווםם  
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L :øîBà ìàéìîb ïaøGúçàk úBLì íéLð L באותו ביחד, – ÇÈÇÀÄÅÅÈÈÄÈÀÇÇ
מצות, לאפיית עיסתה את אחת כל  Bæזמן, ãçà øepúa úBôBàåÀÀÇÆÈ

Bæ øçà ששתיים עד  לשהות צריך האחת של  שהבצק פי  על  אף – ÇÇ
חימוץ. חשש אין  שלהן, את יאפו  íéøîBà:האחרות íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

GL÷öaa úB÷ñBò íéLð L,כאחת לשות שיהו כך  כל  להקל אין  – ÈÈÄÀÇÈÅ
היינו : כאחת, בבצק עוסקות שיהו  äLìאלא úçà,עיסתה את – ÇÇÈÈ

úëøBò úçàå,דקות עוגות לעשותו  הבצק את מגלגלת –úçàå ÀÇÇÆÆÀÇÇ
äôBà מתחילה בצקה לערוך כבר מתחילה שהאחת בשעה כלומר , – È

לאפות, ומתחילה העריכה את הראשונה כשגמרה ללוש; חברתה

חלילה; וחוזר  ללוש , מתחילה והשלישית לערוך , השנייה מתחילה
אינו  בבצק שעוסקות זמן  וכל  בבצקן, כאחת עוסקות שלשתן  נמצאו 

חימוץ לידי בב))..בא ממחח,, פפססחחייםם בבגגממרראא   øîBà:((בבררייייתתאא àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅ
ïéåL íéøepzä ìk àGå íéöòä ìk àGå íéLpä ìk àG– ÈÇÈÄÀÈÈÅÄÀÈÇÇÄÈÄ

להקל שאין  גמליאל, רבן דברי על  להשיב הוא אף בא עקיבא רבי
זה  אחר זו אחד  בתנור ואופות כאחת לשות נשים שלש  שיהו  כדבריו
יפים  שאינם לחים עצים ויש במלאכתן , זריזות שאינן נשים שיש 

כך כל ישהה הבצק ואם מהר, מתחממים שאינם תנורים ויש להסקה,
לעשות  ראוי  אין לפיכך חימוץ. לידי יבוא שמא לחשוש יש  הרבה

ומתוך הפסק, בלא בבצקה עוסקת אחת כל  שתהא חכמים, כדברי  אלא
מרובה שעה בו מתעסקת היא אם אף חימוץ, לידי בא אינו  .((ררממבב""םם  ))כך 

èìz ,çôz :ììkä äæïðBöa Lמתחיל שהבצק אשה רואה אם – ÆÇÀÈÈÇÄÀÙÀÅ
opevaלתפוח, yehlz מונע זה שדבר  צוננים, במים בידיה עליו תכה –

עק  רבי  מדברי אינה זו  שפיסקה מפרשים, יש סתם חימוצו. אלא יבא
בעיסה  סימנים נראים אם הכל  שלדברי  ללמד , באה והיא היא, משנה

לטישה  ידי על החימוץ את למנוע אפשר  להחמיץ, עלולה שהיא
בצונן .

ה ה נ ש מ ר ו א ב

øeàN, צרכו כל  החמיץ שלא בצק –óøOéלפני לבערו  שצריכים – ÄÄÈÅ
בפסח,BìëBàäåפסח. –øeètלפי ממלקות, ואף כרת, מעונש – ÀÈÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äæa äæ åé÷ãñ eáøòúpL;éøácäãeäé éaø.íéîëçåíéøîBà:äæå äæ,BìëBàä–úøk áiç;øeàN eäæéàå?ìk ¤¦§¨§§¨¨¤¨¤¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦¤¨¤¨§©¨¨¥§¥¤¦¨
åéðt eôéñëäL,åéúBøòN eãîòL íãàk. ¤¦§¦¨¨§¨¨¤¨§©£¨

ÂúaMa úBéäì ìçL øNò äòaøà–úaMä éðôlî ìkä úà íéøòáî;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:ïpîæa. ©§¨¨¨¨¤¨¦§©©¨§©£¦¤©Ÿ¦¦§¥©©¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¦§©¨
÷Bãö øa øæòìà éaøøîBà:ïpîæa ïélçå úaMä éðôlî äîeøz. ©¦¤§¨¨©¨¥§¨¦¦§¥©©¨§ª¦¦§©¨

Êì CìBääBçñt úà èBçL,Bða úà ìeîìå,åéîç úéáa ïéñeøà úãeòñ ìBëàìå,Búéa CBúa õîç Bì LiL økæðå; ©¥¦§¤¦§§¨¤§§¤¡§©¥¦§¥¨¦§¦§©¤¤¨¥§¥
Búåöîì øBæçìå øòáìe øBæçì ìBëé íà–øòáéå øBæçé;åàì íàå–Baìa Bìháî.ñébä ïî ìéväì,øäpä ïîe,ïîe ¦¨©£§¨¥§©£§¦§¨©£¦©¥§¦¨§©§§¦§©¦¦©©¦¦©¨¨¦

íéèñlä,ä÷ìcä ïîe,úìtnä ïîe–Baìa ìháé;ìåúeLøä úúéáL úBaL–ãiî øBæçé. ©¦§¦¦©§¥¨¦©©Ÿ¤§©¥§¦§¦§§¦©¨§©£¦¨

äëìäå .[ïéôéñëî åéðôù] ãçô êåúî åéúåøòù åãîòù íãàë åéðô åôéñëä ìáà ÷åãñ íåù åá ïéàù äæ ,øåèôù øåàéù åäæéàå .÷åãñ àåä éîð íéáâç éðø÷ã
:íéîëçë

ee.lkd z` mixran:úáùì åúìéëà éãëî õåç .äîåøú ïéá ïéìåç ïéá.zayd iptln dnexzéà äúåäùäìå äîäáì àìå íéøæì àì äìéëàäì ìåëé ïéàù
:÷åãö éáøá à"øë äëìäå .äáøä íéìëåà íäì àåöîì ìåëéù åðîæá àìà øòáì êéøö ïéà ïéìåç ìáà .øùôà

ff.jledd:éà÷ ã"éá.leki m`:íåéá úåäù ùéù.qiibd on livdl:íéôãøðä ìàøùé úà.eala lhaiìåèéáá àúééøåàãîã ,úåäù ùé åìéôàå øåæçé àìå
:éâñ àîìòá.zeyxd zziay zeaylìáà .ãéî øåæçé ,úåùøä øáãì äîà íéôìà äàìäå íùî êìäì äúéáù úåð÷ìå íåçúä ìò êéùçäì êìåä äéäù

:åçñô úà èåçùì êìåäë åðééä ,äúùîä úéáì åà ìáàä úéáì øçîì êìéì êéøöù ïåâë äåöî úúéáù úåð÷ì

`xephxa yexit

א' במשנה שלמדנו  כמו  לאכילה, ראוי שאינו  נוקשה, חמץ שהוא

שלecñ÷בפרקנו . סימנים והם סדקים, סדקים בו  שנעשו בצק – Ä
פסח,óøOéחימוץ, לפני  –úøk áiç ,BìëBàäå כחמץ שדינו – ÄÈÅÀÈÀÇÈÈÅ

íéáâçגמור. éðø÷k ?øeàN eäæéà דקים סדקים בו  שנעשו – ÅÆÄÀÇÀÅÂÈÄ
לכאן  ואחד  לכאן  אחד  חגבים, סידוק?ecñ÷,((ררשש  ""יי))כקרני  ואיזהו – Ä

äæa äæ åé÷ãñ eáøòúpL;בזה זה ונתערבו  נתרבו  שהסדקים – ÆÄÀÈÀÀÈÈÆÈÆ
äãeäé éaø éøác האוכלו חגבים כקרני  הם הסדקים שאם הסובר – ÄÀÅÇÄÀÈ

äæåפטור. äæ :íéøîBà íéîëçåכקרני הם שהסדקים בין  – ÇÂÈÄÀÄÆÈÆ
בזה, זה שמתערבים ובין úøkחגבים áiç ,BìëBàä חמץ כדין  – ÈÀÇÈÈÅ

הטעם  ומבואר הם; סידוק בכלל חגבים כקרני סדקים שאף גמור,

מלמטה. סדקים כמה לו שאין  מלמעלה וסדק סדק כל  לך  שאין  בגמרא,
øeàN eäæéàå?פטור שהאוכלו –åéðt eôéñëäL ìk בצק – ÀÅÆÄÈÆÄÀÄÈÈ
החוירו, åéúBøòNשפניו eãîòL íãàk. פחד מתוך –dklde ÀÈÈÆÈÀÇÂÈ

.minkgk

âקקוודדשש âששבבתת
ו ה נ ש מ ר ו א ב

בשבת. להיות חל פסח כשערב חמץ בביעור דנה משנתנו

øNò äòaøà, בניסן –úaMa úBéäì ìçL בה לשרוף שאסור  – ÇÀÈÈÈÈÆÈÄÀÇÇÈ
החמץ, úaMäאת éðôlî ìkä úà íéøòáî בין חולין בין – ÀÇÂÄÆÇÙÄÄÀÅÇÇÈ

אכילת  לצורך  מוצנע במקום משייר  שהוא החמץ מן  חוץ תרומה,
ïpîæaשבת. :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác מבערים – ÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÄÀÇÈ

לאחרים החמץ את בה להאכיל שאפשר  בשבת, הכל  ולבהמות.את
úaMä éðôlî äîeøz :øîBà ÷Bãö øa øæòìà éaø,תרומה – ÇÄÆÀÈÈÇÈÅÀÈÄÄÀÅÇÇÈ

אלא נאכלת אינה שהרי  מועטים, ואוכליה אינו הואיל ואף לכהנים,
השבת; לפני  אותה מבערים לפיכך  לבהמתו , להאכילה ïélçåÀËÄיכול 

ïpîæa אדם בני  שאם השבת, לפני לבערם צורך  אין חולין אבל – ÄÀÇÈ
ולכלבים. לבהמות ליתנם יוכל  לאכלם, ירצו לא

למשנתנו. בפירושו  הרמב"ם כותב וכן צדוק, בר אלעזר כרבי פוסק הרי"ף
את  בודקין בשבת, להיות עשר  ארבעה "חל כותב: הוא תורה" ב"משנה אבל 

שה  שבת, ערב בלילי לאכולהחמץ כדי  החמץ מן  ומניח עשר , שלשה ליל  וא
מוצנע, במקום ומניחו  השבת; ביום שעות ארבע עד  iptlnממנו  exran x`yde

.zayd וכופה מבטלו  שעות, ארבע אחר  השבת ביום החמץ מן  נשאר  ואם
ומבערו " הראשון  טוב יום מוצאי עד  כלי b).עליו ,b dvne ung 'ld)

מבער אינו בחולין אבל  ומשייר ; שמבער הוא בתרומה כותב: הראב"ד ברם,

יג, פסחים גמרא (עיין  ברתותא איש יהודה בן  אלעזר  כרבי  בזמנו אלא כלום
עיקר  וכן אחד , דבר  סוברים ששניהם צדוק, בר אלעזר וכרבי  "cibnא) oiir)

.("dpyn

ז ה נ ש מ ר ו א ב

CìBää, בניסן עשר  בארבעה –Bçñt úà èBçLì קרבן את – ÇÅÄÀÆÄÀ
Bðaהפסח , úà ìeîìå, בנו את למול או  –ìBëàìåלאכול או  – ÀÈÆÀÀÆÁ

åéîç úéáa ïéñeøà úãeòñ שהחתן בשעה מנהגם, היה שכך  – ÀÇÅÄÀÅÈÄ
והיא  (חותנו), חמיו בבית סעודה לו  עושים האשה את לקדש  בא

מצווה, Búéaסעודת CBúa õîç Bì LiL økæðå ביערו שלא – ÀÄÀÇÆÆÈÅÀÅ
Búåöîìעדיין , øBæçìå øòáìe øBæçì ìBëé íà את לקיים – ÄÈÇÂÀÈÅÀÇÂÀÄÀÈ

לקיים  ביום שהות עוד שיש כלומר לעשותה, הולך שהוא המצווה
מצווה, øòáéåאותה øBæçé.החמץ את –åàì íàåיכול שאינו – ÇÂÄÇÅÀÄÈ

למצוותו, ולחזור ולבער  Baìaלחזור  Bìháî החמץ את מבטל  – ÀÇÀÀÄ
למסכתנו). פתיחה (עיין כלל  צורך  בו  שאין  וכדבר  כעפר שיהא בלבו ,

jld m`eñébä ïî ìéväì,האויב מחיל הנרדפים ישראל אנשי  – ÀÇÄÄÇÇÄ
øäpä ïîe,הנהר של  משטפונו  אנשים להציל  –íéèñlä ïîe– ÄÇÈÈÄÇÄÀÄ

שודדים, úìtnäמידי ïîe ,ä÷ìcä ïîe ספק אלה בכל  שיש – ÄÇÀÅÈÄÇÇÙÆ
נפשות, סכנת Baìaשל ìháé שהות עוד  לו שיש פי  על אף – ÀÇÅÀÄ

סכנת  ספק משום לחזור, צריך אינו מקום מכל  ולבער, לביתו לחזור
בלבד. בביטול דיו  התורה מן  שכן  בלבו, החמץ את יבטל  אלא נפשות,

úeLøä úúéáL úBaLìåכדי תחומים עירוב לערב ההולך אבל  – ÀÄÀÀÄÇÈÀ
אלא  מצווה לדבר  נתכוון  ולא אמה, אלפיים טוב ביום משם לילך

ביתו, בתוך חמץ לו שיש ונזכר  רשות, ãiîלדבר øBæçé לביתו – ÇÂÄÈ
לבית  לילך  כגון  מצווה, לדבר נתכוון  אם ברם, החמץ. את ויבער 
וכיוצא  רבו  פני להקביל או  המדרש  לבית או  חתנים לבית או  האבל 

שהות  לו  אין שאם וכו', פסחו את לשחוט ההולך  כדין זה הרי בזה,
בלבו  יבטל לביתו  ((ררשש""יי))..לחזור 

בסיפא ששנינו  מה על  מקשים התוספות zeyxd"בעלי zziay zeayle"שהרי ,
עירובי מערבים אין א): ח, עירובין משנה ועיין א; לא, עירובין (גמרא אמרו

הם: מפרשים לפיכך  מצווה. לדבר  אלא zeyxdתחומין zziay zeaylשהולך –
קרובו או אוהבו בבית בפסח l`xyi").לשמוח zx`tz" oiire),כותבים יש ברם,

וקונה  ברגליו במערב אבל מצווה, לדבר אלא מותר אינו בפת במערב שדווקא
ממילא נדחית כן ואם הרשות, לדבר  אפילו  מותר שביתה, התוספות שם קושיית

.("mdxa` obn" mya xbi` `aiwr iax zetqez)
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קפז

f dpyn iyily wxt migqt zkqn

äæa äæ åé÷ãñ eáøòúpL;éøácäãeäé éaø.íéîëçåíéøîBà:äæå äæ,BìëBàä–úøk áiç;øeàN eäæéàå?ìk ¤¦§¨§§¨¨¤¨¤¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦¤¨¤¨§©¨¨¥§¥¤¦¨
åéðt eôéñëäL,åéúBøòN eãîòL íãàk. ¤¦§¦¨¨§¨¨¤¨§©£¨

ÂúaMa úBéäì ìçL øNò äòaøà–úaMä éðôlî ìkä úà íéøòáî;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:ïpîæa. ©§¨¨¨¨¤¨¦§©©¨§©£¦¤©Ÿ¦¦§¥©©¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¦§©¨
÷Bãö øa øæòìà éaøøîBà:ïpîæa ïélçå úaMä éðôlî äîeøz. ©¦¤§¨¨©¨¥§¨¦¦§¥©©¨§ª¦¦§©¨

Êì CìBääBçñt úà èBçL,Bða úà ìeîìå,åéîç úéáa ïéñeøà úãeòñ ìBëàìå,Búéa CBúa õîç Bì LiL økæðå; ©¥¦§¤¦§§¨¤§§¤¡§©¥¦§¥¨¦§¦§©¤¤¨¥§¥
Búåöîì øBæçìå øòáìe øBæçì ìBëé íà–øòáéå øBæçé;åàì íàå–Baìa Bìháî.ñébä ïî ìéväì,øäpä ïîe,ïîe ¦¨©£§¨¥§©£§¦§¨©£¦©¥§¦¨§©§§¦§©¦¦©©¦¦©¨¨¦

íéèñlä,ä÷ìcä ïîe,úìtnä ïîe–Baìa ìháé;ìåúeLøä úúéáL úBaL–ãiî øBæçé. ©¦§¦¦©§¥¨¦©©Ÿ¤§©¥§¦§¦§§¦©¨§©£¦¨

äëìäå .[ïéôéñëî åéðôù] ãçô êåúî åéúåøòù åãîòù íãàë åéðô åôéñëä ìáà ÷åãñ íåù åá ïéàù äæ ,øåèôù øåàéù åäæéàå .÷åãñ àåä éîð íéáâç éðø÷ã
:íéîëçë

ee.lkd z` mixran:úáùì åúìéëà éãëî õåç .äîåøú ïéá ïéìåç ïéá.zayd iptln dnexzéà äúåäùäìå äîäáì àìå íéøæì àì äìéëàäì ìåëé ïéàù
:÷åãö éáøá à"øë äëìäå .äáøä íéìëåà íäì àåöîì ìåëéù åðîæá àìà øòáì êéøö ïéà ïéìåç ìáà .øùôà

ff.jledd:éà÷ ã"éá.leki m`:íåéá úåäù ùéù.qiibd on livdl:íéôãøðä ìàøùé úà.eala lhaiìåèéáá àúééøåàãîã ,úåäù ùé åìéôàå øåæçé àìå
:éâñ àîìòá.zeyxd zziay zeaylìáà .ãéî øåæçé ,úåùøä øáãì äîà íéôìà äàìäå íùî êìäì äúéáù úåð÷ìå íåçúä ìò êéùçäì êìåä äéäù

:åçñô úà èåçùì êìåäë åðééä ,äúùîä úéáì åà ìáàä úéáì øçîì êìéì êéøöù ïåâë äåöî úúéáù úåð÷ì

`xephxa yexit

א' במשנה שלמדנו  כמו  לאכילה, ראוי שאינו  נוקשה, חמץ שהוא

שלecñ÷בפרקנו . סימנים והם סדקים, סדקים בו  שנעשו בצק – Ä
פסח,óøOéחימוץ, לפני  –úøk áiç ,BìëBàäå כחמץ שדינו – ÄÈÅÀÈÀÇÈÈÅ

íéáâçגמור. éðø÷k ?øeàN eäæéà דקים סדקים בו  שנעשו – ÅÆÄÀÇÀÅÂÈÄ
לכאן  ואחד  לכאן  אחד  חגבים, סידוק?ecñ÷,((ררשש  ""יי))כקרני  ואיזהו – Ä

äæa äæ åé÷ãñ eáøòúpL;בזה זה ונתערבו  נתרבו  שהסדקים – ÆÄÀÈÀÀÈÈÆÈÆ
äãeäé éaø éøác האוכלו חגבים כקרני  הם הסדקים שאם הסובר – ÄÀÅÇÄÀÈ

äæåפטור. äæ :íéøîBà íéîëçåכקרני הם שהסדקים בין  – ÇÂÈÄÀÄÆÈÆ
בזה, זה שמתערבים ובין úøkחגבים áiç ,BìëBàä חמץ כדין  – ÈÀÇÈÈÅ

הטעם  ומבואר הם; סידוק בכלל חגבים כקרני סדקים שאף גמור,

מלמטה. סדקים כמה לו שאין  מלמעלה וסדק סדק כל  לך  שאין  בגמרא,
øeàN eäæéàå?פטור שהאוכלו –åéðt eôéñëäL ìk בצק – ÀÅÆÄÈÆÄÀÄÈÈ
החוירו, åéúBøòNשפניו eãîòL íãàk. פחד מתוך –dklde ÀÈÈÆÈÀÇÂÈ

.minkgk

âקקוודדשש âששבבתת
ו ה נ ש מ ר ו א ב

בשבת. להיות חל פסח כשערב חמץ בביעור דנה משנתנו

øNò äòaøà, בניסן –úaMa úBéäì ìçL בה לשרוף שאסור  – ÇÀÈÈÈÈÆÈÄÀÇÇÈ
החמץ, úaMäאת éðôlî ìkä úà íéøòáî בין חולין בין – ÀÇÂÄÆÇÙÄÄÀÅÇÇÈ

אכילת  לצורך  מוצנע במקום משייר  שהוא החמץ מן  חוץ תרומה,
ïpîæaשבת. :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác מבערים – ÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÄÀÇÈ

לאחרים החמץ את בה להאכיל שאפשר  בשבת, הכל  ולבהמות.את
úaMä éðôlî äîeøz :øîBà ÷Bãö øa øæòìà éaø,תרומה – ÇÄÆÀÈÈÇÈÅÀÈÄÄÀÅÇÇÈ

אלא נאכלת אינה שהרי  מועטים, ואוכליה אינו הואיל ואף לכהנים,
השבת; לפני  אותה מבערים לפיכך  לבהמתו , להאכילה ïélçåÀËÄיכול 

ïpîæa אדם בני  שאם השבת, לפני לבערם צורך  אין חולין אבל – ÄÀÇÈ
ולכלבים. לבהמות ליתנם יוכל  לאכלם, ירצו לא

למשנתנו. בפירושו  הרמב"ם כותב וכן צדוק, בר אלעזר כרבי פוסק הרי"ף
את  בודקין בשבת, להיות עשר  ארבעה "חל כותב: הוא תורה" ב"משנה אבל 

שה  שבת, ערב בלילי לאכולהחמץ כדי  החמץ מן  ומניח עשר , שלשה ליל  וא
מוצנע, במקום ומניחו  השבת; ביום שעות ארבע עד  iptlnממנו  exran x`yde

.zayd וכופה מבטלו  שעות, ארבע אחר  השבת ביום החמץ מן  נשאר  ואם
ומבערו " הראשון  טוב יום מוצאי עד  כלי b).עליו ,b dvne ung 'ld)

מבער אינו בחולין אבל  ומשייר ; שמבער הוא בתרומה כותב: הראב"ד ברם,

יג, פסחים גמרא (עיין  ברתותא איש יהודה בן  אלעזר  כרבי  בזמנו אלא כלום
עיקר  וכן אחד , דבר  סוברים ששניהם צדוק, בר אלעזר וכרבי  "cibnא) oiir)

.("dpyn

ז ה נ ש מ ר ו א ב

CìBää, בניסן עשר  בארבעה –Bçñt úà èBçLì קרבן את – ÇÅÄÀÆÄÀ
Bðaהפסח , úà ìeîìå, בנו את למול או  –ìBëàìåלאכול או  – ÀÈÆÀÀÆÁ

åéîç úéáa ïéñeøà úãeòñ שהחתן בשעה מנהגם, היה שכך  – ÀÇÅÄÀÅÈÄ
והיא  (חותנו), חמיו בבית סעודה לו  עושים האשה את לקדש  בא

מצווה, Búéaסעודת CBúa õîç Bì LiL økæðå ביערו שלא – ÀÄÀÇÆÆÈÅÀÅ
Búåöîìעדיין , øBæçìå øòáìe øBæçì ìBëé íà את לקיים – ÄÈÇÂÀÈÅÀÇÂÀÄÀÈ

לקיים  ביום שהות עוד שיש כלומר לעשותה, הולך שהוא המצווה
מצווה, øòáéåאותה øBæçé.החמץ את –åàì íàåיכול שאינו – ÇÂÄÇÅÀÄÈ

למצוותו, ולחזור ולבער  Baìaלחזור  Bìháî החמץ את מבטל  – ÀÇÀÀÄ
למסכתנו). פתיחה (עיין כלל  צורך  בו  שאין  וכדבר  כעפר שיהא בלבו ,

jld m`eñébä ïî ìéväì,האויב מחיל הנרדפים ישראל אנשי  – ÀÇÄÄÇÇÄ
øäpä ïîe,הנהר של  משטפונו  אנשים להציל  –íéèñlä ïîe– ÄÇÈÈÄÇÄÀÄ

שודדים, úìtnäמידי ïîe ,ä÷ìcä ïîe ספק אלה בכל  שיש – ÄÇÀÅÈÄÇÇÙÆ
נפשות, סכנת Baìaשל ìháé שהות עוד  לו שיש פי  על אף – ÀÇÅÀÄ

סכנת  ספק משום לחזור, צריך אינו מקום מכל  ולבער, לביתו לחזור
בלבד. בביטול דיו  התורה מן  שכן  בלבו, החמץ את יבטל  אלא נפשות,

úeLøä úúéáL úBaLìåכדי תחומים עירוב לערב ההולך אבל  – ÀÄÀÀÄÇÈÀ
אלא  מצווה לדבר  נתכוון  ולא אמה, אלפיים טוב ביום משם לילך

ביתו, בתוך חמץ לו שיש ונזכר  רשות, ãiîלדבר øBæçé לביתו – ÇÂÄÈ
לבית  לילך  כגון  מצווה, לדבר נתכוון  אם ברם, החמץ. את ויבער 
וכיוצא  רבו  פני להקביל או  המדרש  לבית או  חתנים לבית או  האבל 

שהות  לו  אין שאם וכו', פסחו את לשחוט ההולך  כדין זה הרי בזה,
בלבו  יבטל לביתו  ((ררשש""יי))..לחזור 

בסיפא ששנינו  מה על  מקשים התוספות zeyxd"בעלי zziay zeayle"שהרי ,
עירובי מערבים אין א): ח, עירובין משנה ועיין א; לא, עירובין (גמרא אמרו

הם: מפרשים לפיכך  מצווה. לדבר  אלא zeyxdתחומין zziay zeaylשהולך –
קרובו או אוהבו בבית בפסח l`xyi").לשמוח zx`tz" oiire),כותבים יש ברם,

וקונה  ברגליו במערב אבל מצווה, לדבר אלא מותר אינו בפת במערב שדווקא
ממילא נדחית כן ואם הרשות, לדבר  אפילו  מותר שביתה, התוספות שם קושיית

.("mdxa` obn" mya xbi` `aiwr iax zetqez)

izdw - zex`ean zeipyn

zekxa zkqn ± awri oir

והדר" עוז - ברורה "שפה עם ביאור

.a cenr c sc:dad` ly mixeqi oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdéâéìt§¦¥
dadf oipra ewlgp -ãç .àðéðç øa àçà éaøå éãéà øa á÷òé éaø ¨©¦©£Ÿ©¦¦§©¦©¨©£¦¨©

,äøBz ìeha ïäa ïéàL ìk ,äáäà ìL ïéøeqé íä elà ,øîà̈©¥¥¦¦¤©£¨¨¤¥¨¤¦¨
øîàpL(ai cv mildz)EúøBzîe dé epøqéz øLà øábä éøLà' ¤¤¡©©§¥©¤¤£¤§©§¤¨¦¨§

,'epãnìúoi` mewn lkn eze` xqiin dz`y it lr s`y mc`d xye`n ,xnelk §©§¤
.dxezd ceniln lha `edìk ,äáäà ìL ïéøeqé íä elà ,øîà ãçå§©¨©¥¥¦¦¤©£¨¨

øîàpL ,älôz ìeha ïäa ïéàL(k eq my).'ézàî Bcñçå éúlôz øéñä àì øLà íéäìà Ceøa' ¤¥¨¤¦§¦¨¤¤¡©¨¡Ÿ¦£¤Ÿ¥¦§¦¨¦§©§¥¦¦
,'izlitz xiqd `l'y jk lr ,mc`d lr mi`ad mixeqi epiidc ,oicd zcin `id 'midl` jexa' ,jk eyxecl yi df `xwne
,'ecqg' z` ze`xl gkep ip` dfae ,eil` lltzdln ize` mirpen md oi` mewn lkn mixeqi ilr `iady it lr s`y ,epiidc

.dad` ly mixeqi mdy ,epiidc
eäì øîà[`pipg xa `g` iaxe ici` xa awri iaxl ,mdlÎ]øîà éëä ,àaà øa àéiç éaøc déøa àaà éaø ¨©§©¦©¨§¥§©¦¦¨©©¨¨¦¨©

elàå elà ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaømda yiy mixeqi oiae dxez lehia mda yiy mixeqi oia - ©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¥¨¥
,dlitz lehiaøîàpL ,ïä äáäà ìL ïéøeqé(ai b ilyn)äî àlà .'çéëBé 'ä áäàé øLà úà ék' ¦¦¤©£¨¥¤¤¡©¦¤£¤¤¡©¦©¤¨©

øîBì ãeîìzexne`a aezkd zpeek dn -,'epãnìú EúøBzîe'lehia mda oi` dad` ly mixeqiy jkn rnyn ixd ©§©¦¨§§©§¤
,df `xwn x`al yi jk .dxezéø÷z ìà,dfk ote`a wx ef daiz `exwl jl oi` -,'epãnìú',lebqa z"lcdyk ©¦§¥§©§¤¤

x`azpy enk dad` ly mixeqi jezn dxez cneld mc`a wqer aezkdy epiidc ,cigi mc`l ,'eze` cnlz' dzernyny
,lirlàlà,jk mb daizd z` zexwl yi,'eðãnìú'yi f`e ,miaxl ,'epze` cnlz' dzernyny ,ixiva z"lcdyk ¤¨§©§¥¥

yi jke .'mixtkn mixeqi' ly df oipr ezxeza epcnln `ed jexa yecwdy ,dxtkl mi`ad mixeqi oiprl `xwnd yxtl
,df `xwn yexcläæ øác,'di epxqiz xy` xabd ixy`'y -eðãnìú EúøBzîoky ,z`f micnl ep` dxezd on - ¨¨¤¦¨§§©§¥

a ecnell yiïéòå ïMî øîçå ì÷z` litd e` epir z` `niq m` ,epec` ci zgzn zexigl mda `vei iprpk cary ©¨Ÿ¤¦¥§©¦
,xnege lwd `ed jke .epiyïéòå ïL äî[oir e` oyÎ]ïäLwx,íãà ìL åéøáàî ãçàok it lr s`ãáòiprpk ©¥§©¦¤¥¤¨¥¥¨¨¤¨¨¤¤

,úeøçì ïäa àöBédzrnïé÷øînL ïéøeqéz`änëå änk úçà ìò ,íãà ìL Bôeb ìk'mixxgyn'y ¥¨¤§¥¦¦¤§¨§¦¨¤¨¨©©©©¨§©¨
.eizepeern eze` md

eðééäåezyxc mr `id dni`zn opgei iax ly ef dyxce -ïa ïBòîL éaø øîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøc §©§§©¦¦§¤¨¦§¨©©¦¦§¤
øîàð ,Lé÷ìoeylçìna 'úéøa',zepaxwd lr ozipdøîàðåoeyl.ïéøeqia 'úéøa',mixacd yxtn `edeøîàð ¨¦¤¡©§¦©¤©§¤¡©§¦©¦¦¤¡©

oeyláéúëc ,çìna 'úéøa'(bi a `xwie)øîàðå ,'úéøa çìî úéaLú àìå'oeyláéúëc ,ïéøeqia 'úéøa' §¦©¤©¦§¦§Ÿ©§¦¤©§¦§¤¡©§¦©¦¦¦§¦
dxez dpynay dgkezd zyxt xg`l(hq gk mixac),'úéøaä éøác älà'oiprn mixeqid oipr z` cenll yi jkitle ¥¤¦§¥©§¦

,dey dxifba glndúéøa äî'zixa'y myk ±çìna øeîàäy epivnú÷zîî çìî[zpwznÎ],øNaä úà ©§¦¨¨©¤©¤©§©¤¤¤©¨¨
ïéøeqia øeîàä 'úéøa' óày jkn cenll yiïé÷øîî ïéøeqéz` [miwpnÎ].íãà ìL åéúBðBò ìk ©§¦¨¨©¦¦¦¦§¨§¦¨£¨¤¨¨

רש"י 

.äæ øáã:di epxqiz xy` mc` ixy`y
.åðãîìú êúøåúîep` jzxezn xnelk

:eze` oicnlïéøåñéá úéøá øîàð
.úéøáä éøáã äìà áéúëãxg`

oixeqi s` :dxez dpyna xn`p zellwd
:'iqxb mc` ly eizeper lk oiwxnn

 עין יעקב - מסכת ברכות 

רבינו,  משה  של  בזמנו   – בתורה  ושקלו-וטרו  ופלפלו  למדו  כולם,  הדורות  בכל 
בזמן בית ראשון, בזמן בית שני, בזמן התנאים ובזמן האמוראים

מהתוועדויות י"א ניסן, שבת הגדול, ואחרון של פסח ה'תשמ"ג
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והדר"קפח עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד נה דף ראשון)נזיר (ליום

:mi`pz zwelgna df oecip zelzl dqpn `xnbdéàpúk àîéì- ¥¨§©¨¥
mc` ,`ziixaa epipyy ,xaca mi`pz ewlgpy xn`p ile`ñðëpä©¦§¨

a íénòä õøàìjezìcâîe äáéz äãéLzelecb ur zeaiz ipin - §¤¤¨©¦§¦¨¥¨¦§¨
,zexebqànèî éaø,minrd ux` z`neh meyn qpkpd z`éaøå ©¦§©¥§©¦

åàì éàî .øäèî äãeäé éaøa éñBéc,øáñ éaøminkg exfby mrhdy ¥§©¦§¨§©¥©¨©¦¨©
`ed minrd ux` lr d`nehàøéåà íeMîxie`d llg lk `diy - ¦£¦¨

rwxwd oial epia mivveg lcbne daiz dciydy s` ok lre ,`nh
.minrd ux` xie` llga ddey ixdy ,`ed `nhéaøa éñBé éaøå§©¦¥§©¦

,øáñ äãeäé`ed minrd ux` lr d`neh minkg exfby mrhdy §¨¨©
àLeb íeMî`nh dxtr lr lid`nde ,znk `nh dxtr `diy - ¦¨

,rwxwd oial epia mivvegd lcbne daiz dciya qpkpd j` ,`ed
:`xnbd dgec :xedhàì,mzwelgn z` jk cinrdl gxkd oi` - Ÿ

xnel xyt`eàîìò éleëcux` lr d`neh minkg exfby mrhd §¥¨§¨
`ed minrd,àLeb íeMîc ,`id mzwelgn zxaqeøîiqei iax - ¦¨©

xdhny dcedi iaxa÷eøæ ìäà ,øáñ ,ici lr lhlhind ld` - ¨©Ÿ¤¨
cg` mewna cner epi`e dnda e` mc`,ìäà déîLs` ok lre §¥Ÿ¤

ux` ly dyeb z`neh ipta od zevveg zelhlhin el` zeaizy
.minrdøîe`nhny iax -,øáñwexf ld`,ìäà déîL àìlre ©¨©Ÿ§¥Ÿ¤

.d`nehd ipta zevveg el` zeaiz oi` ok
àéðúäåzeld`a `ztqeza epipy jk ok`e -(d"d h"t)ld`y §¨©§¨

xn`p jky ,dcedi iaxa iqei iaxl ld` aygp mc` icia `yipd
,myäáéz ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaømirax` dwifgnd dlecb ©¦¥§©¦§¨¥¥¨

d`qd÷øæe ,íéìk äàìî àéäLn mc`únä éðt ìòote`a ¤¦§¥¨¥¦§¨¨©§¥©¥
,znd lrn dlid`dyäàîè (ìäàa),dtr ef daizy xg`ny §Ÿ¤§¥¨

.znd ld` z`neh ipta zvveg dpi` xie`aäúéä íàådaizd §¦¨§¨
úçpeîixd ,znd iab lrn dze` exiarde dnda e` mc` iab lr ©©

`id,äøBäè,ld` eny ux`a mirbep ei`yep ilbxy wexf ld`y §¨
.znd ld` z`neh ipta daizd zvveg ok lre

:iaxe dcedi iaxa iqei iax ly mzwelgnl sqep xaqd(àìà)
àîéà úéòaéàå]àîìò éleëc ,[dcedi iaxa iqei iax oiae iax oia - §¦¨¦¥¨§¥¨§¨

minrd ux` lr exfby mixaeqàøéåà íeMîlid`n epi` m` s` ¦£¦¨
ewlgpe ,dpitqa e` oexwa minrd ux`l qpkpd oebk ,dxtr lr

,lcbne daiz dciy iabløîådcedi iaxa iqei iax -ïåék ,øáñ §©¨©¥¨
àçéëL àìclcbne daiz dciya mc` qpkiyïðaø déa eøæb àì §Ÿ§¦¨Ÿ¨§¥©¨¨

,d`nehøîeiax -ïðaø déa eøæb àçéëL àìc áb ìò óà ,øáñ ©¨©©©©§Ÿ§¦¨¨§¥©¨¨
.d`neh
àéðúäå,`ziixaa epipy jk ok`e -äãéLa íénòä õøàì ñðëpä §¨©§¨©¦§¨§¤¤¨©¦§¦¨

,øBäè ,ìcâîe äáézj` .minkg ea exfb `l ievn xacd oi`y oeik ¥¨¦§¨¨
qpkpdàéø÷ñéàáe äðéôñáe ïBø÷acb dpitq-]oxez da yiy dle §¨¦§¦¨§¦§©§¨

,[deab,àîè.d`neh minkg ea exfb ievn xacde xg`nyote` ¨¥
:mzwelgn xe`iaa iyily,àîéà úéòaéàåiqei iax oiae iax oia §¦¨¦¥¨

,dyeb meyn `ed d`neh exfby mrhdy mixaeq dcedi iaxa
e ,d`nehd ipta uvege ld` eny wexf ld` mdipy zrcleàëä̈¨

zxifbaì Baeøå BLàø àéöBé ànL,éâéìt íLiaxa iqei iax zrcly ¤¨¦Ÿ§§¨§¦¥
epia dvivg yiy s` dpitqa e` oexwa qpkpd z` `nhl yi dcedi
eaexe ey`x z` `ivei `ny yeygl yiy oeik ,d`nehd oial
daiz dciya qpkpa j` ,`nhie dpitqd e` oexwd oelgl uegn
uegn ey`x `ivedl jxc oi`y xg`n ,minkg exfb `l lcbne
`ny minkg eyyg lcbne daiz dciya s` iax zrcle ,dciyl

.ede`nih ok lre ,oelgl ueg ey`x `ivei
àéðúäå,`ziixaa epipy jk ok`e -,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø §¨©§¨©¦¥§©¦§¨¥

ì àéöBiL ãò ,øBäè ìcâîe äáéz äãéLa íénòä õøàì ñðëpäíLz` ©¦§¨§¤¤¨©¦§¦¨¥¨¦§¨¨©¤¦§¨
.Baeø[å] (åà) BLàødaiz dciya wx xn`p df oicy wiicl ozipe Ÿ§

e` oexwa qpkpd j` ,myn eaexe ey`x `ivedl jxc oi`y lcbne
:eaexe ey`x myn `ivedl `id jxcdy oeik ,cin `nh dpitq

oipnl miler mpi` rxevnd ly exnbe extq iniy :dpyna epipy
,ezexifp iniäðBîe ìéçúîez`e exnb ini z` miiqiy xg`l cin] ©§¦¤

bedpl lgdy zexifpd znlydl xqgd minid xtqn z` ,[extq ini
:`nhpy mcew da

eðL àì ,àcñç áø øîà,ezexifp inil mipnp mpi` extqe exnb iniy ¨©©¦§¨Ÿ¨
,úèòeî úeøéæða àlà,rxhvpe mei miyelyl zexifp eilr laiwy ¤¨¦§¦¤¤

meiay `vnp ,extq ini seqae exnb ini seqa gliby xg`ny
epiid-] rxt xeriyk exry lcb `l ezexifp zligzl miyelyd

,eglbl leki epi` okle ,[mei miyely,äaeøî úeøéæða ìáàlaiwy £¨¦§¦§¨
glbziy xg`l mby ,mini ly ax xtqnl zexifp envr lr

,ezexifp seq cr mei miyely ex`yi ezrxvndéì ïé÷ìñ énð ÷ìñéî¦§©©¦¨§¦¥
.zexifpd ini oipnl ezrxv ini mb miler -

:`cqg ax lr dywn `iaxy ax,àéáøL áø áéúîxifpdy ,epipy ¨¦©§©§¨
,ezexifp ini jeza rxhvpyãiî äðBîe ìéçúî,ezxdh xg`lïéàå ©§¦¤¦¨§¥

úà ïäa ìháîminidïéîãBwä`l` ,rxhvpy mcew dpn xaky §©¥¨¤¤©§¦
n zepnl jiynn:`iaxy ax wiicne ,`nhpyk wqty mewnéàîa§©

,xaecn zexifp dfi`a -úèòeî úeøéæða àîéìéà,mei miyely ly ¦¥¨¦§¦¤¤
,mincewd minid z` lhan epi`y dpyna `pzd xn` j`idàä][ ¨

øòéN ìecéb éòa÷glbl jixv ,ezexifp ini seqa glbnyk ixdy - ¨¨¥¦¥¨
oizndl jixv ok m`e ,mei miyely `edy ,'xry lecib' xeriya
ezrxv iniy `vnp ,ezrxvn glbzdy xg`l df onf xeriy

,ezexifp mcew dpny minid z` mixzeq
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קפט

miwxt dyelya` cenr dp sc ± iriax wxtxifp
àøéåà íåùî øáñ éáøã åàì éàîdlrnln xie`a qpkpc oeik `kd eli`e ,dilr exfb Ð

.minrd ux` xie`l qpkp ixdy ,`nh ied Ð migzt jxc e` ,oigezt odykéáøá éñåé éáøå
àùåâ íåùî øáñ äãåäéwiqtn lcbne daiz dciy zirwxwc oeike ,`xie` meyn `le Ð

.xedh ied Ð `yebd oial epiaàùåâ íåùî àîìò éìåëã àì,ibltinw `da `kd la` Ð

,ld` diny e`l wexf ld` :xaqw `nhnc iaxc

iab lr ynn jldnc o`nke ,wqtd ied `le

iqei iaxe ,inc rwxwdinyc xaq dcedi iaxa

.ld`äáéú øîà äãåäé éáøá éñåé éáø àéðúäå
äàîè ìäàá úîä éáâ ìò ä÷øæå íéìë äàìî
ld`c xaqw `nl` .dkezay milkd lke Ð

.llk wiqtn ied `le ,ld` diny e`l wexfíàå
äøåäè úçðåî äúéädl `ied zgpenc oeikc Ð

ied `le ,d`nehd ipta zlvne ,reaw ld`k

.wexf ld`kàøéåà íåùî àîìò éìåëã àìàÐ

Ð dcedi iaxa iqei iax xdhnc `nrh epiide

dciya minrd ux`l qpkp ik :xaqwc meyn

,`id `giky `lc `zlin Ð lcbne daiz

.opax dia exfb `l Ð `giky `lc `zline

àéðúäå.dil `riiqnc Ðïåø÷á 'åë ñðëðä
àéø÷ñéàáå äðéôñáådlecb dpitqa ,xnelk Ð

my lr ikd dl ixwe .`ixwqi` da yiy

h"yet iexwe ,oxez epiidc ,day `ixwqi`

,opax da exfb `gikyc `zlinc meyn .f"rla

.`id dcedi iaxa iqei iax oizipzn `deúéòáéàå
àîéàilekle ,`yeb meyn `nlr ilekc Ð

`wc i`de ,ld` diny wexf ld` inp `nlr

`ivei `ny dxifb xaqwc meyn Ð `kd `nhn

iqei iaxe ,lcbne daiz dciyn ueg eaexe ey`x

.xfb `làéðúäåepi` iqei iaxc ,dil `riiqnc Ð

iax ipzc `de .eaexe ey`x `iveiy cr `nhn

milk d`ln daiz wxf lirl dcedi iaxa iqei

ld` xaqwc meyn e`l Ð d`nh znd ipt lr

`w dwxefc oeik `l` ,ld` diny e`l wexf

ipzwc ,ld` diny wexf ld` xaqw mlerle .ilk zxez dl ieyne ,ld` zxezn dl witn

.dl lhlhnc digxe`c ab lr s` ,dxedh Ð zgpen dzid m`e :`tiqaàãñç áø øîà
åðù àì.oipnd on el oiler oi` ehelg inic Ðúèòåî úåøéæðá àìàonfa Ðeilr lawy

oiler mini elld oi`y ,hlgpe ,mini dxyr odn dyryk [rxhvpe] ,mei miyly zexifp

xg`l xriy lecib ick el exiizyi `l Ð el oiler xne` dz` m`y .oipnd on el

.zrxv ly zeiglbzäáåøî úåøéæðá ìáàini jeza rxhvpe ,mei d`n eilr laiwy Ð

oiicre li`ed ,zrxv ly zeiglbz izya glbzpe ,mei miyly exar `ly cr ezexifp

jixv epi`e ,oipnd on el oiler ehelg ini s` Ð xriy lecib ick mei miyly my exiizyp

.ezrxv ly zeiglbz xg`l zexifpl dxdh xriy lecib ick mei miyly `l` xenyl

àéáøù áø áéúîi`w zhren zexifpac oizipznl zwiic zivn in Ð?ligzn :ipzw `de

i`w zexifp efi`ae .oincewd z` xzeq epi`e ,cin dpene?ly ,zhren zexifpa `nili`

oincewd z` xzeq epi`c zxn` zivn ine Ð mei miyly?øòéù ìåãéâ éòá àäåxg`l Ð

.mei miylyn zegt xriy lecib oi`c ,`kile ,zrxvd on ezglbz
àìà

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

àîéìki`pz.`yeb meyn i` `xie` meyn i` ÐéáøåÐ xdhn dcedi iaxa iqei

.xedh ,ld` diny wexf ld`e ,dciya `edy oeikc ,`yeb meyn xaqcàéðúäå
`le ,wexf ld` iedc ,d`nh Ð znd ipt lr milk d`ln daiz wxf :mipdk zxeza Ð

dnewnn dff dpi`c oeik ,dxedh Ð cg` mewna zcnery ,zgpen dzid m`e .ld` diny

wexf ld`c `nl` .reaw ld` ied Ð `zyd

m` la` .dcedi iaxa iqei iaxl ld` diny `l

jdn icin dil `iyw `l Ð `yebe `xie`a ibilt

dciya ediizbeltl `nwe`l `ki`c ,`ziixa

`nhn :iax xn` ikd elit`e ,zgpend daiz

wexf ld`a ibiltc `zyd la` .`xie` meyn

iax ok m`c ,zgpena ediizbelt `nwezn `l Ð

ilekc :ipyne .`ed `ilrn ld`c ,`nhn ded `l

ld` diny `l wexf ld`e ,`xie` meyn `nlr

`lc meyn ikd elit`e ,dcedi iaxa iqei iaxl

iaxl exfb `l lcbne daiz dciya qpkil `giky

,`l :xg` yexit .'eke `zegipa Ð `ipzde .iqei

,wexf ld` :xaq xn ,`yeb meyn `nlr ilekc

Ð eze` mikilen mc` e` dnday dciya qpkpy

sicrc xnel jixve .wiqtdle uegl ,ld` diny

g wxt) zeld` zkqna opzc ,ztptpnd zilhn

,oi`ian oi`e d`nehd ipta oivveg oi`c (d dpyn

mc`d ilbxc meyn Ð sicr `kdc `nrh epiide

mi`yepd dndad e`mirbep daizde dciyd

:xaq xne .xie`a ztptpn zilhd la` ,ux`a

"`ipzde" xn`c epiide ,ld` diny `l wexf ld`

iaxa iqei iax :l`ppg epiax yexita oke .`zegipa

lr dwxfe milk d`ln `idy daiz xne` dcedi

dlf`c ,ztptpnd zilhl `incc ,d`nh znd ipt

e` dnda iab lr zgpen dzid m`e ,`xie`a dlek

i`dk wexf ld`c ,dxedh Ð dze` oi`yepd mc`

diny Ð ux`a mirbep mi`yepd ilbxc ,`peeb

.d`nehd ipta uegl ,ld`

:opiqxb ikdéàåmeyn `nlr ilekc `ni` zira

epiid Ð `xie` lr exfb inp ik s` xdhnc dcedi iaxa iqei iaxc `nrhe exfb `xie`

dciya la` .jldl igikyc ,dpitqae oexwa qpkp e` ,minrd ux` ly xybd lr cnera

Ð `ipzde .exfb giky `lc ab lr s` :xaq iaxe .exfb `l ,giky `l Ð lcbne daiz

Ð `ixwq`ae dpitqae oexwa ,xedh lcbne daiz dciya minrd ux`a qpkpd :`zegipa

diytp `lz `tli` :(`,`k ziprz) `nlra xn`cke ,dpitqd heyn ,f"rla `"heb

dcen Ð lcbne daiz dciya xdhnc dcedi iaxa iqei iaxl s` `nl` .`zeknc `ixwq`a

eaexe ey`x `ivei `ny `kd :`ni` zirai`e .exfb `xie` meyn ,`nhc dpitqae oexwa

Ð dcedi iaxa iqei iax xdhnc lcbne daiz dciye ,exfb `yeb meyn `nlr ilekle ,myl

dciy gzt oi`c ,uegl eaexe ey`x `ivei `ny xfb `le ,ld` diny wexf ld` xaqc meyn

,dpitqae oexwa la` .ey`x `ivedl jk lk lwp oi`e ,`ivedle qpkil dgep lcbne daiz

lwp ik ,`yebd lr ld`ie dpitqae oexwa uegl eaexe ey`x `ivei `ny xfbc meyn `nhn

elit` xfb Ð lcbne daiz dciya elit` `nhnc ,iaxe .oexwe dpitqn eaexe ey`x `ivedl

.uegl eaexe ey`x `ivei `nlc ,jpdaàéðúäådciya minrd ux`l qpkpd ,`zegipa

eaexe ey`x `iveiy cr xedh lcbne daiz`ly it lr s` ,`nh dpitqae oexwac llkn Ð

"oiaxrn lka" wxta iziinc `edde .dpitqae oexwa `ivedl `ed lwpc ,eaexe ey`x `ived

irac i`na epiid ,`l i` ld` diny i` wexf ld`a iaxe dcedi iaxa iqei iax ibiltc ,lcbne daiz dciya minrd ux`l qpkpdc `ziixa `iddn (`,dk) dbibg zkqnae (a,l oiaexir)

t `l minrd ux`a qpkil [`xza] `iepiy la` .wexf ld`a ibiltc ,`nw `iepiya xninlld`c ,dxedh Ð ea zgpen dzid m`e :`ipzck ,da ibiltc `ed zn iabl la` ,wexf ld`a ibil

.ld` diny `l wexf ld`c ,`nhn iax la` .dcedi iaxa iqei iax `idde ,ld` diny wexfìéçúîåcin dpeneezrxv inic ,ezrxv zligza wiqtdy [mewnl] dpen xdhpyk Ð

.oipnd on el elr `løîàepy `l `cqg axseql glibe `txzpy xg`le ,miizpa rxhvpe ,mei miyly ly ,zhren zexifpa `l` ezexifp oipnl el miler oi` exnb inie extq inic Ð

zepnl jixve ,mei miylyn zegt xriy lecib oi` ixdy ,oipnn ezrxv ini eidie ,ezexifp ini zligzn miyly seql glbl leki epi` i`ce f` Ð extq ini xg` zipy glibyke ,exnb ini

.xtqne `txzpyn ezexifpl mei miylyìáàdaexn zexifpalecib ick `ki` xityc ,ezrxvl zipy zglbz gliby xg` mei miyly `ki` ezrxv ini xg`y ,mini jk lk xcpy Ð

.dil iwlq inp wlqn xryáéúîmincewd lhan epi`e cin dpene ligzn `iaxy ax.oeyld silgd ik [j`] (s`) ,i`cea oizipzn epiidc :wgvi epax xne` Ðàîéìéàzhren zexifpa

xriy lecib ira `d[a cenrl jiiy] !oincew xezqi digxk lr `lde ?mincewd lhan epi` xn`w i`ne Ðàìàdpene ligzn opirnyc ,cin dpene ligzn :ipzwe ,daexn zexifpa e`l

zexifp `l` epy `l :xn`w ikde ,`cqg axk zhren zexifp epiide .oizipzn ixii` mei miyng za zexifpa :dl wxtn `ede dl aizen `ed !oiler oi` extq ini :`nl` .extq ini xg`l

`dc Ð xifpc mini miyly aizi xcde ,ezrxva glbnc ,zrxv dia cilizi`e zexifpa mixyr aizic oebk ,ezrxv ini zligzak zhren zexifp ini wx zeyrl el oi`y (i`) xnelk ,zhren

lri `ly `ed oic `peeb i`dkae ,xnelk ,xriy lecib dil zi`(e`) rax` e` mini dray zexifpl elri ehelg inie exnb ini m`y .oincewd lhai `ly `ed oice ,xwir lk ezrxv ini e

,mirax` za zexifpl oicd `edc ,`weec e`l miyng za zexifpe .oizipzn ixii` `peeb i`d ikae .xriy lecib my `diy ick ,xcpd lr siqedl `ed jixv Ð elriy dn itk mini xyr
`kid
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äáéz äcéLa íénòä õøàì ñðëpä :éàpúk àîéì¥¨§©¨¥©¦§¨§¤¤¨©¦§¦¨¥¨
.øäèî äãeäé éaøa éñBé éaøå ,ànèî éaø ,ìcâîe¦§¨©¦§©¥§©¦¥§©¦§¨§©¥

a éñBé éaøå ,àøéåà íeMî øáñ éaø åàì éàîéaø ©¨©¦¨©¦£¦¨§©¦¥§©¦
àîìò éleëc ,àì ¯ ?àLeb íeMî øáñ äãeäé§¨¨©¦¨¨§¥¨§¨
øîe ,ìäà déîL ÷eøæ ìäà :øáñ øî ,àLeb íeMî¦¨¨¨©Ÿ¤¨§¥Ÿ¤¨
éaøa éñBé éaø ,àéðúäå ¯ .ìäà déîL àì :øáñ̈©¨§¥Ÿ¤§¨©§¨©¦¥§©¦
ìò d÷øæe íéìk äàìî àéäL äáéz :øîBà äãeäé§¨¥¥¨¤¦§¥¨¥¦§¨¨©
¯ úçpeî äúéä íàå ,äàîè ¯ ìäàa únä éðt§¥©¥§Ÿ¤§¥¨§¦¨§¨©©
øîe ,àøéåà íeMî àîìò éleëc ,àlà ¯ !äøBäè§¨¤¨§¥¨§¨¦£¦¨¨
øîe ,ïðaø déa eøæb àì ¯ àçéëL àìc ïåék :øáñ̈©¥¨§¨§¦¨¨¨§¥©¨©¨
.ïðaø déa eøæb ¯ àçéëL àìc áb ìò óà :øáñ̈©©©©§¨§¦¨¨§¥©¨©
¯ ìcâîe äáéz äcéLa íénòä õøàì ñðëpä :àéðúäå§¨©§¨©¦§¨§¤¤¨©¦§¦¨¥¨¦§¨

ø÷ñéàáe äðéôñáe ïBø÷a ,øBäèúéòaéàå .àîè ¯ àé ¨§¨¦§¦¨§¦§©§¨¨¥§¦¨¥
ì Baeøå BLàø àéöBé ànL àëä :àîéà.éâéìt íL ¥¨¨¨¤¨¦Ÿ§§¨§¦¦

õøàì ñðëpä :øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ,àéðúäå§¨©§¨©¦¥§©¦§¨¥©¦§¨§¤¤
àéöBiL ãò ,øBäè ¯ ìcâîe äáéz äcéLa íénòä̈©¦§¦¨¥¨¦§¨¨©¤¦

ìáø øîà ."äðBîe ìéçúîe" .Baeø Bà BLàø íL §¨Ÿ©§¦¤¨©©
úeøéæða ìáà ,úèòeî úeøéæða àlà eðL àì :àcñç¦§¨Ÿ¨¤¨¦§¦¤¤£¨¦§¦
:àéáøL áø áéúî .déì ïé÷ìñ éîð ÷ìñéî ¯ äaeøî§¨¦§©©¦¨§¦¥§¦©¤¤§¨
.ïéîãBwä úà ïäa ìháî ïéàå ,ãiî äðBîe ìéçúî©§¦¤¦¨§¥§©¥¨¤¤©§¦
!øòéN ìecéb éòa÷ ¯ úèòeî úeøéæða àîéìéà ?éàîa§©¦¥¨¦§¦¤¤¨¨¥¦¥¨

àìà
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miwxtקצ dyelyaa cenr dp sc ± iriax wxtxifp

äðåîå ìéçúî øîà÷å äáåøî úåøéæðá åàì àìà
ãéîoze`l milyne ,ea cnery mei eze`n Ð

oi` `din ehelg ini la` .ehelg iptly mini

.el oiler'åë íåé íéùîç úá úåøéæðái`c Ð

xriy lecib ick dil yt `l Ð oilerc zxn`

irain ikd xzalc jkld .ezrxv zglbz xg`l

dil zi` `dc ,xifpn oinei oizlz azinl dil

.xriy lecibàîè äéäù øéæð àîç øá éîø áéúî
÷ôñá èìçåîå ÷ôñámeia wtqa `nhpy Ð

.ezexifp ly oey`x meia `txpe ,hlgp m` el `ed wtqe ,zexifp ly oey`x
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ligzdyk xnelk ,daexn zexifpa la` .ezexifp ini seq cr ,zrxvd ligzdyn mei miyly wx zepnl el oi`y mewn ixw zhren zexifp :llkd dfe mini dxyr zrxv dia cilizi`c `kid

xnel lkez `l i`ce f` Ð mixyra zrxv dia cilizi`e ,xzei e` cg`e miyng za zexifp oebk ,xzei oky lke ,zexifpl mini mipye miyly e` ,mei cg`e miyly oiicr zepnl el did ezrxv

,elri ezrxv inin dyly Ð mei xyr drax`e ,zrxv dia cilizi`e mixyr aizie ,dylye miyng xcpy in oebk .el elri `din mixaerd minid oipnac ,xwir lk miler opi` ezrxv ini lkc

.xifpc mini miyly aizi xcde :hwpc epiide .xry lecib el eidi `l zegtac ,mei miyly dylye [mixyr] lr zepnl `ed jixve ,elri `l xyr cg`eàäãxry lecib dil zi`jixv Ð

`l i`d ik zhren zexifp lre :xn`w ikdc xnel

zexifpa `nili` :`xwirn zyw`ck jl iywz

mincewd xezqie ,xriy lecib opira `dÐ zhren

.xry lecib dil zi` `dc Ðáéúîxa inx

.zna `nhp ile` ,el wtqa `nh didy xifp `ng

,i`ce xifpa ixiine .hlged ile` Ð wtqa hlgene

wtq `ed oke ,`l m` zna `nhp m` wtq `ed j`

.uxt epax axd .`l e` hlgen rxevn `ed m`

[`,ep scl jiiy]ìëåàmiyy xg`l miycwa

meilek`l xeq`e `ed ,rxevn wtqc meyn Ð

lek`l xeq` mixetk xqegnc ,rxevn zepaxw `iaie ,ezrxv wtqn xdhiy cr miycwa

oaxw `iadl inp jixvc ab lr s` ,miycwa xqzin `l Ð `nh zexifp meyn la` .miycwa

drax`" wxta opixn`ck ,mixetk xqegn ixwin `l etebn eilr d`vei d`neh oi`c meynÐ

oey`xd meiae ,mei miyly zexifp xfp ?cvik .mixetk xqegn ixw etebn d`vei ez`nehy ina `wecc (`,i zezixk) "dxtk ixqegndgxt m` wtqc ,zrxv z`neh wtqe d`neh wtq el rxi`

`txzpy rxevn oick e` `nh xifp oick glbl el `a .dray seql elit` zn z`neh wtqn xdhpe ,laehe dpeye dfn Ð ixnbl `txzpc xza ,`din `zyde .`ed wdea m` ynn zrxv ea

aizkck ,ezexifp xnbpyk ,mei miyly seqa mincd lr `l` miyly jez glbn epi` xedh xifpe ,z`nhp `ly ,dz` xenb xedh xifp [`ni`c] ,mei miyly cr glbln oizndl el mixne` Ð

serd z`hge ,zgleyne dhegy rxevn ixtv `iany ,(`,q) "mixifp ipy" wxta onwl yxetn eizepaxw z`ad ihtyne .glbn mei miyly seql ."exfp ini z`ln cr ey`x lr xeari `l xrz"

dpzne ,`vi Ð mdn cg` lr glib m`c [opixn` `d] Ð mincd lr `l` glbl leki epi`y [it lr s`e] .xedh xifp wtq meyn Ð dnda zlere ,`nh xifp wtq meyn Ð wtqd lr d`ad

xetvd z` hgye ,mixtv izy gwle ,zrxvd rbp `txp dpde" rxevn zyxta [aizkck] ,zepaxw z`ade zipy zglbz cer oerhe ,did hlgen `nyc ,miycwa lek`l xeq` oiicre .mdilr

cg`e dlerl cg` miyak ipy gwi ipinyd meiae ,mina exya ugxe glbi iriayd meia dide ,mini zray eld`l uegn ayie exry lk z` glbe ,digd xetvd z` glye ,miig min lr zg`d

mei miyly oze` ik ,xfpy mei miyly ezexifp ini ligzdl jixve .did `nh xifp la` ,rxevn epi` ile` ik Ð dpey`x zglbzl dray seq glbl xyt` i` dfe ,"z`hgl cg` yake my`l

ini z`ln cr ey`x lr xeari `l xrz" dia opixwe ,dxdh zexifp ini md miipyd mei miylye .`nh xifpa ol `wtqnc oeik ,"elti mipey`xd minide" dia `pixwc ,ezexifpl elr `l dpny

zglbza e` ,iwetql `ki` xedh xifpa la` ,mipey`xd mei miyly seq cr dpey`x zglbza wtp `nh xifp wtqnc ,`nh xifpa iwetql `kil dipy zglbz jdae .glbn miyy seql ."exfp

z`hg `iane .miycwa lek`l exizdl ick rxevn zepaxw `iai ezglbz mei ly zxgnl .dilr dpzne ,mincd lr glbl ick ,xedh xifp wtq meyn dnda zler `iane .rxevn ly extq ini

oerny iaxc opaxle .minlyk dia iiepz`l ivn my` :xn`c oerny iaxl `iai inp my`e .ipr rxevn oick ,serd z`hg `iaie eiqkp xiwti j` ,wtqd lr `a epi` dnda z`hg eli`c ,serd

eakrn epi` my`c edl zi`zglbzl dler epi`e ,extqle exnbl eid rxevnl dyry elld zeiglbz ipye ,did hlgen `nyc Ð miznl ze`nhle oii zezyl xeq` `ed oiicre .miycwa lek`l

llk rxevna iwetql `kil ziyily jdae ,ziyily glbi miryz seql .xedh xifpl cg`e ,`nh xifpl cg` ,zeglbz ipy cer oerh jkl .(my) "mixifp ipy" wxta onwl opixn`ck ,xedh xifp

axl s` xry lecib meyn miyly oizndl jixvc ,zhren zexifpa `irain `lc .mei miryz ixd ,mei miyly seq cr `l` glbl xyt` i` zglbz jde .`nh xifpa e` xedh xifpa m` ik

ini oipnk dipy zglbz xg` ziyily zglbzl oizndl jixv jkl .`cqg axk `lce ,xwir lk el oiler oi` ezrxv inic `xiaqc meyn Ð lif`e yixtck ,daexn zexifpa s` `l` ,`cqg

xifp wtq meyn Ð dnda zler `iaie ,`nh xifpa e` xedh xifpa e` `l` ,llk rxevna iwetql `kil ziyily glbnyk miryz seqle .`nh xifp `le ded rxevn xifp ile` ,(xary) zexifpd

ziyilyde ,ezrxvl zepey`x zeiglbz mipy el elre ,`nh xifpe ,did hlgen `nyc Ð miznl `nhle oii zezyl xeq` oiicre .`nh xifp wtq meynÐ serd z`hge ,mincd lr glble ,xedh

.miznl ze`nhle oii zezyl xzene ,"mixifp ipy" wxta onwl yxtnck ,dia dpzne ,cal dxdh oaxw `iaie glbi miyly seql .dxdh zexifpl miyly cer zepnl jixv jkl Ð `nh xifpl

.mei mixyre d`n xg`l miznl `nhine oii dzeye :ipzwc epiide÷ã÷ãîåxifp x`yk [cg`e miyly] mei cr glbn did `l m`y ,miyly meia glbn `edy xnel jixv jgxk lrc :m"xd

,xgnl cr eizepaxw `iadl leki did `le ,laeh did rxevn zglbz xg` ixdy .mipye miyy mei cr miycwa lke` did `l ok m`e ,cg`e miyy mei dipy zglbz glbn ded ok m` Ð

Ð mincd lr glbl ick ,minly e` dler ,xedh xifpc eizepaxw ylyn cg` `iane ,glbn miyly meia `l` .iriyza eizepaxw `ian Ð ipinya glb :(a,gi) iyily wxta lirl xn`ck

`ct xal e` ,elekk meid zvwnc meyn `pzn axl ,glbn ivn miyly meia `ziixe`cnc ,opaxcn epiid Ð mei cg`e miyly cr glbn epi` xifp x`yc ab lr s`e .did xedh xifp ile`c

a glbl dil ixye ,`ziixe`c` dnwe`e ,mdixac ecinrd `l Ð miznl `nhin `le dzey epi` oiicrc df xifp ,jklde .zexifpd mlyp mei dryze mixyrnczglbzn dyw ,edin .miyly mei

.digiy uxt axd epxen .miyly meia dligzkl zepey`x zeiglbz ipya eliwd miycw zlik` meync d`xp `l` !cg`e miylya ikd elit`e Ð oii dzey epi`c ,ziyilyéëä:opiqxb

xifpac xg` ,iriay meia `nh xifp zliah `id eli`k ifgine ,zeglbzd lk xg` laehy rxevn oick ,zglbzd xg` leahl jixv `edy oeikc ,meia ea `nh xifp zepaxw `ian epi` izk`e

oick serd z`hg `ian cg`e miyly meiae .cg`e miyly meia epiidc ,ezglbz mei zxgnl cr `nh xifp zepaxw `iadl leki epi` jkle .ipiny cr `ian epi` f`c ,dil `wtqn inp `nh

.eny` `iad `ly it lr s` ez`hg `iad :xn`c (my) iyily wxta opaxcke ,d`neh oaxw `iany cg`e miyly mein mei miyly cer dpnie .hlgen `le `nh `ed `nyc ,`nh xifp

lek`l xzene .eiqkp xiwtn Ð `ed xiyr m`e ,ipr rxevn enk serd z`hg Ð ezrxv oaxw `ian cg`e miyy mei epiidc zxgnle .yxtnck ,glbne epiipnl miyly mei `edy miyy meidpen

zxgnl :xne` oerny iax (`,er migaf) epipyy dfe .minlyk dpzne ,my` mb `ian leqtd zial miycw oi`ian xn`c oerny iaxle ,opaxl miycwa lek`l akrn epi` eny`c ,miycwa¨

lke` Ð cg`e miyy mei epiidc ,mei miyy zxgnl ixd .'ek zepeda ozne oetv oerh my` eze`e .minly `di Ð e`l m`e ,ebel dfe eny` df Ð `ed rxevn m` :xne`e ,ebele eny` `ian

xnel jixve .rxevn ly zewitq el eyry oeik ,zglbzd xg` laeh epi` ixdy ,ikd iyextl `kil ziyily zglbz `dine .xdhp xak Ð rxevn did m` zeglbz izy glib xakc ,miycwa

`ian mbe ,mincd lr glbl dnda zler `iane .cg`e miyy meia ligzd epiipny ,(cg`e miyly lr mei miyly glbn) cg`e miyly mei cr glbn epi` zepexg` zeiglbz izya i`cec

d`n ody cg`e miyy lr mei dryze miyng milyne ,cg`e [miyy] mein epiipn ligzne .ezexifpl el elr `le ,did hlgen ile` Ð dpey`x zglbza ik ,`nh xifp wtq meyn ser z`hg

`wecc xaca mrh ozil yie .ezexifp milyne oii zezyl cg`e mixyr d`n meia xzene ,cal dxdh oaxw `iane ,epiipnl mei cg`e miyly `edy cg`e mixyr d`n meia glbne .mei mixyre

q cer eilr oi`y zepexg` mizya la` ,miyly meia zeidl eliwd Ð rxevn wtqa iwetql `ki`c zepey`x zeiglbz ipya,cg`e miyly meia glbny xifp x`yl edeeyd Ð rxevn wt

.mei mixyre d`n xg` miznl `nhne oiia dzeye :xn`w jkleéðúåxg`l miycwa lke` dzpy za zexifpa la` ,mixyre d`na el ic f`c zhren zexifpa [mixen` mixac dna] dlr

mipy izyhlgen `nyc Ð mipy yly cr ziyily .`nh xifp `l` ,hlgen did `l `nyc Ð mipy izy cr dipye ,did xedh xifp `nyc ,dpy cr dpey`x glbln oiznny ,ziyixtck Ð

.xedh xifpl ziriax ,`nh xifpl ziyily ,ezrxvl dipye dpey`x glibe ,did zn `nhe hlgen `nyc Ð mipy rax` cr ziriax .zn `nh `le did
ikd
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åàì àlà[xaecn i`ce `l`-]äaeøî úeøéæðaeilr laiwy - ¤¨¨¦§¦§¨
ex`yi ezrxvn glbziy xg`l mby ote`a ,jex` onfl zexifp

,zexifpd meiq cr mei miyelyåok it lr s`äðBîe ìéçúî éðz÷ §¨¨¥©§¦¤
ãiîzexifpd ini z` zepnl ligzn extq ini xg`l ciny - ¦¨

zexifpd ini xtqnl mitxhvn extq ini oi`y rnyne ,el exzepy
:`xnbd zxne` .`cqg ax lr dywe ,daexn zexifpa s`àeä-

`iaxy axdì áéúBî,`cqg ax lr `iyewd z` dywn -àeäåmb ¦¨§
dì ÷øôîzxacn dpyndy ,dayiin -íBé íéMîç úa úeøéæða §¨¥¨¦§¦©£¦¦

,`id `cqg ax xn`y zhren zexifp zpeeke]onf el x`yiy
ligzn f`e ,ezexifp ini oipn seq cr rxhvpy iznn zhren zexifp

oebke ,[dpeneïéøNò áéúéc,miyngd jezn,úòøö déa àãéìéúéàå §¨¦¤§¦§¦§§¦¨¥¨©©
y oicd f`yçlâîl,øéæðc ïéîBé ïéúìz áéúé øãäå ,Bzòøöznlydl §©¥©¨©§§¨©¨¦§¨¦¦§¨¦

,zrxvd mcewy minid mixzqp oi`e .ezexifpàäcdf oipnaúéà §¨¦
déìxeriy ickøòN ìecébdpny minid z` xezqi `ly `ed oice ¥¦¥¨

,zexifpd ini oeaygl ezrxv ini el miler oi` mbe .rxhvpy mcew
,'rxt' xeriyk mei miyely zegtl exry z` lcbl jixvy itl

maygi m`eenvr lr laiw m` la` .rxt xeriyn el exqgi ixd
xzei oiicr el exzep rxhvpy onfay epiidc ,daexn zexifp
lr mitcerd minid oeaygl ezrxv ini miler ,mei miyelyn

.mei miyely
:`cqg ax lr zxg` `iyewàîç øa éîø áéúî,`cqg ax lr ¨¦¨¦©¨¨

onwl dpyna epipy(:hp)zeidl envr lr laiwy in ,øéæðmiyely ¨¦
,mei,zg`d ,zewitq izy ezexifpl oey`xd meia el exxerzpe

÷ôña àîè äéäLglbl jixv ezxdh xg`ly ,zna `nhp `ny - ¤¨¨¨¥§¨¥
,ezexifp z` ycgn zepnl ligzdleådidy dipyd÷ôña èìçeî §§¨§¨¥

`vnp ,xdhpyk glbl aiigy ,hlgen rxevn `ed `ny wtzqp -
wtqe ,`nh xifp wtq ,xedh xifp wtq `ed ixd mini mze`ay

,rxevn
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  אגרות קודש 
 ב"ה,  י"ב אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

הצעה  נמצאה  לא  ועדיין  השידוכין  לעונת  שהגיע  כותב  בו  אד"ר  מו'  מכתבו  על  במענה 
מתאימה בשבילו ומצטער מזה.

הנה ידוע מרז"ל שקשה לזווגם כקריעת ים סוף הרי ידוע שבקרי"ס בא לפועל ע"י חוזק 
הבטחון והאמונה בהשי"ת שבמילא מובן שבדרך כזה צ"ל ג"כ בענין הזיווגים, וככל אשר יתחזק 
בבטחונו )ומובן אשר ביחד עם זה הרי צריך ג"כ לחפש באופן המתאים( הרי תוקדם ג"כ ההבאה 

בפועל.

ידוע מאמר הזהר הק' אסתכל באורייתא וברא עלמא הן עולם כפשוטו והן כל פרטי חייו 
של האדם הנק' עולם קטן, ובמילא עליו להוסיף בלימוד הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות 

והשי"ת יצליחו.

בברכה.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר

ולא  בחיצוניות  העולמות  עליית  הוא  שבשבת  שידוע  במה  מאז  שאלתו  על  במענה  נ.ב. 
בפנימיות, ובר"ה הוא עליית העולמות בפנימיות ולא בחיצוניות )כמבואר בכ"מ בדא"ח ועיין ג"כ 
אגה"ק סי' י"ד ובקו"א - דף קנ"ז ע"ב - המשך ר"ה תרס"ה ועוד( והוקשה לו איך הוא כשחל ר"ה 

בשבת.

הנה הענין מבואר ע"פ הידוע דכמה מדריגות יש בפנימיות וחיצוניות יש פנימיות דפנימיות 
וחיצוניות דחיצוניות וכו' עיין ג"כ אגה"ק סי' כ"ט )ק"ן ע"א(: כמה בחינות פנים לפנים וכמה בחי' 
אחורים לאחוריים לאין קץ כו'. וראה ג"כ בספר דרך מצותיך בסוף מצות לא תבערו אש: ולפיכך 

אין ניכר מבחוץ לעין הרואה כו' עיי"ש.
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והדר"קצב עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד נו דף שני)נזיר (ליום

y epicíéLã÷a ìëBàwxíBé íéML øçàì-miyely dpen ,epiidc ¥§¨¨¦§©©¦¦
xedh xifp `ed `ny ,zewitq dyely meyn glbn mneiqae mei
glbl aiegne `nhp `ny oke ,ezexifp ini meiqa glbl aiegne
aiegny dpey`x zglbz glbne rxhvp `ny wtq oke ,ezxdhl
mei miyely zepnl xfege .eizepaxw `iane ,exnb ini xg`l da
rxhvp `nye ,xedh xifp `ed `ny ,zewitq ipy meyn ,mitqep
xg`le ,eizepaxw z` `iane ,extq ini meiqa ipy geliba aiige
`nhidle oii ziizya xeq` la` .miycw zlik`a xzen okn
zngn eid eizeglbz izy `ny wtq xzep oiicry oeik ,miznl

,xifp `ed dzre rxevn ezeidåok lríéúîì ànhéîe ïéé äúBL §¤©¦¦©¥§¥¦
íBé íéøNòå äàî øçàì-mitqep mei miyely xg`ly ,epiidc §©©¥¨§¤§¦

meyn e` ,ziyilya glbn [ezexifp zlawn mei miryz mdy]
xg`ne .eizepaxw `iane d`neh zexifp meyn e` dxdh zexifp
ezeid meyn eid zepey`x zeglbz izy `ny wtq xzep oiicry
zepnl jixv ok lr ,`nh xifp meyn ziyilyde hlgen rxevn
okn xg`le ,epaxw `iane dxdh zexifpl mitqep mei miyely

.miznl `nhidle oii ziizya xzen
dìò éðúåy `ztqezae -,ef dpyn lr epíéøeîà íéøác äna §¨¥£¨©¤§¨¦£¦

mixyre d`n xg`l oiiae ,mei miyy xg`l xak miycwa xzeny
,meiúèòeî úeøéæða,mei miyelyl zexifp eilr laiwy -ìáà ¦§¦¤¤£¨

äðL úa úeøéæðazligzae ,dpyl zexifp eilr laiw m` la` - ¦§¦©¨¨
rxevn `ed `ny mbe zna `nhp `ny wtq el clep dpyd

,hlgeníéLã÷a ìëBàwxíéðL ézL øçàìzg` dpy dpeny , ¥§¨¨¦§©©§¥¨¦
e` d`neh zexifp meyn e` dxdh zexifp meyn e` ,glbn dneiqae
ztqep dpy zepnl xfege ,rxevn ly dpey`x zglbz meyn
dipyd ezglbz meyn e` dxdh zexifp meyn e` ,glbn dneiqae

.miycw zlik`a xzen f`e ,rxevn lyíéúîì ànhéîe ïéé äúBLå§¤©¦¦©¥§¥¦
,íéðL òaøà øçàìeid eizeglbz izy `ny wtq xzep okl mcewy §©©©§©¨¦

,xifp `ed dzr `linne rxevn ezeid zngneilr yi okle
.eizewitq lk ici `viy ick ,miizpy cer d`nehne oiin xnyidl

:eziiyew z` `ng xa inx miiqnéîBé déì ïé÷ìñ Czòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨¨§¦¥¥
ehelg ini daexn zexifpay ,`cqg axk jzrc lr dlrz m`e -

,dxdh zexifp oipnl el milerdéì ébñézel ic didi -ìLaíéðL L ¦§¥¥§¨¨¦
ìLeíBé íéLmiizpy ,miznl `nhidle oiia xzen didiy ick §¦

`ed m` ,jytp dnn mei miyely cere ,rxevn wtq ezeid meyn
daexn zexifp eilr laiwy oeik `cqg ax zrcl ixd ,xedh xifp
el dzlr dipyd dpyd ok lr ,ezexifp zpyl ezrxv ini el elr
jixv ,ezrxv xear dipyd dpyd xg` gliby oeikne ,ezexifpl mb

mrt glbl ick ,'xry lecib' xeriyk mei miyely cer wx oizndl
miiw `l oiicre `nh xifp `ed m`e ,ezexifp xear ziyily
oeik mle` ,xdhidl ick df mini xtqna el ic dxdha zexifp
,mzngn glbzde `nh mbe hlgen rxevn `ed `ny wtq oiicry
oeikne ,dxdh zexifp xear ztqep dpy zepnl siqedl jixv
ezrxv iniy rnyn ixd ,mipy rax` jixvy yxetn dpynay
.`cqg ax ixack `ly ,daexn zexifpa elit` ezexifpl miler oi`

:`cqg ax lr iy` ax ziiyewéMà áø áéúî ãBòå,`cqg ax lr §¨¦©©¦
nn,ixtqa epipyy dïî Bì ïéìBò ïéàL äàîeè éîé àlà éì ïéà¥¦¤¨§¥§¨¤¥¦¦

,ïéðnä`nhpy xifpa xn`py itl(ai e xacna)mipFW`xd minIde' , ©¦§¨§©¨¦¨¦¦
,xedh ecera dpny zexifpd ini z` zxzeq ez`nehy epiide ,'ElRi¦§

la` ,epiipnl elri `ly oky lkeBèelç éîérxevn dyrpy - §¥¦
,ezexifp ini jeza hlgedeïépî.ezexifp ini oipnl miler oi`y ¦©¦

:ixtqd yxtnàeä ïéãåseqa xifp ,'epivn dna'n ok cenll yi - §¦
ïaø÷ àéáîe çlâî äàîeè éîé,`nh xifp my` -åa mb jkBèelç éîé §¥§¨§©¥©¥¦¨§¨§¥¦

`txpy xg`l hlgen rxevn -ïaø÷ àéáîe çlâî,rxevn my` - §©¥©¥¦¨§¨
y ,df oicl mb mzencl yi el` mipica miey mdy mykéîi äî©§¥

Búàîeèxifpd lyBèelç éîé óà ,ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéàly §¨¥¦¦©¦§¨©§¥¦
e ez`neh inil miey ,rxevnd.ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéà¥¦¦©¦§¨

zegcl yiy `l`,xnele df cenil,àìinin ehelg ini cenll oi` Ÿ
,ez`nehBúàîeè éîéa zøîà íà,zexifpd ini oipnl miler mpi`y ¦¨©§¨¦¥§¨

íéîãBwä úà ïäa ìháî ïkLminid lk z` xzeq ,`nhpyky - ¤¥§©¥¨¤¤©§¦
la` ,ezexifp ini oipnl ,elri `ly oky lk okle ,ez`neh mcewy

m`dBèelç éîéa øîàzezexifpl elri `ly rxevn lyLixdïéà Ÿ©¦¥¦¤¥
ïéîãBwä úà ïäa ìháî,ini oipnl miler eidiy `ed oicd one §©¥¨¤¤©§¦

ini oipnl miler mpi` ehelg iniy oipn dl`yd zxfege .ezexifp
:xnege lwn df oic cnele `pzd ea xfeg .ezexifpøîBçå ì÷ ,zøîà̈©§¨©¨¤

àeä,øá÷a øéæp äîeziaa ecera zexifp eilr laiwy mc` - ©¨¦§¤¤
,zexawdúeøéæð úçìâúì éeàø BøòNLjixv epi`y epiide ,dxdh ¤§¨¨§¦§©©§¦

zexifp bedpl ligzny mcew `nh xifp meyn exry z` glbl
mbe ,xedh xifp oick eglbne mei miyely exizen `l` ,dxdha

ok it lr s`e ,ez`neh lr oaxw aiegn epi`Bì ïéìBò ïéàini ¥¦
zexawd ziaa eziidyïéðnä ïî`veiyke ,dxdh zexifp oipnl - ¦©¦§¨

ok m` ,ezexifpl mei miyely zepnl ligznBøòN ïéàL Bèelç éîé§¥¦¤¥§¨
úeøéæð úçìâúì éeàø,ezrxv zngn eglbl aiig oky ,dxdh ¨§¦§©©§¦

,ez`neh lr oaxw aiegneïkL ìk àì.ezexifp ini oipnl elri `ly Ÿ¨¤¥
àlà éì ïéàåylç éîéBèe,dxdh zexifp ini oipnl miler oi`éîé §¥¦¤¨§¥¦§¥

ïépî Bøôñ.miler oi`y eplàeä ïéãå,'epivn dna'n ok cenll yi - ¨§¦©¦§¦
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קצג

miwxt dyelya` cenr ep sc ± iriax wxtxifp
íéùù øçàì íéùã÷á ìëåàíåé íéøùòå äàî øçàì íéúîì àîèîå ïéé äúåùåeli`y Ð

dray seqae ,zrxv zglbz xzl`l glbl jixv did Ð i`ce hlgene i`ce `nh did

dray zepnl jk xg`e ,miycwa lke`e ,zrxv oaxw `ian extq inil zglbzc mini

dgec zrxvdy iptn .dxdh zexifpc miyly zepnl jk xg`e ,d`neh zexifp zglbzc

oiwxit jci`a onwl opzck ,xifpc zglbzl

xifpd zglbzl dgec rbpd zglbzc (`,hp)

`vnpe .wtq `edy onfa `le ,i`ce `edy onfa

oii dzeye ,mini dray xg`l miycwa lke`

.mei drax`e mirax` xg`l miznl `nhine

,wtqn hlgene wtqn `nh `edy eiykr la`

itl ,xzl`l zrxv zglbz glbl leki epi`y

Ð wtq `edy onfa xifpd zglbzl dgec dpi`y

.'ek miyy xg`l miycwa lke` `dey jkld

cvik?,xzl`l zrxv zglbz glbl el `a

i`e ,hlgen `le `nh ziid `l `ny :el mixne`

seql el `a .mei miyly cr glbl i`yx dz`

`nh :el mixne` Ð oii zezyl ywiae miyly

ziyry dpey`x zglbze ,hlgen `le ziid

lk glbl xzen dz` i`e ,d`neh zglbz `id

.dxdh zexifp eilr dlgy iptn mei miyly

el `a .mei miyy ixd ,glbne mei miyly cnere

`le ziid hlgen :el mixne` Ð oii zezyl

izy od Ð ziyry zeiglbz mipy ellde ,`nh

dz` jixv eiykre ,zrxv ly zeiglbz

mei miyly dyre .jzexifp oipnl ligzdl

Ð oii zezyl el `a .mei miryz ixd Ð glbne

ipye ,ziid `nhe hlgen `ny :el mixne`

,zrxv myl eid zepey`xd zeiglbz

ixde Ð miyly dpene xfege .dxdh zexifp ligzn eiykrn ,d`neh zglbzl ziyilyde

,jytp dnn mei miyy xg`l miycwa lke` `vnp .zeiglbz rax`e mei mixyre d`n od

`l oiia la` .miycwa xzed Ð ezrxv oaxw `iady oeike ,zncew i`ce zrxv zglbzc

.izyxity enk ,mei mixyre d`n xg`l cr xzedäìò éðúå.`ztqeza Ðíéøáã äîá
äðù úá úåøéæðá ìáà úèòåî úåøéæðá íéøåîàmeia wtqa hlgene wtqa `nh dide Ð

.rxevn `le `nh did `l `nyc ,mipy ipy xg`l miycwa lke` ,zexifp ly oey`x

`nh xnel yi dpey`x dpy seqae .dteq cr dpey`x dpy lk lke` epi`e`le did

xnel yi oiicre .zipy dpy seq cr glbn oi`e ,dxdh zexifp ligzn jli`e o`kne ,rxevn

zglbze ,zrxvl `l` el dlr `l zepey`x zeiglbz izye ,did `nhe rxevn `ny

cr glbn epi`e ,dxdh zexifp ligzn jli`e o`kne ,d`neh zexifpl el dzlr ziyily

glib xaky itl Ð jytp dnn mipy izy xg`l miycwa lke` `vnp .ziriax dpy seq

`nhine oii dzey `vnpe .oxn`ck mewn lka zncew zrxvc zglbze ,zeiglbz ipy

.mipy drax` xg`l miznlêúòã à÷ìñ éàåini dil iwlq wlqn daexn zexifpac Ð

.dxdh zexifp oipnl el oiler ehelg ini iedyc ,ehelgäéì éâñúleki epi`cn `l` Ð

ehelg ini oi` daexn zexifpa elit`c dpin rny Ð mipy drax` xg`l cr oiia zezyl

.`cqg axl `iywe ,oipnd on el oilerïéàù äàîåè éîé àìà éì ïéà éùà áø áéúî ãåòå
ïéðîä ïî åì ïéìåòz` ycwe ,ytpd lr `hg xy`n eilr xtke" (e xacna) aizkc Ð

eiykrne ,"elti mipey`xd minide ,exfp ini z` 'dl xifde" jk xg`e ,"`edd meia ey`x

.ezxtk `iady xg`l ,exfp ini 'dl xifdl ligzdåèåìç éîéhlgene rxevn m`y Ð

.ezexifp ini jezaïéðî.dxdh zexifp oipnd on el oiler eid `l glbn `diy onf lky Ð

(íéîãå÷ä úà).oipnd on el oiler edi ,oincewd z` oda xzeq oi` ehelg inie li`ede Ð

øá÷á øéæðipixd"a opixn`ck ,xifp zglbzl ie`x exryy ,zexawd ziaa `ede xfpy Ð

.(a,fh xifp) "[glbn] xifpåì ïéìåò ïéàoi`e ,oipnd on ez`neh ini Ðz` oda xzeq

.'ek ehelg ini .oincew el oi`y itl ,oincewdåøôñ éîéayie" oda aezky mini oze` Ð

.(ci `xwie) "mini zray eld`l uegnïéðî.dxdh zexifp oipnl el oiler edi `ly Ð
äî
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:opiqxb ikdìëåàmiyy xg` miycwazeiglbz ipyc ,cg`e miyy meia epiidc Ð

df yexitl edine .`ziixe`c` opinwe`c ,miyly meia eid zepey`x

dipy zglbz ok m` Ð mei miyly dpey`x zglbzc [oeik] ,diteb miyy meia miycwa lke`

dipy glbn miyly meia dpey`x glib m` :lirl opixn`ck ,`ziixe`c dryze miyng meia

cg` xqg miyy meia dipy glb m`e ,miyy meia

meia eae .dryze miyng meia epiidc ,`vi Ð

lk`ie eizepaxw `iai miyy meia ezxgnle ,leahi

s`e .miyy meia miycwa lke`c `vnpe .miycwa

opixn` inp ikd Ð [xn`] miyy xg`lc ab lr

miycwa lke` :(a,q xifp) "[mixifp] ipy" wxta

.envr ipinyd meia xnel dvexe ,mini dpny xg`

Ð mixyre d`n xg`l oii dzeye :ipzwc `d oke

ab lr s`c ,cg`e mixyr d`n meia epiid

oeyl .wece cg`e miyly meia dipy zglbzc

.digiy uxt axd epxenéàåewlq jzrc `wlq

] dil ibqz ehelg ini el[mei miylye mipy ylya

izy uwl ezrxvl zipy gliby xg` ,xnelk Ð

;jytp dnn .miyly seql ziyily glbi ,mipy

ini el elr ixdy ,epic jk Ð `ed xedh xifp m`

jixv epi`e ,[`cqg axl] zexifp ly dpyl ezrxv

glbl (la`) .xry lecib mei miyly wx oizndl

oizni miyly zglbz xg` xedh xifp zglbz

`nhe did hlgen `nyc ,ziriax zglbzl dpy

,ezrxvl Ð zepey`x zeglbz izye ,zn `nh

xifp zglbzl glbiy cre ,`nh xifpl Ð ziyilye

nh.dxdh zexifp zepnle xefgl el xyt` i` `

jkc ,ibq mei miylye mipy ylya :jixtc epiide

oi` ezrxv ini Ð dpin rny `l` .oeaygd dler

hlgene `ed xedh xifp `nyc ,mipy yly seq cr ziyily glbi `l jkle ,xwir lk el oiler

.dpyd seq cr glbl leki epi`y `vnpe ,el elr `l ezrxv inie ,didãåòåiy` ax aizn

el oiler oi`y ez`neh ini `l` il i`?oipn ehelg ini ."elti mipey`xd minide" aizkc Ð

`iane glbn ehelg inie ,`nh xifp my` epiidc Ð oaxw `iane glbn ez`neh ini ,`ed oice

la` oincewd z` oda lhan oky ez`neh inia zxn` m` `l :rxevn my` Ð ezrxv oaxw

ik" :(`,cn) "oipin dyly" wxta lirl opiyxcck ,oincewd exzqi `lc ol `hiyt ehelg ini

.oixzeq opi`y oiie zglbz ihernl Ð "exfp `nh

äîåzexifp zglbzl ie`x exryy xawa xifpziaa didyk "xifp ipixd" xn` m`y Ð

opixn`ck ,ez`neh oaxw `iane glbn epi`y ,dxdh zglbzl ie`x exry Ð zexawd

ini oi` ok it lr s`e ,zexifp liaya mei miyly seql glbn `l` ,(a,fh) iyily wxta lirl

exry oi`y ,ehelg ini .zepnl ligzi `veiyk `l` ,ezexifpl el oiler zexawd ziaa zexifp

on el elri `ly oic epi` Ð ezrxv liaya glbl jixv oky ,dxdh zexifp zglbzl ie`x

.oipndéîéextqxfege ,mini dray (lk) dpene exry lk glbn `edy ,`txzpy xg`l Ð

izizc :dyw zvwe ?oipnd on el oiler oi` dray oze`y oipn Ð ixnbl xdhp `ed f`e ,glbne

!dxdh zglbzl ie`x exryy ,xawa xifpn xnege lwaïëùini oirk eede zglbz oerh

.ez`neh

ìáàrxevn ly exbqd inie dafde afd ini.oiler el` ixd Ð zglbz oiperh oi`y ixg` Ð

[a cenrl jiiy o`kn]àîéìéàmiyly wx zepnl el oi`y ,xnelk zhren zexifpa

inic xninl ira ikide ,xriy lecib ira `de Ð zexifp ini seq cr ezrxv ligzdyn mei

e ,oincewd eda lhan oi` ehelg inia xn`z :ipzwc ,ezexifpl oipnd on el elri ehelgjkl

xza ,glbe `txzpe ,mei miyly `l` zepnl el did `l ezrxv zligzac meia `de ?elri

e`l `l` !xriy lecib ied `l mei miylyn xivaac ,mei miyly zepnle xefgl jixv egelib

oiicr el yi ezrxvl glib ike ,rxhvpyk mei miylyn xzei zepnl el didy daexn zexifpa

oiicr el yi ixd Ð oipnd on el elri ezrxv ini opixn`c jzrc `wlq i`e .mei miyly zepnl

,dil iwlq `lc `nw `pz xn`we ,ynn `cqg axc `zlin oirk ,mei miyly xriy lecib

.`cqg axl dyweéáøglbn xifpdy znd on d`neh lk ryedi iax meyn xn` xfril`

wtece lleb oebk .dilr glbn xifpd oi`y znd on d`neh lke ycwn z`ia lr oiaiig dilr
ld`e
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ànhéîe ïéé äúBLå ,íBé íéML øçàì íéLãwa ìëBà¥©¨¨¦§©©¦¦§¤©¦¦©¥
äna :dìò éðúå .íBé íéøNòå äàî øçàì íéúnì©¥¦§©©¥¨§¤§¦§¨¥£¨©¤
úa úeøéæða ìáà ,úèòeî úeøéæða ¯ íéøeîà íéøác§¨¦£¦¦§¦¤¤£¨¦§¦©
ïéé äúBLå ,íéðL ézL øçàì íéLãwa ìëBà ¯ äðL̈¨¥©¨¨¦§©©§¥¨¦§¤©¦
Czòc à÷ìñ éàå .íéðL òaøà øçàì íéúnì ànhéîe¦©¥©¥¦§©©©§©¨¦§¦¨§¨©§¨

ìLa déì ébñéz ¯ éîBé déì ïé÷ìñìLe íéðL LíéL ¨§¦¥¥¦§¥¥§¨Ÿ¨¦§¦
äàîeè éîé àlà éì ïéà :éLà áø áéúî ãBòå !íBé§§¦©©¦¥¦¤¨§¥§¨
:àeä ïéãå ?ïépî Bèelç éîé ,ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéàL¤¥¦¦©¦§¨§¥¦¦©¦§¦
çlâî Bèelç éîéå ,ïaø÷ àéáîe çlâî äàîeè éîé§¥§¨§©¥©¥¦¨§¨¦¥¦§©¥©
ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéà Búàîeè éîi äî ,ïaø÷ àéáîe¥¦¨§¨©§¥§¨¥¦¦©¦§¨

éðnä ïî Bì ïéìBò ïéà Bèelç éîé óà ¯íà ,àì ¯ .ï ©§¥¦¥¦¦©¦§¨Ÿ¦
,íéîãBwä úà ïäa ìháî ïkL ¯ Búàîeè éîéa zøîà̈©§¨¦¥§¨¤¥§©¥¨¤¤©§¦
!ïéîãBwä úà ïäa ìháî ïéàL Bèelç éîéa øîàzŸ©¦¥¦¤¥§©¥¨¤¤©§¦
éeàø BøòOL ,øáwa øéæp äîe :àeä øîBçå ì÷ :zøîà̈©§¨©¨¤©¨¦©¤¤¤§¨¨
,Bèelç éîé .ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéà ¯ úeøéæð úçìâúì§¦§©©§¦¥¦¦©¦§¨§¥¦
!?ïkL ìk àì ¯ úeøéæð úçìâúì éeàø BøòN ïéàL¤¥§¨¨§¦§©©§¦Ÿ¨¤¥
:àeä ïéãå ?ïépî Bøôñ éîé ,Bèelç éîé àlà éì ïéàå§¥¦¤¨§¥¦§¥§¨¦©¦§¦
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miwxtקצד dyelyaa cenr ep sc ± iriax wxtxifp
úçìâú ïåòè åèåìç éîé äî.`xw eda yxtnck ,oixetve Ðåøîâini .ehelg ini epiid Ð

ini jeza xdhpe .mei xyr drax` minrt ,hlgeny mcew xbqen `edy mini el` exbqd

.mini oze` el oiler ody .xbqd'åë áæä éîé ìáà`l cere ,zglbz oiperh mpi`y Ð

.oipnd on el oiler el` ixd Ð zn z`neha e`nhpøîàú 'åë úøîà íà àì úäéî éðú÷
åèåìç éîéá.oincewd z` oda lhan oi`y Ð

i`na?opira `de Ð zhren zexifpa `nili`

:ipzwe ,daexn zexifpa e`l `l` !xriy lcib

.`cqg axl `iywe ,oipnd on el oiler oi`y

m`e .dpin rny `zaeiz `dnc dpin rny

`d !lirlck mei miyng zexifpa dnwel :xn`z

,d`neh inic `inec dl ipzw `dc ,xyt` `l

oi` o`k s` Ð oiler oi`c ol `wiqt oldl dnc

.oileräðùîõøùä ïî äì÷ åæ àäú àìÐ

melk `nhn xifpd oi`y uxyd z`neh lr dne

d`neh lr ,ycwn z`ia meyn eilr oiaiig Ð

Ð iriaye iyily d`fd oerh `edy znd on

,ycwn z`ia meyn dilr oiaiig ediy oic epi`

dilr glbn xifpd oi`y it lr s`e?
àøîâòùåäé éáøî øæòéìà éáøå,`nzq Ð

dl xnb `d ,dippg oa ryedi iax epiidc?`de

.'ek lnn oa ryedi iaxnàé÷ñãøòìmy Ð

.mewnô ïáùàø øú.eny jk Ðåì éúøîàÐ

oa ryedi iaxa dz` iwa melk :xi`n iaxl

lnn?ryedi iax meyn il xn`e .od :il xn`

.'ek d`neh lkàúúòîù ìë äðéî òîù åøîà
àúìú éáá àøîàúîãipyn rny iyilyc Ð

i`dl xninl irac o`n i`dc ,oey`xn ipye

i`nw `l` xninl `kxhvn `l Ð `zlin

iax oizipzna opzck ,`l i`rivne ,i`xzae

oa ryedi iax aiygw `le ,ryedi iaxe xfril`

.ediicda lnnéðìáå÷î êë øìáìä íåçð øîà
úåâåæä ïî ìáé÷ù àùàéî éáøîxfrei oa iqei Ð

,ilax`d i`zpe digxt oa ryedi ,opgei oa iqeie

dirny ,ghy oa oernye i`ah oa dcedi

on elaiwy zebefe .i`nye lld ,oeilha`e

elaiw mi`iape ,ik`lne dixkf ibg Ð mi`iapd

z` rxefd :opiqxb ikd .ipiqn dynl dkld

Ð zg` oxeb o`yr m` ,oihg ipin ipy edcy

s` ,orxf zg` dcyae li`edc .zg` d`t ozep

oihg oin mdipye li`ed ,mipin ipy ody it lr

my ok m` `l` ,zg` d`t `l` aiig epi` Ð

zi`e .zepxb izy odn zeyrle owlgl ezrc

q"ip` ,lcxge zay rxefd :eda aizkc mixtq

.dl opiqxb `l op`e .`l eze ,f"rlaòùåäé åìéàå
áìëå:`nl` .aiygw `l ,i`rivn eedc Ð

`l Ð i`rivne ,opixn` Ð i`xzae i`nwc

edlek aiygw jli`e mi`iapd one .opixn`

.jli`e ipy zian eidy iptn ,`cgk

äðùîïéã åðéà 'åë äàîèî àéäù íã úéòéáø
äàùî ìòå äòâî ìò çìâî øéæðäùoicd `ede Ð

`aiwr iaxlc ,zelid` lr xninl dil dedc

dxery iablc meyn `l` .`xaq i`d dil zi`

lr xn` ivn `l xnege lwn dipin dil iziinwc

.mc ziriax iab inp xn` `l Ð zelid`ïéðã ïéà
øîåçå ì÷î ïàë.xn`w i`n) yxtn `xnbae Ð

(øîåçå ì÷ ïàë ïéðã ïéàlw oipc oi`y itl Ð

.dkldn xnege
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.zna mirbepd milke ,zenvr raex ld`eàìuxyd on dlw ef `dz`icda dia aizkc Ð

.ycwn z`ia lr dilr oiaiigc[oldl dpynl mikiiy mi`ad mixeaicd ipy]øîàiax

`le Ð xnege lw o`k oipc oi` `aiwr (iax) ef dn il xn` 'ek xfril` iax iptl izpc `aiwr

.(ef) dkldn xnege lw oipc oi`y Ð xfril` iaxc `nrhe .dinrh el yxit

[àìà]mvrc yxtn `xnba .dkld [exn`] ok

xnege lw oipc oi`e ,dkld dxeryk

.dkldnéáøåryedi iax meyn xfril`Ð

`de ?dl xinb dippg oa ryedi iax `edy ,mzq

!dl xnb lnn oa ryedi iax meynàéðúãxn`

iax iz`vn `iwqcxrl izkldyk xfril` iax

y`x xzt oa ryediayei didy .eia` my jk Ð

el xn` .'ek zn z`neh lk :xi`n iax iptl oce

:[il] xn` ?lnn on ryedi iaxa iwa dz` [melk]

ixacn df lk Ð lnn oa ryedi iax xn` jk ,od

xinb lnn oa ryedi iaxn `nl` .xfril` iax

.dil

òîù[`zlz iaa] `xn`zinc `zlin dpin

xn` `l irvin xn` i`xzae i`ncwÐ

oa ryedi iaxl xn` dippg oa ryedi iax inp ikd

iaxe .xfril` iaxl lnn oa ryedi iaxe ,lnn

,oexg` didy xfril` iax xikfd dpynd xciqy

ryedi iaxe ,oey`xd `edy dippg oa ryedi iaxe

l yg `l Ð irvn`d `edy lnn oa.exikfd

ìáé÷ùzebefd onelaiw mde ,i`nye lld Ð

oa oernye i`ah oa dcedine ,oeilha`e dirnyn

,ik`lne dixkf ibg mi`iapd on elaiwy ,ghy

lcxge zay rxefa ,ipiqn dynl dkld elawy

lkn d`ta aiigy zenewn dylye mipya ('eke)

,dil opiqxb `le .mixtqd zqxib jk .cg`e cg`

(a dpyn b wxt) d`t zkqna diepy dpyn jdc

xiiye edcy [xnpna] `aiwr iaxc zwelgn iab

cg` lkn d`t :xne` `aiwr iax ,migl miglw

micene .lkd lr cg`n :mixne` minkge ,cg`e

ipy wxta opiqxb ikde .'ek zay rxefa minkg

,oihg ipin ipy edcy rxefd :(d dpyn) d`tc

ozep Ð cg` oxeb [o`yr] ,dpale zizngy :yexit

dyrn .ze`t izy Ð zepxb izy ,zg` d`t

oax iptl `ae ,dtvnd yi` oerny iax rxfy

megpl el`ye ,zifbd zkyll elre ,l`ilnb

ipy :'ek `y`in iaxn iplaewn jk :xn`e ,dkld

,zg` d`t ozep Ð cg` oxeb o`yr ,oihg ipin

alke ryedi eli`e .ze`t izy ozep Ð zepxb izy

.aiygw `l mirvn`d
mvr
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äîe ,Bøôñ éîé óà ¯ úçìâz ïeòè Bèelç éîi äî©§¥¦¨¦§©©©§¥§¨©
.Bøôñ éîé óà ¯ ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéà Bèelç éîi§¥¦¥¦¦©¦§¨©§¥§¨
ànèî èeìç :ïúBð ïécäå ?ïk Bøbñä éîé óà ìBëé̈©§¥¤§¥¥§©¦¥¨§©¥

,áLBîe ákLîíà ,áLBîe ákLî ànèî Bøbñä éîéå ¦§¨¨¦¥¤§¥§©¥¦§¨¨¦
óà ¯ ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéàL Bèelç éîéì zãîì̈©§¨¦¥¦¤¥¦¦©¦§¨©
íà ,àì :zøîà ¯ .ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéà Bøbñä éîé§¥¤§¥¥¦¦©¦§¨¨©§¨Ÿ¦
àéáîe úçìâz ïeòè Bèelç ïkL ¯ Bèelç éîéa zøîà̈©§¨¦¥¦¤¥¦¨¦§©©¥¦
ïéàL Bøbñä éîéa øîàz ,ïéìBò ïéà Cëéôì ¯ ïaø÷̈§¨§¦¨¥¦Ÿ©¦¥¤§¥¤¥
.ïéðîì eìòé Cëéôì ¯ ïaø÷ àéáî Bðéàå úçìâz ïeòè̈¦§©©§¥¥¦¨§¨§¦¨©£§¦§¨
ïî Bì ïéìBò ïéà ¯ Bøîb éîéå Bøôñ éîé :eøîà ïàkî¦¨¨§§¥§¨¦¥§¨¥¦¦
¯ òøBöî ìL Bøbñäå ,äáfäå áfä éîé ìáà .ïéðnä©¦§¨£¨§¥©¨§©¨¨§¤§¥¤§¨
éîéa zøîà íà ,àì :úäéî éðú÷ .Bì ïéìBò elà éøä£¥¥¦¨¨¥¦©Ÿ¦¨©§¨¦¥
éîéa øîàz ,ïéîãBwä úà ïäa ìháî ïkL äàîeè§¨¤¥§©¥¨¤¤©§¦Ÿ©¦¥
ïðéòa àä ¯ úèòeî úeøéæða àîéìéà ?éàîa .Bèelç¦§©¦¥¨¦§¦¤¤¨¨¥©
ïéàL :éðú÷å ,äaeøî úeøéæða ¯ åàì àlà .øòN ìecéb¦¥¨¤¨¨¦§¦§¨§¨¨¥¤¥

L ,déì ïé÷ìñ àì :àîìà ,ïéðnä ïî Bì ïéìBòòî ¦¦©¦§¨©§¨¨¨§¦¥§©
.dpéîäðùî:òLBäé éaø íeMî øæòéìà éaø øîà ¦¨¨©©¦¡¦¤¤¦©¦§ª©

äéìò ïéáéiç ¯ äéìò çlâî øéæpL únä ïî äàîeè ìk̈§¨¦©¥¤¨¦§©¥©¨¤¨©¨¦¨¤¨
øéæpä ïéàL únä ïî äàîeè ìëå ,Lc÷î úàéa ìò©¦©¦§¨§¨§¨¦©¥¤¥©¨¦
øîà .Lc÷î úàéa ìò äéìò ïéáéiç ïéà ¯ äéìò çlâî§©¥©¨¤¨¥©¨¦¨¤¨©¦©¦§¨¨©

.õøMä ïî äl÷ Bæ àäz àì :øéàî éaøàøîâéaøå ©¦¥¦Ÿ§¥©¨¦©¤¤§©¦
éaø íeMî àäå ?dì øîb òLBäé éaø íeMî øæòéìà¡¦¤¤¦©¦§ª©§©¨§¨¦©¦
:øæòéìà éaø øîà ,àéðúc .dì øîb ìîî øa òLBäé§ª©©¤¤§©¨§©§¨¨©©¦¡¦¤¤
øút ïa òLBäé éaø úà éúàöî àé÷ñcøòì ézëìäLk§¤¨©§¦§©§©§§¨¨¨¦¤©¦§ª©¤¥¤
ìk :äëìäa øéàî éaø éðôì ïãå áLBé äéäL LàøŸ¤¨¨¥§¨¦§¥©¦¥¦©£¨¨¨
äéìò ïéáéiç ¯ äéìò çlâî øéæpäL únä ïî äàîeè§¨¦©¥¤©¨¦§©¥©¨¤¨©¨¦¨¤¨
øéæpä ïéàL únä ïî äàîeè ìëå ,Lc÷î úàéa íeMî¦¦©¦§¨§¨§¨¦©¥¤¥©¨¦

äéìò ïéáéiç ïéà ¯ äéìò çlâî.Lc÷î úàéa íeMî §©¥©¨¤¨¥©¨¦¨¤¨¦¦©¦§¨
íeìk :Bì ézøîà !õøMî äl÷ Bæ àäz ìà :Bì øîà̈©©§¥©¨¦¤¤¨©§¦§
¯ .ïä :éì øîà ?ìîî øa òLBäé éaøa é÷a äzà©¨¨¦§©¦§ª©©¤¤¨©¦¥
:òLBäé éaø íeMî ìîî øa òLBäé éaø éì øîà Ck̈¨©¦©¦§ª©©¤¤¦©¦§ª©
äàîeè ìëå ,Lc÷î úàéa íeMî äéìò áéiç ¯ äéìò çlâî øéæpäL únä ïî äàîeè ìk̈§¨¦©¥¤©¨¦§©¥©¨¤¨©¨¨¤¨¦¦©¦§¨§¨§¨
éaø íeMî ,éåä .Lc÷î úàéa íeMî äéìò ïéáéiç ïéà ¯ äéìò çlâî øéæpä ïéàL únä ïî¦©¥¤¥©¨¦§©¥©¨¤¨¥©¨¦¨¤¨¦¦©¦§¨¡¥¦©¦
,àúìz éáa äøîàúîc àúzòîL ìk ,dpéî òîL :eøîà ¯ !dì øéîb ìîî øa òLBäé§ª©©¤¤¨¥¨¨§§©¦¨¨§©§§¨§¦§©§¨§¥§¨¨
éîð ïðà óà :÷çöé øa ïîçð áø øîà .ïðéøîà àì ¯ éàòéöî ,ïðéøîà ¯ éàøúáe éàîã÷©§¨¥©§¨¥¨§¦©§¦¨¥¨¨§¦©£©©©§¨©¦§¨©£©©¦
,úBâefä ïî ìawL ,àaàî ìaéwL ,àLàéî éaøî éðìae÷î Ck :øìálä íeçð øîà ,àðéðz̈¥¨¨©©©©§¨¨§§©¦¥©¦§¨¨¤¦¥¥©¨¤¦¥¦©

éðéqî äLîì äëìä :íéàéápä ïî eìawLìLe íéðLa ìcøçå úáL òøBfa,úBîB÷î äL ¤¦§¦©§¦¦£¨¨§Ÿ¤¦¦©©¥©¤¤§©§¨¦§©¦§¨§
.dpéî òîL ,áéLç÷ àì áìëå òLBäé eléàå .ãçàå ãçà ìkî äàt ïúBpLäðùîøîà ¤¥¥¨¦¨¤¨§¤¨§¦§ª©§¨¥¨¨¨¥§©¦¨¨©

¯ ìäàa íãà ànèî BðéàL äøBòNk íöò íà äî :øæòéìà éaø éðôì ézðc :àáé÷ò éaø©¦£¦¨©§¦¦§¥©¦¡¦¤¤¨¦¤¤¦§¨¤¥§©¥¨¨§Ÿ¤
àäiL ïéc Bðéà ¯ ìäàa íãà ànèî àeäL íc úéòéáø ,BàOî ìòå Bòbî ìò çlâî øéæpä©¨¦§©¥©©©¨§©©¨§¦¦¨¤§©¥¨¨§Ÿ¤¥¦¤§¥
.øîBçå ì÷î ïàk ïéðc ïéà !?àáé÷ò äf äî :éì øîà ?dàOî ìòå dòbî ìò çlâî øéæpä©¨¦§©¥©©©¨¨§©©¨¨¨©¦©¤£¦¨¥¨¦¨¦©¨¤
.äëìä :eøîà ïk àlà ,zøîà äôé :éì øîà ,òLBäé éaø éðôì íéøác éúéöøäå éúàaLëe§¤¨¦§¦§¥¦§¨¦¦§¥©¦§ª©¨©¦¨¤¨©§¨¤¨¥¨§£¨¨
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קצה

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד נו דף שני)נזיר (ליום

Bèelç éîi äîy epivnúçìâz ïeòè,`txzpy xg`lBøôñ éîé óà ©§¥¦¨¦§©©©§¥¨§
cer mzeeydl yie ,mini dray dpny xg`l zglbz oerh `ld

xneleBøôñ éîé óà ,ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéà Bèelç éîi äîemiler oi` ©§¥¦¥¦¦©¦§¨©§¥¨§
.ezexifp ini oipnl el
Bøbñä éîé óà ìBëémpic didiïk,zexifpd ini oipnl elri `ly ¨©§¥¤§¥¥

ïúBð ïécäårxevny ,'epivn dna'n ok cenll yi -ànèî èeìçlk §©¦¥¨§©¥
l ie`xd xacáLBîe ákLîå ,a rxevn mb jkànèî Bøbñä éîé ¦§¨¨§¥¤§¥§©¥
,áLBîe ákLîy dfl mb mze` deeypezãîì íàxifpn xnege lwa ¦§¨¨¦¨©§¨

xawaïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéàL Bèelç éîéì,dxdh zexifp oipnl ¦¥¦¤¥¦¦©¦§¨
y xn`zBøbñä éîé óàrxevnd ly.ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéà ©§¥¤§¥¥¦¦©¦§¨

,xnele zegcl yiy `l`,àì ,zøîà,dfl dfn cenll oi`íà ¨©§¨Ÿ¦
Bèelç éîéa zøîà,ezexifp oipnl miler oi`yïeòè Bèelç ïkL ¨©§¨¦¥¦¤¥¦¨

eixg`lïaø÷ àéáîe úçìâz,ez`neh ini oirk md ixdeïéà Cëéôì ¦§©©¥¦¨§¨§¦¨¥
ïéìBòm`d la` ,ezexifp ini oipnløîàzmbBøbñä éîéaelri `ly ¦Ÿ©¦¥¤§¥

,ezexifplïeòè ïéàLmdixg`l xbqend,ïaø÷ àéáî Bðéàå úçìâz ¤¥¨¦§©©§¥¥¦¨§¨
,hlgen enk d`neh inil mzeeydl oi` okle.ïéðnì eìòé Cëéôì§¦¨©£©¦§¨

:ixtqd miiqneøîà ïàkîy [ecnl-]Bøîb éîéå Bøôñ éîély ¦¨¨§§¥¨§¦¥¨§
rxevnòøBöî ìL Bøbñäå äáfäå áfä éîé ìáà ,ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéà¥¦¦©¦§¨£¨§¥©¨§©¨¨§¤§¥¤§¨

oaxwe zglbz miperh oi`y oeik.Bì ïéìBò elà éøäiy` ax miiqn £¥¥¦
:eziiyew z`úäéî éðz÷epipy ixd -,ixtqaéîéa zøîà íà àì ¨¨¥¦©Ÿ¦¨©§¨¦¥

äàîeèxifp lyBèelç éîéa øîàz ïéîãBwä úà ïäa ìháî ïkL. §¨¤¥§©¥¨¤¤©§¦Ÿ©¦¥¦
éàîa`a -,xaecn zexifp dfi,úèòeî úeøéæða àîéìéà §©¦¥¨¦§¦¤¤

dvx j`id ,mei miyely wx yi ezexifp ini seq cre rxhvpyny
,ezexifp ini oipnl elri ehelg iniy xnelïðéòa àäjixv `ld - ¨§¦¨

xeriyk mei miyely zepnløòN ìecéb,geliba xzen didiy mcew ¦¥¨
mei miyely el exzep `l ezrxvn `txzpy xg`l gliby oeike

,ezexifp znlyd cr,äaeøî úeøéæða åàì àlàenvr lr laiwy ¤¨¨¦§¦§¨
zngn glbiy xg`l mby ,mei miyelyn daexn onfl zexifp

,ezexifp seq cr mei miyely ex`yi ezrxvåok it lr s`éðz÷ §¨¨¥
ixtqaïéàLehelg iniàîìà ,ïéðnä ïî Bì ïéìBòiniy gken - ¤¥¦¦©¦§¨©§¨

miyely lr mitcerd ehelgdéì ïé÷ìñ àìinil miler mpi` - Ÿ¨§¦¥
,zexifpdok` :`xnbd zniiqn .`cqg ax lr dywedpéî òîL- §©¦¨

:`cqg axk dkld oi`y dfn gken

äðùî
îeè ìk ,òLBäé éaø íeMî øæòéìà éaø øîàçlâî øéæpL únä ïî äà ¨©©¦¡¦¤¤¦©¦§ª©¨§¨¦©¥¤¨¦§©¥©

äéìòepypy ze`nehd ibeq lk epiidc ,dllba ezexifp xzeqe ¨¤¨
lirl dpyna(:hn),äéìò ïéáéiçoaxw e` cifna zxk ,da `nhpy in ©¨¦¨¤¨

,bbeyaLc÷î úàéa ìòcera ycwnd zial qpkpe da `nhp m` - ©¦©¦§¨
.eilr ez`neh,äéìò çlâî øéæpä ïéàL únä ïî äàîeè ìëåepiidc §¨§¨¦©¥¤¥©¨¦§©¥©¨¤¨

dixg`ly dpyna zeiepnd ze`nehd ibeq lk(:cp)zexzeq oi`y
,ezexifp z`.Lc÷î úàéa ìò äéìò ïéáéiç ïéà¥©¨¦¨¤¨©¦©¦§¨

àäz àì ,øéàî éaø øîàd`nehBæ,dilr glbn xifpd oi`y ,äl÷ ¨©©¦¥¦Ÿ§¥©¨
xzeiïîz`nehõøMä,lr ezexifp xzeqe glbn xifpd oi`y s`y ¦©¤¤

:ycwn z`ia lr dilr miaiig ,ef d`neh

àøîâ
d`neh lky ryedi iax meyn xfril` iax xn`y dpyna epipy
.ycwn z`ia meyn dilr oiaiig oi` dilr glbn xifpd oi`y

:`xnbd dywnòLBäé éaø íeMî øæòéìà éaøådippg oadì øîb- §©¦¡¦¤¤¦©¦§ª©¨©¨
,df oic cnløîà ,àéðúc ,dì øîb ìnî øa òLBäé éaø íeMî àäå§¨¦©¦§ª©©©©¨©¨§©§¨¨©

òéìà éaøài÷ñcøòì ézëìäLk ,øæ[mewn my-]éaø úà éúàöî ©¦¡¦¤¤§¤¨©§¦§©§©§¦¨¨¨¦¤©¦
Làø øút ïa òLBäé[eia` my did jk-]éaø éðôì ïãå áLBé äéäL §ª©¤¤¤Ÿ¤¨¨¥§¨¦§¥©¦

äëìäa øéàî,df oic eiptl xn`e ,çlâî øéæpäL únä ïî äàîeè ìk ¥¦©£¨¨¨§¨¦©¥¤©¨¦§©¥©
Lc÷î úàéa íeMî äéìò ïéáéiç ,äéìò,ïéàL únä ïî äàîeè ìëå ¨¤¨©¨¦¨¤¨¦¦©¦§¨§¨§¨¦©¥¤¥

Bì øîà .Lc÷î úàéa íeMî äéìò ïéáéiç ïéà ,äéìò çlâî øéæpäiax ©¨¦§©¥©¨¤¨¥©¨¦¨¤¨¦¦©¦§¨¨©
,xi`nàäz ìàd`nehBædilr glbn xifpd oi`y -î äl÷z`neh ©§¥©¨¦
.õøM¤¤

:eixaca xfril` iax jiynneBì ézøîà,xi`n iaxl -äzà íeìk ¨©§¦§©¨
,ìnî øa òLBäé éaøa é÷amkg `edy eze` dz` xikn ,xnelk ¨¦§©¦§ª©©©©

,on`pe lecb.ïä ,éì øîà,el izxn`e izxfgòLBäé éaø éì øîà Ck ¨©¦¥¨¨©¦©¦§ª©
òLBäé éaø íeMî ìnî øaoa,dippgøéæpäL únä ïî äàîeè ìk ©©©¦©¦§ª©¨§¨¦©¥¤©¨¦

Lc÷î úàéa íeMî äéìò áéiç ,äéìò çlâî,únä ïî äàîeè ìëå §©¥©¨¤¨©¨¨¤¨¦¦©¦§¨§¨§¨¦©¥
.Lc÷î úàéa íeMî äéìò ïéáéiç ïéà ,äéìò çlâî øéæpä ïéàL¤¥©¨¦§©¥©¨¤¨¥©¨¦¨¤¨¦¦©¦§¨

éåäy ok m` epcnl -dì øéîb ìnî øa òLBäé éaø íeMî`edy ¡¥¦©¦§ª©©©©¨¦¨
ryedi iax z` wx `pzd hwp recne ,dippg oa ryedi iaxn rny

.dippg oa
:`xnbd zvxzneøîà,daiyid ipaàúzòîL ìk ,dpéî òîL ¨§§©¦¨¨§©§§¨

ïðéøîà àì éàòéöî ïðéøîà éàøúáe éàîã÷ ,àúìz éáa äønàúîc§¦§©§¨§¥§¨¨©§¨¥©§¨¥©§¦¨§¦¨¥Ÿ©§¦¨
lk -z` wx xikfdl ozip ,yi` itn yi` mya xn`pd dkld xac

lk z` xikfdl aeig oi`e ,oexg`d z` oke oey`xd `xnind lra
ryedi iax ly eny epizpyna xkfed `l ok lre ,drenyd ixqen

.lnn oa
:df oicl di`xàðéðz énð ïðà óà ,÷çöé øa ïîçð áø øîàozip - ¨©©©§¨©¦§¨©£¨©¦¨¦¨

d`ta dpynd ixacn df xac cenll(a"n b"t),,øìálä íeçð øîà̈©©©©§¨
úBâefä ïî ìawL ,àaàî ìaéwL ,àLàéî éaøî épìae÷î CkeìawL , ¨§§©¦¥©¦§¨¨¤¦¥¥©¨¤¦¥¦©¤¦§

,íéàéápä ïîyäëìä`ida éðéqî äLîìd mc`ìcøçå úáL òøBæ ¦©§¦¦£¨¨§Ÿ¤¦¦©§¥©¤¤§©§¨
[wxi ipin-]ìLe íéðLaúBîB÷î äL,dcyaïúBpL`edìkî äàt ¦§©¦§¨§¤¥¥¨¦¨
ãçàå ãçàlr cg` mewnn d`t ozil leki epi`e ,zenewndn ¤¨§¤¨

zg` dcyk mze` mipc ep` oi`y xg`n x`yd.eléàåz`òLBäé §¦§ª©
áéLç÷ àì áìëåalkn elaiw mi`iapdy `pzd dpn `l ixdy , §¨¥Ÿ¨¨¦

,dynn laiwy ryedin laiw alke ,mipwfd on didydpéî òîL§©¦¨
:miirvn`d drenyd ilra lk z` xikfdl jixv oi`y gken -

äðùî
ézðc ,àáé÷ò éaø øîàxnege lwíöò íà äî ,øæòéìà éaø éðôì ¨©©¦£¦¨©§¦¦§¥©¦¡¦¤¤¨¦¤¤

äøBòNk,lw epicyLixdíãà ànèî Bðéàddeydmvrd mr ¦§¨¤¥§©¥¨¨
,ìäàamewn lkneBàNî ìòå Bòbî ìò çlâî øéæpäxifpd rbp m` - §Ÿ¤©¨¦§©¥©©©¨§©©¨

exry glble ezexifp z` xezql eilr ,d`yp e` dxeryk mvra
lirl x`eanke(:hn),íc úéòéáø,xzei xeng epicyànèî àeäL §¦¦¨¤§©¥

íãàenr ddeydìòå dòbî ìò çlâî øéæpä àäiL ïéc Bðéà ,ìäàa ¨¨¨Ÿ¤¥¦¤§¥©¨¦§©¥©©©¨¨§©
dàNî. ©¨¨

:eixaca `aiwr iax jiynneéì øîà,xfril` iax,àáé÷ò äf äî ¨©¦©¤£¦¨
.øîBçå ìwî ïàk ïéðc ïéà.enrh yxit `leéúéöøäå éúàaLëe ¥¨¦¨¦©¨¤§¤¨¦§¦§¥¦

d z` [izxtiq-],él øîà ,òLBäé éaø éðôì íéøácxnege lw §¨¦¦§¥©¦§ª©¨©¦
,zxn`yeøîà ïk àlà ,zøîà äôéglbn xifpdy df oicy ,minkg ¨¤¨©§¨¤¨¥¨§

dxeryk mvr lräëìäxnege lw oipc oi`e ,ipiqn dynl `id £¨¨
glbn xifpdy o`kn cenll ozip `l ok lre ,ipiqn dynl dkldn

:mc ziriax ly `yne rbn lr
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בכל יום חול קודם תפילת הבוקר יפריש איזה מטבע לצדקה
ממכתב י"ג ניסן, תשי"ח
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והדר"קצו עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד נז דף שלישי)נזיר (ליום

àøîâ
rbn lr glbn xifp didiy micnel `aiwr iaxly dpyna epcnl
xifpy dnn xnege lwa ,lde`a `nhn `edy xengd mc ziriax
df lre ,ld`a `nhn epi`y lwd dxeryk mvr rbn lr glbn

k dfn df micnel oi`y el exn`xnege lw micnel oi`y oei
.ipiqn dynl dkldn

:dpynd yexita zwtzqn `xnbd,eäì àéòaéàxifpdy dn m`d ¦©§¨§
rbn lr glbnäøBòNk íöòn cnlpd `edäëìä,ipiqn dynl ¤¤¦§¨£¨¨

íc úéòéáøea dxeryk mvrn `aiwr iax cnlå ,øîBçå ì÷exn` §¦¦¨©¨¤§
y elïéðc ïéàa mc ziriaxa df oicî øîBçå ì÷`edy oicäëìä ¥¨¦©¨¤¦£¨¨

.ipiqn dynl,àîìc Bày oicdíc úéòéáøddeyd lkl z`nhn ¦§¨§¦¦¨
`ed cg` ld`a dnrn cnlpdäëìä,ipiqn dynleníöò £¨¨¤¤

äøBòNk`aiwr iax cnløîBçå ì÷`idy oeik mc ziriaxl ¦§¨©¨¤
hny dxeng,ld`a d`n,äëìäî øîBçå ì÷ ïéðc ïéàåepiidcoi`y §¥¨¦©¨¤¥£¨¨

:dkldn zcnlpd dxnegd ici lr cenll
:`ziixad ixacn df wtq zhyet `xnbd,òîL àzxifpy df oic ¨§©

rbn lr glbnäëìä äøBòNk íöò,ipiqn dynl `edeef dkldn ¤¤¦§¨£¨¨
rbn lr s` glbn xifpdy `aiwr iax cnlíc úéòéáøa,øîBçå ì÷ §¦¦¨©¨¤

åy el exn`.äëìäî øîBçå ì÷ ïéðc ïéà §¥¨¦©¨¤¥£¨¨

ìåãâ ïäë êìò ïøãä

äðùî
dpene ,ezexifp zxzqp zna `nhpy xifpy mincewd miwxta epipy
,ez`nehn xdhpe iriayd meiae iyilyd meia dfne mini dray
,ez`neh lr oaxw `ian zxgnle ,glbne iriayd meia laehe
xfege ,dxdh zexifp ly oaxw `ian dteqae ,ycgn zexifp dpene
zglbza mixifp ebdpi cvik dpc epizpyn .oiia xzene glbne

.e`nhp m` wtq yiyk ,zepaxwae
íéøéæð éðLïäì øîàLmc`éúéàø ,ãçàz`àîèpL íkî ãçà §¥§¦¦¤¨©¨¤¤¨¨¦¦¤¨¦¤¤¦§¨

z`neh,zníkî äæéà òãBé éðéàåwtqa mwifgdl on`p ,`ed §¥¦¥©¥¤¦¤
e ,mzexifp ini xnb cr mipiznne mi`nhïéçlâî,my`x z` mdipy §©§¦

ïéàéáîezetzeyaäàîeè ïaø÷xdhpyk `nh xifp `iany §¦¦¨§©§¨
,ez`nehn,my`l yake serd zlere serd z`hg epiidcåok §

oi`ianäøäè ïaø÷epiidc ,dxdha ezexifp milyny xifp ea aiigy ¨§©¨¢¨
mdipia mipzne ,minlyl li`e z`hgl dyake dlerl yakøîBàå§¥

cg` lk,exiaglàeä éðà íàiziidy dfàîèixd ,xedhd dz`e ¦£¦¨¥
ïaø÷délL äàîeè,iny lr axwieïaø÷ådäøäè`edElLaxwie ¨§©§¨¤¦§¨§©¨¢¨¤§

,jny lrøBähä àeä éðà íàå,z`nhpy df `ed dz`eïaø÷ §¦£¦©¨¨§©

délL äøäè,iny lr axwieïaø÷ådäàîeè`edElLlr axwie ¨¢¨¤¦§¨§©§¨¤§
.jny

ïéøôBñåcer wtqd zngn mdipyìLíBé íéL,dycg zexifp ly §§¦§¦
,zexifpd ini oipnl miler epny mipey`xd zexifpd ini oi`y

xn`py(ai e xacna)lk `vnpe ,'Fxfp `nh iM ElRi mipW`xd minIde'§©¨¦¨¦Ÿ¦¦§¦¨¥¦§
,ezexifp onf `ed eiykr `ny wtqa mdn cg`ïéàéáîemeiqa §¦¦

,ef zexifpäøäè ïaø÷mdn cg` lk dpzne ,zetzeya sqepøîBàå ¨§©¨¢¨§¥
,exiaglàeä éðà íàiziidy,àîhäy ixdïaø÷däàîeèaxwedy ¦£¦©¨¥¨§©§¨

dpey`xd zexifpd xnb xg`lélL,didïaø÷ådäøäèaxwedy ¤¦§¨§©¨¢¨
f`ElL,didäæådidi dzr mi`ian ep`y dxdhd oaxw -ïaø÷ ¤§§¤¨§©

,éúøäèzaeg z` milyn ip` dzr wxy ,e`iadl lhen ilry ¨¢¨¦
.izexifpàeä éðà íàåiziidyøBähä,mipey`xd zexifpd inia s` §¦£¦©¨

ïaø÷däøäè`idd zexifpd xnba axwedyélL,didïaø÷å ¨§©¨¢¨¤¦§¨§©
däàîeèdid ,f` axwedyäæå ,ElLmi`ian ep`y dxdhd oaxw - §¨¤§§¤

didi dzr,Eúøäè ïaø÷:jzexifp zaeg ici z`vi dzr wxy ¨§©¨¢¨§

àøîâ
éðz÷,epizpyna epipy -íäì øîàL íéøéæð éðL,cg`ãçà éúéàø ¨¨¥§¥§¦¦¤¨©¨¤¨¦¦¤¨

,íkî äæéà òãBé éðéàå ,àîèpL íkî.d`neh wtq zwfga md ixd ¦¤¤¦§¨§¥¦¥©¥¤¦¤
:`xnbd dywnéànàåixd ,d`neh wtq zwfga md÷ôñ ìk §©©¨§¥

äàîeèclepydì ïðéôìé àëéäî ,ãéçiä úeLøamicnel okidn - §¨¦§©¨¦¥¥¨¨§¦©¨
,`nh `ed wtqnyäèBqîok m`e ,xg` mr dcgiizde dxzqpy ¦¨

,dheqk epicäèBq äî`l` dxizqd zra my eid `lìòBa ©¨¥
úìòáðå,mipy mdyãéçiä úeLøa äàîeè ÷ôñ ìk óà`ed ,`nhy §¦§¤¤©¨§¥§¨¦§©¨¦
`weecéøz éa àkéàc ïBâkonfa zeyx dze`a miyp` ipy yiyk - §§¦¨¥§¥

.wtqd clepyìáààëäz` yi ixd ,epizpyna o`k -éðLd,íéøéæð £¨¨¨§¥§¦¦
åz` mbïBäéab éà÷c éàä`nhp mdn cg`y d`xy mc` eze` - §©§¨¥©¥

`linne ,mci lr cnryàúìz àädyely cgi mpyiy `vnp - ¨§¨¨
df ote`ae ,miyp`déì äåäepiptly wtqd aygp -äàîeè ÷ôñ £¨¥§¥§¨

clepyäàîeè ÷ôñ ìëå ,íéaøä úeLøaclepdíéaøä úeLøa ¦§¨©¦§¨§¥§¨¦§¨©¦
øBäè B÷éôñ.wtq zwfga elld mixifpd ipyy dpyna epipy recne §¥¨

.d`neh
:`xnbd zvxzn,àðeä áø øa äaø øîàzxacn dpyndøîBàa ¨©©¨©©¨§¥

,iyily eze`íëéðéa ä÷øæpL äàîeè éúéàø,mkn cg`a drbpe ¨¦¦§¨¤¦§§¨¥¥¤
df cnry oeike ,mdnr cnry xaecn `le ,drbp ina rcei ipi`e
,cigid zeyxa d`neh wtq lkk `ede ,mipy o`k ixd wegxn

.`nh ewitqy
:df uexizl di`x `ian iy` axénð à÷éc ,éMà áø øîàmb - ¨©©©¦©§¨©¦

,wegxn cnryk xaecny df uexizk wiecn dpynd oeyln
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בכל יום חול בבוקר קודם הנחת התפילין, יפריש פרוטות אחדות לצדקה
ממכתב כ"ט אדר ראשון, תשכ"ב

יהודי צריך להיות תמיד במעמד ומצב ש"דעתו לחזור לארץ-ישראל"
משיחת י"ב ניסן, ה'תשכ"ז
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קצז

miwxt dyelya` cenr fp sc ± iriax wxtxifp
àøîâåäì àéòáéàlw oipc oi`c ryedi iaxe xfril` iax oizipzna ixn`wc i`d Ð

ixn`w ikid ,xnege?,eilr glbn xifpc ipiqn dynl dkld dxeryk mvr :opixn` in

i` ,dkldn xnege lw oipc oi`e ,eilr glbn xifpc dxeryk mvrn xnege lw mc ziriaxe

dynl dkld mc ziriax :xn`w ikd `nlic e` ,`xwn dl ixinb ediiexzc icina e`l

dxeryk mvre ,ld`a mc`d z` `nhnc ipiqn

opixnb `w dxeryk mvrne xnelk ,xnege lw

xn`we .glbn xifp `di mc ziriaxac xnege lw

oicinl oi`y ,dkldn xnege lw oipc oi` :dil

,dkldn `l` dl ixinb `lc icinn xnege lw

.`xwnd on dil `iz`c e`l i`íöò òîù àú
[äëìä] äøåòùë,eilr glbn xifpdy Ð

xnege lw oipc oi`e ,xnege lw mc ziriaxe

.dkldn

ìåãâ ïäë êìò ïøãä

äðùîíéøéæð éðùzexifp mdilr elaiwy Ð

.cgiaíëî ãçà úà éúéàø ãçà ïäì øîàù
àîèðùd`neh zwfga ewifgdl on`p df ixd Ð

rced e`" `dc ,eze` oiyigkn oi`y onf lk

(eil` rced e`) ,(c `xwie) aizk "ez`hg eil`

.mewn lkníëî äæéà òãåé éðéàåoinilyn Ð

oaxwe d`neh oaxw oi`iane ,oiglbne ,ozexifpl

.zetzeya dxdhøîåàå.odn cg` Ðéðà íà
'åë àåäitl ,oiia zezyl oixzen opi` oiicre Ð

,did `nh `ny cg` lk lr xnel lekiy

.d`neh zglbz `id eiykr gliby ezglbze

oi`iane ,mei miyly cer oixteqe oixfeg `l`

.zetzeyd on cala dxdh oaxwøîåàåcg` Ð

did d`neh oaxw Ð `nhd `ed ip` m` :mdn

oaxw eiykr ly dfe ,jly dxdh oaxwe ,ily

.oiia zezyl oixzen eiykrne .'ek dxdh

àøîâàëä ìáàmipy ,`zlz eedc oeik Ð

iniiwc ab lr s` ,ediiab i`wc i`de mixifp

zeyxa d`neh wtq dil `ied ,cigid zeyxa

.xedh ewitqc ,miaxdàðåä áø øá äáø øîàÐ

d`neh izi`x :xne`e ,cala cg`d mi`wc oebk

`l` edl eed `lc ,miptan mkipial dwxfpy

.zlrape lreak ,ixzéîð à÷éãi`w `lc Ð

i`w ded eli`c ,"rcei ipi`e" xn`wc ,ediicda

.rci ded `lc xyt` i` Ð ediicda
à÷å

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

íöòdkld dxerykzn zeytp lk lr" aizkck ,iz` `l `xwnc .eilr glbn xifpc Ð

e` .xnege lwn dipin ixenb`l ira mc ziriaxe ,d`iaa `nhinc icin Ð "`ai `l

,mc ziriaxl "zn zeytp" edl zilc ,ld`a `nhn `edy dn Ð dkld mc ziriax :`nlic

`nhnc `ed ipiqn dynl dklde ,zeytp izy xeriy `edy ,bel ivg mc rnyn daxc`c

xnelk ,xnege lw dxeryk mvre .ziriaxa ld`a

ld` lr glbiy cenll ira dxeryk mvrn

:yexit .dkldn xnege lw oipc oi`e .mc ziriax

dyrp `l ipiqn dynl dkld `edy xneg gkn

mvre xnege lw mc ziriax :rny `z .xnege lw

.dkld dxeryk

ìåãâ ïäë êìò ïøãä

éðù'eke cg` mdl xn`y mixifpxnel jixv Ð

`lÐ eze` oiyigkn eid m`y ,oiwzey ody

"xne`d" wxta oiyeciwa opixn`ck ,on`p did

.onidn in dygkda cg` cr :(a,dq)

âîïéçìdxdh oaxwe d`neh oaxw oi`iane

'ek xne`e,"xne`e" hwp `wec e`l Ð

in myl axwi dfe ,`edy in myl axwi df `l`

.`edyíàd`neh oaxw `nhd `ed ip`Ð

Ð xak dyrpy dxdh oaxwe ,ily Ð xak dyrpy

.(izxdh oaxw dfe) ,jly

ïéøôåñåoaxw oi`iane mei miylyÐ

z`hg Ð d`neh oaxw ,zetzeya

.wtqd lr iziin `l my` la` .serd zlere serd

,dacp `dz serd zler (wtqa d`neh oaxwe)

epi` `ian epi`y my`e .lk`z `le wtq z`hge

minkge :(a,gi xifp) iyily wxtc opaxk ,eakrn

.dpen Ð eny` `iad `le ez`hg `iad mixne`

,miznl ze`nhile oiia zezyl oixeq` oiicre

.mei miyly cer mixteq jkleøîåàáizi`x

mkipia d`neh dwxfpy,wegxn cner `ede Ð

m` :xn`z m`e .cigid zeyxa d`neh wtq iedc

wtq lkc ,i`ce d`neh oaxw cg` lk `iai ok

yie ![dnexz] dilr oitxey cigid zeyxa d`neh

xyt`y xac `l` dheqn ixinb `lc :xnel

`l `kd la` .z`nhpy xyt`c ,dheqk zeidl

m`e .xedh cg` i`cec ,mdipy ze`nhl xyt`

wtq `de :`xwirn jixt i`n ,ok m` :xn`z

mdipy e`iaie xnelk ,`ed miaxd zeyxa d`neh

miaxd zeyxa d`neh wtq `de ?dxdh oaxw

opitli `le ,dl opixnb dheqn inp ,opixdhnc

oilegc `nw wxt `xwn dil opitlie ,dizwfg` opinwen cge cg lk `l` ,dil opixnb dheqn e`l miaxd zeyxa d`neh wtqc :xnel yie !`nh cg` i`cea `kde ,zeidl xyt`y xac `l`

rnyne ,dl ixinb `zklid :mzd xn`w dizrc `wlq `wc i`nl (my) oilegc `nw wxtac ab lr s`e .dil opirci `lc oeik ,`nh cg` i`cec ab lr s` ,dizwfg` xac lk cinrdl (a,i)

.jxe`a yxetn [dcp zkqn yixa] ,xg` mewnae .ikd i`w `l `pwqna Ð dheqn xnbp `l` ,dwfg meyn e`l miaxd zeyxa d`neh wtqc mzd
ipzwc
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39

40

41

42

43

àøîâúéòéáøe ,äëìä ¯ äøBòNk íöò :eäì àéòaéà¦©£¨§¤¤¦§¨£¨¨§¦¦
Bà .äëìäî øîBçå ì÷ ïéðc ïéàå ,øîBçå ì÷ ¯ íc̈©¨¤§¥¨¦©¨¤¥£¨¨
ì÷ ¯ äøBòNk íöòå ,äëìä ¯ íc úéòéáø :àîìc¦§¨§¦¦¨£¨¨§¤¤¦§¨©
íöò ,òîL àz ?äëìäî øîBçå ì÷ ïéðc ïéàå ,øîBçå̈¤§¥¨¦©¨¤¥£¨¨¨§©¤¤
ì÷ ïéðc ïéàå ,øîBçå ì÷ íc úéòéáøe ,äëìä äøBòNk¦§¨£¨¨§¦¦¨©¨¤§¥¨¦©

.äëìäî øîBçå̈¤¥£¨¨

ìåãâ ïäë êìò ïøãä

éðLíkî ãçà éúéàø" ãçà ïäì øîàL íéøéæð §¥§¦¦¤¨©¨¤¤¨¨¦¦¤¨¦¤
,ïéçlâî ¯ "íkî äæéà òãBé éðéàå ,àîèpL¤¦§¨§¥¦¥©¥¤¦¤§©§¦
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miwxtקצח dyelyaa cenr fp sc ± iriax wxtxifp
éøáò à÷å.etiwz `l meyn da yie ,jxevl epi` zglbzc ,dtwdc e`l lr Ðøîà

ïè÷å äùàá ìàåîùiaiigin `lc ,miphw ipy e` ,miyp izy elld mixifp ipy eidy oebk Ð

.dtwd`çìâî éàîàzeiglbz rax` Ð?meyn `ziinw zeiglbz izxza xar `w `de

meyn xarw ediipin jci``e ,exry [lk] glbn oky ,"owf z`t z` zigyz `l"c e`l

.opiqxb dzgyd ciar `w `de !dtwdäéì øîà
êãéãì àðåä áøì äáäà øá àãà áøzxn`c Ð

edpzi`c miphw ,aiig ohwd z` siwndc

iypi`c ediigxe`ck ,y`xd lk oiglebn

o`n ,ilegd xg`l ozexadl ick edl iglbnwc

edl glbnw?äáåç äéì øîàdny jk Ð

`l dy`c `ped ax xaqwc .`ped axc ezy`c

mixg` y`x` y`xd ztwdc e`l` `cwtin

.llkàãà áø äéì øîàäéðáì åäðéøá÷éúÐ

ik ,aiig ohwd z` siwnd zxn`c jciclc

Ð icicl la` .zaiig inp dy` dil ztwn

oicd `ede ,xeht ohwd z` siwnd lecb elit`

,aiig lecbd z` siwnd lecba oke .dy`l inp

.dy`l oicd `edeåäì àøéáñ åäééåøú éãëî
äô÷ä äîù ùàøä ìë úô÷äãedl ded `de Ð

.`ped axc eipal y`xd lk ztwdéâéìô éàîá
xq`c o`nc ,ediipia `ki` i`n ,xnelk Ð

dy`a ixy i`n` lecba?ìéàåä éùð éðäå
äúçùäá åäðúéìåedpzil Ð owf edl zilc Ð

lecbd z` ztwnd dy` elit`y ,llk dtwda

.dxehtàðîçø øîà éë øáñ äáäà øá àãà áø
é÷îä ãçàå ó÷éðä ãçà åôé÷ú àìòîùîá óÐ

`kid lkc ,siwnl swip ywzi` `zlin `dle

`le yi` `py `l ,aiig inp siwn Ð aiig swipc

.dy` `pyàì äéôåâ àåäå ìéàåä ïè÷ éàäå
áééçéîsiwnc Ð `ed oiyper xa e`lc meyn Ð

.yi` elit`e ,aiign `l inp dil
ìåëé
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éðú÷ãrcei ipi`elern el rcep `ly rnync Ðipzw `lcn ,mda ded `lc meyn ,m

."izgky"àäådtwd ciar `w.dtwd zzgyd ,[y`xa] Ð[äùàá]y`xa

.dtwda epi` dzgyda epi`y lk :jenqa opiyxcc ,dtwda dxeq` dpi`y ,dy`d

àäåowf zzgyd ciar `wzzgyda xarwe ,xrza epwf glbn rxevn zglbz wtqac Ð

.wtqn y`x ztwdae owf

é÷îäóaiig ohwd z``pngx aizk ikc Ð

ohwc ze`t` s` Ð "z`t etiwz `l"

.xdf`

êãéãåoedl glbn o`nmiphw mipa d`xy Ð

.mdize`t mr mdiy`x miglebn

øîà`ped axe .dzid ezy` Ð daeg dil

zexzen miypd :jenqa xn`c ,dinrhl

inp edpzil Ð swipc xeqi`a opi`c oeikc ,siwdl

.siwnc xeqi`aäáåçdipal edpixawzÐ

dbbyk .'ek ipy edlek :`car `w `xeqi`c

.hilyd iptln z`veiy

éãëîy`xd lk ztwd edl `xiaq ediiexz

dtwd dnydaeg :xn`c ,`ped ax Ð

it lr s` ,xaer did yi`d la` .edl dglbn

daeg xn`c `c` ax oke .my`x lk glbny

.dyprp daeg Ð dipal edpixawzéàîáibilt

.ediinrh i`n Ð

éðäåedpzil dzgyda edpzile li`ed iyp

dtwdasiwdl oia ,zetwp zeidl oia Ð

.zexzen lecbl elit`e ,mixg`áøåxa `c`

rnyna swipd cg`e siwnd cg` xaq dad`Ð

`dc ,`pngx xdf` swipl i`ce [`xwc] dihyt

edine .swipd epiidc ,aizk "mky`x z`t"

"etiwz `l" xn`wcnÐ "etwez `l" aizk `le

siwn yiwdl ick ,siwnd lr mb e`ld aqed

Ð `ed `aeig xa swipc `kid lk ,xnelk .swipl

li`ed ,ohw `edde .`ed `aeig xa inp siwn lk

siwn Ð aiigin `le ,`ed oiyper xa e`l ditebe

itew`l ixy yi` elit`e .aiigin `l inp dil

`c` axc cenlzdl dil `pn denzl oi`e .ohwl

Ð ohwd z` siwdl lecbl xzen xaq dad` xa

o`n jcice" `ped axl dil xn`wcn dil rnync

lecbl zxq`c oeik :dil xn`e ,ohwl siwdl lecbl xq`c `ped axc ezxaq itl epiid diihlc i`de ?oedl siwn o`n Ð jcicl la` ,ohwl siwn lecb elit` icicl :rnync Ð "edl siwn

`nw wxta oiyeciwac ab lr s`e .mixg` ztwnd dy` xehtl ,dtwda epyi dzgyda epyiy lk :yexcl `c` axl yxcnl dil `xiaq `lc ,ohwl siwdl dxeq` dy`d mb Ð ohwl siwdl

"etiwz `l" inp `ped ax yxecy dn la` .swipa ixii` `xwc dihytc meyn ,`c` ax dcen dyxc `idda Ð zetwipd miyp xehtl 'ek dtwda epyi dzgyda epyiy lk :ikd opiyxc (a,dl)

oebk ,`xwc dihyt ixii`c i`na `l` dzgydl dtwd yiwdl ol zilc ,`c` ax bilt i`ce `da Ð lecbl elit` ztwnd dy`d xehtl owf zzgydl eyiwne "etiwz `l"c `pyiln ,siwn`

.mixg` siwdl oia ,`xwc dihyt dia ixii`c dtwda zeidl oia Ð dtwda dpi` dzgyda dpi`e li`ed ,ohw oia lecb oia ,siwdl `ixy dy`c xaq `ped ax ;izxza ibilt `zyde .swipa

,`edda zaiig dy`d mb Ð siwnd mb aiigl dipin opiyxcc "etiwz `l"c `pyiln la` .`xwc dihyt dia ixii`c ,dzgydc `yiwdn ztwip zeidln dxeht dy` i`cec :xaq `c` axe

axl dil `xazqn `le ,aiig ohwd z` siwnd lecb :xaq `ped axc ,ohwa inp ibilte .lecbl dtiwd m` e`la zxaere ,`xwc dhiyt dia ixii` `lc oeik ,dzgydc `yiwdn dxhtp `le

rnyn `l Ð `xab lr `xabn xnbinl epiidc ,xeht inp siwn `aeig xa e`l swipc `kidc xninl ,swip`e siwn` rnync "etiwz `l"c `pyil jda `xw diwt`c meync yxcinl `ped

siwdl `ixy dy`c ,`ped axk ol `niiwc d`xpe .xeht ohwl siwnd lecb jklid .xeht inp siwn Ð `aeig xa e`l swipc `kid :xninl ,`pyil jda `xw diwt` ikdlc :xaq [`c`] axe .dil

,`id `aeig za e`l dy`d epiidc gilydc xn`we ,"ohw il itiw`" dy`l xn`c yi` ediipia i`n :xn`wc ,(a,i) `rivn `aac `nw wxta dizeek cenlzdc `ibeqc ,lecbl oicd `ede ,ohw

yi`c inp rnyn Ð yi` `le dy` inp hwpcne .`ped axk ohwl siwdl zxzen dy`c `nl`il itiw`" dy`l xn` yi`dy mzd xninl ivn dede .`ped axk inp epiide ,aiig ohwl siwnd

siwn yiwnc `c` axle :xn`z m`e .`ed oiyper xa e`le ,`ed d`gn xa e`l ohw la` .aiigzi `ed ik ,eptiwzy dl reny da`i `l lecbd `l` Ð `ped axk `lf` `ibeqc oeik ,"lecb

xwirc meyn ,opiywn swipl siwn `c` axl :xnel yie !iebd on swip zeidl xzen didie ,xeht inp swip Ð `aeig xa e`l siwnc `kid lk :`nipe Ð siwnl swip yiwpc oicd `ede ,swipl

s` ,`aeig xa swipdyk la` .xeht siwnd Ð `ed `aeig xa e`l swipd i`e ,aiig siwnd mb `aeig xa swipc `kid :xninl ,swipc z`t epiidc Ð "z`t etiwz `l" aizk swip` `xwc `aeig

swipd epiidc ,`xwc diteb yiwdl `xaq oi` la` .`xwc dihytc ditebn rnync ,swip` Ð "etiwz `l"c `pyiln rnzync ,siwn iyew`l iz` `xwc ,xeq` Ð `aeig xa siwnd oi` m`

`l` !iebe dy`e ohw edtiwiy ,mdizy miiwl xyt` `de ?dtwdc e`l igc i`n` rxevn Ð ok `l m`c ,rcze .`xwc ditebn `le "etiwz `l" `nlra `pyiln `l` rnzyn `lc ,siwnl Ð

meyn wlgl wgece !ohwl siwnd enk aiigl iebd z` siwnd ok m` ,siwn aiigin `ed `aeig xa e`l swipc ab lr s`e ,swipl siwn yiwn `lc `ped axle :xn`z m`e .ziyixtck dpin rny

"mky`x z`t" aizke li`ed xnel yic :uxt epiax axdl d`xpe .swipl siwn yiwn `lc meyn `l` ,ikda ilz `l `ped axc `nrhe .`ed `aeig xa e`l `din `zydc ,aeig llkl iz` ohwc

.`ped axl ohwa enk aiign i` dy`d z` siwna oeir jixve .ieb` `le ,`xw i`w l`xyi`éôìey`x xnel cenlz ok rxevn s` leki etiwz `l xn`pyonc `zyd jzrc `wlq `w Ð

.dtwd dny y`xd lk ztwdc ol miw lka deyd e`l s`c ,dtwdc dyrz `l igcnl `xw jixhvi` `l oicd
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ïéçlâî" .dpéî òîL ,"íkî äæéà òãBé éðéàå" éðú÷c§¨¨¥§¥¦¥©¥¤¦¤§©¦¨§©§¦
ãéáò÷å ,ïepéà ïéàîè åàì àîìéc ?éànàå ."ïéàéáîe§¦¦§©©¦§¨¨§¥¦¦§¨¨¥
,ìBãâa àî÷Bìå ¯ .ïè÷å äMàa :ìàeîL øîà !äôwä©¨¨¨©§¥§¦¨§¨¨§§¨§¨
íé÷Bî àìcî !äôwä dîL àì Làøä ìk úôwäå§©¨©¨¨Ÿ¨§¨©¨¨¦§¨¦
ìk úôwä :ìàeîL øáñ÷ dpéî òîL ¯ éëä dì̈¨¦§©¦¨¨¨©§¥©¨©¨
àäì dì éðúî àøèeæ øî .äôwä dîL Làøä̈Ÿ§¨©¨¨¨§¨©§¥¨§¨

:àôéqà ìàeîLc àúòîL÷ôña àîè äéäL øéæð §©£¨¦§¥©¥¨¨¦¤¨¨¨¥§¨¥
,íBé íéML øçàì íéLã÷a ìëBà ¯ ÷ôña èìçeîe§¨§¨¥¥§¨¨¦§©©¦¦
øîà ¯ !äôwä ãéáò÷ àäå .úBçìâz òaøà çlâîe§©¥©©§©¦§¨§¨¨¨¥©¨¨¨©

éwnä :àðeä áø øîà .ïè÷å äMàa :ìàeîLúà ó §¥§¦¨§¨¨¨©©¨©©¦¤
äáäà øa àcà áø déì øîà .áéiç àeä éøä ïèwä©¨¨£¥©¨£©¥©©¨©©£¨
:déì øîà ¯ ?ïBäì çlâî ïàî Cãéãå :àðeä áøì§©¨§¦¨©§©©§£©¥
áøc éðL eälek .äéðáì äáBç ïBðéøa÷z ¯ .äáBç¨¦§§¦¨§¨¤¨§§¥§©
.àðeä áøì àòøæ déì íéi÷à àì äáäà øa àcà©¨©©£¨¨¦©©¥©§¨§©¨
,äôwä dîL Làøä ìk úôwä àøéáñ eäééåøz éãkî¦§¦©§©§§¦¨©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨
úàt eôwú àì" :øáñ àðeä áø ¯ ?éâìtéî÷ éàîa§©¨¦©§¦©¨¨©Ÿ©¦§©

ð÷æ úàt [úà] úéçLz àìå íëLàøBì LiL ìk ,"E Ÿ§¤§Ÿ©§¦¥§©§¨¤¨¤¥
eäðúéìå ìéàBä ,éLð éðäå ,äôwä Bì Lé ¯ äúçLä©§¨¨¥©¨¨§¨¥¨¥¦§¥§§
øa àcà áøå .äôwäa éîð eäðúéì ¯ äúçLäa§©§¨¨¥§§©¦§©¨¨§©©¨©

éwnä ãçà :øáñ äáäà.òîLîa ówépä ãçàå ó ©£¨¨©¤¨©©¦§¤¨©¦¨§©§©
éwî L÷úéàå¯ áéiçéî ówéðc àëéä ìk ;ówéðì ó §¦§©©¦§¦¨¨¥¨§¦¨¦©©

éwîdéôeb àeäå ìéàBä ïè÷ éàäå ,áéiçéî éîð ó ©¦©¦¦©©§©¨¨¦§¥
éwî ¯ áéiçéîc àeä ïéLðBò øa åàìéàpz Làøä ìk úôwä àîéì .áéiçéî àì éîð ó ¨©¨¦§¦©©©¦©¦¨¦©©¥¨©¨©¨¨Ÿ©¨¥
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קצט

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד נז דף שלישי)נזיר (ליום

meyn,'íkî äæéà òãBé éðéàå' éðz÷cmlern el rcep `ly rnyne §¨¨¥§¥¦¥©¥¤¦¤
xnel el did `l gkye my did m`y my cnr `le ,`nhp in

.'izgkye' `l` 'rcei ipi`e'dpéî òîLcnryk xaecn ok`y §©¦¨
:wegxn

mkn cg` izi`x cg` odl xn`y mixifp ipy :dpyna epipy
,mkn dfi` rcei ipi`e `nhpyïéàéáîe ïéçlâîoaxwe dxdh oaxw §©§¦§¦¦

aeye ztqep zexifp zepnle glbl mdilry dfn epcnle .d`neh
:glbl

:wtqd zngn mdilr zlhend dipyd zglbzd lr dywn `xnbd
éànàå,dipy zglbza md mixzen recn -,ïepéà ïéàîè åàì àîìéc §©©¦§¨¨§¥¦¦

ici `vi xak ok m`e ,`nhp `l `ny wtqa mdn cg` lk ,xnelk
z` epiidc xifp oick eiykr glbi ji`e ,dpey`xd zglbza ezaeg
aiegn epi`e xifp epi` `ny ixd ,ze`td llek ey`x zexry lk

,ef zglbzaäôwä ãéáò÷åz`R EtTz `l' xeqi` lr jka xaere - §¨¨¦©¨¨Ÿ©¦§©
.'mkW`xŸ§¤

:`xnbd zvxzn,ìàeîL øîàxn`p dpynd oicäMàadpi`y ¨©§¥§¦¨
,y`xd ztwd xeqi`a zxdfenåaïè÷dxyr mizy libl ribdy §¨¨

oeik la` ,miniiw eixcp xcp in myl rcei m` jli`e o`kny ,dpy
.'etiwz `l' ly dxdf`d llka epi` zeevn libl ribd `ly

:`xnbd zl`eyâa àî÷BìåìBãixac z` l`eny cinriy - §§¨§¨
,lecb xifpa dpyndåy meyn gelibd xzenàì Làøä ìk úôwä §©¨©¨¨ŸŸ

,äôwä dîL,cala ze`td gelib lr `l` dxezd dcitwd `ly §¨©¨¨
.eizexry lk z` glbn `ed o`ke ,'z`R' EtTz `l' aezkd oeylkŸ©¦§©

eéëä dì íé÷Bî àìcî,ok ayii `ly dnn -øáñ÷ ,dpéî òîL- ¦§Ÿ¦¨¨¦§©¦¨¨¨©
xaeqyìàeîLmby,äôwä dîL Làøä ìk úôwägeliba xaere §¥©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨

.'etiwz `l' ly e`ld lr dfk
dpynd lr exn`p l`eny ixacy mixne` yiy d`ian `xnbd

:onwlìàeîLc àzòîL àäì dì éðúî ,àøèeæ øîz` dpey - ©§¨©§¥¨§¨§©§¨¦§¥
,ohwe dy`a cinrdy l`eny ly evexiz,àôéqàlr epiidc ©¥¨

oldl dpynd(:hp),ìëBà ,÷ôña èìçeîå ÷ôña àîè äéäL øéæð̈¦¤¨¨¨¥§¨¥§§¨§¨¥¥
,úBçìâz òaøà çlâîe ,íBé íéML øçàì íéLã÷aiptn my mbe §¨¨¦§©©¦¦§©¥©©§©¦§¨

dywe ,minrt dnk glbn wtqdäôwä ãéáò÷ àäåxaer ixde - §¨¨¨¦©¨¨
z `l' xeqi` lr mziiyradf lre .'mkW`x z`R EtTìàeîL øîà Ÿ©¦§©Ÿ§¤¨©§¥

`ed dpynd oicyå äMàaaïè÷oi`y ,dpy dxyr mizy oa §¦¨§¨¨
.dtwd xeqi` yyg mzglbza

:dtwd zeklda mitqep mipic ihxt d`ian `xnbd,àðeä áø øîà̈©©¨
lecb mc`éwnäáéiç àeä éøä ,ïèwä úà ó`l' xn`py ,zewln ©©¦¤©¨¨£¥©¨Ÿ
z`R EtTzmb siwdl `l ieeivdy rnyn 'z`t' zaizne ,'mkW`x ©¦§©Ÿ§¤

.`aeig xa epi`y ohw z`t `l s` df llkae ,xg` ly d`tøîà̈©
,àðeä áøì äáäà øa àcà áø déìz` glbl xeq` lecby jixacl ¥©©¨©©£¨§©¨

,ohwdCãéãå,miphwd jiclie -ïBäì çlâî ïàî,mze` glbn in - §¦¨©§©©§
.ze`td z` mb llekd gelibdéì øîàdnyy izy` ,`ped ax ¨©¥

äáBç.dtwd xeqi`a deevn dpi` dy`y ,mze` zglbnd `id ¨
,`c` ax el xn`äéðáì äáBç ïeðéøa÷zyprdl `id dvex ike - ¦§§¦¨§¨¤¨

oia welig xn`p `l siwnd iably ,dipa zxeawa df oer lr
,eglbl `ly epiehvpy in z` glbl dxeq` `id s`e ,dy`l yi`

yi`l xeq`y `ped ax zhiy itly ,`c` ax xaeq df mrhne
zxtqn .dtwd xeqi` lr ezy` dxary `vnp ,ohwd z` siwdl

e ,hilyd iptln z`veiy dbbyk df did :`xnbdéðL eäleklk-] §§¥
[eizepyàðeä áøì àòøæ déì íéiwà àì ,äáäà øa àcà áøc`l - §©©¨©©£¨Ÿ¦©©¥©§¨§©¨

erxf miiwzp`ped axa miiwzpy ,eiiga ezny epiidc ,`ped ax ly
.llwl oiekzp `l `edy s` ,eiptn `c` ax xidfdy dn z`

,ohw ztwd .` :zekld izya `c` axe `ped ax ewlgpy `vnp
axl ,yi`d z` dtiwnd dy` .a .xeht `c` axle aiig `ped axl
inrh z` zxxan `xnbd .dxeht `ped axle zaiig `c`

:`xnbd zl`ey .mzwelgnéãkîc xg`n -àøéáñ eäééåøz ¦§¦©§©§§¦¨
y,äôwä dîL Làøä ìk úôwäax ly miphwd eipa zglbz ixdy ©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨

epiiczd df lre ,y`xd zexry lk ly zglbz dzid `ped
,y`xd lk ztwd oica mzwelgn z` zelzl oi` ok m`e ,xen`k

éâìôéî÷ éàîa.mzwelgn zexaq md dn - §©¨¦§§¥
:`xnbd zx`anàðeä áømiphwd z` siwdl ezy`l xizdy,øáñ ©¨¨©

xn`py itl(fk hi `xwie)[úà] úéçLú àìå íëLàø úàt eôwú àì'Ÿ©¦§©Ÿ§¤§Ÿ©§¦¥
ð÷æ úàt,'Ecg` dzgyd xeqi`e dtwd xeqi` eywedy ixd §©§¨¤

`weecy ,epcnll ,exiagläúçLä Bì LiL ìklr xdfeny in lk - ¨¤¥©§¨¨
`le'z` zigWzz`R,'Lpwfäôwä Bì Lélr mb xdfen -`l' §Ÿ©§¦¥§©§¨¤¥©¨¨Ÿ

EtTzz`R,'mkW`xéLð éðäå,elld miype -eäðúéìå ìéàBä ©¦§©Ÿ§¤§¨¥§¥¦§¥§§
äúçLäa,owfd zzgyd xeqi` lr zexdfen opi` -énð eäðúéì- §©§¨¨¥§§©¦

mb exq`p `l,äôwäalecb oia siwdl zxzen dy`y ezrc okle §©¨¨
.ohw oiae

,øáñ äáäà øa àcà áøå`l' xn`py dnny epcnl ,'EtTzãçà §©©¨©©£¨¨©Ÿ©¦¤¨
éwnäó,mixg` z`tówépä ãçàå,etiwdl mixg`l gipnd - ©©¦§¤¨©¦¨

òîLîa,df e`l lr xdfen mdn cg` lke ,aezkd zernyna - §©§¨
L÷zéàå[ywede-]éwîówéðì óy epcnlláéiçéî ówéðc àëéä ìk §¦§©©¦§¦¨¨¥¨§¦¨¦©©

,ef devnaéwîáéiçéî énð ó.etiwdl `ly daéàäåd dfe -,ïè÷ ©¦©¦¦©©§©¨¨
déôeb àeäå ìéàBäenvr `edy oeik -áéiçéîc àeä ïéLðBò øa åàì ¦§¥¨©¨¦§¦©©

jkitl ,ef devna aiigzdl icka zeevn libl ribd `l -éwîénð ó ©¦©¦
áéiçéî àìdl `ly dehvp `lexzeny `c` ax xaeq ok lre .etiw Ÿ¦©©

xeq`dy ,lecb siwdl dy`l xeq`e ,ohwd z` siwdl yi`l
xizne wlegy `ped axe .etiwdl mixg`l mb xeq` envr siwdl
siwdl yi`l xqe` jci`ne ,dtwda xeq`y in z` siwdl dy`l

.swipl siwn yiwdl oi`y xaeq ,ohwd
:y`xd lk ztwd oica mi`pz ewlgp m`d zxxan `xnbdàîéì- ¥¨

oicy xn`p `nyLàøä ìk úôwä,dtwd dny m`dàéä éàpz- ©¨©¨¨Ÿ©¨¥¦
.mi`pz zwelgna iepy,ïðaø eðúczglbz oipra dxeza xn`p §¨©¨¨

rxevn(h ci `xwie)FW`x z` FxrU lM z` gNbi iriaXd mFIa dide'§¨¨©©§¦¦§©©¤¨§¨¤Ÿ
:`ziixad zwcwcn .'gNbi FxrU lM z`e eipir zAB z`e Fpwf z`e§¤§¨§¥©Ÿ¥¨§¤¨§¨§©¥©

øîBì ãeîìz äî 'BLàø'-weqta xkfp recnzglbz oicy`xd Ÿ©©§©
ey`x zexrye 'gNbi FxrU lM z`e' xn`p xak ixd ,cxtp ote`a§¤¨§¨§©¥©

:`ziixad zx`an .mda zelelkøîàpL éôì(fk hi `xwie)eôwú àì' §¦¤¤¡©Ÿ©¦
,'íëLàø úàtgelib `idy ,y`xd ztwda l`xyi lk exq`pe §©Ÿ§¤

,ze`td
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אמת היא דרך המיצוע. נטייה לימין להחמיר על עצמו ולמצוא בעצמו חסרונות 
נטייה לשמאל, להקל על עצמו,  או  ענייני עברות, שאינם כפי שהאמת היא,  או 
לחפות על חסרונות עצמו, או להקל בענייני עבודה בגלל אהבת עצמו – שתיהן 

דרכים לא אמיתיות
היום יום כז אדר א
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והדר"ר עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד נח דף רביעי)נזיר (ליום

ìBëéy xnel iziidïk òøBöî óàz`e ,ey`x ze`t siwi `l - ¨©§¨¥
xzend sebd xry x`ya miiwi ,'FxrU lM z` gNbi' weqtd§©©¤¨§¨

,geliba'BLàø' øîBì ãeîìzze`t z` mb glbl eilry cnll ©§©Ÿ
mewn lkl a` oipa o`kne .rxevn zglbz ly dyrd meyn ,ey`x

.dyrz `l dgec dyry
Cãéà àéðúåote`a dfd weqtd z` zyxecy ,zxg` `ziixa - §©§¨¦¨

,dpeyøîBì ãeîìz äî 'BLàø',øîàpL éôìløéæð éab(d e xacna), Ÿ©©§©§¦¤¤¡©©¥¨¦
zexifpd iniay'BLàø ìò øáòé àì øòz',eìBëéy xnel iziidóà ©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ¨©

øéæðdyrpyòøBöî,ezexifp ini jeza `ed oiicre ezrxvn `txpe ¨¦§¨
epic,ïk,ey`x lr xrz xiari `le,'BLàø' øîBì ãeîìzcnll ¥©§©Ÿ

rxR lCB' lre ,'FW`x lr xari `l xrY' lr xdfend xifp mby©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ©¥¤©
'FW`x xrU(my)z` mbe exry lk z` glbi rxevn dyrp m` , §©Ÿ

dyre dyrz `l xeqi` z` dgec df dyry itl ,ey`x zexry
.xifpay

àéä éàpz åàì éàî,zeziixad ewlgpy xn`p `l m`d -ïàîì ©¨©¨¥¦§©
øéæpî øîàczegcl 'FW`x'n cneld dipyd `ziixad ly `pzd - §¨©¦¨¦Ÿ

,xifpay dyre e`ld z`,äôwä dîL àì Làøä ìk úôwä øáñ÷̈¨©©¨©¨¨ŸŸ§¨©¨¨
okle ,ocal ze`td z` glbnyk `l` dxezd dxq` `ly
,exizdl ick cgein cenill epkxved `l xifp epi`y rxevna

,y`xd lk z` glbn ixdyåoklàø÷ àúà ékweqtd `ayk - §¦¨¨§¨
,mixg` miieeiv dgec rxevn zglbz ly dyrdy cnll 'ey`x'

egka yiy cinrdl xyt`éçãéîì[zegcl-]úàieeiväNòú àì §¦§¥¤Ÿ©£¤
äNòå.xifp lyCãéàå,dpey`xd `ziixad ly `pzde -øáñ ©£¥§¦¨¨©

äôwä dîL Làøä ìk úôwä`l' xeqi` llka efk dtwd mb - ©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨Ÿ
,'EtiTzåokléçãéîì àø÷ àúà ékyk -dyrdy cnll weqtd `a ©¦§¦¨¨§¨§¦§¥

`l` ecinrdl oi` ,mixg` miieeiv dgec rxevn zglbz ly
ly ieeiv `edy ,'EtTz `l' ziigclàãéøb åàìel sqepa oi`y - Ÿ©¦¨§¥¨

ly e`ll sqepay ,rxevn xifpa ecinrdl `le ,mixg` mixeqi`
.'FW`x xrU rxR lCB' ly dyr mb yi 'FW`x lr xari `l xrY'©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ©¥¤©§©Ÿ

:`xnbd dgecàîìò éleëc ,àáø øîà,mixaeqLàøä ìk úôwä ¨©¨¨§¥¨§¨©¨©¨¨Ÿ
,äôwä dîL àìjxev oi` dpey`xd `ziixad zrcl mb mlerle Ÿ§¨©¨¨

,cgi y`xd lk z` glbl rxevnl xizdl cgein cenilaàúà éëå§¦¨¨
àø÷mb xizdl ick `ed ,'ey`x' zaiza cnll weqtd `ay dne - §¨

éwäL ïBâkóze`td xry z` dligzçléb óBqáìexry x`y z` §¤¦¦§©¦©
xry x`y z` dligz glbl lekiy oeiky xnel cv didy ,ey`x
ze`td xry z` glbl el oi` ,e`ld lr xeari `le ey`x

y 'ey`x' weqtdn cnlp dfe ,dligzaàðîéæ ãça déçlb eléàc ïåék¥¨§¦©§¥§©¦§¨
áéiçéî àì,zg` zaa ey`x lk z` glib m`y -jka xaer epi` Ÿ¦©©

,xeqi` mey lrokléwä ékóezeevn jxevleize`t z`óBqáìe ¦¦¦§©
çléb,ey`x x`y z`,áéiçéî àì énðzegcl dyrd gkay meyn ¦©©¦Ÿ¦©©

.dvxiy ote` lka glbl exizdle e`ld z`
:`xnbd dywn,éëä àø÷ áúk éîexizdl aezkd jxc ike ,xnelk ¦¨©§¨¨¦

z` miiwl lekiy xg`ny ,gxkde jxev `ll mixeqi` ziigc
zexryd lk z` glbiy ici lr epiidc ,xzid ly jxca devnd

,xeqi` jxca glbl aezkd el xiziy recn ,zg` zaaLéø øîàäå§¨¨©¥
äNòú àìå äNò àöBî äzàL íB÷î ìk ,Lé÷ìm`e cgi e`ay ¨¦¨¨¤©¨¥£¥§Ÿ©£¤

,ipyd lr xearz cg` miiwz,íäéðL úà íéi÷ì ìBëé äzà íà`le ¦©¨¨§©¥¤§¥¤
,mdn cg` s` lr xearláèeîz` zegcl `le jk zeyrl ¨

,xeqi`dåàì íàåziigca `l` devnd z` miiwl zexyt` oi`y , §¦¨
,xeqi`d.äNòú àì úà äçãéå äNò àBáé`pzd xaeq m` ,ok m`e ¨£¥§¦§¤¤Ÿ©£¤

,dtwd dny `l y`xd lk ztwdy dpey`xd `ziixad ly
oi`y i`ce ,xzid ly jxca dyrd z` miiwl xyt` `linne

.glbl jk xg`e siwdl el xeq`e ,dgcp e`ld
àîìò éleëc ,àlàmixaeq mlek -,äôwä dîL Làøä ìk úôwä ¤¨§¥¨§¨©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨

jkle ,'etiwz `l' ly e`ld z` zegcl cgein weqta jxev yie
.'ey`x'n z`f yxec dpey`xd `ziixad ly `pzdïàîe©

àø÷ì íé÷Bîcny ,dipyd `ziixad ly `pzd eli`e -z` cinr §¦¦§¨
'ey`x'äNòå äNòz àì éçãéîìdf ixd i`ce ,rxhvpy xifp ly §¦§¥Ÿ©£¤©£¥

`le ,dyrz `l dgec dyry cenll xg` xewn el yiy iptn
cnll `ay cinrd okle ,y`xd gelib z` xizdl 'ey`x' jxved

,xxal yi dzrne ,dgci dyrz `le dyr mbyàãéøb åàìdgcpy ¨§¥¨
dyr iptndéìðî,el oipn -éìéóz`f cnel -'íéìãb'îxn`py §¨¥¨¥¦§¦¦

,ziviv zyxtaàø÷ øîàc(`i ak mixac),'æðèòL Laìú àì'weqtae §¨©§¨Ÿ¦§©©©§¥
,'LzEqM zFtpM rAx` lr KN dUrY milcB' xn`p eixg`lyàéðúå §¦¦©£¤¨©©§©©§§§§©§¨

`ziixaa epipye -,el` miweqt zekinq zx`andLaìú àì'Ÿ¦§©
æðèòL,'eiCgi miYWtE xnvàä,ziviv zevn miiwl ick [la`-] ©©§¥¤¤¦§¦©§¨¨

,íäî 'Cl äNòz íéìãb'.dyrz `l xeqi` dgece dyr `ay ixd §¦¦©£¤¨¥¤
:`xnbd zl`eydéì à÷ôðc ïàîedyrz `l dgec dyry ©§©§¨¥

déì à÷ôð àì àîòè éàî ,'BLàø'îz`f cnel epi` recn -,íéìéãbî ¥Ÿ©©§¨Ÿ©§¨¥¦§¦¦
,dyr mbe e`l mb dgecy xifp gelibl cinri 'ey`x' weqtd z`e

:`xnbd daiyn .dipyd `ziixaa enkCì øîàzekinqd ,df `pz ¨©¨
,fphry xeqi`l 'milcB' lyàúàc àeä àáøãëìzyxcl d`a - §¦¦§¦§¨¨§¨¨

,`axéîø àáøc,miweqtd zeyxca dxizq dywd -áéúkxacna) §¨¨¨¥§¦
(gl ehðkä úöéö ìò eðúðå','óep` mirceiy ,zxzein 'spkd' zaize §¨§©¦¦©¨¨

itpM lr zviv mdl EUre' weqtd zligza xn`p xaky ,ozil okid§¨¨¤¦¦©©§¥
zeidl mikixv zivivd ihegy cnll `l` ,'mdicbanïéîdðkó, ¦§¥¤¦¨¨

,cala iynn milizt elihi iyn ly cbaa oebk)eúìëz ìéútozpi §¦§¥¤
xnv cbaa wx(jci`nE .áéúk(ai`i ak mixac)fphrW WAlz `l'øîö §¦Ÿ¦§©©©§¥¤¤

'åcçé íézLôe,'LzEqM zFtpM rAx` lr KN dUrY milcB' ¦§¦©§¨§¦¦©£¤¨©©§©©§§§
xnv'n eidi 'milcB'dy xnel zekinqd z` miyxecemb 'miYWtE §¦¦¤¤¦§¦

,mipin x`ye iyn lyn `id zilhdykãöék àä,ef dxizq uxzp ¨¥©
,jl xnel `l`iliztyíézLôe øîöa ïéa íéøèBtieyrd cba ¤¤¦§¦§¦¥§

nïðéî,ozytl ozyte ,xnv cbal xnv ilizt oebk ,e,ïðéîa àlL ïéa ¦¨¥¤Ÿ§¦¨
,iyn cbal ozyt ilizte xnv ilizt oebkmilizt la`lyøàL§¨

,ïéðéî,iyn ly mdy oebkïðéîaiyn cbaa -,ïéøèBteli`eàlL ¦¦§¦¨§¦¤Ÿ
,ïðéîa,xnv cbaa oebk.ïéøèBt ïéàdi`x oi`y ef jxc itl `vnpe §¦¨¥§¦

ly xezid z` jk myl jixve ,`cixb e`l dgec dyry 'milcB'n§¦¦
.'ey`x'

:zxxane `xnbd dkiynnàpz éàäå`ziixad ly `pzde - §©©¨
dpey`xdàãéøb åàìì BLàøì ÷étîc'ey`x' weqtd z` yxecy - §©¦§Ÿ§¨§¥¨

ep`vny dn ,cegl e`l ziigclcminrtúà éçãå äNò éúàieeivd §¨¥£¥§¨¥¤
ea yiyäNòå äNòú àìïìðî ,.z`f cnel oipn - Ÿ©£¤©£¥§¨¨

:`xnbd daiyndéì à÷ôðdf oic cnel -'Bð÷f'îoipra xn`py ©§¨¥¦§¨
,rxevnd zglbzàéðúcweqtd z` zyxecd `ziixaa epipyy - §©§¨

(h ci `xwie)z`e FW`x z` FxrU lM z` gNbi iriaXd mFIa dide'§¨¨©©§¦¦§©©¤¨§¨¤Ÿ§¤
,`ziixad zl`ey .'FpwføîBì ãeîìz äî 'Bð÷æ'-xkfp recn §¨§¨©©§©

,weqta,llka epwfe ,'FxrU lM z` gNbi' xn` xak ixdéôì §©©¤¨§¨§¦
øîàpLxen` zyxta(d `k my),'eçlâé àì íð÷æ úàôe'epiide ¤¤¡©§©§¨¨Ÿ§©¥

e ,mipdkdìBëéy xnel iziidòøBöî ïäk óàepic ezrxvn `txzpy ¨©Ÿ¥§¨
,ïkx`ya miiwi ,'FxrU lM z` gNbi' aezkd z`e ,epwf glbi `le ¥§©©¤¨§¨

,exry'Bð÷æ' øîBì ãeîìz`l lr xdfend odk mby epcnll , ©§©§¨
z`tE' ly dyrzmpwf`l'Eidi miWcw' ly dyr lre ,'EgNbimy) §©§¨¨Ÿ§©¥§Ÿ¦¦§

(e `kitl ,epwf z` mbe exry lk z` glbi ,rxevn dyrp m` ,
`ede ,odkay dyre dyrz `l xeqi` z` dgec dfd dyrdy

.xifpay dyre e`l dgecy oicd
:`xnbd dywnäNòú àìå äNòì 'BLàø'ì déì ÷étîc ïàîe`pzd - ©§©¦¥§Ÿ©£¥§Ÿ©£¤

dyrz `l zegcl 'ey`x' weqtdn cnely dipyd `ziixad ly
,xifpay dyreóìéìz`f cnli -.'Bð÷f'î ¥©¦§¨

:oywnd lr ddnz `xnbdéîòèéìåC-jziiyewa jzhiyl §¦©§¥
mb dgec rxevn ly dyrd odk iably 'epwf'n cenll xyt`y

dn uxzl lkez ji` ok m` ,xifpay dyre e`ld z`ïì àîéé÷c§©§¨¨
àîìòa,dxezd lka epicia laewny - §¨§¨
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רא

miwxt dyelya` cenr gp sc ± iriax wxtxifp
òøåöî óà ìåëésiwi `l Ð?."ey`x" xnel cenlzòøåöî øéæð óà ìåëéxdhpyk Ð

!ey`x lr xrz xiari `l ,ezexifp ini jeza ezrxvnàéä éàðú åàì éàîxn`c o`nlc Ð

xrz xeari `l"c ,xifpc dyrz `l igcinl `l` `iz` `l rxevna aizkc "ey`x" i`dc

y`xd lk ztwd ciarw rxevn eli`c ,jixv `l dtwdc e`l meyn :xaqw ,"ey`x lr

ike ,dtwd dny e`l y`xd lk ztwdc ,`ixyc

dyre dyrz `l z` igcinl Ð `xw iz`w

."rxt lcb didi yecw" Ð dyr ;xifpcêãéàåÐ

lk ztwdc xaqw ,"etiwz `l" meyn jixvnc

.dtwd dny y`xdäîù åàì àîìò éìåëã àì
äô÷äipzc o`ne ÐÐ xifp iab "ey`xe"n dl

meyn e`l Ð dtwd iab dl ipzc o`ne ,`gip

jixhvi` `l `dc ,siwn xcde glbnc `kidc

e`l y`xd lk ztwdc meyn ,ixyinl `xw

siwnc Ð `xw jixhvi` ik `l` .dtwd dny

.glbn xcde `yixaéëä àø÷ áéúë éîåÐ

`l `pnif cga dilek glbn eli`c oeikc ,xnelk

dny e`l y`xd lk ztwdc meyn ,aiigin

ciar i`c ,`xwl `pngx diazk `w in ,dtwd

aiigin `l Ð glbn xcde siwnc ,xeqi` jxc?
miwen `wc ,dilek glbilc sicr xity `de

`l"c e`l lr xar `w `le ,rxevnc dyr

:xn`c ,yiwl yixck ,ith sicr ikdc !"etiwz

milicb" oebk Ð dyr `ven dz`y mewn lk

."fphry yalz `l" Ð dyrz `le ,"jl dyrz

ziviv xnv ly zilhlc Ð mdipy z` miiwl

.ozyt ly ziviv ozyt ly zilhle ,xnv ly

oebk Ð odipy z` miiwl leki dz` i` m`e

.zrxva dlinìë úô÷ä àîìò éìåëã àìà
äô÷ä äîù ùàøäi`dl dl iziinc o`nle Ð

meyn Ð "etiwz `l" meyn rxevnc "ey`x"

o`ne .dyrz `l igce dyr iz`c opireny`c

iab :xaqw ,dtwda `le xifpa `xwl dl iwenc

`l igce dyr iz`c ,azkinl jixv `l dtwd

ixyinl Ð `xw jixhvi` ik jklide .dyrz

.xifpac dyrz `le dyräéì íé÷åîã ïàîìå
åàì äùòå äùòú àì úà éçãéîì øéæðá àø÷ì

äéì àðî àãéøâoky lk e`l :zxn` i`e Ð

`ed?`l dyrz `l ,igc dyrz `le dyr dne !

oky lk?jxtinl `ki`c meyn ,`ixi` `l `d !

meyn ,dl`ya epyi oky xifpl dn :onwlck

,eay dyrz `l igce dyr iz` [i`d ilek] liwc

dil `wtp jklid .oie`l x`ya xn`z

.'ek "milicb"nåùàøî äéì à÷ôðã ïàîìåÐ

e`ll dn :opikxtck jixt `le ,`cixb e`ll

`le oxd` ipac ,lka dey epi` oky dtwdc

rnyn `l `nrh i`ne .`pngx xn` oxd` zepa

"milicb"n dil?àáøã éúà àáøãëì àåääðëä úéöéö ìò åðúðå áéúë éîøìéúô óÐ

dyrz milicb mizyte xnv" aizke .zlkz lizt spk oinn iedilc rnyn `xeziin `dc

dyrz milicb" dil jinqe ,"mizyte xnv fphry yalz `l" aizk `pixg` `xwac ."jl

cvik `d .xg` oinn `le mdn ,milicb jl dyrz mizyte xnvn :rnync ,"jl?xnv Ð

.'ek oixhet mizyte"åð÷æ"î äéì à÷ôðxnel cenlz dn "epwf" :`ipzc .rxevn iab aizkc Ð?.`ed exry lk llka epwf xry `ldeåð÷æ øîåì ãåîìú ïë òøåöî ïäë óà ìåëéÐ

."mdidl`l eidi miyecw" Ð dyr ,"eglbi `l mpwf z`te" Ð dyrz `l ;odkc dyrz `le dyr igc `we ,"epwf z`e ey`x z` ,exry lk z` glbe" rxevnc dyr iz`wcïàîìå
åùàøì ÷éôîã!"epwf"n slil ,dyre dyrz `l igcinl xifp iab Ðêéîòèìå êì øîài`n` ,'ek dyr iz` `lc `nlra ol `niiwc `d ,slinl dil ded odkn xifpl il zxn`c Ð?

!dxezd lka oicd `ede ,dyre dyrz `l igce dyr iz`c rxevn `ede odkn slipïðéôìé àì ïäëî àìàxifpa xn`z ,'ek lka dey epi`y e`l oky Ð odkl dn :jxtinl `ki`c Ð

`nlra xn`z ,dl`ya epyi oky xifpl dn :onwlck ,dipin opitli `l `nlra ikd elit`e .eay dyre dyrz `l z` igcinl ,xifp iab "ey`x" aezkd jxved jkl .lka dey `edy

meyn ,xifpn odk slinl ith sicr ikd elit` Ð dl`ya dizi`c ab lr s` .lka dey xifpe ,`ed lka dey epi`y e`l odkc li`ed ,opixnb xifpn `din odk la` .dl`ya epi`y

.xifpa ok oi`y dn ,zevn x`yc `inec ,dl`ya epi` odkc meyn ,ith sicr odkn xifpc dil `xiaq jci`le .`ed lka dey epi`y e`lc ,odkn xifp xnbinl e`le ,lka dey epyic
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øîàseqale d`td siwdc `kid `xw jixhvi` ike dtwd diny `l `nlr ilekc `ax

glib"glbe"c dyr iz` ,y`xd lk glbiy oebk ,mdipy miiwl xyt`c ab lr s` Ð

"ey`x"l iwenc o`nl ,dtwd dny `nlr ilekc `l` .'ek yiwl yixcn jixte .dil igce

zkc xifpa epiidc ,dyre dyrz `l igcinl slinlyecw"e "ey`x lr xeari `l xrz" dia ai

.milicbn dil `wtp `cixb e`lc meyn Ð "didi

ïàîå`l `nrh i`n ,`cixb e`ll ey`x iwenc

lk ztwdl eli`c ?milicbn dil `wtp

`xiaqc ,`xw jixhvi` `l Ð dtwd dny y`xd

siqedc meyn eh`c ,opirci `xaqn `zyd dil

iwenc o`nc ikid ik ?ze`td lr aiigzi `l glbl

dnyc dil zi` ,xifpa epiidc dyre e`ll dil

jzrc `wlqc i`nk e`le .`xaqn dtwd

lk ztwdc opireny`l `xw irac ,`xwirn

.dtwd dny y`xd

úéöéöspk oin spkdoin lkn :rnync Ð

jlk on od mixiyn od ,spkd `diy

dil jinqe "mizyte xnv" aizke .oiwixqe

oia oixhet mizyte xnv ?cvik `d ."milicb"

oia ,mizytl mizyte xnvl xnv oebk Ð opina

on `axl oiaiig od s`y ,oiwixqe jlkl xnv

zay) "oiwilcn dna" wxta rnyn oke .dxezd

jlkl jlk oebk Ð oixhet opina oipin x`y .(a,fk

la` .mixhet opi` opina `ly .oiwixql oiwixqe

Ð dyrz `l igcile dyr izilc ,ziviva mi`lk

.ol `wtp `l izk`

éàäåiz`c `cixb e`ll ey`x dil witnc `pz

dyre dyrz `l igce dyr`kid Ð

"epwf"n dil `wtp ?dilpn ,lka dey epi`c

`hiyt i`n` :denzl oi`e .jlede yxtnck

`lc jzrc `wlq i`c :xnel yi ?igcc cenlzdl

dey epi`ya dyre dyrz `l igce dyr iz`

,`cixb e`ll "ey`x" witnc o`nl ok m` Ð lka

izkec lka ol `niiw `d Ð milicb yixc `le

deyd elit` ,`cixb dyrz `l igce dyr iz`c

,lka dey epi` oky Ð dtwdn i` ?olpn ,lka

e`l elit`c ,jixhvi` [`l] ditebl i`ce `l`

lif`e yxtnck ,lka dey epi`yk igc dyre

m` ,dtwdc "ey`x" el xzii` ok m`e ."epwf"a

deyl oipr edipz Ð lka dey epi`yl oipr epi`

igcc olpn ira `we .ol `hiyt ikd meyne .lka

`ibeqc .lka dey epi`yk dyre dyrz `l dyr

cenlzdl dil `xiaq (`,d) zenaic `nw wxtc

`z` "ey`x"c `xwc jzrc `wlqc ,ocic `ibeqk

dny y`xd lk ztwdc dteb `id opireny`l

dil opircic ocic `ibeqa `pwqnk `le ,dtwd

.ziyixtck ,`xaqnà÷ôðepwfn dilaizkc Ð

zi`c .ok rxevn odk s` leki :"exry lk glibe" xn`p xak `lde ?cenll `a dn ,rxevna

iwep Ð "exry lk glibe" aizkc `de ,"eidi miyecw"c dyre ,dzgydc dyrz `l dia

.eize`it ehxnpa
xifp
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miwxtרב dyelyaa cenr gp sc ± iriax wxtxifp
øéæðá åùàø éàäì äéì íé÷åîã ïàîìå`pngx azkc il dnl ok m` ,xifpn odk silie Ð

rxevna "epwf"?äéì éòáéî,iphidxe hwlna `le xrza `diy rxevn zglbzl Ð

dn rxevna xizd ,"epwf" xnel cenlz Ð rxevn elit` leki ,"eglbi `l mpwf" :`ipzcke

la` ,dzgyd dyery xrza `l` aezkd xq` `ly ,owf gelib iab aezkd xq`y

dyly" wxta opixn`cke .`l iphidxe hwlna

hwlna ciar jzrc `wlq i`c (a,n xifp) "oipin

dipin `xw wezyl Ð ciarw devn inp iphidxe

carilc ahen Ð xrz dia aizk `lcn ,`l eze

lk :xn`c ,yiwl yixc meyn iphidxe hwlna

dil witnc o`nle .'eke `ven dz`y mewn

,xifpac dyrz `le dyrl "ey`x" i`dl

.xrza rxevnc zglbzl "epwf" dil jixhvi`

e`ll "ey`x" i`dl dil witnc o`nl `l`

llk "epwf" azkinl dil dnl Ð `cixb?i`

`pngx aezkil Ð dyrz `le dyr meyn

e`l igcinlc rnyn iedc ,`l eze "ey`x"

inp rnyne ,"etiwz `l"c e`l ,iz`w `cixb

`lc ,`ed lewy `xw i`dc .xifp iab diyxcinl

xninl jl zi` ikd meyne ,i`w `kidn miizqn

azkinl jixhvi` mlerl !epnn mdipy e`eaiy

.odkac dyrz `le dyr igcinl meyn "epwf"

`z` ike ,"epwf" aezkil `lc zxn` i`c

`ed xifpac dyrz `le dyr igcinl "ey`x"

`le dyr dipin xnbinl `kil izk` Ð `z`c

xifpl dn :jxtinl `ki`c meyn ,odkac dyrz

"ey`x" i`dc inp zxn` i`e .dl`ya epyi oky

Ð `z`c `ed odkac dyrz `le dyr meyn

dyrz `le dyr dipin slinl jl zil izk`

i`c .oxn`ck jxtinl `ki`c meyn ,xifpac

epyi oky xifpl dn :jxtinl `ki` xifpn

epi`y e`l oky odkl dn Ð odkn i`e ,dl`ya

dyrl "epwf" dil jixhvi` jklid .lka dey

.`cixb e`ll "ey`x"e ,odkac dyrz `leøîà
øòúá åôåâ ìë íãà ì÷éî áømeyn ea oi`e Ð

."dy` zlny xab yali `l"øòù øéáòîä
éçùä úéááù.eici iliv` zgz Ðøòú ïéòëÐ

y.xrz oirk ,xyal jenqa mixtqna ffbéáéúéî
øòù úøáòäigyd ziaay oebk ,eteb lk ly Ð

.dwelc zxn` z`e .dxez ixacn dpi` Ð dexrd ziaayeä÷åì éàîzekn ,ixn`c Ð

.opaxcn zecxn
àëéà
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øéæð`ed lka dey epi`y e`l oky sili `l inp odkni`n` :jxtinl ivn ded `zyde Ð

xifpc .lka dey elit` ,dyre dyrz `l igce dyr iz`c `nlrc xifpn [opitli] `l

.dl`ya epyi oky xifpl dn :jenqa opikxtc ,`gip `pwqnle !`ed lka dey

ïàîìåil dnl epwf xifpa ey`x iwencmb .`niiw dizeekc ok cenlzd yxit mpgl Ð

lirl xn`wc ,epeyl dpiy mpgl

`iran dyrz `le dyrl "ey`x" witnc o`nlc

xrza rxevn zglbzc slinl ,`ipzckl dil

`xiaqc .`wtp [`l] xifpc "ey`x"n eli`c ,`ed

xifpc (`,n xifp) oipin dyly wxt xn`c o`nk ol

eli`c ,"epwf" jixhvi` ikdle ,oixiarn lka aiig

.lif`e yxtnck ,xrza `l` dpi` owf zzgyd

`l i`n` ,"il dnl epwf" jixt ik :oeir jixve

dgec dyr oi`c ol `niiw `d jinrhile :ipyn

`l` .igcc rxevn xifpn slip ,dyre dyrz `l

epyi oky xifpl dn Ð xninl jl zi` i`n

.dl`ya

ïàîìåil dnl `cixb e`ll ey`x witncÐ

epwf oia rnync ,cal "epwf" aezkl

`l (oia) opirny dpine ,l`xyic epwf oia odkc

dyrz `l opirny dpine ,l`xyia `cixb dyrz

lr s`e !aezkd xaic `ln `xwnc ,mipdkn dyre

ira `le ,`ed `ln `xwn inp "ey`x"c ab

xifpc ey`xa `le ,`cixb ey`xa `l` inewe`l

e`le dtwdc e`l ,od oie`l ipyc mzd ip`y Ð

`xazqn `l jklid Ð "xeari `l xrz" xifpc

elit` inewe`l ,`ln `xwn i`d ilek xninl dil

e`l lkd Ð owfd zzgyd la` .xifpc ey`xa

"jpwf z`t zigyz `l" l`xyic oia ,`ed cg`

d`xp jklid ."eglbi `l mpwf z`te" mipdkc oia

c ,aezkd xaic `ln `xwnc xnelrxevnc dyr

,mipdkc e`l oia l`xyic e`l oia dgci "epwf"c

.`id zg` dxdf`c oeik

áøä"epwf"n i`c iiepyl ivn `zyde uxt epax

lka dey epi`y e`l oky jxtinl `ki`

epi` m`c "ey`x" jixhvi`e .miypa dizilc ,`ed

deyl oipr edipz Ð lka dey epi`y e`ll oipr

jkle ,od milewyc dizrc `wlqc d`xpe .lka

`l enk lka deyd `cixb dyrz `lc el dcen

wiqn Ð `kxit jd iweq`l irac icii`c ,xzei jix`d `l` ,lka dey epi`y dyre dyrz

`l odkn xifpe .dl`ya epyi oky ,sili `l xifpn odk :ipyne .zekxitc iccv ilekl lif`e

jxtinl `ki`c meyn ,ediipin opitli `l `nlrae .lka dey epi`y e`l oky Ð sili

meyn jixhvi` odkc `nil ?'ek "sili `l xifpn odk" xn`w i`nc :m"xdl dywe .oxn`ck

jkl !'ek sili `l xifpn odk :xn`wcn ,`z` xifpl "ey`x" xn`c o`nl dil xcdnwe ,`cixb e`ll "ey`x" xn`c o`nl jixt `wc :el dyw cere !opixn` `wck rxevna xrz opirac ,xrz

`l` ?rxevn odke glbn rxevn xifpc olpn Ð `cixb e`ll `z` "ey`x"c dil zi`c o`nl dzrn ,xrz opireny`l `z` "epwf"c opiwqnc oeik ,`zyd dil rnync :yxtl m"xdl d`xp

opireny`l jixhvi` xity `de :xn`z m`e ?"epwf" azkinl il dnle ,xifp `edy oia odk `edy oia ,oipr lka ixiin Ð aizk `nzq `xwc oeikc ,aezkd xac `ln `xwnc xnel jixv jigxk lr

xifp elit`y ,opirny "ey`x"n ?'ek xnel cenlz dn "epwf" ipzwc ,zglbza xzen rxevn odkc slinl "epwf" iiezi`l lirlc `pzl dil dnl :jixt ikdc ,xnel yie !xrza rxevn zglbzc

`xiaq i`cec ,inp ikd oi` :ipyne .oilewy md `pz i`dlc dil `xiaq `zydc !epwf glbn odk mby rnyn dipinc ,aizk `nzq `xwc ,dyre e`l `ki`c ab lr s` ,ey`x glbn rxevn

azk i`e .dl`ya epyi oky ,ziyixtck odk opirny ded `l "epwf" `pngx azkc e`l i` ,ikd elit`e .ey`x glbn rxevn xifp mby opirny `cixb "ey`x"ne ,aezkd xac `ln `xwnc dil

zelbl Ð `cixb dtwdc e`l xikfdy dne .dyre e`l dipin opirnyc oicd `ed Ð `cixb e`ll "ey`x" iwenc `pz ,ef `pwqn itle .lka dey epi`y e`l oky ,xifp opirny ded `l Ð "epwf"

.oxn`ck opitli `l `nlrae .`axckl dil opinwen ded milicbc `xwc .eze` dgec dyr `diy opirci ded `l `cixb e`l elit` Ð "epwf"e "ey`x"c i`xw ipd e`l i`c xaqc ,ezrc epl

tinl `ki`c ,xnelkrxevnc dyrl dn :jxtinl `ki`c :wgvi epiax xne`e !cvd dna ediiexzn slipe :xn`z m`e .dl`ya epyi oky xifpl dne ,lka dey epi`y e`l oky odkl dn :jx

.zia mely meyn ,owd geliyc dyre dyrz `l igcil rxevn ixtvc dyr `pin` jzrc `wlqc (`,`nw oileg) "owd geliy" wxta opixn` `peeb i`d ikae .zia mely `ki`cøîàax

dwel df ixd 'ek iaizin xrza eteb lk mc` lwin.xrz oirk !xn`w xrza inp ax `de .mixtqna `d xrza `d ,`iyw `l .jenqa opiyxcck "xab yali `l" meyn Ðøîàopgei iax

,opaxc Ð dwel i`n :iiepyl dil `gip `l` ,lirlc `ziixan direiql ivn dede .mixteq ixacn `l` dxez ixacn dpi` xrz zxard iaizin Ð dwel df ixd dexrd ziae igyd zia xiarnd

.axc` bilt opgei iaxc rnyne ,xqe` mixtqna s` opgei iax .iccd` zeziixa elbtil `lc
`ki`
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óìéì ,äNòå äNòú àì úà éçãå äNò éúà àìc§¨¨¥£¥§¨¥¤Ÿ©£¤©£¥¥©
ïkL ¯ ïäël äî ;ïðéôìé àì ïäkî ,àlà !éçãc ïäkî¦Ÿ¥§¨¥¤¨¦Ÿ¥¨¨§¦©©§Ÿ¥¤¥

.ìka äåL BðéàL åàìéìé àì éîð ïäkî øéæðïkL ¯ ó ¨¤¥¨¤©Ÿ¨¦¦Ÿ¥©¦¨¨¥¤¥
"BLàø" éàäì íé÷Bîc ïàîe .ìka äåL BðéàL åàì̈¤¥¨¤©Ÿ©§¥§©Ÿ
"Bð÷æ" :àéðúãëì déì éòaéî ¯ !?"Bð÷æ" éì änì ,øéæða§¨¦¨¨¦§¨¦¨¥¥§¦§©§¨§¨
àì íð÷æ úàôe" øîàpL éôì ?øîBì ãeîìz äî©©§©§¦¤¤¡©§©§¨¨Ÿ
."Bð÷æ" øîBì ãeîìz ¯ ïk òøBöî ïäk óà ìBëé ,"eçlâé§©¥¨©Ÿ¥§¨¥©§©§¨

?øòúác ïìðîeìBëé ,"eçlâé àì íð÷æ úàôe" :àéðúc §¨©¦§©©§©§¨§©§¨¨Ÿ§©¥¨
àäé íéøtñîa Bçléb óààìå" øîBì ãeîìz ¯ áéiç ©¦§§¦§¨©¦§¥©¨©§©§Ÿ

è÷ìîa ïèwéì ìBëé ,úéçLú àì éà ."úéçLú©§¦¦Ÿ©§¦¨¦§¨§©§¥
,"eçlâé àì íð÷æ úàôe" øîBì ãeîìz ¯ áéiç éðèéäøáe¦§¦§¦©¨©§©§©§¨¨Ÿ§©¥
ïàîe .øòz äæ øîBà éåä ¯ äúçLä Ba LiL çeléb Bæéà¥¦©¤¥©§¨¨¡¥¥¤©©©
éì änì ,àãéøb åàìì "BLàø" éàäì déì ÷étîc§©¥¥§©Ÿ§¨§¥¨¨¨¦
òîLî ¯ ?"Bð÷æ" ázëéîì éì änìå "BLàø" ázëéîì§¦§©Ÿ§¨¨¦§¦§©§¨©§©
,äNòå äNòú àì éçãéîì òîLîe ,àãéøb åàì éçãéîì§¦§¥¨§¥¨©§©§¦§¥Ÿ©£¤©£¥
éìé àì øéæpî ïäk .ïäéðL eàBáéå ,àeä ìe÷L Ckìéäó ¦§¨¨§¨§¥¤Ÿ¥¦¨¦¨¨¥

éìé àì ïäkî øéæð ,äìàLa BðLé ïkL ¯åàì ïkL ¯ ó ¤¥¤§¦§¥¨¨¦¦Ÿ¥¨¨¥¤¥¨
íeMî ,eäéépéî ïðéôìé àì àîìòáe .ìka äåL BðéàL¤¥¨¤©Ÿ§¨§¨¨¨§¦©¦©§¦
Bôeb ìk íãà ì÷éî :áø øîà .ïøîàãk Cøôéîì àkéàc§¦¨§¦§©§©£¨©¨©©¥¥¨¨¨
¯ äåøòä úéáe éçMä úéa øéáònä :éáéúéî .øòúa§©©¥¦¥©©£¦¥©¤¦¥¨¤§¨
áø àäå ¯ .íéøtñîa àä ,øòúa àä ¯ .ä÷Bì äæ éøä£¥¤¤¨§©©¨§¦§¨©¦§¨©
øa àéiç éaø øîà ¯ .øòz ïéòk ¯ !øîà÷ øòúa éîð©¦§©©¨¨©§¥©©¨©©¦¦¨©
äåøòä úéáe éçMä úéa øéáònä :ïðçBé éaø øîà àaà©¨¨©©¦¨¨©©£¦¥©¤¦¥¨¤§¨
àlà äøBz éøácî dðéà øòéN úøáòä :éáéúéî .ä÷Bì¤¥¦¥©£¨©¥¨¥¨¦¦§¥¨¤¨
.ïðaøcî ¯ øîà÷c éîð ä÷Bì éàî ¯ !íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦©¤©¦§¨¨©¦§©¨©
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רג

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד נח דף רביעי)נזיר (ליום

äNòå äNòz àì úà éçãå äNò éúà àìc,óìéì-cnlpéçãc ïäkî. §Ÿ¨¥£¥§¨¥¤Ÿ©£¤©£¥¥©¦Ÿ¥§¨¥
àlài`ceyïðéôìé àì ïäkîoky ,zenewn x`yl cenll oi` -äî ¤¨¦Ÿ¥Ÿ¨§¦©©
ïäëì,digcl cgein mrh ea yiyïkLdf xeqi`äåL BðéàL åàì §Ÿ¥¤¥¨¤¥¨¤
ìka`l s`e ea zexdfen mpi` miypy ,lkl xeq` epi`y ,`ed ©Ÿ

dn ,ezegcl dyr gkae `ed lw jkitle ,mdizeype mipdkd zepa
m`e ,lkd mibdepd milibx dyre e`la ok oi`yokénð ïäkî øéæð̈¦¦Ÿ¥©¦

éìé àìó,xifpay dyre e`l zegcl cenll oi` mb -ïkLyi Ÿ¨¥¤¥
`edy ,`lew odk xeqi`a,ìka äåL BðéàL åàìixeqi` eli`exifp ¨¤¥¨¤©Ÿ

.miypa oiae miyp`a oia mibdepy lkl deyd e`l md
:`xnbd dywníé÷Bîc ïàîeøéæða 'BLàø' éàäìly `pzd - ©§¦§©Ÿ§¨¦

epcnll 'FW`x' ly xeziid z` cinrnd dipyd `ziixadŸ
,xifpay dyrde e`ld z` dgec rxevn zglbzyéì änìxezii ¨¨¦

ly cgein'Bð÷æ'cnlp `ly recn ,odkay dyrde e`ld ziigcl §¨
.xifpn odk

:`xnbd zvxzndéì éòaéî'Fpwf' ly dyxcd el zkxvp - ¦¨¥¥§¨
àéðúãëìlirl d`aed] `ziixaa epipyy -(`"r),[ãeîìz äî 'Bð÷æ' §¦§©§¨§¨©©§

øîBìlM z` gNbi' xn`p xak ixd ,eglbl yiy xkfp recn - ©§©©¤¨
,llka epwfe ,'FxrUøîàpL éôìmipdka(d `k `xwie)àì íð÷æ úàôe' §¨§¦¤¤¡©§©§¨¨Ÿ

ìBëé ,'eçlâéy xnel iziidòøBöî ïäk óàepic ezrxvn `txzpy §©¥¨©Ÿ¥§¨
,ïkmiiwi 'FxrU lM z` gNbi' aezkd z`e ,epwf z` glbi `le ¥§©©¤¨§¨

,exry x`ya'Bð÷æ' øîBì ãeîìzdeEvn rxhvpy odk s`y cnll ©§©§¨§¤
.epwf glbløòúác ïìðîerxevnd ly ezglbzy epl oiipn - §¨¨¦§©©

,xrza dzevnàéðúcmipdka xn`py itl ,zxg` `ziixaa`xwie) §©§¨
(d `kìBëé ,'eçlâé àì íð÷æ úàôe'y xnel iziidóàm`Bçlébz`tl §©§¨¨Ÿ§©¥¨©¦§
epwf,íéøtñîa,yxeydn xryd z` miffeb mpi`y,áéiç àäéixdy §¦§¨©¦§¥©¨

,gelib llka df ote`a gelib mbøîBì ãeîìzlv` gelib xeqi`a ©§©
l`xyi(fk hi `xwie)úéçLz àìå'dzgyd oeyle ,'Lpwf z`R z` §Ÿ©§¦¥§©§¨¤

dey dxifba epcnle ,melk xryd on xiiyn epi`y ezernyn
(:dl oiyeciw)z`tE' mipdka xn`pe ,'Lpwf z`R' l`xyia xn`p ,§©§¨¤§©

mipdk lv` s` ,dzgyda `l` xeq` epi` l`xyi lv` dn ,'mpwf§¨¨
z` zigyne ffeb epi`y mixtqna gelib la` ,dzgyda `l` epi`

e .xzen yxeydn xrydúéçLz àì éà`l `ed xeqi`d m` - ¦Ÿ©§¦
,zigydlìBëémby xnel iziidïèwéìepwf zexrylè÷ìîa ¨¦§¨§©§¥
éðèéäøáeoi`e miyxwd z` wilgdle xyiil miieyrd milk - ¦§¦§¦

didi ,mda glbl jxcd,áéiç,xryd z` zigyd ixdyãeîìz ©¨©§
øîBì,mipdka,'eçlâé àì íð÷æ úàôe'zelibxde bdpndy xaca ©§©§¨¨Ÿ§©¥

,ea glbläúçLä Ba LiL çeléb Bæéàea glbl jxcd ilk dfi` - ¥¦©¤¥©§¨¨
,xryd z` zigyn mb `edeøòz äæ øîBà éåäxeqi`y oeike . ¡¥¥¤©©

dyry 'Fpwfn epcnl xy`k ok lr ,`weec xrza `ed owf zzgyd§¨
dx`iay itk] odk ly dyre e`l z` dgec rxevn zglbz ly
ly zglbzd zevny dfn ep` mircei ,[dpey`xd `ziixad
oeik ,digcl jxev did `l ok `l m`y ,xrza `l` dpi` rxevn
oeikne .iphidxe hwlna e` mixtqna zglbzd z` miiwl lekiy
dyre e`l ziigcl cnll `a 'Fpwf'y meyn wx cnlp xrz oicy§¨

.xifpn ef diigc cenll xyt`y `pzd xikfd `l okl ,odk ly
:`xnbd dywnàãéøb åàìì BLàø éàäì déì ÷étîc ïàîe`pzl - ©§©¦¥§©Ÿ§¨§¥¨

lirl `ziixad ly(:fp)rxevn mzql 'FW`x' xezii z` cinrndŸ
ztwd xeqi` z` dgec rxevn zglbzy epcnll ,xifp epi`y

,y`xdBLàø ázëéîì éì änì,dtwd xeqi` ziigcléì änìå ¨¨¦§¦§©Ÿ§¨¨¦
Bð÷æ ázëéîì,mipdk owf ly dyre e`l ziigclic `ldaezkiy §¦§©§¨

,rxevn lv` zxzen owf zglbzy epcnlnd 'Fpwf' xeziid z` wx§¨
`linn l`xyil odk oia aezkd wlig `le xg`neéçãéîì òîLî©§©§¦§¥

àãéøb åàì,l`xyi lv`yòîLîembäNòå äNòz àì éçãéîìyiy ¨§¥¨©§¨§¦§¥Ÿ©£¤©£¥
yxtl oi`e ,zernyna millkp mdipy ixdy ,mipdk owf geliba

,exiagn xzei cg`a ieaixdàeä ìe÷L Ckìéäipyy `vnp - ¦§¨¨
,dfl df milewye miey micenildeàBáéåecnlie -,ïäéðLlky §¨¨§¥¤

,micnlp mdipy ,cg` `xwnn deya mirnzyn micenil ipyy
.dtwd xeqi` ziigcl 'ey`x' xezii il dnle

z` cenll xyt` i`e miweqtd ipya jxev yi :`xnbd zvxzn
ly dyre e`l ziigcly meyn ,cg` ieaixn mdipyàì øéæpî ïäkŸ¥¦¨¦Ÿ

éìéóxifpa oicd dpeyy xnel yiy ,[ecnll xyt` i`-]BðLé ïkL ¨¥¤¥¤§
äìàLa,eixeqi` z` el xizie ezexifp lr mkgl l`ydl lekiy - ¦§¥¨

l`ydl leki oi` odk ok oi`y dn ,dyr iptn migcp md jkitle
enke .eixeqi` lrokì ïäkî øéæðéìé àó,[ecnll xyt` i`-]ïkL ¨¦¦Ÿ¥Ÿ¨¥¤¥

`ed owf zglbz xeqi`ìka äåL BðéàL åàì,mlekl xeq` epi`y - ¨¤¥¨¤©Ÿ
,ezegcl dyr gka jkitle ,ea zexdfen mpi` miypyok oi`y dn

:`xnbd dtiqen .miypa mb deya mleka mibdepy xifp ixeqi`
eäéépéî ïðéôìé àì àîìòáeodkn micnel oi`y mrhd mb edf - §¨§¨Ÿ¨§¦©¦©§

,dxezd lka dyre e`l dgci dyry xifpneCøôéîì àkéàc íeMî¦§¦¨§¦§©
,cenild jextl yiy iptn -ïøîàãk,dk cr epxn`y itk - ¦§£¨¨

epi` exeqi`y `lew yi odkae ,dl`ya epyiy `lew yi xifpay
:dxezay mixeqi`d x`y ok oi`y dn ,lka dey

dxeza aezk(d ak mixac)x`eane ,'dX` zlnU xaB yAli `le'§Ÿ¦§©¤¤¦§©¦¨
mb `l` ,dy` icba zyiala wx `l `ed xeqi`dy `xnba
z` zxxan `xnbd .miypl micgeind eteba mixac x`y ziiyra

:xeqi`d ixcbì÷éî áø øîàglbn -íãàxry,øòúa Bôeb ìk ¨©©¥¥¨¨¨§©©
,dexrd ziae igyd zia ly xry elit`xeqi` meyn jka oi`e

.'yali `l'
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyøéáònäxryéçMä úéa ¥¦¥©©£¦¥©¤¦

ä÷Bì äæ éøä ,äåøòä úéáe.xacd xeq`y ixd .'yali `l' meyn ¥¨¤§¨£¥¤¤
:`xnbd zvxznàägelib lr zxacn zxqe`y `ziixad -øòúa ¨§©©
e ,miypd jxckàägelib lr xaic xizdy ax -íéøtñîaoi`y ¨§¦§¨©¦

.xeqi` jka oi` okle ,mda glbl miypd jxc
:`xnbd dywnøîà÷ øòúa énð áø àäåxikfd eixaca ax ixde - §¨©©¦§©©¨¨©

.ea glbl xzeny ,'xrza' yxetnaax zpeek :`xnbd zvxzn
mixtqnløòz ïéòkxyal jenq xfeby df ote`a elit`y xnele , §¥©©

jka miypd jxc oi`e mixtqna dyrpy oeik ,xrza gelibl dnece
.xzen

:zwleg drc d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨
øéáònäxry z`.ä÷Bì ,äåøòä úéáe éçMä úéa ©©£¦¥©¤¦¥¨¤§¨¤

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyøòéN úøáòäoebk ,etebn ¥¦¥©£¨©¥¨
,dexrd zia e` igyd zia lydðéàxeq`dàlà äøBz éøácî ¥¨¦¦§¥¨¤¨

íéøôBñ éøácîyper oi` opaxcn xeqi` lr ixdy ,dywe .opaxcn - ¦¦§¥§¦
.dwely opgei iax xn` ji`e zewln:`xnbd zvxznä÷Bì éàî©¤

øîà÷c énð,opgei iaxïðaøcîiecix ly zecxn zkn lawny - ©¦§¨¨©¦§©¨¨
.mdixac lr xearl lbxzi `ly opax depwizy ,dgkeze
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והדר"רד עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד נט דף חמישי)נזיר (ליום

:opgei iax ixaca xg` gqep d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi - ¦¨§¨§¥
,mixne`øéáònä ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàxryúéa ¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©©£¦¥

íeMî ä÷Bì ,äåøòä úéáe éçMäxeqi` lr xaryøáb Laìé àì' ©¤¦¥¨¤§¨¤¦Ÿ¦§©¤¤
,'äMà úìîNzenewna xryd xiardl miypd jxc `ed oky ¦§©¦¨

.dxez xeqi` `edy rnyne .elld
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyøòéN úøáòäoebk ,etebn ¥¦¥©£¨©¥¨

,dexrd ziae igyd zia lydðéàdxeq`éøácî àlà äøBz éøácî ¥¨¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥
íéøôBñlr xary meyn dwely opgei iax xn` ji`e ,opaxcn - §¦

:`xnbd zvxzn .`ziixe`c xeqi`àpz éàä ék øîàc àeäiax - §¨©¦©©¨
,ef `ziixak xaeq `ziixe`c xeqi` `edy xn`y opgei,àéðúc§©§¨

øéáònäxryLaìé àì' íeMî øáBò äæ éøä ,äåøòä úéáe éçMä úéa ©©£¦¥©¤¦¥¨¤§¨£¥¤¥¦Ÿ¦§©
îN øáb.'äMà úì ¤¤¦§©¦¨

:`xnbd dywnàn÷ àpúåxaeqd zncewd `ziixad ly `pzd - §©¨©¨
,opaxcn `l` epi` xeqi`dyéàäly df weqt -,'øáb Laìé àì' ©Ÿ¦§©¤¤

déa Léøc éàîeheytk eyxtl oi`y itl .eze` yxec `ed ji` - ©¨¦¥
m`e ,oldl `xnbd zx`any itke `cixb yeald ztlgd xeqi`a
,dexrd zia e` igyd zia xry gelib xeqi` oiprl eyxec epi`

:`xnbd daiyn .eyxtn `ed cvikdéì éòaéîdf weqt el jxvp - ¦¨¥¥
àéðúãëì,øîBì ãeîìz éàî ,'äMà ìò øáâ éìë äéäé àì'íà , §¦§©§¨Ÿ¦§¤§¦¤¤©¦¨©©§©¦
,eheytkäMàå äMà úìîN Léà Laìé àlLyalz `l,Léà úìîN ¤Ÿ¦§©¦¦§©¦¨§¦¨¦§©¦

øîàð øák éøädUr lM Lidl` 'd zarFz iM' weqtd jynda £¥§¨¤¡©¦£©¡Ÿ¤¨Ÿ¥
dilr xidfn aezkdy dxiardy epcnle ,'dN`àéä äáòBz- ¥¤¥¨¦

,zepf dyrnåyeald z` silgn m`äáòBz ïàk ïéààlà .jk §¥¨¥¨¤¨
,weqtd yexitäMà úìîN Léà Laìé àlLjlie,íéLpä ïéa áLéå ¤Ÿ¦§©¦¦§©¦¨§¥¥¥©¨¦

äMàåyalz `lLéà úìîNjlze,íéLðàä ïéa áLúåaexir edfy §¦¨¦§©¦§¥¥¥¨£¨¦
.darez `idy zepf icil `iand

:`ziixad jyndá÷òé ïa øæòéìà éaøe wlegøîBàweqtdy ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
,eheytkàì' øîBì ãeîìz ,äîçìnì ïééæ éìëa äMà àöz àlL ïépî¦©¦¤Ÿ¥¥¦¨¦§¥©¦©¦§¨¨©§©Ÿ

'äMà ìò øáâ éìë äéäéilk mde ,cala mixabl creind ilk epiidc ¦§¤§¦¤¤©¦¨
.mixabl wx micreind oiif,'äMà úìîN øáb Laìé àìå'cnln §Ÿ¦§©¤¤¦§©¦¨

ïwúé àlLhywi -Léàenvr z`äMà éðewéúajxcy miheyiwa - ¤Ÿ§©¥¦§¦¥¦¨
e` igyd zia xry zxarde qekxt legik oebk ,mzeyrl miyp

.dexrd zia
:dexrd zia e` igyd zia gelib iabl sqep oic d`ian `xnbd

øzeî øéæða ,ïîçð áø øîàzia e` igyd zia xry z` glbl `ed ¨©©©§¨§¨¦¨
xrza dexrd,lk z` glbl epic zexifpd zelkay xg`ny

`ly envr lr d`xd xak ,i`pb icil envr `iane ey`x zexry
er epi`y lke ,el iep mdy mixacn el ztki`oi` iep myl dy

:`xnbd zniiqn .xzene ,miyp jxcl aygpdéúååk àúëìéä úéìå§¥¦§§¨§¨¥

e` igyd zia xry z` glbl xifpl xeq`e ,ongp axk dkld oi`e -
.mixg`l enk dexrd zia

:dyrn `xnbd d`ianàðéæç àaà øa ïBòîL éaøì ïðaø déì eøîà̈§¥©¨¨§©¦¦§©©¨£¦¨
déì úéìc ïðçBé éaøì déìziaa xry el oi`y opgei iax z` epi`x - ¥§©¦¨¨§¥¥

dyerdy xn` envr `ed ixd ,df xry glib cvik ednze ,igyd
.'yali `l' meyn dwel okïBäì øîàxa oerny iax mdl aiyd - ¨©§

,`a`eøLð äð÷æ úîçî.elld zexryd elv` ¥£©¦§¨¨§
:df oipra dyrn cer d`ian `xnbddén÷ àãéâð áéiçúéàc àeää©§¦§©©§¦¨©¥

énà éaøcziaa zecxn zkn yper eilr lhedy cg` mc` did - §©¦©¦
,ezewldl ick eicba z` epnn ehiytdyke ,in` iax ly epic

éàìâéàdlbpçlâî àìc dééæç ,éçMä úéaepi`y in` iax d`xe - ¦§©¥©¤¦©§¥§Ÿ§©©
,igyd zia xry z` glbnde÷áéL ,énà éaø ïBäì øîàedeafrz - ¨©§©¦©¦¦§

,edewlz `leàeä àiøáç ïî ïéczia ly glbn epi`y jkny - ¥¦©§©¨
.ezewldl ie`x oi` ok lre mkg cinlz `edy gken igyd

:elld zenewnd gelib oipra dl`y d`ian `xnbdáø dépéî àòa§¨¦¥©
eäî ,àéiç éaøîi`yx didiyçlâìe` igyd zia xry z` xrza ¥©¦¦¨©§©¥©

,dexrd ziaøeñà déì øîà.'yali `l' meyndéì øîàiaxl ax ¨©¥¨¨©¥
,`iigìãb à÷ àäåoeike ,mc`d z` xrvle jx`zdl eteqe xryd §¨¨¨¥

dnl ,iep ly oewiz jxevl `le xrvn lvpdl icka `ed gelibdy
.xq`iézçt øa ,déì øîà,[mkg cinlz ly epa-]ïîælabenBì Lé ¨©¥©©§¥§©¥

enk zeriawa lcbe jled epi`y ,dexrd ziae igyd zia xryl
`l` ,y`xd xryìãb àeäL ïîæ ìkjx`zne,dcind lr xziøLBð ¨§©¤¨¥¥

,iep ly oewizl `l` mglbl mc` ipa jxc oi` ok m`e ,eil`n `ed
.xeq` okle

:ax ly ztqep dl`y d`ian `xnbd,àéiç éaøî áø dépéî àòa§¨¦¥©¥©¦¦¨
eäîi`yx mc` didiyCBçìe` igyd ziaa eci ipxetiva jkgl - ©¨

.xryd myn ylzi jekigd ici lry ick dexrd zia,déì øîà̈©¥
.øeñà,l`ye ax siqedeeäî Bcâáaz` myn xiydl xzen m`d - ¨§¦§©

.cbaa jekig ici lr xryd,øzeî déì øîàmiypd jxc oi`y oeik ¨©¥¨
ydl.cbaa jekig ici lr xryd z` xi

éøîàc àkéàzxqd iabl dzid `l ,jekig oipra ax ly ezl`yy ¦¨§¨§¥
`l` ,dexrd zia e` igyd zia xrydépéî àòaoeiwp zaeg iabl §¨¦¥

mici,älôúaeteba zrbl `ly xdfdl jixv dlitzd zryay ¦§¦¨
,ax l`ye ,miqeknd zenewnaéàî Bcâáawqtd ici lr m`d - §¦§©

.dlitzd zrya elld zenewna jekigd xzen cba,déì øîà̈©¥
.øeñà̈

:`xnbd zniiqndéúååk àúëìéä úéìå,`iig iaxk dkld oi` - §¥¦§§¨§¨¥
:jka zetphin eici oi`y meyn ,cba wqtd ici lr jkgl xzene
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בעניינים שבין אדם לחבירו, לא מועילה העובדה שאוכלים בפסח מצה שמורה 
עגולה )דווקא(, ואשר ערים כל ליל שבועות וכו', "עד שירצה את חבירו"

אגרות קודש ד' אייר תשט"ז

בתור חסיד חביבה עלי נקודה זו ביותר, שהרי מיסודי תורת החסידות ונושאי]ה[ 
אהבת  עם  הם  אחדים  ומצוותיה  התורה  ואהבת  ה'  שאהבת  איך  ההדגשה  הוא 

ישראל ועד שכולי חד"
אגרות קודש י"ג ניסן תשכ"ג
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רה

miwxt dyelya` cenr hp sc ± iriax wxtxifp
éøîàã àëéàdy`e ,"dy` zlny xab yali `l" meyn `iig iax yxtn `icdac Ð

.xry dl yiyk dl leeip `edy ,jka dkxcàî÷ àðúåixacn `l` dpi`c xaqc Ð

"yali `l" i`da yixc i`n ,mixteq?ùáìé àìù ãîìì íàjl xn` m`e ,xnelk Ð

dnl `l` ."`id darez" aezkd e`xw `l jkl Ð dy` zlny yi`d yali `ly aezkd

dy`d zlny yi`d yali `ly Ð `a `ed

.cegii meyn yegl yiy ,miypd oia ayie jlie

äîçìîì ïééæ éìëá`di `l" opinbxznck Ð

."xabc oiif oewizøáâ éìë äéäé àì øîåì ãåîìú
äùà ìò,ipiwd xag zy` lria epivny dfe Ð

enk `l` ,oiif ilka `xqiql ezbxd `ly

.(d mihtey) "dpglyz czil dci" xn`pyàìù
äùà éðå÷éúá ùéà ï÷úédil opinbxzn ikdc Ð

ly miperav icbaa qkxti `lye legki `ly Ð

.dy`äéì úéìã ïðçåé éáøì äéì àðéæçxriy Ð

.igyd ziaaéçùä úéá éàìâéàeed ik Ð

.dicbpl dip`n hytda iglynàéøáç ïî ïéã
àåä.igyd zia xiardl xeq`c rcic Ðåäî

çìâìigyd zia mixtqna Ð.ìãâ à÷ àäåÐ

.ypi`l dil xrvn `weéúçô øály epa Ð

.mkg cinlzåì ùé ìåáâoeik ,xry eze`l Ð

xyep Ð elaeql leki mc`y dnn xzei lcby

.eil`nêåçì åäî (øéæð),ecia igyd ziaa Ð

.xriyd z` xiardl ickåãâáá êåçì åäîÐ

.jekig ici lr xyep `diy ick ,igyd zia cbpk

øúåî äéì øîà`l` xrya rbep epi`e li`ed Ð

.ecbaaéøîàã àëéà:dil `irainw ikd Ð

i`n ecbaa dltza?edn lltznd ,xnelk

epi`e li`ed ,epnn mipk eltiy ick ecbaa jegl

.exyaa rbepàúëìä úéìå øåñà äéì øîà
äéúååë.xzen exyaa rbep epi`c oeikc meyn Ð

`nw `aa) lzeka jkgznd xey enk = jegl

.(`,cn
äðùî
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àëéàdidi `l meyn dwel df ixd dexrd ziae igyd zia xiarnd opgei iax xn` ixn`c

mixteq ixacn `l` dxez ixacn dpi` xry zxard iaizin 'ek ilkivn `le Ð

.`xwn dinrhl dil aiqpc ,xn`w mixteq ixacn inp opgei iaxc iiepyl

àåä`pz i`d ik xn`ciiezi`l dil `gip `l` ,dwelc `ziixa jci`k iiepyl ivn iede Ð

`ki` `ziixa `iddc .`xwn dil yixcc `pz

.xn`w opaxcn dwelc ,igcinlàìxab ilk didi

yali `le" aizk inp `xwc ditiqae .dy` lr

.dy` zlny yi` yali `ly "dy` zlny xab

ixii` ikdac zxn` zivn `l `d `xwc dihytk

i`d ikae ,"`id darez" ditiqa aizk `dc ,`xw

.darez `kil `peebøéæðáxzenzia xiardl Ð

xiarn xifpy ixg` :xaqwc .dexrd ziae igyd

eze` iabl oewize iep aiyg `l ey`x xry lk

rd ziae igyd zia xiardl yi`dzile .dex

.xifpl s` xeq`c ,dizek `zklidàðéæçiaxl

dil zilc opgei[`ede] .igyd zia xry :yexit Ð

mixtqna ipyn `lcne .ezxarda aiign diteb

xeq` mixteq ixacn zegtd lklc Ð dipilwy

.mixtqna s` opgei iaxl

àåääin` iaxc dinw `cibp aiigzi`c `xab

igyd zia i`lbi` .zewln aiigzp Ð

oic deway in` iax oedl xn` glbn `lc diifge

inp opaxcnc `kd inp rnyn .`ed `ixag on

,dexrd ziaae igyd ziaa mixtqna s` xeq`

df) .xeqi` epivn `l mixai`d x`yl la`

zeklda zelecb zekldae .`qxibd efl (oeyld

:iaizin .xrza eteb lk mc` lwin ax xn` :xifp

ik .dwel df ixd dexrd ziae igyd zia xiarnd

:`ipzde ?ixy ine .mixai` x`ya Ð ax xn`w

ixacn `l` dxez ixacn epi` xry zxard

meyn jixtc :wgvi epiax xne`e !mixteq

rnync ,xry zxarda `nzq ipzw `ziixac

igyd ziaa oia mixai` x`ya oia ,mewn lka

.xeq` inp mixai` x`y `nl` ,dexrd ziaae

xn`wcne .mixtqna ax xn`w ik `l` :ipyne

s` ixiin mlerl :eyexit ikdc rnyn "`l`"

Ð ax xn`wc ,dexrd ziae igyd zia xrya

.xrz oirk mixtqna epiidøîàxa `iig iax

mixteq ixacn `l` dxez ixacn epi` xry zxard iaizin dwel df ixd dexrd ziae igyd zia xiarnd opgei iax xn` `a`xn`wcn ,dexrd ziae igyd zia xrya s` ixiinc ol rnyn Ð

dweqt dkldae .xriy xiardl xeq` mixai` x`yc elit`c rnyn zelecb zekld zqxib itke .opaxcn epiid Ð `ziixac dwel oke ,opaxcn Ð opgei iax xn`wc dwel i`n :ipyne .`nzq

lk mc` lwin :xn` ax :eyexit ikdc rnyne ."`l`" opiqxb `le .mixtqna ax xn`w ik :`pwqna qxebc j` ,eply zeklda enk yi mlr aeh sqei iax axd azkn dcp zeklda i`cedi axc

Ð glbl edn `iig iaxn ax irac i`de .`ziixaa ipzwck ,mixteq ixacn xaer i`ce ynn xrza la` ,xrz oirkc Ð xn`wc xrzae .dl opinwe`ck ,mixai` x`yc epiid Ð xrza eteb

ixtqna eteb lk ixyc inp axe .mixtqna eplhi Ð mixtqna ixy i`e ,exrvne xnelk ,"licb `w `de" dil xn`wcn .xeq` mixtqna s`c el aiyde ,dil `iranw mixtqnaÐ xrz oirk m

,dfk cenlzda yi daxde ."`l`" opiqxb eli`k eyexit ied mewn lkn ,"`l`" [mixtqa] aezk `lc ab lr s` [`nye] .mixtqna xeq` dexrd ziaae igyd ziaa la` ,mixai` x`ya epiid

. 'ek igyd ziaa ax ixac cinrdl xfge

éòáglbl edn `iig iaxn ax dipin[zelecb zekld] yexitle .ixy mixtqne ,xrz el xq`e ,ynn xrza `irad eply mixtqd zqxib itl .xeq` dil xn` .dexrd ziae igyd zia :yexit Ð

!mixtqna eplhi ?`iyew i`ne ."licb `w `de" xn`wcn ,d`xp oke .mixtqna s` el xq`e ,mixtqna `iradàäålicb `wdf oi` epglbiyk s` ,eze` xrvle lcbil eteqe li`ede Ð

.`xrvn lvpil `l` glbn epi`y ,iepe oewiz iexwìåáâel yidia zilc Ð lvpil `l` iepl oiekzn mc` oi`yk rnyn (opiqxb ikd) .`xrv `kile ,y`xd xriyk jlede lcb epi`y Ð

.d`xna xtzqn did `"xie`n l`eny iax axd eaxy uxt epiax axd xne` oke .ixy Ð envra leagi `ly ick d`xna lkzqnd ,ok m`e .xab ilk meynåäîjkgzdle jeglick Ð

.dizeek `zklid zile .xeq` :dil xn` .dexrd ziae igyd zia xry xiydl
ine
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:ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨
íeMî ä÷Bì äåøòä úéáe éçMä úéa øéáònäàì" ©©£¦¥©¤¦¥¨¤§¨¤¦Ÿ

dðéà øòéN úøáòä :éáéúéî ."äMà úìîN øáb Laìé¦§©¤¤¦§©¦¨¥¦¥©£¨©¥¨¥¨
ék øîàc àeä ¯ !íéøôBñ éøácî àlà äøBz éøácî¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥§¦§¨©¦
äåøòä úéáe éçMä úéa øéáònä :àéðúc ,àpz éàä©©¨§©§¨©©£¦¥©¤¦¥¨¤§¨

øáb Laìé àì" íeMî øáBò äæ éøä ¯."äMà úìîN £¥¤¥¦Ÿ¦§©¤¤¦§©¦¨
¯ ?déa Léøc éàî "øáb Laìé àì" éàä ,àn÷ àpúå§©¨©¨©Ÿ¦§©¤¤©¨¥¥
"äMà ìò øáâ éìë äéäé àì" :àéðúãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©§¨Ÿ¦§¤§¦¤¤©¦¨
úìîN Léà Laìé àlL íà ?øîBì ãeîìz éàî©©§©¦¤Ÿ¦§©¦¦§©
äáòBz" øîàð øák éøä ¯ Léà úìîN äMàå ,äMà¦¨§¦¨¦§©¦£¥§¨¤¡©¥¨
úìîN Léà Laìé àlL ,àlà .äáòBz ïàk ïéàå "àéä¦§¥¨¥¨¤¨¤Ÿ¦§©¦¦§©
ïéa áLúå Léà úìîN äMàå ,íéLpä ïéa áLéå äMà¦¨§¥¥¥©¨¦§¦¨¦§©¦§¥¥¥
àöz àlL ïépî :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø .íéLðàä̈£¨¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦©¦¤Ÿ¥¥
éìë äéäé àì" øîBì ãeîìz ¯ äîçìnì ïééæ éìëa äMà¦¨¦§¥©¦©¦§¨¨©§©Ÿ¦§¤§¦
àlL ¯ "äMà úìîN øáb Laìé àìå äMà ìò øáâ¤¤©¦¨§Ÿ¦§©¤¤¦§©¦¨¤Ÿ
.øzeî øéæða :ïîçð áø øîà .äMà éðewéúa Léà ïwúé§©¥¦§¦¥¦¨¨©©©§¨§¨¦¨
ïBòîL éaøì ïðaø déì eøîà .déúååk àúëìéä úéìå§¥¦§§¨§¨¥£©¥©¨©§©¦¦§
:ïBäì øîà .déì úéìc ïðçBé éaøì déì àðéæç :àaà øa©©¨¨¥¨¥§©¦¨¨§¥¥£©§
éaøc dén÷ àãéâð áéiçúéàc àeää .eøLð äð÷æ úîçî¥£©¦§¨¨§©§¦§©©§¦¨©¥§©¦
ïBäì øîà .çlâî àìc dééæç ,éçMä úéa éàìâéà ,éîà©¦¦§©¥©¤¦©§¥§¨§©©£©§
dépéî àòa .àeä àéøáç ïî ïéc ,de÷áéL :éîà éaø©¦©¦¦§¥¦©§©¨§¨¦¥
øîà .øeñà :déì øîà ?çlâì eäî :àéiç éaøî áø©¥©¦¦¨©§©¥©£©¥¨£©
àòa .øLBð ìãb àeäL ïîæ ìk ,Bì Lé ïîæ ,éúçt øa :déì øîà ¯ !ìãb à÷ àäå :déì¥§¨¨¨¥£©¥©¨§¥§©¥¨§©¤¨¥¥§¨
.øzeî :déì øîà ¯ ?eäî Bcâáa ¯ .øeñà :déì øîà ?CBçì eäî :àéiç éaøî áø dépéî¦¥©¥©¦¦¨©¨£©¥¨§¦§©£©¥¨
.déúååk àúëìéä úéìå .øeñà :déì øîà ¯ ?éàî Bcâáa älôúa :dépéî àòa :éøîàc àkéà¦¨§¨§¦§¨¦¥¦§¦¨§¦§©£©¥¨§¥¦§§¨§¨¥
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אדם חייב להשפיע גם על החלק בעולם שרחוק ממנו, שאינו מסוגל להגיע אליו, 
שהרי "חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם"

ממכתב כללי י"א ניסן תשמ"ו

נזיר. פרק שמיני - שני נזירים - דף נט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות
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miwxtרו dyelyaa cenr hp sc ± iriax wxtxifp
äðùî÷åùä ïî ãçà ù÷áé òùåäé éáø øîà ïäî ãçà úîecbpk xeciy epnn ywaie Ð

miyly xg`le ,cin xifp dz` ixd Ð iziid `nh m` :el xn`ie ,zny df enk xifp zeidl

xg`l xifp dz` ixd Ð `nh ixiage iziid xedh m`e .oiia zezyle glbl dz` xzen

.mei miylyíåé íéùìù ïéøôåñåoaxwe d`neh oaxw oi`ian miyly seqae ,eiykrn Ð

on `iady eze`l xn`ie ,zetzeya dxdh

d`neh oaxw ixd Ð `nhd `ed ip` m` :weyd

,xedhd `ed ip` m`e .jly dxdh oaxwe ily

,miyly xg`l cr zexifp eilr lg `l oiicre

xn`ckdz` ixd Ð iziid xedh m`e" dligzn

,ily dxdh oaxw ixd ,"miyly xg`l xifp

lr `iany serd z`hge .wtqa d`neh oaxwe

,dxeawl dlf`e ,zlk`p dpi` d`neh wtq

xifp) "xifp ipixd xn`y in" wxta opixn`ck

z`hgl oipn :dcedi iaxa iqei iax xn` ,(`,hk

zlere .'ek zlk`p dpi`y wtq lr d`ad serd

ira i`e ,dacp myl dl iziin Ð ira i` ,serd

`ed `nlra oexecc oeik ,llk dl iziin `l Ð

,iiezi`l jixhvi` `l inp my`e .`akrn `l

in" wxta opixn`ck ,dxtkn eakrn epi` my`c

`iad :(a,gi xifp) "glbn xifp ipixd xn`y

oixeq` oiicre .dpen Ð eny` `iad `le ez`hg

oixfeg la` ,miznl `nhile oiia zezyl

dxdh oaxw oi`iane ,mei miyly oixteqe

.zetzeyaàåä éðà íà øîåàå`nh iziidy Ð

jly did dxdh oaxwe ily did d`neh oaxw Ð

`ed ip` m`e .izxdh oaxw eiykr ly df Ð

did dxdh oaxwe ,`nh did zny eze`e ,xedhd

oaxw df ixd Ð wtqa did d`neh oaxwe ily

oiia zezyl mixzen jli`e o`kne .jzxdh

.miznl `nhileåì òîåù éî àîåæ ïá åì øîà
'åëwtqa `iaie ,exifp z` milyn `l` Ð

,opiyiig `l serd zlerle my`le .serd z`hg

lr d`a `idy serd z`hg `l` .epxn`y enk

dnr `iaie ,d`neh wtq lr enk ,`iai wtqd

epi` dxdh zexifp zepaxw x`ye .dnda zler

miyly xg`l `l` xzl`l `iadl jixv

oiia zezyl leki epi` oiicr ixdy ,miipy

eiykrne .mei miyly xg`l cr miznl `nhile

ly izaegn z`hgd Ð iziid `nh m` :xne`

`l `nh xifpc ,dacpl ef dlere ,d`neh oaxw

dler ef Ð ip` xedh m`e .dnda zler iziin

zlere ,zlk`p dpi`e wtqa z`hgde ,izaegn

z`hg ,cala dxdh oaxw `iane ,mei miyly xteqe xfege .daeg myl daixw dnda

daeg efe dacp dpey`xd dler Ð iziid `nh m` :xne`e ,minlye dnda zlere dnda

x`y el`e ,dacp efe ,daeg dpey`x dnda zler ixd Ð ip` xedh m`e ,izepaxw x`y mr

.izepaxwúàöîð òùåäé éáø øîàeiykre ,dnda zler oaxw `iad dpey`x zglbzay ,oi`vgl eizepaxw `iany Ð did xedh m`y ,xne` dz` Ð.minly igafe ez`hg `iadìáà
àîåæ ïá éøáãì íéîëç åãåä.ecbpk xifp xeciy in `ven epi`y ,cere .oi`vgl eizepaxw `iad m` oiyyeg oi`y Ðàøîâéúééìåoal iel oa ryedi iax aiyd daeyz dn :xnelk Ð

jka dne ,oi`vgl `iai Ð oi`vgl eizepaxw `ian dfy `nef?ìàåîù øîà äãåäé áø øîà,micinlzd z` da ccgl ick `l` jk xn` `le ,melk ezaeyz oi`y ryedi 'x did rcei Ð

rcei elit`e .eax ixac lr aiydl lekiy mc` lk x`yl xnege lw ,dpyn epi`y xac aiyn Ð melk `le eixaca oi`y envra `ed rceiy epiax dne :onvra xnege lw oi`yep ediy

i`d ik elit` :`ax xn`e .dilr ekig`e ,'ek `tt ax aizi :(`,fk) dcp zkqna opixn`cke ,ekxv lk le`yln rpni `l Ð eilr oibirln eidi eixiag x`ye ,melk `le eixaca oi`y ea

ediy jteq zwzy m`e Ð "dtl ci zenf m`e" ,da `ypzdl jteq Ð dxez ixac lr jnvr zlap m` ,"`ypzda zlap m`" xn`py ,wezyil `le diax dinw yipi` `nip `zlin

.dtl ci ozze ,eaiydl rcei dz` i`e jnn oil`eyåøñéì àìã äé÷ãì òùåäé éáø äéì ãéáòéì äî ÷çöé øá ïîçð áø øîà`lc opixn`c `dl dil riny `lc ongp ax ,xnelk Ð

oripvdl ,dnda iwca ,mirn ipaa zeyrl dvex i`n Ð oi`vgl eizepaxw `ian df `vnp xn`c ,ryedi iax ixacl :xn`we ,aizen `w ikde ,micinlzd z` ccgl `l` ryedi iax xn`

dipy zglbza eizepaxw x`y `iaiy cr egixqi `ly?.melk jka oi`e ,oi`vgl `ian i`ce `l`äé÷ãìdn ,dry itl oigixqn ody ,mirn ipa hwp ikdle ,mirn ipaay miwc enk Ð

xyaa ok oi`y.äðùî'åë ÷ôñá àîè äéäù øéæð."xifpe lecb odk" wxta dlrnl zyxetn `idy enk Ð
àøîâéðúå
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éîåel rney.ecbpk xeciy (df `l) ,xifpa xecil ezrc [oi`] m` Ðéîxeciy el rney

xifpa ecbpkmei miyly seql `ian ecal `ed `l` .xifp zeidl wtqn ,oiprd dfa Ð

.dyxtl yg `le ,serd zler oicd `ede .serd z`hgúìåòådndacg` lr glbl ick Ð

`iane mei miyly cer xteqe .`nh did `nyc ,oiia zezyl xeq`e .'ek xne`e ,mincdn

xedh m`e .minlye dlere z`hg Ð dxdh oaxw

ibq `lc ,daeg dpey`xd dlerd :xne` iziid

lkl jixvy ,oey`x geliba daeg zler `la

axw Ð x`yde .mincdn cg` lr glbl zegtd,ip

Ð eiykr d`ay ef dlere .minlyde z`hgd

.dacp

àöîðoi`vgl eizepaxw `ianxedh m`c Ð

,ziyixtck ,daeg dpey`x dler Ð did

xifp oi`c oeikc .minlye z`hg `ian ipy gelibae

oeiky ,xg` oipra zeyrl leki epi` enr xg`

glbl i`yx epi` miyly seqae ,`nh wtq `edy

xifp) ipy wxta `ipzc ,eizepaxw z`ad `la

[epi`e ,d`nehd lr dwel] Ð eini elky xifp (a,ci

.zglbzd lr dwel

ìáà`nef oa ixacl minkg ecedztki` `lc Ð

xg` `vni `l `lde ,oi`vgl `ian m` el

.ecbpk xeciyéúééìå.jixt ryedi iaxc`

ikd oi` :ipyne ?jka dne oi`vgl `iaie ,xnelk

.micinlzd ccgl `l` ryedi iax xn` `le ,inp

øîàryedi iax caril i`n wgvi xa ongp ax

exqil `lc diwcli`n xg` oipra yxtzi` `lÐ

ipal :yexit .exqil `lc diwcl ryedi iax caril

xeciy cg` ywaiy oeikc .egixqi `ly mirn

oiglbnyk mei miyly seql ok m` ,xifpa ecbpk

zglbze ,algd sipdl mikixv mdipy Ð odipy

algd gixqi ok m` Ð dtepz iptl `id mdipy

.zeiglbz izy cr eze` xihwdl exg`iy dna

`nlr ilekl `id jk mdn cg` zn `lc idpc

[i`] i`ce `d Ð dxdhe d`neh oaxw oi`iany

cg` znc `tiqa la` .xg` oipra epwzl xyt`

zexifp `la [`nef oa] zpwza epwzl xyt`e

xeciy ryedi iaxl xninl dil ded `le ,zxg`

Ð diwcl :aezk [xg`] yexitae .ecbpk xg`

zglbz xg` cr zexhwp opi`c ,dlerc mixai`l

zevn xwir epi` dlerd lrc :dywe .mdipy

odkd oizni dnl :eze .minlyd on m` ik ,minc

.epivn `l dfe ,zglbzd xg` cr mxihwdln

.ziyixtck d`xp xzeieøéæðwtqa `nh ddyÐ

."lecb odk" wxt idliy lirl izyxit
ikd
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äðùîLwáé :òLBäé éaø øîà ,ïäî ãçà úîãçà ¥¤¨¥¤¨©©¦§ª©§©¥¤¨
àîè íà" :øîBàå ,øéæða Bcâðk øBciL ÷eMä ïî¦©¤¦§¤§§¨¦§¥¦¨¥
¯ éúééä øBäè íàå ,ãiî øéæð äzà éøä ¯ éúééä̈¦¦£¥©¨¨¦¦¨§¦¨¨¦¦

ìL øçà øéæð äzà éøäìL ïéøôBñå ."íBé íéL,íéL £¥©¨¨¦©©§¦§§¦§¦
éðà íà" :øîBàå ,äøäè ïaø÷å äàîeè ïaø÷ ïéàéáîe§¦¦¨§©§¨§¨§©¨¢¨§¥¦£¦
.ElL äøäè ïaø÷å ,élL äàîeè ïaø÷ ¯ àîhä àeä©¨¥¨§©§¨¤¦§¨§©¨¢¨¤§
ïaø÷å ,élL äøäè ïaø÷ ¯ øBähä àeä éðà íàå§¦£¦©¨¨§©¨¢¨¤¦§¨§©

ìL íéøôBñå ."÷ôña äàîeèïaø÷ ïéàéáîe ,íBé íéL §¨§¨¥§§¦§¦§¦¦¨§©
élL äàîeè ïaø÷ ¯ àîhä éðà íà" :øîBàå ,äøäè̈¢¨§¥¦£¦©¨¥¨§©§¨¤¦

ø÷ äæå ,ElL äøäè ïaø÷åàeä éðà íàå .éúøäè ïa §¨§©¨¢¨¤§§¤¨§©¨¢¨¦§¦£¦
,÷ôña äàîeè ïaø÷å ,élL äøäè ïaø÷ ¯ øBähä©¨¨§©¨¢¨¤¦§¨§©§¨§¨¥
Bì òîBL éîe :àîBæ ïa Bì øîà ."Eúøäè ïaø÷ eäæå§¤¨§©¨¢¨§¨©¤¨¦¥©
úìBòå óBòä úàhç àéáî ,àlà ?øéæða Bcâðk øBciL¤¦§¤§§¨¦¤¨¥¦©©¨§©
,éúáBçî úàhçä ¯ éúééä àîè íà" :øîBàå ,äîäa§¥¨§¥¦¨¥¨¦¦©©¨¥¨¦
,éúáBçî äìBòä ¯ éúééä øBäè íàå .äáãð äìBòäå§¨¨§¨¨§¦¨¨¦¦¨¨¥¨¦

ìL øôBñå ."÷ôqî úàhçäåïaø÷ àéáîe ,íBé íéL §©©¨¦¨¥§¥§¦¥¦¨§©
äðBLàøä äìBòä ¯ éúééä àîè íà" :øîBàå ,äøäè̈¢¨§¥¦¨¥¨¦¦¨¨¨¦¨
äðBLàøä äìBòä ¯ éúééä øBäè íàå .äáBç Bæå ,äáãð§¨¨§¨§¦¨¨¦¦¨¨¨¦¨
:òLBäé éaø øîà ."éðaø÷ øàL Bæå .äáãð Bæå ,äáBç¨§§¨¨§§¨¨§¨¦¨©©¦§ª©
Bì eãBä ìáà .íéàöçì åéúBðaø÷ àéáî äæ àöîð¦§¨¤¥¦¨§§¨©£¨¦£¨

.àîBæ ïáì íéîëçàøîâäãeäé áø øîà ¯ !éúééìå £¨¦§¤¨§©§¥¨©©§¨
da ãcçì àlà òLBäé éaø øîà àì :ìàeîL øîà̈©§¥Ÿ¨©©¦§ª©¤¨§©¥¨
déì ãéáòéì éàî :ïîçð áø øîà .íéãéîìzä úà¤©©§¦¦£©©©§¨©¦£¦¥

àìc déwãì òLBäé éaø?eøñéìäðùîäéäL øéæð ©¦§ª©§©¥§¨¦§¨¦¤¨¨
øçà íéLã÷a ìëBà ¯ ÷ôña èìçeîe ÷ôña àîè̈¥§¨¥§¨§¨¥¥§¨¨¦©©
äàî øçà íéúnì ànhîe ïéé äúBLå ,íBé íéML¦¦§¤©¦¦©¥©¥¦©©¥¨
øéæpä úçìâz äçBc òâpä úçìâzL .íBé íéøNòå§¤§¦¤¦§©©©¤©¨¦§©©©¨¦
.äçBc Bðéà ¯ ÷ôñ àeäL ïîæa ìáà ,éàcå àeäL ïîæa¦§©¤©©£¨¦§©¤¨¥¥¤
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והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד נט דף חמישי)נזיר (ליום

äðùî
mdn cg`y mixifp ipy oia wtq ltp m`y zncewd dpyna x`azp

.mdipia epzie cg` oaxw mdipy e`iai ,edin mircei oi`e `nhpúî¥
ïäî ãçàzepaxwd lk z` ecal `iadl leki x`ypd oi` dzrne , ¤¨¥¤

zxeza m`iadl dvxi m` mbe ,wtqd zngn mi`ian mdipy eidy
lr xaer `vnpe ,dacpa mi`a mpi`y my`e z`hg mda yi ,dacp

.dyri cvike ,dxfra oileg z`ad xeqi`
Lwáé ,òLBäé éaø øîàytgi -Bãâðk øBciL ÷eMä ïî ãçàenr - ¨©©¦§ª©§©¥¤¨¦©¤¦§¤§

øîBàå ,øéæða,cg` eze` mr dpzne -éúééä àîè íàip` m` - §¨¦§¥¦¨¥¨¦¦
,`nhpy xifp eze` iziidéøädf ote`ayãiî øéæð äzàxak - £¥©¨¨¦¦¨

,jzexifp legz eiykrnéúééä øBäè íàåixiage zexifpd ini lk §¦¨¨¦¦
,`nhpøéæð äzà éøäwx jzexifp legz -ìL øçà.íBé íéL £¥©¨¨¦©©§Ÿ¦

ìL ïéøôBñåíéLbedpl ligzd weyd on dfy mei eze`n mei §§¦§Ÿ¦
,enlyeiy cr oey`xd el oiznne ,zexifpaïéàéáîeminid seqa §¦¦

el`däàîeè ïaø÷mdy ,`nhpy xifp `iany zepaxwd z` - ¨§©§¨
,my`d z` `l la` ,serd zlere serd z`hgåmi`ian okïaø÷ §¨§©

äøäèxifp xnba `iadl xedh xifp lry zepaxwd z` -epiidc ,eze ¨¢¨
md el` zepaxwe ,minlyl li`e z`hgl dyake dlerl yak

,zetzeya mi`ianøîBàå,weyd on `ay exiagl oey`xdéðà íà §¥¦£¦
,àîhä àeäif`ïaø÷délL äàîeè,iny lr axwi -ïaø÷ådäøäè ©¨¥¨§©§¨¤¦§¨§©¨¢¨

ElLlegz if` iz`nhpy cvd lry epipzd jky ,jny lr axwi - ¤§
z`ada zaiigzp jzexifp dniizqpy dzre ,cin xifp zyecw jilr

.oaxw,øBähä àeä éðà íàåjilr dlg `l oiicr i`pzd it lre §¦£¦©¨
if` ,oaxw mey z`ada aiig jpi`e zexifpélL äøäè ïaø÷axwi - ¨§©¨¢¨¤¦

,iny lr÷ôña äàîeè ïaø÷å.wtq cv lr axwi - §¨§©§¨§¨¥
mixfegeíéøôBñåcer mdipyìLíBé íéL,dycg zexifp ly §§¦§Ÿ¦
ïéàéáîedneiqazetzeyaaø÷äøäè ï,sqepøîBàåxifpl oey`xd §¦¦¨§©¨¢¨§¥

,weyd on `ayéðà íà`ed,àîhäeäàîeè ïaø÷xg`l axwedy ¦£¦©¨¥¨§©§¨
did mipey`xd zexifpd ini zelkäøäè ïaø÷å ,élLf` axwedy ¤¦§¨§©¨¢¨

didäæå ,ElLdidi ,eiykr `aeny dxdh oaxw -,éúøäè ïaø÷ ¤§§¤¨§©¨¢¨¦
.izexifp zaeg ici iz`vi dzr wxyøBähä àeä éðà íàåonfa s` §¦£¦©¨

y `vnpe ,dpey`xd zexifpdäøäè ïaø÷did f` axwedy,élL ¨§©¨¢¨¤¦
äàîeè ïaø÷åaxw ,f` axwedy÷ôña,wtqd cv lr -eäæåoaxw - §¨§©§¨§¨¥§¤

didi ,dzr `aeny dxdhd,Eúøäè ïaø÷dzr wx i`pzd itly ¨§©¨¢¨§
oii zezyl mdipy mixzen jli`e o`kne .jzexifp ici z`vi

.miznl `nhdle
àîBæ ïa Bì øîà,ryedi iaxløéæða Bãâðk øBciL Bì òîBL éîe- ¨©¤¨¦¥©¤¦§¤§§¨¦

.eil` sxhvdl mikqi inàlà,xifp eze` dyri jkàéáîecal ¤¨¥¦
mipey`xd zexifpd ini miyely zelkkóBòä úàhç`idy ©©¨

,ez`nehn xdhpd xifp zepaxwnåyak `ian okläîäa úìBò §©§¥¨
mz`ad zryae ,dxdh zexifp xnba `iany zepaxwn `idy

dpznéúééä àîè íà ,øîBàåixd ,elld miniaúàhçäip`y serd §¥¦¨¥¨¦¦©©¨
eiykr `ian`idéúáBçî,d`neh oaxwläìBòäådnda zler - ¥¨¦§¨¨

zxeza axwiz ,`nhpy xifpd zepaxwn dpi`y ,dzr `ian ip`y
éúééä øBäè íàå ,äáãðif` ,izexifp ini lkäìBòädzr `ian ip`y §¨¨§¦¨¨¦¦¨¨

didzéúáBçî.dxdha izexifp iznlydy lrúàhçäåserd ¥¨¦§©©¨
axwz ,dxdh zepaxwn dpi`y÷ôqî.miiwd wtqd meyn - ¦¨¥

øôBñåcerìLíBé íéLminia `nhp `ny ,dycg zexifp ly §¥§Ÿ¦
,dxdh zexifp ici `vei dzr wxe mipey`xdàéáîemneiqaïaø÷ ¥¦¨§©

äøäè.dxdha ezexifp miiqnd xifpd zepaxw lk z` epiidc - ¨¢¨
dpzneíà ,øîBàåmipey`xa,éúééä àîèixdäìBòäzler - §¥¦¨¥¨¦¦¨¨
dndaäðBLàøäey`xd minid xg`l daxwedy -d`a ,mip ¨¦¨

zxezaBæå ,äáãðzxeza axwiz ,dzr `ian ip`y dnda zler - §¨¨§
äáBç,izexifp meiqlíàåmipey`xaäðBLàøä äìBòä ,éúééä øBäè ¨§¦¨¨¦¦¨¨¨¦¨

zxeza daxwed ,mipey`xd minid xg`l d`aedyäáBçmeiql ¨
.izexifpBæåzxeza axwiz dzr `ian ip`y,äáãðiz`vi xaky §§¨¨

,dpey`xa izaeg iciBæåz`hgd epiidc ,zepaxwd xzi - §
eidi ,minlydeéðaø÷ øàL-.dxdh zexifp meiql mda aiig ip`y §¨¨§¨¦

,òLBäé éaø øîàcnry cvd lr ixd ,ok zeyrl xyt` ji` ¨©©¦§ª©
dpey`xd zexifpd ini lk ezxdhaàöîðxifpåéúBðaø÷ àéáî äæ ¦§¨¤¥¦¨§§¨

íéàöçìz`hgd eli`e ,dlerd z` `iad dpey`xd seqa xaky - ©£¨¦
.cg` onfa eaxw `le ,dipyd seqa wx `ian minlydezniiqn

:dpynd,àîBæ ïáì íéîëç Bì eãBä ìáàlr ryedi iax dywdy s` £¨£¨¦§¤¨
s` ixdy ,mi`vgl eizepaxw `iany ezprhl eyyg `le ,eixac

:df ote`a zexifp envr lr lawl el rnyi `l cg`

àøîâ
:`nef oa ixac itlk ryedi iax zprh lr dywn `xnbdéúééìå- §©§¥

ote`a mi`aeny jka dne ,oi`vgl ezxdh zepaxw xifpd `iaiy
.dfk:`xnbd daiynéaø øîà àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥Ÿ¨©©¦

òLBäéz` `iadl jxhvi `ly ick ,ecbpk xeciy xg`n ywaiy §ª©
,oi`vgl eizepaxwàlàickíéãéîìzä úà da ãcçìm` ze`xl - ¤¨§©¥¨¤©©§¦¦

.`nef oa mdilr aiydy itk eixac lr aiydl rceiy in yi
:ryedi iax zhiy lr ztqep dprh zegv jxca d`ian `xnbd

déì ãéáòéì éàî ,ïîçð áø øîàn-][dyri ddéwãì òLBäé éaø- ¨©©©§¨©¤¡¦¥©¦§ª©§©¥
,zexifpd seqa `aend oaxwd ly miirnd ipaleøñéì àìcick - §Ÿ¦§

zrky ixd ,i`pz lr sxhvn xg`y ezhiyly .egixqi `ly
mdipy lr ,dxhwdde dtepzd mcew oaxwd zhigy xg`l
zrae ,zexifp ici `vi mdn in mircei oi`y oeik ,wtqn glbzdl

:gixqdl oaxwd ly miirnd milelr ,dkx`zpy dpzndd

äðùî
:d`neh wtq oipra cerøéæðea exxerzp ezexifpl oey`xd meiay ¨¦

cg`d ,d`neh zewitq ipy÷ôña àîè äéäLeze`a el wtzqpy - ¤¨¨¨¥§¨¥
xg`l ,zeglbz izy `ed jixv f`e ,zn z`neha `nhp `ny mei
,oaxw `iane glbne laeh `edy iriaye iyilya z`hg in z`fd

.ztqep mrt glbne oaxw `iany ,dxdh zexifp xnbae
ådidy ipyd wtqd÷ôña èìçeî,rxevn z`neh wtqa didy - §§¨§¨¥

rxevn ezngn dyrp m` wtqy ,rbp xara ea d`xpy oebk
m`y ,df rbpn `txp zexifpd zligz ly meia eiykre ,hlgen
`txzpyk cin ,zeglbz ipy `ed jixv `txpe hlgen rxevn did
z` `iane laehe glbny mini dray xteqy xg`le ,ezrxvn

.rxevnd zepaxw
y `ed epicíéLã÷a ìëBàwx,íBé íéML øçàìzg`y itl ¥§¨¨¦§©©¦¦

cr miycw zlik`a xeq` rxevnde ,zrxv yyg `id zewitqdn
`ed rxevn wtqd epiptly dxwnae .rxevn zepaxw `iaie xdhiy
el zexiznd rxevnd zepaxw z` `iadl leki epi`e ,xifp mb

,mei miyy xg` cr miycwa lek`líéúnì ànhîe ïéé äúBLåwx §¤©¦¦©¥©¥¦
íBé íéøNòå äàî øçàitl .ezexifp ini zligznòâpä úçìâzL- ©©¥¨§¤§¦¤¦§©©©¤©

,erbpn `txpy xg`l exry z` glbl rxevnd zevnyäçBcz` ¨
ly dyrz `l xeqi`øéæpä úçìâzwx ezexifp ini jynaïîæa ¦§©©©¨¦¦§©

éàcå àeäL,rxevn÷ôñ àeäL ïîæa ìáàrxevn,äçBc Bðéàoi`y ¤©©£¨¦§©¤¨¥¥¨
cin glbl `a m` ok lre ,dyrz `l xeqi` dgec dyr aeig wtq
jeza dz`e ,zrxv ef dzid `l `ny el mixne` ,erbpn `txpyk
mdy zexifpd ini xnb cr oiznn ok lre ,dxdh zexifp ini

ege ,glbn f`e ,mei miyelyglbne mei miyely cer oiznne xf
oii ziizyle .miycwa lke`e rxevn zepaxw `iane ,dipy mrt
cgiy zeglbz izy cer jixv mda xzeny mcew ,znl `nhdle
wxy ,mei mixyre d`n oizndl eilry `veie ,zeglbz rax` md

:dzkldk zexifp ici `viy i`ce f`
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àøîâ
:dpynd ixac z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdàðz`ziixaa ¨¨

`ztqezay(e"d e"t),íéøeîà íéøác änawtq `edy xifply - ©¤§¨¦£¦
,miycw zlik`l mei miyy oizndl witqn ,zn `nh wtqe rxevn

wx edf ,miznl `nhdle oii ziizyl mixyre d`neúeøéæða¦§¦
úèòeî,mei miyly ly hren onfl -ìáàxcpäðL úa úeøéæða- ¤¤£¨¦§¦©¨¨

eilr zewitqd zngny ixd ,dnily dpy jyn xifp zeidl
oeikne ,dpy ly zexifp onf jyn edpynl gelib lk oia oizndl
oii ziizyl mcewe ,zeglbz izy jixv miycw zlik` iptly

epi`y `vnp ,zeglbz izy cer jixv miznl `nhdleìëBà¥
íéLã÷awx `l`íéúîì ànhéîe ïéé äúBLå ,íéðL ézL øçàìwx §¨¨¦§©©§¥¨¦§¤©¦¦©¥§¥¦

.íéðL òaøà øçàì§©©©§©¨¦
zepaxwd z`ad xcq x`ean day ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:df xifp lydìò éðúå,`ziixaa epipy -çlâîexifpdòaøà §¨¥£¨§©¥©©§©
äðBLàø úçìâz ,úBiçìâzrxevn `ed m` ,zewitq dyly da yiy ¦§¨¦¦§©©¦¨

rxevn epi` m` ,ezrxvn `txpyk ea aiiegny oey`x gelib edf
mcew ea aiig xifpy gelibd edf ez`nehn xdhp dzry `nh `l`
gelibd edf rxhvp `le `nhp `l m`e ,d`nehd zepaxw aixwiy

,dxdha ezexifp miiqnd oick ea aiiegnyàéáîef zglbz zrya ¥¦
izyíéøBtöuegn ziyrp mzceare ,`txpy rxevn oick - ¦¦

,zgleyn zg`e zhgyp zg` ,dxfrleok mb `ian,óBòä úàhç©©¨
,`nhp `l` rxhvp `l `ny,eizepaxwn cg` dfeecer `ian

äîäa úìBòzepaxwd on cg` dfe ,`nhp `le rxhvp `l `ny ©§¥¨
.dxdha zexifp miiqnd aiigy

zglbz,äiðLhlgen rxevn did `ny ,zewitq ipy da yiy §¦¨
ezglbzn mini dray zxitq xg`l ,zipya glbn dzre
`vnpe `nhpy xifp mzq `l` rxevn did `l `nye ,dpey`xd
oick glbn dzre ez`nehn xdhpd xifp oicn did oey`x geliby

,dxdha ezexifp milynd xifpóBòä úàhç àéáî,ztqepdid `ny ¥¦©©¨
zglbz zrya mz`ad onfy eizepaxwn cg` dfe ,hlgen rxevn

,efe`ianäîäa úìBòdid `l dpey`x zexifpa `ny ,ztqep ©§¥¨
zexifp zaeg ici `vi dipya dzre ,`nhpy xifp mzq `l` rxevn

.aiigy zepaxwdn cg` dfe ,dxdh
zglbz,úéLéìLdligza did `ny ,zewitq ipy ok mb da yiy §¦¦

zxdhl eid mincewd migelibd ipye `nh xifp mbe rxevn mb
oldl x`eank xifp zglbzl el elr `le rxevn(a"r)wxy `vnpe

did `nye ,ez`nehn xdhpd xifp ly gelibd zaeg ici `vei zrk
rxevn zxdhl eid mipey`x migelibe zna `nhp `le rxevn wx
,xedh xifp ly gelib zaeg ici `vei ziyilyd zglbza dzre

,óBòä úàhç àéáîxifp mbe rxevn mb didy ote`d lry itl ¥¦©©¨
xdhpd xifp zepaxwn `idy da aiigzdl epnf eiykr ,`nh

,ez`nehne`ian,äîäa úìBòdxdha ezexifp miiq eiykr `ny ©§¥¨
.da aiige

zglbz,úéòéáø`nh mbe rxevn mb did `ny ,cg` wtqn `idy §¦¦
,ezexifp zaeg ici `vi ziriaxa eiykr wxeàéáîda,äøäè ïaø÷ ¥¦¨§©¨¢¨

,dxdha ezexifp milynd xifp `iany zepaxwd lk z` epiidc
.minlyl li`e dlerl yak z`hgl dyak mdy

:`ziixaa exkfedy zepaxwd z`ad xcqa dpc `xnbdzøîà̈©§¨
,`ziixaaïBLàø úçìâz'eëå àéáîzlere serd z`hge mixetv ¦§©©¦¥¦§

.dnda:`xnbd zx`anCLôð änîzewitqdn cv dfi` lr - ¦©©§¨
`nye `nhp `nye rxhvp `ny ,rxi` ok` jky xnel dvxzy

jk oiae jk oia ,df `le df `l rxi` `léúééî÷ øétLdyer - ©¦¨©§¥
,elld zepaxwd z` `iany jka ie`xkåàìå àeä òøBöî éàcå éàc§¦©©§¨§¨

,àeä àîèixdïéøBtéödpey`xd zglbzayBúáBçlkk m`iadl ¨¥¦¦¨
,rxevneaixwny dnóBòä úàhç`l` rxevn epi`y cvd lr ©©¨

zxeza d`a `id `ldy ,leer jka oi` ,`nh xifp,÷ôñoi`y itl ¨¥
iab lr zxhwen dzvwny dlibx serd z`hg lkk da mibdep

lr dncn dfn ,dyri jk `l` ,dxyan mipdkd milke`e ,gafnd
gafnd ceqi l` dvOi mca x`ypde gafnd xiw(h d `xwie)`ide , ¦¨¥

dnvràìæà[zkled-]äøeá÷ìäìBòå .`edy cvd lr `iany ©§¨¦§¨§¨
,xeqi` yyg oi` dzaxwda mb ,`nhp `le rxhvp `le xedh

y meyn,äáãð àéåä,ezaegl `id ixd da aiig m`y i`pz dyere ©§¨§¨¨
.dacp zxeza axwz e`l m`eBçlâìedf xifpläòáL CBz,mini §©§¦§¨

,`txpyk glbnd rxevn oick,øLôà éàrxhvp i`ce eli`y ¦¤§¨
df xifp j` ,xifpd ly gelib xeqi` z` dgec egelib zevn dzid

,ok bedpl leki epi`àeä èìçeî åàì àîìéãcdwl `l `ny - §¦§¨¨§¨
el mixne` ,erbpn `txpyk cin glbl `a m`y ixde ,zrxva

,jzexifp ini jeza dz` ile`øîà àðîçøådxn` dxezde -xacna) §©§¨¨¨©
(d eFxfp xcp ini lM'úàìî ãò BLàø ìò øBáòé àì øòzxW` mnId ¨§¥¤¤¦§©©Ÿ©£©Ÿ©§Ÿ©¨¦£¤

.mei miyely jzexifp xnb cr gelibl oznd okle ,''dl xiGi©¦©
ezaeg ici `vie ie`xk dyr cvik zx`ane `xnbd dkiynn
epi`y ote`d lr ,dpey`x zglbz zrya `iany zepaxwa

:rxevnàîè àeäå ,éåä éàcå òøBöî åàì éàåbdep ok mb ,cala §¦¨§¨©©¨¥§¨¥
oky .mixen`d zepaxwd z`ada ie`xkBúáBç óBòä úàhç©©¨¨

,ez`nehn xdhpd xifp lkk d`iadle`iany dnïéøBtéöyygn ¦¦
x`eanke ,wtqd cv lr m`iadl xeqi` oi` ,rxevn mb didy

ixdy lirlïéãáòúî à÷ éàøaà,dxfrl uegn ziyrp mzcear - ©¨©¨¦§©§¦
éåä àìåz`ad ly dxiar yyg o`k oi`e -úìBòå ,äøæòa ïéleç §Ÿ¨¥¦¨£¨¨§©

äîäa,ezaegl efe xedh xifp didy yygn `ianyäáãð àéåä- §¥¨©§¨§¨¨
.dacp zxeza axwiz ,jk did `l ok` m`

àeä àîè åàìå àeä òøBöî åàì éàårxevn did `ly cvd lre - §¦¨§¨§¨¨¥
`l `iadl jixv oi` `linne ,xedh xifp did `l` ,`nhp `l mbe

xeqi` yyg oi` df ote`a mb ,d`neh oaxw `le mixetivz`ada
oky ,mixen`d zepaxwd lkïéøBtéölirl xen`k ,`iadl i`yx ¦¦

yïéãáòúî à÷ éàøaàok enke ,dxfrl uegn ziyrp mzcear - ©¨©¨¦§©§¦
óBòä úàhçi`yx ,ezaegl efe `nh xifp did ile`y `iany ©©¨

zkledy lirl xen`ke daixwdl.äøeá÷ìeäîäa úìBò`iany ¦§¨©§¥¨
BúáBç àéåä.xedh xifp oicn ezaegl didz -el` zepaxway ixd ©§¨¨

:`xnbd dywn .xeqi` yyg `la zewitqd lk ici `veiéòa àäå§¨¨¥
íLàezaeg ici `vi `l oiicry `vnpe ,rxevn didy cv eze` lr ¨¨

:`xnbd zvxzn .`iady zepaxwaøîàc àéä ïBòîL éaø`ztqez) ©¦¦§¦§¨©
(myéðúîe éúééîdid m`y eilr dpzne ,my` mb `ian ok`y - ©§¥©§¥

.dacp inly zxeza axwi e`l m`e ,ezaegl df didi rxevn
a :`ziixad jynd z` x`al dkiynn `xnbdäiðL úçìâz¦§©©§¦¨

úéLéìLe,dnda zlere serd z`hg wx `iany `ziixaa xn`py §¦¦
y ,hlgen rxevn liaya uega miyrpd mixetiv ilaàì ïéøBtéö¦¦Ÿ

éøöC,zrk `iadlãéáò àäczglbzd zra m`yr ixdy - ¨¦§¨¨¦
.rxevn i`cel mb mziiyr onf f`e ,dpey`xdàkéà éàîdfi` - ©¦¨

zglbza md miey ixdy ,ziyilyl dipy zglbz oia yi iepiy
yeygl yi dipy zglbzay ,zepaxwaeàeä èìçeî éàcå àîìéc- ¦§¨©©§¨

,rxevnd zeaeg lk z` miiw `l oiicre ,hlgen rxevn did `ny
jkitl .elld zeaeg miiw xak ziyily zglbza ok oi`y dnàãç£¨

md ,dnry serd z`hge ,dipyd epiidc ,zg` zglbz -÷ôñì¦§¥
Bøôñxg`l ea aiiegnd ,ely ipy gelib dfe rxevn did `ny - ¨§

.dpey`xd ezglbzn mini dray zxitqàãçåzglbzde - ©£¨
eidi ,dnry serd z`hge ,ziyilydBúàîeè ÷ôñìxg`n - ¦§¥§¨

migelibd ipyy `vnpe ,zn `nh did mb `ny epl wtqy
cvd lr md dnry z`hge ef zglbze ,ezrxvl eid mipey`xd
xifp `iany zepaxwdn zg` `id serd z`hgy ,zna `nhp mby

.lirl xen`k ,ez`nehn xdhpyk
zra :ziriax zglbza zepaxwd xcq z` `xnbd zx`an dzr

úéòéáø úçìâz,mitqep mei miyly xg`lyaø÷ àéáîäøäè ï- ¦§©©§¦¦¥¦¨§©¨¢¨
zaeg mdy ,minlyl li`e dlerl yake ,z`hgl dyak epiidc

,dxdha ezexifp milynd xifpdeo`ianykéðúî,dpzn - ©§¥
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miwxt dyelya` cenr q sc ± iriax wxtxifp
àøîâúåéçìâú òáøà çìâîå äìò éðúå,miylyl miylyn zhren zexifpa Ð

.dpyl dpyn daexn zexifpaeïéøåôö àéáî äðåùàø úçìâú,rxevn ixtiv epiidc Ð

."zexedh zeig mixtv izy xdhnl gwle" oda aezkyóåòä úàèçåd`neh oaxwc Ð

.xifpcäîäá úìåò.zexifpc dxdh oaxwc Ðàîè àìå àåä òøåöî éàãå éà êùôð äîî
ef Ð mixetiv iziin `wc `d jklid ,zna Ð

xifpa d`neh oaxwc serd z`hge ,ezaeg `id

e`l `nlicc meyn ,dxeawl `lf`e ,wtq ied

dlere .daxwdl `ifg `le ,`ed zn `nh

,`ed rxevn `nlic ,dacp oaxw Ð iziinwc

.zexifpc dxdh zglbzl ie`x epi` oiicre

äòáù êåúá åçìâìåhlgen ly htynk Ð

.glbn jk xg`e dray xteqyøùôà éà
èìçåî åàì àîìéããxifp iede ,`ed `nh e`le Ð

."ey`x lr xeari `l xrz" xn` `pngxe ,xedh

àåä úî àîè åàìå àåä éàãå òøåöî åàì éàå
`l Ð iziinwc oixetivl .xedh xifp `l` Ð

meyn i`e .icarzin `w i`xa`c ,opiyiig

zlere ,dxeawl `lf`w `d Ð serd z`hg

iraw `de .ezaeg `ied Ð iziinwc dnda

my`e ,dipy zglbza rxevn my` iiezi`

:ol `niiwck ,ezlik`a akrn i`ce rxevna

ipd lka eli`e .miycwa lke` Ð ezxtk `iad

my` dil ipz `l i`n` Ð zeiglbz rax`?àä
éðúîå éúééî øîàã àéä ïåòîù éáø éðîÐ

,(`,dw) zegpn zkqnc `xza wxta opixn`ck

ebele eny` `ian zxgnl :xne` oerny iax

dfe eny` df Ð `ed rxevn m` :xne`e ,enr

.dacp inly `di df my` Ð e`l m`e ,ebel

.zepeda ozne oetva dhigy oerh my` eze`e

.ipzne rxevn my` iziin inp `kdúçìâú
êéøö åðéà úåéç íéøôö úéùéìùå äéðùÐ

i`n .dpey`x zglbza `iad xaky ,`iadl

,iiezi`l dil `irainc Ð xninl jl zi`

dpey`x zglbze ,`nh `le `ed hlgen `nlic

ly `id ef dipy zglbze ,ehelg inil el dzlr

ikdl Ð rxevn oaxw `iadl jixve ,extq ini

ehelg wtql `cg ,ziyily zglbzae dipy zglbza serd z`hg iziilc xn`c `ed

z`hge ,`ed hlgen `ny xninl `ki` dipy zglbzac .zexifpc d`neh wtql `cge

,serd z`hga `le aiiginc `ed dnda z`hga `de :xn`z m`e .extq inil dler serd

,wtqn zlk`p dpi`y itl ,wtqd lr d`a dnda z`hg oi`y itl !ipr iedilc e`l i`

zial miycw oi`ian oi`y itl ,iiezi`l xqzine dilra extkzpy z`hgk dl `iede

d`ad serd z`hg `iane ,ipr iede ,mixg`l eiqkp lk azek `diy opax oewz Ð leqtd

.zlk`p dpi`y it lr s` (`,hk xifp) "xifp ipixd xn`y in" wxta xn`ck ,wtqd lr

`xza wxta ikd inp dl opiyxtne .`ziixaa (e wxt) `ztqeza dlr ipz inp ikde

`nhe hlgenc zxn` i`e .'eke mdizepaxw eaxrzpy mirxevn ipy iab (`,r) dcp zkqnc

zglbza jklid Ð extq inie ehelg zglbzl el zeler zepey`xd zeiglbz izye ,`ed

jci`e .`iadl aiiegn didy dnda z`hg mewna serd z`hg iiezi`l dil irain dipy

efaye efay dnda zlere .d`neh wtql iediz Ð ziyily zglbza iziinwc serd z`hg

zglbze ,`nh xifp `l` ,ded rxevn e`l `nlicc xninl inp `ki`e .dacp iediz Ð

`ian jkl .dxdh zglbzl dipy zglbze ,xifpc d`neh zglbzl el dzlr dpey`x

Ð dxdh oaxw `ian ziriax zglbzae .wtqa z`hgde ,ezaeg `iedc dnda zler

.ipzne ,minlye dlere ,dndac z`hg
íàå
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opiqxb ikdúçìâúmixtv `ian dpey`x,zgleyn zg`e dhegy zg` ,hlgen wtql Ð

zlere .xedh xifp wtql dnda zlere ,`nh xifp wtql serd z`hge

dekixvd `l wtqn `nye .il `iyw `nh xifp oick izii` `lc serdxnel jixv oke .e

exizdl oaxw wx xedh xifp wtql ekixvd `ly ,edekixvd `l xedh xifpc minlyc

.`vi ozylyn zg` lr glib :'ixn`cke ,zglbza

éëämeyn e`l .serd z`hg `ian dipy :opiqxb

meiae dray oipnl el dlri d`neh zexifpc

iwetql `kil `nh xifpac ,zepnl ligzi ipinyd

s`e .hlgen wtq meyn `l` .dipy zglbza

xifp m` ik ,hlgen did `l `ny Ð dnda zler

.`nh

úéùéìùdid ile`c Ð serd z`hg `ian

dlri `l hlgen ly zglbze .`nh

,`nh xifpl `le xedh xifpl `l zglbzl

hlgen `nyc Ð dnda zlere .jenqa ziyixtck

.`nh `l j` ,`edúéòéáøiwetql `kilc Ð

oaxw `ian Ð cer `nha `le ,cer hlgena `l

.mlyn dxdh

úøîàdpey`x zglbz ."xn xn`" enkÐ

zlere serd z`hge oixetv `ian

`nh `le `ed rxevn i`ce i` ;jytp dnn dnda

,wtq Ð serd z`hge ,ezaegl oixetvd Ð `ed

seqa eglble .dacp ied dlere ,dxeawl `lf`

`nlicc ,xyt` `lÐ miyly jez epiidc ,dray

"xeari `l xrz" xn` `pngxe ,`ed hlgen e`l

.'ekàäåiziin xn`c `id oerny iax my` ira

dpzne(`,er migaf) "zaexrzd" wxta xn`c Ð

dpzn inp my`c (`,r) dcpc `xza wxtae

e`l i` .ozlik` onf hrnn ik s` ,minlya

Ð serd z`hg ;`ed `nh i`ceae `ed rxevn

,dxfra oileg eed `le ,i`xa` Ð mixtv ,ezaeg

`le `ed rxevn e`l i`e .dacp ied dnda zlere

z`hge ,icarzn `w i`xa` mixtv ;`ed `nh

.ezaeg `id dnda zlere ,`lf` dxeawl serd

úçìâúliaya miig mixetv ziyilye dipy

Ð xninl `ki` i`n .ciar `dc ,jixv `l hlgen

oaxw `ian ziriax zglbz .ez`neh wtql `cge [extq] wtql `cg ,did hlgen i`ce `nlic

[a cenrl jiiy] .dpzne dxdh÷ôñmini dpny xg`l miycwa lke` i`ce hlgene `nh

e ehelgl glbn ezexifpl oey`x meiy ,`wec e`l "xg`l"e .ipinyd meia ,xnelk Ðuegn ayi

xzen meia eae .rxevn zepaxw `iai ipinyd meiae ,glbi [iriayd] meiae ,mini zray eld`l

glbie ,iriaye iyily dfie ,dray xetqi Ð i`ce `nh did m` ,dzre .miycwa lek`l

eglbl jkle ,hlgen xedh `l` `ed `nh e`l `nlic Ð wtq `edy dzr la` .iriaya

ey`x lr xeari `l xrz" xn` `pngxe ,`ed `nh e`l `nlic Ð xyt` i` miyly jeza

xifp lk oick glbi cg`e miyly meiae ,el dler ipiny meie ,miyly dpni jkle ."z`ln cr

zglbz glbi miyly meia ixd .(a,d xifp) `nw wxta xn`ck ,cg`e miyly mei glbny

meiae .cer mei miyly zepnl jixve ,elti mipey`xd minide ,`ed `nh xifp `nyc ,ziyily

xg`l miznl `nhine oii dzeye :xn`wc epiide .xedh xifp zglbz glbi cg`e miyly

zexifp oic zeyrl xyt` i` :llkd df .dpenye miyy [mei] epiidc ,mini draye miyy

`l` miycwa xq`il mixetk xqegn iexw epi`e ,ehelg ini mez cr dxdh zexifp `le d`neh

.etebn ez`nehy ,hlgen liaya

èìçåî`nhine oii dzeye mini draye miyly xg` miycwa lke` i`ce `nh wtq

mini drax`e miray xg`l miznlglbi `l Ð hlgen i`ce epi`y xg`n Ð

`ian ipinyae ,iriaya glbne ,iriaye iyily d`fd xg` ,dray seql m` ik zglbz mey

hlgen epi` `nyc ,miyly cr zipy glbl xyt` i`e .(d`neh zexifpe) serd z`hg oaxw

miyly mei epiidc ,draye miyly xg`l miycw lke` :xn`wc epiide .ehelgl zeiglbz ipy jpd edl eede .`ed hlgen [`ny] Ð glbi cg`e miyly meiae .miyly oipnl dlri ipinyde

glbi cg`e miyly meiae (`pixg` `pyil) dxdh zexifp zepnl ligzi ipinyd meiae ,dray oipnl el dlri dpenye miyly meie ,`nh xifp oick ziyily glbi mini dray seqe .dpenye

.dynge miray mei epiidc drax`e miray xg`l `nhine oii dzeye :xn`wc epiide .xdhil xifp zglbzàîè`nhine oii dzeye mini dpeny xg`l miycwa lke` i`ce hlgen i`ce

mini drax`e mirax` xg`l miznl.miycwa lek`l xzen `di meia eae ,rxevn zepaxw `iai ipiny meiae ,glbi dray meiae ,glbi ezexifp zligz mei Ð i`ce hlgen `edy xg`nc Ð

iriayd meiae ,ehelg ly ipiny mei lr dray xetqi `nh `edy liayae .envr dpeny `l` ,`wec e`l Ð "dpeny xg`l" i`dezepnl ligzie ,d`neh zepaxw `iai ipinyd meiae ,glbi

.dynge mirax` mei epiidc ,mini drax`e mirax` xg`l miznl `nhine oii dzeye :xn`wc epiide .dxdh zepaxw `iaie glbi cg`e miyly meiae .ipiny mei lr miyly dxdh zexifp
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miwxt dyelya` cenr q sc ± iriax wxtxifp
àøîâúåéçìâú òáøà çìâîå äìò éðúå,miylyl miylyn zhren zexifpa Ð

.dpyl dpyn daexn zexifpaeïéøåôö àéáî äðåùàø úçìâú,rxevn ixtiv epiidc Ð

."zexedh zeig mixtv izy xdhnl gwle" oda aezkyóåòä úàèçåd`neh oaxwc Ð

.xifpcäîäá úìåò.zexifpc dxdh oaxwc Ðàîè àìå àåä òøåöî éàãå éà êùôð äîî
ef Ð mixetiv iziin `wc `d jklid ,zna Ð

xifpa d`neh oaxwc serd z`hge ,ezaeg `id

e`l `nlicc meyn ,dxeawl `lf`e ,wtq ied

dlere .daxwdl `ifg `le ,`ed zn `nh

,`ed rxevn `nlic ,dacp oaxw Ð iziinwc

.zexifpc dxdh zglbzl ie`x epi` oiicre

äòáù êåúá åçìâìåhlgen ly htynk Ð

.glbn jk xg`e dray xteqyøùôà éà
èìçåî åàì àîìéããxifp iede ,`ed `nh e`le Ð

."ey`x lr xeari `l xrz" xn` `pngxe ,xedh

àåä úî àîè åàìå àåä éàãå òøåöî åàì éàå
`l Ð iziinwc oixetivl .xedh xifp `l` Ð

meyn i`e .icarzin `w i`xa`c ,opiyiig

zlere ,dxeawl `lf`w `d Ð serd z`hg

iraw `de .ezaeg `ied Ð iziinwc dnda

my`e ,dipy zglbza rxevn my` iiezi`

:ol `niiwck ,ezlik`a akrn i`ce rxevna

ipd lka eli`e .miycwa lke` Ð ezxtk `iad

my` dil ipz `l i`n` Ð zeiglbz rax`?àä
éðúîå éúééî øîàã àéä ïåòîù éáø éðîÐ

,(`,dw) zegpn zkqnc `xza wxta opixn`ck

ebele eny` `ian zxgnl :xne` oerny iax

dfe eny` df Ð `ed rxevn m` :xne`e ,enr

.dacp inly `di df my` Ð e`l m`e ,ebel

.zepeda ozne oetva dhigy oerh my` eze`e

.ipzne rxevn my` iziin inp `kdúçìâú
êéøö åðéà úåéç íéøôö úéùéìùå äéðùÐ

i`n .dpey`x zglbza `iad xaky ,`iadl

,iiezi`l dil `irainc Ð xninl jl zi`

dpey`x zglbze ,`nh `le `ed hlgen `nlic

ly `id ef dipy zglbze ,ehelg inil el dzlr

ikdl Ð rxevn oaxw `iadl jixve ,extq ini

ehelg wtql `cg ,ziyily zglbzae dipy zglbza serd z`hg iziilc xn`c `ed

z`hge ,`ed hlgen `ny xninl `ki` dipy zglbzac .zexifpc d`neh wtql `cge

,serd z`hga `le aiiginc `ed dnda z`hga `de :xn`z m`e .extq inil dler serd

,wtqn zlk`p dpi`y itl ,wtqd lr d`a dnda z`hg oi`y itl !ipr iedilc e`l i`

zial miycw oi`ian oi`y itl ,iiezi`l xqzine dilra extkzpy z`hgk dl `iede

d`ad serd z`hg `iane ,ipr iede ,mixg`l eiqkp lk azek `diy opax oewz Ð leqtd

.zlk`p dpi`y it lr s` (`,hk xifp) "xifp ipixd xn`y in" wxta xn`ck ,wtqd lr

`xza wxta ikd inp dl opiyxtne .`ziixaa (e wxt) `ztqeza dlr ipz inp ikde

`nhe hlgenc zxn` i`e .'eke mdizepaxw eaxrzpy mirxevn ipy iab (`,r) dcp zkqnc

zglbza jklid Ð extq inie ehelg zglbzl el zeler zepey`xd zeiglbz izye ,`ed

jci`e .`iadl aiiegn didy dnda z`hg mewna serd z`hg iiezi`l dil irain dipy

efaye efay dnda zlere .d`neh wtql iediz Ð ziyily zglbza iziinwc serd z`hg

zglbze ,`nh xifp `l` ,ded rxevn e`l `nlicc xninl inp `ki`e .dacp iediz Ð

`ian jkl .dxdh zglbzl dipy zglbze ,xifpc d`neh zglbzl el dzlr dpey`x

Ð dxdh oaxw `ian ziriax zglbzae .wtqa z`hgde ,ezaeg `iedc dnda zler

.ipzne ,minlye dlere ,dndac z`hg
íàå
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opiqxb ikdúçìâúmixtv `ian dpey`x,zgleyn zg`e dhegy zg` ,hlgen wtql Ð

zlere .xedh xifp wtql dnda zlere ,`nh xifp wtql serd z`hge

dekixvd `l wtqn `nye .il `iyw `nh xifp oick izii` `lc serdxnel jixv oke .e

exizdl oaxw wx xedh xifp wtql ekixvd `ly ,edekixvd `l xedh xifpc minlyc

.`vi ozylyn zg` lr glib :'ixn`cke ,zglbza

éëämeyn e`l .serd z`hg `ian dipy :opiqxb

meiae dray oipnl el dlri d`neh zexifpc

iwetql `kil `nh xifpac ,zepnl ligzi ipinyd

s`e .hlgen wtq meyn `l` .dipy zglbza

xifp m` ik ,hlgen did `l `ny Ð dnda zler

.`nh

úéùéìùdid ile`c Ð serd z`hg `ian

dlri `l hlgen ly zglbze .`nh

,`nh xifpl `le xedh xifpl `l zglbzl

hlgen `nyc Ð dnda zlere .jenqa ziyixtck

.`nh `l j` ,`edúéòéáøiwetql `kilc Ð

oaxw `ian Ð cer `nha `le ,cer hlgena `l

.mlyn dxdh

úøîàdpey`x zglbz ."xn xn`" enkÐ

zlere serd z`hge oixetv `ian

`nh `le `ed rxevn i`ce i` ;jytp dnn dnda

,wtq Ð serd z`hge ,ezaegl oixetvd Ð `ed

seqa eglble .dacp ied dlere ,dxeawl `lf`

`nlicc ,xyt` `lÐ miyly jez epiidc ,dray

"xeari `l xrz" xn` `pngxe ,`ed hlgen e`l

.'ekàäåiziin xn`c `id oerny iax my` ira

dpzne(`,er migaf) "zaexrzd" wxta xn`c Ð

dpzn inp my`c (`,r) dcpc `xza wxtae

e`l i` .ozlik` onf hrnn ik s` ,minlya

Ð serd z`hg ;`ed `nh i`ceae `ed rxevn

,dxfra oileg eed `le ,i`xa` Ð mixtv ,ezaeg

`le `ed rxevn e`l i`e .dacp ied dnda zlere

z`hge ,icarzn `w i`xa` mixtv ;`ed `nh

.ezaeg `id dnda zlere ,`lf` dxeawl serd

úçìâúliaya miig mixetv ziyilye dipy

Ð xninl `ki` i`n .ciar `dc ,jixv `l hlgen

oaxw `ian ziriax zglbz .ez`neh wtql `cge [extq] wtql `cg ,did hlgen i`ce `nlic

[a cenrl jiiy] .dpzne dxdh÷ôñmini dpny xg`l miycwa lke` i`ce hlgene `nh

e ehelgl glbn ezexifpl oey`x meiy ,`wec e`l "xg`l"e .ipinyd meia ,xnelk Ðuegn ayi

xzen meia eae .rxevn zepaxw `iai ipinyd meiae ,glbi [iriayd] meiae ,mini zray eld`l

glbie ,iriaye iyily dfie ,dray xetqi Ð i`ce `nh did m` ,dzre .miycwa lek`l

eglbl jkle ,hlgen xedh `l` `ed `nh e`l `nlic Ð wtq `edy dzr la` .iriaya

ey`x lr xeari `l xrz" xn` `pngxe ,`ed `nh e`l `nlic Ð xyt` i` miyly jeza

xifp lk oick glbi cg`e miyly meiae ,el dler ipiny meie ,miyly dpni jkle ."z`ln cr

zglbz glbi miyly meia ixd .(a,d xifp) `nw wxta xn`ck ,cg`e miyly mei glbny

meiae .cer mei miyly zepnl jixve ,elti mipey`xd minide ,`ed `nh xifp `nyc ,ziyily

xg`l miznl `nhine oii dzeye :xn`wc epiide .xedh xifp zglbz glbi cg`e miyly

zexifp oic zeyrl xyt` i` :llkd df .dpenye miyy [mei] epiidc ,mini draye miyy

`l` miycwa xq`il mixetk xqegn iexw epi`e ,ehelg ini mez cr dxdh zexifp `le d`neh

.etebn ez`nehy ,hlgen liaya

èìçåî`nhine oii dzeye mini draye miyly xg` miycwa lke` i`ce `nh wtq

mini drax`e miray xg`l miznlglbi `l Ð hlgen i`ce epi`y xg`n Ð

`ian ipinyae ,iriaya glbne ,iriaye iyily d`fd xg` ,dray seql m` ik zglbz mey

hlgen epi` `nyc ,miyly cr zipy glbl xyt` i`e .(d`neh zexifpe) serd z`hg oaxw

miyly mei epiidc ,draye miyly xg`l miycw lke` :xn`wc epiide .ehelgl zeiglbz ipy jpd edl eede .`ed hlgen [`ny] Ð glbi cg`e miyly meiae .miyly oipnl dlri ipinyde

glbi cg`e miyly meiae (`pixg` `pyil) dxdh zexifp zepnl ligzi ipinyd meiae ,dray oipnl el dlri dpenye miyly meie ,`nh xifp oick ziyily glbi mini dray seqe .dpenye

.dynge miray mei epiidc drax`e miray xg`l `nhine oii dzeye :xn`wc epiide .xdhil xifp zglbzàîè`nhine oii dzeye mini dpeny xg`l miycwa lke` i`ce hlgen i`ce

mini drax`e mirax` xg`l miznl.miycwa lek`l xzen `di meia eae ,rxevn zepaxw `iai ipiny meiae ,glbi dray meiae ,glbi ezexifp zligz mei Ð i`ce hlgen `edy xg`nc Ð

iriayd meiae ,ehelg ly ipiny mei lr dray xetqi `nh `edy liayae .envr dpeny `l` ,`wec e`l Ð "dpeny xg`l" i`dezepnl ligzie ,d`neh zepaxw `iai ipinyd meiae ,glbi

.dynge mirax` mei epiidc ,mini drax`e mirax` xg`l miznl `nhine oii dzeye :xn`wc epiide .dxdh zepaxw `iaie glbi cg`e miyly meiae .ipiny mei lr miyly dxdh zexifp
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éàå .äáãð àéåä äîäa úìBòå ,äøæòa ïéleç éåä̈¥¦¨£¨¨§©§¥¨¨§¨§¨¨§¦
éàøaà ïéøBtéö ¯ àeä àîè åàìå àeä òøBöî åàì̈§¨§¨¨¥¦¦©¨¨
äîäa úìBò ,äøeá÷ì óBòä úàhç ,ïéãáòúî à÷̈¦§¨§¦©©¨¦§¨©§¥¨
ïBòîL éaø ¯ !íLà éòa àäå ¯ .BúáBç àéåä̈§¨¨§¨¨¥¨¨©¦¦§
úéLéìLe äiðL úçìâz .éðúîe éúééî :øîàc ,àéä¦§¨©©§¥©§¥¦§©©§¦¨§¦¦

éøö àì ïéøBtéöî .ãéáò àäc ¯ Càîìéc ¯ àkéà éà ¦¦¨¨¦§¨£¥©¦¨¦§¨
÷ôñì àãçå ,Bøôñ ÷ôñì àãç ,àeä èìçeî éàcå©©§¨£¨¦§¥§¨©£¨¦§¥
,éðúîe äøäè ïaø÷ àéáî úéòéáø úçìâz .Búàîeè§¨¦§©©§¦¦¥¦¨§©¨¢¨©§¥
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miwxtרי dyelyaa cenr q sc ± iriax wxtxifp
äéä øéæð éàãå íàåhlgen `le ,dligzn Ðefe daeg dpey`x dler ixd Ð `nh `le

.dpey`xd on ueg ,olek oke .dacpåéúåðáø÷ øàù ïä åìàå.`iad `l oiicry Ðàîè íàå
éàãå èìçåîå ÷ôñ`idy ,mini dpeny xg`l miycwa lke` ,ezexifp ly oey`x meia Ð

inil dligz `idy ,ezexifp ini ly oey`x mei zligzay .extq ini ly dipy zglbz

seqle ,ehelg zglbz glbn `di Ð ehelg

aizkck ,extq ini ly zipyd zglbz Ð dray

mei `edy xgnle .'ebe "glbi iriayd meiae"

,'ebe "ipinyd meia" aizkck ,epaxw `iai ipiny

:opzck ,ezxtk `iadyk miycwa lke`e

onfa xifpd zglbzl dgec rbpd zglbzy

lke` ezrxv oaxw `iady oeike .i`ce `edy

epi` miznl `nhile oii zezyl la` ,miycwa

el `a m`y .mini draye miyy xg`l cr leki

xg` miyly dyry xg`l dxdh zexifp glbl

hlgen `ny :xnel el yi ,extq ini zray

inil el dzlr dpey`x zglbze ,did `nhe

jixv oiicre ,ez`neh inil eiykr ly efe extq

ody ,ezxdh zexifpl mei miyly el zepnl

xzen jk xg`e .mini draye miyy llka

i`ce `nhe wtq hlgen :opiqxb ikd .oiia zezyl

dzeye draye miyly xg`l miycwa lke`

.drax`e miray xg`l miznl `nhine oiia

,dray seql glbn Ð i`ce `nh `edy oeikc

.dxdh zexifp glbne miyly dpene ligzne

hlgen `ny :mixne` ,oiia zezyl el `ayke

ini ly od od elld zeiglbz izye ziid `nhe

`l` xzen dz` i` oiicre ,extq ini lye ehelg

.draye miyly xg`l epiidc miycw zlik`a

jk xg`e d`neh zglbzl dray dpene xfege

oiia dzey `vnpe ,dxdh zexifpl miyly

.mei drax`e miray xg`l miznl `nhine

éàãå èìçåîå éàãå àîèzglbzl glbn Ð

dray cr o`kne ,eiykr zrxv ly dpey`x

rbpd zglbzy :opzck ,dipy zglbzl mini

lke`e .i`ce `edy onfa xifpd zglbzl dgec

dpene xfege ,ycwa zepaxw `iany ipiny meia

miyly dpene xfege ,d`neh xifp glbne dray

`nhine oiia dzey `vnp .dxdh zexifp glbne

.mini drax`e mirax` xg`l miznlåìàù
éçåé ïá ïåòîù éáø úà åéãéîìúxifp dn iptn Ð

meia ezrxv zglbz glbl el `ae rxevn `ede xifp ,xnelk .rxevnk epi` xedh

o`kl ef zglbz el dler dpi` mrh dn ,ezexifp ini enlypy meiae ezrxv dnlypy

o`kle?ïäì øîàodizy e` ,lcbl efe lcbl ef ediy ,zeey zeiglbz izy el` m` Ð

o`kle o`kl el oiler ediy mixne` [mz`] j`id eiykr .mixne` mz` dti Ð xiardl?
jixv mini dray cre o`kny Ð lcbl rxevn zglbze ,xiardl `ed xifp zglbzy

.dipy zglbz glblåèåìç éîéì åì äìòú àìå åì åøîàlye ,xiardl `edy liaya Ð

.lcbl rxevnåøôñ éîéì åì äìòú àìà.exwirl ey`x sekl ick el lcb xake xry lcbl oikixv opi` jli`e o`kny ,xiardl odizyy Ðíéîã ú÷éøæ éðôì çìâî òøåöî åéùëòÐ

.eizepaxw `ian ipinyd meiae glbn iriayd meia ixdyíéîã ú÷éøæ øçàì çìâî øéæðåmz` j`id ,'ek "xifpd glbe" aizk xcde ,"'iil minly gaf dyri li`d z`e" aizkck Ð

o`kle o`kl zg` zglbz el dler `diy mixne`?åøæðå åøôñ éîéì äìòú àì åì åøîàini ly ezrxv inil el dlrz `l` .minc zwixf xg`l dfe minc zwixf iptl dfy liaya Ð

.odly ipinya oaxw oi`iane iriaya oiglbn odipyy ,minc zwixf iptl glbn dfe dfc ,o`kle o`kl dler ezglbz `dzy rxhvpe zna `nhpy xifpc !ez`nehe extqåìéà ïäì øîà
íéøîåà íúà äôé íéî úàéá éðôì ïéçìâî ïäéðù.min z`ia xg`l glbnc ,dxdh xg`l rnyn ,"ezxdh meia ey`x glbe" aizkck ,min z`ia xg`l glbn `nh la` Ð:ïðéñøâ éëä

åøîàìãâì äæå ìãâì äæù åúàîåè éîéìå åèåìç éîé åì äìòúå åúåøéæð éîéì åøôñ éîé åì äìòú àìù úøîà äôé åìinia extq inil zglbz el dlrz `ly ,xacd owz :el exn` Ð

,ehelg inile ez`neh inil zg` zglbz el dlrz la` .minc zwixf xg`l eizepaxw z`ad meia glbn xifpe ,iriayd meia minc zwixf iptl glbn extq inia rxevny ,ezxdh xifp

.ezxdh zexifpl glbn `diy xg` xriy lcbl ick glbn `nh xifpe ,xg` xriy lcbl ick glbn ehelg inia rxevn ;xg` xriy lcbl oiglbn dfe dfyïäì øîàdler oi` jkl Ð

lcbl odipyy it lr s` ,rxevn `ede `ed `nh xifp m`e .xiardl xifpe ,lcbl ick glbn Ð ehelg inia rxevn `ede `ed xedh xifp m`y ,zeiglbz izyl olekn zg` zglbz el

iptl glbn extq inia rxevne li`ed ,xiardl mdipyy it lr s` ,extq inia rxevne xedh xifp oke .min z`ia iptl glbn rxevny ,o`kle o`kl zg` zglbz odl dler oi` oiicr

.odizyl dler zg` zglbz oi` [jkle] ,dlrnl yxetny enk minc zwixf xg`l xedh xifpe minc zwixf
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øéæðxiardl xifp odl xn` o`kle o`kl el dlere zg` zglbz glbiy edn rxevne xedh

lcbl rxevneeplcbiy xryl cer jixv epi`y ,lke lkn xry xiardl xifp xnelk Ð

z`ad mei iptl zipy eglble xry lcbl Ð rxevn ly dpey`x zglbz la` .devn meyl

.ef z` ef exhti `l efn ef zewelge li`ede .zepaxw

àìå:xnelk ,dinza .extq inia el dlrz

`id mby rxevn ly dipy zglbz

zexifp zglbzl el dlrz `l recn ,xiardl

zglbz Ð minc zwixf iptl df :odl xn` ?dxdh

mina ugxe glbi iriayd meiae" aizkc ,rxevnc

efe ."dpy ipa miyak ipy gwi ipinyd meiae xdhe

aizkck ,minc zwixf xg`l ,xifp zglbz Ð

exfp y`x xry gwle cren ld` gzt xifpd glbe"

."minlyd gaf zgz xy` y`d lr ozpe

äìòúåxifp zglbzl ez`nehe [ezrxv] inil

min z`ia xg`l `nh odl xn` `nh

meia ezxdh meia ey`x glibe" aizkck Ð

xg`l rnyn "ezxdh meia" ,"epglbi ipinyd

iptl rxevne .ixtqa dil yixc ikde .ezxdh

exry lk glbi iriayd meiae" aizkc ,min z`ia

."xdhe mina exya (lk) z` ugxe

åøîà`ed xg` oeyl enk Ð zxn` dti el

."inic ax ira" opiqxb `le .mixtq dnka

äæåz`ia xg`l dfe .rxevn Ð min z`ia iptl

df .ziyixtck ,`nh xifp zglbz Ð min

.xedh xifp zglbz Ð minc zwixf iptl

[`,`q scl jiiy]éðädevn meyn zeiglbzÐ

meyn oedlek xnelk

`nh elit`e .ziyilyl s` xrz jixve ,devn

,zeiglbz rax` oerhy i`ce hlgene i`ce

itle .`nh xifpl `l` dpi` ziyily zglbze

oizipznc zeiglbz rax`` xcdn `l izrc

yna oi`y ,`nh wtqe hlgen wtqa ixii`cepizp

xifpa e` hlgena e` wtzqdl lkez `ly zglbz

i`xwn ol `wtp xedh xifpe rxevn .i`ce xedh

xifpe ,xrzac (`,`n xifp) "oipin dyly" wxta

cenlzdc `ibeqe .xedh xifpn dl opixnb inp `nh

.dil `irain `ng xa inxle ,ikd `wlqc `ed

dkixv `nh xifp zglbz :xnel leki did xvewae

ipd hwpc `l` ,xrz dkixv dpi` e` xrz

hlgena oiibeqa eda edpixii`c meyn zeiglbz

.zeiglbz rax` glbnc i`ce `nhe i`ceéà.`yp diikq elit` xry ixeari` meyn zxn`

`l ez Ð ey`x lka `yp jq m`y .xrza e` mixtqna xryd zvwn glibc xnel jixve

`ede .dxdh ly zglbz carinl ivn `le ,(`,et `nw `aa) "laegd" wxta opixn`ck ,xcd

.mixtqna eglbn e` irainl ivnc oicd
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.äáãð Bæå ,äáBç äðBLàøä äìBò ¯ àeä øéæð éàcå éàå§¦©©¨¦¨¨¦¨¨§§¨¨
Bæå ,äáãð äðBLàøä äìBò ¯ àeä èìçeîe àîè íàå§¦¨¥§¨¨¨¦¨§¨¨§
¯ éàcå èìçeîe ÷ôñ àîè .Bðaø÷ øàL äæå ,äáBç¨§¤§¨¨§¨¨¥¨¥§¨©©
ànhéîe ïéé äúBLå ,íéîé äðBîL øçàì íéLã÷a ìëBà¥§¨¨¦§©©§¨¨¦§¤©¦¦©¥
àîèå ÷ôñ èìçeî .íéîé äòáLå íéML øçàì íéúîì§¥¦§©©¦¦§¦§¨¨¦§¨¨¥§¨¥

ìL øçàì íéLã÷a ìëBà ¯ éàcå,íéîé äòáLå íéL ©©¥§¨¨¦§©©§¦§¦§¨¨¦
äòaøàå íéòáL øçàì íéúîì ànhéîe ïéé äúBLå§¤©¦¦©¥§¥¦§©©¦§¦§©§¨¨
øçàì íéLã÷a ìëBà ¯ éàcå èìçeîe éàcå àîè .íéîé̈¦¨¥©©§¨©©¥§¨¨¦§©©
øçàì íéúîì ànhéîe ïéé äúBLå ,íéîé äðBîL§¨¨¦§¤©¦¦©¥§¥¦§©©
ïBòîL éaø úà åéãéîìz eìàL .íéîé äòaøàå íéòaøà©§¨¦§©§¨¨¨¦¨£©§¦¨¤©¦¦§
úçà úçìâz çlâiL eäî ,òøBöîe øBäè øéæð :éçBé ïa¤©¨¦¨§¨©¤§©¥©¦§©©©©
eøîà .çlâî Bðéà :ïäì øîà ?ïàëìe ïàëì Bì äìBòå§¨§¨§¨¨©¨¤¥§©¥©¨§
äæå ,ìcâì äæå ìcâì äæ eléà :ïäì øîà ?änì :Bì¨¨¨©¨¤¦¤§©¥§¤§©¥§¤

áòäì äæå øéáòäìøéæð ,åéLëò .íéøîBà ízà äôé ¯ øé §©£¦§¤§©£¦¨¤©¤§¦©§¨¨¦
éîéì Bì äìòz àìå ¯ .ìcâì ¯ òøBöîe ,øéáòäì ¯§©£¦§¨§©¥§Ÿ©£¤¦¥
äæ eléà :ïäì øîàå !Bøôñ éîéì Bì äìòúå ,Bèelç¦§©£¤¦¥§¨§¨©¨¤¦¤
ízà äôé ¯ íéîc ú÷éøæ éðôì äæå íéîc ú÷éøæ éðôì¦§¥§¦©¨¦§¤¦§¥§¦©¨¦¨¤©¤
øçàì øéæðå íéîc ú÷éøæ éðôì òøBöî àlà ,íéøîBà§¦¤¨§¨¦§¥§¦©¨¦§¨¦§©©
,Búeøéæðe Bzòøö éîéì Bì äìòz àìå ¯ .íéîc ú÷éøæ§¦©¨¦§Ÿ©£¤¦¥¨©§§¦
äæ eléà :ïäì øîà !Búàîeèå Bzòøö éîéì Bì äìòúe©£¤¦¥¨©§§§¨¨©¨¤¦¤
ízà äôé ¯ íéî úàéa éðôì äæå íéî úàéa éðôì¦§¥¦©©¦§¤¦§¥¦©©¦¨¤©¤
éðôì òøBöî íéî úàéa øçàì àîè àlà ,íéøîBà§¦¤¨¨¥§©©¦©©¦§¨¦§¥
éîéì Bì äìòz àlL zøîà äôé :Bì eøîà .íéî úàéa¦©©¦¨§¨¤¨©§¨¤Ÿ©£¤¦¥
äæc ¯ Búàîeèå Bèelç éîéì Bì äìòúå .Búeøéæðìå Bøôñ§¨§¦§¦§©£¤¦¥¦§§¨§¤
àeäå øBäè øéæð :ïäì øîà !àeä ìcâì äæå ìcâì§©¥§¤§©¥¨©¨¤¨¦¨§
àeäå àîè øéæð íàå ,øéáòäì äæå ìcâì äæ ¯ òøBöî§¨¤§©¥§¤§©£¦§¦¨¦¨¥§
.íéî úàéa øçàì äæå íéî úàéa éðôì äæ ¯ òøBöî§¨¤¦§¥¦©©¦§¤§©©¦©©¦
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ריא

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד ס דף שישי)נזיר (ליום

àeä øéæð éàcå [éàã] (éàå)ixd ,rxhvp `le `nhp `l m`y -äìBò §¦©©¨¦¨
äðBLàøädaxwedy ef `id ,dpey`xd zglbzd mr `iady ¨¦¨

zxezaäáBç,dxdha ezexifp znlydlBæådzr aixwny dlerd ¨§
zxeza axwz ,ziriaxd zglbzd zryaäáãðèìçeîe àîè íàå . §¨¨§¦¨¥§¨

àeäzepaxw z` aixwd dzr wxe ,rxhvp mbe `nh did m`e -
if` ,ezexifpl dxdhdäðBLàøä äìBòly dndad zler - ¨¨¦¨

zxeza daxwed dpey`xd zglbzdBæå ,äáãðziriaxd glbzay §¨¨§
zxeza axwzäæå .äáBç,sqepa dzr `iany minlyde z`hgd - ¨§¤

eidi,Bðaø÷ øàLm`iad `l oiicry ,xedh xifp oicn oda aiiegnd §¨¨§¨
.llk

m` :miznl `nhie oii dzyi ,miycw lk`i izni` zx`an `xnbd
dligza didàîènéàcå èìçeîe ,÷ôñrxevn didy epl i`cey - ¨¥¨¥§¨©©

dpyna x`eank ,ezrxvn `txpy meia cin glbl i`yx ,hlgen
lirl(:hp)meia zipy glbne ,mini dray xteq okn xg`le ,

`linne ,eizepaxw `ian ipinyd meia zxgnle ,iriaydìëBà¥
íéLã÷axakøçàì ,íéúîì ànhéîe ïéé äúBLå .íéîé äðBîL øçàì §¨¨¦§©©§¨¨¦§¤©¦¦©¥§¥¦§©©

íéîé äòáLå íéMLmby ze`ce oi`y oeiky .ezexifp zligzn ¦¦§¦§¨¨¦
dray xg`l cin epiidc ,`nh xifp oick glbl i`yx epi` ,`nhp
ziid `l `ny el mixne`y meyn ,ezrxvl ipy gelibn mini
miyely ipyd gelibdn oiznn jkitl .jzexifp ini md dzre ,`nh
zezyl ywane eiykr `a m`e .glbn cg`e miyely meiae ,mei
ici z`vi `l oiicr dzr cre ,ziid `nh mb `ny el mixne` ,oii
miyy ixd .mitqep mei miyely dpen jkitl ,jzexifp zaeg
z` `ian dpenye miyyd meia mdixg`ly ,mini draye

.miznl `nhidle oii zezyl i`yxe ,glbne eizepaxw
rxevn did ezexifp zligza m`eèìçeînàîèå ,÷ôña,éàcå §¨¨¥§¨¥©©

øçàì íéLã÷a ìëBàìLíéîé äòáLå íéL,ezrxvn `txpy mein ¥§¨¨¦§©©§Ÿ¦§¦§¨¨¦
,`txpyk cin glbl leki oi` ,zrxva dwly ze`ce oi`y xg`ny
iriayae iyilya eilr mifn mday mini dray oiznn `l`
e` ezrxvl e` el dlere glbn meia eae ,zn z`nehn exdhl
dray xg`l epick ezrxvl ipy gelib glbl `a m`e .ez`nehl
dzre zrxva ziwl `l `ny el mixne` ,oey`xd gelibdn mini
meia ezxgnle ,mei miyely cer oiznn jkitl .jzexifp onf `ed
gelibk e` ezrxvl ipy gelibk e` el dlere ,glbn cg`e miyely
mzxgnly ,mei raye miyely ixd .dxdha ezexifp milynd

.miycw zlik`a xzen dpenye miyelyd meiaànhéîe ïéé äúBLå§¤©¦¦©¥
íéîé äòaøàå íéòáL øçàì íéúîì`a m`y .ezexifp zligzn §¥¦§©©¦§¦§©§¨¨¨¦

izye ,zrxva ziwl `ny el mixne` ,oii zezyl ywane eiykr
dray dpene xfeg okl .jzrxv zaegl jl eid ziyry zeglbzd
zexifp ly mei miyely cer zxgnle ,d`neh zglbzl mini
dynge mirayd meia zxgnle ,mini drax`e miray ixd .dxdh

.miznl `nhidle oii zezyl i`yxe glbne eizepaxw `ian
mb did dligza m`eå ,éàcå àîèmbíéLã÷a ìëBà ,éàcå èìçeî ¨¥©©§§¨©©¥§¨¨¦

,íéîé äðBîL øçàìgelibd xeqi` z` dgec rxevn zglbz ixdy §©©§¨¨¦
lirl x`eank xifpa(:hp)dpene ,`txpy meia cin glbn okle ,

z` `ian ipinyd meia ezxgnle ,iriaya glbne ,mini dray
.miycwa lek`l i`yxe ,rxevnd zepaxwànhéîe ïéé äúBLå§¤©¦¦©¥

íéúîìwxíéîé äòaøàå íéòaøà øçàìoeiky ,ezexifp zligzn §¥¦§©©©§¨¦§©§¨¨¨¦
mini dray zxitqa ligzdl leki did `l ,zrxva dwl mby
ez`nehl gliby xg`e ,ezrxvl ipyd egelib xg`l wx ez`nehl
drax`e mirax` ixd .dxdh zexifp ly mei miyely cer dpen
glbne eizepaxw `ian dynge mirax`d meia zxgnle ,mini

.miznl `nhidle oii zezyl i`yxe
:dfl mbe dfl mb zwtqn dpi` zg` zglbz recn zx`an `xnbd

åéãéîìz eìàLigei oa oerny iax lyøéæð ,éçBé ïa ïBòîL éaø úà ¨£©§¦¨¤©¦¦§¤©¨¦

øBäè,glbl eilre dxdha ezexifp z` miiqy -òøBöîe- ¨§¨
zrxva dwl glbl witqdy mcew ezexifp milydy mei eze`ay

,geliba aiig ok mbe `txpeeäîici lr ezaeg ici `viyçlâiL ©¤§©©
ïàëìe ïàëì Bì äìBòå ,úçà úçìâzgeliba ezaegl od lireze - ¦§©©©©§¨§¨§¨

.zexifpd cvny ezaegl ode rxevn cvnyïäì øîà,eicinlzl ¨©¨¤
çlâî Bðéàxdhie glbi dligz `l` ,eizeaeg izyl cg` gelib ¥§©¥©

.ezexifpl glbi jk xg`e ezrxvn.änì ,Bì eøîà̈§¨¨
eléà ,ïäì øîày ,dey migelibd ipy zilkz dzidìcâì äæexry ¨©¨¤¦¤§©¥

ìcâì äæå,exryå,jetd ote`a miey eid m` okøéáòäì äæz` §¤§©¥§¤§©£¦
elcble xefgl `le xrydøéáòäì äæåxefgl `le xryd z` §¤§©£¦

,elcbleíéøîBà ízà äôé,mixacd ipyl zg` zglbz el dlrzy ¨¤©¤§¦
.dey daiq mdipyl ixdyåéLëòi`y`l` ,jk xacd oøéæðxedh ©§¨¨¦

ick glbnøéáòäì,exryòøBöîeick glbnìcâìz` jk xg` §©£¦§¨§©¥
oi` ,eizepaxw z`ad iptl mei zipya eglble aeyl ick exry

.mdipyl dler zg` zglbz
,edel`y cerBì äìòz àìåxifp zglbzBèelç éîéìzglbzl - §Ÿ©£¤¦¥¦

,dyw oiicr j` ,zxn`y enk ,rxevn ly dpey`xéîéì Bì äìòúå§©£¤¦¥
Bøôñgelibdn dxdh ini zray zxitq xg`ly ipyd gelibl - ¨§

.lcbl `le glbl odizyy ,ely oey`xd
ïäì øîàå,eléày ,dey migelibd ipy oic didäædyrpú÷éøæ éðôì §¨©¨¤¦¤¦§¥§¦©

íéîc,`iany zepaxwd lyíéîc ú÷éøæ éðôì äæåzepaxwd ly ¨¦§¤¦§¥§¦©¨¦
,`ianyíéøîBà ízà äôé,mixacd ipyl zg` zglbz el dlrzy ¨¤©¤§¦

,ok xacd oi`y eiykr j`àlàly dipyd ezglbzòøBöîziyrp ¤¨§¨
å ,íéîc ú÷éøæ éðôìlv`øéæðezglbzíéîc ú÷éøæ øçàìoeike , ¦§¥§¦©¨¦§¨¦§©©§¦©¨¦

.mdipyl dler zg` zglbz oi` ,dey mzglbz xcq oi`y
,edel`y cerBì äìòz àìåod zg` zglbzå Bzòøö éîéìxnbl od §Ÿ©£¤¦¥¨©§§

iniBúeøéæð,zxn`y enk ,dxdha,le`yl yi oiicr j`Bì äìòúå §¦§©£¤
zg` zglbz el lireze -,Búàîeèå Bzòøö éîéìxifpd `nhp m`y ¦¥¨©§§§¨

oicn da aiigy dipyd zglbzd z` gliby iptl ez`nehn xdhpe
gelibd mdipyay ,mdipyl zg` zglbz dlrz `l recn ,rxevn

.minc zwixf mcew `ed
ïäì øîà,igei oa oerny iaxeléàdidäæglbníéî úàéa éðôì- ¨©¨¤¦¤¦§¥¦©©¦

,mina lahy mcewäæåglbn,íéî úàéa éðôìif`ízà äôé §¤¦§¥¦©©¦¨¤©¤
íéøîBà,jk epi`y xg`n j` .mdipyl zg` zglbz dlrzyàlà §¦¤¨

xifpàîèglbníéî úàéa øçàìeli`e ,òøBöîdipyd ezglbz ¨¥§©©¦©©¦§¨
`idíéî úàéa éðôìepi` ,dey oic zeglbzd izyl oi`y oeike , ¦§¥¦©©¦

.mdipyl zg` zglbz glbl leki
eicinlze igei oa oerny iax ixaca xg` oeyl d`ian `xnbd

:ziyilyd mzl`yajkBì eøîà,igei oa oerny iaxl micinlzd ¨§
òz àlL zøîà äôéBì äìod zg` zglbz xifplBøôñ éîéìåod ¨¤¨©§¨¤Ÿ©£¤¦¥¨§§

ìini xnbBúeøéæð,le`yl yi oiicr j` ,dxdhaBì äìòúå- ¦§¦§©£¤
zg` zglbz el lirezeBúàîeèå Bèelç éîéìzglbzd jxevl od - ¦¥¦§§¨

,ez`nehn xdhpy xifp zglbz jxevl ode rxevn ly dpey`xd
,ez`nhn xdhp mb ezrxvn `txpy meiay oebkäæce xefglìcâì §¤§©¥

,glbn `ed exryäæåe xefglìcâìexryàeä.glbn §¤§©¥
ïäì øîà,àeäå øBäè øéæðmbòøBöîzg` zglbz el dler oi` ¨©¨¤¨¦¨§§¨

y itl ,mdipyläæick dpey`xd ezglbz ,rxevnd -ìcâìexry ¤§©¥
,ezxdh ini zraya okn xg`läæåick glbn xedhd xifpd - §¤

øéáòäì.exryàeäå àîè øéæð íàåmbòøBöîezglbz iptl cnerd §©£¦§¦¨¦¨¥§§¨
oi` recn yi xg` mrh ,lcbl md zeglbzd ipyy dpey`xd

y itl ,mixacd ipyl dler zg` zglbz,äæglbn ,rxevndéðôì ¤¦§¥
íéî úàéa,mina lahy iptl -,äæå,ez`nehn xdhpy xifpd ¦©©¦§¤

ezglbz,íéî úàéa øçàìoi` df oipra miey mdipic oi`y oeike §©©¦©©¦
.cgi mdipyl dler zg` zglbz
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àéiç éaø éðzoi` recn ,xen`k ok mb da x`eany ,`ziixaa ¨¥©¦¦¨
,rxevnle xifpl zg` zglbz dwitqnäæglbn rxevnd -éðôì ¤¦§¥

(íéiç) íéî úàéa,mina lahy mcew -äæåxdhpy xifpd - ¦©©¦©¦§¤
glbn ez`nehn.íéî úàéa øçàì`ede xedh xifp did m`e §©©¦©©¦

,sqep mrhn miaeigd ipyl zg` zglbz dler oi` ,rxevnokyäæ¤
`id dipyd ezglbz rxevnd -íéîc ú÷éøæ éðôìlr eizepaxw ly ¦§¥§¦©¨¦

,gafnd iabäæåglbn ezxdha cnerd xifp -íéîc ú÷éøæ øçàì §¤§©©§¦©¨¦
:gafnd iab lr eizepaxw ly

:dpyna epipyâpä úçìâzL'eëå ò`edy onfa xifpd zglbz dgec ¤¦§©©©¤©§
:dgec epi` wtq `edy onfa la` i`ce

:df oipra wtq d`ian `xnbdéòa[wtzqp-]éðä ,àîç øa éîø ¨¥¨¦©¨¨¨¥
øîà÷c úBiçìâz òaøàxifp glbny zeglbzd rax` el` - ©§©¦§¨¦§¨¨©

zglbzd mleka m`d ,rxevn did mbe zna `nhpyäåöî íeMî¦¦§¨
,devnd xwirn -Bà,`nh xifp meyny ziyilyd zglbzd `ny

dzevn xwiräàîeè øòéN éøeáòà íeMîxryd z` xiariy ick - ¦©£¥¥¨§¨
.d`neh zrya eilr didy

:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîì`veid dkldl weligd dn - §©©§¨¦¨
:`xnbd zx`an .wtqd iccv oianàLða éøeaòì`nh xifp m`d - §©¥§¨¨

.mq ici lr xryd zxarda zglbz zaeg ici z`vl lekiéà¦
zøîàzglbzdyäåöî íeMî,`id dnvraàì àLða éøeaòì- ¨§©§¦¦§¨§©¥§¨¨Ÿ

ici lr `weec jixv `l` ,mq ici lr xryd z` xiardl leki epi`
,devn ly gelib lk oick ,xrzzøîà éàådevnd xwiryíeMî §¦¨§©§¦

äàîeè øòéN éøeáòàif` ,`nhd xryd z` xiardl -déëñ eléôà ©£¥¥¨§¨£¦¨¥
énð àLð`vi ,mqa eze` jqy ici lr xryd z` xiard m` s` - ¨¨©¦

.ezaeg iciéàî.df wtqa dkldd dn - ©
:wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àz ,àáø øîàlirl `ziixaay ¨©¨¨¨§©

(.q),epipy ,zrxv wtqe d`neh wtq el exxerzdy xifp oipra
çlâîewtqn df xifp,úBiçìâz òaøà.lirl x`azpy itkeà÷ìñ éà §©¥©©§©¦§¨¦¦¨§¨

äàîeè øòéN éøeaò íeMî Czòcgelibdy jzrc lr dler m` - ©§¨¦©¥¥¨§¨
,`nhd xriyd z` epnn xiardl ick wx ezevn xwir iyilyd

ok m`ìLa elôàLzeglbz rax`d jezndéì àéâñ énðmb - £¦§¨Ÿ©¦©§¨¥
ixdy ,jxev da oi` `nh xifp meyny ziyilyd efy ,el ewitqi
jkne .encwy rxevnd zeglbza `nhd xryd z` xiard xak

,zeiglbz rax` glbny `ziixad dxn`ydpéî òîLgken - §©¦¨
`ed gelibd `nh xifpa mby ,dpnnäåöî íeMî,devnd xwirn - ¦¦§¨

:dpéî òîL§©¦¨

íéøéæð éðù êìò ïøãä

äðùî
íéúekämiakek icaerd -,úeøéæð íäì ïéàlr delaiw m` s`e ©¦¥¨¤§¦

m` s`e ,miznl `nhidle oii zezyl mixzene ,dlg dpi` mnvr
.zexifp zepaxw mdn milawn oi` oick zexifp ebdpíéLðíéãáòå ¨¦©£¨¦

miprpkð ïäì Lé.úeøéæ ¥¨¤§¦
epyia øîBçly zexifp,íéãáòaî íéLðàeäLoec`d -úà äôBk ¤§¨¦¦©£¨¦¤¤¤
Bcáòmeyn ,oii zezyl [ezeyx `ll zexifp envr lr laiwy] ©§

,el careyn cardyålrad eli`BzLà úà äôBk Bðéàoii zezyl §¥¤¤¦§
`dz `l f`e ,dzexifp z` dl xtdl lrad i`yx mpn`] dxfp m`
,dl xtd `l cer lk la` ,oii zezyl zxzen `dze llk dxifp

:[oii zezyl dzetkl i`yx epi`

àøîâ
:dpyna epipyy oicd xewn z` zxxan `xnbdéðz÷dpyna ¨¨¥

,'úeøéæð íäì ïéà íéúekä':`xnbd zxxanéléî éðä àðîoipn - ©¦¥¨¤§¦§¨¨¥¦¥

,[xcp `id mb zexifpe ,l`xyik xecpl mileki md ixd] z`f micnel
ïðaø eðúczexifp zyxt zligza xn`p ,`ziixaa(a e xacna)øac' §¨©¨¨©¥

a ìà,'ìàøNé éð`weec l`xyi ipal dxn`p ef dyxty ixdàìå ¤§¥¦§¨¥§Ÿ
íéáëBk éãáBòìweqtd jynde ,[zexifp miakek icaerl oi`y ixde] §§¥¨¦

`ed,'íäéìà zøîàå',xnel xacd `a dne,íéãáòä úà úBaøì §¨©§¨£¥¤§©¤¨£¨¦
.zexifp mnvr lr lawl milekiy

:`xnbd dywnàø÷ éì änì,jka jxev yi recn -zøîàäyìk' ¨¨¦§¨¨¨§©§¨
.'da áéiç ãáò da úáéiç äMàäL äåöî:`xnbd zvxznàáø øîà ¦§¨¤¨¦¨©¤¤¨¤¤©¨¨¨©¨¨

àëä éðàLzexifp iablàø÷ øîàcmixcp zyxta(b l xacna)øBñàì' ©¦¨¨§¨©§¨¤§
,'BLôð ìò øqéàwqer weqtdyBì äéeð÷ BLôpL éîaxeq`l egkae ¦¨©©§§¦¤©§§¨
,eytp lr xqi`,Bì äéeð÷ BLôð ïéàL ãáò àöézeyxa `edy oeik ¨¨¤¤¤¥©§§¨

e .epec`l diepw eytpe ,epec`Bì äéeð÷ BLôð ïéàå ìéàBäxcp m`e ¦§¥©§§¨
,lha excpàîéàlcàì énð øéæð éab,zexifp envr lr lawl lkei ¥¨©¥¨¦©¦Ÿ
ïì òîLî÷.lawl lekiy zcgein dyxc ¨©§©¨

:`ziixaa oecl dkiynn `xnbd,øî øîàweqta xn`pìà øac' ¨©©©¥¤
.íéáëBk éãáBòì àìå ,'ìàøNé éða:`xnbd dywnåikàëéä ìë §¥¦§¨¥§Ÿ§§¥¨¦§¨¥¨

áéúëcweqta'ìàøNé'y ,jk micnel ep`äå ,àì íéáëBk éãáBòà ¦§¦¦§¨¥§¥¨¦Ÿ§¨
éabzyxtïéëøò,ixnbl miakek icaerd z` mihrnn oi`y epivn ©¥£¨¦

áéúëcoikxr zyxta(a fk `xwie)àéðúå ,'ìàøNé éða ìà øac' ¦§¦©¥¤§¥¦§¨¥§©§¨
,`ziixaaïéëéøòî ìàøNé éða`iadl mnvr lr milawn - §¥¦§¨¥©£¦¦

,xg` ly ekxr z` e` mkxr z` [ycwdl]íéáëBk éãáBòä ïéàå§¥¨§¥¨¦
ïéëéøòîmilekiy s`] jxr `iadl mnvr lr lawl mileki mpi` - ©£¦¦

,[acpzdle xecpleäé àì ìBëémiakek icaerdïéëøòðoi` `ny - ¨Ÿ§¤¡¨¦
`iadl mnvr lr lawl oilekiy l`xyi ipa s`e ,llk 'jxr' mdl
`iadl mnvr lr lawl elkei `l mewn lkn ,xg` mc` ly jxr
mdly mkxr z` wx `l` ,miakek caer ipelt ly ekxr z`

,xg` l`xyi ly ekxr z` e` mnvrøîBì ãeîìzipA l` xAC' ©§©©¥¤§¥
mdl` Yxn`e l`xUiLéà''dl zWtp LMxrA xcp `lti iM`xwie) ¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¦¦©§¦¤¤§¤§§§¨Ÿ©

(a fk,jixrdl leki epi`y miakek caer s`y zeaxle cnll ,
lkn ,jxr `iadl envr lr lawl epiidc.ea jixrdl xyt` mewn

'l`xyi ipa' zeaizn hrnl yi mpn`y ,jk xn`p zexifp iabl mbeŸ
,l`xyik oaxw `iadle zexifp lawl mileki mpi` miakek icaery
icaerd elaiw m`y ,'yi`' zaizn zeaxle cenll yi mewn lkne
`nhidle oii zezyl mixeq` eidie mzexifp legz ,zexifp miakek

.oaxw `iadl elkei `ly s` ,miznl
:`xnbd zvxznàëä éðàL,zexifp iabl -àø÷ øîàcxifpd lr ©¦¨¨§¨©§¨

,'ànhé àì Bnàìe åéáàì'zwqer dyxtdy cenll yieBì LiL éîa §¨¦§¦Ÿ¦©¨§¦¤¥
áà,áà Bì ïéàL íéáëBk ãáBò àöé ,`ly df ieeiv ea jiiy `le ¨¨¨¥¨¦¤¥¨

epi`y jgxk lr ,df ieeiv ea jiiy `ly oeike ,en`le eia`l `nhi
.oii ziizye d`neh iabl `l mb ,llk zexifp envr lr lawl leki
d`neh iabl legz ezexifpy 'yi`'n zeaxl xyt` i` ok m`e

.oii ziizye
:`xnbd zxxanéàîìoi`y ink miakek caerd aygp dn iabl - §©

,a` eläMeøé ïéðòì àîéìéà,a` el oi`y ink aygp `edøîàäå ¦¥¨§¦§©§¨§¨¨©
åéáà úà LøBé íéáëBk ãáBò ,ïðçBé éaø øîà ïéáà øa àéiç éaøøác ©¦¦¨©¨¦¨©©¦¨¨¥¨¦¥¤¨¦§©

,äøBzøîàpL(d a mixac),'øéòN øä úà ézúð åNòì äMeøé ék'epiidc ¨¤¤¡©¦§¨§¥¨¨©¦¤©¥¦
:`xnbd zvxzn .eipal eyixedlàlàoi`y weqtd z` miyxec ¤¨

`l` zbdep zexifpdk ìò øäæenL éîa,åéáà ãeaé,l`xyi epiide §¦¤§¨©¦¨¦
lelk epi` jkitle ,a` ceaik lr xdfen epi`y miakek caerd `vi

.zexifp zyxta
:`xnbd dywnéáà ãak' áéúk éîøéæð éab 'E.dfa df z` dlzpy ¦§¦©¥¨¦©¥¨¦

:`xnbd zvxznàø÷ øîà àlàxifp zyxtaàì Bnàìe åéáàì' ¤¨¨©§¨§¨¦§¦Ÿ
'ànhézwqer dyxtdy df weqtn cenll yie -Bì LiL éîa ¦©¨§¦¤¥

,äàîeècaera `le ,dxdhe d`neh ea zkiiyy l`xyi epiide §¨
,miakek
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miwxt dyelya` cenr `q sc ± iriax wxtxifp
àééç éáø éðúmin z`ia iptl dfy itl ,o`kle o`kl el oiler oi` rxevn `ede `nh Ð

rxevny ,o`kle o`kl el oiler oi` inp rxevn `ede xedh xifp .min z`ia xg`l dfe

.minc zwixf xg`l xedh xifpe dwixf iptl glbnúåéçìâú òáøà éðä àîç øá éîø éòá
izxz ,jytp dnn ,edpzi` devn meyn xn` in ,zeiglbz rax` glbne :dlr xn`wc Ð

,zrxva zeiglbz izxz meyn `ziinw

xifp meyn ziriaxe ,d`neh meyn ziyilye

.xrza oleke ,dxdhcéøåáò íåùî àîìã åà
äàîåè øòéùdl xiarn elit`e ,edpzi` Ð

.inc xity Ð `ypaíåùî êúòã à÷ìñ éàå
äàîåè øòéù éøåáòelit` ,glbnc `ed Ð

zeiglbz izyc oeikc ,`ibq inp zeiglbz ylya

ixear `ki` `nh xifp ly ziyilye rxevnay

zglbza glbn xcdc i`de .d`neh xriy

,d`neh xriy ixear `kil `d Ð ziriax

glbn i`n`e?edlekc dpin rny e`l `l`

,zeiglbz rax` glbl devn meyn edpzi`

.dpin rny

íéøéæð éðù êìò ïøãä

äðùîúåøéæð íäì ïéà íéåâäexcpy miebd Ð

oixzene ,odilr dlg zexifp oi` Ð zexifpa

.miznl `nhile oii zezyle glblíéùðá øîåç
åãáò úà äôåë àåäù íéãáòáîcardy Ð

la` ,oiia zezyl etekl eax leki Ð xifpa xcpy

oeike ,dtekl leki epi` Ð xifpa dxcpy ezy`

epi` aey Ð dl xtid `le dl rnye dxcpy

.xtdl lekiàøîâíéåâä éðú÷oiaiig oi` Ð

.oiaiig micarde miypd la` ,zexifpaïðáø åðúã
ìàøùé éðá ìà øáã`ilti ik dy` e` yi`" Ð

oi`e ,oixcep l`xyi ipa Ð 'ebe "xifp xcp xecpl

.oixcep miebdíäéìà úøîàå"dy` e` yi`" Ð

.zexifp odl yiy ,micard z` zeaxl Ðíéãáò
éì äîìzexifp odl yiy `xw iieaxl Ð?àä

úøîàdy`dy devn lk :oiyecw zkqna Ð

,zexifpa zaiig dy`dy oeike .'ek da zaiig

inp edl eaxzi` Ð "dy` e` yi`" aizkck

.micaràëä éðàùiz`c e`l i`c ,zexifp iab Ð

`pin` i`ed `l Ð micar iieaxl `pixg` `xw

iab `xw xn`c meyn ,zexifpa iaiign micarc

zxn`e" ol rnyn `w ,'ek "xqi` xeq`l" zexifp

micard z` zeaxl Ð "mdil`.íéåâä ïéàå
ïéëéøòîxn` `l Ð "ilr ikxr" xn` m`y Ð

.melkïéëøòð åäé àì ìåëé:l`xyi xn` m`y Ð

.melk eixaca edi `ly "ilr ieb df jxr"ãåîìú
øîåìjkxra xcp `ilti ik dy` e` yi`" Ð

'dl zeytpekxr ozepe ,jxr llka edpzi`c Ð "

eedil ,zexifp iab inp `kd .ieb ly eizepy itk

`iadl oixifp opi` m`c ,zexifp zxeza mieb

epdzil ,mieb `le Ð "l`xyi ipa" aizkc ,oaxw

,oaxw oi`ian `l la` ,mixifp eedilc "yi`" eda

.onwlckàëä éðàùepi`y dn xifp iab Ð

,aezkd xaic a` el yiy ina Ð "`nhi `l en`le eia`l" `xw xn`c ,llk xifp zxeza

.xifp zxeza aiig `edyáà åì ïéàù éåâ àöé.iebl zea` oi`c Ðàúëìä éàîìzxn` Ð

.iebl zea` oi`cøéòù øä úà éúúð åùòì äùåøé éë 'åë äùåøé ïéðòì àîéìéàÐ

.dyexi oiprl iebl zea` zi`c `nl` ,eipal dyixedlàìàiebe ,eilry zexifp liaya `nhi `ly xnel aezkd jl `a eia` ceaik lr xdfeny ina Ð eia`le en`l :ikd `ni` Ð

.eilr dlg zexifp oi` Ð eia` ceaika epi`e li`ed
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àúdpin rny devn meyn dpin rny zeiglbz rax` glbne rnywiicc miyxtn yi Ð

wtql `idy ziyilyd s` ,xrza edleke ,iccd` oiinc ok m` Ð cgia mze` llekcn

.ibq inp ylya elit` d`neh ixeair meyn jzrc `wlq i`e :aezk mixtq yi mb .`nh xifp

s` ,xedh xifpa e` rxevna i` wtzqdl yi zeiglbzd lka `lde ?iziin i`n :ol `iywe

zglbzac ab lr s`c :xnel yi `nye !ziyilya

`idy xedh xifpa zglbz iwetql `ki` ziyily

zglbz dzid `l m` mewn lkn ,xrz dkixv

`l xedh xifpc wtq meyn Ð xrz dkixv d`neh

xzen did `l oiicr ixdy ,gelib jixv did

.oiia zezyl

íéøéæð éðù êìò ïøãä

íéåâäzexifp mdl oi`s` ,axw opaxw oi`e Ð

.zeacpe mixcp mdn oilawnc ab lr

.olpn yxtn `xnbaeíéùðodl yi micare

zexifp.odl daxn `xnba Ð

äôåëecar z``xnba .ezexifp lr dgeny Ð

.`nrh yxtn

éðäðîilin`ld ?zexifp mdl oi` miebc Ð

aizkck ,l`xyik opic mixcp x`ya

zeacpe mixcp mixcepy mieb zeaxl Ð "yi` yi`"

.`ed xcp inp `kde ,l`xyik

åðúãopaxmdil` zxn`e l`xyi ipa l` xac

xifp xcp xecpl `ilti ik dy` e` yi`

mieb `le l`xyi ipa 'ebe 'dl xifdlelaw m`y Ð

oi`e ,oiia zezyl oixzene ,melk epi` Ð zexifp

.mdilr zexifp zepaxw oi`ian

äîìlk opixn` `de micarl zeaxl `xw il

,xnelk .da aiig car zaiig dy`y devn

(`,bk) oiyecwc `nw wxtae .ikd ol `niiw `d

.dl opitli

éðàùeytp lr xqi` xeq`l `xw xn`wc `kd

car `vi el diepw eytpy inlr s`e Ð

`nw wxta mewn lkn ,mixcp iabl aizk`c ab

xcp xecpl"n mixcpl zexifp opiywn (`,b) mixcpc

."xifdl xifpàäål`xyi ipa aizkc oikxr iab

oikixrn l`xyi ipa `ipze,"ilr ikxr" xnel Ð

ik s` ,oikixrn miebd oi`e ."ilr ipelt jxr" e`

edi `l leki .l`xyik zeacpe mixcp mixcep

cenlz "ilr ieb jxr" l`xyi xn` m` ,mikxrp

ipd`c `nip xifp iab inp `kde ,"yi`" xnel

mixcep l`xyi ipa xnel l`xyi ipac `herin

mi`iane mixcep oi` miebd la` oaxw oi`iane

oiia xeq`l llk mixcep edi `l .leki oaxw

xn` inp ikdc ,"yi`" xnel cenlz Ð d`nehae

.jenqa cenlzd

éàîìdyexi oiprl `nili`mewn mzqc Ð

.eia` iexw dyexi oiprl a` ea xn`py

éî] ceaik lr xdfeny.xdfen `l ieb la` .[a`

éãéî][cak xifpaxn`w ik lirle Ð aizk jia`

a` `xwp a` mzqc ,ikd jixt `l dyexi oiprl

.dyexi oiprl
`nlce
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íeMî Bà äåöî íeMî ,øîà÷c úBiçìâz òaøà©§©¦§¨¦§¨¨©¦¦§¨¦
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miwxtריד dyelyaa cenr `q sc ± iriax wxtxifp
äàîåè åì ïéàù éåâ àöé.`nh epi` zna rbp m`y Ðáééçéî àìã àåä úøë àîìã

.ycwna qpkp ik Ðéîèéà ééåîèéà ìáà.milke mc` `nhl ick ,zna rbp ik Ð

.eilr dlg zexifp `dzy xne` dz` z`vnp Ð `nhin `ede li`edeåì ùéù ìë
äøäèd`neh el yi ,dewn zliahae d`fda Ðlawn oi` Ð dxdh el oi`y iebe ,

wxta zenai zkqna opixn`c `de .d`neh

lxr oebk Ð d`fd lawn lxr :(a,`r) "lxrd"

.dlin zngn eig` ezny ,lenip `ly l`xyi

Ð d`fd lawn oi`y oeike .`l ieb lxr la`

.d`neh el oi` jkitlúéìã àåä äøäè àîìãå
äéìÐ dfedy elit` ,d`neh laiw m`y Ð

.erbna miycwd z` lqete ,ez`nehn xdhp `l

`edy Ð zna rbp m`y ,dil `ied d`neh `d

.milke mc` `nhne ,`nh[øùà ùéà] àø÷ øîà
àèçúé àìå àîèé,dxdhl d`neh ywzi` Ð

.`xab cga erzyinw dxdhe d`neh ediieexzc

el oi` Ð dxdh el oi`y in lk :rnyn ikde

Ð dxdha el xyt` i`e li`ed iebe ,d`neh

.d`neh el oi`éðàù øîà á÷òé øá àçà áø
àëäedl ehirni` i`n `nrh ;zexifp iab Ð

`l en`le eia`l" `kd aizk Ð zexifpn mieb

mkipal mze` mzlgpzde" aizk mzde ,"`nhi

dlgp el yiy in lk ,"dfeg` zyxl mkixg`

iab aezkd jl xac eicar z` eipal yixedl

"en`le eia`l" aizkck ,m`e a` el yiy ,xifp

oi`e li`ed ,mieb ipde .d`neh mdl yi Ð

aizkck ,epal ecar yixedl ick dlgp mdl

,"epwz mdn mknr mixbd miayezd ipan mbe"

mdn mipew mz` :(`,gl oihib) zkqna opixn`e

df z` df mipew md `le ,mkn mipew md `le

d`neh el oi`y lke .d`neh edl ied `l Ð

.zexifp zxez el oi` Ðéîð íéãáò éëä éà
zxeza opi`y itl ,xifp zxeza eedil `l Ð

dpw car dpwy dn lkc ,mdipal yixedl dlgp

l`xyi e`l `dc ,df z` df oipew od `le .eax

.edpipïéëøò éáâ àîìùá àáø øîà àìàÐ

mieb ihernl zivn `l "l`xyi [ipa]" aizkc

jixrnn Ð "l`xyi ipa" aizkc `dc ,ixnbl

ipa :opixn`ck ,edl hrnnwc `ed calal`xyi

edl ihernl zivn `l ixnbl la` .oikixrn

iziinc "yi`" eda xcd `dc ,oikxrp eedil `lc

,zexifp iab `kd la` .oikxrp eedilc miebd z`

ikidc ,llk xifp llka iedilc xninl jl `kil

i`dc ,oaxw oi`iane oixfep miebd oi`e ,oaxw oi`iane oixfep l`xyi ipa Ð zxn`

`l oaxwc `herin meyne Ð oaxwn edl hrnn `w "l`xyi ipa" xifpa aizkc

opixn`c ,oaxw oi`iane oixfep oi`y `wtp mzdnc ,"l`xyi ipa" azkinl jixhvi`

xy` 'ek l`xyi zian yi` yi`" :(a,br) "zevnwp zegpn el`" wxta zegpn zkqna

zeacpe mixcp mixcepy miebd z` zeaxl Ð "mzeacp lkle mdixcp lkl epaxw aixwi

oiie zetere minlye dler zeaxl `wtp "mzeacp lkle mdixcp lkl"nc ,l`xyik

hxt Ð "dlerl 'dl eaixwi xy`" aizkc "dlerl" xnel cenlz dn ok m` .dpeale

`wtp mzdnc oeike .ililbd iqei iax ixac ,zexifp oaxw oi`ian miebd oi`c ,zexifpl

`z` i`nl `kdc "l`xyi ipa" ,zexifp oaxw oi`ian oi`y?`lc jl xnel `l`

azk ,jxevl dy` aizkc icii` Ð "yi`" eda aizkc i`de .llk zexifp ediilr lg

.jxevl `ly yi` inpàîéàåmeyn Ð zexifp iab "l`xyi ipa" aizkc i`dc Ð

`la i`w mzq zexifpa edine ,mler zexifpn miebl edl hrnnc opireny`l iz`wc

."yi`" eda aizkcn ,oaxwíìåò øéæð áéúë éîl`xyi ipa zxn`wc ,`xwa Ð

miebd `l la` ,mler zexifp oixfep?,melya`n `l` mler zexifp ixnb `l `de

.(a,c) `nw `wxita lirl opixn`ckïðçåé éáø øîàäådkld :(a,gk) lirlc oiwxita Ð
àéä
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àîìãåaiign `lc `ed zxkieb `diy xnel iziz [`lc] ipdn xn`wc dil wetiz Ð

!enhin iienh` la` ,zxka

øîàdxdh el oi`y lke d`neh el yi dxdh el yiy in lk `nhd lr xedhd dfde `xw

d`neh el oi`zxnynl l`xyi ipa zcrl dzide" aizkc ,dxdh el oi` iebe Ð

,l`xyi ipal zxnynl "`id z`hg dcp inl

.qxhpewd yexitk ,miebl `leàîìãådxdh

edl zi` d`neh `d edl ied `lc `edi`dc Ð

`nw wxtac ,xziin `l "`nhd lr xedhd dfde"

oiekznl ,ipixg` ilinl dil opinwen (`,ci) `neic

xn` :ipyne .dndad lr dfde mc`d lr zefdl

,"`nhi" xziinc ,"`hgzi `le `nhi xy`" `xw

yi cere ."`hgzi `l xy`" azknl dil dedc

dxdha ixiin `l "xedhd dfde"c meyn :xnel

,hytd itl xenb xedha ixiin `l` ,iehigc

`xwe .(`,br) zenaia `zi`ck mei leaha e`

zxdhn epiid Ð dxdhn mieb dipin opihrnnc

dcp inl zxnynl l`xyi ipal" aizkck ,iehig

`nhi xy`"c `xw izii` ikdl ."`id z`hg

lr s`e .oeir jixve ,iehiga ixiinc "`hgzi `le

elit`e dxdh mey el oi` iebc `ed zn`c ab

iehign iiez`l dil `gip mewn lkn Ð dliah

"`id z`hg dcp inl zxnynl"c `inec ,diteb

(`nye) .iehiga ixiinc ,mieb opihrnn dipinc

epiid Ð dliah elit`e dxdh el oi` iebc `d

e`hge" aizkc ,d`fdl dliah ywzi`c meyn

."xdhe mina ugxe eicba qake iriayd meia

ïåùì`nhi xy`" `xw xn` :uxt epiax axd

.dxdhl d`neh ywzi`e "`hgzi `le

áømze` mzlgpzde xn` awri xa `g`

mkixg` mkipal`a `g` ax .i`w micar` Ð

el yiy in ,lirlc eia` ly `yxc ayiil

zyexie .dxeza zyxetnd dyexi lk oiprl a`

epi` iebe "mzlgpzde"c `xwa zyxetn micar

,card seba oipw iebl oi`y ,eipal ecar yixen

oipew mz` :(`,gl oihib) "gleyd" wxt opiyxcck

oipew md `le ,mdn.df z` df oipew md `le ,mkn

,eia` iexw Ð micara dlgp el yiy lk ok m`

el oi`y lke ,"`nhi `l en`le eia`l" llka iede

eia`" llka xnelk ,d`neh llka epi` Ð dlgp

."`nhi `l en`eéàinp micar ikdehrnp Ð

car yixen oi` ok enky .`yxc jdn zexifpn

,ea zeyx eaxl didi `ly zpn lr el ozipy cg`

"mdil`"n eaxzi` micarc `niz iike .dfn df mipew md `le :ziyixtck ,eze` dpew epi`y

,d`neh el yi dxdh el yiy inc ,`nw `iepiy`c oicd `ede !"yi`"n eaxzil inp mieb Ð

.jixtàìàihernl "l`xyi ipa"c `herin inwe`l `ki` oikxr iab `nlya `ax xn`

mieb zeaxl "yi`" i` ,`kd la` .mikxrpc mieb zeaxl "yi`"c ieaixe ,oikixrn oi`c mieb

l`xyi ipa :`niz ike ?mieb `le rnync "l`xyi ipa" hrnn [i`n] ok m` Ð zexifpl

cenlz] Ð xifp ixeqi`a xq`il llk mixcep edi `l leki .miebd `le ,oaxw oi`iane mixcep

"dlerl" mzdn `l` ,`wtp `kdn e`l Ð oaxw meyn i` .oaxw e`iai `l j` ["yi`" xnel

zeacp oixcep miebdy dipin opiaxnc xen` zyxta "yi` yi`"c `xwa ,zexifpl hxt Ð

.zexifp oaxw `ian epi`c ,iebc zexifpl hxt Ð "dlerl" `xwc ditiqa aizke ,l`xyik

zepaxwl hxt "dlerl" il dnl ok m` Ð zexifpn ixnbl ehirni` miebc oeike :xn`z m`e

jixve .eizepaxwn xifp l`xyi xehtl ick zexifp zepaxw ieb `iai `ly :[xnel yi] ?zexifp

.oeiràîéàå`d yi` xnel cenlz oixifp edi `l leki 'ek xifpa odipa oixicn l`xyi ipa

xifpa `id dkld opgei iax xn` dlr xnzi`,l`xyi iabl `l` zipyp `l dkld ok m` Ð

.ipiqn dynl dkld `l` epi`y xac ihernl `herin izilc `xaq oi`

[`,aq scl jiiy o`kn]ùéàil dnl oikxra aizkc `ilti ik,oikxrp zeidl mieb iieaxl Ð

`l] mil`xyik zeacpe mixcp mixcep miebc ol `niiwc oeik

mzeeydl `ed `xaqc ,oikixrn oi`c mieb ihernl "l`xyi ipa"c `herin opinwen ded "yi`"n wzy elit` .hrnn [ded.lkeiy dn lkl l`xyik zeacp oixcepc `xwnùéà`ilti ik

.yi`l jenq `lten iiezi`l dil `iranàçéðäxn`c o`nldniz xace .iebc yi`l jenq `lten iiez`l ?xninl `ki` i`n ,opax xn`c o`n `l` ,`ziixe`c (a,en) dcp zkqna Ð

dizilc lk :opiyxc jkld ,"lgi la"a `zi` `din lecb ied ike ,lecb iedc cr "lgi la" llka ied `lc l`xyi i`cec :wgvi epax yxite !dizi` miebae ,opaxcn `l` dizil l`xyiac :`ed

.ihernl jiiy `l Ð "lgi la" llkl `al ie`x epi`y ieb la` .l`xyic yi`l jenq `lten opihrnne (my) ["otec `vei"] wxta xn`cke ,d`ltda dizil "lgi la"a
`gipd
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?äàîeè eäì úéìc ïìðî .äàîeè Bì ïéàL éBb àöé̈¨¤¥§¨§¨©§¥§§¨
äúøëðå àhçúé àìå àîèé øLà Léàå" àø÷ øîàc§¨©§¨§¦£¤¦§¨§Ÿ¦§©¨§¦§§¨
,ìä÷ Bì LiL éîa ¯ "ìäwä CBzî àéää Lôpä©¤¤©¦¦©¨¨§¦¤¥¨¨
àeä úøk àîìc ?éànî ¯ .ìä÷ Bì ïéàL äæ àöé̈¨¤¤¥¨¨¦©¦§¨¨¥
àø÷ øîà ¯ !enhéî ééenhéà ìáà ,áéiçéî àìc§¨¦©©£¨¦©¥¦©¨©§¨
Lé äøäè Bì LiL ìk ,"àîhä ìò øBähä äfäå"§¦¨©¨©©¨¥¨¤¥¨¢¨¥
.äàîeè Bì ïéà ¯ äøäè Bì ïéàL ìëå ,äàîeè Bì§¨§¨¤¥¨¢¨¥§¨
àéåä äàîeè ,déì àéåä àìc àeä äøäè :àîéàå ¯§¥¨¨¢¨§¨¨§¨¥§¨¨§¨

å" àø÷ øîà ¯ !déì."àhçúé àìå àîèé øLà Léà ¥¨©§¨§¦£¤¦§¨§Ÿ¦§©¨
àø÷ øîàc ,àëä éðàL :øîà á÷òé øa àçà áø©©¨©©£Ÿ£©¨¥¨¨§¨©§¨
Bì LiL ìk ,"íëéøçà íëéðáì íúà ízìçðúäå"§¦§©©§¤Ÿ¨¦§¥¤©£¥¤¨¤¥
ïéà ¯ äìçð Bì ïéàL ìëå ,äàîeè Bì Lé ¯ äìçð©£¨¥§¨§¨¤¥©£¨¥
øîà àlà !àì éîð íéãáò éëä éà ¯ .äàîeè Bì§¨¦¨¦£¨¦©¦¨¤¨£©
¯ "ìàøNé éða" øîàpL ,ïéëøò éab àîìLa :àáø̈¨¦§¨¨©¥£¨¦¤¤¡©§¥¦§¨¥
àì ìBëé .ïéëéøòî íéBbä ïéàå ,ïéëéøòî ìàøNé éða§¥¦§¨¥©£¦¦§¥©¦©£¦¦¨Ÿ
éða ,àëä ."Léà Léà" øîBì ãeîìz ¯ ïéëøòð eäé§¤¡¨¦©§©¦¦¨¨§¥

éBbä ïéàå ,ïaø÷ ïéàéáîe ïéøæBð ìàøNéïéàéáîe ïéøæBð í ¦§¨¥§¦§¦¦¨§¨§¥©¦§¦§¦¦
øîBì ãeîìz ¯ ììk ïéøéæð eäé àì óà ìBëé .ïaø÷̈§¨¨©Ÿ§§¦¦§¨©§©
à÷ôð àëäî åàì ¯ ïaø÷ íeMî éà :éøîà ?"Léà"¦¨§¦¦¦¨§¨¨¥¨¨¨§¨
éøác ,úeøéæðì èøt ¯ "äìBòì" :íúäî àlà ,déì¥¤¨¥¨¨§¨§¨¦§¦¦§¥
úeøéæð ïéøæBð ìàøNé éða :àîéà ¯ !éìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦¥¨§¥¦§¨¥§¦§¦
eäé àì ìBëé .íìBò úeøéæð íéøæBð íéBbä ïéàå ,íìBò¨§¥©¦§¦§¦¨¨Ÿ§
éî :ïðçBé éaø øîà ¯ !"Léà" øîBì ãeîìz ¯ íéøéæð§¦¦©§©¦¨©©¦¨¨¦
íäéða ïéøécî ìàøNé éða :àîéà ¯ !?íìBò øéæð áéúk§¦§¦¨¥¨§¥¦§¨¥©¦¦§¥¤
eäé àì ìBëé .øéæða íäéða ïéøécî íéBbä ïéàå ,øéæða§¨¦§¥©¦©¦¦§¥¤§¨¦¨Ÿ§
:ïðçBé éaø øîàä ¯ !"Léà" øîBì ãeîìz ¯ íéøéæð§¦¦©§©¦¨£©©¦¨¨
ìò ïéçlâî ìàøNé éða :àîéà ¯ !øéæða àéä äëìä£¨¨¦§¨¦¥¨§¥¦§¨¥§©§¦©
.ïäéáà úeøéæð ìò ïéçlâî íéBbä ïéàå ,ïäéáà úeøéæð§¦£¦¤§¥©¦§©§¦©§¦£¦¤
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נזיר. פרק תשיעי - הכותים אין להם - דף סא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       רש"י
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והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד סא דף קודש)נזיר שבת (ליום

äàîeè Bì ïéàL ,íéáëBk ãáBò àöé.`nhp epi` ,zna rbp elit`y - ¨¨¥¨¦¤¥§¨
:jkl xewnd z` zxxan `xnbdeäì úéìc ïìðîmiakek icaerl §¨¨§¥§

àø÷ øîàc ,äàîeè(k hi xacna)àhçúé àìå àîèé øLà Léàå'`l] §¨§¨©§¨§¦£¤¦§¨§Ÿ¦§©¨
[ycwnl jk qpkpe ,ez`nehn xdhiiCBzî àéää Lôpä äúøëðå§¦§§¨©¤¤©¦¦

äæ àöé ,ìä÷ Bì LiL éîa ,'ìäwämiakek caerdìä÷ Bì ïéàLoeik] ©¨¨§¦¤¥¨¨¨¨¤¤¥¨¨
o`kn gikedl yi ok m`e ,['ldw' iexw epi` miakek icaer ldwy

.d`neh oi` miakek icaerly
:dgec `xnbdéànî,ef `id dgked dn -àìc àeä úøk àîìc ¦©¦§¨¨¥§Ÿ

áéiçéî,miakek caerdenhéî ééenhéà ìáà.d`neh mda zkiiye ¦©©£¨¦©¥¦©
,xacl xg` xewn `l` :`xnbd zxne`ìò øBähä äfäå' àø÷ øîà̈©§¨§¦¨©¨©

,'àîhädf xeziin cenll yie ,zexzein '`nhd lr' zeaiz ixde ©¨¥
yìkmc`äøäè Bì LiL[l`xyi epiid]Bì Lémbìëå ,äàîeèmc` ¨¤¥¨¢¨¥§¨§¨

øäè Bì ïéàLä[miakek caer epiid].äàîeè Bì ïéàmiakek icaere ¤¥¨¢¨¥§¨
ipA zcrl dzide' z`hg in zyxta xn`py ,dxdh mdl oi`§¨§¨©£©§¥

'dCp inl zxnWnl l`xUi(h hi my).d`neh mdl oi` ok lre , ¦§¨¥§¦§¤¤§¥¦¨
:`xnbd dywnàîéàåy xn`z `nye -déì àéåä àìc àeä äøäè §¥¨¨¢¨§Ÿ©§¨¥

la` ,miakek caerl el oi` -déì àéåä äàîeèoi`y ,el yi - §¨©§¨¥
.dxen`d dyxcl xzein weqtd

:xg` weqt d`ian `xnbdàø÷ øîà(k hi my)àìå àîèé øLà Léàå' ¨©§¨§¦£¤¦§¨§Ÿ
,'àhçúéxy` yi`e' wx xnel leki didy ,df weqta xezii yi ixde ¦§©¨

leki `ed ,xdhidle `hgzdl lekiy in wxy epcnll ,'`hgzi `l
.miakek icaer `ivedle ,`nhidl mb

:zexifp iebl oi`y dyxcl xg` xaqd,øîà á÷òé øa àçà áø©©¨©©£Ÿ¨©
mdl oi`y meyn `ed zexifp miakek icaerl oi`y mrhd zn`a
mewn lkn ,dyexi mzq iabl a` mdl yiy s`e ,lirl xen`k ,a`

àëä éðàLepal yixen m` `l` ,dyexi mzqa ielz xacd oi`y ©¦¨¨
,mdl oi` ef dyexie ,eicar z`àø÷ øîàc(en dk `xwie),ízìçðúäå' §¨©§¨§¦§©©§¤

íúBà[miprpkd mkicar z`]íëéøçà íëéðáìyie ,'dGg` zWxl ¨¦§¥¤©£¥¤¨¤¤£ª¨
`le ,mkixg` mkipal micard z` miligpn mz` ,xnele yexcl
eicar z` yixen epi` miakek caery xacd mrhe] miakek icaer
iepw `edy itk miakek caerl iepw card seb oi`y meyn ,epal

,miyxec dzrne .[l`xyil,äìçð Bì LiL ìk,l`xyi epiidc ¨¤¥©£¨
,eicar z` eia`n yxeiyäàîeè Bì Léxifp zyxta dxen`d ¥§¨

,[zexifp el yi epiid],äìçð Bì ïéàL ìëåepi`y miakek caer epiid §¨¤¥©£¨
,eicar z` epal yixenäàîeè Bì ïéàepiide ,xifp zyxta dxen`d ¥§¨

.zexifp el oi`y
:dywn `xnbdéëä éà,dlgpa ielz xacdyíéãáòmpi` md mby ¦¨¦£¨¦

mdicar z` mdipal miyixenàì énðixde ,zexifp zyxta eidi ©¦Ÿ
weqtn micnlp mde ,mixifp zeidl mileki micary lirl epcnl
zyexia dielz zexifpd oi`y gkene .'mdil` zxn`e' ly cgein

.awri xa `g` ax ly eixac egcpe ,[dlgp] micar

dpey`xd `iyewd lr aeyi d`ian `xnbd(`"r lirl)oi` recn
miakek caer miaxny enk zexifp zlawl miakek caer miaxn

:oikxr oiprlîàpL ïéëøò éab àîìLa ,àáø øîà àlàøweqta my ¤¨¨©¨¨¦§¨¨©¥£¨¦¤¤¡©
'ìàøNé éða'`weecy hrnle yexcl yiïéàå ïéëéøòî ìàøNé éða §¥¦§¨¥§¥¦§¨¥©£¦¦§¥

eäé àì ìBëé ,ïéëéøòî íéáëBk éãáBòämiakek icaerdïéëøòð`ly] ¨§¥¨¦©£¦¦¨Ÿ§¤¡¨¦
,[mda jixrdl xyt` didiLéà] 'Léà' øîBì ãeîìz,[zeaxl yie ©§©¦¦

,mikxrp md mewn lkn oikixrn mpi`y s`y 'yi`'nàëäzyxta ¨¨
jxhvp ,oikxr zyxta epyxcy itk yexcl dvxp m` ,zexifp

yexclå ïéøæBð ìàøNé éðambïaø÷ ïéàéáî,zexifpd meiqa zexifp §¥¦§¨¥§¦§§¦¦¨§¨
ïaø÷ ïéàéáîe ïéøæBð íéáëBk éãáBòä ïéàå.zexifpeäé àì óà ìBëé §¥¨§¥¨¦§¦§¦¦¨§¨¨©Ÿ§

miakek icaerdììk ïéøéæð,[oaxw `la elit`]'Léà' øîBì ãeîìz §¦¦§¨©§©¦
mi`iane mixfep miakek icaerd oi`y s`y 'yi`'n zeaxl yie

,oaxw `la mixifp zeidl mileki md mewn lkn ,oaxwéà ,éøîà̈§¥¦
íeMîhrnlïaø÷,weqtd `adéì à÷ôð àëäî åàìmi`ian mpi`y ¦¨§¨¨¥¨¨©§¨¥
,oaxwíúäî àlàweqta xn`py ,zxg` dyxcn -'äìBòì'eyxce ¤¨¥¨¨§¨

`ziixaa,éìéìbä éñBé éaø éøác úeøéæðì èøtly weqta jxev oi`e §¨¦§¦¦§¥©¦¥©§¦¦
lre ,zexifp oaxw mi`ian mpi` miakek icaery xnel 'l`xyi ipa'
mixifp zeidl mileki miakek icaer oi`y epnn hrnl yiy jgxk

.llk
mixen`d miweqtd z` yexcl xg` ote` yi m` zxxan `xnbd

:zexifpaàîéà`weecy 'l`xyi ipa'n yexcl yiyìàøNé éða ¥¨§¥¦§¨¥
,íìBò úeøéæð íéøæBð íéáëBk éãáBòä ïéàå ,íìBò úeøéæð ïéøæBðìBëé §¦§¦¨§¥¨§¥¨¦§¦§¦¨¨

eäé àìmiakek icaerdíéøéæð,[dryl mixifp `l s`e] llkãeîìz Ÿ§§¦¦©§
'Léà' øîBì.dry ixifp zeidl mileki miakek icaery ©¦

:`xnbd dgecáéúk éî ïðçBé éaø øîàweqta,íìBò øéæðcinrpy ¨©©¦¨¨¦§¦§¦¨
yi i`ce `l` ,miakek icaern dze` wx hrnpe ,miweqtd z` jka

.ixnbl zexifpn mhrnl
:`xnbd zl`eyàîéà`weecy 'l`xyi ipa'n yexcl yiyéða ¥¨§¥

ïéøécî ìàøNéz`øéæða íäéðap lawl zea`d milekiy]xear zexif ¦§¨¥©¦¦§¥¤§¨¦
[mnvr lr wx `le ,mdipaïéøécî íéáëBk éãáBòä ïéàåz`íäéða §¥¨§¥¨¦©¦¦§¥¤

eäé àì ìBëé ,øéæðamiakek icaerdíéøéæð,mnvr md `l s` ,llk §¨¦¨Ÿ§§¦¦
'Léà' øîBì ãeîìz.mnvr lr zexifp lawl md milekiy zeaxl ©§©¦

:`xnbd dgecïðçBé éaø øîàäxifpa epa z` xicn a`y dny ¨¨©©¦¨¨
äëìäipiqn dynl,øéæða àéährnny weqt `diy okzi `le £¨¨¦§¨¦

okzi `ly ,miakek icaera `le l`xyia wx bdpzy ,ef dkld
.zbdep dkld okid epcnll `ay weqt yiy

:`xnbd zl`eyàîéà`weecy 'l`xyi ipa'n yexcl yiyéða ¥¨§¥
,ïäéáà úeøéæð ìò ïéçlâî ìàøNézpn lr xifp ipixd xn` m` ¦§¨¥§©§¦©§¦£¦¤

lirl x`eank ,`a` xi`ydy zern lr glb`y(.l),éãáBòä ïéàå§¥¨§¥
ïäéáà úeøéæð ìò ïéçlâî íéáëBk, ¨¦§©§¦©§¦£¦¤
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וכל  מכלום  נרתע  שאינו  עד  הגשמיים,  מצרכיו  אליל  לעשות  רשאי  אינו  האדם 
האמצעים כשרים כדי להשיג את פרנסתו

ממכתב כללי י"א ניסן תשכ"ו

כו'.  דשקלא-וטריא  אריכות  שם  אין  ולכן  בכללות,  הוא  הלימוד  ב'ירושלמי' 
שבאים  עד  דשקלא-וטריא  אריכות  ישנה  ולכן  בפרטיות,  הוא  הלימוד  ב'בבלי' 

למסקנת העניין
מהתוועדויות י"א ניסן, שבת הגדול, ואחרון של פסח ה'תשמ"ג
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ב אדר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

הפ"נ שלו בעתו נתקבל ונקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 
זי"ע.

כנראה  הנה  מהנוסעים  וכן  מ...  המתקבלות  הידיעות  שע"פ  והיינו  באתי,  עתה  של  ועל 
שאינו מסודר כלל בענין בריאות הגוף, אשר במילא אי אפשר שלא ישפיע זה גם על בריאות הנפש, 
וכידוע מאמר הרב המגיד לבנו הר"א המלאך, אז א קליינע לעכעלע אין גוף גורם א גרויסע לאך 
הגוף  היות  ד',  פרק  ריש  דיעות  הלכות  הרמב"ם  וכמ"ש  בנגלה  פסק  ג"כ  והוא  נשמה,  דער  אין 
בריא ושלם מדרכי השם הוא. וחבל על הזמן על הוויכוח בדבר הפשוט, ובמילא אם לקולי ישמע, 
הרי ישמור על בריאותו פשוט כפשוטו בעניני אכילה ושתי' ושינה וכו' אשר עי"ז טוב יהי' לו גם 

ברוחניות. וכבר ידוע מאמר הבעש"ט על הפסוק כי תראה חמור שונאך גו' עזוב תעזוב עמו.

מפעולותיו  יודיע  וכן  הנ"ל.  בכל  לעשות  בדעתו  מה  ויודיע  זה  מכתבי  קבלת  יאשר  בטח 
הטובות בהישיבה בפרט ובעניני חב"ד בכלל.

בברכה לחג פסח כשר ושמח לו ולכל ב"ב שי'.

 ב"ה, כ"ד אדר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו ממוצש"ק פ' תשא, כן בעתו נתקבל מכתבו הקודם.

ונבהלתי למה שכותב בו ע"ע, וכבר סיפרתי כמה פעמים מה ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שסיפר לי, אשר נכנס אליו אחד ליחידות ושאל תיקון על איזה ענינים, 
ובשעת מעשה תיאר מצבו הרוחני באותיות מבהילות, וענהו כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר ידוע חומר 

הענין דלשון הרע שאסור לספר על חבירו וגם על עצמו וד"ל.

ולפע"ד יש להוסיף ביאור בזה ע"פ הידוע בכמה מקומות בחילוק דלה"ר ומוציא שם רע.

אשר מוצש"ר הוא בדבור שקר, ולה"ר הוא אפילו כשמספר אמת, ועיין בפירוש המשניות 
להרמב"ם ספ"א דאבות. הל' דעות ז, ב. ובכ"ז גדול האיסור על פי המבואר בחסידות אשר כשמתאר 
חסרון של חבירו או אפילו של עצמו, הרי לפעמים תכופות ממשיכים ומגלים את החסרון מעולם 
המחשבה לעולם הדבור, אשר מובן שכל זמן שנשאר במחשבה אינו פועל פעולה, משא"כ כשבא 
בדבור ובמילא מזיק, וכלשון רז"ל, לישנא תליתאי ועאכו"כ בענין של כת"ר שי' שהמשיך זה גם 

בכתב היינו במעשה.
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בנפשו  אור  היינו בהמשכת  טוב,  דועשה  בהקו  להחזיק  בעצמו  להחליט  יצליחו  והשי"ת 
ובחלקו בעולם ע"י תוספת אומץ בתורה ומצות ובמאור שבתורה זוהי תורת החסידות, ואם מעט 

אור דוחה הרבה חשך הרי עאכו"כ הרבה אור.

ידוע שע"פ טבע הנה מי שאומנתו טבחא, הוא מקו הגבורות, וכמרז"ל )שבת קנ"ו ע"א( 
ואפשר שזהו ג"כ הסיבה למה שכותב במכתבו על עצמו. ובכל זה הרי זה תכלית העבודה להפוך 

מדותיו הטבעים, וכשיתעסק בזה, בטח יצליח.

מעות פורים ששלח בעדו ובעד ב"ב שיחיו נמסרו למטרתם, ואף שזכין לאדם שלא בפניו, 
הנה בכ"ז מפני ענין חינוך שבדבר )יעויין בקדושין ל, א שחינוך הוא עד כ"ד שנה( הנה מהראוי 

שבנו... שי' יתן בפ"ע איזה פרוטות למגבית הנ"ל נוסף על מה שנתן בעדו הוא...

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל ובטח יזכה בתוכנו את הרבים.

בברכה לחג המצות כשר ושמח.

 ב"ה,  כ"ד אדר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו מודיע שלומד הוא ספורות ובישיבת תורת אמת ומבקש חוות דעתי 
מה לעשות בכדי להצליח במעשיו:

והנה ידוע הכותב בתורתינו הקדושה, אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמורו וגו' ונתנה 
דרכו  ברורה  כן  ואם  בתורה.  עמלים  שתהיו  תלכו,  בחקותי  אם  רש"י  ופירש  וגו'  יבולה  הארץ 
היינו  בתורה,  עמל  להיות  עליו  הנה  תורה,  זו  אורה  בקרן  להעמידו  השי"ת  שזיכהו  כיון  אשר 
 - כמו שכותב במכתבו   - הוא  לומד  ואף אם  עמל.  נקרא בשם  זהו  וטבעו, שלכן  יותר מרגילותו 
סופרות, הנה בכל זה בודאי נשאר די זמן פנוי להיות עמל בתורה, ובודאי הקב"ה ימלא הבטחתו, 
ונתתי גשמיכם בעתם וגו'. מובן אשר דבר הכרחי הוא ובפרט לאלו שזכו ללמוד בישיבה מיסודם 
 - מו"ח אדמו"ר  וכ"ק  )מוהרש"ב(  כ"ק אדמו"ר  הוא  עולם  יסודי  צדיקי  נשיאנו  ובהנהלתם של 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הרי מוכרח שילמוד תורתם, זוהי תורת החסידות דברי אלקים חיים, 
אשר על ידי זה מתקשרים בתוספת קישור באילנא דחיי ובמילא נמשך לו תוספת ברכה והצלחה 

גם בחיי עולם, היינו גם בחיים בעולם הזה הגשמי.

בכשרות  הפסח  חג  את  ולחוג  בעניניו  ובהצלחה  שמים  ביראת  תורה  לתלמוד  בברכה 
ובשמחה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

המזכיר

אגרות קודש
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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

æôúBãaëî[bkyzúaLa ïäa ãaëì ïéøéznä éøáãì øzäì BzëàìnL éìëk ïä éøä ¯ ò÷øwä ïäa ïéãaënL ©§¥¤§©§¦¨¤©©§©£¥¥¦§¦¤§©§§¤¥§¦§¥©©¦¦§©¥¨¤§©¨
ìça óvøî BðéàL ò÷ø÷ ïk-íb ïäa ïéãaënL óàå .æ"ìù ïnña øàaúiL Bîk ,óvøîä ò÷ø÷[ckyz, ©§©©§ª¨§¤¦§¨¥§¦¨§©¤§©§¦¨¤©¥©§©¤¥§ª¨§Ÿ

øzäì BzëàìnL éìëk Bìèìèì øznL øzäìe øeqàì BzëàìnL éìëk ïä éøä íB÷î-ìkî[dkyzBîk , ¦¨¨£¥¥¦§¦¤§©§§¦§¤¥¤ª¨§©§§¦§¦¤§©§§¤¥§
.äìòîì øàaúpL¤¦§¨¥§©§¨

éìëk ,ïîB÷î Bà ïôeb Cøöì íà ék ïìèìèì øeñà ¯ óvøîä ò÷ø÷ óà úaLa ãaëì íéøñBàä éøáãì ìáà£¨§¦§¥¨§¦§©¥§©¨©©§©©§ª¨¨§©§§¨¦¦§Ÿ¤¨§¨¦§¦
øeqàì BzëàìnL[ekyz. ¤§©§§¦

íéáëBkä Ba íéæBçL éìk[fkyzBëtäì øzî íà[gkyzBa èéaäì Bìèìèìe[hkyzæ"ù ïnña øàaúð ¯[lyz: §¦¤¦©¨¦¦ª¨§©§§©§§§©¦¦§¨¥§¦¨
פז  סעיף בשבת, לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק

$

הלכה  ביאורי
úåãáëî [âëùú.מטאטאים –

ìåçá [ãëùú מרוצף שאינו קרקע לכבד אסור בשבת –
חורש. משום ויתחייב גומות להשוות יבוא שמא

øúéäì åúëàìîù [äëùú בטלטול מותר המטאטא –
כלל  מרוצף אינו שביתו מי עבור .671גם

øåñéàì åúëàìîù [åëùú העיר בתי שכל בימינו –
להיתר  שמלאכתו ככלי המטאטא דין .672מרוצפים,

íéáëåëä [æëùú את לקבוע המאפשר מדידה מכשיר –
הכוכבים  גובה מדידת ידי על נמצאים בו הרוחב קו

האופק. מעל במעלות
åëôäì [çëùú החישובים תוצאות את לראות כדי –

שמאחוריו  .673בלוחות
åá èéáäì [èëùú להביט יוכלו בו במקום להניחו –

המחוג  זווית את לקבוע כדי השמיים גרמי על .674דרכו
æ"ù 'éñá [ìùú להקל שנוהגין נתבאר שז בסימן –

שראוי  אף ולטלטלו להפכו מותר וממילא בו, להביט
שמים, ויראת תורה בדברי רק בשבת ללמוד להחמיר
מותר  – הדין מן בשבת מותרת שמלאכתו כלי כל וכן
בו  להשתמש שלא שמחמיר למי גם בשבת בטלטול
ללבשם  שלא שמקפיד למי חול בגדי וכגון בשבת,

אגוזים 675בשבת  מפצח שלא למי מפצחֿאגוזים או ,
.676בשבת 

והוספות  ציונים
בשם 671) ע"ט בס"ק המ"א לפמ"ש מח: ס"ק תהל"ד

דרבוע  הוא דאיסורא אלא לכ"ע ראוי שהדבר שהיכי התוס'
לאיסור  שמלאכתו בכלי י"ל ה"נ לטלטלה... לכל מותר עלי'
שהיינו  שם וראה ע"כ. לטלטלה. מותר הוא אפילו לדידי'
מקל  כגון מצוי שלא בדבר אבל דשכיחי, במלתא דווקא
מכלֿ לטלטלו, לכולם מותר ולכך בו ללכת לחיגר הראוי

לטלטלו. אחד לאף אסור לחיגר שייך אינו אם מקום,
שלז.672) סי' על בעז"ה יתבאר
היו 673) הכוכבים, פי על המחוג זווית שנקבעה לאחר

וללמוד  שמאחוריו הלוחות את לראות כדי הכלי את הופכים

לפי  לוח (כל שונים ודברים המזלות הזמן, הניווט, על
רצד. הערה שז סי' על כדלעיל ענינו),

רצד.674) הערה שז סי' על לעיל ראה
בעלמא,675) חומרא אינה ואפילו רסב; סי' לעיל עיין

דעלמא  לרובא אם בטלטול מותר – הדין מן לו שאסור אלא
תרעא. הערה כדלעיל בזה, איסור אין

לשבתא'676) רבתא ב'הלכתא הזקן אדמו"ר חומרת כפי
מותר  - כלל אגוזים לו שאין מי שגם ולהעיר, שבסידור;

לטלטלו.

 מתורת רבותינו נשיאי חב"ד 
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â הזקן רבנו ערוך פסחשולחן הלכות - יומי" "רב לוח âלפי

âראשון âיום

ÔÓÈÒ ‚ ˜ÏÁ:‰ˆÓ‰ Ì‰· ÔÈ˘Ï˘ ÌÈÓ ÔÈ„ ‰˙

èéíä ïë íà àìà ñøç éìëá íéîä áåàùì àìù íéâäåð
àìà øáòä çñô ìù íä åìéôà íéðùéá àì ìáà íéùãç
íéðùé ñøç éìëù (à"ðú ïîéñá ïééò) íéôåöî íä ïë íà
ïéàå â"òøú 'éñá ù"îë äåöîì øåãéä ïðéà ïéôåöî ïðéàù
ïéà õò ìù åìéôà íéìëä ìë øàùá ìáà âäðîä úåðùì

.íéðùé íä íà íäá ãéô÷äì

äéä íà ìáà ãáìá íéîá àìà íäá ùîúùð àìù ãáìáå
úåøéô éî àø÷ð íéîî õåç ïé÷ùîä ìë ùåøéô) úåøéô éî íäá
áåàùì àìù øäæéì áåè (á"ñú 'éñá øàáúéù åîë äæ ïéðòì
áøòúîùë úåøéô éîù éôì íãå÷î åìéòâä ïë íà àìà åá
äñéòä úà õéîçäì íéîä ïéøäîî íéîá íäî èòî

.á"ñú 'éñá øàáúéù åîë íäá äùåìéðù

àåä åìéôàå úùåçð éìëá áåàùì àìù øäæéì áåè äìçúëìå
åìéôàå ùåçì ïéà ãáòéãá ìáà íîçî úùåçðäù éôì ùãç

:íäá ùåìì øúåî äáøä íéîé åëåúá íéîä åäúùð

ëïéàå úùåçð éìëá ùåìì øúéä ïéâäåð äìçúëì åìéôàå
ïåðéö ïéëéøö íéîäù íéî åá áåàùì àìù àìà ïéøäæð
åîë êë ìë ïéððèöî ïðéà úùåçð éìëá íäùëå ãçà äìéì

:íéìë øàùá

àëåáàùðù íéîá äåöî ìù úåöîä ïéùì ïéàù ïéâäåð
úùéìì íéãçåéî íéî áàåù àìà úåöîä øàù úùéìì
íùì áàåù éðéøä äáéàùä úòùá íéøîåàå äåöî ìù úåöîä

:äåöî úöî

áëïî àìå åì øùôà íà úåøäðä ïî áåàùì ùé äìçúëì
íéçúåø íä óøåçä úåîéá úåøàáä éîù éôì úåøàáä
(øàáúðù åîë ïä óøåçä úåîéî ïñéð éîéå) úåøäðä éîî øúåé
ìáà ïéøãäî øúåéá íéø÷ íéî øçà øãäì øùôàù äî ìëå
øúåé áåè íéîùâå íéâìù úøùôäî úåìåãâ úåøäðäùë
úøùôä éîå íéîùâä éîù éôì øùôà íà úåøàáä ïî áåàùì

é ïéçúåø ïä íéâìù:úåøàáä éîî øúå

âשני âיום
âëäìéì ïåðéö ïë íâ ïéëéøö úåôúøîå úåøòîå úåøàáä éî

íéîùâä úåîéá ìáä ïéìòî ïä éøäù äùéìä íãå÷ ãçà
øåá åðééäã úåãä éî ìáà ïä íéîùâä úåîéî ïééãò ïñéð éîéå
íéîäå áéáñ åéúåøé÷áå åúéò÷ø÷á ïéðáá óöåøî àåäù
íäá ùåìì øúåîù íéøîåà ùé äáéúá ïéçðåîë ïä åëåúáù
úåîéá úåøåáäå úåøàáä éî úåîéîçù éôì åáàùðù íåéá åá

ìù åìåôéùá æà úëìäî äîçäù úîçî àìà åðéà óøåçä
íò õøàä óåâ ìë íîçúî ïë éãé ìòå õøàì êåîñ òé÷ø
øø÷îå ø÷ àåä õøàä éáâ ìòù øéåàäù àìà äëåúáù íéîä
äèîìî õøàä óåâ ìáà äìòîìî õøàä éáåò úö÷î ïë íâ
íéîä íâ êëìå äîçä úåîéáî øúåé óøåçä úåîéá íç àåä
ïéá ÷éñôî ïéðáäù úåãáù íéîä ìáà èòî ïéîç ïä äèîìù
êëìå íäéìà òéâî äîçä íåç ïéà íäéããö ìëî íéîì õøàä
ìò êåîñì ïéà íå÷î-ìëîå ,äùéìä íãå÷ íðéìäì êéøö ïéà
åììä íéîù úåàåø åðéðéò éøäù ÷çãä úòùá íà-éë åæ àøáñ

:øàá éî åîë íéîç íä óøåçä úåîéá

ãëçñôá äìëàì øåñà åðì àìù íéîá äñéò ùìå øáò íà
íãà ìë ìò äøñàì äæ ñð÷á åøéîçäå íéîëç åäåñð÷ù
ùìùë íéøåîà íéøáã äîá ,äæá åöéøôé àìù éãë ìàøùéî
åìëàì øúåîå íéîëç åäåñð÷ àì ââåùá ùì íà ìáà ãéæîá

:çñôá

äëäöî úìéëà úåöî íéé÷ì åì øùôà éàù ÷çãä úòùá
åì øùôà éàù ïåâë åðì àìù íéîá ùåìé ïë íà àìà
íâå úøçà äöî àåöîì åì øùôà éà íâå åðìù íéî àåöîì
ïåâë íðéìéå íéî áàùéù ãò ùåììî ïéúîäì åì øùôà éà
åðì àìù íéîá äìçúëì ùåìì åì øúåî çñô áøò àåäù
íå÷î-ìëîå) äøåúä ïî àåäù äöî úìéëà úåöî íéé÷ì éãë
ìù úåùîùä ïéáá çñô áøòá íéî áåàùì áåè øùôà íà
ùé éøäù äìéìä úìçúá ãéî íäá ùåìéå áåè íåé ìéì
øàáúðù åîë åðìù íéîë íéáåùç íä åììä íéîù íéøîåà

:(äìòîì

âשלישי âיום
åëïéøùåô åùòðù ãò èòî åîîçúð íà åðìù íéî åìéôà

êåîñ åéäù ïéá íäá ïéùì ïéà ÷åøä úåîéîçë åðééäã
ãò äîçá åãîòù ïéá ùàä íåçî èòî åîîçúðå ùàì
ùàä ìò ãîåò äéäù éìë êåúì ïñéðëäù ïéá èòî åîîçúðù
êåúì ïñéðëäù ïåâë èòî åîîçúðù ãò åëåúá åäùå ãøåäå
ìòî åäåãéøåäù øçàì ñøç ìù åà úùåçð ìù ìåãâ ãåã
ùàä ìò ãéîú ãîåò àåäå äáò åìù íéìåùäù úîçîå ùàä
åéìåùì íéëôùðä íéîä úà íîçîå åîåç úà øîùî àåä

:ùàä ìòî åäåãéøåäù øçàì óà

æëïéîçä ìáà íäá ùåìì øúåî åððèöðù ïéøùåôä
íåç úîçî åîîçúð íà ïäá ùåìì ïéøñåà ùé åððèöðù
ùéå ïéøéúîå ïé÷ìåç ùéå øåàä éîçì ìéòåî ïåðéö ïéàù ùàä
ïåâë ,äáåøî ãñôäá åà ÷çãä úòùá íäéøáã ìò êåîñì

.ãéæîá äáøä úåöî íäá ùìå øáòù

÷ø) äìéëàá ïéøéúî ùé ïéîçá ùì åìéôà ââåùá ùì íà ìáà
àìù (äìòîì øàáúðù åîë äøéúé úåæéøæá äá ÷åñòì øäæéù
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ââåùá ùì åìéôà äìéëàá ïéøñåà ùéå ââåùä ìò åñð÷
õåîéç ùùç íåùî àìà ñð÷ íåùî àìå ïéøùåôá
ìëîå) ø÷éò ïëå õéîçäì úøäîî àéä ïéøùåôá äùåìéðùëù
øéúäì äðåùàøä àøáñ ìò êåîñì ùé ÷çãä úòùá íå÷î
øçàì ãò úåäùäì åà äàðäá ìáà (ââåùá ùì íà äìéëàá

:ãéæîá ïéîçá ùì åìéôà ìëä éøáãì øúåî çñôä

çëíà ïéîç ïä åìéôàå ïéøùåô ïä åìéôà åðì àìù íéî
ïäá ùåìì øúåî ïéððåö åðìù íéî áåøá åáøòúð

.åéùëò ïéøùåô ïðéà íà äìçúëì

íéî áåøá åðì àìù íéî áøòì øúéä ïéâäåð äìçúëì åìéôàå
øúåîù äîù éôì äìçúëì øåñéà ìèáîë äæ ïéàå åðìù
åðì àìù íéîäù úîçî åðéà åáøòúðù øçàì íäá ùåìì
ïäù åðìù íéî áåøá åððèöðù úîçî àìà áåøá åìèáúð
äæ ìò ïé÷ìåç ùéù óàå ïððöì øúåî äìçúëì óàå ïéððåö
ïéìé÷îä ãéá úåçîì ïéà íå÷î-ìëî ,íéãéá áøòì ïéøñåàå
éøáãì ùåçìå øéîçäì áåè åîöòì ìáà) äðåùàøä àøáñë
øùôàù åà åðìù íéî ãåò àåöîì ì÷á øùôà íà ïéøéîçîä

:(åðìù íéîá çñôä íãå÷ øçà íåéá ùåìì ì÷á

âרביעי âיום
èëøáãä ïåëðå äöîä úñéò êåú çìî ïúéì àìù ïéâäåð

éøäù äñéòä úà íîçî çìîäù íéøîåà ùéù éôì
ìòå çúåøë àåä çéìîäãåòå õéîçäì äçåð äñéòä ïë éãé

ïéáøåòî íäùëù úåøéô éîë åðéã çìîäù íéøîåà ùéù
÷ñòäù åðééäã õéîçäì úøäîî àéä íéîá äùåìéðù äñéòá
ïéà êëéôìå õåîéç éãéî äúåà ìéöî åðéà íéãéá äá ïé÷ñåòù
úåøéôä éî åáøòúðù ãéîå óëéú äúåôàì àìà äð÷ú äì

:á"ñú 'éñá ù"îë äëåúá

ìéàù äëåúá çìîä ùåìéðå) çìî èòî äá ïúðå øáò íàå
àîù ïéùùåç ïéàå ãéî äðôàé (äðîî åøéñäì øùôà
çìî èòîù íéøîåà ùéù éôì çìîä ïî äñéòä äîîçúð
íà àìà çúåøë åðéà çéìîä éøäù äñéòä íîçì çë åì ïéà
åîë åçìî úîçî ìëàð åðéàù ãò äáøä çåìî àåä ïë

.íù ïééò à"ö 'éñ äòã äøåéá øàáúðù

ùéù óàå äìéëàá äøñàìå øéîçäì ùé ãéî äàôà àì íàå
øàáúéù åîë ø÷éò ïëå úåøéô éî ïéã åì ïéà çìîäù íéøîåà
çìî èòî óàù íéøîåà ùé éøä íå÷î-ìëî á"ñú 'éñá

:äøñåàå äñéòä úà íîçî

àìàìù ô"òà ãáìá úåøéô éîá äùåìéð àéä äñéòä íàå
ãò äáøä çìî äá ïúð åìéôà úøúåî ãéî äàôà
äðéà äîîçúð íà óàù äçìî úîçî ìëàäì äìåëé äðéàù
ùé äìçúëì ìáà úåøéô éîá äùåìéðù ïåéë õåîéç éãéì äàá
åìéôà ììë äñéòá çìî ïúéì àìù íéøîåàä éøáãë øéîçäì
çìîäù àåä ø÷éòäù éôì úåøéô éîá äùåìéð åìéôàå) èòî
úåøéô éîá äùåìéðù äñéòå íéî ïéã àìà úåøéô éî ïéã åì ïéà

äúåôàì äöåø åìéôà èòî åìéôà äìçúëì íéî äá áøòì ïéà
:á"ñú 'éñá øàáúéù åîë ãéî

áìäñéòá ïéìáú íåù ïúéì àìù äìçúëì øäæé ïëå
úö÷ ïéîîçîå úö÷ ïéôéøç ïäù éôì (íéîá äùåìéðù)
ïúð íà ìáà úøúåî äëåúá ïðúðå øáò íàå äñéòä úà
êåúá ùåìéðù ïéìôìô ãçà èøå÷ åìéôà ïéìôìô äëåúá
àåä ìôìôù éôì äìéëàá äìåë äøñåàìå øéîçäì ùé äñéòä

éøçíåëøëå ìéáâðæ ìáà äñéòä ìë úà íîçîå ãåàî ó
çö÷ ìáà ãáòéãá ïéøñåà íðéàù ïéìáú øàùë íðéã êéìâòðå
ììë úåôéøç íäá ïéàù íéòøæ éðéîî íäá àöåéëå ïéîùîåùå
äìçúëìù àìà) äñéòä êåúá íáøòì øúåî äìçúëì åìéôà

òá íîéùéù íãå÷ íùúåëì ùéíäùë äëåúá íîéùé ìàå äñé
:(ù"ò ñ"ú 'éñ óåñá øàáúéù íòèî íéîìù

âחמישי âיום
âìåúáåç éãé äá àöåé íãàù äåöî ìù äöîä íå÷î-ìëîå

áøéò íà ìáà ãáìá íéîå çî÷ ÷ø äá àäé àìù êéøö
åðéàå äøéùò äöî åæ éøä ïéìáú éðéî åà ïéîùîåùå çö÷ äá
(à"òú 'éñ ïééò) çñô áøòá äìëàì øúåî êëéôìå äá àöåé
úîçî äøéùò úàø÷ð äðéà çìî äá ïúðå øáò íà ìáà
øåñà êëéôì äñéòá çìî ïúåð éðòä íâ éøäù äáù çìîä

.çñô áøòá äìëàì

äðéà äáøä ïéìáú éðéî äá áøéò íà óàù íéøîåà ùéå
åðééäã äúééùò ø÷éòù ïåéë êë ìéáùá äøéùò äöî úàø÷ð
øéîçäì ùé äëìä ïéðòìå ãáìá íéîá àìà åðéà çî÷ä úùéì
óàå äøéùò äöî úàø÷ð àéäù äðåùàøä àøáñë äøåú ìùá
àøáñ ìò ùåçì ùéù çñô áøòá äìëàì øåñà ïë éô ìò

:(ø÷éò äàøð ïë éë) äøéùò äöî úàø÷ð äðéàù 'áä

ãìùé äëåúá ùåìéðå äñéòä êåúá ãéñ èòî ìôð íà
äúåà íîçî ãéñäù äìéëàá äøñåàìå øéîçäì
äëåúá ùåìéð àìå äéìò ìôð íà ìáà õéîçäì úøäîîå
åùåìéð àìå ïéìôìô äéìò åìôð íà ïëå úøúåîå äðîî åðøéñé

.úøúåîå äðîî íøéñé äëåúá

äøåñà äðéà äáøä çìî åà ãéñå ïéìôìô äá åùåìéð íà óàå
ãò íúåäùäì øúåî ïëå äàðäá àì ìáà äìéëàá àìà
äøåñà äðéà øåàä éîçá äùì íà åìéôà éøäù çñôä øçàì

:äìòîì øàáúðù åîë ãáìá äìéëàá àìà

:˙ÂˆÓ‰ ˙˘ÈÏ ˙ÂÓÎ ¯ÂÚÈ˘ Â˙ ÔÓÈÒ ‚ ˜ÏÁ

àåðééäã äìç øåòéùî äìåãâ äñéò çñôì ïéùì ïéà
÷ñòäù íéîëç åøòéù êëù éôì çî÷ äôéàä úéøéùò
äìéöî åðéà äëéøòå äùéìá äñéòá åãéá ÷ñòúî íãàäù
íéãéä ïéàù ïåøùòî øúåé äìåãâ àéäùë õåîéç éãéî
äöåø íà åìéôàå äìãâ êåúî äá ÷ñòúäì úå÷éôñî
ãò äùéìä úìéçúîù ãò úåæéøæá êë ìë äá ÷ñòúäì
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àì íà óàù àöîðå ìéî êåìéä éãë úåäù äéäé àì äéôàä
êåìéä éãëî úåçôáù úøúåî äúéä ììë äá ÷ñòúî äéä
øåñà äìçúëìù ïåéë íå÷î-ìëî ,õåîéç éãéì äàá äðéà ìéî
øàáúéù åîë ÷ñò àìá ãçà òâø åìéôà äñéòä úåäùäì
ïåøùòî øúåé äìçúëì ùåìì ïë íâ øåñà êëéôì è"ðú 'éñá
ïåéë åðéà åìéàë àåä éøä åæ äñéòá ÷ñòúéù ÷ñòä éøäù

:õåîéçî ìéöäì íåìë ìéòåî åðéàù

âשישי âיום
áíéöéáî äöéá ùîåçå íéöéá â"î åîë ïåøùò àåä äîëå

ìåãâ éìë ç÷é åðøòùé ãöéëå úìåâðøú úöéá ìù úåéðåðéáä
øçà éìë êåúì íéîä åðîî äøòéå åéúåãâ ìë ìò íéî åðàìîéå
íéîä åðîî äøéòù éìëä êåúá íéöéá â"î ïúé êë øçàå ï÷éø
ìë ìò àìî äéäéù ãò íéîä úà åëåúì äøòéå øåæçé ë"çàå
íéöéá â"î åîë ïä ïä åøàùðù íéîäå äðåùàøáë åéúåãâ

éñåéåéìë ç÷éå äöéá ùîåç åîë íéî èòî ãåò íäéìò ó
.äøåúá øåîàä ïåøùò àåä äæ éìëå åììä íéîá åðàìîéå

÷åçãé àìù åðééäã íéøëåîä êøãë øåæéôá çî÷ åðàìîéå
àìà çî÷ ïåøùòî øúåé ÷éæçî àåä æàù åëåúá çî÷ä
àìà éìëä éáâ ìò çî÷ä ùåãâé àìå éåôøá åëåúì åðñéðëé
àìù åììä íéîá åúåà àìéîù êøãë åúôù íò äåùá åðàìîé

:ùãåâ íäá äéä

âàìå çñôì çî÷ äá ããåî àåäù äæ ïåøùòá íöîöì áåèå
çî÷ä ããåî íàå úåçô åà íéöéá â"î åîë àìà åðùòé

àåäù äìçì ãåãîä ïåøùòáàìù áåè çåéøá ïåøùò ÷éæçî
.úö÷ åðàìîé

àåäù øúåé åà úåñéò 'á ùåìì äöåøùë íéøåîà íéøáã äîá
øàáúéù êøã ìò ãçé ïúåà óøöéùë äìç ùéøôäì ìåëé
íàå úçà äñéò àìà ùåìì äöåø åðéà íà ìáà æ"ðú ïîéñá
äëøáá äìç äðîî ùéøôäì ìëåé àì ïåøùòä äá íöîöé
ãò êë ìë äá íöîöé íà óàå äìèáì äëøá ùùç úîçî
ïë íâ äìçä ïî äøåèô àäúå ïåøùò äá äéäé àì éàãåáù
ïåøùòî úåçô åúñéò úåùòì íãàì øåñàù ïåëð åðéà
ïîéñ ã"åéá øàáúðù åîë äìçä ïî äøèôì éãë ïéåëúîá
ìëåéù éãë çåéøá ïåøùòä ãåãîì åì ùé êëéôì ã"ëù
ùùç äá ïéàå ÷ôñ íåù éìá äëøáá åæ äñéòî ùéøôäì

éñåîù çî÷ èòî úîçî õåîéçåããåîùë ïåøùòä ìò ó
:çåéøá

ãåà äãîä êåúá çî÷ä ïúðù øçàì äìçúëì øäæéì ùé

éôì øçà øáãá åà íéãéá åúåà ÷åçãé àìù äáéøòä êåúá
íéîä ïéàù äôé ùåìéð åðéà õáå÷îå ÷åçã àåä çî÷äùëù
àá àåäå äñéòä êåúá çî÷ úö÷ øàùðå äôé íùì ïéñðëð

:äúééôà øçàì äñéòäî ìéùáú åùòéùë õåîéç éãéì

äãéäù êøåöì àìù çî÷ä ìò ãéä çéðäì àìù øäæéì áåè
:ä"ðú 'éñá øàáúðù åîë úö÷ úîîçî

âקודש âשבת
åúùéìì äãîä êåúì åà äáéøòä êåúì çî÷ä ïúåðùë

äöî íùì ïë äùåòù åéôá øîàéù áåè äåöî ìù úåöîä
'éñá ïééò çî÷ì íéîä úðéúð úòùá øîàé ïëå äåöî ìù

:ä"ðú

æäìåãâ äñéò úåùòì íéîëç åøñà àìù íéøîåà ùé
ì÷áå íéðè÷ åéä íäìù íéøåðúäù íäéðîæá àìà ïåøùòî
êåøà ïîæ úåäùì úåöîä åëøèöé àîù ùåçì ùéå íéððèöî
íéøåðúá ìáà õåîéç éãéì åàåáéå øåðúì õåç åà øåðúä êåúá
ùåìì åðì øúåî êëéôì äæì ùåçì ïéà íéìåãâ íäù åðìù
ïå÷éúá íéøæåòä íãà éðá ùéù äî éôë ïåøùòî äìåãâ äñéò
ìë åéäéù éãë êë ìë ùåìì àåä áåèå íúëéøòå úåöîä
àìå ãéîú ÷öáá íé÷ñåò íäéãéáù íéìëä ìëå íìåë íéøæåòä

:íäéãéáù íéìëáå íäéãéá ÷åáãä ÷öáä õéîçé

çäáøä ùåìì åâäðù åéùëò íìåòä åëîñ åæ àøáñ ìòå
çë åðá ïéàå íéøæåòä íãà éðá ùéù éôë ïåøùòî øúåé

.åëåîñéù äî ìò íäì ùéù íãéá úåçîì

ø÷éò ïë éë äðåùàøä àøáñë åîöò ìò øéîçé íãà ìë ìáà
íâå íúëéøòå úåöîä ïå÷éúá íéøæåò äáøä åì ùé íà óàù
úùéì úòùá óåñ óåñ íé÷åñéð íéìåãâ íéøåðú äáøä åì ùé
úçà äñéò äùì úçà äùà éøäù õåîéç ùùç ùé äñéòä
úå÷éôñî äùàä éãé ïéà ïåøùòî äìåãâ äñéòä íàå

.úö÷ äãéì õåç àöé àìù äìåëá äôé ÷ñòúäì

ùì åìéôà ïåøùòî äìåãâ äñéò ùìå øáò íà íå÷î-ìëîå
íéîëç éøáã ìò øáòù ìò ñåð÷ì ïéàå äìéëàá úøúåî ãéæîá
äöîçúð àîù ùåçì ïéàå äìçúëì åìéôà ïéøéúî ùéù ïåéë
íéøæåòä åìéçúéù ãò äùéìä úìçúîù ïåéë äùéìä úòùá
éãëî úåçôáå ìéî êåìéä éãë úåäù íù ïéà úåöîä êåøòì
äàá äúéä àì ììë äá ïé÷ñòúî åéä àì íà óà ìéî êåìéä
íù äéä íà ìáà ïåøùòî äìåãâ àéäù ô"òà õåîéç éãéì
äìëàì àìù åîöòì øéîçäì áåè ìéî êåìéä éãë úåäù

:åì øùôà íà çñôá

$



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רכב

 222   לנהלנ ל הנדתה תידמד   אי 

חב"ד רכב נשיאי רבותינו מתורת

âהחסידית הפרשה - ויקרא פרשת תורה' â'לקוטי
מׁשה  אל ְִֶֶַָֹוּיקרא

àø÷iå"1dWn l`'Fbe"(à ,à àø÷iå): ©¦§¨¤Ÿ¤§©¦§¨

áéúk íéîéä éøáãáe .àøéòæ àø÷iåc ó''ìà2Y íãà : ©¤§©¦§¨§¦¨§¦§¥©¨¦§¦¨¨
.äæ ïéáäìe Y éúaø ó''ìàa§©¤©¨¦§¨¦¤

äpäå3ì"æø eøîà:'à äLøt äaø-àø÷iå Løãîa §¦¥¨§©©§¦§¨©¦§¨©¨¨¨¨

áéúk íäøáàa .íäøáàk àìå Y 'äLî ìà àø÷iå'©¦§¨¤Ÿ¤§Ÿ§©§¨¨§©§¨¨§¦
(åè ,áë úéLàøa)Càìnä Y 'íäøáà ìà 'ä Càìî àø÷iå' : §¥¦©¦§¨©§©¤©§¨¨©©§¨

:àeä-Ceøa LBãwä øîà àëä íøa .øaãî øeacäå àøB÷¥§©¦§©¥§©¨¨¨©©¨¨
.'øaãîä àeä éðàå àøBwä àeä éðà'£¦©¥©£¦©§©¥

÷ìa úLøt øäBfa àeä ïëå('á ãenò ,L''éø óc): §¥©©¨¨©¨¨©¥©

àçéìL éãé ìò àìå àkìîã àì÷ Y 'äLî ìà àø÷iå'©¦§¨¤Ÿ¤¨¨§©§¨§Ÿ©§¥§¦¨
àøçà4. ¨¢¨

éøöåàø÷iå" øîàð àì änì ,äæ éôì ïéáäì C'dìà §¨¦§¨¦§¦¤¨¨Ÿ¤¡©©¦§¨¤
?"äLîŸ¤

?àøBwä äéä éî ÷eñta ììk økæð àì òecîe©©Ÿ¦§¨§¨©¨¦¨¨©¥
éøö íbàøiå úLøt øäBfác ,ïéáäì CóBñ ,á"÷ óc) ©¨¦§¨¦§©©¨¨©©¥¨©

('á ãenò:áeúk ©¨
äåä ïàî øîà÷ àìå Y 'äLî ìà àø÷iå''eëàlà ? ©¦§¨¤Ÿ¤§Ÿ¨¨©©£¨¤¨

éøa àLãe÷a àìBëå ,äåä úéøáã àëàìî éðä ìëaàeä-C §¨£¥©§£¨¦§¦£¨§¨§§¨§¦
øîzà5. ¦§¨

áéúk dépéî ìéòì äpä ék :ïéðòäå(äì ,î úBîL)àìå" : §¨¦§¨¦¦¥§¥¦¥§¦§§Ÿ
ãBáëe ,ïðòä åéìò ïëL ék ãòBî ìäà ìà àBáì äLî ìBëé̈Ÿ¤¨¤Ÿ¤¥¦¨©¨¨¤¨¨§

."ïkLnä úà àìî 'ä¨¥¤©¦§¨
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(áé ,çé íéläz)øBà úðéça àeäL ,"Bøúñ CLç úLé" : §¦¦¨¤Ÿ¤¦§¤§¦©

éiL àlL .'ïéîìò ìk ááBq'ä àeä-Ceøa óBñ-ïéàBa C ¥¨©¥¨¨§¦¤Ÿ©¨
"ììk déá àñéôz äáLçî úéì" ék ,äâOä éeléb íeL6; ¦©¨¨¦¥©§¨¨§¦¨¥§¨

"àòéãé äîëçá àìå íékç zðà"å7àeäå òãBiä àeä" ; §©§§©¦§¨§¨§¨§¦¨©¥©§
òcnä'eë"8úLé" øîàð äæ ìò ïëìå .KWg"BøúñY ©©¨§¨¥©¤¤¡©¨¤Ÿ¤¦§

.ììk äâNäå àñéôz íeL Ba äàøð ïéàL øác àeä CLçŸ¤¨¨¤¥¦§¤§¦¨©£¨¨§¨

:àeä ïéðòä øeàéáe¥¨¦§¨

íéøîBà eðà äpä ék9Y "LBã÷ EîLå LBã÷ äzà" ¦¦¥¨§¦©¨¨§¦§¨
"Bcáì ábNð" àeä "BîL" úðéça íbL :Leøét10ïéàL . ¥¤©§¦©§¦§¨§©¤¥

àeäL ãò ,ììk Cøaúé BîL íò úBîìBòäì CBøò11 £§¨¨¦§¦§¨¥§¨©¤
ìL Båéæå "BãBä" ÷ø ,úBîìBòäî ìcáeîe LBã÷ Cøaúé¦§¨¥¨§¨¥¨¨©§¦¤

íéîLå õøà ìò" CLîð BîL'eëàîìòá äøàä eðééäc ," §¦§¨©¤¤§¨¨¦§©§¤¨¨§¨§¨
" Leøét Cà ."BîL" úðéçaîdY`LBãwä eðééäc ,"LBã÷ ¦§¦©§©¥©¨¨§©§©¨

eðééä ,BîL úðéçaî äìòîlL Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøä¦§§©§¤§©§¨¦§¦©§©§
ìa÷ì íéìBëé úBîìBòä eéä àì ãBäå åéæ úðéçáa eléôàL¤£¦¦§¦©¦§Ÿ¨¨¨§¦§©¥

ììk eðnî12. ¦¤§¨

,eðééäc :"Bøúñ CLç úLé" Leøét ïáeé äæ Cøc ìòå§©¤¤¤¨¥¨¤Ÿ¤¦§§©§
úBîìBòä ïéà Cøaúé eðnî äøàäå åéæ eléôàL ïåék¥¨¤£¦¦§¤¨¨¦¤¦§¨¥¥¨¨
åéfäå .CLç íLa íìöà àø÷ð Cëì ,ììk ìa÷ì íéìBëé§¦§©¥§¨§¨¦§¨¤§¨§¥Ÿ¤§©¦

àø÷ðå "LBã÷ EîL" úðéçaî eäæ ìa÷ì íéìBëiL13åéæ" ¤§¦§©¥¤¦§¦©¦§¨§¦§¨¦
"äðéëMä14. ©§¦¨

ñçðét úLøt "àðîéäî àéòø"áe('à ãenò ,ä"ëø óc) §©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨©©
äëLîä ìòå ,ïBéìò-øúk àeä "Bøúñ CLç úLé"c ,àúéà¦¨§¨¤Ÿ¤¦§¤¤¤§§©©§¨¨

."ïðòä åéìò ïëL ék" øîàð Bæ¤¡©¦¨©¨¨¤¨¨

'ä ãBáëe" ïéðòå`lnøäBfa Løéôe ."ïkLnä úà §¦§¨§¨¥¤©¦§¨¥¥©©
çð úLøt('à ãenò ,æ"ñ óc)15àø÷iå úLøt Léøå ,óc) ¨¨©Ÿ©©©§¥¨¨©©¦§¨©

.1.(á"ò÷ú ïñéð 'à ,àø÷iå úLøt úaLa øîàð)¤¡©§©¨¨¨©©¦§¨¦¨

.2.("LBðà úL íãà" :à ,à à)¨¨¥¡

.3éøö):úBéäì Cäpä.(ø"eîãà úMeã÷ ãBák úøòä Y ¨¦¦§¦¥¤¨©§§©©§

.4.(øçà çéìL éãé ìò àìå Cìnä ìB÷)©¤¤§Ÿ©§¥¨¦©©¥

.5LBãwa íleëå ,äéä úéøaä Càìî elà ìëa àlà ?øîBàä äéä éî øîà àìå)§Ÿ¨©¦¨¨¨¥¤¨§¨¥©§©©§¦¨¨§¨©¨
.(eøîàð àeä-Ceøä¤¤§

.6.(à ,æé ("eäiìà çút") äîc÷äa øäæ éðewz)¦¥Ÿ©©©§¨¨¨©¥¦¨

.7.(á ,íL øäæ éðewz)¦¥Ÿ©¨

.8.(é äëìä á ÷øt äøBzä éãBñé úBëìä í"aîø)©§©¦§§¥©¨¤¤£¨¨

.9.(äøNò äðBîL úlôz)§¦©§¤¤§¥

.10.("íéîLå õøà ìò BãBä ,Bcáì BîL ábNð ék" :âé ,çî÷ íéläz ét ìò)©¦§¦¦¦¦§¨§§©©¤¤§¨¨¦

.11]-àeäLéøö:úBéäì CBîML.[ø"eîãà úMeã÷ ãBák úøòä Y ¤¨¦¦§¤§¤¨©§§©©§

.12"ìàøNé éðáì øîà ïëì" ìéçúnä øeaãa øàaúpL Bîëe,àøàå úLøôa §¤¦§¨¥§¦©©§¦¨¥¡Ÿ¦§¥¦§¨¥§¨¨©¨¥¨
(á ,æð úBîL øBà äøBz). ¨§

.13.(à ,âé úBëøa)§¨

.14."'eë úBhnä éLàø ìà äLî øaãéå" ÷eñt ìò äfî øàaúpL Bîëeïn÷ì) §¤¦§¨¥¦¤©¨©§©¥Ÿ¤¤¨¥©©§©¨
,(á ,àô úBhî.íL ïéiò ©©¥¨

.15éàcå àìî àlà ?àìéî àìå àìî éàî .'ïkLnä úà àìî éé ãBáëe'" :íLå)§¨§§¨¨¥¤©¦§¨©¨¥§¨¦¨¤¨¨¥©©
?àlî àìå àìî änì .'ïkLnä úà àìî 'ä ãBáëe' :íebøz ."àlkî àééìîúàc§¦§©§¨¦Ÿ¨©§§¨¥¤©¦§¨¨¨¨¥§Ÿ¦¨

.(ìkäî àlîúäL ,éàcå àìî àlà¤¨¨¥©©¤¦§©¥¥©Ÿ
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('á ãenò ,'á16éàcå àìî àlà ?àlî àìå àìî éàî" : ©©¨¥§Ÿ¦¨¤¨¨¥©©
."àìBkî àélîúàc§¦§©§¨¦¨

,ïkLnì àlî 'ä ãBákL àø÷c déèLôk éàc ,ïéðòäå§¨¦§¨§¦¦§¨¥¦§¨¤§¦¥©¦§¨
úðéçaL ÷ø Leøétä äéäc .déì éòaéî "àlî" ïk íà¦¥¦¨¦¨¥¥§¨¨©¥©¤§¦©
òîLî "àìî" áéúëcî ìáà .ïkLnä úà àlî ãBákä©¨¦¥¤©¦§¨£¨¦¦§¦¨¥©§©
øçàå ,äàlîúðå äîìLð 'ä ãBák úðéçaL Y úàæ ãBòŸ¤§¦©§¦§§¨§¦§©§¨§©©

.ïkLna Bæ äðéçáaL 'ä ãBák älbúðå CLîð Ck̈¦§¨§¦§©¨§¤¦§¦¨©¦§¨
ìk àlîî' úðéça eðééä "'ä ãBák" Leøéô ék :ïéðòäå§¨¦§¨¦¥§©§§¦©§©¥¨

"déø÷é åéæ" eðééä "BãBák" ;'ïéîìò17úcî úðéça àéäL , ¨§¦§©§¦§¨¥¤¦§¦©¦©
àéäL ,äàzz-äîëç ïk íb úàø÷pL ,Cøaúé Búeëìî©§¦§¨¥¤¦§¥©¥¨§¨©¨¨¤¦
-äîëç úðéçaî Y døB÷îe dLøL Cà .ò''éác øB÷î̈§¦©©¨§¨§¨¦§¦©¨§¨
úàøLä àeä dáe ,äàléò-ãBák úàø÷pä àéäL ,äàléò¦¨¨¤¦©¦§¥¨¦¨¨¨©§¨©

øîàð äæ ìòL .Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà(çé ,âì úBîL): ¥¨©¨¤©¤¤¡©§

"EãBák úà àð éðàøä"18. ©§¥¦¨¤§¤
øîàð äæ ìòå(áé ,â ìà÷æçé)Bák Ceøa" :'ä ãFnFwOn," §©¤¤¡©§¤§¥¨§¦§

ìk àlîn'ä Cøaúé Búeëìî úcî úðéçaL :Leøét¥¤§¦©¦©©§¦§¨¥©§©¥¨
àeä BLøLå ,"BîB÷î" úðéçaî Cøaúî äéäé ,'ïéîìò̈§¦¦§¤¦§¨¥¦§¦©§§¨§
äëLîää àeäå ,úBëøaä ìk øB÷îe Làø ,äàléò-äîëç̈§¨¦¨¨Ÿ§¨©§¨§©©§¨¨

.'ïéîìò ìk àlîî'a 'ïéîìò ìk ááBñ' úðéçaî¦§¦©¥¨¨§¦¦§©¥¨¨§¦
'ä ãBáëe" Leøét eäæå`lnãBákäL øäfä Løéôc ," §¤¥§¨¥§¥¥©Ÿ©¤©¨

ïëM"L éôì eðééäå ,äàléò-ãBák úðéçaî BøB÷nî àlîúð¦§©¥¦§¦§¦©¨¦¨¨§©§§¦¤¨©
éwî úðéça úëLîä àeäL ,ïkLnä ìò Y "ïðòä åéìòó ¨¨¤¨¨©©¦§¨¤©§¨©§¦©©¦

ìk ááBñ' úelbúä ïk íb CLîð äæ éãé ìòå ,ïBéìòä̈¤§§©§¥¤¦§¨©¥¦§©¥¨
àeäå ,éîéðt øBà úðéçáa 'ïéîìò ìk àlîî'a 'ïéîìò̈§¦¦§©¥¨¨§¦¦§¦©§¦¦§

Lnî "ïkLnä úà àìî"19. ¨¥¤©¦§¨©¨
äLî ìBëé àìå" ïëìå"ïkLnä ìà àBáì20äéä àì ék , §¨¥§Ÿ¨Ÿ¤¨¤©¦§¨¦Ÿ¨¨

äìòîlL "Bøúñ CLç úLé"ã Bæ äðéçaî ìa÷ì BzìBëéa¦§§©¥¦§¦¨§¨¤Ÿ¤¦§¤§©§¨
.ãàî§Ÿ

øîàð éðéñ øäaL íâä(çé ,ãë úBîL)" :KFzA dWn `aIe £©¤§©¦©¤¡©§©¨ŸŸ¤§

oprdàø÷iå úLøt Léø øäBfa õøéz ,"øää ìà ìòiå ¤¨¨©©©¤¨¨¥¥©©¥¨¨©©¦§¨
eåä éððò éøú"c'eë.": ¦§¥£¨¥£

,äpäå áïéðò Leøét ,"äLî ìà àø÷iå" øîàð ïëì §¦¥¨¥¤¡©©¦§¨¤Ÿ¤¥¦§¨
äæ éãé ìòL éãk ,äLîì äòtLäå äøàä eðééä ,Bæ äàéø÷§¦¨©§¤¨¨§©§¨¨§Ÿ¤§¥¤©§¥¤

ãòBî ìäà ìà àBáìå úBìòì ìëeé21. ¨©£§¨¤Ÿ¤¥
÷eñta ,äpäc(â ,å eäéòLé)" :`xwe:øîàå äæ ìà äæ §¦¥©¨§©§¨§¨¨¤¤¤§¨©

" :ïúðBé íbøz ,"LBã÷ LBã÷ LBã÷oilAwnE,ïéc ïî ïéc ¨¨¨¦§¥¨¨§©§¦¥¦¥
Léc÷ :ïéøîàå'eëàeäL ,äìa÷ Y äàéø÷ ïéðò íbøzL ." §¨§¦©¦¤¦§¥¦§¨§¦¨©¨¨¤

ìa÷î ãçà ìëå ,äæì äæ íéëéLînL äëLîä éãé ìò©§¥©§¨¨¤©§¦¦¤¨¤§¨¤¨§©¥
.Bæ äëLîä©§¨¨

ïéà ïk íàc ,BèeLôk Løôì øLôà éàc ,Bnò ïécäå§©¦¦§¦¤§¨§¨¥¦§§¦¥¥
éøö änì äðáä äæìäòLa ìàéøáb úà àBø÷ì ìàëéî C ¨¤£¨¨¨¨¨¦¦¨¥¦§¤©§¦¥§¨¨

ék ,ïéðòä àlà ?ìàëéîì ìàéøáb ïëå ,"LBã÷" øîàiL¤Ÿ©¨§¥©§¦¥§¦¨¥¤¨¨¦§¨¦
ìò äfî äæ íéìa÷nL ,äìa÷ ïéðò àeä Bæ äàéø÷ Leøét¥§¦¨¦§¨©¨¨¤§©§¦¤¦¤©
äæ éãé ìòL ,eðééäå .äæì äfî äòtLääå äëLîää éãé§¥©©§¨¨§©©§¨¨¦¤¨¤§©§¤©§¥¤
úøéîà ïéðò ék ."LBã÷" íéîòt 'â Càìî ìk øîBì ìëeé¨©¨©§¨§¨¦¨¦¦§¨£¦©
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàì BlL Lôpä úBìkä eäæ "LBã÷"¨¤©§©¤¤¤§¥¨

øéLa ïéàöBé" ïéðòk àeäL'eë"22. ¤§¦§¨§¦§¦

,äáäàa àeä BlL Lôpä úBìkä ìàëéî ,äpäå§¦¥¦¨¥©§©¤¤¤§©£¨
øîBì ìBëé ìàëéî äéä àì ïk íàå .äàøéa ìàéøáâå§©§¦¥§¦§¨§¦¥Ÿ¨¨¦¨¥¨©
úðéçáa Lôpä úBìk eðééäc ,úçà íòt ÷ø "LBã÷"¨©©©©©§©§§©¤¤¦§¦©
Y "LBã÷" úçà íòt Y ìàéøáb äæ Cøc ìòå .äáäà©£¨§©¤¤¤©§¦¥©©©©¨
eðééä ,"LBã÷" íéîòt 'â ãçà ìk øîàiL éãëe .äàøéa§¦§¨§¥¤Ÿ©¨¤¨§¨¦¨©§
,äæì äfî äòtLää CLîpL ,"äæ ìà äæ àø÷å" éãé ìò©§¥§¨¨¤¤¤¤¦§¨©©§¨¨¦¤¨¤
ììk Cøã ék .Bæa Bæ úBâøãnä úeìlkúä úðéça àeäL¤§¦©¦§©§©©§¥§¦¤¤§¨
éãé ìòå .ìàôøe ,ìàéøáb ,ìàëéî Y ú''âç :úBðéça 'â íä¥§¦©©¦¨¥©§¦¥§¨¥§©§¥
íéîòt 'â øîBì ãçà ìk ìBëé "ïéc ïî ïéc ïéìa÷n"L¤§©§¦¥¦¥¨¨¤¨©§¨¦

."LBã÷"úðéça ãvî äéäM änî øúBé íélòúî äæ éãé ìòå] ¨§©§¥¤¦§©¦¥¦©¤¨¨¦©§¦©
ãáì BlL äâøãnä23.[ ©©§¥¨¤§¨

.16,àìî àlà ,áéúk àì àlî ,'ïkLnä úà àìî éé ãBáëe' áéúk äî" :íLå)§¨©§¦§§¨¨¥¤©¦§¨¦¨¨§¦¤¨¨¥
'ä ãBáëe" áeúk äî :íebøz ."àzúìã àðkLî íò ,àzúå àléòì íéìL äåäc§£¨§¦§¥¨§©¨¦©§§¨¦§©¨©§©¨§
íò ,ähîìe äìòîì íìL äéäL ,àìî àlà ,áeúë àì àlî ."ïkLnä úà àìî̈¥¤©¦§¨¦¨Ÿ¨¤¨¨¥¤¨¨¨¥§©§¨§©¨¦

.(ähîìL ïkLnä©¦§¨¤§©¨

.17åéæ àòøà ìë àéìî" :Bîebøúå ,(â ,å eäéòLé) "BãBák õøàä ìë àìî")§Ÿ¨¨¨¤§§©§¨§©§©§¨¨©§¨¦
.("déø÷é§¨¥

.18øeaãa ,'à ãenò ,ç"é÷ óc øaãna úLøt øäfa æ''îøä Leøéôa ïéiò]©¥§¥¨©©©Ÿ©¨¨©©¦§¨©©§¦
["ïàëøaúà øúà ïàî ìàøNé" ìéçúnä. ©©§¦¦§¨¥¥¨£¨¦§¨§¨

.19÷eñt ìò øàaúpM äî ïéiòå)"äteç ãBák ìk ìò ék"íéøéMä øéL ïn÷ì) §©¥©¤¦§¨¥©¨¦©¨¨¨§©¨¦©¦¦
(á ,æî"älë éúBçà éðzáaì" ÷eñt ìòå .(ã ,çë ,íL)ááBñ' úelbúä ïéðòî . §©¨¦©§¦¦£¦©¨¨¥¦§¨¦§©¥

íéîé úòáL ék" ÷eñt ìò øàaúpM äî ïéiòå .'ïéîìò ìk àlîî'a 'ïéîìò ìk̈¨§¦¦§©¥¨¨§¦§©¥©¤¦§¨¥©¨¦¦§©¨¦
àlîé"'eë(ã ,é ïn÷ì).( §©¥§©¨

.20.(ãòBî ìäà ìà :íLå .äì ,î úBîL)§§¨¤Ÿ¤¥

.21.(å''ì ïnéñ ,'á ÷ìç .ç"ë øîàî) "úBøîàî äøNò"a Løét ïëå§¥¥¥©£¨¨©£¨©£¨¥¤¦¨

.22.(à ,çö äëøa ïn÷ì äàø .äðLna á ,àð úaL)©¨©¦§¨§¥§©¨§¨¨

.23épL" ìéçúnä øeac óBñ Y øçà íB÷îa øàaúpL Cøc ìòåøãòk C §©¤¤¤¦§¨¥§¨©¥¦©©§¦¦©¦§¥¤
"'eë úBîéàúî ílekL ,'eë íéìçøä(à ,çì íéøéMä øéL äøBú éèewì). ¨§¥¦¤¨©§¦¦¥¨¦©¦¦

"'eë àeä ìáé" ÷eñt ìò úéLàøa úLøôa øàaúpM äî ïéiòå,æ øBà äøBz) §©¥©¤¦§¨¥§¨¨©§¥¦©¨¨¨¨
(áleLî øéL ïéðòa ,ééçì eåàð" ìéçúnä øeaãáe .L"íéøza CøéL ïn÷ì) §¦§¨¦§¨§¦©©§¦¨§¨©¦©Ÿ¦§©¨¦

.(ã ,áé íéøéMä©¦¦

ïéðòî ('á ãenò óBñ ,à"òø óc) á÷ò úLøt àðîéäî àéòøa ïéiòåäæ àø÷å" §©¥§©£¨§¥§¨¨¨©¥¤©©¥¦§¨§¨¨¤
.'å ÷øt óBñ å''è øòL "íéiç õò"áe .íL æ''îøä Leøéôáe ."äæ ìà¤¤§¥¨©©¨§¥©¦©©¤¤

"ìàøNé éða úà eëøáú äk" ìéçúnä øeaãa øàaúpM äî ïéiòåàNð ïn÷ì) §©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦Ÿ§¨§¤§¥¦§¨¥§©¨¨Ÿ
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úëLîä eðééä Y "äLî ìà àø÷iå" Leøét ïë Bîëe§¥¥©¦§¨¤Ÿ¤©§©§¨©
àøéòæ ó''ìà ïéðò àeä Bæ äøàäå .äLî ìà äøàä¤¨¨¤Ÿ¤§¤¨¨¦§¨©¤§¦¨
äî àeäL ,àìt úBiúBà Y óìà ,äpä ék ."àø÷iå"ã§©¦§¨¦¦¥©¤¦¤¤¤©

lî óìà íâå ;äâOääî äìòîlM"äîëç Eôlàà" ïBL ¤§©§¨¥©©¨¨§©©¤¦§£©¤§¨§¨
(âì ,âì áBià).äîëçä àönz epnnL øB÷î àeäL øîBìk , ¦§©¤¨¤¦¤¦¨¥©¨§¨

äîëçäî äìòîlL øúëa àeä óìàä ék ,eðééäå24. §©§¦¨©¤§¤¤¤§©§¨¥©¨§¨

Bîk øúkä úðéça eðééä ,"ïáøáø ïååúà"î 'à Lé Cà©¥¥©§¨©§§¨©§§¦©©¤¤§
;"àáì äLî ìBëé àì" änLå ,Búeîöòå Búeäîa àeäL¤§©§©§§¨¨Ÿ¨Ÿ¤¨Ÿ
CLîpL Bîk øúkä úøàä eðééä ,"ïéøéòæ ïååúà"î 'àå§¥©§¨§¦¦©§¤¨©©¤¤§¤¦§¨
ìà àø÷ie"L àeä Bæ äðéçaîe .íeöîö éãé ìò ähîì§©¨©§¥¦§¦§¦¨¤©¦§¨¤
Ck øçà ìëeé äæ éãé ìòL ,äøàä Bì CLîðå ,"äLîŸ¤§¦§¨¤¨¨¤©§¥¤¨©©©

"ïðòä åéìò ïëL" øLà "ãòBî ìäà ìà àBáì"'eë. ¨¤Ÿ¤¥£¤¨©¨¨¤¨¨

,ïáøáø ïååúàî óìàa 'íãà' øîàð íéîéä éøáãáe§¦§¥©¨¦¤¡©¨¨§©¤¥©§¨©§§¨
äéäL ,àèçä éðôì äéäL Bîk ïBLàøä íãà úðéça àeäå§§¦©¨¨¨¦§¤¨¨¦§¥©¥§¤¨¨

äìòð ãàî dBáâ äâøãîa25.: §©§¥¨¨©§Ÿ©£¤

äzòîe âéðà ,àëä íøa" :Løãnä øîàM äî ïéðò ïáeé ¥©¨¨¦§¨©¤¨©©¦§¨§©¨¨£¦
."øaãîä àeä éðàå ,àøBwä àeä©¥©£¦©§©¥

øçà íB÷îa øàaúpM äî íéc÷äì Léå26ét ìò , §¥§©§¦©¤¦§¨¥§¨©¥©¦
ì"æø øîàî27÷eñta(ã ,âë àø÷iå)éàø÷î ,'ä éãòBî älà" : ©£©©©©¨©¦§¨¥¤£¥¦§¨¥

eàø÷z øLà Lã÷mz`eàø÷z" :déá éø÷e ."mY`," Ÿ¤£¤¦§§Ÿ¨§¦¥¦§§©¤
."áeúkä Bàìz ïéc-úéa úàéø÷a" Y úBãòBnä LecéwL¤¦©£¦§¦©¥¦§¨©¨

íéøîBà eðàL Bîëe28Y "íépîfäå ìàøNé Lc÷î" : §¤¨§¦§©¥¦§¨¥§©§©¦
"íépîæì eäðéLc÷ã eäðéà ìàøNé"29. ¦§¨¥¦§§©§¦§¦§©¦

øBîà úLøôa øäBfa øàBánk àeä äæ ïéðòå,ã''ö óc) §¦§¨¤©§¨©©§¨¨©¡©
('àïéæétLeà ïénæc àkìîì" :'eëïéðéîæ ïepéà àúìz , §©§¨§©¦§¦¦§¨¨¦§¦¦

'Lãw'î'eë"30úéLa áBø ét ìò íéìç íä íéãòBnä ék . ¦Ÿ¤¦©£¦¥¨¦©¦§¦
eðééä Y áBè-íBé Ba ìçLk ìBçc íBiä æàå .ìBçc ïéîBé¦§§¨©§§¤¨©§

.äàléò-äîëç àeäL Lãwä úðéçáì ïîæðå àø÷ð àeäL¤¦§¨§¦§¨¦§¦©©Ÿ¤¤¨§¨¦¨¨
ïénæc àkìîì" ìLnä eäæå ."Lã÷ àø÷î" àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨¦§¨Ÿ¤§¤©¨¨§©§¨§©¦

ïéæétLeà'eë." §¦¦

úBcnä úéðBöéç íäL ,ìBçc ïéîBiä eìëeiL éãk Cà©§¥¤§©¦§¤¥¦¦©¦
äøeáâe ãñç'eëäàléò-äîëç úðéçáì äìòîì úBìòì , ¤¤§¨©£§©§¨¦§¦©¨§¨¦¨¨

éøö ,ïBéìòä-Lã÷ úðéça àéäLúëLîä älçz úBéäì C ¤¦§¦©Ÿ¤¨¤§¨¦¦§§¦¨©§¨©
BúBàì äàléò-äîëç úðéçaî Y ähîì-äìòîìî äøàä¤¨¨¦§©§¨§©¨¦§¦©¨§¨¦¨¨§
éãé ìò àéä Bæ äëLîäå .úBìòì ìëeé äæ éãé ìò æàL ,íBé¤¨©§¥¤¨©£§©§¨¨¦©§¥

é úBîLðeàø÷z øLà" øîàð äæ ìòå ,ìàøNmY`.à÷ééc " ¦§¦§¨¥§©¤¤¡©£¤¦§§©¤©§¨

BçeìL"c ,úeçéìL ïéðòa ì"æø øîàî Cøc ìò ,íòhäå§©©©©¤¤©£©©©§¦§¨§¦¦§
"BúBîk íãà ìL(ïîñð íLå á ,ãì úBëøa)úeçéìL ïéà ïëìå . ¤¨¨§§¨§¨¦§¨§¨¥¥§¦
ïè÷å äèBL Løçì(à ,àë äìéòî).çlLîäã BúBîk ïðéàL Y §¥¥¤§¨¨§¦¨¤¥¨§§©§©¥©

çlLîäã BúBîk àeä éøä 'úeçéìL øa' àeäLk ìáà£¨§¤©§¦£¥§§©§©¥©
BçeìLáe Ba Y Lc÷î Léàä"L ãò ,Lnî'eë",àî ïéLec÷) ©¨©¤¨¦§©¥¦§¦¦

(à.

ïéîæäì Y ïBéìòä-Lãwî çéìMä äæ Cøc ìò ,ïk ìòå§©¥©¤¤¤©¨¦©¦Ÿ¤¨¤§§©§¦
íà ék øLôà éà Y "Lã÷ éàø÷î" eéäiL ìBçc ïéîBiä©¦§¤¦§¦§¨¥Ÿ¤¦¤§¨¦¦

çéìMäL31Y "ízà" eðééäå .çlLîäã BúBîk àeä ¤©¨¦©§§©§©¥©§©§©¤
íäéìò øîàð ìàøNé úBîLðc(â ,á eäéîøé)ìàøNé Lã÷" : §¦§¦§¨¥¤¡©£¥¤¦§§¨Ÿ¤¦§¨¥

äàléò-äîëç úðéçaî íLøML ,"'äì32íéìBëé ïëì , ©¤¨§¨¦§¦©¨§¨¦¨¨¨¥§¦
-Lã÷ úðéçaî øBàä úëLîä íãé ìòå íäa úBéäì¦§¨¤§©¨¨©§¨©¨¦§¦©Ÿ¤
äæ éãé ìòL ,áBè-íBiä Ba ìçL íBiä ìà ïBéìòä̈¤§¤©¤¨©¤©§¥¤

eàø÷z"LmY`úBéäì ,"Lã÷ éàø÷î" íéNòð ,à÷ééc " ¤¦§§©¤©§¨©£¦¦§¨¥Ÿ¤¦§
ïBéìòä-Lã÷ úðéçáì íéìBò Ck øçà33. ©©©¦¦§¦©Ÿ¤¨¤§

äî àeäL ,äìòîlL úeçéìMä ïéðòa äfî ïáeî àöîð¦§¨¨¦¤§¦§©©§¦¤§©§¨¤©
éça äæéà úeòöîà éãé ìò äøàä CLîpMéøö ,äðúBéäì C ¤¦§¨¤¨¨©§¥¤§¨¥¤§¦¨¨¦¦§

CLîð epnnL øB÷nä éaâì äî Cøòa ñçééúî çéìMä©¨¦©¦§©¥§¥¤¨§©¥©¨¤¦¤¦§¨
çéìL Bðéà åàì íàå .äøàää'eë. ©¤¨¨§¦¨¥¨¦©

(á ,åë"'eë úBîL íãàä àø÷iå" LeøéôaY (ë ,á úéLàøa)ïk íâ àeäL §¥©¦§¨¨¨¨¥§¥¦¤©¥
äëLîä.íL ïéiò .'eë ©§¨¨©¥¨

÷eñt ìò ('á ãenò óBñ ,å"é óc) úéLàøa øäBfa ïéiòå(ä ,à úéLàøa)àø÷iå" §©¥©©§¥¦©©©¨§¥¦©¦§¨
Lé äæ Cøc ìòå .íL ïéiò .äæ Cøc ìò ïk íâ àeäL ,"'eë íBé øBàì íé÷ìà¡Ÿ¦¨¤©¥©¤¤¤©¥¨§©¤¤¤¥

."øBà çøæiå LîMì àø÷" Leøét øîBì©¥¨¨©¤¤©¦§©

.24åö úLøôa øàaúpM äî ïéiòå(â ,æ ïn÷ì)íënò äNò øLà" ïéðòa §©¥©¤¦§¨¥§¨¨©©§©¨§¦§©£¤¨¨¦¨¤
"àéìôäì(åë ,á ìàBé)..'á ãenò 'â óc ,äîc÷äa ,úéLàøa øäBfa ïéiòå §©§¦¥§©¥©©§¥¦©©§¨¨©©

.25è"é ÷øt "íéìebìb"ä øôña áúkL Bîk. §¤¨©§¥¤©¦§¦¤¤

àîBéa :"äLî ìà àø÷iå" ïéðòî ïéiòå('á ãenò ,'ã óc)."'eë äøBú Eãnéì" : §©¥¥¦§¨©¦§¨¤Ÿ¤§¨©©¦¤§¨
úBîLáeè"é äLøt äaø."'eë éúBà àøB÷ íà àlà" :.å"î äLøt àOú éëáe ¦§©¨¨¨¨¤¨¦¥¦§¦¦¨¨¨¨

,á"ñø óc) ã''é äLøt óBñ ,àNð .('ã ,à"éø óc ,'á äLøt) äaø øaãnaáe§©¦§¨©¨¨¨¨©¨Ÿ¨¨¨©
.('à ,â"ñø óc Y 'ã-'âäaø úìä÷áe('â ,è"ö óc)÷eñta(é ,å)äéäM äî" ©§Ÿ¤¤©¨©©¨©¤¨¨

."BîL àø÷ð øák§¨¦§¨§

.'á ,â"ò÷ óãå .'à ,ç"ì÷ óãå .'á ãenò óBñ ,á"÷ óc ,'à ÷ìç øäæa ïéiòå)§©¥©Ÿ©¥¤©©§©§©
('á ãenò ,â"ð óc ':â ÷ìç .'à æ"ð÷ óãå .'à ,ç"ì÷ óc :'á ÷ìçáeïáeî àeäå . §¥¤©§©¥¤©©§¨

.øàaúpL Cøc ìò©¤¤¤¦§¨¥

.26.(à ,æéø ç"àã íò øecéñ)¦¦©

.27.(é"Løáe à ,äë íL äàøe .à ,ãë äðMä Làø)Ÿ©¨¨§¥¨§©¦

.28.(áBè íBéì Lecé÷å älôzä çqeð)¨©§¦¨§¦§

.29(à ,æé äöéa .á ,æé÷ íéçñt)§¨¦¥¨

.30.("úBkeqä âçå ,úBòeáMä âçå ,úBönä âç Y øúBé àìå")§¨¥©©©§©©¨§©©

.31)çéìMäLéøö:úBéäì CçéìMäLk.(ø"eîãà úMeã÷ ãBák úøòä Y ¤©¨¦©¨¦¦§§¤©¨¦©¤¨©§§©©§

.32.'á ãenò ä"ëø óc ,éãe÷t úLøô øäfa ïéiòå§©¥©Ÿ©¨¨©§¥©©

.33úLøôa "'eë ìàøNé éða úà åö" ìéçúnä øeaãa øàaúpM äî ïéiòå§©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦©¤§¥¦§¨¥§¨¨©
ñçðét(á ,åò ñçðt ïn÷ì)."BãòBîa éì áéø÷äì" ïéðòa , ¦§¨§©¨¦§¨§¦§¨§©§¦¦§£
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Càìî Leøét ék .íéçeìL ïk íb íä íéëàìnä äpäå§¦¥©©§¨¦¥©¥§¦¦¥©§¨
äòtLää éçeìL íäL eðééäc .çéìL eðééä34. ©§¨¦©§©§¤¥§¥©©§¨¨

BôBñì áBø÷ "Lãwä úøbà"a ïéiòå35ìBãb Løôä LiL , §©¥§¦¤¤©Ÿ¤¨§¤¥¤§¥¨
àø÷ð éæàL ,äìòîìî çéìL àeäL äòLa Càìnä úìòîa§©£©©©§¨§¨¨¤¨¦©¦§©§¨¤£©¦§¨
Lé çéìL BðéàLk ïk ïéàM äî ,Baø÷a ïëBMä Lnî 'ä íLa§¥©¨©¥§¦§©¤¥¥§¤¥¨¦©¥
'ä LBã÷ LBã÷ LBã÷" àøB÷ éæàå ,BúãBáò éôk øçà íL Bì¥©¥§¦£¨©£©¥¨¨¨

'eëeðnî ìcáeî 'ä íML øîBìk ,"36. §©¤¥§¨¦¤

áéúk íäøáàa"c ,Løãnä éøáãì eðéðéðòì øBæçðå§©§§¦§¨¥§¦§¥©¦§¨¤§©§¨¨§¦
Càìî àø÷iå''eë."øaãî øeacäå àøB÷ Càìnä Y ' ©¦§¨©§©©©§¨¥§©¦§©¥

áéúk äpäc :ïéðòäå(â ,å úBîL)íäøáà ìà àøàå" :'eë §¨¦§¨§¦¥§¦§¨¥¨¤©§¨¨
."íäì ézòãBð àì äéåä éîLe .écL ìàa§¥©¨§¦£¨¨Ÿ©§¦¨¤

óBñ ,äæ ÷eñt ìò àøàå úLøôa äfî øàaúpM äî ïéiòå§©¥©¤¦§¨¥¦¤§¨¨©¨¥¨©¨¤
íé÷ìà øaãéå" ìéçúnä øeac'eëúBáàä úâOäL :"àøàå ¦©©§¦©§©¥¡Ÿ¦¨¥¨¤©¨©¨¨

ìáà .íé÷ìà úðéçáa CLîð øákLk äéåä íL úðéçaî äéä̈¨¦§¦©¥£¨¨§¤§¨¦§¨¦§¦©¡Ÿ¦£¨
àì" Y íé÷ìà íLa LaìúnL íãB÷ eðééäc ,"äéåä éîLe"§¦£¨¨§©§¤¤¦§©¥§¥¡Ÿ¦Ÿ

äLî úâOä äéä íMî ÷ø ,"íäì ézòãBð'eë37. ©§¦¨¤©¦¨¨¨©¨©Ÿ¤

,"øaãî øeacäå àøB÷ Càìnä" íäøáàa ïk ìòå§©¥§©§¨¨©©§¨¥§©¦§©¥
òôMä úëLîä àéáäì çéìL úBéäì ìëeé CàìnäL¤©©§¨¨¦§¨¦©§¨¦©§¨©©¤©
úBìòì ìëeé äæ éãé ìòL ,äàéøwä ïéðò eäfL .älçza©§¦¨¤¤¦§¨©§¦¨¤©§¥¤©©£
úðéçaî CLîð øeacäL éôì eðééäå .øeacä ìa÷ìe§©¥©¦§©§§¦¤©¦¦§¨¦§¦©
íéàø÷pL íéëàìnä Cëìe .Lnî íé÷ìà íLa úeLaìúä¦§©§§¥¡Ÿ¦©¨§¨©©§¨¦¤¦§¨¦

áeúkL Bîk ,÷eñta "íé÷ìà" ïk íb(æé ,é íéøác)'ä ék" : ©¥¡Ÿ¦©¨§¤¨§¨¦¦
"ñcøt"a Løéôe ,"íé÷ìàä éäìà àeä íëé÷ìàéëøòa ¡Ÿ¥¤¡Ÿ¥¨¡Ÿ¦¥¥©©§¥§¤§¥

íééepékäíâå .íéëàìnä é÷ìà àeäL ,øîBì äöBøc , ©¦¦§¤©¤¡Ÿ¥©©§¨¦§©
"íé÷ìà éða" íéëàìnä íéàø÷ð(æ ,çì áBià)ïk ìò Y ¦§¨¦©©§¨¦§¥¡Ÿ¦¦©¥

.øaãîä øeacäî úeçéìL øa àeä Càìnä©©§¨©§¦¥©¦©§©¥
íMî CLîð øeacäå äàeápäL ,äLîa àëä íøa§©¨¨§Ÿ¤¤©§¨§©¦¦§¨¦¥
øB÷nL íâå ,íé÷ìà íLa LaìúnL íãB÷ Lnî äéåä£¨¨©¨¤¤¦§©¥§¥¡Ÿ¦§©¤§
ìò ,"Bøúñ CLç úLé"c ïðòä úðéçaî àeä Bæ äëLîä©§¨¨¦§¦©¤¨¨§¨¤Ÿ¤¦§©
ìëeé àì Bæ äðéçaî älçúnL äëLîäå äàéøwä íb ïk¥©©§¦¨§©§¨¨¤¦§¦¨¦§¦¨Ÿ¨

" àlà ,ïéàî Lé àøáð àeäL ,Càìî éãé ìò úBéäìip` ¦§©§¥©§¨¤¦§¨¥¥©¦¤¨£¦
å àøBwä àeäip`."øaãîä àeä ©¥©£¦©§©¥

áeúkL Bîk :Leøét(å ,ãî eäéòLé)éðàå ,ïBLàø éðà" : ¥§¤¨§©§¨£¦¦©£¦
"ïBøçà.àáì-ãéúòì øîàð äæ ìòå(èì ,áì íéøác)äzò eàø" : ©£§©¤¤¡©¤¨¦¨Ÿ§¨¦§©¨

Eì Cì úLøt øäfa Løéôe ."àeä éðà éðà ékãenò ,æ"ô óc) ¦£¦£¦¥¥©Ÿ©¨¨©¤§©©
('áàléò ïéa àãeøt äåä àìc äàæçàì" :àzúå'eë"38. §©£¨¨§Ÿ£¨¥¨¥¥¨§©¨

,Cøaúé Búeëìî úcî eäæ "ïBøçà éðà" ék :eðééäå§©§¦£¦©£¤¦©©§¦§¨¥
"ãøté íMîe" ,ò''éáa úLaìúnä ,ïéâøc ìëã àôBñ¨§¨©§¦©¦§©¤¤§¦©¦¨¦¨¥

(é ,á úéLàøa)"ïBLàø éðà" ìáà .ãøôð øáãå Liä äeänL Y §¥¦¤§©¤©¥§¨¨¦§¨£¨£¦¦
"àönz ïéàî Y äîëçäå" ,ïéà úðéça àeä(áé ,çë áBià)Y §¦©©¦§©¨§¨¥©¦¦¨¥¦

ähîì éelébä äéäé ãéúòìe .ìehéa úðéça àéä äîëçäL¤©¨§¨¦§¦©¦§¨¦¦§¤©¦§©¨
" eäæå .äìòîì BîkE`x,"àeä éðà éðà ék äzò §§©§¨§¤§©¨¦£¦£¦

Bîk ,eðlL äiàøa íb äæ éeléâ äéäé àáì-ãéúòlL¤¤¨¦¨Ÿ¦§¤¦¤©¦§¦¨¤¨§
áeúkL(ç ,áð eäéòLé)eàøé ïéòa ïéò" :'eë"39. ¤¨§©§¨©¦§©¦¦§

øîàpL äLîa Cà(àë ,âì íéøác)" :Fl ziW`x `xIe," ©§Ÿ¤¤¤¡©§¨¦©©§¥¦
"úéLàø" úàø÷pL äàléò-äîëç úðéça àeäL40, ¤§¦©¨§¨¦¨¨¤¦§¥¥¦

äæ ìò ,ïk ìò ,"ïBLàø éðà" Y ïéà úðéçaî úëLîpL¤¦§¤¤¦§¦©©¦£¦¦©¥©¤
øaãîä àeä éðàå àøBwä àeä éðà" :ì"æø eøîà'eë." ¨§©©£¦©¥©£¦©§©¥

àeä éðà" :Leøét`xFTdCøaúé Búeëìî úcî eðééä " ¥£¦©¥©§¦©©§¦§¨¥
,"ïBøçà éðà" úàø÷pL"àð äòéLBä eäå éðà" ïéðò àeäå; ¤¦§¥£¦©£§¦§¨£¦¨¦¨¨

àeä éðà"åxAcndééä "ïéàî äîëçäå" úðéça eð ©£¦©§©¥©§§¦©§©¨§¨¥©¦
-Ceøa óBñ-ïéà øBà Laeìî äàléò-äîëçaL ,"àönz¦¨¥¤§¨§¨¦¨¨§¨¥¨

áeúkL Bîk ,Lnî àeä(èé ,â éìLî)éeléâå ."äîëça äéåä" : ©¨§¤¨¦§¥£¨¨§¨§¨§¦
ïBLàø éðà" àø÷ð àeä äæ'eë." ¤¦§¨£¦¦

àøiå úLøt øäfa áeúkM äîeãenò óBñ ,á"÷ óc) ©¤¨©Ÿ©¨¨©©¥¨©©
('á.úéøaä Càìî àeä "äLî ìà àø÷iå"c ,§©¦§¨¤Ÿ¤©§©©§¦

,"Cìî" úàø÷pä dîöò úeëìnä ék ,àeä ïéðòä̈¦§¨¦©©§©§¨©¦§¥¤¤
÷ìa úLøt øäBfa áeúkL Bîk ."Càìî" úàø÷ð íéîòôì¦§¨¦¦§¥©§¨§¤¨©©¨¨©¨¨

'à ,æ"ô÷ ócàøäæ úìéa÷å àìéòlî àçéìL éäéà ãk" : ©©¦¦§¦¨¦§¥¨§©¦©Ÿ£¨
'eë"41çéìL àeäLk ,àøápä CàìnäL Bîk :eðééäå .§©§§¤©©§¨©¦§¨§¤¨¦©

,çéìL BðéàLkî øúBé dBáâ äðéçáa æà àeä äìòîìî¦§©§¨¨¦§¦¨¨©¥¦§¤¥¨¦©
äìòîì øàBánkíâä ,úeëìî úðéçáa äæ Cøc ìò Ck ; ©§¨§©§¨©©¤¤¤¦§¦©©§£©

"ãç éäBîøâå éäéà"c42àçéìL éäéà ãk" íB÷î ìkî §¦¦§©§¦¨¦¨¨©¦¦§¦¨
àìéòlî'eëøúBé dBáâ äðéçáa àeä ,"43. ¦§¥¨¦§¦¨¨©¥

.34"épâì éúàa" ìéçúnä øeaãa Y øçà íB÷îa øàaúpL BîëeøéL ïn÷ì) §¤¦§¨¥§¨©¥§¦©©§¦¨¦§©¦§©¨¦
(á ,áì íéøéMä"'eë éøòé ézìëà" éabøàaúð äfî øúBéå .ìéçúnä øeaãa ©¦¦©¥¨©§¦©§¦§¥¦¤¦§¨¥§¦©©§¦
éîòô eôi äî""íéìòpa C(á ,âî íL),ìòð àø÷pL è''hî ïéðòaïéiòå .'eë ©¨§¨©¦©§¨¦¨§¦§¨©©¤¦§¨©©§©¥

.íéëàìnä ïéðòî ,'ã Leøc ,ã''îe ï''î øòL "íéiç õò"a§¥©¦©©©©§¥¦§¨©©§¨¦

.35õò éøôa áúkL äî ïéáäì" ìéçúnä øeac óBñ ,ïBøçà ñøèðe÷ ,àéðz)©§¨§§¥©£¦©©§¦§¨¦©¤¨©¦§¦¥
.("íéiç©¦

.36.'ã ÷øt Léø ò''éaà øòL ñcøta ïéiòå§©¥©©§¥©©©¦©¥¤¤

.37.áèéä íL ïiò ,'à ãenò ,â"ë óc ,àøàå úLøô øäfa æ''îøä Leøéôa ïéiòå§©¥§¥¨©©©Ÿ©¨¨©¨¥¨©©©¥¨¥¥
.('à ãenò ,ç"ö óc) àøiå úLøt 'à ÷ìç øäfáe©Ÿ©¥¤¨¨©©¥¨©©

.38.(ähîe äìòî ïéa ãeøt ïéàL úBàøäì)§©§¤¥¥¥©§¨©¨

.39ééçì eåàð" ÷eñt ìò äfî øàaúpM äî ïéiòå"íéøza CíéøéMä øéL ïn÷ì) §©¥©¤¦§¨¥¦¤©¨¨§¨©¦©Ÿ¦§©¨¦©¦¦
(á ,âé.

.40.(é ,àé÷ íéìäú "äîëç úéLàø")¥¦¨§¨

.41àéä æà . . øäf úìa÷îe äìòîìî äçeìL àéäLk ."Càìî éäéà ïéãk . .")§¥¦¦©§¨§¤¦§¨¦§©§¨§©¤¤Ÿ©¨¦
.(Càìî©§¨

.42.(á ,â äîc÷äa øäæ éðewz)¦¥Ÿ©©©§¨¨

.43.íL ÷ìa úLøôa æ''îøä Løéôãëå§¦§¥¥¨©©§¨¨©¨¨¨
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àeäL Y "àø÷iå"c àøéòæ óìà ïéðò àeä äæ Cøc ìòå§©¤¤¤¦§¨©¤§¦¨§©¦§¨¤
úLé"c "ïðòä åéìò ïëL ék" úðéçanL äëLîäå äøàä¤¨¨§©§¨¨¤¦§¦©¦¨©¨¨¤¨¨§¨¤

"óìà-Cìî" Y "Càìî" àø÷ðå ,"Bøúñ CLç'eë44.: Ÿ¤¦§§¦§¨©§¨¤¤©¤

äpäå ãéiLå ,úéçöð àéä äøBzäíb elà úBðéça C §¦¥©¨¦¦§¦§©¨§¦¥©
:åéLëò©§¨

áéúk äøBzä ÷ñòa äpä ék(æè ,àð eäéòLé)íéNàå" : ¦¦¥§¥¤©¨§¦§©§¨¨¨¦
éôa éøácáe ,Elvéúéqk éãé."Eéwî úðéça eðééä ìöó §¨©§¦§¥¨¦¦¦¦¥©§§¦©©¦

.ïBéìò¤§
"àúeðîéäîã àlö" Y úBkeñ ïéðòî òãBpëå45àeäL , §©¨¥¦§¨¦¨¦§¥§¨¤

äaeøî dúnçL äkeñ"å .íéðBéìò íéôéwî úëLîä©§¨©©¦¦¤§¦§¨¤©¨¨§¨
úLé" úðéçaî äëLîä ïéðòk eäæ ék ,"äìeñt Y dúlvî¦¦¨¨§¨¦¤§¦§¨©§¨¨¦§¦©¨¤

éwîe ìö úðéçáa ÷ø CLîð BðéàL ,"Bøúñ CLçàìå ó Ÿ¤¦§¤¥¦§¨©¦§¦©¥©¦§Ÿ
ïëL ék" ïéðòk ,"ãBáë éððò" eäæå .éeléâå øBà úðéçáa¦§¦©§¦§¤©§¥¨§¦§¨¦¨©
úøàäL Y "dëBzî íéàøð íéáëBkL" àlà ."ïðòä åéìò̈¨¤¨¨¤¨¤¨¦¦§¦¦¨¤¤¨©

éwnäàøéòæ 'à ïéðòëe .úeiîéðôa CLîð ó'eë. ©©¦¦§¨¦§¦¦§¦§¨§¦¨
éãé ìöáe" ïk íb øîàð äøBzä ÷ñòa äæ Cøc ìòå§©¤¤¤§¥¤©¨¤¡©©¥§¥¨¦

éúéqkéwî úðéçaî àeä ék ,"E.ó ¦¦¦¦¦§¦©©¦
øçà íB÷îa øàaúpL Bîk46ìáänL éôì ,ïéðòäL , §¤¦§¨¥§¨©¥¤¨¦§¨§¦¤¥¤¤

éwî äNòð øeacääîLpì óíL ïéiò .'eëìéçúnä øeaãáe . ©¦©£¤©¦©§¨¨©¥¨§¦©©§¦
ézNøàå""éì C47'ä úà" ïéðò eäfL ,Yxn`díBiä'eë" §¥©§¦¦¤¤¦§¨¤¤¡©§¨©

(æé ,åë íéøác)48. §¨¦

èìB÷å ïk íb âéOnL ,äøBzä ïeiòå úâOä éãé ìò Cà©©§¥©¨©§¦©¨¤©¦©¥§¥
øîàð äæ ìò ,Búðeáúe BçBîa äëìää(áë ,áé áBià)" :dNbn ©£¨¨§§¨©¤¤¡©¦§©¤
éLînL eðééäc ."CLç épî úB÷eîòéwnä úðéçaî Có £¦¦Ÿ¤§©§¤©§¦¦§¦©©©¦

CLîð úBéäì ,íìòäå CLç àeäL ,"Bøúñ CLç úLé"c§¨¤Ÿ¤¦§¤Ÿ¤§¤§¥¦§¦§¨
øîàð äæ ìòå .éeléâå øBà úðéçáa(âë ,å éìLî)äøBúå" : ¦§¦©§¦§©¤¤¡©¦§¥§¨

xF`Bîk ähîì äøBL àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úBéäì ,"¦§¥¨¤§©¨§
ïBøçà éðàå ïBLàø éðà" áeúkL Bîk ,äìòîì'eë"49. §©§¨§¤¨£¦¦©£¦©£

ãòBî ìäàî åéìà 'ä øaãéå" ïéðò eäæå'eëáéúëc ," §¤¦§¨©§©¥¥¨¥Ÿ¤¥¦§¦
àìî 'ä ãBáëe ,ïðòä åéìò ïëL ék"Y "ãòBî ìäà"a déa¥§Ÿ¤¥¦¨©¨¨¤¨¨§¨¥

'eë:ì"æø øîàîëe .äøBzä ÷ñòa íä elà úBðéça ìëå ."§¨§¦¥¥§¥¤©¨§©£©©©

BîìBòa àeä-Ceøa LBãwäì ïéà Lc÷nä úéa áøçMî"¦¤¨©¥©¦§¨¥§©¨¨§¨
äøBzä ÷ñòa Lé ,ïk íà ."äëìä ìL úBnà 'ã àlà¤¨©¤£¨¨¦¥¥§¥¤©¨
ïéà" ék .Lc÷nä úéáe ïkLna äøBL äéäL ì''pä äðéçaî¦§¦¨©©¤¨¨¤©¦§¨¥©¦§¨¦¥
eäæå ,"ú÷ôð äîëçî àúééøBà" ék ."äøBz àlà ãBák̈¤¨¨¦©§¨¥¨§¨¨§¨§¤
Bæ äîëça Cà ."äîëç úBáéúð á''ì" ,äàléò-ãBák̈¦¨¨§¦¨§¨©§¨§¨
,"CLç épî úB÷eîò älâî" Lnî óBñ-ïéà øBà Laeìî§¨¥©¨§©¤£¦¦Ÿ¤

"Bøúñ CLç úLé" úðéçaî50.'ä" ãBáëe" eäæå`lnY " ¦§¦©¨¤Ÿ¤¦§§¤§¨¥
.äìòîì øàBánk "àìî àlà áéúk àì àlî"¦¥Ÿ§¦¤¨¨¥©§¨§©§¨

íéáëBk"î øúBé dBáâ äðéça eäfL ,øîBì øLôàå§¤§¨©¤¤§¦¨¨©¥¦¨¦
ãáì íéöBöéðå íéáëBk ÷ø àeäL ,äkeñc "dëBzî íéàøð¦§¦¦¨§¨¤©¨¦§¦¦§©

éwnäîäøBúå" úðéça àéäL äøBza ìáà ,óxF`"Lnî ¥©©¦£¨©¨¤¦§¦©§¨©¨
éwnä úeiîöònL eðééä Yäîeöòå äìBãb äøàä øéàî ó ©§¤¦©§¦©©¦¥¦¤¨¨§¨©£¨

.úéîéðt äðéçáa¦§¦¨§¦¦
øçà íB÷îa øàaúpM äî ïéiòå(ã ,åè åö ïn÷ì)úòéø÷ éab , §©¥©¤¦§¨¥§¨©¥§©¨©©¥§¦©

áéúëc ,óeñ íé(ë ,ãé úBîL)éäéå" :x`Ie KWgde oprdïðòäL ," ©¦§¦§©§¦¤¨¨§©Ÿ¤©¨¤¤¤¨¨
.éeléâå øBà úðéçáa CLîð Lnî Bîöòa "Bøúñ CLç úLé"c§¨¤Ÿ¤¦§§©§©¨¦§¨¦§¦©§¦
épî úB÷eîò älâî" Leøét ïéðòa ïéðòa øîBì Lé äæ Cøc ìòå§©¤¤¤¥©§¦§¨§¦§¨¥§©¤£¦¦

.äøBú éaâc "CLçŸ¤§©¥¨

Y äøBz-úçîN àeäL ,úøöò-éðéîLa eðéöî äæ ïéòëe§¥¤¨¦¦§¦¦£¤¤¤¦§©¨
Bîëe .úéîéðt äðéçáa íéëLîð úBkeñc íéôéwnäL¤©©¦¦§¦§¨¦¦§¦¨§¦¦§

øçà íB÷îa øàaúpL51÷eñt ìò Y(â ,á íéøéMä øéL)Blöa" ¤¦§¨¥§¨©¥©¨¦©¦¦§¦
úBkeñ ïéðò eäfL ,"ékçì ÷Búî Béøôe ,ézáLéå ézãnç¦©§¦§¨©§¦¦§¨§¦¦¤¤¦§¨

.úøöò-éðéîLe§¦¦£¤¤
Eì Cì úLøt øäfáe,'á ãenò ,ä"ô ócäæ ÷eñt Løét ©Ÿ©¨¨©¤§©©¥¥¨¤

éøa àLãe÷ àc 'Blöa' :äøBzä ÷ñò ìòàeä-C'eëBéøôe' , ©¥¤©¨§¦¨§¨§¦¦§
eäa áéúëc àúééøBàc ïélî ïélà 'ékçì ÷Búî,èé íéläz) ¨§¦¦¦¥¦¦§©§¨¦§¦§§¦¦

(àéLácî íé÷eúîe" :'eëäëLîä àéä éøtäL ,eðééäå ." §¦¦§©§©§¤©§¦¦©§¨¨
éwnäå ìvä úðéçaî CLîpL úéîéðt äðéçáaó52.: ¦§¦¨§¦¦¤¦§¨¦§¦©©¥§©©¦

,äpäåúðéça àéä "àøc ìëa äLîã àúeèLtúà" §¦¥¦§©§¨§Ÿ¤§¨¨¨¦§¦©
eðçðå" ,äLî úðéçaî àeäL Y íãà ìëa LiL ìehéaä©¦¤¥§¨¨¨¤¦§¦©Ÿ¤§©§

d''n'eë"53(æ ,æè úBîL)éøö äøBzä ÷ñò øwéòL .úBéäì C ¨§¤¦©¥¤©¨¨¦¦§

.44÷eñt ìò ('á ãenò ,ë"÷ óc) àøiå úLøô óBñ øäfa ïéiòå,âñ eäéòLé) §©¥©Ÿ©¨¨©©¥¨©©©¨§©§¨
(èìò ('á ãenò ,å"îø óc) éçéå úLøô øäfa ïéiòå ."íòéLBä åéðt Càìîe"©§©¨¨¦¨§©¥©Ÿ©¨¨©©§¦©©©

÷eñt(àë ,èî úéLàøa)éëøòa ,"ñcøt"a ïéiòå ."äçeìL äìià éìzôð" ¨§¥¦©§¨¦©¨¨§¨§©¥©©§¥§¤§¥
.Càìî Cøò íééepékä©¦¦¥¤©§¨

.45.(äðeîàä ìö)¥¨¡¨

.46"úøöò éðéîMä íBia" ìéçúnä øeaãa.(á ,ãô úøöò éðéîL ïn÷ì) §¦©©§¦©©§¦¦£¤¤§©¨§¦¦£¤¤

.47.(ã ,ç øaãna ïn÷ì)§©¨©¦§¨

.48"ãòBî ìäàa éðéñ øaãîa"c "øaãéå" ìéçúnä øeaãa äfî ïéiòåïn÷ì) §©¥¦¤§¦©©§¦©§©¥§§¦§©¦©§Ÿ¤¥§©¨
(ã ,ç øaãna. ©¦§¨

.49ì éäéaânä" ìéçúnä øeaãa äæ ìk øàaúpL Bîk"'eë úáLøBà äøBz) §¤¦§¨¥¨¤§¦©©§¦©©§¦¦¨¤¤¨
(â ,çì õwî.íL ïéiò . ¦¥©¥¨

.50éðàøä" Leøéôa ,ìéòì økæpä ç"é÷ óc øaãna úLøôa æ''îøä Løéôãëå§¦§¥¥©©©§¨¨©©¦§¨©©¦§¨§¥§¥©§¥¦
"EãBák úà àð(çé ,âì úBîL).øeaãa ,çlLa úLøôa øàaúpM äî ïiòå ¨¤§¤§§©¥©¤¦§¨¥§¨¨©§©©§¦

"éúñeñì" ìéçúnä(â ,çì õ÷î øBà äøBz). ©©§¦§¨¦¨

.51.(ùã ãenò à"ò÷ú ï÷fä ø"eîãà éøîàî)©£¨¥©§©¨¥©

.52.('á ãenò óBñ ,á"ò óc ,çð úLøô øäfa ïéiòå)§©¥©Ÿ©¨¨©Ÿ©©©

.53"øaãé äLî" ìéçúnä øeac óBñ Y øçà íB÷îa øàaúpL BîkäøBz) §¤¦§¨¥§¨©¥¦©©§¦Ÿ¤§©¥¨
(à ,èñ Bøúé øBà. ¦§
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éLînä àeäL ,úòc úðéça àeä äLîe ,ìehéa úðéçáaC ¦§¦©¦Ÿ¤§¦©©©¤©©§¦
äøBL àäiL ,ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ãeçé úðéça§¦©¦¥¨§©¨¤§¥¤

ìäà" úðéçáa àäiL ,íãàä Lôða älbúîecrFnY " ¦§©¤§¤¤¨¨¨¤§¥¦§¦©Ÿ¤¥
lî" ïBLiYcrFpeänL Eì'eë"54" úBiúBà YiYrcFpe," ¦§§©§¦§¨¨¦§©§¦

ãBò ïéà"å ,íéiçä éiç àeäL ,'ä úà òãéì ,eðééäc§©§¥©¤¤©¥©©¦§¥
"Bcálî(äì ,ã íéøác)áeúkM äî Cøc ìò ,(èì ,áì íéøác): ¦§©§¨¦©¤¤©¤¨§¨¦

."àeä éðà éðà ék äzò eàø"§©¨¦£¦£¦
íB÷î ìkî ,ì''pk ãéúòì ìò øîàð äæ àø÷nL íâäc©£©¤¦§¨¤¤¡©©¤¨¦©©¦¨¨
eðaø äLî úîLpî dú÷éðéa ,ìàøNiî Lôð ìëa Lé äæ çkŸ©¤¥§¨¤¤¦¦§¨¥¦¦¨¨¦¦§©Ÿ¤©¥
Bîk ÷æçå õénà øL÷a 'äa BzáLçî øM÷ì ,íBìMä-åéìò̈¨©¨§©¥©§©§©§¤¤©¦§¨¨§

øNa éðéòì äàBøL éîLb øáãa úøMe÷î àéäL'eë. ¤¦§¤¤§¨¨©§¦¤¤§¥¥¨¨

ìäà ìà àBáì" Leøét ïk íb ïáeé äæ Cøc ìò äpäå§¦¥©¤¤¤¨©¥¥¨¤Ÿ¤
éøö ék eðééä Y "ãòBîïàëì àa" Cøc ìò úBéäì C ¥©§¦¨¦¦§©¤¤¨§¨

:"Bãéa Bãeîìúå§©§§¨

Bîëe .úeiîLâa äLaìúð eðéðôlL äøBzä éøä ék¦£¥©¨¤§¨¥¦§©§¨§©§¦§
áeúkL(â ,àé òLBä)" :mixt`l iYlBxz ikp`e":LeøétY ¤¨¥©§¨Ÿ¦¦§©§¦§¤§©¦¥

" úðéçaikp`" ,"éëðàL éî" Y "iYlBxYézìtLäå " §¦©¨Ÿ¦¦¤¨Ÿ¦¦§©§¦§¦§©§¦
äøBzaL íéiîLb íéðéðò ìk íä Y ìâø úðéçáa¦§¦©¤¤¥¨¦§¨¦©§¦¦¤©¨

ät-ìòaL'eëéøöå ,ìò íç÷" úBéäì CeizFrFxf"(íL)Y ¤§©¤§¨¦¦§¨¨©§¨¨

äàøéå äáäà úðéça'eëàeäL ,"ïàëì àa" úðéça eäæå . §¦©©£¨§¦§¨§¤§¦©¨§¨¤
dLøLå døB÷îì Lôpä úeëtzLä55. ¦§©§©¤¤¦§¨§¨§¨

àBáì äLî ìëé àìå" Leøétä ,Lnî äLîa äpäå'eë" §¦¥§Ÿ¤©¨©¥§Ÿ¨ŸŸ¤¨
úLé" úðéçaî äéä ïðòäL éðtî eðééäc ,äìòîì øàBáî§¨§©§¨§©§¦§¥¤¤¨¨¨¨¦§¦©¨¤
"äLîã àúeèLtúà" úðéçáa Cà .ì''pk "Bøúñ CLçŸ¤¦§©©©¦§¦©¦§©§¨§Ÿ¤
Leøétä Y úé÷ìà-LôðaL úòcä eðééäc ,íãà ìëaL¤§¨¨¨§©§©©©¤§¤¤¡Ÿ¦©¥
úòc úðéça íãàa úBlbúäìe àáì ìBëé àlL :BèeLôk¦§¤Ÿ¨¨Ÿ§¦§©§¨¨§¦©©©
älbúéå àáiL éãëe .úéîäaä-Lôð øzñä úîçî äæ¤¥£©¤§¥¤¤©©£¦§¥¤¨Ÿ§¦§©¤
éøö ,"ïàëì àa" úðéça úBéäì íãà ìëaL äLî úðéçaC §¦©Ÿ¤¤§¨¨¨¦§§¦©¨§¨¨¦

.äìòîìî àléòìã-àúeøòúà úëLîä äæì̈¤©§¨©¦§£¨¦§¥¨¦§©§¨

ìò íç÷" øîàð äæ éãé ìòL ,úBönä éãé ìò eðééäå§©§©§¥©¦§¤©§¥¤¤¡©¨¨©
"íîBøú ä÷ãö" ék ,"åéúBòBøæ(ãì ,ãé éìLî)øàaúpL Bîëe . §¨¦§¨¨§¥¦§¥§¤¦§¨¥

÷eñt ìò(æé ,ãé øaãna)"'ãà çk àð ìcâé äzòå" :çìL ïn÷ì) ©¨©¦§¨§©¨¦§©¨Ÿ©©§§©¨§©

(à ,èìíéôéwîe ïBéìò çk CLîð úBönä íei÷ éãé ìòL ,¤©§¥¦©¦§¦§¨Ÿ©¤§©¦¦
.'äa døL÷ìe Lôpä úBìòäì íéðBéìò¤§¦§©£©¤¤§¨§¨©

:"àøBwä àeä éðà" Y "äLî ìà àø÷iå" ïéðò eäæå§¤¦§¨©¦§¨¤Ÿ¤£¦©¥
"Cìnä úåöî" eàø÷ð úBönäL(åì ,çé 'á íéëìî)àúéàå , ¤©¦§¦§§¦§©©¤¤§¨¦§¦¨

úBönä úà ïéãaëî eéä" :Lbiå úLøt àîeçðz Løãîa§¦§¨©§¨¨¨©©¦©¡§©§¦¤©¦§
."BúBîk íãà ìL BçeìLe ,éçeìL ïäL¤¥§¨§¤¨¨§
øçà íB÷îa øàaúpL Bîk ,ïéðòäå(à ,åî çìL ïn÷ì)ìò §¨¦§¨§¤¦§¨¥§¨©¥§©¨§©©

÷eñt(èì ,åè øaãna)íúéNòå äéåä úBöî ìk úà ízøëæe" : ¨©¦§¨§©§¤¤¨¦§£¨¨©£¦¤
àeä ,'äåöî' äpä ék ."íúBàv''nY ù''á ú''àad''i, ¨¦¦¥¦§¨§

íL àéä "äåöî" ïk íà éøäådiedeàø÷pL eðééäå . ©£¥¦¥¦§¨¦¥£¨¨§©§¤¦§§
ç''îø" úBönämixa`éìk úðéça àéäL Y "àkìîc ©¦§§©¥¨¦§©§¨¤¦§¦©§¦

.Lnî óBñ-ïéà øBàì§¥©¨
ä úåöî" eàø÷ð íéîòôìåKlOàéä Cìî úåöî ék ," §¦§¨¦¦§¨¦§©©¤¤¦¦§©¤¤¦

.úeìéöàc-úeëìî àeäL Cìnä éeeéö úðéça§¦©¦©¤¤¤©§©£¦
pL Bîk úBönä ék :ïéðòäåúðéça àeä ähîì eëLî §¨¦§¨¦©¦§§¤¦§§§©¨§¦©

"zevn" úðéça àeä äìòîì ïLøL Cà ,"Cìnämixa` ¦§©©¤¤©¨§¨§©§¨§¦©¥¨¦
íãàä ìL àzúìã-àúeøòúà éãé ìò ,eðééäå ."àkìîc§©§¨§©§©§¥¦§£¨¦§©¨¤¨¨¨

éLîî"àkìîc ïéøáà" äåönä úBéäì C'eëeäæå . ©§¦¦§©¦§¨¥¨¦§©§¨§¤
ïäL Bîk eðééäå ,'ä éçeìL úBönä eàø÷ð älçzaL¤©§¦¨¦§§©¦§§¥§©§§¤¥

.úeëìî úðéçáa älçz§¦¨¦§¦©©§
áveî íleñ äpäå" ïéðò eäæå'eëíé÷ìà éëàìî"e ," §¤¦§¨§¦¥¨¨©§£¥¡Ÿ¦

íéìBò'eë"(áé ,çë úéLàøa)íä "íé÷ìà éëàìî" :Leøét ¦§¥¦¥©§£¥¡Ÿ¦¥
àéä Y "íleq"ä éãé ìò äìòîì íélòúî ïäL ,úBönä©¦§¤¥¦§©¦§©§¨©§¥©¨¦

älôz úðéça56. §¦©§¦¨
Y íéëàìîk íéçeìL ïðéà æà íb íB÷î ìkî Cà©¦¨¨©¨¥¨§¦§©§¨¦
éðà" Cøc ìò àlà ,ïéàî Lé àøáð úðéça àeä CàìnäL¤©©§¨§¦©¦§¨¥¥©¦¤¨©¤¤£¦
,Lôpa çkä úëLîä eðééäå .Lnî éðà Y "àøBwä àeä©¥£¦©¨§©§©§¨©©Ÿ©©¤¤
."ïàëì àa" úðéçáa úBéäì Lôpä íîBøz äæ éãé ìòL¤©§¥¤§¥©¤¤¦§¦§¦©¨§¨

"älôú éðàå" eäæå(ã ,è÷ íéläz). §¤©£¦§¦¨§¦¦

÷ñòa Ck øçà úBéäì äðëä ïk íâ àéä Bæ ,äpäå§¦¥¦©¥£¨¨¦§©©©§¥¤
éôa éøác íéNàå" úðéça äøBzäéãé ìöáe E'eë"eäéòLé) ©¨§¦©¨¨¦§¨©§¦§¥¨¦§©§¨

(æè ,àðéúBöîa eðLc÷" :øîàîëe .Ck øçàå ,älçz "E §©£¨©§¥§¦§¤§¦¨§©©©
"EúøBúa eð÷ìç ïúå"57ìäàî åéìà 'ä øaãéå" ïéðò eäæå . §¥¤§¥§¨¤§¤¦§¨©§©¥¥¨¥Ÿ¤

"ãòBî58(à ,à àø÷iå). ¥©¦§¨

øàaúpL Bîëe .äøBzä ÷ñò éãé ìò àeä Bæ äëLîäå§©§¨¨©§¥¥¤©¨§¤¦§¨¥
(à ,èì õwî øBà äøBz)ì éäéaânä" ìéçúnä øeac óBñúáL ¨¦¥¦©©§¦©©§¦¦¨¨¤

.54.(íL Eì ézãòBðå :íLå .áë ,äë úBîL)§§¨§©§¦§¨

.55øäa úLøôa "õøàä ìà eàáú ék" ìéçúnä øeaãa øàaúpL Bîëeïn÷ì) §¤¦§¨¥§¦©©§¦¦¨Ÿ¤¨¨¤§¨¨©§©§©¨
(â ,èì øäaéãk "Cì éîe÷" ïéðòa "éúðBé" ìéçúnä øeaãa øàaúpM äî ïéiòå . §©§©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦¨¦§¦§¨¦¨§¥

'eë "éúéòø" äéäzL(â ,æè íéøéMä øéL ïn÷ì).íL ïéiò . ¤¦§¤©§¨¦§©¨¦©¦¦©¥¨

.56øçà íB÷îa øàaúpL Bîk(ã ,çñ íéøetkä íBé ïn÷ì)íBé ïéðò éab , §¤¦§¨¥§¨©¥§©¨©¦¦©¥¦§¨

.íéøetkä©¦¦

.57.íL ïiò "'eë éëðà 'eë íé÷ìà øaãéå" ìéçúnä øeaãa äfî øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥¦¤§¦©©§¦©§©¥¡Ÿ¦¨Ÿ¦©¥¨

.58øaãna úLøôa äæ ìkî øàaúpM äî ïéiòå(ã ,á øaãna ïn÷ì)÷eñt ìò , §©¥©¤¦§¨¥¦¨¤§¨¨©©¦§¨§©¨©¦§¨©¨
(à ,à),"ãòBî ìäàa éðéñ øaãîa"ìäà" LeøéôcãòBîlî Y "" ïBLézãòBðå §¦§©¦©§Ÿ¤¥§¥Ÿ¤¥¦§§©§¦

'eëàeä éðà éðà ék äzò eàø" áeúkM äî Cøc ìò ,"'eë,".ìéòì økæpëå ©¤¤©¤¨§©¨¦£¦£¦§©¦§¨§¥
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éìétLnäzF`xlux`aE minXAáúëaL-äøBz Y " ©©§¦¦¦§©¨©¦¨¨¤¨¤¦§¨
" àeä æàL ,ät-ìòaL äøBúåzF`xläéiàø úðéça Y " §¨¤§©¤¤¨¦§§¦©§¦¨

" úðéça éãé ìò eðééäå .úelbúäåip`"å ,"àøBwä àeäip` §¦§©§©§©§¥§¦©£¦©¥©£¦
."øaãîä àeä©§©¥

eäæå(à ,âñ eäéòLé)éãé ìò :Leøét ,"ä÷ãöa øaãî éðà" : §¤§©§¨£¦§©¥¦§¨¨¥©§¥

úBéäì CLîð äNBò íãàäL íéãñç-úeìéîâe ä÷ãö§¨¨§¦£¨¦¤¨¨¨¤¦§¨¦§
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â חיים âתורת

נח  תולדות אלה

(âé)äðäå'éîìòðå 'éîåúñä â"åç 'éçá ïéá ùøôää ø÷éò
úåòøä úåãîì ùøù íù ïéàù äðéá 'éîéðôá
ãåñéá ùáåìîù 'ëçä 'éîéðôã äãå÷ðá ù"ëå ì"ðë ììë è"äðã
äâùäå ìëùá íéìåâîä â"åç 'éçá ïéáå ì"ðë 'åë àîéà
úåãîì äæéçà ïäî ùéù áìáù úåãîá äâùää ïî íéãìåðù
ø÷éò àåäù 'à øáãá àìà åðéà 'åë äâåðã è"äðã úåòøä
ø"éåà 'éçááù åììä úåãîä úåìòôúä éðéî 'áì äáéñä
óåâî ììëå ììë ãåøéô 'éçá íäá ïéà äðéá 'éîéðôá 'éîåúñä
åîë à÷åã åîöò ãöî ìëùä úåìòôúä àåäù øáãä íöò
úéöîúá éðçåøä âðåòå íòè íòåèù éî ìëá 'éàåø åðàù
ú"çéå ò"çéá 'åððåáúäá øáñää êøåà ìëî äìåòä ïååëîä
åäéàã ìéöàîä 'åîöòá ñ"òã 'åììëúäå ãåçé àåäù â"äëå
íéàøáðã ùéä úåììëúäå ìåèéáá ú"çéá â"äëå 'åë ãç éäåéçå

åäîä úå÷ìà úåîöòáàåäù êéà 'åë ïéàî ãéîú íúåà äå
øáãä äæ ãöî äçîùå âðåòá ìòôúé éøä ùîî åúúéîàì
äâùäá àáì à"àù ùîî úå÷ìà úåîöò 'éçá àåäù åîöòá
ïàë ïéàå 'åë ìéöàîå äååäî àåäù êéà ìëùä íòèå
íâ àìà ò"ôá úåäîá ïééãò äàøé åà äáäà úåìòôúä
íðéàå äæä øáãä íöò úåìòôúäá íéìåìë ø"éåà úåìòôúä
àì ò"ôá úåàéöîá äùâøäá ø"éåà éë ò"ôá úåàéöîá 'éùâøð
ïëúéù áåäàä øáãä íöòî ãøôð àåä øùàë àìà ïëúé
øáãä åúåà áäåà àåäå íéãøôð íéøáã 'á ïäù øîåì
åðîî ãøôðä åäòø ìà 'àä ÷÷åúùîù åîë åéìà ÷÷åúùîå
äàáù úåððåáúäá àìà êééù àì äæù 'åë åá ÷áãúäì õôçå
ë"çàå 'åë ïéàî äååäî 'úé àåäù êéà íòèå ìëù úâùäá
øå÷îå ø÷éòä àåäù øçàî ÷ø àåäù øáñää ïî øåöé÷ äùòð

éøä åéìà ä÷åùúäå äáäàä ãìåé äæî ìëä 'éçîå äååäîä
éøäå áäåàù éî ùé àåäù åæ äáäà éåìéâì äâùää ïî àöéù
úåîöòá äâùää úéöîú àåäù øáãä íöòî ãøôð àåä
åúåà äáäàì åéìà ÷÷åúùîù ÷ø ì"ðë äååäîä úå÷ìà
ä÷åùúå äáäà úåìòôúäì ÷ñôäå øåòéù ùéå 'åë åá ä÷áãìå
øçàîå ìòôúð åúîçîù ìëùäå íòèä çë äìëé øùàë åæ
'åë åæ äáäà åîöòá ùéâøîå áäåàù éî ùéå ãøôð àåäù
ïî úãøôð àéäù íâä åæ äáäàá ò"äöøå äåöî ùé æ"ëòå
éååéö ïåùì úáäàå úåöî àåäå äî ïîæ øçàì ÷ñôåúå íöòä
òîùã ò"çéá ïðåáúäù äî àåäù êé÷ìà ä"éåä úà áåäàì
úéîéðôáù ø"éåà 'åìòôúä ìáà 'åë ãçà ä"éåä 'åë ìàøùé
ãöî úå÷ìà úåìòôúää àåäù åîöò äæ ìàøùé òîùá äðéá
'éçáá å"÷å ù"ëå ì"ðë âùåîä ÷îåòå úéöîú 'éçáá íöòä
ãçàúîù éîöò ìåèéá 'éçáá àåäù 'ëçã ìëùä ïéòã 'éàø
éøîâì äâùää ïî äìòîì àåäù åîë ùîî øáãä íöòá
íâä éøä ùîî êìîä éðôì ãîåòë ììë åúåîöò ùéâøî åðéàå
íöòä ïî ãøôð 'éçáá ïäù íäá øîåì à"à ø"éåà åá ùéù
ø"éåàä àìà 'åë áäåàù éî ùéù íéøáã 'á åá øîåì ììë
úåîöò ãöîù äæ éîöòä ìåèéáá úéìëúá 'éãçàúî åììä
éðôì ìèáúîä åîë ììë åæ ø"éåàá ùéâøî åðéàå ùîî úå÷ìà
åìëúñäá äáäàä ùà éôùøá åùôð äìëúù íâä êìîä
úéìëúá àåä éë ììë åæ úåìòôúä ùéâøî åðéà êìî éðô øåàá
êìîä úåîöòá ììëð ÷ø ìëå ìëî éøîâì åúåîöòî ìåèéáä
'éäéù åðîî ÷çøúîå êìåäùë ÷ø 'åë ãáìá øáãä íöò ãöî
éî ùé '÷ðù äáäàá åéìà ìòôúéù ïëúé æà ãøôð 'éçáá
åîöò ùéâøîå äâùäå ìëùá åæ äáäàì íòè ùéå 'åë áäåàù
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äâùää úåìëá ãéî ÷ñôåúå äá ùé íòè äîå úàæ äáäàá
øáãä íöò ãöî äæ ïéà åæ äâùäá ãàî ãçàúîù é"ôòà

åðéàù äðéáã äòéîù ïéðòá ì"ðë êìîä éðô äàåøë àåäù
:ì"ãå 'åë 'ëçã 'éàøì äîåã

.ג 
צדק' ה'צמח אדמו"ר - מענדל מנחם ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â מצותיך âדרך

התפילה  מצות שורש

(äîïéáäìåàéä äáåùúäù íòèä ùøùá íéøáãä øåàéá
ùøù íéã÷äì ùé ,á"äåòá àìå æ"äåòá à÷åã
íãàä éðáì òéãåäì áéúë äðäã ,äãáòì åá ù"îáå ò"â ïéðò

åáâïéðäð úåîùðä úåéäì éãëù 'éô ,åúåëìî øãä ãåáëå åéúåø
øãä ãåáë '÷ðä àåäå ïåúçúå ïåéìò ò"âá äðéëùä åéæî
íéîåöîöäå úåøåáâä 'éçá é"ò à"ë êùîðå àá åðéà åúåëìî
íâå ñãøôå ç"øá äìá÷ä 'ñá òåãé äðäã ïéðòäå ,à÷åã
ù"æå) à÷åã ïéãä úãîî êùîð àåä á"äåò ùøùã ì"æéøàäëá
êùîð æ"äåò ùøùå ('åë êéàéøéì úðôö øùà êáåè áø äî
àåä äæì íòèäå äðáé ãñç íìåò ù"îë à÷åã ãñçä úãîî
éøîâì ìãáåîå ùåã÷ àåä ä"á ñ"àà úåîöòã òåãé úåéäì
,ììë 'éá àñéôú äáùçî úéìå úåìùìúùää êøò ïéðò ìëî
úâùäá ñôúåéå âùåéù øåà éåìéâ åúàî êùîåéù à"à ë"àå
äá åâðòúéå åæ äâùäî åðäéù ãò ìåáâ éìòá ïäù úåîùð
à"ë ,âùåîä øáãî àìà åðéà äàðääù åéæî ïéðäð ïéðò åäæù
øåàä íäì êùîåé ë"çàå øåàä äìçúá íöîöúéù é"ò
åäæå íéëàìîå úåîùðä úâùäá ìá÷úäì ìëåé æàå íöîåöîä
åîë à÷åã íåöîö 'éçáá 'éô á"äåòä àøáð ã"åéá ì"æøàî ïéðò
úåéä ìò äøåî äæù àãç äãå÷ð àìà åðéàù ã"åéä úøåö
à"äðáì òéãåäì åäæå ,ìåãâ íåöîö 'éçáá äøàää úëùîä
ïéà ñ"à øåàî äøàää íäì âùåéå òãååéù éãëù 'éô åéúåøåáâ
éåìéâ íäì êùîð æàù à÷åã íéîåöîöå åéúåøåáâ é"ò à"ë äæ
åäæå åúåëìî øãä ãåáë '÷ðå ãáì äøàä àéäù äðéëùä åéæ
ò"âá éåìéâäù íåùî åðééäã à÷åã ã"äãîî êùîð á"äåòù
,à÷åã íéîåöîöå úåøåáâ é"ò úåéäì çøëåî úåîùðä úâùäì
äåáâî íéãøåé íéî à÷åã ãñçä úãîî êùîð æ"äåò íðîàå
éîùâä æ"äåòá åðééäã äèîì ë"ë øåàä êùîðå ãøåéù êåîðì
ùé 'éçáá åéäéù íééîùâ íéàåøá àåøáì åðîî äèîì ïéàù
éðôîå äèîì ãøéì åòáèù ãñçä ãöî ÷ø åæ äãéøé ïéàå ãøôðå
÷ø éåìéâá øåàä úåéäì ìåëé àì ïëì íåöîö 'éçáá åðéàù
àåä íù ò"âáù á"äåòî êôä ìåãâ íìòäå øúñä 'éçáá
ä"á ñ"àäî úö÷ äøàäá íúâùä éðôî úåîùðä ìåèéá

ïëìå :ì"ðë úåøåáâ é"ò øåàä êùîðù éðôî àéä äâùääù
äáäà ìù íéøåñé æ"äåòá íãàä ìò 'éàáù ïéøåñéä åàø÷ð
äáäàä àåä ãñçä úéîéðôå) ãñçä úãîî íéëùîðù éôì
àéä äðä ãñçä úãîå ã"åéî äìåìë äãî ìë äðä éë (òãåðë
äìåìë äøåáâä úãîå ãñçáù äøåáâ '÷ðå äøåáâî íâ äìåìë
àåä íäéðéá ùøôääå äøåáâáù ãñç '÷ðå ãñçäî íâ
'éçáî íâ åá ìåìëù íâäå íéãñçä 'éçá àåä ø÷éò ãñçáù
äù÷ ïéã åðîî êùîåéù à"àå àåä øéòæî èòî ìáà äøåáâ
.êôäì àåä äøåáâä úãîáå ãàîá ìåãâ àèçä 'éäé ë"àà
æâøé øùàë íâ åòáèá ïãñç àåäù éî íãàá î"ãò äðäå
ùðåò 'éäé àì ùðåò åéìò ÷åñôéå àöåéëå åãáò ìò óåö÷éå
íâå øúåéá ìåãâ àèçä 'éäé ë"àà ãàî ì÷ 'éäé àìà øåîç
ïãñç åðéàù éîá ë"àùî éøùôàä ìë åéìò ì÷äì äàøé äæá
ìåãâ àèçäùë ë"ùëå äáø äëî åúåëäì øåîç ùðåò ÷åñôé
íðîà íà éë øúåéá íéù÷ íä íðäéâ éøåñé ïëìå ,'åë øúåéá
àèçä ïî ùôðä íâô ï÷úì éãë ÷ø àåä íðäéâá ùðåòä
åúôôìî ì"æøàîë àèçä é"ò äá ÷áãðù úìåñôäî äøäèì
'éçáî àåä úåîùðä íìåòù ïåéë î"î å"ç éúéîà ïéã ïéàå 'åë
éøáåòì éåàøä ïéãë íéøåîç íéùðåò íù ïëì ì"ðë úåøåáâ
'éäé àì êëì ãñçä úãîî àåäù éðôî æ"äåòá ìáà ,åðåöø
íéøèôð æ"äåòáù íéì÷ íéøåñéá ïëì ë"ë øåîç ùðåòä
äáäà ìù íéøåñé åàø÷ð ïëìå íðäéâã øåîç ùðåòî
ïéã 'éçá íä íéøåñéäù ô"òàã 'åë ãñçä úãîî íéëùîðù
'òå .äðáé ãñç æ"äåòã ì"ðëå ãñçáù äøåáâ àåä ìáà

:äæî á"éô ú"äâàá
æ"ôòå'éçáî àåä äøàää ò"âáù ã"î úåà ì"ùî ë"â ïáåé

úçúîå ò"ëåñ 'éçáî êùîð æ"äåòá ìáà ò"ëîî
é"ò àåä ò"âáù éôì 'úðù åîë ë"â àåäù 'åë íìåò úåòåøæ
úñôúð äøàääù ò"ëîî 'éçá åäæå éåìéâá øéàî ïëì úåøåáâ
úå÷ìçúä éåáéø íù ùé ïëìå ô"åà 'àø÷ðå ,ùîî äâùäá
éøàî '÷ð íéëàìî ùéå øôñî ïéà íéëàìîå úåîùð ò"âá
úà éáø÷ ìëå ù"îë íééáø÷ '÷ð ùéå ïéðãåàã éøàîå ïéðééòã
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àåä ïëì éåìéâá øéàî ò"ëîî 'éçáù éôì åäæå åùã÷ íù
ò"ôì àéäù óåâá úèùôúîù ùôðä úøàä åîë úå÷ìçúäá
íééáø÷áå äòéîùä çë ïæàáå 'éàøä çë øéàî ïéòá 'éìëä
ìâøî úåùòì úåðùì à"àå 'à ìëì êééùä çëä ë"â íééòîå
÷ø éåìéâá øéàî ïéàù æ"äåòá ìáà ,ìâø ùàøî åà ùàø
'éçá àåäù ò"ëåñ 'éçá øéàî íìòä 'éçááå íìòä 'éçáá

é÷îåîë ùôðä úåîöò ìùîëå úå÷ìçúä 'éçáî äìòîìå ó
æàù óåâä éøáéàá 'úåèùôúäî äìòîì äúåîöòá àéäù
íéôé÷î 'éçá êëå ãçéá äðîî 'éèùôúîä úåçëä ìë úììåë
íéìåâéò 'éçá àåäå úå÷ìçúä 'éçáî äìòîì àåä íéðåéìò
,ô"åàå î"åà ïéðò øåàéá äðäå ,ô"åà 'éçá àåä øùåé 'éçáå
î"åà 'éçá ùé äìéòì äìéòî òôùä úåìùìúùä ìëá éë àåä

é÷îä øåàù åðééäã ô"åàå'éçáîå òéôùîä ïî äìçúá àåáé ó
ðåúçúäé÷îáù äàåäå ô"åà 'éçáá úåéäì íöîöúé ãáìá ó

ùéà ìëåé àìù åúìåæì ìëù úòôùäá íéàåø åðàù î"ãò
ùîî åúìëùäá àåä ìëùäù åîë øåáéãá éåìéâ éãéì àéöåäì
øàùð ùîî åúìëùäá øééåöîä ïôåà åúåàù çøëåî ë"àå

é÷îå íìòä 'éçááøåáãá ììë âùåî åðéà éë øåáéãì ááåñå ó
äùòðå øåáãá ùîî ùáìúîå âùåî øùà àåä åäö÷ ñôà ÷ø
'åàù íéôåøéöå 'úåàä éãé ìò åúìåæì âùåîù ì"ø ô"åà 'éçá
åîë ùîî úåððåáúää ìë àìù úåãîì ìëùî æ"ãòå øåáãá
úåãîä úåìòôúä êåú úùáìúîå úñðëð äáçøäá àåäù

é÷î 'éçáá àåä úåððåáúää ø÷éò àìàñôà ÷ø úåãîä ìò ó
î"ãòå ,ô"åà 'éçáá úåãîäá ùîî ùáìúî 'åáúää ïî åäö÷
ñôà ÷øã ô"åàå î"åà ïéðò úåìùìúùäá äìòîì ïáåé äæ
àåä øåàä ø÷éòå ìåìòäá ô"åà 'éçáá êùîð äìéòäî åäö÷

é÷î 'éçááé÷îä êùîð äìçúîå óåðîî êùîð ë"çàå ó
ìëá ùé åæ 'éçá äðäå .ìùîá ì"ðëå ô"åà 'éçáá äøàä
êøãá êà ô"åàå î"åà êùîð äâøãîì äâøãîî úåìùìúùä
íäå ï"á íùå ä"î íù 'éçá àåä úåìùìúùää úåììëá ììë
àåä ä"î íùå ô"åà 'éçá àåä ï"á íù åðééä '÷åðå øëã 'éçá
'éçá éáâì î"î ä"î íùá íâ ô"åà ùéù íâäå î"åà 'éçá
ñôà ÷ø éë ,ä"îã úåøåàä ìë åáùçé íéôé÷î íùá '÷åðã ï"á
'áå) ,ï"á íùá ô"åà 'éçá úåéäì ùáìúî ä"î íùî åäö÷
àåä ä"î íù äðäå ,(ò"ëîîå ò"ëåñ 'éçá ë"â íä åìà 'éçá
ìåëé àìù äîå 'éöàá ììëð íéøåøéáäî øçáåîäå ï"á øøáîä
àìù äîå ììëð àåä íùå äàéøáì ãøåéå çãð úåìéöàá ììëéì
äîã ãò äéùòì äøéöéîå äøéöéì äçãð äàéøáá ììëéì ìåëé
úìåñô äùòðå éøîâì äçãð 'éùòá íâ øøáúäì ìëåé àìù
äîá àìà åðéà ñ"à øåà éåìéâ äðä éë ïéðòäå 'åë øåîâ òøå
àåä ñ"à øåà éåìéâ êëìå 'úé åéìà ìåèéá 'éçáá àåäù
äî çë ìåèéá 'éçá àåä äîëçä úâøãîù éôì à÷åã äîëçá
ìéãáî êñî 'éçá àåä øáãå ùé 'éçá àåäù äî ìáà ,òãåðë
úåâøãî åá ùé ìåèéáä 'éçáå ,åá äìâúî ñ"à øåà ïéàù

'éöàáù åúâøãîå åëøò éôì íìåò ìëá àåäù åðééäã äáøä
éáâì ùé 'éçá áùçð äàéøááù ìåèéáäå úéìëúá ìåèéáä
ùéä ìåèéáì éúéîà ìåèéá ïéá ùøôää òãåðë 'éöàã ìåèéáä
(ú"åçéå ò"åçé ïéðòá íéîãå÷ä úåéúåàá äìòîì øàåáîëå
úåéäì ìåëéå äàéøáã íéàøáðä úåäî éôì ìåèéá áåùç æ"ëòå
à"à ìáà äæ ìåèéá é"ò ïúåäîå ïëøò éôì úå÷ìà éåìéâ íäì
'åë ùé 'éçá àåä 'éöà éáâìã 'éöàá àåäù åîë éåìéâä úåéäì
úåìùìúùä ïéðò åäæå 'éùòì äøéöéîå äøéöéì äàéøáî æ"ãòëå
ï"á øøáî ïëì ìåèéáä 'éçá àåä ììëá ä"î íùã íéøåøéáä
'éöàá ììëéì ï"á íùî ìåëéù äîå äæ ìåèéá ë"â íäá 'éäéù
'éöàá ììëð 'éöà íìåò êøò éôìù ìåèéáä 'éçáá úåéäì åðééä
íùã 'éöàá ììëéì åì à"à äæ ìåèéá ìá÷ì ìåëé àìù äîå
àåäù åîë ñ"à øåà éåìéâ åá úåéäì à"àå ùé 'éçá áåùç
ìëåéå ìåèéá áåùç äàéøá éáâìã äàéøáá ììëðå úåìéöàá
éë äàéøáá ùáìúî ñ"à øåàù ã"ò úå÷ìà éåìéâ åá úåéäì
åáù ìåèéáä ò"ôì íìåò ìëá ùáìúîå êùîð ä"á ñ"à øåà
àìã ïàîã ì"æø ù"æå 'éùòì äøéöéîå äøéöéì äàéøáî ïëå 'åë
úéðåöéçá àåäù íéãåîá äòéøëä éë ùçð äùòð íéãåîá òøë
àåäå ìåèéáä úâøãîáù êåîð øúåéä ìåèéáä àåä ãáì åôåâ
àåä äæ ìåèéá åì ùéùë æ"ëòå 'éùòã úåðåúçú úåâøãîî
ìáà åëøò éôì úå÷ìà úåùáìúä åá ùéå äùåã÷ã 'èñ ììëî
'èñá ììëéì åì à"àå ãåò äð÷ú åì ïéà íéãåîá òøë àìùë
àåäù ùçð äùòð àìà 'úé åéìà ìèáù äî àåäù äùåã÷ã
'éùòá ììëéì ìåëé àìù äîã ì"ðë åðééäå à"èñå äôéì÷
àìã øäæá åøîà ïëìå øåîâ òøå úìåñô äùòðå éøîâì äçãð

:î"äçúá íå÷é
äúòîåäðéà äáåùúäù íòèä ì"ùî ùøù ë"â ïáåé

øåøá íìåò '÷ð á"äåò éë ,à÷åã æ"äåòá ÷ø úìòåî
êëù àåáé åîå÷î ìò à"åàë æàå øåøéáä øçà øáë àåäù ì"ø
ìëá æ"ãòå íéëàìîì êëå êëå úåîùðì âåðòúä êùîåé êëå
íâ ïëå äùåã÷ã 'èñîã íéàøáðä éèøô ìëì úåéèøô éèøô
íåù ïéàå íäì áåö÷ä ÷åçä éôë ä÷éðé êùîð à"èñì
øåøá íìåò '÷ð ïëìå à"èñì äùåã÷ã 'èñ ïéá å"ç úåáåøòú
ë"àå ,ä"î íù é"ò íùã ï"á éöåöéð øøáð øáëù åðééäã
,íù íéøåøéáä åøîâð øáëù ïåéë øøáîä ä"î íù ÷ìúñð
àëåùçî êôäúäì äáåùú úåùòì íù à"à ïë úåéäìå
ìåëéù øøáîä ä"î íù é"ò à"ë åðéà äæù òâøë ãéî àøåäðì
'éçá íéôé÷î 'éçáî àåäù ïåéë àøåäðì àëåùçî êôäì
á"äåòá íùù øçàîå 'åë êéùçé àì êùç íâ 'éî÷ã ò"ëåñ
à"à ïëì øøáîä ä"î íù ÷ìúñðå øåøéáä øçàì àåä
ìãáðå ãøôð àåä òøäå àáé åîå÷î ìò 'à ìëã 'åë àëôäàì
äâøãäå øãñ é"ò àìà ùôðä ïåé÷ð úåéäì à"à ïëìå ,áåèäî

àåäù æ"äåòá ë"àùî ,'åë íðäéâå òì÷ä óëòöîàá ïééãò
àëôäàìå øøáì æ"äåòá íãàä úãåáò åäæù íéøåøéáä ÷ñò
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'éçáî àåäù øøáîä ä"î íù åá øéàî ë"àå àøåäðì àëåùç
íäù úåöîå äøåú é"ò äèîì êùîðå ì"ðë íéðåéìò íéôé÷î
àøåäðì àëåùç àëôäàì ìåëé ìë àåäå ò"ëåñä úëùîä
÷ø úìòåî äáåùúä ïéà ïëìå ì"ðë äøåàë äëùçë 'éî÷ã
,á"äåòá øçîì àìå à÷åã íåéä íúåùòì íåéä à÷åã æ"äåòá
æ"äåòá íåéäù êéà íåé ìëá åáì ìò íãà íéùé úàæ ïëì
ì"æøàîëå äö÷ä ìà äö÷äî åîòè úåðùì ìåëé àåä à÷åã

úùãå÷î øåîâ òùø 'éôà ÷éãö éðàù î"ò ïéùåã÷ã á"ôá
äæ øåäøä é"òù íåùî åðééäå ,åúòãá äáåùú øäøä àîù
æ"äåòá øéàîù øøáîä ä"î íù êéùîî úîàá àåäùë
éúîéà å"ç åéùëò àì íà ìáà ,'åë àëåùç àëôäúàå
íù øéàî ïéà íùù ïåéë åìéòåé àì úåéáð éìéà ìë á"äåòáù
ìá÷ì øçîìå à÷åã íúåùòì íåéä êëìå ì"ðë øøáì ä"î

:íøëù

$
.ד 
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בכסלו  בכ"ה

ãåòååéúååàúå åôåâ éðéðòî àìî àåäù øçàî úàæ
.÷éæçî åðéà àìî éë ÷éæçäì ìåëé åððéà ä"ä íééîùâä
ïéà ,åîù úåàáö 'ä êééùåò êééìòåá éë ô"ò ì"æøàù åäæå
'éçáá 'éäúù 'éô ,éìë äàùòù éîì àìà úéøá úúøåë äùàä
úåòåùé ñåë 'éúëã ò"æå .äòôùää 'éçá ìá÷ì ìåáé÷ éìë
úåòåùé 'éçá ìá÷ì éìë 'éçáá àéä é"ùð øå÷î é"ñðëù ,àùà
ï÷éø éìë äðä íðîàå .äá íéòôùðä 'éðåéìòä íéãñç 'éçá íä
'ò ,à"îá ù"îë úàæ ìë äðåîàå 'éçáá úåéäì ÷éæçî à÷åã
,øáãîá 'ñáù øáâ ïåéöò ä"ãáå â"ñ÷úã éåëùì ïúåðä ä"ãá
ìëî àìî àåä øùàë åðééäå ,÷éæçî åðéà àìî ë"àùî
,äöåø éðà ïéà äæå äöåø éðà äæù øîàì íééîùâä åéúåðåöø
íé÷ñò éìòá ïä åùôðá àåöîì à"åàë ìåëé äæ øáã øùà
äæå éðà äöåø äæ øîàéù äî ìëá î"î ,ìäà éáùåé 'éôàå
úåòåùé 'éçá ììë ÷éæçäì åì à"àù àìî éìë ä"ä äöåø éðéà

.'åë 'éðåéìò 'éãñçå
äöòäåáäæäå óñëä éîìåâî ñåëä úééùòù åîë àåä äæì

ìëåéù ãò ñè åúåùòì ùéèôá åúåëäì ïîåàä êéøö
àåä äãåáòá åæ 'éçá ùé ïë ,'åë ìåáé÷ éìë åúåùòìå åôôåëì
äëãð 'éô ,äæáú àì 'é÷ìà 'éá 'éúëã äëãðå øáùð áì 'éçá
÷çåøîä éðà éî åùôðì øîàì ò"à äëãîù äìåòô é"ò àåä
÷çøúðù äî ïéðò íøâ æ"ëù úåøæ úåðåöøá áòåúîäå
íàå ,íäá åðåöøù 'éøáã ãåò åì òéâî äîìå 'úé åúå÷ìàî
åì òéâîù áåùçì ìåëé 'éä äååèöð øùàë ä"á÷äì ãáåò 'éä
äæ äî éøîâì ÷çåøî àåäùë ìáà ,åðå÷ ïåöø äùåòù øçàî
åùôð úååàú úåàìîì ú"éùä åì ïúéù åì òéâé äæ äî ìòå
åéúåðåöø åì äîøâ äî úîàáå .ùôð èàùá õåôçé øùà äñâä
åúãåáòì áø÷úî 'éä íàù ,íééç 'é÷ìàî å÷åçéø àåä åììä

éî íâå .äìàä íéæáðäå íéì÷ðä 'éøáãá ììë õåôçé àì 'úé
,åúãìåúî åì ùé øùà åçåø úåëéîð úîçî íöòá äëã àåäù
íéøäì çöî åì ïéàå ,äîåãëå úåéðò éøåñé é"ò äëã àåäù åà
ñåë åîë íéðôáî äôéèù êéøö àåä íâ äðä î"î ,'åë ùàø
,øúéä úååàúî ò"à øäèéù åðééäå ,äôéèù êéøöù äëøá ìù
áì àìá íúåùòì åôåâ ééçì íéçøëåîä íéøáã ìëá åðééäå
êà äæá äåàúä ìáà øáãä íöòì à"ë ö"à éøäù ,'åë áìå
í÷éø éìë 'éäé æà êë âäðúäì ò"à ìéâøé øùàëå .àåä øúåîì
÷éæçî ï÷éø éìë úåéäì íéðåéìòä úåòåùé 'éçá åùôðá ìá÷ì
íéøøâðä úåéîùâå úåéðçåøá íéãñçä úåòôùä 'éçá åëåúá

.'åë øéøâ åùàø øúáã àôåâë
æ"òåáì 'éô ,ïë àì 'éìéñë áìå úòã åøæé 'éîëç éúôù 'àð

,'åë íèîåè 'éøîåàä ïéðòá ìéòì ú"ðùîë àåä 'éìéñë
íåéä úòãéå ù"îë àåä úòã 'éô úòã åøæé íéîëç éúôù ìáà
åììçá 'éôà ãåò ïéà 'é÷ìàä àåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå
éî ä"ãá 'òå î"ëá ù"îë 'ééîùâä 'éøáã ìëá 'åë íìåò ìù
,ä÷ìà äæçà éøùáîå ,áéèéä ÷ãä æ"ëá ïðåáúéå ,äëåîë
äàø àìù íâäù ,éç åôåâù áéèéä òãåéå äàåøù åîëù
ùéù åìöà à÷éôñ ÷ôñå ÷ôñ íåù éìá î"î åúîùð íìåòî
ù"îëå) ìåãâ óåâ àåä íìåòäù ïéáé ïë ,åúåà 'éçîä úåéç åá
úåéç ùé éøäå ,(ù"åòé ïè÷ íìåò àåä íãàäù à"ìô ï"øãàá
ùäìå òãéì íãàì åì à"à úîàá äðäå .'åë åúåà 'éçîäâé

,ììë 'éá àñéôú äáùçî úéì éøäù ,äâùä 'éçáá åúå÷ìà
àúéàã ,'ëç 'éçá ìò 'çî 'éôù à"ò â"ê÷ã ééç à"çæá 'òå
ë"àå ,á"åç åðééäå ,ïéîìòì ùéøôúà àìã àìáåéå äáùçî íù
'éúëã éðôî åðééäå ,'úé 'éá úñôåúå úâùî äðéà ò"ç 'éçá íâ
úåéîùâä 'ééùòë 'ëçä íâ 'úé 'éáâìù úéùò äîëçá íìåë
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åäæå ,åìëùáù 'ëçá àåä âéùé êéà úàæì éàå ,'åë úáùçð
àåäå ,úòã 'éçáì äøèòå øæð 'éçá úåùòì êéøöù úòã åøæé

ïéîàäì äèåùô äðåîàä àéä äìòá úøèò ìéç úùà 'éçá
.'åë 'úé åá

$
.ה 

מוהרש"ב  אדמו"ר - דובער שלום ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תער"ב âהמשך

כו', משה אל ה' תער"ג וידבר חקת, ש"פ

øáãéå'åë 'ä äåö øùà äøåúä ú÷ç úàæ 'åë äùî ìà 'ä
ìë åäî ì"öå ,'åë äîéîú äîåãà äøô êéìà åç÷éå
é"ðá ìà øáã ì"ìåäã 'åúä ú÷åç úàæ åøîåàá úåëéøàä
'éà ø"ãîáå .'åë ú÷åç úàæ äîã÷ää úåëéøà åäî ,'åë åç÷éå
àéäå äîëçà éúøîà äîëçá éúéñð äæ ìë çúô ÷çöé 'ø
äáøä äðåáúå äîìùì äîëç íé÷ìà ïúéå 'éúë ,éðîî ä÷åçø
íùë 'åë ìåçë åäî ,íéä úôù ìò øùà ìåçë 'åë ãàî
ïéøîà àìúî ,äîìùì øãâ 'ëçä äúéä êë íéì øãâ ìåçäù
êéøàîå ,'åë úøñç äî úéð÷ äòã ,úéð÷ äî úøñç äòã
éúãîò äìà ìë ìò äîìù øîà íééñîå äîìù úîëç ïéðòá
ä÷åçø àéäå éúùôùôå éúìàùå éúø÷ç äîåãà äøô úùøôå
äøô 'ôá äîëçà éúøîà äîëçá éúéñð äæ ìë åäæå ,éðîî
íâù äîåãà äøô ò"åäî ì"öå ,'åë ä÷åçø àéäå äîåãà
íäéìò ãîò íéðéðòä ìëã ,'éìò ãîò àì åúîëçá äîìù
åäî íâå ,'åë ä÷åçø àéäå äîëçà éúøîà äîåãà äøôå
êéà äâùäî 'òîìù ä÷åçø àéäù øçàîã äîëçà éúøîà
úøñç äî úéð÷ äòã ò"åäî ì"ö íâ .'åë äá íëçúäì äöø
,äîåãà äøô 'ô úâùäá øñç 'éä î"î àìäå äîìù ìò éà÷ã
ì"úðùî ÷"äìö æ"ë ïéáäìå .'åë úøñç äî ò"åäî ë"àå
äî àåä íìåòá 'å÷ìà éåìéâ åëéùîäù úåáàä úëùîäã
àìù íùî àéä äëùîääã 'ìúùää øå÷îå ùøùî åëéùîäù
äëùîää äãîä å÷ 'àî ô"òã ,äãîä å÷ã 'ìúùä 'ñ ô"ò
,'åë øåà éåìéâ øéàî åðéà 'ìîáù ãò èåòéî 'éçáá àéä
éåìéâ 'éçá åëéùîä 'ìúùää øå÷îå ùøùî åëéùîäù úåáàäå

.'åë äèîì 'å÷ìà éåìéâ åëéùîä æ"éòù 'ìîá øåà
(äî÷ïéáäìåúëùîäáù êéà ÷"äìé ,øåàéá 'ñåúá äæ

ïôåàá ùøôä ùé ñ"òã 'ìúùä 'ñá øåàä
äëùîääáã åðééäå ò"éá êøåöìå 'éöà êøåöìù äëùîää
äëùîää íà ùøôä ùé 'ìîì à"æîå à"æì á"åçî àôåâ ñ"òá
.'åë ò"éá êøåöì àéä äëùîääù åà åîöò 'éöà êøåöì àéä
'éúåà íùá 'éøãîì 'éøãîî äëùîää '÷ð íéîòôì äðäã
àåäå ,ùã÷ úåááøî àúàå ,ø÷á àúà åîëå éåìéâ ïä 'éúåàã

'÷ð íéîòôìå ,ïåúçúä ìà éåìéâä àåä ïåéìòáù 'éúåàîù
íéùòð à"æã úåøòùã ç"òá 'éàãëå úåøòù íùá äëùîää
äãå÷ð ùé 'éôñ ìëáù òåãé äðäã àåä ïéðòäå .'åë '÷åðì ïéçåî
'éôñä ìù 'éììë äãå÷ðäå 'éîöòä àéä äãå÷ð ,óåöøô 'éôñ
íéëùîð äðîîå ñ"èä ìë úììåëù äáù øúë 'éçá àåäå
àåäå 'ëçáù øúë 'éçá àéä äãå÷ðä 'ëçá åîëå ,'åë íéìâúîå
äöåøù é"òù úåîëçúää ììåë äæù íëçúäì ïåöøä
ãåîìé íìåòì ì"æøàù åäæã ,'åë íëçúéå ìéëùé íëçúäì
ìéëùé ïéðòäá õôç åáì øùàëã ,õôç åáìù íå÷îá íãà
àéä 'éîöòä äãå÷ðäã ë"â ì"éå ,'åë âéùéå ïéáéå åá íëçúéå
,'åë 'ëç øáã ìë ìò àáì åúìåëéáù äî 'ëçä úãå÷ð íöò
'ëçå ìëù øáã ìëá íëçúäìå ìéëùäì åúìåëéáù äî æ"éàå
ìéëùäì åúìåëéá äáåè äëùîäá àåäùë ìéëùîä çëá åäæù
äî àåäå ,äîöò 'ëçä çëá àåä äãå÷ðå ,à"îá ù"îëå 'åë
,'åë åâéùäìå åðéáäì åðééä 'ëç øáã ìë ìò àáì åúìåëéáù
åîëå .'åë ïééãò âéùîå ïéáîù íãå÷ 'ëçä çë íöòá àåäù ÷ø
åúîëç çë íöò òãåéù 'éîöò äòéãé ïéðòá à"îá 'åáîù
ïéðòä àá àì ïééãò åéùëòã åéðôì àáéùë ïéðòä ìò àáéù
ö"àù ,åúåà òãé åéðôì ïéðòä àáéùëù òãåéù ÷ø åéðôì
êøåöì äìëùä äæéà àéöîäì åðééä äæ ìéáùá øáã ìéëùäì
íöòá äòéãéä åðééäå ,'åë àåää øáãä ìò àáìå òãéì à"ë äæ
äãå÷ðä åäæå ,'åë 'ëç øáã ìë ìò àáì åúìåëéáù åúîëç çë
äãå÷ðä ãñçá ïëå .'åë àáì åúìåëéáù äî 'ëçã 'éîöòä
ãéîú øøåòúî ä"ä æ"åùîã ãñçúäì ïåöøä àéä 'éììë
íöò àåäù åà ,'åë äáèäå ãñç ìë ùéâøîå åãñç áéèäì
.'åë ãñç éðéî ìëá ãñçúäì åúìåëéáã áìáù úåáéãðä úãå÷ð
úãå÷ð åîëå ,'éôñ ìëáù ñ"èä úåìâúä àåä äøéôñå
ãåñé 'éçá àåä äìëùää úãå÷ðã 'åáî î"ëá) äìëùää
äìëùää úãå÷ð åäæù ì"éå ,à"îô ìéòì ë"â 'æðå 'ëçáù
äìëùää úãå÷ð íöò ìò ïàë äðååëäå ,äðéáã äâùäá äàáù
é"ò àåä 'ëçá ïáä 'éçá íâã ,åîöòì øáãä úàöîä åðééä
øîà 'äå ä"ãá ì"úéùîòå 'åë øáãä úàöîä íöòî äãéøéä
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éãéì àáúù äæá äãå÷ðäá ùéù çëäå ,('áä éðà äñëîä
'ëçá íâ éøäù 'ëçáù úåãîå ,'ëçá ïáä 'éçá åäæù äâùä
úåìâúää çëå ,'åë ììë íéøëéð íðéàù ÷ø úåãî äá ùé
úåãîå ,'ëçáù úåúîàúää ò"äæù ì"é íâ ,'åë 'ëçáù
ì"úðå à"îá ù"îëå 'åë áø ÷éúù åîëå úåúîàúä 'éçááù
ì"úðùîë äáù 'éìëù äçðä 'éçáå äìëùää úãå÷ðå ,ä"ì÷ô
'éçá åðééäå ,'éôñ ìëáù ò"éáà 'éçá àåä óåöøôå .ç"ì÷ô
ò"éáà 'éøãî 'ã äðäã .'åë 'éôñäáù úåìãáåîå 'éèøô 'éøãîä

åìãáð 'éøãî ïä'éöà éøäã ò"éáî êøòá ìãáð 'éöàã ,æ"îæ ú
ïëìå ,'åë øáãå ùé 'éçáá ïä ò"éá ë"àùî ,ùîî 'å÷ìà àåä
ùàù åîëã 'åë äìëåà ùà à"ä éë ù"îëå ,ùàì 'éöàä ìùîð
'éøá ïëå ,'åë ò"éáî ìãáåî 'éöà ë"åîë úåãåñéä ìëî ìãáåî
úåøùôà ÷ø 'åàéöî 'éçáá ïééãò äðéà 'éøá éøäù 'éöéî ìãáåî
íé÷åçø äîä ë"òå ,'åë úåàéöîä úåìâúä àåä 'éöéå úåàéöîä
,'åë úåìãáð 'éøãî ïäù 'éôñ ìëáù ò"éáà ò"æå ,'åë æ"îæ
ïäù ìëùä ïî íéôòúñîä íéðéðò åîë î"ãò åäæù ì"é 'ëçáå
ìëùäáù íéðéðòä éèøô äðäã ,ìëùä óåâî íéìãáð íéðéðò
,'åë äáù íéðéðòä éèøôì ú÷ìçúîù äìëùää ìù åôåâ æ"ä
íéìãáð íéðéðò ïäù úåéäì ìåëé íéôòúñîä íéðéðòä ìáà
'éøãî 'ã ïä ò"éáàã ç"òá 'éà äðäå .'åë åæ äìëùäî éøîâì
éöò ìë åððøé æà ù"îã 'éöé çîåöå 'éùò àåä íîåã ,î"çöã
,'åë 'éöà øáãîå 'éøá éçå ,'åë 'éöéã íéëàìî ìò éà÷ øòéä
ìãáåî øáãîã ,æ"îæ íéìãáåî ë"â ïä î"çöã 'éøãî 'ãã
íìåëî äìòîì àåä äæáù åáù ìëùä úìòî ïåøúéá íìåëî
úòã úö÷ äì ùé äîäáã íâäå ,íäî 'à íåùá àöîð åðéàù

ïéðò äæ äðä ,â"äëå ùàä ïî úçøåáå åäðå÷ øåù òãé ù"îëå
úòã åäæ 'åë øåù òãéù äîå ,÷éæîä øáãî çåøáì éòáè
àöîð àì ìëùå úòã éë ,ùîî éìëù úòã àì ãáì äð÷ðä
éçäå ,'åë åúìåæ íéàøáðä ìëî ìãáåî àåä ë"òå íãàá ÷ø
ïä çîåöå íîåãã ,åáù úéðåéçä ùôðäá çîåöäî ë"â ìãáåî
ùôð àéäå úåéç ë"â åá ùé íîåãä éøäù æ"ìæ áåøé÷á
ùôð åá ùéù ÷ø íîåã àåä åúåäî íöòá çîåöäå ,úîîåãä
íîåãá åîë ë"ë íöîåöî åðéà åáù úåéçäù åðééäå ,úçîåöä
çîåöù úö÷ 'åèùôúä åá ùé ë"òå øúåé úåìâúä 'éçáá àåäå
éçä ìáà .íîåã àåä åúåäî íöòá ìáà ,úåìãâì úåðè÷î
à"åúá ù"îò) íîåã åðéà åôåâù åðééä ììë íîåã 'éçáá åðéà
åðéà çîåöäå ,(úéùàøá 'ôá 'åë äðúùðù íòèä ïéáäì ä"ã
ïë àì ,à"îá ù"îë ùîî ùôð àåä éçä ùôðã ,ììë åëøòî
ùôð àì ãáì úåéç 'éçá àåä íäáù ùôðäù íîåãäå çîåöä

.ì"ðë 'åë éçäî êøòá ìãáåî øáãîäå ,'åë ùîî
.øåöé÷êøåöì ñ"òäá äëùîää ïéá ùøôää ÷"äìé ò"äáå

íùá äëùîää '÷ð íéîòôìã ,ò"éá êøåöìå 'éöàä
äðäã ,úåøòù íùá íéîòôìå úåéúåà,óåöøô 'éôñ äãå÷ð ùé

ìù úåéîöòä åà úéììëä àéäù 'éôñáù øúë 'éçá äãå÷ð
ïëå ,òãéì åúîëç çëáù 'ëçáù åîöò úòéãé åîëå 'éôñä
,äìëùää úãå÷ð íöò åîë 'ëçáù ñ"éä àåä 'éôñå ,ãñçá
äçðää åà úåúîàúää åà 'ëçáù úåãîå ,'ëçá ïáäå
ïäå ,ìëùä úåôòúñä ì"éå ,ò"éáà àåä óåöøôå ,úåéìëù
çîåöå ,çîåöî ìãáåî éçå ,éøîâì ìãáåî øáãîù ,î"çöã

.æ"ìæ êøòá ïä íîåãå

$
.ו 

מוהריי"צ  אדמו"ר - יצחק יוסף ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תרפ"ט המאמרים âספר

תשבו  תרפ"ט בסוכות שמע"צ ,

(äìäðäåíìòúî é÷ìà øåàäù äî øáãä úáñå íòè
øùà ãò íéøúñäå úåîìòä éåáéøá øúúñîå
äùòðä øåàä èåòéîå íåöîöä éðôî àåä ,íäá òáèð àåä
úåîìåòã úååäúää 'éäéù éãëá äðäã ,'ìúùää éåáéøá
'éçáá íéèåòéî äîë ì"ö éøä ùîî ùé úåàéöîá íéðåúçúä
'éçáá àåä úååäúääå ,ùéì øå÷î 'éçá 'éäéù ãò 'ìúùä
íìåò úååäúä øúåéáå ,àøáðäî àøåáä øúñäå íìòä
ãò øúåéá é÷ìàä øåàäá øúñäå íìòä 'éçáá àåäù ïåúçúä
úåîìòäî àåä ø÷éòäå ,úåîìòää éåáéøá òáèð àåäù

ìò ùîî íéøéúñî íäù à"èñäå äôéì÷ä ãöîù íéøúñääå
ë"â íìåòä 'éä ã"äò àèç íãå÷ éøäã é÷ìàä øåàä
ìëå äìâðå äàøð 'é÷ìàä 'éä éøä î"îå ùîî ùé úåàéöîá
í÷ù äòùá ùøãîá 'éàãëå úå÷ìàì íéìèá 'éä íéàøáðä
'éä åéðôìî åàøéúðå 'åë úåéøáää ìë åäåàø åéìâø ìò ø"äãà
íúàá äîì ì"à ,åì úååçúùäì åàáå íàøá àåäù íéøåáñ
éðôì äòøëðå äååçúùðå åàá íúàå éðà ,'åë éì úååçúùäì
åøåîç åîëå äâùääå äòéãéä ïéðò íäá 'éäù éøä åðéùò 'éåä
àìå àèçä íãå÷ù óìà éøøäá úåîäáî 'éäù é"áôø ìù
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'å÷ìà éåìéâå úåéøîåçä êåëéæ ãöî äæù øùåòî åðéàù ìëà
êåëéæ 'éçáá 'éäù íãàä ù"ëîå 'åë øùåòî åðéàù äùéâøäù
øçàå ,äìâðå äàøð 'é÷ìàä 'éäù øåà éåìéâ 'éçááå 'éøîåçä
ù"îë òø úåáåøòú äùòðå øúåéá 'éøîåçä äîùâúðù àèçä
àåä æ"òå ,øúåéá íìòääå êùçä éåáéø àåä äæîå à"îá
øåà úåìâúä é"ò êùçä úà øéàäì äèîì íãàä úàéøá
ùáìúîä à"äðä éøä åæ äãéøéá äðäã ,äèîì 'é÷ìàä åùôð
,á"äðäá ùîî àñéôúå úåùáìúäá àéä á"äðäá
ãöî åäæù à"äðã øåàä íìòúî á"äðã 'éøîåçä úåøáâúäáã
íéîöîöúî úåçëäã ,á"äðäá åìù àñéôúå úåùáìúää
'éøîåçä úåøáâúäá ë"òå úàæ úåùáìúäá íéîìòúîå
ïä êùçä úåøáâúä ì"ø äùòðå à"äðã úåçëä íéîìòúî
åùôð øåà äìâî øùàë ìáà ,íìåòá å÷ìçá ïäå åîöòá
êôäð êùçäù êùçä êåúî øåàä ïåøúé äùòð æà úé÷ìàä
äìôúá äãåáòá àåä 'é÷ìàä åùôð øåà úåìâúäå ,øåàì
øùàë àåäå ,äðáäå äâùä é"ò äàáä ø"éåäà úåøøåòúäá
é÷ìà çëî éçå àøáð àåä íìåòáù øáã ìëù êéà ïðåáúî
ïéîàî ìàøùéî à"åàëù íâäã ,íúåà 'éçîå äååäîä
íòã ,øåà éåìéâ äæ ïéà î"î íìåòä ùåãéçá äîìù äðåîàá

íåôà àáðâ åîëå ,êùçä úåøáâúä î"î úåéäì ìåëé äðåîàä
åúìåëéáå 'éåäá ïéîàîù úåéä íòã ,àéø÷ àðîçø àúøúçî
äâùä ì"öù ÷ø ,éøîâì 'éåä êôéä ä"ä î"îå ,'úé åúçâùäå
äùåò øáã ïéàù ïðåáúé øùàë àåäå ïéðòä úåéçøëäá úéìëù

øëäá ùé úàéöî íéàåø åðà øùàëå ò"àåäæã ùãçúðù ç
åúåùãçúäã øîåì ìëùá íå÷î ùéù àìà ,ùãçúðù éàãå
ãò ùéî ùé éë àåä úîàä ìáà ,øçà ùéî àåä äæ ùé ìù
ð"åîá í"áîøä ù"îë èìçåî ø÷ù àåä åì øåòéù ïéà
åîã÷ù çøëäá ùé úåàéöî àöîð øùàëå ,åìù úåîã÷äá
ïáåî àìéîî ùãçúðù øçàîå ùéì ïéàî ùãçúðå øãòää
àìù àåä åúåîöòî åúåàéöî éøäù åúåîöòî åúåàéöî ïéàù
åîã÷ù øçàî ùéäå ,úåàéöîä áéåçî àåäå øãòää åîã÷
é÷ìà çëäå åúåà ùãçîä é÷ìà çëî æ"ä ùãçúðå øãòää
ò"ð è"ùòáä åðøåî íùá ì"æ åðéáø ù"îëå åá ãéîú àåä
ãîåò 'éåä øáãäã íéîùá áöð êøáã 'éåä íìòì ïéðò 'éôá
'éä òâøë ÷ìúñî 'éä íàå åúåéçäìå åúååäì íéîùá ãéîú
úåéç åì ùé äæá åúòã ÷éîòîå ïðåáúî øùàëå ,ïéàì øæåç
øéàîä é÷ìà úåéç àåäå (íòã ïéà úåéç à èîå÷àá øò) äæá

.åùôð

$
â בלה"ק - דיבורים âלקוטי

בסעודה  – תרצ"ג כסלו כ' ב' ליל
לזמן ‡. בקירוב נולד שהבעש"ט אמר, הנוכחים אחד

ות"ט. ת"ח גזירות של נפש המסירות

הבעש"ט  שנולד ועד הללו הגזירות מזמן כי והשיב
ארבעיםֿ של תקופה זו הרי הגון, "מהלך" יש נ"ע,
תנ"ח, אלול בח"י נולד נ"ע הבעש"ט שנה. חמשים

נח"ת. שנת הוא והסימן

יש  החרסונית", "הגניזה בשם הידועים המכתבים בין
הכהן  יוסף יעקב ר' הרה"ק כ"ק אל מהבעש"ט מכתב
מקיים  הוא בו תקי"ג, מקץ ג' מיום (ה "תולדות") נ"ע
נתגלה  שנה ובאיזו יום באיזה לו לגלות מכבר, הבטחתו

הלשון: בזה וכותב השילוני. אחי' מורו אליו

c"tz zpya lel` i"g meia ,dpy e"k il ze`ln meia ip`"
did oey`xd cenild ,il` dlbzp dlild zevgk ,tew` xira
lk ipirl cr dyecwd dxezd epxnb xy`ke ,ziy`xa zyxt

."izilbpe e"l oa iziid ,l"`xyi
מלאו  תפ"ד אלול ח"י שביום האלה, הדברים פי על
תנ"ח  בשנת שנולד הרי שנה, כ"ו נ"ע הבעש"ט למורנו
על  – היתה הבעש"ט מורנו של והתגלותו אלול, בח"י
מכל  וכן תצ"ד. אלול ח"י ביום – הנ"ל המכתב פי

אל  שם בעל אדם ר' הרה"ק מכתבי הן שישנם, המכתבים

תורה  בדברי תצ"אֿתצ"ג, שנים ג' במשך הבעש"ט מורנו
אשר  על תורה ודברי והתיקונים הזוהר מאמרי וביאורי

שיתגלה, החליטו כולם אשר לו ומודיע להתגלות, מסרב
גרשון  ר' הרה"ק גיסו אל הבעש"ט מורנו ממכתב והן

תצ"ד. בשנת היתה הבעש"ט מורנו התגלות כי מוכח נ"ע,

ר' הרה"ק כ"ק חסידי בשם סיפרו החסידים זקני

שנת  אשר קדשו, מפי ששמעו מויטבסק, מענדל מנחם

מורנו  נולד שנה ובאותה ו"חת"ן", "נח"ת" סימנה תנ"ח
נחות  "חת"ן", שזהו נח"ת, שמיא משמי חד הבעש"ט.

חדשה  רוח שנחת למטה, רוח נחת נעשתה ובזה דרגא,
נחת  לעשות איך בעבודה חדשה דרך כלומר, הזה, בעולם

יתברך. לו רוח

מהרב  ששמע נ"ע, הענדל חנוך ר' מהחסיד שמעתי

ר' הרה"ח בשם שאמר נ"ע, מקורעניץ זיסקינד ר' החסיד

נ  שהבעש"ט נ"ע, זעזמיר במדינה זלמן ונתגלה ולד
נפש. מסירות של יהודי דם רוויה שהיתה

אל  נ"ע מהבעש"ט האמור המכתב את אבי כשקרא

הרה"ק: אאמו"ר כ"ק לי אמר נ"ע, יוסף יעקב ר' הרה"ק
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ששנות  רבי מפי רבי שמקובל למה הדבר יתאים כיצד
שאין  אלא שנה, ע"ב הן דין בעלמא נ"ע הבעש"ט חיי

המילוי  שנות או הגילוי שנות הן אם .1ידוע

מספר  שמישהו לסבול יכל לא הרה"ק אאמו"ר כ"ק
אומר: והיה מופלא, מעשה ובפרט בדיוק, שלא סיפור
עבודה  ידי שעל והכוונה וזמן, במקום בסיני ניתנה תורה
שהם  וזמן, מהמקום למעלה של הענין ומקום בזמן יורגש
תורה  ענין שזהו סיני, הר במעמד שנפתחו האורה שערי
שבהן  אלא ומקום, בזמן מתבטאות עצמן שהן ומצוות,
שלמעלה  את והמקום הזמן בתוך מורגש ידן ועל
בזמן  שמצותן תפילין הנחת וכמו ומקום, הזמן מהגבלות
מזמן  שלמעלה ל"המשכה" כלים הן אבל דוקא ומקום

ומקום.

שהבעש"ט  מקובל וואהלין אנשי שאצל אחד אמר
שנתלו  ביום וסימנך לשבוע, רביעי ביום נסתלק
היתה  הבעש"ט מורנו שהסתלקות ברור זה לפי המאורות,

השבועות  חג של ראשון .2ביום

רבנו  שאמר הדברים ביאור לי התברר עתה והשיב:
ביום  זה שהיה האסורים, מבית לצאתו השני ביום הגדול
נתלו  ובו בטי"ת, המאורות ניטלו "בו בשבוע: הרביעי

בתי"ו" .3המאורות

ימי ·. בשבעת שהיה תרנ"ז, תבוא פרשת רביעי ביום
פרטי, בביקור אנ"ש נכבדי כיבדוני חתונתי, של המשתה
הרל"ה, הרי"מ, הרד"ז, הרד"ץ, הרה"ג היו ובתוכם
ועוד. הרי"ב מאז', הרמ"מ הרא"ש, הלל'ס, ר' הר"ש
היו  שם ביתנו, שמאחורי לגן והלכנו קטן, היה חדרי
בעניני  לדבר והתחילו שם. וישבנו וספסלים שולחן
בילדותי  מאז': הרמ"מ ואמר החסידים. ומנהגי חסידות

גדליה  ר' ממלמדי וראה 4שמעתי במזריטש שהיה שסיפר
והדברים  שמים, וירא גדול למדן והוא המגיד, את
ר' שקר. הם תלמידיו ועל עליו מספרים וילנה ששלוחי
כיום  אלול י"ח את חוגגים היו שבעבר לי סיפר גדליה

אלול. בי"ח נולד טוב שם הבעל טוב,

הלל'ס  ר' שלום ר' הרה"ח סיפר 5ויאמר הלל ר' :
שאביו פע  מצ'רנוביל, מרדכי ר' הרה"ק מכ"ק ששמע 6ם,

אלול, בח"י וברוחו בנפשו בגופו, נולד שהבעש"ט אמר
נתגלה  אלול ח"י ביום – בנפשו בגוף. כשנולד – בגופו
ושלשה  שנתגלה, – וברוחו הקדוש, ורבו מורו אליו
מספר  הלל, ר' אמר – אני אלול. בח"י היו אלה דברים

משתה  ליום אלול ח"י את קובע הייתי – שלום ר'
ידי  על להיעשות צריכה טוב יום שקביעות אלא ושמחה,
משום  היא לדעתי, טוב, ליום קבעוהו שלא והסיבה רבי,

הספירות. בין נמנית אינה ש"כתר"

ימי ‚. שבשבעת מספר נ"ע זאב דוב ר' החסיד הרב
תרל"ה  אלול – הרה"ק אאמו"ר כ"ק חתונת של המשתה
הם  השבת לפני ימים ג' הרה"ק: אאזמו"ר כ"ק אמר –

בזוהר  כתוב שבת על לשבת, מתברכין 7הכנה דמיני'
השבוע  ימי ששת כל הם יומין כולהו יומין, כולהו
בכל  אלקיך ה' "וברכך כללית ברכה הקב"ה נתן שעליהם

תעשה" ומאחריה,8אשר מלפניה היא השבת וברכת ,
כך  על וההכרזה בשבוע רביעי מיום היא לשבת ההכנה
(הנאמרים  הפסוקים ג' שהם הקטן, נרננה" ה"לכו היא

בשבוע). רביעי ביום יום" של "שיר בסיום

רוח  במצב היה – הרד"ז הרה"ח מספר – הרבי
היה  והרבי רב היה הקהל בגן, היתה הסעודה מרומם,
קרן  אז ואילו רגיל, בלתי תמיד הרי היה יופיו מאד. שמח
ואמר  קדשו, פני על שרויה היתה השכינה בפועל, כולו

הלשון:) בזה צהובות, בפנים אז

באמת  אלה פסוקים שלושה של משמעותם את
בתורת  כללי באופן שומעים, ואכן לשמוע, יש לאמיתו
לפי  אחד לכל הנוגע פרטי, באופן ואילו החסידות,
זמן  הרי עתה ברם, ב"יחידות". ה', בעבודת וענינו נשמתו
– ולעילא שלהם, והרביים הסבים אצל – לעילא שמחה
פסוקים  ג' מבאר הריני למטה, ושמחה ושכינתי', בקוב"ה
ביום  אדם: כל מדת ממוצעת, מדה פי על שהם כפי אלה
לצרכי  לקחת מהיכן לחשוב מתחיל יהודי כאשר הרביעי,
עריכת  לאופן ביחס והן (בגשמיות) בפשטות הן השבת,
(ברוחניות) בשבת שונה הוא יהודי כל שהרי השבת,
לכך  והעצה שחורה, מרה האדם על נופלת החול, מימי
היום  כשמגיע בה'. בטחון – נרננה" "לכו – היא
אז  כלום, בידו אין ועדיין יותר מתקרבת השבת החמישי,
שצריכים  מבינים וממילא "נרננה", להיות יכול לא
ולומדים  ששי בליל כשיושבים הרי משהו, לעשות
כו', גדול ומלך כו' כי ששי ביום מרגישים – חסידות
עושה  ובכך גדול, המלך ואת גדול האֿל את מרגישים

שבת. יהודי

זה  – המשיך – הגדול שבת היא הנוכחית השבת
הורודוק  שחסידי לי אמר אבי הבעש"ט. נולד שבו היום

שלמד.1) שנים היו"ד והם כפולים. ימיו הכוונה
וה'.2) ד' ביום היתה תק"כ השבועות חג של הקביעות
י"ג.3) אות לקמן עיין
בפעם 4) בבואו הזקן רבנו את עוד וזכר מופלג זקן היה הוא

בשקלוב. הראשון החסיד נעשה איך זכר וגם לשקלוב, הראשונה

הלל.5) ר' הרה"ח הרה"ג עם תמיד נוסע שהיה מפני נקרא היה כך
זצוקללה"ה.6) נחום רבי הרה"ק כ"ק הוד על כוונתו
א.7) פח, ב. סג, ח"ב
יח.8) טו, דברים
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זצוקללה"ה  מענדל מנחם הר' הרה"ק בשם מספרים היו
ממנו  ששמע רבים שקיבל סיפורים מה מספר שהיה ,

שלו, ההתגלות אופן שנתגלה, לפני הבעש"ט, אודות
עליו. שעבר מה וכל התלמידים, קיבוץ

שכל  להכריז, ציווה – הרד"ז מספר – הרבי כשסיים
לשיר  שהורה, הניגון את ישירו – לשיר שיודעים אלה
פעמים, שלוש עליו ולחזור בהרמוניה, במתינות, אותו
אבעלער  שאלי' ציווה בהרמוניה ישירו שכולם וכדי
במקום  יעמדו (ניחאמקין) האמליער וצדוק (וויראבייציק)
את  אמר לנגן, שסיימו לאחר הנגינה. על וינצחו גבוה
"כבוד" כי והסביר חופה" כבוד כל על "כי הדרוש
הרחוק, ומקיף הקרוב מקיף "מקיפים", שניהם ו"חופה"
– הקרוב מקיף נעימה: בקול אמר הדיבור ובאמצע

שם. והבעל המגיד – הרחוק מקיף הסבים,

אצלנו, אז ששררה – הרד"ז הרה"ח מספר – השמחה
הרבי  יצא החסידות לאחר מיד לתאר. אין החסידים,
לעבר  הגן במדריגות עלה קצר זמן כעבור בריקוד.

לחדרו  הסמוכה והסתכל 9האכסדרא החלון ליד ישב ,
מעגלים. עשרות רקדו בגן. בריקודנו החסידים, עלינו,

ורמ"ל  שהרבי 10רז"א סיפרו והם הרבי, ליד עמדו
בשמחה  חסידים שמחים איך בניי, הסתכלו, אז: התבטא

המשיח. בביאת ברחובות יהודים ירקדו כך מצוה, של

היה  – הרד"ז הרה"ח מספר – אלול ח"י הש"ק ביום
הגדול" ב"אולם היה והקידוש הקידוש 11מעונן בשעת .

הבעש"ט  אלול, בח"י נולד הבעש"ט אדמו"ר: כ"ק אמר
לי. ודודי לדודי אני של בעבודה חיות בחסידות פעל

ודודי  לדודי אני חסידות: מאמר הרבי אמר מכן לאחר
יום  מ' כנגד מ"ם שעולה יודין ד' וס"ת אלול ר"ת לי

התורה. את לקבל בהר משה שהיה

כ"ק  אמר מכן ולאחר ניגנו, – החסידות מאמר אחרי
החסידים  אצל הנהוג בעיגול – במחול שהריקוד אדמו"ר
הגילוי  "מקיף", הוא מחול הבעש"ט. בימי נתחדש –
בכלים  נקלט אינו הוא מקיף, שיהיה ההכרח מן הראשון
במסירות  הגדול, רבנו הסבא, בפרט. ובפנימיות בכלל
המקיף  את הכניס חסידים, ועל חסידות על נפשו

רוקדים  כשחסידים כעת לפנימיות. כלים ועשה בפנימיות
עליהם, שורה מקיף ואור בכלים אורות זה הרי במחול

בפנימי. פועל והמקיף

בעשרות  ורקדו ל"חצר" יצא והקהל לביתו, חזר הרבי
מעגלים.

אדמו"ר: כ"ק אמר ש"ק בסעודת

פנימי  שערי פתח פתח הבעש"ט הזקן ורבנו התורה ות
– אלול ח"י של הנוכחיים הענינים ושני חב"ד, שערי
בעבר  לתחיה. קם עצמו אלו"ל כי היא משמעותם
כולם  שחורה, מרה כולם על נופלת היתה אלול כשהגיע
"חיות" המשיך הזקן רבנו בענן. מתכסים כמו היו
העצבות  מקיפי את הבריח פנימית, חיות בפנימיות,

הפנימית. המרירות את והביא

אז  ששמע מה הרד"ז הרה"ח מספר – הזקן רבנו
דבריו  את פותח – הרה"ק אאזמו"ר צדיק 12מכ"ק בענין

בפני  רשע תהי "ואל הרשע, לגבי קושיות ושואל ורשע,
היה  לכאורה, כו"'. כרשע בעיניו יהיה אם וגם עצמך,
בעלי  של הסדר אבל צדיק, מדריגת בענין לדבר עליו
להיות  ויכול כך טוב קצוות, בעלי שהם הוא "מקיפים"
לומר  ח"ו מוכן הוא והנה צדיק, הוא הנה כך, גם טוב
בהתיישבות. לא שזה מפני ח"ו, רשע שהוא עצמו על
הוא  ה"פנימי" קצוות, עירוב שום שייך לא ב"פנימי"
יש  והרי אלול, חודש כשהגיע בעבר ממילא מסודר.
והוא  הכל, על שחורה מרה נפלה שמים, ירא יותר להיות
ח"ו, רשע בשם לעצמו קורא היה – ה"מקיפים" בעל –
וענן  גדולה, עצבות שררה וממילא עצמו, את לדרבן כדי
הבעש"ט  אלול. בחודש כל פני על נסוך היה עצב של
הבעש"ט, דרך את האיר הזקן ורבנו בעבודה חיות הכניס
המזוהמות, והעצבות שחורה המרה את הבריח הוא
תורת  בתשובה. לחזור צדיק על שגם כך לידי והביא
גילוי  היא אחריו, והבאים הזקן רבנו לנו שנתנו החסידות

משיח.

המאמר  את הסביר מכן לאתבא 13לאחר אתא "משיח
תשמח  "אז דרוש חסידות, ואמר בתיובתא", צדיקייא

במחול". בתולה

$

וחמשה 9) כעשרים ארוך שהיה אאזמו"ר כ"ק דירת שאחורי בגן
אכסדרא  אל שהוליכו מדריגות היו קלאפטער, תשעה רוחב על קלאפטער

לחדרו. הסמוכה
אאזמו"ר 10) כ"ק חתן דודי נ"ע, הרז"א הרה"ח לדודי הכוונה

מויטבסק. גינזבורג, שליט"א ארי' משה ר' הרה"ח הרה"ק
פי 11) (על צדק" "צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק דירת בית מקום על

קלאפטער  עשרה רחבו מרובע אחד גדול חדר אאזמו"ר כ"ק בנה  צוואתו)
האולם  כך אחר היה ושם הגדול", "זאל ונקרא קלאפטער, עשרה על

תמימים". "תומכי ישיבת של הגדול
ה"תניא".12) ספר על הכוונה
ב.13) קנג, זח"ג ראה
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רלז

âנ"ע מושקא חיה הרבנית לבתו הריי"צ מהרבי קודש âאגרת
מאידיש  תרגום

ה  חלק

את  הכין התפילה, ולאחרי התפלל. לתפילה, עצמו הכין מוקדם, די קם מרדכי) ר' =) הוא
לדרך  ליציאה רשות לקבל הבעלֿשםֿטוב) =) לרבי לגשת האם הרהר, הוא לדרך. לצאת עצמו
צריכים  דין שעלֿפי שהגם החליט לבסוף אך ולכאן. לכאן טעמים לו היו לא. או – ברכה ולבקש
ועבור  לאן להגיד – זה  ואת הולך, הוא להיכן הרבי ישאלו שאז להיות יכול אך רשות, ליטול
ואם  לו, לומר צריך הוא אין – מעצמו יודע הרבי אם כי לרבי. לומר רצה לא הולך, הוא מה
לדרך. ויצא והתפילין הטלית ואת צקלונו את  ולקח לו. לספר רוצה הוא אין – יודע אינו הוא

קורא  שהרבי לו ומסר הרבי של שמשו השיגו והנה העיר, את יצא אך – מרדכי ר' – הוא
המלחמה  את שניצחת ב"ה הבעלֿשםֿטוב: לו אמר לבעלֿשםֿטוב, מרדכי ר' נכנס כאשר לו.
תאמר: יששכר לר' רבות. לפעול תוכל חפצך למחוז הגיעך עד בדרכך, תמהר אל עצמך, עם
שכאשר  תאמר: חיים ולר' המוחין", "פתיחת לו ותהיה בלימוד, סדר לו אתן אלי, יבוא שכאשר
שתעבוד  מברך אני אותך הלב". "פתיחת לו ותהיה ומדרש זוהר בלימוד סדר לו אתן אלי, יבוא
ההבטחות  ושיקויימו יצליחך השי"ת מ"התגלות", תיזהר ובלב, במוח תמימה בעבודה ה' את

שלך. והברכות

=) היה שבה עיר לקאבילניק, שהגיע עד לעיר מעיר מרדכי ר' נדד שנה, מחצי למעלה
כחתן  והגיע התחתן, בער ישכר שר' בשנים רבות שכבר לו נודע ושם בער. ישכר ר' בזמנו)

ליובאוויטש. לעיירה

הקודמת  שבהליכה וכמו לעיר, מעיר הלך הוא ליובאוויטש. לעיירה ללכת מרדכי  ר' יצא
בהליכה  גם מיהר לא כך במהירות, ולא במתינות לך לו: שאמר הבעלֿשםֿטוב דברי את שמר

זו.

גדול  ישנו שבפאדאליעֿואהלין סיפר: בה, עבר – מרדכי ר' – שהוא וישוב עיירה בכל
שונים  ומופתים מעשיות וסיפר ה"בעלֿשםֿטוב". לו קוראים הסביבה ובכל מופת' ו'בעל בתורה

השומעים. קהל את שהפליאו 

שלמדו  הישיבה בחורי בין – המדרש בבית ראה קאחענאוו, לעיירה מרדכי ר' הגיע כאשר
בשום  יכל לא אך מוכרות, מאד ותנועותיו פניו אשר עשרה, עשרהֿשש חמש בגיל בחור – שם

ר  ומתי היכן להיזכר של אופן – קולו את ושמע הבחור עם לדבר התחיל וכאשר פנים. כאלה אה
עוד  נהיה (=הבחור) הוא הרי איתו, הדיבור בזמן בחיות שהיו גופו תנועות את וראה – הבחור

ידע. לא לו, מוכר כלֿכך הוא מדוע אך – מרדכי לר' – מוכר יותר

טרם  – קודם היה מקום ובאיזה מהיכן הבחור, אצל ולדרוש לחקור – מרדכי ר' – החל
הוא? עיר ומאיזה כאן, נמצא כבר הוא זמן וכמה בקאחענאוו, לישיבה הגיעו

קיוב. לאזור שהלך בזמן קודם, שנים כמה הבחור את ראה הוא אולי חשב מרדכי ר'
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לגיל  הגיעו עד המלמד דודו אצל שנתיים ולמד קרופקע, בעיר היה שקודם לו ענה  הבחור
דובראוונא. בעיר ומתגורר שנים, שלש כבר לומד הוא וכאן ברֿמצוה,

ומה  ישיבה', ה'ראש אצל שאל ומה לומד, הוא אותם בענינים מדבר שהבחור זה כדי תוך
ברורה  בצורה אמר הכל ואת הישיבה', 'ראש של תשובתו את פרך ובמה הישיבה' 'ראש לו ענה
חיה. מאד בצורה אך יתירה, התעמקות בלי במהירות אמר הסברות עצם ואת ובחיות. בחמימות
כולם  שהם בזמן חיים, ר' חבירו נראה היה שכך מרדכי, ר' של בראשו הבריק רגע באותו הרי

בסמארגאן. בישיבה למדו

קאבילניקער, בעריל מאזירער, חיים בישיבה, שלמדו בעת להם שנוספו בכינויים נזכר הוא
עושה. הוא ומה שמו , מה אביו, נמצא היכן הישיבה בחור את שאל ותיכף באיעווער, ומאטיל

למעשה  אך חנווני, והוא רעסאסנער, חיים ר' ושמו בדובראוונא, נמצא שאביו לו ענה הבחור
ולומד. המדרש בבית יושב אביו ואילו – החנוונית היא אמו

הולכי  פגש בדרכו דב. יששכר ר' את למצוא ליובאוויטש, לכיוון מקאכענאוו פנה מרדכי ר'
שכל  בלויים, לבוש אדם עיניו את משך הקבצנים בין יחדיו, שצעדו קבצנים ביניהם אחרים, רגל
עני, אותו שסחב השק דברֿמה. כאומר הזמן כל לחש לעצמו אך אחרים עם דיבר לא הדרך
לא  ויותר העני, פתאום נעלם מנחה, להתפלל ועמדו מלון לבית הגיעו כאשר במיוחד. גדול היה
לשוחח  ההזדמנות את ניצל לא מדוע לו, חרה וגם ביותר אותו הפליא הדבר מרדכי, ר' ראהו
הנודדים  הבעלֿשםֿטוב) =) הרבי משלוחי הוא אולי חשב: ולעצמו הוא. ומי בא מאין עמו

כנסתרים?

חבריו  שהם חברים ישנם לבעלֿשםֿטוב כי מרדכי ר' ידע הבעלֿשםֿטוב, אצל שהיה כאחד
בלבושים  נודדים – נסתרים צדיקים שהם – אלו וחברים שם", כ"בעל התפרסם טרם עוד

נדבות. כמקבצי ונראים בגדים וקרועי בלויי ההולכים  ומהם פשוטים,

כן  להם כמו ומסר נסתרים, להיות עליהם ציווה שהרבי הבעלֿשםֿטוב מתלמידי ישנם
דרכים. ופרשות קטנים ישובים בכפרים, בעיקר שונות  שליחויות

בכפרים  להתיישב צריכים שיהודים פרנסה, בעניני הבעלֿשםֿטוב של שיטתו היתה ידועה
ריחיים  ובתי מלונות כגון: הכפר, צרכי ושאר האדמה, ועבודת בחקלאות ויעסקו קטנות ובעיירות

ופרדסים. כרמים יטעו וכן הרוח, עלֿידי או נהרות עלֿידי המופעלים

לכפריים  – אליהם שולח והיה כנ "ל, – הבעלֿשםֿטוב הושיב משפחות מאות הרבה ואכן
ילדיהם. עם תורה שילמדו  – תלמידיו מתוך – ושוחטים מלמדים – ולישובניקים

בחוכרי  תומך היה שממנה  שבויים', 'פדיון בשם מיוחדת צדקה קופת היתה לבעלֿשםֿטוב
שכירות. דמי לשלם במה להם היה שלא ופונדקים המלונות

היהודי  הפשוט. היהודי את אוהב אני הבעלֿשםֿטוב: של אמרתו היתה ומפורסמת ידועה
שחכמים  וכמו צבאות, ה' אמר חפץ, ארץ אתם תהיו כי כתוב: ביותר. הגדול האוצר הוא הפשוט
מן  היה שהכל בארץ, השי"ת שטבע הגדולים הטבע אוצרות את לעולם ישיגו לא ביותר גדולים
ה' של חפץ" "ארץ שהם יהודים בתוך הגנוזים הגדולים האוצרות את איש ישיג לא כך העפר,
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יכולה  הקב"ה של חפץ" שה"ארץ – פירות – היבול את יתנו שהיהודים משתדל ואני צבאות,
לתת.

הבעלֿשםֿטוב), =) הרבי מאנשי הזה העני ההלך שהיה – מרדכי ר' לעצמו חשב – ודאי
אותו. שאיבד רבה נפש עגמת לו והיתה

דרך  דרכים, בשני להגיע אפשר ליובאוויטש שלעיירה לו נודע לארשע, מרדכי ר' הגיע כאשר
בחור  של אביו שמא דוברובנה: דרך פנה והוא דוברובנה, העיירה דרך או בבינוביטש, הישוב
מהעבר. חבירו חיים) ר' =) הוא – בדוברובנה כעת המתגורר – בקאכענאוו איתו שנפגש הישיבה

גדולה  קבוצה פגש שם המדרש, לבית ישירות – כדרכו – מרדכי ר' פנה לדוברובנה, בבואו
החל  – מרדכי ר' – הוא העמידה, בגיל ומהם מבוגרים מהם ולומדים, יושבים אנשים של

מאומה. אודותיו ידע לא איש אך רעסאסנער, חיים ר' אודות להתעניין

בית  שמש הגיע כן כמו אנשים, יותר התאספו מנחה, תפילת זמן והגיע שעות כמה עברו
יש  ואשר רעסאסנער, חיים ר' אודות ולהתעניין לשאול הזמן כל ממשיך מרדכי ור' – המדרש

הלומד בשם... בן בחור לו שבנו כפי רעסאסנער חיים ר' – הוא בקאחענאוו, אשר בישיבה
חיים  ר' – הוא ואילו זוגתו, מנהלת החנות שאת אלא חנות, בעל הוא – לו אמר הישיבה

ולומד. המדרש בבית יושב – רעסאסנער

במחשבתו  שנפלה עד מחפש, הוא אותו חיים ר' אודות רבים כה בסימנים נקב מרדכי ר'
לדוברובנה  בבואו רבות, שנים לפני אשר פרוש, חיים ר' מאשר אחר לא זה שבוודאי השמש של
ימצאנו. ושם – הקברנים של הכנסת לבית שילך מרדכי לר' ואמר רעסאסנער, חיים ר' קראוהו

ליד  הקר" "הרחוב בקצה שהיה הקברנים של הכנסת לבית ופנה צרורו את מרדכי ר' נטל
הקברות). בית =) הקדוש המקום

שם  פגש מרדכי) ר' =) הוא מנחה. התפללו כבר הזה, הכנסת לבית מרדכי ר' הגיע כאשר
על  לו והראו פרוש. חיים ר' כאן נמצא היכן לשאול החל – זקנים כמה וביניהם אנשים, כמה

מנחה. תפילת באמצע היה  ואשר שני, בחדר הנמצא אדם

היטב  פניו את לראות פרוש. חיים ר' באותו היטב ולהתבונן להביט החל – מרדכי ר' – הוא
מראהו  אך בידיו, מכוסות ופניו לגמרי כפוף שמונהֿעשרה עמד חיים) ר' =) הוא כי יכל, לא
מבוגר  יותר הרבה אדם כשל היו קומתו ושפיפות רזונו חיים) ר' =) יהודי אותו של החיצוני
כפי  רעסאסנער חיים ר' שאותו לו ברור והיה מאזירער, חיים ר' חבירו להיות צריך משהיה
חיים  ר' חבירו אינו פרוש' חיים 'ר' כעת שנקרא כפי או מקאחענאוו, הישיבה בחור שקראו

דוברובנה. דרך לליובאוויטש מארשע הלך ולשווא מאזירער,

תפילת  אמרו בעת לבו על ומכה ה'פרוש', מתפלל איך היטב ושמע ראה – מרדכי ר' – הוא
רגיל. חול ביום מנחה תפילת של עשרה" ב"שמונה חטא", "על

הטובות  המידות לימוד תורתו, שמיעת הבעלֿשםֿטוב, אצל זמן משך מרדכי ר' של שהותו
הגס  והעור שחורה' ה'מרה את ממנו וסילקה גירשה בתפילה, ה' בעבודת העבודה ודרכי שלו,

אצלו. שהיה
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איך  מרדכי ר' נזכר זה, 'פרוש' מתפלל איך והתבונן הסתכל – מרדכי ר' – הוא כאשר כעת
כוונתו  ה'פרוש', על ריחם ומאד הבעלֿשםֿטוב, אל בואו טרם בעבר, נראה היה עצמו הוא
בעבודת  דרכו אבל טובה, – ה'פרוש' של – כוונתו אומרת, זאת רצויים. בלתי מעשיו אבל רצויה
כאשר  בשמחה", ה' את "עבדו שנאמר כמו בשמחה, להיות צריכה ה' עבודת – נכונה אינה ה'
מזה  הרי השי"ת, את לעבוד זוכה הקטנה הבריאה הוא ואשר השי"ת בגדולת מתבונן האדם
ולהגיע  טובות מדות ושיהיו גאוה, תהיה שלא לפעול צריך וזה גדולה, שמחה להיות צריכה עצמו
ליהודי  טובה לעשות כדי אשר הבעלֿשםֿטוב) =) הרבי שאמר כפי האמיתית, ישראל לאהבת

נפש. מסירות צריך – ברוחניות ובפרט בגשמיות

"מה  המילים פירוש ומה הבורא, גדלות היא מה כלל יודע אינו שה'פרוש' בטוח מרדכי ר'
מצוה  מקיום תענוג ל'פרוש') =) לו שאין ובוודאי ד'", מעשיך רבו ו"מה ד'", מעשיך גדלו

ליהודי. טובה ועשיית

אל  הגיעו טרם – עצמו שלו =) חייו סדר אודות המחשבה בזכרונו עברה ושוב
למד  לתורה , עתים וקבע עבד מלאכה', 'בעל נהיה פרנסתו, עם הסתדר איך הבעלֿשםֿטוב),
מדות  ובעל גבוהה דרגא בעל אדם שהוא לעצמו דמיין קבלה, ספרי וגם זוהר, פוסקים, גמרא,
לא  אחד שאף מזה שמח והיה הדור. וצדיק גדול – מרדכי ר' – שהוא עצמו את העריך נאות.

הענוה. מצוות את לקיים גם הוא יכול ולכן זה, מכל יודע

$

âהריי"צ אדמו"ר - קודש âאגרות

á"ô èáù ã"åé 'ã ä"á

. . . à"éà ç"åå íéø÷éä éãéãé ãåáë

.äëøáå 'åìù

úåøéäæá úàæ åùòú éë éöôçå éãéãé íëéìà éì øáãÇ

,ììë íåñøôá øáãä 'éäé àìù åðéâä ,éøùôà øúåéä

íé÷ìà ãåáë éë éàùçá 'éäéù øùôàù äî ìë àáøãàå

.øáã øúñä

éúìá ÷æéäå ,áø ð"âò íéîøåâ íðçîáù úåáéøä øáã

øùà ãçëà àì .øùåé úåçøàå ùôðä éëìäîá øòåùî

òåîù éùôð äìòâ éë ,äæî øåçà úâñì éúáùç äìçúî

øùà ,'éäéù ãö äæéàî 'éäú ,'åë éúôùá ,äìàë íéøáã

,åðéùôð úáåèì íéùåò åðà ïéà øùà ,íéîùà åðìåë ë"ãá

,åéëøã úéøçà äðä éùåðàä åìëù éôë ÷ø âäðúîä ùéàäå

äøùé åëøã ,ùéà ìë úåéäì ,úåáåè àì úåãîå ,úåùé ,äåàâ

íéöôçä í[ò]å ,åúìåæá àöîé úåðåøñçä ìëå ,åéðéòá

éë éúåàøá íðîà ,øåáéãäî áåè ä÷éúùä ,åìàë íéëøãá

ìë ìò íéìò[å]ô ,õåçì åàöé úåáéøäå ,íéøáãä éðô åðúùä

éìòáì ,íéãçà íéøáã ãéâäì ,çøëäá éúøçá ,íéðéðòä

,éèøô ùéà íéùàî éðà ïéà .'åë äðåùàø íéãîåòäå ,áéøä

,íøéëæäì éúàá ÷øå åäðùî ìò ãçàä ãö òéøëî éðà ïéàå

.ú÷åìçîä úçéúø éðôî ,íäî çëùð øùà ,ùôð úáåç

ä"äìì÷åöæ ÷"äøä ø"åîàà ÷"ë ãåä íù éì ø÷é

õôç éððä 'éù ù"ðà åðãéãé íùå íéãéñçä íù ,ò"éæ î"âáð

'úé åúøæòá àéáäì éøùôà øúåéä úåøéäæá øáãä 'éäé éë

,àåä øùàá úîàä úà úåìâì ïôåà ìëáå ,äöøðä úìòåúä

.äøäæàå äù÷áá íéãò éðôá

íéàúé øùà) úò øåçáì ù÷áà ,åéçé . . . éãéãé íëúàåÇ

íå÷îì . . . úà åðéîæúå ('éù åðéãéãéì úåéèøôáå åúåììëá

,øúåé àìå ,ì"ðä åðéãéãéå íúà ÷ø åéäúå ,åøçáú øùà

äøåâñä äôèòîä úà åçúôú íãîòîáå ,'éäéù éî 'éäé

,(äðçúôé àì ùéàå ,äîåúç 'éäú æà ãò øùà) äæá

ãçåéî ìéèòö áúëîä ë"çàå ,íëéìà éáúëî åàø÷úå

.åá øâñåîä

íéøåñî úåéäìå ,øùåé éëøãá êìéì åðëæé áåèä ìàäå

åðéúåáà ÷"ë ãåä åöôç øùà ìëì ,íéîúáå úîàá íéðåúðå

.ò"éæ î"âáð ä"äìì÷åöæ 'åã÷ä åðéúåáø
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äøæç íìá÷ì éúù÷á ìéèòöäå 'ëîä úàéø÷ éøçà

.(ìòéàø) çåèá òñåð úåðîãæä é"ò äøæç çåìùì íäéðùåÇÆ

éðù ÷éúòäì å"ç å"ç øùà øéäæîå ,ãàîá ù÷áî éððä

úåéøçàå ,ïôåà íåùá (ìéèòöä ïäå áúëîä ïä) íéáúëä

.íëéìò ñéîòî éððä äæ øáã

úáåè àåäå ,ììë íåñøôá 'éäé àìù ,éúù÷á ìåôëàå

åîéé÷é éë ú"éùäì äå÷àå ,'éù ù"ðà úáåèå ,ïéðòä

.éúù÷á

íëøáîä íãéãé ,ù"åãäå ð"åàë 'åìùå äëøá åéäå

.ø"åî ïá ñ"èëá

ñ"ù é"é

$

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ה אדר, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר שמואל שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"א אדר, בו כותב אשר הוא וזוגתו הרבנית שיחיו כבר קבעו זמן נסיעתם 
לעלות לאה"ק ת"ו ליום ה' כ"ד ניסן הבע"ל באני' לפאריז ומשם באוירון לאה"ק ת"ו.

ומתאים למה שדברנו בהיותו כאן, הנה יה"ר מהשי"ת שתהי' הנסיעה כשורה וביאתם 
לשם להצלחה וחזירתם למקומם בזמן המיועד בשעה טובה ומוצלחת. ובטח למותר לכפול עוד 
עד  השנה  מראשית  בה  ה"א  עיני  אשר  ארץ  היא  ישראל  ארץ  בהיות  אשר  שנדברנו,  מה  הפעם 
אחרית שנה, וכמו שהמתכונן לכנוס להיכל מלך בשר ודם, הרי משנה הוא ומיפה מלבושיו עד כמה 
שאפשר, הרי עאכו"כ שצריך להיות כן בנוגע למלבושים הרוחניים טרם עלי' לאה"ק ת"ו, ולבושי 
הנשמה,  לבושי  שהם  שלו  ומעשה  דבור  המחשבה  שזהו  בארוכה  בתניא  מבוארים  הרי  האדם 
ובמילא צריך בכל יום להוסיף הטבה ויפוי, ולכל הפחות, וכמובן בלי נדר, ליתן בכל יום מימות 
החול, קודם התפלה בבקר, איזה פרוטות לצדקה ולקבוע שיעור נוסף בפנימיות התורה, אשר היא 
דחיי )זהר ח"ג דף קכ"ד ע"ב ונתבאר באגרת הקדש  תורת החסידות אשר בזהר נקראת אילנא 
סי' כ"ו ומובן שמתאימה בפרט לארץ ישראל הנקראת ארץ החיים( ובמילא מהנכון לחשוב בכל 
ויראתו, ואשר נמצא לרוב בספרי  ד'  יום קודם התפלה איזה רגעים בדברים המביאים לאהבת 

החסידות ומאמרים...

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לב' ניסן הבע"ל, ובטח יזכה בתוכנו את הרבים.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח, ופ"ש לבנו - אשר ביקר אצלי יחד עמדו - שי'.
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  ד' אד"ר, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר חיים הלל שי'

שלום וברכה!

ונהניתי במאד ממה שסידר התועדות בסגנון המתאים עם  בנועם קבלתי מכתבו מר"ח 
תלמידי התלמוד תורה, ולפלא שלא הגיעתני לע"ע ידיעה כזו מהבית רבקה וכו' ותקותי שאין זה 

אלא חסרון בכתיבה ולא בהפועל.

הפ"נ שמזכיר במכתבו אקראם בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 
נבג"מ זי"ע והשי"ת יזכהו לבשר מהטבת בריאות בגשמיות ולעשות ככל יכולתו בהטבת הבריאות 

ברוחניות של אלו האנשים שבא עמהם בקישור לרגלי עבודתו בקדש ויגעת ומצאת.

נהניתי ממ"ש אודות התחזקות לימוד הדא"ח בהקבוץ שלהם ובטח יש ג"כ סדר שהנשים 
מתאספות מזמן לזמן ובאופן שמכינוס שלהן יבוא ענין לפועל במצות בכלל ומדות טובות בפרט 

והשי"ת יצליח את כאו"א מהם.

בברכה.

  אגרות קודש - מתורגם מאנגלית 
)מתוך הספר "פרופ' גרין - שלום וברכה" בהוצאת בית חב"ד המרכזי באר שבע(

 ב"ה,  כ"א אדר א' תש"ל
לונדון

ד"ר גרין היקר

שליט"א  הרבי  ישראל,  בארץ  לבקר  תקוותך  לגבי  לפברואר  מה־25  למכתבך  בתשובה 
ענה שתיסע עם אשתך, ותשאיר את הילדים בבית־ספר בלונדון, אם אפשרי לארגן עבורם סידור 

מתאים להשגחה, אוכל ומגורים וכו', בלונדון. אם קשה לסדר זאת, אזי תיסע עם כל המשפחה.

בכל מקרה הרבי שליט"א אמר שתנסה להישאר בארץ־ישראל כמה שיותר זמן.

מירב האיחולים הטובים,

בברכה,

הרב מ.א. חדקוב
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רמג

נקודה משיחת קודש מעובדת

ַּכֲאֶׁשר ִהְכִניסּו ֶאת ָהַרִּבי ַהֶּצַמח־ֶצֶדק ַלֵחיֶדר ִּבְהיֹותֹו ֶיֶלד, ִּבֵּקׁש ָסבֹו, ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן, ֵמַהְּמַלֵּמד ִלְלֹמד 

ִעּמֹו ֶאת ָּפָרַׁשת ַוִּיְקָרא.

ַאַחר ַהִּלּמּוד, ָׁשַאל ַהֶּצַמח־ֶצֶדק ֶאת ָסבֹו: ַמּדּוַע ָהאֹות ָאֶל"ף ֶׁשל 'ַוִּיְקָרא' מֹוִפיָעה ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ִּבְכָתב 

ָקָטן יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ְׁשָאר ָהאֹוִתּיֹות?

ם ָנַתן ְלֹמֶׁשה ְּבִסיַני ֵיׁש ְׁשלֹוָׁשה ְּגָדִלים:  ִנְכַנס ַהַּסָּבא ִלְדֵבקּות ְוֵהִׁשיב לֹו: ְּבאֹוִתּיֹות ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֶׁשַהּׁשֵ

ֹרב  ָלֶלֶכת  ְצִריִכים  ָּבּה  ַהַּדְרָּגה  ֶׁשּזֹו  ֵּבינֹוִני,  ִּבְכָתב  ְּכתּובֹות  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ֹרב  ְוָקָטן.  ֵּבינֹוִני  ָּגדֹול, 

ָהֲאָנִׁשים.

ְּבֵסֶפר 'ִּדְבֵרי ַהָּיִמים', ְּכֶׁשֻּמְזָּכר ָאָדם ָהִראׁשֹון ֵיׁש ָאֶל"ף ְּגדֹוָלה, ָהרֹוֶמֶזת ַעל ַמֲעָלתֹו ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ָאָדם 

ם ְוָהָיה ָחָכם יֹוֵתר ֵמַהַּמְלָאִכים. ַאְך ָאָדם ִהְתָּגָאה ְּבַמֲעלֹוָתיו ְוָלֵכן  ָהִראׁשֹון ֶׁשָהָיה ְיִציר ַּכָּפיו ֶׁשל ַהּשֵׁ

ִנְכַׁשל ְּבֵחְטא ֵעץ ַהַּדַעת.

ַעל  ָהרֹוֶמֶזת  ְקַטָּנה,  ָאֶל"ף  מֹוִפיָעה  ֹמֶׁשה"(  ֶאל  )"ַוִּיְקָרא  ְלֹמֶׁשה  ְּבֶקֶׁשר  ֶׁשָּלנּו,  ַּבָּפָרָׁשה  ֹזאת  ְלֻעַּמת 

ָהֲעָנָוה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ֶׁשֹּלא ִהְתָּגָאה ַּבַּמֲעלֹות ֶׁשּלֹו ֶאָּלא ָהָיה "ָעָנו ִמָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני 

ָהֲאָדָמה".

ִלְכאֹוָרה ֹלא מּוָבן, ַהֶּצַמח־ֶצַמח ִהְתִחיל ֶזה ַעָּתה ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְוָׁשַאל ַרק ַעל ָהָאֶל"ף ַהְּקַטָּנה ֶׁשל ֹמֶׁשה 

ַהְרֵּבה  ַּבַּתַנ"ְך  ָהִראׁשֹון, ַהּמֹוִפיָעה  ָאָדם  ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל  ָהָאֶל"ף  ַעל  ִסֵּפר לֹו  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ָלָּמה  ַרֵּבנּו, 

ַבח ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון ְלַסֵּפר ֶׁשהּוא ִהְתָּגָאה? ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים? ִּבְפָרט ֶׁשֶּזה ֵהֶפְך ַהּׁשֶ

ם, ְוָלֵכן הּוא ִהְקִּדים ְלַסֵּפר  ַהֶהְסֵּבר הּוא ֶׁשַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ָּבא ְלהֹורֹות לֹו ֶּדֶרְך ִחּנּוְך ַּבַחִּיים ּוַבֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ

לֹו ַעל ָהָאֶל"ף ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוָאז ָעַבר ְלַהְסִּביר אֹודֹות ָהָאֶל"ף ֶׁשל ֹמֶׁשה.

ָמה ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֵמָהָאֶל"ף ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון? ָאֶל"ף ְּגדֹוָלה מֹוָרה ַעל ַמֲעלֹוָתיו ֶׁשל ָהָאָדם. ִאם ָאָדם 

ֹלא ֵיַדע ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַמֲעלֹות, הּוא ְיַהֵּסס ְוַיְחֹׁשׁש ַלֲעׂשֹות ְּדָבִרים טֹוִבים. ָלֵכן, ַעל ָּכל ֶאָחד ָלַדַעת ֶׁשֵּיׁש ּבֹו 

ּוְלַקֵּים ִמְצוֹות  ִלְלֹמד ּתֹוָרה  ֵּכן הּוא ָראּוי  ְוַעל  ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֶּבן  ְיהּוִדי  ַמֲעלֹות טֹובֹות: הּוא 

ה. ִמּתֹוְך ְקֻדּׁשָ

 – ִנָּיה  ַהּׁשְ ָהָאֶל"ף  ָּבָאה  ָלֵכן  ְּבֵחְטא.  ְלִהָּכֵׁשל  ָעׂשּוי  ְוָכְך  ַּגֲאָוה  ִליֵדי  ָיבֹוא  ֶׁשָהָאָדם  ָאסּור  ֵׁשִני,  ִמַּצד 

ַהְּקַטָּנה, ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו: ַּגם ֹמֶׁשה ִהִּכיר ַּבַּמֲעלֹות ֶׁשּלֹו, ְּכִפי ֶׁשַהּתֹוָרה ַעְצָמּה ְמִעיָדה "ַוִּיְקָרא ֶאל ֹמֶׁשה" 

ם ָקָרא לֹו ִמּתֹוְך ֲחִביבּות ְּגדֹוָלה. ַאְך הּוא ָיַדע ֶׁשַּמֲעלֹות ֵאֶּלה ֹלא ָּבאּו ִּבְזכּות ְיִגיָעתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו,  – ֶׁשַהּׁשֵ

ֶאָּלא ִנְּתנּו לֹו ְּבַמָּתָנה ִמְּלַמְעָלה. ָּכְך ַעל ָּכל ְיהּוִדי ִלְהיֹות ָׁשֵפל ְּבֵעיֵני ַעְצמֹו ְוֹלא ְלִהְתָּגאֹות.

)ע"פ לקוטי שיחות יז עמ' 1. מתוך 'נשמתא דאורייתא'(

ְנֻקָּדה ְמִׂשיַחת ֹקֶדׁש

ַהּסֹוד ֶׁשל ָהָאֶל"ף ַהְּקַטָּנה
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שני רמד ראשון, - ב א, - ויקרא פרשת - בציבור לקריאה חומש

àïåùàøàø÷iåàìäàî åéìà ýåýé øaãéå äLî-ìà ©¦§−̈¤¤®©§©¥³§Ÿ̈Æ¥½̈¥¬Ÿ¤
:øîàì ãrBîázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥−¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´

-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék íãà íäìà£¥¤½¨À̈¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦
-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe ø÷aä-ïî äîäaä©§¥À̈¦©¨¨Æ¦©½Ÿ©§¦−¤

:íëðaø÷âøëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà ¨§©§¤«¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬
Búà áéø÷é ãrBî ìäà çút-ìà epáéø÷é íéîz̈¦−©§¦¤®¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½

:ýåýé éðôì Bðöøìãäìòä Làø ìr Bãé Cîñå ¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®
:åéìr øtëì Bì äöøðå(éåì)äïa-úà èçLå §¦§¨¬−§©¥¬¨¨«§¨©²¤¤¬

íéðäkä ïøäà éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ
áéáñ çaænä-ìr ícä-úà e÷øæå ícä-úà¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ¨¦½

:ãrBî ìäà çút-øLàåäìòä-úà èéLôäå £¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®
:äéçúðì dúà çzðåæïäkä ïøäà éða eðúðå §¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²

:Làä-ìr íéör eëørå çaænä-ìr Làçeëørå ¥−©©¦§¥®©§¨«§¬¥¦−©¨¥«§¨«§À
Làøä-úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤¨−Ÿ
øLà Làä-ìr øLà íéörä-ìr øãtä-úàå§¤©®̈¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìrèíéna õçøé åérøëe Baø÷å ©©¦§¥«©§¦§¬§¨−̈¦§©´©®̈¦
äMà äìò äçaænä ìkä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥³¤©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬

:ýåýéì çBçéð-çéøñ(ìàøùé)éïàvä-ïî-íàå ¥«©¦−©©«Ÿ̈«§¦¦©¸Ÿ
øëæ äìòì íéfrä-ïî Bà íéáNkä-ïî Bðaø÷̈§¨¯¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−§Ÿ¨®¨¨¬

:epáéø÷é íéîzàéçaænä Cøé ìr Búà èçLå ¨¦−©§¦¤«§¨©̧Ÿ¹©´¤¯¤©¦§¥²©
íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ýåýé éðôì äðôö̈−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯

:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úàáéBúà çzðå ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦©³ŸÆ
ïäkä Cørå Bøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®§¨©³©Ÿ¥Æ
-ìr øLà Làä-ìr øLà íéörä-ìr íúàŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−©

:çaænäâéáéø÷äå íéna õçøé íérøkäå áøwäå ©¦§¥«©§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©¨®¦§¦§¦¸
àeä äìò äçaænä øéè÷äå ìkä-úà ïäkä©Ÿ¥³¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´À

:ýåýéì ççéð çéø äMàô
àø÷éåúùøô

¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
ãקודש משיחות ãנקודות

‰¯Bz ÈLnÁ ‰MÓÁ „‚k ,'‰¯B‡' Ô‡k ·È˙k ÌÈÓÚt LÓÁ»≈¿»ƒ¿ƒ»»¿∆∆¬ƒ»À¿≈»

‡e‰L ,‡¯˜iÂ ¯ÙÒ „‚k Y '·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ' . .««¿¡…ƒ∆»ƒ¿∆∆≈∆«ƒ¿»∆

˙Ba¯ ˙BÎÏ‰ ‡ÏÓ(ה פ"ג, רבה (בראשית »≈¬»«

למרֹות  'טֹוב', ּבֹו נאמר 'וּיקרא' ספר ׁשּדוקא לכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָההסּבר

ּדברי  עלּֿפי הּוא רּבֹות'. הלכֹות 'מלא ּדברים ספר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּגם

"ּכּמה  לידי מביאים הּתֹורה ּבלּמּוד ועמל ׁשּיגיעה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּזהר,

עלֿידי  ּכׁשּמּגיע הּתֹורה לּמּוד על נאמר ׁש'ּטֹוב' ּדהינּו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָטבין",

מּפני  'טֹוב', נאמר וּיקרא ּבספר ּדוקא ולכן ועמל. ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיגיעה

ה'ּתֹוספֹות' ּכדברי הּתֹורה. ספרי מּבין ּבהבנה הּקׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

ׁשּבֹו ׁשּבּספרים', 'חמּור וּיקרא ספר על ּברכֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבמסכת

להבינֹו. ּבכדי רּבה יגיעה ְְְְִִִֵַָָָָּדרּוׁשה

(1306 ע' ח"ד שיחות (לקוטי

éðùãéáéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

åèBLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
:çaænä øé÷ ìr Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

æèéìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäådúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷ çaænä ìöàæéòqLå ¥³¤©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤§¦©̧

ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá BúàŸ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
àeä äìò Làä-ìr øLà íéörä-ìr äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À

:ýåýéì ççéð çéø äMàñáà-ék Lôðå ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¤À¤¦«
÷ áéø÷úBðaø÷ äéäé úìñ ýåýéì äçðî ïaø ©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤¦«§¤´¨§¨®

:äðáì äéìr ïúðå ïîL äéìr ÷öéåádàéáäå §¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«¤«¡¦À̈
Böî÷ àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿª§À
ïäkä øéè÷äå dúðáì-ìk ìr dðîMîe dzìqî¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧©Ÿ¥¹
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

âLã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤
:ýåýé éMàî íéLã÷ñãïaø÷ áø÷ú éëå ¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«§¦¬©§¦²¨§©¬

úìeìa úvî úBlç úìñ øepú äôàî äçðî¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³©ŸÆ§´Ÿ
:ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMañä-íàå ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤§¦

ðaø÷ úáçnä-ìr äçðîïîMá äìeìa úìñ E ¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äéäú ävîåäéìr z÷öéå íézt dúà úBút ©¨¬¦«§¤«¨³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨

:àåä äçðî ïîLñ ¨®¤¦§−̈¦«
ãקודש משיחות ãנקודות

ÂÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ(א (א, «ƒ¿»∆…∆«¿«≈≈»
,‰‡È¯˜ ‰Ó„˜ ÌÈÈeeˆ ÏÎÏe ˙B¯ÈÓ‡‰ ÏÎÏe ˙B¯ac‰ ÏÎÏ¿»«ƒ¿¿»»¬ƒ¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»

 חומש לקריאה בציבור 

פרשת ויקרא
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רמה

רביעי  שלישי, - ג - ויקרא פרשת - בציבור לקריאה חומש
‰aÁ ÔBLÏ(רש"י) ¿ƒ»

'אמירֹות' 'ּדּברֹות', לׁשֹונֹות ׁשלֹוׁש ּומביא מדּיק ְְְֲִִִִֵֵַַָרׁש"י

זֹו". אף זֹו "לא לֹומר ּכבא ְְִִַַָֹו'צּוּויים',

"˙B¯ac" ׁשּדּבּור מּפני חּבה, ׁשל לׁשֹון ׁשּיקּדים מּובן : ƒ¿ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

יקּדים  הּׁשֹומע את להבהיל ׁשּלא ּובכדי קׁשה, לׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

.ר צריB¯ÈÓ‡"˙"לׁשֹון אין 'אמירה' ׁשּקדם לחׁשב יכלנּו : ַָ¬ƒְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹֹ

רׁש"י  מחּדׁש רּכה, לׁשֹון היא ׁשאמירה מּפני חּבה, ׁשל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשֹון

חּבה. לׁשֹון נאמר "אמירֹות" קדם לכאֹורה "ˆÌÈÈee"ׁשּגם : ְֱֲִִֶֶֶַַָֹƒƒְִָ

ׁשּצּוּוי  מּפני מּזיקה, חּבה ׁשּלׁשֹון לחׁשב מקֹום היה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּב'צּוּויים'

את  להחליׁש יכֹול חּבה ּולׁשֹון ואיתנה, מחלטת אמירה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהּוא

קדם  ׁשּגם יֹותר, ּגדֹול חּדּוׁש רׁש"י מחּדׁש הּצּוּוי. ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּתקף

חּבה. לׁשֹון נאמר ְֱִִִֶַַָל"צּוּויים"

(488 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם (תורת

éùéìùæðaø÷ úLçøî úçðî-íàåïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤
:äNrzçäNré øLà äçðnä-úà úàáäå ¥«¨¤«§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²

dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå ýåýéì älàî¥¥−¤©«Ÿ̈®§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈
:çaænä-ìàè-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå ¤©¦§¥«©§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤

ççéð çéø äMà äçaænä øéè÷äå dúøkæà©§¨´̈½̈§¦§¦−©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©
:ýåýéìéåéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå ©«Ÿ̈«§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®

:ýåýé éMàî íéLã÷ Lã÷àéøLà äçðnä-ìk ¬Ÿ¤¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«¨©¦§À̈£¤³
øàN-ìë ék õîç äNrú àì ýåýéì eáéø÷z©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−¨¥®¦³¨§ŸÆ
:ýåýéì äMà epnî eøéè÷ú-àì Lác-ìëå§¨§©½«Ÿ©§¦¯¦¤²¦¤−©«Ÿ̈«

áé-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷̈§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤
:ççéð çéøì eìré-àì çaænäâéïaø÷-ìëå ©¦§¥¬©Ÿ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©§¨¨§©´

úéøa çìî úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À¤µ©§¦´
éäìàðaø÷-ìk ìr Eúçðî ìrî Eáéø÷z E ¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−©§¦¬
:çìîñãéýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå ¤«©§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®

úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb Làa éeì÷ áéáà̈¦º¨³¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬
éøeka:Eåèäðáì äéìr zîNå ïîL äéìr zúðå ¦¤«§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®

:àåä äçðîæèdúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå ¦§−̈¦«§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈
äMà dúðáì-ìk ìr dðîMîe dNøbî¦¦§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®¦¤−

:ýåýéìô ©«Ÿ̈«
ãקודש משיחות ãנקודות

'‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆»¿»«
ÔÈÚ‰ ¯ac ‰·„ ˙Ba¯˜a(רש"י) ¿»¿¿¿»»ƒ∆»ƒ¿»

ּדוקא, יחיד קרּבנֹות ּבדיני ּפֹותחת הּתֹורה מּדּוע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָההסּבר

נדבה  קרּבנֹות מקּדימה יחיד ּובקרּבנֹות צּבּור, ּבקרּבנֹות ְְְְְְְְְְְִִִַָָָָָָָֹולא

וחֹובה  צּבּור קרּבנֹות ׁשּלכאֹורה למרֹות - חֹובה ְְְְְְְְִִֶַָָָָָלקרּבנֹות

נאמרּו וצו) (וּיקרא אּלּו ׁשּפרׁשּיֹות מּפני הּוא - יֹותר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחׁשּובים

ּומּטרת  ׁשמיני). (ׁשּבפרׁשת והקמתֹו הּמׁשּכן לחנּכת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻקדם

מעׂשית  הֹוראה ּבניֿיׂשראל את ללּמד היא אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּפרׁשּיֹות

הּמׁשּכן. חנּכת ְְֲִִַַַָֻלקראת

ׁשמֹונת  ּבמׁש ּכי ללּמד, עדין צר אין הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

לכן  הּצּבּור, קרּבנֹות את רּבנּו מׁשה הקריב הּמּלּואים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

יחיד  ּובקרּבנֹות זֹו. ּבפרׁשה ּכלל מֹופיעים לא ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹּדיניהם

הּקרּבנֹות  ׁשהרי לחֹובה, נדבה קרּבנֹות הּתֹורה ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָמקּדימה

ּכי  נדבה, קרּבנֹות היּו הּמׁשּכן ּבהקמת (ּבעּקר) ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָׁשהּובאּו

מסּתּבר  ולא חטאים, על ּככּפרה מּגיעים חֹובה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹקרּבנֹות

לכן  ּבניֿיׂשראל. חטאּו הּמׁשּכן ּכהקמת נׂשּגב ּכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזמן

חֹובה. לקרּבנֹות הּתֹורה אֹותם ְְְְִַַָָָָָמקּדימה

(9 ע' חי"ז שיחות (לקוטי

éòéáøâàø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ
epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î àeä́©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−

:ýåýé éðôìáBèçLe Bðaø÷ Làø-ìr Bãé Cîñå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾
íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãrBî ìäà çút¤−©´Ÿ¤¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯

:áéáñ çaænä-ìr ícä-úàâçáfî áéø÷äå ¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦Æ¦¤´©
äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà: ¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

ãïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½
-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©

:äpøéñé úBéìkääïøäà-éðá Búà eøéè÷äå ©§¨−§¦¤«¨§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ
øLà íéörä-ìr øLà äìòä-ìr äçaænä©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈£¤¬©¨«¥¦−£¤´

:ýåýéì ççéð çéø äMà Làä-ìrôå-ïî-íàå ©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦¦
äá÷ð Bà øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ´§¥½̈

:epáéø÷é íéîzæ-úà áéø÷î-àeä áNk-íà ¨¦−©§¦¤«¦¤¬¤«©§¦−¤
:ýåýé éðôì Búà áéø÷äå Bðaø÷çBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ

ãrBî ìäà éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìr©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

èBaìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ
-úàå äpøéñé äörä únrì äîéîú äéìàä̈«©§¨´§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤
øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

:áøwä-ìréøLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´
-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäìr£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רמו

 246    הלי רולדמפ  צד הל 

חמישי רמו - ד - ויקרא פרשת - בציבור לקריאה חומש

:äpøéñé úéìkä-ìr ãákäàéïäkä Bøéè÷äå ©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¬©Ÿ¥−
:ýåýéì äMà íçì äçaænäôáéær-íàå ©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«§¦¥−

:ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷âéBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ
Búà èçLå BLàø-ìre÷øæå ãrBî ìäà éðôì ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®§Â¨«§Â

:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éðaãéáéø÷äå §¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦³
äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
:áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

åèïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½
-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©

:äpøéñé úéìkäæèäçaænä ïäkä íøéè÷äå ©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨
:ýåýéì áìç-ìk ççéð çéøì äMà íçìæéúwç ¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©¨¥−¤©«Ÿ̈«ª©³

áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤
:eìëàú àì íc-ìëåô §¨−̈¬ŸŸ¥«

ãקודש משיחות ãנקודות
'‰Ï ·ÏÁ Ïk(טז (ג, »≈∆«

ÔÓ Ba¯˜ ‡È·ÈÂ ,Ú¯‰ B¯ˆÈ ÛÎÈ - BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB¯‰»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿»ƒ»¿»ƒ
‡e‰ ÔÎÂ . . epnÓ ‡È·iL ÔÈn‰ B˙B‡aL ¯˙BÈa ÁaLn‰ ‰Ùi‰«»∆«¿À»¿≈∆¿«ƒ∆»ƒƒ∆¿≈

'‰Ï ·ÏÁ Ïk :¯ÓB‡(מזבח איסורי הל' סוף (רמב"ם ≈»≈∆«
ׁשעל  לה'", חלב "ּכל לפרׁש הרמּב"ם צרי היה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה

ויׁש הּמינים? ׁשּבכל והמׁשּבח הּמבחר מן להביא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻהאדם

ׁשל  ּבבעלּותֹו האדם להּכרת ּבּטּוי הּוא לה'" חלב "ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָלֹומר,

ולכן  - ּומלֹואּה הארץ לה' - ּכּלֹו העֹולם ּכל על ְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻהּקּב"ה

מינים  ּכלּולים ׁשּבּבריאה והיֹות והמׁשּבח. הּמבחר מן ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָֻֻמקריב

ּוגרּועים, ּפׁשּוטים וחלקם ּומׁשּבחים יפים חלקם ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָֻׁשֹונים,

והמׁשּבח  הּמבחר על מדּבר לה'" חלב ׁש"ּכל לֹומר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻצרי

ּבכ  ּכי מין. לגּלֹות ׁשּבאֹותֹו צרי והּגרּוע, המׁשּבח ומין, מין ל ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ

הּקּב"ה. ׁשל ּבבעלּותֹו ְֲֵֶֶַַָָׁשהם

(23 ע' חט"ו שיחות (לקוטי

éùéîçãà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
äââLá àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³¦§¨¨Æ
äNrå äðéNrú àì øLà ýåýé úåöî ìkî¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈

:äpäî úçàîâàèçé çéLnä ïäkä íà ¥«©©−¥¥«¨¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈
àèç øLà Búàhç ìr áéø÷äå írä úîLàì§©§©´¨¨®§¦§¦¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈

:úàhçì ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øtãàéáäå ©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−§©¨«§¥¦´
Cîñå ýåýé éðôì ãrBî ìäà çút-ìà øtä-úà¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìr Bãé-úà¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýéäàéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈«§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©®̈§¥¦¬
:ãrBî ìäà-ìà BúàåBòaöà-úà ïäkä ìáèå Ÿ−¤¬Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−

ýåýé éðôì íéîrt òáL ícä-ïî äfäå íca©¨®§¦¨̧¦©¹̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
Lãwä úëøt éðt-úà:æícä-ïî ïäkä ïúðå ¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈

ýåýé éðôì íénqä úøè÷ çaæî úBðø÷-ìr©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
CtLé øtä íc-ìk | úàå ãrBî ìäàa øLà£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´©À̈¦§ŸÆ
:ãrBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

ç-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤
øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìr äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

:áøwä-ìrèáìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ
úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäéìr øLà£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ

:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákä-ìréíøeé øLàk ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨©«£¤´½̈
çaæî ìr ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½©−¦§©¬

:äìòäàé-ìr BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå ¨«Ÿ¨«§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©
:BLøôe Baø÷å åérøk-ìrå BLàøáéàéöBäå Ÿ−§©§¨¨®§¦§−¦§«§¦´

øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤¨³¨Æ
Làa íéör-ìr Búà óøNå ïLcä CôL-ìà¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−¨¥®

:óøOé ïLcä CôL-ìrôâéúãr-ìk íàå ©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«§¦̧¨£©³
eNrå ìäwä éðérî øác íìrðå ebLé ìàøNé¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−©¨®̈Â§¨Â
äðéNrú-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:eîLàåãéäéìr eàèç øLà úàhçä ärãBðå §¨¥«§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨
eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä eáéø÷äå§¦§¦¸©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´

:ãrBî ìäà éðôì Búàåèäãrä éð÷æ eëîñå Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤¥«§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯
èçLå ýåýé éðôì øtä Làø-ìr íäéãé-úà¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬

:ýåýé éðôì øtä-úàæèçéLnä ïäkä àéáäå ¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©
:ãrBî ìäà-ìà øtä ícîæéïäkä ìáèå ¦©´©®̈¤−Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²

ýåýé éðôì íéîrt òáL äfäå ícä-ïî Bòaöà¤§¨−¦©®̈§¦º̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:úëøtä éðt úàçéúðø÷-ìr | ïzé ícä-ïîe ¥−§¥¬©¨«Ÿ¤¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ

ãrBî ìäàa øLà ýåýé éðôì øLà çaænä©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®
äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé ícä-ìk úàå§¥´¨©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈

:ãrBî ìäà çút-øLàèéíéøé Baìç-ìk úàå £¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¥¬¨¤§−¨¦´
:äçaænä øéè÷äå epnîëøLàk øtì äNrå ¦¤®§¦§¦−©¦§¥«¨§¨¨´©½̈©«£¤³

íäìr øtëå Bl-äNré ïk úàhçä øôì äNr̈¨Æ§©´©«©½̈¥−©«£¤®§¦¤¯£¥¤²
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:íäì çìñðå ïäkäàë-ìà øtä-úà àéöBäå ©Ÿ¥−§¦§©¬¨¤«§¦´¤©À̈¤
øtä úà óøN øLàk Búà óøNå äðçnì õeçî¦Æ©©«£¤½§¨©´Ÿ½©«£¤´¨©½¥−©¨´

:àeä ìäwä úàhç ïBLàøäôáëàéNð øLà ¨«¦®©©¬©¨−̈«£¤¬¨¦−
åéäìà ýåýé úåöî-ìkî úçà äNrå àèçé¤«¡¨®§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¹̈

:íLàå äââLa äðéNrú-àì øLàâëòãBä-Bà £¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥««©³
Bðaø÷-úà àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈¨®§¥¦¯¤¨§¨²

:íéîz øëæ íéfr øérNãëLàø-ìr Bãé Cîñå §¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«§¨©³¨Æ©´Ÿ
-úà èçLé-øLà íB÷îa Búà èçLå øérOä©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²£¤¦§©¬¤

:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòääëïäkä ç÷ìå ¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«§¨©̧©Ÿ¥¹
çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä: ¨«Ÿ®̈§¤¨´¦§½Ÿ¤§−¦§©¬¨«Ÿ¨«

åëçáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
çìñðå Búàhçî ïäkä åéìr øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬

:Bìô «
ãקודש משיחות ãנקודות

ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆
ּדוקא  ּדהינּו מּכם", יקריב ּכי "אדם הּכתּוב מדּגיׁש ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָמּדּוע

קרּבנֹות  להביא יכֹולים נכרים ּגם להלכה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמּבניֿיׂשראל,

ּפעמים  מסּפר נכּתב הּקרּבנֹות ׁשּבפרׁשת לֹומר, ויׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנדבה?

רׁש"י: ּכ על ּומסּביר לה'", ניחֹוח ריח "אּׁשה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּקרּבן

הּכתּוב, מדּגיׁש לכן רצֹוני". ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ"נחתֿרּוח

היא  הּקרּבן, ע"י ׁשּנגרמת רּוח' ה'ּנחת מּכם", יקריב ּכי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ"אדם

העֹולם. אּמֹות קרּבנֹות ולא ּבניֿיׂשראל, קרּבנֹות ע"י ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָָֹֻּדוקא

(5 ע' חי"ב שיחות (לקוטי

éùéùæëírî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´
-àì øLà ýåýé úåönî úçà dúNra õøàä̈®̈¤Â©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ

:íLàå äðéNrúçëøLà Búàhç åéìà òãBä Bà ¥«¨¤−¨§¨¥«µ©´¥½̈©¨−£¤´
äá÷ð äîéîz íéfr úøérN Bðaø÷ àéáäå àèç̈¨®§¥¦̧¨§¨¹§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈

:àèç øLà Búàhç-ìrèëìr Bãé-úà Cîñå ©©¨−£¤¬¨¨«§¨©Æ¤¨½©−
íB÷îa úàhçä-úà èçLå úàhçä LàǿŸ©«©¨®§¨©Æ¤©´©½̈¦§−

:äìòäìïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå ¨«Ÿ¨«§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾
CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìr©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ®̈§¤¨¨¨´¦§½Ÿ

:çaænä ãBñé-ìààìøéñé daìç-ìk-úàå ¤§−©¦§¥«©§¤¨¤§¨´¨¦À
øéè÷äå íéîìMä çáæ ìrî áìç øñeä øLàk©«£¤̧©´¥»¤»¥©´¤©́©§¨¦¼§¦§¦³
åéìr øtëå ýåýéì ççéð çéøì äçaænä ïäkä©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²

:Bì çìñðå ïäkäôáìBðaø÷ àéáé Nák-íàå ©Ÿ¥−§¦§©¬«§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−
:äpàéáé äîéîú äá÷ð úàhçìâìBãé-úà Cîñå §©®̈§¥¨¬§¦−̈§¦¤«¨§¨©Æ¤¨½

íB÷îa úàhçì dúà èçLå úàhçä Làø ìr©−´Ÿ©«©¨®§¨©³Ÿ¨Æ§©½̈¦§¾
:äìòä-úà èçLé øLàãìícî ïäkä ç÷ìå £¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³

äìòä çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàåäì-úàå §¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©§¤

k øéñé daìç-ìkçáfî áNkä áìç øñeé øLà ¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»¦¤´©
éMà ìr äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−¦¥´
àèç-øLà Búàhç-ìr ïäkä åéìr øtëå ýåýé§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨−̈

:Bì çìñðåôäàärîLå àèçú-ék Lôðå §¦§©¬«§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ
àBì-íà òãé Bà äàø Bà ãr àeäå äìà ìB÷́¨½̈§´¥½¬¨−̈´¨¨®¦¬

:Bðår àNðå ãébéáøác-ìëa òbz øLà Lôð Bà ©¦−§¨¨¬£Ÿ«´¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´
äîäa úìáða Bà äàîè äiç úìáðá Bà àîè̈¥¼Á§¦§©̧©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´
àeäå epnî íìrðå àîè õøL úìáða Bà äàîè§¥½̈¾§¦§©−¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬

:íLàå àîèâìëì íãà úàîèa òbé éë Bà ¨¥−§¨¥«´¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆ
òãé àeäå epnî íìrðå da àîèé øLà Búàîèª§¨½£¤¬¦§−̈¨®§¤§©´¦¤½§¬¨©−

:íLàåãíéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà §¨¥«´¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦
íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì Bà | òøäì§¨©´´§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²
úçàì íLàå òãé-àeäå epnî íìrðå äráLa¦§ª−̈§¤§©´¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬

:älàîääcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå ¥¥«¤§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈
:äéìr àèç øLàåìr ýåýéì BîLà-úà àéáäå £¤¬¨−̈¨¤«¨§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´

äaNk ïàvä-ïî äá÷ð àèç øLà Búàhç©¨Á£¤̧¨¹̈§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²
ïäkä åéìr øtëå úàhçì íéfr úøérN-Bà«§¦©¬¦¦−§©®̈§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−

:Búàhçîæàéáäå äN éc Bãé rébú àì-íàå ¥«©¨«§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧
éðL-Bà íéøú ézL àèç øLà BîLà-úà¤£¨¹£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬
:äìòì ãçàå úàhçì ãçà ýåýéì äðBé-éðá§¥«−̈©«Ÿ̈®¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«

çøLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäå§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
Btør ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−

ìécáé àìå:èøé÷-ìr úàhçä ícî äfäå §¬Ÿ©§¦«§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´
çaænä ãBñé-ìà äöné íca øàLpäå çaænä©¦§¥½©§©¦§¨´©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©

:àeä úàhçéètLnk äìò äNré éðMä-úàå ©−̈«§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®
çìñðå àèç-øLà Búàhçî ïäkä åéìr øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬

:Bìñ «
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ãקודש משיחות ãנקודות
ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡Â ,ÌÈ‰k ˙¯B˙a ˙B˜BÈ˙Ï ÔÈÏÈÁ˙n ‰Ó ÈtÓƒ¿≈««¿ƒƒ¿ƒ¿«…¬ƒ¿≈«¿ƒƒ
;ÔÈ¯B‰Ë ˙Ba¯w‰Â ÔÈ¯B‰Ë ˙B˜BÈz‰L ‡l‡ ?˙ÈL‡¯·aƒ¿≈ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ¿«»¿»¿ƒ

ÔÈ¯B‰Ëa e˜qÚ˙ÈÂ ÔÈ¯B‰Ë e‡B·È(ג פ"ז, רבה (ויקרא »¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
הּתֹורה  מצּינת נח, אצל הּקרּבנֹות הקרבת ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאֹודֹות

הּטהֹור' העֹוף ּומּכל הּטהֹורה הּבהמה 'מּכל היּו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהּקרּבנֹות

טהֹורים  לׁשאינם טהֹורים קרּבנֹות ּבין ׁשההבּדל למרֹות –ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

היתה  לכן קדם ׁשּׁשנים הּתֹורה מסּפרת ּתֹורה, ּבמּתן רק ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנקּבע

הׁשּפעה  ּכדי עד והּמצוֹות, הּתֹורה עלֿידי ּבעֹולם ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָהׁשּפעה

ילדי  מתחילים לכן הּקרּבנֹות. ּבהקרבת נח ׁשל התנהגּותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹעל

ׁשהקרבת  ׁשּכמֹו ללּמדם הּקרּבנֹות, ּבענין ּתֹורה ללמד ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ּכ והּמצוֹות, מהּתֹורה הׁשּפעה מּתןּֿתֹורה קדם ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות

והּמצוֹות, מהּתֹורה מׁשּפעים להיֹות צריכים ׁשּלהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻחּייהם

ׁשּקדם  הּמּצב עלּֿדר – ּבמצוֹות חּיבים אינם ׁשעדין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלמרֹות

ּתֹורה. ְַַָלמּתן

(1 ע' חכ"ב שיחות (לקוטי

éòéáùàéì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLéðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´
úøéNr àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå äðBé-éðá§¥«¨¼§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯
-àìå ïîL äéìr íéNé-àì úàhçì úìñ äôàä̈«¥¨²−Ÿ¤§©¨®«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ

:àåä úàhç ék äðáì äéìr ïzéáé-ìà dàéáäå ¦¥³¨¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬©−̈¦«¤«¡¦¨»¤
-úà Böî÷ àBìî äpnî | ïäkä õî÷å ïäkä©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸ª§¹¤
úàhç ýåýé éMà ìr äçaænä øéè÷äå dúøkæà©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®©−̈

:àåäâéàèç-øLà Búàhç-ìr ïäkä åéìr øtëå ¦«§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯£¤¨¨²
:äçðnk ïäkì äúéäå Bì çìñðå älàî úçàîñ ¥«©©¬¥¥−¤§¦§©´®§¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«

ãé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéååèìòîú-ék Lôð ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¤µ¤¦«¦§´Ÿ
-úà àéáäå ýåýé éLãwî äââLa äàèçå ìrî©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈¦¨§¥−§Ÿ̈®§¥¦Á¤
-óñk Ekøra ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì BîLà£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´¦©ÀŸ§¤§§²¤«¤

:íLàì Lãwä-ì÷La íéì÷Læèàèç øLà úàå §¨¦¬§¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«§¥´£¤Á¨¨̧
ïúðå åéìr óñBé BúLéîç-úàå ílLé Lãwä-ïî¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ¥´¨½̈§¨©¬
ìñðå íLàä ìéàa åéìr øtëé ïäkäå ïäkì Búàç Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬¨«¨−̈§¦§©¬

:Bìôæé-ìkî úçà äúNrå àèçú ék Lôð-íàå «§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨
íLàå òãé-àìå äðéNrú àì øLà ýåýé úåöî¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−

:Bðår àNðåçéEkøra ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå §¨¨¬£Ÿ«§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬
BúââL ìr ïäkä åéìr øtëå ïäkä-ìà íLàì§¨−̈¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯

:Bì çìñðå òãé-àì àeäå ââL-øLàèéàeä íLà £¤¨¨²§¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«¨−̈®
:ýåýéì íLà íLàôëäLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàlàëýåýéa ìrî äìrîe àèçú ék Lôð ¥«Ÿ¤µ¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®
ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa Búéîra Lçëå§¦¥̧©«£¦¹§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½

:Búéîr-úà ÷Lr BàáëLçëå äãáà àöî-Bà −¨©¬¤£¦««¨¨¯£¥¨²§¦¬¤
äNré-øLà ìkî úçà-ìr ø÷L-ìr òaLðå dä−§¦§©´©¨®¤©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬

:äpäá àèçì íãàäâëíLàå àèçé-ék äéäå ¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼
øLà ÷Lòä-úà Bà ìæb øLà äìæbä-úà áéLäå§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´¨À̈³¤¨¸¤Æ£¤´
-úà Bà Bzà ã÷ôä øLà ïBãwtä-úà Bà ÷Lr̈½̈µ¤©¦¨½£¤¬¨§©−¦®¬¤

:àöî øLà äãáàäãëåéìr òáMé-øLà ìkî Bà ¨«£¥−̈£¤¬¨¨«Â¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»
åéìr óñé åéúLîçå BLàøa Búà ílLå ø÷Mì©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®

:BúîLà íBéa epðzé Bì àeä øLàìäë-úàå ©«£¤̧¬²¦§¤−§¬©§¨«§¤
Ekøra ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì àéáé BîLà£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬

äkä-ìà íLàì:ïåëýåýé éðôì ïäkä åéìr øtëå §¨−̈¤©Ÿ¥«§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−
äîLàì äNré-øLà ìkî úçà-ìr Bì çìñðå§¦§©´®©©©²¦¬Ÿ£¤«©«£¤−§©§¨¬

:dáttt ¨«
ãקודש משיחות ãנקודות

¯tÒÈ È˙l‰z ÈÏ Èz¯ˆÈ eÊ ÌÚe(כא מג, (ישעי' «»«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«≈

זכר  ּבלׁשֹון ולא 'זּו', - נקבה ּבלׁשֹון הּפסּוק ְְְְְְִִִֵַַָָָָֹהׁשּתּמׁשּות

האדם  על מֹורה נקבה החסידּות: ּתֹורת עלּֿפי יּובן ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ'זה',

ּורצֹונֹות  ׁשאיפֹות אין ׁשּלֹו ּדהינּו 'מקּבל', ּבבחינת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַׁשהּוא

לכן  מקּבל. ׁשּמּמּנּו לּדבר התּבּטלּות ּכּלֹו וכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמעצמֹו,

ׁשּנמצא  אדם רק לֹומר, נקבה, ּבלׁשֹון הּפסּוק ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָמׁשּתּמׁש

א הּקּב"ה. ׁשל ּבתהּלתֹו לסּפר יכֹול ּבּטּול, - מקּבל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבבחינת

לסּפר  יכֹול אינֹו הּקּב"ה ּבפני ּבהתּבּטלּות נמצא ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאדם

עצמאית. למציאּות מקֹום אין הּקּב"ה לפני ּכי ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָּבתהּלתֹו,

(90 ע' ח"ה התוועדויות - מנחם (תורת

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§¨§¦§¥¨¦
,àúøéLå àúëøa ìkïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ¨¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥
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רמט

מפטיר  - ה - ויקרא פרשת - בציבור לקריאה חומש

øéèôîãëílLå ø÷Mì åéìr òáMé-øLà ìkî BàÂ¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³
Bì àeä øLàì åéìr óñé åéúLîçå BLàøa BúàŸÆ§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧¬²

:BúîLà íBéa epðzéäëýåýéì àéáé BîLà-úàå ¦§¤−§¬©§¨«§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®

:ïäkä-ìà íLàì Ekøra ïàvä-ïî íéîz ìéà©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥«
åëúçà-ìr Bì çìñðå ýåýé éðôì ïäkä åéìr øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©©©²

:dá äîLàì äNré-øLà ìkîttt ¦¬Ÿ£¤«©«£¤−§©§¨¬¨«

.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 àø÷éå úùøôì äøèôä

ú"åîùìåâî ÷øô äéòùéá

ëà:eøtñé éúläz éì ézøöé eæ-ír©Æ¨©´§¦¦½§¦¨¦−§©¥«
áëéa zrâé-ék á÷ré úàø÷ éúà-àìå§«ŸŸ¦¬¨−̈¨©«£®Ÿ¦«¨©¬§¨¦−

:ìàøNéâëéúìr äN él úàéáä-àìE ¦§¨¥««Ÿ¥¥³¨¦Æ¥´«ŸŸ¤½
éçáæeézãárä àì éðzãaë àì EézrâBä àìå äçðîa EE §¨¤−´Ÿ¦©§¨®¦³Ÿ¤«¡©§¦̧Æ§¦§½̈§¬Ÿ«©§¦−

למורא  שי
,éì ézøöé eæ íò (àë.íòì éì úBéäì ézøöé øLà íòä,eøtñé éúläz ©¨©§¦¦¨¨£¤¨©§¦¦§¦§¨§¦¨¦§©¥

.íäì äNòàL íéqpä ìò éúläz eøtñé ïòîì,á÷òé úàø÷ éúà àìå (áë §©©§©§§¦¨¦©©¦¦¤¤¡¤¨¤§ŸŸ¦¨¨¨©£Ÿ
ék ,éúBà úàø÷ àì á÷òé äzà ìáà£¨©¨©£ŸŸ¨¨¨¦¦

.äøæ äãBáò øçà úéðt,éa zòâé ék ¨¦¨©©£¨¨¨¦¨©§¨¦
éòå òâé úéNòð ékzìháe éúãBáòa ó ¦©£¥¨¨¥©§¨¥©£¨¦¦©§¨

.úBðaøwä úãBáò úààì (âë ¤£©©¨§¨Ÿ
,'åâå él úàéáäæçà éîéa äéä äæ ¥¥¨¦¤¨¨¦¥¨¨

.Lc÷nä úéa úãBáò ìhaL äãeäé Cìî¤¤§¨¤¦¥£©¥©¦§¨

ézãáòä àì,'åâå äçðîa Eàì Ÿ¤¡©§¦§¦§¨Ÿ

éìò ézìhääàöBäå äL÷ äãBáò E ¦©§¦¨¤£¨¨¨§¨¨

äçðî ék ,äçðnä úàáäa äaøî§ª¨©£¨©©¦§¨¦¦§¨

éúéeö àì ïëå .äpnî õî÷ ÷ø íéøéè÷î©§¦¦©Ÿ¤¦¤¨§¥Ÿ¦¦¦

מרים  עטרת
àëézøöé eæ-íríézøöééìïòîì ,íòì:eøtñé éúläzáëòecî ©Æ¨©´§¦§©§¦¦½§¨§©©§¦¨¦−§©¥«©©

á÷ré úàø÷ éúà-àìåäøæ äãBáò éøçà úéðt àlà ,äzò ãòékeléàk §«ŸŸ¦¬¨−̈¨©«£®Ÿ©©¨¤¨¨¦¨©£¥£¨¨¨¦«§¦

ìàøNé éa zrâé-éúãBáò eéä ¨©¬§¨¦−¦§¨¥«¨£¨¦

éìò éúBöîeäna EìàLà ,çøBèì E ¦§©¨¤§©¤§¨§©¤

ézòâBäàìä ,E:âëél úàéáä-àì ©§¦£Ÿ«Ÿ¥¥³¨¦Æ
éúìr äNEäøæ äãBáòì íà ék ¥´«ŸŸ¤½¦¦©£¨¨¨

éçáæeàì éðzãaë àì E §¨¤−´Ÿ¦©§®̈¦³Ÿ
ézãáräEäaø äãBáòäçðîaék ¤«¡©§¦̧£¨©¨Æ§¦§½̈¦

õîBwä ÷ø øéè÷äì éúéeö àìàìå Ÿ¦¦¦§©§¦©©¤§¬Ÿ
ézrâBääðBáìa Eéúéeö àì ék «©§¦−¦§¨«¦Ÿ¦¦¦
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:äðBáìaãëäð÷ óñká él úéð÷-àì ¦§¨««Ÿ¨¦̧¨¦³©¤̧¤Æ¨¤½
éçáæ áìçåCà éðúéåøä àì E §¥¬¤§¨¤−´Ÿ¦§¦¨®¦©À

éúàhça éðzãáräéðzrâBä E ¤«¡©§©̧¦Æ§©Ÿ¤½«©§©−¦
éúðBra:Eäëäçî àeä éëðà éëðà ©«£«Ÿ¤«¨«Ÿ¦̧¨«Ÿ¦¬²Ÿ¤¬
érLôéúàhçå éðrîì E:økæà àì E §¨¤−§©«£¦®§©Ÿ¤−¬Ÿ¤§«Ÿ

åëäzà øtñ ãçé äèôMð éðøékæä©§¦¥¾¦¦¨«§−̈¨®©©¥¬©−̈
:÷cöz ïrîìæëéáààèç ïBLàøä E §©¬©¦§¨«¨¦¬¨«¦−¨¨®

éöéìîe:éá eòLt EçëéøN ìlçàå §¦¤−¨¬§¦«©«£©¥−¨´¥
ìûøNéå á÷ré íøçì äðzàå Lã÷®Ÿ¤§¤§¨³©¥̧¤Æ©«£½Ÿ§¦§¨¥−

:íéôecâìàécár á÷ré òîL äzrå §¦¦«§©¨¬§©−©«£´Ÿ©§¦®
:Bá ézøça ìûøNéåáýåýé øîà-äk §¦§¨¥−¨©¬§¦««Ÿ¨©̧§Ÿ̈¬

àøéz-ìà jøæré ïèaî Eøöéå ENòŸ¤²§«Ÿ¤§¬¦¤−¤©§§¤®¨©¦¨Æ
:Bá ézøça ïeøLéå á÷ré écárâék ©§¦´©«£½Ÿ¦«ª−¨©¬§¦«¦³

äLaé-ìr íéìæBðå àîö-ìr íéî-÷và¤¨©̧¦Æ©¨¥½§«§¦−©©¨¨®
-ìr éúëøáe Erøæ-ìr éçeø ÷và¤³Ÿ¦Æ©©§¤½¦§¨¦−©

éàöàö:Eãíéáørk øéöç ïéáa eçîöå ¤«¡¨¤«§¨«§−§¥´¨¦®©«£¨¦−
:íéî-éìáé-ìräéðà ýåýéì øîàé äæ ©¦§¥¨«¦¤³Ÿ©Æ©«Ÿ̈´½̈¦

é ázëé äæå á÷ré-íLá àø÷é äæåBã §¤−¦§¨´§¥«©«£®Ÿ§¤À¦§³Ÿ¨Æ
:äpëé ìûøNé íLáe ýåýéìåøîà-äk ©«Ÿ̈½§¥¬¦§¨¥−§©¤««Ÿ¨©̧

úBàáö ýåýé Bìàâå ìûøNé-Cìî ýåýé§Ÿ̈¯¤«¤¦§¨¥²§«Ÿ£−§Ÿ̈´§¨®
ïéà éãrìaîe ïBøçà éðàå ïBLàø éðà£¦³¦Æ©«£¦´©«£½¦©§¨©−¥¬

:íéýìûæäãébéå àø÷é éðBîë-éîe ¡Ÿ¦«¦¨´¦¦§À̈§©¦¤³¨

למורא  שי
.äðBáìa úBaøäì,äð÷ (ãëíNá-äð÷ àeäéçáæ áìçå,éðúéåøä àì E §©§¦§¨¨¤§¥Ÿ¤§¥¤§¨¤Ÿ¦§¦¨¦

.éðôì ízáø÷ä àì ékéúàhça éðzãáòä Cà,'åâå Eézãáòä àì éðà,E ¦Ÿ¦§©§¨§¨©©¤¡©§©¦§©Ÿ¤£¦Ÿ¤¡©§¦

éúàhça éðzãáòä äzà ìáàíëàOî ézìáñ äæ ìk íòå .çøèì éìò eéä íäL ,E £¨©¨¤¡©§©¦§©Ÿ¤¤¥¨¨©§Ÿ©§¦¨¤¨©§¦©¨£¤

.íëúà éúélk àìå,éðòîì (äëéîL ìlçé àlL éðòîì àlà ,Eú÷ãöa àì §Ÿ¦¦¦¤§¤§©£¦Ÿ§¦§¨§¤¨§©£¦¤Ÿ§ª©§¦

äìk íënò äNòà íà íénòä©¦¦¤¡¤¦¨¤¨¨

.íëéàèçk,éðøékæä (åëíãàk ©£¨¥¤©§¦¥¦§¨¨

Lé ìeîb äî éúBà øékæä ,Bøáçì øîBàä̈¥©£¥©§¥¦©§¥

.éìò Eì,ãçé äèôMðeðéøác øøáð §¨©¦¨§¨¨©§¨¥§¨¥

.ïécä éî íò úBàøì,äzà øtñøtñ ¦§¦¦©¦©¥©¨©¥

øtñz íà óà ,øîBìk .älçz äzà©¨§¦¨§©©¦§©¥

.écâð ÷écö äéäz àì ,älçza äzà(æë ©¨©§¦¨Ÿ¦§¤©¦¤§¦

éáà,àèç ïBLàøä EïBLàøä íãà ¨¦¨¦¨¨¨¨¨¦

ízà ïkL-ìëå ,úòcä õòî Bìëàa àèç̈¨§¨§¥¥©©©§¨¤¥©¤

.äMàå Léàî ízãìBpLéöéìîe,E ¤©§¤¥¦§¦¨§¦¤
íäéìò CîBñ äzàL íéöéìîä elôà£¦©§¦¦¤©¨¥£¥¤

íéøLkä íäå ,Eãòa áBè õéìîäì§©§¦©©§§¥©§¥¦

.éa eòLt íä íb äpä ,øBcaL(çë ¤©¦¥©¥¨§¦

,Lã÷ éøN ìlçàåíëéúBðåò ìéáLa ©£©¥¨¥Ÿ¤¦§¦£Ÿ¥¤

íéLBãwä íéøOä úà ïélçk äNòà¤¡¤§ª¦¤©¨¦©§¦

.íëaL,íøçì äðzàåøñîàå ¤¨¤§¤§¨©¥¤§¤§Ÿ

.ïBcáàì,íéôecâì.úBðBéæáìe úBôøçì ©£©§¦¦©£¨§¦§

,òîL äzòå (àì òîLáeL §©¨§©§©¨

.éúøBúì,ïeøLéå (áíééeø÷ ïk §¨¦¦ª¥§¦

ïéa øLiä íòä àeäL íL ìò ,ìàøNé¦§¨¥©¥¤¨¨©¨¨¥

.íénòäàîö ìò íéî ÷và ék (â ¨©¦¦¤¨©¦©¨¥
,'åâåõøà ìò íéî ÷öBé éðàL Bîk§¤£¦¥©¦©¤¤

.äàîö,Eòøæ ìò éçeø ÷vàïk §¥¨¤Ÿ¦©©§¤¥

.Eòøæ ìò áBhä éðBöø ÷vàeçîöå (ã ¤Ÿ§¦©©©§¤§¨§
,øéöç ïéáaúeøéäîa eaøéå eçîöéå §¥¨¦§¦§§§¦§¦§¦

.äøäîa çîBvä øéöçä Bîkíéáøòk §¤¨¦©¥©¦§¥¨©£¨¦
,íéî éìáé ìòíéìeúMä ìçð éáøòk ©¦§¥¨¦§©§¥©©©§¦

ìk íúeçìa íéãîBòL íéî éâìt ìò©©§¥©¦¤§¦§©¨¨

.íéîiä,éðà 'äì øîàé äæ (ä ©¨¦¤Ÿ©©¨¦
'äì íìBòî eðà ,eøîàé íé÷écvä©©¦¦Ÿ§¨¥¨©

.Ba ïéîàäì,á÷òé íLá àø÷é äæå §©£¦§¤¦§¨§¥©£Ÿ
eéäé àìå ,íéòLø ìL íéða íépè÷ elà¥§©¦¨¦¤§¨¦§Ÿ¦§

àlà ,íéòLøä íäéáà úòc øçà íéèBð¦©©©©£¦¤¨§¨¦¤¨

úBéäì á÷òé íLa íîöò úà eàø÷é¦§§¤©§¨§¥©£Ÿ¦§

.eäBîk íé÷écö,'äì Bãé ázëé äæå ©¦¦¨§¤¦§Ÿ¨©
íîöò úà eáiçiL ,äáeLz éìòa elà¥©£¥§¨¤§©§¤©§¨

ì.Bãé áúëa áiçúnä Bîk 'äì áeL ¨©§©¦§©¥¦§©¨

,äpëé ìàøNé íLáe.íéøbä elà,ïBLàø éðà (å.íìBòä úàéøa íã÷ §¥¦§¨¥§©¤¥©¥¦£¦¦Ÿ¤§¦©¨¨

,ïBøçà éðàå.íìBòä äìëiL øçàì,àø÷é éðBîë éîe (æøLà àeä éîe ©£¦©£§©©¤¦§¤¨¨¦¨¦¦§¨¦£¤

.éðBîk àeäL øîBì àø÷é,éì äëøòéå äãébéå.éðôì Cøòéå ãébéåíò éîeOî ¦§¨©¤¨¦§©¦¤¨§©§§¤¨¦§©¦§©£Ÿ§¨©¦¦©
,íìBòìk úà éúàøaL úòî ,øîBìk ,íìBò íò éîeN úòî íéNòpä íéøácä ¨©§¨¦©©£¦¥¥¦©¨§©¥¥¤¨¨¦¤¨

מרים  עטרת
äðBáìa úBaøäì:ãëúéð÷-àìúBð÷ì zëøöä àìäð÷ óñká él,íNBa ïéî §©§¦§¨«Ÿ¨¦̧¨Ÿ¨§©§¨¦§¦³©¤̧¤Æ¨¤½¦¤

íéìLeøéa áBøì äìãb äúéä ék çaænä ìò øéè÷äìéçáæ áìçåàì E §©§¦©©¦§¥©¦¨§¨§¥¨¨¦¨©¦§¥¬¤§¨¤−´Ÿ
éðúéåøääéìàäå úBéìkä ézLe ãákä úøúBé ìò ÷ø éúéeö àì ékCà ¦§¦®̈¦¦Ÿ¦¦¦©©¤¤©¨¥§¥©§¨§¨©§¨©À

éðzãáräúøeîz ïaø÷aéúàhçaEíäéìò øtëì éì àéáî äzàL ¤«¡©§©̧¦§¨§¨§©Æ§©Ÿ¤½¤©¨¥¦¦§©¥£¥¤

éðzrâBäézòbéúðéúðBraEíäL «©§©−¦¦§©©§¦©«£«Ÿ¤«¤¥

ãéæî úBðBò:äëàeä éëðà éëðà £¥¦¨«Ÿ¦̧¨«Ÿ¦¬²
éðàå ,æàî éúéçnLérLô äçîEíb ¤¨¦¦¥¨©£¦Ÿ¤¬§¨¤−©

äzòéðrîìú÷ãöa àìå Eú÷ãöa àìå ©¨§©«£¦®§Ÿ§¦§¨§§Ÿ§¦§©

éúBáàEéúàhçåøkæà àì Eìáì £¤§©Ÿ¤−¬Ÿ¤§«Ÿ§©

ììk íLBø øàMé:åëéðøékæäLé íà ¦¨¥¤§¨©§¦¥¾¦¦¥

EzìòBúì écâðk äðòèå úeëæ äæéà Eì§¥¤§§©£¨§¤§¦§©§§

ãçé äèôMðúBàøì eðéøác øaãð ¦¨«§−̈®̈©§©¥§¨¥¦§

Lé íà íäéìò äçkåúðå éî íò ïécä©¦¦¦§¦§©§¨£¥¤¦¥

éøáãa LnîEäzà øtñäléçz ©¨¦§¨¤©¥¬©−̈§¦¨

:÷cöz ïrîìæëéáàïBLàøä E §©¬©¦§¨«¨¦¬¨«¦−
éúBáàúBøBcä íäL ¯ íéðBLàøä E £¤¨¦¦¤¥©

úéaä ïîæa eéäLàèçécâðì e ¤¨¦§©©©¦¨®̈§¤§¦

éöéìîeEíéàéápäå íéðäkä íäL §¦¤−¤¥©Ÿ£¦§©§¦¦

éá eòLtïëìå:çëéøN ìlçàå ¨¬§¦«§¨¥©«£©¥−¨´¥
Lã÷íéðäkä ElL íéöéìnä íäL ®Ÿ¤¤¥©§¦¦¤§©Ÿ£¦

íéàéápäåäðzàåíëúàíøçì §©§¦¦§¤§¨³¤§¤©¥̧¤Æ
ïBînLåíéôecâì ìûøNéå á÷ré §¦¨©«£½Ÿ§¦§¨¥−§¦¦«

íúMeã÷e íúøBz ìò eôcbL ,ätøçì: §¤§¨¤¦§©¨¨§¨¨

àécár á÷ré òîL äzrå§©¨¬§©−©«£´Ÿ©§¦®
Bá ézøça ìûøNéåäáBhä úà §¦§¨¥−¨©¬§¦«¤©¨

àBáì úãòeéîä:áýåýé øîà-äk ©§¤¤¨«Ÿ¨©̧§Ÿ̈¬
jøæré ïèaî Eøöéå ENòúòî Ÿ¤²§«Ÿ¤§¬¦¤−¤©§§¤®¨¥¥

Eì øåæòé ïèaî Eúàöàøéz-ìà ¥§¦¤¤©£Ÿ§©¦¨Æ
ïeøLéå á÷ré écáríòä ìàøNé ©§¦´©«£½Ÿ¦«ª−¦§¨¥¨¨

øLiä:Bá ézøçaâékL Bîk-÷và ©¨¨¨©¬§¦«¦³§¤¤¨
àîö-ìr íéîäàîö õøà ìò ©̧¦Æ©¨¥½©¤¤§¥¨

äLaé-ìr íéìæBðåïkéçeø ÷và §«§¦−©©¨®̈¥¤³Ÿ¦Æ
áBhä éðBöøErøæ-ìríéìBãbä íéðaä §¦©©©§¤½©¨¦©§¦

éàöàö-ìr éúëøáeEíéãìéä ¦§¨¦−©¤«¡¨¤«©§¨¦

íépèwä:ãeçîöåeléàk eaøéå eçîöé ©§©¦§¨«§−¦§§§¦§§¦

íéðeúð eéäïéáaäíéáørk øéöç ¨§¦§¥´¤¨¦®©«£¨¦−
íéìeúMä ìçð éáøòkéìáé-ìréâìt §©§¥©©©§¦©¦§¥©§¥

íéî-øäî íéìãâe íéçîBvä:ääæ ¨«¦©§¦§¥¦©¥¤³
éðà ýåýéì øîàéíé÷écö elà Ÿ©Æ©«Ÿ̈´½̈¦¥©¦¦

íéøeîbäæåíéòLø éða íépèwäàø÷é §¦§¤−©§©¦§¥§¨¦¦§¨´
Bîöò úàá÷ré-íLáíé÷écö úBéäì ¤©§§¥«©«£®Ÿ¦§©¦¦

eäBîkäæåäáeLú éìòaäé ázëéBãì Bîöò úà áiçúîáeLíLáe ýåýéì ¨§¤À©©£¥§¨¦§³Ÿ¨Æ¦§©¥¤©§¨©«Ÿ̈½§¥¬
äpëé ìûøNéíéBbäî íéøbä elà:åBìàâå ìûøNé-Cìî ýåýé øîà-äk ¦§¨¥−§©¤«¥©¥¦¥©¦«Ÿ¨©̧§Ÿ̈¯¤«¤¦§¨¥²§«Ÿ£−

ïBLàø éðà úBàáö ýåýéíìBòä úàéøa íãB÷ïBøçà éðàåäìëéL øçàì §Ÿ̈´§¨®£¦³¦Æ¤§¦©¨¨©«£¦´©«£½§©©¤¦§¤

íìBòä:íéýìû ïéà éãrìaîeæéîeøLà àeäàø÷é éðBîë-àeäL øîBì ¨¨¦©§¨©−¥¬¡Ÿ¦«¦£¤¨´¦¦§À̈©¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רנא

  הלי רולדמפ  צד הל   251 

רנא

úBiúàå íìBò-ír éîeOî éì äëøréå§©§§¤̧¨Æ¦½¦¦−©¨®§«Ÿ¦²
:Bîì eãébé äðàáz øLàåçeãçôz-ìà ©«£¤¬¨−Ÿ¨©¦¬¨«©¦§£Æ

ézrîLä æàî àìä eäøz-ìàåE §©¦§½£¬Ÿ¥¨²¦§©§¦¬
dBìà Léä éãr ízàå ézãbäå§¦©−§¦§©¤´¥¨®£¥³¡¸Ÿ©Æ

:ézrãé-ìa øeö ïéàå éãrìaîè-éøöé ¦©§¨©½§¥¬−©¨¨«§¦«Ÿ§¥
eìérBé-ìa íäéãeîçå eäz ílk ìñô¤³¤ª¨Æ½Ÿ©«£«¥¤−©¦®
ïrîì eòãé-ìáe eàøé-ìa änä íäéãrå§¥«¥¤´¥À¨©¦§²©¥«§−§©¬©

:eLáééézìáì Cñð ìñôe ìû øöé-éî ¥«Ÿ¦¨©¬¥−¤´¤¨¨®§¦§¦−
:ìérBäàéíéLøçå eLáé åéøáç-ìk ïä ¦«¥³¨£¥¨Æ¥½Ÿ§¨«¨¦¬

eãîré ílë eöa÷úé íãàî änä¥−¨¥«¨¨®¦§©§³ª¨Æ©«£½Ÿ
:ãçé eLáé eãçôéáéãörî ìæøa Løç ¦§£−¥¬Ÿ¨«©¨©³©§¤Æ©«£½̈

eäìrôiå eäøvé úBáwnáe íçta ìrôe¨©Æ©¤½̈©©¨−¦§¥®©¦§¨¥̧Æ
äúL-àì çk ïéàå árø-íb Bçk rBøæa¦§´©Ÿ½©¨¥Æ§¥´½Ÿ©Ÿ¨¬¨

:óriå íéîâéå÷ äèð íéör Løç ©−¦©¦¨«¨©´¥¦»¨´¨¨¼
úBòö÷na eäùré ãøOá eäøàúé§¨«£¥´©¤½¤©«£¥̧ŸÆ©©§ª½
úéðáúk eäùriå eäøàúé äâeçnáe©§−̈§¨«¢¥®©©«£¥̧ŸÆ§©§¦´

ì íãà úøàôúk Léà:úéa úáL ¦½§¦§¤¬¤¨−̈¨¤¬¤¨«¦
ãéïBlàå äæøz çwiå íéæøà Bì-úøëì¦§¨´£¨¦½©¦©³¦§¨Æ§©½

øà òèð øré éöra Bì-õnàéåïíLâå ©§©¤−©«£¥¨®©¨©¬−Ÿ¤§¤¬¤

למורא  שי
.íìBòaL úBiøaä,úBiúàå.úôBî éøáãå,äðàáz øLàåúBãéúòä úàå ©§¦¤¨¨§Ÿ¦§¦§¥¥©£¤¨Ÿ¨§¤¨£¦

.àBáì,Bîì eãébé.älà ìk úà ãébäì eìëeé éëå,eãçôz ìà (çeãçôz ìà ¨©¦¨§¦§§©¦¤¨¥¤©¦§£©¦§£

.íéøçà íéäìàî,eäøz ìàå.(ãçt ïéðò ïk íb àeäå) íäî ezçz ìàåàìä ¥¡Ÿ¦£¥¦§©¦§§©¥©¥¤§©¥¦§©©©£Ÿ
ézòîLä æàî,ézãbäå EézòîLä éðéñ øä ãîòîa æàî àìäézãbäå E ¥¨¦§©§¦§¦©§¦£Ÿ¥¨§©£©©¦©¦§©§¦§¦©§¦

.éãòìaî dBìà ïéàL,éãò ízàå ¤¥¡©¦©§¨©§©¤¥¨
àeä 'ä ék úòãì úàøä äzà" áeúkk©¨©¨¨§¥¨¨©©¦

"'åâå íéäìàä.(dl,c mixac)øeö ïéàå ¨¡Ÿ¦§¥
,ézòãé ìaàì øLà íìBòa ÷æç ïéà ©¨¨§¦¥¨¨¨¨£¤Ÿ

àeä éðà àìä ,øîà elàëe ;éðà åézòãé§©§¦£¦§¦¨©£Ÿ£¦

.íé÷æçä ìëì çk ïúBpä(è ©¥Ÿ©§¨©£¨¦

,íäéãeîçåíéãeîç íäL íéìéñtä ©£¥¤©§¦¦¤¥£¦

.íäì,'åâå änä íäéãòåíéìéñtä ¨¤§¥¥¤¥¨©§¦¦

àì ék ,eìéòBé àlL íîöòa íéãò íä¥¥¦§©§¨¤Ÿ¦¦Ÿ

éà ïk íàå ,äîeàî eòøé àìå eàøéC ¦§§Ÿ¨¥§¨§¦¥¥

.íéøçàì eìéòBé,eùáé ïòîìúeãòä ¦©£¥¦§©©¥Ÿ¨¥

íéãîBçä eLBáé ïòîì ìéòBz àéää©¦¦§©©¥©§¦

.íúBà,Cñð (élî .÷öéìñt" ïBL ¨¨¨¨©¦§¤¤

"äëqîe.(eh,fk mixac),åéøáç (àé ©¥¨£¥¨
ìñt úà ãáòì åéìà íéøaçúnä©¦§©§¦¥¨©£Ÿ¤¤¤

.Búøéöé,íãàî änä íéLøçå §¦¨§¨¨¦¥¨¥¨¨
íä àìä ,ìñtä úà íéLBòä íéðnàä̈ª¨¦¨¦¤©¤¤£Ÿ¥

éàå ,íãà éðaî.ìà eNòiL øLôà C ¦§¥¨¨§¥¤§¨¤©£¥

,ãçé eùáé eãçôéeùáéå 'äî eãçôé ¦§£¥Ÿ¨©¦§£¥§¥Ÿ

.íäéNòîa,ãöòî ìæøa Løç (áé §©£¥¤¨©©§¤©£¨
,ãöòî äNòé ìæøaä úëàìî ìL ïnàä̈ª¨¤§¤¤©©§¤©£¤©£¨

.íéðnàä éìkî éìk àeä,íçta ìòôe §¦¦§¥¨ª¨¦¨©©¤¨
Ckøì ä÷æç Là øéòáî íçtä éãé ìò©§¥©¤¨©§¦¥£¨¨§©¥

.úeðnà éìk epnî úBNòì úëznä úà¤©©¤¤©£¦¤§¦¨¨

,'åâå áòø íbB÷Lç áøî ,ïnàä ©¨¥¨¨¨¥Ÿ¦§

elôà ,äéìò ìa÷iL øëOáe äëàìna©§¨¨©¨¨¤§©¥¨¤¨£¦

ãò ãáBòå ,Bzëàìî áæòé àì áòøiLk§¤¦§©Ÿ©£Ÿ§©§§¥©

äzLé àì àîöiLëe .çk Ba øàLð àlL¤Ÿ¦§¨Ÿ©§¤¦§¨Ÿ¦§¤

éò äNòpL ãò ,íéî.òâéå óLøç (âé ©¦©¤©£¤¨¥§¨¥©¨©
,å÷ äèð íéöòúëàìî íìLzLëe ¥¦¨¨¨§¤ª§©§¤¤

äcnä å÷ äèBð íéöòä ïnà æà ,ãöònä©©£¨¨ª©¨¥¦¤©©¦¨

.BðBéòø éôì ãöòna dëúçì äøBwä ìò©©¨§¨§¨©©£¨§¦©§

,eäøàúé.eätéé,ãøOaéðénî ïéî §¨£¥§©¥©¤¤¦¦¦¥

.øBqî ìL âeñ ,øçà Leøt .òávä,úBòö÷naéìk úà íé÷éìçî íäaL íéìk ©¤©¥©¥¤©©©§ª¥¦¤¨¤©£¦¦¤§¥

.õòä,äâeçnáe.íéìebò øiöì Bà ,íéìebò úèéøçì éìkBì úøëì (ãé ¨¥©§¨§¦©£¦©¦¦§©¥¦¦¦§¨
,íéæøà.ìñtä úiNò Cøöì øòiä ïî íéöòä úúéøëa íb çøèiL éî Lé ãBò £¨¦¥¦¤¦§©©¦§¦©¨¥¦¦©©©§Ÿ¤£¦©©¤¤

,ïBlàå äæøz.÷øñ éöò éðéî,øòé éöòa Bì õnàéåíé÷efç ìñtì äNBò ¦§¨§©¦¥£¥§¨©§©¤©£¥¨©¤©¤¤¦¦

.øòiä éöò øàMî,ìcâé íLâå ïøà òèðòèBpL ,øúBé ãBò çøèiL éî Léå ¦§¨£¥©©©¨©Ÿ¤§¤¤§©¥§¥¦¤¦§©¥¤¥©

éeàø äéäéå ìcâé íLbäL ãò ïézîîe ,äëàìîì áBè ïøà õò ìL äòéèð älçzî¦§¦¨§¦¨¤¥Ÿ¤¦§¨¨©§¦©¤©¤¤§©¥§¦§¤¨

מרים  עטרת
éðBîkéì äëøréå äãébéåúòî äéäM äî ìk úà CBøòéå ãébéåéîeOî ¨¦§©¦¤³¨§©§§¤̧¨Æ¦½§©¦§©£¤¨©¤¨¨¥¥¦¦−

íìBò-íräzò ãòå íéàøápä ìk ézîN úòîúBiúàåúôBî éøácøLàå ©®̈¥¥©§¦¨©¦§¨¦§©©¨§«Ÿ¦²¦§¥¥©«£¤¬
äðàázàáì úBãéúòä úàåBîì eãébéíäì:çeäøz-ìàå eãçôz-ìà ¨−Ÿ¨§¤¨£¦¨Ÿ©¦¬¨«¨¤©¦§£Æ§©¦§½

íéBbä ïéáì éîL úà òéãBälî ezçz ìàåézrîLä æàî àìäEéðéñ øäî §©¥©¦§¦©¤§¦§¥©¦£¬Ÿ¥¨²¦§©§¦¬¥©¦©

ézãbäåéãòìaî dBìà ïéàL íL íëì §¦©−§¦¨¤¨¤¥¡©¦©§¨©

Léä éãr ízàåLé éëådBìà §©¤´¥¨®£¥³§¦¥¡¸Ÿ©Æ
øeö ïéàå éãrìaîíìBòa ÷æç ïéà ¦©§¨©½§¥¬−¥¨¨¨¨

ìaàì øLà:ézrãé-èíéðîeàä ©£¤Ÿ¨¨«§¦¨¨¦

íäLeäz ílk ìñô-éøöéék ¤¥«Ÿ§¥¤³¤ª¨Æ½Ÿ¦

eäBz íäéNòîíäéãeîçåíéìéñtäå ©£¥¤©«£«¥¤−§©§¦¦

íéáäBàå íéãîBç íäLeìérBé-ìaïéà ¤¥§¦§£¦©¦®¥

úìòBz íäaänä íäéãråíéìéñtä ¨¤¤¤§¥«¥¤´¥À¨©§¦¦

ék eìéòBé àlL íéãò íä íîöòa-ìa §©§¨¥¥¦¤Ÿ¦¦©
eòãé-ìáe eàøéíéãáBò eéäå äîeàî ¦§²©¥«§−§¨§¨§¦

,íäìeLáé ïrîìíúBà íéãîBçä: ¨¤§©¬©¥«Ÿ©§¦¨

ééîøLà úàæk úeèL äNòøöé- ¦¨¨§¨Ÿ£¤¨©¬
ìérBä ézìáì Cñð ìñôe ìû¥−¤´¤¨¨®§¦§¦−¦«

úìòBz éìáì:àéåéøáç-ìk ïä ¦§¦¤¤¥³¨£¥¨Æ
Bãáòì åéìà íéøaçúnäeLáé ©¦§©§¦¥¨§¨§¥½Ÿ

íéLøçåàìä BúBà íéNBòä íéðîeàä §¨«¨¦¬¨¨¦¨¦£Ÿ

íãàî änäéàå íãà éðaîøLôà C ¥−¨¥«¨®̈¦§¥¨¨§¥¤§¨

,ìà eNòiLílë eöa÷úéíéðîeàä ¤©£¥¦§©§³ª¨Æ¨¨¦

ìñtä éãáBò íòeãîréìékNäì ¦§¥©¤¤©«£½Ÿ§©§¦

øáca ïBçáìåeãçôé'äîãçé eLáé §¦§©¨¨¦§£−¥¥¬Ÿ¨«©
íäéNòîa:áééàBa LiL eáLçz C §©£¥¤¥©§§¤¥

àìä ,ìñta Lnîìæøa Løçïneàä ©¨©¤¤£Ÿ¨©³©§¤Æ¨¨

äNòé ìæøa ìLãörîBa CBúçì éìk ¤©§¤©£¤©«£½̈§¦©£

Bzáöçnî ìæøaäíçta ìrôeézéC ©©§¤¦©§©§¨©Æ©¤½̈©¦

Làä éãé ìò BúBàeäøvé úBáwnáe ©§¥¨¥©©¨−¦§¥®
Bì úúì éãk äaøä íéá÷ð Ba äNòé©£¤§¨¦©§¥§¥¨¥

,BúøeöBçk rBøæa eäìrôiåék ¨©¦§¨¥̧Æ¦§´©Ÿ½¦

Bîöò úà äNBò Bðéà ìñtäíbíà ©¤¤¥¤¤©§©¦

ïneàäïéàå árø-BìäúL-àì çk ¨¨¨¥Æ§¥´½Ÿ©Ÿ¨¬¨
óriå íéîBzëàìî úà áBæòé àì ©−¦©¦¨«Ÿ©£¤§©§

àéää äëàìna B÷Lç áBøîâé :àa íà ¥¤§©§¨¨©¦¦¨

ìL Bkøc Ck ,õòî ìñtä úBNòì©£©¤¤¥¥¨©§¤

íéör Løçäléçzîå÷ äèð ¨©´¥¦»¦§¦¨¨´¨¨¼
ììñtä úøeöì ïcqä ïî CBzçé änk øòLãøOá eäøàúéøBOîa BúBà øMéî §©¥©¨©§¦©©¨§©©¤¤§¨«£¥´©¤½¤§©¥§©

úBòö÷na eäùré,ìîæéàa B÷éìçîäâeçnáeíéleâò íéøeiö Ba äNòé ©«£¥̧ŸÆ©©§ª½©£¦§¦§¥©§−̈©£¤¦¦£¦

eäøàúéeätééíãà úøàôúk Léà úéðáúk eäùriåLéà ïéîk §¨«¢¥®§©¥©©«£¥̧ŸÆ§©§¦´¦½§¦§¤¬¤¨−̈§¦¦

ìúéa úáLLéîé àì BîB÷nî ékãé :øòia àBáì çéøèé øLà éî Lé ¨¤¬¤¨«¦¦¦§Ÿ¨¦¥¦£¤©§¦©¨©©©

íéæøà Bì-úøëììñtä epnî úBNòìïBlàå äæøz çwiåøúBéa íéôé íéöò ¦§¨´£¨¦½©£¦¤©¤¤©¦©³¦§¨Æ§©½¥¦¨¦§¥

æøàk íé÷æç íðéà ìáàBì-õnàéåBúBà ÷fçîeaéöréöò éøîñîaøréLéå £¨¥¨£¨¦§¤¤©§©¤−§©¥©«£¥§©§§¥£¥¨®©§¥
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:ìcâéåèíäî çwiå øráì íãàì äéäå §©¥«§¨¨³§¨¨Æ§¨¥½©¦©³¥¤Æ
-ìrôé-óà íçì äôàå ÷éOé-óà íçiå©½̈¨©©¦−§¨´¨¨®¤©¦§©
:Bîì-ãbñiå ìñô eäNr eçzLiå ìà¥Æ©¦§½̈¨¨¬¤¤−©¦§¨¨«

æèøNa Béöç-ìr Là-Bîa óøN Béöç¤§Æ¨©´§¥½©¤§Æ¨¨´
øîàéå íçé-óà òaNéå éìö äìöé ìëàéŸ¥½¦§¤¬¨¦−§¦§¨®©¨ŸÆ§Ÿ©´

:øeà éúéàø éúBnç çàäæéBúéøàLe ¤½̈©¦−¨¦¬¦«§¥´¦½
Bìñôì äNr ìûìeçzLéå Bì-ãbñé §¥¬¨−̈§¦§®¦§¨³§¦§©̧Æ

éìà ék éðìévä øîàéå åéìà ìltúéå§¦§©¥´¥½̈§Ÿ©Æ©¦¥½¦¦¬¥¦−
:äzàçéçè ék eðéáé àìå eòãé àì ¨«¨¬Ÿ¨«§−§´Ÿ¨¦®¦´©³

:íúaì ìékNäî íäéðér úBàøî¥«§Æ¥«¥¤½¥«©§¦−¦Ÿ¨«
èé-àìå úrã àìå Baì-ìà áéLé-àìå§«Ÿ¨¦´¤¦À§¸Ÿ©¬©§«Ÿ

Là-Bîá ézôøN Béöç øîàì äðeáú§¨»¥Ÿ¼¤§º¨©´§¦§¥À
øNá äìöà íçì åéìçb-ìr éúéôà óàå§Â©Â¨¦³¦©¤«¨¨Æ¤½¤¤§¤¬¨−̈
õr ìeáì äùrà äárBúì Bøúéå ìëàå§Ÿ¥®§¦§Æ§«¥¨´¤«¡¤½Ÿ§¬¥−

:ãBbñàëeähä ìúeä áì øôà ärø ¤§«Ÿ¤´¥½¤¥¬©−¦¨®
àBìä øîàé àìå BLôð-úà ìévé-àìå§«Ÿ©¦³¤©§Æ§´ŸŸ©½£¬

:éðéîéa ø÷Làëäzà-écár ék ìûøNéå á÷ré älà-øëæ ¤−¤¦«¦¦«§¨¥´¤©«£½Ÿ§¦§¨¥−¦´©§¦¨®¨
ézøöé:éðLðú àì ìûøNé äzà éì-ãár Eáëárë éúéçî §©§¦³¤«¤¦Æ©½¨¦§¨¥−¬Ÿ¦¨¥«¦¨¦³¦¨¨Æ
érLtéúàhç ïðrëå Eézìàâ ék éìà äáeL E:EâëíéîL epø §¨¤½§¤«¨−̈©Ÿ¤®¨¬¥©−¦¬§©§¦«¨¸¨©¹¦

øré äpø íéøä eçöt õøà úBizçz eòéøä ýåýé äNr-ék¦«¨¨´§Ÿ̈À¨¦¸Æ©§¦´½̈¤¦§³¨¦Æ¦½̈©−©
:øàtúé ìûøNéáe á÷ré ýåýé ìàâ-ék Ba õr-ìëå§¨¥´®¦«¨©³§Ÿ̈Æ©«£½Ÿ§¦§¨¥−¦§¨¨«

למורא  שי
.ìñôì,øòáì íãàì äéäå (åèíãà éëøöì Búö÷î äéäé Bîöò õòä BúBàî §¤¤§¨¨§¨¨§¨¥¥¨¥©§¦§¤¦§¨§¨§¥¨¨

.Làä úà Ba øéòáäì,íçiå.øwä ïîæa Bôeb úà ínç,÷éOé óàúà ÷éqé §©§¦¤¨¥©¨¨¦¥¤¦§©©Ÿ©©¦©¦¤

.áèéä Bînçì øepzä,çàä (æèì.äçîN ïBL,éúBnç.éôeb úà ézînç ©©§©§¥¥¤¨§¦§¨©¦¦©§¦¤¦

,øeà éúéàø.äøéàî Là úáäìL,Bì ãbñé (æé.Bì äåçzLéçè (çé ¨¦¦©§¤¤¥§¦¨¦§¨¦§©£¤©
,úBàøîìëeé àìå çéèa çeøî elàk ¥§§¦¨©§¦©§Ÿ©

.úBàøì,Bøúéå (èé.epnî øúBpä úàå ¦§§¦§§¤©¨¦¤

,äNòà äáòBúìøáãì äNòà §¥¨¤¡¤¤¡¤§¨¨

.'ä úáòBz àeäL,øôà äòBø (ë ¤£©¤¥¤
,eähä ìúeä áììúeä øLà Baì ¥©¦¨¦£¤©

Bì úBNòì eähä ,òøä øöiä éãé ìò©§¥©¥¤¨¨¦¨©£

øLà õòä ìea àeäL ,øôà ìL äòBø¤¤¥¤¤¨¥£¤

ìà áeLé ìñtä íâå ,øôà äNòð Béöç¤§©£¨¥¤§©©¤¤¨¤

.eäeôøNiLk øôàäúà ìévé àìå ¨¥¤§¤¦§§§Ÿ©¦¤
,'åâå BLôðtä äNBò ïnàääéä ìñ ©§¨¨¨¥©¤¤¨¨

éøöàìä" Bøîàa BLôð úà ìéväì C ¨¦§©¦¤©§§¨§£Ÿ

."éðéîéa ø÷Lézøöé (àëãáò E ¤¤¦¦¦§©§¦¤¤
,éìéúàøa.ãáò éì úBéäì Eàì ¦§¨¦¦§¦¤¤Ÿ

,éðLpú.éúàøiî çeëL äéäz àì ¦¨¥¦Ÿ¦§¤¨©¦¦§¨¦

éòLt áòë éúéçî (áë,'åâå E ¨¦¦¨¨§¨¤
éòLt éúéçî øaãnáe íéøöîaáòk E §¦§©¦©¦§¨¨¦¦§¨¤§¨

.éìà äáeL äzò íb ,ïðòëeék §¨¨©©¨¨¥©¦
ézìàâ,E.EúBà ìàBbä àeä éðà ék §©§¦¦£¦©¥§

,epø (âëì.äçîNå äððø ïBLepø ¨§§¨¨§¦§¨¨
,íéîLíìBòä ìk elàk ìLî Cøc ìò ¨©¦©¤¤¨¨§¦¨¨¨

.úeìbäî ìàøNé éða úàöa çîNéék ¦§©§¥§¥¦§¨¥¥©¨¦
,'ä äNòìàâì çéèáäM äî äNòL ¨¨¤¨¨©¤¦§¦©¦§Ÿ

.ìàøNé úà,eòéøä.äçîN úòeøúa ¤¦§¨¥¨¦¦§©¦§¨

,õøà úBizçz.õøàä úBãBñé ©§¦¨¤§¨¨¤

,eçöt.ìB÷ íéøäì ät eçút ¦§¦§¤§¨¦

,øàtúé ìàøNéáeúlàb éãé ìò §¦§¨¥¦§¨¨©§¥§ª©

.ìk éôa øàtúé ìàøNé¦§¨¥¦§¨¥§¦Ÿ

מרים  עטרת
øLà éîïøà òèðìcâiL ãò ïézîîeíLâåïøåàäå ãøéìcâéíìBò ék ¦£¤¨©¬−Ÿ¤©§¦©¤¦§©§¤¬¤¥¥§¨Ÿ¤§©¥«¦¨

ïécä úà ïzéì íä ïéãéúòå âäBð Bâäðîkåè :Bîöò õòä BúBàîäéäåBúö÷î §¦§¨¥©£¦¦¥¦¥¤©¦¥¨¥©§§¨¨³¦§¨

øráì íãàìíää íéöòäîe ,Làä úà Baíçiå íäî çwiåBa ínçúäì §¨¨Æ§¨¥½¤¨¥¥¨¥¦¨¥©¦©³¥¤Æ©½̈¨§¦§©¥

÷éOé-óàøepzä ÷éqéíçì äôàåçwé íäîeçzLiå ìà-ìrôé-óàåéìà ©©¦−©¦©©§¨´¨®̈¤¥¤¦©©¦§©¥Æ©¦§½̈¥¨

íbBîì-ãbñiå ìñô eäNrBì: ©¨¨¬¤¤−©¦§¨¨«
æèBéöçBúö÷îBîa óøNCBúa ¤§Æ¦§¨¨©´§§

Béöç-ìr Là-Búö÷îìëàé øNa ¥½©¤§Æ¦§¨¨¨´Ÿ¥½
ékéìö äìöéìëàéå-óà òaNéå ¦¦§¤¬¨¦−§Ÿ©§¦§®̈©

íçéçîNéå BøNaçàä øîàéå ¨ŸÆ§¨§¦§©§Ÿ©´¤½̈
éúBnçéîöò úà ézînç äpäéúéàø ©¦−¦¥¦©§¦¤©§¦¨¦¬¦

øeàøeàa áLBé úBéäì éúðäð óà «©¤§¥¦¦§¥§

Làä:æéBúéøàLeõòäî øàLpä ¨¥§¥´¦½©¦§¨¥¨¥

Bìñôì äNr ìûì,BlL ìàä eäæ §¥¬¨−̈§¦§®¤¨¥¤

Bì-ãbñéäòéøëaeçzLéåBì ¦§¨³¦§¦¨§¦§©̧Æ
íéìâøå íéãé èeMéôaåéìà ìltúéå §¦¨©¦§©§©¦§¦§©¥´¥½̈

:äzà éìà ék éðìévä øîàéå§Ÿ©Æ©¦¥½¦¦¬¥¦−¨«¨
çéeòãé àìúòc íäa ïéààìå ¬Ÿ¨«§−¥¨¤©©§´Ÿ

eðéáéäðéa íäa ïéàékòøä øöiä ¨¦®¥¨¤¦¨¦´©¥¤¨¨

çèíBøâì çéè çøîúBàøî ©³¨©¦©¦§¥«§Æ
íäéðéréãk eàøé àì íäéðéòL ¥«¥¤½¤¥¥¤Ÿ¦§§¥

íúaì ìékNäîeðéáé àì íaì: ¥«©§¦−¦Ÿ¨«¦¨Ÿ¨¦

èéáéLé-àìåïúBð BðéàBaì-ìà §«Ÿ¨¦´¥¥¤¦À
Ba ïéàå ,øáca ïBçáìúrã àìå ¦§©¨¨§¥§¸Ÿ©¬©
øîàì äðeáú-àìåàìäBéöç §«Ÿ§¨»¥Ÿ¼£Ÿ¤§º

éúéôà óàå Là-Bîá ézôøN̈©´§¦§¥À§Â©Â¨¦³¦
íçì åéìçb-ìråøNá äìöà ©¤«¨¨Æ¤½¤§¤§¤¬¨−̈

ìëàåéàåCøúéåBøúBpääárBúì §Ÿ¥®§¥§¦§Æ©¨§«¥¨´
äùràéàå ,'ä éðéòa áòBúîä ìñtìC ¤«¡¤½Ÿ©¤¤©§¨§¥¥§¥

ãBbñà õr ìeáìäåçzLà: §¬¥−¤§«¤§©£¤

ëáì øôà ärøøLà Baììúeä Ÿ¤´¥½¤¥¬¦£¤©−
eähäøôà ìL äòBø Bì úBNòì ¦®̈©£¤¤¥¤

óà ,øôà äNòðå Béöç óøNpL úeîcä©§¤¦§©¤§§©£¨¥¤©

ìñtä äNBòä ïneàä-úà ìévé-àìå ¨¨¨¤©¤¤§«Ÿ©¦³¤
àBìä øîàé àìå BLôðäî ©§Æ§´ŸŸ©½£¬©

àeä éúéNòMéðéîéa ø÷LBa ïéàå ¤¨¦¦¤−¤¦«¦¦«§¥

àeä éãé äNòî ék úìòBzàë :íà ¤¤¦©£¥¨©¦

úàæ úà eðéáé àì íéBbäälà-øëæ ©¦Ÿ¨¦¤Ÿ§¨¥´¤
íéøácäìûøNéå á÷réäztúz àìå ©§¨¦©«£½Ÿ§¦§¨¥−§Ÿ¦§©¤

íäéøçàäzà-écár ékãáò àìå ©£¥¤¦´©§¦¨®¨§Ÿ¤¤

ìéìàäézøöéEéúàøaúBéäì E-ãár ¨¡¦§©§¦³§¨¦¦§¤«¤
éìåéðLðú àì ìûøNé äzàçkLz àìáë :íìBòîárë éúéçîúà äçîà ïk çeøä éãé ìò øfôîäérLtéúàhç ïðrëå Eéìà äáeL Eéàðúa ¦Æ§©½¨¦§¨¥−¬Ÿ¦¨¥«¦Ÿ¦§©¥¨¨¦³¦¨¨Æ©§©¥©§¥¨©¥¤§¤¤§¨¤½§¤«¨−̈©Ÿ¤®¨¬¥©−¦§©

äáeLúa éìà áeLz íàékäzòézìàâEúeìbäî Eìàâàâë :ìLî Cøc àeäýåýé äNr-ék íéîL epø,úëøònä úà âéäðîe íéîMä úàeòéøä ¦¨¥©¦§¨¦¬©¨§©§¦«¤§¨§¥©¨¤¤¨¨¨¸¨©¹¦¦«¨¨´§Ÿ̈À¤©¨©¦©§¦¤©©£¤¤¨¦¸Æ
õøà úBizçzBúçbLäå 'ä ãBák äàøúé íL íb ékBa õr-ìëå øré äpø íéøä eçöt?BúçbLä eøéké änáeìûøNéáe á÷ré ýåýé ìàâ-ékéãé ìò ©§¦´½̈¤¦©¨¦§¨¤§§©§¨¨¦§³¨¦Æ¦½̈©−©§¨¥´®©¤©¦©§¨¨¦«¨©³§Ÿ̈Æ©«£½Ÿ§¦§¨¥−©§¥

ìàøNé úleàb:øàtúé §©¦§¨¥¦§¨¨«
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רנג

åïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö-úà ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©³¤
àåä äìòä úøBz úàæ øîàì åéða-úàå ïøäà©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−¨«Ÿ¨®¦´

ìr äìòäî-ãr äìélä-ìk çaænä-ìr äã÷B ¨«Ÿ¿̈©Á«§¨̧©©¦§¥³©¨©©̧§¨Æ©
:Ba ã÷ez çaænä Làå ø÷aäâïäkä Láìå ©½Ÿ¤§¥¬©¦§¥−©¬©«§¨©̧©Ÿ¥¹

íéøäå BøNa-ìr Laìé ãá-éñðëîe ãá Bcî¦´©À¦§§¥©»¦§©´©§¨¼§¥¦´
-ìr äìòä-úà Làä ìëàz øLà ïLcä-úà¤©¤À¤£¤̧Ÿ©¬¨¥²¤¨«Ÿ−̈©

:çaænä ìöà BîNå çaænä(éåì)ã-úà èLôe ©¦§¥®©§¨¾¥−¤©¦§¥«©¨©Æ¤
ïLcä-úà àéöBäå íéøçà íéãâa Láìå åéãâa§¨½̈§¨©−§¨¦´£¥¦®§¦³¤©¤̧¤Æ

:øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìàäLàäå ¤¦´©©«£¤½¤¨−¨«§¨¥̧
äéìr øráe äaëú àì Ba-ã÷ez çaænä-ìr©©¦§¥³©«©Æ´Ÿ¦§¤½¦¥̧¨¤¯¨
äìòä äéìr Cørå ø÷aa ø÷aa íéör ïäkä©Ÿ¥²¥¦−©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨©³¨¤̧¨Æ¨«Ÿ½̈

:íéîìMä éáìç äéìr øéè÷äååãéîz Là §¦§¦¬¨¤−¨¤§¥¬©§¨¦«¥À¨¦²

:äaëú àì çaænä-ìr ã÷ezñ(ìàøùé)æúàæå ©¬©©¦§¥−©¬Ÿ¦§¤«§¬Ÿ
éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz©−©¦§¨®©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´

:çaænä éðt-ìà ýåýéçBöî÷a epnî íéøäå §Ÿ̈½¤§¥−©¦§¥«©§¥¦¸¦¤¹§ª§À
øLà äðálä-ìk úàå dðîMîe äçðnä úìqî¦³Ÿ¤©¦§¨Æ¦©§½̈§¥Æ¨©§Ÿ½̈£¤−
dúøkæà ççéð çéø çaænä øéè÷äå äçðnä-ìr©©¦§®̈§¦§¦´©¦§¥À©¥¯©¦²Ÿ©©§¨«¨−̈

:ýåýéìèåéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå ©«Ÿ̈«§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨®̈
ãrBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa ìëàz úBvî©³¥«¨¥Æ§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−

:äeìëàéédúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì «Ÿ§«¨³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ−̈
:íLàëå úàhçk àåä íéLã÷ Lã÷ éMàî¥«¦®̈³Ÿ¤¨«¨¦Æ¦½©«©−̈§¨«¨¨«

àéíìBò-÷ç äpìëàé ïøäà éðáa øëæ-ìk̈¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ«Ÿ§¤½¨¨¨Æ
íäa òbé-øLà ìk ýåýé éMàî íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ£¤¦©¬¨¤−

:Lc÷éô ¦§¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzàéøácî ãçà øáãå ,E,í÷éø áeLé àì øBçà E ©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

åïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö-úà ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©³¤
àåä äìòä úøBz úàæ øîàì åéða-úàå ïøäà©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−¨«Ÿ¨®¦´

ìr äìòäî-ãr äìélä-ìk çaænä-ìr äã÷B ¨«Ÿ¿̈©Á«§¨̧©©¦§¥³©¨©©̧§¨Æ©
:Ba ã÷ez çaænä Làå ø÷aäâïäkä Láìå ©½Ÿ¤§¥¬©¦§¥−©¬©«§¨©̧©Ÿ¥¹

íéøäå BøNa-ìr Laìé ãá-éñðëîe ãá Bcî¦´©À¦§§¥©»¦§©´©§¨¼§¥¦´
-ìr äìòä-úà Làä ìëàz øLà ïLcä-úà¤©¤À¤£¤̧Ÿ©¬¨¥²¤¨«Ÿ−̈©

:çaænä ìöà BîNå çaænä(éåì)ã-úà èLôe ©¦§¥®©§¨¾¥−¤©¦§¥«©¨©Æ¤
ïLcä-úà àéöBäå íéøçà íéãâa Láìå åéãâa§¨½̈§¨©−§¨¦´£¥¦®§¦³¤©¤̧¤Æ

:øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìàäLàäå ¤¦´©©«£¤½¤¨−¨«§¨¥̧
äéìr øráe äaëú àì Ba-ã÷ez çaænä-ìr©©¦§¥³©«©Æ´Ÿ¦§¤½¦¥̧¨¤¯¨
äìòä äéìr Cørå ø÷aa ø÷aa íéör ïäkä©Ÿ¥²¥¦−©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨©³¨¤̧¨Æ¨«Ÿ½̈

:íéîìMä éáìç äéìr øéè÷äååãéîz Là §¦§¦¬¨¤−¨¤§¥¬©§¨¦«¥À¨¦²

:äaëú àì çaænä-ìr ã÷ezñ(ìàøùé)æúàæå ©¬©©¦§¥−©¬Ÿ¦§¤«§¬Ÿ
éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz©−©¦§¨®©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´

:çaænä éðt-ìà ýåýéçBöî÷a epnî íéøäå §Ÿ̈½¤§¥−©¦§¥«©§¥¦¸¦¤¹§ª§À
øLà äðálä-ìk úàå dðîMîe äçðnä úìqî¦³Ÿ¤©¦§¨Æ¦©§½̈§¥Æ¨©§Ÿ½̈£¤−
dúøkæà ççéð çéø çaænä øéè÷äå äçðnä-ìr©©¦§®̈§¦§¦´©¦§¥À©¥¯©¦²Ÿ©©§¨«¨−̈

:ýåýéìèåéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå ©«Ÿ̈«§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨®̈
ãrBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa ìëàz úBvî©³¥«¨¥Æ§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−

:äeìëàéédúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì «Ÿ§«¨³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ−̈
:íLàëå úàhçk àåä íéLã÷ Lã÷ éMàî¥«¦®̈³Ÿ¤¨«¨¦Æ¦½©«©−̈§¨«¨¨«

àéíìBò-÷ç äpìëàé ïøäà éðáa øëæ-ìk̈¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ«Ÿ§¤½¨¨¨Æ
íäa òbé-øLà ìk ýåýé éMàî íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ£¤¦©¬¨¤−

:Lc÷éô ¦§¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzàéøácî ãçà øáãå ,E,í÷éø áeLé àì øBçà E ©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨ קריאת התורה למנחת שבת קודש 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רנד

 254   רה  ילתדמ 

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא - בערים שונות בעולם רנד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:476:398:129:078:469:419:4810:4412:1913:1817:5118:5518:1719:2118:3519:31באר שבע )ח(

5:466:388:119:068:459:409:4710:4412:1813:1717:5318:5818:1719:2118:2419:32חיפה )ח(

5:456:378:109:058:449:399:4610:4312:1713:1617:5418:5818:1619:2018:1819:30ירושלים )ח(

5:476:398:129:078:469:419:4810:4412:1913:1817:5118:5618:1719:2218:3319:32תל אביב )ח(

6:005:488:158:089:008:5310:029:5712:3312:3218:0518:1418:3818:4717:5519:01אוסטריה, וינה )ח(

7:217:279:469:4810:2310:2511:2611:2613:5913:5619:3519:2620:0219:5319:0920:04אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:035:518:198:129:028:5510:0510:0012:3512:3418:0818:1618:4018:4817:5719:01אוקראינה, אודסה )ח(

5:355:227:507:428:348:279:369:3112:0712:0617:3917:4818:1218:2117:2918:35אוקראינה, דונייצק )ח(

5:465:338:007:538:458:389:479:4212:1812:1717:5017:5918:2418:3317:4018:46אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:115:588:248:169:119:0310:1310:0712:4312:4318:1618:2618:5119:0018:0619:14אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:045:518:168:089:038:5610:0510:0012:3612:3518:0918:1818:4318:5317:5919:07אוקראינה, קייב )ח(

6:286:228:568:529:279:2310:3010:2713:0112:5918:3318:3618:5719:0018:1519:09איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

6:296:188:468:399:289:2210:3110:2613:0113:0018:3618:4419:0519:1318:2219:26איטליה, מילאנו )ח(

6:196:178:508:489:189:1610:2110:1912:5212:5018:2518:2318:4718:4518:0618:54אקוואדור, קיטו )ח(

6:567:019:229:239:579:5810:5911:0013:3213:3019:0718:5919:3319:2518:4219:35ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:477:5310:0910:1210:4810:5011:5111:5214:2414:2119:5919:4920:2820:1819:3220:29ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:127:029:349:2810:1110:0611:1411:0913:4413:4319:1719:2319:4619:5219:0420:03ארה״ב, בולטימור )ק(

7:016:519:229:1610:019:5511:0310:5813:3413:3319:0719:1319:3619:4218:5419:54ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:026:529:229:1610:019:5511:0310:5913:3413:3319:0719:1319:3619:4318:5419:54ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:387:279:579:5110:3710:3111:3911:3514:1014:0919:4319:5020:1320:2019:3120:32ארה״ב, דטרויט )ק(

7:277:199:539:4810:2610:2111:2811:2513:5913:5819:3319:3719:5820:0119:1720:11ארה״ב, האוסטון )ק(

6:576:499:229:179:579:5210:5910:5513:3013:2919:0319:0719:2919:3418:4919:45ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:267:209:549:4910:2510:2111:2811:2513:5913:5719:3219:3519:5619:5919:1620:09ארה״ב, מיאמי )ק(

6:576:479:189:119:569:5010:5910:5413:3013:2919:0319:0919:3219:3918:5019:50ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:257:159:469:4010:2510:1911:2711:2313:5813:5719:3119:3720:0020:0619:1820:18ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:566:469:169:109:559:4910:5810:5313:2813:2719:0119:0819:3119:3818:4919:50ארה״ב, שיקגו )ק(

6:366:379:079:069:369:3610:3910:3813:1113:0918:4418:4019:0719:0318:2219:12בוליביה, לה-פס )ח(

6:486:359:008:519:479:4010:5010:4413:2013:2018:5319:0319:2819:3918:4419:53בלגיה, אנטוורפן )ח(

6:486:359:008:529:489:4010:5010:4413:2113:2018:5319:0319:2819:3818:4419:53בלגיה, בריסל )ח(

6:106:128:398:399:109:1010:1310:1212:4512:4318:2318:1718:4318:3717:5618:46ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:586:008:278:278:588:5810:0110:0012:3312:3118:0718:0118:3118:2517:4418:34ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:065:528:188:099:058:5810:0810:0212:3812:3818:1318:2318:4718:5718:0519:11בריטניה, לונדון )ח(

6:156:008:248:159:149:0610:1610:1012:4712:4618:2018:3118:5719:0818:1419:23בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:125:588:238:149:129:0410:1410:0812:4512:4418:1918:2918:5419:0518:0819:19גרמניה, ברלין )ח(

6:316:188:448:369:309:2310:3310:2713:0313:0318:3618:4619:1119:2018:2619:34גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:106:138:398:399:119:1110:1310:1312:4612:4318:2618:2018:4418:3817:5618:47דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:446:399:139:109:439:4010:4610:4313:1713:1518:4918:5119:1219:1418:3219:23הודו, מומבאי )ח(

6:406:359:099:069:399:3610:4210:3913:1313:1118:4518:4719:0819:1018:2819:19הודו, פונה )ח(

5:505:378:057:588:498:429:519:4612:2212:2117:5418:0318:2718:3617:4318:49הונגריה, בודפשט )ח(

 לוח זמנים 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רנה

 רה  ילתדמ   255 

רנה

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:065:568:278:209:058:5910:0810:0312:3812:3718:1118:1718:4018:4717:5818:58טורקיה, איסטנבול )ח(

6:316:228:538:479:309:2510:3210:2813:0313:0218:3618:4119:0419:0918:2219:20יוון, אתונה )ח(

6:115:598:268:199:109:0310:1210:0712:4312:4218:1518:2418:4818:5618:0419:09מולדובה, קישינב )ח(

6:416:369:109:069:409:3710:4310:4013:1413:1218:4718:4819:1019:1118:3019:21מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:296:378:498:539:319:3410:3410:3613:0813:0618:4518:3319:1619:0518:1719:17ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:096:038:368:329:099:0410:1110:0812:4212:4018:1418:1718:3918:4217:5918:52נפאל, קטמנדו )ח(

6:206:118:418:359:199:1410:2210:1712:5212:5118:2418:3118:5319:0018:1019:11סין, בייג'ין )ח(

7:097:079:419:3910:0910:0711:1111:1013:4313:4119:1619:1419:3819:3618:5619:45סינגפור, סינגפור )ח(

5:425:287:527:448:418:339:449:3812:1412:1317:4717:5718:2318:3417:3818:48פולין, ורשא )ח(

6:126:128:438:429:129:1110:1510:1412:4612:4418:2018:1618:4218:3817:5818:47פרו, לימה )ח(

6:466:359:038:569:469:3910:4810:4313:1913:1818:5118:5919:2319:3118:4019:44צרפת, ליאון )ח(

6:566:449:119:039:569:4910:5810:5313:2913:2819:0319:1219:3519:4418:5119:58צרפת, פריז )ח(

6:015:598:328:309:018:5810:0310:0112:3412:3318:0718:0618:2918:2817:4818:37קולומביה, בוגוטה )ח(

7:237:129:429:3510:2210:1611:2511:2013:5513:5419:3119:3819:5920:0619:1620:18קנדה, טורונטו )ק(

7:006:489:179:109:599:5211:0110:5613:3213:3119:0619:1419:3719:4518:5419:57קנדה, מונטריאול )ק(

6:516:439:159:109:509:4510:5310:4913:2413:2218:5619:0119:2319:2818:4219:38קפריסין, לרנקה )ק(

7:026:479:099:0010:019:5311:0410:5813:3413:3419:0719:1919:4519:5718:5920:13רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:366:208:418:319:359:2610:3710:3113:0813:0718:4418:5619:2019:3218:3319:48רוסיה, מוסקבה )ח(

6:276:158:438:359:269:1910:2910:2312:5912:5818:3218:4019:0419:1318:2119:26רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:326:208:478:409:319:2410:3310:2813:0413:0318:4118:4919:0919:1818:2619:31שוויץ, ציריך )ח(

6:236:198:548:519:239:2010:2510:2312:5612:5518:2918:2918:5218:5218:1119:01תאילנד, בנגקוק )ח(

סדר מצות הדלקת נרות לערב שבת קודש 
מצוה זו שייכת גם לבנות ישראל, ועד לילדה קטנה ... אפילו אם היא בת שנה וכבר מתחילה לדבר ויכולה להדליק ולברך ... ביחד 

עם אחיותי', ועל אחת כמה וכמה אמה שמדליקה לאחריהן, כדי שתוכל לעזור להן בהדלקת הנר.

תורת מנחם תשמ"ט חלק ד' עמ' 378

ויש להשפיע גם על בנות קטנות שהגיעו לחינוך, שגם הן תדלקנה נרות שבת וחג, כמדובר כמה פעמים. ואפילו אם הדבר מוטל 

בספק, אם היא כבר הגיעה לחינוך או לא - גם אז כדאי שיאיר מזלה שבוע קודם או כמה ימים קודם!

משיחת י"ג תשרי תשד"מ סכ"ח - התוועדויות תשד"מ ח"א עמ' 162

זמן הדלקת הנרות הוא כפי המתפרסם בכל מקום ומקום על ידי הגורמים המוסמכים - אסור בשום אופן להדליק לאחר זמן זה.

מנהגן הטוב של בנות ישראל ... להפריש לצדקה לפני הדלקת הנרות – כמובן כאשר הדלקת הנרות היא ביום חול. אסור לטלטל 

ח"ו את קופת הצדקה לאחרי ההדלקה ולכן צריכים להניחה לכתחילה ]=לפני כניסת השבת ולפני ההדלקה[ במקום שתישאר 

שם עד לאחרי הבדלה.

מדליקים את הנרות ואחרי כן מברכים:

ת ֹקֶדׁש: ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

 לוח זמנים 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

הנר

 256   רדה  ליפת

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנר וזוגתו אולגה שרח בת תמה

ויוצאי חלצירם

צבי' ובעלר דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלר אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלר גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלר גדעון יעקובסון
יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
לבייב

�
לעילוי נשמת רהר"ח ה' טובי' ב"ה יעקב ע"ר
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צהיך לאומהר כשרחזיק בדהך חוץ לעיה ביום האשון כשנוסע מביתו, וטוב לומה מעומד אם אפשה בקל. ובשאה רימים שמתעכב 

בדהך עד שובו לביתו יאמה אותר בכל בוקה אפילו במלון ויחתום בהוך אתר שומע תפלר בלי רזכהת שם:

לֹום ְוִתְסְמֵכנּו  לֹום ְוַתְדִריֵכנּו ְלׁשָ ֵדנוּ ְלׁשָ לֹום ְוַתְצִעִ ּתֹוִליֵכנּו ְלׁשָ ָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

יֵלנּו  לֹום(, ְוַתּצִ לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְלׁשָ

ָרָכה  ַלח ּבְ ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם. ְוִתׁשְ ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ

ַמע  ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל־רֹוֵאינּו, ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ ֵנִני ְלֵחן ּוְלֶחֶסד וְּלַרֲחִמים ּבְ ה ָיֵדינוּ, ְוִתּתְ ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ קֹול ּתְ

הרשמה כמנויים
לדבר מלכות

DvarMalchus.org
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