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ב

כדאי שלכל ילד, בן או בת - גם קרני קרנים - וגם המבוגטים יהיה סידוט )תפילה( פטרי משלו - לומט תפילה להשם, חומש - חמישה חומשי תוטה )או ספט אחט של 
תוטה( משלו ללמוד בו כל יום תוטה, וכן להבדיל קופת צדקה משלו - שלתוכה נותן צדקה )לבד משבת ויום רוב(, מכספו הפטרי )שניתן לו מהוטיו או שקיבל כפטס 
. . שבן יכול היה לקנות חיי נפשו, ולהשתמש בו לצטכיו האישיים, ושיכתבו על זה "להשם האטץ ומלואה" )או בטאשי תיבות "לה"ו"( בציטוף שמם - ודבטים אלו יהיו 

בטשותו ואחטיותו ויניחם בחדטו, במקום בולר - את הקופה יש לקבוע בחדט על ידי מסמט וכדומה, ועל ידי זה החדט כולו ייהפך ל"חדט ובית של צדקה".

סדט הנחת תפילין

רוב להטגיל עצמו לומט . . . נוסח זה מודה וכו' ועל ידי זה יזכוט 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  )באמיטתה  הטאשונה  הבטכה 
הקיבוטת  שטיט  על  הטצועה  הידוק  לפני  נאמטת  טאש(  של  התפילין 
של היד השמאלית )אירט, הכותב ביד שמאל מניח את התפילין על יד 

ימין( באופן שהתפילין נורות לעבט 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  דיבט  אם  )טק  נאמטת  השניה  הבטכה 
טאש( לפני הידוק הטצועה על הטאש.

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
צטיך ליזהט בה מאוד ואסוט לדבט ולהוציא דבטי תוטה מפיו עד שיבטך.

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 לומט קודם התפילה:

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

מצוה להתפלל בתפילין את כל תפילת שחטית כולל שיעוט 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 השחט, עד צאת הכוכבים או שקיעת החמה(, הטי הזמן המובחט להנחת 
תפילין הוא בזמן תפילת שחטית, כמנהג ישטאל שמניחים תפילין ומתפללים בהם.

משיחת י"א שבר תשכ"ח
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 מזמוטי תהלים 

קכא
היאך יש מעלה בגן עדן התחתון ומשם עולה לגן 

עדן העליון והיאך הקב"ה משגיח:

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

ן  ִייׁשָ ְולֹא  לֹא־ָינּום  ה  ִהּנֵ ד  ְמֶרָך:  ׁשֹ ָינּום 
ָך ַעל־ ִצּלְ ְיָי  ְמֶרָך  ׁשֹ ְיָי  ה  ָרֵאל:  ִיׂשְ ׁשֹוֵמר 
ה ְוָיֵרַח  ּכָ ֶמׁש לֹא־ַיּכֶ ֶ ַיד ְיִמיֶנָך: ו יֹוָמם ַהּשׁ
ֹמר ֶאת־ ל־ָרע ִיׁשְ ָמְרָך ִמּכָ ְיָלה: ז ְיָי ִיׁשְ ּלָ ּבַ
ה  ָמר־ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ ָך: ח ְיָי, ִיׁשְ ַנְפׁשֶ

ְוַעד־עֹוָלם.

קכב
 מספר המשורר משבח ירושלים 

והניסים שנעשו בירושלים:

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

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

ה טֹוב ָלְך: ית־ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֲאַבְקׁשָ ּבֵ

ג

  נקודות משיחות קודש - מזמור קכא מתוך "תהילות מנחם"  
ד – הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל

השגחת הקב"ה בכל מקום
הפירוש1 ב"הנה לא ינום – מעולם אינו מסיר השגחתו", והקב"ה שומר על יהודים בכל 
מקום שהם נמצאים, ועל אחת כמה וכמה על הנמצאים בארץ הקודש, שיש להם זכות נוספת 

להתגורר במקום שהאוויר טהור וגושה טהור2, עד ל"פלטרין של מלך"3.
וכאשר הם הולכים בדרך התורה השלימה, ומקיימים את כל הכתוב בה, כולל ההלכה4 
“עובדי גילולים שצרו על עיירות של ישראל, אם . . באו על עסקי נפשות, או אפילו סתם יוצאין 
עליהם בכלי זיין ומחללין עליהם את השבת, ובעיר הסמוכה לספר אפילו לא באו אלא על 
עסקי ממון מחללין עליהם את השבת", שהלכה זו חלה על כל המקומות שיהודים מתגוררים 

בהם, גם בחוץ לארץ5, ועל אחת כמה וכמה בארץ ישראל שצריך לשמור על ביטחונם.
ישראל שניתנו  שלימות התורה, ומשמרים את כל חלקי ארץ  ובכך שהם מקיימים את 
במתנה מהקב"ה לבני ישראל – שלימות הארץ, הם מזרזים את הגאולה הקרובה, שאז ארץ 
ביחד  גבולך",  את  אלקיך  הוי'  ירחיב  “כי  מ"ש6  גם  כולל  לגבולתי',  שלימה  תהי'  ישראל 
עם שלימות העם, שאף יהודי לא יישאר בגלות ח"ו, כמ"ש7 “ואתם תלקטו לאחד אחד בני 
ישראל", והקב"ה יאחוז ביד כל אחד להוציאו מהגלות באופן שהקב"ה הולך איתו ביחד – 

“את שבותך"8, באופן של"אחישנה"9, תיכף ומיד ממש10.

1( ראה מצו"ד ראב"ע כאן. 
2( ראה שבת טו, ב. גיטין ח, סע"א ואילך.

3( ל' חז"ל מגילה כז, א. 
4( או"ח סי' שכט ס"ו.

5( כדמוכח בפשטות באו"ח שם. וראה עירובין מה, א. 
6( פ' ראה יב. כ. שופטים יט, ח ובפרש"י שם.

7( ישעי' כז, יב. וראה פרש"י נצבים ל, ג.
8( נצבים שם. וראה מגילה כט, א. פרש"י עה"פ שם.

9( ישעי' ס, כב. רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה. 
10( מלקו"ש חכ"ט ע' 306 )משיחת ערב יהכ"פ ה'תשמ"ג(.

  נקודות משיחות קודש - 
מזמור קכא מתוך "תהילות מנחם" 

ד – הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל

השגחת הקב"ה בכל מקום
הפירוש1 ב"הנה לא ינום – מעולם אינו 
יהודים  על  שומר  והקב"ה  השגחתו",  מסיר 
כמה  אחת  ועל  נמצאים,  שהם  מקום  בכל 
וכמה על הנמצאים בארץ הקודש, שיש להם 
זכות נוספת להתגורר במקום שהאוויר טהור 

וגושה טהור2, עד ל"פלטרין של מלך"3.
התורה  בדרך  הולכים  הם  וכאשר 
השלימה, ומקיימים את כל הכתוב בה, כולל 
ההלכה4 “עובדי גילולים שצרו על עיירות של 
ישראל, אם . . באו על עסקי נפשות, או אפילו 
סתם יוצאין עליהם בכלי זיין ומחללין עליהם 
לא  אפילו  לספר  הסמוכה  ובעיר  את השבת, 
באו אלא על עסקי ממון מחללין עליהם את 
המקומות  כל  על  חלה  זו  שהלכה  השבת", 
לארץ5,  בחוץ  גם  בהם,  מתגוררים  שיהודים 

1( ראה מצו"ד ראב"ע כאן. 
2( ראה שבת טו, ב. גיטין ח, סע"א ואילך.

3( ל' חז"ל מגילה כז, א. 
4( או"ח סי' שכט ס"ו.

5( כדמוכח בפשטות באו"ח שם. וראה עירובין מה, א. 

שצריך  ישראל  בארץ  וכמה  כמה  אחת  ועל 
לשמור על ביטחונם.

ובכך שהם מקיימים את שלימות התורה, 
שניתנו  ישראל  ארץ  חלקי  כל  את  ומשמרים 
שלימות   – ישראל  לבני  מהקב"ה  במתנה 
הקרובה,  הגאולה  את  מזרזים  הם  הארץ, 
לגבולתי',  שלימה  תהי'  ישראל  ארץ  שאז 
את  אלקיך  הוי'  ירחיב  “כי  מ"ש6  גם  כולל 
גבולך", ביחד עם שלימות העם, שאף יהודי 
לא יישאר בגלות ח"ו, כמ"ש7 “ואתם תלקטו 
לאחד אחד בני ישראל", והקב"ה יאחוז ביד 
שהקב"ה  באופן  מהגלות  להוציאו  אחד  כל 
באופן  שבותך"8,  “את   – ביחד  איתו  הולך 

של"אחישנה"9, תיכף ומיד ממש10.

 - קודש  משיחות  נקודות 
"תהילות  מתוך  קכא  מזמור 

מנחם"
ה – הוי' שמרך הוי' צלך על יד ימינך

“צלך" – כפשוטו
א. הפירוש בפסוק “הוי' צלך – כמו הצל 
מגין מחום השמש, כן יגן על ימינך, לעשות 

6( פ' ראה יב. כ. שופטים יט, ח ובפרש"י שם.
7( ישעי' כז, יב. וראה פרש"י נצבים ל, ג.

8( נצבים שם. וראה מגילה כט, א. פרש"י עה"פ שם.
9( ישעי' ס, כב. רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה. 
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 למלל ימא    5 

 מאמט דא"ח 

,`vie zyxt zay i`ven .c"qa
,elqk c"eil xe` ,elqk 'h

*h"lyz'd
‰„tהיּו ברּבים ּכי לי מּקרב נפׁשי בׁשלֹום »»ְְְְִִִִִַַָָָ

ּבמאמרֹו1עּמדי  הּגאּוּלה ּבעל ּומבאר , ְְְֲִִֵַַַַָָָָ

ׁשערי  ּבספרֹו (ׁשּנדּפס זה הּמתחיל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַּדיּבּור

ּדוקא)3)2תׁשּובה  (ּבׁשלֹום בׁשלֹום ּפדה ּדפירּוׁש ְְְְְֵַָָָָָָ

מתּבּטל  ׁשהמנּגד ּבאֹופן היא ׁשהּפדּיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּוא

ּדר ועל ּכלל. למלחמה צרי אין ׁשּלכן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלגמרי,

ׁשלמה  ּבימי לגּבי 4ׁשהיה נתּבּטלּו הּגֹוים ׁשּכל , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

ּבׁשם  נקרא ׁשּלכן מלחמה, ידי על ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹׁשלמה

ּבימיו  היה ׁשלֹום ּכי ּבהּמאמר 5ׁשלמה ּומדּייק .6, ְְְְֲִֵַַַָָָָָָֹֹ

לּמה  ּכלל, מנּגדים ׁשאין ּבמּצב נמצאים ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּדכאׁשר

ּכי  זה, ּבדּיּוק הּביאּור לֹומר ויׁש ּפדּיה. ְְְִִִִֵֵֶַַָָצרי

ּבא  ׁשהּׁשלֹום לא הּוא בׁשלֹום ּפדה ְֵֶַָָָָָֹּפירּוׁש

ּבדר היא ׁשהּפדּיה (היינּו הּפדּיה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָלאחרי

אם, ּכי ׁשלֹום), נעׂשה ּכ ואחר ְְֲִִִַַַָָָָָמלחמה

מדּייק, ולכן ּבׁשלֹום, היא (עצמּה) ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשהּפדּיה

לפדּיה. לכאֹורה צרי אין ׁשלֹום ׁשל ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּבמּצב

ּכתיב  ּגּופא זה ּדבפסּוק ּדּיּוק, עֹוד להֹוסיף ְְְְִִִִֵֶָָויׁש

מן  הּוא נפׁשי ׁשּפדה ּדזה לי, מּקרב ּגֹו' ְְְִִִִֶֶַָָָָָּפדה

עלי  הּבאים ׁשהּפדּיה 7הּמלחמֹות ׁשּיי והיא , ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

הם  ּדלכאֹורה בׁשלֹום, ּפדּיה היא הּמלחמֹות ְְְְְִִִִִֵַָָָָמן

הפכּיים. ענינים ְְְִִִִֵָָׁשני

1

2
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4
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ב  לאור יצא (*h"nyz ± elqk c"eiÎ'h qxhpew ויום תקל"ד) (בשנת האמצעי דאדמו"ר ההולדת יום כסלו, ט' "לקראת ,

תקפ"ז).. (בשנת האמצעי דאדמו"ר הגאולה יום כסלו, ויו"ד תקפ"ח), (בשנת שלו h"nyzההילולא elqk 'h."1( תהלים

יט. ואילך.)2נה, א מט, התפלה) (שער ואילך).)3ח"א ד (נה, בשלום )4פי"א פדה ענין דאמיתית ב סעיף לקמן וראה

שלמה. בימי שהי' מהשלום גם יותר למעלה הוא ושקט )5נפשי ושלום שמו יהי' שלמה ט) כב, הימיםֿא (דברי כמ"ש

בימיו. ישראל על א.)6אתן נו, – שם.)7שם לתהלים פרש"י

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
תהילים: בספר אומר המלך דוד

ÌBÏL· ‰„t את והציל פדה הוא ברוך ÈÏהקדוש ·¯wÓ ÈLÙ »»¿»«¿ƒƒ¿»ƒ
בי מהמלחמות  È„nÚשנלחמו eÈ‰ ÌÈa¯· Èk1, בי שהלוחמים למרות ƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ

הכתוב, של פשוטו (זהו הרבים תפילת בזכות אחר, פירוש לפי או, רבים היו

חסידות) פי על יתבאר ≈«¿Óe·‡¯ולהלן
‰le‡b‰ ÏÚa בן) האמצעי אדמו"ר «««¿»

כסלו  יו"ד זה, שביום הזקן) האדמו"ר

ממאסר  נגאל תקפ"ז) (בשנת

ÏÈÁ˙n‰ ¯eaÈc B¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ««¿ƒ
בפסוק  בשלום'Ê‰הפותח 'פדה ∆

חסידות ( B¯ÙÒaמאמר Òt„pL∆ƒ¿«¿ƒ¿
האמצעי  האדמו"ר ≈¬»È¯ÚLשל

‰·eL˙2(3‰„t Le¯ÈÙc ¿»¿≈»»
‡˜Âc ÌBÏLa) ÌBÏL· בדגש ¿»¿»«¿»

'בשלום' היא שהפדיה כך על )ובדיוק
‰i„t‰L ‡e‰ מהאויב וההצלה ∆«¿ƒ»

bÓ‰L„והשונא  ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆«¿«≈
וההצלה  הפדיה היא ≈»¿Ïha˙Óƒשממנו

È¯Ó‚Ï,קיים אינו ÔÎlLוכאילו ¿«¿≈∆»≈
לחלוטין  התבטל המנגד שהאויב מאחר

ÏÏk ‰ÓÁÏÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ אלא ≈»ƒ¿ƒ¿»»¿»
'בשלום'. היא וההצלה »¿ÏÚÂהפדייה

‰ÓÏL ÈÓÈa ‰È‰L C¯c4 ∆∆∆»»ƒ≈¿……
eÏha˙המלך, ÌÈBb‰ ÏkL∆»«ƒƒ¿«¿

È„È ÏÚ ‡lL ‰ÓÏL Èa‚Ï¿«≈¿……∆…«¿≈
,‰ÓÁÏÓ במלחמה צורך מבלי ƒ¿»»

על  מהאויב הצלה זו שאין היינו איתם,

אלא  אותו, ונצחו בו שלחמו ידי

במלחמה  צורך היה לא שמלכתחילה

Èk ‰ÓÏL ÌLa ‡¯˜ ÔÎlL∆»≈ƒ¿»¿≈¿……ƒ
ÂÈÓÈa ‰È‰ ÌBÏL5 שכתוב כמו »»»¿»»

הוא  ברוך שהקדוש הימים דברי בספר

שלמה  של אביו המלך, לדוד הבטיח

יהיה  הוא לך, נולד בן "הנה המלך:

אויביו  מכל לו והניחותי מנוחה, איש

בימיו". ישראל על אתן ושקט ושלום שמו, יהיה שלמה כי מסביב,

˜Èi„Óe האמצעי אדמו"ר L‡Îc¯הנזכר,Ó‡n‰a6¯ושואל ¿«≈¿««¬»¿«¬∆
,ÏÏk ÌÈ„bÓ ÔÈ‡L ·vÓa ÌÈ‡ˆÓ,לגמרי התבטלו המנגדים כי ƒ¿»ƒ¿«»∆≈¿«¿ƒ¿»

‰nÏ בכלל?.‰i„t CÈ¯ˆ »»»ƒ¿ƒ»
,‰Ê ˜ei„a ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈¿ƒ∆

ÌBÏL· ‰„t Le¯Èt Èk לפי ƒ≈»»¿»
זה  ÌBÏM‰Lהסבר ‡Ï ‡e‰ עם …∆«»

המנגד  ‰i„t‰השונא È¯Á‡Ï ‡a»¿«¬≈«¿ƒ»
‰i„t‰L eÈÈ‰) עצמה ההצלה «¿∆«¿ƒ»

Ck ¯Á‡Â ‰ÓÁÏÓ C¯„a ‡È‰ƒ¿∆∆ƒ¿»»¿««»
ניצחון  באמצעות וההצלה הפדיה אחרי

ÌBÏLבמלחמה  ‰NÚ השונא עם «¬»»
i„t‰L‰המנגד  ,Ì‡ Èk ,(ƒƒ∆«¿ƒ»

,ÌBÏLa ‡È‰ (dÓˆÚ) פדיה «¿»ƒ¿»
בדרך  אלא מלחמה ידי על לא והצלה

שלום, Èi„Ó˜של ÔÎÏÂ אדמו"ר ¿»≈¿«≈
ושואל, ÏLהאמצעי ·vÓaL∆¿«»∆

‰¯B‡ÎÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÌBÏL»≈»ƒƒ¿»
‰i„ÙÏ של המשמעות מה כן ואם ƒ¿ƒ»

של  מציאות אין הרי בשלום', 'פדה

ממנו. להינצל שצריך ומנגד שונא

,˜eic „BÚ ÛÈÒB‰Ï LÈÂ שאלה ¿≈¿ƒƒ
בלשון  דיוק על שמיוסדת נוספת

Ùeb‡הפסוק, ‰Ê ˜eÒÙ·c עצמו ƒ¿»∆»
בשלום' 'פדה t„‰המתחיל ·È˙k¿ƒ»»

,ÈÏ ·¯wÓ 'Bb היתה שהפדיה ƒ¿»ƒ
כלומר  ומלחמות, ∆¿Êc‰מקרבות

ÈLÙ ‰„tL שהקדוש ההצלה ∆»»«¿ƒ
אותי הציל הוא ÔÓברוך ‡e‰ƒ

ÈÏÚ ÌÈ‡a‰ ˙BÓÁÏn‰7, «ƒ¿»«»ƒ»«
CÈiL C‡È‰Â יתכן i„t‰L‰ואיך ¿≈««»∆«¿ƒ»

‰BÓÁÏn˙וההצלה  ÔÓ מקרב" ƒ«ƒ¿»
·ÌBÏL,לי", ‰i„t ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»

‰¯B‡ÎÏc ושלום ‰Ìמלחמה ¿ƒ¿»≈
ÌÈiÎÙ‰ ÌÈÈÚ ÈL זה וסותרים ¿≈ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ו

 6   למלל ימא  

נפשי  בשלום פדה

(ּפדה LÈÂב) אּלּו ענינים ּדׁשני להֹוסיף, ¿≈ְְְִִִִֵֵָָָ

ׁש רק לא הם לי) ּומּקרב ני בׁשלֹום ְְְִִֵֵַָָֹ

אל  הּקצה מן הפכים ׁשהם אּלא (סתם) ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהפכים

נקראת  ׁשּמלחמה זה על הּטעם ּדהּנה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּקצה.

הּוא  ׁשּמלחמה (אף קירּוב מּלׁשֹון קרב ְְְְִִֵֵֶַָָָּבׁשם

מהּמאמר  (ּכּמּובן הּוא הּקירּוב), ענין 8היפ,( ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכׁשהיא  הּוא מלחמה ׁשל ותֹוקף ׁשעּקר ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָלפי

ׁשני  יׁש ּבמלחמה ּדהּנה קירּוב. ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָּבאֹופן

מּזה, זה  ּבריח ּוק הם הּלֹוחמים ׁשּׁשני ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַָאפנים.

חּצים  אבני הּׁשני) על (אחד ׁשּזֹורקים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאּלא

הּלֹוחמים  ׁשּׁשני אֹו ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּובליסטראֹות

ׁשהם  ועד מקֹום) (ּבקירּוב לזה זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָמתקרבים

זה  עם זה עּמֹו9נאבקים איׁש וּיאבק ׁשהם 10, , ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ּגם  אּלא) ּבמקֹום, רק (לא לזה זה ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹמתקרבים

זה. את זה חֹובקים הּלֹוחמים ּדׁשני ועד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָּבגּופם,

קׁשה  מלחמה היא הּקירּוב) (ּתכלית זֹו ְְְְִִִִֵַַָָָָָָּדמלחמה

ְֵּביֹותר.

ÏÚÂ הּׁשלֹום ׁשּגם ,לאיד הּוא זה ּדר ¿«ְִֶֶֶֶַַָָ

אּלא) סתם, ׁשלֹום (לא הּוא זה ְְֶֶֶָָָָֹׁשּבפסּוק

ּבעל  ׁשּמבאר ּוכמֹו ׁשּבּׁשלֹום. הּׁשלימּות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָּתכלית

ּבהּמאמר  ּדפדה 11הּגאּוּלה הענין ּדאמיּתית ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָ

ׂשֹונאים  מּקֹודם ׁשהיּו ׁשאּלּו הּוא נפׁשי ְְְִִִֵֶֶֶַָָבׁשלֹום

ּדענין  ּגמּורים", אֹוהבים "נעׂשים הם ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָּומנּגדים,

ּבימי  ׁשהיה מהּׁשלֹום ּגם למעלה הּוא ְְִֵֵֶֶַַַָָָָזה

הּוא 12ׁשלמה  ׁשלמה ּבימי ׁשהיה ּדהּׁשלֹום , ְְְִֵֶַָָָֹֹֹֹ

לא  (אבל אֹור הּגיּלּוי  מּצד נתּבּטלּו ְְֲִִִֶַַַָָֹׁשּכּוּלם

לקדּוּׁשה) (ׁשּגם 13נהפכּו הּׁשלֹום ענין ואמיּתית , ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ
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21
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27

א.)8 מט, – כקירוב )9בתחלתו זה אין אבל לקשת. חרב שבין החילוק דזהו מקום. בקירוב דוקא  היא חרב ע"י מלחמה גם

ו. סעיף לקמן וראה כה.)10דהנאבקים. לב, א.)11וישלח נו, – ועפ"ז )12פי"א הבאה. שבהערה תער"ב בהמשך כמפורש

שלמה". בימי הי' וכה"ג לע"ל.. כמו שלום.. "בדרך שם הגאולה דבעל הלשון (המשך )13יומתק תרע"ה בשלום פדה ד"ה

תשסט). ע' – שעד פ' ח"ב תער"ב

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
היא  שהפדיה הדבר משמעות מה ממלחמות, פדיה על מדובר ואם לזה

"בשלום".?

ÌBÏL· ‰„t) el‡ ÌÈÈÚ ÈLc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ שמשמעותו ·) ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈»»¿»
מלחמות  ללא פדיה ÈÏהיא ·¯wÓe מלחמה היא Ï‡שמשמעותו Ì‰ ( ƒ¿»ƒ≈…

ÌÈÎÙ‰ ÈL לזה ¯˜ זה הסותרים «¿≈¬»ƒ
ÔÓ ÌÈÎÙ‰ Ì‰L ‡l‡ (Ì˙Ò)¿»∆»∆≈¬»ƒƒ

,‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ שממשיך כפי «»∆∆«»∆
ומבאר.

‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ ‰p‰c¿ƒ≈««««∆
·¯˜ ÌLa ˙‡¯˜ ‰ÓÁÏnL∆ƒ¿»»ƒ¿≈¿≈¿»
‰ÓÁÏnL Û‡) ·e¯È˜ ÔBLlÓƒ¿≈«∆ƒ¿»»
,(·e¯Èw‰ ÔÈÚ CÙÈ‰ ‡e‰∆≈ƒ¿««≈

¯Ó‡n‰Ó Ô·enk) ‡e‰8 הנזכר «»≈««¬»
האמצעי  אדמו"ר wÚL¯של ÈÙÏ ,(¿ƒ∆ƒ»

‡e‰ ‰ÓÁÏÓ ÏL Û˜B˙Â¿∆∆ƒ¿»»
·e¯È˜ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰Lk¿∆ƒ¿∆∆≈

ה  הלוחמים הצדדים שני ם כאשר

היא  המלחמה שאז לזה, זה קרובים

הצדדים  כאשר ואילו ובחוזק בתוקף

המלחמה  מזה, זה רחוקים הלוחמים

כפי  כך, כל ובחוזק בתוקף איננה

ומבאר. ÓÁÏÓa‰שממשיך ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿»»
ÌÈÙ‡ ÈL LÈ.לחימה של שונים ≈¿≈√»ƒ

הוא  מלחמה ניהול של אחד אופן

˜eÁÈ¯a Ì‰ ÌÈÓÁBl‰ ÈML∆¿≈«¬ƒ≈¿ƒ
ÌÈ˜¯BfLמקום  ‡l‡ ,‰fÓ ‰Ê∆ƒ∆∆»∆¿ƒ

ÌÈvÁ È·‡ (ÈM‰ ÏÚ „Á‡)∆»««≈ƒ«¿≈ƒƒ
‰Êa ‡ˆBiÎÂ ˙B‡¯ËÒÈÏ·e שהם ¿ƒ¿¿»¿«≈»∆

גם  ולפגוע להגיע שיכולים נשק כלי

לחימה ‡Bממרחק. של השני האופן

‰ÌÈÓÁBlהוא  ÈML∆¿≈«¬ƒ
·e¯È˜a) ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·¯˜˙Óƒ¿»¿ƒ∆»∆¿≈

„ÚÂ (ÌB˜Ó זה קרובים הם כך כדי »¿«
ÌÈ˜·‡לזה  Ì‰L בגופם‰Ê ∆≈∆¡»ƒ∆

‰Ê ÌÚ9, יעקב לגבי הכתוב כלשון ƒ∆
והמלאך  ‡LÈאבינו ˜·‡iÂ«≈»≈ƒ

BnÚ10Ì‰L הלוחמים , שני ƒ∆≈
בזה  זה Ê‰הנאבקים ÌÈ·¯˜˙Óƒ¿»¿ƒ∆

,ÌB˜Óa ˜¯ ‡Ï) ‰ÊÏ לזה זה מקום בקירוב נמצאים שהם בלבד זו לא »∆…«¿»

‡l‡ לזה זה קרובים ÚÂ„שהם ,ÌÙe‚a Ìb הקירבה ) היא כך כדי ∆»«¿»¿«
ÌÈ˜·BÁביניהם  ÌÈÓÁBl‰ ÈLc מחבקים‰ÓÁÏÓc .‰Ê ˙‡ ‰Ê ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒ∆∆∆¿ƒ¿»»

,¯˙BÈa ‰L˜ ‰ÓÁÏÓ ‡È‰ (·e¯Èw‰ ˙ÈÏÎz) BÊ יותר הרבה «¿ƒ«≈ƒƒ¿»»»»¿≈
כך. כל וחזקה קשה מלחמה שאיננה מקום בריחוק מהמלחמה

,C„È‡Ï ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ גם ¿«∆∆∆¿ƒ»
שהמלחמה  לכך בדומה היינו שני, מצד

מלחמה  היא זה בפסוק מדובר שבה

במלחמה  מדובר כי רב, ובתוקף בחוזק

הצד  לגבי גם כך לי", "מקרב מקרוב,

המלחמה  היפך שהוא השלום ההפוך,

‰Ê ˜eÒÙaL ÌBÏM‰ ÌbL שעל ∆««»∆¿»∆
מהמלחמה  בשלום" "פדה נאמר כך

Ì˙Ò,והקרב  ÌBÏL ‡Ï) ‡e‰…»¿»
רגיל  ÈÏÎz˙שלום (‡l‡∆»«¿ƒ

BÓÎe .ÌBÏMaL ˙eÓÈÏM‰«¿≈∆«»¿
‰le‡b‰ ÏÚa ¯‡·nL אדמו"ר ∆¿»≈«««¿»

הנזכר Ó‡n‰a11¯האמצעי  ¿««¬»
‰„Ùc ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡c«¬ƒƒ»ƒ¿»¿»»

ÈLÙ ÌBÏL· והצלה פדייה ¿»«¿ƒ
הגבוהה  ברמה המנגד מהשונא בשלום

ביותר  el‡Lוהאמיתית ‡e‰∆≈
Ì„BwÓ eÈ‰L הפדייה לפני ∆»ƒ∆

Ì‰ ,ÌÈ„bÓe ÌÈ‡BN עצמם ¿ƒ¿«¿ƒ≈
,"ÌÈ¯eÓb ÌÈ·‰B‡ ÌÈNÚ"«¬ƒ¬ƒ¿ƒ

‰Ê ÔÈÚc הופכים שהשונאים ¿ƒ¿»∆
Ìbלאוהבים  ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ אפילו ¿«¿»«

ÈÓÈa ‰È‰L ÌBÏM‰Ó≈«»∆»»ƒ≈
‰ÓÏL12,,לעיל ÌBÏM‰cהנזכר ¿……¿«»

‡e‰ ‰ÓÏL ÈÓÈa ‰È‰L∆»»ƒ≈¿……
ÌlekL לעיל כאמור הגויים, כל ∆»
eÏha˙ שלמה vÓ„כלפי ƒ¿«¿ƒ«

¯B‡ ÈelÈb‰ כמובא בימיו, שהיה «ƒ
הנעלה  שהמצב הזוהר מדברי בחסידות

'קיימא  בדוגמת הוא שלמה בימי שהיה

הירח  כמו באשלימותא', סיהרא

באמצע  בשלימותו, עומד כשהוא

שהתבטלו (‡·Ïהחודש  למרות ¬»
העולם  אומות זאת בכל שלמה, כלפי

‰Me„˜Ï eÎÙ‰ ‡Ï גוים ‰13ÌBÏM)ונשארו ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡Â , …∆∆¿ƒ¿»«¬ƒƒƒ¿««»
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ה'תשל"ט  כסלו, ליו"ד אור כסלו, ט' ויצא, פרשת שבת מוצאי

ּכמֹו לבֹוא, לעתיד יהיה לקדּוּׁשה) נהפ ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָהמנּגד

ּגֹו'14ׁשּכתּוב  ברּורה ׂשפה עּמים אל אהּפ אז ְְִֶֶֶַָָָָָֹ

לבעלי  ּבנֹוגע זה ּדר ועל אחד, ׁשכם ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלעבדֹו

עם זאב וגר – וגֹו'חּיים ׁשּגם 15ּכבׂש ועד , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

וצפעֹוני  (ּפתן ּכמֹו16הּנחׁש לטֹוב, יהפ ( ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

ּוכמֹו17ׁשּכתּוב  הּנחׁש, זה אּתֹו יׁשלים אֹויביו ּגם ְְְִִֶֶַַַָָָָ

הּדעת) עץ חטא (לפני הּבריאה ּבתחּלת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשהיה

ּגדֹול  ׁשּמׁש ּדכיון 18ׁשהיה לֹומר, יׁש מּזֹו ויתירה . ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

לֹומר, ּבהכרח עלּיה, צֹור היא ירידה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּכל

ּתהיה  לבֹוא , לעתיד הּנחׁש ועלּיית ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבירּור

ׁשהיה  ּגדֹול" ּד"ׁשּמׁש מהּדרּגא ּגם יֹותר ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָלמעלה

הירידה  יֹותר 19לפני עֹוד להבין צרי זה ּפי ועל . ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

והרי  לי, מּקרב ּגֹו' בׁשלֹום ּפדה ּׁשּכתּוב ְְֲִִֵֶַַָָָָָמה

מן  הפכים ׁשני הם זה ׁשּבפסּוק והּׁשלֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהּקרב

ּגֹו' בׁשלֹום ּפדה זה ואי הּקצה, אל ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָהּקצה

לי. ְִִָמּקרב

ּדבעל Ô·eÈÂג) ּבהּמאמר המבֹואר ּבהקּדים זה ¿«ְְְְְֲִֶַַַַַַָָ

ּדקרב 20הּגאּוּלה  הענינים ׁשּׁשני , ְְְְִִִֵֶַָָָָ

ּדבכּמה  ּולהעיר, הּתפּלה. ּבעבֹודת יׁשנם ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָוׁשלֹום

ּבדר21מקֹומֹות  הּוא ּדתפּלה ׁשהּבירּור מבֹואר ְְְְִִֵֶֶֶַָָ

קרבא  ׁשעת צלֹותא ׁשעת והּבירּור 22מלחמה, , ְְְְְְִֵַַַָָָָָ
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20

21

שם.)14 הנ"ל במאמר הובא – ט. ג, ואילך.)15צפני' ו יא, ועוד.)16ישעי' שם. מצודות שם. פרש"י וראה ח. שם, ישעי'

ואילך).)17 תרג (ס"ע עה"פ נ"ך אוה"ת וראה רפנ"ד. ב"ר ה"ג. סוף פ"ח תרומות ירושלמי ז. טז, נט,)18משלי סנהדרין

וראה )19ב. לע"ל. משא"כ עה"ד, לחטא עד לירידה אפשרות היתה גדול" "שמש שהי' אף שבתחלה, מזה גם וכמובן

תטו. ע' עטר"ת סה"מ ואילך.)20עד"ז ד) (נא, קסב )21פ"ה ע' תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט בשלום פדה המשך בארוכה ראה

ואילך). 106 ע' ה'תש"ד סה"מ – ואילך (פי"ט ותש"ד ח"א )22ואילך) זהר וראה ובכ"מ. תצא. ר"פ בלקו"ת הובא זהר

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
„bÓ‰ ÌbL) עצמו˜Ï CÙ‰,‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰È (‰Me„ ∆««¿«≈∆¡»ƒ¿»ƒ¿∆∆»ƒ»

המשיח  e˙kL·בימות BÓk14 צפניה לבוא ‡Êבנבואת ‡‰Ctלעתיד ¿∆»»∆¿…
,„Á‡ ÌÎL B„·ÚÏ 'Bb ‰¯e¯· ‰ÙN ÌÈnÚ Ï‡ אומות שכל ∆«ƒ»»¿»¿»¿¿∆∆»

ה' את יעבדו יחד  Ê‰העולם C¯c ÏÚÂ ומהפך שינוי לבוא, לעתיד יהיה ¿«∆∆∆
Yגם  ÌÈiÁ ÈÏÚ·Ï Ú‚Ba כמו ¿≈«¿«¬≈«ƒ

הזמן  שבאותו ישעיה בנבואת שכתוב

B‚Â'יהיה  N·k ÌÚ ·‡Ê ¯‚Â15, ¿»¿≈ƒ∆∆¿
הכבש, את לטרוף דרכו שכיום והזאב

יחד  יגור אלא יטרוף ולא טבעו יתהפך

בשלום  הכבש ÌbLעם „ÚÂ אפילו ¿«∆«
) LÁp‰ גם Ô˙tהנקרא «»»∆∆

ÈBÚÙˆÂ16( להזיק דרכו שכעת ¿ƒ¿ƒ
,·BËÏ CÙ‰È כהמשך יזיק, ולא ≈»≈¿

("ושעשע  שם ישעיה בנבואת הדברים

צפעוני  מאורת ועל פתן חור על יונק

רש"י: ופירש הדה". ידו גמול

פתן" חור "על "ושוחק". – "ושעשע"

מקנן  שהנחש עפר חור "על –

הגמול  "תינוק – "גמול" בתוכו...".

יונתן  תרגום - הדה" "ידו אמו". משדי

ה'מצודת  ובפירוש יושיט...". ידוהי

משדי  הנגמל "תינוק – "גמול" דוד':

"ועל  יוזק". ולא ידו שם יושיט אמו

הצפעוני  אשר הבקע "על – מאורת"

היונק  "תינוק – "ושעשע" שם". יושב

הנקב  על ידו בהושטת לשמוח יתעסק

יזיקנו"), ולא שם יושב הפתן אשר

·e˙kL BÓk17 במשליÌb ¿∆»«
Bz‡ ÌÈÏLÈ ÂÈ·ÈB‡ ואמרו ¿»«¿ƒƒ

ז"ל  ‰LÁp,חכמינו ‰Ê הוא שכיום ∆«»»
הוא  ברוך הקדוש לו שאמר (כמו אויב

זרעה"), ובין זרעך ובין האשה ובין בינך אשית "ואיבה הדעת עץ חטא לאחר

האדם  עם בשלום ויהיה יתהפך הוא לבוא לעתיד È‰L‰אבל BÓÎe¿∆»»
‰È‰L (˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ ÈÙÏ) ‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙aהנחשLnL ƒ¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈≈¿≈«««∆»»«»

ÏB„b18,'תלך גחונך 'על הדעת, עץ חטא בעקבות הנחש, שנתקלל לפני כי »
גדול  שמש על "חבל הגמרא: (וכדברי למלאכה בו להשתמש אפשר היה

מזדמנין  היו מישראל ואחד אחד כל נחש, נתקלל שאלמלא העולם מן שאבד

לו  להביא לדרום משגרו ואחד לצפון משגרו אחד טובים, נחשים שני לו

ומרגליות, טובות ואבנים טובים טוב") אבן "שם רש"י: (פירש סנדלבונים

לגינתו  עפר בה ומוציא זנבו תחת רצועה שמפשילין אלא עוד ולא

ÓBÏ¯,ולחורבתו"). LÈ BfÓ ‰¯È˙ÈÂ לבוא לעתיד לטוב הנחש שהפיכת ƒ≈»ƒ≈«
נעלה, יותר עוד באופן iÏÚ‰,תהיה C¯Bˆ ‡È‰ ‰„È¯È ÏkL ÔÂÈÎc¿≈»∆»¿ƒ»ƒ∆¬ƒ»

כדאית  תהיה שהירידה וכדי

למצב  להיות צריכה העליה ומשתלמת,

הירידה, קודם שהיה מזה נעלה יותר

¯e¯ÈaL ,¯ÓBÏ Á¯Î‰a תיקון ¿∆¿≈««∆≈
מהרע  הטוב הפרדת ידי »ÈiÏÚÂ«¬ƒ˙על

‰È‰z ,‡B·Ï „È˙ÚÏ LÁp‰«»»∆»ƒ»ƒ¿∆
‡b¯c‰Ó Ìb ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«≈««¿»
ÈÙÏ ‰È‰L "ÏB„b LnL"c¿«»»∆»»ƒ¿≈

‰„È¯È‰19‰Ê Èt ÏÚÂ שהפדיה . «¿ƒ»¿«ƒ∆
שהיה  (כמו ביטול רק איננה בשלום

אלא  שלמה) בימי העולם באומות

זאב  וגר (כענין ממש לטוב התהפכות

לעתיד  לטוב הנחש והתפכות כבש עם

BÈ˙¯לבוא) „BÚ ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ≈
'Bb ÌBÏL· ‰„t ·e˙kM ‰Ó«∆»»»¿»
·¯w‰ È¯‰Â ,ÈÏ ·¯wÓƒ¿»ƒ«¬≈«¿»
ÈL Ì‰ ‰Ê ˜eÒÙaL ÌBÏM‰Â¿«»∆¿»∆≈¿≈

ÌÈÎÙ‰ אלא סתם הפכים שני ולא ¬»ƒ
הפכים  ‡Ïשני ‰ˆw‰ ÔÓƒ«»∆∆

,‰ˆw‰ הכי שלום הוא שהשלום «»∆
לטוב, המנגד התהפכות של נעלה,

התוקף  בכל מלחמה היא והמלחמה

לי", t„‰"מקרב ‰Ê CÈ‡Â¿≈∆»»
ÈÏ ·¯wÓ 'Bb ÌBÏL·?.ביחד ¿»ƒ¿»ƒ

‰Ê Ô·eÈÂ על ‚) מדבר הפסוק כיצד ¿«∆
יחד, לי' 'מקרב ועל בשלום' 'פדה

מן  הפוכים דברים שני שהם למרות

הקצה, אל Ó‡n‰a¯הקצה ¯‡B·Ó‰ ÌÈc˜‰a הנזכרÏÚ·c ¿«¿ƒ«¿»¿««¬»¿««
‰le‡b‰20,,האמצעי ÌBÏLÂאדמו"ר  ·¯˜c ÌÈÈÚ‰ ÈML «¿»∆¿≈»ƒ¿»ƒƒ¿»¿»

,‰lÙz‰ ˙„B·Úa ÌLÈ.להלן שיבואר nÎ·c‰כפי ,¯ÈÚ‰Ïe ∆¿»«¬««¿ƒ»¿»ƒƒ¿«»
˙BÓB˜Ó21אחרים חסידות e¯Èa‰L¯במאמרי ¯‡B·Ó של והתיקון ¿¿»∆«≈

העולם  בתפילה lÙ˙c‰עניני ה' עבודת ידי ÓÁÏÓ‰על C¯„a ‡e‰ ƒ¿ƒ»¿∆∆ƒ¿»»
וכלשון  בהם, המלובשת הנשמה על המסתירים הבהמית והנפש הגוף עם

˜¯·‡הזוהר  ˙ÚL ‡˙BÏˆ ˙ÚL22, קרב שעת היא התפילה שעת ¿«¿»¿«¿»»
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נפשי  בשלום פדה

עסק  ידי על הּוא (ׁשלֹום) מנּוחה ְְְֵֵֶֶֶַָָּבדר

הּגאּוּלה 23הּתֹורה  ּדבעל זה ּבדרּוׁש אבל . ְְְֲִֶַַַַָָָ

ׁשני  יׁשנם הּתפּלה ּבעבֹודת ׁשּגם ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָמבֹואר,

האהבה  ּבחינת 24הענינים. ׁשּמּצד ,לבב ּדבכל ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָ

אהבה  ידי על ׁשּגם היֹות עם נׁשמה, רּוח ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָנפׁש

ּפֹועל הּוא אהבת זֹו לּה יהיה הּבהמית נפׁש ׁשּגם ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָ

יצרי ּבׁשני לבב ּבכל מּכיון 25ה', מקֹום, מּכל , ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ

ההבנה  מּצד היא לבב ּדבכל ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָׁשהאהבה

ׁשּׂשכל  ּומּכיון טֹוב), הּוא (ׁשאלקּות ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹוההּׂשגה

ׁשּפֹועל  ּבהּדבר (ׁשּמתלּבׁש ּפנימי ּבחינת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהּוא

ּבּנפׁש האלקית נפׁש ּדפעּוּלת מּובן הרי ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹּבֹו),

ׁשּנפׁש ידי על הּוא הוי' את ׁשּתאהֹוב ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהּבהמית

הּבהמית, ּבּנפׁש מתלּבׁשת ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹהאלקית

להיֹות  צריכה האלקית נפׁש ׁשל ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָֹׁשההתּבֹוננּות

יכֹולה  הּבהמית נפׁש ׁשּגם ּובאֹופן ּכאּלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבענינים 

האלקית 26להּׂשיג  (ׁשּנפׁש זֹו התלּבׁשּות הרי , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹ

ׁשל  ענין הּוא הּבהמית) ּבּנפׁש ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָמתלּבׁשת

ׁשּמּצד 27מלחמה  ,נפׁש ּדבכל האהבה וגם . ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

מּקיף, ּבחינת היא ׁשחּיה הגם חּיה, ְְֲִִִִֶַַַַַַָָּבחינת

הּוא  זֹו אהבה ידי ׁשעל הּבהמית ּדנפׁש ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּבירּור

הרצֹון  ּתֹוקף ׁשּמּצד אּלא) התלּבׁשּות, ּבדר ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ(לא
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א. רמג, ח"ג ב. התורה".)23רמ, עסק ע"י וכמו"כ שלום.. "ענין א) (נו, פי"א הגאולה דבעל מהמאמר גם להעיר )24להעיר

ספ"ג). שם בתחלתו. העבודה (קונטרס האהבה למדת לבוא היא דתפלה והיגיעה העבודה שכל ה.)25מהידוע ו, ואתחנן

עה"פ. בפרש"י) (הובא ספרי במשנה. א נד, עת"ר )26ברכות סה"מ ואילך. קלה ס"ע תרס"ו המשך ב. כט, וישב תו"א ראה

ובכ"מ. .56 ע' ה'תש"י כה. גם )27ע' מקום שנותן שקו"ט בדרך הוא דנה"א) השכל (גם השכל ענין שכללות לזה דנוסף

שעי"ז  דנה"ב, בהשכל דנה"א השכל ירידת גם בזה מיתוסף – יותר.לההיפך גדולה ה"מלחמה"

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
(ÌBÏL)ומלחמה  ‰ÁeÓ C¯„a ¯e¯Èa‰Â במלחמה צורך ‰e‡ללא ¿«≈¿∆∆¿»»

‰¯Bz‰ ˜ÒÚ È„È ÏÚ23Le¯„a Ï·‡ חסידות . ÏÚ·cמאמר ‰Ê «¿≈≈∆«»¬»ƒ¿∆¿««
‰le‡b‰ האמצעי ‰lÙz‰אדמו"ר ˙„B·Úa ÌbL ,¯‡B·Ó עצמה «¿»¿»∆««¬««¿ƒ»

ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌLÈ בדרך ובירור לי") (מקרב מלחמה בדרך בירור ∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ
בשלום"). ("פדה מנוחה

ברגשי ‰24‡‰·‰ מתעורר שהאדם »«¬»
ה' E··Ï,אהבת ÏÎ·c כלשון ƒ¿»¿»¿

ה' את "ואהבת שמע בקריאת הציווי

לבבך" בכל ÈÁa˙אלקיך „vnL∆ƒ«¿ƒ«
,‰ÓL Áe¯ LÙ הדרגות שלוש ∆∆«¿»»

השמות  חמישה מבין נמוכות היותר

לנשמה, שנקראו דרגות חמש שהם

יחידה חיה נשמה, רוח, ÌÚƒנפש,
BÊ ‰·‰‡ È„È ÏÚ ÌbL ˙BÈ‰¡∆««¿≈«¬»

לבבך' 'בכל ה' האדם ‰e‡אהבת

התפילה  בעבודת ≈ÏÚBtהעוסק
ÌbL שאפילו˙ÈÓ‰a‰ LÙ ∆«∆∆««¬ƒ

,'‰ ˙·‰‡ dÏ ‰È‰È שדרשו וכמו ƒ¿∆»«¬«
הכתוב  על E··Ïבגמרא ÏÎa¿»¿»¿

מרמז  'לבך' במקום 'לבבך' שהכיתוב

להיות  צריכה ה' ≈¿ÈLaƒשאהבת
EÈ¯ˆÈ25, היצר והן הטוב היצר הן ¿»∆

תתעורר  הבהמית הנפש שגם הרע,

לכאורה  כן ואם ה', אהבת של ברגש

מתהפכת  הבהמית שהנפש מצב זה הרי

של  עבודה זו הרי כן ואם לקדושה,

זה  אין האמת לפי אבל בשלום', 'פדה

כי  ÌB˜Ó,כך, ÏkÓ פי על אף ƒ»»
יש  הבהמית בנפש גם זו שבעבודה

פדייה  זו אין עדיין זאת, בכל ה', אהבת

כי מלחמה, בדרך פדייה אלא  E··Ïבשלום ÏÎ·c ‰·‰‡‰L ÔÂÈkÓƒ≈»∆»«¬»ƒ¿»¿»¿
הבהמית, בנפש גם לאדם, שיש ה' O‰‰Â‚‰אהבת ‰·‰‰ „vÓ ‡È‰ƒƒ««¬»»¿««»»

ה' בגדולת ובהתעמקות באריכות התבונן הכרה (שהאדם לידי שהגיע עד

BË·),פנימית  ‡e‰ ˙e˜Ï‡L בליבו שעוררה היא הזו וההשגה וההבנה ∆¡…
ה' אהבת של ÈÓÈtרגשות ˙ÈÁa ‡e‰ ÏÎOL ÔÂÈkÓe ופעולת ƒ≈»∆≈∆¿ƒ«¿ƒƒ

מלמעלה  'מקיף' בדרך איננה בפנימיות (LaÏ˙nLהשכל השכל, ∆ƒ¿«≈
Ba ÏÚBtL ¯·c‰a הוא שבו והדבר השכל בין וקרוב ישיר חיבור ונהיה ¿«»»∆≈

פנימית  בהתלבשות leÚÙc˙מתלבש Ô·eÓ È¯‰ LÙוהשפעת ), ¬≈»ƒ¿«∆∆

È„È ÏÚ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ˙‡ ·B‰‡zL ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«∆∆««¬ƒ∆∆¡∆¬»»«¿≈
,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˙LaÏ˙Ó ˙È˜Ï‡‰ LÙpL,פנימית בהתלבשות ∆∆∆»¡…ƒƒ¿«∆∆«∆∆««¬ƒ

הנפש  של וההבנה הקליטה ליכולות ובהתאם וקרובה ישירה בהשפעה

‰‡È˜Ï˙השכליתeBa˙‰‰L˙הבהמית  LÙ ÏL,אלוקות בעניני ∆«ƒ¿¿∆∆∆»¡…ƒ
ה' אהבת של רגשות המעוררת

el‡k ÌÈÈÚa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ»≈
ה' בגדולת והבנות רעיונות באלוקות,

כזה  LÙמסוג ÌbL ÔÙB‡·e¿∆∆«∆∆
‚ÈO‰Ï ‰ÏBÎÈ ˙ÈÓ‰a‰26 ««¬ƒ¿»¿«ƒ

מהם, ולהתפעל ולקלוט ≈¬‰¯Èולהבין
˙È˜Ï‡‰ LÙpL) BÊ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿∆∆∆»¡…ƒ
(˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˙LaÏ˙Óƒ¿«∆∆«∆∆««¬ƒ

‰ÓÁÏÓ ÏL ÔÈÚ ‡e‰27 עם ƒ¿»∆ƒ¿»»
וישיר  קרוב באופן הבהמית, הנפש

ה'מלחמה' בהערה, כאן שמבואר (וכפי

שכיון  האחד, ענינים: בשני היא

על  האלוקית הנפש והשפעת שפעולת

השכל, ידי על היא הבהמית הנפש

ומענות, טענות דיון, של בדרך היינו

גם  מקום נתינת שיש באופן זה הרי

הנפש  דבר של שבסופו רק להיפך,

הבהמית. הנפש על מתגברת האלוקית

הנפש  על להשפיע שכדי והשני,

צריכה  השכל, באמצעות הבהמית

של  הנעלה הנפש של ירידה להיות

של  הנחות לשכל האלוקית, הנפש

זו, מירידה וכתוצאה הבהמית, הנפש

יותר). עוד גדולה ה'מלחמה'

Ì‚ÂואפילוÏÎ·c ‰·‰‡‰ ¿«»«¬»ƒ¿»
,ELÙ הכתוב בהמשך האמורה «¿¿

ה' אהבת שהיא נפשך", בכל אלקיך... ה' את ÈÁa˙"ואהבת „vnL∆ƒ«¿ƒ«
,‰iÁ רוח נפש הבחינות מאשר יותר, ועמוקה בנשמה, יותר גבוהה דרגה «»

לעיל) כמבואר לבבך', 'בכל ה' אהבת באה (שמהם iÁLנשמה Ì‚‰‰ ¬«∆«»
,ÛÈwÓ ˙ÈÁa ‡È‰ בפנימיות להתלבש יורדת איננה מעלתה ומפני ƒ¿ƒ««ƒ

¯e¯Èa‰Â והעילוי BÊוהתיקון ‰·‰‡ È„È ÏÚL ˙ÈÓ‰a‰ LÙc ¿«≈¿∆∆««¬ƒ∆«¿≈«¬»
נפשך' 'בכל ה' ‰˙eLaÏ˙אהבת C¯„a ‡Ï) ‡e‰ הנפש של פנימית …¿∆∆ƒ¿«¿

הבהמית, בנפש הנפש ‡l‡)האלוקית של וההשפעה הפעולה אופן ∆»
הוא  נפשך' 'בכל ה' באהבת הבהמית הנפש על Û˜Bzהאלוקית „vnL∆ƒ«∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ר

 למלל ימא    9 

ה'תשל"ט  כסלו, ליו"ד אור כסלו, ט' ויצא, פרשת שבת מוצאי

מּטעם) ׁשּלמעלה (רצֹון האלקית ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹּדנפׁש

אף  הּבהמית, ּדנפׁש הרצֹונֹות מּמילא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָמתּבּטלים

ּדנפׁש הרצֹונֹות ׁשּביּטּול מּכיון כן, ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶַָָעל

ּדנפׁש הרצֹון התּגּברּות מּצד רק הּוא ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָהּבהמית

הּבהמית  לּנפׁש יׁש עכׁשיו ׁשּגם היינּו ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהאלקית,

התּגּברּות  ׁשּמּצד אּלא זרים, רצֹונֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּבהעלם

לכן  ּבפֹועל, ּבאים אינם האלקית ּדנפׁש ְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהרצֹון

מלחמה. ׁשּבדר ּדבירּור ּבהעבֹודה זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָנכלל

ּדבכל  ּבהאהבה הּוא נפׁשי בׁשלֹום ּפדה ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָוענין

ׁשּבחינת  ּכיון ּכי יחידה. ּבחינת ׁשּמּצד ,ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמאד

ּדבבּואה  ּבבּואה זה, לעּוּמת ּכנגּדּה אין ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָהיחידה

להּו היחידה,28לית ּבחינת ּכׁשּמתּגּלית לכן, , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשּיׁש ּכיון חּיה, ּדבחינת זה. הּלעּוּמת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמתּבּטל

אינֹו חּיה ּדבחינת הּגיּלּוי לכן זה, לעּוּמת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכנגּדּה

הּבהמית, ּדנפׁש זרים הרצֹונֹות ּומבּטל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשֹולל

ׁשהרצֹון  התּגּברּות, ּבדר רק לאלקּות והּוא ְְְְֱִֶֶֶֶַַָָֹ

ּדנפׁש הרצֹונֹות על מתּגּבר חּיה) ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ(ׁשּמּבחינת

ּדנפׁש הרצֹונֹות ּביּטּול ׁשּיהיה ּובכדי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָהּבהמית,

היחידה. ּגיּלּוי ידי על הּוא ְְֲִִִֵַַַַָהּבהמית

הּידּוע LÈÂד) עם זה ּכח 29לקּׁשר ּבענין ¿≈ְְְִִֵֶַַַַַָֹ

ואחד  אחד ׁשּבכל נפׁש ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָהּמסירת

מּצד  הּוא נפׁש הּמסירת (ּדכח ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹמּיׂשראל
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ובכ"מ.)28 ואילך. תקמב ס"ע ח"ב דברים אדהאמ"צ מאמרי ג. לז, תצא לקו"ת וש"נ. א. קכב, תרס"ו )29יבמות המשך

כלל". אפשר "שאי ספי"ח תניא גם וראה רסז. ע'

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ÌÚhÓ,וחוזק  ‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯) ˙È˜Ï‡‰ LÙc ÔBˆ¯‰ רצון »»¿∆∆»¡…ƒ»∆¿«¿»ƒ««

התלבשות  ידי על שהיא לבבך' 'בכל של באופן מהפעולה בשונה עלֿשכלי,

ישירה  פעולה שהיא הבהמית, הנפש של בשכל האלוקית הנפש של השכל

‰ÈÓ‰a˙,ומקרוב  LÙc ˙BBˆ¯‰ ‡ÏÈnÓ ÌÈÏha˙Ó בלי ) ƒ¿«¿ƒƒ≈»»¿¿∆∆««¬ƒ
וישירה, קרובה Ètהתעסקות ÏÚ Û‡««ƒ

,ÔÎ בדרך בירור נחשב זה הרי ≈
כי, שלום, בדרך בירור ולא מלחמה

˙BBˆ¯‰ ÏehÈaL ÔÂÈkÓƒ≈»∆ƒ»¿
„vÓ ˜¯ ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰ LÙc¿∆∆««¬ƒ«ƒ«
LÙc ÔBˆ¯‰ ˙e¯ab˙‰ƒ¿«¿»»¿∆∆

,˙È˜Ï‡‰ גדול וחוזק תוקף לו שיש »¡…ƒ
הבהמית, הנפש של הרצון מאשר יותר

לא  הבהמית הנפש של הרצונות אבל

התבטלו, לא ואפילו ¿»‰eÈÈהתהפכו
ÂÈLÎÚ ÌbL שהנפש לאחר גם ∆««¿»

הבהמית, הנפש על התגברה האלוקית

‰ÈÓ‰a˙עדיין  LÙpÏ LÈ≈«∆∆««¬ƒ
ÌÈ¯Ê ˙BBˆ¯ ÌÏÚ‰a רצונות ¿∆¿≈¿»ƒ

הקדושה  לצד vnL„שלא ‡l‡∆»∆ƒ«
LÙc ÔBˆ¯‰ ˙e¯ab˙‰ƒ¿«¿»»¿∆∆

ÌÈ‡a ÌÈ‡ ,˙È˜Ï‡‰ הרצונות »¡…ƒ≈»»ƒ
,ÏÚBÙa ואינם מתגלים אינם ¿«

וכיון  בהעלם, נשארים אלא מתגשמים

כי  (אם קיימים עדיין הזרים שהרצונות

Ê‰בהעלם) ÏÏÎ ÔÎÏ'ה אהבת »≈ƒ¿»∆
נפשך', 'בכל זה, «¬«¿B·Ú‰a„‰באופן

‰ÓÁÏÓ C¯„aL ¯e¯È·c סוף כי ¿≈∆¿∆∆ƒ¿»»
הבהמית  נפש של מציאות יש סוף

לקדושה. מנגדת היא בהעלם שלפחות

ÈLÙ ÌBÏL· ‰„t ÔÈÚÂ בירור ¿ƒ¿«»»¿»«¿ƒ
ומנוחה  שלום בדרך הבהמית הנפש

מלחמה  דווקא ‰e‡וללא

,E„‡Ó ÏÎ·c ‰·‰‡‰a ובכל אלקיך... ה' את "ואהבת הכתוב כהמשך ¿»«¬»ƒ¿»¿…∆
ÈÁÈ„‰מאדך" ˙ÈÁa „vnL הכי מהבחינה שנובעת ה' אהבת שהיא ∆ƒ«¿ƒ«¿ƒ»

ה'יחידה'. בחינת בנשמה, עמוקה והכי ‰ÈÁÈ„‰נעלית ˙ÈÁaL ÔÂÈk Èkƒ≈»∆¿ƒ««¿ƒ»
,‰Ê ˙neÚÏ dc‚k ÔÈ‡ על) זה' 'לעומת נקרא הקדושה צד שכנגד הצד ≈¿∆¿»¿«∆

לעמת  זה את גם ראה, רעה וביום בטוב היה טובה "ביום בקהלת הכתוב שם

בגמרא  שאמרו וכמו האלקים"), עשה e‰Ïזה ˙ÈÏ ‰‡e··c ‰‡e·a28, »»¿»»≈¿
שמת  ממש, עדות ולא קול, בת פי על אשה להשיא אפשר האם דנים בגמרא

ושמא  ושואלים: אדם. שם מצאו ולא והלכו בתֿקול ששמעו ומסופר בעלה

ושואלים: שד. שאינו וידעו אדם, דמות לו שיש שראו ועונים: זה? היה שד

ושואלים: צל. - בבואה לו שראו ועונים: אדם! לבני דומים השדים גם הרי

בבואה  של בבואה לו שראו ועונים: בבואה! להם יש השדים, הם, גם והרי

בבואה? של בבואה יש לשדים, להם, גם ושמא ושואלים: צל. של צל –

כך  על ומוסבר להם. אין ― בבואה של בבואה להם, יש ― בבואה ועונים:

"בבואה  גם יש שליהודי בחסידות

אומות  אבל שבנפש, יחידה דבבואה",

בחינות  "בבואה", להם יש העולם

"בבואה  אבל הנפש, חלקי שאר שכנגד

אין  היחידה, שכנגד בחינה דבבואה",

.להם 
˙Èlb˙nLk ,ÔÎÏומאירה˙ÈÁa »≈¿∆ƒ¿«≈¿ƒ«

,‰„ÈÁÈ‰,זה 'לעומת אין שכנגדה «¿ƒ»
היפך  ה'יחידה' בחינת שלגבי היינו

כלל, מקום תופס אינו הקדושה

‰Ê ˙neÚl‰ Ïha˙Ó לגמרי ƒ¿«≈«¿«∆
על  מאירה שבנשמה ה'יחידה' וכאשר

הבהמית  הנפש אזי הבהמית, הנפש

מרגישה  היא וגם לגמרי מתבטלת

כזה  באופן הבירור ודוקא ה', אהבת

שממשיך  כפי שלום, בדרך בירור הוא

iÁ‰ומבאר. ˙ÈÁ·c,שבנשמה ƒ¿ƒ««»
,‰Ê ˙neÚÏ dc‚k LiL ÔÂÈk≈»∆≈¿∆¿»¿«∆
בהיפך  לה מקבילה בחינה יש

ÈÁ·c˙הקדושה, ÈelÈb‰ ÔÎÏ»≈«ƒƒ¿ƒ«
‰iÁ של והארה גילוי ישנו כאשר «»

פי  על אף שבנשמה, 'חיה' בחינת

זאת  בכל ביותר, נעלה גילוי שהוא

˙BBˆ¯‰ Ïh·Óe ÏÏBL BÈ‡≈≈¿«≈»¿
,˙ÈÓ‰a‰ LÙc ÌÈ¯Ê הם אלא »ƒ¿∆∆««¬ƒ

בהעלם) שהם (רק וקיימים נשארים

‡e‰Â של וההשפעה הפעולה ואופן ¿
הנפש  את לברר האלוקית הנפש

הוא  הרי ÔBˆ¯‰Lהבהמית ,˙e¯ab˙‰ C¯„a להתקרב ¯˜ והתשוקה «¿∆∆ƒ¿«¿∆»»
LÙc ˙BBˆ¯‰ ÏÚ ¯ab˙Ó (‰iÁ ˙ÈÁanL) ˙e˜Ï‡Ï∆¡…∆ƒ¿ƒ««»ƒ¿«≈«»¿¿∆∆

,˙ÈÓ‰a‰,זה רצון של והתוקף החוזק ÏehÈaמפני ‰È‰iL È„Î·e ««¬ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙BBˆ¯‰ של זרים רצונות כלל לה יהיו שלא לגמרי, »¿¿∆∆««¬ƒ

הקדושה  ‰ÈÁÈ„‰היפך ÈelÈb È„È ÏÚ ‡e‰'ה אהבת באה שממנו «¿≈ƒ«¿ƒ»
לעיל. כאמור מאדך', 'בכל של באופן

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ ידי „) על הבהמית הנפש בירור אודות לעיל המבואר ¿≈¿«≈∆
האלוקית  שבנפש ה'יחידה' ‰Úe„iגילוי ÌÚ29 החסידות ÔÈÚaבתורת ƒ«»«¿ƒ¿«

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎaL LÙ ˙¯ÈÒn‰ Ák,יהודי בכל שקיים …««¿ƒ«∆∆∆¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

י

 10   למלל ימא  

נפשי  בשלום פדה

להּפרד 30יחידה  ׁשּלא נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ּדזה ,( ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ

הרצֹון  מּצד לא הּוא יתּבר מאחדּותֹו וׁשלֹום ְְְִִֵֵַַַָָָָֹחס

אּלא  אחר ּבאֹופן להיֹות ׁשאפׁשר (היינּו ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּלֹו

יכֹול  ׁשאינֹו מּפני אּלא זה), ּבאֹופן ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשרֹוצה

זה  ּפי ועל .יתּבר מאחדּותֹו וׁשלֹום חס ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלהּפרד

ּבכּמה  ּׁשּמבֹואר מה לבאר ְְְֵֵֶַַָָָיׁש

ענין 31מקֹומֹות  הּוא מאד ּדבכל ׁשהאהבה ְְְְֲִִֶֶַַָָָֹ

ּגם  והרי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה נפׁש. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהּמסירת

מחּייבת  נפׁש ּובכל לבב ּדבכל ְְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָהאהבה

הוי' את ּדכׁשאֹוהב נפׁש, הּמסירת ענין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלכאֹורה

את  ּכׁשאהבתֹו וכּמה ּכּמה אחת ועל לבבֹו ְְְְְֲֶֶַַַַַַָָָָָּבכל

נפׁשֹו ימסֹור ּבוּדאי הרי נפׁשֹו ּבכל היא ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָהוי'

ּדבכל 32עבּורֹו ּבהאהבה והחיּדּוׁש העיּלּוי ּומהּו , ְְְֲֲִִִַַַָָָָ

ׁשּמּצד  נפׁש ׁשהּמסירת ּבזה, והּביאּור .ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹמאד

ּבאֹופן  היא נפׁש ּובכל לבב ּדבכל ְְְְְְְֲִִֶַַָָָָָהאהבה

ּדבכל  (ּבאהבה הוי' עבּור נפׁשֹו למסֹור ְְְְֲֲֲִִֶֶַַָָָָׁשרֹוצה

טעם  ּפי ׁשעל רצֹון – נׁשמה רּוח נפׁש ,ְְְִֶֶֶַַַַָָָָלבב

רצֹון  – חּיה ,נפׁש ּדבכל ּובאהבה ְְְְֲִַַַַַָָָָָודעת,

נפׁש הּמסירת ּכן ּׁשאין מה מּטעם), ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשּלמעלה

ּבאֹופן  היא יחידה, ,מאד ּדבכל האהבה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּמּצד

ׁשענין  וזהּו וׁשלֹום. חס נפרד להיֹות יכֹול ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

ּכי  ,מאד ּדבכל ּבהאהבה הּוא נפׁש ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹהּמסירת

וא  הּביּטּול, ענין הּוא נפׁש ענין מסירת מיּתית ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַ

מּצד  לא היא נפׁש ּכׁשהּמסירת  הּוא ְְִִִִֶֶֶַַַַֹהּביּטּול

ויׁש האלקּות. מּצד אּלא ׁשּלֹו (מציאּות) ְְֱִִֵֶֶַָָָָֹהרצֹון
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כו).)30 ע' ריש (לעיל שם 97 ובהערה סי"ב, ה'תשל"ח בשלום ושבתי ד"ה ב.)31ראה קכג, דרמ"צ א. לט, תצא לקו"ת

ועוד. שמב. ע' תרנ"ו סה"מ א'תתסו. ע' תשא אוה"ת א. נפשך")32קנד, את נוטל אפילו נפשך "ובכל ממרז"ל ולהעיר

.(25 הערה לעיל (נסמן

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
הר  ומצבו מעמדו יהיה אשר 'קל יהיה שאפילו התניא בספר וכמבואר וחני,

בה' האמונה על בניסיון עומד כשהוא נפשו את מוסר »…¿(ÁÎcשבקלים'
‰„ÈÁÈ „vÓ ‡e‰ LÙ ˙¯ÈÒn‰30 לא שלעולם הנשמה עצם שהיא «¿ƒ«∆∆ƒ«¿ƒ»

באלוקות  דבוקה ותמיד נחלשת ולא e‰L‡נפגמת ‰Êc בכל ), יהודי כל ¿∆∆
t‰Ï¯„דרגה  ‡lL BLÙ ¯ÒBÓ≈«¿∆…¿ƒ»≈

C¯a˙È B˙e„Á‡Ó ÌBÏLÂ ÒÁ«¿»≈«¿ƒ¿»≈
ובלבד  חייו על לוותר אפילו ומוכן

ושלום, חס ה' באחדות לכפור שלא

BlL ÔBˆ¯‰ „vÓ ‡Ï ‡e‰…ƒ«»»∆
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡L eÈÈ‰)«¿∆∆¿»ƒ¿¿∆

¯Á‡ וכן אחרת לבחור אפשרות שיש «≈
ושלום  חס B¯Lˆ‰לכפור ‡l‡∆»∆∆

‰Ê ÔÙB‡a שלא בוחר ולמעשה ¿∆∆
עד  זה ברצון ותקיף חזק והוא לכפור

נפש  מסירות ‡l‡כדי לכך ), הסיבה ∆»
האמונה  על נפשו את למסור שמוכן

היא  ה' באחדות ≈¿ÈtÓƒוהדבקות
ÒÁ „¯t‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿ƒ»≈«

C¯a˙È B˙e„Á‡Ó ÌBÏLÂ ולא ¿»≈«¿ƒ¿»≈
אחרת. אפשרות כלל קיימת

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
‰nÎa ¯‡B·nM∆¿»¿«»

˙BÓB˜Ó31 החסידות בתורת ¿
‰·‰‡‰L'ה את עובד שהיהודי ∆»«¬»

E„‡Ó ÏÎ·c'מאדך 'בכל במדריגת ƒ¿»¿…∆
.LÙ ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿ƒ«∆∆
Ìb È¯‰Â ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»«¬≈«
ÏÎ·e E··Ï ÏÎ·c ‰·‰‡‰»«¬»ƒ¿»¿»¿¿»

˙·ÈiÁÓ ELÙ ומכריחה «¿¿¿«∆∆
,LÙ ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ‰¯B‡ÎÏƒ¿»ƒ¿««¿ƒ«∆∆
B··Ï ÏÎa 'ÈÂ‰ ˙‡ ·‰B‡LÎcƒ¿∆≈∆¬»»¿»¿»
והנפש  הרע היצר וגם היצרים, בשני

ה' אהבת של רגשות להם יש הבהמית

‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ¿««««»¿«»
ÏÎa ‡È‰ 'ÈÂ‰ ˙‡ B˙·‰‡Lk¿∆«¬»∆¬»»ƒ¿»

BLÙ מורגשים אינם כבר הבהמית הנפש של הזרים שהרצונות כך כדי עד «¿
לעיל, כמבואר BÒÓÈבגלוי, È‡cÂa È¯‰B¯e·Ú BLÙ עבור ,32¯ ¬≈¿««ƒ¿«¿¬

וחזקה  גדולה כך כל אהבה אליו לו שיש הוא ברוך ‰ÈelÈÚהקדוש e‰Óe«»ƒ
E„‡Ó ÏÎ·c ‰·‰‡‰a LecÈÁ‰Â,'מאדך 'בכל זו, אהבה שדוקא ¿«ƒ¿»«¬»ƒ¿»¿…∆

נפש.? המסירות ענין היא

,‰Êa ¯e‡Èa‰Â ו'בכל לבבך' 'בכל במדריגות ה' אהבת שגם נכון שאכן ¿«≈»∆
זו  נפש מסירות בין מהותי הבדל יש אבל נפש, למסירות מביאה נפשך'

כיון  מאדך', 'בכל ה' אהבת שמצד נפש LÙלמסירות ˙¯ÈÒn‰L∆«¿ƒ«∆∆
‰ˆB¯L ÔÙB‡a ‡È‰ ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎ·c ‰·‰‡‰ „vnL∆ƒ«»«¬»ƒ¿»¿»¿¿»«¿¿ƒ¿∆∆∆
'ÈÂ‰ ¯e·Ú BLÙ ¯BÒÓÏƒ¿«¿¬¬»»
נפשו, את למסור מרצונו בוחר שהאדם

אלא  אחרת גם לבחור יכול שהיה היינו

לאלוקות  נפשו למסור לבחור שרוצה

,E··Ï ÏÎ·c ‰·‰‡a) הנובעת ¿«¬»ƒ¿»¿»¿
ÓL‰מהבחינות  Áe¯ LÙ∆∆«¿»»

והרצון  הבחירה – האלוקית שבנפש

הוא הנפש את ÏÚLלמסור ÔBˆ»̄∆«
,˙Ú„Â ÌÚË Èt ידי על שנפעל ƒ««»««

הנפש  של שכלית והתבוננות הבנה

של  והשכל אלוקות, בעניני האלוקית

בנפש  מתלבש האלוקית הנפש

עליה  גם ומשפיע ופועל הבהמית

,ELÙ ÏÎ·c ‰·‰‡·e הנמשכת ¿«¬»ƒ¿»«¿¿
גם iÁ‰מבחינת – האלוקית שבנפש «»

הרצון, שמצד נפש במסירות מדובר

שזהו  ÏÚÓlL‰אלא ÔBˆ»̄∆¿«¿»
ÌÚhÓ חזק שהוא עלֿשכלי רצון ƒ««

על  שמיוסד רצון מאשר יותר ותקיף

שכלית  והשגה ÔÈ‡Mהבנה ‰Ó ,(«∆≈
„vnL LÙ ˙¯ÈÒn‰ Ôk≈«¿ƒ«∆∆∆ƒ«

,E„‡Ó ÏÎ·c הבאה ‰‡‰·‰ »«¬»ƒ¿»¿…∆
שהיא ÈÁÈ„‰מבחינת  הנשמה, של ¿ƒ»

בנפש  פנימית והכי עמוקה הכי הנקודה

הנשמה, עצם ÔÙB‡aהאלוקית, ‡È‰ƒ¿∆
ÒÁ „¯Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ¿»«

ÌBÏLÂ ירצה שלא כלל יתכן ולא ¿»
כך  לאלוקות, נפשו את למסור

אי  נפש רצונו שהמסירות מצד רק ננה

מהותו. עצם מצד אלא

LÙ ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿««¿ƒ«∆∆
E„‡Óלאמיתתו  ÏÎ·c ‰·‰‡‰a ‡e‰ מהארת כתוצאה שבאה דווקא, ¿»«¬»ƒ¿»¿…∆

לגמרי להתבטל הבהמית לנפש שגורמת בנפש LÙהיחידה ˙¯ÈÒÓ Èkƒ¿ƒ«∆∆
ÏehÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰ ועד שלו הרצונות ואת מציאותו את מבטל שהאדם ƒ¿««ƒ

חייו, את למסור ‰ÏehÈaשמוכן ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡Â של אמיתי ביטול «¬ƒƒƒ¿««ƒ
האישית  ‰¯ˆÔBהמציאות „vÓ ‡Ï ‡È‰ LÙ ˙¯ÈÒn‰Lk ‡e‰¿∆«¿ƒ«∆∆ƒ…ƒ«»»
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ה'תשל"ט  כסלו, ליו"ד אור כסלו, ט' ויצא, פרשת שבת מוצאי

ׁשּביּטּול  ּבזה מהּביאּורים ּגם ׁשּזהּו ִִֵֵֶֶֶֶַַַָלֹומר,

ּדוקא  הּוא הּבהמית ּדנפׁש זרים ְְְֲִִֶֶַַַָָָהרצֹונֹות

לבב ּדבכל האהבה ּכי ,מאד ּדבכל ְְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָֹּבהאהבה

אפׁשרּות  יׁש זֹו אהבה ׁשּמּצד מּכיון ,נפׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּובכל

רק  הּוא נפׁשֹו ׁשּמֹוסר (וזה נפׁשֹו למסֹור ְְְְִֵֶֶֶַַַֹׁשּלא

עדין  ׁשּנׁשאר מֹוכיח זה הרי הרצֹון), ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָמּצד

זה  ּדלעּוּמת והּביּטּול זה. הּלעּוּמת ְְְְִִִֶֶַַַַמציאּות

ּדבכל  האהבה ידי על הּוא לגמרי) ְְְְֲִִֵֵַַַָָָ(ּביּטּול

ּבאֹופן  להיֹות אפׁשר אי זֹו אהבה ׁשּמּצד ,ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹמאד

וׁשלֹום. חס ְֵַַָאחר

הּגאּוּלה p‰Â‰ה) ּדבעל לעיל הּנזּכר ּבהּמאמר ¿ƒ≈ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָ

הענין  ּדענין 33ּבתחּלת מבֹואר ְְְְְִִִִַַָָָ

הּבהמית) נפׁש עם האלקית נפׁש (ׁשל ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמלחמה

ונפׁש ּבגּוף המלּוּבׁשים נׁשמה רּוח ּבנפׁש ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָהיא

יחידה  ּדחּיה ּבהּמּקיפים ּכן ּׁשאין מה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּבהמית,

ּבהמׁש זה ׁשּלאחרי אּלא מלחמה. ׁשּיי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלא

ּבבחינת 34הּמאמר  ׁשּגם יֹותר ּבפרטּיּות מבאר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּוא  הּׁשלֹום וענין הּמלחמה, ענין יׁש ְְְְִִִֵַַַַָָָָָחּיה

ׁשאמר  ּדר על ׁשהּוא לֹומר, ויׁש ּדוקא. ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּביחידה

ּבית  לבנֹות (ּכׁשרצה הּמל לדוד ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּקּב"ה

תבנה  לא (ולכן) ּגֹו' ׁשפכּת לרב ּדם ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹהּמקּדׁש)

איׁש יהיה הּוא ל נֹולד בן הּנה ּגֹו' לׁשמי ְְִִִִִִֵֵֶַָָבית

ּגֹו' לׁשמי בית יבנה הּוא ּגֹו' אּלא 35מנּוחה . ְְְִִִִֶֶַָָ

ידי  על נעׂשה הּמקּדׁש ּתבנית כן ּפי על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָׁשאף

הׂשּכיל  עלי ה' (מּיד לׁשלמה 36ּדוד ּדויד וּיּתן ,( ְְִִִִִִִֵַַַָָָֹֹ

וגֹו' האּולם ּתבנית את להבין,37בנֹו וצרי . ְְְְְִִִֶַָָָָ
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במקיפים )33 היא מאדך דבכל והאהבה בנר"נ, היא נפשך ובכל לבבך דבכל שהאהבה שם, מבאר לזה ובהתאם ופ"ו. פ"ה

יחידה. ואילך.)34חי' חֿי.)35ספ"ו כב, הימיםֿא יט.)36דברי כח, יא.)37שם כח, שם

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
BlL (˙e‡ÈˆÓ) סוף אבל נפשו, את למסור מוכן שלמעשה למרות שאז ¿ƒ∆

המסירות  כל מסוים ובמובן שלו המציאות של מוחלט ביטול בזה אין סוף

שלו  (והמציאות) הרצון של ביטוי היא היא ‡l‡נפש נפש המסירות כל ∆»
˙e˜Ï‡‰ „vÓ.בנפשו שמאירה ƒ«»¡…

e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ לעיל האמור ¿≈«∆∆
הוא  לאמיתו נפש המסירות שענין

'בכל  של באופן ה' באהבת דווקא

ÌÈ¯e‡Èa‰Óמאדך' Ìb אחד «≈«≈ƒ
‰¯ˆBB˙ההסברים ÏehÈaL ‰Êa»∆∆ƒ»¿

˙ÈÓ‰a‰ LÙc ÌÈ¯Ê לגמרי »ƒ¿∆∆««¬ƒ
ישארו  (ולא אינם כאילו שיתבטלו

בהעלם) אפילו Âc˜‡קיימים ‡e‰«¿»
Èk ,E„‡Ó ÏÎ·c ‰·‰‡‰a¿»«¬»ƒ¿»¿…∆ƒ
ÏÎ·e E··Ï ÏÎ·c ‰·‰‡‰»«¬»ƒ¿»¿»¿¿»
BÊ ‰·‰‡ „vnL ÔÂÈkÓ ,ELÙ«¿¿ƒ≈»∆ƒ««¬»
הרצון  ועל השכל על מיוסדת שהיא

¯BÒÓÏ ‡lL ˙e¯LÙ‡ LÈ≈∆¿»∆…ƒ¿
‡e‰ BLÙ ¯ÒBnL ‰ÊÂ) BLÙ«¿¿∆∆≈«¿

ÔBˆ¯‰ „vÓ בחר ¯˜ שכך משום «ƒ«»»
ÁÈÎBÓמרצונו  ‰Ê È¯‰ ,(¬≈∆ƒ«

˙e‡ÈˆÓ ÔÈ„Ú ¯‡LpL∆ƒ¿»¬«ƒ¿ƒ
‰Ê ˙neÚl‰ לא עדיין שכנגד והצד «¿«∆

היותר  (ולכל מוחלט בביטול התבטל

ניכר). ואינו בהעלם ÏehÈa‰Â¿«ƒהוא
ÏcÈ¯Ó‚Ï ÏehÈa) ‰Ê ˙neÚ של ƒ¿«∆ƒ¿«¿≈

מציאותו  ‰e‡כל È„Èדווקא ) ÏÚ«¿≈
„vnL ,E„‡Ó ÏÎ·c ‰·‰‡‰»«¬»ƒ¿»¿…∆∆ƒ«
˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ BÊ ‰·‰‡«¬»ƒ∆¿»ƒ¿

ÌBÏLÂ ÒÁ ¯Á‡ ÔÙB‡a ובלתי ¿∆«≈«¿»
של  מציאות שתהיה כלל אפשרי

אחרת. יתכן ולא לאלוקות זרים רצונות

¯kÊp‰ ¯Ó‡n‰a ‰p‰Â (‰¿ƒ≈¿««¬»«ƒ¿»
ÏÈÚÏ'בשלום 'פדה המתחיל דיבור ¿≈

‰le‡b‰ ÏÚ·c האמצעי אדמו"ר ¿«««¿»
ÔÈÚ‰ ˙lÁ˙a33ÔÈÚc ¯‡B·Ó ƒ¿ƒ«»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«

˙È˜Ï‡‰ LÙ ÏL) ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»∆∆∆»¡…ƒ
‰ÓL Áe¯ LÙa ‡È‰ (˙ÈÓ‰a‰ LÙ ÌÚ האלוקית הנפש של ƒ∆∆««¬ƒƒ¿∆∆«¿»»

˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a ÌÈLaeÏÓ‰,פנימית ÔÈ‡Mבהתלבשות ‰Ó «¿»ƒ¿¿∆∆««¬ƒ«∆≈
‰„ÈÁÈ ‰iÁc ÌÈÙÈwn‰a Ôk שלא האלוקית בנפש בחינות שהם ≈¿««ƒƒ¿«»¿ƒ»

בדרך  היא ופעולתן פנימית בהתלבשות הבהמית ובנפש בגוף מתלבשות

מלמעלה, ÓÁÏÓ‰'מקיף' CÈiL ‡Ï וישיר קרוב קשר אין ל'מקיפים' כי …«»ƒ¿»»

בדרך  הבהמית והנפש הגוף את שיבררו שייך ולא הבהמית ונפש הגוף עם

לעיל). (כמבואר קירוב לשון לי", "מקרב שהיא È¯Á‡lLמלחמה ‡l‡∆»∆¿«¬≈
¯Ó‡n‰ CLÓ‰a ‰Ê34¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa ¯‡·Ó כללי באופן שאמנם ∆¿∆¿≈««¬»¿»≈ƒ¿»ƒ≈

שהם  יחידה' ל'חיה פנימיים כוחות שהם נשמה' רוח 'נפש בין היא החלוקה

יותר  בחלוקה אבל מקיפים, כוחות

מבואר  ÈÁ·a˙מפורטת ÌbL∆«ƒ¿ƒ«
‰iÁ'מקיף' של בחינה שהיא למרות «»

,‰ÓÁÏn‰ ÔÈÚ LÈ לפחות ≈ƒ¿««ƒ¿»»
מסוים, ‰ÌBÏMבמובן ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«»

והנפש  הגוף של והתיקון הבירור

ללא  בשלום', 'פדה של באופן הבהמית

כלל, Âc˜‡מלחמה ‰„ÈÁÈa ‡e‰ƒƒ»«¿»
הבהמית  ונפש לגוף משייכות שנעלית

חיה. בחינת מאשר עוד

הבירור  בין ההבדל את ומבאר וממשיך

בחינת  היא שאמנם 'חיה' בחינת שמצד

ענין  את בה אין בכללות ולכן 'מקיף'

יותר, בפרטיות זאת, בכל אך המלחמה,

מלחמה, בדרך לבירור שייכות לה יש

שאינו  'יחידה' בחינת שמצד לבירור

כלל. מלחמה לבחינת שייך

C¯c ÏÚ ‡e‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«∆∆
CÏn‰ „Â„Ï ‰"aw‰ ¯Ó‡L∆»««»»¿»ƒ«∆∆

הימים  דברי דוד (Lk¯ˆ‰בספר ¿∆»»
Ìcהמלך  (Lc˜n‰ ˙Èa ˙B·Ïƒ¿≈«ƒ¿»»

‡Ï (ÔÎÏÂ) 'Bb zÎÙL ·¯Ï»…»«¿»¿»≈…
'Bb ÈÓLÏ ˙È· ‰·˙ ופירש) ƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ

המלך] [דוד שנלחם "עם דוד: במצודת

מלבנות  מנעו מכלֿמקום ה', מלחמות

על  ברזל להניף שמנע כמו הבית את

[מהברזל] מהם שעושים על המזבח

רציחה"), CÏכלי „ÏB Ô· ‰p‰ƒ≈≈»»
המלך  שלמה ‡LÈהוא ‰È‰È ‡e‰ƒ¿∆ƒ

˙È· ‰·È ‡e‰ 'Bb ‰ÁeÓ¿»ƒ¿∆«ƒ
'Bb ÈÓLÏ35ÏÚ Û‡L ‡l‡ . ƒ¿ƒ∆»∆««

ÔÎ Èt לא שהוא לדוד שנאמר למרות ƒ≈
המקדש  בית את Âc„ותכנית È·z˙יבנה È„È ÏÚ ‰NÚ Lc˜n‰ «¿ƒ«ƒ¿»«¬»«¿≈»ƒ

בנו ( לשלמה מסר המלך שדוד הימים דברי בספר אחר במקום שכתוב כמו

אומר  ודוד כלי, כל של המשקל כולל והכלים, הבית בניית על רבים פרטים

שזהו  כך על ‰ÏÈkNלשלמה ÈÏÚ '‰ „iÓ36,( שכתוב ÔziÂוכמו ƒ«»«ƒ¿ƒ«ƒ≈
'B‚Â ÌÏe‡‰ ˙È·z ˙‡ B· ‰ÓÏLÏ „ÈÂc37. »ƒƒ¿……¿∆«¿ƒ»»¿
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נפשי  בשלום פדה

מנּוחה  עם קׁשּור הּמקּדׁש ׁשּבית וׁשלֹום 38ּדכיון ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

לׁשמי  בית תבנה לא לדוד נאמר ׁשּלכן ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדוקא,

אּתה  מלחמֹות איׁש ההכנֹות 39ּכי נעׂשּו לּמה , ְֲֲִִִַַַָָָָָ

מלחמֹות. איׁש ׁשהיה ּדוד ידי על הּמקּדׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָלבית

ּדוד  (ּכׁשרצה אז ּכי ּבזה, הּביאּור לֹומר ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָויׁש

את  ּכׁשהכין ׁשּכן ּומּכל הּמקּדׁש, ּבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָלבנֹות

וה' מנּוחה, ׁשל ּבמּצב ּדוד היה וכּו') ְְְְִִֶַַַַָָָָָהּתבנית

אֹויביו  מּכל מּסביב לֹו ׁשּכיון 40הניח אּלא . ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשעׂשה, הּמלחמֹות ידי על ּבאה ּדדוד ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהּמנּוחה

ידי  על להיֹות הּוצר הּמקּדׁש ּבית ּבנין ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָלכן

לֹומר, ויׁש ּבעצם. מנּוחה מנּוחה, איׁש ְְְְְִֵֶֶַָָֹֹׁשלמה,

ׁשּגם  הענין) (ּבתחּלת ּבהּמאמר ׁשּמבֹואר ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּדזה

ּדר על הּוא מלחמה, ׁשּיי לא חּיה ְְִִִֶֶַַַַָָָָֹּבבחינת

הּמלחמֹות. ּכל ׁשּנּצח לאחרי ּדדוד ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהּמנּוחה

ּבהּגּוף  ׁשּמתלּבׁשים נׁשמה רּוח נפׁש ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָּדבבחינת

האלקית  נפׁש ׁשּפעּוּלת ּכיון הּבהמית, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹונפׁש

התלּבׁשּות  ּבדר היא הּבהמית ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַּבּנפׁש

היא  ׁשּלּה ההּׂשגה הּבהמית ּדנפׁש ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָוהתעּסקּות,

האלקית  ונפׁש ּגׁשמּיים, ּדדברים ְְְְֱִִִִִֶֶַַָָֹּבהּטֹוב

זה  הרי ּדאלקּות, הּטֹוב לּה לבאר עּמּה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמתעּסקת

ּבחינת  ּכן ּׁשאין מה מּמׁש. מלחמה ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָענין

(לא  הּוא הּבהמית ּבּנפׁש ׁשּפעּוּלתּה ּכיון ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹחּיה,

הרצֹון  ּתֹוקף ּגיּלּוי ׁשּמּצד אּלא) התלּבׁשּות ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָּבדר

ּבמילא  מתּבּטלים האלקית, ּדנפׁש ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַָָֹֹלאלקּות

ׁשל  ענין זה אין הּבהמית, ּדנפׁש ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָהרצֹונֹות

אּלא  מנּוחה. ׁשל ענין הּוא ּובכללּות, ְְְְִִִֶֶָָָָָָמלחמה.

מּצד  ורק) ּבעצם, מנּוחה (לא היא זֹו ְְְְִִֶֶֶַַָָֹׁשּמנּוחה

הּמנּוחה  ּבדּוגמת האלקית, ּדנפׁש הרצֹון ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹּתגּבֹורת

אֹויביו, מּכל לֹו הניח ׁשה' לאחרי ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּדדוד
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אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ÌÚ ¯eL˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÂÈÎc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿≈»∆≈«ƒ¿»»ƒ

‰ÁeÓ38¯Ó‡ ÔÎlL ,‡˜Âc ÌBÏLÂ˙È· ‰·˙ ‡Ï „Â„Ï ¿»¿»«¿»∆»≈∆¡«¿»ƒ…ƒ¿∆«ƒ
‰z‡ ˙BÓÁÏÓ LÈ‡ Èk ÈÓLÏ39, למנוחה סתירה הן מלחמות והרי ƒ¿ƒƒƒƒ¿»«»

È‰L‰ושלום  „Âc È„È ÏÚ Lc˜n‰ ˙È·Ï ˙BÎ‰‰ eNÚ ‰nÏ»»«¬«¬»¿≈«ƒ¿»«¿≈»ƒ∆»»
,˙BÓÁÏÓ LÈ‡ ראוי לא אם הרי ƒƒ¿»

ששייך  מי ידי על ייבנה שהבית

גם  ראוי לא לכאורה למלחמות,

הכנות  שהיו הבית, לבנין שההכנות

ידו.? על יהיו פרטים, לפרטי

Ê‡ Èk ,‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆ƒ»
˙Èa ˙B·Ï „Âc ‰ˆ¯Lk)¿∆»»»ƒƒ¿≈

Lc˜n‰,בעצמוÔkL ÏkÓe «ƒ¿»ƒ»∆≈
ÔÈÎ‰Lk המלך ‰È·z˙דוד ˙‡ ¿∆≈ƒ∆««¿ƒ

המקדש  בית בנין ‰È‰של ('eÎÂ¿»»
„Âc עצמו,‰ÁeÓ ÏL ·vÓa »ƒ¿«»∆¿»

שכתוב  BÏוכמו ÁÈ‰ '‰Â לדוד «≈ƒ«
‡ÂÈ·ÈBהמלך  ÏkÓ ·È·qÓ40 ƒ»ƒƒ»¿»

שדוד  לכאורה, מתאים, היה ולכן

אף  המקדש, בית את יבנה אכן המלך

למצב  שהגיע לפני לכן, שקודם פי על

מלחמות. איש היה מנוחה, «∆‡l‡של
‰‡a „Â„c ‰Áen‰L ÔÂÈkL∆≈»∆«¿»¿»ƒ»»
,‰NÚL ˙BÓÁÏn‰ È„È ÏÚ«¿≈«ƒ¿»∆»»

ÔÎÏ נחשבת איננה דוד של המנוחה »≈
בפועל  ולמעשה אמיתית, »¿ÔÈaƒמנוחה

˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»¿«ƒ¿
,‰ÁeÓ LÈ‡ ,‰ÓÏL È„È ÏÚ«¿≈¿……ƒ¿»

ÌˆÚa ‰ÁeÓ שבאה מנוחה ולא ¿»¿∆∆
ממלחמות. כתוצאה

בענין  אופנים שני שיש ונמצא

ידי  על שבאה מנוחה האחד, המנוחה,

מנוחה  אמיתית, מנוחה והשני מלחמות

הקדמת  ידי על באה שלא בעצם,

את  גם לבאר יש זה ולפי מלחמות.

מבואר  שלפעמים לעיל האמור

על  הבהמית נפש של והתיקון שהבירור

(ורק  מלחמה בדרך הוא חיה בחינת ידי

הוא  יחידה בחינת ידי שעל הבירור

שגם  מבואר ולפעמים שלום), בדרך

בדרך  הוא חיה בחינת ידי שעל הבירור

אופנים  שני יש כך לעיל, כמבואר במנוחה, אופנים שני שיש כשם כי שלום,

ומבאר. שממשיך כפי השלום, בענין

ÌbL (ÔÈÚ‰ ˙lÁ˙a) ¯Ó‡n‰a ¯‡B·nL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆¿»¿««¬»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»∆«
‰ÓÁÏÓ CÈiL ‡Ï ‰iÁ ˙ÈÁ·a שעל הבהמית הנפש של הבירור וגם ƒ¿ƒ««»…«»ƒ¿»»
שלום, בדרך בירור הוא חיה בחינת Â„c„ידי ‰Áen‰ C¯c ÏÚ ‡e‰«∆∆«¿»¿»ƒ

˙BÓÁÏn‰ Ïk ÁvpL È¯Á‡Ï אין אבל מנוחה, של מצב זהו שאמנם ¿«¬≈∆ƒ«»«ƒ¿»
ידי  על באה היא כי אמיתית, המנוחה

בעצם'. 'מנוחה איננה ולכן מלחמות

ידי  שעל לבירור בנוגע זה דרך ועל

'מקיף', בחינת שהיא חיה בחינת

לעיל, LÙכמבואר ˙ÈÁ··c¿ƒ¿ƒ«∆∆
‰ÓL Áe¯,האלוקית הנפש של «¿»»

ופעולתם  פנימיים כוחות שהם

הבהמית  והנפש הגוף על והשפעתם

ידי על Ûeb‰aהיא ÌÈLaÏ˙nL∆ƒ¿«¿ƒ¿«
˙leÚtL ÔÂÈk ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒ≈»∆¿«
˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˙È˜Ï‡‰ LÙ∆∆»¡…ƒ«∆∆««¬ƒ

˙eLaÏ˙‰ C¯„a ‡È‰ פנימית ƒ¿∆∆ƒ¿«¿
˙e˜qÚ˙‰Â,וישירה LÙcקרובה ¿ƒ¿«¿¿∆∆

‰‚O‰‰ ˙ÈÓ‰a‰ וההבנהdlL ««¬ƒ««»»∆»
·Bh‰a ‡È‰והמעלהÌÈ¯·„c ƒ¿«ƒ¿»ƒ

ÌÈiÓLb הבהמית הנפש שבהם «¿ƒƒ
היטב, ‰‡È˜Ï˙מבינה LÙÂ¿∆∆»¡…ƒ

dnÚ ˙˜qÚ˙Ó הבהמית הנפש עם ƒ¿«∆∆ƒ»
,˙e˜Ï‡c ·Bh‰ dÏ ¯‡·Ï¿»≈»«∆¡…

‰Ê È¯‰ האלוקית הנפש של הפעולה ¬≈∆
בהתקרבות  הבהמית הנפש על

ישירה  ÏLובהתעסקות ÔÈÚƒ¿»∆
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .LnÓ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»«»«∆≈≈
d˙leÚtL ÔÂÈk ,‰iÁ ˙ÈÁa¿ƒ««»≈»∆¿»»
‡Ï) ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa«∆∆««¬ƒ…

˙eLaÏ˙‰ C¯„a פנימית(‡l‡ ¿∆∆ƒ¿«¿∆»
ÔBˆ¯‰ Û˜Bz ÈelÈb „vnL∆ƒ«ƒ∆»»

הגדולה  LÙcוהתשוקה ˙e˜Ï‡Ï∆¡…¿∆∆
‡ÏÈÓa ÌÈÏha˙Ó ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒƒ¿«¿ƒ¿≈»

˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙BBˆ¯‰ÔÈ‡ , »¿¿∆∆««¬ƒ≈
‰ÓÁÏÓ ÏL ÔÈÚ ‰Ê אין שהרי ∆ƒ¿»∆ƒ¿»»

הנפש  עם מתעסקת האלוקית הנפש

ישירות. ‰e‡הבהמית ,˙eÏÏÎ·eƒ¿»
‰ÁeÓ ÏL ÔÈÚ פדיה ונחשב ƒ¿»∆¿»

במלחמה. ולא «∆‡l‡בשלום
‰ÁeÓ ‡Ï) ‡È‰ BÊ ‰ÁenL∆¿»ƒ…¿»

˜¯Â ,ÌˆÚa הבהמית הנפש של ‰¯ˆÔBמנוחה ˙¯Ba‚z „vÓ ( ¿∆∆¿«ƒ«ƒ¿∆»»
ÁÈ‰ '‰L È¯Á‡Ï „Â„c ‰Áen‰ ˙Ó‚e„a ,˙È˜Ï‡‰ LÙc¿∆∆»¡…ƒ¿¿««¿»¿»ƒ¿«¬≈∆≈ƒ«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יג

 למלל ימא    13 

ה'תשל"ט  כסלו, ליו"ד אור כסלו, ט' ויצא, פרשת שבת מוצאי

ּכל  ׁשּנּצח זה מּצד היתה ׁשּלֹו ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּמנּוחה

ּדנפׁש הרצֹונֹות ּביּטּול ּכן ּׁשאין מה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָהּמלחמֹות.

ׁשעל  (לא הּוא היחידה ּגיּלּוי ידי על ְְֲִִִֵֶַַַַַָֹהּבהמית

ּכי י  הרצֹונֹות, ּביּטּול נעׂשה היחידה ּגיּלּוי די ְְְֲִִִִֵַַָָָ

זה) לעּוּמת ּכנגּדּה (ׁשאין היחידה ׁשּמּצד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָאם)

ּבדּוגמת  זרים, לרצֹונֹות מּלכּתחיּלה מקֹום ְְְְְִִִִֵַַָָָאין

נּצחֹון, ידי על (לא ׁשהיתה ּדׁשלמה, ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֹהּמנּוחה

ּבעצם. מנּוחה ְְֶֶֶָָאּלא)

ׁשּבדרp‰Â‰ו) ּבהעבֹודה הּוא זה ּדר על ¿ƒ≈ְְֲֶֶֶֶֶֶַָָ

ּדרּגֹות. וכּמה ּכּמה ּבּה ׁשּיׁש ְְְִֵֶַַַָָָָָמלחמה

קרבא, ׁשעת צלֹותא ׁשעת ׁשּבּתפּלה, ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָּדהּמלחמה

העֹולם, מעניני מּופׁשט הּוא הּתפּלה ׁשּבעת ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָּכיון

אלקּות  ּבעניני להתּבֹונן היא ׁשּלֹו ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַֹוההתעּסקּות

ׁשההתּבֹוננּות  אּלא ה', ויראת ה' אהבת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָּולעֹורר

ׁשּיהיה  ּבאופן להיֹות צריכֹות ויראה) ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹ(והאהבה

זה  אין הּבהמית, ּדנפׁש ּבהּׂשכל ּגם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָמּוּׂשג

חרב  ּבׁשם זה (ונקרא מּמׁש ׁשל 41מלחמה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבעיּקר 42ׁשלֹום  היא מלחמה ּבדר והעבֹודה .( ְְְְֲִִִֶֶָָָָָָ

חרּבא  אּפּום נהמא ּוׁשתּיה, האכילה ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָּבׁשעת

ּובזה 43ליכֹול  הּגּוף. צרכי ּבׁשאר זה ּדר ועל , ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבמּׂשא  העסק ּבׁשעת היא הּמלחמה עיּקר ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּגּופא,

זה  ּדר (ועל ּדאכילה הּמלחמה ּכי מסחר. ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּומּתן,

לׁשם  ּתהיה ׁשאכילתֹו היא הּגּוף) צרכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּבׁשאר

ׁשּלֹוחם  היינּו נפׁשֹו, ּתאות למּלאות ולא ְְְְֲִֵֶַַַַַַָֹֹׁשמים

מלּוּבׁש (ואינֹו ׁשּבהּמאכל והּתענּוג הּתאוה ְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָנגד

ּומּתן  ּבמּׂשא ההתעּסקּות ּכן ּׁשאין מה ְְְִֵֵֶַַַַַָָּבֹו),

התלּבׁשּות, ּבדר ּתֹורה) ּפי (על להיֹות ְְְְְִִִֶֶַַַַָמּוכרחת

ּבאמּונה  ונתּת ּגם 44נׂשאת ּדזהּו לֹומר, [ויׁש . ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָ
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ואילך.)41 סע"א כב, –)42תענית פי"ט שם (פי"ח. ותש"ד ואילך) קסב ע' תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט בשלום פדה המשך

.(106 ע' שם .103 ע' ה'תש"ד ב.)43סה"מ קפח, סע"א.)44זח"ג לא, שבת

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
BlL ‰Áen‰L ,ÂÈ·ÈB‡ ÏkÓ BÏ שעה Ê‰באותה „vÓ ‰˙È‰ ƒ»¿»∆«¿»∆»¿»ƒ«∆

,˙BÓÁÏn‰ Ïk ÁvpL.'בעצם 'מנוחה זו אין Ôkולכן ÔÈ‡M ‰Ó ∆ƒ«»«ƒ¿»«∆≈≈
‡e‰ ‰„ÈÁÈ‰ ÈelÈb È„È ÏÚ ˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙BBˆ¯‰ ÏehÈaƒ»¿¿∆∆««¬ƒ«¿≈ƒ«¿ƒ»

,˙BBˆ¯‰ ÏehÈa ‰NÚ ‰„ÈÁÈ‰ ÈelÈb È„È ÏÚL ‡Ï) שלא …∆«¿≈ƒ«¿ƒ»«¬»ƒ»¿
בגלוי, ניכרים vnL„יהיו (Ì‡ Èkƒƒ∆ƒ«

˙neÚÏ dc‚k ÔÈ‡L) ‰„ÈÁÈ‰«¿ƒ»∆≈¿∆¿»¿«
‰Ê אינו זה' ה'לעומת היחידה, ולגבי ∆

מלכתחילה  כלל מקום ‡ÔÈתופס (≈
˙BBˆ¯Ï ‰lÈÁzÎlÓ ÌB˜Ó»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿

,ÌÈ¯Ê שום להם אין שאם ובוודאי »ƒ
איתם  להתעסק צורך אין מציאות,

בהם, ‰Áen‰ולהילחם ˙Ó‚e„a¿¿««¿»
È„È ÏÚ ‡Ï) ‰˙È‰L ,‰ÓÏLcƒ¿……∆»¿»…«¿≈
ÌˆÚa ‰ÁeÓ (‡l‡ ,ÔBÁvƒ»∆»¿»¿∆∆
שייכות  שום לה שאין אמיתית מנוחה

למלחמות.

‰Ê C¯c ÏÚ ‰p‰Â (Â בדומה ¿ƒ≈«∆∆∆
שונות  דרגות שיש לעיל למבואר

(מנוחה  השלום ענין שהיא במנוחה

כן  בעצם) ומנוחה ‰e‡כללית
‰„B·Ú‰a והנפש הגוף תיקון של ¿»¬»

LiLהבהמית  ‰ÓÁÏÓ C¯„aL∆¿∆∆ƒ¿»»∆≈
,˙Bb¯c ‰nÎÂ ‰nk da כפי »«»¿«»«¿

ומבאר. ««¿ÓÁÏn‰c¿«ƒ‰שממשיך
,‰lÙzaL הזוהר ÚL˙וכדברי ∆«¿ƒ»¿«

‡˙BÏˆ התפילה ÚL˙שעת ¿»¿«
מלחמה,˜¯·‡ קרב, ÔÂÈkשעת ¿»»≈»

‡e‰ ‰lÙz‰ ˙ÚaL האדם ∆¿≈«¿ƒ»
התפילה  בעבודת «¿ËLÙeÓהעוסק

‰ÌÏBÚ,ומובדל  ÈÈÚÓ≈ƒ¿¿≈»»
BlL ˙e˜qÚ˙‰‰Â התפילה בעת ¿«ƒ¿«¿∆

˙e˜Ï‡ ÈÈÚa ÔBa˙‰Ï ‡È‰ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈¡…
¯¯BÚÏe של רגשות ‡‰·˙בליבו ¿≈«¬«

‡l‡ ,'‰ ˙‡¯ÈÂ '‰¿ƒ¿«∆»
‰·‰‡‰Â) ˙eBa˙‰‰L∆«ƒ¿¿¿»«¬»
ÔÙÂ‡a ˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆ (‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»¿ƒƒ¿¿…∆

‚OeÓ ‰È‰iL ויתקבל Ìbויובן ∆ƒ¿∆»«
,˙ÈÓ‰a‰ LÙc ÏÎO‰a הרי ¿«≈∆¿∆∆««¬ƒ

נקראת  התפילה עבודת שגם פי על אף

מקום  מכל LnÓמלחמה, ‰ÓÁÏÓ ‰Ê ÔÈ‡ הנפש בין ישיר קשר אין כי ≈∆ƒ¿»»«»
התפילה  בעת שהרי המתבררים, הבהמית והנפש והגוף המבררת, האלוקית

ממש  לגשמיות מקשר מופשט התפילה בעבודת העוסק Ê‰האדם ‡¯˜Â)¿ƒ¿»∆
החסידות  נקראת התפילה שבעת הבהמית והנפש הגוף עם ≈¿ÌLaהמלחמה

·¯Á41ÌBÏL ÏL42, לא 'וחרב בתורה הכתוב בפירוש בגמרא כמבואר ∆∆∆»
שונאים  של חרב רק ולא שלום' של ל'חרב אפילו שהכוונה בארצכם' תעבור

למלחמה  B·Ú‰Â„‰שבאים של ). ¿»¬»
(וכללות  הבהמית ונפש הגוף בירור

הגשמי) הזה העולם ∆∆¿C¯„aעניני
˙ÚLa ¯wÈÚa ‡È‰ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿«

,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡‰ בא האדם שאז »¬ƒ»¿ƒ»
מופשט  ואינו הגשמיות עם קרוב במגע

בזוהר  נאמר זה בירור ועל ממנה,

ÏBÎÈÏ ‡a¯Á Ìet‡ ‡Ó‰43, «¬»««¿»≈
פי  על להיות צריכה הלחם אכילת

זמן  היא האכילה ששעת והיינו החרב,

היצר עם (ומשמעות המלחמה הרע

לשם  תהיה לא שהאכילה היא הדברים

לשםֿשמים. אלא הגוף והנאת תאות

הלחם) את ומזככים מבררים »¿ÏÚÂוכך
Ûeb‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡La ‰Ê C¯c∆∆∆ƒ¿»»¿≈«
הוא  והבירור אותם גם לברר שצריכים

מלחמה. בדרך

‰Ê·e בדרך העולם עניני בבירור »∆
wÈÚ¯עצמו,Ùeb‡מלחמה  »ƒ«

˜ÒÚ‰ ˙ÚLa ‡È‰ ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»ƒƒ¿«»≈∆
Èk .¯ÁÒÓ ,ÔzÓe ‡OÓa¿«»«»ƒ¿»ƒ
C¯c ÏÚÂ) ‰ÏÈÎ‡c ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»«¬ƒ»¿«∆∆
‡È‰ (Ûeb‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡La ‰Ê∆ƒ¿»»¿≈«ƒ
ÌÈÓL ÌLÏ ‰È‰z B˙ÏÈÎ‡L∆¬ƒ»ƒ¿∆¿≈»«ƒ
,BLÙ ˙Â‡z ˙Â‡lÓÏ ‡ÏÂ¿…¿«…«¬««¿
‰Â‡z‰ „‚ ÌÁBlL eÈÈ‰«¿∆≈∆∆««¬»
BÈ‡Â) ÏÎ‡n‰aL ‚eÚz‰Â¿««¬∆¿««¬»¿≈

Ba LaeÏÓ והשתיה האכילה וכאשר ¿»
לשם  אלא תאוה למלא כדי לא היא

בתוך  מתלבש האדם אין שמים,

כשאין  נתבאר, שכבר וכפי המאכל,

התלבשות  ואין ישירה התעסקות

ממש  מלחמה זו אין אזי ),פנימית,
˙e˜qÚ˙‰‰ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈«ƒ¿«¿
˙BÈ‰Ï ˙Á¯ÎeÓ ÔzÓe ‡OÓa¿«»«»¿««ƒ¿

˙eLaÏ˙‰ C¯„a (‰¯Bz Èt ÏÚ) הגמרא כדברי ישירה, והתעסקות «ƒ»¿∆∆ƒ¿«¿
אותו  שואלים למעלה האדם eÓ‡a‰שבבוא z˙Â ˙‡N44,וכמובן »»»¿»«»∆¡»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יד

 14   למלל ימא  

נפשי  בשלום פדה

ּבׁשם  נקרא הּבירּורים ׁשּכללּות זה על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָהּטעם

סֹוחר  הּוא ּכנען ּדפירּוׁש עיּקר 45ּכנען, ּכי , ְְְִִֵֵַַַַַ

ּומּתן]. ּבמּׂשא הּוא התלּבׁשּות ׁשּבדר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָהּבירּורים

ּדּוגמת  היא ּדאכילה ׁשהּמלחמה ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָונמצא,

א  (נהמא ּבחרב ליכֹול),הּמלחמה חרּבא ּפּום ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ

ּכׁשהּוא  ּדוקא היא ּדחרב  ׁשהּמלחמה היֹות ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָּדעם

חרב  ּבין החיּלּוק (ּדזהּו להּׂשֹונא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַּבקירּוב

מה 46לקׁשת  ּבמקֹום. רק הּוא זה קירּוב הרי ,( ְְֲֵֵֶֶֶַַָ

ּדּוגמת  היא ּומּתן ׁשּבמּׂשא הּמלחמה ּכן ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּׁשאין

קירּוב, מּלׁשֹון קרב ּבׁשם ׁשּנקראת ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָהּמלחמה

אּלא) ּבמקֹום , רק (לא הּוא ּדקרב  ְְִֵֶֶַַָָָֹׁשהּקירּוב

לעיל  ּכּנזּכר זה, את זה מחּבקים הּלֹוחמים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּׁשני

ּבארּוּכה. ב') ְֲִַָ(סעיף

ׁשּגם e‰ÊÂז) לי, מּקרב נפׁשי בׁשלֹום ּפדה ¿∆ְְְִִִֶַַָָָָ

(ולא  קרב ׁשּבדר הּבירּורים ְְְֲִֵֶֶֶַַָֹעבֹודת

ּבאֹופן  ּתהיה קרב) ּבדר אּלא מלחמה ּבדר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָרק

הּׁשלימּות  ּבתכלית ׁשלֹום בׁשלֹום, ְְְְְִֵַַָָָָּדפדה

– יֹותר ּולמעלה ׁשלמה, ּבימי ׁשהיה ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹּכהּׁשלֹום

הּוא  לזה והּטעם לבֹוא. לעתיד ׁשּיהיה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכהּׁשלֹום

ידי  ׁשעל עּמדי. היּו ברּבים ּכי ּבּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכההמׁש

התעֹוררּות  ׁשהיא עּמדי, היּו ּדברּבים ְְְֲִִִִִִֶַָָָָהעבֹודה

הּנזּכר  ּבּדרּוׁש ּבארּוּכה ּכמבֹואר היחידה ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָוגיּלּוי

הּגאּוּלה  ּדבעל מּיׂשראל 47לעיל ואחד אחד ּדכל , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ידי  על הּנה ׁשּבֹו, היחידה ּולגּלֹות לעֹורר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹּבכחֹו

האדם  ׁשל נפׁשֹו נפׁשי, בׁשלֹום ּפדה נעׂשה ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָזה

ּבכדי  העֹולם ּבעניני ׁשעֹוסק ּדהגם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָהעֹובד,
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ובכ"מ.)45 וישב. ר"פ לאדמו"ר )46תו"א האיש יצא לא ד"ה וראה ברוחניות. גם שכ"ה מובן ומזה בפשטות. כמובן

– (פט"ו ותש"ד קנז) ע' שם (סה"מ תרנ"ט בשלום פדה המשך נז]. ע' ח"א תרל"ב [סה"מ 7 ע' תשט"ז) (קה"ת, מהר"ש

ובכ"מ. .(98 ע' שם ג.)47סה"מ נו, – פי"ב

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
וכשיש  בעסק, התלבשות מוכרחת באמונה, יהיה ומתן במשא שהעסק כדי

מלחמה. בדרך הוא הבירור הרי התלבשות,

e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ] בדרך הוא ומתן משא ידי על שהבירור לעיל המבואר ¿≈«¿∆
הגשמיים  בדברים התלבשות בדרך הוא כי הבירורים, משאר יותר מלחמה,

ושתיה  באכילה מאשר  יותר »Ìbאפילו
˙eÏÏkL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰««««∆∆¿»
,ÔÚk ÌLa ‡¯˜ ÌÈ¯e¯Èa‰«≈ƒƒ¿»¿≈¿««

¯ÁBÒ ‡e‰ ÔÚk Le¯ÈÙc45, ¿≈¿««≈
לאדמו"ר  תורה' ב'לקוטי שמבואר וכפי

כמו  סוחר, פירושו כנען "הנה הזקן:

וכתיב  ארץ' נכבדי 'כנעניה שכתוב

דרך  על היינו מרמה', מאזני בידו 'כנען

כסף  ממון שיפזר הסוחר כמו משל

להרויח  כדי מרשותו ומוציאם וזהב

להיות  כוונתו עיקר וכל ולהשתכר

נשמת  מקור הנה כך עוד. ונוסף מפזר

ישראל  כנסת בחינת שהוא ישראל

'בא  כדכתיב זה, לסוחר בגלות נמשלה

הנה  כי ברכתך'. ויקח במרמה אחיך

לרע  באדם האדם שלט אשר 'עת כתיב

השכינה  התלבשות ידי שעל לו'

על  להם, להשפיע בתוכם גלות בבחינת

הקדושה, ניצוצות כל מתבררים זה ידי

אלא  ישראל גלו 'לא רז"ל שאמרו כמו

המות' 'בלע להיות כו' עליהם' להוסיף

מן  אעביר הטומאה רוח 'ואת וכו',

בעין  עין כי ה' כבוד 'ונגלה הארץ',

כך  על הפנימי והטעם וגו'", יראו'

הוא  ידם שעל הבירורים ענין שכללות

הניצוצות  ועליית בירור של ה'ריוח'

הוא  סוחר, שפירושו 'כנען', Èkƒנקרא
C¯„aL ÌÈ¯e¯Èa‰ ¯wÈÚƒ««≈ƒ∆¿∆∆
.[ÔzÓe ‡OÓa ‡e‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿«»«»
‰ÏÈÎ‡c ‰ÓÁÏn‰L ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«ƒ¿»»«¬ƒ»
·¯Áa ‰ÓÁÏn‰ ˙Ó‚ec ‡È‰ƒ¿««ƒ¿»»¿∆∆

לעיל ( הנזכר הזוהר «¬»Ó‰‡כלשון
‡È‰ ·¯Ác ‰ÓÁÏn‰L ˙BÈ‰ ÌÚc ,(ÏBÎÈÏ ‡a¯Á Ìet‡««¿»≈¿ƒ¡∆«ƒ¿»»¿∆∆ƒ
·¯Á ÔÈa ˜elÈÁ‰ e‰Êc) ‡BO‰Ï ·e¯È˜a ‡e‰Lk ‡˜Âc«¿»¿∆¿≈¿«≈¿∆«ƒ≈∆∆

מקרוב  מלחמה כלי מרחוק L˜Ï46˙שהיא מלחמה כלי ‰¯Èשהיא ,( ¿∆∆¬≈
ÌB˜Óa ˜¯ ‡e‰ ‰Ê ·e¯È˜ ורוחני נפשי קירוב יוצרת לא החרב אבל ≈∆«¿»

תכלית  איננה אכילה ידי שעל והבירור המלחמה ולכן נלחמים, שבו מי עם

המלחמה  ענין ‰ÓÁÏn‰ועיקר Ôk ÔÈ‡M ‰Ó הבירורים . עבודת של «∆≈≈«ƒ¿»»
·¯˜ ÌLa ˙‡¯˜pL ‰ÓÁÏn‰ ˙Ó‚ec ‡È‰ ÔzÓe ‡OÓaL∆¿«»«»ƒ¿««ƒ¿»»∆ƒ¿≈¿≈¿»

·e¯È˜ ÔBLlÓ שהדבר וכפי הרוחני, הנפשי במובן הנלחמים הצדדים בין ƒ¿≈
בפועל  במציאות גם ביטוי לידי בא

,·¯˜c ·e¯Èw‰L מהקירוב בשונה ∆«≈ƒ¿»
חרב  ידי על (Ï‡שבמלחמה ‡e‰ ,…

ÈML (‡l‡ ,ÌB˜Óa ˜«̄¿»∆»∆¿≈
˙‡ ‰Ê ÌÈ˜aÁÓ ÌÈÓÁBl‰«¬ƒ¿«¿ƒ∆∆
('· ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,‰Ê∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ

.‰ke¯‡a«¬»
e‰ÊÂ (Ê בכתוב הפנימי הפירוש ¿∆

,ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏL· ‰„t»»¿»«¿ƒƒ¿»ƒ
ÌbL שאפילוÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ∆«¬««≈ƒ

C¯„a ˜¯ ‡ÏÂ) ·¯˜ C¯„aL∆¿∆∆¿»¿…«¿∆∆
(·¯˜ C¯„a ‡l‡ ‰ÓÁÏÓ היינו ƒ¿»»∆»¿∆∆¿»

התלבשות  יש שבה הבירורים עבודת

עם  חיבוק) (כמו גדול וקירוב ממש

שכנגד, מלחמה È‰z‰הצד בדרך לא ƒ¿∆
·ÌBÏL,אלא  ‰„Ùc ÔÙB‡a¿∆¿»»¿»

˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ÌBÏL»¿«¿ƒ«¿≈
,‰ÓÏL ÈÓÈa ‰È‰L ÌBÏM‰k¿«»∆»»ƒ≈¿……
ÌBÏM‰k Y ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈¿«»

‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰iL בימות ∆ƒ¿∆∆»ƒ»
יותר  עוד נעלה שלום שהוא המשיח,

המלך. שלמה בימי שהיה מהשלום

CLÓ‰‰k ‡e‰ ‰ÊÏ ÌÚh‰Â¿«««»∆¿«∆¿≈
.È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯· Èk ·e˙ka«»ƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ
ÌÈa¯·c ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚL∆«¿≈»¬»ƒ¿«ƒ
˙e¯¯BÚ˙‰ ‡È‰L ,È„nÚ eÈ‰»ƒ»ƒ∆ƒƒ¿¿

‰„ÈÁÈ‰ ÈelÈ‚Â שבנשמה ¿ƒ«¿ƒ»
Le¯ca ‰ke¯‡a ¯‡B·Ók«¿»«¬»«¿
ÏÚ·c ÏÈÚÏ ¯kÊp‰«ƒ¿»¿≈¿««

‰le‡b‰47„Á‡Â „Á‡ ÏÎc , «¿»¿»∆»¿∆»
˙Bl‚Ïe ¯¯BÚÏ BÁÎa Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿…¿≈¿«

,BaL ‰„ÈÁÈ‰ הנשמה עצם «¿ƒ»∆
כלל  מקום תופסת איננה המנגד מציאות כל אליה È„Èשביחס ÏÚ ‰p‰ ,ƒ≈«¿≈

‰Ê'ה'יחידה והארת ÏLגילוי BLÙ ,ÈLÙ ÌBÏL· ‰„t ‰NÚ ∆«¬∆»»¿»«¿ƒ«¿∆
„·BÚ‰ Ì„‡‰ הבהמית ונפשו גופו של הבירורים בעבודת ומתעסק ה' את »»»»≈

העולם, כללות Ì¯¯·Ïושל È„Îa ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ˜ÒBÚL Ì‚‰c«¬«∆≈¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿≈¿»¿»
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ה'תשל"ט  כסלו, ליו"ד אור כסלו, ט' ויצא, פרשת שבת מוצאי

יהיה  לא מקֹום מּכל קרב, ׁשל ּבאֹופן ְְְְְִִֶֶֶָָָָָֹלבררם

ועד  ּבׁשלֹום, ּתהיה ׁשּלֹו והּפדּיה ּבזה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָנתּפס

ׁשּגם  מּזֹו, ויתירה הּׁשלימּות. ּבתכלית ְְְְִִִֵֵֶַַַָָלׁשלֹום

ּבׁשלֹום, ּתהיה העֹולם ׁשּבעניני הּניצֹוצֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּפדּיית

ּתחּלה  ׁשהיּו הּניצֹוצֹות ׁשּגם עּמדי, היּו ְְִִִִִֶֶַַַָָָָּברּבים

הרּבים, ּברׁשּות ּבגלּות היּו (ּכי רּבים ְְְִִִִִִַַַָָָּבבחינת

ּדפרּודא) האדם 48טּורי ׁשל ּבנׁשמתֹו נכללים ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ

ּבהיחידה  נכללים ׁשהם ועד עּמדי, היּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָהמבררם,

ֶׁשּבֹו.

ׁשל LÈÂח) והּׁשּייכּות הּקׁשר ּגם ׁשּזהּו לֹומר ¿≈ְֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּכסלו  ּודי"ט ּכסלו ּדיּו"ד ְְְְְִִֵֵַָהּגאּוּלה

נפׁשי  בׁשלֹום ּפדה ׁשהּפדּיה 49להּפסּוק ּדהגם , ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָ

ידי  על ּבא ׁשהּמאסר זה ּגם ּכֹולל מּקרב, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָהיתה

קירּוב, ׁשל יחס להם ׁשהיה אּלּו ׁשל ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמלׁשינּות

וצער  ירידה הּוא ידם) על ּבא (ׁשהּמאסר ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָּדזה

ּבׁשלֹום  הּפדּיה היתה כן ּפי על ואף ְְְְִִֵַַַָָָָָּגדֹול,

והכנה  הקּדמה  נעׂשה ׁשּזה ועד ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָּובׁשלימּות,

ׁשעל  לבֹוא. לעתיד ׁשּיהיה הּׁשלימּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָלתכלית

ּבעיּקר  ׁשהּותחל חּוצה, מעינֹותי יפּוצּו ְְְְְִֵֶֶַַָָָידי

ּכסלו  ּבעל 50ּבי"ט ׁשל העבֹודה ידי על ּובפרט , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשּלֹו הּמעינֹות ׁשהפצת ּכסלו ּדיּו"ד ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָהּגאּוּלה

הּנהר  רחֹובֹות ׁשל ּבאֹופן היינּו51היתה , ְְְְֶֶַַָָָָ

הּנהר, רחֹובֹות  ׁשל ּבאֹופן הּמעיין את ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָׁשהמׁשי

מׁשיחא  מלּכא ּדא מר אתי זה ידי על ,52הּנה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבתכלית  אמיּתים וׁשלוה ׁשלֹום יהיּו ְְְְְֲִִִִֶַַָָָׁשאז

זכּו חּיים וטֹועמיה ׁשּמתחילים 53הּׁשלימּות. , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

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

רח.)48 ע' עה"פ להצ"צ אור) (יהל אוה"ת (לקמן )49ראה 47 הערה שם ובהנסמן ס"ח, ה'תשמ"א בשלום פדה ד"ה ראה

מט). ואילך.)50ע' 112 ס"ע שלום תורת השיחות –)51ספר לוי"צ לקוטי ד]. [פו, עח ע' ב חוברת "התמים" ראה

שלד. ע' בתחלתו.)52אגרותֿקודש קה"ת) (הוצאת טוב שם בכתר גם נדפסה דהבעש"ט, אגה"ק לקו"ש )53ראה ראה

וש"נ. .173 ע' ח"כ .282 ע' חט"ו

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,·¯˜ ÏL ÔÙB‡a לעיל כמבואר בהתלבשות, מקרוב, היא וההתעסקות ¿∆∆¿»

Êa‰באריכות, Òt˙ ‰È‰È ‡Ï ÌB˜Ó ÏkÓ וההתלבשות ההתקרבות ƒ»»…ƒ¿∆ƒ¿»»∆
אותו  'תתפוס' לא העולם כללבעניני עליו תשפיע BlLולא ‰i„t‰Â¿«¿ƒ»∆

˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ÌBÏLÏ „ÚÂ ,ÌBÏLa ‰È‰z שיהיה כפי ƒ¿∆¿»¿«¿»¿«¿ƒ«¿≈
לבוא  BfÓ,לעתיד ‰¯È˙ÈÂ זו . שלא ƒ≈»ƒ

תהיה  האדם של נפשו שפדיית בלבד

אלא  Èi„t˙שאפילו ÌbLבשלום, ∆«¿ƒ«
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚaL ˙BˆBˆÈp‰«ƒ∆¿ƒ¿¿≈»»

‰È‰z ותיקון בירור היינו פדיה, ƒ¿∆
של ÌBÏLa,ועליה, הפדיה וגם ¿»

כי היא בשלום ‰eÈהניצוצות ÌÈa¯a¿«ƒ»
eÈ‰L ˙BˆBˆÈp‰ ÌbL ,È„nÚƒ»ƒ∆««ƒ∆»
eÈ‰ Èk) ÌÈa¯ ˙ÈÁ·a ‰lÁz¿ƒ»ƒ¿ƒ««ƒƒ»

ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙eÏ‚a הנקראת ¿»ƒ¿»«ƒ
e¯Ùc„‡בזוהר  È¯eË של הרים ≈¿≈»

ה' אחדות בהם ניכר לא כי פירוד,

הנקרא  הוא ברוך להקדוש והביטול

עולם  של כל 48')'יחידו הנה

הללו  'הרבים' ÌÈÏÏÎƒ¿»ƒהניצוצות
,Ì¯¯·Ó‰ Ì„‡‰ ÏL B˙ÓLa¿ƒ¿»∆»»»«¿»¿»

,È„nÚ eÈ‰ בתוך נכללים והרבים »ƒ»ƒ
ÌÈÏÏÎהיחיד  Ì‰L „ÚÂ¿«∆≈ƒ¿»ƒ

BaL ‰„ÈÁÈ‰a האדם נשמת של ¿«¿ƒ»∆
יוצאים  הניצוצות זה ידי ועל המברר,

ומתעלים  העולם בעניני מהגלות

לקדושה.

¯Lw‰ Ìb e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ (Á¿≈«∆∆««∆∆
„"eÈc ‰le‡b‰ ÏL ˙eÎÈiM‰Â¿««»∆«¿»¿

ÂÏÒk ממאסר נגאל שבו היום ƒ¿≈
האמצעי ÂÏÒkאדמו"ר Ë"È„e¿ƒ¿≈

הזקן  אדמו"ר ממאסר נגאל שבו היום

ÌBÏL· ‰„t ˜eÒt‰Ï¿«»»»¿»
ÈLÙ49‰i„t‰L Ì‚‰c , «¿ƒ«¬«∆«¿ƒ»

,·¯wÓ ‰˙È‰ של מלחמה מתוך »¿»ƒ¿»
והתעסקות  שכנגד לצד התקרבות

אתו  Ê‰ישירה Ìb ÏÏBk≈«∆
ÒÁÈ Ì‰Ï ‰È‰L el‡ ÏL ˙eÈLÏn‰ È„È ÏÚ ‡a ¯Ò‡n‰L∆««¬»»«¿≈««¿ƒ∆≈∆»»»∆««

,·e¯È˜ ÏL קרובי ידי על היתה האמצעי אדמו"ר על שההלשנה כמסופר ∆≈
Ì„Èמשפחה  ÏÚ ‡a ¯Ò‡n‰L) ‰Êc של יחס להם שהיה מי ידי על ¿∆∆««¬»»«»»

‰i„t‰קירוב  ‰˙È‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏB„b ¯ÚˆÂ ‰„È¯È ‡e‰ (¿ƒ»¿««»¿««ƒ≈»¿»«¿ƒ»
ÌBÏLa מלחמה fL‰ללא „ÚÂ ,˙eÓÈÏL·e כסלו יו"ד של הגאולות ¿»ƒ¿≈¿«∆∆

כסלו  י"ט ‰eÓÈÏM˙ושל ˙ÈÏÎ˙Ï ‰Î‰Â ‰Óc˜‰ ‰NÚ ענין של «¬»«¿»»«¬»»¿«¿ƒ«¿≈
כפי  B·Ï‡השלום „È˙ÚÏ ‰È‰iL לעיל שנשאלה השאלה מיושבת (ובזה ∆ƒ¿∆∆»ƒ»

עם  ביחד נפשי' בשלום 'פדה יתכן איך

מן  הפכים שני הם והרי לי' 'מקרב

שדווקא  הוא והביאור הקצה, אל הקצה

'מקרב  היא הבירורים עבודת כאשר

עם  והתעסקות התקרבות של בדרך לי',

שעל  הבירורים ענין כמו שכנגד, הצד

בשלום  הבירור נפעל ומתן, משא ידי

eˆeÙÈבתכלית) È„È ÏÚL .∆«¿≈»
EÈ˙BÈÚÓ והתפשטות הפצת «¿¿∆

החסידות תורת של «eÁˆ‰,המעינות
ÏÁ˙e‰L המעינות הפצת ענין ∆¿«

ÂÏÒk Ë"Èa ¯wÈÚa50, כמסופר ¿ƒ»¿ƒ¿≈
בגלל  היה הזקן אדמו"ר של שמאסרו

אבל  החסידות הפצת על למעלה קטרוג

והתחילה  הקטרוג הוסר בגאולתו

שאת ביתר המעינות «¿Ë¯Ù·eƒהפצת
È„È ÏÚ על המעינות בהפצת ההוספה «¿≈

‰le‡b‰ידי  ÏÚa ÏL ‰„B·Ú‰»¬»∆«««¿»
˙ˆÙ‰L ÂÏÒk „"eÈc¿ƒ¿≈∆¬»«
ÔÙB‡a ‰˙È‰ BlL ˙BÈÚn‰««¿»∆»¿»¿∆

¯‰p‰ ˙B·BÁ¯ ÏL51eÈÈ‰ , ∆¿«»»«¿
CÈLÓ‰L והפיץ ‡˙וגילה ∆ƒ¿ƒ∆

˙B·BÁ¯ ÏL ÔÙB‡a ÔÈÈÚn‰««¿»¿∆∆¿
,¯‰p‰ גדולה והתרחבות בהתפשטות «»»

יותר  הרבה רחב שהנהר כשם ביותר,

האמצעי, אדמו"ר של כדרכו מהמעין,

להאריך  כסלו, יו"ד של הגאולה בעל

החסידות  במאמרי ביותר ולהרחיב

Ó¯שלו  È˙‡ ‰Ê È„È ÏÚ ‰p‰ ,ƒ≈«¿≈∆»≈«
‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ ‡c52, כהבטחת »«¿»¿ƒ»

מייסד  טוב, שם לבעל המשיח מלך

את  לשאלתו במענה החסידות תורת

מעינותיך, לכשיפוצו – אדוני יבוא מתי מר, אתי קא אימתי המשיח מלך

חוצה, החסידות, תורת של המשיח Ê‡Lהמעינות ÌBÏLבביאת eÈ‰È ∆»ƒ¿»
eÎÊ ÌÈiÁ ‰ÈÓÚBËÂ .˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ÌÈzÈÓ‡ ‰ÂÏLÂ53, ¿«¿»¬ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈¿¬∆»«ƒ»
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נפשי  בשלום פדה

האחרֹונים, הּגלּות ּבימי עֹוד זה מעין ְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹלטעם

וטּוב  וׂשמחה מנּוחה מּתֹו להתעּסק ְְְְְְְִִִִֵֶַָָׁשּיכֹולים

ּבאֹופן  חּוצה, מעינֹותי ּדיפּוצּו ּבהעבֹודה ְְְְְֲֵֶֶַָָָָָלבב

ללילה  נזּכה מּמׁש ּובקרֹוב  ואֹור. והֹול ְְְְְְִִֵֶַַָָָָּדמֹוסיף

יאיר  צדקנּו.54ּכּיֹום מׁשיח ּבביאת , ְְְִִִִֵַַַָ

$$
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יב.)54 קלט, תהלים

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰Ê ÔÈÚÓ ÌÚËÏ ÌÈÏÈÁ˙nL∆«¿ƒƒƒ¿…≈≈∆
שיהיה  השלימות בתכלית השלום מעין

המשיח  ‰eÏb˙בימות ÈÓÈa „BÚƒ≈«»
ÌÈÏBÎiL ,ÌÈB¯Á‡‰»«¬ƒ∆¿ƒ
‰ÁeÓ CBzÓ ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿»

··Ï ·eËÂ ‰ÁÓNÂ צורך שום בלי ¿ƒ¿»¿≈»
eˆeÙÈcבמלחמות  ‰„B·Ú‰a¿»¬»¿»

ÔÙB‡a ,‰ˆeÁ EÈ˙BÈÚÓ«¿¿∆»¿∆
¯B‡Â CÏB‰Â ÛÈÒBÓc שהאור ¿ƒ¿≈»

ומתגבר  הולך ומוסיף, B¯˜·e·הולך .¿»
ÌBik ‰ÏÈÏÏ ‰kÊ LnÓ«»ƒ¿∆¿«¿»«

¯È‡È54,,אלא כלל חושך יהיה שלא »ƒ
הלילה  גם בתהילים, הכתוב כלשון

כיום  ˆ„˜e.יאיר ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  ה' כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחר הדומי' הארוכה הנה סו"ס נתקבל מכתבו מג' כסלו, בו כותב אודות הקישויים 
השונים בסידור התלמידים החדשים. והנה ידוע מאמר המכילתא כל התחלות קשות, ואם 
ניט קיין ס]א[ך לייכטער, אבל בכ"ז  ווע]ר[ט אפשר  שאף לאחר שיודעים את המאמר הנ"ל 
התמי' שבדבר סרה, ובמילא אין להתפעל מזה ובודאי יצליח השי"ת שבאם רק ישתדלו בזה, 

וועט מען אויספירען סידור הכתה החדשה ובד"מ התפתחות הישיבה מדרגא לדרגא.

מה שכותב אודות נסיעת תלמידים הנ"ל לכאן לחג הגאולה הוא י"ט כסלו הבע"ל.

ובכתב  הישיבה  מהנהלת  רשות  לקבל  צריך  תלמיד  כל  אשר  הוא  הסדר  בכלל  הנה 
דעת מזכירות שלי.  על  זה  או שמוסרת את  הזמן,  הישיבה מגבלת את  הנה הנהלת  הרשיון 
נערים  עם  ליחס  בנוגע  בארצוה"ב  המנהג  ידוע  אבל  ביותר,  להחמיר  לההנהלה  עפ"ז אפשר 
ועם תלמידים שלא לסמוך הרבה על כח הקבלת עול שבהם ובמילא לא להביאם לידי נסיון, 
ואם כפי שכותב חזק רצונם של חלק מהתלמידים לנסוע לכאן, אפשר כדאי אויסניצען דאס 
למנוע  אבל  ויצטיין,  בלימודו  שיתמיד  בתנאי  הוא  לנסוע  להם  ירשו  שבאם  עמהם  להתנות 
הנסיעה לגמרי צריך עיון אם כדאי ובפרט שכפי שכותב ברצונם ג"כ להתראות עם משפחתם, 
אבל לאידך גיסא יש להגביל זמן שהותם כאן לימים אחדים בלבד, ומובן אשר גם בזה לא הכל 

שוים ועל הנהלת הישיבה להחליט על אתר בנוגע לכאו"א בפרט.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש, ובטח כיון שאינו מזכיר דבר הכל שלום אצל אנ"ש 
סיבות  ומכמה  קרובים  שהיו  אלו  ובפרט  לקרבם  כראוי  אין משתדלים  וחבל אשר  דמחנם, 

נתרחקו קצת.

רז
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 התוועדויות 

יז

c"qadlinÎzixa zra c"x .*.a"iyz'd ,elqk g"xc '` ,
מוגה  בלתי

הפסוק .‡ חז"ל 1על אמרו הקודש", אל אהרן יבוא קדה"ק "באיזה2"בזאת לבית נכנס אהרן הי' זכות
כד"א . המילה, זו אהרן, יבוא בזאת שנאמר עמו, נכנסת היתה המילה זכות תשמרו".3. אשר בריתי זאת

אדמו"ר  כ"ק של במאמר איתא – ביוהכ"פ הקודש אל הכה"ג לכניסת המילה דזכות השייכות ובביאור
נ"ע  הקודש 4(מהורש"ב) אל הכניסה ומטרת [תכלית ותשובה שמילה אדמו"ר) מו"ח כ"ק גם (שאמרו

בשנה" אחת גו' ישראל בני על "לכפר כמ"ש 5– המילה, ענין ע"ד היא תשובה כי, אחד, ענינם "ומלתם 6]
הערלה הסרת היא שתשובה אלא לבבכם", ערלת הערלהzeipgexaאת הסרת היא ומילה ,zeinyba.

בפסוק  כמרומז – מילה הוי': משם למעלה שהם – ותשובה דמילה המעלה גודל בהמאמר 7ומבואר

הוי' וס"ת מילה ר"ת השמימה", לנו יעלה –8"מי ביוהכ"פ) הקודש אל הכניסה ע"י (שנעשית ותשובה ,
הוי'9כמ"ש  משם למעלה תטהרו", הוי' לפני גו' עליכם יכפר הזה ביום .10"כי

מספר.· עם קשורים ששניהם – הקודש אל להכניסה דמילה בהשייכות נוסף :dpeny11וענין

א'" שבת עליו שיעבור "כדי השמיני, ביום שהיא – כי 12מילה משבת, למעלה היא שמילה היינו, ,
השמינית" על "למנצח שזהו"ע שמיני, בחי' היא ומילה שביעי, בחי' היא שניתנה 13שבת מילה "על ,

.14בשמיני"

גדול  דכהן בגדים השמונה עם שקשורה – הקודש אל שכניסת 15והכניסה שאף בהמאמר, וכמבואר .
בגדים  בארבעה היא ביוהכ"פ לקדה"ק הזמנים.16הכה"ג בשאר לובש שהי' בגדים השמונה בכח ה"ז ,

כמ"ש .‚ – הקודש אל הכניסה ובדוגמת ע"ד הוא כשלעצמה מילה מצות של שתוכנה להוסיף, ויש
בתרא) (במהדורא בשו"ע הזקן .17רבינו היא הקדושה זו נפש כניסת מילה".ש"תחלת במצות .

1

2

3

4

5

6

7

8
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12

13

14

15

16

17

חיטריק.)* הירש צבי ר' הרה"ת אצל
ג.1) טז, אחרי
וש"נ.2) ח. פל"ח, שמו"ר
יו"ד.3) יז, לך לך
ע'4) תרנ"ג סה"מ גם וראה ואילך. קי ע' תרנ"ד סה"מ ראה

ואילך. קא ע' תרנ"ז ואילך. קצב
לד.5) טז, אחרי
טז.6) יו"ד, עקב
יב.7) ל, נצבים
וראה 8) רע"א). (קלא, ת"ע א). סו, ב. (סה, תכ"ב תקו"ז

לך. לך ס"פ תו"א
ל.9) טז, אחרי

ואילך.10) ג כו, אחרי לקו"ת ראה

עד 11) ע' תשרי סה"מ מנחם תורת גם ראה – לקמן בהבא
וש"נ. רלח. ע' שם ואילך.

(ברע"מ).12) א מד, זח"ג יו"ד. פכ"ז, ויק"ר ראה
א.13) יב, תהלים
ב.14) מג, מנחות
בגדים,15) בשמונה משמש כה"ג מה "מפני ממארז"ל להעיר

הובא  – יו"ד פכ"א, (ויק"ר ימים" לשמונה שהיא מילה כנגד אלא
שם). ותרנ"ז תרנ"ג בסה"מ

לובש 16) הי' שהכהן "וזהו (בשוה"ג): שם תרנ"ד בסה"מ
דצ"ע  "אצ"ל, ומוסיף, המילה". ימי שמונה כנגד שהוא בגדים ח'

בי  לבן"דכה"ג בגדי בד' משמש הי' בקדה"ק .*ו"כ
סוס"ד.17) או"ח

*(any 'r v"iel zxez d`x" :t"kdeia..ycewd l` oxd` `eai z`fa aizk,l"fxck enr zqpkp dlind zekfy,'iga `ed dlin..'gd..m`e
oal icba 'ca ezcear 'id t"kdeiay,'c t"a eid j`,miiaxrd oiace zixgyc oal icba,'g md cgia."
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ה'תשי"ב  כסלו, דר"ח א' ברית־מילה, בעת ר"ד

בזה: והענין

מטה, למטה וחודרת נמשכת שהקדושה – מילה שבמצות inybdהחידוש sebd xyaa בבשרכם "בריתי ,
עולם" ביותר,18לברית עליונה דרגא ע"י אלא להיות יכולה אינה ביותר למטה הקדושה שהמשכת וכיון .

הגשמי 19כידוע  הגוף בבשר שנמשכת שהקדושה עכצ"ל, ביותר, למטה יורד ביותר הגבוה שכל הכלל
ביותר. למטה לירד בכחה שלכן שמיני, בחי' ביותר, נעלית דרגא היא מילה מצות ע"י

בחי' המילה, ע"י שנמשכת הקדושה שדרגת לומר, והגילוי ipinyויש ההמשכה ע"ד היא ,
שעז"נ ipinyשב  אתך"20ֿעצרת, לזרים ואין לבדך לך .21"יהיו

ברוחניות, היא תשובה כי, – אחד) שענינם (אף תשובה לגבי גם המילה מעלת שגדלה מובן ומזה
בתניא  הזקן רבינו היא22וכמ"ש מילה משא"כ בלב", התשובה נמשכת zeinybaש"עיקר שהמילה וכיון ,

יותר. למטה יורד יותר הגבוה שכל כאמור, יותר, גדולה שמעלתה עכצ"ל, דוקא, בגשמיות יותר, למטה

ויציאת  מצרים גלות לפני ואפילו מתןֿתורה, לפני נאמרה מילה שמצות לכך הטעם לבאר יש ועפ"ז
העולם הי' שאז xzeiaמצרים, ixneg בירור קצת שנעשה לאחר ה"ז מ"ת, קודם היותו שעם כפסח, (דלא

מצרים  דגלות הברזל כור ע"י לירד 23וזיכוך ביכלתה ולכן ביותר, מעלה למעלה היא מילה מצות כי, – (
ביותר. מטה למטה

„.. היא הקדושה זו נפש כניסת ש"תחלת עבודתו וזהו כללות תוכן מתבטא שבזה – מילה" במצות .
ביותר: מטה למטה ביותר מעלה מלמעלה להמשיך יהודי של

הידוע  הסיפור ר'24ובהקדם ליווהו לביתו, ממעזריטש לחזור התכונן שכאשר הזקן, רבינו אודות
ר' פנה המרכבה, על הזקן רבינו שעלה וטרם המרכבה, אל המלאך אל אברהם המלאך אברהם

להיות  שיחדלו הסוסים את (הכה פערד" אויס ווערן זאלן זיי פערד די "שמייס לו: ואמר ָבעלֿהעגלה
שידעו  הסוסים את (הכה פערד" זיינען זיי אז וויסן זאלן זיי פערד די "שמייס אחרת: נוסחא ַָסוסים).
להשאר  והחליט ה', בעבודת חדשה דרך אצלו שנתחדשה הזקן, רבינו אמר זאת, ובשמעו סוסים). שהם

זו. דרך גם לקלוט כדי במעזריטש, זמן משך עוד

בגשמיות  ביותר, מטה למטה ביותר הנעלים הענינים להמשיך היא יהודי של שעבודתו – בזה והענין
בזה: אופניםֿשלבים ושני רוחניות. מהם ולעשות והגשמיות החומריות את להעלות ועי"ז ובחומריות,
והחומריים, הגשמיים הענינים של הערך פחיתות לידע – סוסים שהם שידעו הסוסים את להכות (א)

רוחניות. מהגשמיות לעשות – סוסים להיות שיחדלו (ב) לפעול יוכל ועי"ז

צורך  יש – רוחניות מהגשמיות ולעשות למטה, הנעלים הענינים להמשיך אפשרות שתהי' וכדי
דלעילא. אתערותא מלמעלה, בנתינתֿכח

מבחי' נתינתֿכח – א'" שבת עליו שיעבור "כדי כאמור, השמיני, ביום היא מילה שמצות הטעם וזהו
וקיימא" ש"מקדשא משבת גם בגשמיות 25שלמעלה למטה הקדושה המשכת להיות שתוכל כדי ,

רוחניות. מהגשמיות ולעשות האדם), דגוף הגשמי מהבשר (החל ובחומריות

ביותר .‰ מעלה מלמעלה להמשיך יהודי של עבודתו כללות תוכן מתבטא מילה שבברית לעיל האמור
ששמו  אדמו"ר, מו"ח כ"ק – הנימול הרך נקרא שמו שעל זה אצל במיוחד מודגש – ביותר מטה למטה

הצדיק: יוסף ע"ש יוסף, הראשון
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יג.18) יז, לך לך
מטות 19) ד. עג, בלק א. לז, שלח ג. לד, אמור לקו"ת ראה

ובכ"מ. ג. יט, ראה ב. פא,
וש"נ.20) פב. ע' שם סה"מ מנחם תורת וראה יז. ה, משלי
(21) אחדים בזכרון ).l"endכ"ה

ב).22) (קטו, ס"י אגה"ק שם ב). (לו, פכ"ט
ובכ"מ.23) ואילך. סע"א עד, יתרו תו"א ראה
א.24) ל, ח"א לקו"ד
א.25) יז, ביצה

ה'תשי"ב  כסלו, דר"ח א' ברית־מילה, בעת ר"ד

ונדפס  שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – הענין ואילך.26המשך 832 ע' ח"ג בלקו"ש

*

Â. בנוגע גם הוא כן – דוקא בגשמיות שהיא המילה מעלת אודות (ס"ג) לעיל להאמור בהמשך
והוריו  ושלם, בריא שיהי' כפשוטו, לגשמיות בנוגע לברכו שצריכים הנימול, הרך את שמברכים להברכות

טובים. ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוהו ברוחניות, וגם בגשמיות נחת ממנו ירוו

*

Ê. פעם של 27דובר לימודו עבור ("דעּפאזיט") דמיֿקדימה להישיבה ליתן בבריתֿמילה להנהיג ַשיש
אדמו"ר. מו"ח כ"ק נוהג שהי' כפי בהישיבה, הנימול הרך

לאחרי – בסנדקאות. שכובד אדמו"ר מו"ח כ"ק עם יחד בבריתֿמילה נוכח להיות פעם לי נזדמן
באמרו  זלאטעס, עשרים הברית לבעל אדמו"ר מו"ח כ"ק נתן צאתו, טרם הם הברית, אלו שמעות , ָ

תמימים. בתומכי שילמד הילד של לימודו בשביל לימוד שכר הישיבה, עבור

דולר  חמש הברית לבעל נתן שליט"א אדמו"ר שכר 28[כ"ק הישיבה, עבור הם אלו מעות ואמר: ,
תמימים]. בתומכי שילמד הילד של לימודו בשביל לימוד

*

Á.[:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר צאתו [טרם

אחרונה  ברכה לברך ישכחו שלא להזהיר נוהג הי' אדמו"ר מו"ח הברכות.29כ"ק סדר על ושיקפידו ,

ולמדנים  לומדים"), פון עולם ("א למדנים של קהל הוא כאן שנוכח שהקהל כיון בחיוך:] ַ[והוסיף
הברכות. סדר ה"בעליֿבתים" להם יאמרו ב"אורחֿחיים"... כ"כ בקיאים אינם
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תשכ"א.26) אחש"פ שיחת עם בשילוב
(תורת 27) ס"ח תשי"א שני אדר ז' מילה, ברית בעת ר"ד

וש"נ. .(281 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם
זלאטעס 28) עשרים של ש"הערך שם מנחם תורת ָוראה

לחמש  היום שוה אז, מוהריי"צ) אדמו"ר כ"ק שנתן (הסכום
דולר".
ובהנסמן 29) ,71 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

.160 הערה שם
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ה'תשי"ב  כסלו, דר"ח א' ברית־מילה, בעת ר"ד

ונדפס  שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – הענין ואילך.26המשך 832 ע' ח"ג בלקו"ש

*

Â. בנוגע גם הוא כן – דוקא בגשמיות שהיא המילה מעלת אודות (ס"ג) לעיל להאמור בהמשך
והוריו  ושלם, בריא שיהי' כפשוטו, לגשמיות בנוגע לברכו שצריכים הנימול, הרך את שמברכים להברכות

טובים. ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוהו ברוחניות, וגם בגשמיות נחת ממנו ירוו

*

Ê. פעם של 27דובר לימודו עבור ("דעּפאזיט") דמיֿקדימה להישיבה ליתן בבריתֿמילה להנהיג ַשיש
אדמו"ר. מו"ח כ"ק נוהג שהי' כפי בהישיבה, הנימול הרך

לאחרי – בסנדקאות. שכובד אדמו"ר מו"ח כ"ק עם יחד בבריתֿמילה נוכח להיות פעם לי נזדמן
באמרו  זלאטעס, עשרים הברית לבעל אדמו"ר מו"ח כ"ק נתן צאתו, טרם הם הברית, אלו שמעות , ָ

תמימים. בתומכי שילמד הילד של לימודו בשביל לימוד שכר הישיבה, עבור

דולר  חמש הברית לבעל נתן שליט"א אדמו"ר שכר 28[כ"ק הישיבה, עבור הם אלו מעות ואמר: ,
תמימים]. בתומכי שילמד הילד של לימודו בשביל לימוד

*

Á.[:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר צאתו [טרם
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הברכות. סדר ה"בעליֿבתים" להם יאמרו ב"אורחֿחיים"... כ"כ בקיאים אינם
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תשכ"א.26) אחש"פ שיחת עם בשילוב
(תורת 27) ס"ח תשי"א שני אדר ז' מילה, ברית בעת ר"ד

וש"נ. .(281 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם
זלאטעס 28) עשרים של ש"הערך שם מנחם תורת ָוראה

לחמש  היום שוה אז, מוהריי"צ) אדמו"ר כ"ק שנתן (הסכום
דולר".
ובהנסמן 29) ,71 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

.160 הערה שם

ה'תשי"ב  כסלו, דר"ח א' ברית־מילה, בעת ר"ד

ונדפס  שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – הענין ואילך.26המשך 832 ע' ח"ג בלקו"ש

*

Â. בנוגע גם הוא כן – דוקא בגשמיות שהיא המילה מעלת אודות (ס"ג) לעיל להאמור בהמשך
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*
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וש"נ. .(281 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם
זלאטעס 28) עשרים של ש"הערך שם מנחם תורת ָוראה

לחמש  היום שוה אז, מוהריי"צ) אדמו"ר כ"ק שנתן (הסכום
דולר".
ובהנסמן 29) ,71 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

.160 הערה שם

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ח כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

 הנהלת אגודת חב"ד אשר באה"ק ת"ו
ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

באתי בזה להמליץ לתת מקרן גמ"ח אשר ע"י הלוואה בסך אלף לא"י להרה"ח כו' מוה"ר 
והתחלת  אחת,  שנה  תשלום  למשך  בשכונתו,  המקוה  בנין  גמר  בשביל  מלוד  שי'  קאפלאן  מלך 

התשלומין לאחר שנה מנתינת ההלוואה. ות"ח מראש.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.
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כ

elqk 'a ,zeclez t"ye ,elqk g"xc` ,zeclez 't 'd lil zegiyn .c"qa
.a"pyz'd

ענין.‡ יש חודש ראש שבכל illkידוע
התורה  בקריאת (כמודגש החדשים לכל המשותף
"ובראשי  היום: קרבן ע"ד מוסף 1ובתפלת

השנה),2חדשיכם" חדשי ר"ה) (לבד בכל שהוא ,
גם ihxtוענין (כמודגש זה לחודש במיוחד השייך

וכיו"ב). שבו, בהימיםֿטובים החודש, של בשמו

כסלו  חודש ראש של המיוחד ענינו לבאר ויש
דר" הפרטי הענין והן דר"ח, הכללי בהענין הן ח –

דר"ח, הענין כללות גם יותר מודגש שבו כסלו,
כדלקמן.

דכהנ"ל  והשייכות הקשר – העיקר והוא ועוד
וכללות  מישראל כאו"א שבחיי העיקרית להנקודה

" הדורות: כל במשך zenilישראל `iadl jiig ini lk
giynd"3 ובתקופתנו זה בדורנו יתירה ובהדגשה ,

נשלמו  (שכבר האחרונה בתקופה כמ"פ כמדובר זו,
רק וצריכים הענינים צדקנו lawlכל משיח פני

ממש  ).4בפועל

"ראש .· – בשמו מודגש ר"ח של הכללי ענינו
חודש":

מלשון – החידושyecig5"חודש" ע"ש ,clenc
dpald ומתמעטת שהולכת שלאחרי השני 6, (בחציו

(בערב  לגמרי ומתכסה שמתעלמת עד החודש) של
של באופן שלה ההולדה נעשית .zeycgzdר"ח),

הכתוב  שע"י 7ובלשון מושבך", יפקד כי "ונפקדת

וכיסוי  העלם בדוגמת מושבך", ד"יפקד החסרון
מולד  בדוגמת ד"ונפקדת", הזכרון נעשה הלבנה,

מחדש. הלבנה

נקודה  של באופן הוא הלבנה שמולד ואף
של נקודה להיותה הרי, כל dcilבלבד, בה נכלל ,

מציאות  כל התכללות (בדוגמת שלאח"ז ההמשך
ויצא  שנולד ברגע – חייו ימי כל במשך האדם

" בשם נקרא ולכן העולם), (חודש)",y`xלאויר
האדם  מציאות כל שכולל הראש .8בדוגמת

חודש, ראש גם שהוא השנה, בראש [וכמודגש
רשית  אותיות תשרי, –9ור"ח השנה דכל ראשית ,

שהחודש10כמ"ש  "חג חגינו", ליום מתכסה "בכסה
הלידה 11בו" נעשית שלאח"ז הלבנה, וכיסוי העלם ,

התחדשות  של המציאות 12באופן כל שכוללת ,
כולה]. השנה דכל ה"ראש" ה"ז שלכן שלאח"ז,

ללבנה  שדומין ישראל של בעבודתם וענינו
ללבנה  כמותה 13ומונין להתחדש ועתידים ,14–

ישראל  של עבודתם ע"י בעולם שנעשה 15החידוש

"חדשי  נקרא לכן שגם י"ל חידוש mk(שאולי ,"
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יא.1) כח, פינחס
בזהר 2) כדאיתא ימים, ב' בו שיש חודש בראש יותר ומודגש

. חדשיכם "בראשי א) רמח, וירחא"(ח"ג ירחא בכל תרין ראשי .
ואילך). א'קסו ע' פינחס אוה"ת (ראה

במשנה.3) – סע"ב יב, ברכות
חיי 4) ש"פ משיחות – תשלח ביד נא שלח קונטרס גם ראה

ואילך). 286 ע' (לעיל כסלו מבה"ח שרה
ג'נאח 5) בן יונה לר' השרשים ס' ב. יב, בא ראב "ע ראה

חדש. ע' ולהרד"ק
(6" ב) ס, (חולין חז"ל לשון ihrneע"ד ikl– עצמך" את

לבוא  כדי הוא ("מעטי") שהמיעוט בזה, הביאור לומר דיש
כמ"ש  ("לכי"), הליכה של באופן שהוא שבאיןֿערוך לעילוי
מזה, ויתירה כו), ל, (ישעי' החמה" כאור הלבנה אור "והי'
ד"נקבה  באופן (ז"א) החמה לגבי (מלכות) הלבנה מעלת שתתגלה

יב, (משלי בעלה" עטרת חיל "אשת כא), לא, (ירמי' גבר" תסובב
.17 הערה לקמן וראה ד).

יח.7) כ, ש"א
ובכ"מ.8) ואילך. סע"א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
יב.9) יא, עקב בעה"ט

ד.10) פא, תהלים
ואילך.11) סע"א ח, ר"ה
ומאיר 12) "יורד שבר"ה ..כידוע ומחודש חדש אור עליון . .

עדיין מאיר הי' שלא mlerיותר inin אגה"ק (תניא כזה" עליון אור
שהחיות  דכיון חודש, ראש בכל גם שדוגמתו לומר ויש – סי"ד).
ומתגלה  נמשך ר"ח ובכל חדשים ראשי לי"ב מתחלק דר"ה הכללי
חדש  "אור מאיר בר"ח שגם נמצא, זה, דחודש הפרטי החיות

. עולם".ומחודש מימי עדיין מאיר הי' שלא .
סע"ב 13) ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה ראה

ועוד. ואילך.
א).14) מב, (סנהדרין לבנה קידוש נוסח
ברא 15) ד"אשר באופן היתה הקב"ה ע"י שברה"ע כידוע

ב"ר  (ראה "לתקן" שפירושו ד), ב, (בראשית לעשות" אלקים
ישראל, של עבודתם ע"י נעשה זה ותיקון ובפרש"י), ו פי"א,
(שבת  בראשית" במעשה להקב"ה "שותף נעשה מהם שכאו"א

וש"נ). א. יו"ד,
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כא

ה'תשנ"ב  כסלו ב' תולדות, וש"פ כסלו, אדר"ח תולדות, פ' ה' ליל

עצמם  בישראל שנעשה להחידוש ועד שלכם),
שנעשהmk("חדשי  חידוש רק לא ממש, "mkci lr,

חידוש בעולם mkze`ivn16אלא עבודתם שע"י ,(
ירידתם  לפני מכמו יותר נעלית לדרגא מתעלים

האמיתית 17למטה  בגאולה בפועל שיתגלה כפי –
מלך  ("דוד משיחא מלכא דוד ע"י והשלימה

וקיים" חי נמשלו 18ישראל ומלכותו שדוד ,
).19ללבנה 

חודש  שבראש לומר, בכאו"א 20ויש מתגלה
שבו  משיח ניצוץ שהיא 21מישראל היחידה, בחי' ,

משיח  של נשמתו הכללית, יחידה מבחי' ,22ניצוץ
עניניו  ובכל מציאותו בכל חידוש פועל זה וגילוי
שעי"ז  והעיקר, היחידה, בבחינת חדורים שנעשים
כפשוטו  ועד צדקנו משיח וביאת התגלות נעשה

כו'" דוד מבית "מלך בגוף, נשמה .23ממש,

מצד .‚ – כסלו בר"ח ביותר מודגש זה וענין
חודש של הפרטי :elqkענינו

ב' שכולל – "כסלו" – החודש של שמו
"לו" "כס" "24התיבות :qk העלם על מורה – "

ו" מושבך"), ("יפקד הלבנה ("בכסה") "elוכיסוי
ד" הגימטריא ל"ו, שמספרו –dl` על מורה ,"

ielibd כפי ("ונפקדת") הלבנה (חידוש) דמולד
כל עדjynddשכולל (ראש) zenilylשלאח"ז

כפי  מדות דששה הענינים פרטי בכל הגילוי,
(ו' ל"ו מספר מדות, מששה אחת כל שכלולות
כללות  גם מודגש שב"כסלו" היינו, ו'), פעמים

דר"ח. הענין

ר"ח  של ענינו מודגש שב"כסלו" מזה, ויתירה
באופן  הוא סתם שר"ח – סתם בר"ח מאשר יותר
"בכסא" גם שפירושו ר"ה), (כמו ד"בכסה"

כס25(באל"ף) מלשון (שלאחרי `', שהאל"ף ,
על רק מורה (בדוגמת 26הגילוי zlgzdה"כס")

"כס  בכסלו, משא"כ האותיות), התחלת שהוא אל"ף
el פרטי בכל הגילוי ושלימות מעלת גם מודגשת ,"

ל"ו  שהם .27המדות,

הגאולה  ענין מודגש כסלו שבר"ח מובן ומזה
נעלה  באופן כמותה") להתחדש עתידים ("שהם
(כס  הגילוי התחלת רק לא – ר"ח בכל מאשר יותר

לו"). ("כס הגילוי שלימות גם אלא א'),

בהימיםֿטובים  גם מודגש הגאולה וענין
כסלו: דחודש

חנוכת  ע"ש – דחנוכה יו"ט דחותמו, היו"ט
מחדש  שנתחנך שני בית בזמן והמקדש 28המזבח

העיקרי  להחידוש ועד חשמונאי"), ("חנוכת
השלישי  דביהמ"ק האמיתית 29בהחנוכה בגאולה

בהחידוש  גם כמרומז צדקנו, משיח ע"י השלימה
לגביzpenyשבמספר חנוכה הימים zrayימי

וסוכות  ודמספר30דפסח ,zpeny חנוכה לגבי 31נרות
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(16" הדיוק יומתק שישראל iy`xועפ"ז כיון – חדשיכם"
כולה  הבריאה דכל ה"ראש" שנקראו *הם ישראל בשביל שהיא ,

ziy`xמלשון גם ובכ"מ), בראשית. ר"פ .y`x(פרש"י
שע"י 17) – (6 הערה (כנ"ל עצמך" את ומעטי "לכי ע"ד

"מהלכים" בבחינת נש"י נעשים ("מעטי") למטה הירידה
למעלה  מתעלים למטה עבודתם שע"י אלא עוד ולא ("לכי"),
(וגם  נשלם דוקא ידם שעל כיון כביכול, הוי'", "שמש מבחינת
ידיך  "למעשה דהקב"ה, והתאווה הכוסף שלימות) מלשון

seqkz" ,"dee`zp ראה) בתחתונים" דירה ית' לו להיות הקב"ה
.(310 ע' (לעיל ואילך ס"ח זו שנה כסלו ר"ח קונטרס

א).18) כה, (ר"ה לבנה קידוש נוסח
ס"ב.19) סתכ"ו או"ח רמ"א שם. ר"ה פרש"י
היחידה 20) בחי' בשניהם מתגלה – ימים ב' הוא וכשר"ח

ליום  דר"ח הימים מב' כשנכנסים יתירה ובהדגשה כפול), (באופן
פי"א, (ב"ר זוג בן להם אין שישראל (כמו זוג בן לו שאין השבת,
"יום  שנקרא ראשון, ליום נכנסים וממנו בימים, היחידה בחי' ח)),

יחידי הקב"ה הי' "שבו בחי'enleraאחד", ח), פ"ג, (ב"ר "
בעולם. היחידה

פינחס.21) ס"פ עינים מאור ראה
ועוד.22) ב. רס, ולזח"ג ב. מ, לזח"ב רמ"ז
ספי"א.23) מלכים הל' רמב"ם
רכב.24) רה. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי

(*d"awdl miyrp mdy y`x il zeize` `ed l`xyi" Ð dfn dxizie
.d`ad dxrd d`xe .(n"kae .a ,gn gly z"ewl) "lekiak y`x 'iga

תרכ"ח 25) סה"מ וראה עה"פ. (מצו"צ האל"ף תמורת הה"א
ואילך). קעג ע'

ובהעלם)26) (בכח שכולל "ראש", גם היא זו שהתחלה אלא
שלאח"ז. ההמשך כל

שכלולים27) כפי רק mlrdaeלא gka,"ד"בכסא בהאל"ף
הגילוי שלימות גם .lretaאלא

בדרכי 28) הובאו סשכ"א). חנוכה (הל' זרוע ואור מרדכי
ועוד  קעד. סי' ר"ח) (ענין הלקט שבלי עתר. ר"ס לטואו"ח משה

.(6 הערה 235 ע' חכ"ה בלקו"ש הנסמן (ראה
בחדשי 29) השלישי חודש – כסלו לחודש במיוחד ששייך

התורה  דפנימיות דמתןֿתורה החודש גם שהוא ולהעיר, החורף.
דמתןֿתורה, החודש הוא הקיץ בחדשי השלישי שחודש (כמו
והכנה  ודוגמת מעין תליתאי"), בירחא כו' תליתאי "אוריאן

תצא". מאתי חדשה ד"תורה להגילוי
קש"ב"30) פז"ר לענין בפ"ע "רגל הוא עצרת" "שמיני כי,

וש"נ). רע"א. מח, (סוכה
ל"(כס)לו".31) במיוחד ששייך ל"ו, הכללי ומספרם
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כב

ה'תשנ"ב  כסלו ב' תולדות, וש"פ כסלו, אדר"ח תולדות, פ' ה' ליל

zray הנס אירע שבה שבמקדש במנורה הנרות
ישראל  של עבודתם ע"י שנעשה (חידוש 32דשמן

ימי  בשבעת הבריאה שלימות על בהוספה
ושיי 33הבנין  קשור שמונה שמספר וכידוע ך ),

המשיח  .34לימות

הימים  גם ונתגלו ניתוספו האחרונים ובדורות
אדמו"ר  של הגאולה חג – החסידות דתורת טובים

כסלו  בי"ט לחסידות 35הזקן השנה וחג 36(ראש ,(
כסלו  ביו"ד האמצעי אדמו"ר של –37הגאולה

השמן  בחי' התורה, בחי'39שבתורה 38פנימיות ,
שבתורה  חוצה 40היחידה הפצתה ידי שעל אתי 41,

משיחא  מלכא דא היחידה42מר שבנש"י),(בחי'
נאמר  קדשי 43עליו בשמן עבדי דוד "מצאתי

משחתיו".

בתפוצות  ונתפשט נתקבל שכבר ולהוסיף,
" נקרא כסלו שחודש והולך) (ומוסיף ycegישראל

dle`bd ימי כל (שכולל כסלו מר"ח החל ,"
" cegהחודש), y`xdle`b ly y"44 על נוסף –

שבכל  הלבנה לחידוש דגאולה הכללית השייכות
לו"), "כס כסלו, בר"ח יתירה (ובהדגשה ר"ח

להתחדש  ש"עתידים דישראל החידוש על שמורה
ס"ב). (כנ"ל משיחא מלכא דוד בביאת כמותה"

של .„ דגאולתם השייכות בביאור להוסיף ויש
עתידים  ("שהם הלבנה (מולד) לחידוש ישראל

מובן: אינו דלכאורה – כמותה") להתחדש

בזמן  בנ"י של ששלימותם חז"ל במדרשי מצינו
ושלימות  מילוי ובדוגמת ע"ד היא ו)שלמה (דוד
להאיר  מתחלת ניסן של בראשון "הלבנה – הלבנה
שלה  ודסקוס ימים ט"ו עד מאירה הולכת שהיא וכל

. ועד מתמלא אברהם מן דור ט"ו ישראל כך .
. להאיר התחיל אברהם שלמה שלמה, שבא כיון .

שנאמר  לבנה, של דיסקוס על 45נתמלא שלמה וישב
למלך" ה' באשלמותא"46כסא סיהרא "קיימא ,47.

משיח  ע"י והשלימה האמיתית שבגאולה וכיון
שלמה" ומזרע דוד "מבית מעמדם 48צדקנו, יהי' ,

בנ"י של zenilydמצבם zilkza יותר (עוד
שייך  – ושלמה) דוד בזמן שהיתה מהשלימות

הדמיון יותר zenilyeומתאים ielinl בט"ו) הלבנה
ולא שזהֿעתה clenlבחודש ), (בר"ח), הלבנה

ycgzp ומציאות) של49אור באופן הלבנה (dcewp
שלפני  ברגע לגמרי והכיסוי ההעלם (לאחרי בלבד

jxraהמולד), `ly הלבנה אור ושלימות למילוי
לבנה", של דיסקוס כש"נתמלא החודש, באמצע
הלבנה  אור ושלימות למילוי בערך שלא ועאכו"כ

כש"יהי' לבוא .50לעתיד החמה כאור הלבנה .אור
מיעוטה"?! קודם שהיתה כמו

בשייכות  יותר מודגשת זו ששאלה ולהוסיף,
" כי, לו", "כס כסלו, על elלר"ח רק (לא מורה "

zlgzdכס על`'הגילוי, גם) אלא ,ielibd zenily
דיסקוס  כש"נתמלא בפועל שנעשה ס"ג), (כנ"ל
והכיסוי  ההעלם שלאחרי ברגע ולא לבנה", של

המולד. רגע ("כס"),
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וערבין 32) (שחמורין סופרים מדברי יו"ט הוא חנוכה שהרי
ה"ד. פי"א שם ירושלמי ב. פח, (סנהדרין תורה מדברי יותר

חי  של באופן היא עצמה העבודה וגם: –ועוד)). והוספה דוש
. המהדרין מן ואילך "מהדרין מכאן אחת מדליק ראשון יום .

בכל  פשוט" "מנהג שנעשה ועד ב), כא, (שבת והולך" מוסיף
ס"ב). סתרע"א או"ח (רמ"א ישראל

ועוד.33) ס"ט. ח"א הרשב"א שו"ת ראה
הי'34) נימין שבעת של מקדש של "כינור ב: יג, ערכין ראה

סע"ג . לג, מקץ תו"א גם (וראה שמונה" המשיח ימות ושל .
ובכ"מ). ואילך.

י"ט 35) יום" ("היום המגיד של ההילולא יום גם שהוא
א). קא, ח"א לקו"ד וראה כסלו.

שלו 36) (אג"ק תרס"ב כסלו ט"ז מיום אדנ"ע דכ"ק אגה"ק
"היום  ואילך. ב תשנט, ח"ד לקו"ד וראה וש"נ). רנט. ע' ח"א

בתחלתו. יום"
בט'37) – האמצעי אדמו"ר של וההילולא ההולדת יום וכן

כסלו). ט' יום" ("היום כסלו
השמן 38) נס על שנקבע – דחנוכה להיו"ט מהשייכות להעיר

ובפרש"י). שם (שבת
ואילך.39) פנ"ד הק"ש שער אמ"ב בארוכה ראה
החסידות.40) תורת של ענינה קונטרס בארוכה ראה
(41– השמן) נס על (שנקבע חנוכה נר בהדלקת ודוגמתו

שם). (שבת מבחוץ" ביתו פתח על להניחה "מצוה
ובכ"מ.42) בתחלתו. כש"ט – דהבעש"ט אגה"ק
כא.43) פט, תהלים
יא.44) פט"ו, שמו"ר – חז"ל לשון ע"ד

כג.45) כט, דה"א
כו.46) שם, שמו"ר
ועוד.47) רע"א. פה, ח"ב רע"א. קנ, ח"א זהר
חלק 48) ר"פ סנהדרין פיה"מ שסב. מל"ת להרמב"ם סהמ"צ

תימן. אגרת הי"ב. יסוד
א,49) (בראשית הארץ" על "להאיר בריאתה שתכלית דכיון

ה"ז  המולד), שלפני (ברגע הארץ על מאירה כשאינה הרי, טוֿיז),
במציאות. שאינה כמו

לבנה.50) קידוש נוסח
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כג

ה'תשנ"ב  כסלו ב' תולדות, וש"פ כסלו, אדר"ח תולדות, פ' ה' ליל

האמיתית  הגאולה של שבהדמיון ועכצ"ל,
משיחא מלכא דוד ע"י yecigeוהשלימה clenl

מודגשת  הלבנה), ושלימות למילוי (ולא הלבנה
מילוי  לגבי גם וחידוש במולד שיש יתירה מעלה
מלכא  דוד ע"י לבוא העתידה ובגאולה ושלימות,
עתידים  "שהם זו, מעלה בנ"י אצל תתגלה משיחא

ycgzdl.כדלקמן כמותה",

הלידה .‰ במעלת הביאור בהקדם ויובן
המעלה – בישראל זמן wepizcוהחידוש (בסמיכות

ezcill:גדול שנעשה לאחרי ומצבו מעמדו לגבי (

לדעת  מתפלל "אני בישראל גדול מאמר ידוע
התינוק" דרגות 51זה אודות יודע שאינו שכיון ,

היא  תפלתו הרי, כו', הספירות עניני באלקות,
envra d"awdl מדרגות למעלה שהוא כפי ,

ממש. ית' ועצמותו מהותו ותוארים,

לגבי  כפשוטו בתינוק מעלה יש – יותר ובעומק
התינוק: זה לדעת שמתפלל בישראל גדול

ומשיג  ומבין שיודע כיון – בישראל גדול
צריך כו', הספירות הדרגות lelylבעניני כל

למדותיו" ולא "אליו שמתבונן 52והתוארים, עי"ז ,
רק  הם ומשיג שמבין והתוארים הדרגות שכל

עליו dlilydתוארי שנאמר יכול "ענין ולדוגמא, ,
היפך  שהוא מה כל ית' ממנו מפשיט הוא ית'

. מפשיט היכולת כו' ורוצה חכם ענין הוא ועד"ז .
כו'" החכמה היפך שהוא מה כל ית' וכך 53ממנו ,

אחר  בעילוי לדרגא מדרגא ושולל ומפשיט הולך
הידיעה ל"תכלית עד jrcpעילוי, `ly"54 שמגיע ,

במהותו  והשגה ידיעה שום שייך שלא למסקנא
כל  שלילת ע"י לזה שמגיע וכיון ית'; ועצמותו
לעצמותו  כשכוונתו גם הרי, והתוארים, הדרגות
זה  ("לדעת ומעלה ותואר דרגא מכל שלמעלה ית'

גופאybxpהתינוק"), בזה d`ltdeאצלו ielir ולא ,
דשלילת  מההפלאה הוא העילוי שרגש אלא עוד

mix`eze zebxc.

בדרגות  מושג לו שאין כיון – תינוק משא"כ
ותוארים, דרגות לשלול צריך ואינו ותוארים,

היא envraכוונתו d"awdl ותואר דרגא בגדר שאינו
– zedneומעלה zenvr להקב"ה קורא שאינו ועד ,

הפירוש  מבין אינו (שהרי ומהות" "עצמות בשם
ד"מהות"ד"עצ  והפירוש "55מות" אלא ,(myd"

ומעלה. ותואר דרגא בגדר שאינו (סתם),

"דער  אידיש) (בלשון שנקרא כפי וגם
xrhyxraie` התינוק כוונת אין "עליון", שפירושו ,"

ית' דמציאותו (הפלאה) העילוי אם,56לתאר כי ,
למעלה  אינו 57שנמצא למעלה שנמצא זה ומלבד ,

מציאות. שישנה אם כי מציאותו, מהי יודע
"מציאות", עליו לומר אפשר אי דבר, של ולאמיתו
תוכן  יש אלו בתיבות שגם כיון "דבר", או "ענין"
להשתמש  שמוכרחים מפני ורק מסויים, וגדר
אודותיו) לדבר שרוצים (כיון מסויים בביטוי

" בלשון הזקן ievnמשתמשים רבינו ובלשון ,"58:
כמו 59"המאור  למטה ("נמצא בהתגלות הוא

שם  שיש יודעים תינוקות אפילו ולכן למעלה")
.ievn"60אלקה

Â. גם ביניהם החילוק מתבטא – מזה וכתוצאה
אלקות: עם שמתקשר האדם ומציאות לדרגת ביחס

ההפלאה  ומבין שיודע בישראל גדול אצל
גם  – והתוארים הדרגות כל שלילת ע"י דאלקות
של  באופן היא בשלימותה להקב"ה ההתקשרות
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שרש 51) להצ"צ בסהמ"צ ונת' הובא סקנ"ז. הריב"ש שו"ת
פ"ח. התפלה מצות

פ"ז.52) שם סהמ"צ פ"ב. של"ב בפרדס ונת' הובא ספרי
ח"א 53) מו"נ בספרו  לרמב"ם שם (ומציין ג ו, פקודי לקו"ת

ועוד. ב. ע' עת"ר סה"מ וראה ואילך). פנ"ז
של"ה 54) ספ"ל. מ"ב עיקרים פ"ב. ח"ח עולם בחינות ראה

ב. קצא,

וגדר 55) תואר הוא ומהות" "עצמות גם יותר: ובעומק
לתואר  שייך שאינו (כפי בעצמו להקב"ה שכוונתו וכיון מסויים,

ומהות". "עצמות בשם לו קורא אינו כלל), וגדר
חסרו 56) אין ית'ולכן מציאותו מצטיירת תינוק שאצל בכך ן

תואר  בגדר שאינו ממש ית' לעצמותו שכוונתו כיון גשמי, באופן
גשמיות. לגבי דרוחניות המעלה לא גם ומעלה,

הרי,57) למעלה, כמו למטה נמצא שהקב"ה שיודע דאף
הנמצאים  שאר וכל חפציו וכל (התינוק) הוא גם נמצא למטה

הקב"ה. רק נמצא ולמעלה שבעולם,
רע"ב.58) יד, וירא תו"א
האור,59) מקור ד"מאור", ותואר לדרגא הכוונה אין כלומר:

רק  (ונקרא ותואר דרגא מכל שלמעלה ממש ית' לעצמותו אם, כי
אודות שמדברים שכיון אלא "מצוי"), משתמשים zelbzddבשם ,

כמו  למטה (ומתגלה) ש"נמצא מודגש שבו "מאור", בלשון
מאשר  יותר למעלה ומתגלה שמאיר כ"אור" דלא למעלה",

למטה.
(60" מוסיפים הרמב"ם `zznולכן (כלשון המצאו"

המציאות  כמו אינה ית' שמציאותו להדגיש כדי ספרו), בהתחלת
מספיקה, אינה זו הוספה גם אבל, אמיתית, מציאות אלא שלנו,

"מציאות". אודות בשלילה) כי (אף מדברים שסוכ"ס כיון
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כד

ה'תשנ"ב  כסלו ב' תולדות, וש"פ כסלו, אדר"ח תולדות, פ' ה' ליל

eze`ivn zlilye dhytd וההשגה ההבנה שלילת ,
המסירתֿנפש, כח ע"י מציאותו לשלילת ועד כו',
נפשו  מוסר ה"ז אז גם אבל במציאות, ביטול

(רצונו).

"ה  שמלכתחילה תינוק אצל הוא xe`nמשא"כ
אלקה  שם "שיש מהידיעה למעלה בהתגלות"
כיון  – תינוק אצל אינה זו ידיעה שגם – מצוי"

eze`ivnשזוהי lk,עניניו פרטי בכל הדבר ניכר ,
כו'. ובשתייתו באכילתו

Ê.:החסידות דתורת ובסגנון

להקב"ה  ההתקשרות מתגלה בישראל גדול אצל
דרגת מצד עצם miielibd(בעיקר) מצד (כ"כ) (ולא

ולפיֿ ע"י היא להקב"ה שההתקשרות – הנשמה)
שבלב, והמדות בשכל וההשגה ההבנה ערך
לשלימות  ועד ותענוג, רצון מזה, ולמעלה
שלאחרי  היחידה, בחי' ע"י להקב"ה ההתקשרות

מ"חמשה רק ה"ה העילויים שנקראו zenyכל
תואר 61לה" על שמורה "שם" עצמה), (לנשמה

" מסויים, jcgiilוגדר dcigi"62 וחפצה רצונה שכל ,
הקב"ה. עם ולהתאחד ממציאותה לצאת

היא  להקב"ה ההתקשרות – תינוק אצל משא"כ
dnypdמצד mvr שמות החמשה מכל למעלה ,

ממעל  אלקה "חלק מבחי' גם למעלה לה, שנקראו
.63ממש"

Á. בכל מישראל כאו"א בעבודת הענין וביאור
ויום: יום

ועד  מקטן מישראל, דכאו"א היום התחלת
תיכף  כו'" לפניך אני "מודה באמירת היא, גדול,

נט"י) (לפני משנתו כשניעור היינו,64ומיד ,
הביטול  הוא כולו היום דכל לעבודה שהיסוד
לפני  שעוד כך, כדי עד להקב"ה, וההודאה
הביטול  כבר ישנו "אני", האדם, מציאות שנרגשת
הביטול  שזהו "מודה", (להקב"ה), וההודאה
והרגש  בחי' לא שבנפש, העצם שמצד וההודאה

שבה.

"מודה" בתיבת גם מרומז זה שענין לומר, ויש
" (נ"ה) בגימטריא –od שלשם העצם על שרומז ,"

שעז"נ  וי"ל הנשמה. עצם לבדד od"65מכוונת עם
מבחי' גם שלמעלה שלמעלה, העצם ישכון",

עולם,66היחידה  של יחידו עם ומיוחדת הקשורה
כמ"ש  ושמי od"67אלא השמים אלקיך להוי'

על  מורה ש"הן" בה", אשר וכל הארץ השמים
(כל iptlyדרגא אלקיך מהוי' ולמעלה ("לפניך")

ושמי  משמים למעלה ועאכו"כ והנסתר), הגלוי
כו'. השמים

רק היא "יחידה" שגם הנשמה,myכיון לעצם
ענין שישנו עכצ"ל, הנשמה, עצם גם mcewyולא

עצם  מצד היחידה), דבחינת (הביטול לפניך" ל"אני
עצמותו  עם הקשורה מהיחידה) גם (למעלה הנשמה

ומעלה). וגדר תואר מכל (למעלה ממש ית'

ומצב  בהמעמד מודגש זה שענין לומר, ויש
ezpynד" xerip"חדשה "ברי' (שנעשה כתינוק 68" ,

clepyעוד (iptlשהתחילzxin`a אני "מודה
לפניך":

היא, לפניך", אני "מודה של drepzאמירת
במעשה, וגם בדיבור, (במחשבה, והודאה ביטול

מעשה" הוי שפתיו ש"עקימת שהיא69כיון ,(d`ivi
eze`ivnn70.

– מזה ולמעלה לזה enkוקודם eze`ivn zelbzd
dnvrl `idy של תנועה איזה שמתחילה (לפני

ממציאותו  ברגע71יציאה (ezpyn xeripy כאן שאין ,
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לז.61) פ"ב, דב"ר ט. פי"ד, ב"ר
כה,62) ראה לקו"ת וראה דחגה"ס. ג' דיום הושענות נוסח

א. כז, א.
רפ"ב.63) תניא
שם 64) מהדו"ק ס"ו. ס"א (מהדו"ת) או"ח אדה"ז שו"ע

בתחלתו. אדה"ז סידור ס"ה.

ט.65) כג, בלק
(66" ז פט"ו, שמו"ר כל odראה הן, מהו ישכון, לבדד עם

ב"ח  י', הרי א"ט כיצד, הללו, אותיות מב' חוץ מזדווגין האותיות
אין  נ' האות וכן לעצמה, ה' נמצא י', הרי ד"ו י', הרי ג"ז י', הרי
נמצא  ק', הרי מ"ס ק', הרי ל"ע ק', הרי כ"פ ק', הרי י"צ זוג, לה
יכולים  אינן הללו אותיות ששני כשם הקב"ה אמר לעצמה, נ'
יכולין  אינן ישראל כך לעצמן, אלא האותיות כל עם להזדווג

הקדמ  ומזלות כוכבים העובדי כל עם לעצמן להדבק אלא ונים
חב"ד  הערכים ספר וראה בסופו. שה"ש לקו"ת וראה מפורשין".

בסופו. אותיות .p"yeמע'
יד.67) יו"ד, עקב
רס"ו.68) רס"ד. או"ח אדה"ז שו"ע
א.69) סה, סנהדרין
ביטוי 70) אלא אינה "מודה" שאמירת – מזה ויתירה

אותיות  ובצירוף מסודר, בדיבור שמתגלה כפי מהעצם, והתגלות
אלא ד"הן".ixhnibd`שאינם

מציאותו.71) מ(עצם) יציאה היא שתהי' איזה תנועה כל כי,
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כה

ה'תשנ"ב  כסלו ב' תולדות, וש"פ כסלו, אדר"ח תולדות, פ' ה' ליל

זולת דבר ולידת)zelbzdשום eze`ivn(חידוש
להיותו  אשר, השינה), בעת ההעלם (לאחרי
וקוב"ה  "ישראל ומהות, עצמות עם אחת מציאות

חד" (מתגלה)72כולא ניעור ,zedne zenvr.שבו

משנתו" ד"ניעור ומצב שהמעמד י"ל, ועפ"ז
הוא מציאותו) עצם עניני ceqid(התגלות לכל

כולו  היום כל במשך שלאח"ז סדר 73העבודה ועל ,
תנועת  – לראש לכל למטה: מלמעלה התגלותם
שמתבטאת  היחידה דבחי' וההודאה הביטול
נט"י) (לאחרי ולאח"ז לפניך", אני "מודה באמירת
בראתה  אתה היא "טהורה נשמה", "אלקי ברכת
דרגות  פרטי על שקאי בי", נפחתה אתה יצרתה אתה
ד' כנגד שהם ועשי' יצירה בריאה באצילות הנשמה

ונפש  רוח נשמה חי' (דרגות) ולאח"ז 74השמות ,
העולם  סדר על חכמים ש"תקנום השחר ברכות שאר

יום" בכל נהנין שהבריות מה ובפרטיות 75והנהגתו ,
שכנגד  השליבות ד' בה שיש התפלה בעבודת יותר

נמשך 76אבי"ע zenlerד' ולאח"ז צרכיו, ובקשת ,
הכנסת  מבית ההליכה (לאחרי בעולם בעבודתו גם

המדרש  ארץ"77לבית דרך מנהג בהם "הנהג ,(78,
בתחתונים. דירה ית' לו לעשות

Ë. תוכן גם לבאר יש לעיל האמור ע"פ
דוד  ע"י והשלימה האמיתית שבגאולה החידוש

עתידים "שהם – משיחא כמותה",ycgzdlמלכא
החידוש בדוגמת clencבדוגמת ולא דוקא, הלבנה

הלבנה: ושלימות מילוי

מילוי  לגבי (בר"ח) הלבנה דמולד העילוי
ושלימות  שמילוי – (בט"ו) הלבנה ושלימות

בנוגע הוא היינו,xe`dlהלבנה הגילויים), (בחי'
עד  הלבנה באור וניתוסף הולך ליום שמיום
הלבנה  דמולד המעלה משא"כ האור, לשלימות

בנו  (לא מתחילה היא עתה שזה כיון להאור, גע
בנוגע אלא) שלמעלה dze`ivnlלהאיר, (עצם

שלפני  ברגע בתכלית ההעלם שלאחרי מגילויים),
הלבנה; של מציאותה ומתגלה מתחדשת המולד,
מגילויים) שלמעלה (העצם זו שמציאות אלא
הלבנה  אור בהתגלות ובגלוי בפועל ובאה נמשכת
בבחי' (שגם הלבנה ושלימות למילוי עד ליום מיום

העצם). וחודר נמשך הגילויים

האמיתית  דגאולה העיקרית שהמעלה מובן ומזה
בהחידוש מתבטאת clendוהשלימה rbxay כיון –

מתגלית בישראל ze`ivnשאז ודוגמתו הלבנה,
להתחדש עתידים התגלותdzenk("שהם ("mvr

ze`ivnd(הנשמה (עצם אלא 79דישראל עוד ולא ,
בדרגת  שגם היינו, ממש, בגילוי ובא נמשך שהעצם
הראשון  מרגע הלבנה באור (כשניתוסף הגילויים
נרגש  הלבנה) ושלימות למילוי ועד השני לרגע
המולד), שברגע (החידוש מגילויים שלמעלה העצם

לבוא ielbaeשלעתיד lreta e`xi מציאותם את
עם  חד שהיא הנשמה עצם ישראל, של האמיתית
חד", כולא וקוב"ה "ישראל ית', ומהותו עצמותו
דחמשה  הדרגות בכל ומתגלה וחודר שנמשך כפי
ורצון, תענוג הנפש, כחות בכל לה, שנקראו שמות
ומעשה, דיבור מחשבה ולבושיהם ומדות, שכל
גידים, ושס"ה אברים רמ"ח בכל הגשמי, ובגוף
כולא  וקוב"ה ש"ישראל ובגילוי בפועל בהם שניכר

חד".

דלעתיד  האמיתית שהשלימות לומר, יש ועפ"ז
שלמעלה  העצם יורגש הגילויים בדרגת (שגם לבוא

בר"ח בעיקר מודגשת –elqkמגילויים) לו" "כס ,
ד"אלה"), הגימטריא ("לו", הגילוי בשלימות שגם
עתה  שזה ונרגש ניכר הלבנה, ושלימות מילוי

דה  ההתחדשות ההעלם היתה שלאחרי הראשון רגע
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א.72) עג, זח"ג ראה
יקום 73) כלביא עם "הן כד) כג, (בלק ממ"ש גם להעיר

וכארי  כלביא מתגברים הן שחרית משינתם עומדין "כשהן וגו'",
ולהניח לחטוף* שמע את לקרות ציצית, ללבוש המצוות, את

וכארי  כלביא מהשינה שהעמידה היינו, עה"פ), (פרש"י תפילין"
לאח"ז.ceqidהיא המצוות לקיום

שמתגלה  העצם על קאי ש"הן" האמור שע"פ ולהוסיף,
" מ"ש יומתק משינתו, "כשהן odכשניעור וגו'", יקום כלביא עם

mzpiyn oicner."
תרפ"ח 74) צעקו ד"ה ואילך). כז (ס"ע תרפ"ו שובה רד"ה

ועוד. ואילך). קסו (ס"ע פ"ב
רסמ"ו.75) או"ח אדה"ז שו"ע
ב.76) ב, בשלח לקו"ת ועוד. בתחלתו. האריז"ל סידור
ובכ"מ.

(*sehg lek`e sehg" (` ,cp oiaexir) l"fx`n c"r :`zegicac c"re
" `ed yici` oeyla "sehg"y xirdle Ð ."izyi`eoR`kmb jiiyy ," ©

Îtie`" ,"xerip"l."hR`krb©

וש"נ.77) בסופה. ברכות
ב.78) לה, שם
משנתו"79) ד"ניעור ומצב המעמד לפני *בדוגמת עוד

לפניך". אני "מודה אמירת
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כו

ה'תשנ"ב  כסלו ב' תולדות, וש"פ כסלו, אדר"ח תולדות, פ' ה' ליל

ieqikde רגע ל"כס"), וחיבור בסמיכות ("לו"
ומתגלה מתחדשת שבו של dze`ivnהמולד,

חודר  מגילויים שלמעלה שהעצם היינו, הלבנה,
הגילויים. בדרגת גם ונמשך

בהימים  גם מודגש זה שענין להוסיף, ויש
כסלו, ויו"ד כסלו י"ט חנוכה, כסלו, דחודש טובים

עם התורה onydהקשורים פנימיות שבתורה,
zeciqgdשנתגלתה zxeza ע"י כי, – ס"ג) (כנ"ל

ד" הענין נעשה החסידות eiziedתורת eizrci"80

והכנה  ודוגמא מעין בידיעה), העצם (התגלות
יהי' ש"לא לבוא, לעתיד אלקות דידיעת להשלימות

אלא העולם כל .zrclעסק בלבד ה' .את
לים 81שנאמר  כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי

miqkn"82 ידעו ש"כולם בנ"י אצל ועאכו"כ ,
"בורא"83אותי" רק (לא ד"אותי" ההתגלות ,

של  באופן ומהות) עצמות אלא "מאציל", ואפילו
ידיעה.

È. לבוא דלעתיד הענינים שכל הידוע וע"פ
במעשינו הגלות תלויים משך זמן כל ,84ועבודתינו

האמיתית  להגאולה ההכנה שבעבודת מובן,
ההתחדשות  מעין צ"ל צדקנו משיח ע"י והשלימה
החידוש  בדוגמת כמותה", להתחדש ש"עתידים
עצם  דישראל, העצם התגלות שהו"ע הלבנה, דמולד

היחידה: מבחי' גם שלמעלה הנשמה

האמיתית  שהגאולה כמ"פ המדובר על נוסף
שכאו"א  עי"ז באה צדקנו משיח ע"י והשלימה
היחידה  בחי' שבו, משיח ניצוץ מגלה מישראל
היא  הכוונה שעיקר ולתקן להוסיף יש – ס"ב) (כנ"ל
שנקראו  שמות מחמשה א' שהיא היחידה לבחי' (לא

להתגלות אלא) הנשמה, ynnלעצם dnypd mvr,
משיח  ניצוץ (הן משיח של ענינו אמיתת שזהו
הכללי), משיח ועאכו"כ והן מישראל, שבכאו"א

היחידה. מבחי' שלמעלה דישראל העצם

הכתוב  בלשון מרומז זה שענין לומר, 85ויש

– משחתיו" קדשי בשמן עבדי דוד "מצאתי
" מלשון (גם) עצם ievn"מצאתי" על שמורה ,"

גם  למעלה כו', וגדר מתואר למעלה שהוא המציאות
להשתמש  שמוכרחים מפני ורק מציאות, של מגדר
(כנ"ל  "מצוי" בלשון משתמשים מסויים בביטוי

ש" היינו, עלiz`vnס"ה), קאי עבדי" mvrdדוד
גם  (למעלה וגדר מתואר שלמעלה משיח דנשמת
"מצוי" בשם נקרא שלכן הכללית), יחידה מבחי'

משחתיו",f"g`le("מצאתי"); קדשי "בשמן
שבנשמת  הכללית היחידה בחי' על מורה ש"שמן"
השמן  בדוגמת עניניו, בכל שחודרת משיח,

דבר  בכל .86שמפעפע

שגם – מישראל כאו"א בעבודת iptlוענינו
והודאה  ביטול היחידה, בחי' התגלות בעצמו שפועל
ומצב  במעמד שנמצא [ועד להקב"ה והתמסרות

תורה  בדברי להרהר לו בבחי'87שאין לא ובודאי ,
עצם  ישנה – התורה] פנימיות שבתורה, היחידה

dnypdמציאותו, mvr ש – (רק זו ו"ידיעה" ,xerip
בפועל  העבודה עניני לכל ומביאה פועלת משנתו)

שחדורים כפי וזהו zelbzddaממש הנשמה, דעצם
הוא  דישראל שהעצם המשיח, דביאת הענין אמיתת

ס"ט). (כנ"ל ממש בפועל בהתגלות

‡È. חז"ל בלשון מרומז זה שענין לומר ויש
המשיח": לימות להביא חייך ימי "כל

ור  רגע בכל פירושו – חייך" ימי גע "כל
ישן, והן ער הן בלילה, והן ביום הן חי, שהאדם
הנשמה  ("כל האויר נשימת ע"י חי הוא אז שגם
נושם  שאדם ונשימה נשימה כל "על יֿה", תהלל

(משא"כ 88כו'" ורגע רגע בכל להיות שמוכרח (
לימות  להביא חייך ימי ו"כל ושתי'). אכילה
ורגע) רגע (בכל שלו שהחיות פירושו – המשיח"
בשעה  רק לא כלומר, המשיח, ימות בהבאת הוא
המשיח, להבאת פעולות ועושה ומדבר שחושב
לימות  להביא הוא ("חייך") חיותו עצם אלא

המשיח.
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ואילך.80) 26 ע' ה'ש"ת סה"ש ראה
ט.81) יא, ישעי'
תורה".82) "משנה ספרו וחותם בסיום רמב"ם
לג.83) לא, ירמי'
רפל"ז.84) תניא

(*,mc`dl rbepa od ,(a ,dv b"gf d`x) dpiyl lynp zelbdy ,xirdl
,(ck ,cn mildz) "'d oyiz dnl dxer" p"fre ,oeilrd mc`l rbepa ode

"y creuwie.ezpyn xeripy ,(dq ,gr my) "'d oyik

צדי"ק,85) למזמור באים שממנו – פ"ט מזמור בתהלים
הצדי"ק. שנת זו, לשנה במיוחד השייך

ס"ה.86) סק"ה יו"ד שו"ע רע"א. צז, חולין ראה
(87.64 שבהערה מהדו"ת אדה"ז שו"ע ראה
(88.61 שבהערה ודב"ר ב"ר בסופו. תהלים
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כז

ה'תשנ"ב  כסלו ב' תולדות, וש"פ כסלו, אדר"ח תולדות, פ' ה' ליל

לימות  "להביא הלשון בדיוק להוסיף ויש
הרגיל  בלשון ולא דייקא, "להביא" – המשיח"
שכאשר  – רבים לשון המשיח" ו"לימות "לרבות",
הנ"ל, המשיח בענין הוא מישראל דכאו"א החיות
דימות  ומצב למעמד ממילא) (בדרך מביא ה"ז
בפועל  בהתגלות יהי' דישראל שהעצם המשיח,
רבים, לשון המשיח" "לימות גופא ובזה ממש;
שבימות  הכלליות התקופות שתי על שרומז די"ל

שיהיו 89המשיח  העליות ריבוי כל על גם ורומז ,
עד  חיל אל מחיל הליכה של באופן המשיח בימות

קץ. אין

יותר: ובפרטיות

המשיח" לימות להביא חייך ימי ד"כל הענין
הנשמה  עצם כשניעור שתיכף בכך מתבטא

מרגיש העצם) ורק מציאותו עצם zniypa(שמתגלה
משיח  של ענינו giyn–90האויר ly xie` ובלשון ,

המשיח".egex"91חז"ל  מלך של

הוא  משיח" של (רוח) ש"אויר לומר, ויש
מ"אורו  גם משיח"92למעלה כי,93של ,xe` של

על מורה ע"יzelbzddמשיח (כמו eizelertדמשיח
ש"נצח" עד ה'" מלחמות וכיו"ב),23"ילחם ,

על`xieמשא"כ מורה משיח (חיות)mvrdשל
התגלות כלומר, שקיימת eze`ivnדמשיח, (מציאות

למלכות  לפנ"ז ולאחרי 94גם המשיח, מלך בתור (
של `eze`ivn)xieהתגלות מאורו ערוך שבאין

ע"י כל לעיני ההתגלות מתחילה eizelertמשיח),
משיח). של (אור

המשיח  דביאת החידוש שעיקר מובן ועפ"ז
בהתגלות כי,eze`ivn")iz`vnהוא עבדי"), דוד

ע"י  כל לעין (התגלותו שלאח"ז הענינים פרטי כל
דימות  הענינים וכל ישראל, את לגאול פעולותיו

באים zetrzqdeהמשיח), d`vezk מהתגלות
daמציאותו, milelke כולל הלבנה שמולד כשם ,

עד  לרגע מרגע הוספה של באופן אורה התגלות
הלבנה. ושלימות למילוי

להביא  חייך ימי "כל הלשון בדיוק ויומתק
כשנתגלתה  ("חייך") שהחיות – המשיח" לימות

ממילא)d`ianמציאותו giynd(בדרך zenil כיון ,
דימות  הענינים פרטי כל כוללת (חיותו) שמציאותו
מציאותו  עצם בהתגלות כלולים שכולם המשיח,

הלבנה). (מולד

·È."העיקר הוא "המעשה – לפועל :95ובנוגע

עתידים  ("שהם הלבנה מולד הי' שכבר כיון
("ראש  כסלו חודש בראש כמותה") להתחדש
עם  (שקשור השלישי חודש גאולה"), של חודש

הש  וביהמ"ק השלישית דשנת גאולה לישי)
כל) מכל בכל בה, נפלאות שנת תהא (הי' ה'תשנ"ב
וביתר  שאת ביתר להוסיף מישראל כאו"א צריך –
לימות  להביא חייך ימי ד"כל הענין בהדגשת עוז
כשניעור  תיכף מציאותו, שכל עי"ז המשיח",
עצם  (שזוהי דמשיח בהחיות חדורה משנתו,
שבו) משיח מישראל, כאו"א של מציאותו

המשיח. לימות שמביאה

ע"י  – זה ברגע גם להיות וצריך יכול זה וענין
מחודש בתוקף מחודשת dnypdהתעוררות mvrc

עי"ז  המשיח", לימות "להביא משנתו) ניעור (ע"ד
עצמו  את להכריע כדי אחת" "מצוה עוד שמוסיף
ולהם  לו ולהביא זכות לכף כולו העולם כל ואת

והצלה  .96תשועה

הקשורים  נעלים בענינים דוקא לאו – זה וכל
תורת  והפצת לימוד כמו היחידה, בחי' עם
(ובעיקר) גם אלא שבתורה, יחידה החסידות,
של  הגשמיים צרכיו נתינת כמו פשוטים, בענינים

בגוף  (נשמה מציאותו עצם עם הקשורים ),97יהודי,
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ועוד.89) ואילך. 198 ע' חכ"ז לקו"ש ראה
שאינו 90) אלא משיח, של האויר נושם השינה בעת וגם

ד" הענין עיקר ולכן, זה, xekfzמרגיש ornl. להביא חייך ימי כל .
מתחיל המשיח" בעת xeripykלימות גם נפעל (ועי"ז משנתו

השינה).
א.91) פ"ח, ד. פ"ב, ב"ר
ואילך.92) ריט ע' לזח"ג לוי"צ בלקוטי נת' ב. לד, זח"ג
שהיו"ד 93) י', אור אותיות ש"אויר" מקור *כידוע הוא

סביב  אויר כשיש הוא הנר שאור במוחש שרואים וכפי ה"אור",
מקור  הוא שהאויר היינו, כלל), יאיר ולא יכבה אויר (ובלא האור
ספר  גם וראה ג. מב, מקץ (תו"א חנוכה בדרושי (כמבואר האור

וש"נ)). אויר. מע' ב) (כרך חב"ד הערכים
גם 94) ממשלה להם הי' ועדיין דוד מבני הבאים "מאותן
. ב).בגלות צח, לסנהדרין מהרש"א (חדא"ג הקדוש" רבינו כגון .

(*'iga ,zecdid zcewp ,awr c"ei ,mc`d ytpay c"eid lr mb fnexy
.dcigid 'igan mb dlrnly ytpd mvrl cre ,dcigid

מי"ז.95) פ"א אבות
ה"ד.96) פ"ג תשובה הל' רמב"ם רע"ב. מ, קידושין
(97. ועצמותו מ"מהותו שהתהוותו גשמי, (ש)הוא גוף .
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  ח' כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר פרץ שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכ' מכ"ט חשון והקודם ונהניתי לקרות בו ע"ד הלימודים השונים שהוקבעו 
וההתועדות בעת המוכשר, ובטח למותר להעירו, כי מובן הוא מעצמו שבודאי אין בזה ענינים של 
השגת גבול ופעולת נפילת רוח של אחרים כי די' ומספיקה העבודה לכל אחד מאתנו מבלי לנגוע 

בפרנסתו של חבירו ברוחניות וכו'.

כח

ה'תשנ"ב  כסלו ב' תולדות, וש"פ כסלו, אדר"ח תולדות, פ' ה' ליל

כסלו, דחודש הנוספים הצרכים ובמיוחד כולל
"ימי חנוכה, שמוסיפים 98והלל"dgnyבימי  ,

שמחה  של דנתינת 99בסעודות המנהג גם כולל ,
נשיאינו  רבותינו שנהגו (כפי חנוכה ),100מעות

דימי  שמחה של והתוועדויות בסעודות ולפנ"ז
כסלו. וי"ט יו"ד הגאולה

‚È. חודש שבתחלת – העיקר והוא ויה"ר
ובגילוי  בפועל תבוא הגאולה, חודש כסלו,
הגאולה  התחלת והשלימה, האמיתית הגאולה
מבית  מלך "יעמוד – צדקנו משיח ע"י ושלימותה,
את  לעבוד כולו העולם את ש"יתקן עד כו'", דוד

שנאמר  ביחד, גו'101ה' עמים אל אהפוך אז כי
אחד" שכם .23לעבדו

דשבוע  ההפטרה וחותם בסיום גם וכמרומז
השבוע: פרשת ובהתחלת שעבר

" בהכרזה מסתיימת שעבר דשבוע igiההפטרה
mlerl cec jlnd ipec`"102 דוד מלכות נצחיות –

המלך  ע"י ששלימותה שלמה, במלכות שנמשכה
שלמה" ומזרע דוד "מבית שהוא –48המשיח

התגלות הוא זו הכרזה של דמלך eze`ivnשתוכנה
המשיח.

ע"י  כל לעין התגלותו באה ולאח"ז ועי"ז
השבוע: פרשת בהתחלת כמרומז – כו' פעולותיו

"wgvi zeclez dl`e דמלך ("תולדות") שהלידה – "
לעין  גלוי באופן היא מציאותו) (התגלות המשיח

("ואלה" יצחק 103כל השומע ש"כל עד ,(
על 105("יצחק")104לי" גם שפועל אלא עוד ולא ,

והן 106אוה"ע  ויצא) (בפרשת דלבן הבירור הן ,
אל  אבוא אשר "עד וישלח), (בפרשת דעשו הבירור

שעירה" שנאמר 107אדוני המשיח, "בימי ועלו 108,
לה' והיתה עשו הר את לשפוט ציון בהר מושיעים

ממש.109המלוכה" ומיד תיכף –
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דוקא  ובו ס"כ), אגה"ק (תניא מאין" יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו
120 ע' שלום תורת סה"ש פמ"ט. תניא (ראה העצמות בחירת היא

ואילך).
ה"ג.98) פ"ג חנוכה הל' רמב"ם
וש"נ.99) ואילך. 142 ע' ח"י לקו"ש ראה

ע'100) אג"ק לוי"צ לקוטי וראה כסלו. כ"ח יום" "היום
שנח.

ט.101) ג, צפני'
לא.102) א, מלכיםֿא

(103" אלא "אלה", רק לא יותר: (בתוספת eובפרטיות אלה"
(כז,*וא"ו  הפרשה בהמשך מ"ש וע"ד הראשונות", על "מוסיף ,(

" ובפרש"י) ויתן".eכח ויחזור "יתן יתן",
ו.104) כא, וירא
יאמרו105) לבוא שלעתיד אתה wgvilולהעיר "כי דוקא

תו"ח  ג. יז, פרשתנו תו"א וראה ב. פט, שבת טז. סג, (ישעי' אבינו"
ועוד). ואילך. ד ד, שם

"יעקב106) הם יצחק" ש"תולדות האמורים eyreלהעיר
פרשתנו). ריש (פרש"י בפרשה"

יד.107) לג, וישלח
בסופו.108) עובדי'
שם.109) וישלח פרש"י

(*"aewri"c o"ie`e dyng Ð dle`bdl e"`e ze`c zekiiydn xirdle
.(an ,ek izewega i"yxt)
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ומ"ש במוסגר על ענין המשקה, אשר כנראה שזהו בהמשך למה שדברתי עם הרה"ח הוו"ח 
אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרב"צ שי' שם טוב שד"ר, הנה כנראה שלא מסר הנ"ל את הנימוקים 
ג"כ, והוא אשר לדעתי הנה מצד שני ענינים נשתנה המצב מאז, שהי' מנהג רווח ענין שתיית המשקה 
בשופי, א( כי ניתנו כבר הכחות לאנ"ש, ע"י רוב המאמרים הקלים והשיחות בענינים של הסברה 
והבנה לפעול על השומעים מבלי שיהיו זקוקים למשקה בשופי, ודי מספיק גם המעט שבזה. ב( 
כיון שבזמן האחרון ביחוד נדרש מאתנו בהדגשה יתירה הענין דהפצת המעיינות חוצה, הנה עלול 
ענין השופי דמשקה לבלבל לזה ביותר, מה שלא הי' נוגע כ"כ כשהפצתה היתה מצוי' בהד' אמות 
של החסידים ואנ"ש בלבד. ונסתייעתי לסעיף א' ממה ששמעתי פעם מכ"ק מו"ח אדמו"ר בריגא 
על אותן  על אותה השעה בלבד אלא  בל' איצטער לא היתה  )והכוונה  בין איצטער  שאמר "איך 
השנים מאז שהתחיל למעט בלקיחת משקה( ווי נאך א ביסל משקה", ואף שהטעם החיצוני הי' 
אז מפני שהרופאים ציוו לו למעט במשקה, אבל כמובן זהו טעם בחיצוניות ובמילא מתקבל הוא 
רק לחיצונים ולא בתוככי אנ"ש היודעים אז חסידות מאנט פנימיות, ובטח זהו הוראה ג"כ על 
נשיאנו כ"ק  נגררים אחרי  גריר הנה החסידים  דגופא בת]ר[ רישא  הענין בכלל אשר ע"פ הידוע 
מו"ח אדמו"ר, שהענין שאמר שהוא עתה כמו נאך א ביסל משקה, הרי זוהי הוראה לכל החסידים 

ונתינת היכולת ג"כ להיות במצב כזה.

במשך דבורי עם הרה"ח וכו' הרב"צ שי' הנ"ל אמרתי לו בפירוש שאין כאן ח"ו לא ענין 
של איסור ופקודה וכו' )בהענין דלקיחת משקה(, וג"כ לא מניעה לגמרי, אלא שזהו רק מה שנראה 
לי החילוק שבין הפעולה דההתועדות במיעוט משקה ובין הפעולה אם מרבים בזה עד לגדר יציאה 

מן הכלים.

ברכה  וקבלת  להמשכת  וכלי  צנור  ג"כ  ישמש  זה  הכללים אשר  בענינים  בברכת הצלחה 
והצלחה בעניניו הפרטים.

נ"ב: בקשתו בענין שילוח איזה תעודה שתשמש יסוד לבקשת רשיון נסיעה לכאן, מסרתי 
להנהלת מל"ח - מרכז לעניני חינוך - ובטח ישלחו ימים אלו.

מצו"פ הקונטרס שהו"ל, ובטח יזכה בו את הרבים.

 ב"ה,  ט' כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

בהצלחה  שיהי'  מהשי"ת  יה"ר  הנה  בית,  לו  לבנות  שנגש  מודיע  בו  מכתבו,  על  במענה 
בתורת  מבואר  ובאשר  הפרטים,  בכל  יחיו  ב"ב  בשביל  בשבילו,  יחד  גם  וברוחניות  בגשמיות 
החסידות בכמה מקומות בביאור )שלשת הענינים דמזון לבוש ו(בית שזהו הענין דתומ"צ הבאים 
לג"פ  בלקו"ת  וכן  לי  תבנו  בית אשר  דאיזה  בהענין  בתחלתו  בתו"א  יעויין  דמקיף,  מקיף  בדרך 
שם, לקו"ת ס"פ ברכה, בההמשך דמים רבים-תרל"ו בסופו ובכ"מ, הרי במילא מובן מזה שלבנין 
התורה  פנימיות  בלימוד  היינו  ברוחניות,  בית  בענין  אומץ  שיוסיף  במאד  נחוץ  בגשמיות,  הבית 
ובהענינים השייכים לעבודת התפלה, והא בהא תליא או יותר נכון לאחד גשמיות ורוחניות, אחד 

ממש, וכידוע הפירוש דישראל נק' גוי אחד בארץ )עיין אגרת הקדש סימן ט'(.

לו  שתהי'  עד  חיצונים  בלימודים  לחכות  מחשבתו  נכונה  הנה  שי',  בנו...  בענין  בשאלתו 
הבנה מלאה בגפ"ת.

בברכה.

כר

אגטות קודש
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 לקורי שיחות 

תולדות  פרשת
ג  שיחה טו, כרך

הקודש  ללשון מתורגם

א.
כך  על והשאלות ל"ותכהין", הסיבות שלוש

הפסוק  מראות"1על עיניו ותכהין יצחק זקן כי "ויהי
ל"ותכהין": הסיבה לגבי פירושים שלושה רש"י מביא

לע"ז  ומקטרות מעשנות (שהיו אלו של דבר 2בעשנן ,(
לשחטו, רוצה אביו והיה המזבח גבי על כשנעקד אחר:
והיו  השרת מלאכי וראו השמים נפתחו שעה באותה
כהו  לפיכך עיניו, על ונפלו דמעותיהם וירדו בוכים

הברכות. את יעקב שיטול כדי אחר: דבר עיניו.

להבין: וצריך

עצמה, בתורה מובאת שהסיבה נראה בפשטות א)
– וכתוצאה יצחק", זקן כי "ויהי כן: לפני כנאמר

מראות" עיניו שכתוב 3"ותכהין כפי אבינו 4, יעקב לגבי
במציאות  שרואים וכפי מזוקן", כבדו ישראל "ועיני
רש"י  מחפש מדוע כך, ואם מזקנה. נחלש הראיה שכח

אחרות  ?5סיבות

יותר, או פירושים שני מביא שרש"י מקום בכל ב)
בפירוש  שאיננו קושי יש פירוש שבכל מפני זה הרי
בפירוש  הקושי מדוייק: הפירושים סדר גם האחר.
בפירוש  והקושי הראשון, בפירוש מהקושי גדול השני

השני. מן גדול – השלישי

אלו, פירושים בשלושה הקשיים מהם מובן: ואינו

בקשיים? האמור לדירוג הסיבות ומה

רש"י  שמביא במקום פעמים, מספר כאמור ג)
כל  על הקיים לקושי שבנוסף הרי פירושים, שלושה

על cxtpaפירוש גם קושי יש באחרים, קיים ושאיננו
צורך  יש שבגללו ביחד, הפירושים מן שניים כל

קיים  הזה הקושי אין שעליו השלישי ,6בפירוש
פירושים. בשלושה צורך אין כן שאילולא

ש  רש"י בפירוש למצוא אפוא את צריך גם לפנינו
המשותף ipyהקושי lkl הוא וכיצד ביחד, פירושים

השלישי. בפירוש מתורץ

ב.
על־ידי  מתקבל אינו – מזקנה כתוצאה "ותכהין"

רש"י 
הפשוט  ההסבר את מקבל אינו שרש"י לכך הסיבה
בפרשה  היא: יצחק" מ"זקן תוצאה היתה ש"ותכהין"

ורש"י 7הקודמת  יצחק", את אלקים "ויברך נאמר
יבוא  אמר יצחק... את לברך (אברהם) נתיירא מפרש:

וברכו. הקדושֿברוךֿהוא ובא ויברך... הברכות בעל

השאלה  איפוא שלאחר 8מתעוררת ייתכן כיצד :
ייווצר  בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי יצחק ברכת
ויסורים, לצער לאדם הגורם עיניו", "ותכהין של מצב

בהמשך  רש"י שכותב כפי – שמפני 9עדֿכדיֿכך –

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

א.1) כז, פרשתנו
שהי'2) מצד עיניו שכהו מפרש כאן עשןxvinברא"ם על f"rdלו

(ח): כאן ובתנחומא ואילך). 141 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש גם (וראה
"בעשנן  רש"י לשון מפשטות אבל כו'. עיניו את מכהה הריני הקב"ה אמר
לעינים  להזיק העשן (דטבע עצמו מהעשן בא עיניו שכיהוי מוכח, כו'"

כאן. וכבשפ"ח כו), יוד, משלי –
כאן.3) בחיי ורבינו רד"ק הרשב"ם, פירש וכן
י.4) מח, ויחי
זקן 5) כי "ויהי בכתוב נאמר למה פרש"י דלפי להקשות אין אבל

(לא  הקדמה שזוהי י"ל, כי – כאן)* לדוד משכיל (וראה יצחק"
שייך  שזה עשו, את לברך יצחק שרצה הסיפור לכללות כ"א) ל"ותכהין",

מותי". יום ידעתי לא גו' יצחק "זקן כאשר רק
מצד6) לא היא המעלה שלפעמים שהוא iyew`אף לפי כ"א, שישנה,

יותר ש"מ.eheytlקרוב
יא.7) כה,
("לא 8) שלאח"ז בפסוק פרש"י בביאור – 231 ע' לקמן עד"ז ראה

כו'"). אריב"ק מותי, יום ידעתי
מב.9) לא, יג. כח, ויצא

המקור  שלו: הלשון דיוק גודל נראה זה בפרש"י גם – אגב דרך
"הואיל הלשון ששם אלא (ז), פרשתנו בתנחומא הוא mqiizpeלפרש"י

למד אתה מכאן פל"ב**: בפדר"א [וכן כו'" כמת],neqdy`בעיניו חשוב
" הלשון: ברש"י eipirואילו edky."כמת הוא והרי ..

.26 dxrde 'e sirq mipta onwl d`x ± 'bde 'ad 'itl k"`yn ,"el` ly opyra" oey`xd 'it itl `iyewd xwir (*
.wgvia xaecnd oi` my la` ± znk aeyg `neqc (a ,cq) mixcpa mb (**

ל
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שהקדושֿברוךֿ שכיון ברור, "כמת"? היה הוא זאת
היתה  לא יצחק, את בירך הברכות, בעל בעצמו, הוא

ושבע  חמישים שיהיה כך, כל לו להזיק צריכה הזקנה

"כמת" חשוב מאה 10משנותיו גיל כאשר ובמיוחד !
שנים  ושלוש מופלגת 11ועשרים כזקנה נחשב לא

ההיא, בתקופה כלֿכך

אחד  אף אצל זאת מוצאים שאין מן 12(ובמיוחד

עתה  עד המוזכרים חיו 13האנשים מהם שרבים למרות ,

שנים). ושלוש ועשרים ממאה יותר הרבה

ל"ותכהין". אחרות סיבות רש"י מביא לפיכך

לולא  ליצחק, הקדושֿברוךֿהוא ברכת עקב כלומר,
כאצל  יצחק, אצל היה אכן אחרים, ענינים התערבות

עינו" כהתה "לא של מצב רבינו, השפיעו 14משה אבל ,

עיניו". ל"ותכהין שגרמו צדדיות סיבות כאן

ג.
הכתובים  בפשטות רמוז ראשון פירוש

הקדושֿברוךֿ אשר שיצחק, ייתכן כיצד זה, קושי

מיד  מתעורר עינים, מכהות יסבול ברכו, בעצמו הוא
לכן  מראות". עיניו "ותכהין הפסוק את לומדים כאשר

בפסוקים  רמוזה זו לשאלה שהתשובה להניח, סביר
בא  מראות" עיניו "ותכהין שהפסוק וכיון עצמם.
רוח  "מורת שהיו עשו, נשי על המספר לפסוק בהמשך

עבודהֿזרה  שעבדו מפני ולרבקה" סביר 15ליצחק ,16,
ל"ותכהין" הסיבה רמוזה זו .17שבסמיכות

בגלל  נגרם ש"ותכהין" הפירוש את רש"י קובע לכן
אלו" של כי 18"עשנן עיקרי, כפירוש בתחילה, מיד

שני  לפי אשר בעוד עצמם, הפסוקים עלֿידי רמוז הוא
בפשטות  רמוזה הסיבה אין האחרים הפירושים

הפסוקים.

ד.
הראשון  בפירוש הקשיים

קשיים: שני ישנם הראשון בפירוש אך

אלא  יצחק, עם ביחד גרו לא עשו שנשי מובן א)
נפרדת  דירה להן ש"היו 19היתה מעשיהן שאת מובן ,

בדירה  עשו הן ו"מעשנות..." עבודהֿזרה" עובדות
odly ש"עשנן לומר כלֿכך "חלק" זה אין כך, ואם ,

אלו" בדירתו.ozxicaשל ליצחק הזיק

לרבקה  ולא ליצחק, רק "עשנן" הזיק מדוע ?20ב)

1
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ולא  עיניו" ד"כהו הענין רק מצינו שבקרא לזה [נוסף בזה והביאור
תמימה"** "עולה הי' כי סומא, הי' שיצחק לומר אא"פ שנתייסם*]:

)i"yxt.יח כא, (אמור מום הוי וסומא ג), פס"ד, מב"ר ב. כו, פרשתנו
כב). כב,

"העורים  ו) ה, (ש"ב עה"פ שפרש"י לזה סתירה מזה [ואין
פסח  וא' עור א' כוכבים) (עבודת צלמים שני להם "היו – והפסחים"

לדעת רק שזהו י"ל כי – כו'" ויעקב יצחק שם על שלא miqeaidשנעשו
תמימה"). "עולה שהי' ידעו שלא (ופשוט דיצחק "ותכהין" דרגת הבחינו

חשבוהו  יעקב גם –והרי "דולג" (שפירושו יא),i"yxtל"פסח" יב, בא
" רק שהי' ויבא rlevאף לאח"ז שהרי ועיקר ועוד לב). לב, (וישלח "

קצר mlyיעקב זמן משך צולע שהי' – יח) לג, וישלח (פרש"י בגופו
לעשות שאא"פ י"ל ובפשטות חייו. ימי כל במשך (רק)mlvביותר של

עינים]. כיהוי
עינים דכיהוי – הפשט) (ע"ד בהלכה חידוש מום***.l`ועפ"ז הוי

זה 10) מצד באה עיניו כבידות (א) אשר: לומר, יש ביעקב משא"כ
יותר mirxeש"מעט קל "כבדו" (ב) ט). מז, (ויגש גו'" חיי שני ימי היו

רק  הי' – זה גם (ג) כאן). ספורנו א. קמב, פרשתנו זהר (ראה מ"ותכהין"
כאן). לפרש"י יצחק באר (וראה ימיו בסוף

ב).11) כז, פרשתנו (פרש"י אז יצחק של שנותיו
מסיים 12) הרי א) סומא: למך שהי' כג) ד, (בראשית שפרש"י ואע"פ
"כך בכתוב,yxcשם מפורש אינו ב) הפירוש), כל על (דקאי תנחומא ר'

אחר. פירוש גם מביא ג)
משא"כ 13) נפק"מ, שאין מפני – בכתוב זה מוזכר שאין שי"ל אף

(וביעקב), בנדו"ד
שלא  אנשים לכמה בנוגע שמוכח זה יתורץ לא עדיין עפ"ז גם אבל

ויותר. שנה 123 של בגיל אף סומים היו
משה 14) זה צדיקים וצדקת ה: פס"ה ב"ר וראה ז. לד, ברכה

זה  ממנו יסורו כאן) פרשתנו בחיי ראה – עינו כהתה לא בו (שנאמר
עיניו. כהו כו' יצחק

מקטירות 15) ד"א איתא: רש"י כת"י שבכמה ולהעיר לה. כו, פרש"י
כו'. לע"ז

אינו16) לחוד מזה ענינים gxkenאבל שני שסמיכות אפשר כי –
תורה. בהם שדברה אחרים מאורעות ביניהם היו שלא לפי הוא אלו

כאן.17) ושפ"ח רא"ם ח. כאן תנחומא גם ראה
של18) "בעשנן רש"י לשון יומתק בפנים נשי `elעפמ"ש של (ולא "

מרומז  זה שפי' להדגיש בכדי למעלה, שנאמרו אלו – בזה שכוונתו עשו),
הכתובים. בסמיכות

וראה 19) גו'. רוח מורת ותהיין עה"פ רזא ופענח הארוך טור ראה
טו. כז, פרש"י

(20.28 הערה כדלקמן בזקנה, תלוי אינו העינים כיהוי זה לפירוש כי
רגילה  היתה (שרבקה רש"י במפרשי שהובאו שבתנחומא התירוצים

של הי' שהעשן בגלל בא העינים שכיהוי נאמר אם רק הם כו') ,f"rבע"ז

`l) `ed n"yyta "oidkze"c yexitd la` ;[llk :(meyxb epiaxa d"ke) siqen w"nhyae] d`ex epi`c ,`zeidk :my i"yxae ,'ek `zeidk zngn lk :` ,cn zexekaa (*
.(my k"ez d`xe .i"yxtae e`e ,bi rixfz) ezi`xna cnr `ly ± rbpd ddk :p"yn c"re ,zvwna elit` 'i`xd gk ylgp wxy (`"k ,llk d`ex epi`y

."dninz dler" 'id eini lky rnyn ± i"`a 'id "eipir oidkze" ixg` mby dfn mbe ± zehytae (**
,zvwna ylgp `"k ezi`xa cnr `ly dpeekd oi`y `hiyt ± men ied (i"yxt ± zvwn d`ex la` ezii`xn dxqgy) "`ziixeqgn" mbc my zexekaay s`e (***

.zvwn (wx) `id 'i`xdy i"yx oeylke `axc` `"k

לא
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את  להביא רש"י מוכרח אלו, קשיים שני ובגלל
האחרים  .21הפירושים

ה.
והשלישי  השני הפירוש על השאלות

האחרים  הפירושים משני אחד כל על הקיים הקושי
על  דמעותיהם וירדו המזבח... עלֿגבי "כשנעקד (א) –
(בנוסף  הברכות" את יעקב שיטול "כדי (ב) עיניו",

הוא: בפסוק), רמוזים שאינם להם, המשותף לקושי

קשה: השני השמים בפירוש ("נפתחו הפירוש תוכן
דמעותיהם... וירדו בוכים והיו השרת מלאכי וראו

דרש  הוא עיניו") כהו רש"י 22לפיכך של כדרכו ולא ,
מקרא. של פשוטו – התורה על בפירושו

כיצד  יותר: גדולה תמיהה יש השלישי הפירוש ועל
יצחק  של ראייתו את יכהה שהקדושֿברוךֿהוא ייתכן

כדי רבות, כה שנים יקבל xg`yלמשך יעקב, ,
למקום, דרכים הרבה הרי הברכות? את עלֿידיֿכך
יכול  שבה אחרת דרך לקדושֿברוךֿהוא היתה ובודאי

הברכות. את לקבל יעקב היה

הפירוש  על הקושי מן יותר הרבה גדול קושי זהו
נראית  זולתו טובת למען לאדם יסורים גרימת כי השני,

שאיֿאפשר דבר היושר, לשייכו oihelglכהיפך
זה פירוש רש"י קובע ולכן – xg`lלקדושֿברוךֿהוא

השני  .23הפירוש

ו.
הפירושים  מן אחד שבכל המעלה

שני  לעומת מעלה הפירושים מן אחד בכל יש כאמור,

פירושים  שני לכל אחרות: במילים האחרים. הפירושים
יש השלישי.`ezeביחד בפירוש קיים שאינו קושי,

שני  פני על הראשון שבפירוש העיקרי היתרון
בפסוקים. רמוז הוא שרק כאמור, הוא, האחרים

הראשון  הפירוש פני על השני הפירוש של המעלה
הגורם  "ותכהין" היה הפירושים כל לפי היא: והשלישי
הראשון  בפירוש ליעקב. יצחק ברכות למסירת
(לפי  וגנות פגם עלֿידי "ותכהין" נגרם והשלישי

של עשן בגלל הראשון dxfהפירוש dcear ולפי ,
את לברך רצה שיצחק מפני – ויוצא,eyrהשלישי ,(

של oexqgeשענינים zepb...גרמוzekxal לפי ואילו !
עלֿידי נגרם "ותכהין" להיפך: השני, ezlrnהפירוש

בגל  – יצחק העקידה של .24ל

שני  פני על יתרון יש השלישי לפירוש גם
הראשונים:

ש"ותכהין  יוצא, הראשונים הפירושים שני לפי
שהרי, יצחק". "זקן לפני רב זמן נגרם מראות" עיניו
"ארבעים  בן בהיותו החתיות הנשים את עשו כשנשא

היה 25שנה" עשו כשנולד (כי שנה מאה בן יצחק היה ,
שנה  ששים בן שהדבר 26יצחק השני, הפירוש ולפי .(

– לפניֿכן אף הדבר אירע המלאכים, מדמעות נגרם
שנים  ושבע שלושים בן יצחק היה .27כאשר

"כי  קודם בתורה כתוב מדוע השאלה: מתעוררת
שני  לפי הרי "ותכהין"? ואחרֿכך יצחק" זקן

הראשונים  הפוך,28הפירושים להיות הסדר היה צריך
המאורעות? סדר לפי
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לא בשפ"ח i"yxtlאבל [אבל גופא מהעשן שבא (2 הערה לעיל (ראה
חזקוני  ג"כ וראה בו. רגילה היתה רבקה אבל לעינים קשה שעשן כאן:

טוב]. ודבק
או  עיניהן. כהו שלא מהכתובים הכרח אין – עצמן עשו לנשי בנוגע
יותר  ובפשטות לעשו. בנוגע י"ל [וכן מהעשן. ליזהר ידעו שבהקטירן י"ל

בביתו]. כ"כ נמצא הי' ולא שדה" "איש הי' כי –
מדוע 21) קשה הא' לפי' הא': פירוש על אלו בפירושים מעלה עוד

"ותכהין" הג'`ixgנאמר לפי' משא"כ – ס"ו) לקמן (ראה יצחק"* "זקן
.28 הערה כדלקמן לתרץ יש הב' לפירוש וגם שם); (כדלקמן

בכ"מ.22) כדרכו "ומדרשו", ע"ז רש"י כתב לא למה וצע"ק
בפשש"מ 23) מקור לו שאין רק הוא הב' פי' על הקושי אחר: בסגנון

מתקבל  – המלאכים דמעות ע"י בא ש"ותכהין" – בקרא הפירוש (אבל
הוא הג' פי' על הקושי משא"כ הדעת); על mvryyexitdעל (הטעם

(ע' ח"ה [המתורגם] בלקו"ש משנ"ת [וע"ד כו' מתקבל אינו "ותכהין")
ל"פשוטו"]. האגדה פי' רש"י מקדים שבכ"מ זה (39 הערה 43

עיניו 24) (שכהו זה לפי' והג': הא' פירוש על זה בפירוש יתרון עוד
הרגיש  לא למה בפשטות מתורץ בפנים) כדלקמן העקידה, מעשה בעת

פירש (עשו) ד"זה הא משא"כ rl"`יצחק כז), כה, פרשתנו (פרש"י "
לאח"ז. עיניו שכהו והג' הא' לפי'

לד.25) כו, פרשתנו
כו.26) כה, שם
כ.27) כה, פרשתנו פרש"י
י"ל 28) הב' לפי' בנוגע כי הראשון. לפירוש הוא הקושיא עיקר

(ב"ר  עיניו" בתוך רשומות "היו המלאכים מעיני שנשרו שהדמעות בדוחק
פעולה היתה הדמעות פעולת ובמילא י), רק zkynpפס"ה, עיניו כהו ולא ,

בש"ח) (והובא מהרש"ל וראה כאן. רזא בפענח [וכמ"ש שהזקין לאחרי
כהו  שכבר פשוט אלו" של "בעשנן הא' לפי' משא"כ פל"ב]. פדר"א כאן.
שנה) קכג – יצחק" "זקן (כאשר עתה רק ולא זה, לפני זמן כמה עיניו

ד... העשן ריבוי dpyע"י bk!

.o`k cecl likyna y"nk ,("'eb gex zxen oiidze"l "oidkze" oia) miaezkd zekinq zewiqtn "wgvi owf ik idie" zeaizdy `vnp oey`xd yexitly hxtae (*

לב
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יעקב  שיטול "כדי שלישי, פירוש רש"י מביא לכן
זקן  כי "ויהי בתורה: הסדר מובן שלפיו הברכות", את

ולפיכך  לעשו, הברכות את לתת רצה הוא ולכן יצחק"

כדי "ותכהין...", –awriy."הברכות את יקבל

ז.
הרע  מלשון הימנעות ההוראה:

של  השלישי מהפירוש הנלמדות מההוראות אחת

לשון  איֿאמירת על להקפיד יש כמה עד היא רש"י

הרע:

היתה  הברכות את יקבל שיעקב כדי לכאורה,

לגלות  – ביותר פשוטה דרך לקדושֿברוךֿהוא
רשע 29ליצחק  הוא את 30שעשו יתן בודאי הוא ואז ,

ליעקב! הברכות

עובדות  שהן יצחק ידע כבר עשו נשי אודות

כי 31עבודהֿזרה  בכך, אשם אינו שעשו חשב הוא (אך

כבר  עצמו עשו לגבי וגם עליהן), להשפיע ביכולתו אין

עשו  דרך "אין – עמו כשורה אינו ש"משהו" יצחק ידע
בפיו" שגור שמים שם –32להיות

איזשהו  ליצחק היה כך ובין כך שבין בזמן כך, ואם
לו  לגלות יכול הקדושֿברוךֿהוא היה עשו, כלפי חשד
להזדקק  צורך היה ולא רשע, שעשו הכל, את

יצחק. של ל"ותכהין"

להתרחק  צריך כמה עד רואים ולהימנע 33מזה
ושבע  חמישים במשך היה יצחק הרע: לשון מאמירת
לשון  למנוע כדי זאת וכל ו"כמת", בבית" "כלוא שנים

מומר  ישראל על ואפילו יהודי, על !34הרע

עלֿאחתֿכמהֿ הרי לעשו, בקשר הדבר כך ואם
לאחר  תורה, מתן שלאחר ליהודים בקשר וכמה

אמר הוי'35יהודי lklשהקדושֿברוךֿהוא "אנכי
הוי'" "אנכי נעשה יהודי כל שאצל אלקיך",

וחיותו  לכוחו – .36ל"אלקיך",

תשכ"ח) וישלח וש"פ תולדות ש"פ (משיחת
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כו'.i"yxtראה29) הקב"ה לו גלה לא ולמה לג: לז, וישב
אברהם 30) שהרי בגו, שדברים יצחק ראה בלאה"כ אשר ובפרט

(ראה ברכו לא יא).i"yxtאביו כה, ח"ש
לה.31) כו, פרשתנו פרש"י
אבל 32) יוד). פרשתנו באבער תנחומא יט. פס"ה, (מב"ר כא כז, שם

שם. רש"י ומפרשי רמב"ן ראה
חטא33) ועוד): א. יא, (סנה' אני.l`xyiעד"ז דילטור וכי כו'
רע"א.34) יח, קידושין ראה
ו).35) פכ"א, פס"ר ב. כ, יתרו רמב"ן (ראה יחיד בלשון
ובכ"מ.36) ראה. ר"פ לקו"ת

•

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc mixcp(iyily meil)

dxeng dreayy oeik ,xizdl i`yx epi` zereay la` ,mixcp
dzpeek ,'dreaya el gzti `l' `ziixad dxn`y dne .xcpn xzei
mixcpa wxy oeik ,dreaya gzt ici lr mkgd el xizi `ly

,gzt ici lr xizdl xyt`äòeáLa äìàL Lé íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¥§¥¨¦§¨
idefe ,zereay xizdl leki `ed jk mixcp xizn mkgdy myky -

.'dreaya el gzti s`' `ziixad zpeek

äðùî
`idy ex`iay yi .lirl exkfpy mipicl jynd `id epizpyn

lirl x`azpy zebby ixcp oicl jyndepipyy ab`y ex`iay yie ,(:dk)

(.fk) lirldpynd ly dpic z` o`k `pzd dpy ,oiqpe` ixcp oic

ynn dpi` ef dpyny ex`iay yie .qpe`l zvw dnec `ed mby
miey eale eit oi`y mixcpa wqrzpy meyn `l` ,df wxt ipicn

.ea dey eale eit oi`y ycwda mb oecl `pzd `a ,mda
:xcp ly mitqep zepeyl zhxtn dpynd

xn`e ,xwridl milelr zepli`d lke ,zaypn dxrq gex d`exd
,'úBöö÷ð ïðéà íà ïaø÷ elàä úBòéèð éøä'odincn `iaiy ezpeeke £¥§¦¨¥¨§¨¦¥¨¦§¨

,ezilh sxyizy yyge ,exira dltpy dwilc d`xy e` ,oaxw
xn`eïäì Lé ,'úôøNð dðéà íà ïaø÷ Bæ úélè'zilhle zerihpl- ©¦¨§¨¦¥¨¦§¤¤¥¨¤
,ïBéãtxn` m` la` .ozectl xyt`e zeyecw ody epiidcéøä' ¦§£¥

'eööwiL ãò ïaø÷ elàä úBòéèðzeyecw eidiy epeyln rnyne , §¦¨¥¨§¨©¤¦¨§
xn` m` oke ,evvwiy cr ,mlerl'óøOzL ãò ïaø÷ Bæ úélè'©¦¨§¨©¤¦¨¥
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תולדות  פרשת
ד  שיחה טו כרך

הקודש  ללשון מתורגם

א.
עליהם  והקשיים ידעתי...", "לא על רש"י דברי

שבפרשתנו  מותי" יום ידעתי "לא המילים 1על

רש"י  אדם 2אומר מגיע אם קרחה בן יהושע ר' "אמר :
שנים  וחמש לפניהם שנים חמש ידאג אבותיו לפרק

קכ"ג  בן היה ויצחק כן, אמי 3לאחר לפרק שמא אמר ,
שנים  חמש בן והריני מתה, קכ"ז בת והיא מגיע, אני
אמי, לפרק שמא מותי, יום ידעתי לא לפרקה. סמוך

אבא". לפרק שמא

להבין: יש

"לא  יצחק לדברי סיבה רש"י מחפש מדוע א)
לפניֿכן  אמר בעצמו יצחק אשר בעוד מותי" יום ידעתי

זקנתי"? נא הנה "ויאמר הסיבה: את

בעל  של שמו את רש"י מציין מה לשם ב)
ניתן 4המאמר  ואשר בפירושו, מובן שאינו הדבר מהו ?

יהושע  ר' דברי הם שאלה הידיעה, באמצעות להבינו
קרחה? בן

ב.
האמור  לאור המתעוררת שאלה כאן מסביר רש"י

הקודמת  בפרשה
הקודמת  בפרשה הוא: לכך "ויברך 5ההסבר נאמר

(אברהם) "נתיירא מסביר ורש"י יצחק", את אלקים
אמר: ממנו, יוצא עשו את שצפה מפני יצחק, את לברך
ובא  בעיניו, ייטב אשר את ויברך הברכות בעל יבוא

וברכו". הקב"ה

הרהר  מדוע השאלה: בפסוקנו מתעוררת כך אם
ושלוש  ועשרים מאה בן בהיותו מותו יום על יצחק

בעצמו, הקב"ה מאת הברכה את בקבלו והרי שנים?
ולא  ימים אריכות גם כללה בודאי היא הברכות, בעל
ושרה  אברהם שהרי זה, בגיל לדאוג צריך יצחק היה
ועשרים  ממאה יותר ימים האריכו מה', ברכה שקבלו

שנים? ושלוש

מהגיעו  נובעת יצחק שדאגת רש"י אומר לפיכך
ובאומרו  אמו, פטירת לפני שנים חמש שהוא לגיל,
לגיל  אלא זקנה, לסתם התכוון לא הוא זקנתי" נא "הנה

אמו". ל"פרק המתקרב המסויים,

בעוד  זה, כלל כאן מתאים כיצד לתמוה: אפשר אך
שנה  ושמונים מאה חי יצחק מאשר 6אשר יותר הרבה ,

להסביר  כדי – אמו? של לפרקה" "סמוך שנים חמש
חמש  אפשרויות: מספר כאן שיש רש"י, מציין זאת
אבותיו" וב"פרק אבותיו", "פרק אחרי או לפני שנים
אצל  אביו. לפרק או אמו לפרק היא שהכוונה אפשר
למעשה  התקיימה שנה, ושמונים מאה שחי יצחק,

אביו  פרק לאחר שנים חמש של .7האפשרות

ג.
ה'? מברכת הנובעת השנים תוספת היכן השאלה:

עדיין  נשאר רש"י של הסברו לאחר גם לכאורה,
לתוספת  בודאי הביאה ליצחק הקב"ה ברכת הקושי:
הוספה  – עצמם לחייו תוספת ובודאי חייו, בפרטי
לפי  לחיות היה שצריך ממה למעלה ימים, באריכות
לגיל  להגיע אדם יכול טבעי באופן אפילו והנה, הטבע.
היתה, צריכה ליצחק ה' וברכת אבותיו, לפרק הסמוך
ונשאלת  אבותיו, חיי מאשר יותר לו להוסיף אפוא,

השאלה:

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

ב.1) כז,
יב.2) פס"ה, מב"ר
(ממגילה 3) הסדרה בסוף בפרש"י לקמן וכן "קכג", בכ"מ הוא כן

קכב. בן בהיותו לדאוג צריך הי' ולכאורה סג. בן אז הי' דיעקב א) יז,
ולהעיר  שנים. קפ זה והי' אביו לפרק סמוך שנים ה' יצחק שחי וכמו

שלו. ת"ת הל' ריש לאדה"ז מקו"א
בעל 4) שם מציין רש"י אין הרגיל שע"ד פעמים כמה כמדובר

וב"ר  בתנחומא הם שפירושיו כותב אינו הקודם שבפסוק וע"ד המאמר,
כאן.

יא.5) כה,
ל.6) כה, פרשתנו בפירש"י כבר הובא כח. לה, וישלח
וסיבה 7) מאורע הי' באם אפילו הכוונה דכאן ד"פרק" משמע כי

העקדה  בשורת מפני שמתה בשרה – כמו יותר ימים האריך שלא בחייו
ב). כג, (פרש"י

 לקורי שיחות 
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שנה? ושמונים ממאה יותר יצחק חי לא מדוע א)
היא  היכן הטבע, דרך לפי לחיות שאפשר הגיל זהו אם

ה' מברכת הנובעת ?8התוספת

שבהיותו  כך, על להישאל ניתנת שאלה אותה ב)
"לא  יצחק אמר כבר שנים, ושלוש ועשרים מאה בן
המינימלית, השנים כמות זוהי הרי מותי"; יום ידעתי
פחות  שנים (חמש הטבע לפי לחיות צריך היה שהוא
הוסיפה  בודאי ה' וברכת יותר), הקצר אבותיו" מ"פרק
כבר  יצחק אמר מדוע כך, ואם – אלו לשנים משהו

מותי"? יום ידעתי "לא זה בגיל

ד.
שנים  מאה לאברהם נקבעו - הטבע לפי

לכך: ההסבר

בת  ושרה שנים, למאה קרוב בן אברהם היה כאשר
"באים  ואף "זקנים", היו כבר הם שנים, לתשעים קרוב

הימים 9בימים" כל ימיהם, כל תוך אל באו כבר –10

להם  מברכת 11שנקבעו נבעה יותר חיו שהם והעובדה ,
להם. ה'

הגיע  ה', ברכת אילולא הטבע, שלפי יוצא , זה לפי
הימים  לאריכות שנים וחמש מאה בגיל כבר יצחק

יותר ה  שנים בחמש אבותיו", ל"פרק בהתאם מרבית
אבותיו" ב"פרק (שהרי לאביו שנקבעו השנים ממאת

האבות  פרק שהם לשנים היא בעל 12הכוונה ברכת ללא
הברכות).

יצחק, של דעתו לפי והן האמת, לפי הן כך, ואם
מספר  אותו – ליצחק רבות שנים ה' ברכת הוסיפה

לאביו: ה' ברכת שהוסיפה שנים

לו  הוסיפה ובכך שנה, ושמונים מאה חי יצחק
השנים  וחמש מאה על שנים וחמש שבעים ה' ברכת
הטבע  בדרך מירבי באופן לחיות צריך היה שהוא
– לאביו) שנקבעו השנים ממאת יותר שנים (בחמש
לאברהם  הברכה הוסיפה בדיוק שנים מספר ואותו
וחמש  בשבעים שנים: וחמש ושבעים מאה שחי אביו,

כדלעיל. לו, שנקבעו המאה מן יותר שנים

יחיה  שמא שחשש יצחק, של דעתו לפי גם וכך
הוסיפה  כבר הברכה אמו": מ"פרק פחות שנים בחמש

כדלקמן: לאמו, הוסיפה שהיא שנים מספר אותו לו

היא  הברכה ובאמצעות שנים, תשעים נקבעו לשרה
ושבע  בשלושים – שנים ושבע עשרים מאה חיתה

דעתו, (לפי לחיות צריך יצחק היה גם וכך יותר; שנים
שנים  (בחמש שנים וחמש שמונים רק הברכה) וללא

שלושים  הברכה הוסיפה שלאמו וכשם מאמו), פחות

עשרים  מאה לאחר לדאוג יצחק החל שנים, ושבע
ושלוש. עשרים מאה בן בהיותו – שנים ושתיים

ה.
המאמר  בעל שם ע"י שמתורץ הקושי

כן  לפני קושי: נשאר עדיין רש"י,13אך כותב
ברכתו  בגלל זמנו, לפני שנים חמש נפטר שאברהם

כדי  טובה", בשיבה "תבוא... לאברהם ה' של השניה
אברהם  ואם רעה. לתרבות יוצא עשו את יראה שלא

מאה  הראשונה ה' ברכת בזכות לחיות היה צריך

לקבל  היה צריך אשר שיצחק, יוצא, שנים, ושמונים
צריך  היה אביו, פרק על שנים חמש בתוספת זו ברכה

ושמונים  מאה ולא שנים, וחמש ושמונים מאה לחיות

בלבד?

בן  יהושע ר' "אמר בציינו רש"י רומז לכך לתשובה

קרחה":

ששאלו 14בגמרא  תנאים, מספר אודות מסופר

מ  ציין מהם אחד וכל ימים", הארכת "במה ספר אותם
בזכותם  ואשר במיוחד, עליהם הקפיד שהוא דברים

רבי  את גם שאלו זו שאלה ימים. לאריכות זכה הוא

נסתכלתי  לא "מימי כך: על ענה והוא קרחה, בן יהושע
רשע". אדם בדמות

סובר, קרחה בן יהושע שרבי רואים, מכאן
כנגד  שקולה רשע אדם בפני מהסתכלות שההישמרות

אתה  הן ומכלל ימים. לאריכות המביאים ענינים מספר

נגרם  רשע, אדם בפני מסתכלים כאשר לאו: שומע
הימים. באריכות קיצור
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מאביו,8) פחות שנים ה' ליצחק נקבע הטבע שמצד אפ"ל, לכאורה
– מאמו) פחות שנים ה' – גופא (ובזה אמו פרק לפי מזה) (יתירה או

הטבע, שלימות – מאביו יותר שנים ה' עד הוסיפה והברכה
רק  היתה הברכות) (בעל ה' שברכת לומר הוא גדול דוחק אבל

יותר. ולא טבע, ע"פ גם שמתאימה במדה
יא.9) יח, וירא

פ'10) תו"א וראה הימים. בכל שנתלבש מוסיף א) (רכד, ובזח"א
ובכ"מ. ח"ש.

א).11) כד, (ח"ש בימים בא ב' פעם באברהם ממש"נ וצע"ק
(12.7 הערה ראה – שבחייהם וסיבותיהם מאורעות גם כולל
שם.13) פרשתנו טו. טו, לך
ואילך.14) ב כז, מגילה

לה
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שנה: ושמונים מאה רק יצחק חי מדוע מובן ולפיכך
הוא  אמנם, עשו. של בדמותו מלהסתכל נמנע לא הוא

ההסתכלות  גרמה זאת בכל אך רשע, שהוא ידע 15לא

צריך  היה שהוא השנים וחמש ושמונים שממאה לכך,
ה' וברכת אביו), לפרק (סמוך שנים חמש ירדו לחיות,

אביו" כ"פרק ימים יאריך שהוא לכך .16הביאה

.ו 
תורה" של "יינה

תורה" של "יינה גם יש רש"י :17בפירוש

שנים  חמש יחיה שהוא יצחק של לחששו הסיבה
הטבע  לפי ביותר הנמוך הגיל – אמו" מ"פרק פחות
מאה  את רק יצחק החשיב אמו" ב"פרק גם (ועוד:
ללא  למעשה, חיתה שהיא השנים ושבע עשרים
העקידה  עקב כי התקצרו, שחייה בכך התחשבות

נשמתה" קו 18"פרחה של בדרגה יצחק היות היא, – (
אותם  ומדד הענינים כל על הביט הוא ולכן הגבורה.

הגבורה. מדת לפי

כאשר  אבל עצמו, כלפי רק יצחק של נוהגו היה כך
ביותר  הנעלה באופן ברכתו היתה הזולת, את בירך הוא
הענינים  את הן כללה היא והצמצום: הגבורה היפך של
בהם  ואף "ארץ", של הענינים את והן "שמים", של

הארץ" ומשמני השמים "מטל כלל הוא –19עצמם
משה  ומברכת לבניו יעקב מברכת אף הנעלות ברכות

.20לישראל 

יצחק  אשר יהודי, כל של לעבודתו ההוראה וזוהי
יצחק  משל ענינים בו ויש מאבותיו, אחד גם 21הוא :

מחמיר  הוא ולפיכך הגבורה, קו לפי נוהג יהודי כאשר
כאשר  אך עצמו. כלפי רק כך לנהוג הוא צריך וכדומה,

לפ  לנהוג עליו אחר, ליהודי הדבר החסד,נוגע קו י
טובה  רוב עליו ולהשפיע הטוב, במדת אליו להתקרב
למידה  עד והגבלות, צמצומים ללא רחבה, ביד

הארץ". ו"משמני השמים" "מטל – המירבית

תשכ"ח) וישלח ש"פ תולדות, ש"פ (משיחת
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אמר 15) "ר"א עה"פ): וכו' בתנחומא ועד"ז א. (כח, שם מגילה ראה
דאסתכל  משום מראות עיניו ותכהין יצחק זקן כי ויהי שנאמר כהות עיניו

כו'. ידע לא שיצחק אף – הרשע" בעשו
דומה 16) יצחק של פניו קלסתר "צר הסדרה בריש מפרש"י להעיר

ל. כה, ומפרש"י לאברהם",
כד.17) ע' יום היום

ב.18) כג, ח"ש פרש"י
ויתן 19) ד"ה תו"ח בני. ריח ראה ד"ה תו"א וראה כח. כז, פרשתנו

ובכ"מ. שם. אוה"ת לך.
ב).20) (רמז, התקיעות שער סידור
וארא.21) ר"פ תו"א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc mixcp(iyiy meil)

ly d`pd lky aygp jkle ,xkend `le dpdpy `ed dpewd ,utg
.oiqpe`a aiige gweld

:dpyndn l`eny lr dywn `xnbd
ïðzxne`d ,epizpyna epipy -øëBî ,ìàøNiî äðäð éðéàLwx §©¤¥¦¤¡¤¦¦§¨¥¥

úBçôa,`xnbd zwiicne .dpewdn dpdp epi` jkay ,xigndnìáà §¨£¨
àì äåLa äåL,`xnbd dywne .leki epi` libxd xigna xeknl - ¨¤§¨¤Ÿ

àéä ç÷Bì úàðä éàå`ed dpewd dxiknay l`eny ixack m`e - §¦£¨©¥©¦
ok m` ,xkend `le dpdpyäåLa äåL eléôàoeik ,xeknl lkei mb £¦¨¤§¨¤

.dpewdn dpdp epi`y
,`xnbd zvxzndétà ìò éîøc àðéáæa ïéúéðúîzxacn epizpyn - ©§¦¦¦§¦¨§¨¥©©¥

,eieeya xknp `edyk dfk utge ,llk mivtew eilr oi`y utga
okle .dpewd `le ,xg` dpew `vni lwa `ly oeik dpdp xkend

nd oi` jkay ,eieeyn zegta xekniy dpynd dxn`s` dpdp xke
.xeknl xeq` eieeya la` ,mivtew eilr oi`y

,jk lr `xnbd dywnïk íàlr inxc `piafa zxacn epizpyny ¦¥
,dit`àLéø àîéà-z` xen`d`pd xcend ,dpynd ly `yixd ¥¨¥¨

l`xyinç÷BìwxøúBéam`e ,xkendn dpdi `ly ick xigndn ¥©§¥
`ed oi` eieeya edpwi m` s` ixd ,mivtew eilr oi`y utga xaecn

.dpdpãBòå,dywàôéñ àîéà,dpynd ly `tiqd z` mb xen` - §¥¨¥¨
éì ïéðäð ìàøNiL-leki `ed eli`e ,epnn epdi `l l`xyiy xcepd ¤¦§¨¥¤¡¦¦

,mdn zepdilç÷Bì]wxúBçôaxigndnøëBîe ,[wxøúBéa ¥©§¨¥§¥
,xigndndétà ìò éîøc àðéáæa éàå-utga zxacn dpynd m`e §¦¦§¦¨§¨¥©©¥

,xigndn xzeia wx xeknl el xzen recn ,mivtew eilr oi`y
äåLa äåL eléôàmipewd mdy l`xyiy oeik ,xeknl `ed leki £¦¨¤§¨¤

.dit` lr inxc `piafa epnn mipdp mpi`
,`xnbd zvxznàôéøç àðéáæa àôéñ-dpynd ly `tiqd ¥¨¦§¦¨£¦¨

exken m` dfk utgae ,mivtew daxd eilr yiy utga zxacn
xzen okle ,dpdpy `ed gweld `l` ,llk dpdp xkend oi` eieeya
`piaf dfy s` dpdp gweld oi` f`y ,eieeyn xzeia wx xeknl el

.xeq` eieeya xeknl la` ,`tixg
,`xnbd jk lr dywnéëä éà,`tixg `piafa zxacn `tiqdy ¦¨¦

dpynd dazk dnl ok m`ç÷Bìwx l`xyinúBçôaick xigndn ¥©§¨
,epnn epdi `l l`xyiyäåLa äåL eléôàixdy ,zepwl `ed leki £¦¨¤§¨¤

,eieeya mdn dpew m` s` ok m`e ,dpdp dpewd wx `tixg `piafa
.llk mze` dpdn epi` `ed

,xg` ote`a dpynd z` dcinrne ,da zxfeg `xnbdàlà¤¨
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לו



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לז

 דרוהי רהד דצ ו נר פנהלפ   37 

 ילקור לוי יצחק על התוטה 

חודש כסלו )ג(

ביאור ענין "יט כסלו" – דביקות וקירוב מקיף ופנימי – 
תורת הנסתר ותורת הנגלה, וזהו "שני-אור", גילוי תורת 

החסידות וכו'

כ"ק  הטאשון  אבינו  לחיטות  יצא  בו  בי"ר  כסלו1  בחודש 
אדמו"ט הגאון והקדוש קדש הקדשים ופנימיותו טבינו הזקן 

מו"ה ט' שניאוט זלמן זצוקללה"ה זיע"א.

מלשון2  וחסיון,  ברחון  מענין  הוא  פיטושו  כסלו  והנה 
ִביׁש ִמְבַרחוֹ באיוב סי' ח' פסוק יד.  ְסלוֹ ּוֵבית ַעכָּ ט ָיקֹור כִּ ֲאשֶׁ
ומהפסוק הזה גופא מוכח דכסלו אינו כמו ברחון ממש, כי 

הטי חלקם לשנים, כסלו ומברחו.

הנה שניאור הוא שני – אור, ב' בחי' אוט, אוט מקיף ואוט 
פנימי, שבאוט מקיף יכול להיות טק חסיון בלבד, ובאוט פנימי 
יכול להיות ברחון דהיינו דבקות וקיטוב ממש כמ"ש בלקו"ת 
בד"ה3 רוב לחסות בהוי' מברח באדם ע"ש. ויש מעלה בכ"א 

1( מבאט בסימן זה, "שניאוט" הוא נור' שני-אוט, כנגד אוט מקיף שהו"ע 

"כסלו", וכנגד אוט פנימי שהוא "יר", ובאים ביחד בזמן אחד, וזהו זלמ"ן 

תוטת  גילוי  שהוא  ופנימי,  מקיף  בין  היחוד  נעשה  אז  "לזמן",  אותיות 

החסידות – המאחד קבלה )מקיף( ונגלה )פנימי( ביחד.

2( בפסוק קודם )איוב ח, יד(, כתוב "כן אטחות כל שכחי ֵאל" )פיטוש: 

ּכְסלו  ָיקור  ט  "ַאשֶׁ וממשיך  ח"ו(,  ה'  את  השוכחים  אדם  בני  כל  דטך  כן 

ִביׁש ִמְבַרחו", ופיטש במצודת דוד וציון וז"ל: אשר יקוט, אשט  ּוֵבית ַעכָּ

כסלו.  מתקיימת.  שאינה  העכביש  כאטיגת  היא  והטי  ברחונו  יוכטת  אז 

ברחונו כמו יטאתך כסלתך )שם ד, ו(. עכביש, שממית.

3( טאה לקורי תוטה דטושים לשמיני עצטת צ, ד וז"ל: רוב לחסות בה' 

מברוח באדם. להבין מהו רוב דמשמע שגם באדם טשאי לברוח אלא 

כו'.  אדם  בבן  בנדיבים  תברחו  אל  כתיב  והלא  בה'  לברוח  רוב  שיותט 

וגם להבין דגבי הקב"ה כתיב לחסות וגבי אדם מברוח. אך הענין דבאדם 

כתיב בקמץ תחת הבית במקום ה"א הידוע כלומט באדם הידוע הוא בחי' 

ורח את  ומברוח הוא מלשון  כו',  ועל דמות הכסא  אדם העליון כמ"ש 

הבית שהוא לשון ריחה ודיבוק שדבקה בחינה זו בפנימיותו ותוך תוכו. 

וזהו רוב לחסות בבחינת  ולחסות הוא שחוסה בצל ומקיף שמלמעלה. 

יותט מבחי' השטאת פנימיות של בחי' אדם העליון  מקיף שמבחי' הוי' 

כו'.

ולהבין ביאוט זה בעבודת ה' מהו בחי' אדם העליון כו', הוא, כי הנה יש 

כמה מיני התבוננות:

משני הבחי' הנ"ל, ולכן צטיכים להיות שניהם וכמ"ש בלקו"ת 
כו'  חנוכה  נט  ת"ט  בד"ה  חנוכה  בדטושי  בתו"א4  ועיין  שם, 
בש"א יום טאשון מדליק ח' כו' בענין ח' נסיכי אדם וז' טועים, 

והוא ג"כ ע"ד מקיף ופנימי שצ"ל ב' הבחי' יחד.

* * *

יש שתכנס בקטב איש ולב עמוק שיהא הלב מתפעל ומתלהר ואעפ"כ 

מפני זה לא נהפך ממהותו טק שנתקעה האהבה בלבו במקום אשט הוא 

שם כי הלב הוא כלי קיבול לאהבה זו כאשט יוכל שאת.

מהכיל  קרן  והלב  ובינתו  מוחו  בהשגת  למעלה  שהיא  התבוננות  ויש 

התבוננות זו, שאלו היה מגיע עד הלב היה כלה שאטו ולבבו בכלות הנפש 

כו'. ויש אשט גם מוחו לא סביל כו' והוא ענין תפלה בלחש ובחשאי כו' 

שהוא בירול השגת הנפש למעלה מכאשט תוכל נפשו שאת כו'.

הוא  לשבתה  מכון  כלי  הלב  להיות  איש  בלב  שתכנס  ההתבוננות  והנה 

נקטא בחי' אדם בעל שכל ומדות כו', משא"כ בחי' הוי' הוא מה שהוא 

למעלה מכאשט תוכל הנפש שאת*( כו',

וזהו רוב לחסות בהוי' הגם שיהיה בבחי' מקיף מבחי' הוי' ולא יוכל ליכנס 

בגילוי הלב אעפ"כ רוב יותט מלהיות ברוח בבחי' אדם. עי"ש.

*( ומבאט שם שהם הב' בחי', ממכ"ע )דעת(, סוכ"ע )אמונה(.

4( תורה אור . . ח' נסיכי אדם וז' רועים: טאה תוטה אוט מקץ לג, ד 

עליו  והקמונו  וכו'  באטצנו  יבא  כי  אשוט  ה(  )סימן  במיכה  וכמ"ש  וז"ל: 

שבעה טועים ושמנה נסיכי אדם ובגמ' דסוכה )דף נב:( פי' שבעה טועים 

אבטהם יעקב משה כו'. ושמונה נסיכי אדם ישי ושאול כו' ומשיח ואליהו.

ענין  שזהו  פנימית  בבחי'  המשכה  היא  הטועים  של  זו  בחי'  כי  והענין 

ותוטתך בתוך מעי וכמו השגת התוטה שיהיה מושג ונתפס בשכלו פסק 

הלכה וכן בהתבוננות שיהיה מושג גדולת הבוטא ית' כמ"ש וידעת היום 

כו' דע את אלקי אביך כו' ולפי השכל כך יהיה האהבה כו'. וזהו כמשל 

וכן  הטועה שמאכיל ומשקה את הצאן שזהו השפעת החיות בפנימיות 

בכל דוט הם טאשי אלפי ישטאל המלמדים אותם תוטה. וכמאמט משה 

מה  וכן  כו'  תוטה  מלמד  שהיה  ע"ש  משה  טבא  שנק'  קאמטת  שפיט 

שהטועים מתפטנסים עי"ז הוא ג"כ השגה בפנימיות וכמו ע"ד ומתלמידי 

יותט מכולם.

אך ענין הנסיכי אדם היינו שאינן בחי' טועים ומלמדים לישטאל כמשה 

נחש  של  בעריו  טק  שמת  ישי  כמו  תמימים  צדיקים  הם  טק  והאבות 

וכו'. ומהם נמשך ג"כ כח לנש"י בעבודה בדטך בחי' מקיף מה שאין כן 

מהטועים נמשך בבחי' פנימיות ונק' מזון כנ"ל. אבל מהנסיכים נמשך טק 

בבחי' מקיף. וכמו הנסיך שהוא ענין מלוכה שהוא בחי' מקיף ששמו נק' 

על האנשים שבמדינתו כו'. ואינו השפעה פנימיות ממש עי"ש.

לז
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 38   דרוהי המהרפ הליד  

 ילקור גאולה ומשיח 

יצחק  גרר, עם-רועי  רועי  ויריבו   - כ  כו,  תולדות 
כי  עשק,  הבאר  שם  ויקרא  המים,  לנו  לאמר 

התעשקו עמו

והשלישי  ביהמ"ק,  ג'  כנגד  רמז  הבארות  ג'  ]תוכן:  א. 
נק' רחובות – דבהמ"ק השלישי יהי' יותר גדול מבתים 

הראשונים[

סיפט הכתוב ענין הבאטות שחפט יצחק. ואמטו במדטש 
כי הם טמז לשלשה מקדשות, כי כל ענייני האבות וסיפוטים 
יצחק  עבדי  ויחפטו  הכא  כתיב  לבנים,  טמז  הכל  ומעשיהם 
בנחל, טמז לבית טאשון כי שם הנחל היוצא מבית המקדש 
כמו שכתוב ביחזקאל. וימצאו שם באט מים חיים כי משם 
תצא הוטאה דכתיב כי מציון תצא תוטה, וכתיב ויטיבו טועי 
בבית  ומחלוקת  מטיבה  היתה  כי  עסק,  שמה  ויקטא  גטט 
הטאשון כי יצאו עליו בעסיקין עד שנחטב, אחט כן ויחפטו 
באט אחטת טמז לבית שני, ולא מצאו מים חיים כי לא היתה 
כתיב  וכן  שרנה,  שמה  ויקטא  עלי'  גם  ויטיבו  השכינה,  שם 
במחלוקת בית ב', כתבו שרנה במלכות אחשוטוש בתחלת 

מלכותו.

וכתיב ויעתק משם ויחפוט באט אחטת ולא טבו עלי', טמז 
למקדש הג' העתיד ליבנות לזמן המשיח, ועל כן אמט ויעתק 
עלי',  טבו  ולא  ג'  לבית  שני  בית  ]בין[  גדול  אטיכות  יהי'  כי 
ויקטא שמה טחובות,  יבנה בלי טיב ומצה.  כי הבית העתיד 
כי יהי' יותט גדול בין הבתים הטאשונים, וכמו שאמט הנביא 
יחזקאל שהוא הבנין  בנבואת  וכתיב  ]קו[ המדה,  עוד  ויצא 
העתיד וטחבה ונסבה למעלה, כי באותו זמן יטחיב ה' אלקיך 
אלא  אפשטית  אינה  הזה  במקום  אם  ומלת  גבולך,  את 
ודאית, כמן ואם יהי' היובל לבני ישטאל, כי באותו זמן ניטש 

י' העמים הכתובים בפטשת בין הבתטים.

ופטינו באטץ, שכל העמים יעבדו לשם שכם אחד ולא 
יהי' שרן ומחטיב, כי יתקיים מלכותינו לעדי עד לעולמים, 
אנון  די מלכיא  וביומיהון  דניאל על מלכותינו  וכמו שנבא 
ומלכותה  תתחבל  לא  לעלמין  די  מלכו  שמיא  אלה  יקים 

לעם אחטון לא תשתבק וגומט. ]אמן[
טבינו יהושע אבן שועיב – תלמיד הטשב"א

בתי  הג'  כנגד  הם  בארות  דהג'  הענין  ביאור  ]תוכן:  ב. 
מקדשות ורמזים בזה.[

דיש  הכתוב  שהזכיט  הבאטות  חפיטות  ענין  יתבאט 
הרבע  כדטך  שלא  ה'  ויבטכהו  כתיב  מיני'  לעיל  להקשות 

הטאשון  בבאט  ע"ק  וטצוץ,  עשוק  הי'  הבאטות  ובענין 
על קטיאת השמות כמ"ש  הגיד הכתוב רעמים  והשלישי 
כי התעשקו עמו כי עתה הטחיב ה' לנו ובבאט האמצעי לא 
ועתה  הל"ל  הטחיב  כי  הטחיב  עתה  כי  ע"ק  רעמא,  אמט 
בקדושת  נתקדש  שיצחק  מאחט  הענין  אלא  מיותט.  הוא 
כמ"ש  למעלה  הן  האטץ  אקדושת  טמזים  באו  ע"כ  האטץ 
ובמה  דבאטות  הענין  הן  כו',  וגדל  הלוך  וילך  האיש  ויגדל 

דסיימתי אפתח.

עולה  יצחק  כי  מקדשות  ג'  על  טומזות  הבאטות  ענין 
והוא  תמימה הי' על מקום בית המקדש ע"כ טמז עליהם 
יספט  עשק  הבאט  שם  ויקטא  וז"ל  ז"ל  הטמב"ן  כמ"ש 
הכתוב ויאטיך בענין הבאטות ואין כפשורו הסיפוט תועלת 
ולא כבוד גדול ליצחק והוא ואביו עשו אותה בשוה, אבל 
יש בדבט ענין נסתט בתוכו כי בא להודיע דבט עתיד כי באט 
יצחק  של  בניו  יעשו  אשט  אלקים  לבית  יטמוז  חיים  מים 
ויקטא הטאשון  ה'  ולכן הזכיט כמ"ש מקוט מים חיים את 
עשק יטמוז לבית הטאשון אשט התעשקו עמנו ועשו אתנו 

כמה מחלוקת וכמה מלחמות עד שהחטיבו.

והשני קטא שמה שרנה שם קשה מן הטאשון והוא בית 
אחשוטוש  ובמלכות  בו  שכתוב  בשמו  אותו  שקטא  שני 
ויטושלים  יהודא  מלכי  על  שרנה  כתבו  מלכותו  בתחילת 
וכל ימיו היו לנו לשרן עד שהחטיבוהו וגלו ממנו גלות טעה.

שיבנה  העתיד  הבית  הוא  טחובות  קטא  והשלישי 
במהטה בימינו והוא יעשה בלא טיב ומצה והאל יטחיב את 
גבולנו כמו שנאמט ואם יטחיב ה' אלקיך את גבולך כאשט 
דבט וכו' שהוא לעתיד וכתיב בבית השלישי וטחבה ונסבה 
שכם  יעבדוהו  העמים  שכל  באטץ  ופטינו  למעלה  למעלה 
אחד, ע"כ אז מתוטצים כל הקושיות כי ענין הבאטות הם 

סימנים גדולים על המקדשות.

כי  טאשון  בית  מחוטבן  נמשך  שני  בית  חוטבן  והנה 
ה'  חסטים  שהיו  כז:(  )יומא  טז"ל  וכמ"ש  עמו  התעשקו 
שני  בבית  אף  נמצא  כתיב  ה'  חסט  ואכבדה  וע"כ  דבטים 
אלו  שהטי  עמו  התעשקו  כי  דלעיל  הרעם  ונמשך  נשאט 
בבית  הוזכט  ולא  שני  בית  זמן  כל  הוחזטו  לא  דבטים  הה' 
שני טק דבט חדש שהי' קודם בניינו שכתבו שרנה וזה לא 
הי' נמשך זמן טב, אבל ענין כי התעשקו נשאט עד שיבנה 
בית ג' במהטה בימינו, ואז יטחיב ה' לנו. והוסיף תיבת עתה 
לטמוז כי בכל עת הדבט בידינו, כמו שהשיב אימתי בן דוד 

בא היום דהיינו היום אם בקולו תשמעו.
של"ה

לח
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 חומש יומי 

פטשת תולדות

יום טאשון 
לר

âמרחשון כ"ו ראשון âיום

äë(èé)íäøáà íäøáà-ïa ÷çöé úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ¦§−̈¤©§¨¨®©§¨−̈
:÷çöé-úà ãéìBä¦¬¤¦§¨«

i"yx£˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑ ועׂשו האמּורים יעקב ¿≈∆¿…ƒ¿»ְֲֲִֵַָָֹ
‡˙ÁˆÈŒ˜.ּבּפרׁשה  „ÈÏB‰ Ì‰¯·‡∑) ׁשּקרא לאחר ַָָָ«¿»»ƒ∆ƒ¿»ְֶַַָָ

אחר: ּדבר יצחק, את הֹוליד אחרּֿכ אברהם, ׁשמֹו )הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

הזקק  ּבןֿאברהם", "יצחק הּכתּוב: ׁשּכתב ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻעלֿידי
יצחק" את הֹוליד "אברהם לצני לֹומר: ׁשהיּו לפי , ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ׂשרה, נתעּברה מאבימל' אֹומרים: ׁשהרי הּדֹור ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

הימּנּו', נתעּברה ולא אברהם עם ׁשהתה ׁשנים ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכּמה
ׁשל  ּפניו קלסּתר צר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? עׂשה ְְֵֶֶַַָָָָָָָמה
"אברהם  הּכל: והעידּו לאברהם, ּדֹומה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹיצחק
"יצחק  ּכאן: ׁשּכתב וזהּו אתֿיצחק", ְְְִִִֶֶֶַָָָָהֹוליד

הֹוליד )היה (ּבןֿאברהם" ׁש"אברהם יׁש עדּות ׁשהרי , ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
."אתֿיצחק  ְִֶָ

(ë)ä÷áø-úà Bzç÷a äðL íéòaøà-ïa ÷çöé éäéå©§¦³¦§¨Æ¤©§¨¦´¨½̈§©§´¤¦§À̈
énøàä ïáì úBçà íøà ïctî énøàä ìàeúa-úa©§¥Æ¨«£©¦½¦©©−£¨®£²¨¨¬¨«£©¦−

:äMàì Bì¬§¦¨«
i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡ŒÔa∑ מהר ׁשהרי אברהם ּכׁשּבא ∆«¿»ƒ»»ְְֲֵֵֶֶַַָָָ

ל"ז  ּבן היה ויצחק רבקה, ׁשּנֹולדה נתּבּׂשר ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּמֹורּיה,
יצחק  ּומּׁשּנֹולד ׂשרה, מתה ּבּפרק ּבֹו ׁשהרי ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשנה,
היתה  צ' ּובת ׁשנה. ל"ז ׂשרה, ׁשּמתה העקדה ְֲֵֵֶַַָָָָָָָָָעד

‡·¯‰Ìיט  Ì‰¯·‡ ¯a ˜ÁˆÈ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»««¿»»«¿»»
:˜ÁˆÈ ˙È „ÈÏB‡ƒ»ƒ¿»

È˙כ  ·ÈÒ „k ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ¯a ˜ÁˆÈ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿¿ƒ¿ƒ«¿≈»
d˙Á‡ Ì¯‡ ÔctÓ ‰‡n¯‡ Ï‡e˙a ˙a ‰˜·ƒ̄¿»«¿≈¬«»»ƒ««¬»¬»≈

:ez‡Ï dÏ ‰‡n¯‡ Ô·Ïc¿»»¬«»»≈¿ƒ¿

ãקודש משיחות ãנקודות
את  לרמז  צריכה הּתֹורה היתה ׁשּלכאֹורה הקׁשּו, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹהמפרׁשים

מסּוּפר  ׁשּבּה וּירא, ּבפרׁשת לעיל, הּדֹור ליצני לטענת ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּמענה

יצחק. ׁשל לידתֹו ְִֵֶַָָעל

הּגבּורה, למדת מרּכבה היה יצחק ּכי ידּוע ׁשהרי לֹומר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָויׁש

המכּסים  והאבנים העפר הֹורדת ּבארֹות, ּבחפירת עסק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּלכן

יצא  למעלה. מּלמּטה הּנֹובעים החּיים הּמים וגילּוי הּמעין, ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָָעל

ּבפרׁשתנּו, ׁשּדוקא אפֹוא, מּובן ּדקליּפה. ּגבּורה עׂשו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָמּמּנּו

ועיקר  ּדקליּפה), (ּגבּורה עׂשו את הֹוליד ׁשּיצחק ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָּכׁשּלֹומדים

אז  – הּגבּורה) (קו ּבארֹות ּבחפירת היה (מאֹורעֹותיו) ְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָעבֹודתֹו

מּדת  (ׁשּמדתֹו אברהם עם קׁשר לֹו ׁשאין הּטענה, ּתֹוקף ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמתעֹורר

זֹו. טענה לׁשלֹול צֹור ויׁש ְְֲִֵֶֶֶַַָהחסד),

* * *

צּורת  את מיּוחד ּבאֹופן לצּור הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הּוצר ְְְֶֶַַַַַָָָָמּדּוע

טבע  והלֹוא אברהם, לׁשל ּבדֹומה יצחק ׁשל ּפניו ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָקלסּתר

לאביו?! ּדֹומה ׁשּבן ְְִִֵֶֶַָָהּדברים

היה  יצחק ואילּו החסד, למדת מרּכבה היה אברהם ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאּלא

ּתכּונֹות  ּבעלי היּו והּבן ׁשהאב הרי הּגבּורה. למדת ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמרּכבה

ּפניהם, ּבקלסּתר ּגם להתּבּטא היה אמּור הּדבר מנּוגדֹות. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאֹופי

הּוצר לכן ּכּידּוע. הּנפׁש, ּתכּונֹות מׁשּתּקפֹות ּבּפנים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהרי

ּבדֹומה  יצחק ׁשל ּפניו קלסּתר את ליצֹור ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

לּטבע. ּבניגּוד אברהם, ְְְִֶֶַַַָָלׁשל

(101 עמ' כ, כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰l‡Â (ËÈ ּתֹולדֹות ׁשהזּכיר אחר . ¿≈∆ְְִִֶַַ
יצחק  ּתֹולדֹות להזּכיר ׁשב ְְְְְִִִֵַָָָיׁשמעאל,
טעם  ּכי אֹומרים ויׁש ויעקב. עׂשו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹׁשהם

˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰.לאביו ּדֹומה ׁשהיה . ƒ∆ƒ¿»ְִֶֶָָָ

הֹולידֹו. אברהם ּכי יעידּו רֹואיו ְְִִִַָָָָָוכל
ורּבה, גדל הֹוליד, טעם ּכי אֹומרים ְְְִִִִִֵֵַַָויׁש
ׁשאמר  והעד יֹוסף. ּברּכי על יּלדּו ְְְְִֵֵֵֶַַָָֻּכמֹו

ּבנֹו: יצחק מעל kויׁשּלחם dxez ְְְְִֵֵַַַָ

ÔctÓ (Î:יׁשמעאל ּבלׁשֹון וכן ׂשדה, . ƒ««ְְְִִֵֵֶָָ
Ô·Ï ˙BÁ‡.מאביה ונכּבד ידּוע הּוא . ¬»»ְְִִֵַָָָָ

נחׁשֹון: אחֹות k`וכן dxez ְְֲֵַ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  40    הלי דהלד • דהמ למיהס   

תולדות מ פרשת - כה - תרגום ואחד מקרא ושנים מרחשון כ"ו ראשון ליום יומי שיעור
"וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכׁשּמתה, קכ"ז ּובת יצחק ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָּכׁשּנֹולד
ּבּפרק  ּובֹו ׁשנים, ל"ז ליצחק הרי וגֹו'", ׂשרה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָחּיי

רבקה  לּביאה,נֹולדה ראּויה ׁשּתהא עד לּה המּתין . ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
ׁשנים  ‡BÁ˙.ּונׂשאּה,ג' Ì¯‡ ÔctÓ Ï‡e˙aŒ˙a ְִָָָ«¿≈ƒ««¬»¬

Ô·Ï∑ ואחֹות ּבתּואל, ּבת ׁשהיא נכּתב לא עדין וכי »»ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַֹ
ּבת  ׁשהיתה ׁשבחּה, להּגיד אּלא ארם? ּומּפּדן ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָלבן

למדה רׁשע  ולא רׁשע, אנׁשי ּומקֹומּה רׁשע ואחֹות ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָֹ
‡¯Ì.מּמעׂשיהם  ÔctÓ∑:היּו ארם ׁשּׁשני ׁשם על ֲִֵֶַƒ««¬»ְֲֵֵֶַָָ

לׁשֹון  'ּפּדן' אֹותֹו קֹורא צֹובה, וארם נהרים ְֲֲֲִֵַַַַַַָָארם
ּפֹותרים: ויׁש 'ּתֹורין', – "ּפּדן" וּתרּגּום ּבקר", ְְְְִִֵֶֶַַַָָ"צמד
יׁשמעאל  ׁשּבלׁשֹון ארם, ׂשדה ּכמֹו: ארם", ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ"ּפּדן

"ּפּדן  לׂשדה: ."קֹורין ְִֶַָָ

(àë)äø÷ò ék BzLà çëðì ýåýéì ÷çöé øzòiå©¤§©̧¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬£¨−̈
:BzLà ä÷áø øäzå ýåýé Bì øúòiå àåä¦®©¥¨³¤Æ§Ÿ̈½©©−©¦§¨¬¦§«

i"yx£¯zÚiÂ∑ ּבתפּלה והפציר BÏ.הרּבה ¯˙ÚiÂ∑ «∆¿«ְְְְִִִִִָָ«≈»∆
לֹו ונתּפּתה ונתּפּיס לׁשֹון .נתּפּצר ּכל אני: ואֹומר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
ורּבּוי  הפצרה לׁשֹון וכן:'עתר', ח)הּוא, "ועתר (יחזקאל ְְְְֲִֵַַַַָָָ

וכן: העׁשן. עלּית מרּבית הּקטרת", לה)ענן (שם ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
וכן: ּדבריכם", עלי כז)"והעּתרּתם "ונעּתרֹות (משלי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

ׂשֹונא", למרּבֹות נׁשיקֹות למּׂשא,ּדֹומֹות והּנם ְְְְִִִֵַָָֻ
ּבלע"ז  ‡BzL.אנקרישר"א ÁÎÏ∑ ּבזוית עֹומד זה ְַַ¿…«ƒ¿ְִֵֶָ

זֹוזֹו ּבזוית עֹומדת וזֹו סד)ּומתּפּללת ּומתּפּלל, .(יבמות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
BÏ ¯˙ÚiÂ∑לּה ולא ּבן ,לֹו, צּדיק ּתפּלת ּדֹומה ׁשאין «≈»∆ְְִִֵֶֶַַָָֹ

לּה ולא 'לֹו' ,לפיכ רׁשע. ּבן צּדיק לתפּלת .צּדיק ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹ

(áë)änì ïk-íà øîàzå daø÷a íéðaä eööøúiå©¦§«Ÿ£³©¨¦Æ§¦§½̈©´Ÿ¤¦¥½¨¬¨
:ýåýé-úà Løãì Cìzå éëðà äf¤−¨®Ÿ¦©¥−¤¦§¬¤§Ÿ̈«

i"yx£eˆˆ¯˙iÂ∑,ּדרׁשני אֹומר הּזה הּמקרא ּכרח על «ƒ¿…¬ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
זֹו רציצה היא מה ּזה ,ׁשּסתם לּמה "אםּֿכן, וכתב: ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּכׁשהיתה  ריצה, לׁשֹון ּדרׁשּוהּו רּבֹותינּו ְְְְִִֵֶַָָָָָֹאנכי"?.
רץ  יעקב ועבר, ׁשם ׁשל ּתֹורה ּפתחי על  ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹעֹוברת
אלילים, עבֹודת ּפתחי על עֹוברת לצאת. ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָּומפרּכס

עם  זה מתרֹוצצים אחר: ּדבר לצאת. מפרּכס ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעׂשו
עֹולמֹות  ׁשני ּבנחלת ּומריבים ‡ÔkŒÌ.זה, ¯Ó‡zÂ∑ ְְְֲִִֵֶַַָ«…∆ƒ≈

העּבּור  צער ‡ÈÎ.ּגדֹול ‰f ‰nÏ∑ ּומתּפּללת מתאּוה ִַַָָ»»∆»…ƒְְִִֶֶַַָ
ההריֹון  L¯„Ï.על CÏzÂ∑מדרׁשֹו .ׁשם ׁשל לבית ֵַָָ«≈∆ƒ¿…ְְִֵֵֶָ

'‰Œ˙‡ L¯„Ï∑ּבסֹופּה ּתהא מה לּה .ׁשּיּגיד ƒ¿…∆ְְִֵֶַַָָ

(âë)ðèáa íéBâ éðL dì ýåýé øîàiåíénàì éðLe C ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³¦Æ§¦§¥½§¥´§ª¦½
éònî:øéòö ãáòé áøå õîàé íàìî íàìe eãøté C ¦¥©−¦¦¨¥®§ŸÆ¦§´Ÿ¤«¡½̈§©−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£dÏ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשליח נאמר ,עלֿידי לׁשם «…∆»ְְֱִֵֵֶַַַָ
לּה אמר והּוא הּקדׁש, CË·a.ּברּוח ÌÈÈb ÈL∑ ְְֶַַַָָֹ¿≈…ƒ¿ƒ¿≈

ּכתיב " ּכמֹוּגיים" ורּבי,ּגאים,)המּו(, אנטֹונינּוס אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָ
חּזרת  ולא צנֹון לא ׁשלחנם מעל ּפסקּו לא ׁשּלא , ְְְְֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֻ

‡¯Èכא  d˙z‡ Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ˜ÁˆÈ ÈlˆÂ¿«ƒƒ¿»√»¿»»√≈ƒ¿≈¬≈
‰˜·¯ ˙‡ÈcÚÂ ÈÈ d˙BÏˆ Ïa˜Â ‡È‰ ‰¯˜Ú¬»»ƒ¿«≈¿≈¿»¿«ƒ«ƒ¿»

:d˙z‡ƒ¿≈

Ôkכב  Ì‡ ˙¯Ó‡Â ‡‰ÚÓa ‡ia ÔÈ˜Á„Â¿«¬ƒ¿«»ƒ¿»»«¬∆∆ƒ≈
ÔÓ ÔÙÏe‡ Úa˙ÓÏ ˙ÏÊ‡Â ‡‡ Ô„ ‰ÓÏ¿»¿»»»«¬»«¿ƒ¿«¿«ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÔÈz¯˙Âכג  ÈÎÈÚÓa ÔÈÓÓÚ ÔÈ¯z dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¿≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿≈
eÎÏnÓ eÎÏÓe ÔL¯t˙È ÈÎÈÚnÓ ÔÂkÏÓ«¿¿»ƒ≈«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ«¿

:‡¯ÈÚÊÏ „ÈaÚzLÈ ‡a¯Â Û˜˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

ãקודש משיחות ãנקודות
ּבן  ּבהיֹותֹו מתחיל ּבפרׁשתנּו יצחק ׁשל חּייו ימי ּדברי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָסיּפּור

הקּדמה  מׁשּמׁש זה וסּפּור לאּׁשה, רבקה את לקח ׁשאז ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָארּבעים,

ׁשּבמׁש אף וזאת, ועׂשו. יעקב הֹוּלדת – הּסיּפּור ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלעיקר

רּבים, ּדברים לֹו ארעּו ניׂשּואיו לפני חּייו ׁשנֹות ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָארּבעים

ּבׁשלֹוׁש ּבגןֿעדן ׁשהּייתֹו ּוכמֹוֿכן העקדה, נסיֹון – ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹּובראׁשם

לנּׂשּואיו. העקדה ׁשּבין ְֲִִֵֵֶַָָָָהּׁשנים

העליה  אֹו (העקדה), נפׁש מסירת אינּה הּכּונה ׁשּתכלית ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָללּמד

ע  העֹולם, ּבירּור אּלא ּבתחּתֹונים.לגןֿעדן, יתּבר לֹו ּדירה ׂשּית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּכּנאמר ילדים, ּבהֹולדת קׁשּור זה כח)ּובירּור א, "ּפרּו(בראשית ְְְֱִֵֶֶַַַָָָ

ּוכבׁשּוה". הארץ את ּומלאּו ְְְִִֶֶָָָּורבּו

(155 עמ' א, כרך תש"נ השיחות (ספר

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯zÚiÂ (‡Îהעּתירּו ּכי הּקל. מּבנין . «∆¿«ְְִִִִַַַַ
הּׁשם  ׁשרצה וטעמֹו מהּכבד. ה', ְְֵֵֵֶֶַַַָָָאל

מּבנין ÚiÂ˙¯ּבדבריהם: יתרּצה, . ְְִֵֶ«≈»∆ְְִִִֶַַ
akנפעל: dxez ְִָ

eˆˆ¯˙iÂ (·Î והּצד''י מרּוצה, מּלׁשֹון . «ƒ¿…¬ְְְִִַַָ
ונקראּו ירֹוצצּו. ּכּברקים ואחיו ְְְְְְְִִִַָָָּכפּול.
ערּוּמים  ּובגדי וכן סֹופם. ׁשם על ְְֲִִִֵֵֵַָָּבנים
ׁשּילדּו לנׁשים ׁשאלה והיא ְְְְֲִִִֶַָָָָּתפׁשיט.

לא: וּתאמרנה ּככה, להם ארע ְִֵֶַַַָָָָֹֹאם
Ôkוטעם Ì‡ ¯Ó‡zÂ,והּמנהג הּדבר . ְַַ«…∆ƒ≈ְְִַַָָָ

מׁשּנה: ּבהריֹון אנכי זה bkלּמה dxez ְְִֵֶֶָָָָֹֻ
dÏ '‰ ¯Ó‡iÂ (‚Îאֹו נביא. ידי על . «…∆»ְִֵַָ

מ
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מא תולדות  פרשת - כה - תרגום ואחד מקרא ושנים מרחשון כ"ו ראשון ליום יומי שיעור

הּגׁשמים  ּבימֹות ולא החּמה יא)ּבימֹות ÈLe.(ע"ז ְְִִִַַַָָֹ¿≈
ÌÈn‡Ï∑'לאם' e„¯tÈ.'מלכּות'אּלא אין CÈÚnÓ∑ ¿Àƒְְֵֶַָֹƒ≈«ƒƒ»≈

לרׁשעֹו זה נפרדים, הם הּמעים לתּמֹומן Ì‡ÏÓ.וזה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֻƒ¿…

ıÓ‡È∑ נֹופל זה קם ּכׁשּזה ּבגדּלה, יׁשוּו וכן .לא ∆¡»ְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹֻ
אֹומר: כו)הּוא נתמּלאה (יחזקאל לא החרבה", "אּמלאה ְְְֳִִֵַָָָָָָֹ

ירּוׁשלים  ׁשל מחרּבנּה אּלא .צֹור ְְִֵֶֶַָָָָֻ

(ãë):dðèáa íîBú äpäå úãìì äéîé eàìîiå©¦§§¬¨¤−¨¨¤®¤§¦¥¬¦−§¦§¨«

i"yx£‰ÈÓÈ e‡ÏÓiÂ∑ ּבעת "ויהי ּכתיב: ּבתמר אבל «ƒ¿¿»∆»ְְְְֲִִֵַָָָ
ילדתם  חדׁשים לז' ּכי ימיה מלאּו ׁשּלא .לדּתּה", ְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָֹ

ÌÓB˙ ‰p‰Â∑ ּובתמ לפי חסר, מלא, "ּתאֹומים" ר ¿ƒ≈ƒְְְִִֵֵָָָָ
רׁשע  ואחד צּדיק אחד ּכאן אבל צּדיקים, .ׁשּׁשניהם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

(äë)eàø÷iå øòN úøcàk Blk éðBîãà ïBLàøä àöiå©¥¥³¨«¦Æ©§¦½ª−§©¤´¤¥¨®©¦§§¬
:åNò BîL§−¥¨«

i"yx£ÈBÓ„‡∑ הּוא ּדמים סימן ׁשֹופ (בראשית ׁשּיהא «¿ƒְִִֵֵֶָָ
ÚN¯.רבה) ˙¯c‡k Blk∑,ׂשער ׁשל ּכטּלית מלא À¿«∆∆≈»ְִֵֵֶַָָ

ּבלע"ז  פלוקיר"א ׂשער, הּמלאה BÓL.צמר e‡¯˜iÂ ְְֵֵֶֶַַַָָ«ƒ¿¿¿

ÂNÚ∑ ונגמר נעׂשה ׁשהיה לפי ּכן, לֹו קראּו הּכל ≈»ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
הרּבה  ׁשנים ּכבן .ּבׂשערֹו ְְְִִֵֶַָָ

(åë)àø÷iå åNò á÷ra úæçà Bãéå åéçà àöé ïë-éøçàå§©«£¥¥º¨¨´¨¦À§¨³Ÿ¤̧¤Æ©«£¥´¥½̈©¦§¨¬
:íúà úãìa äðL íéML-ïa ÷çöéå á÷òé BîL§−©«£®Ÿ§¦§¨²¤¦¦¬¨−̈§¤¬¤Ÿ¨«

i"yx£'B‚Â ÂÈÁ‡ ‡ˆÈ ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑מדרׁש ׁשמעּתי ¿«¬≈≈»»»ƒ¿ְְִִַַָ
ּפׁשּוטֹו:אּגדה  לפי הּדֹורׁשֹו ּבֹו, אֹוחז היה 'ּבדין ְְְְִִֵַַָָָָ

הּׁשנּיה, מן ועׂשו ראׁשֹונה מּטּפה נֹוצר יעקב ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹלעּכבֹו,
ׁשּתי  ּבּה ּתן קצרה, ׁשּפיה מּׁשפֹופרת ּולמד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָצא
אחרֹונה, ּתצא ראׁשֹונה, הּנכנסת זֹו. ּתחת זֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאבנים,
הּנֹוצר  עׂשו נמצא, ראׁשֹונה. ּתצא אחרֹונה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהּנכנסת
יצא  ראׁשֹונה, ׁשּנֹוצר ויעקב ראׁשֹון, יצא ְֲֲִִֶַַַָָָָָָָֹּבאחרֹונה,
ללדה  ראׁשֹון ׁשּיהא לעּכבֹו ּבא ויעקב ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹאחרֹון,
הּבכֹורה  את ויּטל רחמּה את ויפטר ליצירה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֹּכראׁשֹון

הּדין  ÂNÚ.מן ·˜Úa∑ מסּפיק זה ׁשאין סימן ִִַ«¬≈≈»ְִִֵֶֶַָ

מלכּותֹו, הימּנּולגמר ונֹוטלּה עֹומד ׁשּזה .עד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹ
·˜ÚÈ BÓL ‡¯˜iÂ∑ֿהּואאּתם (הּקדֹוׁשּֿברּו' אמר: ס"א «ƒ¿»¿«¬…ֶַַַָָָ

ּדכתיב: הּוא הדא ׁשם. ּבכֹורי לבני אקרא אני אף ׁשם, לבכֹורכם ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַָָקריתּון

יעקב". ׁשמֹו על )"וּיקרא יעקב, לֹו קרא אביו אחר: ּדבר ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָֹֹ
העקב ׁשם  L‰.אחיזת ÌÈMLŒÔa∑ ׁשנים עׂשר ֲִֵֵֶַָ∆ƒƒ»»ִֶֶָ

להריֹון,מּׁשּנּׂש ּוראּויה ׁשנה י"ג ּבת ׁשּנעׂשית עד אּה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לּה והמּתין צּפה הּללּו, ׁשנים ׁשעׂשה ועׂשר ּכמֹו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ

עקרה  ׁשהיא ידע נתעּברה, ׁשּלא ּכיון לׂשרה. ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹאביו
ׁשּנתקּדׁש לפי ליּׂשא רצה לא וׁשפחה עליה. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוהתּפּלל

ּתמימה  עֹולה להיֹות הּמֹורּיה סד)ּבהר .(יבמות ְְְִִִַַָָָ

(æë)ãéö òãé Léà åNò éäéå íéøòpä eìcâiå©¦§§Æ©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©©−¦
:íéìäà áLé íz Léà á÷òéå äãN Léà¦´¨¤®§©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«

i"yx£ÂNÚ È‰ÈÂ ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ∑ זמן ׁשהיּוּכל «ƒ¿¿«¿»ƒ«¿ƒ≈»ְֶַָָ
ּבמעׂשיהם  נּכרים היּו לא מדקּדק קטּנים, אדם ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּפרׁש זה ׁשנה, י"ג ּבני ׁשּנעׂשּו ּכיון ּטיבם, מה ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבהם

אלילים  לעבֹודת ּפרׁש וזה מדרׁשֹות ˆÈ„.לבּתי Ú„È∑ ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָ…≈««ƒ
אביו  את ּולרּמֹות היאּבפיו לצּוד 'אּבא, וׁשֹואלֹו: ְְְֲִִֵֶַַָָָָ

ׁשהּוא מעּׂשרין  אביו ּכסבּור הּתבן'? ואת הּמלח את ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

˙ÔÈÓeÈכד  ‡‰Â „ÏÈÓÏ ‡‰ÓBÈ eÓÈÏLe¿ƒ»»¿≈»¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

(כה  ÌÈÏ‚k dlk ˜BnÒ ‰‡Ó„˜ ˜Ùe נ"א ¿««¿»»ƒÀ≈ƒ¿ƒ
ÔÏÎk(:ÂNÚ dÓL B¯˜e ¯ÚNc ƒ¿»ƒ¿»¿¿≈≈»

Úa˜·‡כו  ‡„ÈÁ‡ d„ÈÂ È‰eÁ‡ ˜Ù Ôk ¯˙·e»«≈¿«¬ƒƒ≈¬ƒ»¿ƒ¿»
ÔÈzL ¯a ˜ÁˆÈÂ ·˜ÚÈ dÓL ‡¯˜e ÂNÚ„¿≈»¿»¿≈«¬…¿ƒ¿»«ƒƒ

:ÔB‰˙È ˙„ÈÏÈ „k ÔÈL¿ƒ«¿ƒ«»¿

ÔÎ¯ÈLÁכז  ¯·b ÂNÚ ‰Â‰Â ‡iÓÏeÚ ei·¯e¿ƒ≈«»«¬»≈»¿««¿ƒ¿»
LnLÓ ÌÈÏL ¯·b ·˜ÚÈÂ ‡Ï˜ÁÏ ˜Ù ¯·b¿«»≈¿«¿»¿«¬…¿«¿ƒ¿«≈

:‡ÙÏe‡ ˙Èa≈¿»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ׁשהיּו עד מת לא ּכי ּבעצמֹו, ְְְִֵֶַַַָָָֹאברהם
ׁשנה: ט"ו ּבני הּפעל,Â¯·ּבניה הּוא . ְֵֶָָָָ¿«ַַֹ

זה  אפרׁש ועֹוד אב. יכּבד ּבן ְְְֲֵֵֵֵֶַָָוכן
ckהּפסּוק : dxez ַָ

ÌÓB˙ („Îּכמֹו הּׁשרׁש, אלף ּבחסרֹון . ƒְְְֶֶֶַָֹ
נתּתי  ׁשּפרּוׁשֹו לטֹוב, ׁשריתי לא ְִִִִֵֵֶַָֹאם

לטֹוב: ׁשאריתdk dxez ְְִֵֵ

(‰Îיו"דÈBÓ„‡ ּכיּו"ד נֹוסף, . «¿ƒְָ
מּלת ואין רק c‡k¯˙אכזרי: סמּוכה ְְִִֵַַָ¿«∆∆ְַָ

ּדעת  ועל ּכאּדרת, ׂשער ּכּלֹו ְְְֵֶֶַַַַַָֻטעמֹו
סמּוכה: ׁשהיא BÓLאחרים e‡¯˜iÂ. ְֲִִֵֶָ«ƒ¿¿¿

ּבפני  מעׂשה ׁשּפרּוׁשֹו ויּתכן ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָרֹואיו.
זאת  היתה ּגדֹולה ּופליאה ְְְְִַָָָָֹעצמֹו.
יֹוצא  אדם ּבן ׁשּכל ּבעבּור ֲֵֵֶֶַַָָָָהּלידה,

ׁשּתי  והּנה עליו, מכּסה ׁשהיא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָּבׁשליא
אחד: רגע נפּתחּו ekהּׁשליֹות dxez ְְְִִֶֶַַָ

BÓL ‡¯˜iÂ (ÂÎ יצחק אֹו הּקֹורא. . «ƒ¿»¿ְִֵַָ
fkאביו: dxez ִָ

„Èˆ Ú„BÈ (ÊÎ,מרמֹות מלא לעֹולם . ≈««ƒְְִֵָָ
יּתפׂשּו. מרמה ּבדר החּיֹות רב ְְְִִִֶֶַַָָֹּכי

הּוא ּכי עׂשו הפ Ìzויעקב LÈ‡. ְֲִֵֵֶַָֹƒ»

מא

 חומש יומי 
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תולדות מב פרשת - כה - תרגום ואחד מקרא ושנים מרחשון כ"ו ראשון ליום יומי שיעור
ּבּמצֹות  N„‰.(תנחומא)מדקּדק LÈ‡∑ אדם ּכמׁשמעֹו, ְְְִֵַַƒ»∆ְְַָָָ

ּבקׁשּתֹו וצֹודה ּבקי ∑Ìz.ועֹופֹות חּיֹותּבטל אינֹו ְְְְֵֶַַָ»ִֵָ
קרּוי  לרּמֹות, חריף ׁשאינֹו מי ּפיו. ּכן ּכלּבֹו אּלה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבכל

‡‰ÌÈÏ.'ּתם' ·LÈ∑ עבר ׁשל ואהלֹו ׁשם ׁשל .אהלֹו ָ…≈…»ƒְֳֳֵֵֶֶֶָָ

(çë)ä÷áøå åéôa ãéö-ék åNò-úà ÷çöé áäàiå©¤«¡©¬¦§¨²¤¥−̈¦©´¦§¦®§¦§−̈
:á÷òé-úà úáäàŸ¤¬¤¤©«£«Ÿ

i"yx£ÂÈÙa∑.יצחק ׁשל ּבפיו ּבדבריו ּכתרּגּומֹו: ּומרּמהּו אֹותֹו צד ׁשהיה עׂשו, ׁשל ּבפיו .ּומדרׁשֹו: ¿ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

(èë)éò àeäå äãOä-ïî åNò àáiå ãéæð á÷òé ãæiå:ó ©¨¬¤©«£−Ÿ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²¦©¨¤−§¬¨¥«

i"yx£„ÊiÂ∑ּכתרּגּומֹו ּבּׁשּול, ÛÈÚ.לׁשֹון ‡e‰Â∑(ב"ר) ּדתימא:ּברציחה ּכמה ד), נפׁשי (ירמיה עיפה "ּכי «»∆ְְְִַ¿»≈ְְְְְִִִִֵַָָָָָ
.להֹורגים" ְְִ

(ì)íãàä-ïî àð éðèéòìä á÷òé-ìà åNò øîàiå©Ÿ̧¤¥¹̈¤©«£ÀŸ©§¦¥³¦¨Æ¦¨«¨³Ÿ
éò ék äfä íãàä:íBãà BîL-àø÷ ïk-ìò éëðà ó ¨«¨ŸÆ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬¨«¨§−¡«

i"yx£ÈËÈÚÏ‰∑ּכמֹו לתֹוכֹו, הרּבה ּוׁשפ ּפי אפּתח «¿ƒ≈ƒְְְְְִֵֶַַֹ
מלעיטין  אבל הּגמל, את אֹובסין 'אין ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּׁשנינּו:

‰‡„Ì.אֹותֹו' Ì„‡‰ŒÔÓ∑ אדּמֹות ואֹותֹו,עדׁשים ƒ»»…»»…ְֲֲִָֻ
יֹוצ  ּבנֹו, ּבן עׂשו את יראה ׁשּלא אברהם, מת א הּיֹום ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּקדֹוׁשֿ ׁשהבטיחֹו טֹובה ׂשבה זֹו ואין רעה, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָלתרּבּות
חמׁש הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא קּצר לפיכ ְִִֵֵַָָָָָּברּוֿהּוא.

מּׁשנֹותיו  קע"ה ׁשנים וזה ׁשנה, ק"פ חי ׁשּיצחק , ְְְִִִֶֶַָָָָָ

ולּמה  האבל. את להברֹות עדׁשים יעקב ּובּׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשנה,
החֹוזר  ּגלּגל ׁשהאבלּות לגלּגל, ׁשּדֹומֹות ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָעדׁשים?

ׁשאסּור (ּבעֹולם. ּפה, לֹו אין האבל ּכ ּפה, להם אין עדׁשים מה ועֹוד, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָ

עגּלים  ׁשהם ּביצים, מאכלֹו ּבתחּלת האבל את להברֹות הּמנהג ּולפיכ ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלדּבר,

ימים  ג' ּכל אבל, קטן: ּבמֹועד ּכדאמרינן ּפה, לֹו אין אבל ּכ ּפה, להם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָואין

מג' ּבּתחּלה. ׁשֹואל ׁשאינֹו וכלֿׁשּכן אדם, לכל ׁשלֹום מׁשיב אינֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהראׁשֹונים

יׁשן  ּברׁש"י וכּו', ׁשֹואל ואינֹו מׁשיב ז', .)ועד ְְְְִִֵֵֵַַָָ

(àì):éì Eúøëa-úà íBië äøëî á÷òé øîàiå©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²¤§Ÿ̈«§−¦«

i"yx£ÌBiÎ ‰¯ÎÓ∑,ּכּיֹום דלהן", "ּכיֹום ּכתרּגּומֹו ƒ¿»«ְְְְִֵַַ
ּברּורה  מכירה לי מכר ּכ ּברּור, ∑E˙¯Îa.ׁשהּוא ְְְִִֶָָָָֹ¿…»¿

זה  רׁשע 'אין יעקב: אמר ּבבכֹורֹות, ׁשהעבֹודה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹלפי
להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא' ׁשּיקריב .ּכדאי ְְְִֶַַַָָ

‰Â‰כח  d„ÈvÓ È¯‡ ÂNÚ ˙È ˜ÁˆÈ ÌÁ¯e¿≈ƒ¿»»≈»¬≈ƒ≈≈¬»
:·˜ÚÈ ˙È ˙ÓÈÁ¯ ‰˜·¯Â ÏÈÎ‡»ƒ¿ƒ¿»¿≈«»«¬…

(כט  ‡˙‡Â ‡ÏÈL·z ·˜ÚÈ ÏÈM·e נ"אÏÚÂ( «ƒ«¬…«¿ƒ»«¬»¿«
:È‰lLÓ ‡e‰Â ‡Ï˜Á ÔÓ ÂNÚ≈»ƒ«¿»¿¿«¿≈

ÔÓל  ÔÚÎ ÈÓÚË‡ ·˜ÚÈÏ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿«¬…«¿≈¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡‡ È‰lLÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˜BnÒ ‡˜BnÒƒ»ƒ»»≈¬≈¿«¿≈»»«

:ÌB„‡ dÓL ‡¯˜ Ôk≈¿»¿≈¡

C˙e¯Îaלא  ˙È Ô‰Ïc ÌBÈk ÔÈaÊ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»
:ÈÏƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
ÂÈÙa ÂÈ·‡ ˙‡ ˙Bn¯Ïe „eˆÏ(כז כה, (רׁש"י »¿«∆»ƒ¿ƒִַ

"יֹודע  הּמּלים את להֹוציא רׁש"י ראה מה הּמפרׁשים, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָהקׁשּו

היתה  ּדאּלּו לֹומר, ויׁש חּיים). ּבעלי (צדת ּפׁשּוטן מידי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָציד"

ׂשדה" "איׁש להקּדים הּכתּוב היה צרי ּכפׁשּוטֹו, לציד ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָהּכּונה

ּבציד. עֹוסק וׁשם לּׂשדה אדם יֹוצא קֹודם ׁשהרי ציד", ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָל"יֹודע

ל'צידה' ׁשהּכּונה מּובן ּתחּלה, ציד" "יֹודע ׁשּנאמר ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּומּכ

היה  ׁשעׂשו מפרׁש ולכן לּׂשדה; הּיציאה לפני ּבּבית, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּמתרחׁשת

ּבפיו. יצחק את ּומרּמה ְְְִִֶֶַָָ'צד'

(116 עמ' כה כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

עׂשו N„‰ּגם LÈ‡ויעקב .·LBÈ ֵַָƒ»∆ְֲַֹ≈
ÌÈÏ‰‡ּכמֹו ּפרּוׁשֹו להיֹות ויּתכן . …»ƒְְְִִֵֵָ

ּומקנה: אהל gkיֹוׁשב dxez ְִֵֶֶֹ
ÂÈÙa „Èˆ Èk (ÁÎ ציד מביא היה . ƒ«ƒ¿ƒִִֵַָָ

hkּבפיו: dxez ְִ
ÛÈÚ ‡e‰Â (ËÎ עיפה ּבארץ ּכטעם . ¿»≈ְְֲֵֶֶַַָ

וצמא: lרעב dxez ְֵֵָָ
ÈËÈÚÏ‰ (Ï והּטעם חבר, לֹו אין . «¿ƒ≈ƒְֵֵַַַָ

וטעם רק ÈÊ„האכילני: ּתבׁשיל. . ְֲִִֵַַַ»ƒְִַַ
„ÊiÂ מהּׁשני ׁשני . והם הּנחים. ם «»∆ְְְִִֵֵֵַַַָ

ידֹון  לא וכן אחד. והּפרּוׁש ְְִֵֵֶַָָָָֹׁשרׁשים
נדנּה: עם l`רּוחי dxez ְִִָָ

‰¯ÎÓ (‡Ï.הּנער ׁשלחה ּכמֹו ּבחירק . ƒ¿»ְְְִִִַַַָ
ׁשנים  ּפי ׁשּיּקח והּבכֹורה עּמי. ְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשכבה
לּבכֹור  ׁשּיׁש אֹומרים ויׁש אביו. ְְְְִִֵֵֶַָָּבממֹון
מּפניו  לקּום הּצעיר, על מעלה ְֲִִַַַָָָָָָלעֹולם

לאב: ּכבן  alּולׁשרתֹו dxez ְְְֵָָָ

מב
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מג תולדות  פרשת - כו - תרגום ואחד מקרא ושנים מרחשון כ"ו ראשון ליום יומי שיעור

(áì)äf-änìå úeîì CìBä éëðà äpä åNò øîàiå©Ÿ́¤¥½̈¦¥²¨«Ÿ¦¬¥−¨®§¨«¨¤¬
:äøëa éì¦−§Ÿ̈«

i"yx£˙eÓÏ CÏB‰ ÈÎ‡ ‰p‰∑),הּבכֹורה היא והֹולכת מתנֹודדת ƒ≈»…ƒ≈»ְְְִִֶֶֶֶַָ

ה  עת ּכל ּתהא ועֹוד ׁשּלא אֹותּה, יּטל לוי ׁשבט ּכי ּבבכֹורֹות עׂשו:)עבֹודה אמר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
ּטיבּה אזהרֹות 'מה 'ּכּמה לֹו: אמר זֹו'? עבֹודה ׁשל ְֲִֶַַַַָָָָָ

ׁשּׁשנינּו: ּכאֹותּה ּבּה', ּתלּויין ּומיתֹות סג)וענׁשין (סנהדרין ְְֳִִִִֶָָָָָ
'אני  אמר: ראׁש', ּופרּועי יין ׁשתּויי ׁשּבמיתה: הן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ'אּלּו

ּבּה'? לי חפץ מה אםּֿכן עלֿידּה, למּות הֹול. ִִֵֵֵֶַַָָָָ

(âì)økîiå Bì òáMiå íBik él äòáMä á÷òé øîàiå©Ÿ́¤©«£ÀŸ¦¨³§¨¦Æ©½©¦¨©−®©¦§¬Ÿ
:á÷òéì Búøëa-úà¤§«Ÿ̈−§©«£«Ÿ

(ãì)ìëàiå íéLãò ãéæðe íçì åNòì ïúð á÷òéå§©«£ºŸ¨©´§¥À̈¤µ¤§¦´£¨¦½©Ÿ́©
:äøëaä-úà åNò æáiå Cìiå í÷iå zLiå©¥½§§©−̈¨©¥©®©¦¬¤¥−̈¤©§Ÿ̈«

i"yx£ÂNÚ Ê·iÂ∑ הּכתּוב רׁשעֹו,העיד מקֹום על ׁשל עבֹודתֹו .ׁשּבּזה «ƒ∆≈»ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

åë(à)øLà ïBLàøä áòøä ãálî õøàa áòø éäéå©§¦³¨¨Æ¨½̈¤¦§©Æ¨«¨¨´¨«¦½£¤¬
-Cìî Cìîéáà-ìà ÷çöé Cìiå íäøáà éîéa äéä̈−̈¦¥´©§¨¨®©¥¯¤¦§¨²¤£¦¤¬¤¤«¤

ìt:äøøb íézL §¦§¦−§¨«¨

(á)ïëL äîéøöî ãøz-ìà øîàiå ýåýé åéìà àøiå©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½©−Ÿ¤©¥¥´¦§¨®§¨§´Ÿ
éìà øîà øLà õøàa:E ¨½̈¤£¤−Ÿ©¬¥¤«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ „¯zŒÏ‡∑ למצרים לרדת ּדעּתֹו ׁשהיה «≈≈ƒ¿»¿»ְְְִִֶֶֶַַָָָ
לֹו: אמר הרעב, ּבימי אביו ׁשּירד "אלּֿתרד ּכמֹו ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

חּוצהֿלארץ  ואין ּתמימה' 'עֹולה ׁשאּתה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָמצרימה",
ל .ּכדאי ְְַ

ÓÏe‰לב  ˙ÓÓÏ ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»»¬»»≈ƒ¿»¿»
:‡˙e¯Îa ÈÏ Ôc¿»ƒ¿≈»

dÏלג  ÌÈi˜Â Ô‰Ïc ÌBÈk ÈÏ Ìi˜ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«≈ƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ≈
:·˜ÚÈÏ d˙e¯Îa ˙È ÔÈaÊÂ¿«ƒ»¿≈≈¿«¬…

ÏÈL·˙Âלד  ÌÁÏ ÂNÚÏ ·‰È ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¿≈»¿≈¿«¿ƒ
ÂNÚ ËLÂ ÏÊ‡Â Ì˜Â È˙Le ÏÎ‡Â ÔÈÁÙBÏËcƒ¿¿ƒ«¬«¿ƒ¿»«¬»¿»≈»

:‡˙e¯Îa ˙È»¿≈»

Ècא  ‰‡Ó„˜ ‡ÙkÓ ¯a ‡Ú¯‡a ‡ÙÎ ‰Â‰Â«¬»«¿»¿«¿»«ƒ«¿»«¿»»ƒ
˙ÂÏ ˜ÁˆÈ ÏÊ‡Â Ì‰¯·‡ ÈÓBÈa ‰Â‰¬»¿≈«¿»»«¬«ƒ¿»¿«

:¯¯‚Ï È‡zLÏÙ„ ‡kÏÓ CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»

ÌÈ¯ˆÓÏב  ˙BÁ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»«¬«»≈¿ƒ¿»ƒ
:CÏ ¯ÓÈ‡ Èc ‡Ú¯‡· È¯L¿≈¿«¿»ƒ≈«»

ãקודש משיחות ãנקודות
EÏ È‡„k ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÔÈ‡Â ,‰ÓÈÓz ‰ÏBÚ ‰z‡L(ב כו, (רש"י ∆«»»¿ƒ»¿≈»»»∆¿«¿

מדּגׁש ı¯‡Ïּברׁש"י ıeÁaL ÔB¯qÁ‰ מדּגׁשת ּבּמדרׁש ואּלּו , ְְִַָֻ«ƒ»∆¿»»∆ְְְִִֶֶַָֻ

Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙ÏÚÓ,עֹולה "מה הּמקּדׁש): למקֹום ּדֹומה (ׁשהיא «¬«∆∆ƒ¿»≈ְְִִִֶַָָָָ

לארץ, חּוץ יצאת אם אּת, אף נפסלה, לּקלעים, חּוץ יצאת ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָאם

הארץ  הבטחת ׁשעלֿידי סבּור ׁשהּמדרׁש לֹומר, ויׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָנפסלּת".

ולכן  ּומיחדת; ׁשֹונה היתה אז ּוכבר ּבפעל, אברהם אֹותּה ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻקנה

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

(·Ïוטעם˙eÓÏ CÏB‰ ÈÎ‡ ‰p‰. ְַַƒ≈»…ƒ≈»
ּבעצמֹו מסּתּכן הּוא ויֹום יֹום ְְְְִֵֶַַָָׁשּבכל
יהרגּוהּו ׁשּמא לצּוד, יצא ְֲֵֵֶֶַַַָָּכאׁשר
קדם  ׁשּימּות ויּתכן ְִֵֶֶַַָָֹהחּיֹות.

blאביו: dxez ִָ
ÂNÚ Ê·iÂ („Ï ּבעבּור הּבכֹורה זאת ּגם . «ƒ∆≈»ְֲַַַָֹ

יתמהּו ורּבים עׁשר. לאביו ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשראה
לא  ּוכאּלּו רב, ממֹון אברהם לֹו עזב ְְִִַַַָָָָֹּכי
ּובא  ּבנעּוריו ּגדֹול עׁשיר ּבימיהם ְִִִֵֶָָָָָראּו
יצחק  ׁשהיה והעד ּבזקּוניו. עני ְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹלידי
ואּלּו צרּכֹו. ּבעבּור עׂשו את אֹוהב ְְֲִִֵֵֶַָָָאביו

נכּבד  והּוא אביו ּבבית רב הּלחם ְְְִִֵֶֶַַָָָָהיה
נזיד. ּבעבּור ּבכֹורתֹו מכר לא ְְֲִֵַַָָָָֹּבעיניו,
מטעּמים, יֹום ּבכל אֹוכל אביו היה ְְְִִִֵַַָָָָואם
לא  ולּמה ציד. לי הביאה אמר טעם ְִִִַַַַַָָָָָֹמה
לא  ולּמה חמּודֹות. ּבגדים ליעקב ְְְֲֲִַָָָָָֹֹהיה
ׁשהּוא  ,ּבּדר וזהב ּכסף אּמֹו לֹו ְְִֶֶֶֶֶַָָָָנתנה
ללּבׁש. ּובגד לאכֹול לחם לי ונתן ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָֹאֹומר
אֹוהבת  והיא הֹון אליו ׁשלחה לא ְְְִֵֶֶָָָָָֹולּמה
והּפסּוק  הּצאן. לׁשמר הצר ּכי ְְְִִַַַָֹֹֻאֹותֹו,
ועורי  זקנּותֹו. קדם האיׁש, וּיגּדל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשאמר
לּצּדיקים, מעלה העׁשר ּכי יחׁשבּו ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹלב

לּמה  יׁשאלּו ועֹוד יֹוכיח. אלּיהּו ְְְֲִִִִֵֵַָָָוהּנה
יֹודיעּונּו אּולי ליצחק. ממֹון הּׁשם ְְִִִֵֵַַָָחּסר
ּבקנה  ידחּונּו ואל עיניו. מאֹור חּסר ְְְְִִֵֵֶַָָָָלּמה
לחּפׂש לנּו ואין סֹוד לֹו יׁש ּכי ּדרׁש. ְְְִֵֵֵֶַָָׁשל
ּבדעת  ּכח ואין הּׁשם מחׁשבֹות עמקּו ְְְְְִֵֵַַַַַָֹּכי
הּנה  אמרּו, אחרים וכן להבינם. ְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָהאדם
נא  ל לֹו אמרה רבקה ּכי לֹו, יׁש ְְִִֵֶָָָָֹצאן
מעט. מקנה לֹו ׁשּנׁשאר ויּתכן הּצאן, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹאל
אל  נא ל ּפרּוׁש להיֹות הּוא נכֹון ְִֵֶֶַָָּגם
ׁשהן  הּצאן מקֹום אל ְֵֶֶַַֹֹהּצאן,

`נמּכרֹות: dxez ְִָ

מג
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תולדות מד פרשת - כו - תרגום ואחד מקרא ושנים מרחשון כ"ז שני ליום יומי שיעור

(â)Eì-ék jëøáàå Enò äéäàå úàfä õøàa øebµ¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬¦§−©«£¨«£¤®¨¦«§´
-úà éúî÷äå ìàä úöøàä-ìk-úà ïzà Eòøæìe§©§£À¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ¨¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤

éáà íäøáàì ézòaLð øLà äòáMä:E ©§ª½̈£¤¬¦§©−§¦§©§¨¨¬¨¦«
i"yx£Ï‡‰∑"האּלה" .ּכמֹו »≈ְֵֶָ

(ã)Eòøæì ézúðå íéîMä éáëBëk Eòøæ-úà éúéaøäå§¦§¥¦³¤©§£Æ§«§¥´©¨©½¦§¨©¦´§©§£½
ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå ìûä úöøàä-ìk úà¥¬¨¨«£¨−Ÿ¨¥®§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥¬

:õøàä̈¨«¤
i"yx£EÚ¯Ê· eÎ¯a˙‰Â∑לבנֹו אֹומר זרעאדם 'יהא : ¿ƒ¿»¬¿«¿¬ְְְֲִֵֵַָָ

לכּלן: אב וזה הּמקרא, ּבכל וכן יצחק', ׁשל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻּכזרעֹו
לענין  ואף וגֹו'", יׂשימ לאמר יׂשראל יבר ּב"ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֹ

ּכן: מצינּו ה)הּקללה לאלה",(במדבר האּׁשה "והיתה ְְְְִִֵַָָָָָָָָָ

וכן: ּכפלֹונית', 'ּתהא אֹומר: ׂשֹונאֹו, (ישעיה ׁשהּמקּלל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַ
ׁשהּנׁשּבע סה) לבחירי", לׁשבּועה ׁשמכם ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ"והּנחּתם

!'וכ ּכ עׂשיתי אם ּכפלֹוני, 'אהא .אֹומר: ְְֱִִִִִֵֵָָָ

(ä)ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL-øLà á÷ò¥¾¤£¤¨©¬©§¨−̈§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½
:éúøBúå éúBwç éúåöî¦§Ÿ©−ª©¬§«Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ˜a Ì‰¯·‡ ÚÓL∑אֹותֹו ÓLiÂ¯.ּכׁשּנּסיתי »««¿»»¿…ƒְִִִֶ«ƒ¿…
Èz¯ÓLÓ∑,ׁשּבּתֹורה אזהרֹות על להרחקה ּגזרֹות ƒ¿«¿ƒְְְְֵֶַַַַָָָָ

לׁשּבת  ּוׁשבּות לעריֹות ׁשנּיֹות כא)ּכגֹון: ∑È˙ÂˆÓ.(יבמות ְְְְֲִַַָָƒ¿…«
ּכגֹון: להצטּוֹות, הן ראּויין נכּתבּו, לא ׁשאּלּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַָֹּדברים

ּדמים  ּוׁשפיכּות הרע ∑È˙BwÁ.ּגזל ׁשּיצר ּדברים ְִִֵָָÀ«ְִֵֶֶַָָ

חזיר  אכילת ּכגֹון: עליהם, מׁשיבין העֹולם ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָֻואּמֹות
הּמל ּגזרת אּלא ּבּדבר טעם ׁשאין ׁשעטנז, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּולביׁשת

עבדיו  על ׁשּבעלֿ∑È˙¯B˙Â.וחּקֹותיו ּתֹורה להביא ְֲַָָָֻ¿…»ְְִֶַָָ
מּסיני ּפה, למׁשה .(ב"ר)הלכה ְֲִִֶֶַָָֹ

$
âמרחשון כ"ז שני âיום

(å):øøâa ÷çöé áLiå©¥¬¤¦§−̈¦§¨«
(æ)àåä éúçà øîàiå BzLàì íB÷nä éLðà eìàLiå©¦§£º©§¥³©¨Æ§¦§½©−Ÿ¤£´Ÿ¦¦®

íB÷nä éLðà éðâøäé-ït ézLà øîàì àøé ék¦³¨¥Æ¥´Ÿ¦§¦½¤©«©§ª¹¦©§¥³©¨Æ
:àåä äàøî úáBè-ék ä÷áø-ìò©¦§½̈¦«©¬©§¤−¦«

i"yx£BzL‡Ï∑אׁשּתֹו כ)ּכמֹו:,על הּוא"(לעיל אחי ."אמריֿלי ¿ƒ¿ְְְִִִִִַָ

·CcÚÒג  È¯ÓÈÓ È‰ÈÂ ‡„‰ ‡Ú¯‡a ¯ec¿«¿»»»ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»
‡˙Ú¯‡ Ïk ˙È Ôz‡ C·ÏÂ CÏ È¯‡ CpÎ¯·‡Â¿≈»≈ƒ»¬≈»¿ƒ¿»∆≈»»«¿»»
Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Èc ‡ÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»≈»¿»»ƒ«≈ƒ¿«¿»»

:Ce·‡¬

Ôz‡Âד  ‡iÓL È·ÎBÎk ÔÈ‡ÈbÒ Ca ˙È ÈbÒ‡Â¿«¿≈»¿»«ƒƒ¿¿≈¿«»¿∆≈
ÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡˙Ú¯‡ Ïk ˙È C·Ïƒ¿»»»«¿»»»ƒ≈¿ƒ¿»¿¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk Ca¿»…«¿≈«¿»

Ëe¯ה  È¯ÓÈÓa Ì‰¯·‡ ÏÈa˜ Èc ÛÏÁ√«ƒ«ƒ«¿»»¿≈¿ƒ¿«
:È˙È¯B‡Â ÈÓÈ˜ È„Bwt È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ«¿«≈¿ƒƒ«¿»«¿»»»

a‚¯¯:ו  ˜ÁˆÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»ƒ¿»

d˙z‡Ïז  (˜ÒÈÚ ÏÚ) ‡¯˙‡ ÈL‡ eÏÈ‡Le¿ƒ¬»≈«¿»«≈«¿ƒ¿≈
È˙z‡ ¯ÓÈÓÏ ÏÈÁ„ È¯‡ ‡È‰ È˙Á‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»ƒƒ¬≈¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ
È¯‡ ‰˜·¯ ÏÚ ‡¯˙‡ ÈL‡ ÈpÏË˜È ‡ÓÏcƒ¿»ƒ¿¿À«ƒ¬»≈«¿»«ƒ¿»¬≈

:‡È‰ eÊÈÁ ˙¯ÈtL«ƒ«≈ƒ

קנּויה  עדין היתה לא רׁש"י לדעת אבל מעלתּה. את ְְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָמדּגיׁש

ּכלאברהם ארץ היתה והיא מדּגיׁשּבפעל, ולכן הארצֹות; ּכל מֹו ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

רׁש"י  ּכתב - זה חּסרֹון ּומהּו לארץ. ׁשּבחּוץ החּסרֹון את ְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָרק

ז)לעיל כד, שרה מּכירים (חיי עֹולם ּבאי היּו לא לארץ ּבחּוץ : ְְִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּבארץ. רגיל היה לא ּוׁשמֹו ְִֶַָָָָָֹּבה',
(201 עמ' טו כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

(‰Èz¯ÓLÓ ¯ÓLiÂ ּכל ּכלל ׁשם . «ƒ¿…ƒ¿«¿ƒְֵָָ
וחּקים  מּמצֹות לׁשמר חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִֶַַָֹֻמה
קח  ּגם ,ל ל הּמצות ויּתכן ְְְְִִֵֶַַַַָותֹורֹות.

:ּבנ את הּׁשם ÌÈwÁ‰Âנא חּקֹות הם . ְִֶָ¿«Àƒֵֵַֻ

ּכאׁשר  מעׂשיו, אחרי האדם ֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיל
החּקֹות  ואּלה ׁשעטנז. ּבפרׁשת ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָֻאפרׁש
עצמֹו ׁשּמל והּתֹורה ּבּלב. ְְְֵֶַַַָָנטּועֹות
והּמצוה  הּתֹורה ּובפסּוק ועבדיו. ְְְֲִַַַָָָָָָָּובניו

היטב: eאבארם dxez ֲֲֵֵֵָ
¯¯‚a ˜ÁˆÈ ·LiÂ (Â ּכאׁשר עׂשה . «≈∆ƒ¿»ƒ¿»ֲֶַָָ

הּׁשם: fצּוהּו dxez ִֵַָ
BzL‡Ï (Ê ּפן ּכמֹו אׁשּתֹו, ּבעבּור . ¿ƒ¿ְְֲִֶַ

יום שני
מד
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מה תולדות  פרשת - כו - תרגום ואחד מקרא ושנים מרחשון כ"ז שני ליום יומי שיעור

(ç)Cìîéáà ó÷Liå íéîiä íL Bì-eëøà ék éäéå©§¦À¦´¨«§¬¨Æ©¨¦½©©§¥À£¦¤̧¤Æ
ìt Cìî÷çöî ÷çöé äpäå àøiå ïBlçä ãòa íézL ¤´¤§¦§¦½§©−©«©®©©À§§¦¥³¦§¨Æ§©¥½

:BzLà ä÷áø úà¥−¦§¨¬¦§«
i"yx£eÎ¯‡ŒÈk∑ עד אנסּוה ׁשּלא מאחר לדאג, לי אין 'מעּתה נׁשמר אמר: להיֹות נזהר ולא Û˜LiÂ.עכׁשו', ƒ»¿ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ««¿≈

'B‚Â CÏÓÈ·‡∑מׁשּמׁש .מּטתֹוׁשראהּו ¬ƒ∆∆¿ְִֵֶַָָָ

(è)EzLà äpä Cà øîàiå ÷çöéì Cìîéáà àø÷iå©¦§¨̧£¦¤¹¤§¦§À̈©¸Ÿ¤Æ©´¦¥³¦§§Æ
éàå àåä÷çöé åéìà øîàiå àåä éúçà zøîà C ¦½§¥¬¨©−§¨£´Ÿ¦¦®©³Ÿ¤¥¨Æ¦§½̈

:äéìò úeîà-ït ézøîà ék¦´¨©½§¦¤¨−¨¤«¨

(é)áëL èòîk eðl úéNò úàf-äî Cìîéáà øîàiå©Ÿ́¤£¦¤½¤©−Ÿ¨¦´¨¨®¦Â§©Â¨©º
:íLà eðéìò úàáäå EzLà-úà íòä ãçà©©³¨¨Æ¤¦§¤½§¥«¥¨¬¨¥−¨¨«

i"yx£ÌÚ‰ „Á‡∑ ּבעם,הּמיחדהּמל ‡ÌL.זה eÈÏÚ ˙‡·‰Â∑ ּכבר ׁשכב, עלינּוהבאת אם .אׁשם ««»»ְֶֶֶַַָָָֻ¿≈≈»»≈»»ְִֵֵֵַָָָָָָ

(àé)Léàa òâpä øîàì íòä-ìk-úà Cìîéáà åöéå©§©´£¦¤½¤¤¨¨−̈¥®Ÿ©Ÿ¥¹©¨¦¬
:úîeé úBî BzLàáe äfä©¤²§¦§−¬¨«

(áé)àåää äðMa àöîiå àåää õøàa ÷çöé òøæiå©¦§©³¦§¨Æ¨¨´¤©¦½©¦§¨²©¨¨¬©¦−
:ýåýé eäëøáéå íéøòL äàî¥¨´§¨¦®©§¨«£¥−§Ÿ̈«

i"yx£‡Â‰‰ ı¯‡a∑ ּכארץ חׁשּובה ׁשאינּה אףֿעלּֿפי »»∆«ƒְֲִֵֶֶֶַַָָ
עצמּה הּגֹוים ,יׂשראל ׁשבעת Ma‰.(ב"ר)ּכארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ«»»

‡Â‰‰∑ ׁשנת ׁשהיתה ּכתקנּה, ׁשאינּה אףֿעלּֿפי «ƒְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
‰‰Â‡.(ב"ר)רעבֹון  ‰Ma ‡Â‰‰ ı¯‡a∑ ׁשניהם ְָ»»∆«ƒ«»»«ƒְֵֶ

ÈÎzÒ‡Âח  ‡iÓBÈ Ônz dÏ e‡È‚Ò „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ≈«»«»¿ƒ¿¿ƒ
ÓÈ·‡‡ÊÁÂ ‡k¯Á ÔÓ È‡zLÏÙ„ ‡kÏÓ CÏ ¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¬«»«¬»

:d˙z‡ ‰˜·¯ ÌÚ CÈiÁÓ ˜ÁˆÈ ‡‰Â¿»ƒ¿»¿«ƒƒƒ¿»ƒ¿≈

‰‡ט  Ì¯a ¯Ó‡Â ˜ÁˆÈÏ CÏÓÈ·‡ ‡¯˜e¿»¬ƒ∆∆¿ƒ¿»«¬«¿«»
¯Ó‡Â ‡È‰ È˙Á‡ z¯Ó‡ ÔÈcÎ‡Â ‡È‰ C˙z‡ƒ¿»ƒ¿∆¿≈¬«¿»¬»ƒƒ«¬«
:dÏÚ ˙eÓÈ‡ ‡ÓÏc ˙È¯Ó‡ È¯‡ ˜ÁˆÈ dÏ≈ƒ¿»¬≈¬»ƒƒ¿»≈¬«

ÚÊk¯י  ‡Ï z„·Ú ‡c ‰Ó CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»»¬«¿»»»ƒ¿≈
C˙z‡ ÌÚ ‡nÚa „ÁÈÓc ·ÈÎL ÔBt»ƒƒ¿»≈¿«»ƒƒ¿»

:‡·BÁ ‡ÏÚ ‡˙È˙È‡Â¿«¿≈»¬»»»

ÊÈc˜יא  ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ Ïk ˙È CÏÓÈ·‡ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ∆∆»»«»¿≈»¿«¿≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d˙z‡·e ÔÈ„‰ ‡¯·‚a¿«¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

zLa‡יב  ÁkL‡Â ‡È‰‰ ‡Ú¯‡a ˜ÁˆÈ Ú¯Êe¿«ƒ¿»¿«¿»«ƒ¿«¿«¿«»
:ÈÈ dÎ¯·e È‰B¯ÚL„· ‰‡Ó „Á ÏÚ ‡È‰‰«ƒ««¿»ƒ¿«¬ƒ»¿≈¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
ּדגן? זרע ׁשּיצחק לֹומר "חס־וׁשלֹום" ְְִֶַַַַַָָָָָמּדּוע

יצחק" "וּיזרע הּפסּוק יב)על אליעזר (כו, ּדרּבי ּבפרקי איתא ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּכל (רפל"ג) את לקח אּלא חסֿוׁשלֹום, ּדגן זרע יצחק ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָ"וכי

לענּיים". צדקה וזרע ממֹונֹו ְְְֲִִַַַַָָָָמעׂשר

ּכדי  עד ּדגן, זרע ׁשּיצחק ּבזה הּפלא ּגֹודל מהּו ּתמּוּה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָולכאֹורה

"חסֿוׁשלֹום"? זה על ׁשאֹומרים ְְִֶֶַַָָּכ

הּתניא ּבספר ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי זה לבאר על (פכ"ג)ויׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

היּו איבריהם ׁשּכל הּמרּכבה, הן ׁש"הן הּקדֹוׁשים ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאבֹות

ימיהם". ּכל . . הּזה עֹולם מעניני ּומּובדלים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָקדֹוׁשים

חּיים' 'ּתֹורת נ"ע)ּובספר האמצעי אדמו"ר ׁשּמּטעם (לכ"ק מבאר ְְִִֵֵֶֶַַַַָ

טרּדא  ׁשּום זה ּבעסק "אין ּכי ּדוקא, צאן רֹועי האבֹות היּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹזה

לה' ּבלּתי מחׁשבה מּכל ּפנּוי להיֹות יּוכל הּיֹום וכל ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָּכלל,

ּודאגה  טרּדא יׁש האדמה "ּבעבֹודת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלבּדֹו".

ּוקצירה" ּוזריעה ב)ּבחריׁשה קב, ויחי חיים, .(תורת ְְֲִִִַָָָ

והיינּו, חסֿוׁשלֹום", ּדגן זרע יצחק "וכי ּבּמדרׁש מתמּה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָולכן

עֹולם  מעניני ּומּובּדל קדֹוׁש ׁשהיה ׁשּיצחק להיֹות אפׁשר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָּדהאי

חסֿוׁשלֹום! ּוקצירה" ּב"זריעה התעּסק ְְְְִִִִֵֶַַַָָָהּזה,

לבּדֹו", לה' "ּבלּתי היתה היא ּגם יצחק ׁשּזריעת מתרץ, זה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָועל

ל  צדקה "זרע ּכיֿאם "ּדגן" זרע לא אין ּכי ולכן ענּיים", ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

לבּדֹו". העליֹון "רצֹון אּלא ּגׁשמי, ענין הּדגן את ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּבזריעתֹו

שבת') 'לקראת מתוך - 47 עמ' ה חלק שיחות' 'לקוטי (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

לי: È¯‡יאמרּו Èk וּיהי וכן עבר. ּפעל . ְִֹƒ»≈ְְִֵַַַָֹ
ּפן  אמר ּכי מּלת ותחסר יצחק. זקן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכי

אלהים: הפרני ּכי וכן gיהרגני. dxez ְְְֱִִִִִֵֵַַַֹ
ÌÈ¯ÚL ‰‡Ó (·È ז"ל קדמֹונינּו ּבדברי . ≈»¿»ƒְְְִֵֵַַ

והּוא  הּזרע. מּׁשעּור מאה מצא ּכי ְִִִִֵֶַַָָָׁשעּור
ּבנפׁשֹו: ׁשער ּכמֹו ּכי biמּגזירת dxez ְְְְִִִִֵַַ

מה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  46    הלי דהלד • דהמ ירדיד  

תולדות מו פרשת - כו - תרגום ואחד מקרא ושנים מרחשון כ"ח שלישי ליום יומי שיעור

קׁשה  והּׁשנה קׁשה ׁשהארץ לֹומר Ó‡‰.לּמה? ְֶֶַַָָָָָָָָָָ≈»
ÌÈ¯ÚL∑ ראּויה ּכּמה על לעׂשֹות,ׁשאמדּוה ועׂשתה ¿»ƒְְְֲֲֶַַַָָָָָָ

'אמד  אמרּו: ורּבֹותינּו מאה. - ׁשאמדּוה זה,אחת ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
.היה'למעׂשרֹות  ְְַַָָ

$
âמרחשון כ"ח שלישי âיום

(âé):ãàî ìãâ-ék ãò ìãâå CBìä Cìiå Léàä ìcâiå©¦§©−¨¦®©¥³¤¨Æ§¨¥½©¬¦«¨©−§«Ÿ

i"yx£„‡Ó Ï„‚ŒÈk∑ זבל אֹומרים: אבימלׁשהיּו ׁשל ּוזהבֹו ּכסּפֹו ולא יצחק, ׁשל .(ב"ר)ּפרדֹותיו ƒ»«¿…ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

(ãé)äaø äcáòå ø÷á äð÷îe ïàö-äð÷î Bì-éäéå©«§¦³¦§¥ŸÆ¦§¥´¨½̈©«£ª−̈©¨®
ìt Búà eàð÷éå:íézL ©§©§¬Ÿ−§¦§¦«

i"yx£‰a¯ ‰c·ÚÂ∑ מׁשמע "עבּדה" אחת, עבֹודה מׁשמע "עבֹודה" אוברוינ"א, לע"ז ּבלׁשֹון רּבה, ּפעּלה «¬À»«»ְְְְֲֲֲִַַַַַַַַַָָָָָֻֻ
רּבה  .ּפעּלה ְַָָֻ

(åè)éîéa åéáà éãáò eøôç øLà úøàaä-ìëå§¨©§¥ÀŸ£¤³¨«§Æ©§¥´¨¦½¦¥−
ìt íeîzñ åéáà íäøáà:øôò íeàìîéå íézL ©§¨¨´¨¦®¦§´§¦§¦½©§©§−¨¨«

i"yx£ÌÈzLÏt ÌeÓzÒ∑ ּתּקלה' ׁשאמרּו: הּבאֹותמּפני הּגיסֹות מּפני לנּו, ּפלׁשּתאי'הם 'טּמֹונּון עלינּו'. ƒ¿¿ƒ¿ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
סתימה  הּלב לׁשֹון את מטמטם הּתלמּוד: ּובלׁשֹון ,. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

(æè)zîöò-ék eðnòî Cì ÷çöé-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤¦§¨®¥µ¥«¦½̈¦«¨©¬§¨
^ãàî epnî¦¤−§«Ÿ

(æé):íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöé íMî Cìiå©¥¬¤¦−̈¦§¨®©¦¬©§©«©§−̈©¥¬¤¨«
i"yx£¯¯bŒÏÁa∑ העיר מן רחֹוק. ¿««¿»ִִָָ

(יג  ÏÈÊ‡ ÏÊ‡Â ‡¯·‚ ‡·¯e נ"יÈ‚Ò(„Ú È·¯Â ¿»«¿»«¬«¬ƒ»≈¿»≈«
:‡„ÁÏ ‡·¯ Ècƒ¿»«¬»

ÁÏÙe‡יד  ÔÈ¯B˙ È˙È‚Â ‡Ú È˙Èb dÏ ‰Â‰Â«¬»≈≈≈»»¿≈≈ƒ»¿»»
e·ÚÂ(:È‡zLÏt„‰נ"י ( d· e‡Èp˜Â ‡È‚Ò «¬»«¿»¿«ƒ≈¿ƒ¿»≈

ÈÓBÈaטו  È‰e·‡ È„·Ú e¯ÙÁ Èc ÔÈ¯Èa ÏÎÂ¿»≈ƒƒ¬»«¿≈¬ƒ¿≈
Ôe‡ÏÓe È‡zLÏt ÔeBnË È‰e·‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬ƒ«¿ƒ¿»≈¿…

:‡¯ÙÚ«¿»

‡¯Èטז  ‡nÚÓ Ïf‡ ˜ÁˆÈÏ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ»»¬≈
:‡„ÁÏ ‡pÓ ‡zÙ˜¿̇≈¿»ƒ»»«¬»

„‚¯¯יז  ‡ÏÁ· ‡¯Le ˜ÁˆÈ ÔnzÓ ÏÊ‡Â«¬«ƒ«»ƒ¿»¿»¿«¬»ƒ¿»
:Ônz ·˙ÈÂƒ≈«»

ãקודש משיחות ãנקודות
להׁשּתלׁשל  יכֹול ּד"ּפלׁשּתים" ׁשהענין מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמבֹואר

ׁשּפלׁשּתים  למרֹות - וזאת ּדקדּוׁשה, ּד"ּפלׁשּתים" ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹמהענין

ּבדביקּות  הּׂשמחה "התּגּלּות ּביֹותר, נעלית ּבחינה היא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָּדקדּוׁשה

ּד"ואתהּלכה  ּבאֹופן קץ", לאין ּובהתרחבּות ּובגלּוי ּבפילּוׁש ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָה'

מּזה  לבֹוא יכֹול כּו' הּזהירּות ּבהעּדר אףֿעלּֿפיֿכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּברחבה",

מצינּו ולכן ּד'לעּומתֿזה'. ּפלׁשּתים ּבחינת הֹוללּות, ׁשל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׂשמחה

אברהם, מֹות אחרי ּפלׁשּתים סתמּום אברהם, ׁשחפר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּבארֹות

יכֹול  אברהם), (ּבחינת ּדקדּוׁשה האהבה ׁשּבהסּתּלקּות ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָהיינּו,

ּדקליּפה, וׂשמחה הֹוללּות ּבחינת - לחיצֹונים יניקה ְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָלהיֹות

ׁשעלֿידיֿזה  הּיראה, מּדת ּדיצחק, החפירה - לזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהעצה

כּו'. החיצֹונים יניקת את ְְִִִִֶַַׁשֹוללים

ה'תשמ"ה) מר־חשון ח' לך־לך, פרשת שבת (שיחת

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Ï„‚Â (‚È:עבר ּפעל .ci dxez ¿»≈ַַָֹ
‰c·ÚÂ („È ּוׁשפחֹות עבדים . «¬À»ְֲִָָ

ׁשם  אֹו הּׁשם. ּתאר והּוא ְְֵֵֶַַַַֹׁשּיעבדּוהּו.
סגּולה: ehּכמֹו dxez ְְָ

(ÂË ׁשני על ּבארֹות סמיכּות ְְְִֵֵַָּבא
fhּדרכים: dxez ְִָ

יום שלישי
מו
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מז תולדות  פרשת - כו - תרגום ואחד מקרא ושנים מרחשון כ"ט רביעי ליום יומי שיעור

(çé)øtçiå ÷çöé áLiå|øLà íénä úøàa-úà ©¨̧¨¦§¹̈©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³
ìt íeîzñéå åéáà íäøáà éîéa eøôçéøçà íézL ¨«§Æ¦¥Æ©§¨¨´¨¦½©§©§´§¦§¦½©«£¥−

àø÷-øLà úîMk úBîL ïäì àø÷iå íäøáà úBî́©§¨¨®©¦§¨³¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ£¤¨¨¬
:åéáà ïäì̈¤−¨¦«

i"yx£¯tÁiÂ ·LiÂ∑ וקדם סּתמּום, ּופלׁשּתים אביו אברהם ּבימי חפרּו אׁשר הּבארֹות מּגרר את יצחק ׁשּנסע «»»««¿…ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וחפרן  .חזר ֲַַָָָ

(èé)íéî øàa íL-eàöîiå ìçpa ÷çöé-éãáò eøtçiå©©§§¬©§¥«¦§−̈©¨®©©¦̧§§½̈§¥−©¬¦
:íéiç©¦«

(ë)íénä eðì øîàì ÷çöé éòø-íò øøâ éòø eáéøiå©¨¦¹Ÿ¥´§À̈¦Ÿ¥¬¦§¨²¥−Ÿ¨´©¨®¦
:Bnò e÷Oòúä ék ÷Nò øàaä-íL àø÷iå©¦§¨³¥«©§¥Æ¥½¤¦¬¦§©§−¦«

i"yx£˜NÚ∑ ערעּור.BnÚ e˜OÚ˙‰ Èk∑ וערעּור ּבמריבה עליה עּמֹו .נתעּׂשקּו ≈∆ְִƒƒ¿«¿ƒְְְְְִִִִִֶַָָָ

(àë)àø÷iå äéìò-íb eáéøiå úøçà øàa eøtçiå©©§§Æ§¥´©¤½¤©¨¦−©¨¤®¨©¦§¨¬
:äðèN dîL§−̈¦§¨«

i"yx£‰ËN∑ ּבלע"ז נו .שמנ"ט ƒ¿»ְַַ

(áë)äéìò eáø àìå úøçà øàa øtçiå íMî ÷zòiå©©§¥´¦À̈©©§ŸÆ§¥´©¤½¤§¬Ÿ¨−¨¤®¨
ýåýé áéçøä äzò ék øîàiå úBáçø dîL àø÷iå©¦§¨³§¨Æ§Ÿ½©ÀŸ¤¦´©º̈¦§¦¯§Ÿ̈²

:õøàá eðéøôe eðì̈−¨¦¬¨¨«¤
i"yx£ı¯‡· eÈ¯Ùe∑וניפּוׁש .ּבארעא ּכּתרּגּומֹו: »ƒ»»∆ְְְְְִַַָ

$
âמרחשון כ"ט רביעי âיום

(âë):òáL øàa íMî ìòiå©©¬©¦−̈§¥¬¨«©

(ãë)éëðà øîàiå àeää äìéla ýåýé åéìà àøiå©¥¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ©©´§¨©½©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¾
éáà íäøáà éýìûéëðà Ezà-ék àøéz-ìà E ¡Ÿ¥−©§¨¨´¨¦®©¦¨Æ¦«¦§´¨½Ÿ¦

ézëøáe:écáò íäøáà øeáòa Eòøæ-úà éúéaøäå E ¥«©§¦̧Æ§¦§¥¦´¤©§£½©«£−©§¨¨¬©§¦«

e¯ÙÁיח  Èc ‡iÓ„ È¯Èa ˙È ¯ÙÁÂ ˜ÁˆÈ ·˙Â¿»ƒ¿»¿»«»≈≈¿«»ƒ¬»
È‡zLÏt ÔeBnËÂ È‰e·‡ Ì‰¯·‡ ÈÓBÈa¿≈«¿»»¬ƒ¿«¿ƒ¿»≈
Ô‰ÓL Ô‰Ï ‡¯˜e Ì‰¯·‡ ˙ÈÓc ¯˙a»«¿ƒ«¿»»¿»¿≈¿»»

:È‰e·‡ Ô‰Ï È¯˜ ‰Â‰ Èc Ô‰ÓLkƒ¿»»ƒ¬»»≈¿≈¬ƒ

˙Ônיט  eÁkL‡Â ‡ÏÁa ˜ÁˆÈ È„·Ú e¯ÙÁÂ«¬»«¿≈ƒ¿»¿«¬»¿«¿»«»
:ÔÈÚ· ÔÈiÓc ‡¯Èa≈»¿«ƒ»¿ƒ

„ÁˆÈ˜כ  ‡˙ÂÚ¯ ÌÚ ¯¯‚„ ‡˙ÂÚ¯ Bˆe¿«¬»»ƒ¿»ƒ«¬»»¿ƒ¿»
‡¯È·„ ‡ÓL ‡¯˜e ‡iÓ ‡Ï Èc ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ»»«»¿»¿»¿≈»

:dnÚ e˜ÈqÚ˙‡ È¯‡ ‡˜ÒÚƒ¿»¬≈ƒ¿«ƒƒ≈

e˜¯‡כא  dÏÚ Û‡ Bˆe È¯Á‡ ‡¯Èa e¯ÙÁÂ«¬»≈»»√ƒ¿«¬«¿»
:‰ËN dÓL¿«ƒ¿»

ÏÂ‡כב  È¯Á‡ ‡¯Èa ¯ÙÁÂ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»«¬«≈»»√ƒ¿»
ÔÚÎ È¯‡ ¯Ó‡Â ˙B·Á¯ dÓL ‡¯˜e dÏÚ Bˆ¿¬«¿»¿«¿…«¬«¬≈¿«

) LeÙÈÂ ‡Ï ÈÈ ÈzÙ‡ נ"א‡LÙÈÂ( «¿≈¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»»
:‡Ú¯‡a¿«¿»

Ú·L:כג  ¯‡a ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿≈»«

‡‡כד  ¯Ó‡Â ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈¿»««¬«¬»
È¯‡ ÏÁ„˙ ‡Ï Ce·‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡¡»≈¿«¿»»¬»ƒ¿«¬≈
ÏÈ„a Ca ˙È ÈbÒ‡Â CpÎ¯·‡Â È¯ÓÈÓ CcÚÒ·¿«¿»≈¿ƒ∆¡»≈ƒ»¿«¿≈»¿»¿ƒ

:Èc·Ú Ì‰¯·‡«¿»»«¿ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÌÈiÁ ÌÈÓ (ËÈ:ּתמיד נֹובעים ׁשהם .k dxez «ƒ«ƒְִִֵֶָ
˜NÚ (Î רע לֹו אין ּבּמקרא רק קדמֹונינּו, ּבדברי ידּוע .:`k dxez ≈∆ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָ

יום טביעי

מז
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(äë)Bìäà íL-èiå ýåýé íLa àø÷iå çaæî íL ïáiå©¦¯¤¨´¦§¥À©©¦§¨Æ§¥´§Ÿ̈½©¤−̈¨«¢®
-éãáò íL-eøëiå:øàa ÷çöé ©¦§¨¬©§¥«¦§−̈§¥«

(åë)ìëéôe eäòøî úfçàå øøbî åéìà Cìä Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¨©¬¥−̈¦§¨®©«£ª©Æ¥«¥¥½¦−Ÿ
:Bàáö-øN©§¨«

i"yx£e‰Ú¯Ó ˙fÁ‡Â∑,'מרחמֹוהי 'וסיעת ּכתרּגּומֹו: «¬À«≈≈≈ְְְְֲִִַַַ
הּתבה, מיסֹוד מ' מרעהּו ּפֹותרין ויׁש מאֹוהביו. ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָסיעת

יד)ּכמֹו: ּכדי (שופטים ּדׁשמׁשֹון, מרעים" "ׁשלׁשים ְְְְְִִִֵֵֵֹ
ארץ' ּדר' אין אבל ּדבּוקה, 'ואחּזת' ּתבת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשּתהיה
ּכל  ּכן, ׁשאם אֹוהביו. סיעת ּכן, הּמלכּות על ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלדּבר
סיעה  אּלא לֹו היה ולא עּמֹו, הֹולי אֹוהביו ְֲִִִִֶַָָָָָֹסיעת

הראׁשֹון, ּכּלׁשֹון לפתרֹו יׁש לכן אֹוהבים. ׁשל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאחת
ׁשאינּה ואףֿעלּֿפי 'אחּזת', ׁשל ּתי"ו על ּתתמּה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֻואל

ּבּמקרא: ּדגמתּה יׁש סמּוכה, ס)ּתבה "עזרת (תהלים ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֻ
נא)מּצר". מּיין"(ישעיה ולא לׁשֹון ∑‡fÁ˙."ּוׁשכרת ְְִִִַָָֹֻ¬À«ְ

יחד  ׁשּנאחזין ואגּדה, .קבּצה ְֱֲִֶֶַַַָָָֻֻ

(æë)éìà íúàa òecî ÷çöé íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¦§½̈©−©¨¤´¥¨®
:íëzàî éðeçlLzå éúà íúàðN ízàå§©¤Æ§¥¤´Ÿ¦½©§©§−¦¥«¦§¤«

(çë)ýåýé äéä-ék eðéàø Bàø eøîàiå|øîàpå Cnò ©«Ÿ§À¨´¨¦»»¦«¨¨´§Ÿ̈´¦¨¼©ÀŸ¤
ðéáe eðéðéa eðéúBðéa äìà àð éäzúéøá äúøëðå E §¦̧¨¬¨¨²¥«¥−¥¥´¥¤®§¦§§¨¬§¦−

:Cnò¦¨«
i"yx£eÈ‡¯ B‡¯∑"ּב "ראינּו" ,ּבאבי B‚Â'.ראֹו" eÈ˙BÈa ‰Ï‡ ‡ È‰z∑ מימי ּבינֹותינּו אׁשר האלה »»ƒְְִִָָָ¿ƒ»»»≈≈¿ֲִֵֵֵֶָָָ

ּבינינּואבי" עּתה ּגם ּתהי ,"ּובינ. ְִִֵֵֵֶַַָָ

(èë)Eeðòâð àì øLàk äòø eðnò äNòz-íà¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ§©«£½
äzà íBìLa EçlLpå áBè-÷ø Enò eðéNò øLàëå§©«£¤̧¨¦³¦§Æ©½©§©¥«£−§¨®©¨¬

:ýåýé Ceøa äzò©−̈§¬§Ÿ̈«
i"yx£EeÚ‚ ‡Ï∑"מעּמנּו ל" :ל אּתה∑‡z‰.ּכׁשאמרנּו עּתה (ּגם אחרים: ּכמֹו)ספרים לנּו .כן עׂשה …¿«¬ְְְִֵֵֶַָָ«»ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָ

$

Ò¯Ùeכה  ÈÈ„ ‡ÓLa ÈlˆÂ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e¿»«»«¿¿»¿«ƒƒ¿»«¿»¿«
:‡¯Èa ˜ÁˆÈ È„·Ú Ôn˙ B¯Îe dkLÓ Ônz«»«¿¿≈¿«»«¿≈ƒ¿»≈»

ÚÈÒÂ˙כו  ¯¯bÓ d˙ÂÏ ÏÊ‡ CÏÓÈ·‡Â«¬ƒ∆∆¬«¿»≈ƒ¿»¿ƒ«
:dÏÈÁ ·¯ ÏÎÈÙe È‰BÓÁ¯Ó¿«¬ƒƒ…«≈≈

È˙ÂÏכז  Ôe˙È˙‡ ÔÈc ‰Ó ˜ÁˆÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»»≈¬≈¿»ƒ
:ÔBÎ˙ÂlÓ ÈezÁlLÂ È˙È Ôe˙ÈÒ Ôez‡Â¿«¿≈»ƒ¿««¿ƒƒ¿»¿

„ÈÈכח  ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰ È¯‡ ‡ÈÊÁ ‡ÊÁÓ e¯Ó‡Â«¬»∆¡»¬≈»¬≈¬»≈¿»«¿»
‰Â‰c ‡˙ÓBÓ ÔÚk Ìi˜˙z ‡¯Ó‡Â CcÚÒa¿«¿»«¬«¿»ƒ¿««¿«»»ƒ¬»
:CnÚ ÌÈ˜ ¯Ê‚Â CÈ·e ‡Èa ‡˙‰·‡ ÔÈ·≈¬»»»»≈»»≈»¿ƒ¿«¿»ƒ»

Ï‡כט  Èc ‡Ók ‡LÈa ‡nÚ „aÚz Ì‡ƒ«¿≈ƒ»»ƒ»¿»ƒ»
·Ë „BÁÏ CnÚ ‡„·Ú È„ ‡ÓÎe C˜ÈÊ‡«¿ƒ¿»¿»ƒ¬«¿»ƒ»¿«

:ÈÈ„ ‡ÎÈ¯a ÔÚk z‡ ÌÏLa CpÁlLpÂ«¿«¿ƒ»ƒ¿»«¿¿«¿ƒ»«¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
EÈÈ·e eÈÈa ‰zÚ Ìb È‰z ,EÈ·‡ ÈÓÈÓ eÈ˙BÈa ¯L‡ ‰Ï‡‰»»»¬∆≈≈ƒ≈»ƒ¿ƒ««»≈≈≈∆

כח) כו, ִַ(רׁש"י

מׁשמע  וכן הּבנים. על האב ׁשבּועת (ׁשמֹועילה) ׁשּמהּני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָמׁשמע,

ּׁשּנאמר כג)מּמה כא, ּולנכּדי"(וירא ּולניני לי ּתׁשקר (וראה "אם ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַֹ

טו) ד, בראשית ּבׁשּלחרש"י ּבפרׁשת אבל יט). "הׁשּבע (יג, ּכתב ְְְֲֵַַַַַַָָָָ

מהּני  ׁשּלא מׁשמע - לבניהם" ׁשּיׁשּביעּו הׁשּביעם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהׁשּביע,

מֹועילה) להׁשּביע (ׁשלא אפׁשר "ואי הלכה: עלּֿפי הּוא וכן . ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

זמן" לאחר סל"ה)הּנֹולדים רכח סי' יו"ד 'גּור (שו"ע ּוראה . ְְְִֵַַַַָ

הּפסּוק על ורמּב"ן אּברּבנאל ׁשם. ּבׁשּלח יג)אריה' כט, (נּצבים ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ

וגֹו'. לבּדכם אּתכם ְְְְְִֶֶַֹולא

(267 עמ' יט כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

e¯ÎiÂ (‰Î ּכריתי אׁשר וכן חפרּו. . «ƒ¿ְְֲִִֵֶָָ:ׁשחת ּכֹורה יכרה. ּכי וכן ekלי. dxez ְְִִִֵֶֶַַeÈ˙BÈa (ÁÎ:רּבּוי אחר רּבּוי .hkdxez ≈≈ִִַַ

מח



  הלי דהלד • דהמ  לדיד   49 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מר תולדות  פרשת - כז - תרגום ואחד מקרא ושנים מרחשון ל' חמישי ליום יומי שיעור

âמרחשון ל' חמישי âיום

(ì):ezLiå eìëàiå äzLî íäì Nòiå©©³©¨¤Æ¦§¤½©«Ÿ§−©¦§«

(àì)íçlLéå åéçàì Léà eòáMiå ø÷aá eîékLiå©©§¦´©½Ÿ¤©¦¨«§−¦´§¨¦®©§©§¥´
:íBìLa Bzàî eëìiå ÷çöé¦§½̈©¥«§¬¥«¦−§¨«

(áì)éäéå|Bì eãbiå ÷çöé éãáò eàáiå àeää íBia ©§¦´©´©À©¨¸ŸÆ©§¥´¦§½̈©©¦´½
eøîàiå eøôç øLà øàaä úBãà-ìò:íéî eðàöî Bì ©Ÿ¬©§¥−£¤´¨¨®©¬Ÿ§−¨¨¬¨«¦

(âì)òáL øàa øéòä-íL ïk-ìò äòáL dúà àø÷iå©¦§¨¬Ÿ−̈¦§¨®©¥³¥«¨¦Æ§¥´¤½©
:äfä íBiä ãò©−©¬©¤«

i"yx£‰Ú·L∑ הּברית ׁשם .על ƒ¿»ְִֵַַ

(ãì)-úà äMà çwiå äðL íéòaøà-ïa åNò éäéå©§¦³¥¨Æ¤©§¨¦´¨½̈©¦©³¦¨Æ¤
ïìéà-úa úîNa-úàå ézçä éøàa-úa úéãeäé§¦½©§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½©¥−Ÿ

:ézçä©«¦¦«
i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡ŒÔa∑,לחזיר נמׁשל היה עׂשו ∆«¿»ƒ»»ְֲִִֵַָָָָ

פ)ׁשּנאמר: הּזה (תהלים החזיר מיער", חזיר "יכרסמּנה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
טהֹור', ׁשאני 'ראּו לֹומר: טלפיו, ּפֹוׁשט ׁשֹוכב ְְְֲִֵֵֶֶַָָָּכׁשהּוא
ּכל  ּכׁשרים. עצמם ּומראים וחֹומסים ּגֹוזלים אּלּו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָּכ

ּבעליהן  יד מּתחת נׁשים צד עׂשו היה ׁשנה, ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָארּבעים
ּבן  'אּבא אמר: ארּבעים, ּבן ּכׁשהיה אֹותן. ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּומעּנה

ּכן' אני אף אּׁשה, נׂשא ׁשנה .ארּבעים ְֲִִִֵַַָָָָָָ

(äì):ä÷áøìe ÷çöéì çeø úøî ïééäzå©¦«§¤−¨´Ÿ©®©§¦§−̈§¦§¨«
i"yx£Áe¯ ˙¯Ó∑:ּכמֹו רּוח, המראת ט)לׁשֹון הייתם"(דברים ּולעּצבֹון "ממרים להכעיס היּו מעׂשיהן ּכל ,. …««ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

‰˜·¯Ïe ˜ÁˆÈÏ∑אליליםׁשהיּו עבֹודת .(ב"ר)עֹובדֹות ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ְֱֲִִֶַָ

æë(à)àø÷iå úàøî åéðéò ïéäëzå ÷çöé ï÷æ-ék éäéå©«§¦Æ¦«¥̈´¦§½̈©¦§¤¬¨¥−̈¥«§®Ÿ©¦§º̈
åNò-úà|åéìà øîàiå éða åéìà øîàiå ìãbä Bða ¤¥¨´§´©¨ÀŸ©³Ÿ¤¥¨Æ§¦½©¬Ÿ¤¥−̈

:éðpä¦¥«¦
i"yx£ÔÈ‰ÎzÂ∑ אּלּוּבעׁשנן ּומקטירֹות (ׁשל מעּׁשנֹות ׁשהיּו «ƒ¿∆»ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

אלילים  הּמזּבח )לעבֹודת ּגּבי על ּכׁשּנעקד אחר: ּדבר . ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
הּׁשמים  נפּתחּו ׁשעה ּבאֹותּה לׁשחטֹו, רֹוצה אביו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָוהיה

ּדמעֹותיהם  וירדּו ּבֹוכים, והיּו הּׁשרת מלאכי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָוראּו
ּכדי  אחר: ּדבר עיניו. ּכהּו ,לפיכ עיניו. על ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָונפלּו

הּברכֹות  את יעקב .ׁשּיּטל ְֲִֶֶַַָֹֹ

e‡È˙Le:ל  eÏÎ‡Â ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ«¬«¿ƒ¿¿»«¬»¿ƒ

È‰eÁ‡Ïלא  ¯·b eÓÈi˜Â ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«¿»ƒ
:ÌÏLa d˙ÂlÓ eÏÊ‡Â ˜ÁˆÈ ÔepÁlLÂ¿«»ƒƒ¿»«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»

ÁˆÈ˜לב  È„·Ú B˙‡Â ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»««¬«¿≈ƒ¿»
e¯Ó‡Â e¯ÙÁ Èc ‡¯Èa ˜ÒÈÚ ÏÚ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈«≈«≈»ƒ¬»«¬»

:‡iÓ ‡ÁkL‡ dÏ≈«¿«¿»«»

„˜¯z‡לג  ‡ÓL Ôk ÏÚ ‰Ú·L d˙È ‡¯˜e¿»»«ƒ¿»«≈¿»¿«¿»
) Ú·L„ ‡¯‡a נ"יÚ·L ¯‡a(‡ÓBÈ „Ú ≈»¿∆«¿≈∆««»

:ÔÈ„‰»≈

‡z˙‡לד  ·ÈÒe ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ¯a ÂNÚ ‰Â‰Â«¬»≈»««¿¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ ‰‡zÁ È¯‡a ˙a ˙È„e‰È ˙È»¿ƒ«¿≈ƒƒ»»¿»»¿««

:‰‡zÁ ÔBÏÈ‡≈ƒ»»

ÁˆÈ˜לה  ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÊb¯Óe Ô·¯ÒÓ ‰‡Â‰Â«¬»»¿»¿»¿«¿»«≈«ƒ¿»
:‰˜·¯Â¿ƒ¿»

È‰BÈÚא  ‡i‰ÎÂ ˜ÁˆÈ ·ÈÒ „k ‰Â‰Â«¬»«ƒƒ¿»¿»«»≈ƒ
dÏ ¯Ó‡Â ‡a¯ d¯a ÂNÚ ˙È ‡¯˜e ÈÊÁÓlÓƒ¿≈¡≈¿»»≈»¿≈«»«¬«≈

:‡‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â È¯a¿ƒ«¬«≈»»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Ú·L ¯‡a (‚Ï'ב על ּכן נקרא . ¿≈∆«ְִֵַָ
אחרת: עיר היא אֹו clּדברים. dxez ְִִִֶֶַָ

˙È„e‰È („Ï:מּמּנה הֹוליד ולא ׁשם . ¿ƒְִִֵֶָֹ
˙ÓN·e.ׁשמֹות ב' לּה ויׁש עדה, היא . »¿«ְִֵֵָָָ

ּכן: למאֹות נמצאין dlּובּמקרא dxez ְְְִִִֵֵַָָ
Áe¯ ˙¯Ó (‰Ïויׁש מהן. אחת ּכל . …««ְֵֵֶַַָ

ּדעּתי  ועל ּומֹורה. סֹורר מּלׁשֹון ְְְְִִִֵֶַַאֹומרים
ּכטעם  ּכלענה, מרה מּגזרת ְְְֲִִֶַַַַָָָׁשהּוא

ּבנֹות  רעֹות ּכי ּכתּוב וכן נפׁש. ְְְִִֵֶֶָָמרירּות
ּבני  ׁשּיּׁשמרּו הּפרׁשה זֹו ונכּתבה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּכנען.

ּכנען: מּבנֹות `יׂשראל dxez ְְְִִֵַַָ

יום חמישי

מר



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  50    הלי דהלד • דהמ  לדיד  

תולדות נ פרשת - כז - תרגום ואחד מקרא ושנים מרחשון ל' חמישי ליום יומי שיעור

(á):éúBî íBé ézòãé àì ézð÷æ àð-äpä øîàiå©¾Ÿ¤¦¥−̈¨©®§¦¬Ÿ¨©−§¦¬¦«

i"yx£È˙BÓ ÌBÈ ÈzÚ„È ‡Ï∑ ּבן יהֹוׁשע רּבי  אמר …»«¿ƒƒְִֶַַַָֻ
חמׁש ידאג אבֹותיו, לפרק אדם מּגיע 'אם ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָקרחה:
היה  ויצחק ּכן', לאחר ׁשנים וחמׁש לפניהם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשנים

קכ"ג הּסדר (ּבן סֹוף ּברׁש"י דֹוק ,ּכׁשּנתּבר ס"ג ּבן יעקב אמר:)ּכי , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

מתה, קכ"ז ּבת והיא מּגיע אני אּמי לפרק ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ'ׁשּמא
"לא  :לפיכ לפרקּה'. סמּו ׁשנים חמׁש ּבן ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹוהריני
לפרק  ׁשּמא אּמי, לפרק ׁשּמא מֹותי", יֹום ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָידעּתי

.אּבא  ַָ

(â)éìë àð-àN äzòåéìz EäãOä àöå EzL÷å E §©¨Æ¨¨´¥¤½¤§§−§©§¤®§¥Æ©¨¤½
ãéö él äãeöå: §¬¨¦−¨«¦

i"yx£EÈÏz∑לּתלֹותּה ׁשּדר ,חרּב.‡Œ‡N∑ לׁשֹון ∆¿¿ְְְִֶֶֶַָ»»ְ
ׁשּׁשנינּו: ּכאֹותּה כח)הׁשחזה, את (ביצה מׁשחיזין 'אין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

סּכינ חּדד חברּתּה'. ּגּבי על מׂשיאּה אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּסּכין,

יפה  נבלה ּוׁשחט ּתאכילני ׁשּלא Èl.(ב"ר), ‰„eˆÂ∑ ְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹ¿»ƒ
ההפקר  הּגזל מן מן .ולא ְְִִֵֵֶַַָֹ

(ã)él äàéáäå ézáäà øLàk íénòèî éì-äNòå©«£¥¦̧©§©¦¹©«£¤¬¨©²§¦§¨¦¬¨¦−
:úeîà íøèa éLôð Eëøáz øeáòa äìëàå§Ÿ¥®¨©«£²§¨«¤§¬©§¦−§¤¬¤¨«

ÓBÈ‡ב  Ú„È ‡‡ ˙ÈÏ ˙È·ÈÒ ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿«≈ƒ≈¬»¿«»
:˙eÓÈ‡„¿≈

eÙe˜ג  CzL˜Â CÙÈÒ CÈÊ ÔÚk ·Ò ÔÚÎe¿««¿«≈»«¿»¿«¿»
:‡„Èˆ ÈÏ „eˆÂ ‡Ï˜ÁÏ¿«¿»¿ƒ≈»

ÏÚ‡Âד  ˙ÈÓÈÁ¯„ ‡Ók ÔÈÏÈL·˙ ÈÏ „È·ÚÂ¿ƒ≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡Ï „Ú ÈLÙ CpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a ÏeÎÈ‡Â ÈÏƒ¿≈¿ƒƒ¿»≈ƒ»«¿ƒ«»

:˙eÓÈ‡≈

ãקודש משיחות ãנקודות
˙BÎ¯a‰ ˙‡ ·˜ÚÈ ÏhiL È„k(א כז, היה (רש"י מּדּוע לׁשאל, יׁש ¿≈∆ƒ…«¬…∆«¿»ְִֵַַָָֹ

יכֹול  היה והרי יצחק, ׁשל עיניו את להכהֹות צרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה

לדּבר  הּקּב"ה רצה ׁשּלא לֹומר, ויׁש רׁשע. ׁשעׂשו לֹו ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלגּלֹות

נמנע  הרׁשע עׂשו על אם :ּבעצמ והּגע עׂשו. על ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָלׁשֹוןֿהרע

ּכלּוא  יצחק היה מּכ ׁשּכתֹוצאה (אף סרה מּלדּבר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָהּקּב"ה

עלֿאחתּֿכּמהֿ ׁשנים), וׁשבע חמּׁשים ּבמׁש ּכמת והיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּבּבית

אדם  על לׁשֹוןֿהרע ׁשל ּדּבּור מּכל ּביֹותר להתרחק ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכּמה

ְִִֵָמּיׂשראל!

(215 עמ' טו כרך שיחות (לקוטי

ãקודש משיחות ãנקודות
ּפחֹות  ׁשנים חמׁש יחיה ׁשהּוא יצחק ׁשל לחׁשׁשֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהסיּבה

גם  (ועֹוד: הטבע לפי ּביֹותר הנמּוך הגיל – אמֹו" ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָמ"ּפרק

הׁשנים  וׁשבע עׂשרים מאה את רק יצחק החׁשיב אמֹו" ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּב"ּפרק

ּכי  התקצרּו, ׁשחייה ּבכ התחׁשבּות ללא למעׂשה, חיתה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהיא

ׁשל  ּבדרגה יצחק היֹות היא, – נׁשמתּה") "ּפרחה העקידה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָעקב

לפי  אֹותם ּומדד הענינים ּכל על הּביט הּוא ולכן הגבּורה. ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָקו

הגבּורה. ְִַַָמדת

ּכלּפי רק יצחק ׁשל נֹוהגֹו היה ּכBÓˆÚּבר הּוא ּכאׁשר אבל , ְְֲִֵֶַַַָָָ«¿ֲֵֶַַַָ

היּפÏeÊ‰˙את ׁשל ּביֹותר הנעלה ּבאֹופן ּברכתֹו היתה , ֶ««ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

"ׁשמים", ׁשל הענינים את הן ּכללה היא והצמצּום: ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהגבּורה

" ּכלל הּוא עצמם ּבהם ואף "ארץ", ׁשל הענינים את ÏËÓוהן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָƒ«

יעקב הארץ"ÈÓLÓeהׁשמים מּברּכת אף הנעלֹות ּברכֹות – ִַַָƒ¿«≈ְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹ

ליׂשראל. משה ּומּברּכת ְְְְִִִֵֶַָָָֹלבניו

אחד  הּוא יצחק אׁשר יהּודי, ּכל ׁשל לעבֹודתֹו ההֹוראה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָוזֹוהי

לפי  נֹוהג יהּודי ּכאׁשר גם יצחק: מׁשל ענינים ּבֹו ויׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמאבֹותיו,

ּכ לנהֹוג הּוא צרי וכדֹומה, מחמיר הּוא ּולפיכ הגבּורה, ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָקו

לנהֹוג  עליו אחר, ליהּודי הדבר נֹוגע ּכאׁשר א עצמֹו. ּכלּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָרק

רֹוב  עליו ּולהׁשּפיע הטֹוב, ּבמדת אליו להתקרב החסד, קו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלפי

המרּבית  למדה עד והגּבלֹות, צמצּומים ללא רחבה, ּביד ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹטֹובה

הארץ". ּו"מׁשמני הׁשמים" "מטל –ְִִִֵֶַַַַָָָ

תולדות) פרשת טו, כרך לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‡ ‰p‰ עּתה:·) ּכמֹו .b dxez ƒ≈»ְַָ
EÈÏÎ והּפרט ‚) ּכלל. ׁשם היֹות יּתכן . ≈∆ְְְֱִֵֵַָָָ

EzL˜Â EÈÏz האׁשּפה ותלי . ∆¿¿¿«¿∆ְְְְֶַָָ
ּכמֹו ּתלי אֹו החּצים. ׁשּׁשם ְְְְִִֶֶַַָָהּתלּויה,

ּכאדם  .ּתלי מן וא"ו ויחסר ְְְְְִֶֶֶֶַָָָחרב,
אנֹוׁש: cׁשת dxez ֱֵ

נ
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נא תולדות  פרשת - כז - תרגום ואחד מקרא ושנים מרחשון ל' חמישי ליום יומי שיעור

(ä)Cìiå Bða åNò-ìà ÷çöé øaãa úòîL ä÷áøå§¦§¨´Ÿ©½©§©¥´¦§½̈¤¥−̈§®©¥³¤
:àéáäì ãéö ãeöì äãOä åNò¥¨Æ©¨¤½¨¬©−¦§¨¦«

i"yx£‡È·‰Ï „Èˆ „eˆÏ∑ הּגזל מן יביא ציד, ימצא לא אם "להביא", .מהּו »«ƒ¿»ƒְְִִִִִִֵַַַָָָָֹ

(å)ézòîL äpä øîàì dða á÷òé-ìà äøîà ä÷áøå§¦§¨Æ¨´§½̈¤©«£¬Ÿ§−̈¥®Ÿ¦¥³¨©̧§¦Æ
éáà-úàéçà åNò-ìà øaãî E:øîàì E ¤¨¦½§©¥²¤¥¨¬¨¦−¥«Ÿ

(æ)äìëàå íénòèî éì-äNòå ãéö él äàéáä̈¦̧¨¦¬©²¦©«£¥¦¬©§©¦−§Ÿ¥®¨
:éúBî éðôì ýåýé éðôì äëëøáàå©«£¨«¤§¨²¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑עלֿידי ּברׁשּותֹו ׁשּיסּכים ,. ƒ¿≈ְְִִִֶַַָ

(ç):Cúà äeöî éðà øLàì éì÷a òîL éðá äzòå§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«

(è)íéfò ééãb éðL íMî éì-ç÷å ïàvä-ìà àð-Cì¤¨Æ¤©½Ÿ§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−
éáàì íénòèî íúà äNòàå íéáè:áäà øLàk E Ÿ¦®§¤«¡¤̧Ÿ¨¯©§©¦²§¨¦−©«£¤¬¨¥«

i"yx£ÈÏŒÁ˜Â∑לּה ּכתב ׁשּכ ּגזל, ואינם הם מּׁשּלי ¿«ƒְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
יֹום' ּבכל עּזים ּגדיי ׁשני 'לּטל ּבכתּבתּה: .(ב"ר)יצחק ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹֻ

ÌÈfÚ ÈÈ„b ÈL∑ ׁשל מאכלֹו היה עּזים ּגדיי ׁשני וכי ¿≈¿»≈ƒƒְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

הקריב  האחד היה, ּפסח אּלא והאחד לפסחֹו,יצחק? ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ
אליעזר' ּדרּבי ּב'פרקי מטעּמים, ‡‰·.עׂשה ¯L‡k∑ ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָ«¬∆»≈

הּצבי  ּכטעם הּגדי טעם .ּכי ְְְִִִַַַַַַ

(é)éáàì úàáäåéðôì Eëøáé øLà øáòa ìëàå E §¥«¥¨¬§¨¦−§¨¨®©«£ª²£¤¬§¨«¤§−¦§¥¬
:BúBî«

(àé)Léà éçà åNò ïä Bnà ä÷áø-ìà á÷òé øîàiå©Ÿ́¤©«£½Ÿ¤¦§−̈¦®¥´¥¨³¨¦Æ¦´
:÷ìç Léà éëðàå øòN̈¦½§¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«

i"yx£¯ÚN LÈ‡∑ ׂשער .ּבעל ƒ»ƒֵַַָ

(áé)òzòúîk åéðéòá éúééäå éáà éðMîé éìeà©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥−̈¦§©§¥®©
:äëøá àìå äìì÷ éìò éúàáäå§¥«¥¦¬¨©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«

i"yx£ÈLÓÈ∑:כח)ּכמֹו ּבּצהרים "מ (דברים ."מּׁשׁש ¿À≈ƒְְֳִֵַַַָ

ÂNÚה  ˙ÂÏ ˜ÁˆÈ ÏÈlÓ „k ˙ÚÓL ‰˜·¯Â¿ƒ¿»¿««««ƒƒ¿»¿«≈»
‡„Èˆ „ˆÈÓÏ ‡Ï˜ÁÏ ÂNÚ ÏÊ‡Â d¯a¿≈«¬«≈»¿«¿»¿≈«≈»

:‰‡˙È‡Ï¿«¿»»

‰‡ו  ¯ÓÈÓÏ d¯a ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ˙¯Ó‡ ‰˜·¯Â¿ƒ¿»¬»«¿««¬…¿«¿≈»»
CeÁ‡ ÂNÚ ÌÚ ÏlÓÓ Ce·‡ ÔÓ ˙ÈÚÓL¿»ƒƒ¬¿«≈ƒ≈»¬

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÏeÎÈ‡Âז  ÔÈÏÈL·˙ ÈÏ „È·ÚÂ ‡„Èˆ ÈÏ È˙‡¡ƒƒ≈»¿ƒ≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
:È˙BÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ CpÎ¯·‡Â∆¡»≈ƒ»√»¿»√»ƒ

wÙÓ„ח  ‡‡ È„ ‡ÓÏ ÈpÓ Ïa˜ È¯a ÔÚÎe¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿»ƒ¬»¿«≈
:C˙È»»

ÔÈ¯zט  ÔnzÓ ÈÏ ·ÒÂ ‡Ú ˙ÂÏ ÔÚk ÏÈf‡ƒ≈¿«¿«»»¿«ƒƒ«»¿≈
ÔÈÏÈL·z ÔB‰˙È „aÚ‡Â Ô·Ë ÔÈfÚ (¯·) ÈÈ„b«¿≈«ƒƒ»»¿∆¿≈»¿«¿ƒƒ

:ÌÁ¯ È„ ‡Ók Ce·‡Ï¿»¿»ƒ¿≈

(י  È˙È˙Â נ"יÏÚ˙Â(ÏÈ„a ÏeÎÈÈÂ Ce·‡Ï ¿«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ
:d˙BÓ Ì„˜ CpÎ¯·Ècƒ¿»¿ƒ»√»≈

‡ÈÁיא  ÂNÚ ‡‰ dn‡ ‰˜·¯Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿ƒ¿»ƒ≈»≈»»ƒ
:ÚÈÚL ¯·b ‡‡Â Ô¯ÚN ¯·b¿««¬»«¬»¿«¿ƒ«

·È‰BÈÚיב  È‰‡Â ‡a‡ ÈpMÓÈ ÌÈ‡Ó»ƒ¿Àƒ«ƒ«»¿≈≈¿≈ƒ
) È˙ÈÓ È‰‡Â ·ÚÏ˙Ók נ"יÈ˙ÈÓ È‰‡Â(ÈÏÚ ¿ƒ¿»»¿≈≈«¿≈»¡ƒ«¿≈¬«

:ÔÎ¯· ‡ÏÂ ÔÈËÂÏ¿»ƒ¿»ƒ¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

˙ÚÓBL ‰˜·¯Â היתה ‰) . ¿ƒ¿»««ְָָ
eׁשֹומעת: dxez ַַ

È˙BÓ ÈÙÏ (Ê ּבטרם ּכמֹו . ƒ¿≈ƒְְֶֶ
gאמּות: dxez ָ

¯ÈÚN (‡È.חלק וההפ ׂשער ּבעל . »ƒְֵֵֶַַַָָָ
החלק  היֹות ּבעבּור ּכן ׁשּנקרא ְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָויּתכן

ׁשוים: aiחלקיו dxez ֲִָָָ

ÈMÓÈ (·È מּבעלי יסּוּבני, ּכמֹו . ¿À≈ƒְְֲִִֵֵַ
ּתֹועה.ÚzÚ˙Ókהּכפל: מּגזרת ּכפּול, . ֶֶַƒ¿«¿≈«ְִִֶַָ

אחר: ׁשּמתעה biּכאיׁש dxez ְְִֵֶֶַַ

נא
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תולדות נב פרשת - כז - תרגום ואחד מקרא ושנים מרחשון ל' חמישי ליום יומי שיעור

(âé)éì÷a òîL Cà éða Eúìì÷ éìò Bnà Bì øîàzå©³Ÿ¤Æ¦½¨©¬¦§¨«§−§¦®©²§©¬§Ÿ¦−
:éì-ç÷ Cìå§¥¬©¦«

(ãé)íénòèî Bnà Nòzå Bnàì àáiå çwiå Cìiå©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−§¦®©©³©¦Æ©§©¦½
:åéáà áäà øLàk©«£¤−¨¥¬¨¦«

(åè)úãîçä ìãbä dða åNò éãâa-úà ä÷áø çwzå©¦©´¦Â§Â̈¤¦§¥̧¥¹̈§¨³©¨ŸÆ©«£ª½Ÿ
:ïèwä dða á÷òé-úà Laìzå úéaa dzà øLà£¤¬¦−̈©¨®¦©©§¥¬¤©«£−Ÿ§¨¬©¨¨«

i"yx£˙„ÓÁ‰∑ ּדבר 'ּדכיתא'. ּכתרּגּומֹו: הּנקּיֹות, «¬À…ְְְְִַַַָָָָ
מן  אֹותן ׁשחמד Èaa˙.נמרד אחר: dz‡ ¯L‡∑ ְִִֵֶַַָָֹ¬∆ƒ»«»ƒ

אּמֹו? אצל מפקיד והּוא לֹו, היּו נׁשים ּכּמה ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹוהלא
וחֹוׁשדן  ּבמעׂשיהן ּבקי ׁשהיה .אּלא ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ

(æè)ìòå åéãé-ìò äLéaìä íéfòä ééãb úøò úàå§¥ÀŸŸÆ§¨¥´¨«¦¦½¦§¦−¨©¨¨®§©−
:åéøàeö ú÷ìç¤§©¬©¨¨«

(æé)äúNò øLà íçlä-úàå íénòènä-úà ïzzå©¦¥¯¤©©§©¦²§¤©¤−¤£¤´¨¨®¨
:dða á÷òé ãéa§©−©«£¬Ÿ§¨«

(çé)äzà éî éppä øîàiå éáà øîàiå åéáà-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨¦−©´Ÿ¤¨¦®©´Ÿ¤¦¤½¦¦¬©−̈
:éða§¦«

(èé)éúéNò Eøëa åNò éëðà åéáà-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¨¦À¨«Ÿ¦Æ¥¨´§Ÿ¤½¨¦¾¦
éãévî äìëàå äáL àð-íe÷ éìà zøac øLàk©«£¤¬¦©−§¨¥¨®«¨´§À̈§¨§¨Æ¦¥¦½

:ELôð épëøáz øeáòa©«£−§¨«£©¬¦©§¤«
i"yx£E¯Îa ÂNÚ ÈÎ‡∑ל הּמביא הּוא ועׂשו אנכי, , »…ƒ≈»¿…∆ְְִִֵֵַָָֹ
ּדּברּת∑È˙ÈNÚ.ּבכֹורהּוא  ּכאׁשר ּדברים ּכּמה ְֶ»ƒƒְְֲִִֶַַַָָָ

מתרּגם ∑L·‰.אלי  לכ הּׁשלחן, על מיסב לׁשֹון ֵָ¿»ְְְְְֵֵַַָָָֻֻ
.'אסּתחר' ְִַַ

(ë)éða àöîì zøäî äf-äî Bða-ìà ÷çöé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤§½©¤²¦©¬§¨¦§−Ÿ§¦®
éäìà ýåýé äø÷ä ék øîàiå:éðôì E ©¾Ÿ¤¦¬¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¨«

e·a‡‰יג  ¯n‡˙‡ ÈÏÚ dn‡ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈ƒ≈¬«ƒ¿««ƒ¿»
ÈpÓ Ïa˜ Ì¯a È¯a CÏÚ ‡iËÂÏ Ôe˙ÈÈ ‡Ïc¿»≈¿»«»¬»¿ƒ¿««≈ƒƒ

:ÈÏ ·Ò ÏÈf‡Â¿ƒ≈«ƒ

‡dnיד  ˙„·ÚÂ dn‡Ï È˙È‡Â ·ÈÒe ÏÊ‡Â«¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈«¬»«ƒ≈
:È‰e·‡ ÌÁ¯c ‡Ók ÔÈÏÈL·z«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¬ƒ

¯a‡טו  d¯a ÂNÚ ÈLe·Ï ˙È ‰˜·¯ ˙·ÈÒe¿ƒ«ƒ¿»»¿≈≈»¿««»
·˜ÚÈ ˙È ˙LÈaÏ‡Â ‡˙È·a dnÚ Èc ‡˙ÈÎc»¿»»ƒƒ«¿≈»¿«¿ƒ«»«¬…

:‡¯ÈÚÊ d¯a¿«¿≈»

ÏÚטז  ˙LÈaÏ‡ ÈfÚ ¯a ÈÈ„b ÈÎLÓ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿≈«ƒ≈«¿ƒ««
:d¯Âˆ ˙eÚÈÚL ÏÚÂ È‰B„È¿ƒ¿«¿ƒ«¿≈

Ú·„˙יז  Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ ‡iÏÈL·z ˙È ˙·‰ÈÂƒ»«»«¿ƒ«»¿»«¬»ƒ¬»«
:d¯a ·˜ÚÈ„ ‡„Èaƒ»¿«¬…¿«

‰‡יח  ¯Ó‡Â ‡a‡ ¯Ó‡Â È‰e·‡ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«¬ƒ«¬««»«¬«»
:È¯a z‡ ÔÓ ‡‡¬»»«¿¿ƒ

C¯Îeaיט  ÂNÚ ‡‡ È‰e·‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬ƒ¬»≈»¿»
) ÈnÚ ‡zÏÈlÓ È„ ‡Ók ˙È„·Ú נ"אÈÏ(Ìe˜ ¬»ƒ¿»ƒ«≈¿»ƒƒƒ

ÈpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a È„ÈvÓ ÏeÎ‡Â ¯ÁzÒ‡ ÔÚk¿«ƒ¿««∆¡ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ«ƒ
:CLÙ«¿»

‡ÈÁB˙‡כ  ÔÈc ‰Ó d¯·Ï ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»ƒ¿≈»≈≈»
C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈnÊ È¯‡ ¯Ó‡Â È¯a ‡ÁkL‡Ï¿«¿»»¿ƒ«¬«¬≈«ƒ¿»¡»»

:ÈÓ„√̃»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

E˙ÏÏ˜ ÈÏÚ (‚È,ׁשּיקּלל ּתפחד אל . »«ƒ¿»¿ְְִֵֶַַַ
עלי קללתֹו ּתהי יקּלל עלי,ואם ולא ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

ּפרׁש והּגאֹון הּנׁשים. ּדברי מׁשּפט ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָוזה
:קללת להסיר ciעלי dxez ְְְִִַָָָ

(ËÈ הּנביא לכּזב חלילה אֹומרים ְְְִִִֵֵַַָָָויׁש
ּכן. הּוא ועׂשו ‡ÈÎרק ׁשאנכי מי . ֵַ»…ƒְִִֵֶָָֹ

אמר  ּבנחת ּכי אמרּו ואחרים .ְְְֲִִֵֶַַַַָָּבכֹור
.ּבכֹור עׂשו ּבמּלת קֹול ונׂשא ְְְִִֵֶַָָָָֹאנכי,
יתחּלקּו הּנביאים ּכי רּוח, ּדברי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַואּלה

ׁשליח  הראׁשֹון החלק חלקים. ְֲִִִֵֶַַָָָלב'
העתיד. נביאי הּׁשני והחלק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָּבמצֹות
ּכהגן, ׁשאינּנּו ּדבר לאמר יצטרכּו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹואם
ׁשּיכּזב  יּתכן לא הּׁשליח רק יּזיק, ְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹלא
איׁש עליו נכּתב ּדוד הּנה ּגם ְְִִִִֵַַָָָָּכלל.
ּבלּבל  ּבי. ּדּבר ה' רּוח ואמר ְְֱִִִִֵֵַַָָֹהאלהים.
ּכלי  וּיהיּו ואמר ,אחימל עם ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּדבריו
אליׁשע  ּגם ׁשעה. לצר קדׁש ְְֱִִֶֶַַָָָָֹֹהּנערים
ּתחיה, חיה לֹו אמֹור ל לחזאל ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹׁשאמר

מחלי  ּתחיה חיה ׁשּפרּוׁשֹו ּפי על ְִִִֵֵֶֶַַָֹֹאף
מיכיהּו וכן יהרג. ּכי הּׁשם הראני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָזה,
ּדר והצלח עלה ׁשוא ּתפּלת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָאמר
חלמא  מרי ּדניאל אמר וכן ְְִִֵֵֶֶַָָָָמּוסר.
ּדרׁש. ּדר הּׁשם ּכנגד ולהיֹות .ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָלׂשנא
ונׁשּתחוה  אמנה, וגם אברהם אמר ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָוכן

È„ÈvÓונׁשּובה: ‰ÏÎ‡Â זכרה ּכמֹו . ְָָ¿…¿»ƒ≈ƒְְָָ
והאל"ף  לטֹובה. אלהי ְְֱִֶַָָָֹלי

kׁשרׁש: dxez ֶֹ

נב
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נג תולדות  פרשת - כז - תרגום ואחד מקרא ושנים כסלו א' שישי ליום יומי שיעור

(àë)éða ELîàå àp-äLb á÷òé-ìà ÷çöé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤©«£½Ÿ§¨¨¬©«£ª«§−§¦®
:àì-íà åNò éða äæ äzàä©«©¨¬¤²§¦¬¥−̈¦«Ÿ

i"yx£ELÓ‡Â ‡pŒ‰Lb∑ ּבפיו ׁשגּור ׁשמים ׁשם להיֹות עׂשו ּדר 'אין ּבלּבֹו: יצחק "ּכי אמר אמר: וזה , ¿»»«¬À¿ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אלהי ה' ."'הקרה ְֱִֶָֹ

(áë)ìwä øîàiå eäMîéå åéáà ÷çöé-ìà á÷òé Lbiå©¦©¯©«£²Ÿ¤¦§¨¬¨¦−©§ª¥®©ÀŸ¤©ŸÆ
:åNò éãé íéãiäå á÷òé ìB÷́©«£½Ÿ§©¨©−¦§¥¬¥¨«

i"yx£·˜ÚÈ ÏB˜∑ּבלׁשֹון ּדּבר ּתחנּונים ׁשּמדּבר קנטּוריא ּבלׁשֹון עׂשו אבל "קּוםֿנא", אבי : "יקּום :". «¬…ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

(âë)úøòN åéçà åNò éãék åéãé eéä-ék Bøékä àìå§´Ÿ¦¦½¦«¨´¨À̈¦¥²¥¨¬¨¦−§¦®Ÿ
:eäëøáéå©§¨«£¥«

(ãë):éðà øîàiå åNò éða äæ äzà øîàiå©¾Ÿ¤©¨¬¤−§¦´¥¨®©−Ÿ¤¨«¦
i"yx£È‡ ¯Ó‡iÂ∑ אני" אּלא עׂשו', 'אני אמר: ."לא «…∆»ƒֲִִֵֶַָָָָֹ

(äë)Eëøáz ïòîì éða ãévî äìëàå él äLbä øîàiå©ÀŸ¤©¦³¨¦Æ§«Ÿ§¨Æ¦¥´§¦½§©¬©§¨«¤§−
:zLiå ïéé Bì àáiå ìëàiå Bì-Lbiå éLôð©§¦®©©¤Æ©Ÿ©½©¨¯¥¬¬©−¦©¥«§§

(åë):éða él-ä÷Le àp-äLb åéáà ÷çöé åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈¦§¨´¨¦®§¨¨¬«£¨¦−§¦«

(æë)eäëøáéå åéãâa çéø-úà çøiå Bì-÷Miå Lbiå©¦©Æ©¦©½©¨²©¤¥¬©§¨−̈©§¨«£¥®
:ýåýé Bëøa øLà äãN çéøk éða çéø äàø øîàiå©ÀŸ¤§¥Æ¥´©§¦½§¥´©¨¤½£¤¬¥«£−§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â Á¯iÂ∑ מּׁשטף יֹותר רע ריח אין והלא «»«¿ֲִֵֵֵֶֶַַַֹ
עּמֹו ׁשּנכנסה מלּמד אּלא ּגןֿעדן העּזים, ÁÈ¯k.ריח ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ¿≈«

'‰ BÎ¯a ¯L‡ ‰„N∑ ׂשדה וזהּו טֹוב ריח ּבֹו ׁשּנתן »∆¬∆≈¬ְְֵֵֶֶַַָ
זכרֹונםֿלברכה,ּתּפּוחים  רּבֹותינּו ּדרׁשּו כט:)ּכן .(תענית ְְְִִִֵֵַַָָָָ

$
âכסלו א' שישי âיום

(çë)õøàä épîLîe íéîMä ìhî íéýìûä Eì-ïzéå§¦¤§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧©¨©½¦¦§©¥−¨¨®¤
:Løéúå ïâc áøå§¬Ÿ¨−̈§¦«

CpMÓ‡Âכא  ÔÚk ·È¯˜ ·˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¬…¿≈¿«∆¡Àƒ»
:‡Ï Ì‡ ÂNÚ È¯a ÔÈc z‡‰ È¯a¿ƒ««¿≈¿ƒ≈»ƒ»

dÈLÓeכב  È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ˙ÂÏ ·˜ÚÈ ·È¯˜e¿≈«¬…¿«ƒ¿»¬ƒ»¿≈
:ÂNÚ„ È‰B„È ‡i„ÈÂ ·˜ÚÈ„ ‡Ï˜ ‡Ï˜ ¯Ó‡Â«¬«»»»»¿«¬…ƒ«»¿ƒ¿≈»

È„Èkכג  È‰B„È ‰‡Â‰ È¯‡ dÚ„BÓzL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈¬≈¬»»¿ƒƒ≈
) Ô¯ÈÚN È‰eÁ‡ ÂNÚ נ"יÔÈ¯ÚN(:dÎ¯·e ≈»¬ƒ¿ƒ»«¬«¿»»¬≈

‡‡:כד  ‡‰ ¯Ó‡Â ÂNÚ È¯a ÔÈc z‡ ¯Ó‡Â«¬««¿≈¿ƒ≈»«¬«»¬»

„·¯Èכה  ‡„ÈvÓ ÏeÎÈ‡Â ÈÓ„˜ ·È¯˜ ¯Ó‡Â«¬«»≈√»«¿≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
ÏÎ‡Â dÏ ·È¯˜Â ÈLÙ CpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ¿»≈≈«¬«

) È˙È‡Â נ"יÏÈÚ‡Â(:È˙Le ‡¯ÓÁ dÏ ¿«¿ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ

Le˜כו  ÔÚk ·È¯˜ È‰e·‡ ˜ÁˆÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿»¬ƒ¿≈¿«¿«
) ÈÏ נ"יÈÏ ˜LÂ(:È¯a ƒ¿«ƒ¿ƒ

„È‰BLe·Ïכז  ‡ÁÈ¯ ˙È Á¯‡Â dÏ ˜Le ·¯˜e¿≈¿«≈«¬«»≈»ƒ¿ƒ
) BÂ‰ ¯Ó‡Â dÎ¯·e נ"אÈÊÁ(È¯·„ ‡ÁÈ¯ »¿≈«¬«¬¬≈≈»ƒ¿ƒ

:ÈÈ dÎ¯· Èc ‡Ï˜Á„ ‡ÁÈ¯k¿≈»¿«¿»ƒ»¬≈¿»

ehÓe·‡כח  ‡iÓL„ ‡lhÓ ÈÈ CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»¿»ƒ«»ƒ¿«»ƒ»
) ˙e‡È‚Òe ‡Ú¯‡„ נ"י˙eÈ‚ÒÂ(:¯ÓÁÂ ¯e·ÈÚ ¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ«¬»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ELÓ‡Â (‡Î על להקל הּׁשי"ן קל . «¬À¿ְִֵַַַָ
akהּלׁשֹון: dxez ַָ

Èa „ÈvÓ ‰ÏÎ‡Â (‰Î סימן האל"ף . ¿…¿»ƒ≈¿ƒִֶָָָ
אחריו  ׁשהּוא הּנעלם והּנח ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָהמדּבר,
לאל  אֹומרה וכן הּׁשרׁש, אל"ף ְְְֵֵֶֶַַַָָֹּתחת

נּו"ן ּדגׁשּות לחסרֹון ÈpÎ¯·zסלעי: . ְְִַַ¿»¬«ƒְְֶ
וכן יסֹובבנהּו. ּכמֹו הּנֹוסף. ְְְְְֵֶַָנּו"ן

ekיׁשחרּונני: dxez ְְֲִַ
(ÂÎ ּבּכתף אֹו ּבּיד למ"ד, עם ְִִֵֵַַָָָָנׁשיקה.

ּבּפה: למ"ד, ּובלי ּבּצּואר. fkאֹו dxez ְִֵֶַַַָָ
Á¯iÂ (ÊÎ אֹות ּבעבּור הרי"ש ּבפּת"ח . «»«ְֲֵַַַָ

ּגבּול  ּבכל וּינח לכבו. וּינע וכן ְְְֵַַַַַָָָֹהּגרֹון,
הּנראים: מהּׁשנים וכּלם .¯‡‰מצרים. ְְְְִִִִִֵַַַָָֻ¿≈

ּבּבגדים  טֹוב ריח והיה הּלב. עם ְְִִִֵֵַַַָָָּדּבּור

ּבא  והּוא עׂשו, ׁשהּוא ּבלּבֹו חׁשב ְְֲִֵֶֶַַָָָּכאׁשר
ציצי  ּכריח ּבגדיו הריחּו ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָמהּׂשדה,
היה  הּמעׂשה זה ּכי יּתכן ּכי ֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָהאילנים.

הראׁשֹון: gkּבחדׁש dxez ִֶַָֹ
(ÁÎמ"םÏhÓ ואחר עצמֹו מֹוׁש . ֵƒ«ְְֵֵַַ

ּפׁשעי: ּבכֹורי האּתן וכן hkעּמֹו. dxez ְְְִִִִֵֵֶַ

יום שישי

נג
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תולדות נד פרשת - כז - תרגום ואחד מקרא ושנים כסלו א' שישי ליום יומי שיעור
i"yx£EÏŒÔzÈÂ∑ ויחזר ּפׁשּוטֹו,(ב"ר)ויּתן יּתן ּולפי . ¿ƒ∆¿ְְְְֲִִִֵֵַֹ

לֹו ׁשּנתן ּבני", ריח "ראה הראׁשֹון: לענין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמּוסב
:ל יּתן ועֹוד וגֹו'", ׂשדה "ּכריח ְְְְִֵֵֶַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

וגֹו'" הּׁשמים ‰ÌÈÓM."מּטל ÏhÓ∑,ּכמׁשמעֹו ְִִַַַָƒ««»«ƒְְַָ
ּפנים. להרּבה יׁש אּגדה "האלהים"?(ּומדרׁש מהּו אחר, דבר ְְְֱִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ

"מׁשמּני  אמר לעׂשו אבל ,ל יּתן לא לאו, ואם .ל יּתן ,ל ראּוי אם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹּבדין,

ּב ,"מֹוׁשב יהיה ּכׁשעׂשה הארץ ׁשלמה, למד ּומּמּנּו .ל יּתן רׁשע, ּבין צּדיק ין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

יקרא  לא הּדין את עליו ּומצּדיק אמּונה ּבעל ׁשהּוא יׂשראל ּתפּלתֹו, סּדר ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּבית

:לפיכ ּתגר. ח)עלי א לבבֹו",(מלכים את ּתדע אׁשר דרכיו ּככל לאיׁש "ונתּתה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּככל  ועׂשית וגֹו' הּׁשמים ּתׁשמע "אּתה אמר: לפיכ אמנה, מחּסר נכרי, ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָָָֻאבל

יקרא  ׁשּלא ּכדי לֹו, ּתן ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין הּנכרי", אלי יקרא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשר

מדּיק  יׁשן ּברׁש"י ּתגר, עלי(. ְְִִֶַָָָָָֻ

(èë)øéáâ äåä íénàì Eì eåçzLéå íénò Eeãáòé©«©§´©¦À§¦§©«£³§Æ§ª¦½¡¥³§¦Æ
éçàìéøøà Enà éða Eì eåçzLéå Eéëøáîe øeøà EE §©¤½§¦§©«£¬§−§¥´¦¤®«Ÿ£¤´¨½§¨«£¤−

:Ceøä«
i"yx£En‡ Èa∑ ּבני" ליהּודה: אמר ויעקב ¿≈ƒ∆ְְֲִֵַַָָֹ

וכאן  אּמהֹות, מּכּמה ּבנים לֹו ׁשהיּו לפי ,"ְְִִִִִֶַָָָָָָאבי
אחת  אּׁשה אּלא נׂשא אּמ"ׁשּלא "ּבני אמר: ,. ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

Ce¯a EÈÎ¯·Óe ¯e¯‡ EÈ¯¯‡∑ הּוא ּובבלעם …¬∆»¿»¬∆»ְְִָ
ארּור" ואֹוררי ּברּו מברכי" ט)אֹומר: כד .(במדבר ְְֲֲֵֶֶָָָ

ׁשלוה  וסֹופן יּסּורים ּתחּלתם ואֹורריהם הּצּדיקים , ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ
יצחק  לפיכ למברכיהם, קֹודמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּומצעריהם
והרׁשעים  מברכים. לברּכת אֹוררים קללת ְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָהקּדים
הקּדים  ּבלעם לפיכ יּסּורין, וסֹופן ׁשלוה ְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָּתחּלתן

לקללה  .ּברכה ְְִָָָָ

(ì)éäéå á÷òé-úà Cøáì ÷çöé älk øLàk éäéå©§¦À©«£¤̧¦¨´¦§¨»§¨¥´¤©«£Ÿ¼©§¦À
åNòå åéáà ÷çöé éðt úàî á÷òé àöé àöé Cà©´¨³Ÿ¨¨Æ©«£½Ÿ¥¥¬§¥−¦§¨´¨¦®§¥¨´

:Bãévî àa åéçà̈¦½−̈¦¥«
i"yx£‡ˆÈ ‡ˆÈ∑ יֹוצא .ּבא וזה זה »…»»ְֵֶֶָ

(àì)øîàiå åéáàì àáiå íénòèî àeä-íb Nòiå©©³©©Æ©§©¦½©¨¥−§¨¦®©Ÿ́¤
épëøáz øáòa Bða ãévî ìëàéå éáà í÷é åéáàì§¨¦Àª̈³¨¦Æ§Ÿ©Æ¦¥´§½©«£ª−§¨«£©¬¦

:ELôð©§¤«

ÔÂkÏÓכט  CÏ Ôe„aÚzLÈÂ ÔÈÓÓÚ CpÁÏÙÈƒ¿¿À»«¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»«¿¿»
Cn‡ Èa CÏ Ôe„bÒÈÂ CÈÁ‡Ï ·¯ ÈÂ‰¡≈«¿«»¿ƒ¿¿»¿≈ƒ»
:ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÈÎ¯·Óe ÔÈËÈÏ ÔB‰È CÈËËÏÓ¿«¿»¿ƒƒ¿»¬»¿¿ƒƒ

ÚÈ˜·ל  ˙È ‡Î¯·Ï ˜ÁˆÈ ÈˆÈL „k ‰Â‰Â«¬»«≈ƒƒ¿»¿»»»»«¬…
˜ÁˆÈ Èt‡ ˙ÂlÓ ·˜ÚÈ ˜Ù ˜tÓ Ì¯a ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ«¿««¬…ƒ¿««≈ƒ¿»

) ‡˙‡ È‰eÁ‡ ÂNÚÂ È‰e·‡ נ"יÏÚ(:d„ÈvÓ ¬ƒ¿≈»¬ƒ»»«ƒ≈≈

ÂÏ˙לא  ÏÈÚ‡Â ÔÈÏÈL·z ‡e‰ Û‡ „·ÚÂ«¬«««¿ƒƒ¿»≈¿«
ÏeÎÈÈÂ ‡a‡ Ìe˜È È‰e·‡Ï ¯Ó‡Â È‰e·‡¬ƒ«¬««¬ƒ»«»¿≈
:CLÙ ÈpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a d¯·„ ‡„ÈvÓƒ≈»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«ƒ«¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
ויּתן": ויחזֹור "יּתן רׁש"י, ּומפרׁש גֹו'", האלקים ל ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ"ויּתן

הּנתינה  ּגם הרי - ויּתן" ׁש"יחזֹור הּצֹור מהּו מּובן: אינֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלכאֹורה

ּובפרט  נֹותן", הּוא יפה ּבעין הּנֹותן ׁש"ּכל ּבאֹופן היא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהראׁשֹונה

הּנתינה  ּכמֹו ׁשאינּה מּלמעלה, הּנתינה אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכאׁשר

לכתחילה  ליּתן יכֹול אינֹו והגּבלֹות מניעֹות ּכּמה ׁשּמּצד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלמּטה,

מניעֹות  ׁשאין למעלה מהּֿׁשאיןּֿכן ליּתן, ּׁשרֹוצה מה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכל

ׁשּבּנתינה  ּכ ּתעׂשה", מה ל יאמר "מי ׁשהרי ּכלל, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹועיּכּובים

ויּתן"? ׁש"יחזֹור הּצֹור ּומהּו הּכל, ּכבר ניּתן ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹונה

יׁשר', 'אֹור ׁשל ּבאֹופן היא הראׁשֹונה ׁשהּנתינה - הּוא הענין ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָא

הענין  ּגם יׁשנֹו ּולאחריֿזה הׁשּתלׁשלּות, סדר מּצד הּוא זה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּכל

מּדרּכֹו ׁשחֹוזר הּתׁשּובה, עבֹודת עלֿידי ׁשּבא ויּתן", ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּד"יחזֹור

ממׁשיכים  ׁשעלֿידיֿזה ּכזכּיֹות", לֹו נעׂשּו ׁש"זדֹונֹות עד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻהרעה,

למעלה  הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה מּבחינה חֹוזר' ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ'אֹור

ויּתן"). ("ויחזֹור חדׁשה נתינה ׁשּזֹוהי ּכ יׁשר', ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָמ'אֹור

ּכאׁשר  ולכן, הּתֹורה. ּפנימּיּות ׁשל ענינּה ּגם זהּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוכאמּור,

ּדא  מר, אתי קא אזי הפצה, ׁשל ּבאֹופן ּתהיה הּתֹורה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּפנימּיּות

מׁשיחא. ְְִַָָמלּכא

ה'תשכ"ז) כסלו מבה"ח תולדות, (ש"פ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

EÈÁ‡Ï (ËÎ:הּפילגׁשים ּבני .En‡ Èa:ּובניו עׂשו .¯e¯‡ EÈ¯¯‡.יבטח ּכּכפיר וצּדיקים וכן .מאֹוררי אחד ּכל . ¿«∆ְְִִֵַַ¿≈ƒ∆ֵָָָ…¬∆»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
:ּומברכי וכן ּככה. lורּבים dxez ְְְֲִֵֶַָָָ

נד
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נה תולדות  פרשת - כז - תרגום ואחד מקרא ושנים כסלו א' שישי ליום יומי שיעור

(áì)ða éðà øîàiå äzà-éî åéáà ÷çöé Bì øîàiåE ©¬Ÿ¤²¦§¨¬¨¦−¦¨®¨©¾Ÿ¤£¦²¦§¬
:åNò Eøëá§«Ÿ§−¥¨«

(âì)øîàiå ãàî-ãò äìãb äãøç ÷çöé ãøçiå©¤«¡©¸¦§¨´£¨¨»§Ÿ¨´©§Ÿ¼©¿Ÿ¤
íøèa ìkî ìëàå éì àáiå ãéö-ãvä àeä àBôà-éî¦«¥¿´©¨«©Á¦Á©¨̧¥¦¹¨«Ÿ©¬¦²Ÿ§¤¬¤

:äéäé Ceøa-íb eäëøáàå àBáz̈−¨«£¨«£¥®©¨−¦«§¤«
i"yx£„¯ÁiÂ∑.ּתמיהה לׁשֹון 'ּותוה', ּכתרּגּומֹו: «∆¡«ְְְְְִַָָ

ראה  ∑BÙ‡ŒÈÓ‡.מּתחּתיו ּפתּוחה ּגיהּנם ּומדרׁשֹו: ְְְִִִֵַָָָָָָƒ≈
ּכּמה  עם מׁשּמׁש לעצמֹו, אחר:לׁשֹון ּדבר ּדברים. ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

ציד? הּצד הּוא ואפֹוא הּוא מי ּפה, אּיה .איפֹוא, ְִִֵֵֵַַַָֹ

ÏkÓ ÏÎ‡Â∑ מטעמים טעמּתי מּכל לטעם, ׁשּבּקׁשּתי »…«ƒ…ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹ
È‰È‰.(ב"ר)ּבֹו Ce¯aŒÌb∑ אּלּולא' ּתאמר: ׁשּלא «»ƒ¿∆ִֵֶַֹֹ

את  נטל לא לאביו, יעקב לכׁשרּמה הּברכֹות', ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
.(ב"ר)מּדעּתֹוּוברכֹוהסּכים  ְְְִִִֵַ

(ãì)äìãb ä÷òö ÷òöiå åéáà éøác-úà åNò òîLk¦§³Ÿ©¥¨Æ¤¦§¥´¨¦½©¦§©´§¨½̈§Ÿ¨¬
:éáà éðà-íâ éðëøa åéáàì øîàiå ãàî-ãò äøîe¨−̈©§®Ÿ©Ÿ́¤§¨¦½¨«£¥¬¦©−̈¦¨¦«

(äì)éçà àa øîàiå:Eúëøa çwiå äîøîa E ©¾Ÿ¤¨¬¨¦−§¦§¨®©¦©−¦§¨¤«
i"yx£‰Ó¯Óa∑ ּבחכמה. ¿ƒ¿»ְְָָ

(åì)íéîòô äæ éðá÷òiå á÷òé BîL àø÷ éëä øîàiå©¿Ÿ¤£¦Á¨¨̧§¹©«£ÀŸ©©§§¥̧¦Æ¤´©£©½¦
øîàiå éúëøa ç÷ì äzò äpäå ç÷ì éúøëa-úà¤§«Ÿ̈¦´¨½̈§¦¥¬©−̈¨©´¦§¨¦®©Ÿ©¾

:äëøa él zìöà-àìä£«Ÿ¨©¬§¨¦−§¨¨«
i"yx£BÓL ‡¯˜ ÈÎ‰∑:ּכמֹו הּוא, ּתימּה (לקמן לׁשֹון ¬ƒ»»¿ְְֵַ

אחי כט) יעקב,"הכי ׁשמֹו נקרא לכ ׁשּמא אּתה"? ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ
עתיד  ׁשהּוא סֹופֹו, ׁשם לּמה על 'ּתנחּומא': לעקבני. ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ּקטן  ׁשּברכּתי ּבי יׁש עון 'ׁשּמא אמר: יצחק? ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹחרד
מצעק: עׂשו התחיל הּיחס'? סדר וׁשּניתי ּגדֹול ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלפני
?'ל עׂשה 'מה אביו: לֹו אמר פעמים", זה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ"וּיעקבני

מצר  הייתי ּבכ' אמר: לקח", "אתּֿבכרתי לֹו: ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹאמר
לּבכֹור  עכׁשו, הּדין. ׁשּורת על עברּתי ׁשּמא ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָוחרד,

יהיה"' ּברּו "ּגם ּכתרּגּומֹו∑È·˜ÚiÂ.ּברכּתי: ְְִִֵֶַַָ««¿¿≈ƒְְַ
מתרּגמין: ויׁש 'ּוכמן'. "וארב", ארבני. ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָ'ּוכמני',

לי  נתחּכם ּכמֹו∑‡ˆzÏ.'וחּכמני', הפרׁשה, לׁשֹון ְְְִִִֵַַַ»«¿»ְְְַָָ
"וּיּצל"("וּיאצל" אחרים: .)ספרים ְֲִִֵֵֶַַַָָ

(æì)Cì åézîN øéáb ïä åNòì øîàiå ÷çöé ïòiå©©̧©¦§¹̈©Ÿ́¤§¥À̈¥´§¦º©§¦¬¨Æ
Løéúå ïâãå íéãáòì Bì ézúð åéçà-ìk-úàå§¤¨¤À̈¨©³¦Æ©«£¨¦½§¨¨¬§¦−

:éða äNòà äî àBôà äëìe åézëîñ§©§¦®§¨´¥½¨¬¤«¡¤−§¦«
i"yx£¯È·b Ô‰∑ עֹוׂשה והּוא היא, ׁשביעית זֹו ּברכה ≈¿ƒְְְִִִֶָָ

ל ּתֹועלת מה לֹו: אמר אּלא ראׁשֹונה? ְִֶֶֶַַָָָָאֹותּה
ּגביר  ׁשהרי הם, ׁשּלֹו נכסים, ּתקנה אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָּבברכה?

ּומ  ,ל רּבֹוׂשמּתיו קנה עבד, ּׁשּקנה ‡BÙ‡.ה ‰ÎÏe ְְִֶֶֶַַַָָָָ¿»≈
‰NÚ‡ ‰Ó∑?ל ּלעׂשֹות מה אבּקׁש אפֹוא, .אּיה, »∆¡∆ְֲֲֵֵֵַַַַ

‡‡לב  ¯Ó‡Â z‡ ÔÓ È‰e·‡ ˜ÁˆÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿»¬ƒ»»¿«¬«¬»
:ÂNÚ C¯Îea C¯a¿»¿»≈»

Ó‡Â¯לג  ‡„ÁÏ „Ú ‡a¯ ‡‰Âz ˜ÁˆÈ ‰Â˙e¿»ƒ¿»ƒ¿»«»««¬»«¬«
˙ÈÏÎ‡Â ÈÏ ÏÈÚ‡Â ‡„Èˆ „ˆc ÈÎÈ„ ‡e‰ ÔÓ»≈ƒ¿»≈»¿»≈ƒ«¬»ƒ
:È‰È CÈ¯a Û‡ dzÎ¯·e ÏBÚÈ˙ ‡Ï „Ú ‡lkÓƒ…»«»≈»≈ƒ≈«¿ƒ¿≈

ÁÂˆeלד  È‰e·‡ ÈÓb˙t ˙È ÂNÚ ÚÓL „k«¿«≈»»ƒ¿»≈¬ƒ¿«
¯Ó‡Â ‡„ÁÏ „Ú ‡¯È¯Óe ‡a¯ ‡ÁÂƒ̂¿»«»¿ƒ»««¬»«¬«

) ‡‡ Û‡ ÈÎ¯a È‰e·‡Ï נ"יÈÏ(:‡a‡ «¬ƒ»≈¿ƒ«¬»ƒ«»

C˙k¯a:לה  ÏÈa˜Â ‡˙ÓÎÁa CeÁ‡ ÏÚ ¯Ó‡Â«¬««»¿»¿¿»¿«ƒƒ¿¿»

Ôcלו  ÈÓkÁÂ ·˜ÚÈ dÓL ‡¯˜ ˙e‡È ¯Ó‡Â«¬«»¿»¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»
ÔÚk ‡‰Â ·ÈÒ È˙e¯ÈÎa ˙È ÔÈÓÊ ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿«
:‡˙k¯a Èl z˜·L ‡Ï‰ ¯Ó‡Â È˙k¯a ÏÈa«̃ƒƒ¿¿ƒ«¬«¬»¿«¿»ƒƒ¿¿»

dzeLלז  ·¯ ‡‰ ÂNÚÏ ¯Ó‡Â ˜ÁˆÈ ·È˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿≈»»««ƒ≈
) CÏ נ"יCÂlÚ(dÏ ˙È·‰È È‰BÁ‡ Ïk ˙ÈÂ »ƒ«»¿»»¬ƒ¿»ƒ≈

‰Ó ‡Î‰ CÏÂ dz„ÚÒ ¯ÓÁÂ ¯e·ÈÚÂ ÔÈc·ÚÏ¿«¿ƒ¿ƒ«¬»¿ƒ¿≈¿»»»»
:È¯a „ÈaÚ‡∆¿≈¿ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰ÙÈ‡ ÈÓ (‚Ï הּוא ואנה, זה מי . ƒ≈…ְִֶָָ
וי"ו מּלֹות: קמּוץ e‰Î¯·‡Âׁשּתי . ְִֵָ»¬»¬≈ָ

היה  ואּלּו עבר, ּפעל היֹותֹו ְֱֲִַַַָָָֹּבעבּור
לעתיד: היה ּגדֹול clּבפּתח dxez ְִֶַָָָָָ

‰Ó¯Óa (‰Ï:אמת ּדּבר ׁשּלא .el dxez ¿ƒ¿»ֱִֵֶֶֹ
ÈÎ‰ (ÂÏ:אּתה אחי הכי וכן אמת. ּכמֹו . ¬ƒְְֱֲִִֵֶַָָ

יעקב:˜¯‡ ׁשמֹו הּקֹורא .È·˜ÚiÂ. »»ְֲֵַַֹ««¿¿≈ƒ
היֹותֹו ויּתכן בעקּבה. וכן מרמה ְְְְְְֱִִֵֵָָָָּכמֹו

הפ והעקֹוב הּלב. עקֹוב ְְִִֵֵֶֶַַָָמּגזרת
ÈÏהּמיׁשֹור: zÏˆ‡.אצל לי עזבּת . ִַ»«¿»ƒְְְִֶַָָ

הרּוח: מן ואצלּתי מּגזרת flוהּוא dxez ְְְְִִִִַַַָָ
CÏ ÂÈzÓN ¯È·b Ô‰ (ÊÏ.ּבברכתי . ≈¿ƒ«¿ƒ»ְְִִָ

נה
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תולדות נו פרשת - כז - תרגום ואחד מקרא ושנים כסלו א' שישי ליום יומי שיעור

(çì)Eì-àåä úçà äëøáä åéáà-ìà åNò øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¤¨¦À©«£¨¨̧©©³¦«§Æ
:jáiå Bì÷ åNò àOiå éáà éðà-íâ éðëøa éáà̈¦½¨£¥¬¦©−̈¦¨¦®©¦¨¬¥¨²Ÿ−©¥«§§

i"yx£˙Á‡ ‰Î¯·‰∑:ּכמֹו ּתימּה, לׁשֹון מׁשּמׁשת זֹו יג)ה"א היא"?(במדבר "הּׁשמנה ג)"הּבמחנים"? ב (שמואל  «¬»»««ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
נבל"? ."הּכמֹות ְַָָ

(èì)õøàä épîLî äpä åéìà øîàiå åéáà ÷çöé ïòiå©©²©¦§¨¬¨¦−©´Ÿ¤¥¨®¦¥º¦§©¥³¨¨̧¤Æ
:ìòî íéîMä ìhîe EáLBî äéäé¦«§¤´«¨¤½¦©¬©¨©−¦¥¨«

i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ÈpÓLÓ∑ איטלי"א .(ב"ר)יון ׁשל זֹו ƒ¿«≈»»∆¿ְִֶַָָָ

(î)éçà-úàå äéçú Eaøç-ìòåøLàk äéäå ãáòz E §©©§§´¦«§¤½§¤¨¦−©«£®Ÿ§¨¨Æ©«£¤´
:Eøàeö ìòî Blò z÷øôe ãéøz̈¦½¨«©§¨¬ª−¥©¬©¨¤«

i"yx£Ea¯ÁŒÏÚÂ∑ ׁשהּוא 'על' יׁש .'ּבחרּב' ּכמֹו ¿««¿¿ְְְְֵֶַַ
ּכמֹו: ב', אֹות לג)ּבמקֹום חרּבכם",(יחזקאל על "עמדּתם ְְְְְֲִֶֶַַַ

ו)ּבחרּבכם. ּבצבאֹותם (שמות צבאתם", È‰Â‰."על ְְְְְְִִֶַַָָֹ¿»»
„È¯z ¯L‡k∑:ּכמֹו צער, נה)לׁשֹון "אריד (תהלים «¬∆»ƒְְִַַָ

ויהיה  הּתֹורה על יׂשראל ּכׁשּיעברּו ּכלֹומר, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּבׂשיחי",
ּפה  ּפתחֹון ּופרקּתל" ׁשּנטל הּברכֹות על להצטער ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

וגֹו'" .עּלֹו ְֻ

(àî)Bëøa øLà äëøaä-ìò á÷òé-úà åNò íèNiå©¦§³Ÿ¥¨Æ¤©«£½Ÿ©©̧§¨½̈£¤¬¥«£−
äâøäàå éáà ìáà éîé eáø÷é Baìa åNò øîàiå åéáà̈¦®©¸Ÿ¤¥¹̈§¦À¦§§Æ§¥Æ¥´¤¨¦½§©«©§−̈

:éçà á÷òé-úà¤©«£¬Ÿ¨¦«
i"yx£È·‡ Ï·‡ ÈÓÈ e·¯˜È∑ אּבא את אצער ׁשּלא יׁשּכמׁשמעֹו, ּפנים לכּמה אּגדה, ּומדרׁשי .. ƒ¿¿¿≈≈∆»ƒְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

‰È‡לח  ‡„Á ‡˙k¯·‰ È‰e·‡Ï ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»«¬ƒ¬ƒ¿¿»¬»ƒ
ÂNÚ ÌÈ¯‡Â ‡a‡ ‡‡ Û‡ ÈÏ C¯a ‡a‡ CÏ»«»»≈ƒ«¬»«»«¬≈≈»

:‡Î·e dÏ»̃≈¿»

‰‡לט  dÏ ¯Ó‡Â È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ·È˙‡Â«¬≈ƒ¿»¬ƒ«¬«≈»
‡iÓL„ ‡lhÓe C·˙BÓ ‡‰È ‡Ú¯‡„ ‡·ehÓƒ»¿«¿»¿≈¿»ƒ«»ƒ¿«»

:‡lÚlÓƒ¿≈»

k„מ  È‰ÈÂ ÁÏÙz CeÁ‡ ˙ÈÂ ÈÁÈz Ca¯Á ÏÚÂ¿««¿»≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈«
ÈcÚ˙Â ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ÏÚ È‰Ba Ôe¯aÚÈ«¿¿¿ƒ«ƒ¿»≈«¿»¿«¿≈

:C¯Âˆ ÏÚÓ d¯Èƒ≈≈««¿»

Ècמא  ‡˙k¯a ÏÚ ·˜ÚÈÏ e··c ÂNÚ ¯Ëe¿«≈»¿»¿«¬…«ƒ¿¿»ƒ
ÈÓBÈ Ôe·¯˜È daÏa ÂNÚ ¯Ó‡Â È‰e·‡ dÎ¯·»¿≈¬ƒ«¬«≈»¿ƒ≈ƒ¿¿≈

:ÈÁ‡ ·˜ÚÈ ˙È ÏBË˜‡Â ‡a‡„ ÈÏ·‡∆¿≈¿«»¿∆¿»«¬…»ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּכן BÏּגם Èz˙ אֹומרים יׁש ּבדּבּור. . ֵַ»«ƒְְִִֵ
אחת  מּלה ּבסֹוף אל"ף עם איפא ְִִִֵֶַַָָֹּכי

עּת glה:ּכמֹו dxez ְַָ
„È¯z ¯L‡k ‰È‰Â (Ó ּתרּדה ּכמֹו . ¿»»«¬∆»ƒְְִֶ

ׁשהּוא  אֹומרים ויׁש ׁשרׁשים. ב' ְְְִִֵֵֶָָוהם
ּתריד  ּכאׁשר והּטעם ּבׂשיחי. אריד ְְְֲִִִִֶַַַַָָּכמֹו

:ירחמ מפרק z˜¯Ùeלּׁשם מּגזרת . ְְֵֶַַ»«¿»ְְִִֵַָ
ּבברּכתֹו ויׁש מפרקּתֹו. ּומהם ְְְְְִִֵֵֶַַָָהרים.
הּברכה  אם קׁשֹות, ׁשאלֹות ּכּמה ְְִֵֵַַָָָָאּלּו
.יבר מי את ידע לא אי נבּואה, ְְְִֵֵֶַָָָָָֹהיתה
לֹו אמר הּׁשם ּכי הּדֹור נבֹוני ְְִִֵֵֵַַַָוהׁשיבּו
היה  ואּלּו זה. את ּבר יעקב, ְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹּכׁשּבא
צּוני. הּׁשם לעׂשו יצחק אֹומר היה ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָּכן,
ׁשּבכה. ּבעבּור לעׂשו ּבר לּמה ְְֲֵֵֵֶַָָָָָועֹוד
נביא, יצחק היה לא ּכי אמרּו ְְֲִִִִֵַָָָָָֹואחרים
ּכי  טעּו אּלה ּגם נתקּימה. לא ְְְִִִֵֶַַָָָֹּוברכתֹו
אמר  ּגם אליו. ה' וּירא אמר ֵֵַַַַַָָָָָהּכתּוב
אמרּו ואחרים ּתרעּו. אל ּובנביאי ְְֲִִִִֵֵַַַָָָּדוד

ׁשהיתה  אחרי ּבּדברים יׁש ּתֹועלת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָמה
היה  הּדבר והּנה עׂשו. על ְְֲִֵֵַַַַָָָָָמחׁשבּתֹו
קֹול  הּקֹול אמר ּכן ּכי אצלֹו, ְְִֵֵֶַַָָּבספק
ּבניו  ּכי מהם ׁשּיהיה מי ּובר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹיעקב,
אמר  אי אֹומרים ויׁש ׁשניהם. ְְְִֵֵֵֶַָָהיּו
אמר  ּכן ּגם צעיר. יעבד ורב ְֲִֵֵַַַַַָָֹהּׁשם
ּדחה  והּגאֹון ּתעבד. אחי ואת ְְְֲִִֶַַָָָָָֹיצחק
ׁשּמצא  ּבעבּור רצּוץ, ּבקנה הּׁשאלה ְְֲֵֶֶַַָָָָָזֹו
והּנה  אחיו. יעקב מּפני ארץ אל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹוּיל
ּפעמים. ׁשבע ארצה וּיׁשּתחּו ְְְִִֶַַַַַָָָׁשכח
ּכעין  הּנביא ׁשּברּכת ּבעיני ְְְְִִֵֵֶַַַַָָוהּנכֹון
ּכי  ּתפּלתֹו. ׁשמע והּׁשם היא, ְְְִִִִֵַַָָָּתפּלה
ויׁשנים  זרעם. על הּברכה זאת ְְִִִֵַַַַָָָֹעיּקר
ּכי  יחׁשבּו האּולת מּׁשנת הקיצּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּלא
רק  הּדבר. כן ולא אדֹום, ּבגלּות ְְְֱֲֵַַַָָָֹאנחנּו
ּכתּוב  וכן יהּודה. יד ּתחת היה ְְֱֵַַָָָָָאדֹום
יֹואב  ּגם יהּודה. יד מּתחת אדֹום ְְֱִִַַַַַַָָוּיפׁשע
ׁשהיּו ּובעבּור ּבאדֹום. זכר ּכל ְֱֲִִֶֶַָָָָהכרית

אידינּו. ּביֹום ׂשמחּו יהּודה יד ְְְֵֵַַַָָּתחת
עד  ערּו ערּו לּבבלּיים אֹומרים ְְְִִִַַַָָָוהיּו
יׂשראל  על קׁשה היה ויֹותר ּבּה. ְְְִֵֵֶַַָָָָָהּיסֹוד
אֹותם  מחרף אדֹום ׁשהיה ְְֱֵֶֶַָָָָָהחרּפה

וׂש ׂשיׂשי טעם וכן ּבת מרעתם. מחי ְְְִִִִֵֵַַַָָָ
יהּודה. לבני ּתׂשמח אל ּכן ּגם ְְְֱִִֵֵַַַָאדֹום.
ׁשֹומרי  ׂשמם הּזקן הֹורקנּוס ּבימי ְְְִֵֵֵַַָָָּגם
ּגם  מילה. ּבברית והכניסם ְְְְִִִִִִַַָָָירּוׁשלים
ירּוׁשלים  נלּכדה ּכאׁשר אגריּפס ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָּבימי
ורֹומי  ליהּודה. לעזֹור אדֹום ּגדּודי ְְֱֲִִֵַָָּבאּו
אמר  וכן ּכּתים. מּזרע היא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָׁשהגלתנּו
מלכּות  והיא ּכּתים, מּיד וצים ְְְְְִִִִִֵַַַַהּמתרּגם
ּבספר  ּפרׁשּתי ּכאׁשר ּבעצמּה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָיון
מצרים  אנׁשי הּיֹום יּקראּו ּכן ּגם ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָּדנּיאל.
ואין  יׁשמעאלים. עילם וארץ ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָּוׁשבא
אם  ּכי יׁשמעאל מּזרע ׁשהּוא מי ְִִִִִֵֶֶֶַָָּבהם

מעט: n`מתי  dxez ְְֵַ
ÌËNiÂ (‡Ó וכן איבה. נטר . «ƒ¿…ְֵֵַָָ

נו
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נז תולדות  פרשת - כח - תרגום ואחד מקרא ושנים כסלו א' שישי ליום יומי שיעור

(áî)çìLzå ìãbä dða åNò éøác-úà ä÷áøì ãbiå©ª©´§¦§½̈¤¦§¥¬¥−̈§¨´©¨®Ÿ©¦§©º
åNò äpä åéìà øîàzå ïèwä dða á÷òéì àø÷zå©¦§¨³§©«£ŸÆ§¨´©¨½̈©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ¥¨´

éçà:Eâøäì Eì íçðúî E ¨¦½¦§©¥¬§−§¨§¤«
i"yx£‰˜·¯Ï „biÂ∑ ּׁשעׂשו מה לּה הּגד הּקדׁש ּברּוח «À«¿ƒ¿»ְֵֶֶַַַַָָֹֻ

ּבלּבֹו EÏ.מהרהר ÌÁ˙Ó∑ לחׁשב האחוה על נחם ְְְִֵַƒ¿«≈¿ְֲִַַַַָָֹ
אּגדה: ּומדרׁש .ּולהרג ל להתנּכר אחרת, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמחׁשבה

ּתנחּומים. ׁשל ּכֹוס עלי וׁשתה ּבעיניו מת אּתה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּכבר
ּתנחּומים  לׁשֹון ּפׁשּוטֹו: על ּולפי הּוא מתנחם , ְְְְְִִִֵַַַ

.ּבהריגתהּברכֹות  ְְֲִַַָָ

(âî)ïáì-ìà Eì-çøa íe÷å éì÷a òîL éðá äzòå§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®§¯§©§²¤¨¨¬
:äðøç éçà̈¦−¨¨«¨

(ãî)úîç áeLz-øLà ãò íéãçà íéîé Bnò záLéå§¨«©§¨¬¦−¨¦´£¨¦®©¬£¤¨−£©¬
éçà:E ¨¦«

i"yx£ÌÈ„Á‡∑ מּועטים. ¬»ƒִָ

(äî)éçà-óà áeL-ãòúéNò-øLà úà çëLå Enî E ©¸©¨¦¹¦§À§¨©Æ¥´£¤¨¦´¨
ézç÷ìe ézçìLå BlíëéðL-íb ìkLà äîì íMî E ½§¨«©§¦−§©§¦´¦¨®¨¨¬¤§©²©§¥¤−

:ãçà íBé¬¤¨«
i"yx£ÏkL‡ ‰ÓÏ∑ על לּמד מּׁשניכם. ׁשּכּולה אהיה »»∆¿«ְְִִֵֵֶֶֶַַָ

אמר: ּביעקב וכן ׁשּכּול, ׁשּקרּוי ּבניו את ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקֹובר
ׁשכלּתי" ׁשכלּתי, יקּום ו ∑ÌÎÈLŒÌb."ּכאׁשר אם ְְֲִִֶַָָָֹ«¿≈∆ְִָ

הּקדׁש ורּוח .ויהרגּו ּבניו יעמדּו ּתהרגּנּו, ואּתה ְְְְְְֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹעלי
ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימּותּו, אחד ׁשּביֹום ונתנּבאה ּבּה ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹנזרקה

לאׁשּתֹו' 'הּמקּנא יב)ּבפרק .(סוטה ְְְְִֵֶֶַַ

(åî)øîàzå÷çöé-ìà ä÷áø÷úBða éðtî éiçá ézö ©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¦§½̈©´§¦§©©½¦§¥−§´
úBðaî älàk úç-úBðaî äMà á÷òé ç÷ì-íà úç¥®¦Ÿ¥´©©«Â£ÂŸ¦¨̧¦§«¥³¨¥̧¤Æ¦§´

:íéiç él änì õøàä̈½̈¤¨¬¨¦−©¦«
i"yx£ÈiÁ· Èzˆ˜∑ ּבחּיי .מאסּתי «¿ƒ¿««ְְִַַַָ

çë(à)eäeöéå Búà Cøáéå á÷òé-ìà ÷çöé àø÷iå©¦§¨¬¦§¨²¤©«£−Ÿ©§¨´¤Ÿ®©§©¥̧Æ
^ïòðk úBðaî äMà çwú-àì Bì øîàiå©´Ÿ¤½«Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©

d¯aמב  ÂNÚ ÈÓb˙t ˙È ‰˜·¯Ï ‰eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿ƒ¿»»ƒ¿»≈≈»¿«
‡¯ÈÚÊ d¯a ·˜ÚÈÏ ˙¯˜e ˙ÁÏLe ‡a«̄»¿»«¿«¿«¬…¿«¿≈»
CÏ ÔÓk CeÁ‡ ÂNÚ ‡‰ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»≈»»¿ƒ»

:CÏË˜ÓÏ¿ƒ¿¿»

ÂÏ˙מג  CÏ ÏÈÊ‡ Ìe˜Â ÈpÓ Ïa˜ È¯a ÔÚÎe¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿ƒ≈»¿«
:Ô¯ÁÏ ÈÁ‡ Ô·Ï»»»ƒ¿»»

e˙Èc·מד  „Ú ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈÓBÈ dnÚ ·È˙˙Â¿≈≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ«ƒ
:CeÁ‡„ ‡Ê‚e¯¿»¿»

È˙מה  ÈL˙ÈÂ CpÓ CeÁ‡„ ‡Ê‚e¯ ·e˙Èc „Ú«ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿¿≈»
‰ÓÏ ÔnzÓ Cp¯a„‡Â ÁÏL‡Â dÏ z„·Ú Ècƒ¬«¿»≈¿∆¿«¿∆¿¿ƒ»ƒ«»¿»

:„Á ‡ÓBÈ ÔBÎÈÂ¯z Û‡ Ïk˙‡∆¿«««¿≈»»

˜„Ìמו  ÔÓ ÈiÁa ˙È˜Ú ˜ÁˆÈÏ ‰˜·¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿««ƒ√»
˙aÓ ‡˙z‡ ·˜ÚÈ ·ÈÒ Ì‡ ‰‡zÁ ˙a¿«ƒ»»ƒ¿ƒ«¬…ƒ¿»ƒ¿«
:ÌÈiÁ ÈÏ ‰ÓÏ ‡Ú¯‡ ˙aÓ ÔÈl‡Î ‰‡zÁƒ»»¿ƒ≈ƒ¿««¿»¿»ƒ«ƒ

d„wÙeא  d˙È CÈ¯·e ·˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ ‡¯˜e¿»ƒ¿»¿«¬…»ƒ»≈«¿≈
:ÔÚk ˙aÓ ‡˙z‡ ·q˙ ‡Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»«

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

BaÏaוּיׂשטמּוהּו: ÂNÚ ¯Ó‡iÂ יּתכן . ְְִַ«…∆≈»¿ƒִֵָ
ויׁש מאֹוהביו. לאחד סֹודֹו ְְֲִֵֵֶֶָָָׁשּגּלה
והראׁשֹון  היה. נבּואה ּדר על ְְְִִֶֶַָָָָאֹומרים

anקרֹוב: dxez ָ
ÌÁ˙Ó (·Ó והּטעם נחמה. מּגזרת . ƒ¿«≈ְְִִֶַַַַָָ

והּגאֹון  .להרג ׁשּיּוכל נחמתֹו היה ְְְְֶֶַַָָָָָָֹזאת
ערבי: ּבלׁשֹון ווע"ד מּגזרת bndxezאמר ְְֲִִִַַָָָ

ÌÈ„Á‡ ÌÈÓÈ („Ó ּתהיה ימים ּכמֹו . »ƒ¬»ƒְְִִֶָ

והאחדים  מּועטֹות. ׁשנים ְְֲִִָָָָָֻגאּלתֹו,
מעׂשר: dnּפחּותים dxez ְִֵֶֶ

ÏkL‡ ‰nÏ (‰Ó יהרג ׁשּמא ּפחדה . »»∆¿«ֲֲֶַָָָֹ
.אֹות יהרג אם יהרגּוהּו אֹו זה. את ְְֲִֶֶֶַַַֹזה
מתּו אחד ׁשּביֹום ּדרׁש ְְְֵֵֶֶָָויׁש

enׁשניהם: dxez ְֵֶ
ÈiÁa Èzˆ˜ (ÂÓ וכן ,הפּו ּכמֹו . «¿ƒ¿««ְְֵָ

אמר  וכן ּונקיצּנה. ּביהּודה ְְֲִִֵֶֶַַָָָנעלה

ׁשמע  וכאׁשר קץ: אּתה אׁשר ְֲֲֶֶַַַַָָָָהּכתּוב
וצּוה  אחיו את עֹוד יצחק ׁשּבר ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָעׂשו
הל ּכנען, מּבנֹות אּׁשה יּקח ְְִִִֶַַַַָָֹׁשּלא
ּבׂשמת, ּוׁשמּה ּבּתֹו, ולקח ּדֹודֹו ְְְִֶַַָָָאל
ּדעּתי  על ׁשהּוא יתרֹו ּכמֹו מחלת, ְְְֲִִֶַַַַָּגם

BÈ·˙חֹובב: ˙BÁ‡ מּכל היה נכּבד . ָ¬¿»ְִִָָָָ
רּבֹות, נׁשים ליׁשמעאל ׁשהיּו אֹו ְְִִֵֶֶַָָָָאחיו.

נביֹות: אחֹות היתה `וזאת dxez ְְְֲָָָֹ

נז
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תולדות נח פרשת - כח - תרגום ואחד מקרא ושנים כסלו ב' קודש לשבת יומי שיעור

(á)Enà éáà ìûeúá äúéa íøà äðct Cì íe÷¬¥Æ©¤´¨¬£½̈¥¬¨§¥−£¦´¦¤®
:Enà éçà ïáì úBðaî äMà íMî Eì-ç÷å§©§³¦¨Æ¦½̈¦§¬¨−̈£¦¬¦¤«

i"yx£‰ct∑ לפּדן ·˙Ï‡e.ּכמֹו ‰˙Èa∑ּבתחּלתּה למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ּבתּואל, ה"א לבית לּה הטיל , «∆»ְְַָ≈»¿≈ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ
יג)ּבסֹופּה .(יבמות ְָ

(â)ìä÷ì úééäå Eaøéå Eøôéå Eúà Cøáé écL ìûå§¥³©©¸§¨¥´«Ÿ§½§©§§−§©§¤®§¨¦−¨¦§©¬
:íénò©¦«

i"yx£ÈcL Ï‡Â∑ מייבר מּפיו, לּמתּברכין ּבברכֹותיו .אֹותׁשּדי ¿≈««ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

(ã)Czà Eòøæìe Eì íäøáà úkøa-úà Eì-ïzéå§¦¤§Æ¤¦§©´©§¨½̈§−§©§£´¦¨®
éøâî õøà-úà EzLøìíéýìû ïúð-øLà E §¦§§Æ¤¤´¤§ª¤½£¤¨©¬¡Ÿ¦−

:íäøáàì§©§¨¨«
i"yx£Ì‰¯·‡ ˙k¯aŒ˙‡∑ לגֹוי ואעׂש" לֹו: ׁשאמר ∆ƒ¿««¿»»ְְְֶֶֶַָ

ּברכֹות  אֹותן יהיּו ,"ּבזרע "והתּברכּו ְְְְְְְֲִִַָָָָּגדֹול",
ּבׁשביל ,ל ואֹותֹו)מּמ(,האמּורֹות הּגֹוי אֹותֹו יצא ְְְְְֲִִִֵֵַָ

.הּמברהּזרע  ְֶַַַָֹ

$
âכסלו ב' קודש âשבת

(ä)ïáì-ìà íøà äðct Cìiå á÷òé-úà ÷çöé çìLiå©¦§©³¦§¨Æ¤©«£½Ÿ©¥−¤©¤´¨¬£¨®¤¨¨³
:åNòå á÷òé íà ä÷áø éçà énøàä ìàeúa-ïa¤§¥Æ¨«£©¦½£¦´¦§½̈¥¬©«£−Ÿ§¥¨«

i"yx£·˜ÚÈ Ì‡ÂNÚÂ∑ יֹודע ּמלּמדנּואיני .מה ≈«¬…¿≈»ְְִֵֵֵַַַ

(å)Búà çlLå á÷òé-úà ÷çöé Cøá-ék åNò àøiå©©´§¥À̈¦«¥©´¦§¨»¤©«£Ÿ¼§¦©³ŸÆ
åöéå Búà Bëøáa äMà íMî Bì-úç÷ì íøà äðct©¤´¨¬£½̈¨©«©¬¦−̈¦¨®§¨«£´Ÿ½©§©³

^ïòðk úBðaî äMà çwú-àì øîàì åéìò̈¨Æ¥½Ÿ«Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©

(æ):íøà äðct Cìiå Bnà-ìàå åéáà-ìà á÷òé òîLiå©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®©¥−¤©¤´¨¬£¨«

i"yx£·˜ÚÈ ÚÓLiÂ∑ וּירא" מעלה: ׁשל לענין מחּבר «ƒ¿««¬…ְְְְִֶַַַָָָָֻ
ארם", ּפּדנה אֹותֹו ׁשּלח וכי וגֹו' יצחק בר ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעׂשו

רעֹות  וכי ארם, ּפּדנה והל אביו אל יעקב ׁשמע ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹוכי
יׁשמעאל  אל הּוא ּגם והל ּכנען, .ּבנֹות ְְְְִֵֶַַַַָָ

(ç):åéáà ÷çöé éðéòa ïòðk úBða úBòø ék åNò àøiå©©´§¥½̈¦¬¨−§´§¨®©§¥¥−¦§¨¬¨¦«

(è)úìçî-úà çwiå ìàòîLé-ìà åNò Cìiå| ©¥¬¤¥−̈¤¦§¨¥®©¦©¿¤¨«£©´
Bì åéLð-ìò úBéáð úBçà íäøáà-ïa ìàòîLé-úa©¦§¨¥̧¤©§¨¹̈£¯§¨²©¨−̈¬

:äMàì§¦¨«

‡·e‰‡ב  Ï‡e˙a ˙È·Ï Ì¯‡ ÔcÙÏ ÏÈf‡ Ìe˜ƒ≈¿««¬»¿≈¿≈¬»
Ô·Ï ˙aÓ ‡˙z‡ ÔnzÓ CÏ ·ÒÂ Cn‡„¿ƒ»¿«»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿«»»

:Cn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ»

È‰˙eג  CpbÒÈÂ CLtÈÂ C˙È C¯·È ÈcL Ï‡Â¿≈««¿»≈»»¿«¿»¿«¿ƒ»¿≈
:ÔÈË·L ˙LÎÏ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

CÈ·ÏÂד  CÏ Ì‰¯·‡„ ‡˙k¯a ˙È CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»»ƒ¿¿»¿«¿»»»¿ƒ¿»
ÈÈ ·‰È Èc C˙e·˙Bz Ú¯‡ ˙È C˙¯ÈÓÏ CnÚƒ»¿≈¿»»¬«»»ƒ¿«¿»

:Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»

‡¯Ìה  ÔcÙÏ ÏÊ‡Â ·˜ÚÈ ˙È ˜ÁˆÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»»«¬…«¬«¿««¬»
‰˜·¯„ ‡‰eÁ‡ ‰‡n¯‡ Ï‡e˙a ¯a Ô·Ï ˙ÂÏ¿«»»«¿≈¬«»»¬»¿ƒ¿»

:ÂNÚÂ ·˜ÚÈc dn‡ƒ≈¿«¬…¿≈»

ÁlLÂו  ·˜ÚÈ ˙È ˜ÁˆÈ CÈ¯· È¯‡ ÂNÚ ‡ÊÁÂ«¬»≈»¬≈»ƒƒ¿»»«¬…¿««
„k ‡˙z‡ ÔnzÓ dÏ ·qÓÏ Ì¯‡ ÔcÙÏ d˙È»≈¿««¬»¿ƒ«≈ƒ«»ƒ¿»«
·q˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ È‰BÏÚ „ÈwÙe d˙È CÈ¯a»ƒ»≈«ƒ¬ƒ¿≈«»ƒ«

:ÔÚk ˙aÓ ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿«¿»«

ÏÊ‡Âז  dn‡ ÔÓe È‰e·‡ ÔÓ ·˜ÚÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ«¬…ƒ¬ƒƒƒ≈«¬«
:Ì¯‡ ÔcÙÏ¿««¬»

ÈÈÚaח  ÔÚk ˙a ‡LÈ· È¯‡ ÂNÚ ‡ÊÁÂ«¬»≈»¬≈ƒ»¿«¿»«¿≈≈
:È‰e·‡ ˜ÁˆÈƒ¿»¬ƒ

ÏÁÓ˙ט  ˙È ·ÈÒe Ï‡ÚÓLÈ ˙ÂÏ ÂNÚ ÏÊ‡Â«¬«≈»¿«ƒ¿»≈¿ƒ»«¬«
ÏÚ ˙BÈ·c d˙Á‡ Ì‰¯·‡ ¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙a«ƒ¿»≈««¿»»¬»≈ƒ¿»«

:ez‡Ï dÏ È‰BL¿ƒ≈¿ƒ¿
Ò Ò Ò

שבת קודש
נח
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נר תולדות  פרשת - כח - תרגום ואחד מקרא ושנים כסלו ב' קודש לשבת יומי שיעור
i"yx£˙BÈ· ˙BÁ‡∑,"יׁשמעאל "ּבת ׁשּנאמר מּמׁשמע ¬¿»ְְֱִִֵֶֶַַַַָ

ׁשּמת  לּמדנּו אּלא נביֹות"? "אחֹות ׁשהיא יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאיני
והּׂשיאּה נּׂשּואין, קדם לעׂשו, מּׁשּיעדּה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹיׁשמעאל
ּבן  הּפרק ּבאֹותֹו יעקב ׁשהיה ולמדנּו אחיה. ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנביֹות
ּכׁשּנֹולד  היה ׁשנים ע"ד ּבן יׁשמעאל ׁשהרי ׁשנים, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָס"ג
"ויצחק  מּיצחק, יׁשמעאל ּגדֹול היה ׁשנה ׁשי"ד ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָֹיעקב,
היּו ּוׁשנֹותיו ע"ד, הרי אֹותם", ּבלדת ׁשנה ׁשׁשים ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָּבן
נמצא, וגֹו'". יׁשמעאל חּיי ׁשני "ואּלה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָקל"ז,
ולמדנּו היה, ׁשנים ס"ג ּבן יׁשמעאל ּכׁשּמת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹיעקב

ׁשנה  י"ד עבר ּבבית ׁשּנטמן הלמּכאן ואחרּֿכ , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
יֹוסף  ׁשל לדתֹו לפני לבן ּבבית ׁשהה לא ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹלחרן,

ׁשּנאמר: ׁשנה, י"ד לא)אּלא ארּבעֿעׂשרה (לקמן עבדּתי" ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הּצאן  ּוׂשכר ,"ּבצאנ ׁשנים וׁשׁש ,ּבנֹותי ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשנה

ׁשּנאמר: היה, יֹוסף ל)מּׁשּנֹולד ילדה (לקמן ּכאׁשר "ויהי ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
,ּכׁשּמל היה ׁשנה ל' ּבן ויֹוסף וגֹו'", יֹוסף את ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָרחל
ׂשבע  ׁשל ז' ׁשנים, ט' למצרים יעקב ׁשּירד עד ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹּומּׁשם

לפרעה: אמר ויעקב רעב, ׁשל מז)ּוב' ׁשני (לקמן "ימי ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָֹֹ
ׁשנה  י"ד וחׁשב: צא ׁשנה", ּומאת ׁשלׁשים ְְְֲִֵַַַָָָָֹֹמגּורי
מּׁשּמל ותׁשע יֹוסף, ׁשל ּוׁשלׁשים יֹוסף לדת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּלפני

ּבן  היה מאביו ּוכׁשּפרׁש נ"ג, הרי יעקב, ׁשּבא ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעד
ׁשנה", ּומאת "ׁשלׁשים אֹומר והּוא קי"ו הרי ְְְֲִֵֵַָָֹס"ג,
ׁשּקּבל  ׁשאחר למדּת, הא ׁשנים, י"ד חסרים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהרי

ׁשנים י"ד עבר ּבבית נטמן נענׁש(הּברכֹות לא אבל ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ל  ׁשהרי הּתֹורה. ּבזכּות מאביו עליהם, יֹוסף ּפרׁש א ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּפרׁש כ"ב ּכנגד ל"ט, עד מי"ז ּדהינּו ׁשנה, כ"ב ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
ּוׁשּתי  לבן ּבבית ׁשנים כ' והם ּכּבדֹו, ולא מאביו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹיעקב

ּכדכתיב: ,ּבּדר ׁשּׁשהה לג)ׁשנים ּבית (לקמן לֹו "וּיבן ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
זכרֹונםֿלברכה  רּבֹותינּו ּופרׁשּו סּכֹות", עׂשה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֻּולמקנהּו
הוה  ּד'בית' ,ּבּדר חדׁשים י"ח ׁשּׁשהה הּפסּוק, ְֲֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמּזה
ּולחׁשּבֹון  החּמה. ּבימֹות הוּו ו'סּכֹות' הּגׁשמים ְְְְִִִֶַַַָָָֻּבימֹות
ׁשּירד  עד מאביו מׁשּפרׁש לעיל, ׁשחּׁשבנּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּפסּוקים
עֹוד  מֹוצאים אנּו ׁשּׁשם ׁשנה, ק"ל ּבן ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָלמצרים
לבית  ּבהליכתֹו עבר ּבבית נטמן וּדאי אּלא ׁשנים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָי"ד
נענׁש לא הּתֹורה זכּות ּובׁשביל מּמּנּו, ּתֹורה ללמד ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹֹלבן
מּדה  ׁשנה, כ"ב אּלא מּמּנּו יֹוסף ּפרׁש ולא ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעליהם,

יׁשן  ּברׁש"י מצאתי ּכאן עד מּדה. ∑ÂÈLŒÏÚ.)ּכנגד ְְִִִֶֶַַָָָָָָ«»»
רׁשעתֹו על רׁשעה ׁשהיּו(הֹוסיף מרׁשעיֹות על מרׁשעת לֹומר: רצה ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ

להבין  וקל ּכבר, הראׁשֹונֹות:)לֹו את ּגרׁש ׁשּלא , ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

תולדות פרשת סימן חסלת על"ו פסוקים, ק"ו ססס

ãקודש משיחות ãנקודות
Ì‰¯·‡ Ôa Ï‡ÚÓLÈ ˙a ˙ÏÁÓ ˙‡ ÁwiÂ Ï‡ÚÓLÈ Ï‡ ÂNÚ CÏiÂ«≈∆≈»∆ƒ¿»≈«ƒ«∆»¬««ƒ¿»≈∆«¿»»

ט) עׂשו (כח, ׁשל הליכתֹו את הּכתּוב מצּיין מּדּוע להבין, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיׁש

ּכּמה  עד להֹודיע היא הּכתּוב ׁשּכּונת לֹומר, ויׁש יׁשמעאל. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאל

נחת  לעׂשֹות מעּונין הּוא ּכאּלּו חּוץ ּכלּפי להראֹות עׂשו ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָהׁשּתּדל

לכן  יׁשמעאל. ּבת את ּדוקא לׂשאת הֹול הּוא ולכן לאביו, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָרּוח

את  להראֹות ּכדי יׁשמעאל": אל עׂשו וּיל" הּתֹורה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמדּגיׁשה

ׁשל  מקֹומֹו אל רגליו וכּתת עצמֹו את עׂשו הטריח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָצדקּותֹו,

יׁשמעאל ּבת מחלת את לקח וׁשם ‡·¯‰Ìיׁשמעאל. Ôa– ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ∆«¿»»
אברהם. ׁשל נכּדתֹו מיחסת, אּׁשה ׁשּלקח להראֹות היתה ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻּכּונתֹו
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ממכתבי כ"ק אדמו"ט מוהטיי"צ

בבקשה  באתי  תטפ"ז  שנת  ...בטאשית 
שבבתי־ יקבעו,  אשט  שי'  אנ"ש  לכללות 
מנין  בכל  שחטית  תפילת  אחט  הכנסת 
)כמו  תהלים  שיעוטי  יאמטו  מתפללים 
שנחלק לימי החודש(, ולאמט אחט זה קדיש 
בתקפה עומדת, לזכות  כנהוג. ובקשתי זאת 
הטבים, )וטאוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, 
כי איננו ענין פטרי של מפלגת החסידים יחיו 
בפטר(, ובגלל זאת יתבטכו ממקוט הבטכות 

בכל מילי דמירב מנפש ועד בשט...

)ר"ו סיון, תטפ"ח(

שבימיהם  אטץ  מזקני  שמעתי 
היה  אחד  שכל  המנהג  היה 
הקאפירל  את  יום  בכל  אומט 
חייו.  שנות  לפי  תהילים  ]פטק[ 
למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס 
פטק  אומט  היה  הכ"א  לשנת 
אומטים  היו  וכן  בתהילים  כ"א 
גם את התהילים לפי שנות בניו 
ובנותיו שזוהי סגולה שלא ייצאו 

לתטבות טעה...

)תמוז תטס"ו(

 לוח תהלים 

יום ראשון, כ"ו חשון < פטק קיר מפסוק צז עד סוף הפטק

יום שלישי, כ"ח חשון < מפטק קלה עד סוף פטק קלר

יום שישי, א' כסלו < פטק כ. מפטק א עד סוף פטק ר

יום שני, כ"ז חשון < מפטק קכ עד סוף פטק קלד

יום חמישי, ל' חשון < פטק כ. מפטק קמה עד סוף פטק קנ

יום רביעי, כ"ט חשון < מפטק קמ עד סוף פטק קמד

שבת קודש, ב' כסלו < פטק כ. מפטק י עד סוף יז

ס
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סא מרחשון  כ"ו ראשון יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âמרחשון כ"ו ראשון âיום
קנג, מעמ' מעוברת: לשנה שיעור הקורא...מורה איך 306,להבין עמ' דוקא:עד ה' קדם

קוטרס אחרון 
íé÷øt änk ìò ïBøçà ñøèðe÷§§¤©£©©¨§¨¦

ïiò1íéøîà éèewìa– "תניא" –î ÷øt à ÷ìç ©¥§¦¥£¨¦¥¤¤¤
"גדפין" הן ואהבה) (יראה ורחימו" ש"דחילו מוסבר 2שם

העוף  מתרומם ידו שעל עוף, כנף למשל כמו בלבד, (כנפיים)

אין  אך למעלה, ועף

ה  של ÈÚ˜¯הכנפיים

הראיה  כפי העוף,

בהלכה, שמובאת

כשרה" אגפי' ,3ש"ניטלו

של  הכנפיים ניטלו אם

שכן, כשר. הוא – העוף

לעוף  כדי רק משמשים והכנפיים והגוף, הראש הוא העיקר

בהם;

והמצוות  התורה עלֿידי נעשה למעלה שהיחוד בנמשל, גם כך

(כנפיים) "גדפין" הנקראות והיראה האהבה ואילו עצמן,

למקום  והמצוות התורה את להעלות כדי רק משמשות

ובמצוות  בתורה מתגלה ושם יחוד, לאותו השייכים ולמדריגה

כשהן  בהן להתגלות יכול היה שלא ברוךֿהוא סוף" אין "אור

הגשמי. בעולם

אין  למעלה, היחוד לפעול שכדי אומרים, אחד, מצד הרי,

"הרהור" של ענין שהן מפני זאת, פועלות והיראה האהבה

ומצד  זה; יחוד פועלות אינן כשלעצמן שהן – בלבד וכוונה

והמצוות  התורה מתעלות דוקא הכוונה שעלֿידי אומרים, שני

למעלה  היחוד יהיה ידן ושעל להתעלות, שבכוחן לעילוי

יחוד. אותו שעלֿידי ברוךֿהוא" איןֿסוף "אור והתגלות

éà ,ïéáäìàeä äøBzaL úBiNòî éøetña àøBwä C §¨¦¥©¥§¦¥©£¦¤©¨
äàlò äîëça øM÷î תורה לומד כשיהודי עליונה. חכמה – §ª¨§¨§¨¦¨¨

שהוא  הדבר מובן – בתורה הלכה מבין הוא – והבנה בשכל

בי  העליונה הספירה – (עליונה) עילאה" ב"חכמה ותר מקושר

ורצונו  "חכמתו הרי היא ההלכה שכן, – האצילות" ב"עולם

ושכלו  חכמתו הוא ההלכה של השכל הוא": ברוך הקדוש של

הקדוש  של רצונו הוא ההלכה ופסק הוא, ברוך הקדוש של

של  הראשון בחלק ה' בפרק אומר הזקן שרבנו כפי הוא, ברוך

הוא, ברוך הקדוש של ברצונו עלה שכך ה"תניא", ספר

פסק  יהיה (למשל) וכך כך ושמעון וכך כך ראובן שכשיטען

לפני  שיובא פעם, אף יארע לא זה אם וגם וכך. כך ההלכה

שכך  כיוון הרי – כאלו בטענות אנשים שני בין סכסוך ביתֿדין

– הדין פסק יהיה שכך הוא, ברוך הקדוש של ברצונו עלה

הקדוש  של רצונו ידיעת הוא – ההלכה פסק ידיעת עצם הרי

הרי  בלבד, שבתורה מעשיות סיפורי כשקורא אך, הוא; ברוך

ענינים  על רמזים גלומים אלה שבסיפורים הדבר אמת כי אם

[או  למעלה, רוחניים

– הם ‰ÈÚ˜¯להיפך

הרוחניים  הענינים

גם  שהם אלא למעלה,

בענינים  בלבד מרומזים

כפי  הסיפור של הגשמיים

ככתוב  למטה, שאירע

אך 4בספרים  בתחתונים"], ורומזת בעליונים מדברת "התורה :

שבעולמות  הרוחניים מהענינים לגמרי יודע הוא שאין כיוון

הגשמיים  בענינים רק היא התורה בסיפור ידיעתו העליונים,

מידי  יוצא מקרא (ש"אין למטה כאן המעשה בסיפור שאירעו

עלֿידיֿזה  מקושר אדם נעשה איפוא, כיצד, – פשוטו")

מ"ה  בפרק מסביר הזקן רבנו [למשל, עילאה"? ל"חכמה

רבים  רחמים המשכת ענין ה"תניא" ספר של הראשון בחלק

הרחמים  ממדת שלמעלה למעלה, הרחמים ממקור

ישראל" נשמות "מקור על ממשיך שיעקב כפי שב"אצילות",

לרחל  יעקב "וישק בפסוק המרומז דבר ישראל, נשמות ועל

"כנסת  – ורחל ד"אצילות", הרחמים מדת היינו (יעקב ויבך"

יודע  הוא כשאין אך, וכו'). ישראל, נשמות מקור ישראל",

כפי  הסיפור את רק יודע הוא – למעלה הרוחניים מהענינים

מבלי  – הוא כיצד הגשמי, העולם של בפשוטו מופיע שהוא

מקושר  – בסיפורים המרומזים הרוחניים הענינים את שידע

– יובן הדבר עילאה"?]. aב"חכמה áeúkM äî ét-ìò– ©¦©¤¨©
ה  úBðek5÷ñBòספר íãàäL Bîk :á ãenò æè óc– ©¨©©§¤¨¨¨¥
Ckבתורה, ,ähîì,בתורה עוסק גם –ï÷Béc,דמות – §©¨¨§¨

ïBéìòä íãàä,"העליון "אדם –,'eë äìòîì כפי – ¨¨¨¨¤§§©§¨
על  מוסב זה אחרון") (ב"קונטרס להלן הזקן רבנו שמסביר

למעלה  בספירות הוא (שהשורש האדם של הנשמה שורש

שזה  (כמו ומדות מוחין של פרצוף – העליון" "אדם הנקראות

ו"אדם "אדם"), נקרא הספירות) בתורה ‰ÔÂÈÏÚבעשר עוסק "

‰ÏÚÓÏ אפילו למטה, בתורה עוסק שהאדם עלֿידיֿזה הרי –

ב"חכמה  מקושר הוא – בלבד שבתורה מעשיות בסיפורי

שלו שה"דיוקן" עלֿידי – ב"חכמה ÏÚÓÏ‰עילאה" מקושר

íé÷øô äîë ìò ïåøçà ñøèðå÷
î''ô à''ç à''÷ìá ïééò

ïéáäìàåä äøåúáù úåéùòî éøåôéñá àøå÷ä êéà
úåðååëá ù"î ô"ò ò"çá øùå÷îá"ò æ"èã

ïåéìòä íãàä ï÷åéã êë äèîì ÷ñåò íãàäù åîë

.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'ראה' (לא) פי"א.2."נישט היחודים בשם 3ÌÈÂ˜È˙Â.ר"ח ˙Â¯Ú‰"· ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
"¯˘Ù‡ Í¯„· הערה מ פרק לעיל גם וראה נג". ר"ס יו"ד שו"ע וט"ז בב"ח אגפי' דניטלו דין גפי', נשתברו ב): נו, (חולין "במשנה :

פכ"ב.13.4. ח"ג דין חקור מאמר מאמרות ש"פ.5.עשרה ונציא דפוס

 תניא יומי 

יום טאשון
סא
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אין  למטה, כאן בסיפורים שהעיסוק יוצא, הרי מזה עילאה".

עולה  זה אין שהרי עילאה", ל"חכמה קשר כשלעצמו, לו,

אלא  עילאה", מ"חכמה באה, התורה שממנו לשורש למעלה,

העליון" ה"אדם של שה"דיוקן" –ÏÚÓÏ‰מפאת בתורה עוסק

מקושר  הוא זה מצד

רבנו  עילאה". ב"חכמה

להלן, יסביר הזקן

רק  אמורים שהדברים

בתורה  שעיסוקו בשעה

בלבד  בהרהור הוא

באותיות  (במחשבה)

שבכתב; בתורה הכתובות

את  מבטא כשהוא ואילו

הרי  בדיבור, האותיות

לומד  שהוא האותיות עולות מהדיבור, המתהווה הקול מצד

Ô‡Î‰ËÓÏ העליונה במדריגה גם להיות יכול וזה למעלה. –

ה"אצילות". בעולם – øîBìביותר Lé ïëåרק –øeäøäa– §¥¥©§¦§
חושב úBáeúkä.שהוא úBiúBàa,כלומר שבכתב, בתורה – ¨¦©§

עם  למטה בתורה שעוסק יהודי בין שהקשר לעיל, שנאמר מה

שעוסק  העליון" האדם ה"דיוקן מצד רק הוא עילאה" "חכמה

על  מתבסס בתורה כשעיסוקו רק זה הרי – למעלה בתורה

¯Â‰¯‰,בלבדøeacä ìáà התורה אותיות את מבטא כשהוא – £¨©¦
éìñå÷בדיבור, ò÷Bác øîBì Léועולה –,Lnî úeìéöàì ¥©§¥©§¨¦©£¦©¨

"אצילות" בחינת שהן ומדריגות בספירות רק לא כלומר, –

ב"אצילות‡ÌÈ¯Áבעולמות אלא –"˘ÓÓ באלה הדבר כך ,

הגדולים  הצדיקים והם "מרכבה", בבחינת היא שעבודתם

הבטלה  ה"מרכבה" כמו להקדושֿברוךֿהוא לגמרי הבטלים

הראשון  בחלק ל"ט, בפרק שמוסבר (כפי עליה לרוכב לגמרי

עולות  ועבודתם תורתם שבאלה, ה"תניא", ספר של

עולהBàב"אצילות"), בתורה שהדיבור –äàéøáì– ¦§¦¨
בא eîéçøeכשהדיבור eìéçãa,ואהבה מיראה –,íéiìëN– ¦§¦§¦¦§¦¦

הדיבור  עולה אז, ה', בגדלות ומהתבוננות מהשכל הבאות

בחלק  המוסבר כפי ההשגה, עולם שהוא ה"בריאה", בעולם

ט"ז , פרק ה"תניא", ספר של בתורה Bàהראשון שהדיבור –

באäøéöéìעולה כשהדיבור –eîéçøe eìéçãa מיראה – ¦¦¨¦§¦§¦
של íéiòáè,ואהבה, בנפשו בטבע הקיימות ואהבה יראה – ¦§¦¦

יראה, גם בתוכה הכוללת המסותרת האהבה והיא יהודי,

הבאות  והעבודה התורה עולות ששם והמדריגה והמקום

שהוא  ה"יצירה", בעולם הוא טבעיות ואהבה יראה עלֿידי

של  הראשון בחלק ט"ז בפרק המוסבר כפי ה"מדות", עולם

ה"תניא", בדיבור,àø÷n–לימודáeספר –÷éìñ עולה זה – §¦§¨¨¦
,äiNòc úBøéôñ øNòì äfä íìBòî אומר רק הוא כאשר – ¥¨©¤§¤¤§¦©£¦¨

הוא  – עול קבלת מצד עולה זה אליו והמקום התורה, אותיות

ה"עשיה" ïéøéåà,6בעולם ò÷ác íeMî7.'eëå האוירים – ¦§¨©£¦¦§
הגשמי  הזה העולם שבין

הרוחני, העשיה ועולם

,øeäøäa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¦§
חושב  רק כשהוא –

של  בהרהור באותיות

זה  אין אז – מחשבה

העליונים  לעולמות עולה

¨¤àlàהאמורים,
LøL àeäL "ï÷Béc"ä©§¨¤Ÿ¤

.'eëå BúîLð הוא גם – ¦§¨§
עילאה" ל"חכמה מקושר הוא זה ומצד בתורה, למעלה עוסק

àì(עליונה). øeäøäc ä÷ óc â ÷ìç øäfa áeúkM äîe©¤¨©Ÿ©¥¤©§¦§¨
,'eë éãéî ãéáò,דבר שום פועל אינו (מחשבה) שהרהור – ¨¦¦¥

,áèì elôà eðéäå וכוונה מחשבה הוא כשההרהור גם – §©§£¦§¨
ההתעוררות  דלתתא", ה"אתערותא חסרה אם הרי טובה,

של שום „Â·È¯אוÚÓ˘‰מלמטה, פועל כשלעצמו ההרהור אין

לגבי  זה הרי הרהור, אודות מדבר כשהוא שם, בזוהר דבר.

שם, מדבר הוא שכן טוב, לא דבר שום פועל שאינו הרהור

שבת  לגבי שנאמר חפצך8במה "ממצוא :¯·„ ¯·„Â שבאם ,"

שכן  פגם, עושה הוא – חול של ענינים בשבת מדבר יהודי

שלמעלה. השבת בקדושת חולין ומביא למעלה עולה הדיבור

מדבר כשהוא רק זה הוא ·„Â·È¯ברם, אם אך חול, של ענינים

פגם  שום פועלים והמחשבה ההרהור אין במחשבה, מהרהר רק

לא  ענין שום פועל אינו ש"הרהור" כאן שמדובר הרי למעלה.

לגבי  גם אמור שהדבר הזקן, רבנו מוסיף לכן פגם, שום טוב,

הדיבור  ענין כשחסר בלבד, הרהור של ענין זה שאם טוב, ענין

לא  גם דבר שום פועל כשלעצמו ההרהור אין – המעשה או

בדיבור, היה זה אילו פועל שהיה הטוב בזוהר ïiòבדבר – ©¥
áe íL'ג חלק זוהר –á ãenò àì óã שזה – מסתבר כך – ¨§©©

– דבר שום פועל ההרהור שאין לטוב, בזוהר ÌÈÈÈÚÓ˘Îגם

"לקבל" שכדי טובים", "ימים אודות שם מדובר שכן שם,

"אתערותא  שתהיה ההכרח מן טוב", "יום ושמחת קדושת

עלֿידי מלמטה), (התעוררות ,„Â·È¯אוÚÓ˘‰דלתתא"

מלמעלה), (התעוררות דלעילא" "אתערותא הממשיכים

או  למעשה זקוקים שלא שאומר מי של רוחי'" (ו"תיפח

בענינים  בשבת שהדיבור שם בזוהר מביא מכן ולאחר דיבור),

ïåøçà ñøèðå÷
øåäøäá ì"é ïëå 'åë äìòîììáà .úåáåúëä úåéúåàá

äàéøáì åà ùîî 'éöàì ÷éìñå ò÷åáã ì"é øåáãä
åà íééìëù ø"åãá÷éìñ àø÷îáå íééòáè ø"åãá 'éöéì

ë"àùî .'åëå ïéøéåà ò÷áã íåùî 'éùòã ñ"éì æ"äåòî
ù"îå .'åëå åúîùð ùøù àåäù ï÷åéãä àìà øåäøäá

éãéî ãéáò àì øåäøäã ä"÷ã â"ç øäæáåðééäå 'åë
àìéòì àøòúàì åðééäã ì"é á"ò à"ìãáå ù"ò áèì 'éôà

מעולם 6. למטה מתפשטת אינה שקבלה קבלה, לומד הוא אם לומד: שהוא התורה לענין בהתאם היא שהעליה ללמוד, שאפשר או
- משנה לומד הוא ואם ב"בריאה", היא העליה - ב"בריאה" שהוא תלמוד, לומד הוא ואם ב"אצילות", היא העליה אז - ה"אצילות"
שם, שאומר וכפי שם. בהגה"ה ה"תניא" ספר של הראשון בחלק מ' פרק בסוף אומר שהוא כפי ב"עשיה", - ו"מקרא" ב"יצירה", זה

אלא ב"אצילות" הם מתפשטת ‰‰˙ÂË˘Ù˙שכולם וקבלה בריאה, עד תלמוד ושל יצירה עד משנה ושל עשיה, עד היא מקרא של
א'. עמוד בתחילת י"ז דף אור" ב"תורה בזה הביאור וכפי בלבד, האצילות ˘ËÈÏ"‡:7.בעולם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גם הוא "כן

ועוד) שם המסומן בזח"ג פ"מ, (בח"א בכ"מ כי וצ"ע וכת"י".¯˜ÔÈÚÈבאתהלך. בדפוסים וצ"ע יג.8.. נח, ישעי'

סב
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מזה, מובן הרי הרהור. מהֿשאיןֿכן למעלה, פוגם חול, של

וגם  לפגם בנוגע גם פועל אינו שההרהור שם, הזוהר שכוונת

בזוהר  גם כך דיבור. או מעשה דוקא אלא טוב, של לענין בנוגע

אתער  דלתתא ש"בעובדא מדובר שם ב', עמוד ל"א דף ג' חלק

שעלֿ דלעילא", עובדא

למטה  פעולה ידי

למעלה, פעולה מתעוררת

בקדושה  היא הפעולה אם

קדושה  מתעוררת –

ושוכנת  ונמשכת שלמעלה

היא  הפעולה ואם עליו,

היא  – ר"ל הטומאה מצד

על  הטומאה רוח ממשיכה

רחמנאֿליצלן, האדם

שמה  שם, מסיים והזוהר

הוא  – במעשה שתלוי

שתלוי  ומה במעשה,

בדיבור. הוא – בדיבור

או  הדיבור רק פועלים לטוב, וגם ללאֿטוב שגם מובן, גם מזה

שהרהור  מהזוהר, יוצא עלֿכלֿפנים ההרהור. ולא המעשה,

שעלֿידי  אמרנו, כאן ואילו – מאומה פועלים אינם ומחשבה

פועל  – שבתורה מעשיות בסיפורי בלבד במחשבה (גם) קריאה

ועלֿידיֿ בתורה, עוסק העליון" ה"אדם של שה"דיוקן" הדבר,

הזקן, רבנו יסביר (עליונה)? עילאה" ב"חכמה מקושר הוא זה

להמשיך  כדי למעלה פועל אינו שההרהור היא, הזוהר שכוונת

מלמטה) (התעוררות דלתתא" "אתערותא זה אין למטה,

ÍÈ˘Ó‰Ï;(מלמעלה (התעוררות דלעילא" "אתערותא (למטה)

מלמטה  ה"העלאה ואדרבה, ההרהור. פועל למעלה אך

תורה  של והדיבור המעשה את גם למעלה להעלות למעלה",

דוקא  זה הרי – העליון היחוד את למעלה שיעשו ומצוות

ראו  וכוונה. מחשבה – הרהור שבספר עלֿידי לציין, י

פרקים  מובאים (שם ק"ס עמוד ליאזנא" "אתהלך המאמרים

‰Ï‡,"בזהר שכתוב "ומה כתוב לא אחרון"), "קונטרס של

שכתוב  "מה אלא זה, לפני שכתוב למה המשך שזה בוא"ו,

שהרבי  כפי חדש, ענין כאן מתחיל שהוא כלומר, – בזהר"

זה, לפני הנאמר על קושיא זו שאין כך, שם. בציוניו מציין

העליון  האדם ב"דיוקן פועלת ומחשבה בהרהור שהקריאה

שמה  הזוהר, את להסביר מתחיל הזקן רבנו אלא, למעלה",

הוא  שאין הכוונה מידי" עביד לא ש"הרהור בזוהר שכתוב

פועל  כן הוא – למעלה מלמטה העלאה ואילו למטה, ממשיך

àìéòìוכו'. àøòúàì eðéäc øîBì Lé,למעלה לעורר – ¥©§©§§¦§¨¨§¥¨
,àzúì íMî CLîiL,למטה –˙‡Ê,פועל ההרהור ø÷אין ¤ª§©¦¨§©¨©

BzáLçî9,למעלה העולה –íL äôéñBîe ,íL äøàLð ©£©§¦§£¨¨¦¨¨

éãé-ìò ,úeìéöàa øBàä éeaøå úôñBúa ,ìBãb øBà– ¨§¤¤§¦¨©£¦©§¥
בדיבור,àø÷îלימוד –,äiNòaL úBiNòî úBöîe לימוד – ¦§¨¦§©£¦¤©£¦¨

ב"אצילות", אור ריבוי מוסיפים מעשיות ומצוות המקרא

ãeçiä øwòL לימוד עלֿידי הנעשה שב"אצילות" בספירות – ¤¦©©¦
מצוות  ועלֿידי מקרא

äìòîì,מעשיות, àeä§©§¨
ב"אצילות", –÷ø©

"úBøt"ä שמהיחוד – ©¥
הם  למעלה, הנעשה

éãé-ìò ,äfä íìBòä¨©¤©§¥
èòî øBà úëLîä©§¨©§©

øéòfî,המעט מן מעט – ¦§¥
ähîì הנמשך האור – §©¨

הוא  ה"פירות", למטה,

,äNòîe øeacä éãé-ìò©§¥©¦©£¤
וקיום  המקרא מלימוד –

– המעשיות המצוות

דלתתא" "אתערותא שהם

מלמטה) (התעוררות ÍÈ˘Ó‰Ï(התעוררות דלעילא" "אתערותא

øeäøäaמלמעלה), ïk-ïéàM-äî,דיבור בלי –CLîð àì ©¤¥¥§¦§Ÿ¦§¨
,íeìk שבהם ובמדריגה במקום הרי – למעלה, אלא למטה, – §

ההרהור  מוסיף שם – ומצוות תורה ידי שעל היחוד נעשה

ÈÂ·È¯,אורïëìå,שמע קריאת באותיות בלבד המהרהר – §¨¥
בדיבור, אותן מבטא BúáBç,ואיננו éãé àöé àì"חובתו" – Ÿ¨¨§¥¨

היינו: –éLîäì ÷ø äfä íìBòì BúîLð äãøiM äîC ©¤¨§¨¦§¨¨¨©¤©§©§¦
,ähîì íéðBéìò úBøBà העליונים העולמות של שהאורות – ¤§¦§©¨

הזה, בעולם למטה øòLיומשכו 'íéiç õò'a áeúkL Bîk§¤¨§¥©¦©©
åëכדי היא למטה הנשמה שירידת –éLîäì.øBà C לא – §©§¦

לתקן  שעליה כיוון לתיקון, זקוקה היא אין שכן עצמה, למען

דוקא  עליונים אורות המשכת עלֿידי הבהמית, והנפש הגוף את

דוקא  היא למטה אור שהמשכת וכיוון הזה, בעולם למטה

ביטא  ולא בלבד שהרהר בשעה הרי דיבור, או מעשה עלֿידי

חובה ביצע לא – האמור ÂÊבדיבור כל חובתו. ידי יצא ולא

– למטה אור להמשכת בנוגע ähnîהוא úBìòäì ìáà£¨§©£¦©¨
,äìòîìמקיים שהוא והמצוות לומד שהוא שהתורה –‰ÏÚ˙ §©§¨
äáBè,למעלה, äáLçî éãé-ìò à÷åc àeä כוונה עלֿידי – ©§¨©§¥©£¨¨¨

טובה", "מחשבה הנקראת – ה' ויראת ה' אהבת ¨§¦àìácשל
eîéçøe eìéçc לומד שהוא התורה הרי ואהבה, יראה בלי – §¦§¦

מקיים שהוא המצוות àìéòì,וכן àçøt àì פורחות אינן – ¨¨§¨§¥¨
למעלה, עולות) øt÷(אינן 'äàeápä øòL'a áeúkL Bîëe§¤¨§©©©§¨¤¤

."'eë äáBè äáLçnäå" :á והמצוות התורה את מעלה היא – §©©£¨¨¨
áeúkMה.למעל  äîe,האמור בזוהר –,"'eëå ïéòé÷ø ò÷á"c ©¤¨§¨©§¦¦§

רקיעים  בוקע דיבור, התורה, שקול – רקיעים בוקע שזה –

ïåøçà ñøèðå÷
÷ø àúúì íùî êùîåéùíù äøàùð åúáùçî

'éöàá øåàä éåáéøå úôñåúá ìåãâ øåà íù äôéñåîå
úåöîå àø÷î é"òàåä ãåçéä ø÷éòù 'éùòáù úåéùòî

èòî øåà úëùîä é"ò æ"äåòá úåøéôä ÷ø äìòîì
øéòæîøåäøäá ë"àùî äùòîå øåáãä é"ò äèîì

äãøéù äî åúáåç éãé àöé àì ïëìå íåìë êùîð àì
äèîì íéðåéìò úåøåà êéùîäì ÷ø æ"äåòì åúîùð

úåìòäì ìáà øåà êéùîäì å"ëù ç"òá ù"îëäèîî
ø"åã àìáã äáåè äáùçî é"ò à÷åã àåä äìòîì

á"ô äàåáðä øòùá ù"îëå àìéòì àçøô àìäáùçîäå
àìá åìéôà åðééäå 'åëå ïéòé÷ø ò÷áã ù"îå 'åë äáåè

.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כולל - מח' והבי': "הרהור". ולפעמים "מח'" לפעמים פל"ח) (וח"א כו' הקורא איך להבין "בד"ה
(2 לדבר, איך (1 שמחשב הרהור: משא"כ שבמח', מח' - להרהור) (בנוגע בפרט - או סי"ט) אגה"ק סוף (ראה שבמח' הדרגות כל

חזקי'".‰Â¯·Â„Ó˙או‰Â·Â˙Î˙באותיות ר' פתח כו' להבין סד"ה בתחלתו ביאוה"ז ראה .

סג
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âמרחשון כ"ז שני âיום
,306 מעמ' מעוברת: לשנה שיעור ע"ח...מורה קנד,עיין עמ' כנודע:עד אפים

למעלה, elôàועולה eðéäå הוא התורה דיבור של כשהקול – §©§£¦
,eîéçøe eìéçc àìaבלי ואהבה,– ïkL-ìkîaיראה §¨§¦§¦§¦¨¤¥

íéìèa íéøácî,בזוהר שם אומר בטלים דברים לגבי אם – ¦§¨¦§¥¦
אין  – בשבת חול עניני של בטלים בדברים מהרהר שכשהוא

כשהוא  אך פוגם, זה

אלה  דיבורים מבטא

עולה  זה – בדיבור

פגם, שם ועושה למעלה

בטלים  דברים אם הרי

ÌÈÏÂÚֿעלֿאחתֿכמה –

של  שדיבורים וכמה

עולים – ¤[äæקדושה
Bæéà Lé íL íâc ,Bðéà¥§©¨¥¥

äåàz ישנה – בטלים בדברים – שם גם שהרי ראיה, זו אין – ©£¨
במילא  אלה, דיבורים לדבר מתאוה שהוא תאוה, שהיא איזו

זה לומר,‚˘ÂÈÓ˙אין יש בלבד, גשמיות מהֿשאיןֿכן בלבד,

ÂÈ‡יכול˙ÂÏÚÏבעולםÈÁÂ¯ משהו גם בזה יש אלא –

שבכך, התאוה – המחשבה B·z˙מרוחניות ‡˙ÈÏ ¯Á‡ Áqa¿À»«≈≈»≈
el‡,[ שם שגם אינו "זה המלים אחר) (בכתבֿיד אחר בנוסח – ≈

אינן. – תאוה" איזו äáBèיש äcîc,טוב ענין –,äaøî– §¦¨¨§ª¨
לגבי  אם הרי, הפוכה. מדה מאשר יותר מרובה במדה ופועלת

עלֿאחתֿ למעלה, ופוגם עולה שדיבור אומרים טוב לא ענין

עולה  שזה בודאי – קדושה של ענין – טובה במדה כמהֿוכמה

בלי  שגם מסתבר שהרי היא השאלה עלֿכלֿפנים למעלה.

רבנו  מתרץ – למעלה ועולה רקיעים בוקע זה ואהבה יראה

Lהזקן: ,à÷åc "ïéòé÷ø" eðéä,"íéza"äå "úBìëéä"ä ïä– ©§§¦¦©§¨¤¥©¥¨§©¨¦
ה  העליון", ה"אדם העליון",ÂÈÂˆÈÁ˙של ה"אדם óeâaשל àìå§Ÿ§

,"ïBéìòä íãà"ä,"העליון ה"אדם של בגוף עולה זה אין – ¨¨¨¨¤§

עולם, אותו של הספירות עשר עולה,ïkL-ìëåשהוא שאינו – §¨¤¥
äîLð-çeø-Lôða של האור שהן העליון", ה"אדם של – §¤¤©§¨¨

עולם, באותו המאיר לא,elôà"אצילות" –íãà"a"העליון – £¦§¨¨
.íéìëå úBøBà :úBøéôñ øNò ïäL ,"äiNòc לא שם גם – ©£¦¨¤¥¤¤§¦§¥¦

שחסרה  דבר לעלות יכול

יראה  של הכוונה בו

áeúkLואהבה. eäæå§¤¤¨
'íéðewz'a10àìác , ©¦¦¦§¨

eîéçøe eìéçc בלי – §¦§¦
ואהבה, àìëéיראה àì̈¨§¨

'ä íã÷ í÷éîìe à÷ìñì§¨§¨§¥©¢¨
:à÷åc יכול זה אין – ©§¨

ולעמוד ‰ÈÂ'לעלות ÈÙÏ
אך לעלות, יכול זה שלמעלה בעולם לפני "˜„Ìדוקא, ה"',

זה  אין שם – עולם שבאותו הספירות עולם, שבאותו האלקות

שעשר  כאן אומר הזקן שרבנו מה ואהבה. יראה בלי לעלות יכול

" נקראים עשיה של גם וכלים אורות ‰'הספירות Ì„˜,"

אומר, הוא וחיוהי) איהו (ד"ה כ' סימן הקודש" וב"אגרת

של  ספירות עשר של הכלים גם ומה ורוח, נפש שהאורות

"יש  שנבראו הנברא", היש "ראשית הם בריאהֿיצירהֿעשיה,

יש  – ה"' "קדם לכך קורא הוא כאן ואילו הנשמה, מאור מאין"

ל  כלל דומה זה אין שאףֿעלֿפיֿכן בריאהÌÈ‡¯·ֿלומר של

של  ההיכלות עלֿדרך שזה לומר, יש ואולי יצירהֿעשיה.

קצת, שם שנראה כפי "אצילות", של המלאכים וגופי "אצילות"

של  הכלים של האלקות שזה הנשמה אור עם מתאחדים והם

"זו"נ  שמזיווג שם, אומר הרי הוא וכך דאצילות". "מלכות

– ונעשים נוצרים הנבראים כל ל"יש" מ"אין" נבראו דבי"ע"

שבהם. הנשמה אור עלֿידי

úøæçä ïéàL ,å ÷øt ç øòL úBc÷pä øòL 'íéiç õò' ïiò©¥¥©¦©©©§ª©©¤¤¤¥©£¨©
.à÷åc úBiNòî úBöî éãé-ìò íà-ék íéðôa íéðt שם – ¨¦§¨¦¦¦©§¥¦§©£¦©§¨

ו"מלכות" "ז"א" שהספירות זה, לפני אומר הוא חיים", ב"עץ

ו"מלכות" ומשפיע, זכר "דכר", נקרא ("ז"א" שב"אצילות"

נקבה  "נוקבא", נקראת

היחוד  וכשנעשה ומקבל,

נקרא  זה – שניהם בין

קודשאֿבריךֿהוא  "יחוד

"ז"א"1ושכינתי'" שכן ,

(הקדושֿברוךֿהוא), מהעולם למעלה ו"מובדל", "קדוש" הוא

של  היחוד הרי – בעולם ששוכנת "שכינה" נקראת ו"מלכות"

הרי  בעולם), אלקות התגלות שתומשך פועל ומלכות ז"א

ובינה), חכמה (ספירות ממקורם ונתגלו נאצלו שהם בשעה

ענין  עדיין היה ולא נברא לא עדיין הראשון שאדם כיוון הנה

פנים  של ביחוד היו ומלכות זעירֿאנפין אם הרי המצוות, קיום

המשכה נמשכת שהיתה במלכות ÈÓÈÙ˙בפנים, מזעירֿאנפין

להן  נקבע מאשר יותר יניקה אז לקבל יכולות הקליפות היו –

הם  לכן מקדושה), (לינוק

"אחור  של ביחוד אז היו

כלומר, בלבד, באחור"

החיצוניות  רק שנמשכה

ומלכות, זעירֿאנפין של

אדם  שנברא אחרי אלא, לקליפות. יניקה תהיה שלא כדי

וקיצוץ  "כיסוח הפועל דבר – מצוות קיים והוא הראשון

אז  להיות יכול היה החיצונים), יניקת את (מפסיק הקוצים"

בפנים". "פנים של ביחוד שוב יהיו ומלכות שזעירֿאנפין

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

åæéà ùé íù íâã à"æ] íéìèá íéøáãî ë"ùëîá ø"åã
.äåàúåìà úåáéú àúéì à"ðáåðééä äáåøî äáåè äãîã [
ïéòé÷øíãàä óåâá àìå íéúáäå úåìëéää ïäù à÷åã

ñ"é ïäù äéùòã íãàá 'éôà ï"øðá ë"ùëå ïåéìòä
àìëé àì ø"åã àìáã íéðå÷úá ù"æå íéìëå úåøåà

:à÷åã 'ä íã÷ í÷éîìå à÷ìñì

ïééòô"áô úøæçä ïéàù å"ô ç"ù úåãå÷ðä øòù ç"ò
éë øáãä íòèå .à÷åã úåéùòî úåöî é"ò à"ë

ב).10. (כה, ˘ËÈÏ"‡:1.ת"י ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"א ח"א "ראה

יום שני
סד
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בעולם  אלקות התגלות שתהיה שכדי היינו, אחרת, בלשון

דוקא  זה הרי ממנה) יניקה לקבל תוכלנה לא (ושהקליפות

מעשיות. מצוות øácä,כשמקיימים íòèå ב"עץ אומר – §©©©¨¨
שם, íøBbחיים", íéáBè íéNòî éãé-ìò ék,האדם –âeeæ ¦©§¥©£¦¦¥¦

.'eëå ïBéìòä ונעשה – ¨¤§§
"פנים  של ההחזרה

בזעירֿאנפין  בפנים"

éànàומלכות. ,ïéáäìe§¨¦©©
?à÷åc "úBiNòî"– ©£¦©§¨

מצוות  עלֿידי מדוע

˙ÂÈ˘ÚÓ את גורמים דוקא

והחזרה  העליון הזיווג

ולא  בפנים", "פנים של

אחרות? מצוות עלֿידי

a áeúkM änî ïáeé– ¨¦©¤¨§
חיים" ï"î"עץ øòL©©

éøö ék ,ã"îeälçz C ¦¨¦§¦¨
ïéá÷eð ïéî" úBìòäì§©£©¦§¦
,"ïétðà-øéòæc àá÷eðc§§¨¦§¥©§¦
– העליון הזיווג לפני –

לפני  שתהיה ההכרח מן

מנוקבא  מ"ן העלאת זה

ïéá÷eðדז"א, ïéî"e©¦§¦
.à ÷øt íL áeúkL Bîk ,äiNò úðéça ïä "àá÷eðc– §§¨¥§¦©£¦¨§¤¨¨¤¤

מעניני  מ"ן" "העלאת זה לפני שתהיה ההכרח שמן כלומר,

ÌÏÂÚ‰ נוקבא) מ"מלכות" (ששרשם "העולם" של שהענינים ,

מצוות  עלֿידי שזאת, – בקדושה למעלה יתעלו דז"א))

יכול  אז ורק העולם, של גשמיים בדברים הנעשות מעשיות

להלן  בעולם. אלקות התגלות ושתימשך העליון הזיווג להיות

התגלות  שישנה שבשעה מבטיחים, כיצד הזקן, רבנו יסביר

יניקה  תוספת לינוק הקליפות תוכלנה לא בעולם אלקות

íéáBèמהקדושה: íéNònä ,äpäå,המעשיות המצוות של – §¦¥©©£¦¦
íéàø÷ð,"חיים ב"עץ –,"íéöBwä õev÷å çeqk"– ¦§¨¦¦©§¦©¦
aשבכרם, íéæçàpäבבחינת –úðéça ïäL ,íéøBçà ©¤¡¨¦©£©¦¤¥§¦©

a áeúkL Bîk ,äiNò"חיים "עץ –,ä ÷øt æî øòL– £¦¨§¤¨§©©¤¤
של  וקיצוץ" "כיסוח נעשה הטובים, המעשים שעלֿידי הרי

עלֿדרךֿמשל ‡Ï‰ענינים – לחיצונים יניקה לתת בכוחם שיש

שבכרם, לצמחים יפריעו שלא שבכרם הקוצים §©§eðéäåמזמירת
íäa æeðbä áBhä úàìòä éãé-ìò,עשיה של בענינים – ©§¥©£¨©©©¨¨¤

,BøB÷îì Y úBiNòî úBöîa Laìîä שהוא הטוב, של – ©§ª¨§¦§©£¦¦§
.äøøáä øákL úeìéöàä úMã÷ì להביא זה דבר יכול – ¦§ª©¨£¦¤§¨ª§§¨

¯Â¯È·Ï ל ותיקון, בירור הדורשים הגשמיים את הדברים הוציא

לקדושה. ולהעלותו íLהטוב áeúkM äîe,"חיים ב"עץ – ©¤¨¨
,älôz éãé-ìò ïk-íb ïwz ïBLàøä íãàL שלא הרי, – ¤¨¨¨¦¦¥©¥©§¥§¦¨

עלֿידי  גם אלא זאת, לפעול יכולים מעשיות מצוות עלֿידי רק

– øeacä,תפלה? úBiúBà éãé-ìò eðééä עלֿידי לא – ©§©§¥¦©¦
אותיות עלֿידי כיֿאם שבתפלה, הרוחנית ,‰„Â·È¯הכוונה

éåä åéúôN úîé÷òc,היא –äNòî2, ישנו בזה שגם הרי – ©£¦©§¨¨£¥©£¤
של È˘Ú,ïä‰ענין ék– ¦¥

הן הדיבור ¤¤¦Lôpîאותיות
Bîãå óebaL úéðeiçä©¦¦¤©§¨

ïLøL øLà,וחיותן – £¤¨§¨
.dâpî שמוסבר כפי – ¦Ÿ©

ספר  של ראשון בחלק

ל"ז, בפרק ה"תניא",

הנפש  בכוח שאין

מילות  לבטא האלקית

(שיש  התפילה או התורה

פה, בשפתיים, לבטא

– גשמיות) ושיניים לשון

החיונית  הנפש עלֿידי רק

הגוף  באברי המלובשת

יש  עלֿכלֿפנים, ממש.

"העלאת  גם הרי כאן

"נוקבא  של מ"ן"

שהדבר  כפי דעשיה",

מעשיות. ¥¦§äpäå,במצוות
äiNòc íéøeøaä,מעשיות מצוות ידי על שמבררים –ïéìBò ©¥¦©£¦¨¦

,úeìéöàìå äàéøáì äøéöéîe ,ï"a íL éãé-ìò äøéöéì¦¦¨©§¥¥©¦¦¨¦§¦¨§©£¦
a áeúkL Bîk"חיים "עץ –.æ ïîéñ àé Leøc ï"î øòL §¤¨§©©§¦¨

ïáeé äæáe בסימן כנזכר א), קה, ג' (חלק בזוהר הנאמר – ¨¤¨
אחרון", ב"קונטרס מבלי øeäøäcהקודם בלבד, מחשבה – §¦§

בדיבור, éãéî,לבטא ãéáò àì,דבר שום פועל אינו –ék ¨¨¦¦¥¦
"íéëìn"äî "ïéá÷eð ïéî" úàìòä éìa3,"dâð"aL– §¦©£¨©©¦§¦¥©§¨¦¤§Ÿ©

לעיל, כנזכר עשיה, של מענינים דוקא היא זו מ"ן" "העלאת

éLîäì øLôà éàïétðà-øéòæ âeeæì äìòîlî ïétè C ¦¤§¨§©§¦¦¦¦§©§¨§¦§¥©§¦
,àá÷eðå הוא ו"מלכות", "ז"א זו"נ, וזיווג יחוד שיהיה כדי – §§¨

אור שנמשך ההמשכה משניהם,ÔÂÈÏÚעלֿידי שלמעלה

(נקבה) ו"נוקבא" (זכר) "דכר" ביחוד שהוא כמו עלֿדרך

אותם ברא ונקבה "זכר כתוב: הרי אלקים Í¯·ÈÂלמטה, אותם

והמשכה  ברכה להיות שצריכה ורבו", פרו אלקים להם ויאמר

ואי  – מהיחוד הבאים והתולדות היחוד בשביל עליון מכוח

אין  אם – מלמעלה ההמשכה – ה"טיפין" את להמשיך אפשר

מ"נוגה", הבירורים של מ"ן" "ז"א",ék"העלאת –äöBø ¦¤
Bnàî ÷ðéì,"מ "בינה –,ähîì òétLäì àìå"ז"א" – ¦©¥¦§Ÿ§©§¦©§©¨

להשפיע  ולא – באה היא שממנה – מ"בינה", לקבל רוצה

דוקא, מ"נוגה" מ"ן" "העלאת עלֿידי רק ב"מלכות".

יהיה  ש"ז"א" שפועל דבר עליון, אור מלמעלה ממשיכים

ïåøçà ñøèðå÷
éàîà ïéáäìå .'åëå ïåéìòä âååéæ íøåâ è"òî é"ò
êéøö éë ã"îå ï"î øòùá ù"îî ïáåé à÷åã úåéùòî
'éçá ïä '÷åðã ï"îå à"æã '÷åðã ï"î úåìòäì äìçú
õåöé÷å çåñë '÷ð è"òîä äðäå .à"ô ù"ùîë äéùò
ù"îë äéùò 'éçá ïäù íééøåçàá íéæçàðä íéöå÷ä
íäá æåðâä áåèä úàìòä é"ò åðééäå ä"ô æ"î øòùá
'éöàä úùåã÷ì åøå÷îì úåéùòî úåöîá ùáåìîä
é"ò ë"â ï÷éú ø"äãàù íù ù"îå .äøøáåä øáëù
éåä åéúôù úîé÷òã øåáãä úåéúåà é"ò åðééä äìôú
ïùøù øùà åîãå óåâáù úéðåéçä ùôðî ïä éë äùòî
ï"á íù é"ò 'éöéì ïéìåò 'éùòã íéøåøéáä äðäå .äâåðî
à"é ùåøã ï"î øòùá ù"îë 'éöàìå äàéøáì 'éöéîå
éìá éë éãéî ãéáò àì øåäøäã ïáåé äæáå .'æ 'éñ
'éôéè êéùîäì à"à äâåðáù íéëìîäî ï"î úàìòä
òéôùäì àìå åîàî ÷ðéì äöåø éë ð"åæ âååæì äìòîìî

א.2. סה, בקליפות3.סנהדרין שהם הדברים שכל  היא , בקיצור ההסברה ובקבלה. בחסידות באריכות מוסבר "מלכים" ÂÏÙהתואר
האדם. עבודת ידי על ומתעלים מתבררים נוגה" ב"קליפת שנפלו אלה ו"מלכים" התוהו", "עולם של ה"מלכים" משבעת לשם

סה
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מרחשון סו כ"ח שלישי יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âמרחשון כ"ח שלישי âיום
קנד, מעמ' מעוברת: לשנה שיעור בשער...מורה מ"ש 308,להבין עמ' פקודי).עד פ'

עם  ולהזדווג להתייחד כדי וירידה המשכה של במצב

a"מלכות", áeúkL Bîk"חיים "עץ –.á Leøc ï"î øòL §¤¨§©©§
àøecñ úéàc :á ãenò ãîø óc éãe÷t úLøt øäæ ïiòå§©¥Ÿ©¨¨©§¥©©§¦¦¨

,'eë àìkzñàì 'eë וקיים ודיבור, תפלה (של סדר שקיים – §¦§©§¨
עלֿידי  תפלה של סדר גם

עד  ו)הסתכלות, כוונה

ב"אין  מעלה למעלה

רבנו ïäåסוף", מפרש – §¥
älôzäהזקן, úBðek©¨©§¦¨

íéðBéìò íéãeçéå§¦¦¤§¦
íéâéOîe íéòãBiì©§¦©¦¦

,'eë àìkzñàì– §¦§©§¨
לפעול  של הענין להיות יכול בהם סוף", "אין עד למסתכלים,

דיבור,ÌÏÂÚב  בלי – בלבד כוונות ידי çeø-Lôð-על ék¦¤¤©
ïä ïîöò íälL äîLðהעלאת –úøéñîa ,"ïéá÷eð ïéî" §¨¨¤¨¤©§¨¥©¦§¦¦§¦©

,íétà úìéôðáe ,äøBzä ìò íLôð בו תחנון, של – ©§¨©©¨¦§¦©©©¦
ה' "אליך ‡˘‡"אומרים È˘Ù,נפש מסירות של ענין שהוא ,

:òãBpk הן שלהם, ונשמה רוח שהנפש, כיוון הרי – ©©
בכוחם  יש – מ"ן" "העלאת נפשם, מסירות עלֿידי כשלעצמן,

ענין  כשחסר גם "לפעול"

המ"ן  (והעלאת הדיבור

דיבור), עלֿידי הנעשה

ביחידי  אמור זה דבר אך,

בכל  הסדר ואילו סגולה,

שעלֿ – הוא ישראל בני

של  מ"ן" "העלאת ידי

ידי  על הנעשה עשיה

ממשיכים  עלֿידיֿזה דוקא – דיבור עלֿידי או מעשיות מצוות

קודשאֿ של היחוד ומלכות, ז"א של בפנים" "פנים היחוד

בעולם. אלקות התגלות ממשיך וזה ושכינתי', בריךֿהוא

רבנו  הסביר ה"תניא", ספר של הראשון בחלק ומ' ל"ט בפרקים

תורתן  עלֿידי הנשמות עולות שבו העולם ומדריגת מקום הזקן,

באיזו תלוי שזה והסביר, ויראת ÂÂÎ‰ועבודתן, ה' אהבת (של

(שכליות) ויראה באהבה היו הן אם ועבודתן: תורתן נעשו ה')

והתבוננות  משכל שנוצרו

עולות  הן – ה' בגדלות

שהוא  ה"בריאה" בעולם

ואם  ההשגה; עולם

הן  – ישראל) בבני בטבע (שהן טבעיות הן והיראה האהבה

המדות. עולם שהוא ה"יצירה" בעולם עולות

ב  עולות עצמן והעבודה שהתורה הזקן, רבנו אמר ,Â¯ÈÙÒ˙כן

כשהתורה  הוא זה כל אך, העולמות. של האלקות בחינת שהן

הרי  – ויראה אהבה מצד – לשמה כוונה מתוך באות והעבודה

בעולם  או ה"בריאה" בעולם – העליה היא כך לכוונה בהתאם

כשהתורה אך, וכו'; כש ‡È‰ה"יצירה" הכוונה ÒÁ¯‰לשמה,

(שהפניה  פניה לשם לשמה", "שלא זה שאין (למרות לשמה

לע  לה מאפשרת ואינה בתורה ש מתלבשת אלא ÒÁ¯לות),
כך  כי סתם, לומד (שהוא ה' ויראת ה' אהבת של ה"לשמה"

העולמות, של בספירות עולה שלו הלימוד אין אותו)), הרגילו

למיקם  יכלא לא ורחימו דחילו ו"בלא אלקות הן שהספירות

ה', לפני לעמוד יכול זה אין ויראה אהבה (בלי הוי'" קדם

מקומם  העולמות, בחיצוניות עולה הוא אלא לאלקות), שיעלה

וויטאל, חיים מרבי הזקן רבנו הביא כך על המלאכים. של

שלא  תורה שעלֿידי ב'), פרק הנבואה" (ב"שער שאומר

מצוות  ועלֿידי ה"יצירה", בעולם מלאכים נבראים בכוונה

כוונה" "בלי ה"עשיה". בעולם מלאכים נבראים בכוונה שלא

זה  אין אך ויראה, אהבה מצד הבאה לשמה כוונה בלי היינו

שם  זאת מציין הזקן שרבנו כפי כלל, וכוונה מחשבה בלי שזה

חומר בעלי הם המלאכים "וכל שבהתאם ÂˆÂ¯‰במלים ,"

יצחק  לוי ר' הרב המקובל הצדיק הגאון הרבי, אבי של לביאורו

חומר  בעלי הם שהמלאכים שכיוון היא, הכוונה נשמתוֿעדן

יש  המלאכים, נבראו שממנה שהתורה מורה, זה הרי וצורה,

וגם  "חומר" גם בה

הלימוד  כלומר, "צורה",

מחשבה  גם בו יש בדיבור

ה"צורה"); (שהן וכוונה

מאהבה  הבאה "לשמה" כוונה בלי היינו, כוונה" "בלי אלא

ויראה.

בעולם  מלאכים נבראים בכוונה שלא מתורה הרי עלֿכלֿפנים,

ומעליה  ה"יצירה", בעולם "עולה" שהתורה היינו, ה"יצירה".

השאלה: נשאלת כך על מלאכים. שם נבראים התורה של זו

היא  – כוונה בלי היא כשהתפלה כך: מוצאים אנו אין בתפלה

בכוונה  הן והתפלה שהתורה בשעה איפוא, כיצד, למטה, נדחית

הכוונה  (שאם עולות הן בה במדריגה ותפלה תורה משתוות –

של  גם העליה – ה"בריאה" לעולם שייכות לה שיש כזו היא

היא  הכוונה ואם ה"בריאה"; בעולם היא תפלה של וגם תורה

ואילו  ב"יצירה"), היא העליה – ל"יצירה" שייכות לה שיש כזו

היא  שבתורה לתפלה, תורה בין הבדל קיים בכוונה, שלא כשהן

ה"יצירה", בעולם מלאכים ונבראים ה"יצירה" בעולם עולה

רבנו  דן זה בנושא למטה? נדחית היא בכוונה שלא ובתפלה

להלן: שנלמד אחרון" ב"קונטרס הזקן

,á ÷øt 'íéãeçiä øòL'a áeúkM äî ïéáäì שער" – §¨¦©¤¨§©©©¦¦¤¤
ב"שמונה  שנדפס (כפי וויטאל חיים רבי של היחודים"

וכפי  הקודש". רוח מ"שער חלק הוא בידנו) המצויים שערים"

בהקדמת  כתוב הקדושות), משיחותיו (באחת הרבי שהעיר

("שער  "שערים" לכמה מתחלק שהוא היחודים" "שער

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

éãå÷ô 'ô øäæ ïééòå 'á ùåøã ï"î øòùá ù"îë äèîì
úåðååë ïäå 'åë àìëúñàì 'åë àøåãñ úéàã á"ò ã"îøã
àìëúñàì íéâéùîå íéòãåéì íéðåéìò íéãåçéå äìôúä
äøåúä ìò ð"ñîá ï"î ïä ïîöò íäìù ï"øð éë 'åë

:òãåðë íéôà úìéôðáå

ïéáäìàìù äøåú é"òã á"ô íéãåçéä øòùá ù"î

יום שלישי
סו
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סז מרחשון  כ"ח שלישי יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

והרבי  עוונות"). תיקון ו"שער הקודש" רוח "שער הנבואה",

על מציין „Â˜ÂÈהעיר הוא ב"תניא" מ' שבפרק הזקן, רבנו של

ב"שער  שזה היחודים") מ"שער מביא (שהוא אחד ענין על

בהתאם  היחודים". ב"שער שהוא – שני ענין ועל הנבואה",

הסברה, נדרשת לכך,

וכשהוא  מ' בפרק מדוע

הענין  על מדבר

לשמה" שלא שמ"תורה

בעולם  מלאכים נבראים

מביא  הוא – ה"יצירה"

מ"שער ‰Â·‡‰"זאת
ב'. äøBzפרק éãé-ìòc§©§¥¨

íéàøáð äðeëa àlL¤Ÿ§©¨¨¦§¨¦
íìBòa íéëàìî©§¨¦§¨
àéáä íLå ,äøéöéä©§¦¨§¨¥¦
çìL úLøt øäfäî1: ¥©Ÿ©¨¨©§©

מסתבר, שמשם –úéìc"§¥
'eë ãéáàúàc àì÷– ¨¨§¦§¨¦

מהעולם, הנאבד קול אין

שהוא  מקום באיזה אלא

שהוא  וכפי הקול, נשאר

מהזוהר, שם מביא

הכאה  של הקול שאפילו

עד  השפעה, לו יש במקל

בעולם, מקום שהוא באיזה שנשאר אחר קול על ©øaלהשפעה
."'eë ò÷áe ÷éìñc àúBìöe àúéøBàc àì÷ קול להוציא – ¨¨§©§¨§¨§¨¦¨©

קול  שאין הרי הרקיע, את ובוקע שעולה והתפלה התורה

למעלה. עולה הוא אלא – למטה נשאר והתפלה התורה

äàéøaä íìBòa íéëàìî eàøáð älôzä úðekî ,äpäå§¦¥¦©¨©©§¦¨¦§§©§¨¦§¨©§¦¨
,äøBzä úðekî Bîk בענין ותפלה תורה הרי משתוות – §¦©¨©©¨

בעולם  – מדריגה באותה עולות ששתיהן והכוונה, העבודה

úéçãðה"בריאה", äðek àìáe,התפלה –,éøîâì ähîì §Ÿ©¨¨¦§¥§©¨§©§¥
Bb" :á ãenò äîø óc éãe÷t úLøt øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©¨¨©§¥©©

'eë äàzz òé÷ø,(הזוהר (בלשון "יאה" אינה כשהתפלה – ¨¦©©¨¨
(תחתון) תתאה" ב"רקיע נדחית היא כוונה, בלא שהיא כלומר,

להלן  שם שאומר וכפי עלמא". גו ש"מדברין תתאין מהרקיעין

eë'",בזוהר: ïàìéñt ïéúBìö ïéø÷àc תפלות הנקראות – §©§¦§¦§¦¨¨
á:פסולות, ãenò àø óc ìä÷iå úLøt íL ïiòå שם – §©¥¨¨¨©©©§¥©©

הזוהר, eë'".אומר úeàé à÷ãk älî àéä éà" המלה אם – ¦¦¦¨¦§¨¨
– בכוונה היא התפלה (כלומר, כדבעי היא תפלה) (של

למעלה). אותה ומעלה אותה) (מנשק לה" "נשיק הממונה

"כדקא כשהיא  שרק מובן, –Â‡È˙"מכך היא ·ÂÂÎ‰(כדבעי (

היא  אין – בכוונה שלא היא כשהתפלה אך למעלה, עולה

ש  כיוון השאלה, הרי נשאלת למעלה. משתוות ÌÚעולה כוונה

נבראים  הכוונה, כשחסרה איפוא, מדוע, והתפלה, התורה

עולה  עולם באותו (שכן ה"יצירה" בעולם מלאכים מהתורה

תתאה'? ב'רקיע למטה, נדחית התפלה ואילו התורה),

äøBz ïéa Løôää Cà,בכוונה שלא –àlL älôúì ©©¤§¥¥¨¦§¦¨¤Ÿ
äøBzä ãenì ék ,åéìàî ïáeî äðeëa שהוא כשאומרים – §©¨¨¨¥¥¨¦¦©¨

שֿ היינו בכוונה, שלא

äî òãBéå ïéáî àeä¥¦§¥©©
éëä-åàìác ,ãîBlM¤¥¦§¨¨¥
,ììk ãenì éø÷éî àì̈¦§¥¦§¨
נקרא  זה אין זה בלי –

„ÂÓÈÏ,כלל÷ø לימוד – ©
הוא, בכוונה שלא

àìa ,íúñ ãîBlL¤¥§¨§Ÿ
ì äðekdîL הבא – ©¨¨¦§¨

BaìaL 'ä úáäàî¥©£©¤§¦
,éelb úðéçáa שכך – ¦§¦©¦

התורה  לימוד להיות צריך

האהבה  שמצד – לשמה

להקדושֿ שבלבו הגלויה

לומד  הוא – ברוךֿהוא

הדבר  אין אצלו אך תורה,

äáäàîכך, ÷ø©¥©£¨
,úéòáhä úøzñîä– ©§ª¤¤©¦§¦

שוררת  בלבד זו אהבה

לומד  שהוא בשעה אצלו

זו  שאהבה בלבו, גלויה שתהיה אהבה בו חסרה אך תורה,

‡È·˙,לומד שהוא התורה את ללמוד ãîBìאותו Bðéà Cà©¥¥
ì àlLLnî dîLפניה מצד יהיה שהלימוד –ìcbúäì– ¤Ÿ¦§¨©¨§¦§©¥

וכדומה, "רב" לו ïîשיקראו àìéòì ÷éìñ àì àäc ,'eë§¨¨¨¦§¥¨¦
,àLîL,מהשמש למעלה עולה אינו כזה לימוד סוג –Bîk ¦§¨§

a áeúkLזוהר –,á ãenò âëø óc éçéå úLøô שמה – ¤¨§¨¨©©§¦©©
אומר  תחת 2שהפסוק שיעמול עמלו בכל לאדם יתרון "מה  :

שמשא", מן ש"לעילא התורה לעמל הכוונה אין השמש",

"עמלא  שאפילו שם, אומר הוא מכן לאחר השמש. מן למעלה

(בשביל  דילי'" יקרא "בגין זה אם תורה), (עמל דאורייתא"

זה  אין שכן, השמש", "תחת כן גם הוא העצמי), וכבודו יוקרו

למעלה, Búðeëåעולה BzáLçnL íeMî eðééäå שהוא – §©§¦¤©£©§§©¨¨
וכדומה, כבוד של פניה לשם זאת úBLaìúîעושה ïä¥¦§©§

øeacä úBiúBàa,בדיבורו שביטא התורה בדברי –ïðéàå §¦©¦§¥¨
.àìéòì à÷ìñì ïúBà úBçépî הפניה – למעלה לעלות – ©¦¨§¨§¨§¥¨

תורה  של הדיבור אותיות את עוצרת ה'קליפה' מצד שבאה

למעלה, éîðמלעלות éëäåכאן גם וכן –àlL älôúa §¨¥¨¥¦§¦¨¤Ÿ
,äðeëa–‰‡ÏÈÒÙ ‡˙ÂÏˆ ‰˙Â‡ ‰ÂÂ˘Ó ‡Ï ‰Ê Ï·‡ Y Ó"‰ÈÙ„ §©¨¨

ÍÈ˘ÓÓ„ Â‰ÊÂ .ÌÈÓ˘Ï Y ˙ÈÏÏÎ‰ Â˙ÂÂÎ ÂÏˆ‡ ˘È„ ÔÂÈÎ Y
¯‡·ÓÂ3–úBøæ úBáLçî áMçnL–Ê"Ó„ Y Ó"‰ÈÙÓ ‡Ï˘ ¤§©¥©£¨¨

'ÂÎ ‰ËÓÏ 'ÂÎ ‰ÓÂ˜ÓÏ ÂÎÈ˘ÓÓÂ ¯Â·„‰· ˙˘·Ï˙Ó ÂÊ3,כלומר –

ïåøçà ñøèðå÷
íùå äøéöéä íìåòá íéëàìî íéàøáð äðååëá
øá 'åë ãéáàúàã àì÷ úéìã çìù 'ô øäæäî àéáä
úðååëî äðäå 'åë ò÷áå ÷éìñã àúåìöå àúééøåàã àì÷
úðååëî åîë äàéøáä íìåòá íéëàìî åàøáð äìôúä
øäæá ù"îë éøîâì äèîì úéçãð äðååë àìáå äøåúä
ïéúåìö ïéø÷àã 'åë äàúú òé÷ø åâ á"ò ä"îøã éãå÷ô 'ô
äìî àéä éà á"ò à"øã ìä÷éå 'ô ù"òå 'åë ïàìéñô
àìù äìôúì äøåú ïéá ùøôää êà .'åë úåàé à÷ãë
òãåéå ïéáî àåä äøåúä ãåîéì éë åéìàî ïáåî äðååëá
ãîåìù ÷ø ììë ãåîéì éø÷éî àì ä"àìáã ãîåìù äî
'éçáá åáìáù 'ä úáäàî äîùì äðååë àìá íúñ
ãîåì åðéà êà úéòáèä úøúåñîä äáäàî ÷ø éåìéâ
àìéòì ÷éìñ àì àäã 'åë ìãâúäì ùîî äîùì àìù
íåùî åðééäå á"ò â"ëøã éçéå 'ôá ù"îë àùîù ïî
øåáãä úåéúåàá úåùáìúî ïä åúðååëå åúáùçîù
àìù äìôúá ð"äå àìéòì à÷ìñì ïúåà úåçéðî ïðéàå
íéîùì åúðååëù éðôî àìà) æ"î áùçîù äðååëá

א.1. קסט, ב. ג.2.קסח, א, שליט"א.3.קהלת אדמו"ר כ"ק הוספת

סז
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âמרחשון כ"ט רביעי âיום
,308 מעמ' מעוברת: לשנה שיעור פקודי...מורה בפ' קנה,ומ"ש עמ' דר"י:עד כמש"ש

– התפלה את עושה שאינה המילות, פירוש של הכוונה בלי

‰ÏÂÒÙ לשם מתפלל שהוא הכללית, הכוונה לו שיש כיוון ,

ש  מחשבות כלומר, זרות, מחשבות שמחשב אלא לא שמים,

בדיבור  מתלבשת זו זרה מחשבה הרי – המילות מפירוש

– למטה אותו ומורידה

אינן  אלו זרות מחשבות

לאותיות  מאפשרות

למעלה, לעלות התפלה

BúðekL éðtî àlà)¤¨¦§¥¤©¨¨
,íéîMì הרי הוא – ©¨©¦

מחשבות שמתערבבות אלא להקדושֿברוךֿהוא, Â¯Ê˙מתפלל
לכן,Cëìבתפלתו, –,úBìòìå øæçì ì÷a ïewz dì Lé– §¨¥¨¦§©©£Ÿ§©£

נדחתה, שאליו älôzמהמקום elôà äðeëa ìltúnLk§¤¦§©¥§©¨¨£¦§¦¨
,äðMä ìk úBlôzî úèwìî úçà חלק התפלל אחד ביום – ©©§ª¤¤¦§¦¨©¨¨

הרי  וכו', שני, חלק – שני וביום בכוונה, מהתפלה אחד

תפלה  שלימה, שנה שבמשך התפילות מכל יחד, כשמתאספות

אז  עולות – בכוונה השנה,4אחת כל של התפילות §Bîkכל
.(éãe÷t úLøt 'Cìî Lc÷î'a áeúkL,הרי פנים, כל על – ¤¨§¦§©¤¤¨¨©§¥

תפלה  מאשר אחד, בפרט למעלה היא בכוונה, שלא  שתורה

בעולם  מלאכים נבראים בכוונה שלא שמתורה בכוונה, שלא

שני, מצד למטה. נדחית בכוונה שלא תפלה ואילו ה"יצירה",

מאפשר  שאינו ענין על מבוסס תורה של בכוונה" ה"שלא כאשר

שלא  מתפלה למטה אז היא – פניה) (שזוהי למעלה לעלות לה

– בתפלה שכן, בכוונה.

לאחר  מתפלל, כשהוא

כולל  בכוונה, תפלה מכן,

מלוקטת  אחת תפלה גם

– שלימה שנה מתפילות

התפלה  שוב עולה

לשמה, בכוונה עליה חוזר כשהוא גם הרי בתורה ואילו למעלה;

לעשות  עליו אלא – פניה מתוך שלמד לתורה מועיל זה אין

בגלות  היא התורה – תשובה עושה שהוא ועד תשובה,

סוף  הרי יהודי שכל כיוון אלא, הפניה. באה שממנה ב'קליפה'

לכן, – נדח" ממנו ידח "לא שהרי תשובה, יעשה סוף כל

"שלא  (כולל לשמה" שלא ומצוות בתורה אדם יעסוק "לעולם

לשמה", "בא יהיה סוףֿכלֿסוף הרי כי פניה), של לשמה"

ל"ט  פרק בסוף הזקן רבנו שמסביר כפי תשובה, כשיעשה

ב"תניא".

a áeúkM äîeזוהר –:éãe÷t úLøô עמוד רמ"ה דף – ©¤¨§¨¨©§¥
נדחית בכוונה שלא שתפלה לעיל, הנזכר òé÷øב', Bb"¨¦©

,"äàzz עולה התפלה עלֿכלֿפנים הרי התחתון, לרקיע – ©¨¨
תתאה", זוהרáeב"רקיע –ìä÷iå úLøô עמוד ר"א דף – §¨¨©©©§¥
לעיל, הנזכר ©§©òîLîב'

àlî éäéà éà à÷åãc§©§¨¦¦¦¦¨
ïé÷ìñ úeàé à÷ãk¦§¨¨¨§¦
òé÷øc àøéåà ãò dnò¦¨©£¦¨§¨¦©

'eë àìéòìc שדוקא – ¦§¥¨
(אם  כדבעי מלה זו אם

היא  בכוונה), היא התפלה

לאויר  עד איתה עולה

מתי  הרי, העליון, הרקיע

כשהיא  יאות", כדקא "מלה כשזה דוקא – לרקיע? עולה היא

פקודי, בפרשת שאומר למה איפוא, תואם, זה כיצד בכוונה,

עלֿכלֿפנים  עולה היא בכוונה שלא היא כשהתפלה שגם

(התחתון)? תתאה éãéî;ברקיע àéL÷ àì,כלל קשה לא – Ÿ©§¨¦¥
äàzz òé÷øc,התחתון –Bb éøacîc ïéòé÷ø ïeðéàî §¨¦©©¨¨¥¦§¦¦§¦©§¥

éãe÷t úLøôaL àîìò,בעולם המנהיגים רקיעים מאותם – ¨§¨¤§¨¨©§¥
ìä÷iå úLøôãe ,äiNòc úeëìîc ïä אודותו הרקיע – ¥§©§©£¦¨§¨¨©©©§¥

שבזוהר, ויקהל בפרשת äiNòc,מדובר "ïétðà øéòæ"c ïä¥¦§¥©§¦©£¦¨
øéòæ" éab â ÷øt úBîMä øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîk§¤¨§¥©¦©©©¥¤¤©¥§¥

.íL ïiò ,äéNòc "ïétðà היתה שבשאלה ללמוד, אפשר – ©§¦©£¦¨©¥¨
גם  הוא פקודי פרשת שבזוהר תתאה" שה"רקיע הסברא,

של  והמדריגה המקום

אשר  דלעילא" "רקיע

ויקהל, פרשת בזוהר

תתאה" "רקיע גם שהרי

" שמשא",ÏÈÚÏ‡הוא מן

ואילו  השמש, מן למעלה

מדריגות  שתי הן בתירוץ

פרשת  בזוהר נפרדות,

"מלכות  הוא פקודי

התפלה  עולה שם דעשיה", "ז"א הוא ויקהל ובפרשת דעשיה"

באלקות  יותר למעלה – ומשם כדבעי, יאות", "כדקא כשהיא

אלא  לעיל, כנזכר – ו"בריאה" "יצירה" של הספירות עשר של

שבאם הדיוק , את "להודיע" רוצה הוא "כדקא ‡ÔÈבעיקר זה

אף  עולה היא אין כדבעי, –יאות", דעשיה" "ב"ז"א לא

שלא  שבתפלה בזה, להסביר יכולים דעשיה". ב"מלכות כיֿאם

של  ענין זה אין תתאה", ל"רקיע נדחית כשהתפלה בכוונה,

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

ììôúîùë úåìòìå øåæçì ì÷á ïå÷éú äì ùé êëì
äðùä ìë úåìôúî úè÷åìî úçà äìôú 'éôà äðååëá

(éãå÷ô 'ô î"÷îá ù"îë

òé÷ø åâ éãå÷ô 'ôá ù"îå
à÷ãë äìî éäéà éà à÷åãã òîùî ìä÷éå 'ôáå äàúú
î"÷ì .'åë àìéòìã òé÷øã àøéåà ãò äîò ïé÷ìñ úåàé
'ôáù àîìò åâ éøáãîã 'éòé÷ø ïåðéàî äàúú òé÷øã
'éùòã à"æã ïä ìä÷éå 'ôãå 'éùòã úåëìîã ïä éãå÷ô
.ù"ò äééùòã à"æ éáâ â"ô úåîùä øòù ç"òá ù"îë

.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰צלותא" להתפלל שצריך משמע שם הזוהר מל' עמה ‡Á¯‡"לכאורה מעלין סלקא" ו"כד זכאה"
זו בתפלה שא"צ "הרב" דכתב המק"מ ופי' שנדחו. התפלות כו') נלקטת תפלה שיש אופן)ÏÎ(כיון (בכל וצע"ק בכוונה. ברכות הי"ח

טה"ד". יש דלכאורה הדפוסים להשוות לברר וכדאי במק"מ. הל'

יום טביעי
סח
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סר מרחשון  ל' חמישי יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âמרחשון ל' חמישי âיום
קנה, מעמ' מעוברת: לשנה שיעור תפלה...מורה קנה,והנה עמ' האצי':עד עד

ה  לפעול תפלה של כדי ÏÂÚÙ‰עליה כי לפעול, התפלה שעל

להימשך  הרי צריך – שבתפלה הבקשות מילוי לפעול

–ÏÚÓÏ‰מ  או ·מהעולם חולה של רפואתו לפעול עולם,

"מלכות  עד נדחית שהתפלה בשעה הרי וכדומה, השנה ברכת

המקום  זה הרי – דעשיה"

שמהם  והמדריגה

ה  עניני כל ÌÏÂÚמקבלים
הרי  אפשר אי חיות,

המשכה  משם שתהיה

‡ÏÓÏ ה בעולם,ÒÁ¯ענין

שהעליה  בשעה ואילו

דעשיה" ב"ז"א היא

תפלה  עלֿידי (וזאת

יכולה  שמשם בכוונה)

בעולם  המשכה להימשך

הבקשה  את למלא

בעולם. החסרים בענינים

òîLîc àäå ומה – §¨§©§©
éãe÷tשנראה úLøôa äøBàëì,בזוהר –älôz íâc ¦§¨§¨¨©§¥§©§¦¨
äìeñt מתערבבות זרות שמחשבות בכוונה, שלא תפלה – §¨

àeäåבה, ,ähîì úéçãð epnnL ïBLàøä ìëéä ãò äìBò¨©¥¨¨¦¤¦¤¦§¥§©¨§
äàéøác "ïétðà øéòæ"aֿבזעיר הוא הראשון" ה"היכל – ¦§¥©§¦¦§¦¨

עד  לכתחילה עולה פסולה תפלה שאפילו הרי, דבריאה. אנפין

– דבריאה? éãéî;זעירֿאנפין àéL÷ àì,כלל קשה לא – Ÿ©§¨¦¥
úBìBò úBøeîçå úBl÷ Lnî úBðBòä ìk elôà éøäL¤£¥£¦¨¨£©¨©©£

ìáeúkL Bîk ,'ãä ìëéä ãò elôà íL,שם בזוהר –óc §¨£¦©¥¨©§¤¨©
ïéàå ,úBåL úBiìòä úeäî ïéàL éàcå àlà ,à ãenò áðø©¤¨©©¤¥¨¨£¦¨§¥

íäéðéa ïBéîãå CBøò,"ה"עליות בין –íMä óezLa àlà £§¦§¥¥¤¤¨§¦©¥
,ãáìa,"עליה" בשם נקראות שכולן –.ïéánì éãå,כלומר – ¦§©§©©¥¦

שם  מתעלה שהדבר עליה היא הטובים, הענינים של העליה

לפעול; צריך שהוא מה ופועל בקדושה, יותר עליונה במדריגה

– שם פועלת היא הפוך, הדבר – עוונות של בעליה ואילו

– שבקדושה יותר העליונה מה Ì‚Ùבמדריגה עלֿדרךֿזה .

זה  אין הראשון", "היכל עד עולה פסולה שתפלה שאומרים

בכוונה. שבתפלה העליה áeúkMענין äî ïk-íb ïáeé äæáe¨¤¨©¥©¤¨

íLבזוהר –] 'áä ìëéäaL ,æîø óc:להיֹות  צרי אּולי ¨©¤§¥¨©ְִִַָ

äpîîä ïncæà5.:להיֹות צרי íéLeáläואּולי ïéîi÷6[ ¦§©©©§ª¤ְְִִַָ©¨¦©§¦
äNònî äîLpä íéLéaìnL íéLeálä ìò äpîî§ª¤©©§¦¤©§¦¦©§¨¨¦©£¥

,úBönä מעתיק הזקן שרבנו שונות גירסאות כאן מובאות – ©¦§
או מהזוהר: "‡ÔÓ„Êכאן

הממונה Óˆ‡הממונה",
ÔÓÂÊÓ·או ,ÔÈÓÈÈ˜"

שם ÌÈ„ÓÂÚהלבושין",

Î"˜הלבושים, ˙ÙÒÂ‰
:ÂÈ·¯ או אזדמן וואס

Yקיימין '·‰ ÏÎÈ‰· ÊÈ‡
Âˆ ˙ÂÎÈÈ˘ ¯ÚÈÈÊ ˘È‚„Ó

'·‰ ÏÎÈ‰7] –ÔÓ„Ê‡
ÔÈÓÈÈ˜Â– הב' בהיכל הוא

˘È‚„Ó להיכל שייכותם –

ïäLהב'], óà מעשה – ©¤¥
ובמילא  המצוות

לנשמה  הלבושים

הן המצוות, ממעשה äéNòc,הנעשים ïBzçzä ïãò-ïâa§©¥¤©©§©£¦¨
íL áeúkL Bîk,בזוהר –.éø óã אומרים איפוא, כיצד, – §¤¨¨©

הלבושים  או הממונה ישנו ה"בריאה" שבעולם הב' שבהיכל

אינה  העליה מהות לעיל, כאמור אלא, המצוות? שממעשה

והמדריגה  שהמקום כך על הבט שמבלי מובן, ובמילא דומה,

ה"עשיה" עולם של התחתון בגןֿעדן הוא המעשיות למצוות

הב' בהיכל עולה שהנשמה שאומרים למה סתירה בכך אין –

לנשמות  הלבושים באים משם ואשר ה"בריאה" עולם של

מה  דומה, אינה העליה "מהות" שכן, – המצוות ממעשה

לו  שיש ענין על ה"בריאה" עולם עד היא שהעליה שאומרים

ממעשה  הנעשית העליה זו אין – המצוות למעשה שייכות

ולכן, ה"עשיה", עולם של התחתון בגןֿעדן עצמן המצוות

בגןֿעדן  היא עצמן המצוות ממעשה שהמדריגה למרות

שהנשמות  למה סותר זה אין ה"עשיה", עולם של התחתון

הלבושים  באים משם ואשר ה"בריאה" בעולם לעלות יכולות

העליה  כפי ממש עליה איננה זו עליה שכן המצוות, ממעשה

עצמן. המצוות שממעשה

äìeñt älôz ,äpäå– §¦¥§¦¨§¨
זרות, מחשבות עם תפלה

àôéãò,עדיפה – £¦¨
ì àlL äøBzîdîL ¦¨¤Ÿ¦§¨

,Lnî תורה מאשר – ©¨
כבוד  של פניה מתוך

תורה àéäLוכדומה, – ¤¦
היא  ממש, לשמה שלא

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

äìåñô äìôú íâã éãå÷ô 'ôá äøåàëì òîùîã àäå
àåäå äèîì úéçãð åðîîù ïåùàøä ìëéä ãò äìåò
ùîî úåðååòä ìë 'éôà éøäù î"÷ì .äàéøáã à"æá
ù"îë 'ãä ìëéä ãò 'éôà íùì úåìåò úåøåîçå úåì÷
ïéàå úååù úåéìòä úåäî ïéàù éàãå àìà à"ò á"ðøã
.ì"ãå ãáìá íùä óåúéùá àìà íäéðéá ïåéîãå êåøò

] 'áä ìëéäáù æ"îøã ù"ùî ë"â ïáåé äæáåì"ö éìåà

.äðåîîä ïîãæàì"ö éìåàåìò äðåîî [íéùåáìä ïéîéé÷
óà úåöîä äùòîî äîùðä íéùéáìîù íéùåáìä

.é"øã ù"ùîë 'éùòã ïåúçúä ò"âá ïäù

äìôú äðäå
úçú àéäù ùîî äîùì àìù äøåúî àôéãò äìåñô

.5:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'ממונה' [במקום] ˘ËÈÏ"‡:6."אנשטאט ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ על 'ממונה [במקום] "אנשטאט
˘ËÈÏ"‡7.הלבושין'". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דהלבוש - שם איתא מזה יותר דלכאורה "וצע"ק :„È·Ú˙È‡."המצוה מעשה ע"י היכלא בהאי

יום חמישי

סר
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כסלו ע א' שישי יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו א' שישי âיום
קנה, מעמ' מעוברת: לשנה שיעור בפע"ח...מורה מ"ש 310,להבין עמ' כו'.עד דז"א

LîMä úçz כנזכר למעלה, כלל עולה היא שאין כלומר, – ©©©¤¤
מן  למעלה שמשא", מן "לעילא היא שתורה מהזוהר לעיל

מתוך  לומד כשהוא יקרי'", בגין "עביד כשהוא אך השמש,

השמש", "תחת היא וכדומה, כבוד של גם älôzäåפניה – §©§¦¨
פסולה, Bbתפלה àéä¦

.'eë òé÷ø ברקיע היא – ¨¦©
הרי  לעיל, כנזכר תחתון,

פסולה  תפלה זה שבפרט

שלא  מתורה למעלה היא

ממש, äøBzלשמה ìáà£¨¨
àlL" dðéàL íúñ§¨¤¥¨¤Ÿ

ìäáäàî ÷ø "dîL ¦§¨©¥©£¨
úéòáè úøzñî– §ª¤¤¦§¦

שיש  להקדושֿברוךֿהוא,

תורה לומד כשהוא גם כי בטבע, יהודי שכך Ì˙Òבכל מפני ,

בזה הרגי  יש בפנימיות הרי אבל – תורה ללמוד אותו לו

להקדושֿברוךֿ מישראל אחד כל שבטבע המסותרת האהבה

àòøbהוא, àì,גרועה אינה –úB÷Bðéz ìL ïäét ìáäî ¨¨§¨¥¤¤¦¤¤¦

,ïaø úéa ìL,תורה שלומדים ה"חדר" ילדי –÷éìñc ¤¥©¨§¨¦
,àìéòì,למעלה שעולה –Ba ïéàL ìáä àeäL éðtî §¥¨¦§¥¤¤¤¤¥

àèç8àìéòì ÷éìñå רבן , בית של תינוקות של הפה הבל – ¥§§¨¦§¥¨
למעלה, ìעולה àlL àeä íà óà,Lnî dîL,אם כי – ©¦¤Ÿ¦§¨©¨

ãéaL äòeöøä úàøiî¦¦§©¨§¨¤§©
,øôBqä,"ה"מלמד – ©¥

במקרה  שלימודם, הרי,

פחד  מפני רק הוא זה,

ואףֿעלֿפיֿכן  – הרצועה

כיוון  למעלה, עולה זה

כך  חטא, שום בזה שאין

הוא  התורה כשלימוד גם

Ì˙Ò,בכוונה שלא לא –

שום  זה בלימוד שאין הרי

לשם  לשמה, שלא תורה בלימוד שהדבר כפי (שלא חטא

למעלה, עולה זה ולכן íLפניה), ïiòå,בזוהר –äðø óc §©¥¨©
ìL úB÷Bðéz ìL ìáää íéìòî íä íéëàìnäL ,á ãenò©¤©©§¨¦¥©£¦©¤¤¤¦¤

:úeìéöàä ãò ïaø úéa¥©¨©¨£¦

'íéiç õò éøô'a áeúkM äî ïéáäì1äfä ïîfác ,2– §¨¦©¤¨¦§¦¥©¦§©§©©¤
האחרונים, øeøaäבדורות øwò,הוא –älôzä éãé-ìò ¦©©¥©§¥©§¦¨

à÷åc3, מצד "נוגה" בקליפת שנפלו דתהו הניצוצות בירור – ©§¨
בגופים) (נשמות ישראל שבני בתהו, שהיתה הכלים" "שבירת

מה'קליפה' אותם מבררים

לשורשם  אותם ומעלים

דבר  שבתהו, הנעלה

קיום  ידי על גם הנעשה

שעושים  מעשיות מצוות

שחיותם  גשמיים בדברים

שנתלבשה  התורה לימוד ידי על וגם "נוגה", מקליפת היא

הגשמיים, ובשפתיו בפיו אותה לומד ויהודי גשמיים, בדברים

האלקית  שהנפש רוחנית עבודה שהיא תפלה  ידי על וגם

"נוגה"), מקליפת היא (שחיותה הבהמית הנפש על "פועלת"

חיים", עץ ב"פרי אומר – יתברך השם לאהבת ותגיע שתתברר

ענין Ê‰,¯˜ÈÚ‰שבזמן ידי על הוא התהו, ניצוצות בירור

דוקא, ©óàהתפלה
äìòîì äøBz ãeîìzL¤©§¨§©§¨

.älôzäî שהרי – ¥©§¦¨
כנגד  תורה "ותלמוד

גם 4כולן" למעלה ,

מדוע, תפלה", מ"עיון

– דוקא? תפלה ידי על הוא הבירור עיקר àeä,איפוא, ïéðòä̈¦§¨
,'eë úeìéöàa øBà ïéôéñBî úBöîe äøBz éãé-ìòL הרי – ¤©§¥¨¦§¦¦©£¦

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

íúñ äøåú ìáà .'åë òé÷ø åâ àéä äìôúäå ùîùä
àì 'éòáè úøúåñî äáäàî ÷ø äîùì àìù äðéàù
÷éìñã ïáø úéá ìù ú÷åðéú ìù ïäéô ìáäî àòøâ
àìéòì ÷éìñå àèç åá ïéàù ìáä àåäù éðôî àìéòì
ãéáù äòåöøä úàøéî ùîî äîùì àìù àåä íà óà
ìáää íéìòî íä íéëàìîäù á"ò ä"ðøã ù"òå øôåñä

:'éöàä ãò ø"áù ú÷åðéú ìù

ïéáäìé"ò øåøéáä ø÷éò äæä ïîæáã ç"òôá ù"î
äìòîì äøåú ãåîìúù óà à÷åã äìôúä
'éöàá øåà ïéôéñåî î"åú é"òù àåä ïéðòä .äìôúäî

בהוספה.8. להלן וראה סע"ב. קיט, ˘ËÈÏ"‡:1.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ז ש"א ˘ËÈÏ"‡:2."עיי"ש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
נתברר שאז היינו - הראשונים" בדורות "משא"כ ב) (קסב, ומש"כ בזמה"ז. דוקא לאו הוא הטעם לקמן משנ"ת אבל Ú‚¯Î"לכאורה ,

(דלא  כן הפי' כאן גם ואולי תומ"צ. ולא וכו') החולה ומרפא משנה היא שרק - תפלה מזכיר לא (אבל - ופסד"ז כו' ק"ש ע"י ג"כ
המוחין  מסתלקין היו לא מעולם כי כו' תפלתנו אל צריכין היו ולא כו' פב"פ זו"ן "היו ביהמ"ק חורבן שקודם שם ובפע"ח כרגע)
לגבי  לצדקה בנוגע וסס"ט ספ"ה אגה"ק ועייג"כ יותר. התפלה מוכרחת בזמה"ז) - ) יותר גדלה שכשההסתלקות מובן שעפ"ז - מהם"
הראשונים  בדורות גם מה"ת מ"ע היא כו') החולה ריפוי (בקשת תפלה הרי וא"ת תורה. לגבי בתפלה ג"כ מובן טעמא ומהאי - תורה

כו'". הנשמה ירידת תכלית שהיא הניצוצות בירור הוא איך לנדו"ד: שייך ואינו בפ"ע, ענין זהו כי ול"ק -.3¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ה"ז דנוקבא דמ"ן - והב') הא' (ד"ה קו"א שפתיו ÂÂˆÓ˙"בתחלת דעקימת הדבור אותיות ע"י היינו (ותפלה דוקא מעשיות

ההמשכה ÚÓ˘‰הוי שהעיקר כו' מטה למטה להמשיך  כשצריך (בזמה"ז) כאן משא"כ כו' פב"פ החזרת כשצ"ל - דשם הבי' ואולי - (
הצ"צ  מאמר ועיין בהנ"ל). קסב, כדלקמן - דעשי' הניצוצות עם (ביחד התפלה כוונת מאדך, בכל העיקר - העליון ומאד מעלה מלמע'

ספ"ב". (קה"ת) תו"א מ"א.4.שבסו"ס א' פרק פאה

יום שישי
ע
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עא כסלו  א' שישי יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

הקדושֿברוךֿ שקבע כמה שורש", שב"סוד ההמשכה ישנה

וישנה  בעולמות, ואלקות סוף" אין "אור גילוי שיומשך הוא

ממשיכים  עבודה ידי שעל מה תוספת", ש"בסוד ההמשכה

‰ÙÒÂ‰ למעלה העיקר", על "מרובה – וה"תוספת" בזה,

נמשך  שזה מכפי מעלה

שעל  הרי שורש". "בסוד

ומצוות  תורה ידי

"בסוד  ממשיכים

באור  הוספה תוספות",

ה"אצילות". עולם של

Leøtממשיכים –øBà ¥
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨

íéìëa וספירות – §¥¦
céãé-ìò ;úeìéöà ©£¦©§¥

äøBz ãeîìz– ©§¨
סוף" אין "אור ממשיכים

eðééäc ,úéîéðôa¦§¦¦§©§
;ïéçnä úBëLîä– ©§¨©Ÿ¦

התורה  שלימוד שכשם

והשגה  במוחין הרי הוא

כך  הלומד), האדם (של

למעלה  פועל הוא

הספירות), פנימיות הרי הם (ומוחין בספירות מוחין המשכת

úBönä íei÷áe"סוף אין "אור ממשיכים –úéðBöéça §¦©¦§§¦¦
úBøéôñ øNòaL ,ãBñé-ãBä-çöð :úBðéça íäL ,íéìkä©¥¦¤¥§¦¤©§¤§¤¤§¦

;úeìéöàaL "ïétðà øéòæ",המדות ששת אנפין", "זעיר – §¥©§¦¤©£¦
שב"נצחֿ הרי ספירות, עשר בו שיש שלם "פרצוף " הרי הן

מגופא" "לבר שהן ה"ז"א") (חיצוניות (מחוץ 5הודֿיסוד"

ידי  על סוף" אין "אור בהן נמשך – ז"א) "פרצוף" לגוף

הרי  שהוא האדם, של העשיה בכוח במעשה מצוות שמקיימים

אין  "אור שממשיכים ההמשכה עיקר (הרי שבאדם החיצוניות

ב"אצילות"), הוא – ומצוות תורה ידי על – ©ø÷סוף"
úBöîe äøBúa ,äiNò-äøéöé-äàéøáa íéLaìúnL¤¦§©§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨§¨¦§

.äfä íìBòaL íéiîLbä הנמשך המוחין מהמשכת – ©©§¦¦¤¨¨©¤
ב  התלבשות נעשה – הזה,˙Â¯‰ב"אצילות" שבעולם

נעשה  – דאצילות" "ז"א של הכלים שבחיצוניות ומההמשכה

בגשמיות  רק פועל זה הרי – הזה שבעולם במצוות התלבשות

העולם. בגשמיות לא אך – והמצוות התורה älôzäשל ìáà£¨©§¦¨
-äøéöé-äàéøáì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úëLîä àéä¦©§¨©¥¨¦§¦¨§¦¨

,ãáìa úeLaìúä Cøãa àì ,à÷åc äiNò שהאור – £¦¨©§¨Ÿ§¤¤¦§©§¦§©
שהדבר  כפי הזה, בעולם נמשך דבר ואותו אחר בדבר מתלבש

øBàäבתורה, ÷ø"סוף "אין של –,Lnî בעולם פועל – ©¨©¨

ì,äìBçäהזה, àtøúiL ,íäL úBîkî íéàøápä úBpL §©©¦§¨¦¦§¤¥¤¦§©¥©¤
שבתפלה, "רפאינו" בקשת ידי על –íéîMî íLbä ãøéå§¥¥©¤¤¦¨©¦

dçéîöéå dãéìBéå õøàì6. ברכת" של ההמשכה ידי על – ¨¨¤§¦¨§©§¦¨
הגשמיים. בנבראים שינוי פועל שהאור הרי ©äî-השנים",

äøBza ïk-ïéàM¤¥¥§¨
éepL ïéàL ,úBöîe¦§¤¥¦

ïélôzä óì÷a– ¦§©©§¦¦
פרשיות  נכתבו שעליהם

ïúçðäהתפילין, éãé-ìò©§¥£¨¨¨
התפילין, של –LàøäŸ

òBøfáe7. הנחת ידי על – ©§©
לא  הראש, על התפילין

בקלף  שינוי מתהווה

המשכת  מצד התפילין

המוח  ושיעבוד המוחין

התפילין  ידי על הנמשך

הנחת  ידי ועל שבראש,

לא  היד על התפילין

בקלף  שינוי מתהווה

ההמשכה  ידי על התפילין

יד  של תפילין של

הלב. לשעבד והשפעתה

ïúåöî øîb àeä ïúiNòL úBöîa íâå שהדבר כפי שלא – §©§¦§¤£¦¨¨§©¦§¨¨
על  אותן מניחין מכן ולאחר התפילין ישנן שבתחילה בתפילין,

אלא הזרוע, ועל היא הראש שעשייתן המצוות אפילו

הקמת  או תורה, ספר כתיבת למשל (כמו המצוה של השלמתה

משום  בה יש עצמה הסוכה שעשיית לדיעות (בהתאם סוכה

נעשית 8מצוה  כשהמצוה עצמו בדבר שינוי כבר יש כאן – (

הרי אך, –éepMä,בדבר שמתהווה –,íãà éãé-ìò àeä ©¦©§¥¨¨
,älôúák íéîL éãéa àìå שינוי פועלת שהתפלה – §Ÿ¦¥¨©¦§¦§¦¨

וכו', שיתרפא בחולה úeiçäהתפלהLבעולם, úëLîä àéä ¤¦©§¨©©©
;ìBëé ìk Bcáì àeäL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàî ובכוחו – ¥¥¨¤§©Ÿ¨

חולה  של ממצב אחר, למצב הזה בעולם אחד ממצב לשנות

תצמיח, שהארץ כדי גשם ושירד החולה, ריפוי של למצב

,Cëìäå,ולכן –éLîäì éãkàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà C §¦§¨§¥§©§¦¥¨
,ähîìהזה בעולם –"ïéá÷eð ïéî" úàìòä éìa øLôà-éà §©¨¦¤§¨§¦©£¨©©¦§¦

.à÷åc ähîlî ועושה "מ"ן" מעלה שלמטה שהאדם – ¦§©¨©§¨
בתפלה  בעבודתו מלמטה) (התעוררות דלתתא" "אתערותא

מיד  הזקן רבנו שיסביר וכפי למטה, סוף" אין "אור להמשיך

כלי  שהיא האדם, של גבול בלי בבחינת עבודה שזו להלן,

מ"ן". ה"העלאת מתבטא ובזה שלמעלה הבליֿגבול להמשיך

,úeìéöàaL äøBz ãeîìúì ïk-ïéàM-äî לפני – ©¤¥¥§©§¨¤©£¦

ïåøçà ñøèðå÷
úéîéðôá ú"ú é"ò 'éöàã íéìëá ä"á ñ"à øåà 'éô .'åë
íéìëä úéðåöéçá úåöîä íåé÷áå ïéçåîä úåëùîä åðééäã
íéùáìúîù ÷ø 'éöàáù à"æ ñ"éáù é"äð 'éçá íäù
äìôúä ìáà .æ"äåòáù íééîùâä úåöîå äøåúá ò"éáá
êøãá àì à÷åã ò"éáì ä"á ñ"à øåà úëùîä àéä
íéàøáðä úåðùì ùîî øåàä ÷ø ãáìá úåùáìúä
íéîùî íùâä ãøéå äìåçä àôøúéù íäù úåîëî
éåðéù ïéàù î"åúá ë"àùî .äçéîöéå äãéìåéå õøàì
úåöîá íâå òåøæáå ùàøá ïúçðä é"ò ïéìéôúä óì÷á
àìå íãà é"ò àåä éåðéùä ïúåöî øîâ àåä ïúééùòù
ñ"àî úåéçä úëùîä àéäù äìôúáë íéîù éãéá
øåà êéùîäì éãë êëìäå ìåëé ìë åãáì àåäù ä"á
.à÷åã äèîìî ï"î úàìòä éìá à"à äèîì ä"á ñ"à
ä"á ìéöàîá ä"àìá úãçåéîä 'éöàáù ú"úì ë"àùî

אליהו").5. ("פתח בהקדמה י.6.תקו"ז נה, ישעי' - הכתוב לשון ˘ËÈÏ"‡:7.ע"פ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בתש"י - לזרוע ראש "מקדים
הטעם, י"ל ואולי (מוחין), בראש ולא (מדות) ביד תש"ירק הנחת עשי'·ÂÈÚכי בה (שאין "בראש" הנחתן בין ממוצע היא -ÏÏÎ

צ"ל תש"י בהנחת כי מצותן", גמר הוא שעשייתן ל"מצות ההנחה) וש"נ.Ì˙¯˘˜Â.".8בעת תרמא. ר"ס אדה"ז שו"ע

עא
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כסלו עב ב' קודש שבת — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו ב' קודש âשבת
,310 מעמ' מעוברת: לשנה שיעור כתב...מורה במ"א 310,והנה עמ' דוקא.עד שבבי"ע

היא, זו שהמשכה התורה, לימוד ידי על נמשכת שההמשכה

לעיל, ב"אצילות",כאמור מיוחדת úãçéîäבעיקר התורה – ©§ª¤¤
éëä-åàìa,כך בין –.àeä-Ceøa ìéöàna אין ב"אור – §¨¨¥©©£¦¨

זו  המשכה על שאין וכיוון ה"אצילות". עולם שהאציל סוף"

אין  "אור המשכת להיות

נדרשת  לא – למטה סוף"

מלמטה. מ"ן" "העלאת

:ÂÈ·¯ ˜"Î ˙ÙÒÂ‰ ואיך"

לאא"ס Ô"Óזה (ושייכות)

זה  וכיצד – מבאר" ע"ז –

נוקבין" "מיין להיות יכול

שייכות) לה (ושיהיה

כך  על – סוף" אין ל"אור

להלן: הזקן רבנו Baìåמסביר Bçîa "ïéá÷eð ïéî" úàìòäå§©£¨©©¦§¦§Ÿ§¦
úðéça àéä ,íãà ìLאהבת –,ìeáb éìa "Là étLø"– ¤¨¨¦§¦©¦§¥¥§¦§

סוף", "אין זוåכמו גבול בלי אהבה –,"Eãàî" úàø÷ð– §¦§¥§Ÿ¤
שזה  למרות האדם. של גבול בלי מאדך", "בכל שהיא האהבה

"מאד"Í"מאד  ,"ÍÏ˘ שני ובאדם גבול בלי זה אחד שבאדם ,

מוגבל, הרי הוא כולו שהאדם כך על ובנוסף גבול, בבחינת זה

הבלי  מספיק ואפילו זאת בכל גבול, כן גם הוא שלו ֿגבול

– óBñ-ïéà,הדבר úðéça øøBòì éãk בלי גבול. ובלי – §¥§¥§¦©¥
מ"ן" ה"העלאת שהרי אמיתי, גבול בלי – שלמעלה גבול

להמשיך, שעליה האור ואופן בחינת מעין להיות צריכה

"העלאת  זו הרי – באדם בליֿגבול של בבחינה שזה ובשעה

סוף, אין – שלמעלה" גבול ה"בלי להמשיך §©§eðééäåמ"ן"
c úBøeáb éãé-ìòֿשםç"ôøä ïä ïäL ,â"ñ288 –ïéöBöéð ©§¥§§¤¥¥¨¦¦

.'eë התפלה בעבודת מאדך" "בכל של וה"רצוא" האהבה –

"ס"ג", שם של מגבורות ההמשכה ידי על באדם נעשות שלו,

דתהו, מכלים הבאים התהו, ניצוצות לרפ"ח מקור שהוא השם

ה"רצוא" גם כך הגבלה, בלי ב"רצוא" היו דתהו שספירות

הגבלה. בלי מאדך", "בכל בבחינת הוא הנשמה של והאהבה

"äòL éiç" älôzä úàø÷ð ïëìå9àéä היא , "שעה" – §¨¥¦§¥©§¦¨©¥¨¨¦
úãøBiä úeëìî©§©¤¤
,äiNò-äøéöé-äàéøáa¦§¦¨§¦¨£¦¨

של  הפשוט הפירוש –

שתפלה  הוא, שעה" "חיי

עניני  על בקשה היא

גדר  תחת הנתונים העולם

לרפואה, בקשה הזמן:

כפי  ומזונות, שלום

כאן  מפרש. שרש"י

בספירות  בשורש, הוא שהדבר כפי הזקן רבנו מפרש

שכן, הזמן, מקור הרי היא ה"מלכות" שספירת העליונות,

בהוה, "מל" ימלוך", מלך "מלך של הענין ישנו ֶֶב"מלכות"

ש"מלכות" כפי ובמיוחד בעתיד, ו"ימלוך" בעבר "מל"ָָ

חיות  זו הרי בריאהֿיצירהֿעשיה, עולמות להחיות יורדת

תפלה  ידי שעל כיוון הרי הזמן. ענין בהם שיש העולמות

ספירת  ידי על וזאת בבריאהֿיצירהֿעשיה, המשכה ממשיכים

תפלה  נקראת לכן – בריאהֿיצירהֿעשיה מקור ה"מלכות",

שעה", נקראתäøBúå"חיי –"íìBò éiç"20,,שבספירות – §¨©¥¨
ïétðà""עולם" øéòæ" àeä10ïéãe÷t ç"îø ék ,248 – §¥©§¦¦§¦

תורה, של øNòcמצוותֿהעשה íéìk øNòa ïé÷lçúî ïä¥¦§©§¦§¤¤¥¦§¤¤
.'eë "ïétðà øéòæ"c úBøéôñ הרי היא ו"זעירֿאנפין" – §¦¦§¥©§¦

כתוב  תרומה פרשת סוף אור" וב"תורה שב"אצילות", ספירות

מבריאהֿ לגמרי למעלה האיןֿסוף, עולמות סוף היא שז"א

יצירהֿעשיה.

øçà íB÷îa ,äpäå11áúk12ç"îøL248 –äNò-úBöî §¦¥§¨©¥¨©¤§¨¦§£¥
íéãñç 'äa ïä היא מצותֿעשה, שכל דאצילות, ז"א של – ¥§£¨¦

ולהמשכת  לחסד כלי הרי

ä"ñLe365אלקות, – §¨
äa'מצוות äNòú-àìŸ©£¤§

,'eëå úBøeáb ז"א של – §§
הן  שגבורות דאצילות,

צמצום  של ענין הרי

לעצירת  הגבלה שהן הלאֿתעשה מצוות מהן באות – והגבלה

ל"חיצונים", תגיע שלא הקדושה øçàהשפעת íB÷îáe§¨©¥

áúk13ïäLהן המצות, (613) תרי"ג –ïéçøà â"éøz ¨©¤¥©§©¨§¦
,'eë àçøà ãçî ïéëLîð,(המשכות) דרכים 613 – ¦§¨¦¥©¨§¨

אחת  מ"דרך" הנמשכות

והמשכה), ¤àeäL(מקור
.'eëå úéðeðáì לובן – ©§¦§

עליון", "כתר של וחסד

כפי  כלל, גבורה אין שם

"לית  (שם): בזוהר הלשון

ב"עתיק" וגבורה שמאל אין – עתיקא" בהאי שמאלא

יש  לכאורה הרי בלבד. חסדים כיֿאם ה"כתר"), (בפנימיות

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

éôùø 'éçá àéä íãà ìù åáìå åçåîá ï"î úàìòäå
åðééäå ñ"à 'éçá øøåòì éãë êãàî '÷ðå ìåáâ éìá ùà
'÷ð ïëìå 'åë ïéöåöéð ç"ôøä ïä ïäù â"ñã úåøåáâ é"ò
äøåúå ò"éáá úãøåéä úåëìî àéä äòù ééç äìôúä
'éá ïé÷ìçúî ïä ïéãå÷ô ç"îø éë à"æ àåä íìåò ééç

.'åë à"æã ñ"òã íéìë

ò"î ç"îøù áúë à"îá äðäå
ïäù áúë à"îáå 'åëå â"äá ú"ì ä"ñùå íéãñç 'äá ïä
úéðåðáì àåäù 'åë àçøà ãçî ïéëùîð ïéçøà â"éøú

א.9. י, ˘ËÈÏ"‡:10.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דז"א בי"ס וכו' מוחין ממשיכין תומ"צ שע"י ˘ËÈÏ"‡:11."כנ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
ובכ"מ". תעא ע' ג' כרך בראשית להצ"צ אוה"ת פ"ד.12."ראה אבי"ע קיצור שער ע"ח ˘ËÈÏ"‡:13.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ זח"ג"

א". קכט,

שבת קודש
עב
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עג כסלו  ב' קודש שבת — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

שרמ" אומר הוא כאן סתירה: משום בכלים בכך הן המצוות ח

הן  מצוותֿעשה שרמ"ח אומר ובזוהר דז"א, ספירות עשר של

ובמקום  ז"א, של גבורות בה' לאֿתעשה ושס"ה חסדים, בה'

שהיא  במדריגה הן שהמצוות אומר, הוא בזוהר אחר

של  (הלובן "לבנונית"

בה  שאין עליון") "כתר

כלל? ïéðòä,גבורות Cà©¨¦§¨
ïwúì úBönä ìkL¤¨©¦§§©¥

ç"îø248 –éøáà §¨¥§¥
éãé-ìò ,"ïétðà øéòæ"§¥©§¦©§¥
óBñ-ïéà øBà úëLîä©§¨©¥
,ïéçîa àeä-Ceøä§Ÿ¦
íéãñç 'äa ïéìeìkä©§¦§£¨¦

,úBøeáb 'äåֿדרך על – §§
במוח  הנטיה באדם, משל

הרי, ולגבורה; לחסד

הוא  המצוות שענין כיוון

של  האברים רמ"ח לתקן

אומרים, לכן – "ז"א"

של  בכלים הן שמצוות

וכיוון  דז"א. הספירות

האברים  רמ"ח שמתקנים

בה' שהם במוחין, סוף" אין "אור המשכת ידי על דז"א

הן  שהמצוות לפעמים אומר הוא לכן – גבורות וה' חסדים

גבורות. וה' חסדים eë',בה' úéðeðáì àeä ïéçnä øB÷îe§©Ÿ¦©§¦
"כתר", של –éLîäì ïBéìòä õôçå âðòä àeäøBàä C ¨Ÿ¤§¥¤¨¤§§©§¦¨

,"ïétðà øéòæ"c ïéøáà ç"îøì ähîì"כתר" לגבי "ז"א" – §©¨¦§¨¥¨¦¦§¥©§¦
"מעלה", לגבי "מטה" â"éøúìנקראת äëLîää ú÷lçúîe¦§©¤¤©©§¨¨§©§©

613 –ïBâk ,úBönä Cøò úðéça éôì ,úBièøt úBëLîä©§¨§¨¦§¦§¦©¤¤©¦§§
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà CLîð íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa¦§¨¨§¦£¨¦¦§¨¥¨

,"ïétðà øéòæ"c ãñçc éìkä úeiðBöéçì דרועא "חסד – §¦¦©§¦§¤¤¦§¥©§¦
מחסד  ימינא" ב"דרועא נמשך למטה חסד ידי על ימינא",

דלתתא" שה"אתערותא כשם כלומר, ד"אצילות",

כך  חסד, של בפעולה היא האדם של מלמטה) (ההתעוררות

הפועלת  מלמעלה) (ההתעוררות דלעילא" ה"אתערותא היא

דז"א), (חסד חסד של המשכה ïéðécäלמעלה íei÷áe על – §¦©¦¦
סוף" אין "אור נמשך דינין, של בענינים המצוות קיום ידי

,äøeáb úéðBöéça,ז"א של –.'eë íéîçøáe כשהאדם – §¦¦§¨§©£¦
"אור  עלֿידיֿזה נמשך – נפשו על רחמים מעורר או מרחם

ז"א. של (תפארת) הרחמים במדת סוף" øáòîeאין Cøãå§¤¤©£©
äëLîää הכלים בחיצוניות סוף" אין מ"אור הנמשכת – ©©§¨¨

ïäLדז"א, ,ïäéúBçîe íéìkä úeiîéðt éãé-ìò àeä– ©§¥§¦¦©¥¦Ÿ¥¤¤¥

ישראל, בן של eîéçøeבעבודתו eìéçc,ואהבה יראה – §¦§¦
íéiìëN,והתבוננות שכל ידי על הנוצרות –,íéiòáè Bà– ¦§¦¦¦§¦¦

הן  הראשונות – מישראל אחד כל שבטבע ויראה אהבה

מדות, הן והשניות שלמעלהLמוחין, בספירות –ïä ¤¥
úeðè÷c ïéçî úBðéça§¦Ÿ¦§©§

.úeìãâå מוחין" – §©§
למשל  כמו הוא דקטנות"

ויראה  אהבה באדם

ו"מוחין  טבעיות,

למשל  כמו הוא דגדלות"

ויראה  אהבה באדם

השכל  ידי על הנוצרות

פנים, כל על (שכליים).

ממה  סתירה גם אין

תרי"ג  שכל אומר שהוא

מאור  נמשכות המצוות

אחד, (והמשכה)

שכן  וכו', מה"לבנונית"

ההמשכה  ששורש כפי זה

העליון  וחפץ בעונג הוא

"כתר". ולכן,äæìåשל – §¨¤
-åéìò eðaø äLî Lwa¦¥Ÿ¤©¥¨¨

,õøàa úBéeìzä úBiNòî úBönä íi÷ì ãàî íBìMä– ©¨§Ÿ§©¥©¦§©£¦©§¨¨¤
שהגמרא  להיכנס 14כפי כלֿכך רצה רבנו שמשה שמה אומרת,

בארץ, התלויות המצוות לקיים כדי היה ישראל, –Lלארץ ¤
המעשיות ìzLääהמצוות úéìëz ïäéLîäì ,úeìLøBà C ¥©§¦©¦§©§§§©§¦

"ïétðà øéòæ"c íéìkä øøáì àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§¨¥©¥¦¦§¥©§¦
ç"ôøä ïä ïäaL ,äiNò-äøéöé-äàéøác,288 –,ïéöBöéð ¦§¦¨§¦¨£¦¨¤¨¤¥¨¦¦

אותם לברר – דתהו הכלים משבירת –úBöîe äøBz éãé-ìò©§¥¨¦§
.à÷åc äiNò-äøéöé-äàéøáaL úBiNòî שזה כיוון הרי, ©£¦¤¦§¦¨§¦¨£¦¨©§¨

הרי  היא המצוות קיום ושלימות ההשתלשלות, כל תכלית

לארץ  להיכנס רבינו משה כלֿכך רצה לכן ישראל, בארץ

הוסבר  עלֿכלֿפנים, בארץ. התלויות המצוות ולקיים ישראל

שתורה  למרות תפלה, ידי על הוא הבירור עיקר מדוע כאן,

הוא תפלה של הבירור שכן מתפלה; למעלה ‰ÏÚ‡˙היא
– ועלֿידיֿזה בתהו, ביותר הגבוה לשורשם התהו ניצוצי

ש  ומה סוף". ב"אין עד יותר, ‰Ê‰למעלה ÔÓÊ· הבירור עיקר

שבדורות  ב) (קסב, להלן הזקן רבנו אומר תפלה, ידי על הוא

נעשה  הערך", גדולי האלקית "נשמות אז שהיו הראשונים,

קריאת  שלפני והברכות שמע בקריאת מהיר, באופן הבירור

כשאין  הזה, בזמן אך – בלבד בקיצור דזמרה ופסוקי שמע,

תפלה. ידי על הבירור נדרש כאלו, גבוהות נשמות

ïåøçà ñøèðå÷
à"æ éøáà ç"îø ï÷úì úåöîä ìëù ïéðòä êà .'åëå
ç"äá ïéìåìëä ïéçåîá ä"á ñ"à øåà úëùîä é"ò
õôçå âðòä àåä 'åë úéðåðáì àåä ïéçåîä øå÷îå â"äå
à"æã ïéøáà ç"îøì äèîì øåàä êéùîäì ïåéìòä
éôì úåéèøô úåëùîä â"éøúì äëùîää ú÷ìçúîå
ñ"à øåà êùîð ç"îâå ä÷ãöá ïåâë úåöîä êøò 'éçá
úéðåöéçá ïéðéãä íåé÷áå à"æã ãñçã éìëä 'éðåöéçì ä"á
é"ò àåä äëùîää øáòîå êøãå .'åë íéîçøáå äøåáâ
íééòáè åà íééìëù ø"åã ïäù ïäéúåçåîå íéìëä 'éîéðô
äùî ù÷éá äæìå úåìãâå úåðè÷ã ïéçåî 'éçá ïäù
õøàá úåéåìúä úåéùòî úåöîä íéé÷ì ãàî ä"ò åðéáø
ä"á ñ"à øåà êéùîäì úåìùìúùää úéìëú ïäù
ïéöåöéð ç"ôøä ïä ïäáù ò"éáã à"æã íéìëä øøáì

.à÷åã ò"éááù úåéùòî î"åú é"ò

א.14. יד, סוטה
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היום יום . . . 

ה'תש"דכו חשוןיום רביעי

חומש: תולדות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: להבין איך . . . ה' דוקא.

ֶחְסרֹונֹות ַעְצמֹו  ית ּבְ ָרה ֲאִמּתִ ַהּכָ ִריִכים ָלַדַעת ַמהּות ַעְצמֹו, ּבְ ּצְ י הּוא ׁשֶ ֶרְך ָהֲאִמּתִ ַהּדֶ
ֹפַעל, ְוֹלא ָלֵצאת  ֲעבֹוָדה ּבְ ָנם ּבַ ר יֹוְדִעים ֶאת ַהֶחְסרֹונֹות – ְלַתּקְ ּוְבַמֲעלֹות ַעְצמֹו. ְוַכֲאׁשֶ

ְלַבד. ֲאָנחֹות ּבִ ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבַ

ה'תש"דכז חשוןיום חמישי

חומש: תולדות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: עיין ע"ח . . . אפים כנודע.

ר"א הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי 
הה"מ והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו: הָאב הָאלט א אידען, וועט 
השי"ת דיך הָאלט הָאבען, טו א טובה א אידען, וועט השי"ת דיר א טובה טָאן, זיי 

מקרב א אידען, וועט השי"ת דיר מקרב זיין.
תטגום

ָהיּו  ְקֵני ַהֲחִסיִדים ׁשֶ אִתי ְלִליָאְזָנא ָמָצאִתי ִמּזִ ּבָ ׁשֶ ר: ּכְ ִוי ֵמהָאְמִלי ִסּפֵ י ַאְייִזיק ַהּלֵ ַרּבִ
ָלא  ַמְרּגְ ַוֲהָוה  ֵמהָארָאדָאק,  מֶעְנְדל  ְמַנֵחם  ָהַרב  דֹוׁש  ַהּקָ ְוָהַרב  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ֵמֲחִסיֵדי 
ה טֹוָבה ִליהּוִדי,  ֵרְך ֹיאַהְבָך. ֲעׂשֵ פּוַמְייהּו ]ְוָהיּו ִרִגיִלים לֹוַמר[: "ֱאהֹוב ְיהּוִדי, ה' ִיְתּבָ ּבְ

ֵרְך ְיָקֶרְבָך". ֵרְך ֵייִטיב ְלָך. ָקֵרב ְיהּוִדי, ה' ִיְתּבָ ה' ִיְתּבָ

ה'תש"ד כח חשוןיום ששי

חומש: תולדות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: להבין מ"ש . . . 308 פקודי.

ְבָרִאים ְלִמיֵניֶהם  נּועֹות ַהּנִ ָרֵטי ּתְ ָכל ּפְ ְלַבד ּדְ ֹלא זֹו ּבִ ָרִטית הּוא, ּדְ ָחה ּפְ ּגָ ִעְנַין ַהַהׁשְ
ָרִטית  ְתנּוָעה ּפְ א עֹוד ֹזאת ּדִ ְבָרא ְוִקּיּומֹו, ֶאּלָ ָרִטית, ְוִהיא ִהיא ַחּיּות ַהּנִ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ֵהם ּבְ
ֻעּלֹות  ל ַהּפְ ְבֵצרּוף ְוִאחּוד ּכָ ִריָאה... ּדִ ַנת ַהּבְ ּוָ ָלִלי ִלְכָללּות ּכַ ל ִנְבָרא ֵיׁש ָלּה ַיַחס ּכְ ׁשֶ

ּה. ּלָ ִריָאה ּכֻ סֹוד ַהּבְ ָנה ָהֶעְליֹוָנה ּבְ ּוָ ְלָמה ּכַ ָרִטּיֹות... ִנׁשְ ַהּפְ
ָלַמת  ְלַהׁשְ ְונֹוַגַעת  ָרִטית  ּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ָאה  ּבָ ב  ֵעׂשֶ נּוַעת  ּתְ ִאם  ּוַמה  ָהָאָדם:  ְוִיְתּבֹוֵנן 

ה. ה־ְוַכּמָ ּמָ ְפָרט ַעל־ַאַחת־ּכַ ָרֵאל ַעם ְקרֹובֹו ּבִ ְכָלל ְוִיׂשְ ר ּבִ ִריָאה, ִמין ַהְמַדּבֵ ַנת ַהּבְ ּוָ ּכַ

יום 
טאשון

כ"ו חשון

 יום 
שני

כ"ז חשון

יום
שלישי

כ"ח חשון

 לוח היום יום... 
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היום יום . . . 

ה'תש"דכט חשוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְסֵלו. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּכִ

חומש: תולדות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: ומ"ש בפ' פקודי . . . האצי'.

ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ כּות ׁשֶ ֵאר ּגֶֹדל ַהּזְ י ּבָ ִצּבּור, ֵאין ּדֵ ים ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ה ּבַ דֹוׁשָ ֲעבֹוָדה ַהּקְ
ַנת  ּקָ ֻקְנְטֵרס "ּתַ ִסְפֵרי ֹקֶדׁש, ְוֶאֶפס ָקֵצהּו ּבְ ְמֹבָאר ּבְ ל ַמְעָלה ּכַ ַחת רּוַח ׁשֶ ֶזה, ְוֹגֶדל ַהּנַ ּבָ
ְרכּו  ְתּבָ ָרֵאל, ּוִבְגַלל ֹזאת ּתִ ֵריֶכם ִיׂשְ ִבים, א(, ְוַאׁשְ ים" )ֹקֶבץ ִמְכּתָ ַרּבִ ים ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ
ַהְרָחָבה  ְבִריאּות ְנכֹוָנה ּוְבַפְרָנָסה ּבְ ֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ּבִ יֶכם ּבְ ם ְנׁשֵ ַאּתֶ
ָלל ַאֵחינּו  תֹוְך ּכְ הֹור ּבְ ַמֲחֵנֶכם ַהּטָ ְחיּו ּבְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ עּו ּכָ ׁשְ דֹוָלה, ּוְלַרְגֵליֶכם ִיּוָ ּגְ

ם ּוְברּוַח. ֶגׁשֶ רּוׁש ָלֶהם ּבְ ַהּדָ ָרֵאל, ּבְ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ה'תש"דא כסלו, ראש חדשיום ראשון

חומש: ויצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: להבין מ"ש בפע"ח . . . 310 דז"א כו'.

בא ר' יקותיאל ליעפלער )דעם אלטען רבי'ס א חסיד( איז געווען צייטען, ווָאס 
ער הָאט געדאווענט שחרית מנחה און מעריב איינע נָאך די אנדערע, עס איז ניט 

געווען קיין זמן מפסיק זיין.
תטגום

ָהָיה  ׁשֶ ים  ְזַמּנִ ָהיּו  ֵקן(,  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ל  ׁשֶ )ֲחִסידֹו  ִליֶעְפלֶער  ְיקּוִתיֵאל  ר'  ֵאֶצל 
ֶזה ַאַחר ֶזה, ֹלא ָהָיה ְזַמן ְלַהְפִסיק. ֲחִרית ִמְנָחה ְוַעְרִבית ּבָ ל ׁשַ ּלֵ ִמְתּפַ

ה'תש"דב כסלויום שני

חומש: ויצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה במ"א . . . 310 שבבי"ע דוקא.

"ר' ֶאְלָעָזר ָיִהיב  ַמֲאָמר, ָהא ּדְ ַעם ּבְ ֵאר ּפַ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבֵ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ה  ִפּלָ ַהּתְ ֲהֵרי  י  ּכִ ל[,  ּלֵ ִהְתּפַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְלָעִני  רּוָטה  ּפְ ]=ָנַתן  ַמְצֵלי"  ַוֲהַדר  ְלָעִני  רּוָטה  ּפְ
ים אֹותֹו,  ה ּוְמַחּיִ ִפּלָ ּנֹוְתִנים ְצָדָקה ְלָעִני ֹקֶדם ַהּתְ ַחּיּות, ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ְצִריָכה ִלְהיֹות ּבְ
ַהְפָלָאה.  ּבְ ָהִרּבּוי  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ה ְלַמְעָלה  ּטָ ִמּמַ ָידֹו  ּבְ ְוִנֲעַנע  ה.  ִפּלָ ּתְ ּבַ ה  ַהְרּבֵ ַחּיּות  ִנּתֹוֵסף 
ר ַאֲחֵרי ָעִני  "ּב[ ְמַחּזֵ י ]ָהַרׁשַ ה ָהָיה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִפּלָ ָעִמים ֹקֶדם ַהּתְ ה ּפְ – ְוַכּמָ

ן לֹו ֶלֱאֹכל. ִלּתֵ

יום 
טביעי

כ"ר חשון

ויום 
חמישי
ל' חשון

יום 
שישי

א' כסלו

שבת 
קודש

ב' כסלו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc mixcp(iyiy meil)

àøîâ
dyny ,dgxw oa ryedi iax zrc z` d`iady epizpynl jyndk

:jk lr mi`pz zwelgn `xnbd d`ian ,dlindn lyxzp epiax
àéðz,`ziixaa,øîBà äçø÷ ïa òLBäé éaøy cenll yiäìBãb`id ©§¨©¦§ª©¤¨§¨¥§¨

zevn,äìéîjknìkLdBì eãîò àì ,eðaø äLî äNòL úBiëæ ¦¨¤¨§ª¤¨¨Ÿ¤©¥Ÿ¨§
yperd on elivdl,äìénä ïî ìMøúpLkøîàpL(ck c zeny), §¤¦§©¥¦©¦¨¤¤¡©

.'Búéîä Lwáéå 'ä eäLbôiå'©¦§§¥©§©¥£¦
íBìLå ñç ,éaø øîàxneläìénä ïî ìMøúð eðéaø äLnLlenln - ¨©©¦©§¨¤Ÿ¤©¥¦§©¥¦©¦¨

,epa z`øîà Ck àlà,dynm`ìeîàwepizd z`àöàåcin ¤¨¨¨©¨§¥¥

ixd ,jxclàéä äðkñ,elmipey`xd minid zyelyay oeik ©¨¨¦
icil wepizd ribiy yyg yie ,milecb mia`k yi dlind xg`ly

,jkl di`xe ,dpkqøîàpLdpic dyrna(dk cl ziy`xa)íBiá éäéå' ¤¤¡©©§¦©
'Bâå íéáàk íúBéäa éLéìMä,mipey`xd minid zyelyay ixd ©§¦¦¦§¨Ÿ£¦§

yi dlindnm`e ,jxcl cin z`vle elenl dvx `l jkl ,mia`k
ìL àäLàå ìeîàíéîé äLleki ipi` df mb ,jxcl `v` jk xg`e ¨§¤§¤§Ÿ¨¨¦

ik ,zeyrl'íéøöî áL Cì' ,éì øîà àeä Ceøa LBãwä(hi c zeny) ©¨¨¨©¦¥ª¦§¨¦
on lyxzp dyny xnel melye qg ok m`e ,dndnzdl leki ipi`e

.dlind,äLî Lðòp äî éðtî àlà¤¨¦§¥©¤¡©Ÿ¤
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המשך ביאור למס' נדרים ליום שישי עמ' ב
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

âמרחשון כ"ו ראשון âיום
טוב  ומעשה רעה מחשבה

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰äãeöî ñøBtä©¥§¨
ïéa ¯ íéâcä íò ÷Bðéz äìòäå ,äââLa íiä ïî íéâc úBìòäì§©£¨¦¦©¨¦§¨¨§¤¡¨¦¦©¨¦¥
,÷Bðéz äìòäå ìéàBä ¯ òîL àlL ïéa ,÷Bðéz òáhL òîML¤¨©¤¨©¦¥¤Ÿ¨©¦§¤¡¨¦
.ãeöì àlà Búðek äúéä àlL ét ìò óà ,úàhçî øeèt äæ éøä£¥¤¨¥©¨©©¦¤Ÿ¨§¨©¨¨¤¨¨
עליה שילם  שלא  יין חבית  בחנותו שהחזיק  באדם  מעשה 

בעוד  היין . ונשפך החבית  את ושבר  אדם ובא כדין, מיסים 

לחפש המס  פקחי הגיעו שנגרם, הנזק  על מצטער  היין  בעל 

מעונש ניצל ובכך מאומה , מצאו ולא  אסורה  סחורה  בחנות

היין. את  ברשותו  מוצאים  היו אם לו  צפוי שהיה חמור

שעשה הנזק על  לשלם  השופך  על האם  השאלה: ונשאלה 

הרי הצלה , היין לבעל  נגרמה  ממעשיו וכתוצאה  שמאחר  או

מלשלם ? פטור  הוא 

חיים ' ה 'מקור  כך על  לג)והשיב  סי' :(סגלוביץ',

לצוד  כדי  בשבת  מצודה  שפרס  שאדם  מבואר  זו בהלכה 

זה שבמעשה  ונמצא  לטבוע שעמד תינוק  בחכתו ועלה דגים

אלא לכך  כוונתו היתה  שלא אע "פ  נפשות , להצלת  גרם 

) אסור  דגים)למעשה  מעשהצידת עשה  בפועל כי מקרבן  פטור  ,

מצוה . של

המזיק כוונת  שאמנם דידן, בנידון  גם ללמוד יש  ומכך 

הרי לבעלים , טובה  בכך  גרם ולמעשה  מאחר  לרעה, היתה 

מתשלום . פטור הוא

שלמה ' ה 'בנין ה)אך סי' חו"מ המקרים :(ח"ב בין חילק 

האיסור פעולת עם  בבד בד  הרי  בשבת , מצודה  הפורס 

הדגים) לפעולת(צידת הפכה  הפעולה  וממילא  התינוק , גם  ניצוד 

בשעת הרי  החבית  בשבירת  אך נפש , פיקוח משום היתר 

שלאחר אלא  הצלה , של ולא  נזק  של פעולה  זו  היתה השבירה

אין כך ומשום  והצלה , רווח מחמתה  שנגרם התברר  מכן

נעשתה . שכבר  האיסור  פעולת  על אותו לפטור 

שהעלה  יודעים  היינו אם  צידה, לגבי  דגיםmcewוגם 

אע "פ מחטאת  בכך נפטר  היה  לא  תינוק , העלה  ואח"כ 

אין כי נפש , פיקוח לתועלת  היתה שהפריסה  למפרע שהוברר

למפרע , האיסור  פעולת  את  להתיר מצוה  פעולת של בכוחה 

ניצוד  שהתינוק ויתכן  זאת יודעים  אנו ואין מאחר  אך

מספק . לחייבו  אין דגים , שהעלה  לפני  בהתחלה ,

âמרחשון כ"ז שני âיום
שלו? שאינו דבר אדם אוסר מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰íéLã÷ úîäa èçBMä©¥¤¡©¨¨¦
ìL áiç ¯ äøæ äãBáòì úaLa äøæòì õeçíeMî :úBàhç L ¨£¨¨§©¨©£¨¨¨©¨¨Ÿ©¨¦

äãBáò ãáBò íeMîe ,úaL ìlçî íeMîe ,õeça íéLã÷ èçBL¥¨¨¦©¦§©¥©¨¦¥£¨
ìL éøäL ¯ äøæ.ãçàk ïéàa ïéøeqàä úL ¨¨¤£¥§Ÿ¤¨¦¦¨¦§¤¨

על  חייב  יחד , חלים  האיסורים  ששלושת  כיון כלומר ,

כולם .

הרמב "ם  כתב  משנה ': ה'לחם  פ"ח והקשה ע"ז (הל'

שאיןה"א) נאסרה , לא  זרה... לעבודה  חברו  בהמת "השוחט

שחיטת על חייב  מדוע  כן, ואם שלו ". שאינו דבר אוסר  אדם

נאסרה ? לא  שלו שאינה  כיון  הרי זרה , לעבודה  קדשים  בהמת 

נחמן רב  כדעת סובר הרמב"ם  ב)ותירץ : מ, שבהמת(חולין

ולכן בה , מתכפר  הוא  שהרי לכפרה לו קנויה  קדשים קדשי 

כשלו. נחשבת 

המשנה ' שמח')וה 'מרכבת  ה'אור וכ"כ שם. ע"ז תירץ :(הל'

אבל  מעשה , ידי על שלו שאינו  דבר אוסר  נכרי אמנם

כי אותה, אוסר  אינו  זרה  לעבודה חברו  בהמת ששחט ישראל

התכוון ולא  חבירו  את  לצער  רק היתה  שכוונתו  אומרים 

זרה  הכ"א)לעבודה  פ"ב שחיטה מתכוון(הל' אכן  כאשר אבל ,

שלו שאינו  את  אוסר  הוא  הרי  זרה  מעשה)לעבודה  ידי .(על

לומר שייך לא זרה  לעבודה  קדשים  בהמת  ובשחיטת 

הוא שלו  ממון  והרי מצער  הוא  מי את  כי  לצער, שמתכוון 

זרה . לעבודה  מתכוון  ודאי  אלא  מפסיד,

שמח': ה'אור  והוסיף

זרה לעבודה  מחשבתו בלי גם  הרי בחוץ, קדשים  בשחיטת 

שיכול  פשוט כן  ואם  להיקבר , ודינה  בהנאה הבהמה  נאסרה

לאוסרה .

âמרחשון כ"ח שלישי âיום
יהושע? כרבי הלכה מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰äaøä úBìéëà ìëà íà¦¨©£¦©§¥
,íéaø íéîé ïäéðéa LiL ét ìò óà ¯ ãçà íìòa ãçà íMî¦¥¤¨§¤¥¤¨©©¦¤¥¥¥¤¨¦©¦

áìç ìëàå ,íBiä áìç ìëà ?ãöék .úçà úàhç àlà áiç Bðéà¥©¨¤¨©¨©©¥©¨©¥¤©§¨©¥¤
ìLa ïäL ét ìò óà ¯ ãçà íìòa ,øçîì áìçå ,øçîìäL §¨¨§¥¤§¨¨§¤¥¤¨©©¦¤¥¦§Ÿ¨

 הלכה יומית לעיון בטמב"ם 

עו
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.úçà úàhç àlà áiç Bðéà ,ïééeçîz©§¦¥©¨¤¨©¨©©
משנה ': ה 'כסף ושואל

כריתות  במסכת ב)מהמשנה  רבי(טו, דעת  לפי שרק  עולה ,

חטאת חייב  אחד בהעלם  כלים  בכמה  זבח אכל אם עקיבא

אכילה כל  על חטאת חייב יהושע  רבי  לדעת  אבל אחת,

רבי בין  במחלוקת  נקבע  ההלכה  כללי  שלפי ומכיוון ואכילה .

היה עקיבא  רבי כי יהושע , כרבי הלכה עקיבא  ורבי יהושע

עקיבא ? רבי כדעת  להלכה  הרמב"ם  פסק  מדוע  תלמידו,

ומבאר :

הגמרא דברי  על מסתמך רבי(שם)הרמב"ם  האם  השואלת 

יהושע שרבי וכיוון  עקיבא , רבי של דבריו את קיבל יהושע

שרבי הרמב"ם  מכאן  למד עקיבא , לרבי השיב  ולא שתק 

עקיבא . כרבי הלכה  ולכן לדבריו, הסכים  יהושע 

כרבי הרמב "ם  לפסק  אחר  טעם  נותן  משנה' וה 'לחם

עקיבא :

הגמ  שם)רא בסוגיית  רבי(כריתות בשיטת  דעות  שתי יש 

ומאחר לא , או  עקיבא  רבי  לדעת הסכים  לבסוף  האם  - יהושע

יהושע רבי  דעת  הרי זו , לשאלה ברורה  תשובה  בסוגיה  שאין 

רבי של דעתו  זאת  ולעומת  אפשיטא ', דלא 'בעיא  נחשבת 

מוציא יהושע  רבי של ספקו אין כזה  ובמקרה  ברורה . עקיבא

יהושע כרבי  שההלכה והכלל  עקיבא , רבי של ודאי מידי

ברורות , הדעות  שתי  כאשר  רק  הוא  עקיבא  רבי  עם במחלוקת 

עקיבא רבי דעת  ואילו  יהושע  רבי דעת מהי ספק  יש אם  אבל 

עקיבא . כרבי להכריע  ניתן - ברורה 

âמרחשון כ"ט רביעי âיום
החטא? ידיעת נדרשת אימתי

:È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰éàcå íLà áiçîä ìk̈©§ª¨¨¨©©
éøö ¯ìáà ;BîLà áéø÷é Ck øçàå ,älçz Bàèç Bì òãeiL C ¨¦¤¦¨©¤§§¦¨§©©¨©§¦£¨£¨

äìBò Bðéà ¯ áéø÷äL øçà Bì òãBðå ,Bì òãeiL íã÷ Báéø÷ä íà¦¦§¦Ÿ¤¤¦¨©§©©©¤¦§¦¥¤
.Bì

הזה : לזמן  גם  נוגעת זו הלכה 

ה 'טור ' א)כתב  סי' כגון(או"ח הקרבנות  פרשת לומר  "טוב  :

והוסיף : ואשם ", וחטאת  ושלמים ומנחה  העולה פרשת 

רצון יהי  העולמים  'רבון  יאמר  העולה  פרשת  "וכשיסיים 

עולה הקרבתי כאילו לפניך ומקובל  חשוב  זה  שיהא  מלפניך

והאשם , והשלמים  המנחה  פרשת  אחר יאמר  וכן  בזמנה',

נדבה". באה  שאינה  לפי כן  יאמר  לא החטאת  פרשת  ואחר 

הב "ח היא(שם)ומבאר  "האמירה כי לומר  אין שבחטאת 

כאילו ליה  והוה  חטאת  מחוייב  אינו ושמא  הקרבה , במקום 

ליה הוה  רצון  יהי  בלא  בקריאה  אבל לעזרה , חולין  מביא 

לא אם  אף  קרבנות , שאר כן  שאין מה  בתורה ", כקורא

נדבה . בתורת  כקרבן האמירה  תיחשב - בהם  התחייב 

הב "ח הרש"ל)והוסיף  'יהי(בשם לומר  שיוכל אפשרות שיש 

תנאי על שזהו  יקדים  כאשר  – חטאת  קרבן על  גם  רצון'

רצון יהי  חטאת , חייב  אני ["אם חטאת חייב  אכן שהוא 

כאילו חטאת  לפרשת קריאתי  לפניך מקובל שיהא  מלפניך

נחשב זה  אין בחטאת  התחייב  לא  אכן  ואם  חטאת"]. הקרבתי

בתורה". כקורא  אלא  יתברך לפניו תעלה  ו "לא  להקרבה ,

אברהם ' ה'מגן  סי'אולם  מהדו"ק אדה"ז בשו"ע הובא סקי"א. א (סי'

סט"ו) רקא מועילה  חטאת  של שהכפרה  מכך  זה  על הקשה 

הודע או  שנאמר  שחטא , ברורה  ידיעה  תחילה לו  "היתה  אם 

חטאת ..." חייב אני  "אם  תנאי כשמוסיף  והרי  חטאתו". אליו

אין ו "אם  עבירה , עבר אכן אם  ברור לא  עצמו שלו  משמע

אינו חטאת, עליה שחייבין עבירה  שעבר בבירור יודע  הוא 

עליה שחייבין עבירה  עבר  שבאמת  אע"פ  קרבן להביא  יכול 

שם)חטאת " אדה"ז יש(שו"ע אשם , פרשת  אמירת  לאחר  אמנם  .

את שמקדים  כיון  נדבה  בתורת  בא  שאינו אף  רצון ' 'יהי לומר 

אשם נתחייב  אכן אם  רק  כהקרבה  תחשב  שהקריאה התנאי

זה) כל את השמיט בסידור אך שם, אדה"ז בשו"ע הביא .(וכן

כך על שם)והקשו  המג"א על רעק"א הגהות סקי"ג, שם רבה (אליה

לו שיוודע  "צריך אשם המקריב  שגם  כאן הרמב "ם מדברי

הרי התנאי, יועיל  ומה  אשמו ". יקריב  כך ואחר  תחילה  חטאו 

לו ? יכפר לא  הקרבן  אשמתו , לו  ברורה  לא  אם 

אחרונים המג"א ותירצו על השקל ומחצית מרבבה, דגול מגדים, (פרי

:שם)

אכן ולדעתו ה 'טור ', דברי  את  מבאר  אברהם ' ה'מגן 

הבדל  יש  אכן  ה 'טור ' ולדעת  הרמב "ם " על  בזה חולק  "הטור

תחילה , ידיעה להיות  צריכה  בחטאת  ורק  לאשם , חטאת  בין 

התנאי. יועיל ולכן  בידיעה , צורך אין  באשם  ואילו

âמרחשון ל' חמישי âיום
ישראל  בארץ רק – ציבור

:· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰éáLBé ìò ïéçébLî ïéàå§¥©§¦¦©§¥
õøà éða àlà ìä÷ éeø÷ ïéàL ,õøàì äöeç.ìàøNé ¨¨¨¤¤¥¨¨¨¤¨§¥¤¤¦§¨¥

רבים אם  גם  בחו"ל , הדרים  ישראל בני הדברים : ביאור 

יחידים , כריבוי אלא  אחת  וקבוצה כציבור נחשבים  אינם  הם ,

הציבור  על מוטל שחיובו בקרבן  ומדובר  (כנאמר ומאחר 

הקהל") בלבד,"והקריבו ישראל ארץ יושבי  לפי  נידון  הוא  הרי 

מהווים שאינם  למרות  קרבן  להביא  עליהם  חטאו , רובם  ואם 

העולם . בכל  ישראל מעם  רוב 

ממזר יבוא "לא  בו  שנאמר ממזר  לגבי  d'אמנם , ldwa"

ולא ישראל ארץ  יושבי עם  רק  להתחתן שנאסר לפרש  אין 

עז
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מוטל  זה  איסור  שהרי קהל , נקראים שאינם  חו"ל יושבי עם 

לבטא באה  'קהל ' והמילה  ישראל, כלל על ולא יחיד כל על 

נאמר כאן אך  ה'', 'קהל  להיקרא שראוי מי  – ומעלה  יחס 

הציבור , הקהל ֿ על מוטל שהחיוב והיינו  הקהל " "והקריבו 

ישראל  בארץ אלא  ציבור  א)ואין ג, הוריות שבע .(באר

אפשרות אודות  חידושו  לגבי  גם מכך למד והרמב "ם

הזה בזמן הסמיכה הי"א)חידוש  פ"ד סנהדרין לי(הל' "נראין :

החכמים  כל  הסכימו שאם l`xyiהדברים , ux`ayלמנות

ובטעם הרי  סמוכים...", אלו הרי  – אותם  ולסמוך  דיינים 

בדעת  זאת  שתולה  l`xyiהדבר  ux` inkg פירש (בפירוש ,

מ"ג) פ"ד בכורות ארץהמשניות שבני  "לפי  זו : בהלכה המבואר  לפי

ואין אנשים , עשרה היו ואפילו קהל ... הנקראים  הם ישראל

מועטים יהיו אם  שאפילו  הרי שבחו"ל", לזולתן משגיחין

הם ישראל ארץ בני לעולם העולם , בכל  לדרים  ביחס  ביותר 

כולו. העם  את  המייצגים 

בהל' הרמב"ם  דברי את  גם בכך לבאר שהוסיפו ויש 

הי"א)ברכות אם(פ"י כאחד... אדם  אלף מאות  שש  "הרואה  :

הם  l`xyiישראל  ux`aeחכם ה '... אתה 'ברוך  אומר :

ומפרשי בגמרא , התפרש  לא  ישראל ' 'בארץ  והתנאי הרזים '".

לפרש יש  דבר  של בטעמו  אולם  מקורו, מהו דנו  הרמב "ם

מאות שש  כשרואה  נאמרת  הרזים' 'חכם  ברכת  האמור : לאור 

אדם  בני  הרמב"ם)cg`kאלף  ישראל,(כלשון בארץ  דווקא  וזהו ,

יחידים של קיבוץ אלא  אחד  קהל נחשבים  אינם בחו"ל אולם 

זו  ברכה בהם  שייכת  לא דוד ולכן בית מלכות שם, ברכות פענח (צפנת

א) .סי'

âכסלו א' שישי âיום
לכפרה? זקוקה יולדת האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓ ˙ÂÎÏ‰íä äòaøà©§¨¨¥
ìkL ?'äøtk éøqçî' eàø÷ð änìå ...'äøtk éøqçî' ïéàø÷pä©¦§¨¦§ª§¥©¨¨§¨¨¦§§§ª§¥©¨¨¤¨
BLîL áéøòäå ,ìáèå ,Búàîhî øähL ét ìò óà ¯ ïäî ãçà¤¨¥¤©©¦¤¨©¦ª§¨§¨©§¤¡¦¦§
ãò íéLãwa ìëàì éãk Búøäè øîb àìå ,øñç àeä ïéãò ¯£©¦¨¥§Ÿ¨©¨¢¨§¥¤¡Ÿ©¢¨¦©

.Bðaø÷ àéáiL¤¨¦¨§¨
רק הוא האם לברר יש  כפרה ' 'מחוסרי של  הקרבן  בחיוב 

טבילה כעין  קדשים , אכילת  היתר  לענין הטהרה  גמר  לשם 

בפני עומד הקרבן שחיוב  או  מהטומאה  המטהרת  במקווה 

נוסף . ענין היא  ידו  שעל והטהרה עצמו 

קרבן פרשת  את  היולדת  תקרא  בימינו האם  מינה ': ו'נפקא 

הקרבנות  פרשת  את  לומר  תיקנו שהרי בתורה , (חטאת יולדת 

וכו') ידיואשם בכך ייצא  בהם  שהתחייב  שמי כדי  יום בכל 

שפתינו")חובתו פרים בפני("ונשלמה חיוב  הוא  היולדת  קרבן ואם ,

הקרבן אם  אך הקריאה , באמצעות  זאת  שתקיים ראוי עצמו ,

בימינו. שייך אין  הרי  קדשים, אכילת לצורך רק הוא 

במה כי לטהרה , רק  אלא  לכפרה  נועד לא  הקרבן ולכאורה 

כפרה ? שצריכים  היולדת  או הזב  מקובצת חטאו  ושיטה רש"י (ראה

במשנה) ב ח, 'כריתות ולפיֿזה  של . במובן  אינו כפרה ' מחוסרי 

התוספות ' 'בעלי  שפירשו כפי אלא  חטא  על וכפרה סליחה

ח) יב, ויקרא זקנים שיהא(דעת משמע  לא  דקרא  פשטיה  "לפי 

לשון  אלא  'וכפר ' ואין  חטא , על  בא  כמוzeiwpקרבנה  ,

הבית". את וחטאת 

גמר לצורך רק  אינו הקרבן  כי  להוכיח יש  למעשה  אך

להלן  שהרי קדשים , ואכילת י)הטהרה  שאשה(הל' נפסק

בזבחים , ואוכלת  אחד  קרבן  "מביאה  פעמים  חמש  שילדה 

אחד, בקרבן  די  הטהרה שלגבי היינו  חובה ", עליה  והשאר 

יש עדיין  אך  טומאות , מכמה מטהרת  אחת שטבילה כשם 

עצמו בפני חיוב שיש  ומכאן השאר  את  להביא  חובה  עליה 

לטהרה  נצרך שאינו אעפ"י 56,בקרבן עמ' נזירות פענח צפנת (ראה

בסופו) א סי' שלמה ראויבנין בימינו שאכן  שכתבו יש  ולפיֿזה  .

מדין חיובה  את  לקיים כדי הקרבן  פרשת  את  לומר  ליולדת 

שפתינו " פרים שם)."ונשלמה  שלמה (בנין

יוחאי  בר  שמעון  רבי כדברי  הוא  החיוב  ב)וטעם  לא, (נדה

לבעלה , תיזקק  שלא  ונשבעת  קופצת  לילד  שכורעת  ש "בשעה 

בא הלידה  צער  כי ועוד, קרבן ". תביא  תורה  אמרה  לפיכך 

בקללת האשה נענשה  שבגללו  הדעת , עץ  חטא  בעקבות 

כפרה  צריכה  כך ועל בנים", תלדי כז "בצער שיחות לקוטי (ראה

ואילך) 16 .עמ'

âכסלו ב' קודש âשבת
להיטהר? יכול בוהן חסר מצורע

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓ ˙ÂÎÏ‰ïäa Bì ïéà¥Ÿ¤
.úéîìBò äøäè Bì ïéà ...úéðîé ìâø ïäa Bà ,úéðîé ãé̈§¨¦Ÿ¤¤¤§¨¦¥¨¢¨¨¦

והכהן אשם  קרבן  המצורע  מביא לטהרתו, השמיני ביום 

בוהן ועל  המצורע  של הימנית  ידו בוהן על האשם  מדם  נותן

הימנית  יד).רגלו יד, רגל,(ויקרא בוהן או יד בוהן לו אין ואם 

חכמים  מ"ט)לדעת  פי"ד ומבוא(נגעים לטהרו. אפשר הטעםאי ר 

ב)בגמרא  מה, קיום(סנהדרין היינו  כדכתיב ', ש 'קרא  משום 

ואחד  בה , האמורים  הפרטים  כל עם להיות  צריך המצוה 

וכיון הבהונות . על  הדם  נתינת  הוא  המצורע  לטהרת  הפרטים 

להיטהר . יכול אינו לקיימו, אפשר  שאי

התוספות  שם)וכתבו  נגעים הרע"ב וכ"כ אין. ד"ה רק(שם זהו  כי

לפני חסרים  היו אם  אבל שנטמא , לאחר הבהונות  נקטעו אם 

הגמרא  כי טהרה , לו ויש  מעכב  זה  אין – מדמה(שם)שנצטרע

העדים יד נקטעה שאם  בית ֿדין  מיתת לחייב המצורע  את 

עח
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

" שנאמר ממיתה נפטר הדין, ביצוע בוciלפני  תהיה  העדים 

הדין אין  היד , נקטעה  ואם  כדכתיב ' 'קרא  והרי  בראשונה ",

כי שהעידו, לאחר היד  נקטעה  אם  דוקא  וזהו להתקיים . יכול 

היא העדות  בשעת  לעדים  שהיתה  ה 'יד' משמעו  העדים ...' 'יד

מתחילה , גידמים היו אם  אבל להמיתו ', בראשונה  בו  'תהיה 

וכך  מתחילה . להם  שהיתה 'יד' אותה זו  כי להמיתו חייבים 

כך  ואחר שנצטרע  בעת בהונות לו  היו  אם במצורע: גם

לו יש  מתחילה  חסרים  היו ואם  להיטהר , יכול אינו נקטעו,

טהרה .

טוב ' יום  ה 'תוספות  הקשה  זה , שם)ולפי  כתב(נגעים כאן :

ולא עולמית  טהרה לו  אין  בוהן  מחוסר  שמצורע הרמב "ם

קודם חסר  שהיה  או שנצטרע  לאחר  הבוהן  נקטע  בין חילק 

סנהדרין בהלכות  ואילו ה"ח)לכן, נקטע(פי"ד "אם שרק  פסק

גידמים היו  אם  אבל ממיתה , פטור העדתם  אחר  העדים  יד

אחרים "! בידי יהרג  מתחילה ,

אחרונה ' ה 'משנה  שם)ומבאר :(נגעים

ב 'יד  למצורע: העדים  בין לחלק  יש  הרמב "ם  לדעת

מתחילה בגידם אך  שכתוב, כמו  להתקיים  צריך  הדין העדים'

שאינה אף  'יד ' בתורה  מצינו שהרי שלו  ה 'יד' שזו לומר  יש 

כפשוטו ארצו 'יד' את "ויקח הגדולה", היד את ישראל "וירא (לדוגמא:

'מידו") באהciוגם  העדים  שהריגת  אלא  כפשוטו אינו  העדים '

' במצורע  אבל עדותם , ו'odaמכח כפשוטוodaידו ' הוא  רגלו '

הכתוב מתקיים  לא מתחילה  חסר  שהיה  ובין נקטע  אם  ובין

יד ... בוהן  לו "אין וכתב הרמב "ם  סתם  במצורע  ולכן  בתורה.

לטהרו. אפשר  אי מתחילה  חסר  היה אם אף  כי טהרה " לו אין 

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ג' כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

הטבע  כדרך  שלא  היזקות  להם  אירע  האחרון  שבזמן  כותבים  בו  מכתבם  הגיעני 
בהבנין שלהם. וכשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירם 
להצלחה, ושיוסיף להם השי"ת ברכתו בגשמיות, והם יעשו מהגשמיות רוחניות, כפתגם רבינו 
הזקן ששמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר, אז השי"ת גיט אידען גשמיות און זיי מאכען 

פון גשמיות רוחניות.

ומהנכון הי' שירבו בנתינתם לצדקה מהקופה המשותפת שלהם, כיון שכפי שכותבים 
הבנין זהו בשותפות, ויתנו הצדקה בעין יפה ובמדה רחבה, שעל ידי זה יגדילו צנורות הברכה 

והצלחה מהשי"ת.

שם  שתהיינה  הנ"ל,  בהבנין  מהחדרים  באיזה  ושותים  אוכלים  שבאם  הי',  נכון  כן 
מזוזות כשרות, וכן ימצאו שם איזה מספרי קדש, וכמו סידור חומש תהלים ותניא, ובכל יום 
שהבנין פתוח, הרי מהאנשים הנמצאים שם, היינו בעלי בתים או פקידים, יאמרו איזה דבר 

שבקדושה מאחד הספרים הנ"ל או שיתפללו שם.

והשי"ת יצליחם לבשר טוב בכל הנ"ל. און וואס ברייטער זיי וועלען זיך שטעלען אלץ 
בעסער לויענט דאס פאר זיי.

המחאתם נמסרה לקופת חשאין, שממנה נתמכים ענינים כללים ואנשים פרטים שאין 
ביחוד  ומצילה  נעלות במצות הצדקה,  היותר  לפרסם שהם המקבלים, שזהו אחת המעלות 

בהנוגע שלא תשלוט עין כו' וידגו לרוב בקרב הארץ.

המחכה לבשו"ט.

ער
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éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦
שליח 1) והעושה נתקדש, אם במנין, וטעה המונה יבאר

וטעה.

.‡¯ÈcÏ Ô‡ˆ ÒÈÎn‰2˙Á‡ ˙Á‡ ˙‡ˆÏ eÏÈÁ˙‰Â ««¿ƒ…«ƒ¿ƒ¿ƒ»≈««««
ÈÈÓMÏ ‡¯˜Â ÔÈna ‰ÚËÂ ,e¯‡aL BÓk ‰BÓ ‡e‰Â¿∆¿∆≈«¿¿»»«ƒ¿»¿»»«¿ƒƒ

epnÓ ‰hÓlLÏ B‡3¯OÚ ÌÈMÏ ‡¯wL B‡ ,È¯ÈOÚ ¿∆¿«»ƒ∆¬ƒƒ∆»»«¿≈»»
epnÓ ‰ÏÚÓlL B‡4eLc˜˙ ‡Ï - È¯ÈOÚ5Ì‡ Ï·‡ . ∆¿«¿»ƒ∆¬ƒƒ…ƒ¿«¿¬»ƒ

¯OÚ „Á‡Ï B‡ ÈÚÈLzÏ ‡¯˜6.eLc˜˙ - È¯ÈOÚ »»«¿ƒƒ»««»»¬ƒƒƒ¿«¿
ÚÓL ‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â7˙eÚh‰L , ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»ƒ¿»∆«»

,epnÓ ‰hÓlLÂ epnÓ ‰ÏÚÓlL ¯OÚÓÏ ˙BLc˜˙Óƒ¿«¿¿«¬≈∆¿«¿»ƒ∆¿∆¿«»ƒ∆
ÈÚÈLzÏ ‡¯˜ elÙ‡ .Ì‰È¯Á‡lLÂ Ì‰ÈÙlL ‡Ï Ï·‡¬»…∆ƒ¿≈∆¿∆¿«¬≈∆¬ƒ»»«¿ƒƒ

È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡ÏÂ ÈÚÈLz È¯ÈOÚÏÂ È¯ÈOÚ8ÔÈa , ¬ƒƒ¿»¬ƒƒ¿ƒƒ¿»««»»¬ƒƒ≈
.ÌÈLc˜Ó ÔzLÏL - ‰eÎa ÔÈa ˙eÚËa¿»≈¿«»»¿»¿»À¿»ƒ

בהמה.2) מעשר להפריש והשישי 3)כדי השביעי כלומר,
וכו'.4)וכו'. והארבעהֿעשר השלושהֿעשר כלומר,

בהמה.5) מעשר וראה 6)בקדושת לעשירי. סמוכים שהם
שאינו  - עשירי לי"א קרא אם שלפעמים ג הלכה להלן

לתשיעי 7)קדוש. קרא שאם מנין רבנן "תנו ס: בבכורות
ששלשתן  עשירי ולאחדֿעשר תשיעי ולעשירי עשירי
בקר  מעשר וכל לב) כז, (ויקרא לומר תלמוד מקודשים?
לה' קודש יהיה העשירי השבט, תחת יעבור אשר כל וצאן
ולא  למנין עשירי שהיה בין עשירי, הוא שקראו בין (משמע
וי"ב  שמיני אף מרבה שאני יכול רש"י), - עשירי קראו
מתקדשת  וטעותו קדוש והוא הואיל אמרת עשירי, שקראם
עצמו, הוא (כלומר, לו בסמוך אלא מקודש אינו הוא מה
אלא  מתקדשת אינה טעות אף מגופו), יותר סמוך לך שאין
לעשירי, סמוכים שהם עשר ואחד תשיעי (כגון בסמוך

ומלאחריו). "עשירי"8)מלפניו קרא אם רק לא כלומר,
לאחד  גם קרא אם אפילו אלא קדוש, שהוא לבדו, לתשיעי
עשירי  ולא "תשיעי", לעשירי שקרא כיוון - "עשירי" עשר
שקראם  מפני האחדֿעשר, וגם התשיעי גם קדושים -

תשיעי. שקראו אף קדוש, מאיליו והעשירי עשירי,

.·ÏÎ‡ ‡l‡ ,·¯˜ BÈ‡ ÈÚÈLz‰ ?ÌÈc C‡È‰Â¿≈«ƒ»«¿ƒƒ≈»≈∆»∆¡»
¯OÚÓ È¯ÈOÚ‰Â ,BÓeÓa9·¯˜È ¯OÚ „Á‡‰Â , ¿¿»¬ƒƒ«¬≈¿»««»»ƒ¿«

ÌÈÓÏL10ÌÈÓÏLk ÌÈÎÒ ÔeÚËÂ .11‰OBÚ BÈ‡Â , ¿»ƒ¿»¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈∆
‰¯eÓz12‰¯eÓ˙k BÓˆÚ ‡e‰L ÈtÓ ,13ÌÈ¯·c ‰na . ¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ¿»«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;˙BÓ‰a‰ ÏÚa ‡e‰ ‰Bn‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»«∆«««¿≈¬»
ÔÈa ÈÚÈLza ÔÈa ,‰ÚËÂ BÏ ¯OÚÏ ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈¿»»≈«¿ƒƒ≈
;„·Ïa È‡ce‰ È¯ÈOÚ‰ ‡l‡ Lc˜Ó ÔÈ‡ ,¯OÚ „Á‡a»««»»≈¿«≈∆»»¬ƒƒ«««ƒ¿«

„ÈÒÙ‰Ïe ˙BÚËÏ ÁÈÏL e‰‡OÚ ‡lL14Lc˜Ï ‡l‡ , ∆…¬»»»ƒ«ƒ¿¿«¿ƒ∆»¿«≈
Èe‡¯k15. »»

מעשר.9) של דינו מה ד, הלכה שישי פרק למעלה ראה
שלמים 10) זבח "ואם א) ג, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו

עשר  אחד "לרבות - וגו'" הוא הבקר מן אם קרבנו
ד). הלכה טז פרק (ויקרא כהנים בתורת הוא וכן לשלמים".
שלמים  קרב (שאינו התשיעי" את להוציא הבקר "מן ושם:

במומו). יאכל טו,11)אלא (במדבר שנאמר ממה נלמד
לזבח  או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך "ויין ה)
שקרב  מעשר של עשר אחד זה ו"האחד" האחד", לכבש

שתהא 12)שלמים. אחרת בהמה על אמר אם כלומר,
כלום. אינו - זו תמורה.13)תמורת עושה תמורה ואין

החזה 14) את הוא מפסיד שלמים, שמקריב בהאחדֿעשר,
בזה  מפסיד הוא ובתשיעי לכהן, ליתנם שצריך והשוק,
לגזזו  שאסור ועוד מום, בו שיפול עד להמתין שצריך

שם. רש"י כפירוש בו הוא 15)ולעבוד כן העשירי. את
(=לתקן  לעוותי" ולא שדרתיך "לתיקוני סא. שם בגמרא

לקלקל). ולא שלחתיך

.‚È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡Ï ‡¯˜ Ì‡L ,e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿∆ƒ»»»««»»¬ƒƒ
‡¯˜ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÚÈLz È¯ÈOÚÏ ‡¯wLk - Lc˜˙ƒ¿«≈¿∆»»»¬ƒƒ¿ƒƒ¬»ƒ»»
‡Ï - È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡Ï ÂÈ¯Á‡ ‡¯˜Â È¯ÈOÚ È¯ÈOÚÏ»¬ƒƒ¬ƒƒ¿»»«¬»»««»»¬ƒƒ…
¯˜Ú ‡Ï È‡ce‰ È¯ÈOÚ‰ È¯‰L ,¯OÚ „Á‡ Lc˜˙ƒ¿«≈««»»∆¬≈»¬ƒƒ«««…»«

ÂÈÏÚÓ È¯ÈOÚ ÌL16Â .e‰‡¯˜ ‡ÏÂ È¯ÈOÚ‰ ‡ˆÈ elÙ‡ ≈¬ƒƒ≈»»«¬ƒ»»»¬ƒƒ¿…¿»»
‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,˜˙L ‡l‡ ¯OÚ „Á‡ ‡ÏÂ È¯ÈOÚ ‡Ï…¬ƒƒ¿…««»»∆»»«¿««»»»
È¯ÈOÚ‰L ,Lc˜˙ ‡Ï - È¯ÈOÚ e‰‡¯˜e ¯OÚ „Á‡««»»¿»»¬ƒƒ…ƒ¿«≈∆»¬ƒƒ
,È¯ÈOÚ e‰‡¯˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ;Lc˜˙ BÓˆÚÓ≈«¿ƒ¿«≈¿««ƒ∆…¿»»¬ƒƒ
¯OÚ „Á‡ ÔÈ‡ - ÂÈÏÚÓ È¯ÈOÚ ÌL ¯˜Ú ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»«≈¬ƒƒ≈»»≈««»»

Lc˜Ó17. ¿À»

ממנו,16) עשירי שם נעקר שלא כל הכלל "זה שם משנה
מקודש". עשר אחד הכלל 17)אין "זה ס:) (שם בגמרא

עשירי  שם נעקר שלא כל הכלל "זה במשנה: (=הנאמר
יצא  לאתויי מאי, לאתויי מקודש") עשר אחד אין ממנו
מקודש". י"א אין עשירי, ואמר י"א ויצא דיבר, ולא עשירי

.„Ì‰ÈL ‡¯wL ÔÈa ,„Á‡k È¯ÈOÚÂ ÈÚÈLz e‡ˆÈ»¿¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆»≈∆»»¿≈∆
È¯ÈOÚ18ÔÈLc˜Ó Ì‰ÈL - ÈÚÈLz Ì‡¯wL ÔÈa19, ¬ƒƒ≈∆¿»»¿ƒƒ¿≈∆À¿»ƒ

ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡Â ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ20È¯ÈOÚ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿¿»¿≈»¿≈ƒ¿≈ƒ»»¬ƒƒ
È¯ÈOÚ È¯‰ - È¯ÈOÚ Ô‡¯˜ Ì‡ :„Á‡k ¯OÚ „Á‡Â¿««»»¿∆»ƒ¿»»¬ƒƒ¬≈¬ƒƒ

‰Êa ‰Ê ÌÈ·¯ÚÓ ¯OÚ „Á‡Â21¯OÚÓ BÓk Ì‰Â , ¿««»»¿…»ƒ∆»∆¿≈¿«¬≈
ÌÈÓÏLa ·¯Ú˙pL22ÔÓeÓa eÏÎ‡iL23e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿¿»¿∆≈«¿

Ô‡¯˜ Ì‡Â ;ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a24- ¯OÚ „Á‡ ¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿ƒ¿»»««»»
‰Êa ‰Ê ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈlÁ‰Â È¯ÈOÚ‰ È¯‰25eÏÎ‡ÈÂ , ¬≈»¬ƒƒ¿«Àƒ¿…»ƒ∆»∆¿≈»¿

ÔÓeÓa26. ¿»

בזה 18) זה מעורבים ועשירי שתשיעי ס: שם רבא דברי

יום טאשון
פ

טמב"ם - ג' פטקים ליום 
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פא בכורות  הלכות - קרבנות ספר - מרחשון כ "ו ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

למעלה  וראה עשירי, לשניהם קרא שהרי קדושים ושניהם
קדוש. הוא - "עשירי" לתשיעי: קרא שאם א הלכה

וחולין 19) עשירי תשיעי, קראן - רבא "אמר שם: בגמרא
זה  מעורבים ותשיעי עשירי עשירי, קראן - בזה זה מעורבין
וזה  מוקדשין", "שניהם רבינו שכתב מה כן ואם בזה".
שווה, הכל שאין כרחנו על - הנ"ל, הבבות שתי על מוסב
מעשר  (העשירי וודאי מוקדשים שניהם עשירי קראם שהרי
קדושים  אינם תשיעי קראם אבל קרב), ואינו קודש והתשיעי
נתקדש  לא עשירי, קראו שלא התשיעי שהרי מספק, אלא

(כשקראו 20)כלל. קדוש הוא אם גם התשיעי שהרי
ב), הלכה (למעלה במומו נאכל אלא קרב אינו עשירי),
קרבים, אינם שניהם לכן התשיעי איזהו ידוע שלא ומשום

במומם. והגוזז 21)ונאכלים בוודאי קדושים ושניהם
שם). (רש"י ארבעים לוקה משניהם באחד אף והעובד

שלמים.22) קרב עשירי) (שקראו האחדֿעשר שהרי
אף 23) קרבים, ואינם המוקדשין. פסולי כדין פדיון, וצריך

כשלא  להקרבה ראויים האחדֿעשר וגם העשירי גם כי
בהמה  מעשר שהרי להקריבם, אסור נתערבו אם - נתערבו
אבל  לבעלים, נאכל וכולו ושוק חזה הרמת טעון אינו
לכהנים  אלא נאכלים ואינם ושוק חזה הרמת טעונים שלמים
מצויים  כהנים יהיו לא שמא הן מועטים שהכהנים ומכיוון
לבית  קדשים מביאים אין לן וקיימא נותר, לידי ויבוא

כאחד.24)הפסול. שיצאו ולאחדֿעשר לעשירי
חולין 25) הוא עשר והאחד מאיליו קדוש העשירי שהרי

עשירי. קראו לא שהרי פדיון,26)גמור צריך אין וכאן
רבינו  כלל לא ולפיכך מום, בו שנפל בהמה מעשר כדין
שתי  את שכלל כשם ביחד, האחרונות ההלכות שתי
לעניין  שוות" אינן האחרונות "שאלה - הראשונות ההלכות

פדיון.

.‰ÔBL‡¯ Ô‰L ÌÈL ‰lÁz e‡ˆÈÂ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿¿»¿¿ƒ»¿«ƒ∆≈ƒ
‚eÊ Lc˜Óe ‚eÊ ‚eÊ Ïk‰ ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ÈLÂ¿≈ƒ¬≈∆∆«…¿«≈

È¯ÈOÚ27ÌÚt ÏÎa ‰LÏL ‰LÏL Ô‡Ó Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒƒ¿≈ƒ¿»»¿»¿»¿»««
˙È¯ÈOÚ‰ ˙k‰ Lc˜Ó - ‰MÓÁ ‰MÓÁ B‡ ÌÚÙÂ28. »««¬ƒ»¬ƒ»¿«≈««»¬ƒƒ

מונה 27) כאחת שניים "יצאו ס. שם משנה מעשר. ושניהם
שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן שניים", שניים אותם
"שניים  ולא "שניים" אותם מונה שם גורסים יש אבל
כיחידה  זה זוג מונה שאינו להיפך, פירושו זה ולפי שניים",

כשניים. אלא שלושה 28)אחת של העשירית הכת כלומר,
וכו'. חמישה של או

.ÂlÁza e‡ˆÈ„Á‡ Ô‡Óe ÌÈL ‰29ÈLÈÏM‰ ‡¯˜Â , »¿«¿ƒ»¿«ƒ¿»»∆»¿»»«¿ƒƒ
È¯‰ - „Á‡ „Á‡ Bk¯„k ‰Óe ,ÈL Ô‰È¯Á‡ ‡ˆiL∆»»«¬≈∆≈ƒ»»¿«¿∆»∆»¬≈

ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ ,ÔÈLc˜Ó È¯ÈOÚ‰Â ÈÚÈLz‰30. «¿ƒƒ¿»¬ƒƒÀ¿»ƒ¿≈»¿¿»
ÌÈL È¯‰L ,È‡ce‰ È¯ÈOÚ‰ ‡e‰L ÈtÓ - ÈÚÈLz‰«¿ƒƒƒ¿≈∆»¬ƒƒ«««∆¬≈¿«ƒ
,¯OÚ „Á‡ ‡e‰ È¯ÈOÚ B‡¯wL ‰ÊÂ ;‰lÁza e‡ˆÈ»¿«¿ƒ»¿∆∆¿»¬ƒƒ««»»

Lc˜˙ - È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡Ï ‡¯Bw‰Â31BÓk , ¿«≈¿««»»¬ƒƒƒ¿«≈¿
e¯‡aL32. ∆≈«¿

אחת.29) יחידה בתור אותם מנה במשנה 30)כלומר, שם
(וכן  רבינו ומפרש מקולקלין" ועשירי תשיעי אחד, "מנאן

ואינם  קריבים שאינם מקולקלין המשניות) בפירוש פירש
במומן  ויאכלו מום בהם שיפול עד עומדים אלא נאכלים

ידי 31)לבעלים. על ועקר תשיעי, לעשירי שקרא באופן
ממנו. עשירי שם פי 32)כך על ואף בֿג, הלכות למעלה

קרב  העשירי עשירי, עשר ולאחד תשיעי לעשירי קרא שאם
שינה  אם אלא זה אין - שלמים קרב עשר והאחד מעשר
המניין  כל את ששינה שלנו בדין אבל ואילך, מתשיעי
נאכלים  אלא קרבים, אינם שניהם הסוף, ועד מהתחלה

במומם.

.Ê,È¯ÈOÚ ¯Ó‡Â ÔBL‡¯ ‡ˆiL ÔB‚k ,Ú¯ÙÓÏ Ô‡Ó¿»»¿«¿≈«¿∆»»ƒ¿»«¬ƒƒ
‰Óe È¯ÈOÚ‰ ‡ˆiL „Ú ,ÈÚÈLz ¯Ó‡Â ÈL ‡ˆÈÂ¿»»≈ƒ¿»«¿ƒƒ«∆»»»¬ƒƒ»»
.Lc˜˙ ÂÈÏ‡Ó È¯ÈOÚ‰L ,L„˜ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡««¬≈∆…∆∆»¬ƒƒ≈≈»ƒ¿«≈

.Á- ¯Èca È¯ÈOÚ‰ ¯‡LÂ È¯ÈOÚ ÈÚÈLzÏ ‡¯»̃»«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒ¿«»¬ƒƒ«ƒ
BÓeÓa ÏÎ‡È ÈÚÈLz‰33,¯OÚÓ ¯Èca ¯‡LpL ‰ÊÂ , «¿ƒƒ≈»≈¿¿∆∆ƒ¿««ƒ«¬≈

B¯¯· ‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡34ÂÈÏ‡Ó È¯ÈOÚ‰L , ««ƒ∆…»»¿…≈¿∆»¬ƒƒ≈≈»
,BÓeÓa ÏÎ‡È ÈÚÈLz‰ - ¯Èca È¯ÈOÚ‰ ˙Ó .Lc˜˙ƒ¿«≈≈»¬ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ≈»≈¿
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ¯eËt eÓÂ e‡ˆiL ‰BÓM‰ ÏÎÂ¿»«¿»∆»¿¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ∆…
,‡ˆiL Ì„˜ ˙Ó ‡l‡ ·¯wÏ Ô‰lL È¯ÈOÚ Lc˜˙ƒ¿«≈¬ƒƒ∆»∆ƒ»≈∆»≈…∆∆»»

.¯ËBt Èe‡¯‰ ÔÈn‰L∆«ƒ¿»»»≈

עשירי 33) שם נעקר לא אם אף בטעות. נתקדש שהתשיעי
במומו. ייאכל כך ומשום העשירית. פירוש 34)מהבהמה

לעשירי. בעליו קבעו לא וגם המניין עם יצא לא

.Ë,CÏB‰Â ‰BÓ ‰È‰Â ¯ÈcÏ ÌÈ‡ÏË ‰¯OÚ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ«ƒ¿»»∆¿≈
ÔÈÈen‰ ÔÓ „Á‡ ˙Ó35Bk¯„k ÌÈÏLÓe ‰BÓ - ≈∆»ƒ«¿ƒ∆«¿ƒ¿«¿

OÚ Lc˜Óe‡l‡ ÌÈiÁ ‰zÚ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,È¯È ¿«≈¬ƒƒ««ƒ∆≈»«»«ƒ∆»
‰ÚLz36. ƒ¿»

להימנות.35) הדיר מן שיצאו אלה כיוון 36)כלומר,
חיים. עשרה הדיר בתוך היו שמקודם

.È¯Èc‰ CB˙aL el‡Ó „Á‡ ˙Ó37eÓpL el‡ -38 ≈∆»≈≈∆¿«ƒ≈∆ƒ¿
ÏÚ Û‡ ¯ËBt ¯OÚÓÏ Èe‡¯‰ ÔÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿≈∆«ƒ¿»»»¿«¬≈≈««
CB˙aL el‡Â ,e¯‡aL BÓk ,Ô‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿ƒ¬≈∆¿∆≈«¿¿≈∆¿

¯Èc‰39ÌÈ¯Á‡Ï eÙ¯ËˆiL „Ú ¯Á‡ Ô¯‚Ï ÔÁÈpÓ40. «ƒ«ƒ»¿…∆«≈«∆ƒ¿»¿«¬≈ƒ
,¯ÈcÏ ÔÒÈÎ‰Â ÌÈ‡ÏË ¯OÚ ‰Úa¯‡ BÏ eÈ‰L ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆»«¿»»»»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ

‰Úa¯‡ e‡ˆÈÂ41‰ML e‡ˆÈÂ ,‰Ê Á˙Ùa Ô‡Óe42 ¿»¿«¿»»¿»»¿∆«∆¿»¿ƒ»
:¯Èc‰ CB˙a ‰Úa¯‡ ÌL e¯‡LÂ ,¯Á‡ Á˙Ùa Ô‡Óe¿»»¿∆««≈¿ƒ¿¬»«¿»»¿«ƒ
Ba e‡ˆiL Á˙t‰ ÔÓ ÌÈ¯‡Lp‰ ‰Úa¯‡‰ e‡ˆÈ Ì‡ƒ»¿»«¿»»«ƒ¿»ƒƒ«∆«∆»¿

„Á‡ Ô‰Ó ÏËB - ‰MM‰43ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ44Ô˙B‡L ; «ƒ»≈≈∆∆»¿À»¿ƒ∆»
Èe‡¯‰ ÔÈÓ ÔBL‡¯ Á˙tÓ ‰lÁz e‡ˆiL ‰Úa¯‡‰»«¿»»∆»¿¿ƒ»ƒ∆«ƒƒ¿»»»

Ô¯Ët45ÔÓ ÌÈ¯‡Lp‰ ‰Úa¯‡‰ el‡ e‡ˆÈ Ì‡Â . ¿»»¿ƒ»¿≈»«¿»»«ƒ¿»ƒƒ
Ì˙B‡ È¯‰ - ‰lÁz ‰Úa¯‡‰ Ba e‡ˆiL Á˙t‰«∆«∆»¿»«¿»»¿ƒ»¬≈»
e‡ˆiL ‰MM‰ Ô˙B‡Â ‰lÁza e‡ˆiL ‰Úa¯‡‰»«¿»»∆»¿«¿ƒ»¿»«ƒ»∆»¿
‰Ó Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,ÔÈ¯eËt ÈL Á˙Ùa Ô‰È¯Á‡«¬≈∆¿∆«≈ƒ¿ƒ∆»∆»≈∆ƒ¿»
ÌÈ¯Á‡ ¯Èca ÌL e¯‡L È¯‰L ,¯OÚÓÏ Èe‡¯‰ ÔÈÓƒ¿»»»¿«¬≈∆¬≈ƒ¿¬»«ƒ¬≈ƒ
‰Úa¯‡‰ el‡ Ï·‡ ;¯OÚÏe ÔÈn‰ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿»¿«≈¬»≈»«¿»»

פא
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שגגות פב הלכות - קרבנות ספר - מרחשון כ"ו ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

- ÔBL‡¯‰ Á˙tÓ eÓÂ e‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,e¯‡LpL∆ƒ¿¬««ƒ∆»¿¿ƒ¿ƒ∆«»ƒ
Èe‡¯‰ ÔÈÓ BÈ‡46.¯Á‡ Ô¯‚Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ CÎÈÙÏ , ≈ƒ¿»»»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿…∆«≈

e¯‡LÂ ÈL Á˙tÓ ‰Úa¯‡Â ‰Ê Á˙tÓ ‰Úa¯‡ e‡ˆÈ»¿«¿»»ƒ∆«∆¿«¿»»ƒ∆«≈ƒ¿ƒ¿¬
ÌÈÁ˙t‰ ÈMÓ „Á‡Ó ‰MM‰ e‡ˆÈ Ì‡ :‰ML ÌL»ƒ»ƒ»¿«ƒ»≈∆»ƒ¿≈«¿»ƒ

ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ ¯OÚÓ „Á‡ Ô‰Ó ÏËB -47e‡ˆÈ Ì‡Â ; ≈≈∆∆»«¬≈¿À»¿ƒ¿ƒ»¿
‰MM‰ÌÈÁ˙t‰ ÈLa48ÔÈÙ¯ËˆÓ ‰MM‰ È¯‰ - «ƒ»ƒ¿≈«¿»ƒ¬≈«ƒ»ƒ¿»¿ƒ

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‰lÁz e‡ˆiL ‰BÓM‰Â ,¯Á‡ Ô¯‚Ï¿…∆«≈¿«¿»∆»¿¿ƒ»ƒ»ƒ»
Èe‡¯‰ ÔÈÓ eÓ Ô‰Ó ‰Úa¯‡ ÏkL ;ÔÈ¯eËt¿ƒ∆»«¿»»≈∆ƒ¿ƒ¿»»»
ÌL eÈ‰ ‰ML È¯‰L ,¯OÚÏe ‰¯OÚ ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ»»¬»»¿«≈∆¬≈ƒ»»»

.¯Èc‰ CB˙a ÌÈ¯‡Lƒ¿»ƒ¿«ƒ

להימנות.37) מהדיר יצאו שטרם אלה שיצאו 38)כלומר,
יצאו.39)במניין. לא מן 40)שעדיין נפטרו לא שעדיין

עשרה. ביחד ויהיו בשנייה,42)בראשונה.41)המעשר
בפתח  הארבעה ואחריהם בראשונה השישה יצאו אם אבל
דרך  שנשארו אלו יצאו אם בדיר, ארבעה ונשארו השני,
והארבעה  פטורים, והשישה הם השישה, בהם שיצאו הפתח
או  בדיר נשארו אם אבל אחר, לגורן מצטרפים הראשונים
והארבעה  פטורים השישה הרי אחר, פתח דרך יצאו
אחר. לגורן מצטרפים האחרונים הארבעה וכן הראשונים

הארבעהֿעשר.44)למעשר.43) אחר 45)כל שהרי
מספיק  מספר בדיר נשארו הראשונים הארבעה שיצאו
בפתח  יצאו הם הרי השישה וכן הארבעה ושאר למניין,

כדין. מניין והם שהרי 46)אחד עשרה, שם היו שלא
שני. מפתח זה לפני יצאו מהעשרה 47)השישה שהרי

שיצאו  והארבעה למעשר, אחד הופרש אחד שבפתח
שיצאו  שבעת הראוי, מניין משום פטורין השני מהפתח
מהן. לעשר שיוכל כדי מספיק מספר בדיר עוד נשארו

מהששה,48) הראשונים שני ויצאו לשניים השישה שנחלקו
השני. מפתח והשני אחד מפתח זה אחת בבת

.‡Èe‡ˆÈÂ ,¯Èc‰ CB˙a ÌÈ‡ÏË ¯OÚ ‰ÚLz BÏ eÈ‰»ƒ¿»»»¿»ƒ¿«ƒ¿»¿
ÔB¯Á‡‰ ÏËB - ÈL Á˙Ùa ‰ÚL˙Â ‰Ê Á˙Ùa ‰ÚLzƒ¿»¿∆«∆¿ƒ¿»¿∆«≈ƒ≈»«¬

¯OÚÓ ÌLÏ49‰ÚLz‰ Ô˙B‡L ;ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ50eÓ ¿≈«¬≈¿À»¿ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿
Èe‡¯‰ ÔÈÓ51. ƒ¿»»»

מעשר.49) והוא שהוא, פתח מאיזה מוציאו כלומר,
מפתחם.50) יצא לא שהעשירי אותן כלומר,
לעשרה.51) לצרף בדיר נשארו התשעה שכשיצאו

.·È¯Èc‰ ÔÓ Ba¯Â BL‡¯ ‰Ïh‰ ‡ÈˆB‰Â ‰BÓ ‰È‰»»∆¿ƒ«»∆…¿Àƒ«ƒ
.¯·c ÏÎÏ ÈeÓk ‡e‰ È¯‰ - ¯ÊÁÂ¿»«¬≈¿»¿»»»

.‚ÈBnÚ ¯acL B¯·Á ÈtÓ ÔÈn‰ ˜ÈÒÙ‰Â ‰BÓ ‰È‰»»∆¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¬≈∆ƒ≈ƒ
˙aL ÏÈÏ ‰ÎLÁL B‡52ÌÈÏLÓe ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ∆»¿»≈«»¬≈∆≈«¿ƒ

.Ck ¯Á‡ BÈÓƒ¿»««»

משום 52) טוב ויום בשבת בהמה מעשר לעשר שאסור
המניין. בעת אותו שסוקרין (=הצבע) הסקרא

.„È,È¯ÈOÚ Lc˜Óe „Á‡ „Á‡ ÔÈ‡ˆBi‰ ‰BÓ ‰È‰»»∆«¿ƒ∆»∆»¿«≈¬ƒƒ
ÔÈÈen‰ ÔÓ „Á‡ ıÙ˜Â53el‡ CB˙Ï ,¯Èc‰ CB˙Ï ¿»«∆»ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿≈

ÏkL ;Ïk‰ e¯ËÙ - e¯OÚ˙ ‡ÏÂ eÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ¿¿…ƒ¿«¿ƒ¿¿«…∆»
ıÙwL Èen‰ ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡54,¯Á‡ B‡ ∆»≈∆»≈ƒ«»∆»««≈

e¯‡a ¯·Îe.ÔÈ¯eËt ÔÈÈen‰ ÏkL ¿»≈«¿∆»«¿ƒ¿ƒ

אלו 53) הרי לתוכן המנויין מן אחד "קפץ נח: שם משנה
עשרה  כבר שמנה הוא שהמדובר רבינו ומפרש פטורים".
הדיר. לתוך התשעה מן אחד קפץ כך ואחר העשירי וקידש
מן  אחד כשקפץ גם שהמדובר מפורש שלפנינו ברש"י אבל
הראוי. במניין שנפטרו עשירי שקדש לפני המנויין

על 54) הפטור מן מפריש ונמצא הקודם במניין נפטר שכבר
החייבים  מן אחד יהיה שהעשירי יקרה אם ואפילו החיוב.
עשירי  אינו והעשירי התשעה, בין הוא המנוי זה שמא -
נאמר  שהרי התורה, חייבתו לא בדבר ספק שיש ומכיוון
ולא  וודאי "עשירי - קודש" יהיה "העשירי לב) כז, (ויקרא

ספק". עשירי

.ÂËÌÈi¯ÈOÚ‰ ÔÓ „Á‡ ıÙ˜55Ôlk - ¯Èc‰ CB˙Ï »«∆»ƒ»¬ƒƒƒ¿«ƒÀ»
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È56ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ57. ƒ¿«∆ƒ…»∆¿≈»¿¿»

בהמה.55) מעשר בקדושת שנתקדשו מאלו אחד
המעשר.56) הוא שמא ספק יש ואחד אחד כל שעל
כלום.57) בו לכהן שאין בהמה מעשר כדין לבעלים

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-zFpAxTxtq
úBëìäúBââL

¥¤̈§̈
¦§§¨

(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»
(· .B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ „ÈÁi‰ ·È¯˜iL∆«¿ƒ«»ƒ»¿««»¿»«ƒ¿»
‡Ï Ì‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ Ú„B ‡lL ÈÓ ÌL‡ ·È¯˜iL∆«¿ƒ»»ƒ∆…«ƒ»»ƒ…
‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .B˙‡hÁ ‡È·ÈÂ BÏ Ú„eiL „Ú ,‡ËÁ»»«∆ƒ»«¿»ƒ«»¿∆«ƒ¿»
˙B¯·Ú ÏÚ ÌL‡ ‡ËBÁ‰ ·È¯˜iL (‚ .ÈeÏz ÌL‡»»»∆«¿ƒ«≈»»«¬≈
·È¯˜iL („ .È‡cÂ ÌL‡ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .˙BÚe„È¿¿∆«ƒ¿»»»««∆«¿ƒ
- ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ .˙BÚe„È ˙B¯·Ú ÏÚ Ôa¯˜ ‡ËBÁ‰«≈»¿»«¬≈¿ƒ»»»ƒ
.‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ B‡ ÛBÚ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,‰Ó‰a¿≈»¿ƒ»»»ƒ¬ƒƒ»≈»
e·È¯˜iL (‰ .„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»»¿»∆¿≈∆«¿ƒ
˙Á‡a ‰ÎÏ‰k ‡lL e¯B‰Â eÚË Ì‡ Ôa¯˜ ÔÈ¯„‰q‰««¿∆¿ƒ»¿»ƒ»¿∆…«¬»»¿««

.˙B¯eÓÁ‰ ÔÓƒ«¬
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
ומה 1) כרת, עליה שחייבין מצוה על בשגגה העובר יבאר

ויורד. עולה וקרבן קבועה חטאת היא

.‡‰‚‚La ¯·BÚ‰ Ïk2‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆnÓ ˙Á‡ ÏÚ3 »»≈ƒ¿»»«««ƒƒ¿…«¬∆
‰OÚÓ da LiL4˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL5·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆≈»«¬∆∆«»ƒ»∆»»≈¬≈∆«»

˙‡hÁ Ôa¯˜ ·È¯˜‰Ï6B˙‡hÁ ·È¯˜iL ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿«¿ƒ»¿««»ƒ¿«¬≈∆«¿ƒ«»
B˙‚‚L ÏÚ7. «ƒ¿»

בשני 2) אפשר וזה לו, אסור זה שדבר ממנו שנעלם
להלן  המפורטים האיסורים מן איסור על שחשב א) אופנים:
ידע  לא אבל אסור שהוא שידע או מותר, שהוא - ד בהלכה
לו  נודע שלא ב) ב). הלכה פ"ב (להלן כרת עליו שחייבים

פב
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פג שגגות  הלכות - קרבנות ספר - מרחשון כ"ו ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

או  אמו שהיא ידע ולא אשה על הבא  כגון: עבירה, שזוהי
שבת. שהיום ידע ולא מלאכה העושה וכן אחותו,

להלן.3) ראה כרת, בהן שיש מצוותֿעשה למעט
ב).4) הלכה (להלן מגדף בזדון.5)למעט עליה עבר אם

עבר  אם ביתֿדין, מיתת עליה שחייבין לאֿתעשה ובמצות
והתראה, בעדים שלא עליה כשעבר - והתראה בעדים עליה

כרת. עליה חייבים כזֿכח):6)שאז ד, (ויקרא שנאמר
אחת  בעשותה הארץ מעם בשגגה תחטא אחת נפש "ואם
שעירת  קרבנו והביא וגו' ואשם תעשינה לא אשר ה' ממצות
(במדבר  ונאמר חטא", אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים
שאינו  הרי בשגגה", לעושה לכם יהי' אחת "תורה כט): טו,
מעשה  בו שיש לאו על בשגגה עבר אם אלא חטאת חייב
(ויקרא  ובספרא ב). בהלכה להלן וראה במשנה, ב. (כריתות
יכול  תעשינה, לא "אשר ז) הלכה דחובה דבורא תחילת
אחת  תורת ת"ל כרת, זדונן שאין ודברים כרת שזדונן דברים
בעבודהֿ בשגגה העושה כל הרי בשגגה, לעושה לכם יהיה
כרת  זדונו על שחייבין מעשה מיוחדת עבודהֿזרה מה זרה:
כרת  זדונו על שחייבים מעשה כל אף חטאת, שגגתו ועל

חטאת". שגגתו הרי 7)ועל כאן, נתחדש מה מובן לא
חטאת". קרבן להביא "חייב כתב: כבר

.·k dB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ÏÎÂÏÚ ÔÈ·iÁ - ˙¯ ¿»¬≈»∆«»ƒ«¿»»≈«»ƒ«
˙‡hÁ d˙‚‚L8Ûc‚Ó :˙B¯·Ú LÏMÓ ıeÁ ,9Ïh·Óe ƒ¿»»«»ƒ»¬≈¿«≈¿«≈

‰ÏÈÓ10ÁÒt Ôa¯˜Â11‰ÏÈn‰Â ÁÒt‰ .12Ô‰L ÈtÓ - ƒ»¿»¿«∆««∆«¿«ƒ»ƒ¿≈∆≈
‡Ï ˙‚‚L ÏÚ ‡l‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ ˙‡hÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓƒ¿¬≈¿«»≈¿ƒƒ∆»«ƒ¿«…

‰OÚ˙13˙BˆÓ ÏkÓ ˙Á‡ :¯Ó‡pL ,14‡Ï ¯L‡ ÈÈ «¬∆∆∆¡«««ƒ»ƒ¿¿»¬∆…
‰ÈOÚ˙15‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ - Ûc‚Ó‰Â ;16, ≈»∆»¿«¿«≈ƒ¿≈∆≈«¬∆

‰‚‚La ‰OÚÏ :¯Ó‡Â17Ba ÔÈ‡L Ûc‚Ó ‡ˆÈ - ¿∆¡«»…∆ƒ¿»»»»¿«≈∆≈
‰OÚÓ18Û‡ ,dBÏ‡a ‰¯Ê ‰„B·Ú Ïa˜Ó‰ ,CÎÈÙÏ . «¬∆¿ƒ»«¿«≈¬»»»∆¡««

Ï˜Ò - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â ,˙¯k ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ19, «ƒ∆«»»≈¿ƒ»»≈ƒƒ¿»
Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt - ‰‚‚La Ïa˜ Ì‡20‡lL ÈÙÏ , ƒƒ≈ƒ¿»»»ƒ«»¿»¿ƒ∆…

˙Á‡ d˙OÚa :¯Ó‡Â ,‰OÚÓ ‰OÚ21. »»«¬∆¿∆¡««¬»««

שם.8) וספרא שם, בכריתות את 9)משנה  מברך הוא
ז. הלכה זרה עבודה מהלכות בפ"ב ראה תינוק 10)השם,

ואם  לכשיגדל, עצמו את למול חיוב עליו מוטל נימול, שלא
כמו  כרת, שחייב מצותֿעשה, ביטל - במזיד עצמו מל לא
בשר  את ימול לא אשר זכר "וערל יד) יז, (בראשית שנאמר
אינו  ואףֿעלֿפיֿכן מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה ערלתו
שיש  ידע שלא (כגון בשגגה עצמו מל לא אם חטאת, חייב

עצמו). למול חיוב ה 11)עליו מצות קרבן שביטל קרבת
שנאמר  כמו במזיד, ביטל אם כרת שחייב ואףֿעלֿפי פסח.
היה, לא ובדרך טהור הוא אשר "והאיש יג) ט, (במדבר
אינו  - מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה הפסח לעשות וחדל
מחויב  שהוא ידע כשלא בשוגג, ביטלה אם חטאת חייב

היום. פסח שערב ידע שלא או פסח קרבן אף 12)להקריב
עצמו  את שטמא וכגון מעשה, ע"י המצוה את בטלו אם

כאן). אורֿשמח (ראה בשגגה פסח ג.13)בערב כריתות
ה). הלכה דחובה דיבורא (תחילת ויקרא פ' כן 14)וספרא

לענין  שם בויקרא והוא תימן. ובכ"י רומי בדפוס וכ"ה נכון,

והיא  מצות" מכל "אחת חדשים ובדפוסים תחטא, כי נפש
סופר. שם.15)טעות במשנה 16)ספרא כחכמים

בלחםֿמשנה). וראה ז. (שם עקיבא כר' ולא ב., כריתות
מעשה.17) עלֿידי הלאו על במשנה,18)שיעבור שם

ג. הלכה א פרק שם והיינו 19)ובספרא להיות. צריך כן
(שמות  שנאמר ממה שם) (סנהדרין כן ולמדו בו. התרו אם
וכו'". אלהיך אלה ויאמרו לו ויזבחו לו "וישתחוו ח) לב,

להשתחוואה. אמירה דעת 20)הוקשה לפי סג. סנהדרין
עקיבא. כר' ולא "לעשות 21)חכמים, רבינו כתב למעלה

המלך). עמק (הגהות למה? כתובים ושני בשגגה",

.‚˙B˙¯k Ïk22˙B˙¯k LÏMÓ ıeÁ ‰¯BzaL »¿≈∆«»ƒ»¿≈
e¯‡aL23- ‰‚‚La Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ „ÈÁi‰ ¯·Ú Ì‡ , ∆≈«¿ƒ»««»ƒ«««≈∆ƒ¿»»

‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó24L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓhÓ ıeÁ .25 ≈ƒ«»¿»ƒ»≈∆»«…∆
Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓËÂ26˙‡hÁ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ Ì‰ÈML , ¿»≈∆ƒ¿««ƒ¿»∆¿≈∆≈¿ƒƒ«»

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡l‡ ‰Úe·˜27¯‡a˙iL BÓk ,28. ¿»∆»»¿»∆¿≈¿∆ƒ¿»≈

כרת.22) עליהם שחייבים ב:23)איסורים הלכה למעלה
פסח. קרבן ומבטל מילה מבטל להלן 24)מגדף, ראה

קבועה. חטאת היא מה ד, קדשים 25)הלכה בשר אכל
כרת, חייב - במזיד אכל ואילו חולין, בשר שהוא וחשב
מזבח  בשר תאכל אשר "והנפש כ): ז, (ויקרא שנאמר
ההיא  הנפש ונכרתה עליו וטומאתו לה' אשר השלמים
ורש"י  ה). הלכה פ"י להלן וראה יד: (מכות מעמיה"
"אמור  ג) כב, (ויקרא שנאמר ממה מביא ב. כריתות במשנה
וגו' הקדשים אל וגו' יקרב אשר איש כל לדורותיכם אליהם
ז. בשבועות וראה ההיא". הנפש ונכרתה עליו וטומאתו

במזיד 26) כן עשה שאילו ולפנים, ישראל עזרת מפתח היינו
כמו  יב), הלכה מקדש ביאת מהלכות (פ"ג כרת חייב -
יתחטא  ולא יטמא אשר "ואיש כ) יט, (במדבר שכתוב
טמא" ה' מקדש את כי הקהל, מתוך ההיא הנפש ונכרתה
הנוגע  "כל יג) יט, (שם עוד וכתוב ה), הלכה פ"י (להלן
טמא  ה' משכן את יתחטא ולא וגו' האדם בנפש במת
במשנה  וברש"י שם, (מכות מישראל" ההיא הנפש ונכרתה

ב). הלכה 27)כריתות להלן וראה שם. בכריתות משנה
ויורד. עולה קרבן הוא מה ה.28)ד, הלכה פ"י להלן

ונעלמה  נטמא שאם יא) וֿז, בֿג, ה, (ויקרא שכתוב שמה
כשטמא  המדובר - ויורד עולה קרבן שחייב טומאתו ממנו
ו: שבועות וראה ידע, ולא קדשים אכל או למקדש נכנס זה

.„‰Ó‰a‰ ÔÓ ‰‡a‰ ‡È‰ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ29„·Ïa30, «»¿»ƒ«»»ƒ«¿≈»ƒ¿«
Ì‡ ‡l‡ ,Úe·˜ BÈ‡L Ôa¯˜ ‡e‰ „¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜Â¿»¿»∆¿≈»¿»∆≈»«∆»ƒ
- ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,‰Ó‰a ˙‡hÁ ‡È·Ó - ¯ÈLÚ ‰È‰»»»ƒ≈ƒ«»¿≈»¿ƒ»»»ƒ

ÛBÚ ‡È·Ó31‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ B‡32¯‡a˙iL BÓk ,33. ≈ƒ¬ƒƒ»≈»¿∆ƒ¿»≈
ÏÚ ‡È·Ó „ÈÁi‰L ˙B¯·Ú‰ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»»¬≈∆«»ƒ≈ƒ«

LÏLÂ ÌÈÚa¯‡ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ô˙‚‚L34:Ô‰ el‡Â . ƒ¿»»«»¿»«¿»ƒ¿»¿≈≈
Bn‡ ÏÚ ‡a‰ (‡35BzL‡ Ì‡ ÏÚ ‡a‰ (· .36‡a‰ (‚ . «»«ƒ«»«≈ƒ¿«»

dn‡ Ì‡ ÏÚ37‰È·‡ Ì‡ ÏÚ ‡a‰ („ .38ÏÚ ‡a‰ (‰ . «≈ƒ»«»«≈»ƒ»«»«
Bza39Ba ˙a ÏÚ ‡a‰ (Ê .Bza ˙a ÏÚ ‡a‰ (Â .40. ƒ«»««ƒ«»««¿

BzL‡ ˙a ÏÚ ‡a‰ (Á41(È .dza ˙a ÏÚ ‡a‰ (Ë . «»««ƒ¿«»««ƒ»

פג
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˙a ÏÚ ‡a‰da42B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ (‡È .43‡a‰ (·È . «»««¿»«»«¬«»
ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙· ‡È‰L B˙BÁ‡ ÏÚ44ÏÚ ‡a‰ (‚È . «¬∆ƒ«≈∆»ƒ«»«

Bn‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ („È .ÂÈ·‡ ˙BÁ‡45ÏÚ ‡a‰ (ÂË . ¬»ƒ«»«¬ƒ«»«
BzL‡ ˙BÁ‡46ÂÈ·‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (ÊË .47‡a‰ (ÊÈ . ¬ƒ¿«»«≈∆»ƒ«»

ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ48Ba ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (ÁÈ .49(ËÈ . «≈∆¬ƒ»ƒ«»«≈∆¿
ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰50LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (Î .51(‡Î . «»«≈∆»ƒ«»«≈∆ƒ

‰cp‰ ÏÚ ‡a‰52¯ÎÊ ÌÚ ·ÎBM‰ (·Î .53‡a‰ (‚Î . «»««ƒ»«≈ƒ»»«»
ÂÈ·‡ ÏÚ54ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ÏÚ ‡a‰ („Î .55·ÎBM‰ (‰Î . «»ƒ«»«¬ƒ»ƒ«≈

‰Ó‰a ÌÚ56˙‡ ‰ÈÏÚ ‰‡È·nL ‰M‡‰ (ÂÎ . ƒ¿≈»»ƒ»∆¿ƒ»»∆»∆
‰Ó‰a‰57. «¿≈»

מביא 29) בהמה איזו שמפרט ההלכה, בסוף להלן ראה
בין  ההבדל וכן כריתות. חייבי בשאר ואיזו בעבודהֿזרה,
כריתות. חייבי שאר לענין משוח, וכהן למלך הדיוט

ויורד.30) עולה כקרבן הסולת מן ולא העוף מן ולא
יונה.31) בני שני או תורים, ידו 32)שתי כשאין סולת,

לעוף. גם ד.33)משגת הלכה פ"י במשנה 34)להלן
מונה  שהמשנה משום כריתות", ושש "שלשים אמרו: (שם)
"אשה  בכלל מפרט רבינו ואילו לאחת, ובתה" "אשה
בתה, בת אשתו, בת חמיו, אם חמותו, אם חמותו, ובתה":

(לחםֿמשנה). בנה היתה 35)בת אם ובין שם. במשנה
אב, אשת ומשום אמו משום שתים: (שחייב אביו נשואת
אנוסת  היתה אם ובין ה"ב) פ"ב ביאה איסורי הלכות ראה
שנאמר  אמו, על בא משום אחת, אלא חייב שאינו אביו,
כרת  וחייב היא", אמך תגלה לא אמך "וערות ז) יח, (ויקרא
פרשת  בסוף שנאמר והתראה, עדים בלא במזיד היה אם
התועבות  מכל יעשה אשר כל "כי כט): יח, (שם העריות
חייב  - ובשוגג עמם", מקרב העושות הנפשות ונכרתו האלה
חטאת  חייב בשוגג כרת, חייב שבמזיד שכל קבועה, חטאת

ב). הלכה (למעלה "הבא 36)קבועה שם במשנה חמותו,
ובתה  אשה "ערות יז) יח, (ויקרא וכתוב ובתה", אשה על
העריות  ככל התראה בלא במזיד כרת וחייב תגלה", לא

הכריתות. חייבי ככל בשגגה וחטאת כט), של 37)(שם,
וגו' תגלה לא ובתה אשה "ערות יז): (שם, שנאמר אשתו,
בין  הבדל ואין וגו' ערותה" לגלות תקח לא בתה בת ואת
בת  נשא אם לבין בתה, בת על שבא קודם אותה נשא אם
מדברי  שני' היא אמו אם אבל עליה, בא ואח"כ בתה

ו. הלכה אישות מהלכות בפ"א ראה שנאמר 38)סופרים,
תקח  לא וגו' בנה בת את תגלה, לא ובתה "אשה (שם):

למי. קדם מי נפק"מ ואין וגו' ערותה" בין 39)לגלות
"אשה  בכלל גם שהיא (=מאשתו) מנשואתו בתו שהיא
מן  אשתו (ואינה מאנוסתו שהיא ובין שתים, וחייב ובתה"
מפורש  זה שאין אף ובתה), אשה בכלל שאינה הנישואין,
בת  אם בקלֿוחומר: התורה מן עליו היא אסורה - בתורה
הלכה  ביאה איסורי מה' (פ"ב כלֿשכן לא בתו אסורה, הבת
למדו  ועוד) ה. וכריתות ג. (יבמות ובגמרא שם). עיין ו,

מגזירהֿשוה. גם בין 40)אותה לו, שנולדו ובנו ובתו
ראה  בנה, ובת בתה בת משום גם שתים, (וחייב מנשואתו
בת  או בנך בת "ערות י): (שם, שנאמר מאנוסתו, בין להלן)
(שם, כמפורש במזיד כרת וחייב ערותן", תגלה לא בתך

כנ"ל. קבועה, חטאת חייב שגג ואם היא 41)כט), אם אף
תגלה", לא ובתה אשה "ערות יז): (שם, שנאמר בתו, אינה

שתים, חייב בתו היא משום ואם ואחת בתו משום אחת
במזיד  כרת וחייב שם). ביאה איסורי (הלכות ובתה אשה

כנ"ל. בשוגג והבן 42)וחטאת הבת אם אף אשתו. של
את  תגלה, לא ובתה אשה ערות (שם): שנאמר שלו, אינם
ואם  וגו', ערותה" לגלות תקח לא בתה בת ואת בנה בת
משום  ואחת בתה, בת משום אחת שתים: חייב בתו גם היא

בתו. וכמו 43)בת מאמו. אחותו ובין מאביו אחותו בין
בדרך  לאמו או לאביו נולדה שהיא הנישואין, מן בין כן
והיתה  אחרים עם אביו או אמו שזנתה מזנות ובין הנישואין,
ט): (שם, שנאמר כמו עליו, ערוה זו הרי מזנות אחות לו
מולדת  או בית מולדת אמך, בת או אביך בת אחותך "ערות
הוא  הנישואין דרך לאביו וכשנולדה ערותן". תגלה לא חוץ,
שבסמוך. אביו אשת בת אחותו ערות משום גם שתים, חייב

בֿד). הלכות שם ביאה איסורי בהלכות כלומר,44)וראה
אשת  בת "ערות יא): (שם, שנאמר אביו, נשואת אשת בת
וחייב  ערותה", תגלה לא היא, אחותך אביך מולדת אביך
ביאה  איסורי בהלכות (ראה שלמעלה אחותו ערות משום גם
משום  אלא חייב אינו אביו, מאנוסת אחותו על אבל שם).
אביו, אשת בת אחותו ערות משום ולא אחותו, ערות

כאשתו. אינה ובין 45)שאנוסתו במשנה. ב. כריתות
עליו  ערוה זו הרי מזנות, בין הנישואין, מן אחותה שהיא
יבֿיג): (שם, שנאמר ה), הלכה שם ביאה איסורי (הלכות
אחות  ערות היא. אביך שאר תגלה, לא אביך  אחות "ערות

היא". אמך שאר כי תגלה, לא שם.46)אמך במשנה
בין  מאמה אחותה כשהיא ובין אשתו. בחיי דווקא והיינו
מות  לאחר אבל מזנות, ובין הנשואין מן בין מאביה, אחותה
ט), הלכה שם ביאה איסורי (הלכות באחותה מותר אשתו
לצרור  תקח, לא אחותה אל "ואשה יח): (שם, שנאמר

בחייה". עליה ערותה בין 47)לגלות אמו, אינה אפילו
וגם  אביו, אשת משום גם שתים, חייב (שהוא  אביו בחיי
מן  בין האירוסין מן בין מותו, לאחר בין איש), אשת משום

(הל  נתגרשו שלא בין שנתגרשו בין איסורי הנישואין, כות
אביך  אשת "ערות ח): (שם, שנאמר א), הלכה שם ביאה
גם  היתה זו, אביו אשת ואם היא". אביך ערות תגלה, לא

אמו. על בא משום גם חייב שנאמר 48)אמו, שם, משנה
תקרב  לא אשתו אל תגלה, לא אביך אחי "ערות יד): (שם,
אשת  אבל האב, מן אביו, אחי אשת ודוקא היא". דודתך
שהוא  בין אמו, אחי אשת כן וכמו בלבד, האם מן אביו אחי
אסורות  אינן האם, מן אמו אח שהוא ובין מהאב, אמו אח
ו. הלכה אישות מהלכות בפ"א ראה מדרבנן, כיֿאם

אשת 49) תגלה לא כלתך "ערות טו): (שם, שנאמר שם,
ערותה". תגלה לא היא טז)50)בנך (שם, שנאמר שם,

אחיו  שמת וכגון היא", אחיך ערות תגלה, לא אחיך אשת
יבום. מצות כאן שאין שגרשה כגון או בנים, אחריו והניח
עליו  הם אביו, אחי ואשת בנו אשת אחיו, אשת אלו: וכל
בין  שנתגרשו בין הנישואין, מן בין האירוסין מן בין ערוה
מאשת  (חוץ מותן לאחר בין בעליהן בחיי בין נתגרשו, שלא
בעלה, בחיי מהן אחת על בא ואם בן), הניח שלא אחיו
איש, אשת משום וגם בשר, שאר משום גם שתים. חייב

פד
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א. הלכה שם ביאה איסורי בהלכות שנאמר 51)ראה שם,
לטמאה  לזרע שכבתך תתן לא עמיתך אשת "ואל כ): (שם,

בנדת 52)בה". אשה "ואל יט) (שם, שנאמר שם,
ערותה". לגלות תקרב לא שנאמר 53)טומאתה שם,

היא". תועבה אשה משכבי תשכב לא זכר "ואת כב) (שם,
מהלכות  (פ"א עליו זכר המביא ואחד הזכר, על הבא ואחד
התראה  בלא במזיד כרת וחייב יד). הלכה ביאה איסורי
חטאת  מביא שוגג, היה ואם כט). (שם, העריות ככל

כריתות. חייבי ככל על 54)קבועה שעבר מה מלבד
(שלמעלה), אשה" משכבי תשכב לא זכר "ואת של הלאו
ז), (שם, תגלה" לא וגו' אביך "ערות משום גם חייב
שתי  לחייבו ממש, לאביו שהכוונה מבואר נד. ובסנהדרין
א. הלכה פ"ד להלן גם ראה בשוגג, עבר אם חטאות

לא 55) זכר "ואת של הלאו על שעבר מה מלבד זה, גם
לא  אביך אחי "ערות משום גם חייב אשה", משכבי תשכב
וראה  שם, חטאות, שתי חייב שגג ואם יד). (שם, תגלה"

שם. פ"ד להלן על 56)גם שבא ובין שם. כריתות
הבהמה  את שהביא ובין נקבה), ובין זכר (בין הבהמה
שכבתך  תתן לא בהמה "ובכל כג): (שם, שנאמר עליו,
מה' (פ"א ועוף חיה ואחד בהמה ואחד בה". לטמאה
עדים  בלא במזיד כרת וחייב טז). הלכה ביאה איסורי
חטאת  חייב ובשוגג כט). (שם, העריות חייבי ככל והתראה,

הכריתות. חייבי כג):57)ככל (שם, שנאמר שם, כריתות
והיא  הוא". תבל לרבעה בהמה לפני תעמוד לא "ואשה
(שם, העריות ככל והתראה עדים בלא במזיד כרת חייבת
שאסרה  ולולא הכריתות. חייבי ככל בשוגגת וחטאת כט),
של  מהפסוק נאסרת האשה היתה לא באשה, מפורש תורה
וגו'). שכבתך תתן לא בהמה (=ובכל שלמעלה הזכרים

שמט. ל"ת המצוות בספר ראה

LÏLÂ ÌÈ¯OÚ ˙BÈ¯ÚaL ˙B˙¯k Ïk e‡ˆÓ58. ƒ¿¿»¿≈∆»¬»∆¿ƒ¿»
„·BÚ‰ (‡ :Ô‰ el‡Â ,‰¯OÚ Ú·L ˙B¯·Ú‰ ¯‡L·eƒ¿»»¬≈¿«∆¿≈¿≈≈»≈

‰¯Ê ‰„B·Ú59‰OÚÓa60CÏnÏ BÚ¯fÓ Ô˙Bp‰ (· .61. ¬»»»¿«¬∆«≈ƒ«¿«…∆
·B‡ ÏÚa (‚62‰OÚÓa ÈBÚcÈ ÏÚa („ .63(‰ . ««««ƒ¿ƒ¿«¬∆

˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰64ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (Â . «¿«≈∆««»»∆¿»»¿
ÌÈ¯etk‰65ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰ (Ê .66(Á . «ƒƒ»≈¿∆¿«ƒƒ

¯˙B ÏÎB‡‰67ÁÒÙa ıÓÁ ÏÎB‡‰ (Ë .68ÏÎB‡‰ (È . »≈»»≈»≈¿∆«»≈
·ÏÁ69Ìc ÏÎB‡‰ (‡È .70Ïebt ÏÎB‡‰ (·È .71(‚È . ≈∆»≈»»≈ƒ

ıeÁ ÌÈL„˜ ËÁBM‰‰¯ÊÚÏ72Ôa¯˜ ‰ÏÚn‰ („È . «≈»»ƒ»¬»»««¬∆»¿»
‰¯ÊÚÏ ıeÁ73‰ÁLn‰ ÔÓL ˙‡ ÌhÙÓ‰ (ÂË .74. »¬»»«¿«≈∆∆∆«ƒ¿»

˙¯Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰ (ÊË75ÔÓLa Cq‰ (ÊÈ . «¿«≈∆«¿…∆«»¿∆∆
‰ÁLn‰76. «ƒ¿»

ובמגדל 58) רומי בדפוס וכ"ה ועשרים", "ששה תימן: בכ"י
שלנו  הגירסא ולפי בפרטן, מוצא אתה כן ואמנם עוז.
הבא  והם: אחר, מצד גם כרת בהם שחייב שלשה נתמעטו
עם  השוכב משום כרת בהם שיש אביו, אחי ועל אביו על
כרת  בו שיש אביו, אשת בת שהיא אחותו, על והבא הזכר.
אזהרה  באה לא הדברים ובאותם אחותו. על הבא משום

נמצא  בשגגה, חטאות שתי לחייבם כיֿאם מיוחדת
הכריתות  ולמנין וששה, עשרים הם החטאות שלחשבון

(משנהֿלמלך). ושלוש עשרים אלא כריתות 59)אינם
תעבדם" ולא להם תשתחוה "לא ה): כ, (שמות שכתוב שם.
עדים  בלא במזיד כרת וחייב הֿו). ל"ת המצוות בספר (ראה
ואת  בזה ה' דבר "כי לא): טו, (במדבר שנאמר והתראה,
ובסנהדרין  בה". עונה ההיא הנפש תכרת הכרת הפר, מצותו
ר' דבי דתנא עבודהֿזרה, לענין מדבר זה שפסוק אמרו צט.
לו  שנאמר דיבור המבזה זה בזה", ה' דבר "כי ישמעאל
אחרים" אלהים לך יהי' לא אלהיך, ה' "אנכי מסיני למשה
שחשב  כגון בשגגה, עבודהֿזרה עבד ואם ג), כ, (שמות
אסרה  לא אבל לע"ז, וקיטור זיבוח רק אסרה שהתורה
קבועה, חטאת מביא ב.) כריתות (רש"י וניסוך השתחוואה
כל  את תעשו ולא תשגו "וכי כב): טו, (במדבר שנאמר כמו
שהיא  מצוה היא "איזו ח. בהוריות ואמרו האלה", המצוות

ככ  ונאמר שקולה כוכבים", עבודת זו אומר הוי המצוות, ל
בת  עז והקריבה בשגגה תחטא אחת נפש "ואם כז): (שם

לחטאת". ניסך 60)שנתה או הקריב או שהשתחווה, וכגון
בכך, זו עבודהֿזרה עבודת דרך אין אפילו לע"ז, הקטיר או
שעובדים  דרך שהוא אופן בכל במעשה ע"ז עבד אם וכן
המקבל  אבל בֿג), הלכות ע"ז, מהלכות פ"ג (ראה זו ע"ז
אינו  במזיד, כרת חייב שהוא אע"פ לאלוה, הע"ז את בשוגג
כט): (טו, שם ונאמר מעשה, עשה שלא לפי קרבן, מביא
הלכה  למעלה ראה בשגגה", לעושה לכם יהי' אחת "תורה

כתב 61)ב. ג, הלכה פ"ו ע"ז ובהלכות שם. כריתות
מקצת  ולוקח גדולה אש מדליק עושים, היו "כיצד רבינו:
נותנים  הכהנים ואותן האש, עובדי לכהניהם ומוסרו זרעו
ברשותו, באש להעבירו בידם, שנמסר אחר לאביו, הבן
הכהנים  ברשות האש על בנו שמעביר הוא הבן ואבי
לא  השלהבת, בתוך אחר לצד זה מצד ברגליו ומעבירו
לעבודהֿזרה  ובנותיהם בניהם ששורפין כדרך למולך שורפו
התורה  ואסרה זו". עבודה היתה בלבד בהעברה אלא אחרת,
להעביר  תתן לא "ומזרעך כ): יח, (ויקרא שכתוב זה, דבר
יח, (דברים באש" ובתו בנו מעביר בך ימצא "לא למולך;
שלא  או נסקל לא ואם ובהתראה. בעדים סקילה וחייב י),
בני  "ואל בֿג): כ, (ויקרא שכתוב בכרת, דינו בו, התרו
מזרעו  יתן אשר וכו' ישראל מבני איש איש תאמר, ישראל
את  אתן ואני באבן, ירגמוהו הארץ עם יומת, מות למולך
נתן  מזרעו כי עמו מקרב אותו והכרתי ההוא באיש פני
שחשב  בשגגה, למולך בנו את העביר ואם למולך",
קבועה, חטאת קרבן להביא חייב זאת, אסרה לא שהתורה
שהשוגג  סט.) (שבת מע"ז למדים כריתות חייבי כל ְִֵשהרי

חטאת. האוב?62)חייב מעשה הוא "כיצד שם. כריתות
של  שרביט ואוחז ידועה, קטורת ומקטיר עומד שהוא זה
אצלם, ידועים בדברים בלאט מדבר והוא ומניפו, בידו הדס
מה  על ומשיבו עמו מדבר אחד כאילו השואל שישמע עד
מאד, עד נמוך בקול הארץ, מתחת בדברים שואל, שהוא
וכן  בו, מרגיש במחשבה אלא לאוזן ניכר אינו וכאילו
ששמע  עד בה ומנחש לה ומקטיר המת גולגולת הלוקח

פה
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ומשיבו" מאד, עד שפל שחיו, מתחת יוצא קול כאילו
תפנו  "אל לא): יט, (ויקרא וכתוב א). הלכה ע"ז (הלכות
עדים  בלא במזיד כרת וחייב הידעונים", ואל האובות אל
אל  תפנה אשר "והנפש ו): (כ, שם שכתוב והתראה,

הידעונ  ואל בנפש האובות פני את ונתתי אחריהם לזנות ים
חייב  בשוגג היה ואם עמו", מקרב אותו והכרתי ההיא
במעשה", אוב "בעל כאן רבינו כתב ולא קבועה. חטאת
הוא  אוב של שסתמו לפי ידעוני, בבעל להלן שכתב כמו
להלן. ראה במעשה, ידעוני של סתמו ואין במעשה,

ועושה 63) ומקטיר בפיו, "ידוע" ששמו: עוף עצם "מניח
בפיו  וידבר נפל) (=חולי כנכפה שיפול עד אחרים מעשים
על  והוזהר ה"ב) שם ע"ז (הלכות להיות" שעתידים דברים
"והנפש  (שם): שנאמר כמו במזיד כרת וחייב בתורה, זה
אותו  והכרתי וגו' הידעונים ואל האובות אל תפנה אשר
הכריתות. חייבי יתר ככל בשוגג חטאת וחייב עמו". מקרב
לקיש  כריש שפסק במעשה, ידעוני בעל רבינו שכתב ומה
(כריתות  במשנה נאמר שלפיכך סה.), וסנהדרין ג: (כריתות
אין  ידעוני שבעל משום ידעוני", "בעל ולא אוב" "בעל ב.)
שימת  בשעת מדבר ואינו בפיו עצם שמשים מעשה. בו
מקטיר  ואינו שם). סנהדרין (כפירש"י כך לאחר אלא העצם
שם  עבודהֿזרה הלכות (מרכבתֿהמשנה מעשים ועושה
"בעל  רבינו כתב לפיכך מעשה. בלא קרבן חייב ואינו ה"א)
מעשה  בו יש סתמו אוב בעל אבל במעשה", ידעוני
א). הלכה פ"ד להלן ומשנהֿלמלך כאן, (לחםֿמשנה

מל"ט 64) אחת ועשה שעבר ג. ובגמ' שם, כריתות משנה
א), הלכה שבת מהלכות פ"ז (ראה תולדותיהן או המלאכות
תעשה  לא וגו' לה' שבת השביעי "ויום י): כ, (שמות נאמר
והתראה, עדים בלא במזיד במעשה כרת וחייב מלאכה", כל
כל  כי וגו' השבת את "ושמרתם יד): לא, (שם שנאמר כמו
ואם  עמיה", מקרב ההיא הנפש ונכרתה מלאכה בה העושה
הכריתות. חייבי ככל חטאת קרבן חייב ושגג עבר

המלאכות 65) מל"ט אחת ועשה שעבר וכגון שם. במשנה
שביתת  מה' פ"א (ראה בשבת עליהן שחייבין תולדותיהן או
שזה  אלא ליוהכ"פ שבת בין "שאין ב), הלכה עשור
בעדים  היה אם ב"ד, (=מיתת אדם בידי זדונו (=שבת)
ז:), מגילה (משנה כרת" זדונו (=יוהכ"פ) וזה והתראה),
היום  בעצם תעשו לא מלאכה "וכל כח): כג, (ויקרא ונאמר
כרת  וחייב וגו' עליכם" לכפר הוא כיפורים יום כי הזה,

תעשה  אשר הנפש "וכל ל): (שם, שנאמר כמו כל במזיד
מקרב  ההיא הנפש את והאבדתי הזה היום בעצם מלאכה

חטאת. חייב ובשוגג כרת 66)עמה", וחייב שם. כריתות
כל  "כי כט): (שם, שנאמר כמו במזיד, שתה או אכל אם
מעמיה", ונכרתה הזה היום בעצם תעונה לא אשר הנפש
"עינוי  גזירהֿשוה שלמדים ושתיה אכילה הוא זה ְִֵועינוי
"ויענך  יג) ח, (דברים וכתוב עינוי, כאן שכתוב עינוי",
(יומא  רעבון עינוי כאן אף רעבון, עינוי שם מה וירעיבך".
חייבי  כיתר חטאת, חייב בשגגה ושותה והאוכל עד:),
ושיעור  קצו). ל"ת המצוות בספר (וראה כנ"ל הכריתות,
מכביצה. פחות שהיא הגסה ככותבת הוא ביוהכ"פ אכילה
ואחד, אחד כל של לוגמיו כמלוא הוא השתיה, ושיעור
(ראה  לוגמיו מלא ויראה בפיו אחד לצד שיסלקם כדי והוא

א). הלכה עשור שביתת מה' והוא 67)פ"ב שם. כריתות
התורה  שקבעה הזמן אחרי קדשים מבשר שנשאר מה
הנותר  את "ושרפת לד): כט, (שמות נאמר שעליו לאכילתם,
כרת, חייב במזיד והאוכלו הוא", קודש כי יאכל לא באש,
את  כי ישא, עונו "ואוכליו ח): יט, (ויקרא שנאמר כמו
אכל  ואם מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה חלל ה' קודש
(וראה  הכריתות חייבי ככל קבועה, חטאת חייב בשוגג

קלא). ל"ת המצוות (פ"א 68)בספר חמץ כזית והיינו שם,
"ולא  ג): יג, (שמות שנאמר ז). הלכה ומצה חמץ מהלכות
יב, (שם שנאמר כרת, חייב במזיד והאוכלו חמץ", יאכל
מישראל", ההיא הנפש ונכרתה חמץ אוכל כל "כי טו):
הכריתות  חייבי ככל קבועה חטאת חייב בשוגג והאוכלו
ל"ת  המצוות ובספר א, הלכה שם ומצה חמץ בהלכות (ראה

מהלכות 69)קצו). (פ"ז כזית שאכל וכגון שם. במשנה
שתי  ושעל הקרב שעל חלב א) הלכה אסורות מאכלות
או  כשב או שור של ה) הלכה (שם הכסלים ושעל הכליות
שור  חלב "כל כג): ז, (ויקרא שנאמר א), הלכה (שם עז
שנאמר  כרת, חייב במזיד והאוכלו תאכלו", לא ועז וכשב
יקריב  אשר הבהמה מן חלב אוכל כל "כי כה): ז, (שם
ובשוגג  מעמיה, האוכלת הנפש ונכרתה לה', אשה ממנה

קבועה. חטאת קרבן שחיטה 70)חייב בשעת "היוצא
אדמומית, בו שיש זמן כל הראש, התזת בשעת או ונחירה
מאכלות  מהלכות (פ"ו וכו'" הלב בתוך הכנוס דם וכן

) ועוף חיה מבהמה כזית, ושיהיה ג) הלכה שם אסורות
דם, כל תאכל אשר נפש "כל כז): (שם, ונאמר א). הלכה
קבועה. חטאת חייב ובשוגג מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה

עבודות 71) מד' אחד שעשה בעת שחשב קדשים הם
לאכול  עלֿמנת הדם) וזריקת הולכה קבלה, (שחיטה,
לכך  הראוי הזמן לאחר (האימורים) להקריב או (הבשר)
במזיד  והאוכלו ו), הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פי"ח
זבח  מבשר יאכל האכל "ואם יח) (שם, שנאמר כרת, חייב
והנפש  יהי' פיגול לו יחשב לא וגו' השלישי ביום שלמיו
כט.) (זבחים אליעזר רבי ואמר תשא", עונה ממנה האוכלת
ביום  לאכלו זבחו על במחשב מדבר הנ"ל שהכתוב
עון" "עון בגזירהֿשוה ה.) (בכריתות ולמדו השלישי,
תשא", עונה ממנו האוכלת "והנפש כאן נאמר מנותר:
קודש  את כי ישא עונו "ואוכליו ח) יט, (שם בנותר ונאמר
חייב  שנותר כשם מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה חלל ה'
חייב  בשוגג והאוכלו כרת. עליו חייב פיגול אף כרת, עליו

קבועה. גֿד):72)חטאת יז, (שם שנאמר שם. כריתות
מחוץ  וגו' כבש או שור ישחט אשר ישראל מבית איש "איש
לה' קרבן להקריב הביאו לא מועד אהל פתח ואל למחנה,
עמו", מקרב ההוא האיש ונכרת וגו' ה' משכן לפני

קבועה. חטאת חייב בשוגג שם.73)והשוחטם כריתות
יב, (דברים שנאמר לעזרה. מחוץ האש על הקטירו כלומר
תראה", אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "השמר יג):
חֿט): שם, (ויקרא שנאמר כרת, חייב במזיד והמעלהו
זבח, או עולה יעלה אשר וגו' איש איש תאמר, "ואליהם
ונכרת  לה' אותו לעשות יביאנו לא מועד אהל פתח ואל
קבועה. חטאת חייב בשוגג והמעלה מעמיו", ההוא האיש

שלקח 74) וכגון המשחה, שמן שעשה פירוש שם. כריתות

פו
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וקנה  וקנמון, דרור מר השמן בתוך ויערב הין, זית, שמן
למשוח  משה שעשה כמו ומדה משקל באותו וקדה בשם
ונאסר  כגֿל), ל, שמות (ראה המקדש וכלי הכהנים את
תעשו  לא "ובמתכונתו לב): (שם, שנאמר כמו לעשותו
לג): (שם, שנאמר כרת, חייב במזיד והעושהו כמוהו",
עשה  אם (ודוקא מעמיו" ונכרת וגו' כמוהו ירקח אשר "איש
לאחרים  ליתנו או להתלמד עשהו אם אבל בו, להמשח כדי
בשגגה  והעושה ד) הלכה המקדש כלי מהלכות פ"א פטור,
ו"המפטם" כנ"ל. הכריתות חייבי כיתר קבועה חטאת חייב
טוב, ריח עם השמן את שמשמין כלומר "המשמין", היינו
כריתות  ישראל (תפארת סממנים בו מערב שהוא עלֿידיֿזה

א). משנה המקדש,75)פ"א כלי מה' בפ"ב ראה שם.
בה, להריח כדי במזיד, קטורת עשה ואם הקטורת. מעשה
כלי  (הלכות עשייתה על כרת חייב - בה הריח שלא אע"פ
או  בה להתלמד כדי עשה אבל ט), הלכה שם המקדש
לזֿלח): ל, (שמות שנאמר (שם). פטור - לציבור למסרה
קודש  לכם, תעשו לא במתכונתה תעשה אשר "והקטורת
ונכרת  בה להריח כמוה יעשה אשר איש לה', לך תהי'
קבועה. חטאת חייב בשוגג כן והעושה מעמיו",

שעשה 76) המשחה משמן כזית סך כלומר שם. כריתות
(ראה  דוד בית ממלכי מלך ולא כהן שאינו זר על משה,
במזיד, כרת חייב הֿז), הלכה המקדש כלי מהלכות פ"א
ונכרת  זר על ממנו יתן "ואשר לבֿלג): (שם, שנאמר

קבועה. חטאת חייב בשוגג והסך מעמיו",
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נז.77) הערה למעלה נפש 78)ראה "ואם כז: טו, במדבר

לחטאת". שנתה בת עז והקריבה בשגגה, תחטא אחת
גדול.79) כהן ולא מלך לא היו 80)שאינו מלחמה בעת

המשחה  בשמן אותו ומושחין העם, אל לדבר כהן ממנין
או  מלך "או תימן: ובכת"י א). הלכה מלכים מהלכות (פ"ז
שרק  נשמע גירסתנו לפי שהרי נכון, וכן משיח". כהן
מלחמה, משוח לבין הדיוט בין הבדל אין בעבודהֿזרה
חייבי  בשאר שאף מפורש יב:) (הוריות בברייתא ואילו

ביניהם. הבדל אין שנאמר 81)חטאות ט. הוריות משנה
ואחד  נשיא ואחד יחיד אחד תחטא", אחת נפש "ואם (שם):

ח.). (שם הן אחת" "נפש בכלל כולן - משנה 82)משיח
ט. תחטא 83)בהוריות אחת נפש "ואם לב: כזֿכח, ד,

ואם  וגו' תמימה עזים שעירת קרבנו והביא וגו' הארץ מעם
יביאנה". תמימה נקבה לחטאת קרבנו יביא כן 84)כבש

כבֿכ  (שם, שנאמר תימן, בכ"י הוא וכן להיות, ג):צריך
בשגגה  וגו' ה' מצות מכל אחת ועשה יחטא נשיא "אשר
י: בהוריות תמים", זכר עזים שעיר קרבנו את והביא וגו'

וכו'. מלך" זה נשיא, בשמן 85)"איזהו שנמשח גדול כהן
המשחה  שמן שנגנז ואילך יאשיהו מימות אבל המשחה.
בגדים  שמונה בלבישת גדול כהן ממנים והיו יב.), (שם
המקדש  כלי מהלכות (פ"ד בקר בן פר מביא אינו בלבד,

יד). הכהן 86)הלכה "אם ג): (שם, שנאמר שם. במשנה
לחטאת". בקר בן פר והקריב וגו' יחטא ראה 87)המשיח

שיש  שם, ובפ"ז טו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"א
הנשרפות. חטאות ויש הנאכלות יב:88)חטאות שם,

על  אותו ושרף וגו' למחנה מחוץ אל הפר כל את "והוציא
באש". עצים

.‰a¯Ó B‡ el‡Ó ˙Á‡a ‚‚ML „ÈÁÈ „Á‡ÔÈ89, ∆»»ƒ∆»«¿««≈≈¿Àƒ
‰È‰z ˙Á‡ ‰¯Bz :¯Ó‡pL90.‰‚‚La ‰OÚÏ ÌÎÏ ∆∆¡«»««ƒ¿∆»∆»…∆ƒ¿»»

È¯‰Â ÏÁ ÌBi‰L en„Â e‚‚ML ‰È„Ó ÈL‡ ?„ˆÈk≈««¿≈¿ƒ»∆»¿¿ƒ∆«…«¬≈
Ïk - ‰Î‡ÏÓ eOÚÂ eÏÎ‡ ÔlÎÂ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ‡e‰«ƒƒ¿À»»¿¿»¿»»»

˙B‡hÁ ÈzL ‡È·Ó Ô‰Ó „Á‡91.˙B¯ÈÚO B‡ ˙BO·k , ∆»≈∆≈ƒ¿≈«»¿»¿ƒ
„Á‡ Ïk - ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ e¯ÈË˜‰Â Ôlk e‚‚L Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿À»¿ƒ¿ƒ«¬»»»»∆»

˙‡hÁÏ d˙L ˙a ÊÚ ‡È·Ó ÌÈ„·BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â92. ¿∆»ƒ»¿ƒ≈ƒ≈«¿»»¿«»

יד).89) (שם, פר להביא כציבור ואינם ט. ביבמות ברייתא
הוראת  פי על עשו שלא משום כיחידים, הם הרי אלא

"יהיה".90)ביתֿדין. (שם): עשיית 91)לפנינו על אחת
יום. באותו אכילה על ואחת הכיפורים, ביום מלאכה

ביתֿדין,92) של טעות הוראת עלֿפי הציבור שגגו אם אבל
לעולה  פר ושבט שבט כל מביא - בעבודהֿזרה שגגו אם
ושבט  שבט כל מביא כריתות חייבי ובשאר לחטאת, ושעיר

א). הלכה פי"ב (להלן חטאת פר

éðL ÷øt1 ¤¤¥¦
מתחילה 1) שוגג שיהא עד חטאת חייב אדם שאין יבאר

ואם  בו שחטא חטא של עצמו לו נודע שלא ומי סוף, ועד
ושכחו. וחזר לו נודע

.‡‚‚BL ‰È‰iL „Ú B˙‚‚L ÏÚ ˙‡hÁ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«»«»«ƒ¿»«∆ƒ¿∆≈
ÛBqa „ÈÊ‰Â ‰lÁza ‚‚L Ì‡ Ï·‡ ;ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ»««¿ƒ»¿≈ƒ«
˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt - ÛBqa ‚‚LÂ ‰lÁza „ÈÊ‰ B‡2. ≈ƒ«¿ƒ»¿»««»ƒ»¿««»

˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ıÙÁ ‡ÈˆB‰L ÔB‚k ?„ˆÈk3˙aLa4, ≈«¿∆ƒ≈∆≈¿ƒ¿¿«»
‰‚‚La ÁÈp‰Â ÔB„Êa ¯˜Ú5ÁÈp‰Â ‰‚‚La ¯˜ÚL B‡ »«¿»¿ƒƒ«ƒ¿»»∆»«ƒ¿»»¿ƒƒ«

ÔB„Êa6.‰‚‚La ÁÈpÈÂ ‰‚‚La ¯˜ÚiL „Ú ,¯eËt - ¿»»«∆«¬…ƒ¿»»¿«ƒ«ƒ¿»»
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ7. ¿≈…«≈»∆

הי"ט.2) שבת מהל' פ"א גם וראה א. קב, שבת משנה,
שם 3) פי"ב ראה להיפך, או הרבים לרשות היחיד מרשות

היא 4)ה"ט. לרשות מרשות הוצאה כי ה"ח, שם וראה
בשבת. שנאסרו מלאכות מל"ט החפץ 5)אחת את עקר

בשוגג, השניה ברשות והניחו בזדון אחת מרשות והוציאו
ההנחה. ולא העקירה, רק הוא האיסור שכל בלבו שחשב

פז
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הוא  בשבת ההוצאה איסור כי ה"ט. שם שבת בהל' וראה
ולא  עקר אם אבל האחרת, ברשות ויניח זו מרשות שיעקור
אינו  - אחרת מרשות עקר ולא הניח או אחרת ברשות הניח

בשבת 6)חייב. הוצאה של האיסור שכל בלבו שחשב
העקירה. ולא האחרת, ברשות ההנחה חיובי 7)היא בכל

החטאות.

.·BÈ‡ Ï·‡ ‰OÚ˙ ‡Ïa ‡È‰L Ú„BÈÂ ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»¿≈«∆ƒ¿…«¬∆¬»≈
‡È·Óe ‰‚‚L BÊ È¯‰ - ˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„BÈ≈«∆«»ƒ»∆»»≈¬≈¿»»≈ƒ

˙‡hÁ8‡ÏÂ Ôa¯wa ‚‚LÂ ˙¯Îa ‡È‰L Ú„È Ì‡ Ï·‡ . «»¬»ƒ»«∆ƒ¿»≈¿»««»¿»¿…
;„ÈÊÓ ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ Ì‡ Ú„È»«ƒ«»ƒ»∆»»¿»ƒ»¬≈∆≈ƒ

‰‚‚L dÈ‡ Ôa¯˜ ˙‚‚ML9ÔÈ·iÁL el‡ ˙B¯·Úa ∆ƒ¿«»¿»≈»¿»»«¬≈≈∆«»ƒ
˙¯k Ô‰ÈÏÚ10. ¬≈∆»≈

ולא 8) סט.) (שבת מונבז של דרבנן אליבא יוחנן, כרבי
בלאֿתעשה. גם שגג אם אלא חייב שאינו שם לקיש כריש

שגגה 9) היא הרי קרבן ששגגת הסובר - כמונבז ולא כרבנן,
שם). (שבת, חטאת קרבן שאין 10)לחייבו בעבירה אבל

כמו  חטאת, עליה חייבים ובשוגג במזיד, כרת עליה חייבין
שחייבין  ואכל, אכל שלא שנשבע =) לשעבר ביטוי שבועת
שלא  שנשבע ובאופן חטאת) קרבן בשוגג זו שבועה על
אבל  אסורה, זו שבועה כי גם ויודע שאכל יודע והוא אכל
וחייב  לשגגה זה נחשב קרבן, עליה חייבין אם יודע אינו
כה, בשבועות נחמן וכרב ה"ז), שבועות מהל' (פ"ג חטאת
שגגת  אין בשבועה שאף שאמר שם) (שבת, כאביי ולא - ב

(לחםֿמשנה). שגגה שמה קרבן

.‚ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ‡ËÁ ÏL BÓˆÚ BÏ Ú„B ‡lL ÈÓƒ∆…««¿∆≈¿∆»»««
¯·ÚL È‡cÂa Ú„iL Èt11˙¯k Ba LiL ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ƒ∆»«¿««∆»««…«¬∆∆≈»≈

˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -12‡ËÁ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¬≈∆»ƒ»¿««»∆∆¡«¬∆»»
da13Ba ‡ËÁL ‡ËÁ‰ Ú„iL „Ú -14·ÏÁ ?„ˆÈk . »«∆≈««≈¿∆»»≈«≈∆

˙BÂ¯15Ì‰Ó „Á‡ ˙‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈÙÏ16È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿»¿»»¿»«∆∆»≈∆¿≈»«≈
‰c BzL‡ ;ÏÎ‡ ‰Ê17B˙BÁ‡Â18˙Èaa19‡·e ‚‚LÂ , ∆»«ƒ¿ƒ»«¬««ƒ¿»«»

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ20˙aL ;ÏÚa Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â «««≈∆¿≈»«≈≈∆»««»
ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ,ÂÈÙÏ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ¿»»¿»»¿»»¿∆»≈∆¿≈
Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰OÚ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È»«¿≈∆≈∆»»¬≈∆»ƒ»¿«

˙‡hÁ21. «»

ãקודש משיחות ãנקודות

"éàcåa òãiL ét ìò óà ,àèçL àèç ìL Bîöò Bì òãBð àlL éî¦¤Ÿ©©§¤¥§¤¨¨©©¦¤¨©§©©
ïaøwî øeèt äæ éøä ¯ úøk Ba LiL äOòú àì ìò øáòL¤¨©©Ÿ©£¤¤¥¨¥£¥¤¨¦¨§©

úàhç." ©¨

זה  הרי ושכחו, וחזר חטאתו לו ונודעה "חטא וממשיך
חטאות  כשאר ותאכל שהוא, מה לשם חטאת מביא
חטאתו  לו ונודעה "חטא בתוספתא ומקורו הנאכלות".
ותישחט  חטאת מביא זה הרי חטא, חטא באיזה ושכח
הסיפא  על בראב"ד והקשה ותאכל". שהיא מה לשם
ותישחט  הידיעה על חטאת ומביא "וחוזר התוספתא של
הביא  שכבר שאף ומשמע ותאכל", שהיא מה לשם

שכבר  כיון וקשה, אחרת. חטאת ומביא חוזר חטאת
מביא  הוא והלא חטאת, שוב יביא היאך החטאת, הביא

בעזרה. חולין

שהביא  הראשונה שהחטאת משנה' ה'כסף ותירץ
אחרת  חטאת ויביא חטאו לו ולכשיוודע קצת, מכפרת
גירסת  היתה לא לרמב"ם אבל הכפרה", תיגמר
חטאת  ד"יביא הדין פסק לא ולכן הזו, התוספתא

כלל. אחרת"

שהגם  יהודי, של מעלתו מודגשת זה בדין והנה
"כרת", זדונה על שחייב עבירה שעבר ביהודי שמדובר
מכלֿ ב"ה", הוי' משם ההמשכה חבל ונפסק ש"נכרת
ידע  לא ואם הקרבן לחיוב נוגעת שלו הידיעה מקום

חייב. אינו

להצריכו  כלֿכך חשובה יהודי של ידיעתו מכך, יתירה
ונודע  שחטא מה לשם חטאת הביא כבר אם גם קרבן,
שגורמת  כך כדי עד חשובה זו שידיעתו שחטא, מה לו

נוסף. קרבן להבאת
ח  סימן קרבנות ספר מלכות' 'יין (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

א.12)בשוגג.11) יט, כריתות במשנה, יהושע כרבי
את 13) והביא בה חטא אשר חטאתו אליו הודע "או

יהושע.14)קרבנו". רבי דברי לפי שם, בגמרא
חלב 15) האוכל כי ה"ד) (פ"א למעלה וראה שם. במשנה,

חטאת. חייב ובשוגג כרת, חייב במזיד נותר או
הנדה 17)בשוגג.16) על הבא כי (שם) למעלה וראה

חטאת. חייב ובשוגג כרת, חייב למעלה 18)במזיד וראה
חטאת. חייב ובשוגג כרת, חייב במזיד עליה הבא כי (שם)

שם.19) כי 20)במשנה, (שם), למעלה וראה בשוגג.
כרת, חייב במזיד ביוהכ"פ או בשבת מלאכה העושה

חטאת. חייב שגם 21)ובשוגג ה"ה פ"ח להלן וראה שם.
חטא, בספק בא תלוי אשם שאין מביא, אינו תלוי אשם

שחטא. בוודאי יודע הרי וכאן

.„‡ËÁ22BÁÎLe ¯ÊÁÂ B˙‡hÁ BÏ Ú„BÂ23‰Ê È¯‰ - »»¿««»¿»«¿≈¬≈∆
‡e‰M ‰Ó ÌLÏ ˙‡hÁ ‡È·Ó24¯‡Lk ÏÎ‡˙Â , ≈ƒ«»¿≈«∆¿≈»≈ƒ¿»
˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁ25. «»«∆¡»

עשה.23)בשוגג.22) חטא איזה שכח כלומר,
חייב,24) שאני חטאת לשם זה הרי ויאמר ישחטנה "כלומר,

חייב" שאני מה לשם יהיה הוא. מה זוכר שאיני אע"פ
(הוצאת  פ"ב כריתות בתוספתא וזה (כסףֿמשנה).
יהושע  לרבי אפילו היא זו והלכה .(565 ,25 עמ' צוקרמנדל
החטא  של עצמו שידע שצריך הסובר כאן) הראב"ד (השגות
שהרי  ה"ה) פ"ח ולהלן ה"ג, למעלה כמותו פוסק (ורבינו

אחרֿכך. ששכחו אלא החטא, של עצמו לו שם 25)נודע
בתוספתא.

.‰?„ˆÈk .·iÁ - ÔÈÙe‚ ÈL Ì‰Â „Á‡ ÌLa ‚‚L»«¿≈∆»¿≈¿≈ƒ«»≈«
˙Bc ÈzL26Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ27BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿≈ƒ¿»«¿««≈∆¿≈»«≈

פח
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‡È‰28Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ ˙BÈÁ‡ ÈzL ,29È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ƒ¿≈¬»¿»«¿««≈∆¿≈»«≈
‡È‰ BÊ30˙‡hÁ ·iÁ -31.‡ËÁ ÏL BÓˆÚ Ú„È È¯‰L , ƒ«»«»∆¬≈»««¿∆≈¿

‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ32˙Á‡ ‰akL ˙B˜ÏBc ˙B¯ ÈzLÏ ? ¿»∆∆ƒ¿≈≈¿∆ƒ»««
Ô‰Ó33ÔÈÈeÁÓz ÈLÏ B‡ ,‡È‰ ¯ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â34 ≈∆¿≈»«≈≈ƒƒ¿≈«¿ƒ

‰Ê È‡Ó Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡Ó ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏL∆≈∆∆»«≈∆»≈∆¿≈»«≈≈∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‡e‰L - ÏÎ‡ Ô‰Ó ÈeÁÓz«¿≈∆»«∆«»¿≈…«≈»∆

בבית.26) עמו שהיו נדות נשים אחת 27)שתי על בא
טהורות. שהן שחשב כגון בשגגה, לו 28)מהן שנודע

בעל. מהן זו אי לו נודע ולא נדה, טמאות שהיו אחרֿכך
אחיותיו.29) שהן ידע לא אחרֿכך 30)כלומר, לו שנודע

בעל. מהן זו אי לו נודע ולא אחיותיו, במשנה,31)שהן
נחלקו  לא אומרים שזורי בן ור"ש "ר"ש א: יט, כריתות
=) אחד משם שהוא דבר על אליעזר) ורבי יהושע (רבי

חייב". שהוא אחד) הדבר 32)מלאו אין נדות (בשתי
אחת  כל על חייב שתיהן, על בא אם שהרי כך, כל פשוט
והיה  ה"ג) פ"ה (להלן מוחלקים גופים והן הואיל ואחת,
ידיעה  אינה משתיהן, אחת על ספק שידיעת לומר, מקום
ובשני  שתיהן, כיבה אם שגם נרות בשתי אבל קרבן, לחייבו
מחלקים, אינם שהגופים שתיהן, אכל אם חלב של תמחויין
הדבר, פשוט ה"אֿב), פ"ו (להלן אחת אלא חייב ואינו
קרבן). לחייבו ידיעה היא משתיהן אחת על ספק שידיעת

בשוגג 33) המכבה כי ה"ב, שבת מהל' פי"ב וראה בשבת.
חטאת. חייב קערות.34)– שתי

.Â‰‚‚La ‰OÚÂ B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»«»¿»«ƒ¿»¿»»ƒ¿»»
BÏ ‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ¯Á‡ BÏ Ú„BÂ¿«««∆»»««ƒ∆…»¿»

˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ‡ËÁ ‰fL ‰lÁza ‰ÚÈ„È35. ¿ƒ»«¿ƒ»∆∆≈¿¬≈∆«»«»
Ï„‚Â ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï ‰aLpL ˜BÈz ?„ˆÈk≈«ƒ∆ƒ¿»¿≈»¿≈»ƒ¿»«
‰OÚÂ ,Ì˙„ ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ Ì‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈≈«»≈ƒ¿¿≈¿…»»¿»»
Ú„eiLk ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ì„Â ·ÏÁ ÏÎ‡Â ˙aLa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿«»¿»«≈∆»»¿«≈»∆¿∆ƒ»«
‡È·‰Ï ·iÁ - el‡ Ïk ÏÚ ‰eˆÓe Ï‡¯OÈ ‡e‰L BÏ∆ƒ¿»≈¿À∆«»≈«»¿»ƒ

‰¯·ÚÂ ‰¯·Ú Ïk ÏÚ ˙‡hÁ36‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. «»«»¬≈»«¬≈»¿≈…«≈»∆

סח:)35) (שבת לקיש וריש יוחנן כרבי ולא ושמואל, כרב
והרי  מעולם, ידע שלא מאחר מקרבן, הוא שפטור האומרים
יוחנן  כרבי הלכה בידינו, שכלל ואףֿעלֿפי כאנוס. הוא
לפי  ושמואל כרב כאן רבינו פסק – ושמואל רב במקום
לקיש  וריש יוחנן רבי דברי ואילו חכמים, כדברי שדבריהם
לחםֿ כסףֿמשנה, ראה יחיד, נגד כרבים והלכה כמונבז,

ומעשהֿרוקח. כמונבז,36)משנה ולא כרבנן שם, ברייתא
שחילל  השבת חילולי כל על אחת חטאת מביא כלומר:
במשך  שאכל ודם חלב אכילות כל על וכן הזמן, במשך

עליו 37)הזמן. עבר כי אף איסור, כל על אחת חטאת
פעמים. וכמה כמה

.Ê‰ek ‡Ïa ‚‚BM‰38˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Óa B‡ ˙BÈ¯Úa «≈¿…«»»«¬»¿«¬»¬
˙‡hÁ ·iÁ -39˙aLa ;40˙‡hÁÓ ¯eËt -41?„ˆÈk . «»«»¿«»»≈«»≈«

‰ÏÈÚ·Ï ‰ek ‡Ïa dÏÚ·e ‰M‡ ÌÚ ˜qÚ˙Ó ‰È‰42, »»ƒ¿«≈ƒƒ»¿»»¿…«»»ƒ¿ƒ»
‡e‰ ˜¯ ÂÈÙaL ‰fL ‰nc ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ∆¿»»»ƒ»∆∆∆¿ƒ…

ÌÏBÚa ‰ÏÈÎ‡ ÌLÏ ‰ek ‡Ïa BÚÏ·e‡e‰ È¯‰Â , ¿»¿…«»»¿≈¬ƒ»»»«¬≈

˙‡ dÈa‚‰Ï Ôek˙ .˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁ≈∆¬≈∆«»«»ƒ¿«≈¿«¿ƒ«∆
B˙ÎÈ˙ÁÏ ‰ek ‡Ïa ¯aÁÓ‰ ˙‡ C˙ÁÂ LeÏz‰43- «»¿»«∆«¿À»¿…«»»«¬ƒ»

‰¯Bz ‰¯Ò‡ ˙·LÁÓ ˙Î‡ÏÓ ;¯eËt44e¯‡aL BÓk , »¿∆∆«¬∆∆»¿»»¿∆≈«¿
BÓB˜Óa45. ƒ¿

כי 38) סתם, לשוגג דומה ואינו שבתלמוד. "מתעסק" זהו
ששגג  אלא שעשה, הדבר את לעשות שמכוון הוא סתם, שוגג
כלל  חשב שלא הוא מתעסק, אבל מותר. הוא כי וחשב
ב. יט, כריתות רש"י וראה שעשה, זה דבר לעשות

שם).39) בכריתות נחמן, רב (דברי האיסור מן שנהנה משום
כנ"ל.40) זו, מלאכה לעשות כוונה בלא המשך 41)ששגג

שם. נחמן, רב מן 42)דברי שנפל שם, פירש גרשום' 'רבינו
ואחותו  אשתו שהיו פירש, ורש"י האשה, בתוך ונתקע הגג
ובא  ידע ולא אשתו ונשמטה אשתו, על לבוא ונתכוון בבית

אחותו. מן 43)על תלוש דברֿמאכל להגביה שהתכוון
התכוון  לא והרי לקרקע, המחובר המאכל את וחתך הקרקע,
לדברי  שהוא משום זה אופן רבינו כאן והזכיר לחתוך. כלל
את  לחתוך מתכוון אם הואֿהדין אבל עב:), (שבת הכל
מתכוון  כי שאף פטור, שהוא – המחובר את וחתך התלוש,
ולא  היתר של לחיתוך אלא התכוון לא הרי החיתוך, לעצם
רבא  וכדעת מחשבת, מלאכת זה ואין איסור, של לחיתוך
(כסףֿמשנה). הי"א פ"ז להלן רבינו כתב וכן שם). (שבת,

תחילה 44) במחשבה המלאכה את שיעשה כלומר, בשבת,
שם) (כריתות, יהושע רבי דברי לפי הוא זה וטעם לכך.
עד  בה" חטא "אשר כג) ד, (ויקרא שכתוב ממה הלומד
רב  כמו דורש לכן ה"ג), למעלה (ראה חטא במה לו שיוודע
אסרה  מחשבת שמלאכת משום פטור, בשבת שמתעסק נחמן
בשבת  מתעסק דין (שם) לומד אליעזר רבי אבל תורה,
כאן. ספר' 'קרית וראה בה". חטא "אשר מהפסוק שפטור,

הי"א.45) פ"ז ולהלן ה"ח, שבת מהל' פ"א

.Ád˙iOÚ ÏÏÎ·e ˙Bˆn‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‰OBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«¬ƒ»»
˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ˙ÈOÚ46‰‚‚La47È¯‰ - «¬≈¬≈»∆«»ƒ»∆»»≈ƒ¿»»¬≈

˙eL¯a ‰OÚL ÈtÓ ,˙‡hÁÓ ¯eËt ‰Ê48?„ˆÈk . ∆»≈«»ƒ¿≈∆»»ƒ¿≈«
BzÓ·È ÏÚ ‡a‰49È¯‰ - Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ‰c ‡È‰ È¯‰Â «»«¿ƒ¿«¬≈ƒƒ»¿…»«¬≈

˙eL¯a d‡OÚ È¯‰L ,˙‡hÁÓ ¯eËt ‰Ê50Ì‡ Ï·‡ . ∆»≈«»∆¬≈¬»»ƒ¿¬»ƒ
BzL‡ ÏÚ ‡a51˙‡hÁ ·iÁ - ‰c ‡È‰ È¯‰Â52ÈtÓ , »«ƒ¿«¬≈ƒƒ»«»«»ƒ¿≈
dÏ‡L ‡lL53BÈ‡ - BzÓ·È Ï·‡ .ÏÚ·È Ck ¯Á‡Â ∆…¿≈»¿««»ƒ¿«¬»¿ƒ¿≈

dÏ Ï‡LiL È„k da ÏÈ‚¯54ÈL BÏ eÈ‰L ÈÓ ÔÎÂ . »ƒ»¿≈∆ƒ¿«»¿≈ƒ∆»¿≈
˙aL ·¯Úa ÏeÓÏ „Á‡Â ˙aLa ÏeÓÏ „Á‡ ,˙B˜BÈzƒ∆»»¿«»¿∆»»¿∆∆«»

ÁÎLÂ ,˙aLa „Á‡a B‡55˙aLa Ô‰ÈL ÏÓe56- ¿∆»¿«»¿»«»¿≈∆¿«»
Ô‰Ó „Á‡ ÏeÓÏ ˙eL¯ BÏ LÈ È¯‰L ;˙‡hÁÓ ¯eËt»≈«»∆¬≈≈¿»∆»≈∆

‰OÚ ‰ÂˆÓe ,BÏˆ‡ ‡È‰ ‰ÈeÁc ˙aLÂ ,˙aLa57Û‡ ; ¿«»¿«»¿»ƒ∆¿ƒ¿»»»«
ÔÈÙe‚ ÈL Ì‰L Èt ÏÚ58Ïe‰a BpÓÊe ÏÈ‡B‰ ,59BÈ‡ «ƒ∆≈¿≈ƒƒ¿«»≈

˜c˜„Ó60ÏeÓÏ Èe‡¯ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿«¿≈¬»ƒ…»»∆»≈∆»»
˙aLa61ÏeÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓ ˙aLa ÏÓe ÁÎLÂ , ¿«»¿»«»¿«»ƒ∆≈»»

˙‡hÁ ·iÁ - ˙aLa62. ¿«»«»«»

כרת 46) עליה שחייבים וכל במזיד, אותה עושה היה אם
פ"א, (למעלה בשוגג חטאת קרבן עליה חייבים במזיד,

פר
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שגגות צ הלכות - קרבנות ספר - מרחשון כ"ו ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בשגגה,47)ה"א). כיֿאם במזיד עשה לא זה כלומר,
כרבי  ופסק העבירה, את וגם המצוה את גם שעשה וכגון
- א קלז, שבת אלעזר, בן שמעון רבי דעת לפי יהושע
(לחםֿ מחטאת פטור - מצוה ועשה מצוה בדבר שטעה

המצוה.48)משנה). לעשות צריך היה הרי כדי 49)כי
זרע  בלא שמת לאחיו שם להקים ייבום, מצות לקיים

ז). הֿ כה, ב:50)(דברים עב, פסחים יוחנן, רבי דברי
פטור". בעל נדה עונתה,51)"יבמתו בשעת אפילו

עונה. מצות ועשה 52)שמקיים מצוה בדבר טעה כי אף
מצות  לו יש שוגג עליה בא אם נדה, בהיותה גם (כי מצוה

ה'תוספ  כדעת ולא נדה, איסור עם יחד עונה –שמחת ות'
יוחנן, רבי (דברי יהושע לרבי אף פטור אינו – לחםֿמשנה)

שם). מתבייש 53)בפסחים ואינו באשתו רגיל שאדם
שלפי  וסובר, (שם). טהורה היא אם אותה לשאול ממנה
עליה  שבא וכגון זו, בביאה מצוה קיים אם אף זה, טעם

(כסףֿמשנה). חטאת חייב – עונתה הוא 54)בשעת כי
שם). (פסחים, ממנה עומד 55)מתבייש אינו מהם שאחד

בשבת. למול שניהם של שזמנם חשב אלא בשבת, למול
בשבת,56) אחד למול לו שהיה השני, האופן על מוסב זה

שאם  בשבת", שניהם "ומל כתב לכן בשבת, באחד ואחד
לא  שהרי חטאת, חייב בשבת, אחד של התינוק אלא מל לא
בשבת  אחד למול לו שהיה הראשון באופן אבל מצוה. עשה
שבת  של את ומל והחליף טעה אם אף שבת, בערב ואחד
מילה  כי אף שבת, ערב של את רק מל ובשבת שבת, בערב
מצוה  עשה סוף שסוף כיון שבת, דוחה אינה בזמנה שלא

(לחםֿמשנה). מחטאת פטור שצריך 57)- כיון כלומר,
ועושה  שבת ודוחה בזמנה מילה שהיא שבת, של את למול
האחד  של את ומל ששגג מה על גם  פטור הוא ברשות,
שמל  בזה מצוה עשה וגם מצוה, בדבר טועה שהוא בשבת,

שבת. של עשה 58)את ולא שבת, בשל מצוה עשה והוא
בשבת. אחד בשל וממהר 59)מצוה טרוד הוא כלומר,

המצוה. ולפיכך 60)לקיים בשבת, האחד של את גם ומל
פטור. כלל.61)הוא אצלו להידחות שבת ניתנה שלא

רבי 62) גם מצוה, עשה ולא מצוה בדבר טועה הוא שהרי
שחייב. בזה מודה יהושע

.ËÔn‡63˙aM‰ ÌBÈa ÌBi‰ ˙BÙÏ ÏeÓÏ ‡aL64, À»∆»»ƒ¿«¿««»
Ì‡Â ,ÏeÓzL È„k ÌBÈa È‡t ¯‡L ‡Ï :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿…ƒ¿«¿«¿¿≈∆»¿ƒ
,˙aM‰ ˙‡ÈˆÈ „Ú ÌÈÏLz ‡Ï - ÏeÓÏ ÏÈÁ˙z«¿ƒ»…«¿ƒ«¿ƒ«««»

‰ÂˆÓ ‰OBÚ ‡ÏÂ ˙aLa Ï·BÁ ˙‡ˆÓÂ65:¯Ó‡Â , ¿ƒ¿≈»≈¿«»¿…∆ƒ¿»¿»«
‡l‡ ÌÈÏL‰ ‡Ï Ì‡ ,ÏeÓ‡ ‰¯‰Ó·e ÊÈ¯ÊÂ È‡ ÏÈ‚»̄ƒ¬ƒ¿»ƒƒ¿≈»»ƒ…ƒ¿ƒ∆»

˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙aM‰ ˙‡ÈˆÈ „Ú66e¯˙‰ È¯‰L , «¿ƒ«««»¬≈∆«»«»∆¬≈ƒ¿
Ba67.

מומחה.63) שזמנו 64)מוהל ימים, שמונה בן לתינוק
בשבת. בשבת,65)למול והחובל נדחית. השבת ואין

ה"ז), שבת מהל' (פ"ח חטאת חייב מצוה, במקום שלא
המעשה  שהרי מקלקל, זה אין המצוה גמר שלא ואע"פ
ועי' מהול, לעשותו אח"כ, שיעשה מה עם מצטרף שעשה

שם. כרת,66)'מאירי' חייב שהוא אמרו - ב קלג, בשבת
הגרע"א. בהגהות וראה עיון. כך 67)וצריך משום כלומר,

נתכוין  שלא כיון כמזיד, ואינו חטאת, וחייב אנוס אינו
(כסףֿמשנה). לעבור

.È‡ÈˆBn‰68·Ïel‰ ˙‡69‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa «ƒ∆«»¿»ƒ∆»
˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL70Ba ˙‡ˆÏ È„k71B¯È·Ú‰Â72 ∆»ƒ¿¿«»¿≈»≈¿∆¡ƒ

‚‚BLa ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡73¯eËt -74, «¿««ƒ¿»«ƒ¿≈»
‡ÈˆB‰ ˙eL¯a È¯‰L75ÌBÈa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰ ÔÎÂ . ∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈«≈∆«∆«¿

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯OÚ ‰Úa¯‡76¯Á‡ BÏ Ú„BÂ , «¿»»»»∆»ƒ¿¿«»¿«««
Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÏÚa‰ eÎLnL Ôk77B‡ e˙nL B‡ ≈∆»¿«¿»ƒ∆¿≈∆∆≈

e‡ÓË78‡ˆÓpL B‡ ,‰ËÈÁL Ì„˜79¯˙qa ‰Ù¯Ë80, ƒ¿¿…∆¿ƒ»∆ƒ¿»¿≈»«≈∆
‰‡¯ B‡ ÌÈÚÓ ·e˜ ÔB‚k81ÈtÓ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿¿≈«ƒ≈»¬≈∆»ƒ¿≈

˙eL¯a ËÁML82‰˙È‰L B‡ ÌeÓ ÏÚa ‡ˆÓ Ï·‡ . ∆»«ƒ¿¬»ƒ¿»««∆»¿»
‰ÈeÏ‚ ‰Ù¯Ë83BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿≈»¿»¬≈∆«»«»ƒ¿≈∆»»

ËBÁLÈ Ck ¯Á‡Â ˜c·Ï84.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿…¿««»ƒ¿¿≈…«≈»∆

במשנה.68) - ב מא, הרבים.69)סוכה לרשות מביתו
ביום 70) ניטל לולב היה קיים, המקדש שבית שבזמן

ורק  הט"ו), לולב מהל' (פ"ז בשבת להיות שחל  הראשון
הלולב  את ליטול חכמים אמרו המקדש, בית שחרב לאחר

הי"ז). (שם ועתה 71)בשבת לולב. נטילת מצות חובת ידי
כדרך  שלא שנטלו כגון המצוה, קיים לא זו בהוצאתו
דעת  ולפי ה"ט). לולב מהל' ופ"ז מב. (סוכה גדילתו
כיוון  שלא משום יצא לא כוונה", צריכות "מצוות הסוברים
המוריה'). ('הר ה"ד שופר מהל' בפ"ב וראה לצאת.

עב:)72) (פסחים ה'מאירי' פירש וכן העבירו. או כלומר:
חג  של הראשון "יוםֿטוב שם) (סוכה, במשנה שאמרו מה
לרשות  הלולב את והוציא ושכח בשבת, להיות שחל
הרבים, לרשות היחיד מרשות שהוציא או דהיינו: הרבים",

הרבים. ברשות אמות ארבע שהעביר כי 73)או ששכח
היום. חטאת.74)שבת יוסי,75)מקרבן רבי דברי

ועסוק  ומחשב במצוה טרוד היה כלומר: שם. במשנה
וטעה  שבת, שהוא ושכח טעה כך ומתוך לעשותה, וממהר
סוף  שסוף כיון מקרבן, פטור כרת בדבר ושגג מצוה בדבר
מב. ושם שם, (רש"י זו בהוצאה הלולב שנטל מצוה, עשה

ה"ח). למעלה בשבת 76)וראה להיות י"ד "חל אם שהרי
פסח  קרבן מהל' (פ"א בשבת" מעשהו כך בחול, כמעשהו –

על 77)הט"ז). ונמנו התחרטו פסח על שנמנו אלו כלומר,
בלי  שנשחט זה ופסח זה, של שחיטתו לפני אחר פסח
דוחה  ואינו ה"ג) פסח קרבן מהל' (פ"ד הוא פסול מנויים

השבת. להידחות 78)את השבת ניתנה שלא המנויים,
זה. כבש שחיטתו.79)בשחיטת אחר הכבש,

הפשטתו.80) לפני לראותו שאין בגוף מוסתר במקום
מצוה 81) עשה שלא והוברר ה"ח. שחיטה מהל' פ"י ראה

בשבת. ששחט זו ב.82)בשחיטה עא, פסחים משנה,
פטור  – מצוה עשה ולא מצוה בדבר טועה שהוא ואע"פ
וב'הר  משנה' ב'לחם שם, ברע"ב עי' אנוס, שהוא משום

הטריפות 83)המוריה'. כל פירוט שם, שחיטת בהל' ראה
והגלויות. שם.84)הנסתרות פסחים משנה,

.‡È˙aLa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁL85BÓLÏ ‡lL86˙eÚËa87 »«∆«∆«¿«»∆…ƒ¿¿»
¯eËt -88¯Lk Á·f‰L ÈtÓ ,89BÓL ˙¯È˜ÚL ; »ƒ¿≈∆«∆«»≈∆¬ƒ«¿

צ
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צא שגגות  הלכות - קרבנות ספר - מרחשון כ"ו ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰¯È˜Ú dÈ‡ - ˙eÚËa90˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿»≈»¬ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt91. ¿≈«À¿»ƒ

בשבת.85) להיות בניסן י"ד יום לשם 86)כשחל אלא
אחר. שלמים.87)זבח הוא כי הפסח על שחשב

חטאת.88) הפסח 89)מקרבן חובת לשם לבעלים ועלו
שבת. חילל ולא ה"א) המוקדשין פסולי מהל' (פט"ו

(וכגון 90) בזדון לשמו שלא הפסח את שחט אם אבל
מותר  כן בשבת, פסח לשם לשוחטו שמותר כשם שחשב
עא:) פסחים רש"י אחר. זבח לשם בשבת הפסח את לשחוט
לשחוט  מותר ואינו מהקרבן, פסח שם שעקר חטאת חייב
לשם  ששחט וזה אחר, קרבן לשם ולא פסח לשם כיֿאם
ברשות  שחט שלא חטאת, וחייב השבת את חילל אחר קרבן
המוקדשין  פסולי (הל' פסול הוא שהרי מצוה, עשה ולא
שלא  ששחטו "הפסח שם: פסחים במשנה, והוא שם),
עב.) (שם בגמרא ואמרו חטאת". עליו חייב בשבת, לשמו
עקרו  אם אבל בזדון, הפסח שם לעוקר המשנה כוונת כי
ולא  עקירה, אינה בטעות שעקירה חטאת, חייב אינו בטעות,

השבת. את שם.91)חילל

.·ÈÌÈ¯Á‡ ÌÈÁ·Ê ËÁL92˙eÚËa ÁÒt ÌLÏ93Ì‡ : »«¿»ƒ¬≈ƒ¿≈∆«¿»ƒ
ÁÒt Ôa¯˜Ï Ì‰ ÔÈÈe‡¯94˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt -95, ¿ƒ≈¿»¿«∆«»ƒ»¿««»
˙eL¯a ËÁML ÈtÓ96ÔB‚k ,ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ Ì‡ ; ƒ¿≈∆»«ƒ¿ƒ≈»¿ƒ¿

ÌÈzL Ôa B‡ ‰·˜ ‰˙È‰L97È¯‰L ,˙‡hÁ ·iÁ - ∆»¿»¿≈»∆¿«ƒ«»«»∆¬≈
ÁÒt Ôa¯˜Ï Èe‡¯ BÈ‡98˙aLa BËÁLe ‚‚L Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿»¿«∆«¿≈ƒ»«¿»¿«»

ÂÈÏÎB‡Ï ‡lL99ÂÈÈeÓÏ ‡lL B‡100ÌÈÏ¯ÚÏ B‡101 ∆…¿¿»∆…ƒ¿»«¬≈ƒ
ÌÈ‡ÓËÏ B‡102˙‡hÁ ·iÁ -103ÂÈÏÎB‡Ï BËÁL . ƒ¿≈ƒ«»«»¿»¿¿»

ÂÈÏÎB‡Ï ‡lLÂ104ÂÈÈeÓÏ ‡lLÂ ÂÈÈeÓÏ ,105, ¿∆…¿¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿»
ÌÈÏ¯ÚÏÂ ÌÈÏeÓÏ106ÌÈ¯B‰ËÏÂ ÌÈ‡ÓËÏ ,107- ¿ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

¯eËt108¯Lk ÁÒt‰ È¯‰L ,109.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆¬≈«∆«»≈¿≈…«≈»∆

שלמים.92) פסח.93)כגון לשם שהקדישו שחשב
פסח 94) קרבן מהל' פ"א (ראה שנה בן זכר שהיה כגון

הפסח. קרבן שזהו לטעות לו גרם וזה אף 95)ה"א).
חטאת, מקרבן פטור בשבת, אחרים זבחים להקריב שאסור

להלן. שיתבאר לשחוט 96)כפי מצוה עליו יש שהרי
לשם  לו עולה אינו כי ואף הפסח, שזהו חשב והוא פסח,
מצוה  בדבר שטעה כיון – אחר פסח להביא וצריך פסח,
כרבי  החטאת, מן פטור קרבן, הקריב שהרי מצוה, ועשה
סב:) (שם יהושע רבי וסובר ב. עא, פסחים במשנה, יהושע
לשם  הנשחט ואף כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים כל
המוקדשין  פסולי מהל' בפט"ו וראה שם). (רש"י הפסח

שם. פסחים וב'מאירי' לשחוט 97)הי"ב, שמותר וחשב
שבת  שהיום ממנו שנתעלמה או בשבת, פסח לשם אחרים

שם). ו'מאירי' מצוה,98)(רש"י בדבר טועה זה ואין
נחשב  זה ואין מאלו, בא הפסח שאין יודעים כולם שהרי

שם). (רש"י, ברשות על 99)לשוחט המנויים שכל כגון
יכול  מהם ואחד אחד כל שאין זקנים, או חולים היו זה פסח
ה"ה) פסח קרבן מהל' פ"א (ראב הפסח מן כזית לאכול
להידחות  שבת ניתנה ולא פסול, הקרבן להם, נשחט שאם

זה. אחרת,100)לקרבן חבורה לשם הפסח את ששחט

שהקרבן  זה, קרבן על שנמנו האנשים חבורת לשם ולא
(שם). ישראלים 101)פסול היו זה פסח על המנויים שכל

(שם). פסול נשחט אם זה שגם נימולו, שכל 102)שלא
שם, פסח קרבן בהל' וראה נטמאו, זה פסח על המנויים
ומותר  כשר שהקרבן וחשב שגג וזה פסול. הוא נשחט שאם
היום. שבת כי ממנו שנעלם או בשבת, לשוחטו

שהפסח 103) מצוה, עשה שלא משום ב. עא, פסחים משנה,
פסול. את 104)הוא שחט שלשמם מהאנשים שחלק

שיכולים  בריאים היו מהם וחלק זקנים, או חולים היו הפסח
להלן. ראה בדיעבד, כשר שהקרבן ממנו, כזית לאכול

וגם 105) זה, פסח על שנמנו  החבורה אנשי לשם גם ששחט
כשר  שהקרבן אחר, פסח על שנמנו אחרת חבורה אנשי על

להלן. ראה ישראלים 106)בדיעבד, גם זה פסח על שנמנו
ראה  כשר, הוא שאף נימולו, שלא ישראלים וגם שנימולו

טמאים,107)להלן. וחלק טהורים היו המנויים מן שחלק
להלן. ראה כשר, זה במשנה 108)שגם חטאת, מקרבן

קרבן 109)שם. בהל' ראה למעלה, רבינו שמנה אלו בכל
מצוה. ועשה מצוה בדבר טעה הוא הרי כן ואם שם, פסח

.‚È¯eaˆ Ôa¯˜ ˙aLa ËÁBM‰110BÓLÏ ‡lL111- «≈¿«»»¿«ƒ∆…ƒ¿
˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰112·¯ÚÏ ÌÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜ÈÂ ,113ÔÎÂ . ¬≈∆«»«»¿«¿ƒ≈ƒ»∆∆¿≈

ÌBi‰ ˙·BÁ ÏÚ ¯˙È ËÁL Ì‡114ÏÚ ˙‡hÁ ·iÁ - ƒ»«»≈««««»«»«
˙ÙÒBz‰115. «∆∆

להקריבן 110) שצריך שבת, של המוסף או התמיד כגון
לשמם. לציבור 111)בשבת עלה שלא אחר, קרבן לשם

אלא  ואינו ה"א). המוקדשין פסולי מהל' (פט"ו חובה לשם
השבת. את דוחה שאינה השבת,112)כנדבה את שחילל

בשבת  התמיד את "השוחט פ"ה: פסחים בתוספתא והוא
חייב". - לשמו וזרק 113)שלא עבר אם שבת. במוצאי

הי"ד. להלן ראה בשבת, הדם שלשה 114)את ששחט
שנים. במקום ומוספים עא,115)תמידים פסחים במשנה,

כששחט  מאיר, רבי על יהושע ורבי אליעזר רבי נחלקו - ב
חטאת  חייב אם בשבת, ומוספין תמידין לשם אחרים זבחים
שמכיון  כמותו) פוסק (שרבינו יהושע רבי וסובר לא, או
מספר  =) קצבה להם יש בשבת האמורים הציבור שקרבנות
שעשה  אףֿעלֿפי מוספין), ושני תמידין שני שהם מוגבל,
אין  כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים כל שהרי מצוה,
אחרים  הרבה רואה אינו שהרי מצוה, בדבר טועה זה
המוספים, או התמידים שנשחטו וכיון בשחיטתן, עסוקים
לשוגג  נחשב אלא יותר, לשחוט צורך שאין הוא יודע
וחייב  עוד) לשחוט מותר יותר, צורך שאין שאף (שחשב
שמוסיף  הקרבנות אם בין הבדל ואין שם). (רש"י, חטאת
תמידין  לשם לכתחילה שנקבעו או אחר זבח לשם נקבעו
היום. חובת כבר שקיים אחר שחטן ורק ומוספין,
חטאות  שתי "השוחט מפורש פ"ה פסחים ובתוספתא
שתי  האחרונה, על חייב - אחת אלא צריכין ואין לציבור,
האחרונה". על חייב - אחת אלא צריכין ואין לציבור עולות

בשבת. בשוחט אמורים הדברים כי ומסתבר

.„È„ÈÁÈ ˙Ba¯˜ ËÁL116˙aM‰ ˙‡ ÌÈÁBc ÔÈ‡L117 »«»¿¿»ƒ∆≈ƒ∆««»
˙‡hÁ ·iÁ - ‰‚‚La ˙aLa118,¯zÓ ¯Oa‰Â ¿«»ƒ¿»»«»«»¿«»»À»

צא
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שגגות צב הלכות - קרבנות ספר - מרחשון כ"ו ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
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‰‡‰a119Ìc‰ ˙‡ ÔÈ˜¯BÊ ÔÈ‡Â ,120˜¯ÊÂ ¯·Ú Ì‡Â . «¬»»¿≈¿ƒ∆«»¿ƒ»«¿»«
ÔÓLÏ ÌÓc121ÌÈÏÚaÏ eÏÚ - „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa , »»ƒ¿»≈¿≈≈¿≈ƒ»«¿»ƒ

ÏÎ‡È ¯Oa‰Â ,·¯ÚÏ ÔÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜ÈÂ ,‰·BÁ ÌLÏ122, ¿≈»¿«¿ƒ≈ƒ»∆∆¿«»»≈»≈
B˙‚‚L ÏÚ ˙‡hÁ ËÁBM‰ ‡È·ÈÂ123. ¿»ƒ«≈«»«ƒ¿»

שמחה 116) ושלמי ראיה עולת וגם ונדבות, נדרים כגון
ה"ח. חגיגה מהל' פ"א ראה חגיגה. כלומר,117)ושלמי

קבוע  זמן להם שאין לפי השבת, דוחים אינם יחיד קרבנות
הל' ראה השבת, אחר להקריבם ואפשר ציבור, בקרבנות

שם. יחיד 118)חגיגה ועולת יחיד "חטאת שם תוספתא
חייב  זה הרי לשמן, (שלא) דמן וזרק לשמן, בשבת ששחטן
פ"ה. מנחות בתוספתא וכ"ה הבעלים". והורצו

שהרי 119) נאכל, שאינו שאףֿעלֿפי שם. מנחות תוספתא,
מותר  – בכסףֿמשנה) מובא קורקוס (ר"י הדם נזרק לא
השריפה, לבית ויוצא צורתו שתעובר אחר ממנו ליהנות
(ראה  ואסורים שנקברים שמתו קדשים כדין אלו, דין שאין
אין  קלים בקדשים כי הי"א). המוקדשין פסולי מהל ' פי"ט

המשנה'). ('מרכבת הדם זריקת לפני אף 120)מועלין
מתיר  הוא שהרי הדם, לזרוק חכמים אסרו מלאכה, זו שאין
כי  ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' פי"א (ראה באכילה הבשר
שהרי  שבת, מוצאי לצורך הזריקה) לפני הבשר לאכול אסור
חולק  שרבא - ב כ, ביצה ראה ולצלות. לבשל אסור בשבת
ונדבות  נדרים ושחט עבר שאם וסובר הונא, רב בר רבה על
באכילה  בשר להתיר ע"מ רק הדם את זורק ביוםֿטוב,
האימורין  את התיר ולא ביו"ט) ולבשל לצלות (שמותר
וגם  יזרוק, לא הבשר נאבד או נטמא שאם בערב, להקטיר
בשבת, לשמן שלא ששחטן עצרת כבשי כי שם ברייתא ראה

הדם. יזרוק דמן 121)לא וזרק לפנינו: שם בתוספתא
וכעין  דוד'). ('חסדי לשמן" דמן "וזרק וצ"ל: לשמן, "שלא"

פ"ה. מנחות בתוספתא "בשבת 122)זה שם: תוספתא,
בין  בשוגג בין הדם את זרק ואם בהנאה , ומותר יזרוק לא
שבת". למוצאי אימורים ויקטיר יאכל הבשר במזיד,

שם).123) (תוספתא, חובה לשם לבעלים שעלו אףֿעלֿפי

.ÂË¯eaˆ ÏL ˙BÓ‰a ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰124˙Á‡ , »¿»»¿≈¿≈∆ƒ««
ÔÈa ,˙Á‡a ÌBi‰ ˙·BÁ ‰˙È‰Â ,‰ÓL ˙Á‡Â ‰LeÁk¿»¿««¿≈»¿»¿»««¿««≈

˙‡hÁ125‰ÏBÚ ÔÈa126ÌÈzL‰ ËÁLÂ ‚‚LÂ ,127Ì‡ : «»≈»¿»«¿»««¿«ƒƒ
- ‰ÓM‰ ËÁL Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ‰LeÁk ËÁL»«¿»«¿ƒ»¿««»»««¿≈»

˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt128ÌÈ¯ÓB‡L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . »ƒ»¿««»¿…∆»∆¿ƒ
BÏ129‰lÁzÎÏ ËBÁLe ‰ÓL ‡·‰ :130Ì‡ Ï·‡ . »≈¿≈»¿¿«¿ƒ»¬»ƒ

‰lÁz ‰ÓM‰ ËÁL131·iÁ - ‰LeÁk‰ Ck ¯Á‡Â »««¿≈»¿ƒ»¿««»«¿»«»
˙ÙÒBz‰ ÏÚ ˙‡hÁ132‰ÓM‰ ‰BL‡¯‰ ˙‡ˆÓ . «»««∆∆ƒ¿»»ƒ»«¿≈»

‰Ù¯Ë ‡È‰L Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÚÓ È·a ‰Ù¯Ë¿≈»ƒ¿≈≈«ƒ««ƒ∆…»«∆ƒ¿≈»
‰LeÁk‰ ËÁML ˙Úa133ÏÈ‡B‰ ,Ôek˙ ‰ÊÏ ‡ÏÂ ¿≈∆»««¿»¿…»∆ƒ¿«≈ƒ

d˙ÂˆÓk ‰B¯Á‡‰ ‰ËÁLÂ134¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿¬»»«¬»¿ƒ¿»»¬≈∆»
˙‡hÁÓ135ÔÓ ÌÈ‚c ˙BÏÚ‰Ï ‰„eˆÓ Ò¯Bt‰ ÔÎÂ . ≈«»¿≈«≈¿»¿«¬»ƒƒ

Ìi‰136‰‚‚La137˜BÈ˙ ‰ÏÚ‰Â ,138ÔÈa ,ÌÈ‚c‰ ÌÚ «»ƒ¿»»¿∆¡»ƒƒ«»ƒ≈
ÚÓL ‡lL ÔÈa ˜BÈz Ú·hL ÚÓML139ÏÈ‡B‰ , ∆»«∆»«ƒ≈∆…»«ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡hÁÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˜BÈ˙ ‰ÏÚ‰Â¿∆¡»ƒ¬≈∆»≈«»««ƒ

„eˆÏ ‡l‡ B˙ek ‰˙È‰ ‡lL140‰È‰L ÈtÓ , ∆…»¿»«»»∆»»ƒ¿≈∆»»
‚‚BL141.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈¿≈…«≈»∆

בשבת.124) כאן ומדובר א. סד, מנחות רבה, דברי
שמקריבין 125) חוה"מ, שבת או בשבת שחל ר"ח כגון

לחטאת. תמידין 126)שעיר עולות כמה בשבת שמקריבין
שגמר  וכגון שחט). ד"ה שם ב'תוספות' (ראה ומוספין
עדיין. הקריב שלא מאחת חוץ העולות את להקריב

אףֿעלֿפי 127) השני, הקרבן את לשחוט שמותר שחשב
ראוי  השני הקרבן אין הציבור, קרבן את ששחט שאחרי

נא 128)לציבור. "הקריבהו ח) א, (מלאכי שכתוב
הרי  צבאות". ה' אמר פניך? הישא או הירצך? לפחתך,
הפחות  מן והמקריב המובחר, מן לה' להקריב שצריך
שם. מנחות רש"י ראה פסול, הקרבן מובחר, לו שיש במקום

הכחושה.129) את ששחט רבה,130)אחר דברי שם,
יצא  ולא המובחר מן בראשונה הקריב שלא הנ"ל, ומטעם
מן  למצוה אפילו עבודה, אצל שבת והותרה חובתו, די

שמח'). ('אור חובתם.131)המובחר ידי שיצאו
הי"ג.132) למעלה וראה רבה. דברי רצונו 133)שם, ולפי

אסורה. לשחיטה הכחושה, את ששחט בעת התכוון
פסול.134) הראשון שהקרבן שהתברר במנחות 135)כיון

בבני  כחושה הראשונה נמצאת אשי, לרב רבינא "א"ל שם:
קא  לאיסורא וגברא אזלינן מחשבתו בתר מהו, מעיים
דרבה  היינו לאו א"ל אזלינן. מעשיו בתר דילמא או מכוון,
ורבא  דרבה פלוגתייהו היינו א"ל דאמרי ואיכא כו', ורבא
רבינו  ומפרש מעשיו". בתר זיל פטור, אמר רבה וכו'
כפירוש  (ולא טריפה שהיתה – כחושה" הראשונה "נמצאת
(וראה  שבגמרא השני הלשון לפי כרבה, ופסק שם). רש"י

כאן). ספר' ו'קרית לחםֿמשנה פ"ז 136)כסףֿמשנה, ראה
אבות  ותשע משלשים אחת היא שצידה ה"א, שבת מהל'

שנעלם 137)מלאכות. או בשבת, לצוד שמותר שחשב
היום. ששבת התינוק 138)ממנו הצלת ומצד בים, שטבע

מצודה. לפרוס לצוד 139)מותר אלא כוונתו היתה שלא
נעשו 140)דגים. שמעשיו ונתברר מעשיו, אחר שהולכים

ורבא, רבה מחלוקת שם, התינוק. את הציל שהרי בהיתר
שבגמרא. השני הלשון לפי כרבה לא 141)ופסק כלומר,

שלא  שוגג מחמת כן עשה אלא התינוק, את להציל נתכוין
בצידה. איסור שאין או היום ששבת ידע

.ÊËÁÒt ÏL ÈÏˆ ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ÂÈÙÏ ‰È‰L ÈÓ142 ƒ∆»»¿»»¿≈≈«∆«»ƒ∆∆«
ÌÈL„w‰ ÔÓ ¯˙BÂ143‡e‰L ÈÏˆ ÏÎ‡Ï Ôek˙Â , ¿»ƒ«√»ƒ¿ƒ¿«≈∆¡…»ƒ∆

‰ÂˆÓ144˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯˙Bp‰ ÏÎ‡Â ‚‚LÂ145, ƒ¿»¿»«¿»««»¬≈∆«»«»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÊ ‰ÏÈÎ‡a ‰ÂˆÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»»ƒ¿»«¬ƒ»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

בשפוד 142) נותר של שפוד לו "נתחלף ב: עב, בפסחים
שום  בזה אין אחד לשון לפי ושם חייב". - ואכלו צלי של
שמדובר  מפורש לא ששם ואע"פ (כסףֿמשנה). פלוגתא
בוודאי  צלי", של "שפוד שאמרו שכיון רבינו סובר בפסח,
(צל"ח, עד. שם במשנה כמפורש בכך, שדרכו איירי, בפסח

פ"א 143)שם). (למעלה חטאת חייב בשוגג נותר והאוכל
הבשר 144)ה"ד). את "ואכלו ח) ב, (שמות שנאמר

צב
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צג שגגות  הלכות - קרבנות ספר - מרחשון כ "ז שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

וגו'". אש צלי הזה לאוכל 145)בלילה דומה זה (ואין
שזמנה  מפני מלשלם שפטור הפסח, בערב חמץ תרומת
אינו  הפסח בערב שחמץ – הי"ב) תרומות מהל' (פ"י בהול
חצות  עד היא פסח אכילת אבל שעות, ארבע עד אלא מותר
פ"ח  בתרומות הגרע"א ותוספת שם, צל"ח (וראה הלילה

מ"א).

âמרחשון כ"ז שני âיום
éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦

עליו 1) שחייבין חטא שחטא עדים עליו שהעידו מי יבאר
בו. התרו ולא קבועה חטאת

.‡ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÈÓ2‡ËÁL3ÔÈ·iÁL ‡ËÁ ƒ∆≈ƒ»»≈ƒ∆»»≈¿∆«»ƒ
Ba e¯˙‰ ‡ÏÂ ,‰Úe·˜ ˙‡hÁ ÂÈÏÚ4:e¯Ó‡ ‡l‡ »»«»¿»¿…ƒ¿∆»»¿

,·ÏÁ zÏÎ‡L B‡ ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚL EeÈ‡¿̄ƒ∆»ƒ»¿»»¿«»∆»«¿»≈∆
‰Ê ¯·„ È˙ÈOÚ ‡lL È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈¬ƒ≈«¿««∆…»ƒƒ»»∆
- È˙ÈÈ‰ „ÈÊÓ ¯Ó‡È Ì‡Â ÏÈ‡B‰ .˙‡hÁ ·iÁ BÈ‡ -≈«»«»ƒ¿ƒ…«≈ƒ»ƒƒ
‡ÏÂ ÈzÏÎ‡ ‡Ï Ô‰Ï ¯Ó‡Lk ,Ôa¯w‰ ÔÓ ¯ËtÈƒ»≈ƒ«»¿»¿∆»«»∆…»«¿ƒ¿…
‡l‡ ‰‚‚La ÈzÏÎ‡ ‡Ï ¯ÓB‡k ‰OÚ - È˙ÈOÚ»ƒƒ«¬»¿≈…»«¿ƒƒ¿»»∆»

ÔB„Êa5˙‡ LÈÁÎ‰ ‡ÏÂ ,Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L , ¿»∆»ƒ«»¿»¿…ƒ¿ƒ∆
ÌÈ„Ú‰6. »≈ƒ

יותר.2) או עדים הרי 4)בשוגג.3)שני בו התרו שאילו
חטאת. מביא ואינו מזיד, לו 5)הוא "אמרו שם: במשנה

פטור", הייתי מזיד לומר ירצה אם מה מאיר]: לרבי [חכמים
ופירשו  "מיגו", משום נאמן שהוא יב. שם בגמרא ופירשו
שמתרץ  בזה, שהכוונה או) המתחיל (דיבור בתוספות
אלא  שוגג אכלתי לא היינו אכלתי, לא שאמר שמה דיבורו,
נאמן  ואינו עדים" במקום "מיגו הוא הרי כן לא שאם מזיד,

רבינו. דברי לא 6)וכן ואומר העדים את מכחיש אם אבל
חטאת. וחייב נאמן, אינו מזיד ולא שוגג לא אכלתי

.·‚ÈÏÙ‰ ‡ÏÂ ˜˙L7ÌÈ„Ú‰ ˙‡8elÙ‡ (‡l‡) , »«¿…ƒ¿ƒ∆»≈ƒ∆»¬ƒ
‰M‡ BÏ ‰¯Ó‡9‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚ B‡ ·ÏÁ zÏÎ‡ : »¿»ƒ»»«¿»≈∆»ƒ»¿»»

˙‡hÁ ‡È·‰Ï ·iÁ - ˜˙LÂ ,˙aLa10„Ú BÏ ¯Ó‡ . ¿«»¿»««»¿»ƒ«»»«≈
˜˙LÂ ,‰Ê ‡e‰ ·ÏÁ :„Á‡11- ‰‚‚La BÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ , ∆»≈∆∆¿»«¿»««¬»ƒ¿»»
Ba e¯˙‰ Ì‡Â .˙‡hÁ ‡È·Ó12ÂÈÏÚ ‰˜BÏ -13ÏÚ Û‡ , ≈ƒ«»¿ƒƒ¿∆»»««

„Á‡ „Úa ˙e„Ú‰ ¯wÚL Èt14. ƒ∆ƒ«»≈¿≈∆»

הכחישם.7) לא = העדים על חלק לא עד 8)כלומר, בין
עדים. שני בין נתרבו 9)אחד לעדות פסולות שנשים ואף

ד, (ויקרא שנאמר ממה ז) (פרק כהנים בתורת נשים, כאן
אשה  לו אמרה אפילו - חטאתו" אליו הודע "או כח):

שפחה. לו אמרה אכל 10)אפילו אומר "עד בגמרא: שם
אבל  ליה, דמכחיש טעמא - פטור אכלתי לא אומר והוא

מיחייב". נאמן.11)שתיק העד אין מכחישו שאם
עדים.12) שחייב 13)בשני בהתראה, חלב אוכל כדין

כרת. עונש על נוסף (סוטה 14)מלקות, בירושלמי הוא כן
אחד: עד לו "אמר א): הלכה ח פרק ונזיר ב הלכה ו פרק
בעד  לא עדותו ועיקר לוקה. - שניים בו והתרו הוא, חלב

אלא  נאמן אינו אחד שעד פי על ואף למלך). (משנה אחד?"
חזקת  לו שיש בדבר אלא אינו זה - לאסור ולא להתיר
ולכן  היתר, בחזקת הייתה לא מעולם זו חתיכה אבל היתר,

חלב. שהיא עליה להעיד הוא נאמן

.‚LÈ¯Ùn‰L ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ∆««¿ƒ
˙aM‰ ÏÚ ‰p‡È·È ‡Ï - ÏÎ‡L ·ÏÁ‰ ÏÚ B˙‡hÁ«»««≈∆∆»«…¿ƒ∆»«««»
Ba¯˜ ‡È·‰Â :¯Ó‡pL ;ÏÎ‡L Ìc‰ ÏÚ B‡ ÏlÁL∆ƒ≈««»∆»«∆∆¡«¿≈ƒ»¿»
„Ú - ‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ ¯ÓB‚Â ÌÈfÚ ˙¯ÈÚO¿ƒ«ƒƒ¿≈««»¬∆»»«
ÏÚ ‡ËÁÓ ‰p·È¯˜iL ‡Ï ,B‡ËÁ ÌLÏ Ba¯˜ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»¿»¿≈∆¿…∆«¿ƒ∆»≈≈¿«

dÏÒt - ·È¯˜‰ Ì‡Â .‡ËÁ15:e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ ¯˙È . ≈¿¿ƒƒ¿ƒ¿»»»≈«∆»¿
‰p‡È·È ‡Ï - LÓ‡ ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏÚ B˙‡hÁ LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ«»«≈∆∆»«∆∆…¿ƒ∆»
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯tk - ‡È·‰ Ì‡Â ;ÌBi‰ ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏÚ«≈∆∆»««¿ƒ≈ƒƒ≈¿≈»ƒ
·iÁÓ Ôa‰ ‰È‰Â ,˙ÓÂ ÂÈ·‡ dLÈ¯Ù‰ Ì‡L ,¯ÓBÏ«∆ƒƒ¿ƒ»»ƒ»≈¿»»«≈¿À»

‡ËÁ‰ B˙B‡a16B‡ËÁ ÏÚ Ôa‰ ‰p‡È·È ‡lL -17BÓk , ¿«≈¿∆…¿ƒ∆»«≈«∆¿¿
ÌL ¯‡a˙pL18. ∆ƒ¿»≈»

והביאה 15) החלב על בהמה "הפריש כז: בכריתות הוא כן
כיפר  ולא מעל לא הרי החלב על והביאה הדם על הדם, על
חטאו". לשם קרבנו שיהא עד חטאתו על קרבנו וכו'
כולהו  מתני דרבא בריה אחא "רב אמרו: ט: ובזבחים
עבודה  חטאת לשם דם, חטאת לשם ששחטה חלב (=חטאת
לב) ד, (ויקרא טעמא מאי לפסולא, נזיר) חטאת לשם זרה,

חטאת". אותה לשם לחטאת, אותה נוסחה 16)ושחט לפי
אמש  שאכל חלב על חטאת הפריש אם רבינו בדברי אחת
זה  ולפי כיפר, הביא אם - היום שאכל חלב על והביאה
אפילו  הבן על מכפרת אינה אב של שחטאת כאן משמיענו
שם  השנייה הנוסחא [ולפי שם). משנה (לחם החטא באותו
היה  אב של שבחטאת לומר, צריך כיפר", לא הביא ש"אם
אין  כי ומשמיענו האב, במקום עומד הבן כי לטעות, מקום

כן]. שלו)17)הדבר חטאו (=על חטאו על לכתוב דקדק
חטאת  שהרי להביא, שאין בוודאי אביו של חטאו שעל
שנאמר  ממה שם בברייתא ונלמד תמות. בעליה שמתו
יוצא  ואינו יוצא הוא "בקרבנו - "קרבנו" כח) ד, (ויקרא

אביו". שמתו 18)בקרבן שחטאת א, הלכה ד [פרק
אותה  מקריבים היורשים שאין הרי תמות. - בעליה

לעצמם].

.„˙‡hÁ ‡È·n‰19ÌÈ‡ËÁ ÈL ÏÚ20„Ú ‰Ú¯z - «≈ƒ«»«¿≈¬»ƒƒ¿∆«
¯În˙Â ÌeÓ da ÏtiL21‡ËÁÏ dÈˆÁ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ , ∆ƒ…»¿ƒ»≈¿»ƒƒ¿≈∆¿»¿≈¿

e‡È·‰L ÌÈL ÔÎÂ .ÈM‰ ‡ËÁÏ dÈˆÁ ÈÓ„·e ‰Ê∆ƒ¿≈∆¿»«≈¿«≈ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ
Ì‰È‡ËÁ ÈL ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ22ÏtiL „Ú ‰Ú¯z - «»«««¿≈¬»≈∆ƒ¿∆«∆ƒ…

‡È·ÈÂ dÈˆÁ ÈÓ„a B˙‡hÁ ‰Ê ‡È·ÈÂ ,¯În˙Â ÌeÓ da»¿ƒ»≈¿»ƒ∆«»ƒ¿≈∆¿»¿»ƒ
.dÈˆÁ ÈÓ„a B˙‡hÁ ‰Ê∆«»ƒ¿≈∆¿»

אחת.19) חטאת הפריש כי 20)כלומר, שפירש וכיוון
שהרי  להקריבה, אפשר אי הללו, החטאים שני על זו חטאת
חטאים, שני על קרבנו ולא חטאתו" על "קרבנו נאמר
אותו  הפריש שהרי אפשר, אי כן גם אחד חטא על ולהקריבו

חטאתו. על קרבנו זה ואין חטאים שני אסור 21)על שהרי
מום. בם שיפול עד למזבח הראויים קדשים לפדות

יום שני
צג
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שגגות צד הלכות - קרבנות ספר - מרחשון כ "ז שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
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שהרי 22) חטאיהם, שני על בשותפות להקריבו אפשר שאי
קרבן  להביא יכול אינו אחד ואם חטאתו" על "קרבנו כתוב
חטאיהם, שני על אנשים שני שכן כל - חטאיו שני על אחד
השני  גם שהרי אפשר, אי כן גם בלבד אחד לשם ולהקריבו

חבירו. של בקרבנו יוצא אדם ואין שלו לחטאת הפרישו

.‰BÊ È‡ ·È¯˜È - „Á‡ ‡ËÁ ÏÚ ˙B‡hÁ ÈzL ‡È·‰≈ƒ¿≈«»«≈¿∆»«¿ƒ≈
eÏtÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z ‰iM‰Â ,‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ¿

‰·„Ï ‰ÈÓ„23. »∆»ƒ¿»»

תאבד 23) (שאם לאחריות חטאות שתי כמפריש זה והרי
והשנייה  שירצה, באיזו שמתכפר השנייה), את יביא האחת
(=שנותן  לנדבה דמיה ויפלו מום, בה שיפול עד תרעה
דין  ובית במקדש, כך לשם שהייתה מיוחדת בתיבה המעות

נדבה). עולות שבתיבה המעות באותם מקריבים

.ÂÌÈ‡ËÁ ÈL ÏÚ ˙B‡hÁ ÈzL ‡È·‰24ËÁMz BÊ - ≈ƒ¿≈«»«¿≈¬»ƒƒ»≈
.ÈM‰ ‡ËÁ‰ ÌLÏ ‰iM‰Â ,„Á‡‰ ‡ËÁ ÌLÏ¿≈≈¿»∆»¿«¿ƒ»¿≈«≈¿«≈ƒ

מהן 24) ואיזו זה חטא על מהן איזו פירש ולא סתם הפריש
זה. חטא על

.Ê¯Óen‰L ,˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿«¬≈«»¿»∆«»
‰¯Ê ‰„B·ÚÏ25‡ÈÒ‰¯Ùa ˙B˙aL ÏlÁÏ B‡26ÔÈ‡ - «¬»»»¿«≈«»¿«¿∆¿»≈

ÏÏk Ôa¯˜ epnÓ ÔÈÏa˜Ó27‰¯·ÚÏ ¯Óen‰Â ,28¯‡MÓ ¿«¿ƒƒ∆»¿»¿»¿«»«¬≈»ƒ¿»
˙B¯·Ú29B˙B‡ ÏÚ ˙‡hÁ epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¬≈≈¿«¿ƒƒ∆«»«
‡ËÁ‰30·ÏÁ ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏÎ‡Ï ¯ÓeÓ ?„ˆÈk . «≈¿≈«»∆¡…≈∆∆»«≈∆

„Ú epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - B˙‡hÁ ‡È·‰Â ‰‚‚Laƒ¿»»¿≈ƒ«»≈¿«¿ƒƒ∆«
‰·eL˙a ¯ÊÁiL31·ÏÁ ÏÎ‡Ï ¯ÓeÓ ‰È‰ elÙ‡ . ∆«¬…ƒ¿»¬ƒ»»»∆¡…≈∆

ÔB·‡˙Ï32‡È·‰Â ,BÏÎ‡Â ÔnLa ·ÏÁ BÏ ÛlÁ˙Â , ¿≈»¿ƒ¿«≈≈∆¿À»«¬»¿≈ƒ
ÔÈa ,ÔB„Êa ÏÎ‡MnL .epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ôa¯»̃¿»≈¿«¿ƒƒ∆∆ƒ∆»«¿»≈
¯ÓeÓ ‰È‰ .¯ÓeÓ ‡e‰ È¯‰ ,ÔB·‡˙Ï ÔÈa ÒÈÚÎ‰Ï¿«¿ƒ≈¿≈»¬≈»»»»
BÓk ,epnÓ ÔÈÏa˜Ó - Ìc ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ·ÏÁ ÏÎ‡Ï∆¡…≈∆¿»«¿»«»¿«¿ƒƒ∆¿

.e¯‡aL∆≈«¿

כולה.25) התורה בכל ככופר הוא הרי בה המודה שכל
ומעיד 26) הקדושֿברוךֿהוא של במעשיו ככופר שהוא

במעשה  שבת ולא עולמו את ברא לא שח"ו שקר, עדות
לכל 27)בראשית. כמומר ודינו אחרת. עבירה על אף

א, (ויקרא שנאמר ממה הקרבן מן שנתמעט כולה, התורה
להוציא  כולכם, ולא מכם, קרבן", מכם יקריב כי "אדם ב)

שם). חולין (גמרא עליה 28)המומר לעבור אחת עבירה
בה".29)בזדון. והורגל לעשותה וידוע מפורסם "והוא

שמעון,30) רבי משום אומר יוסי בן שמעון "רבי ה: שם
השב  כב), ד, (ויקרא ואשם בשגגה תעשינה לא אשר
אינו  מידיעתו, שב אינו שגגתו, על קרבן מביא מידיעתו
יודע  היה שאם כזה, שוגג (=כלומר שגגתו" על קרבן מביא
ממנו  מקבלים - מלעבור ונבדל נזהר היה אסור זה שדבר
זה  דבר כי יודע היה שאם כזה, שוגג אבל שגגתו. על קרבן
ודווקא  שגגתו) על קרבן מביא אין עובר, היה כן גם אסור
מביא. אחר חטא על אבל קרבן, מביא אינו החטא אותו על

שאחרי 31) היינו בתשובה", שיחזור "עד רבינו שכתב מה

על  אבל חטאת, אז יביא בשוגג וייכשל בתשובה שיחזור
אינו  שהרי קרבן, מביא אינו מומר בהיותו שחטא החטאים

מידיעתו. האיסור 32)שב על לעבור רוצה שהוא מצד לא
בשר, לאכול מתאווה שהוא בגלל אלא להכעיס, כדי בזדון,

איסור. של אוכל - היתר של בשר לו שאין וכיוון

.Á‚‚ML ÈÓ33Ck ¯Á‡Â B˙‡hÁ LÈ¯Ù‰Â34‰OÚ ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ«»¿««»«¬»
¯ÓeÓ35‰hzL B‡ ,‰·eL˙a ¯ÊÁÂ36‰tzLÂ ¯ÊÁÂ37, »¿»«ƒ¿»ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿«»

ÌÈ˙Èa Ôa¯w‰ ‰Á„pL Èt ÏÚ Û‡38¯ÊÁ ‰Ê È¯‰ - ««ƒ∆ƒ¿»«»¿»≈¿«ƒ¬≈∆»«
‰‡¯Â39ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ;40e¯‡aL BÓk , ¿ƒ¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿

.dÓˆÚ ‰p·È¯˜È CÎÈÙÏ .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆»«¿»
¯·BÚ ÌeÓ Ba „ÏB Ì‡L ÌLÎe41¯ÊÁÈ - ‡t¯˙Â ¿≈∆ƒ«≈¿ƒ¿«≈«¬…

B˙e¯LÎÏ42- e‡¯Â e¯ÊÁÂ ÌÈÏÚa‰ eÁ„ Ì‡ Ck , ¿«¿»ƒƒ¿«¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿
.·¯˜Èƒ¿«

חטאת.33) בשוגג ועונשם האסורים הדברים מן אחד ועשה
שהקריב.34) ולפני שהפריש או 35)אחר התורה, לכל

קרבנו. מקריבין שאין בפרהסיא, שבת וחילול זרה לעבודה
מפני 36) קרבנו, מקריבין אין ואז החטאת את שהפריש אחר

צלולה. בדעה הכפרה בשעת שיהיה נתרפא 37)שצריך
לאיתנו. בשעת 38)וחזר לא הקרבן את להקריב שאין

שוטה. שהיה בשעה ולא מומר, חוזר 39)היותו הקרבן
שנשתפה. ואחרי בתשובה, חזרו אחרי להקרבה ראוי להיות

מהקרבה,40) פעם שנדחה שמכיוון אומרים אין כלומר,
שמסתלקת  מיד אלא - לעולם להקריבו יוכלו לא שוב
סד. ביומא וכרב להקרבה, הוא ראוי שוב לדיחויו הסיבה
שאמר  יוחנן כר' ולא נדחים, אינם חיים שבעלי הסובר
דתו  את והמיר קרבן והפריש חלב אכל שאם שם) (בזבחים
חוזר  הקרבן שאין ונשתפה, וחזר נשתטה או בתשובה, וחזר

כל 41)ונראה. אבל הזמן, במשך העובר מום כלומר,
להקריבו. אין - עבר שלא כב,42)זמן (ויקרא שנאמר

ולמדו  לכם", יירצו לא בם מום בהם משחתם  "כי כה):
לא  בהם שמום זמן (=כל יירצו דלא הוא בם "מום מזה:

יירצו". מומן עבר הא יירצו)

.Ë˙B‡hÁ È·iÁ43ÌBÈ Ô‰ÈÏÚ ¯·ÚL ÌÈ‡cÂ ˙BÓL‡Â «»≈«»«¬»«»ƒ∆»«¬≈∆
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ¯Á‡Ï ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ - ÌÈ¯etk‰44, «ƒƒ«»ƒ¿»ƒ¿«««ƒƒ

ÌÈ¯eËt - ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ È·iÁÂ45ÏkÓ :¯Ó‡pL . ¿«»≈¬»¿ƒ¿ƒ∆∆¡«ƒ…
ÈtÓ e„ÓÏ Ck .e¯‰Ëz '‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ«…≈∆ƒ¿≈ƒ¿»»»¿ƒƒ

‰ÚeÓM‰46'‰ ‡l‡ Ba ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ‡ËÁ ÏkL , «¿»∆»≈¿∆≈«ƒ∆»
CÎÈÙÏ .BÏ ¯tk˙47‰¯·Ú ˜ÙÒ B„È ÏÚ ‡aL ÈÓ ,48 ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆»«»¿≈¬≈»

‰ÎLÁ ÌÚ elÙ‡ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa49ÌL‡Ó ¯eËt - ¿«ƒƒ¬ƒƒ¬≈»»≈»»
¯tÎÓ ÌBi‰ ÏkL ,ÈeÏz50ÔÈ‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . »∆»«¿«≈ƒ¿≈»»≈∆≈

,ÈeÏz ÌL‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ«…«∆«ƒƒ»»»
.¯‡a˙iL BÓk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ BÏ ¯tÎ ‡Ï Ì‡ ‡l‡∆»ƒ…ƒ∆«ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

כרת.43) זדונו על שחייבין דבר על בשוגג שעברו
יום 44) כי תשובה, בהלכות רבינו שכתב פי על ואף

הלכה  א, פרק (שם העבירות כל על לשבים מכפר הכיפורים
מכפר  הכיפורים יום אין מלקות, או קרבן נתחייב אם - ג)

ילקה. או קרבנו, מביא אם תלוי 45)אלא אשם להביא

צד
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צה שגגות  הלכות - קרבנות ספר - מרחשון כ "ז שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ואם  שם. במשנה זה וגם הכיפורים יום עליהם שעבר אחר
חייב  בשוגג, חטא שבוודאי הכיפורים, יום אחר לו נודע

חטאת. תחליפא 46)להביא ורב אלעזר. ר' בשם כה: שם
קרבנות  חייבי על זה פסוק מדקדוק למד רבא של משמו
שחייבים. - וודאים ואשמות חטאות כגון בהם, שמכירים

יום 47) עליהם שעבר תלויין, אשמות שחייבי כיוון
מקרבן. פטורים בשוגג 48)הכיפורים, עבר אם שנסתפק

כריתות. מחייבי אחת שבת 49)על (ראה שתחשך קודם
העבירה  מעשה כשאחר ג). הלכה שבת מהלכות ה ופרק לד.
החמה  לשקיעת סמוך חטא אם אבל היום. מן שהות עוד יש

א  היום, מן שהות עוד (שבועות שאין מכפר הכיפורים יום ין
שלו 50)יג:). ושעה שעה כל אלא שלם, ליום צריך ואין

מכפרת.

.ÈÌL‡‰ ‡ÏÂ ˙‡hÁ‰ ‡ÏÂ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿…««»¿…»»»
ÌÈ·M‰ ÏÚ ‡l‡ ÔÈ¯tÎÓ51Ï·‡ ;Ô˙¯tÎa ÌÈÈÓ‡n‰ ¿«¿ƒ∆»««»ƒ««¬ƒƒ¿«»»»¬»

ËÚ·Ó ‰È‰ ?„ˆÈk .Ba ÔÈ¯tÎÓ ÔÈ‡ - Ô‰a ËÚ·Ó‰«¿«≈»∆≈»¿«¿ƒ≈«»»¿«≈
BaÏa ·MÁÓ B‡ ¯ÓB‡ ‡e‰Â BÓL‡ B‡ B˙‡hÁ ‡È·‰Â¿≈ƒ«»¬»¿≈¿«≈¿ƒ
‡Ï - Ô˙ÂˆÓk e·¯wL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯tÎÓ el‡ ÔÈ‡L∆≈≈¿«¿ƒ««ƒ∆»¿¿ƒ¿»»…
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ B˙ËÈÚaÓ ‰·eL˙a ¯ÊÁiLÎe ,BÏ ¯tk˙ƒ¿«≈¿∆«¬…ƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

BÓL‡Â B˙‡hÁ52ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ËÚ·Ó‰ ÔÎÂ .53- «»«¬»¿≈«¿«≈¿«ƒƒ
·iÁ˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÂÈÏÚ ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿«≈»»¿ƒ»ƒƒ¿«≈
ËÚ·Ó ‡e‰Â ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ ÈeÏz ÌL‡a¿»»»¿»«»»«ƒƒ¿¿«≈
¯Á‡ ‰·eL˙a ¯ÊÁiLÎe ,BÏ ¯tk˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ba¬≈∆…ƒ¿«≈¿∆«¬…ƒ¿»««
·iÁ ‰È‰L ÈeÏz ÌL‡ Ïk ‡È·‰Ï ·iÁ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ«»¿»ƒ»»»»∆»»«»

Ba54.

ב 51) הלכה שם [וראה הרעה. מדרכם ה' אל לשוב שגמרו
כרת, בהן שאין ועשה תעשה לא כגון קלות, מצוות שעל

תשובה]. בלי מכפר המשתלח נתכפר 52)שעיר לא שהרי
בו. שבעט יום 53)בקרבן שאין בליבו, חשב או שאמר
מכפר. כיפר 54)הכיפורים, לא הכיפורים שיום כיוון

עליו.

.‡È‰¯tk‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ‰¯BzaL ˙BÓL‡ Ïk55ıeÁ , »¬»∆«»¿«¿ƒ∆««»»
¯ÈÊ ÌL‡Ó56¯ÈÊ ˜ÙÒ .57‰¯tk È¯qÁÓ ˜ÙÒe58 ≈¬«»ƒ¿≈»ƒ¿≈¿À¿≈«»»
‰ËBÒ ˜ÙÒe59ÌBÈ ¯Á‡ Ô‰È˙Ba¯˜ ÔÈ‡È·Ó Ìlk - ¿≈»À»¿ƒƒ»¿¿≈∆««

ÌÈ¯etk‰60. «ƒƒ

עד 55) מתכפרים אינם שבתורה אשמות חייבי כל כלומר,
שמצינו  "לפי יח: בנזיר היא [וברייתא קרבנם את שיביאו

מעכבין"]. שהן שבתורה אשמות מביא 56)שכל הנזיר
אלא  כפרתו, את מעכב הזה האשם ואין נטמא, אם אשם
נזירות  ימי למנות מתחיל חטאתו את שמביא לאחר מיד
כן  ולמדו בלבד), לדורון אלא אינו הזה (שהאשם חדשים
ימי  את לה' "והזיר יב): ו, (במדבר שנאמר ממה יט.) (נזיר
הפסוק  הקדים הרי לאשם", שנתו בן כבש והביא נזרו
הביא  שלא פי על שאף ללמד האשם" ל"והביא "והזיר"

נתכפר. נטמא 57)אשמו אם שמסתפק כלומר, כו. כריתות
שם). (רש"י לא זב 58)אם ומצורע. יולדת זבה, זב, כגון

שמביא  ראיות, שלוש או ראיות שתי ראה אם שנסתפק

זבה  היא אם שנסתפקה וזבה הספק; על הבאה העוף חטאת
על  הבאה העוף חטאת שמביאה קטנה, זבה או גדולה
מספק. העוף חטאת חייבת יולדת ספק ואף הספק,

אם 59) וספק ונסתרה, בעלה לה שקינא סוטה, סתם כלומר,
קנאות. מנחת להביא שחייבת נטמאה, לא אם נטמאה

שאין 60) חטא על מכפר הכיפורים שיום אף כו. כריתות
אפילו  קרבנותיהם להביא צריכים אלו - ה' אלא בו מכיר
הכיפורים  ביום שנאמר משום הכיפורים, יום שעבר אחר
- חטאתם לכל וגו' הקודש על "וכיפר טזֿכא) טז, (ויקרא
"לכל  (שם) אושעיא ר' ודרש חטאתם", לכל וכו' והתוודה
ספק  נזיר, (=ספק אלו וכל טומאתם". לכל ולא חטאתם
או  לטהרם, אלא קרבנותיהם אין סוטה) וספק כפרה מחוסרי
שם). (גמרא החטא על לכפר ולא קדשים, באכילת להתירם

.·È‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰Â ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ ·iÁÓ ‡e‰L ÈÓƒ∆¿À»«»»»«¬≈≈
‚¯‰Ï ÔÈc ˙ÈaÓ61Áe·Ê BÁ·Ê ‰È‰ Ì‡ :62ÔÈ‰LÓ - ƒ≈ƒ≈»≈ƒ»»ƒ¿»««¿ƒ

‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;‚¯‰È Ck ¯Á‡Â Ìc‰ ˜¯fiL „Ú B˙B‡«∆ƒ»≈«»¿««»≈»≈¿ƒ¬«ƒ…
ÂÈÏÚ e·È¯˜iL „Ú B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - Á·f‰ ËÁL63. ƒ¿««∆«≈«¿ƒ«∆«¿ƒ»»

אחד 61) גם עשה בשוגג, עבירה שעבר ממה שחוץ
בכל  והמדובר דין. בית מיתת עליהם שחייבים מהדברים
בפרהסיא, שבת וחילול זרה מעבודה חוץ שבתורה עבירות
נעשה  אחת פעם שבת וחילל עבודהֿזרה עבד אם שאף

קרבן. ממנו מקבלין ואין דינו 62)מומר שנגמר כלומר,
קרבנו. שנשחט ר'63)אחר ומפרש ז. בערכין ברייתא

הדם  ויזרק שישחטו עד אותו משהין אין שלכך (שם) יוסף
הורגין  דינו משנגמר אלא הדין, את לענות שאסור משום -
קצרה, היא שהשהייה כבר, זבוח זבחו אם אבל מיד, אותו

החטא. על שיתכפר כדי הדם שייזרק עד אותו משהין

éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦
עשה 1) ואם אחד, בהעלם הרבה עבירות העושה דין יבאר

שם. כל על חייב אם הרבה שמות משום עליו שחייב מעשה

.‡˙B¯·Ú ‰OBÚ‰2˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a¯‰3·iÁ - »∆¬≈«¿≈¿∆¿≈«««»
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ˙‡hÁ4ÌÈÚa¯‡‰ ‰OÚ elÙ‡ . «»«»««¿««¬ƒ»»»«¿»ƒ

eÈnL el‡ LÏLÂ5ÌÈÚa¯‡ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ¿»≈∆»ƒ¿∆¿≈«««»«¿»ƒ
˙B‡hÁ LÏLÂ6‡e‰L „Á‡ ‰OÚÓ ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«»¿≈ƒ»»«¬∆∆»∆

‰a¯‰ ˙BÓL ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ7ÌL Ïk ÏÚ ·iÁ - «»»»ƒ≈«¿≈«»«»≈
ÌLÂ8˙Á‡k ÔÈ‡a Ôlk ÔÈ¯eq‡‰ eÈ‰L ‡e‰Â .9B‡ »≈¿∆»»ƒƒÀ»»ƒ¿««

ÛÈÒBÓ ¯eq‡10ÏÏBk ¯eq‡ B‡11ËÁBM‰ ?„ˆÈk . ƒƒƒ≈≈««≈
eÁ ÌÈL„˜ ˙Ó‰a- ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ˙aLa ‰¯ÊÚÏ ı ∆¡«»»ƒ»¬»»¿«»«¬»»»
˙B‡hÁ LÏL ·iÁ12,ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁBL ÌeMÓ : «»»«»ƒ≈»»ƒ«

;‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ ÌeMÓe ,˙aL ÏlÁÓ ÌeMÓeƒ¿«≈«»ƒ≈¬»»»
˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ˙LÏL È¯‰L13ÌÈ¯·c ‰na . ∆¬≈¿∆»ƒƒ»ƒ¿«««∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡14d˙B‡ „·BÚ ‡e‰ ‰ÁÈ·Ê ¯Ó‚a ¯ÓB‡a15; ¬ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ»≈»
CÎÏ B˙ek ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡16ËÚÓ da ËÁMiMÓ - ¬»ƒ…»¿»«»»¿»ƒ∆ƒ»≈»¿«

¯Ò‡z ‰¯Ê ‰„B·Ú ÌLÏ17ÈËeÁL ÌeMÓ ·iÁ BÈ‡Â , ¿≈¬»»»≈»≈¿≈«»ƒ¿≈
ÌÈL ËBÁLiL „Ú ıeÁ18ÌÈL ·¯ B‡19‡ˆÓÂ , «∆ƒ¿¿«ƒ…¿«ƒ¿ƒ¿»

,Ôa¯˜Ï ‰¯eÒ‡‰ ‰Ó‰a ËÁL ‰ËÈÁM‰ ¯ÓbLk¿∆»««¿ƒ»»«¿≈»»¬»¿»¿»
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שגגות צו הלכות - קרבנות ספר - מרחשון כ "ז שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ıeÁa ËÁBL ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ BÈ‡L20BÓk , ∆≈«»»∆»ƒ≈«¿
e¯‡aL21‰˙È‰ .22ÛBÚ‰ ˙‡hÁ23‰˜ ÈˆÁ ‰È‰Â , ∆≈«¿»¿»««»¿»»¬ƒ»∆

Ìe‚t dlL24Ba ÛÈÒB‰Â ,25‡e‰L Ïk26ÌLÏ ˙aMa ∆»»¿ƒ»∆««»¿≈
˙B‡hÁ LÏL ·iÁ - ‰¯Ê ‰„B·Ú27˙LÏL È¯‰L , ¬»»»«»»«»∆¬≈¿∆

˙Á‡k ÌÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰28‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ ÔÎÂ .29ÌBÈa »ƒƒ»ƒ¿««¿≈»∆¿»»¿
˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰30, «ƒƒ∆»ƒ¿¿«»«»¿≈«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈML ÈtÓ31˙L‡ ÏÚ ‡a‰ . ƒ¿≈∆¿≈»ƒƒ»ƒ¿«««»«≈∆
Ìiw‰ ÂÈÁ‡32˙B‡hÁ LÏL ‡È·Ó - ‰c ‡È‰Lk33: »ƒ««»¿∆ƒƒ»≈ƒ»«»

ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰Â ,Á‡ ˙L‡ ÌeMÓe ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓƒ≈∆ƒƒ≈∆»¿≈¿≈ƒƒ
ÛÈÒBÓ ¯eq‡ ‡e‰L ,‰c ÌeMÓe ,˙Á‡k ÔÈ‡a‰34; «»ƒ¿««ƒƒ»∆ƒƒ

ÛÒB - dÏÚ·Ï ‰Ê ¯eq‡ da ÛÒBzpL CBznL∆ƒ∆ƒ≈»ƒ∆¿«¿»«
dÓ·ÈÏ35·iÁ - ÂÈ·‡ ÏÚ ‡a‰ .‰Êa ‡ˆBik ÔÎÂ . ƒ»»¿≈«≈»∆«»«»ƒ«»
ÌÈzL36ÌeMÓe ,‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ˙Â¯Ú ÌeMÓ ˙Á‡ : ¿«ƒ««ƒ∆¿«»ƒ…¿«≈ƒ

·iÁ - ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ .·kL˙ ‡Ï ¯ÎÊ ˙‡Â¿∆»»…ƒ¿«¿≈«»«¬ƒ»ƒ«»
ÌÈzL37‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú :¯Ó‡pL ,38‡a‰ . ¿«ƒ∆∆¡«∆¿«¬ƒ»ƒ…¿«≈«»

ÂÈÏÚ ¯eÎÊ ‡È·‰Â ¯eÎf‰ ÏÚ39ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ««¿¿≈ƒ¿»»¿∆¿≈««««
ÔÈÙe‚ ÈL Ô‰L Èt40˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -41; ƒ∆≈¿≈ƒ≈«»∆»«»««

ÌL ·kLp‰Â ·ÎBM‰ - ·kL˙ ‡Ï ¯ÎÊ ˙‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆»»…ƒ¿««≈¿«ƒ¿»≈
„Á‡42‰Ó‰a ‡È·‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ .‡e‰ ∆»¿≈«»««¿≈»¿≈ƒ¿≈»
ÂÈÏÚ43˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a44. »»¿∆¿≈««≈«»∆»«»««

.˙Á‡ ‰ÏÈÚ·k ¯eÎÊe ‰Ó‰·a ·kLp‰Â ·ÎBM‰ eOÚ»«≈¿«ƒ¿»ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»««

חטאת.2) עליהן חייב בשוגג, אותן כן 3)שהעושה
ובדפוסים  בסמוך, ולהלן כאן רומי ובדפוס תימן. בכתבֿיד
אחד  בהעלם אפילו לומר, ורוצה "אחת". בטעות: חדשים,
ממנו  שנעלמו והיינו, העלמות). בכמה עשה אם (וכלֿשכן
שעשה  אחר ורק מותרים, שהם וחשב האלו, האיסורים כל

אסורים. שהם לו נודע העבירות, אותן ר'4)כל דברי
על  בבא התורה שכתבה ממה זאת ולמד ב: בכריתות יוחנן
כ, (ויקרא קדושים בפרשת מיוחד באופן כרת חיוב אחותו
(שם  כרת החייבים עריות שאר בין נכללה אחותו כי אף יז),
אפילו  עליה חייב שאחותו שכשם ללמד, בא וזה כט), יח,
העריות  יתר כל כן כמו אחרות, עבירות עם ביחד עשאה  אם
וכן  יצחק ורבי מהן. ואחת אחת כל על הוא חייב - כולן
"ואל  יט): (שם שנאמר ממה זאת למדו שם) (כריתות רבנן
נאמר  ולא ערותה", לגלות תקרב לא טומאתה בנדת אשה
על  חייב שהוא ללמדך - תקרב" לא בטומאתה נדה "ואל

אחד. בהעלם אפילו ואשה, אשה פ"א 5)כל למעלה
ד. לא 6)הלכה באשה שהרי דוקא, לאו ושלש ארבעים

אחי  על ו"הבא אביו", על ו"הבא זכר", עם "השוכב שייך
"האשה  שייך לא ובגבר בהמה". עם ו"שוכב אביו"

(לחםֿמשנה). הבהמה" את עליה כלומר,7)שמביאה
הרבה. אזהרות = רבים מקראות בכריתות 8)משום משנה

יב. הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"ג וראה שאם 9)יג:
ביאה  איסורי מהלכות (פי"ז איסור" חל איסור "אין כן לא

ח). נדה,10)הלכה כשהיא הקיים, אחיו אשת על כשבא
שם. ביאה איסורי בהלכות וראה להלן. כאן 11)כמבואר

פירשה  כבר אבל כולל". מ"איסור דוגמא רבינו לנו נתן לא

והדגימה  יחֿיט, הלכות אסורות מאכלות מהלכות יד בפרק
חל  יוכ"פ שאיסור שכיון הכיפורים, ביום חלב שאכל באחד
ובניגוד  חלב, על גם הוא חל המותרים, דברים על גם
האיסור  על נוסף איסור שחל שלמעלה, מוסיף" ל"איסור
הדיוט, לכהן אסורה שהגרושה מתוך אומרים: ואנו גופו,
עליו  אסורה היא זה שבלא אע"פ גדול, לכהן גם היא אסורה
אלא  גופו, האיסור על איסור נוסף לא כולל" ב"איסור כאן -
הכיפורים  ביום לאכול הוא שאסור מתוך אומרים: אנו

בחלב. גם הוא נאסר המותרים, בחולין 12)דברים ברייתא
ה"חפצא",13)מ. על אינם הללו האיסורים כל שהרי

שחיטה. בשעת - כאחד כולם על ומוזהר ה"גברא" על אלא
חטאות.14) שלש חייב גמרא לעב 15)שהוא ודהֿזרה,

אותה 16)שם: עובד אלא זביחה, בגמר אותה שיעבוד
השחיטה. התחלת עם כי 17)מיד שם. עולא דברי

(פ"ח  הבהמה נאסרה ע"ז לשם בבהמה שהוא כל במעשה
דבר  אוסר אדם שאין ואףֿעלֿפי א). הלכה ע"ז מהלכות
- גבוה ממון הם אף שלו וקדשים שם), (ראה שלו שאינו
יכול  והוא שלו נחשבים הם בהם מתכפר שהוא כיון
מה  ולפי לח"מ). - רש"י גם וראה שם, (גמרא לאוסרם
שאין  שמה כא, הלכה שחיטה מהלכות בפ"ב רבינו שכתב
אלא  כוונתו שאין משום הוא שלו שאינו דבר אוסר אדם
שהרי  הקדשים, את לאסור הנ"ל, לטעם צריך אין לצערו,
(מרכבת  לצערו מתכוון שהוא לומר שייך לא בקדשים

שם). ע"ז בהלכות הקנה 18)המשנה = הסימנים שני
כז.19)והוושט. חולין משנה ראה הסימנים. שני רוב

מ. שם וראה כשרה". שחיטתו בבהמה, שנים רוב "שחט

אחד. סימן אלא שחט לא אם חוץ שחוטי משום חייב שאינו
בעפר.20) כמחתך שהוא שם, הגמרא בפי"ח 21)דברי

על  חייב שאינו ואילך, ו הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
המזבח. על ליקרב הראויים על אלא בחוץ קדשים שחיטת

לע"ז.22) בשבת בחוץ, ששחט מותר 23)זו שהעוף
שהכשירו  ואףֿעלֿפי כז.) (חולין אחד סימן רוב בשחיטת
חייב  אינו חוץ", "שחוטי לענין - במליקה (=בעזרה) בפנים

במשנה). קיא: (זבחים שחטו אם חתוך.24)אלא
אותה.25) השחיטה 26)שחט נגמרת הכלֿשהו וע"י

(פ"א  באכילה הוא מותר חולין, העוף היה ואם בעוף,
יא). הלכה שחיטה מ:27)מהלכות חולין

על 28) חוץ, שחוטי על הוא עובר הכלֿשהו שבשחיטת
השב  את מחלל והוא לע"ז בשוגג.29)ת.שחיטה

מחלוקת 30) והיא יוהכ"פ. משום וגם שבת משום גם
הלכה  פ"ו להלן גם רבינו הביא זה ודין קא: חולין בברייתא

גֿכז)31)ו. כג, (ויקרא שנאמר ממה למדו שם בברייתא
אבל  שניהם. על לחייב הוא", הכיפורים "יום היא", "שבת
אין  אחת, בבת איסור על חל שאיסור רבינו, שפסק מה לפי

שלח. ד"ה שם רש"י ועיין זה, ללימוד החי,32)צורך
איש. אשת וגם אח אשת גם היא כן משנה 33)ואם

לג: בזמן 34)ביבמות בעלה על גם נאסרת היא שהרי
באיסור.35)נדתה. עליה שבא זה בעלה, של לאחיו

נד.36) לא 38)שם.37)סנהדרין זכר "ואת משום וגם
עליו,39)תשכב". הוא בא זה שלפני הזכור אותו כלומר,

צו
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צז שגגות  הלכות - קרבנות ספר - מרחשון כ "ז שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

פ"ה  להלן ראה שתים, חייב אחר זכר עליו הביא אם אבל
ג. לחייבו 40)הלכה מחלקין גופין כי שם, להלן ראה

ג.,41)שתים. בכריתות ור"ע ישמעאל ר' בין מחלוקת
(כסףֿמשנה). כר"ע "לא 42)ופסק שם דורש שר"ע

הוא  בא כאילו ונחשב תשכיב", "לא גם ביה קרי תשכב",
אחד. בהעלם הזה הזכר על הבהמה 43)פעמיים אותה

שם. פ"ה להלן ראה זה. לפני עליו שם.44)שבא כריתות
על  הבא אצל שתים שמחייב ישמעאל ר' גם אביי, ולדברי
על  הבא אצל אחת רק מחייב עליו, זכר והביא הזכור

שם. להלן וראה עליו, בהמה והביא הבהמה

.·ÏÚBa LÈ45˙Á‡ ‰ÏÈÚa46‰BÓL ‰ÈÏÚ ·iÁÂ ≈≈¿ƒ»««¿«»»∆»¿∆
˙B‡hÁ47·˜ÚÈ ?„ˆÈk .48‰tÏfÓ ˙a BÏ ‰˙È‰L49 «»≈««¬…∆»¿»«ƒƒ¿»

Ô·Ï ‡O ,ÚÓz dÓLe50ÚÓz51˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ¿»ƒ¿«»»»»ƒ¿«¿ƒƒ∆»«
˙a Ô·ÏÏ ÔÈ‡Â ,Á¯Ò dÓLe52dc·Ï ÏÁ¯ ‡l‡53, ¿»∆«¿≈¿»»«∆»»≈¿«»

·˜ÚÈ ˙a ˙a Á¯Ò ˙‡ˆÓ54BzL‡ ˙BÁ‡Â55‰È·‡Ó56 ƒ¿»∆««««¬…«¬ƒ¿≈»ƒ»
˙Á‡k ÔÈ‡a‰ ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰57Ô·e‡¯Ï Á¯Ò ˙‡O .58 ≈¿≈ƒƒ«»ƒ¿««ƒ≈∆«ƒ¿≈

‰¯Ò‡Â59·˜ÚÈ Èa ¯‡L ÏÚ60da ÛÒB ,61¯eq‡ ¿∆∆¿»«¿»¿≈«¬…«»ƒ
B˙lk ‡È‰ È¯‰Â ·˜ÚÈÏ62˙‡OÂ L¯‚ B‡ Ô·e‡¯ ˙Ó . ¿«¬…«¬≈ƒ«»≈¿≈≈≈¿ƒ»

Bn‡Ó ·˜ÚÈ ÈÁ‡Ï BÊ Á¯Ò63ÏÚ ‰¯Ò‡pL CBzÓ - ∆««¬ƒ«¬…≈ƒƒ∆∆∆¿»«
·˜ÚÈ ÈÁ‡ ¯‡L64da ·˜ÚÈÏ ÛÒB ,65˙L‡ ¯eq‡ ¿»¬≈«¬…«¿«¬…»ƒ≈∆

ÂÈÁ‡66L¯‚ B‡ ˙Ó .67Ï‡ÚÓLÈÏ BÊ Á¯Ò ˙‡OÂ68- »ƒ≈≈≈¿ƒ»∆«¿ƒ¿»≈
Ï‡ÚÓLÈ ÈÁ‡ ¯‡L ÏÚ ‰¯Ò‡pL CBzÓ69ÛÒB , ƒ∆∆∆¿»«¿»¬≈ƒ¿»≈«

da ·˜ÚÈÏ70Ï‡ÚÓLÈ ˙Ó .ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ¯eq‡ ¿«¬…»ƒ≈∆¬ƒ»ƒ≈ƒ¿»≈
˜ÁˆÈ ÈÙÏ ÌeaÈÏ ‰ÏÙÂ71Û‡ dÓaÈÂ ˜ÁˆÈ ¯·ÚÂ , ¿»¿»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿»«ƒ¿»¿ƒ¿»«

BÏ ‰iL ‡È‰L Èt ÏÚ72¯‡L ÏÚ ‰¯Ò‡pL CBzÓ - «ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ∆∆∆¿»«¿»
ÂÈÁ‡73ÂÈ·‡ ˙L‡ ÌeMÓ ·˜ÚÈÏ ¯eq‡ da ÛÒB , ∆»«»ƒ¿«¬…ƒ≈∆»ƒ

˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈML ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓe74. ƒ≈∆ƒ∆¿≈»ƒƒ»ƒ¿««
‰c ‡È‰Lk BÊ Á¯Ò ÏÚ ‡·e ·˜ÚÈ ‚‚L Ì‡75ÈiÁa ƒ»««¬…»«∆«¿∆ƒƒ»¿«≈

dÏÚa ˜ÁˆÈ76·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ ÈiÁ·e77·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿»¿«≈»≈≈∆«¬…¬≈∆«»
Bza ˙a ÌeMÓ :˙B‡hÁ ‰BÓL ‰ÈÏÚ78ÌeMÓe , »∆»¿∆«»ƒ«ƒƒ

BzL‡ ˙BÁ‡79B˙lk ÌeMÓe ,80ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓe ,81, ¬ƒ¿ƒ«»ƒ≈∆»ƒ
ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓe82,ÂÈ·‡ ˙L‡ ÌeMÓe , ƒ≈∆¬ƒ»ƒƒ≈∆»ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰c ÌeMÓe ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓeƒ≈∆ƒƒƒ»¿≈…«≈»∆

ובגמרא.45) במשנה יד: בכריתות זו הלכה ומקור בשוגג.
שם.47)אסורה.46) משנה שמות. שמונה משום
לבן.48) של בתו רחל, של בעלה אשתו 49)שהוא שהיא

לבן. של בתו ואינה יעקב.50)השניה, של חותנו שהוא
קרובתו.51) אינה זלפה שהרי לו, מותרת שהיא
מסרח.52) חוץ שום 53)אחרת יעקב על אין שעדיין

שני  יעקב על חלים סרח וכשנולדה אשתו", "אחות איסור
ואילו  אחת, בבת אשתו" ו"אחות בתו" "בת האיסורים:
בתו, בת משום נאסרת סרח היתה לא בת, עוד ללבן היתה
של  באחותה אשתו" "אחות באיסור נאסר כבר שיעקב כיון
באים  סרח לגבי כי אף עליו, חל בתו" "בת איסור אין רחל,
לחםֿמשנה). וראה המשנה, (מרכבת כאחד האיסורים שני

יעקב.54) של בתו שהיא תמנע, בת שהיא נכדתו,
מאמה.56)רחל.55) ולא לידתה 57)לבן. עם שמיד

אמרנו  וכבר כאחד, האיסורים שני יעקב על חלים סרח, של
איסור. על איסור חל אחת שבבת יעקב,58)למעלה, בן

לו. ומותרת אחותו, בת אלו.59)שהיא בנישואין
אחיו".60) "אשת אלו.61)משום בנישואין
יעקב 62) על גם נאסרה יעקב, בני על שנאסרה שמתוך

כנ"ל. איסור, על איסור חל - מוסיף באיסור שהרי עצמו,
לישמעאל 63) שנשאת דלהלן, משום מאמו, יעקב אחי נקט

לאחי  זה לפני נשואה היתה שאם יצחק, לפני לייבום ונפלה
לפניו  נופלת ואינה יצחק, של כלתו היא הרי מאביו, יעקב
פטורה  שערוה וחליצה יבום מהלכות בפ"ו כמפורש לייבום,

(כס  היבום ומן החליצה ויבמה מן עבר אם ואפילו ףֿמשנה),
ועוד, בכלתו. תופסין קידושין אין שהרי אב", "אשת אינה
עליהם  חל ולא אח, אשת משום עליהם אסורה היא שהרי
ואם  מאמו, יעקב לאחי שנישאה כתב לכן אחר. איסור שום
מאביו. יעקב אחי על ולא יצחק על לא אסורה אינה כן

אח.64) אשת האיסורים 65)משום על אלו, בנישואין
מוסיף.66)הקודמים. באיסור איסור על חל שאיסור

יעקב.67) של אח שהוא אחי 68)בעלה, שהוא יעקב, דוד
אביו. אח.69)יצחק אשת אלו.70)באיסור בנישואין

יצחק 71) על חיוב יש התורה שמן יעקב. של אביו שהוא
איסור  משום נכדתו, בת לייבם אסרו מדרבנן ורק לייבמה,
שניות  איסור היא נכדתו בת כי כא. יבמות ראה שניות,
ובמשנה  יא). אות ו, הלכה אישות מהלכות (פ"א מדרבנן
ולא  חולצת סופרים, מדברי שניות = מצוה "איסור כ. שם

דרבנן.72)מתייבמת". באיסור קידושין ותופסין
אב.73) אשת משום מאביו, יעקב שניהם 74)של וחלים

מוסיפים  ששניהם הקודמים, האיסורים על אחת בבת
איסור. על חל איסור אמרינן מוסיף ובאיסור עליהם,

יעקב,75) על גם נאסרה יצחק, בעלה על שנאסרה ומתוך
א. הלכה למעלה אינו 76)כמבואר מיתתו, לאחר אבל

איש. אשת משום לאחר 77)חייב אבל סרח, אחות שהיא
שאיסור  אשתו, אחות איסור משום חייב אינו רחל של מותה
יח). יח, (ויקרא אשתו בחיי אלא אינו אשתו אחות

יעקב.78) בת תמנע בת לבן,79)סרח של בתו שהיא
יעקב. אשת רחל אחות ראובן,80)והיא בנו אשת

או בנו מות לאחר גם עליו (פ"ב שאסורה שגירשה לאחר
א). הלכה ביאה איסורי לאחיו 81)מהלכות נישאה שהרי

ב. הלכה שם ועיין לישמעאל.82)מאמו, נישאה שהרי

.‚,ÛÈÒBÓ ¯eq‡a Ô‰ÈÏÚ ‰Â¯Ú‰ BÊ ¯Ò‡zL el‡ Ïk»≈∆≈»≈»∆¿»¬≈∆¿ƒƒ
ÌÏBÚa ÔÈÈeˆÓ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈL‡‰ e‰iL CÈ¯ˆ83È„k »ƒ∆¿»¬»ƒ»¬≈ƒ¿ƒ»»¿≈

¯eq‡ ÛÒBzÈ Ô‰ÈÏÚ ¯Ò‡zL CBzÓe ,Ô‰ÈÏÚ ¯Ò‡zL∆≈»≈¬≈∆ƒ∆≈»≈¬≈∆ƒ≈ƒ
:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÊÏ ¯Á‡«≈»∆¬»ƒ≈»¿ƒ≈¿ƒ
˙¯Ò‡ ‰˙È‰ ÌÈÁ‡ B‡ ÌÈa ‰ÊÏ ‰È‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ»»»∆»ƒ«ƒ»¿»∆¡∆∆

Ô˜fÏ ¯eq‡ ÛÒBzÈ - Ô‰ÈÏÚ84‰zÚ ÌL ÔÈ‡ È¯‰L , ¬≈∆ƒ≈ƒ«»≈∆¬≈≈»«»
.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Á‡ ‡ÏÂ Ôa ‡Ï…≈¿…»¿≈…«≈»∆

יוסי 83) ר' "מודה שאמרו שם, בכריתות מהגמרא נלמד כך
ברא  דאיכא הכא? איכא מוסיף איסור מאי מוסיף, באיסור
איסורא  איתוסף בריה, לגבי איסורא דאיתוסף מיגו לסבא,
זה  הרי בן, לאביו לו יש אם שדווקא הרי דידיה". לגבי

צז
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(כסףֿמשנה). מוסיף עליו 84)איסור אסורה שהיא לזה
אחר. באיסור מקודם

.„ÏL dn‡ ÏÚ ‡·e ,ÌÈL LÏL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»»»ƒ»«ƒ»∆
‡ ‡È‰L ,‰iL ÏL dn‡ Ì‡ ‡È‰L ,Ô‰Ó ˙Á‡Ì ««≈∆∆ƒ≈ƒ»∆¿ƒ»∆ƒ≈

˙ÈLÈÏL ÏL ‰È·‡85‡È‰ BÊ ‰˜fL Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»∆¿ƒƒ««ƒ∆¿≈»ƒ
Ô‰ ˙BÓL ‰LÏLe ÂÈÓÁ Ì‡Â B˙BÓÁ Ì‡Â B˙BÓÁ86 ¬¿≈¬¿≈»ƒ¿»≈≈

‡È‰ ˙Á‡ Œ˙a ¯eq‡Â87˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ¿ƒ«««ƒ≈«»∆»«»
˙Á‡88˙·e da ˙·e :dz·e ‰M‡a ¯Ó‡pL ÈÙÏ . ««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ»ƒ»«¿»«

‰LÏL ‰OÚ ·e˙k‰ - ‡È‰ ‰nÊ ‰p‰ ‰¯‡L dzaƒ»«¬»≈»ƒ»ƒ«»»»¿»
„Á‡ Ûe‚k ÔÈÙe‚89˙BÓL ‰LÏM‰ e·LÁÈ CÎÈÙÏ , ƒ¿∆»¿ƒ»≈»¿«¿»≈

„Á‡ ÌLk90. ¿≈∆»

אחותה 85) רחל של בתה את גם ונשא לאה את שנשא כגון
לאה  של אחיהן שהוא לבן, של בנו בת את וגם לאה, של
של  אמם שהיא מותו) (אחר לבן אשת על ובא ושגג ורחל,

אחיהן. ורחל הם.86)לאה איסורים שקידש 87)ג' כגון
שליח. עלֿידי אחת בבת שלשתן בכריתות 88)את משנה

עליה  חייב חמותו, על הבא אומר, נורי בן יוחנן "ר' יד:
שם  שלשתן לו, אמרו חמיו. ואם חמותו ואם חמותו משום

הן". בלשון 89)אחד וסיים נשים, בשלש התחיל כלומר,
שלש  על חייב אינו לפעמים כי להורות היא", "זימה יחיד
שישנם  אחת אשה על שבא כגון אחת, חטאת אלא אלו
ר' בשם אבהו ר' דברי טו. (שם אלו לאווין שלשה עליה

לו,ו 90)יוחנן). "אמרו במשנה (שם) שאמרו מה זהו
הן". אחד שם שלשתן

.‰‡È‰Â ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ,B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ Ï·‡¬»«»«¬∆ƒ¬»ƒ¿ƒ
˙B‡hÁ LÏL ·iÁ - Bn‡ ˙BÁ‡91˙Â¯Ú :¯Ó‡pL ; ¬ƒ«»»«»∆∆¡«∆¿«

Èt ÏÚ Û‡Â dÓˆÚ ÈÙa B˙BÁ‡ ÏÚ ·iÁ - ‰lb B˙Á‡¬…ƒ»«»«¬ƒ¿≈«¿»¿««ƒ
ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Â Bn‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L92?˙‡Ê ‰È‰z C‡È‰Â . ∆ƒ¬ƒ«¬»ƒ¿≈«ƒ¿∆…

ÏÚ·e ,˙Ba ÈzL ‰pnÓ „ÈÏB‰Â Bn‡ ÏÚ ‡aL ÔB‚k¿∆»«ƒ¿ƒƒ∆»¿≈»»«
¯ÊÓn‰ ‡B·iLk ;Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ÂÈ˙BaÓ ˙Á‡««ƒ¿»¿ƒƒ∆»≈¿∆»««¿≈
,˙¯ÊÓn‰ Bn‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ,˙ÈM‰ ˙a‰ ÏÚ ‰f‰«∆««««≈ƒ∆ƒ¬ƒ««¿∆∆
·iÁ - Bn‡Ó ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ,ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡ ‡È‰L∆ƒ¬≈»ƒ∆ƒ¬»ƒ≈ƒ«»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙B‡hÁ LÏL93. »«»¿≈…«≈»∆

טו.91) שם וגמרא "ערות 92)משנה של הזה שהענין
חייב  שהוא להורות כדי (שם) בפסוק נכפל גילה" אחותו

ושם. שם כל עליו 93)על שחייב אחד מעשה עשה אם
למעלה  ראה ושם, שם כל על שחייב הרבה, שמות משום

א. הלכה

éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦
אחד 1) בהעלם הרבה בביאות אחת ערוה על הבא דין יבאר

הרבה. עריות על או

.‡‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰2‰a¯‰ ˙B‡Èa3˙Á‡ ÌÏÚ‰a4Û‡ , «»«∆¿»ƒ«¿≈¿∆¿≈«««
‰a¯‰ ÌÈÓÈ ‰ÏÈÚ·e ‰ÏÈÚa ÔÈa ‰È‰L Èt ÏÚ5, «ƒ∆»»≈¿ƒ»¿ƒ»»ƒ«¿≈

ÌÈ˙Èa BÏ Ú„B ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰6È¯‰Â„Á‡ Ûe‚ ‡È‰7- ƒ¿…«≈¿«ƒ«¬≈ƒ∆»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â ˙Á‡ ‰‚‚L Ïk‰ È¯‰8. ¬≈«…¿»»««¿≈«»∆»«»««

da ‚‚LÂ ¯ÊÁÂ ,BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â da ‚‚L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»¿««»«¿»«¿»«»
da ‚‚LÂ ¯ÊÁÂ ,BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â dÏÚ·e dÓˆÚ«¿»¿»»¿««»«¿»«¿»«»
‰ÏÈÚ·e ‰ÏÈÚa Ïk ÏÚ ·iÁ - dÏÚ·e dÓˆÚ9; «¿»¿»»«»«»¿ƒ»¿ƒ»

˙B‚‚M‰ ˙B˜lÁÓ ˙BÚÈ„È‰L10. ∆«¿ƒ¿«¿«¿»

המנויות 2) עריות באיסור עליו האסורות הנשים אחת
ה"ד). (פ"א למעלה ופורטו מות, אחרי בא 3)בפרשת

פעמים. כמה עצמה הערוה אותה על עליה ובא וחזר עליה
צריך 4) (וכן רומי ובדפוס תימן בכת"י "אחד", הוא כן

כי  הזמן כל ממנו שנעלם והיינו הפרק). בכל להלן להיות
עליו. אסורה זו (אם 5)אשה שבת לענין ה"ב פ"ז להלן

שבת  שהם שבתות, בכמה ושכח שבת, דין עיקר ידע
נדה  על ובא שגג (אם נדה לענין ה"ה ולהלן אחת) בהעלם
עליה  שבא כגון נדות, של שונים בזמנים פעמים כמה אחת
שניה  פעם עליה ובא וראתה וחזרה וטבלה, מנדתה וטהרה
ימים  כי רבינו כתב אחד) בהעלם עצמה, שגגה באותה
מפני  והיינו חטאות. כמה לחייבו האחת השגגה את מחלקים
פעולה  לבין איסור של אחת פעולה בין היתר ימי שיש
לביאה  ביאה בין מפסיקים היתר ימי שאין כאן אבל שניה,
א. יז, ובכריתות ה"א, פ"ו להלן וראה אחת, שגגה הכל –

נעשו 6) האסורות הבעילות וכל לשניה, אחת ביאה בין
אחד. את 7)בהעלם מחלקים גופים כי ה"ג, להלן וראה

חטאות. בכמה לחייבו האחת א.8)ההעלמה טו, כריתות
כחכמים. רבינו ופסק וחכמים, אליעזר רבי מחלוקת

חטאת.9) אחת 10)קרבן בעילה שבין הידיעות כלומר,
וחייב  אחת, כשגגה יחשבו שלא השגגות, מחלקות לשניה
דבר  ומקור וה"ט, ה"א פ"ו להלן ראה וידיעה. ידיעה כל על
חלב  אכל "אם במשנה: - ב יז, ובכריתות - ב עא, בשבת זה
על  חטאת מביא וכו' בינתיים ידיעה היתה אם וכו' וחלב

וכו'". ואחת אחת כל

.·ÏÚ ‡a‰BÊÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰Â¯Ú‰ «»«»∆¿»ƒ«¿≈¿∆¿≈««¿
‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÔÈa ‰ÚÈ„È dÏ ‰˙È‰ ˙ÏÚ·p‰11, «ƒ¿∆∆»¿»»¿ƒ»≈»ƒ»ƒ»

‡e‰ - ‰a¯‰ ˙BÓÏÚ‰a dÏˆ‡ ˙B‡Èa‰ e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿«ƒ∆¿»¿«¿»«¿≈
‰‡Èa Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ‰‡È·Ó ‡È‰Â ,˙Á‡ ˙‡hÁ ‡È·Ó≈ƒ«»««¿ƒ¿ƒ»«»«»ƒ»

‰‡È·e12ÌÈ˙Èa ˙BÚÈ„È BÏ eÈ‰ ‡e‰ .13ÌÏÚ‰a ‡È‰Â , ƒ»»¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ¿∆¿≈
‰a¯‰ ˙B‡hÁ ‡È·Ó ‡e‰ - ˙Á‡14‰‡È·Ó ‡È‰Â , ««≈ƒ«»«¿≈¿ƒ¿ƒ»

˙Á‡ ˙‡hÁ15. «»««

ואחר 11) אסור, שזה ממנה נעלם ביאה שבשעת כגון
הדבר  וחזר לה, נודע ושוב שכחה, ושוב לה, נודע הביאה
הביאות. כל לאחר עד נודע לא ולו פעמים, וכמה כמה

שם).12) בכריתות, (הובאה פ"א כריתות תוספתא,
ובשעת 13) באיסור, בעל כי לביאה ביאה בין לו שנודע

אסור. זה שדבר שכח וביאה.14)הביאות ביאה כל על
שם.15) תוספתא,

.‚‰a¯‰ ˙BÈ¯Ú ÏÚ ‡a‰16˙Á‡ ÌÏÚ‰a17Èt ÏÚ Û‡ , «»«¬»«¿≈¿∆¿≈««««ƒ
„Á‡ ÌMÓ ÔlkL18ÌÈ˜ÏÁÓ ÌÈÙeb Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,19·iÁ - ∆À»ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒÀ¿»ƒ«»

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ20ÂÈL LÓÁ ÏÚaL È¯‰ ?„ˆÈk . «»««¿««≈«¬≈∆»«»≈»»
ÂÈ˙Ba LÓÁ ÏÚ B‡ ÂÈ˙BÈÁ‡ LÓÁ ÏÚ ‡aL B‡ ˙Bcƒ∆»«»≈«¿»«»≈¿»

צח
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Ô‡kÓ .Ûe‚Â Ûeb Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a21‰z‡ ¿∆¿≈«««»«»»ƒ»«»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL ,„ÓÏ22‡È·‰Â ¯eÎf‰ ÏÚ ‡a‰ : »≈∆∆∆»¿¬»ƒ«»««¿¿≈ƒ

˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ÂÈÏÚ ¯eÎÊ23‰na , ¿»»¿∆¿≈«««»«»«««∆
BÓˆÚ ¯eÎf‰ B˙B‡ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c24Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«¿«¿¬»

Á‡ ¯eÎÊ ‰È‰ Ì‡Ì‰ÈL ÏÚ ‡aL ÔÈa ,¯25ÏÚ ‡aL ÔÈa ƒ»»¿«≈≈∆»«¿≈∆≈∆»«
‰Ê26ÂÈÏÚ ‰Ê ‡È·‰Â27Ûe‚Â Ûeb Ïk ÏÚ ·iÁ -28‡e‰Â . ∆¿≈ƒ∆»»«»«»»¿

ÂÈÏÚ ‰Ó‰a ‡È·‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡·a ÔÈc‰29. «ƒ¿»««¿≈»¿≈ƒ¿≈»»»

עליו.16) האסורות נשים כמה על בשוגג שנעלם 17)בא
נודע  ולא האלו, הביאות זמן כל במשך אסור זה שדבר ממנו

לביאה. ביאה בין אחד.18)לו איסור משום כלומר,
בכמה 19) אלא אחד בגוף היו לא הללו שהביאות מכיון

מיוחד,20)גופים. חטאת קרבן חייב וגוף גוף כל על
בהעלם  נדות נשיו חמש על "הבא א: טו, כריתות משנה
נאמר  שם, ובגמרא ואחת", אחת כל על חייב שהוא אחת,
הנשים  היו אם וכ"ש מוחלקים". גופים והן "הואיל הטעם:
אפילו  שהרי אחר, איסור משום אחת כל אסורות הללו
על  חטאות כמה חייב שמות, כמה בו יש אם אחד במעשה

ה"א. פ"ד למעלה ראה ושם, שם מחלקים 21)כל שאנו
גוף  לבין חטאות, כמה שחייב גופים, כמה בין אחד באיסור
ה"א. למעלה ראה ביאות, כמה על אחת חטאת שחייב אחד

עקיבא.22) רבי דברי ב. נד, וסנהדרין א. ג, כריתות
ה"א.23) פ"ד למעלה עליו 24)ראה שבא הזכר כלומר,

עליו. אחרֿכך הביא עצמו הזכר אותו שני 25)מקודם,
אחד.26)זכרים. זכר אחר.27)על הוא 28)זכר כן

אבל  שם, כריתות ובבלי ה"ט, פ"ז סנהדרין ב'ירושלמי'
אף  כי ישמעאל לרבי לכאורה נשמע שם סנהדרין מהבבלי
וב'מעשה  כאן, שמח' ב'אור וראה אחת, חייב גופים בשני

בזה. שכתבו מה ה"א, פ"ד אומרים 29)רוקח' שאנו שמה
שאינו  אחד בהעלם עליו בהמה והביא בהמה על הבא כי
זה  שאין שם), פ"ד למעלה (ראה אחת חטאת אלא חייב
הבהמה  אותה זה, לפני עליה שבא הבהמה אותה אלא
חייב  – אחרת בבהמה אבל מכן, לאחר עליו הביא עצמה

גופים. שני שהם משום חטאות, שתי

.„ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙BÓ‰a ‰ÈÏÚ ‰‡È·‰L ‰M‡‰»ƒ»∆≈ƒ»»∆»¿≈«¿≈¿∆¿≈
‰Ó‰·e ‰Ó‰a Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙·iÁ - ˙Á‡30È¯‰L , «««∆∆«»«»¿≈»¿≈»∆¬≈

‰a¯‰ ÌÈL‡Ï ‰ÏÚ·pL ÈÓk BÊ È¯‰Â ;ÔÈ˜ÏÁÓ ÔÈÙe‚ƒÀ¿»ƒ«¬≈¿ƒ∆ƒ¿¬»«¬»ƒ«¿≈
LÈ‡ Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙·iÁ ‡È‰L ,„Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆»∆ƒ«∆∆«»«»ƒ

LÈ‡Â31. »ƒ

אם 30) ואף (כסףֿמשנה), ה"ג קודם שכתב ממה נלמד
על  חייב אינה פעמים, כמה עליה הזאת הבהמה את הביאה
חטאת  אחרת עוד ועל אחת, חטאת כיֿאם אחת בהמה

ה"ה.31)שניה. להלן ראה

.‰‰ÚÓLÂ ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰32 »ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ««»¿»¿»
Èt ÏÚ ÔÈa ,˙‡OÂ ,˙nL ÌÈ„Ú e‡aL B‡ ˙nL∆≈∆»≈ƒ∆≈¿ƒ»≈«ƒ

dÓˆÚ33ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ÔÈa34- Ìi˜ dÏÚaL Ú„BÂ , «¿»≈«ƒ≈ƒ¿«∆«¿»«»
Ôa¯˜ ˙·iÁ35„Á‡36‰a¯‰ ÌÈL‡Ï ˙‡O Ì‡Â .37B‡ «∆∆»¿»∆»¿ƒƒ»«¬»ƒ«¿≈

‰a¯‰ ÌÈL‡ ÌÚ ‰˙pfL38Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙·iÁ - ∆ƒ¿»ƒ¬»ƒ«¿≈«∆∆«»«»

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ˜ÏÁÓ ÌÈÙeb Ô‰L ÈtÓ ,LÈ‡Â LÈ‡ƒ»ƒƒ¿≈∆≈ƒÀ¿»ƒ¿««ƒ
‰‚‚La Ïk‰L39,‰‚‚La ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ .˙Á‡ ∆«…ƒ¿»»«««»««ƒ»ƒ¿»»

‡·e ,‰c ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁÂ ,‰Ï·ËÂ d˙cpÓ ‰¯‰ËÂ¿»¬»ƒƒ»»¿»¿»¿»¿»¿»¬»ƒ»»
dÓˆÚ ‰‚‚L d˙B‡a ‰iL ÌÚt ‰ÈÏÚ40ÏÚ ·iÁ - »∆»««¿ƒ»¿»¿»»«¿»«»«

ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk41˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,42 »««»««««ƒ∆¿∆¿≈««
„Á‡ Ûe‚ ‡e‰Â43˙ec ÔÓfÓ ıeÁ ‰Ê ˙ec ÔÓfL ; ¿∆»∆¿«ƒ∆ƒ¿«ƒ

˙ÈM‰44˙Bc ÌÈL ÈzLk Ô‰ È¯‰Â ,45. «≈ƒ«¬≈≈ƒ¿≈»ƒƒ

תומו,32) לפי המסיח וגוי ושפחה מעבד או אחד, מעד
הקי  – משנים פחות שבערוה דבר שאין רבנן ואע"פ לו

להתגלות  העשוי שדבר משום אלו, לכל להאמין זה בדבר
בנות  תשארנה שלא ועוד בו, לשקר חשודים ואינם הוא
הכ"ט). ופי"ג הט"ו, גירושין מהל' (פי"ב עגונות ישראל

לה 33) שאפשר ונישאת", שמת עדים "באו על מוסב זה
פז: יבמות רש"י (ראה ביתֿדין הוראת בלא אפילו להנשא

ב"ד). ברשות שלא ניסת "שמעה 34)ד"ה על מוסב זה
וגוי  ושפחה עבד או אחד עד לפניהם שהעיד וכגון שמת",
ביתֿדין. עלֿפי הוא ההיתר שכל תומו, לפי המסיח

הים,35) למדינת בעלה שהלך "האשה ב: פז, יבמות משנה,
תצא  ב"ד, ע"פ שלא ניסת וכו', בעלך מת לה ואמרו ובאו
עלֿפי  "ניסת במשנה: שם שאמרו ומה בקרבן". וחייבת
שכן  ההלכה, מן נדחה – הקרבן" מן ופטורה תצא ביתֿדין
טעות  אלא כלל, הוראה זו שאין צב.) (שם ורבא זעירי אמרו
שם. שכתבנו ובמה ה"ג, פי"ד להלן וראה היא,

הורוה 36) לענין צב. (שם וחכמים אליעזר רבי מחלוקת
גדול  לכהן אלמנה כגון וקלקלה, והלכה להנשא ביתֿדין
ביתֿדין  עלֿפי בנישאת ההלכה, לפי והואֿהדין, וכו',
כל  על אחד קרבן שחייבת כחכמים, ופסק בקרבן) שחייבת
לה  נודע ולא הואיל השני, בעלה עליה שבא הביאות

שם. רש"י וראה חי, הראשון שבעלה שם:37)בינתיים
אדם  בני לחמשה נשאת שאם אליעזר, לרבי חכמים "מודים
גופים  והם הואיל ואיש, איש כל על קרבן שחייבת

לינשא,38)מוחלקים". ב"ד "הורוה ב: פז, שם משנה,
"מאי  - א צב, שם ובגמרא בקרבן", חייבת - וקלקלה והלכה
ורבי  קידושין), בלי כלומר =) זינתה אומר ר"א קלקלה,
הדיוט", לכהן וחלוצה גרושה לכ"ג, אלמנה אומר יוחנן
עשיתם  אתם לב"ד: שטוענת הקרבן, מן פטורה זינתה אבל
עלֿפי  שנישאת המשנה דעת לפי אינו זה וכל לפנויה. אותי
חייבת  נישאת שגם ההלכה לפי אבל הקרבן, מן פטורה ב"ד
שם  'מאירי' (ועי' בקרבן חייבת שזינתה, כלֿשכן קרבן,

שהנדה 39)פז:). ששכח או טהורה, שהיא שחשב כגון
שהיא 40)אסורה. הזמן כל לו נודע שלא אחד, בהעלם

וטבלה  נדה שהיא הדבר כל לו סיפרה לא שהיא וכגון נדה,
אסורה. שהנדה הזמן כל לו נודע שלא או נדה, פרסה ושוב

יז.).41) כריתות רבא, (דברי נדתה עת כל על אחת חטאת
בהעלם 42) הפעמים בכל הנדה את בעל שהוא כלומר,

אותה 43)אחד. בעל שהרי אחד, גוף הוא האיסור כלומר,
וגוף  אחד ובהעלם נדות, כמה בעל ולא פעמים כמה אשה
בלבד. אחת חטאת אלא לחייב שלא הדין מן היה אחד,

השניה.44) נדתה בעת אינו הראשונה נדתה שעת כלומר,

צר
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מלאכה  בהן ועשה שבת שהן שבתות בכמה שכח כאילו וזה
לחייבו  מחלקים השבתות שתי שבין שהימים אחד, בהעלם
הטבילות  גם כן כמו – ה"ב) פ"ז להלן (ראה חטאות בכמה
כמו  נחשבות השניה, נדתה עת לבין האחת נדתה עת שבין

השבתות. שבין אחד,45)הימים בהעלם עליהן שהבא
וה"א. ה"ג למעלה ראה חטאות, שתי חייב

.ÂdzÒÂ ˙ÚLa ‡lL BzL‡ ÏÚ ‡a‰46Ìc ‰˙‡¯Â «»«ƒ¿∆…ƒ¿«∆¿»¿»¬»»
LÈÓLz‰ ˙ÚLa47el‡ È¯‰ -48Ôa¯wÓ ÔÈ¯eËt ƒ¿«««¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ»¿«

‚‚BL ‡ÏÂ ‡e‰ Òe‡k ‰fL ÈtÓ ,˙‡hÁ49‚‚BM‰L .50 «»ƒ¿≈∆∆¿»¿…≈∆«≈
˜c˜„Â ‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜„a el‡Â ,˜c˜„Ïe ˜c·Ï BÏ ‰È‰»»ƒ¿…¿«¿≈¿ƒ»«»∆»∆¿ƒ¿≈
Á¯Ë ‡lL ÈÙÏe ,‰‚‚L È„ÈÏ ‡a ‰È‰ ‡Ï - ˙BÏ‡Laƒ¿≈…»»»ƒ≈¿»»¿ƒ∆…»«
Ï·‡ ;‰¯tk CÈ¯ˆ ‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ‰¯È˜Á·e ‰LÈ¯„aƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿««»«¬∆»ƒ«»»¬»
˙ÚLa ‡lLÂ ‰˙È‰ ‰¯B‰Ë È¯‰ ?˙BOÚÏ Bl ‰Ó - ‰Ê∆««¬¬≈¿»»¿»¿∆…ƒ¿«

CÎÈÙÏe .Ò‡ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ .ÏÚa dzÒÂ51‡ˆÓpL ÔÈa , ∆¿»»«≈∆∆»…∆¿ƒ»≈∆ƒ¿»
dlL „Ú ÏÚ Ì„52BlL „Ú ÏÚ ‡ˆÓpL ÔÈa53- »«≈∆»≈∆ƒ¿»«≈∆

ÔÈ¯eËt54˙ÒÂÏ CeÓÒ ‰ÈÏÚ ‡·e ¯·Ú Ì‡ Ï·‡ .55, ¿ƒ¬»ƒ»«»»∆»»«∆∆
˜ L¯ÙÈÂ ÏÚ·iL ‰n„Â˙ÚLa ‰˙‡¯Â ,Ìc ‰‡¯zL Ì„ ¿ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿…∆∆ƒ¿∆»¿»¬»ƒ¿«

‰‚‚L ‡È‰ BfL ,Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ - LÈÓLz‰56CÎÈÙÏ .57, ««¿ƒ«»ƒ¿»¿»∆ƒ¿»»¿ƒ»
BlL „Ú ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ Ì‡58ÌÈ‡ÓË Ì‰ÈL -59ÔÈ·iÁÂ ƒƒ¿»»«≈∆¿≈∆¿≈ƒ¿«»ƒ

Ôa¯˜a60‡ˆÓ .61„iÓ dÓˆÚ ‰Áp˜ Ì‡ :dlL „Ú ÏÚ ¿»¿»ƒ¿»«≈∆»ƒƒ¿»«¿»ƒ»
‰˙‰L ‡ÏÂ ÏÚa‰ L¯tLk62ÔÈ·iÁÂ ÌÈ‡ÓË Ì‰ÈL - ¿∆≈≈«««¿…»¬»¿≈∆¿≈ƒ¿«»ƒ

Ôa¯˜a63‰˙‰L Ì‡Â ;64¯k‰ ˙Á˙Ï d„È ËÈLBzL È„k ¿»¿»¿ƒ»¬»¿≈∆ƒ»»¿««««
‰Áp˜ Ck ¯Á‡Â Ba ˜c·Ï „Ú Ïh˙Â ˙Òk‰ ˙Á˙Ï B‡¿«««∆∆¿ƒ…≈ƒ¿…¿««»ƒ¿»

˜ÙÒa ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - dÓˆÚ65Ôa¯wÓ ÔÈ¯eËÙe66; «¿»¿≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ»¿»
‰Èt ˙‡ ÁÈ„˙Â ‰hn‰ ÔÓ „¯zL È„k ‰˙‰L Ì‡Â67 ¿ƒ»¬»¿≈∆≈≈ƒ«ƒ»¿»ƒ«∆»∆»

dÓˆÚ ‰Áp˜ Ck ¯Á‡Â68Ì„ ‡ˆÓÂ69¯B‰Ë dÏÚa -70. ¿««»ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»»«¿»»

דם.46) לראות נדה.47)קביעותה על ובא נכשל והרי
ואשתו.48) הבעל א.49)שניהם  יח, שבועות
שהיא 50) וחשבה נדה אשתו על שבא וכגון קרבן. שמחויב

ה"ח. פ"ב למעלה ראה שזה 51)טהורה, כיון כלומר,
התשמיש.52)אונס. אחר עצמה מקנחת שהיא המטלית

איש 53) דרך כי התשמיש. אחר עצמו מקנח שהוא המטלית
עצמו  קינח הוא התשמיש: אחר עצמם לבדוק ואשה
ביאה  איסורי מהל' (פ"ד שלה במטלית והיא שלו, במטלית
עליה  בא לענין ההלכה, בהמשך להלן וראה הי"דֿטו).
על  הדם נמצא אם בין הבדל יש שלפעמים לוסת, סמוך

שלו. על הדם נמצא אם לבין בעל 54)שלה, ודאי כי אף
חי  ואין גמור, אונס שזה הנ"ל מטעם פטורים חטאת נדה, וב

השוגג. על הסמוכה 55)אלא בעונה עליה לבוא שאסור
ביאה  איסורי (הל' תשמיש בשעת דם תראה שמא לוסתה,

עונה). זמן הוא כמה ועיי"ש הי"ב, אין 56)שם כלומר,
אין  וגם נדה. שהיא בעת לבעול התכוון לא שהרי מזיד, זה
הוא, שוגג אלא לוסת, סמוך לבעול לו היה לא כי אונס, זה

אומן. בדין ה"ט פ"ב למעלה שוגג,57)וראה שזהו כיון
חטאת. התשמיש.58)וחייבים אחר בו קינח שהוא

משום 59) והוא נדתה, טומאת משום היא ימים, שבעת
"ותהי  כד) טו, (ויקרא שנאמר כמו כנדה, נדה שהבועל

ימים". שבעת וטמא עליו מהם,60)נדתה אחד כל חטאת
- א יח, בשבועות שביארו מה לפי א. יד, נדה משנה
ואףֿעלֿפי  לווסתה. סמוך עליה בבא עוסקת זו שמשנה
שלו, על שנמצא כיון – התשמיש אחרי רב זמן שקינח
שם. רש"י ועי' תשמיש. בשעת שראתה הוא ממנה בוודאי

סמוך 62)הדם.61) מיד עצמה קינחה אלא כלום,
אותיום 63)לפרישתו. שלה על "נמצא שם: משנה,

הדבר  ברור כאן שגם קרבן", וחייבין טמאין (=תיכף)
התשמיש. בשעת דם של 64)שראתה פרישתו מזמן
עמצה. את שקינחה ועד שיתכן 65)הבעל, שבעה. טומאת

רב  ומפרש ב. שם, ברייתא התשמיש, לאחר בא הדם כי
כך. הביאור במשנה גם כי (שם) החטאת 66)חסדא מן

פ"ז  (ראה הספק על באה בהמה חטאת שאין ומשום (שם).
אשם  בקרבן חייבים הם אבל ה"י), המוקדשין פסולי מהל'

טו.). שם (גמרא, נקיה"67)תלוי לשון הוא פניה, "כוונת
אותו  מטה, של פניה כלומר, שם). נדה בפיה"מ, (רבינו

שם). רש"י, (ראה זמן 68)המקום ששהתה כלומר,
לאחר  ורק עצמה. את לקנח וכן המיטה מן לרדת בו שאפשר

עצמה. קינחה זה זמן בה.69)משך שקינחה המטלית על
ואילו 70) התשמיש, גמר לאחר בא הזה הדם כי תולין שאנו

שם, נדה (משנה, כלל נדה היתה לא התשמיש בשעת
כחכמים). ופסק וחכמים, עקיבא רבי מחלוקת

.Ê˙ÒeÏ CeÓÒ ÏÚ·e ¯·ÚL ÈÓ71Ìc˜zL ˙Úc ÏÚ ƒ∆»«»«»«∆∆«««∆ƒ¿…
˙‡ÓËpL ‰M‡‰ ‰LÈb¯‰Â ,Ìc‰ ˙i‡¯Ï B˙‡Èaƒ»ƒ¿ƒ««»¿ƒ¿ƒ»»ƒ»∆ƒ¿≈
‡Ï ‰Ê È¯‰ - È˙‡ÓË BÏ ‰¯Ó‡Â LÈÓLz ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ¬≈∆…

‰M˜˙Ó ‡e‰Lk L¯ÙÈ72˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ƒ¿¿∆ƒ¿«∆¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰‡Èa È¯eq‡73L¯Ùe „iÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡Â . ƒ≈ƒ»¿ƒ…»«∆»ƒ¿ƒ»≈≈

M˜˙Ó ‡e‰Lk˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ - ‰74ÏÚ ˙Á‡ : ¿∆ƒ¿«∆«»¿≈«»«««
‰c ÏÚa È¯‰L ,B˙ÒÈk75B˙‡ÈˆÈ ÏÚ ˙Á‡Â ,76, ¿ƒ»∆¬≈»«ƒ»¿«««¿ƒ»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙‡È·k BÏ ‰‡‰ B˙‡ÈˆiL77 ∆¿ƒ»¬»»¿ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
Ìc˜zL ‰n„Â ˙Òe‰ ˙ÚLa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L Ú„iLk¿∆»«∆»ƒ¿…ƒ¿««∆∆¿ƒ»∆ƒ¿…
,„iÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L Ú„È ‡ÏÂ ,d˙i‡¯Ï B˙ÏÈÚa¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¿…»«∆»ƒ¿ƒ»

˙BÓÏÚ‰ ÈzL BÏ e‡ˆÓpL78˙BÏÈÚa‰ ÈzLa79Ï·‡ ; ∆ƒ¿¿¿≈∆¬»ƒ¿≈«¿ƒ¬»
˙Òe‰ ˙ÚLa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡80Ú„È ‡ÏÂ , ƒ…»«∆»ƒ¿…ƒ¿««∆∆¿…»«

L¯tL Èt ÏÚ Û‡ ,„iÓ ‰‡Óh‰ ÔÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L∆»ƒ¿ƒ«À¿»ƒ»««ƒ∆≈≈
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰M˜˙Ó ‡e‰Â „iÓ81; ƒ»¿ƒ¿«∆≈«»∆»«»««

‰‚‚La ,˙BÏÈÚa ÈzLk Ô‰L ,B˙‡ÈˆÈÂ B˙ÒÈkL ÈtÓƒ¿≈∆¿ƒ»ƒƒ»∆≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»
Ïk‰ ‰OÚ ˙Á‡ ÌÏÚ‰·e ,Ô‰ ˙Á‡82ÔÈc‰ ‡e‰Â . ««≈¿∆¿≈««»»«…¿«ƒ

˙BÈ¯Ú‰ ¯‡La83˙Úc ÏÚ ‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‡·e ‚‚L Ì‡L , ƒ¿»»¬»∆ƒ»«»«»∆¿»«««
CB˙a ‡e‰Â ‰Â¯Ú ‡È‰L BÏ Ú„BÂ ,˙¯zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«∆ƒ∆¿»¿¿
BÏ ‰‡‰ B˙‡ÈˆiL ,„iÓ L¯ÙÈ ‡Ï - LÈÓLz‰««¿ƒ…ƒ¿ƒ»∆¿ƒ»¬»»
‡e‰Â L¯Ùe „iÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡Â .B˙‡È·k¿ƒ»¿ƒ…»«∆»ƒ¿ƒ»≈≈¿

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰M˜˙Ó84‰‚‚L Ïk‰L , ƒ¿«∆≈«»∆»«»««∆«…¿»»
.‡È‰ ˙Á‡««ƒ

שלא 71) ואילו כדלהלן, הכניסה על גם לחייבו כדי כן נקט
ה"ו). (למעלה הכניסה על פטור וסתה בשעת

חי.72) עדיין הי"א.73)כשהאבר משנה,74)פ"ד

ק
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קא שגגות  הלכות - קרבנות ספר - מרחשון כ "ח שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לו  ואמרה הטהורה, עם משמש "היה ב: יד, שבועות
לו  הנאה שיציאתו מפני חייב, - מיד ופירש נטמאתי
חייב  וכו' אביי "איתמר, ב: יז, שם ובגמרא כביאתו",

זו 76)בשוגג.75)שתיים". ופרישה חי, באבר שפירש
עצמה. בפני כביאה לו בגמרא.77)נחשבת - א יח, שם

הפרישה.78) שגגת מענין אינו הכניסה שגגת שענין לפי
כמו  השגגה, היתה ואסור במותר לאו הכניסה, שגגת שהרי
הדם  זיבת לפני לבעול ביכול אלא הפרישה, שגגת שהיתה
לבעול  שלא מוזהר שהוא הוא יודע ולעולם יכול, ובאינו
שגגת  מענין אינו הכניסה שגגת שענין וכיון לוסתה, סמוך
בהעלם  חלב זיתי שני אכל של לדין שייך אינו הפרישה,
שם). שבועות מיגש, (ר"י אחת חטאת חייב שהוא אחד
ידיעה  שישנה לפי העלמות שתי שהן שם, פירש ורש"י

בעילות 79)באמצע. כשתי שהן וביציאה, בכניסה

נטמאתי.80)נפרדות. התשמיש: באמצע לו ואמרה
שם).81) הם,82)(שבועות, אחד בענין השגגות ששתי

שם), מיגש, (ר"י הנדה שבבעילת ואסור במותר שהוא
החטא, ידיעת כאן שאין משום הטעם, שם רש"י ולפירוש
יודע  שאינו מכיון חטא, עשה ולא אנוס שהוא סבור הוא כי
אחת. להעלמה הכל ונחשב לווסת, סמוך לבעול שאסור

(כסףֿמשנה).83) הוא הביאה,84)פשוט ואיסור בהיתר
היציאה  לבין הכניסה בין בינתיים, ידיעה כאן שיש ואע"פ
וצריך  השגגות) מחלקות הידיעות כי ה"א, למעלה (וראה
– היציאה על וגם הכניסה על גם חטאות, שתי להתחייב
הידיעה  אין היציאה, לשגגת גרמה הכניסה ששגגת מכיון
וראה  שמח'. ('אור אחת חטאת אלא חייב ואינו מחלקת

טהרה). סדרי בשם הגרע"א ובהגהות המוריה' ב'הר

âמרחשון כ"ח שלישי âיום
éML ÷øt1 ¤¤¦¦

ואם 1) הבעילות, שגגת כדין המאכלות שגגת שדין יבאר
לקרבן. מצטרפין האיסורין

.‡˙BÏÎ‡n‰ ˙‚‚L ÔÈc2˙BÏÈÚa‰ ˙‚‚L ÔÈ„k3. ƒƒ¿«««¬»¿ƒƒ¿««¿ƒ
ÌÏÚ‰a „Á‡ ÌMÓ ‰a¯‰ ˙BÏÈÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¬ƒ«¿≈ƒ≈∆»¿∆¿≈

˙Á‡4·iÁ BÈ‡ - ÌÈa¯ ÌÈÓÈ Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ , ««««ƒ∆≈≈≈∆»ƒ«ƒ≈«»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡5·ÏÁ ÏÎ‡Â ÌBi‰ ·ÏÁ ÏÎ‡ ?„ˆÈk . ∆»«»««≈«»«≈∆«¿»«≈∆

¯ÁÓÏ ·ÏÁÂ ¯ÁÓÏ6Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ¿»»¿≈∆¿»»¿∆¿≈««««ƒ∆≈
ÔÈÈeÁÓz ‰LÏLa7Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ƒ¿»«¿ƒ≈«»∆»««¬»ƒ

·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,BÏ Ú„BÂ ·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡»«¿«ƒ≈∆¿«¿»«¿»«¿«ƒ≈∆
˙BÚÈ„È‰L ;‰ÏÈÎ‡Â ‰ÏÈÎ‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - BÏ Ú„BÂ¿««»«»¬ƒ»«¬ƒ»∆«¿ƒ

˙B‚‚M‰ ˙B˜lÁÓ8·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡ .9ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ¿«¿«¿»»««¬ƒ«ƒ≈∆¿»«¿»«
ÈL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒ≈∆¿∆¿≈««««ƒ∆≈¿≈

ÔÈÈeÁÓz10Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰L Èt ÏÚ Û‡Â11el‡ È¯‰ - «¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ≈≈∆¬≈≈
ÔÈ˜lÁÓ ÔÈÈeÁÓz‰ ÔÈ‡L ;˙‡hÁ ‡È·Óe ÔÈÙ¯ËˆÓ12. ƒ¿»¿ƒ≈ƒ«»∆≈««¿ƒ¿«¿ƒ

Ô‰ÈÈa ‰‰LÈ ‡lL ‡e‰Â13LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙BÈ ¿∆…ƒ¿∆≈≈∆≈ƒ¿≈¬ƒ«»
ÌÈˆÈa14.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ≈ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

¯eÚM‰ Û¯ËˆnL ÌLkL15Ck ,˙e˜ÏÓÏ „ÈÊÓÏ ∆¿≈∆ƒ¿»≈«ƒ¿≈ƒ¿«¿»
Ôa¯˜Ï ‚‚BLÏ ¯eÚM‰ Û¯ËˆÓ16. ƒ¿»≈«ƒ¿≈¿»¿»

יא:3)האסורים.2) כריתות המשנה מדברי הוא, ברור
ממנו 4) ונעלם פעמים, כמה איסור דבר אכל אם כלומר,

סוף  עד הראשונה האכילה (מהתחלת הזמן כל במשך
באכילה. אסור זה דבר כי האחרונה) כל 5)האכילה על

אם  כי מחלקים, הימים אין האכילות לעניין כי האכילות,
חייב  אינו ביניהם לו נודע שלא זמן וכל מחלקות הידיעות

אחת. יומיים 6)אלא שהוא המחר, של למחר כלומר,
הראשונה. האכילה קערות,7)אחרי בשלוש נתבשלו

כי  ט הלכה ט פרק להלן וראה בישולם. מלאכת בשינוי
פסק  כריתות חיוב לעניין אבל במעילה, מחלקים התמחויין
את  מחלקים התמחויין אין כי טו:) (כריתות עקיבא כרבי
כל  על חטאת חייב שאינו להחמיר, ובין להקל בין ההעלם
עקיבא  רבי של רבו שהוא יהושע רבי כי אף ותמחוי, תמחוי
לרבי  שהשיב עקיבא כרבי פסק מחלקין, התמחויין כי סובר
יהושע  רבי קיבל אם נסתפקו ובגמרא (שם), במשנה יהושע
הוא  עקיבא שרבי וכיוון קיבל, לא או עקיבא רבי תשובת
וודאי. מידי מוציא ספק אין - ספק הוא יהושע ורבי וודאי

ידיעה 8) הייתה אם וכו' וחלב חלב אכל "אם במשנה:
ואחת". אחת כל על חטאת מביא וכו' כי 9)בינתיים

וחטאת  במזיד, ומלקות כרת לעניין חלב אכילת שיעור
בכזית. הוא - זית 10)בשוגג חצי ושנתבשל קערות בשתי

אין  - השני הזית חצי מאשר הבישול מלאכת בשינוי זה
זיתים  החצאי שני אלא מחלקים, התמחויין אומרים

ביניהם.11)מצטרפים. ובהפסקה בנפרד שאכלם
עקיבא.12) וכרבי להחמיר ובין להקל הכוונה 13)בין אין

אכילת  להתחלת ראשון זית חצי אכילת מסוף ישהה שלא
עד  הראשון זית החצי אכילת מתחילת אלא שני, זית חצי
יב: ברכות בגמרא מצאנו וכן השני. זית החצי אכילת סוף
שבין  ימים מעשרה חוץ וכו' מתפלל אדם כולה השנה "כל
מתחילת  הוא ש"בין", הרי הכיפורים", ויום השנה ראש
השנה  ראש בלעדי שהרי הכיפורים, יום סוף עד השנה ראש

ימים. עשרה אין הכיפורים במשנה 14)ויום כחכמים
כדי  סוף ועד מתחילה שישהה עד האומרים יב: כריתות
כי  פג. עירובין ברוקא בן יוחנן כר' גם ופסק פרס אכילת
בצים. שלוש אכילת כדי הוא פרס אכילת שיעור

שלם.15) לרבינו 16)לכזית לו פשוט למה מבורר לא
לקרבן. שמצטרף ממה יותר למלקות שמצטרף

.·¯˙B ÏÎ‡17˙ÈÊk ,ÌÈÁ·Ê ‰MÓÁÓ18,Á·Ê ÏkÓ »«»≈¬ƒ»¿»ƒ¿«ƒƒ»∆«
ÔÈÈeÁÓz ‰MÓÁa ÔÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a19 ¿∆¿≈««««ƒ∆¬»»«¬ƒ»«¿ƒ
Ô‰ „Á‡ ÌL ÔlkL ;˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -20, ≈«»∆»«»««∆À»≈∆»≈

ÔÈ˜lÁÓ ÔÈ‡ ÔÈÈeÁÓz‰Â21ÔÈ‡ ÌÈÁ·f‰ ÈÙe‚Â . ¿««¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿≈«¿»ƒ≈»
ÔÈ˜lÁÓ22B‡ ÌÈa¯ ÌÈÁ·fÓ ¯Oa ÏÎB‡‰ „Á‡L , ¿«¿ƒ∆∆»»≈»»ƒ¿»ƒ«ƒ

„Á‡ Á·fÓ23ıeÁa ÌÈÁ·Ê ‰MÓÁ ËÁBM‰ ÔÎÂ .24 ƒ∆«∆»¿≈«≈¬ƒ»¿»ƒ«
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a25‡‰ . ¿∆¿≈««≈«»∆»«»««»

˙B¯eˆ LÓÁÏ ‰ÂÁzLÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ26ÌÏÚ‰a ¿»∆∆¿ƒ¿«¬∆¿»≈¿∆¿≈
˙Á‡27. ««

במזיד 17) אכלו שאם אכילתו, זמן לאחר שנותר זבח בשר
חטאת. מביא ובשוגג כרת אכילת 18)חייב שיעור כי

כזית. הוא בה, להתחייב וזבח 19)נותר זבח כל נתבשלו

יום שלישי
קא
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שגגות קב הלכות - קרבנות ספר - מרחשון כ "ח שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אחרת. והוא 20)בקערה אחד איסור אלא אינם כלומר,
נותר. חטאות.21)איסור כמה בהן שיתחייב השגגות את

למעלה 22) אמרנו שבעריות פי על ואף חטאות כמה לחייבו
אפשר  אי בעריות שם - מחלקים שגופים ג) הלכה ה (פרק
אבל  מחלקים, הגופים ולפיכך אחת, בבת כולן לבעול
אין  ולכן אחת, בבת הזבחים מכל להיות יכולה נותר אכילת

מחלקים. חטאת 23)הגופים אלא חייב שאינו הם, שווים
וכרבי  גופין, כמה היותם ידי על משתנה הדין שאין אחת,

שם. במשנה לעזרה.24)עקיבא שם:25)בחוץ במשנה
בחוץ  זבחים ה' השוחט על יהושע לר' עקיבא ר' שאל
ואמר  אחת, חטאת או חטאות חמש חייב אם אחד, בהעלם
ר' ודחה ממעילה, בקלֿוחומר חמש חייב שהוא יהושע ר'
לגבי  מחלקים גופים שאין וכשם שם, עיין דבריו, שמעון
בחוץ, קדשים שחיטת לעניין מחלקים אין כך נותר, אכילת

אחת. בבת כולם את לשחוט זרה.26)שאפשר עבודה של
שהרי 27) אחד, בהעלם הדבר פשוט בהשתחוואה

באכילה  ואילו צורות, לחמש לעבוד יכול אחת בהשתחוואה
מיוחדת. ושחיטה מיוחדת אכילה אחד לכל - ושחיטה

.‚Ìc ÊÈw‰28BzÓ‰·Ï29BÏa˜Â30Ô‡˙Le ˙BÒBk ÈLa ƒƒ»ƒ¿∆¿¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a31. ¿∆¿≈««≈≈ƒ∆»«»««

דם 28) והוא עימו, יוצאה שהנפש דם והוציא בבהמה חיבל
חייב  - במזיד זה דם שהשותה חזק), בזרם (=היוצא הקילוח

חטאת. מביא ובשוגג אלא 29)כרת, דווקא לאו בהמתו
חגבים, דגים, דם למעט אלא בא ולא ועוף, לחיה הדין הוא

האדם. ודם  רמשים, ומפרש 31)לדם.30)שקצים,
הכל  העלמות בשתי אבל אחד, בהעלם שהמדובר רבינו

שתיים. שחייב מודים

.„ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙BÓMÓ ‰a¯‰ ˙BÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰»≈«¬»«¿≈ƒ≈«¿≈¿∆¿≈
ÌLÂ ÌL Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡32ÏÎ‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . «««»«»≈»≈≈«¿∆»«

ÏebÙe ¯˙BÂ Ì„Â ·ÏÁ33,„Á‡Â „Á‡ ÏkÓ ˙ÈÊk , ≈∆¿»¿»ƒ¿«ƒƒ»∆»¿∆»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙B‡hÁ Úa¯‡ ‡È·Ó - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««≈ƒ«¿««»¿≈…«≈
˙BÓL B· eˆa˜˙pL „Á‡ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÏÎÂ .el‡a»≈¿»»≈¿«ƒ∆»∆ƒ¿«¿≈

‰a¯‰34˙Á‡ ÌÏÚ‰a35ÛÈÒBÓ ¯eq‡a eˆa˜˙ Ì‡ , «¿≈¿∆¿≈««ƒƒ¿«¿¿ƒƒ
˙Á‡ ˙a ¯eq‡a B‡ ÏÏBk ¯eq‡a B‡36ÏÚ ·iÁ - ¿ƒ≈¿ƒ««««»«

ÌLÂ ÌL Ïk37·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ‡Óh‰ ,CÎÈÙÏ .38 »≈»≈¿ƒ»«»≈∆»«¿«ƒ≈∆
¯˙BÂ39˙B‡hÁ Úa¯‡ ‡È·Ó - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ¿»¿«ƒƒ≈ƒ«¿««»
ÌL‡Â40,L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓË ÌeMÓ ˙Á‡ ˙‡hÁ : ¿»»«»««ƒ»≈∆»«…∆

,¯˙B ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,·ÏÁ ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â¿««ƒ≈≈∆¿««ƒ≈»
ÏÎ‡ Û¯ËˆiL ‡e‰Â .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÌeMÓ ˙Á‡Â¿««ƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿»≈…∆

˙·˙BkÎÏ BÓÈÏLiL „Ú ‰Ê ˙ÈÊk ÌÚ ¯Á‡41‡È·Óe . «≈ƒ¿«ƒ∆«∆«¿ƒ¿«∆∆≈ƒ
 È¯‰L ,‰ÏÈÚÓÏ È‡cÂ ÌL‡Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰ »»««ƒ¿ƒ»∆¬≈∆¡∆ƒ«∆¿≈

‰‚‚La42. ƒ¿»»

מיוחדת.32) בשוגג.33)חטאת חטאת חייב אלו כל שעל
איסורים.34) כמה זה כזית על שחלו שנעלמו 35)כלומר,

האלו. האיסורים כל הנ"ל 36)ממנו מהאופנים חוץ אבל
איסור. על חל איסור אין "יש 37)- יג: בכריתות משנה

ובגמרא  ואשם", חטאות ד' עליה וחייב אחת אכילה אוכל

"אין  אמרו לא כולל ובאיסור מוסיף באיסור כי אמרו יד.
איסור". על חל קדשים.38)איסור שנותר 39)מבהמת

נותר. משום גם שאסור הקרבתו, זמן "אמרו 40)לאחר
שיביא  קודם נטמא האוכל שיהא הוא הזה הדין שאמתת
עליו  נאסר לפרקו לכשיגיע המסויימות, בשנים שערות שתי
אלו  הרי אחת, בשעה בטומאה קדשים ואכילת חלב אכילת
האכילה  על במעילה כן גם וחייב כאחת באים איסורין שני
לאכול  אסור היה קודש הבהמה שהייתה שקודם לפי הזאת,
מיגו  בהנאה, נאסר שהקדש ולפי בו ליהנות ומותר חלבה
אכילה  לעניין איסור נמי איתוסף הנאה איסור ביה דאיתוסף
כן  וגם מוסיף, איסור וזהו מעילה אשם אכילתו על דחייב
ואסור  לגבוה מותר היה נותר שיהא קודם שאכל הזה החלב
איסור  בה נמי איתוסף לגבוה, נאסר נותר וכשיהיה להדיוט
ואם  נותר, משום אכילתו על חייב ולפיכך אכילה, לעניין
היום  אכילת איסורי עליו איתוסף הכיפורים ביום אכלו
ואסור  והואיל המשקים וכל האוכלים כל כולל איסור שהוא

הו  הרי המותר דבר לאכול הזה איסור ביום מוסיף כן גם א
בכלל  הזה החלב כולל שהוא לפי באכילתו, האסור בדבר

לאכול". שאסור עליה 41)מה שחייבים אכילה ששיעור
גדולה). (=תמרה הגסה ככותבת הוא הכיפורים ביום

בתוספת 42) שנהנה מה משלם בשוגג בהקדש המועל כי
לאשם. איל ומביא חומש

.‰- ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰»≈¿∆¿«ƒƒ¿∆¿≈««
˙Á‡ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡≈«»∆»«»««¬ƒ»¿ƒ»««

‡È‰43. ƒ

מפסוק 43) נלמדו ושתיהן היא, אכילה בכלל שתייה כלומר,
משם  הרבה אכילות האוכל כי א הלכה למעלה וראה אחד.

אחת. חטאת אלא חייב אינו אחד בהעלם אחד

.Â˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰»∆¿»»¿«ƒƒ∆»ƒ¿
ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰L ÈtÓ ,˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ - ˙aLa¿«»«»¿≈«»ƒ¿≈∆≈¿≈ƒƒ

„Á‡k ÔÈ‡a‰44. «»ƒ¿∆»

שם)44) (ופורש א הלכה ד פרק למעלה גם מובא זה דין
שקדם  ושותה אוכל לבין בינו לחלק כאן ושנאו רבינו וחזר

משנה). (כסף

.Ê˙Á‡ ÌÏÚ‰a Ìc ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡»««¬ƒ«ƒ≈∆¿«¬ƒ«ƒ»¿∆¿≈««
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ¯eq‡‰ ÔÈ‡L ÌLk .Ôa¯˜ ·iÁ BÈ‡ -≈«»»¿»¿≈∆≈»ƒƒƒ¿»¿ƒ

˙e˜ÏÓÏ45˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»
˙B¯eÒ‡46.Ôa¯˜Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ Ck , ¬»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿»

כזית 45) האוכל כי א הלכה סנהדרין מהלכות יט בפרק ראה
לחיוב  נוסף מלקות, חייב - במזיד וכו' דם כזית או חלב

אכל 46)הכרת. שאם ה, הלכה יד ופרק יז הלכה ד פרק
אין  אחר מאיסור זית חצי ועוד אחד מאיסור זית כחצי

מלקות. לחייב שלם לכזית מצטרפין

.Á˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡47BÏ Ú„BÂ48ÁÎLÂ ¯ÊÁÂ49ÏÎ‡Â , »««¬ƒ«ƒ¿«¿»«¿»«¿»«
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk50¯eËt - ÈL ÌÏÚ‰a51Ú„B È¯‰L ; «¬ƒ«ƒ«≈¿∆¿≈≈ƒ»∆¬≈«

¯eÚL ÈˆÁÏ ‰ÚÈ„È LÈÂ ,ÌÈ˙Èa BÏ52·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«ƒ¿≈¿ƒ»«¬ƒƒ¿≈ƒ»«

קב
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קג שגגות  הלכות - קרבנות ספר - מרחשון כ "ח שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

[˙aLa] ˙Á‡ ˙B‡53,ÁÎLÂ ¯ÊÁÂ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La ««¿«»ƒ¿»»¿«¿»«¿»«
ÓÒ ‰iL ˙B‡ ·˙ÎÂdÏ ‰Îe54¯eËt - ÈL ÌÏÚ‰a ¿»«¿ƒ»¿»»¿∆¿≈≈ƒ»

˙‡hÁ Ôa¯wÓ55‡ÈˆB‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ»¿««»¿≈…«≈»∆¿≈ƒƒ
‚‚BLa ˙Bn‡ ÈzL56˙Bn‡ ÈzLe „ÈÊÓa ˙Bn‡ ÈzLe ¿≈«¿≈¿≈«¿≈ƒ¿≈«

‚‚BLa57‰˜È¯Êa Ì‡ :58‰ÚÈ„È ÔÈ‡L ÈtÓ ‡Ï .·iÁ - ¿≈ƒƒ¿ƒ»«»…ƒ¿≈∆≈¿ƒ»
d¯ÈÊÁ‰Ï B„Èa ÔÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,¯eÚL ÈˆÁÏ59, «¬ƒƒ∆»ƒ¿≈∆≈¿»¿«¬ƒ»

ÌÈ˙ÈaL ‰ÚÈ„È‰ BÏ ‰ÏÈÚB‰ ‡Ï CÎÈÙÏ60Ì‡Â . ¿ƒ»…ƒ»«¿ƒ»∆≈¿«ƒ¿ƒ
‰¯·Ú‰a61¯eÚL ÈˆÁÏ ‰ÚÈ„È LiL ;¯eËt -62BÓk , ¿«¬»»»∆≈¿ƒ»«¬ƒƒ¿

.e¯‡aL∆≈«¿

בשוגג.47) איסור, איסור.48)מדבר דבר כי 49)שאכל
באכילה. אסור זה איסור.50)דבר מחיוב 51)מאותו

שלוש  אכילת מכדי בפחות שלם כזית אכל כי אף חטאת,
שיעור 52)ביצים. החצי אכילת בין הידיעה כלומר,

חצאי  שני בין לחלק מועילה השני החצי לאכילת הראשון
ביח  להוות זה עם זה יצטרפו שלא שלם השיעורים שיעור ד

אין 53)לחייבו. כי ט הלכה שבת מהלכות יא בפרק ראה
לפחות. אותיות שתי כתב אם אלא בשבת כתיבה על חייבים

על 54) חייב אין כי יא הלכה שם ראה הראשונה. לאות
זו  (=נקראות) נהגות אם אלא בשבת אותיות שתי כתיבת

זו. שיעור.55)עם לחצי ידיעה הוציא 56)שיש כלומר,
ברשות  אמות ארבע המעביר כי בשבת, הרבים ברשות

חטאת. חייב בשוגג בשבת בזה 57)הרבים לו שיש
שתי  לבין שהעביר, הראשונות האמות שתי בין ידיעה,

האחרונות. דרך 58)האמות הייתה זו הוצאה אם כלומר,
האמות  שתי את עבר שהחפץ ובשעה חפץ שזרק זריקה
לו, נודע האמצעיות האמות ובשתי שוגג, היה הראשונות
האחרונות. האמות שתי את עבר שהחפץ בשעה שכח ושוב

ידיעה 59) יש הסוברים לחכמים שאף קב. בשבת כרבא
להחזירה. בידו שאין כיוון מצטרפות, בזריקה שיעור, לחצי

כלל.60) ידיעה לו הייתה לא כאילו זה והרי
ברגליו.61) שאפילו 62)שהעבירו רבה אמר שם בשבת

אלא  זה אין שיעור", לחצי ידיעה "אין האומר גמליאל לרבן
כאן  אבל שוגג, כשהוא נגמר המלאכה ששיעור באופן
נגמר  השניות) האמות שתי כלות (עם אמות ארבע ששיעור
מה  [ולפי פטור. שהוא גמליאל רבן מודה מזיד, בהיותו
אם  אפילו - שיעור לחצי ידיעה שיש כרבנן, פוסק שרבינו
שניות, אמות שתי במשך ולא באמצע אלא מזיד היה לא
פטור]. כן גם שוגג, בהיותו נגמר המלאכה ששיעור באופן

.Ë,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ ˙ÈÊÎe ·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒ≈∆¿«ƒ≈∆¿∆¿≈««
- ÈM‰ ÏÚ BÏ Ú„BÂ ¯ÊÁÂ ÔBL‡¯‰ ÏÚ BÏ Ú„BÂ¿««»ƒ¿»«¿«««≈ƒ

˙B˜lÁÓ ˙BÚÈ„È‰L ;˙B‡hÁ ÈzL ‡È·Ó63ÏÚ Û‡Â ≈ƒ¿≈«»∆«¿ƒ¿«¿¿««
Ôa¯w‰ LÈ¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt64ÏÚ BÏ Ú„B Ì‡ Ï·‡ . ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿ƒ«»¿»¬»ƒ««

,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ˙Á‡k Ô‰ÈL¿≈∆¿««≈ƒ«»««¿≈≈»∆ƒ
˙BÏÈÚaa ÔÈc‰ ‡e‰L65. ∆«ƒ«¿ƒ

אם 63) אף חטאות, שתי להתחייב לשני, הראשון הכזית בין
לאכילה. אכילה בין הייתה לא הכזית 64)הידיעה על

שדברי  (שם) אשי רב אמר כן לראשונה. לו שנודע הראשון

שהפ  לפני בין הם יוחנן שהפריש רבי לאחר ובין הקרבן ריש
יש 65)הקרבן. מחלקים" "גופים שלעניין פי על שאף

לבין  מתחלקים, הגופים שאין איסור אכילת בין הבדל
לבעול  אפשר שאי לפי מחלקים שהגופים אסורות ביאות
הבדל  אין מחלקות" "ידיעות לעניין כאן - אחת, בבת כולן
אמרו  שבשתיהן אסורות ביאות לבין אסורות אכילות בין

מחלקות. ידיעות

.È‰ˆÁÓe ˙ÈÊk ÏÎ‡66ÏÚ BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a »«¿«ƒ∆¡»¿∆¿≈««¿««
˙ÈÊk67ÈL ÏL BÓÏÚ‰a ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,68- ¿«ƒ¿»«¿»«¬ƒ«ƒ¿∆¿≈∆≈ƒ

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡69˙ÈÊ ÈˆÁ ÔÈ‡L ; ≈«»∆»«»««∆≈¬ƒ«ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯Ï Û¯ËˆÓ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ¿»≈»ƒ««ƒ∆

ÓÏÚ‰a‰ÓÏÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ BÏ Ú„B È¯‰L ,B ¿∆¿≈∆¬≈««ƒ¿»«¿»»
‰BL‡¯70. ƒ»

לו.67)חלב.66) נודע לא הכזית מחצית ועל
שעדיין 68) הקודמת, הכזית מחצית עם אחד בהעלם כלומר,

השנייה. המחצית גם לאכול שגמר עד עליה לו נודע לא
הראשון.69) הכזית אכילת נודע 70)על כאילו זה והרי

היה  אם שהרי הכזית, מחצית על וגם ההעלמה, כל על לו
מחצית  על גם מתכפר והיה הראשון הכזית על קרבן מביא
אינו  שלם שכזית פי על אף לו, נודע שלא הראשון הכזית
ידיעות  האומר: יוחנן ר' ואף לו, נודע כן אם אלא מתכפר

זית. בחצי מודה בכזית, - אכילה לאחר גם מחלקות

.‡È˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ È˙ÈÊ ÈL ÏÎ‡71ÏÚ BÏ Ú„BÂ »«¿≈≈≈≈∆¿∆¿≈««¿««
,ÈL ÏL BÓÏÚ‰a ¯Á‡ ˙ÈÊk ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿»«¿»«¿«ƒ«≈¿∆¿≈∆≈ƒ

ÔBL‡¯‰ ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·‰Â72ÈLÂ ÔBL‡¯ - ¿≈ƒ«»«»ƒƒ¿≈ƒ
ÔÈ¯tk˙Ó73¯tk˙ ‡Ï ÈLÈÏL Ï·‡ ,74Ú„eiLk ‡l‡ ; ƒ¿«¿ƒ¬»¿ƒƒ…ƒ¿«≈∆»¿∆ƒ»«

ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·‰ .˙¯Á‡ ˙‡hÁ ‡È·È - ÂÈÏÚ BÏ»»»ƒ«»«∆∆≈ƒ«»«
ÈLÈÏM‰75Ì‰ÈML ,ÔÈ¯tk˙Ó ÈLÂ ÈLÈÏL - «¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆

‡È·‰ .BÊ ˙‡hÁa ¯tk˙ ‡Ï ÔBL‡¯Â ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««¿ƒ…ƒ¿«≈¿«»≈ƒ
ÈÚˆÓ‡‰ ÏÚ ˙‡hÁ76ÈtÓ ,ÔÈ¯tk˙Ó ÔzLÏL - «»«»∆¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿≈

Ú„eiLÎe ;ÈÚˆÓ‡ ÏL BÓÏÚ‰a ÈLÈÏM‰Â ÔBL‡¯‰L∆»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆¿≈∆∆¿»ƒ¿∆ƒ»«
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÈLÈÏM‰ ÏÚÂ ÔBL‡¯‰ ÏÚ BÏ«»ƒ¿««¿ƒƒ≈»ƒ¿»ƒ

.˙¯Á‡ ˙‡hÁ«»«∆∆

אחת.71) חטאת אלא חייב השני 72)שאינו ועל
עוד. לו נודע לא אחד,73)והשלישי בהעלם ששניהם

זה  אין - ט) הלכה (למעלה מחלקות שידיעות פי על ואף
אם  אבל החטאת, שהקריב לפני השני על לו נודע אם אלא

החטאת לא הקריב שעדיין כיוון השני, על לו שנודע לפני
אחרי  היא נגררת לו, נודע שלא זמן כל קרבן, עליה נתחייב

איתה. ומתכפרת שם 74)הראשונה שבגמרא פי על אף
השני  אחרי נגרר שהשלישי ופסק בו חזר שרבא אמרו
אינן  ידיעות שסובר לקיש לריש אלא זה אין - איתו ומתכפר
(בלי  הראשון עם ביחד מתכפר והשני עא:) (שם מחלקות
רבינו  לדעת אבל השלישי, את הוא גורר ולפיכך גרירה)
שנגרר  משום אלא מתכפר אינו והשני מחלקות שידיעות
הקרבן  הקרבת בעת עליו נודע שלא מאחר הראשון, אחרי
שאין  מודים הכל כי השלישי, את לגרור יכול אינו כנ"ל,

קג
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גרירה. אחר לא 75)גרירה ועדיין עליו לו נודע כלומר,
על  קרבן והביא הראשון, על ולא השני על לא לו נודע

ועל 76)השלישי. הראשון ועל זה, על לו שנודע וכגון
חייב  לו נודע שאם ההקרבה, לפני לו נודע לא השלישי

מחלקות. ידיעות שהרי ואחד אחד כל על חטאת

.·È˙BÎÈ˙Á È˙MÓ ‰ÎÈ˙Á ÏÎ‡L ÈÓ77BÏ ˜tzÒÂ ƒ∆»«¬ƒ»ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ¿«≈
È˙MÓ ˙¯Á‡ ‰ÎÈ˙Á ÏÎ‡Â ,ÔnL B‡ ·ÏÁ ÏÎ‡ Ì‡ƒ»«≈∆À»¿»«¬ƒ»«∆∆ƒ¿≈

˙BÎÈ˙Á78¯Á‡Â ,ÔnL B‡ ·ÏÁ ÏÎ‡ Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ¬ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»«≈∆À»¿««
- ‰iM·e ‰BL‡¯a ÏÎ‡ ·ÏÁL È‡cÂa BÏ Ú„B Ck»«¿««∆≈∆»«»ƒ»«¿ƒ»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡79‰˙È‰L ˜ÙÒ ˙ÚÈ„iL ; ≈«»∆»«»««∆¿ƒ«»≈∆»¿»
˙BÓL‡Ï ˙˜lÁnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˙Èa BÏ80,dÈ‡ ≈¿«ƒ««ƒ∆¿«∆∆«¬»≈»

˙B‡hÁÏ ˙˜lÁÓ81. ¿«∆∆¿«»

שומן.77) הייתה ואחת חלב הייתה מהחתיכות ואחת
חלב.78) של ואחת שומן של אחת בהן שהייתה 79)שגם

למעלה  וראה בסופה. שניהם על וודאית אחת ידיעה כאן
אחת. חטאת מביא כאחת שניהם על לו נודע שאם ט הלכה

ואחת.80) אחת כל על תלוי אשם שני פשוט 81)לחייבו
יח: בכריתות כולם לדברי הוא

éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦
אחד,1) בהעלם לעבודהֿזרה עבודות ארבע העושה יבאר

שבת. עיקר השוכח וכל

.‡‰ÂÁzLn‰2‰¯Ê ‰„B·ÚÏ3ÍqÂ4¯h˜Â5ÁaÊÂ6 «ƒ¿«¬∆«¬»»»¿ƒ≈¿¿ƒ≈¿ƒ«
˙Á‡ ÌÏÚ‰a7˙B‡hÁ Úa¯‡ ·iÁ -8¯Út Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆¿≈«««»«¿««»¿≈ƒƒ≈
¯BÚÙÏ BÓˆÚ9Ô·‡ ˜¯ÊÂ10ÒÈÏe˜¯ÓÏ11˙Á‡ ÌÏÚ‰a «¿ƒ¿¿»«∆∆¿«¿ƒ¿∆¿≈««
ÌÈzL ·iÁ -12‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .13ÏÚ ·iÁ ‡‰È «»¿«ƒ¿≈…«≈»∆¿≈«»«

„ÈÊ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰„B·ÚÂ ‰„B·Ú Ïk»¬»«¬»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ
„ÈÊ‰ Ì‡ Ï·‡ ;el‡ ˙B„B·Úa ‚‚LÂ ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»¿»««¬≈¬»ƒ≈ƒ
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰¯Ê ‰„B·Úa ‚‚LÂ el‡ ˙B„B·Úa«¬≈¿»««¬»»»≈«»∆»

˙Á‡ ˙‡hÁ14¯eÒ‡LÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú BfL Ú„È ?„ˆÈk . «»««≈«»«∆¬»»»¿∆»
,‰¯·Ú Ceqp‰Â ‰ÈÂÁzL‰‰L Ú„È ‡Ï Ï·‡ ,d„·ÚÏ¿»¿»¬»…»«∆«ƒ¿«¬»»¿«ƒ¬≈»
Ô‰ ˙B„B·Ú el‡L Ú„È .ÌÈzL ·iÁ - CqÂ ‰ÂÁzL‰Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ≈«»¿«ƒ»«∆≈¬≈
‰„B·Ú BfL Ú„È ‡ÏÂ ,¯Á‡ Ï‡Ï Ô‰a „·ÚÏ ¯eÒ‡Â¿»«¬…»∆¿≈«≈¿…»«∆¬»

·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ‰˙È‰ ‡lL ÈÙÏ ,‰¯Ê15ÏÚ ‰ÏÚÂ , »»¿ƒ∆…»¿»∆∆∆¿»»¿»»«
,·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ‡l‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÈÈe¯˜ ÔÈ‡L BzÚc«¿∆≈¿ƒ¬»»»∆»∆∆∆¿»»
.˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙B„B·Ú‰ ÏÎa d„·ÚÂ«¬»»¿»»¬≈«»∆»«»««

מהלכות 2) (פ"ג עבודות מארבע אחת היא השתחוואה
ורגלים  ידים בפישוט השתחויה אחד ג). הלכה זרה עבודה
- בקרקע פניו שיכבוש משעה ורגלים, ידים פישוט בלא או

ח). הלכה שם (פ"ו בד'3)נסקל עבודתה דרך אין ואפילו
ג). הלכה פ"ג ושם ס: (סנהדרין הללו יין,4)עבודות

(תהלים  שכתוב דם או נסיכם". "יין לח) לב, (דברים ככתוב
שם). (סנהדרין מדם" נסכיהם אסיך "בל ד) הקטיר 5)טז,

זבחימו", חלב "אשר שם) (דברים שנאמר כמו החלבים,
ישראל  ובתפארת חלבה". "ולהקטיר שם: בסנהדרין וראה
קטורת  או בשר "המקטר פירש: ו, משנה מסנהדרין פ"ז

לאלהים 6)מבשמים". "זובח יט) כב, (שמות שנאמר

אסורים.7)יחרם". האלה הדברים כי ממנו שנעלם
קמיה 8) זכאי רבי "תני סב. סנהדרין גמ' ודבר, דבר כל על

אינו  אחד בהעלם והשתחווה וניסך וקיטר זיבח יוחנן, דר'
הכתוב  תעבדם", "לא ה) כ, (שם שנאמר אחת, אלא חייב
תני  פוק ליה, אמר סג.). (שם - אחת עבודה כולן עשאן
שלש  אביי, "אמר סג. ובדף רש"י]. - הוא [דטעות לברא
שמות  - להם" תשתחוה (="לא בעבודהֿזרה השתחוואות
תשתחוה  "לא יד, לד, שם - אחר לאל תשתחוה לא "כי שם,
לשלא  אחת לדרכה, אחת - למה? כד) כג, שם - לאלהיהם"
עבודה  כל על שחייב לחלק, כלומר, לחלק". ואחת כדרכה,

ואביי. יוחנן כר' רבינו ופסק לפני 9)ועבודה, צרכיו עושה
עבודתה. דרך היא וזו פעור, שנקראת או 10)עבודהֿזרה

הרע"ב  כתב וכן שם, סנהדרין בפיה"מ (רבינו אבן מסלק
אבן).11)שם). בסילוק (או אבן בזריקת עבודתה שדרך

חילוף, מלשון "מר" שבח, חילוף פירושו: ומרקוליס
הוא  שבמקרא [שאעפ"י שם) (רע"ב שבח מלשון "קילוס"
ב"ערוגת  וראה שבח, לשון הוא בתלמוד - גנאי לשון
בפעור  דוקא זה וכל .[18 והערה 150 עמוד א חלק הבושם"
עבודתה  דרך שאין אחרת, בעבודהֿזרה אבל ובמרקוליס,

סא.). (שם פטור - שהשתחוואה 12)בכך למעלה כמבואר
ועבודה. עבודה כל על לחייב לחלק, כלומר,13)יצאה

בכך. שדרכם עבודות סב.14)בשאר שם העבירות, כל על
אחת  "ועשה ב) ד, (ויקרא שנאמר מה על אמרו ג . ובכריתות
על  שחייב ופעמים כולן, על אחת שחייב פעמים - מהנה"
עבודהֿזרה  זדון הנה: שהיא אחת וכו'. ואחת, אחת כל
וזדון  עבודהֿזרה שגגת אחת: שהיא הנה עבודות. ושגגת

שנאמר 15)עבודות. משום שם, ובכריתות בסנהדרין
טעה  זהב", ואלהי כסף אלהי אתי תעשון "לא כ) כ, (שמות

אסור. וזהב כסף של עבודהֿזרה שרק וסבר

.·˙aLa e¯Ó‡ ÏB„b ÏÏk16˙aL ¯wÚ ÁÎBM‰ Ïk : ¿»»»¿¿«»»«≈«ƒ««»
Ï‡¯OÈ eeËˆpL ÁÎLÂ17‰aLpL B‡ ,˙aM‰ ÏÚ ¿»«∆ƒ¿«ƒ¿»≈«««»∆ƒ¿»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï ÔË˜ ‡e‰Â18ÔË˜ ¯ib˙ B‡ , ¿»»¿≈»¿≈»ƒƒ¿«≈»»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈa ‡e‰Â19‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈»ƒ««ƒ∆»»

‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰a¯‰ ˙B˙aLa ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ¿»«¿≈¿«»«¿≈≈«»∆»
˙Á‡ ˙‡hÁ20‡È‰ ˙Á‡ ‰‚‚L Ïk‰L ,21·iÁ ÔÎÂ . «»««∆«…¿»»««ƒ¿≈«»

ÏÎ‡L ·ÏÁ Ïk ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ22ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁÂ , «»«««»≈∆∆»«¿«»«««
Ìc23˙B„B·Úa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÏÎ‡L24el‡25. »∆»«¿≈…«≈»∆«¬≈

‰n„Â ˙aL ÌBi‰L ÁÎL Ï·‡ ˙aL ¯wÚ Ú„Bi‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ««»¬»»«∆««»¿ƒ»
- ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ Ba ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁ ‡e‰L∆…««ƒ∆»»¿»«¿≈
Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ÔÎÂ ,Blk ÌBi‰ ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ«»«»««««À¿≈«»«»

Ba ‚‚ML ˙aLÂ ˙aL26. «»¿«»∆»«

למה 16) ביארו סח. שם ובגמרא סז: שבת המשנה לשון כן
לרבינו  המשניות בפירוש וראה "גדול". לשון התנא נקט
לתלמוד  בפירושו שכתב למה מתאימים ודבריו שם,
עמוד  תרצ"ג ירושלים אסף, להר"ש הגאונים" ב"מספרות
עמוד  כו כרך ב"סיני" שליט"א אאמו"ר מש"כ וראה .192

ועשה 17)סו. שבת עיקר השוכח "כל סז:): (שם במשנה
חטאת  אלא חייב אינו הרבה, בשבתות הרבה מלאכות

קד
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הוא  השבת" עיקר "ששוכח סח:) (שם בגמרא ואמרו אחת".
כגון  מעולם, ידע לא אם ובין שכח, ולבסוף הכיר אם בין
(וראה  הגוים בין שנתגייר גר או הגוים בין שנשבה תינוק
כל  "ואמרם שם: המשניות בפירוש רבינו וכתב להלן).
ידיעה  לו היתה ואפילו רצונוֿלומר שבת, עיקר השוכח
השם  כי שישכח והוא זה, על תורה שוכח ומלת לכן, קודם
ונראה  בשבת". מלאכה באיסור ישראל לבני צוה יתעלה
ישראל", שנצטוו "ושכח שכתב במה כאן רבינו כוונת שכן
שבת". עיקר "השוכח קודם שכתב למה פירוש שזהו

(שם 18) ושמואל כרב בישראל. שבת יש כי מעולם ידע ולא
ו. הלכה פ"ב למעלה וראה מעולם 19)סח:) ידע שלא

רבינו  והזכיר שם). למעלה (ועיין השבת על צוה ה' כי
הודיעוהו  ודאי הרי גדול, גר היה שאם קטן", "נתגייר
עיקר  "השוכח למעלה שכתב בכלל (והוא שבת ממצות
אין  ביתֿדין דעת על אותו שמטבילין קטן אבל שבת"),

(כסףֿמשנה). להודיעו שעשה 20)צורך המלאכות כל על
שם. משנה - השבתות ובגמרא 21)בכל השבת. בעיקר

"את  ל) יט, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו סט:) (שם
כלומר, הרבה". לשבתות אחת "שמירה - תשמורו" שבתותי
שכח  אם שבתות, הרבה לשגגות אחת חטאת אלא חייב אינו

השבת. הפוטרו 22)עיקר כמונבז ולא סח:) (שם כרבנן
שדבר  ידע אם והואֿהדין שם. למעלה וראה מקרבן, לגמרי
אכילות  על אחת חטאת אלא חייב שאינו ושכח, אסור זה

א. הלכה פ"ו למעלה רבינו וכתבה בכ"י 23)הרבה,
רוקח. מעשה הגיה וכן דם". כל "על צ"ל 24)תימן:

תימן. בכ"י וכן עבירות 25)"בעבירות", בכל כלומר,
ולא  ד), הלכה פ"א למעלה (ראה חטאת עליהן שחייבים
ולא  חטאת, חייב הוא ואעפ"כ אסור, זה שדבר מעולם ידע
לגמרי. פטור שהוא וסובר רבנן על החולק כמונבז

מלאכות 26) ועשה שבת עיקר "היודע סז: שם במשנה
ובכריתות  ושבת". שבת כל על חייב הרבה, בשבתות הרבה
שבינתיים  שימים אמרינן שבת שלענין משום ע"ז נאמר טז:
סט:) (שבת זאת ולמדו ושבת. שבת כל על לחייבו מחלקים
את  ישראל בני "ושמרו טז) לא, (שמות שנאמר ממה

ושבת". שבת לכל אחת "שמירה - השבת"

.‚‡ÏÂ ˙BÎ‡Ïna ‚‚LÂ ˙aL ÌBi‰L Ú„Bi‰ ÏÎÂÚ„È ¿»«≈«∆««»¿»««¿»¿…»«
˙B¯eÒ‡ el‡ ˙BÎ‡ÏnL27‡ÏÂ ˙B¯eÒ‡ Ô‰L Ú„iL B‡ ∆¿»≈¬∆»«∆≈¬¿…

˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„È28- ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ , »«∆«»ƒ¬≈∆»≈¿»»¿»«¿≈
‰OÚ elÙ‡ .‰Î‡ÏÓe ‰Î‡ÏÓ ·‡ Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ·iÁ«»«»«»«¿»»¿»»¬ƒ»»

˙Á‡ ¯ÒÁ ÌÈÚa¯‡‰29˙Á‡ ÌÏÚ‰a30‡È·Ó - »«¿»ƒ»≈««¿∆¿≈««≈ƒ
˙B‡hÁ ÚL˙Â ÌÈLÏL31. ¿ƒ¿≈««»

מלאכות 27) ועשה שבת שהוא "היודע שם: שבת במשנה
ומלאכה". מלאכה אב כל על חייב וכו' כר'28)הרבה

ב. הלכה פ"ב למעלה וראה סט. שם אבות 29)יוחנן ל"ט
עג. שבת משנה ראה שבשבת, לא 30)המלאכות כלומר,

מוסב  וזה אסורות. שהן ידע אבל כרת, עליהן שחייבים ידע
אלו  שמלאכות ידע כ"שלא הרישא על ולא הסיפא, על רק
ידע  במה אחת, חסר הארבעים כל ידע לא שאם אסורות",

כסףֿמשנה). ועיין (לחםֿמשנה, שבת? דברי 31)שהיום
ה"א. פ"ד למעלה וראה שם, ושבת ב: כריתות יוחנן ר'

.„Ú„È ‡ÏÂ ˙BÎ‡Ïna Û‡ ‚‚LÂ ˙aL ÌBi‰L ÁÎL»«∆««»¿»«««¿»¿…»«
˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙B¯eÒ‡ el‡ ˙BÎ‡ÏnL∆¿»≈¬≈«»∆»«»

˙Á‡32. ««

וזה 32) זה "העלם ע:) (שבת נחמן מרב רבא בעיית היא זו
שמלאכות  שכח וכן שבת, שהיום שכח כלומר, מהו". בידו,
השבת  שכחת אחר הולכים אם בשבת, אסורות שעשה, אלו
כל  על לחייבו מלאכות שגגות אחר או בלבד, אחת לחייבו
ופירש  שנא", "לא שם: במסקנא ואמרו ומלאכה. מלאכה

אחת". אלא חייב "ואינו רש"י:

.‰ÂÈ˙B„ÏB˙Â ·‡ ‰OBÚ‰33·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a »∆»¿¿»¿∆¿≈««≈«»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡34˙B„ÏBz ‰OBÚ‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ∆»«»««¿≈»ƒ«»∆»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L ,„Á‡ ·‡ ÏL ‰a¯‰35. «¿≈∆»∆»∆≈«»∆»«»««

תולדה.33) ומהי מלאכה אב מהו שבת, מהלכות פ"ז ראה
מלאכה 34) מעין הרבה מלאכות "העושה סח. שם משנה

בפיה"מ  רבינו ומפרש אחת", חטאת אלא חייב אינו אחת,
אב  בשגגה שיעשה אחת, מלאכה מעין הרבה "מלאכות
חטאת  אלא חייב אינו וכו' תולדותיו עם מלאכות מאבות
אליעזר. כר' ולא רבנן לדעת ב. קמא בבבא וכ"ה אחת",

זֿח. הלכות שבת מהלכות בפ"ז טז.35)וראה בכריתות
הרבה  מלאכות בעושה אליעזר, רבי את עקיבא רבי "שאל
רבינו  ומפרש וכו'" אחד בהעלם אחת מלאכה מעין וכו'
אב  תולדות כולן מלאכות וה' ד' שיהיו "כגון שם בפיה"מ

אחת. חטאת אלא חייב שאינו עקיבא כר' ופסק אחד",

.Â‰Ê ·‡ ÏL ‰„ÏB˙Â ‰Ê ·‡ ÏL ‰„ÏBz ‰OÚ»»»»∆»∆¿»»∆»∆
˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯È - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a36. ¿∆¿≈««≈»∆ƒ∆«»¿≈«»

לאב?36) תולדה בין יש "ומה שם: קמא בבבא מפורש כן
חייב  ביחד, תולדות שתי או ביחד אבות שתי עשה שאם -
שתי  "או שם גרס לא שרבינו ונראה ואחד". אחד כל על
מה  שם ועיין קורקוס, ר"י בשם (כסףֿמשנה ביחד" תולדות
בפ"ז  רבינו מדברי נראה [וכן רבינו) בן הר"א בשם שכתב
"אילו  אלא: שם בגמרא גרס שלא ז, הלכה שבת מהלכות

שם]. עיין הדדי", בהדי אבות שתי עביד

.Ê˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ ‰OÚ37ÔB‚k , »»¿»«¿≈≈≈¿»»««¿
Ú¯fL38CÈ¯·‰Â39·Èk¯‰Â40·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈««≈«»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡41˙aL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ ¯·Îe .42 ∆»«»««¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿«»
˙B·‡‰43˙B„ÏBz‰Â44˙B·‡ ÔÈÚÓ Ô‰L ˙BÎ‡Ïn‰Â45. »»¿«»¿«¿»∆≈≈≈»

אבות 37) וכולם לזו, זו הדומות מלאכות כמה שעשה
ג. הלכה שבת מהלכות פ"ז ראה אחד, אב של מלאכות

למען 39)זרעים.38) בעפר וכסהו בקרקע עץ ענף כפף
עצמו. בפני לעץ ויהיה אחר,40)יקלט בעץ רך ענף שם

שכל  אחד, וענין מלאכות מאבות הן אחד אב אלו ו"כל
שבת  בהלכות (רבינו מתכוון" הוא דבר לצמח מהן אחת

והנוטע 41)ם).ש  והזומר הזורע "תנא, עג: שבת ברייתא

קה
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שגגות קו הלכות - קרבנות ספר - מרחשון כ "ח שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם: ובגמרא הן", אחת מלאכה כולן והמרכיב, והמבריך
אינו  אחת, מלאכה מעין הרבה מלאכות העושה קמ"ל, "מאי
העתיק  ושם ט. הלכה שם רבינו, כתב וכן אחת". אלא חייב
ונטע  שזרע "הרי הנ"ל: בברייתא המפורשות המלאכות כל

אחד". בהעלם  וזמר והרכיב שם 43)פ"ז.42)והבריך
א. הֿו.44)בהלכה בהלכות בהלכות 45)שם שם

בֿגֿד.

.Á˙B˙aLa ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ ‰OÚ»»¿»«¿≈≈≈¿»»««¿«»
‰a¯‰46˙‚‚La ÔÈa ˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Êa ÔÈa , «¿≈≈ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ¿«

‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL«»¿¿»«»«»¿»»
‰Î‡ÏÓe47ÈtÓ Ba Ú¯ÊÂ ˙aL ÌBi‰L Ú„È ?„ˆÈk . ¿»»≈«»«∆««»¿»«ƒ¿≈

Ú„È ‰iL ˙aLa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ ‰ÚÈ¯f‰L Ú„È ‡lL∆…»«∆«¿ƒ»¿»»¿≈¿«»¿ƒ»»«
‰ÚÈËp‰L Ú„È ‡lL ÈtÓ da ÚËÂ ˙aL ‡e‰L∆«»¿»«»ƒ¿≈∆…»«∆«¿ƒ»
CÈ¯·‰ ˙ÈLÈÏL ˙aLa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ ÌeMÓ ‰¯eÒ‡¬»ƒ¿»»¿≈¿«»¿ƒƒƒ¿ƒ
Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰Î‡ÏÓ ‰Î¯·‰‰L Ú„È ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»«∆««¿»»¿»»«»«»
,˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡Â ˙Á‡««¿««««ƒ∆ƒ≈≈¿»»««

ÔÈ˜ÏÁÓ ÔÈÙe‚k ˙B˙aM‰L ÈtÓ48. ƒ¿≈∆««»¿ƒÀ¿»ƒ

אחרת.46) מלאכה עשה שבת בכל משנה 47)כלומר,
אליעזר  רבי את שאלתי עקיבא, רבי "אמר טז. בכריתות
אחת  מלאכה מעין הרבה בשבתות הרבה מלאכות בעושה
אחת  כל על חייב או כולן על אחת חייב מהו, אחת בהעלם
אמר  שם: ובגמרא ואחת". אחת כל על חייב לי, אמר ואחת.
עקיבא  רבי אפילו מלאכות, ושגגת שבת זדון חסדא, רב
וזדון  שבת שגגת רק שאל והוא מחולקים, כגופים שהן סבר
לא, או לחלק כידיעה הם שבינתיים הימים אם מלאכות,
ממנו  וקיבל לחלק, ידיעה הוי שבינתיים ימים ר"א לו ופשט
דוקא  לאו ולפי"ז חסדא. כרב רבינו ופסק זה. דין ר"ע
מלאכה  כל על חייב אחת, מלאכה מעין הרבה במלאכות
- הרבה בשבתות אחת מלאכה עשה אפילו אלא ומלאכה,
בלח"מ). וראה ספר, (קרית ושבת שבת כל על חייב

למעלה 48) (ראה אחד בהעלם עריות כמה על בא כאילו
שהבעילה  אף ואחת אחת כל על שחייב ג), הלכה פ"ה
(רבינו  כלום ולא לבעילה בעילה בין שאין אחד, מעשה

שם). בפיה"מ

.Ë‰ÚÈ¯f‰L Ú„BÈ ‡e‰Â Ba Ú¯ÊÂ ˙aL ÌBi‰L ‚‚L»«∆««»¿»«¿≈«∆«¿ƒ»
Ba ÚËÂ ˙aL ‡e‰L ÁÎL ‰iL ˙aLa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ¿»»¿≈¿«»¿ƒ»»«∆«»¿»«
ÁÎL ˙ÈLÈÏMa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ ‰ÚÈËp‰L Ú„BÈ ‡e‰Â¿≈«∆«¿ƒ»¿»»¿≈«¿ƒƒ»«
‰Î¯·‰‰L Ú„BiL Èt ÏÚ Û‡ CÈ¯·‰Â ˙aL ‡e‰L∆«»¿ƒ¿ƒ««ƒ∆≈«∆««¿»»
ÌÈÓi‰L ;˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ¿»»¬≈∆«»«»««¿««∆«»ƒ

˙Á‡ ‰ÚÈ„Èk Ô‰ È¯‰ ˙aLÏ ˙aL ÔÈaL49˜lÁÏ50. ∆≈«»¿«»¬≈≈ƒƒ»««¿«≈

כידיעה 49) הם הרי לשבת, שבת שבין הימים ששת כלומר,
מובנת. אינה "אחת" ולשון למעלה 50)המחלקת. וראה

לשבת  שבת שבין שהימים זה, דין כי בדברינו, ב הלכה
ממה  סט: בשבת נלמד ושבת, שבת כל על לחייבו מחלקים
- השבת" את ישראל בני "ושמרו טז) לא, (שמות שנאמר

ושבת. שבת לכל אחת שמירה

.ÈÈÓ51˙¯‚B¯‚k ÔÁËÂ ¯ˆwL52ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ƒ∆»«¿»«ƒ¿∆∆¿ƒ¿««»¿

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ53¯ˆ˜Â ¯ÊÁÂ , ¿»∆≈«»∆»«»««¿»«¿»«
˙¯‚B¯‚k ÔÁËÂ54˙aL ÔB„Êa55,˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ¿»«ƒ¿∆∆ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»

‰Î‡ÏÓe ‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ ·iÁ ‡e‰L56ÏÚ BÏ Ú„BÂ , ∆«»«»¿»»¿»»¿««
˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚L ÏL ‰¯Èˆ˜57‰¯Èˆ˜ -58 ¿ƒ»∆ƒ¿««»¿¿»¿ƒ»

‰¯Èˆ˜ ˙¯¯Bb59‰ÈÁËe60‰ÈÁË ˙¯¯Bb61el‡Îe , ∆∆¿ƒ»¿ƒ»∆∆¿ƒ»¿ƒ
BÈ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ÔzÚa¯‡ ‰OÚ»»«¿«¿»¿ƒ¿««»¿¿»∆≈
BÊ ˙‡hÁ ·È¯˜‰L ÔÂÈÎÂ ;˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ«»∆»«»««¿≈»∆ƒ¿ƒ«»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ôk ¯Á‡ ÌÚ„iLÎe ,Ïk‰ ÏÚ BÏ ¯tk˙ƒ¿«≈««…¿∆≈»≈««≈≈»ƒ

˙¯Á‡ ˙‡hÁ ‡È·‰Ï62ÏÚ ‰lÁz BÏ Ú„B Ì‡ Ï·‡ . ¿»ƒ«»«∆∆¬»ƒ«¿ƒ»«
·È¯˜‰Â ˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Ê ÏL ‰¯Èˆ¿̃ƒ»∆¿«»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ
‰ÈÏÚ BÏ Ú„BpL ‰¯Èˆw‰ BÊ ÏÚ BÏ ¯tk˙ - ˙‡hÁ«»ƒ¿«≈««¿ƒ»∆«»∆»
ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚L ÏL ‰ÈÁh‰Â ‰¯Èˆw‰ ÏÚÂ¿««¿ƒ»¿«¿ƒ»∆ƒ¿««»¿

˙Á‡ ‰Î‡ÏÓk Ô‰ÈML ÈtÓ ;˙BÎ‡ÏÓ63‰¯¯‚Â , ¿»ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ¿»»««¿ƒ¿¿»
ÏL ‰ÈÁh‰ ¯‡M˙Â ,‰¯Èˆw‰ ÌÚ ‰ÈÁËe ‰¯Èˆ¿̃ƒ»¿ƒ»ƒ«¿ƒ»¿ƒ»≈«¿ƒ»∆

‰iL ˙‡hÁ ‡È·ÈÂ ‰ÈÏÚ BÏ Ú„eiL „Ú ˙aL ÔB„Ê64. ¿«»«∆ƒ»«»∆»¿»ƒ«»¿ƒ»
,˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ˙¯‚B¯‚ ÈˆÁk ¯ˆ»̃««¬ƒ¿∆∆¿ƒ¿««»¿¿»

˙¯‚B¯‚ ÈˆÁk ¯ˆ˜Â ¯ÊÁÂ65˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Êa ¿»«¿»««¬ƒ¿∆∆ƒ¿«»¿ƒ¿«
˙¯¯Bb ‰¯Èˆ˜ .ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ˙BÎ‡ÏÓ¿»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»∆∆

‰¯Èˆ˜66.˙BÎ‡ÏÓ ¯‡La ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈…«≈»∆ƒ¿»¿»

רבא.51) של מימרא ע: כגרוגרת 52)שבת קצר כלומר,
שם). (רש"י כגרוגרת ב.53)וטחן הלכה למעלה

כנ"ל.54) כגרוגרת וטחן כגרוגרת קצר כאן: אף
כן 55) שלפני נזכר לא אבל היום, ששבת לו נודע כלומר,

שבת. בשגגת וטחן ג.56)קצר הלכה ואילו 57)למעלה
לו. נודע לא מלאכות" ושגגת שבת "זדון של 58)על

מלאכות". וזדון שבת ושגגת 59)"שגגת שבת "זדון של
אחד. בהעלם אתה שאינה אעפ"י של 60)מלאכות"

מלאכות". וזדון שבת ושגגת 61)"שגגת שבת "זדון של
הן 62)מלאכות". אף החטא שלאחר שידיעות ואףֿעלֿפי

"זדון  על לו נודע שלא כיון ט) הלכה פ"ו (למעלה מחלקות
נתכפר  הקרבן, הקרבת לאחרי אלא מלאכות" ושגגת שבת
שבת  מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב וכן זה. על לו
,195 עמוד תרצ"ג ירושלים אסף לר"ש הגאונים" ("מספרות
אאמו"ר  של מאמר סו עמוד כו כרך ב"סיני" עליו ועיין
נודע  וכו' כגרוגרת וטחן "קצר שליט"א): זק"ש הגרמי"ל
והקריב  וכו' מלאכות וזדון שבת שגגת של הקצירה על לו
שחיוב  (=וגומר) וגו' שבת שגגת של קצירה הקצירה, קרבן
מלאכות  ושגגת שבת זדון של קצירה גוררת אחת שתיהן

וזדון 63)וכו'. שבת "שגגת של והטחינה הקצירה כלומר,
"שגגת 64)מלאכות". של טחינה תגרור אומרים ואין

ושגגת  שבת "זדון של לטחינה מלאכות" וזדון שבת
עא.). (שם גרירה אחר גרירה שאין - שם.65)מלאכות"

קצירה 66) גוררת וכו' שבת שגגת של שקצירה כשם כלומר,
לכשיעור. מצטרפות הן כן כמו וכו', שבת זדון של

.‡ÈCzÁÏ Ôek˙n‰67LeÏz‰ ˙‡68˙‡ C˙ÁÂ «ƒ¿«≈«¿…∆«»¿»«∆
¯aÁÓ‰69‰ÎÈ˙ÁÏ Ôek˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,70‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «¿À»««ƒ∆ƒ¿«≈«¬ƒ»ƒ¿…

Bz·LÁÓ ‰OÚ71˙‡hÁ‰ ÔÓ ¯eËt -72‰fL ; »»«¬«¿»ƒ««»∆∆

קו
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קז שגגות  הלכות - קרבנות ספר - מרחשון כ "ח שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˜qÚ˙Ók73˙Î‡ÏÓ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿«≈¿…»¿»»∆»¿∆∆
˙·LÁÓ74ÌÈÓÚt ‰nk e¯‡aL BÓk ,75. «¬∆∆¿∆≈«¿«»¿»ƒ

הקרקע.68)בשבת.67) מן לקרקע.69)תלוש מחובר
שבת  מהלכות (פ"ח קוצר משום חייב בשבת שהעוקרו

ג). החיתוך.70)הלכה חתך 71)למעשה לא כלומר,
במחשבה. המחובר עב:72)את שם כאביי, ולא כרבא,

דומה 73) ואינו שעשה. זה דבר לעשות כלל חשב שלא
שחשב  אלא שעשה דבר לעשות מתכוון שהשוגג לשוגג,

יט: בכריתות רש"י ראה לעשותו. כן 74)שמותר ולמדו
בשבת  מלאכה לאיסור סמוך המשכן במלאכת שנאמר ממה
שכשם  מחשבת", מלאכת בכל "לעשות לג) לה, (שמות
כמו  מתחילה, חישוב לפי מכוונות המלאכות היו שבמשכן

נחמן). רב דברי יט: (כריתות שבת במלאכות ראה 75)כן
חֿט. הלכות שבת מהלכות ובפ"א ז, הלכה פ"ב למעלה עוד

.·ÈÌÈÏÁ‚ ‰˙BÁ‰76˙‡ ‰aÎÓ ‡e‰L ,˙aLa «∆∆»ƒ¿«»∆¿«∆∆
˙BBzÁz‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe ˙BBÈÏÚ‰77˙BaÎÏ Ôek˙ Ì‡ , »∆¿«¿ƒ∆««¿ƒƒ¿«≈¿«

ÌÈzL ·iÁ - ¯ÈÚ·‰Ïe78Ì‰Ó ÌnÁ˙‰Ï ÌÈÏÁ‚ ‰˙Á . ¿«¿ƒ«»¿«ƒ»»∆»ƒ¿ƒ¿«≈≈∆
Ô‰ÈÏ‡Ó e¯Ú·‰Â79ÌÈzL ·iÁ -80‰Î‡ÏnL ÈtÓ ; ¿À¿¬≈¬≈∆«»¿«ƒƒ¿≈∆¿»»

‰ÈÏÚ ·iÁ - dÙe‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L81e¯‡aL BÓk , ∆≈»¿ƒ»¿»«»»∆»¿∆≈«¿
˙aL ˙BÎÏ‰a82Ck ,˙¯k dB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ÌLÎe , ¿ƒ¿«»¿≈∆«»ƒ«¿»»≈»

.˙‡hÁ Ôa¯˜ d˙‚‚L ÏÚ ·iÁ«»«ƒ¿»»»¿««»

ראה 76) כלי. לתוך ומכניסם ריכוזם ממקום גחלים לוקח
כ. כריתות הריכוז 77)רש"י במקום שהיו הגחלים כלומר,

עוממות  הכלי בתוך עכשיו הם (=בוערות), לוחשות למעלה
שעליהם, הגחלים של המשא כובד עלֿידי (=כבויות)
העליונות, מחמת עוממות למטה קודם שהיו והגחלים

לוחשות. הכלי בתוך למעלה עכשיו [אבל 78)נמצאות
מאליהן  והובערו להבעיר, ולא לכבות אלא נתכוון לא אם
שאיֿאפשר  ידוע שהדבר אף בלבד, אחת אלא חייב אינו
רישיה  כ"פסיק זהו והרי - שיובערו מבלי כיבוי לשם לחתות
רבינו  סובר - ו) הלכה שבת מהלכות בפ"א (ראה ימות" ולא
בידים  נעשית אינה ההבערה שפעולת שכיון הערוך כדעת
איסור  כאן אין שיבעור, לו ניחא לא והוא מאליה, אלא
קג. בשבת התוספות כדעת ולא כז) הערה שם (ראה
שאינה  "מלאכה כמו הוא ליה" ניחא דלא רישיה ש"פסיק
שם  בכריתות שאמרו מה רבינו מפרש וכן לגופה". צריכה
אומר  רשב"א חטאת. חייב בשבת גחלים החותה רבנן, "תנו
את  מכבה שהוא מפני שתים, חייב צדוק ברבי ר"א משום
כגון  אמר, אשי רב התחתונות. את ומבעיר העליונות
כרבי  סבר תנאֿקמא מאליהן, והובערו לכבות שנתכוון
מחויב  אינו (ולפיכך מותר מתכוון שאינו דבר דאמר שמעון

ו  ההבערה). יהודה על כרבי סבר צדוק ברבי אליעזר רבי
בין  חדשה פלוגתא שזוהי - חייב" מתכוון שאינו דבר דאמר
מתכוון  שאינו דבר שמעון: שלר' יהודה, ר' לבין שמעון ר'
מתכוון  שאינו כדבר הוא הרי לו, ניחא דלא רישא ופסיק
לגופה  צריכה שאינה כמלאכה זו הרי יהודה ולר' ומותר.
שמעון, כר' בזה רבינו ופסק בתוספות) שם (ועיין וחייב
כרבי  פסק - לגופה צריכה שאינה מלאכה שלענין אףֿעלֿפי

פעולתו 79)יהודה]. היתה לא ששם הראשון, לדין בניגוד
שחתה  גחלים אותם הובערו כאן - בכיבוי אלא בהבערה

להבעירם. ולא לכבותם ברצון שם:80)אותם בכריתות
מאליהן, והובערו בהם להתחמם בשבת גחלים החותה ת"ר
הדתניא  פטור. אידך ותני ההבערה), (=על חייב חדא תני
והא  עליה. חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה קסבר חייב,
רבינו  ופסק פטור", שאצל"ג מלאכה קסבר פטור, דתנא
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה כשיטתו המחייבת, כברייתא

ז). הלכה שבת מהלכות (פ"א יהודה 81)חייב רבי כדעת
שמעון. כרבי שם.82)ולא

éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦
שיביא 1) לאו אם זה בדבר שגג אם לו שנסתפק מי יבאר

תלוי. אשם

.‡B˙‚‚L ÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ Ïk2˙‡hÁ3‰Úe·˜4- »≈¿∆«»ƒ«ƒ¿»«»¿»
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‚‚L ‡Ï B‡ ‰Ê ¯·„a ‚‚L Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ?Ú„B«ƒƒ¿«≈ƒ»«¿»»∆…»«
ÌL‡ ·È¯˜‰Ï ‰eˆÓ ‰Ê È¯‰ -Ú„È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL , ¬≈∆¿À∆¿«¿ƒ»»∆∆¡«¿…»«

Ô‡v‰ ÔÓ ÌÈÓz ÏÈ‡ ‡È·‰Â ,BBÚ ‡OÂ ÌL‡Â¿»≈¿»»¬¿≈ƒ«ƒ»ƒƒ«…
‡e‰L ÈtÓ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .ÌL‡Ï Ek¯Úa¿∆¿¿¿»»¿∆«ƒ¿»»»»ƒ¿≈∆

BÏ ‰ÏB˙Â ˜Ùq‰ ÏÚ ¯tÎÓ6È‡cÂa BÏ Ú„eiL „Ú ¿«≈««»≈¿∆«∆ƒ»«¿««
B˙‡hÁ ·È¯˜ÈÂ ‰‚‚La ‡ËÁL7. ∆»»ƒ¿»»¿«¿ƒ«»

חטאתו.2) לו שהוא 3)כשנודע ה"אֿב, פ"א למעלה ראה
אשם, שגגתו על חייבים ואם כרת. זדונו על שחייבין חטא
כב. (כריתות תלוי אשם שלו, הודע לא על חייבים אין
הי"א). פ"ט להלן וראה עקיבא. כרבי ולא כחכמים במשנה,

חייבים 4) אין ויורד, עולה שגגתו על שחייבים חטא אבל
שם  וברש"י במשנה. ב. (שם שלו הודע לא על תלוי אשם
הוא  וכן המוריה'). 'הר – כה. שם במשנה גרס שכן נראה
ה"ה. פי"א להלן רבינו כתב וכן במשנה. - ב ח, בהוריות

אלא 5) תלוי אשם מביא אין "וחכ"א א: כה, שם משנה,
חטאת". ושגגתו כרת שזדונו דבר הקרבן 6)על כלומר,
גמורה. שאינה כפרה עליו מכפר ב.7)הזה כו, כריתות

הודע  "או כח) ד, (ויקרא בחטאת שנאמר ממה שם ולמדו
כשנודע  חטאת חייב אופן בכל כלומר, מכלֿמקום", – אליו
כה, שם הוא וכן תלוי. אשם הקריב כבר ואפילו חטאו, לו
אין  תלוי אשם מכפרין, אשמות חמשה רבנן, "תנו ב:
כפרה  מכפרין אשמות חמשה ה"ק יוסף, רב "אמר מכפר",
רש"י  ופירש גמורה". כפרה מכפר אין תלוי ואשם גמורה,

חטאת". מביא לו מתיידע "דלכי שם

.·¯eq‡ ÌL ‰È‰iL „Ú ÈeÏz ÌL‡a ·iÁ BÈ‡≈«»¿»»»«∆ƒ¿∆»ƒ
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;‰OÚ ÌBÈ ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡a ˙BÎ‡ÏÓ¿»¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆»»
‰Î‡ÏÓ ‰OÚL B‡15BÊ È‡ ÔÈÚÓ Ú„È ‡ÏÂ ˙aLa ∆»»¿»»¿«»¿…»«≈≈≈
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Úe·˜ ¯eq‡ Ô‡k ÔÈ‡17ÈBk‰ ·ÏÁ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .18- ≈»ƒ»«¿≈»≈≈∆«
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‰c ˜ÙÒ ‡È‰L ‰M‡ ÏÚ ‡a‰20ÏL ‰Â¯Ú ˜ÙÒ B‡ «»«ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»¿≈∆¿»∆
¯Oa ·e¯˜21‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÈeÏz ÌL‡Ó ¯eËt - ≈»»»≈»»»¿ƒ»»ƒ»

dlL „Ú ÏÚ Ì„ ‡ˆÓpL22ÔÓÊ ¯Á‡Ï23‡OBp‰Â , ∆ƒ¿»»«≈∆»¿««¿«¿«≈
ÌÈL„Á ‰LÏL CB˙a BzÓ·È24Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰„ÏÈÂ ¿ƒ¿¿¿»√»ƒ¿»¿»¿≈»«ƒ

ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa25ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡26È¯‰ - ∆ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»»«¬¬≈
Ôa¯w‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡27È¯‰L ,el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈¿ƒƒ«»¿»¿≈…«≈»≈∆¬≈

.Úe·˜ ¯eq‡ ÌL ÔÈ‡≈»ƒ»«

יח.).8) (שם נחמן בה 9)כרב שיש גדולה חתיכה היתה
וראה  שם, ישראל' ו'תפארת המוריה' ('הר כזיתים כמה

להלן.10)להלן). ראה יז,11)באכילתו, כריתות משנה,
ופירשו  בו", אין וספק כשיעור בו יש ספק "אכל, א:
חתיכות. בשתי מדובר כי מדסיפא) ד"ה יז: (שם ה'תוספות'
שכיון  סובר, למעלה) (ראה נחמן כרב שפסק רבינו אבל
קבוע". "איסור זה הרי כזיתים, כמה בחתיכה שיש

ב.12) יז, שם שאשתו 13)במשנה, וכגון שם, במשנה
תלוי, מאשם פטור נדה, אשתו היתה אם אבל טהורה, היתה

ה"ה. להלן ראה שחטא. בוודאי יודע במשנה,14)שהרי
מעשה".15)שם. "שעשה תימן: כלומר,16)בכת"י

האסורה  מלאכה היתה אם יודע ואינו מעשה שעשה יודע
אם  יודע ואינו שחתך כגון בשבת, המותר מעשה או בשבת
שעשה  לו ברור אם אבל התלוש, חתך או המחובר חתך
מלאכה  איזו לו נודע שלא אלא בשבת, האסורה מלאכה
שחטא, בוודאי יודע שהרי תלוי, אשם חייב אינו - עשה
ומה  משנה'. ו'לחם משנה' 'כסף וראה ה"ה. להלן ראה
איזו  מעין יודע ואינו "העושה יט.): (שם במשנה שאמרו
תלוי" מאשם אף וכו' פוטר יהושע ורבי וכו', עשה מלאכה
היא  איזו יודע שאינו אסורה מלאכה עשה שוודאי הכוונה –
ולא  הנ"ל הבבא השמיט רבינו כי לציין, (ויש (לחםֿמשנה).
עיון). וצריך ה"ה, ולהלן ה"ג, פ"ב למעלה כתבה

יז:).17) (כריתות רב אמר יהודא ורב רב, בר חייא כדעת
של  טעמו כתב ורבינו זה, בדבר שם נאמרו טעמים וכמה
חולק  בתרא, שהוא שרבא, ואףֿעלֿפי א. יח, שם נחמן רב
אחר  לאחרונה, דבריו שהובאו נחמן כרב רבינו פסק – עליו
('תוספות  כמותו סוברת שהגמרא נראה ומזה רבא, דברי

מ"א). פ"ד כריתות וחלבו 18)יוםֿטוב' חיה ספק הוא כוי
וחלבו  בהמה ספק במשנה, - א קיז, בחולין כמפורש מותר,

ה"י. נזירות מהל' פ"ב וראה שם 19)אסור, ובכריתות
כי  תלוי", אשם עליו חייבין כוי אומר, אליעזר "רבי אמרו:
רבינו  אבל קבוע, איסור שיהיה צורך שאין סובר הוא

איסור שיהיה שצריך תלוי.שפוסק מאשם פוטרו – קבוע
להלן.20) רבינו בשר 21)ביארו שאר של ערוה כלומר,

להלן  שיבואר איש, אשת של לערוה בניגוד קרובות), =)
להלן  רבינו ביארו בשר, שאר של ערוה ספק ומהו ה"ג.

הדברים. תשמיש,22)בהמשך אחר בה שמקנחת מטלית
הי"ד. ביאה איסורי מהל' פ"ד אחר 23)ראה ששהתה

לתחת  או הכר לתחת ידה שתושיט "כדי הבעל שפירש
ששניהם  עצמה", קינחה ואחר בו, לבדוק עד ותטול הכסת,

ה"ו. פ"ה למעלה ראה בספק, –24)טמאים אחיו למות
שלא 25)בעלה. אח אשת משום עליו אסורה והיא

ה"ד. פ"א למעלה ראה בן, לו יש שהרי מצוה, במקום
לשני,26) מותרת ואשתו בנים, בלא מת שאחיו ונמצא

ליבמה. שאינו 27)ומצות אליעזר כרבי דלא שם, כריתות
למעלה. וראה תלוי, באשם קבוע איסור מצריך
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.¯eq‡‰»ƒ

אמרו 28) (ד"ה ה'תוספות' שם וכתבו ב. יא, כריתות משנה,
העידו  שאם אחת, בבת העדים שני כשהעידו מדובר כי לו)
לא  שוב הראשון עדות שנתקבל כיון – זה אחר בזה
אחד, עד תורה שהאמינה שכיון השני, בעדות מתחשבים

שנים. כאן פסולות 29)הרי נשים כי ואף שם. במשנה,
"או  כח) ד, (ויקרא שנאמר ממה כאן נתרבו – אחרת לעדות
ויקרא, ('סיפרא' אשה אמרה אפילו – חטאתו" אליו הודע

ה"א). פ"ז דחובה לא 30)דיבורא הראב"ד, דעת לפי
של  אחת חתיכות שתי היו אם אלא האיסור שנקבע יתכן
אומר  ואחד אכלת חלב אומר ואחד שומן, של ואחת חלב
האיסור. נקבע זה אין אחת, בחתיכה אבל אכלת, שומן

(כסףֿמשנה). רבינו כוונת גם כן כי ה'תוספות'31)ויתכן
"איני  אמר אם אבל שתק, אם אלא חייב אינו כי כתבו (שם)
אליו  הודע "או (שם) שנאמר מקרבן, הוא פטור יודע"
לענין  שם, (גמרא אחרים" שיודיעוהו "ולא – חטאתו"
אין  רבינו לדעת אבל תלוי). אשם לענין והואֿהדין חטאת,
תלוי, אשם לגבי ולא חטאת לגבי אלא זה מפסוק ללמוד

שם. כריתות לנר' ו'ערוך משנה' 'לחם ביבמות 32)ועי'
לא  וכו' מת לא אומר ועד מת אומר "עד אמרו: - ב קיז,
נשאת  שאם רבינו כתב הי"ט גירושין מהל' ובפי"ב תנשא",
שאמרו  כמו תלוי, אשם חייב עליה הבא שתצא, וכיון תצא,
חייב  עליה שהבא כב:), ובכתובות פח: (שם ותרי תרי גבי
('קרית  איש אשת שהיתה האיסור, שנקבע כיון תלוי, באשם

לא 33)ספר'). אומרים ושנים נתגרשה, אומרים שנים כגון
והל' שם, (כתובות תצא נשאת ואם תנשא שלא נתגרשה,
תלוי, אשם עליה חייב – שתצא וכיון ה "ו), שם גירושין
כנ"ל. איש אשת בחזקת שהיא האיסור נקבע שהרי

חייב 34) עליה הבא אין ולפיכך פנויה, בחזקת היא שהרי
תלוי. אשם

קח
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.„·ÏÁ ÏL ˙Á‡ ,˙BÎÈ˙Á ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈¬ƒ««∆≈∆
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡·e Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â ,ÔnL ÏL ˙Á‡Â¿««∆À»¿»«««≈∆»≈»ƒ

‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ·Ïk B‡35ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏÎ‡L B‡ , ∆∆¿»«∆«¿ƒ»∆»«≈»ƒ
‰iM‰ ÏÎ‡Â Ï‡¯OÈ ‡·e ‰BL‡¯‰ ˙‡ ·Ïk B‡36, ∆∆∆»ƒ»»ƒ¿»≈¿»««¿ƒ»

ÔB„Êa ‰BL‡¯ ÏÎ‡L B‡37‰‚‚La ‰iLe38B‡ , ∆»«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿»»
ÔB„Êa ‰iLe ‰‚‚La ‰BL‡¯ ÏÎ‡L39·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆»«ƒ»ƒ¿»»¿ƒ»¿»¬≈∆«»

ÏÎ‡ .Úe·˜ ¯eq‡ ‰nL ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈeÏz ÌL‡a¿»»»ƒ¿»»»»ƒ»«»«
Ôa¯wÓ ¯eËt - ÔB„Êa Ô‰ÈzL40ÏÎ‡ .‰‚‚La Ô‰ÈzL ¿≈∆¿»»ƒ»¿»»«¿≈∆ƒ¿»»

˙‡hÁ ‡È·Ó -41‡·e ‰‚‚La ‰BL‡¯‰ ˙‡ ÏÎ‡ . ≈ƒ«»»«∆»ƒ»ƒ¿»»»
ÌL‡a ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL - ‰‚‚La ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯Á‡«≈¿»«∆«¿ƒ»ƒ¿»»¿≈∆«»ƒ¿»»

ÈeÏz42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿≈…«≈»∆

א.35) יח, כריתות ורבנן.36)ברייתא, רבי מחלוקת שם,
שאכל  שבשעה ואף תלוי, אשם מחייב שהוא כרבי ופסק
היתר, ספק איסור ספק אחת, חתיכה אלא היתה לא הישראל
של  ודאי היתה מהן ואחת חתיכות שתי היו כן שלפני כיון
משום  רבנן, לגבי כרבי ופסק האיסור, כנקבע זה הרי איסור,
טז. הערה ה"ב למעלה וראה כמותו. סובר נחמן שרב

חלב,37) של אחת חתיכה כאן שיש יודע היה כלומר,
שם). (רש"י, אכל בברייתא,38)ואףֿעלֿפיֿכן שם

לא  בשוגג, השניה את שאכל בשעה עכשיו כי ואף וכרבי.
לחייבו  אין הראשונה אכילת ועל אחת חתיכה כיֿאם היתה
חתיכות, שתי היו כן שלפני כיון מ"מ במזיד, נאכלה שהרי
האיסור. כנקבע זה הרי איסור, של ודאי היתה מהן ואחת

ה"ז. פ"ג למעלה ראה בתשובה, שחזר חייב 39)וכגון
האיסור, את אכל בוודאי כי ואף בברייתא. שם תלוי. אשם
השניה  את שאכל כיון – הספק על אלא בא אינו תלוי ואשם
על  תלוי אשם חייב קרבן, חייב אינו ועליה בזדון,
להלן  וראה היתר. או איסור זה אם הוא ספק כי הראשונה,

בשגגה. שתיהן פטור 40)באכל כלומר, בברייתא. שם
בזדון, חלב אכל שוודאי ספק כאן אין כי תלוי, מאשם
ה"א, פ"א למעלה ראה בזדון, אכל שהרי מחטאת, ופטור
לאשם  והואֿהדין בשוגג. עבירה על אלא באה חטאת אין כי

ה"א). (למעלה שאכל 41)תלוי ברור שהרי בברייתא. שם
ופסק 42)חלב. א. כג, כריתות במשנה, תנאים מחלוקת

ספק  שהיא חתיכה אכל מהם ואחד אחד שכל ומשום כת"ק.
שומן. ספק חלב

.‰Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,ÂÈÙÏ ¯˙BÂ ·ÏÁ43Úe„È ÔÈ‡Â ≈∆¿»¿»»»«««≈∆¿≈»«
,˙Èaa BnÚ B˙BÁ‡Â ‰c BzL‡ ;ÏÎ‡ Ô‰Ó BÊ È‡≈≈∆»«ƒ¿ƒ»«¬ƒ««ƒ

Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ44˙aL ;ÏÚa Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿»«¿««≈∆¿≈»«≈≈∆»««»
˙BLÓM‰ ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ¿»»¿»»≈«¿»

Ô‰ÈÈaL45‡È·Ó BÈ‡Â .Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆≈≈∆¬≈∆»ƒ»¿»¿≈≈ƒ
˙‡hÁ46‡ËÁ ÏL BÓˆÚ Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,47BÓk , «»∆¬≈≈≈««¿∆≈¿¿

e¯‡aL48ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡Â ;49Ú„BÈ È¯‰L , ∆≈«¿¿≈≈ƒ»»»∆¬≈≈«
‡ËÁL È‡cÂa50. ¿««∆»»

היתר.43) של שומן הם כי שחשב כי 44)בשוגג, שחשב
טהורה. והיא אשתו לענין 45)היא ה"ג, פ"ב למעלה

לפניו, הכיפורים ויום "שבת רבינו כתב חטאת, מקרבן פטור

בין  שעשה מזכיר ואינו מהן" באחד מלאכה ועשה
שבבין  שאמרו - א יט, כריתות משנה וראה השמשות,
שאפשר  לפי מחלוקת, כאן ואין פטור הכל לדברי השמשות
ביום  נעשתה ומקצתה בשבת נעשתה מלאכה שמקצת

שם. לנר' ב'ערוך ועי' יהושע 46)הכיפורים. כרבי
שם. כריתות "אשר 47)במשנה, כג) ד, (ויקרא ונאמר

רבי  לדברי (שם חטא" במה לו שיוודע "עד – בה" חטא
שם.48)יהושע). פ"ב "א"ר 49)למעלה שם: במשנה,

תלוי". מאשם אף יהושע רבי היה פוטרו כן 50)יהודא,
(שם  שנאמר יהושע, רבי של בטעמו (שם:) בברייתא הוא
שחטא". שידע לזה "פרט – ידע" ולא – תחטא "כי יז) ה,

.Â‰Úe·˜ ˙‡hÁ B‡cÂ ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c Ïk51˙Á‡ »»»∆«»ƒ««»«»¿»««
ÏÎÂ ,„Á‡ ÈeÏz ÌL‡ BlL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÔÈ·iÁ -«»ƒ«…«∆»»»∆»¿»
‡Ï ÏÚ ÔÈ·iÁ - ‰a¯‰ ˙B‡hÁ B‡cÂ ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c»»∆«»ƒ««»«»«¿≈«»ƒ«…

˙B‡hÁ‰ ÔÈÓk ‰a¯‰ ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ BlL Ú„B‰52. «∆¬»¿ƒ«¿≈¿ƒ¿«««»
ÏebÙe ¯˙BÂ Ì„Â ·ÏÁ ÏÎ‡ Ì‡L ÌLk ?„ˆÈk≈«¿≈∆ƒ»«≈∆¿»¿»ƒ
˜tzÒ Ì‡ Ck ,˙B‡hÁ Úa¯‡ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«««»«¿««»»ƒƒ¿«≈
¯z‰ ÏL ˙BÎÈ˙Á ‡l‡ ÏÎ‡ ‡Ï B‡ ÔÏÎ‡ Ì‡ BÏƒ¬»»…»«∆»¬ƒ∆∆≈
Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ ‰Úa¯‡ ‡È·Ó - Ì‰nÚ eÈ‰L∆»ƒ»∆≈ƒ«¿»»¬»¿ƒ¿≈ƒ
˙ÈBÏt B‡ BzL‡ ‰ÈÏÚ ‡aL ‰M‡‰ Ì‡ BÏ ˜tzÒƒ¿«≈ƒ»ƒ»∆»»∆»ƒ¿¿ƒ
˙B‡hÁ ‰BÓL ‰ÈÏÚ ·iÁL dnÚ ‰˙È‰L ‰Â¯Ú‰53 »∆¿»∆»¿»ƒ»∆«»»∆»¿∆«»

.ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ ‰BÓL ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ¿»¬»¿ƒ

ה"ה.51) פי"א ולהלן ה"א, למעלה שם 52)ראה משנה,
ב. חייב 53)יז, שהוא זה, ודבר ה"ב. פ"ד למעלה ראה

זאת  שלמד "נראה תלויין, אשמות כמה אחד מעשה על
וחתיכה  פיגול חלב של חתיכה דכריתות: פ"ה מתוספתא
מביא  - מהן איזו ידוע ואין מהן אחת אכל לפניו, חולין של

הרמב"ם). על הרש"ש (הגהות תלויין" אשמות שני

.ÊÏL Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ˙BÎÈ˙Á È˙MÓ ‰ÎÈ˙Á ÏÎB‡‰»≈¬ƒ»ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆
˜Ùq‰ BÏ „ÏBpL ¯Á‡Â ,ÏÎ‡ ÔnL ÏL B‡ ÏÎ‡ ·ÏÁ≈∆»«∆À»»«¿««∆««»≈
Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ˙B¯Á‡ ˙BÎÈ˙Á È˙MÓ ‰ÎÈ˙Á ÏÎ‡»«¬ƒ»ƒ¿≈¬ƒ¬≈¿ƒ¿«≈ƒ
ÈL ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÔnL ÏL B‡ ÏÎ‡ ·ÏÁ ÏL∆≈∆»«∆À»¬≈∆≈ƒ¿≈

ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡54. ¬»¿ƒ

שרבים 54) ואףֿעלֿפי ב. יח, שם בברייתא כרבי, פסק
מפרשים  שהאמוראים משום כמותו, פסק עליו, חולקים
כמותו, - ב יז, שם משנה שסתם ועוד (כסףֿמשנה), דבריו
– ספק (ידיעת בינתיים ידיעה היתה "אם שם: שאמרו
כך  ואחת, אחת כל על חטאת מביא שהוא כשם רש"י),
על  הרש"ש (הגהות ואחת" אחת כל על תלוי אשם מביא

הרמב"ם).

.ÁÌÈ˙Èa È‡cÂ ˙ÚÈ„iL ÌLk55˙B‡hÁÏ ˙˜lÁÓ56, ¿≈∆¿ƒ«««≈¿«ƒ¿«∆∆¿«»
˙BÓL‡Ï ˙˜lÁÓ ÌÈ˙Èa ˜ÙÒ ˙ÚÈ„È Ck57,CÎÈÙÏ . »¿ƒ«»≈≈¿«ƒ¿«∆∆«¬»¿ƒ»

BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ È˙ÈÊ ‰MÓÁ ÏÎ‡ Ì‡ƒ»«¬ƒ»≈≈≈∆¿∆¿≈««¿«
˙ÚÈ„È BÏ Ú„BÂ ¯ÊÁÂ ,Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ˜ÙÒ ˙ÚÈ„È¿ƒ«»≈«««≈∆¿»«¿«¿ƒ«
·iÁ - ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÎÂ ,ÈM‰ ÏÚ ˙¯Á‡ ˜ÙÒ»≈«∆∆««≈ƒ¿≈«»««¿«««»

.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÈeÏz ÌL‡»»»«»««¿««

קר
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ואחר 55) אחד, בהעלם חלב וכזית חלב כזית שאכל כלומר,
השני. על לו ונודע וחזר הראשון על לו נודע שאכלם

ה"ט.56) פ"ו למעלה ראה חטאות, שתי שמביא
חילקו 57) לא למעלה לאכילה אכילה שבין שבידיעה שכשם

שלאחר  בידיעה כן כמו ה"ז), למעלה (ראה לוודאי ספק בין
ודאי. לידיעת ספק ידיעת בין להבדיל אין - האכילות

.ËÔ‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ÔnL ÏL ‰ÎÈ˙Á¬ƒ»∆À»«¬ƒ»∆≈∆»«««≈∆
ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡È·‰Â ,‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«≈ƒ¿≈ƒ»»»¿»«¿»«

˙‡hÁ ‡È·Ó - ‰iM‰ ˙‡58˙‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆«¿ƒ»≈ƒ«»¿≈ƒ»««≈∆
ÈeÏz ÌL‡ ¯Á‡‰ ‡È·Ó - ‰iM‰59e¯‡aL BÓk ,60. «¿ƒ»≈ƒ»«≈»»»¿∆≈«¿

(58=) חולין וחתיכת חלב "חתיכת א: כג, שם משנה,
אכל, מהן איזו יודע ואינו מהן אחת אכל היתר) של שומן
חטאת". מביא השניה, את אכל תלוי. אשם מביא

הראשונה,59) את אחד "אכל במשנה: שם עקיבא, כרבי
מביא  וזה תלוי אשם מביא זה השניה, את ואכל אחר ובא
את  אכל אם אף כי רבינו, וסובר ר"ע. דברי תלוי, אשם
אשם  הוא מביא תלוי, אשם הביא שהראשון אחר השני

האיסור".60)תלוי. "נקבע בכלל זהו כי ה"ד, למעלה

.È¯˙B ·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á61ÏÎ‡ , ¬ƒ»∆≈∆«¬ƒ»∆≈∆»»«
˙‡hÁ ‡È·Ó - ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡∆««≈∆¿≈»«≈ƒ≈ƒ«»

·ÏÁ‰ ÏÚ62¯˙B ÌeMÓ ÈeÏz ÌL‡Â63˙‡ ÏÎ‡ . ««≈∆¿»»»ƒ»»«∆
ÈL ÌÏÚ‰a ‰iM‰64˙B‡hÁ LÏL ‡È·Ó -65Ì‡Â . «¿ƒ»¿∆¿≈≈ƒ≈ƒ»«»¿ƒ

‰Ëe¯t ‰ÂL da ‰È‰66ÌeMÓ È‡cÂ ÌL‡ ‡È·Ó - »»»»∆¿»≈ƒ»»««ƒ
‰ÏÈÚÓ67¯Á‡ ‡·e ,Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡ „Á‡ ÏÎ‡ . ¿ƒ»»«∆»∆««ƒ¿≈∆»«≈

‰ÊÂ ,ÈeÏz ÌL‡Â ˙‡hÁ ‡È·Ó ‰Ê - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â¿»«∆«¿ƒ»∆≈ƒ«»¿»»»¿∆
ÈeÏz ÌL‡Â ˙‡hÁ ‡È·Ó68.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈ƒ«»¿»»»¿≈…«≈»∆

נותר,61) גם שהוא חלב האוכל כי ה"ד פ"ו למעלה ראה
אכילת  על ואחת חלב אכילת על אחת חטאות, שתי חייב
איסור  על חל שאיסור בהקדש, מעילה על ודאי ואשם נותר,
אחת. בבת הבאים ובאיסורים כולל באיסור מוסיף, באיסור

חלב.62) אכל ודאי הרי החתיכה 63)כי אם הוא ספק כי
מעילה  ספק על אבל במשנה). (שם, נותר היתה שאכל
הי"א. פ"ט להלן ראה קרבן, מביא אינו בהקדש,

לו 64) נודע השני' החתיכה את שאכל שלפני כלומר,
נודע  אפילו או חלב, של היא שאכל הראשונה שהחתיכה

אח  החתיכות לו שתי על הידיעות אבל השניה, את שאכל ר
נודע  לא אם אבל ידיעה, אחר ידיעה כיֿאם ביחד היו לא
השניה, את שאכל לאחר אלא חלב היא שהראשונה לו
על  חייב אינו – כאחת החתיכות לשתי היתה והידיעה
ה"א  פ"ו למעלה ראה אחד, קרבן כיֿאם החלב אכילת

האחת,65)וה"ט. החתיכה של החלב אכילת על אחת
אכילת  על ואחת האחרת, החתיכה של החלב על ואחת

במשנה). (שם, מהחתיכות אחת של כל 66)הנותר כלומר,
על  שעבר ממה חוץ הרי פרוטה, שוה היתה וחתיכה חתיכה
מן  פרוטה שוה גם נהנה – נותר ואכילת חלב אכילת איסור

במשנה 67)ההקדש. שאמרו מה כי שם, בגמרא אמרו כן
שוה  חתיכה בכל היה שלא מדובר חטאות, שלש שחייב שם
אשם  גם חייב אחת, כל פרוטה שוות היו אם אבל פרוטה,

מהם 68)ודאי. אחד כל שהרי שם. במשנה, כתנאֿקמא
אכל  אם וספק חטאת, קרבן עליו שחייב חלב אכל בוודאי
חייב  אינו מעילה ספק ועל תלוי. אשם עליו שחייב נותר,

הי"א. פ"ט ולהלן למעלה, כמבואר כלום,

âמרחשון כ"ט רביעי âיום
éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦

ואם 1) ודאי, אשם קרבן מביאין עבירות חמש שעל יבאר
בעלתי. לא אומר והוא חרופה שפחה בעלת שניים: לו אמרו

.‡‡¯˜p‰ ‡e‰Â .ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·Ó ˙B¯·Ú LÓÁ ÏÚ«»≈¬≈≈ƒ»¿«»»¿«ƒ¿»
˜ÙÒ ÌeMÓ ‡a BÈ‡ È¯‰L ,È‡cÂ ÌL‡2:Ô‰ el‡Â . »»««∆¬≈≈»ƒ»≈¿≈≈

‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ3ÏÚÂ ,‰ÏÈÚn‰ ÏÚÂ ,ÏÊb‰ ÏÚÂ , «ƒ¿»¬»¿««»≈¿««¿ƒ»¿«
¯ÈÊ ˙‡ÓË4‰pnÓ ¯‰ËiLk ˙Ú¯v‰ ÏÚÂ ,5ÏÚ . À¿«»ƒ¿««»««¿∆ƒ¿«ƒ∆»«

‰Ùe¯Á ‰ÁÙL‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ ‡a‰ ?„ˆÈk6ÔÈa , ƒ¿»¬»≈««»«ƒ¿»¬»≈
ÌL‡ ‡È·Ó - ‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa7‰È‰zL ‡e‰Â .8 ¿»≈ƒ¿»»≈ƒ»»¿∆ƒ¿∆

‰ÏB„‚9‰„ÈÊÓe10dBˆ¯·e11‰ÏeÚa ‰È‰˙Â ,12 ¿»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿∆¿»
dk¯„k13‰‡Èa ¯Ó‚·e ,14‰˜ÏzL È„k ,15:¯Ó‡pL ; ¿«¿»ƒ¿«ƒ»¿≈∆ƒ¿∆∆∆¡«

‰˜BÏ ‡È‰ - BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â ‰È‰z ˙¯wa16‡e‰Â ƒ…∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆¬»ƒ»¿
.Ôa¯˜ ‡È·Ó≈ƒ»¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

"`ian - dbbWA oiA oFcfA oiA ,dtExg dgtW lr `Ad©¨©¦§¨£¨¥§¨¥¦§¨¨¥¦
mW`. ¨¨

ממון  ומעלה פרוטה משוה בידו שיש מי "כל וממשיך
"הנשבע  וכן חטאו", על אשם מביא זה הרי ישראל...
עולה  קרבן מקריב בשגגה" בין בזדון בין עדות שבועת

ויורד.

פרה  בעניין הקודש' ב'אגרת הזקן אדמו"ר ביאור וידוע
כקרבן  בפנים ולא מחנות לשלוש מחוץ הנעשית אדומה
קליפות  משלוש היא אדומה פרה טהרת כי חטאת,
גבי  שעל קרבנות משא"כ ..." מנוגה שלמטה הטמאות
נפש  מהתגברות שהן השגגות על מכפרין המזבח
בשוגג  עבירה עובר יהודי כאשר כי שמנוגה", הבהמית

מ  "בחוץ" עדיין נמצא יכול אינו ולכן הקליפות, קום
בפנים. הנעשה קרבן ע"י להתכפר

שיש  שמצינו מה עם הנ"ל הביאור יתאים איך וקשה
אדמו"ר  והנה במזיד. והן בשוגג הן המכפרים קרבנות
גזילות  "ובאשם גזילות לאשם בנוגע כתב המהר"ש
ממזיד  עושה התשובה התשובה, עם להיות צריך הקרבן
אם  להבין, צריך ועדיין הקרבן". מתכפר ואז שוגג,
כל  צריכים היו לשוגג, מזיד כל עושה התשובה
התנאי  ישנו קרבן בכל שהרי מזיד, על לכפר הקרבנות
ממזיד  נעשה כבר והרי תשובה, היינו מידיעתו" ש"שב

הקרבן? עלֿידי להתכפר יכול אינו ומדוע שוגג,
י  סימן קרבנות ספר מלכות' 'יין (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

יום טביעי
קי
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ספק.2) על בא שעיקרו תלוי אשם חרופה 3)כמו "שפחה
חורין  בת וחצייה שפחה שחצייה היא בתורה האמורה

וכו'". עברי לעבד בשוגג 4)ומקודשת בין במת שנטמא
במזיד. נאמר 5)בין בנזיר והמצורע, הנזיר כלומר,

שנתו  בן כבש והביא נזרו ימי את לה' "והזיר יב) ו, (במדבר
"וביום  יֿיב) יד, (ויקרא נאמר ובמצורע וכו'". לאשם
הכבש  את הכהן ולקח וכו' תמימים כבשים שני יקח השמיני

לאשם". אותו והקריב כֿכא)6)האחד יט, (שם שנאמר
נחרפת  שפחה והיא זרע שכבת אשה את ישכב כי "ואיש
איל  מועד אהל פתח אל לה' אשמו את והביא וכו' לאיש

"וכפר 7)אשם". כב) (שם, שנאמר ממה בגמרא כן ולמדו
אשר  מחטאתו לו ונסלח ה' לפני האשם באיל הכהן עליו
לו  שנסלח לומר (רצונו כשוגג" מזיד "לעשות - חטא"

שיהיה). עניין באיזה זה החרופה.8)בקרבן השפחה
אבל 9) מלקות, וחייבת ענשים בת בת שהיא אינה קטנה

הוא 10)עונשין. וכן מלקות. חיוב בת אינה שוגגת אבל
אנס  (כלומר אונס עושה שבתורה עריות "כל בתוספתא
בשפחה  כן שאין מה וכו' כעירה ישינה וכו' כרצון, אותה),
במשנה  שאמרו שמה יא.) (שם התוספות כתבו וכן חרופה"
אבל  האיש, על אלא זה אין כשוגג", המזיד את בה "שעשה

פטורים. שניהם כן, לא שאם מזידה, - ולא 11)השפחה
חייב 12)אנוסה. אינו לעולם יצחק רבי "אמר יא. שם

שפחה  והיא (שם): שנאמר בלבד, בעולה שפחה על  אלא
גופה  נשתנה כלומר, לאיש, נבעלת היינו לאיש". נחרפת

דרך 13)(שם). כדרכה, הייתה לאיש, שנחרפה שהבעילה
גופה  ונשתנה בתוליה נשרו הבעילה ידי שעל מקום , אותו
על  אף כבעולה ודינה בעלה, ידי על שנבעלה פי על [ואף
נשתנה  היינו לאיש", "נחרפת - כדרכה שלא שנבעלה פי

בעולה]. דין לה שיש אף אינה, בעלה 14)גופה, כלומר,
הרי  כן, לא שאם האבר, כל את שהכניס בעילתו, בה גמר

גופה. נשתנה ולא בתוליה נקרעו בשביל 15)לא כלומר,
מחוייבת  היא שאז משום ומזידה גדולה שתהיה צריך כך

שכל 16)מלקות. מלקות, של לשון היא "בקורת" כי
מלשון  ו"בקורת" התורה מן פסוקים עליו קוראים הלוקה
מלקות  כמה כוחותיו ואומדים אותו בודקים וכן קריאה,

וחקירה. בקורת מלשון ו"בקורת" לקבל יכול

.·˙·iÁ ‡È‰L ÔÓÊaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓeƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«∆ƒ«∆∆
˙e˜ÏÓ17ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰L ÔÓÊ·e ,Ôa¯˜a ·iÁ ‡e‰ - «¿«»¿»¿»ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ

Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰ - ˙e˜Ïn‰18. ««¿»ƒ«»¿»

וגדולה.17) מזידה, או 18)שהיא קטנה שהיא כגון
נבעלה  או בעלה, ידי על נבעלה לא אבל אנוסה. או שוגגת
לא  אלה כל - בלבד ביאה התחלת ידי על או כדרכה, שלא
גופה. שנשתנה "נחרפת", מהמלה אלא זה, מפסוק נלמדו

.‚„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa19‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«ƒ¿»
‰Ùe¯Á20Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡e‰Â ‰˜BÏ ‡È‰ -21,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¬»ƒ»¿≈ƒ»¿»¿≈»∆ƒ

˙Úc Ôa ‰È‰ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ‡È·Ó BÈ‡L22. ∆≈≈ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ¿∆∆««

ביאה.19) ביאתו אין מזה בפחות גדולה 20)אבל
א)21)ומזידה. הלכה ה פרק (קדושים בספרא הוא כן

ויום  שנים תשע בן מוציא שאני יכול או לקטן, פרט "איש
ואיש". לומר תלמוד א 22)אחד, בפרק להלן ראה

אין  קרבן מחוייבי שכל ה הלכה כפרה מחוסרי מהלכות
מדעתם. אלא ידם על מקריבין

.„‡È‰ ‰Ó ˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ¬«ƒ
ÁÙM‰ÔÈ·iÁ ÔÈ‡LÂ ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á‰ ‰23 «ƒ¿»«¬»»¬»«»¿∆≈»«»ƒ

¯Ó‚ÈÂ dk¯„k ÏBÚ·iL „Ú24CÎÈÙÏ .25BÏ e¯Ó‡ Ì‡ , «∆ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿…¿ƒ»ƒ»¿
ÌÈL26‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ùe¯Á ‰ÁÙL zÏÚa : ¿«ƒ»«¿»ƒ¿»¬»¿≈…

È¯‰L ;Ô‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ,ÔÓ‡ - ÈzÏÚa»«¿ƒ∆¡»¿≈≈ƒ»¿»«ƒ∆∆¬≈
B˙‡Èa ¯Ób Ì‡ Ú„BÈ ‡e‰27¯Ó‡L ‰ÊÂ ,¯Ó‚ ‡Ï B‡ ≈«ƒ»«ƒ»…»«¿∆∆»«

Èz¯Ó‚ ‡Ï ¯ÓBÏk - ÈzÏÚa ‡Ï28. …»«¿ƒ¿«…»«¿ƒ

מלקות.23) - חרופה והשפחה קרבן, - משום 24)הבועל
שכבת  אשה את ישכב כי "ואיש כ): יט, (ויקרא שנאמר
גמר  ולא כדרכה שבעל או כדרכה, שלא בעל ואם זרע",
להתעבר  ראוייה שאינה זרע, לשכבת נחשב זה אין ביאתו,

אלו. ביאתו.25)מביאות שיגמור עד חייב שאינו מכיוון
עדים.26) גמר 27)שני אם לראות יכולים אינם והעדים

עדים 28)ביאתו. שאם א הלכה ג פרק למעלה ראה
נעשה  אכל שלא אומר והוא חלב שאכל אותו מעידים
מאיר. דרבי וכחכמים מזיד אלא שוגג אכלתי לא כאומר
על  חלק שלא יב:) (כריתות מודה מאיר רבי אף וכאן
רשע. להיעשות רוצה אדם שאין למזיד, משוגג אלא חכמים

.‰‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰29‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰a¯‰ ˙B‡Èa «»««ƒ¿»ƒ«¿≈≈«»∆»
„Á‡ ÌL‡30‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰ ?„ˆÈk . »»∆»≈««»««ƒ¿»ƒ«¿≈

‡·e ¯ÊÁÂ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La ‰ÈÏÚ ‡aL B‡ ,ÔB„Êa¿»∆»»∆»ƒ¿»»¿«¿»«»
‰ÈÏÚ‰‡Óa ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La »∆»ƒ¿»»¿«¬ƒ≈»¿»ƒ¿≈»

˙BÓÏÚ‰31„Á‡ ÌL‡ ·È¯˜Ó -32ÏÚ BÏ ¯tk˙Óe ∆¿»«¿ƒ»»∆»ƒ¿«≈«
ÌÈ¯·c ‰na .˙B‚‚M‰ ÏÚÂ daL ˙BB„f‰ ÏÚ ,Ïk‰«…««¿∆»¿««¿»«∆¿»ƒ
˙BÁÙL ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ ;˙Á‡ ‰ÁÙLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿ƒ¿»««¬»«»«¿»

˙Á‡ ÌÏÚ‰a elÙ‡ ,‰a¯‰33Ïk ÏÚ ÌL‡ ·iÁ - «¿≈¬ƒ¿∆¿≈«««»»»«»
‰ÁÙLÂ ‰ÁÙL34. ƒ¿»¿ƒ¿»

שכתוב 30)חרופה.29) ממה שם בגמרא זאת ונלמד
על  וגו' האשם באיל הכהן עליו "וכיפר כב) יט, (ויקרא
זו, בבעילה שחטא חטא מכל "שעניינו חטא" אשר חטאתו
השפחה  אבל לבועל, הוא זה וכל עליו". מכפר האשם איל
חייבי  כשאר וביאה ביאה כל על מלקות "חייבת עצמה

מזידה". הייתה אם גם 31)לאווין, הרי לו נודע לא שאם
למעלה  כמפורש אחת חטאת אלא חייב אינו איסורין בשאר

א. הלכה ה שלמי 32)פרק עב. בשבת שאמרו פי על אף
- תחילה חטאו לו שייוודע צריך וודאי שבאשם שסובר
להלן  כן רבינו פסק והרי חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות
שם  שאמרו בכריתות, הנ"ל הסוגיא על רבינו סמך - י הלכה

קיא
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הרי  אחת, אלא חייב אינו חרופה בשפחה העלמות שבחמש
חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות הייתה 33)שאין שלא

לביאה. ביאה בין המחלקים 34)ידיעה הם שהגופים
(שם) שנאמר מיוחד, קרבן ושפחה שפחה כל על לחייבו

ושפחה. שפחה כל על לחלק שפחה", "והיא

.Â‰ÁÙL ÏÚa35¯Á‡ dÏÚ·e ¯ÊÁÂ ,BÓL‡ LÈ¯Ù‰Â »«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¬»¿»«¿»»««
;˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - BÓL‡ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ¬»«»«»««¿««

˙˜lÁÓ ‰L¯Ù‰‰L36¯Á‡Â ·È¯˜‰L ÈÓk ‡ˆÓÂ , ∆««¿»»¿«∆∆¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿««
˙Á‡ ÌÏÚ‰a ˙BÏÈÚa LÓÁ ÏÚa Ì‡ ÔÎÂ .ÏÚa Ck»»«¿≈ƒ»«»≈¿ƒ¿∆¿≈««

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ‰ÁÙLa37LÈ¯Ù‰Â ¿ƒ¿»««¿««««≈∆¿ƒ¿ƒ
ÌL‡ LÈ¯ÙÓ - ‰iM‰ ÏÚ Ú„B Ck ¯Á‡Â ,BÓL‡¬»¿««»«««¿ƒ»«¿ƒ»»

¯Á‡38ÏÈ‡B‰ ,Ôlk eÈ‰ ˙Á‡ ÌÏÚ‰aL Èt ÏÚ Û‡ . «≈««ƒ∆¿∆¿≈««»À»ƒ
¯Á‡ ÏÚB·k ‡ˆÓ ,LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ ‡l‡ BÏ Ú„B ‡ÏÂ¿…«∆»««∆ƒ¿ƒƒ¿»¿≈««

‡e‰ „Á‡ ‰ÁÙMa „ÈÊn‰Â ‚‚BM‰ ÔÈcL .LÈ¯Ù‰L39. ∆ƒ¿ƒ∆ƒ«≈¿«≈ƒ«ƒ¿»∆»

אפילו 35) ביאות כמה עליה שהבא חרופה שפחה כלומר,
אחת. אלא חייב אינו ביניהן לו בשבת 36)נודע אמרו כן

בידיעה  צורך אין וודאי שבאשם שסובר למי אפילו שם
הדין  הוא כן אם מחלקת, שהפרשה הוא מודה בתחילה,
שההפרשות  - בשפחה מחלקות אינן שידיעות לדידן,

ידיעה 37)מחלקות. חלב אכילת שלעניין פי על שאף
הידיעה  שאין חרופה, בשפחה כאן - מחלקת עבירה שלאחר
אלא  עבירה, לאחר מחלקת שאינה בוודאי באמצע, מחלקת

הפרשה. גם עימה יש כן שבגמרא 38)אם פי על [אף
לא  הפרשה דלאחר "מעשה אלא: אמרו לא שם) (שבת
ואחר  קרבן, והפריש לו ונודע בעל אם כלומר, קאמינא",
המעשים  שלאחר הפרשה דין הזכירו לא אבל בעל, שוב כך
שם: שאמרו ממה רבינו זאת למד - מחלקת היא אם
והפריש  ובעל וחזר בעל מעתה אלא המנונא רב לה "מתקיף
חייב  דאינו נמי הכי שאבעול, עד לי המתינו ואמר קרבן
נראה  ומזה ובעל" וחזר "בעל הזכירו הרי - אחת"? אלא
הבעילות  שתי על שניים אשמות: שלושה כאן שחייב
הרי  - הפרשה שלאחר בעילה על ואחד להפרשה שקדמו

מחלקת]. המעשים שלאחר שהפרשה ולפיכך 39)מפורש
הפרשה. גם איתן שתהיה עד מחלקות בלבדן הידיעות אין

.ÊÏÊb‰ ÏÚ40‰Ëe¯t ‰ÂMÓ B„Èa LiL ÈÓ Ïk ?„ˆÈk ««»≈≈«»ƒ∆≈¿»ƒ»∆¿»
‰ÏÚÓÂ41BÏÊbL ÔÈa ,Ï‡¯OÈ ÔBÓnÓ42B·bL ÔÈa43, »«¿»ƒ»ƒ¿»≈≈∆¿»≈∆¿»

B‡ ˙eÙzL ÌeMÓ B‡ ,e‰ÂÏ‰ B‡ BÏˆ‡ B„È˜Ù‰L ÔÈa≈∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒÀ»
ÌÈÎ¯c ¯‡MÓ44Ba ¯ÙÎÂ ,45ÔB„Êa ÔÈa ,¯˜MÏ ÚaLÂ ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿««∆∆≈¿»

‰‚‚La ÔÈa46e‰ÊÂ .B‡ËÁ ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ≈ƒ¿»»¬≈∆≈ƒ»»«∆¿¿∆
¯tk˙Ó ÔÈ‡L ,‰¯Bza L¯ÙÓe .˙BÏÊb ÌL‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»¬«¿≈¿…»«»∆≈ƒ¿«≈

ÂÈÏÚ·Ï B„ÈaL ÔBÓn‰ ·ÈLiL „Ú ‰Ê ÌL‡a BÏ47; ¿»»∆«∆»ƒ«»∆¿»ƒ¿»»
LÓÁ‰ Ï·‡48‰¯tk‰ ·kÚÓ BÈ‡49e¯‡a ¯·k . ¬»«…∆≈¿«≈««»»¿»≈«¿

BÊ ‰Úe·La ·iÁ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ ,˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿≈»«ƒ¿∆«»ƒ¿»
‰Ê ÌL‡ ‰ÈÏÚ ·È¯˜nL50¯eËt ‰È‰È È˙ÓÈ‡Â , ∆«¿ƒ»∆»»»∆¿≈»«ƒ¿∆»

ÔÈÓk ˙Ba¯ ˙BÓL‡ ·iÁ˙È C¯„ BÊ È‡ ÏÚÂ ;‰pnÓƒ∆»¿«≈∆∆ƒ¿«≈¬»«¿ƒ¿«
Á ‰È‰È ‡Ï C¯„ BÊ È‡ ÏÚÂ ,˙BÚe·M‰ ·eiÁ‡l‡ ·i ƒ«¿¿«≈∆∆…ƒ¿∆«»∆»

„Á‡ ÌL‡51. »»∆»

אשם.40) קרבן זה על אינו 41)שיש מפרוטה פחות אבל
פטור  פרוטה משווה פחות על ונשבע והכופר ממון,

הפקדון. ובפרהסיא 42)משבועת בגלוי אדם ממון שלקח
יד. ידו 43)בחוזק שפשט כגון בסתר אדם ממון שלקח

יודעים. הבעלים ואין חבירו כיס או 44)לתוך עושק, כגון
לו  נתן ולא מלאכה לו עשה או בה, וכיחש אבידה מצא

הממון.45)שכרו. לו שיחזיר זה 46)כשתבעו ולמדו
משבועת  תחטא", - "תחטא שווה בגזירה שם בגמרא

ואשם 47)העדות. יחטא כי "והיה כגֿכה) (שם שנאמר
אשמו  ואת וגו' אותו ושלם וגו' גזל אשר הגזלה את והשיב
באשם. מתכפר הגזילה השבת אחר שרק הרי וגו'". יביא
גזילו  הביא שלא עד אשמו "הביא במשנה: קי. קמא ובבבא
הגר  בגזל שנאמר ממה כן למדו קיא. שם ובגמרא יצא". לא
עליו", בו יכפר אשר הכיפורים איל "מלבד ח): ה, (במדבר
מתכפר  שאינו להורות, עתיד, בלשון יכפר" "אשר נאמר הרי

לכהן. הגזילה את שישיב אחרי כך, אחר שהוא 48)אלא
מארבעה  אחד שהוא הקרן, על חומש להוסיף מחוייב
בראשו  אותו "ושלם כד) שם, (ויקרא שכתוב מפני מהקרן

עליו". יוסף "נתן 49)וחמישיתיו במשנה: שם קמא בבא
אי  החומש את נתן ולא הקרן ולמדו את מעכב", החומש ן

מן  הנהנה (=מן מהקדש הדיוט קיא. שם בגמרא כן
הכפרה, את החומש מעכב לא מעל אם הקדש מה ההקדש)

הכפרה. את מעכב החומש אין הדיוט כלומר,50)אף
ואימתי  זו שבועה על גזלות אשם קרבן מתחייב אימתי

שבועות.51)פטור. וכמה כמה על

.Á‰ÏÈÚn‰ ÏÚ52‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ‰‰p‰ Ïk ?„ˆÈk53 ««¿ƒ»≈«»«∆¡∆ƒ»∆¿»
‰‚‚La Lc˜‰‰ ÔÓ54ÛÈÒBÈÂ ‰‰pM ‰Ó ¯ÈÊÁÓ - ƒ«∆¿≈ƒ¿»»«¬ƒ«∆∆¡»¿ƒ

BÏ ¯tk˙ÈÂ ÌL‡ ·È¯˜ÈÂ LÓÁ55e¯‡a ¯·Îe . …∆¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«≈¿»≈«¿
,‰¯tk‰ ÔÈ·kÚÓ Ô¯w‰Â Ôa¯w‰L ,‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿ƒ»∆«»¿»¿«∆∆¿«¿ƒ««»»

·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â56. ¿≈«…∆¿«≈

אשם.52) קרבן זה על שיש א הלכה למעלה ראה
בשווה 53) "הנהנה נה. מציעא ובבא יח. מעילה משנה

מעל". ההקדש מן ומשלם 54)פרוטה לוקה במזיד אבל
בלבד. מעל 55)קרן תמעול כי "נפש טוֿטז) (שם, שנאמר

אשר  ואת לה' אשמו את והביא ה' מקדשי בשגגה וחטאה
וגו'". עליו יוסף חמישיתו ואת ישלם הקדש מן חטא

ואשם 56) איל - האשם" באיל עליו "יכפר (שם) שנאמר
מעכב. החומש ואין מעכבין

.ËÔÈÈeÁÓz ‰MÓÁa Ba ÔÈÏÚBnL ¯·cÓ ÏÎB‡‰57 »≈ƒ»»∆¬ƒ«¬ƒ»«¿ƒ
LÈ Ì‡ ,„Á‡ Á·fÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««««ƒ∆ƒ∆«∆»ƒ≈
ÏÚ ÌL‡ ·iÁ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰ÏÈÎ‡Â ‰ÏÈÎ‡ ÏÎa¿»¬ƒ»«¬ƒ»»∆¿»«»»»«

„Á‡Â „Á‡ Ïk58,‰ÏÈÚÓa ÔÈ˜lÁÓ ÔÈÈeÁÓz‰L ; »∆»¿∆»∆««¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»
‰a¯‰ ÔÈÈÓk Ô‰ È¯‰Â59ÌÈ˜ÏÁÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¬≈≈¿ƒƒ«¿≈««ƒ∆≈À¿»ƒ

˙B˙¯k‰ ·eiÁa60È¯‰L :‰ÏÈÚÓa LÈ ‰¯˙È ‡¯ÓÁ . ¿ƒ«¿≈À¿»¿≈»≈ƒ¿ƒ»∆¬≈
‰‰pk ‰p‰Ó‰ da ‰OÚ61‰a¯Ó ÔÓÊÏ ˙Ù¯ËˆÓe ,62, »»»«¿«∆«∆¡∆ƒ¿»∆∆ƒ¿«¿À∆

B˙eÁÈÏL ‰OÚL ÁÈÏLÂ63ÁlLÓ‰ ·iÁ -64‰Ó ; ¿»ƒ«∆»»¿ƒ«»«¿«≈««
.ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡La el‡ ÌÈ¯·c ÔÈ‡M∆≈¿»ƒ≈ƒ¿»»ƒƒ

קיב
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קיג שגגות  הלכות - קרבנות ספר - מרחשון כ "ט רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בחמשה 57) כלומר, נפרדות, קערות בחמש שמתבשלים
תבשילים. יהושע 58)מיני רבי "אמר טו: בכריתות משנה

שהוא  אחת בהעלם תמחויין בה' אחד מזבח באוכל שמעתי
מעילה". משום ואחת אחת כל על כלומר,59)חייב

ואיסור  איסור כל על שחייב איסורים מיני כמה אכל כאילו
האיסורים 60)בנפרד. שבשאר שם ו פרק למעלה ראה

מחלקים. תמחויין לשני 61)אין נותן אחד אם כלומר,
ולא  הנותן, חייב - ממנו שייהנה או שיאכלנו הקדש דבר

שם). (רש"י שקיבל מדבר 62)זה זית חצי אכל שאם
אכל  שנים, שלוש אחר אפילו רב, זמן ולאחר בו, שמועלין
אשם  לחייבו הזיתים חצאי שני מצטרפין - שני זית חצי
טו) (שם, שנאמר ממה יח:) (שם זאת ולמדו מעילה,
גם  מרבה מעל" "תמעול הכפולה הלשון מעל". "תמעול

כזה. ונתן.63)צירוף לאורחים זה בשר תן לו שאמר
הבית 64) בעל שליחותו שעשה "השליח כ. מעילה משנה

"אין  בהם: שאמרו האיסורים, בכל כן שאין מה מעל",
חייב. והשליח עבירה" לדבר שליח

.ÈB‡ËÁ BÏ Ú„eiL CÈ¯ˆ È‡cÂ ÌL‡ ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»»»««»ƒ∆ƒ»«∆¿
·È¯˜È Ck ¯Á‡Â ‰lÁz65B·È¯˜‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÓL‡ ¿ƒ»¿««»«¿ƒ¬»¬»ƒƒ¿ƒ

‰ÏBÚ BÈ‡ - ·È¯˜‰L ¯Á‡ BÏ Ú„BÂ BÏ Ú„eiL Ì„…̃∆∆ƒ»«¿«««∆ƒ¿ƒ≈∆
BÏ66„Á‡ - È‡cÂ ÌL‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ ÏÎÂ .¿»≈¿∆«»ƒ»»»»««∆»

ÁeLÓ Ô‰k „Á‡Â CÏn‰67ÔÈÂL ı¯‡‰ ÌÚ ¯‡L B‡ «∆∆¿∆»…≈»«¿»«»»∆»ƒ
Ba68.

"והיה 65) כגֿכה) (שם, שכתוב כך, משמע הפסוק פשטות
ולדעת  בתשובה לשוב בעצמו כשיכיר ואשם" יחטא כי
אשמו  ואת וכו' הגזלה את והשיב ואשם "חטא כי ולהודות

וכו'". בית 67)יביא בימי גדול אחר אשם להביא וצריך
המשחה. בשמן שנמשח מה 68)ראשון, אשם. שחייבים

אינו  המשוח שהכהן שווים, שאינם תלוי, באשם כן שאין
שהמלך  הם, חלוקים חטאת קרבן לעניין כן וכמו בו. חייב
עם  ושאר בקר, בן פר - המשוח והכהן עזים, שעיר מביא

הצאן. מן נקבה או עזים שעירת מביאין הארץ

.‡È˜tzÒ Ì‡ ,È‡cÂ ÌL‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ Ïk»≈¿∆«»ƒ»»»»««ƒƒ¿«≈
ÌeÏkÓ ¯eËt - e‰‡OÚ ‡Ï B‡ e‰‡OÚ Ì‡ BÏ69. ƒ¬»»…¬»»»ƒ¿

·iÁ BÈ‡ - ‰ÏÈÚÓ ˜ÙÒ B„È ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«»¿≈¿ƒ»≈«»
ÌeÏk70.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

כרת 69) שזדונו דבר על אלא תלוי, אשם חייב שאינו
עקיבא  ורבי חכמים בו נחלקו זה ודבר חטאת. ושגגתו

כחכמים. רבינו ופסק כב. כריתות הזכיר 70)במשנה
רבי  של המחלוקת שבה משום מעילה ספק מיוחד באופן

הנ"ל. וחכמים עקיבא

.·ÈÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ÔÈlÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á ÂÈÙÏ ‰˙È‰»¿»¿»»¬ƒ»∆Àƒ«¬ƒ»∆
- ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,Lc˜‰∆¿≈»«««≈∆¿≈»«≈ƒ

¯eËt71ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯ÊÁ ; »»«¿»«∆«¿ƒ»≈ƒ»»«
B˙ÏÈÚÓ72ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - ‰iM‰ ˙‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ ;73. ¿ƒ»»««≈∆«¿ƒ»¿≈∆¿ƒ

ו 71) לא, או בהקדש מעל אם ספק חכמים שהוא כדברי

במשנה. כב שם עקיבא, רבי על שהרי 72)החולקים
מעל. או 73)וודאי מעל אם בספק הוא מהם אחד כל כי

לא.

.‚È·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á74ÏÎ‡ ,Lc˜‰ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ¬ƒ»∆≈∆«¬ƒ»∆∆¿≈»«
Ô‰Ó ˙Á‡75ÏÎ‡ ;·ÏÁ ÌeMÓ ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó - ««≈∆≈ƒ»»»ƒ≈∆»«
‰iM‰ ˙‡76·ÏÁ‰ ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·Ó -77È‡cÂ ÌL‡Â ∆«¿ƒ»≈ƒ«»««≈∆¿»»««

Lc˜‰‰ ÏÚ ‰ÏÈÚÓ ÏL78˙‡ ÏÎ‡Â ¯Á‡ ‡a ;‰iM‰ ∆¿ƒ»««∆¿≈»«≈¿»«∆«¿ƒ»
ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ÈM‰ Û‡ -79·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á .80 ««≈ƒ≈ƒ»»»¬ƒ»∆≈∆

‡È·Ó - Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,Lc˜‰ ·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ«¬ƒ»∆≈∆∆¿≈»«««≈∆≈ƒ
˙‡hÁ81ÏÚ BÏ Ú„BpL ¯Á‡ ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡ ; «»»«∆«¿ƒ»««∆««

‰BL‡¯‰82˙B‡hÁ ÈzL ‡È·Ó -83ÏÚ È‡cÂ ÌL‡Â »ƒ»≈ƒ¿≈«»¿»»«««
B˙ÏÈÚÓ84‡È·Ó ‰Ê - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯Á‡ ‡a ; ¿ƒ»»«≈¿»«∆«¿ƒ»∆≈ƒ

˙‡hÁ ‡È·Ó ‰ÊÂ ˙‡hÁ85„·Ïa86e¯‡a ¯·k . «»¿∆≈ƒ«»ƒ¿«¿»≈«¿
¯eq‡ ÛÒB ÌÚË ‰ÊÈ‡Ó ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿«¬»¬≈≈∆««»ƒ

·ÏÁ ¯eq‡ ÏÚ Lc˜‰87el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿≈«ƒ≈∆¿≈…«≈¿≈
.ÔÈ¯eq‡‰»ƒƒ

שהביא 76)בשוגג.75)חולין.74) אחר אפילו בשוגג
תלוי. חלב 77)אשם והאוכל חלב, וודאי אכל שהרי שם.

חטאת. חייב הקדש.78)בשוגג של הוא מהן אחת שהרי
אשם 79) שחייב לא או חלב אכל ספק הוא זה גם כי שם.

קבוע. איסור זהו כי ז הלכה למעלה וראה תלוי.
חטאת 81)חולין.80) וחייב חלב, הן החתיכות שתי שהרי

על  תלוי אשם חייב ואינו בשגגה. חלב אכילת איסור על
ספק  על מחייבים שאין כחכמים שפוסק משום הקדש ספק

אינו 82)מעילה. אחד, בהעלם אבל מחלקות. שהידיעות
אחת. אלא על 83)חייב אחת חלב, של אכילות שתי על

הקדש. של חלב חתיכת על ואחת החולין חלב חתיכת
חלב 84) מאיסור וחוץ הקדש, של חלב חתיכת אכל שהרי

גם בהקדש.עבר מעילה איסור שהרי 85)על במשנה, שם
וודאי. חלב אכל מהם אחד אשם 86)כל חייבים ואינם

מעילה. ספק על חל 87)תלוי איסור ש"אין פי על שאף
שהוא  מפני חלב, איסור על הקדש איסור חל - איסור" על
באכילה, אלא אסור היה לא הזה שהחלב מוסיף, איסור
איסור  בו שנוסף ומתוך בהנאה, גם נאסר וכשהקדישו
חלב  משום גם לחייבו אכילה איסור גם עליו נוסף הנאה,
על  חל "איסור אמרו מוסיף ובאיסור הקדש, משום וגם

איסור".

éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦
כריתות,1) לשאר וקדשיו מקדש שגגת בין מה יבאר

אותו. מביאים אם מספק קרבן והחייבים

.‡‰ML2„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ e·È¯˜iL Ô˙ÂˆÓ3el‡Â , ƒ»ƒ¿»»∆«¿ƒ»¿»∆¿≈¿≈
:Ô‰Ú¯ˆn‰ .‡4˙„ÏBi‰Â .· .5˙Úe·L ÚaLp‰Â .‚ . ≈«¿…»¿«∆∆¿«ƒ¿»¿«

˙e„Ú‰6‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa7˙Úe·L ÚaLp‰Â .„ . »≈≈¿»≈ƒ¿»»¿«ƒ¿»¿«
¯˜MÏ Èeha8‰‚‚La9L„˜ ÏÎ‡L ‡Óh‰Â .‰ . ƒ«∆∆ƒ¿»»¿«»≈∆»«…∆

‰‚‚La10.‰‚‚La Lc˜nÏ ÒÎpL ‡Óh‰Â .Â . ƒ¿»»¿«»≈∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»

משום 2) "חמשה", תנן ט.) (כריתות ובמשנה אנשים.

קיג
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שגגות קיד הלכות - קרבנות ספר - מרחשון כ "ט רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

למקדש, שנכנס וטמא קודש שאכל טמא מונה שהמשנה
(כסףֿמשנה). לשתים אותם מונה רבנן ואילו לאחד.

בהמה;3) מביא עשיר, היה שאם קבוע. שאינו קרבן כלומר,
למעלה  ראה האיפה, עשירית או עוף מביא עני היה ואם

ד. הלכה "וביום 4)פ"א כאֿכב): י, יד, (ויקרא שנאמר
וגו' דל ואם וגו' וכבשה תמימים כבשים שני יקח השמיני

וגו'". תורים ושתי וגו' כבש יב,5)ולקח (שם שנאמר
לעולה  שנתו בן כבש תביא וגו' טהרה ימי "ובמלאות וֿח)
שה  די ידה תמצא לא ואם וגו' לחטאת תור או יונה ובן
ואחד  לעולה אחד יונה בני שני או תורים שתי ולקחה

וגו'". בעל 6)לחטאת ותבעם ממון עדות העדים שידעו
שאינן  ונשבעו העידו ולא בעדותן וכפרו לו, להעיד העדות
מהלכות  א (פרק העדות שבועת היא זו עדות, לו יודעין
תחטא  כי "ונפש וֿז) א, ה, (שם ונאמר יב). הלכה שבועות
או  כשבה וגו' אשמו את והביא וגו' אלה קול ושמעה
שתי  וגו' והביא שה די ידו תגיע לא ואם וגו' עזים שעירת

וגו'". משום 7)תורים נלמד שם, ובגמרא ט. שם משנה
- העדות (בשבועת וכאן "ונעלם", בתורה נאמר שבכולן
על  התורה שחייבה משום הרי "ונעלם", נאמר לא א) שם,

כשוגג. או 8)המזיד ואכל. יאכל, שלא (=לעתיד) שנשבע
אכל, שלא (=לעבר) שנשבע או אכל. ולא שיאכל, שנשבע
ד, (שם, ואמר ג). הלכה (שם אכל ולא שאכל, או ואכל.
את  והביא וגו' בשפתים לבטא תשבע כי נפש "או וֿז)
די  ידו תגיע לא ואם וגו' עזים שעירת או כשבה וגו' אשמו

יונה". בני שני או תורים שתי וגו' והביא שנאמר 9)שה
ממנו". "ונעלם ד) נפש 10)(שם, "או בֿג) (שם, שנאמר

להלן  וראה וגו'". ממנו ונעלם וגו' טמא דבר בכל תגע אשר
בטמא  מדבר הזה שהפסוק למדו השמועה מפי כי ה, הלכה
למעלה  וראה ידע. ולא קודש שאכל טמא או למקדש שנכנס

ג. הלכה פ"א

.·˙„ÏBi‰ Ôa¯˜11O·k ‰‡È·Ó - ‰¯ÈLÚ ‰˙È‰ Ì‡ : »¿««∆∆ƒ»¿»¬ƒ»¿ƒ»∆∆
ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙‡hÁÏ ¯Bz B‡ ‰BÈ Ô·e ‰ÏBÚÏ B˙L Ôa∆¿»¿»∆»¿«»¿ƒ≈
ÌÈ¯Bz ÈzL ‰‡È·Óe „¯BÈ da¯˜ È¯‰ - ˙‚OÓ d„È»»«∆∆¬≈»¿»»≈¿ƒ»¿≈ƒ
elÙ‡ .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¬ƒ

ÂÈÎÒÏ ˙‚OÓ dÈ‡Â ‰OÏ ˙‚OÓ d„È ‰˙È‰12- »¿»»»«∆∆¿∆¿≈»«∆∆ƒ¿»»
ÈÚ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó13. ¿ƒ»»¿«»ƒ

הלכה 11) כפרה מחוסרי מהלכות בפ"א וראה וֿח. יב, שם
ב 12)ג. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ב ראה

נסכים: גם טעון לעולה הקרב היולדת שכבש ד, והלכה
רביעית  לנסך ויין שמן, ההין ברביעית בלול סולת עשרון

זה 13)ההין. דין ונלמד יונה, בני שני או תורים שתי
(שם, שנאמר ממה א) הלכה ד פרק תזריע (פרשת בספרא
שה  לה יש שאם ללמד שה", די ידה תמצא לא "ואם א)

עני. קרבן שמביאה - זה לשה הנצרכים הדברים לה ואין

.‚˙BÓ‰a LÏL ‡È·Ó - ¯‰ËiLk Ú¯ˆn‰14Ô‰Ó . «¿…»¿∆ƒ¿«≈ƒ»¿≈≈∆
‰O·ÎÂ ,ÌL‡ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,ÌÈO·k ÈL15 ¿≈¿»ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‡È·Ó - ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡ .˙‡hÁÏ¿«»ƒ≈»«∆∆≈ƒ¿≈ƒ

O·ÎÂ ,˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¿∆∆
.ÌL‡Ï¿»»

כפרה 14) מחוסרי מהלכות בפ"א וראה כאֿכב. י, יד, שם
ג. הכבשים.15)הלכה מן נקבה

.„˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÏÚ16Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ÏÚÂ17 «¿«»≈¿«ƒ¿«¿«ƒ
ÂÈL„˜ ˙‡ÓËÂ Lc˜Ó ˙‡ÓË ˙‚‚L ÏÚÂ18‡È·Ó ¿«ƒ¿«À¿«ƒ¿»¿À¿«»»»≈ƒ

‰aOk19‰¯ÈÚO B‡20˙BÚe·w‰ ˙B‡hÁ‰ ¯‡Lk ,21. ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»««»«¿
Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‡È·Ó - ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«∆∆≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈
˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ»∆»»¿∆»«»¿ƒ≈»«∆∆

‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·Ó - ÛBÚÏ22‰Èe¯w‰ ‡È‰Â .˙ÏÒ »≈ƒ¬ƒƒ»≈»…∆¿ƒ«¿»
˙BÎÏ‰a ‰ÈOÚÓ eL¯t˙ ¯·kL ,‡ËBÁ ˙ÁÓƒ¿«≈∆¿»ƒ¿»¿«¬∆»¿ƒ¿

˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ23. «¬≈«»¿»

א).16) הלכה (למעלה בשגגה בין בזדון ה,17)בין שם
וֿז. וֿז.18)ד, בֿג, הכבשים.19)שם, מן נקבה

העזים.20) מן ד.21)נקבה הלכה פ"א למעלה ראה
יא.22) פי"ז.23)שם,

.‰‰Ê L¯ÙÓe ‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ el‡‰ ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»»≈¿…»ƒ«»¿…»∆
‰‚‚La Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓhÓ ıeÁ ,Ô‡È·‰Ï ·iÁL∆«»«¬ƒ»ƒ»≈∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»

L„˜ ÏÎ‡ B‡24‡ËÁ˙ Èk LÙÂ :ÌL ·e˙k CkL . »«…∆∆»»»¿∆∆ƒ∆¡»
‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ25ÏÎa Úbz ¯L‡ LÙ B‡ .¯ÓB‚Â ¿»¿»»»¿≈∆∆¬∆ƒ«¿»

‡ÓË ¯·c26‡h·Ï Ú·M˙ Èk LÙ B‡ .¯ÓB‚Â »»»≈¿≈∆∆ƒƒ»«¿«≈
ÌÈ˙ÙO·27‰l‡Ó ˙Á‡Ï ÌL‡È ÈÎ ‰È‰Â .¯ÓB‚Â ƒ¿»«ƒ¿≈¿»»ƒ∆¿«¿««≈≈∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯ÓB‚Â28Ôa¯˜ Ô‡k ·iÁL ‰fL , ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆∆∆ƒ≈»»¿»
L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎÂ ‡ÓËpLk - ‡ÓhÏ«»≈¿∆ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿»»«…∆

Ú„È ‡Ï ‡e‰Â29‰Ïaw‰ ÈtÓ ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ .30 ¿…»«««ƒ∆«»»ƒƒ««»»
L¯ÙÓk ‡e‰ È¯‰ -31‰¯Bz ‰·iÁ Le¯Ùa È¯‰L , ¬≈ƒ¿…»∆¬≈¿≈ƒ¿»»

Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓhÏe L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓhÏ ˙¯k32. »≈«»≈∆»«…∆«»≈∆ƒ¿««ƒ¿»
Á·fÓ ¯Oa ÏÎ‡z ¯L‡ LÙp‰Â :¯Ó‡ ÏÎB‡a¿≈∆¡«¿«∆∆¬∆…«»»ƒ∆«
ÒÎp·e .‰˙¯ÎÂ ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ '‰Ï ¯L‡ ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ¬∆«¿À¿»»»¿ƒ¿¿»«ƒ¿»
Ï‰w‰ CBzÓ ‡È‰‰ LÙp‰ ‰˙¯ÎÂ :¯Ó‡ Lc˜nÏ«ƒ¿»∆¡«¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒƒ«»»

‡nË '‰ Lc˜Ó ˙‡ Èk33Â .˙¯k ‰¯Bz ‰·iÁL ÔÂÈÎ34 ƒ∆ƒ¿«ƒ≈¿≈»∆ƒ¿»»»≈
ÔÈ‡È·nL Ôa¯w‰ L¯t ,ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË ÏÚ«À¿«ƒ¿»¿»»»≈≈«»¿»∆¿ƒƒ

Ô˙‚‚L ÏÚ35. «ƒ¿»»

קרבן 24) להביא שחייבים בתורה מפורשים שאינם בשגגה,
ויורד. העדות.25)עולה שבועת מפורש 26)זוהי  ולא

בטומאה. למקדש שנכנס או בטומאה קודש שאכל
ביטוי.27) שבועת ז.28)זוהי ו: ז.29)בשבועות שם

נאמר  טומאתו". - "טומאתו גזירהֿשוה שלמדו רבא, אמר
אדם  בטומאת יגע כי "או ג) ה, (שם ויורד עולה בקרבן כאן
"את  יג) יט, (במדבר מקדש במטמא וכתוב טומאתו", לכל
לא  נדה מי כי מישראל, ההיא הנפש ונכרתה טמא ה' משכן
טומאת  להלן מה - בו" טומאתו עוד יהיה טמא עליו זורק
שחייבין  זו טומאה היא מה פירש (שלא כאן אף מקדש,
קודש, ואוכל מקדש. טומאת היא ויורד) עולה קרבן עליה
למה  בהמה חיה, אני אקרא אומר רבי בברייתא: (שם) נלמד

קיד
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קרו שגגות  הלכות - קרבנות ספר - מרחשון כ "ט רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

נפש  "או ב) ה, ויקרא כתוב, ויורד עולה (שבקרבן נאמר
בנבלת  או טמאה חיה בנבלת או טמא דבר בכל תגע אשר
בהמה  גם הרי "חיה" שמזכיר וכיון וגו'", טמאה בהמה
תאכלו", אשר החיה "זאת ב יא, שם כתוב (שהרי בכללה
וגו' פרסה מפרסת "כל ג) (שם, כתוב לזה סמוך ומיד
לו  ולמה חיה) בכלל שבהמה הרי תאכלו", אותה בבהמה
"בהמה  גז"ש ללמוד כדי טמאה", "בהמה גם כאן להזכיר
ונאמר  טמאה", "בהמה כאן נאמר טמאה": בהמה - טמאה
תגע  כי "ונפש בטומאה קדשים באוכל כא) ז, (שם להלן
שקץ  בכל או טמאה בבהמה או אדם בטומאת טמא, בכל
הנפש  ונכרתה לה' אשר השלמים זבח מבשר ואכל טמא,
בטומאה, קודש אוכל לענין מדובר שם מה מעמיה", ההיא
באוכל  מדובר טומאה, שכתוב ויורד) עולה (בקרבן כאן אף

בטומאה. אלא 30)קודש בתורה, מפורש זה אין שהרי
בגזירהֿשוה. במזיד.32)בתורה.31)נלמד

משכן 33) "את יג) יט, (שם הפסוק מן זאת למדו יד: במכות
עז, לאֿתעשה המצוות בספר וראה ונכרתה". טמא ה'

שי. שם ו:35)במזיד.3)4ובהערה שבועות בברייתא
וגו'") טמא דבר בכל תגע אשר (=נפש הכתוב שאין "מנין
מגע  על מחייבו (=שאין וקדשיו מקדש בטומאת אלא מדבר
בטומאה). למקדש נכנס או בטומאה קודש אכל אלאֿאםֿכן
רש"י] - [בזדון הטומאה על וענש והזהיר הואיל הוא: ודין
הטומאה  על וענש כשהזהיר מה הטומאה, על קרבן וחייב
כשחייב  אף וקדשיו, מקדש טומאת על אלא וענש הזהיר לא
מקדש  טומאת על אלא חייב לא הטומאה על קרבן

וקדשיו".

.Â˙Ba¯˜ Ïk36‡È·Ó dÏÚa - ˙·iÁ ‰M‡‰L37ÏÚ »»¿»∆»ƒ»«∆∆«¿»≈ƒ«
‰È„È38‰È‰ Ì‡Â ,ÈÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó - ÈÚ ‰È‰ Ì‡ . »∆»ƒ»»»ƒ≈ƒ»¿«»ƒ¿ƒ»»

¯ÈLÚ Ôa¯˜ ‰È„È ÏÚ ‡È·Ó - ¯ÈLÚ39Ì„‡ ‡È·Óe .40 »ƒ≈ƒ«»∆»»¿«»ƒ≈ƒ»»
Ba È„È ÏÚ41B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚÂ Bza È„È ÏÚÂ42 «¿≈¿¿«¿≈ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿»

ÈÚ Ôa¯˜43ÌÈÁ·fa ÔÏÈÎ‡Óe44. »¿«»ƒ«¬ƒ»«¿»ƒ

זוטא)36) ספרי בשם יב משנה מנגעים (פי"ד הר"ש לדעת
והם  לטהרתה, שבאים בקרבנות אלא חייב הבעל אין
לכפרתה, שבאים קרבנות אבל וסוטה. זיבה לידה, קרבנות
חייב  אינו - בשוגג שבת חיללה או חלב שאכלה כגון
בנדרים  [ועיין צד. אות שם ישראל בתפארת וראה להביא.

שם]. הש"ס ובגליון בנגעים 37)לו. משנה להביא, חייב
קד. מציעא ובבא כד. ובנזיר לה: בנדרים וברייתא שם,

שם).38) בפיה"מ (רבינו יהודא 39)בשבילה ר' דברי
אומרים, ואין (כסףֿמשנה). עליו חולק ואין שם, במשנה
בעלה, קנה אשה שקנתה מה שהרי עניה, היא שנשאת כיון
עליה  מביא אלא עשיר, הוא אם אף עני קרבן בשבילה יביא
בנגעים  לרבינו, בפיה"מ ראה כגופו. שאשתו עשיר, קרבן

שם.40)שם. נגעים עשיר. בנו.41)שהוא בשביל
שהמדובר 42) הר"ש, לדעת ואף כנענים. ובין עבדים [בין

נוהגת  צרעת טומאת הרי למעלה), (ראה כפרה במחוסרי רק
א), הלכה צרעת טומאת מהלכות (פ"ט כנענים בעבדים גם
מטמאי  מהלכות (פ"א זיבה טומאת בהם נוהגת כן וכמו

בקרבנות]. מחוייבים והם ד), הלכה ומושב אף 43)משכב

הוא  כי דוקא, לאו ושפחתו ועבדו ובתו ובנו עשיר. הוא אם
להודיענו  אלו מזכיר אלא אדם, כל בשביל שמביא הדין

על שאף  הסמוכים הגדולים אפילו או הקטנים ובתו בנו
להביא  הכרח לו שיש ושפחתו), דעבדו (דומיא שולחנו
והיה  שולחנו, על טהרותיו יטמאו שלא כדי קרבן בשבילם
עצמו  הוא אם עשיר, קרבן בשבילם שיביא לסברא מקום
קרבן  בשבילם מביא אלא כן, הדבר שאין השמיענו - עשיר
שם). נגעים אחרונה, (משנה עליו חסה שהתורה עני,

פ"א 44) להלן ראה בקדשים. לאכול מטהרן זה קרבן
אינם  כפרה שמחוסרי א, הלכה כפרה מחוסרי מהלכות

ה. הלכה שם וראה קרבנן, שיביאו עד בקדשים אוכלים

.ÊÔa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÁÈLÓ Ô‰ÎÂ CÏn‰45˙Úe·L ÏÚ «∆∆¿…≈»ƒ«¿ƒƒ»¿»»«¿«
Lc˜Ó ˙‡ÓË ÏÚ B‡ Èeha ˙Úe·L ÏÚ B‡ ˙e„Ú‰»≈«¿«ƒ«À¿«ƒ¿»

ÂÈL„˜Â46˙BËBÈ„‰ ¯‡Lk47Ôa¯˜ ·e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ; ¿»»»ƒ¿»∆¿∆…ƒ≈«»»¿«
ÁÈLÓ Ô‰k Ôa¯wÓe ËBÈ„‰ Ôa¯wÓ CÏÓ48‡l‡ ∆∆ƒ»¿«∆¿ƒ»¿«…≈»ƒ«∆»

˙BÂˆna49BÓk ,‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ô˙‚‚L ÏÚ ÌÈ·iÁL «ƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿»»«»¿»¿
e¯‡aL50ÌÈÂL Ôlk „¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜a Ï·‡ ,51¯·k . ∆≈«¿¬»¿»¿»∆¿≈À»»ƒ¿»

˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a e¯‡a52ÏÚ ·iÁ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ , ≈«¿¿ƒ¿¿≈»«ƒ¿∆«»«
È˙ÓÈ‡Â ,Èeha ˙‚‚L ˙Úe·L ÏÚÂ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈¿«¿«ƒ¿«ƒ¿≈»«
˙Ba¯˜ ·iÁ ‰È‰È C¯„ ‰Ê È‡ ÏÚÂ ;Ô‰ÈÏÚ ¯eËt ‰È‰Èƒ¿∆»¬≈∆¿«≈∆∆∆ƒ¿∆«»»¿»
·iÁ ‰È‰È ‡Ï C¯„ ‰Ê È‡ ÏÚÂ ,˙BÚe·M‰ ÔÈÓk ‰a¯‰«¿≈¿ƒ¿««¿¿«≈∆∆∆…ƒ¿∆«»

‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰·e .„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡53,¯‡·‡ ∆»»¿»∆»¿ƒ¿¿À¿≈«»»¬»≈
,‰a¯‰ ˙Ba¯˜ Ú¯ˆn‰Â ˙„ÏBi‰ ·iÁ˙z C¯„ ‰ÊÈ‡a¿≈∆∆∆ƒ¿«≈«∆∆¿«¿…»»¿»«¿≈

.„Á‡ Ôa¯˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ·iÁ˙È C¯„ ‰Ê È‡·e¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈∆»¿»∆»

שפתים 45) ביטוי ועל הקול שמיעת "על ט. בהוריות משנה
והנשיא  והיחיד פטורין, ביתֿדין וקדשיו מקדש טומאת ועל
חייבין  "אין במשנה ח: שם שאמרו ומה חייבין". והמשיח
שפתים  ביטוי ועל הקול שמיעת על וביתֿדין) המשיח (כהן
רבי  דברי בהם, כיוצא והנשיא וקדשיו, מקדש טומאת ועל
המשיח  כהן שאין שם) (בפיה"מ רבינו מפרש הגלילי" יוסי
קרבן  כהדיוט מביאין אלא עזים, שעיר והמלך פר, מביא
ומה  כאן). וכסףֿמשנה הראב"ד בהשגת (וראה ויורד עולה
חייב  אינו המלך כי שם) (במשנה עקיבא רבי שאמר
מעיד  לא אותו, דנין ולא דן לא שהמלך העדות, בשבועת
שבועות  מהלכות בפ"י רבינו פסק (וכן אותו מעידין ולא
שאינו  מעידיו אחד המלך שהיה או וכו' עדיו "היו א הלכה
כל  - העדות") משבועת פטורין ונשבעו, וכו' להעיד ראוי
לבוא  מלך של מכבודו זה שאין משום אלא אינו זה
והנתבעים  ביתֿהדין באו אם אבל עדותו, להגיד לביתֿהדין
כפר  אם זה ובאופן עדותו, מקבלים שם, והעיד המלך לבית
וראה  שבועה, בקרבן חייב עדות יודע שאינו ונשבע

רוקח. ובמעשה המשנה מנה 46)במרכבת (ה"א) [למעלה
ש"יולדת" לפי השמיטם; וכאן ויולדת", מצורע גם רבינו
שאין  ה"ה, מלכים מהלכות בפ"א (ראה במלך לא אינה
ביאת  מהל' בפ"ט (ראה גדול בכהן ולא מלכה), מעמידים
ו"מצורע", כהונה). קדושת אין אהרן שבבנות ה"א, מקדש
(ראה  כ"ג מלהיות נפסל כי שאם בכ"ג, שישנו אע"פ
במועד  שאמרו ומה במשנה. מה: ובבכורות יב: בהוריות

קרו
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שגגות קרז הלכות - קרבנות ספר - מרחשון כ "ט רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

דכל  גדול כהן והא גדול, כהן לרבות "והצרוע יד: קטן
כ  ברגל",השנה צרעתו נוהג (מצורע) שמעֿמינה וכו' רגל

ופורם, פורע אינו שעבר, גדול כהן שגם משום היינו
ז, הלכה פט"ו להלן רבינו דברי ולפי יא: בהוריות כמפורש
עליו, גדולה כהונה דיני כל מום, מחמת שעבר גדול כהן גם
שם  בריטב"א ועיין ברגל. אדם ככל הוא הרי כן ואם
עמודים  ח"ב שם מפריש ר"י תלמיד ידידיה ר' ובתוספות
ככהן  המצוות, כל על הבא פר הוא מביא - (8 הערה יזֿיח
מביא  מום, מחמת שעבר גדול כהן גם הרי המשמש, גדול
שלענין  כאן, להביא לו והיה שם, פט"ו להלן כמפורש פר
משום  השמיטו - כהדיוט, הוא הרי ויורד עולה קרבן
עבר  שנצטרע (=מלך) נשיא שהרי שייך, אינו שבמלך
וכן  ט, הלכה שם (להלן כהדיוט הוא והרי מנשיאותו,
שתי  ד"ה ובתוספות כ. שם ועיין קז: בסנהדרין מפורש
הוא  הרי ויורד, עולה שלענין לומר צריך ואין שנים),

ד,47)כהדיוט]. הלכה למעלה וראה ויורד. עולה קרבן
ויורד. עולה קרבן עזים 48)מהו שעיר מביא שהמלך

עזים  שעירת - וההדיוט בקר, בן פר - המשוח והכהן (זכר),
הכבשים. מן נקבה או לא49ֿ)(נקבה) מצוות כלומר

א.50)תעשה. הלכה פ"א והכהן 51)למעלה המלך
שבתורה  המצוות "כל (ט.): שם משנה וההדיוט. המשוח
מביא  היחיד חטאת, שגגתן ועל כרת זדונן על שחייבין
פר  מביאין וביתֿדין ומשיח שעיר, והנשיא ושעירה, כשבה
מקדש  טומאת ועל שפתים ביטוי ועל הקול שמיעת ועל וכו'
חייבין". והמשיח והנשיא והיחיד פטורין, ביתֿדין וקדשיו
ומשיח  ונשיא נפש, ואם באשמות "דכתיב שם רש"י ופירש

הן". אחת נפש טֿי.52)בכלל ד ֿו, פ"א 53)פרקים
ופ"ד.

.Á‰‚‚Lk ÔB„f‰ ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·n‰ Ïk54‰È‰ Ì‡ , »«≈ƒ»¿»««»ƒ¿»»ƒ»»
Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt - Òe‡55¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»ƒ«»¿»¿≈»ƒ«¿»

Ô˙‚‚L ÏÚ ‡l‡ ˙‡hÁ ·iÁ BÈ‡L ˙B¯·Ú56Ì‡L , ¬≈∆≈«»«»∆»«ƒ¿»»∆ƒ
¯eËt - Òe‡ ‰È‰57. »»»»

א),54) הלכה ט פרק (למעלה חרופה שפחה על הבא כגון
ושבועת  א), הלכה זה בפרק (למעלה העדות ושבועת

ז). הלכה פ"ט (למעלה בכריתות 55)הפקדון תוספתא
באונס  כולם כשגגה, הזדון על מביאין "ארבעה פ"א:
וגם  כשוגג, הזדון על (=שחייב הנזיר" מן חוץ פטורים,
וראה  ג) הלכה נזירות מהלכות בפ"ו ראה האונס, על חייב

כאן. ולחםֿמשנה שכיון 56)בקריתֿספר זדונן, על ולא
- המזיד על ולא בלבד השוגג על אלא התורה חייבה שלא

האונס. על חייבה שלא יז:57)כלֿשכן בשבועות ראה
בשעת  שלא אשתו על שהבא ו) הלכה פ"ה (ולמעלה ויח.
מקרבן  פטורין אלו הרי תשמיש, בשעת דם וראתה וסתה

לעשות. לו היה ומה אנוס שזה מפני חטאת,

.ËB˙‡hÁ ÏL ‰O·ÎÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ÈÓ58CÈ¯ˆÂ ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»∆«»¿»ƒ
Ô‰Ï59‰¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -60˙BÚn‰ Ì˙B‡ ÏlÁÈÂ »∆¬≈∆≈ƒ¿ƒ»ƒ«≈»«»

‰¯ÈÚO‰ ÏÚ61Ô‰a ‰‰ÈÂ62LÈ¯Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««¿ƒ»¿≈»∆»∆¿≈ƒƒ¿ƒ
‰¯ÈÚMÏ63‰aOk Á˜ÏÂ64.Ô‰a ‰‰È - «¿ƒ»¿»«ƒ¿»≈»∆»∆

(ובעשיר 58) ויורד עולה של חטאת בקרבן כאן המדובר
אבל  דבר, של טעמו להלן ראה שעירה), או כבשה שמביא
כבשה  שמביא ד, הלכה פ"א למעלה (ראה קבועה בחטאת
יפלו  - לחטאת שהפריש המעות מן נשאר אם שעירה), או
ט. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פ"ה ראה לנדבה,

השעירה 59) שדמי וכגון שהעני, וכגון הללו, למעות
הכבשה. מדמי כז:60)פחותים בכריתות משנה

הזאת,61) השעירה על מקדושתם המעות את פודה הוא
לחולין. היוצאים המעות תחת בקדושה נכנסת והיא

לשעירה.62) כבשה שבין מההפרש שחסך האלו במעות
ויורד  עולה בקרבן שנאמר ממה בגמרא) (שם כן ולמדו
חטאתו. ממקצת - "מחטאתו" - "מחטאתו" וֿי) ה, (ויקרא
מתכפר  העני שאם לחטאתו, שהפריש הדבר ממקצת כלומר,
לרבינו  בפיה"מ גם וראה בהנאה, מותר והנותר במקצת,
למעות, צריך הוא אם שדווקא רבינו מדברי ונראה שם.
יותר  כשהכבשה להיפך (או זולה יותר שהשעירה וכגון
לא  למעות, צריך אינו אם אבל לשנות, לו מותר אז זולה),
ובפירש"י  לכבשה. משעירה או לשעירה כבשה מן ישנה
וראה  ברצונו, תלוי שהכל נראה שם, כריתות במשנה

המשנה. מעות 63)מרכבת שהפריש כלומר, שם. משנה
וצריך  זולה, יותר והכבשה והעני, שעירה, לקנות בשביל
השעירה. לשווי הכבשה שווי בין שבהפרש הללו למעות

למעלה.64) כמבואר הכבשה, עלֿידי המעות את וחילל

.È‰Ó‰aÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰65ÈÚ‰Â66ÈzL ÁwÈ - ƒ¿ƒ»«¿≈»¿∆¡ƒƒ«¿≈
‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz67Ì˙B‡ Ô‰ÈÏÚ ÏlÁÈÂ ƒ¿≈¿≈»ƒ«≈¬≈∆»

B‡ ‰BÈ È·Ï ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ .Ì‰a ‰‰ÈÂ ˙BÚn‰«»¿≈»∆»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»
ÌÈ¯BzÏ68‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·È - ÈÚ‰Â69ÏlÁÈÂ «ƒ¿∆¡ƒ»ƒ¬ƒƒ»≈»ƒ«≈

‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‰‰ÈÂ ˙BÚn‰ Ì˙B‡ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»«»¿≈»∆»∆¿≈ƒ»»
- ¯ÈLÚ‰Â ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ÈÚ»ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ»≈»¿∆¡ƒ

Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ70¯ÈLÚ‰Â ÛBÚÏ LÈ¯Ù‰ .ÛBÚ ‡È·ÈÂ ƒ¬≈∆¿»ƒƒ¿ƒ¿¿∆¡ƒ
elÙ‡ .‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk ‡È·ÈÂ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ -ƒ¬≈∆¿»ƒƒ¿»¿ƒ»¬ƒ

ÒÒB‚ BLÈ¯BÓ ‰È‰71ÈÚ ‰Ê È¯‰ -72˙eÓiL „Ú »»ƒ≈¬≈∆»ƒ«∆»
epL¯ÈÈÂ BLÈ¯BÓ73. ƒ¿ƒ»∆

עולה 65) קרבן שיקריבו שמצוותם מהששה באחד המדובר
לקנות  כדי מעות שהפריש ובעשיר א), הלכה (למעלה ויורד

לחטאת. כבשה) או (=שעירה מנכסיו,66)בהמה ירד
או  תורים שתי - העני קרבן כי בֿגֿד הלכות למעלה וראה

יונה. בני מעות 67)שני הפריש כבר כי ואף שם. משנה
זה  ואף עני. קרבן אלא מביא אינו שהעני כיון עשיר, לקרבן
הכהן  עליו "וכפר ו) ה, (ויקרא שנאמר ממה שם למדו
(ראה  חטאתו מקצת משמע "מחטאתו", - מחטאתו"
הדמים. ממקצת עוף יביא העני אם כלומר, למעלה),

או 68) ביטוי שבועת או העדות בשבועת כאן המדובר
עולה  של דרגות שלש בהם שיש וקדשיו, מקדש טומאת

ד. הלכה למעלה ראה ואף 69)ויורד, שם. במשנה
כיון  - היונה בני לשני או תורים לשתי מעות כבר שהפריש
זה  ואף למנחה. סולת האיפה עשירית רק מביא עוד, שהעני
הכהן  עליו "וכפר י) (שם, שנאמר ממה (שם) נלמד

קרז
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קיז שגגות  הלכות - קרבנות ספר - מרחשון כ "ט רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לשתי  מעות הפריש אם כלומר, חטאתו. מקצת מחטאתו",
ממקצת  מביא עוד, העני ושוב יונה, בני שני או תורים

האיפה. עשירית הללו, כי 70)הדמים ואף שם. משנה
להוסיף  צריך שהעשיר כיון - עני לקרבן המעות הפריש כבר
שנאמר  ממה שם בגמרא כן ולמדו עשיר. קרבן ולהביא
חטאתו" "על חטאתו", על הכהן עליו "וכפר יג) (שם,
הדמים  על להוסיף צריך בינתיים, העשיר שאם משמע

עשיר. קרבן עשיר.71)ולהביא ויהיה ממנו, לירש ועתיד
עני.72) קרבן ומביא אותו, ירש שלא זמן ויצטרך 73)כל

"אבל  יז: ערכין משנה עשיר. לקרבן עד מעות להוסיף
להקדש  אין וכו' לו והניח אביו מת אפילו כן, אינו בקרבנות
שהיה  המשנה שכוונת בגמרא) יח. (שם ופירשו כלום". בה
קאֿמשמעֿלן  למיתה, גוססין רוב דתימא מהו גוסס, אביו
שהגוסס  לפי לעני, היורש עדיין נחשב מת שלא זמן שכל

מג. נזיר ראה דבריו, לכל כחי הוא

.‡Èda ÏÙÂ ‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk LÈ¯Ù‰L ¯ÈLÚ»ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»«»
ÌeÓ74‰ˆ¯ Ì‡ - [ÈÚ‰Â]75Ï·‡ .ÛBÚ ‰ÈÓ„a ‡È·È , ¿∆¡ƒƒ»»»ƒ¿»∆»¬»

ÏÒÙÂ ÛBÚ LÈ¯Ù‰ Ì‡76˙È¯ÈOÚ ÂÈÓ„a ‡È·È ‡Ï - ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«…»ƒ¿»»¬ƒƒ
ÔBÈ„t ÛBÚÏ ÔÈ‡L ,‰ÙÈ‡‰77. »≈»∆≈»ƒ¿

כז:74) כריתות ומשמע 75)ברייתא שם. בברייתא הוא כן
שעכשיו  אףֿעלֿפי אחרת, כשבה בדמיה יביא רצה שאם
יב, משנה יד פרק בנגעים וברע"ב בר"ש מפורש וכן העני.
היינו  יצא", עשיר, קרבן שהביא עני "מצורע שאמרו שמה
משנה  פ"ו כריתות ישראל בתפארת [וראה לכתחילה אפילו

עיון]. וצריך נה, אות בו 76)ח "ונפל כתב לא בעוף
מהלכות  (פ"ג בעוף פוסלים המומים שאין לפי מום",
רגלו, שנקטעה היינו "ונפסל", אלא א) הלכה מזבח איסורי

(שם). המזבח גבי על חסר מקריבים ברייתא 77)שאין
"והעמיד  אמרו: ה) הלכה ד פרשה (בחוקותי ובספרא שם.
מדבר  זה שפסוק לב: בתמורה (ראה הכהן לפני הבהמה את
וכו' והעצים העופות ואין נפדית בהמה המוקדשין), בפסולי
בפ"ה  שם, המשניות בפירוש רבינו בדברי וראה נפדים".
איסורי  מהלכות ובפ"ו י, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות

ד. הלכה מזבח

.·ÈLÈ¯Ù‰78‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ79‡lL „Ú :¯ÈLÚ‰Â ƒ¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿∆¡ƒ«∆…
ÈÏk· ‰L„˜80˙BÁn‰ ÏÎk ‡È‰ È¯‰ -81‰„t˙Â , »¿»«¿ƒ¬≈ƒ¿»«¿»¿ƒ»∆

ÏÎ‡˙Â82ÈÏk· ‰L„wMÓe ;83‡ˆ˙Â d˙¯eˆ ¯aÚz - ¿≈»≈ƒ∆»¿»«¿ƒ¿À«»»¿≈≈
‰Ù¯O‰ ˙È·Ï84. ¿≈«¿≈»

פ"ד.78) כריתות עני.79)תוספתא זמן 80)כדין כל
קדושת  קדשה לא שרת, כלי לתוך הסולת עדיין שם שלא
ק: (מנחות נפדית דמים וקדושת דמים, קדושת אלא הגוף,

ה). הלכה שם מזבח איסורי שנטמאו 81)והלכות
שם. מזבח איסורי הלכות ראה אותן, שפודין ושנפסלו

"רבי 82) קא. במנחות אמרו וכן נטמאה. שלא אףֿעלֿפי
חוץ  נפדין. אין טהורין נפדין, טמאין כולן אומר, אליעזר
תורה  אמרה שהרי חוטא, מנחת של האיפה מעשירית
לכך  כלומר, חטאתו", "על "מחטאתו" יֿיג) ו, ה, (ויקרא
עני  היה שאם חטאתו", "על האיפה עשירית אצל כתוב

מעות, עליה ויוסיף יפדנה והעשיר, האיפה, עשירית והפריש
(רש"י  שם בכריתות שאמרו כמו שעירה, או כבשה ויביא

קדשה 83)שם). שרת, כלי לתוך הסולת את ִֶָמׁשׂשם
(שם). נפדית הגוף קדושת ואין הגוף, קדושת הסולת

בגוף 84) אינו שהפסול מכיון כלומר, שם. כריתות תוספתא
את  לשרוף אסור שהעשיר, המנחה בבעל אלא המנחה
בפ"ד  ראה תשרף, ואחרֿכך צורתה תעובר אלא מיד המנחה

ג. הלכה פסח קרבן מהלכות

.‚ÈÔ˜ LÈ¯Ù‰L ¯ÈLÚ85ÓÏ‰aOk ‰ÈÓ„a ÁwÏÂ d¯Î »ƒ∆ƒ¿ƒ≈¿»¿»¿ƒ«¿»∆»ƒ¿»
‰¯ÈÚO B‡86ÈÚ‰Â87BÊ Ô˜ ‡È·È -88Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»¿∆¡ƒ»ƒ≈««ƒ

˙ÈÁ„ ‡È‰L ÌÈÓc ˙M„˜ ‡È‰L89‡Ï ‰nÏÂ . ∆ƒ¿À«»ƒ∆ƒƒ¿≈¿»»…
?˙ÈÁ„90ÈeÁ„ BÈ‡ B¯wÚÓ ÈeÁcL ÈtÓ91È¯‰Â , ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ≈ƒ»≈ƒ«¬≈

·È¯˜‰L ÈÚ .‰zÚ BÏ BÊ Ô˜ ‰‡¯92- ¯ÈLÚ Ôa¯˜ ƒ¿∆≈«»»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿«»ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï - ÈÚ Ôa¯˜ ·È¯˜‰L ¯ÈLÚÂ ,‡ˆÈ»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿«»ƒ…»»

אושעיא,85) רבי אמר אלעזר ר' "אמר כח. כז: בכריתות
ומפרש  והעני". לכבשתו קן שהפריש עשיר מקדש מטמא
כשבה". בדמיה וליקח "למכרה - "לכבשתו" רבינו

קרבן 86) לצורך למכרה דמים, בקדושת קדושה היא והרי
עני.87)עשיר. קרבן להביא שיפדה 88)שיכול לאחר

עני. לקרבן ויקדישנה זו 89)אותה דמים קדושת כלומר,
לקרבן  לכתחילה ראוי אינו שעני לפי נדחית, - עשיר לקרבן

ודאי 90)עשיר. נדחית, הגוף בקדושת היתה אילו כלומר,
אם  אפילו אלא מלהקריבה, לגמרי להידחות צריכה היתה
להידחות  היא צריכה נדחית, דמים קדושת אלא עליה אין
טו  בפרק רבינו מדברי נראה וכן (לחםֿמשנה). מהקרבה
נדחית, דמים שקדושת ד, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

הקרבן. דמים 91)מדחה שקדושת אמרו שם בגמרא
כתב  ח הלכה ג פרק ולמעלה כן. פסק לא רבינו אבל מדחה,
גם  וכ"כ נדחים. חיים בעלי אין ונדחה בנראה שגם רבינו,
כ"ד, בהלכה גם ועיי"ש כג. הלכה המוקדשין מפסולי בפ"ג
שם. פ"ג למעלה ובלח"מ ה"ד, הקרבנות ממעשה ובפט"ו

הי"א.92) למעלה וראה מי"ב. פי"ד נגעים

øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨
ויורד.1) עולה קרבן דיני יבאר

.‡Lc˜Ó ˙‡ÓË ˙‚‚La LÈ ÈepL2ÂÈL„˜Â3‰Ó ƒ≈¿ƒ¿«À¿«ƒ¿»¿»»»«
‚‚ML ÔÂÈk ,˙B˙¯k‰ ÏkL .˙B˙¯k ¯‡La Ôk ÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿»¿≈∆»«¿≈≈»∆»«
BÏ ‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ÛBqa BÏ Ú„BÂ¿««∆»»««ƒ∆…»¿»
˙‡ÓËa Ï·‡ ;˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰lÁza ‰ÚÈ„È¿ƒ»«¿ƒ»¬≈∆«»«»¬»¿À¿«
„Ú „¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÂÈL„˜Â Lc˜Óƒ¿»¿»»»≈≈ƒ»¿»∆¿≈«

‰‡ÓhÏ ‰ÚÈ„È BÏ ‰È‰zL4L„wÏ ‰ÚÈ„ÈÂ5B‡ ∆ƒ¿∆¿ƒ»«À¿»ƒƒ»«…∆
Lc˜nÏ6‰lÁza7B‡ L„wÏ ‰ÚÈ„ÈÂ ‰‡ÓhÏ ‰ÚÈ„ÈÂ , «ƒ¿»«¿ƒ»ƒƒ»«À¿»ƒƒ»«…∆

‡ÓË ?„ˆÈk .ÌÈ˙Èa ÌÏÚ‰Â ,ÛBqa Lc˜nÏ8ÒÎÂ «ƒ¿»«¿∆¿≈≈¿«ƒ≈«ƒ¿»¿ƒ¿«
L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ9‡ÓËpL BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â , «ƒ¿»»«…∆¿««»«∆ƒ¿»

‰È‰ L„wLÂ ,ÒÎpL B‡ ÏÎ‡L ‰ÚLa ‡ÓË ‰È‰LÂ¿∆»»»≈¿»»∆»«∆ƒ¿«¿∆…∆»»
BÏÎ‡L ‰Ê10‰Ê È¯‰ - BÏ ÒÎpL ‰Ê ‰È‰ Lc˜Ó B‡ ∆∆¬»ƒ¿»»»∆∆ƒ¿«¬≈∆

‰fLÂ [L„˜ ‰fLÂ] ‡ÓËpL Ú„iL „Ú ,Ôa¯wÓ ¯eËt»ƒ»¿»«∆≈«∆ƒ¿»¿∆∆…∆¿∆∆
‡ÓË ?„ˆÈk .ÏÎ‡iL Ì„˜ B‡ ÒkiL Ì„˜ Lc˜Ó11 ƒ¿»…∆∆ƒ»≈…∆∆…«≈«ƒ¿»

קיז



 118  לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ ל דנד  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

שגגות קיח הלכות - קרבנות ספר - מרחשון כ "ט רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Lc˜Ó ‰fL Ú„ÈÂ ‡ÓËpL Ú„ÈÂ12¯Á‡Â ,L„˜ ‰fLÂ ¿»«∆ƒ¿»¿»«∆∆ƒ¿»¿∆∆…∆¿««
ÒÎÂ ‡ÓËpL ÁÎLÂ ‰‡Óh‰ epnÓ ‰ÓÏÚ Ck»∆∆¿»ƒ∆«À¿»¿»«∆ƒ¿»¿ƒ¿«

ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ13Lc˜Ó ‰fL Ú„BÈ ‡e‰Â ,L„˜ «ƒ¿»»«…∆¿≈«∆∆ƒ¿»
‰fL B‡ Lc˜Ó ‰fL ÁÎLÂ ‚‚ML B‡ ;L„˜ ‰fLÂ¿∆∆…∆∆»«¿»«∆∆ƒ¿»∆∆
;ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ,‡ÓË ‡e‰L Ú„BÈ ‡e‰Â ,L„˜ ¯Oa¿«…∆¿≈«∆»≈¿ƒ¿«»«
L„˜ ¯Oa ‰fL ÁÎLÂ ‡ÓËpL ÁÎL B‡ ‚‚ML B‡∆»«»«∆ƒ¿»¿»«∆∆¿«…∆
BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â ;ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ,Lc˜Ó ‰fLÂ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿««»«
‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - epnÓ eÓlÚ˙pL ÌÈ¯·„¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¬≈∆≈ƒ»¿»∆

el‡ ˙B˜BÏÁÓ LMÓ „ˆÂ „ˆ ÏÎa „¯BÈÂ14ÔÈpÓe . ¿≈¿»«»«ƒ≈«¬≈ƒ«ƒ
¯‡La È¯‰L ?‡e‰ Ck ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‚‚L ÔÈcL∆ƒƒ¿«ƒ¿»¿»»»»∆¬≈ƒ¿»
‡Ï ¯L‡ '‰ ˙BˆnÓ ˙Á‡ d˙OÚa :¯Ó‡ ˙B‚‚L¿»∆¡««¬»««ƒƒ¿¬∆…
- ‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁ ÂÈÏ‡ Ú„B‰ B‡ ,ÌL‡Â ‰ÈOÚ≈̇»∆»¿»≈«≈»«»¬∆»»

„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBqa Ú„iL ÔÂÈk;‰lÁza Ú ≈»∆»««««ƒ∆…»««¿ƒ»
‡e‰Â epnÓ ÌÏÚÂ :¯Ó‡ ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË·e¿À¿«ƒ¿»¿»»»∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿
ÏÏkÓ ,epnÓ ÌÏÚÂ ¯Ó‡pL ¯Á‡Ó .ÌL‡Â Ú„È»«¿»≈≈««∆∆¡«¿∆¿«ƒ∆ƒ¿»
.Ú„È ‡e‰Â ¯Ó‡Â ,‰lÁza ‰ÚÈ„È ÌL ‰˙È‰L∆»¿»»¿ƒ»«¿ƒ»¿∆¡«¿»«
‰lÁza ‰ÚÈ„È CÈ¯ˆ ‡e‰L ,z„ÓÏ ‡‰ [ÌL‡Â]¿»≈»»«¿»∆»ƒ¿ƒ»«¿ƒ»

ÌÈ˙Èa ÌÏÚ‰Â ÛBqa ‰ÚÈ„ÈÂ15. ƒƒ»«¿∆¿≈≈¿«ƒ

למקדש.2) שנכנס טמא קודש,3)כלומר, שאכל טמא
ויורד  עולה קרבן ומביאים במזיד, כרת חייבים ושניהם

ה"ג). פ"א (למעלה נטמא.4)בשוגג שהוא ידיעה
הקודש).5) את (באכל קודש שזהו שזהו 6)ידיעה ידיעה

למקדש). (בנכנס הקודש,7)מקדש את ואכל ששגג לפני
"ידיעות  א: ב, שבועות משנה, למקדש. שנכנס לפני או
בתחילה  ידיעה בה שיש את וכו' ארבע שהן שתים הטומאה
ולדעת  ויורד". בעולה זה הרי בינתיים, והעלם בסוף וידיעה

למקדש. גם ידיעה צריך יד:) (שם ידע 8)רבי ולא
קודש.9)שנטמא. ואכל שנטמא ידע ולא נטמא כלומר,

הוא 10) שאכל שזה ידע שלא אלא שנטמא, זה לפני שידע
לו. נודע עכשיו ורק א.11)קודש, יד, שם משנה,

מקדש,12) העלם על גם שמחייבין ישמעאל, ורבי כרבי
שם. ובגמרא ב. יד, שם ממנו 13)במשנה שנעלמו כלומר,

שזה  או קודש בשר שזה ששכח יחד, גם הדברים שני
וחשב  טמא שהוא שידע או טמא, שהוא שכח וגם מקדש,

למקדש. וליכנס קודש לאכול לטמא כלומר,14)שמותר
קודש  שזהו ידע א. והם: בטמואה, קודש באוכל שלשה
ממנו  ונעלם טמא שהוא ידע ב. טמא. שהוא ממנו ונעלם
למקדש  בנכנס ושלשה וזה. זה ממנו נעלם ג. קודש. שזהו
ב. טמא. שהוא ממנו ונעלם מקדש שזהו ידע א. בטומאה:
זה  ממנו נעלם ג. מקדש. שזהו ממנו ונעלם טמא שהוא ידע

ב. יד, שם בגמרא וראה כרבי,15)וזה. א. ד, שם ברייתא,
– "ונעלם פעמים שנאמר ממה זאת לומד עקיבא רבי אבל
"ונעלם  ב) ה, (ויקרא טמא" והוא ממנו "ונעלם  = ונעלם"

ג). (שם, ידע" והוא ממנו

.·LÂ L„˜ ‰fL Ú„ÈÂ] ‡ÓËpL Ú„ÈÂ ‡ÓË‰f ƒ¿»¿»«∆ƒ¿»¿»«∆∆…∆¿∆∆
ÁÎLÂ ,‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a Ú„È ‡Ï Ï·‡ [Lc˜Óƒ¿»¬»…»«¿≈∆»ƒ¿»¿»«
Ú„BÂ ,L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎ Ck ¯Á‡Â ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿««»ƒ¿««ƒ¿»»«…∆¿«

‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a ÏÎ‡L ¯Á‡ B‡ ÒÎpL ¯Á‡ BÏ16 ««∆ƒ¿«««∆»«¿≈∆»ƒ¿»
[Ôa¯˜ ·iÁ ‰Ê È¯‰] -17Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ; ¬≈∆«»»¿»««ƒ∆…»«

‡ÓË ‡e‰L Ú„ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a ‰lÁza«¿ƒ»¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆»≈
Ì‡ Ï·‡ .‰lÁza ‰‡ÓË ˙ÚÈ„È ÌL ‰˙È‰ È¯‰ -¬≈»¿»»¿ƒ«À¿»«¿ƒ»¬»ƒ
‰L„ÚÎa ‡ÓËpL ÔB‚k ,‰‡ÓË ˙BÎÏ‰ epnÓ eÓÏÚ∆∆¿ƒ∆ƒ¿À¿»¿∆ƒ¿»¿«¬»»

¯eÚMa Ú„È ‡ÏÂ ‡nËÓ ı¯M‰L Ú„ÈÂ ,ı¯M‰ ÔÓ18, ƒ«∆∆¿»«∆«∆∆¿«≈¿…»««ƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ÏÏk ı¯Ma Ú‚pL ÁÎLÂ¿»«∆»««∆∆¿»¿ƒ¿«»«¿««»
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚÎa [Ú‚pL] BÏ Ú„B«∆»«¿«¬»»ƒ«∆∆¬≈∆»≈

¯eËt B‡ Ôa¯˜ ·iÁ Ì‡19Lc˜n‰ ‰‡¯ ‡lL ÈÓ ÔÎÂ . ƒ«»»¿»»¿≈ƒ∆…»»«ƒ¿»
BÓB˜Ó ÔÈ·‰ ‡ÏÂ ÂÈÓiÓ20Ú„ÈÂ ‡ÓË Ì‡ ,21‡ÓËpL ƒ»»¿…≈ƒ¿ƒƒ¿»¿»«∆ƒ¿»

‰lÁza Ú„È ‡ÏÂ ,Lc˜nÏ ÒÎÂ22BÓB˜Ó e‰fL ¿ƒ¿««ƒ¿»¿…»««¿ƒ»∆∆¿
Ú„ÈÂ ‰‡Óh‰ ¯ÎÊ Ck ¯Á‡Â ,ÌÏBÚÓ e‰‡¯ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»»≈»¿««»»««À¿»¿»«
Lc˜Ó LiL ‰ÚÈ„È Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Lc˜Ó ‰fL∆∆ƒ¿»¬≈∆»≈ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿»
,ÈÏ ‰‡¯È .‰lÁz BÓB˜Ó Ú„iL „Ú B‡ ,‰ÚÈ„È ÌÏBÚa»»¿ƒ»«∆≈«¿¿ƒ»≈»∆ƒ

Ôa¯˜ ÌÈ·iÁ‰ el‡L23,Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - ˜ÙqÓ ∆≈««»ƒ»¿»ƒ»≈≈»¿ƒƒ»¿»
‡BÏ‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â .‰¯ÊÚÏ ÔÈlÁ eÒÈÎÈ ‡nL∆»«¿ƒÀƒ»¬»»¿ƒ…««¬

?˙ÏÎ‡ dÈ‡Â ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a ÛBÚ‰ ˙‡hÁ24ÈtÓ ««»»»««»≈¿≈»∆¡∆∆ƒ¿≈
ÌÈ¯etk ¯qÁÓ d˙B‡ ‡È·n‰L25ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ∆«≈ƒ»¿À«ƒƒ¿»∆¡…

B˙¯tk ‡È·iL „Ú ÌÈL„wa26¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓ Ï·‡ ; «√»ƒ«∆»ƒ«»»¬»ƒ∆≈¿À«
ÌÈ¯etk27˜ÙqÓ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ -28. ƒƒ≈≈ƒ»¿»ƒ»≈

בנבלה.16) או בשרץ שם 17)אם (במשנה עקיבא כרבי
אם  אף טמא, שהוא ידוע אם שמספיק יח:) ובגמרא , יד:
לו  "ונודע רבינו שכתב וממה הטומאה. מהות יודע אינו
צריכה  שבסוף שהידיעה נראה נטמא", אב זה באי וכו' אחר
וראה  מודה. עקיבא רבי גם ובזה נטמא, במה גם להיות
וראה  בו. שחטא החטא שיידע שצריך ה"ג פ"ב למעלה
ב. כח, נדה מגמרא זה על שהקשה משנה' 'לחם

ויטמא.18) בשרץ יהא כמה ידע  לא בעיית 19)כלומר,
בתיקו. ונשארה - ב יד, שם פפא, הבין 20)רב לא כלומר,

המקדש. מקום את ידיעותיו, לפי לקבוע, בשכלו
וכן 21) שנטמא". "ושכח נוסף רומי, ובדפוס תימן בכת"י

שזה  וידע הטומאה זכר "ואחרֿכך להלן שכתב ממה נראה
הוא  הרי שנטמא ידע אם גם שהרי עיון, צריך אבל מקדש".

ש  ידע לא שהרי המקדש.שוגג, ירמיה,22)זהו רבי בעיית
מקום  ממנו ונעלם ישראל, לארץ שעלה בבל "בן ב: יד, שם
היא, ידיעה בעולם מקדש דאיכא דידע כיון וכו' מהו מקדש
ונשאר  היא". העלמה ליה, ידע לא דמקומו כיון דילמא או

בתיקו  ואינו 23)הדבר בנדבה, באה חטאת שאין חטאת.
לאו  ואם חובה, קרבן הוא הרי מחויב הוא אם להתנות. יכול
אפשר  בנדבה, שבא אחר בקרבן אבל נדבה, קרבן הוא הרי

כנ"ל. שהיא 24)להתנות העוף לחטאת "מנין א: כט, נזיר
ספק  האשה שהיתה כגון נאכלת", שאינה הספק על באה
ה"י). המוקדשין פסולי מהל' (פ"ז יולדת ספק או זבה

כיפורים.25) מחוסרות הן ויולדת זבה ראה 26)שכן
ה"א. כפרה מחוסרי מהל' פ"א טומאת 27)להלן כגון

שני  או תורים שתי ומביא משגת ידו שאין וקדשיו, מקדש
ז). ה, (ויקרא לחטאת ואחד לעולה אחד יונה, כן 28)בני

קיח
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ושחטה, חטאתו "המביא פ"ב, כריתות בתוספתא מפורש
אשם  מביא ואינו יצא הדם, נזרק לא ספק הדם, נזרק ספק
חשיכה, לא ספק חשיכה ספק כפרה מחוסר היה אם תלוי,
כפרה  מחוסר שרק הרי ספק", העוף חטאת מביא זה הרי
גיטין  'תוספות' ועי' שמח'). ('אור בספק העוף חטאת מביא

המוריה'). ('הר אבל ד"ה - ב כח,

.‚‡ÓËpL ÈÓ29‰¯ÊÚa30‰lÁz Ú„iL CÈ¯ˆ - ƒ∆ƒ¿»»¬»»»ƒ∆≈«¿ƒ»
ÔÎ È¯Á‡ epnÓ ÌÏÚ Ì‡Â ,Lc˜Ó ‰fLÂ ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»¿ƒ∆¿«ƒ∆«¬≈≈
ÌÏÚpL B‡ ,Lc˜Ó ‰fL ¯eÎÊ ‡e‰ È¯‰Â ‡ÓËpL∆ƒ¿»«¬≈»∆∆ƒ¿»∆∆¿«
eÓlÚ˙pL B‡ ,‡ÓËpL ÁÎL ‡ÏÂ Lc˜Ó ‰fL epnÓƒ∆∆∆ƒ¿»¿…»«∆ƒ¿»∆ƒ¿«¿

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·È BÏ Ú„eiLk - ‰ÊÂ ‰Ê epnÓ31. ƒ∆∆»∆¿∆ƒ»«»ƒ»¿»∆¿≈
¯eÚMk ‰‰LiL ‡e‰Â32˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿∆ƒ¿∆«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«

Lc˜Ó33. ƒ¿»

אלא 29) טמא, שהוא שידע (ומדובר ב. יד, שבועות משנה,
זו  אין בשוגג, נטמא שאם ה"ד, להלן ראה באונס, שנטמא
ה"א). למעלה ראה בקרבן, לחייבו ואין בתחילה, ידיעה

שהה 30) ואם קצרה, בדרך בבהילות ולצאת למהר שמחוייב
הכ"אֿכב. המקדש ביאת מהל' פ"ג ראה קרבן, חייב בשוגג

שני 31) בתורה שנאמרו מזה למדו - ב טז, שם בגמרא
ה' משכן "את מקדש: בטומאת קרבן חיוב לגבי פסוקים
– כ) (שם, טמא" ה' מקדש ו"את יג) יט, (במדבר טמא"
חייבים  ששניהם בפנים, לנטמא ואחד בחוץ לנטמא אחד

הפסוק:32)קרבן. דברי את לקרות כדי שהוא השתחויה,
ג'. ז' ב, שבדבריֿהימים וגו'" ארצה אפים "ויכרעו

הכ"ג.33) שם

.„BÓˆÚ ‡nhL ÈÓ34„ÈÊÓa35- ¯eÚMk ‰‰L ‡ÏÂ ƒ∆ƒ≈«¿¿≈ƒ¿…»»«ƒ
‰ÈÂÁzL‰ ¯eÚL Ì‡ ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰36„·Ïa Òe‡Ï37 ¬≈∆»≈ƒƒƒ¿«¬»»¿»ƒ¿«

„ÈÊÓÏ Û‡ B‡38epnÓ ÌÏÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏe .39‡ÏÂ ‡ˆÈÂ «¿≈ƒ¿ƒ»ƒ∆¿«ƒ∆¿»»¿…
Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ‰‰L40¯ÈÂ‡a BÓˆÚ ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ . »»≈≈ƒ»¿»¿≈ƒ»»«¿«¬ƒ

‰¯ÊÚ41BÈ‡ B‡ ‰¯ÊÚk ‰¯ÊÚ ¯ÈÂ‡ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰ - ¬»»«»»»≈ƒ¬ƒ¬»»»¬»»≈
‰¯ÊÚk42. »¬»»

בעזרה.34) שלא 35)כשהוא אלא במקדש, שהוא שידע
לענין  כשוגג שדינו מקדש, טומאת על כרת שחייבים ידע
ה"ב  פ"ב למעלה כמפורש מידיעתו", "שב בכלל והוא קרבן
משנהֿלמלך). וראה יז. שבועות איתן, מצפה (הגהות
שידע  כיון – כרת שחייב ידע שלא שאע"פ לומר (וצריך
מקדש  טומאת לגבי ידיעה זו הרי מקדש, שזהו וידע שטמא
להלן  וראה בקרבן, לחייבו ה"א) למעלה (ראה וקדשיו
א). ס"ק קכג מצוה חינוך' כ'מנחת ודלא בסמוך.

כדי 36) בעזרה שישהה קרבן לחיוב שצריך מה כלומר,
למעלה. כמבואר שנטמא, אחר ראה 37)השתחוויה

חייב  – כלום שהה לא אפילו במזיד, אבל ה"ג. למעלה
קרבן 38)קרבן. אינו ממנו ונעלם במזיד עצמו טימא שגם

שם  אשי רב של בעייתו וזוהי השתחוויה, כדי שישהה עד
בתיקו. ונשארה א. שם.39)יז, ר"ח בפירוש הוא (כן

הוא  חייב בכרת, ששגג כיון אחרים, קרבן שבחיובי ואע"פ
וקדשיו  מקדש בטומאת כאן – ה"ב) פ"ב (למעלה בקרבן

אם  אלא חייב אינו ונעלם", – "ונעלם בתורה שמפורש
אלא  לגמרי, וקדשיו, המקדש או הטומאה ממנו נעלמה
שאם  למעלה), (ראה בקרבן שוגג בתחילה שיהיה שצריך
שב  אינו הוא שהרי שבסוף, ההעלמה תועיל לא כן לא

מחוסר 40)מידיעתו). שאינו מי כי ה"ב, למעלה ראה
חולין  יכניסו שמא מספק, חטאת קרבן מביא אינו כיפורים

השתחוויה 41)בעזרה. כדי ושהה בעזרה נטמא כלומר,
העזרה. בתיקו.42)באויר ונשארה רבא, של בעייתו שם

ואע"פ  תלה. ד"ה שם ב'תוספות' שהובאה הספרים וכגירסת
הדם  וקיבל הבהמה תלה שאם אמרו הדם, קבלת שלענין
ה"ב), המוקדשין פסולי מהל' ופ"א כו. (זבחים כשר באויר
אלא  זאת, ידעו כאן אף – כעזרה העזרה שאויר הרי
הוא  והרי עצמית קדושה היא האויר קדושת אם שהסתפקו
ארוכה, בדרך יצא שאם למקום, ממקום בעזרה שהלך כמי
(פ"ג  שהה לא אם אף חייב שהוא בה, ללכת צריך שאינו
מחמת  היא קדושתו שכל או הכ"ב) מקדש ביאת מהל'
כעומד  אלא ארוכה בדרך כבא אינו כן ואם העזרה, קרקע

שמח'). ('אור שהייה שצריך במקומו

.‰L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿««ƒ¿»»«…∆
ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡ - Â‡Ï B‡ ‰‡ÓËa43ÔÈ‡L ; ¿À¿»»≈≈ƒ»»»∆≈

Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó44ÏÚ ÔÈ·iÁL ˙¯Îa ‡l‡ Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ¿ƒƒ»¿»«…«∆»¿»≈∆«»ƒ«
‰Úe·˜ ˙‡hÁ B˙‚‚L45. ƒ¿»«»¿»

כרת 43) זדונו על חייבין, אלו "על א: ב, כריתות משנה,
מן  חוץ תלוי, אשם שלהם הודע לא ועל חטאת שגגתו ועל
הוא  וכן ויורד". בעולה שהוא מפני וקדשיו מקדש המטמא
מביא  שאינו וקדשיו מקדש ממטמא "חוץ א: ז, שם בגמרא

תלוי". תלוי.44)אשם אשם טומאת 45)כלומר, אבל
(ראה  ויורד עולה קרבן בשוגג שמביא וקדשיו מקדש
משנה  והיא בספק. תלוי אשם מביא אינו ה"ג), פ"א למעלה
על  אלא תלוי אשם מביאין אין "וחכ"א א: כה, בכריתות

(קבועה)". חטאת ושגגתו כרת שזדונו דבר

.Â„Á‡Â ‡ÓË „Á‡ ,ÌÈÏÈ·L ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»
CÏ‰L ˙Ú·e ,ÈMa CÏ‰Â ¯ÊÁÂ ÔBL‡¯a CÏ‰ ,¯B‰Ë»»«»ƒ¿»«¿»««≈ƒ¿≈∆»«
BÊ ‰‡ÓË ‰pnÓ ‰ÓÏÚÂ ,ÔBL‡¯a CÏ‰L ÁÎL ÈMa«≈ƒ»«∆»«»ƒ¿∆∆¿»ƒ∆»À¿»
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .·iÁ - L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎÂ¿ƒ¿««ƒ¿»»«…∆«»¿««ƒ∆…
˙ˆ˜Ó ‡l‡ ‰‡ÓËÏ ‰¯eÓ‚ ‰ÚÈ„È ‰lÁza BÏ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ»¿ƒ»¿»¿À¿»∆»ƒ¿»
Cel‰aL ÔÈÏÈ·L ÈLa CÏ‰L Ú„È ‡Ï È¯‰L ,‰ÚÈ„È¿ƒ»∆¬≈…»«∆»«ƒ¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ
,˙‡hÁ ·iÁ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,È‡cÂa ‡ÓË ‡‰È Ô‰ÈL¿≈∆¿≈»≈¿««¿««ƒ≈«»«»

‰ÚÈ„È ÏÎk ‰ÚÈ„È ˙ˆ˜nL46ÒÎÂ ÔBL‡¯a CÏ‰ . ∆ƒ¿»¿ƒ»¿»¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ¿«
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,¯eËt - L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ«ƒ¿»»«…∆»ƒ¿≈∆¿≈

‡ÓË47. »≈

ולפי 46) ב. יח, ובכריתות א. יט, שבועות בברייתא, פלוגתא
א. יט, ובכריתות ב, עמוד שם בשבועות רבא של ביאורו

כת"ק. ואין 47)ופסק הטהור, הוא הראשון השביל שמא
ראה  וקדשיו, מקדש טומאת ספק על תלוי אשם חייבין
שבכריתות  הגירסא לפי שם, בברייתא והוא ה"ה. למעלה

שם.

קיר
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.ÊÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰f‰48¯Á‡Â ,Ï·ËÂ49ÒÎpL ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿««∆ƒ¿«
CÏ‰ Lc˜nÏ50Lc˜nÏ ÒÎÂ ¯ÊÁÂ ÈMa51·iÁ -52; «ƒ¿»»««≈ƒ¿»«¿ƒ¿««ƒ¿»«»

ÌÚÙa B‡ ,È‡cÂa Lc˜nÏ ‡ÓË ‡e‰Lk ÒÎ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«¿∆»≈«ƒ¿»¿««¿««
‰ÚÈ„È ÏkL Èt ÏÚ Û‡Â .‰iL ÌÚÙa B‡ ‰BL‡ƒ̄»¿««¿ƒ»¿««ƒ∆»¿ƒ»

‡È‰ ‰ÚÈ„È ˜ÙÒ Ô‰Ó53˜ÙÒ Ô‰Ó ÏÈ·L Ïk È¯‰L , ≈∆¿≈¿ƒ»ƒ∆¬≈»¿ƒ≈∆»≈
‰ÚÈ„È ˜ÙÒ eOÚ ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓËa Ô‡k - ‡e‰»¿À¿«ƒ¿»¿»»»»¿≈¿ƒ»

‰ÚÈ„Èk54. ƒƒ»

שלישי 48) ביום חטאת מי עליו שמזים מת, טמא כדין
ההזאה  אחר השביעי ביום וטובל לטומאתו, שביעי וביום

ה"א). אדומה פרה מהל' אחר.49)(פי"א תימן: בכת"י
וטבל. וז' ג' הזה למקדש שנכנס אחר כבדפוס 50)כלומר,

טומאתו.51)רומי. ששכח כתנאֿקמא 52)אחר פסק
שם. היתה 53)בברייתא, לא למקדש שנכנס פעם שבכל

וודאית. ידיעה דברי 54)לו בביאור יוחנן רבי דברי שם,
תנאֿקמא.

.Á‡e‰Â ,Lc˜nÏ zÒÎ :ÌÈL BÏ e¯Ó‡Â ‡ÓË ‰È‰»»»≈¿»¿¿«ƒƒ¿«¿»«ƒ¿»¿
;Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ÔÓ‡ - ÈzÒÎ ‡Ï :Ì‰Ï ¯ÓB‡≈»∆…ƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈≈ƒ»¿»

È˙ÈÈ‰ „ÈÊÓ ¯Ó‡È ,‰ˆ¯È Ì‡L55:ÌÈL BÏ e¯Ó‡ . ∆ƒƒ¿∆…«≈ƒ»ƒƒ»¿¿«ƒ
zÚ„ÈÂ ˙‡ÓË eÈÙ·e Lc˜nÏ zÒÎpLk ˙ÈÈ‰ ‡ÓË»≈»ƒ»¿∆ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿»≈ƒ¿≈»¿»«¿»
BÊ ‰‡ÓË ÔÈa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓË ‰z‡L∆«»»≈««ƒ∆»»≈À¿»
,ÌÈa¯ ÌÈÓÈ Lc˜nÏ B˙ÒÈk ÔÈ·e da ÔÈ„ÈÚnL∆¿ƒƒ»≈¿ƒ»«ƒ¿»»ƒ«ƒ
˙‡ LÈÁÎ‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈzÏ·Ë ¯·k ¯Ó‡iL BÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»∆…«¿»»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆
el‡ È¯‰ - ÌÏBÚÓ È˙‡ÓË ‡Ï ¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»«…ƒ¿≈ƒ≈»¬≈≈

ÌÈÓ‡56ÌÈL e‰e‡È·‰ Ì‡ .Ì‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Óe ∆¡»ƒ≈ƒ»¿»«ƒ∆ƒ¡ƒ¿«ƒ
Ôa¯˜ È„ÈÏ e‰e‡È·iL ¯ÓÁÂ Ï˜ ,‰¯eÓÁ ‰˙ÈÓ È„ÈÏƒ≈ƒ»¬»«»…∆∆¿ƒƒ≈»¿»

.ÔLÈÁÎ‰ È¯‰L ,Ïw‰««∆¬≈ƒ¿ƒ»

לא 55) שאמר הקודם דיבורו את מכחיש לא הוא כלומר,
"לא  לאמר: דבריו על להוסיף היתה כוונתו כי נכנסתי,
הברייתא  דברי להלן וראה במזיד". אלא בשוגג נכנסתי

א. יב, בכריתות דבריו 56)והגמרא לתרץ יכול ואינו
תחילה  אמר הרי כי וטבלתי, בטומאתי עמדתי לא לומר:
מכחישין  שנים אפילו "יכול שם: ברייתא והוא נטמא. שלא
נטמאתי, לא אומר והוא נטמאת אומרים שהם =) אותו
הביאוהו  אם מאיר, רבי אמר למקדש). בנכנס פטור שיהיה
רבי  הקל! קרבן לידי יביאוהו לא חמורה, מיתה לידי שנים
ומודים  איש, ממאה יותר עצמו על אדם נאמן אומר, יהודה
ובביאת  חלב) באוכל =) בחלבים יהודה לרבי חכמים
והוא  בטומאה, למקדש נכנסת אומרים שהם =) המקדש
דבריו: על להוסיף שכוונתו משום שנאמן נכנסתי, לא אומר
כאן), ההלכה בתחילת ראה מזיד", אלא שוגג נכנסתי "לא
חכמים  מחלוקת כי (שם:) רבינא ומפרש לא". בטומאה אבל
לומר  אפשרות לו שיש =) ישנה בטומאה היא יהודה ורבי
אומר  והוא למקדש ונכנסת נטמאת לו ובאמרו טבלתי), כבר
לומר  דבריו מיישבין שאין סוברים שחכמים נטמאתי, לא
את  מכחיש הוא בזה כי טבלתי, אלא בטומאה עמדתי לא
יהודה  ורבי מעולם, נטמאתי לא שאמר הראשונים דבריו
דבריו  מכחיש בזה אם אף דבריו, שמיישבין סובר

היום  נטמאת לו שאמרו =) חדשה בטומאה אבל הראשונים.
למקדש) ליכנס יום לטבול אסור הרי היום, יטבול ואפילו
מיגו, כאן שאין משום נאמן, שאינו מודה יהודה רבי גם –
מיגו, מחמת הוא ישנה בטומאה לו מאמין שר"י מה וגם
ולענין  שם). דגמ' (כס"ד עצמו על נאמן שאדם מחמת ולא
כרבי  הלכה נחמן, רב אמר בגמרא: שם נאמר ההלכה,
עצמו  לבין בינו אלא אמרה לא יוסף, רב אמר יהודה.
רב  על חולק יוסף שרב כרש"י) (לא רבינו ומפרש ולעצמו,
(ראה  כחכמים אלא יהודה כרבי הלכה שאין וסובר נחמן,
בהשגות  (וראה יוסף כרב רבינו ופסק המשנה'), 'מרכבת

ולחםֿמשנה). כסףֿמשנה הראב"ד,

.ËÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË57‰ÚÈ„È dÏ ‰È‰L À¿«ƒ¿»¿»»»∆»»»¿ƒ»
‰lÁza58ÛBqa ‰ÚÈ„È dÏ ‰È‰ ‡ÏÂ59ÏL ¯ÈÚO - «¿ƒ»¿…»»»¿ƒ»«»ƒ∆

ÌÈÙa ‰OÚp‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ60ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ61 «ƒƒ««¬∆ƒ¿ƒ¿«ƒƒ
ÔÈÏBz62BÏ Ú„eiL „Ú ,63.„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ ƒ«∆ƒ»«¿»ƒ»¿»∆¿≈

‰lÁza ‰ÚÈ„È da ÔÈ‡LÂ64‰ÚÈ„È da LÈ Ï·‡ ¿∆≈»¿ƒ»«¿ƒ»¬»≈»¿ƒ»
ÛBqa65ıeÁa ‰OÚp‰ ¯ÈÚO -66ÌBÈÂ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa «»ƒ««¬∆«¿«ƒƒ¿

ÔÈ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰67‰lÁza ‡Ï ‰ÚÈ„È da ÔÈ‡L ÏÚÂ . «ƒƒ¿«¿ƒ¿«∆≈»¿ƒ»…«¿ƒ»
ÌÈÏ‚¯‰ È¯ÈÚO - ÛBqa ‡ÏÂ68ÌÈL„Á ÈL‡¯ È¯ÈÚOe ¿…«¿ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ≈»≈√»ƒ

ÔÈ¯tÎÓ69ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË ÔB„Ê ÏÚÂ .70¯t - ¿«¿ƒ¿«¿À¿«ƒ¿»¿»»»«
„ÈÊn‰ ‰È‰ Ì‡ ,¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ÏB„b Ô‰k…≈»∆«ƒƒ¿«≈ƒ»»«≈ƒ

ÌÈ‰k‰ ÔÓ71¯ÈÚO Ìc - Ï‡¯OiÓ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ«…¬ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿»≈«»ƒ
¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ÌÈÙa ‰OÚp‰72¯Ó‡pL ,73: ««¬∆ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿«≈∆∆¡«

Ï‡¯OÈ Èa ˙‡ÓhÓ L„w‰ ÏÚ ¯tÎÂ74. ¿ƒ∆««…∆ƒÀ¿…¿≈ƒ¿»≈

א.57) ב, שבועות או 58)משנה, למקדש שנכנס  שלפני
שנטמא, וידע קודש, שזה או מקדש שזה ידע קודש, אכל
שזה  ממנו נעלם קודש, אכל או למקדש שנכנס ובשעה
ה"א. למעלה ראה שנטמא, ממנו שנעלם או וקודש מקדש

בתחילה,59) ממנו שנעלם מה בסוף לו נודע לא כלומר,
ה"א). (למעלה בקרבן חייב אינו זה הוא 60)ובאופן

טז, (ויקרא חטאת שעשהו לה' הגורל עליו שעלה השעיר
טו). – היום.61)ט מן 62)עצם עליו להגן מכפרין

מזיד, עשה שלא שאע"פ בגמרא) ח. (שבועות היסורים
לידי  יבוא שלא נזהר שלא על ייסורים, עליו לבוא ראויין
ישראל') ו'תפארת שם, במשנה רש"י (ראה בשוגג איסור
על  "וכיפר טז) (שם, שנאמר ממה ז:) (שם זאת ולמדו
כל  ולא "מטומאות – ישראל" בני מטומאות הקודש
אותה  שחלק וקדשיו, מקדש לטומאת והכוונה טומאות".
ויורד, עולה קרבן עליה שחייבה עבירות משאר הכתוב
(שם) שנאמר ממה כן ללמוד יש שמעון רבי ולדעת
מה  דפשעים, דומיא חטאים – חטאתם" לכל "ומפשעיהם
שאינם  חטאים אף במזיד, שהם קרבן, בני שאינם פשעים
ידיעה  בה ואין בתחילה ידיעה בה ליש ומנין קרבן, בני
לבוא  הראויה חטאתם" "לכל ת"ל תולה, זה ששעיר בסוף,
ידיעה  לו היו לא אם משא"כ לו, ייודע אם חטאת לכלל
זה  שעיר אין לעולם, קרבן לכלל יבואו שלא בתחילה,
ממה  נלמד כך, על שמכפר עצמו הכיפורים ויום מכפר.
במשנה, (רש"י הוא" כיפורים יום "כי כח) כג, (שם שנאמר

קכ
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ב.). עוד.63)שם עליו מכפרין אין אפשר 64)שאז "זה
שהוא  ידיעה לו קדמה ולא הגויים, לבין שנשבה בתינוק
ונעלמה  טמא, והוא למקדש ביאה ישראל בני על איסור
שם). שבועות בפיה"מ, (רבינו למקדש" ונכנס טומאה ממנו

וכי 65) טמא. היה למקדש שנכנס שבשעה אח"כ לו שנודע
(שם). למקדש ליכנס לטמא של 66)אסור שעיר זהו

יא. כט, בבמדבר הנזכר ונלמד 67)מוסף, במשנה. שם
שם) (במדבר בחוץ הנעשה בשעיר שנאמר ממה (שם) זאת
מלבד  בחוץ) הנעשה שעיר =) חטאת אחד עזים "שעיר

הכי  זה חטאת הוקשו – בפנים)" הנעשה שעיר =) פורים
אין  הפנימי מה מכפר, זה מכפר שזה מה על ללמד, לזה
אף  בתחילה), =) ידיעה בה שיש דבר על אלא מכפר
בסוף). =) ידיעה בה שיש דבר על אלא מכפר אין החיצון
יבוא  לא לעולם שהרי תליה, בלא גמורה כפרה מכפר וזה
שם). במשנה, (רש"י בתחילה ידע שלא כיון קרבן, לידי
כיפורים  יום "כי (שם) שנאמר שמכפר, עצמו הכיפורים ויום

כנ"ל. הרגלים.68)הוא", בכל שמביאין חטאת שעירי
(שם)69) שמעון כרבי ולא יהודה כרבי וספק שם, במשנה

רבי  ולמד מכפרים. אינם חדשים ראשי ששעירי האומר
חדשים  ראשי בשעירי שנאמר ממה ט.) (שם זה דבר יהודה
חטא  – לה'" לחטאת אחד עזים "ושעיר טו) כח, (במדבר
יהא  כלל) יודע אינו החוטא (ואילו ה' אלא בו מכיר שאין
יהודה  לרבי נלמד שמכפרים, רגלים ושעירי מכפר, זה שעיר
עזים" "ושעיר טז) (שם, ברגלים שנאמר ממה (שם:)
שעירי  להקיש ראשון, ענין על מוסיף "וי"ו" – ב"וי"ו"
על  אלא מכפרים אינם ר"ח שעירי מה ר"ח, לשעירי רגלים
הרגלים  שעירי אף בסוף, ולא בתחילה לא ידיעה בה שאין
ולא  בתחילה לא ידיעה בה שאין על אלא מכפרים אינם

לאכול 70)בסוף. למקדש ליכנס לו ואסור שנטמא שידע
שאם  בו, התרו שלא וכגון בזדון. כן עשה ואעפי"כ קודש,
ישראל'). ('תפארת במלקות אלא מתכפר אינו בו התרו

בשעיר 71) מתכפרים הכהנים ואין ב. ב, שבועות משנה,
שעיר  את "ושחט טו) טז, (ויקרא שנאמר בפנים, הנעשה
לעם" "אשר יג:) (שם בגמ' ואמרו לעם", אשר החטאת
של  בפרו – מתכפרין? ובמה בו, מתכפרין הכהנים שאין
"אשר  ו) טז, (שם אהרן של בפרו שנאמר ואףֿעלֿפי אהרן,
בעדו  "וכיפר (שם) עוד נאמר הרי לאחרים", לא "לו, – לו"
(תהלים  שנאמר ביתו, בכלל הם הכהנים וכל ביתו" ובעד
טומאת  זדון על רק ולא ה'". את ברכו אהרן "בית יט) קלה,
אלא  הכהנים, על מכפר גדול כהן של פרו וקדשיו מקדש
(לחםֿמשנה). שם בגמרא ראה השוגג. על אף

שם.72) בפנים.73)במשנה, הנעשה ונאמר 74)בשעיר
אלו  "פשעים – חטאתם" לכל "ומפשעיהם שם עוד

יב:). (שם המרדים"

âמרחשון ל' חמישי âיום
øOò íéðL ÷øt1 ¤¤§¥¨¨

ושגג 1) קבועה, חטאת שגגתן על שחייבין דבר כל יבאר
בהוראה. הגדול ביתֿדין

.‡˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c Ïk2‰Úe·˜3Ì‡ , »»»∆«»ƒ«ƒ¿»«»¿»ƒ

ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e‚‚L4e‚‚LÂ ,B¯Èz‰Ï e¯B‰Â ‰‡¯B‰a »¿≈ƒ«»¿»»¿¿«ƒ¿»¿
ÌÚ‰5ÏÚ ÔÈÎÓBÒ Ì‰Â ÌÚ‰ eOÚÂ Ô˙‡¯B‰a »»¿»»»¿»»»¿≈¿ƒ«

Ô˙‡¯B‰6,È¯‰ - eÚhL ÔÈc ˙È·Ï Ú„B Ck ¯Á‡Â »»»¿««»«¿≈ƒ∆»¬≈
ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa7Ô˙‚‚L ÏÚ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ‡È·‰Ï ≈ƒ«»ƒ¿»ƒ»¿««»«ƒ¿»»

‰‡¯B‰a8;‰OÚÓ ÔÓˆÚa Ô‰ eOÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»»¿««ƒ∆…»≈¿«¿»«¬∆
ÔÈa eOÚ ÔÈa ÏÏk ÔÈc ˙Èa ˙iOÚ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡L∆≈«¿ƒƒ«¬ƒ«≈ƒ¿»≈»≈

„·Ïa Ô˙‡¯B‰ ÏÚ ‡l‡ ,eOÚ ‡Ï9ÌÚ‰ ¯‡Le . …»∆»«»»»ƒ¿«¿»»»
Ôa¯w‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt10,ÔÈOBÚ‰ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿ƒƒ«»¿»¿««ƒ∆≈»ƒ

ÔÈc ˙È·a eÏzL ÈtÓ11ÔÈ‡È·nL Ôa¯w‰ ‡e‰ ‰Óe . ƒ¿≈∆»¿≈ƒ««»¿»∆¿ƒƒ
e¯B‰Â e‚‚L ‰¯Ê ‰„B·Úa Ì‡ ?BÊ ‰‚‚L ÏÚ12- «¿»»ƒ«¬»»»»¿¿

Ë·L ÏkÓ ˙‡hÁÏ ¯ÈÚOÂ ‰ÏBÚÏ ¯t ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ«¿»¿»ƒ¿«»ƒ»≈∆
Ë·LÂ13,EÏ ÁÏL ˙L¯Ùa ¯eÓ‡‰ ‡e‰ ‰Ê Ôa¯˜Â . »≈∆¿»¿»∆»»¿»»«¿«¿

‰‚‚LÏ ‰˙OÚ ‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡ ‰È‰Â :¯Ó‡pL14. ∆∆¡«¿»»ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»ƒ¿»»
‡e‰ ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‚‚LaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆¿ƒ¿«¬»»»

¯a„Ó15Ô˙‚‚L ÏÚ ÔÈ·iÁL ˙B˙¯k ¯‡La Ì‡Â . ¿«≈¿ƒƒ¿»¿≈∆«»ƒ«ƒ¿»»
Ë·LÂ Ë·L Ïk ‡È·Ó - e¯B‰Â e‚‚L ‰Úe·˜ ˙‡hÁ«»¿»»¿¿≈ƒ»≈∆»≈∆
:¯Ó‡pL ,‡¯˜iÂ ˙L¯Ùa ¯eÓ‡‰ e‰ÊÂ .˙‡hÁ ¯t««»¿∆»»¿»»««ƒ¿»∆∆¡«

ebLÈ Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â16Ì‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈»»≈∆ƒ
- ‰¯Ê ‰„B·Úa ‰‡¯B‰a ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e‚‚L»¿≈ƒ«»¿»»«¬»»»

ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL Ï‰w‰ Ïk ÔÈ‡È·Ó17ÌÈLe ˙BÏBÚ ¿ƒƒ»«»»¿≈»»»ƒ¿≈
ÔÓ„ È¯‰L ,˙BÙ¯O Ì‰Â .˙B‡hÁ ÌÈ¯ÈÚO ¯OÚ»»¿ƒƒ«»¿≈ƒ¿»∆¬≈»»

ÌÈÙÏ ÒÎ18.‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÈÚO ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â . ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬»»»
ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL ÔÈ‡È·Ó - e‚‚L ˙Bˆn‰ ¯‡La Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿»¿¿ƒƒ¿≈»»»ƒ

˙BÙ¯O Ô‰Â .˙B‡hÁ19ÌÈÙÏ ÒÎ ÌÓcL ÈtÓ ,20. «»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒ
.¯eaˆ ÏL ¯·c ÌÏÚ‰ ¯t ‡¯˜ Ô‰Ó ¯t ÏÎÂ¿»«≈∆ƒ¿»«∆¿≈»»∆ƒ

¯Ó‡pL21ÏÎÂ ;Ï‰˜Â Ï‰˜ Ïk - Ï‰w‰ e·È¯˜‰Â : ∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«»»»»»¿»»¿»
Ï‰˜ Èe¯˜ Ë·LÂ Ë·L22ËÙLB‰È „ÓÚiÂ :¯Ó‡pL , ≈∆»≈∆»»»∆∆¡«««¬…¿»»

‰„e‰È Ï‰˜a23ı¯‡aL Ï‡¯OÈ Ïk eOÚL ÔÈa . ƒ¿«¿»≈∆»»ƒ¿»≈∆¿∆∆
Ï‡¯OÈ24·¯ eOÚL ÔÈa ,e¯B‰L ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ƒ¿»≈«ƒ≈ƒ∆≈∆»…

ÌÈË·M‰ ÔÈÓ ËeÚÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ Ï‡¯OÈ25ÔÈa , ƒ¿»≈««ƒ∆≈ƒƒ¿««¿»ƒ≈
Ïk ËeÚÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈË·M‰ ·¯ eOÚL∆»…«¿»ƒ««ƒ∆≈ƒ»

Ï‡¯OÈ26ÏÎÏ ¯t ,ÌÈË·M‰ Ïk ÔÈÓk ÔÈ‡È·Ó - ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒ¿«»«¿»ƒ«¿»
Ë·L ÏÎÏ ¯ÈÚOÂ ¯t ‰¯Ê ‰„B·Ú·e ,Ë·LÂ Ë·L≈∆»≈∆«¬»»»«¿»ƒ¿»≈∆

el‡ Û‡L ,Ë·LÂ27ÔÈ‡È·Ó e‡ËÁ ‡lL28È„È ÏÚ »≈∆∆«≈∆…»¿¿ƒƒ«¿≈
ÌÈ‡ËBÁ‰29·¯ ‡e‰Â „·Ïa „Á‡ Ë·L ‰OÚ elÙ‡ . «¿ƒ¬ƒ»»≈∆∆»ƒ¿«¿…

Ï‰w‰30,ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL ÔÈ‡È·Ó ¯eav‰ Ïk È¯‰ - «»»¬≈»«ƒ¿ƒƒ¿≈»»»ƒ
¯Ê ‰„B·Ú·e¯OÚ ÌÈLe ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL ‰ «¬»»»¿≈»»»ƒ¿≈»»

.ÌÈ¯ÈÚO¿ƒƒ

בדבר 2) שיורו עד חייבין ביתֿדין "אין ח. הוריות משנה
שם) (בגמרא זאת ולמדו חטאת". ושגגתו כרת שזדונו
ביתֿדין  הוראת בשגגת נאמר עליה", - "עליה שווה בגזירה
ונאמר  עליה", חטאו אשר החטאת "ונודעה יד) ד, (ויקרא
תקח  לא אחותה אל "ואשה יח) יח, (שם עריות בפרשת
שזדונו  דבר להלן מה בחייה", עליה ערוותה לגלות לצרור
ושגגתו  כרת שזדונו דבר כאן אף חטאת, ושגגתו כרת

יום חמישי

קכא
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על  העם ועשה דין בית שהורו זרה עבודה ושגגת חטאת,
אחרת  שווה בגזירה (שם) נלמדה כאן, כתובה שאינה פיהם
באיסורים  הוראה בשגגת כאן נאמר מעיני", - "מעיני -
דבר  ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם יג) ד, (שם אחרים
זרה  בעבודה הוראה בשגגת ונאמר וגו'", הקהל מעיני
לשגגה", נעשתה העדה מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר
למעלה, כמבואר חטאת, ושגגתו כרת שזדונו בדבר כאן מה
כרת  שזדונו בדבר אלא חייבין אין זרה, עבודה בשגגת אף
ואם  כרת. בהן שאין ונישוק חיבוק יצאו חטאת, ושגגתו
ועשו  וודאי אשם עליו שחייבין בדבר להתיר דין בית הורו
נאמר  וודאי שבאשם משום פטורין, ביתֿדין פיהם, על העם

נפש. בכלל אינם וביתֿדין "ונפש" א) ה, אבל 3)(שם
חייבים  דין בית אין ויורד, עולה קרבן עליו שחייבים דבר
בגזירה  שם) (בגמרא כן ולמדו שגגתם. על קרבן להביא
כל  "ואם יג) ד, (ויקרא דין בית של בחטאת נאמר שווה:
יחיד  של בחטאת ונאמר ואשמו", וגו' ישגו ישראל עדת
"ואשם" מה - ואשם" וגו' תחטא אחת נפש "ואם כז) (שם,
שנאמר  "ואשמו" אף קבועה, בחטאת - ביחיד שנאמרה

קבועה. בחטאת - דין ואחד.4)בבית שבעים של
העם.5) רוב תולים 6)כלומר, אם אבל דין, בית של

כל  חייב להתירו, הורו הדין בית שגם אף להיתר, בעצמם
עצמו. בפני חטאת קרבן מהעם ואחד להלן 7)אחד

כן  ואם פר, מביא ושבט שבט שכל רבינו כתב זו בהלכה
חייבים  דין שבית היינו חייבין", דין ש"בית כאן שכתב מה
בשביל  מביא ושבט שבט שכל או ושבט, שבט לכל להביא

משנה). (כסף דין דין 8)בית בית "הורו ד: שם משנה
פר". דין) (בית מביאין שוגגין הקהל כל ועשו שוגגין

עשו 9) ולא הם ועשו דין בית הורו שאם אמרו ג. בהוריות
(שם) שנאמר ממה זאת ולמדו פטורים, שהם - הקהל רוב
ועשו  הקהל מעיני דבר ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם
והוראה  בקהל תלוי שמעשה הרי וגו'", ה' מצוות מכל אחת
שאם  גם, ללמוד יש שמכאן רבינו וסובר בביתֿדין. תלוייה
חייבים. דין שבית - עשו לא וביתֿדין הקהל רוב עשו

יחיד.10) קרבן ואחד אחד כל מלהביא פטורים כלומר,
יהיו 11) מעשה בשגגת שעשו ציבור רוב "יכול ב: שם

[והם  [בהוראה] פר עליהם מביאים דין בית שהרי פטורין,
שם]". רש"י - זרה 12)פטורים לעבודה לכרוע שמותר

ורגלים. ידים פישוט ד:13)בלי שם במשנה יהודה כרבי
מביאין  פיהן על רובן או הקהל כל ועשו דין בית הורו שאם
וי"ב  פרים י"ב מביאין זרה ובעבודה פרים, י"ב שבטים י"ב

וגו'14)שעירים. לעולה אחד בקר בן פר העדה כל "ועשו
לחטאת". אחד עזים כב)15)ושעיר (שם, שנאמר לפי

ה' דבר אשר האלה המצוות כל את תעשו ולא תשגו "וכי
שקולה  שהיא מצוה היא "איזו (שם): ואמרו משה", אל
המודה  (שכל כוכבים" עבודת זו אומר הוי המצוות כל כנגד

כולה) התורה בכל ככופר מעיני 16)בה דבר "ונעלם
וגו'". לחטאת בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' ועשו הקהל

אלא 17) נפרדים לשבטים נחשבים אינם ומנשה ואפרים
זה. לדבר לא אבל נחלה, הפרוכת להזות 18)לעניין על

דמן  נותן כיצד בתורה בהן נתפרש "ולא הזהב. מזבח ועל

פר  כדין דינן הקהל, חטאות שהן לפי אלא נותן הוא ולהיכן
למתן  בו: האמור לכל הקהל, חטאת שהוא דבר, העלם

וכו'". ולשריפה את 19)דמים "והוציא כא) (שם, שנאמר
אותו". ושרף למחנה מחוץ אל (שם,20)הפר שנאמר כמו

של  דבר העלם (=פר הפר מדם המשיח הכהן "והביא טז)
חטאת  "וכל כג): ו, (שם נאמר ועוד מועד" אהל אל צבור)
תאכל, לא בקדש לכפר מועד אהל אל מדמה יובא אשר

תשרף". מכל 21)באש להביא חייבין כך משום כלומר,
ושבט. להביא 22)שבט ושבט שבט כל חייב לפיכך

(=יהודה 23)קרבן. שבטים שני שגם הרי וירושלים.
מח, (בראשית שנאמר מה כן ואם "קהל". נקראים ובנימין)
עמים", לקהל ונתתיך והרביתיך מפרך הנני אלי "ויאמר ד)
שיהיו  בנימין, של לידתו עם שמעכשיו, לפרש אפשר אי -
מהפסוק  למדנו כבר שהרי "קהל", יקראו שבטים, י"ב
צריך  כרחנו ועל "קהל", נקראים שבטים שני שגם הקודם
נקרא  לבדו בנימין ששבט היינו קהל, נולד שעכשיו לפרש

"קהל". נקרא אחד ששבט הרי ש"אין 24)"קהל",
בני  אלא קהל קרוי שאין לארץ, חוצה יושבי על משגיחין

ישראל". שבטים 25)ארץ חמשה אנשי כשמספר כלומר,
השבטים. שבעת אנשי ממספר גדול יותר כרבי 26)הוא

שישה  "חטאו שאמר: שם. בברייתא אלעזר בן שמעון
אף  השבטים) רוב (שהם ז' או קהל, של רובו והם שבטים
(שם) זאת ולמד מביאין", - קהל של רובו שאינו פי על
העדה", מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר שנאמר ממה
(שם, עוד ונאמר עיני, כל ולא מעיני מיעוט, אפילו שמשמע
(שרובו  רובו או כולו שרק הרי בשגגה" העם לכל "כי כו)
קהל  של רובו והן ו' עשו כיצד? "הא מב.) נזיר ראה ככולו,
חייבין". קהל של רובו שאינן פי על אף ז' או

אחרי 29)קרבן.28)השבטים.27) נגררים הם כלומר,
ידם. על בקרבן ומתחייבים החוטאים שם:30)השבטים

דין  בית בהוראת יהודה לרבי אחד שבט להו "איבעיא
שם  הבעיא ונפשטה לא", או שבטים שאר מייתי מי הגדול
בקרבן, להתחייב השבטים שאר נגררים אחד, בשבט אף כי
רוב  הוא הזה שהשבט באופן המדובר כי הדבר וברור
שאר  את גורר אינו כי ספק כל אין כן, לא שאם הקהל,

השבטים.

.·‡Ï B‡ ‰‡¯B‰a e‚‚L Ì‡ Ô‰Ï ˜tzÒpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿«≈»∆ƒ»¿¿»»…
e‚‚L31ÈeÏz ÌL‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -32¯Ó‡pL ;33: »¿≈»«»ƒ¿»»»∆∆¡«

e·iÁ˙È Ck ¯Á‡Â Ú„ezL „Ú - ˙‡hÁ‰ ‰Ú„BÂ¿¿»««»«∆ƒ»«¿««»ƒ¿«¿
Ôa¯w·34˙ÈaL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯‡a˙iL BÓk , «»¿»¿∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈

ÔÓ ÔÈ¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ el‡Â ÔÈ·iÁ ÔÈcƒ«»ƒ¿≈»ƒ«ƒ∆¿ƒƒ
ÌÈÚ·L ÏL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÌÈ¯Bn‰ eÈ‰Lk ?Ôa¯w‰«»¿»¿∆»«ƒ≈ƒ«»∆ƒ¿ƒ

‰·ÈLÈ L‡¯ ‰È‰ÈÂ ;„Á‡Â35‰‡¯B‰a Ô‰nÚ36eÈ‰ÈÂ ; ¿∆»¿ƒ¿∆…¿ƒ»ƒ»∆«»»¿ƒ¿
‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÔlÎ37Ôa¯ B‡ Ôlk eÚËÈÂ ;38¯·„a À»¿ƒ¿»»¿ƒ¿À»À»¿»»

ÔÈ¯zÓ :ÌÚÏ e¯Ó‡ÈÂ Le¯Ùa e¯BÈÂ ;Ba e¯B‰L ‰Ê∆∆¿¿≈¿…¿»»À»ƒ
˙BOÚÏ Ìz‡39Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ÈtÓ eÚÓML el‡ ÔÎÂ , «∆«¬¿≈≈∆»¿ƒƒ≈ƒƒ

˙BOÚÏ Ìz‡ ÌÈ¯zÓ :ÌÈ¯Á‡Ï e¯Ó‡40Ïk eOÚÈÂ ; »¿«¬≈ƒÀ»ƒ«∆«¬¿«¬»
Ba¯ B‡ Ï‰w‰41Ì‰Èt ÏÚ42ÌÈ‚‚BL ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ÈÂ ; «»»À«ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

e¯B‰ ˙ck Ba e¯B‰L ¯·c‰L ÌÈn„Óe Ì‰Èt ÏÚ43; «ƒ∆¿«ƒ∆«»»∆«»

קכב
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Ïk e¯˜ÚiL ‡Ï ,˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï e¯BÈÂ¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»…∆««¿»
Ûeb‰44Ì‰Ï Ú„eiLÎe ;45e¯B‰L ¯·c ÏL BÙe‚ eÚ„È «¿∆ƒ»«»∆≈¿∆»»∆

‰‚‚La Ba46ÏÎa .ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ‡e‰ ÌÈÚ¯‡Ó‰ el‡ ƒ¿»»¿»≈«¿…»ƒ∆»≈ƒ
¯ÒÁ Ì‡ Ï·‡ .¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ‰OBÚ‰Â Ôa¯wa ÔÈ·iÁ«»ƒ«»¿»¿»∆«ƒ∆»¬»ƒ»≈
ÔÓ ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ÌÈÎ¯c‰ el‡ ÏkÓ ˙Á‡««ƒ»≈«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿ƒƒ
˙‡hÁ ‡È·Ó ‰OÚÓ ‰OÚÂ ‚‚ML ÈÓ ÏÎÂ ,Ôa¯w‰«»¿»¿»ƒ∆»«¿»»«¬∆≈ƒ«»

.B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe·¿̃»«ƒ¿»

של 31) ואחת חלב של אחת חתיכות שתי שם שהיו וכגון
גם  שהרי התירו, איזו יודעים ואינם אחת והתירו שומן,
האיסור. שנקבע באופן אלא תלוי אשם חיוב אין ביחיד

ומשיח 32) חייבין והנשיא היחיד תלוי, "אשם ט. שם משנה
פטורין". דין צבור.33)ובית לא 34)בקרבן כלומר,

להם  שנודע באופן אלא דין בבית קרבן תורה חייבה
החטאת, הודע לא על בא שהוא תלוי, באשם אבל חטאתם,
החטאת" "ונודעה נאמר שלא משיח ובכהן תורה. חייבה לא

אחר. מפסוק ללמוד שבסנהדרין.35)הוצרכו מופלא
יהיה 36) לא שאם בשגגתם. עמהם יהיה הוא גם כלומר:

בשגגת  (=עמהם שם ישיבה) (=ראש דין בית של מופלא
קרבן. חייבין דין בית אין בין 37)ההוראה) היו אם אבל

- להוראה ראויים שאינם וכו', ממזר או גר הסנהדרין
הסובר 38)פטורין. יונתן ר' דברי הגמרא דוחה ג: שם

והיתר  רובן הורו אפילו אלא כולן, שיורו עד חייבין שאין
טועים  מהן: אחד להם אמר אם אבל חייבין, דין בית שתקו

פטורים. דין בית - רק 39)אתם, להם אמרו אם אבל
הם  "לעשות", גם לומר הוסיפו ולא אתם" "מותרים

הוראתם. עדיין נגמרה שלא אין 40)פטורים, כלומר,
ביתֿדין  מפי ההוראה ישמע רובו או הקהל שכל צורך
לארץ  חוצה יושבי את להוציא הוצרכו למה כן לא [שאם
בית  כי איש מפי איש שומעים אם אפילו אלא זה], מכלל
על  העושים כל - לעשות" אתם "מותרים ואמר: פסק דין
לחייב  לקהל מצטרפים ישראל), ארץ יושבי הם (אם פיהם

בקרבן. דין ועשו 41)בית דין בית "הורו ד: שם משנה
התורה  בכל שהרי פר", מביאין פיהם על רובו או הקהל כל

ככולו. רובו לן קיימא את 42)כולה תולים הם כלומר,
הגדול. דין בית של ההיתר בהוראת אבל 43)מעשיהם

מצוה  כן פי על שאף שחשבו אלא טעו, דין שבית ידעו אם
עצמו. בפני קרבן ואחד אחד כל חייב - הוראתם על  לסמוך
עשו, זאת ובכל זו, הוראתם על לסמוך שאסור ידעו ואם

מקרבן. ופטורים מזידין, הם רבינו 44)הרי [והשמיט
הטועה  שכל בתורה, מפורש שאינו בדבר שיהיה שצריך
כן  ואם הגוף, כל כעוקר הוא הרי בתורה המפורש בדבר
שיעקרו  לא וכו' מקצת לבטל "ויורו שכתב מה בכלל הוא

הגוף"]. רבנן 46)ששגגו.45)כל "תנו ה. שם ברייתא
לומר  תלמוד חייבין יהיו יכול הורו מה וטעו שהורו ידעו

החוטאין". שיודעו ולא החטאת", "ונודעה יד) ד, (ויקרא

ìL ÷øtøOò äL1 ¤¤§¨¨¨
העושין.1) ויתחייבו ביתֿדין שיפטרו אופנים שישנם יבאר

.‡˙Á‡ ¯ÒÁ Ì‡ „ˆÈk2e¯‡aL ÌÈÎ¯c‰ ÏkÓ3- ≈«ƒ»≈««ƒ»«¿»ƒ∆≈«¿

˙Èa e¯B‰L È¯‰ ?ÌÈOBÚ‰ e·iÁ˙ÈÂ ÔÈc ˙Èa e¯ËtÈƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¬≈∆≈
ÌÈË·M‰ ÔÓ „Á‡ ÏL ÔÈc4‰·w‰ ·ÏÁL Ì‰Ï5 ƒ∆∆»ƒ«¿»ƒ»∆∆≈∆«≈»

¯zÓ6ÌÓB˜Ó ÈL‡ e‰eÏÎ‡Â ,7˙Èa B˙B‡ - Ì‰Èt ÏÚ À»«¬»«¿≈¿»«ƒ∆≈
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc8ÏÚ ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»«

·l‰ ÌcL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙‚‚Lƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ«»∆««≈
¯zÓ9Ô‰nÚ ‰·ÈLÈ L‡¯ ‰È‰ ‡ÏÂ ,10„Á‡ ‰È‰L B‡ , À»¿…»»…¿ƒ»ƒ»∆∆»»∆»

ÔÈ¯„‰qa ‰pÓÓ ˙BÈ‰Ï Èe‡¯ BÈ‡ Ô‰Ó11‰È‰L ÔB‚k , ≈∆≈»ƒ¿¿À∆««¿∆¿ƒ¿∆»»
¯ÊÓÓ B‡ ¯‚12Ô˜Ê B‡13ÌÈa ‰‡¯ ‡lL B‡14‡ˆBiÎÂ ≈«¿≈»≈∆…»»»ƒ¿«≈

Ô‰a15Ì‰Èt ÏÚ ÌÚ‰ eOÚÂ ,16È¯‰ - ·l‰ Ì„ eÏÎ‡Â »∆¿»»»«ƒ∆¿»¿««≈¬≈
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»

B˙‚‚L ÏÚ17˙È·a ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰ ÔÈ‡L ÔÈpÓe . «ƒ¿»ƒ«ƒ∆≈«»¿«≈∆»¿≈
ebLÈ Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ?ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»∆∆¡«¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿

¯ÓB‚Â18?‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ Ôlk eÈ‰iL „ÚL ÔÈpÓe .19 ¿≈ƒ«ƒ∆«∆ƒ¿À»¿ƒ¿»»
¯Ó‡pL20‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡Â21Ì‰Ï eÈ‰iL „Ú - ∆∆¡«¿ƒ≈≈≈»≈»«∆ƒ¿»∆
ÌÈÈÚk22Ôl‰Ïe .23‰Ó ;‰„Ú‰ eËÙLÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ¿≈«ƒ¿«»≈¿»¿»≈»»

ÔÈÈe‡¯ Ôlk - ˙BLÙ ÈÈ„a ‰¯eÓ‡‰ ‰„Ú‰»≈»»¬»¿ƒ≈¿»À»¿ƒ
‰‡¯B‰Ï24BÊ ‰‚‚La ‰¯eÓ‡‰ ‰„Ú Û‡ ,25„Ú - ¿»»«≈»»¬»ƒ¿»»«

‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ Ôlk eÈ‰iL26Ú„ÈÂ ,e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿À»¿ƒ¿»»¿≈ƒ¿»«
ea¯Â ,Ìz‡ ÌÈÚBË :Ì‰Ï ¯Ó‡Â eÚhL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆»¿»«»∆ƒ«∆¿«

ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - e¯Èz‰Â ÌÈ¯Èzn‰ ÂÈÏÚ27ÏÎÂ , »»««ƒƒ¿ƒƒ¬≈≈ƒ¿ƒ¿»
ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·‰Ï ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚL ÈÓƒ∆»»«ƒ∆«»¿»ƒ«»¿»«

Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ;B˙‚‚L„Ú - ebLÈ ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿«
ÔÈ¯„‰q‰ Ïk ebLiL28B‡ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ „Á‡ Ú„È . ∆ƒ¿»««¿∆¿ƒ»«∆»ƒ««¿∆¿ƒ

‡ÏÂ e¯B‰Â ÏÈ‡B‰ ,e˜˙LÂ ÔÈ¯Èzn‰ eÚhL ÔËeÚÓƒ»∆»««ƒƒ¿»¿ƒ¿¿…
Ï‰w‰ ·¯a ‰‡¯B‰‰ ‰ËLÙe ˜ÏBÁ ÌL ‰È‰29È¯‰ - »»»≈»¿»«»»¿…«»»¬≈

iÁ ÔÈc ˙ÈaÔa¯wa ÔÈ·30.¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚL ÏÎÂ , ≈ƒ«»ƒ«»¿»¿…∆»»«ƒ∆»
e¯B‰L el‡ Èt ÏÚ eOÚ Ì‡ ,e˜˙ML el‡Â31È¯‰ - ¿≈∆»¿ƒ»«ƒ≈∆¬≈

ÔÈ·iÁ el‡32ÔÈc ˙È·a eÏz ‡lL ÈtÓ ,33Ì‡ ÔÎÂ . ≈«»ƒƒ¿≈∆…»¿≈ƒ¿≈ƒ
e˙Â e‡O34e¯Ó‡Â ¯·ca35‡ÏÂ ,‡e‰ ¯zÓ ‰Ê ¯·c : »¿¿»¿«»»¿»¿»»∆À»¿…

˙BOÚÏ Ìz‡ ÔÈ¯zÓ :Ì‰Ï e¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÚÏ e¯B‰36, »»¿…»¿»∆À»ƒ«∆«¬
‰OÚÂ CÏ‰Â ¯zÓ e¯ÓbL ˙Úa Ô‰Ó ÚÓBM‰ ÚÓLÂ¿»««≈«≈∆¿≈∆»¿À»¿»«¿»»
˙‡hÁ ·iÁ ‰OBÚ‰ Ïk È¯‰ - ÚÓMM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆»«¬≈»»∆«»«»
Ì‰Ï e¯B‰ ‡Ï È¯‰L ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙È·e ,‰Úe·¿̃»≈ƒ¿ƒ∆¬≈…»∆
ÏÚ Ï‰w‰ ËeÚÓ eOÚÂ e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙BOÚÏ Le¯Ùa¿≈«¬¿≈ƒ¿»ƒ«»»«
el‡Â ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ‰‚‚M‰ ‰Ú„BÂ Ì‰Ètƒ∆¿¿»«¿»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈
‡È·Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,ÔÈ·iÁ eOÚL ËeÚn‰«ƒ∆»«»ƒ¿»∆»¿∆»≈ƒ

B˙‡hÁ37. «»

כנ"ל.2) "אחד", תימן: פי"ב.3)בכ"י ולא 4)למעלה
הלכה  פי"ב למעלה ראה ואחד, שבעים של הגדול ביתֿדין

מאכלות 5)ב. מהלכות (פ"ז אסור והוא קשת, כמו העקום
ג. ובהוריות ה, הלכה להלן וראה ו). הלכה אסורות

ה. הלכה להלן שאינם 6)ובמשנהֿלמלך אףֿעלֿפי
שהרי  א) הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף עוקרים
זה  ואין החלב, כל ולא בלבד הקיבה חלב אלא התירו לא
(לחםֿ שם להלן ראה אסור, הקיבה שחלב בתורה מפורש

קכג
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כאן). ראה 7)משנה ישראל, רוב זה שבט היה ואפילו
א. הלכה פי"ב שאינם 8)למעלה ה.) (הוריות כחכמים

להלן, וראה בלבד. הגדול ב"ד הוראת על אלא חייבין
חטאת  להביא ואחד אחד כל חייב ולפיכך ההלכה. בהמשך

שגגתו. על עוקרת 9)קבועה אינה זו שהוראה אףֿעלֿפי
התירה  לא שהרי שם), פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף
להלן  ראה בתורה, מפורש איסורו ואין בלבד, חלב דם אלא

(לחםֿמשנה). למעלה 10)שם וראה ד: הוריות משנה
רוצה  שלם, (בלעדו) מניינם היה "ואפילו ב. הלכה פי"ב

שם). בפיה"מ (רבינו ואחד" שבעים במשנה 11)לומר
מפסוק 12)שם. שנלמד ההלכה בהמשך להלן ראה

"מיוחסין". רק לסנהדרין ממנין שאין "מופלג 13)בתורה,
בנים  גידול צער כבר ששכח (כיון אכזריות" בו שיש בשנים

אות  מעמידין שאין לו:), סנהדרין רש"י ב - (פרק לב"ד ו
ב). הלכה סנהדרין אותו 14)מהלכות מושיבין שאין

ולא  אכזרי שהוא "משום שם). סנהדרין (הלכות לסנהדרין
(ראה  בנים" אהבת יודע שאינו לפי אדם, בני על ירחם
מושיבין  "אין לו: סנהדרין בברייתא הוא וכן שם). בפיה"מ
רבינו  הביא וכן בנים", לו שאין ומי וסריס זקן בסנהדרין
זקן  לא הסנהדרין בכל מעמידין "אין שם. סנהדרין בהלכות
מי  ולא אכזריות. בהן שיש מפני סריס, ולא בשנים מופלג
אחרים  בדפוסים אבל רחמן". שיהא כדי בנים, לו שאין
זה, ולפי בנים". ראה שלא "זקן כאן: רבינו בדברי בנוסח
הוא  וכן שם, במשנה הוא וכן אחד, הם בנים ראה ולא זקן

שם. המשניות הגבעונים,15)בפירוש (=מבני נתין כגון
- מים ושואבי עצים לחוטבי ונתנם יהושע עליהם שגזר
שאין  רוקח). (מעשה שם במשנה הנזכר כג) ט, יהושע

מיוחסין. רק אלא בב"ד או 16)מושיבין העם כל כלומר,
ב). הלכה פי"ב למעלה (ראה העם שם.17)רוב במשנה

דברי 18) המשך ה. במשנה (שם שבט אותו עדת ולא
צריך 19)חכמים). וכן שלימה, בבא כאן שנשמטה נראה

ומנין  עמהם], הישיבה ראש שיהיה שעד "[ומנין להיות:
שלמד  מפני יחד [וכללם להוראה". ראויין כולם שיהיו שעד
וראה  להלן]. ראה העדה"), ("מעיני אחד מפסוק שניהם

ר"ב. מעשה ובהגהות עבודה20ֿ)בלחםֿמשנה בשגגת
העדה".21)זרה. מעיני אם "והיה שם: בפסוק
שהוא 22) עמהם ישיבה ראש שיהיה צריך לפיכך כלומר,

וראה  ד). הלכה פ"ד הוריות (ירושלמי לעדה עינים עשוי
מפני  אחר, טעם נתנו שם ובבבלי ר"ב. ומעשה לחםֿמשנה
(ראה  למזיד קרובים הם והרי למדו, ולא ללמוד להם שהיה

רב). בי קרי זיל ד"ה ד. שם נפשות.23)ברש"י בדיני
נחמן 24) רב ואמר אתך", "ונשאו כב) יח, (שמות שנאמר

ראויים  שיהיו לך", בדומין "אתך ד:) (הוריות יצחק בר
כתב 25)להוראה. וכן העדה", מעיני אם "והיה היינו

(שם) ורש"י יח. הערה למעלה וראה שם. בפיה"מ רבינו
ישראל  עדת כל "ואם יג) ד, (ויקרא כאן האמורה עד כתב

כאן. לחםֿמשנה וראה ד:26)ישגו", שם משנה
שם.27) ג:28)במשנה שם למעלה 29)בגמרא ראה

ב. הלכה מאה 30)פי"ב יונתן, ר' "אמר שם: בהוריות
כל  ואם שנאמר: כולן, שיורו עד חייבין אין להורות שישבו

ידע  אפילו דבריו, ולפי כולן". שישגו עד ישגו, ישראל עדת
דבריו, דוחה שם הגמרא אבל פטורין, ושתק מהן אחד
ושתק  שטעה מהן אחד ידע שאם בה שנשמע מברייתא

חייבין. טועים,31)שהם שהב"ד אף כי וחשבו שטעו
תלמיד) או ד"ה ב. שם (רש"י חכמים דברי לשמוע מצוה

חטאת. שחייבין לשוגגין, נחשבים הם קרבן 32)ולפיכך
ציבור  של דבר העלם פר מביאין ב"ד כי אף עצמן, בפני

שם). משנה 33)(במשנה טועים. הם ב"ד כי ידעו שהרי
פיהן  על ועשה וכו' שטעו מהן אחד וידע ב"ד "הורו שם

בב"ד". תלה שלא מפני חייב, זה הרי הסנהדרין 34)וכו'
הדברים. מן באחד עצמם לבין בינם הגיעו 35)התווכחו

זה. בוויכוח סופית החלטה (שם מחלו 36)לידי בגמרא קת
שמספיק  או לעשות, אתם "מותרים לומר צריך אם ב.)
בלשון  כשמואל רבינו ופסק אתם". "מותרים אמרו אפילו
עד  חייבין ב"ד אין כי הראשון, בלשון דימי וכרב השני,
פי"ב  למעלה וראה לעשות", אתם "מותרין להן שיאמרו

ב. אחת 37)הלכה על לעבור ב"ד "הורו שם: במשנה
על  שוגג ועשה היחיד והלך בתורה, האמורות מצוות מכל
ב:) (שם ובגמרא בב"ד", שתלה מפני פטור וכו' פיהם
חכמים  אבל יהודה, ר' דברי זו שמואל אמר יהודה רב "אמר
רבינו  ופסק חייב". ביתֿדין בהוראת שעשה יחיד אומרים

כחכמים.

.·Ô˙‡¯B‰a eOÚL ÔÓˆÚ ÔÈ¯„‰q‰Â38ÔÈ‡ - ¿««¿∆¿ƒ«¿»∆»¿»»»≈»
Ï‰w‰ ·¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ39ıeÁ eOÚL ·¯‰ eÈ‰iL „Ú , ƒ¿»¿ƒ¿…«»»«∆ƒ¿»…∆»

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÈL‡ ·¯ eOÚ .ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ40ÏÚ ƒ««¿∆¿ƒ»…«¿≈∆∆ƒ¿»≈«
„Á‡ Ë·L ÌÈOBÚ‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡ Ì‰Èt41ÔÎÂ , ƒ∆««ƒ∆≈»ƒ≈∆∆»¿≈

Ï‰w‰ ËeÚÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈË·M‰ ·¯ eOÚ Ì‡ƒ»…«¿»ƒ««ƒ∆≈ƒ«»»
ÌÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa -42eÈ‰ ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt ÔÈOBÚ‰Â , ≈ƒ«»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»

eÈ‰Â ,„Á‡Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL Ï‡¯OÈ ı¯‡ È·LBÈ¿≈∆∆ƒ¿»≈≈≈∆∆¿∆»¿»
„Á‡Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LÏL ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰a ÔÈOBÚ‰»ƒ¿»«≈ƒ¿≈∆∆¿∆»
Èa ÌÈOBÚ‰ eÈ‰L B‡ ,„·Ïa ‰„e‰È Èa Ôlk È¯‰Â«¬≈À»¿≈¿»ƒ¿«∆»»ƒ¿≈
ÛÏ‡ ‰‡Ó Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ Ôlk ÌÈË·L ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒÀ»««ƒ∆≈»∆≈»∆∆
Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ ÏÎÂ ,ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa È¯‰ -¬≈≈ƒ«»ƒ¿»»ƒ«ƒ∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ È·LBÈ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .ÔÈ¯eËt43, ¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«¿≈»»»∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ‡l‡ Ï‰˜ Èe¯˜ ÔÈ‡L44Ë·LÂ . ∆≈»»»∆»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿≈∆

ÔÈÚÏ ÌÈË·L ÈLk ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ ÌÈ¯Ù‡Â ‰MÓ¿«∆¿∆¿«ƒ≈»¬ƒƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿»
‰f‰45„Á‡ Ë·L Ì‰ÈL ‡l‡ ,46. «∆∆»¿≈∆≈∆∆»

עצמן.38) בהוראת מצטרפים 39)כלומר, אינם כלומר,
מחצית  רק שחטאו (כגון קהל רוב עמהם להוות הקהל עם
של  דבר העלם פר ב"ד שיתחייבו הסנהדרין) בלעדי הקהל
חטאת  קרבן להביא מהחוטאים ואחד אחד כל ועל ציבור,
מאיר  רבי ועשו, "הורו ג. שם בברייתא הוא כן עצמו. בפני
היא  שפלוגתתם פפא רב ומפרש מחייבין" וחכמים פוטר,
הציבור, את פוטר מאיר שרבי ציבור, לרוב משלים ב"ד אם
שב"ד  משום לעצמו, קרבן ואחד אחד כל יביאו שלא
של  דבר העלם פר להביא ב"ד וחייבים ציבור, לרוב משלים
(כולל  מהחוטאים ואחד אחד לכל מחייבין וחכמים ציבור,
משום  לעצמו, קרבן להביא מהסנהדרין), ואחד אחד כל גם

קכד
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קרבן  מביאין ב"ד ואין ציבור, לרוב משלים ב"ד שאין
כחכמים. רבינו ופסק ציבור. של דבר ראה 40)העלם

חוצה  יושבי על משגיחין ש"אין ההלכה בהמשך להלן
א.41)לארץ". הלכה פי"ב למעלה להביא 42)ראה

ציבור. של דבר העלם מתחשבים 43)קרבן אין כלומר,
קהל. ומיעוט קהל רוב בענין חוץֿלארץ בתושבי

(ויקרא 44) כתוב ציבור של דבר העלם קרבן אצל כלומר,
אסי, רב "אמר ג. ובהוריות הקהל", "והקריבו יד) ד,
שנאמר  ישראל, ארץ יושבי רוב אחר הלך ובהוראה
וכל  החג את ההיא בעת שלמה "ויעש סה) ח, (מלכיםֿא,
ה' לפני מצרים נחל עד חמת מלבוא גדול קהל עמו ישראל
חמת  מלבוא גדול קהל עמו, ישראל וכל כתיב מכדי וגו'",
ארץ  (=בני הני שמעֿמינה - לי? למה מצרים, נחל עד
לא  חוצהֿלארץ) (=בני הנך אבל קהל, דאיקרי הוא ישראל)
יג) ד, (ויקרא נאמר הוראה בשגגת כאן והרי קהל". איקרי

הקהל". מעיני דבר מנשה 45)"ונעלם שבטי חטאו שאם
אין  הקהל, מיעוט והם שבטים, חמשה עוד ועמהם ואפרים,
רוב  כאן שאין ציבור, של דבר העלם קרבן להביא חיוב
שבט  כל (שחייבין רובו או הקהל כל חטאו אם וכן שבטים.
פר  בלבד, פרים עשר שנים אלא מביאין אין קרבן) ושבט
פי"ב  למעלה ראה אחד, קרבן ומנשה ולאפרים שבט, לכל

א. מח,46)הלכה (בראשית שנאמר שמה ו: שם כרבא,
רק  היינו לי", יהיו ושמעון כראובן ומנשה "אפרים הֿו)
בנחלתם" יקראו אחיהם שם "על שם שנאמר כמו לנחלה,

אחר. לדבר ולא הוקשו, לנחלה -

.‚ÔÈa¯Ó ÌÈOBÚ‰ eÈ‰47ÔÈËÚeÓe ‡ËÁ‰ ˙ÚLa48 »»ƒ¿Àƒƒ¿««≈¿»ƒ
ÈËÚeÓ B‡ ,‰ÚÈ„È ˙ÚLaÔ49ÔÈa¯Óe ‡ËÁ‰ ˙ÚLa50 ƒ¿«¿ƒ»»ƒƒ¿««≈¿¿Àƒ

‰OÚn‰ ˙ÚL ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ - ‰ÚÈ„È ˙ÚLa51. ƒ¿«¿ƒ»«…≈««¿«««¬∆

הקהל.47) רוב החוטאים 48)כלומר, מן חלק שמתו כגון
הקהל. מיעוט אלא אינם שמעתה באופן החטא, שנודע לפני

הקהל.49) שלא 50)מיעוט מהקהל חלק שמתו כגון
הקהל. רוב החוטאים מהווים שמעתה באופן חטאו,

רוב 51) החטא בשעת החוטאים היו שאם החטא, שעת אחר
לעצמו. קרבן מביא ואחד אחד וכל פטורים ב"ד הקהל,
לענין  י. הוריות במשנה ר"ש על שחולקים כחכמים ופסק
גם  חולקים הם כי אמרו ג. שם ובגמרא משיח, וכהן נשיא

זה. בענין

.„ÌÈ·ÏÁ‰ ÔÓ ·ÏÁa ÔÈc ˙Èa e¯B‰52,¯zÓ ‡e‰L ≈ƒ¿≈∆ƒ«¬»ƒ∆À»
e‡ËÁL Ì‰Ï Ú„BÂ ,Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ ËeÚÓ ÏÎ‡Â¿»«ƒ«»»«ƒ∆¿«»∆∆»¿

Ô‰a e¯ÊÁÂ53˙ÈBÏt ‰¯Ê ‰„B·ÚL e¯B‰ Ck ¯Á‡Â , ¿»¿»∆¿««»∆¬»»»¿ƒ
˙¯zÓ54ÏÚ ¯Á‡ ËeÚÓ ‰¯Ê ‰„B·Ú d˙B‡ „·ÚÂ , À∆∆¿»«»¬»»»ƒ«≈«

- ·¯ eÈ‰È ÌÈ„·BÚÏ ÌÈÏÎB‡‰ eÙ¯ËˆiLÎe ,Ì‰Ètƒ∆¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿…
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰55‰ÚÈ„È Ô‰Ï ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆»¿»»∆¿ƒ»

ÌÈ˙Èa56˙Èa ‰¯Bn‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈¿«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«∆≈
„Á‡ ÔÈc57‰lÁz ‰¯B‰L ÔÈc ˙Èa ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;58, ƒ∆»¬»ƒ≈≈ƒ∆»¿ƒ»

¯Á‡ „ÓÚÂ59e¯B‰Â60ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ ÔÈ‡ -61.el‡Ï ¿»««≈¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»≈

עוקר 52) זה שאין מותר, שהוא הקיבה חלב על שהורו כגון

הלכה  ולמעלה א, הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף
החלבים. כל התירו לא שהרי שם.53)א), בגמרא הוא כן

מיעוט  ועשו מותר, חלב ב"ד "הורו הראשונה: באיבעיא
וכו'" מהו אחר, מיעוט ועשו והורו בהן, ב"ד וחזרו הקהל,
בעבודהֿזרה", ומיעוט בחלב "מיעוט להו איבעיא ואחרֿכך

בהן". ב"ד ב"חזרו זה שגם גוף 54)ומשמע עקרו שלא
שהרי  ב), הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי עבודהֿזרה

עבודהֿזרה. מיני כל התירו ואחד 55)לא אחד כל שאין
הוא  זה ודבר ב"ד. על הוא והחיוב עצמו, בפני חטאת מביא
שאינו  "נראה רבינו אבל בתיקו, הדבר ונשאר ג. שם איבעיא
שאלה  עם זו שאלה שמשיבין אלא תיקו, כאן גורס
אידי  אםֿתמציֿלומר כלומר, באםֿתמציֿלומר. שאחריה,
כל  ידעת וכבר וכו' ומתו ב"ד הורו הוא, כרת ואידי
שם, (מאירי מקומות" ברוב היא הלכה שבאםֿתמציֿלומר,
ובאור  המשנה במרכבת בכסףֿמשנה, בראב"ד, וראה
של  הב"ד: מביאין קרבן איזה בזה, חולקים ויש  שמח).
גם  שניהם, שמביאים אומרים ויש חלב. של או עבודהֿזרה
שם). ובמאירי בתוספות (ראה חלב של וגם עבודהֿזרה של

למעלה.56) וגם 57)כמבואר עבודהֿזרה על גם שהורו
חלב. החלב.58)על אחר.59)על על 60)ב"ד

שעבד 61)עבודהֿזרה. המיעוט עם חלב, שאכל המיעוט
ואחד  אחד כל אלא קהל, רוב ביחד להוות עבודהֿזרה,
שם  נפשטה שלא בעיא והיא עצמו, שגגת על קרבן מביא
למי  אלא אינו שזה שם, אמרו אבל בכסףֿמשנה ). (ראה
ה. שם במשנה שמעון ר' (=היינו מייתי ציבור שסובר
שכל  עלֿכרחינו ואםֿכן מיוחד, פר מביאים שב"ד שסובר
תיבעי  לא שם) המשנה מרכבת - הביתֿדין עבור הם הפרים
הלכה  פי"ב למעלה פסק ורבינו (שם), כבר אינם שהרי לך
ושבט  שבט שכל שם שכתב ומה החייבים, הם ב"ד כי א,
מאירי  (ראה הב"ד בשביל מביא שהציבור היינו פר, מביא

שם). פי"ב ובכסףֿמשנה במשנה, ד: הוריות

.‰62ÔB‚k ,„Á‡ ¯·„a ÌÈÈc‰ Èza ÈL e¯B‰ elÙ‡¬ƒ¿≈»≈«ƒƒ¿»»∆»¿
Ì„Â Ì„ B‡ ·ÏÁÂ ·ÏÁ63.64ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ ≈∆»≈∆»»»¿≈ƒ…»»ƒ
‰‡¯B‰‰ Èt ÏÚ ÔÈ‚‚BL65ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ¿ƒ«ƒ«»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿»

·ÏÁ ÏÎ‡Ï ÔÈc ˙Èa e¯B‰ ?„ˆÈk .ÔÈ·iÁ ÌÈOBÚ‰»ƒ«»ƒ≈«≈ƒ∆¡…≈∆
Blk ‰·w‰66·ÏÁLÂ eÚhL Ï‰w‰ ÔÓ „Á‡ Ú„ÈÂ , «≈»À¿»«∆»ƒ«»»∆»¿∆≈∆

ÏÚ ‰ÏBÚ ‰È‰L ,Ô˙‡¯B‰ ÈtÓ BÏÎ‡Â ,¯eÒ‡ ‰·w‰«≈»»«¬»ƒ¿≈»»»∆»»∆«
ÔzÚc67Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈc ˙ÈaÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆnL «¿»∆ƒ¿»ƒ¿…«ƒ≈ƒ««ƒ∆≈

ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ÏÎB‡‰ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚBËƒ¬≈∆»≈«»«»¿»«
B˙ÏÈÎ‡68Ì‰Èt ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÔÈÓÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â ,69. ¬ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««¿ƒ«ƒ∆

ÌÎÁ eÚhL Ú„iL ‰Ê ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆∆»«∆»»»
ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L „ÈÓÏz B‡«¿ƒ∆ƒƒ««»»¬»ƒ»»«»»∆

¯eËt ‰Ê È¯‰ -70‰ÚÈ„È ÔÈ¯eq‡a B˙ÚÈ„È ÔÈ‡L , ¬≈∆»∆≈¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»
Ì‡ ÔÎÂ .Ì‰Èt ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÏÏÎÏ Û¯ËˆÓe ,˙È‡cÂ«»ƒƒ¿»≈ƒ¿««¿ƒ«ƒ∆¿≈ƒ

eÚhL Ú„È ‡Ï71ÔnL ÏÎ‡Ï Ôek˙Â ,72·ÏÁÂ73ÏÎ‡Â , …»«∆»¿ƒ¿«≈∆¡…À»¿≈∆¿»«
‰·w‰ ·ÏÁ74·ÏÁ ‡e‰L Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ,e‰e¯Èz‰L ≈∆«≈»∆ƒƒ¿…»«∆≈∆

·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·w‰75,B˙‚‚L ÈtÓ B˙ÏÈÎ‡L ÈtÓ ; «≈»¬≈∆«»ƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»
ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÔÈÓÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â .‰‡¯B‰‰ ÈtÓ ‡Ï…ƒ¿≈«»»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««¿ƒ«

קכה
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שגגות קכו הלכות - קרבנות ספר - מרחשון ל' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ì‰Èt76‰È‰zL „Ú - ‰‚‚La ÌÚ‰ ÏÎÏ :¯Ó‡pL , ƒ∆∆∆¡«¿»»»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆
ÏkÏ ˙Á‡ ‰‚‚L77·ÏÁ ÏÎ‡Â BÓˆÚa ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ . ¿»»«««…¿≈ƒ»»¿«¿¿»«≈∆

ÈtÓ ‡l‡ Ô˙‡¯B‰ ÈtÓ ‡Ï B¯Èz‰Ï e¯B‰L ‰·w‰«≈»∆¿«ƒ…ƒ¿≈»»»∆»ƒ¿≈
ÈÙa ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - BzÚ„a ¯zÓ ‡e‰L∆À»¿«¿¬≈∆«»«»¿»ƒ¿≈

BÓˆÚ78¯eËt - ÔÈc ˙È·a ‰ÏBz‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .79, «¿∆«¿»»«∆¿≈ƒ»
·iÁ‰ ÏÎÂ ;eÈnL ÌÈÎ¯c‰ Ïk ÌL eÈ‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿»»«¿»ƒ∆»ƒ¿»««»

ÌÈ‚‚BM‰ ·¯Ï Û¯ËˆÓ BÈ‡ - BÓˆÚ ÈÙa80. ƒ¿≈«¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ

שייך 62) דלהלן והא הלכה, ציון כאן אין תימן בכ"י
היו  לא אם "וכן המלים לפני להלן ההלכה וציון למעלה,
שמח. אור הגיה וכן רומי. בדפוס נראה וכן העושים".

היא 63) דינים, בתי שני בהוראת שם בגמרא האיבעיא שהרי
למעלה. וראה מצטרפים. שאין רבינו ופסק וחלב, בחלב

אור 64) הגיה וכן רומי, בדפוס נראה וכן תימן, בכ"י כן
הב"ד.65)שמח. יש 66)של  הקיבה שע "י בחלב כי

ויש  יתר. כמו משוך חוט והוא באכילה, מותר שהוא חלק
בפ"ז  ראה קשת, כמו עקום והוא באכילה שאסור חלק
החלב  שכל הורו והב"ד ו. הלכה אסורות מאכלות מהלכות

א). ג, יוסף (שער באכילה מותר הקיבה צ"ל 67)שע"ג
רקח). (מעשה דעתו ב"ד,68)על "הורו ב. הוריות משנה

והלך  להוראה ראוי והוא תלמיד או שטעו מהן אחד וידע
שלא  מפני לעצמו) (=קרבן חייב זה הרי וכו' פיהן על ועשה
לשמוע  שמצוה שחשב אמרו שם: ובגמרא בב"ד", תלה
נחשב  אינו ולפיכך טועים. שהם שידע אףֿעלֿפי מב"ד
שהרי  מזיד אינו וגם טועים, שהם ידע שהרי בב"ד, לתולה
לעצמו. קרבן וחייב חכמים, דברי לשמוע שמצוה טעה

מצטרף 69) אינו הקהל, מחצית החוטאים היו אם כלומר,
הקהל. רוב לעשותם אליהם על 70)זה אמרו שם בגמרא

וראוי  תלמיד או שטעו מהן אחד "וידע המשנה: דברי
סביר  או הדבר) (=למד גמיר או להיות שצריך להוראה",
סביר  ולא גמיר לא הוא אם אבל דבר ), מתוך דבר (=מבין

בביתֿדין. תולה הוא הרי הארץ"), ב"ד,71)(="עם
הקיבה. חלב היתר.72)להתיר זו 73)של תיבה

איננה. תימן ובכ"י שומן.74)מיותרת, שזהו חשב אלא
שאם 75) שם. רבא אמר כאיכאֿדאמרי עצמו, בפני קרבן

חייב. ואכלו בשומן חלב לו שיהיו 76)נתחלף להשלים,
(שם). קהל רוב שם.77)החוטאים בגמרא הוא כן

(78- חייב בעצמו התולה הכלל, "זה אמרו: שם: בגמרא
שאינו  האומר שהוא רבינו ומפרש בהוראה". מבעט לרבות
(כסףֿ מותר שזה יודע עצמו הוא אלא להוראתן, צריך

ספר). וקרית שם.79)משנה, רוב.80)משנה שיהיו
(כסףֿמשנה). פשוט" דבר "וזה

.ÂÔB„Êa ¯eÒ‡‰ ¯·c ¯Èz‰Ï ÔÈc ˙Èa e¯B‰81eOÚÂ , ≈ƒ¿«ƒ»»»»¿»¿»
ÔÓ ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa - ‰‚‚La Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰«»»«ƒ∆ƒ¿»»≈ƒ¿ƒƒ

ÔÈ„ÈÊÓ Ô‰L ÈtÓ ,Ôa¯w‰82ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , «»¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ¿»∆»¿∆»ƒ
ÈtÓ ,BÓˆÚ ÈÙa Ôa¯˜ ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰»ƒ«ƒ∆«»»¿»ƒ¿≈«¿ƒ¿≈

‚‚BL ‡e‰L83Ï‰w‰ eÚ„ÈÂ ,‰‚‚La ÔÈc ˙Èa e¯B‰ . ∆≈≈ƒƒ¿»»¿»¿«»»
eÚhL84Ô‰Ó Ïa˜Ï Èe‡¯ ÔÈ‡LÂ85ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â , ∆»¿∆≈»¿«≈≈∆¿««ƒ≈

ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡Â el‡ - Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ eOÚ»«»»«ƒ∆≈»≈¿ƒƒ

Ôa¯w‰86Ï‰w‰ eOÚ ‡Ï È¯‰L - ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa . «»¿»≈ƒ¿ƒ∆¬≈…»«»»
ÔÓ ÔÈ¯eËt ÌÈOBÚ‰ ÏÎÂ ;Ì˙ÚË‰L Ô˙‡¯B‰ ÈtÓƒ¿≈»»»∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿ƒƒ

Ì‰ ÔÈ„ÈÊnL ÈtÓ - Ôa¯w‰87eÚhL eÚ„È È¯‰L , «»¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ≈∆¬≈»¿∆»
.˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡LÂ¿∆≈»«¬

להתיר.81) הורו ואףֿעלֿפיֿכן אסור שהדבר שידעו
ישגו",82) ישראל עדת כל "ואם יג) ד, (ויקרא נאמר והרי

"ואעפ"י  במשנה). ד: הוריות (רש"י בב"ד שוגגין בעינן
פטורין, בא, היה ב"ד ולשם הואיל בא, היה ציבור שמשל
(מאירי  שמם" על הבא לקרבן מקום ואין הם מזידין שהרי

ועשו 83)שם). מזידין וכו' ב"ד "הורו ד: שם משנה
ושעירה". כשבה הקהל) מן ואחד אחד (=כל מביאין שוגגין

מצוה 85)הב"ד.84) אין טעות שבמקום גם ידעו כלומר,
חכמים. דברי (=הב"ד)86)לשמוע "שוגגין שם: משנה

פטורין". אלו הרי מזידין, (=הקהל) הקרבן 87)ועשו ואין

א. הלכה פ"א למעלה ראה השוגג, על אלא בא

øOò äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨¨¨
כל 1) ועשו תורה מגופי גוף לעקור והורו ששגגו ב"ד יבאר

פיהם. על העם

.‡‰¯Bz ÈÙebÓ Ûeb ¯˜ÚÏ e¯B‰Â e‚‚ML ÔÈc ˙Èa2, ≈ƒ∆»¿¿«¬…ƒ≈»
ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa - Ì‰Èt ÏÚ ÌÚ‰ Ïk eOÚÂ3„Á‡ ÏÎÂ , ¿»»»»«ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿»∆»
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ÌÈOBÚ‰ ÔÓ „Á‡Â4¯Ó‡pL ;5: ¿∆»ƒ»ƒ«»«»¿»∆∆¡«
Ûeb‰ Ïk ‡ÏÂ - ¯·c ÌÏÚÂ6. ¿∆¿«»»¿…»«

בתורה,2) שבת דיני אין בתורה, נדה איסור אין שאמרו כגון
ה"ב. להלן ראה בתורה, ע"ז איסור קרבן,3)אין מלהביא

ה"ב. פי"ב למעלה וראה ב. ג, הוריות כל 4)משנה כדין
בשוגג. ציבור.5)חוטא של דבר העלם בקרבן

המצוה 6) שיעקר ולא דבר, "ונעלם א: ד, שם ברייתא
כי  מדבר" ונעלם ביה "קרי שם: עולא, ומפרש כולה".
עם  וגם "ונעלם" עם גם נקראת "ונעלם" של ה"מ"ם"
שם). (רש"י דבר" כל ולא מדבר מדבר", "ונעלם – "דבר"

.·ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ7Ïh·Ï e¯BiL „Ú ¿»≈≈ƒ«»ƒ«∆¿«≈
˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó8‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ƒ¿»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈»¿…»ƒ«»

ÌÈ¯‡·Óe9Ck ¯Á‡Â ,10,Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa eÈ‰È ¿…»ƒ¿««»ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»¿»
e¯B‰Â e‚‚L ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰Â¿»ƒ«ƒ∆¿ƒ≈«»¿¿

‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ˙BÂÁzL‰Ï ¯znL11¯znL B‡ , ∆À»¿ƒ¿«¬«¬»»»∆À»
˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Ï12‡ ,ÏÚ ‡B·Ï ¯znL B ¿ƒ≈¿ƒ¿¿«»∆À»»«

ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL13ÔÈ‡ :e¯Ó‡L ÈÓk el‡ È¯‰ - ∆∆¿∆∆¬≈≈¿ƒ∆»¿≈
‰c ÔÈ‡ B‡ ,‰¯Bza ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÈ‡ B‡ ,‰¯Bza ˙aL«»«»≈¬»»»«»≈ƒ»
˙‚‚L ‰Êa ‡ˆBiÎÂ BÊ ÔÈ‡Â ,Ûeb‰ Ïk e¯˜ÚL ,‰¯Bza«»∆»¿»«¿≈¿«≈»∆ƒ¿«

‰ÁÎL ‡l‡ ‰‡¯B‰14,Ôa¯w‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt CÎÈÙÏ . »»∆»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒƒ«»¿»
Ï·‡ .BÓˆÚ ÈÙa ˙‡hÁ ·iÁ Ô‰Èt ÏÚ ‰OBÚ‰ ÏÎÂ¿»»∆«ƒ∆«»«»ƒ¿≈«¿¬»
‡e‰ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ :e¯Ó‡Â e¯B‰Â eÚË Ì‡ƒ»¿¿»¿«ƒ≈¿ƒ¿
˜¯Bf‰ Ï·‡ ,BÓ˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈ Ï‡ :¯Ó‡pL ,·iÁL∆«»∆∆¡««≈≈ƒƒ¿…¬»«≈

ËÈLBn‰ B‡15˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ·‡ e¯˜ÚL B‡ ,¯zÓ16 «ƒÀ»∆»¿»≈¬¿»
ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ dÈ‡L e¯B‰Â17Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆≈»¿»»¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ

קכו



לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ  לדיד   127 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קכז שגגות  הלכות - קרבנות ספר - מרחשון ל' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈ„È ËeMÙa ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ‰ÂÁzLn‰ :e¯Ó‡Â eÚË»¿»¿«ƒ¿«¬∆«¬»»»¿ƒ»«ƒ
Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙ ‡Ï :Ba ¯Ó‡pL ,·iÁ‰ ‡e‰ ÌÈÏ‚¯Â¿«¿«ƒ««»∆∆¡«…ƒ¿«¬∆¿≈
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLt ‡ÏÂ ı¯‡‰ ÏÚ Ú¯Bk‰ Ï·‡ ,¯Á‡«≈¬»«≈««»»∆¿…»«»»¿«¿»

ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ¯zÓ ‡e‰ È¯‰18eÚË Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈À»¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ»
Ìc ‰˙‡¯L ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL ÏÚ ‡a‰ :e¯Ó‡Â¿»¿«»«∆∆¿∆∆∆»¬»»
‰˙‡¯ Ï·‡ ,d·BÊ ÈÓÈ Ïk :¯Ó‡pL ,·iÁ ‡e‰ ÌBia««»∆∆¡«»¿≈»¬»»¬»

‰ÈÏÚ ‡B·Ï ¯zÓ ‰ÏÈla19,e¯Ó‡Â e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ ; ««¿»À»»»∆»¿≈ƒ¿»¿
L¯ÙÏ ¯zÓ LÈÓLz ˙ÚLa ‰c BzL‡ ‰O¯tL ÈnL∆ƒ∆≈¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒÀ»ƒ¿

‰M˜˙Ó ‡e‰Lk ‰pnÓ20ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ -21Ì‡ ÔÎÂ . ƒ∆»¿∆ƒ¿«∆¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ
‡e‰ ‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡ˆiL Ìc ÏÎB‡‰L ,e¯Ó‡Â eÚË»¿»¿∆»≈»∆»»ƒ¿«¿ƒ»
el‡ È¯‰ - ¯zÓ ·l‰ Ìc ÏÎB‡‰ Ï·‡ ,·iÁ‰««»¬»»≈««≈À»¬≈≈

ÌÈ·iÁ22Ô‰a e¯B‰ Ì‡ ,el‡ ˙BiÚËa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «»ƒ¿≈…«≈¿»À≈ƒ»∆
ÔÈ‡È·Ó ÔÈc ˙È·e ,ÔÈ¯eËt - Ô‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ ·¯ eOÚÂ¿»…«»»«ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ

.Ô˙‚‚L ÏÚ Ôa¯»̃¿»«ƒ¿»»

ב.7) ג, שם איסור.8)משנה, יהודה 9)של רב דברי
העלם  (קרבן חייבין ב"ד "שאין א: ד, שם שמואל, אמר
הצדוקים  שאין בדבר (בשוגג) שיורו עד ציבור) של דבר
בדבר  אבל בתורה), מפורש שאינו (כלומר, בו מודים
מאי  פטורין, בתורה) מפורש (שהוא בו מודים שהצדוקים

להלן. וראה הוא", רב בי קרי זיל רק 10)טעמא כלומר,
וכו'. חייבין ב"ד יהיו זה איסור 11)באופן התירו שלא

ואיסור  בלבד. השתחויה אלא בכללה, עבודהֿזרה
(שמות  שנאמר בתורה, הוא מפורש לעבודהֿזרה השתחויה
ד.). (הוריות אחר" לאל תשתחוה "לא יד) לד,

מפורש 12) זה וגם הרבים. לרשות היחיד מרשות כלומר,
ביום  ממקומו איש יצא "אל כט) טז, (שם שנאמר בתורה,
רבינו  בדברי וראה אחרת. נוסחא לפי שם, (הוריות השביעי"
בעירובין  (וראה וגו'", איש יוציא "אל נאמר כאילו להלן),
הוא  וכן לתחום, חוץ יציאה באיסור עוסק הזה שהפסוק יז:
שכא). לאֿתעשה המצוות' וב'ספר ה"א, שבת מהל' בפכ"ז

בי 13) איסורי מהל' בפ"ו כן התבאר ונקראת ה"אֿז. אה
שראתה  הימים כמספר נקיים" "ימים לשמור שצריכה משום
"וספרה  כח) טו, (ויקרא שנאמר בתורה מפורש זה ודבר דם,

שם). (הוריות, יום כנגד יום שסופרת מלמד – כן 14)לה"
ענין  "והוא שם: זה, על והוסיף שם. המשניות, בפירוש הוא
שם  ורש"י הוא". רב בי קרי זיל ד.) שם (בגמרא אמרם
מעליא, שוגג הוי לא ולידע, ללמוד לו דאפשר "כיון פירש:

הוי". למזיד את 15)וקרוב מוציא אינו בעצמו שהוא
עצמו  והוא מושיטו או זורקו אלא לרשות, מרשות ההפץ
נאמר  לא שהרי בתורה, מפורש אינו וזה במקומו. נשאר

ממקומו". איש יצא "אל מפורשים 16)אלא: שאינם
חרישה 17)בתורה. אין יוסף, רב "בעי ב: ד, שם בגמרא

מילתא, בכולהו מודו דקא כיון אמרינן מי מהו, בשבת
עקריין  דקא כיון דילמא או דמי, מקצת וקיום מקצת כביטול
כי  רבינו וסובר דמי", גוף כעקירת – עיקר כל לחרישה ליה
המפורשת  החרישה על אלא אינה יוסף רב של שאלתו כל
תשבות" ובקציר "בחריש כא) לד, (שמות שנאמר בתורה,
מהל' פ"א ועי' שבת. לענין זה שפסוק עב. במנחות (ראה

הישיבה, אב נתן לרב המשנה ובפירוש ה"א, ויובל שמיטה
אחרות, ממלאכות מלאכה אב אבל .(52 הערה פ"א שביעית
כיֿאם  נחשב זה שאין הוא פשוט בתורה, מפורש שאינו
שרב  לומר וצריך וחייבים. מקצת ומקיים מקצת למבטל
שיורו  עד חייבין אין דאמר דשמואל, הא ליה לית יוסף
(תוספות  זה על שאל ולפיכך בו, מודים שהצדוקים בדבר
זו  אין - כשמואל שפסק רבינו לדעת אולם שם). הרא"ש
הוראה, זו אין בשבת, חרישה שאין הורו ואם כלל, בעיא
וראה  תשבות". ובקציר "בחריש מפורש: כתוב שהרי
ה'' ב'חפץ משנה', ו'לחם משנה' ב'כסף שם, ב'מאירי'

יוסף'. בדבר 18)ו'שער מקצת, ומבטל מקצת מקיים וזהו
רק  לצדוקים משמע שהשתחויה בו, מודים הצדוקים שאין
א) יט, (בראשית שנאמר כמו ורגלים, ידים בפישוט

ד.). (שם ארצה" אפים מקצת 19)"וישתחו מבטל וזהו
שהצדוקים  בו, מודים הצדוקים שאין בדבר מקצת, ומקיים
אבל  ביום, דם ראתה אם אלא אינו שהאיסור להם משמע

בגמרא). (שם אסורה אינה בלילה דם כשהאבר 20)ראתה
ביאה  איסורי מהל' ופ"ד ה"ז, פ"ה למעלה ראה מוקשה,
אשתו  כשפירסה מתקשה, כשהוא לפרוש אסור כי הי"א,
על  "חייבין ב: ח, שם במשנה והוא תשמיש. בשעת נדה
וראה  הנדה", מן פרוש כו' שבנדה לאֿתעשה ועל עשה

שם. המשניות וזו 21)בפירוש בו, מודים הצדוקים שאין
מקצת. וביטול מקצת קיום של אין 22)הוראה זה ודבר

ג.) (הוריות הגמרא מדברי מוכח וכן בו. מודים הצדוקים
ב'תוספות' ועיי"ש מהו". בדם, ומיעוט בחלב "מיעוט
ולדברי  בו, מודים שהצדוקים דבר הוא דם הלא שהקשו

המוריה'). ('הר שפיר אתי רבינו

.‚˙Èqk˙pL ÈÙÏ ,˙aM‰ ‡ˆiL ÔÈc ˙Èa e¯B‰≈ƒ∆»»««»¿ƒ∆ƒ¿«≈
‰nÁ‰23en„Â24‰nÁ ‰Ú˜ML25‰Á¯Ê Ck ¯Á‡Â ,26 ««»¿ƒ∆»¿»«»¿««»»¿»

‰‡¯B‰ BÊ ÔÈ‡ -27˙eÚË ‡l‡28‰Î‡ÏÓ ‰OÚL ÏÎÂ , ≈»»∆»»¿»∆»»¿»»
ÔÈc ˙Èa e¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa Ï·‡ ,·iÁ«»¬»≈ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ≈ƒ

Ì‰ÈÙa e„ÈÚ‰L ÈÙÏ ,‡Op‰Ï LÈ‡ ˙L‡29˙nL ≈∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆≈ƒƒ¿≈∆∆≈
‰‡¯B‰ BÊ ÔÈ‡ - dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ,dÏÚa30‡l‡ «¿»¿««»»«¿»≈»»∆»

˙eÚË31ÏÚ ˙‡hÁ ÔÈ·iÁ ÔB¯Á‡‰ dÏÚ·e ‰M‡‰Â , »¿»ƒ»«¿»»«¬«»ƒ«»«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ô˙‚‚Lƒ¿»»¿≈…«≈»∆

להם.24)בעננים.23) היה העם 25)נדמה רוב ועשו
בשבת. האסורות שחיללו 26)מלאכות והתברר החמה,

השבת. דבר",28)בשוגג.27)את "העלם זה ואין
(כסףֿ בתרא שהוא נחמן רב נגד וכרבא א. צב, יבמות

(ראה 29)משנה). בעלה שמת להעיד הנאמנים עדים
ביתֿדין" עלֿפי "נשאת והיינו הט"ו). גירושין מהל' פי"ב
עדים  שני עליו העידו אם אבל ב). פז, (יבמות שבמשנה
שום  כאן ואין ביתֿדין" עלֿפי "נשאת זה אין  כשרים,

קרבן. שחייבת העלם 31)בשוגג.30)חידוש זה ואין
ופטורה  תצא ב"ד, עלֿפי "ניסת שם: יבמות במשנה דבר,
יקוב  אומר, אליעזר "רבי א: צב, שם ובברייתא הקרבן" מן
חטאת  ב"ד) ע"פ שנשאת (האשה ותביא ההר את הדין
אין  =) "ליתא רבא וכן זעירי, אמר שם, ובגמרא שמינה".
מדתנא  פטורה) שהיא בה (שכתוב למתניתין פוסקים) אנו

קכז
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שגגות קכח הלכות - קרבנות ספר - כסלו א' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הלכה  ובאמת טעות". אלא הוראה זו שאין וכו' מדרשא בי
שסובר  מי לפי היא הנ"ל הסוגיא כל שהרי מיותרת, זו
שפסק  מה לפי אבל פטור", ב"ד, בהוראת שעשה "יחיד
בהוראת  שעשה ש"יחיד ה"א) ופי"ג ה"ב (למעלה רבינו
"טעות", שהיא משום זה לטעם צריך אין – חייב" ב"ד,
שניהם  היו כן גם מעליא, הוראה זו היתה לא אפילו שהרי
ו'לחם  כאן, – שמח' ו'אור למלך' 'משנה וראה חייבין,

ה"ה. פ"ה למעלה משנה'

.„‰‚‚La e¯B‰L ÔÈc ˙Èa‡ËÁ ÏL BÓˆÚ eÁÎLÂ ≈ƒ∆ƒ¿»»¿»¿«¿∆≈¿
e‡ËÁL È‡cÂa ÌÈÚ„BÈ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba e¯B‰L∆««ƒ∆≈¿ƒ¿««∆»¿

‰‚‚La32ÌÈ¯ÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ÌÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿»»¿««ƒ∆»»ƒƒ»¿¿ƒ
eÏ Ì˙È¯B‰ CÎÂ CÎa :Ô‰Ï33ÌÈOBÚ‰Â ,ÔÈ¯eËt Ì‰ - »∆¿»»»≈∆»≈¿ƒ¿»ƒ

‰Ú„BÂ :¯Ó‡pL ;ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ«ƒ∆«»ƒƒ¿≈«¿»∆∆¡«¿¿»
B˙B‡ eÚÈ„BiL ‡Ï - ‰ÈÏÚ e‡ËÁ ¯L‡ ˙‡hÁ‰««»¬∆»¿»∆»…∆ƒ

ÌÈ‡ËBÁ‰34Èab ÏÚL ·ÏÁ e¯Èz‰Â e‚‚L ?„ˆÈk . «¿ƒ≈«»¿¿ƒƒ≈∆∆««≈
e‚ML eÚ„iL ¯Á‡Â ,ÌÚ‰ ·¯ e‰eÏÎ‡Â ‰·w‰«≈»«¬»…»»¿««∆»¿∆»
ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÌÈ·iÁL ¯·„ e¯Èz‰LÂ ‰‡¯B‰a¿»»¿∆ƒƒ»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
ÌÈ·ÏÁ‰ ˙ˆ˜Ó Ì‡ Ì‰Ï ˜tzÒ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»¿»ƒ¿«≈»∆ƒƒ¿»«¬»ƒ
,ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - e¯Èz‰ ÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó B‡ e¯Èz‰ƒƒƒ¿»«»ƒƒƒ¬≈≈¿ƒ

.‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»

בשוגג.32) שהורו נזכרו 33)כלומר, לא עצמם והם
להם. שהודיע לאחר א:34)אפילו ה, הוריות ברייתא,

חייבין, יהיו יכול הורו, מה וטעו שהורו ידעו רבנן, "תנו
גרס  ורבינו החוטאין". שיודעו ולא – החטאת ונודעה ת"ל
"שידעו", הנוסחא: היתה רש"י (ולפני "שיודיעו" שם

עיי"ש).

.‰ÔÈa ,Ô˙‚‚L Ì‰Ï ‰Ú„BÂ ‰‚‚La e¯B‰L ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿»»¿¿»»∆ƒ¿»»≈
ÈÙk ‰OBÚ‰ Ïk ,e‡È·‰ ‡lL ÔÈa Ô˙¯tk e‡È·‰L∆≈ƒ«»»»≈∆…≈ƒ»»∆¿ƒ

¯eav‰ ·¯a ‰ËLtL Ô˙‡¯B‰35eÚ„iL ¯Á‡Ó36- »»»∆»¿»¿…«ƒ≈««∆»¿
ieÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰37Ï‡LÏ BÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ; ¬≈∆≈ƒ»»»ƒ¿»»ƒ¿…

Ï‡L ‡ÏÂ ÔÈc ˙È·a eLcÁ˙pL ÌÈ¯·c ÏÚ ˙Ú ÏÎa¿»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈ƒ¿…»«
‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -38. ¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»»…»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na39ÔÈc ˙Èa ÌÚ ‰È‰L ÈÓa «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆»»ƒ≈ƒ
‰È„ÓÏ CÏ‰Â ‰‡¯B‰‰ ‰‡¯L ÈÓ Ï·‡ ;‰È„na«¿ƒ»¬»ƒ∆»»«»»¿»«ƒ¿ƒ»
ÈtÓ ,¯eËt - eÚ„iL ¯Á‡ ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,˙¯Á‡«∆∆««ƒ∆»»««∆»¿»ƒ¿≈

Ï‡LÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰Â Ô‰a ‰ÏzL40,„BÚ ‡ÏÂ . ∆»»»∆«¬≈ƒ∆¿»ƒ¿…¿…
˙‡ˆÏ Ï‰·p‰ ‡l‡41‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»«ƒ¿»»≈««ƒ∆¬«ƒ…»»

‰Ê È¯‰ - eÚ„iL ¯Á‡Ó Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚÂ ,C¯cÏ«∆∆¿»»«ƒ∆≈««∆»¿¬≈∆
¯eËt42. »

ציבור 35) רוב עשו לא אם אבל ציבור, רוב שעשו כלומר,
קבועה  חטאת ואחד, אחד כל להביא היחידים חייבים –

ה"א). ופי"ג ה"ב, פי"ב שנודע 36)(למעלה מכיון כלומר,
מהוראתן. וחזרו שטעו לב"ד אליעזר,37)אח"כ כרבי

תולה  ספק שהוא כלומר, "ספק", האומר - ב ג, שם במשנה
רבי  שכוונת שם, בגמרא ופירשו בעצמו, תולה וספק בב"ד

תלוי. באשם לחייבו ושם 38)אליעזר תלוי. באשם שחייב

דומה, הדבר למה אליעזר דרבי משל זירא, "א"ר גמרא:
אשם  שמביא לו, ונודע שומן ספק חלב ספק שאכל לאדם

לשאול.39)(תלוי)". לו שהיה משום תלוי, אשם שחייב
רבי 40) מחייב למי (כלומר, ספק "איזהו שם: במשנה

לו  הלך חייב, ביתו בתוך לו ישב תלוי) אשם אליעזר
(בהולך  בזה אני מודה עקיבא רבי אמר פטור, הים למדינת

החובה. מן לפטור קרוב שהוא הים) כלומר,41)למדינת
אחרת. למדינה ללכת כבן 42)הממהר ולא עקיבא כרבי

שום  לו היתה לא טרוד, שהוא שמכיון ד.) (שם עזאי
נחשב  והוא מהוראתם, הב"ד שחזרו לשמוע אפשרות

שם). (רש"י פטור שהוא בב"ד שעשה לתולה ו"דוקא
בתחילת  למעלה (ראה ב"ד עלֿפי הקהל רוב שחטאו אחר
מביא  – הקהל רוב חטאו ולא זה עשה אם אבל ההלכה),
ה"א) ופי"ג ה"ב, (פי"ב למעלה פסק שהרי יחיד, חטאת

הראב"ד). (השגות חייב" ב"ד בהוראת שעשה יחיד

âכסלו א' שישי âיום
øOò äMîç ÷øt1 ¤¤£¦¨¨¨

וכהן 1) שגגתו, על פר המשיח הכהן חייב יהיה אימתי יבאר
המעשה. עם זו שגגה שגג אם לו שנסתפק משיח

.‡‰ÈÏÚ ‡È·Ó ËBÈ„‰‰L ‰‚‚L ÏkL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆»¿»»∆«∆¿≈ƒ»∆»
da ‚‚L Ì‡ ,‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk ‰Úe·w‰ ˙‡hÁ«»«¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ»«»

¯ÈÚO ‡È·Ó - ‡ÈOp‰2ÁÈLÓ Ô‰k da ‚‚L Ì‡Â ,3- «»ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ»«»…≈»ƒ«
¯t ‡È·Ó4‡È·Ó ÁÈLÓ Ô‰kL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈ƒ««∆¿»ƒ¬ƒ∆…≈»ƒ«≈ƒ

BÓˆÚ ˙‡¯B‰a ‰ÚhLk ?B˙‚‚L ÏÚ ¯t5‰OÚÂ , ««ƒ¿»¿∆»»¿»««¿¿»»
B˙‡¯B‰ ˙‚‚La ‰OÚÓ6dc·Ï7ÌÎÁ ‰È‰iL ‡e‰Â . «¬∆¿ƒ¿«»»¿«»¿∆ƒ¿∆»»

‡ÏÙÓ8˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡ :¯Ó‡pL . À¿»∆∆¡«ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«
,ÔÈc ˙Èa Ô‰L ,¯eav‰ ‰Ó :¯eaˆk ÁÈLÓ È¯‰ - ÌÚ‰»»¬≈»ƒ«¿ƒ»«ƒ∆≈≈ƒ
ÔÈÈe‡¯ ÌÈÓÎÁ eÈ‰iL „Ú Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈»«»ƒ¿»¿»«∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒ
,Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ eOÚÈÂ ,‰‡¯B‰a eÚËÈÂ ,‰‡¯B‰Ï¿»»¿ƒ¿¿»»¿«¬»ƒ«ƒ∆
ÏÎa ÁÈLn‰ Ck ,˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï e¯BÈÂ¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»»«»ƒ«¿»

el‡‰ ÌÈÎ¯c‰9. «¿»ƒ»≈

בשגגה 2) וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג) ד, (ויקרא נאמר
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא "כהן 3)וגו'

בבגדים". המרובה ולא המשחה בשמן שנמשח גדול
והקריב 4) וגו' יחטא המשיח הכהן "אם ג) ו, (שם שנאמר

לחטאת". לה' תמים בקר בן פר לעצמו 5)וגו' שהורה
מותר. זה דבר כי "הורה 6)בטעות וֿז: ו: הוריות משנה

שהוראת  וכו' פר מביא שוגג ועשה שוגג לעצמו משיח כהן
אלא  חייבין אין לציבור, דין בית כהוראת לעצמו משיח כהן
זה  ודבר המשיח". וכן המעשה, שגגת עם דבר העלם על
"לאשמת  (שם) משיח בכהן שנאמר ממה ו:) (שם נלמד
להתיר  לעצמו הורה לא אם אבל כציבור, משיח הרי העם",
קרבן. כלל מביא אינו להיתר, הוראתו בלי ועשה שגג אלא

מעשה 7) בשעת סמך ולא הואיל דין, בית עם הורה שאם
פטור. זה הרי - לבדה הוראתו מופלא 8)על אינו אם אבל

להוראה, שהוסמך הוא ומופלא מעליא. הוראה הוראתו אין
צריך  לא אבל ממרא, זקן אצל דין שבבית מופלא כמו

יום שישי
קכח
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קכר שגגות  הלכות - קרבנות ספר - כסלו א' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ד: שבמשנה דין שבבית במופלא כמו ישיבה ראש שיהיה
דין". בית של מופלא היה שלא "שיבטל 9)"או עניין

שאין  בדבר אלא חייב אינו כי וברור מקצת". ויקיים מקצת
רבינו  מדברי נראה וכן הצבור. כדין בו, מודים הצדוקים
ולא  לרשות, מרשות בזורק רק שהדגים ב). (הלכה להלן

לרשות. מרשות במוציא

.·„ˆÈk10BÓˆÚÏ ‰‡¯B‰a ‰ÚhL ÁÈLÓ Ô‰k ? ≈«…≈»ƒ«∆»»¿»»¿«¿
¯zÓ ˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰L ‰n„Â11˜¯ÊÂ , ¿ƒ»∆«≈≈¿ƒ¿¿«»À»¿»«

- BÓˆÚÏ B˙‡¯B‰a ‰ÏBz ‡e‰Â ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó≈¿ƒ¿¿∆¿»»¿«¿
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙‡hÁÏ ¯t ‡È·È B‡ËÁ BÏ Ú„eiLk¿∆ƒ»«∆¿»ƒ«¿«»¬»ƒ…
‰ÏzL B‡ ,‰‚‚La ˜¯ÊÂ ‚‚L ‡l‡ ,B˙‡¯B‰a ‰Ïz»»¿»»∆»»«¿»«ƒ¿»»∆»»

‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰ ‡ÏÂ B˙‡¯B‰a12Ûeb‰ Ïk ¯˜ÚL B‡ , ¿»»¿…»»»»À¿»∆»«»«
B˙‡¯B‰a13Ïh·Ï B˙‡¯B‰a ‚‚ML B‡ ,BÓˆÚÏ ¿»»¿«¿∆»«¿»»¿«≈

‡l‡ ,B˙‡¯B‰ ÏÚ CÓBÒ ‡e‰Â ‰OÚ ‡ÏÂ ,˙ˆ˜Óƒ¿»¿…»»¿≈«»»∆»
˙¯Á‡ ‰‚‚La ‰OÚ14‚‚LÂ ‰‡¯B‰a „ÈÊÓ ‰È‰L B‡ , »»ƒ¿»»«∆∆∆»»≈ƒ¿»»¿»«

‰OÚÓa15BÈcL ;ÏÏk Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«¬∆¬≈∆»ƒ»¿»¿»∆ƒ
ÏÎÏ ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰Ï Ï‰w‰ ÔÈ„k BÓˆÚ ˙‡¯B‰Ï¿»««¿¿ƒ«»»¿»«≈ƒ¿»

‰Ê È‡Ó ÁÎLÂ BÓˆÚÏ ‰¯B‰ .¯·c,‰¯B‰ ÌÚË »»»¿«¿¿»«≈≈∆««»
È˙‡¯B‰ ˙Úc ÏÚ ‰OBÚ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ ‰OÚÓ ˙ÚL·eƒ¿««¬∆»«¬≈ƒ∆«««»»ƒ

˙‡hÁ ¯t ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -16. ¬≈∆≈ƒ««»

לחטאת.10) פר להביא משיח כהן אם 11)חייב אבל
הוראה, אינה - מותר בשבת לרשות מרשות שהמוציא הורה

למעלה. כלום.12)כמפורש אינה שהוראתו ז. שם
לבטל 13) שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם. משנה

המשיח". וכן מקצת, ולקיים הורה 14)מקצת כלומר,
היתר  של שומן לאכול רוצה ועכשיו הקיבה, חלב להתיר

הקיבה. חלב בשוגג ואכל לו שידע 15)ונתחלף וכגון
שכח  לידו מעשה וכשבא נכון, שאינו מטעם במזיד שהתיר
היתר. בחזקת ואכלו הורה נכון שמטעם וסבר זדונו

שם:16) ובגמרא פר", מביא שוגג ועשה "שוגג שם משנה
מאיזה  ושכח שהורה כגון עסקינן במאי הכא אביי "אמר
דעת  על עושה הריני אמר שטעה ובשעה הורה טעם

הוראתי".

.‚˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï BÓˆÚÏ ‰¯B‰»¿«¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»
‰¯Ê ‰„B·Úa17‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙‡¯B‰ ÈÙk ‰OÚÂ «¬»»»¿»»¿ƒ»»¬≈∆≈ƒ

ËBÈ„‰k ‰¯ÈÚO18‰‡¯B‰a ‚bLiL ‡e‰Â .19BÓk , ¿ƒ»¿∆¿¿∆ƒ¿…¿»»¿
‡l‡ Ôa¯˜ ·iÁ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ ÔÈ‡L .e¯‡aL∆≈«¿∆≈«…≈«»ƒ««»»¿»∆»
;¯eaˆk ‰OÚn‰ ˙‚‚L ÌÚ ‰‡¯B‰a ¯·c ÌÏÚ‰a¿∆¿≈»»¿»»ƒƒ¿«««¬∆¿ƒ
ÔÈa ,‰‡¯B‰ ‡Ïa „·Ïa ‰OÚÓa ‚‚L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿«¬∆ƒ¿«¿…»»≈
Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙BˆÓ ¯‡La ÔÈa ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»≈ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ»¿»

ÏÏk20. ¿»

לבטל 17) שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם במשנה
עד  כוכבים בעבודת ולא המשיח, וכן מקצת, ולקיים מקצת

מקצת". ולקיים מקצת לבטל (שם):18)שיורו ברייתא
וכו' שבשעירה ושווין וכו' כוכבים בעבודת משיח "דתניא
יחיד  אחד - אחת נפש ואם כז) טו, (במדבר קרא דאמר מנלן

הן". אחת נפש כולם משיח ואחד נשיא משנה 19)ואחד
וכן  המעשה שגגת עם דבר העלם על אלא חייבין "אין שם.
דבר  העלם על אלא חייבין אין כוכבים בעבודת ולא המשיח
מה  כי אמרו שם הגמרא ובמסקנת המעשה" שגגת עם
המשנה  סוף על גם מוסב המשיח" "וכן במשנה שאמרו
שם  בברייתא חכמים דעת וכן וכו'". כוכבים בעבודת "ולא

כרבי. מעם 20)ודלא תחטא אחת נפש ואם רבנן "תנו
על  משיח שיכול וכו' למשיח פרט - כז) ד, (ויקרא הארץ
מעשה  שגגת על פר, מביא מעשה שגגת עם דבר העלם
- הארץ מעם לומר תלמוד ושעירה, כשבה מביא לחודיה

למשיח". פרט

.„ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ ‰¯B‰21‡e‰ ‚‚LÂ , »«…≈«»ƒ«ƒ≈ƒ¿»«
eOÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡¯B‰a Ì‰Â22‰‡¯B‰‰ Èt ÏÚ »≈¿»»««ƒ∆»«ƒ«»»

da eÚhL ˙‡f‰23CÓÒ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,24‰OÚÓ ˙ÚLa «…∆»»ƒ¿…»«ƒ¿««¬∆
˙Èa ˙‡¯B‰ ÌÚ B˙‡¯B‰ ÏÚ ‡l‡ dc·Ï B˙‡¯B‰ ÏÚ«»»¿«»∆»«»»ƒ»«≈

ÔÈc25ÈÙa ‰¯tk ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ƒ¬≈∆»¿≈»ƒ¿»ƒ«»»ƒ¿≈
BÓˆÚ26- Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡ ‡l‡ . «¿∆»ƒ»≈ƒ¿ƒƒ»¿»

¯eav‰ ÏÏÎa BÏ ¯tk˙Ó27Ì‰ ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»»ƒ≈
Ôa¯˜ ÌÈ‡È·n‰28ÔÈ‡ È¯‰L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ ‡e‰ - «¿ƒƒ»¿»≈≈ƒ»¿»∆¬≈≈

BÓˆÚ ÈÙa ‰¯tk CÈ¯ˆ29. »ƒ«»»ƒ¿≈«¿

המשיח 21) הכהן וגם להתיר בשוגג דין בית הורו כלומר,
זה. בהיתר בשוגג עמהם הכהן 22)הצטרף וכן הקהל

וביתֿהדין.23)המשיח. המשיח הכהן 24)הכהן

כל 25)המשיח. שעל או מהסנהדרין אחד שהיה היינו,
מהוראת  כלל ידע לא אם אבל דין. בית מהוראת ידע פנים

עצמו. בפני קרבן חייב דין לשגגת 26)בית נחשב שזה
מחוייב. ואינו הוראה שגגת בלי לבד משנה 27)מעשה

הצבור  עם ועשה (=ביתֿדין) הצבור עם "הורה ז. שם
שנאמר  ממה נלמד שם ובברייתא הצבור". עם לו מתכפר
הא  חטא", אשר חטאתו "על ג) שם, (ויקרא משיח בכהן
הצבור  עם חטא עצמו, בפני מביא עצמו בפני חטא כיצד

הצבור. עם לו הקהל,28)מתכפר רוב עשו שלא כגון
לעצמו. יחיד קרבן מביא ואחד אחד זה 29)שכל שהרי

הוראה. בלי בלבד במעשה כשגג

.‰‡e‰Â Ì„a Ì‰ e‚‚LÂ ,‰‚‚La ÔÈc ˙Èa ÌÚ ‰¯B‰»ƒ≈ƒƒ¿»»¿»¿≈¿»¿
¯t ‡È·Ó ‡l‡ ,¯eav‰ ÌÚ BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡ - ·ÏÁa¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ«ƒ∆»≈ƒ«

.BÓˆÚÏ¿«¿

.Â‡È‰L ,BÊ ‰‚‚L ‚‚L Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÁÈLÓ Ô‰k…≈»ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»»∆ƒ
BÈ‡ - d˙B‡ ‚‚L ‡Ï B‡ ,‰OÚn‰ ÌÚ ‰‡¯B‰ ˙‚‚Lƒ¿«»»ƒ««¬∆…»«»≈

¯eaˆk da ‡e‰L ÈtÓ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó30ÔÈ‡L ≈ƒ»»»ƒ¿≈∆»¿ƒ∆≈»
.‰‡¯B‰ ˙‚‚L ÏL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÈeÏz ÌL‡ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»»»«…«∆ƒ¿«»»
‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ,‡ÈOp‰ Ï·‡¬»«»ƒƒƒ¿«≈ƒ»»…»»
ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙BËBÈ„‰‰ ¯‡Lk ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó -≈ƒ»»»ƒ¿»«∆¿ƒ¿≈∆≈

B˙‡¯B‰a ‰ÈeÏz B˙‚‚L31¯eÓ‡‰ ‡ÈO e‰Ê È‡ . ƒ¿»¿»¿»»≈∆»ƒ»»
Ï‡¯OiÓ Ì„‡Ó ˙eL¯ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ,CÏÓ ‰Ê ?‰¯Bza«»∆∆∆∆≈»»»≈»»ƒƒ¿»≈

ÂÈ‰Ï‡ '‰ ‡l‡ B˙eÎÏÓa epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡Â32ÔÈa . ¿≈¿«¿»ƒ∆¿«¿∆»¡…»≈

קכר
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שגגות קל הלכות - קרבנות ספר - כסלו א' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

eÈ‰ Ì‡Â .Ï‡¯OÈ ÈË·L ¯‡MÓ B‡ „Âc ˙ÈaÓ ‰È‰L∆»»ƒ≈»ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»
Ïk - B¯·Á ˙‡ „·BÚ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ÌÈa¯ ÌÈÎÏÓ¿»ƒ«ƒ¿≈∆»≈∆≈∆¬≈»

B˙‚‚L ÏÚ ÌÈfÚ ¯ÈÚO ‡È·Ó Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡33È‡Â . ∆»¿∆»≈∆≈ƒ¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈
ÔÓLa ÁLÓpL ÏB„b Ô‰k ‰Ê ?ÁÈLÓ Ô‰k e‰Ê∆…≈»ƒ«∆…≈»∆ƒ¿«¿∆∆

ÌÈ„‚·a ‰a¯Ó‰ ‡Ï ,‰ÁLn‰34. «ƒ¿»…«¿À∆ƒ¿»ƒ

ã קודש משיחות ãנקודות

"zEWx eilr oi`W ,Kln df ?dxFYA xEn`d `iVp Edf i ¥̀¤¨¦¨¨©¨¤¤¤¤¥¨¨¨
FzEklnA EPOn dlrnl oi`e l`xVIn mc`n."'Ek ¥¨¨¦¦§¨¥§¥§©§¨¦¤§©§

מישראל  אדם רשות עליו ש"אין בלשונו עיון וצריך
הלשון  ושם א.) י, (הוריות במשנה מקורו והלא כו'".

אלקיו". ה' אלא גביו על "שאין
המלך" "פרדס רמב"ם מתוך

הציבור.30) כדין בזה דינו בכלל 31)כלומר, הוא והרי
מי  - שגג" אשר שגגתו על הכהן עליו "וכפר שנאמר מה

חייב. בשגגה, זה 32)שחטאו נשיא "איזהו י. שם משנה
על  שאין - אלוקיו ה' מצוות מכל כב) ד, (שם שנאמר מלך

אלוקיו". ה' אלא ישראל 33)גביו "מלכי שם: ברייתא
לעצמם" מביאים ואלו לעצמם מביאין אלו דוד, בית ומלכי
ישראל  (מלך אהדדי" כייפי לא "התם בגמרא: שם וביארו

השני). על אחד שולטים אינם דוד בית משנה 34)ומלך
המרובה  לא המשחה בשמן המשוח המשיח "ואיזהו שם.
המשחה  בשמן נמשח שלא הוא בגדים "ומרובה בבגדים".
שאר  על נתרבה אותם ובלבשו בגדים שמונה לבש אבל
שמן  בו שנעדר שני, בית כהני היו וכן וכו' הכהנים
שמןֿהמשחה. צלוחית את גנז המלך יאשיהו כי המשחה".

.ÊB˙„B·ÚÓ ¯·ÚÂ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁLÓpL ÏB„b Ô‰k…≈»∆ƒ¿«¿∆∆«ƒ¿»¿»«≈¬»
‰˜Ê B‡ ÌeÓ ÈtÓ35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ36‰‚‚La ‡ËÁÂ ƒ¿≈ƒ¿»¿«≈»∆¿»»ƒ¿»»

BÊ37Ô‰k ÔÈa ÔÈ‡L ÈÙÏ .B˙‚‚L ÏÚ ¯t ‡È·Ó -≈ƒ««ƒ¿»¿ƒ∆≈≈…≈
ÎÏ LnLÓ‰ ÁÈLÓÌBÈ ¯t ‡l‡ ¯·ÚL ÁÈLÓ Ô‰ »ƒ««¿«≈¿…≈»ƒ«∆»«∆»«

ÌÈ¯etk‰38ÌBÈ Ïk ÏL ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚÂ39ÔÈ‡L , «ƒƒ«¬ƒƒ»≈»∆»∆≈
Ï·‡ ;‰ÏB„‚ ‰p‰Îa LnLÓ‰ Ô‰k ‡l‡ Ô˙B‡ ·È¯˜Ó«¿ƒ»∆»…≈«¿«≈ƒ¿À»¿»¬»

.Ba Ì‰ ÌÈÂL - ˙BÂˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ ¯t««»«»«ƒ¿»ƒ≈

לעבודה.35) פסול "משיח 36)שהוא ט: שם משנה
ובגמרא  פר" מביא וכו' חטא כך ואחר ממשיחותו שעבר
על  "והקריב ג) (שם, שנאמר ממה זאת למדו י. שם
גם  רבינו ומפרשה משעבר, חטאתו שמביא מלמד חטאתו",
מרב  רבה מיניה "בעא יב: שם אמרו שכן מום, מחמת בעבר
מיפטר  או דחי מידחא באלמנה, מהו שנצטרע משיח נחמן
לקיימן  אפשר שאי מדברים דחי מדחא (פירוש: פטר
שאפשר  בה וכיוצא אלמנה איסור אבל מצורע, כשהוא
כהונה  דין מכל פטור מפטר דילמא או מדחי, לא לקיימה
תנינא  - הרא"ש) תוספות באלמנה, מותר הוא והרי לגמרי
מניין  מומין מחמת עבר קריו, מחמת שעבר אלא לי אין
שהוא  רבינו וסובר והוא". לומר תלמוד בבעולה) (=שאסור

גדולה. כהונה דיני לכל כהן 37)הדין עליה שחייבו
בפר. יבוא 38)המשיח, "בזאת ג טז, בויקרא הנאמר הוא

לעולה". ואיל לחטאת בקר בן בפר הקודש אל אהרן
(שם 39) שנאמר יום כל שמביא גדול כהן חביתי מנחת זהו

סולת  האיפה עשירית וגו' ובניו אהרן קרבן "זה יגֿטו) ו,
והכהן  וגו' בערב ומחציתה בבוקר מחציתה תמיד מנחה

עולם". חק אותה יעשה מבניו תחתיו המשיח

.Á‰OÚL ‡ÈO40ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰a ¯eav‰ ÌÚ41- »ƒ∆»»ƒ«ƒ¿»«≈ƒ
ÌÚ‰ ÏÏÎa BÏ ¯tk˙Ó ‰Ê È¯‰42ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡L . ¬≈∆ƒ¿«≈ƒ¿«»»∆ƒ»≈ƒ

Ô˙‚‚L ÏÚ e·È¯˜‰L Ì‰43ÔÈ¯eËt CÏn‰Â ÌÚ‰ Ïk - ≈∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»»»»»¿«∆∆¿ƒ
Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ Ì‡Â ;e¯‡aL BÓk ,Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»¿∆≈«¿¿ƒ»»ƒ«ƒ

Ôa¯˜a ÔÈ·iÁL Ì‰ ÔÈc ˙Èa44ÔÓ CÏn‰ ‰È‰Â , ≈ƒ≈∆«»ƒ¿»¿»¿»»«∆∆ƒ
ÌB˜Óa ‡ÈO ¯ÈÚOL ;¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÌÈOBÚ‰»ƒ¬≈∆≈ƒ»ƒ∆¿ƒ»ƒƒ¿

„ÓBÚ ‡e‰ ËBÈ„‰ ÏL ‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk45. ƒ¿»¿ƒ»∆∆¿≈

בשוגג.40) דבר 41)עבירה להתיר בשוגג דין בית שהורו
ב 42)האסור. שחייבין ציבור של דבר העלם פר ית בקרבן

חטא  "נשיא ז. שם ברייתא ושבט. שבט מכל להביא דין
לו  מתכפר הצבור עם חטא עצמו, בפני מביא עצמו בפני

הצבור". וכו'.43)עם הקהל רוב שחטאו וכגון
וכו'.44) הקהל מיעוט רק שחטאו (שם 45)וכגון שנאמר

את  והביא וגו' בשגגה וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג): ד,
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו

.ËB˙e‡ÈOpÓ ¯·Ú - Ú¯ËˆpL ‡ÈO46¯·ÚL ‡ÈOÂ , »ƒ∆ƒ¿»«»«ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«
ËBÈ„‰k ‡e‰ È¯‰ - B˙e‡ÈOpÓ47‡ÈO ‰È‰Lk ‡ËÁ . ƒ¿ƒ¬≈¿∆¿»»¿∆»»»ƒ

ÏÚ :¯Ó‡pL ;¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙l„bÓ ¯·ÚÂ¿»«ƒ¿À»¬≈∆≈ƒ»ƒ∆∆¡««
‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁ48.‡È·Ó ‡e‰ B˙‡hÁ ˙ÚLk - «»¬∆»»ƒ¿««»≈ƒ

(שם,46) יחטא נשיא אשר רבנן, "תנו י. שם וגמרא ברייתא
ה) טו, (מלכיםֿב שנאמר שנצטרע לנשיא פרט - וכו' כב)
בבית  וישב מותו יום עד מצורע ויהי המלך את ה' "וינגע
בבית  ומדקאמר הבית". על המלך בן ויותם החפשית

נעשה החפשית  כלומר, הווה", עבד השתא דעד מכלל
היא  שהשררה כעבד, היה מלך שכשהיה המלכות, מן חפשי

ציבור. עול עליו שמוטל ט:47)כעבדות, שם במשנה
כהדיוט" וכו' כן ואחרי מגדולתו, שעבר הנשיא "וכן
יחטא", נשיא "אשר (שם) שנאמר ממה נלמד י. שם ובגמרא

הדיוט. כשהוא לא אבל נשיא, לא 48)כשהוא זה פסוק
שכהן  י.) (שם למדו וממנו משיח, בכהן אלא בנשיא, נאמר

פר. מביא כן גם חטא כך ואחר שעבר משיח

.È,epÓ˙ ‡lL „Ú e‡ËÁL CÏÓ B‡ ÁÈLÓ Ô‰kÛ‡ …≈»ƒ«∆∆∆»¿«∆…ƒ¿««
el‡ È¯‰ - epÓ˙pL ¯Á‡ ‡l‡ Ì‰Ï Ú„B ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…«»∆∆»««∆ƒ¿«¬≈≈
Ô‰k‰ Ì‡ ,‡ËÁÈ ‡ÈO ¯L‡ :¯Ó‡pL ;ËBÈ„‰k¿∆¿∆∆¡«¬∆»ƒ∆¡»ƒ«…≈
‡e‰LÎe ‡ÈO ‡e‰Lk ‡ËÁiL „Ú - ‡ËÁÈ ÁÈLn‰«»ƒ«∆¡»«∆∆¡»¿∆»ƒ¿∆

ËBÈ„‰ ‡e‰Lk ·ÏÁ ˜ÙÒ ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁÈLÓ49, »ƒ«¿ƒ»ƒ»«¿≈≈∆¿∆∆¿
ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙pL ¯Á‡ B˜ÙÒ ÏÚ BÏ Ú„BÂ50 ¿««¿≈««∆ƒ¿«»ƒ¿…≈»

ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -51·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡ . ¬≈∆≈ƒ»»»»«¬ƒ«ƒ≈∆
,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‡ÈO ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ËBÈ„‰ ‡e‰Lk¿∆∆¿«¬ƒ«ƒ¿∆»ƒ¿∆¿≈««

‡ÈO ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡L B‡52¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ∆»«¬ƒ«ƒ¿∆»ƒ«¬ƒ«ƒ««
¯eËÙe Û¯ËˆÓ BÈ‡ - ¯·ÚL53‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡ . ∆»«≈ƒ¿»≈»»«¬ƒ«ƒ¿∆

ËBÈ„‰ ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Â ,¯·ÚÂ ‰pÓ˙Â ,ËBÈ„‰∆¿¿ƒ¿«»¿»«¿»«¬ƒ«ƒ¿∆∆¿

קל
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קלא כפרה  מחוסרי הלכות - קרבנות ספר - כסלו א' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰˜ÈÒÙ‰ ¯·k B‡ Û¯ËˆÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ»
˙e‡ÈOp‰54. «¿ƒ

אשם 49) מביא אינו גדול, לכהן שנתמנה אחר אכל שאם
אשם 50)תלוי. מביא המלך שהרי גדול, כהן רק כתב

שנתמנה. אחר אכל אם גם שהלכה 51)תלוי כיוון
אשם  שמביא הוא פשוט החטא, זמן אחר שהולכים כחכמים

משיח 52)תלוי. בכהן אבל בדווקא, "נשיא" נקט [כאן
לאחר  כזית אכל אם גם שהרי פר, ומביא מצטרף בוודאי
י]. בהלכה למעלה כמפורש פר, מביא - שעבר

מביא 53) שאינו לנשיא פרט הארץ" "מעם שם ברייתא
הכא  זביד רב אמר ובגמרא הארץ, כעם שעירה או כשבה

חצי שאכל כגון עסקינן זית במאי וחצי הדיוט כשהוא זית
נשיא. מצטרפים 54)כשהוא אם שם, בגמרא בעיא

איפשטא. ולא הדיוט, קרבן לחייבו

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

äøtk éøqçî úBëìä¦§§ª§¥©¨¨
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»
˙„ÏBi‰ ·È¯˜zL (· .Ôa¯˜ ¯‰ËzLk ‰·f‰ ·È¯˜zL∆«¿ƒ«»»¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«∆∆
(„ .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk ·f‰ ·È¯˜iL (‚ .Ôa¯˜ ¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«»¿∆ƒ¿«»¿»
e·È¯˜iL ¯Á‡Â .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk Ú¯ˆÓ ·È¯˜ÈL∆«¿ƒ¿…»¿∆ƒ¿«»¿»¿««∆«¿ƒ

.Ô˙¯‰Ë ¯Óbz Ô‰È˙Ba¯»̃¿¿≈∆ƒ»≈»√»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e
ספרקרבנות-הלכותמחוסריכפרה

≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
ועדיין 1) וטבל שמל וגר כפרה, מחוסרי נקראים כמה יבאר

קרבנו. הביא לא

.‡‰¯tk È¯qÁÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ‰Úa¯‡2‰·f‰ :3, «¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿À¿≈«»»«»»
·f‰Â ,˙„ÏBi‰Â4È¯qÁÓ e‡¯˜ ‰nÏÂ .Ú¯ˆn‰Â , ¿«∆∆¿«»¿«¿…»¿»»ƒ¿¿¿À¿≈

B˙‡ÓhÓ ¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ?‰¯tk5 «»»∆»∆»≈∆««ƒ∆»«ƒÀ¿»
Ï·ËÂ6BLÓL ·È¯Ú‰Â7‰¯Ó‚ ‡ÏÂ ,¯ÒÁ ‡e‰ ÔÈ„Ú , ¿»«¿∆¡ƒƒ¿¬«ƒ»≈¿…»¿»

ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï È„k B˙¯‰Ë8Ba¯˜ ‡È·iL „Ú9Ì„˜Â , »√»¿≈∆¡…«√»ƒ«∆»ƒ»¿»¿…∆
‡Ï ‡e‰ ¯eÒ‡ B˙¯tk ‡È·iLÌÈL„wa ÏÎ10BÓk , ∆»ƒ«»»»∆¡…«√»ƒ¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL11. ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

ח:2) כריתות היא 3)משנה איזו ו, הלכה להלן ראה
הזב.4)הזבה. איזהו ה"א, פ"ב, להלן כלומר 5)ראה

שעברו  והיולדת טהרה, ימי שבעת שספרו ומצורע זבה  זב,
הלידה  מיום יום ושמונים לזכר, הלידה מיום יום ארבעים

והמצורע 6)לנקבה. הזבה היולדת, כדינו: מהם אחד כל
זבים  תוספתא ראה במעין, שטבל והזב במקוה; שטבלו

ה. הלכה מקוואות מהלכות ופ"א שקע 7)פ"ג, כלומר,
יולדת  ואצל ומצורע; זבה זב, אצל שביעי, יום של שמשו

לנקבה. פ' ויום לזכר מ' יום של שמשו אע"פ 8)ששקע
ה"ב). תרומות, מהלכות (פ"ז תרומה לאכילת טהור שהוא

קרבנותיהם.9) דיני פרטי ה"ג להלן פי"ד 10)ראה נגעים
ולמדו  בקדשים", אוכל כפרה "הביא עד: ויבמות ג, משנה

עליה  "וכפר ח) יב, (ויקרא שנאמר ממה שם) (יבמות זאת
שטבל  אע"פ קרבן, הביא שלא זמן שכל וטהרה", הכהן

קדשים. לאכילת טהור אינו - שמשו יח 11)והעריב פרק
יד. הלכה

.·Ba¯˜ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï·ËÂ ÏnL ¯b12ÏÚ Û‡ , ≈∆»¿»««¬«ƒ…≈ƒ»¿»««
Ba¯˜ ‡È·iL „Ú ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt13- ƒ∆»∆¡…«√»ƒ«∆»ƒ»¿»

‰¯tk È¯qÁnÓ BÈ‡14¯eÓb ¯b ˙BÈ‰Ï B·kÚ Ba¯wL ; ≈ƒ¿À¿≈«»»∆»¿»ƒ¿ƒ¿≈»
Ï‡¯OÈ È¯Lk ÏÎk ˙BÈ‰ÏÂ15ÏÎB‡ BÈ‡ ‰Ê ÈtÓe , ¿ƒ¿¿»¿≈≈ƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈≈

Ï‡¯OÈ È¯LÎk ‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈL„wa16ÔÂÈÎÂ , «√»ƒ∆¬«ƒ…«¬»ƒ¿≈≈ƒ¿»≈¿≈»
.ÌÈL„wa ÏÎB‡ ¯Lk Ï‡¯OÈ ‰OÚÈÂ Ba¯˜ ‡È·iL∆»ƒ»¿»¿≈»∆ƒ¿»≈»≈≈«√»ƒ

‡È·‰17˙Á‡ ‰„È¯t18ÌÈL„wa ÏÎB‡ - ˙È¯ÁLa19 ≈ƒ¿ƒ»««¿«¬ƒ≈«√»ƒ
·¯ÚÏ20‰iL ‰„È¯t ‡È·ÈÂ ,21˙ÏBÚ ¯b ÏL Ba¯wL . »∆∆¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»¿»∆≈«

ÌÈ¯Bz ÈzL B‡ ‰BÈ Èa ÈL B‡ ‰Ó‰a22Ô‰ÈLe ¿≈»¿≈¿≈»¿≈ƒ¿≈∆
‰ÏBÚ23˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡aL BÓk ,24. »¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

"`EdW iR lr s` ,FpAxw `iad `l oicre lahe lOW xB¥¤¨§¨©©£©¦Ÿ¥¦¨§¨©©¦¤
ixQgOn Fpi` - FpAxw `iaIW cr miWcTA lk`l xEq`̈¤¡Ÿ©¢¨¦©¤¨¦¨§¨¥¦§ª§¥

dxRM."'Ek ©¨¨

דברים  "בשלושה כתב (פי"ב) ביאה איסורי ובהלכות
לדורות  וכן וקרבן, וטבילה במילה לברית, ישראל נכנסו
קרבן, שם שאין הזה "ובזמן כתב שאח"כ ובהלכה כו'"
קרבן". יביא ביתֿהמקדש וכשיבנה וטבילה, מילה צריך

מילה  עלֿידי גמור גר נעשה הזה שבזמן הדין ובטעם
מקרי  לא לקדשים "דרק הרוגוצ'בי כתב בלבד, וטבילה
לכל  כישראל הוה דברים לשאר אבל גמור, גר עדיין
נח  בן כמו "והוי כתב אחר ובמקום כו'". דבר
רק  גמור גר נקרא שאינו אף להבין וצריך לקדשים",
הזה, בזמן אינה קדשים ואכילת קדשים, אכילת לעניין
ביתֿהמקדש  משחרב שהתגיירו הגרים שכל יתכן היאך
דין  עליהם אין ישראל, מגדולי וכמה כמה וביניהם

נח. כבן והוי גמור ישראל

הגר, עובדיה לר' הרמב"ם תשובת שידועה ובפרט
מתייחסים  שהם ישראל, בני ממעלת גדולה שמעלתו
למי  מתייחסים הגרים ואילו ויעקב, יצחק לאברהם
שנתגייר  שגר הנ"ל עלֿפי והרי העולם, והיה שאמר
עובדיה  לר' הרמב"ם כותב איך נח, כבן הוי הזה בזמן

ישראל. בני שאר ממעלת גדלה שמעלתו הגר

ישראל  נכנסו שבהם הדברים שלושת שבגדר לומר ויש
וטבילה, מילה הוא האחד עניינים. שני ישנם לברית,
הוא  והשני כפשוטו, בברית נכנסים אין שבלעדיהם
בבחינת  אלא בברית לכניסה תנאי בגדר שאינו הקרבן
תובן  ועלֿפיֿזה עליה". דרביע הוא "ארי' המונע הסרת
אכילת  איסור כי הגר, עובדי' לר' הרמב"ם תשובת
זה  ואין צדדי, דבר מפני הוא קרבנו שיביא עד קדשים

קלא
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כפרה קלב מחוסרי הלכות - קרבנות ספר - כסלו א' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

"שקרבנו  הרמב"ם בלשון ומדוייק בגברא. חיסרון
עושה  הקרבן הבאת שאין היינו גמור", גר להיות עיכבו
להביא  שמחוייב כיון אלא וטבילה) מילה (כמו גר אותו

גמור". "גר מלהיות מעכבתו הבאתו שאי הרי קרבן,
(290 עמוד כ"ח חלק לקו"ש (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם מתוך

שאם 12) ה, והלכה ה"ד ביאה איסורי מהלכות בפי"ג ראה
השכינה  כנפי תחת ולהסתופף לברית, להכנס הגוי ירצה
קרבן, והרצאת וטבילה מילה צריך תורה, עול עליו ולקבל

ט  טו, (במדבר שנאמר ממה ט.) (כריתות כן "ככם ולמדו ו)
אלא  לברית נכנסו לא אבותיכם "מה - ה'" לפני יהיה כגר

כן". גר אף - דם והרצאת וטבילה ח:13)במילה שם
קינו". שיביא עד בקדשים לאכול מעוכב גר "ת"ר

הסובר 14) יעקב, בן אליעזר כר' ולא שם. במשנה כחכמים
הנ"ל, שהברייתא רבינו וסובר הוא. כפרה מעוכב שגר
חכמים  דעת לפי גם היא בקדשים לאכול אסור שהוא
שם  המשניות ובפירוש יעקב. בן אליעזר ר' על החולקים
לכתחילה  למצוה אלא הקרבן אין החכמים שלדעת כתב,

בקדשים. מלאכול מעכבו ואינו בגמרא.15)בלבד, שם
(שם).16) הכפרה מחוסרי עם הגר נמנה לא לפיכך כלומר:
שם.17) ברייתא יונה 18)הגר. בן או אחת תור כלומר,

יונה. בני שני או תורים שתי שקרבנו ה"ג להלן וראה אחד,
באכילת 19) מעכבו אינו - שנים להביא שצריך ואע"פ

מקובצת). (שיטה האחד אלא גר 20)קדשים שהרי
פסח, קרבן מהלכות (פ"ו הקבר מן כפורש הוא הרי שנתגייר
צב.) בפסחים (רש"י ושביעי שלישי הזאה וצריך ז) הלכה
א, הלכה פרה, מהלכות בפי"א (ראה שמש הערב וגם
צח: בזבחים התוספות כתבו וכן שם) פסח קרבן ובהלכות
("הר  שמש הערב צריך שבגר יום, טבול ד"ה צט.

זמן 21)המוריה"). לאחר אפילו שיביא ובלבד פירוש:
"להביא  ט. שם בברייתא אמרו שהרי השניה, הפרידה את
אוכל  ד"ה ח: שם רש"י כתב וכן איֿאפשר", אחת פרידה

אחד 23)שם.22)בקדשים. שבתורה הקינין שכל אע"פ
שנאמר  משום עולות, שתיהן כאן - עולה ואחד חטאת
ריח  אשה ועשה וגו' גר אתכם יגור "וכי יד) טו, (במדבר
דבר  איזהו (שם) ודרשו יעשה", כן תעשו כאשר לה', נחוח
בהמה  עולת (=שהרי העוף עולת זה אומר הוי לה', שכולו
"ויעלו  נאמר: התורה שבקבלת ואע"פ לכהנים). עורה
כאן  נאמר - ו) כד, (שמות שלמים" זבחים ויזבחו עולות

כגר  "ככם טו): שם, (במדבר הקשתיו,בגר לכם - לכם" יהי'
ומסתבר  הקשתיו. במקצת כלומר, - לקרבנותיכם" ולא
בפ"א  ועיין שם). (רש"י לה' שכולה הוקש, שלעולה
ושלמים. עולה רבינו שהביא ה"ו, הקרבנות, מעשה מהלכות

שם.24)

.‚B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ôa¯˜ - ‰·f‰Â ·f‰«»¿«»»»¿«»∆»≈∆¿≈ƒ
˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL25- ˙„ÏBi‰Â . ¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¿«∆∆

˙‡hÁ ¯Bz B‡ ‰BÈ Ô·e ‰ÏBÚ O·k da¯˜26Ì‡Â . »¿»»∆∆»∆»«»¿ƒ
˙‚OÓ d„È ÔÈ‡27Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‰‡È·Ó - ≈»»«∆∆¿ƒ»¿≈ƒ¿≈¿≈

˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ28Ba¯˜ - Ú¯ˆn‰Â . »∆»»¿∆»«»¿«¿…»»¿»

„Á‡ ,ÌÈO·k ‰LÏL‰O·ÎÂ ÌL‡ „Á‡Â ‰ÏBÚ ¿»¿»ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»
˙‡hÁÏ29˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .30Ô˜ ‡È·Ó -31„Á‡ , ¿«»¿ƒ≈»«∆∆≈ƒ≈∆»

ÌL‡Ï O·ÎÂ ,˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ32. »¿∆»«»¿∆∆¿»»

זבה 25) ואצל ידֿטו) טו, (ויקרא זב אצל בתורה מפורש כן
כטֿל). ו.26)(שם, יב, כבש.27)שם שם 28)להביא

י.29)ח. יד, כבשים.30)שם שלשה להביא
יונה.31) בני שני או תורים שתי כאֿכב.32)כלומר, שם,

.„ÔzLÏMÓ „Á‡ Ïk ‡È·Ó - Ú¯ˆn‰Â ‰·f‰Â ·f‰«»¿«»»¿«¿…»≈ƒ»∆»ƒ¿»¿»
B˙¯tk33Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;B˙¯‰ËÏ ÈÈÓM‰ ÌBia «»»««¿ƒƒ¿»√»∆»∆»≈∆

·L ¯ÙBÒÈÚÈ·M‰ ÌBia Ï·BËÂ ,‰¯‰Ë ÈÓÈ ‰Ú ≈ƒ¿»¿≈»√»¿≈««¿ƒƒ
ÈÈÓM‰ ÌBia ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜Óe ,BLÓL ·È¯ÚÓe34. «¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿¿»««¿ƒƒ

עליו.33) שיכפר חֿי)34)קרבנו, (שם, נאמר במצורע
ימים. שבעת לאהלו מחוץ וישב וגו' וטהר במים "ורחץ
וביום  וטהר. במים בשרו את ורחץ וגו' השביעי ביום והיה
נאמר  ובזה וגו'; וכבשה תמימים כבשים שני יקח השמיני
ימים  שבעת לו וספר מזובו הזב יטהר "וכי יגֿיד) טו, (שם
לו  יקח השמיני וביום וטהר. חיים במים בשרו ורחץ וגו'
(שם, נאמר ובזבה וגו'"; יונה בני שני או תורים שתי
ואחר  ימים שבעת לה וספרה מזובה טהרה "ואם כחֿכט)
יונה  בני שני או תורים שתי לה תקח השמיני וביום תטהר.

וגו'".

.‰¯ÎÊÏ ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa da¯˜ ‰‡È·Ó dÈ‡ ˙„ÏBi‰«∆∆≈»¿ƒ»»¿»»¿«¿»ƒ¿»»
‰·˜Ï ÌÈBÓL ÌBÈa B‡35dLÓL ˙·¯ÚÓ ‡l‡ , ¿¿ƒƒ¿≈»∆»«¬∆∆ƒ¿»

„Á‡Â ÌÈÚa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L ,¯ÁÓÏ da¯˜ ‰‡È·Óe¿ƒ»»¿»»¿»»∆«¿»ƒ¿∆»
¯Ó‡pL ÌBi‰ ‡e‰Â .‰·˜Ï „Á‡Â ÌÈBÓL ÌBÈÂ ¯ÎÊÏ¿»»¿¿ƒ¿∆»ƒ¿≈»¿«∆∆¡«

˙·Ï B‡ Ô·Ï d¯‰Ë ÈÓÈ ˙‡ÏÓ·e :Ba36.¯ÓB‚Â ‡È·z ƒ¿…¿≈»√»¿≈¿«»ƒ¿≈
˙‡ÏÓ ÈÓÈ CBz da¯˜ ‰‡È·‰ Ì‡Â37˙‡ˆÈ ‡Ï -38. ¿ƒ≈ƒ»»¿»»¿≈¿……»»

ÌÈBL‡¯‰ ˙B„ÏÂ ÏÚ ‰‡È·‰ elÙ‡39ÈÓÈ CB˙a ¬ƒ≈ƒ»«¿»»ƒƒ¿¿≈
˙‡ˆÈ ‡Ï - ‰Ê „ÏÂ ÏL ˙‡ÏÓ40el‡ ÌÈÓÈ e¯·Ú .41 ¿…∆»»∆…»»»¿»ƒ≈

¯Á‡Ï Ô˙¯tk ÔÈ·È¯˜Ó el‡ È¯‰ - Ô˙¯tk e‡È·‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ«»»»¬≈≈«¿ƒƒ«»»»¿««
ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ Ì˙‡hÁ e·È¯˜‰ ‡lL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÔÓÊ¿«¿»¿«∆…ƒ¿ƒ«»»»¬ƒ∆¡…

ÌÈL„wa42ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ (ÌL‡‰Â) ‰ÏBÚ‰ Ï·‡ ,43. «√»ƒ¬»»»¿»»»≈»¿«¿ƒ
˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡a ¯·k44Ôa¯˜ È·iÁÓ ÏkL , ¿»≈«¿¿«¬≈«»¿»∆»¿À¿≈»¿»

È¯qÁnÓ ıeÁ ,ÔzÚcÓ ‡l‡ Ô„È ÏÚ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ«»»∆»ƒ«¿»ƒ¿À¿≈
ÌÈÏÚa ˙Úc ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ‰¯tk45‡È·Ó Ì„‡ È¯‰L , «»»∆≈¿ƒƒ««¿»ƒ∆¬≈»»≈ƒ

ÂÈ˙B·e ÂÈa ÏÚ Ôa¯˜46ÌÈpËw‰47È¯qÁÓ eÈ‰ Ì‡ »¿»«»»¿»«¿«ƒƒ»¿À¿≈
ÌÈÁ·Êa ÔÏÈÎ‡Óe ‰¯tk48. «»»«¬ƒ»ƒ¿»ƒ

ימים,35) שבעת טמאה זכר שהיולדת בֿה, יב, שם ראה
מ' ביחד שהם טהרה, בדמי יושבת ימים ושלושה ושלושים
ימים  וששה וששים שבועיים, טמאה נקבה והיולדת יום;
יום. שמונים ביחד שהם - טהרה, דמי על יושבת

יום 36) ארבעים שעברו הטהרה, ימי שמלאו אחר כלומר,
לנקבה. יום ושמונים או 37)לזכר לזכר יום ארבעים תוך
לנקבה. יום שמונים קרבן,38)תוך הבאת חובת ידי

מפרש  וכן לנקבה; וֿפ' לזכר מ' שעברו אחר רק שהוא

קלב
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- "ובמלאת ג) פרק תחילת תזריע (פרשת שדרשינן בספרא
יצא". לא מלאת, תוך הביאה ואם מלאת. בתוך מביאה אינה
חֿט. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי"ח למעלה וראה

קרבנותיה.39) שהשהתה אלא רב, זמן מלפני שילדה
על 40) מלאת בתוך תביא לא "יכול אמרו: בספרא כי אף

זה  אין - כאן) כס"מ (ראה תביא" ת"ל הראשונות, הוולדות
ילדה. כן ואחרי קרבנותיה, הביאה ולא רב זמן עבר אם אלא
חזרה  ושוב פ', תוך והפילה וחזרה נקבה ילדה אם אבל
חשוב  שזה סד:) בנזיר שמדובר (כמו לשניה פ' תוך והפילה
אם  ולפיכך אחד, קרבן אלא מביאה ואין אחת, כלידה
הלידות  שתי על קרבן השלישית של מלאת תוך הביאה
חובה. ידי יצאה לא שלהם, מלאת אחרי שזהו הראשונות,
המשנה). (מרכבת כאן הראב"ד בהשגות וראה

וארבעים 41) ומצורע, וזבה זב אצל השמיני יום כלומר:
ביולדת. ואחד שמונים או הלכה 42)ואחד למעלה ראה

מפורש: ה) הלכה ג פרק תזריע (פרשת ובספרא א.
וכו'. אותה מעכבין שנים ואין מעכבה, אחד - "והקריבו"
בחטאת". - כפרה מקום בכל מצינו מה וכפר, אומר כשהוא
מלמד  וכפר, לחטאת "ואחד ג: הלכה ד פרק שם וכן

בזבחים". לאכול וטהרה בחטאת, כן 43)שהכפרה
הכהן  "ועשה יג: הלכה ג פרק מצורע פרשת שם מפורש
והכסףֿ בחטאת". שכפרה מלמד וגו', וכפר החטאת את
נט. בפסחים מפורש שהרי "והאשם", המלה מוחק משנה
שם  סופרים דקדוקי בכתבֿיד אבל מעכב. מצורע שאשם
בנו  ישמעאל ר' והתניא מעכב, לא אשם תימא "וכי גרס:
כך  מעכבתו, שחטאתו כשם אומר: ברוקא בן יוחנן ר' של
מחקה. ורש"י חננאל, רבינו בפירוש גם וכן מעכב". אשמו

של  בנו ור"י תנאֿקמא נחלקו זה בזה ולפי ברוקא בן ר"י
של  בנו ולר"י אשם, ולא חטאת אלא מעכב אינו שלת"ק
יח: בנזיר נחלקו זה וכעין מעכב. אשם גם ברוקא בן ר"י
נזירות  מהלכות בפ"י פסק וכן כתנאֿקמא. רבינו ופסק
החטאת  שרק שם, בפסחים המאירי כתב וכן ח. הלכה
ג, הלכה פ"ה להלן וראה והאשם. העולה ולא מעכבת
עיון. וצריך יא, הלכה שגגות מהלכות בפ"ג ולמעלה

י.44) הלכה צריכין 45)פי"ד הכל יוחנן, א"ר לה: נדרים
וכו'. קרבן מביא אדם שהרי כפרה, ממחוסרי חוץ דעת

עבדו 46) ובתו, בנו ע"י אדם "מביא יב: משנה פי"ד נגעים
בזבחים". ומאכילן עני קרבן שם,47)ושפחתו, נדרים

"זאת  לב) טו, (ויקרא הכתוב מן זאת ולמד יוחנן. ר' דברי
קטן. בין גדול בין הזב", שם.48)תורת נגעים

.Â‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL dÓc ·fL BÊ ?‰·Ê ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ»»∆»»»¿»»ƒ∆
‰Ê ¯Á‡49d˙c ˙Ú ‡Ïa50‰ÏB„‚ ‰·Ê ‡È‰ BÊÂ .51, ««∆¿…∆ƒ»»¿ƒ»»¿»

‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‰ÎÈ¯vL52Ôa¯˜a ˙·iÁÂ53¯·Îe . ∆¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»¿«∆∆¿»¿»¿»
‰cp‰ ÔÈÚa e¯‡a54‰·Ê ‰M‡‰ ‰È‰z È˙ÓÈ‡ , ≈«¿¿ƒ¿««ƒ»≈»«ƒ¿∆»ƒ»»»

B‡ ‰c ‡l‡ ‰·Ê ‰È‰z ‡Ï È˙ÓÈ‡Â ,‰‡¯zL ÌÈÓca«»ƒ∆ƒ¿∆¿≈»«…ƒ¿∆»»∆»ƒ»
‰¯B‰Ë55‰·Ê ˜ÙÒ ‰È‰z È˙Óe ,56e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk . ¿»»«ƒ¿∆¿≈»»»»∆»«¿

‡È·‰Ï ˙·iÁ ‡È‰ È¯‰ - ‰Ú·L ˙¯ÙBÒÂ ‰·Ê ‡È‰L∆ƒ»»¿∆∆ƒ¿»¬≈ƒ«∆∆¿»ƒ
‡È‰L e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,˙ÏÎ‡ d˙‡hÁÂ Ôa¯»̃¿»¿«»»∆¡∆∆¿»»∆»«¿∆ƒ
d˙‡hÁ ÔÈ‡Â Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰·Ê ˜ÙÒ¿≈»»¬≈¿ƒ»»¿»¿≈«»»

˙ÏÎ‡57e¯‡a ¯·kL ;58ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁL , ∆¡∆∆∆¿»≈«¿∆««»«»»«
Û¯Oz ˜Ùq‰59e¯‡a ÌLÂ .60B‡ ‰M‡‰ „Ïz ‰Ó , «»≈ƒ»≈¿»≈«¿«≈≈»ƒ»

‡ÏÂ ÏÈtz B‡ „Ïz ‰Óe ,‰„Ï ‰‡ÓË ‰È‰˙Â ÏÈtz ‰Ó««ƒ¿ƒ¿∆¿≈»≈»«≈≈«ƒ¿…
‰‡ÓË ‡È‰L e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰„Ï ‰‡ÓË ‰È‰zƒ¿∆¿≈»≈»¿»»∆»«¿∆ƒ¿≈»

Î‡ d˙‡hÁÂ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰„ÏÏÎÂ ,˙Ï ≈»¬≈¿ƒ»»¿»¿«»»∆¡∆∆¿»
‰¯eËt BÊ È¯‰ - ‰„Ï ‰‡ÓË dÈ‡L e¯Ó‡L ÌB˜Ó»∆»«¿∆≈»¿≈»≈»¬≈¿»

Ôa¯w‰ ÔÓ61. ƒ«»¿»

ד 49) פרשה זבים פרק מצורע פרשת בספרא דרשו כך
דמה  זוב יזוב כי "ואשה כה) (שם, הפסוק על הֿט הלכות

שלשה". רבים שנים, "ימים - רבים" שם.50)ימים ויקרא
זֿח.51) הלכות ביאה איסורי מהלכות בפ"ו ימים 52)ראה

(שם). עולה 53)נקיים אחד יונה, בני שני או תורים שתי
ג. הלכה למעלה ראה חטאת, בֿו.54)ואחד הלכות שם

הלכה 55) (שם, טוהר דם או א) הלכה (שם, הקושי דם כגון
יט.56)ז). הלכה ו פרק מן 57)שם באה חטאתה שהרי

ג. הלכה למעלה ראה פסולי 58)העוף, מהלכות יט פרק
י. הלכה תנאֿקמא 59)המוקדשין כדעת לד תמורה משנה

פסולי  ככל שדינה שם רש"י וכתב יהודה. כרבי ולא
בשריפה. שהם פ"י,60)המוקדשין ביאה איסורי בהלכות

מפלת. לענין שם בפ"ה ו)61)וכן יד, (שם "שכתוב
שטמאה  כל וגו', תביא" לבת או לבן טהרה ימי "ובמלאות
טמאה  שאינה אבל קרבן, מביאה - טהרה ימי לה ויש לידה

ספר). (קרית קרבן מביאה אינה לידה

.Êd¯aÚ ‰˜ÊÁ‰ ‡lL ‰M‡‰62‰Ú„È ‡ÏÂ ‰ÏÈt‰Â »ƒ»∆…À¿¿»À»»¿ƒƒ»¿…»¿»
Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ˙·iÁL ÏÙ Ì‡ ,‰ÏÈt‰ ‰Ó63¯·„ B‡ «ƒƒ»ƒ≈∆∆«∆∆»»»¿»»»

Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ˙·iÁ dÈ‡L64,˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆≈»«∆∆»»»¿»¬≈¿≈∆∆
˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â Ôa¯˜ ‰‡È·Óe65ÌÈL ÈzL ÔÎÂ . ¿ƒ»»¿»¿≈«»»∆¡∆∆¿≈¿≈»ƒ

ÂÈÏÚ ·È¯˜‰Ï Èe‡¯ „Á‡ ÏÙ ,ÌÈÏÙ ÈL eÏÈt‰L66 ∆ƒƒ¿≈¿»ƒ≈∆∆»»¿«¿ƒ»»
ÂÈÏÚ ‰¯eËt ¯Á‡‰ ÏÙp‰Â67˙¯kÓ Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡Â , ¿«≈∆»«≈¿»»»¿≈««≈∆«∆∆

˜ÙqÓ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ Ïk - dÏÙ68ÔÈ‡Â , ƒ¿»»««ƒ¿≈∆¿ƒ»»¿»ƒ»≈¿≈
‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁL .˙ÏÎ‡ Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡hÁ«»««ƒ¿≈∆∆¡∆∆∆««»«»»

˙Ù¯O ˜Ùq‰ ÏÚ69˙‡hÁ ˙‡ˆÓÂ ˙·iÁ dÈ‡ ‡nL , ««»≈ƒ¿∆∆∆»≈»«∆∆¿ƒ¿≈«»
‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁ BÊ70BÓk ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»∆≈¬ƒ«¬»»¿

‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰a e¯‡aL71. ∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

מעוברת.62) היא אם ידעה צורת 63)לא לו שהיתה כגון
ח). הלכה שם (פ"י דגים 64)אדם כמין המפלת כגון

משנה  ראה קרבן, חייבת שאינה ורמשים ושקצים וחגבים
ז: נאכלות,65)כריתות ואינן מביאות "ואלו שם משנה

מפרשת  כט. ובנדה וכו'". הפילה מה ידוע ואין המפלת
עוברה  הוחזקה שלא באופן מדברת שם שהמשנה הגמרא

כאן). המלך, עמק הגהות בצורת 66)(ראה היה שהנפל
קרבן. עליו וחייבים שפיר 67)אדם, הנפל שהיה כגון
וחגבים. דגים או מים ולא 68)מלא שם, במשנה כחכמים

אני  אם ביניהן, ויתנו אחת חטאת שיביאו הסובר יוסי כר'
שלך. היא החייבת את ואם שלי, היא הרי החייבת היא

ו.69) הלכה למעלה למדו 70)ראה נט. ושם כט: נזיר
שם, מפורש ועוד לאכול. ולא התורה, התירה להקריב שרק

קלג
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כפרה קלד מחוסרי הלכות - קרבנות ספר - כסלו א' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

במליקה. נאכלים אינם חולין שהרי נבילה, איסור גם שיש
אסורים 71) בעזרה שנשחטו שחולין ב, הלכה ב פרק

בחלב. כבשר בהנאה

.Á˙B„ÏÂ B‡ „Á‡ „ÏÂ ˙Ïtn‰ ˙Á‡Â ˙„ÏBi‰ ˙Á‡«««∆∆¿««««∆∆»»∆»¿»
ÔlÎÏ „Á‡ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰a¯‰72‡e‰Â . «¿≈¬≈¿ƒ»»¿»∆»¿À»¿

˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a Ôlk „ÏzL73¯Á‡ ‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆≈≈À»¿¿≈¿…¬»ƒƒƒ»««
ÈM‰ ÏÚ Û‡ ‰‡È·Ó - ˙‡ÏÓ ÈÓÈ74‰„ÏÈ ?„ˆÈk . ¿≈¿…¿ƒ»«««≈ƒ≈«»¿»

ÏÈtzL ÌÈÏÙ Ïk - ‰·˜75ÌBÈ ÛBÒ „Ú ‰„l‰ ÌBiÓ ¿≈»»¿»ƒ∆«ƒƒ«≈»«
el‡Îe ,ÔBL‡¯‰ „Ïe‰ ÌÚ ÔÈ·LÁ Ô‰ È¯‰ ÌÈBÓL¿ƒ¬≈≈∆¿»ƒƒ«»»»ƒ¿ƒ
Ôa¯˜ ‡l‡ ‰‡È·Ó dÈ‡Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ∆««∆¿≈»¿ƒ»∆»»¿»

„Á‡76„Á‡Â ÌÈBÓL ÌBÈa ÏÙ ‰ÏÈt‰ .77ÌBiÓe ∆»ƒƒ»≈∆¿¿ƒ¿∆»ƒ
Ôa¯˜Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ Ì‡ ,‰‡Ï‰Â ÌÈBÓLe „Á‡78- ∆»¿ƒ»»¿»ƒƒ¿»¿»¿»

BÓˆÚ ÈÙa ÂÈÏÚ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰79¯Á‡Ïe ‰·˜ ‰„ÏÈ . ¬≈¿ƒ»»»ƒ¿≈«¿»¿»¿≈»¿««
ÏÙ Ïk - ‰iL ‰·˜ ‰ÏÈt‰ ÌBÈ ÌÈÚ·L B‡ ÌÈMLƒƒƒ¿ƒƒƒ»¿≈»¿ƒ»»≈∆
‰¯eËt ‰iM‰ BÊ ‰·˜ ÏL ÌÈBÓL CB˙a ÏÈtzL∆«ƒ¿¿ƒ∆¿≈»«¿ƒ»¿»

ÂÈÏÚ80ÈLÈÏL ‰·˜ ‰ÏÈt‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈML ¯Á‡ ˙ »»¿≈ƒƒƒ»¿≈»¿ƒƒ««ƒƒ
ÏÈtzL ÏÙ Ïk È¯‰ - ‰iL ‰·˜ ÏL ÌBÈ ÌÈÚ·L B‡ƒ¿ƒ∆¿≈»¿ƒ»¬≈»≈∆∆«ƒ
ÈtÓ .ÂÈÏÚ ‰¯eËt ˙ÈLÈÏL ‰·˜ ÏL ÌÈBÓL CB˙a¿¿ƒ∆¿≈»¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈

ÈLÈÏM‰ ÏÙp‰ ÌÚ ·eLÁ ‡e‰L81ÈLÈÏM‰ ÏÙp‰Â , ∆»ƒ«≈∆«¿ƒƒ¿«≈∆«¿ƒƒ
,BlL ˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a ‡e‰L ÈtÓ ,ÈM‰ ÌÚ ·eLÁ»ƒ«≈ƒƒ¿≈∆¿¿≈¿…∆
‡l‡ ‰‡È·Ó dÈ‡Â ,‰BL‡¯‰ ÌÚ ·eLÁ ÈM‰Â¿«≈ƒ»ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»∆»

Ïk‰ ÏÚ „Á‡ Ôa¯˜82. »¿»∆»««…

"זאת 72) ו) יב, (שם שנאמר ממה ט:) (כריתות למדו כן
ולדות  על אחד קרבן שמביאה "מלמד - היולדת" תורת
(רש"י  הרבה ולדות ליולדת אחת תורה משמע - הרבה"

מ.) למעלה 73)בנדה ראה לנקבה, וֿפ' לזכר מ' שהם
ד. תורת 74)הלכה "זאת הנ"ל מהפסוק (שם) נלמד זה גם

מלאת, שלפני הלידה על אחד קרבן ותביא יכול היולדת",
"זאת". ת"ל - מלאת? שלאחר הלידה כגון 75)ועל

לאחר  והפילה ונתעברה ללידתה, שבועיים לאחר שטבלה
וכל  הראשונה. ללידה ימים נד שזה הולד, יצירת של יום מ'
שהרי  כזאת, אפשרות אין זכר אצל אבל נקבה, אצל רק זה
זכר  של מלאת וימי ימים, שבעת לבעלה אסורה זכר יולדת
ארבעים  בתוך והפילה שנית, נתעברה ואם יום, ארבעים הוא
הולד  שאין בלבד, מים אם כי נפל זה אין הלידה, של יום
כריתות  (רש"י קרבן חיוב בכלל זה ואין יום, מ' עד נוצר

האשה). ד"ה שם.76)שם ימי 77)משנה אחר שזהו
ז: שם וכביתֿהלל ואחד, שמונים בליל והואֿהדין מלאת,
(לחםֿמשנה). ד הלכה ג פרק להלן רבינו פסק וכן

ולד,78) ספק הפילה אם אבל ודאי. ולד הפילה אם כלומר,
י. הלכה להלן ראה אחד, קרבן אלא מביאה שם 79)אינה

על 80)ט: גם מיוחד קרבן להביא פטורה שהיא כלומר,
וכו'. השלישי הנפל 81)הולד עם נחשב הוא כלומר

השמונים בתוך הפילתו היא שהרי השלישי.השלישי, של
שהוולד 82) הסובר יהודה כר' ולא במשנה, שם כחכמים

הראשון  של מלאת יום אחר שהפילה השלישי או הרביעי
הפילה  השני את כי אף הראשונה, הלידה עם נחשב אינו

השלישי. של מלאת יום בתוך

.ËÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ˙„ÏBi‰83ÏÙ ‰ÏÈt‰Â «∆∆À¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»≈∆
B˙„Ï ÌBiÓ ÌÈÚa¯‡ ¯Á‡84Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - «««¿»ƒƒ≈»¬≈¿ƒ»»¿»

ÔBL‡¯‰ ‡e‰ ¯ÎÊ ‡nL ,‰Ê ÏÙ ÏÚ85‰ÏÈt‰ È¯‰Â «≈∆∆∆»»»»ƒ«¬≈ƒƒ»
‡È‰ ‰·˜ ‡nL ,˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â ;˙‡ÏÓ ¯Á‡««¿…¿≈«»»∆¡∆∆∆»¿≈»ƒ

‰BL‡¯‰86‰¯eËt ‡È‰L ‰ÏÈt‰ ˙‡ÏÓ CB˙·e »ƒ»¿¿…ƒƒ»∆ƒ¿»
Ôa¯wÓ87.ÈL ƒ»¿»≈ƒ

זכר 83) חומרת עליה שיש נקבה, ספק זכר ספק שהם
ורק  כבנקבה, טומאה ימי ארבעהֿעשר מונה נקבה, וחומרת
ובדברי  במשנה, כח. נדה ראה כבזכר; טהרה ימי ארבעים
קרבן  "וחיוב יח הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"י רבינו
שנאמר  ממה ללמוד יש אנדרוגינוס או טומטום ליולדת
נקבה  "ואם נאמר ולא תלד", נקבה "ואם ה) יב, (ויקרא

ספר). (קרית בלידה תלוי שהכל הרי מיום 84)היא", כגון
מארבעים  לפחות נגמרת הולד צורת "שאין ומכיון מ"א,
מדובר  שכאן עלֿכרחינו - ה"א) שם ביאה (איסורי יום"
(כסףֿמשנה  הלידה אחרי מיד בשוגג באיסור עליה כשבא
לפרש  מקום יש אבל רבינו). של בנו אברהם ר' בשם
ימי  ארבעהֿעשר לאחר בהיתר עליה כשבא שהמדובר

(לח"מ). וארבעה החמישים ביום ונולד וימי 85)טומאה,
ללידה. יום מ' עד רק הם הם 86)טהרתה טהרתה וימי

הלידה. אחר יום מביאה 87)פ' היא שהרי זה, נפל על
ראה  מלאת, ימי בתוך שתלד הוולדות כל על אחד קרבן

ח. הלכה בהתחלת למעלה

.È‰M‡‰88˙B„Ï LÓÁ ˜ÙÒ ‰ÈÏÚ LiL89˜ÙÒ B‡ »ƒ»∆≈»∆»¿≈»≈≈¿≈
˙B·ÈÊ LÓÁ90„Á‡ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó -91˙ÏÎB‡Â »≈ƒ¿ƒ»»¿»∆»¿∆∆

ÌÈÁ·fa92‰·BÁ ‰ÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â ,93‰ÈÏÚ eÈ‰ .94 «¿»ƒ¿≈«¿»»∆»»»»∆»
˙B·ÈÊ LÓÁÂ ˙B‡cÂ ˙B„Ï LÓÁ95‰‡È·Ó - ˙B‡cÂ »≈≈«»¿»≈ƒ«»¿ƒ»

„Á‡ Ôa¯˜96‰·BÁ ‰ÈÏÚ ¯‡M‰Â ,ÌÈÁ·fa ˙ÏÎB‡Â97. »¿»∆»¿∆∆«¿»ƒ¿«¿»»∆»»
·fa ÔÈc‰ ÔÎÂ98˙B„Ï LÓÁ ‰ÈÏÚ eÈ‰ .99˙B‡cÂ ¿≈«ƒ«»»»∆»»≈≈«»

LÓÁÂ ˙B‡cÂ ˙B„Ï LÓÁ B‡ ,˜ÙÒ ˙B„Ï LÓÁÂ¿»≈≈»≈»≈≈«»¿»≈
˙Ba¯˜ ÈL ‰‡È·Ó - ˜ÙÒ ˙B·ÈÊ100ÏÚ „Á‡ : ƒ»≈¿ƒ»¿≈»¿»∆»«

ÏÎ‡Â ,È‡ce‰101‰·BÁ ‰ÈÏÚ ˙B‡ce‰ ¯‡Le ,102, «««¿∆¡»¿»««»»∆»»
ÏÎ‡ BÈ‡Â ,˜Ùq‰ ÏÚ „Á‡Â103‰ÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â , ¿∆»««»≈¿≈∆¡»¿≈«¿»»∆»

ÌÈÁ·fa ˙ÏÎB‡Â ,‰·BÁ104. »¿∆∆«¿»ƒ

ח.88) כריתות במשנה היא זו הלכה פירוש,89)כל
חיוב  מין הפילה אם לה ידוע ואין פעמים כמה שהפילה
וחגבים  דגים כגון פטור מין שהפילה או ולד צורת שהוא
לידה  שספק ז הלכה למעלה וראה מים. מלאה ושליא
או  פחות ואפילו דוקא, לאו שכתב וחמש קרבן. מביאה

נקט. המשנה שלשון אלא כמה 90)יותר, שראתה פירוש,
והיא  רצופים, ימים שלשה נמשך פעם ובכל דם, פעמים
היה  שזה או זבה, שאינה נידתה בעת היה זה אם מסופקת
הלכה  למעלה ראה קרבן, שחייבת זבה והיא נידתה עת בלא
ז). הלכה למעלה (ראה קרבן מביאה זבה וספק ו.

לכל 91) אחד קרבן או הלידות לכל אחד קרבן כלומר,
למעלה  ראה בקדשים, לאכול מותרת שתהיה כדי הזיבות,
אוכלות  ואינן כפרה, מחוסרי הן וזבה שיולדת א, הלכה

קלד
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כמה  ספק כאן יש כי ואף כפרתן. שיביאו עד בקדשים
לכל  אחד קרבן מועיל - המלאת ימי בתוך ושלא לידות
הוא  זה שקרבן בקדשים, לאכול להתירה כדי הלידות,
עולה  אחת טבילה פעמים כמה נטמאה שאם כטבילה,
הלידות. ספקי לכל עולה זה קרבן כן כמו לכולן,

ראה 92) נאכלת. אינה שלה החטאת אבל בקדשים. פירוש,
וֿז. הלכה כל 93)למעלה על קרבן להביא הצריכוה לא

ורק  למזבח, חולין מליקת ספק זה שהרי ולידה, לידה ספק
לאכול  לטהרה כדי להביא בקושי התירו אחד לקרבן

שם. רש"י ראה שם.94)בקדשים, כלומר:95)במשנה
שם). (רש"י זיבות חמש לכל 96)או אחד קרבן כלומר:

הזיבות. לכל אחד קרבן או שאףֿעלֿפי 97)הלידות
כמו  בקדשים לאכול אותה מטהר אחד קרבן טהרה, שלענין
מחיובה  נפטרת אינה - טומאות, לכמה שעולה אחת טבילה
היו  אם ולידה, לידה כל על קרבן מביאה אלאֿאםֿכן
הקודמת. הלידה של המלאת יום אחרי אחת כל הלידות
תורת  "זאת ז) יב, (ויקרא שנאמר ממה ט:) (שם כן ולמדו
לידה  ועל מלאת שלפני לידה על לחייב "זאת" - היולדת"
רבן  אמר שם במשנה שלפנינו ואףֿעלֿפי מלאת. שאחרי
שלפני  נראה חובה, עליה השאר שאין גמליאל בן שמעון
שכתב  כמו חובה", עליה "והשאר שם הגירסא היתה רבינו
נכנס  גרסינן הכי ד"ה קסו: בתרא בבא בתוספות רבינוֿתם
וראה  כפרה, מחוסרי הלכות סוף ללחםֿמשנה (השמטה
כאן). אריה בן ובהגהות המשנה, במרכבת בראב"ד,

לטהרו 98) כדי אחד קרבן מביא זיבות, כמה עליו היו אם
על  והשאר בקדשים, לאכול חובה.שיוכל צ"ל:99)יו

הגיהו  וכן איש, וחזון המוריה הר אריה, ובן (רש"ש זיבות
לידות  לחמש גם שהרי שם), בגמרא הש"ס ומסורת הב"ח
לוודאי  וכלֿשכן לטהרה, כדי אחד בקרבן מספיק ודאיות
שם. להגרע"א הש"ס בגליון וראה ביחד. לידה ולספק לידה

קדשים)100) אכילת (לענין אותה מטהר אחד  קרבן כי אף
זבה, וגם לידה גם כשהיא - זיבות מחמש או לידות מחמש
פרק  מצורע מגלת בספרא אמרו וכן מטהרה, אחד קרבן אין
מזובו". ולא מטומאתו, המטהר על "וכפר יג הלכה ג
לשתיהן  עולה זה קרבן אין ומצורע, זב היה שאם פירוש,
(רש"ש  קדשים לאכילת לטהרו אף והיינו אהרן), (קרבן

שם). החטאת.101)לכריתות למעלה 102)קרבן ראה
ההלכה. שספק 103)בתחילת וה"ז, ה"ו למעלה ראה

הבא  העוף שחטאת נאכלת, חטאתה אין יולדת ספק או זיבה
תשרף. הספק זו.104)על הלכה בהתחלת למעלה ראה

.‡È‰¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰¯ib˙pL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿«¿»¿≈»«ƒ«∆…ƒ¿«¿»
‰„ÏÈ105‰„ÏÈ ‰¯ib˙pMÓ B‡106‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - »¿»ƒ∆ƒ¿«¿»»¿»¬≈¿ƒ»

˜ÙqÓ Ôa¯˜107˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â ,108e¯‡a ¯·k . »¿»ƒ»≈¿≈«»»∆¡∆∆¿»≈«¿
˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a109¯·ÚL ˜ÙqÓ ‰¯tk È¯qÁÓ ÏkL , ¿ƒ¿¿»∆»¿À¿≈«»»ƒ»≈∆»«

ÌBÈ ¯Á‡ ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ - [ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ] Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«ƒƒ«»ƒ¿»ƒ««
ÌÈ¯etk‰110ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï Ô¯ÈLÎÓ ‰Ê Ôa¯wL ,111. «ƒƒ∆»¿»∆«¿ƒ»∆¡…«√»ƒ

הלידה.105) על קרבן להביא נתחייבה ולא
קרבן.106) להביא רב 107)ונתחייבה אמר קלד. בחולין

ארבע  בגר, נאמרו ספקות שמונה חייא, ר' תני וכן חסדא

רש"י  ומפרש לחיוב, וכו' אשתו קרבן לפטור, וארבע לחיוב
ילדה  ספק כוכבים, עובדת כשהיתה ילדה ספק אשתו, קרבן

ד  קרבן, מביאה לאכול משנתגיירה הוא כרת איסור ספק
אסורים  כיפורים דמחוסרי כפרה, שתביא עד בקדשים

כרת. וענוש הספק 108)בקדשים על הבא העוף שחטאת
וה"ז. ה"ו למעלה ראה יא.109)תשרף, הלכה פ"ג

בו 110) מכיר שאין חטא על מכפר הכיפורים יום כי ואף
המקום. בא,111)אלא לכפרה לא זה שקרבן כלומר

מנגעיו, ומצורע לידה, בצער יולדת כבר, נתכפרו שהרי
ועל  קדשים, לאכילת אותם להכשיר אלא בא אינו והקרבן

כו.). (כריתות מועיל הכיפורים יום אין זה

.·È‰·ÈÊ B‡ ‰„Ï ‰ÈÏÚ LiL ‰M‡‰112‰‡È·Ó - »ƒ»∆≈»∆»≈»ƒ»¿ƒ»
ÌÈpw‰ ˙BÚÓ113¯ÙBMa ˙˙BÂ114˙ÏÎB‡Â115 »«ƒƒ¿∆∆«»¿∆∆
·¯ÚÏ ÌÈL„wa116ÌÈ‰k ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ . «√»ƒ»∆∆¬»»∆≈≈ƒ∆…¬ƒ
ÌMÓ ÔÈ„ÓBÚ117¯ÙBMaL ˙BÚn‰ Ïk eÏÎÈL „Ú ¿ƒƒ»«∆ƒ¿»«»∆«»

ÌÈp˜ Ôc‚k e·È¯˜ÈÂ118ÌÈÏ˜La e¯‡aL BÓk ,119 ¿«¿ƒ¿∆¿»ƒƒ¿∆≈«¿ƒ¿»ƒ
Ba ÔÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰·e120. ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒ

לב.112) בעירובין תורים.113)ברייתא שתי של כסף
כי 114) ה, משנה פ"ו שקלים ראה שופר, בצורת קופסא

"קינים" בו כתוב היו מהם ואחד במקדש, היו שופרות י"ג
לה  צוררת ואשה אשה כל והיתה הקינים, מעות שם להטיל
של  עם המעות יתערבו שלא כדי מיוחד בצרור מעותיה
עד). ד"ה צ: פסחים (תוספות לשופר ומטילה אחרת,

יש 115) זה, ולפי ואוכלת". "וטובלת שם: בגמרא [לפנינו
מפני  היינו לערב" "ואוכלת שאמרו שמה לומר, מקום
האונן). ד"ה כא. חגיגה תוספות (ראה שמש הערב שצריכה
להלן, שמבואר כמו מסתבר יותר רבינו, נוסחת לפי אבל

שם]. התוספות שכתבו שמא 116)וכמו זה, לפני לא אבל
קרבנותיה. את הקריבו לא המזבח.117)עדיין מן יורדים

שם.118) בעירובין שמעיה רב ב.119)דברי הלכה פ"ב
ט.120) הלכה פ"ז

.‚È‰M‡‰121e‡È·È - ‰˙ÓÂ d˙‡hÁ ‰‡È·‰L »ƒ»∆≈ƒ»«»»»≈»»ƒ
d˙ÏBÚ ÌÈL¯Bi‰122‰LÈ¯Ù‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . «¿ƒ»»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»

d˙B‡123,Ôa¯wÏ ‰ÈÒÎ e„aÚzL ¯·k ,ÌÈiÁÓ »≈«ƒ¿»ƒ¿«¿¿¿»∆»«»¿»
‰¯Bz ÔÈc „eaÚM‰Â124.‡e‰ ¿«ƒ¿ƒ»

זבה.121) או אם 122)יולדת אבל ה, משנה פ"ב קינים
(שם  חטאתה יורשים יביאו לא ומתה, עולתה הביאה

מיתה. לאחר באה חטאת שאין לעולה.123)במשנה)
לבין 124) יוחנן רבי בשם אסי רב בין מחלוקת יג: קידושין

לא  אפילו שאמר יוחנן, כר' ופסק שמואל, בשם יהודה רב
של  הנכסים משועבדים התורה שמן משום מחיים, הפרישה

עליו. המוטל לחוב המת

éðL ÷øt1 ¤¤¥¦
בתורה.1) האמור זב זהו אי יבאר

.‡‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ·f‰2ÈÈÏÁÓ ‡a‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ‡e‰ «»»»«»ƒ¿«∆««»≈√ƒ≈
ÌÈÏÏÁ‰3Ô‰a ˙ˆa˜˙Ó ‡È‰L4- ·Bf‰ ‡ˆBiLÎe . «¬»ƒ∆ƒƒ¿«∆∆»∆¿∆≈«

קלה
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ÈL˜a ‡ˆBÈ BÈ‡5‰Â‡z B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â ,Ú¯Ê ˙·ÎLk ≈≈¿ƒ¿ƒ¿«∆«¿≈ƒƒ»«¬»
ÌÈ¯BÚO ÏL ˜ˆa BÓk ‡ˆBÈÂ ¯¯‚ ‡l‡ ,‰‡‰ ‡ÏÂ6, ¿…¬»»∆»ƒ¿»¿≈¿»≈∆¿ƒ

‰‰k7˙¯Êen‰ ‰ˆÈa Ô·Ïk8Ï·‡ .‰·Ï - Ú¯Ê ˙·ÎL ≈∆¿…∆≈»«∆∆¬»ƒ¿«∆«¿»»
˙¯ÊeÓ dÈ‡L ‰ˆÈa Ô·Ïk ‰¯eL˜9. ¿»¿…∆≈»∆≈»∆∆

ã הרבי משיחות ãנקודות

"dxFYA xEn`d aGd."'Ek ©¨¨¨©¨

שני' ראשונה ראי' בין הבדלים מצינו הזב, בדיני
והשני' באונס, אפילו מטמאת שהראשונה ושלישית,
ראיות  שלוש ובעל ברצון, היא אם אלא מטמאה אינה
הראשונה  הראי' היתה אלאֿאםֿכן קרבן חייב אינו
בעל  של השלישית הראי' מדוע להבין, וצריך ברצון.
אונס, מחמת היא אם גם קרבן מחייבתו ראיות שלוש
ברצון  להיות צריכה שלו הראשונה הראי' ולאידך
הראי' אם שגם ראיות שתי בבעל משא"כ דווקא,

ברצון). (כשהיא שני' בראי' טמא - באונס הראשונה

ברמב"ם  כמבואר חולי, הוא הזוב עניין בזה: והביאור
הוא  זוב אבל טבעי, באופן מהגוף היוצאת טומאה שיש
ה', ובעבודת חולי. מצד מהגוף היוצאת הטומאה
א. באדם. שיש הרע על מורה מהגוף היוצאת הטומאה
חטא  עלֿידי בו שנדבק בריאתו עצם מצד הטבעי הרע
זה  והוא הרגיל, הטבע עלֿפי שלא רע ב. הדעת. עץ
רע  אצלו מתווסף שעלֿידיֿזה עליו יצרו מגרה שהאדם

הדעת. עץ חטא מצד בו שיש ממה יותר עוד

מטמאת  ולכן הטבעי, הרע על מרמזת ראשונה ראי'
בו  דבוק שהרי אנוס, האדם הזה הרע על כי באונס,
השניה  הראי' אבל הדעת. עץ חטא מצד לידתו מיום
ברצון  הוא ולכן בריאתו, מטבע שאינו הרע על מורה

דווקא.
43 עמוד ל"ז חלק לקו"ש (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

טמא 2) זובו מבשרו זב יהיה כי איש "איש ב: טו, ויקרא
הגוף.3)הוא". בתוך חלולים שכבת 4)מקומות כלומר,

מתקבצת  שהיא החלולים שהמקומות בגלל יוצאה הזרע
שאר  אבל להחזיקה, בכוחם ואין נחלשו הגוף, בתוך בהן

רבינו אב  בדברי וראה ובריאים, איתנים נשארו הגוף רי
מ"ב. פ"ב זבים המשנה, בקישוי 5)בפירוש לא כלומר,

זבים  בתוספתא מפורש וכן מת, כשהאבר יוצא אלא האבר,
החי". מבשר בא זרע שכבת המת, מבשר בא "זוב פ"ב:

של 6) בצק למי דומה זוב הונא, רב "אמר ב: לה, נדה
וויניציאה 7)שעורים". בדפוס וכן "דוהה". תימן: בכת"י

שם, זבים בתוספתא הוא וכן "מהה") בטעות רומי, (ובדפוס
שם. ודומה 8)ובנדה דיהה "זוב מזכר, שאינה ביצה

מעט  עכור דיהה, "וביאור – המוזרת" ביצה כלובן
מ"ב). פ"ב נגעים בפיה"מ (רבינו תוספתא 9)הבהירות"

מוזרת  שאינה ביצה כלובן קשורה זרע "ושכבת שם: וגמרא

תרנגולת)". תחת אפרוח (שמשרצת

.··Ê ˙BÈ‰Ï BÏ ˙BÓ¯Bb‰ ·Bf‰ ˙Bi‡¯ ‰‡B¯‰10 »∆¿ƒ««¿ƒ¿»
ÈÏÁ ˙ÓÁÓ11;·Ê BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò‡ B‡ ≈¬«…ƒ…∆¿«≈»∆≈»

B¯OaÓ ·Ê :¯Ó‡pL12B¯Oa ˙ÓÁÓ -13‰È‰iL ‡e‰ ∆∆¡«»ƒ¿»≈¬«¿»∆ƒ¿∆
¯Á‡ ¯·c ˙ÓÁÓ ‡Ï ,‡ÓË14Ô‡kÓ .15e¯Ó‡16: »≈…≈¬«»»«≈ƒ»»¿

,‰zLÓ·e ÏÎ‡Óa :·f‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈÎ¯„ ‰Ú·La¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆«»¿«¬»¿ƒ¿∆
?„ˆÈk .¯e‰¯‰·e ‰‡¯Ó·e ÈÏÁa ,‰ˆÈÙ˜·e ‡OÓa¿«»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿«¿∆¿ƒ¿≈«
B‡ ÏÎ‡L B‡ ,‰a¯‰ ‰˙L B‡ ‰q‚ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡»«¬ƒ»«»»»«¿≈∆»«

‰˙L17˙·ÎL È„ÈÏ ÔÈ‡È·n‰ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ »»√»ƒ«¿ƒ«¿ƒƒƒ≈ƒ¿«
Ú¯Ê18ÌB˜nÓ ıÙwL B‡ ,„·k ÈBOÓ ‡OpL B‡ , ∆«∆»»«»≈∆»«ƒ»

Bab ÏÚ ‰k‰ Ì‡ ‰Ê ¯·c ÏÏÎ·e ,ÌB˜ÓÏ19‰È‰L B‡ , ¿»ƒ¿«»»∆ƒÀ»««∆»»
‰ÏBÁd˙·ÈÎL ‰e‡˙‰Â ‰M‡ ‰‡¯L B‡ ,20B‡ , ∆∆»»ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ»»

¯‰¯‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÏÈÚa È˜ÒÚa ¯‰¯‰L∆ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ»««ƒ∆…ƒ¿≈
d¯ÈkÓ ‡e‰L ‰M‡ ˙ÏÈÚ·a21ÏkÓ „Á‡ Ì„˜ Ì‡ , ƒ¿ƒ«ƒ»∆«ƒ»ƒ»«∆»ƒ»

.‡nËÓ BÈ‡Â Ba ÔÈÏBz - ·BÊ ÏL ‰i‡¯ ‰‡¯Â el‡≈¿»»¿ƒ»∆ƒ¿≈¿«≈

ראשונה 10) ראיה אבל ה"ו), (להלן שניה ראיה כלומר,
ה"ה). (להלן באונס אפילו אברי 11)מטמאה שאר של

ה"א. למעלה ראה הזרע, כלי אברי של ולא הגוף
הוא".12) טמא זובו מבשרו, זב יהיה כי איש "איש
בפיה"מ 13) רבינו בדברי ראה הזרע, כלי חולשת מחמת

מ"ב. פ"ב ולא 14)זבים מבשרו "דתניא, ב: ח, כריתות
אונסו". ולא 15)מחמת בשרו, "מחמת של זה מלימוד

אחר". דבר ב.16)מחמת סה, נזיר במשנה חכמים,
מ"ב. פ"ב זבים מועטת.17)ובמסכת במדה אפילו

יהודא 18) ר' בשם אומר פנחס בן "ר"א פ"ב: זבים תוספתא
של  וגריסין ישן ויין שמן ובשר והגבינה החלב בתירא, בן

זיבה". לדבר מרגילין ומורייס, וביצים כתב 19)פול וכן
ב. נא, א. נא, בחולין נראה וכן שם, זבים במסכת רבינו

שלא 20) עד "ראה מ"ב: פ"ב זבים במשנה שאמרו מה זהו
שלא 21)הרהר". עד "הרהר במשנה: שם שאמרו מה זהו

כאן. משנה' וב'כסף שם, בפיה"מ ועי' ראה".

.‚È¯˜ ‰‡B¯‰22·BÊa ‡nË˙Ó BÈ‡ -23˙ÚÏ ˙ÚÓ24; »∆∆ƒ≈ƒ¿«≈¿≈≈¿≈
‡È‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ˙ÓÁÓ ·BÊ ÏL BÊ ‰i‡¯L25ÔÎÂ . ∆¿ƒ»∆≈¬«ƒ¿«∆«ƒ¿≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ Ô‰a ÔÈÏBz ¯e‰¯‰Ïe ‰‡¯ÓÏ26Ï·‡ . ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ»∆≈≈¿≈¬»

Ïk Ô‰a ÔÈÏBz - ‡OÓÏe ‰ˆÈÙ˜ÏÂ ‰zLÓÏe ÏÎ‡ÓÏ¿«¬»¿ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿«»ƒ»∆»
¯ÚËˆnL ÔÓÊ27. ¿«∆ƒ¿«≈

ה"א.22) למעלה כמבואר בקושי, הבאה זרע שכבת
ה"ו.23) להלן ראה שניה, בראיה ראה עשרים 24)אם

וכת"ק  מ"ג, שם זבים הקרי, את שראה לאחר שעות וארבע
שנתגייר. גוי לעניין ה"ד להלן וראה שראה 25)שם, כיון

בנזיר  הוא וכן ספר') ('קרית דקרי חולשה מחמת הזיבה קרי,
משנה'. ב'לחם וראה א. בתוך 26)סו, זיבה ראה אם

ובמראה, בהרהור תולין ראה, או שהרהר מאז המעתֿלעת
והוא  ובמראה, בהרהור תולין אין ממעתֿלעת יותר אבל
לעת, מעת זרע שכבת שתולין "כשם פ"ב זבים בתוספתא

לעת". מעת ולהרהור למראה תולין שם,27)כך תוספתא
וכן  עליו, שהכבידו והשתיה האכילה שמרוב ופירשו

קלו
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קלז כפרה  מחוסרי הלכות - קרבנות ספר - כסלו א' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ראה  כך, משום ומצטער כחותיו שנחלשו והמשא מהקפיצה
מ"ב. שם זבים המשנה, בפירוש רבינו בדברי

.„·BÊ ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ÏnL ÈÓ28ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÈa , ƒ∆»¿««»»»≈≈»ƒ
¯ÚËˆnL ÔÓÊ Ïk ‰ÏÈna ÔÈÏBz - Ï‡¯OÈ ÔÈa29. ≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ»»¿«∆ƒ¿«≈

‡nËÓ - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â È¯˜ ‰‡¯L ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»»∆ƒ¿««»ƒ¿«≈¿«≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ BÏ ÔÈÏBz ÔÈ‡Â ,„iÓ ‰·ÈÊa30ÔË˜ .31ÔÈ‡ - ¿ƒ»ƒ»¿≈ƒ≈≈¿≈»»≈

ÔËwÏ ÔÈ‡L ,¯e‰¯‰a ‡ÏÂ ‰‡¯Óa ‡Ï BÏ ÔÈÏBzƒ…¿«¿∆¿…¿ƒ¿∆≈«»»
B˙B‡ ÔÈ˜„Ba CÎÈÙÏ .·BÊ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯e‰¯‰Â ‰‡¯Ó«¿∆¿ƒ¿«≈ƒƒ≈¿ƒ»¿ƒ

„·Ïa ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁa32. «¬ƒ»¿»ƒƒ¿«

הדברים 28) בבירור להלן ראה שניה, או ראשונה ראיה
להלן  ראה שנתגייר, אחר שניה זיבה שהיא שלישית, (זיבה

מישור'). ה'אורח "והטעם 29)בדברי שם. זבים תוספתא,
ה"ב) (למעלה קי"ל והא מהמילה, גדול חולי לך שאין
(כסףֿ הזב" את שבודקים מהדרכים אחד הוא שהחולי
זמן  כל המילה, של מעתֿלעת אחר אפילו זב ואינו משנה),

אחר 30)שמצטער. מעתֿלעת תולין שבישראל אע"פ
מצטרפת  הראשונה הראיה ואין ה"ג) לעיל (ראה קרי ראיית
שהוא  בגר, - להלן), (ראה קרבן לחייבו השלישית לראיה
(רבינו  הקודמים מעניניו לדבר משגיחים אין שנולד, כקטן

בלחםֿמשנה). וראה פ"ב, זבים המשנה, ראה 31)בפירוש
בזיבה. מטמא יום בן ואפילו ה"ו, פ"ג תוספתא 32)להלן

במאכל  דברים, בחמשה לו תולין "תינוק שם, זבים
וכו'. שלו" בחולי ובקפיצה, במשא ובמשתה,

.‰33ÈÏÁa BÏ ÔÈÏBz Ck ,BÈÏÁa ÔË˜Ï ÔÈÏBzL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿»»¿»¿»ƒ»√ƒ
Bn‡34Bn‡Ï CÈ¯ˆ B‡ ‰pnÓ ˜BÈ ‰È‰ Ì‡ ,35.36‰na ƒƒ»»≈ƒ∆»»ƒ¿ƒ«∆

?el‡ ÌÈÎ¯„a ·f‰ ˙‡ ÔÈ˜„BaL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆¿ƒ∆«»ƒ¿»ƒ≈
BÓk ·Ê ‰OÚÈ daL ,·BÊ ÏL ‰iL ‰i‡¯aƒ¿ƒ»¿ƒ»∆∆»≈»∆»¿

¯‡a˙iL37d˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡ ,‰BL‡¯ ‰i‡¯ Ï·‡ . ∆ƒ¿»≈¬»¿ƒ»ƒ»¬ƒ»»»
Ò‡a38B¯Oa ˙ÓÁÓ ‰iL ‰i‡¯e39‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿…∆¿ƒ»¿ƒ»≈¬«¿»¬≈∆»≈

,‰BL‡¯a B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ;˙e·ÈÊ ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿««ƒ≈¿ƒ»ƒ»
Ôa¯˜ B·iÁÏ ˙Bi‡¯ LÏL da ˙BÓÏ È„k40‰i‡¯ . ¿≈ƒ¿»»¿ƒ¿«¿»¿»¿ƒ»

‰‡¯ elÙ‡ ‡l‡ ,da B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ - ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ≈¿ƒ»∆»¬ƒ»»
Ò‡ ˙ÓÁÓ d˙B‡41‰‡ÓËÏ ˜˜ÊÂ ÏÈ‡B‰ .42È¯‰L , »≈¬«…∆ƒ¿ƒ¿«¿À¿»∆¬≈

CÎÈÙÏ ,‰È‰ B¯Oa ˙ÓÁÓ ·Ê Ô‰a ‰OÚpL ˙Bi‡¿̄ƒ∆«¬»»∆»≈¬«¿»»»¿ƒ»
.Ôa¯˜a ·iÁ˙Èƒ¿«≈¿»¿»

נראה 33) וכן שלמעלה. מה עם מחובר זה תימן, בכת"י
רומי. שם:34)בדפוס בתוספתא זב. דין עליו יהיה שלא

אמו. ובחולי שלו בחולי וכו' לו תולין שאמו 35)תינוק
נדבק  לאמו, שצריך או ממנה שהיונק כח:) (סוכה מקנחתו
של  מזבובי(ם) הזהרו ב: עז, כתובות וראה אמו. ממחלת
בזיקיה  יתיב הוא לא זירא רבי שחין). מוכי =) ראתן בעלי
החולה). ועל עליו הרוח שמנשבת במקום ישב לא =)

נראה 36) וכן חדשה, הלכה כאן מתחילה תימן בכת"י
רומי. ה"ו.37)בדפוס רב 38)להלן אמר א: לה, נדה

(ויקרא  שנאמר באונס, מטמאה זב של ראשונה ראיה הונא,
מה  זרע". שכבת ממנו תצא ואשר הזב תורת "זאת לב) טו,

זב  של ראשונה ראיה אף באונס, מטמאה זרע שכבת
באונס. ה"ב.39)מטמאה למעלה ראה אונסו, מחמת ולא

אם 40) אלא אינו קרבן, חייב שזב בתורה שמפורש שמה
אבל  אונסו. מחמת ולא בשרו, מחמת זוב ראיות שתי ראה
אףֿעלֿפי  מבשרו, ושניה באונס היתה ראשונה ראיה אם
חיוב  עליו אין נקיים, שבעה ספירת לענין זב טמא שהוא
ראה  "ת"ש, א: לה, בנדה שלישית. ראיה לאחר אף קרבן,
מאי  מ"ב) פ"ב (זבים אותו בודקין זב של ראשונה ראיה
הראיה  שאם רש"י ומפרש לקרבן", לא לטומאה, לאו
לשלש  מצטרפת איננה אונס, מחמת היתה זב של הראשונה
מחמת  שהיתה השניה לראיה אלא קרבן, לחייבו ראיות

נקיים. שבעה לספור באונס, ולא מצטרפת 41)בשרו
באונס  ולא בשרו, מחמת שהיו הראשונות, הראיות לשתי

וכתנאֿקמא). מ"ב, פ"ב (זבים קרבן לחייבו כן 42)כדי
שלא  עד הזב את בודקים דרכים "בשבעה שם: במשנה הוא
בשניה  אותו, בודקין ראשונה ראיה ראה וכו', לזיבה נזקק
שלא  שמה הרי אותו", בודקין אין בשלישית אותו, בודקין
ראה  ואם לזיבה. נזקק שכבר מפני הוא בשלישית בודקים
להבאת  לשלישית מצטרפת אינה באונס, ראשונה ראיה

לזיבה. שנזקק לפני האונס והיה הואיל קרבן,

.ÂÏÚ·k ‡e‰ È¯‰ - ·BÊ ÏL ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡B¯‰»∆¿ƒ»««∆¬≈¿««
È¯˜43˙¯ÈÙÒ CÈ¯ˆÂ ,·Ê ‰Ê È¯‰ - ÌÈzL ‰‡¯ . ∆ƒ»»¿«ƒ¬≈∆»¿»ƒ¿ƒ«
L‰Ú·44ÌÈiÁ ÌÈÓ ˙‡È·e45‰‡¯ .Ôa¯˜a ·iÁ BÈ‡Â , ƒ¿»ƒ««ƒ«ƒ¿≈«»¿»¿»»»

Ôa¯˜a ·iÁÂ ¯eÓb ·Ê ‰Ê È¯‰ - ˙Bi‡¯ LÏL46ÔÈ‡Â . »¿ƒ¬≈∆»»¿«»¿»¿»¿≈
Ôa¯˜ ‡l‡ LÏL ‰‡B¯Ï ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡¯L ·Ê ÔÈa≈»∆»»¿≈¿ƒ¿∆»∆»»¿»

„·Ïa47‰LÓ ÈtÓ ‰Ïa˜ È¯·c Ôlk el‡ ÌÈ¯·„e . ƒ¿«¿»ƒ≈À»ƒ¿≈«»»ƒƒ∆
ÈÈqÓ ea¯48. «≈ƒƒ«

לטומאה 43) ראשון כמו והוא מ"א, פ"א זבים כביתֿהלל,
ה"א). הטומאה אבות מהל' מכל 44)(פ"ה נקיים ימים

זה. אחר זה רצופים שיהיו וצריך במעיין 45)זוב, טבילה
בשרו  "ורחץ יג) טו, (ויקרא שנאמר משום במקווה, ולא
צריך  אינו כלומר: בכלשהו, מטהר והוא וטהר", חיים במים
ה"ח). מקוואות מהל' (פ"ט מקווה כמו סאה ארבעים

חטאת,46) ואחד עולה אחד יונה, בני שני או תורים שתי
ה"ג. פ"א למעלה ונלמד 47)ראה א. ח, מגילה משנה,

וקראו  שתים בֿג) (שם, הכתוב שמנה ממה בגמרא, שם
מבשרו, זב יהיה כי איש "איש זב פעמים שתי (הזכיר טמא
תהיה  ("וזאת טמא וקראו שלש ומנה הוא") טמא זובו
מזובו, בשרו החתים או זובו, את בשרו רר בזובו, טומאתו
לקרבן, ושלש לטומאה שתים כיצד? הא היא"), טומאתו
מזובו", ה' לפני הכהן עליו "וכיפר טו) (שם, נאמר ועוד
ומקצת  קרבן, מביאין זבין מקצת "מזובו" (שם) מזה ולמדו
קרבן, מביא שלש ראה כיצד? הא קרבן, מביאים אין זבין

קרבן. מביא אין שתים בתורה 48)ראה מפורש לא שזה
הנ"ל. הפסוקים מן בקבלה נלמד אלא

.ÊBÊ ˙Á‡ ‰ÚLa LÏL B‡ ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡B¯‰ „Á‡∆»»∆¿≈¿ƒ»¿»»««
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌBÈ ÏÎa ‰i‡¯ ‰‡¯L B‡ ,BÊ ¯Á‡49- ««∆»»¿ƒ»¿»∆««∆

‰·f‰ ˙‡ ·e˙k‰ ‰ÏzL ÈÙÏ .·Ê ‰Ê È¯‰50,ÌÈÓÈa ¬≈∆»¿ƒ∆»»«»∆«»»¿»ƒ

קלז
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כפרה קלח מחוסרי הלכות - קרבנות ספר - כסלו א' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈa¯ ÌÈÓÈ dÓc ·BÊ ·eÊÈ Èk :¯Ó‡pL51·f‰Â ,52‡Ï ∆∆¡«ƒ»»»»ƒ«ƒ¿«»…
ÌÈÓÈa B˙B‡ ‰Ïz53. »»¿»ƒ

יום 49) כל ראה לזה, זה רצופים ימים בשלשה כלומר,
אחת. פרשת 51)הנקבה.50)ראיה ב'סיפרא' ודרשו

שלשה". רבים שנים, "ימים ה"הֿט) פ"ד זבים (פרק מצורע
שתראה  עד זבה אינה אחד, ביום פעמים שלש ראתה ואם

ימים. "וזאת 53)הזכר.52)שלשה ג) (שם, שנאמר
בראיות, הזב את הכתוב תלה – בזובו" טומאתו תהיה
שמשמע  "טומאתו", וכתוב "זב" פעמים שלש שם וכתוב
זובו  את "והזב (שם) גם וכתוב טמא, הוא  השלש שבאלו
נקבה  מה לזכר) נקבה (ולא לנקבה זכר מקיש ולנקבה" לזכר
שהזב  הרי ח:), וכריתות כד. (ב"ק בימים זכר אף בימים,
בג' ראיות בג' וגם א', בשעה ראיות שלש בראה נטמא

ימים.

.Á¯eÓb ÌBÈ ‰i‡¯Ï ‰i‡¯ ÔÈa ·f‰ ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â54- ¿ƒƒ¿ƒ«»≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡55˙aLa ‰i‡¯ ‰‡¯ ?„ˆÈk .56‰i‡¯e ≈»ƒ¿»¿≈«»»¿ƒ»¿«»¿ƒ»

·Ê BÈ‡Â ˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ˙aMa ÈLa ‰iL57ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈ƒ««»≈»ƒ¿»¿¿≈»¿≈
˙aMa „Á‡a ‰iL ‰i‡¯ ‰‡¯ Ì‡58‰i‡¯ ‰‡¯Â ƒ»»¿ƒ»¿ƒ»¿∆»««»¿»»¿ƒ»

Ôa¯˜a ·iÁ BÈ‡ - ˙aMa ÈLÈÏLa ˙ÈLÈÏL59ÔÈ‡L ; ¿ƒƒƒ¿ƒƒ««»≈«»¿»¿»∆≈
.„Á‡ ÌBÈ Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰ È¯‰L ,ÌÈzLÏ ˙Ù¯ËˆÓ BÊƒ¿»∆∆«¿«ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ≈≈∆∆»
- ÂÈ¯Á‡lL ‰ÏÈla ˙Á‡Â ÌBi‰ ˙Á‡ ‰‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«««¿««««¿»∆¿«¬»

˙BÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰60‰‡¯ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬≈≈ƒ¿»¿¿≈»ƒ«∆ƒ»»
˙BÙ¯ËˆÓ Ô‰L - ÌBia ‰iLe ‰ÏÈla ˙Á‡61Ì‡ ÔÎÂ . ««««¿»¿ƒ»«∆≈ƒ¿»¿¿≈ƒ

È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ˙BÏÈÏ ‰LÏLa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡»̄»»¿ƒƒ¿»≈∆««∆¬≈
˙BÙ¯ËˆÓ el‡62. ≈ƒ¿»¿

שעות.54) וארבע עשרים היינו שלם, לעת כך 55)מעת
ומ"ו. מ"א פ"א זבים המשנה, מדברי ראיה 56)נשמע

ה"ו.57)ראשונה. למעלה ראה קרי, בעל אלא
בשבת.58) ראה ראשונה זב,59)וראיה טומאת טמא אלא

ה"ו. למעלה ראה וטבילה, נקיים שבעה ספירת וצריך
ליום 60) אלא שלפניו, ליום שייך אינו שהלילה אףֿעלֿפי

זה 61)שלאחריו. ואין אחד, ביום היו הראיות ששתי
שזב  ראיות שלש בכלל אלא ימים, שלשה ראיית בכלל
ה"ז. למעלה ראה ימים, בשלשה היו לא אם אף בהם נטמא
שאמרו  מה עלֿפי הוא לומר", צריך "ואין רבינו שכתב ומה
חייב  נגיחותיו, "ריחק המועד שור גבי - א כד, בבבאֿקמא
כן  אינו בזבה ורק כלֿשכן". לא נגיחותיו, קירב שלם). (נזק
בימים  אלא טמאה ולא מראיות, זבה הכתוב שמיעט מפני

ימים 62)(שם). לשלשה שלש וכו' "ראה מ"ג: פ"א זבים
גמור". זב זה הרי לילות, לשלשה או

.Ë‡e‰L Ïk ‰‡B¯‰ ‡l‡ ,¯eÚL dÏ ÔÈ‡ ·f‰ ˙i‡¿̄ƒ««»≈»ƒ∆»»∆»∆
‡ÓË -63¯k ‡e‰L Ïk - B¯Oa ÌÈzÁ‰ :¯Ó‡pL ; »≈∆∆¡«∆¿ƒ¿»…∆ƒ»

‡nËÓ B¯O·a64. ƒ¿»¿«≈

ומטמאין 63) וכו' הקרי ובעל הזב "אבל א: מ, נדה משנה,
מכן". ובפחות החרדל כעין אפילו שהוא, בכל

(ראיות)64) ה"ג), פ"א זבים (פרק מצורע פרשת 'סיפרא'

אפילו  "החתים" שהוא, כל אפילו "תהיה" ת"ל מנין, קטנות
שהוא. כל אפילו "בשרו" שהוא, כל

.È˙lÁzÓ LÈ Ì‡ :˜Òt ‡ÏÂ ‡ˆBÈÂ ¯¯‚ ·Bf‰ ‰È‰»»«ƒ¿»¿≈¿…»«ƒ≈ƒ¿ƒ«
‚etÒÂ ‰ÏÈ·Ë È„k dÙBÒ „Ú ‰i‡¯‰65È¯‰ - ¯˙È B‡ »¿ƒ»«»¿≈¿ƒ»¿ƒ»≈¬≈

˙Bi‡¯ ÈzLk ˙·LÁ BÊ66‰k¯‡ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆¿∆∆ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ¬À»
ÌÈzLk67‰f‰ ¯eÚMk ‰k¯‡ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ;68elÙ‡ , ƒ¿«ƒ¿ƒ…»¿»¬À»«ƒ«∆¬ƒ

ÌÈ˙Èa ·Bf‰ ˜Òt69Ì‡ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰i‡¯ BÊ È¯‰ - »««≈¿«ƒ¬≈¿ƒ»««¿≈ƒ
‡ˆÓpL ,˙Bi‡¯ LÏLk ‰k¯‡ ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»««¬À»¿»¿ƒ∆ƒ¿»
- ÔÈ‚etÒ ÈLe ˙BÏÈ·Ë ÈzLk dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«»ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ

Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ ˙Bi‡¯ LÏLk ˙·LÁ BÊ È¯‰70. ¬≈∆¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ»¿»

כשיעור 65) והיא פ"א) (שם ובתוספתא מ"ד, פ"א זבחים
למסכת  הרא"ש (פירוש בינוני אדם של אמה חמישים מהלך

ה"ד). שם, ב'סיפרא' וראה מ"ג, פ"א נגד 66)זבים כת"ק
שם. זבים, בתוספתא יוסי, לו 67)רבי אין שזוב משום

ארוכה, אחת ראיה כשראה א"כ ה"ט), למעלה (ראה שיעור
שהות  לו והיה שהוא, בכל נטמא ראייתו שמתחילת כיון
זו  לראיה חושבים אנו לראות, ממשיך הוא ועדיין לטבול,
הרואה  דין ה"ו למעלה וראה ספר'), ('קרית ראיות כשתי

ראיות. מתחילת 68)שתי (שאין לאו "ואם בתוספתא שם
אחת". אלא בידו אין וסיפוג) טבילה כדי סופה עד הראיה

זמן 69) במשך ואין ראה, ושוב והפסיק, זוב ראה פירוש,
וסיפוג. טבילה כדי ולמדו 70)ההפסקה, מ"ה, פ"א זבים

שם, (ויקרא הפסוק מן (שם) מצורע פרשת ב'סיפרא' זאת
אלא  לי אין ראיות. בג' מטמא שהוא "מלמד רר" "בזובו ג)
וכו', שהוא כל אפילו "תהיה", ת"ל מנין, קטנות גדולות,
שיעור  ליתן אלא בקטנות, נאמר למה בגדולות נאמר אם
יון  כמגד שהוא כשלש, מרובה אחת ראה שאם לגדולות
זב  זה הרי סיפוגים, ובשני טבילות שתי כדי שהם לשילוח

גמור".

.‡È‰ÏÈ·Ë È„k ˜ÈÒÙ‰Â ÌBia ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»«««¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»
‚etÒÂ71ÌÈzL ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ,72‰k¯‡ ˙Á‡ B‡ ¿ƒ¿««»»»¿«ƒ««¬À»

ÌÈzLk73ÌÈzLk ‰a¯Ó ˙Á‡ B‡ ÌÈzL ‰‡¯L B‡ ; ƒ¿«ƒ∆»»¿«ƒ««¿À»ƒ¿«ƒ
‰i‡¯ ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ,‚etÒÂ ‰ÏÈ·Ë È„k ˜ÈÒÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ¿««»»»¿ƒ»

¯eÓb ·Ê ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡74. ««¬≈∆»»

כדי 71) הוא לראיה ראיה בין שההפסק להשמיענו בא
פחות  היה לראיה ראיה בין ההפסק אם אבל וסיפוג, טבילה
כל  נמשכו (אם הראיות שתי נחשבות וסיפוג, טבילה מכדי
ה"י) למעלה ראה וסיפוג, טבילה מכדי פחות מהן אחת

אחת. יותר 72)לראיה גדול הפסק היה השתיים אלו ובין
וסיפוג. טבילה כדי שם.73)מאשר למעלה ראה

ארוכה 74) אחת ראיה שאף להשמיענו ובא מ"ד, פ"א זבים
כמו  קרבן, לחייבו קצרה אחת ראיה עם מצטרפת כשתים
אחת  שראיה כיון לומר: נטעה שלא נפרדות, ראיות שלש
למדים  קצרה וראיה רר", מ"בזובו ב'סיפרא' למדו ארוכה
"או  אומר שהפסוק וכיון שם) למעלה (ראה מ"החתים"
('משנה  מצטרפות ואינן זה או זה או הכוונה החתים",

שם). זבים אחרונה'

קלח
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קלר כפרה  מחוסרי הלכות - קרבנות ספר - כסלו ב' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.·Èd˙ˆ˜Óe ÌBi‰ ÛBÒa d˙ˆ˜Ó ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»««ƒ¿»»¿«ƒ¿»»
‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a75ÌÈzLk ‰k¯‡ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,76 ƒ¿ƒ«««¿»««ƒ∆≈»¬À»ƒ¿«ƒ

‰i‡¯‰ ÔÈ˜lÁÓ ÌÈÓi‰L ,˙Bi‡¯ ÈzL el‡ È¯‰ -77. ¬≈≈¿≈¿ƒ∆«»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
‡e‰L ,˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»∆¿ƒ»««≈«¿»∆

‰ÏÈl‰ ÔÓe ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ78‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -79. »≈ƒ«ƒ««¿»¬≈∆»≈¿À¿»

של 75) וזמן היום סוף של זמן לנו ידוע היה אם פירוש,
היום  בסוף שהתחילה אחת ראיה ראה והוא הלילה, תחילת
פ"א  זבים הרא"ש פירוש (ראה הלילה בתחילת ונגמרה

אחד 76)מ"ו). ורגע היום, בסוף אחד רגע נמשכה אלא
הלילה. רבי 77)בתחילת "ומודה פ"א: זבים תוספתא

בה  שאין אע"פ השמשות בין אחת ראיה ראה שאם יוסי,
ימים  ששני מפני ראיות, שתי בידו יש וסיפוג, טבילה כדי

אותה". מן 78)חולקים ספק השמשות בין רבנן, "תנו
רש"י) משניהם. בו יש אם ספק (כלומר, הלילה ומן היום
הלילה" מן כולו שהוא וספק היום מן כולו שהוא וספק
החמה  משתשקע הזמן משך הוא השמשות ובין לד:) (שבת
ה"ד). פ"ה שבת בהל' (ראה בינונים כוכבים ג' שייראו עד

טמא 79) ספק כלומר, מ"ו. זבים דמס' ופ"א שם, תוספתא
כבעל  אלא טמא אינו או נקיים שבעה ספירת  שצריך כזב
וגם  יום גם הוא השמשות בין שמא ה"ו), למעלה (ראה קרי
והימים  הלילה, ומקצת היום מקצת ראה והוא לילה,

ראיות. לשתי הראיה את חולקים

.‚ÈÈ¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡Â ÌBia ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»«««¿««≈«¿»¬≈
‰‡ÓËÏ È‡cÂ ‰Ê80Ôa¯˜Ï ˜ÙÒÂ81Ôa¯˜ ‡È·Óe , ∆««¿À¿»¿»≈¿»¿»≈ƒ»¿»

ÏÎ‡ BÈ‡Â82. ¿≈∆¡»

ראיות 80) שתי כאן יש כי נקיים, שבעה לספור כלומר,
ביום 81)לפחות. מקצתה היתה השמשות בין ראיית שמא

לשניים, הזאת הראיה את חלקו והימים בלילה, ומקצתה
קרבן  וחייב ראיות שלש כאן יש הראשונה הראיה עם וביחד
בלבד  ראיות שתי אלא כאן שאין או שם), למעלה (ראה

שם. זבים במס' הוא זה ודין קרבן, כאן שחטאת 82)ואין
ה"ו  פ"א למעלה ראה נאכלת, אינה הספק על הבאה העוף

וה"ז.

.„È[˙aL ÏL] ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡ ‰i‡¯ [‰‡¯]»»¿ƒ»««≈«¿»∆«»
˙aL È‡ˆBÓ ÏL ˙BLÓM‰ ÔÈa ‰iL ‰i‡¯e83È¯‰ - ¿ƒ»¿ƒ»≈«¿»∆»≈«»¬≈

Ôa¯˜Ï ˜ÙÒÂ ‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ ‰Ê84- ‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ . ∆»≈¿À¿»¿»≈¿»¿»»≈¿À¿»
‰iLe ˙aL ·¯Úa ‰˙È‰ ‰BL‡¯ ‰i‡¯ ‡nL∆»¿ƒ»ƒ»»¿»¿∆∆«»¿ƒ»
Ô‡k ÔÈ‡Â Ô‰ÈÈa ˙aL ˜ÈÒÙ‰ È¯‰Â ,˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»«¬≈ƒ¿ƒ«»≈≈∆¿≈»

ÏÏk ˙e·ÈÊ85˙Á‡ ‡nL - Ôa¯˜Ï ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â ; ƒ¿»«¬≈»≈¿»¿»∆»««
‡È‰L ,‰ÏÈla d˙ˆ˜Óe ÌBia d˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ Ô‰Ó≈∆»¿»ƒ¿»»«ƒ¿»»««¿»∆ƒ

ÌÈzLk ‰·eLÁ86·iÁ ‡e‰L ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ È¯‰Â , ¬»ƒ¿«ƒ«¬≈»»»¿ƒ∆«»
Ôa¯˜a87ÏÎ‡ BÈ‡Â Ôa¯˜ ‡È·Ó CÎÈÙÏe .88. ¿»¿»¿ƒ»≈ƒ»¿»¿≈∆¡»

ראשונה 83) ראיה (אלא הזמן באותו היו שלא "וכגון
בין  בסוף שניה וראיה שבת, ערב של השמשות בין בתחילת

שם. זבים, ר"ש שבת)", מוצאי של זבים 84)השמשות
פ"א. שם ותוספתא שאם 85)שם, ה"ח, למעלה ראה

אבל  מצטרפות. אינן – לראיה ראיה בין גמור יום הפסיק
יום  הפסק היה ולא בשבת, היתה הראיות מן שאחת יתכן

לטומאה. זב והוא לראיה ראיה בין למעלה 86)גמור ראה
היתה 87)הי"ב. לא הראיות משתי אחת אף ואולי

ואינו  ראיות שלש כאן ואין בלילה, ומקצתה ביום מקצתה
קרבן. ונשרפת,88)חייב הספק על באה העוף שחטאת

הי"ג. זה בפרק ולמעלה ה"וֿז, פ"א למעלה ראה

âכסלו ב' קודש âשבת
éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦

ומונה 1) טמא הוא זיבות בהן רואה שהזב שהימים יבאר
משיפסוק.

.‡‡e‰ È¯‰ ˙e·ÈÊ Ô‰a ‰‡B¯ ·f‰L ÌÈÓi‰ Ïk»«»ƒ∆«»∆»∆ƒ¬≈
‡ÓË2˙e·Èf‰ ˜ÒÙiLÎe .3ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ4 »≈¿∆ƒ¿…«ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ ,‰·Êk5ÈÈÓM·e ,BLÓL ·È¯ÚÓe ¿»»¿≈«¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
Ba¯˜ ‡È·Ó6‰‡¯ Ì‡Â .˙Bi‡¯ LÏL ÏÚa ‰È‰ Ì‡ ≈ƒ»¿»ƒ»»««»¿ƒ¿ƒ»»

Ï·hL ¯Á‡ ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa elÙ‡ ,·BÊ ÏL ‰i‡¿̄ƒ»∆¬ƒ¿¿ƒƒ««∆»«
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ,Ïk‰ ¯˙Ò -»««…«¿ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

‰B¯Á‡‰ ‰i‡¯ ÌBÈ ¯Á‡Ó7. ≈««¿ƒ»»«¬»

זב 2) יהיה כי איש "איש ג) טו, (ויקרא בפסוק כמפורש
הוא". טמא זובו רבינו 3)מבשרו כתב ג בהלכה להלן גם

ופסק  טהור ומצא עצמה הטומאה ביום "בדק לשונו: וזה
טהרה. הפסק צריך שהוא ומכאן וכו', ויקרא 4)הזוב"

לטהרתו". ימים שבעת לו וספר מזובו הזב יטהר וכי יג, שם,
בשרו 5) ורחץ וגו' ימים שבעת לו "וספר (שם): שנאמר

שתי  בעל זב הוא ואם וטהר". מעיין) (=מי חיים במים
וטהור. בכך לו די השמיני 6)ראיות "וביום ידֿטו: שם,

והאחד  חטאת אחד וגו' יונה בני שני או תורים שתי לו יקח
האחרונה.7)עולה". הראיה יום למחרת פירוש

.·BÈ‡ - ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ „Á‡a È¯˜ ‰‡¯L ·Ê»∆»»∆ƒ¿∆»ƒƒ¿«¿≈«¿ƒ»≈
‡È·Óe ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÌÈÏLÓe ,„·Ïa BÓBÈ ‡l‡ ¯˙BÒ≈∆»ƒ¿««¿ƒƒ¿»»ƒ≈ƒ
¯ÙBÒ - ÈLÈÓÁ‰ ÌBia È¯˜ ‰‡¯ ?„ˆÈk .Ba¯»̃¿»≈«»»∆ƒ««¬ƒƒ≈

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÂÈ¯Á‡8Ba¯˜ ‡È·Óe ,ÈLÈÏMa Ï·BËÂ , «¬»¿»»ƒ¿≈«¿ƒƒ≈ƒ»¿»
.ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ

ארבעה 8) רק לו ונשארו נסתרה החמישי היום שספירת
השבעה. להשלים שלושה עוד להם ומוסיף נקיים, ימים

.‚‡ˆÓe ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ˜„aL ·Ê»∆»«¿ƒƒ≈«¿ƒ»»»
˜„a ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ,‰Ú·L Ïk ˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë»¿…»«»ƒ¿»««¿ƒƒ»«
˜„a elÙ‡ .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë ‡ˆÓe»»»¬≈∆¿∆¿«»√»¬ƒ»«

‡Óh‰ ÌBÈadÓˆÚ ‰9·Bf‰ ˜ÒÙe ,¯B‰Ë ‡ˆÓe10, ¿«À¿»«¿»»»»»««
‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙lÁ˙a ¯ÁÓÏ ˜„a ‡ÏÂ11˜„·e , ¿…»«¿»»ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»»«

ÈÚÈ·Ma12ÈÈÓMa B‡13ÈÓÈ BÏ eÏÚ - ¯B‰Ë ‡ˆÓe «¿ƒƒ«¿ƒƒ»»»»¿≈
.‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰Â ,‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»«¬≈∆¿∆¿«»√»

כן.9) אחרי בדק זיבה, זה לפני שראה יום שבאותו פירוש
טהור".10) ומצא הזוב "ופסק להיות שצריך נראה

שבת קודש

קלר
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כפרה קמ מחוסרי הלכות - קרבנות ספר - כסלו ב' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ימי 11) שבעת של הראשון היום שהוא למחר כלומר,
ימי 12)הטהרה. בסוף בדק אם גם כי אליעזר רבי לדעת

הספירה  ימי בהתחלת בדק ולא שביעי יום שהוא הטהרה
הטהרה. ימי של ראשון יום שהבדיקה 13)שהוא כלומר:

היתה  הראשונה הבדיקה ואילו השמיני, ביום היתה השנייה
בהתחלת  בדיקה כאן שהיתה הספירה, של הראשון ביום
שביעי, ביום שהוא הספירה בסוף בדיקה היתה ולא הספירה
היתה  אם שאף וסובר (שם) חנינא רבי על שחולק וכרב,
בדיקה  היתה ולא ראשון) (ביום הספירה בהתחלת בדיקה
בסוף  בדיקה שהיתה או שביעי), (ביום הספירה בסוף
טהור  הספירה, בהתחלת בדיקה היתה לא אם אבל הספירה,
בהתחלה  לא בדיקה היתה לא אם אבל אליעזר, רבי לפי
ביום  וכן עצמו, הטומאה ביום שבדק פי על אף בסוף, ולא
ו  בפרק רבינו כתב וכן משנה). (כסף טהור אינו - השמיני
אם  "וכן זבה: לעניין כב הלכה ביאה, איסורי מהלכות
הח' וביום טהור, ומצאה הספירה מימי ראשון ביום בדקה
שצריך  משמע טהרה", בחזקת זו הרי טהור, ומצאה

טהו  שתהיה כדי הראשון ביום ביום שתבדוק כשתבדוק רה
שתבדוק  צריך הראשון ביום בדקה לא אם אבל השמיני,
ג' ביום "בדקה כן אחרי שם כתב שכן השביעי, ביום
מימי  ראשון ביום בדקה ולא הדם שפסק ומצאה לזיבתה
בחזקת  זו הרי טהור ומצאה בדקה ובשביעי הספירה,

משנה). (לחם לזב" הדין "והוא שם והוסיף טהרה".

.„.Ôa¯˜ È„ÈÏ ‰‡È·Ó dÈ‡ ˙¯˙BÒ ‡È‰L ‰i‡¯ Ïk»¿ƒ»∆ƒ∆∆≈»¿ƒ»ƒ≈»¿»
È¯‰Â ,ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ˜ÈÒÙ‰Â ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡¯ ?„ˆÈk≈«»»¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ«¬≈

‰BÓ ‡e‰‰‡¯ ‰Ú·M‰ CB˙·e ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»»
˙¯˙BÒ ‡l‡ ,ÌÈzLÏ ˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ - ·BÊ ÏL ‰i‡¿̄ƒ»∆≈»ƒ¿»∆∆«¿«ƒ∆»∆∆

˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe14ÈÓÈ CB˙a ‰‡¯ elÙ‡ .e¯‡aL BÓk «¿ƒƒ¿¿∆≈«¿¬ƒ»»¿¿≈
Ì˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡ ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙Bi‡¯ LÏL ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»»¿ƒ««¬ƒ»»»
ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ elÙ‡ ,„Á‡ ÌBÈa¿∆»¬ƒ»»»¿ƒ¿¿ƒƒ
˙Bi‡¯L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÏL∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ≈≈ƒ»¿»∆¿ƒ

ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ .Ô‰ ‰¯È˙ÒÏ el‡15- ≈ƒ¿ƒ»≈»»»¿ƒ¿≈¿ƒƒ
ÔÈ¯˙BÒ el‡ ˙Bi‡¯ ÔÈ‡L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó16ÌÈ¯·c ‰na . ≈ƒ»¿»∆≈¿ƒ≈¿ƒ«∆¿»ƒ

˙Bi‡¯ ÈzL ÏÚa ·Êa ?ÌÈ¯eÓ‡17LÏL ÏÚa ·Ê Ï·‡ ; ¬ƒ¿»««¿≈¿ƒ¬»»««»
˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯L18ÈÈÓL ÏÈÏa19˙Ú·L ¯Á‡lL ∆»»»¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆¿««ƒ¿«

˙Bi‡¯ LÏL ÏÚ ÈL Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ≈≈ƒ»¿»≈ƒ«»¿ƒ
ÏÚ Û‡L .˙BBL‡¯‰ LÏM‰ ÏÚ „Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ,el‡≈∆»»¿»∆»««»»ƒ∆««
ÔÓÊÏ ‡ˆÈ ‡Ï È¯‰ ,˙B¯˙BÒ ˙BB¯Á‡ LÏL ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»«¬¿¬≈…»»ƒ¿«

Ôa¯˜Ï Èe‡¯L20‡e‰ ÔÓÊ ¯qÁÓ ‰ÏÈl‰Â .21ÏkÏ22, ∆»¿»¿»¿««¿»¿À«¿««…
˙„ÏBiÓ ıeÁ23‡È‰L ,„Á‡Â ÌÈBÓL ÏÈÏa ‰ÏÈt‰L ƒ∆∆∆ƒƒ»¿≈¿ƒ¿∆»∆ƒ

ÈL Ôa¯˜ ‰‡È·Ó24‰Ê ¯·„Â .e¯‡aL BÓk ,ÈtÓ ¿ƒ»»¿»≈ƒ¿∆≈«¿¿»»∆ƒƒ
‰Ïaw‰25. ««»»

אחרים.14) נקיים ימים שבעה 15)שבעה שנגמרו אחר
נקיים. נקיים.16)ימים שבעה ספירת כבר שנגמרו משום

ולכך 17) בלבד, שבעה בספירת אלא בקרבן התחייב שלא
ראיות  שלוש הנקיים, ספירת גמר אחר שמיני, בליל ראה אם

בקרבן. הוא מתחייב חייב 18)- וגם נקיים שבעה שסופר

השמיני. ביום שלוש 19)קרבן שמיני בליל ראה כלומר:
למחרת 20)ראיות. עד קרבנו להביא יכול אינו שהרי

שמיני  ליל של הראיות ג' ונחשבות השמיני. יום שהוא
הראשונות. הראיות בג' שהתחילה ארוכה זיבה בו יש כאילו

אינו 21) שמיני, יום עד קרבנו מביא שאינו מה כלומר:
אלא  קרבנות, מקריבין אין ובלילה לילה, שהוא משום
אם  כך ומשום השמיני. יום עד עוד זמנו הגיע שלא משום
לזיבה  אלו ראיות נחשבות ראיות, שלוש שמיני בליל ראה

התורה.22)ארוכה. דיני א 23)לכל  פרק למעלה ראה
מלידתה, יום שמונים בתוך שהפילה שהיולדת ח, הלכה
ההפלה. ועל הלידה על אחד קרבן מביאה מלאת, ימי שהם

אלא 24) אינו הקרבן חיוב וכל זמן מחוסר שלילה פי על אף
ובכל  - אחד בקרבן פטורה להיות צריכה והיתה פ"א. ביום
"ובמלאת  ו) יב, (ויקרא שנאמר משום שני קרבן מביאה זאת
הלל  בית ודרשו וגו'" כבש תביא לבת או לבן טהרה ימי

לרבות לבת" "או שם) ואחד.(כריתות שמונים אור
"או".25) של מריבוי נלמד אלא בכתוב מפורש זה שאין

.‰ÌBÈa ˙Bi‡¯ ÈzLe ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»««¿≈¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿
ÏÚ ÈL Ôa¯˜ ‡È·Óe ,ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ÈÈÓL¿ƒƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ≈ƒ»¿»≈ƒ«
·Ê Ïk ÏL ‰BL‡¯ ‰i‡¯ È¯‰L ;˙BB¯Á‡‰ ˙B·ÈÊƒ»«¬∆¬≈¿ƒ»ƒ»∆»»

‰·eLÁ ‡È‰ Ú¯Ê ˙·ÎLk26ÌÈzL ‰È¯Á‡ ‰‡¯ Ì‡Â , ¿ƒ¿«∆«ƒ¬»¿ƒ»»«¬∆»¿«ƒ
Ôa¯˜Ï Ì‰nÚ ˙Ù¯ËˆÓ -27ÌÈzL ‰‡¯ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»∆∆ƒ»∆¿»¿»¬»ƒ»»¿«ƒ

,˙Ù¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÈÈÓL ÌBÈa ˙Á‡Â ÈÈÓL ÏÈÏa¿≈¿ƒƒ¿««¿¿ƒƒ≈ƒ¿»∆∆
‰B¯Á‡‰ BÊ ‰·Èf‰ ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â28. ¿≈≈ƒ»¿»««ƒ»»«¬»

קרי.26) כבעל הוא הרי אלא זב, דין עליו ואין
כקרי,27) אלא אינה ראשונה שראיה פי על אף כלומר:

- בקרבן לחייבו שאחריה לשתיים היא מצטרפת זאת ובכל
שלילה  פי על אף שמיני, בליל זוב של אחת ראייה ראה אם
ראיות  לשתי היא מצטרפת למעלה, כמבואר זמן מחוסר

שני. בקרבן לחייבו למחר, דברי 28)שראה המשך שם
עיקר  שהרי הוא". זמן מחוסר "לילה שסובר למי יוחנן רבי

זב. נעשה ראיות שבשתי בלילה, היה הזיבה

.ÂBÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ ,‰·ÈÊa ÔÈ‡nË˙Ó Ïk‰29, «…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¬ƒ»»∆
ÌÈ„·Ú‰Â ÌÈ¯b‰Â30,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰ËBLÂ L¯ÁÂ , ¿«≈ƒ¿»¬»ƒ¿≈≈¿∆¿≈»∆ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡È·nL31‰¯tk32ÌÈL„wa ÔÏÈÎ‡‰Ï È„k33 ∆¿ƒƒ¬≈∆«»»¿≈¿«¬ƒ»«√»ƒ

.˙Úc Ôa BÈ‡L ÔË˜k Ô‰ È¯‰L ,˙ÏÎ‡ Ô˙‡hÁÂ¿«»»∆¡∆∆∆¬≈≈¿»»∆≈∆««
Ì„‡ ÒÈ¯Òe34‰nÁ ÒÈ¯Òe35ÏÎk ‰·ÈÊa ÔÈ‡nË˙Ó ¿ƒ»»¿ƒ«»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»

ÌÈL‡‰36. »¬»ƒ

יומו,29) בן קטן לאתויי "הכל" לב: ונדה ג. בערכין ואמרו
(ויקרא לומר תלמוד מה -דתניא איש"? "איש ב) טו,

בזיבה. שמטמא אחד יום בן תינוק עבדים 30)לרבות
עבדות. לשם וטבלו שמלו החרש 31)כנענים [על

איסור  עליהם ואין ממצוות שפטורים פי על אף והשוטה,
במצוות, שמחוייבים ועבדים גרים אבל קדשים. לאכול
יב]. משנה יד פרק בנגעים כמפורש עליהם, מביאים בוודאי

זב.32) מטעם שמחוייבים קרבונותיהם מביאים אחרים
להם 33) להאכיל שאסור כשם זה, לפני להאכילם שאסור

קמ
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קמא כפרה  מחוסרי הלכות - קרבנות ספר - כסלו ב' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אחרים. אדם.34)איסורים ידי על שלא 35)שנסתרס
אמו. ממעי סריס שנולד כגון מעולם, חמה ואף 36)ראה
זיבות. להם יש - זרע שכבת להם שאין פי על

.ÊÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰37È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˙B - «À¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆À¿≈
LÈ‡‰38‰M‡‰ È¯ÓÁÂ39,ÌÈLk Ì„a ÔÈ‡nË˙Ó : »ƒ¿À¿≈»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»¿»ƒ

˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ .ÌÈL‡k Ô·Ï·e40‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿…∆«¬»ƒ¿À¿»»¿»≈¿ƒ»ƒ»»
˙Bi‡¯ LÏL ÏÚa Ô‰Ó „Á‡41Ìc ‰˙‡¯L ‰·Ê B‡ ∆»≈∆««»¿ƒ»»∆»¬»»

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL42Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó -43BÈ‡Â ¿»»ƒ∆««∆¿ƒƒ»¿»¿≈
ÏÎ‡44‰‡¯Â Ô·ÏÏ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ ‰È‰ . ∆¡»»»∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿…∆¿»»

‰‡¯Â Ì„‡Ï B‡ ,Ì„‡45¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - Ô·Ï46. …∆¿…∆¿»»…∆¬≈∆≈≈

בגמרא 37) שאמרו פי על ואף נקבה, ספק זכר ספק הם
היא  בעלמא ברייה לא - היא עצמה בפני ברייה אנדרוגינוס
א). משנה ב פרק זבים טוב יום (תוספות ספק אלא

דם.38) בראה מטמא ואינו זב שהוא בלובן מטמא שהאיש
בלובן.39) טמאה אינה אבל דם בראיית טמאה שהאשה
בלובן;40) מטמאה ואינה נקבה היא שמא לובן, ראה שאם

אם  "אבל בדם. טמא ואינו זכר הוא שמא דם, ראה ואם
(רע"ב  נפשך" ממה וודאי טומאתן כאחד ואודם לובן ראה

קרבן.41)שם). להביא הזב חייב שאז זוב שאז 42)של
קרבן. להביא הזבה על 43)חייבת הבאה העוף חטאת

נשרפת.44)הספק. הספק על הבאה העוף שחטאת
דם.45) ימים ג' שראה אחר נקיים שבעה את 46)מנה

זה  אין באודם וגם בלובן גם שמטמא פי על שאף הספירה,
אבל  אשה; היא ושמא איש הוא שמא ספק, מחמת אלא
האודם  אין - איש של לובן ראיית משום נקיים ז' כשסופר
ראיית  אין כן וכמו איש, של ללובן סותר אשה, משום שהוא
לאחר  שסופר הנקיים שבעת את סותרת איש, של לובן

אש  של אודם ה.שראה

éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦
מצרעתו,1) שיתרפא אחר המצורע שמביא הקרבנות יבאר

לו. עושים וכיצד שטובל, והטבילות

.‡BzÚ¯vÓ Úe¯v‰ ‡t¯˙iLk2ÔÈ¯‰ËnL ¯Á‡ , ¿∆ƒ¿«≈«»«ƒ»«¿««∆¿«¬ƒ
B˙B‡3Ê¯‡ ıÚa4·BÊ‡Â5˙ÚÏB˙ ÈLe6ÌÈ¯tˆ ÈzLe7 ¿≈∆∆¿≈¿ƒ««¿≈ƒ√ƒ

B¯Oa Ïk ˙‡ ÔÈÁl‚Óe8B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe9Ïk ¯Á‡ , ¿«¿ƒ∆»¿»«¿ƒƒ««»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒkÈ ˙‡Ê10ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰BÓe11ÌBi·e , …ƒ»≈ƒ»«ƒ∆ƒ¿«»ƒ«

‰iL BzÁÏ‚z Ál‚Ó ÈÚÈ·M‰12‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚zk13 «¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿«¿¿ƒ»«ƒ¿««»ƒ»
Ï·BËÂ14ÌBÈ Ïe·Ë ‡e‰ È¯‰Â ,15BLÓL ·È¯ÚÓe16, ¿≈«¬≈¿«¬ƒƒ¿

‰iL ÌÚt Ï·BË ÈÈÓMa ¯ÁÓÏe17Ck ¯Á‡Â ¿»»«¿ƒƒ≈««¿ƒ»¿««»
¯Á‡ ÈÈÓMa Ï·BË ‰Ó ÈtÓe .ÂÈ˙Ba¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ»¿¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ««

‰‡ÓËa ÏÈ‚¯ ‰È‰L ÈtÓ ?LÓ‡Ó Ï·BhL18ÈÓÈa ∆≈≈∆∆ƒ¿≈∆»»»ƒ¿À¿»ƒ≈
BËeÏÁ19‡ÓË ‡nLÂ ,‰‡ÓË ÌeMÓ ¯‰Ê BÈ‡Â , ¬¿≈ƒ¿»ƒÀ¿»¿∆»ƒ¿»

ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa ÈÈÓMa Ï·BË CÎÈÙÏ .Ï·hL ¯Á‡««∆»«¿ƒ»≈«¿ƒƒ¿∆¿««»ƒ
ÌML ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙kLÏa20ÁÈq‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿««¿…»ƒ∆»««ƒ∆…ƒƒ«

BzÚ„21. «¿

כללי 2) פ"ט, עד מפ"א צרעת טומאת בהלכות וראה מנגעו,
הוא 3)הנגע. כיצד פי"א, צרעת טומאת בהלכות ראה

והצפרים. האזוב הארז, עץ של ארז 4)הסדר עץ של מקל
ד). יד, ויקרא קטן.5)(רש"י צבוע 6)צמח צמר חוט

תולעת. מביצי נלקח והצבע אדום, שנאמר 7)בצבע כמו
ארז, ועץ טהורות חיות צפרים שתי למטהר "ולקח (שם):

ואזוב". תולעת ובמשנה 8)ושני בשרו, שעל שערו כל
העביר  המצורע, את לגלח לו "בא ב) משנה פי"ד (נגעים

בשרו". כל על הטהרה,9)תער מעשה את שעשה אחרי
וטהר". במים ורחץ שערו כל את "וגלח ח ) (שם, ככתוב

שהרי 10) המחנה"; אל יבוא "ואחר (שם): שנאמר כמו
מחנה  שכינה, מחנה שהם מחנות לג' מחוץ נשלח מצורע
אשר  ימי כל מו): יג, (שם שכתוב כמו ישראל, ומחנה לויה
מושבו"; למחנה מחוץ ישב, בדד הוא, טמא יטמא בו הנגע
שאר  עם אף ישב שלא נשמע ישב" "בדד שכתוב ממה
לויה  במחנה מותר מת שטמא מת, וטמא זב כמו טמאים,
ומותר  לויה במחנה גם אסור וזב שכינה, במחנה ואסור
ומפתח  ישראל. במחנה גם אסור והמצורע ישראל, במחנה
תוספתא, (ראה ישראל מחנה הוא הבית הר עד ירושלים
נכנס  נטהר שהוא ואחר מ"ח). פ"א לכלים בפיה"מ הובאה
שאסור  ימים, שבעת לביתו מחוץ יושב אבל לירושלים,
א). הלכה צרעת טומאת מהלכות (פי"א המיטה בתשמיש

הטומאה"11) אב הוא "עדיין אלו ימים שבעת ובמשך
ב). הלכה (שם, במגע וכלים אדם שנאמר 12)לטמא

וגו'. שערו" כל את יגלח השמיני ביום "והיה ט): (שם,
שם.13) בנגעים את 14)משנה "ורחץ (שם): שנאמר

וטהר". במים משנה 15)בשרו (שם שני במעשר ואוכל
שם). צרעת טומאת והלכות אם 16)ג, בתרומה, ואוכל

ושם). (שם, כהן ת"ק 17)הוא בין מחלוקת ח. משנה שם
לא  שהרי מדרבנן, היא זו וטבילה כת"ק. ופסק יהודה, לרבי

ספר). (קרית זו טבילה שצריך בתורה ל:18)כתוב יומא
מוחלט.19) מצורע שהיה הימים שם:20)כלומר, נגעים

משנה  פ"ב ובמדות וכו'". המצורעים בלשכת טבל "ומצורע
נשים. בעזרת היתה המצורעים שלשכת מפורש ה,

(יומא 21) לטבול והצריכוהו חכמים הבדילו לא נטמא, ולא
ושביעי  שלישי הזאה גם צריך דעתו הסיח שאם שם),

היסח). ד"ה שם, (תוספות

.·¯Á‡ B‡ ÈÈÓMa Ál‚Â ÈÚÈ·Ma Ál‚ ‡ÏÂ ¯Á‡˙ƒ¿«≈¿…ƒ««¿ƒƒ¿ƒ««¿ƒƒ««
,BLÓL ·È¯ÚÈÂ ÏaËÈ Ál‚iL ÌBia - ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ«∆¿««ƒ¿…¿«¬ƒƒ¿

ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·È ¯ÁÓÏe22‰iL ÌÚt ÏaËiL ¯Á‡ ¿»»»ƒ»¿¿»««∆ƒ¿…««¿ƒ»
e¯‡aL BÓk23ıeÁ „ÓBÚ Ú¯ˆn‰ ?BÏ ÔÈOBÚ „ˆÈk . ¿∆≈«¿≈«ƒ«¿…»≈

Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ24˙t˜Ò‡a ˙ÈÁ¯ÊÓ Á˙t „‚k25¯ÚL ¿∆¿«ƒ¿»≈¿∆∆∆«ƒ¿»ƒ¿«¿À«««
¯B˜È26·¯ÚÓÏ ÂÈÙe27È¯qÁÓ Ïk ÌÈ„ÓBÚ ÌLÂ . ƒ»»»¿«¬»¿»¿ƒ»¿À¿≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯‰ËnL ˙Úa ‰¯tk28˙‡ ÔÈ˜LÓ ÌLÂ , «»»¿≈∆¿«¬ƒ»¿»«¿ƒ∆
˙BËBq‰29‡e‰Lk Ú¯ˆÓ ÏL ÌL‡ Á˜BÏ Ô‰k‰Â . «¿«…≈≈«»»∆¿…»¿∆

ÈÁ30BÙÈÓe31ÔÓM‰ ‚Ï ÌÚ32Á¯ÊÓa33Ïk C¯„k , «¿ƒƒ…«∆∆¿ƒ¿»¿∆∆»
˙BÙez‰34BÓˆÚ ÈÙa ‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÛÈ‰ Ì‡Â . «¿¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆ƒ¿≈«¿

‡ˆÈ -35„Ú Ú¯ˆÓ ÏL ÌL‡‰ ˙‡ ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â . »»¿««»≈ƒ∆»»»∆¿…»«
Á˙t‰36,ÂÈÏÚ CÓBÒÂ ‰¯ÊÚÏ ÂÈ„È ÈzL ÒÈÎÓe , «∆««¿ƒ¿≈»»»¬»»¿≈»»

„iÓ B˙B‡ ÔÈËÁBLÂ37,BÓc ˙‡ ÌÈ‰k ÈL ÔÈÏa˜Óe . ¿¬ƒƒ»¿«¿ƒ¿≈…¬ƒ∆»
„Á‡Â ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ B˜¯BÊÂ ÈÏÎa Ïa˜Ó „Á‡∆»¿«≈ƒ¿ƒ¿¿««≈«ƒ¿≈«¿∆»

קמא
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B„Èa38˙ÈÓÈ‰39‰¯ÚÓe40‰fÓe ˙ÈÏ‡ÓO‰ B„ÈÏ41 ¿»«¿»ƒ¿»∆¿»«¿»ƒ«∆
˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡a42- ‰lÁz Ï‡ÓOa Ïa˜Â ‰pL Ì‡Â . ¿∆¿»«¿»ƒ¿ƒƒ»¿ƒ≈«¿…¿ƒ»

ÏÒt43k‰ .B˜¯BÊÂ BÎÈÏBÓ ÈÏka Ìc‰ ˙ˆ˜Ó ÏawL Ô‰ »««…≈∆ƒ≈ƒ¿»«»«¿ƒƒ¿¿
Ìc‰ ÏawL Ô‰k‰ ‡B·È Ck ¯Á‡Â .‰lÁz ÁaÊn‰ ÏÚ««ƒ¿≈«¿ƒ»¿««»»«…≈∆ƒ≈«»

Ú¯ˆn‰ Ïˆ‡ BtÎa44Ú¯ˆn‰Â ÌÈÙaÓ Ô‰k‰ , ¿«≈∆«¿…»«…≈ƒƒ¿ƒ¿«¿…»
ıeÁaÓ45BL‡¯ Ú¯ˆn‰ ÒÈÎÓe ,46ÔÓ Ô‰k‰ Ô˙BÂ ƒ««¿ƒ«¿…»…¿≈«…≈ƒ

BÊ‡ Cez ÏÚ BtÎaL Ìc‰47˙ÈÓÈ‰48Ck ¯Á‡Â . «»∆¿««¿»¿«¿»ƒ¿««»
ÒÈÎÈ Ck ¯Á‡Â ,B„È Ô‰a ÏÚ ÔzÈÂ ˙ÈÓÈ‰ B„È ÒÈÎÈ«¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ≈«…∆»¿««»«¿ƒ

BÏ‚¯ Ô‰a ÏÚ ÔzÈÂ ˙ÈÓÈ‰ BÏ‚¯49ÏÚ Ô˙ Ì‡Â . «¿«¿»ƒ¿ƒ≈«…∆«¿¿ƒ»««
‡ˆÈ ‡Ï - Ï‡ÓO‰50Ck ¯Á‡Â .51B˙‡hÁ ·È¯˜È «¿……»»¿««»«¿ƒ«»

B˙ÏBÚÂ52Ìc‰ ÔziL ¯Á‡Â .53ÏËB ˙BB‰a‰ ÏÚ ¿»¿««∆ƒ≈«»««¿≈
B¯·Á ÏL Btk CB˙Ï ˜ˆBÈÂ ÔÓM‰ ‚lÓ Ô‰k‰54 «…≈ƒ…«∆∆¿≈¿«∆¬≈

˙ÈÏ‡ÓO‰55BÓˆÚ Ûk CB˙Ï ˜ˆÈ Ì‡Â .56.‡ˆÈ - «¿»ƒ¿ƒ»«¿««¿»»
˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡ Ï·BËÂ57Ú·L ‰fÓe BtÎaL ÔÓMa ¿≈∆¿»«¿»ƒ«∆∆∆¿««∆∆«

ÌÈÓÚt58ÌÈL„w‰ L„˜ ˙Èa „‚k59‰Èf‰ Ïk ÏÚ , ¿»ƒ¿∆∆≈…∆«√»ƒ«»«»»
ÔÓMa Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë60˙Èa „‚k Ôek ‡ÏÂ ‰f‰ Ì‡Â . ¿ƒ«∆¿««∆∆¿ƒƒ»¿…ƒ≈¿∆∆≈

˙B¯Lk - ÌÈL„w‰ L„˜61Ïˆ‡ ‡B·È Ck ¯Á‡Â . …∆«√»ƒ¿≈¿««»»≈∆
Ce˙a ÌL‡‰ Ìc ÌB˜Ó ÏÚ ÔÓM‰ ÔÓ ÔzÈÂ Ú¯ˆn‰«¿…»¿ƒ≈ƒ«∆∆«¿«»»»ƒ¿

BÏ‚¯ Ô‰·e B„È Ô‰·e ÔÊ‡62BtÎaL ÔÓM‰ ÔÓ ¯˙Bp‰Â . …∆…∆»…∆«¿¿«»ƒ«∆∆∆¿«
¯‰Ë˙n‰ L‡¯ ÏÚ epzÈ63¯tk ‡Ï - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .64. ƒ¿∆«…«ƒ¿«≈¿ƒ…»«…ƒ≈

‚l‰ ¯‡Le65ÌÈ‰kÏ ˜lÁ˙Ó66. ¿»«…ƒ¿«≈«…¬ƒ

הוא 22) וכן (כסףֿמשנה). מד: נזיר במשנה הוא פשוט
ז). הלכה ב, פרק מצורע, (מגלת מצורע פרשת בספרא

א.23) הלכה נכנס 24)למעלה כפורים מחוסר שאין לפי
(כסףֿ ח משנה א פרק בכלים כמפורש ישראל, לעזרת

עומד 25)משנה). צא: שבת בפיה"מ ראה (=סף). משקוף
בתוך  לעמוד לו אסור אבל לשער, חוץ שהוא באסקופה
ליכנס  אסורים כפרה ומחוסרי ישראל, לעזרת שנחשב השער
פרק  נגעים המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ישראל, לעזרת
שער  "כנגד ד: הלכה סוטה מהלכות ובפ"ג ט, משנה יד
בחלל  שעומד ז.) (סוטה רש"י דעת אבל מבחוץ". המזרח

העזרה. בקדושת נתקדש שלא פי"ד 26)השער נגעים
השער  הוא ניקנור ושער ניקנור", בשערי ועמד "בא ח משנה
פ"ב, (מדות ישראל לעזרת נשים מעזרת בו שנכנסים העליון
שהביא  גדול אדם של שמו על ניקנור שער ונקרא ו), משנה
נסים, אירעו ובדרך מצרים, של מאלכסנדריא השער דלתות

לח. ביומא מצורע 27)ראה (מגלת מצורע פרשת ספרא
המטהר  האיש את המטהר הכהן "והעמיד ו) הלכה ג, ְִפרשה
אחוריהם  ניקנור בשער מעמידו מועד, אהל פתח ה' לפני

למערב". ופניהם גם 28)למזרח, עומדת ממצורע, חוץ
שמצוה  ז.), סוטה (משנה ניקנור בשער טהרתה בעת היולדת
(פרשת  בספרי ונלמד קרבנו, על וישמור שיעמוד לאדם
לי  להקריב "תשמרו ב) כח, (במדבר שכתוב ממה פנחס)
שהם  ואלו נכנס, לעזרה להכנס שיכול ומי במועדו";
וזבות  זבים כן וכמו ניקנור, שער ליד עומדים כפרה מחוסרי

שם). רש"י וראה ח. ומשום 29)(סוטה שם, סוטה משנה
ה'" לפני האשה את הכהן "והעמיד יח) ה, (שם בה שנאמר

בגמרא). סא.30)(שם, במנחות מניפו,31)משנה הכהן
פ"ח  נגעים שבתוספתא ואע"פ בזה. משתתף המצורע ואין
ולוגו  אשמו שמביא אמרו (628.34 עמ' צוקרמנדל, (הוצאת
ומצורע  מבפנים עומד והכהן ניקנור, בשער ומעמידו בידו,
- מניף המצורע שגם הרי וכו'; ידו מניח ומצורע מבחוץ,
ניקנור, לשער האשם שמביא התוספתא, לדעת אלא אינו זה
כדלהלן, העזרה, במזרח שמניפו המשנה דברי לפי אבל
לעזרה  להכנס לו אסור שהרי יניף, שהמצורע איֿאפשר

ראב"ד). ועיין יב):32)(לחםֿמשנה; יד, (ויקרא שנאמר
לוג  ואת לאשם אותו והקריב האחד הכבש את הכהן "ולקח
תנופה  שטעונים מלמד ה'", לפני תנופה אותם והניף השמן,

ז).כאחד הלכה שם (ספרא 33)(ספרא במזרח ה'", "לפני
שכתב: שם, מנחות ברש"י וראה העזרה. מזרח והוא שם)
להניף, יכול מזבח של במזרחו אפילו כלומר "במזרח,
שבתוספתא  ואע"פ להיכל". יותר דקרוב במערבו וכלֿשכן
בשער  ומעמידו בידו, ולוגו אשמו "שמביא מפורש הנ"ל
הנ"ל  במשנה שאמרו כמו אלא כן, רבינו דעת אין - ניקנור"

למעלה. וראה העזרה. במזרח במזרח,34)שהוא שהם
הקרבנות  מעשה מהלכות ובפ"ט במשנה, שם מנחות ראה
יא. הלכה ומוספין תמידין מהלכות ובפ"ח ו, הלכה

וזה 35) עצמו בפני זה הניף אם "מנין שם: וגמרא ספרא
לאשם". אותו (שם) תלמודֿלומר יצא? עצמו, בפני

באותו 36) היתה שהסמיכה נשמע שם שבתוספתא אע"פ
דברי  כמו אלא רבינו, דעת כן אין - התנופה שהיתה מקום
הסמיכה, של מקום באותו התנופה היתה שלא הנ"ל המשנה

למעלה. אצל 37)וראה לו "בא ח: משנה פי"ד נגעים
נגעים  ובתוספתא וכו'". ושחטו עליו ידיו שתי וסמך האשם,
חוץ  שחיטה, לסמיכה תיכף שבמקדש הסמיכות "כל שם
היו  שבמקדש הסמיכות וכל ניקנור, בשער שהיתה מזו
יכול  שאין ניקנור, בשער שהיתה מזו חוץ מזבח, של לצפונו
האשם  מדם עליו שיזרוק עד לעזרה להכנס המצורע
שאע"פ  מיד", אותו "ושוחטין רבינו וכתב שלו". והחטאת
שוחטו  שהרי שחיטה, לסמיכה תיכף שיהיה שאיֿאפשר
יעכבנו  לא אעפ"כ - יד) יד, (ויקרא מזבח של צפון בצד
(קרית  ישחטנו השחיטה למקום כשיגיע מיד אלא יותר

שגם 38)ספר). ומכיון שם. נגעים ותוספתא משנה
הצריכו  לפיכך - ימין צריכות ביד, הקבלה וגם בכלי הקבלה

ספר). (קרית כהנים (הוצאת 39)שני פ"א זבחים תוספתא
מקבל  מצורע של אשמו "דם :(480.34 עמוד צוקרמנדל
ומה  הימנית". באצבע ומזה בשמאלו, ומערה בימינו,
שקיבל  "זה (629.11 (עמוד פ"ט בנגעים בתוספתא שאמרו
בשמאל  שמקבל השניה הקבלה היינו בשמאל", מקבל ביד

קורקוס). ר"י בשם (כסףֿמשנה הימין שופך.40)מן
כדלהלן.41) המצורע, והיינו 42)על שם. זבחים תוספתא

(אגודל) לבהן השניה היא ו"אצבע" הימנית, היד על באצבע
נתינת  סדר ההלכה, בהמשך להלן וראה לרמיזה; המשמש

המצורע. על שם.43)הדם זבחים כן 44)תוספתא
בא  בכלי, שקיבל "זה שאמרו: שם), (נגעים בתוספתא נראה
מצורע", אצל לו בא ביד שקיבל וזה המזבח, גבי על וזורקו
על  הדם הראשון שזרק שלאחרי הסדר, הוא שכן הרי

קמב



לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • י נ והיי   143 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמג כפרה  מחוסרי הלכות - קרבנות ספר - כסלו ב' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

המצורע. אצל השני לו בא לשער 45)המזבח, מבחוץ
פ"ח). נגעים (תוספתא ניקנור.46)ניקנור שער לתוך

זהו 47) אי א, הלכה פ"ה להלן וראה ט. משנה פי"ד נגעים
אוזן. ידֿכה).48)תנוך יד, (ויקרא בתורה כמפורש

ועל 49) הימנית, המטהר אוזן תנוך על "ונתן (שם) ִשכתוב
(נגעים  כת"ק ופסק הימנית", רגלו בהן ועל הימנית ידו בהן
אגודל  זה ו"בהן" כאחת. שלשתן את מכניס שאינו שם)
ושברגל. שביד העבה הקיצונה הקטנה האצבע שהוא

"הימנית",50) (שם) כתוב שהרי (שם), שמעון כר' דלא
"תהיה" - המצורע" תורת תהיה "זאת ב) (שם, וכתוב

כאן). ספר (קרית האשם.51)לעיכובא סדר שגמר אחר
את 52) הכהן "ועשה האשם סדר אחר יט) (שם, שכתוב

את  ישחט ואחר מטומאתו, המטהר על וכפר ִהחטאת
והעולה,53)העולה". החטאת שמקריב לפני האשם דם
ב  י.וראה משנה שם לנגעים, אחרונה" שם.54)"משנה

השמן  מלוג הכהן "ולקח טו): (שם, שכתוב ממה כן ולמדו
יוצק  היה המזה שהכהן הרי השמאלית". הכהן כף על ויצק

שם). נגעים ורא"ש (ר"ש אחר כהן כף כמפורש 55)על
השמאלית". הכהן כף על "ויצק שם,56)(שם) נגעים

אחר, כהן כף לתוך שיצוק בתורה מפורש כתוב לא שהרי
מן  הימנית אצבעו את הכהן "וטבל (שם) כתוב כן וכמו
הכהן  של כף שמשמע השמאלית", כפו על אשר השמן

ספר). (קרית עצמו הכהן 57)המזה "וטבל (שם) שכתוב
הימנית". אצבעו "בהזאות 58)את אמרו: כז: במנחות

ההזאה  היתה לא שבמצורע הרי ושבמצורע", שבפנים וכו'
נגעים  (ר"ש קודשֿהקדשים בית לצד פניו הופך אלא בפנים,
איכא. ד"ה שם ותוס' עד: מנחות ברש"י וראה שם),

השמן 59) מן "והזה טז) יד, (ויקרא שכתוב שם, נגעים
קודשֿ בית כנגד והיינו ה'", לפני פעמים שבע באצבעו

אחת 60)הקדשים. פעם יטבול שלא והיינו שם, נגעים
"שבע  (שם) שכתוב שמה יותר, או פעמים שתי ויזה
שם  שבפסוק "וטבל" על וגם "והזה" על גם מוסב פעמים"

שם). 480,23)61)(ר"ש (עמוד פ"א זבחים תוספתא
אלו  הרי וכו' מכוונות שאינן וכו' מצורע של "הזאות

(כסףֿמשנה). שכתוב 62)כשירות" כמו שם, נגעים
על  הכהן יתן כפו, על אשר השמן "ומיתר יז) שם, (ויקרא
רגלו  בהן ועל הימנית ידו בהן ועל הימנית המטהר אזן ִתנוך

האשם". דם על כמו 63)הימנית, שם. נגעים המצורע,
על  יתן הכהן כף על אשר בשמן "והנותר יח) (שם, שכתוב

ה'". לפני הכהן עליו וכפר המטהר, שם,64)ראש כר"ע ִ
להל  ה.וראה הלכה פ"ה שבלוג.65)ן השמן שאר

"זה 66) ט) יח, (במדבר שנאמר ממה כן למדו מד: בזבחים
"כל  וגו'", קרבנם כל האש, מן הקדשים מקודש לך יהיה
לכהנים  נאכל שהוא מצורע של שמן לוג לרבות קרבנם"
מצורע  (מגלת מצורע פרשת ובספרא ר"ב). מעשה (הגהת
כחטאת  "כי יג) יד, (ויקרא הפסוק מן למדו ב) הלכה ג פרק
שמן  לוג "לרבות - הוא" קדשים קודש לכהן הוא האשם

מצורע". של

.‚‰p‰k È¯ÎÊÏ ‰¯ÊÚa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡ ‚l‰ È¯ÈL67 ¿»≈«…≈∆¡»∆»»¬»»¿ƒ¿≈¿À»
ÌL‡Ï Lw‰ È¯‰L ,ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯‡Lk68¯eÒ‡Â . ƒ¿»»¿≈»»ƒ∆¬≈À«»»»¿»

ÔzÓe Ú·L ÔzÓ epnÓ ÔziL „Ú ÔÓM‰ ‚lÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ…«∆∆«∆ƒ≈ƒ∆««∆«««
˙BB‰a69‰˜BÏ - ÏÎ‡ Ì‡Â .70Ì„˜ ÌÈL„˜ ÏÎB‡k , ¿¿ƒ»«∆¿≈»»ƒ…∆

‰˜È¯Ê71. ¿ƒ»

שמן 67) ראית אם שמעון, רבי "אמר צא. שם במשנה
ולוג  וכו' הוא אלא מהו, לשאול צריך אין בעזרה שמתחלק
שהיה  משמע בעזרה, שמתחלק ומאחר מצורע". של שמן
מפורש  וכן (כסףֿמשנה), שם שהיו כהונה לזכרי נאכל
לזכרי  נאכל שבלוג השמן "שירי פ"ט נגעים בתוספתא

הוקדש 68)כהנים". השמן שלוג כח. במנחות מפורש כן
כאן  הלחםֿמשנה ודברי לרבנן, בין אליעזר לר' בין לאשם,

המוריה). (הר מובנים "לוג 69)אינם מד. בזבחים ברייתא
באכ  שאסור ושוין וכו' מצורע של מתן שמן שיתן עד ילה

בהונות". ומתן באכילה 70)שבע שאסור לרבינו שמשמע
ודעת  (כסףֿמשנה). התורה מן איסור הוא בברייתא שכתוב

מדרבנן. שאיסורו שם מהלכות 71)רש"י בפי"א ראה
ד  הלכה הקרבנות מעשה

éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦
רגל 1) בהן או יד בהן לו אין ואם אוזן, תנוך זהו אי יבאר

ימנית. אוזן או

.‡?ÔÊ‡ Cez e‰Ê È‡2ÈÚˆÓ‡‰ ¯„‚ ‰Ê3Ô˙ .4ÏÚ ≈∆¿…∆∆»≈»∆¿»ƒ»««
˙BB‰a‰ Ècˆ5Ô‰Ècˆ Ècˆ ÏÚ Ô˙ ;¯Lk -6ÏeÒt -7. ƒ≈«¿»≈»««ƒ≈ƒ≈∆»

‰ÏÚÓÏÓ BÓˆÚ ÌL‡‰ Ìc ÏÚ ÔÓM‰ Ô˙pL ÔÈa8ÔÈa ≈∆»««∆∆««»»»«¿ƒ¿«¿»≈
Ìc‰ „ˆa Ô˙pL9ÔziL Ì„˜ Ìc‰ Áp˜˙ elÙ‡ , ∆»«¿««»¬ƒƒ¿«««»…∆∆ƒ≈
˙BB‰a ÏÚ ÔÓM‰10‡ˆÈ -11Ìc ÌB˜Ó ÏÚ :¯Ó‡pL ; «∆∆«¿»»∆∆¡««¿«

ÌL‡‰12˙ÈÓÈ Ï‚¯ Ô‰a B‡ ˙ÈÓÈ „È Ô‰a BÏ ÔÈ‡ . »»»≈…∆»¿»ƒ…∆∆∆¿»ƒ
˙ÈÓÏBÚ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡ - ˙ÈÓÈ ÔÊ‡ BÏ ÔÈ‡L B‡13. ∆≈…∆¿»ƒ≈»√»»ƒ

השמן 2) ומן הדם מן הכהן שנותן ה"ב, פ"ד למעלה ראה
המצורע. של הימנית אוזן תנוך פרשת 3)על 'סיפרא'

והחזק  הבולט בשר והוא ה"ה) פ"ג מצורע (מגילת מצורע
הרך  הבשר מן שם ושנמשך האוזן, שבפנים לעצם, הדומה
נגעים  לרבינו, המשנה בפירוש ראה האוזן, כל את המקיף

מ"ט. שבו 5)השמן.4)פי"ד הצד הוא הבהן" "על
הקרובים  הבוהן של הצדדים שני הם הבוהן" "וצדי הצפורן,

הצפורן. הצפורן,6)לצד של לצד מתחת הם צדדין" "צדי
א. י, במנחות רש"י ראה היד. כף כנגד במנחות 7)היינו

הימנית  ידו בוהן "על זירא לרבי ירמיה רבי ליה "אמר ט:
נתינת  אצל יז יד, בויקרא (שכתוב הימנית" רגלו בוהן ועל
על  שנותנו שם שכתוב (כיון לי למה המצורע) על השמן
ורגלו  ידו בוהן על שזהו אנו יודעים א"כ האשם, דם מקום
להכשיר  – המיותר אחד (בוהן צדדין להכשיר חד הימניות).
(בין  צדדין" צידי לפסול וחד רגל) ושל יד של הבוהן צידי

רגל). של ובין יד ראה 8)של חוצץ, הדם ואין כשר,
דם  "על (שם) שנאמר ממה זה שלמדו - א י, מנחות

ממש.9)האשם". הדם על ולא הדם יד על שנתן
ו'סיפרא'10) שם, ה"י.מנחות רומי 11)שם בדפוס

הבהונות". על השמן "נותן תימן: וכת"י וויניציא,
שם,12) ('סיפרא' גורם" המקום אלא גורם הדם אין "הוי

קמג
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כפרה קמד מחוסרי הלכות - קרבנות ספר - כסלו ב' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

וכתנא13ֿ)ה"י). הי"א שם ו'סיפרא' מ"ט, פי"ד נגעים
שנאמר  מה שכל שמעון ורבי אליעזר כרבי ולא קמא,

לעיכובא, הוא ב)במצורע יד, (ויקרא תורה אמרה שכן
('קרית  א כז, במנחות ראה המצורע", תורת תהיה "זאת
בהן, לו אין ד"ה - ב מה, סנהדרין ב'תוספות' וראה ספר'),
שנצטרע, אחר האוזן או הבוהן כשנקטעו שמדובר שכתבו
ב'מעשה  וראה מעכב, זה אין שנצטרע לפני נקטעו אם אבל

כאן. רוקח'

.·Ú¯ˆÓ ÌL‡14BÓLÏ ‡lL BËÁML15Ô˙ ‡lL B‡ ¬«¿…»∆¿»∆…ƒ¿∆…»«
˙BB‰a Èab ÏÚ BÓcÓ16ÁaÊnÏ ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ -17, ƒ»««≈¿¬≈∆∆«ƒ¿≈«

ÌÈÎÒ ÔeÚËÂ18Ú¯ˆÓ ÌL‡ ÈkÒk19Ú¯ˆn‰ CÈ¯ˆÂ , ¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈¬«¿…»¿»ƒ«¿…»
¯Á‡ ÌL‡20B¯ÈLÎ‰Ï21. »»«≈¿«¿ƒ

סא,14) ויומא א. ה, במנחות הובאה פ"ט, נגעים תוספתא
קרבן 15)ב. לשם או עולה קרבן לשם ששחטו וכגון

הדם.16)שלמים. שנשפך שכל 17)כגון הוא שהדין
במשנה. - א ב, זבחים כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים

נסכים,18) שצריך הטעם יוחנן רבי מפרש - ב פט, במנחות
המזבח, גבי על מלהקריבו פסלתו כן אומר אתה אי שאם
עלו  ולא לשמו שלא נשחט שהרי ראוי אינו למצורע שהרי
משום  איֿאפשר אחר לקרבן ולשנותו ב.), (זבחים לחובה לו
אשם  שאין להקריבו יכול אינו ולנדבה אשם, לשם שהופרש
אשם  ואין מצורע אשם בתור להקריבו והוכרח נדבה, בא
מהל' פט"ו וראה צ:), מנחות (משנה נסכים בלא מצורע

הי"ז. המוקדשין בלול 19)פסולי סולת עשרון הם:
הקרבנות  מעשה מהל' (פ"ב יין ורביעית שמן ההין ברביעית

עלו 20)ה"ו). ולא כשרים, לשמן שלא שנזבחו שזבחים
במשנה). ב. (זבחים חובה לשם למצורע 21)לבעלים

ה"א. פ"א למעלה ראה בקדשים, לאכול שיוכל

.‚BÓL‡Ï B˙‡hÁ ÌÈc˜‰22Ò¯ÓÓ ¯Á‡ ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿ƒ«»«¬»…ƒ¿∆«≈¿»≈
dÓ„a23‰Ù¯O‰ ˙È·Ï ‡ˆ˙Â d˙¯eˆ ¯aÚz ‡l‡ ,24. ¿»»∆»¿À«»»¿≈≈¿≈«¿≈»

(22,(160.24 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ד פסחים תוספתא
פ"ח  ונגעים (368.17 (עמ' פ"י בבאֿקמא ה, במנחות הובאה
החטאות  "כל במשנה: – ב צ, בזבחים וראה (629.4 (עמ'
שהוא  מפני מצורע מאשם חוץ לאשמות, קודמות שבתורה

הכשר". על ששחיטה 23)בא מכיון אומרים אין כלומר:
למען  הדם עם הכלי את אחר כהן ינענע היא, עבודה לאו
מדמו  ויזה האשם את הוא ישחוט ובינתיים יקרש, לא
קודמת  האשם עבודת עי"ז ותהיה החטאת, מדם יזה ואח"כ
שבעת  משום צורתו, תעובר אלא – החטאת לעבודת
להשחט  דינה שהרי זמן, מחוסרת היתה החטאת ששחטו
אבל  שם). (מנחות ביום" לבו זמן מחוסר "ויש האשם לאחר
אינו  שהאשם רבינו כתב ה"ה, פ"א למעלה שהרי עיון צריך

(ראה 24)מעכב. ותפסיד שתתעפש עד החטאת את יניח
אינו  שהפסול שכל ותשרף, פב:) פסחים המשנה, פירוש
(ראה  צורתו שיעובר לאחר אלא מיד נשרף אינו הקרבן בגוף

ה"ג). פסח קרבן מהל' פ"ד

.„‰¯OÚ ¯Á‡ BbÏÂ ÌBi‰ BÓL‡ ‡È·‰Ï Ì„‡Ï LÈ≈¿»»¿»ƒ¬»«¿À««¬»»
ÌÈÓÈ25- ¯Á‡ Ú¯ˆÓ ÌL‡Ï ‚l‰ ˙BpLÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . »ƒ¿ƒ»»¿««…«¬«¿…»«≈

ÈÏka L„wL Èt ÏÚ Û‡ ,‰pLÓ26‚l‰ ¯ÒÁ .27„Ú ¿«∆««ƒ∆»««¿ƒ»««…«
˜ˆÈ ‡lL28ep‡ÏÓÈ -29˜ˆiL ¯Á‡Ó ¯ÒÁ ;30‡È·È - ∆…»«¿«¿∆»«≈««∆»«»ƒ

‰lÁza ¯Á‡31. «≈«¿ƒ»

ועשרה 25) ב. טו, במנחות והובאה פ"ה, זבחים תוספתא
יותר. אפילו אלא דוקא, לאו בתוספתא 26)ימים שם

שהוא  שהלוג היינו בכלי, וקדש מאיר, רבי של כתנאֿקמא
השמן  את לשנות יכול ואעפ"כ השמן, את מקדש שרת כלי

אחר. מצורע לאשם השמן 27)שיהיה מן מעט שנשפך
מצורע  פרשת ב'סיפרא' זו הלכה ומקור לוג, ממדת ונחסר
יד, (ויקרא הפסוק מן כן ולמדו ה"ב), פ"ג מצורע (מגילת
הוא", קדשים קודש לכהן הוא האשם כחטאת "כי יג)
לשחסר  פרט "הוא" מצורע, של לוג לרבות קדשים" "קודש
סלתה  שחסרה מנחה שגם - ב ט, במנחות וראה שהוא, כל
אחר. סולת או שמן להביא וצריך פסולה שמנה, או

ה"ב.28) פ"ד למעלה ראה הכהן, כף פירוש,29)לתוך
וכרבי  החסר, את משלים ורק נפסל, לא הנשאר שהשמן
בחסרון  לפסול קובע הלוג אין כי מ"י, פי"ד בנגעים עקיבא
ה"ו) (שם וב'סיפרא' ט.) (מנחות הקובעת היא היציקה אלא
ויצק  השמן מלוג הכהן "ולקח טו) (שם, שכתוב ממה נלמד
- יצק שלא על הלוג חסר ויצק, השמן "מלוג – וגו'"
עקיבא". רבי דברי בתחילה, אחר יביא - משיצק ימלאנו,

השמן.30) נחסר שיצק עקיבא 31)אחרי רבי כדברי
ה"הֿו. להלן וראה (שם),

.‰Â BtÎÏ ÔÓM‰ ÔÓ ˜ˆÈ˙Bf‰Ï ÏÈÁ˙‰32CtLÂ »«ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«
‡È·È - ‚l‰ CtL Ú·L ÔzÓ ¯Ó‚ ‡lL „Ú Ì‡ :‚l‰«…ƒ«∆…»«««∆«ƒ¿««…»ƒ

Ú·L ÔzÓa ÏÈÁ˙ÈÂ ¯Á‡33CtLÂ Ú·L ÔzÓ ¯Ób ; «≈¿«¿ƒ¿««∆«»«««∆«¿ƒ¿«
˙BB‰aa ‰lÁzÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ ¯Á‡ ‡È·È - ‚l‰34ÏÈÁ˙‰ . «…»ƒ«≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ

˙BB‰aa35¯Á‡ ‡È·È - ¯Ó‚iL Ì„˜ ‚l‰ CtLÂ «¿¿ƒ¿««……∆∆ƒ¿…»ƒ«≈
Ck ¯Á‡Â ˙BB‰a‰ ¯Ób .˙BB‰aa ‰lÁzÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿»««¿¿««»

‚l‰ CtL36L‡¯ ÏÚ BtÎaL ÔÓM‰ ¯‡L ÔziL Ì„˜ ƒ¿««……∆∆ƒ≈¿»«∆∆∆¿««…
¯‰hn‰37˙znL ;¯Á‡ ‚Ï ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - «ƒ«≈≈»ƒ¿»ƒ…«≈∆«¿«

˙·kÚÓ dÈ‡ L‡¯‰38ÔÓMa ¯˙Bp‰Â :¯Ó‡pL ,39, »…≈»¿«∆∆∆∆¡«¿«»«∆∆
ÔÓM‰ ¯˙iÓe40. ƒ∆∆«∆∆

פעמים 32) שבע השמן מן שמזה ה"ב, פ"ד למעלה ראה
הקדשים. קדשי בית בתוספתא 33)כנגד כתנאֿקמא

מצוה  הן ההזאות ז' שכל סא.), ביומא (הובאה פ"ט נגעים
ספר'). ('קרית אלא 34)אחת בהזאות מתחיל ואינו

ה"ב, פ"ד למעלה ראה הבהונות, על השמן בנתינת ממשיך
שם. יומא ובגמרא, הגר"א). גירסת (לפי שם בתוספתא והיא

הן 35) הבהונות כל שמתן שם, וגמרא בתוספתא כתנאֿקמא
מחדש  הבהונות מתן החדש, בשמן מתחיל ולכן אחת, מצוה

שם). ספר' שבלוג 36)('קרית השמן נשפך כלומר,
נשפך. לא שבכפו השמן אבל לכהנים, ראה 37)שמתחלק

ה"ב. פ"ד הגר"א)38)למעלה גירסת (לפי שם תוספתא
צריך  אינו שבלוג, השמן שחסר אע"פ כלומר שם, ויומא
המטהר, ראש על שבכפו השמן נותן אלא אחר, לוג להביא
נתינת  בשעת שלם הלוג שיהיה מעכבת אינה הראש שמתנת
מעכבות  המתנות שאר שכל כשם המטהר, ראש על השמן

קמד
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צריך  שבכף, השמן גם נשפך אם אבל למעלה. כמבואר
כיפר, לא המטהר ראש על נתן לא ואם אחר, לוג להביא
ו.) זבחים אורה' ('קרן ה"ב פ"ד למעלה רבינו שכתב כמו
יומא  ב'תוספות' ועי' קורקוס, ר"י בשם משנה' ב'כסף וראה

שם. וזבחים א. הכהן 39)סא, כף על אשר בשמן "והנותר
המטהר". ראש על כפו,40)יתן על אשר השמן "ומיתר

א  סא, ביומא ודרשו וגו'", המטהר אוזן תנוך על הכהן יתן
(כלומר, מעכבת אינה הראש שמתנת "ומיתר" מ"והנותר" -
הראש  על השמן נתינת בשעת שלם הלוג שיהיה צורך אין

שם). אורה' 'קרן –

.ÂÌc ÔzÓÏ ÔÓL ÔzÓ ÌÈc˜‰41ÔÓL ‚l‰ ‡lÓÈ -42 ƒ¿ƒ««∆∆¿««»¿«≈«…∆∆
Ìc‰ ¯Á‡ ÔÓM‰ ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ43ÏÚ ÔÓL ÔzÓ ÌÈc˜‰ . ¿«¬…¿ƒ≈«∆∆«««»ƒ¿ƒ««∆∆«

Ú·L ÔzÓÏ ˙BB‰a‰44ÏÚ ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ ‚l‰ ‡lÓÈ - «¿¿««∆«¿«≈«…¿«¬…¿ƒ≈«
Ú·L ÔzÓ ¯Á‡ ˙BB‰a‰45˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê :¯Ó‡pL . «¿««««∆«∆∆¡«…ƒ¿∆«

¯„q‰ ÏÚ B˙¯Bz Ïk ‰È‰zL - Ú¯ˆn‰46. «¿…»∆ƒ¿∆»»««≈∆

שמן.4)1 למתן קודם דם שמתן ה"ב פ"ד למעלה ראה
וצריך 42) כדין, שלא שנעשתה ראשונה, ביציקה חסר שהרי

חדש  לוג מביא יציקה לאחר חסר שאם ואע"פ שניה. יציקה
אלא  זה שאין לפי חדש, לוג צריך לא כאן – ה"ד) (למעלה
בפסול  הנעשית ביציקה ולא בכשרות הנעשית ביציקה
ד"ה  ט. מנחות ('תוספות' יציקה זו שאין דם ), מתן (קודם

ה"ד). למעלה לחםֿמשנה וראה יצק, שלא כלומר,43)עד
א. ה, במנחות הובאה פ"ט נגעים תוספתא הדם, נתינת אחר
מקום  על וגו' השמן מן הכהן "ונתן כח) יד, (ויקרא שנאמר

ספר'). ('קרית האשם" ה"ב,44)דם פ"ד למעלה ראה
נותן  ואחרֿכך הקדשים קודש כנגד פעמים שבע שמזה

הבהונות. על גירסת 45)השמן (לפי פ"ט נגעים תוספתא
שעדיין  הוא הדברים פשטות א. ה, במנחות הובאה הגר"א)
על  ויתן ויחזור שבע מתן ויתן ימלא לכך שבע, מתן היה לא
התוספתא, מלשון "ונראה כתב ספר' ב'קרית אבל הבהונות.
וכן  בהונות, למתן כיֿאם שבע למתן גם שיחזור בעינן דלא
ע"ש. הלוג", חסר אם אף שבע מתן לו שעלו הר"ש, כתב

כאן.46) המשנה' ו'מרכבת משנה' 'לחם וראה שם, מנחות

.Ê˙Bzn‰ Ú·L Ô˙47ÔÓLÏ ‡lL48,‰ˆ¯‰ ‡Ï - »«∆«««»∆…ƒ¿»…À¿»
Ú¯ˆn‰ ¯LÎ‰Â49. ¿À¿««¿…»

שבע 47) שבכפו השמן מן שמזה ה"ב, פ"ד למעלה ראה
הקדשים. קודש בית כנגד המצורע 48)פעמים לשם שלא

ברייתות 49)הזה. שתי הגמרא מביאה - א כח, במנחות
שבמצורע  שהזאות מפורש באחת זו: את זו הסותרות
שהן  מפורש השניה ובברייתא פסולות, לשמן שלא שעשאן
ומפרש  להרצות. וכאן להכשיר כאן רבא, ומתרץ כשרות.
פסולות, בה שכתוב שהברייתא - להרצות כאן שם, רש"י
בקדשים, לאכול יכול ואינו הורצה לא שהמצורע הכוונה
הכוונה  כשרות, בה שכתוב הברייתא - להכשיר וכאן
שרק  רבינו, כוונת גם וזו באכילה. הלוג שיירי להכשיר
לאכילת  הוכשר ולא הקרבן ידי על הורצה לא המצורע
לא  שרבינו אלא באכילה. הותר עצמו הלוג אבל  קדשים,
הוא  "להכשיר" הכוונה הגמרא שבלשון הגמרא, לשון תפס

למצורע, הכוונה "הוכשר" גם רבינו בדברי ואילו ללוג,
שם. מנחות אורה' וב'קרן המשנה' ב'מרכבת וראה

.ÁBÓL‡ ‡È·‰L ¯Á‡ Úb˙pL Ú¯ˆÓ50CÈ¯ˆ - ¿…»∆ƒ¿««««∆≈ƒ¬»»ƒ
‰iL ˙Ú¯ˆÏ ¯Á‡ Ôa¯˜51BÓL‡ ‡È·‰ Ì‡ ÔÎÂ .52 »¿»«≈¿»««¿ƒ»¿≈ƒ≈ƒ¬»

Úb˙Â53˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ Ôa¯˜ CÈ¯ˆ -54Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿««»ƒ»¿»«»««¿««¬»ƒ
ÂÈ¯tˆ ‡È·‰Â ‡t¯Â Úb˙55Úb˙Â ¯ÊÁÂ ,56‡t¯˙Â ƒ¿««¿ƒ¿»¿≈ƒƒ√»¿»«¿ƒ¿««¿ƒ¿«≈

ÔlÎÏ „Á‡ Ôa¯˜ - ÂÈ¯tˆ ‡È·‰Â57. ¿≈ƒƒ√»»¿»∆»¿À»

חטאתו.50) עוד הקריב שלא כדברי 51)אףֿעלֿפי
פ"א, כריתות ובתוספתא פ"ט, נגעים בתוספתא חכמים
מביא  ציפוריו, הביא שכבר שכיון שאמר אליעזר כרבי ודלא
זמן  שכל שאמר שמעון כרבי ודלא ואחד, אחד כל על קרבן
ב'כסף  ועי' הכל, על אחד קרבן מביא חטאתו הביא שלא

על 52)משנה'. רש"ש (הגהות השניה הצרעת בשביל
וכריתות 54)בשלישית.53)הרמב"ם). נגעים תוספתא,

(שם,55)שם. הצרעת מן כשירפא מיד מביא הוא אותם 
ד). הראשונה.56)שם לצרעת האשם שהביא לפני

וכריתות 57) נגעים תוספתא הנגעים, לכל אחד אשם מקריב
פרשת  וב'סיפרא' אליעזר. כרבי ודלא חכמים, דעת לפי שם,
שנאמר  ממה כן למדו ה"ט) פ"ב מצורע (מגילת מצורע

הרבה". נגעים על "אחת – אחת" "וכבשה י) יד, (ויקרא

.ËÈÚ Ôa¯˜ ‡È·‰L Ú¯ˆÓ58¯ÈLÚ B‡ ¯ÈLÚ‰Â59 ¿…»∆≈ƒ»¿«»ƒ¿∆¡ƒ»ƒ
¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ - ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜iL Ì„˜ ÈÚ‰Â¿∆¡ƒ…∆∆«¿ƒ»¿¿»«…≈««

ÌL‡‰60¯ÈLÚ ÌL‡‰ ˙ËÈÁL ˙ÚLa ‰È‰ Ì‡ :61- »»»ƒ»»ƒ¿«¿ƒ«»»»»ƒ
Ôa¯˜ ÌlLÈ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,¯ÈLÚ Ôa¯˜ ÌlLÈ¿«≈»¿«»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿«≈»¿«

ÈÚ62. »ƒ

יונה,58) בני שני או תורים ושתי לאשם אחד כבש שהוא
למעלה  וראה כאֿכב). (שם, עולה ואחד חטאת אחד והיה

ה"ג. ואחד 59)פ"א אשם אחד כבשים, שני להביא שחייב
שם. למעלה ראה לחטאת, אחת וכבשה כרבי 60)עולה

שווים  שבאשם - ב ט, ובכריתות מי"א, פי"ד נגעים יהודה,
ראשון  והוא לאשם, כבש מביאים ששניהם והעני, העשיר הם
שם). (רע"ב מכולם יותר לטהרתו ומיוחד המצורע לקרבנות
תשיג  לא "אשר לב) (שם, מהפסוק שם, בכריתות כן ודרשו
האשם  והוא בקדשים, לאכול המכשירו דבר בטהרתו", ידו
רש"י  ראה בקדשים, ומכשירו בהונותיו על נותן שמדמו

שם. וכבשה.61)כריתות כבש והעולה החטאת את ישלים
לחטאת.62) ואחד לעולה אחד תורים, שתי

.ÈÌÈÚ¯ˆÓ ÈL63Ô‰È˙Ba¯˜ e·¯Ú˙pL64Ìc ˜¯ÊÂ ¿≈¿…»ƒ∆ƒ¿»¿»¿¿≈∆¿ƒ¿««
Ô‰lL ˙B‡hÁ‰ È˙MÓ ˙Á‡65ÔÓ „Á‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ««ƒ¿≈««»∆»∆¿««»≈∆»ƒ

ÌÈÚ¯ˆÓ‰66‡È·‰Ï ?ÈÁ‰ Ú¯ˆn‰ ‰Ê ‰OBÚ „ˆÈk - «¿…»ƒ≈«∆∆«¿…»««¿»ƒ
‰Ó‰a ˙‡hÁ67dÓc ˜¯ÊpL BÊ ‡nL ,ÏBÎÈ BÈ‡ ««¿≈»≈»∆»∆ƒ¿«»»

ÏÚ ‰Ó‰a ˙‡hÁ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ B˙‡hÁ«»ƒ¿≈¿ƒƒ««¿≈»«
˜Ùq‰68ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·‰Ïe ;69¯ÈLÚL ,ÏBÎÈ BÈ‡ «»≈¿»ƒ««»≈»∆»ƒ

‡ˆÈ ‡Ï ÈÚ Ôa¯˜ ‡È·‰L70Ïk ·zÎÈ ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ . ∆≈ƒ»¿«»ƒ…»»¿≈««¬∆ƒ¿…»
˜ÙqÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·ÈÂ ,ÈÚ ‡ˆÓÂ ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ71 ¿»»¿«≈¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ««»ƒ»≈

e¯‡aL BÓk ,ÏÎ‡z ‡ÏÂ72ÌÈL„wa ÏÎB‡ ‡ˆÓÂ ,73. ¿…≈»≈¿∆≈«¿¿ƒ¿»≈«√»ƒ

קמה
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שם 63) ותוספתא מי"ג, פי"ד בנגעים זו הלכה כל עשירים,
נדה 64)פ"ט. (ראה ועולותיהם חטאותיהם אשמותיהם,
לא 65)ע.). אבל קרבה החטאת שרק רבינו, מדברי נראה

ה"ה) (פ"א למעלה שפסק רבינו לשיטת נכון וכן האשם,
האשם, אחר הולך הכל שהרי ועוד, מעכב. אינו שהאשם
אינו  אחרֿכך, והעני האשם הקרבת בעת עשיר היה ואם
מביא  היאך כן ואם ה"ט), (למעלה עני קרבן להביא יכול
כשיטת  זה ואין משנה'. 'לחם ועי' מספק? העוף חטאת
ששם  אשמו, כשקרב שמדובר שאמרו שם, בנדה הגמרא

החטאת. אחר הולך והכל מעכב, שהאשם שאם 66)נקטו
מי  בשביל השניה החטאת מקריבים היו מהם, אחד מת לא
להקריבה, יכול אינו מהם, אחד שמת ועכשיו שלו, שהיא
הקריב  לא עדיין ואם תמות, – בעליה שמתו חטאת שהרי
החטאות  שתי היו מהמצורעים, אחד ומת מהם אחד אף

אחרת. חטאת מביא היה החי והמצורע אחרת 67)מתות,
השוק. דמה 68)מן שנזרק החטאת אם בהבאתה, ויתנה

נדבה, זו הרי - שלו היה ואם חטאת, זו תהיה - שלו אינה
נדבה. באה חטאת שאין העוף 69)משום חטאת כי אף

ה"ו. פ"א למעלה ראה הספק, על פי"ד 70)באה נגעים
זו 71)מי"ב. הרי שלו, אינה דמה שנזרק החטאת אם

ואת  בספק, באה העוף שחטאת היא הכתוב שגזירת חטאתו,
מעכב. אינו שהרי מקריב אינו פ"א 72)האשם למעלה

לאכול 73)ה"ז. למצורע לו אפשר עלֿידיֿזה כלומר,
קרבנו. הביא שהרי צרעתו, בעת לו אסור שהיה בקדשים,

.‡ÈÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL Ba¯˜ :¯Ó‡L ¯ÈLÚ74, »ƒ∆»«»¿»∆¿…»∆»«
˙Ba¯˜ B„È ÏÚ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÈÚ ‰È‰ Ú¯ˆn‰Â¿«¿…»»»»ƒ¬≈∆≈ƒ«»»¿¿

¯ÈLÚ75˙‚OÓ ¯„Bp‰ „È È¯‰L ,76:¯Ó‡L ÈÚÂ . »ƒ∆¬≈««≈«∆∆¿»ƒ∆»«
È¯‰ - ¯ÈLÚ Ú¯ˆn‰ ‰È‰Â ,ÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL Ba¯»̃¿»∆¿…»∆»«¿»»«¿…»»ƒ¬≈

¯ÈLÚ ˙Ba¯˜ B„È ÏÚ ‡È·Ó ‰Ê77¯„Bp‰ ‰Ê È¯‰L , ∆≈ƒ«»»¿¿»ƒ∆¬≈∆«≈
·iÁ78.¯ÈLÚ ˙Ba¯˜a «»¿»¿¿»ƒ

ã הרבי משיחות ãנקודות

"ipr did rxvOde ,ilr df rxvn lW FpAxw :xn`W xiWr̈¦¤¨©¨§¨¤§Ÿ¨¤¨©§©§Ÿ¨¨¨¨¦
xcFPd ci ixdW ,xiWr zFpAxw Fci lr `ian df ixd -£¥¤¥¦©¨¨§§¨¦¤£¥©©¥

zbVn." ©¤¤Ÿ

והיה  עלי, זה מצורע של קרבנו שאמר "ועני וממשיך:
עשיר, קרבנות ידו על מביא זה הרי עשיר, המצורע

עשיר". בקרבנות חייב הנודר זה שהרי

קרבנו  שאמר עשיר של  במקרה להבין: צריך  ולכאורה
משגת, העשיר שיד נוגע מה עלי, זה עני מצורע של
קרבנו  ואמר עשיר, קרבן על להתחייב התכוון לא הרי

בלבד. עני בקרבן להתחייב וצריך עלי העני זה של

הרמב"ם  שדברי משנה' ה'כסף קושיית להבין צריך עוד
הקרבנות  מעשה בהלכות שכתב למה סותרים כאן
אם  רק שזה פירט ולא סתם, עני" קרבן הנודר "מביא
עשיר  קרבן מביא עשיר היה אם אבל עני, הנודר היה

כאן. כדבריו משגת ידו שהרי

שהעשיר  סובר אכן שהרמב"ם משנה' ה'כסף ומתרץ
במעשה  זאת פירט שלא ומה עשיר, קרבן להביא צריך

כאן. דבריו על שסמך לפי הוא הקרבנות

משנה' ה'כסף לשיטת רק מתאים תירוצו אמנם,
שכתב  מה על גם אחד במקום סומך בספרו שהרמב"ם
שהרמב"ם  מסתבר) (וכך הדעות לפי אבל יותר, מאוחר
שבמעשה  לומר אין כתב, שכבר מה על רק סומך
עני, קרבן מביא עני הנודר אם שרק פירט לא הקרבנות
כפרה, מחוסרי בהלכות כאן שפירט מה על סמך כי
שמביא  זה, עני קרבן עלי הרי ואמר עשיר הוא שאם

עשיר. קרבן

מעשה  מצד גדרים, שני ישנם זה שבדין לומר יש לכן
העני  המצורע עבור יביא שהעשיר מספיק הקרבנות
מחוייב  כפרה מחוסרי הלכות  מצד משא"כ עני , קרבנות

עשיר. קרבנות להביא העשיר

בנדר  באין אינן ואשם... ש"חטאת הדין הדבר: וטעם
כלום". אמר לא אשם או חטאת עלי האומר ונדבה..
אותו  רצה אם עלי, פלוני של חטאתו אמר אם אבל
ושני  לו". ומתכפר ידו על להקריבן מניחו זה הרי פלוני
שהאומר  נדרים הלכות מצד האחד: זה, בדין חידושים
חיוב  צד שום כשאין רק כלום, אמר לא חטאת עלי הרי
של  חטאתו אומר הנודר כאשר אבל החטאת. בקרבן
להביא  חיוב הנודר על חל עלי, בדבר) (שמחוייב פלוני
שהחיוב  הגם המתכפר, מצד והשני נדר. דין מצד קרבן
שמצד  התורה חידשה בחטא, שנכשל מי על כמובן חל
להביא  אחר יהודי יכול ישראל, בני של ערבות דין

ידו. על קרבנות

הקרבנות  מעשה בהלכות הדינים, שני בין החילוק וזהו
לדיני  בהמשך עלי" זה מצורע קרבן "האומר הדין בא
הנודר  על המוטל בחיוב היינו שבקרבנות, ונדבות נדרים
הנודר  ש"מביא הרמב"ם כתב ולכן נדרו, את לקיים
מחוסרי  בהלכות משא"כ שנדר. מה זה כי עני" קרבן
שהנודר  בזה ומודגש המצורע, כפרת הוא התוכן כפרה
כפרת  לשם אלא נדרו קיום לשם לא הקרבן את מביא
עשיר. קרבן מביא עשיר המצורע היה אם ולכן המצורע,
יא) סימן קרבנות ספר מלכות' 'יין (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם מתוך

שמביא 74) כמו קרבנות להביא מתחייב שהוא פירוש,
זה. קרבן 75)מצורע מביא העני, הזה שהמצורע אע"פ

עשיר. קרבן להביא הוא חייב – -76)עני א יז, ערכין
שם. ובגמרא עצמו 78)שם.77)במשנה חייב כלומר,

נדרו. ידי על

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿À¿≈«»»¿ƒ«¿»ƒ¿«» $

קמו
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קמז שכירות  הלכות - משפטים ספר - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd oeygxn d"kÎh"i -

âמרחשון כ"ו ראשון âיום

-mihtynxtq
úeøéëO úBëìä¦§§¦

éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦
אונס 1) זה אי ועל אונס שאירעם שטענו שומרים דין יבאר

או  גזלן מידי מצילים ששכר שומר ודין חייבים, או פטורים
טרף. חיות מציפורני

.‡¯ÓBL2‰¯e·L ÔB‚k ,ÏB„b Ò‡ Ò‡pL ÔÚhL ≈∆»«∆∆¡«…∆»¿¿»
- ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰L ÌB˜Óa Ò‡ Ì‡ :‰˙Óe≈»ƒ∆¡«¿»∆»≈ƒ¿ƒ»

‰È‡¯ B˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ3Û‡ ¯ËtÈÂ ,Ò‡pL B˙ÚË ÏÚ «¿ƒƒ¿»»««¬»∆∆¡«¿ƒ»≈«
ÌÈ¯ÓBL ˙Úe·MÓ4.ÌlLÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…≈ƒ¿»»¿«≈

‡‰ .Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰z ÈÈ ˙Úe·L ,‰‡¯ ÔÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈…∆¿«¿»ƒ¿∆≈¿≈∆»
,‰Úe·L ÌL ÔÈ‡ - ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯LÙ‡L ÌB˜Óa¿»∆∆¿»¿»ƒ¿»»≈»¿»
Ò‡pL ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .ÌlLÈ B‡ ‰È‡¯ ‡È·È B‡ ‡l‡∆»»ƒ¿»»¿«≈¬»ƒ»«∆∆¡«
ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ - ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»≈ƒ¿ƒ»≈«¿ƒƒ

¯ËtÈÂ Ò‡pL Ú·MÈ ‡l‡ ,‰È‡¯ B˙B‡5‡È·‰ Ì‡Â . ¿»»∆»ƒ»«∆∆¡«¿ƒ»≈¿ƒ≈ƒ
.‰Úe·M‰ ÔÓ Û‡ ¯ËÙ - da ÚLt ‡lL ÌÈ„Ú≈ƒ∆…»«»ƒ¿»«ƒ«¿»
d¯aLÂ ,¯ÎOa ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ‡È·‰L ,„Á‡a ‰OÚÓ«¬∆¿∆»∆≈ƒ»ƒ∆«ƒ¿»»¿ƒ¿»

ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ e‡·e .‡ÊBÁÓ ÏL ˜eMa6˜eL :e¯Ó‡Â , «∆»»»ƒ¿≈¬»ƒ¿»¿
ÈeˆÓ Ì„‡ Èa - ˙È·Á‰ Ba ‰¯aLpL zÚhL ,‰ÊÔÈ ∆∆»«¿»∆ƒ¿¿»∆»ƒ¿≈»»¿ƒ

zÏ˜˙ ‡l‡ ,zÚLt ‡lL ‰È‡¯ ‡È·z B‡ ;ÌL»»ƒ¿»»∆…»«¿»∆»ƒ¿«¿»
zÏÙÂ7.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÓc ÌlLz B‡ , ¿»«¿»¿«≈»∆»¿≈…«≈»∆

שכר.2) שומר ובין  חינם שומר שכיון 3)בין עדים.
עדים  יש בוודאי מצויים, אדם שבני במקום אירע  שהאונס
עדים. להביא אותו מחייבים ולפיכך האונס, שראו

בה 4) השתמש (שלא יד בה שלח שלא בה, פשע שלא
ברשותו. ושאינה (בבא5ֿ)לצרכו) יהודה בן איסי כדברי

פג.). (שם).6)מציעא רבא לפני פטור 7)עובדא ותהא
כמבואר  האונס, כדין חכמים דנוהו שהנתקל - מלשלם

ב. הל' בסמוך

.·‰¯aLÂ ,¯ÎOa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙È·Á ¯È·Ún‰8 ««¬ƒ»ƒƒ»¿»¿»»¿ƒ¿¿»
È¯‰Â ,ÏB„b Ò‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,ÌlLiL ‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc -ƒ»∆¿«≈∆≈∆…∆»«¬≈

‡e‰L ‰„·‡Â ‰·‚k ‰¯È·M‰9Ô‰a ·iÁ10Ï·‡ ; «¿ƒ»ƒ¿≈»«¬≈»∆«»»∆¬»
da ÚLt ‡lL ‰Úe·L ·iÁ ‰È‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz11. ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿∆«»¿»∆…»«»

˙È·Á ¯È·ÚiL Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ - ÌlLÈ ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L∆ƒ«»≈¿«≈≈¿»»∆«¬ƒ»ƒ
B¯·ÁÏ12Ba eOÚ CÎÈÙÏ ,13˙˙ÈÓk ˙È·Á‰ ˙¯È·L «¬≈¿ƒ»»¿ƒ«∆»ƒ¿ƒ«

d˙¯È·Le ‰Ó‰a‰14ewz „BÚÂ .15Ì‡L :‰Ê ¯·„a «¿≈»¿ƒ»»¿ƒ¿¿»»∆∆ƒ
ÌÈL d˙B‡ e‡O16ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ - ‰¯aLÂ ,ËBÓa »¿»¿«ƒ¿¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ¬ƒ

ÏB„b ‰Ê ÈBOÓe ÏÈ‡B‰ .‰ÈÓ„17Èa‚Ï Ï˜Â „Á‡ Èa‚Ï »∆»ƒ«∆»¿«≈∆»¿«¿«≈
Ò‡k ‡e‰ È¯‰ - ÌÈL18Ò‡ BÈ‡Â19ÔÈÓlLÓe , ¿«ƒ¬≈¿…∆¿≈…∆¿«¿ƒ

da eÚLt ‡lL ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ ,‰ˆÁÓ20‰¯aL . ∆¡»ƒ≈≈ƒ∆…»¿»ƒ¿¿»

ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa‰e¯aL ‡lL ÔÈÚaL - ÔÈÈeˆÓ ¿»∆≈»≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ¿»
ÏÎÏ ‰È‰ ‡Ï È¯‰L .‰ÈÓ„ ÈˆÁ ÔÈÓlLÓe ,‰ÚÈLÙaƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¬ƒ»∆»∆¬≈…»»¿»
ÈÙa B¯È·Ú‰Ï ÏBÎiL ÈBOÓ ‡l‡ ¯È·Ú‰Ï „Á‡∆»¿«¬ƒ∆»«∆»¿«¬ƒƒ¿≈

„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .BÓˆÚ21˙È·Á ¯È·Ú‰L „Á‡‰L , «¿ƒ»«»»≈∆»∆»∆∆¡ƒ»ƒ
‡e‰L - d¯È·Ú‰Ï ÌÈÏaq‰ Ïk C¯c ÔÈ‡L ,‰ÏB„b¿»∆≈∆∆»««»ƒ¿«¬ƒ»∆

.Ïk‰ ÌlLÓ - B„Èa ‰¯aL Ì‡Â ;ÚLBt≈«¿ƒƒ¿¿»¿»¿«≈«…

ונשברה.8) ונפל המעביר שכר.9)שנתקל שומר
בשמירה 10) האבידה או הגניבה אונס למנוע שבידו מפני

זהירות  בהליכתו נזהר היה אילו השבירה, וכן מעולה,
וכל  שבירתה. מונע היה - מכשול על יעלה שלא יתירה,
- פשע שלא נשבע חינם שומר אבל שכר, בשומר זאת
פושע, אינו שנתקל שם חכמים כדעת התורה, מן ופטור

פטור. - פשע שלא חינם וכדעת 11)ושומר במשנה, שם
בה. פשע שלא היא ששבועתו רבי 12)הרי"ף, מאמר שם,
יוחנן. רבי בשם אבא בר במעביר.13)חייא דנו

נשבע 14) אלא מלשלם פטור שכר ושומר גדול, אונס שהוא
ב. הל' בפ"א למעלה חייא 15)כמבואר רבי תקנת שם,

יוסף. לנושאו.16)בר לאחד היה שקשה כובדה, מפני
שיהיו 18)כבד.17) בדין והיה לשנים, הוא קל משא הרי

לפטור 19)פטורים. דעת שיקול יש זה במקרה כלומר,
לדון  יש לשנים קל שהמשא מפני אחד: מצד ולחיוב,
כבד  שהמשא מה שני: ומצד פטורים; ויהיו כאונס התקלה
לומר  מקום שיש כפשיעה, התקלה לדון יש אחד בשביל
על  סומך אחד שכל שנים, שהם מפני דוקא באה שהתקלה
מעליו  המשא להקל כדי קצת, נח שאחד ופעמים חבירו,
חייבים  יהיו כך ומשום אחד, על המשא עומס כל ונופל
ולהעביר  להתחבר להם היה שלא החבית, דמי כל לשלם
"שהרי  בסמוך: רבינו שמבאר וכמו אחת, בבת כבד משא
בפני  להעבירו שיכול משוי אלא להעביר אחד לכל היה לא
יש  וכן דש, סי' (לבוש דמיה חצי משלמים הם ולכן עצמו",

המגידֿמשנה). דברי השבועה,20)לפרש מן ופטורים
א. בהלכה שנתבאר מחצה 21)כמו מחייבים שאנו מזה

משאוי  לקבל לו היה שלא ואומרים: המשא, כבידות מפני
לנושאו. לאחד שקשה כבד

.‚·iÁ˙Â ,ÈÂÁÏ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ¯aML Ïaq‰««»∆ƒ≈»ƒ∆«ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈
ÌlLÏ22‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,23,‰Úa¯‡ ˜eM‰ ÌBÈa ¿«≈«¬≈ƒ»»¿««¿»»

- ˜eM‰ ÌBÈa e¯ÈÊÁ‰ Ì‡ :‰LÏL ÌÈÓi‰ ¯‡L·eƒ¿»«»ƒ¿»ƒ∆¡ƒ¿«
.‰Úa¯‡ BÏ eÓlLÈ B‡ ,ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ«»ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆«ƒ¿«¿«¿»»
Ì‡ Ï·‡ ;˜eM‰ ÌBÈa ¯kÓÏ ÔÈÈ BÏ ‰È‰ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»»«ƒƒ¿…¿«¬»ƒ
¯‡La BÏ e¯ÈÊÁ‰ .‰LÏL BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÔÈÈ BÏ ‰È‰»»«ƒ«¬ƒƒ¿»∆¡ƒƒ¿»

‰LÏL BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÌÈÓi‰24ÔÓÊ ÏÎa BÏ ÔÈkÓe .25, «»ƒ«¬ƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿«
d˙¯ÈÎÓa Á¯BË ‰È‰L Á¯Ë26‰È‰L ·˜p‰ Ì‚Ùe , …«∆»»≈«ƒ¿ƒ»»¿««∆∆∆»»

˙È·Á‰ ·˜B27.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈∆»ƒ¿≈…«≈»∆

מצויים 22) שהעדים במקום או בפשיעתו, שנשברה כגון

 שיעוטי טמב"ם - פטק אחד ליום 

יום טאשון

קמז

טמב"ם - פטק אחד ליום 
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שכירות קמח הלכות - משפטים ספר - מרחשון כ"ו ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הי"ט). (ראה עדים הביא המוכרה 23)ולא לחנוני
התשלומים,24)בקמעונות. בהפרשי רבינו שיטת

יין  חבית לחנוני להחזיר חייב שהסבל העיקרון על מבוססת
כשהוא  ולפיכך, התשלום, בזמן שוויה לפי החבית דמי או
משלם  - שלשה החנוני אצל ששוויה הימים, בשאר מחזיר
משלם  - למכור אחר יין לחנוני כשאין השוק, וביום שלשה.
חבית  לו מחזירים היו שאילו החנוני, אצל החבית שווי כפי
צט: בבאֿמציעא (מגידֿמשנה). בארבעה מוכרה היה יין,

הרי"ף. נוסחת הימים.25)כפי בשאר ובין השוק ביום בין
כפי 26) נקבע לארבעה, או לשלשה החבית מחיר כלומר,

קטנות, בכמויות בקמעונאות למוכרה יכול החנוני שהיה מה
החבית  כל דמי שמשלם - הסבל מתשלום לנכות יש ולכן
לחסוך  כדי פחות להרויח מוכן שהאדם ההפרש - אחת בבת

בקמעונאות. המכירה טורח שבנקיבת 27)מעצמו ההפסד
להוציא  החנוני היה שצריך ההוצאה כלומר החבית,
שהיא  - חרס של חבית היה אם - נקב לעשות אומן לשכירת
מפרשים' ה'יש כפירוש - (שם קמעונאית במכירה הכרחית

ט). ס"ק דש סי' הגר"א - ברש"י

.„·‡Ê ‰È‰ Ì‡ :epnÓ eÙ¯ËÂ ÌÈ·‡Ê e‡aL ,‰ÚB¯∆∆»¿≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ»»¿≈
Ò‡ ‰Ê ÔÈ‡ - „Á‡28˙ÁÏLÓ ˙ÚLa elÙ‡ , ∆»≈∆…∆¬ƒƒ¿«ƒ¿««

ÌÈ·‡Ê29Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·‡Ê ÈL eÈ‰ Ì‡Â ;30ÈL . ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈¿≈ƒ¬≈∆…∆¿≈
˙BÁe¯ È˙MÓ e‡a elÙ‡ ,Ò‡ ÔÈ‡ - ÌÈ·Ïk31eÈ‰ ; ¿»ƒ≈»…∆¬ƒ»ƒ¿≈»
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏ .Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL ÏÚ ¯˙È32È¯‰ - »≈«¿«ƒ¬≈∆…∆ƒ¿ƒ¿À»¬≈

ÌÈËÒÏ BÏ ‡·e ,ÔiÊÓ ‰ÚB¯‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Ò‡ ‡e‰…∆«¬ƒ»»»∆¿À»»ƒ¿ƒ
BLÙ ¯ÒBÓ ‰ÚB¯‰ ÔÈ‡L ;Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÔiÊÓ ¯Á‡33 «≈¿À»¬≈∆…∆∆≈»∆≈«¿

ÒÏc¯a‰Â ¯Óp‰Â ·c‰Â È¯‡‰ .ÌÈËÒlk34- LÁp‰Â «ƒ¿ƒ»¬ƒ¿«…¿«»≈¿««¿¿»¿«»»
Ï·‡ ;Ô‰ÈÏ‡Ó e‡aL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÔÈÒ‡ el‡ È¯‰¬≈≈√»ƒ≈»«ƒ¿«∆»≈¬≈∆¬»

ÌÎÈÏB‰ Ì‡35el‡ ÔÈ‡ - ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ È„e„b ÌB˜ÓÏ ƒƒ»ƒ¿¿≈«¿ƒ¿ƒ≈≈
ÔÈÒ‡36.ÌlLÏ ·iÁÂ , √»ƒ¿«»¿«≈

אינו 28) אחד שזאב מפני עליו, פטור שכר ששומר גדול,
לגרשו. לרועה היה ואפשר אדם על מתנפל

ולא 29) כתנאֿקמא ישוב. למקום ומתקרבים שמתפרצים
אונס. אחד זאב גם משלחת שבשעת האומר יהודה, כרבי

יב).30) כב, (שמות בתורה האמורה טריפה הוא וזה
האומר 31) מאיר, רבי בשם הבבלי כידוע ולא שם, כת"ק

אונס. - רוחות משתי באו נשבה 32)שאם הוא וזה
ט). שם, (שמות בתורה לסכן 33)האמורה מחוייב אינו

כאן  יש שהרי אונס, זה אין מזויין ואינו ליסטים אבל נפשו,
בלי  אחד נגד אחד במאבק כרוכה סכנה ואין גבר, מול גבר
בגמרא). (שם העדר ויציל הרועה יעמוד ולכן זיין, כלי

טז.).34) (בבאֿקמא את 35)צבוע הוליך הרועה
שם.36)הבהמות. בבאֿמציעא

.‰Ba ˙B¯b˙‰Ï ÏÈÁ˙‰Â ,·p‚ ‡ˆnL ‰ÚB¯∆∆»»«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
e‡ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,epnÓ LLBÁ BÈ‡L B˙B‡¯‰Ïe¿«¿∆≈≈ƒ∆¿»«¬≈»
ÈÏk CÎÂ CÎÂ ,eÁ‡ ÌÈÚB¯ CÎÂ CÎÂ ,ÈBÏt ÌB˜Óa¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¬«¿¿»¿»¿≈
Á˜ÏÂ BÁvÂ ÌÈËÒl‰ B˙B‡ ‡·e ,eÏ LÈ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»≈»»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»«
‰Ó‰a‰ ˙‡ CÈÏBn‰ „Á‡L ;·iÁ ‰ÚB¯‰ È¯‰ - Ô‰Ó≈∆¬≈»∆«»∆∆»«ƒ∆«¿≈»

ÌÈËÒl‰ ˙‡ ‡È·Ó B‡ ,ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ È„e„b ÌB˜ÓÏƒ¿¿≈«¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ
‰Ó‰a‰ ÌB˜ÓÏ B˙e¯b˙‰a37. ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈»

כרבא.37) שם,

.Â‰ÚB¯38BÏ ‰È‰L39‰Èe·M‰ B‡ ‰Ù¯h‰ ÏÈv‰Ï ∆∆»»¿«ƒ«¿≈»«¿»
˙BÏ˜Ó·e ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚB¯a40ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚB¯ ‡¯˜ ‡ÏÂ , ¿ƒ¬≈ƒ¿«¿¿…»»ƒ¬≈ƒ

¯ÓBL „Á‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰Ï ˙BÏ˜Ó ‡È·‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ«¿¿«ƒ¬≈∆«»∆»≈
‡l‡ .¯ÎO ¯ÓBL „Á‡Â ÌpÁ41‡¯B˜ - ÌpÁ ¯ÓBML ƒ»¿∆»≈»»∆»∆≈ƒ»≈

‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;ÌpÁa ˙BÏ˜Ó ‡È·Óe ÌÈÚB¯42.¯eËt - ƒ≈ƒ«¿¿ƒ»¿ƒ…»»»
¯kOÏ ·iÁ - ¯ÎO ¯ÓBL Ï·‡43˙BÏ˜n‰Â ÌÈÚB¯‰ ¬»≈»»«»ƒ¿…»ƒ¿««¿

‰Ó‰a‰ ÈÓ„ È„k „Ú44Á˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,ÏÈv‰Ï È„k , «¿≈¿≈«¿≈»¿≈¿«ƒ¿≈¿≈«
˙Èa‰ ÏÚaÓ Ô¯ÎO45BÏ ‰È‰Â ,Ôk ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»»ƒ««««ƒ¿ƒ…»»≈¿»»

·iÁÂ ,ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ¯ÎO ‡ÏÂ ¯kOÏ46. ƒ¿…¿…»«¬≈∆≈«¿«»

לו.39)שם.38) היה רועים 40)שאפשר להזעיק
הטורף. את ולהבריח במקלות הם 41)מצויידים חלוקים

שכר. ושומר חינם שומר פטור,42)- - בשכר אלא בחינם
מעות  תמיד שיהיו חינם שומר של השמירה בקבלת שאין
מצא  לא אם ולכן מצילים, לשכור כדי אצלו, מצויים
לשכור. מחובתו זה שאין פטור, – בחינם מצילים

כל 43) בידו שיהיו היא, שכר שומר של השמירה חובת
להציל. שכר 44)האמצעים אם שאלו ובגמרא שם.

הבהמה  לבעל לו תועלת מה הבהמה, כדמי עולה ההצלה
בהמה  על בהמתו מעדיף הבהמה שבעל ותירצו, בהצלתה?
לטרוח  לו נוח לא וגם אצלו, כבר רגילה שהיא מפני אחרת,

שנטרפה. כבהמתו יפה בהמה שומר 45)ולחפש שמחובת
זה  אין אבל הפקדון, להצלת האפשרי כל לעשות שכר

(שם). בממונו להצילו (בהשגה)46)מחובתו והראב"ד
הבהמה, שווי דמי כל לשלם אותו מחייבים אנו שאין אומר,
הצלת  על להוציא צריך שהיה הסכום את מנכים אלא
דמי  להחזיר מחויב היה הבהמה בעל שהרי הבהמה,
אדם  כמה אומדים הבהמה, כדמי עולה השכר ואם ההצלה,
כזה  וסכום כבהמתו, בהמה לקנות יטרח ולא להוציא, מוכן
כך, רבינו דעת שגם אומר והמגידֿמשנה השומר. ישלם
יש  שמזה הבית, בעל משל שהשכר שכתב מה על וסמך

בלבד. ההפרש את משלם שהרועה ללמוד

.Ê- ¯ÎOa ÌÈÚB¯ È„È ÏÚ ÈzÏv‰L :ÔÚhL ‰ÚB¯∆∆»«∆ƒ«¿ƒ«¿≈ƒ¿»»
ÔÚhM ‰Ó ÏËBÂ ÚaL47BÈ‡L .48‡l‡ ÔÚËÏ ÏBÎÈ ƒ¿»¿≈«∆»«∆≈»ƒ¿…∆»

Ô‰ÈÓ„ È„k „Ú49‰Ù¯Ë ¯ÓBÏ ‰È‰ ÏBÎÈÂ ,50Ú·MÈÂ . «¿≈¿≈∆¿»»»«ƒ¿¿»¿ƒ»«
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ıÙÁ ˙ËÈ˜a51. ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

"המוציא 47) עט: (כתובות הבהמה הצלת על שהוציא
ויטול"). הוציא כמה ישבע וכו' אשתו נכסי על הוצאות
שהתובע  מקום שבכל למדים, אנו מכאן חננאל, רבינו וכתב
ונוטל, התובע נשבע יודע, אינו והנתבע שהוציא, 'ברי' טוען
הדין  שמן כאן, כמו ברשות כשהוציא אמורים? דברים במה

(מגידֿמשנה). בשכר להציל מחויב כלומר,48)הוא
אינו. ד.49)שהרי בהלכה למעלה יש 50)כמבואר

בשכר, שהציל עדים להביא צריך ואינו בשבועה, להאמינו

קמח
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קמר שכירות  הלכות - משפטים ספר - מרחשון כ"ז  שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כל  וירוויח נטרפה, לטעון היה שיכול "מיגו", לו שיש מפני
להצלת  שהוציא לטענתו, להאמין יש ולכן הבהמה. דמי
מצויים  שעדים שבמקום ומכאן, דמיהן. כדי אפילו הבהמה
למעלה  כמבואר שנאנסו, "מיגו" לו אין שהרי נאמן, אינו -

ט). ס"ק שג סי' המשפט' ('נתיבות שנשבעין 51)ה"א
ב. הל' ונטען טוען מהל' בפ"א כמבואר חפץ, בנקיטת

.ÁC¯cL ˙Úa ÔÈa ,¯ÈÚÏ ‡·e B¯„Ú ÁÈp‰L ‰ÚB¯∆∆ƒƒ«∆¿»»ƒ≈¿≈∆∆∆
Òk‰Ï ÌÈÚB¯‰52ÌÈÚB¯‰ C¯c ÔÈ‡L ˙Úa ÔÈ·e »ƒ¿ƒ»≈≈¿≈∆≈∆∆»ƒ

e‡·e ,Òk‰Ï53Ò¯„Â È¯‡ ,eÙ¯ËÂ ÌÈ·‡Ê54ÔÈ‡ - ¿ƒ»≈»¿≈ƒ¿»¿¬ƒ¿»«≈
ÏÈvÓ ‰È‰ ÌL ‰È‰ el‡ :ÌÈ¯ÓB‡55ÔÈ„ÓB‡ ‡l‡ ; ¿ƒƒ»»»»»«ƒ∆»¿ƒ

- ˙BÏ˜Óe ÌÈÚB¯ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÏÎÈ Ì‡ :B˙B‡ƒ»…¿«ƒ«¿≈ƒ«¿
·iÁ56¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,57- Úe„È ¯·c‰ ÔÈ‡ Ì‡Â . «»¿ƒ»»¿ƒ≈«»»»«

ÌlLÏ ·iÁ58. «»¿«≈

שעה 52) באותה בשדה העדר להשאיר הרועים שנהגו
לעיר. או 53)ולהכנס זאבים התנפלות שראו עדים, העידו

מחיים 54)ליסטים. ואוכלה הבהמה, לדרוס דרכו ארי
למקום  ולסוחבה להמיתה דרכו והזאב שמוצאה. במקום

אוכלה. ושם גבורה 55)בטוח, רוח אצלו מתעורר היה
רוב  טבע כפי אותו דנים אנו אלא מציל, והיה בהם להלחם
שג  (סמ"ע ובזאבים בארי להלחם יוצאים שאינם האדם, בני

קו.). ב"מ וראה י. שעליו 56)ס"ק שכר, בשומר המדובר
שהרי  פשע, שלא אףֿעלֿפי ולכן מעולה, שמירה לשמור
בלי  ואבידה בגניבה כמו לדונו יש - להכנס הרועים דרך
שומר  אבל הונא), רב בר ורבה חסדא כרב (שם, פשיעה
שאין  מפני פטור, – להכנס הרועים שדרך בעת שנכנס חינם

(מגידֿמשנה). פשיעה דרך 57)זה שאין בעת אפילו
ולמה  שנאנסה, המעידים כעדים זה שהרי להכנס, הרועים
באונס" וסופו בפשיעה "תחילתו מדין אותו מחייבים אין
הלחםֿמשנה, בשם שם ביארנו ד')? הל' פ"א למעלה (ראה
האונס  את לייחס שיש במקום אלא נאמר לא זה שחיוב
להציל  בידו היה כשלא המדובר, וכאן לו. שקדמה לפשיעה
לפשיעה. קשר כל לו אין שהאונס נמצא שם, היה אם אפילו

לו: בבאֿמציעא ורי"ף י, הלכה בסמוך זה 58)ראה שהרי
לישבע, יכול ואינו ודאי, אונס כאן שהיה שבועה מחויב
וכל  לא, או להציל יכול היה אם ידוע הדבר אין שהרי
שג  סי' (ש"ך משלם - לישבע יכול ואינו שבועה המחויב

י). ס"ק

.Ë‰ÚB¯‰Â ,Ò‡ ‰Ê È¯‰ - dk¯„k ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó≈»«¿≈»¿«¿»¬≈∆…∆¿»∆
¯eËt59dÙbÒ .60Ò‡ BÈ‡ - ‰˙ÓÂ61ezÙ˜z .62 »ƒ¿»»≈»≈…∆¿»«

ÔÈ˜eˆ ÈL‡¯Ï ‰˙ÏÚÂ63‰Ê È¯‰ - ‰ÏÙÂ ezÙ˜˙e , ¿»¿»¿»≈ƒ¿»«¿»¿»¬≈∆
Ò‡64‰ÈÏ‡Ó ‰˙ÏÚL B‡ ,ÔÈ˜eˆ ÈL‡¯Ï dÏÚ‰ . …∆∆¡»¿»≈ƒ∆»¿»≈≈∆»

ezÙ˜zL Èt ÏÚ Û‡ ,dÚÓ ‡ÏÂ dÚÓÏ ÏÎÈ ‡e‰Â¿»…¿»¿»¿…¿»»««ƒ∆¿»«
B˙lÁzL ÏkL ;·iÁ - ‰¯aL B‡ ‰˙Óe ,‰ÏÙÂ¿»¿»≈»ƒ¿¿»«»∆…∆¿ƒ»

‰ÚÈLÙa65Ò‡a BÙBÒÂ66·iÁ -67¯È·Ú‰L ‰ÚB¯ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ»¿¿…∆«»¿≈∆∆∆¡ƒ
,dz¯·ÁÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÙÁ„Â ,¯Lb‰ ÏÚ ˙BÓ‰a‰«¿≈««∆∆¿»¬»««≈∆«¬∆¿»

˙ÏaLÏ ‰ÏÙÂ68·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯‰p‰69BÏ ‰È‰L ; ¿»¿»¿ƒ…∆«»»¬≈∆«»∆»»
‡l‡ ¯ÎO ÏËB ¯ÓBM‰ ÔÈ‡L .˙Á‡ ˙Á‡ Ô¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ»««««∆≈«≈≈»»∆»

‰lÁza ÚLÙe ÏÈ‡B‰Â ,‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ¯ÓLÏƒ¿…¿ƒ»¿À»¿ƒ»««¿ƒ»
˙Úa ÛBqa Ò‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡k Ô¯È·Ú‰Â¿∆¡ƒ»¿««««ƒ∆∆¡««¿≈

·iÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÈÙp‰70. «¿ƒ»¬≈«»

צג:59) "לענות 60)שם אחר. בעינוי או ברעב עינה
יד). ל, (במדבר נפש לסגפא אונקלוס: מתרגם נפש",

אח 61) מתה אפילו כאונס הבהמה מיתת דנים -אין זמן ר
לתלות  מקום שיש שסיגפה, מעת - שנה ואפילו חודש
וכיון  הבהמה, למיתת בסוף שגרם גופה החליש שהסיגוף
- בפשיעתו מתה שלא בוודאי לישבע יכול השומר שאין
ראה  לישבע. יכול ואינו שבועה מחויב כדין משלם זה הרי

נו. הערה ושחררה 62)למעלה הרועה, על הבהמה גברה
גבוה.63)עצמה. ובין 64)הר העליה בין שהרי,

באו. רועה של בעלֿכורחו – מההר שעליית 65)הנפילה
שתיפול, שאפשר בסכנה, כרוכה שם צוקין לראשי הבהמה

היא. פשיעה שתקפתו 66)ולכן - היתה באונס שהנפילה
צג,67)ונפלה. שם (משנה ד הל' בפ"א שנתבאר כמו

שם). ברי"ף וראה לו: שם בגמרא שפירשוה מה וכפי
הנהר.68) פפא.69)בזרם רב לפני (שם) עובדא
שם.70) חסדא, כרב

.Èda ÚLt71Ìb‡Ï ‰‡ˆÈÂ72- dk¯„k ÌL ‰˙Óe , »«»¿»¿»»¬«≈»»¿«¿»
ÔÈ‡L ;¯eËt73Ò‡ È„ÈÏ ‡B·zL dÏ ‰Ó¯b d˙‡ÈˆÈ »∆≈¿ƒ»»»¿»»∆»ƒ≈…∆

‰Ó ,¯ÓBL ˙È·a Èl ‰Ó - ‰˙Ó dk¯„Îe ÏÈ‡B‰ .‰Ê∆ƒ¿«¿»≈»«ƒ¿≈≈«
?Ìb‡a Èl74‰˙Óe ,Ìb‡‰Ó ·pb d·b Ì‡ Ï·‡ ƒ»¬«¬»ƒ¿»»«»≈»¬«≈»

Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ ¯ÓBM‰ È¯‰ - ·pb‰ ˙È·a dk¯„k¿«¿»¿≈««»¬≈«≈«»««ƒ
ÌpÁ ¯ÓBL ‡e‰L75‡È‰ È¯‰ ,‰˙Ó ‡Ï elÙ‡L ; ∆≈ƒ»∆¬ƒ…≈»¬≈ƒ

‰„·‡76d˙‡ÈˆÈÂ ,·pb‰ „Èa77·b‰Ï dÏ ‰Ó¯b78. »¿»¿«««»ƒƒ»»»¿»»¿ƒ»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

כראוי.71) בפניה נעל שמורה 72)שלא שאינה מקום
וזאבים. גנבים את 73)מפני אנו פוטרים למה נימוק זה

לאגם  יציאתה שהרי - בפשיעה שתחילתו אע"פ השומר,
שתחילתו  ה"ד) (פ"א למעלה ואמרנו היתה, בפשיעתו

חייב. - באונס וסופו היה 74)בפשיעה השומר בבית גם
"תחילתו  אמרו ולא אותו. פוטרים ולכך אותה, פוקד המוות
לייחס  שיש במקום אלא חייב" - באונס וסופו בפשיעה
שהעביר  רועה כגון אחרֿכך, שבא לאונס יסוד לפשיעה
כרבא). לו: (שם לט בהלכה שנתבאר הגשר על עדרו

ואבידה.75) מגניבה הבעלים.76)שפטור מן
שקדמה 78)בפשיעה.77) הפשיעה מפני חייב, ולכן

השומר  את פוטרת אינה ברשות הבהמה ומיתת - לגניבה
הבהמה. למיתת שקדם מחיובו

âמרחשון כ"ז שני âיום
éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦

להוליך 1) או מסויימת בדרך ללכת בהמה שוכר דין יבאר
שוכר  ודין אחרת, בדרך הוליך או והלך ועבר מסויים משוי

עליה. להניח לו מותר מה בהמה

.‡¯BÓÁ‰ ˙‡ ¯ÎBO‰2¯‰a dÎÈÏB‰Ï3dÎÈÏB‰Â , «≈∆«¬¿ƒ»»»¿ƒ»

יום שני

קמר
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שכירות קנ הלכות - משפטים ספר - מרחשון כ"ז  שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰˜ÏÁ‰ Ì‡ :‰Ú˜aa4¯eËt -5ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»ƒÀ¿¿»»««ƒ∆»««
ÌÈÏÚa‰ ˙Úc6·iÁ - ‰nÁe‰ Ì‡Â ;7d¯ÎO . «««¿»ƒ¿ƒ«»«»¿»»

- ‰˜ÏÁ‰ Ì‡ :¯‰a dÎÈÏB‰Â ,‰Ú˜aa dÎÈÏB‰Ï¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»»»ƒÀ¿¿»
‰nÁe‰ Ì‡Â ;‰Ú˜a‰ ÔÓ ¯‰a ¯˙È ˙e˜ÏÁ‰L ,·iÁ«»∆««¿»≈»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ«»
ÈtÓ ,¯‰‰ ÔÓ ¯˙È ‰Ú˜aa ˙eÓÈÓÁ‰L ,¯eËt -»∆«¬ƒ«ƒ¿»»≈ƒ»»ƒ¿≈
˙ÓÁÓ ‰nÁe‰ Ì‡Â .ÌÈ¯‰‰ L‡¯a ˙·MnL Áe¯‰»«∆¿«∆∆¿…∆»ƒ¿ƒ«»≈¬«

‰ÏÚn‰8·iÁ -9˙‡ ¯ÎBO‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««¬∆«»¿≈…«≈»∆¿≈«≈∆
‰¯t‰10,Ô˜w‰ ¯aLÂ ,‰Ú˜aa L¯ÁÂ ,¯‰a L¯ÁÏ «»»«¬»»¿»««ƒ¿»¿ƒ¿«««¿«

ÈÏk‰ ‡e‰Â11¯eËt ¯ÎBO‰ È¯‰ - Ba L¯BÁL12ÔÈ„Â , ¿«¿ƒ∆≈¬≈«≈»¿ƒ
eL¯ÁL ÔÈn‡‰ ÌÚ ‰¯t‰ ÏÚa13‰pL ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . «««»»ƒ»À»ƒ∆»¿¿≈ƒ…ƒ»

‰¯t‰ ÏÚa ÔÈc - Ô˜w‰ ¯aLÂ ,ÌÈÏÚa‰ ˙Úc ÏÚ««««¿»ƒ¿ƒ¿«««¿«ƒ«««»»
ÔÈn‡‰ ÌÚ14,¯‰a L¯ÁÂ ,‰Ú˜aa L¯ÁÏ d¯ÎO . ƒ»À»ƒ¿»»«¬«ƒ¿»¿»«»»

·iÁ ¯ÎBO‰ - Ô˜w‰ ¯aLÂ15ÌÚ ¯ÎBO ÏL BÈ„Â , ¿ƒ¿«««¿««≈«»¿ƒ∆≈ƒ
ÌÈn‡‰16. »À»ƒ

עח.2) מציעא בבא ההר.3)משנה דרך שיוליכה תנאי על
מבהר,5)מעדה.4) מעוטה בבקעה החמור שמעידת

מהשינוי. תוצאה אינה שמעידתה שהשכירה 6)נמצא
(בגמרא  מאיר כרבי ולא שם במשנה כחכמים הרים. לדרך
גזלן. נקרא הבית בעל דעת על המעביר כל האומר: שם)
באונסים. אפילו שחייב כגזלן תנאי על עבירה כל כלומר,

גרם 7) שהשינוי נמצא מבהר, חלש בבקעה הרוח שמשב
(שם). החמימות להר.8)לריבוי בעלייתה שהתאמצה

יתירה.9) חמימות לה גרם החרישה.10)שהשינוי כלי עם
המחרישה.11) מעוטים 12)קנה בבקעה המכשולים כי

אינה  הקנקן ששבירת נמצא סלעים, בו שמצויים בהר מאשר
פ.). (שם מהשינוי הבית 13)תוצאה בעל תביעת כלומר,

להם  אין ואם הקנקן, נשבר שבסיבתם כלפיהם, מופנית
הפרה. בעל מפסיד שהאומנים 14)לשלם משמיענו,

שינה, לא שהשוכר פי על אף הפרה, לבעל לשלם חייבים
בהם  ונתקלה סלעים בו שיש בהר לחרוש שכרו אם ואפילו
לאומנים  לטעון יכול הפרה שבעל מפני ונשברה, המחרישה

בסלעים. מנגיעה להישמר אתם פשע 15)מחוייבים שהרי
הקשה. הר לחרישת הקלה בקעה מחרישת ששינה במה

למשכיר,16) ששילם מה לו להחזיר חייבים והם כלומר,
למעלה  שביארנו כמו הר בחרישת גם חייבים הם שהרי

משנה). (מגיד

.·?‰LÈ¯Á ˙Úa e¯aML ÔÈn‡‰ ÔÈ„ e‰Óe«ƒ»À»ƒ∆ƒ¿¿≈¬ƒ»
ÌlLÓ ÈÓ .ÔÈÓlLnL17˙Úa ÈÏk‰ ˙‡ ÊÁB‡‰ ‰Ê ? ∆¿«¿ƒƒ¿«≈∆»≈∆«¿ƒ¿≈

‰LÈ¯Á‰18- ˙BÏÚÓ ˙BÏÚÓ ‰„O‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒ»¿»«»∆«¬«¬
„ÓÏna d˙B‡ ‚È‰n‰ :Ô˜w‰ ÈÓ„a ÌÈ·iÁ Ì‰ÈL19 ¿≈∆«»ƒƒ¿≈««¿«««¿ƒ»««¿»

ÈÏk‰ ˙‡ ÊÁB‡‰Â20. ¿»≈∆«∆ƒ

הבהמה 17) את המנהיג אחד - בשניים נעשית החרישה
את  ומכוון במחרישה אוחז והשני פסיעותיה את ומכוון
כלומר, משלם? משניהם מי רבינו: ושואל החרישה. עומק
שאפשר  למנהיג, אם הקנקן, שבירת את מייחסים אנו למי
של  השורה את בזה ועיקם הפרה צעדי את יפה כיוון שלא
האוחז  לזה או ונשבר, באבן נתקל שהקנקן וגרם המענה

יותר  הקנקן את שהעמיק שבמה אומרים שאנו במחרישה,
לשבירתו. גרם הדרוש, לייחס 18)מן יש יותר כלומר,

מן  יותר העמיק לא שאילו במחרישה להאוחז הקנקן שבירת
התלם. עיוות ידי על נשבר היה לא מקל 19)הדרוש

החורשת. הפרה את מכוונים זה 20)שבאמצעותו במקרה
במידה  במחרישה ולהאוחז למנהיג הקנקן שבירת לייחס יש
גם  מרובים, שהמכשולים מעלות שיש שבמקום שווה,
להישבר  הקנקן עלול לבד המנהיג ידי על השורה בעיוות
(רש"י  חייבים שניהם ולכן לשבירתה, גרם מי בספק והדבר

שם).

.‚˙ÈË˜a Le„Ï d¯ÎO21Á‰Â ,‰‡e·˙a L„Â ,‰˜Ï ¿»»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿À¿¿»
˙ÈËw‰L ,·iÁ - ˙ÈË˜a L„Â ,‰‡e·˙a .¯eËt -»ƒ¿»¿»¿ƒ¿ƒ«»∆«ƒ¿ƒ

˙˜ÏÁÓ22‰OÚÓ .23,B¯·ÁÏ ¯BÓÁ ¯ÈkO‰L ,„Á‡a «¿∆∆«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ¬«¬≈
ÌÈn‰L ,„B˜t ¯‰ C¯„a Ba CÏz ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â¿»«…≈≈¿∆∆¿«¿∆««ƒ
CÏ‰ .ÌÈÓ da ÔÈ‡L ,L¯ C¯„a ‡l‡ ,ÌL ÔÈÈeˆÓ¿ƒ»∆»¿∆∆»»∆≈»«ƒ»«
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,¯BÓÁ‰ ˙Óe ,„B˜t ¯‰ C¯„a¿∆∆¿«¿≈«¬¿…»»≈ƒ
:¯Ó‡ BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ ,CÏ‰ C¯„ ‰Ê È‡a ÌÈ„ÈÚnL∆¿ƒƒ¿≈∆∆∆»«∆»≈«¿»«
BÓˆÚ ˙ÓÁÓe ,ÌÈÓ ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÈzÎÏ‰ „B˜t ¯‰aƒ¿«¿»«¿ƒ¿…»»«ƒ≈¬««¿

ÌÈ„Ú LÈÂ ÏÈ‡B‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .˙Ó24ÌÈn‰L ≈¿»¿¬»ƒƒ¿≈≈ƒ∆««ƒ
ÏÚ ‰pL È¯‰L ,ÌlLÏ ·iÁ - ÔÈÈeˆÓ „B˜t ¯‰aƒ¿«¿¿ƒ«»¿«≈∆¬≈ƒ»«

ÌÈÏÚa‰ ˙Úc25'¯wLÏ Èl ‰Ó' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,26 «««¿»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿«≈
.ÌÈ„Ú ÌB˜Óaƒ¿≈ƒ

שם.21) מחוספסות 22)משנה לא חלקות שהן מפני שם.
בתבואה, מבדישה יותר דישתן בשעת מצוייה המעידה -
גרם  השינוי לא שהרי פטור לתבואה מקטנית ולכן
למעידתה. בזה שגרם חייב, לקטנית ומתבואה למעידתה,

ורבא.23) אביי לפני עובדא פא : ברור 24)שם כלומר,
מים  שם שהיו לפנינו, זה על מעידים עדים היו כאילו לנו,

תמיד. בו מצויים שהמים פקוד נהר שינוי 25)שחזקת
למיתתה. רצה 26)שגרם שאם במיגו נאמן אינו כלומר,

עדים  אין שהרי - נרש, בדרך שהלך אומר היה לשקר
יש  ומעתה פטור, והיה - פקוד בדרך שהלך המעידים
- עדים במקום פקוד. בנהר מים היו שלא לטענתו להאמין
עדים  שהרי המיגו, בסיוע אפילו להאמינו מקום אין

אומר. שהוא מה מכחישים

.„‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎBO‰27ÌÈ˙‡Ó ‰ÈÏÚ ‡È·‰Ï «≈∆«¿≈»¿»ƒ»∆»»«ƒ
ÔÈ¯ËÏ28ÏL ÔÈ¯ËÏ ÌÈ˙‡Ó ‡È·‰Â ,ÌÈhÁ ÏL ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿≈ƒ»«ƒƒ¿ƒ∆

,ÈBOnÏ ‰L˜ ÁÙp‰L ÈtÓ ;·iÁ - ‰˙ÓÂ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ»≈»«»ƒ¿≈∆«∆«»∆««
ÁÙ Ô‰Ï LÈ ÔÈ¯BÚO‰Â29‡È·‰Ï d¯ÎO Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ≈»∆∆«¿≈ƒ¿»»¿»ƒ

Ô·z dÏ˜LÓa ‡È·‰Â ,‰‡e·z30d¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»»∆∆¬»ƒ¿»»
‰˙Óe ,ÌÈhÁ ÔÏ˜LÓa ‡È·‰Â ,ÌÈ¯BÚO ‰ÈÏÚ ‡È·‰Ï¿»ƒ»∆»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»ƒƒ≈»

¯eËt -31.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿≈…«≈»∆

פ.27) רבינו 28)שם כתב ושיעורה משקל, יחידת ליטרה;
ה. הלכה ומזיק חובל מהלכות ג שהשעורים 29)בפרק

משקל  משווה וכשהוא החיטים ממשקל פחות משקלם
השעורים  במידת מוסיף הוא הרי החיטים, למשקל השעורים
הנפח  לתוספת מיתתה לייחס יש ולפיכך, בנפח, ומרבה

קנ
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קנא שכירות  הלכות - משפטים ספר - מרחשון כ"ח  שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כרבא). (שם במשאה הבהמה על שנפחה 30)המכבידה
חייב. - תבואה משל ראה 31)גדול לרעה. שינה לא שהרי

התוספת. שיעור דין ו הלכה לקמן

.‰‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎO32‡Ï - LÈ‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï·Èk¯È »«∆«¿≈»ƒ¿…»∆»ƒ…«¿ƒ
‰M‡ ‰ÈÏÚ33·Èk¯Ó - ‰M‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï d¯ÎO . »∆»ƒ»¿»»ƒ¿…»∆»ƒ»«¿ƒ

ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa ,‰M‡ Ïk ‰ÈÏÚ ·Èk¯Óe .LÈ‡ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«¿ƒ»∆»»ƒ»≈¿«»≈
‰˜ÈÓ ‡È‰L ˙¯aÚÓ elÙ‡Â ,‰ÏB„b34. ¿»«¬ƒ¿À∆∆∆ƒ¿ƒ»

עט:32) תוכל 33)שם ולא כאיש בבהמה שולטת שאינה
בבא  התוספתא על דוד חסדי (ראה ממכשול עליה לשמור

ז). פרק (מגיד 34)מציעא משא המוסיף היונק עם כלומר,
משנה).

.ÂÚe„È Ï˜LÓ ‰ÈÏÚ ˙‡OÏ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎBO‰35, «≈∆«¿≈»»≈»∆»ƒ¿»»«
ÌÈLÏMÓ ˜ÏÁ ÛÈÒB‰ Ì‡ :B‡OÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Â36ÏÚ ¿ƒ««»ƒƒ≈∆ƒ¿ƒ«

·iÁ - ‰˙Óe ,BnÚ ˜ÒtL ¯eÚM‰37- Ô‡kÓ ˙BÁt ; «ƒ∆»«ƒ≈»«»»ƒ»
¯eËt38˙ÙÒBz‰ ¯ÎO ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ ,39Ì˙Ò ¯ÎO . »¬»≈¿««∆∆»«¿»

d˙B‡Ï ‰È„na Úe„i‰ Ï˜Lna ‡l‡ ‡OB BÈ‡ -≈≈∆»«ƒ¿»«»««¿ƒ»¿»
dk¯cL ÔB‚k ,ÌÈLÏMÓ ˜ÏÁ ÛÈÒB‰ Ì‡Â ;‰Ó‰a¿≈»¿ƒƒ≈∆ƒ¿ƒ¿∆«¿»
B‡ ‰˙Óe ,ÌÈLÏLe „Á‡ ‰ÈÏÚ ÔÚËÂ ÌÈLÏL ˙‡OÏ»≈¿ƒ¿»«»∆»∆»¿ƒ≈»

·iÁ - ‰¯aL40‰ÈÙÒ ÔÎÂ .41„Á‡ da ÛÈÒB‰L ƒ¿¿»«»¿≈¿ƒ»∆ƒ»∆»
.‰ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ - ‰Ú·ËÂ ,d‡OÓ ÏÚ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒ««»»¿»¿»«»¿«≈»∆»

ביניהם.35) שהוסכם מה להטעינה 36)כפי ששכרה כגון
ואחד. שלושים והטעין סאה רבינו 37)שלושים דברי

מכפי  יותר במשאה שהוסיף שכל שדעתו להתפרש ניתנים
כבד  משא להטעינה המקום שמנהג פי על אף שהוסכם, מה
בשכרו  המשא תוספת חיוב הדגים שהרי חייב, - מזה
להישכר  היא עומדת שהבהמה שאף ומשמע, ידוע, למשקל
אם  מקום, מכל שכר, מוסיף היה אם שהטעינה למשא
והרשב"א  הרמב"ן אולם חייב. - שהוסכם מה על הוסיף
ודעתם  רבינו על חולקים כאן) משנה במגיד (הובאו
אין  הרי כזו, למשא גם להישכר עומדת שהבהמה שמכיוון
לחייבו  אין ולפיכך, המשא מתוספת לתוצאה מיתתה לייחס
מבאר, שח בסימן יוסף והבית בלבד. שכר בתוספת  אלא
ואמר  המשא משקל את קבע כשהמשכיר כאן, שהמדובר
שהמשכיר  אומרים ואנו כזו, למשא לך משכירה אני לשוכר
הנהוג  כפי משא לטעינת ראוייה ואינה חלשה שבהמתו יודע
והשוכר  מהנהוג נמוך משקל קבע ולכן מקום באותו
באה  ידוע למשקל השכירות הצעת אם אבל פשע, - שהוסיף
שיקבל  מבלי להוסיף לו שאסור פי על אף השוכר, מצד

פטור. הוסיף אם - מהמשכיר לייחס 38)רשות שאין
למותה. סיבה כזו המשא 39)לתוספת לפי שכרו שהרי
התוספת. שכר משלם המחייב 40)ולכן התוספת שיעור

- מקום באותו המקובל המשא של משלושים אחד הוא
וכו' חיטים לתך "להביא שם: במשנה שאמרו ממה למדנו
משאו  על יוסיף וכמה חייב. משאו על מוסיף ואם פטור
שלושה  וכו' מאיר רבי משום אומר סומכוס חייב? ויהא
הוא  שהמנהג במקום בהמה שכר אם כלומר, לחמור". קבין
עליה  הוסיף - קב תשעים משקל - לתך עליה שמטעינין

הנהוגה  הטעינה ממידת משלושים חלק היינו, קבין, שלושה
משלושים  אחד של תוספת המקומות, לכל הדין והוא חייב,

מחייבת. - הנהוג שם.41)מן ברייתא

.ÊÛzk‰42ÛÈÒB‰L43„Á‡ ·˜ B‡OÓ ÏÚ44˜f‰Â , ««»∆ƒ««»«∆»¿À«
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L .ÂÈ˜Êa ·iÁ - ‰Ê ‡OÓa45Ôa ¿«»∆«»ƒ¿»»∆««ƒ∆∆

‡On‰ „·Îa LÈb¯Ó ‡e‰ È¯‰Â ˙Úc46ÏÚ ‰ÏÚÈ - «««¬≈«¿ƒ¿…∆««»«¬∆«
„·k‰ ‰Ê ‡e‰ BÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‡nL ,BaÏ47. ƒ∆»≈¬«»¿∆«…∆

הסבל.43)סבל.42) ידיעת בלי משא 44)השוכרו
משלושים  אחד והוסיף קב שלושים הוא הממוצע האדם

קב). המתחיל דיבור שם לו 46)הסבל.45)(רש"י והיה
ואם  מייד, מעליו המשא ולפרוק משא עליו שהוסיף להבין

לכך. גרם בעצמו הוא - והוזק פרק על 47)לא עלתה לא
לחולשה  ייחסו אלא משא לתוספת הכובד לייחס דעתו
לאיתנו, יחזור מעט, שינוח שאחר וסבור, שתקפתו. זמנית

וא  המשא פרק לא (שם ולפיכך הנזק את השוכר גרם כן ם
אשי). כרב

.Á¯BÓÁ‰ ˙‡ ¯ÎBO‰48ÁÈp‰Ï BÏ LÈ - ‰ÈÏÚ ·k¯Ï «≈∆«¬ƒ¿…»∆»≈¿«ƒ«
B˙eÒk ‰ÈÏÚ49BÈ‚Ïe50C¯c‰ B˙B‡ ÏL ÂÈ˙BBÊÓe51, »∆»¿¿ƒ¿»∆«∆∆

C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ52ÔBÏÓ ÏÎa ¯ÊÁÏ ¯ÎBO‰53ÔBÏÓe ¿ƒ∆≈∆∆«≈«¬…¿»»»
ÏÚa ÂÈÏÚ ·kÚÓ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È ;˙BBÊÓ ˙B˜Ïƒ¿¿»≈«∆¬≈¿«≈»»««
ÌÈ¯BÚO ‰ÈÏÚ ÁÈp‰Ï ¯BÓÁ‰ ÏÚ·Ï LÈ ÔÎÂ .¯BÓÁ‰«¬¿≈≈¿«««¬¿«ƒ«»∆»¿ƒ

˙BBÊÓ Ô·˙Â54¯ÎBO‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È ;ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ¿∆∆¿∆«»≈«∆«≈
ÔBÏÓe ÔBÏÓ ÏÎa ˙B˜Ï BÏ ¯LÙ‡L ÈtÓ ,·kÚÓ55. ¿«≈ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿¿»»»

‰˜È ÔÈ‡Ó ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ56ÂÈÏÚ ÁÈpÓ - ¿ƒ»ƒ≈»≈«ƒƒ¿∆«ƒ«»»
C¯c‰ d˙B‡ Ïk ÏL BzÓ‰a ˙BBÊÓe ÂÈ˙BBÊÓ57ÏÎÂ . ¿»¿¿∆¿∆»»«∆∆¿»

‚‰Ó ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e ,Ì˙Ò ¯ÎBOa - ÌÈ¯·c‰ el‡≈«¿»ƒ¿≈¿»¿»∆≈ƒ¿»
‚‰n‰ ÈÙÏ Ïk‰ - ‚‰Ó LiL ÌB˜Óa Ï·‡ ;Úe„È58. »«¬»¿»∆≈ƒ¿»«…¿ƒ«ƒ¿»

עט:48) למחוז 49)שם כשיגיע להם שיצטרך בגדים
בשם  שם מקובצת (שיטה הדרך בגדי להחליף חפצו

המים.50)הריטב"א). חפצו.51)כד למחוז שיגיע עד
בכך.52) רגיל בדרכו.53)אינו פוגש בדפוס 54)שהוא

ומזונות. (ר"מ): אחר 55)רומא לחזר דרכו שהחמר
לילה. ללינת חונים שהם מקום בכל החמור ומזון מזונותיו

יישוב.56) במקום עוברים כמו 58)שם.57)שאין
כמנהג  "הכל פג.): (שם פועלים שכירות בעניין שאמרו

משנה). (מגיד המדינה"

âמרחשון כ"ח שלישי âיום
éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦

אם 1) אונס בהן ואירע ספינה או בהמה שוכר דין יבאר
ודין  אחרת, ספינה או בהמה לו להעמיד המשכיר חייב
ודין  לאחר, להשכירו השוכר ורצה קצוב לזמן בית משכיר
סתם  בית משכיר ודין לך משכיר אני כזה בית או זה בית

סתם. עלייה או

.‡‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎBO‰2‰˙ÏÁÂ ,3B‡ ˙Èh˙L B‡ «≈∆«¿≈»¿»¿»ƒ¿«≈
dÙBÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÏn‰ ˙„B·ÚÏ ‰Á˜Ïƒ¿¿»«¬««∆∆««ƒ∆≈»

יום שלישי

קנא
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שכירות קנב הלכות - משפטים ספר - מרחשון כ"ח  שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

¯ÊÁÏ4‰ÎÈÏ‰ C¯„ ‰Á˜Ï Ì‡ ,5¯ÈkOn‰ È¯‰ - «¬…ƒƒ¿¿»∆∆¬ƒ»¬≈««¿ƒ
EÈÙÏ ClL È¯‰ :¯ÎBOÏ ¯ÓB‡6B¯ÎO BÏ ÔzÏ ·iÁÂ , ≈«≈¬≈∆»¿»∆¿«»ƒ≈¿»

ÌÏLÓ7?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .8˙‡OÏ d¯ÎOLa »¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»»≈
L ÈBOÓ ‰ÈÏÚ‰„t˜‰ ‡Ïa BÎÈÏL‰Ï ¯LÙ‡9Ï·‡ ; »∆»«∆∆¿»¿«¿ƒ¿…«¿»»¬»

˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ‰ÈÏÚ ˙‡OÏ B‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï d¯ÎO Ì‡ƒ¿»»ƒ¿…»∆»»≈»∆»¿≈¿ƒ
¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10Ì‡ , ¿«≈»∆«»¿«¬ƒ¬«≈ƒ

¯BÓÁ epnÓ ¯ÎO11¯ÈÊÁÈ - „ÈÓÚ‰ ‡Ï Ì‡Â ; »«ƒ∆¬¿ƒ…∆¡ƒ«¬ƒ
¯ÎO‰12da CÏ‰L ‰nk ¯ÎO ÏÚ BnÚ ·MÁÈÂ ,13. «»»ƒ«≈ƒ«¿««»∆»«»

שם:2) וגמרא עח. בבאֿמציעא בברקית,3)משנה,
עש  אותה שתקף או עוורון, הגורם בעיניה תבלול שעלה
למלאכה  היא ראויה ועדיין שם). (גמרא רגליה האוכלת

שי). סימן כשמואל.4)('טור' יצא 5)שם, לא כלומר,
בדרכים  נמצאים שהם הבהמות להחרים אלא המלך מן הצו

מגידֿמשנה). חננאל, רבינו וכפירוש כלומר,6)(שם,
אצלך, שכורה שהיא בזמן אלו מקרים בה שפגעו גרם גורלך
ראויה  כשהבהמה המדובר, שהיא. כמו לפניך היא והרי
גורמת  שהמחלה אלא מחלתה, למרות למלאכתה עדיין
זו  בהטרדה לראות אין בדרך, עיכוב וגם יתירה טירחה
את  לחייב שיהא כדי עד השכירות בתנאי חמור שינוי
המבואר  נשברה, או מתה כדין אחר חמור להעמיד המשכיר
סופה  שאין אע"פ המלך לעבודת בנלקחה וכן בה"ב. להלן
תנאי  כפי בה להשתמש השוכר ביכולת ואין לחזור,
הרי  המשכיר: אומר נלקחה, הליכה שבדרך כיון - השכירות
שהיתה  בזמן בדרכים הבהמה שנמצאה משום לפניך, שלך
נמצאת  היתה ואילו שתלקח, לה גרמת אתה אצלך, שכורה
על  החרמה צו יצא לא שהרי נלקחת, היתה לא ברשותי
העיכוב  חל שבסיבתך נמצא בבתים, הנמצאות הבהמות
חמור  לך להעמיד עלי מוטל ואין השכירות, תנאי למלא
חייב  - כללי הוא ההחרמה צו שאם יוצא, ומזה אחר.

(מגידֿמשנה). אחר חמור לו כפי 7)להעמיד בשלימות
ואין  בבריאותה, כשהיתה השכירות בחוזה שהוסכם המחיר
בריאה  בהמה שכירת במחיר שיש ההפרש בחלתה מחשבים
מנכים  אין המלך לעבודת בנלקחה וכן שוטה, או חולה לבין
נושא  השוכר אלא בה, הלך שלא הדרך בעד השכירות מדמי
שהיא  בזמן אלו למקרים גרם שמזלו מפני ההפסד, בכל
מגידֿמשנה). ראה פ"ז. שם (תוספתא לו שכורה

לפניך 8) שלך הרי המשכיר אומר - נשתטית או שבחלתה
ט). הערה להלן וראה - על 9)(מגידֿמשנה לדקדק מבלי

שביר, מחומר אינו שהמשא היינו המשא, נפילת מקום
ראויה  עדיין כן ואם ינזק, ולא מקום בכל להשליכו ואפשר
מחמת  - תיפול אם גם שהרי לה, שנשכרה למלאכה הבהמה
המשא  יוזק לא הפחתים מן באחת - חוליה  או שטותה

לפניך,10)שעליה. שלך הרי לומר יכול המשכיר ואין
שהרי  השכירות, בתנאי שינוי אלו במקרים לראות שיש
שעלולה  משום השכירות, תנאי למלא ראויה אינה הבהמה
באחת  תיפול אם הזכוכית, לכלי או לרוכב להזיק היא
המגידֿמשנה  ומבאר חוליה. או שטותה מחמת הפחתים
למשא  ובין סתם, למשא שכרו בין המחלק - זה דין שאין
גם  בנלקחה, אבל נשטית. או בחלתה אלא - זכוכית כלי

שלך  הרי המשכיר: אומר זכוכית, לכלי או לרכיבה בשכרה
הרי  לו אומר - המלך לעבודת שבנלקחה הדין שהרי לפניך,
על  ה) הערה למעלה שביארנו (כמו מבוסס לפניך, שלך
שתלקח, לבהמה נגרם השוכר שבסיבת המשכיר, טענת
כלי  למשא או לרכיבה בשכרה גם יפה כוחה זו וטענה
את  השוכר אלעזר: בן שמעון רבי בשם עט. (שם זכוכית
ברגליה. או בעיניה (חלתה והבריקה עליה לרכוב החמור
אחר  חמור לו להעמיד חייב - שנשתטתה או עח:) שם ראה
דין  פירוש, דמי" כלרכוב - זכוכית וכלי פפא, רב אמר וכו'.

רכיבה). כדין זכוכית כלי נוסף:11)משא וונציא ובדפוסי
חייב  המשכיר כלומר, ששכר" כאותה אחרת בהמה "או
חמור  השכיר אם כגון לו, שהשכיר הבהמה כמין להעמיד
ה"ה: ז, בפרק בבאֿמציעא (בתוספתא סרס לו יעמיד לא -

ישנה  לא לחבירו, בהמה הבהמה.המשכיר את לו (המשכיר)
וכו'). הפרד על יושיבנו לא - חמור לו אפילו 12)השכיר

המשכיר. בחזקת והוא שכרו, השוכר לו הקדים
הכוונה 13) - אחר חמור להעמיד חייב שאמרו זה כלומר,

בעיסקת  שהוסכם כפי השכר בכל רוצה המשכיר שאם
הרי  לו לומר יכול ואינו אחר, חמור לו יעמיד - השכירות
בעיסקת  להמשיך ברצונו אין אם אבל לפניך, שלך
השכר  לשוכר ומחזיר (מגידֿמשנה) בידו הרשות השכירות,
בידו  ומעכב הבהמה, הלכה שלא הדרך שארית בעד שקיבל
במה  השוכר נהנה שהרי בה, הלך שכבר הדרך בעד השכר
בדרכו  להמשיך אחרת בהמה לשכור ובידו כאן, עד שהגיע

אילו). בד"ה וב'תוספות' עט. גמרא (ראה

.·‰¯aL B‡ ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó14˙‡OÏ d¯ÎOL ÔÈa ,15 ≈»«¿≈»ƒ¿¿»≈∆¿»»»≈
Ì˙Ò ¯BÓÁ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ,·k¯Ï d¯ÎOL ÔÈa16È‡ ≈∆¿»»ƒ¿…ƒ»«¬¿»¬ƒ
¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - CÏ ¯ÈkOÓ17ÏkÓ «¿ƒ»«»¿«¬ƒ¬«≈ƒ»

ÌB˜Ó18¯kÓÏ ¯ÎBOÏ LÈ - „ÈÓÚ‰ ‡Ï Ì‡Â ; »¿ƒ…∆¡ƒ≈«≈ƒ¿…
‰Ó‰a‰19¯ÎBO B‡ ,˙¯Á‡ ‰Ó‰a da ÁwÏÂ ,20‰Ó‰a «¿≈»¿ƒ«»¿≈»«∆∆≈¿≈»

ÁwÏ ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡ ,‰ÈÓ„a21ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú , ¿»∆»ƒ≈¿»∆»ƒ««∆«ƒ««»
Ba ˜ÒtL22‰Ê ¯BÓÁ :BÏ ¯Ó‡ .23,CÏ ¯ÈkOÓ È‡ ∆»«»«¬∆¬ƒ«¿ƒ»

ÈˆÁa ‰˙Óe ,˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎÏ B‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï d¯ÎO Ì‡ƒ¿»»ƒ¿…»∆»ƒ¿≈¿ƒ≈»«¬ƒ
ÁwÈ - ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÁwÏ ‰ÈÓ„a LÈ Ì‡ :C¯c‰24, «∆∆ƒ≈¿»∆»ƒ«¿≈»«∆∆ƒ«
dlk ÈÓ„a elÙ‡ ¯ÎBO - ÁwÏ ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡Â25, ¿ƒ≈¿»∆»ƒ«≈¬ƒƒ¿≈À»

‡Ï ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡Â ;BnÚ ˜ÒtL ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú«∆«ƒ««»∆»«ƒ¿ƒ≈¿»∆»…
C¯c‰ ÈˆÁ ÏL B¯ÎO BÏ Ô˙B - ¯kOÏ ‡ÏÂ ÁwÏ26, ƒ«¿…ƒ¿…≈¿»∆¬ƒ«∆∆

˙ÓÚ¯z ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡Â27ÏÈ‡B‰ ,‡OÓÏ d¯ÎO . ¿≈»»∆»«¿…∆¿»»¿«»ƒ
·iÁ BÈ‡ - C¯c‰ ÈˆÁa ˙Óe ,‰Ê ¯BÓÁ BÏ ¯Ó‡Â¿»«¬∆≈«¬ƒ«∆∆≈«»
C¯c‰ ÈˆÁ ÏL B¯ÎO BÏ Ô˙B ‡l‡ ,¯Á‡ BÏ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«≈∆»≈¿»∆¬ƒ«∆∆

B˙Ï· BÏ ÁÈpÓe28. «ƒ«¿≈»

כלל.14) למלאכה ראויה שאפשר 15)ואינה משא
הקפדה. בלא לו 16)להשליכו לספק עליו קיבל כן, ואם

רכיבתו. או משאו העברת שישלים עד משנה,17)חמור
עח. שצריך 18)שם ובין משלו, למשכיר יש אם בין

חייב  - משלו חמור למשכיר אין אם אפילו כלומר, לשכור.
- העמיד לא ואם לשוכר, ולהעמידו אחר חמור לשכור
כותב: למשנה, בפירושו (רבינו השכירות דמי כל מפסיד

קנב
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קנג שכירות  הלכות - משפטים ספר - מרחשון כ"ח  שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לחםֿמשנה). ראה השכירות". מן דבר שום יחשב "לא
עד  חמור לספק עליו קיבל שהמשכיר דבר: של וטעמו
- התחייבותו מקיים אינו ואם שכירותו, מטרת שישלים
שכירות. דמי לו לשלם השוכר של התחייבותו גם פקעה

השוכר 19) וקנאה השוכר לרשות הבהמה שמסר שבזה
לאחר  גם נשתעבדה - השכירות תנאי בה למלא במשיכה
שהוסכם  כפי מלאכתו השלמת בנבילתה לממן מותה
לא  לרכיבה בשכרה חלתה בדין א) (בהל' למעלה בחוזה.
במקום  אלא זאת אמרו שלא למוכרה, לשוכר רשות ניתנה
אפשרות  ואין נשברה או מתה כגון תקנה, לבהמה שאין
הבהמה  את משעבדת שהשכירות אומרים ואנו לרפאותה,
לקיים  כדי נבילתה את למכור הוא רשאי כך ומשום לשוכר,
למכירה. היא עומדת כך ובין כך בין והרי השכירות, תנאי
לומר  סברא אין לרפאותה, היא שעומדת בחלתה, אבל
למוכרה, ביכולתו שיהיה לשוכר הבהמה שעבד שהמשכיר
ס"ק  שי סי' המשפט' ('נתיבות להימכר עומדת אינה שהרי

והואֿהדין 20)ד). זה, חמור בהשכירו כשמואל, עט. שם
סתם. כדי 21)בחמור מספיקים אינם הנבילה דמי אם

מספיקים  הנבילה דמי שאם משמע, אחרת. בהמה לקנות
המשכיר. חשבון על לשכור רשאי אינו - אחר חמור לקנות

מחייבים 22) אין - לשכור ולא ליקח לא בדמיה אין ואם
את  אלא עבד שלא מפני ההפרש, את להשלים המשכיר את
זה  ובמקרה (מגידֿמשנה). נכסיו שאר לא אבל החמור,
אחר, חמור לו מעמיד אינו אם שכרו כל המשכיר מפסיד

יז. הערה למעלה שביארנו אני 23)כמו זה חמור כלומר,
ימות. אם אחר חמור לך לספק עלי מקבל ואיני לך, משכיר

כששכרה 24) מותה לאחר אפילו לו משועבדת שהבהמה
למשא). שכרה בדין כז הערה להלן (וראה לרכיבה

כשמואל.25) שהגיע 26)שם, במה השוכר נהנה שהרי
(שם). כאן תביעת 27)עד לשוכר שאין אף כלומר, שם.

בגלל  המשכיר על להתרעם הוא רשאי המשכיר, על ממון
ואין  כחושה, בהמה לו שהשכיר בזה לו שעשה העוול
סלנטר  ישראל רבי (בשם האסורה חינם תרעומת תרעומתו

אור). נתיבות - ישראל אור בספר שאין 28)- למשכיר,
אחר  חמור לשכור או ליקח לשוכר משועבדת החמור נבלת
השכירות, בעת המשכיר שהתנה זה" "חמור שלשון בדמיה,
עד  אחר חמור לו להעמיד מתחייב שאינו משמעותה
שמשכירו  החמור מדמי לא אפילו מלאכתו, השוכר שישלים
למלאכה  אלא לשוכר החמור את משעבד שאינו ימות, אם
- לשוכר משועבדים החמור שדמי אמרו ולא עמו, שהתנה
זכוכית  לכלי או לרכיבה בשכרו אלא - זה" "בחמור אף
- השכירות מטרת השוכר פירש שלכך למעלה), (כמבואר
להשתמש  לא הוא רשאי סתם, למשא שבשכרו אע"פ
לו  משועבד החמור שיהיה כדי - שהיא מטרה לכל בחמור
מקפיד  זכוכית, לכלי או לרכיבה שהשוכר מיתתו, לאחר גם

בד  עיכובים לו יהיו רבינו שלא שי). סי' טוריֿזהב (ראה רכו
(לפי  שם שאמרו ממה משא, לבין רכיבה בין זה הבדל למד
לו  ומתה עליו לרכוב החמור את "השוכר הרי"ף): נוסחת
שרק  משמע וכו'", בדמיה יש אם רב אמר הדרך, בחצי
ראה  כרכיבה, שדינה זכוכית לכלי (או לרכיבה בשכרו

אם  אבל לשוכר, החמור דמי משועבדים ט) הערה למעלה
שאין  בהשגה, הראב"ד (ודעת לא - סתם למשא שכרו
לשוכר, משועבד החמור ובשניהם למשא, רכיבה בין הפרש

אמרוהו). דוקא לאו עליו, לרכוב בגמרא שאמרו וזה

.‚‰ÈÙq‰ ˙‡ ¯ÎBO‰29:C¯c‰ ÈˆÁa BÏ ‰Ú·ËÂ , «≈∆«¿ƒ»¿»¿»«¬ƒ«∆∆
d¯ÎOe ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ BÊ ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¿ƒ»¬ƒ«¿ƒ¿¿»»

Ì˙Ò ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰30BÏ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ , «≈¿ƒ»«ƒ¿»««ƒ∆»«
¯ÎO‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ¯ÎO‰31:BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰L ; «»»«¬ƒ»«»»∆¬≈∆≈

‰ÏB„‚ ‰„t˜‰L ,Èz¯ÎOL dÓˆÚ ‰ÈÙq‰ ÈÏ ‡·‰»≈ƒ«¿ƒ»«¿»∆»«¿ƒ∆«¿»»¿»
CÈÏB‡Â ÌB˜Ó ÏkÓ ÔÈÈ ‡È·‡ È‡Â ,BÊ ‰ÈÙÒa LÈ≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ«ƒƒ»»¿ƒ

da32d¯ÎOe ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ Ì˙Ò ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ . »»«¿ƒ»¿»¬ƒ«¿ƒ¿¿»»
BÏ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰«≈¿ƒ»«ƒ∆««ƒ∆…»«
¯ÓB‡ È¯‰L ;¯ÎO‰ Ïk ÔzÏ ·iÁ - ÌeÏk ¯ÎO‰ ÔÓƒ«»»¿«»ƒ≈»«»»∆¬≈≈
ÏkÓ ‰ÈÙÒ EÏ ‡È·‡ È‡Â ,BÓˆÚ ÔÈi‰ ÈÏ ‡·‰ :BÏ»≈ƒ««ƒ«¿«¬ƒ»ƒ¿¿ƒ»ƒ»

BÎÈÏB‡Â ÌB˜Ó33ÏL Á¯h‰ È„k ˙BkÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ . »¿ƒ¬»»ƒ¿«¿≈«…«∆
C¯c‰ ÈˆÁ34‡L ,‰ÈÙq‰ ˙ÎÏB‰a Ïthn‰ ‰ÓB„ BÈ ¬ƒ«∆∆∆≈∆«ƒ«≈¿»««¿ƒ»

ÏË·e ·LBÈÏ35,¯ÈkOÓ È‡ BÊ ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ . ¿≈»≈»«¿ƒ»¬ƒ«¿ƒ
- ¯ÎO‰ Ô˙ Ì‡ :‰Ê ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰ ¯ÎOÂ¿»««≈¿ƒ»«ƒ∆ƒ»««»»
ÔÈ‡L ;ÔzÈ ‡Ï - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â ,B¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¬ƒ¿ƒ…»«…ƒ≈∆≈
‡È·‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê ‡ÏÂ ,dÓˆÚ ‰ÈÙq‰ ‡È·‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê∆»¿»ƒ«¿ƒ»«¿»¿…∆»¿»ƒ

BÓˆÚ ÔÈÈ36Ì˙Ò ÔÈÈÏ Ì˙Ò ‰ÈÙÒ ¯ÎO .37el‡ È¯‰ - «ƒ«¿»«¿ƒ»¿»¿«ƒ¿»¬≈≈
¯ÎO‰ ÔÈ˜ÏBÁ38. ¿ƒ«»»

עט.29) שירצה.30)שם יין חצי 31)כל בעד אפילו
משלם  שהשוכר אמרו שלא מחזיר, - הובל שכבר הדרך
במקום  אלא ב) א, הל' למעלה (כמבואר הדרך חצי שכר
- ואבד טבע היין הלא כאן אבל מטענו, מהובלת שנהנה
בד"ה  שם ב'תוספות' (ראה כלום לשלם לשוכר אין

למלא 32)אילימא). המשכיר ביד שאין ומאחר כלומר,
וביד  טבעה, שהרי - השכירות שבחוזה - זו ספינה - תנאי
להביא  ובאפשרותו שכרו, סתם ליין שהרי למלא, השוכר
ולכן  עצמו, על שקיבל מה את מקיים אינו המשכיר הרי יין,
אחרת  ספינה להציע יכול המשכיר ואין השכר. כל מחזיר
שיש  השכירות, בהסכם ולהמשיך שטבעה הספינה במקום
שבחוזה  - זו ספינה - תנאי על בהסתמכות זכות, לשוכר
בו  שנקבעו הפרטים כפי החוזה מילוי לתבוע השכירות,
השוכר, בטענת נימוק רבינו והוסיף שם). (רי"ף בשלימות
שטבעה  זו ספינה כלומר זו", בספינה יש גדולה "שהקפדה
פרטי  וכל ומצבה מבנה ובחנתי שבדקתי אחר שכרתיה
במקומה  שתעמיד אחרת ספינה לקבל מוכן ואיני הליכותיה,

משנהֿלמלך). מצד 33)(ראה החוזה, בקיום העיכוב והרי
שהוסכם. כפי הדרך כל בעד משלם ולכן בא, השוכר

הספינה 34) בהולכת לטרוח - הספן - המשכיר על שהיה
טבעה. חצי 35)אלמלא בעד התשלום לחשב יש כלומר,

שאדם  הסכום פחות - שכר בעדו מקבל שהמשכיר - הדרך
אלא  ולטרוח לעבוד יצטרך שלא כדי משכרו, לו שינכו מוכן

שם). (רי"ף ובטל יושב שלא 36)יהא מאחר כלומר,
- השכירות תנאי אחר למלא בידם השוכר, ולא המשכיר

קנג
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שכירות קנד הלכות - משפטים ספר - מרחשון כ"ח  שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

המוחזק ביד המעות מחליטים התחתונה,אנו על התובע ויד
תנאו  קיים שלא מטעם המוחזק מן המעות להוציא שאין
התובע  ביד שאין ומאחר התובע, מצד נתקיימו אלאֿאםֿכן

שכרו. כל מפסיד - תנאו המשכיר 37)לקיים ורשאי
לא  שניהם אבל אחר, יין והשוכר - אחרת ספינה להעמיד

השכירות. תנאי השכר,38)מילאו השוכר הקדים אם
הקדים, לא ואם הנותר. הדרך חצי שכר מחזיר המשכיר
ואין  שם). (גמ' שנסעו הדרך חצי בעד משלם השוכר
לי  אין - זה ויין זו בספינה כמו - לטעון יכול המחזיק
לתובע  שיש מפני תנאו, מילא שהתובע לפני השכר להחזיר
אין  אבל יין, ולהביא התנאי למלא אני מוכן נגדית: טענה
תנאו  ממלא שהמשכיר לפני התנאי למלא עלי להטיל
שאני  ונמצא זאת, שיעשה מאמינו ואינני ספינה, להעמיד
אחד  שאם מזה, ויוצא יא) שם (רא"ש מעותי ומפסיד טורח
השכר  מוציאין - ממלא השני ואין תנאו מילא משניהם
(מגידֿמשנה  תנאו ממלא שאינו מאחר המוחזק, מן אפילו

הרמב"ן). בשם

.„d˜¯Ùe ,‰ÈÙq‰ ˙‡ ¯ÎBO‰39Ô˙B - C¯c‰ ÈˆÁa «≈∆«¿ƒ»¿»»«¬ƒ«∆∆≈
C¯c‰ Ïk ¯ÎO BÏ40¯ÈkOiL ÈÓ ¯ÎBO‰ ‡ˆÓ Ì‡Â . ¿«»«∆∆¿ƒ»»«≈ƒ∆«¿ƒ

¯ÎBO - ˜ÒtL ÌB˜n‰ „Ú BÏ d˙B‡41ÏÚ·Ï LÈÂ ; »««»∆»«≈¿≈¿««
˙ÓÚ¯z ÂÈÏÚ ‰ÈÙq‰42‰¯BÁq‰ Ïk ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .43 «¿ƒ»»»«¿…∆¿≈ƒ»«»«¿»

‰ÏÚÂ ,„¯ÈÂ ,C¯c‰ ÈˆÁa ¯Á‡ LÈ‡Ï ‰ÈÙqaL∆«¿ƒ»¿ƒ«≈«¬ƒ«∆∆¿»«¿»»
¯ÎOe ÔBL‡¯‰ ÔÓ C¯c‰ ÈˆÁ ¯ÎO ÏËB - Á˜Bl‰«≈«≈¿«¬ƒ«∆∆ƒ»ƒ¿«
ÂÈÏÚ ‰ÈÙq‰ ÏÚ·Ï LÈÂ ;ÔB¯Á‡‰ ‰fÓ ÈˆÁ‰«¬ƒƒ∆»«¬¿≈¿«««¿ƒ»»»
‡Ï ÔÈ„ÚL ¯Á‡ LÈ‡ ˙Úc ÏaÒÏ BÏ Ì¯bL ,˙ÓÚ¯z«¿…∆∆»«ƒ¿…««ƒ«≈∆¬«ƒ…

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba Ïb¯‰À¿«¿≈…«≈»∆

מהשכירות.39) השוכר בו חזר כלומר מטענו, הוריד
באמצע.40) בו לחזור יכול השוכר שאין שהותנה, כפי

בחצי  לה ופרקה הספינה את "השוכר עט: בבאֿמציעא
מעמיד  השוכר (שאין לאגוריה משכח דלא ואי וכו' הדרך
בעי  אגרא כוליה הספינה), שישכור במקומו אחר אדם
שם. הרי"ף פירש [כן לשלם). עליו הדרך, כל (שכר שלומי"
מי  השוכר מצא "ואם בסמוך: רבינו של מלשונו משמע וכן
מצא]. כשלא המדובר - הקודמת שבבבא משמע שישכיר",
הדרך  בחצי הטורח ערך מנכים ואין המלא השכר ומשלם
לנכות, אמרו שלא ג, בהלכה כמו - הספינה את הוליך שלא
יושב  - הספן - המשכיר והרי קיימת, הספינה כשאין אלא
זה  על הסתמך והוא קיימת, ספינתו הלא כאן אבל ובטל.
מטען  ימצא המטען את שם להוליך שקבעו שבמקום
אלא  הספינה, הפלגת למקום חוזר אינו ולכן חזרה, להובילו
בטל  יושב שאינו ונמצא המיועד למקום ריקנית מסיעה
שהמשנהֿלמלך  [ונראה נוסף). הסבר עם (מגידֿמשנה
בדבריו, נפלה שטעותֿסופר אלא זה, להסבר התכוון
שיא, בסימן ה'טור' ודעת "לדרכו"]. צ"ל "לביתו" ובמקום

הטורח. דמי מנכים כאן משכירו,41)שגם כלומר:
כמבואר  לאחר, בשכירות זכותו להעביר רשאי שהשוכר
רשאי  השוכר "אין שאמרו שזה ה), (בהלכה בסמוך

בספינה. ולא במטלטלין אלא אינו שגרם 42)להשכיר"
שכותב  (כמו בו הורגל לא שעדיין אחר איש דעת לסבול לו

לחייב  שיש אמרו, שם ובגמרא שם). רי"ף - בסמוך רבינו
ריעוע  דספינתא" "רפסתא בעד לשלם זה במקרה השוכר את
שהרי  שנית, ובהטענתה המשא בפריקת שמתרועעת הספינה
בעת  שהוסכם מכפי וטעינה סריקה לתוספת גרם השוכר
וכן  בסיבתו. שנגרם זה בהפסד לישא השוכר ועל השכירות.
כאן, זה חיוב הזכיר לא שרבינו ונראה שם. הרי"ף פסק
זכות  לשוכר יש אם בבעיה אלא כאן דן שאינו מפני
הפסד  כל עליו מקבל כשהוא לאחרים הספינה את להשכיר
זה, ודין לא. או השוכרים, מהחלפת כתוצאה לספינה שיגרם
רבינו  בעיני נראה שהוא, הפסד בכל לישא השוכר שעל
המשנה'). 'מרכבת (ראה להזכירו צורך ואין מאליו כמובן

בד"ה 43) שם ה'תוספות' הביאו וכן הרי"ף. וכפירוש שם,
חננאל. רבינו בשם דפרקיה,

.‰ÔÓÊ „Ú B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰L :¯ÓB‡ È‡ Ô‡kÓƒ»¬ƒ≈∆««¿ƒ«ƒ«¬≈«¿«
ÛBÒ „Ú ¯Á‡Ï ˙Èa‰ ¯ÈkO‰Ï ¯ÎBO‰ ‰ˆ¯Â ,·eˆ»̃¿»»«≈¿«¿ƒ««ƒ¿«≈«

ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÈkOÓ - BpÓÊ44Èa ÔÈÓk ˙È· Èa LÈ Ì‡ , ¿««¿ƒ«¬≈ƒƒ≈¿≈«ƒ¿ƒ¿«¿≈
‰MÓÁÏ ¯ÈkOÈ ‡Ï - ‰Úa¯‡ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙È·45. ≈¬»ƒ»«¿»»…«¿ƒ«¬ƒ»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL46- ¯ÈkO‰Ï È‡M¯ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ : ∆…»¿¬»ƒ≈«≈««¿«¿ƒ
‡‰iL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ,ÔÈÏËÏhÓ ‡l‡∆»ƒ«¿¿ƒ∆¬≈≈≈¿ƒ∆¿≈

¯Á‡ „Èa ÈB„˜t47Ú˜¯˜a Ï·‡ ;48,‰ÈÙÒa B‡ ƒ¿ƒ¿««≈¬»¿«¿«ƒ¿ƒ»
dnÚ dÏÚa È¯‰L49Ôk ¯ÓB‡ ÔÈ‡ -50:¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ . ∆¬≈«¿»ƒ»≈≈≈¿≈¬ƒ≈

¯ÈkO˙Â Á¯Ëz ‰nÏ :¯ÎBOÏ ˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«««««ƒ«≈»»ƒ¿«¿«¿ƒ
BÁÈp‰Â ‡ˆ ,Ba „ÓÚÏ ‰ˆ¯z ‡Ï Ì‡ ?ÌÈ¯Á‡Ï È˙Èa≈ƒ«¬≈ƒƒ…ƒ¿∆«¬…≈¿«ƒ
.¯Á‡Ï B¯ÈkO‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - B˙e¯ÈÎOÓ ¯eËt ‰z‡Â¿«»»ƒ¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿«≈

ÂÈÏÚaÓ ·BË ÚÓz Ï‡a ‰fL51B¯ÈkOÓ ‰z‡L „Ú ; ∆∆¿«ƒ¿«ƒ¿»»«∆«»«¿ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .B˙Èa ‰ÊÏ ÁÈpz ,¯Á‡Ï¿«≈«ƒ«»∆≈¿≈ƒ∆»∆≈»

BpÓÊ ÛBÒ „Ú B¯ÎO ÔzÈÂ ,ÏÏk ¯Á‡Ï B¯ÈkO‰Ï52. ¿«¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ≈¿»«¿«
˙Ó‡ ‰Ê ÔÈcL ÈÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ53. ¿…≈»∆ƒ∆ƒ∆¡∆

ומוסיף 44) ספינה. וכדין התנגדות, זכות למשכיר ואין
שעד  למשכיר, לו אין תרעומת אפילו שכאן המגידֿמשנה,
לו  שגרם מפני בספינה, אלא תרעומת לו יש אמרו לא כאן
בבית  אבל בו, רגיל שאינו איש דעת הנסיעה זמן כל לסבול
לו. אין תרעומת אפילו - השוכר עם דר המשכיר שאין -

הוא 45) גם אם אפילו בדיורים, להרבות רשאי השוכר שאין
ה"ט. שכנים מהלכות פ"ה ראה בבית, וגר ממשיך

כט.46) לשוכר 47)גיטין מקנה השכירות כלומר, שם.
ואין  השכירות, לתנאי בהתאם בחפץ להשתמש מליאה זכות
נשארת  במטלטלין אולם עקרונית, משפטית הגבלה כל בזה
שיכול  מפני זו, זכות להעברת התנגדות זכות למשכיר
השני  השוכר כי אחר, ביד פקדוני שיהא רצוני אין לטעון:
(ראה  נאנס ויטעון: החפץ את יעלים שלא אצלי נאמן אינו

ד). הל' פ"א העלמה.48)למעלה מציאות בה שאין
ספינתו.49) הוא ושומר השוכר, עם דר הספינה שבעל
לאחרים.50) משכירה השוכר ולכן זו, לטענה מקום אין
לעשות",51) ידיך לאל "בהיות וגו': כז. ג, במשלי כתוב

שהוא. הפסד לך גורם הדבר שאין שהם 52)כלומר,
הבית  שבעל מפני מטלטלין, כדין מושכר בית שדין סבורים,
ע"י  יוזק שלא לשמור יכול ואינו השוכר, עם ביחד דר אינו

קנד
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קנה שכירות  הלכות - משפטים ספר - מרחשון כ"ח  שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

זה  ואין הראשון, על כמו עליו סומך שאינו השני, השוכר
ע"י  יתקלקל שלא ושומר עמה שבעלה לספינה דומה

(ראב"ד). וסובר 53)השוכר זו, סברא דוחה רבינו
- השני השוכר שהרי טענה, אינה הבית לקלקול שהחשש

(מגידֿמשנה). ההיזק בעד לשלם יתחייב

.Â- ÏÙ B¯ÈkO‰L ¯Á‡Â ,CÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰Ê ˙Èa«ƒ∆¬ƒ«¿ƒ»¿««∆ƒ¿ƒ»«
B˙B·Ï ·iÁ BÈ‡54LnzLpM ‰Ó ÏÚ ·MÁÓ ‡l‡ , ≈«»ƒ¿∆»¿«≈««∆ƒ¿«≈

¯ÈÊÁÓe Ba55˙e¯ÈÎO‰ ¯‡L BÏ56- B¯˙Ò Ì‡ Ï·‡ ; «¬ƒ¿»«¿ƒ¬»ƒ¿»
B˙BÓk BÏ ¯ÈkOÈ B‡ ,¯Á‡ ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ57. «»¿«¬ƒ«ƒ«≈«¿ƒ¿

B¯ÎÓ B‡ B¯ÈkO‰Â ‰ÊÏ B¯ÈkO‰L ¯Á‡ ¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«««∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ¿»
Òp‡ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ58˙e¯ÈÎO ÚÈ˜Ù‰L , ¿≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

ÔBL‡¯‰59·iÁ ‰Ê È¯‰ -60¯Á‡ ˙Èa BÏ ¯ÈkO‰Ï »ƒ¬≈∆«»¿«¿ƒ«ƒ«≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙BÓk¿¿≈…«≈»∆

לו 54) לבנות התחייב ולא השכיר, זה בית שהרי קג. שם
חדש. השכר.55)בית השוכר הקדים אם המשכיר,

זמן  פרק בעד משלם שהשוכר הקדים, לא אם והואֿהדין
ונהנה. בו הבית 56)שדר אבני למכור רשות לשוכר ואין

ב  בהלכה למעלה כמו אחר, בית בדמיהם ולשכור ועציו,
במגידֿמשנה: מבואר ההבדל, וטעם לרכוב. זה חמור בדין
לשוכר  שעבד והמשכיר להמכר, עומדת נבלתו - שמת חמור
שהוא  זמן כל משמע זה" "בית אבל נבלתה, ואת החמור את
עומדים  שאינם והאבנים, העצים למכור ולא לדירה ראוי
להעמיד  לחייבו ואין מחדש. הבית לבנות אלא להמכר
השכירו. זה שבית מפני החדש הבנין את השוכר לרשות

זה 57) בבית אמרו שלא שהשכירו. וכצורתו הבית כמידת
במקום  אבל מאליו, הבית כשנפל אלא לבנותו חייב שאינו
בית  לו להעמיד חייב - השוכר הסכמת בלי סתרו שהמשכיר
(מגידֿ יסתור שלא לעכב יכול שהשוכר ופשוט, אחר.

ישראל.58)משנה). ואפילו אלים, חמסן,
הבית.59) מן להוצאתו 60)שהוציאהו שגרם המשכיר,

הבית. מן

.Ê¯ÈkO‰61Ì˙Ò ˙Èa BÏ62ÏÙ ˙Èa BÏ Ô˙pL ¯Á‡Â , ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿««∆»««ƒ»«
ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â .¯Á‡ ˙Èa BÏ ÔzÈ B‡ B˙B·Ï ·iÁ -«»ƒ¿ƒ≈«ƒ«≈¿ƒ»»»»

ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ - ÏÙpL ˙Èa‰ ÔÓ63. ƒ««ƒ∆»«≈«≈»¿«≈»»
˙Èa Èe¯˜ ‰È‰iL ‡e‰Â64˙Èa ‡l‡ ¯ÈkO‰ ‡lL . ¿∆ƒ¿∆»«ƒ∆…ƒ¿ƒ∆»«ƒ

Ì˙Ò65‰Êk ˙Èa :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .66EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ¿»¬»ƒ»««ƒ»∆¬ƒ«¿ƒ¿
ÏL BaÁ¯ ˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓk ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ -«»¿«¬ƒ«ƒ¿ƒ«»¿ƒ«»¿∆
ÔÈÚ ‰È‰ ‡Ï :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ;e‰‡¯‰L ‰Ê ˙Èa«ƒ∆∆∆¿»¿≈»«…»»ƒ¿«
ıÁ¯nÏ B‡ ˜eMÏ B‡ ¯‰pÏ ·B¯˜ ‰È‰iL ‡l‡ È¯·c¿»«∆»∆ƒ¿∆»«»»««∆¿»

B˙¯eˆÎe B˙cÓk ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ ‡l‡ ,‰Êk67. »∆∆»«»¿«¬ƒ«ƒ¿ƒ»¿»
CÎÈÙÏ68ÏB„‚ epOÚÈ ‡Ï - ÔË˜ ‰È‰ Ì‡ ,69- ÏB„b ; ¿ƒ»ƒ»»»»…«¬∆»»

- ÌÈL ;ÌÈL epOÚÈ ‡Ï - „Á‡ ;ÔË˜ epOÚÈ ‡Ï…«¬∆»»∆»…«¬∆¿«ƒ¿«ƒ
,Ba eÈ‰L ˙BBlÁ‰ ÔÓ ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .„Á‡ epOÚÈ ‡Ï…«¬∆∆»¿…ƒ¿…ƒ««∆»

Ì‰ÈL ˙ÚcÓ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ70. ¿…ƒ¬≈∆∆»ƒ««¿≈∆

קג.61) וצורתו.62)שם מדתו קבע שם,63)ולא רי"ף
בגמרא. משמע בו 64)וכן שיש כלומר לדירה, שראוי

שם). (נמוקיֿיוסף אמות ארבע על אמות וביד 65)ארבע
שהוא  כזה קטן בית מתחילה לו להעמיד היה המשכיר
מעניקה  אינה הראשון הבית ונפילת עכשיו, לו מעמיד

חדשות. זכויות להשכיר 66)לשוכר המשכיר עליו שקיבל
כזה. לו: ואמר מסוים בית והדגימו בית, שם 67)לו

שהשכירו.68)בגמרא. אחר הבית נפל בני 69)אם יש
קטנה. דירה שמעדיפים שם.70)אדם

.ÁÌ˙Ò ‰iÏÚ ¯ÈkOn‰71‰iÏÚ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ -72. ««¿ƒ¬ƒ»¿»«»¿«¬ƒ¬ƒ»
EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰Ê ˙Èa Èab ÏÚL BÊ ‰iÏÚ :BÏ ¯Ó‡»«¬ƒ»∆««≈«ƒ∆¬ƒ«¿ƒ¿

‰iÏÚÏ ˙Èa „aÚL È¯‰ -73‰˙ÁÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .74 ¬≈ƒ¿≈«ƒ«¬ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿¬»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡a ‰iÏÚ‰75¯ÈkOn‰ ·iÁ - ¯˙È B‡ »¬ƒ»¿«¿»»¿»ƒ»≈«»««¿ƒ

ÎBO‰ È¯‰ - Ôw˙ ‡Ï Ì‡Â ;Ôw˙Ï˙Èaa ¯„Â „¯BÈ ¯ ¿«≈¿ƒ…ƒ≈¬≈«≈≈¿»««ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ76BÊ ˙BiÏÚ ÈzL eÈ‰ .Ôw˙iL „Ú77ÏÚ ƒ««««ƒ«∆¿«≈»¿≈¬ƒ«

‰BzÁza ¯c - ‰BÈÏÚ‰ ‰˙ÁÙÂ ,BÊ Èab78‰˙ÁÙ ; «≈¿ƒ¿¬»»∆¿»»««¿»ƒ¿¬»
B‡ ‰BÈÏÚa ¯e„È Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰BzÁz‰««¿»¬≈∆»≈ƒ»»∆¿»

˙Èaa79ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¯c Ì‡Â ,¯e„È ‡Ï CÎÈÙÏ . ««ƒ¿ƒ»…»¿ƒ»≈ƒƒ
ÌMÓ B˙B‡80„Á‡a ‰OÚÓ .81˙ÈÏc :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L82 ƒ»«¬∆¿∆»∆»««¬≈»ƒ

¯˜ÚÂ ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰f‰ ˜Ò¯t‰ Èab ÏÚL BÊ∆««≈««¿≈«∆¬ƒ«¿ƒ¿¿∆¡«
,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ;BÓB˜nÓ ˜Ò¯t‰ ÔÏÈ‡ƒ«««¿≈ƒ¿»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ
ÔÓÊ Ïk ˜Ò¯t‰ „ÈÓÚ‰Ï ‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿«»«»¿«¬ƒ««¿≈»¿«

˙Ói˜ ˙ÈÏc‰L83.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆«»ƒ«∆∆¿≈…«≈»∆

קטז:71) להעמיד 72)שם חייב לו, שהעמיד זו נפלה אם
אחרת. גבי 73)לו "שעל הוסיף: מה לשם כן, לא שאם

אנו  ולכן זו". "עלייה באמרו: הסתפק ולא זה", בית
הרי  - יתקנו ולא בעליה קלקול יארע שאם כוונתו, מפרשים
והולך. רבינו שמבאר כמו לשוכר, משועבד שלמטה הבית

על 75)נתקלקלה.74) טפחים ארבעה של שטח פני על
כשמואל). (שם, טפחים יכול 76)ארבעה אינו אבל ביחד,

לו  ויעמיד שלמטה בבית מדירתו יצא הבית שבעל לדרוש
שיעבדו. לא כן דעת שעל כולה, שלש 77)את בן בית

שעל  זו עליה לו: ואמר העליונה, הקומה והשכיר קומות
זה. בית ולדור 78)גבי לירד יכול ואינו התחתונה, בעלייה

דירת  לתקן בעלֿהבית את לאלץ כדי שלמטה, בבית
הבית העלי  בכלל התחתונה, העלייה שגם מפני יה,

מא). ס"ק שיב, סי' חו"מ (סמ"ע הוא ששיעבדו
או 79) העליונה לעלייה לדחותו יכול הבית בעל אם כלומר,

שם  "דא"ל קיז.) (שם בגמרא מבוארים הספק וצדדי לא.
הרי  לשוכר: אומר המשכיר כלומר, עלך". קבילת עלייה
מוסר  אני עלייה והרי בעלייה, לדור והסכמת שכרת, עלייה
קביל  לא עליות שתי עליה, קביל עלייה חד דילמא, "או לך,
טורח  עלי קיבלתי לטעון: יכול השוכר פירוש, עליה",
ולעלות  לטרוח מסכים איני אבל ראשונה, לקומה העלייה

שם. בתיקו שנשארה בעיה קומות. שהדבר 80)שתי מפני
השוכר  תפס שלא עוד וכל המוחזק, מן מוציאים אין בספק,
כשתפסה  אבל כניסתו. ממנו מונע הבית בעל הדירה,
להוציאו. זכות לבעלֿהבית ואין המוחזק, הוא הרי השוכר,
שהיא  העלייה רצפת כשנפחתה נאמרו, אלה דינים וכל
הוא  הקלקול שהרי התחתונה, העלייה של או הבית תקרת

קנה
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שכירות קנו הלכות - משפטים ספר - מרחשון כ"ט  רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אין  - העלייה קירות כשנפחתו אבל לו, המשועבד בבית
הבית  עם קשר לו אין זה קלקול כי לתקנם, חייב המשכיר

(מגידֿמשנה). קטז:81)המשועבד גפן 82)שם
האפרסק. עץ על גידלו ששעבד 83)שענפיה מפני

הוא  מחוייב זה", אפרסק "על באמרו לדלית, האפרסק
הקיימת. הגפן לדלית משענת שיהווה כדי למקומו להחזירו

âמרחשון כ"ט רביעי âיום
éML ÷øt1 ¤¤¦¦

משכיר 1) וכן גדולה, בבירה לחבירו בית משכיר דין יבאר
משכיר  ודין לשוכר, להעמיד חייב הוא מה לחבירו בית
בית  משכיר ודין הוא, למי שבחצר זבל ודין ונפחתה, עלייה
בסוף  לצאת שכופהו קצוב זמן עד בהם וכיוצא חצר או
ודין  לשביתה, או ללינה בית שוכר ודין הקצוב, הזמן
קודם  יום שלושים להודיעו שצריך סתם בית משכיר
הוקרו  ודין למשכיר, להודיע צריך כן גם ושוכר שיוציאו,
או  מכרו או לבנו נתנו או הבית נפל ודין הבתים, והוזלו

הורישו.

.‡¯ÈkOn‰2‰ÏB„‚ ‰¯È·a B¯·ÁÏ ˙Èa3LnzLÓ -4 ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿ƒ»¿»ƒ¿«≈
‰ÈÏzÎ·e ‰ÈÊÈÊa5˙Bn‡ Úa¯‡ „Ú6ÏL ıa¯z·e , ¿ƒ∆»ƒ¿»∆»««¿««««¿≈∆

¯ˆÁ7‰·Á¯·e ,8ÌÈza‰ È¯BÁ‡L9e‚‰pL ÌB˜Óe . »≈»¿»»∆¬≈«»ƒ»∆»¬
ÌÈÏ˙k‰ È·Úa LnzL‰Ï10È·Úa LnzLÓ - ¿ƒ¿«≈»√ƒ«¿»ƒƒ¿«≈»√ƒ

‚‰Ó ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎ·e .ÌÈÏ˙k‰«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿«
‰È„n‰11˙BÓM‰Â12e¯Ó‡L C¯„k ,Ì‰Ï ÔÈÚe„È‰ «¿ƒ»¿«≈«¿ƒ»∆¿∆∆∆»«¿

¯kÓÓe Á˜Ó ÔÈÚa13. ¿ƒ¿«∆»ƒ¿»

ו:2) ולא 3)בבאֿבתרא רבות, דירות המכיל גדול בנין
בחצר  קונה שהשוכר השימוש זכות השכירות' ב'חוזה פורש
מנהג  אין וגם הבירה, את המקיף בשטח הנמצאים ובמבנים

מקום. באותו שבכתלים 5)השוכר.4)מוסכם בחורים
הבירה. את המקיפים אמות,6)החיצוניים ד' של שטח

ששכר. הבית שממול הכותל לחלק החצר,7)מחוץ גינת
נחמן, (כרב האויר את לרענן ופרחים עשבים בה שמגדלים

פנוי.8)שם). מן 9)מגרש בית, שוכר שכל שם, כרבא
– אלו במקומות להשתמש רשות לו שיהיה דעת על הסתם

שוכר. הכותל.10)הוא בגג משתמשים עליה שוכרי
מנהג 11) שאין במקום נאמרו שלמעלה הדינים כלומר,

המקובל. המנהג כפי הכול - קבוע מנהג יש אם אבל ידוע,
דעת 12) על הסתם שמן השכירות, תנאי המגדירים המונחים

השכירות. נעשתה מהלכות 13)המנהג כ"ו פרק ראה
מכירה.

.·daL ˙Ù¯‰ ¯ÈkO‰ ‡Ï - Ì˙Ò B¯ˆÁ ¯ÈkOn‰14. ««¿ƒ¬≈¿»…ƒ¿ƒ»∆∆∆»

קב.).14) (בבאֿמציעא "חצר" המונח בכלל הרפת שאין

.‚B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰15,˙B˙Ï„ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ««¿ƒ«ƒ«¬≈«»¿«¬ƒ¿»
˙‡ ˜fÁÏe ,eÏ˜Ï˜˙pL ˙BBlÁ‰ BÏ ÁzÙÏÂ¿ƒ¿…«««∆ƒ¿«¿¿¿«≈∆

‰¯˜z‰16‰¯Bw‰ ˙‡ CÓÒÏÂ ,17˙BOÚÏÂ ,‰¯aLpL «ƒ¿»¿ƒ¿…∆«»∆ƒ¿¿»¿«¬
¯‚18ÏeÚÓe19Ô‰L ÌÈ¯·cÓ el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ , ∆∆«¿¿…«≈»≈ƒ¿»ƒ∆≈

Ôn‡ ‰OÚÓ20ÌÈza‰ ˙·ÈLÈa ÏB„b ¯wÚ Ì‰Â «¬≈À»¿≈ƒ»»ƒƒ««»ƒ
˙B¯ˆÁ‰Â21‰˜ÚÓ ˙BOÚÏ ·iÁ ¯ÎBO‰ .‰ÊeÊÓe22, ¿«¬≈«≈«»«¬«¬∆¿»

‰ÊeÊn‰ ÌB˜Ó Ôw˙Ïe23BlMÓ24˙BOÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈¿«¿»ƒ∆¿≈ƒ»»«¬
ÌlÒ25·Ê¯Ó B‡26Bbb ÁÈË‰Ï B‡27‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - À»«¿≈¿»ƒ««¬≈∆∆

BÓˆÚ ÏMÓ28. ƒ∆«¿

קא:15) לבית.16)שם מכסה המשמשים הנסרים מערכת
עליהן.17) מונחים שהנסרים הבית, בריח 18)קורות

מבפנים. ופתיחתה הדלת לנעילת מבחוץ.19)המשמש
שעל 20) שם) לרי"ף (בפירושו יוסף' ה'נמוקי וכתב שם,

אף  השכירות, תקופת כל במשך אלו דברים לתקן המשכיר
רבינו, לשון נוטה ולזה השכירות. בשעת תקינים כשהיו
שנתקלקלו  כלומר שנתקלקלו", חלונות לו "ולפתוח שכתב
נאמר  שזה כתב, הריטב"א ובשם השכירות. תקופת בתוך
משכיר  אני זה "בית לו אמר אם אבל סתם, בית לו באמרו
(וכן  השכירות תקופת בתוך כשנתקלקל לתקן חייב אינו לך"
ס"ק  הגר"א ובביאור עיי"ש א. סעיף שיד בסי' הרמ"א פסק

א). ס"ק החושן' וב'קצות דעת 21)ו, על הסתם, שמן
שכר. - לדירה ראוי הבית מצוות 22)שיהא שחובת שם,

ממעקה  פטור בו דרים שאין בית שהרי הן, הדר על אלו
רוצח  מהל' ופי"א יא, הל' מזוזה מהל' פ"ה (ראה ומזוזה

א). הל' נפש להכניס 23)ושמירת הבית, במזוזת חקיקה
המזוזה. את אבן,24)בה של היא הבית מזוזת אם אפילו

למ  ואמרנו אומן, מעשה היא שהם והחקיקה שהדברים עלה
שאין  דבר, של וטעמו לעשות. המשכיר חייב - אומן מעשה
שהרי  המזוזה, את להניח באבן מקום לחקוק הכרח כל
ולהעמיד  בנסר הקנה ולקבוע בקנה המזוזה לקבוע אפשר
הבית  למזוזת סמוך והמפתן המשקוף בין בצמצום הנסר את
(שם  לאומן צורך זה למעשה ואין ממקומו. יזוז שלא באופן

יוסף'). ו'נמוקי רש"י להשתמש 25)ע"פ כדי הבית לגג
נמוק"י). (ראה הבתים בישיבת עיקר בגג השימוש ואין בו,

ומשופע,26) בטיח המטוייח הגג אצל לכותל סמוכים נסרים
את  מרטיבים ואינם הנסרים על נופלים הגג שעל והמים
צריך  ואין מחזירה אדם כל הנסרים, וכשנופלים הכותל,

רש"י). ע"פ (שם לזה שנתהוו 27)אומן הסדקים להטיח
ואין  הסדקים, דרך לבית הגשם מי ידלפו שלא כדי בגג,

לזה. אומן אלא 28)צריך לתקן המשכיר על שאין שם,
הבית. בישיבת ועיקר אומן מעשה שהוא דבר

.„B¯·ÁÏ ‰iÏÚ ¯ÈkOn‰29‰˙ÁÙÂ30‰Úa¯‡a31B‡ ««¿ƒ¬ƒ»«¬≈¿ƒ¿¬»¿«¿»»
‰¯˜z‰ Ôw˙Ï ·iÁ - ¯˙È32‰·ÈÊÚn‰Â33;‰ÈÏÚL »≈«»¿«≈«ƒ¿»¿««¬ƒ»∆»∆»

‡È‰ ‰¯˜z‰ ˜efÁ ‰·ÈÊÚn‰L34. ∆««¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ

ח,29) הל' בפ"ה למעלה שנתבאר סתם, עלייה לו ואמר
והולך  רבינו מבאר וכאן עלייה, לו להעמיד חייב נפלה שאם
שאינו  כשם - זו עלייה לו באמר אבל נפחתה, אם הדין מה
לתקנה  חייב אינו כן בנפלה, עלייה לו להעמיד חייב
לחםֿמשנה, ועיין קיז: שם הגמ' ע"פ (מגידֿמשנה בנפחתה

יז). סעיף שיב סי' בחושןֿמשפט נסר 30)וראה נשבר
כשמואל).31)ברצפתה. (שם, טפחים ארבעה על טפחים

לעלייה.32) רצפה המשמשת הבית הטיט 33)תקרת

יום טביעי
קנו
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קנז שכירות  הלכות - משפטים ספר - מרחשון כ"ט  רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ג, (נחמיה הכתוב מלשון והוא - התקרה על שטוחין והעפר
רבינו  פירש וכן שם, רש"י (ע"פ ירושלים" "ויעזבו ח)

שם). המשנה, העלייה,34)בפירוש בישיבת הוא ועיקר
עלול  והוא רפים, הרצפה כשנסרי בעלייה דר אדם שאין

ממקומו. נסר ישמט אם ליפול

.‰Ï·f‰35¯ÎBO ÏL ‡e‰ È¯‰ - ¯ˆÁaL36CÎÈÙÏ . «∆∆∆∆»≈¬≈∆≈¿ƒ»
thÓ ‡e‰B‡ÈˆB‰Ï Ba Ï37- ‚‰Ó ÌL LÈ Ì‡Â . ƒ«≈¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»

‚‰n‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰38eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ«««ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
˙BÓ‰a‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ÎBO ÏL Ï·f‰ eOÚL ˙BÓ‰a‰«¿≈∆»«∆∆∆≈¬»ƒ«¿≈

ÌÈ¯Á‡ ÏL39ÏL B¯ˆÁL ;¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏL Ï·f‰ - ∆¬≈ƒ«∆∆∆««∆»≈∆¬≈∆
BzÚcÓ ‡lL BÏ ‰B˜ Ì„‡40‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»»∆…ƒ«¿««ƒ∆ƒ

ÌÈ¯Á‡ „Èa ‰¯eÎO41. ¿»¿«¬≈ƒ

קב.35) שם הגמרא, וכפירוש קא: שם משנה,
ומבאר.36) רבינו שהולך כמו החצר, את השוכר מבהמות

כך  ומתוך הזבל את מפקיר שהשוכר אומרים אנו ואין
מדעתו  שלא לו קונה אדם של שחצירו בו, זוכה המשכיר
דבר  של וטעמו שם). הערה ראה זו, הלכה בסוף (רבינו
ובזכותו  לו, מושכר שהחצר מכיון בלחםֿמשנה: מבואר

זבלן. מפקיר אינו בהמותיו, שם לו 37)להחזיק כשאין
בו. א.38)צורך הל' למעלה בהמות 39)כמבואר זבל

זבלן  על מקפידים אינם בעליהם למקום, ממקום ההולכות
אותו. נמצא 40)ומפקירין שהחפץ לו ידוע כשאינו אף

יוסי  כרבי (שם ח הל' ומתנה זכיה מהל' פ"ד ראה בחצרו.
חנינה). במשנה,41)בר שאמרו מה פירשו שם, בגמרא

דאתי  ותורי דמשכיר, "בחצר המדובר - הבית בעל של הזבל
שאמרו  שזה רבינו, ומפרש אחרים). של (שוורים מעלמא"
לשוכר, המושכרת בחצר היא הכוונה דמשכיר", "בחצר
הפקר  חפצי לקנות הבעלים זכות מפקיעה השכירות שאין
(ראה  קצוב לזמן מכירה שכירות אמרו שלא בה, המונחים
לזכות  כלומר שכירותו, למטרת אלא א) הל' פ"ז להלן
והמשכיר  לו, קנוי אינו החצר גוף אבל בחצר, ההשתמשות
(מגידֿמשנה, הפקר חפצי לקנות החצר בעל להיות ממשיך
א, ס"ק שיג סי' החושן' 'קצות וראה שם. ולחםֿמשנה

רבינו). בדעת אחרת שיטה

.Â¯‡L B‡ ˙eÁ B‡ ıÁ¯Ó B‡ ¯ˆÁ B‡ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ»≈∆¿»¬¿»
˙‡ˆÏ e‰ÙBk ‰Ê È¯‰ - ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú ˙BÓB˜n‰«¿«¿«»¬≈∆≈»≈

˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ BÏ ÔÈzÓÓ BÈ‡Â ,BpÓÊ ÛBÒa42¯ÎO . ¿¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ»»∆»»«
Ì˙Ò ˙Èa BÏ43„Á‡ ÌBiÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰ÈÏÏ :44; «ƒ¿»¿ƒ»≈»ƒ∆»

‰˙È·LÏ45ÌÈÓÈ ÈMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ -46ÔÈ‡ - ÔÈ‡eOÏ ; ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ≈
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt47. »ƒ¿ƒ

פינוי 42) הודעת לשוכר למסור צריך המשכיר אין כלומר,
הגשמים, בימות ואפילו הזמן, כשיגיע מיד אלא מוקדמת,
המשכיר  שאין ז) הלכה (ראה אמרו לא כאן שעד מוציאו,
הודעה  בלי החמה ובימות כלל, הגשמים בימות מוציאו
בסתם, נעשית כשהשכירות אלא יום, שלושים של מוקדמת
בסמוך  (כמבואר לדור מקום לחפש לשוכר לאפשר כדי
קביעת  עצם - קצוב לזמן נעשית כשהשכירות אבל ז) הלכה

בירושלמי  אמרו וכן היא. הודעה - מסוים לזמן השכירות
בירושלמי  - השואל פרק בבבאֿמציעא הרי"ף (הביאו
זמנו  הגיע אפילו ידוע, לזמן השכירו "ואם אינו): לפנינו
ידיע  מידע טעמא? מאי מיד. מוציאו - הגשמים בימות
בטבת). הוא יציאתו שזמן הוא (יודע בטבת" דזמניה

בבאֿמציעא 43) תוספתא (וראה הירושלמי בשם שם רי"ף
הי"א). ח לילה 44)פרק דעת על - סתם ללינה שהשוכר

יונתן). הר' בשם קא: שם מקובצת' ('שיטה שוכר ויום
להכין 46)לשבת.45) כדי בכלל, השישי יום גם כלומר,

(שם). שבת שלושים 47)צרכי נמשכת נישואין ששמחת
כל  יום שלושים שעד ח.) כתובות (ראה שאמרו כמו יום,
ומברכים  היא, הנישואין מפני סתמא עושה שהחתן סעודה
מונעים  אין ד.): (שם אמרו וכן במעונו". "שהשמחה

יום. שלושים כל הכלה מן תכשיטים

.ÊÌ˙Ò B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰48B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»≈»¿ƒ
Ì„wÓ ÌBÈ ÌÈLÏL BÚÈ„BiL „Ú49È„k ,50Lw·Ï «∆ƒ¿ƒƒ…∆¿≈¿«≈

.‡ˆÈ ÌÈLÏM‰ ÛBÒÏe ,C¯ca CÏLÓ ‰È‰È ‡ÏÂ ÌB˜Ó»¿…ƒ¿∆À¿»«∆∆¿«¿ƒ≈≈
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na51˙BÓÈa Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ««»¬»ƒ

ÌÈÓLb‰52B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -53‚Á‰ ÔÓ54„ÚÂ «¿»ƒ≈»¿ƒƒ∆»¿«
ÁÒt‰55ÔÓ ¯‡L Ì‡ ,‚Á‰ ÈÙÏ ÌÈLÏL BÏ Ú·˜ . «∆«»«¿ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿«ƒ

‚Á‰ ¯Á‡Ï „Á‡ ÌBÈ elÙ‡ ÌBÈ ÌÈLÏM‰56BÈ‡ - «¿ƒ¬ƒ∆»¿««∆»≈
ÁÒt‰ È‡ˆBÓ „Ú B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ57‡e‰Â .58BÚÈ„BiL »¿ƒ«»≈«∆«¿∆ƒ

Ì„wÓ ÌBÈ ÌÈLÏL59?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒƒ…∆«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÈk¯ka Ï·‡ ;˙B¯ÈÚa60„Á‡Â ‰nÁ‰ ˙BÓÈ „Á‡ - »¬»¬»«¿«ƒ∆»¿««»¿∆»

L„Á ¯OÚ ÌÈL BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»»…∆
Ì„wÓ61˙eÁa ÔÎÂ .62ÈÚa ÔÈa ÌÈk¯ka ÔÈa -,˙B¯ ƒ…∆¿≈«¬≈«¿«ƒ≈»¬»

Ì„wÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ63. »ƒ¿ƒ¿≈»»…∆ƒ…∆

כל 48) בעד שכר קבעו שם. וגמרא קא: בבאֿמציעא משנה
שכירות  וסתם השכירות, גמר זמן קבעו ולא וחודש חודש

יום. משלושים פחות זמן 49)אינה לשוכר הודיע ואם
יום  שלושים אחר לפנותה שעליו לדירה, שנכנס לפני מסוים
(ש"ך  מגורו ימי שלושים גמר לפני להוציאו יכול אינו -

ז). ס"ק לשוכר.50)שיב מצויות 51)לאפשר שהדירות
- אחרת לדירה לעבור רוצים כשהם אדם בני שדרך -

החמה. בימות אדם 52)עוברים בני אין הגשמים שמפני
מצויות. הדירות ואין אחרת, לדירה אפילו 53)עוברים

קודם. הסוכות.54)הודיעו שאין 55)חג הפסח, מוצאי
אין  שהרי אחרת, דירה לו לחפש לשוכר מאפשרת ההודעה
שיפנה  - הפינוי הודעת לו הקדים אם אמנם מצויות. הדירות
מוציאו  החמה, בימות יום שלושים - החורף בתקופת הדירה

שקבע. אלול 56)ביום בכ"ד ההודעה לו שמסר כגון
שם). מקובצת' 'שיטה אסי:57)(ראה דרב מימרא שם.

שלושים  (מאותם) מהני הגשמים בימות אחד יום נכנס אם
ב  (שהודיעו עד יום החג מן להוציאו יכול אינו החמה) ימות

לפני  להגמר צריכים ההודעה ימי שלושים כלומר, הפסח.
להוציאו  מועילה ההודעה אין - כולם נגמרו לא ואם החג,

שם). (נמוקיֿיוסף הגשמים לפני 59)בתנאי.58)בימות
הקודמת, ההודעה סמך על להוציאו יכול ואינו פסח, מוצאי

קנז
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שכירות קנח הלכות - משפטים ספר - מרחשון ל ' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שהרי  כלל, קיימת אינה כאילו אותה רואים שאנו  מפני
להודיעו  המשכיר צריך ולכן לדין, מנוגד יציאה זמן קבעה
וראה  ח. ס"ק שיב סימן (סמ"ע הפסח לפני שניה הודעה
רבינו). בלשון שמגיה מה טו, ס"ק שם הגר"א בביאור

אחר 60) נמשכים שרבים - בהם מצויות פנויות דירות שאין
כרכים. להקיף 62)שם.61)ישיבת החנוני שדרך

הן. ארוך לזמן והקפותיו לו 63)לצרכניו, לאפשר כדי
עיי"ש). רש"י, ע"פ – (שם הקפותיו את בינתיים לגבות

.ÁÌLk64·iÁ ¯ÎBO‰ Ck ,BÚÈ„B‰Ï ·iÁ ¯ÈkOn‰L ¿≈∆««¿ƒ«»¿ƒ»«≈«»
ÌÈL Ì„wÓ B‡ ,˙B¯ÈÚa ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„wÓ BÚÈ„B‰Ï¿ƒƒ…∆¿ƒ«¬»ƒ…∆¿≈

ÔÎL Lw·iL È„k ,ÌÈk¯ka L„Á ¯OÚ65¯‡MÈ ‡ÏÂ , »»…∆»¿«ƒ¿≈∆¿«≈»≈¿…ƒ»≈
Èet B˙Èa66,˙‡ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈»¿ƒ…ƒ≈»»≈

¯ÎO‰ ÔzÈ ‡l‡67. ∆»ƒ≈«»»

שם.64) הגון.65)ברייתא אדם 66)דייר שימצא עד
הדירה. לו להשכיר -67)הגון השכר לשלם ממשיך

זכות  ויש חודש, עשר שנים תום עד - מהבית יצא אפילו
יכול  המשכיר ואין לאחר, זו לתקופה הבית להשכיר לשוכר
(רמ"א  ה הל' בפ"ה למעלה שנתבאר כמו בידו, לעכב

עיי"ש). יז סעיף שיב סי' בהגהותיו

.Ë‡ÏÂ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ¯ÈkOn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈««¿ƒ»¿ƒ¿…
e¯˜e‰ Ì‡ ,Ì„wÓ BÚÈ„BiL „Ú ˙‡ˆÏ ÏBÎÈ ¯ÎBO‰«≈»»≈«∆ƒƒ…∆ƒ¿
:¯ÎBOÏ ¯ÓBÏÂ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï ¯ÈkOnÏ LÈ - ÌÈza‰«»ƒ≈««¿ƒ¿ƒ»»¿««≈

‰ÂLa ¯ÎO B‡68‡ˆ˙ B‡ ‡ˆÓzL „Ú69Ì‡ ÔÎÂ . ¿…¿»∆«∆ƒ¿»≈≈¿≈ƒ
¯ÓBÏÂ ¯ÎO‰ ˙ÁÙÏ ¯ÎBOÏ LÈ - ÌÈza‰ eÏÊe‰¿«»ƒ≈«≈ƒ¿…«»»¿«
È¯‰ B‡ ,‰zÚ ÏL ¯ÚLk ÈÏ ¯kO‰ B‡ :¯ÈkOnÏ««¿ƒ«¿≈ƒ¿««∆«»¬≈

EÈÙÏ E˙Èa70¯ÈkOn‰ ˙Èa ÏÙ .71- Ba ¯„ ‰È‰L ≈¿¿»∆»«≈««¿ƒ∆»»»
B˙ÈaÓ ¯ÎBO‰ ‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ ‰Ê È¯‰72:BÏ ¯ÓB‡Â , ¬≈∆≈¿ƒ«≈ƒ≈¿≈

‡ˆÓzL „Ú È˙È·a ·LBÈ ‰z‡ ‰È‰zL ÔÈ„a BÈ‡≈¿ƒ∆ƒ¿∆«»≈¿≈ƒ«∆ƒ¿»
ÌB˜Ó73È‡Â ,74˙eÎÊ ÏÚa ‰z‡ ÔÈ‡L ;C¯ca CÏLÓ »«¬ƒÀ¿»«∆∆∆≈«»««¿

ÈpnÓ ¯˙BÈ ‰Ê ˙È·a75. ¿«ƒ∆≈ƒ∆ƒ

עתה.68) ערכו השער 69)כפי כפי לשלם ברצונך אין אם
יוקר, הפרש - ממון להפסיד המשכיר על שאין עכשיו, של
בחוץ  מושלך יהא שלא הדייר, על להגן שמטרתה מהתקנה

שם). ההוזלה,70)(גמרא דין הוזכר לא שם בגמרא אמנם
ככוח  בהוזלו, יפה השוכר שכוח נותנת, הסברא אבל

(מגידֿמשנה). בהוקרו בין 72)שם.71)המשכיר מיד,
הגשמים. בימות בין החמה תהא 73)בימות שלא כדי

בדרך. בדרך.74)מושלך מושלך כבר אני והרי
היוקר 75) הפרש - אלו דינים שאין נראה, רבינו מלשון

בהלכה  המבואר בנו ומשיא המשכיר בית ונפילת וההוזלה,
סתם, כשהשכירו כלומר ההודעה, בתקנת אלא אמורים, - י
השכירות  את לבטל זכות ולשוכר למשכיר יש הדין שמיסוד
אלא  לשכירות, זמן קבעו לא שהרי שירצו, עת בכל
מקודם. להודיע והמשכיר, השוכר לטובת תיקנו, שחכמים
לפגוע  יפה התקנה כוח אין קצוב, לזמן בהשכירו אבל
מוציא  אינו ביתו נפל ואפילו המפורשים, השכירות בתנאי
בבית  זכות יותר לשוכר יש השכירות שבתקופת השוכר, את

כמו  היא, כמכירה קצוב לזמן שהשכירות המשכיר, מן
בשם  המגידֿמשנה כתב (וכן א הל' פ"ז להלן שיתבאר

יא). סעיף שיב סימן בשו"ע נפסק וכן הרשב"א,

.È‰M‡ B· ‡OÏ B·Ï ˙Èa‰ Ô˙76Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ : »«««ƒƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»»≈«
BÏ ¯LÙ‡ ‰È‰Â ,ÈBÏt ÔÓÊa Ô˙Á ‰OÚ BaL∆¿«¬∆»»ƒ¿«¿ƒ¿»»∆¿»

B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - BÚÈ„B‰ ‡ÏÂ Ì„wÓ BÚÈ„B‰Ï77; ¿ƒƒ…∆¿…ƒ≈»¿ƒ
„iÓ d‡OB ‡e‰ È¯‰Â ,‰M‡ BÏ ‰ncÊ ÂLÎÚ Ì‡Â78 ¿ƒ«¿»ƒ¿«¿»ƒ»«¬≈¿»ƒ»

‰Ê ‰È‰iL ÔÈ„a BÈ‡L ;B‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈¿ƒ∆≈¿ƒ∆ƒ¿∆∆
B· ‰OÚiL ˙Èa ¯kOÈ ˙Èa‰ ÏÚa Ô·e ,B˙È·a ·LBÈ≈¿≈∆««««ƒƒ¿…«ƒ∆«¬∆

.‰p˙Á¬À»

להודיעו.77)שם.76) לו היה היה 78)שהרי ולא
קודם. להודיעו באפשרותו

.‡ÈÈM‰ ÔÈ‡ - BLÈ¯B‰ B‡ B˙ B‡ ˙Èa‰ ˙‡ ¯ÎÓ»«∆««ƒ¿»ƒ≈«≈ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„wÓ BÚÈ„BiL „Ú B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ79B‡ »¿ƒ«∆ƒƒ…∆¿ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL Ì„wÓ80:BÏ ¯ÓB‡ ¯ÎBO‰ È¯‰L ; ƒ…∆¿≈»»…∆∆¬≈«≈≈
B˙ÓÁÓ ‰Ê ˙È·a ˙ÈÎfL ‰Ê ÁkÓ ¯˙È EÁk ÔÈ‡81. ≈…¬»≈ƒ…«∆∆»ƒ»¿«ƒ∆≈¬»

לך 81)בכרכים.80)בעיירות.79) שמכר שזה וכשם
אתה  אף כן - מוקדמת הודעה בלי להוציאני יכול היה לא

יכול. אינך

âמרחשון ל' חמישי âיום
éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦

לחדשים 1) בתים משכיר ודין בשכירות, מועיל שתנאי יבאר
שכר  נתתי אומר שוכר ודין השנה, ונתעברה לשנה או
לזמן  בשטר משכיר ודין נטלתי, לא אומר ומשכיר הדירה
פירותיו  מכניס ודין פרדס, שוכר ודין בשטר, זמן ואין קבוע

ריחיים. שוכר ודין מדעתו, שלא חבירו לבית

.‡Á˜Óa ‰ˆ¯iL È‡z Ïk Ì„‡ ‰˙nL ÌLk¿≈∆«¿∆»»»¿«∆ƒ¿∆¿∆»
¯kÓÓe2‰¯ÈÎÓ ˙e¯ÈÎO‰L ;˙e¯ÈÎOa ‰˙Ó Ck , ƒ¿»»«¿∆ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ»

·eˆ˜ ÔÓÊÏ3¯kÓÓ ÂÈÒÎa B¯kÓnL ÏÎÂ .‡È‰4, ƒ¿«»ƒ¿…∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»
¯ÎBO5¯kÓÏ BÏ ÔÈ‡L ÏÎÂ ;˙e¯ÈÎO B˙e¯ÈÎO6Ck , ≈¿ƒ¿ƒ¿…∆≈ƒ¿…»

d˙B‡a „·Ïa ˙B¯t BÏ LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ .¯kOÏ BÏ ÔÈ‡≈ƒ¿…∆»ƒ≈≈≈ƒ¿«¿»
Ú˜¯w‰7¯ÎBO ‰Ê È¯‰ ,8¯ÎBÓ BÈ‡Â9. ««¿«¬≈∆≈¿≈≈

נתקיים 2) לא ואם שהוקנה, הדבר נקנה התנאי נתקיים ואם
א. הלכה מכירה מהלכות יא בפרק שנתבאר כמו קנה לא

י"ג 3) פרק (ראה אונאה לעניין נו: מציעא בבבא אמרו כן
הדברים  שלכל רבינו וסובר יט) הלכה מכירה מהלכות
המתחיל  דיבור שם התוספות כדעת (ולא כמכר שכירות
קניין  מהות בהגדרת ה הלכה ו פרק למעלה וראה והאי.

הנשכר). בדבר וקטן 4)השוכר שוטה חרש להוציא
מהלכות  כ"ט בפרק שנתבאר כמו ממכר, אינו שממכרם

"שוכר".5)מכירה. המלה חסרה תימן יד כגון 6)בכתב
בו  שאין ודבר ברשותו שאינו דבר או לעולם בא שלא דבר

כ"ב). פרק שם (ראה לבנו 7)ממש נכסיו הכותב כגון
מהזמן  הבן זוכה הקרקע שבגוף מיתה, ולאחר מהיום

יום חמישי
קנח
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קנר שכירות  הלכות - משפטים ספר - מרחשון ל ' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כמבואר  חייו, ימי כל לאב הם והפירות בשטר, שכתוב
י"ג. הלכה ומתנה זכייה מהלכות י"ב מעביר 8)בפרק

לפירותיה. בקרקע לו שיש הזכות שכירות, בתורת לאחרים
הלוקח 9) שמא מכירה, בתורת זכותו להעביר רשאי ואינו

האב  מיתת לאחר הבן ביכולת יהיה ולא הוא אלים אדם
מכירה. בתורת לידו שבאה הקרקע את הלוקח מייד להוציא
שכתב  כמו האב, שימות עד מכור - ומכרו האב עבר ואם

שטז). רנז, סימן הב"ח פי (על שם זכייה בהלכות רבינו

.·B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰10‰LÏ11‰M‰ ‰¯aÚ˙Â ,12 ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»»¿ƒ¿«¿»«»»
¯ÎBOÏ ‰¯aÚ˙ -13ÌÈL„ÁÏ ¯ÈkO‰ .14‰¯aÚ˙ - ƒ¿«¿»«≈ƒ¿ƒ»√»ƒƒ¿«¿»

¯ÈkOnÏ15:BÏ ¯Ó‡L ÔÈa ,‰LÂ ÌÈL„Á BÏ ¯ÈkÊ‰ . ««¿ƒƒ¿ƒ√»ƒ¿»»≈∆»«
‰La ¯Èc ¯OÚ ÌÈL ,L„ÁÏ ¯Èc16¯Ó‡L ÔÈa , ƒ»¿…∆¿≈»»ƒ»¿»»≈∆»«

L„Á ÏÎa ¯Èc ,‰LÏ ¯Èc ¯OÚ ÌÈL :BÏ17È¯‰ - ¿≈»»ƒ»¿»»ƒ»¿»…∆¬≈
¯eaÚ‰ L„Á18L¯ÈkOÓ Ï19Ú˜¯w‰L ;20˙˜ÊÁa …∆»ƒ∆«¿ƒ∆««¿«¿∆¿«

‡l‡ Ú˜¯w‰ ÏÚa „iÓ ¯·c ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÚa¿»ƒ¿≈ƒƒ»»ƒ«««««¿«∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a21‰Ê ÔÓÊÏ :¯Ó‡L ˙Èa‰ ÏÚa ÔÎÂ . ƒ¿»»¿»¿≈««««ƒ∆»«ƒ¿«∆
EÏ Èz¯kO‰22‡l‡ Èz¯ÎO ‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÎBO‰Â , ƒ¿«¿ƒ¿¿«≈≈…»«¿ƒ∆»

Ì˙Ò23C¯‡ ÔÓÊÏ B‡ ,24;‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ¿»ƒ¿«»…««≈¿»ƒ¿»»
‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â25˙q‰ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa -26B‡ÈˆBÓe ¿ƒ…≈ƒ««««ƒƒ¿»∆≈ƒ

˙Èa‰ ÔÓ27. ƒ««ƒ

קב.10) לשנה.11)שם דינר עשר ואפילו 12)בשנים
מעוברת  ששנה השכירות, בשעת להמשכיר ידוע היה לא
שם). מקובצת בשיטה הובאה הרי"ף (תשובת היא

השלושה 13) החודש בעד השכירות בדמי מרבה השוכר אין
מסתימת  הוא. השנה בכלל העיבור שחודש שניתוסף, עשר
ואמר  השנה באמצע כשהשכירו שאפילו נראה, רבינו לשון
שהיא  כפי לשנה שהתכוון אומרים אנו אין אחת, לשנה
כוונתו  מפרשים אנו אלא חודש, לי"ב כלומר השנים ברוב
(יום  לתאריך ויגיע השנה מחזור שיתמלא עד משכירו שהוא
במגיד  (ראה בכלל והעיבור השכירות, בו שנעשית וחודש)
הובאה  בתשובה מיגאש יוסף רבי רבו דעת וכן משנה).
מיגאש, הר"י כותב שם (ובתשובה שם מקובצת בשיטה
השכירות  כשנעשית אלא זה דין שאין הורה שבתחילה
משנה  במגיד מובא הרשב"א דעת (השווה השנה בתחילת
השנה  תחילת בין לחלק שאין והורה בו חזר כך ואחר כאן)
מקום, בשום זה חילוק מצא שלא זה על ומסתמך לאמצעה,
אין  התלמוד אותו חילק שלא שמה שאמרתי, "לפי ואומר:
שבא  כמו בהחלט אותו ניקח אלא אותו לחלק לנו

השנה.14)מוחלט"). ונתעברה - חודש בכל דינר
חודש.16)שם.15) שכירות השכירות, בלשון שהקדים
נתכוון 17) אם יודעים אנו ואין - שנה, שכירות שהקדים

הלשון  הוא העיקר אם כלומר, לחדשים, או שנה לשכירות
באחרונה. שהזכיר מה או בראשונה דמי 18)שהזכיר

העיבור. חודש של קב:19)השכירות שם נחמן כרב פסק
אחרים.20) ביד שכורה שהיא פי על או 21)אף בעדים

ול  בספק, ולא החודש בשטר בסוף המשכיר בא אפילו כן
אומרים  אנו ואין השוכר מן מוציאים שכרו, את לתבוע
סימן  משפט חושן ש"ך (ראה בעליו בחזקת ממון העמד

עם  עתה נתעורר לא שהספק מפני טו). קטן סעיף שיב
היה  מי בחזקת דנים ואנו השכירות, בשעת אלא התביעה
בעליו  בחזקת הבית את ומעמידים החודש בתחילת הבית
שכירות  דמי שילם ולא העיבור בחודש דר שהשוכר נמצא

ממנו. מוציאים -22)ולכן הזמן הגיע וכבר קצוב לזמן
מיד. מביתי לצאת מן 23)ועליך להוציאני רשות לך ואין

ו  בפרק למעלה שנתבאר (כמו מוקדמת הודעה בלי הבית
ח). ז, לצאת.24)הלכה זמני הגיע לא ועדיין

ראייה.25) הגיע 26)השוכר וכבר קצוב לזמן שהשכירו
ז). קטן סעיף שיב סימן ש"ך (ועיין מיד,27)הזמן

עומדת. בעליה בחזקת שהקרקע

.‚,Ba Èz·iÁ˙pL ˙Èa‰ ¯ÎO Èz˙ :¯Ó‡L ¯ÎBO‰«≈∆»«»«ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿««¿ƒ
‰˙È‰L ÔÈa ,ÈzÏË ‡Ï ÔÈ„Ú :¯ÓB‡ ¯ÈkOn‰Â¿««¿ƒ≈¬«ƒ…»«¿ƒ≈∆»¿»

¯ËLa28ÌÈ„Úa ‰˙È‰L ÔÈa29CB˙a BÚ·z Ì‡ : ƒ¿»≈∆»¿»¿≈ƒƒ¿»¿
ÌBÈ ÌÈLÏL30‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ -31ÔzÈ B‡ ,32 ¿ƒ««≈¿»ƒ¿»»ƒ≈

ÌÈ¯ÁÈÂ33epnÓ Á˜lL ÈÓ ÏÚ34ÂÈÏÚ ÔÚËÈ B‡ ,35 ¿«¬ƒ«ƒ∆»«ƒ∆ƒ¿«»»
dÓˆÚ ÈÙa ‰ÚË ‰lÁz Ô˙pL ÌÈÓca36e‰ÚÈaLÈÂ «»ƒ∆»«¿ƒ»«¬»ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ≈

˙q‰37elÙ‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ¯ÈkOn‰ BÚ·z ; ∆≈¿»««¿ƒ¿««¿ƒ«¬ƒ
ÌÈLÏM‰ ÌBia38‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÈkOn‰ ÏÚ -39B‡ , ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿»ƒ¿»»
¯ÎBO‰ Ú·MÈ40Ì‡ ÔÎÂ .¯ËtÈÂ B¯ÎO BÏ Ô˙ ¯·kL ƒ»««≈∆¿»»«¿»¿ƒ»≈¿≈ƒ

‰La ‰L ¯ÎO‰ BÏ ÔziL L¯Ùe epnÓ ¯ÎO41, »«ƒ∆≈≈∆ƒ≈«»»»»¿»»
BÚ·z ;‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ‰M‰ CB˙a BÚ·˙e¿»¿«»»««≈¿»ƒ¿»»¿»
ÏeÏ‡a ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBÈa elÙ‡Â ,‰M‰ ¯Á‡Ï42 ¿«««»»«¬ƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒ∆¡

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÈkOn‰ ÏÚ -43. «««¿ƒ¿»ƒ¿»»

השכירות.28) על שטר וכמו 29)שנעשה אחד הדין
והולך. רבינו -30)שמבאר הבית שכר תשלום זמן

כל  הוא - התשלומים מועדי קבעו ולא סתם בהשכירו
את  שכר יום שלושים שבתוך טוען והשוכר יום , שלושים

האזל). באבן וראה המשנה, (מרכבת גירסת 31)הבית
שיביא  עד נתן שלא בחזקת יום ל' "כל שם: בגמרא רבינו
בדין  שנוייה שהיא רבינו ומפרש שנתן" ראייה (השוכר)
שלפנינו  הגמרא כנוסחת שם רש"י וגירסת בסתם. שכירות
והלוואי  זמנו תוך פורע אדם שאין והטעם, משנה). (מגיד

ה.). בתרא בבא (ראה בזמן הביא 32)שיפרע לא אם
מגיד 33)ראייה. ראה הגאונים. (מתקנת הפירעון קודם

ערוך  ושולחן בטור וראה ח. הלכה ב פרק למעלה משנה
עא  סימן משפט החרם).חושן כדין.34)דיני שלא מעות

וראה 35) טו קטן סעיף עח סימן (ש"ך הפירעון אחר
צו). סימן כתובה הלכות חדשה,36)הפלאה תביעה

פעמיים. פרעתיך פרעו 37)כלומר, שלא היסת, שבועת
הכול. כופר כדין - אחת פעם איניש 38)אלא "דעביד

ביום  לפרוע עשוי (האדם זמניה" דמשלם ביומא דפרע
יוחנן. כרבי שם, הזמן) בו וכנוסחת 39)שנשלם - שם

שיביא  עד שנתן בחזקת יום שלושים "לאחר רבינו:
נתן". שלא ראייה כל 40)(המשכיר) כדין היסת שבועת

בשבועה". מהימן "שוכר יוחנן כרבי שם הכול. כופר
שנה.41) בכל התשלומים מועד שקבעו ביום 42)כלומר,

קנר
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השנה. של יום 43)האחרון בשלושים סתם שכירות וכדין
האזל). ואבן המשנה מרכבת (ועיין

.„ÔÈ‡Â ,ÌÈL ¯OÚÏ ¯ËLa B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈ƒ¿»¿∆∆»ƒ¿≈
ÔÓÊ Ba44¯ËM‰ ÔÓfÓ ¯·Ú ‡Ï ÔÈ„Ú :¯ÓB‡ ¯ÎBO‰ , ¿««≈≈¬«ƒ…»«ƒ¿««¿»

ÈL eÓÏLÂ e¯·Ú ¯·k :¯ÓB‡ ¯ÈkOn‰Â ,‰L ‡l‡∆»»»¿««¿ƒ≈¿»»¿¿»¿¿≈
‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ÌÈL ¯OÚ zÎLÂ ˙e¯ÈÎO‰«¿ƒ¿»«¿»∆∆»ƒ««≈¿»ƒ
˙q‰ ¯ÈkOn‰ Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰È‡¿̄»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«««¿ƒ∆≈

B‡ÈˆBÈÂ45. ¿ƒ

השכירות.44) התחלת מתי המעיד תאריך בשטר אין
בהלכה 45) שנתבאר כמו עומדת, בעליה בחזקת שהקרקע

הוא  וכן וכפירושו. רש"י וכנוסחת קג. מציעא (בבא ב
בשם  ראשון בלשון נקיטת, המתחיל דיבור שם בתוספות

חננאל). רבינו

.‰¯ÎBO‰46Òc¯t47B„Èa ÔBkLÓ ‰È‰L B‡48¯OÚÏ «≈«¿≈∆»»«¿¿»¿∆∆
ÔÓf‰ CB˙a Òc¯t‰ L·ÈÂ ,ÌÈL49ÂÈˆÚ e¯ÎnÈ -50, »ƒ¿»«««¿≈¿«¿«ƒ»¿≈»

ÔÓÊ ÛBÒ „Ú ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡ÈÂ ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ¿ƒ»«»∆«¿«¿…«≈»«¿«
B‡ eL·iL ˙BÏÈ‡‰ Ûe‚Â .ÔBkLn‰ ÔÓÊ B‡ B˙e¯ÈÎO¿ƒ¿«««¿¿»ƒ»∆»¿
‰ÂÏn‰ ,˙Èa¯ ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL - eˆˆ˜ƒ¿¿¿≈∆¬ƒ»∆ƒƒƒ««¿∆

‰Âl‰Â51. ¿«…∆

קט:46) פירותיו.47)שם הפרדס 48)לאכול שבעל
שיאכל  מנת על פרדסו את למלווה ומישכן כסף לווה
מהלכות  ו ובפרק ההלוואה. מדמי דמיהם וינכה פירותיו
הפירות  שאכילת יתבאר, ח והלכה ז הלכה ולוה מלוה
ואף  שאוכל הפירות בעד ההלוואה מדמי מנכין אם מותרת
שם. עיין ההלוואה. מסכום מרובים הפירות שדמי פי על

המשכון.49) או השכירות זמן שנשלם שהעצים,50)לפני
"פירות" בכלל אינם שיבשו, האילנות גוף כלומר,
פי  על ואף וכרבא) קט: (שם למלוה או לשוכר המשועבדים
להתייבש. זמנם כשהגיע ויבשו קשישים היו שהעצים

ומפרש 51) בו" אסורים שניהם נקצץ או האילן "יבש שם:
המלווה  אם שהרי ריבית; מפני שהוא האיסור, בטעם רבינו
שאכל  שהפירות נמצא החוב, לפירעון האילנות גוף לוקח
ויצטרך  אותם לוקח הלווה אם וכן בידו, הם ריבית עתה עד
משנה, המגיד פי (על ריבית כאן יש - ההלוואה דמי להחזיר
ומלשון  המשנה). במרכבת וראה עיון" צריך "ועדיין ומסיים
אלא  אמור זה דין שאין נראה, והלוה" "המלוה שכתב רבינו
משנה, הלחם כתב הדבר ובטעם בשכירות, ולא במשכון
שם  (ראה לבסוף אלא משתלמים אינם שכירות שדמי מפני
ריבית. לאיסור מקום אין וממילא כסף נתן שלא נמצא סה.)

.ÂÌÈL Ba ·e˙kL ÔBkLn‰ ¯ËL B‡ ˙e¯ÈÎO‰ ¯ËL¿««¿ƒ¿«««¿∆»»ƒ
Ì˙Ò52˙B¯t‰ ÏÚa ,53LÏL ¯ÓB‡54Ú˜¯w‰ ÏÚ·e , ¿»«««≈≈»««««¿«

‰ÂÏn‰ B‡ ¯ÎBO‰ ‰Ê Ì„˜Â ,ÌÈzL ¯ÓB‡55ÏÎ‡Â ≈¿«ƒ¿»«∆«≈««¿∆¿»«
˙B¯t‰56‡È·iL „Ú Ô‰ÈÏÎB‡ ˙˜ÊÁa ˙B¯t‰ È¯‰ - «≈¬≈«≈¿∆¿«¿≈∆«∆»ƒ

‰È‡¯ Ú˜¯w‰ ÏÚa57ÔkLÓÓ‰ B‡ ¯ÎBO‰ dÏÎ‡ .58 ««««¿«¿»»¬»»«≈«¿«¿≈
¯ËM‰ L·ÎÂ ,ÌÈL LÏL59¯Ó‡Â ,60ÌÈL LÓÁÏ : »»ƒ¿»««¿»¿»«¿»≈»ƒ

BÏ e¯Ó‡ ,LÏL :¯ÓB‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e ,˙B¯t ÈÏ LÈ61: ≈ƒ≈««««¿«≈»»¿

E¯ËL ‡·‰62el‡L ;ÔÓ‡ ¯ÎBO‰ - „·‡ :¯Ó‡Â ,63 »≈¿»¿¿»«»««≈∆¡»∆ƒ
¯Ó‡ ,‰ˆ¯64‰Áe˜Ï :65È„Èa ‡È‰66dÏÎ‡ È¯‰L , »»»«¿»ƒ¿»ƒ∆¬≈¬»»

.ÌÈL LÏL»»ƒ

או 52) שכורה היא שנים לכמה בשטר מפורש שאין
בלבד. "שנים" אלא בה כתוב ואין כלומר,53)מושכנת

המלווה. או המדובר.54)השוכר היה שנים לשלוש
לדין.55) שתבעוהו השלישית.56)לפני השנה של
"קרקע 57) כאן אומרים אין ולמה כהנא. כרב קי. שם

שמוציאים  ב) (הלכה למעלה כמו עומדת" בעליה בחזקת
בגמרא  נתבאר בו? דר כשכבר אפילו הבית שכר השוכר מן
ניתן  לא שהספק במקום אלא מוציאים, אמרו שלא שם
הוא  העיקר אם הוא שהספק ב בהלכה כמו לעולם, להתברר
הוא  הספק כאן אבל באחרונה, או בראשונה שהזכיר מה
ידי  על להתברר ניתן זה ודבר השכירות, הייתה שנים לכמה
לפנינו  העדים אין שעתה ואף השטר, על החתומים העדים
עם  שהדין פיהם, על ויתברר הימים מן ביום שיבואו אפשר
המלווה  מיד הפירות את עכשיו דין בית יוציא ואם המלווה,
בי  "ואטרוחי הלווה, מייד ולהוציאם שנית לטרוח יצטרך
הדין  בית את להטריח (אין מטרחינן" לא זימני תרי דינא
הדין  בית - יתברר שהספק שייתכן עוד כל ולפיכך, פעמיים)
דין  לבית ייראה ואם אוכליהם. בחזקת הפירות משאיר
העדים  שמתו כגון טענתו, לאשר יוכל לא שהמלווה
(חושן  ללוה המלוה מידי הפירות מוציאים - הדבר ונשתקע

שאומר"). מי "ויש בשם ג סעיף שיז מי 58)משפט
משכון. בתורת ברשותו נעלם.59)שהשדה השטר

המלווה.60) או למלווה.61)השוכר או לשוכר
נעשית 62) שנים לכמה פיו על ונתבאר השטר הראה

אומר.64)לשקר.63)השכירות. קניתיה.65)היה
ונטען 66) טוען מהלכות י"א בפרק מבואר נאמן. והיה

ובעל  שנים שלוש פירותיה ואוכל בשדה שהמחזיק ב הלכה
את  ממך קניתי לומר: המחזיק נאמן - מיחה לא השדה
שנים. לחמש ששכרה לטענתו להאמין יש ולכן השדה,
פירות, אכילת על למחות מקום אין מושכרת שבשדה [מובן
את  שמסר עדים בפני להצהיר צריך השדה בעל  אולם
המגיד  וכתב ז)]. הלכה שם רבינו (ראה לפירות השדה
בתורת  לידו באה שהשדה עדים כאן כשאין ודווקא משנה,
שלוש  בתוך עדים בפני הצהיר לא והמשכיר שכירות
עדים  יש אם אבל מכורה. ולא שכורה שהשדה השנים,
מעידים  העדים או שכירות, בתורת לידו באה שהשדה
היא  לקוחה לטעון נאמן ואינו כזו, הצהרה מסר שהמשכיר
שנים  לחמש לומר נאמן אינו - שם) ונטען טוען (ראה בידי

מיגו. לו אין שהרי שכרתיה,

.ÊB‡ ,BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ˙È·Ï ÂÈ˙B¯t ÒÈÎ‰L ÈÓƒ∆ƒ¿ƒ≈»¿≈¬≈∆…ƒ«¿
ÂÈ˙B¯t ÒÈÎ‰L „Ú e‰ÚË‰L67LÈ - CÏ‰Â ÌÁÈp‰Â , ∆ƒ¿»«∆ƒ¿ƒ≈»¿ƒƒ»¿»«≈

¯ÎO ÔzÏ È„k ˙B¯t‰ Ô˙B‡Ó BÏ ¯kÓÏ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï¿««««ƒƒ¿…≈»«≈¿≈ƒ≈¿«
.˜eMÏ Ì˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓe Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBnL ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆ƒƒ»«¿ƒƒ»«

ÔÈc ˙È·Ï ÚÈ„BiL ,‡È‰ ˙e„ÈÒÁ ˙cÓe68e¯kOÈÂ , ƒ«¬ƒƒ∆ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿¿
ÌB˜Ó Ô‰ÈÓc ˙ˆ˜nÓ69,ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓ , ƒƒ¿»¿≈∆»ƒ»≈¬≈»«¿»ƒ

.Ô‚‰k ‰OÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»«…∆

קס
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באדם 67) קא:) (שם בגמרא המובא וכמעשה בהסכמתו,
לו  שתשכיר מאשה וביקש יינו את לאחסן מקום מצא שלא
ליינו  מקום לו ונתנה וקידשה, הלך הסכימה, ולא מקום
ושכרה  לה ושלח גט וכתב לביתו האיש הלך כן ואחרי
מדמי  שכרם ושילמה לשוק היין את והוציאו סבלים האשה
"כאשר  יהושע: רב של בנו הונא רב זה על ואמר היין. חלק
התנהג  הוא כלומר, בראשו", ישוב גמולו לו ייעשה כן עשה
וסובר  כהוגן. שלא עימו להתנהג יש כן כהוגן ושלא בערמה
נהג  שלא אף - כהוגן שלא מתנהג שאדם מקום שבכל רבינו
בתחילת  רבינו כתב ולכן כגמולו, לו לגמול מותר - בערמה
חבירו  לבית פירותיו שהכניס במי גם הוא זה  שדין הלכה

ערמומית. התנהגות כאן שאין אף מדעתו אחר 68)שלא
א). קטן סעיף שיט סמ"ע (ועיין בשוק. שהוציאם

בשוק.69) יפסידו שלא

.ÁB¯·ÁÓ ÌÈÁ¯ ¯ÎBO‰70‰‡Ò ÌÈ¯OÚ BÏ ÔÁËiL «≈≈«ƒ≈¬≈∆ƒ¿«∆¿ƒ¿»
B¯ÎOa L„Á ÏÎa71ÌÈÁ¯‰ ÏÚa ¯ÈLÚ‰Â ,72È¯‰Â ¿»…∆ƒ¿»¿∆¡ƒ««»≈«ƒ«¬≈

ÌL ÔÁËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡73CÈ¯vL ÌÈhÁ ¯ÎBOÏ LÈ Ì‡ : ≈»ƒƒ¿…»ƒ≈«≈ƒƒ∆»ƒ
ÌÈ¯Á‡Ï B‡ BÓˆÚÏ ÔÁËÏ74ÈÓc ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ƒ¿…¿«¿«¬≈ƒƒƒ≈¿≈

‡È‰ Ì„Ò ˙cÓ BfL ,‰‡Ò ÌÈ¯OÚ ˙ÈÁË75ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ«∆¿ƒ¿»∆ƒ«¿…ƒ¿ƒ≈
BÏ76EÏ ÔÁBË ÈÈ¯‰Â ,ÌÈÓ„ ÈÏ ÔÈ‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ -»«≈ƒ»ƒ«¬≈ƒ≈¿

CÈ¯ˆ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡Â ,Èz¯ÎOL BÓk77¯ÎÓ - ¿∆»«¿ƒ¿ƒ≈«»»ƒ¿…
ÌÈ¯Á‡Ï78.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬≈ƒ¿≈…«≈»∆

קג.70) הריחיים.71)כתובות השכרת וקנה 72)בעד
ביתו. צריכת בו וטוחן וחמור השוכר,73)ריחיים אצל

טחינת  במקום כסף ישלם שהשוכר ודורש המשכיר ובא
בעד 74)חיטים. יטחון לא אם אף בטל שאינו כלומר,

חיטים. לטחינת רבים לקוחות לו שיש המשכיר
והוא 75) נהנה כשחבירו שאפילו היא סדום אנשי שמידת

עושים  היו לא חסר) לא וזה נהנה זה (בגמרא: מפסיד אינו
שהרי  כסף, ישלם אם הפסד כל לשוכר אין הלא וכאן טובה,
לטחון  לו יש המשכיר, טחינת טוחן שהוא זמן באותו
הכסף, אותו למשכיר לתת ויכול בכסף אחרים בשביל

חסר. אינו והשוכר נהנה המשכיר לשוכר 76)ונמצא שאין
נמצא  המשכיר טחינת יטחן לא ואם חיטים לטחינת לקוחות

להפסיד 78)לטחינתי.77)מפסיד. לי  אין כלומר,
שהוסכם  כפי אצלי, ביתך טחינת טחון אלא בטל ולישב
מכור  - שלך בריחיים טוחן שאתה ומה השכירות, בתנאי
סעיף  שיח בסימן בסמ"ע וראה שם. רש"י פי (על לאחרים
בעל  "והעשיר רבינו שאמר מה לפרש שכתב א, קטן
שכתב  ומה מהנחתום, לחם וקונה שהעשיר הריחיים"
לך  שיש זכותך לאחרים מכור פירושו לאחרים" "מכור

לכך). שהכריחו מה שם עיין בריחיים.

âכסלו א' שישי âיום
éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦

קבלנות.1) או שדה חכירת דין מבאר

.‡dÚ¯ÊÏ ‰„O B¯·ÁÓ ¯ÎBO‰ „Á‡2Ì¯k B‡3 ∆»«≈≈¬≈»∆¿»¿»∆∆
ÌÈÓ„a ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡Ï4˙B¯Ùa epnÓ ¯ÎOL B‡ , ∆¡…≈»¿»ƒ∆»«ƒ∆¿≈

ÌÈ·eˆ˜5¯Bk ÌÈ¯OÚa BÊ ‰„O epnÓ ¯ÎOL ÔB‚k , ¿ƒ¿∆»«ƒ∆»∆¿∆¿ƒ
Ô‰ÈL - ‰L ÏÎa ÔÈÈ Èck ÌÈ¯OÚa ‰Ê Ì¯ÎÂ ‰La¿»»¿∆∆∆¿∆¿ƒ«≈«ƒ¿»»»¿≈∆

Ô‰Ï LÈ „Á‡ ÔÈc6‡¯˜p‰ ‡e‰ ˙B¯Ùa ¯ÎBO‰Â . ƒ∆»≈»∆¿«≈¿≈«ƒ¿»
¯ÎBÁ7. ≈

לשוכר.2) יהיה היבול נטוע.3)וכל וכך 4)שהוא בכך
לשנה. יזרענה,5)דינרין שלא בין השדה יזרע אם בין

הל' להלן (ראה מעט או הרבה פירות הכרם יוציא אם ובין
יג). - להלן 6)יב (ראה קו. בבבאֿמציעא חכמים כדברי

ה). שהשוכר 7)הל' השם, חילוק אלא ביניהם אין כלומר,
אמרו  וכן חוכר. נקרא ובפירות שוכר, נקרא בדמים
השוכר  לחוכר? שוכר בין מה א): הל' פ"ו (דמאי בירושלמי

בפירות. - והחוכר במעות, –

.·‡ÈˆB‰Ïe B˙B‡ „·ÚÏ È„k Òc¯t B‡ ‰„O Ïa˜Ó‰«¿«≈»∆«¿≈¿≈«¬…¿ƒ
˙B‡ÈˆÈ ÂÈÏÚ8˙B‡e·z‰ LÈÏL Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï ÔzÈÂ ,9 »»¿ƒ¿ƒ≈¿««««¿«¿ƒ«¿

Ô‰ÈÈa e˙iM ‰Ó B‡ ÚÈ·¯ B‡10‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê , ¿ƒ««∆«¿≈≈∆∆«ƒ¿»
ı¯‡‰ ‚ÈÒÏ ‡e‰L ¯·c Ïk .Ïa˜Ó11ÏÚa -Ú˜¯w‰ ¿«≈»»»∆ƒ¿«»»∆««««¿«

Ba ·iÁ12‰¯˙È ‰¯ÈÓL ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ;13¯ÎBÁ‰ - «»¿»»»∆¿ƒ»¿≈»«≈
Ba ·iÁ Ïa˜Ó‰ B‡14,ı¯‡‰ Ba ÔÈ¯ÙBÁL Ìc¯w‰ . «¿«≈«»««¿…∆¿ƒ»»∆

‡ˆBiÎÂ „k‰Â ÈÏc‰Â ,¯ÙÚ‰ Ô‰a ÔÈ‡OBpL ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ∆¿ƒ»∆∆»»¿«¿ƒ¿««¿«≈
Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏÚ - ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈÏBcL Ô‰a15; »∆∆ƒ»∆««ƒ«««««¿«

˙ËÈËÁÂ16ÏÚ - ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈˆa˜nL ˙BÓB˜n‰ «¬ƒ««¿∆¿«¿ƒ»∆««ƒ«
Ïa˜Ó‰ ÏÚ B‡ ¯ÎBÁ‰17. «≈««¿«≈

שכך 8) והפרדס, השדה בעבודת הדרושות ההוצאות
אעמוד  אני לו: וכותב הקרקע, בעלי כלפי המקבל מתחייב
יב). הל' להלן (ראה שהוצאתי ובמה וכו' ואחרוש

והפרדס.9) השדה אחרת 10)שתוציא חלוקה או כלומר,
- והחוכר המקבל - הם וחלוקים ביניהם. שיתנו מה כפי
שם: (ירושלמי הפרק בהמשך שיתבאר כמו דינים במקצת

ולרביע). לשליש למחצה הקרקע,11)המקבל לשמירת
לגדר  מחוץ השדה סביבות החריצים וחפירת גדר בניית כגון

כב). הל' מכירה מהל' פכ"א השדה 12)(השווה שאין
להעמיד  השדה בעל ועל והחריצים, הגדר בלעדי נשמרת
מובא  חננאל, רבינו וכפירוש קג:), (שם שמורה שדה

בוכרא). ד"ה שם ודבר 13)ב'תוספות' תימן: בכת"י
הקודמת. הערה השווה - יתירה וחפירה לשמירה שהוא

את 14) לחזק אלא באה השמירה תוספת שאין שם,
לעשותה. המקבל או החוכר ועל רב 15)השמירה, כדברי

שחופרים  כלים הם אלה (שני וזבילא "מרא (שם): יוסף
שכלים  הבית". דבעל (ונוד) וזרנוקא (דלי) ודוולא בהם)
(סימן  חושןֿמשפט בב"ח השדה. בעבודת הם הכרחיים אלו
והגר"א  "והכד", במקום "והנוד" רבינו בדברי מגיה שכ)
שהיה  לנוהג בהתאם כד כתב שרבינו אומר, יג) ס"ק (שם
בנודות  ולא בכדים מים לשאיבת משתמשין שהיו בזמנו
"וכיוצא  וכתב רבינו והוסיף הערביים). אצל הנוהג הוא (וכן
במקום  בגמרא שאמרו זרנוקא, גם בזה לכלול בהן"
(ר"מ) רומא ובדפוס - לשאיבה. בו להשתמש שנוהגים
בו  שתולין העץ היינו: מוט, ופירושו "והבד", הנוסחא:
זו). גירסא שדחה שם 'פרישה' (ראה בו קשור שהדלי החבל

יום שישי

קסא
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שכירות קסב הלכות - משפטים ספר - כסלו א' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הבריכות 16) היינו המקומות", "וחפירת תימן: בכת"י
מהנהר. תעלות באמצעות המים בהם מפני 17)שמאספים

יצטרך  שלא השדה, בהשקיית להקל משמשות שהבריכות
המים  להביא המקבל או שם החוכר (בבאֿמציעא הנהר מן

ב'קצות  מובא הראב"ד וכפירוש יאורי", בי עביד "אריסא
ב). ס"ק שכ סי' החושן'

.‚¯ÎBO‰18ÌÈLÏ B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ «≈«¿«≈»∆≈¬≈¿»ƒ
˙BËÚeÓ19ÔzLÙ ‰pÚ¯ÊÈ ‡Ï -20dÏa˜ B‡ d¯ÎO ;21 »…ƒ¿»∆»ƒ¿»¿»»ƒ¿»

ÔzLt ‰BL‡¯ ‰L dÚ¯BÊ - ÌÈL Ú·L22ÔÈ‡Â . ∆«»ƒ¿»»»ƒ»ƒ¿»¿≈
˙ÈÚÈ·M‰23ÔÈn‰ ÔÓ24Úe·L dÏa˜ B‡ d¯ÎO ; «¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿»»ƒ¿»»«

„Á‡25ÔÈn‰ ÔÓ ˙ÈÚÈ·L -26. ∆»¿ƒƒƒ«ƒ¿»

שאין 18) בה"א רבינו הקדים וכבר לחוכר. והואֿהדין
בשם. אלא בדין, לחוכר שוכר בין פחות 19)הפרש

שנים. הקרקע,20)משבע את מכחיש שהפשתן קט. שם
ובפירושו  שנים. שש עד הקודם למצבו חוזר השדה ואין
בקרקע  נשארו הפשתן "ששרשי רבינו: מבאר שם, למשנה
ומכחישים  הקרקע לשד יונקים והשרשים כלומר, רב", זמן

מין 21)אותו. כל שיזרענה דעת על סתם אותה בקיבל
מין  שיזרענה הקרקע בעל התנה שאם כאן, ידובר שירצה
שבעל  אחר, מין ולזורעה לשנות רשאי המקבל אין מסוים,
לעכב  יכול - השדה שתוציא ממה חלקו שנוטל השדה
- (מגידֿמשנה צריך אני עמך שהתניתי זה למין ולומר:

ויד). ט, הל' להלן החזרת 22)וראה זמן כשיגיע שהרי
לקדמותה. השדה חזרה כבר - שבע בסוף - השדה

עבודת 23) השמיטה ושנת שנים, לשבע אותה קיבל שהרי
בה. אסורה שנים 24)קרקע ששבע השכירות, שני במנין

בכלל, השמיטה שנת ואין משמע, זריעה שני שבע שאמר,
קרקע. בעבודת אסורה שבע 25)שהרי של מחזור כלומר,

קי.).26)שנים. (שם היא השנים מחזור בכל שהשביעית,

.„˙Èa ‡È‰Â ,B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ ¯ÎBÁ‰«≈«¿«≈»∆≈¬≈¿ƒ≈
ÔÈÁÏM‰27ÔÏÈ‡‰ ˙Èa B‡28L·ÈÂ ,29˙Èa ÔÈÚÓ «¿»ƒ≈»ƒ»¿»««¿«≈

ÏB„b‰ ¯‰p‰ ˜Òt ‡ÏÂ ,ÔÈÁÏM‰30¯LÙ‡ ‡l‡ , «¿»ƒ¿…»««»»«»∆»∆¿»
ÈÏ„a epnÓ ‡È·‰Ï31˙Èa ÏL ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜pL B‡ , ¿»ƒƒ∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«»ƒ»∆≈

B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡ - ˙BÏÈ‡‰32˙kÓ Ì‡Â . »ƒ»≈¿«∆≈¬ƒ¿ƒ««
‡È‰ ‰È„Ó33¯‰p‰ L·iL ÔB‚k ,34BÏ ‰kÓ - ¿ƒ»ƒ¿∆»««»»¿«∆

B¯ÈÎÁÓ35„ÓBÚ ‰È‰ .36˙Èa :BÏ ¯Ó‡Â ‰„O‰ CB˙a ≈¬ƒ»»≈¿«»∆¿»«≈
‰f‰ ÔÈÁÏM‰37È‡ ‰f‰ ÔÏÈ‡‰ ˙Èa ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ «¿»ƒ«∆¬ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ»«∆¬ƒ

BÏ ‰kÓ - ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜ B‡ ÔÈÚn‰ L·È ,EÏ ¯ÈkOÓ«¿ƒ¿»«««¿»ƒ¿«»ƒ»¿«∆
BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,dÎB˙a „ÓBÚ ‡e‰ È¯‰L ;B¯ÈÎÁÓ≈¬ƒ∆¬≈≈¿»¿…»«
È‡ ‰zÚ ‡È‰L ˙BÓk :¯ÓB‡L ÈÓk ‡l‡ '‰f‰'«∆∆»¿ƒ∆≈¿∆ƒ«»¬ƒ

¯ÈkOÓ38¯Ó‡Â ,dÎB˙a „ÓBÚ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ¿ƒ»ƒ…»»≈¿»¿»«
,ÔÏÈ‡‰ ˙Èa B‡ ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa :BÏ≈«¿»ƒ¬ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ»
BÏ ‰kÓ BÈ‡ - ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜pL B‡ ÔÈÚn‰ L·ÈÂ¿»«««¿»∆ƒ¿«»ƒ»≈¿«∆

B¯ÈÎÁÓ39. ≈¬ƒ

מספיקין 27) הגשמים מי שאין למים, צמאה יבשה קרקע

שבה. מבריכות או ממעיין אדם בידי אותה ומשקים לה,
"ואתה  למים, עייפות צמאון, ומובנו ארמית מלשון שלחין:
משלהי  "ואת אונקלוס: מתרגם יח) כה, (דברים ויגע" עיף
כה) לא, (ירמיה הכתוב כלשון למים, צמא כלומר ולאי",
ב.) קטן (מועד בחית מתחלפת וההא - עיפה נפש הרויתי

שם. ברי"ף הוא וכן "השלהין", תימן: שדה 28)ובכת"י
אילנות. בו של.29)שנטועים המעיין ויבש תימן: בכת"י

המדינה.30) בני משקים באפשרותו 31)שממנו ויש
אלא  הנהר, מן בדליים המים שיביא ע"י השדה לעבד

טורח. עליו לשינוי 32)שנתווסף הטירחה בתוספת שאין
לעבדו, ואפשר ראוי השדה שהרי השכירות, דמי קביעת
שהשדה  בזמן המעיין שיבש לו גרם השוכר של שמזלו אלא
אינו  והמקבל הטורח. בהפסד לישא ועליו - אצלו שכור
על  מיוסדת היתה השדה שכירות דמי שקביעת לטעון, יכול
חלק  שיטול האילן בית מפני או בו שיש המעיין דעת
דעתו  גילה שלא מפני והטעם, טירחה. תוספת בלי בפירות
ובסתם  והאילן, המעיין על מסתמך שהוא השכירות בשעת
האילן  בית או המעיין דעת על שדוקא אומרים אנו אין
שם). רש"י ע"פ קג: (שם השכר לקביעת הסכים

מדינה,33) - המדינה יושבי בכל שפגעה שלילית תופעה
ד. הל' מגילה מהל' פ"א ראה - עיר הגדול,34)היינו

שדותיהם. המדינה בני משקים לפי 35)שממנו שם,
בכל  שפגעה המכה, את לייחס אין שהרי ההפסד , חישוב
השדה  נשאר אלמלי וגם השוכר, של למזלו העיר שדות
לו  מנכה ולפיכך בו, פוגעת המכה היתה - המשכיר בטיפול
בחכירות, אותה קיבל אם החכירות משכר כלומר, מחבירו,
ואע"פ  – בקבלנות. השדה מיבול השדה בעל של ומחלקו
השדה, שיוציא מה כפי חלקו נוטל השדה שבעל שבקבלנות
בפחות  עולה חלקו גם שהרי מפסיד, השדה בעל גם ממילא
היבול  מחשבים שאנו והטעם, המדינה. מכת בעקבות
בזריעת  המקבל שהשקיע להוצאות ביחס השדה שהוציא
שהצטמצם  היבול כשנחשב כלומר, ובטיפולה, השדה
שהפסדו  נמצא, - ההשקעה לעומת המדינה מכת בעקבות
ההפסד  על נוסף שהרי השדה, בעל משל גדול המקבל של
על  שהשקיע ההוצאות חלק מפסיד הוא היבול, מצמצום
המכה, פגעה לא אילמלא המשוער היבול של החישוב יסוד
בלבד, היבול פיחות את רק מפסיד השדה שבעל בעוד
ההוצאות  חישוב כפי השדה בעל של מחלקו מנכים ולפיכך
ב'אבן  שביאר מה וראה המשנה'. ('מרכבת המקבל שהפסיד
הביאם  והרשב"א, הרמב"ן ודעת רבינו. בדעת האזל'
עיי"ש). בחכירות אלא אמור אינו זה שדין המגידֿמשנה,

קג:36) שם בתוכה 37)משנה, עומדים הם הרי כלומר,
נתכוין  לא אלא "הזה", לפרש לו ולמה השדה, את ורואים

הזה. שאמר כל 38)במה עתה שהיא כמו שיהיה כלומר,
נקצץ  או המעיין ביבש לו מנכה ולפיכך ברשותך, שהיא זמן
קד. (שם להפסד שגרם בשדה שינוי חל שהרי האילן,
דקאי  מכלל הזה, "מדקאמר שם הרי"ף וכנוסחת כרבינא.
דקאמר  למימר, ליה למה הזה השלחין בית עסקינן, בגוה

השתא"). כדקיימא השלחין בית שביארנו 39)ליה כמו
בית  או המעיין דעת על לא הסתם שמן לא, בהערה למעלה

קסב
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קסג שכירות  הלכות - משפטים ספר - כסלו א' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ובין  השוכר אמר בין מבדיל ואינו סותם [רבינו שוכר האילן
מגידֿמשנה)]. (ראה שם כשמואל ולא המשכיר, אמר

.‰¯ÎBO‰40Ïa˜Ó‰ B‡41·‚Á dÏÎ‡Â ,B¯·ÁÓ ‰„O «≈«¿«≈»∆≈¬≈«¬»»»»
czL B‡‰Ù42ÏL ˙B„O‰ ·¯Ï ‰Ê ¯·c Ú¯‡ Ì‡ : ƒ¿«¿»ƒ≈«»»∆¿…«»∆

¯ÈÚ‰ d˙B‡43„ÒÙ‰‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ - »»ƒ¿«∆≈¬ƒ«…¿ƒ«∆¿≈
BÈ‡ - ˙B„O‰ ·¯a ‰kn‰ ‰ËLt ‡Ï Ì‡Â ;BÚ¯‡L∆≈¿¿ƒ…»¿»««»¿…«»≈

B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ44˙B„O‰ Ïk eÙczLpL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆≈¬ƒ««ƒ∆ƒ¿«¿»«»
Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏL45¯ÎBO‰ ÏL ˙B„O‰ Ïk eÙczL . ∆««««¿«ƒ¿«¿»«»∆«≈

˙B„O‰ ·¯a ‰kn‰ ‰ËLtL Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜Ó‰ B‡«¿«≈««ƒ∆»¿»««»¿…«»
ÈeÏz „ÒÙ‰‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡ -≈¿«∆≈¬ƒ∆≈∆«∆¿≈»

eÙczL ÂÈ˙B„O Ïk È¯‰L ,¯ÎBOa ‡l‡46‰˙‰ . ∆»«≈∆¬≈»¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
ÌÈ¯BÚO dÚ¯Êe ÌÈhÁ ‰pÚ¯ÊiL Ú˜¯w‰ ÏÚa ÂÈÏÚ47, »»««««¿«∆ƒ¿»∆»ƒƒ¿»»¿ƒ

ÏÏk dÚ¯Ê ‡lL B‡48Û‡ ,‰ÁÓˆ ‡ÏÂ dÚ¯fL B‡ , ∆…¿»»¿»∆¿»»¿…»¿»«
- ‰È„n‰ ·¯ ‰˙k‰Â ÔBÙcL B‡ ·‚Á ‡aL Èt ÏÚ«ƒ∆»»»ƒ»¿À¿»…«¿ƒ»

B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡49Ïth‰Ï ·iÁ È˙Ó „ÚÂ . ≈¿«∆≈¬ƒ¿«»««»¿ƒ«≈
?‰ÁÓˆ ‡Ï Ì‡ ˙¯Á‡ ÌÚt Ú¯ÊÏÂ50Èe‡¯L ÔÓÊ Ïk ¿ƒ¿…««««∆∆ƒ…»¿»»¿«∆»

‰ÚÈ¯ÊÏ51ÌB˜Ó B˙B‡a52. ƒ¿ƒ»¿»

של 40) במקרה שמנכה שהדין (קה:) במשנה חכמים, כדעת
חוכר. וכ"ש בשוכר גם הוא - מדינה בקבלנות,41)מכת

שגם  המשנה', ה'מרכבת בשם למעלה שביארנו וכמו
(ראה  בעלֿהבית של מחלקו שמנכין לומר שייך בקבלנות

לד). הערה רוח 42)לעיל ע"י התבואה גרעיני שהצטמקו
ויבשה. דמי 43)חמה היכי (שם: מדינה מכת זה והרי

דבאגי, רובא דאישדוף כגון יהודא, רב אמר מדינה? מכת
"רובא  גורס ורש"י העיר. אותה של השדות רוב היינו
מגידֿמשנה). – הבקעה אותה רוב ופירש דבאגא",

שנשדפה 44) לכך גרם השוכר של שמזלו אומרים אנו שם.
- נפגעו לא אחרים של שדותיהם שהרי - חגב אכלה או

בהפסד. לישא יש 45)ועליו והרי אותם, החכיר שלא
כשם  השדה, בעל של למזלו זו בשדה ההפסד את לייחס
נימקו, קו.) (שם בגמרא השוכר. למזל לייחסו שיש
לבעל  מאשר השוכר למזל ההפסד לייחס יותר שמסתבר
לתאי  משום "אי לטעון יכול השדה שבעל מפני השדה,
כי  ב) מב, (ירמיה כדכתיב פורתא, לי משתייר הוה דידי,
היתה  הרע, מזלך אילמלא פירוש, מהרבה". מעט נשארנו
בשעה  אפילו שמרחם הקב"ה, של מדתו בי מתקיימת
מהרבה", מעט נשארנו "כי שנאמר כמו מתוחה, הדין שמדת
רוב  שניצלו כשם משדפון, להינצל היתה ראויה זו ושדה
שנשתדף. לה שגרם מזלך אלמלא העיר, של השדות

(46- השוכר של למזלו ההפסד לייחס יש יותר כלומר,
המדינה, למכת לייחסו מאשר - נשתדפו שדותיו כשכל
היה  המדינה מכת שלולא כאן לטעון יכול השוכר אין ולמה
שם, בגמרא פירשו מהרבה"? מעט נשארנו "כי בו מתקיים
מידי, לך לאישתיורי חזית הווית "אי עונה: השדה שבעל
שיתקיים  אתה ראוי אם פירוש, מדנפשך". לך משתייר הוה
זו  משדה כי משדותיך, אחת ניצולת היתה - זה מקרא בך
לא  אם אפילו מאוד, מועט דבר או כלום, לך יישאר לא
בעל  של שדותיו כל בנשתדפו ולמה כלל. חכירה דמי תשלם

חזית" הוית "אי השדה: לבעל לומר יכול השוכר אין השדה
חכירותו, דמי לו נשארו שנשתדפה משדה שגם מפני וכו'?
שם  ('תוספות' מהרבה" ה"מעט הם אלה שדמים ואפשר
בשכירות  יפה כוחה זו סברא אולם הוית). אי ד"ה
"או  זו הלכה בראש שכתב רבינו, לדעת אבל ובחכירות,
הרי  חזית", "אי לטענת השדה בעל יענה מה קשה, המקבל"
ונראה  המקבל? כמו חלקו כל מפסיד הוא גם בקבלנות
חזית" "הוית אילו בגמרא: שאמרו מה מפרש שרבינו
שלו, שהיא בשדה אלא נשארנו" "כי לטעון שאין הכוונה,
בשכירות  או בקבלנות שנמסרו אחרים בשדות לא אבל
לקבל  נכון ויותר 'שיטה'. בשם מקובצת' 'שיטה (וראה
התכוון  שרבינו המגידֿמשנה, של קצת הדחוק פירושו
לשון  ותפס לקבלנות, ולא בלבד חכירות או לשכירות
שבכל  לזה, לב לשים ויש "המקבל". שכתבה המשנה
כשהכוונה  אפילו "המקבל". כתוב זה בפרק המשניות

חכירות). או ברוב 47)לשכירות המכה ופשטה ונשתדפה.
שנית  לא אילו טוען: השדה שבעל מנכה, אינו - המדינה
המכה  היתה לא עמך, שהתניתי כמו חיטים זורע והיית
כח) כב, (איוב שנאמר מה בי מתקיים שהיה בה, פוגעת
יעשה, - מהיוצר שתבקש מה כלומר, לך. ויקם אומר ותגזר
שיצליחני  השנה בתחילת השמים מן ביקשתי לא ואני

רש"י). ע"פ (שם בחיטים אלא מנכה,48)בשעורים אינו
פוגעת  המכה היתה לא זרעת אלמלי טוען: השדה שבעל
"לא  יט): לז, (תהלים שנאמר מה בי מתקיים שהיה בה,
שם). (שמואל, ישבעו" רעבון ובימי רעה בעת יבושו

שם).49) לקיש, (ריש וזרע חזור טוען: השדה שבעל
לנכות 50) לך אין לטעון: המשכיר יכול מתי עד כלומר,

שכב). סי' זהב' ('טורי וזרע חזור אפילו 51)אלא כלומר,
שראוי  זמן כל וזורע, חוזר צמח ולא פעמים כמה זרע

(שם).52)לזריעה. ומקום מקום בכל הארץ טבע כפי

.Â¯ÎBO‰53e‚‰pL ÌB˜Ó :B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ «≈«¿«≈»∆≈¬≈»∆»¬
¯ˆ˜Ï54¯˜ÚÏ È‡M¯ BÈ‡Â ,¯ˆ˜È -55,¯˜ÚÈ - ¯˜ÚÏ ; ƒ¿…ƒ¿…¿≈«««¬…«¬…«¬…

‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ Ì‰ÈLe .¯ˆ˜Ï È‡M¯ BÈ‡Â56. ¿≈««ƒ¿…¿≈∆¿«¿ƒ∆«∆
ÂÈ¯Á‡ L¯ÁÏ e‚‰pL ÌB˜Óe57L¯ÁÈ -58ÌB˜Ó . »∆»¬«¬«¬»«¬»

¯ÈkO‰Ï e‚‰pL59Ú˜¯˜ ·b ÏÚ ˙BÏÈ‡60- ∆»¬¿«¿ƒƒ»«««¿«
ÔÈ¯ÈkOÓ61ÔÓ ˙BÁÙa Ì˙Ò BÏ ¯ÈkO‰L Èt ÏÚ Û‡Â , «¿ƒƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

Úe„i‰62ÔÈ‡ - ˙BÏÈ‡ ¯ÈkO‰Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ; «»«»∆»¬∆…¿«¿ƒƒ»≈
ÏÚ ¯˙Èa epnÓ ¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ BÏƒ»««ƒ∆»«ƒ∆¿»≈«

Úe„i‰63‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ .64. «»««…¿ƒ¿««¿ƒ»

קג:53) בקרקע.54)שם נשארים השבלים וקני במגל,
השורש.55) המנהג.56)עם מן לשנות רוצה מהם כשאחד

- בטענה לקצור, שנהגו במקום לעקור מעכב הקרקע בעל
הקצירה  לאחר התבואה של הקשין בשדה שישארו שרוצה
שהקצירה  - בטענה מעכב, המקבל או והחוכר הקרקע; לזבל
הקרקע  בעל לעקור, שנהגו ובמקום העקירה. מן היא קלה
ואינה  נקיה, בשדה רוצה שהוא - בטענה לקצור, מעכב
הוא  שצריך - בטענה מעכב, המקבל או והחוכר לזבל. צריכה
הל' להלן ראה מהקש, גם חלקו נוטל (שהמקבל בקש לחלקו

(שם). בהמותיו למאכל העקירה 57)י) או הקצירה אחר

קסג
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שכירות קסד הלכות - משפטים ספר - כסלו א' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ולהשמידם, שבשדה רעים עשבים של שרשים להפוך כדי
לכשתזרע. ויצמחו יחזרו שם,58)שלא בגמרא ואמרו

שהתבואה  בעוד הרעים מעשביה השדה ניכש שאפילו
העקירה. או הקצירה אחר מלחרוש בזה נפטר אינו בקמתה,

מפירות 60)שם.59) גם השוכר נוטל הקרקע שאגב
בהם. טורח שאינו אע"פ – הסתם 61)האילנות מן כלומר,

מושכרין. שלא 62)הם מקום, באותו המקובל מהשער
שכמנהג  הדעת, על מתקבל - השכירות בשעת כך על התנה
לטעון: יכול השדה בעל אין ולפיכך השכיר, המדינה
מפירות  תיטול שלא עלֿמנת המקובל, מן בפחות השכרתי

ביותר 63)האילנות. ששכרו לטעון יכול המקבל אין
שמן  האילנות, מפירות גם לו שיהיה דעת על מהמקובל,

(שם). שכר המדינה כמנהג הבא 64)הסתם וכל כלומר,
השכירות. בשעת כך על להתנות עליו - לשנות

.Ê¯ÎBÁ‰65,ÌÈhÁ ¯Bk ‰¯OÚa B¯·ÁÓ ‰„O «≈»∆≈¬≈«¬»»ƒƒ
‰˙˜ÏÂ66dÎBzÓ BÏ Ô˙B -67‡Ï - ˙BÙÈ ‰ÈhÁ eÈ‰ . ¿»¿»≈ƒ»»ƒ∆»»…

BÏ Ô˙B ‡l‡ ,˜eM‰ ÔÓ EÏ Á˜BÏ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡È…«¬≈ƒ≈«¿ƒ«∆»≈
dÎBzÓ68,ÌÈ·Ú ÈlÒ ‰¯OÚa Ì¯k epnÓ ¯ÎÁ . ƒ»»«ƒ∆∆∆«¬»»«≈¬»ƒ

eÒÈ¯˜‰Â69e¯ˆ·pL ¯Á‡70¯Á‡ e˜lL ÌÈ¯ÓÚ ÔÎÂ , ¿ƒ¿ƒ««∆ƒ¿¿¿≈√»ƒ∆»««
e¯ˆ˜pL71ÔÎBzÓ BÏ Ô˙B -72B¯ÎÁ .73Èck ‰¯OÚa ∆ƒ¿¿≈ƒ»¬»«¬»»«≈

ıÈÓÁ‰Â ,ÔÈÈ74·BË ÔÈÈ BÏ ÔzÏ ·iÁ -75epnÓ d¯ÎÁ . «ƒ¿∆¡ƒ«»ƒ≈«ƒ¬»»ƒ∆
‡zÒtÒ‡ ÏL ÌÈ¯ÓÚ ‰‡Óa76,¯Á‡ ÔÈÓ dÚ¯Êe , ¿≈»√»ƒ∆«¿«¿»¿»»ƒ«≈

B‡ ,‰˙˜ÏÂ ,‡zÒtÒ‡ dÚ¯Êe ,dL¯Á Ck ¯Á‡Â¿««»¬»»¿»»«¿«¿»¿»¿»
‡zÒtÒ‡ ‰lÁza dÚ¯fLdÚ¯Ê Ck ¯Á‡Â ,dL¯ÁÂ , ∆¿»»«¿ƒ»«¿«¿»«¬»»¿««»¿»»

˙¯Á‡ ÌÚt77‡l‡ ,dÎBzÓ BÏ Ô˙B BÈ‡ - ‰˙˜ÏÂ , «««∆∆¿»¿»≈≈ƒ»∆»
‰pL È¯‰L ,‰·BË ‡zÒtÒ‡ BÏ Ô˙B78‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈«¿«¿»»∆¬≈ƒ»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

שבעל 65) הוא, כך הקבלנות שהסדר - המקבל קו: שם
או  רע יבול בין השדה, שתוציא מה כפי חלקו נוטל השדה

שם). רש"י (ע' ורע.66)טוב כחוש יבול שעלה
קצובים,67) בפירות השדה שוכר שהחוכר אע"פ כלומר,

חיטים  לקנות עליו - מעט יבול השדה תוציא שאפילו היינו
נסתלק  לא מכלֿמקום – שקבעו מה כפי לו ולשלם מהשוק
שהשדה  כפי החיטים, ומאותן קרקעו, מפירות השדה בעל
(מגידֿמשנה). חכירותו שכר לשלם החוכר יכול הוציאה,

יפות,68) חיטים בהוציאה הטעם והוא שהואֿהדין כלומר,
קרקעו  מפירות השדה בעל נסתלק שלא - מתוכה לו שנותן
מן  מסוים חלק מקבל השדה שבעל בקבלנות, וכלֿשכן

טוב. ובין רע בין השדה, שתוציא כפי הופג 69)היבול
ונתחמצו. בכרם.70)טעמם בשדה 71)ועודם ומונחים

שיתייבשו. לקתה 72)כדי כדין דינם - בשדה הם עוד כל
ע"פ  – שם (גמרא שליחותה מילאה טרם שהשדה במחובר,

חכרו.73)רש"י). אם אבל תימן: היין 74)בכת"י
החוכר. בבית בחביות כבר כשהיו שחכר, הכרם מיבול

אלא 75) לקו לא הענבים שהרי שליחותה, מילאה שהשדה
מימרא  (שם לכך גרם ומזלו לקה, החוכר בבית יין כשנעשה

שם). רש"י ע"פ – אשי על 76)דרב וחכרה - אספסת,
אספסת. לזורעה דעת 77)דעת על אלא קיבלה לא והוא

(לחםֿמשנה). אחת פעם שכל 78)שיזרענה כלומר,
לו שנותן כלקתה דינה אין שהמחכיר ששינה מפני מתוכה,

השינוי  לרגל שבא מיבול לקבל דעתי היתה לא לטעון: יכול
בגמרא, אחרת נוסחא היתה רבינו שלפני וכנראה קט). (שם
היתה  איך לנו פירש ולא (מגידֿמשנה. לפנינו שהיא מזו
רבינו  דין שמעמיד המשנה' ב'מרכבת וראה רבינו. נוסחת

נוסחתנו). כפי גם

.Á¯ÎBÁ‰79LkÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ B¯·ÁÓ ‰„O80¯Ó‡Â , «≈»∆≈¬≈¿…»»¿«≈¿»«
E¯ÈÎÁ EÏ Ô˙B ÈÈ¯‰ ?EÏ LÈ „ÒÙ‰ ‰Ó :BÏ81- ! «∆¿≈≈¿¬≈ƒ≈¿¬ƒ¿

BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡82‰z‡ ¯ÁÓÏ : ≈¿ƒ∆¬≈≈¿»»«»
‰pnÓ ‡ˆBÈ83ÌÈ·OÚ ‰ÏÚÓ ‡È‰Â ,84¯Ó‡ elÙ‡Â . ≈ƒ∆»¿ƒ«¬»¬»ƒ«¬ƒ»«

‰B¯Á‡a :BÏ85BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d˙B‡ L¯BÁ È‡86. »«¬»¬ƒ≈»≈¿ƒ

קה.79) צמחי 80)שם בין שעלו הרעים העשבים לעקור
הרבה  תבואתה על הזרע מוסיף אותן "וכשמנקין התבואה
אצל  ידוע דבר וזה הזרע, אל כוחה כל השדה שתתן לפי
ובמקום  - המשנה) בפירוש רבינו (לשון אדמה" עובדי
וראה  ד, סעיף שם ושו"ע ('טור' כאן ידובר לנכש, שנהגו

ולחםֿמשנה). לא 81)מגידֿמשנה אפילו הרי כלומר,
שהוקצב, כפי חכירך תקבל שהרי כלום, תפסיד לא אנכש
(ראה  עלי ההפסד שכל במקום לנכש להכריחני רשאי ואינך

שם). המשנה, לחוכר.82)פירוש השדה בעל
לו.83) היבול.84)ומחזירה את אחר 85)וממעטים

העקירה. או ליה,86)הקצירה דאמר "משום קה. שם
עד  הזמן בפרק שיפול הזרע פירוש, נפל" דנפל בזרא
את  אלא משמידה החרישה אין כלומר, יפול, החרישה
ואם  ויצמח, שנפל הזרע את ולא ושרשיהם, הרעים העשבים
ולשנה  הקרקע, על שיפלו זרעים העשבים יעלו תנכש לא

שם). רש"י (ע"פ עשבים יצמיחו הבאה

.Ë¯ÎBÁ‰87‡Ï - ÌÈ¯BÚO dÚ¯ÊÏ B¯·ÁÓ ‰„O «≈»∆≈¬≈¿»¿»¿ƒ…
Ú˜¯w‰ ˙‡ ˙BLÈÁÎÓ ÔÈhÁ‰L ÈtÓ ,ÌÈhÁ ‰pÚ¯ÊÈƒ¿»∆»ƒƒƒ¿≈∆«ƒƒ«¿ƒ∆««¿«
‰pÚ¯ÊÈ - ÌÈhÁ dÚ¯ÊÏ d¯ÎO .ÌÈ¯BÚO‰Ó ¯˙È»≈≈«¿ƒ¿»»¿»¿»ƒƒƒ¿»∆»
- ‰‡e·z ;‰‡e·z ‰pÚ¯ÊÈ ‡Ï - ˙ÈË˜ .ÌÈ¯BÚO¿ƒƒ¿ƒ…ƒ¿»∆»¿»¿»

˙ÈË˜ ‰pÚ¯ÊÈ88da ‡ˆBiÎÂ Ï···e .89‰pÚ¯ÊÈ ‡Ï - ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆¿«≈»…ƒ¿»∆»
˙ÈË˜90ı¯‡‰ ˙‡ ˙LÁÎÓ ÌL ˙ÈËw‰L ÈtÓ ,91. ƒ¿ƒƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ»«¿∆∆∆»»∆

קו:87) שם במשנתנו.88)משנה, הרי"ף כגירסת
תבואה, יזרענה "קטנית מהופכת: גירסא שבידינו, ובספרים

קטנית". יזרענה לא אדמתה 89)תבואה שטבע ארץ כל
בבל. הרי"ף.90)כשל נוסחת ע"פ – ק. "ועיקר 91)שם

ממיני  מין ולזרוע שדה לחרוש עמו כשיפסוק הוא הדבר
(פחות) מעט שהזיקו מה לזרוע לו) (מותר לו יש הזרעים,
שהזיקו  מה יזרע ולא עמו, שפסק (מהמין) הדבר  מאותו
אותו  בטבע שיודעים עלֿפי בזה ועושים ממנו. (יותר) גדול
(לשון  ועבודתה" בחרישה המתעסקין מן בזריעה המקום
נאמר  זה שדין רבינו, דעת שם). המשנה, בפירוש רבינו
לעכב  יכול השדה בעל - בקבלנות אבל בשוכר, או בחוכר
השכירות, בשעת שהוסכם מזה אחר מין לזרוע המקבל על
שהרי  שהוסכם, מהמין פחות בקרקע שהזיקו למין אפילו
זה  למין אומר: השדה, מתבואת חלקו שנוטל השדה בעל

קסד
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קסה שכירות  הלכות - משפטים ספר - כסלו א' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

- מגידֿמשנה ראה הרמב"ן. (כדעת צריך אני שהוסכם
הל' ולהלן ג, הל' למעלה וראה ד. ס"ק שכד סימן הגר"א

יד).

.ÈÏa˜Ó‰92B¯·ÁÓ ‰„O93˙BËÚeÓ ÌÈLÏ94ÔÈ‡ - «¿«≈»∆≈¬≈¿»ƒ»≈
‰Ó˜M‰ ˙¯B˜a ÌeÏk Ïa˜ÓÏ95da ‡ˆBiÎÂ96‡ÏÂ , «¿«≈¿¿««ƒ¿»¿«≈»¿…

˙BÏÈ‡‰ Á·La97Ô‰ÈÏ‡Ó e‡ˆiL98‰„Oa99Ï·‡ ; ¿∆«»ƒ»∆»¿≈¬≈∆«»∆¬»
˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó BÏ ÔÈ·MÁÓ100B˙B‡ Ô‰a ‰È‰ el‡k ¿«¿ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»»∆

‰„O‰ ÏÎa Ú¯fL Ú¯Ê101˙BÏÈ‡‰ eÁÓvL ‡e‰Â . ∆«∆»«¿»«»∆¿∆»¿»ƒ»
BÈ‡L ÌB˜Óa e‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯‰ ÌB˜Óa¿»»»ƒ¿ƒ»¬»ƒ»¿¿»∆≈

‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯102ÌeÏk BÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡ -103Ì‡Â . »ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰Ó˜M‰ ˙¯B˜a BÏ LÈ - ¯˙È B‡ ÌÈL Ú·L dÏa˜104 ƒ¿»∆«»ƒ»≈≈¿««ƒ¿»

ÌL eÈ‰Â ,‰„O‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰ .da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒƒ«¿«¿ƒ¿«≈ƒ«»∆¿»»
¯În‰Ï eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈÚ¯Ê105‡ÏÂ e¯Ó‚pL B‡ , ¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿¿¿…

L - Ô¯ÎÓÏ ˜eM‰ ÌBÈ ÚÈb‰ÏÚaÓ ÏËBÂ Ô˙B‡ ÔÈÓ ƒƒ««¿»¿»»ƒ»¿≈ƒ««
Ú˜¯w‰106Ú˜¯w‰ ÏÚ·e Ïa˜Ó‰ ÔÈ˜ÏBÁL ÌLk . ««¿«¿≈∆¿ƒ«¿«≈««««¿«

Lw·e Ô·za ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,‰‡e·za107ÔÈ˜ÏBÁL ÌLk . «¿»»¿ƒ«∆∆««¿≈∆¿ƒ
˙B¯BÓfa ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈia108ÌÈ„ÈÓÚn‰ ÌÈw‰ Ï·‡ . ««ƒ»¿ƒ«¿¬»«»ƒ««¬ƒƒ

ÌÈÙb‰ ˙Áz109el‡ È¯‰ - ˙eÙzLa Ô˙B‡ e˜ Ì‡ : «««¿»ƒƒ»»¿À»¬≈≈
‰wL ‰Ê - Ô‰Ó „Á‡ ÏMÓ Ô‰ Ì‡Â ;Ô‰a ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ»∆¿ƒ≈ƒ∆∆»≈∆∆∆»»

BlL Ô‰ È¯‰ Ô˙B‡110.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¬≈≈∆¿≈…«≈»∆

שם.92) לזורעה.93)משנה, דעת משבע 94)על פחות
פ"א 95)שנים. לדמאי בפירושו (רבינו מדברי תאנה עץ

בנין  לקורות משמשים השקמה ענפי מקומות). ובכמה מ"א,
יכרות  ואם שנים, שבע שיגדלו עד קורות נעשים ואינם
שנים, משבע פחות זמן אחר השדה את ויחזיר הענפים
(ע"פ  שקיבלה בעת שהיתה במצב מחזירה שאינו נמצא
קרקע  אגב אילנות להשכיר שנהגו במקום ואפילו רש"י).
אילנות  אמרו שלא בקורות, לו אין ו) הל' למעלה (ראה
במגידֿ מובא (ראב"ד לקורות ולא לפירות אלא מושכרין
ללמדנו  כלום", למקבל "אין וכתב: רבינו דייק משנה).
בשני  השקמה שהשביחה השבח מן כלום נוטל שאינו

צז. הערה לקמן ראה בגמרא. שם כרבא כל 96)הקבלנות.
השקמה. כעץ שטבעה השדה 97)אילן בשבח כלומר,

באילנות. הנמצאים 98)שהושבחה האילנות משרשי
שם). (שטמ"ק לנוטעה 99)בשדה השדה קיבל לא שהרי

דעת  על אלא לשדה המקבל ירד לא כלומר, לזורעה. אלא
על  ולא זריעה ע"י השדה שתשביח מהשבח חלק שיטול
"שאפילו  רבא לדעת בגמרא (שם באילנות השדה שבח דעת
בשבח  חלק נוטל אינו פירוש, לו", אין שקמה בשבח
ירד  שלא הקבלנות, זמן (בפרק ונתעבו שנתרבו הענפים
זה  דין כתב רבינו הזריעה). שע"י השבח דעת על אלא
האילנות, בשבח לו יש שהחוכר, דעתו, ונראה במקבל.
שבח  כל דעת על לשדה יורד שהחוכר מפני והטעם
בחכרה  אפילו לנוטעה הוא רשאי שהרי השדה, שתשביח
ט. בהל' (כמבואר יותר הקרקע מכחישין אינן אם - לזריעה
שהבאנו  הרמב"ן שיטת כפי והוא ד. ס"ק שכה סי' הגר"א
ממה  לשנות רשאי המקבל שאין פט, בהערה למעלה
אינם  שאם כתב, שם וב'טור' הקבלנות. בשעת שהוסכם

לנוטעם, המקבל רשאי מהזרעים, יותר הקרקע את מכחישים
חלקו). נוטל הוא זה שתפסו 100)ומשום השדה שטח

הזריעה. שטח והמעיטו מאיליהן שיצאו האילנות
פפא.101) ברב מעשה - חול.102)שם או סלעים במקום
ביבי).103) ברב מעשה - (שם הפסד כל לו נגרם לא שהרי
לקורות,104) ראוים ויהיו ענפיה יחזרו שנים שבע שעד

לקוצצן  רשאי [והוא שקיבלה. בעת שהיתה כמצב ומחזירה
ארבע  או שלוש בנות היו אם אפילו שנים, שבע כשישלימו

שכה]. סימן 'טור' השדה. את שעודם 105)כשקיבל
ילקטם  ואם צרכם, כל נתבשלו שלא היינו לקרקע, צריכים
מהתוספתא  כן ומוכיח הרמב"ן, בשם (מגידֿמשנה יפסדו

ה"א). ט פרק אם 106)בבאֿמציעא לו, המגיע חלקו כפי
גם  בתוספתא נאמר זה [דין (שם). לשליש או למחצה

שהרי 107)בשכירות]. אלו, דינים שייך לא ובחכירות
קג.). (שם חלוקה בסיס על שנקצצו 108)אינה הענפים

מקובצת'). 'שיטה ע"פ (שם הם הפירות שבכלל הגפנים, מן
באויר,109) תלויים והאשכולות זקופים הגפנים שיהיו כדי

סט.). בבאֿבתרא הרשב"ם (לשון בקרקע יתקלקלו ולא
שם:110)

.‡ÈÚhÏ B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰111ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - «¿«≈»∆≈¬≈ƒ«¿«≈»»««
‰¯OÚ ‰„O‰112˙B‡¯ea113‰‡ÒÏ114- ‰Ê ÏÚ ¯˙È . «»∆¬»»»ƒ¿»»≈«∆

Ïk‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó115. ¿«¿¿ƒ»»∆«…

הר"י 112)לנוטעה.111) בשם (מגידֿמשנה נטיעות
לגפנים, שהכוונה (430 (ב"ב, במאירי וראה מיגאש.
לשורות). כאן שהכוונה מיגאש הר"י אומר שני ובפירוש

פרי.113) עושות שאינן בו 114)עקרות שזורעים שטח
ואם  אמה. חמשים על אמה חמשים ומידתו תבואה, סאה
חייב  המקבל אין כזה, בשטח עקרות נטיעות עשר צמחו
הוא, כך סאה בית נטיעת שדרך תחתיהן, אחרות ליטע
צה.) (בבאֿבתרא מוחל השדה ובעל בוראות, עשר שיוצאות
מגידֿ (עיין "למאה" שם: הרשב"ם וגירסת רבינו. כגירסת

כל 115)משנה). כמספר אחרות נטיעות לנטוע צריך
סימן  הנטיעות, מדרך יותר בוראות שיצאו כיון הבוראות.
הבוראות  כל מייחסים ולפיכך בנטיעה, שפשע הוא
שצריך  שכל מקום, בכל אמרו זה וכלל (שם, לפשיעתו
יא). הל' מכירה מהל' פי"ח ראה הכל. מתקן - ולתקן לחזור

.·ÈÏa˜Ó‰116‰˙OÚ ‡ÏÂ B¯·ÁÓ ‰„O117LÈ Ì‡ , «¿«≈»∆≈¬≈¿…»¿»ƒ≈
B‰‰ ÏÚ ¯˙È ÌÈ˙‡Ò ‡ÈˆBzL È„k da‰‡ˆ118·iÁ - »¿≈∆ƒ»«ƒ»≈««»»«»

da ÏthÏ Ïa˜Ó‰119‡‡ :Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï ·˙Bk CkL . «¿«≈ƒ«≈»∆»≈¿««««¿«¬»
¯È‡Â Ìe˜‡120‰¯Ê‡Â Le„‡Â ¯nÚ‡Â ¯ˆ˜‡Â Ú¯Ê‡Â ¡¿»ƒ¿∆¿«¿∆¿…«¬«≈¿»¿∆¿∆
È¯k „ÈÓÚ‡Â121‰Ó B‡ ,BÈˆÁ ˙‡ Ïh˙Â EÈÙÏ ¿«¬ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ…∆∆¿«

e˙iM122‰n·e ÈÏÓÚ ¯ÎOa ¯‡M‰ Ïh‡ È‡Â , ∆«¿«¬ƒ∆…«¿»ƒ¿«¬»ƒ«∆
È˙‡ˆB‰L123. ∆≈ƒ

קה.116) בבאֿמציעא וגמרא לה.117)משנה כראוי
וריש 118) ינאי רבי דבי כדברי (שם, בשדה שהושקעה

כרחו.119)לקיש). ואחרוש.120)על אעמוד
תבואה.121) תנאם.122)ערימת כפי רביע, או שליש
להוציא 123) בה יש אם בה לטפל חייב לפיכך כלומר: שם,

קסה
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שכירות קסו הלכות - משפטים ספר - כסלו ב' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כרי, ואעמיד וכו' איקום אנא כותב: הוא שהרי סאתים,
בה  יהיה אם הצריכות, העבודות כל בה אעבוד כלומר
(שם) חכמים אמרו כרי, ושיעור כרי. להעמיד כדי שיעור
סאתים  ישארו ההוצאות שינכו אחר היינו סאתים, שהוא
בחכירות  שהרי בלבד, בקבלנות והמדובר כרי. להעמיד כדי
לא, או בשדה יטפל המקבל אם ענין כל השדה לבעל אין

שם). (רש"י שהוקצבו חכירותו דמי יקבל שהוא משום

.‚ÈÏa˜Ó‰124da ‰ÎfL ¯Á‡Â ,B¯·ÁÓ ‰„O125 «¿«≈»∆≈¬≈¿««∆»»»
d¯È·B‰126,˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ ‰nk d˙B‡ ÔÈÓL - ƒ»»ƒ»«»ƒ¿»«¬

BÏ ÚÈbÓ ‰È‰L B˜ÏÁ BÏ Ô˙BÂ127ÏÚ·Ï ·˙Bk CkL . ¿≈∆¿∆»»«ƒ«∆»≈¿««
„·Ú‡ ‡ÏÂ ¯È·B‡ Ì‡ :Ú˜¯w‰128ÌlL‡ , ««¿«ƒƒ¿»«¬≈¬«≈

‡·ËÈÓa129d˙ˆ˜Ó ¯È·B‰ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â .130ÈtÓe . ¿≈¿»¿«ƒƒƒƒ¿»»ƒ¿≈
?ÌlLÏ ·iÁ˙ ‰Ó131¯·„ BÓˆÚ ÏÚ ˜Òt ‡lL ÈtÓ »ƒ¿«≈¿«≈ƒ¿≈∆…»«««¿»»

·eˆ˜132‡zÎÓÒ‡k ‡È‰ È¯‰ :¯Ó‡pL È„k133‡l‡ , »¿≈∆…«¬≈ƒ¿«¿«¿»∆»
‡·ËÈÓa ÌlLiL ‰˙‰134„aÚLÂ ¯Ób CÎÈÙÏe , ƒ¿»∆¿«≈¿≈¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈

BÓˆÚ135Ôz‡ ,„·Ú‡ ‡ÏÂ ¯È·B‡ Ì‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . «¿¬»ƒ»«ƒƒ¿»«¬≈∆≈
ÔÈ¯È„ ‰‡Ó EÏ136‡zÎÓÒ‡ ‰Ê È¯‰ -137·iÁ BÈ‡Â , ¿≈»ƒ»ƒ¬≈∆«¿«¿»¿≈«»

„·Ïa ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯M ‰Ó ÈÙk Ô˙B ‡l‡ ,ÌlLÏ138. ¿«≈∆»≈¿ƒ«∆¿»«¬ƒ¿«

קד.124) שם נקנית 125)משנה, שקרקע הדרכים באחד
בו. לחזור יכול ואינו צט:), (שם חרשה 126)בהם לא

בור. שדה ועשאה זרעה, תנאם.127)ולא ולא 128)כפי
פע  בה לה.אעשה הראויה הוא 129)ולה וכן כצ"ל,

ומהרי"ף  כת"י, כמה בשם הדק"ס הביא (וכן רומי בדפוס
היינו  השדה, של - שלה במיטב כלומר קושטא), דפוס
היתה  אם לעשות ראויה היתה שהשדה והטוב הגבוה כיבול
קדם', ב'גנזי וראה שם. הרע"ב (ע"פ כראוי וזרועה חרושה

.(99 עמוד ס"ה תילתא"130)לוין "אוביר בגמרא שם
אינו 131)(שליש). שהרי היא, אסמכתא והלא כלומר,

לא  או יהיה אם האומר "וכל יוביר, אם במקרה אלא מחייב
יהיה  שמא סומכת עדיין דעתו שהרי והקנה, גמר לא יהיה,
ז). הל' מכירה מהל' בפי"א רבינו (לשון יהיה" לא שמא או

המשוער.132) ההפסד חישוב בסיס על שלא מסוים, סכום
אלא 133) כן אמר ולא יהיה, לא שעדיין סומכת שדעתו

בדבר 134)להגזים. עצמו התחייב ולא ההפסד, כפי
זה 135)גוזמא. שאין במיטבה משלם הוא בדין כלומר,

בכסףֿמשנה  וראה כאן, מימוניות הגהות (ע"פ אסמכתא
שם). ההפסד.136)מכירה מכפי יותר ולא 137)היינו

קד:). (שם להגזים אלא כך אמר ולא עצמו, ושיעבד גמר
לא 138) אמנם שאמר. דינרין המאה בכלל עצמו שהתחייב

אסמכתא, אלא זה שאין דינרין, מאה לתשלום עצמו שיעבד
מאה  במסגרת עצמו ושיעבד גמר המשוער ההפסד כפי אבל
במיטבה  אשלם אעביד ולא אוביר אם כדין זה והרי הדינרין,
שהרי  בלבד, בקבלנות המדובר זו בהלכה גם שם). (רי"ף
את  יעבד בין חכירות, דמי השדה בעל מקבל בחכירות

יובירה. ובין השדה

.„ÈÏa˜Ó‰139ÔÈÓLÓL dÚ¯ÊÏ ‰„O140dÚ¯Êe , «¿«≈»∆¿»¿»À¿¿ƒ¿»»
ÌÈhÁ ‰˙OÚÂ ,ÌÈhÁ141‰Èe‡¯ ‡È‰L ‰nk ÔÈÂML ƒƒ¿»¿»ƒƒ∆»ƒ«»∆ƒ¿»

M‰ ÔÓ ˙BOÚÏBÏ ÔÈ‡ - ÔÈÓLÓ142‡l‡ ÂÈÏÚ «¬ƒ«À¿¿ƒ≈»»∆»

˙ÓÚ¯z143˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰nÓ ˙BÁt ‰˙OÚ . «¿…∆»¿»»ƒ«∆ƒ¿»«¬
ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ144‡È‰M ‰Ó ÈÙk Ïa˜Ó‰ BÏ ÌlLÓ - ƒ«À¿¿ƒ¿«≈«¿«≈¿ƒ«∆ƒ

¯˙È ÌÈhÁ ‰˙OÚ .ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¿̄»«¬ƒ«À¿¿ƒ»¿»ƒƒ»≈
ÔÈ˜ÏBÁ - ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰nÓƒ«∆ƒ¿»«¬ƒ«À¿¿ƒ¿ƒ
ÏÚa ¯kzOnL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÈaL È‡z‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿«∆≈≈∆««ƒ∆ƒ¿«≈««

Ú˜¯w‰145. ««¿«

קד:139) אבל 140)שם החיטים, מן יקרים שהם
החיטים. מן יותר הקרקע השדה 141)מכחישים הוציאה

חיטים. של  עשר השדה.142)יבול שהרי 143)לבעל 
המקבל  השדה לבעל לו יש תרעומת ברם כלום, הפסיד לא
צריך  היה והוא שומשמין זרעה ולא ששינה מה על
בדמי  בשוק שומשמין לקנות לו שאפשר ואע"פ לשומשמין.
ק  ס"ק שכו (סמ"ע מקרקעו שומשמין הוא רוצה החיטים,
י, ט, בהלכות רבינו בדעת הגר"א לשיטת בהתאם עיי"ש),
ולזרוע  לשנות רשאי המקבל שאין הרמב"ן, כדעת שהיא
תרעומת, השדה לבעל יש ולפיכך שהוסכם, מזה אחר מין
ואפילו  פחות, שמכחיש למין לשנות רשאי החוכר אבל

כאן). אין לטובה 144)תרעומת טוען המקבל ואין כלומר,
מן  פחות החיטים שכחש הקרקע כחש למעט נתכוונתי,
ולא  ארעא, "תכחוש לו אומר השדה בעל שהרי השומשמין,
בעל  יכחש ולא הקרקע שתכחש מוטב מרא", ליכחוש

קד:).הק  שם הגמרא ע"פ ג, ס"ק שם (סמ"ע רקע
השומשמין 145) לבין שעשתה החיטים שבין ההפרש

הוא  "אטו קד:) (שם אומרים שאנו לעשות, ראויה שהיתה
השביח, המקבל רק (האם אשבחה" לא ארעא אשבח,
השבח  את לייחס שיש כשם כלומר, השביחה), לא והקרקע
יש  כך והשביח, רב טיפול בשדה והשקיע שטרח למקבל

שהשביחה. לקרקע השבח לייחס

âכסלו ב' קודש âשבת
éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦

המדינה,1) כמנהג שהכול הפועלים, את שוכר דין יבאר
על  שוכר ודין העבודה, באמצע בהם שחזרו פועלים ודין

מציאה. שמצא יום שכיר ודין שליח, ידי

.‡¯ÎBO‰2Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,ÌÈÏÚBt‰ ˙‡3ÌÈkL‰Ï4 «≈∆«¬ƒ¿»«»∆¿«¿ƒ
·È¯Ú‰Ïe5‡lLÂ ÌÈkL‰Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó , ¿«¬ƒ»∆»¬∆…¿«¿ƒ¿∆…

ÔtÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ·È¯Ú‰Ï6ÔeÊÏ e‚‰pL ÌB˜Ó .7- ¿«¬ƒ≈»¿À»»∆»¬»
˙B¯‚B¯‚a ˜tÒÏ ;ÔeÊÈ8Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Ó˙a B‡ »¿«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«≈»∆

‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ .˜tÒÈ - ÌÈÏÚBtÏ9. «¬ƒ¿«≈«…¿ƒ¿««¿ƒ»

פג.2) בבאֿמציעא ששכרם.3)משנה לעבודה 4)לאחר
השמש. זריחת החמה.5)עם  שקיעת לשנות 6)אחר

על  עמהם התנה ולא סתם ששכרן מאחר המדינה, ממנהג
שכרם  ואפילו ר"י) בשם שם ('תוספות' השכירות בשעת כך
התנה  שלא שכל מדינה, באותה המקובל מהשער ביותר

שם). (גמרא יותר משובחת השכירות שהשוכר 7)בשעת
סעודתם. מזון לפועלים על 8)נותן נוסף בגרוגרות, גם

הסעודה. שם.9)מזון

שבת קודש
קסו
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קסז שכירות  הלכות - משפטים ספר - כסלו ב' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.·¯ÎBO‰10ÌÈLÎÂ „Á‡k :BÏ ¯Ó‡Â ÏÚBt‰ ˙‡ «≈∆«≈¿»«¿∆»¿ƒ¿«ƒ
¯ÈÚ‰ ÈaÓ11¯˙i‰Â ˙e¯ÈÎOaL ˙eÁt‰ ÔÈ‡B¯ - ƒ¿≈»ƒƒ«»∆«¿ƒ¿«»≈

Ô‰ÈÈa ÔÈnLÓe ,˙e¯ÈÎOaL12. ∆«¿ƒ¿«¿ƒ≈≈∆

כחכמים.10) פז. בשעת 11)שם מסוים שכר עמו קצץ לא
אחד  שפועל השכר כפי שכרך הרי לו: אמר אלא השכירות,
שער  מקום באותו ואין - בכך נשכרין העיר מפועלי שנים או

הפחות 12)אחיד. בין שיש השכר הפרש כלומר,
נשכרים  שיש כגון שבשכירות, היתר לבין שבשכירות
לו  ונותן ביניהם מחלקים בארבעה, נשכרים ויש בשנים,
שם, מקובצת' ב'שיטה מובא חננאל, רבינו (כפירוש שלושה

הרמ"ה). בשם שלא סימן ה'טור' פירש וכן

.‚BÁeÏLÏ ¯Ó‡13‰LÏLa ÌÈÏÚBt ÈÏ ¯ÎOe ‡ˆ :14, »«ƒ¿≈¿…ƒ¬ƒƒ¿»
‰Úa¯‡a Ô¯ÎOe CÏ‰Â15:ÁÈÏM‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ : ¿»«¿»»¿«¿»»ƒ»«»∆«»ƒ«

‰Úa¯‡ Ì‰Ï Ô˙B - ÈÏÚ ÌÎ¯ÎO16ÏÚaÓ ÏËBÂ , ¿«¿∆»«≈»∆«¿»»¿≈ƒ««
‰LÏL ˙Èa‰17BÒÈkÓ „Á‡ „ÈÒÙÓe ,18:Ì‰Ï ¯Ó‡ . ««ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒƒ»«»∆

˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ ÌÎ¯ÎO19˙Èa‰ ÏÚa Ì‰Ï Ô˙B - ¿«¿∆«««««ƒ≈»∆««««ƒ
‰È„n‰ ‚‰Ók20‰LÏLa ¯kOpL ÈÓ ‰È„na ‰È‰ . ¿ƒ¿««¿ƒ»»»«¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿»

‡l‡ Ì‰Ï Ô˙B BÈ‡ - ‰Úa¯‡a ¯kOpL ÈÓeƒ∆ƒ¿»¿«¿»»≈≈»∆∆»
‰LÏL21ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙ÓÚ¯z Ì‰Ï LÈÂ ,22‰na . ¿»¿≈»∆«¿…∆««»ƒ««∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c23Ï·‡ ;˙¯k ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡Lk ¿»ƒ¬ƒ¿∆≈¿«¿»ƒ∆∆¬»
˙¯k ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰24Ô˙B - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â »¿»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈ƒ»»«¿»»≈

‡ ‡Ï el‡L ;‰Úa¯‡ ˙Èa‰ ÏÚa Ì‰ÏÌ‰Ï ¯Ó »∆««««ƒ«¿»»∆ƒ…»«»∆
¯Ó‡ .‰Úa¯‡ ‰ÂL eOÚÂ eÁ¯Ë ‡Ï ,‰Úa¯‡ BÁeÏL¿«¿»»…»¿¿»»∆«¿»»»«
ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰Úa¯‡a ÈÏ ¯ÎO :˙Èa‰ ÏÚa BÏ««««ƒ¿…ƒ¿«¿»»¿»««»ƒ«
‰ÂL ÔzÎ‡ÏÓ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏLa ¯ÎOÂ¿»«ƒ¿»««ƒ∆¬≈¿«¿»»»

‰Úa¯‡25‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ -26È¯‰L ,ÏÚ eÏa˜ «¿»»≈»∆∆»¿»∆¬≈ƒ¿«
ÔÓˆÚ27ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙ÓÚ¯z Ì‰Ï LÈÂ ,28BÏ ¯Ó‡ . «¿»¿≈»∆«¿…∆««»ƒ«»«

Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰LÏLa ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒƒ¿»¿»««»ƒ«¿»«»∆
- ˙Èa‰ ÏÚa ¯Ó‡L ‰Ók eÈ¯‰ :e¯Ó‡Â ,‰Úa¯‡a¿«¿»»¿»¿¬≈¿»∆»«««««ƒ

‰Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ˙Èa‰ ÏÚa ÔziL ‡l‡ ÔzÚc ÔÈ‡29. ≈«¿»∆»∆ƒ≈««««ƒ»≈««¿»»
CÎÈÙÏ30- ‰Úa¯‡ ‰ÂL Ì‡ :eOÚM ‰Ó ÔÈÓL ¿ƒ»»ƒ«∆»ƒ»∆«¿»»

‰Úa¯‡ ÔÈÏËB31Úe„È BÈ‡ Ì‡Â ;˙Èa‰ ÏÚaÓ32B‡ ¿ƒ«¿»»ƒ««««ƒ¿ƒ≈»«
‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰ÂL BÈ‡33ÏÚa BÏ ¯Ó‡ . ≈»∆≈»∆∆»¿»»«««

,‰LÏLa Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰Úa¯‡a ˙Èa‰««ƒ¿«¿»»¿»««»ƒ«¿»«»∆ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏÚa ¯Ó‡L ‰Ók :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿¿»∆»«««««ƒ««ƒ
,‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ÔzÎ‡ÏnL∆¿«¿»»»«¿»»≈»∆∆»¿»

Ú eÏa˜Â ‰LÏL eÚÓL È¯‰LÌ‰ÈÏ34. ∆¬≈»¿¿»¿ƒ¿¬≈∆

עו:13) ופועל.14)שם פועל לכל דינרים בשלשה 
שם. ברי"ף הוא וכן שלשה, בשלשה התימנים: ובכת"י

הפועלים 15) ושער ארבעה. בארבעה תימן: ובכת"י ברי"ף
שלושה. הוא על 16)הנהוג וקיבל עמהם, שקצב מה כפי

השכירות. אחריות עמו.17)עצמו שהתנה מה כפי
בארבעה 18) קבוע מקום באותו הפועלים שער אם אמנם,

השוכר  כדין שההנהו, מה כפי ארבעה הבית מבעל נוטל -
שנוטל  ט הל' להלן שמבואר חבירו, בשל והראה הפועל את

הרמ"ך, בשם שם מקובצת' ('שיטה שנהנה מה כפי מחבירו
סמ"ע  ועיין אומרים', 'ויש בשם שלב סי' הרמ"א כתב וכן

ב. ס"ק שם ושאין 19)וש"ך שליח שהוא שהודיעם היינו,
שם). (שטמ"ק עליו השכר שער 20)אחריות ואם

- בארבעה ואם שלושה. להם נותן בשלושה, הוא הפועלים
למרות  בארבעה ושכרם השליח ששינה מאחר ארבעה.
בקציצתו  ואין שליחותו בטלה בשלושה, אמר הבית שבעל
נעשית  השכירות כאילו זה מקרה דנים אנו ולפיכך ממש,
(רי"ף  המדינה מנהג כפי ששכרם שכר, קציצת בלא סתם

בלא 21)שם). השוכר דעת - קבוע שער שאין שבמקום
לגלות  הפועלים ועל הנמוך, השער על הסתם מן קציצה
גילו  שלא וכיון בארבעה, אלא נשכרים אינם שהם דעתם
השוכר. דעת כפי לעבודה שהסכימו אומרים, אנו - דעתם

אלא ולפ  להם אין - בארבעה שכרם שהשליח אף יכך,
הבית" בעל על "שכרכם השליח מן ששמעו מאחר שלשה,
קציצת  על לסמוך ולא הבית לבעל דעתם לגלות עליהם היה

ג). ס"ק שלב סי' סמ"ע שם, (רי"ף שאלמלא 22)השליח
לאחרים  עצמם ומשכירים טורחים היו בארבעה, שכרם
שם). (גמרא בארבעה ששוכרים במקום יש שהרי בארבעה,

ש"ך 23) (עיין המדינה כמנהג שלשה להם נותן הבית שבעל
ח). ס"ק שעבודתם 24)שם כגון להערכה, ניתנת שאינה

(גמרא  מים ונתמלא השדה סביבות חריץ בחפירת היתה
ארבעה.25)שם). שוה שהיא ניכרת מלאכתם כלומר,

הבית 26) בעל על שכרכם או עלי שכרכם אמר לאֿשנא
שם). זול.27)('טור' במחיר לשליח 28)לעבוד אומרים 

היה  בארבעה, לשכור אותך הרשה הבית ובעל הואיל -
מדמי  להפחית ולא בארבעה, ולשכור טוב להיות עליך
(משלי  אומר שהכתוב וכמו טובה, מאתנו ולמנוע השכירות
פא:). בבאֿקמא (ע"פ מבעליו טוב תמנע אל כז): ג,

אינו 29) הבית" בעל שאמר כמה "הרינו שאמרו מה כלומר,
הבית, בעל שאמר למה מסכימים שהם להתפרש ניתן
שאין  שלושה, אלא להם ואין בשלושה לשכור אמר ואפילו
ארבעה  להם מציע שהשליח שבזמן הדעת, על מתקבל זה
בעל  אמר שמא לומר התכוונו אלא לשלושה, הם יסכימו -

מארבעה. ביותר לשוכרם לפרש 30)הבית שאין כיון
דינם  הרי הבית, בעל שאמר השכר לסכום כהסכמה דבריהם
ושכרם  השליח והלך בשלשה הבית בעל אמר כדין
ואמר  הבית, בעל שאמר כמו הרינו אמרו: ולא בארבעה,
(מגידֿמשנה). הבית בעל על שכרכם השליח להם

ניכרת.31) ניכרת.32)כשמלאכתם מלאכתם שאין
מקום 33) באותו השער אם והואֿהדין שם. ורי"ף גמרא

המדינה. כמנהג ארבעה להם נותן - ארבעה שהוא מקובל
להם  נותן השליח - עלי שכרכם השליח להם אמר אם וכן
למעלה  שנתבאר כמו שלושה, הוא שהשער אף ארבעה,

בגמרא 34)(מגידֿמשנה). נפשטה שלא בעיא זה דין
הסכמה  בדבריהם לראות יש אם הוא: והשיקול (שם),
אלא  בדבריהם דעתם ואין השליח, להם שאמר לסכום
שכך  לך מאמינים אנו לשליח לומר והתכוונו אימון, הבעת
שוה  עבודתם אפילו שלשה, אלא להם ואין הבית בעל אמר
הסכמתם  הביעו שהרי וכו', הרינו אמרו לא אם כמו ארבעה,

קסז
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שכירות קסח הלכות - משפטים ספר - כסלו ב' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שיש  אומר, הנגדי והשיקול השליח; מן ששמעו כפי לעבוד
ואינם  השליח, בדברי איֿאמון הבעת בדבריהם לראות
"הרינו  לו: אמרו ולכן הבית, בעל אמר שכך לו מאמינים
ולכן  אומר, שאתה כפי ולא כלומר הבית", בעל שאמר כמו
לא  שהבעיה ומפני הבית. בעל שאמר כמו ארבעה נוטלים
ספק  כל כדין – שלשה אלא להם שאין רבינו פסק - נפשטה

שם). (רי"ף המוחזק מיד מוציאים שאין בממון

.„ÌÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰35eÚË‰Â ,36˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ «≈∆«¬ƒ¿ƒ¿∆««««ƒ
Ì˙B‡ ‰ÚË‰ ˙Èa‰ ÏÚa B‡37‰Ê ÏÚ ‰Ê Ì‰Ï ÔÈ‡ - ««««ƒƒ¿»»≈»∆∆«∆

˙ÓÚ¯z ‡l‡38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .39‡lLa ∆»«¿…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
eÎÏ‰40eÎÏ‰ Ï·‡ ;41‰‡e·z e‡ˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ¯nÁ‰42, »¿¬»»¿««»ƒ¿…»¿¿»

‰ÁÏ ‡È‰Lk ‰„O e‡ˆÓe ÌÈÏÚBt43¯ÎOL B‡ , ¬ƒ»¿»∆¿∆ƒ«»∆»«
ÌÈÓ ‰‡lÓ˙pL ‰e‡ˆÓe ‰„O‰ ˙B˜L‰Ï44¯wa Ì‡ : ¿«¿«»∆¿»»∆ƒ¿«¿»«ƒƒƒ≈

BzÎ‡ÏÓ ˙Èa‰ ÏÚa45ÌÈÏÚBt ‰ÎÈ¯vL ‡ˆÓe ·¯ÚaÓ ««««ƒ¿«¿ƒ»∆∆»»∆¿ƒ»¬ƒ
ÌÈÏÚBtÏ ÔÈ‡ -46ÌeÏk47?˙BOÚÏ B„Èa ‰Ó ;48Ì‡Â ≈«¬ƒ¿«¿»«¬¿ƒ

¯wa ‡Ï49Ô¯ÎO Ì‰Ï Ô˙B -50ÏËa ÏÚBÙk51BÈ‡L ; …ƒ≈≈»∆¿»»¿≈»≈∆≈
ÔeÚË ‡a‰ ‰ÓB„52‰Î‡ÏÓ ‰OBÚÂ ,Ô˜È¯ ‡aÏ53 ∆«»»«»≈»¿∆¿»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏË·Ï54eÏÈÁ˙‰ ‡lLa ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿ƒ
‰Î‡Ïna55¯ÊÁÂ ‰Î‡Ïna ÏÚBt‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ; «¿»»¬»ƒƒ¿ƒ«≈«¿»»¿»«

ÌBi‰ ÈˆÁa elÙ‡ ,Ba56È· ÈÏ Èk :¯Ó‡pL ;¯ÊBÁ - ¬ƒ«¬ƒ«≈∆∆¡«ƒƒ¿≈
ÌÈ„·ÚÏ ÌÈ„·Ú ‡ÏÂ - ÌÈ„·Ú Ï‡¯OÈ57ÔÈc „ˆÈÎÂ . ƒ¿»≈¬»ƒ¿…¬»ƒ«¬»ƒ¿≈«ƒ

‰Ó BÏ ÔÈÓL ?ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ Ba ¯ÊÁL ÏÚBt‰«≈∆»«««∆ƒ¿ƒ»ƒ«
ÏËBÂ ‰OÚM58‡e‰ ÔÏa˜ Ì‡Â .59‰Ó BÏ ÔÈÓL - ∆»»¿≈¿ƒ«¿»»ƒ«

Ô¯ÎOL ˙Úa eÏÊe‰L ÔÈa .˙BOÚÏ „È˙ÚM60‡Ï ÔÈa ∆»ƒ«¬≈∆¿¿≈∆¿»»≈…
Ôk ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰ÏÊe‰L ÔÈa ,eÏÊe‰61ÏÊe‰ ‡Ï ÔÈa‰ ¿≈∆¿»¿»»««≈≈…¿»

˙BOÚÏ „È˙ÚM ‰Ó BÏ ÔÈÓL -62epnÓ Ïa˜ ?„ˆÈk . »ƒ«∆»ƒ«¬≈«ƒ≈ƒ∆
‰Ó˜63ÌÈÚÏÒ ÈzLa ¯ˆ˜Ï64ÁÈp‰Â dÈˆÁ ¯ˆ˜ , »»ƒ¿…ƒ¿≈¿»ƒ»«∆¿»¿ƒƒ«

ÁÈp‰Â BÈˆÁ ‚¯‡ ,ÌÈÚÏÒ ÈzLa ‚¯‡Ï „‚a ;dÈˆÁ∆¿»∆∆∆¡…ƒ¿≈¿»ƒ»«∆¿¿ƒƒ«
‰ÂL ‰È‰ Ì‡ :˙BOÚÏ „È˙ÚM ‰Ó BÏ ÔÈÓL - BÈˆÁ65 ∆¿»ƒ«∆»ƒ«¬ƒ»»»∆

ÔÈ¯È„ ‰ML66Ï˜L BÏ Ô˙B -67˙‡ e¯Ó‚È B‡ , ƒ»ƒ»ƒ≈∆∆ƒ¿¿∆
ÔzÎ‡ÏÓ68ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÙÈ ¯‡Lp‰ ‰È‰ Ì‡Â ;69- ¿«¿»¿ƒ»»«ƒ¿»»∆¿≈ƒ»ƒ

ÚÏÒ ‡l‡ Ì‰Ï Ô˙B BÈ‡70ÈˆÁ ‡l‡ eOÚ ‡Ï È¯‰L , ≈≈»∆∆»∆«∆¬≈…»∆»¬ƒ
‰Î‡ÏÓ71?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .72BÈ‡L ¯·„a ¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
„e·‡73„e·‡‰ ¯·„a Ï·‡ ;74˙BÏÚ‰Ï BzLt ÔB‚k , »¬»¿»»»»¿ƒ¿»¿«¬

‰¯Ln‰ ÔÓ75˙ÓÏ ÔÈÏÈÏÁ ‡È·‰Ï ¯BÓÁ ¯ÎOL B‡ ,76 ƒ«ƒ¿»∆»«¬¿»ƒ¬ƒƒ¿≈
‰lÎÏ B‡77„Á‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÔÏa˜ „Á‡Â ÏÚBt ¿«»¿«≈»∆∆»≈¿∆»«¿»

‰ÏÁL ÔB‚k ,Ò‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡78 ≈»«¬…∆»ƒ≈∆¡«¿∆»»
˙Ó BÏ ˙nL ÚÓL B‡79- Ba ¯ÊÁÂ Ò‡ ‡Ï Ì‡Â . »«∆≈≈¿ƒ…∆¡«¿»«

Ô‰ÈÏÚ ¯ÎBO80:Ì‰Ï ¯ÓB‡ ?ÔÚËÓ „ˆÈk .ÔÚËÓ B‡ ≈¬≈∆«¿»≈««¿»≈»∆
e¯Ó‚iL „Ú !ÌÈzL eÏËe e‡Ba ,ÌÎÏ Èzˆˆ˜ ÚÏÒ∆«»«¿ƒ»∆¿¿«ƒ«∆ƒ¿¿

Ì‰Ï ÔzÈ ‡ÏÂ ,ÔzÎ‡ÏÓ81.‰lÁz ˜ÒtM ‰Ó ‡l‡ ¿«¿»¿…ƒ≈»∆∆»«∆»«¿ƒ»
¯ÈÊÁÓ - ÌÈzL‰ Ì‰Ï Ô˙ elÙ‡Â82.˙ÙÒBz‰ Ô‰Ó «¬ƒ»«»∆«¿«ƒ«¬ƒ≈∆«∆∆

ÌÈ¯ÓB‚Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÚBt ¯ÎBO ?Ô‰ÈÏÚ ¯ÎBO „ˆÈk≈«≈¬≈∆≈¬ƒ¬≈ƒ¿¿ƒ
ÔÈÏÚBt‰ el‡Ï ÛÈÒBiL ÏÎÂ ,„·‡z ‡lL ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»∆……«¿…∆ƒ¿≈«¬ƒ
ÔÓ ÏËB ÌÈBL‡¯Ï ˜ÒtM ‰Ó ÏÚ ÌÈ¯Á‡‰»¬≈ƒ««∆»«»ƒƒ≈ƒ

?‰nk „Ú .ÌÈBL‡¯‰83ÏL Ô¯ÎO È„k „Ú »ƒƒ««»«¿≈¿»»∆

ÌÈBL‡¯84ÔBÓÓ Ì‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .85- B„È ˙Áz ƒƒ¿ƒ»»»∆»««»
¯ÎBO86ÊeÊ ÌÈMÓÁÂ ÌÈÚa¯‡ „Ú ‰Î‡Ïn‰ ÌÈÏL‰Ï ≈¿«¿ƒ«¿»»««¿»ƒ«¬ƒƒ

ÏÚBt ÏÎÏ ÌBÈ ÏÎa87ÏÚBt‰ ¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡ ,88 ¿»¿»≈««ƒ∆¿««≈
‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL89?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .90ÔÈ‡L ¿»«¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈

Ô¯ÎOa ¯kOÏ ÌÈÏÚBt ÌL91;‰Î‡Ïn‰ ÌÈÏL‰Ï »¬ƒƒ¿…ƒ¿»»¿«¿ƒ«¿»»
‡ˆ :BÏ e¯Ó‡Â ,Ô¯ÎOa ¯kOÏ ÌÈÏÚBt LÈ Ï·‡¬»≈¬ƒƒ¿…ƒ¿»»¿»¿≈
ÔÈa - „·‡˙ ‡ÏÂ EzÎ‡ÏÓ ÌÈÏL‰Ï el‡Ó ¯ÎOe¿…≈≈¿«¿ƒ¿«¿¿¿……«≈

¯ÎBO92˙ÓÚ¯z ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ ,ÔÏa˜ ÔÈa93, ≈≈«¿»≈¬≈∆∆»«¿…∆
„È˙ÚM ‰Ó ÔÏawÏÂ ,‰OÚM ‰Ó ¯ÎBOÏ ÔÈÓLÂ¿»ƒ«≈«∆»»¿««¿»«∆»ƒ

˙BOÚÏ94. «¬

חזרו 36)שם:35) כלומר, הבית. בעל את שולל הוליכו
לעבודה. באו ולא עבודה.37)בהם להם מוסר ואינו

ולמצוא 38) לטרוח שעליהם מפני תרעומת, לפועלים
תביעת  אבל פועלים, למצוא – הבית ובעל אחר, מעביד
זה  הרי - במלאכה התחילו לא שעדיין כיון כאן, אין ממון

שם). רש"י (ע"פ בלבד על 39)דברים לפועלים שאין
תרעומת. אלא בו החוזר הבית אלא 40)בעל כאן שאין

כהתחלת 41)דברים. זה הרי המלאכה, למקום הפועלים
ששכירות  שכשם בו, לחזור יכול הבית בעל ואין המלאכה,
(כמבואר  בהם לחזור יכולים ואינם במשיכתם נקנית דברים
בהתחלת  נקנית פועלים שכירות כך – ח) הל' פ"ב למעלה

ממקום 42)המלאכה. תבואתו להביא חמרים ששכר כגון,
מצאו. ולא התבואה למקום והלכו שכר 43)מסוים,

ממי  לחה שהיא השדה ומצאו והלכו שדהו, לעדור פועלים
לעידור. ראויה ואינה עוד 44)גשמים צריכה ואינה

שם 45)להשקייה. שנמצאה המקום או שדהו היינו
לעשות.46)תבואתו. מה להם היה ולא למחרת שהלכו

תרעומת.47) לא ואפילו ממון, תביעת יש 48)לא כלומר
לדעת  לו ומאין מבערב, מלאכתו ביקר שהרי כאנוס, לדונו
מחר  יצטרך שלא מצב במלאכתו יתהווה שבןֿלילה

שלא 49)לפועלים. אף פועלים ושכר מבערב, מלאכתו
היינו  – הספק דעת שעל נראה לפועלים, הוא צריך אם בחן

שוכרם. – לעשות מה להם יהיה שלא כל 50)אפילו בעד
לחזור  יכול ואינו היא, מלאכה כהתחלת שהליכתם היום,
מה  מפרש [רבינו מ). הערה למעלה שביארנו (כמו בו
דלא  הא מדאורתא, לארעא דסיירא "הא שם בגמרא שאמרו
מלאכתו, הבית בעל שביקר כאן מדאורתא": לארעא סיירא
נאמר]. הפועלים שעל שמפרש כרש"י ולא ביקר, שלא כאן

השכירות,51) בשעת עמהם שהתנה כפי המלא שכרם
משכרו  לפחות מוכן שהאדם הסכום את ממנו ומנכים
הקצוב. השכר וליטול במלאכה לעשות מאשר בטל, ולישב
ששיעור  שם) (בבאֿמציעא גדולות' 'הלכות בעל וכתב
שלג  בסי' זהב' ה'טורי הביא (וכן השכר חצי הוא ההפרש
הביא  וכן רש"י, בתשובת נמצא שכן ישן, מקובץ א ס"ק

חננאל). רבינו בשם או"ז הנוהג 52)הר"ח החמר שכר
טעונים. כשהם במלאכה.53)בחמורים היגע פועל

בהם 54) שחזרו שהפועלים למעלה, האמור הדין על חוזר
בד"א  רבינו ואומר תרעומת, אלא עליהם הבית לבעל אין

דין. ביניהם דברים.55)שאין אלא כאן שאין

קסח
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קסר שכירות  הלכות - משפטים ספר - כסלו ב' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בו.56) לחזור בידו אדם 57)הזכות אין כלומר, י. שם
לישראל  ממש כעבד להיות גופו למכור רשאי מישראל
לו, הנמכר זה כמו הקדושֿברוךֿהוא של עבדו שהוא אחר,

שכיר  תהא שלא היום, בחצי אפילו בו חוזר הפועל ות לפיכך
הל' פ"ז למעלה (ראה שכירות שאר כמו לזמן מכירה פועל
מכור  שהוא כעבד בו, לחזור באפשרותו יהיה שלא עד א)
וכמו  ביניהם יש דין ברם, שלו. בגוף שולט ואינו לאדוניו

והולך. רבינו שכרו 58)שמבאר אם שם, וברי"ף עז. שם
עלה  היום ובמשך בו, וחזר היום חצי ועבד דינרים בשמונה
מלאכתו  שיגמור מי מוצא הבית בעל ואין הפועלים שער
היינו  להיעשות, שעתיד מה כפי שמין אין - בששה אלא
מה  כפי דינרים, ששה המלא מהשכר ינכה הבית שבעל
דינרים  ארבעה לו נותן אלא מלאכתו, לגמור כדי שיוציא
הוא  שבזכות מכיון העליונה על הפועל שיד שעשה, מה כפי
יט  ס"ק שם וש"ך טז, ס"ק שלג סי' בסמ"ע (ראה חוזר
כגון  הפועלים, שכר הוזל באם ה'טור' בדעת הם שחלוקים
ארבעה, על ועמד הפועלים שכר והוזל בשמונה ששכרם
שבעל  היינו להיעשות, שעתיד מה שמין הסמ"ע שלדעת
שצריך  מה כפי דינרים שני הפועל משכר מנכה הבית
הש"ך  ולדעת דינרים, ששה לפועל ונותן המלאכה להשלמת
כפי  ארבעה אלא לפועל לו ואין שעשה מה שמין בהוזל גם

שם). החושן' 'קצות ועי' בו,59)שהותנו. שחזר הפועל
לעבוד  עצמו על שקיבל אלא ידוע, לזמן נשכר שלא היינו
בה  אין כזו, קבלנות מראש. קבוע בשכר מסויימת עבודה

מושכר. גופו אין שהרי עבדות, שער 60)משום שהיה
השער. עלה היום ובמשך זול, השכירות בשעת הפועלים

ששכרם.61) הסכום 62)אחר את הקצוב משכרו מנכים
המלאכה. השלמת והיא 63)שתעלה שהבשילה, תבואה

קצירה. לפני דינרים.64)עומדת שמונה החצי 65)שהם
גמרו. המלאכה.66)שלא שני 67)שהוקרה שהוא

שמגיע  מהשכר שקל בידו מעכב הבית שבעל דינרים,
לגמור  כדי להוסיף שצריך מה כפי שעשה, מה בעד לקבלן
נותן  אינו - שמונה שוה הנשאר אם והואֿהדין מלאכתו.
שלא  בו שחזר מפני התחתונה על הקבלן שיד כלום, להם
ממה  יותר שוה וחציה הרבה, נתייקרה אם ואעפ"כ כדין.
שלג). סימן ('טור' מכיסו משלם הקבלן אין - שקצץ

שלמדו 68) מה שם בגמרא וראה (שם, סלעים שני ויטלו
המלאכה.69)מזה). הקבלן 70)שהוזלה אין כלומר,

לי  ותן המלאכה, לגמור במקומי אחר אדם קח לטעון: יכול
נותן  בעלֿהבית אלא זה, שיטול מה בניכוי התנאי כפי שכרי

שעשה. מה כפי סלע הגירסא:71)לו שבידינו, בגמרות
נותן  שקל "ואם מגיה והגר"א סלע". להם נותן סלע "ואם
בהשגותיו, והראב"ד רבינו. לדעת בהתאם והוא סלע", להם
הש"ך  ומפרש דינרים", שני יפה סלע אלא "א"א כותב:
להם  ששמין שקל, אלא להם שאין כוונתו, כב) ס"ק (שם
העבודה  חצי בעד להם משלמים היינו להעשות, שעתיד מה
שם  והש"ך הנשאר. החצי עשיית ששווה הערך כפי שעשו,
דעת  שגם שאפשר ומוסיף מתוספתא, זו לשיטה ראיה מביא

הוא. כן ולקבלן 72)רבינו שעשה, מה שמין שלפועל שם,
נתייקרה  אם מכיסו משלם ואינו לעשות. שעתיד מה -

היוקר. בשעת אחרים פועלים הבית בעל ושכר הרבה,
ואפשר 73) הפועלים, חזרת בגלל נפסדת המלאכה שאין

שימצא  עד ימתין ולכן יותר, מאוחר בזמן גם לעשותה
עתה  ישכור ולא לראשונים, שפסק בשכר אחרים פועלים

לדיחוי.74)ביוקר. ניתנת המלאכה עשיית שאין
תפסד.75) יעלהו לא ואם הפשתן, את בו ששורין מקום
הוא,77)לקונן.76) האבוד ודבר וכלה. חתן לשמח

שם  'תוספות' (ע"פ לדחותו נותן ואינו לעשות זמנו שעתה
סי'78)עה:). בחושןֿמשפט (רמ"א ובניו אשתו או הוא

הדשן'). 'תרומת בשם ה סעיף המקרים 79)שלג בכל
בין  לשכיר בין - להם ושמים בהם, לחזור יכולים האלה

שם). וברש"י עז: (שם שעשו מה כפי - על 80)לקבלן
על  - ועליהם אחרים, פועלים שוכר כלומר, חשבונם,
רבינו  שמבאר וכמו ההפרשים, מכיסם לשלם - הפועלים

מלאכתם.81)בסמוך. שגמרו ומוציא.82)אחר חוזר
הראשונים.83) חשבון על האחרים הפועלים בשכר מוסיף
כגון 84) לראשונים, שפסק מהשכר שנים פי היינו, עח. שם

שלג, סי' ('טור' לשלם ועליהם בשתים, שוכר בסלע שכרם
ולחםֿ יוסף' 'בית ועיין פ"ז, שם מהתוספתא מוכח וכן

לג).85)משנה). ס"ק שם ש"ך (עיין בעל86ֿ)פקדון
שברשותו. שלהם מהממון אחד 87)הבית לפועל כלומר,

אחד. יום עבודת כלל.88)בעד בדרך הוא הפועל שער
מטען.90)שם.89) או עליהם השכר 91)ששוכר כפי

הראשונים. עם פועל.92)שפסק יום, עו:93)שכיר שם
אבוד.94) שאינו בדבר חזרה כדין

.‰ÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰95CÏn‰ ˙„B·ÚÏ ÊÁ‡Â ,96- «≈∆«≈¿∆¡««¬««∆∆
EÈÙÏ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï97‰Ó ¯ÎO BÏ Ô˙B ‡l‡ , ……«¬≈ƒ¿»∆∆»≈¿««

‰OÚM98. ∆»»

ה"ה.95) פ"ז שם הליכתו 96)תוספתא בדרך ואפילו
א). הל' פ"ה למעלה לפניך,97)(ראה שלך הרי כלומר,

בהפסד, לישא ועליך המלך, לעבודת שנלקחתי גרם שמזלך
בדרך  ונלקחה בהמה שוכר כדין היום, כל בעד שכרי לי ותן

הבהמה,98)הליכתה. כשכירת הפועל שכירות שאין
שלך  הרי לו אומר בדין ולכן כמכר, לשוכר נקנית שהבהמה
גרם  ומזלו לו שכורה שהיא בזמן כשלו היא שהרי לפניך,
שנתבאר  (כמו כמכר שכירותו שאין הפועל, אבל לכך.
לייחס  יש - עצמו ברשות הוא והרי ד), בהל' למעלה
'מחנה  ועיין המשנה', ('מרכבת הפועל של למזלו ההפסד

ה). סי' שכירות הלכות אפרים'

.Â¯ÎBO‰99‰fÓ ‰„O‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï ÏÚBt‰ ˙‡ «≈∆«≈¿«¿∆«»∆ƒ∆
Bk¯c ÔÈ‡ Ì‡ :ÌBi‰ ÈˆÁa ¯‰p‰ ˜ÒÙe ,¯‰p‰«»»»««»»«¬ƒ«ƒ≈«¿
Ì‡ ÔÎÂ ;eOÚM ‰Ó ¯ÎO ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˜ÈÒÙ‰Ï¿«¿ƒ≈»∆∆»¿««∆»¿≈ƒ
ÈˆÁa e‰e˜ÈÒÙ‰Â ,¯ÈÚ‰ Èa B˙B‡ e˜ÈÒÙiL Bk¯c«¿∆«¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ
eÚ„È È¯‰L ,eOÚM ‰Ó ¯ÎO ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ÌBi‰«≈»∆∆»¿««∆»∆¬≈»¿
ÂÈÏ‡Ó ˜ÈÒÙ‰Ï Bk¯c Ì‡Â ;¯‰ ÏL Bk¯c ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ«¿∆»»¿ƒ«¿¿«¿ƒ≈≈»
BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,ÌBi‰ Ïk ¯ÎO Ì‰Ï Ô˙B -≈»∆¿«»«ƒ¿≈∆»»

¯Ën‰ ‡·e ,‰„O‰ ˙B˜L‰Ï Ô¯ÎO .ÌÚÈ„B‰Ï100 ¿ƒ»¿»»¿«¿«»∆»«»»
eOÚM ‰Ó ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - d˜L‰Â101¯‰p‰ ‡a .102 ¿ƒ¿»≈»∆∆»«∆»»«»»

קסר
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שכירות קע הלכות - משפטים ספר - כסלו ב' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ô¯ÎO Ïk Ô‰Ï Ô˙B - d˜L‰Â103ÌÈÓM‰ ÔÓ ; ¿ƒ¿»≈»∆»¿»»ƒ«»«ƒ
eÚizÒ104?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .105Ó Ï·‡ ;ÏÚBÙaÈ ƒ¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¬»ƒ

BÒÈ¯‡ ÌÚ ˜ÒtL106Úa¯‡ BÊ ‰„O ‰˜LÈ Ì‡L , ∆»«ƒ¬ƒ∆ƒ«¿∆»∆«¿«
ÌBia ÌÈÓÚt107˙B¯t‰ ÈˆÁ ÏhÈ -108ÏÎÂ , ¿»ƒ«ƒ…¬ƒ«≈¿»

ÔÈÒÈ¯‡‰109ÔÈÏËB ÔÈ‡ ÌÈÓÚt ÈzL ÔÈ˜LÓ Ô‰L »¬ƒƒ∆≈«¿ƒ¿≈¿»ƒ≈»¿ƒ
˙BÏ„Ï C¯ˆ‰ ‡ÏÂ ¯Ën‰ ‡·e ,˙B¯t‰ ÚÈ·¯ ‡l‡∆»¿ƒ««≈»«»»¿…À¿«ƒ¿

BnÚ ˜ÒtL BÓk ˙B¯t‰ ÈˆÁ ÏËB - ˙B˜L‰Ïe110; ¿«¿≈¬ƒ«≈¿∆»«ƒ
ÏÚBÙk BÈ‡Â ,ÛzLk ÒÈ¯‡‰L111. ∆»»ƒ¿À»¿≈¿≈

הנדפסים,99) בספרים מנוסחת שהיא כפי זו, הלכה עז. שם
מגדלֿעוז  ראב"ד, (ראה הדעת את מניח פירוש לה נמצא לא
כלקמן: מנוסחת היא תימן בכת"י אולם ומגידֿמשנה),
ופסק  הנהר, מזה השדה את להשקות הפועלים את "השוכר
נהר  של דרכו ידעו שהרי שעשו, מה אלא להם אין - הנהר
צרויה) (גימל גרים והפועלים מאליו להפסק דרכו ואם זה,
נוסחא  להודיעם". לו שהיה מפני היום, כל שכר להם נותן
ראשונה  בבבא ופירושה: שם, הגמרא לדברי מתאימה זו
שדרכו  ויודעים הנהר במקום הדרים בפועלים המדובר
לעבודה  נכנסו כן דעת ועל מתייבש), הוא (לפעמים להיפסק
להם  אין כך ומשום יפסק, אם ההפסד סכנת עליהם וקיבלו
תושבי  אינם פירוש, גרים, הפועלים ואם שעשו. מה אלא
בעלֿהבית  על - הנהר של דרכו מכירים ואינם המקום
שהנהר  להם להודיע שמחובתו מפני שכרם, כל להם לשלם
כפועל  להם שמשלם מבואר, ובמגידֿמשנה להיפסק. עלול

ה"ד). למעלה (ראה צריך 100)בטל ואינו היום, במשך
הנהר. מן להשקייה יודעים 101)עוד הפועלים שגם מכיון

התנו  ולא להשקייה, תצטרך לא והשדה לבוא, עלול שמטר
- שכזה במקרה גם שכרם להם יתן שבעלֿהבית בפירוש
פסידא  - מיטרא "אתא דרבא מימרא (שם הפסידו
מיטרא  "אתא בגמרא: גורסים ורא"ש 'תוספות' דפועלים").

"בליליא". גורס אינו רבינו אולם מימרא 102)בליליא",
אלא  צורך ואין השדה אל ונתקרב הנהר עלה שם. רבא, של
המים  ויכנסו התלמים ראשי שיפתחו מועטת, בעבודה

השדה. וישקו מלאכה,103)מאליהם עשו שסוףֿסוף כיון
קלה. שהיא ואם 104)אע"פ המלאכה. את עליהם להקל

דינם  - מועטת לעבודה אפילו צריך שאין עד הנהר עלה
מסיים: והוא הרשב"א, בשם (מגידֿמשנה מטר בא כדין
השמים  מן שכתב במה רבינו, כוונת היא שזו "ואפשר

הוא.105)נסתייעו"). הפועל הפסד - המטר בא שאם
עבוד 106) שתוציא.מקבל הפירות חלק בשכר השדה ת
יום.107) השדה.108)בכל שבאותו 109)שתוציא

כרבה.110)מקום. עד : שכיר 111)גיטין אלא  שאינו
שבא  וכיון השדה, להשקיית אלא הבית בעל שכרו ולא יום,
כן, לאחר השקה לא שהרי שעשה, מה אלא לו אין - המטר
חלק  לו ויש שבשדה המלאכות כל שעושה האריס אבל
השדה  לבעל כשותף הוא הרי השדה, שתוציא למה בקרקע
שאר  וכמו מעט, או הרבה עבד אם בין השדה, שתוציא למה
אפילו  מהפירות רבע ונוטלין פעמים שתי המשקים האריסים
(רי"ף  אחת פעם אלא להשקות צריכים היו ולא המטר, בא

רבה). ד"ה שם 'תוספות' וע"פ שם,

.ÊÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰112‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ113,ÌBi‰ Ïk «≈∆«≈«¬¿»»»«
‰Î‡ÏÓ BÏ LÈ Ì‡ :ÌBi‰ ÈˆÁa ‰Î‡Ïn‰ ‰ÓÏLÂ¿»¿»«¿»»«¬ƒ«ƒ≈¿»»

ÌBi‰ ¯‡L dOBÚ - ‰pnÓ ‰l˜ B‡ d˙BÓk ˙¯Á‡114; «∆∆¿»«»ƒ∆»»¿»«
‰OÚi ‰Ó BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â115ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B - ¿ƒ≈««¬∆≈¿»¿≈

ÏËa116‰Ó„‡ È„·BÚ B‡ ÌÈ¯ÙBÁ‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡Â . »≈¿ƒ»»ƒ«¿ƒ¿≈¬»»
‰OÚÈ ‡Ï Ì‡Â ,‰a¯‰ Á¯ËÏ Bk¯cL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆«¿ƒ¿…««¿≈¿ƒ…«¬∆

‰ÏÁÈ ‰Î‡ÏÓa117B¯ÎO Ïk BÏ Ô˙B -118. ƒ¿»»∆¡∆≈»¿»

עז.112) לנכש 113)בבאֿמציעא שכרו כגון מסויימת,
קלה 114)שדהו. למלאכה לשנותו רשאי שבעלֿהבית

פ"ז). שם (תוספתא חמורה למלאכה שאין 115)ולא או
עידור. כגון ממנה, קשה עבודה אלא וכתב 116)לו

למלאכה  לשנותו רשאי בעלֿהבית שאין זה שדין הרשב"א,
ששכרם, בשעה בפירוש, להם בשאמר דוקא - חמורה
שמסר  אע"פ סתם, שכרם אבל שוכרם. הוא זו שלמלאכה
קשה, עבודה להם ונותן חוזר קלה, עבודה בתחילה להם
קשה  מלאכה בתחילה להם מוסר היה רצה אם שהרי
לענין  זו כעין בסברא רבינו משתמש ד, הל' פ"ה (למעלה

משנהֿלמלך). – בתים מעדיף 117)שכירות ואינו כלומר,
במלאכה. היגיעה על פחות ולהרויח בטלה ישיבה

רבא.118) של מימרא שם,

.ÁÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰119˙eÁÈÏL BÏ ‡È·‰Ï120 «≈∆«≈¿»ƒ¿ƒ
Ô˙B - ‡È·i ‰Ó ÌL ‡ˆÓ ‡ÏÂ CÏ‰Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓƒ»¿»¿»«¿…»»»«»ƒ≈

ÌÏOÓ B¯ÎO BÏ121CÏ‰Â ,Ì¯ÎÏ ÌÈ˜ ‡È·‰Ï B¯ÎO . ¿»»¿»¿»¿»ƒ»ƒ¿∆∆¿»«
B¯ÎO .ÌÏLÓ B¯ÎO BÏ Ô˙B - ‡È·‰ ‡ÏÂ ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»¿…≈ƒ≈¿»»¿»¿»

·‰ÏÔÈ˜ÒÓ¯B„Â ·e¯k ‡È122B‡ˆÓe CÏ‰Â ,‰ÏBÁÏ ¿»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿∆¿»«¿»
˙‡·‰M ‰Ó ÏË :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ‡È¯·‰ B‡ ˙nL∆≈ƒ¿ƒ……«…«∆≈≈»

B¯ÎO Ïk BÏ Ô˙B ‡l‡ ,E¯ÎOa123‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»¿∆»≈»¿»¿≈…«≈
.‰Êa»∆

שם.119) שליח.120)תוספתא בתור דברֿמה לבצע
שליח 121) עשה שהרי עמו, שפסק -כמו וחזר הלך - ותו

שהיה  הוא, הבית בעל פשיעת שיביא, מה מצא שלא וזה
שהוטל  מה לבצע השליח ביד יהיה אם מקודם להוודע לו
מצאו, ולא תבואה להביא חמרים לשכר דומה זה ואין עליו.
מפני  ה"ד), (למעלה בטל כפועל משכרם שמנכים
מצאו  לא ואם רבה, לעבודה היום לכל נשכרו שהחמרים
השלים  כאן אבל בטל, ויושבים מלאכתם עשו לא - תבואה
ולפיכך  וחזר, הלך שהרי עליו, שקיבל מה כל את השליח
השליח  קיבל שאם יוצא, ומזה כלום. משכרו מנכים אין
דומה  שאינו בטל, כפועל לו נותן כבד, דבר להביא עליו
שם  למעלה שנתבאר כמו ריקן, לבא טעון הבא שכר

ראב"ד). וראה המובאים 122)(מגידֿמשנה, שזיפים
דורמסקנין). ערך 'ערוך' (ראה ביצע 123)מדמשק שהרי

מחמת  להפסיד השליח על ואין עליו, שהוטלה השליחות
שהביא  בפירות צורך עוד שאין בינתיים שהתהווה המצב

קטז:). (בבאֿקמא

.ËÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰124,BlLa BnÚ ˙BOÚÏ «≈∆«≈«¬ƒ¿∆

קע
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מרחשון  כ"ו ראשון יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

B¯ÎO Ïk Ô˙B - B¯·Á ÏLa e‰‡¯‰Â125¯ÊBÁÂ , ¿∆¿»¿∆¬≈≈»¿»¿≈
‰Î‡Ïn‰ BÊa ‰‰pM ‰Ó B¯·ÁÓ Á˜BÏÂ126. ¿≈«≈¬≈«∆∆¡»¿«¿»»

עו.124) עמו.125)בבאֿמציעא שפסק מה כפי
עמהם 126) פסק והוא בשלושה, שנשכרין פועלים יש שאם

שליח  גבי ג בהל' כמבואר שלושה, מחבירו נוטל - בארבעה
ששינה.

.ÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰127L˜Â Ô·˙a BnÚ ˙BOÚÏ128 «≈∆«≈«¬ƒ¿∆∆¿«
E¯ÎOa ˙ÈOÚM ‰Ó ÏË :BÏ ¯Ó‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ129- ¿«≈»∆¿»«…«∆»ƒ»ƒ¿»¿

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡130ÂÈÏÚ ÏawMÓ Ì‡Â .131BÏ ¯Ó‡132: ≈¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ≈»»»«
E¯ÎO CÏÈ‰133.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈlL ˙‡ Ïh‡ È‡Â ≈»¿»¿«¬ƒ∆…∆∆ƒ≈¿ƒ

קיח.127) שבשדה.128)שם והקש התבן ללקט
שכרך.129) כשכרו,130)במקום שווים שהם אע"פ

ואל  נשכר, כן דעת "שעל במזומנים שכרו נוטל שהפועל
(מגידֿמשנה). נפשו" נושא הוא ליטול 131)שכרו הפועל

בשכרו. והקש הבית 132)התבן בעל בו חזר כלומר,
לו. במזומנים.)133ואמר שכרך קח

.‡ÈBÓˆÚÏ - ÏÚBt‰ ˙‡ÈˆÓ134¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««≈¿«¿««ƒ∆»«
ÌBi‰ ‰Î‡ÏÓ ÈnÚ ‰OÚ :BÏ135Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¬≈ƒƒ¿»»«¿≈»ƒ«ƒ

ÌBi‰ ÈnÚ ¯„Ú :BÏ ¯Ó‡136ËwÏÏ B¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . »«¬…ƒƒ«¬»ƒ¿»¿«≈
¯ÒÁL ÔB‚k ,˙B‡ÈˆÓ137ÌÈ‚c‰ ËwÏÏ B¯ÎOe ¯‰p‰ ¿ƒ¿∆»««»»¿»¿«≈«»ƒ

elÙ‡Â ,˙Èa‰ ÏÚ·Ï B˙‡ÈˆÓ È¯‰ - Ìb‡a ÔÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ»¬«¬≈¿ƒ»¿««««ƒ«¬ƒ
ÔÈ¯È„ ‡ÏÓ ÒÈk ‡ˆÓ138. »»ƒ»≈ƒ»ƒ

אומרים 134) אנו ואין לעצמו, בה זוכה הפועל כלומר,
רווח  הרי היום, כל בעלֿהבית בשביל לעבוד שנשכר מכיון
פפא). כרב יב: (שם לבעלֿהבית שייכים ידיו מעשה כל

השכיר 135) שלא והטעם שוכרו, מלאכה לאיזו פירש ולא
מציאות  ללקוט ולא בעלֿהבית בשל למלאכה אלא עצמו
שבטל  מה כפי משכרו מנכה בעלֿהבית אמנם - הפקר. בשל

במציאה. ההתעסקות מחמת השכיר 136)ממלאכה שלא
מסויימת. למלאכה אלא שהרי 138)שנסוג.137)עצמו

וכל  הפקר, בשל הבית לבעל מציאות ללקט עצמו השכיר
בכלל. המציאות

$
zeevnd xtq m"anx ixeriy

âמרחשון כ"ו ראשון âיום
.è÷ äùòú àì úåöî

.èñ äùò úåöî
― הק"ט מעׂשרהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ

ּבמעׂשר יתעּלה אמרֹו והּוא ׁשּיהיה, אפן ּבאיזה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבהמה
יּגאל" "לא bl)ּבהמה: ,fk `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(my): ְְְִִֵֵָָָֹ

חי לא נמּכר ואינֹו ― יּגאל" "לא אֹומר: הּוא ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ"ּבּמעׂשר
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּום". ּבעל ולא ּתמים לא ׁשחּוט, ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹֹולא

ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו מּסכת(l`:)מצוה ּובריׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשני a)מעׂשר dpyn ` wxt). ֲִֵֵַ

― הס"ט ּכלֿמיהּמצוה ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
חּטאת קרּבן הידּועים הּגדֹולים מןֿהחטאים ּבחטא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּׁשגג
מעם ּבׁשגגה ּתחטא אחת "ואםֿנפׁש יתעּלה: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאמרֹו

fk)הארץ" ,c my)ׁשהיא ּכלֹומר קבּועה, חּטאת היא וזֹו . ְְְִִֶֶַַָָָָ
על ׁשחּיבים ׁשהעברֹות ּבארנּו, ּוכבר ּבהמה. חּטאת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלעֹולם
ּבתנאי ּכרת, זדֹונן על ׁשחּיבים הן זֹו, חּטאת ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשגגתן

מעׂשה ּבּה ויהיה לאֿתעׂשה מצות zifit)ׁשּתהיה dlert), ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹ
ּכבר ּכּלּה זֹו מצוה הלכֹות ּכרתֹות. ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻּכמֹו

הֹוריֹות ּבמּסכת מקֹומֹות(hi.)ּוכרתֹות(g.)נתּבארּו ּובכּמה ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
aw.)ּבׁשּבת .hq)ּוׁשבּועֹות(.ck).ּוזבחים ְְְִַָָ

âמרחשון כ"ז שני âיום
.ò äùò úåöî

יום ראשון ־שני כ "ו ־כ "ז מרחשון 
― ׁשבעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה הּוא ְְְִִִִִַַַַָָ

ּבאחת ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן להקריב ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּנצטּוינּו
ועל ּכרת זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות העברֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָמאֹותן
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִֶַָָָָָָָָָָׁשגגתן
ּתלּוי, אׁשם עליו חּיבים יארע אם אׁשר הּזה הּספק ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואפן
חלב מהן אחת חלב, חתיכֹות ׁשּתי לפניו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּוא:

`xeq)הּכליֹות `edy)הּלב חלב xzen)והאחרת `edy), ְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשאבדה, אֹו אתֿהּׁשנּיה אחר ואכל מהן אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואכל
היתה ׁשאכל החתיכה אם חׁשׁש אצלֹו ונתעֹורר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָונסּתּפק
הּספק על קרּבן ׁשּמקריב זהּו ― האסּורה אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמּתרת
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא וזה ּבֹו, להתּכּפר ּכדי הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמתעֹורר

(xxazi wtqdy cr cnere ielz oiicr epicy)נתּברר אם .ְִִֵָ
נתאּמת הרי ― הּכליֹות חלב הּוא ׁשּמהּֿׁשאכל ,ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאחרּֿכ
ּבקרּבן האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ויקריב ׁשגגה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָׁשּזֹו
תחטא ּכי "ואםֿנפׁש וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו הּוא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
ולאֿידע תעׂשינה לא אׁשר ה' מּכלֿמצות אחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹועׂשתה
ּבערּכ מןֿהּצאן ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹואׁשם
ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו על הּכהן עליו וכּפר אלֿהּכהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאׁשם

מרחשון  כ"ו ראשון יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

B¯ÎO Ïk Ô˙B - B¯·Á ÏLa e‰‡¯‰Â125¯ÊBÁÂ , ¿∆¿»¿∆¬≈≈»¿»¿≈
‰Î‡Ïn‰ BÊa ‰‰pM ‰Ó B¯·ÁÓ Á˜BÏÂ126. ¿≈«≈¬≈«∆∆¡»¿«¿»»

עו.124) עמו.125)בבאֿמציעא שפסק מה כפי
עמהם 126) פסק והוא בשלושה, שנשכרין פועלים יש שאם

שליח  גבי ג בהל' כמבואר שלושה, מחבירו נוטל - בארבעה
ששינה.

.ÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰127L˜Â Ô·˙a BnÚ ˙BOÚÏ128 «≈∆«≈«¬ƒ¿∆∆¿«
E¯ÎOa ˙ÈOÚM ‰Ó ÏË :BÏ ¯Ó‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ129- ¿«≈»∆¿»«…«∆»ƒ»ƒ¿»¿

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡130ÂÈÏÚ ÏawMÓ Ì‡Â .131BÏ ¯Ó‡132: ≈¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ≈»»»«
E¯ÎO CÏÈ‰133.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈlL ˙‡ Ïh‡ È‡Â ≈»¿»¿«¬ƒ∆…∆∆ƒ≈¿ƒ

קיח.127) שבשדה.128)שם והקש התבן ללקט
שכרך.129) כשכרו,130)במקום שווים שהם אע"פ

ואל  נשכר, כן דעת "שעל במזומנים שכרו נוטל שהפועל
(מגידֿמשנה). נפשו" נושא הוא ליטול 131)שכרו הפועל

בשכרו. והקש הבית 132)התבן בעל בו חזר כלומר,
לו. במזומנים.)133ואמר שכרך קח

.‡ÈBÓˆÚÏ - ÏÚBt‰ ˙‡ÈˆÓ134¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««≈¿«¿««ƒ∆»«
ÌBi‰ ‰Î‡ÏÓ ÈnÚ ‰OÚ :BÏ135Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¬≈ƒƒ¿»»«¿≈»ƒ«ƒ

ÌBi‰ ÈnÚ ¯„Ú :BÏ ¯Ó‡136ËwÏÏ B¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . »«¬…ƒƒ«¬»ƒ¿»¿«≈
¯ÒÁL ÔB‚k ,˙B‡ÈˆÓ137ÌÈ‚c‰ ËwÏÏ B¯ÎOe ¯‰p‰ ¿ƒ¿∆»««»»¿»¿«≈«»ƒ

elÙ‡Â ,˙Èa‰ ÏÚ·Ï B˙‡ÈˆÓ È¯‰ - Ìb‡a ÔÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ»¬«¬≈¿ƒ»¿««««ƒ«¬ƒ
ÔÈ¯È„ ‡ÏÓ ÒÈk ‡ˆÓ138. »»ƒ»≈ƒ»ƒ

אומרים 134) אנו ואין לעצמו, בה זוכה הפועל כלומר,
רווח  הרי היום, כל בעלֿהבית בשביל לעבוד שנשכר מכיון
פפא). כרב יב: (שם לבעלֿהבית שייכים ידיו מעשה כל

השכיר 135) שלא והטעם שוכרו, מלאכה לאיזו פירש ולא
מציאות  ללקוט ולא בעלֿהבית בשל למלאכה אלא עצמו
שבטל  מה כפי משכרו מנכה בעלֿהבית אמנם - הפקר. בשל

במציאה. ההתעסקות מחמת השכיר 136)ממלאכה שלא
מסויימת. למלאכה אלא שהרי 138)שנסוג.137)עצמו

וכל  הפקר, בשל הבית לבעל מציאות ללקט עצמו השכיר
בכלל. המציאות

$
zeevnd xtq m"anx ixeriy

âמרחשון כ"ו ראשון âיום
.è÷ äùòú àì úåöî

.èñ äùò úåöî
― הק"ט מעׂשרהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ

ּבמעׂשר יתעּלה אמרֹו והּוא ׁשּיהיה, אפן ּבאיזה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבהמה
יּגאל" "לא bl)ּבהמה: ,fk `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(my): ְְְִִֵֵָָָֹ

חי לא נמּכר ואינֹו ― יּגאל" "לא אֹומר: הּוא ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ"ּבּמעׂשר
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּום". ּבעל ולא ּתמים לא ׁשחּוט, ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹֹולא

ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו מּסכת(l`:)מצוה ּובריׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשני a)מעׂשר dpyn ` wxt). ֲִֵֵַ

― הס"ט ּכלֿמיהּמצוה ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
חּטאת קרּבן הידּועים הּגדֹולים מןֿהחטאים ּבחטא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּׁשגג
מעם ּבׁשגגה ּתחטא אחת "ואםֿנפׁש יתעּלה: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאמרֹו

fk)הארץ" ,c my)ׁשהיא ּכלֹומר קבּועה, חּטאת היא וזֹו . ְְְִִֶֶַַָָָָ
על ׁשחּיבים ׁשהעברֹות ּבארנּו, ּוכבר ּבהמה. חּטאת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלעֹולם
ּבתנאי ּכרת, זדֹונן על ׁשחּיבים הן זֹו, חּטאת ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשגגתן

מעׂשה ּבּה ויהיה לאֿתעׂשה מצות zifit)ׁשּתהיה dlert), ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹ
ּכבר ּכּלּה זֹו מצוה הלכֹות ּכרתֹות. ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻּכמֹו

הֹוריֹות ּבמּסכת מקֹומֹות(hi.)ּוכרתֹות(g.)נתּבארּו ּובכּמה ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
aw.)ּבׁשּבת .hq)ּוׁשבּועֹות(.ck).ּוזבחים ְְְִַָָ

âמרחשון כ"ז שני âיום
.ò äùò úåöî

יום ראשון ־שני כ "ו ־כ "ז מרחשון 
― ׁשבעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה הּוא ְְְִִִִִַַַַָָ

ּבאחת ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן להקריב ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּנצטּוינּו
ועל ּכרת זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות העברֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָמאֹותן
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִֶַָָָָָָָָָָׁשגגתן
ּתלּוי, אׁשם עליו חּיבים יארע אם אׁשר הּזה הּספק ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואפן
חלב מהן אחת חלב, חתיכֹות ׁשּתי לפניו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּוא:

`xeq)הּכליֹות `edy)הּלב חלב xzen)והאחרת `edy), ְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשאבדה, אֹו אתֿהּׁשנּיה אחר ואכל מהן אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואכל
היתה ׁשאכל החתיכה אם חׁשׁש אצלֹו ונתעֹורר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָונסּתּפק
הּספק על קרּבן ׁשּמקריב זהּו ― האסּורה אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמּתרת
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא וזה ּבֹו, להתּכּפר ּכדי הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמתעֹורר

(xxazi wtqdy cr cnere ielz oiicr epicy)נתּברר אם .ְִִֵָ
נתאּמת הרי ― הּכליֹות חלב הּוא ׁשּמהּֿׁשאכל ,ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאחרּֿכ
ּבקרּבן האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ויקריב ׁשגגה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָׁשּזֹו
תחטא ּכי "ואםֿנפׁש וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו הּוא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
ולאֿידע תעׂשינה לא אׁשר ה' מּכלֿמצות אחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹועׂשתה
ּבערּכ מןֿהּצאן ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹואׁשם
ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו על הּכהן עליו וכּפר אלֿהּכהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאׁשם
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מרחשון  כ"ח שלישי יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

לאֿידע" giÎfi)והּוא ,d `xwie)ּׁשּלא מה על ּכלֹומר: ― ְְֶַַַַָֹֹ
'לא חכמים לֹו קֹוראים זה וענין ׁשגג. לא אֹו ׁשגג אם ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹידע

ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(fi.)הּודע', ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

âמרחשון כ"ח שלישי âיום
.ò äùò úåöî

― ׁשבעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה הּוא ְְְִִִִִַַַַָָ
ּבאחת ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן להקריב ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּנצטּוינּו
ועל ּכרת זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות העברֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָמאֹותן
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִֶַָָָָָָָָָָׁשגגתן
ּתלּוי, אׁשם עליו חּיבים יארע אם אׁשר הּזה הּספק ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואפן
חלב מהן אחת חלב, חתיכֹות ׁשּתי לפניו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּוא:

`xeq)הּכליֹות `edy)הּלב חלב xzen)והאחרת `edy), ְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשאבדה, אֹו אתֿהּׁשנּיה אחר ואכל מהן אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואכל
היתה ׁשאכל החתיכה אם חׁשׁש אצלֹו ונתעֹורר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָונסּתּפק
הּספק על קרּבן ׁשּמקריב זהּו ― האסּורה אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמּתרת
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא וזה ּבֹו, להתּכּפר ּכדי הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמתעֹורר

(xxazi wtqdy cr cnere ielz oiicr epicy)נתּברר אם .ְִִֵָ
נתאּמת הרי ― הּכליֹות חלב הּוא ׁשּמהּֿׁשאכל ,ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאחרּֿכ
ּבקרּבן האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ויקריב ׁשגגה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָׁשּזֹו
תחטא ּכי "ואםֿנפׁש וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו הּוא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
ולאֿידע תעׂשינה לא אׁשר ה' מּכלֿמצות אחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹועׂשתה
ּבערּכ מןֿהּצאן ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹואׁשם
ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו על הּכהן עליו וכּפר אלֿהּכהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאׁשם

לאֿידע" giÎfi)והּוא ,d `xwie)ּׁשּלא מה על ּכלֹומר: ― ְְֶַַַַָֹֹ
'לא חכמים לֹו קֹוראים זה וענין ׁשגג. לא אֹו ׁשגג אם ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹידע

ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(fi.)הּודע', ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

âמרחשון כ"ט רביעי âיום
.àò äùò úåöî

― הע"א ׁשעברהּמצוה ׁשּמי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
וזהּו ― לֹו ויתּכּפר אׁשם קרּבן יקריב מסּימֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻעברֹות

וּדאי מעילהאׁשם הן: זה קרּבן עליהן ׁשחּיבים העברֹות . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
חרּופה ׁשפחה ּוביאת oixeg.ּוגזלה za divge dgty divg) ְְֲִִֵַָָָ

(dxxgy da mitzeyd cg`y oebkּפּקדֹון ּבׁשבּועת ְְִִֶֶַָוׁשקר
zeprhd zg` lr xwyl raype exiag oecwt lr xneyd)

(oecwtd xifgdl eze` zexhetdוהּוא ּבׁשגגה, ּכלֿהּמֹועל :ְְִֵַָָָ
ּבדק הקּדׁש ּבין ― מןֿההקּדׁש ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיהנה
ּפרּוטה ׁשוה חברֹו הּגֹוזל אֹו ― מזּבח הקּדׁש ּובין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּבית
הּכֹופר אֹו חרּופה ׁשפחה על הּבא אֹו ונׁשּבע; ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָּולמעלה

― ונׁשּבע `el)ּבפּקדֹון lke)― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵַָ
חּטאת קרּבן ואינֹו חּטאתֹו, על קרּבן להקריב חּיב זה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהרי

וּדאי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן אׁשם; קרּבן i`ceאּלא ik) ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָ
(bby'ה מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ּבמעילה: יתעּלה אמר .ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

ּתמים" איל לה' אתֿאׁשמֹו eh)והביא ,d `xwie):ואמר ; ְְֲִִִֵֶַַַָָָ
ואתֿ וגֹו' עלֿׁשקר ונׁשּבע וגֹו' ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ"וכחׁש

ּתמים" איל לה' יביא dkÎ`k)אׁשמֹו ,my)ואיׁש" ואמר: . ְְֲִִִִַַַָָָָ
לאיׁש נחרפת ׁשפחה והיא ׁשכבתֿזרע אתֿאּׁשה ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָּכיֿיׁשּכב

וגֹו'" לה' אתֿאׁשמֹו והביא kÎk`)וגֹו' ,hi my)ּוכבר . ְְְְֲִֵֶַָָ
ּכרתֹות ּבמּסכת אּלּו מצות ּדיני .(h.)נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹ

âמרחשון ל' חמישי âיום
.áò äùò úåöî

― הע"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ
עליהן ׁשחּיבים העברֹות מסּימֹות. עברֹות על ויֹורד ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻעֹולה
ּבּטּוי ּוׁשבּועת קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הן: זה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻֻקרּבן
ּכמֹו הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ׁשּנטמא מי העדּות. ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻּוׁשבּועת
ּבׁשגגה לּמקּדׁש ונכנס טהרֹות, סדר ּבהקּדמת ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּקבענּו

ּב ׁשאכל אֹו מקּדׁש; טמאת זֹוהי ―― ּבׁשגגה קדׁש ׂשר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע אֹו קדׁשיו; טמאת (raypזֹוהי ְְְִִִֶַַַָָָֻ

(miiw `le ,dn xac zeyrl `ly e` zeyrlקּימּה ְְִָֹולא
העדּות ׁשבּועת נׁשּבע אֹו rceiּבׁשגגה; epi` eli`k rayp) ְְְִִֵַַָָָ

(exagl zecrהרי ― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ― ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַלּׁשקר
קרּבן ׁשּיעׂשה האּלה הּמעׂשים אחד על מקריב ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָזה
"ונפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ויֹורד". עֹולה "קרּבן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּנקרא:
ּתּגע אׁשר נפׁש אֹו וגֹו' אלה קֹול וׁשמעה ְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָּכיֿתחטא
אֹו ואׁשם ידע והּוא וגֹו' מּמּנּו ונעלם וגֹו' טמא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּבכלּֿדבר
וגֹו' מּמּנּו ונעלם וגֹו' בׂשפתים לבּטא תּׁשבע ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָנפׁש
תּגיע ואםֿלא וגֹו' אתֿאׁשמֹו והביא וגֹו' כיֿיאׁשם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהיה

וגֹו'" ידֹו תּׂשיג ואםֿלא וגֹו' `iÎ`)ידֹו ,d `xwie)ולכן . ְְְְִִֵַָָָֹ
ּפעם אּלא ּבמין, קבּוע ׁשאינֹו לפי ― ויֹורד' 'עֹולה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנקרא
יד ּתּׂשיג אׁשר ּכפי אחר, מּמין ּופעם זה מּמין ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָיּובא
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבּקרּבן. החּיב ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהחֹוטא

ּכרתֹות ׁשבּועֹות(i:)ּבמּסכת .(f.)ּובמּסכת ְְְֵֶֶֶֶַַָ

âכסלו א' שישי âיום
.åò .äò .çñ äùò úåöî

יום שלישי ־שישי כ "ח מרחשון ־א 'כסלו 
― הס"ח ּדהּמצוה ּבית ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו יןהּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ

יתעּלה: אמרֹו וזהּו ּכהלכה, ׁשּלא והֹורּו ׁשגגּו אם ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹקרּבן,
הּקהל" מעיני ּדבר ונעלם יׁשּגּו יׂשראל ּכלֿעדת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ"ואם

(bi ,c `xwie)ׁשּבּה והּתנאים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
זבחים. מּמּסכת מקֹומֹות ּובכּמה הֹוריֹות ּבמּסכת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשלמּות

― הע"ה זבה,הּמצוה ׁשּכלֿאּׁשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
הּוא: זה וקרּבן קרּבן, ּתקריב מןֿהּזיבּות, נתרּפאה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָאם
והיא זבה, קרּבן וזהּו ― יֹונה" ּבני ׁשני אֹו תרים ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹ"ׁשּתי
מקׁשה עלי יקׁשה ואּולי ׁשּתביאּנּו. עד ּכּפרה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻמחּסרת
מֹונה אּתה והרי הּזבה, ּכקרּבן הּזב ׁשּקרּבן ּכיון ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹויאמר:

(zeevnd oipna)מי ּבֹו החּיב יהיה ― הּקרּבן ְְִִִֶֶַַַָָָאתֿמין

קעב
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כסלו  ב' קודש שבת - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

וּדאי אׁשם וקרּבן חּטאת ּבקרּבן ׁשעׂשית ּכמֹו ― ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּיהיה
ּכלֿאחד ׁשּמנית ויֹורד, עֹולה וקרּבן ּתלּוי אׁשם ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָוקרּבן

החטאים לרּבּוי חׁשׁשּת ולא עצמּה, ּבפני (zepnlמצוה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹ
(iptn ,envr ipta `hg lkאֹותֹו חּיבים מהם ּכלֿאחד ִֵֶֶֶַַָָָׁשעל

האנׁשים, למסּפר ּתחּוׁש אל ּכאן ּגם ּכ ― ְְְֲִִַַַַָָָָָָָהּקרּבן
ידע העֹוף?! קרּבן נתחּיב מהם (dywnd)ׁשּכלֿאחד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

קרּבן הּוא אּלא חטאים, על ּבא אינֹו וזבה זב ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּקרּבן
ּובאּׁשה ּבאיׁש הּזֹוב מּצב היה אּלּו מסּים. ּבמּצב ְְִִִַַַַָָָָָָָָֻחֹובה
וׁשל "זב" זה ׁשל ׁשהּׁשם ּבּׁשם, ׁשהם ּכמֹו ― אחד ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדבר
אין אבל אחד; למנֹותם צרי היה אז ּכי ― "זבה" ְֲִִִֵֶָָָָָָָָָזֹו
עליה ׁשחּיב היא מןֿהאיׁש זרע ׁשכבת הּגרת ּכי ּכן, ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּדבר
זבה, אינּה מןֿהאּׁשה זרע ׁשכבת ּכעין נּגר אם א ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָקרּבן,
ואם קרּבן; עליו ׁשחּיבת הּוא מןֿהאּׁשה הּדם זֹוב ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא
'זיבּות' ּומּלת קרּבן. עליו חּיב אינֹו מןֿהאיׁש הּדם ְִִִִֵַַַָָָָָָָָזב
הּדבר אֹותֹו ּכלֿהּנֹוזלים ואין הּנזילה, אּלא ענינּה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאין

אמרּו ּובפרּוׁש al:)עצמֹו. dcp)ּבלבן מטּמא "האיׁש : ְְְְְִֵֵֶַַָָֹ
ּומצרעת. מצרע ּכדין וזבה זב ּדין ואין ּבאדם", ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹוהאּׁשה

ּבכרתֹות אמרם לזה הּברּורה "ארּבעה(g:)והראיה : ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָ
ּכּפרה lyמחּסרי miiehiad lke) mdly "z`hg" oaxwy) ְְֵַָָֻ

mpaena mpi` dafe afl xywda miritend "dxtk"e "z`hg"
("dnlyd"e "oexqg" ly iyrnd mpaena `l` ievndמעכבן

והּיֹולדת והּזבה הּזב הם: ואּלּו בקדשים), ְְְֵֵֶֶַַַָָָמלאכול
ּומֹונים ּכׁשנים וזבה זב מֹונים אי רֹואה, הּנ ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹוהּמצרע".

ּבין ― ּכאחד לפימצרע ― אּׁשה אֹו איׁש ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶָָָֹ
על הּנאמר והּפסּוק האּׁשה. ּכזיבּות אינּה האיׁש ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּזיבּות
ּתּקחֿלּה הּׁשמיני ּובּיֹום וגֹו' מּזֹובּה "ואםֿטהרה ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָקרּבנּה:

וגֹו'" תרים hkÎgk)ׁשּתי ,eh my). ְְִֵֹ
― הע"ו ּתקריבהּמצוה ׁשּכלֿיֹולדת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

ּתר אֹו ּובןֿיֹונה לעֹולה ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש והּוא: ְְְְֶֶֶֶָָָָָֹקרּבן,
ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מקריבה ענּיה, היא ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָלחּטאת.
עד ּכּפרה מּמחּסרי היא וגם חּטאת. ואחד עלה אחד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻיֹונה
לבן טהרּה ימי "ּובמלאת יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתקריב,

וגֹו'" ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש ּתביא לבת e)אֹו ,ai my). ְְְִֶֶֶַָָ

âכסלו ב' קודש âשבת
.æò .ãò äùò úåöî
― הע"ד אםהּמצוה זב ׁשּכלֿאיׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ

תרים "ׁשּתי הּוא: זה וקרּבן קרּבן, יקריב מּזיבּותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹנרּפא
קרּבן וזהּו ― עלה" והאחד חּטאת אחד יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו

ׁשּיקריבּנּו עד ּכּפרה מחּסר והּוא aixrdeהּזב, lahy s`) ְְְִֶֶַַַַַָָָֻ
(meid'וגֹו מּזֹובֹו הּזב "וכיֿיטהר יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְְְְִִִִֶַַַָָ

וגֹו'" תרים ׁשּתי יּקחֿלֹו הּׁשמיני ehÎbi)ּובּיֹום ,eh `xwie). ְְְִִִִֵַַַֹ

― הע"ז ׁשּכלֿמצרעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
z`xpy)(exera zipepal d,מּנגעֹו נרּפא אם קרּבן ְְְְִִִִִַָָָיקריב

ואם ׁשמן. ולֹוג ואׁשם וחּטאת עֹולה ּבהמֹות: ׁשלׁש ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹוהן
ּבני ׁשני אֹו ּתרים ּוׁשּתי לאׁשם ּכבׂש מקריב ― עני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהּוא
מּמחּסרי הרביעי וזהּו לחּטאת, ואחד לעלה אחד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻיֹונה
ׁשניֿ יּקח הּׁשמיני "ּובּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּכּפרה.

אחת" וכבׂשה ּתמימים i)כבׂשים ,ci my)יאמר ואם . ְְְְְִִִִַַַַָָֹ
ּכמצוה ּכּלם ּכּפרה מחּסרי קרּבן מֹונה אינ מּדּוע ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻאדם:
חּסּור והּוא הּכֹוללם, אחד ענין להם ׁשּיׁש ּכיון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחת
מןֿהּטמאה הּטהרה מּמיני מין היה זה ואז ְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻהּכּפרה,
ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ― הּפלֹונית הּמצוה אֹומר: ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָוהיית
ויֹולדת וזבה זב והם הּטמאים, מקצת טהרת ּתׁשלם ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
טהרה מֹונה אּתה ּכן ׁשהרי קרּבן, ׁשּיקריבּו עד ְְְֲֳִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּומצרע,

hw)ּבמקוה dyr zevn)איזה ּבּה יתחּיב ― אחת מצוה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
― ּבּה ׁשּנטמא הּטמאה למין חֹוׁשׁש ואינ ׁשּיהיה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻטמא
אחת, ּכמצוה ּכּפרה מחּסרי קרּבן למנֹות יכֹול היית ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָֻּכ
היה ׁשּכ ועד יֹודע הּׁשם טמאתֹו?! למין ּתחּוׁש ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻולא
מארּבעת ּכלֿאחד קרּבן היה אּלּו ּבהחלט, להיֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָצרי
טהרה ּכמֹו ׁשּנּוי, ּבֹו ׁשאין אחד קרּבן אּלּו ּכּפרה ְְְְֳִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻמחּסרי

ּכלֿטמא;(dewna)ּבּמים על וחֹובה טהרה מין ׁשהיא ְֳִִִֵֶַַַָָָָָ
צרי רֹואה, ׁשאּתה ּכמֹו קרּבנֹותיהם ׁשּנׁשּתּנּו מּכיון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאבל
נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר ּכי ּבהכרח, לבּדֹו ּכלֿקרּבן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלמנֹות
זה. ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר אינֹו זה ׁשל ְֳֳִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָטהרתֹו

נּדה מי ּכמֹו זה `xtוהרי z` miaxrn eid mday d`fd in) ְֲִֵֵֶַָ
(dxtdׁשּבמצרע מינין וארּבעה מקוה miynzynּומי mda) ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

('eke fx` ur ,mixtv :ezxdhlאףֿעלּֿפי מצות, ׁשלׁש ְִִֵֶַַָֹֹׁשהן
ׁשאבאר ּכמֹו טמאים לטהרת iw)ׁשּכּלן dyr zevn). ְְְֲֳִֵֵֶֶַָָָֻ

ודיני ּדיניהם נתּבארּו ּכבר אּלּו ּכּפרה מחּסרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻוארּבעת
וסֹוף מּנזירּות ח' ּבפרק ּופרטּות ּבכללּות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָקרּבנֹותיהם
ּבּתלמּוד, הּמפּזרים רּבים ּובמקֹומֹות קּנים ּומּסכת ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֻנגעים

עליהם. ׁשהעירנּו ּבּמקֹומֹות ּככּלם ׁשרּבם ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֻֻאּלא $
זה שתוטה ומצוות נקטאים בשם זטיעה, קאי על היטידה דתוטה ומצוות להתלבש 
שהיא  באטץ  זטיעה  בדוגמת  עלייה,  לצוטך  היא  בזה  שהכוונה  גשמיים,  בדבטים 

בשביל הצמיחה בטיבוי יותט מכמו שהיה בתחילה
ממאמט פטשת תולדות, ה'תשכ"ז
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i"yx
(ËÎ).åãåîòé õøàä ìà נוליך להיכן באניות עוד לנו מה

עוד: êéìà(Ï·)יתגלגלו:åùìôúé.(Ï)סחורה åàùðå
.íäéðá:שלהם אדום äîåãë.בנהי ראשי שם היה כך

דומה משא שנאמר כא)כענין לה:(ישעיה דדמי לית וי"ת
.äîåãë:כדוגמתה(‚Ï).'åâå êéðåáæò úàöá יקוננו זה כל

בקינתם: íéðô.(Ï‰)עליך åîòøבעבור זעומי וכן פנים
א)הרעימה תורעמתא:(ש"א  תלונה כל å÷øù.(ÂÏ)וכן

לו: והלך שחלף דבר על שורקין כך בלעז שובלי"ר
(·).íéäìà áùåî כמין במנגנין הים על באויר לו עשה

העליון: על לו וישב רקיעים שבעה

cec zcevn
(ËÎ).ËÂ˘Ó È˘ÙÂ˙ ÏÎהמשוטות לאחוז הרגילים כל 

כי הארץ על ויעמדו האניות מן  ירדו והחובלים והמלחים
הספינה כמקרה  להם יקרה שלא בספינה ללכת  עוד  יפחדו 

מליצה: ענין והוא קינהÈÚÈÓ˘‰Â.(Ï)ההיא ישמיעו  ר"ל 
מרה: זעקת ויזעקו בקולם  ÙÚ¯.עליך  ÂÏÚÈÂמנהגם היה כן

ואבל : צער דרך  הואÂ˘ÏÙ˙È.לעשות וגם  באפר  יתגלגלו
ואבל : צער ראשםÂÁÈ¯˜‰Â.(Ï‡)מדרך  שערות  עליך ימרטו

קרח: המקום ‡ÍÈÏ.וישאר  ÂÎ·Âבעת נפש  במר עליך יבכו
מר : מספד ‡ÍÈÏ.(Ï·)יעשו  Â‡˘Â בקול קינה  עליך  ירימו

ר"ל  וכו' כצור  מי יאמרו וכן עליך ויקוננו אצלם  הנהוג נהי
דומה שהיא כמוה ומי כצור חשובה להיות העיר הוא מי 

מפלתה: לעת ולא שלותה לעת  לא  אליה להמשיל מי ואין הים בתוך  עודך ·ˆ‡˙.(Ï‚)ונכרתת  הנה לומר דבריו יפרש  עתה
הסחורות: במרבית רבים עמים השבעת  בהן שישבת הימים מדרך  סחורתך  בצאת וסחורתך ·¯Â·.בשלותך  עשרך  רוב עם

ארץ: מלכי ˘·¯˙.(Ï„)העשרת ˙Úלא איש  קהליך  וכל  סחורתך הנה  הים  בעומק המים מסיבת נשברת  שהיא עת  ועתה
בתוכך : נפלו כולם  ÍÈÏÚ.(Ï‰)נעדר ÂÓÓ˘: מפלתך על  ˘Ú¯.יתמהו Â¯Ú˘יקרה פן יפחדו כי סערה  כמרוח  ורתת חיל יאחזם 

בעצמו: שכועס  המיצר  כדרך פנים זעומי  ויהיו כמקרך  ·ÌÈÓÚ.(ÂÏ)להם ÌÈ¯ÁÂÒ קול עליך  השמיעו  האומות שבין הסוחרים
חשוב: דבר  באבדן כשרואין לעשותה והדרך  השפתים בקבוץ הנעשה ‰ÈÈ˙.שריקה  ˙Â‰Ï·:מבהלה מלא לאÍÈ‡Â.תהיה

לקדמותך : לחזור  עולם עד  עוד  תהיה
(·).¯Âˆ „È‚Ï: צור מושל  ‡È.על  Ï‡:כאל רב יכולת  בעל È˙·˘È.ר"ל  ÌÈ‰Ï‡ ·˘ÂÓ נבדל מושב  מקום  לי  שיש לפי  ר "ל 

אלי : לבוא יוכל  מי ואין ים  בלב ישבתי כמוהו אני כן ממעל בשמים  יושב האלהים וכמו  מאנשים  אתהÂ‡˙‰.ומשומר אבל
זה: לשטות ראית מה  וכאומר  אלהים כלב להשוותה לבך  נתת ואיך לאל , כמו יכולת  לך  ואין אדם 

oeiv zcevn
(ËÎ).È˘ÙÂ˙: אוחזי.ËÂ˘Óאשר הארוכים  העצים  הם

הספינה : את בהם  בעפרÂ˘ÏÙ˙È.(Ï)משיטין הגלגול  ענין
התפלשי עפר  כמו בה א)והכסוי עניןÂÁÈ¯˜‰Â.(Ï‡):(מיכה

הוא  קרח  וכן  שער מבלי חלק להשאר  השער יג)תלישת :(ויקרא
.‡Á¯˜: בה"א קרחה  ויללה:·Ì‰È.(Ï·)כמו נהי מלשון

.‰ÓÂ„Îתדמי מדמן גם  כמו וחורבן כריתה מח)ענין :(ירמיה
(‰Ï).ÂÓÓ˘:תמהון ˘Ú¯.ענין Â¯Ú˘: בסמ"ך סערה  מלשון
.ÂÓÚ¯הרעימה בעבור  וכן וכעס זעם א)ענין :(ש"א
(ÂÏ).Â˜¯˘ויושביה וכן השפתים בקבוץ  קול  השמעת  ענין

ז)לשרקה בהלות:·Â‰Ï˙.:(מיכה מן הפוך הוא

ehÎci wxt minid ixac - miaezk

ãé-÷øô à íéîéä éøáãfiÎ`i
àéïk-ìò íéî õøôk éãéa éáéBà-úà íéýìàä õøt ãéåc øîàiå ãéåc íL íkiå íéöøt-ìòáa eìòiå©©£¬§©«©§¨¦»©©¥´¨´¨¦¼©´Ÿ¤¨¦½¨©¸¨«¡Ÿ¦¯¤§©²§¨¦−§¤¤́¨®¦©¥À

:íéöøt ìòa àeää íB÷nä-íL eàø÷áé(ô) :Làa eôøOiå ãéåc øîàiå íäéäìà-úà íL-eáæòiå ¨«§²¥«©¨¬©−©¬©§¨¦«©©©§−̈¤¡«Ÿ¥¤®©´Ÿ¤¨¦½©¦¨§−¨¥«
âéìt ãBò eôéñiå:÷îòa eèLôiå íézLãéäìòú àì íéýìàä Bì øîàiå íéýìàa ãéåc ãBò ìàLiå ©Ÿ¦³Æ§¦§¦½©«¦§§−¨¥«¤©¦§©̧³¨¦Æ¥«Ÿ¦½©³Ÿ¤Æ¨«¡Ÿ¦½¬Ÿ©«£¤−

:íéàëaä ìenî íäì úàáe íäéìòî áñä íäéøçàåèíéàëaä éLàøa äãòvä ìB÷-úà EòîLk éäéå ©«£¥¤®¨¥Æ¥«£¥¤½¨¬¨¨¤−¦¬©§¨¦«¦Â¦§«¨§£º¤³©§¨¨Æ§¨¥´©§¨¦½
éðôì íéýìàä àöé-ék äîçìná àöz æàìô äðçî-úà úBkäì E:íézLæèeäeö øLàk ãéåc Nòiå −̈¥¥´©¦§¨¨®¦«¨¨³¨«¡Ÿ¦Æ§¨¤½§©−¤©£¥¬§¦§¦«©©©́¨¦½©«£¤¬¦−̈

ìô äðçî-úà ekiå íéýìàä:äøæb-ãòå ïBòábî íézLæéïúð ýåýéå úBöøàä-ìëa ãéåc-íL àöiå ¨«¡Ÿ¦®©©Æ¤©£¥´§¦§¦½¦¦§−§©¨«§¨©¥¥¬¥¨¦−§¨¨«£¨®©«¨²¨©¬
:íéBbä-ìk-ìò Bcçt-úà¤©§−©¨©¦«

åè-÷øô à íéîéä éøáãhÎ`
à:ìäà Bì-èiå íéýìàä ïBøàì íB÷î ïëiå ãéåc øéòa íézá Bì-Nòiåáîà æàúàNì àì ãéåc ø ©©«©¬¨¦−§¦´¨¦®©¨³¤¨Æ©«£´¨«¡Ÿ¦½©¤−«Ÿ¤¨µ¨©´¨¦½³Ÿ¨¥Æ

ìe ýåýé ïBøà-úà úàNì ýåýé øça | íá-ék íiåìä-íà ék íéýìàä ïBøà-úà(ô) :íìBò-ãò BúøL ¤£´¨«¡Ÿ¦½¦−¦©§¦¦®¦¨´¨©´§À̈¨¥º¤£¯§¨²«§¨§−©¨«
â:Bì ïéëä-øLà BîB÷î-ìà ýåýé ïBøà-úà úBìòäì íìLeøé-ìà ìàøNé-ìk-úà ãéåc ìä÷iåãóñàiå ©©§¥¬¨¦²¤¨¦§¨¥−¤§«¨¨®¦§©£Æ¤£´§½̈¤§−£¤¥¦¬«©¤¡¬Ÿ

(ñ) :íiåìä-úàå ïøäà éða-úà ãéåcä(ñ) :íéøNòå äàî åéçàå øOä ìàéøeà úä÷ éðáìåéðáì ¨¦²¤§¥¬©«£−Ÿ§¤©§¦¦«¦§¥−§¨®¦¥´©½̈§¤−̈¥¨¬§¤§¦«¦§¥−
(ñ) :íéøNòå íéúàî åéçàå øOä äéNò éøøîæìLe äàî åéçàå øOä ìàBé íBLøb éðáì(ñ) :íéL §¨¦®£¨¨´©½̈§¤−̈¨©¬¦§¤§¦«¦§¥−¥§®¥´©½̈§¤−̈¥¨¬§Ÿ¦«

ç(ñ) :íéúàî åéçàå øOä äéòîL ïôöéìà éðáìè(ñ) :íéðBîL åéçàå øOä ìàéìà ïBøáç éðáì ¦§¥−¡¦«¨¨®§©«§¨¬©−̈§¤¨¬¨¨«¦¦§¥−¤§®¡¦¥¬©−̈§¤¨¬§¦«

i"yx
(‡È).íéöøô ìòáá åìòéå פרצים בעל כן אחרי שנקרא

בידו  אויביו את האלהים פרץ אשר מעשה שם על
זה: מעל זה ונפרצו íéî.שנסו õøôë מים כגלי

אחר: למקום ונופלים ממקומם È)(áñä„שנפרצים
.íäéìòî למה רבש"ע המקום לפני הדין מדת אמרה

המתין  שלא על לה אמר דוד, מלפני שאול את העברת
הקב"ה  לה אמר צוהו, כאשר ימים שבעת לשמואל

שמר  זה וכל וגו' מעליהם הסב דוד את עתה אנסה
דוד:

(·).øçá íá éë íéåìä íà éë ולא בחר בלוים כלומר
וזהו  עוזה נענש בעגלה שהרכבנוהו שלפי בעגלה
אלהינו  ה' פרץ אתם לא למבראשונה כי למטה שאמר

בעגלה: שהרכבנוהו כמשפט דרשנוהו לא כי בנו

cec zcevn
(‡È).ÌÈˆ¯Ù ÏÚ··סופו שם על ואמר רפאים  עמק הוא 

פרצים : בעל  ÌÈÓ.שקראוהו  ı¯ÙÎשוטפים כמים  פתאום  ר "ל 
גדר: ‡Ì‰È¯Á.(È„)פורצים ‰ÏÚ˙ ‡Ï תלך לא לומר, רצה

מה הסב אך  המיומן ותבואבדרך עקלתון  בדרך  ללכת  ם 
שם: גדלו  אשר  הבכאים  אילני  ממול  לפניך ÍÚÓ˘Î.(ÂË)עליהם האלהים יצא אז כי תלחם  אז וכו ' צעדה קול תשמע  כאשר

כן אמר מ"מ זמן  קביעות ומבלי  הסבוב תחבולות מבלי להושיע לה' מעצור שאין  (ועם  בהם  להכות מלאכו  שלח  אז ר"ל  וכו'
שאול ): בהם הקל  כאשר  בעיניו יקל  או המלחמה בדבר מצותיו הישמור  בואםÔÂÚ·‚Ó.(ÊË)לנסותו עד  מגבעון נוסם  בדרך

לגזר:
(‡).'ÂÎÂ ÔÎÈÂ: אוהל עליו ופירש  הארון על  מקום  בארון:‡Ê.(·)הכין ידו  שלח אשר  על  עוזא  ‰'.כשמת ¯Á· Ì· ÈÎולא

עוזא: בו שנכשל  המכשול  בידם אדום:ÂÏÚ‰Ï˙.(‚)יבוא  עובד ˜‰˙.(‰)מבית È·Ï:וחביריו השר אוריאל  הבאים היו

oeiv zcevn
(„È).ÌÈ‡Î·‰הבכא בעמק עוברי וכן תותים  אילני הם

פד ): ופסיעות:‰ˆÚ„‰.(ÂË)(תהלים צעד  מל'
(ÊË).ÔÂÚ·‚Ó:היא והיא גבע נאמר ב' ובשמואל 

קעד

 נביאים 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעה

 ננה דמ   175 

gkÎfk wxt l`wfgi - mi`iap

æë-÷øô ìà÷æçéåì-èë

èë:eãîòé õøàä-ìà íiä éìáç ìk íéçlî èBLî éNôz ìk íäéúBiðàî eãøéåìéìò eòéîLäåC §«¨§º¥¨¦«¥¤ÀµŸŸ§¥´¨½©¨¦¾−ŸŸ§¥´©¨®¤¨−̈¤©£«Ÿ§¦§¦³¨©Æ¦Æ
ltúé øôàa íäéLàø-ìò øôò eìòéå äøî e÷òæéå íìB÷a:eLàìéìà eçéø÷äåíéwN eøâçå äçø÷ C §½̈§¦§£−¨¨®§©£³¨«¨Æ©¨´¥¤½¨¥−¤¦§©¨«§¦§¦³¥©Æ¦Æ¨§½̈§¨§−©¦®

éìà eëáe:øî ãtñî Lôð-øîa Cáìéìà eàNðåéìò eððB÷å äðé÷ íäéða C:íiä CBúa äîãk øBöë éî C ¨¬¥©²¦§©¤−¤¦§¥¬¨«§¨§¸¥©³¦§¦¤Æ¦½̈§§−¨¨®¦¦´§½§ª−̈§¬©¨«
âìéðBáæò úàöaéðBä áøa íéaø íénò zòaNä íéniî Céáøòîe C:õøà-éëìî zøLòä Cãìúò §¥³¦§©Æ¦Æ¦©¦½¦§©−©§©¦´©¦®§³Ÿ©Æ¦Æ©´£¨©½¦¤¡©−§§©§¥¨«¤¥²

:eìôð CëBúa Cìä÷-ìëå Cáøòî íéî-éwîòîa íéniî úøaLðäìéìò eîîL íéiàä éáLé ìkC ¦§¤¬¤¦©¦−§©«£©¥¨®¦©£¨¥¬§¨§¨¥−§¥¬¨¨«µŸŸ§¥´¨¦¦½¨§−¨¨®¦
:íéðt eîòø øòN eøòN íäéëìîeåìéìò e÷øL íénòa íéøçñðéàå úééä úBäla C(ô) :íìBò-ãò C ©§¥¤Æ¨´£©½©¨£−¨¦««Ÿ£¦Æ¨´©¦½¨§−¨¨®¦©¨´¨¦½§¥¥−©¨«

çë-÷øô ìà÷æçéá-à

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåáøîàzå Eaì dáb ïòé ýåýé éðãà | øîà-äk øö ãéâðì øîà íãà-ïa ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¿̈¡ŸÁ¦§¦̧¹Ÿ«Ÿ¨©´£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©©́¨©³¦§Æ©Ÿ Æ¤Æ
:íéäìà áìk Eaì ïzzå ìà-àìå íãà äzàå íéné áìa ézáLé íéäìà áLBî éðà ìà¥´½̈¦©¯¡Ÿ¦²¨©−§¦§¥´©¦®§©¨³¨¨Æ§Ÿ¥½©¦¥¬¦§−§¥¬¡Ÿ¦«

i"yx
(ËÎ).åãåîòé õøàä ìà נוליך להיכן באניות עוד לנו מה

עוד: êéìà(Ï·)יתגלגלו:åùìôúé.(Ï)סחורה åàùðå
.íäéðá:שלהם אדום äîåãë.בנהי ראשי שם היה כך

דומה משא שנאמר כא)כענין לה:(ישעיה דדמי לית וי"ת
.äîåãë:כדוגמתה(‚Ï).'åâå êéðåáæò úàöá יקוננו זה כל

בקינתם: íéðô.(Ï‰)עליך åîòøבעבור זעומי וכן פנים
א)הרעימה תורעמתא:(ש"א  תלונה כל å÷øù.(ÂÏ)וכן

לו: והלך שחלף דבר על שורקין כך בלעז שובלי"ר
(·).íéäìà áùåî כמין במנגנין הים על באויר לו עשה

העליון: על לו וישב רקיעים שבעה

cec zcevn
(ËÎ).ËÂ˘Ó È˘ÙÂ˙ ÏÎהמשוטות לאחוז הרגילים כל 

כי הארץ על ויעמדו האניות מן  ירדו והחובלים והמלחים
הספינה כמקרה  להם יקרה שלא בספינה ללכת  עוד  יפחדו 

מליצה: ענין והוא קינהÈÚÈÓ˘‰Â.(Ï)ההיא ישמיעו  ר"ל 
מרה: זעקת ויזעקו בקולם  ÙÚ¯.עליך  ÂÏÚÈÂמנהגם היה כן

ואבל : צער דרך  הואÂ˘ÏÙ˙È.לעשות וגם  באפר  יתגלגלו
ואבל : צער ראשםÂÁÈ¯˜‰Â.(Ï‡)מדרך  שערות  עליך ימרטו

קרח: המקום ‡ÍÈÏ.וישאר  ÂÎ·Âבעת נפש  במר עליך יבכו
מר : מספד ‡ÍÈÏ.(Ï·)יעשו  Â‡˘Â בקול קינה  עליך  ירימו

ר"ל  וכו' כצור  מי יאמרו וכן עליך ויקוננו אצלם  הנהוג נהי
דומה שהיא כמוה ומי כצור חשובה להיות העיר הוא מי 

מפלתה: לעת ולא שלותה לעת  לא  אליה להמשיל מי ואין הים בתוך  עודך ·ˆ‡˙.(Ï‚)ונכרתת  הנה לומר דבריו יפרש  עתה
הסחורות: במרבית רבים עמים השבעת  בהן שישבת הימים מדרך  סחורתך  בצאת וסחורתך ·¯Â·.בשלותך  עשרך  רוב עם

ארץ: מלכי ˘·¯˙.(Ï„)העשרת ˙Úלא איש  קהליך  וכל  סחורתך הנה  הים  בעומק המים מסיבת נשברת  שהיא עת  ועתה
בתוכך : נפלו כולם  ÍÈÏÚ.(Ï‰)נעדר ÂÓÓ˘: מפלתך על  ˘Ú¯.יתמהו Â¯Ú˘יקרה פן יפחדו כי סערה  כמרוח  ורתת חיל יאחזם 

בעצמו: שכועס  המיצר  כדרך פנים זעומי  ויהיו כמקרך  ·ÌÈÓÚ.(ÂÏ)להם ÌÈ¯ÁÂÒ קול עליך  השמיעו  האומות שבין הסוחרים
חשוב: דבר  באבדן כשרואין לעשותה והדרך  השפתים בקבוץ הנעשה ‰ÈÈ˙.שריקה  ˙Â‰Ï·:מבהלה מלא לאÍÈ‡Â.תהיה

לקדמותך : לחזור  עולם עד  עוד  תהיה
(·).¯Âˆ „È‚Ï: צור מושל  ‡È.על  Ï‡:כאל רב יכולת  בעל È˙·˘È.ר"ל  ÌÈ‰Ï‡ ·˘ÂÓ נבדל מושב  מקום  לי  שיש לפי  ר "ל 

אלי : לבוא יוכל  מי ואין ים  בלב ישבתי כמוהו אני כן ממעל בשמים  יושב האלהים וכמו  מאנשים  אתהÂ‡˙‰.ומשומר אבל
זה: לשטות ראית מה  וכאומר  אלהים כלב להשוותה לבך  נתת ואיך לאל , כמו יכולת  לך  ואין אדם 

oeiv zcevn
(ËÎ).È˘ÙÂ˙: אוחזי.ËÂ˘Óאשר הארוכים  העצים  הם

הספינה : את בהם  בעפרÂ˘ÏÙ˙È.(Ï)משיטין הגלגול  ענין
התפלשי עפר  כמו בה א)והכסוי עניןÂÁÈ¯˜‰Â.(Ï‡):(מיכה

הוא  קרח  וכן  שער מבלי חלק להשאר  השער יג)תלישת :(ויקרא
.‡Á¯˜: בה"א קרחה  ויללה:·Ì‰È.(Ï·)כמו נהי מלשון

.‰ÓÂ„Îתדמי מדמן גם  כמו וחורבן כריתה מח)ענין :(ירמיה
(‰Ï).ÂÓÓ˘:תמהון ˘Ú¯.ענין Â¯Ú˘: בסמ"ך סערה  מלשון
.ÂÓÚ¯הרעימה בעבור  וכן וכעס זעם א)ענין :(ש"א
(ÂÏ).Â˜¯˘ויושביה וכן השפתים בקבוץ  קול  השמעת  ענין

ז)לשרקה בהלות:·Â‰Ï˙.:(מיכה מן הפוך הוא

ehÎci wxt minid ixac - miaezk

ãé-÷øô à íéîéä éøáãfiÎ`i
àéïk-ìò íéî õøôk éãéa éáéBà-úà íéýìàä õøt ãéåc øîàiå ãéåc íL íkiå íéöøt-ìòáa eìòiå©©£¬§©«©§¨¦»©©¥´¨´¨¦¼©´Ÿ¤¨¦½¨©¸¨«¡Ÿ¦¯¤§©²§¨¦−§¤¤́¨®¦©¥À

:íéöøt ìòa àeää íB÷nä-íL eàø÷áé(ô) :Làa eôøOiå ãéåc øîàiå íäéäìà-úà íL-eáæòiå ¨«§²¥«©¨¬©−©¬©§¨¦«©©©§−̈¤¡«Ÿ¥¤®©´Ÿ¤¨¦½©¦¨§−¨¥«
âéìt ãBò eôéñiå:÷îòa eèLôiå íézLãéäìòú àì íéýìàä Bì øîàiå íéýìàa ãéåc ãBò ìàLiå ©Ÿ¦³Æ§¦§¦½©«¦§§−¨¥«¤©¦§©̧³¨¦Æ¥«Ÿ¦½©³Ÿ¤Æ¨«¡Ÿ¦½¬Ÿ©«£¤−

:íéàëaä ìenî íäì úàáe íäéìòî áñä íäéøçàåèíéàëaä éLàøa äãòvä ìB÷-úà EòîLk éäéå ©«£¥¤®¨¥Æ¥«£¥¤½¨¬¨¨¤−¦¬©§¨¦«¦Â¦§«¨§£º¤³©§¨¨Æ§¨¥´©§¨¦½
éðôì íéýìàä àöé-ék äîçìná àöz æàìô äðçî-úà úBkäì E:íézLæèeäeö øLàk ãéåc Nòiå −̈¥¥´©¦§¨¨®¦«¨¨³¨«¡Ÿ¦Æ§¨¤½§©−¤©£¥¬§¦§¦«©©©́¨¦½©«£¤¬¦−̈

ìô äðçî-úà ekiå íéýìàä:äøæb-ãòå ïBòábî íézLæéïúð ýåýéå úBöøàä-ìëa ãéåc-íL àöiå ¨«¡Ÿ¦®©©Æ¤©£¥´§¦§¦½¦¦§−§©¨«§¨©¥¥¬¥¨¦−§¨¨«£¨®©«¨²¨©¬
:íéBbä-ìk-ìò Bcçt-úà¤©§−©¨©¦«

åè-÷øô à íéîéä éøáãhÎ`
à:ìäà Bì-èiå íéýìàä ïBøàì íB÷î ïëiå ãéåc øéòa íézá Bì-Nòiåáîà æàúàNì àì ãéåc ø ©©«©¬¨¦−§¦´¨¦®©¨³¤¨Æ©«£´¨«¡Ÿ¦½©¤−«Ÿ¤¨µ¨©´¨¦½³Ÿ¨¥Æ

ìe ýåýé ïBøà-úà úàNì ýåýé øça | íá-ék íiåìä-íà ék íéýìàä ïBøà-úà(ô) :íìBò-ãò BúøL ¤£´¨«¡Ÿ¦½¦−¦©§¦¦®¦¨´¨©´§À̈¨¥º¤£¯§¨²«§¨§−©¨«
â:Bì ïéëä-øLà BîB÷î-ìà ýåýé ïBøà-úà úBìòäì íìLeøé-ìà ìàøNé-ìk-úà ãéåc ìä÷iåãóñàiå ©©§¥¬¨¦²¤¨¦§¨¥−¤§«¨¨®¦§©£Æ¤£´§½̈¤§−£¤¥¦¬«©¤¡¬Ÿ

(ñ) :íiåìä-úàå ïøäà éða-úà ãéåcä(ñ) :íéøNòå äàî åéçàå øOä ìàéøeà úä÷ éðáìåéðáì ¨¦²¤§¥¬©«£−Ÿ§¤©§¦¦«¦§¥−§¨®¦¥´©½̈§¤−̈¥¨¬§¤§¦«¦§¥−
(ñ) :íéøNòå íéúàî åéçàå øOä äéNò éøøîæìLe äàî åéçàå øOä ìàBé íBLøb éðáì(ñ) :íéL §¨¦®£¨¨´©½̈§¤−̈¨©¬¦§¤§¦«¦§¥−¥§®¥´©½̈§¤−̈¥¨¬§Ÿ¦«

ç(ñ) :íéúàî åéçàå øOä äéòîL ïôöéìà éðáìè(ñ) :íéðBîL åéçàå øOä ìàéìà ïBøáç éðáì ¦§¥−¡¦«¨¨®§©«§¨¬©−̈§¤¨¬¨¨«¦¦§¥−¤§®¡¦¥¬©−̈§¤¨¬§¦«

i"yx
(‡È).íéöøô ìòáá åìòéå פרצים בעל כן אחרי שנקרא

בידו  אויביו את האלהים פרץ אשר מעשה שם על
זה: מעל זה ונפרצו íéî.שנסו õøôë מים כגלי

אחר: למקום ונופלים ממקומם È)(áñä„שנפרצים
.íäéìòî למה רבש"ע המקום לפני הדין מדת אמרה

המתין  שלא על לה אמר דוד, מלפני שאול את העברת
הקב"ה  לה אמר צוהו, כאשר ימים שבעת לשמואל

שמר  זה וכל וגו' מעליהם הסב דוד את עתה אנסה
דוד:

(·).øçá íá éë íéåìä íà éë ולא בחר בלוים כלומר
וזהו  עוזה נענש בעגלה שהרכבנוהו שלפי בעגלה
אלהינו  ה' פרץ אתם לא למבראשונה כי למטה שאמר

בעגלה: שהרכבנוהו כמשפט דרשנוהו לא כי בנו

cec zcevn
(‡È).ÌÈˆ¯Ù ÏÚ··סופו שם על ואמר רפאים  עמק הוא 

פרצים : בעל  ÌÈÓ.שקראוהו  ı¯ÙÎשוטפים כמים  פתאום  ר "ל 
גדר: ‡Ì‰È¯Á.(È„)פורצים ‰ÏÚ˙ ‡Ï תלך לא לומר, רצה

מה הסב אך  המיומן ותבואבדרך עקלתון  בדרך  ללכת  ם 
שם: גדלו  אשר  הבכאים  אילני  ממול  לפניך ÍÚÓ˘Î.(ÂË)עליהם האלהים יצא אז כי תלחם  אז וכו ' צעדה קול תשמע  כאשר

כן אמר מ"מ זמן  קביעות ומבלי  הסבוב תחבולות מבלי להושיע לה' מעצור שאין  (ועם  בהם  להכות מלאכו  שלח  אז ר"ל  וכו'
שאול ): בהם הקל  כאשר  בעיניו יקל  או המלחמה בדבר מצותיו הישמור  בואםÔÂÚ·‚Ó.(ÊË)לנסותו עד  מגבעון נוסם  בדרך

לגזר:
(‡).'ÂÎÂ ÔÎÈÂ: אוהל עליו ופירש  הארון על  מקום  בארון:‡Ê.(·)הכין ידו  שלח אשר  על  עוזא  ‰'.כשמת ¯Á· Ì· ÈÎולא

עוזא: בו שנכשל  המכשול  בידם אדום:ÂÏÚ‰Ï˙.(‚)יבוא  עובד ˜‰˙.(‰)מבית È·Ï:וחביריו השר אוריאל  הבאים היו

oeiv zcevn
(„È).ÌÈ‡Î·‰הבכא בעמק עוברי וכן תותים  אילני הם

פד ): ופסיעות:‰ˆÚ„‰.(ÂË)(תהלים צעד  מל'
(ÊË).ÔÂÚ·‚Ó:היא והיא גבע נאמר ב' ובשמואל 

קעה

 כתובים 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעו
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קעו משניות
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ÂéànL úéaíéøîBà:øepzä CBúì ïzLt ìL ïéðeà ïéðúBð ïéà,íBé ãBòaî eìéáäiL éãk àlà;øîvä úà àGå ¥©©§¦¥§¦¦¤¦§¨§©©¤¨§¥¤©£¦¦§§¤©¤¤
äøBiì,ïéòä èG÷iL éãk àlà;ìlä úéáeïéøézî.éànL úéaíéøîBà:íéâãå úBôBòå äiç úBãeöî ïéNøBt ïéà, ©¨¤¨§¥¤¦§¨©¦¥¦¥©¦¦¥©©§¦¥§¦§©¨§§¨¦

íBé ãBòaî eãBviL éãk àlà;ìlä úéáeïéøézî. ¤¨§¥¤¦¦§¥¦¥©¦¦
ÊéànL úéaíéøîBà:åéìò ïéäéaâî ïéàå Bnò ïéðòBè ïéàå éøëpì ïéøëBî ïéà,áBø÷ íB÷îì òébiL éãk àlà; ¥©©§¦¥§¦©¨§¦§¥£¦¦§¥©§¦¦¨¨¤¨§¥¤©¦©§¨¨

ìlä úéáeïéøézî. ¥¦¥©¦¦
ÁéànL úéaíéøîBà:éøëð ñáBëì íéìk àGå ïãaòì úBøBò ïéðúBð ïéà,íBé ãBòaî eNòiL éãk àlà;ïlëáe ¥©©§¦¥§¦§©§¨§¥¦§¥¨§¦¤¨§¥¤¥¨¦§§ª¨

ìlä úéaLîMä íò ïéøézî. ¥¦¥©¦¦¦©¤¤
Ëøîàìàéìîb ïa ïBòîL ïaø:eéä ïéâäBðàaà úéaéøëð ñáBëì ïáì éìk ïéðúBð eéäL,GLíã÷ íéîé äL ¨©©¨¦§¤©§¦¥£¦¨¥©¨¤¨§¦§¥¨¨§¥¨§¦§¨¨¦Ÿ¤

úaMì.elàå elà ïéåLå,úbä éìebòå ãaä úéa úBøB÷ íéðòBhL. ©©¨§¨¦¥¨¥¤£¦¥©©§¦¥©©

ee.oipe`:íéðáìúîå øåðúá ïúåà ïéðúåðå ,õôåðî ïúùô ìù úåãåâà.eliadiy:ìáää íäá äìòéù åîîçúéùxeil.d:íéòáö ìùz` helwiy ick `l`
.oird:íåé ãåòáî òáöä èåì÷éù.mixizn [d"ae]ùé íàù ,ùàä ïî äøå÷ò äøåéá àìà ä"á åøù àìå .äìéìä ìë úèìå÷ àäúå íåé ãåòáî åëåúì ïúúì

:ìùáî íåùî áééçå ,úáùá äá êôäéå ñéâé àîù äøéæâ ,èéèá äçåèå äîåúñ äøåéä àäúù éîð êéøöå .íéìçâá äúçé àîù äøéæâ ,øåñà úáùá ùà äéúçú
ff.enr oipreh `le:øåîçä ìò.midiabn `le:úáùá éåàùîä êéìåäì åòééñîë éæçéîã ,åôúë ìò éåàùî åéìò.aexw mewnl ribiy ick `l`øîåìë

:íåé ãåòáî íù òéâäì ìëåéù áåø÷ åëéìåäì äöåøù íå÷îä àäéù.oixizn d"ae:íåé ãåòáî åúéá çúôî àöéù éãë
gg.ocarl:úåøåòä ãáòî.ynyd mr oixizn:ò÷ùúù íãå÷ õøàä ìò äîçäù ãåòá
hh.oal ilk:ùîùä íò ïéøéúîù ììä úéáë àìà ,â"áùøë äëìä ïéàå .ù"áë ïîöò ìò ïéøéîçîå ,íéîé äùìù êéøö ,ñáëì äù÷ àåäù.oieye,ä"áå ù"á

:úáùä ìë åéìàî êìåäå áæ ä÷ùîäå íéãáë úåøå÷ íäéìò ïéðòåè íéúéæä åðçèù øçàì ,ãáä úéá úåøå÷á íåé ãåòáî íéúéæä úà ïéðòåèù.zbd ilebre
íéúéæ â"ò äøå÷ ïéðúåð ïéàã ,úàèç áåéç àëéì úáùá åäì ãéáò éîð éàã íåùî ,ä"áì ù"á åãåî àäáå ,ìåâéòá ïééåùò ïéáò ïéôã åéäù ,ïéìåâò éø÷ úâã êðä

÷éôð ä÷ùî éîð äøå÷ åàìáå ,äìçú ìâøá ïúåà íéëøåã íéáðòá ïëå ,íééçøá äìçú ïðçåèù ãòéîã àì êëìä ,àúùä éë øéôù ÷éôð àìã àìà ,àìéîî
:ùãì

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
ו ה נ ש מ ר ו א ב

ïzLt ìL ïéðeà ïéðúBð ïéà :íéøîBà éànL úéa אגודות – ÅÇÇÀÄÅÀÄÄÆÄÀÈ
øepzäפשתן , CBúì נותנים היו במים הפשתן  שריית לאחר  שכן – ÀÇÇ

בית  וסוברים ותתלבן, התנור בהבל שתתחמם כדי  התנור, לתוך אותה
התנו  לתוך שבת בערב הפשתן את נותנים שאין éãkרשמאי , àlàÆÈÀÅ

íBé ãBòaî eìéáäiL;שבת בערב ויתחממו ההבל  בהם שיעלה – ÆÇÂÄÄÀ
äøBiì øîvä úà àGå ליורה הצמר  את שבת בערב נותנים ואין – ÀÆÇÆÆÇÈ

הצמר , את לצבוע כדי  צבע, בה שיש  èG÷iLרותחת éãk àlàÆÈÀÅÆÄÀ
ïéòä.יום מבעוד  הצבע, היינו העין, את הצמר שיקלוט –úéáe ÈÇÄÅ

ïéøézî ìlä אף התנור, לתוך פשתן  של אונין השבת לפני לתת – ÄÅÇÄÄ
העין , יקלוט לא אם אף ליורה הצמר ואת יום, מבעוד יהבילו  לא אם

התירו  שלא אמרו , בגמרא הקודמת. במשנה המחלוקת טעם כמבואר 
אש תחתיה שיש ביורה אבל  אש , תחתיה שאין ביורה אלא הלל  בית

צריך וכן  בגחלים; בשבת יחתה שמא גזירה אסור, הלל בית לדעת אף
חשש יש כן לא שאם בטיט, וטוחה סתומה היורה שתהא הלל  לבית

מבשל. משום ויתחייב בשבת בה יבחוש  íéøîBà:שמא éànL úéaÅÇÇÀÄ
íéâãå úBôBòå äiç úBãeöî ïéNøBt ïéà,שבת בערב –àlà ÅÀÄÀÇÈÀÀÈÄÆÈ

íBé ãBòaî eãBviL éãkבפורש כאן שמדובר  בירושלמי  ומבואר  – ÀÅÆÄÄÀ
יכולה  אינה שהמצודה בענין וכן חיות, שם שמצויות ביער מצודות

שתיים או  אחת חיה אלא ïéøézî.((תתווסספפוותת  ))לצוד ìlä úéáe– ÅÄÅÇÄÄ
ניצודים  יהיו אפילו השבת, לפני ודגים ועופות חיה מצודות לפרוש

כולה. השבת כל  והולכים

ז ה נ ש מ ר ו א ב

éøëpì ïéøëBî ïéà :íéøîBà éànL úéa,שבת בערב –ïéàå ÅÇÇÀÄÅÀÄÇÈÀÄÀÅ
Bnò ïéðòBè,החמור על  משא הנכרי  עם עומסים ואין  –ïéàå ÂÄÄÀÅ

ïéäéaâîåéìò שנראה הנכרי, של כתיפו  על  משא מגביהים אין – ÇÀÄÄÈÈ

בשבת, המשא להוליך ÷áBøכמסייעו  íB÷îì òébiL éãk àlàÆÈÀÅÆÇÄÇÀÈÈ
עד קרוב משאו, עם לשם הולך  שהנכרי  המקום, שיהא כלומר  –
שהנכרי הרואים יחשדו כן לא שאם יום, מבעוד שם להגיע שיוכל 

הישראל . של בשליחותו  ïéøézîהולך ìlä úéáeלנכרי למכור  – ÅÄÅÇÄÄ
שלא  רחוק, למקום הולך הוא אם אף עליו , ולהגביה עמו ולטעון 

הישראל של מביתו  יצא שהנכרי צריך  ברם, משתחשך. אלא אליו יגיע
בשבת. לו  שמכר בו יחשדו  שלא יום, מבעוד 

âששנניי âייווםם
ח ה נ ש מ ר ו א ב

úBøBò ïéðúBð ïéà :íéøîBà éànL úéa,שבת בערב –ïãaòì ÅÇÇÀÄÅÀÄÀÇÀÈ
עורות, למעבד  –íéìk àGå,לבנים בגדים, –éøëð ñáBëì– ÀÅÄÀÅÈÀÄ

לעבדן  עורות נותנים שאין כלומר עבדן, על  גם מוסבה "נכרי" תיבת

נכרי , לכובס כלים ולא íBéנכרי ãBòaî eNòiL éãk àlàשיש – ÆÈÀÅÆÅÈÄÀ
השבת, לפני  הכלים את לכבס או  העורות את לעבד  –ïlëáeשהות ÀËÈ

כאן , עד ה' ממשנה השנויים הדברים ïéøézîבכל  ìlä úéa– ÅÄÅÇÄÄ
LîMäלעשותם, íò.שקיעתה קודם היינו  זורחת, שהשמש זמן כל – ÄÇÆÆ

ט ה נ ש מ ר ו א ב

øîàeéäL àaà úéa eéä ïéâäBð :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ÈÇÇÈÄÀÆÇÀÄÅÂÄÈÅÇÈÆÈ
ïáì éìk ïéðúBð מבגדים יותר  קשה שכביסתם לבנים, בגדים – ÀÄÀÅÈÈ

GLצבעוניים, ,éøëð ñáBëìúaMì íã÷ íéîé äL שהיו – ÀÅÈÀÄÀÈÈÄÙÆÇÇÈ
שאפילו  הלל  כבית היא ההלכה ברם, שמאי . כבית עצמם על  מחמירים
החמה. שקיעת קודם שבת בערב נכרי לכובס ליתן מותר לבן כלי 

elàå elà ïéåLå, הלל ובית שמאי  בית –úéa úBøB÷ íéðòBhL ÀÈÄÅÈÅÆÂÄÅ
úbä éìebòå ãaä הזיתים על  הקורות את שבת בערב שנותנים – ÇÇÀÄÅÇÇ

בשבת, השמן  מהם שיזוב כדי  הזיתים, את שטחנו לאחר  הבד, בבית
דריכתם  לאחר בגת, הענבים על  העגולות הקורות את נותנים וכן

את  תחילה וטחנו שהואיל בשבת, יינם כל  מהם שיצא כדי ברגל,

izdw - zex`ean zeipyn
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ÈøNa ïéìBö ïéà,äöéáe ìöa,íBé ãBòaî eìBviL éãk àlà.äëLç íò øepzì út ïéðúBð ïéà,ìò äøøç àGå ¥¦¨¨¨¨¥¨¤¨§¥¤¦¦§¥§¦©©©¦£¥¨§£¨¨©
íéìçb éab,íBé ãBòaî äéðt eîø÷iL éãk àlà.øîBà øæòéìà éaø:dlL ïBzçzä íø÷iL éãk. ©¥¤¨¦¤¨§¥¤¦§§¨¤¨¦§©¦¡¦¤¤¥§¥¤¦§Ÿ©©§¤¨

‡ÈìLîäëLç íò øepza çñtä úà ïéìL,ã÷Bnä úéa úøeãîa øeàä úà ïéæéçàîe;ïéìeábáe–æçàzL éãk §©§§¦¤©¤©©©¦£¥¨©£¦¦¤¨¦§©¥©¥©§¦§¥¤¤¡Ÿ
ïaøa øeàä.äãeäé éaøøîBà:àeäL ìk ïéîçta. ¨§ª¨©¦§¨¥©¤¨¦¨¤

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïé÷éìãî ïéà änáe ïé÷éìãî äna?Lëìa àG ïé÷éìãî ïéà,ïñça àGå,Cìëa àGå,ïãéàä úìéúôa àGå,àGå ©¤©§¦¦©¨¥©§¦¦¥©§¦¦§¤¤§§Ÿ¤§§¨¨§¦§¦©¨¦¨§

ii.eleviy ick:íéìçâá äúçé àîù øæâéîì àëéì åúå äìéëàì éåàø àåä êëáå ,ìåùá ùéìù àåäå ,éàñåøã ïá ìëàîë.dxxg:íéôöø úâåò.enxwiy
:íåø÷ åîë ïéùåò äéôà úìçú.dipt:øåðúä øéåà éôìë íäù.oezgzd mexwiy ickéôìëù íéðôä åîø÷éù íãå÷ äìçú äôàð àåäã ,øåðúä ùøçì ÷áåãîä

:à"øë äëìä ïéàå .éâñ éëäáå ,øåðúä øéåà
`̀ii.gqtd z` oilylyn:ïéìùìùî éðú éëäì ,åëåúì éìöä ïéãéøåîå äìòîì ïäéô ïäìù íéøåðúä.dkiyg mràëä ,ïøîàãë ïéìåö ïéà àîìòáã â"òàå

:íéìçâá ééåúçì åúà àìå éããäà éøëãîå ïä ïéæéøæ äøåáç éðáã ,éøù.xe`d z` oifig`neåàåáé àîù ïðéùééç àìå ,ã÷åîä úéá úøåãî ìù íéöòá ,èòî
:ïä ïéæéøæ íéðäëã êùçúùî äøéòáäì íéðäëä.cwend ziaíéëìåäù éôì ,íù íéîîçúî íéðäëäå ãéîú äøåãî äá ïé÷éñîù äøæòá äúéä äìåãâ äëùì

:ùéù ìù äôöøä ìò íéôçé.oileabaeäéìàî äìåò úáäìù àäúù éãë ,äáåøá äîëå ,äáåøá øåàä æåçàúù éãë íåé ãåòáî åúøåãî øéòáäì íãàä êéøö
:äøéòáäì äéúçú ïé÷ã ïéîñ÷ì äëéøö äðéàå.`edy lk oingta s`íéîçô úøåãîá ïë åîë ,íéðäëì ã÷åîä úéáá ïðéìé÷î ã÷åîä úéá úøåãîáã éëéä éë

âéìôã ïàî àëéìã äãåäé 'øë äëìäå .åäá ééåúçì åúà àìå úëìåäå äáë úåéäì äëøã ïéàã ,àåäù ìë àìà øåàä ïäá æéçàäì ö"àå íãà ìëì ïðéìé÷î
:äéìò
a`̀.oiwilcn dna:÷éìãäì íéðîùå úåìéúô ïéùåò äîá ,úáù ìù øð.ykla `l:ùëì éåø÷å õòì äôéì÷ä ïéá æøàá ùé øîö ïéîë.oqegaåðéàù ïúùô

`xephxa yexit

מערב  לצאת כבר  התחיל  והמשקה ברגל, הענבים את ודרכו  הזיתים
אין  בשבת כן  עושים שאפילו  שמותר , מודים שמאי בית אף שבת,

אלא  בזה ואין ממילא, יוצא שהמשקה מפני  חטאת, כך על חייבים
והעיגולים  הקורות טעינת על גזרו לא הלכך  סופרים, מדברי איסור 

שבת. בערב

âששללייששיי âייווםם
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äöéáe ìöa ,øNa ïéìBö ïéà,שבת בערב –eìBviL éãk àlà ÅÄÈÈÈÈÅÈÆÈÀÅÆÄ
íBé ãBòaîהראוי בשיעור  השבת לפני צלויים שיהיו  כלומר  – ÄÀ

אף  בגחלים, יחתה שמא חשש  שיש שבמקום הזכרנו , וכבר  לאכילה;

הולכת  שתהא שבת בערב במלאכה להתחיל אסור הלל בית לדעת
כאן: ששנינו וזהו ו ); משנה (לעיל  בשבת מאליה milevונגמרת oi`

dviae lva ,xya,(הלל בית לדעת mei(אף ceran eleviy ick `l`
בגמרא  בגחלים. יחתה שמא חוששים אין  ששוב לאכילה, ראויים ויהיו 

יום מבעוד שיצולו  כדי i`qexcמבואר , oa lk`nk,היה (ליסטים
–ו  שליש  בישולו כדיררשש  ""יימבשל  יום מבעוד  צלוי  שיהא כלומר ,(

בישולו חצי  כדי  סוברים, ויש בישולו ; ההלל''שליש ―― רראאבב""דד   ((ררממבב""םם  ,,

הה  )) טט  ,, äëLç.ששבבתת   íò øepzì út ïéðúBð ïéà,לחשכה סמוך – ÅÀÄÇÇÇÄÂÅÈ
äøøç àGå,חררה נותנים ואין –íéìçb éab ìò;לחשכה סמוך  – ÀÂÈÈÇÇÅÆÈÄ

dxxg,גחלים גבי  על  הנאפית עוגה äéðtהיינו  eîø÷iL éãk àlàÆÈÀÅÆÄÀÀÈÆÈ
íBé ãBòaî,אסור כן  לא שאם שבת, מערב קרום עליהם שיעלה – ÄÀ

האפייה. את להחיש כדי  בגחלים יחתה שמא øæòéìàגזירה éaøÇÄÁÄÆÆ
dlL ïBzçzä íø÷iL éãk :øîBà בדפנות הדבוק הפת צד – ÅÀÅÆÄÀÙÇÇÀÆÈ

הצד יקרום שתחילה סוברים, יש האש. גבי שעל החררה וצד התנור ,
ורבי מחמירים שחכמים ונמצא פניה, יקרמו כך  ואחר בתנור הדבוק

מיקל  לקרום,((ייררווששללממיי))..אליעזר מקדימים הפת שפני מפרש רש "י  אבל
אם  אלא לתנור  פת נותנים שאין מחמיר , אליעזר  שרבי  יוצא זה ולפי 

יום. מבעוד  התחתון גם יקרום כן 

א י ה נ ש מ ר ו א ב

כן אם אלא שבת, בערב האש  גבי על בשר צולין  שאין  למדנו , הקודמת במשנה
גבי על  בשר  שהנותן  הוא, והטעם לאכילה, הראוי  בשיעור  שייצלה ביום שהות יש

בגחלים  לחתות יבוא שמא חכמים בו גזרו  משתחשך, והולך נצלה שיהא כדי האש 
הפסח  קרבן  על הנימנית שבחבורה ללמד, באה משנתנו הצלייה. את להחיש  כדי 
בגחלים. לחתות יבואו  שמא חכמים בהם גזרו  לא הם, וזריזים הואיל בכהנים, וכן 

za çñtä úà ïéìLìLîäëLç íò øep היו שלהם התנורים – ÀÇÀÀÄÆÇÆÇÇÇÄÂÅÈ
וזהו  לצלייה, הבשר את לתוכו  ומורידים למעלה, פיהם קדרה, כמו 

כאן : xepza,ששנינו  gqtd z` oilylynחל פסח ערב שאם כלומר

התחוב  בשפוד  הפסח, קרבן בשר  את להוריד  מותר שבת, בערב להיות
והולך נצלה שיהא כדי לחשכה, סמוך אפילו התנור, של  פיו  לתוך  בו,

ויזכירו  הם, זריזים הפסח על  הנימנים החבורה שבני לפי  משתחשך ,
בגחלים  לחתות יבואו  שמא חוששים אין ולכן היום, ששבת לזה זה

הפסח. צליית את להחיש  øeàäכדי  úà ïéæéçàîeכלומר בעצים, – ÇÂÄÄÆÈ
חשכה, עם שבת בערב אש , מעט ã÷Bnäשמציתים úéa úøeãîaÄÀÇÅÇÅ

"בית  שנקראה שבעזרה, בלשכה תמיד יוקדת שהיתה אש  במדורת –
שיש של  הרצפה על יחפים מתהלכים היו שהכהנים לפי המוקד",
שהואיל ללמדנו המשנה ובאה המדורה; כנגד שם מתחממים והיו

בשבת, בגחלים לחתות יבואו שמא חוששים אין הם, זריזים והכהנים
ותאחז  האש שתלך כדי  במדורה, אש  מעט להצית להם מותר ולכן 

משתחשך . המדורה מדליקים ïéìeábáeברוב אין  למקדש , חוץ אבל – ÇÀÄ
שהות, יש  כן  אם אלא שבת בערב ïaøaמדורה øeàä æçàzL éãkÀÅÆÆÁÙÈÀËÈ

שתהא  עד יום מבעוד  תדלק המדורה שרוב דהיינו העצים, ברוב –
להבעירה. קסמין  עוד  להוסיף צורך יהיה ולא מאליה, עולה השלהבת

בה  יחתה שמא לחשוש , יש המדורה ברוב האש  אחזה לא אם אבל 
השלהבת. שתעלה כדי ìkמשתחשך  ïéîçta :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÆÈÄÈ

àeäL דולקים שהם לפי  חשכה, עם אש  מעט בהם שמאחיזים די – Æ
בהם. לחתות יבואו שמא חשש  ואין משתחשך , מעצמם והולכים

âררבבייעעיי âייווםם
א ה נ ש מ ר ו א ב

בגמרא: ואמרו שבת. נר  בהדלקת עוסק זה daeg",פרק zay xp zwlcd"ומפרש
במקום אלא חשובה סעודה שאין הוא, שבת כבוד עה,רש "י : (יומא יום כעין אור

עוד שבת. עונג משום הנר במקום שיסעוד  היא שחובה בתוספות, מבואר וכן  כ );
נר  הדלקת זו  – יז ) ג, (איכה נפשי" משלום "ותזנח ב): כה, (שבת בגמרא מובא

melyבשבת oi` xp oi`y mewnae ,wilcdl dnn el did `ly) באה משנתנו רש"י). –
שבת. לנר כשרים אינם פתילות ואילו  שמנים אילו  ללמד ,

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂéànL úéaíéøîBà:øepzä CBúì ïzLt ìL ïéðeà ïéðúBð ïéà,íBé ãBòaî eìéáäiL éãk àlà;øîvä úà àGå ¥©©§¦¥§¦¦¤¦§¨§©©¤¨§¥¤©£¦¦§§¤©¤¤
äøBiì,ïéòä èG÷iL éãk àlà;ìlä úéáeïéøézî.éànL úéaíéøîBà:íéâãå úBôBòå äiç úBãeöî ïéNøBt ïéà, ©¨¤¨§¥¤¦§¨©¦¥¦¥©¦¦¥©©§¦¥§¦§©¨§§¨¦

íBé ãBòaî eãBviL éãk àlà;ìlä úéáeïéøézî. ¤¨§¥¤¦¦§¥¦¥©¦¦
ÊéànL úéaíéøîBà:åéìò ïéäéaâî ïéàå Bnò ïéðòBè ïéàå éøëpì ïéøëBî ïéà,áBø÷ íB÷îì òébiL éãk àlà; ¥©©§¦¥§¦©¨§¦§¥£¦¦§¥©§¦¦¨¨¤¨§¥¤©¦©§¨¨

ìlä úéáeïéøézî. ¥¦¥©¦¦
ÁéànL úéaíéøîBà:éøëð ñáBëì íéìk àGå ïãaòì úBøBò ïéðúBð ïéà,íBé ãBòaî eNòiL éãk àlà;ïlëáe ¥©©§¦¥§¦§©§¨§¥¦§¥¨§¦¤¨§¥¤¥¨¦§§ª¨

ìlä úéaLîMä íò ïéøézî. ¥¦¥©¦¦¦©¤¤
Ëøîàìàéìîb ïa ïBòîL ïaø:eéä ïéâäBðàaà úéaéøëð ñáBëì ïáì éìk ïéðúBð eéäL,GLíã÷ íéîé äL ¨©©¨¦§¤©§¦¥£¦¨¥©¨¤¨§¦§¥¨¨§¥¨§¦§¨¨¦Ÿ¤

úaMì.elàå elà ïéåLå,úbä éìebòå ãaä úéa úBøB÷ íéðòBhL. ©©¨§¨¦¥¨¥¤£¦¥©©§¦¥©©

ee.oipe`:íéðáìúîå øåðúá ïúåà ïéðúåðå ,õôåðî ïúùô ìù úåãåâà.eliadiy:ìáää íäá äìòéù åîîçúéùxeil.d:íéòáö ìùz` helwiy ick `l`
.oird:íåé ãåòáî òáöä èåì÷éù.mixizn [d"ae]ùé íàù ,ùàä ïî äøå÷ò äøåéá àìà ä"á åøù àìå .äìéìä ìë úèìå÷ àäúå íåé ãåòáî åëåúì ïúúì

:ìùáî íåùî áééçå ,úáùá äá êôäéå ñéâé àîù äøéæâ ,èéèá äçåèå äîåúñ äøåéä àäúù éîð êéøöå .íéìçâá äúçé àîù äøéæâ ,øåñà úáùá ùà äéúçú
ff.enr oipreh `le:øåîçä ìò.midiabn `le:úáùá éåàùîä êéìåäì åòééñîë éæçéîã ,åôúë ìò éåàùî åéìò.aexw mewnl ribiy ick `l`øîåìë

:íåé ãåòáî íù òéâäì ìëåéù áåø÷ åëéìåäì äöåøù íå÷îä àäéù.oixizn d"ae:íåé ãåòáî åúéá çúôî àöéù éãë
gg.ocarl:úåøåòä ãáòî.ynyd mr oixizn:ò÷ùúù íãå÷ õøàä ìò äîçäù ãåòá
hh.oal ilk:ùîùä íò ïéøéúîù ììä úéáë àìà ,â"áùøë äëìä ïéàå .ù"áë ïîöò ìò ïéøéîçîå ,íéîé äùìù êéøö ,ñáëì äù÷ àåäù.oieye,ä"áå ù"á

:úáùä ìë åéìàî êìåäå áæ ä÷ùîäå íéãáë úåøå÷ íäéìò ïéðòåè íéúéæä åðçèù øçàì ,ãáä úéá úåøå÷á íåé ãåòáî íéúéæä úà ïéðòåèù.zbd ilebre
íéúéæ â"ò äøå÷ ïéðúåð ïéàã ,úàèç áåéç àëéì úáùá åäì ãéáò éîð éàã íåùî ,ä"áì ù"á åãåî àäáå ,ìåâéòá ïééåùò ïéáò ïéôã åéäù ,ïéìåâò éø÷ úâã êðä

÷éôð ä÷ùî éîð äøå÷ åàìáå ,äìçú ìâøá ïúåà íéëøåã íéáðòá ïëå ,íééçøá äìçú ïðçåèù ãòéîã àì êëìä ,àúùä éë øéôù ÷éôð àìã àìà ,àìéîî
:ùãì
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ïzLt ìL ïéðeà ïéðúBð ïéà :íéøîBà éànL úéa אגודות – ÅÇÇÀÄÅÀÄÄÆÄÀÈ
øepzäפשתן , CBúì נותנים היו במים הפשתן  שריית לאחר  שכן – ÀÇÇ

בית  וסוברים ותתלבן, התנור בהבל שתתחמם כדי  התנור, לתוך אותה
התנו  לתוך שבת בערב הפשתן את נותנים שאין éãkרשמאי , àlàÆÈÀÅ

íBé ãBòaî eìéáäiL;שבת בערב ויתחממו ההבל  בהם שיעלה – ÆÇÂÄÄÀ
äøBiì øîvä úà àGå ליורה הצמר  את שבת בערב נותנים ואין – ÀÆÇÆÆÇÈ

הצמר , את לצבוע כדי  צבע, בה שיש  èG÷iLרותחת éãk àlàÆÈÀÅÆÄÀ
ïéòä.יום מבעוד  הצבע, היינו העין, את הצמר שיקלוט –úéáe ÈÇÄÅ

ïéøézî ìlä אף התנור, לתוך פשתן  של אונין השבת לפני לתת – ÄÅÇÄÄ
העין , יקלוט לא אם אף ליורה הצמר ואת יום, מבעוד יהבילו  לא אם

התירו  שלא אמרו , בגמרא הקודמת. במשנה המחלוקת טעם כמבואר 
אש תחתיה שיש ביורה אבל  אש , תחתיה שאין ביורה אלא הלל  בית

צריך וכן  בגחלים; בשבת יחתה שמא גזירה אסור, הלל בית לדעת אף
חשש יש כן לא שאם בטיט, וטוחה סתומה היורה שתהא הלל  לבית

מבשל. משום ויתחייב בשבת בה יבחוש  íéøîBà:שמא éànL úéaÅÇÇÀÄ
íéâãå úBôBòå äiç úBãeöî ïéNøBt ïéà,שבת בערב –àlà ÅÀÄÀÇÈÀÀÈÄÆÈ

íBé ãBòaî eãBviL éãkבפורש כאן שמדובר  בירושלמי  ומבואר  – ÀÅÆÄÄÀ
יכולה  אינה שהמצודה בענין וכן חיות, שם שמצויות ביער מצודות

שתיים או  אחת חיה אלא ïéøézî.((תתווסספפוותת  ))לצוד ìlä úéáe– ÅÄÅÇÄÄ
ניצודים  יהיו אפילו השבת, לפני ודגים ועופות חיה מצודות לפרוש

כולה. השבת כל  והולכים

ז ה נ ש מ ר ו א ב

éøëpì ïéøëBî ïéà :íéøîBà éànL úéa,שבת בערב –ïéàå ÅÇÇÀÄÅÀÄÇÈÀÄÀÅ
Bnò ïéðòBè,החמור על  משא הנכרי  עם עומסים ואין  –ïéàå ÂÄÄÀÅ

ïéäéaâîåéìò שנראה הנכרי, של כתיפו  על  משא מגביהים אין – ÇÀÄÄÈÈ

בשבת, המשא להוליך ÷áBøכמסייעו  íB÷îì òébiL éãk àlàÆÈÀÅÆÇÄÇÀÈÈ
עד קרוב משאו, עם לשם הולך  שהנכרי  המקום, שיהא כלומר  –
שהנכרי הרואים יחשדו כן לא שאם יום, מבעוד שם להגיע שיוכל 

הישראל . של בשליחותו  ïéøézîהולך ìlä úéáeלנכרי למכור  – ÅÄÅÇÄÄ
שלא  רחוק, למקום הולך הוא אם אף עליו , ולהגביה עמו ולטעון 

הישראל של מביתו  יצא שהנכרי צריך  ברם, משתחשך. אלא אליו יגיע
בשבת. לו  שמכר בו יחשדו  שלא יום, מבעוד 

âששנניי âייווםם
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úBøBò ïéðúBð ïéà :íéøîBà éànL úéa,שבת בערב –ïãaòì ÅÇÇÀÄÅÀÄÀÇÀÈ
עורות, למעבד  –íéìk àGå,לבנים בגדים, –éøëð ñáBëì– ÀÅÄÀÅÈÀÄ

לעבדן  עורות נותנים שאין כלומר עבדן, על  גם מוסבה "נכרי" תיבת

נכרי , לכובס כלים ולא íBéנכרי ãBòaî eNòiL éãk àlàשיש – ÆÈÀÅÆÅÈÄÀ
השבת, לפני  הכלים את לכבס או  העורות את לעבד  –ïlëáeשהות ÀËÈ

כאן , עד ה' ממשנה השנויים הדברים ïéøézîבכל  ìlä úéa– ÅÄÅÇÄÄ
LîMäלעשותם, íò.שקיעתה קודם היינו  זורחת, שהשמש זמן כל – ÄÇÆÆ

ט ה נ ש מ ר ו א ב

øîàeéäL àaà úéa eéä ïéâäBð :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ÈÇÇÈÄÀÆÇÀÄÅÂÄÈÅÇÈÆÈ
ïáì éìk ïéðúBð מבגדים יותר  קשה שכביסתם לבנים, בגדים – ÀÄÀÅÈÈ

GLצבעוניים, ,éøëð ñáBëìúaMì íã÷ íéîé äL שהיו – ÀÅÈÀÄÀÈÈÄÙÆÇÇÈ
שאפילו  הלל  כבית היא ההלכה ברם, שמאי . כבית עצמם על  מחמירים
החמה. שקיעת קודם שבת בערב נכרי לכובס ליתן מותר לבן כלי 

elàå elà ïéåLå, הלל ובית שמאי  בית –úéa úBøB÷ íéðòBhL ÀÈÄÅÈÅÆÂÄÅ
úbä éìebòå ãaä הזיתים על  הקורות את שבת בערב שנותנים – ÇÇÀÄÅÇÇ

בשבת, השמן  מהם שיזוב כדי  הזיתים, את שטחנו לאחר  הבד, בבית
דריכתם  לאחר בגת, הענבים על  העגולות הקורות את נותנים וכן

את  תחילה וטחנו שהואיל בשבת, יינם כל  מהם שיצא כדי ברגל,

izdw - zex`ean zeipyn
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ÈøNa ïéìBö ïéà,äöéáe ìöa,íBé ãBòaî eìBviL éãk àlà.äëLç íò øepzì út ïéðúBð ïéà,ìò äøøç àGå ¥¦¨¨¨¨¥¨¤¨§¥¤¦¦§¥§¦©©©¦£¥¨§£¨¨©
íéìçb éab,íBé ãBòaî äéðt eîø÷iL éãk àlà.øîBà øæòéìà éaø:dlL ïBzçzä íø÷iL éãk. ©¥¤¨¦¤¨§¥¤¦§§¨¤¨¦§©¦¡¦¤¤¥§¥¤¦§Ÿ©©§¤¨

‡ÈìLîäëLç íò øepza çñtä úà ïéìL,ã÷Bnä úéa úøeãîa øeàä úà ïéæéçàîe;ïéìeábáe–æçàzL éãk §©§§¦¤©¤©©©¦£¥¨©£¦¦¤¨¦§©¥©¥©§¦§¥¤¤¡Ÿ
ïaøa øeàä.äãeäé éaøøîBà:àeäL ìk ïéîçta. ¨§ª¨©¦§¨¥©¤¨¦¨¤

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïé÷éìãî ïéà änáe ïé÷éìãî äna?Lëìa àG ïé÷éìãî ïéà,ïñça àGå,Cìëa àGå,ïãéàä úìéúôa àGå,àGå ©¤©§¦¦©¨¥©§¦¦¥©§¦¦§¤¤§§Ÿ¤§§¨¨§¦§¦©¨¦¨§

ii.eleviy ick:íéìçâá äúçé àîù øæâéîì àëéì åúå äìéëàì éåàø àåä êëáå ,ìåùá ùéìù àåäå ,éàñåøã ïá ìëàîë.dxxg:íéôöø úâåò.enxwiy
:íåø÷ åîë ïéùåò äéôà úìçú.dipt:øåðúä øéåà éôìë íäù.oezgzd mexwiy ickéôìëù íéðôä åîø÷éù íãå÷ äìçú äôàð àåäã ,øåðúä ùøçì ÷áåãîä

:à"øë äëìä ïéàå .éâñ éëäáå ,øåðúä øéåà
`̀ii.gqtd z` oilylyn:ïéìùìùî éðú éëäì ,åëåúì éìöä ïéãéøåîå äìòîì ïäéô ïäìù íéøåðúä.dkiyg mràëä ,ïøîàãë ïéìåö ïéà àîìòáã â"òàå

:íéìçâá ééåúçì åúà àìå éããäà éøëãîå ïä ïéæéøæ äøåáç éðáã ,éøù.xe`d z` oifig`neåàåáé àîù ïðéùééç àìå ,ã÷åîä úéá úøåãî ìù íéöòá ,èòî
:ïä ïéæéøæ íéðäëã êùçúùî äøéòáäì íéðäëä.cwend ziaíéëìåäù éôì ,íù íéîîçúî íéðäëäå ãéîú äøåãî äá ïé÷éñîù äøæòá äúéä äìåãâ äëùì

:ùéù ìù äôöøä ìò íéôçé.oileabaeäéìàî äìåò úáäìù àäúù éãë ,äáåøá äîëå ,äáåøá øåàä æåçàúù éãë íåé ãåòáî åúøåãî øéòáäì íãàä êéøö
:äøéòáäì äéúçú ïé÷ã ïéîñ÷ì äëéøö äðéàå.`edy lk oingta s`íéîçô úøåãîá ïë åîë ,íéðäëì ã÷åîä úéáá ïðéìé÷î ã÷åîä úéá úøåãîáã éëéä éë

âéìôã ïàî àëéìã äãåäé 'øë äëìäå .åäá ééåúçì åúà àìå úëìåäå äáë úåéäì äëøã ïéàã ,àåäù ìë àìà øåàä ïäá æéçàäì ö"àå íãà ìëì ïðéìé÷î
:äéìò
a`̀.oiwilcn dna:÷éìãäì íéðîùå úåìéúô ïéùåò äîá ,úáù ìù øð.ykla `l:ùëì éåø÷å õòì äôéì÷ä ïéá æøàá ùé øîö ïéîë.oqegaåðéàù ïúùô

`xephxa yexit

מערב  לצאת כבר  התחיל  והמשקה ברגל, הענבים את ודרכו  הזיתים
אין  בשבת כן  עושים שאפילו  שמותר , מודים שמאי בית אף שבת,

אלא  בזה ואין ממילא, יוצא שהמשקה מפני  חטאת, כך על חייבים
והעיגולים  הקורות טעינת על גזרו לא הלכך  סופרים, מדברי איסור 

שבת. בערב

âששללייששיי âייווםם
י ה נ ש מ ר ו א ב

äöéáe ìöa ,øNa ïéìBö ïéà,שבת בערב –eìBviL éãk àlà ÅÄÈÈÈÈÅÈÆÈÀÅÆÄ
íBé ãBòaîהראוי בשיעור  השבת לפני צלויים שיהיו  כלומר  – ÄÀ

אף  בגחלים, יחתה שמא חשש  שיש שבמקום הזכרנו , וכבר  לאכילה;

הולכת  שתהא שבת בערב במלאכה להתחיל אסור הלל בית לדעת
כאן: ששנינו וזהו ו ); משנה (לעיל  בשבת מאליה milevונגמרת oi`

dviae lva ,xya,(הלל בית לדעת mei(אף ceran eleviy ick `l`
בגמרא  בגחלים. יחתה שמא חוששים אין  ששוב לאכילה, ראויים ויהיו 

יום מבעוד שיצולו  כדי i`qexcמבואר , oa lk`nk,היה (ליסטים
–ו  שליש  בישולו כדיררשש  ""יימבשל  יום מבעוד  צלוי  שיהא כלומר ,(

בישולו חצי  כדי  סוברים, ויש בישולו ; ההלל''שליש ―― רראאבב""דד   ((ררממבב""םם  ,,

הה  )) טט  ,, äëLç.ששבבתת   íò øepzì út ïéðúBð ïéà,לחשכה סמוך – ÅÀÄÇÇÇÄÂÅÈ
äøøç àGå,חררה נותנים ואין –íéìçb éab ìò;לחשכה סמוך  – ÀÂÈÈÇÇÅÆÈÄ

dxxg,גחלים גבי  על  הנאפית עוגה äéðtהיינו  eîø÷iL éãk àlàÆÈÀÅÆÄÀÀÈÆÈ
íBé ãBòaî,אסור כן  לא שאם שבת, מערב קרום עליהם שיעלה – ÄÀ

האפייה. את להחיש כדי  בגחלים יחתה שמא øæòéìàגזירה éaøÇÄÁÄÆÆ
dlL ïBzçzä íø÷iL éãk :øîBà בדפנות הדבוק הפת צד – ÅÀÅÆÄÀÙÇÇÀÆÈ

הצד יקרום שתחילה סוברים, יש האש. גבי שעל החררה וצד התנור ,
ורבי מחמירים שחכמים ונמצא פניה, יקרמו כך  ואחר בתנור הדבוק

מיקל  לקרום,((ייררווששללממיי))..אליעזר מקדימים הפת שפני מפרש רש "י  אבל
אם  אלא לתנור  פת נותנים שאין מחמיר , אליעזר  שרבי  יוצא זה ולפי 

יום. מבעוד  התחתון גם יקרום כן 

א י ה נ ש מ ר ו א ב

כן אם אלא שבת, בערב האש  גבי על בשר צולין  שאין  למדנו , הקודמת במשנה
גבי על  בשר  שהנותן  הוא, והטעם לאכילה, הראוי  בשיעור  שייצלה ביום שהות יש

בגחלים  לחתות יבוא שמא חכמים בו גזרו  משתחשך, והולך נצלה שיהא כדי האש 
הפסח  קרבן  על הנימנית שבחבורה ללמד, באה משנתנו הצלייה. את להחיש  כדי 
בגחלים. לחתות יבואו  שמא חכמים בהם גזרו  לא הם, וזריזים הואיל בכהנים, וכן 

za çñtä úà ïéìLìLîäëLç íò øep היו שלהם התנורים – ÀÇÀÀÄÆÇÆÇÇÇÄÂÅÈ
וזהו  לצלייה, הבשר את לתוכו  ומורידים למעלה, פיהם קדרה, כמו 

כאן : xepza,ששנינו  gqtd z` oilylynחל פסח ערב שאם כלומר

התחוב  בשפוד  הפסח, קרבן בשר  את להוריד  מותר שבת, בערב להיות
והולך נצלה שיהא כדי לחשכה, סמוך אפילו התנור, של  פיו  לתוך  בו,

ויזכירו  הם, זריזים הפסח על  הנימנים החבורה שבני לפי  משתחשך ,
בגחלים  לחתות יבואו  שמא חוששים אין ולכן היום, ששבת לזה זה

הפסח. צליית את להחיש  øeàäכדי  úà ïéæéçàîeכלומר בעצים, – ÇÂÄÄÆÈ
חשכה, עם שבת בערב אש , מעט ã÷Bnäשמציתים úéa úøeãîaÄÀÇÅÇÅ

"בית  שנקראה שבעזרה, בלשכה תמיד יוקדת שהיתה אש  במדורת –
שיש של  הרצפה על יחפים מתהלכים היו שהכהנים לפי המוקד",
שהואיל ללמדנו המשנה ובאה המדורה; כנגד שם מתחממים והיו

בשבת, בגחלים לחתות יבואו שמא חוששים אין הם, זריזים והכהנים
ותאחז  האש שתלך כדי  במדורה, אש  מעט להצית להם מותר ולכן 

משתחשך . המדורה מדליקים ïéìeábáeברוב אין  למקדש , חוץ אבל – ÇÀÄ
שהות, יש  כן  אם אלא שבת בערב ïaøaמדורה øeàä æçàzL éãkÀÅÆÆÁÙÈÀËÈ

שתהא  עד יום מבעוד  תדלק המדורה שרוב דהיינו העצים, ברוב –
להבעירה. קסמין  עוד  להוסיף צורך יהיה ולא מאליה, עולה השלהבת

בה  יחתה שמא לחשוש , יש המדורה ברוב האש  אחזה לא אם אבל 
השלהבת. שתעלה כדי ìkמשתחשך  ïéîçta :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÆÈÄÈ

àeäL דולקים שהם לפי  חשכה, עם אש  מעט בהם שמאחיזים די – Æ
בהם. לחתות יבואו שמא חשש  ואין משתחשך , מעצמם והולכים

âררבבייעעיי âייווםם
א ה נ ש מ ר ו א ב

בגמרא: ואמרו שבת. נר  בהדלקת עוסק זה daeg",פרק zay xp zwlcd"ומפרש
במקום אלא חשובה סעודה שאין הוא, שבת כבוד עה,רש "י : (יומא יום כעין אור

עוד שבת. עונג משום הנר במקום שיסעוד  היא שחובה בתוספות, מבואר וכן  כ );
נר  הדלקת זו  – יז ) ג, (איכה נפשי" משלום "ותזנח ב): כה, (שבת בגמרא מובא

melyבשבת oi` xp oi`y mewnae ,wilcdl dnn el did `ly) באה משנתנו רש"י). –
שבת. לנר כשרים אינם פתילות ואילו  שמנים אילו  ללמד ,

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעח

 178   ליתדהנ

קעח

a dpyn ipy wxt zay zkqn

øaãnä úìéúôa,éðt ìòL ä÷Bøéa àGåíénä;úôæa àGå,äåòLa àGå,ïîLa àGå÷é÷,äôøN ïîLa àGå, ¦§¦©©¦§¨§¦¨¤©§¥©¨¦§§¤¤§§©£¨§§¤¤¦§§¤¤§¥¨
äéìàa àGå,áìça àGå.éãnä íeçðøîBà:ìMáî áìça ïé÷éìãî;íéîëçåíéøîBà:BðéàL ãçà ìMáî ãçà §§©§¨§§¥¤©©¨¦¥©§¦¦§¥¤§ª¨©£¨¦§¦¤¨§ª¨¤¨¤¥

ìMáî–Ba ïé÷éìãî ïéà. §ª¨¥©§¦¦
·áBè íBéa äôøN ïîLa ïé÷éìãî ïéà.ìàòîLé éaøøîBà:ïøèòa ïé÷éìãî ïéà,úaMä ãBák éðtî; ¥©§¦¦§¤¤§¥¨§©¦¦§¨¥¥¥©§¦¦§¦§¨¦§¥§©©¨

:õôåðî.jlka:éùî ìù úìåñô.oci`d zlizta:õòì äôéì÷ä ïéá [äáøòá] ùé øîö ïéîë.xacnd zlizta:ïäá ïé÷éìãîå íúåà ïéìãåâù êåøà áùò éìò
.mind ipt lry dwexia:íéðîù ìåñô êìéàå ïàëî úåìéúô ìåñô ïàë ãò .íéîá äáåøî ïîæ äúäùù äðéôñä éðôåãá ìãâù øîö ïéîë`le ztfa `l

.derya:éøù äåòùî úåùòì ïéìéâøù äëåøà äìéúô ïéîë úåùòì ìáà ,÷éìãéå ïîù íå÷îá øðá úëúð äåòùå ñîð úôæ ïúé àìù.wiw onya `leïîù
.øúåéá áò åðîî àöåéä ïîùäå ,ò"åøë éáøòá àø÷ðå íéìåãâ åéìòù áùò àåäå äðåéã ïåé÷é÷ íéùøôî ùéå .ï"åèå÷ ïéøå÷ù ïôâ øîöä êåúáù íéðéòøâî àöåéä
íéðîùå .õåçáî áéáñ [àìà] äìéúôä êåú úñðëð øåàä ïéàù øîåìë ,íäá úëñëñî øåàäù éðôî ,íòè äî ,íäá ïé÷éìãî ïéà íéîëç åøîàù úåìéúôå
ð"à .øéòáî àöîðå øðä éô ìò ïîùä äèé àîù ïðéùééç äôé ú÷ìåã øðä ïéàù êåúîå ,äìéúôä øçà íéëùîð ïéàù éôì ,íäá ïé÷éìãî ïéà íéîëç åøîàù

:äáåç úáù ìù øðã ïì àîéé÷ ïðàå ,àöéå øðä çéðé àîù.dtixy onya `leãîåò äôéøùìå ìéàåä äôéøù ïîù äéì éø÷ éàîàå .àîèðù äîåøú ìù ïîù
ïéôøåù ïéà ì"é÷ ïðàå ,è"éá äîåøú ìù àîè ïîù óøåù àöîð íåé ãåòáî øðä ÷éìãîùëù ,ïðé÷ñò ù"òá úåéäì ìçù áåè íåéáå .äìéëàá øåñà éøäù

áéúëã è"éá íéùã÷(á"é úåîù)ïéàù ,åðôøùúå ãåîò éðù ø÷á ãò ,ïåùàø ø÷á ãò åðîî øúåðäå ,éëä àø÷ ïðéùøãå ,åôåøùú ùàá ø÷á ãò åðîî øúåðäå
:äôéøù íéðåòèä íéùã÷ øàù ìëì ïéãä àåäå .è"éá øúåðä íéôøåù.ea oiwilcn oi` lyean epi`y cg`e lyean cg` mixne` minkgeéîð àî÷ àðúå

øñåà ãçå ,àåäù ìë ïîù åá áøòîùë ìùåáî áìçá ÷éìãäì éøùã øáñ åäééðéî ãçã àî÷ àðúì íéîëç ïéá àëéà àìà .òîùîá áìç ìë áìçá àìå øîà
:íéîëçë äëìäå .øéúîä éîå øñåàä íäéðùî éî ãåîìúä éîëçì øøáúð àìå .ïîù úáåøòú é"ò åìéôà

aa.h"eia dtixy onya oiwilcn oi`ïéôøåù ïéàù ,è"åéá äôéøù ïîùá ïé÷éìãî ïéàù éôì ,äôéøù ïîùá àìå ïðú íòè äî ,øîà÷ ìéòìã ïéúéðúîã àîòè
:è"åéá íéùã÷.oxhra oiwilcn oi`ãåáë éðôî àìîìà êëìéä ,êø àåäù éðôî úôæä ïî øúåé äìéúôä øçà êùîð åäéîå ,øúåéá òø åçéøå úôæ ìù úìåñô
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ïé÷éìãî äna,שבת של  הנר  את מדליקים ושמנים פתילות באילו  – ÇÆÇÀÄÄ
ïé÷éìãî ïéà änáe?להדליק אסור ושמנים פתילות ובאילו –ïéà ÇÈÅÇÀÄÄÅ
Lëìa àG ïé÷éìãî קליפת בין הגדל  מהסיב העשויה פתילה – ÇÀÄÄÀÆÆ

לעצו , ïñçaהארז  àGåננער שלא היינו  מנופץ, שאינו פשתן – ÀÀÙÆ
הגבעולים, Cìëaמשברי  àGå,משי של פסולת –úìéúôa àGå ÀÀÈÈÀÄÀÄÇ

ïãéàä,לעצה קליפתה בין  הגדל סיב שבערבה, צמר  מין  –àGå ÈÄÈÀ
øaãnä úìéúôaפתילות מהם שעושים עשב עלי  ויש((ררממבב""םם  ))– . ÄÀÄÇÇÄÀÈ

סדום" "תפוח הנקרא נטע של והוא צמר כמין  זרע ((רר  ""חח  מפרשים:

íénä,אאללבבקק  )) éðt ìòL ä÷Bøéa àGåבשולי הגדל ירוק צמח – ÀÄÈÆÇÀÅÇÈÄ
מכל – אחד  במקום מרובה זמן במים שוהה כשהיא סביב, האניה
ומבואר שבת, לנר  פתילות לעשות אסור כאן עד  שנימנו  הדברים אלו 

נכנסת  האש שאין כלומר בהן, מסכסכת שהאּור מפני  בגמרא, הטעם
עולה  השלהבת ואין  מבחוץ, אותן  מסכסכת אלא הללו  הפתילות בתוך

זה  מטעם בשבת. מבעיר  ונמצא הנר את יטה שמא לחשוש ויש יפה,
ל במשנתנו, להלן המנויים בשמנים להדליק גם נמשכים אסור שאינם פי

יבוא  שמא לחשוש יש יפה דולק הנר שאין  ומתוך  הפתילה, אחר 
הנר פי אל השמן את הה  ,,להטות ששבבתת ההלל  '' ררממבב""םם   אא  ;; ככאא  ,, ששבבתת   ((ררשש  ""יי

ביתחח  )) שלום יהיה ולא הנר יכבה שמא הטעם, מבארים ויש  ((תתווסספפוותת  .

ררייבב""ןן  )) בבששםם   יהיה ייששננייםם   "שמא כותב: המשניות בפירוש  והרמב"ם .

שבת  נר שהדלקת לפי אסור וזה ויצא, ויניחנו וחשוך  חלוש הנר  אור
הנר). לאור בשבת לישב אדם על שחובה (כלומר  úôæaחובה" àGåÀÀÆÆ

אחר: נוסח –ztfa `l:בגמרא שאמרו כמו  הנכונה, הגירסה וזו  ,

שמנים"; פסול ואילך  מכאן  פתילות, פסול כאן  miwilcn"עד  oi`
ztfa,נמסהäåòLa àGå או זפת ליתן  שאסור  כלומר ניתכת, – ÀÀÇÂÈ

משעוה, נר לעשות רגילים שאנחנו מה אבל  שמן ; במקום בנר  שעוה
מותר בתוכה, הפתילה את ÷é÷((גגממרראא  ))..שנותנים ïîLa àGå שמן – ÀÀÆÆÄ

הקיקיון, עץ מגרעיני äôøNהנעשה ïîLa àGå תרומה שמן  – ÀÀÆÆÀÅÈ
פי על  ואף לישרף; עומד שהוא לפי שריפה", "שמן ונקרא שנטמא,

שריפתו בשעת ליהנות i),שמותר  ,`i zenexz oiir),בגמרא מבואר 
הנר שכשמדליק שבת, בערב להיות שחל טוב ביום כאן שמדובר

היא  והלכה טוב, ביום תרומה של טמא שמן  שורף נמצא יום מבעוד
ויש הבאה. במשנה כמבואר  טוב, ביום פסולים קדשים שורפים שאין

שריפה  בשמן להדליק שלא חכמים שגזרו  הירושלמי), פי (על  מפרשים

שבת בערב להיות שחל טוב יום משום שבת ערב ררשש""שש  ;;בכל  ((עעייייןן

עעייננייםם"")) את ""ייפפהה יטה שמא שחוששים בגמרא, מובא אחר  טעם ועוד  .
לבערו עליו  ומצווה הואיל  מהר, השמן שיישרף כדי  ""ששננוותת  הנר ((עעייייןן

äéìàaאאללייההוו"")).. àGå,לאכילה הכשר האליה, בשומן  מדליקין ואין – ÀÀÇÀÈ
áìça àGå.באכילה האסור  –ïé÷éìãî :øîBà éãnä íeçð ÀÀÅÆÇÇÈÄÅÇÀÄÄ

ìMáî áìçaמהותך היינו  הפתילה ((ררשש  ""יי))– אחר הוא שנמשך , ÀÅÆÀËÈ
ייששרראאלל"")).. BðéàL((""תתפפאאררתת   ãçà ìMáî ãçà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÆÈÀËÈÆÈÆÅ

ìMáî,מבושל שאינו בין  מבושל חלב בין –Ba ïé÷éìãî ïéà– ÀËÈÅÇÀÄÄ
קמא  תנא גם שהרי קמא, תנא היינו חכמים שואלים: בגמרא שבת. נר

בו? מדליקים אין שהוא חלב כל  ומשמע בחלב", "ולא אומר:
מהם  שאחד בחלב, שמן  קצת כשמעורב ביניהם הבדל שיש ומתרצים:

תערובת  ידי  על  שאפילו  סובר  ואחד  להדליק, מותר  זה שבכגון סובר
מקום  מכל המתיר . ומי האוסר מי נתברר לא ברם, להדליק; אסור  שמן 

ומדליק  מהותך חלב לתוך  שהוא כל שמן  אדם שנותן היא ההלכה
שבת נר  טט  ))בו הה  ,, ששבבתת ההלל'' .((ררממבב  ""םם

ב ה נ ש מ ר ו א ב

אין ובמה מדליקין  במה ללמד מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו
מדליקין.

áBè íBéa äôøN ïîLa ïé÷éìãî ïéà שמשנתנו מבואר , בגמרא – ÅÇÀÄÄÀÆÆÀÅÈÀ
היינו  שרפה" בשמן  "ולא הקודמת: במשנה ששנינו שמה לפרש , באה
מדליקים  ואין  שם, שבארנו כמו שבת, בערב להיות שחל  טוב ביום

שנאמר טוב, ביום קדשים שורפים שאין לפי טוב, ביום שריפה בשמן 

יי)):: ייבב,, באש((ששממוותת בוקר  עד ממנו  והנותר בקר  עד  ממנו תותירו "ולא

("והנותר בוקר " "עד  שנייה פעם לומר  צריך  הכתוב היה שלא תשרפו",
לשריפתו , שני בוקר לו ליתן הכתוב שבא אלא בוקר"), עד  ממנו 

שורפים  שאין מכאן המועד; בחול  אלא הנותר את ישרוף שלא והיינו
טוב. ביום ïøèòaקדשים ïé÷éìãî ïéà :øîBà ìàòîLé éaøÇÄÄÀÈÅÅÅÇÀÄÄÀÄÀÈ

ידי על ממנה נוזלת העץ מן  הזפת שיוצאת (לאחר הזפת פסולת –
– "עטרן" והוא כשמן  צלולה פסולת שהוא ררשש  ""יי))האש  פי  על ואף ;

שבת, נר בו  מדליקין  אין הפתילה אחר úaMäנמשך  ãBák éðtîÄÀÅÀÇÇÈ
והרי ויצא, הנר  את יניח שמא וחוששים הוא, רע העטרן שריח –

השבת. כבוד משום הנר לאור  ולסעוד  לישב עליו íéîëçåÇÂÈÄחובה

izdw - zex`ean zeipyn
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íéîëçåíéðîMä ìëa ïéøézî:ïéîLîL ïîLa,íéæBâà ïîLa,úBðBðö ïîLa,íéâc ïîLa,úBòewt ïîLa, ©£¨¦©¦¦§¨©§¨¦§¤¤ª§§¦§¤¤¡¦§¤¤§§¤¤¨¦§¤¤©
èôðáe ïøèòa.ïBôøè éaøøîBà:ãáìa úéæ ïîLa àlà ïé÷éìãî ïéà. §¦§¨§¥§§©¦©§¥¥©§¦¦¤¨§¤¤©¦¦§©

‚Ba ïé÷éìãî ïéà õòä ïî àöBiä ìk,àlàïzLt.íéìäà úàîè ànhî Bðéà õòä ïî àöBiä ìëå,àlà ¨©¥¦¨¥¥©§¦¦¤¨¦§¨§¨©¥¦¨¥¥¦©¥ª§©Ÿ¨¦¤¨
ïzLt.ãâaä úìéút,dáäáä àGå dìtwL–øæòéìà éaøøîBà:äàîè,da ïé÷éìãî ïéàå.àáé÷ò éaøøîBà: ¦§¨§¦©©¤¤¤¦§¨§¦§£¨©¦¡¦¤¤¥§¥¨§¥©§¦¦¨©¦£¦¨¥
äøBäè,da ïé÷éìãîe. §¨©§¦¦¨

:åá ïé÷éìãî åéä úáù.oinyney:äáøä åðîî ìàøùé õøàáå ,÷åúî ÷ã òøæ àåäå éáøòá åîù êë.zepepv ony:ïåðö òøæî àöåéä ïîù.zerewtúòìã
:úéøáãî.htpïåîñøôà ïîùî õåçå ,ïéúéðúîá ìéòì åðîðù úåìåñôä ïúåàî õåç ,íéðîùä ìëá ïé÷éìãîù íéîëçë äëìäå .òø åçéøå ïáìå ,àåä úôæ ïéî

ïðéùééçå ,óøåùå óò àåä íéðîùä åìà éðùî ãçà ìëù ,ïáì èôðååðîî ÷ôúñé àîù äøéæâ ïåîñøôà ïîùá øåñàì øçà íòè ùé ãåòå .àöéå åðçéðé àîù
:äáëî íåùî áééç åðîî ÷ôúñîäå ,øéòáî íåùî áééç øðá ïîù ïúåðä ïì àîéé÷å ,åúåáéùç éðôî

bb.ea oiwilcn oi` urd on `veid lk:äìéúô åðîî úåùòì.ozyt `l`áéúëãë õò éø÷àã(á òùåäé)äìéúôá ïé÷éìãî ä"ôàå ,õòä éúùôá íðîèúå
íåùî àìà äééåáøì êéøèöéà àìå àåä òøæ ïéî éîð ïúùôå .ïäá ïé÷éìãî êëìéä ïä òøæ éðéî àìà ,åäðéð õòä ïî ïéàöåé åàì ïôâ øîöå ñåáð÷å .åðîî ïéùåòù

:õòä éúùôá íðîèúå áéúëã õò éø÷àã.mild` z`neh `nhn epi`ìäàã ,äìéáèå äàæä ïåòè åðéàå úéá øàùë éåä ,åéúçú úîäå ìäà ïäî äùò íà
:åéúçúù íéìë àìà äàîåè ìá÷î åðéà åîöò.ozyt `l`áéúëãë ,àîè åîöò ìäàäù(èé øáãîá)äéá áéúëã ,ïëùîî ìäà ìäà ïðéôìéå ,ìäàä ìò äæäå

(î úåîù)áéúëãë ïúùô àìà õòä ïî àöåé øáã ïëùî ìäàá äéä àìå ,ïëùîä ìò ìäàä úà ùåøôéå(åë íù):øæùî ùù úåòéøé øùò.dltwyêøãë
:úåìéúôä ïéìãåâù.dadad:ïðé÷ñò úåîöîåöî úåòáöà ùìù ìò úåòáöà ùìù åá ùéù ãâááå .äôé ÷éìãúå úëøåçî äéäúù éãë úáäìùä ìòd`nh

.`id:äáäáä àìå ìéàåä ,ãâá úøåúî äìèáî åðéà äìåô÷ã.`id dxedh'â ìò 'âî úåçô ìëå ,'â ìò 'â äá ïéà åìéàë àéäå ãâá úøåúî äìèá äìåô÷ã
:úî úàîåèá àìå íéòâðá àì àîèìî øåäè.da oiwilcn oi`eî øåñéà äéá êééùã ,ïðé÷ñò ù"òá úåéäì ìçù áåè íåéáíéìë éøáùá ïé÷éñî ïéàå äö÷å

íãå÷ øðì õåç äìéúôä ïî àöåéä áåø ÷éìãäì ÷éìãîä êéøö åäì úéà àîìò éìåëãå ,ìåèìèì åæç àäã ïé÷éñî íéìëá ìáà ,ãìåð åäì ååäã íåéá åá åøáùðù
äéì äåä åéä úåîöîåöî 'â ìò 'âã ïåéë àúøåô äá ÷éìãà éëå ,éìë úøåúî äìèá àì äìåô÷ øáñ÷ äá ïé÷éìãî ïéà øîàã à"øã àîòè êëìéä ,åéãé ÷ìñéù
à÷åã íéìëá ïé÷éñî ïðéøîà éëã ,è"éá øáùðù éìë øáùá ÷éìãîù àöîð àöåéä áåø íéìùäì íéãéá ÷éìãî éëå ,àåä éìë åàì 'â ìò 'âî úåçôã ,éìë øáù
ïàë ïéàù àöîðå ,è"éá äìéúô ïéìãåâ ïéàã ,è"éòî äìô÷ éëî ,éìë úøåúî äìèá äìåô÷ øáñ÷ ,äá ïé÷éìãî øîåà àáé÷ò éáøå .úçôðù øçà åá òâé àìù

:àáé÷ò 'øë äëìäå .äá ïé÷éìãî êëìéä ,è"éá øáùðù éìë øáù

`xephxa yexit

ïéøézî,שבת נר להדליק –íéðîMä ìëa:והיינו –ïîLa ÇÄÄÀÈÇÀÈÄÀÆÆ
úBðBðö ïîLa ,íéæBâà ïîLa ,ïéîLîL מזרע שעוצרים שמן  – ËÀÀÄÀÆÆÁÄÀÆÆÀ

úBòewtצנון, ïîLa ,íéâc ïîLa"שדה "גפן של פירותיה – ÀÆÆÈÄÀÆÆÇ
ללטט  )),, דד  ,, בב עושים ((ממללככייםם   ומזרעיהם קטנים, לאבטיחים דומים והם

מדברית דלעת מפרשים: ויש  èôðáe,((בבררטטננוורראא  ))שמן . ïøèòa– ÀÄÀÈÀÅÀÀ
חוששים  חכמים ואין יפה. דולק והנר הפתילה, אחר  נמשכים אלו  שכל 

ויצא. יניחנו שמא עטרן  של רע ïéàלריח :øîBà ïBôøè éaøÇÄÇÀÅÅ
ãáìa úéæ ïîLa àlà ïé÷éìãîתנחומא במדרש  בבההעעללוותתךך  ))– ((פפ'' ÇÀÄÄÆÈÀÆÆÇÄÄÀÇ

יעשו  מה טרפון : לרבי לו ואמר רגליו  על  יהודה רבי "עמד מובא:
אלכסנדריא  אנשי  יעשו  מה אגוזים? שמן אלא להם שאין מדי אנשי 

להם  שאין קפוטקיא אנשי  יעשו  ומה צנונות? שמן  אלא להם שאין
שמן  הקב"ה שחיבב מצינו , הרי  טרפון : רבי  לו  אמר זה? ולא זה לא

היא: הגירסה ובתוספתא ובהדלקה"... בנר השמנים מכל יותר  זית
מה  אלא לך  "אין מסיים: והוא רגליו "... על נורי  בן יוחנן  רבי "עמד

הדברים שאמר אותם אלא שבת נר  בהדלקת אסורים שאין  כלומר ו",
כחכמים  הלכה ואמנם בהם. מדליקים שאין בפירוש חכמים שמנו

וחוץ  הקודמת, במשנה שנימנו מאלו חוץ השמנים בכל שמדליקים
אפרסמון: ומשמן לבן ומנפט רע,oxhrמעטרן שריחו  מפני  –htp

oal סכנת משום בזה ויש ניצוצות ומתיזה קופצת ששלהבתו מפני –
`oenqxtדליקה, onye נודף שריחו מתוך  שמא שחוששים מפני  –

מכבה. משום ויתחייב ממנו  יטול

âחחממייששיי âייווםם
ג ה נ ש מ ר ו א ב

õòä ïî àöBiä ìk,פתילה ממנו  ועשה –Ba ïé÷éìãî ïéà– ÈÇÅÄÈÅÅÇÀÄÄ
שבת, ïzLtנר  àlàשכתוב כמו  עץ, שנקרא פי  על שאף ((ייההווששעע  – ÆÈÄÀÈ

וו)):: לאחרבב,, ממנו  שעושים בפתילה מדליקים העץ", בפשתי "ותטמנם

זרע  מיני אלא העץ מן  יוצאים אינם גפן  וצמר  קנבוס ברם, ניפוצו .
הואיל אלא הוא, זרע מין פשתן אף ואמנם בהם. מדליקים הלכך הם,

כן  פי  על שאף להשמיענו  המשנה צריכה לפיכך עץ נקרא והוא

בו. íéìäàמדליקין  úàîè ànhî Bðéà õòä ïî àöBiä ìëåÀÈÇÅÄÈÅÅÄÇÅËÀÇÙÈÄ
האהל שבתוך מה כל אמנם בתוכו , מת והיה אוהל ממנו עשה אם –
טבילה, ולא הזאה, לא טעון ואינו  טמא אינו  עצמו  האהל אבל  טמא,

ïzLt àlàהאהל אף המת, על והאהיל מפשתן אהל עשה שאם – ÆÈÄÀÈ
שכתוב טמא, ייחח  ))::עצמו ייטט,, בגזירה ((בבממדדבברר ולמדים האהל ", על  "והזה

בו שכתוב המשכן , מן אהל" "אהל, ייטט  ))::שווה ממ  ,, את ((ששממוותת   "ויפרוש 

היוצא  דבר בו היה לא במשכן  האמור  אהל מה המשכן ", על האהל 
שכתוב כמו  פשתן, אלא העץ אא  ));;מן ככוו  ,, יריעות((ששםם משזר ",yy"עשר 

פשתן . של היינו  בטומאה האמור אהל אף פשתן , היינו  úìéútÀÄÇו"שש"
dìtwL ,ãâaä,פתילה ממנה וגדל  בגד חתיכת שקיפל  –àGå ÇÆÆÆÄÀÈÀ

dáäáäעל חרכה לא כדי– האש  על  חורכים חדשה שפתילה האש, ÄÀÂÈ
יפה, äàîèשתדלק :øîBà øæòéìà éaø–,הבהבה ולא הואיל  ÇÄÁÄÆÆÅÀÅÈ

טומאה  מקבלת היא ולכן  הקיפול, ידי על  בגד  מתורת עדיין  יצאה לא
בגד , daכדין  ïé÷éìãî ïéàå מחורכת שאינה שכיון  שבת, נר – ÀÅÇÀÄÄÈ

יטה. שמא וחוששים יפה דולקת äøBäèאינה :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÈ
מתורת  אותה מבטל לבדו  שהקיפול מפני  טומאה, מקבלת אינה –

daבגד , ïé÷éìãîe בה להדליק מותר  מחורכת שאינה פי  על אף – ÇÀÄÄÈ
בלבד אורה תוספת אלא הבהוב שאין  שבת, בגמרא ((ההממאאיירריי))נר  .

שלש על אצבעות שלש בה שיש  בגד בחתיכת כאן שמדובר מבואר,
סוברים  שהכל  שבת, ערב להיות שחל טוב וביום מצומצמות, אצבעות

כלים  בשברי לא אבל  שלמים בכלים טוב ביום שמסיקים יהודה כרבי 
וכן  נולד , משום מוקצה איסור בזה שיש לפי  יום, באותו שנשברו

הפתילה  מן היוצא רוב להדליק צריך שבת נר שהמדליק הכל סוברים
שקיפולה  לפי  בה, מדליקים שאין היא, אליעזר  רבי  דעת הלכך  לנר , חוץ
שלש בה ויש  הואיל קצת, בה וכשהדליק כלי, מתורת מבטלה אינו

משלש שפחות כלי , שבר נעשה זה הרי מצומצמות, אצבעות שלש  על 
היוצא  רוב להשלים כדי להדליק וכשמוסיף כלי, נחשב אינו שלש  על 

עקיבא  ורבי  טוב. ביום שנשבר כלי בשבר  מדליק נמצא הפתילה מן
גודלים  אין שהרי טוב, יום מערב וקיפלה שהואיל  בה, מדליקין  אומר:

וכשמדליק  כלי , מתורת כבר בטלה לפיכך טוב, ביום פתילה (קולעים)

izdw - zex`ean zeipyn
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øaãnä úìéúôa,éðt ìòL ä÷Bøéa àGåíénä;úôæa àGå,äåòLa àGå,ïîLa àGå÷é÷,äôøN ïîLa àGå, ¦§¦©©¦§¨§¦¨¤©§¥©¨¦§§¤¤§§©£¨§§¤¤¦§§¤¤§¥¨
äéìàa àGå,áìça àGå.éãnä íeçðøîBà:ìMáî áìça ïé÷éìãî;íéîëçåíéøîBà:BðéàL ãçà ìMáî ãçà §§©§¨§§¥¤©©¨¦¥©§¦¦§¥¤§ª¨©£¨¦§¦¤¨§ª¨¤¨¤¥

ìMáî–Ba ïé÷éìãî ïéà. §ª¨¥©§¦¦
·áBè íBéa äôøN ïîLa ïé÷éìãî ïéà.ìàòîLé éaøøîBà:ïøèòa ïé÷éìãî ïéà,úaMä ãBák éðtî; ¥©§¦¦§¤¤§¥¨§©¦¦§¨¥¥¥©§¦¦§¦§¨¦§¥§©©¨

:õôåðî.jlka:éùî ìù úìåñô.oci`d zlizta:õòì äôéì÷ä ïéá [äáøòá] ùé øîö ïéîë.xacnd zlizta:ïäá ïé÷éìãîå íúåà ïéìãåâù êåøà áùò éìò
.mind ipt lry dwexia:íéðîù ìåñô êìéàå ïàëî úåìéúô ìåñô ïàë ãò .íéîá äáåøî ïîæ äúäùù äðéôñä éðôåãá ìãâù øîö ïéîë`le ztfa `l

.derya:éøù äåòùî úåùòì ïéìéâøù äëåøà äìéúô ïéîë úåùòì ìáà ,÷éìãéå ïîù íå÷îá øðá úëúð äåòùå ñîð úôæ ïúé àìù.wiw onya `leïîù
.øúåéá áò åðîî àöåéä ïîùäå ,ò"åøë éáøòá àø÷ðå íéìåãâ åéìòù áùò àåäå äðåéã ïåé÷é÷ íéùøôî ùéå .ï"åèå÷ ïéøå÷ù ïôâ øîöä êåúáù íéðéòøâî àöåéä
íéðîùå .õåçáî áéáñ [àìà] äìéúôä êåú úñðëð øåàä ïéàù øîåìë ,íäá úëñëñî øåàäù éðôî ,íòè äî ,íäá ïé÷éìãî ïéà íéîëç åøîàù úåìéúôå
ð"à .øéòáî àöîðå øðä éô ìò ïîùä äèé àîù ïðéùééç äôé ú÷ìåã øðä ïéàù êåúîå ,äìéúôä øçà íéëùîð ïéàù éôì ,íäá ïé÷éìãî ïéà íéîëç åøîàù

:äáåç úáù ìù øðã ïì àîéé÷ ïðàå ,àöéå øðä çéðé àîù.dtixy onya `leãîåò äôéøùìå ìéàåä äôéøù ïîù äéì éø÷ éàîàå .àîèðù äîåøú ìù ïîù
ïéôøåù ïéà ì"é÷ ïðàå ,è"éá äîåøú ìù àîè ïîù óøåù àöîð íåé ãåòáî øðä ÷éìãîùëù ,ïðé÷ñò ù"òá úåéäì ìçù áåè íåéáå .äìéëàá øåñà éøäù

áéúëã è"éá íéùã÷(á"é úåîù)ïéàù ,åðôøùúå ãåîò éðù ø÷á ãò ,ïåùàø ø÷á ãò åðîî øúåðäå ,éëä àø÷ ïðéùøãå ,åôåøùú ùàá ø÷á ãò åðîî øúåðäå
:äôéøù íéðåòèä íéùã÷ øàù ìëì ïéãä àåäå .è"éá øúåðä íéôøåù.ea oiwilcn oi` lyean epi`y cg`e lyean cg` mixne` minkgeéîð àî÷ àðúå

øñåà ãçå ,àåäù ìë ïîù åá áøòîùë ìùåáî áìçá ÷éìãäì éøùã øáñ åäééðéî ãçã àî÷ àðúì íéîëç ïéá àëéà àìà .òîùîá áìç ìë áìçá àìå øîà
:íéîëçë äëìäå .øéúîä éîå øñåàä íäéðùî éî ãåîìúä éîëçì øøáúð àìå .ïîù úáåøòú é"ò åìéôà

aa.h"eia dtixy onya oiwilcn oi`ïéôøåù ïéàù ,è"åéá äôéøù ïîùá ïé÷éìãî ïéàù éôì ,äôéøù ïîùá àìå ïðú íòè äî ,øîà÷ ìéòìã ïéúéðúîã àîòè
:è"åéá íéùã÷.oxhra oiwilcn oi`ãåáë éðôî àìîìà êëìéä ,êø àåäù éðôî úôæä ïî øúåé äìéúôä øçà êùîð åäéîå ,øúåéá òø åçéøå úôæ ìù úìåñô

`xephxa yexit

ïé÷éìãî äna,שבת של  הנר  את מדליקים ושמנים פתילות באילו  – ÇÆÇÀÄÄ
ïé÷éìãî ïéà änáe?להדליק אסור ושמנים פתילות ובאילו –ïéà ÇÈÅÇÀÄÄÅ
Lëìa àG ïé÷éìãî קליפת בין הגדל  מהסיב העשויה פתילה – ÇÀÄÄÀÆÆ

לעצו , ïñçaהארז  àGåננער שלא היינו  מנופץ, שאינו פשתן – ÀÀÙÆ
הגבעולים, Cìëaמשברי  àGå,משי של פסולת –úìéúôa àGå ÀÀÈÈÀÄÀÄÇ

ïãéàä,לעצה קליפתה בין  הגדל סיב שבערבה, צמר  מין  –àGå ÈÄÈÀ
øaãnä úìéúôaפתילות מהם שעושים עשב עלי  ויש((ררממבב""םם  ))– . ÄÀÄÇÇÄÀÈ

סדום" "תפוח הנקרא נטע של והוא צמר כמין  זרע ((רר  ""חח  מפרשים:

íénä,אאללבבקק  )) éðt ìòL ä÷Bøéa àGåבשולי הגדל ירוק צמח – ÀÄÈÆÇÀÅÇÈÄ
מכל – אחד  במקום מרובה זמן במים שוהה כשהיא סביב, האניה
ומבואר שבת, לנר  פתילות לעשות אסור כאן עד  שנימנו  הדברים אלו 

נכנסת  האש שאין כלומר בהן, מסכסכת שהאּור מפני  בגמרא, הטעם
עולה  השלהבת ואין  מבחוץ, אותן  מסכסכת אלא הללו  הפתילות בתוך

זה  מטעם בשבת. מבעיר  ונמצא הנר את יטה שמא לחשוש ויש יפה,
ל במשנתנו, להלן המנויים בשמנים להדליק גם נמשכים אסור שאינם פי

יבוא  שמא לחשוש יש יפה דולק הנר שאין  ומתוך  הפתילה, אחר 
הנר פי אל השמן את הה  ,,להטות ששבבתת ההלל  '' ררממבב""םם   אא  ;; ככאא  ,, ששבבתת   ((ררשש  ""יי

ביתחח  )) שלום יהיה ולא הנר יכבה שמא הטעם, מבארים ויש  ((תתווסספפוותת  .

ררייבב""ןן  )) בבששםם   יהיה ייששננייםם   "שמא כותב: המשניות בפירוש  והרמב"ם .

שבת  נר שהדלקת לפי אסור וזה ויצא, ויניחנו וחשוך  חלוש הנר  אור
הנר). לאור בשבת לישב אדם על שחובה (כלומר  úôæaחובה" àGåÀÀÆÆ

אחר: נוסח –ztfa `l:בגמרא שאמרו כמו  הנכונה, הגירסה וזו  ,

שמנים"; פסול ואילך  מכאן  פתילות, פסול כאן  miwilcn"עד  oi`
ztfa,נמסהäåòLa àGå או זפת ליתן  שאסור  כלומר ניתכת, – ÀÀÇÂÈ

משעוה, נר לעשות רגילים שאנחנו מה אבל  שמן ; במקום בנר  שעוה
מותר בתוכה, הפתילה את ÷é÷((גגממרראא  ))..שנותנים ïîLa àGå שמן – ÀÀÆÆÄ

הקיקיון, עץ מגרעיני äôøNהנעשה ïîLa àGå תרומה שמן  – ÀÀÆÆÀÅÈ
פי על  ואף לישרף; עומד שהוא לפי שריפה", "שמן ונקרא שנטמא,

שריפתו בשעת ליהנות i),שמותר  ,`i zenexz oiir),בגמרא מבואר 
הנר שכשמדליק שבת, בערב להיות שחל טוב ביום כאן שמדובר

היא  והלכה טוב, ביום תרומה של טמא שמן  שורף נמצא יום מבעוד
ויש הבאה. במשנה כמבואר  טוב, ביום פסולים קדשים שורפים שאין

שריפה  בשמן להדליק שלא חכמים שגזרו  הירושלמי), פי (על  מפרשים

שבת בערב להיות שחל טוב יום משום שבת ערב ררשש""שש  ;;בכל  ((עעייייןן

עעייננייםם"")) את ""ייפפהה יטה שמא שחוששים בגמרא, מובא אחר  טעם ועוד  .
לבערו עליו  ומצווה הואיל  מהר, השמן שיישרף כדי  ""ששננוותת  הנר ((עעייייןן

äéìàaאאללייההוו"")).. àGå,לאכילה הכשר האליה, בשומן  מדליקין ואין – ÀÀÇÀÈ
áìça àGå.באכילה האסור  –ïé÷éìãî :øîBà éãnä íeçð ÀÀÅÆÇÇÈÄÅÇÀÄÄ

ìMáî áìçaמהותך היינו  הפתילה ((ררשש  ""יי))– אחר הוא שנמשך , ÀÅÆÀËÈ
ייששרראאלל"")).. BðéàL((""תתפפאאררתת   ãçà ìMáî ãçà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÆÈÀËÈÆÈÆÅ

ìMáî,מבושל שאינו בין  מבושל חלב בין –Ba ïé÷éìãî ïéà– ÀËÈÅÇÀÄÄ
קמא  תנא גם שהרי קמא, תנא היינו חכמים שואלים: בגמרא שבת. נר

בו? מדליקים אין שהוא חלב כל  ומשמע בחלב", "ולא אומר:
מהם  שאחד בחלב, שמן  קצת כשמעורב ביניהם הבדל שיש ומתרצים:

תערובת  ידי  על  שאפילו  סובר  ואחד  להדליק, מותר  זה שבכגון סובר
מקום  מכל המתיר . ומי האוסר מי נתברר לא ברם, להדליק; אסור  שמן 

ומדליק  מהותך חלב לתוך  שהוא כל שמן  אדם שנותן היא ההלכה
שבת נר  טט  ))בו הה  ,, ששבבתת ההלל'' .((ררממבב  ""םם

ב ה נ ש מ ר ו א ב

אין ובמה מדליקין  במה ללמד מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו
מדליקין.

áBè íBéa äôøN ïîLa ïé÷éìãî ïéà שמשנתנו מבואר , בגמרא – ÅÇÀÄÄÀÆÆÀÅÈÀ
היינו  שרפה" בשמן  "ולא הקודמת: במשנה ששנינו שמה לפרש , באה
מדליקים  ואין  שם, שבארנו כמו שבת, בערב להיות שחל  טוב ביום

שנאמר טוב, ביום קדשים שורפים שאין לפי טוב, ביום שריפה בשמן 

יי)):: ייבב,, באש((ששממוותת בוקר  עד ממנו  והנותר בקר  עד  ממנו תותירו "ולא

("והנותר בוקר " "עד  שנייה פעם לומר  צריך  הכתוב היה שלא תשרפו",
לשריפתו , שני בוקר לו ליתן הכתוב שבא אלא בוקר"), עד  ממנו 

שורפים  שאין מכאן המועד; בחול  אלא הנותר את ישרוף שלא והיינו
טוב. ביום ïøèòaקדשים ïé÷éìãî ïéà :øîBà ìàòîLé éaøÇÄÄÀÈÅÅÅÇÀÄÄÀÄÀÈ

ידי על ממנה נוזלת העץ מן  הזפת שיוצאת (לאחר הזפת פסולת –
– "עטרן" והוא כשמן  צלולה פסולת שהוא ררשש  ""יי))האש  פי  על ואף ;

שבת, נר בו  מדליקין  אין הפתילה אחר úaMäנמשך  ãBák éðtîÄÀÅÀÇÇÈ
והרי ויצא, הנר  את יניח שמא וחוששים הוא, רע העטרן שריח –

השבת. כבוד משום הנר לאור  ולסעוד  לישב עליו íéîëçåÇÂÈÄחובה

izdw - zex`ean zeipyn
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íéîëçåíéðîMä ìëa ïéøézî:ïéîLîL ïîLa,íéæBâà ïîLa,úBðBðö ïîLa,íéâc ïîLa,úBòewt ïîLa, ©£¨¦©¦¦§¨©§¨¦§¤¤ª§§¦§¤¤¡¦§¤¤§§¤¤¨¦§¤¤©
èôðáe ïøèòa.ïBôøè éaøøîBà:ãáìa úéæ ïîLa àlà ïé÷éìãî ïéà. §¦§¨§¥§§©¦©§¥¥©§¦¦¤¨§¤¤©¦¦§©

‚Ba ïé÷éìãî ïéà õòä ïî àöBiä ìk,àlàïzLt.íéìäà úàîè ànhî Bðéà õòä ïî àöBiä ìëå,àlà ¨©¥¦¨¥¥©§¦¦¤¨¦§¨§¨©¥¦¨¥¥¦©¥ª§©Ÿ¨¦¤¨
ïzLt.ãâaä úìéút,dáäáä àGå dìtwL–øæòéìà éaøøîBà:äàîè,da ïé÷éìãî ïéàå.àáé÷ò éaøøîBà: ¦§¨§¦©©¤¤¤¦§¨§¦§£¨©¦¡¦¤¤¥§¥¨§¥©§¦¦¨©¦£¦¨¥
äøBäè,da ïé÷éìãîe. §¨©§¦¦¨

:åá ïé÷éìãî åéä úáù.oinyney:äáøä åðîî ìàøùé õøàáå ,÷åúî ÷ã òøæ àåäå éáøòá åîù êë.zepepv ony:ïåðö òøæî àöåéä ïîù.zerewtúòìã
:úéøáãî.htpïåîñøôà ïîùî õåçå ,ïéúéðúîá ìéòì åðîðù úåìåñôä ïúåàî õåç ,íéðîùä ìëá ïé÷éìãîù íéîëçë äëìäå .òø åçéøå ïáìå ,àåä úôæ ïéî

ïðéùééçå ,óøåùå óò àåä íéðîùä åìà éðùî ãçà ìëù ,ïáì èôðååðîî ÷ôúñé àîù äøéæâ ïåîñøôà ïîùá øåñàì øçà íòè ùé ãåòå .àöéå åðçéðé àîù
:äáëî íåùî áééç åðîî ÷ôúñîäå ,øéòáî íåùî áééç øðá ïîù ïúåðä ïì àîéé÷å ,åúåáéùç éðôî

bb.ea oiwilcn oi` urd on `veid lk:äìéúô åðîî úåùòì.ozyt `l`áéúëãë õò éø÷àã(á òùåäé)äìéúôá ïé÷éìãî ä"ôàå ,õòä éúùôá íðîèúå
íåùî àìà äééåáøì êéøèöéà àìå àåä òøæ ïéî éîð ïúùôå .ïäá ïé÷éìãî êëìéä ïä òøæ éðéî àìà ,åäðéð õòä ïî ïéàöåé åàì ïôâ øîöå ñåáð÷å .åðîî ïéùåòù

:õòä éúùôá íðîèúå áéúëã õò éø÷àã.mild` z`neh `nhn epi`ìäàã ,äìéáèå äàæä ïåòè åðéàå úéá øàùë éåä ,åéúçú úîäå ìäà ïäî äùò íà
:åéúçúù íéìë àìà äàîåè ìá÷î åðéà åîöò.ozyt `l`áéúëãë ,àîè åîöò ìäàäù(èé øáãîá)äéá áéúëã ,ïëùîî ìäà ìäà ïðéôìéå ,ìäàä ìò äæäå

(î úåîù)áéúëãë ïúùô àìà õòä ïî àöåé øáã ïëùî ìäàá äéä àìå ,ïëùîä ìò ìäàä úà ùåøôéå(åë íù):øæùî ùù úåòéøé øùò.dltwyêøãë
:úåìéúôä ïéìãåâù.dadad:ïðé÷ñò úåîöîåöî úåòáöà ùìù ìò úåòáöà ùìù åá ùéù ãâááå .äôé ÷éìãúå úëøåçî äéäúù éãë úáäìùä ìòd`nh

.`id:äáäáä àìå ìéàåä ,ãâá úøåúî äìèáî åðéà äìåô÷ã.`id dxedh'â ìò 'âî úåçô ìëå ,'â ìò 'â äá ïéà åìéàë àéäå ãâá úøåúî äìèá äìåô÷ã
:úî úàîåèá àìå íéòâðá àì àîèìî øåäè.da oiwilcn oi`eî øåñéà äéá êééùã ,ïðé÷ñò ù"òá úåéäì ìçù áåè íåéáíéìë éøáùá ïé÷éñî ïéàå äö÷å

íãå÷ øðì õåç äìéúôä ïî àöåéä áåø ÷éìãäì ÷éìãîä êéøö åäì úéà àîìò éìåëãå ,ìåèìèì åæç àäã ïé÷éñî íéìëá ìáà ,ãìåð åäì ååäã íåéá åá åøáùðù
äéì äåä åéä úåîöîåöî 'â ìò 'âã ïåéë àúøåô äá ÷éìãà éëå ,éìë úøåúî äìèá àì äìåô÷ øáñ÷ äá ïé÷éìãî ïéà øîàã à"øã àîòè êëìéä ,åéãé ÷ìñéù
à÷åã íéìëá ïé÷éñî ïðéøîà éëã ,è"éá øáùðù éìë øáùá ÷éìãîù àöîð àöåéä áåø íéìùäì íéãéá ÷éìãî éëå ,àåä éìë åàì 'â ìò 'âî úåçôã ,éìë øáù
ïàë ïéàù àöîðå ,è"éá äìéúô ïéìãåâ ïéàã ,è"éòî äìô÷ éëî ,éìë úøåúî äìèá äìåô÷ øáñ÷ ,äá ïé÷éìãî øîåà àáé÷ò éáøå .úçôðù øçà åá òâé àìù

:àáé÷ò 'øë äëìäå .äá ïé÷éìãî êëìéä ,è"éá øáùðù éìë øáù

`xephxa yexit

ïéøézî,שבת נר להדליק –íéðîMä ìëa:והיינו –ïîLa ÇÄÄÀÈÇÀÈÄÀÆÆ
úBðBðö ïîLa ,íéæBâà ïîLa ,ïéîLîL מזרע שעוצרים שמן  – ËÀÀÄÀÆÆÁÄÀÆÆÀ

úBòewtצנון, ïîLa ,íéâc ïîLa"שדה "גפן של פירותיה – ÀÆÆÈÄÀÆÆÇ
ללטט  )),, דד  ,, בב עושים ((ממללככייםם   ומזרעיהם קטנים, לאבטיחים דומים והם

מדברית דלעת מפרשים: ויש  èôðáe,((בבררטטננוורראא  ))שמן . ïøèòa– ÀÄÀÈÀÅÀÀ
חוששים  חכמים ואין יפה. דולק והנר הפתילה, אחר  נמשכים אלו  שכל 

ויצא. יניחנו שמא עטרן  של רע ïéàלריח :øîBà ïBôøè éaøÇÄÇÀÅÅ
ãáìa úéæ ïîLa àlà ïé÷éìãîתנחומא במדרש  בבההעעללוותתךך  ))– ((פפ'' ÇÀÄÄÆÈÀÆÆÇÄÄÀÇ

יעשו  מה טרפון : לרבי לו ואמר רגליו  על  יהודה רבי "עמד מובא:
אלכסנדריא  אנשי  יעשו  מה אגוזים? שמן אלא להם שאין מדי אנשי 

להם  שאין קפוטקיא אנשי  יעשו  ומה צנונות? שמן  אלא להם שאין
שמן  הקב"ה שחיבב מצינו , הרי  טרפון : רבי  לו  אמר זה? ולא זה לא

היא: הגירסה ובתוספתא ובהדלקה"... בנר השמנים מכל יותר  זית
מה  אלא לך  "אין מסיים: והוא רגליו "... על נורי  בן יוחנן  רבי "עמד

הדברים שאמר אותם אלא שבת נר  בהדלקת אסורים שאין  כלומר ו",
כחכמים  הלכה ואמנם בהם. מדליקים שאין בפירוש חכמים שמנו

וחוץ  הקודמת, במשנה שנימנו מאלו חוץ השמנים בכל שמדליקים
אפרסמון: ומשמן לבן ומנפט רע,oxhrמעטרן שריחו  מפני  –htp

oal סכנת משום בזה ויש ניצוצות ומתיזה קופצת ששלהבתו מפני –
`oenqxtדליקה, onye נודף שריחו מתוך  שמא שחוששים מפני  –

מכבה. משום ויתחייב ממנו  יטול

âחחממייששיי âייווםם
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õòä ïî àöBiä ìk,פתילה ממנו  ועשה –Ba ïé÷éìãî ïéà– ÈÇÅÄÈÅÅÇÀÄÄ
שבת, ïzLtנר  àlàשכתוב כמו  עץ, שנקרא פי  על שאף ((ייההווששעע  – ÆÈÄÀÈ

וו)):: לאחרבב,, ממנו  שעושים בפתילה מדליקים העץ", בפשתי "ותטמנם

זרע  מיני אלא העץ מן  יוצאים אינם גפן  וצמר  קנבוס ברם, ניפוצו .
הואיל אלא הוא, זרע מין פשתן אף ואמנם בהם. מדליקים הלכך הם,

כן  פי  על שאף להשמיענו  המשנה צריכה לפיכך עץ נקרא והוא

בו. íéìäàמדליקין  úàîè ànhî Bðéà õòä ïî àöBiä ìëåÀÈÇÅÄÈÅÅÄÇÅËÀÇÙÈÄ
האהל שבתוך מה כל אמנם בתוכו , מת והיה אוהל ממנו עשה אם –
טבילה, ולא הזאה, לא טעון ואינו  טמא אינו  עצמו  האהל אבל  טמא,

ïzLt àlàהאהל אף המת, על והאהיל מפשתן אהל עשה שאם – ÆÈÄÀÈ
שכתוב טמא, ייחח  ))::עצמו ייטט,, בגזירה ((בבממדדבברר ולמדים האהל ", על  "והזה

בו שכתוב המשכן , מן אהל" "אהל, ייטט  ))::שווה ממ  ,, את ((ששממוותת   "ויפרוש 

היוצא  דבר בו היה לא במשכן  האמור  אהל מה המשכן ", על האהל 
שכתוב כמו  פשתן, אלא העץ אא  ));;מן ככוו  ,, יריעות((ששםם משזר ",yy"עשר 

פשתן . של היינו  בטומאה האמור אהל אף פשתן , היינו  úìéútÀÄÇו"שש"
dìtwL ,ãâaä,פתילה ממנה וגדל  בגד חתיכת שקיפל  –àGå ÇÆÆÆÄÀÈÀ

dáäáäעל חרכה לא כדי– האש  על  חורכים חדשה שפתילה האש, ÄÀÂÈ
יפה, äàîèשתדלק :øîBà øæòéìà éaø–,הבהבה ולא הואיל  ÇÄÁÄÆÆÅÀÅÈ

טומאה  מקבלת היא ולכן  הקיפול, ידי על  בגד  מתורת עדיין  יצאה לא
בגד , daכדין  ïé÷éìãî ïéàå מחורכת שאינה שכיון  שבת, נר – ÀÅÇÀÄÄÈ

יטה. שמא וחוששים יפה דולקת äøBäèאינה :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÈ
מתורת  אותה מבטל לבדו  שהקיפול מפני  טומאה, מקבלת אינה –

daבגד , ïé÷éìãîe בה להדליק מותר  מחורכת שאינה פי  על אף – ÇÀÄÄÈ
בלבד אורה תוספת אלא הבהוב שאין  שבת, בגמרא ((ההממאאיירריי))נר  .

שלש על אצבעות שלש בה שיש  בגד בחתיכת כאן שמדובר מבואר,
סוברים  שהכל  שבת, ערב להיות שחל טוב וביום מצומצמות, אצבעות

כלים  בשברי לא אבל  שלמים בכלים טוב ביום שמסיקים יהודה כרבי 
וכן  נולד , משום מוקצה איסור בזה שיש לפי  יום, באותו שנשברו

הפתילה  מן היוצא רוב להדליק צריך שבת נר שהמדליק הכל סוברים
שקיפולה  לפי  בה, מדליקים שאין היא, אליעזר  רבי  דעת הלכך  לנר , חוץ
שלש בה ויש  הואיל קצת, בה וכשהדליק כלי, מתורת מבטלה אינו

משלש שפחות כלי , שבר נעשה זה הרי מצומצמות, אצבעות שלש  על 
היוצא  רוב להשלים כדי להדליק וכשמוסיף כלי, נחשב אינו שלש  על 

עקיבא  ורבי  טוב. ביום שנשבר כלי בשבר  מדליק נמצא הפתילה מן
גודלים  אין שהרי טוב, יום מערב וקיפלה שהואיל  בה, מדליקין  אומר:

וכשמדליק  כלי , מתורת כבר בטלה לפיכך טוב, ביום פתילה (קולעים)

izdw - zex`ean zeipyn
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„ïîL äpàìîéå äöéa ìL úøôBôL íãà áwé àG,øpä ét ìò äpðzéå,úôhðî àäzL ìéáLa,elôà ¦Ÿ¨¨§¤¤¤¥¨¦©§¤¨¤¤§¦§¤¨©¦©¥¦§¦¤§¥§©¤¤£¦
ñøç ìL àéä;äãeäé éaøåøézî.älçzî øöBiä døaç íà ìáà–øzî,ãçà éìk àeäL éðtî.àG ¦¤¤¤§©¦§¨©¦£¨¦¦§¨©¥¦§¦¨ª¨¦§¥¤§¦¤¨

øpä ãöa äpðzéå ïîL äøòwä úà íãà àlîé,úáàBL àäzL ìéáLa dëBúa äìéútä Làø ïzéå;äãeäé éaøå §©¥¨¨¤©§¨¨¤¤§¦§¤¨§©©¥§¦¥Ÿ©§¦¨§¨¦§¦¤§¥¤¤§©¦§¨
øézî. ©¦
‰éðtî àøéúî àeäL éðtî øpä úà äaëîäíéBb,íéèñì éðtî,äòø çeø éðtî,ïLéiL äìBçä ìéáLa íàå ©§©¤¤©¥¦§¥¤¦§¨¥¦§¥¦¦§¥¦§¦¦§¥©¨¨§¦¦§¦©¤¤¦©
–øeèt;ñçkøpä ìò,ïîMä ìò ñçk,äìéútä ìò ñçk–áiç.éñBé éaøåïlëa øèBt,äìéútä ïî õeç, ¨§¨©©¥§¨©©¤¤§¨©©§¦¨©¨§©¦¥¥§ª¨¦©§¦¨

cc.dvia ly zxtety:äëåúá úçðåî äöéáäù äðåéìòä äù÷ä äôéì÷ä.zthpn `dzy liaya÷ôúñé àîù äøéæâ àîòèå ,øðä êåúì äôè äôè
:äáëî íåùî áééç øðì åäö÷äù ïåéëå ,åðîî.qxg ly `id elit`eéúà ,ïîùä åá ùéù éìëä êåúá ú÷ìåãä äìéúôä ïéàù ïåéëù ,ïðéøæâ éëä åìéôà ,ñéàîã
:äáëî íåùî ïàë ïéà øáñ ,äéðéî é÷åôúñàì.xizn dcedi iaxe:åéúçúù äìéúôä ìò óèåð ïîùä äàåø àåä éøäù ,äéðéî é÷åôúñàì éúà àîìéã øæâ àìã

.'ek dlgzn xveid dxag m`:äéðéî ìéãá úáùã àøåñéà íåùîã ,ùçéîì àëéì úáù áøòî úéñøçá åà ãéñá úéáä ìòá äøáç íà ïéãä àåäåozie
.dliztd y`x,ñøçáå ,äöéá ìù úøôåôùá ïðáøå é"øã àúâåìô ïéúéðúî ïðéòîùàå .÷ìåãä ùàøì äìéúôä êøã êùîðå ïîùä áåàùì ãöä ïî àöåé àåäù

îà÷ àäá äöéá ìù úøôåôù ïðéòîùà éàã .äøò÷áå.äãåäé éáøì äéì åãåî àîéà ñéàîã ñøç ìù ìáà ,äðéî é÷åôúñàì éúà àñéàî àìã ïåéëã ,ïðáø éø
ñøçäå äöéá ìù úøôåôùäù éðôî é"ø øîà÷ àäá ,éúøú éðä ïðéòîùà éàå .ïðáøì åäì äãåî àîéà àéääá ìáà ,é"ø øîà÷ àäá ,ñøç ìù ïðéòîùà éàå
úçðåî øðä ìöà éøäù ,à÷ñôîã äøò÷á ìáà ,äéðéî ìéãáã ÷ôúñé àîù øæâîì àëéìå ,íðéáå øðä ïéá éãéî ÷éñôî àìå ,äìòîì øðä ììç êåúá íéçðåî
:íéîëçë äëìäå .àëéøö ,é"øì åãåî éúøú êðäá ìáà ,ïðáø éøîà÷ àéääá ,àéääá ïðéòîùà éàå .øåæâðã äãåî àîéà àåä äéôåâ øîéîì àëéìå ÷ñôä ïàë ùéå

dd.miakek icaer iptn:íäìù íéáëåë úãåáò úéáá àìà íãéà íåéá øåà ÷éìãäì ïéçéðî ïéàù íééñøô ïåâë.mihql iptníãà íù ùéù åàøé àìù
:åéìò åàåáéå.drx gex iptnàìà åçåðé àìù ,äøåçùä äøîä éìòáì àáä éìåçä éðéîî ïéî ,äòø çåø ùøéô í"áîøå .åì çåð äàåø åðéàùëå ,åéìò äøåùä

:íãà éðáî äøúñäáå êùçá åáùéùë.xeht oyiiy dlegd liaya m`eäðëñ åá ïéàù äìåç ìéáùá äáëî åìéàã ,àåä äðëñ åá ùéù äìåç äìåç éàä
ïéãáå .äðëñ åäá úéà åäìåë ,äòø çåø éðôî ,íéèñì éðôî ,íéáëåë éãáåò éðôî ïëå .äéìò áééç äôåâì äëéøö äðéàù äëàìîã àðú éàä øáñã éàîì áééç

:øåèô àùéø àðú ,áééç àôéñ éðúîì éòáã íåùî àìà ,øúåî éðúìã àåä.aiig dliztd lr qgk,øçà øáã êøåöì àìà éåáëä óåâì êéøö åðéàã â"òàå
:äéìò áééç äôåâì äëéøö äðéàù äëàìîã ,áééç øðä ò÷ôé àìù åà äìéúôä ÷ìãú àìù.dliztd on ueg oleka xhetàìà ,åôåâì êéøöä éåáë êì ïéàù
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טוב. ביום שנשבר כלי שבר  כאן אין טוב ביום בה
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באופן הנר  את לסדר  שאסור ללמד , באה והיא שבת, בנר  לדון מוסיפה זו משנה

הנר , כיבוי  להחשת גורם ונמצא בשבת השמן  מן יטול  שמא לחשוש , מקום שיהא
ב). מז, שבת (עיין כמכבה שדינו

íãà áwé àG,ינקב לא –äöéa ìL úøôBôL הקשה הקליפה – ÄÙÈÈÀÆÆÆÅÈ
øpäהעליונה, ét ìò äpðzéå ,ïîL äpàìîéå,שבת בערב – ÄÇÀÆÈÆÆÀÄÀÆÈÇÄÇÅ

úôhðî àäzL ìéáLaשהואיל הנר, לתוך  השמן מן  טיפה טיפה – ÄÀÄÆÀÅÀÇÆÆ
שמא  חוששים לנר , מחוברת ואינה עצמו , בפני  כלי  היא והשפופרת
משום  ויתחייב לנר, מוקצה שהוא שבשפופרת, השמן  מן  בשבת יטול 

בשבת בבררטטננוורראא  ))מכבה ñøç,((ררשש""יי;; ìL àéä elôà ואפילו – ÂÄÄÆÆÆ
בה, להשתמש  רגילים ואין  מאוסה, שהיא מחרס, עשויה השפופרת

שבתוכה. מהשמן  בשבת יקח שמא חכמים גזרו מקום éaøåÀÇÄמכל 
øézî äãeäé בערב שמן ולמלאה הנר  פי על  נקובה שפופרת לתת – ÀÈÇÄ

בשבת, שמן  ממנה יטול שמא חושש שאינו  מנטפת, שתהא כדי שבת
שתחתיו. הנר  על מטפטף השמן  את רואה שהוא íàמאחר  ìáàÂÈÄ

älçzî øöBiä døaç המטפטפת השפופרת את האומן שחיבר  – ÄÀÈÇÅÄÀÄÈ
שתחתיה, הנר  השפופרת øzîעם את למלא קמא תנא לדעת אף – ËÈ

מנטפת, שתהא בשביל  שבת בערב ãçàשמן  éìk àeäL éðtî– ÄÀÅÆÀÄÆÈ
שבשפופרת. בשמן  ישתמש שמא חשש  ואין שבת, כנר  נחשב שהכל 

או בגמר בסיד  עצמו הבית בעל  חיברה אם הדין שהוא אמרו, א

מותר. שזה שבת, בערב äøòwäבחרסית úà íãà àlîé àGÀÇÅÈÈÆÇÀÈÈ
øpä ãöa äpðzéå ïîL,שבת בערב –äìéútä Làø ïzéå ÆÆÀÄÀÆÈÀÇÇÅÀÄÅÙÇÀÄÈ

dëBúa,דולק שאינו  השני  ראשה היינו –úáàBL àäzL ìéáLa ÀÈÄÀÄÆÀÅÆÆ
דרך נמשך  והשמן שבקערה, השמן את שואבת הפתילה שתהא –

שבארנו  הטעם מאותו זה דבר חכמים ואסרו הדולק; לראשה הפתילה
שבקערה. מהשמן בשבת יטול שמא גזירה äãeäéברישא, éaøåÀÇÄÀÈ

øézî.בשבת בו ישתמש  שמא חושש  שאינו בזה, גם –dklde ÇÄ

minkgk.

לדעת  רבותא להשמיע חרס" של  היא "אפילו נוקטת שמשנתנו  מבואר , בגמרא
ו שבה. מהשמן יקח שמא הם גוזרים חרס של  בשפופרת שאף "l`חכמים,

"ony dxrwd z` mc` `lniפי על  שאף יהודה, רבי  לדעת רבותא להשמיענו  –
(עיין משמנה בשבת יסתפק שמא חושש אינו  לנר, הקערה בין הפסק שיש
בין שיש פי  על  שאף אחרת, בדרך  שם שמבואר להרמב"ם המשניות בפירוש

מתיר ). יהודה רבי מקום מכל פתילה, חיבור הנר  ובין הקערה

âששייששיי âייווםם
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במשנתנו, שיבואר כפי  המלאכה, של  לגופה צריך ואינו בשבת מלאכה העושה
רבי ולדעת עליה, חייב יהודה רבי  שלדעת שמעון, ורבי יהודה רבי  בזה נחלקו 
בשבת. הנר  כיבוי  לענין  במשנתנו גם תנאים נחלקו מחלוקת באותה פטור. שמעון 

øpä úà äaëîä,בשבת –íéBb éðtî àøéúî àeäL éðtî– ÇÀÇÆÆÇÅÄÀÅÆÄÀÈÅÄÀÅÄ
אלא  אור  בו  להדליק הניחו  שלא חג, יום להם שהיה פרסיים כגון

שלהם זרה עבודה íéèñì((ררשש  ""יי)),,בבית éðtî שלא שודדים, – ÄÀÅÄÀÄ
äòøיראוהו , çeø éðtî שלא שחורה, מרה בעלי של  מחלה מין – ÄÀÅÇÈÈ

הדולק, בנר סכנה יש האלו המקרים ובכל  בחושך ; אלא דעתם תנוח
äìBçä ìéáLa íàå,החולה בשביל הנר את כיבה אם וכן  – ÀÄÄÀÄÇÆ

ïLéiLסכנה בו  שיש בחולה כאן  ומדובר  ואף øeèt((גגממרראא  )),,– – ÆÄÇÈ
סכנה, בהם ויש הואיל אלה במקרים הנר את לכבות לכתחילה מותר

"פטור". התנא כאן  נקט "חייב", להלן שנישנה מתוך ìòאלא ñçkÀÈÇ
øpäהנר על  חס שהוא מפני כיבה אם כלומר הנר, על חס כשהוא – ÇÅ

הנר, ייפקע שמא מתיירא והוא השמן  שכלה לפי  המנורה), ñçkÀÈ(על
ïîMä ìò לשעה לחסכו  שרוצה השמן, על חס שהוא מפני  או  – ÇÇÆÆ

äìéútäאחרת, ìò ñçk,הפתילה על חס שהוא מפני  או  –áiç ÀÈÇÇÀÄÈÇÈ
לגוף  צריך  אינו שהרי  לגופה, צריך  שאינו מלאכה שזו פי  על  ואף –
לפתילה, או לשמן  או  לנר  צריך שהוא מפני אלא כיבה ולא הכיבוי,

צריכה  שאינה שמלאכה הסובר , יהודה רבי כדעת חייב, מקום מכל

izdw - zex`ean zeipyn
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íçt dNBò àeäL éðtî. ¦§¥¤¨¤¨
ÂGL ìòïúãì úòLa úBúî íéLð úBøáò L:øpä ú÷ìãäáe älçáe äcpa úBøéäæ ïðéàL ìò. ©¨£¥¨¦¥§¨©¥¨¨©¤¥¨§¦©¦¨©©¨§©§¨©©¥
ÊGLéøö íéøác äLBúéa CBúa øîBì íãà C,äëLç íò úaL áøò:ízøOò?ízáøò?ä úà e÷éìãä!øp §¨§¨¦¨¦¨¨©§¥¤¤©¨¦£¥¨¦©§¤¥©§¤©§¦¤©¥

äëLç ÷ôñ,äëLç dðéà ÷ôñ–éàceä úà ïéøOòî ïéà,íéìkä úà ïéìéaèî ïéàå,úBøpä úà ïé÷éìãî ïéàå; ¨¥£¥¨¨¥¥¨£¥¨¥§©§¦¤©©©§¥©§¦¦¤©¥¦§¥©§¦¦¤©¥
éàîcä úà ïéøOòî ìáà,ïénçä úà ïéðîBèå ïéáøòîe. £¨§©§¦¤©§©§¨§¦§§¦¤©©¦

:é"øë äëìä ïéàå .å÷éìãäì äöøéùë øäî øåàä æéçàäì éåáëä äùåòù ,äìéúô áåäáä ìù éåáëå ,íéîçô ìù éåáë.mgt dyer `edyäúåùòì ïéåëúî àåäù
:äôé øéàäì úáäáåäî àäúù ,íçô äæ éåáëá åéùëò

ee.ozcil zrya:àúåðòøåô ïîåæî äðëñ úòùá.xpd zwlcdae dlgae:äá ïééåìú ,úéáá äéåöî àéäå ïä úéáä éëøöù éôì
ff.ezia jeza xnel mc` jixv:äéðéî åìá÷ìã éëéä éë àúåçéðá åäðéøîîì êéøöå.dkiyg mr,áøòìå øùòì íåéá úåäù ïééãò ùéå äëéùçì êåîñ àåäùë

:íåéá úåäù ùé ïééãò éøîàå éòùô àîìã ,àì äáøä äëéùçì íãå÷ ìáà.mzxyr:øùòîì úòáå÷ úáù ìù éàøò úìéëà óàù ,úáù úãåòñì.mzaxr
éà àåä ïéòì äàøðä øáãã ,øðä úà íú÷ìãä øîéîì êééù àì øðá ìáà ,åùò øáë àîùã äìàù ïåùìá åäðéøîîì êééù éúøú éðäå .úåøöçå ïéîåçú éáåøò

:÷éìãà àì éà ÷éìãà.dkiyg wtq÷ôñ àåä íéðåðéá íéáëåë éðù íéàøðù ïîæ ìëå ,íåé éàãå ãáìá ãçà áëåë äàøðù ïîæ ìë äîçä úòé÷ù úìçúî
:øáã ìëì äìéì éàãå àåä íéðåðéá íéáëåë 'â åàøéùîå ,äìéì éøîåçå íåé éøîåç åéìò íéðúåðå ,úåùîùä ïéá éåø÷å ,äëéùç.i`ced z` oixyrn oi`ïå÷úã

:úåùîùä ïéá óà úåáùä ìò åøæâã àðú éàä øáñ÷ ,úåáù íåùî àìà øåñà åðéàã â"òàå .àåä àéìòî.milkd z` oiliahn oi`e,ïúàîåè éãéî ïúåìòäì
:úåáù éîð äéá úéàå ,éìë ï÷úîë éåäã.zexpd z` oiwilcn oi`eúà ïé÷éìãî ïéàå åùøéô éúåáøå .éðú÷ åæ ì"öàå åæå ,àåä àúééøåàã à÷éôñã ,ïëù ìë

ìãäì éøëðì íéøîåà ïéà úåøðä:÷é.i`ncd z` mixyrn la`:ïä ïéøùòî õøàä éîò áåøã ï÷úîì éîã àìå.oiaxrneàîìòá àøîåçã ,úåøéöç éáåøéò
:éàø÷î êîñ íäì ùéã ïéîåçú éáåøéò àì ìáà ,àéä.oingd z` oipneheéñåî åðéàù øáãáéñåîä øáãá åìéàã ,ìáä ó.øåñà íåé ãåòáî åìéôà ìáä ó

éñåî åðéàù øáãá úåùîùä ïéá ïéîçä úà ïéðîåèã àîòèåéñåî åðéàù øáãá åîöò úáùá ïéîçä úà ïéîèäì åøñà àìù ,ìáä óàîù äøéæâ àìà ìáä ó
àîù ùçéîì àëéìå ïä úåçúåø úåùîùä ïéá úåøã÷ íúñã ,éëäá øæâîì àëéì úåùîùä ïéáå ,úáùá ìùáî àöîðå øåàá äðçéúøéå äððèöðù åúøã÷ àöîé

:úáùá ïéðîåè ïéàù ô"òà úåùîùä ïéá ïéîçä úà ïéðîåè êëìéä ,äðçéúøéå äððèöð

`xephxa yexit

עליה. חייב ïlëaלגופה øèBt éñBé éaøåכרבי סובר יוסי רבי  – ÀÇÄÅÅÀËÈ
עליה, פטור לגופה, צריך  שאינו מלאכה שהעושה ïîשמעון, õeçÄ

íçt dNBò àeäL éðtî ,äìéútäהנר את כיבה שאם כלומר  – ÇÀÄÈÄÀÅÆÈÆÈ
והוא  הואיל  כך, אחר להדלקה נוחה שתהא הפתילה, את לחרוך כדי 
הרי יפה, להאיר  מהובהבת שתהא פחם, לעשותה זה בכבוי מתכוון 

עליה. חייב הלכך  לגופה, שצריכה מלאכה זו

ו ה נ ש מ ר ו א ב

GL ìòïúãì úòLa úBúî íéLð úBøáò L לידתן ששעת – ÇÈÂÅÈÄÅÀÈÇÅÈÈ
מעשיהן  את אז  מזכירים הלכך לנסים, הן וזקוקות היא, סכנה שעת

הן  נענשות דלהלן עבירות שלש  ועל לכך, הן ראויות אם וזכויותיהן 
שעה: äcpaבאותה úBøéäæ ïðéàL ìòנידה בהלכות ((ווייקקרראא  – ÇÆÅÈÀÄÇÄÈ

טט  )),, למסכת älçáeטטוו,, פתיחה (עיין העיסה מן חלה ובהפרשת – ÇÇÈ
øpäחלה), ú÷ìãäáe מסורות אלו מצוות ששלש שבת, של  – ÀÇÀÈÇÇÅ

מובא בגמרא בב))::לנשים. ללאא,, d"awd:((ששבבתת xn`,בכם נתתי דם רביעית
ראשית  עסקי על  אתכם, קראתי  ראשית אתכם; הזהרתי דם עסקי  על 

הזהרתי נר  עסקי על  נר, קרויה בכם שנתתי נשמה אתכם; הזהרתי 
נשמתכם" נוטל  הריני לאו, ואם מוטב; אותם, מקיימים אתם אם אתכם;

;mkziy`x my lhaiie mkxp dakie mknc ziriax ca`ze) נצטוו ונשים
עולם, של  חלתו איבדה היא רבה: בבראשית שאמרו  כמו  כך , על 

עולם  של  נרו  וכיבתה כחלה, שנתרם הראשון  אדם נטרד ידה שעל
דמו , את `elושפכה zeevn dl exqnp jkitl ,dzin el dnxby xnelk.

– בה תלויים הבית שצרכי ).ררשש  ""ייועוד ,

לרמז רצה התנא כי  "ובחלה", שנישנה כמו "ובנר" בקיצור  נישנה שלא מה
הלכך תדליק, ואשתו הנרות, את יתקן הבית שבעל זוהר, בתיקוני  שמובא למה

עליה מוטל אינו הנר שתיקון לומר הנר" "ובהדלקת aiwr`נישנה iax zetqez")
(l"y mya "xbi`.

âקקוודדשש âששבבתת
ז ה נ ש מ ר ו א ב

GLö íéøác äLBúéa CBúa øîBì íãà Céøכדי בנחת, – ÀÈÀÈÄÈÄÈÈÇÀÅ

לו, äëLçשישמעו íò úaL áøò:לחשכה סמוך  –ízøOò– ÆÆÇÈÄÂÅÈÄÇÀÆ
שכן הפרשתם  שבת? לסעודת המוכנים הדברים מכל המעשר את

עראי; אכילת לגבי אף למעשר קובעת עירוביízáøòהשבת – ÅÇÀÆ
אחדים, במקומות בארנו  וכבר  חצרות? ועירובי  oinegzתחומין aexiry

שבת" "תחום בסוף סעודות שתי  מזון  שבת בערב שמניחים היינו 

משם  ללכת לו מותר שיהא כדי מושבו, ממקום אמה אלפיים שהוא
אמה; אלפיים עוד  zexvgבשבת iaexireחצר של הדיירים שכל היינו

ידי על ומערבים מהם, אחד  של בביתו  מזון  שבת בערב נותנים אחת
אחד לכל  מותר  שיהא כדי אחת, לרשות שלהם הרשויות כל  את כך

לבית. מהחצר  להכניס או לחצר מביתו øpä!להוציא úà e÷éìãäÇÀÄÆÇÅ
עשו  כבר  שמא שאלה, בלשון האדם אומר  הראשונים הדברים שני  –

אם  רואה הוא שהרי  לשאול , שייך לא הנר הדלקת בענין אבל אותם,
האדם  מזרז הנרות הדלקת זמן בבוא הלכך  לא. אם שבת נרות הודלקו 

הללו  הדברים שלשת למדים בגמרא הנרות. את שתדליק אשתו  את
הכתוב ככדד))::מן הה,, ולא ((אאייוובב נוך ופקדת אהלך  שלום כי "וידעת

הרי "ף: ומפרש  `jld"תחטא", mely ik zrcie" שבת של  נר  זה
בית), שלום לידי jep"(שמביא zcwte"הצריך דבר  שהוא עירוב, זה

לבית, מבית לטלטל  hgz`"לנווה `le"לאכול שלא כלומר  מעשר, זה
שכתוב כמו מעושר , שאינו ללבב))::דבר ייחח  ,, עליו ((בבממדדבברר תשאו  "ולא

ñäëLçחטא". dðéà ÷ôñ ,äëLç ÷ô,השמשות בין כלומר – ÈÅÂÅÈÈÅÅÈÂÅÈ
éàceä úà ïéøOòî ïéà מהם הופרש לא שבוודאי  הפירות את – ÅÀÇÀÄÆÇÇÇ

כמתקן  שזה לפי  בשבת, לעשר  שלא חכמים שגזרו שכשם המעשר,

השמשות, בין  אף לעשר  שלא גזרו כך  מתוקן , היה שלא ïéàåÀÅדבר
íéìkä úà ïéìéaèî,כלי כמתקן  שזה טומאתם, מידי להעלותם – ÇÀÄÄÆÇÅÄ

השמשות, בין אף כך על גזרו úBøpäוחכמים úà ïé÷éìãî ïéàåÀÅÇÀÄÄÆÇÅ
זה  שהרי  הנרות, את אז  להדליק שאסור  לומר צריך ואין  כלומר , –

שאין  היא, המשנה שכוונת מפרשים ויש  תורה. של  באיסור ספק
הדברים  כשני הוא, שבות משום זה שאף להדליק, לנכרי  אומרים

éàîcäהראשונים. úà ïéøOòî ìáà מעם שנלקחה תבואה – ÂÈÀÇÀÄÆÇÀÇ
בדמאי חכמים הקילו הם, מעשרים הארץ עמי  ורוב שהואיל  הארץ,

השמשות, בין  אפילו שכלïéáøòîeלעשרה חצרות, עירובי דווקא – ÀÈÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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„ïîL äpàìîéå äöéa ìL úøôBôL íãà áwé àG,øpä ét ìò äpðzéå,úôhðî àäzL ìéáLa,elôà ¦Ÿ¨¨§¤¤¤¥¨¦©§¤¨¤¤§¦§¤¨©¦©¥¦§¦¤§¥§©¤¤£¦
ñøç ìL àéä;äãeäé éaøåøézî.älçzî øöBiä døaç íà ìáà–øzî,ãçà éìk àeäL éðtî.àG ¦¤¤¤§©¦§¨©¦£¨¦¦§¨©¥¦§¦¨ª¨¦§¥¤§¦¤¨

øpä ãöa äpðzéå ïîL äøòwä úà íãà àlîé,úáàBL àäzL ìéáLa dëBúa äìéútä Làø ïzéå;äãeäé éaøå §©¥¨¨¤©§¨¨¤¤§¦§¤¨§©©¥§¦¥Ÿ©§¦¨§¨¦§¦¤§¥¤¤§©¦§¨
øézî. ©¦
‰éðtî àøéúî àeäL éðtî øpä úà äaëîäíéBb,íéèñì éðtî,äòø çeø éðtî,ïLéiL äìBçä ìéáLa íàå ©§©¤¤©¥¦§¥¤¦§¨¥¦§¥¦¦§¥¦§¦¦§¥©¨¨§¦¦§¦©¤¤¦©
–øeèt;ñçkøpä ìò,ïîMä ìò ñçk,äìéútä ìò ñçk–áiç.éñBé éaøåïlëa øèBt,äìéútä ïî õeç, ¨§¨©©¥§¨©©¤¤§¨©©§¦¨©¨§©¦¥¥§ª¨¦©§¦¨

cc.dvia ly zxtety:äëåúá úçðåî äöéáäù äðåéìòä äù÷ä äôéì÷ä.zthpn `dzy liaya÷ôúñé àîù äøéæâ àîòèå ,øðä êåúì äôè äôè
:äáëî íåùî áééç øðì åäö÷äù ïåéëå ,åðîî.qxg ly `id elit`eéúà ,ïîùä åá ùéù éìëä êåúá ú÷ìåãä äìéúôä ïéàù ïåéëù ,ïðéøæâ éëä åìéôà ,ñéàîã
:äáëî íåùî ïàë ïéà øáñ ,äéðéî é÷åôúñàì.xizn dcedi iaxe:åéúçúù äìéúôä ìò óèåð ïîùä äàåø àåä éøäù ,äéðéî é÷åôúñàì éúà àîìéã øæâ àìã

.'ek dlgzn xveid dxag m`:äéðéî ìéãá úáùã àøåñéà íåùîã ,ùçéîì àëéì úáù áøòî úéñøçá åà ãéñá úéáä ìòá äøáç íà ïéãä àåäåozie
.dliztd y`x,ñøçáå ,äöéá ìù úøôåôùá ïðáøå é"øã àúâåìô ïéúéðúî ïðéòîùàå .÷ìåãä ùàøì äìéúôä êøã êùîðå ïîùä áåàùì ãöä ïî àöåé àåäù

îà÷ àäá äöéá ìù úøôåôù ïðéòîùà éàã .äøò÷áå.äãåäé éáøì äéì åãåî àîéà ñéàîã ñøç ìù ìáà ,äðéî é÷åôúñàì éúà àñéàî àìã ïåéëã ,ïðáø éø
ñøçäå äöéá ìù úøôåôùäù éðôî é"ø øîà÷ àäá ,éúøú éðä ïðéòîùà éàå .ïðáøì åäì äãåî àîéà àéääá ìáà ,é"ø øîà÷ àäá ,ñøç ìù ïðéòîùà éàå
úçðåî øðä ìöà éøäù ,à÷ñôîã äøò÷á ìáà ,äéðéî ìéãáã ÷ôúñé àîù øæâîì àëéìå ,íðéáå øðä ïéá éãéî ÷éñôî àìå ,äìòîì øðä ììç êåúá íéçðåî
:íéîëçë äëìäå .àëéøö ,é"øì åãåî éúøú êðäá ìáà ,ïðáø éøîà÷ àéääá ,àéääá ïðéòîùà éàå .øåæâðã äãåî àîéà àåä äéôåâ øîéîì àëéìå ÷ñôä ïàë ùéå

dd.miakek icaer iptn:íäìù íéáëåë úãåáò úéáá àìà íãéà íåéá øåà ÷éìãäì ïéçéðî ïéàù íééñøô ïåâë.mihql iptníãà íù ùéù åàøé àìù
:åéìò åàåáéå.drx gex iptnàìà åçåðé àìù ,äøåçùä äøîä éìòáì àáä éìåçä éðéîî ïéî ,äòø çåø ùøéô í"áîøå .åì çåð äàåø åðéàùëå ,åéìò äøåùä

:íãà éðáî äøúñäáå êùçá åáùéùë.xeht oyiiy dlegd liaya m`eäðëñ åá ïéàù äìåç ìéáùá äáëî åìéàã ,àåä äðëñ åá ùéù äìåç äìåç éàä
ïéãáå .äðëñ åäá úéà åäìåë ,äòø çåø éðôî ,íéèñì éðôî ,íéáëåë éãáåò éðôî ïëå .äéìò áééç äôåâì äëéøö äðéàù äëàìîã àðú éàä øáñã éàîì áééç

:øåèô àùéø àðú ,áééç àôéñ éðúîì éòáã íåùî àìà ,øúåî éðúìã àåä.aiig dliztd lr qgk,øçà øáã êøåöì àìà éåáëä óåâì êéøö åðéàã â"òàå
:äéìò áééç äôåâì äëéøö äðéàù äëàìîã ,áééç øðä ò÷ôé àìù åà äìéúôä ÷ìãú àìù.dliztd on ueg oleka xhetàìà ,åôåâì êéøöä éåáë êì ïéàù
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טוב. ביום שנשבר כלי שבר  כאן אין טוב ביום בה
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באופן הנר  את לסדר  שאסור ללמד , באה והיא שבת, בנר  לדון מוסיפה זו משנה

הנר , כיבוי  להחשת גורם ונמצא בשבת השמן  מן יטול  שמא לחשוש , מקום שיהא
ב). מז, שבת (עיין כמכבה שדינו

íãà áwé àG,ינקב לא –äöéa ìL úøôBôL הקשה הקליפה – ÄÙÈÈÀÆÆÆÅÈ
øpäהעליונה, ét ìò äpðzéå ,ïîL äpàìîéå,שבת בערב – ÄÇÀÆÈÆÆÀÄÀÆÈÇÄÇÅ

úôhðî àäzL ìéáLaשהואיל הנר, לתוך  השמן מן  טיפה טיפה – ÄÀÄÆÀÅÀÇÆÆ
שמא  חוששים לנר , מחוברת ואינה עצמו , בפני  כלי  היא והשפופרת
משום  ויתחייב לנר, מוקצה שהוא שבשפופרת, השמן  מן  בשבת יטול 

בשבת בבררטטננוורראא  ))מכבה ñøç,((ררשש""יי;; ìL àéä elôà ואפילו – ÂÄÄÆÆÆ
בה, להשתמש  רגילים ואין  מאוסה, שהיא מחרס, עשויה השפופרת

שבתוכה. מהשמן  בשבת יקח שמא חכמים גזרו מקום éaøåÀÇÄמכל 
øézî äãeäé בערב שמן ולמלאה הנר  פי על  נקובה שפופרת לתת – ÀÈÇÄ

בשבת, שמן  ממנה יטול שמא חושש שאינו  מנטפת, שתהא כדי שבת
שתחתיו. הנר  על מטפטף השמן  את רואה שהוא íàמאחר  ìáàÂÈÄ

älçzî øöBiä døaç המטפטפת השפופרת את האומן שחיבר  – ÄÀÈÇÅÄÀÄÈ
שתחתיה, הנר  השפופרת øzîעם את למלא קמא תנא לדעת אף – ËÈ

מנטפת, שתהא בשביל  שבת בערב ãçàשמן  éìk àeäL éðtî– ÄÀÅÆÀÄÆÈ
שבשפופרת. בשמן  ישתמש שמא חשש  ואין שבת, כנר  נחשב שהכל 

או בגמר בסיד  עצמו הבית בעל  חיברה אם הדין שהוא אמרו, א

מותר. שזה שבת, בערב äøòwäבחרסית úà íãà àlîé àGÀÇÅÈÈÆÇÀÈÈ
øpä ãöa äpðzéå ïîL,שבת בערב –äìéútä Làø ïzéå ÆÆÀÄÀÆÈÀÇÇÅÀÄÅÙÇÀÄÈ

dëBúa,דולק שאינו  השני  ראשה היינו –úáàBL àäzL ìéáLa ÀÈÄÀÄÆÀÅÆÆ
דרך נמשך  והשמן שבקערה, השמן את שואבת הפתילה שתהא –

שבארנו  הטעם מאותו זה דבר חכמים ואסרו הדולק; לראשה הפתילה
שבקערה. מהשמן בשבת יטול שמא גזירה äãeäéברישא, éaøåÀÇÄÀÈ

øézî.בשבת בו ישתמש  שמא חושש  שאינו בזה, גם –dklde ÇÄ

minkgk.

לדעת  רבותא להשמיע חרס" של  היא "אפילו נוקטת שמשנתנו  מבואר , בגמרא
ו שבה. מהשמן יקח שמא הם גוזרים חרס של  בשפופרת שאף "l`חכמים,

"ony dxrwd z` mc` `lniפי על  שאף יהודה, רבי  לדעת רבותא להשמיענו  –
(עיין משמנה בשבת יסתפק שמא חושש אינו  לנר, הקערה בין הפסק שיש
בין שיש פי  על  שאף אחרת, בדרך  שם שמבואר להרמב"ם המשניות בפירוש

מתיר ). יהודה רבי מקום מכל פתילה, חיבור הנר  ובין הקערה

âששייששיי âייווםם
ה ה נ ש מ ר ו א ב

במשנתנו, שיבואר כפי  המלאכה, של  לגופה צריך ואינו בשבת מלאכה העושה
רבי ולדעת עליה, חייב יהודה רבי  שלדעת שמעון, ורבי יהודה רבי  בזה נחלקו 
בשבת. הנר  כיבוי  לענין  במשנתנו גם תנאים נחלקו מחלוקת באותה פטור. שמעון 

øpä úà äaëîä,בשבת –íéBb éðtî àøéúî àeäL éðtî– ÇÀÇÆÆÇÅÄÀÅÆÄÀÈÅÄÀÅÄ
אלא  אור  בו  להדליק הניחו  שלא חג, יום להם שהיה פרסיים כגון

שלהם זרה עבודה íéèñì((ררשש  ""יי)),,בבית éðtî שלא שודדים, – ÄÀÅÄÀÄ
äòøיראוהו , çeø éðtî שלא שחורה, מרה בעלי של  מחלה מין – ÄÀÅÇÈÈ

הדולק, בנר סכנה יש האלו המקרים ובכל  בחושך ; אלא דעתם תנוח
äìBçä ìéáLa íàå,החולה בשביל הנר את כיבה אם וכן  – ÀÄÄÀÄÇÆ

ïLéiLסכנה בו  שיש בחולה כאן  ומדובר  ואף øeèt((גגממרראא  )),,– – ÆÄÇÈ
סכנה, בהם ויש הואיל אלה במקרים הנר את לכבות לכתחילה מותר

"פטור". התנא כאן  נקט "חייב", להלן שנישנה מתוך ìòאלא ñçkÀÈÇ
øpäהנר על  חס שהוא מפני כיבה אם כלומר הנר, על חס כשהוא – ÇÅ

הנר, ייפקע שמא מתיירא והוא השמן  שכלה לפי  המנורה), ñçkÀÈ(על
ïîMä ìò לשעה לחסכו  שרוצה השמן, על חס שהוא מפני  או  – ÇÇÆÆ

äìéútäאחרת, ìò ñçk,הפתילה על חס שהוא מפני  או  –áiç ÀÈÇÇÀÄÈÇÈ
לגוף  צריך  אינו שהרי  לגופה, צריך  שאינו מלאכה שזו פי  על  ואף –
לפתילה, או לשמן  או  לנר  צריך שהוא מפני אלא כיבה ולא הכיבוי,

צריכה  שאינה שמלאכה הסובר , יהודה רבי כדעת חייב, מקום מכל

izdw - zex`ean zeipyn
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íçt dNBò àeäL éðtî. ¦§¥¤¨¤¨
ÂGL ìòïúãì úòLa úBúî íéLð úBøáò L:øpä ú÷ìãäáe älçáe äcpa úBøéäæ ïðéàL ìò. ©¨£¥¨¦¥§¨©¥¨¨©¤¥¨§¦©¦¨©©¨§©§¨©©¥
ÊGLéøö íéøác äLBúéa CBúa øîBì íãà C,äëLç íò úaL áøò:ízøOò?ízáøò?ä úà e÷éìãä!øp §¨§¨¦¨¦¨¨©§¥¤¤©¨¦£¥¨¦©§¤¥©§¤©§¦¤©¥

äëLç ÷ôñ,äëLç dðéà ÷ôñ–éàceä úà ïéøOòî ïéà,íéìkä úà ïéìéaèî ïéàå,úBøpä úà ïé÷éìãî ïéàå; ¨¥£¥¨¨¥¥¨£¥¨¥§©§¦¤©©©§¥©§¦¦¤©¥¦§¥©§¦¦¤©¥
éàîcä úà ïéøOòî ìáà,ïénçä úà ïéðîBèå ïéáøòîe. £¨§©§¦¤©§©§¨§¦§§¦¤©©¦

:é"øë äëìä ïéàå .å÷éìãäì äöøéùë øäî øåàä æéçàäì éåáëä äùåòù ,äìéúô áåäáä ìù éåáëå ,íéîçô ìù éåáë.mgt dyer `edyäúåùòì ïéåëúî àåäù
:äôé øéàäì úáäáåäî àäúù ,íçô äæ éåáëá åéùëò

ee.ozcil zrya:àúåðòøåô ïîåæî äðëñ úòùá.xpd zwlcdae dlgae:äá ïééåìú ,úéáá äéåöî àéäå ïä úéáä éëøöù éôì
ff.ezia jeza xnel mc` jixv:äéðéî åìá÷ìã éëéä éë àúåçéðá åäðéøîîì êéøöå.dkiyg mr,áøòìå øùòì íåéá úåäù ïééãò ùéå äëéùçì êåîñ àåäùë

:íåéá úåäù ùé ïééãò éøîàå éòùô àîìã ,àì äáøä äëéùçì íãå÷ ìáà.mzxyr:øùòîì úòáå÷ úáù ìù éàøò úìéëà óàù ,úáù úãåòñì.mzaxr
éà àåä ïéòì äàøðä øáãã ,øðä úà íú÷ìãä øîéîì êééù àì øðá ìáà ,åùò øáë àîùã äìàù ïåùìá åäðéøîîì êééù éúøú éðäå .úåøöçå ïéîåçú éáåøò

:÷éìãà àì éà ÷éìãà.dkiyg wtq÷ôñ àåä íéðåðéá íéáëåë éðù íéàøðù ïîæ ìëå ,íåé éàãå ãáìá ãçà áëåë äàøðù ïîæ ìë äîçä úòé÷ù úìçúî
:øáã ìëì äìéì éàãå àåä íéðåðéá íéáëåë 'â åàøéùîå ,äìéì éøîåçå íåé éøîåç åéìò íéðúåðå ,úåùîùä ïéá éåø÷å ,äëéùç.i`ced z` oixyrn oi`ïå÷úã

:úåùîùä ïéá óà úåáùä ìò åøæâã àðú éàä øáñ÷ ,úåáù íåùî àìà øåñà åðéàã â"òàå .àåä àéìòî.milkd z` oiliahn oi`e,ïúàîåè éãéî ïúåìòäì
:úåáù éîð äéá úéàå ,éìë ï÷úîë éåäã.zexpd z` oiwilcn oi`eúà ïé÷éìãî ïéàå åùøéô éúåáøå .éðú÷ åæ ì"öàå åæå ,àåä àúééøåàã à÷éôñã ,ïëù ìë

ìãäì éøëðì íéøîåà ïéà úåøðä:÷é.i`ncd z` mixyrn la`:ïä ïéøùòî õøàä éîò áåøã ï÷úîì éîã àìå.oiaxrneàîìòá àøîåçã ,úåøéöç éáåøéò
:éàø÷î êîñ íäì ùéã ïéîåçú éáåøéò àì ìáà ,àéä.oingd z` oipneheéñåî åðéàù øáãáéñåîä øáãá åìéàã ,ìáä ó.øåñà íåé ãåòáî åìéôà ìáä ó

éñåî åðéàù øáãá úåùîùä ïéá ïéîçä úà ïéðîåèã àîòèåéñåî åðéàù øáãá åîöò úáùá ïéîçä úà ïéîèäì åøñà àìù ,ìáä óàîù äøéæâ àìà ìáä ó
àîù ùçéîì àëéìå ïä úåçúåø úåùîùä ïéá úåøã÷ íúñã ,éëäá øæâîì àëéì úåùîùä ïéáå ,úáùá ìùáî àöîðå øåàá äðçéúøéå äððèöðù åúøã÷ àöîé

:úáùá ïéðîåè ïéàù ô"òà úåùîùä ïéá ïéîçä úà ïéðîåè êëìéä ,äðçéúøéå äððèöð
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עליה. חייב ïlëaלגופה øèBt éñBé éaøåכרבי סובר יוסי רבי  – ÀÇÄÅÅÀËÈ
עליה, פטור לגופה, צריך  שאינו מלאכה שהעושה ïîשמעון, õeçÄ

íçt dNBò àeäL éðtî ,äìéútäהנר את כיבה שאם כלומר  – ÇÀÄÈÄÀÅÆÈÆÈ
והוא  הואיל  כך, אחר להדלקה נוחה שתהא הפתילה, את לחרוך כדי 
הרי יפה, להאיר  מהובהבת שתהא פחם, לעשותה זה בכבוי מתכוון 

עליה. חייב הלכך  לגופה, שצריכה מלאכה זו
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GL ìòïúãì úòLa úBúî íéLð úBøáò L לידתן ששעת – ÇÈÂÅÈÄÅÀÈÇÅÈÈ
מעשיהן  את אז  מזכירים הלכך לנסים, הן וזקוקות היא, סכנה שעת

הן  נענשות דלהלן עבירות שלש  ועל לכך, הן ראויות אם וזכויותיהן 
שעה: äcpaבאותה úBøéäæ ïðéàL ìòנידה בהלכות ((ווייקקרראא  – ÇÆÅÈÀÄÇÄÈ

טט  )),, למסכת älçáeטטוו,, פתיחה (עיין העיסה מן חלה ובהפרשת – ÇÇÈ
øpäחלה), ú÷ìãäáe מסורות אלו מצוות ששלש שבת, של  – ÀÇÀÈÇÇÅ

מובא בגמרא בב))::לנשים. ללאא,, d"awd:((ששבבתת xn`,בכם נתתי דם רביעית
ראשית  עסקי על  אתכם, קראתי  ראשית אתכם; הזהרתי דם עסקי  על 

הזהרתי נר  עסקי על  נר, קרויה בכם שנתתי נשמה אתכם; הזהרתי 
נשמתכם" נוטל  הריני לאו, ואם מוטב; אותם, מקיימים אתם אם אתכם;

;mkziy`x my lhaiie mkxp dakie mknc ziriax ca`ze) נצטוו ונשים
עולם, של  חלתו איבדה היא רבה: בבראשית שאמרו  כמו  כך , על 

עולם  של  נרו  וכיבתה כחלה, שנתרם הראשון  אדם נטרד ידה שעל
דמו , את `elושפכה zeevn dl exqnp jkitl ,dzin el dnxby xnelk.

– בה תלויים הבית שצרכי ).ררשש  ""ייועוד ,

לרמז רצה התנא כי  "ובחלה", שנישנה כמו "ובנר" בקיצור  נישנה שלא מה
הלכך תדליק, ואשתו הנרות, את יתקן הבית שבעל זוהר, בתיקוני  שמובא למה

עליה מוטל אינו הנר שתיקון לומר הנר" "ובהדלקת aiwr`נישנה iax zetqez")
(l"y mya "xbi`.

âקקוודדשש âששבבתת
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GLö íéøác äLBúéa CBúa øîBì íãà Céøכדי בנחת, – ÀÈÀÈÄÈÄÈÈÇÀÅ

לו, äëLçשישמעו íò úaL áøò:לחשכה סמוך  –ízøOò– ÆÆÇÈÄÂÅÈÄÇÀÆ
שכן הפרשתם  שבת? לסעודת המוכנים הדברים מכל המעשר את

עראי; אכילת לגבי אף למעשר קובעת עירוביízáøòהשבת – ÅÇÀÆ
אחדים, במקומות בארנו  וכבר  חצרות? ועירובי  oinegzתחומין aexiry

שבת" "תחום בסוף סעודות שתי  מזון  שבת בערב שמניחים היינו 

משם  ללכת לו מותר שיהא כדי מושבו, ממקום אמה אלפיים שהוא
אמה; אלפיים עוד  zexvgבשבת iaexireחצר של הדיירים שכל היינו

ידי על ומערבים מהם, אחד  של בביתו  מזון  שבת בערב נותנים אחת
אחד לכל  מותר  שיהא כדי אחת, לרשות שלהם הרשויות כל  את כך

לבית. מהחצר  להכניס או לחצר מביתו øpä!להוציא úà e÷éìãäÇÀÄÆÇÅ
עשו  כבר  שמא שאלה, בלשון האדם אומר  הראשונים הדברים שני  –

אם  רואה הוא שהרי  לשאול , שייך לא הנר הדלקת בענין אבל אותם,
האדם  מזרז הנרות הדלקת זמן בבוא הלכך  לא. אם שבת נרות הודלקו 

הללו  הדברים שלשת למדים בגמרא הנרות. את שתדליק אשתו  את
הכתוב ככדד))::מן הה,, ולא ((אאייוובב נוך ופקדת אהלך  שלום כי "וידעת

הרי "ף: ומפרש  `jld"תחטא", mely ik zrcie" שבת של  נר  זה
בית), שלום לידי jep"(שמביא zcwte"הצריך דבר  שהוא עירוב, זה

לבית, מבית לטלטל  hgz`"לנווה `le"לאכול שלא כלומר  מעשר, זה
שכתוב כמו מעושר , שאינו ללבב))::דבר ייחח  ,, עליו ((בבממדדבברר תשאו  "ולא

ñäëLçחטא". dðéà ÷ôñ ,äëLç ÷ô,השמשות בין כלומר – ÈÅÂÅÈÈÅÅÈÂÅÈ
éàceä úà ïéøOòî ïéà מהם הופרש לא שבוודאי  הפירות את – ÅÀÇÀÄÆÇÇÇ

כמתקן  שזה לפי  בשבת, לעשר  שלא חכמים שגזרו שכשם המעשר,

השמשות, בין  אף לעשר  שלא גזרו כך  מתוקן , היה שלא ïéàåÀÅדבר
íéìkä úà ïéìéaèî,כלי כמתקן  שזה טומאתם, מידי להעלותם – ÇÀÄÄÆÇÅÄ

השמשות, בין אף כך על גזרו úBøpäוחכמים úà ïé÷éìãî ïéàåÀÅÇÀÄÄÆÇÅ
זה  שהרי  הנרות, את אז  להדליק שאסור  לומר צריך ואין  כלומר , –

שאין  היא, המשנה שכוונת מפרשים ויש  תורה. של  באיסור ספק
הדברים  כשני הוא, שבות משום זה שאף להדליק, לנכרי  אומרים

éàîcäהראשונים. úà ïéøOòî ìáà מעם שנלקחה תבואה – ÂÈÀÇÀÄÆÇÀÇ
בדמאי חכמים הקילו הם, מעשרים הארץ עמי  ורוב שהואיל  הארץ,

השמשות, בין  אפילו שכלïéáøòîeלעשרה חצרות, עירובי דווקא – ÀÈÀÄ
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‡àáábáe Lwa äe÷qäL äøék–ìéLáz äéìò ïéðúBð.íéöòáe úôba–óøâiL ãò ïzé àG,ïziL ãò Bà ¦¨¤¦¦¨©©©§¨¨§¦¨¤¨©§¦©¤¤¨¥¦¦¥©¤¦§Ÿ©¤¦¥

øôàä úà.éànL úéaíéøîBà:ìéLáz àG ìáà ïénç.ìlä úéáeíéøîBà:ìéLáúå ïénç.éànL úéaíéøîBà: ¤¨¥¤¥©©§¦©¦£¨©§¦¥¦¥§¦©¦§©§¦¥©©§¦
ïéøéæçî àG ìáà ïéìèBð;ìlä úéáeíéøîBà:ïéøéæçî óà. §¦£¨©£¦¦¥¦¥§¦©©£¦¦

b`̀.dxik:úåøã÷ä éúù úçú úøáåò ùàäå úåøã÷ éúù úúéôù éãë õøàá éåùò íå÷î.`aaba:äãùä ïî ïéááåâù ù÷ë íé÷ã íéöòdilr mipzep
.liyaz:úáùá íù åúåäùäì úáù áøòî.ztba:ïðîù åàéöåäù øçàì ïéîùîåùå íéúéæ ìù úìåñô.ozi `l:úáùá íù äúåäùäì éãë úáù áøòî

.sexbiy cr:äøéëä ïî íàéöåéå íéìçâä.xt`d oziy e`.åìåùá øäîì éãë úáùá íéìçâá äúçé àîù äøéæâ àîòèå ,íððöìå íúåñëì íéìçâ éáâ ìò
åëøö ìë ìùá åà ììë ìùá àìù ìéùáú ìáà ,äúçé àîù ïðéøæâã àåä ,åì äôéå ÷îèöîå åëøö ìë ìùá åìéôà åà ,åëøö ìë ìùá àìù ìéùáúá à÷åãå

ìéàåä ,äúçé àîù ïðéùééç àìå äîåè÷å äôåøâ äðéàù ô"òà äøéë éáâ ìò åúåäùäì øúåî åì òøå ÷îèöîååëøö ìë ìùáù ìéùáú ïëå .åðîî åúòã çéñäå
:åðîî åúòã çéñä éøäù ììë ìùá àìù ìéùáúë ìëä äùòð ,úåùîùä ïéáì êåîñ éç øáà åëåúá êéìùäå.`"yaøçàì äøéë éáâ ìò ïéðúåð ïéîç íéî

:äúçé àîù øæâîì àëéìå éìåùáì éëéøö àìã ,óøâù.liyaz `l la`ééåúçì éúàå ,ãçà õåöéð íù øàùé àìù ãò íéìçâä ìë óøâì à"àù ,óøâù ô"òà
:äéìåùáá äéì àçéðã øçàî.'eke milhep `"yaéæçéîã ïéøéæçî ïéà ïìèðù øçàì ,øôàä úà ïúðùå äôåøâ äøéë éáâ ìò úåäùäì ïðéøùã ïéîç åìéôà

:úáùá ìùáîë.mixne` d"aeìáà ,øçà øáã â"ò ïçéðä àìù åãéá ïãåòá àìà øéæçäì ä"á åøù àìå .ïìèðù øçàì øéæçäì ïéìåëé ìéùáú ïéá ïéîç ïéá
:úáùá äìçúëì ïéîèîë éåäã ,ììä úéáì åìéôà ïøéæçäì øåñà øçà øáã éáâ ìò åà ò÷ø÷á ïçéðäù øçàì

`xephxa yexit

אסור תחומין עירובי אבל בלבד ; חומרא אלא אינו  חצרות עירובי  ענין

חכמים  והסמיכום גמור , תיקון שהם לפי השמשות, בין בשעת לערב
בהם החמירו  הלכך  מקראות, אא  )),,על ללדד,, ששבבתת ווררשש""יי ïéðîBèåÀÀÄ((גגממרראא  

ïénçä úà חכמים אסרו  בשבת שכן הבל, מוסיף שאינו בדבר – ÆÇÇÄ
וירתיחנה  שנצטננה קדרתו  אדם ימצא שמא גזירה החמין , את  לטמון

שסתם  לכך, לחשוש  אין  השמשות בין  אבל בשבת, מבשל ונמצא
בין  החמין  את טומנים הלכך הן , רותחות השמשות בין  קדירות

הבל המוסיף בדבר  ברם, בשבת. טומנים שאין  פי  על  אף השמשות
בגחלים  יחתה שמא גזירה יום, מבעוד  שבת בערב אפילו  להטמין  אסור

הבא. בפרק שיבואר כפי משתחשך ,

א ה נ ש מ ר ו א ב

פרקנו גם ממשיך  החמין", את "וטומנים – חמין  בענין  הקודם הפרק שסיים כיון
משנתנ ולהבנת חמין . שמכינים בהלכות שהמאכלים להקדים, יש  הבאות והמשניות ו 

אופנים: בשני בהם נוהגים לשבת, שבת עם `.בערב הקדרה את שמשאירים
נקרא וזה חם, יהיה שהתבשיל  כדי הכיריים, על a,התבשיל ,"diidy" שמורידים

נקרא  וזה חומם, את המשמר  בדבר  אותם וטומנים שבת בערב מהכיריים אותם
כי הבל, המוסיף בדבר לטמון אסור יום מבעוד  שאפילו הזכרנו וכבר "הטמנה";
ואילו הבא, בפרק יבוארו  "הטמנה" דיני בלבד . החום את המשמר  בדבר  אם

"שהייה". בענין  דנה משנתנו

äøék מקום ועליה בפנים, אותה ומסיקים לבישול ; תנור מין  – ÄÈ
קדרות, שתי  àáábáeלשפיתת Lwa äe÷qäL–ywקני היינו ÆÄÄÈÇÇÇÀÈÈ

הגרגרים, מהם שהופרדו  ועצים aab`השבלים הקש שארית היינו 

השדות, מן  (מלקטים) שגובבים äéìòדקים ïéðúBð,הכירה על  – ÀÄÈÆÈ
ìéLázשהקש לפי  בשבת, עליה להשהותו כדי  שבת, מערב – ÇÀÄ

בשבת. בגחלים יחתה שמא חשש  ואין גחלים, נעשים אינם והגבבא
הסיקוה אם שומשמין úôbaאבל או  זיתים של  פסולת והיא – ÇÆÆ

שמנם, הוצאת לאחר בעצים,íéöòáeהמשתיירת שהסיקוה או – ÈÅÄ
ïzé àG,בשבת שם להשהותו  כדי שבת מערב תבשיל עליה –ãò ÄÅÇ
óøâiL שיגרוף עד  מפרשים, ויש הכירה; מן  ויסלקן הגחלים את – ÆÄÀÙ

אחר  לצד  הקדירה מתחת הגחלים úà,((ההרר""ןן  ))את ïziL ãò BàÇÆÄÅÆ
øôàä יחתה שמא שחוששים מפני  לצננם, כדי  הגחלים, גבי על  – ÈÅÆ

שגזרו  אמורים דברים במה הבישול. את להחיש כדי בשבת בגחלים
או  צרכו , כל השבת קודם בשל שלא בתבשיל יחתה? שמא חכמים

טעמו משבח נוסף שבישול  אלא צרכו  כל  בשל  dtieאפילו wnhvn")
("el נוסף ובישול צרכו כל בשל  או כלל , בשל  שלא תבשיל  אבל  ,

טעמו  xzenפוגם ,("el rxe wnhvn")על אף הכירה גבי  על להשהותו

שמא  חוששים ואין  הגחלים, גבי על אפר ניתן  ולא גרופה שאינה פי 

כל שבשל תבשיל  וכן  התבשיל . מן  דעתו שהסיח לפי בגחלים, יחתה
כתבשיל הכל נעשה השמשות, לבין סמוך  חי אבר בתוכו  והכניס צרכו

ממנו  דעתו  שהסיח מפני  כלל , בשל ההגגממרראא  ))..שלא עעפפ""יי úéaÅ((בבררטטננוורראא
ïénç :íéøîBà éànLגבי על ליתן  מותר דווקא חמים מים – ÇÇÀÄÇÄ

עליה  להשהותם כדי הגחלים, על  אפר  יתן  או  שיגרוף לאחר הכירה
יחתה, שמא לחשוש ואין  בישול, עוד צריכים שאינם לפי בשבת,

ìéLáz àG ìáà מחמירים האפר את נתן או  שגרף פי  על  שאף – ÂÈÇÀÄ
שאי לפי בשבת, הכירה על  להשהותו שאסור  בתבשיל  שמאי  בית
חוששים  עדיין ולכן ניצוץ, כל  שם יישאר  שלא עד  הכל לגרוף אפשר

מאחר לחתות, יבוא התבשיל .שמא בבישול  לאדם úéáeÅשניחא
ìéLáúå ïénç :íéøîBà ìläמותר תבשיל בין  חמים מים בין  – ÄÅÀÄÇÄÀÇÀÄ

הגחלים  את שגרף שמאחר  בשבת עליה להשהותם כדי  הכירה על  ליתן
בשבת. בגחלים יחתה שמא חוששים אין  שוב האפר , את נתן  úéaÅאו

ïéìèBð :íéøîBà éànL שאפילו כלומר  הכירה, מעל  בשבת – ÇÇÀÄÀÄ
(שנתן  קטומה או  גרופה כירה גבי על  להשהותם שהתירו חמים מים

הכירה, גבי  מעל  בשבת אותם ליטול  אמנם מותר האפר ), את עליהם
ïéøéæçî àG ìáà,הכירה על  להחזירם אסור שנטלם לאחר  – ÂÈÇÂÄÄ

בשבת. כמבשל  ïéøéæçîשנראה óà :íéøîBà ìlä úéáe בין – ÅÄÅÀÄÇÇÂÄÄ
ברם, שנטלם. לאחר הכירה על  להחזירם מותר  תבשיל בין  חמים מים

הניחם  שלא בידו , שהם זמן  כל אלא להחזירם הלל  בית התירו  לא
אחר, דבר גבי  על או  הקרקע על  הניחם אם אבל  אחר, דבר  גבי על 

כמשהה  זה שהרי  הכירה, על להחזירם אסור  הלל בית לדעת אף
בשבת. לכתחילה

פי (על המשנה מפרשי  רוב פירשוה שכן  הברטנורא, פי  על משנתנו  בארנו 
פי על  אחרת בדרך  משנתנו מפרשים ותוספות רש"י אבל והרמב"ם). הרי"ף
בגמרא): המובאת (בברייתא האומר כחנניא היא הלכה לדעתם שכן  הגמרא,
הרמב"ם) לפי  חציו  או בישולו, שליש (מבושל  דרוסאי בן כמאכל שהוא כל
ולפי קטומה. ואינה גרופה שאינה פי  על אף כירה גבי על להשהותו מותר
בשבת, החזרה בענין  בה שמדובר  משנתנו של  הרישא את הם מפרשים זה
עליה  מחזירין ובגבבא בקש שהסיקוה כירה המשנה: פירוש לדעתם הוא וכך 
האפר. את שיתן  עד או  שיגרוף עד  יחזיר לא ובעצים בגפת בשבת, תבשיל

במשנה: להוסיף יש dnehw,וכאן  dpi`e dtexb dpi`y it lr s` ,oidyn zedyl la`
?midyn dne:אומרים הלל ובית תבשיל; לא אבל חמין אומרים שמאי בית

בית  מחלוקת אלא הכל  דברי אינו  ברישא ששנינו חזרה ודין  ותבשיל. חמין
הלל ובית מחזירים, לא אבל  נוטלים אומרים: שמאי  שבית הלל, ובית שמאי 

מחזירים. אף אומרים:
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:a"r f"t sc:l`eny lr dywn `xnbdøBà ,éáéúéî[lil-]íéøetkä íBé ¥¦¥©¦¦
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òáL ìltúî äçðîa ,äcåúîe òáL ìltúî óñeîa ,äcåúîe¦§©¤§¨¦§©¥¤©¦§©¤§¦§¨¦§©¥¤©
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.íúBç éecéåa íBzçì äöø íàdlirp zlitzay xn`y l`eny lr dywe ¦¨¨©§§¦¥
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,axra lltzd xakyéøö àì ezC.ziaxr zlitz lltzdl Ÿ¨¦

:`xnbd ddnzøîBàä éøáãk äëìä ,áø øîàäå ,éëä áø øîà éîe¦¨©©¨¦§¨¨©©£¨¨§¦§¥¨¥
yúeLø úéáøò úlôz,daeg dpi`edlirp zlitzy jixv oi` jkitle §¦©©§¦§

:`xnbd zvxzn .dze` xehtz,ziaxr zlitzn zxhet dlirpy ax xn`y dnøîBàä éøáãìziaxr zlitzyäáBç §¦§¥¨¥¨
øîà÷.dze` xehtzy dlirp zlitzl jixv oi` ,daeg dpi` ziaxr zlitzy ,ezrcl j` .jk ¨¨©

:`xnbd dywnøBà ,éáéúéîløetkä íBéóñeî ,äcåúîe òáL úéøçL ,äcåúîe òáL ìltúî íé ¥¦¥©¦¦¦§©¥¤©¦§©¤©£¦¤©¦§©¤¨
úéáøò .äcåúîe òáL ìltúî äìéòða ,äcåúîe òáL,mixetkd mei i`ven lyïéòî òáL ìltúî ¤©¦§©¤¦§¦¨¦§©¥¤©¦§©¤©§¦¦§©¥¤©¥¥

äøNò äðBîL.zekxad x`y da milelky eppiad zlitz xne` zirvn`d dkxaa -ìàéìîb ïa àðéðç éaøxne` §¤¤§¥©¦£¦¨¤©§¦¥
,åéúBáà íeMîmixetkd mei i`ven ly ziaxraäøNò äðBîL ìltúîzekxa,úBîéìLéøvL éðtîøîBì C ¦£¨¦§©¥§¤¤§¥§¥¦§¥¤¨¦©

äìcáäepzppeg dz` -azkxaúòcä ïðBç.dlcad xkfen `l eppiad zlitz gqepae ,aeh meie zay i`ven lkak ©§¨¨§¥©¨©
,mcewn lltzdy dlirp zlitz ici lr xhtp epi`e ,mixetkd mei i`vena ziaxr lltzdl jixvy mixaeq lkdy ,x`ean

.ax lr dywe
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,ikd `ztqeza dl qxb `l la` .izrny
m`e ,ray lltzn mixne` minkge :`l`

ieciea mezgl dvxdlirp`e .mzeg Ð
ray lltzn dlirp zdin ipzw .iniiw
.`zaeiz l`enyc `zaeiz ,dcezne

àáøã äéî÷ úéçðoeyle .dlirpa Ð
,inlyexi zekxaa i`xen` ibilt dlirp
:xn` cge ,miny ixry zlirp :xn` cg

.dxfr ixry zlirpéìöã ïåéëåÐ
.jixv `l ez ,dkiygynáø øîà àäå

,zeyx ziaxr zltz zekxa zkqna Ð
xn`wc zxhet i`ne?øîåàä éøáãì

øîà÷ äáåç.dzxhet efc Ðéáéúéî
'åëå.ziaxr ipzwe dlirp ipzw Ð

äøùò äðåîù ïéòî òáùyly Ð
xne`e ,opwizk zepexg` ylye zepey`x
yly oirn da yiy ,rvn`a "eppiad"

kxa dxyrepwizy dxvw dltz `ide .ze
mixetkd mei i`venle .mikxc ixaerl

.gxehd iptn ,da z`vl exizd
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ïéøéæçî àG ìáà ïéìèBð;ìlä úéáeíéøîBà:ïéøéæçî óà. §¦£¨©£¦¦¥¦¥§¦©©£¦¦

b`̀.dxik:úåøã÷ä éúù úçú úøáåò ùàäå úåøã÷ éúù úúéôù éãë õøàá éåùò íå÷î.`aaba:äãùä ïî ïéááåâù ù÷ë íé÷ã íéöòdilr mipzep
.liyaz:úáùá íù åúåäùäì úáù áøòî.ztba:ïðîù åàéöåäù øçàì ïéîùîåùå íéúéæ ìù úìåñô.ozi `l:úáùá íù äúåäùäì éãë úáù áøòî

.sexbiy cr:äøéëä ïî íàéöåéå íéìçâä.xt`d oziy e`.åìåùá øäîì éãë úáùá íéìçâá äúçé àîù äøéæâ àîòèå ,íððöìå íúåñëì íéìçâ éáâ ìò
åëøö ìë ìùá åà ììë ìùá àìù ìéùáú ìáà ,äúçé àîù ïðéøæâã àåä ,åì äôéå ÷îèöîå åëøö ìë ìùá åìéôà åà ,åëøö ìë ìùá àìù ìéùáúá à÷åãå

ìéàåä ,äúçé àîù ïðéùééç àìå äîåè÷å äôåøâ äðéàù ô"òà äøéë éáâ ìò åúåäùäì øúåî åì òøå ÷îèöîååëøö ìë ìùáù ìéùáú ïëå .åðîî åúòã çéñäå
:åðîî åúòã çéñä éøäù ììë ìùá àìù ìéùáúë ìëä äùòð ,úåùîùä ïéáì êåîñ éç øáà åëåúá êéìùäå.`"yaøçàì äøéë éáâ ìò ïéðúåð ïéîç íéî

:äúçé àîù øæâîì àëéìå éìåùáì éëéøö àìã ,óøâù.liyaz `l la`ééåúçì éúàå ,ãçà õåöéð íù øàùé àìù ãò íéìçâä ìë óøâì à"àù ,óøâù ô"òà
:äéìåùáá äéì àçéðã øçàî.'eke milhep `"yaéæçéîã ïéøéæçî ïéà ïìèðù øçàì ,øôàä úà ïúðùå äôåøâ äøéë éáâ ìò úåäùäì ïðéøùã ïéîç åìéôà

:úáùá ìùáîë.mixne` d"aeìáà ,øçà øáã â"ò ïçéðä àìù åãéá ïãåòá àìà øéæçäì ä"á åøù àìå .ïìèðù øçàì øéæçäì ïéìåëé ìéùáú ïéá ïéîç ïéá
:úáùá äìçúëì ïéîèîë éåäã ,ììä úéáì åìéôà ïøéæçäì øåñà øçà øáã éáâ ìò åà ò÷ø÷á ïçéðäù øçàì

`xephxa yexit

אסור תחומין עירובי אבל בלבד ; חומרא אלא אינו  חצרות עירובי  ענין

חכמים  והסמיכום גמור , תיקון שהם לפי השמשות, בין בשעת לערב
בהם החמירו  הלכך  מקראות, אא  )),,על ללדד,, ששבבתת ווררשש""יי ïéðîBèåÀÀÄ((גגממרראא  

ïénçä úà חכמים אסרו  בשבת שכן הבל, מוסיף שאינו בדבר – ÆÇÇÄ
וירתיחנה  שנצטננה קדרתו  אדם ימצא שמא גזירה החמין , את  לטמון

שסתם  לכך, לחשוש  אין  השמשות בין  אבל בשבת, מבשל ונמצא
בין  החמין  את טומנים הלכך הן , רותחות השמשות בין  קדירות

הבל המוסיף בדבר  ברם, בשבת. טומנים שאין  פי  על  אף השמשות
בגחלים  יחתה שמא גזירה יום, מבעוד  שבת בערב אפילו  להטמין  אסור

הבא. בפרק שיבואר כפי משתחשך ,

א ה נ ש מ ר ו א ב

פרקנו גם ממשיך  החמין", את "וטומנים – חמין  בענין  הקודם הפרק שסיים כיון
משנתנ ולהבנת חמין . שמכינים בהלכות שהמאכלים להקדים, יש  הבאות והמשניות ו 

אופנים: בשני בהם נוהגים לשבת, שבת עם `.בערב הקדרה את שמשאירים
נקרא וזה חם, יהיה שהתבשיל  כדי הכיריים, על a,התבשיל ,"diidy" שמורידים

נקרא  וזה חומם, את המשמר  בדבר  אותם וטומנים שבת בערב מהכיריים אותם
כי הבל, המוסיף בדבר לטמון אסור יום מבעוד  שאפילו הזכרנו וכבר "הטמנה";
ואילו הבא, בפרק יבוארו  "הטמנה" דיני בלבד . החום את המשמר  בדבר  אם

"שהייה". בענין  דנה משנתנו

äøék מקום ועליה בפנים, אותה ומסיקים לבישול ; תנור מין  – ÄÈ
קדרות, שתי  àáábáeלשפיתת Lwa äe÷qäL–ywקני היינו ÆÄÄÈÇÇÇÀÈÈ

הגרגרים, מהם שהופרדו  ועצים aab`השבלים הקש שארית היינו 

השדות, מן  (מלקטים) שגובבים äéìòדקים ïéðúBð,הכירה על  – ÀÄÈÆÈ
ìéLázשהקש לפי  בשבת, עליה להשהותו כדי  שבת, מערב – ÇÀÄ

בשבת. בגחלים יחתה שמא חשש  ואין גחלים, נעשים אינם והגבבא
הסיקוה אם שומשמין úôbaאבל או  זיתים של  פסולת והיא – ÇÆÆ

שמנם, הוצאת לאחר בעצים,íéöòáeהמשתיירת שהסיקוה או – ÈÅÄ
ïzé àG,בשבת שם להשהותו  כדי שבת מערב תבשיל עליה –ãò ÄÅÇ
óøâiL שיגרוף עד  מפרשים, ויש הכירה; מן  ויסלקן הגחלים את – ÆÄÀÙ

אחר  לצד  הקדירה מתחת הגחלים úà,((ההרר""ןן  ))את ïziL ãò BàÇÆÄÅÆ
øôàä יחתה שמא שחוששים מפני  לצננם, כדי  הגחלים, גבי על  – ÈÅÆ

שגזרו  אמורים דברים במה הבישול. את להחיש כדי בשבת בגחלים
או  צרכו , כל השבת קודם בשל שלא בתבשיל יחתה? שמא חכמים

טעמו משבח נוסף שבישול  אלא צרכו  כל  בשל  dtieאפילו wnhvn")
("el נוסף ובישול צרכו כל בשל  או כלל , בשל  שלא תבשיל  אבל  ,

טעמו  xzenפוגם ,("el rxe wnhvn")על אף הכירה גבי  על להשהותו

שמא  חוששים ואין  הגחלים, גבי על אפר ניתן  ולא גרופה שאינה פי 

כל שבשל תבשיל  וכן  התבשיל . מן  דעתו שהסיח לפי בגחלים, יחתה
כתבשיל הכל נעשה השמשות, לבין סמוך  חי אבר בתוכו  והכניס צרכו

ממנו  דעתו  שהסיח מפני  כלל , בשל ההגגממרראא  ))..שלא עעפפ""יי úéaÅ((בבררטטננוורראא
ïénç :íéøîBà éànLגבי על ליתן  מותר דווקא חמים מים – ÇÇÀÄÇÄ

עליה  להשהותם כדי הגחלים, על  אפר  יתן  או  שיגרוף לאחר הכירה
יחתה, שמא לחשוש ואין  בישול, עוד צריכים שאינם לפי בשבת,

ìéLáz àG ìáà מחמירים האפר את נתן או  שגרף פי  על  שאף – ÂÈÇÀÄ
שאי לפי בשבת, הכירה על  להשהותו שאסור  בתבשיל  שמאי  בית
חוששים  עדיין ולכן ניצוץ, כל  שם יישאר  שלא עד  הכל לגרוף אפשר

מאחר לחתות, יבוא התבשיל .שמא בבישול  לאדם úéáeÅשניחא
ìéLáúå ïénç :íéøîBà ìläמותר תבשיל בין  חמים מים בין  – ÄÅÀÄÇÄÀÇÀÄ

הגחלים  את שגרף שמאחר  בשבת עליה להשהותם כדי  הכירה על  ליתן
בשבת. בגחלים יחתה שמא חוששים אין  שוב האפר , את נתן  úéaÅאו

ïéìèBð :íéøîBà éànL שאפילו כלומר  הכירה, מעל  בשבת – ÇÇÀÄÀÄ
(שנתן  קטומה או  גרופה כירה גבי על  להשהותם שהתירו חמים מים

הכירה, גבי  מעל  בשבת אותם ליטול  אמנם מותר האפר ), את עליהם
ïéøéæçî àG ìáà,הכירה על  להחזירם אסור שנטלם לאחר  – ÂÈÇÂÄÄ

בשבת. כמבשל  ïéøéæçîשנראה óà :íéøîBà ìlä úéáe בין – ÅÄÅÀÄÇÇÂÄÄ
ברם, שנטלם. לאחר הכירה על  להחזירם מותר  תבשיל בין  חמים מים

הניחם  שלא בידו , שהם זמן  כל אלא להחזירם הלל  בית התירו  לא
אחר, דבר גבי  על או  הקרקע על  הניחם אם אבל  אחר, דבר  גבי על 

כמשהה  זה שהרי  הכירה, על להחזירם אסור  הלל בית לדעת אף
בשבת. לכתחילה

פי (על המשנה מפרשי  רוב פירשוה שכן  הברטנורא, פי  על משנתנו  בארנו 
פי על  אחרת בדרך  משנתנו מפרשים ותוספות רש"י אבל והרמב"ם). הרי"ף
בגמרא): המובאת (בברייתא האומר כחנניא היא הלכה לדעתם שכן  הגמרא,
הרמב"ם) לפי  חציו  או בישולו, שליש (מבושל  דרוסאי בן כמאכל שהוא כל
ולפי קטומה. ואינה גרופה שאינה פי  על אף כירה גבי על להשהותו מותר
בשבת, החזרה בענין  בה שמדובר  משנתנו של  הרישא את הם מפרשים זה
עליה  מחזירין ובגבבא בקש שהסיקוה כירה המשנה: פירוש לדעתם הוא וכך 
האפר. את שיתן  עד או  שיגרוף עד  יחזיר לא ובעצים בגפת בשבת, תבשיל

במשנה: להוסיף יש dnehw,וכאן  dpi`e dtexb dpi`y it lr s` ,oidyn zedyl la`
?midyn dne:אומרים הלל ובית תבשיל; לא אבל חמין אומרים שמאי בית

בית  מחלוקת אלא הכל  דברי אינו  ברישא ששנינו חזרה ודין  ותבשיל. חמין
הלל ובית מחזירים, לא אבל  נוטלים אומרים: שמאי  שבית הלל, ובית שמאי 

מחזירים. אף אומרים:

izdw - zex`ean zeipyn
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קפד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc mixcp(oey`x meil)

àáøåwlgpe,øîààîìò éleëclld zia oiae i`ny zia oia - §¨¨¨©§¥¨§¨
y ,mixaeqøîàc àëéä ìkeia`y el rcepy xg` xn`y dxwna - ¨¥¨§¨©

,mdipia didíëéðéa àaàL òãBé éúééä eléàoeyl xne` iziid `l ¦¨¦¦¥©¤©¨¥¥¤
`l` ,'mixeq` mklek'øîBà éúééäoeylàaàå ïéøeñà éðBìôe éðBìt' ¨¦¦¥§¦§¦£¦§©¨

,'øzeîy oicd,ïéøzeî ílekdid m`y eiykr xne` `edy oeikny ¨¨¨¦
,'ipelte ipelt' xne`e eixac silgn did mdipia eia`y rcei
wlg `edy eia` ok m`e ,xcpd on eia` z` `iven `ed dfl sqepae
xzed `linne ,ezvwn xzedy xcp df ixd ,xq`p epi` xcpdn

e .eleke÷ìçð àìlld zia mr i`ny ziaøîBàa àlàrcepy xg` Ÿ¤§§¤¨§¥
,mdipia eia`y el,íëéðéa àaàL òãBé éúééä eléàdpyn iziid `l ¦¨¦¦¥©¤©¨¥¥¤

`l` ,izxcp eay oeyld z`øîBà éúééäoeyl eze`aíëlek' ¨¦¦¥§¤
,'ïéøeñàsiqen iziide,'àaàî õeç'xzei mikled m`d ewlgp dfae £¦¥©¨

`ed el` milnae ,'oixeq` mklek' xne`y exeaic zligz xg`
xcp o`k oi`e ,dligza xn`y dnn ea xfeg epi`e ,eixac cinrn
eixac cinrn `ed exeaic zligza ixdy ,llk ezvwn xzedy
`edy exeaic seq xg` xzei mikledy e` ,ixnbl mipey`xd
xn`y dnn eixac dpyn `ed el` milnae ,'`a`n ueg' siqen

.elek xzed `linne ,ezvwn xzedy xcp o`k yie ,dligza
y mrhdeéànL úéa,exeaic zligz xg` xzei mikledy mixaeq ¥©©

y meynøéàî éaøk dì éøáñøîàcdxenz zkqna dpyna,(:dk) ¨§¥¨§©¦¥¦§¨©
,xeaicd seq z` xzeq xeaicd zligzy mewn lkaymixne`

ì ñBôzïBLàø ïBL,zligza md mc` ly eixac xwiry meyn §¨¦
xeaicd seql xeaicd zligz oia dxizq oi` o`ky s`e ,exeaic
md mc` ly eixac xwiry oeik mewn lkn ,miniiw mdipye
xn`y milnae ,eixac zligz z` xzei ze`xl yi eixac zligza
,xcpy drya xn`y dnn ea xfeg epi` `ed `ld eixac zligza
xnel jiynn `ed ixdy ,ezvwn xzed xcpdy aygp df oi` okle
ok m`e ,df oeyl llka epi` eia`y dlbn wxe ,xcpy oeyld enk
xn`y oeik ,xzen eia` ok it lr s`e .xcpd lk z` lhal daiq oi`
mikledy s`e ,xicdl oeekzd `l eze`y xeaicd seqa yxetna
,miiw `ed mb xeaicd seq mewn lkn ,eixac zligz xg` xzei

.xeaicd zligz z` xzeq epi` ixdyìlä úéáemikledy mixaeq ¥¦¥
d seq xg` xzeiy meyn ,'`a`n ueg' xn`y xeaicéaøk dì éøáñ̈§¥¨§©¦

øîàc éñBé(my),ñtúð íãà åéøác øîâaseq xg` mikledy- ¥§¨©¦§©§¨¨¨¨¦§¨
okle ,exeaic seqa md mc` ly eixac xwiry meyn ,xeaicd
seq xg` wx mikled ,xeaicd seq z` xzeq xeaicd zligzyk
xeaicd seql xeaicd zligz oia dxizq oi` o`ky s`e ,xeaicd
seqa md mc` ly eixac xwiry oeik mewn lkn ,miniiw mdipye
`ede ,'`a`n ueg' xne`y xeaicd seq z` xzei mi`ex ,exeaic
xzed `linne ,ezvwn xzedy xcp o`k yi ok m`e ,eixac dpyn

.elek
lirl d`aedy dpynd jyndn `ax zhiy lr dywn `xnbd

(:dk)xzed ezvwn xzedy xcp m`d opaxe `aiwr iax ewlgpy
:elek

àáøì àtt áø déáéúéà,`ax zhiy lr `tt ax dywd -dpyndn ¥¦¥©¨¨§¨¨
onwl(.eq)zx`anyãöékote` dfi`a -àáé÷ò éaø øîàyøãð ¥©¨©©¦£¦¨¤¤

,Blek øzeä Búö÷î øzeäLxn`y oebkmiyp` zveawlíðB÷ ¤©¦§¨©¨
,íëleëì äðäð éðéàLjk xg`eïäî ãçà øzeäe` ,mkg ici lr ¤¥¦¤¡¤§§¤©¤¨¥¤

,eia` did cg` eze`y xxazdyy `ed oicd,ílek eøzeämeyn §¨
mpew xn` m` la` ,elek xzed ezvwn xzedy xcpyäðäð éðéàL¤¥¦¤¡¤

,äæìå äæì àìm`,ílek eøzeä ïBLàøä øzeäm` la`øzeä Ÿ¨¤§¨¤©¨¦§¨©
,ïBøçàäwxïleëå øzeî ïBøçàämix`yp.ïéøeñàdpyndn rnyne ¨©£¨©£¨§¨£¦

ly `yixa oiae ,mlek exzed mdn cg` xzed m`y `yixa oiay
iax zrcl wx edf ,mlek exzed oey`xd xzed m`y `tiqd
lr miwlegd opaxl la` ,epizpynay lld ziak xaeqd `aiwr
,elek xzed `l ,epizpynay i`ny ziak mixaeqe `aiwr iax
zx`an df lre ,'`aiwr iax xn` cvik' dligzn dpynd ixdy

e .''eke mpew'äaøì àîìLad daxk x`ap m` -i`ny ziay xaeq ¦§¨¨§©¨
oaen ,dligza xn`y dnn epeyl z` dpiyyk ewlgp lld ziae
exzedy xaeq `aiwr iax wx `tiqd ly `yixae `yixa recn
`l oexg`d xzed m` `aiwr iaxl s` `tiqd ly `tiqae ,mlek

daxy xnel xyt`y oeik ,mlek exzed,dì íé÷BîàLéøì- ¦¨§¥¨
,`tiqd ly `yixd z`e `yixd z` cinrnepeyl dpiyy dxwna

xn`yk zxacny `yixd z` ,epiidc ,dligza xn`y dnn
,'mklekl dpdp ipi`y mpew' oeyl dligzacinrdl dax leki

ote`aøîàcdvx`y rcei iziid eli` ,mdn cg` xiznyk eiykr §¨©
xne` iziid mdn cg` xizdldpdp ipi`y mpew' dligznäæì̈¤

,'äæìå`tiqd ly `yixd z` okempew' dligza xn`yk zxacny §¨¤
,'dfle dfl `l dpdp ipi`y,exeaic dpyna cinrdl dax leki

rcei iziid eli` xne` oey`xd z` xiznyk eiykry oebke
ueg mklekl dpdp ipi`y mpew' xne` iziid exizdl dvx`y
eixac silgdy oeiky `aiwr iax xaeq el` mixwn ipyae ,'ipeltn
xzed `linne ,ezvwn xzedy xcp o`k yi ,dligza xn`y dnn
xzedy xcp mixne` `l eixac silgdy s`y mixaeq opaxe ,elek

.elek xzed ezvwnåd z`àôéñxzed m`y epipyy ,`tiqd ly §¥¨
dax itl cinrdl yi ,mlek exzed `l oexg`d,eixac cinrna

ote`ae ,'mklek' oeyl dligzn xn`y oebkøîàcxfegyk eiykr §¨©
xne` iziid mdn cg` xizdl dvx`y rcei iziid eli` mb ,ea

dpdp ipi`y mpew' oeyl eze`a,'íëleëìeixac silgn epi`y oeike §§¤
.elek xzed `l `aiwr iaxl s`

Cãéãì àlài`ny zial s` eixac silgnay ,[`ax-] jzhiy itl - ¤¨§¦¨
,elek xzedàLéø àîìLam`e mklekl dpdp ipi`y mpew xn`y - ¦§¨¨¥¨

miwleg opax recn xiaqdl xyt` ,mlek exzed mdn cg` xzed
,dfa `aiwr iax lr`edy xnel yiy meyndì íé÷Bîdcinrn - ¦¨

dxwnaøîàcdvx`y rcei iziid eli` ,ea xfegy drya eiykr §¨©
dpdp ipi`y mpew xne` iziid ,mdn cg` xizdlíëleëìueg §§¤

,ipeltnseq z` xwira miqtezy lld ziak xaeq `aiwr iaxe
,eixac silgny aygp `ed okle ,'ipeltn ueg' xn`y epeyl

edy xcp mixne`e,elek xzed ezvwn xzziak mixaeq opax la`
aygp `ed ok m`e ,epeyl zligz z` xwirl miqtezy i`ny

,elek xzed ezvwn xzed mixne` `le eixac cinrnl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

יצחק הוא גבוטה, ולכן הבטכות דיצחק הם בטיבוי גדול
ממאמט פטשת תולדות ה'תשכ"ח

 גמטא עם ביאוט 
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oiglbn el`e` cenr ek sc ± iyily wxtmixcp
.ò"ëãrcei iziid eli` :xn` aeye "oaxw mkilr df ixd" llka dlgz xne`a ewlgp `l

- ohxt seqale li`ed ,"xzen `a`e oixeq` ipelte ipelt" xne` iziid mkipia `a`y

b"dkc ecen y"a elit`.elek xzed - exeac jeza ezvwn xzede li`ed ,.å÷ìçð àì`l`

xn`c ,llk xcdc."`a`n ueg mixeq` mklek"úéáãñåôú øîàã î"øë äì éøáñ éàîù
.ïåùàø ïåùìxn`c ,`aex `edd xza opilf`c

'ixn` `le ,"oixeq` mklek"xzedynezvwn

.elek xzedøîâá øîàã éñåé éáøë äì éøáñ ä"áå
.ñôúð íãà åéøáãexeac jeznc ."ueg" xn`c

.elek xzed - "`a`n ueg" xn`c ,ezvwn xzed

.åìåë øúåä åúö÷î øúåäù øãð ò"ø øîà ãöéëedfc

,elek xzed `l :ixn`c ,dilr opax ibilte ,d"ak

.i`ny ziak epiidc.äæìå äæì äðäð éðéàù.ohxty

.ïìåë åøúåä.onwl `ziixaa yxtn.äáøì àîìùá
"mklek"ac xn`cipelt"a `l` ,ibilt `l

uxznc ,`ziixa jd dil `iyw `l - "ipeltedl

x :`yix ipzwc .`yixk `tiqe `tiqk `yixl'

`kida ixiin - olek exzed xne` `aiwr,hxtc

,"mklek"a `le ,"dfle dfl dpdp ipi`y" xn`y

xn`c `ed r"xed"akewlgp `l :xn`wc epiide .

iziid"a `l``a`e oixeq` ipelte ipelt xne`

.y"ak ixaqwc ,r"xc dilr opax ibilte ,"xzen

dl iwen - oixeq` olek :ipzw `tiqc `tiqe

mklek"ac ,`id lkd ixace ,"mklek" xn`c

ilekc 'ixn`ck ,opaxe r"x ibilt `l "mixeq`

.oixeq` olek - "mklek" xn`wc `kid `nlr

- olek exzed oey`xd xzed :ipzc `yixc `tiq `zyde`tiqc `tiql `l` wiic `l

.xn`wck.êãéãì àìà.`ziixal dl opinwen ikid - ibilt "mklek"a xn`c `axlàîìùá
.àùéøx xn`c ,ipzwc.dilr opax ibiltc ,olek exzed odn cg` xzed :`aiwr 'äì íé÷åî

.íëìåë øîà÷ãx ipzwck `l` wit` `le.d"ak `aiwr 'xc dilr opax ibilte ,'eke `aiwr '
àìà
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ïéøåñà.xzen `a`ed"ae ,elek xzed ezvwn xzedy xcp edl zilc ,opaxk - y"a

k"b ipixg` iable ,a`d iabl xenb zerh `ki`c `cg ;izxz `ki` `kdc oeikc .r"xk -

did `l mixg`d 'it` - mdipia eia`y rcei did eli`y xne` `edy ,oeyla zerh yi

dixnink rbx 'it` eixacn oaen `diy citwn didy itl ,oxq`y oeyl eze`a oze` xqe`

xne` `ed jkitle ,xeqi`d llka `a` `diy

"ipelte ipelt" `l` "mklek" xne` did `ly

,eia` iabl xenb zerh epiidc ,izxz `ki`c oeike

ikc d"al l"q - mixg`d iabl oeyla zerhe

elek xzed ezvwn xzedy xcp ixwin `peeb i`d.

àáøårcei iziid eli` xne`a micen lkd xn`

oixeq` 'elte ipelt xne` iziid mkipia `a`y

.mixzen olek xzen `a`e,izxz `ki`c ,xnelk

lkc ecen inp y"ac `axl l"qc .`pyixtcke

inp xzed - ezvwn xzed xninl jiiyc `kid

elek.àìrcei iziid eli` xne`a `l` ewlgp

ueg oixeq` mklek xne` iziid mkipia `a`y

oeyl qetz xn`c n"xk dl ixaq y"a `a` on

.oey`xepeyl cinrna ediizbelt `axl l"qc

,n"xk dl ixaqc meyn y"ac ediinrhe .oey`xd

) xn`c:dk dxenzxfge "dler zxenz f"d" iab (

"minly zxenz ef ixd" xn`e-oeyl qetz

minly da oi`e dler zxenz `id ixde ,oey`x

xnbay ,minly zxenz ef ixdc l"q iqei 'xe .llk

xn`c ,n"xk dl ixaq y"ae .qtzp mc` eixac

,eixac zlgzac oeik ,jkld .oey`x oeyl qetz

gza oxn`y enk od ixd "mixeq` mklek" epiidcxne`y eixac xnbay it lr s` ,dli

mipey`xd eixaca zerh ieyn "`a` on ueg"-mc` ly exeac xwirc ,ikda opictw `l

oexg`d exac xzeq oey`xd exacyk mzdc ikid ikc .eixac zlgz `ed-oiyyeg oi`

epiidc ,oexg`d exacy s`y inp `kd ,"minly zxenz" epiidc ,llk seqa xn`c dnl

ol `xiaqc oeik n"n ,x`an `l` oey`xd exac xzeq epi`y itl ,miiw "`a` on ueg"

oey`x oeyl oiqtez df z` df oixzeqac-zlgzn xwir miyer k"b oixzeq oi`ya

xcpd zligza xn`y dn mr mikqn exeac zlgzy oeike .exeac-dl ixaq d"ae .xcpd llka did `l mlerl eia`c ,llk ezvwn xzed `kd `kile ,mixg`d iabl miiwzn

df z` df eixac oixzeqykc xn`c ,iqei 'xk-oixzeq oi`yk ,inp `kde .eixac xnb xg` oikled-`vnpe ,"`a` on ueg" xn`y dn epiidc ,eixac xnbn xwir zeyrl yiy

ezvwn lhay oeike ,zerh xcpa yiy-elek lha.äéáéúéà.'eke `axl `tt axàîìùá.mklekl xn`c `tiqe dfle dfl xn`c `yixl dl iwen daxl,xnelk

xn`y ,hwp `ziinw `aac meyne ,mipey`xd eixac dpWnA i`nw iaa ixzl edl iwen daxl `nlya :eyexit ikde ,`ziixza `aa opixw "`tiq"e ,i`nw iaa ixz ixw "`yix"¦§©¤

meyne ,"dfle dfl" xne` did dlgzn ok rcei did eli`y xne` ,mdipia eia`y rceiy `zydc ,xnelk ."dfle dfl" xn`y dl iwenc xn`w - "mklekl dpdp ip`y" dlgza

,`ed dpWnA - "dfle dfl dpdp ipi`y"c inp `zrivne .mixg`d iabl oeyla zerhe ,a`d iabl zerh :izxz `ki`c oeik ,olek exzed - odn cg` xzed `aiwr 'xl ikd¦§©¤

dfl" dlgza xn`c ixiin `zrivnae ,"dfle dfl" xne` did rcei did eli`y xnel dpyn `ed eiykre "mklekl" dlgza xn` `yixac ,oey`xd on jtd `ed iepydy `l`

ictwc iypi` `ki`c .ixwin iepye ,ied `citw inp `peeb i`d ikc ol rnynwe ,"`a` on ueg mklek" xne` did mkipia `a`y rcei did eli`y xnel dpyn eiykre "dfle

dfl" xnel `le ,mdipia eia`yk "mklek" xnel ,`kti` ictwc iypi` `ki`e .rbx elit` xcpd llka llkp mdia` `di `ly ick "dfle dfl" xnel mdipia eia`y oirceiyk

,k"b eia` z` xikfi seqaly xeaq `diy xyt` "dfle dfl" xne`e ligzn `edy rneyy iny ,eia` z` hexti `ly x`al daxd xg`n "dfle dfl" xne`y iny itl ,"dfle

ied hxtl llkn dpynac ol rnynw `ziixac `nw `aa ,jkld .llkp eia` oi`y xzl`l x`aiy ick "mklek" oeyla mixg`d xiciy eia` ceakl xgea `ed jkitle,iepy

,oey`xd xzede ,ied iepy inp `peeb i`d ikc "mklekl" xn` eiykre "dfle dfl" dlgza xn`y epiidc ,llkl hxtn dpynac ol rnynw `zrivn .elek xzed ezvwn xzedyke

."dfle dfl" seqale dlgza xn`c ,inp i` .seqa oia dlgza oia "mklekl" xn`c - oixeq` oleke xzen oexg`d ,oexg`d xzed :ipzwc `tiqe .olek exzed - odn cg` ,xnelk

`l` ,`wec e`l oexg`e oey`xc c"qw `zyde .oixeq` oleke xzen oexg`d - odn cg`d ,xnelk ,oexg`d xzedc ipzw ikd meyne .cg` lkd - eixac cinrn `edy oeikc
cg`
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eJéà :øîàc àëéä Ik ,àîIò éJeëc :øîà àáøå§¨¨£©§¥¨§¨¨¥¨©£©¦
éðBIôe éðBIt" øîBà éúééä íëéðéa àaàL òãBé éúééä̈¦¦¥©¤©¨¥¥¤¨¦¦¥§¦§¦

"øzeî àaàå ïéøeñà¯e÷Içð àI .ïéøzeî íJek £¦§©¨¨¨¨¦Ÿ¤§§
éúééä íëéðéa àaàL òãBé éúééä eJéà :øîBàa àJà¤¨§¥¦¨¦¦¥©¤©¨¥¥¤¨¦¦
dI éøáñ ù"á ."àaàî õeç ïéøeñà íëJek" øîBà¥§¤£¦¥©¨¨§¦¨
IJä úéáe ,ïBLàø ïBLI ñBôz :øîàc ,øéàî éaøk§©¦¥¦§¨©§¨¦¥¦¥
íãà åéøác øîâa :øîàc ,éñBé éaøk dI éøáñ̈§¦¨§©¦¥§¨©¦§©§¨¨¨¨
'ø øîà ãöék :àáøI àtt áø déáéúéà .ñtúð¦§¨¥¦¥©©¨§¨¨¥©¨©

?BJek øzeä Búö÷î øzeäL øãð àáé÷òíðB÷" £¦¨¤¤¤©¦§¨©¨
ïäî ãçà øzeä ,"íëJeëI äðäð éðéàL¯eøzeä ¤¥¦¤¡¤§§¤©¤¨¥¤§

ïBLàøä øzeä ,"äæIå äæI àI äðäð éðéàL" ,íJek¨¤¥¦¤¡¤Ÿ¨¤§¨¤©¨¦
¯ïBøçàä øzeä ,íJek eøzeä¯,øzeî ïBøçàä §¨©¨©£¨©£¨

äaøI àîILa .ïéøeñà ïJeëå¯àLéøI dI íé÷Bî §¨£¦¦§¨¨§©¨¦¨§¥¨
àJà ."íëJeëI" øîàc àôéñå "äæIå äæI" øîàc©£©¨¤§¨¤§¥¨©£©§§¤¤¨
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שהם  הגבוטות  בהגבלה.  היא  מהם  ההשפעה  ולכן  הקטיטות  ברבע  הם  חסדים 
בחמימות, ההשפעה מהם היא באופן של תגבוטת, ועד לטיבוי בלי גבול

ממאמט פטשת תולדות ה'תשכ"ח

נדטים. פטק שלישי - אטבעה נדטים - דף כו עמוד א - מתוך מהדוטת "אבן ישטאל - )שריינזלץ(" 
טש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות
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miwxt dyelyaa cenr ek sc ± iriax wxtmixcp
.àôéñ àìàiaxe ,dl ipzwck ,olek exzed oey`xd xzed - "dfle dfl" xn`c ,`yixc

.dilr opax ibiltc rnyne ,'eke `aiwr x"` cvik :ipzwck ,opax `le `id `aiwràäå
.úøîàwiic `l `zyde .oixzen olek - "oixeq` ipelte ipelt" xne` iziid :xn`c `kid

olek"ac .lkd ixacl `nwe`l `ax ivn `l `zyde ,`yixc `tiq `l` `tiq"oixeq`

ipzwc `kd la` ,r"x elit` ,biltc o`n `kil

.dilr ibilt opax - "olek exzed"àáø äéì øîà
.àôéñ àçéð éî äáøìå àôô áøìipzwc ,`tiqc

xn`c - dl miwen i`na ,"oixeq` oleke"

."mklekl".ïåøçà àåä ïéãäå ïåùàø àåä ïéãä
i`ne oey`x i`ne ,mzq ,ipzw "mklekl" `d

oleke xzen oexg`d :ipzwc ,`ki` oexg`

?oixeq`àáø øîà àìà.`p``pivxzniccdl

"oey`x" ipzwc `tiqc .llk `iyw `lc

oexg`"edfl dpdp ipi`y" ipzwck rnyn `l - "

."dfleïàìúù ïåâë àìà.äæá äæxn` `xwirnc

`di ipelt" xn` xcde ,"dfl dpdp ipi`y mpew"

izxcdy ipeltk xeq``di iyilyd ipelte ,

- oey`xd xzed :ipzw jkitl ."ipyk xeq`

- oexg`d xzed .ea oiielz oleky ,olek exzed

oey`xd ixdy ,oixeq` oleke xzen oexg`d

irvn`deexzed `l jkitl ,oexg`a elzp `l

exizda mipyd.oexg` ly.éîð à÷éã,`ed ikdc

.`ziixa `idd ipzwcåðîéä éòöîàä øúåä
.øúåî äèîìå- ea ielzy oexg`de ,`ed epiide

.mixzen.äìòîìå åðîî,xeq` - oey`xd epiid

.oda ielz oi` `ede ea oiielz ody itlàìäå
.éøôåëä.mewn eze` ly lva.éøôåëá øúåä

`le ,all rx `edy eze`n `l` xcp `ly

.ixteka.øéàî éáø åøéúäåxzedy xcp :xaqwc

.elek xzed - ezvwnéúééä åìéà øîàã åàì éàî
ïéìöáä ìë øîåà éúééä áìì äôé éøôåëäù òãåé

.øúåî éøôåëå ïéøåñàlka n"x exizd d"t`e ,"`a`n ueg oixeq` mklek"c `inec epiidc

"mklek"a - daxl eli`c .`axl oia daxl oia `iywe ,milvad`kde ,xeq`c ibilt `l

ixq`c y"ac ,ibilt "mklek"a xn`c ,`iyw `axle ."mklek"a xn`c `kid n"x ixy `w

.n"xk dl ixaqìöá øîåà éúééä áìì äôé éøôåëäù òãåé éúééä åìéà øîåàá äì õéøú
.øúåî éøôåëå øåñà éðåìôå éðåìôixy `w ikdle ,"ipelte ipelt" epiidcn"x,`axc epiide .

opaxc `ail`e `aiwr iaxc `ail` xi`n 'xc ,xzen lkd ixac - "ipelte ipelt" :xn`c

d"cc `ail` xnelk ,ixy `wq"ixb e"diieexze .xzen d"c `dc ,.d"xend
úåðá
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xn`w odn cg`.àìà.mklekl xn`c `yix `nlya jciclxnelk ,opax ibiltc

oeik opaxl la` ,olek exzed odn cg` xzed `aiwr iaxl `wec ikd meyne .cinrna

mixeq` oleke ,xzen cala `ed - eixac cinrn `edy.àìà.`tiq,`zrivn ,xnelk

,"dfle dfl" xne` eiykre "mklekl" xn` dligzay xnelk ,"dfle dfl" xn`c i`

mipexg` eixac` "dfle dfl" `ziixaa ipzw ike

'it` dpyna `d ,dinza ?`id `aiwr 'x - i`w

ixz daxlc ikid ikc xninl `kile !ecen opax

i`nw iaa ixz inp `axl dpyna i`nw iaa©

seqale dlgza xne`yk `yixc `l` ,cinrna

dfl" seqale dlgza xn`yk `zrivne ,"mklek"

- daxl `nlyac .ikd xninl `kilc - "dfle

hxtl llkn oiac opireny`l ,ikixv ediieexz

zilc `axl `l` .ied iepy - llkl hxtn e`

dnl cinrna izxz ,cinrna `l` `znwe` dil

dpyna `zrivne cinrna `yix i`ce `l` ?il©

r"xc xn`w ikidc ,`zrivn `iyw - oky oeike

`d "r"x xn` cvik" ipzwc ?opax `le `id

dedc oicd `ede !ecen opax elit` - dpyna©

oleke xzen oexg`d :ipzwc ,`tiqn iieyw`l dil

zxn` `d ?r"xl dl zgkyn ikide ,oixeq`

`iyw 'zrivnc oeikc `l` !ixy cinrn 'it`c

ipira d`xpe .`tiq cr dil xhp `l - dil

`pixw daxl `nlya 'ixn` ikc `nrh epiidc

`pixw jcicl `l` opixn` ike ,`yix `zrivnl

`yixe `zrivn daxlc meyn - `tiq `zrivnl

opixw ikd meyne ,dpyna epiidc ,`peeb cga©

ixz `l` `kil diciclc ,`yix ediiexzl edl

dpyna i`nw ,ipeeb ixz epiidc ,`ziixaa iaa©

inrna `tiqedinwe`l xyt` `lc `axl la` .c

iywz ok m`c ,cinrna `yixc `inec `zrivn

`zrivnl `pixw - il dnl cinrna izxz :ol

`tiq.øîà.mklekl xn`c dl miwen i`na `tiq `gip in daxle `ax (jl)

,xnelk ?oexg` `ed oic ide oey`x `ed oic id ikd i` .ziyixtcke ,cinrna ,xnelk

?oexg` `tiqae oey`x `zrivna dil ixw i`n`e ,oexg`e oey`x ipzinl jiiy ikid

"mdn cg` xzed" ediiexza xninl dil ded!àìà.mklekl xn`c `yix,xnelk

"mklekl" xn`c `yix ,daxl oia icicl oia- `ziixzae `zrivn ,xnelk .`tiqe .

dpyna daxle ,cinrna `yix iciclc `l` .'eke dfa df o`lzya.äéáéúéàax ©

.'eke `axl `c`.xi`n iaxk y"a iwene ,ibilt cinrna :xn`c `axl `iywe ,xnelk

o`ke ,oixeq` oleke xzen eia`c ediizek l"q inp n"xc rnyn - n"xk edpi`cne

oixeq` oedlek d"c cinrnac xn`c daxl `iywc oky lke .milvad lk n"x xizd

n"dc `ed oicae .`axl dil iyw` - xi`n 'xl dixkc`c `ed `axe ,`icda n"x ipz 'ipzn jdc meync `l` ?o`nk xn`c milvad lk xizdy n"x k"`c ,xzen eia`e

xzeqyk n"d - oey`x oeyl qetz xi`n iax xn`c idpc .ixy cinrna elit`e ,d"ak `l` ,ediizek l"q `l [xi`n iax la`] - xi`n iaxk dl ixaq y"ac idpc iiepyl

,dl uxzn y"ak xi`n iax iwenc ,dywnc dinrh metlc `l` .qtzp mc` eixac xnbac l"q ,"`a` on ueg" xne`a ,xzeq epi`ya la` ,minlye dlerk ,df z` df

`axle .`aiwr iaxc `ail` xi`n iaxl inwe`l opivn jkld - n"xk y"ac l"q `l dax `dc ,`aiwr iaxc `ail` xi`n iax daxl .dpyna `l` `id cinrna e`lc©

lkd ixack xi`n iax i`w - xzen lkd ixac eixac jtdnac xn`c.ùé.xeq` ezvwne xzen ezvwny xcpyiy oeik ,xn`w dl`y `la xzen ezvwnac il d`xp

mlerl gey zepal oeekzp `l dfy ,xcpd xwira zerh(.'ø.dilr opax ibilte `id `aiwrdinza.éà.`aiwr 'xe dfle dfl `yix daxl- `tiqe ,dpyna xnelk©

cinrna xnelk ,d"ce ,"mklek" xn`c..àáøìcinrna ,xnelk - opaxe "mklek" `tiqe .dpyna ,xnelk .lkd ixace dfle dfl `yix`aiwr 'xk l"iw .dkld oiprle . ©

meyn `axk `zklidc xninl `ki`e ,`axc diax dedc meyn daxk `zkldc xninl `ki`c oeik ,`axe daxc `zbeltae .elek xzed - ezvwn xzedy xcpc ,d"ac `ail`

`ed d`xzac-cinrnac ,`xnegl daxk opihwp-hxtl llkn oiae llkl hxtn oia ,dpynae ,xzen eia`e oixeq` oedlek-,edin .l"f o"anxd wqt oke .oixzen olek ©¤

mixeq` olek cinrnac xn` ikc c"n `ki`-cinrn `edy oeik ,jkld .mdipia eia`y rcei did `ly ,'ipznc `inec `wec-eia`y itl ,ezvwn xzedy xcp o`k oi`

dl`y ici lr odn cg` xzedy oeik ,oigzetc oizipznke ,odn cg` lr l`ype llka olekya la` .xcpd llka mlerl did `l-l"f o"anxd zrc ok oi`e .olek exzed
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"äæIå äæI" øîàc àôéñ àJà¯éànà ,àéä ò"ø ¤¨¥¨©£©¨¤§¨¤¦©©
øîà !øzeî Ikä éøác :zøîàäå ?déIò ïðaø éâéIt§¦¦©¨©£¥§¨¨§©§¦§¥©Ÿ¨£©
éàîa ?àôéñ àçéð éî àáé÷ò 'øI ,äaøIe :àáø déI¥¨¨§©¨£¦¨¦¦¨¥¨§©

dI íé÷Bî¯ïBLàø àeä ïéc éä ,"íëJeëI" øîàc ¦¨©£©§§¤¥¥¦
àLéø ,àJà ?ïBøçà àeä ïéc éäå¯,"íëJeëI" øîàc §¥¥©£¤¨¥¨©£©§§¤

,éðBIôk éðBIt :øîàå ,äæa äæ ïàIzL ïBâk àôéñå§¥¨§¤§¨¨¤¨¤©£©§¦¦§¦
éòöîàä øzeä :àéðúc ,éîð à÷éc .éðBIôk éðBIôe§¦¦§¦©§¨©¦§©§¨©¨¤§¨¦

¯déáéúéà .ïéøeñà äIòîIe ,ïéøzeî ähîIe epîéä¥¤§©¨¨¦§©§¨£¦¥¦¥
íòBè éðàL Iöa íðB÷" :àáøI äáäà øa àcà áø©©¨©©£¨§¨¨¨¨¨¤£¦¥
äôé éøôekä àIäå :BI eøîà ."áJI òø IöaäL¤©¨¨©©¥¨§©£Ÿ©§¦¨¤

øzeä ãáIa éøôeëa àIå .éøôeëa øzeä !áJI¯àJà ©¥©§§¦§Ÿ§§¦¦§©©¤¨
Iëa øéàî éaø Bøézäå äéä äNòî .íéIöaä Iëa§¨©§¨¦©£¤¨¨§¦¦©¦¥¦§¨
éøôekäL òãBé éúééä eJéà :øîàc åàI éàî .íéIöaä©§¨¦©¨©£©¦¨¦¦¥©¤©§¦
éøôeëå ïéøeñà íéIöaä Ik" øîBà éúééä áJI äôé̈¤©¥¨¦¦¥¨©§¨¦£¦§§¦
äôé éøôekäL òãBé éúééä eJéà :øîBàa ,àI ?"øzeî¨¨§¥¦¨¦¦¥©¤©§¦¨¤
éøôeëå ïéøeñà éðBIôe éðBIt Iöa" øîBà éúééä áJI©¥¨¦¦¥¨¨§¦§¦£¦§§¦
.ïðaøc àaéJàå àáé÷ò éaøc àaéJà øéàî éaøå ."øzeî¨§©¦¥¦©¦¨§©¦£¦¨§©¦¨§©¨©
øãð Lé :øîBà ïúð éaø :àáøI àðéáø déáéúéà¥¦¥¨¦¨§¨¨©¦¨¨¥¥¤¤
äIkIkä ïî øãð ?ãöék .øeñà Búö÷îe øzeî Búö÷nL¤¦§¨¨¦§¨¨¥©¨©¦©©§¨¨
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תוספות                                                                                                                                                                                                             טש"י

הבטכה שבטך יצחק – ויתן-לך האלוקים, היא בטכה נעלית יותט מהבטכה דויבטך 
אלוקים את יצחק בנו
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc mixcp(oey`x meil)

àôéñ àlà`l dpdp ipi`y mpew' xne`dy `tiqd ly `yixd - ¤¨¥¨
,dcinrp cvik dyw ,mlek exzed oey`xd xzed m` ,'dfle dfl

,mipey`xd eixac silgna dcinrp m``ziixad zpeekeceiykr §
ea xfegy drya,øîàipi`y mpew xne` iziid rcei iziid eli` ¨©

dpdp,äæìå äæì,mklek oeyl xn` dligzn la`xzedy oeike ¨¤§¨¤
,elek xzed ezvwn,dywi ok m`wx ikezrc,àéä àáé÷ò éaø©¦£¦¨¦

,dfl micen opax mb `ldeéànàdpyna rnyn recn -yéâéìt ©©§¦¥
déìò ïðaø,df oica eilr miwlgp opaxy -zøîàäå`ax `ld - ©¨¨£¥§¨¨©§§

oeyl xne` did rcei did m`y xne`e eixac silgnay ,xn`
,dpeylìkä éøácezvwn xzedy oeikøzeî.elek ¦§¥©Ÿ¨

déì øîàaiyd -àáø,eilr dywdy `tt axlìezrc,daø ¨©¥¨¨§©¨
dpynd z` ezhiyl cinrdl xyt`y zx`iayìit,àáé÷ò éaø §©¦£¦¨

àçéð éîd z` ixd ,dpynd oeyl lk ayein ezhiyl ike -àôéñ ¦¦¨¥¨
,'oixeq` mleke xzen oexg`d oexg`d xzed'y `tiqd lyéàîa§©

dì íé÷Bîdcinrn `ed dna -,'íëleëì' øîàccinrna xnelk ¦¨§¨©§§¤
xn` ea xfgyk mbe xcpy drya mby ,mipey`xd eixac z`

ok m` ,'oixeq` mklek'ïBøçà àeä ïéc éäå ïBLàø àeä ïéc éäin- ¥¥¦§¥¥©£
oica dpynd dhwp recn xnelk ,oexg`d `ed ine oey`xd `ed

dhwp oexg`d oicae ,'oey`xd xzed' irvn`d,'oexg`d xzed'
`l` oexg`d e` oey`xd xzed m` mdipia weligd mrh oi` ixd
hewpl dpynd dkixv dzide ,mcinrd e` eixac silgd m`

.'mdn cg` xzed' mdipya
àlàjgxk lryxtl yi [dax-] jzhiyl oiae [`ax-] izhiyl oia ¤¨

ote`a dpynd ly `tiql dpynd ly `yixd oia weligd z`
,xg`ayàLéø`yixd lyxaecn'íëleëì' øîàc,xcpy drya ¥¨§¨©§§¤

,cg` xcpa mlek z` llky oeikexzed mdn cg` xzedy drya
`edy dcinrdl jixv izhiyle] elek xzed okle ,xcpd zvwn
jixv dax zhiyle ,elek xzed `aiwr iaxl wx okle eixac cinrn

,[elek xzed `aiwr iaxl okle ,eixac silgna dcinrdlådàôéñ §¥¨
da xnel xyt` i`e ,'dfl `le dfl dpdp ipi`' xn`a zxacn dlek
,xg` xcpa xq`p cg` lky oeik ,elek xzed ezvwn xzedy xcp
xcpy meyn df oi`e ,mlek exzed oey`xd xzed m` mewn lkne

xaecn `l` ,elek xzed ezvwn xzedy,äæa äæ ïàìzL ïBâkoebke §¤§¨¨¤¨¤
siqed jk xg`e ,ilr ipelt mpew dligza xn`yéðBìt øîàåxg` §¨©§¦

éðBìôk,oey`xdéðBìôeiyilydéðBìôkcg` lk ok m`e ,ipyd ¦§¦§¦¦§¦
wx dfa df mze` dlz `ly dpynd zycgne ,eiptly dfa ielz
meyn exiag z` exizi m`y ,xzidd oiprl mb `l` ,xeqi`d oiprl
mlek oey`xd xzed m` okle ,`ed mb xYEi dhxg meyn e` gzt©

,dfa df miielz mlek ixdy mixzenwx oexg`d xzedyk la`
.ea ielzy cg` s` oi` ixdy ,mixeq` mleke xzen `ed

,xne`e `ax jiynneénð à÷écdi`x mb yiy d`xp wcwcp m` - ©§¨©¦
`ed mlek exzed oey`xd xzed m`y mrhdy dpyna ixe`ial

,ea miielz mleky meynàéðúc,ef dpyn lr dzpypy `ziixaa §©§¨

m`yéòöîàä øzeä,mdnlkmze` xicdy mixg`dähîìe epîéä ©¨¤§¨¦¥¤§©¨
,xzedy df ixg` -,ïéøzeîxicdy el` lk la`epnid mäìòîìe ¨¦§©§¨

mix`yp ,xzedy df iptl -.ïéøeñàoia `ziixad zwlgny oeike £¦
meyn `ed xzidd mrhy gken ,eixg`ly el`l eiptly el`
ea miielz mpi`y eiptly el` jk meyne ,dfa df o`lza xaecny

.mixzen ea miielzy eixg`ly el`e ,mixeq` mix`yp
déáéúéàdywd -àáøì äáäà øa àcà áødxwnay xiaqdy ¥¦¥©©¨©©£¨§¨¨

ueg mixeq` mklek xne`e ,dxfg zrya eixac cinrn xcepdy
xi`n iax zrck ,elek xzed `ly i`ny zia mixaeq ,`a`n
xn`y eixac zligz z` xzei mi`ex okle ,oey`x oeyl miqtezy
oey`xd exeaicn ea xfeg epi` `ed el` milnae ,mixeq` mklek

onwl dpyndn ,xcpd lk xzed `l jk meyne(.eq)xne`dyíðB÷¨
,íòBè éðàL ìöameyn ok xcep `edy xiaqne,álì òø ìöaäL ¨¨¤£¦¥¤©¨¨©©¥

xcpy ixg`e ,all mirx milvad lky xeaq did xcpykeBì eøîà̈§
àìäålvaä`xwpy mewnn ribnéøôek`ed,álì äôérecne ©£Ÿ©§¦¨¤©¥

,milvad lkn zxcpy `ed oicda øzeäd lva,éøôeklry meyn ©§§¦
xecpl oeekzd `l dfk lva,zebby ixcp aygp dfedkiynne

,dpynda àìåd lva,øzeä ãáìa éøôekíéìöaä ìëa àlà,xzed §Ÿ§§¦¦§¨©¤¨§¨©§¨¦
ok`y dpynd d`iane ,elek lha ezvwn lhay xcpy meyn

äNòîdfk,äéäøéàî éaø Bøézäåxcepd z` -íéìöaä ìëamrhn ©£¤¨¨§¦¦©¦¥¦§¨©§¨¦
,`xnbd zxxane .dfåàì ,éàîote`a xaecn `l m`d -øîàc ©¨§¨©

,all dti ixtekd lvay el xxazpy xg`òãBé éúééä eléàdrya ¦¨¦¦¥©
izxcpy,álì äôé éøôekäLøîBà éúééäxg` oeylíéìöaä ìk' ¤©§¦¨¤©¥¨¦¦¥¨©§¨¦

,'øzeî éøôekå ïéøeñàgken df ote`a xaecn ok` m`eiax zrcy £¦§§¦¨
xi`nvwn xzedy xcp mixne` eixac cinrna s`yxzed ez

i`ny ziay xn`y `ax lr dywe ,lld zia zhiyk epiide ,elek
xaeq `ed mb mzqd on ezenk mixaeq md m`e ,xi`n iaxk mixaeq
dyw dax zhiyle .lld ziak xaeq `edy gken o`ke ,mzenk
dax ixdy ,i`ny ziak `le lld ziak `l `ed xi`n iaxy ,xzei
xzed `l lld zial oiae i`ny zial oia eixac cinrnay xn`

.elek
,`xnbd zvxznàìote`a xi`n iax ixac z` cinrdl oi` - Ÿ

xaecn `l` ,eixac cinrnyòãBé éúééä eléà øîBàadrya §¥¦¨¦¦¥©
izxcpy,álì äôé éøôekäLéúééäe ipeyl silgnéðBìt ìöa ,øîBà ¤©§¦¨¨©¥¨¦¦¥¨¨§¦

,øzeî éøôekå ïéøeñà éðBìôezrc dax zhiyl ,epeyl silgnae §¦£¦§§¦¨
,elek xzed i`ny zial s` `ax zhiyle ,elek xzedy lld zia

åayein ok m`xaic dax zhiylyàáé÷ò éaøc àaélà øéàî éaø §©¦¥¦©¦¨§©¦£¦¨
,lld ziak xaeqdås` xaic xi`n iax `ax zhiylïðaøc àaélà §©¦¨§©¨¨

.i`ny ziak mixaeqd
déáéúéàdywd -àáøì àðéáø,`ziixan,øîBà ïúð éaøøãð Lé ¥¦¥¨¦¨§¨¨©¦¨¨¥¥¤¤
Búö÷nLewlgy -Búö÷îe øzeîewlge -,øeñàzyxtne ¤¦§¨¨¦§¨¨

,`ziixad,ãöékm` oebkøãðd`pdäìkìkä ïîmip`z d`ln ¥©¨©¦©©§¨¨
,eiptl dzidy
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לאחטי מות אבטהם, שאז הייתה ההנהגה )כולל ההנהגה דלמעלה( על-פי מדתו 
של יצחק – גבוטה, נמשכו הבטכות מהגבוטות דשם אלוקים שהם בטכות נעלות 
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קפח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc mixcp(ipy meil)

åy el xxazp jk xg`da eéäze`xwpd mip`z ly oin mbúBða §¨¨§
çeL,øîàå ,çeL úBðaL òãBé éúééä eléàze`vnpéúééä àì dëBúa ©§¨©¦¨¦¦¥©¤§©§¨Ÿ¨¦¦

,øãBðizrca did `l ik,ozp iax xn` ,el`k mip`zn xecil ¥
äøeñà äìkìkä,oixeq` dlklkay mip`zd x`y lk -eçeL úBða ©©§¨¨£¨§©

dlklkayúBøzeîàáé÷ò éaø àaL ãò .ozp iax lr wlgpy,ãnéìå ¨©¤¨©¦£¦¨§¦¥
y,Blek øzeä Búö÷î øzeäL øãð.zxzen dlklkd lk ok m`e ¤¤¤©¦§¨©

zxxan,`xnbdéàî,xaecn ote` dfi`a -åàìxaecn `l m`d - ©¨
oebk ,eixac silgn `edy ote`aøîàczepay el xxazpy xg`l §¨©

,dkeza geyòãBé éúééä eléàdligzn,dëBúa çeL úBðaLéúééä ¦¨¦¦¥©¤§©§¨¨¦¦
e dpey oeyla xcep,øîBàúBðáìe úBøBçL íéðàzdlklkay ¥§¥¦§§¨

,úBøeñàeúBøzeî çeL úBðaå ,dpyna aezk ok it lr s`wxy £§©¨§
zrcàéä àáé÷ò éaø,dlek dlklkd dxzedyéâéìôemiwlgpe - ©¦£¦¨¦§¦¥
eilrïðaø,mixaeqexzedy xcp mixne` `l eixac silgna s`y ©¨¨

ilekl eixac silgnay xaeqd `ax lr dywe ,elek xzed ezvwn
.elek xzed `nlr

,`xnbd zvxznàì`l` ,eixac silgn `edy ote`a xaecn Ÿ
ae eixac cinrn,øîBàmbòãBé éúééä eléàdligznçeL úBðaL §¥¦¨¦¦¥©¤§©

dëBúa`l` ,xcpd oeyl z` dpyn iziid `l,øîBà éúééäìk §¨¨¦¦¥¨
úBøzeî çeL úBðáe äøeñà äìkìkä,epeyl cinrn `edy oeike ©©§¨¨£¨§©¨

,elek xzed `ly i`ny zia zrck opax mixaeq ,dligzn xn`y
meyn ,elek xzed dfa mby ,lld zia zrck xaeq `aiwr iaxe
aygp dfe ,gey zepan ueg xn`y eixac seq z` xzei mi`exy

.eixac dpiyy
`xnbdin zhiyk zxxane ,df oipra zwqerd `ziixa d`ian

:`ziixad dzpyp
,`xnbd zxxanïðaø eðúc àäì àpz ïàîdzpyp in zrck - ©©¨§¨§¨©¨¨

y iny da aezky `ziixad,ãçàk íãà éða äMîçî øãðm`øzeä ¨©¥£¦¨§¥¨¨§¤¨©
,ïlek eøzeä íäî ãçàìmc` ipa dyngn xcp m` la`ãçàî õeç §¤¨¥¤§¨¥¤¨

,ïäîàeä,cg` eze` -,øzeîïäå,x`yd lk -.ïéøeñàdpiane ¥¤¨§¥£¦
dyngn xcp dligzay xaecn `tiqa oiae `yixa oiay ,`xnbd
zryay xaecn `yixay `l` ,'mixeq` mklek' oeyla mc` ipa
m` okle ,'mixeq` ipelte ipelt' xne`e eixac silgn `ed dxfgd
,eixac cinrna xaecn `tiqae ,olek exzed mdn cg` xzed
xne` iziid mdn cg` xizdl dvx`y rcei iziid eli` mb xne`e
`l ezvwn xzed m` s` okle ,'mdn cg`n ueg mixeq` mklek'
silgnay xaeqd `pzd in `xnbd zxxan jkle .elek xzed
`l eixac cinrnay xaeqy `pzd `ed ine ,elek xzed eixac

.elek xzed
`axe dax zwelgn it lr `ziixad dzpyp ink `xnbd zx`an

lirl(.ek-:dk),ì éàzrc,äaød z` cinrdl yiàLéøda aezky ¦§©¨¥¨
k ,elek xzed eixac silgnayàáé÷ò éaø,calaopax zrcl ixdy ©¦£¦¨

,xcpd lk xzed `l eixac silgna s`åz`dàôéñda aezky §¥¨
k cinrdl yi ,elek xzed `l eixac cinrnay,ìkä éøácixdy ¦§¥©Ÿ

.elek xzed `ly dcen `aiwr iax s` eixac cinrnaeì éàzrc ¦§
,àáød z` cinrdl yiàôéñkïðaø`aiwr iax zrcl ixdy ,cala ¨¨¥¨©¨¨

,xcpd lk xzed eixac cinrna s`åd z`àLéøk cinrdl yiéøác §¥¨¦§¥
,ìkäxzed ezvwn xzed m` `nlr ilekl eixac silgna ixdy ©Ÿ
.elek

äðùî
ïéñðBà éøãð,cvikwfgl icke ,enr cerql epinfiy exiagn ywia ¦§¥¨¦

dpnfdd z`Bìöà ìëàiL Bøéáç Bøécä-oinfndn onfend ywia ¦¦£¥¤Ÿ©¤§
lr eiqkp z` oinfnd xeq`i ,elv` lk`i `l m`y ,xcp xeciy

.onfendåy oeik dcerql `al onfend lki `läìçL Bà àeä äìç §¨¨¤¨¨
øäð BákòL Bà BðaïéñðBà éøãð elà éøä ,oeik ,minkg mexizdy §¤¦§¨¨£¥¥¦§¥¨¦

.dcerql `aln erpend qpe` edxwiy zrc lr xcp `ly

àøîâ
:dpyndn eilr dywne dyrn d`ian `xnbd

àøáb àeää,exiag mr oic el didyàðéc éáa àúååëæ ñétúàc- ©©§¨§©§¦©§¨¨§¥¦¨
eizei`x `iadl lkeiy ick mei miyly el epziy oic zian ywiae

y ywan `edy mipiicd eyyge ,oic zialhnydl ick mei miyl
[eizeiekf zeneyx eay] xhyd z` qitziy el exn` okle ,oicdn

,oicd ziaaøîàå,mipiicl¯ ïéîBé ïéúìz ãò àðéúà àì éà`l m` §¨©¦Ÿ¨¥¨©§¨¦¦
mei miyly cr izei`x `ia`éàúååëæ éðä ïeìhaéìelhazi - ¦©§¨¥©§¨©

.df xhya zeabl lke` `le izeiekfñéðzéàdlgy oebk ,qp`p- ¦§¦
,epaådf zngnàúà àì`l -.mei miyly cr `a,àðeä áø øîà §Ÿ¨¨¨©©¨

qpe` zngn `ealn akrzdy it lr s`déúååëæ ìéèaelha - ¨¦©§¨¥
wxy dpzd `l oic ziaa eizexhy xqny dryay meyn .eizeiekf
lhazi ,qpe` el dxwiy `la mei miyly cr eizei`x `iai `l m`
lkay ezpeeky gken ,ok zepzdl yyg `ly jkne .eizeiekf xhy

.eizeiekf elhazi ote`
àáø déì øîà`ld ,`ped axl,àeä ñeðàixdyerpend qpe` edxw ¨©¥¨¨¨

,`alndéøèt àðîçø ñeðàå-`le ,oiypern qep` dxht dxezde §¨©£¨¨©§¥
,jka eizeiekf ciqtiáéúëc,dqxe`nd dxrp iabl aezk ixdy - ¦§¦

zy` ik ,dzina epic dnr akeyd yi`d ,dcya yi` d`vny§¨¨
' la` ,`id yi`øác äNòú àì äøòpìå'(ek ak mixac),xnelk ,`id §©©£¨Ÿ©£¤¨¨

wervl dlki `le ,dpevxn did `l dyrndy oeik ,zyprp dpi`
miylyn xzei akrzpy o`k mb ok m` .dcya df did ik deliviy
.epevxn `ly akrzpe li`ed ,eizeiekf ciqti `l ,qpe` zngn mei

éðàL àìè÷ àîéz éëå-dzin yper iabl wxy xn`z m`e §¦¥¨§¨¨©¦
aiigzi oennay mi`pza la` ,qep`d z` dxezd dxht dxengd

,qpe` zngn e`pz miiw `lyk elit`ïðúäå-epipy ixde §¨§©
,epizpynaïéñðBà éøãð,cvik,Bìöà ìëàiL Bøéáç Bøécäàeä äìçå ¦§¥¨¦¦¦£¥¤Ÿ©¤§§¨¨
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`ly ,xzen xcpd ,qpe` zngn akrzpy oeik mixcpa s`y ixd
s` ,ok m` .dcerql `ealn erpend qpe` el dxwiy zrc lr xcp
qpe` el dxwiy zrc lr eizeiekf xhy ciqtiy dpzd `l df
,qpe` zngn e`pz miiw `lyke ,mei miyly jeza `ealn erpend

.eizeiekf ciqti `l
,`xnbd dywnàáøìe`l qp`py zngn `a `l m`y xaeqd §¨¨
,eizeiekf ciqtdàðL éàî,oic ziaa eizexhy qitznd dpey dn - ©§¨
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,hbd legi `l ,el` yceg xyr mipy jeza aey` m` j`úîe¥
Lãç øNò íéðL CBúamipy lk ay `ly e`pz miiwzpy `vnpe §§¥¨¨Ÿ¤

`le dzin qpe` zngn miiwzpy `l` ,yceg xyr,epevxnäæ éøä£¥¤
,èblegi hbdy dzid ezpeeke ,'eiykrn' jhib df ixd xn`y oeik ¥

xg`l hb ly oexqg dfa oi`e ,yceg mipy cr `eai `l m` meidn
.lg epi`y dzinqpe` zngn miiwzpy i`pzy `ax ixack m`e

,dyw ,i`pzd meiwk aygp epi`éànà,lg hbd recn-ñðéî àäå ©©§¨¥©
ñéðzéàqpe`a did ,'iz`a `l m`' ly i`pzd meiw `lde - ¦§¦

,qpe`a i`pz meiwy oeike ,[dfn lecb qpe` jl oi`e ,zn ixdy-]
.hb df ixdy epipy recne ,e`pz miiwzp `ly `vnp ,meiw epi`

:eizeiekf qitznl hb oia wlgl yiy `xnbd zvxzn
,éøîàíúä éðàL àîìcdid i`pzd meiwy s` ,hba `weec ile` - ¨§¥¦§¨©¦¨¨
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miwxt dyelya` cenr fk sc ± iriax wxtmixcp
.çåù úåðá.ray zepaïéøåñà úåðáìå úåøåçù íéðàú øîåà éúééä.,"ipelte ipelt" epiidc

,xeq` ezvwne ezvwn xzedy xcp epiide .mip`z oin inp epiidc - zexzen gey zepae

.zexzen gey zepae zexeq` mip`zc.àéä àáé÷ò éáøåx `ay cr :ipzwckcnile `aiwr '

.'ekeå.äéìò ïðáø éâéìô:xn`c ,`axl `iywe .zexzen gey zepae dxeq` dlklkd :ixn`c

oixeq` ipelte ipelt" xn`c `kid `nlr ilekc

.lkd ixac oixzen olekc - "xzen `a`eõéøú
úåðáå äøåñà äìëìëä ìë øîåà éúééä øîåàá äì

.úåøúåî çåùueg oixeq` mklek"c `inec epiid

.opax `le `id `aiwr 'xe ,ibiltc "`a`nøãð
à øúåä íãà éðá äùîçî.ïäî 'ipelt" xn`c oebk

.olek exzed - "xzen ipelte oixeq` ipelteõåç
.íäî ãçàîueg mixeq` mklek"c `inec epiidc

`ki` ikde .oixeq` oleke xzen `ed - "`a`n

,ixiinw "mklek"a `tiq jdc dpin rnynl

,"mklek" xn`c rnyn - "ueg" ipzwcn

`l` ibilt `l - "mklek"a ixiinw `tiqcne

."dfle dfl"a.àùéøodn cg`l xzed :ipzwc

- olek exzedx`id `aiwr 'iaxlc ,opax `le

xzedy xcp `aiwr.elek xzed ezvwn.àôéñå
.`id lkd ixac - oixeq` ode xzen `ed ipzwc

olek - "mklek"ac dax xn`w inp `kdezexeq`

.(`id) lkd ixac.àáøì éàå- "dfle dfl" xn`

`yix ,ibilt "mklek"ae ,xzen lkd ixac

inp ikdc ,lkd ixac - "dfle dfl"a ixiinwc

"c xn`xzen `ed :`tiqe .xzen d"c "dfle dfl

xn`c dinrhl `axc .`id opax - oixeq` ode

`axl oia ,n"n .mixqe` opaxe ,ibilt "mklek"a

"a `yix daxl oia."mklek"a `tiqe "dfle dfl

éðúî'.àåä äìçå.xicnd'îâñéôúàã
.àúååëæjixv dide ,c"al eizeikf ixhy `iady

.ezial xefgl.øîàå`l i` :epic lrale c"al

.'eke `piz`.øáã äùòú àì äøòðìåmeyn

.`id dqep`c.éðàù àìè÷ àîéú éëåiabc

ik dlr `pngx qg `lhwdqip`x`ya la` ,

meyn xhtn `l - `lhw aeig `kilc oiqpe`

.qpe`.'åëå ïðúäå.xehte.àáøìåqep` :xn`c

.xehte `ed.'åëå ïðúã àäî àðù éàîzn ikc

diqp`c b"r`c ,yceg xyr mipy jeza- dzin

.meaiid on dxehte ,hb ied.éøîà.onfd jeza zny t"r` hb ied ikd meyn
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,dpyna `l` elek xzed ezvwn xzedy xcp xn` `l b"dk 'it`c xaeq `edy ,eizeklda©

cinrna la`-minic oeik ,oigzetc 'ipznc `zi` m`c ,rixkdl l"p eixacke .`l

dl`y i"r oixzen miaeh-lkdc `ax xn` ik k"` ,dpynk `ed ixd cinrn 'it`©

mixzen olek dpynac micen-iaxc `zbelt` e`le ,i`w cegla d"ae y"ac `zbelt` ©

oigzetc oizipzna opixn` `dc .opaxe `aiwr

ikd i`e ,opax ibilte ,`ed dpynk cinrn elit`-

dlklkc oizipznn `axl `piax dil iywnw i`n

oi` :dil `nil ?opax ibilte `id `aiwr iaxc

edl zil oigzetc opax i`ce dicicl `dc .p"d

.elek xzed ezvwn xzedy xcp dpyna elit`©

ded ,oigzetc 'ipzn iabl dpyna edl zi` i`c©

cinrnc xn` `dc ,cinrna 'it` ixynl edl

i`ce `l` !mip`zc oizipznk dpyna oigzetc©

e`le i`w `cegla d"ae y"ac `zbelt` `ax

dpyn` elit` `aiwr iaxc ,oigzetc `zbelt`

`aiwr 'x :`axl dywn `w i`n ikd i`e .bilt

i`ce `l` !p"d oi` :dil `nil ?opax ibilte `id

dil zi`ck xnl ,'ip`zc 'ipznk oigzetc 'ipzn

dpynac `ax xn`w ik ,d"yne .dil zi`ck xnle©

oixzen olekc micen lkd-iaxe opaxc `zbelt`

`piax dil jixt ikd meyne ,i`w inp `aiwr

dpyna 'it`c :l"f o"anxd cer azke .l"pk .xity©

-zvw dnecy ,gzt i"r xzedy xcpa `wec

xcpa zerh yiy oeike ,zerh ixcpl-.elek lha

xizd la`dhxga ede-,xzip xcpd lk oi`

zetqeza la` .cala ea hxgzn `edy dn `l`

xwer mkgc oeik ,dhxga xzip elit`c :eazk

ezvwn xzedy oeikn ,exwirn xcpd-xzed

elek xzed ezvwn xzed xn`ce .elek-`weec

dfl" e` "mklek" xn`c oebk ,mlek mllkya

cg` xzed ,"dfl ,dfl" xn` m` la` ,e"iea "dfle

odn-lkl mpew c"nkc .mixeq` oleke xzen `ed

"ycwn yi`d" wxta gkencke ,inc cg`e cg`

).en oiyecw"oecwtd zereay" 'xtae ,"efae efa" iab (

).gl zereay`wece ."jl `l jl `l dreay" iab (

ezvwn xzedy xcp xn`c `ed mkg zxzda

la` .exwirn xcpd xwer mkgy itl ,elek xzed

ipa 'i dcip e` 'ixgd m` ,iecip e` mxg xzida

odn cg` xzede ,mc`-lra l"iwc lra zxtda oicd oke .mixeq` oleke xzen `ed

fiib fbin.'éðúî.epa dlgy e` 'eke elv` lk`iy exiag exicd oiqpe` ixcp,xnelk

`ed xenb qpe` e`lc b"r`c.éøä.oiqpe` ixcp el`xeq`l ezrc lr dlr `ly itl

dixc` ikdc `zrc` e`lc ,xzen - exnyl jixve epa dlgy oebk ,zvw qp`py lk la` .`ai `le llk qpe` `la `al lkeiyk `l` enr lk`i `l m` exiag lr eiqkp.'îâ
.i`zekf olhail oinei oizlz cr o`kn `piz` `l m`) oixcdpqa opzcke ,onf el epziy c"an ywa `xab i`d.`l scc"ae .mei 'l cre o`kn `ad `iadl jl yiy zei`x lky :(

ipelt mei cre o`kn iz`a `l m` :mdl xn`e ,mcia exiag lr el yiy eizeikf xhy qitziy enr eyre ,odn hnydl `l` ok xn` `l `ny eyyg-elhai elld izeikfike .

`l ipixg` icina la` ,qpe` zprh `ki` `lhw mewnac ,xnelk .ip`y `lhw `niz-m` exicdl xicn [al lr] dlr `ly itl ,oiqpe` ixcp el` ixd 'eke oiqpe` ixcp :opzde

dizekf qitzn iab ,inp `kd .jk el rx`i-icin dil ipy `lc `ped axe !izinl ivn `lc `kid lk dizekf olhailc ezrc lr dlr `lc `nip-,dikxtl yg `lc rnyn

ipz` `le iiepz`l l"dc oeik ,`kd la` ?dil ztki` i`nc ,iiepz`l xicnl l"d `l mzdc meyn-diytp` ciqt`c edi`.àîìãxzl` on zi`nc rci ied i`c `kd ip`y

.`hib aidie xnbymai inw letiz `lc ikid ik ,dyxbne xnb - zi`nc rci i`c y"ke ,mai inw letizc dil `gip `lc meyn `l` hb dl ozp `l ixd.àîìãåqpe`

.ip`y 'ilbnczeaezkc w"ta `zi`ck ,zevext meyne zerepv meyn oihiba qpe` oi`c meyn `nrh epiid `kdc iiepyl n"dc d"de .iiepz`l l"d - `aeh gikyc oeikc ,xnelk

):a scdl ipyn ,oihiba qpe` zprh yic l"qc dywnc dinrh metlc `l` .(.áøìå.`ipw `l `zknq`e `id `zknq` ickn `pedmeyn `l` dizekf qitz` `l `xab i`dc

) n"aa xn` `ped axc b"r` .ipw `l - qpe` `la elit` b"dk lke ,izilc 'izrc` jinqc.eq sc`ipw `zknq`c (-ongp ax dia xcdck `ped ax dia xcdc q"ydl dil miw

dixcd` ineipnc ,mzd.éðàù.dizekf oqtznc `kd`zknq` `kil - c"a cia oqitzde ezeyxn e`viy oeiky.ùéìùäå.exhy,ozi :xne` iqei iax .yily cia epzpy

`ipw `l `zknq` 'il `xiaqc ,ozi `l xne` dcedi iax .`ipw `zknq` l"qc.éðàù.izekf olhail xn`c `kd.zexhy oze`a el yiy zekfe gk lk lgen `edy ,xnelk
oeikc
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.`id lkd ixac - oixeq` ode xzen `ed ipzwc
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ik dlr `pngx qg `lhwdqip`x`ya la` ,

meyn xhtn `l - `lhw aeig `kilc oiqpe`

.qpe`.'åëå ïðúäå.xehte.àáøìåqep` :xn`c

.xehte `ed.'åëå ïðúã àäî àðù éàîzn ikc

diqp`c b"r`c ,yceg xyr mipy jeza- dzin

.meaiid on dxehte ,hb ied.éøîà.onfd jeza zny t"r` hb ied ikd meyn
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,dpyna `l` elek xzed ezvwn xzedy xcp xn` `l b"dk 'it`c xaeq `edy ,eizeklda©

cinrna la`-minic oeik ,oigzetc 'ipznc `zi` m`c ,rixkdl l"p eixacke .`l

dl`y i"r oixzen miaeh-lkdc `ax xn` ik k"` ,dpynk `ed ixd cinrn 'it`©

mixzen olek dpynac micen-iaxc `zbelt` e`le ,i`w cegla d"ae y"ac `zbelt` ©

oigzetc oizipzna opixn` `dc .opaxe `aiwr

ikd i`e ,opax ibilte ,`ed dpynk cinrn elit`-

dlklkc oizipznn `axl `piax dil iywnw i`n

oi` :dil `nil ?opax ibilte `id `aiwr iaxc

edl zil oigzetc opax i`ce dicicl `dc .p"d

.elek xzed ezvwn xzedy xcp dpyna elit`©

ded ,oigzetc 'ipzn iabl dpyna edl zi` i`c©

cinrnc xn` `dc ,cinrna 'it` ixynl edl

i`ce `l` !mip`zc oizipznk dpyna oigzetc©

e`le i`w `cegla d"ae y"ac `zbelt` `ax

dpyn` elit` `aiwr iaxc ,oigzetc `zbelt`

`aiwr 'x :`axl dywn `w i`n ikd i`e .bilt

i`ce `l` !p"d oi` :dil `nil ?opax ibilte `id

dil zi`ck xnl ,'ip`zc 'ipznk oigzetc 'ipzn

dpynac `ax xn`w ik ,d"yne .dil zi`ck xnle©

oixzen olekc micen lkd-iaxe opaxc `zbelt`

`piax dil jixt ikd meyne ,i`w inp `aiwr

dpyna 'it`c :l"f o"anxd cer azke .l"pk .xity©

-zvw dnecy ,gzt i"r xzedy xcpa `wec

xcpa zerh yiy oeike ,zerh ixcpl-.elek lha

xizd la`dhxga ede-,xzip xcpd lk oi`

zetqeza la` .cala ea hxgzn `edy dn `l`

xwer mkgc oeik ,dhxga xzip elit`c :eazk

ezvwn xzedy oeikn ,exwirn xcpd-xzed

elek xzed ezvwn xzed xn`ce .elek-`weec

dfl" e` "mklek" xn`c oebk ,mlek mllkya

cg` xzed ,"dfl ,dfl" xn` m` la` ,e"iea "dfle

odn-lkl mpew c"nkc .mixeq` oleke xzen `ed

"ycwn yi`d" wxta gkencke ,inc cg`e cg`

).en oiyecw"oecwtd zereay" 'xtae ,"efae efa" iab (

).gl zereay`wece ."jl `l jl `l dreay" iab (

ezvwn xzedy xcp xn`c `ed mkg zxzda

la` .exwirn xcpd xwer mkgy itl ,elek xzed

ipa 'i dcip e` 'ixgd m` ,iecip e` mxg xzida

odn cg` xzede ,mc`-lra l"iwc lra zxtda oicd oke .mixeq` oleke xzen `ed

fiib fbin.'éðúî.epa dlgy e` 'eke elv` lk`iy exiag exicd oiqpe` ixcp,xnelk

`ed xenb qpe` e`lc b"r`c.éøä.oiqpe` ixcp el`xeq`l ezrc lr dlr `ly itl

dixc` ikdc `zrc` e`lc ,xzen - exnyl jixve epa dlgy oebk ,zvw qp`py lk la` .`ai `le llk qpe` `la `al lkeiyk `l` enr lk`i `l m` exiag lr eiqkp.'îâ
.i`zekf olhail oinei oizlz cr o`kn `piz` `l m`) oixcdpqa opzcke ,onf el epziy c"an ywa `xab i`d.`l scc"ae .mei 'l cre o`kn `ad `iadl jl yiy zei`x lky :(

ipelt mei cre o`kn iz`a `l m` :mdl xn`e ,mcia exiag lr el yiy eizeikf xhy qitziy enr eyre ,odn hnydl `l` ok xn` `l `ny eyyg-elhai elld izeikfike .

`l ipixg` icina la` ,qpe` zprh `ki` `lhw mewnac ,xnelk .ip`y `lhw `niz-m` exicdl xicn [al lr] dlr `ly itl ,oiqpe` ixcp el` ixd 'eke oiqpe` ixcp :opzde

dizekf qitzn iab ,inp `kd .jk el rx`i-icin dil ipy `lc `ped axe !izinl ivn `lc `kid lk dizekf olhailc ezrc lr dlr `lc `nip-,dikxtl yg `lc rnyn

ipz` `le iiepz`l l"dc oeik ,`kd la` ?dil ztki` i`nc ,iiepz`l xicnl l"d `l mzdc meyn-diytp` ciqt`c edi`.àîìãxzl` on zi`nc rci ied i`c `kd ip`y

.`hib aidie xnbymai inw letiz `lc ikid ik ,dyxbne xnb - zi`nc rci i`c y"ke ,mai inw letizc dil `gip `lc meyn `l` hb dl ozp `l ixd.àîìãåqpe`

.ip`y 'ilbnczeaezkc w"ta `zi`ck ,zevext meyne zerepv meyn oihiba qpe` oi`c meyn `nrh epiid `kdc iiepyl n"dc d"de .iiepz`l l"d - `aeh gikyc oeikc ,xnelk

):a scdl ipyn ,oihiba qpe` zprh yic l"qc dywnc dinrh metlc `l` .(.áøìå.`ipw `l `zknq`e `id `zknq` ickn `pedmeyn `l` dizekf qitz` `l `xab i`dc

) n"aa xn` `ped axc b"r` .ipw `l - qpe` `la elit` b"dk lke ,izilc 'izrc` jinqc.eq sc`ipw `zknq`c (-ongp ax dia xcdck `ped ax dia xcdc q"ydl dil miw

dixcd` ineipnc ,mzd.éðàù.dizekf oqtznc `kd`zknq` `kil - c"a cia oqitzde ezeyxn e`viy oeiky.ùéìùäå.exhy,ozi :xne` iqei iax .yily cia epzpy

`ipw `l `zknq` 'il `xiaqc ,ozi `l xne` dcedi iax .`ipw `zknq` l"qc.éðàù.izekf olhail xn`c `kd.zexhy oze`a el yiy zekfe gk lk lgen `edy ,xnelk
oeikc
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miwxt dyelyaa cenr fk sc ± iriax wxtmixcp
.òãé éåä éàãjkld ,eiykrn `hib aidie xnb xzl`l - onfd jeza ziinc i`pzd zrya

qipz`c rci ded i` ,i`d la` .hb iedinl diala xnb ikdle ,hb iedlhan ded `l -

.ipwne xnb `le ,dizeekf.àééúî äéîù àì ìàåîù åäì øîàåqpin `de ,qip`c b"r`

!`hib iedil `le qip`.éðàù àéìâéîã àñðåà àîìãoipnifc ,`ed `ilbinc `qpe` `xarne

`lc`gkzyn`irane .`qib i`dadil

'it`e (dizrc` wiq` `nlce) dizrc` iweq`l

i` ikd meyn ,dpzd `l ikdqipzinonf i`da

elit` ,hb iedilc ipwne xnb xn` -mey eakir

!xeht - qipzi` i` ,`nlra la` .qpe`áøìå
.àðåä`d ?i`n` ,dizeekf olha :xn`c

,ezrc lr jnqe ,`nlra mixac ,`ed `zknq`

ikd xn`w ikdl ,epnfa `al leki `edy xeaqk

!`ipw `l `zknq`e -.àëä éðàù.ipw ikdl

.ã"áì äéúåëæ ñéôúàãieabkcded `le ,inc

.`zknq`úà ùéìùäå åáåç úö÷î òøôù éî
åøèù.eilr aeg lral el didy xhyd gipdy

o`kn aegd rxet ipi` m` :el xn`e ,on`p cia

crlea dabie xefgie ,delnl exhy el oz - mei '

.dligza ea aezky dn lk.ïúð àìå.rxt `le

.ïúé øîåà éñåé éáø.delnl xhyd yilyd

`zknq`c b"r`erextl did xeaqc ,`id

.xhyd z` delnd dpw - onfd eze`aäëìä ïéà
.'åëåcia xhyd qitz`c b"r` ,`kd `d

dinrhl `ipw `le ,`zknq` `ied - [yilyd]

!axcøîàã àëä éðàù.äéúåëæ ïìèáéì`ly

xeng edfc ,ynn oda `dioz"n."exhy el

.àéð÷ àúëîñà àúëìäå.qitzn `lc b"r`e

.ñéðà àìã àåäå`qpe`aik ,iypi`l `gkenc

diwqtc ,lirlc i`d.`xarn.äéðéî åð÷ã àåäå
.ea xefgi `lyã"ááå.áåùçdgnen `diy

edlek `l` ,ipw `l - jci` `la cg ded i`c .da opira ilin zlz ipd lke .miaxlb'

,qip` `lc :opira,oipwec"aae.aeygéðúî'.ïéâøäìm`y .oenn iwqr lr bxed `edy

leki - ebxedl `axeclly epi` m` ilr df xcp" xn`ie ,dnexz ly `edy df lr

,xzen xcpde ,efl dzin aeig yiy itl ,mlhi `ly ick ,dnexz ly epi`y t"r` "dnexz

.oiqpe` ixcp inp epiideïéîøçìå..bxed epi`y `nlra mihqil `edyíéñëåîìå.qkn lhep

.k"ra eizexit lehil dvexe ,jlnd.äîåøú ìù ïðéàù éô ìò óàly ody xecil leki

.ipzw ef s` ef `l 'ipzne ,mlhi `ly ick dnexz.íéøãåð ìëá.mdl
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xn`e ,exiag cil xqena oke .exiag da dkef cinc ,`zknq` da zil - `id dlignc oeikc

e` "oz`" xne`a `l` `zknq` `kilc ,dpw - "jciay dna dkf jk dyr` `l m`" el

) "adfd" wxta ,l"f i"yx zrc ok oi`e .l"f m"anxd zrc oke .oda `veike "mly`":gn sc n"a(

ia xfeg ip` m`" el xn`e exiagl oeaxir ozepd :mzd `ipzc `d iab-,"ipeaxr jl legn`

ia xfeg ip` m`" xne` dlde-"jpeaxr jl letk`

[dinrhl iqei iax] .iqei 'x ixac ,mi`pzd eniiwzp

eic :xne` dcedi iax .`ipw `zknq` xaqwc

df `l :my l"f i"yx yxite .epeaxr cbpk dpwiy

.`id `zknq`c meyn ,legni df `le letki

inp `de .`zknq` `kiiy dligna elit` `nl`

,eaeg zvwn rxty inc,jenqa lirl dizi`c

.`ed dlign zxezn i`pz `edd i`cec .ikd gken

`ipw `zknq`c iqei iaxl l"qc idp ,`l i`c-

zvwn lgnp xak `lde ?xhyd lk df dabi j`id

dlgzn i`ce `l` !daebe xfeg epi` aeye ,eceary

cre o`kn x`yd jl izzp `l m` :dpzd jk

mei miyly-`l` oerxt el` zernd `di `l

ozi `l :xne` dcedi iax ,d"t`e .dpzn-`nl`

`l` .`ipw `l dligne dpzn iab elit` `zknq`

xnelk ,i`zekf olhail xn`c `kd ip`y :t"d

onf eze`l `a `l m`y dcen `edy-eizei`xy

xwy mdy xnelk ,zelha.àúëìäå
.`ipw `zknq`dipin epwc `ede qip` `lc `ede

`inec 'it` ,xnelk ,qip` `lc `ede .aeyg c"aa

xenb qep` i`c .xenb qpe` epi`y ,epa dlgc

`dc ,xn`w `qpe` i`d ik `l` .`hiyt - xn`w

ikid ikc ,mixcpc oizipznl lirl dl opincn

- exicd `l epa dlgc `zrc`c oizipzna xn`c

ezrc lr dlr `l dizekf qitz` ik ,inp `kd

aixl `vie dleg epa gipiy.àåäådipin epwc

.aeyg c"aaixack `lye .iq` axe in` axc `pic ia oebk ,`penn irewt`l mil` ,xnelk

:l"f mipey`xd eywde .dgnen c"aa xnel el did - eixack m`e .jenq jixvdy l"f m"anxd

) "jyp edfi`" wxta xn` `dc ?il dnl aeyg c"a:eq sc n"a"eiykrn" xn`c `kid lkc (-

ipw `l "eiykrn" i`c .`ed "eiykrn"k k"r xceq oipwe ,`zknq` meyn `kil-ikd xza

`l` jl dpwz `le ef dxt jeyn :exagl xne`k l"de ,dixnl xceq xcd `dc ,ipw `l inp

) "eiykrn" l"`c `kid `l` ,exvga `niiw `lc `kid lk dpw `lc ,mei 'l xg`l.at zeaezk.(

inl aeyg c"a ,`zknq` ilehal ibq "eiykrn"e ,`ed "eiykrn"k oigxk lr oipw lkc oeike

`zknq` lhan "eiykrn"c xn` ikc :l"f z"x uxiz ?il-"jyp edfi`" wxtc `idd ik n"d

enr dpzdy in cil xqn `ly ,`kd la` .edcy el xqny ,dcy el okyn zia el okync

melk-exiag cil xqen epi`y lkc ,`nlra zezknq` edleka oicd oky l"f axd xn` jkitle .aeyg c"ae oipw jixv-oe`bd zrc ok oi`e .aeyg c"aa oipw `l` ,oda liren "eiykrn" oi`

,xn`w `wec `kd `l` .exiagl mc` oiay oi`pza aeyg c"al wqr oi`y ,d`xp eixacke ."heyt hb" wxta l"f iqtl` axd azke ,cegla dizekf qitzna `l` dizil `wqit i`dc azky ,l"f

pin epw ik `wec d"yne ,jkl edewiwfd c"a `l` ,'izekf olhal iz` `l i`c xn` cala dizrcn `l `xab i`dc meynmil` aeyg c"ac ,"eiykrn" xn` `lc b"r` ,ipdn aeyg c"a di

ipw `l `zyd i`c ,`ed eiykrn oipw lke ,dipin epwc il wetiz ?il dnl aeyg c"ac `penn irewt` :`niz ike .`penn irewt`l-z"x ixacke ,dixnl `xceq xcd `dc ,ipw `l ikd xza

ecin epwe ,mzq exiagl dcy dpwdy iny xn`w `hyew i`ce ,oi` !l"f-"iz`a `l m`" ipz` ik la` .dpw xzl`l-dpew epi`y `vnpe ,`nei `edd xzal `l` eiykrn ipwilc rnyn `l

"eiykrn"k iede ,`penn irewt`l inil` c"ac meyn ,`nzq oipwa `kd ibq d"yn `l` .llk.àöîðå,mixac ly owqt eiykr.`zknq` meyn dia zil "eiykrn" `ki`c `kid lkc

.dipin epwc `ede :xn`w ikd `kd `l` ?dil dnl oipw - da erbp c"ac `zerwt` meyn i`c ,ok l"p `le .dia ipdn inp dicegl "eiykrn"e ,ipdn c"aa dipin epw i` - `zekf qitznae

dced eli`c ,`zilc .oipw `ira `le `id c"aa d`cedc meyn ,oipw jixv `l - zelha eizei`x onf eze`l `a `l m`y dcen `edy ,xnelk ,dizekf olhal xn`c oeik :`niz `lc ,xnelk

dpwi dna ,ikd 'it` - `zknq` `kil "eiykrn" `ki`c oeik :`niz 'it`c .ipdn `l "eiykrn" xn` 'it` ,jkld .dxenb d`ced o`k oi` - "m`"a dlzy oeik la` .p"d - i`pz mey `la ok

`l` .`zknq`l yginl `kil "eiykrn"ae ,dixag ipw oipwac ,aeyg c"a opira `l - dipin epwe "eiykrn" xn` i`c ,p"d oi`e .dixag ipwilc ikid ik oipw ira jkld ?eizeikf elhaiy dld

i`n `ed aeyg c"ac oeikc .inc "eiykrn" 'ita xn`c o`nke `pic iaa jiign `lc icdq op`c ,"eiykrn" jixv `l aeyg c"a iedc `kid lkc ,`pixg` `pic opireny` opiwqr c"aac oeikc

il d`xp ok .obedk dlere oekp xac `ede ,`zknq` ipic x`yn df oic dpzyp `le oenn zrwtdl o`k mikixv ep` oi`y df yexitl `vnpe .dil opieyn dxenb d`cedk "olhal" xn`c.

'éðúî.oibxdl mixcepmc` ipa mibxedy l`xyi mihqill..ïéîøçìoilleye oinixgn..ïéñëåîìåqknd on xhtdl.
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úéîc òãé äåä éàc¯áéäéå øîb äåä øzIàI ïî §¦£¨¨©§¦¦§©§©£¨¨©§¨¥
ïàkî àðéúà àI éà :eäI øîàc àeääî ù"î .àhéb¦¨¥©©£©§¦¨¨¥¨¦¨

ïéîBé ïéúIz ãò¯î dé÷ñôe ,àúà .àhéb éåäéI,àøaò ©§¨¦¦¤¡¥¦¨£¨§¨¥©©§¨
:IàeîL øîàå !éàúàc eæç ,éàúàc eæç :eäI øîà£©§£©£©£©£©©£©§¥
àîIc !ñéðà ñðéî àäå ?éànà .àééúî déîL àÏ§¥¨§¨©©§¨¥©£¦¦§¨
áøIe .déñðeà éIâéî àøaòîe ,éðàL àéIâéîc àñðeà§¨§¦§©¨¨¥©©§¨¦§¥§¥§©
!àéð÷ àI àzëîñàå ,àéä àzëîñà éãkî ,àðeä¨¦§¦©§©§¨¦§©§©§¨¨¨§¨
åàI ïéñtúéîc àëéäå .ïúeëæ ïñtúéîc ,àëä éðàL̈¥¨¨§¦§§¨§¨§¥¨§¦§§¦¨
BáBç úö÷î òøtL éî :ïðúäå ?àéä àzëîñà©§©§¨¦§¨§©¦¤¨©¦§¨
BI ïúBð éðà ïéà íà :øîàå ,BøèL úà LéILäå§¦§¦¤§¨§¨©¦¥£¦¥

íBé 'I ãò ïàkî¯àIå ïîæ òébä .BøèL BI ïz ¦¨©¥§¨¦¦©§©§Ÿ
àI :øîBà äãeäé 'øå ,ïzé :øîBà éñBé éaø ,ïúð̈©©¦¥¥¦¥§¨¥Ÿ
øîà deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàå .ïzé¦¥§¨©©©§¨¨©©¨©£¨©
!àéð÷ àzëîñà øîàc éñBé 'øë äëIä ïéà :áø©¥£¨¨¥§¨©©§©§¨¨§¨
àzëîñà :àúëIäå .déúåëæ ïIèaI øîàc àëä éðàL̈¥¨¨©£©¦¨§¨©§¨¥§¦§§¨©§©§¨
ã"áá dépéî eð÷c àeäå ,ñéðà àIc àeäå ,àéð÷̈§¨§§¨£¦§§¨¦¥

.áeLç'éðúîàéäL ïéñëBnIå ïéîøçIå ïéâøäI ïéøãBð ¨§¦¤¨¨¦§¤¨¨¦§©§¦¤¦
CInä úéa IL ïäL ,äîeøz BðéàL ô"òà äîeøz§¨¤¥§¨¤¥¤¥©¤¤
ïéøãBð Ika :à"ùá .CInä úéa IL ïðéàL ô"òà¤¥¨¤¥©¤¤©Ÿ§¦
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נדטים. פטק שלישי - אטבעה נדטים - דף כז עמוד ב - מתוך מהדוטת "אבן ישטאל - )שריינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                             טש"י

יצחק טאה שבעשו יש ניצוצות דקדושה גבוהים מאוד, ולכן טצה לבטכו, להמשיך 
עליו אוט עליון, שעל-ידי-זה יתבטטו הניצוצות שבו
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc mixcp(ipy meil)

oeikúéîc òãé äåä éàc-mipy jeza zenl eteqy rcei did m` §¦£¨¨©§¦
,yceg xyràhéb áéäéå øîb äåä øzìàì ïîcin hb ozep did - ¦§©§©£¨¨©§¨¦¦¨

meail wwfiz `l ezy`y ,`id hbd zpizpa ezxhny ,i`pz `la
,eizeiekf qitzdy `xab `edd la` .rxf el oi` m` ,ezzin xg`l

.eizeiekf lhan did `l qpe` edxwiy rcei did m`
:qpe` zprh dliren `ly dywn `xnbd

i`pzd meiw o`k oi` qpe` zngn `a `l m`y ,`axlciqtn epi`e
,eizeiekfî àðL éàî,didy dyrnaàeää,ezy`l hb ozpyøîàc ©§¨¦©§¨©

eäìhbd icrl xn`e -àðéúà àì éào`kl aey` `l m` -ïàkî §¦Ÿ¨¥¨¦¨
ïéîBé ïéúìz ãò,mei miyely cre dzrn -àhéb éåäéì,hbd legi - ©§¨¦¦¤¡¥¦¨

.hbd legi `l mei miyely jeza aey` m` j`dé÷ñôe àúà̈¨©§¥
àøaòîrepnle xirl qpkdl dvxe miyelyd meia mc` eze` `a - ©§¨¨

lki `le ,ewiqtd exirl epia didy xdpd j` ,hbd zelg z`
miveg dilry zxearndy iptn miyelyd mei xary cr ezevgl

.xirl jenqy xdpd cva dzid xdpd z`eäì øîàmc` eze` ¨©§
,xdpd ly ipyd exara micnerléàúàc eæç éàúàc eæçe`x - £©£©£©£©

.iz`ay e`x ,iz`ay¯ àééúî déîL àì ìàeîL øîàåcr ef d`ia §¨©§¥Ÿ§¥©§¨
qpkiy cr ,d`ia zaygp dpi` xirl dkenq `idy s` ,xdpd zty
'oinei oizlz cr o`kn iz`a `l m`' e`pz miiwzpy `vnpe .dil`
,qpe` zngn `a `ly it lr s`y xaeq l`enyy ixd .lg hbde

.lg hbde ,oihiba dliren qpe` zprh oi`cnly `ax itle
miiwzpy aygp df oi` qpe` zngn `a `l m`y epizpynn

,dyw ,i`pzdéànà,oihib iabl mb ok xn`p `l recn -ñðéî àäå ©©§¨¥©
ñéðàenk xacd aygi `le ,qpe` zngn did `a `ly dn `ld - ¨¦

.hbd legi `le ,yceg xyr mipy cre o`kn `a `ly
:ievn epi`y qpe`l ievnd qpe` oia welig yiy zvxzn `xnbd

éðàL àéìbéîc àñðeà àîìclekiy lkl ielbe ,ievnd qpe` `ny - ¦§¨§¨§¦©§¨©¦
ezrc lr dlrd ievnd qpe`ay .ievn epi`y qpe`n dpey ,zexwl
hbd zpizp zrya zepzdl el dide ,dfk qpe` el dxwiy xyt`y
dpzd `ly oeike ,hbd legiy dvex epi` dfk qpe` el rx`i m`y
oebk ,ievn epi`y qpe`a la` ,`a `le qp`p m` s` hbd lg ,ok
did `l ,ezrca ezelrdl el did `ly ,epa dlgy e` `ed dlg
pi` okle ,eizeiekf ciqtdl dvex epi` ok dxwi m`y zepzdl ele

.`a `le qp`p m` eizeiekf ciqtnàøaòîediwqt'c qpe` - ©§¨¨
'`xarndéñðeà élbéîzxearnd minrtly `ed ielbe ievn xac - ¦©¥§¥

.xdpd ly ipyd exara z`vnp
:`zknq` meyn eizeiekf qitzna oi` recn dywn `xnbd

àðeä áøìemei miyely cre o`kn `a `le qp`p m` s`y xn`y §©¨
,eizeiekf milhaéãkîdf ote`a `ld -àzëîñà,àéäjnqy oeik ¦§¦©§©§¨¦

ixhy z` ciqti `le ,eizei`x mr oic zial xefgiy jk lr
,eizeiekfåoicd ixdyàéð÷ àì àzëîñà`ly meyn ,dpew dpi` - §©§©§¨Ÿ©§¨

.zeaiigzdd z` miiwl ezrca did ixdy ,zepwdl ezrca xnb
.`ped ax zrcl eizeiekf ciqtn recn ok m`e

,`xnbd zvxznïúeëæ ïñôzéîc àëä éðàL`ived xaky oeik - ©¦¨¨§¦©§¨§¨
xak eli`k xacd dnec ,xg` cia mze` qitzde ezeyxn eizeiekf
llk jxca m` s`e ,mlhal zrc zexinb el yie ,eizexhy z` eab

.dpew `zknq` dfk ote`a ,dpew dpi` `zknq`
:dpew dpi` `zknq` ,xg` cia qitzdyk mby dywn `xnbd

àéä àzëîñà åàì ïéñôzéîc àëéäå-z` qitzdy mewna ike §¥¨§¦©§¦¨©§©§¨¦
,`zknq` meyn oi` xg` cia exhyïðúäå,epipy `lde -éî §¨§©¦

,BáBç úö÷î òøtLdelnd cia exhy z` xi`ydl leki did `le ¤¨©¦§¨
,xak rxty dn z` mb epnn dabie xefgi `ly ickåoklLéìLä §¦§¦

BøèL úà,iyily mc` cia exhy z` ciwtd -øîàå,deldíà ¤¦§§¨©¦
Bì ïúBð éðà ïéàdelnl rxet -ìL ãò ïàkîíBé íéLx`y z` ¥£¦¥¦¨©§¦

,aegdBì ïzz` ,delnl -,BøèLm`e .eaeg lk z` dabieïîæ òébä ¥§¨¦¦©§©
mei miyely exar -ïúð àìå,aegd x`y z`,øîBà éñBé éaøïzé §Ÿ¨©©¦¥¥¦¥

jeza eaeg lk z` rxtiy jnq deldy s` ,xhyd z` delnl
`l m`y xn` okle ,mei miyelyozpy zernd lr lgen rxti

.dpew `zknq`y oeik ,aegd lk z` dabie delnd xefgie ,dligz
,øîBà äãeäé éaøåïzé àì`l `zknq`y oeik ,xhyd z` delnl §©¦§¨¥Ÿ¦¥

.dpewéaøk äëìä ïéà ,áø øîà äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàå§¨©©©§¨¨©©¨©£©¨©©¥£¨¨§©¦
,àéð÷ àzëîñà øîàc éñBédpi` `zknq`y dcedi iaxk `l` ¥§¨©©§©§¨©§¨

.dpewax xaeq xg` cia exhy z` yilydyk s`y gkene
axk `ly wqt recn `ped ax lr dywe ,dpew dpi` `zknq`y

.eax didy
,`xnbd zvxznàëä éðàLeizeiekf qitzdy `xab `edd iabl ©¦¨¨

,mei miyely cre o`kn eizei`x `iai `l m` oic ziaaøîàc§¨©
déúåëæ ïìhaìdcen `edy xnelk .eizeiekf elhaziy xn`y - ¦©§¨©§¨¥

oeik ,zelha eizei`x mei miyely seql eizei`x `iai `l m`y
.oenn reazl mda ynzydl leki epi`e ,od xwy ly zei`xy

:`zknq` oica dkldd wqt
àúëìäåy `id dkldd -àéð÷ àzëîñà,dpew -oziy aiigznde §¦§§¨©§©§¨©§¨

z` dyr `l seqale ,mieqn dyrn dyri `l m` exiagl xac
m` eizeiekf xhy ciqtiy xn`y oebke .zeaiigzdd dlg ,dyrnd

,mei miyely seql eizei`x `iai `l.`iad `l seqale
:ef dkld `xnbd dliabn

ådpew `zknq`y dnàeä`weecñéðà àìc`l` ,qp`p `ly - §§Ÿ¨¦
zngn ezeaiigzd z` miiw `l m` la` .df xac dyr `l epevxn
aiigzdl ezrc lr dlr `ly xacd xexa ik .exiag dpw `l ,qpe`

.qp`i m`
:ztqep dlabd

dépéî eð÷c àeäåepwy oeike ,aiigzndn oipw eyriy jixv oke - §§¨¦¥
ik ,`zknq` meyn dfa oi` ,eiykrn lgy xceq oipwa epnn
xg`l legi oipwde exiagl aiigzdy ote`a wx zkiiy `zknq`

el dpwd m` ,eiykrn oipwd legiy xn` `l m` s`e .onfïéc úéáa§¥¦
áeLç,oic zian wegv dyer epi` mc` ik ,`zknq` epi` ok mb ¨

yexita xn`y enke ,dxenb d`cedk `ed oic ziaa oipw lke
:eiykrn oipwd legiy

äðùî
mixzend mixcpd zrax`n iriaxd beqd x`azp zncewd dpyna
mixwn zx`an epizpyn .oiqpe` ixcp `ede ,mda wqer df wxty

oiqpe` ixcp ly mitqepïéâøäì ïéøãBðmibxedy l`xyi mihqill - §¦§¨¨¦
,mpenn zgwl ick mc` ipaïéîøçìe,oenn milfeby miyp` - §¨¨¦

ïéñëBîìee`a m`y .miqin zeabl jlnd mrhn mipennd miciwt - §§¦
mdl xecpl el xzen ,eizexit epnn zgwl el` lkn cg`àéäL- ¤¦

ly md zexitdy,äîeøze ,epnn mze` elhi `ly ickaét ìò óà §¨©©¦
`id zn`dy.äîeøz BðéàLxecpl xzen oke¯ Cìnä úéa ìL ïäL ¤¥§¨¤¥¤¥©¤¤

,jlnd iqkp.Cìnä úéa ìL ïðéàL ét ìò óàote` x`eai `xnbae ©©¦¤¥¨¤¥©¤¤
.enrhe xzidd

:df xzid xn`p izn mi`pz zwelgn d`ian dpynd
ïéøãBð ìka ,íéøîBà éànL úéaxecpl xzen xcp ly ote` lka - ¥©©§¦©Ÿ§¦

,qp`dn xhtidl ick
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בטכת יצחק הייתה על עניין היגיעה בתוטה, שעל-ידי-זה מגיעים למעלה מבחינת 
התוטה כמו שהיא מצד-עצמה
ממאמט פטשת תולדות ה'תשכ"ח
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קצב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc mixcp(iyily meil)

äòeáLaî õeç.xcp wx exizd okle ,xzei dxeng dreayy oeik ¦¦§¨
e,íéøîBà ìlä úéáäòeáLa óàlivdl ick xzen rayidl s` - ¥¦¥§¦©¦§¨

.epenn z`
,df oica ewlgp cer,íéøîBà éànL úéaçzôé àìøãða Bìxeq`- ¥©©§¦Ÿ¦§©§¤¤

eixac gikedl ick el xeciy qp`l rivdl,eywia m` wx `l`
.xecpl el exizd ,qp`d,íéøîBà ìlä úéáeóàeywia `l m` ¥¦¥§¦©

,qp`dçzôérivdl xzen -Bìziyily zwelgn .xecpl envrn - ¦§©
,df oica ewlgp,íéøîBà éànL úéawx xecpl el exizdàeäL äîa ¥©©§¦§©¤

Bøécî.siqedl el xeq`e ,qp`d eywiay -ìlä úéáe,íéøîBàxzen ©¦¥¦¥§¦
xecpl,Bøécî BðéàL äîa óà.epevxk excpa siqedl lekie ©§©¤¥©¦

:xacl `nbec dpynd d`iane
,ãöékBì øîà,xcepl qp`døBîà,xecp -ðB÷éì úéðäð ézLà í- ¥©¨©¡¨¦§¦¤¡¥¦

,iz`pda dxeq` `dz izy`øîàåxn`e siqed `ede -ézLà íðB÷ §¨©¨¦§¦
éì ïéðäð éðáe,iz`pda mixeq` -,íéøîBà éànL úéaúøzeî BzLà ¨©¤¡¦¦¥©©§¦¦§¤¤

,qpe`a dze` xicdy oeik,ïéøeñà åéðáeqp`d eywia `l ixdy ¨¨£¦
,ezrcn ok siqede ,ez`pda eipa z` mb xeq`iy,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦

ïéøzeî elàå elàz` livdl ick ok xcpe li`ed ,mixzen eipa mb - ¥¨¥¨¦
.epenn

àøîâ
qkenl xecpl xzeny dpyna x`eand oicd lr dywn `xnbd

:el mlyln xhtidl ick
,qkenl mlyln xhtidl ick xecpl xzen ji` ,`xnbd dywn

øîàäåxn` `lde,ìàeîLàðéc àúeëìîc àðécmihtyne miweg - §¨¨©§¥¦¨§©§¨¦¨
ji` ,ok m`e .mniiwl miaiige ,oic md zeklnd ici lr ewwgpy

.enlyl aiig oicdn xy`k qndn xhtidle xecpl el mixizn
,`xnbd zvxzn,ìàeîL øîà àðäk áø øîà àðpéç áø øîà̈©©¦¨¨¨©©©£¨¨©§¥
zxacn epizpynäáö÷ Bì ïéàL ñëBîas`e ,utg ealy dnk lhepe §¥¤¥¦§¨

livdl ick xecpl xzen olfb qkendy oeikne ,jlnd oevxn xzei
.epenn

:sqep uexiz,øîà éàpé éaø éácdpyna xaecnåéìàî ãîBòä ñëBîa §¥©¦©©¨©§¥¨¥¥¥¨
.oick `ly miqin daeb `ede ,edpin `l jlnde -

xecpl xzeny ,dpyna epipy,Cìnä úéa ìL ïäLïðéàL ét ìò óàå ¤¥¤¥©¤¤§©©¦¤¥¨
:Cìnä úéa ìL¤¥©¤¤

,`xnbd zl`eyøãð éëéäoi` ixdy ,xcpy xaecn oeyl dfi`a - ¥¦¨©
epi` df oeyla ixdy ,'jlnd zia ly mdy' wx xn`e xcpy xnel

,`xnbd daiyn .cg` s` lr melk xqe`,áø øîà íøîò áø øîà̈©©©§¨¨©©
zxacn dpyndéìò íìBòä úBøét eøñàé øîBàa,xcpaìL ïðéà íà §¥¥¨§¥¨¨¨©¦¥¨¤

,Cìnä úéa.jlnd zia ly mdy giken `ed jkae ¥©¤¤
,`xnbd dywnïåékxaecnyeøñàé øîàcm` ilr mlerd zexit ¥¨§¨©¥¨§

,jlnd zia ly mpi`àîìò éøét ìk déìò eøñzéàexq`p ixd - ¦©§£¥¨¥¥¨§¨
xcp `ld ,excp lr xearl el mixizn ji`e ,mlerd zexit lk eilr

xaecn ,`xnbd zvxzn .`ed xenbøîBàaexq`i'mlerd zexit §¥
ilríBiäzexit lek`l xeq` `ed ,ok`e ,'jlnd zia ly opi` m` ©

.mei eze`a
,`xnbd dywnéàexcp z` liabdy xaecn m` -,íBiä øîàclre ¦§¨©©

,meid eze`a wx zexita xq`p df iciñëBî dépéî ìa÷î àì- Ÿ§©¥¦¥¥
`ed lw xacy oeik ,jlnd zia ly zexitdy el oin`i `l qkend

.cg` meil mlerd zexit lk lek`ln xnyidl
xaecny oeikn `ed ,mlerl xq`p epi`y mrhd ,`xnbd zvxzn

Baìa øîBàaeze`l wx xcepyåéúôNa àéöBîe ,íBiäla` - §¥§¦©¦¦§¨¨
a xcpd z` `iven `ed eiztya,íúñxcep `edy oian qkende §¨

.el oin`n `ede ,mlerl
,`xnbd zx`ane,ïì àøéáñc áb ìò óàåyálaL íéøácaygy- §©©©¦§¦¨¨§¨¦¤©¥

eiztya `ived `le ealaíéøác ïðéàmze` miaiygn oi` - ¥¨§¨¦
rnyny oeyl eiztya `ived ixd o`ke ,xeaic enk elegiy
,dta xn`y eixac xg` mikled oicd one ,mlerl envr xqe`y
df dxwna ok it lr s` .mlerl xq`iy oicd zeidl jixv ok m`e

ik ,dpey oicdéðàL ïéñðBà éaâì,xecpl egixkn qp`dy mewna - §©¥¨¦©¦
lg okle ,exeaic z` dfa yxtn `edy ealay dn z` eaiygd

.meid eze`l wx xcpd
l xzida mi`pzd ewlgpy dpyna epipy,eizexit lr xecpúéa¥

'eë ìka íéøîBà éànLmixne` lld ziae ,dreayan ueg oixcep ©©§¦©Ÿ
.dreaya s`íéøîBà éànL úéawx xecpl el exizdàeäL äîa ¥©©§¦§©¤

Bøécîxecpl excpa siqedl el xeq` la` ,qp`d eywiay - ©¦
,qp`d eywia `ly mixacaìlä úéáeíéøîBàxecpl xzenyóà ¥¦¥§¦©

Bøécî BðéàL äîadpynd d`iane .epevxk excpa siqedl lekie - §©¤¥©¦
,xacl `nbecBì øîà ,ãöék,xecp ,qp`déì úéðäð ézLà íðB÷- ¥©¨©¨¦§¦¤¡¥¦

,iz`pda dxeq` `dz izy`øîàå,xn`e siqed `ede -íðB÷ §¨©¨
éì ïéðäð éðáe ézLà,iz`pda mixeq`-,íéøîBà éànL úéaBzLà ¦§¦¨©¤¡¦¦¥©©§¦¦§

úøzeî,qpe`a dze` xicdy oeik,ïéøeñà åéðáeeywia `l ixdy ¤¤¨¨£¦
,ezrcn ok siqede ,ez`pda eipa z` mb xeq`iy qp`dìlä úéáe¥¦¥

,íéøîBàïéøzeî elàå elàick ok xcpe li`ed ,mixzen eipa mb - §¦¥¨¥¨¦
:epenn z` livdl

,àðeä áø øîààðz,mzwelgna dpey gqep `ziixaa epcnl - ¨©©¨¨¨
:`ede,äòeáLa Bì çzôé àì íéøîBà éànL úéaíéøîBà ìlä úéáe ¥©©§¦Ÿ¦§©¦§¨¥¦¥§¦

.äòeáLa Bì çzôé óà©¦§©¦§¨
itk zwelgnd zqxibn miwelig ipy yi `ziixaa ,`xnbd dywn

y x`azpy ,oey`xd ,epizpyna d`aedyìzrc,éànL úéá`weec §¥©©
Bì çzôé àìc àeä äòeáLa,xecpl envrn qkenl rivi -àäla`- ¦§¨§Ÿ¦§©¨

Bì çzôé øãða,xecpl dligzkl qkenl rivdl xzen -ïðz àäå- §¤¤¦§©§¨§©
,epipy dpyna `lde,øãða Bì çzôé àì íéøîBà éànL úéas`y ¥©©§¦Ÿ¦§©§¤¤

.xecpl rivdl el xeq` xcpa
eúå,`ziixaa yi sqep iepiy -äòeáLa Bì çzôé àìc àeä çzôéî §¦§©§Ÿ¦§©¦§¨

,raydl rivdle geztl wx exq` i`ny zia -øãð øãéî àä̈¥©¨©
äòeáLa,el raydl elit` xzen ,qp`d eywia m` la` -ïðúäå ¦§¨§¨§©

,epipy dpyna `lde -õeç ïéøãBð ìka íéøîBà éànL úéa¥©©§¦©Ÿ§¦
,äòeáLaîzexizq izy yiy `vnp ok m`e .rayidl xzid oi`e ¦¦§¨

.dpynl `ziixadn
s` mlerl ,`xnbd zvxznoke ,rayidl xeq`y i`ny zia zrc

,`ziixade dpynd oia dxizq oi`e ,xecpiy rivdle geztl xeq`
y llbaøãða ïéúéðúî àðz-m`d ,xcp ipic epcnll d`a dpynd ¨¨©§¦¦§¤¤

,xcpa geztl xzen m`de xecpl xzenickúéác ïçk EòéãBäì§¦£Ÿ¨§¥
éànLmdy ,i`ny zia zhiyay yecigd z` eprinydl - ©©

e .xcpa geztl xeq` ,xecpl xzeny s`y mixaeqe mixingnàðz̈¨
äòeáLa àúééøa,dreay ipic epcnll d`a `ziixad eli`e -ick ¨©§¨¦§¨

ìlä úéác ïçk EòéãBäì,lld zia ly myecig eprinydl - §¦£Ÿ¨§¥¦¥
xzen elit` `l` ,rayidl xzeny wx `ly mixaeqe miliwnd
`ziixad oia dxizq oi` `linne .rayidl rivdle geztl
xeq`y dpyna epcnly enk mixaeq i`ny zia zn`ay ,dpynl
exq`y rnyn `ziixadny dne .rayidl xeq` oke ,xcpa geztl
dvx `ziixad ly `pzdy meyn df ,dreaya geztl wx
s` xzeny mixaeqd ,lld zia zhiya yecigd z` eprinydl
zia exingd okid cr yxtl `pzd yyg `l okle ,dreaya geztl

.lld zia lr miwleg i`ny ziay wx `iade ,xeq`l i`ny
:sqep uexiz d`ian `xnbd

,øîà éMà áødpyna aezkd oica llk zxacn dpi` `ziixad ©©¦¨©
,'eke oibxdl oixcepy`l`éðz÷ éëäxad zpeek idef -,`ziiúéa ¨¦¨¨¥¥

äòeáLa äìàL ïéà íéøîBà éànLwx xizdl i`yx mkgdy - ©©§¦¥§¥¨¦§¨
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miwxt dyelya` cenr gk sc ± iriax wxtmixcp
.äòåáùáî õåç.dnexz ly opi` m` dreaya ilr mleray zexit exq`i :xn`i `lyàì
.øãðá åì çúôéepi` mihqild m`.envra `ed el gzti `l - xeciy ewiwfnàåäù äîá

.åøéãî.yxtnck ,xg` xaca `le ,xeci cala.åì úøúåî åúùà 'åëå åì øîà ãöéëepiidc

.exicn `edy dna.íéøåñà åéðáå.exicn `ly dna epiidcîâ'.àðéã àúåëìîã àðéã
oixcep i`n`e ,edpip oiqpe` ixcp e`leoiqkenl

?zekln ly qknd gixadl.äáö÷ åì ïéàù
.dvexy dn lk lhepy.åéìàî ãîåòä ñëåîá

.zekln ly dpi`y.åøñàé øîàã ïåéëxn` `le

.dil exqzi` - dnxrdc `zlinåøñàé øîåàá
.íåéäxq` cegl `nei `eddc ,dnxrd epiidc

.diytp.ñëåî äéðéî ìá÷î àì íåéä øîàã éà
,zexitd lehi `ly xcp eze` liaya egipn epi`e

dnxrdac rney ixdy:meid eala xne`a :xcp

.íéøáã íðéà.`nlra.äòåáùá åì çúôé àì
dvxz m` :el xn`i `lyray`.jløãðá àä

.åì çúôé- dvxz m` :el xn`iyxec`.xcp jl

àäøãðéî.äòåáùá äéì øãðmihqild m`

xecie ,jkl ewiwfnoxn`ck ,dreay oeyla ok el

.lirl.'åëå ïðú àäå`lc `ziixaa ipzw i`n`e

xcpa 'ipzna `pz :ikd uixz ?dreaya el gzti

`cixb xcpa elit`c i`ny ziac ogk jricedl

.dreay xcpa y"ke ,`läòåáùá àðú àúééøáå
ä"áã ïçë êòéãåäì..el gzti dreaya 'it`c

`le ,`id `wec e`le ,zipyp d"a meyn `ziixae

gzti `lc `ed dreaya mzd :xninl zivn

.y"ac` y"ac opiywn `le ,'ekeøîà éùà áø
.éðú÷ éëärnyn `l `ziixac "gzti `l" i`d

oiqpe`ac opixn`ck"gzti `l" i`d `l` ,i`w

gzt mkgd el gzti `l ixaq y"ac -dhxgl

l`ydliptl dreayl dl`y oi`c ,ezreay lr

.`iyew mey dpin wcinl `kile .mkgdéðúî'
.ïáø÷ åìàä úåòéèð éøä øîàediy xnelk

.ycwd.úåöö÷ð ïðéà íà,`xnba dl iwen ,meid

ixd - zilhd sxyp `le evvwp `le meid xare

ycwdl eqpki mincde ,oeict odl yie ,ycwd od

.oilegl e`vi mdeúåòéèðä éøä øîà íà ìáà
åöö÷éù ãò ïáø÷ åìàä
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õåç.dreayan"dwpi `l" da aizkc `xingc.àì.xcpa el gztixecp" xne` epi` m`

"il.äîá.exicn `edyexicn `edy dna `l` xeci `l - gzR elit`y.åúùà ¨

.oixeq` eipae zxzenxcp eil`n `l` ,mda exicd `ly oeik.'îâ`pic l`eny xn`de

.`pic `zeklncqknd z` el ozil aiig oicd onc oeik ,xhtdl ick ikd xcinl opixy ikide?

ñëåîá.davw el oi`y`pic e`l - oky oeike

`pic e`l qkenc `zepqnge ,`zepqng `l` ,`ed

`ed.ñëåîá.eil`n cnerdzevna `ly

mixkp iklna `wecc :zetqeza eazke .jlnd

ely ux`dy iptn ,`pic `zeklnc `picc xn`

yxb` - izevn eyrz `l m` :mdl xnel lekie

itl ,`l - l`xyi iklna la` .ux`d on mkz`

`pic opixn` ike .da oitzey l`xyi lk i"`y

qkn cg` dpw m`y oiprl n"d - `pic `zeklnc

dpw `l m` inp oke ,qknd z` el ozil miaiig df

- qknd z` zeabl dpenn `edy `l` ,eze`

,dnexz ody rayil exiag l`xyi i`yx epi`y

`pic `zeklnc `picc oeik ,`qpe` `kilc.

éëéä.xcp:xn`wc ,dil `iyw 'ipznc `pyil

dnexz ody mixcep-i`da `xcp jiiy ikide

ilr mler zexit exq`i" xn`c i` ,xnelk ?`pyil

"mlerl-`ivedy dn oilhan alay mixac oi`

`nzq `kdc `l` .i`d ik `qpe` iab elit` eita

`nzqc idpe ."ilr mler zexit exq`i" xn`w

rnyn mlerl-meyn ,`qpe` `kilc `kid n"d

`ki`c `kid la` .meidnn mlerl rnyn ithc

`qpe`-meidc dixeacl dil yxtn `qpe` jd

idp ,edine .jtida yexita xn` `ly oeik ,xn`w

oeik rnyn mlerl `qpe` e`lac opiwqn `kdc

ipdn `l meid eala xne` elit`e ,xn`w `nzqc

-,mihg ztn xecl eala xnby in ,ikd elit`

mzq zt `ivede-xn`w `nzqc oeik opixn` `l

epiid `kdc .zt lka xeq` `diy `qpe` `kile

`nrh-`diy oeyl xnel oiekzny iptn

`qpe` `kilc `kid lk d"yne ,mlerl ezernyn

-n mlerlzt `ivedlc oeik ,mzd la` .rny

liwzi` zt xn`c xzac `l` ,oiekzp mihg

dilelin-`l` xeq` epi`e ,oiey eale eit oi` ixd

mizy zereay" 'ta df izazk xake .mihg zta

c"qa "`xzaogk jricedl xcpa 'ipzn `pz .

gzti `l xcpa elit`c .y"ac.àðú`ziixa

.d"ac ogk jricedl dreayadreaya elit`c

gzti.áøoi` mixne` y"a w"d xn` iy`

.dreaya dl`yraypa `ziixa jd `nwezn `le

`l - xac lr raypy in :w"d `l` .llk oibxdl

dl`y oi`y ,ezreay el xizdl mkg el gzti

dl`y yi :mixne` lld ziae .dreaya.'éðúî
.oeict mdl yi 'eke oaxw el`d zerihpd ixd

.oeict zekixvy cr mdilr dlg dyecwc ,xnelk

zeyFcw `icda `pz `le ,oeict mdl yic `pyil i`d `pz i`n` inp opiyxtne ,`xninl il dnl yxtn `xnbae.
oi`
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ù"á .äòeáLa óà :íéøîBà ä"áå ,äòeáLaî õeç¦¦§¨§¦©¦§¨
çzôé àI :íéøîBàçzôé óà :à"äáå ,øãða BI §¦Ÿ¦§©§¤¤©¦§©

:à"äáå ,Bøécî àeäL äna :íéøîBà ù"á .BI§¦©¤¤©¦
øBîà :BI øîà ?ãöék .Bøécî BðéàL äna óà©©¤¤¥©¦¥©¨©¡
éðáe ézLà íðB÷" :øîàå ,"éI úéðäð ézLà íðB÷"¨¦§¦¤¡¥¦§¨©¨¦§¦¨©
,ïéøeñà åéðáe úøzeî BzLà :à"ùá ,"éI ïéðäð¤¡¦¦¦§¤¤¨¨£¦

.ïéøzeî eJàå eJà :íéøîBà ä"áå'îâøîàäå §¦¥§¥¨¦§¨£©
àððéç áø øîà !àðéc àúeëIîc àðéc :IàeîL§¥¦¨§©§¨¦¨¨©©¦§¨
.äaö÷ BI ïéàL ñëBîa :IàeîL øîà àðäk ø"à¨£¨¨©§¥§¥¤¥¦§¨
ïäL" .åéIàî ãîBòä ñëBîa :øîà éàpé 'ø éác§¥©©¨©§¥¨¥¥¥¨¤¥
."CInä úéa IL ïðéàL ô"òàå CInä úéa IL¤¥©¤¤¤¥¨¤¥©¤¤
eøñàé" øîBàa :áø øîà íøîò ø"à ?øãð éëéä¥¦¨©©§¨¨©©§¥¥¨§
ïåék ."CInä úéa IL ïðéà íà éIò íIBòä úBøét¥¨¨¨©¦¥¨¤¥©¤¤¥¨

"eøñàé" øîàc¯!àîIò éøét Ik déIò eøqzéà §¨©¥¨§¦©§£¥¨¥¥¨§¨
dépéî Ia÷î àI "íBiä" øîàc éà ."íBiä" øîBàa§¥©¦§¨©©¨§©¥¦¥
.íúñ åéúôNa àéöBîe "íBiä" BaIa øîBàa !ñëBî¥§¥§¦©¦¦§¨¨§¨
éaâI ,íéøác ïðéà áJaL íéøác ïI àøéáñc â"òàå¦§¦¨¨§¨¦¤©¥¥¨§¨¦§©¥
:íéøîBà ù"á .'åë Ika íéøîBà ù"á .éðàL ïéñðBà¨¦¨¥§¦©Ÿ§¦
BðéàLa óà :íéøîBà ä"áå ,Bøécî àeäL äna©¤¤©¦§¦©§¤¥
,"éI úéðäð ézLà íðB÷" :BI øîà ?ãöék .Bøécî©¦¥©¨©¨¦§¦¤¡¥¦
:íéøîBà ù"á ,"éI ïéðäð éðáe ézLà íðB÷" øîàå§¨©¨¦§¦¨©¤¡¦¦§¦
:íéøîBà IJä úéáe ,ïéøeñà åéðáe úøzeî BzLà¦§¤¤¨¨£¦¥¦¥§¦
à"ùá ,àðz :àðeä áø øîà .ïéøzeî eJàå eJà¥§¥¨¦£©©¨¨¨
óà :íéøîBà IJä úéáe ,äòeáLa BI çzôé àIŸ¦§©¦§¨¥¦¥§¦©
àeä äòeáLa éànL úéáI .äòeáLa BI çzôé¦§©¦§¨§¥©©¦§¨

øãða àä ,BI çzôé àIc¯,ïðz àäå .BI çzôé §¨¦§©¨§¤¤¦§©§¨§©
çzôéî :eúå !øãða BI çzôé àI :íéøîBà ù"á§¦Ÿ¦§©§¤¤§¦§©
:íéøîBà éànL úéa ïðúäå .äòeáLa øãð øãéî àä ,äòeáLa BI çzôé àIc àeä§¨¦§©¦§¨¨¥©¨©¦§¨§¨§©¥©©§¦
àúééøa àðz ,ù"áã ïçk EòéãBäI øãða ïéúéðúî àðz !äòeáLaî õeç ïéøãBð Ika©Ÿ§¦¦¦§¨§¨©§¦¦§¤¤§¦£Ÿ¨§¨¨©§¨

äòeáLa¯:íéøîBà ù"á ,éðú÷ éëä :øîà éLà áø .IJä úéác ïçk EòéãBäI ¦§¨§¦£Ÿ¨§¥¦¥©©¦£©¨¦¨¨¥§¦
.äòeáLa äIàL Lé :íéøîBà IJä úéáe ,äòeáLa äIàL ïéà'éðúîúBòéèð éøä" ¥§¥¨¦§¨¥¦¥§¦¥§¥¨¦§¨£¥§¦

"úôøNð dðéà íà ïaø÷ Bæ úéJè" "úBöö÷ð ïðéà íà ïaø÷ eJàä¯ïäI Lé ¨¥¨§¨¦¥¨¦§¨©¦¨§¨¦¥¨¦§¤¤¥¨¤
"óøOzL ãò ïaø÷ Bæ úéJè" "eööwiL ãò ïaø÷ eJàä úBòéèð éøä" .ïBéãt¯ ¦§£¥§¦¨¥¨§¨©¤¦¨§©¦¨§¨©¤¦¨¥
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miwxt dyelya` cenr gk sc ± iriax wxtmixcp
.äòåáùáî õåç.dnexz ly opi` m` dreaya ilr mleray zexit exq`i :xn`i `lyàì
.øãðá åì çúôéepi` mihqild m`.envra `ed el gzti `l - xeciy ewiwfnàåäù äîá

.åøéãî.yxtnck ,xg` xaca `le ,xeci cala.åì úøúåî åúùà 'åëå åì øîà ãöéëepiidc

.exicn `edy dna.íéøåñà åéðáå.exicn `ly dna epiidcîâ'.àðéã àúåëìîã àðéã
oixcep i`n`e ,edpip oiqpe` ixcp e`leoiqkenl

?zekln ly qknd gixadl.äáö÷ åì ïéàù
.dvexy dn lk lhepy.åéìàî ãîåòä ñëåîá

.zekln ly dpi`y.åøñàé øîàã ïåéëxn` `le

.dil exqzi` - dnxrdc `zlinåøñàé øîåàá
.íåéäxq` cegl `nei `eddc ,dnxrd epiidc

.diytp.ñëåî äéðéî ìá÷î àì íåéä øîàã éà
,zexitd lehi `ly xcp eze` liaya egipn epi`e

dnxrdac rney ixdy:meid eala xne`a :xcp

.íéøáã íðéà.`nlra.äòåáùá åì çúôé àì
dvxz m` :el xn`i `lyray`.jløãðá àä

.åì çúôé- dvxz m` :el xn`iyxec`.xcp jl

àäøãðéî.äòåáùá äéì øãðmihqild m`

xecie ,jkl ewiwfnoxn`ck ,dreay oeyla ok el

.lirl.'åëå ïðú àäå`lc `ziixaa ipzw i`n`e

xcpa 'ipzna `pz :ikd uixz ?dreaya el gzti

`cixb xcpa elit`c i`ny ziac ogk jricedl

.dreay xcpa y"ke ,`läòåáùá àðú àúééøáå
ä"áã ïçë êòéãåäì..el gzti dreaya 'it`c

`le ,`id `wec e`le ,zipyp d"a meyn `ziixae

gzti `lc `ed dreaya mzd :xninl zivn

.y"ac` y"ac opiywn `le ,'ekeøîà éùà áø
.éðú÷ éëärnyn `l `ziixac "gzti `l" i`d

oiqpe`ac opixn`ck"gzti `l" i`d `l` ,i`w

gzt mkgd el gzti `l ixaq y"ac -dhxgl

l`ydliptl dreayl dl`y oi`c ,ezreay lr

.`iyew mey dpin wcinl `kile .mkgdéðúî'
.ïáø÷ åìàä úåòéèð éøä øîàediy xnelk

.ycwd.úåöö÷ð ïðéà íà,`xnba dl iwen ,meid

ixd - zilhd sxyp `le evvwp `le meid xare

ycwdl eqpki mincde ,oeict odl yie ,ycwd od

.oilegl e`vi mdeúåòéèðä éøä øîà íà ìáà
åöö÷éù ãò ïáø÷ åìàä
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õåç.dreayan"dwpi `l" da aizkc `xingc.àì.xcpa el gztixecp" xne` epi` m`

"il.äîá.exicn `edyexicn `edy dna `l` xeci `l - gzR elit`y.åúùà ¨

.oixeq` eipae zxzenxcp eil`n `l` ,mda exicd `ly oeik.'îâ`pic l`eny xn`de

.`pic `zeklncqknd z` el ozil aiig oicd onc oeik ,xhtdl ick ikd xcinl opixy ikide?

ñëåîá.davw el oi`y`pic e`l - oky oeike

`pic e`l qkenc `zepqnge ,`zepqng `l` ,`ed

`ed.ñëåîá.eil`n cnerdzevna `ly

mixkp iklna `wecc :zetqeza eazke .jlnd

ely ux`dy iptn ,`pic `zeklnc `picc xn`

yxb` - izevn eyrz `l m` :mdl xnel lekie

itl ,`l - l`xyi iklna la` .ux`d on mkz`

`pic opixn` ike .da oitzey l`xyi lk i"`y

qkn cg` dpw m`y oiprl n"d - `pic `zeklnc

dpw `l m` inp oke ,qknd z` el ozil miaiig df

- qknd z` zeabl dpenn `edy `l` ,eze`

,dnexz ody rayil exiag l`xyi i`yx epi`y

`pic `zeklnc `picc oeik ,`qpe` `kilc.

éëéä.xcp:xn`wc ,dil `iyw 'ipznc `pyil

dnexz ody mixcep-i`da `xcp jiiy ikide

ilr mler zexit exq`i" xn`c i` ,xnelk ?`pyil

"mlerl-`ivedy dn oilhan alay mixac oi`

`nzq `kdc `l` .i`d ik `qpe` iab elit` eita

`nzqc idpe ."ilr mler zexit exq`i" xn`w

rnyn mlerl-meyn ,`qpe` `kilc `kid n"d

`ki`c `kid la` .meidnn mlerl rnyn ithc

`qpe`-meidc dixeacl dil yxtn `qpe` jd

idp ,edine .jtida yexita xn` `ly oeik ,xn`w

oeik rnyn mlerl `qpe` e`lac opiwqn `kdc

ipdn `l meid eala xne` elit`e ,xn`w `nzqc

-,mihg ztn xecl eala xnby in ,ikd elit`

mzq zt `ivede-xn`w `nzqc oeik opixn` `l

epiid `kdc .zt lka xeq` `diy `qpe` `kile

`nrh-`diy oeyl xnel oiekzny iptn

`qpe` `kilc `kid lk d"yne ,mlerl ezernyn

-n mlerlzt `ivedlc oeik ,mzd la` .rny

liwzi` zt xn`c xzac `l` ,oiekzp mihg

dilelin-`l` xeq` epi`e ,oiey eale eit oi` ixd

mizy zereay" 'ta df izazk xake .mihg zta

c"qa "`xzaogk jricedl xcpa 'ipzn `pz .

gzti `l xcpa elit`c .y"ac.àðú`ziixa

.d"ac ogk jricedl dreayadreaya elit`c

gzti.áøoi` mixne` y"a w"d xn` iy`

.dreaya dl`yraypa `ziixa jd `nwezn `le

`l - xac lr raypy in :w"d `l` .llk oibxdl

dl`y oi`y ,ezreay el xizdl mkg el gzti

dl`y yi :mixne` lld ziae .dreaya.'éðúî
.oeict mdl yi 'eke oaxw el`d zerihpd ixd

.oeict zekixvy cr mdilr dlg dyecwc ,xnelk

zeyFcw `icda `pz `le ,oeict mdl yic `pyil i`d `pz i`n` inp opiyxtne ,`xninl il dnl yxtn `xnbae.
oi`

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

ù"á .äòeáLa óà :íéøîBà ä"áå ,äòeáLaî õeç¦¦§¨§¦©¦§¨
çzôé àI :íéøîBàçzôé óà :à"äáå ,øãða BI §¦Ÿ¦§©§¤¤©¦§©

:à"äáå ,Bøécî àeäL äna :íéøîBà ù"á .BI§¦©¤¤©¦
øBîà :BI øîà ?ãöék .Bøécî BðéàL äna óà©©¤¤¥©¦¥©¨©¡
éðáe ézLà íðB÷" :øîàå ,"éI úéðäð ézLà íðB÷"¨¦§¦¤¡¥¦§¨©¨¦§¦¨©
,ïéøeñà åéðáe úøzeî BzLà :à"ùá ,"éI ïéðäð¤¡¦¦¦§¤¤¨¨£¦

.ïéøzeî eJàå eJà :íéøîBà ä"áå'îâøîàäå §¦¥§¥¨¦§¨£©
àððéç áø øîà !àðéc àúeëIîc àðéc :IàeîL§¥¦¨§©§¨¦¨¨©©¦§¨
.äaö÷ BI ïéàL ñëBîa :IàeîL øîà àðäk ø"à¨£¨¨©§¥§¥¤¥¦§¨
ïäL" .åéIàî ãîBòä ñëBîa :øîà éàpé 'ø éác§¥©©¨©§¥¨¥¥¥¨¤¥
."CInä úéa IL ïðéàL ô"òàå CInä úéa IL¤¥©¤¤¤¥¨¤¥©¤¤
eøñàé" øîBàa :áø øîà íøîò ø"à ?øãð éëéä¥¦¨©©§¨¨©©§¥¥¨§
ïåék ."CInä úéa IL ïðéà íà éIò íIBòä úBøét¥¨¨¨©¦¥¨¤¥©¤¤¥¨

"eøñàé" øîàc¯!àîIò éøét Ik déIò eøqzéà §¨©¥¨§¦©§£¥¨¥¥¨§¨
dépéî Ia÷î àI "íBiä" øîàc éà ."íBiä" øîBàa§¥©¦§¨©©¨§©¥¦¥
.íúñ åéúôNa àéöBîe "íBiä" BaIa øîBàa !ñëBî¥§¥§¦©¦¦§¨¨§¨
éaâI ,íéøác ïðéà áJaL íéøác ïI àøéáñc â"òàå¦§¦¨¨§¨¦¤©¥¥¨§¨¦§©¥
:íéøîBà ù"á .'åë Ika íéøîBà ù"á .éðàL ïéñðBà¨¦¨¥§¦©Ÿ§¦
BðéàLa óà :íéøîBà ä"áå ,Bøécî àeäL äna©¤¤©¦§¦©§¤¥
,"éI úéðäð ézLà íðB÷" :BI øîà ?ãöék .Bøécî©¦¥©¨©¨¦§¦¤¡¥¦
:íéøîBà ù"á ,"éI ïéðäð éðáe ézLà íðB÷" øîàå§¨©¨¦§¦¨©¤¡¦¦§¦
:íéøîBà IJä úéáe ,ïéøeñà åéðáe úøzeî BzLà¦§¤¤¨¨£¦¥¦¥§¦
à"ùá ,àðz :àðeä áø øîà .ïéøzeî eJàå eJà¥§¥¨¦£©©¨¨¨
óà :íéøîBà IJä úéáe ,äòeáLa BI çzôé àIŸ¦§©¦§¨¥¦¥§¦©
àeä äòeáLa éànL úéáI .äòeáLa BI çzôé¦§©¦§¨§¥©©¦§¨

øãða àä ,BI çzôé àIc¯,ïðz àäå .BI çzôé §¨¦§©¨§¤¤¦§©§¨§©
çzôéî :eúå !øãða BI çzôé àI :íéøîBà ù"á§¦Ÿ¦§©§¤¤§¦§©
:íéøîBà éànL úéa ïðúäå .äòeáLa øãð øãéî àä ,äòeáLa BI çzôé àIc àeä§¨¦§©¦§¨¨¥©¨©¦§¨§¨§©¥©©§¦
àúééøa àðz ,ù"áã ïçk EòéãBäI øãða ïéúéðúî àðz !äòeáLaî õeç ïéøãBð Ika©Ÿ§¦¦¦§¨§¨©§¦¦§¤¤§¦£Ÿ¨§¨¨©§¨

äòeáLa¯:íéøîBà ù"á ,éðú÷ éëä :øîà éLà áø .IJä úéác ïçk EòéãBäI ¦§¨§¦£Ÿ¨§¥¦¥©©¦£©¨¦¨¨¥§¦
.äòeáLa äIàL Lé :íéøîBà IJä úéáe ,äòeáLa äIàL ïéà'éðúîúBòéèð éøä" ¥§¥¨¦§¨¥¦¥§¦¥§¥¨¦§¨£¥§¦

"úôøNð dðéà íà ïaø÷ Bæ úéJè" "úBöö÷ð ïðéà íà ïaø÷ eJàä¯ïäI Lé ¨¥¨§¨¦¥¨¦§¨©¦¨§¨¦¥¨¦§¤¤¥¨¤
"óøOzL ãò ïaø÷ Bæ úéJè" "eööwiL ãò ïaø÷ eJàä úBòéèð éøä" .ïBéãt¯ ¦§£¥§¦¨¥¨§¨©¤¦¨§©¦¨§¨©¤¦¨¥

ïéà

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
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miwxt dyelyaa cenr gk sc ± iriax wxtmixcp
.ïåéãô íäì ïéàody ,od zeyecw `l` ,oilegl oi`vei oi`e .evvwp `ly onf lk ,mlerl

oeikc .zeyecwe zexfeg - o`ct elit`y ,zinler dpwz mdl oi`e mlerl sebd zyecwa

eidi mlerlc rnyn .evvwp `ly onf lk mlerl oeict mdl oi` - "evvwiy cr" xn`c

.evvwiy cr ,oaxwîâ'.éðúéìåel`d zexitd ixd" xn`c `kidc ,`yixa `pyil i`da

opi`e zeyecw - "[zevvwp mpi` m`] oaxw

opi`e ,ediilr dyecw lgc - zeyecw .zeyecw

oiipr `edd itlc .oeict odl yic - zeyecw

eli`c ,zeyecw opi`e zeyecw oiied `tiq ipzwc

dyecw ied - "evvwiy cr" xn`c mzdc `tiqa

mdl oi`y ,sebd zyecwa od ixdy ,dxenb

zyecwc b"r` ,zevvwp oi`y onf lk oeict

- "zevvwp opi` m`" xn` ik eli`e .`ed minc

.oeict mdl yi ixdy ,dxeng dyecw `kil

ik oiprl - "zevvwp opi` m`" xn` ik ikdle

!od zeyecw opi`e zeyecw - "evvwiy cr" xn`

.ipznl dil ded inp ikd oi` :uixzicii` `l`

.'eke.øîéîì äéì äîì ë"à,ediilr dyecw lgc

.evvwp `le meid xary oeikïåâë àëéøö àì
.àùéôð à÷éæ àëéàã,mlera dyw gex zaypny

xazinc dizrc` wiqncepiidc ,`wif edl

.zevvwp:`"cqe`l` eyicwdl eala xnb `l

oilegke ,dyecw ediilr lg `lc ,oeict ikixv `le ,ikd xn` `wif edl xazinc `zrc`

.oiekzn xenb ycwdlc ,ediilr dyecw lgc l"nw - inc.['åëå àäå]zivn ikid ,xnelk

`niiw in zilhe ,zilhc `inec dl ipzwde ?`yitp `wif `ki`c zxn`.dinza ?dtxyl

.ä÷éìã àëéàã ïåâë ïéà,lvzin `lc dizrc` wiqne.ztxyp dpi` m` ,xn`w ikdle

.'åëå éîð éëä`"cqe.opiyxtck ,llk ycwdl oiekzn `lc.ì"î÷.ediilr dyecw lgc

.íìåòìåodl oi`" ipzwcn ,dinzaxg`l 'it` ,oeict mdl oi` mlerly rnyn - "oeict

.dvivwøá øîà.àãô.zeyecwe zexfeg - oiicr evvwp `ly onf lkïãåô åöö÷ð
íòô.åéãå úçà.od oileg `dc ,ocet epi` aeye ,oilegl e`vie
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ïéà.oeict mdl,ixiin oaxw incl oyicwdyk - "oaxw" ipzw ikc c"n `ki` .yxtn `xnba

zexeq` elld zerihpd ixd :w"de ,`ed mpewc yxtnc `ki`e ."oeict mdl yi" xn`c epiide

`kid lkc xaqwc ,`id n"x 'ipznc l"i - oeict mpewa jiiy ikid k"` :`niz ike .oaxwk

"xcend oia oi`" 'ta onwl ipzcke .oeict el yi - ycwdk lkd lr xq`py ,illk mpew `edy

).dl scexiag oia `ed oia ,dlk`e "ef xkk mpew" :(

-"ycwd ilr ef xkk" .oeict dl yi jkitl ,lrn

`ed dlk`-exiag ,lrn-oi` jkitl ,lrn `l

oeict dl.'îâ.zeyecw ipzilexwir `ed jk

xnel `pzc diyecg xwir i`ce :t"de ,`qxibd

dvivw ly df i`pza ozyecw dlzy t"r`y

opireny`l jixhvi`e .odilr dlg dyecw -

."zeyecw" ipzil ok m` :onwl yxtnck ikd

oaxwc 'ipzna opiyxtnc i`nl gpiz :ol dywe

,opiwqr oaxw incl zerihp yicwdyk - ipzwc

`l` dizil `pzc diyecg lk - oky oeike

`l`zlin i`cec ,odilr dlg dyecwc opireny

,oeict mdl yi - zeyecwc oeikc ,`id `hiyt

jci`l la` .zeyecw ipzil :xity jixt d"yne

i`n - opiwqr ynn mpewac yxtnc ,`yexit

ipz] digxe` ab` `nlc ?"zeyecw" ipzil :jixtw

mpew xn`c xi`n 'xk ol mzqc ,[oeict odl yi

i`cec :il `gipe !"xcend oia oi`" wxta onwl dilr opax ibilt `dc ,oeict el yi illk

opirnyil ?dvivwa `pic i`d ipznl dil dnl k"`c ,`z` n"xcl `kd `nzqnl `l `pz

ediilr dyecw `liig `peeb i`d ikac opireny`l jixhvi` `pzc oeikc .zenpew iab ikd

- n"xk dil `xiaq i` ikd xzae ,"zeyecw" ipznle ikd opireny`l dil ded `yixa -

jiiy `l - odilr dlg dyecwc opirnyilc inwn la` .`nlra e` `kd dizeek mezql

jxved `ly cr ediizyecw `liigc dil `hiytc rnync ,oeict mdl yic opireny`l

ipzile :jixt d"yne .onwl yxtnck dax dkixv ,daxc`e .oeict mdl yiy `l` eprinydl

irac icii` :uxzne .iwiic `le ."zeyecw mpi`e zeyecw" ipzil :iqxbc `ki`e ."zeyecw"

ipzn ivn `l `tiqac ,xnelk .oeict mdl yi `yix inp `pz - oeict mdl oi` `tiq `pzinl

m`c ,"zeyecw" ipz ivn `l inp oke .evvwiy cr zeyecw i`ce `dc - "zeyecw oi`" dil

onwl yxtnck ,`zile ,`yixc `pick `tiqc `picc `"d ok.éëéä.'eke ax xn` xcpdilr legi j`id - df i`pza oxeqi` dlzy oeike .zevvwp mpi` m` :ipzwc ,dil `iyw `pyil :'it

`liig `zydn d"yne ,mlerl sxyz `ly xyt`e ,`niiw dtixyl e`l zilhc ,dil `iyw `l - ztxyp dpi` m` zilh la` ,dil `iywc `edde !zecner od dvivwl oteq `de ?xeqi`

`niiw dvivwl `de :`icda iqxbc igqp `ki`e .dilr `xeqi`.íà.xninl dil dnl okillk mpewc l"qc ,`id n"x 'ipznc yxtnc yexit jci`l :`niz ike .ycwd iedc `hiytc ,xnelk

enke ,ediilr dlg dyecwc opireny`l `l` ,oeeki` ikdl e`l `pzc izyxit xaky ,`id `iyew e`l !opaxcn iwet`l - dax dkixv ,daxc` ?xninl dil dnl :jixtw i`n ,oeict el yi

did eli`y ,oaxw ediy ezrca xnb `le ,olvzn `lc dizrc` wiqnc oeikc `"d - eda `zgp dyecwc 'ipzna ipzc e`l i`e .`yitp `wif `ki`c oebk `kixv `l :opiwxtne .dlrnl izazky

l"nw ,iyicw `lc oizrc` wilq ded oky oeike ,oyicwn did `l - evvwi `ly rcei.úéìèå.`niiw dtixylde ,xnelk .dinzajiiyca i`ce `l` ?da jiiy `lc icina i`pz ilz iki

dwilc `ki`c oebk ,opiwqr da..íìåòìåmlerl oeict mdl `di `ly xyt` j`id ,xnelk .dinza :yexit?øîà.'eke zeyecwe zxfeg o`ct `ct xa- oeict mdl oi` .ipzw ik ,xnelk

ozyecwn o`ivedl oeict mdl oi` :xn`w ikd `l` ?zeyecwe zexfeg i`n ok m`c - ozyecwa qtzp mpeict `di `ly xnelk ,llk oeict mdl `di `ly `xninl e`le .evvwp `ly f"k epiid

od ze`veiy itl ,dry lk yecw mpeict `vnpe .evvwi `ly onf lk ,ectiykl oaxwe ,dzrn oaxw el`d zerihpd ixd :yexita xne`k `ed ixd - "evvwiy cr" xn`c oeik `l` ,ixnbl

zeyecwe zexfeg xzl`ly `l` - oilegl.åöö÷ð.eice zg` mrt oceticka ozyecw drwt `l - evvwp ik ikd 'it` ,evvwiy cr `l` oyicwd `ly t"r`y `ct xal dil `xiaqc.

àìåòå.ocet oi` aey evvwpy oeik xn`icka dyecw drwt - jli`e onf eze`n la` ,oyicwdy onf eze` cr `l` zkynp ozyecw oi`y dil `xiaqc.áúëå.l"f `"ayxd`l `lerc

:l"f azk oky oeike .oeict mdl oi` :ipzwc epiide ,zeycewe zexfeg o`ct r"kl - evvwiy cr la` .drwt `lerle ,icka dyecw drwt `l `ct xalc ,evvwiy xg`la `l` `ct xac` bilt

jky ,lawn da dkefe xfeg - milyexil dlry mcew epnn d`pwe xfge "milyexil jl`y cr eiykrn jl dpezp `dzy" e` "dcy ipwe wfg jl" exiagl xne`dy ,zepenn ipicl opirny `dnc

dwfga epipwc oeikc ,ipw `l - "eiykrn" el xn` `l la` ,"eiykrn" dil xn`ca `wec ,edin .el epzep epnn eze` dpwiy onf eze`le eiykrne .milyexil dlr`y cr jly `di mlerl :l"`

oeik ,inp `kd .ipw `l - mei 'l xg`l dizeyxa `niiw `l i`c "mei 'l xg`l `l` jl dpwz `le ef dxt jeyn"k dil ded - epnn d`pwy xg`l dzlk xak eiykr wifgn `edy ef dwfge ,`ed

- dpw `l "eiykrn" l"` `lc `kid lkc opixn` ik ,edin .dpwiy el xyt` i`e ,ef dwfg dzlk xak `zry `idde ,epnn dze` dpwie xefgiy xg`l `l` ,`zydn liig `l ipy oipw eze`c

dpwa `wec,zycewnc "mei miyly xg`l il zycewn z` ixd" dy`l xne`k dil dede ,miiw `ed oiicr zernd cearyy itl ,dpw - "eiykrn" l"` `lc b"r` ,sqka dpwa la` .dwfga

) oiyeciwa "xne`d" wxta `zi`cke ,enc oecwtl `le enc delnl e`l ifef ipdc meyn ,zernd elk`zpy t"r`.hp scdil xn`c oia ,milyexil jliy cr sqka edcy dpwdy in ,jkld .(

milyexil dlry mcew epnn e`pwe xfg m` ,"eiykrn" dil xn`e dwfga inp i` ,"eiykrn" dil xn` `lc oia "eiykrn"-ilin ipd ,edin .lawn ea dkefe xfeg-la` ,`ed e`pwy `kid

xkenl edpwde xfgy it lr s` ,gweld on xg` e`pw-) onwl opgei 'x xn`cke ,diwqt`e xg` `z` `dc ,gwel dpw `l.l scmixg` me`ct la` ,`ed o`cty `l` epy `l :(-zexfeg oi`

dcetd on o`pwe df yicwn xfg elit`c i`ce rnyne ,zeyecwe-xac xn`e ,eilr wlg l"f iahxw dyn 'x lecbd mkgde .l"f eixac el` ,diwqt`e xg` `z` `dc ,zeyecwe zexfeg opi`

icka dl drwt `l dyecwc `ct xal dil `xiaqc meync .`ilz `da `de ,ibilt izxza `lere `ct-ikd e`l i`c .zeyecwe zexfeg o`ctc xn`w-cr" xninl `xab i`dl dil dnl

zrwtp ozyecw `dz o`kn xg`ly xnel m` ?"evvwiy-oky oeike ,icka dl drwt `l dyecwc ,xyt` i` `linn-elit`y xnel jgxk lr ?"mler cr" xn`e ,oihelgl oyicwd `l dnl

evvwiy mcew mcti-"oeict mdl oi`" ipzw ik ,jkld .odilr ozyecw xefgz-oi`y xnel `l` ,icka drwt `l dyecwc ,xyt` i`c ,evvwiyk oeict zekixv eidi `ly xnel `a `l
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à÷éæ àkéàc ð"ä .ä÷éIc àkéàc ïBâk [ïéà] !?àîéé÷©§¨¦§§¦¨§¥¨§¦¨¦¨
íeMîe ,ïIöðúéî àIc dézòcà ÷éqîc ã"ñå ,àLéôð§¦¨§©¥©©§¥§¨¦§©§¨¦
.'åë "ïaø÷ eJàä úBòéèð éøä" .I"î÷ ,øãð à÷ éëä̈¦¨¨©£¥§¦¨¥¨§¨

ïàãt :àct øa øîà ?íIBòIe¯ïàãt ,úBLãB÷å úBøæBç §¨¨©©©¨§¨¨§§§§¨¨
¯eöö÷ð .eööwiL ãò ,úBLãB÷å úBøæBç¯íòt ïãBt §§§©¤¦¨§¦§§¨©©

eöö÷pL ïåék :øîà àJeòå .Biãå ,úçà¯.ïãBt ïéà áeL ©©§©§¨¨©¥¨¤¦§§¥¨
I"à
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc mixcp(iyily meil)

ïéàíäìïBéãtzexfeg od ixd ,mcti m` elit` `l` ,dvivwd mcew ¥¨¤¦§
eidiy ,dvivwa ycwdd z` dlzy meyn ,zeyecw zeidl
lirei `ly yexita xn`y ink `ed ixde ,'evvwiy cr' zeyecw

.dvivwd mcew oeict

àøîâ
:dpynd oeyl lr dywn `xnbd

xyt`y mrhde ,'oeict odl yi' oeyl `yixa `pzd hwp recn
,odilr dlg dyecwdy meyn `ed ozectléðúéìåzepyl el did - §¦§¥

','úBLBã÷xyt`y ycwd lk enk ,oeict odl yiy rcp `linne §
z` dlzy it lr s`y `ed dpynd yecig xwir ixdy .ezectl
jixv did ok m`e .dyecwd dlg ,dvivw ly i`pza dyecwd

.yecigd xwir z` eprinydl `pzdåhwp recn ,dyw `tiqa ok §
' ody yecigd xwir z` `le ,'oeict mdl oi`' oeyl `pzdïéà¥

.'úBLBã÷§
,`xnbd zvxznéãéiàéòácàðúéîìzepyl `pzd dvxy oeik - ©§¥§¨¥§¦§¨

aàôéñ' oeylaïéàíäì,'ïBéãtoeyl hewpl xyt` i` `tiqa ixdy ¥¨¥¨¤¦§
,oeict zexyt` `la zeyecw od ,daxc` ixdy ,'zeyecw oi`'àðz̈¨

énða mb dpy -àLéø' oeylaLéíäì,'ïBéãt.'zeyecw' oeyla `le ©¦¥¨¥¨¤¦§
,`xnbd zxxanéëéäøãðm` ,zerihpd z` yicwd oeyl efi`a - ¥¦¨©

,dyw ,'zevvwp opi` m` oaxw el` zerihp ixd' xn`y xaecn
,llk ycwdd legi `l ok m`e ,seqal zevvwp zerihpd lk `ldy
ly oteq ixdy ,miiwzi `l dpzdy i`pzdy mircei ep`y oeik
i`pza ycwdd z` dlzy okzi `l ok m`e .uvwidl zerihpd

.miiwzi `l i`ceay
,`xnbd zvxznøîà,øîéîàdpynd z` cinrdl yiøîBàaixd' ¨©£¥©§¥

oaxw el` zerihpíàïðéàúBöö÷ð,'íBiäz` liabn `edy oeike ¦¥¨¦§¨©
,`l e` e`pz miiwzp m`d ze`xle oizndl xyt` ,onfa i`pzd

.lhazdl e` miiwzdl lekiy i`pz edfeøáòå,íBiäàìåeöö÷ð §¨©©§Ÿ¦§§
miiwzp ixd ,ea xcpy mei eze`a evvwp `ly oeike ,zerihpd

.ycwdd lge ,i`pzd
,`xnbd dywn,ïk íàxake ,i`pzd z` liabdy ote`a xaecny ¦¥

evvwp `le ,meid seq cr epizndy] e`pz miiwzpy xxaed
,[zerihpdänìéløîéîì,dpynd dycig dn -àèéLtdf ote`ay ¨¨¦§¥©§¦¨

.i`pzd miiwzpe i`pza ycwdd z` dlz ixdy ,ycwdd lg
,`xnbd zvxznàìàëéøödlze dpzd m`y epcnll jxev oi` - Ÿ§¦¨

dpynd `l` .lg excp ,meid zerihpd zvivwa ycwdd z`
dxwna zxacnïBâkàkéàcà÷éæàLéôðdwfg gex zayepy - §§¦¨¦¨§¦¨

m`' zerihpd z` yicwde cnre ,zerihpd z` xewrl dlelry
yecigde .meid gexd mxwrz `l m` xnelk 'meid zevvwp opi`
el oi`y oeik ,ycwdd legi `ly xnel mewn didy ,`ed dpyna
`edy meyn wx oyicwn `ed `l` ,zn`a oyicwdl zrc zexinb
`l exwri `ly rcei did eli`e ,gexd zngn xwridl oteqy xeaq

diddpynd zycgne ,ycwdd legi `l ok m`e ,oyicwn
lre ,exwri `l ile`y rcei `edy oeik ,df ote`a s` lg ycwddy

.yicwd ok zrc

drya yicwn `edy] df ote`a zxacn dpyndy dgiken `xnbd
:[xwridl zecner zerihpde dwfg gex yiy

àäåéðz÷dìdpyna zerihpd oic z` epipy ixde -éabzekinqa - §¨¨¨¥¨©¥
oiclúélè`id ixd 'ztxyp dpi` m` oaxw ef zilh' xn` m`y - ©¦

ezpeeky xiaqdl xyt` i`y i`ce zilhae ,oeict dl yie ycwd
,dywi ok m`y ,minid on meia sxyiz `l m` dyicwdlåikúélè §©¦

àîéé÷ äôéøNìdpi` zilh mzq i`ce `ld ,sxyidl zcner - ¦§¥¨©§¨
llky xaca ycwdd z` dpzdy okzi ji`e ,llk sxyidl zcner

,`xnbd zx`an `l` .zilha jiiy epi`[ïéà]mikixv jgxk lr - ¥
dxwna dpynd z` cinrdlïBâkàkéàc,ä÷éìcjiiy jkle §§¦¨§¥¨

m`e ,'ztxyp dpi` m`' i`pza xcpd z` dlze ,sxyiz zilhdy
okénð àëädxwna cinrdl yi ,zerihpa -àkéàcàLéôð à÷éæ- ¨¨©¦§¦¨¦¨§¦¨

m` oyicwd okle ,xwridl zecner zerihpde dwfg gex zayepy
.gexd owifz `låy ,`ed dpyna yecigdà÷ìñCzòcmewn did - §¨§¨©§¨

xnelïìvðúéî àìc dézòcà ÷éqîc`l zerihpdy xeaq `edy- §©¦©©§¥§Ÿ¦§©§¨
,llk elvpiéëä íeMîeokle,øãð à÷oyicwdl ezpeek oi` ok m`e ¦¨¦¨¨©

zexinb mda oi`y zebby ixcpk df ixde ,exwri `l ody cvd lr
e ,milg mpi`e zrcà÷òîLîïìm` mb oyicwdl ezpeeky dpyna ¨©§©¨

zebby ixcpl yeygl oi` jkitle ,exwriy geha epi`e ,exwri `l
xn` m` ,dpyna epipy .lg ycwdde'eë ïaø÷ elàä úBòéèð éøä£¥§¦¨¥¨§¨

:oeict mdl oi` evvwiy cr
,`xnbd dywníìBòìei`ce `ld ,oeict odl oi` mlerl m`d - §¨

zyecwa yecwd xac lk zectl xyt`y myk ozectl xyt`
rnyny 'oeict mdl oi`' dpynd dxn` recn ok m`e ,minc

.ozectl xyt` i` mlerly
,`xnbd zvxznøîàøa,àctoi`' ef oeyl dpynd dhwpy mrhd ¨©©©¨

m` s`y meyn `ed ,'oeict mdlïàãtmcew zerihpd z` - §¨¨
,evvwpyúBøæBçúBLãB÷åmeyn ,ycwdd aey odilr lg - §§§

dyecw odilr dfa ligd ,evvwiy cr zeyecw eidiy xn`yky
`l od cer lk aeye aey dlg ef dyecwe ,evvwp `ly cer lk

e xfg m` oke ,evvwpïàãt,zipyaúBøæBç,úBLãB÷ådf lk mpn` §¨¨§§§
wx `edãòeööwiLdpynd dhwp mewn lkne ,ynn 'mlerl' `le] ©¤¦¨§

,mcti m` elit` ,zeyecw od mlerly meyn 'oeict mdl oi`' oeyl
y xg` la` .[evvwi `ly onf lk,eöö÷ðïãBtíòtúçàBiãå`le - ¦§§¨©©©©§©

,'evvwiy cr' `l` oyicwd `l ixdy ,odilr legl ycwdd xfeg
ze`vei opi` oeict `la la` .oilegl ze`vei ode ozectl yi `l`
m` elit`e .oeict dyrn `la zrwet dyecw oi`y meyn ,oilegl
ribde ,ipelt onf cr `l` dyecwd legz `ly ycwdd onfa dpzd

.oeict `la zrwet dyecwd oi` ,onfd
àìeòå,øîàïåékeöö÷pLáeLïéàïãBtxg` ozectl jixv epi` s` - §¨¨©¥¨¤¦§§¥¨

`ly meyn .oilegl oze` d`iven dnvr dvivwd `l` ,dvivwd
ycwdd rwet evvwpy oeike ,dvivwd cr `l` ycwd odilr lg
dyrn `la s` zrwet dyecwy xaeq `lere .oeict `la ,envrn
oi` ,ipelt onfa rwtz dyecwdy dpzd m` ,xnelk .oeict
zrwet onf eze` ribdyke ,onfd eze` cr `l` zkynp dyecwd

.oeict dyrn zeyrl jixv oi`e ,dnvrn dyecwd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc mixcp(iriax meil)

øîàdéìdywd -áøàðeðîäici lry xnel okzi cvik ,`lerl ¨©¥©©§¨
m` `ld ,oeict dyrn `la s` ,dyecwd zrwet dvivwd

,ectp `l zerihpdïäaL äMeã÷ïëéäìäëìä. §¨¤¨¤§¥¨¨§¨
,dcal rwtz dyecwdy okzi `ly gikedl `pepnd ax siqen

,zxg` zycgzn daiq e` oeict `lläîeeléàøîàäMàìzrya ¨¦¨©§¦¨
,diyeciwíBiä'zàézLàøçîìeéàzà,'ézLàdnec dfy ©©§¦§¦§¨¨¦©§¦§¦

liabn `ed df ote`a mby meyn ,laben onfl zerihpd zycwdl
,cg` meil `l` elegi `ly oiyeciwd z`éîà÷ôðàìaèbike- ¦©§¨§Ÿ¥

,miieqn onfl m`yry zngn mirwtp oiyeciwdy xnel okzi
`idy i`ce `ld ,hb lawl `la `ypidl zxzen didz dy`de
gkene .xg`l `ypidl liaya hb dkixve ,mlerl el zycewn
rwtzy jkl liren epi` oiyeciwd e` ycwdd zrya i`pzdy
dyrn ziiyra jxev yi `l` ,onfd ribiykl dili`n dyecwd

k oeicte ,dy` xizdl ick hb .driwtdl ickz` riwtdl ic
.zerihpdn dyecwd

zerihpl dy` hb oia wlgne ,`pepnd ax ziiyew z` uxzn `ax
:eycwedy

øîàdéìàáø,`pepnd axléîà÷úénãîz` dncn dz` ike - ¨©¥¨¨¦¨§©¦
a wx zeyecw ody zerihpd zyecwúMeã÷íéîczerihpd seby - §©¨¦

,miyecw odly mincd wx `l` yecw epi`úMeã÷ìóebädy`dy ¦§©©
e ,llke llk dnec xacd oi` `ld ,dlral zycewnúMeã÷íéîc §©¨¦

,oeict ici lr zrwet `id ixdy ,xzei dylg dyecw `idyäò÷ẗ§¨
éãëa,driwtdl ick dyrn ziiyr `ll xnelk ,melk `la - ¦§¦

,ozvivwa rwtz ozyecwy zerihpd lr dpzd m` jkitle
la` ,minc zyecw `idy oeik ,dvivwd mr zrwet dyecwd

úMeã÷óebäoeict oi` ixdy ,xzei dwfge dlern dyecw `idy §©©
,da lirenàìäò÷t,éãëa,driwtdl ick dyrna jxev yi `l` Ÿ¨§¨¦§¦

oziy cr mirwet mpi` ,erwti oiyeciwdy dpzd m` elit` jkitle
.sebd zyecw mdy oeik ,hb

,minc zyecwl sebd zyecw oia `ed `ax ly eweligy xg`ne
yecw `edy ,minz oaxw yicwna ezhiyl oicd `di jk ok m`
rwtzy dpzi m` lirei `le ,gafnl envra dlere sebd zyecwa
zyecwa `l` icka zrwet dyecw oi`y meyn ,onf xg` ezyecw

.cala minc
sebd zyecw mby epivny gikene ,`ax ixac lr wleg iia`

:dligzn ok dpzd m` ,dili`n zrwet
øîàdéìéiaày ,xeaq dz` jk m`d ,`axlúMeã÷óebäàìäò÷t ¨©¥©©¥§©©Ÿ¨§¨

,éãëaàéðúäåxne`d ,`ziixaaøBL'äæoaxw `diäìBòìkìLíéL ¦§¦§¨©§¨¤¨¨§¦
íBé,dlerl edeaixwi ,elld minid miyelya edeaixwi m` -

øçàìeìLíéLíBé`di,'íéîìL,rwtz eay dlerd zyecwy epiide §©©§¦§¨¦
`ed ixd ,minly zyecw eilr legz dnewnaeìkìLíéLíBéäìBò ¨§¦¨

zyecw eilr dlg -e ,mei miyelyl dlerøçàììLíéLíBézrwet §©©§¦
zyecw dlge dlerd zyecw,íéîìLyie .yicwnd dpzdy enk §¨¦

oiadléànà,dyrn lk ziiyr `ll dlerd zyecw drwt recn- ©©
y s`y gken `l`úMeã÷óebäeäðéðie`xd xey zyecwy - §©©¦§

sebd zyecw `id gafnlåok it lr s`,éãëa äò÷t`ax lr dywe §¨§¨¦§¦
sebd zyecwy xn`e ,sebd zyecwl minc zyecw oia wligy

.oeict `la ,dili`n zrwet dpi`
e ,icka zrwet dpi` sebd zyecw zn`a ,`xnbd zvxznàëä- ¨¨

dlerl xey yicwn ly `ziixaaéàîa,ïðé÷ñòøîàcyicwnd §©©§¦¨§¨©
dyecw dndad `dzyéîãìdndad lr legz `ly yxity - ¦§¥

`le ,cala minc zyecw `l`df xeyy xn` `le ,sebd zyecw
lra xeya zwqer `ziixade] oaxw `iai eincny `l` ,oaxw `di
zrwet dyecwd jkitle ,[minc zyecw `l` yecw epi`y ,men
la` ,icka elit` zrwet minc zyecwy oeik ,mei miyely xg`l

.dnecke oeict ici lr wx `l` ,icka zrwet dpi` sebd zyecw
:[icka zrwet dpi` sebd zyecwy-] ef `pwqn lr dywn `xnbd

éà,éëä,'incl' xn`y ote`a `ziixad z` cinrdl yiy ¦¨¦
sebd zyecw la`] minc zyecw `idy meyn zrwet dyecwde

ok m` ,[rwtz `l dnec ote`aàîéàxe`ia edn il xen`-] ¥¨
[dàôéñ`di df xey' xne`dy ,`ziixad lyøçàììLíéLíBé ¥¨§©©§¦

oaxw,äìBòåéLëòîeoaxw `di,'íéîìL,minly eiykr `ed ixd ¨¥©§¨§¨¦
,`xnbd zx`ane .xn`y enk ,dler didi mei miyely xg`leéà¦

zøîààîìLa,mipte` ipya `ziixad z` cinrz m` oaen didi - ¨§©§¦§¨¨
àãç,`yixd -úMeã÷a,óebäàãçå,`tiqd -úMeã÷aíéîc, £¨¦§©©©£¨¦§©¨¦
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  ד' כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מוה"ר מרדכי אהרן שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר נתמנה למגיד שיעור בגמרא בישיבת תורת אמת.

הנה יה"ר מהשי"ת שיראה פרי טוב בעמלו ויחדיר בשומעי לקחו חביבות התורה ע"י 
יראת שמים טהורה לברך נותן התורה נותן לשון הווה ומה להלן באימה ביראה ברתת ובזיעה 
)עיין בלקוטי הש"ס להאריז"ל שזה נגד ד' אותיות דשם הוי'( אף כאן )בכל אחד בכל מקום 

ובכל זמן - עולם שנה נפש( באימה ביראה ברתת ובזיעה.

המחכה לבשו"ט מהצלחתו בהנ"ל.

miwxt dyelya` cenr hk sc ± iriax wxtmixcp
.àðåðîä áø ì"à?diict `la oilegl oi`vei j`id :`lerl.äëìä ïëéäì ïäìù äùåã÷ éëå

.evvwpy t"r` icka drwt ikid ,xnelk.éúùà úà íåéä äùàì øîåàä àìäåil `dzy

.meid zycewn.éúùà úà éà øçîìå.oiyeciw zrya jk dpzdy t"r`øçîì à÷ôð éî
.èâ àìáevvwpc t"r` ,p"d.oeict `la iwtp `le ,"izy` z` oi` xgnl" enk epiid -éî

.'åëå óåâä úùåã÷ úéîãî à÷zerihp ipd

iyicwcdiictl,minc zyecw iyicw -ikdle

sebd zyecw - dy` la` .evvwpy xg`n erwt

.icka drwt `l ikdle ,`idøîàù éî àéðúäå
ìë äìåò äæ øåùì.íåé 'jeza axwi m`ylmei '

xg`l m`e ,dler -l.minly `di - axwi mei '

ì ìë.äìåò éåä íåé 'l xg`le ,xn`y enk`vi '

zyecwn.minly iede dler.éàîàå`wtp

zyecwndrwte ,edpip sebd zyecw `d ?dler

`l sebd zyecw :xn`c `lerl `iywe ,icka

.icka drwt.ïðé÷ñò éàîá àëä àìåò êì øîà
drwtc.dler zyecw.éîãì øîàã:ikd xn`c

lk dler einc zxezlgw`e epct`y xg`l mei '

xg`l ikdl - dler eincal,icka drwt mei '

`l izk` sebd zyecw la` .`id minc zyecwc

.drwt.ä"à.incl dl znwenc.àôéñ àîéà
ikd - "minly mei miyly cre eiykrne dler mei miyly xg`l df xey" xn` :`iddc

.edi` xn`ck ied.àîìùá úøîà éà.minc zyecwa `tiqe ,sebd zyecwa `yix
åðééä
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oikixv oi` evvwpy xg`lc :xn`e ,dilr bilt `lere .evvwiy cr oilegl o`iven opeict

- "evvwiy cr" xn`y df ,`lerl ,oky oeike .icka drwt dyecwc ,oeictxnel `a `l

eze`ne ,onf eze` cr zeyecw ediy xnel `l` ,evvwiy cr ozyecwl exfgi mcti elit`y

zexfeg o`ct `ct xa xn`c i`n` `icda `ler bilt `lc `de .ozyecw rwtz jli`e onf

zeyecwe-diteb `ct xac ,jixhvi` `lc meyn

xg`l elit`c l"qc meyn `l` ikd xn` `l

biltc oeike .ziyixtcke ,oeict oikixv evvwiy

aey evvwpy oeikc xn`e ,`pic i`d` `ler dilr

oicet oi`-ik 'lerle .bilt `zlin dlek` `linn

oeict mdl oi` 'ipzna opz-`z` `teb `id

reci onf cr xac yicwndy ,opireny`l-eze`n

`vne .oeict jixv oi`e ezyecw drwtp jli`e onf

xac `zbelt elzc ,inlyexia eyexitl milbx

`ctdiwfg :mzd 'iqxbc .opgei 'xe diwfga `lere

o`ct :xn` opgei iax ,ozyecwl exfg o`ct :xn`

-mdl oi` :opgei 'xc dilr `bilt 'ipzn .oiiect

evvwiykl :dl xzt .oeict-.oeict mdl oi`

.ibilt izxza `nl` .oeict oikixv oi` ,xnelk

o`ct xn`c `ct xal" xn` jenqa onwlc epiide

"zeyecwe zexfeg-`ed cegla `ct xa `nl`

ixhe liwycn ,`ct xak `zkldc xnel `vnz 'it` ,jkld .`ler dil dcen `le ,ikd xn`c

d"t`e ,'eke `ed o`cty `l` epy `l :xn`e ,diail` opgei iax-xn`c `ed ycwda `wec

drwt `pennc diikf i`cec oeik ,zepenn ipic la` .icka drwt `l dyecwc meyn ,ikd

"ipeltl jixg`e jl iqkp" opixn`cke ,icka-xiiyy dne .oey`x xiiyy dn `l` ipyl oi`

oeekzpy ,"dlr`y cr" xn` ikc `nip i`nl jkld .dizekf rwt milyexil dlr ikn "milyexil dlr`y cr jl dpezp icy" xn` ik p"d .icka oey`xc dizekf rwtc dil zi` `din oey`x

lawnl diepw zeidl xefgz epnn dze` dpwi elit`y xnel-,cala milyexil dlriy cr el dzepwl oiekzpy xnel ,dihytk dipyil iyextl ol zi`c oeik ,ikd xninl ol zil i`ce `d

miiprl df rwxw `di" xne`l d"de ,cegla dxin`ae dt zyecwa lg ycwdc meyn ,cala yicwna `l` df oic oi`c xnel epica jkeg did l"f `"ayxd s`e .l"f eixac el` .okn xg`l `le

"milyexil dlr`y cr-`nlra exiagl dpwna la` .dxiqnk dxin`c-dwfg e` xhy e` sqke ,dwfgae xhya sqka `l` zepwl el xyt` i` "eiykrn" l"` elit` `d ?ipw i`nac ,`l

dpwe df xfgyk ,dpey`x ef dpzn e` df xkn lr dyrpy-dpwi dna seqale ,el` ly oziipw dzlk xak?éëå.dkld okidl oday dyecwi`nl gpiz :z"`e .icka rwtzc dil `xiaq `lc

"wxid on xcepd" wxta opzde ?icka drwt `l zenpewc dizrc` wilq ikid ,opiwqr zenpewac `pyixtc `yexit jci`l la` .ikd jxtnl `ki` - opiwqr ynn ycwdac 'ipzna opiyxtnc

gqtd iptl dkld ,"bgd cr jia` zial iklz m` gqtd cr il zipdp z`y"-n"dc :uxize ,l"f dpei 'x axd dywd jk !`linn `xeqi` rwt gqtd xg`lc `nl` .gqtd cr ez`pda dxeq`

a rwte dixeqi` yilw d"yne ,ezy` lr `l` lg epi`y ,mzd ik ihxt mpewampeict qitzc mil`c ikid ik ,`nlr ilek` edl xq` elld zerihpc ,'ipznc i`d ik illk mpew la` .ick

"xcend oia oi`" wxt yixa onwl xi`n 'x xn`ck ,ycwdk-icka rwt `le ixingc ol `xiaq p"d.øîà.drwt `l sebd zyecwe iia` dil`xiaqe ,inp bilt ikd dywnc iia`c xyt`

`wtp `l xgnlc dcen dy`l xne`da ,icka drwt sebd zyecw elit`c iia`l dil `xiaqc idpc xyt`e .hb `la `wtp xgnlc "izy` z` i` xgnle izy` z` meid" dy`l xne`dc dil

) "gleyd" 't seqa gkenck ,ixwin cegla zexit oipw - zinler epi`y oipw lkc meyn ,`nrh epiide .hb `la:en oihibi`cec oeik ,ycwd iab ,jkld .bdep laeidy onfa exiagl dcy xken iab (

zinler epi`y minc ycwd dilr liig-minc zyecw `l` dyecw dze` `dz `l 'it`y ,cala reci onfl sebd zyecw legizc inp `ed oica-la` .ycwd iab minc zyecw epivn ixd

ogky` `l dy`a minc oipwe ,sebd oipw dia ipw `l mlerl ezy` `ied `l i`c oeik ,dy`a-dgked dfl yie .seb oipw epi` dfa `veik lky ,cala reci onfl ezy` didzy xyt` i`

"mei miyly dler ef ixd" :opgei iax mya eda` 'x :mzd qxbc ,oiyeciwc "xne`d" 'ta inlyexia-zycewn z` ixd" .dil`n oilegl dzvi mei miyly xg`l ,dler ef ixd mei miyly lk

"mei miylyl-oeict `la `vei ycwd epivn okid .hb `la d`veiy dy` epivn `le ,oeict `la `vei ycwd epivn ?dy` oia dn ycwd oia dn .zycewn ef ixd-dcya lkd ixac xztz

'eke "dy`l xne`d eli`" zehiyta jk lk jenqa lirl 'iywnc xg`n ,`xazqn p"de .dcen dy`a ,icka drwt sebd zyecwc xn`c o`nl elit`c `nl` .dpwn-`kil `dac `nl`c

`"ayxd ,biltc o`n.àëä.incl xn`c inp`ki`e .e`vi `l gafn icin - ziad wcal oininz qitznd :l"iwc ,sebd zyecw yecw incl xn` elit` - mz eli`c .men lra iedc oebke

elit`c :xn`c o`n `ki`e .icka drwt `l inp minc zyecw elit` dicicl `dc ,`gip `l izk` - `ct xal la` ,icka drwt minc zyecwc dil `xiaqc ,`axl wilq `wext i`dc c"n

xn`y dryay oeiky :`"cqc il d`xp !`hiyt d"` :`niz ike .minly zyecw mei 'l xg`l dilr `liig d"yne ,e`ctyk `ct xa dl iwen opiwqr incl yicwnc oeikc ,`gip `ct xal

,icka drwt `l dler zyecwc ,legl ie`x did `l "minly 'l xg`l"`ilz `lzn minly zyecwc l"nw ,minly zyecw legz `l dler zyecwl d`cty xg`l 'it`c `nip - oky oeike

`liig `geex zgkyn ike ,`niiwe.éà.'eke izxz ipzwc epiid minc zyecwa `cge sebd zyecwa `cg `nlya zxn`minc zyecw `wec xn`z `ly ,`yix iielbl `tiq `pzc ,xnelk

- minc zyecwa dl znwene ,icka drwt `l sebd zyecwc jl `xiaqc ,jcicl `l` .icka drwt sebd zyecw 'it`c opireny`l ,izxz ipz ikdl - drwt `l sebd zyecw ,icka drwt

l"q `nl`c ,"minc zyecwl sebd zyecw zincnw i`n" `pepnd axl ixecd`l dil `ied `l `axl jkld .icka drwt sebd zyecw elit`c `dn opirny i`cec ,`ax azez`e ?l"l izxz

,reci onfl dizi` ycwd la` .dlrnl izazky enke ,oi`vgl zeyi` oi`c meyn ,ycwdl dy` inc `lc :xninl dil ded ikd `l` ,dy`c sebd zyecwk drwt `l ycwdc sebd zyecwc

d"yne .minc zyecw y"k - icka drwt sebd zyecw elit`c `gken `ziixac oeikc ,`lerl dil riiqn `ziixa jdc ,`zil `pepnd axc dikxit jkld .icka dia drwt sebd zyecw elit`e

sebd zyecwc - e`cty oebk `nwe`l ivn `lc ,`ct xal iywz - `id sebd zyecwa 'it` `ziixa k"rc oeikc ,xnelk .icka dyecw drwt `l xn`c `ct xac dizaeiz iediz `nil :xn`

oeicta edpinwe`le xninl `ki`c ,dil iywz `l - minc zyecwa ediiexzc xninl opivn ded i` la` .oeict dl oi`.
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miwxt dyelya` cenr hk sc ± iriax wxtmixcp
.àðåðîä áø ì"à?diict `la oilegl oi`vei j`id :`lerl.äëìä ïëéäì ïäìù äùåã÷ éëå

.evvwpy t"r` icka drwt ikid ,xnelk.éúùà úà íåéä äùàì øîåàä àìäåil `dzy

.meid zycewn.éúùà úà éà øçîìå.oiyeciw zrya jk dpzdy t"r`øçîì à÷ôð éî
.èâ àìáevvwpc t"r` ,p"d.oeict `la iwtp `le ,"izy` z` oi` xgnl" enk epiid -éî

.'åëå óåâä úùåã÷ úéîãî à÷zerihp ipd

iyicwcdiictl,minc zyecw iyicw -ikdle

sebd zyecw - dy` la` .evvwpy xg`n erwt

.icka drwt `l ikdle ,`idøîàù éî àéðúäå
ìë äìåò äæ øåùì.íåé 'jeza axwi m`ylmei '

xg`l m`e ,dler -l.minly `di - axwi mei '

ì ìë.äìåò éåä íåé 'l xg`le ,xn`y enk`vi '

zyecwn.minly iede dler.éàîàå`wtp

zyecwndrwte ,edpip sebd zyecw `d ?dler

`l sebd zyecw :xn`c `lerl `iywe ,icka

.icka drwt.ïðé÷ñò éàîá àëä àìåò êì øîà
drwtc.dler zyecw.éîãì øîàã:ikd xn`c

lk dler einc zxezlgw`e epct`y xg`l mei '

xg`l ikdl - dler eincal,icka drwt mei '

`l izk` sebd zyecw la` .`id minc zyecwc

.drwt.ä"à.incl dl znwenc.àôéñ àîéà
ikd - "minly mei miyly cre eiykrne dler mei miyly xg`l df xey" xn` :`iddc

.edi` xn`ck ied.àîìùá úøîà éà.minc zyecwa `tiqe ,sebd zyecwa `yix
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oikixv oi` evvwpy xg`lc :xn`e ,dilr bilt `lere .evvwiy cr oilegl o`iven opeict

- "evvwiy cr" xn`y df ,`lerl ,oky oeike .icka drwt dyecwc ,oeictxnel `a `l

eze`ne ,onf eze` cr zeyecw ediy xnel `l` ,evvwiy cr ozyecwl exfgi mcti elit`y

zexfeg o`ct `ct xa xn`c i`n` `icda `ler bilt `lc `de .ozyecw rwtz jli`e onf

zeyecwe-diteb `ct xac ,jixhvi` `lc meyn

xg`l elit`c l"qc meyn `l` ikd xn` `l

biltc oeike .ziyixtcke ,oeict oikixv evvwiy

aey evvwpy oeikc xn`e ,`pic i`d` `ler dilr

oicet oi`-ik 'lerle .bilt `zlin dlek` `linn

oeict mdl oi` 'ipzna opz-`z` `teb `id

reci onf cr xac yicwndy ,opireny`l-eze`n

`vne .oeict jixv oi`e ezyecw drwtp jli`e onf

xac `zbelt elzc ,inlyexia eyexitl milbx

`ctdiwfg :mzd 'iqxbc .opgei 'xe diwfga `lere

o`ct :xn` opgei iax ,ozyecwl exfg o`ct :xn`

-mdl oi` :opgei 'xc dilr `bilt 'ipzn .oiiect

evvwiykl :dl xzt .oeict-.oeict mdl oi`

.ibilt izxza `nl` .oeict oikixv oi` ,xnelk

o`ct xn`c `ct xal" xn` jenqa onwlc epiide

"zeyecwe zexfeg-`ed cegla `ct xa `nl`

ixhe liwycn ,`ct xak `zkldc xnel `vnz 'it` ,jkld .`ler dil dcen `le ,ikd xn`c

d"t`e ,'eke `ed o`cty `l` epy `l :xn`e ,diail` opgei iax-xn`c `ed ycwda `wec

drwt `pennc diikf i`cec oeik ,zepenn ipic la` .icka drwt `l dyecwc meyn ,ikd

"ipeltl jixg`e jl iqkp" opixn`cke ,icka-xiiyy dne .oey`x xiiyy dn `l` ipyl oi`

oeekzpy ,"dlr`y cr" xn` ikc `nip i`nl jkld .dizekf rwt milyexil dlr ikn "milyexil dlr`y cr jl dpezp icy" xn` ik p"d .icka oey`xc dizekf rwtc dil zi` `din oey`x

lawnl diepw zeidl xefgz epnn dze` dpwi elit`y xnel-,cala milyexil dlriy cr el dzepwl oiekzpy xnel ,dihytk dipyil iyextl ol zi`c oeik ,ikd xninl ol zil i`ce `d

miiprl df rwxw `di" xne`l d"de ,cegla dxin`ae dt zyecwa lg ycwdc meyn ,cala yicwna `l` df oic oi`c xnel epica jkeg did l"f `"ayxd s`e .l"f eixac el` .okn xg`l `le

"milyexil dlr`y cr-`nlra exiagl dpwna la` .dxiqnk dxin`c-dwfg e` xhy e` sqke ,dwfgae xhya sqka `l` zepwl el xyt` i` "eiykrn" l"` elit` `d ?ipw i`nac ,`l

dpwe df xfgyk ,dpey`x ef dpzn e` df xkn lr dyrpy-dpwi dna seqale ,el` ly oziipw dzlk xak?éëå.dkld okidl oday dyecwi`nl gpiz :z"`e .icka rwtzc dil `xiaq `lc

"wxid on xcepd" wxta opzde ?icka drwt `l zenpewc dizrc` wilq ikid ,opiwqr zenpewac `pyixtc `yexit jci`l la` .ikd jxtnl `ki` - opiwqr ynn ycwdac 'ipzna opiyxtnc

gqtd iptl dkld ,"bgd cr jia` zial iklz m` gqtd cr il zipdp z`y"-n"dc :uxize ,l"f dpei 'x axd dywd jk !`linn `xeqi` rwt gqtd xg`lc `nl` .gqtd cr ez`pda dxeq`

a rwte dixeqi` yilw d"yne ,ezy` lr `l` lg epi`y ,mzd ik ihxt mpewampeict qitzc mil`c ikid ik ,`nlr ilek` edl xq` elld zerihpc ,'ipznc i`d ik illk mpew la` .ick

"xcend oia oi`" wxt yixa onwl xi`n 'x xn`ck ,ycwdk-icka rwt `le ixingc ol `xiaq p"d.øîà.drwt `l sebd zyecwe iia` dil`xiaqe ,inp bilt ikd dywnc iia`c xyt`

`wtp `l xgnlc dcen dy`l xne`da ,icka drwt sebd zyecw elit`c iia`l dil `xiaqc idpc xyt`e .hb `la `wtp xgnlc "izy` z` i` xgnle izy` z` meid" dy`l xne`dc dil

) "gleyd" 't seqa gkenck ,ixwin cegla zexit oipw - zinler epi`y oipw lkc meyn ,`nrh epiide .hb `la:en oihibi`cec oeik ,ycwd iab ,jkld .bdep laeidy onfa exiagl dcy xken iab (

zinler epi`y minc ycwd dilr liig-minc zyecw `l` dyecw dze` `dz `l 'it`y ,cala reci onfl sebd zyecw legizc inp `ed oica-la` .ycwd iab minc zyecw epivn ixd

ogky` `l dy`a minc oipwe ,sebd oipw dia ipw `l mlerl ezy` `ied `l i`c oeik ,dy`a-dgked dfl yie .seb oipw epi` dfa `veik lky ,cala reci onfl ezy` didzy xyt` i`

"mei miyly dler ef ixd" :opgei iax mya eda` 'x :mzd qxbc ,oiyeciwc "xne`d" 'ta inlyexia-zycewn z` ixd" .dil`n oilegl dzvi mei miyly xg`l ,dler ef ixd mei miyly lk

"mei miylyl-oeict `la `vei ycwd epivn okid .hb `la d`veiy dy` epivn `le ,oeict `la `vei ycwd epivn ?dy` oia dn ycwd oia dn .zycewn ef ixd-dcya lkd ixac xztz

'eke "dy`l xne`d eli`" zehiyta jk lk jenqa lirl 'iywnc xg`n ,`xazqn p"de .dcen dy`a ,icka drwt sebd zyecwc xn`c o`nl elit`c `nl` .dpwn-`kil `dac `nl`c

`"ayxd ,biltc o`n.àëä.incl xn`c inp`ki`e .e`vi `l gafn icin - ziad wcal oininz qitznd :l"iwc ,sebd zyecw yecw incl xn` elit` - mz eli`c .men lra iedc oebke

elit`c :xn`c o`n `ki`e .icka drwt `l inp minc zyecw elit` dicicl `dc ,`gip `l izk` - `ct xal la` ,icka drwt minc zyecwc dil `xiaqc ,`axl wilq `wext i`dc c"n

xn`y dryay oeiky :`"cqc il d`xp !`hiyt d"` :`niz ike .minly zyecw mei 'l xg`l dilr `liig d"yne ,e`ctyk `ct xa dl iwen opiwqr incl yicwnc oeikc ,`gip `ct xal

,icka drwt `l dler zyecwc ,legl ie`x did `l "minly 'l xg`l"`ilz `lzn minly zyecwc l"nw ,minly zyecw legz `l dler zyecwl d`cty xg`l 'it`c `nip - oky oeike

`liig `geex zgkyn ike ,`niiwe.éà.'eke izxz ipzwc epiid minc zyecwa `cge sebd zyecwa `cg `nlya zxn`minc zyecw `wec xn`z `ly ,`yix iielbl `tiq `pzc ,xnelk

- minc zyecwa dl znwene ,icka drwt `l sebd zyecwc jl `xiaqc ,jcicl `l` .icka drwt sebd zyecw 'it`c opireny`l ,izxz ipz ikdl - drwt `l sebd zyecw ,icka drwt

l"q `nl`c ,"minc zyecwl sebd zyecw zincnw i`n" `pepnd axl ixecd`l dil `ied `l `axl jkld .icka drwt sebd zyecw elit`c `dn opirny i`cec ,`ax azez`e ?l"l izxz

,reci onfl dizi` ycwd la` .dlrnl izazky enke ,oi`vgl zeyi` oi`c meyn ,ycwdl dy` inc `lc :xninl dil ded ikd `l` ,dy`c sebd zyecwk drwt `l ycwdc sebd zyecwc

d"yne .minc zyecw y"k - icka drwt sebd zyecw elit`c `gken `ziixac oeikc ,`lerl dil riiqn `ziixa jdc ,`zil `pepnd axc dikxit jkld .icka dia drwt sebd zyecw elit`e

sebd zyecwc - e`cty oebk `nwe`l ivn `lc ,`ct xal iywz - `id sebd zyecwa 'it` `ziixa k"rc oeikc ,xnelk .icka dyecw drwt `l xn`c `ct xac dizaeiz iediz `nil :xn`

oeicta edpinwe`le xninl `ki`c ,dil iywz `l - minc zyecwa ediiexzc xninl opivn ded i` la` .oeict dl oi`.
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:àéðúäå ?éãëa äò÷t àI óebäIk äIBò äæ øBL" ©¨¨§¨¦§¦§¨©§¨¤¨¨
"íéîIL íBé 'I øçàIe ,íBé 'I¯,äIBò íBé 'I Ik §©©§¨¦¨¨

,eäðéð óebä úMeã÷ ?éànà .íéîIL íBé 'I øçàI§©©§¨¦©©§©©¦§
ïðé÷ñò éàîa àëä !éãëa äò÷ôe¯éëä éà .éîãI øîàc ¨§¨¦§¦¨¨§©¨§¦©©£©¦§¥¦¨¦

."íéîIL åéLëòîe ,äIBò íBé 'I øçàI" :àôéñ àîéà¥¨¥¨§©©¨¥©§¨§¨¦
íéîc úMeã÷a àãçå óebä úMeã÷a àãç á"àà¯ £¨¦§©©©£¨¦§©¨¦
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קצח

miwxt dyelyaa cenr hk sc ± iriax wxtmixcp
.'åëå êéøèöéàã åðééädrwt minc zyecw oiae sebd zyecw oiac ,izxz ipz ikdl :`pin`c

.icka.äò÷ô äì÷ äùåã÷ì äøåîç äùåã÷î àúùä éúøú éðúîì éì äîì,dxeng `idy dler

.dlw `idy minly zyecwl.äì÷ äùåã÷îdlwc minly xnelk`idy dler zyecwl ,

?`irain ,dxeng.irwt ediiexzc ,minc zyecwl cge sebd zyecwl cg ,e`l `l`

.`wexit `kile ,`lerc `zaeizeéåäéú àîéð
.àãô øáã äéúáåéúsebd zyecw 'it`c xn` `kdc

mrt ocet - evvwp :xn` `ct xae ,icka drwt

.icka drwt `l minc zyecw 'it`c ,zg`éøåñç
.éðú÷ éëäå àøñçéîlk dler df xey" xne`dl'

xg`l eiykrne meillk - "minly mei 'l'

xg`l ,dlerlxn`e li`edc .minly mei '

,eiykrn minly my dilr lg - "eiykrn"

xg`l minly ied ikd meynelzyecwc ,mei '

."eiykrn" xn`e li`ed ,icka ikda drwt sebd

xg`l minly eiykrn" xn` `l m` la`l'

xg`l elit` ,ied dler - "meilzycewnc ,mei '

xg`llsebd zyecw drwt `l mzdc ,mei '

.icka.úùãå÷îãxg`llxn` `l ikc .mei '

jlid" dy`l xne`d :`dl `inc ,"eiykrn"

xg`l il iycwzde ef dhextl- "mei '

xg`l zycewnclelkrzpc b"r`e ,mei '

`ied - mlera mpi`y ,oiyecw ly zernd

xg`l zycewnl.mei ',p"dxn` `l ik

ekldc b"r` ,"eiykrn"ly mei miyly jdl

ipzwc `tiqe .ied dler inp `zyd - dler

miyly cre eiykrne dler mei miyly xg`l"

xg`lc ,"minly meil"eiykrn" xn` `lc b"r` ,minly zyecw rwte dler ded mei '

dlgz dler xikfdy oeikc ,"dler mei miyly xg`l" `yixa xn`e micwc meyn mzd -

xn`c meyn `ed `kde .ied dler mei miyly xg`l jkld ,"eiykrn" xne`k dyrp -

- `nlra la` ,sebd zyecwa oia minc zyecwa oia ,ediiexza dyecw drwt "eiykrn"

`niiwck `lerc `zaeize .`ct xal dyw `le ,icka drwt `l minc zyecw elit`

.`niiw.àèéùô'ipznl zxqgnc oeikc xnelkmiyly lk dler df xey" w"dc zvxze

il dnle ,ied minly mei miyly xg`lc ,"minly mei miyly xg`l eiykrne mei

xninl jixv xn`c oeikc ,`hiyt ?'eke eiykrn xn` `l m` :w"dc aey xninl

!dler ied - "minly mei miyly xg`l eiykrn" xn` `l m`c `prci `linn ,"eiykrn"

.àëéøö àì õéøúxey" xn`y xg`lc ,zxn`wck ipzw ded i`c .dia xcd i` l"nw `dc

xn`e dia xcd `zydc b"r` ,"minly mei miyly xg`l mei miyly lk dler df

mcew "eiykrn" xn` `l "dler mei miyly lk" xn`yk `xwirne li`ed ,"eiykrn"

xg`l 'it`e ,xn`w melk `le - "minly mei miyly xg`l" xn`yl.ied dler mei '

mei miyly xg`l" xn`iy mcew "eiykrn" dlgza xn`iy opira `wecc ,l"nw `dc

xn`wck ,"minly.lirl.úøæåç äðéà ã"îì àçéðäjeza ipyl dycwzpe dcnr m`y

ivn - ipyl zycewn dpi` mei miyly.'eke dy`l xne`d dedc icin :xninlã"îì àìà
.úøæåçjeza ipyl dycwzpe dcnr m`ylikc xninl ivn ikid ,ipyl zycewn - mei '

mzd ,ikd 'it` ,zxfeg c"nl 'it` :uixz ?ied dler "mei miyly xg`l eiykrn" xn` `l

.mei miyly xg`l dler ied - `xwirn "eiykrn" xn` `l i`åúøéñîë äåáâì åúøéîàã
.èåéãäì,icka drwt `l - "minly eiykrn" xn` `le "dler eiykrn" xn`c oeike

.dler ied mlerleàãô øáì.úåùãå÷å úåøæåç ïàãô øîàãevvwpy xg`l 'it`e.ocete xfeg
èåùôú
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øîà.'eke ied dler mei miyly xg`l minly eiykrn xn` `l m` xn`w ikd `tt ax

xal iywz `le ,incl xn`c mlerle ,`niiw `niiwck `yix la` ,ivexzl opiz` `tiq :'it

"minly eiykrne dler mei 'l xg`l" :w"dc opivxzn `tiq la` .oeicta dl iwenc ,`ct

`cg :izxz ol rnynwe ."minly eiykrn" xn` `l m` eixack dler `dz mei 'l xg`l

,liig cegla "dler mei 'l xg`l" xn` ikc -

inp yecw `l `zyd yecw `lc oeik `niz `le

,liig inp `pnf xzal `l` ,`zilc ,`zry xg`l

inp l"nwe .'eke dy`l xne`d lr dedc mrcn

iedc `ed "minly eiykrn" xn` `lyk `wecc

iykrn" xn`c `kid la` ,dler mei 'l xg`le

iline .dler mei 'l xg`l `ied `l - "minly

drwt `l sebd zyecwc :`cg ;`da l"nw `aeh

,dlerc dxeng dyecw n"d `niz `le ,icka

`l minlyc dlw dyecw 'it` `l` ,`zilc

minlya `ziinw dyecw hwp d"yne .icka drwt

n"d `niz `le .`yixc `inec dlera `hwp `le

df oebkac "mei 'l lk minly df xey" xn`c `kid

,rpen dl oi`y ,zklede zhytzn minly zyecw

zyecw okn xg`l ea qitzdyk elit` `l`

ixwn `l `peeb i`d ikc ,`liig `"cq ,dler

ith `ilrn `xza dyecw daxc`c ,icka drwt

zyecwy ,cere .dxengl dlw dyecw on iede

zyecw d`vn ef dnda lr dlgy cin minly

miyly xg`l hytzdn dzrpen `idy dler

ef dnda `dz `l `peeb i`d ik lkc `"cqe ,mei

- mei miyly cr `l` minly zyecwa zqtzp

micwdyk n"d `niz `le .icka drwt `l minly zyecw `peeb i`d ik elit`c l"nw

mei miyly xg`e minly mei miyly lk" xn`y oebk dler zyecwl minly zyecw

elit` `l` ,zklede zhytzn minly zyecw `dzy `ed oic `peeb i`d ikac - "dler

`gkyn `l minly zyecw `"cq - "dler mei miyly xg`l" xn`e micwdy `kid

eiykrn" xn` xeac ick jezay oeikc l"nw - xzei legz `le ,"mei miyly `l`" `geex

e`le .llk legl dler zyecwl mewn oi` aeye ,minly zyecw dil `liig - "minly

"minly eiykrne dler mei miyly xg`l" xn`y in :w"d `l` ,`ziixal dl opiyaync

rpeny edf "minly eiykrne" xn`y xg` `l` ,dler mei 'l xg`l `dzy `ed ie`x -

ep`y dfy xn`z `ly .icka drwt `l minly zyecwc meyn ,legz `ly dler zyecwl

mei miyly xg`l" xn`y dfy meyn epiid zklede zhytzn minly zyecwy mixne`

inp mei miyly xza `zyd ,`liig `l dler zyecwc oeikc ,melk eixaca oi` "dler

`l eli`c ,`zilc - icka minly zyecw drwt `lc meyn `nrh iedil `le `liig `l

xn`c i`nc `nrh i`ce jkld .`ied dler mei miyly xg`l "minly eiykrn" xn`

iwenpne ,l"pk .icka drwt `l minly zyecwc meyn epiid - dler ied `lc `zyd

dil `pz `d ?ipdn miyly xg`lc `tiq l"nw i`n :z"ke .eizcnl mipey`xd on daxd

`l ik `wecc `"d mzdn i` :l"i !minly mei miyly xg`le dler miyly lk :`yix

'iwqncke ,xcdnl ivn `l inp dia xcd 'it`c `tiq l"nw ,dia xcd.íòãîlr dedc

.'eke dy`l xne`d`liig - `zyd dyecw `liig `lc b"r` ,mzdc ikid ikc ,xnelk

`pnf xza `liig - `zyd dyecw `liig `lc b"r` ,p"d ,`pnf xza..àèéùô,xnelk

,daxc` ?`hiyt dywnw i`n :z"`e ?opireny`l `pzl dil dnle ,mzd ik ipdnc `hiyt

,sqkc `ceariy dab `ki` `d n"n ,zernd elkrzpy t"r` mzd ,inc inc !dax `kixv

) "xne`d" wxt mzd 'ixn`cke.hp oiyecw,oiinc oecwtl `le oiinc delnl e`l ifef ipd :(

'l mcew xhyd rxwzpe xhya ycwnd `dc .zycewn ikd meyne-,zycewn dpi`

iyecw iliig ikc meyn-ycwd liig ik ,dycw` `nlra `xeaicac oeik ,inp `kde .`xhy `kil-ezxiqnk deabl ezxin`c xn`c ,jinq `pwqn`c :l"ie !dixeaicl dizil

`hiyt iywn d"yn ,dy`c iyecw sqkn deabl dxin` drxb `lc dil `hiyt jkld .heicdl.àçéðä.zxfeg dpi` xn`c o`nl] (zyy axe ongp axc) `zbelt'xc :l"v

yiwl yixe opgei) oiyeciwc "xne`d" 'ta [.hp 'c(.àëä.heicdl ezxiqnk deabl ezxin`c ip`yinp iedize :z"`e .dia xcd ivn `l `kd - zxfeg mzd c"nl elit` ,jkld

) zeaezka 'ixn`c idpc .mei miyly cr ycwd liig `lc oeik ?dia xcd ivn `l i`n` izk` ,dxiqnk.at sci`c ,miyly xg`l cr jl dpwz `le ef dxt jeyn :`rivnae ((

mb`a `niiw-exvga zcnerae ,dpw `l-ea xfg la` ,mizpia ea xfg `lya `wec epiid ,dpw-.mei 'l xg`l cr 'ipw `lc oeik ,dia xcdinl ivn exvga zcner 'it` i`ce

heicdl ezxiqnk 'ixn` ikc :l"ie ?dia xcdinl ivn `l i`n` liig `l `zydc oeik ,dxiqnk iedc idp ,inp deable-xg`le eiykrn" c"nke ,xn`w heicd ly ynn oipwa
miyly
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éøèöéàc eðééä:àðéîà ã"ñã ,ézøz àðúéîI àpúI déI C ©§§¦§§¦¥§©¨§¦§¨©§¥¨¦¨
óebä úMeã÷¯íéîc úMeã÷ ,éãëa äò÷t àI¯äò÷t §©©¨¨§¨¦§¦§©¨¦¨§¨

éãéàå éãéà zøîà éà àJà .ézøz àðz éëäI eènà ,éãëa¦§¦©§§¨¦§¨©§¥¤¨¦¨§©§¦¦§¦¦
øîBI Lé àzLä ?ézøz àðúéîI éI änI ,íéîc úMeã÷§©¨¦¨¨¦§¦§¨©§¥¨§¨¥©

äJ÷ äMeã÷I äøeîç äMeãwî¯äJ÷ äMeãwî ,äò÷t ¦§¨£¨¦§¨©¨¨§¨¦§¨©¨
àzáeéz éåäéz àîéI !?øîéîI àëéøö äøeîç äMeã÷I¦§¨£¨§¦¨§¥©¥¨¤¡¥§§¨
áø øîà ?éãëa äMeã÷ äò÷t àI :øîàc ,àct øác§©©¨§¨©¨¨§¨§¨¦§¦£©©
øîà àI íà :øîà÷ éëä :àct øa CI øîà ,àtt©¨¨©¨©©¨¨¦¨¨©¦Ÿ¨©
äåäc écéî .éåä äIBò íBé 'I øçàI "íéîIL åéLëòî"¥©§¨§¨¦§©©¨¨¥¦¥©£¨
,úLce÷îc "íBé 'I øçàI éI éLc÷úä" äMàI øîBàä̈¥§¦¨¦§©§¦¦§©©¦§¤¤
øãäc ,àëéøö àI !àèéLt .úBònä eIkòúpL ô"òàå¤¦§©§©¨§¦¨¨§¦¨©£©
éàî úøæBç ã"îI àJà ,úøæBç dðéà ã"îI àçéðä .déa¥¨¦¨¥¨¤¤¤¨¤¤©

úøæBç íúä ã"îI 'éôà ?øîéîI àkéà¯,éðàL àëä ¦¨§¥©¨¨¤¤¨¨¨¥
áøå ïéáà 'ø áéúé .èBéãäI Búøéñîk dBábI Búøéîàc©£¦¨©¨©¦§¦¨§¤§¨¥¨¦§©

÷çöé.äéîøé 'ø íðîðî à÷å ,äéîøé 'øã dén÷ éaøa ¦§¨§©¦©¥¦§§¨§¨§©§¥¦§§¨
,úBLãB÷å úBøæBç ïàãt 'îàc ,àct øáI :éøîà÷å éáúé̈§¦§¨¨§¦§©©¨§¨©§¨¨§§§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc mixcp(iriax meil)

,xnele ayiil lkez ok m`eeðééäéøèöéàcCdéìàpúìàðúéîì ©§§¦§§¦¥§©¨§¦§¨
ézøzmipte` ipya epic z` zepyl `pzd jxved jk meyny - ©§¥¦§

,[`tiqe `yix]à÷ìñcCzòcàðéîàjzrc lr dlrn ziidy oeik - §©§¨©§¨£¦¨
y ,xnelúMeã÷óebäàìäò÷téãëa,oeict dyrn `la cal - §©©Ÿ¨§¨¦§¦

`weeceúMeã÷íéîcäò÷t,éãëawx epic z` xne` `pzd did m`e §©¨¦¨§¨¦§¦
zyecwy ote`a e` ,dncw dler zyecwy ote`a e`] cg` ote`a
ote`a oicd z` cinrdle yxtl miticrn epiid ,[dncw minly
`id jkitle ,minc zyecwa xaecny epiidc ,yecig zegt `edy
dpi` sebd zyecwy xnel mireh epiid oiicre ,oeict `la zrwet

e ,dyrn `la zrweteèîàéëäìjk meyne -àðz`pzd dpy - ©§§¨¦¨¨
`ziixaaézøzoiae minc zyecw oiay epcnll ,mipte` ipy - ©§¥

ote`a dpzdyk oebke] oeict dyrn `la zerwet sebd zyecw
.[ipelt onfa erwtiy lirend

:`ax lr iia` ziiyew z` `xnbd zniiqn
àlàéàzøîày xn`z m` la` -éãéà[`yixd-]éãéàå[`tiqde-] ¤¨¦¨§©§¦¦§¦¦

a xaecnúMeã÷,íéîczrwet dpi` sebd zyecw `axl ixdy] §©¨¦
mipte`d ipy z` cinrdle x`al yi ok m`e ,oeict `la
,[icka zrwet `id jk meyny xnele ,minc zyecwa `ziixaay

ok m`änìélàðúéîìézøzz` letkl `pzd jixv did recn - ¨¨¦§¦§¨©§¥
y meyn ,mipyd on cg` oic wx eprinydl lki ixd ,oicdàzLä©§¨

LéøîBìm` ,oky lka micnl epiid -äMeãwîäøeîç÷ìäMeã ¥©¦§¨£¨¦§¨
,äl÷äò÷txn`y oebke ,dlwd dyecwd dlge ,dxengd dyecwd ©¨¨§¨

,'minly mei miyely xg`le mei miyely lk dler df xey'
zrwet z`f lkae ,minly zyecwn dxeng dler zyecwy

,minly zyecw dlge dler zyecwäMeãwîäl÷äMeã÷ìäøeîç ¦§¨©¨¦§¨£¨
àëéøöøîéîìdlge zrwet dlwd dyecwdy xnel jixv ike - §¦¨§¥©

mei miyely lk minly df xey' xn`y oebke ,dxengd dyecwd
,dler zyecwn dlw minly zyecwy ,'dler mei miyely xg`le
dyecwd legzy ick zrwet dlwd dyecwdy heyt dfk dxwnae
ipya oicd z` xnel `pzd jixv did `l ok m`e .dxengd
dlwd dyecwdyk ode dncw dxengd dyecwdyk od ,mipte`d
ote`d z` mb xnege lwa epnn cnlpe cg` ote`a ic `l` ,drwt
jgxk lr ,mipte` ipya oicd z` zepyl `pzd jxved m`e .ipyd
zrwet dyecwdy `ed oicd sebd zyecwa mby xaqy meyn dfy
zyecwa xaecn mdn cg`ay ,mipte`d ipya dpy jkitle ,icka

.minc zyecwa xaecn ipyae sebd
:`ct xa lr `xnbd dywn

àîéìéåäézef `ziixa didz -àzáeézøácàctxa lr dyw - ¥¨¤¡¥§§¨§©©¨
,`ctøîàcàìäò÷täMeã÷,éãëagken ef `ziixan ixdy §¨©Ÿ¨§¨§¨¦§¦

`l m`e] .minc zyecw ode sebd zyecw od ,icka zrwet dyecwy
did `l ,icka zrwet sebd zyecw s`y `ziixadn gken did
dyecw oi` eixacly s` ,ef `ziixan `ct xa lr zeywdl xyt`
didy oeik ,[minc zyecw `le sebd zyecw `l] llk icka zrwet
,dndad z` dcty ote`a `ziixad z` cinrdl `ct xa leki
.icka zrwet dyecwy gikedl oi`e .dipyd dyecwd dlg f` wxe
dl oi`y sebd zyecwa mb zwqer `ziixady gkedy xg` wxe
dipyd dyecwdy `ziixad z` cinrdl xyt` i` ok m`e ,oeict

.[`ct xa lr `ziixad on zeywdl yi ,e`cty ixg` wx dlg
,`xnbd zvxznøîàáø,àttøîàEìøaàctuxzi `ct xa - ¨©©¨¨¨©§©©¨

,xn`ieéëäøîà÷mc` ,`ziixad ly `tiqd z` yxtl yi jk - ¨¦¨¨©
ly xg`l dler zyecwa yecw didiy exey lr xn`y,mei miye

íààìøîà'åéLëòîíéîìLzyecwa yecw didiy wx xn` `l` ,' ¦Ÿ¨©¥©§¨§¨¦
ixd ,mei miyely xg`l dlerøçàììLíéLíBéäìBòéåädidz - §©©§Ÿ¦¨¨¥

xg` md milg ,cin eixac elg `ly s`e .eixack ,dler dndad
.onf xg`l dyecw ligdl leki epi` mc`y xnele zerhl oi`e .onf

md `ziixad ixaceéãéîäåäciabl epivny enk -øîBàääMàì ¦¦©£¨¨¥§¦¨

'éLc÷úäéìøçàììLíéLíBé,'eiykr jl ozep ip`y el` zerna ¦§©§¦¦§©©§Ÿ¦
cy `id dkldd,úLce÷î,mei miyely xg`l milg oiyeciwde §§¤¤

óàåìòéteìkòúpLúBònämcew mlera miniiw mpi` xaky - §©©¦¤¦§©§©¨
ly `tiqdn micnl ep`y oey`xd oicd dfe .oiyeciwd zelg

.`ziixad
dlg df ote`a `weecy ,`ed `tiqdn micnl ep`y ipyd oicde
eiykrne' xn`e siqed m` la` ,mei miyely xg` dyecwd
oi` ,minly zyecw eilr legz yicwn `edyk ciny ,'minly
zyecwy oeik ,mei miyely xg` eilr legl dleki dlerd zyecw
zrwet [minly ly] dlwd dyecwd oi`e ,cin eilr dlg minlyd
dyecw oi`y meyn ,dpnn dxeng dyecw legzy ick `l s`

.icka zrwet
,`xnbd dywnàèéLtxyt`y ,df oica yecig lk oi` `ld - §¦¨

.xcpd zrya `le onf xg`l legz dyecwdy ote`a yicwdl
ok m`e ,dy` iyeciwa s` oicd `ed oky `xnbd d`iady enke

ziixad dzid recn.df oic epcnll dkixv `
,`xnbd zvxznàìàëéøöycgl `l` `ziixad dkxvp `l - Ÿ§¦¨

ote`a mbyøãäcdéalg ok it lr s` ,ycwdd on ea xfgy - §¨©¥
.ea xefgl leki epi`e ,onfd ribdyk ycwdd

,`xnbd dywnàçéðäïàîìøîàc'dðéàúøæBçopgei iax ewlgpy ' ¨¦¨§©§¨©¥¨¤¤
yiwl yixe(.hp oiyecw)oiyeciw dlaiw m` ,dy` iyeciw iabl

.xg`l dycwzpe onfd ribdy mcew da dxfge ,onf xg`l elegiy

.llk xg`d iyeciw elg `le ,'zxfeg dpi`'y yiwl yix zrc
yi ok m`e .miipyd oiyeciwd elge ,'zxfeg'y opgei iax zrce
d`ae ,ycwdd on ea xfgy ote`a zwqer o`k `ziixad mby xnel
iyeciwa epivny enk .lg ycwdde ,dliren ezxfg oi`y epcnll

.dy`
àlàïàîìøîàcy dy` iyeciwa xn`y opgei iaxl -úøæBç ¤¨§©§¨©¤¤

zi`yx-onfd ribdy mcew xg`l dycwzp m`e ,da xefgl
elhazpe ,miipyd oiyeciwd elg ,mipey`xd oiyeciwd elegiy

ok m` ,mipey`xd oiyeciwdéàîàkéà,øîéîìoi`y i`ce ixd ©¦¨§¥©
dler zyecwa yecw `diy xn` m`y xnel `ziixad zpeek
ixdy ,legi ycwddy miyely jeza ea xfge mei miyely xg`l
i`ce `l` ,oiyeciwa enke ,[opgei iaxl] lg epi` ea xfeg m`
ziiyew day ok m`e ,miyely jeza ea xfeg epi`yk xaecny
ezepyl `ziixad dkxved recne ,`hiyt `ed df oicy `xnbd

.dy` iyeciwn ecnll epleki `ld ,ycwda
,`xnbd zvxzneléôàïàîìøîàcíúäxaeqd opgei iaxl - £¦§©§¨©¨¨

`idy dy` iyeciwaúøæBçda dxfg m`e ,oiyeciwd on da ¤¤
mewn lkn ,mipey`xd oiyeciwd milhazn ,xg`l dycwzpeàëä̈¨

ycwda o`k -éðàLxg` ea xefgl leki epi`y opgei iax dcei - ©¦
meyn ,ycwdd lg `l oiicry s` ,yicwdyBúøéîàcyicwdy ©£¦¨

dBábì`idBúøéñîkèBéãäì.`ed `ziixad ly dyecig ixde ©¨©¦§¦¨§¤§
zi`yx `idy dy` iyeciwak `ly ,xefgl leki epi` ycwday

.xefgl
iax ly ewitq z` `ct xa ly epicn heytl dqpn `xnbd
o`ct m` wxy micnl ep` jk ab`e .dy` iyeciw iabl `irye`

:zeyecwe zexfeg ody `ct xa xaeq dvivw mcew envr `ed
áéúéeayi -éaøïéáàáøå÷çöééaøadén÷iptl -éaøcäéîøé ¨¦©¦¨¦§©¦§¨§©¦©¥§©¦¦§§¨

,epnid cenllà÷åíðîðîéaø,äéîøémpnipy dfd onfaeéáúé- §¨§©§¥©¦¦§§¨¨§¥
iaxa wgvi iaxe oia` iax eayiéøîà÷å,mnvr oial mpia exn`e - §¨¨§¥

yìzrcøaàctøîàce evvwiy cr zerihpd z` yicwdaïàãt §©©¨§¨©§¨¨
ody ,dvivwd mcewúBøæBç,úBLãB÷åcr' yicwdyky meyn §§§

odl lirei `ly oeekzd 'evvwiyeidi `l` ,dvivwd mcew oeict
,zeyecw zeidl exfgi mcti elit`e ,evvwiy cr mlerl zeyecw
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc mixcp(iying meil)

èBLôz.`iryed ax ly ewitq z` [`ct xa ly epicn]éòác- ¦§§¨¥
wtzqdyàéòLBä áømc`a ,äMàì úBèeøt ézL ïúBpä,dì øîàå ©©§¨©¥§¥§§¦¨§¨©¨

,jkadhextíBiä éì éLc÷úä úçà,úçàáezxg`d dhexta- §©©¦§©§¦¦©§©©
éLøâàL øçàì éì éLc÷úäCoiyeciwdn jyxb`yk ciny - ¦§©§¦¦§©©¤£¨§¥

mc` leki m`d `ed wtqde ,miycg oiyeciw elegi ,eiykr milgy
.`l e` ,miipyd oiyeciwd elegie ok zeyrl

yiy ,iaxa wgvi axe oia` iax exn` `iryed ax ly df ewitq lr
yicwdl leki mc`y myky ,`ct xa ly epicn dxe`kl ehytl
zexfeg od ixd dvivwd mcew mcti m`e ,'evvwiy cr' zerihp
legie ,dzrn oyicwdl zexyt`d z` el yiy gkene ,zeyecwe
zerihpdy `l` ,lirene lg oeictd ixdy ,oeictd xg` ycwdd

e .oey`xd ycwdd zngn zeyecw zeidl zexfegénð àëämb - ¨¨©¦
oicd `diy xnel yi [`iryed ax ly ewitqa] o`kéLecé÷ eåäc- §¨¦¥

oiyeciwd on epnn yxbzzy xg` ,elegi miipyd oiyeciwdy
[milg i`ceay] mipey`xd.zxg`d dhextd zngn ,

eäa øòzéàxxerzd -äéîøé éaøe ,eäì øîàwgvi axe oia` iaxl ¦§©§©¦¦§§¨¨©§
,iaxaïeúénãî à÷ éàîy dxwn mincn mz` recn -àeä ïàãt ©¨§©¦§¨¨

,[zeyecwe zexfeg ody `ct xa xn` eay] envrìy dxwníeàãt §§¨
íéøçàdyecwd legze ,mpeict lirei `l mixg` me`ct m` mby , £¥¦

,dfl df zencl oi`e ,`ed ok `l .oey`xd eycwd zngn aey
y meynéëäjk -ïðçBé éaø øîàoi`y `ct xa xn`y dn lky , ¨¦¨©©¦¨¨

m` wx df ,zeyecwe zexfeg `l` oilegl ze`vei zerihpdïàãt§¨¨
àeäaeye ,oeictd ixg` ezeyxl zexfeg od f`y ,envrúBøæBç§

.úBLBã÷exn`y ink df ixde ,'evvwiy cr' oyicwdy meyne §
aeyz `l` ,mcti m` lirei `ly yxetna ycwdd zrya

m` la` .aeye aey mdilr legl dyecwdíéøçà íeàãtdcen , §¨£¥¦
y `ct xa mbïéàzerihpdúBLBã÷e úBøæBçme`ct m`y meyn , ¥§§

mlerl myicwdy elit`e ,ezeyxn e`vi xak mixg`cr'-]
mpi`y xg` mdilr dyecw ligdl egka oi` mewn lkn ,['evvwiy

.ely
äMàådlran dyxbzpyk'íéøçà äeàãô'àéîcoeik ,[dnec `id-] §¦¨¦§¨¨£¥¦¨§¨

icke .dnvr zeyxa `l` ,ezeyxa dpi` xak dyxbzpy xg`y
oi`e ,ycwzdl dznkqde dpevx z` jixv ,oiyeciw aey elegiy
oeike .oiyexibd xg` didiy dn lr y`xn oiyeciw ligdl egka
oi`y dcei `ct xa mb ,mixg` de`ctl dnec dyxbzpy dy`y
z` o`kn heytl oi`e .oiyexibd xg` milg miipyd oiyeciwd

.oiyeciwd elireiy `iryed ax ly ewitq

:dinxi iax xn`y weligl sqep xewn d`ian `xnbd
énð øîzéà,dfa xn`p cer -ïðçBé éaø øîà énà éaø øîà,eðL àì ¦§©©¦¨©©¦©¦¨©©¦¨¨Ÿ¨

,zeyecwe zexfeg zerihpde liren oeictd oi`yàlàkàeä ïàãtL ¤¨¤§¨¨
eidiy ycwdd zrya dpzdy i`pzdy meyn ,liren epi` epeicte]
lk aeye aey odilr legz dyecwdy mxeb ,dvivwd cr zeyecw

,[evvwp `ly onfìáàm`íéøçà íeàãtzerihpd z` e`ivede £¨§¨£¥¦
e oilegl ze`vei ode liren mpeict ,oilegl ycwdnúBøæBç ïéà¥§

úBLBã÷eycwd zeyxn e`vi mixg` me`cty oeiky meyne] §
oi`e ,aey meyicwd `l mixg` mze` ixde ,mixg` ly mzeyxl

.[ezeyxa epi`y dn lr dyecw ligdl oey`xd eycwd gka
'mc` ipa oeyl xg` jld mixcpa' ,`ed llke(.hne a"r onwl)epiidc , ¥

.mc` ipa oeyla mzernyn itk eixac zernyn z` miyxtny

äðùî
øãBpäzepdil `lyíiä éãøBiî,mia mibiltnd el`n -øzeî`ed ©¥¦§¥©¨¨

an d`pdäLaiä éáLBé'mid icxei' zeidl mkxc oi`y el`a - §§¥©©¨¨
.zeip`azepdil `ly xcepde,äLaiä éáLBiîøeñàd`pda `ed ¦§¥©©¨¨¨

s`,íiä éãøBiîäLaiä éáLBé ììëa íiä éãøBiLiayei' oeyly- ¦§¥©¨¤§¥©¨¦§¨§¥©©¨¨
oeik ,xcepy drya mia mi`vnpy el` z` s` llek dyaid
icxei' exn`y dny ,dpynd dtiqene .dyail zelrl mteqy

,'midelàk àìel`l dpekd oi` -Bôéì Bkòî ïéëìBäLmei jldny Ÿ§¥¤§¦¥©§¨
,dyail xdn mixfege ,mdipia cg`Løôì BkøcL éîa àlà- ¤¨§¦¤©§§¨¥

.dfa dpynd zpeek z` x`az `xnbde .miwgxnl biltdl

àøîâ
el`k `l' dpynd ixac meiq exn`p dn lr zx`an `xnbd

:dteq lr e` ,dpynd zligz lr m` ,'eke 'etil ekrn oikledy
à÷éà áøc déøa àçà áøå àtt áødn reci `le ,mdipia ewlgp ©¨¨§©©¨§¥§©¦¨

,mdn cg` lk xaqãçmdnàLéøà éðúîixac meiq z` dpey - ©©§¥©¥¨
xcepd' `yixa xn`pd lr 'eke 'mikledd el`k `l' dpynd

,'mid icxeinãçåmdnàôéqà éðúî`tiqa xn`pd lr z`f dpey - §©©§¥©¥¨
.'dyaid iayein xcepd'

:mdixac itl dpynd z` zx`an `xnbd
àLéøà éðúc ïàî,`yixd lr mixacd z` dpeyy in -éëä éðúî ©§¨¥©¥¨©§¥¨¦

,jk dpynd z` dpey -øãBpä'àä ,'äLaé éáLBéa øzeî íiä éãøBiî ©¥¦§¥©¨¨§§¥©¨¨¨
[la`-]íiä éãøBéa`ed mnvr,øeñà,dpynd zniiqn jk lre §§¥©¨¨

å,mda xeq` `edy mid icxeielàk àì §Ÿ§¥
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בעניינים הגשמיים צטיך להסתכל במי שהוא למרה ממנו, ולהודות לה' יתבטך כי 
רוב על חסדו אתו עמו

היום יום כד חשוון

בעניינים הטוחניים צטיך להסתכל במי שהוא למעלה ממנו, ולהתחנן לה' שייתן לו 
דעה רובה להתלמד ממנו, וכוח ועוז שיוכל לעלות בעילוי

היום יום כד חשוון

miwxt dyelya` cenr l sc ± iriax wxtmixcp
'åëå àéòùåä áø éòáã èåùôúð"ä.éùåãé÷ ååäãxg`l" dl xn` mzdc ikid ikc

ycwzzy ezeyxn dzviy "jiyxb`yzeyxn oi`veiy ,evvwpy xg`l `inec epiid -

jixvnc ,ycwd.diict edl.àåä ïàãôxg`l zeyecwe zexfeg - evvwpy mcew ,yicwnd

o`cte xfgc b"r` ,oyicwd `ede li`edc .evvwpy.evvwpy xg`l zeyecwe zexfeg -

.íéøçà íåàãôzexfeg oi` - evvwpy mcew

dzpwy dy`e ,evvwpy xg`l zeyecwednvr

.oiyecw dilr oilg oi` - dnvr zrcn hba

,zeyecwe zexfeg oi`c ,`inc mixg` de`ctkc

.zycewn dpi` inp dy` iabléðúî'.øãåðä
iayein zepdil xzen - mid icxein dpdi `ly

xcepde .dyaid- dyaid iayein zepdiln

iayein inp ody ,mid icxein zepdil xeq`

mid icxei xn`y dne .z`vl oteqy ,od dyaid

mid icxei el`k `l - dyaid iayei llka

jldn `l` mdipia oi`y ,etil ekrn mikledd

iayei llka eedc ,dyail dxdn oi`ae ,cg` mei

.dyaidîâ'.àùéøà éðúî ãç'eke el`k `l

xeq` mid icxei el`k `le.
íéëìåää
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inc mei miylyol `xiaq ded inp `xwirnc :`zyd oiycgnc epiide .dia xcd ivn `lc xnelk

`xwirnc `l` .dlrnl izazky enke ,`hiyt opiywn ikd meync ,heicdl dxiqnk deabl dxin`c

oiycgn `pwqna la` ,heicdl dxiqnn deabl dxin` ith `ticrc ol `xiaq ded `ldxin`c

`dne ."eiykrn"a epiidc ,heicdl dxenb dxiqnk `ipdn "eiykrn" `la elit` deabl

e`dc 'irnymiyly xg`l dwcvl ef rlq" xn

"mei-deabl dxin`c ,dia xcd ivn `lc

l"f `"ayxd la` .inc heicdl dxenb dxiqnk

ikd xn` ikc xyt`c :azk-`ail` ilin ipd

.icka drwt `l minc zyecwc l"qc ,`ct xac

drwt minc zyecwc l"qc iia`e `axl la`

icka-iywzc idpe .dihytk `ziixa inwen

il dnl minc zyecwa ediieexz :`axl-xyt`

,ipzw ef xnel v"`e ef xninl diytp wigcc

edcicl ,jkld .`aeh q"yda dzeekc ogky`ck

heicdl dxiqnk deabl dxin`c idpc xyt`-

la` ,"eiykrn" `la ,`cixb dxiqnk n"d

"eiykrn"c dxiqnk-dpwzy xyt` i`c ,`l

ixd" xne`d edcicl jkld ,dxiqnn dxin` xzei

"mei 'l xg`l dler ef-`zbelte ,ea xefgl leki

l"f `"ayxd .'lyexia `id.èåùôúax irac

.iyeciw eedc p"d 'eke `irye`xn`c ikid ikc

xg`l elld zerihp yicwdl lekiy 'ipzna

`lc b"r` ,ediilr dyecw `liige ,ectiy

xn` ik iyecw iliig p"d - oeict xg` edpiyicw`

dycwe xfg `l dyxiby xg`y t"r` ,"jiyxb`y xg`l".àì.`ed m`cty `l` epyzexfeg ediy `ed oic - ezeyxn e` ycwd zeyxn elld zerihp e`vi `l mlerle ,`ed m`ctc oeikc

ycwdl `"` `zry `iddc oeike ,odn mipey`xd milra zeyx wlzqp mixg` me`cty ciny itl .zeyecwe zexfeg oi` - ezeyxl ok xg` meqipkd 'it` ,mixg` me`ct la` .zeyecwe

liig `l - ezeyxl mixg` meqipkdyk ,inp `zry xza - odilr legiy.äùàå.`inc mixg` de`ctk inp.dilr oilg oiyeciw oi`e ,dzeyxl lrad zeyxn z`vei dyxbzpy ciny itl

lrad zeyxn d`vei dpi`y oeik ef dy` jk ,ectiy xg`l edpiyecw`l ivn ezeyxn e` ycwd zeyxn ze`vei opi`y itl elld zerihpy myky ,`inc `ed o`ctl - dy` ,daxc` :l"we

`l` ,ynn zerihp yicwnc `inec `id `iedc p"d - yi`l dnvr ycwl dy` `ivn i`c ,il `gipe !yxbzzy xg`l elit` dzrn ycwzdl dleki `dzy `ed oica - dnvr zeyxn e`

) oiyeciwc w"ta 'ixn` d"yne ,lrad zeyxl dnvr qipkzy dpnid lk `l - yi`l dy` gwlz ik :dxn` `le "dy` yi` gwi ik" dxn` dxezdy oeik:d sczqxe`n ipixd" `id dxn` i`c (

"jl-yi`d iyecwl znkqn `idy oeikn `l` ,ynn dixaca oi`-oiyecwa oipc ep` oi` jkld .ezeyxl dqipkn lrade ,xwtd ly xack lrad lv` dytp ieyne ,dpevxe dzrc zlhan `id

nlra iable ,lrad cvn `l` ,dy`d cv-o`ctn ,eliigc oiyecw iab hytinl opivn `l d"yne .ezeyxn d`vei oiyexb xg`le ,ezeyxa `id mipey`xd oiyeciwac ,`inc mixg` de`ctk

,`ed o`ctl iiencl `ki`e ,zvwna ezeyxl dnvr zqpkn k"b dy`d `kd `dc ,ixnbl inp inc `lc meyn ,iliig `lc hytnl opivn `l inp mixg` me`ctne .`paizkcke oiinc `lc ,`ed

) "t"r`" wxta zeaezka xn`cn `hytinl `ki` d"t` ,`kd `hiyti` `l oiirac idpc :azk l"f `"ayxde .l"pk .llk `dn `hytnl `kilc epiide:hp sc) oizliknc `xza wxtae .(.et sc(

"yecwz jnn dpgw`ykl jl xken ip`y ef dcy" exiagl xne`l `l` `inc `l `d :ixn`c zi` inp-`di `ly onf `aiy t"r` ,eiykr dyicwdl eciac oeikc meyn ,`nrhe .dycwc

jka ecia zeyx-eiykr dycwl leki `ede li`ed ,dy` iab p"d .ecia zeyxd didiykl dyicwdl `ed dzr leki-dl opihyt `l i`n` k"` :z"ke .onf xg`l k"b dycwl `ed leki

dil `iran d"yne ,dl rci `l dinxi iaxe ,diytpc `xaqn dl xn`wc `ed `li` iax i`dc :l"i ?mzdn-azky ,l"f m"anxd zrc d`xp oke .`zipznne oizipznn `hytinl ivn `lc

zycewnc-epnn dpgwie xg` cil `az m` eilr legiy ycwdd zrya dpzd m` ,zeycwzne zexfeg oi` mixg` me`ctc `kd xn` ik ,jkld .`iddn dil hiytc rnyn-lk la` .ipdn

k"g` ecil d`a elit` ,ipz` `lc `kid-dyicwdl eciay oeike ,eiykr dyicwdl eciay `li` iaxca mzd ip`yc ,ilv` migep mpi`e .l"f eixac el` .xg` dwqt`c oeik ,dyecw dpi`

eiykr-i` dipy dyecw dze`y ,dy` iyecwae zerihpa k"`yn .dyicwdl leki `ed eiykrn s` onf xg`l yicwn `edy envr ycwd eze`y itl .onf xg`l dyicwdl k"b `ed leki

dpey`x dyecw oda qitzn `edy oeiky ,eiykr legzy dl xyt`-oiyexibe diict xg`l epiidc ,inp dry xg`lc xninl `ki` oky oeike ,eiykr legl dipy dyecw dze`l xyt` i`

l"pk .`liig `l.'éðúî.dyaid iayeia xzenzeip`a mid icxei zeidl oilibx oi`y oze`a.éáùåéî.mid icxeia xeq` dyaiyxtnck ,dyail zelrl oteqy ,mia eiykr md 'it`

`xnba `nrh.àìå.etil ekrn mikledd el`ki`w `kid `xnba yxtn.øåñà.oineqa s`,cegla "oi`exd on" l"ld k"`c ,xn`w dngd mi`ex md ediy `l - dng i`exn xn`w ikc

`xnba `zi`ck ,oeekzp oixaere mibc iwet`le ,xn`w mze` d`ex dngdy - dng xkcncn i`ce `l` .dngd k"b oi`ex md oi`exd lk ixdy.øåñà.zeaiy ilraae oigxwaoigxwa xeq`

oal oxryy t"r`e zeaiy ilraae ,xry odl oi`y t"r`.ïéàù.miyp` `l` y`xd ixegy mi`xwp`nrh yxtn `xnba.ïî.micelidxak miclepycleedl oicizra .oiclepa xzen ..

øéúî.micelia s`xq`w o`n` k"` ,oiclepa y"ke :`xnba opikxtexeq` :?ìàøùéá.mizeka xeq`eizaey exwin xity jkld ,eze` oiniiwne zayd lr oieevn mizeke l`xyiy

zezay.éìëåàî.meydy"rl y"rn g"z zpere ,rxfd z` daxn meydy itl ,zay ilila mey lek`l `ed `xfr zepwzn.øåñàå.mizekazezay iaxra mey ilke` inp edpi`c.

éìåòî.l`xyia xeq` milyexioilere zelrl oieevnc.øúåîå.mizekamiler mpi` oieevnc idpc.'îâ.`yix` dl ipz cg`yix`c l"qc .etil ekrn mikledd el`k `l :opzc `dl

`lewle ,i`w.ïéìäã.edpip dyai iayeimid icxei exwin `l - dfl df oiaexw ody etil ekrn epiidc ,`zxet `edd meyn.ãçå.`tiq` dl ipz- yxtl ekxcy in 'it`c ,`xnegle

ix` icin yxit `lcn ,mid icxei llka etil ekrn mikledd elit` inp oke .dyai iayei llkalka xeq` epi`c `xazqnc l"f `"ayxd azke .`xnegl `tiq` dl ipznc o`nk l"iiwe .`y

miyly mcewe ,mei miyly xg`l mid icxein xcepd :edl `irai` inlyexiae .etil ekrn excp zrya cxei didy ina ,inp i` .xicz my cxil libxy ina `l` ,etil ekrn zg` mrt cxiy in

,r"xe l`rnyi 'xc `zbelta dil ilze .mda xzen `die ,dyai iayei edl eedc opilf` xcpd zelg xza e` ,edpip mid icxei `zyde opilf` xcepd zxin` zry xza i` ,dyai iayei eyrp mei

) oizliknc `xza 'ta ibiltc:ht sclrad oi`e ,opilf` dxin` zry xzac xaq r"xe .xtin lrae ,opilf` xcpd zelg xzac xaq l`rnyi 'xc ,"`yp`y xg`l dxifp ipixd" dxn`y dy`a (

`zyd xzac ,dyai iayei eyrp zelg zryay t"r` ,mid icxei eiykr ody oze`a xeq` jkld ,r"xk ol `niiwe .oincewa xtin
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miwxt dyelya` cenr l sc ± iriax wxtmixcp
'åëå àéòùåä áø éòáã èåùôúð"ä.éùåãé÷ ååäãxg`l" dl xn` mzdc ikid ikc

ycwzzy ezeyxn dzviy "jiyxb`yzeyxn oi`veiy ,evvwpy xg`l `inec epiid -

jixvnc ,ycwd.diict edl.àåä ïàãôxg`l zeyecwe zexfeg - evvwpy mcew ,yicwnd

o`cte xfgc b"r` ,oyicwd `ede li`edc .evvwpy.evvwpy xg`l zeyecwe zexfeg -

.íéøçà íåàãôzexfeg oi` - evvwpy mcew

dzpwy dy`e ,evvwpy xg`l zeyecwednvr

.oiyecw dilr oilg oi` - dnvr zrcn hba

,zeyecwe zexfeg oi`c ,`inc mixg` de`ctkc

.zycewn dpi` inp dy` iabléðúî'.øãåðä
iayein zepdil xzen - mid icxein dpdi `ly

xcepde .dyaid- dyaid iayein zepdiln

iayein inp ody ,mid icxein zepdil xeq`

mid icxei xn`y dne .z`vl oteqy ,od dyaid

mid icxei el`k `l - dyaid iayei llka

jldn `l` mdipia oi`y ,etil ekrn mikledd

iayei llka eedc ,dyail dxdn oi`ae ,cg` mei

.dyaidîâ'.àùéøà éðúî ãç'eke el`k `l

xeq` mid icxei el`k `le.
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inc mei miylyol `xiaq ded inp `xwirnc :`zyd oiycgnc epiide .dia xcd ivn `lc xnelk

`xwirnc `l` .dlrnl izazky enke ,`hiyt opiywn ikd meync ,heicdl dxiqnk deabl dxin`c

oiycgn `pwqna la` ,heicdl dxiqnn deabl dxin` ith `ticrc ol `xiaq ded `ldxin`c

`dne ."eiykrn"a epiidc ,heicdl dxenb dxiqnk `ipdn "eiykrn" `la elit` deabl

e`dc 'irnymiyly xg`l dwcvl ef rlq" xn

"mei-deabl dxin`c ,dia xcd ivn `lc

l"f `"ayxd la` .inc heicdl dxenb dxiqnk

ikd xn` ikc xyt`c :azk-`ail` ilin ipd

.icka drwt `l minc zyecwc l"qc ,`ct xac

drwt minc zyecwc l"qc iia`e `axl la`

icka-iywzc idpe .dihytk `ziixa inwen

il dnl minc zyecwa ediieexz :`axl-xyt`

,ipzw ef xnel v"`e ef xninl diytp wigcc

edcicl ,jkld .`aeh q"yda dzeekc ogky`ck

heicdl dxiqnk deabl dxin`c idpc xyt`-

la` ,"eiykrn" `la ,`cixb dxiqnk n"d

"eiykrn"c dxiqnk-dpwzy xyt` i`c ,`l

ixd" xne`d edcicl jkld ,dxiqnn dxin` xzei

"mei 'l xg`l dler ef-`zbelte ,ea xefgl leki

l"f `"ayxd .'lyexia `id.èåùôúax irac

.iyeciw eedc p"d 'eke `irye`xn`c ikid ikc

xg`l elld zerihp yicwdl lekiy 'ipzna

`lc b"r` ,ediilr dyecw `liige ,ectiy

xn` ik iyecw iliig p"d - oeict xg` edpiyicw`

dycwe xfg `l dyxiby xg`y t"r` ,"jiyxb`y xg`l".àì.`ed m`cty `l` epyzexfeg ediy `ed oic - ezeyxn e` ycwd zeyxn elld zerihp e`vi `l mlerle ,`ed m`ctc oeikc

ycwdl `"` `zry `iddc oeike ,odn mipey`xd milra zeyx wlzqp mixg` me`cty ciny itl .zeyecwe zexfeg oi` - ezeyxl ok xg` meqipkd 'it` ,mixg` me`ct la` .zeyecwe

liig `l - ezeyxl mixg` meqipkdyk ,inp `zry xza - odilr legiy.äùàå.`inc mixg` de`ctk inp.dilr oilg oiyeciw oi`e ,dzeyxl lrad zeyxn z`vei dyxbzpy ciny itl

lrad zeyxn d`vei dpi`y oeik ef dy` jk ,ectiy xg`l edpiyecw`l ivn ezeyxn e` ycwd zeyxn ze`vei opi`y itl elld zerihpy myky ,`inc `ed o`ctl - dy` ,daxc` :l"we

`l` ,ynn zerihp yicwnc `inec `id `iedc p"d - yi`l dnvr ycwl dy` `ivn i`c ,il `gipe !yxbzzy xg`l elit` dzrn ycwzdl dleki `dzy `ed oica - dnvr zeyxn e`

) oiyeciwc w"ta 'ixn` d"yne ,lrad zeyxl dnvr qipkzy dpnid lk `l - yi`l dy` gwlz ik :dxn` `le "dy` yi` gwi ik" dxn` dxezdy oeik:d sczqxe`n ipixd" `id dxn` i`c (

"jl-yi`d iyecwl znkqn `idy oeikn `l` ,ynn dixaca oi`-oiyecwa oipc ep` oi` jkld .ezeyxl dqipkn lrade ,xwtd ly xack lrad lv` dytp ieyne ,dpevxe dzrc zlhan `id

nlra iable ,lrad cvn `l` ,dy`d cv-o`ctn ,eliigc oiyecw iab hytinl opivn `l d"yne .ezeyxn d`vei oiyexb xg`le ,ezeyxa `id mipey`xd oiyeciwac ,`inc mixg` de`ctk

,`ed o`ctl iiencl `ki`e ,zvwna ezeyxl dnvr zqpkn k"b dy`d `kd `dc ,ixnbl inp inc `lc meyn ,iliig `lc hytnl opivn `l inp mixg` me`ctne .`paizkcke oiinc `lc ,`ed

) "t"r`" wxta zeaezka xn`cn `hytinl `ki` d"t` ,`kd `hiyti` `l oiirac idpc :azk l"f `"ayxde .l"pk .llk `dn `hytnl `kilc epiide:hp sc) oizliknc `xza wxtae .(.et sc(

"yecwz jnn dpgw`ykl jl xken ip`y ef dcy" exiagl xne`l `l` `inc `l `d :ixn`c zi` inp-`di `ly onf `aiy t"r` ,eiykr dyicwdl eciac oeikc meyn ,`nrhe .dycwc

jka ecia zeyx-eiykr dycwl leki `ede li`ed ,dy` iab p"d .ecia zeyxd didiykl dyicwdl `ed dzr leki-dl opihyt `l i`n` k"` :z"ke .onf xg`l k"b dycwl `ed leki

dil `iran d"yne ,dl rci `l dinxi iaxe ,diytpc `xaqn dl xn`wc `ed `li` iax i`dc :l"i ?mzdn-azky ,l"f m"anxd zrc d`xp oke .`zipznne oizipznn `hytinl ivn `lc

zycewnc-epnn dpgwie xg` cil `az m` eilr legiy ycwdd zrya dpzd m` ,zeycwzne zexfeg oi` mixg` me`ctc `kd xn` ik ,jkld .`iddn dil hiytc rnyn-lk la` .ipdn

k"g` ecil d`a elit` ,ipz` `lc `kid-dyicwdl eciay oeike ,eiykr dyicwdl eciay `li` iaxca mzd ip`yc ,ilv` migep mpi`e .l"f eixac el` .xg` dwqt`c oeik ,dyecw dpi`

eiykr-i` dipy dyecw dze`y ,dy` iyecwae zerihpa k"`yn .dyicwdl leki `ed eiykrn s` onf xg`l yicwn `edy envr ycwd eze`y itl .onf xg`l dyicwdl k"b `ed leki

dpey`x dyecw oda qitzn `edy oeiky ,eiykr legzy dl xyt`-oiyexibe diict xg`l epiidc ,inp dry xg`lc xninl `ki` oky oeike ,eiykr legl dipy dyecw dze`l xyt` i`

l"pk .`liig `l.'éðúî.dyaid iayeia xzenzeip`a mid icxei zeidl oilibx oi`y oze`a.éáùåéî.mid icxeia xeq` dyaiyxtnck ,dyail zelrl oteqy ,mia eiykr md 'it`

`xnba `nrh.àìå.etil ekrn mikledd el`ki`w `kid `xnba yxtn.øåñà.oineqa s`,cegla "oi`exd on" l"ld k"`c ,xn`w dngd mi`ex md ediy `l - dng i`exn xn`w ikc

`xnba `zi`ck ,oeekzp oixaere mibc iwet`le ,xn`w mze` d`ex dngdy - dng xkcncn i`ce `l` .dngd k"b oi`ex md oi`exd lk ixdy.øåñà.zeaiy ilraae oigxwaoigxwa xeq`

oal oxryy t"r`e zeaiy ilraae ,xry odl oi`y t"r`.ïéàù.miyp` `l` y`xd ixegy mi`xwp`nrh yxtn `xnba.ïî.micelidxak miclepycleedl oicizra .oiclepa xzen ..

øéúî.micelia s`xq`w o`n` k"` ,oiclepa y"ke :`xnba opikxtexeq` :?ìàøùéá.mizeka xeq`eizaey exwin xity jkld ,eze` oiniiwne zayd lr oieevn mizeke l`xyiy

zezay.éìëåàî.meydy"rl y"rn g"z zpere ,rxfd z` daxn meydy itl ,zay ilila mey lek`l `ed `xfr zepwzn.øåñàå.mizekazezay iaxra mey ilke` inp edpi`c.

éìåòî.l`xyia xeq` milyexioilere zelrl oieevnc.øúåîå.mizekamiler mpi` oieevnc idpc.'îâ.`yix` dl ipz cg`yix`c l"qc .etil ekrn mikledd el`k `l :opzc `dl

`lewle ,i`w.ïéìäã.edpip dyai iayeimid icxei exwin `l - dfl df oiaexw ody etil ekrn epiidc ,`zxet `edd meyn.ãçå.`tiq` dl ipz- yxtl ekxcy in 'it`c ,`xnegle

ix` icin yxit `lcn ,mid icxei llka etil ekrn mikledd elit` inp oke .dyai iayei llkalka xeq` epi`c `xazqnc l"f `"ayxd azke .`xnegl `tiq` dl ipznc o`nk l"iiwe .`y

miyly mcewe ,mei miyly xg`l mid icxein xcepd :edl `irai` inlyexiae .etil ekrn excp zrya cxei didy ina ,inp i` .xicz my cxil libxy ina `l` ,etil ekrn zg` mrt cxiy in

,r"xe l`rnyi 'xc `zbelta dil ilze .mda xzen `die ,dyai iayei edl eedc opilf` xcpd zelg xza e` ,edpip mid icxei `zyde opilf` xcepd zxin` zry xza i` ,dyai iayei eyrp mei

) oizliknc `xza 'ta ibiltc:ht sclrad oi`e ,opilf` dxin` zry xzac xaq r"xe .xtin lrae ,opilf` xcpd zelg xzac xaq l`rnyi 'xc ,"`yp`y xg`l dxifp ipixd" dxn`y dy`a (

`zyd xzac ,dyai iayei eyrp zelg zryay t"r` ,mid icxei eiykr ody oze`a xeq` jkld ,r"xk ol `niiwe .oincewa xtin
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miwxt dyelyaa cenr l sc ± iriax wxtmixcp
.åôéì åëòî íéëìåää.cala xeq`.ùøôì ïëøãù éîî 'éôà àìàoteqe li`ed ,xeq`

.dyaid iayei llka eed - dyail zelrléðúî'.ïéîåñá óà øåñà`l` df oiekzp `lc

.eilr zgxef dngdy inaîâ'.ïéàåøä ïî øîà àìãîxzen did ,ikd xn` eli`c

miay mibc iwet`l ,eilr zgxef dngy inn rnyn - "dng i`exn" xn`cne .oineqa

,oze` d`ex dng oi`y on` irnay oixaere

.oda xzenyéðúî'ùàøä éøåçùî øãåðä
úåáéù éìòáå íéçø÷á øåñà.ixegy"c"y`xd

.y`xd ixegy eidy oze`n xcepy rnynøúåîå
.íéùðá.`xnba yxtn'îâ.àîòè éàîxeq`

.migxwa.øòéù éìòáî øîà àìãîxn` eli`c

.oigxwa xzen did "xriy ilran"åñëéî ïéðîéæ
.åìâéî ïéðîéæå åäééùéø.y`x ixegy eedeìáà
.åñëéî íìåòì íéùð,y`xd ixegy mpi`y

.mipala dry lk zetehreåìâéî íìåòì íéðè÷å
.åäééùéømilecbc `zrc` xcp ik edi` ,xnelk

ibidp `le ,edpip milecb e`lc oeik ,ipde .xcp

,milecb llka edpzil ikdl - milecb bdpn

.oda xzeneéðúî'.íéãåìéä ïî øãåðärnyn

micelid" aizkc dnk ,mlerl e`a xaky

) "xacnaryedid.(ïéãìåðá øúåî.oze`a

.cleedl micizrd.íéøîåà íéîëçåxeq`

ekxcy in lkn `l` df oiekzp `lc ,odipya

.w"z epiid `tiqc minkg .cleedl'îâéáøì
øéàî..micelia s` xiznc.íéãìåðá àéòáéî àìå

.xiznc inp.øåñà ïàîî àìàdnn k"` ,xnelk

?xcpíéãìåðä ïî éðú÷ éëäå àøñçéî éøåñç
.íéãåìéá øåñàmicizry oze`a xcepy oeikc

.eclep xaky oze`a envr xq`y y"k - cleedl

ik 'eke miclepd on xcepd s` xne` xi`n iax

.'eke ikid.ïééãò àäåly epiwf dypn 'it`

.mlerl `a `l ediy`iïåùì øçà êìä íéøãðáå
.íãà éðá"oiclep" zexwl mc` ipa ly okxcc

- oiclepd on xcp m`e ,eclep `l oiicry oze`l

.oda xeq`.'åëå äæ ïéåëúð àì à"ëçåoiac

oiclepaoicelia oiae.xeq`.íéâãå úåôåò é÷åôàì
mivia oilihn `l` ,on` irnn miclep oi`y

minngzne.oi`veie
'éðúîéúáåùî
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oi`y il d`xp la` .`xzidl `kti` dedc `kid inp hytnl `ki` inlyexi i`dne .opilf`

mil micxeiy el`a edl `irai` inp inlyexiae .c"qa oizliknc `xza 'ta x`azie ,ok oicd

`xnegle ,`hiyt` `le ,`l e` mid icxei llka md m` liihl ick.àìãîilran ipzw

.xryzeaiy ilral - `wec e`l oigxw iabl y`xd ixegyc oeike .llka oigxw elit` ,`nl`

ixegy xn`w ikc ,xn` ikd meyne .`wec e`l inp

ixegya mze` x`zn mc`y mze`l - y`xd

oipnifc meync .miyp` epiidc ,oeekzp y`xd

x`zl xyt` i` ,elbin oipnife oediyix eqkn

,y`xd ilebna `le y`xd iqekna `l mze`

miyp` ly oaexy itl ,y`xd ixegy mi`xwpe

- eqkin mlerlc oeik ,miyp la` .xegy oy`x

oeik ,miphwe .mze` x`zn mc` y`xd iqekna

x`zn mc` y`xd ilebna - elbin mlerlc

mze`.àìå.xq` i`n on `l` miclepa `irain

miceliae miclepa ixy i`.ïîs` xeq` miclepd

.micelia- "micelid on" xn`c idpc opaxl l"qc

,cleedl oicizry mze` epiidc ,miclepd oi`

la` .cgein oeyl `edy ,micelia n"d - llka

eclepy oze` epiidc ,mdipy llek - "miclepd"

ikid ikc xn`e ,inp bilt n"xe .cleedl oicizrye

n xcepcxcep p"d - llka miclepd oi` micelid o

"s`" epiide ,llka micelid oi`y miclepd on

ipzwc`de .'eke jipa ipy dzre dzrn `l` .

eclep xak mixt`e dypn!íéøãðáåxg` jld

.mc` ipa oeyl.opaxe xi`n iax ibilt ikdae

dxez oeyla "miclep"y ikid ikc :ixaq opaxc

oeyla p"d - cleedl oicizre ,xak miclep llek

`tiqa xninl opax ixcdc epiide .mc` ipa

.cleedl ekxcy inn `l` df oeekzp `l :'ipznc

iyxtnw iyextc `l` ,`ed iyily zrc `le

,lka xeq` miclepd on xcepdc ixn`c ,ediinrh

inn `l` oeekzp `ly - ediizlinl `nrh iadiwe

oi`y itl .xaryl oia `adl oia ,cleedl ekxcy

xaryl ,zcgein zg` dpeek df oeyl zernyna

ipa oeylac xaq xi`n iaxe .`wec `adl e` `wec

.cleedl micizr `l` "miclep" exwn `l mc`

oze`a xzenc ecen ediiexzc ,inp miceliae

,mc` ipa oeyl meyn ediinrh - cleedl oicizry

,xak miclep rnync ikid ik dxez oeyla eli`c

inp ikd - "xacna micelid mrd lk" aizkck

"celid oad lk" aizkck ,cleedl micizr rnyn.

é÷åôàì.zetere mibc,mivia oilihn mdy

on` irna exvzin `le.
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àJà ,eäðéð äLaé éáLBé ïéIäc ,BôéI Bkòî íéëIBää©§¦¥©§¨§¨¥§¥©¨¨¦§¤¨
:éëä éðúî àôéqà éðúîc ïàîe .NøôI ïkøcL énî¦¦¤©§¨§¨¥©§©§¥©¥¨©§¥¨¦

äLaé éáLBiî øãBpä¯eJàa àIå ,íiä éãøBéa øeñà ©¥¦§¥©¨¨¨§§¥©¨§Ÿ§¥
BkøcL éîa eJéôà àJà ,ãáIa BôéI Bkòî íéëIBää©§¦¥©§¨¦§©¤¨£¦§¦¤©§

.÷éIñ äLaiI BôBñå IéàBä ,NøôI'éðúîøãBpä §¨¥¦§©©¨¨¨¥©¥
änçä éàBøî¯äæ ïåekúð àJL ,ïéîeña óà øeñà ¥¥©©¨¨©§¦¤Ÿ¦§©¥¤

.ïúBà äàBø änçäL éîI àJà'îâè"î¯àIcî ¤¨§¦¤©©¨¨¨¦§¨
.íéøaeòå íéâc é÷etàI ,"ïéàBøä ïî" øîà÷'éðúî ¨¨©¦¨¦§©¥¨¦§¨¦

Làøä éøBçMî øãBpä¯,úBáéN éIòáe ïéçø÷a øeñà ©¥¦§¥¨Ÿ¨§¥§¦©£¥¥
"Làøä éøBçL" ïéàø÷ð ïéàL ,íépè÷áe íéLða øzeîe¨§¨¦¦§©¦¤¥¦§¨¦§¥¨Ÿ

.íéLðà àJà'îâ."øòN éIòaî" øîà÷ àIcî ?è"î ¤¨£¨¦¦§¨¨¨©¦©£¥¥¨
Làøä éøBçL ïéàø÷ð ïéàL íépè÷áe íéLða øzeîe"¨§¨¦¦§©¦¤¥¦§¨¦§¥¨Ÿ
eäééLéø eñëéîc ïéðîéæ íéLðà ?è"î ."íéLðà àJà¤¨£¨¦£¨¦¦§¦§¦§¥©§
,eñëéî íIBòI íéLð Iáà ,eäééLéø eJâîc ïéðîéæå§¦§¦¦§©¥©§£¨¨¦§¨¦§

íIBòI íépè÷e.eIâéî'éðúîíéãeIiä ïî øãBpä¯ §©¦§¨¦§©¥¦©§¦
íéãIBpä ïî ,íéãIBpa øzeî¯.íéãeIiä ïî øeñà ¨©¨¦¦©¨¦¨¦©§¦

äæ ïåekúð àI à"ëçå ,íéãeIia óà øézî øéàî 'ø¥¦©¦©©§¦Ÿ¦§©¥¤
.ãIåeäI BkøcL éîa àJà'îâøéàî 'øI¯àIå ¤¨§¦¤©§§¦¨¥¥¦§¨

àøqçéî éøeqç ?øeñà ïànî àJà ,íéãIBð àéòaéî¦¨£¨¨¦¤¨¦©¨©¥¦©§¨
íéãeIiä ïî øãBpä :éðú÷ éëäå¯ïî ,íéãIBpa øzeî §¨¦¨¨¥©¥¦©§¦¨©¨¦¦

íéãIBpä¯øãBpä óà :øîBà øéàî 'ø .íéãeIia øeñà ©¨¦¨©§¦¥¦¥©©¥
íéãeIiä ïî øãBðc éëéä ék ,íéãeIia øzeî íéãIBpä ïî¦©¨¦¨©§¦¦¥¦§¥¦©§¦
àøîéîI :ééaàI àtt áø déI øîà .íéãIBpa øzeî¨©¨¦£©¥©©¨§©©¥§¥§¨
éðá éðL" äzòî àJà ?òîLî ïãIééúîc íéãIBðcE §¨¦§¦§©§¨©§©¤¨¥©¨§¥¨¤

àJàå ?àeä ïãIééúéàc ð"ä "íéøöî õøàa EI íéãIBpä©¨¦§§¤¤¦§©¦§¦§©§¨§¤¨
éàî¯ïá äpä" áéúëc äzòî àJà ?òîLî eãéIééc ©§¦¦©§©¤¨¥©¨¦§¦¦¥¥

àäå ?äåäc éîð éëä "BîL eäiLàé ãåc úéáI ãIBð¨§¥¨¦Ÿ¦¨§¨¦©¦©£¨§¨
.íãà éða ïBLI øçà CJä íéøãðáe ,éëä òîLîe éëä òîLî ,àJà !àa àI äMðî ïééãò£©¦§©¤Ÿ¨¤¨©§©¨¦©§©¨¦¦§¨¦©¥©©§§¥¨¨

éàî é÷etàI ."ãIåeäI BkøcL énî àJà äæ ïéekúð àI à"ëçå¯.úBôBòå íéâc é÷etàI Ÿ¦§©¥¤¤¨¦¦¤©§§¦¨¥§©¥©§©¥¨¦§
'éðúî

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

נדטים. פטק שלישי - אטבעה נדטים - דף ל עמוד ב - מתוך מהדוטת "אבן ישטאל - )שריינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                             טש"י

ישנם דבטיו של האטיז"ל בפיטוש הפסוק "ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו": "מה 
שאהב אותו היה בשביל האוט שהיה בפיו של עשו", "שצדה ולקח מן הקדושה 

)ניצוצות הקדושה( כו'"
משיחת שבת פטשת תולדות ה'תשכ"ח

צטיכים להיזהט מלשון הטע, שלכן לא גילה הקדוש-בטוך-הוא ליצחק שעשו הוא 
טשע, ועל-אחת-כמה-וכמה בנוגע לבני-ישטאל

משיחת שבת פטשת תולדות ה'תשכ"ח
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc mixcp(iying meil)

,Bôéì Bkòî íéëìBääoeik xzen `ed mdayïéìäc[el`y-]éáLBé ©§¦¥©§¨§¨¥§¥
eäðéð äLaéiayeil miaygp mdipiay xvwd wgxnd zngny - ©¨¨¦§

,mid icxei `le dyaiàlàwxLøôì ïkøcL énî`ed miwgxnl ¤¨¦¦¤©§¨§¨¥
.mid icxei miaygp md wxy ,xeq`

àôéqà éðúîc ïàîelr dpynd meiq z` dpeyy in eli`e - ©§©§¥©¥¨
,`tiqdéëä éðúî,jk dpynd z` dpey -äLaé éáLBiî øãBpä' ©§¥¨¦©¥¦§¥©¨¨

øeñàs`,'íiä éãøBéaexn`y dny ,dpynd dtiqen jk lre ¨§§¥©¨
,mid icxeia s` xeq` `edyãáìa Bôéì Bkòî íéëìBää elàa àìå'§Ÿ§¥©§¦¥©§¨¦§¨

,xq`pLøôì BkøcL éîa eléôà àlà,xeq` `ed mda mb miwgxnl ¤¨£¦§¦¤©§§¨¥
dyaid iayei mi`xwp md s`y÷éìñ äLaéì BôBñå ìéàBäoeik - ¦§§©¨¨¨¦

.dyail zelrl mteqy

äðùî
øãBpäzepdil `ly,änçä éàBøîøeñàd`pdaïéîeña óà-mb ©¥¥¥©©¨¨©§¦

,dngd z` mi`ex mpi` mdy s`e mixeernLokäæ ïåekúð àl ¤Ÿ¦§©¥¤
'dngd i`ex' exne`aàlàïúBà äàBø änçäL éîìdngdy el`l- ¤¨§¦¤©©¨¨¨

.llka mixeerd s`e ,mdilr zgxef

àøîâ
ezpeeky miyxtn 'dngd i`ex' xne`d dnl zxxan `xnbd

:llka mixeer s`e ,'dngl mi`xp'
àîòè éàî`le ,mze` d`ex dngdy el`l ezpeeky miyxtn ©©§¨

,`xnbd zx`ane .mixeer hrnl `ae dngd z` mi`ex mdy el`l
,'ïéàBøä ïî' øîà÷ àìcîz` mi`exy el`l ezpeek m` ,xnelk ¦§Ÿ¨¨©¦¨¦

recne ,mzq 'oi`exd on' xnel el did ,mixeer hrnle dngd
i`ce `l` .dngd z` mb mi`ex mi`exd lk `ld ,'dng' siqed
.mixeerd z` hrnl oiekzp `le ,mze` d`ex dngdy inl ezpeek

`l`é÷etàìexcpn hrnl -íéâcíéøaeòåmi`xp mpi` mdy §©¥¨¦§¨¦
.mn` irna miqekn mixaerd s`e ,mina miqekn mibcdy ,dngl

äðùî
øãBpäzepdil `lyøeñà ,Làøä éøBçMîzepdil elïéçø÷as`e ©¥¦§¥¨Ÿ¨§¥§¦

,xriy mdl oi`y it lrúBáéN éìòaemxryy it lr s`e mipwf - ©£¥¥¥
d.oialez`f znerløzeîd`pdaíépè÷áe íéLðamxryy s`e ¨§¨¦¦§©¦

,xegy oiicríéLðà àlà Làøä éøBçL ïéàø÷ð ïéàLiepikd - ¤¥¦§¨¦§¥¨Ÿ¤¨£¨¦
,miphwe miypl `le ,milecb miyp`l wx jiiy 'y`xd ixegy'

.jenqa `xnba x`eanke

àøîâ
:migxwa xeq` `ed dn iptn zxxan `xnbd

àîòè éàîs`e ,migxwa xeq` `ed ixd y`xd ixegyn xcepdy ©©§¨
.xriy mdl oi`y it lr,`xnbd zx`aneøîà÷ àìcîyxetna ¦§Ÿ¨¨©

,'øòN éìòaî'ezpeeka oi`y gken ,oigxw hrnn i`cea df oeyly ¦©£¥¥¨
.oigxwd z` hrnl

migxwa s` xeq` `ed 'y`xd ixegy'n xcepdy ,dpyna epipy
,mipwfeàlà 'Làøä éøBçL' ïéàø÷ð ïéàL ,íépè÷áe íéLða øzeîe¨§¨¦¦§©¦¤¥¦§¨¦§¥¨Ÿ¤¨
íéLðà:milecb £¨¦

,`xnbd zl`eyàîòè éàîixegy' mi`xwp milecb miyp` wxy ©©§¨
,zx`ane .'y`xdíéLðàmilecbïéðîéæå eäééLéø eqkéîc ïéðîéæ £¨¦¦§¦§¦©¥©§§¦§¦

eäééLéø elbîc,dqekn my`xy minrt -jkle ,dlebn minrte §¦©¥©§
mipkn `l` ,'y`xd iqekn' e` 'y`xd ilebn' mzepkl jiiy `l

.xegy mxry miyp`d aexy meyn ,'y`xd ixegy' mze`ìáà£¨
eqkéî íìBòì íéLðmze` mipkn jkle ,dqekn cinz my`x - ¨¦§¨¦©

,'y`xd iqekn'elbéî íìBòì íépè÷emipkne dlebn cinz my`x - §©¦§¨¦©
ezpeek i`ce 'y`xd ixegy' xn`yk ok m`e .'y`xd ilebn' mze`

.milecb miyp`l wx

äðùî
øãBpäd`pdíéãBliä ïî,on dpdp ipi`y mpew xn`y oebk ©¥¦©¦¦

,micelidíéãìBpa øzeî,cizra cleeiy inn zepdil el xzen - ¨©¨¦
d`pd xcepde .eclep xaky el` ezernyn 'miceli' oeylyïî¦

,íéãìBpäíéãBliä ïî øeñàxaky el`n elit` zepdil el xeq` - ©¨¦¨¦©¦¦
el` z` mbe cleedl micizrd z` mb llek 'miclep' oeyly ,eclep

.eclep xakyøéàî éaøe ,wlegíéãBlia óà øézîeclepy el`a - ©¦¥¦©¦©©¦¦
.xak,íéøîBà íéîëçåel` on s` xeq`y mdixacl mrh mipzep - ©£¨¦§¦

y meyn ,eclep xakyäæ ïåekúð àìmicizrl 'miclep' xn`y Ÿ¦§©¥¤
,eclep xaky el` z` hrnle `wec cleedlàlàdna ezpeek ¤¨

- 'miclep' xn`yãìååäì BkøcL éîaly jxca mlerl `ay inl - §¦¤©§§¦¨¥
.`xnba x`eanke ,dcil

àøîâ
s`' xzen miclepd on xcepdy xi`n iax ixac z` zx`an `xnbd

:'micelia
,`xnbd zl`eyøéàî éaøìel`a - 'micelia s`' xzeny xn`y §©¦¥¦

y rnyne ,eclepyíéãìBð àéòaéî àìåxzeny xnel jxev oi` - §Ÿ¦©§¨¨¦
zen `edy jk m`e ,cleedl micizramdipya xøeñà ïànî àlà¤¨¦©¨

.envr xeq`l xcp `ed ok in lr -
wx xzen miclepd on xcepd xi`n iax itly ,`xnbd daiyn

e ,xeq` ok` `ed cleedl micizra j` ,eclep xaky el`aéøeqç©¥
éðz÷ éëäå àøqçéî'dxqg' eli`k dpynd oeyl -,daezk `id jke ¦©§¨§¨¦¨¨¥

íéãìBpa øzeî ,íéãBliä ïî øãBpäxcepde .cleedl micizra -ïî ©¥¦©¦¦¨©¨¦¦
íéãBlia øeñà ,íéãìBpäe .eclep xaky el`a elit` -øéàî éaø ©¨¦¨©¦¦©¦¥¦

,mdipya xeq` miclepd on xcepdy xaeqd `nw `pz lr wleg
eøîBàyíéãBlia øzeî íéãìBpä ïî øãBpä óà,eclep xaky el`a- ¥©©¥¦©¨¦¨©¦¦

éëéä ékenke -íéãìBpa øzeî íéãBliä ïî øãBðcmicizra - ¦¥¦§¥¦©¦¦¨©¨¦
.xak eclepy el`a wx xeq`e cleedl

ezernyn 'miclep' oeyly xaeqd xi`n iax lr dywn `xnbd
:cleedl micizrd

déì øîàFl`y -'íéãìBð'c àøîéîì ,éiaàì àtt áøïãìééúîc ¨©¥¨©¨¨§©©¥§¥§¨§¨¦§¦§©§¨
òîLî`weec rnyn 'miclep' oeyly [xi`n iaxl] xn`p m`d - ©§©

,cleedl micizrdäzòî àlàsqeil epia` awri xn`ykepaéðL' ¤¨¥©¨§¥
éðaE[mixt`e dypn-]'íéøöî õøàa Eì íéãìBpäénð éëä , ¨¤©¨¦§§¤¤¦§©¦¨¦©¦

àeä ïãìééúéàc,cizra ecleeiy 'miclepd' yexitd o`k mb m`d - §¦§©§¨
.okl mcew xak eclep mixt`e dypn `lde

:ipy cvl zl`eyy jka ,`tt ax ly ezl`y z` dgec `xnbd
,éàî àlàåxnel jpevxòîLî [eãìéúéàc] eãéìéécoeyly - §¤¨©§©¦§¦§§¦©§©

,eclep xaky el` rnyn 'miclep'äzòî àlàáéúëc(a bi '` mikln) ¤¨¥©¨¦§¦
'BîL eäiLàé ,ãåc úéáì ãìBð ïá äpä',äåäc énð éëädfa mb m`d- ¦¥¥¨§¥¨¦Ÿ¦¨§¨¦©¦©£¨

,clep xaky 'clep' yxtl lkepàa àì äMðî ïééãò àäåelit` - §¨£©¦§©¤Ÿ¨
ediy`i ly epiwf didy dypn.clep `l oiicr

,`xnbd zniiqneàlàok`y ,miweqtdn gikedl oi`y i`ce ¤¨
'miclep' dxez ly oeylaéëä òîLîe éëä òîLîxaky el` oia - ©§©¨¦©§©¨¦

,cleedl micizrd oiae eclepemewn lkníéøãðáxcep mc`yk - ¦§¨¦
,'miclepd on'ì øçà Cläíãà éða ïBLdxezdy dnl ezpeek oi` - ©¥©©§§¥¨¨

.'miclep' zepkl mc` ipa milibxy dnl `l` ,'miclep' z`xew
ipa oeyl `nw `pz zrcly ,xi`n iaxe `nw `pz ewlgp dfae
micizrd el` lr wx xi`n iax zrcle ,mdipy lr `ed mc`

.cleedl
xaky el`a oia xeq` miclepd on xcepd minkgly ,dpyna epipy

,zniiqn dpynde .cleedl micizra oiae eclepíéîëçåmipzep ©£¨¦
e mdixacl mrhäæ ïéekúð àì ,íéøîBàmiclep' xn`yz` hrnl ' §¦Ÿ¦§©¥¤

,eclep xaky el`àlàenvr z` xicdl ,ezpeekîlkBkøcL én ¤¨¦¦¤©§
ãìåeäì,`xnbd zxxan :dcil ly jxca mlerl `ay in -zrcl §¦¨¥

ekxcy inn' envr xicdl 'miclep'd on xcepd zpeeky minkg
,'cleedléàî é÷etàì,zx`ane .hrnl oiekzd `ed in z` - §©¥©

`id ezpeeky,úBôBòå íéâc é÷etàìmlerl mi`a mpi` md oky §©¥¨¦§
.m`d ici lr zlhend dvian mirwea md `l` ,dcil ly jxca
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc mixcp(iyiy meil)

äðùî
øãBpäzepdil `lya øeñà ,úaL éúáBMîd`pdnøeñàå ,ìàøNé ©¥¦§¥©¨¨§¦§¨¥§¨

mbíéúeëaxcepd .zaya mizaey md s`yíeL éìëBàîilila §¦¥§¥
,zezaya øeñàn d`pdå ,ìàøNéokíéúeëa øeñàmd s`y ¨§¦§¨¥§¨§¦

.l`xyik mey milke`xcepdíéìLeøé éìBòîmilerdn - ¥¥§¨©¦
,lbxa milyexila øeñàn d`pd,ìàøNé,íéúeëa øzeîeoeikn ¨§¦§¨¥¨§¦

.mifixb xdl `l` milyexil miler mpi` mizekdy

àøîâ
,'zay izaey'n xcepd ly eixac zernyn iabl zxxan `xnbd
dze` miniiwn mpi`y s`e dilr mieevnd el`l ezpeek m`

:dilr mieevn mpi` m` s`e dze` miniiwnd el`l e` ,lreta
éàîexn`a xcepd zpeek,'úaL éúáBL'úaL éîéi÷nî àîéìéà- ©§¥©¨¦¥¨¦§©§¥©¨

m` s`e lreta zay miniiwny in lkn xecpl ezpeeky xn`p m`
ok m` ,dilr mieevn mpi`íéúeëa àéøéà éàîdazk dn iptn - ©¦§¨§¦

`ld ,'mizekae l`xyia xeq`' dpyndeléôàaíéáëBk éãáBò £¦§¥¨¦
zaya mizaeyyénðdzid ok m`e ,xeq` didiy ie`x mda mb - ©¦

.'diniiwna xeq`' aezkl dpynd dkixvàlàezpeek oi`y i`ce ¤¨
wx `l` ,lreta mizaeyd lkn envr xecil,úaMä ìò íéåeönî¦§¦©©©¨

.jk lr deevn `ed oi` zay xney `ed m` s` iebe
,`xnbd dywnéëä éà,devnd lr mieevnd on xecpl ezpeeky ¦¨¦

àôéñ àîéà,dpynd seq z` xn`z -'xcepdøeñà íéìLeøé éìBòî ¥¨¥¨¥¥§¨©¦¨
,'íéúeëa øzeîe ìàøNéa,mieevnd el`n xecil xcepd zpeek m`e §¦§¨¥¨§¦

éànà,mizeka `ed xzeneäðéð íéåeöî àäåmde lbxl zelrl ©©§¨§¦¦§
.miler mpi`y s` excp llka

,`xnbd zayiinéðz÷ äNBòå äåeöî ,éiaà øîà`id xcepd zpeek - ¨©©©¥§¤§¤¨¨¥
deevny inl,jkle .miiwn mbe ,xacd lrén÷ éáa ézøúaàúé- §©§¥¨¥©©§¨

zay izaeyn xcep epiid ,dpynd ly mipey`xd mipicd ipya
,mey ilke`n xcepeïéåeöî íéúeëå ìàøNéjk lr mdås`ïéNBò- ¦§¨¥§¦§¦§¦

d j` ,excp llka md okle ,miniiwnéãáòc àeää ,íéáëBk éãáBò- §¥¨¦©§¨§¥
md ,miniiwny el`ïéåeöî íðéàå ïéNBòllka `l md okle ,jk lr ¦§¥¨§¦

xcepa ok oi`y dn .xcpdïéåeöî ìàøNé ,íéìLeøé éìBòazelrl md §¥§¨©¦¦§¨¥§¦
,ïéNBòåj` ,excp llka md okl ,milyexil miler mdyíéúek §¦¦
ïéåeöîïéNBò íðéàåminiiwn mpi` j` ,zelrl mieevn mdy s`y- §¦§¥¨¦

.excp llka mpi` md jk meyne ,maeig z`

äðùî
xne`d'çð éðáì äðäð éðéàL íðB÷',ìàøNéa øzeî ,e`vi mdy itl ¨¤¥¦¤¡¤¦§¥Ÿ©¨§¦§¨¥

,'mdxa` ipa' mi`xwpe 'gp ipa' llkn,íéáëBk éãáBòa øeñàålky §¨§§¥¨¦
.gp ly eipan md zene`d

àøîâ
,`xnbd zl`ey÷éôð éî ìàøNéå-e`vi m`d,çð éða ììkî`ld §¦§¨¥¦¨¦¦§¨§¥Ÿ©

.mda xzen `ed dnle ei`v`vn md mb,zvxzneLc÷éàc ïåék¥¨§¦©©
íäøáà,`ed jexa yecwdl ycwzp mdxa`y oeikn -ìò eø÷úéà ©§¨¨¦§§©

déîLl`xyi miqgiizn -ipa' `le ,mdxa` ipa mi`xwpe eixg` §¥
.'gp

äðùî
mpew xne`díäøáà òøæì äðäð éðéàLøeñà ,`edìàøNéamdy ¤¥¦¤¡¤§¤©©§¨¨¨§¦§¨¥
,jk mi`xwp,íéáëBk éãáBòa øzeîemdy eiyre l`rnyi ipaa s`e ¨§§¥¨¦

.eny lr mi`xwp mpi` mdy oeik ,mdxa` rxf

àøîâ
,`xnbd zl`eyìàòîLé àkéàäårecne ,mdxa` rxfn `edy §¨¦¨¦§¨¥

xeq` epi`e miakek icaerd lka `ed xzen mdxa` rxfn xcepd
,zvxzne .mil`rnyia'òøæ Eì àøwé ÷çöéá ék'(ai `k ziy`xa) ¦§¦§¨¦¨¥§¨©

áéúk`xwp didi `ed wgviy mdxa`l `ed jexa yecwd xn`y - §¦
.'mdxa` rxf' aygp epi` l`rnyi jkle ,jny lr

,aey `xnbd dywneåNò àkéàäåaygpd wgvi ly epa `edy §¨¦¨¥¨
,zvxzne .ea xeq` epi` dnle ,'mdxa` rxf'lìk àìå '÷çöéa'§¦§¨§Ÿ¨

,÷çöé`le z"ia ztqeza 'wgvia ik' weqta aezky dfn ,xnelk ¦§¨
ly erxf aygp wgvi ly erxfn wlg wxy fnxl `a df ,'wgvi ik'

.ei`v`ve eiyr z` hrnle ,mdxa`

äðùî
mpew xne`d'ìàøNiî äðäð éðéàL'øúBéa ç÷Bì ,zepwl el xzen - ¤¥¦¤¡¤¦¦§¨¥¥©§¥

,xigndn xzei mlyn m` wx l`xyinúBçôa øëBîeel xzen- ¥§¨
wx l`xyil xeknlepi` jkay ,xigndn zegt el minlyn m`

.mdn dpdp
mpew xn` m`eéì ïéðäð ìàøNiL,ipnn epdi `l l`xyiy -ç÷Bì ¤¦§¨¥¤¡¦¦¥©

øúBéa øëBîe úBçôa`ed m` wx l`xyi mr xegql el xzen - §¨¥§¥
,xigndn xzeia xeknie xigndn zegta dpwimpi` md jkay

,epnn mipdpj`Bì ïéòîBL ïéàåxegql enikqiy mc` ipa oi` - §¥§¦
.lefa el xeknle xweia epnn zepwl ,mpenn z` ciqtdle ezi`

mpew xn` m`eïäå ïäì äðäð éðéàLéì-l`xyin dpdi `l ip` ¤¥¦¤¡¤¨¤§¥¦
,ipnn epdi `l l`xyieäðäéíéáëBk éãáBòìmr xegql el xeq` - ¥¨¤§§¥¨¦

.miakek icaer mr wx `l` ,llk l`xyi

àøîâ
`rivn ,[dwfg-] `tixg :dxegq ly mipin dyly mpyi

.[drexb dxegq-] dit` lr inxce ,[zrvenn-]
.[mivtew daxd-] dwfg dyixc eilr yiy gwn - '`tixg `piaf'
dpdp xkend oi` libxd exigna xknp `edyk s` ,dfk gwn
`vni `ed lwae ,utgd lr mipew witqn yiy oeik ,llk dpewdn
lk mr j` .eywean z` `vny dpdp dpewd wx `l` ,xg` dpew
`piaf' .dpewd `le dpdpy `ed xkend ,xzeia xknp `ed xy`k df
gwn .dlibx dyixc eilr yiy xnelk ,rvenn gwn - '`rivn
,mipdp dpewd mbe xkend mb libxd exigna xknp `ed xy`k ,dfk
xy`k j` .dpwy utga dpdp dpewde ,laiwy minca dpdp xkend
wx `l` ,dxikndn d`pd xkenl oi` eieeyn zegta xknp `ed
,d`pd dpewl oi` eieeyn xzeia xknp `ed xy`ke ,dpdp dpewd
eilr oi`y gwn - 'dit` lr inxc `piaf' .dpdp xkend wx `l`
oi` libxd exigna xknp `edyk s` ,dfk gwn .llk mivtew
`ed xkende ,xg` xken `vni lway oeik ,xkendn dpdp gweld
`ed xy`k df lk mr j` .xg` gwel `vni lwa `ly oeik dpdpy

.xkend `le dpdpy `ed dpewd ,zegta xknp
`xnbddfi`a `xnbd x`az df it lre ,l`eny xn`y oic d`ian

:dpyna xaecn gwn beq
ïneàä ïî éìk ç÷Blä ,ìàeîL øîà[xveid-]Bøwáì-m`y ,ewcal ¨©§¥©¥©§¦¦¨¨§©§

,one`l edxifgi oexqg ea `vni m`e ,einc el mlyie egwi dti `ed
ñðàðåutgd,Bãéa,qpe`a epnn ca`y e` xaype ecin ltpy oebk §¤¡©§¨
áéiçlky meyn oiqpe`a aiigy l`eyk `edy oeik ,jk lr mlyl ©¨

.ely d`pd
,oiqpe`a aiig gweldy xne` l`enyy jkn ,`xnbd zx`an

àéä ç÷Bì úàðä øáñ÷ àîìàmixkenyky xaeq `edy gken - ©§¨¨¨©£¨©¥©¦
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miwxt dyelya` cenr `l sc ± iriax wxtmixcp
éðúî'.úáù éúáåùîoixnyny oze`n.zay.íéúåëá øåñàoixnyn ok enk ody

.zay.íåùä éìëåàî.zay ilila.ìàøùéá øåñàmey lek`l oilibx l`xyic

)w"aat.oiniiwny dper iptn ,(xy`" :xn`ck ,rxfd mdl daxne zay axrl zay axrn

"ezra ozi eixt-zay axrl zay axrn odizehn oiynynd minkg icinlz el`

)zeaezkaq:.(.íéúåëá øåñàåmilke` inp mdy

.zay ilila mey.íéúåëá øúåîåopi` ody

.mifixb xdl `l` milyexil oiler'îâ'éôà
.éîð íéåâ.oda xeq` `di zay oixnyn i`

.àìà"zay izaey" i`n-oieevnc oze`lr

,l`xyi epiidc ,zaydlr oieevn od mizeke

t"r` ,mieb la` .mixb ody iptn ,zayd

oixnynyzay-.oieevn opi`íéúåëá øúåîå
.åäðéð ïéååöî àä éàîàå.milyexil zelrl inp

.ééáà øîà àìà"zay izaeyn" i`n-deevn

.ipzw dyere.àúééî÷ éáá éúøúázaya.meye

.ïéùåòå ïéååöî íéúåëå ìàøùé.oda xeq`eíéåâå
.ïéååöî ïðéà ìáà éãáò.xzen jkitléìåòã êäá

ïéååöî íéúåë ïéùåòå ïéååöî ìàøùé íéìùåøé
.ïéùåò ïðéàå.oda xzen ikdléðúî'éðéàù

.çð éðáì äðäðlky ,gp ipa lkn dpdi `ly

.gp ipan e`vi mlerdîâ'ùã÷éàã ïåéë
.íäøáà.d"awd ly ewlga.åø÷úéàlr l`xyi

.gp ipa my lr `le ,mdxa`c dinyàëéà àä
.ìàòîùé.miebd on `ede ,`ed mdxa` rxfc

.òøæ êì àø÷érxf eze`ae.xcpw.÷çöé ìë àìå
zene`a xzen ikdl ,wgvi rxf `xwp epi` eyre

.mlerdéðúî'ç÷åì ìàøùéî äðäð éðéàù
.úåçôá íäì øëåîå øúéá ïäî,lefa ,xnelk

.odn dpdp epi`y `vnpe.ìàøùéùedi `l

oi` `zydc ,xweia odl xken - epnn oipdp

.epnn oipdp.åì ïéòîåù ïéàåmc` `vni `ly

xken excp liayay ,df xaca el rney `diy

.xweia epnn gwie lefa el'îâéìë ç÷åìä
.åø÷áì ïîåàä úéáî,einc el ozi dti m`

e`l m`e-enk ,eilk el xifgiy.zikekf ilk

ñðàðå.åãéî.el mlyl gwel aiig ,xaypy

àîìà.àéä ç÷åì úàðäegwna gwell d`pdc

diytp ipwne xnbc ,aiig jkld .xken lyn xzei

xky `yepk iede ,exwal egipny d`pd `idda

.oiqpe`a aiigzpe.äåùá äåù ìáàleki epi`

,utg dpewd ,`id gwel z`pd c"q i`e .[xeknl]

xkend z`pd `le-`di inp deya dey 'it`

deya dey rnync oizipznc ,uixz !gwel z`pd `l` xken z`pd ied `lc ,xeknl leki

.`l.äéôà ìò éîøã àðéáæázgpeny ink el dnece ,`piaf dilr uitw `lc `yia `wqir

dxkenyk eiykre .eipt lrdeya dey-xken jkld ,gwel z`pd `le `id xken z`pd

deya dey la` .zegta-.`l.àùéø àîéà,inp ikd :dpin opiwiice ,xzeia gwel :`iddc

deya dey la`-xken z`pd i`c ,ied gwel z`pd `nl` .gwel epi` ,`l-dey elit`

dil zil izk`c ,odn gwil leki ikdae ,gwel z`pd `le `id xken z`pd inp deya

.ipiaf edpda d`pd.éì ïéðäð ìàøùéù íðå÷ àôéñ àîéà ãåòål`xyi edi `ly ,xnelk

ipnn il oipdp-.`l deya dey la` ,xzia xkene zegta gwelìò éîøã àðéáæá éàå
.äåùá äåù åìéôà äéôà.`id gwel z`pd `le xkend z`pd `dc ,xeknl leki `di inp.àôéøç àðéáæá àôéñdxegqauitwc`piaf dlrz`pd `le gwel z`pd ied deya deyc ,

.xweia xken jkld ,xken.éîð äåùá äåù åìéôà!epnn dpdp jd `di `le ,xken z`pd `le `id gwel z`pd `dc ,xicnd gwel `di
'éðúî
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'éôà.inp mixkpmixkpd lk llka ediy ick "zayd iniiwna xeq`" ipznl l"d ,xnelk

mizaeyd.øîà.ipzw dyere deevn iia`oiyere oieevn `l` eixac llka oi`y ,xnelk.

éúøúá.`ziinwoiyere oieevn mizeke l`xyi - mey zlik`e zay zziay epiidc.

'éðúî.l`xyia xzen gp ipal dpdp ipi`y mpewoeik ,edpip gp ipa inp l`xyic b"r`e

`le ,diny lr exwi` - epia` mdxa` ycwzi`c

gp my lr.éðéàùxeq` mdxa` rxfl dpdp

.mlerd zene`a xzene l`xyiaipa 'it`c

'tnck ,mdxa` rxf exwin `l eyre l`rnyi

`xnba.éðéàù.xzia gwel l`xyil dpdpick

gwel `edy dna mdn dpdi `ly.øëåîå
.zegta.xken `edy dna mdn dpdi `ly ick

,`zrivn `piafa `xnba dl opinwen oizipznc

dey xknp `edy lk xkene gwel z`pd `ki`c

`wec - ixy xziae zegtac 'ixn` ike .deya

b"d ikac ,l`xyin dpdi `ly envr lr xq`yk

envr lr xq` i` la` .ediipin ipdzn `l

xeq` miz`na dpn dey gwl 'it` ,mdiqkp

mdiqkp lr lg xak excpy ,egwnn zepdl.

ìàøùéù.il mipdplr ez`pd xq`y ,xnelk

l`xyi.ç÷åìoirney oi`e xzia xkene zegta

.ell`xyil xeknle gwil dpwz el oi` ,xnelk

ick ,xzeia mdl xeknie zegta gwi k"` `l`

mc` ipa el oirney oi` la` .epnn epdi `ly

,el oirney i` :iqxbc zi`e .mpenn ciqtdl

ikd e`la la` ,el mirney m` :xnelk .wixiga

.excp xg`l dpwy miqkpa 'it`e ,`zpwz dil zil

`a `ly xac xqe` mc` oi`c l"iiwc b"r`c

yexita xqe`yk ilin ipd - exiag lr mlerl

zexit e` lwc zexitk ,mlerl `a `ly xac

epi`y - "jilr iqkp" xne`a p"` ,zepwl cizry

,dry dze`a el didy miqkp oze`a `l` xeq`

dteb `ide ,enc oilecbkc meyn oditelga p"`

) "mitzeyd" wxta onwl ol `irai`.fn scla` .(

d`pda `xeqi`c oeik ,exiag lr ez`pd xqe`a

mlera dizi` `d edi`e ,`ilz dicic-`vnp

o`kn xg`l dpwy miqkp mixcenl xekni m`y

deya dey-xeq` jkld ,oze` dpdn `ed ixd.

éðéàù.mlerd zene`l dpdi il mde mdl dpdp

ikdc oeik `niz `lc ,l"nw `dc :l"f `"xd azk

ik dil dede ,excpa cenrl el xyt` i` - xcp

) "oixzen el`e" wxta lirl xn`c `idd.eh sc:(

"mini dyly oyi` `ly dreay"-eze` oikn

.`lc l"nw ,`ed ea cenrl xyt` i`y xacc xzl`l dpdic `nip inp ikde .xzl`l oyie

el dwegx dpwz `idy t"r` ,mixkpa `zpwz `ki`c oeik.'îâilk gweld l`eny xn`

.`id gwel z`pd aiig ecia qp`pe xbzd on) "dpitqd" 'ta mzd opinwe`.gt a"aiviwca (

ogwll dvx m`y ,gwelc dizrc `knq jkld ,dinc-oky oeike ,ecia zeyxd-aiig

d`pd lkc meync ,l`enyk( dil dede ,xkenl `le `id gwell d`pd lk gwnac .oiqpe`a

iviwca `wec l`enyc `dc iyextl yg `l `kdc idpe .oiqpe`a aiig ely
dinc
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'éðúîúaL éúáBMî øãBpä¯øeñàå IàøNéa øeñà ©¥¦§¥©¨¨§¦§¨¥§¨
íeL éIëBàî ,íéúeëa¯,íéúeëa øeñàå IàøNéa øeñà §¦¥§¥¨§¦§¨¥§¨§¦

.íéúeëa øzeîe IàøNéa øeñà íéILeøé éIBòî'îâéàî ¥¥§¨©¦¨§¦§¨¥¨§¦©
àéøéà éàî úaL éîéi÷nî àîéIéà ?"úaL éúáBL"§¥©¨¦¥¨¦§©§¥©¨©¦§¨
.úaMä Iò íéeeönî àJà !éîð íéBb eJéôà ?íéúeëa§¦£¦¦©¦¤¨¦§¦©©©¨

íéILeøé éIBòî :àôéñ àîéà éëä éà¯IàøNéa øeñà ¦¨¦¥¨¥¨¥¥§¨©¦¨§¦§¨¥
:ééaà øîà !eäðéð íéeeöî àäå ?éànà ,íéúeëa øzeîe¨§¦©©§¨§¦¦§£©©©¥

àúéén÷ éáa ézøúa .éðú÷ äNBòå äeeöî¯íéúeëå IàøNé §¤§¤¨¨¥§©§¥¨¥©©§¨¦§¨¥§¦
éãáòc àeää ,íéBb ,ïéNBòå ïéeeöî¯.ïéeeöî íðéàå ïéNBò §¦§¦¦©§¨§¥¦§¥¨§¦

"íéILeøé éIBò"a¯ïéeeöî íéúek ,ïéNBòå ïéeeöî IàøNé §¥§¨©¦¦§¨¥§¦§¦¦§¦
.ïéNBò íðéàå'éðúî"çð éðáI äðäð éðéàL íðB÷"¯ §¥¨¦¨¤¥¦¤¡¤¦§¥Ÿ©

.íIBòä úBneàa øeñàå IàøNéa øzeî'îâéî IàøNéå ¨§¦§¨¥§¨§¨¨§¦§¨¥¦
Iò eø÷úéà íäøáà Lcwéàc ïåék ?çð éða IIkî ÷éôð̈¥¦§©§¥Ÿ©¥¨§¦©©©§¨¨¦§§©

.déîL'éðúî"íäøáà òøæI äðäð éðéàL"¯øeñà §¥¤¥¦¤¡¤§¤©©§¨¨¨
.íIBòä úBneàa øzeîe IàøNéa'îâ!IàòîLé àkéàäå §¦§¨¥¨§¨¨§¨¦¨¦§¨¥

"÷çöéa" !åNò àkéàäå .áéúk "òøæ EI àøwé ÷çöéá ék"¦§¦§¨¦¨¥§¨©§¦§¨¦¨¥¨§¦§¨
¯àIå.÷çöé Ik'éðúî"IàøNiî äðäð éðéàL"¯ç÷BI §Ÿ¨¦§¨¤¥¦¤¡¤¦¦§¨¥¥©

"éI ïéðäð IàøNiL" .úBçôa øëBîe øúBéa¯úBçôa ç÷BI §¥¥§¨¤¦§¨¥¤¡¦¦¥©§¨
"éI ïäå ïäI äðäð éðéàL" .BI ïéòîBL ïéàå ,øúBéa øëBîe¥§¥§¥§¦¤¥¦¤¡¤¨¤§¥¦

¯.íIBòä úBneàI äðäé'îâéIk ç÷BJä :IàeîL øîà ¥¨¤§¨¨¨©§¥©¥©§¦
Bãéa ñðàðå BøwáI ïneàä ïî¯:øáñ÷ àîIà .áéiç ¦¨¨§©§§¤¡©§¨©¨©§¨¨¨©

"IàøNiî äðäð éðéàL" :ïðz .àéä ç÷BI úàðä¯øëBî £¨©¥©¦§©¤¥¦¤¡¤¦¦§¨¥¥
äåLa äåL Iáà ,úBçôa¯àéä ç÷BI úàðä éàå .àI §¨£¨¨¤§¨¤Ÿ§¦£¨©¥©¦

íà .détà Iò éîøc àðéáæa 'éðúî !äåLa äåL eJéôà£¦¨¤§¨¤©§¦¦§¦¨¦§¦©©¥¦
:àôéñ àîéà ,ãBòå !øúBéa ç÷BI :àLéø àîéà ïk¥¥¨¥¨¥©§¥§¥¨¥¨

"éI ïéðäð IàøNiL"¯éàå .øúBéa øëBîe [úBçôa ç÷BI] ¤¦§¨¥¤¡¦¦¥©§¨¥§¥§¦
détà Iò éîøc àðéáæa¯àðéáæa àôéñ !äåLa äåL eJéôà ¦§¦¨¦§¦©©¥£¦¨¤§¨¤¥¨¦§¦¨

àJà !äåLa äåL eJéôà ?úBçôa ç÷BI ,éëä éà .àôéøç£¦¨¦¨¦¥©§¨£¦¨¤§¨¤¤¨
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טו

miwxt dyelyaa cenr `l sc ± iriax wxtmixcp
.àòöéî àðéáæá 'éðúîdey ,jkitl .dit` lr `inxc `piaf `le `tixg `piaf ied `lc

deya-.gwel z`pd ied oipnife xken z`pd ied oipnifc ,`l.ìàåîùãå.aiig xn`c

.àôéøç àðéáæáecia qp`p ik jkitl ,gwel z`pd ied i`cec-,deya dey 'it` ,aiig

z`pdc.`id gwel.áééç äëéìäá åñðàðzi`c d`pd `idda (xky `yepk `edy iptn)

egipny dileing zial ekiledl-ipwne xnb

.diytp.øåèô äøæçá`ly ,d`pd dil zilc

.elawzp.àøéñôñn"r dnda gwely in

.xzl`l dxkenl.øåèô äøæçáp"deqipz` ik

.xehtl qipz` dxfga.äéì ïéáæî àì éîdxifgae

.ied xky `yepk inpéðúî'éìåîá øåñàå
.íìåòä úåîåàllkac.od milxr.ìàøùé éìøò

zngn eig` ezny oebk ,od milen llka

.dlind.äøåîç úáù äçåã àéäùmeiae" aizkc

) "leni ipinyd`xwieh(-.zaya elit`eìëù
.åì åãîò àì äùî ìù åéúåéëælyxzpy drya

edybtie oelna jxca idie" xn`py ,dlind on

dywaie 'ezind) "zenyc.(.íéòâðä úà äçåãù
"leni ipinyd meiae" aizkc-t"r`emy yiy

zxda-.uewiäéäå éðôì êìäúä áéúëã.íéîú
."jpiae ipia izixa dpz`e" dixza aizke'îâ
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dinc-`piafa `wec dnwe`l yg `l inp mzdc ikid ik ,"dpitqd" wxtac oiibeq` dil jnq

jenqa dl iwenck ,`tixg-`knq inp `kdc `ibeq` mzdc `ibeq `iddc meyn.éàå
.inp deya dey elit` `id gwel z`pdxken z`pd `kil gwnac zxn` `dc.'éðúî

.dit` lr inxc `piafae`le ,oigwel `ven epi`y ,`id xken z`pd deya dey jkld

ievn - `piaf dilr uitw `lc oeikc .gwel z`pd

l`enyce .egwna dpdp epi`e ,gwell cinz `ed

lkdy ,`id gwel z`pd d"yne ,`tixg `piafa

,ezxikna d`pd mey xkenl oi`e eilr oivtew

dil oiafn irac zni` lk `dc.ë"à`ni`

.xzia gwel `yixdit` lr inxc `piafc oeike

deya dey gwel elit` ?xzia gwil dil dnl `ed

`piafc oeik ,xken `l` llk edi` dia ipdzin `l

`kid ,`tiq `ni` ,cere !`ed dit` lr inxc

i`e ,xzia xken ipzwc l`xyi lr ez`pd xq`c

,deya dey elit` - `ed dit` lr inxc `piaf

xkenl `l` ,llk gwell d`pd `kilc!àôéñ
.`tixg `piafa`pic opireny` `yix ,xnelk

`pic opireny` `tiqe ,dit` lr inxc `piafc

oiiyew `wxtn `l izk` ,edine .`tixg `piafc

`iyew iwextl `l` ,xzia gwel `yix i`n`

opiz` `tiqc.éàdey 'it` zegta gwel ikd

.inp deyagwel `tixg `piafac l`eny xn`dc

itl oiqpe`a aiig ikd meync ,xken `le ipdzn

ely d`pd lky.`"rl jiiy k"rïéúéðúî`piafa

.`tixg `piafa l`enyce `rivn`piafac ,xnelk

xq`yk ,d"yne .gwele xken z`pd `ki` `rivn

ik ,zegta xkene xzia gwel - eilr l`xyi z`pd

- l`xyi lr ez`pd xq`yke .ipdzl `lc ikid

`lc ikid ik ,xzia xkene zegta gwelepdzil

- deya dey dil oafn ik `rivn `piafac ,edpi`

iwen ik i`ce `xnbc ipira d`xpe .epdzn ediiexz

`tixg `piafa p"` ,dit` lr inxc `piafa 'ipzn

`l` ,ikda `zniwe` dl zil 'ipznc rci rcin -

lr inxc `piafc opireny`le ,ira `w ipic iielbl

z`pd `tixg `piafe ,gwel `le xken z`pd dit`

.mdipy z`pd `rivn `piafe ,xken `le gwel

xknp ik la` ,deya dey xknpyk - ilin ipde

`le xken z`pd `tixg `piaf elit` - xzeia

lr inxc `piaf elit` - zegta xknp ike ,gwel

`llk `ed oicd .xken `le gwel z`pd dit`

`zrnyc.íàåzaeh itl jl ozep ip` e`l

.oday d`pdmilk mdl xbyl xfgn ip`y mi`ex odyk daeh il ewifgiy dna izipdpy dn itl ,xnelk.ñðàð.aiig dkildal`enyc dizriiq epiide ,ely d`pd lky itl.äøæçáå
.xky `yepk `edy iptn xeht,xky xney dyrp ezli`y ini elky xg`l l`ey lky "oipne`d" wxta `pwiq` `dc .xky `yepk aiig dca`e dapba ,edine .oiqpe`d lr xeht xky `yepe

ied xky xney - l`ey ied `lc idp `din dxfga ,l`ey ded dkildac oeikc ,`ziixa jdn mzd dl gkene .dpdn - dpdpe li`edc.àåää.`weya ipeafl `xng lwyc `xiqtqokxc

mzd dl iziinc ,diteb `caer i`da "oipne`d" wxta `icda gken ikde .mdl dexifgiy oigwel e`vni `l m`y milrad mr mipzn eide ,miaevw minca dnda gwil did oixeqxq oze` ly

`pixg` `pyila.äøæç.`id dkildk `xiqtqcdl oiafn - ipeafl gkyn i` ,dxfga inp `kdc .inc eing zial xbync dkildk ,xnelk.'éðúî'eke milxrl dpdp ip`yoi`y

milen eda zi`c b"r` ,"milxr mixkpd lk ik" aizkck ,milxr exwin milen elit` ,edlekc - mlerd zene` myl `l` diexw dlxrd.øîåàå.lxrd izyltd dide`xwn i`c ,xnelk

wc epiide ,xn`w al ilxr - "milxr mixkpd lk" xn`w ikc iiegcl `ki` `nw`wc "dfd lxrd izyltd dide" xne`e :xn` d"yn - mzenk al ilxr l`xyi zia lkc `xwc ditiq xn`

eclepy miyp` dnk mda eidi `ly lecb mrl xyt` i`e "milxrd zepa dpfelrz ot" xne`e - `giky `l ledn `edyk clep z"ke .ledn `edyk clep i` rci `lc b"r` ,"lxr" cec dil ixw

"milxrd zepa" xn` ikd elit`e ,milen mdyk.ùìùù.dilr ezxkp zezixa dxyrdlin zyxta eazkp zezixa dxyr yly.äìåãâ.dxengd zay dgec `idy dlinmeiae" aizkc

zaya elit`e - meia "leni ipinyd.àìî.dryebxedl j`lnd ywa lyxzpy cin `l`.àéäù.mirbpd z` dgecuewi zxda my yi elit`e - "ezlxr xya leni" aizkc.àì`xwp

.lny cr mly"minz dide iptl jldzd" d"awd l"` dlind lr edevykc.àéäù.dxezay zevnd lk cbpk dlewy`l` `ed dlin mc e`l mc i`dc b"r`e ."zixad mc dpd" xn`py

zevnd lk cbpk dlewy dzevn - zixa aizk inp dlinae ,zixa aizk dlek dxezac oeik n"n ,oaxw.'îâ.`id dpkq `v`e len`dil ai`k mini 'b lkc ,mini 'b jez jxca jli m`.

áéúëã.mia`ek mzeida iyilyd meia idieea`kpy ,xzeia oiyelg ediy ick - iyilyd mei cr iele oerny epiznd jkl `l` ,`nw `nein ith dil ai`k iyilyd meiac `xninl e`le

) "dlinc `"x" 'ta gken ikde .mini 'b:clw zay(.
wqrzpy
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àéðz .àôéøç àðéáæa IàeîLãå ,àòöéî àðéáæa 'éðúî©§¦¦§¦¨¦§¨§¦§¥¦§¦¨£¦¨©§¨
úéáI ïøbLI øbzä ïî íéIk ç÷BJä :IàeîLc déúåk§¨¥¦§¥©¥©¥¦¦©©¨§©§¨§¥

épnî ïúBà ïéIa÷î íà :BI øîàå ,åéîç¯ïúBð éðà ¨¦§¨©¦§©§¦¨¦¤¦£¦¥
åàI íàå ,íäéîc EI¯äàðä úáBè éôI EI ïúBð éðà §§¥¤§¦¨£¦¥§§¦©£¨¨

äëéIäa eñðàð .ïäaL¯äøæça ,áéiç¯éðtî ,øeèt ¤¨¤¤¤§©£¦¨©¨©£¨¨¨¦§¥
éðeaæI àøîç I÷Lc àøéñôñ àeää .øëN àNBðk àeäL¤§¥¨¨©©§¥¨¦§©£¨¨§©¥
ïîçð áø déáéiç .àøîç ñéðúéà øãäc éãäa ,ïaféà àIå§¨¦©©©£¥©£©¦§¦£¨¨©§¥©©§¨

äëéIäa eñðàð :ïîçð áøI àáø déáéúéà .éîeJLI¯ §©¥¥¦¥¨¨§©©§¨¤¤§©£¦¨
äøæça ,áéiç¯äëIBä àøéñôñã äøæç :déI øîà !øeèt ©¨©£¨¨¨£©¥£¨¨§©§¥¨¨¨

àI éî ,déúéác àáaà eJéôà éðeaæI çkLî eJéàc ,àéä¦§¦©§©§©¥£¦©¨¨§¥¥¦¨
?déI ïéaæî'éðúî"íéIøòI äðäð éðàL íðB÷"¯øzeî §©¥¥¨¤£¦¤¡¤©£¥¦¨

äðäð éðàL" .íIBòä úBneà éIeîa øeñàå ,IàøNé éIøòa©£¥¥¦§¨¥§¨§¥¨¨¤£¦¤¡¤
"íéIeîI¯úBneà éIeîa øzeîe IàøNé éIøòa øeñà §¦¨©£¥¥¦§¨¥¨§¥

úéa Iëå íéIøò íéBbä Ië ék" 'àpL ,íIBòä úBneà íLI àJà äéeø÷ äIøòä ïéàL ,íIBòä̈¨¤¥¤¨§¨§¨¤¨§¥¨¨¤¤¡¦¨©¦£¥¦§¨¥
øîBàå "äfä Iøòä ézLItä äéäå" øîBàå "áI éIøò IàøNéït íézLIt úBða äðçîNz ït" ¦§¨¥©§¥¥§¥§¨¨©§¦§¦¤¨¥©¤§¥¤¦§©§¨§§¦§¦¤

da epbúpL äIøòä àéä äñeàî :øîBà äéøæò ïa øæòIà éaø ."íéIøòä úBða äðæIòz©£Ÿ§¨§¨£¥¦©¦¤§¨¨¤£©§¨¥§¨¦¤¨§¨¤¦§©¨
LIL äéIò eúøëpL äIéî äIBãb :øîBà IàòîLé éaø ."íéIøò íéBbä Ië ék" 'àpL ,íéòLø§¨¦¤¡¦¨©¦£¥¦©¦¦§¨¥¥§¨¦¨¤¦§§¨¤¨§
ïa òLBäé éaø .äøeîç úaMä úà äçBcL äIéî äIBãb :øîBà éñBé éaø .úBúéøa äøNò¤§¥§¦©¦¥¥§¨¦¨¤¨¤©©¨£¨©¦§ª©¤
äéîçð éaø .äòL àIî äéIò ÷écvä äLîI BI äIúð àJL äIéî äIBãb :øîBà äçø÷̈§¨¥§¨¦¨¤Ÿ¦§¨§¤©©¦¨¤¨§Ÿ¨¨©¦§¤§¨
äNòL úåönä IkL ,äIéî äIBãb :øîBà éaø .íéòâpä úà äçBcL äIéî äIBãb :øîBà¥§¨¦¨¤¨¤©§¨¦©¦¥§¨¦¨¤¨©¦§Ÿ¤¨¨
:øçà øác ."íéîú äéäå éðôI CJäúä" øîàpL ,InL ãò íIL àø÷ð àI eðéáà íäøáà©§¨¨¨¦Ÿ¦§¨¨¥©¤¨¤¤¡©¦§©¥§¨©¤§¥¨¦¨¨©¥
àI íà 'ä øîà äk" øîàpL ,BîIBò úà ä"á÷ä àøa àI àéä àIîIàL äIéî äIBãb§¨¦¨¤¦§¨¥¦Ÿ¨¨¤¨¤¤¡©Ÿ¨©¦Ÿ

."ézîN àI õøàå íéîL úBwç äIéIå íîBé éúéøá'îâ:øîBà äçø÷ ïa òLBäé 'ø ,àéðz §¦¦¨¨¨§¨ª¨©¦¨¨¤Ÿ¨§¦©§¨§ª©¤¨§¨¥
øîàpL ,äIénä ïî IMøúpLk BI eãîò àI eðéaø äLî äNòL úBiëæ IkL ,äIéî äIBãb§¨¦¨¤¨§ª¤¨¨¤©¥Ÿ¨§§¤¦§©¥¦©¦¨¤¤¡©
Ck àJà ,äIénä ïî IMøúð eðéaø äLnL å"ç :éaø øîà ."Búéîä Lwáéå 'ä eäLbôiå"©¦§§¥©§©¥£¦¨©©¦¤¤©¥¦§©¥¦©¦¨¤¨¨

àöàå Ieîà :øîà¯Ieîà .'åâå "íéáàk íúBéäa éLéIMä íBiá éäéå" øîàpL ,àéä äðkñ ¨©¨§¥¥©¨¨¦¤¤¡©©§¦©©§¦¦¦§¨Ÿ£¦¨
íéîé äLIL àäLàå¯äLî Lðòð äî éðtî àJà ."íéøöî áL CI" éI øîà ä"á÷ä¯ §¤§¤§¨¨¦¨©¦¥ª¦§¨¦¤¨¦§¥¨¤¡©¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc mixcp(iyiy meil)

àòöéî àðéáæa ïéúéðúî-xnelk ,rvenn gwna zxacn dpynd ©§¦¦¦§¦¨¦§¨
`edyk dfk gwne ,cgeina miax mpi` md j` ,mivtew eilr yiy
dpynd dxq` jkle ,mipdp dpewd mbe xkend mb ,eieeya xknp
d`pda xeq`y dfy meyn ,libxd exigna gwn zepwle xeknl

.dpewd `ed m` oiae xkend `ed m` oia ,`wqirdn dpdpìàeîLãå§¦§¥
lky meyn oiqpe`a elit` gweld z` aiignd l`eny ly epice -

xaecn ,ely `id d`pddàôéøç àðéáæa,lk ok` dfk gwnae ¦§¦¨£¦¨
.gweld ly `id d`pdd

:l`eny zhiyl di`x d`ian `xnbd
ìàeîLc déúåk àéðzì øbzä ïî íéìk ç÷Blä ,åéîç úéáì ïøbL- ©§¨§¨¥¦§¥©¥©¥¦¦©©¨§©§¨§¥¨¦

,ezqex`l dpznk mglyl xgeqd on milk gwly ozgBì øîàå§¨©
,xbzl ozgdépnî ïúBà ïéìa÷î íà,ing ziaaíäéîc Eì ïúBð éðà ¦§©§¦¨¦¤¦£¦¥§§¥¤

,`lnd miiey z` jl mly` -åàì íàå-mlawl evxi `l m` §¦¨
,ipnnEì ïúBð éðàïäaL äàðä úáBè éôìd`pdd itk jl mly`- £¦¥§§¦©£¨¨¤¨¤

izivxe mze` izcaiky lr daeh il ewifgi mdy dfa il yiy
rxi` jxca m` oicd dn `ziixad zx`ane .zepzn mdl gelyl

m` ,milka qpe`eñðàðmilkdäëéìäamilkd z` jiledyk- ¤¤§©£¦¨
,eing zial,áéiçm`e .l`eyk epice ely `id d`pdd lky meyn ©¨

eqp`päøæçamlawl evx `ly xg`l ,eing zian dxfg jxca - ©£¨¨
,epnnøëN àNBðk àeäL éðtî ,øeètz` dpew epi` `edy xg`n- ¨¦§¥¤§¥¨¨

epicy gwelk xak aygp `ed oi` ,xkenl mxifgn `l` milkd
jxcay jkne .oiqpe`n xehtd xky xneyk epic `l` ,l`eyk
exwal ilk gwely l`enyl di`x yi ,oiqpe`a aiig `ed ezkild

.l`eyk ely d`pd lk
xeht `ed ote` lka `ly x`al ick dyrn d`ian `xnbd

:dxfg jxca oiqpe`n
àøéñôñ àeääaevw xigna milradn zenda gweld xgeq-] ©©§¦¨

,[el edxifgi exkenl gilvi `l m`y dpzne ,weyd meia mxkenl
éðeaæì àøîç ì÷Lcmeia exkenl eilran xeng gwly -,weyd §¨©©§¨§©¥

ïaféà àìå-,eilral exifgdl xgeqd dvxe ,my xknp `l `ede §Ÿ¦©©
eàøîç ñéðzéà øãäc éãäadxfg ekxca -`le ,xengl qpe` rxi` ©£¥§¨©¦§¦£¨¨

,`edy zenk exifgdl leki diddéáéiçì ïîçð áøéîelLinc ©§¥©©§¨§©¥
.qpe` didy s`e ,xengd

déáéúéà[dywd-]ïîçð áøì àáø,lirl d`aedy `ziixadn ¥¦¥¨¨§©©§¨
,øeèt äøæça ,áéiç äëéìäa eñðàðeze` aiig ongp ax recne ¤¤§©£¦¨©¨©£¨¨¨

.dxfg ekxca did qpe`dy s` mlyldéì øîàongp ax el dpr - ¨©¥
,`axlàéä äëìBä àøéñôñc äøæç-mr dxfg ekxca s` xeqxqd £¨¨§©§¦¨¨¨¦

,oiqpe`a aiigy eing zial ozgd zkildk aygp ,milral xengd
oeikaæì çkLî eléàcdéúéác àáaà eléôà ,éðe-dpew `vni m` §¦©§©§©¥£¦©¨¨§¥¥

milrad ly mzia gzta s` ,dxfg ekxcadéì ïéaæî àì éî-m`d ¦Ÿ§©¥¥
`ly cry `vnp ok m`e ,xekniy i`ce ixd ,xken did `l `ed
aygp `ed jk meyne ,exkenl lkeiy xenga epevx oiicr exifgd
gwela ok oi`y dn .oiqpe`a aiige ely d`pd lky gwelk oiicr
dpwi `l i`ce `ed mlawl evx `ly xg`ly eing zial milk

.oiqpe`n xehte ,gwelk xak aygp `ed oi` ,mze`

äðùî
xne`d'íéìøòì äðäð éðàL íðB÷'ip`y dn oaxwk ilr xq`i - ¨¤£¦¤¡¤¨£¥¦

,milxrd lyn dpd`ìàøNé éìøòa øzeîlkn zepdil el xzen - ¨©£¥¥¦§¨¥
mincewd eig` ezny lxr oebke ,mday milxrdn s`e l`xyi

,wfgzie lcbiy cr eze` miln oi`y ,dlin zngnéìeîa øeñàå§¨§¥
íéáëBk éãáBò-milednd s`e miiebd lkn zepdil `ed xeq`e §¥¨¦

iaxr oebk mc` icia elenipy e` ,miledn eclepy oebk ,mday
e` lednmiiebd lr iepik `ed 'milxr'y meyn .ledn iperab

,ynn lxry in eheytk `le ,dlind lr eehvp `ly mzellka
.dpynd jynda x`aziy itke

mpew' xn` m`e'íéìeîì äðäð éðàLmiledndn dpd` ip`y dn - ¤£¦¤¡¤§¦
,oaxwk ilr xq`iìàøNé éìøòa øeñàlkn zepdil el xeq` - ¨©£¥¥¦§¨¥

,mday milxrdn s`e l`xyiíéáëBk éãáBò éìeîa øzeîexzene - ¨§¥§¥¨¦
.mday miledndn s`e ,miiebd lkn zepdil el

:mrhd z` zx`an dpynd
ì àlà äéeø÷ äìøòä ïéàLíéáëBk éãáBò íLiepika dpeekd oi` - ¤¥¨¨§¨§¨¤¨§¥§¥¨¦

,miiebd lr iepik `ed `l` ,elenip `ly mc` ipal 'milxr'
s` xeq` `ed okle ,dlind lr eehvp `ly oeik 'milxr' mi`xwpy

,jkl di`xe .mday milednaøîàpL(dk h dinxi)íéBbä ìë ék' ¤¤¡©¦¨©¦
,'áì éìøò ìàøNé úéa ìëå íéìøòmiiebd lk' xne` weqtdy jkne £¥¦§¨¥¦§¨¥©§¥¥

lr iepik `edy gken ,miledn mb mda yi i`cey s` 'milxr
,mzellka miiebdøîBàåweqtdn ,ztqep dgked -(el fi '` l`eny) §¥

ìtä äéäå'äfä ìøòä ézLzilb z` dpik jlnd cec - 'mdn cg`M §¨¨©§¦§¦¤¨¥©¤§©©¥¤
iebl iepik `ed lxry gkene ,ledn clep `edy okziy s` ,'lxr'

,ledn `ed m` s`eøîBàåweqtdn ,ztqep dgked -(k ` 'a my)ït' §¥¤
ìt úBða äðçîNz'íéìøòä úBða äðæìòz ït íézLjlnd cec - ¦§©§¨§§¦§¦¤©£Ÿ§¨§¨£¥¦

mda yiy i`ce dnily dne`ay s`e ,'milxr' mizylt z` dpkn
.miledn md m` s`e ,miiebd lk lr iepik `edy gkene ,miledn mb

,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøy cenll yi,äìøòä àéä äñeàîjkn ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥§¨¦¨¨§¨
íéòLø da epâúpLmzepbl ick miryxd z` da dpkn weqtdy - ¤¦§©¨§¨¦

,dfaøîàpL(dk h dinxi)'íéìøò íéBbä ìë ék'. ¤¤¡©¦¨©¦£¥¦
:dlind oiipra yexcl dkiynn dpynd

,øîBà ìàòîLé éaøy cenll yiäìBãbzevn `id,äìéîjkn ©¦¦§¨¥¥§¨¦¨
ìL äéìò eúøëpLúBúéøa äøNò Lxkfen minrt dxyr yly - ¤¦§§¨¤¨§Ÿ¤§¥§¦

dlind lr epia` mdxa` da dehvpy dyxta ,'zixa' oeyl
(ak-` fi ziy`xa).

éaø,øîBà éñBéy cenll yiäìBãbzevn `id,äìéîjknL`id ©¦¥¥§¨¦¨¤
d zAXd z` dgFC,äøeîçmeia dpnfa `idyky,dcill ipinyd ¨¤©©¨£¨

.zaya elit` miln
,øîBà äçø÷ ïa òLBäé éaøy cenll yiäìBãbzevn,äìéîjkn ©¦§ª©¤¨§¨¥§¨¦¨

äòL àìî äéìò ÷écvä äLîì Bì äìúð àlLly eizeiekf lky - ¤Ÿ¦§¨§Ÿ¤©©¦¨¤¨§Ÿ¨¨
`l` ,epa z` ln `lyk ,zg` dry elit` el ecnr `l epax dyn

,ebxdl j`lnd ywia lyxzpy cin.`xnba yxetny itke
,øîBà äéîçð éaøy cenll yiäìBãbzevn,äìéîjknL`idäçBc ©¦§¤§¨¥§¨¦¨¤¨

úàipic,íéòâpäxn`py e`la xaer ezxda uvewdy s`ymixac) ¤©§¨¦
(g ckmewna rbp yi xy`k z`f lk mr ,'zrxSd rbpA xnXd'¦¨¤§¤©©¨©©

.rbpd uvwp m` s` dlxrd z` lne ,xeqi`d dgcp dlxrd
ok miyxece](:alw zay)weqtdn(b ai `xwie)- 'Fzlxr xUA lFOi'¦§©¨§¨

.[uewi zxda my yi elit`e
éaø,øîBày cenll yiäìBãbzevn,äìéîjknLici lrìk ©¦¥§¨¦¨¤¨

,eðéáà íäøáà äNòL úBönä,ìnL ãò 'íìL' àø÷ð àìøîàpL ©¦§¤¨¨©§¨¨¨¦Ÿ¦§¨¨¥©¤¨¤¤¡©
(` fi ziy`xa)éðôì Cläúä'[dlin zevna-]íéîú äéäå.'[mly-] ¦§©¥§¨©¤§¥¨¦
,øçà øácy cenll yiäìBãbzevn,äìéîjknàéä àìîìàL ¨¨©¥§¨¦¨¤¦§¨¥¦

,[dlin zevn-],BîìBò úà àeä Ceøa LBãwä àøa àìøîàpLdinxi) Ÿ¨¨©¨¨¤¨¤¤¡©
(dk blîà äk','ä øäìéìå íîBé éúéøá àì íàzixa `lnl` - Ÿ¨©¦Ÿ§¦¦¨¨¨§¨

,dlilae meia zniiwy dlind'ézîN àì õøàå íéîL úBwç`l - ª¨©¦¨¨¤Ÿ¨§¦
.mlerd z` `xea iziid

:o"xd zqxb
,øîBà éaøy cenll yiäìBãbzevn,äìéîjknãâðk äìe÷L àéäL ©¦¥§¨¦¨¤¦§¨§¤¤

,úBåöîä ìkøîàpL(g ck zeny)úøk øLà úéøaä íã äpä'mkOr 'd ¨©¦§¤¤¡©¦¥©©§¦£¤¨©¦¨¤
'dN`d mixaCd lM lr. ©¨©§¨¦¨¥¤

.o"xd zqxb o`k cr
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טח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc mixcp(ycew zay meil)

ïBìna ÷qòúpL éðtîjxcd lry dpild mewn ikxva -,älçz ¦§¥¤¦§©¥©¨§¦¨
øîàpL(ck c zeny),'ïBìna Cøcá éäéå'dyn `ayk ciny rnyne ¤¤¡©©§¦©¤¤©¨

jixv did `edy dzid eilr driazde ,oelna wqrzd jxcdn
oi`y jk ,mixvnl jenq did oeln eze`e ,dlina wqrzdl mcew

.xvw dk wgxna dpkq
àì ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaømincewd mi`pzd ixack ©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ

y mixaeqyäLîì[dyn z`-]Lwa eðéaødïèN,âBøäìàlà §Ÿ¤©¥¦¥¨¨©£¤¨
BúBàìd÷Bðéz,jkl di`xde ,dyn ly epa -øîàpL(dk c my)ék' §¦¤¤¡©¦

,'éì äzà íéîc ïúçøîBà éåä ,ïúç éeø÷ éî äàøe àö`xwp in- £©¨¦©¨¦¥§¥¦¨¨¨¡¥¥
,ozg,÷Bðézä äæ.zixad ici lr ozg dyrpy ¤©¦

:zxkfpd dyxta yexcl dkiynn `xnbd
,àðæéa øa äãeäé éaø Løc,äìénä ïî eðéaø äLî ìMøúpL äòLa ¨©©¦§¨©¦§¨§¨¨¤¦§©¥Ÿ¤©¥¦©¦¨

eàa`ed mnyy dlag ik`lneäeòìáe 'äîéç'å 'óà',dynl-àìå ¨©§¥¨§¨§Ÿ
àlà epnî eøéiLz`åéìâø,dlind mewn epiid -ãiîdxetiv dln ¦§¦¤¤¨©§¨¦¨
z` dyn zy`xn`py enk ,wepizd(dk c my)øö äøtö çwzå'©¦©¦Ÿ̈Ÿ

,[dcg oa`-]dða úìøò úà úøëzå',eãiî(ek c my)'epnî óøiå'- ©¦§Ÿ¤¨§©§¨¦¨©¦¤¦¤
.epiax dyn z` afr dlagd j`lnLwéa äòL dúBàadvx -äLî §¨¨¨¦¥Ÿ¤

ïâøBäì eðéaø,'dng'e 's`' mik`lnl -pLøîà(g fl milidz)óøä' ©¥§§¨¤¤¡©¤¤
,'äîç áæòå óàîz` aefr dynl xn` 'dy zyxec `xnbde ¥©©£Ÿ¥¨

,mbxedl dvxy rnyne ,'dng'e 's`' mik`lnd,íéøîBà Léå§¥§¦
Bâøä äîéçì,'dng' j`lnd z` bxd ok` dyn -øîàpLfk diryi) §¥¨£¨¤¤¡©

(c'éì ïéà äîç'.bxdpy rnyn - ¥¨¥¦
,`xnbd zl`eyáéúëäåaezk `lde -(hi h mixac)éðtî ézøâé ék' §¨§¦¦¨Ÿ§¦¦§¥

,'äîçäå óàäxg`l ax onf miniiw eid el` mik`lny rnyn ¨©§©¥¨
,`xnbd daiyn .dyrn eze`eåä äîéç éøzik`ln ipy eid - §¥¥¨£

,sqep uexiz .'dnig' mnyy dlag,àîéà úéòaéàådyn zn`a §¦¨¥¥¨
'dngde s`d ipRn iYxbi iM' aezky dne ,oelna 'dnig' z` bxd¦¨Ÿ§¦¦§¥¨©§©¥¨

dpeekdlàcðebcecb -,äîéçc.mbxd `ly §¨§¥¨
:dlind oipra zeyxc `iadl dkiynn `xnbd

àéðz,`ziixaa,øîBà éaøy cenll yiäìBãbzevn `id,äìéî ©§¨©¦¥§¨¦¨
jknk úBöîa ÷qòúpL éî Eì ïéàLeneðéáà íäøáàå ,ok it lr s` ¤¥§¦¤¦§©¥§¦§§©§¨¨¨¦§

àø÷ð àìmdxa`,íéîzíL ìò àlàdäìéî,lenipy xg`l wx - Ÿ¦§¨¨¦¤¨©¥¦¨
øîàpL(` fi ziy`xa)lr 'd eze` deiv day dyxtd zligza ¤¤¡©

,dlind'íéîú äéäå éðôì Cläúä',mly -áéúëexg`ly weqta ¦§©¥§¨©¤§¥¨¦§¦
okn(a fi my),ðéáe éðéa éúéøá äðzàå','E`ed dlind ici lry epiid §¤§¨§¦¦¥¦¥¤

.'minz' `xwi
,øçà øácy cenll yiäìBãbzevn `id,äìéîjknL`idäìe÷M ¨¨©¥§¨¦¨¤§¨

,äøBzaL úBönä ìk ãâðkøîàpL(fk cl zeny)íéøácä ét ìò ék' §¤¤¨©¦§¤©¨¤¤¡©¦©¦©§¨¦
'Bâå älàäcbpk dlewy dlind zixay xnelk ,'zixA LY` iYxM ¨¥¤§¨©¦¦§§¦

'dN`d mixaCd'(my).zeevnd lk epiid , ©§¨¦¨¥¤
,øçà øácy cenll yiäìBãbzevn `id,äìéîjknàìîìéàL ¨¨©¥§¨¦¨¤¦§¨¥

d,äìéî,õøàå íéîL eîéi÷úð àìøîàpL(dk bl dinxi),éúéøá àì íà' ¦¨Ÿ¦§©§¨©¦¨¨¤¤¤¡©¦Ÿ§¦¦
'Bâå äìéìå íîBéyecwdy ,xnelk .'iYnU `l ux`e minW zFwg ¨¨¨§¨§ª¨©¦¨¨¤Ÿ¨§¦

.mlerd z` `xea iziid `l dlind zevn `lel ,xne` `ed jexa
àâéìôeøæòéìà éaøccnlp df weqtny zxne` `ziixady dn - §¦¨§©¦¡¦¤¤

xaeqd xfril` iax ixack epi` df ,miiw mlerd dlind zekfay
,dxez cenlz lr xn`p df weqty,øæòéìà éaø øîàccenll yi §¨©©¦¡¦¤¤

yäìBãbcenlz zevn `id,äøBz,äøBz àìîìéàLeîéi÷úð àì §¨¨¤¦§¨¥¨Ÿ¦§©§
õøàå íéîLøîàpL ,(my)äìéìå íîBé éúéøá àì íà'`lnli` - ¨©¦¨¨¤¤¤¡©¦Ÿ§¦¦¨¨¨§¨

bl aezky ,dxezd zixa,dia(g ` ryedi),'dlile mnFi FA zibde'§¨¦¨¨¨¨§¨
'Bâå 'ézîN àì õøàå íéîL úBwç.mlerd z` `xea iziid `l - ª¨©¦¨¨¤Ÿ¨§¦§

:dlind oipra yexcl dkiynn `xnbd
,áø øîà äãeäé áø øîàad dze`àeä Ceøa LBãwä Bì øîàL äòL ¨©©§¨¨©©§¨¨¤¨©©¨¨

eðéáà íäøáàì(` fi ziy`xa),'íéîz äéäå éðôì Cläúä'äãòø ezæçà §©§¨¨¨¦¦§©¥§¨©¤§¥¨¦£¨©§¨¨

,cgteøîà,mdxa`äpeâî øác éa Lé ànLil xne` 'dy oeiky - ¨©¤¨¥¦¨¨§¤
,'minY dide',edylk i`pbe oexqig dfi` ia yiy rnynøîàL ïåék ¤§¥¨¦¥¨¤¨©

Bì'd(a fi my)ðéáe éðéa éúéøá äðzàå''E,dlind lr edeivy - §¤§¨§¦¦¥¦¥¤
,Bzòc äøø÷úðici lr mlye minz `diy 'd zpeeky oiady ¦§¨§¨©£

.dlind
iynn `xnbd:epia` mdxa` oipra yexcl dk

xn`p(d eh my),'äöeçä Búà àöBiå'øîàmdxa`ìL BðBaø ,åéðôì ©¥Ÿ©¨¨©§¨¨¦¤
,íìBòélL ìfna ézìkzñä,ilr hleyd miakekd xeciq -éì ïéàå) ¨¦§©©§¦©©¨¤¦§¥¦

,[ïa ãéìBäì éeàø éðéàå] (ãçà ïa àlàBì øîà,'dúeðéðâèöéàî àö ¤¨¥¤¨§¥¦¨§¦¥¨©¥¥¦§©§¦
zelfnd znkg -,ElLdpeekd idefe(my),'dvEgd Fz` `vFIe'ïéà ¤§©¥Ÿ©¨¥

ìàøNéì ìfî.l`xyi lr helyl leki epi` miakekd lfn - ©¨§¦§¨¥
:zeninzd oipra yexcl dkiynn `xnbd

,÷çöé éaø øîàBîöò íéîúnä ìk,zeninza envra bdep -LBãwä ¨©©¦¦§¨¨©©§¦©§©¨
,Bnò íéîúî àeä CeøaøîàpL(ek gi milidz),ãéñç íò'bdepd mc`-] ¨©§¦¦¤¤¡©¦¨¦

[zeciqgaãqçúz[zeciqga enr bdpi 'd-]eøáb íò[mc`-]íéîz ¦§©¨¦§©¨¦
'ínzz.zeninza enr bdpi 'd - ¦©¨

,àéòLBä éaø øîà,Bîöò íéîúnä ìkBì úãîBò äòLdler- ¨©©¦©§¨¨©©§¦©§¨¨¤¤
,dlecbløîàpL(` fi ziy`xa)úä','íéîú äéäå éðôì Cläáéúëe- ¤¤¡©¦§©¥§¨©¤§¥¨¦§¦

,aezk jk xg`e(a fi my)íéBb ïBîä áàì úééäå'dlri df ici lry- ' §¨¦¨§©£¦
.dlecbl

,éaø øîàLçðnä ìkjled epi`e minqwe yegip iyrn dyerd - ¨©©¦¨©§©¥
,zeninzaLçð Bìwefipe ,minqwe miyegip mze`n laeqy eteq - ©©

,mllba ohw xac lknøîàpL(bk bk xacna),'á÷òéa Lçð àì ék' ¤¤¡©¦Ÿ©©§©£Ÿ
ik' azkp eli`kemitcex miygpdy xnelk ,e"`e mr 'ygp el

.eixg`,`xnbd zl`eyáéúk ó"ìà ã"îìa àäå'`l' azkp `lde - §¨§¨¤¨¤§¦
,`xnbd daiyne .eixg` mitcex mpi`y rnyne ,s"l`aàlà¤¨

cenildici lr yprp ,minqw dyre ygipy oeiky `ed weqtdn
,minqwde miyegipdäcî ãâðk äcî íeMî,mc`y dcina'y ¦¦¨§¤¤¦¨

'da el miccen ,ccen(:g dheq).
éðzdpy -déøa äáäàepa -,àøéæ éaøcLçðî BðéàL íãà ìk- ¨¥©£¨§¥§©¦¥¨¨¨¨¤¥§©¥

,minqwe miyegip mr wqrzn epi`yäöéçîa BúBà ïéñéðëî©§¦¦¦§¦¨
,dëBúa ñðkéì ïéìBëé ïéà úøMä éëàìî eléôàLøîàpL(my)àì ék' ¤£¦©§£¥©¨¥¥§¦¦¨¥§¨¤¤¡©¦Ÿ

ìàøNéa íñ÷ àìå á÷òéa Lçð,ygpn epi`y mc` epiid -,'Bâå ©©§©£Ÿ§Ÿ¤¤§¦§¨¥§
xnelk ,'l` lrR dn l`xUilE awril xn`i zrM' ,weqtd meiqe¨¥¥¨¥§©£Ÿ§¦§¨¥©¨©¥
el`yi [qpki `edy dvignl eqpki `ly] mik`lnd day zr ribz

.'d dyr dn ,ygpn epi`y mc` eze` z`
:epia` mdxa` ipa mixvnl elb dn iptn ,zwelgn d`ian `xnbd

,øæòìà éaø øîà eäaà éaø øîàeðéáà íäøáà Lðòp äî éðtî, ¨©©¦©¨¨©©¦¤§¨¨¦§¥©¤¡©©§¨¨¨¦
îì åéða eãaòzLðå,íéðL øNòå íéúàî íéøöàééøbðà äNòL éðtî §¦§©§§¨¨§¦§©¦¨©¦§¤¤¨¦¦§¥¤¨¨©§©§¨

íéîëç éãéîìúa,dnglnl mkiledy -øîàpL(ci ci ziy`xa)÷øiå' §©§¦¥£¨¦¤¤¡©©¨¤
åéëéðç úà[dxezl mkpigy eicinlz-]Búéá éãéìé'. ¤£¦¨§¦¥¥

,øîà ìàeîLeæéøôäL éðtîle`yle xdxdl daxdy -åéúBcî ìò §¥¨©¦§¥¤¦§¦©¦¨
,àeä Ceøa LBãwä ìLøîàpL(g eh my)äpLøéà ék òãà äna'.' ¤©¨¨¤¤¡©©¨¥©¦¦¨¤¨

,øîà ïðçBé éaøåLéøôäLrpny -,íãà éðaéôðk úçz ñðkälî §©¦¨¨¨©¤¦§¦§¥¨¨¦§¦¨¥©©©§¥
äðéëMä,xiibzdln -øîàpL(`k ci my)xn` mecq jlny , ©§¦¨¤¤¡©
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דווקא על-ידי ההליכה לחטן נעשית השלימות של יעקב – שהעמיד י"ב שברים
משיחת שבת פטשת תולדות ה'תשכ"ח
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כשם שהקדוש-בטוך-הוא הוא נצחי, כך גם מעשה ידיו הם נצחיים, כמו האומן 
שאי-אפשט  כזה  אומן  אצל  ועל-אחת-כמה-וכמה  ידיו,  במעשה  נמצא  שכוחו 

לחלק בינו לבין כוחותיו, כיוון שהוא וכוחותיו חד
משיחת שבת פטשת תולדות ה'תשכ"ח
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc mixcp(ycew zay meil)
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dxeza aezk,'íøáà',epia` mdxa`l dpeekdykexg`l seqal ©§¨
lenipy,'íäøáà' áéúëy oeikn ,`id jkl daiqde¯ älçzaiptl §¦©§¨¨©§¦¨

,lenipyBëéìîä,ehilyd -,àeä Ceøa LBãwäíéòaøàå íéúàî ìò ¦§¦©¨¨©¨©¦§©§¨¦
ìLe,íéøáà äL,'mxa`' ly `ixhnibd oeayg ,oipnkóBqáìe §¨¥¨¦§©

,lenipy xg`lBëéìîäs` `ed jexa yecwdìòmixai`d zyng ¦§¦©
k lr epiid ,mixzepdd líéøáà äðBîLe íéòaøàå íéúàîyiy ¨©¦§©§¨¦§¨¥¨¦

e .'mdxa`' ly `ixhnibd oeayg oipnk ,mc`aïä elàzyng ¥¥
,seqal wx mdilr jlny mixai`dézLdézLe íéðéòdLàøå íéðæà §¥¥©¦§¥¨§©¦§Ÿ

äéiåbä.dlind xai` - ©§¦¨
:`a` xa inxn dpexg` `xnin

,àaà øa éîø øîàåáéúëc éàîweqtd yexit edn -(eh-ci h zldw) §¨©¨¦©©¨©¦§¦
'Bâå 'íéLðàå äpè÷ øéò','äpè÷ øéò' .óebä äæzray ,mc` lk ly- ¦§©¨©£¨¦§¦§©¨¤©

,ylge lty `ed ezephwe ecleeid,'èòî da íéLðàå'íéøáà elà- ©£¨¦¨§¨¥¥¨¦
,zlekide gekd iherne miylgd,'dúà ááñå ìBãb Cìî äéìà àáe'¨¥¤¨¤¤¨§¨©Ÿ¨

,òøä øöé äælkdy ,'jln' `ede ,ecleeida cin sebd l` `a `edy ¤¥¤¨¨
,el oirneyylya aehd xvin 'lecb' `edy iptn ,'lecb' `xwpe

irnn z`vl xrppyn ,ezeclin mc`d l` `a `edy ,dpy dxyr
,eni`úBðBò elà ,'íéîøçå íéãBöî äéìò äðáe'micevnd mdy - ¨¨¨¤¨§¦©£¨¦¥£

,mc`d z` cv `ed mday ,rxd xvid lyïkñî Léà dá àöîe'¨¨¨¦¦§¥
,'íëçåáBè øöé äæ,,dxyr yly liba mc`l beecfndaehd xvide §¨¨¤¥¤

mixai`d oi`e diefa eznkgy ,lce ipr epiidc 'okqn' `xwp
jxcl zeixad z` cnln `ed ik ,'mkg' `xwpe .el mirnyp

,xqende dnkgd ,dxyid,'Búîëça øéòä úà àeä èlîe'äáeLz Bæ ¦©¤¨¦§¨§¨§¨
íéáBè íéNòîe,eypere rxd xvin hlnp ,aehd xvil rneydy ©£¦¦

,dywd,'àeää ïkñnä Léàä úà øëæ àì íãàå'òøä øöé úòLác §¨¨Ÿ¨©¤¨¦©¦§¥©§¦§©¥¤¨¨
,dxiarl mc`d z` dztn rxd xvidy dryay -øëãîc úéì¥§¦§©

áBè øöéì déì.aehd xvid z` xekfiy in oi` - ¥§¥¤
:ztqep dyxc
zldwa xn`p(hi f).'íéèélL äøNòî íëçì æòz äîëçä'zx`an ©¨§¨¨Ÿ¤¨¨¥£¨¨©¦¦

:weqtd z` `xnbdæBòz äîëçä'wfeg ozz -,'íëçìäáeLz Bæ ©¨§¨¨¤¨¨§¨
,íéáBè íéNòîexzei sebl milireny'íéèélL äøNòî'mdyézL ©£¦¦¥£¨¨©¦¦§¥

d,íéðéòézLed,íéðæàézLed,íéãéézLed,íéìâøäéiåbä Làøå- ¥©¦§¥¨§©¦§¥¨©¦§¥©§©¦§Ÿ©§¦¨
,dlind xai`,äôedyer `ed eiyrn aexe ,mc`a mihley mdy ¤

.mdici lr
:epia` mdxa` lr ztqep dyxca wxtd z` zniiqn `xnbd

,ìàòîLé éaø íeMî äéøëæ éaø øîààéöBäì àeä Ceøa LBãwä Lwéa ¨©©¦§©§¨¦©¦¦§¨¥¦¥©¨¨§¦
íMî äpeäk,mipdk eidi eipay -øîàpLmy lr(gi ci ziy`xa)àeäå' §¨¦¥¤¤¡©¥§

,'ïBéìò ìàì ïäëj`íéc÷äL ïåékz` mWúkøáì íäøáà úkøa Ÿ¥§¥¤§¥¨¤¦§¦¥¦§©©§¨¨§¦§©
,íB÷nädàéöBädpedkd z` `ed jexa yecwdíäøáàîeipay - ©¨¦¨¥©§¨¨

.mipdk eidi md,mewnd zkxal mdxa` zkxa my micwd okide¥
øîàpL,epia` mdxa` z`xwl `vi mW `ed 'wcv iMln'ykci my) ¤¤¡©©§¥

(k-hiCeøáe õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìàì íøáà Ceøa øîàéå eäëøáéå'©§¨§¥©Ÿ©¨©§¨§¥¤§Ÿ¥¨©¦¨¨¤¨
ïBéìò ìà'Bì øîà .,mWl mdxa`úkøáì ãáò úkøa ïéîéc÷î éëå ¥¤§¨©©§¨¨¥§¦©§¦¦¦§©¤¤§¦§©

BðB÷,[epec`-]dðúð ãiîdpedkd z` 'd,íäøáàìøîàpLcec - ¦¨§¨¨§©§¨¨¤¤¡©
,miklnd znglna epia` mdxa`l xn` 'dy ,xne` jlndmilidz)

(` iwéðãàì 'ä íàð',mdxa` epiidc ipec`l 'd ixac -éðéîéì áL- §ª©Ÿ¦¥¦¦¦
,jl xefr`e dnglna jpinil did` ip`úéLà ãòz` miy`y - ©¨¦

éáéàEkéìâøì íãä,'Eáéúk déøúáewxtd jynda eixg`le - Ÿ§¤£Ÿ§©§¤©§¥§¦
aezk(c iw my)íçpé àìå 'ä òaLð',ezreayn ea xefgi `le -äzà ¦§©§Ÿ¦¨¥©¨

z mdxa`-did,íìBòì ïäë'÷ãö ékìî éúøác ìò`xnbd zyxec Ÿ¥§¨©¦§¨¦©§¦¤¤
dpeekdyìò[llba-]'÷ãö ékìî ìL Bøeaécz` jxal micwdy ©¦¤©§¦¤¤

,''d z` jxiay iptl epia` mdxa`áéúëc eðééäåaezky dn dfe - §©§¦§¦
,mW lr(gi ci ziy`xa),'ïBéìò ìàì ïäë àeäå',`xnbd zwiicne ¥§Ÿ¥§¥¤§

,'odk mly jln wcv iklne' aezk `le 'odk `Ede' aezk recn§Ÿ¥
y `ed xe`iad `l`àeäcala mW -,ïäkïäk Bòøæ ïéàåla` - ¥Ÿ¥§¥©§Ÿ¥

mdxa` ly erxf wx `l` ,dpedka ynyi `l xak eixg` erxf
.epia`

íéøãð äòáøà êìò ïøãä

øãåîä ïéá ïéà ¯ éòéáø ÷øô

äðùî
xcend 'lk`n xcen' ly epic lw mday mixaca zwqer epizpyn
ibeq lkn xcend 'd`pd xcen' znerl ,oefnl zerbepd ze`pdn wx

.ze`pdd
ïéàlcadïéaly epicøcenäBøéáçî äàðäd`pda xq`py in - ¥¥©¨£¨¨¥£¥

,exagnìd ly epicepîéä øceîz`pd exiagn -ìëàî,calaàlà §¨¥¤©£¨¤¨
iablìâøä úñéøcxvwl icka xicnd ly exivgl xcend zqipk - §¦©¨¤¤

,ekxc z`åiablzli`yïéNBò ïéàL íéìëmipikn-ìëBà íäa §¥¦¤¥¦¨¤¤
,Lôð.'d`pd xcen'l `le 'lk`n xcen'l zexzen el` ze`pdy ¤¤

s` mli`ydl mixeq` ytp lke` mda mipikny milky x`ean
el`kl miaygp milk el` dpynd zx`ane ,lk`nn wx xcenl

:`l el`e ,ytp lke` mda miyeryøcenäz`pd,Bøéáçî ìëàî ©¨©£¨¥£¥
epìéàLé àì,exiagäôðgnw ietipläøáëeuendn d`eaz zetpl Ÿ©§¦¤¨¨§¨¨

íéçéøåmihig zpighløepúåmiynyn mdy oeikny ,mgl ziit`l §¥©¦§©
,lk`n z`pdn dpdp xcendy xacd aygp ,lk`nd zpkdlìáà£¨

Bì ìéàLîxicndíéîæðe úélèå úòaèå ÷eìç,mpi` el` milky ©§¦¨§©©©§©¦§¨¦
.lk`n ikxvl miynyn

àøîâ
,`xnbd zxxanàpz ïàî-lr xqe`d epizpyn ly `pzd `ed in ©©¨

d`pda elit` zepdil d`pd xcenelit` xqe` oky ,efk zhren
,daiyne .dilr micitwn oi`y ,xvga lbx zqixcøa àcà áø øîà̈©©©¨©

,äáäàepizpyn,àéä øæòéìà éaøiabl xfril` iaxe opax ewlgpy ©£¨©¦¡¦¤¤¦
mkxc did jky ,egwn lr zvw xkend el siqenyk gwel z`pd
`eal elibxdl icka gwnd ly oipnd lr e` dcnd lr siqedl
x`yk dxenb d`pdk zaygp ef ztqez m`d `ed oecipde ,elv`
lawl xkendn d`pd xcen `edy gwell xeq` didie ,zepzn
el oi`e ,mdipiay gwndn wlgk daeyg ef ztqezy e` ,ef ztqez

.dpnn dxenb d`pd'øezéå' eléôà ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤¥£¦¦
,elyn hrn siqeny jka gwna xkend xzeenya øeñàmc` ¨§

`edyäàðä øceîoke .dpznk zaygp dtqedy meyn ,xkendn ¨£¨¨
meyn ,exiag xvga xearl exiagn xcend lr xq`p epizpyna

.xfril` iax `ed epizpyn ly `pzd ok m`e ,d`pdl aygpy
:epizpyna epipyøcenäz`pd,Bøéáçî ìëàîdf ixdepìéàLé àì ©¨©£¨¥£¥Ÿ©§¦¤

'eëzpkdl miynynd milk mdy ,xepze migixe dxake dtp
milk`n:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

ועסק  ועבט  שם  של  המדטש  בבית  ישב  כאשט  הייתה  לא  יעקב  של  השלימות 
בתוטה, אלא דווקא כאשט יצא לפעול בעולם

משיחת שבת פטשת תולדות ה'תשכ"ח

טיא
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א.
זלמן  שניאור ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

והשו"ע  התניא בעל - הזקן אדמו"ר

â שבת הלכות - וציונים הערות עם ערוך âשולחן

òéøëð ìL øNa[xzíBiä èçLpL[`xzìeèìèa øzî ¯[axzúaLa äúnL äìáð øNa Bîk[bxzøàaúiL ¨¨¤¨§¦¤¦§©©ª¨§¦§§§©§¥¨¤¥¨§©¨¤¦§¨¥
:ã"ëù ïnña§¦¨

ע  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק

הלכה  ביאורי
éøëð ìù [øú נכרי של דג וכן –536.

íåéä èçùðù [àøú השבת קודם נשחט אם שכן וכל –
בטלטול  .537שמותר

ìåèìèá øúåî [áøú לאכילת ועומד ראוי כי –

.538הנכרי 
úáùá äúîù [âøú בין נכרי בהמת של נבילה בין –

משום  בטלטול, מותרת ישראל בהמת של נבילה
לכלבים  ועומדת .539שראויה

והוספות  ציונים
השבת),536) קודם שניצוד (ובלבד מבושל לא דג אפילו

ראה  השבת, לאחר אלא בשבת לבשלו בדעתו אין ואפילו
ס"ו. שכה וסי' ס"ג, שי סי'

טלטולו 537) לאסור מקום אין השבת קודם נשחט אם כי
השבת. כניסת בתחילת מוקצה שהיה מצד גם השבת כל

בו 538) שיש חולה לצורך בשבת שנשחט ישראל של בשר

שלמה  שלחן ועיין ס"ו), שי (סימן בטלטול. מותר - סכנה
העומד  ישראל של טריפה שבשר ג) א, ס"ק שכה (סי'
לו  מותר אם הדין וצ"ע בטלטול, מותר - נכרי לאכילת

לנכרי. להימכר כשעומד לטלטלו
שהוקצתה 539) שמתוך אומרים לא בשבת התנבלה אם אף

השבת. לכל הוקצתה השמשות בבין

$
â הזקן רבנו ערוך פסחשולחן הלכות - יומי" "רב לוח âלפי

âראשון âיום

:„ÚÂÓ‰ ÍÂ˙· ıÓÁ ‡ˆÂÓ˘ ÈÓ ÂÓ˙ ÔÓÈÒ ‚ ˜ÏÁ

ãçñôä íãå÷ õîçúðù õîç àöîùë íéøåîà íéøáã äîá
äöîçúð íà ìáà 'åë àòéîç ìë øîàùë åìèéá øáëù
ïéàù ô"òà åéùëò åìèáì åãéá ïéàù çñôä êåúá äñéò åì
íìù úéæë íåùî äøéæâ ìëä éøáãì åøòáì áééç úéæë äá
áééç êëéôìå äøåúä ïî àöîé ìáå äàøé ìáá åéìò øáåòù

.äøåòéá ìò êøáì
ïîéñá øàáúéù øåîâ õåîéç äöîçúðùë íéøåîà íéøáã äîá

úàöîðä äèç ïëå øåîâ õåîéç äöîçúð àì íà ìáà è"ðú
õîç äðéà äò÷áúðù éô ìò óàù íéîá úøùðù åà ìéùáúá
ô"òà äøåòéá ìò êøáé àì æ"ñú 'éñá øàáúéù åîë øåîâ

:çñôä êåúá äöîçúðù

äùé åìéôà úáùá åà è"åéá åúéáá õîç úëéúç àöî íàå
ãò éìë äéìò äôëé àìà íåéá åá äðøòáé àì úéæë äá
.äðøòáé áøòáå äðìëàéå çëùé àìù ïéòä ïî äúåñëì áøòä

åöîç ìèéáù íãå÷ õîçúðù õîçá íéøåîà íéøáã äîá
"éáìáà äøåúä ïî àöîé ìáå äàøé ìáá åéìò øáåò åðéàù ã

éãë è"åéá åìéôà åøòáî äæ éøä çñôá õîçúðù õîçá

 מתוטת טבותינו נשיאי חב"ד 
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ùé íà åøòáî ãöéëå àöîé ìáå äàøé ìáá åéìò øåáòé àìù
èòîì éãë åðôøùé ìàå øäðì åðëéìùéå åðøøôé øäð åéðôì
çåøì äøæéå åðøøôé åà åðôøùé øäð åéðôì ïéà íàå è"åé ìåìéçá
åîë äùòú-àìå äùò-úåöî äá ùé è"åé úúéáùù ô"òàå
àìà ïë íâ åá ïéà çñôá õîç øåòéáå ä"öú 'éñá øàáúéù
ìáå äàøé ìá äùòú-àìå 'åâå øåàù åúéáùú äùò-úåöî
äùòú-àìå äùò éðôî äùòú-àìå äùò ïéçåã ïéàå àöîé
äøúåä çåøì äééøæäå äøòáää úëàìîù ïåéë íå÷î-ìëî
àìù åìéôà éøîâì äøúåä äìéëà êøåöì äøåúä ïî è"åéá
äåöî êøåöì ïåâë è"åé êøåö ïäá äéäéù ãáìáå äìéëà êøåöì
õîç øåòéáå ä"öú 'éñá øàáúéù åîë íåéá åá äðîæù úøáåò
åúåà ääùîù òâøå òâø ìë éøäù úøáåò äåöî àéä ë"â

.àöîé ìáå äàøé ìáá åéìò øáåò åøòáî åðéàå

âשני âיום
àì çñôá äöîçúð åìéôàã íéøîåàå äæ ìò ïé÷ìåç ùéå
ïåéëã íùì äðëéìùé àì øäð åéðôì ùé åìéôàå è"åéá äðøòáé
åìèìèì øåñàå äö÷åî àåä éøä çñôá äàðäá øåñà õîçäù
äö÷åîä ìåèìè øåñéàù ô"òàå íåìëì éåàø åðéà éøäù è"åéá
íãå÷ åìèéá àìù õîç øåòéáå íéøôåñ éøáãî àìà åðéà
àöîé ìáå äàøé ìáá åéìò øáåòù äøåúä ïî àåä çñôä
äùòú-àìå äùò íå÷îá íäéøáã åãéîòä íéîëç íå÷î-ìëî
ìàå áùá äøåúä ïî øáã øå÷òì íéîëçä ãéá çë ùéù
àåä àìà íéãéá äøåúä úåöî øáåò åðéàù øîåìë ,äùòú
äîå÷îá äôøùì åìéôàå äéìàî úìèáúî àéäå ìèáå áùåé
êøåöì äøúåä äôéøùä úëàìîå åìèìèî åðéàù ô"òà øåñà
äøúåä äìéëà êøåöì äøúåäù êåúîù íéøîåà ïéà äìéëà
ìåìéç àìá äåöîä íéé÷ì øùôà äøåúä ïîù ïåéë äåöî êøåöì
ìåèìè éøäù àñëä úéáì åà øäðì åðëéìùéù åðééäã è"åé
äøåúä ïî ìåëé ïëå íéøôåñ éøáãî àìà øåñà åðéà äö÷åîä
úåëàìî úåáàî àåä äøåæäù åøîà àìå çåøì úåøæìå øøôì
øøåá àåäù õåîä úà äðîî ùéøôäì éãë äàåáú äøåæá àìà
äøåæùë ìáà (ìëåàä êåúî úìåñô) (úìåñôä êåúî ìëåà)
øåñà êëéôìå äøåúä ïî øåñéà ïàë ïéà çåøì ìëåàä ìë
øéúäì íéîëçì øùôà éàå äøåúä ïî è"åéá õîçä óåøùì
ìòå áøòä ãò éìë åéìò äôåë àìà äøåúä ïî øåñàä øáã
äàøé ìáá øáåò åðéà áøòä ãò õîçä úà ääùîù åæ äééäù
åúåà íéòðåî íéîëçù àìà åøòáì äöåø àåäù ïåéë àöîé ìáå

äæä àìå ñåðà àåä éøäàìà àöîé ìáå äàøé ìá äøåú äøé
:øòáì åãéá ùéù éîì

åïéà äðåùàøä àøáñë ïéâäåðù íå÷îá äëìä ïéðòìå
àøáñë øéîçäì ùé âäðî ïéàù íå÷îá ìáà íãéá úåçîì

.äðåøçàä

úéáì åà øäðì äðëéìùéù éøëðì øîåì ìåëé íå÷î-ìëîå
íå÷îá äðøéáòé àìù ÷ø ïë øîåì ìåëé úáùá åìéôàå àñëä
ìèéáù íãå÷ äöîçúð åìéôàå äøåúä ïî ìèìèì øåñàù
éøáãî íå÷î-ìëî äøåúä ïî åéìò øáåò åðéàù ã"éá åöîç

øáã ìëù æ"ù 'éñá øàáúð øáëå äøòáì äåöî íéøôåñ
åúåùòì éøëðì øúåî íéøôåñ éøáãî úáùá åúåùòì øåñàù

.äåöî êøåö åá ùé íà

ïåéë è"åéá åìéôà çåøì úåøæìå øøôì éøëðì øîàé àì ìáà]
åîë äøåúä ïî äøåîâ äëàìî åæ äééøæá ùéù íéøîåà ùéù
çñôä êåúá äöîçúð åìéôàå íù ïééò è"éù ïîéñá øàáúðù
íéîëç ïë-éô-ìò-óà ,äøåúä ïî øåòéá úåöî ïàë ùéù
äëàìî úåùòì éøëðì øîåì åøéúä àìå íäéøáã åãéîòä
äìéî úåöîî õåç äøåúä úåöîî äåöî íåù êøåöì äøåîâ

[.à"ìù ïîéñá øàáúðù åîë

âשלישי âיום
ìáà äøåúä ïî àåäù ïåùàø è"åéá íéøåîà íéøáã äîá
êåîñì ùé íéøôåñ éøáãî àìà åðéàù úåéìâ ìù éðù è"åéá
úéæë äá ùéå çñôä êåúá äöîçúðùë äðåùàøä àøáñ ìò
íà íå÷î-ìëîå äøåúä ïî àöîé ìáå äàøé ìáá øáåòù
àìå äðôøùé àì øäðì åà àñëä úéáì äëéìùäì åì øùôà
éãé ìò øùôà íà ïëå è"åé ìåìéçá èòîì éãë çåøì äðøæé

.ìàøùé éãé ìò äùòé àì éøëð

åðéà åîöòá àåäù ïåéë êøáé àì éøëð éãé ìò øòáî àåäùëå
åìéôà éøëð éãé ìò øòáì ïéâäåð ïéà åéùëòå äåöîä íéé÷î
éôì úåéìâ ìù éðù è"åéá åìéôàå øäðì åëéìùäì åì øîåì
:éì äùåò àåä íéôùë éøëðä øîàé àìù äðëñì ïéùùåçù

æõîçä ìâìâúðå ìàøùé ìù åââì êåîñ äéäù éøëð ìù åââ
åà ãòåîä ìåç àåä íà ìàøùé ìù åââì éøëð ìù åââî
ìù åââì äð÷á åôçåã äæ éøä êìéàå úéùù äòùî çñô áøò
äìòéùë åðîî ìåëàì àáé àîù äøéæâ íéáøä úåùøì åà éøëð
åââì åøéæçäì åéãéá åðìèìèé àì ìáà íù ùîúùäì åââ ìò
çëùé àìå äð÷ä úôéçã éãé ìò øëéä åì äéäéù éãë éøëð ìù
åøéæçîù äòùá åéùëò åðîî ìåëàì àáé àìå õîç øåñéà ìò
éîé ìë éøëð ìù õîçá òâéì øåñà äæ íòèîå éøëð ìù åââì
÷ñòúîù äòùá ìàøùé ìù õîçá òâéì øúåî ìáà çñôä
àîù ùåçì ïéàå ãòåîä ìåçá åà çñô áøòá íìåòä ïî åøòáì
éãë àìà åá ÷ñòúî åðéà åîöò ìëù ïåéë äðìëàéå çëùé

.äðìëàéå çëùé êàéä íìåòä ïî åøòáì

åââì ìâìâúðù éøëð ìù åöîç áåè íåéá åà úáùá àöî íàå
ìèìèì øåñàù äö÷åî ìèìèî éøäù äð÷á åðôçãé àì
à"éù 'éñá øàáúðù åîë øçà øáã éãé ìò åìéôà äö÷åî
ìù åââì äð÷á åðôçãé æàå áøòä ãò éìë åéìò äôëé àìà

:íéáøä úåùøì åà éøëð

âרביעי âיום
çéøä äöî åà õîç íà òãåé åðéàå çñôá åúéáá úô àöî

÷ãá éøäù àéä äöî éàãåáù äìéëàá åìéôà øúåî àåä
àöî åìéôàå åá äéäù õîçä ìë øòéáå çñôä íãå÷ úéáä ìë
äúåà äàø àì àîù ïéùùåç ïéà øåçá åà àîåâá åæ úô

טיג
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åîë íé÷ãñáå ïéøåçá åðéãë ÷ãá íúñä ïîù ä÷éãáä úòùá
àéä àîåâäùë íéøåîà íéøáã äîá ù"ò â"ìú 'éñá øàáúðù
äëåúá ÷ãá íúñä ïîå ÷ãáùë äúåà äàø éàãåáù äìåâî
àöîù ïåâë ìëì úéàøð åðéàù àîåâá úô àöî íà ìáà
ïéàå äáéúä éìåù éùø÷á äñåëî àéäå äáéúä éìåùáù õéøçá
õîç àéä åæ úô àîù ùåçì ùé õéøç íù ùéù ìëì äàøð

.ãéî íìåòä ïî åøòáì áééçå

àéä íà úùôåòî àéäù àìà úéáä òöîàá úô àöî åìéôàå
äòùî åà) çñôä ñðëðùî ùôòúäì äì øùôà éàù ïéðòá
øáãä øëéð éøä (çñôä íãå÷ ïéôåàù äæä ïîæá úåöî äôàù
ìë åøáò íà ìáà ãéî äøòáì áééçå õîç ìù àéä éàãåáù
ùéù ïéðòá (úåöîä äôàù äòùî åà) çñôä éîéî êë
äòùî åà) çñôä ñðëðùî äúééäùá äùôòúðù úåìúì
äìéëàá åìéôà úøúåîå ì÷äì ïéìåú äúò ãò (úåöîä äôàù
úéá åúåàá ïéâäåð íàå çñôä íãå÷ úéáä úà ÷ãáù ïåéë
úô íà åìéôà ì÷äì ïéìåú íåé ìëá äîç úô çñôá úåôàì
äôà äîç úô íéøîåà åðàù äáøä úùôåòî àéä àöîù åæ
êëìå àöîù åæ úô ìò äîçä úô çéðäå íåéå íåé ìëá

:ùôòúäì äúáøä

âחמישי âיום

ÁÒÙ‰ ÍÂ˙· ıÓÁ ˙Â·Â¯Ú˙ ÈÈ„ ÊÓ˙ ÔÓÈÒ ‚ ˜ÏÁ

àïéøñåà ïðéà åáøòúðù äøåúáù ïéøåñéà ìëù éô ìò óà
ãò åðééäã úåáåøòúá íòè ïúéì éãë àìà ïúáåøòú
å"è ìéìî åðééäã çñôä êåúá áøòúðù õîç ìáà íéùù
äøåú åá äøéîçäù ïåéë çñô ìù ïåøçàä è"åé éàöåî ãò
íãà éðáå àöîé ìáå äàøé ìáá åéìò øåáòìå úøë ùåðòì
êëéôì äçëùì ïéáåø÷ ïä äðùä ìë åá ïéìéâø ïäù úîçî
äìéëàá ïéá åäùîá åúáåøòú øñåàù íéîëç åá åøéîçä
ïðåöá ïðåö áøòúðù 'éô) ùáéá ùáé áøòúðù ïéá äàðäá ïéá
çúåø áèåøá ïéçðåî ïä íà ìáà áèåø àìá íçá íç åà
åîë øúéää êåúá øåñéàä íòè èìôð éøäù çìá çì åðééä
áøòúðù úöîåçî äàåáú ìù úô úñåøô ïåâë (øàáúéù
øëù ïåâë çìá çì áøòúðù ïéáå äöî ìù úåñåøô óìàá
ïéá çñô ìù ùáã éî êåúì ìôðù úöîåçî äàåáúî
ïäéðùù åðééäã åðéîá áøòúðù ïéáå åðéî åðéàùá áøòúðù
äàåáú ìù çî÷î äùåìéðù úô úëéúç ïåâë ïîòèá ïéåù
ïéà åìéôàå úìùåáî äöî äøéã÷ì äìôðù úöîåçî
úëéúç úà øéëî àåäù ïåâë õîçä úåùîî íåìë úáåøòúá
éô ìò óà ãéî äøéã÷ä ïî äøéñäå äøéã÷ì äìôðù õîç
äàðäá øñåà äøéã÷ä êåúì äðîî èìôðù åäùî íòè ïë

.íòèá äì äåùù äöîä úà åìéôà

åìéôà úáåøòúá íåìë õîçä úåùîî ïéà íà íå÷î-ìëîå
øáã àåä íà) úáåøòúä ìë éøëðì øåëîì ïéøéúî ùé åäùî
ìàøùéì úáåøòúä øåëîéå éøëðä øåæçé àîù ùåçì ïéàù
åîë çñôá äðìëàéå õîç úáåøòú åá ùéù òãåé åðéàù øçà

éñåî éøëðä ïéà éøäù (á"îú 'éñá øàáúðùãòá íéîã åì ó
.õîçäî ììë äðäð åðéàù àöîðå åëåúáù åäùî õîçä íòè

åá áøòúðù ãéîå óëéú úáåøòúä ìë øåëîì øäæéù ÷ø
éðéîù íåé àåä ïë íà àìà) çñôá åúåäùäì øåñàù õîçä
åðìëàéå çëùé àîù (æ"ñú 'éñá øàáúéù åîë çñô ìù
åîë èòåî ïîæ ïúåäùäì øúåî úåøåñà úåìëàî ìëù ô"òàå
åîë åðìëàéå çëùé àîù ïéùùåç ïéàå íéùãç éðù åà ùãåç

ù ïåéë õîç íå÷î-ìëî æ"ð 'éñ ã"åéá øàáúðùåá ìéâø àåä
úåøîåç åá åøéîçä êëéôìå äçëùì øúåé ùåçì ùé äðùä ìë
ãåîìì ïéà êëìå åðîî ÷çøúäì éãë íéøãâ äîë åøãâå äáøä

.äøåú éøåñéà øàùì åðîî

âשישי âיום
åá áøåòî àåäå õîç úåùîî åäùî úåáåøòúá ùé íà ìáà
ïãéøôäì øùôà éàù äôé ïéììáð ïäù çìá çì úåáåøòú ïéòë
çî÷ íò ììáðå áøòúðù äöåîç äàåáúî çî÷ ïåâë äæî äæ
ìëá ììáðå çåîéð àåä çî÷äù äöåîç äðéàù äàåáú ìù
àìù úáåøòúä ïî çî÷ èòîì øùôà éàå øúéä ìù çî÷ä
ìë éøëðì øåëîì øåñà øåñéà ìù çî÷ ïî åäùî åá äéäé
ìåèé àìù åðééäã åáù øåñéà éîãî õåç åìéôà úåáåøòúä
áøòúðù íãå÷ äåù äéä úáåøòúäù äî ÷ø íéîã åðîî

.åëåúá õîçä

ùáé áøòúðù õîçá àìà ïë úåùòì íéîëç åøéúä àìù éôì
äöî ìù úåøëë éðù íò áøòúðù õîç ìù øëë åðééäã ùáéá
ãçàå ãçà ìë àìà äæá äæ ïéììáð ïðéà øúéääå øåñéàäù
åðééä åìéàå øåñéàä úà ïéøéëî åðà ïéàù ÷ø åîöò éðôá ãîåò
åøëåîùë êëéôìå íùî åãéøôäì øùôà äéä åúåà ïéøéëî
ãòá íéîã ìèåð åðéàù ïåéë åáù øåñéà éîãî õåç éøëðì
øåñéàäù ìë ìáà øúéää ïî åãéøôî åìéàë äæ éøä øåñéàä
ïãéøôäì øùôà éàù çìá çì úåáåøòú ïéòë øúéäá áøåòî
ìë øòáì êéøö àìà ïë úåùòì íéîëç åøéúä àì äæî äæ
íåìë úåáåøòúá ïéà ïë íà àìà ãéî íìåòä ïî úåáåøòúä
êåúì åðîî èìôðù åäùî íòè àìà õîçä úåùîî

.úáåøòúä

çìá çì úáåøòú ïéã åì ïéà áøòúðù çî÷ã íéøîåà ùéå
àìà åáù øåñéà éîãî õåç éøëðì úáåøòúä øåëîì øåñàù
äàåáú áøòúð ïë íà àìà ùáéá ùáé úáåøòú ïéã åì ùé
éæà úáåøòúä úà ïçèå úöîåçî äðéàù äàåáúá úöîåçî
éãé ìòù çìá çì úåáåøòú ïéã åðîî àöåéä çî÷äì ùé
çî÷ä íò øåñéà ìù çî÷ä äôé ïéììáðå ïéáøòúî äðéçèä
:äáåøî ãñôä íå÷îá íäéøáã ìò êåîñì ùéå øúéä ìù

âקודש âשבת
áúáåøòúá ïéà åìéôàã íéøîåàå äæ ìë ìò ïé÷ìåç ùé ìáà

åäùî õîç íòè íùì èìôðù àìà õîçä úåùîî íåìë
ïéâäåð ïëå ãéî úáåøòúä ìë ïéôøåù àìà éøëðì åøëîì øåñà
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ìåãâ ãñôä ùé ïë íà àìà âäðîä úåðùì ïéàå åìà úåðéãîá
.äðåùàøä àøáñ ìò êåîñì ùé æàù (ãàî)

éøëðì åøëåîì ìåëé ìëä éøáãì ùáéá ùáé úáåøòúá ìáà
.øàáúðù åîë åáù øåñéà éîãî õåç

õîçä íò úáåøòúä ìë éîã éøëðäî ìåèéì åì øåñà ìáà
úìòåî åæ äð÷ú ïéàù íéì åáù õîçä éîã êéìùäìå åëåúáù
åîë äàðä éøåñéà øàùá àì ìáà äøæ äãåáòá àìà

:íòèä ù"ò é"÷ ïîéñ ã"åéá øàáúðù
âáèéä ïçéãîå ïôùôùî çñôá õîç ïäá ìùáúðù íéìë

úåðôãá òåìáä õîçäù ïéòá ïäá äàøð õîç àäé àìù
êì éåöî åðéà éøäù àöîé ìáå äàøé ìáá åéìò øáåò åðéà
ìùáì øúåî æàù çñôä øçàì ãò ïúåäùäì øúåî êëéôì
íå÷îá ïòéðöäì øäæéù ÷ø ììë øùëäå äìòâä àìá ïäá
ïøëîì øúåî ïëå à"ðú 'éñá øàáúéù åîë çñôä éîé ìë òåðö

åà éàøò êøã ïðåö øáã ïëåúá çéðäì ïëå çñôä êåúá åìéôà
øúåî éàøò êøã äñéáëìå äöéçøì ïéîç íéî ïäá íçäì
åîë çñôä íãå÷ õîç åá ìùáúðù éìë ïéãë çñôá åìéôà
ãò íúåà ääùé íà íéîëç åùç àìå ð"ú 'éñá øàáú[é]ù
åîë çñôä êåúá ïäá ìùáéå çëùé àîù çñôä øçàì
:åæ àùùç íåùî çñôá äìéëàá øñàðä ìëàîá åùùçù

ãçñôá åúáåøòú øñåà çñôá õîçù íéøåîà íéøáã äîá
ïåâë øúéää ìëá õîçä íòè èùôúðå ììáðùë åäùîá
ïéá åá úãìåñ ãéäù íç ìéùáú êåúì ìôðù õîç åäùî
úçðåîù øùá úëéúç éáâ ìò ìôðù ïéá áèåøä êåúì ìôðù
ìëá åäùî õîçä íòè êéìåî áèåøäù áèåøä êåúá äúö÷î
äæ åäùî íòè ìèáúî ïéøåñéà øàùáù àìà äøéã÷ä
íéôìà éôìàá åìéôà ìèáúî åðéà çñôá õîç ìáà íéùùá

:äøéã÷áù äî ìë øñàð êëéôìå$
âהחסידית הפרשה - תולדות פרשת אור' â'תורה

הּנ''ל 1ּביאּור  2על ֵַַַ

ïéáäì÷eñt ìò íéøácä øeàéa(æ ,ç íéøéMä øéL)"ïzé íà §¨¦¥©§¨¦©¨¦©¦¦¦¦¥
äáäàa Búéa ïBä ìk úà Léà'eë." ¦¤¨¥¨©£¨

ì àeä "íà" äpäïéàL "íà" LiL ."øLàk" ïBL ¦¥¦§©£¤¤¥¦¤¥
ìa ïéLnLîìá àlà ÷ôñ ïBLóñk íà" :Bîk ,éàcå ïBL §©§¦¦§¨¥¤¨¦§©©§¦¤¤

"äåìz(ãë ,áë íéètLî)ìáBiä äéäé íàå" ;'eë"(ã ,åì éòñî), ©§¤¦§¨¦§¦¦§¤©¥©§¥

ì äæ ïéàL.àáéå øácä äéäé éàcåaL àlà ,ììk ÷ôñ ïBL ¤¥¤§¨¥§¨¤¨¤§©©¦§¤©¨¨§¨Ÿ
ìeì àlà Bðéà "íà" ïBLøLàk" :Leøét ,"øLàk" ïBL §¦¥¤¨§©£¤¥©£¤

øLàk" ïëå ."äLBðk Bì äéäz àì éðòä úà äåìz óñk¤¤©§¤¤¤¨¦Ÿ¦§¤§¤§¥©£¤
ìáBiä äéäé'eë." ¦§¤©¥

Léà ïzé íà" ïë Bîëe'eëïzé øLàk" :Leøét Y " §¥¦¦¥¦¥©£¤¦¥
Léà'eë"Yãéúòì eðééäå .éàcåa ïziLì àeä "ïzi"L)ïBL ¦¤¦¥§©©§©§¤¨¦¤¦¥§
(ãéúò."Búéa ïBä ìk úà Léà ïzé" àáì-ãéúòlL , ¨¦¤¤¨¦¨Ÿ¦¥¦¤¨¥

ïziL Bæ äðéçáa úBéäì éeléâ éãéì àá Bðéà äfä-ïîæaL¤¦§©©¤¥¨¦¥¦¦§¦§¦¨¤¦¥
íà ék ,"Búéa ïBä ìk"ãéúòì.à÷åc ¨¥¦¦¤¨¦©§¨

úBøöBàä Bîk eðééä "Búéa ïBä" äpä ék :ïéðòäå§¨¦§¨¦¦¥¥©§§¨¨
äî Cøc ìò àeäå .úéaä CBúa íéçpenL íéðBîènäå§©©§¦¤¨¦§©©¦§©¤¤©

áeúkM(ã ,ãë éìLî)ïeàìné íéøãç úòãáe"3ø÷é ïBä ìk ¤¨¦§¥§©©£¨¦¦¨§¨¨¨
."íéòðå§¨¦

áéúk äpäå(â ,ãë éìLî):äðeáúáe úéa äðaé äîëça" §¦¥§¦¦§¥§¨§¨¦¨¤¨¦¦§¨
"ïeàìné íéøãç úòãáe ,ïðBkúé:Leøét Y ¦§¨§©©£¨¦¦¨§¥

÷ø àeä "äîëça"úéaä ïéða íöòúBiúBà ïäL ,ãáì §¨§¨©¤¤¦§¨©©¦§©¤¥¦
.òãBpk íéza íéàø÷pM ,äøBzä©¨¤¦§¨¦¨¦©¨

úãîòäå íei÷ øwéò :Leøét Y "ïðBkúé äðeáúáe"¦§¨¦§¨¥¦©¦§©£¨©
úéaä ïëBúå úéðázàeä ,åéàáBîe åéàöBîe åéøãç éeaøa , ©§¦§¤©©¦§¦£¨¨¨¨¨¨

ä éãé ìòäðéaa" ìáà .à÷éécúòãìk "ïeàìné" Y " ©§¥©¦¨©§¨£¨§©©¦¨§¨
"ø÷é ïBä"a "íéøãç"ä'eë. ©£¨¦§¨¨
éøö äæ ìk úà ïéáäìeøeàéáa úçà äîc÷ä íéc÷äì C §¨¦¤¨¤¨¦§©§¦©§¨¨©©§¥

ìzLä øãñ ïéðòéà ,úeìéöàc úBøéôñ 'éã úeìLàeä C ¦§¨¥¤¦§©§§§§¦©£¦¥
íéìae÷nä éøáãa äæa eðéöîe .ípôBàå íøãñ"íéiç õò"a) ¦§¨§©¨¨¦¨¤§¦§¥©§¨¦§¥©¦

("ñcøt"áe:íéëôä èòîk íä äøBàëì øLà íépôBà éðL ©©§¥§¥©¦£¤¦§¨¥¦§©£¨¦
'àä ïôBàäìzLä úðéçaL :íä úeìLäæ úçz äæ. ¨¤¨¤§¦©¦§©§§¥¤©©¤

úðéçáe ,äîëç úðéçaî äìöàð äðéa úðéçaL ,eðééäc§©§¤§¦©¦¨¤¤§¨¦§¦©¨§¨§¦©
eìöàð íäîe ,úBðBLàø 'â ïä elà 'âå ;äðéa úðéçaî úòc©©¦§¦©¦¨§¥¥¦¥¤¤¤§

ç.ì''pä Cøc ìò ïk íb ú''â ©©©¥©¤¤©©
éøNaî" ìLî Cøc ìò àeä ælä éîLb øeiö äpäå§¦¥¦©§¦©¨©¤¤¨¨¦§¨¦

äæçà'eë"(åë ,èé áBià)íéLaìúnL Lôpä úBçk øNò Bîk : ¤¡¤¦§¤¤Ÿ©¤¤¤¦§©§¦
àéäL ,äîëça àeä éelébä úéLàøL Y óebä éøáà CBúa§¥§¥©¤¥¦©¦§¨§¨¤¦

äce÷ð úðéçáa ìëOä ú÷øáä úðéça'eëäîëç àø÷ðå . §¦©©§¨©©¥¤¦§¦©§¨§¦§¨¨§¨
-çk Yä''î4'eëúðéça àø÷ðå ;úâOeî dðéà ïééãòL éôì , Ÿ©¨§¦¤£©¦¥¨¤¤§¦§¨§¦©

'éäce÷ð Y'eëúeèMtúä Y äðéa úðéça úëLîð äpnîe . §¨¦¤¨¦§¤¤§¦©¦¨¦§©§

.1[äàø])íL íéiç úøBz ,íéètLî úLøt Léø ïn÷ììéçúnä øeac äøN éiç] §¥§©¨¥¨¨©¦§¨¦©©¦¨©¥¨¨¦©©§¦
["äàøî úáBè äøòpäå".Cìéàå à ,ã íéøác äøBú éèewì .úMeã÷ ãBák úøòä Y §©©£¨©©§¤¦¥¨§¨¦¨¥¨¤¨©§§©

.(úBøòäå íéðeiöa ø"eîãà©§§¦¦§¤¨

.2.("úBaëì eìëeé àì íéaø íéî" ìéçúnä øeac)¦©©§¦©¦©¦Ÿ§§©

.3.(eàìné :íLå .ã-â ,ãë éìLî)¦§¥§¨¦¨§

.4.(äîc÷äa øäæ éðe÷z)¦¥Ÿ©©©§¨¨

טרו
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úðéça àeäå ,áçBøå CøBàa äâOää'ä'eëáà íä ïäå . ©©¨¨§¤§©§§¦©§¥¥¨
BìëN éôì ék ,äàøéå äáäà úBcnä úà úBãéìBnä íàå̈¥©¦¤©¦©£¨§¦§¨¦§¦¦§
Bà àeää øácì äáäà ãéìBî àeä øáãa BúeððBaúäå§¦§§§¨¨¦©£¨©¨¨©

eðnî äàøé'eë. ¦§¨¦¤
ìzLä øãña ,úeìéöàä íìBòa äìòîì ïë BîëeúeìL §¥§©§¨§¨¨£¦§¥¤¦§©§§

úéLàø àéä úeìéöàc äàìéò-äîëç úðéça :úBøéôñ 'iä©§¦§¦©¨§¨¦¨¨©£¦¦¥¦
dðéà ïééãòL Y äéåä íL ìL 'é úðéça àéäå ,éelébä©¦§¦§¦©¤¥£¨¨¤£©¦¥¨

î äîëçäå" ,éeléb úðéçáaïéà"àönz(áé ,çë áBià)ïëìå . ¦§¦©¦§©¨§¨¥©¦¦¨¥¦§¨¥
óBñ-ïéà øBà úeLaìúääîëçaäîëç úðéçaîe .à÷åc ¦§©§¥§¨§¨©§¨¦§¦©¨§¨

éeléb úðéça àeäL ,úeìéöàc-äðéa úðéça äëLîð¦§§¨§¦©¦¨©£¦¤§¦©¦
àø÷ðå .'ä àø÷pä áçBøå CøBàa úeèMtúää,âé÷ íéläz) ©¦§©§§¤§©©¦§¨§¦§¨§¦¦

(è."íéðaä íà" :¥©¨¦
'áä ïôBàäåìzLää øãñ ìLøeiöa íäL :úeìL'â §¨¤©¤¥¤©¦§©§§¤¥§¦

ïéåe÷ï''çç Y[çöð ,ãñç ,äîëç =]ïéîé å÷a'eëéôì àöîð . ©¦©©¨§¨¤¤¤©§©¨¦¦§¨§¦
úBcnä íâå ;Bfî Bæ úBëLîð ïéà ã''aç úðéça ,äæ øãñ¥¤¤§¦©©©¥¦§¨¦§©©¦
äîëçL øçàî ,úBðBLàø 'âä ïî ïúëLîä øwéò ïéà ïlek¨¥¦¨©§¨¨¨¦©¦¥©©¤¨§¨

úBìéa÷î ïéåe÷ 'áa úBãîBò äðéáe'eë. ¦¨§§©¦©§¦
øãña úBðéçaä 'á ïéaL Løôää øwéò ,äpäå§¦¥¦¨©¤§¥¤¥©§¦§¥¤

ìzLää:íépôBà 'áa àeä ì''pä úeìL ©¦§©§§©©§©¦
ä:'ààöîð ,Bæ úçz Bæ íä ã''açL 'àä øãñ éôlL ¨¤§¦¥¤¨¤©©¥©©¦§¨

-ãñçî äìòîìe äðéáe-äîëçî ähîì ãîBò úòcäL¤©©©¥§©¨¥¨§¨¦¨§©§¨¦¤¤
éLînä àeä ék ,äøeáâe-ãñçì äðéáe-äîëçä úøàä C §¨¦©©§¦¤¨©©¨§¨¦¨§¤¤

àöîð ,ïéåe÷ 'âa íäL 'áä øãñ éôì ïk ïéàM äî .äøeáâe§¨©¤¥¥§¦¥¤©¤¥§©¦¦§¨
-äîëç úçz ãîBò Bðéàå ,éòöîàä åwa àeä úòcäL¤©©©©©¨¤§¨¦§¥¥©©¨§¨

éLîî àeäå ,øúkä úçz ÷ø äðéáeøúkä úøàä C ¦¨©©©©¤¤§©§¦¤¨©©¤¤
.øàaúiL Bîk äøeáâe-ãñçìe äðéáe-äîëçì§¨§¨¦¨§¤¤§¨§¤¦§¨¥

äå:'áúBcnä úeàéöîe úãìBä øwéò 'àä øãñ éôlL §©¤§¦¥¤¨¦¨¨©§¦©¦
éLînä úòcä éãé ìò äðéáe-äîëçî àeääî .ì''pk C ¥¨§¨¦¨©§¥©©©©©§¦©©©

ìò øúkä úðéçaî úBëLîð ïä 'áä øãñ éôì ïk ïéàM¤¥¥§¦¥¤©¥¦§¨¦§¦©©¤¤©
éLînä úòcä éãé.à÷åc øúkä úøàä ïäa C §¥©©©©©§¦¨¤¤¨©©¤¤©§¨

òãBpM äî ét ìò äæ ïáeéå .úîà íäéðLc àeä ïéðòäå§¨¦§¨¦§¥¤¡¤§¨¤©¦©¤©
LiLúòc úBðéça 'áYïBzçz úòãå ïBéìò úòc: ¤¥§¦©©©©¤§§©©©§
cøaçîe ,øúkä úðéçaî CLîpä àeä ïBéìòä úò ©©¨¤§©¦§©¦§¦©©¤¤§©¥

.øúkä úøàä éãé ìò äøeáâe-ãñçå äðéáe-äîëçì ãçééîe§©¥§¨§¨¦¨§¤¤§¨©§¥¤¨©©¤¤
úBcnä CBúa èMtúnä úòcä àeä ïBzçzä úòãå§©©©©§©©©©¦§©¥§©¦

éLîäì.äðéáe äîëç úøàä ïäa C §©§¦¨¤¤¨©¨§¨¦¨

LiL òãBð äpä íâåúBcî úBðéça 'á: §©¦¥©¤¥§¦¦
'àä:ìò ,äðéáe-äîëçî àeä ïúeàéöî øwéòM úBcî ¨¦¤¦©§¦¨¥¨§¨¦¨©

,ìëOä éôì ÷ø ïä úBcnäLk Y ähîì íãàa ìLî Cøc¤¤¨¨¨¨¨§©¨§¤©¦¥©§¦©¥¤
øö÷ BìëOL ïè÷å .ïãéìBnä àeä ìëOäL'eë5. ¤©¥¤©¦¨§¨¨¤¦§¨¨

ïî äìòîì ïLøLå ïøB÷nL úBcnä úðéça àeä :'áäå§©§¦©©¦¤§¨§¨§¨§©§¨¦
áeúkL Bîëe .ìëOä Cøc ïéëLîðå ïéàöBiL ÷ø ,ìëOä©¥¤©¤§¦§¦§¨¦¤¤©¥¤§¤¨

"àðîéäî àéòø"a6àéìúå ãéçà à÷ézòa à''æ"c :'eë." §©£¨§¥¨¨§¨§©¦¨¨¦§©§¨
øçà íB÷îa úeëéøàa øàaúpL Bîëe.: §¤¦§¨¥©£¦§¨©¥

äzòîeìzLää øãña úBðéçaä 'á eøàBáéå eðáeéúeìL ¥©¨§¦£©§¦§¥¤©¦§©§§
:ïBëð ìò©¨

ïéåe÷ 'âa ïäL 'áä øãqä äpä ék'eëïéðòa eðééä , ¦¦¥©¥¤©¤¥§©¦©§§¦§¨
íà ék äðéáe-äîëçî ïúeàéöî øwéò ïéàL úBcnä©¦¤¥¦¨§¦¨¥¨§¨¦¨¦¦
à÷ézòa à''æ"c øîàîëe .ïäa øéànL øúkä úðéçaî¦§¦©©¤¤¤¥¦¨¤§©£¨§¨§©¦¨
ïBéìòä úòc úðéça éãé ìò eðééäå .ì''pä "àéìúå ãéçà̈¦§©§¨©©§©§©§¥§¦©©©¨¤§
úðéça ãçééîe øaçîe øúkä úðéçaî àeäL ,ì''pä©©¤¦§¦©©¤¤§©¥§©¥§¦©

äðéáe-äîëç'eëïéa ãîBò úòcä úðéça àöîpL , ¨§¨¦¨¤¦§¨§¦©©©©¥¥
øúkä úçúå äðéáe-äîëç'eë. ¨§¨¦¨§©©©¤¤

úBcnä úðéçáa eðééä ,'àä øãñ ïk ïéàM äî©¤¥¥¥¤¨©§¦§¦©©¦
úòc úðéça éãé ìò eðééäå .ìëOä ïî ÷ø àeä ïúeàéönL¤§¦¨©¦©¥¤§©§©§¥§¦©©©
úøàä ïäa øéàîe úBcnä CBúa èMtúnä ïBzçzä©©§©¦§©¥§©¦¥¦¨¤¤¨©

äðéáe-äîëç'eë.: ¨§¨¦¨

ïéáäìeéøö ,øeàéa úôñBúa ì''pä íéøácä ìkïéáäì C §¨¦¨©§¨¦©©§¤¤¥¨¦§¨¦
.eäî úòcä úðéça älçz§¦¨§¦©©©©©

ïáeé epnîe ,ïBzçzä úòcä úðéça øàáð älçzîe¦§¦¨§¨¥§¦©©©©©©§¦¤¨
øwéò ék äìòîì øàaúð øák äpäc .ïBéìòä úòc úðéça§¦©©©¨¤§§¦¥§¨¦§¨¥§©§¨¦¦©

éøöå .äðéáe äîëçî àeä úBcnä úãìBäúðéça :ïéáäì C ¨©©¦¥¨§¨¦¨§¨¦§¨¦§¦©
?LnLî eäî Y úòc©©©§©¥

äðéçaî àeä íB÷î ìëa úòcäc :àeä ïéðòä Cà©¨¦§¨§©©©§¨¨¦§¦¨
CBúa èMtúnä úòcä úðéça ,ïàk ïë Bîëe ,úéîéðtä©§¦¦§¥¨§¦©©©©©¦§©¥§
øeøéaä úéìëz àeäL ,úBcnä úeiîéðt àeä úBcnä©¦§¦¦©¦¤©§¦©¥
úeøM÷úä úîçîe ,úeøM÷úä eðééä úòcä ék .ïälL¤¨¤¦©©©©§¦§©§¥£©¦§©§
áBè ïéa ìécáîe øøáî úBcnä CBúa äðéáe-äîëç úðéça§¦©¨§¨¦¨§©¦§¨¥©§¦¥
úBcnä ék .òøå áBè úBáøBòî úBcnä äpééäú àlL ,òøå̈¨¤Ÿ¦§¤¨©¦§¨¨¨¦©¦
ïëìå .òøå áBè úBáøBòî úBéäì úBìBëé ïúBãìBúk ïòáèa§¦§¨§§¨§¦§§¨¨¨§¨¥
eðnî àöiL íäøáà Bîk ,úBcnä ïî ïä úeiðBvéçä ú÷éðé§¦©©¦¦¥¦©¦§©§¨¨¤¨¨¦¤

ìàòîLé7'eë. ¦§¨¥

.5áäBàå ÷LBç ïèwä ék .ìëOä Cøò éôì ïä úBcnä ék" :å ÷øt àéðz äàø)§¥©§¨¤¤¦©¦¥§¦¥¤©¥¤¦©¨¨¥§¥
øúBé íéø÷é íéøác âéOäì øö÷å ïè÷ BìëOL éôì Cøòä éúeçt íépè÷ íéøác§¨¦§©¦§¥¨¥¤§¦¤¦§¨¨§¨¨§©¦§¨¦§¨¦¥

.("úBcî øàLe úeøàtúäa ïëå ,íépè÷ íéøácî óv÷úîe ñòkúî ïëå .íäî¥¤§¥¦§¨¥¦§©¥¦§¨¦§©¦§¥§¦§¨£§¨¦

.6.(à ,áöø â ÷ìç øäæ)Ÿ©¥¤

.7.(è ,áì íéøác éøôñ)¦§¥§¨¦
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ïë Bîëe'ä úãBáòaúeìòtúääå äáäàä úðéçaî : §¥©£©¦§¦©¨©£¨§©¦§©£
úòLa 'ä úleãâa úeððBaúää éãé ìò Là étLøk§¦§¥¥©§¥©¦§§¦§©¦§©
úBéäì çøëeîe ,ñòk éãéì Ck øçà àáì ìëeé älôzä©§¦¨©¨Ÿ©©©¦¥©©§¨¦§
äúéä íàL ;øæ úáBøòz úö÷ äéä älôzä úòLa íbL¤©¦§©©§¦¨¨¨§¨©£¤¨¤¦¨§¨

â àeäL ,ãáì úe÷ìà úðéçáaBLôð ìò 'ä øBà éelé ¦§¦©¡Ÿ§©¤¦©©§
äîBcëå ñòk éãéì Ck øçà àa ïéàî ,älôzä úòLa¦§©©§¦¨¥©¦¨©©©¦¥©©§©¤
ú÷éðé ïéàL ,òãBpk !?íéðBöéçä ú÷éðé úðéça àeäL¤§¦©§¦©©¦¦©¨¤¥§¦©
ïéðò àeäL ,íé÷ìà íLc íééøBçà úðéçaî ÷ø íéðBöéçä©¦¦©¦§¦©£©¦§¥¡Ÿ¦¤¦§¨

øzñää úðéça'eë8.: §¦©©¤§¥

äæáeïa àðéðç éaø íò àîñé÷ ïa éñBé éaøã äNòî ïáeé ¨¤¨©£¤§©¦¥¤¦§¨¦©¦£¦¨©
øîàL ïBéãøz9: §©§¤¨©

EúBà eôøNé àì íà éðà dîz'eëïî :BáéLäå . ¨¥©£¦¦Ÿ¦§§§§¥¦¦
íòè éøác Eì øîBà éðà :Bì øîàå .eîçøé íéîMä'eë. ©¨©¦§©£§¨©£¦¥§¦§¥©©

:Bì øîàå ?àaä-íìBò éiçì éðà äî :àðéðç éaø Bì øîàå§¨©©¦£¦¨¨£¦§©¥¨©¨§¨©
äNòî íeìk'eëíéøet úBòî :BáéLäå .'eëåíéz÷lçå , §©£¤§¥¦¨¦§§¦©§¦

.íéiðòìïàk ãò. ©£¦¦©¨
'àaä-íìBòì àeä äî' BúìàL deîz ãàî äøBàëìå§¦§¨§Ÿ¨©§¥¨¨¨¨©¨
ìéä÷î äéäL ,íMä-Lec÷ ìò BLôð øñBî àeä íà Y¦¥©§©¦©¥¤¨¨©§¦
!?àaä-íìBòì ÷ìç ïééãò Bì äéäé àì Y íéaøa úBlä÷§¦§©¦Ÿ¦§¤£©¦¥¤¨¨©¨
Y "?Eãéì àa äNòî íeìk" éñBé éaø ìàM äî ,íâå§©©¨©©¦¦§©£¤¨§¨§

BúìàL ìò äáeLzä eäî'eë? ©©§¨©§¥¨
,Bîöòa ÷teñî ïBéãøz ïa àðéðç éaø äéäL :ïéðòä Cà©¨¦§¨¤¨¨©¦£¦¨¤§©§§¨§©§
úezéîàa àeä íà äøBzä ÷ñò ìéáLa BLôð-úøéñî ïéðò¦§¨§¦©©§¦§¦¥¤©¨¦©£¦

ìì ãîBìå âìôeî ÷écö äéäL óà .ãáìa íéîL íLdîL §¥¨©¦¦§¨©¤¨¨©¦§¨§¥¦§¨
Bbæîe Bòáè ãvnL íãà ïa LiL éôì ,íB÷î ìkî ,úîàa¤¡¤¦¨¨§¦¤¥¤¨¨¤¦©¦§¦§

éLîäì åéúBcîeãenì ìà Bááì ìk ú÷eLúe ÷Lç C ¦¨§©§¦¥¤§©¨§¨¤¦
;ïäa ÷eác BìëNå Baìå BzáLçî ãéîz úBéäìå ,úBîëçä©¨§§¦§¨¦©§©§§¦§¦§¨¨¤
eéäL ,íéðBîãwä úBneàäî íéôBñìéôäî äéàøäå§¨§¨¨¦©¦Ÿ¦¥¨©©§¦¤¨

eéä ,íìBò épãòî ìk íäì øñçé àì ,íéìBãb íéøN̈¦§¦Ÿ¤§©¨¤¨©£©¥¨¨
íLôð ú÷eLúe íááì ìëa íé÷ñBòå íéâeðòz ìk íéáæBò§¦¨©£¦§§¦§¨§¨¨§©©§¨
,äéeðô BzáLçî ïéà äìéläå íBiä ìk úBîëçä ãenìa§¦©¨§¨©§©©§¨¥©§©§§¨
âpòúúå BLôðì áøòúå ,úBîëçä ïéðòa ÷éîòäìe ïéáäìe§¨¦§©£¦§¦§¨©¨§§¤¡©§©§§¦§©©

.íìBòä éâeðòz ìëa Búìeæ Bîk Y Ck ìk íää¤¨©§¨§¨©£¥¨¨
íéBb eéä íäL Y íúðeîà ãvî íäì Bðéà äæå§¤¥¨¤¦©¡¨¨¤¥¨¦
íBøâiL äðeîàå çøëä íeL íäì ïéàL ,íéáëBk-éãáBò§¥¨¦¤¥¨¤¤§¥©¤¡¨¤¦§
úøBaLúå äðeëúa ,íäéúBîëça í÷ñò úañ íäì̈¤¦©¦§¨§¨§¥¤¦§¨§¦§¤
íà ék ,àìôð âeðòz Y úeiðBvéçä úîëç Y àéôBñìéôe¦Ÿ§¨¨§©©¦¦©£¦§¨¦¦
òáèa ãìBpL àìôð ÷Lça çéøëz ãàî ,íòáè âæî ãvî¦©¤¤¦§¨§Ÿ©§¦©§¥¤¦§¨¤©§¤©

.äæë̈¤
÷BLçéå äåeàúé àlL ,øçà âæîa ãìBð íäî Léå§¥¥¤¨§¤¤©¥¤Ÿ¦§©¤§©§
BzáLçî íéNäì âeðòz Bì ïéà ,íðéáé ék óà ;úBîëçì§¨§©¦§¦¥¥©£§¨¦©§©§

"Baì úeøéøL" øçà ÷ø ,úçà òâø eléôà íäa10÷ø" , ¨¤£¦¤©©©©©©§¦¦©
"íBiä ìk òø11.BLôð äìëz úàæì Y ©¨©¨Ÿ¦§¤©§

äøî Ba øáBbL Lé .úBønä ãvî àeä äæ úañå§¦©¤¦©©¨¥¤¥¨¨
Y ãçà øáãa BzáLçî íöîöì Bzìëéa ïéàL ,äðálä©§¨¨¤¥¦¨§§©§¥©§©§§¨¨¤¨
Ba øáBbL Léå .ììk Ba âpòúé àìå Y éìëN àeäL óà©¤¦§¦§Ÿ¦§©¥§¨§¥¤¥
äîëçä ìà ãàî BLôð ÷÷BzLz ,BzãìBúa äøBçL äøî̈¨§¨§©§¦§¥©§§Ÿ¤©¨§¨

dá eåLé àì äéöôç ìk Y12'ç"a øàBáî äæ ìk øLàk . ¨£¨¤¨Ÿ¦§¨©£¤¨¤§¨§
,"í''aîøäì íé÷øt'ç ÷øt íL ïéiò. §¨¦§¨©§©©¥¨¤¤

Cà .íúBîk íé÷leçî íéiòáè àöné ìàøNéa íb ïëìå§¨¥©§¦§¨¥¦¨¥¦§¦¦§¨¦§¨©
éLîzLãenì ïéðò Bîk ,ìàøNéa âeäpä øácì BLôð C ¤©§¦©§©¨¨©¨§¦§¨¥§¦§¨¦

íBé da úBâäì Baìå BLôð ÷BLçé ,ät-ìòaL äøBzä©¨¤§©¤©§©§§¦©£¨
úBaLé àì äìéìå13. ¨©§¨Ÿ¦§

ãvî íâ ànL ,àøé äéä ïBéãøz ïa àðéðç éaø Cëéôìe§¦¨©¦£¦¨¤§©§¨¨¨¥¤¨©¦©
óà ;äîëçä ãòa BLôð-úøéñî Bì íøBb úeiðôeb Bòáè¦§¨¦¥§¦©©§§©©¨§¨©
'äì äæ ïéà íB÷î ìkî ,øéòfî èòî àlà Bðéà éàcåaL¤§©©¥¤¨§©¦§¥¦¨¨¥¤©

.8éøöå).ç"ë ÷øt àéðza ïeiò C §¨¦¦©©§¨¤¤

úeLaìúä ãvî eðééä ,"øæ úáBøòz úö÷" ïàk áeúkM äîc øîBì êéøöå§¨¦©§©¤¨¨§¨©£¤¨©§¦©¦§©§
-LôpäL éôìe ,òøå áBè úBáøBòîä íä ïä daL úBcnäå ,úéîäaä-Lôpä©¤¤©©£¦§©¦¤¨¥¥©§¨¨¨§¦¤©¤¤

î úé÷ìàäda úLaeì'eëäàöé àì älôzä úòLa íbL Y àéä äçëBääå . ¨¡Ÿ¦§¤¤¨§©¨¨¦¤©¦§©©§¦¨Ÿ¨§¨
ìëå ìkî éøîâì dúeLaìúäîe d÷zøpî'eëíL áeúkL Bîk Lnî eðééäå . ¦©§¥¨¥¦§©§¨§©§¥¦Ÿ¨Ÿ§©§©¨§¤¨¨

úönàúî ätéìwäL ç"ë ÷øt'eë.úönàúî úéäìàä LôpLk" :íLå) ¤¤¤©§¦¨¦§©¤¤§¨§¤¤¤¨¡Ÿ¦¦§©¤¤
äáLçîa dìétäìe äìaìáì dcâðk úøabúî ätéìwä íâ éæà ìltúäì úøabúîe¦§©¤¤§¦§©¥£©©©§¦¨¦§©¤¤§¤§¨§©§§¨§©¦¨§©£¨¨

("dlL äøæ̈¨¤¨

Bîk ïk íb òîLî ïBéãøz ïa àðéðç éaøc àãáeòî øàaúiL äééàøä ïî íâå§©¦¨§¨¨¤¦§¨¥¥§¨§©¦£¦¨¤§©§©§©©¥§
BLôð úeiòáè úîçî BLôða äòhL Czòã à÷ìñ à÷ ïk íb íúäc ,øàaúpL¤¦§¨¥§¨¨©¥¨¨§¨©§¨¤¨¨§©§¥£©¦§¦©§

.(øàaúiL Bîk ,BúãBáòa äòéiqL øLôàL ,úéîäaä©©£¦¤¤§¨¤¦§¨©£¨§¤¦§¨¥

.9àðéðç éaø Cìä àîñé÷ ïa éñBé éaø äìçLk :ïðaø eðz" :à ,çé äøæ äãBáò)£¨¨¨¨©¨¨§¤¨¨©¦¦¤¦§¨¨©©¦£¦¨
íéîMä ïî Bæ äneàL òãBé äzà éà (éçà) ,éçà àðéðç :Bì øîà .Bøwáì ïBéãøz ïa¤§©§§©§¨©£¦¨¨¦¨¦¦©¨¥©¤¨¦©¨©¦
úà äãaàå ,åéãéñç úà äâøäå ,Bìëéä úà äôøNå ,Búéa úà äáéøçäL ,äeëéìîä¦§¦¨¤¤¡¦¨¤¥§¨§¨¤¥¨§¨§¨¤£¦¨§¦§¨¤

éìò ézòîL éðàå .úîéi÷ àéä ïééãòå ,åéáBèìéä÷îe] ,äøBza ÷ñBòå áLBé äzàL E ¨©£©¦¦©¤¤©£¦¨©§¦¨¤¨©¨¥§¥©¨©§¦
!?E÷éça Eì çpeî øôñå ,[íéaøa úBlä÷§¦¨©¦§¥¤¨§§¥§

øîBà äzàå íòè ìL íéøác Eì øîBà éðà :Bì øîà .eîçøé íéîMä ïî :Bì øîà̈©¦©¨©¦§©£¨©£¦¥§§¨¦¤©©§©¨¥
.Làa äøBz øôñ úàå EúBà eôøNé àì íà éðà dîz !?'eîçøé íéîMä ïî' éì¦¦©¨©¦§©£¨¥©£¦¦Ÿ¦§§§§¤¥¤¨¨¥
øîà ?Eãéì àa äNòî íeìk :Bì øîà ?àaä-íìBòä éiçì éðà äî ,éaø :Bì øîà̈©©¦¨£¦§©¥¨¨©¨¨©§©£¤¨§¨§¨©
:Bì øîà .íéiðòì íéz÷lçå ,ä÷ãö ìL úBòîa éì eôlçúð íéøet ìL úBòî :Bì¨¤¦¦§©§¦§¨¤§¨¨§¦©§¦©£¦¦¨©

.("éìøBb éäé EìøBbîe é÷ìç éäé E÷ìçî ,ïk íà¦¥¥¤§§§¦¤§¦¦¨§§¦¨¦

.10(á ,çé .áé ,æè äéîøé ét ìò)©¦¦§§¨

.11.(ä ,å úéLàøa ét ìò)©¦§¥¦

.12éöôç ìëå" :åè ,â éìLî ét ìò)àì íéöôç ìëå" àé ,ç íL ."dá eåLé àì E ©¦¦§¥§¨£¨¤Ÿ¦§¨¨§¨£¨¦Ÿ
.("dá eåLé¦§¨

.13,ç úéLàøa ."eúaLé àì äìéìå íBéå" .ç ,à òLBäé ."äìéìå íîBé Ba úéâäå")§¨¦¨¨¨©§¨§ª©§¨©§¨Ÿ¦§Ÿ§¥¦
.(áë

טיז
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Bcáì'eëàeä íà ,Ba âéOî àeä Càéä :éñBé éaøî ìàLå . §©§¨©¦©¦¦¥©©¦¦
ãçà àlà Baìa ïéà"L àaä-íìBòä éìçBpî'eë"14. ¦£¥¨¨©¨¤¥§¦¤¨¤¨

" íà ék øøBáé àì äæ :BáéLäåEãéì äNòî àa íà," §¥¦¤Ÿ§¨¦¦¦¨©£¤§¨§
:LeøétïBéqð,óebä òáè ãvî àeä íàL ,Ba ÷eléçäL . ¥¦¨¤©¦¤¦¦©¤©©

øBñîì òébé àì íéðt ìk ìò ,àìôð ÷Lç ÷BLçéL óà©¤©§¥¤¦§¨©¨¨¦Ÿ©¦©¦§
BLôð'eë. ©§

"L :Bì øîàåíéøet úBòn'eëøefét ïéðò àeäL Y " §¨©¤¨¦¤¦§¨¦
eléôà BlL ùôð-úøéñîa ïéàL úôBîe úBà äfL ,ïBîî̈¤¤¥¤¥¦§¦©¤¤¤£¦

äønä LøL'eëúcî úîøBb ì''pä äøBçL-äønä úcnL . Ÿ¤©¨¨¤¦©©¨¨§¨©©¤¤¦©
Y äðálä-äønäå ,úeðöîwäøefétä'eë. ©©§¨§©¨¨©§¨¨©¦

" :BáéLä ïëìé÷ìç àäé E÷ìçî ïk íàïáeî äfnL ," ¨¥¥¦¦¥¥¤§§§¥¤§¦¤¦¤¨
àlà Baìa ïéà"L éôì ÷ø àeä äøBzä ìò Lôð-úøéñnL¤§¦©¤¤©©¨©§¦¤¥§¦¤¨

.ììk úéòáè úáBøòz Ba ïéàå ,"ãçà¤¨§¥©£¤¦§¦§¨
úðéça Lôpä úBcîa úBéäì ìëeiL ïáeî äæ ìkîe¦¨¤¨¤©¦§§¦©¤¤§¦©
ìëeé øeîb áBè éàcå äàøpL äcîa eìéôàL ,úáBøòz©£¤¤£¦§¦¨¤¦§¤©©¨©

úáBøòz úö÷ ïééãò äæa LiL úBéäì'eëäéäiL éãk ïëìå . ¦§¤¥¨¤£©¦§¨©£¤§¨¥§¥¤¦§¤
eðééäå .úòcä úðéça éãé ìò àeä ïúéìëúì úBcnä øeøéa¥©¦§©§¦¨©§¥§¦©©©©§©§

éLîî àeäLáBè úáBøòz øwéò ék .úBcnä úeiîéðt C ¤©§¦§¦¦©¦¦¦¨©£¤
éiL äæ ,òøåúðéçáa ïk ïéàM äî ,álä úeiðBöéça C ¨¨¤©¨§¦¦©¥©¤¥¥¦§¦©
álä úeiîéðt'eë15. §¦¦©¥

èMtúnä ïBzçzä úòc úðéçáa Y äæ ìk äpäå§¦¥¨¤¦§¦©©©©©§©¦§©¥
,äðéaä úçz àeä äfä úòcäL .äàøéå-äáäà úBcîa§¦©£¨§¦§¨¤©©©©¤©©©¦¨
,"íìBò úáäà" àø÷ð úòcäå äðéaäî äãìBpL äáäàå§©£¨¤§¨¥©¦¨§©©©¦§¨©£©¨
íb ïéáäì ìëeð äæ CBzîe ."àèeæ äáäà" àø÷ð øäBfáe©©¦§¨©£¨¨¦¤©§¨¦©

.ïBéìòä úòc úðéçáa ïk¥¦§¦©©©¨¤§
:úBcî éðéî 'á Lé äpä ék¦¦¥¥¦¥¦

ä:'àíéãìBð íäLëe ,ìëOäî íéãìBpä úBcnä ¨©¦©¨¦¥©¥¤§¤¥¨¦
úeiîéðt úðéçáa íä æà ,úòcä éãé ìò ìëOäî íéëLîðå§¦§¨¦¥©¥¤©§¥©©©¨¥¦§¦©§¦¦

.âéñ ìkî øúBé øeøéááe§¥¥¦¨¦
äå:'á-äáäà àø÷ðå .ìëOäî äìòîlL úBcnä íä §©¥©¦¤§©§¨¥©¥¤§¦§¨©£¨

.Lôð ìëa LiL äaø©¨¤¥§¨¤¤
äøeáâe ãñç Y øúkaL úBcî úðéça àeä äìòîìe§©§¨§¦©¦¤©¤¤¤¤§¨

éøàc,äðéáe-äîëç àeäL ìëOäî äìòîì íäL ,ïétðà-C ©£¦©§¦¤¥§©§¨¥©¥¤¤¨§¨¦¨
íéëLîð íäå .äðéáe äîëça øáòî Cøc íéëLîpL ÷ø©¤¦§¨¦¤¤©£¨§¨§¨¦¨§¥¦§¨¦

.øúkä úçz ïåeëî éòöîàä åwa ãîBòL ,úòcä éãé ìò©§¥©©©¤¥©©¨¤§¨¦§ª¨©©©¤¤
ï''çç íä äðéáe äîëç ïk ïéàM äîð ,ãñç ,äîëç =][çö ©¤¥¥¨§¨¦¨¥©©¨§¨¤¤¤©

ä''âá ,ïéîiî[ãBä ,äøeáb ,äðéa =]éãé ìò ïëì .ìàîOî ¦¨¦¦¨§¨¦§Ÿ¨¥©§¥
äìòîlL úBcî íäL ,øúëc-úBcnä íéëLîð äæ úòcä©©©¤¦§¨¦©¦§¤¤¤¥¦¤§©§¨

.à''æa ïéëLîð úBéäì ,ìëOäî¥©¥¤¦§¦§¨¦§¨
álaL úBcna éelébä àeä ähîìe'eëäáäà úðéçáe . §©¨©¦©¦¤©¥§¦©©£¨

.ãçà ìëa ïk íb dðLé Bæ äaøàéðza øàaúpL BîëeóBñ) ©¨¤§¨©¥§¨¤¨§¤¦§¨¥©©§¨
(å''î ÷øt÷eñt ìò(áë ,âò íéläz)Y "Cnò éúééä úBîäa" ¤¤©¨§¦¦§¥¨¦¦¦¨
ì "úBîäa"äøeáâe-ãñç ììBkä ïBéìòä úòc Y 'eë íéaø ïBL §¥§©¦©©¨¤§©¥¤¤§¨
.íL ïéiò ,'eë©¥¨

øeaçå øL÷ úðéça àeäL ,"ä÷áø" ïéðò eäæå16ìL §¤¦§¨¦§¨¤§¦©¤¤§¦¤
ìL,äaø äáäà úðéça dúBéäì ,ãçé ø÷a òaøà Bà L ¨Ÿ©§©¨¨©©¦§¨§¦©©£¨©¨

úeìlkúä úðéça íäL ,ìëOäî äìòîlL úBcnä àeäL¤©¦¤§©§¨¥©¥¤¤¥§¦©¦§©§
.ììk úe÷lçúä íäa ïéàå ãçé úBcnä ìkúòcL ì''pëå) ¨©¦©©§¥¨¤¦§©§§¨§©©¤©©

ïéôúkî íéëLîpä "ïéøhò ïéøz" ïäL ,äøeáâe ãñç ììBk¥¤¤§¨¤¥§¥¦§¦©¦§¨¦¦©§¦
éøàcC17.( ©£¦

éiL ìëOäî àeä ïúeeäúä øwéòL úBcnäa ékC ¦§©¦¤¦©¦§©¨¥©¥¤©¨
àeä äáäà ãéìBnL ìëOä BúBà ék ,äâøãnä úe÷lçúä¦§©§©©§¥¨¦©¥¤¤¦©£¨
ìëOä BúBàå ,äàøé ãéìBnä äìkNää dúBà Bðéà¥¨©©§¨¨©¦¦§¨§©¥¤
íéãìBpä úBcnä ïëìå .äáäà ãéìBnä Bðéà äàøé ãéìBnL¤¦¦§¨¥©¦©£¨§¨¥©¦©¨¦
ïk ïéàM äî .äfî äæ ïéãøtúî ïétðò úðéça ïä ïäî¥¤¥§¦©©§¦¦§¨§¦¤¦¤©¤¥¥

éiL ïéà ìëOäî äìòîìa÷lçúä C.ììk úe ¦§©§¨¥©¥¤¥©¨¦§©§§¨
íìBòì íéce÷òä íìBò ïéa Løôää Cøc ìò àeäå§©¤¤©¤§¥¥¨¨£¦§¨

:íéce÷pä©§¦
ïéàå ãçà éìëa íéce÷ò úBøéôñ øNòä ìk íéce÷òaL¤©£¦¨¨¤¤§¦£¦¦§¦¤¨§¥
úBce÷ð 'é íä íéce÷pa ïk ïéàM äî .ììk úe÷lçúä íää¤¦§©§§¨©¤¥¥©§¦¥§
äîëç úðéçaî àeä íéce÷ð ék íeMî eðééäå .íé÷leçî§¨¦§©§¦¦§¦¦§¦©¨§¨
úBce÷pä ,[úBiúBà ,ïéâz ,úBce÷ð ,íéîòè] à''úðè ïéðòa ék)¦§¦§¨§¨¦§¨¦¦©§

äîëç úðéça'eë18éiL íLå ,(íéce÷òä ìáà .úe÷lçúä C §¦©¨§¨§¨©¨¦§©§£¨¨£¦
.úe÷lçúääî äìòîì àeä íLc ,øúk úðéçaî àeä¦§¦©¤¤§¨§©§¨¦©¦§©§

-äáäà àø÷pä ,ìëOäî äìòîlL úBcnä úðéça ïëìå§¨¥§¦©©¦¤§©§¨¥©¥¤©¦§¨©£¨
" úðéça àø÷ð äæ ,Lôð ìëa LiL äaøä÷áøàeäL ," ©¨¤¥§¨¤¤¤¦§¨§¦©¦§¨¤

øîBì äöBøc ,úBîäa änk øeaçå øL÷úeìlkúä ¤¤§¦©¨§¥§¤©¦§©§
.Lnî åcçé úBcnä©¦©§¨©¨

áeúkL eäæå19"äðéòä ãøzåBèeLôk BLøôì Lé ," §¤¤¨©¥¤¨©§¨¥§¨§¦§

.14.(à ,åð íéçñt äàø)§¥§¨¦

) .15"'eë úBëøaä ïéðò ïéáäì" ìéçúnä øeac óBña ìéòì øàaúpM äî ïéiò©¥©¤¦§¨¥§¥§¦©©§¦§¨¦¦§¨©§¨
.((á ,æ úéLàøa ìéòì)§¥§¥¦

.16)ìL ìL . . ä÷áø:Lïîñð íLå à ,çé [à"åú] ìéòì äàø.( ¦§¨¤¨Ÿ§¥§¥§¨¦§©

.17øòL) íéiç õò .á ,áöø .à ,àöø eðéæàä (àèeæ àøcà) â ÷ìç øäæ äàø)§¥Ÿ©¥¤¦§¨¨©£¦¥©¦©©

.(à ,æ éce÷t äøBú éèewì .æé Leøc úBîc÷ää øòL .å ÷øt ,èë øòL (äøéñpä©§¦¨©©¤¤©©©©§¨§¦¥¨§¥

.18.æë ÷øt æë øòL ñcøt äàø .úeëìîa úBiúBàå ,à"æa ïéâúå ,äðéáa úBce÷ðe)§§¦¨§¨¦§¨§¦§©§§¥©§¥©©¤©¤
(ä øòL) à"úðè øòL íéiç õò .ä ÷øt èë øòL ïk íâ ïéiòå .å ÷øt çë øòL©©¤¤§©¥©¥©©¤¤¥©¦©©©©

.(à ÷øt (ç øòL) úBce÷ð éLeøc øòL .ä ÷øt¤¤©©§¥§©©¤¤

.19.("ìòzå dcë àlîzå äðéòä ãøzå" :æè ,ãë äøN éiç)©¥¨¨©¥¤¨©§¨©§©¥©¨©¨©
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ìäîëçäå" ék .ïééòî àø÷ð äîëçä ék .Lnî äãéøé ïBL §§¦¨©¨¦¤¨§¨¦§¨©§¨¦§©¨§¨
îïéà"àönz(áé ,çë áBià)ïééònä Bîk Y øúk úðéçaî , ¥©¦¦¨¥¦¦§¦©¤¤§©©§¨

äpäå .äðéa úðéça àeä "øäð"å ;õøàì úçzî òáBpä©¥©¦©©¨¨¤§¨¨§¦©¦¨§¦¥
äëLîää ïk íà ,øúkaL úBcnä íäL ä÷áø éaâì§©¥¦§¨¤¥©¦¤©¤¤¦¥©©§¨¨

"äðéòä ãøzå" àø÷ð äðéáe-äîëça20. §¨§¨¦¨¦§¨©¥¤¨©§¨
"dcë àlîzåeðééä "ã''ë,àúééøBàc ïéøôñ ©§©¥©¨©§¦§¦§©§¨

"ú÷ôð äîëçî àúééøBà"c21. §©§¨¥¨§¨¨§¨
íéëéLîî äaø äáäàä éãé ìòL ,àeä äãBáòáe©£¨¤©§¥¨©£¨©¨©§¦¦
."ú÷ôð äîëçî"c äøBzáe äîëça óBñ-ïéà øBà úelbúä¦§©¥§¨§¨©¨§¦¨§¨¨§¨

"ìòzåLeøét ék .àéä äéiìò Y Bæ äãéøé úîàa ék ," ©¨©¦¤¡¤§¦¨£¦¨¦¦¥
äîëçî àéä dúelbúäL eðééä ,"ú÷ôð äîëçî àúééøBà"©§¨¥¨§¨¨§¨©§¤¦§©¨¦¥¨§¨

ék .äîëçäî äìòîì dLøL ìáàâ''éøzúBöî £¨¨§¨§©§¨¥©¨§¨¦©§©¦§
íò àúééøBàc'æ" íä ïðaøc úBöîC''øz"øBà éãenò22, §©§¨¦¦§§©¨¨¥©©©¥
úðéça íäLøúk-äîëçî úëLîð äøBzä ïk íàå . ¤¥§¦©¤¤§¦¥©¨¦§¤¤¥¨§¨

àø÷pä øúëaL-úBcnä úðéçaî dBáâ àéäL ,øúëaL¤§¤¤¤¦¨©¦§¦©©¦¤§¤¤©¦§¨
ìL ìL ä÷áø"ì''pk "ø÷a L23.: §¨¨¤¨Ÿ¨¨©©

eäæå"äáäàä úà úBaëì eìëeé àì íéaø íéî": §¤©¦©¦Ÿ§§©¤¨©£¨
,äaø-äáäà úðéça àéä Bæ äáäàL úBéäì ,eðééäå§©§¦§¤©£¨¦§¦©©£¨©¨
íén"ä eèé÷Lé àì ïk ìò ,ìëOäî äìòîì dLøML¤¨§¨§©§¨¥©¥¤©¥Ÿ©§¦©©¦

"úBøäp"äå "íéaø24íéëLîpä úe÷ìà úBâOä ïäL , ©¦§©§¨¤¥©¨¡Ÿ©¦§¨¦
dLøML ïåék ,Bæ "äáäàä úà" úeìéöàc äðéáe-äîëçî¥¨§¨¦¨©£¦¤¨©£¨¥¨¤¨§¨
ïBéìò-úòc úðéçaî äëLîðå ,úBâOää ìkî äìòîì§©§¨¦¨©©¨§¦§§¨¦§¦©©©¤§

éLînäøúkaL úBcî úðéça C'eë. ©©§¦§¦©¦¤©¤¤
" CàBúéa ïBä ìk úà Léà ïzé íà" Y "æBaefeáé" ©¦¦¥¦¤¨¥¨

ì Y,äøBzä úBiúBà ìò éà÷ "Búéa" ék .ììLå äféa ïBL §¦¨§¨¨¦¥¨¥©¦©¨
äî eðééä "Búéa ïBä"å ,"úéa äðaé äîëça" áéúëc¦§¦§¨§¨¦¨¤¨¦§¥©§©
eðééäå ."íéòðå ø÷é ïBä ìk ïeàìné íéøãç úòãáe" áeúkM¤¨§©©£¨¦¦¨§¨¨¨§¨¦§©§

éLînL ïBéìòä-úòc úðéçaøúkä úðéça éeléb C §¦©©©¨¤§¤©§¦¦§¦©©¤¤
íäL ,äðéáe-äîëç øaçî äæ úòãå .äîëçäî äìòîlL¤§©§¨¥©¨§¨§©©¤§©¥¨§¨¦¨¤¥

éLîîe ,ät-ìòaL äøBúå áúëaL-äøBzøBà ïäa C ¨¤¦§¨§¨¤§©¤©§¦¨¤
éà ïBéìòä ïBöø éeléb úBéäì eðééäc ,øúkäúBNòì C ©¤¤§©§¦§¦§¨¤§¥©£

.ïéléôzäå úéöéväå äkeqä©¨§©¦¦§©§¦¦
ìò dðBàîö äeøúz ì''pä äaø-äáäà úðéça íb ïëìå§¨¥©§¦©©£¨©¨©©¦§©¤¦§¨©
àìå .ïBéìò úòc úëLîä ïk íb àeäL ïåék ,äæ éeléâ éãé§¥¦¤¥¨¤©¥©§¨©©©¤§§Ÿ
äaøä øúBé dBáâ äðéçaî äëLîä àeäL àlà ãBò¤¨¤©§¨¨¦§¦¨¨©¥©§¥
íä úBcnä ék .ìëOäî äìòîlL úBcnä úëLîäî¥©§¨©©¦¤§©§¨¥©¥¤¦©¦¥

éøàc úBðBzçz 'æ úðéçaàeä "Búéa ïBä" ìáà .ïétðà-C §¦©©§©£¦©§¦£¨¥
éøàc úBðBLàø 'â úðéça eäæ Y äøBzäïétðà-C25. ©¨¤§¦©¦©£¦©§¦

ì"æø øîàî ïáeé äæ ìëáe26Cøáì íãà áéiç"c :äàî §¨¤¨©£©©©§©¨¨¨§¨¥¥¨
éøöc Y "íBé ìëa úBëøá.à÷åc äàî øtñî ïéáäì C §¨§¨§¨¦§¨¦¦§¨¥¨©§¨

"äàî àlà äî éø÷z ìà" Leøét ék àlà27"äî" ék : ¤¨¦¥©¦§¥¨¤¨¥¨¦¨
úeëìî úðéça eðééä28éøöå ,'ïéîìò ìk àlîî' YC ©§§¦©©§§©¥¨¨§¦§¨¦

éLîäì.'ïéîìò ìk àlîî'a 'ïéîìò ìk ááBñ' úðéçaî C §©§¦¦§¦©¥¨¨§¦¦§©¥¨¨§¦
ìéöànä ïéa òveînä àeäL øúkä éãé ìò àeäå§©§¥©¤¤¤©§¨¥©©£¦

éøö ïëìå .íéìöàpìøîBì CäàîéLîäì ,à÷åc úBëøáC ©¤¡¨¦§¨¥¨¦©¥¨§¨©§¨§©§¦
éøàc úBøéôñ øNòîeðééäc ,øNòî íéìeìkä ïétðà-C ¥¤¤§¦©£¦©§¦©§¦¥¤¤§©§

éøàc úBðBLàø 'âî íb äëLîää äéäiL.ì''pk ïétðà-C ¤¦§¤©©§¨¨©¦¦©£¦©§¦©©
í÷eä øábä íàðe" eäæåì''ò"(à ,âë 'á ìàeîL)äL Yï''éò §¤§ª©¤¤©¨§¥¤¨©¦
äå ,úBðBzçz 'æ ìò äøBîã''îì.úBðBLàø 'â ìò ¤©©§§©¨¤©¦

.20"íéøönî eðé÷ìà 'ä eðàéöBiå" Leøéôa øàaúpM äî ïéiòå)íò øecéñ) §©¥©¤¦§¨¥§¥©¦¥¡Ÿ¥¦¦§©¦¦¦
(Cìéàå â ,âöø ç"àãéøàc úBòBøæì eLéaìäL ànéàå-àaà :ïétðà-C'eë.( ©¨¥¨©¨§¦¨¤¦§¦¦§©£¦©§¦

.21.(ãBòå .à ,àë÷ .à ,äô .à ,áñ á ÷ìç øäæ)Ÿ©¥¤§

.22.(â ÷øt 'ç øòL ñcøt)©§¥©©¤¤

.23éðL éab ìò íçlä ézL úôeðz ïéðòa ,øçà íB÷îa øàaúpM äî ïéiòå)§©¥©¤¦§¨¥§¨©¥§¦§¨§©§¥©¤¤©©¥§¥
äøBú éèewì íéNákä(ã-á ,èì øBîà .ã ,æé åö.( ©§¨¦¦¥¨©¡−

.24.("íéaø íéî" ÷eñtä CLîä Y "äeôèLé àì úBøäðe")§¨Ÿ¦§§¨¤§¥©¨©¦©¦

.25øôBMä Leøãa øàaúpM äî ïéiòå);øôBMä øòL íééç õò éøt äàø)øeac §©¥©¤¦§¨¥¦§©¨§¥§¦¥©¦©©©¨¦
Làø äøBú éèewì Y "úaLa úBéäì ìçL äðMä Làø ìL áBè íBé" ìéçúnä©©§¦¤Ÿ©¨¨¤¨¦§§©¨¦¥¨Ÿ

(â ,æð äðMäúðéçaî Ba LiL :íéìöàpì ìéöànä ïéa òveîî àeä øúkäL , ©¨¨¤©¤¤§¨¥©©£¦©¤¡¨¦¤¥¦§¦©
éøàc úBðBLàø 'â úðéça àeäå Y ìéöànaL äðBzçzúðéça Ba Léå ,ïétðà-C ©§¨¤©©£¦§§¦©¦©£¦©§¦§¥§¦©

.íL ïéiò ,úBðBzçz 'æî àeäå Y íéìöàpä LøLŸ¤©¤¡¨¦§¦©§©¥¨

éà ïáeî ïk íàåàeäL ,äøBzä éãé ìò CLîpä "Búéa ïBä"c Bæ äðéçaL C §¦¥¨¥¤§¦¨§¥©¦§©©§¥©¨¤
éàì dBáb ,úBðBLàø 'â úðéçaî,ìëOäî äìòîlL úBcnä úðéçaî íâ õ÷ ï ¦§¦©¦¨©§¥¥©¦§¦©©¦¤§©§¨¥©¥¤

úBðBzçz 'æ úðéça ïäL'eë. ¤¥§¦©©§

äðéòä ãøzå" eäæå'eëìòzå.ä÷áø úðéçaî äìòîì äìBãb äéiìò àéäL ," §¤©¥¤¨©§¨©¨©¤¦£¦¨§¨§©§¨¦§¦©¦§¨

ïBä" áeúkM äî eðééäc ,äøBzä éãé ìò CLîpM äæ úòcL ïéðòä øeàéáe¥¨¦§¨¤©©¤¤¦§©©§¥©¨§©§©¤¨
éLînä úòc úðéçaî dBáb ,"Búéaéèewì"a áeúkM äî íò ïáeé ,äaø-äáäà C ¥¨©¦§¦©©©©©§¦©£¨©¨©¦©¤¨§¦¥

"äøBú(ì"æéøàäî)÷eñt ìò úBîL úLøt(ã ,â úBîL):"úBàøì øñ ék" ¨¥¨£¦©¨¨©§©¨§¦¨¦§

ähîì àeä ,øúëc úBcî ïúBéä íò ,"ïéøèò ïéøz" ììBkä úòc úðéçaL¤§¦©©©©¥§¥¦§¦¦¡¨¦§¤¤§©¨
ànéàå-àaàã éBzðñçà ïéøz" ììBkä úòc úðéçaî'eëéLînL ,"ïé÷øt 'á C ¦§¦©©©©¥§¥©§©§§©¨§¦¨¤©§¦¦§¦
éøàc äøeáâe ãñçaL ã''aç úðéça íäL ,ïéàîã÷.ïétðà-C ©§¨¦¤¥§¦©©©¤§¤¤§¨©£¦©§¦

"ïúBð éëðà äàø" ÷eñta øàaúpM äî ïéiòåíéøîànä øôñì äðåekä éìeà) §©¥©¤¦§¨¥©¨§¥¨Ÿ¦¥©©©¨¨§¥¤©©£¨¦
(Cìéàå áòù ãenò ç"ñ÷ú"eðì ñîòé íBé íBé" ïéðòa ,'eë",(ë ,çñ íéläz) ©¨¥¨§¦§¨©£¨¨§¦¦

íL ïéiòdBáb ãBò BLøL äæ úòc íâå .äæ úòãì úBîìBò é''L úeëéiL ïáeéå , ©¥¨§¨©¨©¨§©©¤§©©©¤¨§¨©
"úîàå" ïewzî eðééäc ,øúBé'eëáeúkL eäæå ,(å ,á éëàìî)úîà úøBz" : ¥§©§¦¦¤¡¤§¤¤¨©§¨¦©¡¤

'eë.("

.26á÷ò) øîàpL íBé ìëa úBëøa äàî Cøáì íãà áéiç :é"Løå á ,âî úBçðî)§¨§©¦©¨¨¨§¨¥¥¨§¨§¨¤¤¡©¥¤
é÷ìà 'ä äî ìàøNé äzòå' :(á ,é:úBôñBzáe .[äàî déá éø÷ -] 'Cnòî ìàBL E §©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¤¥¥¦¨¨¦¥¥¨©§

.("úBëøa '÷ áéiçL øîBìk ,äàî àlà äî éø÷z ìà :Løét ñøèðewáe"©§§¤¥¥©¦§¥¨¤¨¥¨§©¤©¨§¨

.27úLøt óBñ äaø Løãîa ïéiòå .ìàBL ìéçúnä øeac úBôñBza íL úBçðî)§¨¨©¨¦©©§¦¥§©¥§¦§©©¨¨¨©
.(à ,èò÷ â ÷ìç .à ,æë÷ á ÷ìç øäæ .çø÷¤©Ÿ©¥¤¥¤

.28.(à ,æë÷ äîeøz á ÷ìç øäæ)Ÿ©¥¤§¨

טיר
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ì"æø eøîàM äî ïáeé äæáe)29íéLðà '÷ íéúî eéäL" : ¨¤¨©¤¨§©©¤¨¥¦£¨¦
éøöå ."úBëøá äàî ãåc ïwzL ãò íBé ìëaúeëéiMä ïéáäì C §¨©¤¦¥¨¦¥¨§¨§¨¦§¨¦©©¨
.(úeîlî e÷ñt úBëøá äànä éãé ìòL Y¤©§¥©¥¨§¨¨§¦¨

'ïéîìò ìk ááBñ'c äæ éeléâ éãé ìò äpä ék :ïéðòä Cà©¨¦§¨¦¦¥©§¥¦¤§¥¨¨§¦
-úéiçz ïéðò äpäå .àáì-ãéúòì íéúnä-úéiçz äéäé¦§¤§¦©©¥¦¤¨¦¨Ÿ§¦¥¦§¨§¦©
íi÷å éçå ,íééòîe íééáø÷ íò óeâ äéäiL Y íéúnä©¥¦¤¦§¤¦§¨©¦¥©¦§©§©¨

éàå ,äiúLe äìéëà éìa íìBòì?äæ àeä C §¨§¦£¦¨§¦¨§¥¤
dén÷c ,'ïéîìò ìk ááBñ' éeléâ äéäiL éãé ìò àlà¤¨©§¥¤¦§¤¦¥¨¨§¦§©¥
úBéçì ìëeé óebä íb ïk ìò ,Lnî úeiîLâå úeiðçeø äåL̈¤¨¦§©§¦©¨©¥©©©¦§

.äfî¦¤

:úBëLîä éðéî 'á Lé íãàa ìLî Cøc ìòå§©¤¤¨¨¨¨¨¥¦¥©§¨

,ála úBcîe ,çBna ìëOä :úeiîéðt úðéçáa Y 'àä̈¦§¦©§¦¦©¥¤©©¦©¥
ãia äNònä çk'eë. Ÿ©©©£¤©¨

éwî úðéça Y 'áäåBðLiL ;äáLçnäå ïBöøä àeäå ,ó §©§¦©©¦§¨¨§©©§¨¨¤¤§
Bìâø òðòðúz Bìâø òéðäì äöBøLk ãinL ,ìâøa eléôà£¦¨¤¤¤¦¨§¤¤§¨¦©©§¦§©§¥©©§

'eëìkî ,äáLçnä éeléâì éìë Bðéà ìâøäL ét ìò óàå .§©©¦¤¨¤¤¥§¦§¦©©§¨¨¦¨
éwî úðéça eäæå ,äáLçnä Ba ìòBt íB÷î.ó ¨¥©©§¨¨§¤§¦©©¦

ïBæîì íei÷å úeiç ìa÷é éîLbä óebä íb ,äæ Cøc ìòå§©¤¤¤©©©©§¦§©¥©§¦§¨
.ïéánì éãå .Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî: ¥¥¨©¨§©©¥¦

.29.(çø÷ úLøt óBñ àîeçðz .àë ,çé äLøt äaø øaãîa)©¦§¨©¨¨¨¨©§¨¨¨©Ÿ©$
.ב 

האמצעי  אדמו"ר - דובער ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â חיים âתורת

בראשית  פרשת - יובל את עדה ותלד

(î)åäæåøàåáîù åîë äðä éë .íäá ìäà íù ùîùì
'ã ó÷éäá éîùâä ùîùä áåáñå êåìéäá äìòîì
íéîùä ïî êùîðä òôùä äéäé åãé ìòù íéîùä úåçåø
ùîùä çåø ùøù ë"àå 'åë úåçåø 'ãä úåììëúäá õøàì

é÷î 'éçááé÷îù øçàî íéîùä úåçåø 'ã ìëì óìëì ááåñå ó
ïåéìòä äö÷î íéîùã ìåâéòä ó÷éä àåäù íéîùä úåçåø 'ã
ïéàù ô"òà) çøæîá ìåâéò ìù åðåéìòì øæåçù ãò ïåúçúì

é÷îá'éçá ùé î"î ùîî äèîå äìòî íéîùä éìåâò ìù ó
íéøæåç úåìæîå òåá÷ ìâìâ (á ,ãö íéçñô) ã"îì äèîå äìòî
ùîùä àáå (çøæîá) ùîùä çøæå (ä ,à úìä÷) ù"îëå ('åë
ù"îë (øäæá ù"îë) 'åë çøåæ óàåù åîå÷î ìàå (áøòîá)
'éçáá åäæù 'åë íúåö÷ ìò åúôå÷úå åàöåî íéîùä äö÷î

é÷îäìòîì ä"ëå 'åë õøàì òéôùîù íéîùáù úåãîã ó
é÷î 'éçá ïäù íéðåéìòä íéîùáì"ðë 'éöàã íéðåéìòä ÷"åã ó

÷"åä ìëá íâ íìòäá íéøéàîù íå÷ àöé õøàä ìëáù
çøæî äèîå äìòî úåéîùâá íå÷î '÷ðù íìåòáù íééîùâä
õøàì íéøéàîù íééîùâ íéîùä úåçåø 'ã ïäù ã"åö áøòîå
õøàì ìåãâä 'éîùä ìåâòî êùîðù éðåñëìàä å÷ë) íìòäá
úà åðòé íäå ù"îëå à"îá ù"îë ìãøç øéâøâë ÷ø àéäù
î"çöãä ìåãéâì íééðçåøä úåìæîä ïî òôùä àéáäì õøàä
('åë çøéäå ùîùäå úåìæîä áåáñ é"ò õøàáù íééîùâä é"ãå
íùù äèîì õøàä øåãëá ìáú 'ö÷áå ãáì íå÷ àöé åäæå

êåøá 'éôá ì"ðëå 'åë íéîùä ìåâò ìù ïåúçúä äö÷ àåä
ìëá ùîùä êåìéäì íâ 'éô íäá ìäà íù ùîùì 'åë íå÷îä
ùé éë íäá ìäà íù åìù úåçåø 'ãá íéîùã ìåâéòä ó÷éä
åäö÷ ãò íéîùä äö÷î åôé÷îå åááåñä çåøá ùîùá íâ

é÷îä 'éçáîé÷îá ìäà íùù íéîùã úåãîã óìäà åîë äæ ó
'éçáá ùîùä çåø êë ãö ìëî åôé÷îå íãàä ìò 'ñëîù

é÷î øåà 'éçáî øéàî åìù êåìéääïåéìòä ìäà '÷ðù ó
äâùä 'éçáî äìòîì àåäù 'åë ÷"åä úå÷ìçúäî äìòîìù
àåäù èåùô ìåèá 'éçá ùîùá ãìåé åúîçîù åìù äøåöã
â"åçã úåãîá äàøîå ïååâ ïôåàá àá åðéàù èåùô øéù 'éçá
åìù øéùäå ìåèáä 'éçá àìéîî êùîåé åúîçî êà ììë
â"åçã úåììëúä 'éçáá íéðåù íéðôåà äîëá åáåáñå åëåìéäá
ìåìëù äáäàáù ìåèáä 'éçáá 'åë íåøã ìà êìåä åîë

é÷îä 'éçá ìáà 'åë äàøéîù"æù) ùîùä ìò äøåùù åîöò ó
úåéäî êøòá ìãáð àåä (ì"ðë íúñ çåøä êìåä ááåñ ááåñ
êùîð øùàë ë"òå) åììä â"åçã úåãîã úå÷ìçúäì øå÷î íâ
÷øå (ì"ðë éøîâì íëåìéä øãñ ìáìáúð úåçåø 'ãá íùî

é÷îã íìòää ïî øéàî àîìòá äøàäùîùá éåìâì äæ ó
úåçåø 'ãá äæ êåìéäå áåáñ ììëì àáù àåä äæ çëîù
ùîùì åäæå 'åë íå÷ àöé õøàä ìëá ù"îá ì"ðëå íéîùä

ä"éåä íùáù íéðåéìòä ÷"å 'éçá àåäù ïåéìòäàùîù '÷ðù
é÷îå ìäà íùé÷îá íäá óõøàä ìëáù íéðåéìòä íéîùã ó
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õøàå íéîùá äèîìù ÷"åì øå÷îì øå÷î úåéäì íå÷ àöé
íìòäî àöåéù åúôçî àöåé ïúçë àåäå åäæå íéðåúçúä
ìà êìåäå íéîùä çøæîî àöåéù 'åë øåáâë ùéùé åìù î"àã
åàöåî íéîùä äö÷î åäæå ì"ðë ïåôö ìà ááåñå íåøã

é÷îä ùé åá íâù éôì åðééäã íúåö÷ ìò åúôå÷úå'éçáá äæä ó
é÷îùîùã çåøä êìåä ááåñ ááåñ ë"ò íéðåéìòä íéîùã ó

úåçåø 'ã ìë ìù úåììëúä 'éçáá åäö÷ ãò íéîùä äö÷î
'÷ðù ä"éåä íùù éôì à÷åã õøàá êùîåé åãé ìòù íéîùä
ïúçë àåäå ù"îë õøà '÷ðù 'ìîá òéôùîä ø÷éò àåä ùîù
úåìîä 'éô éøåàáá øàåáîå øäæá ù"îë) 'åë åúôçî àöåé
àøáã àåää àúàã ãò ù"îá ì"ðëå) ('åë íéøôñî íéîùäã

:ì"ãå ('åë

$
.ג 

צדק' ה'צמח אדמו"ר - מענדל מנחם ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â מצותיך âדרך

התפילה  מצות שורש

(åëåäæåãøôð øáãå ùéä úååäúä ø÷éòã ì"æ åðéáø øîàù
øåà çë äìâð äá éë 'åë 'éöàã 'ìîî àåä éøîâì
úåðåùàøä ñ"è ìáà ò"åò é"ò àìù ïéàî ùé àøáì ñ"à
äîëçá ùáåìî àåä ñ"àä øåàå ò"åò úåìùìúùäá åìöàð
ìù äæ çë éë ,ù"åòé 'åë ïôåñá ïúìçú õåòð ù"æå äãáì
ä"á ñ"à úìåëéå çë éåìéâ é"ò à÷åã àåä ïéàî ùé äàéøáä
ùéä 'éçá ïäù ò"éá úååäúäù ïåéëå ìåëé ìë åãáì àåäù
úìåëéå çë äìâð äá ë"à 'ä øáã 'éöàã 'ìî é"ò àåä ãøôðå
äìòîìù ñ"èá ë"àùî ìåëé ìëä ä"á ñ"à øåà ìù äæ
,ò"åò 'éçáá åìùìúùðù ïåéë äæ çë éåìéâ íäá ïéà 'ìîäî
ñ"èä ìëá 'îëçä é"ò ùáåìî ñ"à øåà å÷ä úøàäù íâäå
àåä íùù ãöî øúåé äàìôðå äøéúé äøàä ùé 'ìîá î"î

äèîî øéàî æàå å÷ä úøàä íåéñøæåç øåà 'éçáá äìòîì
õåòðã íåùî äìòîì äèîî øúë '÷ð 'éöàã 'ìîä ïëìå
ç"à 'éçáá øéàî å÷ä úøàä íåéñáù à÷åã ïôåñá ïúìçú
òãåðëå äîëçäî äìòî äìòîìù ïåéìò øúëá åúøàä ã"ò
ïåúçúä øéåàáù ùîùä íåç úøàäî éîùâä ìùîî ë"â
øéåàå ø÷ àåä éòöîàä øéåàù éòöîàä øéåàáî øúåé øéàî
øåà äùòð õøàä ìò äøàää íåéñáù éôì åäæ íç ïåúçúä
'ìîá ùîî øúëä úøàä ùé êëìäå ,äìòîì äèîî øæåç
ïéàî äîëçä éøäù ò"çáù äøàäî 'éôà äìòîì àåäù
'éçåî éøúåî ãáì úåøòù 'éçá 'åë àìæîî ÷ðåé àáà àöîú
ùé äîëçä ìéöàäì ñ"à øåà çë äìâð øúëáù åîë êëì
ò"åò 'éçáá úåøéôñä åìùìúùð êìéàå äîëçî à÷åã éë ïéàî
éë ò"åò úåìùìúùäá àìå àöîú ïéàî äîöò äîëçä ìáà
'úé åìöà 'éðôåâ 'éùòë úáùçðå ò"çî áâùðå íîåøî ñ"àåà
àåä øúë éë ïåéìò øúëä úåòöîà é"ò ùéì ïéàî äúååäúäå
úçú ùãç ìë ïéà ù"æå 'åë íéìöàðì ìéöàîä ïéá òöåîî

úåìùìúùä àåä êìéàå íùîå ò"ç àéä ùîù 'éô ùîùä
àùîù ïî àìéòì ìáà ùéì ïéàî ùåãéç àìå 'ìîä ãò ò"åò
çë äðä àöîú ïéàî äîëçäù ùîî ùéì ïéàî ùåãéç ùé
ùéì ïéàî 'îëçä úååäì ò"ëá ä"á ñ"àî øéàîù äæ úìåëéå
ïúìçú õåòð åäæå ùéì ïéàî ò"éá úååäì 'éöàã 'ìîá äìâð
íéìëä úååäúä 'éôà åðééä ò"éáã äæ ùé 'éçá äðäå ,'åë ïôåñá
àöîð êìéàå íùîå ,ò"éáã íéëàìîå úåîùðå ò"éáã ñ"òã
'òîìùî íéìá÷î íéðôåàä åðééäã ò"åò úåìùìúùä ïéðò ë"â
ìåìòì äìéòî ìùìúùî íäîù äáëøîáù úåéçä ãò íäî
çåø ïéðòá ìéòìãë íééç éìòáä úåùôð íäî êùîðù ãò
øùð éðôî úåôåòä úåùôðå äáëøîáù øåù éðôî äîäáä
äéùòä úååäúä ì"öùë ïëà ,'åë 'éøà éðôî úåéçä úåùôðå
íîåã ù"ëîå íãàä óåâ åà ç"òáä úåôåâ åðééäã úåéîùâ
úåéäì à"à éæà ,çøéå ùîùå íéáëåëå íéîùäå ò"îøàå çîåöå
äæáå à÷åã ïéàî ùé 'éçáá àìà ì"ðë ò"åò úåìùìúùä é"ò
ùîî íééîùâ íéàåøá àøåá åúåéäá øúåé ä"á ñ"à çë äìâð
íäù íééðçåøä 'éçá éáâì åìéôà íééðçåøì ùîî êåøò ïðéàù
íééðçåø íä î"î ì"ðë ò"éáã íéëàìîä åîë ãøôðå ùé 'éçá
ùîî êåøò ïéàì êøòä âåìéã àåä úåéîùâ äæî äåäúéùå
íùâ úåéäì åìéòåé àì íéîåöîö íéôìà óìà 'éôàù ì"ðëå
ìù 'éôà íéìãáð íéìëùî 'åéðçåøä úåìùìúùäî øôòë áò
âåìéã àåä úåéðçåøî úåéîùâã äæ ÷åçéø éë 'åë íéëàìîä
ä"á ñ"à çë é"ò ÷ø åäæù àìà ,ùîî êåøò ïéàá êøòä
ïáåéå ,'åë äùò 'ä õôç øùà ìë ô"ò ì"ðë ìåëé ìëä àåäù
ä"á ñ"à çë äìâðå äàøð úåéîùâä äééùòáù êéà ë"à äæî
íééðçåø íéàøáðä úååäúäá åçë äàøîù äîî 'éôà øúåé
äééùòä úååäúä î"î ì"ðë ïéàî ùé åàøáð ë"â íäù ô"òà
'éôà ììëå ììë ùîî êåøò ïðéàù 'åë øúåé âåìéã àåä úåéîùâ

טכא
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àåä äæ ìëå ,úåëéøàá ì"ðë íéìãáð íééìëùå íéëàìîä éáâì
'éöàã 'ìîáù åîë êëìä ì"ðë ïôåñá ïúìçú õåòðã éôì
'éçá àåäù ïúìçú 'éçáî äìâð úåìéöàã ïéâøã ìë óåñ àéäù
ë"îë ì"ðë úåìéöàä úéùàø ïåéìò øúëáù ñ"à øåà úøàä
äéùòã 'ìîá úùáåìîä 'éöàã 'ìî 'éçáá åðééäã ùîî ïôåñá
ïúìçú 'éçáî íù õåòð êëì ùîî úåîìåòä ìë óåñ àéäù
'éçáá øéàäù ñ"à øåà úøàä 'éçá àåä ùîî ïúìçúå ùîî
äìòî äìòîì àåä ÷"àù ïåîã÷ íãà 'éçá úååäúäì å÷ä
'éçá àåä '÷ð úåîìåòä úåììëáå ïåùàøä ìöàðä àåäå 'éöàî
åîë ë"à ,'ìî 'éçá äéùòå 'åë äîëç 'éçá àåä 'éöàå ,øúë
'éùòá êë úåìéöàã øúë 'éçá ïúìçúî õåòð 'éöàã 'ìîáù
ùîî ïúìçú 'éçáî õåòð úåîìåòä úåììëá 'ìîä àéäù
,ì"ðë éììëä øúë '÷ðù ÷"àä àåäù úåîìåòä úåììëáù
'éôà 'éöàá ë"àùî ùîî ñ"à øåàî å÷ä ùáåìî ÷"àá äðäå
ç"àä 'éçá ë"àå 'åë å÷ä úøàä ÷ø àåä 'éöàã øúëá
äìòîì äèîî ç"àá øéàî 'éöàã 'ìîáù å÷ä úøàä íåéñáù
ïéàî äåäî æ"éò ïëì ò"ëáù å÷ä úøàäî åðééä ïúìçú 'éçáî
íùù äéùòá åðééäã ùîî ïôåñáå .ì"ðë ò"éáá ùéì

ùîî åîöò å÷ä íééúñî íùù ÷"àã øùåéä éìâø íéîééúñî
ùîî ïúìçú 'éçáî äìòîì äèîî øéàäì ç"à 'éçá äùòð
øåàá øéàî åúøàäå .÷"àã øúëá øéàîä å÷ä úéùàø åðééäã
äøàääî øúåé äàìôð äøàä àéäå 'éùòã 'ìîáù äîùðä
'éöàã øúëáù å÷ä úøàäî ÷ø àéäù ì"ðë 'éöàã 'ìîáù
'éçáî àéä ÷"à éìâø íåéñáù ç"à 'éçáã åæ äøàä ìáà
úàéøá æ"éò 'éä ùîî ïúìçúáù åîë êëìäå ,ùîî ïúìçú
ùîî ùéì ïéàî äàéøá àåä éøä ä"á ñ"à øåà éáâìã ÷"à
åàìã ñ"à øåà éáâì äàéøáã íãà '÷ð ÷"àù ä"éà ïî÷ìãë
ñ"à øåàî ÷"à 'éçá úååäúäå ,ììë åäéà úåãî ïåðéà ìëî
÷"à éáâì äéùò ïéáù âåìéãäî 'éôà øúåéå ùîî âåìéã àåä
àöîðå ùîî úéðôåâ äééùò íò ÷"à äåù ä"á ñ"à éáâì éë
'éçá ùéì ïéàî äàéøáä æ"éò 'éä ñ"à øåàî å÷ä úìçúáù
øåàî ÷"à úååäúä úåéäì éøîâì êøòä âåìéã àåäù ÷"à
åá øéàîå ç"à 'éçá äùòðù ùîî å÷ä íåéñá æ"éò êë .ñ"à

ùîî ïúìçú 'éçáîúåéîùâ äéùòä úååäúä äùòð æ"éòå
éáâì úåéîùâ ììë êåøò ïéàù éøîâì êøòä âåìéã ë"â àåäù

:úåéðçåø

$
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תרל"ג  וישלח מזבח, שם ויצב

íðîàåãçééúîù 'éöàã ñ"òä íâù 'úð àìä ì"ö ïééãò
íðéà î"î ,ïéàî ùé ïäá àåøáì åäéà 'éçá ïäá
úåøåà ãöî ÷ø 'é÷çîð íðéàù úåîù 'æî íùá 'éàø÷ð
íðéàù úåîù 'æá íéàø÷ðä ãáì íä íäù ñ"òäá 'éùáåìîä
î"î ùîî ïåéìòä 'éöàî íäù íà 'éöàã úåîùðå ,íé÷çîð
úøàäå úåøåàäî ù"ëå ñ"òã 'éìëî íâ åãøôð øáë ä"ä
äîùð ìò øîàì 'éìåëé êéà 'éúëåãì 'éùå÷ àøãä ë"àå ,å"÷ä
ìò ÷ø êééù àì äæù 'é÷çîð íðéàù úåîù 'æî íù 'éöàã
äîùðäù úîà ïäã .øåàîä ïéòë àåä øåàäù úåøåàä 'éçá

ñî äðéàå úå÷ìà àéä 'éöàã,äáù é÷ìàä øåà ìò úøú
äðîî äåáâù äî íâå ,äáù úå÷ìàä 'éçá ìò íâ íðîà
íéäåáâ íä ãçà èøôáù) 'éöàã ñ"òã íéìë 'éçá åðééä
íäá àåøáì íéìëä íä éäåîøâ íò ãçééúî åäéà 'éçá éøäù
î"î úå÷ìà ë"â íäù íà úåîùðá ë"àùî ,ïéàî ùé é"òå
ïéàî ùé é"òå íäá àåøáì íäîò åäéà 'éçá ãçééúî åðéà
úåîùðî åæ 'éçáá íéäåáâ ä"äå ,ì"ðä 'ê 'éñ ÷"äâàá ù"îë

'æî íùá ïúåø÷ì êééù åðéà ñ"òä ìò íâ î"îå ,('éöàã
íùá 'éöàã úåîùðä åàø÷é êéàäå 'åë øåàä ãöî à"ë úåîù
ì"ðä ç"öô ø"ãîá øîà êéàä ì"ö íâå .'åë 'éåä íùå ìà
åðéà úåîùðä íò àìä ,'åë úåîìåò àøåá íëéáà óà ùåøéôá

.'åë ïéàî ùé é"òå ïäá àåøáì åäéà 'éçá ãçééúî
ïéðòäå'éñ 'éòùéá) 'åâå éîùá àø÷ðä ìë 'éúë äðäã ,àåä

àéé÷éãö ïåëúäáà ïéâá àã ìë é"úå ,(ï"ééæ â"î
íéãéúò 'á ä"òã á"áã ä"ô 'îâáå .ïåäéìò éîù éø÷úàã
íîù 'éäéù é"ùø 'éôå ,ä"á÷ä ìù åîù ìò åàø÷éù 'é÷éãö
íùá úåîùðä åàø÷é êéàä ì"ö äæá íâ 'åàëì ë"àå ,'éåä
óåâá äîùðä úãéøé é"ò åäæù ,ïéðòä êà .ì"òì ãçåéîä
äðäã .ãçåéîä íùá åàø÷éù ãò äìòúú æ"éò äðä á"äðå
íâ 'éãøôð íä 'éöàã úåîùðäù ì"ðä 'ê 'éñ ÷"äâàá ù"î
íùá '÷ðù äìòîì àéäù åîë äîùðä åäæ ,ñ"òã 'éìëî
êàìîä ìò äîùðä ïåøúéù ÷ø ,'éëàìîä åîë 'éãîåò
,'éìëä úåéîéðôî úåîùðå 'éìëä úåéðåöéç 'éçáî íä 'éëàìîù
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'éçáá ïðéàù ãò ñ"òã íéìëäî åãøôð úåîùðä íâ î"î ìáà
óåâá äîùðä äãøéù é"ò íðîàå .ïéàî ùé àøåáä é÷ìàä çë
àëôäúàå àéôëúà 'éçá é"òå 'åë íéøéúñîå 'éîéìòîä á"äðå
éäåéçå åäéàã ãåçéä 'éçáá úììëð úåéäì úéìòúî àéä äðä
'éçá íò åà øåàä 'éçá íò åäéà 'éçá ãåçé ììëá åäæù ãç
øåëæ ä"ãá åøúé 'ô à"úá äæî ù"îë ,éäåéç '÷ðù äîëçä
ïäá ùáåìî ñ"àåàî å"÷ä 'éäé æà ë"àå ,éðùä ùåøã øåîùå
àôåâá àáàúùàì ïéðò åäæå ,ñ"òá äúò ùáåìîù åîë
íäù àëìîã àôåâá å"÷ä øéàî åéùëòù åîëù àëìîã
é"ùðá ì"òì 'éäé ïë ,ùàø 'éçá àéä 'ëçù ,à"æ úåãîä

.'åë å"÷ä íäá øéàéù àëìîã àôåâá åáàúùéù
áø÷ìå'éäéù ä"á÷ä ìù ù"ò åàø÷éù ïéðò ìëùä ìà

ì"æ åðéáø ù"îî ïáåé ,ì"æ é"ùø 'éôë 'éåä íîù
'÷ð àøáð êàìî 'éôàù ïçëùà àäã ì"æå ä"ê 'éññ ÷"äâàá
'éìà øáåãä 'ä íù àø÷úå ù"îëå ï"áîøä 'éôì àøéå 'ôá 'ä
à"å÷ä óåñáå .ì"ëò ,àáåè â"äëå (â"é æ"è êì êì 'ôá) 'åë
àø÷ð éæà äìòîìî çéìù àåäù êàìî ìëù òãåð éøä 'ë íù

ë"àùî ,åáø÷á ïëåùä ùîî 'ä íùáåì ùé çéìù åðéàùë
øîåìë 'åë 'éåä ÷"÷ ùåã÷ àøå÷ éæàå åúãåáò éôë øçà íù
àøáð êàìî 'éôàù ïåéëå .ì"ëò ,åðîî ìãáåî 'éåä íùù
ïëåùä çìùîä íùá æà '÷ð çéìù àåäùë ,ùîî ò"éáî

íöòá àéäù 'éöàã äîùð ù"ëî ,'éåä æà '÷ð ïëìù åáø÷á
íéìòð øúåé ë"â íä ïîöò ò"éáã úåîùð 'éôà éøäù ,úå÷ìà
úåîùðå ò"éáã 'éöàîù úåîùð ù"ëå ,òãåðë íéëàìîäî
ìù åúåçéìù ïéùåò úåîùðä øùàëù ,ïåéìòä 'éöàîù
úåçéìùä ïéðòå .çìùîä íùá íéàø÷ð íä æà éøä ä"á÷ä
àúéàã äî ô"ò ïáåé ä"á÷ä ìù åúåçéìù 'éîéé÷î úåîùðäù
çìù äãåäé úàå à÷ñéô ùéøá ùâéå 'ô àîåçðú 'ø ùøãîá
íäù úåöîä úà ïéãáëî åéä ìàøùéì ä"á÷ä øîà ,åéðôì
åìéàë íúåà úãáë íà ,åúåîë íãà ìù åçåìùå éçåìù
á÷òéë úåöîä úà ãáéëù íãà êì ïéà ,'åë íàå éðúãáë
ë"àå ,(æ"ê ,ä"ê úåãìåú) íéìäåà áùåé íú ùéà á÷òéå 'àðù
'éåä úåçøà '÷ðå 'úé åúåîë íäù úåöîä íåé÷ é"ò úåîùðä
,'ä úøåú 'éúëå ,ïåéìò øúëã øåà éãåîò ê"øú íäù ùîî

.ùîî 'éåä íùá 'éàø÷ð íä éøä ,'ä úåöî
åäæåúåáàä éë ,àéé÷éãö ïåëúäáà é"úù éîùá '÷ðä ìë

ì"ðä ú"ãîá ù"îëå ì"æøãî òãåðë úåöîä ìë åîéé÷
ù"ò 'é÷éãö '÷ðù ,á÷òéë úåöîä úà ãáéëù íãà êì ïéàù
ä"ëå .'åë äåöîä ìë úà úåùòì øåîùð éë åðì 'éäú ä÷ãöå
ä"ä úåöîå äøåú ãáëîå íéé÷îä íãà ìë ú"î øçà åéùëò

.åúåîë íãà ìù åçåìùù 'ä íùá '÷ð

$
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שבועות, חג תער"ג ועשית דחגה"ש א' ליל

(èë÷íðîàøéàäì ë"â àåä ô"åàä àìäå ì"ö ïééãò
,ìåèéáä 'éçá íäá úåéäì úåîìåòäù"îëå

'åë ú÷éôàã àåä úðà æ"úä 'àî 'éôá ä"ô ã"òù ñ"ãøôä
,'åë 'åîìåòá 'å÷ìàä éåìéâ é"ò úåéäì ïéîìò ïåäá àâäðàì
,íéøáã 'áá àåä 'éöàä úéòöîàã ç"îôå ç"ô ì"úðùîëå
íäìù 'åàéöîä 'éçáá ò"éá 'åîìåòä úååäúä æ"éò 'éäéù 'àä
ãç éäåîøâå åäéà ÷"äâàá ù"îëå íéìëä é"ò ø÷éòä åäæù
'å÷ìà éåìéâ úåéäì ìåëé à÷åã 'éöàä é"òù 'áäå ,'åë àåøáì
'å÷ìà úåùéâøäå 'å÷ìà úåâùäå úåòéãé ò"åäå ,íìåòá
åäæù ,'åë úåãîå ïéçåî 'éçáî 'éöàã ñ"òäî æ"ëù íìåòáù
ùôðå óåâã ù"÷ä øòù 'éñá ù"îëå ,'åë øåàä ïî ø÷éòä
äæã ,'éöàã ë"åà 'éçáî åäæ äøåöå øîåç ò"åäù íéëàìîã
ãöî ãåøéô ãö íäá ùé íâå 'å÷ìàì ìåèéáä 'éçá íäá ùéù
äâùä íäá ùé äèîìù íéàøáðá 'éôà ïëå ,'åë øîåçä

ñ"òã ë"åà 'éçáî àåä æ"ëù ,'åë 'å÷ìàì ìåèéáå 'å÷ìàá
íöòä ïî éåìéâ à÷åã åäæù ñ"àã øåàä ò"åäî ë"àå ,'éöàã
àôåâ äæã àåä ïéðòä êà .'åë ìåèéáä àåä äæá äðååëäù éðôî
íäá 'éäéå ò"éá 'åîìåòá íâ 'åîìåòä ìëá øéàî 'éäé ô"åàäù
ô"ò äðäã ,'åë ñ"à 'éçááù øåàä é"ò åäæ ,'åë ìåèéáä 'éçá
øéàî 'éöàä øåà ïéà 'ìúùää úìçúá ããîðù äãîä å÷ 'àî
ñ"àåàî êùîðä å÷ä øåà àåä 'éöàä øåàã ,'åë ò"éáá ììë
å÷äã òåãéå ,'åë 'éöà çøåà åäéàã åàâìî ä"î 'ù 'àîëå
úëùîäã úåéäìã ,'åë ò"éáá øéàî åðéàå 'éöàã 'ìîá íééúñî
,'åîìåòä ò"éôì íöîåöî øåà êùîðù íåöîöä é"ò àåä å÷ä
'åùáìúä 'éçáá úåéäì øåà êùîðù àåä å÷ä øåà éøäã
,à÷åã íåöîöä é"ò åäæù éîéðô úåéçå øåà 'éçáá 'åîìåòá

'åùáìúä úåéäì ììë øùôà 'éä àì úàæ àìåìãñ"àåà
ïåùàøä åøå÷îå åùøùá äæä øåàäù íâäã) 'åë íéìëå 'åîìåòá

טכג
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åîë î"î ,(äæ ùåøãá 'åáîä äèéùä éôì) ô"åà 'éçáá àåä
ñ"òã ì"úðùîëå ,'åîìåòá 'åùáìúä êøòá åðéà ö"äôì àåäù
æ"ä ïåùàøä íøå÷îå íùøùá ò"ëîî 'éçá íúåéä íò úåæåðâä
êùîðù àåä íåöîöä é"ò ÷øå ,('åë å÷ä éáâì ááåñ 'éçáá
äæá ùé ìáà ,'åë 'åùáìúä 'éçáá 'éäéù äæë ïôåàá øåàä
ïäù 'éøãîá ÷ø úåéäì ìåëé øåàä 'åùáìúäã äìáâäå äãéãî
ãò ÷ø àåä å÷ä øåà 'åùáìúäå úëùîä ë"òå ,'åë ùîî 'å÷ìà
øåàä 'éöàä ãò íâå) 'åë ùîî 'å÷ìà ïä 'éöàã íéìëäù 'éöà
,'åë å÷ä úøàä ÷ø àåä 'éöàá íâã òãåðëå ,èòîúîå êìåä
ô"ò å÷ä øåà úëùîä ì"àà ò"éáá ìáà .(ìéòì ë"â ú"ðùîëå
ò"éáá êùîðù àåä 'éöàã íéìëä 'éçáî ÷øå ,'åë äãîä å÷ 'àî
à"ë íéìëä 'åîöò 'éçáî àì æ"âå ,òãåðë ò"éáì ï"øð íéùòðù
åööåðúð 'éøáì 'éöà ïéáù àñøôäá íéìëä úàëä é"òù äî
äøàä ÷ø åäæù à"ô úåîùä øòù ç"òá ù"îë ò"éáá íäî

ä ïî íâù ä"òå ,'åë íéìëäî úìãáðåööåðúð 'éöàã úåøåà
äðéá 'éçáî ÷ø åäæ äðä ,ë"äñë øòù ç"òá ù"îë ò"éáá
àåä 'éöàä 'åîöò ø÷éòã ,ùîî 'éöàä 'åîöò æ"àù äèîìå
÷ø 'éøáá ììë ñðëð åðéà àáà øåàã ç"òá 'éàå ,'åë 'ëçä 'éçá
àöîðå .'åë 'éöàã 'ìîã 'ìî 'éçá é"ò 'éøáá õöåðúî äðéá 'éçáî
ì"æøàù åäæå ,'åë ò"éáá øéàî úåìéöàä øåà ïéà 'ìúùä 'ñáã
íéîùá äùò 'ä õôç øùà ìë ô"ò á"éô àøàå 'ô ø"ãîá
éðáå àéøåñì åãøé àì éîåø éðáù øæâù êìîì ìùî õøàáå
äìéçúî êë ,äøéæâä ìèéá ë"çà ,éîåøì åìòé àì àéøåñ
ä"á÷ä ãîò ú"îáå ,à"ðáì ïúð õøàäå 'äì íéîù íéîùä
'éöàã úåøáçúä 'éä àì ú"î íãå÷ã åðééäå ,'åë äøéæâä ìèéáå
àì éðà íà ïéðòë æ"äå ,'åë åãøé àì éîåø éðáã åäæå ,ò"éá íò

àñøô äùòðù ,'åë éìà øåáòú àì äúà íàå 'åë êéìà øåáòà
éôëî øúåéá ò"éáì 'éöàî êùîåé àìù ò"éáì 'éöà ïéá ÷ñôäå
'éäù ñ"é÷áå) 'åë 'éöàì ò"éá úééìò 'éäé àì ë"åîëå ,äãîä
äðëä äæ 'éäå äòù éôì ÷ø 'éä äæ à"îá ù"îë 'éøáå 'éöà øåáç
äæå .'åë ò"éáá 'éöà éåìéâ 'éäéù úàæ ùãçúð ú"îáå ,(ú"îì
'åîöòî à÷åã åäæ úåîìåòá ìåèéá 'éäéå ò"éáá 'éöà éåìéâ 'éäéù
íéèéìù äøùòî øúåé íëçì æåòú äîëçä ù"îëå ,'éöàä øåà
,'éöàã ñ"òî íéëùîðù î"ùòä ïä íéèéìù äøùòã øéòáù
,äèîìå 'éöàã äðéá 'éçáî åðééä 'éöàã 'éðåöéç 'éçáî åäæù ÷ø
äòéãéä 'éçá íâå) úåîìåòã úåàéöîä 'éçá äùòð äæîù
ìåèéáä 'éäéù äæ ìáà ,('åë úåîìåòáù 'å÷ìàä úâùäå
'åîöò 'éçáî åäæ ,ú"éùîëå 'éöàä øåà éåìéâ é"ò 'åîìåòá
ë"â åäæå .ú"éùîëå 'åë íëçì æåòú 'ëçäù äî ò"æù 'éöàä
'éåä 'ù àåäù ä"î íùã òåãéå ,'åë ä"î íù åäéà åàâìî ïéðò
'éçá åäæ ä"î 'ù åäéà åàâìî ïéðòå ,ú"úá àåä ï"éôìà éåìéîá
êéùîî úòãã òãåðå ,'åë øáìî á÷òéå åàâìî äùîã úòãä
ô"ò àìù àéäù úàæ äëùîä 'éäúù éãëáå ,'åë øúëä 'éîéðôî
.'åë â"ìáå ñ"à 'éçááù øåàä é"ò åäæ 'ìúùä 'ñã äâøãä

.øåöé÷ìåèéáä 'éäéù éãëá ë"â àåä ô"åàä àìäå ì"ö ïééãòå
úå÷ìà éåìéâ 'éäéù íâ àåä 'éöà úéòöîàã ú"ðùîëå
íåöîöä é"ò àáù øçàî å÷ä éøäã àåä ïéðòä êà .íìåòá
÷ø àåä ò"éáã ï"øðå ,'éöàá íééúñî ä"ä úåîìåòä ò"ôì

àåä 'éöàã øåàä úåööåðúäå 'éöàã íéìëîú"îáå ,äðéáäî ÷ø
æ"éòù 'éöàä úåîöòî åðééäå ,ò"éáá 'éöà éåìéâ 'éäéù ùãçúð
ò"åäå ,ñ"àåà úåîöòî äëùîä é"ò àåäå ,ò"éáá ìåèéáä àåä
.øúëä úåéîéðôî êéùîîù úòãä 'éçá åàâìîã ä"î 'ù

$
.ו 

מוהריי"צ  אדמו"ר - יצחק יוסף ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תרפ"ט המאמרים âספר

בתרועה  אלקים תרפ"ט עלה חגה"ס ,

äìòàåä íé÷ìà äðäå ,øôåù ìå÷á 'éåä äòåøúá íé÷ìà
àåä íåöîöã ,íéîçø àåä 'éåäå ,íåöîöäå ã"äãî
íìòäã ,éåìéâå úåèùôúä àåä íéîçøå úå÷ìúñäå íìòä
ãò àåä ïë øùà æ"îæ íéëôä ïä 'åèùôúäå úå÷ìúñä éåìéâå
éøä íåöîöä øçàù úåðåéìòä 'éøãîá ïä úåìòîä íåø
íéðéðòäá ïäå ,éåìéâ àåä 'éåäå øúñäå íìòä àåä íé÷ìà
íé÷åìç íä 'éåäå 'é÷ìà úåîùä éøä ë"àå ,íåöîöä éðôìù

ìå÷á 'éåä äòåøúá íé÷ìà äìò åøîåà åäî ì"öå ,íðéðòá
æ"éò äðä øôåù úòé÷ú ò"åäù äòåøúä é"òã òîùîã øôåù
ì"öåòå ,øôåù ìå÷á 'éåäå äòåøúá íé÷ìà äìòá à"ë íéììëð
åäæã à÷åã äòåøú íùá '÷ð ììëá øôåù úòé÷ú äî éðôî
åîò úòåøú ìå÷ òîåù úåëøáá íééñî úåøôåùáù äî
,'åë úòåøú ìå÷ åäî ãåòå ,à÷åã äòåøú íéîçøá ìàøùé
.äòåøúä ìå÷ åäæù äòåøúä ìù àöåé ìòåôä òîùîã
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(åèäðäå'åîöòå 'éîéðôá ù"îåòá÷á àåä ä"øã äãåáò
'éîéðô äðéúðå äøéñîá ò"à ïúåðå øñåîù åùôð
ò"à ïúåðå øñåîù ùôð úåøéñî ò"åäù úå÷ìàì úåìâúäá
'éîöòå 'éîéðô äëùîä 'éçá íéëéùîî æ"éòã ,ìëå ìëî éøîâì
ùãç øåà úëùîä ò"åäù 'éáë ä"á ñ"àåà 'åîöòå 'éîéðôî
ä"øã 'éúéîàä äãåáò é"òã ïåùàø íåéì ïåøëæ åäæå ,ùîî
àåäù åîë ä"á ñ"àåà 'åîöòå 'éîéðôî ùãç øåà íéëéùîî
íåé 'éçáì ùîî ïåøëæ åäæã ïåùàø íåéì ïåøëæ åäæå ,ö"äôì
äðäã àåä ïéðòäå ,ö"äôì àåäù åîë ïåùàøä éåìéâä ,ïåùàø
åäæã ,ä"á ñ"à 'åîöò àåä äúà ,êãáì 'éåä àåä äúà áéúë
àåäù ,äúà íéøîåà ìëäã ìë éôá øåâù íéîù íùù äî
äøåú éìòá äøåîâ äàååùäá ìë éôá øåâùå ä"á ñ"à 'åîöò
íéðè÷å íéùð õøàä éîò åîë íéèåùô íéùðàå úåøúñð éòãåéå
'çîä íâã ììë êá àñéôú 'çî úéìå ùîî íéåù íìåëã
åðéà ë"â ö"äçà ïåùàøä óåöøôä àåäù ÷"àã äîåã÷ä
åðéà éøä úåîöòä 'éçá àåäù äúà åäæå .'úé åúåîöòá ñôåú
ñ"à øåà 'éçá åðééä àåäå .éåìéâå íìòäã ïéðòä 'úé åá êééù
éåìéâä ìù íìòää åðéà àåä 'éçá êà ,éåìéâå íìòä åá êééùã
åðéàù øåàä íöò 'éçá åðééäå íöòá íìòä 'éçá àåä àìà

á÷ø àåäå .éåìéâä ïéðò åðéðò ïéàã åðééäå ììë éåìéâ 'éçá
íééîöòä íééìåéä úåçëä î"ãò åîëå 'úé åúåîöòá äëùîäá
àìà íðéàå ùôðä íöò íðéà éøäù úåçë 'éøãîá íúåéä íò
ùôðä íöòá íéìåìëä 'éîöò úåçë ä"ä î"îå ,ãáìá úåçë
íöòá éåìéâ øãâá åðéà íöòäù åîëã ,íöòä åîë ä"äå
àåä ë"åîëå ,íöòá éåìéâ øãâá íðéà 'éîöò úåçëä ë"åîë
,éåìéâ àåä øåàã íâäå ,íöòá éåìéâ øãâá åðéàù øåàä íöòá
.åîùå àåä 'éä ïéðòá à"îá 'åáîëå éåìéâä ïéðò åðéðò ïéà ìáà

àåäù äî ÷ø àåäå .åîöòì éåìéâ íâ åðéà ìáà éåìéâ àåäã
íäù åîë íééìåéä 'éîöòä úåçëä ã"òå .åîöòá äëùîäá
úåçëä ïéðò íðéàå ,íöòä åîë íäù ùôðä íöòá íéìåìë
,ùôðä íöò íðéàù äî äðååëä úåçëã äøãâäá íäù äîå
éåìéâ 'éçá àåä 'éåä ìáà ,àåäã íìòää íöòá àåä ë"åîë
àåäù åîë êéãáì ù"æå ,åúåîöòá éåìéâä äæù ÷ø ñ"àã øåàä
.úåììëã 'éöà 'éçá åäæå ö"äôìù ñ"àåà 'éçáá àåä åãáì
ä"é 'éçá ïäå ,'éøãî 'á äæá ùéã 'éúåà 'ã ùé 'éåä íùá äðäå
'éöàá åîëå ,åúìåæì éåìéâäå åîöòì éåìéâä åðééäå ä"å 'éçáå
'éåä íùã ä"é 'éúåà 'á íäù á"åç 'éøãî 'á ùé éøä 'éèøôä
'éåäì úåøúñðä 'éúëå ä"å íä ï"åæå äðéáá 'äå 'ëçá ã"åéã
ìáà ïééãò úåøúñð íä á"åçã ,åðéðáìå åðì úåìâðäå åðé÷ìà
'éçá 'éøãîä 'á ïä úåììëä 'éöàá ë"åîë äðä ,úåìâð ïä ï"åæ
ìà êééùä øåà åîöòì øéàîù äîå åîöòì øéàîä øåà
(éåìéâä ìù íìòää åîë) øåàä íöò 'éçá àåäå úåîìåòä
'á äðä ö"äôìù ñ"àåàáù òåãéå ,øåàä úåèùôúä 'éçáî
åîë ò"ëåñå ò"ëîîã 'éøãîä 'áã ùøùå øå÷î ïä åìà 'éøãî
'éä äæá øåàä úåèùôúä 'éçá äðäã íåöîöä øçà ïäù
åðåöøá äìòùë ç"òá ù"åîëå 'ìúùää ìò ïåöøä úééìò
ò"ëîî 'éçáã ùøùå øå÷î åäæù 'åë àåøáìå ìéöàäì èåùôä
øåàä íöòå ñ"ò ìò äøòùää àåä íù ïåöøä úééìòá éøäù
'éôñ à"ë ñ"ò íù êééù åðéàã ïåöøä úåìòî 'òîì àåäù

.ò"ëåñ 'éçáã ùøùå øå÷î æ"ä õ÷ ïéà ãò
.øåöé÷äçðää ò"åäù ä"øã ù"îåòá÷ä é"òã øàáé

ïåøëæ ùãç øåà íéëéùîî æ"éò úå÷ìàì úåìâúäá
éðôì àåäù åîë ïåùàø éåìéâì ùîî ïåøëæ .ïåùàø íåéì

.úåììëã 'éöà íåöîöä

$
â בלה"ק - ה'תש"ה השיחות âספר

בסעודה  השבועות, דחג ב' יום
שאל‡. אדמו"ר בעת (כ"ק ההתנהגות היתה איך

הכנסת  שבבית הרש"ל ואמר – רמז"ג – החתן קריאת

שאיתא  כמו וועלשֿניס, גדולים אגוזים עליו זרקו

שקורין  אגוזים על הזקן אדמו"ר של הנהנין' ב'ברכת
ואמר:) אדמו"ר כ"ק ושחק וועלשֿניס,

בהם  מקומות הרבה ישנם הזקן רבינו כ"ק הוד בספרי

השפה  ויודעי [באידיש]. בזשארגאן שקורין מובא:
האידיש. בשפת בקי היה הזקן רבינו כ"ק שהוד אומרים,

ב'·. יום לסעודת קורא היה הזקן רבינו כ"ק 1הוד

הסעודה  ובאמצע הסבא, של הסעודה השבועות, חג של

שהבעלֿשםֿ החסידים וידעו הבא", "ברוך אומר: היה

כאן. כבר טוב

והוד  השבועות, חג של שני יום בסעודת אחת פעם
בשעת  הבא", "ברוך אמר לא עדיין הזקן רבינו כ"ק

הבעלֿשםֿ את הכירו שעוד זקנים שלשה ישבו מעשה
– הבעלֿשםֿטוב אודות לספר החל מהם ואחד טוב,

השבועות.1) דחג א' דיום הסעודה וצ"ל: הרושם טעה ואולי השבועות. דחג א' ביום היתה הבעש"ט של ההסתלקות כי צ"ע.

טכה
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כ"ק  הוד נענה – ב'שולחן' מדברים היו עברו בזמנים
בגןֿעדן  עסוק עדיין שהבעלֿשםֿטוב ואמר הזקן רבינו
מה, זמן כעבור דקודשאֿבריךֿהוא. במתיבתא העליון
החסידים  וידעו הבא", "ברוך הזקן, רבנו  כ"ק הוד אמר

לסעודה. הגיע שהבעלֿשםֿטוב

ה'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד סיפר זה סיפור
שנים  שש בגיל כשהיה מעמד באותו נוכח שהיה צדק',

לרבי. מרבי נמסר זה וסיפור – תקנ"ו בשנת –

הוד ‚. את מאוד הפליא אייזיל, ר' החסיד הגאון הרב
קטן. ילד עדיין כשהיה האמצעי, הרה"ק אדמו"ר כ"ק
אדמו"ר  כ"ק מהוד בהרבה מבוגר היה שהר"א למרות

הידוע. כסיפור אותו, הפליא הוא האמצעי, הרה"ק

והיו  והתוועדו, חסידים קבוצת כשישבה אחת פעם
כ"ק  הוד את שאלו מאד, קודר רוח במצב מעשה בשעת
הסיבה  מהי ילד, היה שעדיין האמצעי הרה"ק אדמו"ר

הוא  מפורש פסוק הרי וענה: כסף 2לעצבותם, "עצביהם
שהם  ממה וזהב", מ"כסף באה שלהם העצבות וזהב",

ויראה. מאהבה ולא רובלים, כמה עוד רוצים

חסידים  ישבו שפעם סיפר, אייזיל ר' החסיד הרה"ג
לבקש  צריכים מה ביניהם ודיברו השבועות, חג לפני
אדמו"ר  כ"ק הוד את ושאלו שבועות, חג בליל מהשי"ת
התורה, פנימיות יענה שהוא חשבו הם האמצעי, הרה"ק
שתהיה  לעצמי מאחל הייתי ענה: הוא אבל והשגה, הבנה

"לב  מתןֿתורה.לי של האש" ת

מאמינים"„. בני "מאמינים הם ענין 3יהודים .
אלא  שלו מהשכל רק לא משכל, למעלה הוא האמונה
שלבעלֿשכל  הרי שלו, מהשכל זה אם כי בכלל. משכל
גם  יכול הרי ואםֿכן בכך, השגה שייכת אכן יותר גדול
הוא  האמונה ענין אלא זו. להבנה ולהגיע להתייגע הוא

משכל. למעלה לגמרי

'לא  או ראויים' 'כן ראוי'. ו'לא 'ראוי' שייך בשכל
ממילא  שווים. כולם – האמונה מבחינת אך ראויים'.
אנו  מישראל, אחד בכל שנמצאת האמונה מבחינת
הדבר  ברור כאן. אתנו יהיה שהבעלֿשםֿטוב 'ראויים'
במתיבתא  כעת נמצא שהוא היכן שהבעלֿשםֿטוב
בקשות  כל את למלא משתדל הוא דקודשאֿבריךֿהוא,
שנזכה  – ממנו? נבקש ומה כאן, הנמצאים ישראל בני

מתןֿתורה. של האש" ל"לבת

הבעלֿשםֿ‰. תורה. עלֿפי היא ישראל אהבת הרי
יהודי, לאהוב צריכים 'מדוע' ישראל באהבת חידש טוב
אותו. לאהוב צריכים ה'מדוע' ישנו מישראל אחד ובכל

אנשים  ביותר מקרב היה שהבעלֿשםֿטוב כידוע

ישנה  הפשוטים, באנשים שבהם, מפני פשוטים,
ענינים  ללמוד החבריאֿקדישא את שולח והיה התמימות,
שהבעלֿ הסיפור כידוע הפשוטים. האנשים אצל שונים
פשוט  מאיש ללמוד תלמידיו, מגדולי אחד שלח שםֿטוב

הבטחון. מדת את

ללמוד  תלמידיו את הבעלֿשםֿטוב שציווה מה
המדות, בענין בעיקר זה היה הפשוטים, מהאנשים
למרות  שכן המדות. השתלמות בעיקר עצמן, ובמדות
מן  למעלה הן בשרשן מכלֿמקום ממוחין, באות שמדות
באה  שה'בינה' למרות ובינה', 'חכמה עלֿדרך המוחין.
למעלה  היא ה'בינה' בשרשה אףֿעלֿפיֿכן מה'חכמה',
בכוח  מיוחד שורש לה יש שה'בינה' כידוע, מה'חכמה'.
יש  ה'בינה' ואילו בלבד, נקודה היא ה'חכמה' המשכיל.
ישנה  ב'חכמה' ב'בינה'. היא העונג גילוי גם כך רוחב. בה
העונג. התגלות ישנה וב'בינה' העונג, גילוי ראשית רק
של  העצמית מעלתו כלומר ב'בינה', הוא ה'עתיק' גילוי
מעלתה  שזה הבנים" "אם נקראת הרי ו'בינה' 'עתיק',

ה'בינה'. של העצמית

למעלה  הוא המדות שכדי שורש אלא מהמוחין,
עלֿידי  להיות צריך זה מסודר, בסדר יבואו שהמדות
המוחין, עלֿידי באות שהמדות אחרי אבל המוחין.
עלֿדרך  בעצם. שהן כפי המדות התגלות להיות צריכה
הצמצום, שהוא אלקים", ברא ב"בראשית המדובר
שלפני  האיןֿסוף יתגלה עבודה שעלֿידי היא שהכוונה
תתגלינה  שהמדות המדות, השתלמות ענין זהו הצמצום.

בעצם. שהן כפי

אל  תלמידיו את הבעלֿשםֿטוב שלח זה ובשביל
'השתלמות  מהם שילמדו כדי הפשוטים, האנשים

המדות'.

.Â שבכל המעלות את לראות חידש הבעלֿשםֿטוב
אינו  שהחסרון הרי – אותן רואה לא הוא ואם אחד,
את  רואה הוא שאין הרואה, האיש מצד כיֿאם בזולת

השני. של מעלותיו

.Ê,כאן ה'תמימים' בין ההבדל על שדובר מה
הוא, ההבדל הרי ישראל, ושבארץ שברוסיה ל'תמימים'
ילדיהם  לגבי הכוונה אין – זרעך" "זרע כבר זה שבהם
מבוגרים, או צעירים ל'תמימים' בקשר המדובר אין שי',
ה'תמימים' שתלמידי – תלמידים לתלמידי ביחס אלא
עדיין  כאן ואילו נוספים, תלמידים עושים ההם, במקומות

ב"זרעך". אוחזים

.Á שייכת התעוררות התחזקות. ויש התעוררות יש
יהיה. אכן שהוא לעורר צורך ויש קיים שאינו דבר לגבי

ד.2) קטו, ה.3)תהלים ז, במ"ר
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חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

שיש  אלא קיים, שכבר דבר לגבי שייכת התחזקות ואילו
אותו. לחזק

ואינו  התעוררות שאינו ענין מכוח לדבר ברצוני כעת
אור. בו להכניס שצריך דבר לגבי אלא התחזקות,

בחסידים  מישראל. אחד בכל ישנה ישראל אהבת
בחסידים  שחסר מה רעים. אהבת של הענין גם נוסף
אור  להכניס יש רעים. באהבת אור הכנסת הוא זה, בענין

החסידים. בין רעים אהבת של בענין

.Ë חג של המאמרים בתוכן כאן דיבר אדמו"ר (כ"ק
הלשון 4השבועות  מה והקשה שבועות", חג "ועשית ,

היא  השבועות בחג שהעשיה ותירץ השבועות, בחג עשי'
ואינו  התחדשות, יש שנה בכל התורה. אותיות עלֿידי
וכו'). למעלה חידוש ענין מהו וביאר הישנות. חידוש ענין

.È של אש" "לבת שתהיה מוכרח מישראל אחד בכל
תכבה" לא המזבח על תוקד תמיד ה"אש מוכרח 5תורה. ,

מאלה... לצאת

.‡È.לעיונא גמרא שיעור לו שיהיה מוכרח אחד כל
אחד  כל אלא מספיקים, אינם אחד לכל שיש השיעורים
ש"ס  ללמוד בה. בקי ולהיות בעיון מסכת ללמוד מוכרח
מוכרח  אבל 'נשמה', אותיות אכן היא 'משנה' בעיון.

לעיונא. בש"ס שיעורים שיהיו

.·È לומר יין כוסות חצאי לנאספים נתן ח. (ר"ד
לא  מדוע כוסות, חצאי מדוע אדמו"ר:) כ"ק ואמר לחיים,

שלמות.

.‚È(:ואמר הלוי, שי' להר"ד פנה אדמו"ר (כ"ק

שינגן. – שלהבת אש של ניגון לו יש אם

תרוממנה  אגדע, רשעים קרני "וכל הניגון את (ושרו
את  לנגן אדמו"ר כ"ק ציווה אחרֿכך צדיק". קרנות
הרביעית  הבבא ואת הזקן, מאדמו"ר בבות ד' של הניגון

פעמים). ג' לנגן

תש"ה.4) המאמרים בס' ו.5)נדפסו ו, ויקרא

$
âהריי"צ הרבי - קודש âאגרות

á"ôø ,åìñë 'ä 'â ä"á

'éù ïîìæ ä"åî

äëøáå íåìù

çøëåî åððéàù íàá .ç"î 'äî åáúëî ìò äðòîá

åéðôì øáãä áåè ,'éäéù íòè äæéà ãöî ,äøùî ìò úåéäì

óúúùäì ìëåéù ïôåàá ,äúö÷î åà ,éøîâì äøùîä áåæòì

ú"éùä åì ïéîæéùëå .ë"â åîù ìò ÷ñòä 'éäéù äæá íâ

åà åæ äìñîá ,ì"ðä úåôúåùä ãáì ÷ñò ãåò úç÷ì ìëåéå

.åì çéìöé ú"éùäå úàæ äùòé ,'éôðòî úçà

õôçä êà ,íùä åì çéìöé ,åéðéðò úàå ,åéúòãé àì

åéìò ,åðéùã÷ íò øùåà åì ø÷éäå ,ìàøùé ìù ïúáåèá

åîë úòãì åéìò íâ ÷ñò ìòáä éë ,åøùé íãàì ãéâäì

ãáìîå .àåä äî íãàå ,øéùòú íùä úëøá éë ,ìäà áùåéä

ãòåîäå úáùä úøéîùá ìàøùé úã øåîùì íéëéøöù äæ

÷ìç àåä) øùòî ùéøôäì íéëéøö éë úàæ ãåò äðä ,'åëå

çåéø ìëî (÷ñòä úàöåä éåëéð øçàì é÷ð çåéøî éøéùò

øùò ,êøáúé ìàä øîàî àåä äëå .ïúåð ä"á÷ä øùà

éú÷øäå æàå ,øùòúúù ìéáùá (øùòî ïú) øùò ,øùòúÙ

éãé ÷æçì áééåçî ìàøùéî ãçà ìëå .éã éìá ãò äëøá íëì

åðéàùå ãéñç ,äâìôî äæéàî ììë ìãáä éìá ,äøåú éãîåì

éøãç ÷éæçäì áåçä ãçà ùéàë ìàøùé ìë ìò ,ãéñç

éôë åðåîîáå åúçøèá ,äáéùéå ,äøåú¯ãåîìú ,ìàøùé

äñðøôå äçìöä åì ïúé ú"éùäå .äæî éùôç ïéà ,åúìåëé

.åéçé åéøåä úåàéøáå åúåàéøá ÷æçéå äáåè

.íùá

$
יתבונן האדם עד כמה גדולים חסדי הבוטא בטוך הוא, שכזה קרן שבקרנים כפי 

שהוא האדם, יכול לגטום נחת טוח גדול לגדול הגדולים
היום יום ח כסלו

טכז
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טכח

  אגרות קודש - מתורגם מאנגלית 
)מתוך הספט "פטופ' גטין - שלום ובטכה" בהוצאת בית חב"ד המטכזי באט שבע(

 בס"ד  ח' אדר א' תשל"ו
ברוקלין, ניו יורק

ד"ר זאב גרין  

שלום וברכה:

עבר זמן מאז ששמעתי ממך אישית, למרות שאני שואל אודותיך ואודות משפחתך מדי 
פעם. אני מאמין שהשקט מצדך הוא מקרה של "חוסר חדשות הוא חדשות טובות". ייתן ה' שזה 
באמת המצב, במיוחד בהיבט המהותי, כלומר שאתה ואשתך תגדלו את כל אחד מילדיכם ואת 
כולם יחד לחיים של תורה, חופה ומעשים טובים, ושתהיה לכם נחת יהודית חסידית אמיתית 

מהם.

מיום  בבואנו  הנוכחיים,  הסגולה  ימי  את  לנצל  היא  זה  מכתב  של  העיקרית  המטרה 
ההילולא של חותני זצ"ל, שאין צורך להסביר לך את משמעותו, ובעמדנו בתחילת חודש אדר, 
המחייב מידה גוברת של שמחה. שנה זו, שהיא שנה מעוברת עם שני חודשי אדר, בוודאי תביא 
מידה כפולה של שמחה בכל העניינים, שחייבים להיעשות בשמחה, במיוחד הפצת תורה ומצוות. 
דרך אגב, כפי שכבר ציינתי את הנקודה הזו לפני כן, אחד הלקחים מָשנה המעוברת היהודית 
על הצורך  לנו  – הוא להזכיר  לך  כידוע  ושנת החמה,  בין שנת הלבנה  – שמשלימה את החסר 
להשלים אי אלו חסרונות מהעבר. ברור שאם היום הוא טוב באותה מידה כמו אתמול, אך לא 
יותר ממנו, אין כאן השלמה של החיסרון, ואין כאן שמירה על העיקרון של "מעלין בקודש", 

שמשמעותו עבור יהודי היא התקדמות עקבית בהגברת הצורה על החומר, והרוחני על הגשמי.

אני שולח לך את ברכותיי ואיחוליי שתשתמש בכל היכולות שלך באופן שיעניק לך סיפוק 
הגדושה  במידה  זה  כל  ושיהיה  הטובה,  מהשפעתך  הנהנים  לכל  סיפוק  יגרום  וכן  מלא,  אישי 

ביותר של שמחה, בהתאם למאמר חז"ל "שמחה פורצת גדר".

בברכה,

חתימת יד-קודשו של הרבי

יש קדושה בספטים הנדפסים. וכמצויין בשדה חמד פאת השדה לכללים אות ד' 
כלל לח.

ממכתב י"ד כסלו, תש"כ

צטיך  אותו,  מכיטים  אין  אם  גם  מישטאל,  אחד  על  רוב  לא  דבט  כששומעים 
להצרעט צעט טב.

היום יום יב כסלו
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שני  ראשון, - כו כה, - תולדות פרשת - בציבור לקריאה חומש
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:éúøBúå éúBwç éúåöî
úåãìåúúùøô

¦§Ÿ©−ª©¬§«Ÿ¨«

ãקודש משיחות ãנקודות
ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ(כז (כה, «ƒ¿¿«¿»ƒ

ÔBÏ ÌÈ¯b Ì‰¯·‡c ‡¯ËÒ(ב קלח, (זח"א ƒ¿»¿«¿»»»ƒ
עם  עׂשו ׁשל הּׁשלילית הנהגתֹו מתאימה ּכיצד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוקׁשה,

נטּיֹות  עם נֹולד עׂשו ּדהּנה לֹומר, ויׁש אברהם. ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהׁשּפעתֹו

לפתחי  לצאת רצה אּמֹו ּבמעי ׁשעֹוד ׁשּמצינּו ּכפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָרעֹות,

כב)עבֹודהֿזרה ּפסּוק להּלחם (רׁש"י ולּמדֹו חּנכֹו ואברהם . ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָ

עבֹודתֹו היתה זֹו ואכן, הרעֹות. נטּיֹותיו על ּולהתּגּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָּביצרֹו

ׁשל  ּפטירתֹו לאחר אבל אברהם; ידי על התחּנ עֹוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל

רעה לתרּבּות יצא ל)אברהם, ּפסּוק .(רׁש"י ְְְִַַַָָָָָָָ

(108 עמ' כ שיחות (לקוטי

,ïåùàø
éðùå:øøâa ÷çöé áLiåæíB÷nä éLðà eìàLiå ©¥¬¤¦§−̈¦§¨«©¦§£º©§¥³©¨Æ

ézLà øîàì àøé ék àåä éúçà øîàiå BzLàì§¦§½©−Ÿ¤£´Ÿ¦¦®¦³¨¥Æ¥´Ÿ¦§¦½
úáBè-ék ä÷áø-ìr íB÷nä éLðà éðâøäé-ït¤©«©§ª¹¦©§¥³©¨Æ©¦§½̈¦«©¬

:àåä äàøîçíéîiä íL Bì-eëøà ék éäéå ©§¤−¦«©§¦À¦´¨«§¬¨Æ©¨¦½
ìt Cìî Cìîéáà ó÷Liåàøiå ïBlçä ãra íézL ©©§¥À£¦¤̧¤Æ¤´¤§¦§¦½§©−©«©®©©À§

:BzLà ä÷áø úà ÷çöî ÷çöé äpäåèàø÷iå §¦¥³¦§¨Æ§©¥½¥−¦§¨¬¦§«©¦§¨̧
àåä EzLà äpä Cà øîàiå ÷çöéì Cìîéáà£¦¤¹¤§¦§À̈©¸Ÿ¤Æ©´¦¥³¦§§Æ¦½

éàåék ÷çöé åéìà øîàiå àåä éúçà zøîà C §¥¬¨©−§¨£´Ÿ¦¦®©³Ÿ¤¥¨Æ¦§½̈¦´
:äéìr úeîà-ït ézøîàé-äî Cìîéáà øîàiå ¨©½§¦¤¨−¨¤«¨©Ÿ́¤£¦¤½¤©

-úà írä ãçà áëL èrîk eðl úéNr úàf−Ÿ¨¦´¨¨®¦Â§©Â¨©º©©³¨¨Æ¤
:íLà eðéìr úàáäå EzLààéåCìîéáà åöé ¦§¤½§¥«¥¨¬¨¥−¨¨«©§©´£¦¤½¤

BzLàáe äfä Léàa râpä øîàì írä-ìk-úà¤¨¨−̈¥®Ÿ©Ÿ¥¹©¨¦¬©¤²§¦§−

 חומש לקטיאה בציבוט 

טכר

פטשת תולדות
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טל

חמישי  רביעי, שלישי, - כו - תולדות פרשת - בציבור לקריאה חומש

:úîeé úBîáéàöîiå àåää õøàa ÷çöé òøæiå ¬¨«©¦§©³¦§¨Æ¨¨´¤©¦½©¦§¨²
:ýåýé eäëøáéå íéørL äàî àåää äðMa©¨¨¬©¦−¥¨´§¨¦®©§¨«£¥−§Ÿ̈«

ãקודש משיחות ãנקודות
˜ÁˆÈ Ú¯ÊiÂ(יב (כו, «ƒ¿«ƒ¿»

BBÓÓ ¯NÚÓ Ïk ˙‡ Á˜Ï ‡l‡ ,Â"Á Ô‚c Ú¯Ê ˜ÁˆÈ ÈÎÂ¿ƒƒ¿»»«»»∆»»«∆»«¿«»
ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ú¯ÊÂ(ל"ג פרק אליעזר דרבי (פרקי ¿»«¿»»«¬ƒƒ

ּוקצירה, זריעה ּבחריׁשה יצחק עסק ּכיצד ׁשֹואל, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָהּמדרׁש

עֹונה, והּמדרׁש ּבה'. לדבקּותֹו ּתפריע זֹו ׁשּמלאכה חׁשׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹולא

הּדגן  היתה לא מּטרתֹו צדקה: אּלא ּדגן זרע לא ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשּיצחק

צדקה. מצות קּיּום אּלא ְְְִִֶַַָָָעצמֹו,

(74 עמ' ה שיחות (לקוטי

éùéìùâéìãâ-ék ãr ìãâå CBìä Cìiå Léàä ìcâiå©¦§©−¨¦®©¥³¤¨Æ§¨¥½©¬¦«¨©−
:ãàîãéäcárå ø÷á äð÷îe ïàö-äð÷î Bì-éäéå §«Ÿ©«§¦³¦§¥ŸÆ¦§¥´¨½̈©«£ª−̈

ìt Búà eàð÷éå äaø:íézLåèøLà úøàaä-ìëå ©®̈©§©§¬Ÿ−§¦§¦«§¨©§¥ÀŸ£¤³
íeîzñ åéáà íäøáà éîéa åéáà éãár eøôç̈«§Æ©§¥´¨¦½¦¥−©§¨¨´¨¦®¦§´

ìt:øôr íeàìîéå íézLæè-ìà Cìîéáà øîàiå §¦§¦½©§©§−¨¨«©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤
:ãàî epnî zîör-ék eðnrî Cì ÷çöéæéCìiå ¦§¨®¥µ¥«¦½̈¦«¨©¬§¨¦¤−§«Ÿ©¥¬¤
:íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöé íMîçéáLiå ¦−̈¦§¨®©¦¬©§©«©§−̈©¥¬¤¨«©¨̧¨

eøôç øLà íénä úøàa-úà | øtçiå ÷çöé¦§¹̈©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³¨«§Æ
ìt íeîzñéå åéáà íäøáà éîéaéøçà íézL ¦¥Æ©§¨¨´¨¦½©§©§´§¦§¦½©«£¥−

-øLà úîMk úBîL ïäì àø÷iå íäøáà úBî́©§¨¨®©¦§¨³¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ£¤
:åéáà ïäì àø÷èéìçpa ÷çöé-éãár eøtçiå ¨¨¬¨¤−¨¦«©©§§¬©§¥«¦§−̈©¨®©

:íéiç íéî øàa íL-eàöîiåëøøâ érø eáéøiå ©¦̧§§½̈§¥−©¬¦©¦«©¨¦¹Ÿ¥´§À̈
-íL àø÷iå íénä eðì øîàì ÷çöé érø-ír¦Ÿ¥¬¦§¨²¥−Ÿ¨´©¨®¦©¦§¨³¥«

:Bnr e÷Orúä ék ÷Nr øàaäàëøàa eøtçiå ©§¥Æ¥½¤¦¬¦§©§−¦«©©§§Æ§¥´
r-íb eáéøiå úøçà:äðèN dîL àø÷iå äéì ©¤½¤©¨¦−©¨¤®¨©¦§¨¬§−̈¦§¨«

áëeáø àìå úøçà øàa øtçiå íMî ÷zriå©©§¥´¦À̈©©§ŸÆ§¥´©¤½¤§¬Ÿ¨−
äzr ék øîàiå úBáçø dîL àø÷iå äéìr̈¤®¨©¦§¨³§¨Æ§Ÿ½©ÀŸ¤¦´©º̈

:õøàá eðéøôe eðì ýåýé áéçøä¦§¦¯§Ÿ̈²−̈¨¦¬¨¨«¤

ãקודש משיחות ãנקודות
ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯‡a . . ˜ÁˆÈ È„·Ú e¯tÁiÂ(יט (כו, ««¿¿«¿≈ƒ¿»¿≈«ƒ«ƒ

לפני  הכנֹות ׁשלׁש לעׂשֹות ׁשּיׁש ּתֹורה', ּב'לּקּוטי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹאיתא

ׁשּזה  לֹומר, ויׁש מּוסר. ולּמּוד מקוה צדקה, ׁשחרית: ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּתפּלת

האבֹות. מּׁשלׁשת נאמר ˆ„˜‰נלמד עליו מאברהם, – ְְִִֶַָָֹ¿»»ְֱֵֶַַָָָָ

ּומׁשּפט". צדקה ּבארֹות Â˜Ó‰"לעׂשֹות ׁשחפר מּיצחק, – ְְֲִַָָָƒ¿∆ְְִִֵֶַָָ

ÒeÓ¯מים. „enÏ ללּמּוד ׁשרֹומז אהלים", "יֹוׁשב מּיעקב, – ִַƒ»ְֲִִִֵֵֶַָֹֹ

וכּמבאר  עצמּה, הּתפּלה ּבאה הּללּו ההכנֹות ּולאחר ְְְְְֲִַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּתֹורה.

ׁשל  הּׁשליבֹות לארּבעת רֹומזים יעקב ׁשּבני אֹור', ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹּב'תֹורה

ׁשמע  קריאת ּברכֹות (ראּובן), ּדזמרה ּפסּוקי הּתפּלה: ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֻסּלם

(יהּודה). ּוׁשמֹונהֿעׂשרה (לוי) ׁשמע קריאת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ(ׁשמעֹון),

כ) חוברת (רשימות

éòéáøâë:òáL øàa íMî ìriåãëýåýé åéìà àøiå ©©¬©¦−̈§¥¬¨«©©¥¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ
éáà íäøáà éýìû éëðà øîàiå àeää äìélaE ©©´§¨©½©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¾¡Ÿ¥−©§¨¨´¨¦®

ézëøáe éëðà Ezà-ék àøéz-ìà-úà éúéaøäå E ©¦¨Æ¦«¦§´¨½Ÿ¦¥«©§¦̧Æ§¦§¥¦´¤
:écár íäøáà øeára Erøæäëçaæî íL ïáiå ©§£½©«£−©§¨¨¬©§¦«©¦¯¤¨´¦§¥À©

íL-eøëiå Bìäà íL-èiå ýåýé íLa àø÷iå©¦§¨Æ§¥´§Ÿ̈½©¤−̈¨«¢®©¦§¨¬
:øàa ÷çöé-éãáråëøøbî åéìà Cìä Cìîéáàå ©§¥«¦§−̈§¥«©«£¦¤¾¤¨©¬¥−̈¦§®̈

:Bàáö-øN ìëéôe eärøî úfçàåæëíäìà øîàiå ©«£ª©Æ¥«¥¥½¦−Ÿ©§¨«©³Ÿ¤£¥¤Æ
éúà íúàðN ízàå éìà íúàa recî ÷çöé¦§½̈©−©¨¤´¥®̈§©¤Æ§¥¤´Ÿ¦½

:íëzàî éðeçlLzåçëäéä-ék eðéàø Bàø eøîàiå ©§©§−¦¥«¦§¤«©«Ÿ§À¨´¨¦»»¦«¨¨´
eðéðéa eðéúBðéa äìà àð éäz øîàpå Cnr | ýåýé§Ÿ̈´¦¨¼©ÀŸ¤§¦̧¨¬¨¨²¥«¥−¥¥´

ðéáe:Cnr úéøá äúøëðå Eèëeðnr äNrz-íà ¥¤®§¦§§¨¬§¦−¦¨«¦©«£¥̧¦¹̈
Enr eðéNr øLàëå Eeðrâð àì øLàk ärø̈À̈©«£¤Æ´Ÿ§©«£½§©«£¤̧¨¦³¦§Æ
:ýåýé Ceøa äzr äzà íBìLa EçlLpå áBè-÷ø©½©§©¥«£−§¨®©¨¬©−̈§¬§Ÿ̈«

ãקודש משיחות ãנקודות
CnÚ '‰ ‰È‰ Èk eÈ‡¯ B‡¯(כח (כו, »»ƒƒ»»ƒ»

לפרסם  ּכדי לעיר מעיר ללכת היתה לא יצחק ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעבֹודתֹו

נׁשאר  הּוא אּלא אברהם, ׁשעׂשה ּכפי הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת

ּבאי  את אליו וקרב מׁש וׁשם יׂשראל, ּבארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבמקֹומֹו,

וענין  ניצֹוצֹות. אליה ׁשּמֹוׁשכת ּגדֹולה אבּוקה ּבדגמת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהעֹולם,

אמר  ּבתחּלה ׁשּכן, .ואבימל יצחק לגּבי ּבמיחד מדּגׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻזה

מזּבח  יצחק ׁשּבנה לאחר אבל מעּמנּו", ל" אבימל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלֹו

ה', ּבׁשם ‡ÂÈÏוקרא CÏ‰ואמרּו מרעהּו אחּוזת עם אבימל ְְֵָָ»«≈»ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָ

ּבינֹותינּו". אלה נא ּתהי . . עּמ ה' היה ּכי "ראינּו ְִִִִֵֵָָָָָָָלֹו

(129 עמ' כה שיחות (לקוטי

,éòéáø
éùéîçì:ezLiå eìëàiå äzLî íäì Nriå©©³©¨¤Æ¦§¤½©«Ÿ§−©¦§«

àìíçlLéå åéçàì Léà eòáMiå ø÷aá eîékLiå©©§¦´©½Ÿ¤©¦¨«§−¦´§¨¦®©§©§¥´
:íBìLa Bzàî eëìiå ÷çöéáìíBia | éäéå ¦§½̈©¥«§¬¥«¦−§¨«©§¦´©´

úBãà-ìr Bì eãbiå ÷çöé éãár eàáiå àeää©À©¨¸ŸÆ©§¥´¦§½̈©©¦´½©Ÿ¬
:íéî eðàöî Bì eøîàiå eøôç øLà øàaä©§¥−£¤´¨¨®©¬Ÿ§−¨¨¬¨«¦

âìøàa øérä-íL ïk-ìr äráL dúà àø÷iå©¦§¨¬Ÿ−̈¦§®̈©¥³¥«¨¦Æ§¥´
:äfä íBiä ãr òáLñãìåNr éäéå ¤½©©−©¬©¤«©§¦³¥¨Æ
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ששי  - כז - תולדות פרשת - בציבור לקריאה חומש

-úa úéãeäé-úà äMà çwiå äðL íéraøà-ïa¤©§¨¦´¨½̈©¦©³¦¨Æ¤§¦½©
:ézçä ïìéà-úa úîNa-úàå ézçä éøàa§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½©¥−Ÿ©«¦¦«

äì:ä÷áøìe ÷çöéì çeø úøî ïééäzåñ ©¦«§¤−¨´Ÿ©®©§¦§−̈§¦§¨«
æëàúàøî åéðér ïéäëzå ÷çöé ï÷æ-ék éäéå©«§¦Æ¦«¥̈´¦§½̈©¦§¤¬¨¥−̈¥«§®Ÿ

éða åéìà øîàiå ìãbä Bða | åNr-úà àø÷iå©¦§º̈¤¥¨´§´©¨ÀŸ©³Ÿ¤¥¨Æ§¦½
:éðpä åéìà øîàiåáàì ézð÷æ àð-äpä øîàiå ©¬Ÿ¤¥−̈¦¥«¦©¾Ÿ¤¦¥−̈¨©®§¦¬Ÿ
:éúBî íBé ézrãéâéìë àð-àN äzråéìz EE ¨©−§¦¬¦«§©¨Æ¨¨´¥¤½¤§§−

él äãeöå äãOä àöå EzL÷åáéúëäãéöéø÷:ãéö §©§¤®§¥Æ©¨¤½§¬¨¦−¨«¦
ãél äàéáäå ézáäà øLàk íénrèî éì-äNrå©«£¥¦̧©§©¦¹©«£¤¬¨©²§¦§¨¦¬¨¦−

:úeîà íøèa éLôð Eëøáz øeára äìëàå§Ÿ¥®¨©«£²§¨«¤§¬©§¦−§¤¬¤¨«
äîL ä÷áøåCìiå Bða åNr-ìà ÷çöé øaãa úr §¦§¨´Ÿ©½©§©¥´¦§½̈¤¥−̈§®©¥³¤

:àéáäì ãéö ãeöì äãOä åNråäøîà ä÷áøå ¥¨Æ©¨¤½¨¬©−¦§¨¦«§¦§¨Æ¨´§½̈
éáà-úà ézrîL äpä øîàì dða á÷ré-ìàE ¤©«£¬Ÿ§−̈¥®Ÿ¦¥³¨©̧§¦Æ¤¨¦½

éçà åNr-ìà øaãî:øîàì Eæãéö él äàéáä §©¥²¤¥¨¬¨¦−¥«Ÿ¨¦̧¨¦¬©²¦
ýåýé éðôì äëëøáàå äìëàå íénrèî éì-äNrå©«£¥¦¬©§©¦−§Ÿ¥®¨©«£¨«¤§¨²¦§¥¬§Ÿ̈−

:éúBî éðôìçéðà øLàì éì÷a òîL éðá äzrå ¦§¥¬¦«§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®©«£¤¬£¦−
:Cúà äeöîèíMî éì-ç÷å ïàvä-ìà àð-Cì §©¨¬Ÿ¨«¤¨Æ¤©½Ÿ§©¦´¦À̈

íénrèî íúà äNràå íéáè íéfr ééãb éðL§¥²§¨¥¬¦¦−Ÿ¦®§¤«¡¤̧Ÿ¨¯©§©¦²
éáàì:áäà øLàk Eééáàì úàáäåìëàå E §¨¦−©«£¤¬¨¥«§¥«¥¨¬§¨¦−§¨¨®

:BúBî éðôì Eëøáé øLà øáraàéá÷ré øîàiå ©«£ª²£¤¬§¨«¤§−¦§¥¬«©Ÿ́¤©«£½Ÿ
éëðàå ørN Léà éçà åNr ïä Bnà ä÷áø-ìà¤¦§−̈¦®¥´¥¨³¨¦Æ¦´¨¦½§¨«Ÿ¦−

:÷ìç Léàáéåéðérá éúééäå éáà éðMîé éìeà ¦¬¨¨«©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥−̈
:äëøá àìå äìì÷ éìr éúàáäå rzrúîk¦§©§¥®©§¥«¥¦¬¨©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«

âéòîL Cà éða Eúìì÷ éìr Bnà Bì øîàzå©³Ÿ¤Æ¦½¨©¬¦§¨«§−§¦®©²§©¬
:éì-ç÷ Cìå éì÷aãéNrzå Bnàì àáiå çwiå Cìiå §Ÿ¦−§¥¬©¦«©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−§¦®©©³©

:åéáà áäà øLàk íénrèî Bnàåèä÷áø çwzå ¦Æ©§©¦½©«£¤−¨¥¬¨¦«©¦©´¦Â§Â̈
dzà øLà úãîçä ìãbä dða åNr éãâa-úà¤¦§¥̧¥¹̈§¨³©¨ŸÆ©«£ª½Ÿ£¤¬¦−̈

ïèwä dða á÷ré-úà Laìzå úéaa:æèúøò úàå ©®̈¦©©§¥¬¤©«£−Ÿ§¨¬©¨¨«§¥ÀŸŸÆ
ú÷ìç ìrå åéãé-ìr äLéaìä íéfrä ééãb§¨¥´¨«¦¦½¦§¦−¨©¨®̈§©−¤§©¬

:åéøàeöæéíçlä-úàå íénrènä-úà ïzzå ©¨¨«©¦¥¯¤©©§©¦²§¤©¤−¤
:dða á÷ré ãéa äúNr øLàçéåéáà-ìà àáiå £¤´¨®̈¨§©−©«£¬Ÿ§¨«©¨¬Ÿ¤¨¦−

:éða äzà éî éppä øîàiå éáà øîàiåèéøîàiå ©´Ÿ¤¨¦®©´Ÿ¤¦¤½¦¦¬©−̈§¦«©¸Ÿ¤
øLàk éúéNr Eøëa åNr éëðà åéáà-ìà á÷ré©«£¹Ÿ¤¨¦À¨«Ÿ¦Æ¥¨´§Ÿ¤½¨¦¾¦©«£¤¬

øeára éãévî äìëàå äáL àð-íe÷ éìà zøac¦©−§¨¥¨®«¨´§À̈§¨§¨Æ¦¥¦½©«£−
:ELôð épëøázëäf-äî Bða-ìà ÷çöé øîàiå §¨«£©¬¦©§¤«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤§½©¤²

éäìà ýåýé äø÷ä ék øîàiå éða àöîì zøäîE ¦©¬§¨¦§−Ÿ§¦®©¾Ÿ¤¦¬¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:éðôìàëELîàå àp-äLb á÷ré-ìà ÷çöé øîàiå §¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤©«£½Ÿ§¨¨¬©«£ª«§−

:àì-íà åNr éða äæ äzàä éðaáëá÷ré Lbiå §¦®©«©¨¬¤²§¦¬¥−̈¦«Ÿ©¦©¯©«£²Ÿ
á÷ré ìB÷ ìwä øîàiå eäMîéå åéáà ÷çöé-ìà¤¦§¨¬¨¦−©§ª¥®©ÀŸ¤©ŸÆ´©«£½Ÿ

:åNr éãé íéãiäåâëéãék åéãé eéä-ék Bøékä àìå §©¨©−¦§¥¬¥¨«§´Ÿ¦¦½¦«¨´¨À̈¦¥²
:eäëøáéå úørN åéçà åNrãëäæ äzà øîàiå ¥¨¬¨¦−§¦®Ÿ©§¨«£¥«©¾Ÿ¤©¨¬¤−

:éðà øîàiå åNr éðaäëäìëàå él äLbä øîàiå §¦´¥¨®©−Ÿ¤¨«¦©ÀŸ¤©¦³¨¦Æ§«Ÿ§¨Æ
ìëàiå Bì-Lbiå éLôð Eëøáz ïrîì éða ãévî¦¥´§¦½§©¬©§¨«¤§−©§¦®©©¤Æ©Ÿ©½

:zLiå ïéé Bì àáiååëåéáà ÷çöé åéìà øîàiå ©¨¯¥¬¬©−¦©¥«§§©¬Ÿ¤¥−̈¦§¨´¨¦®
:éða él-ä÷Le àp-äLbæëçøiå Bì-÷Miå Lbiå §¨¨¬«£¨¦−§¦«©¦©Æ©¦©½©¨²©

øîàiå eäëøáéå åéãâa çéø-úàéða çéø äàø ¤¥¬©§¨−̈©§¨«£¥®©ÀŸ¤§¥Æ¥´©§¦½
:ýåýé Bëøa øLà äãN çéøk§¥´©¨¤½£¤¬¥«£−§Ÿ̈«

ãקודש משיחות ãנקודות
Èa E˙ÏÏ˜ ÈÏÚ(יג (כז, »«ƒ¿»¿¿ƒ

וחרד  ּדֹואג ּבן ּכל והרי זֹו, היא נחמה איזֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָלכאֹורה,

אמרה  ׁשרבקה לֹומר, ויׁש יעקב. ּכמֹו ּבן ּוּבפרט אּמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹלׁשלֹום

עצמּה את להעמיד נפׁש, למסירּות מּוכנה ׁשהיא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹליעקב

ּביעקב  ּגם ּפעלּו ּודבריה הּברכֹות. את לקּבל ּכדי ְְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבסּכנה,

נפׁש. מסירּות ׁשל ְְִֶֶֶָּתנּועה

(56 עמ' א שיחות (לקוטי

éùùçëépîLîe íéîMä ìhî íéýìûä Eì-ïzéå§¦¤§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧©¨©½¦¦§©¥−
:Løéúå ïâc áøå õøàäèëíénr Eeãáré ¨¨®¤§¬Ÿ¨−̈§¦«©«©§´©¦À

áéúëåçúùéåéø÷øéáâ äåä íénàì Eì eåçzLéå§¦§©«£³§Æ§ª¦½¡¥³§¦Æ
éçàìéøøà Enà éða Eì eåçzLéå Eøeøà E §©¤½§¦§©«£¬§−§¥´¦¤®«Ÿ£¤´¨½

éëøáîe:Ceøa EìCøáì ÷çöé älk øLàk éäéå §¨«£¤−¨«©§¦À©«£¤̧¦¨´¦§¨»§¨¥´
éðt úàî á÷ré àöé àöé Cà éäéå á÷ré-úà¤©«£Ÿ¼©§¦À©´¨³Ÿ¨¨Æ©«£½Ÿ¥¥¬§¥−

:Bãévî àa åéçà åNrå åéáà ÷çöéàìNriå ¦§¨´¨¦®§¥¨´¨¦½−̈¦¥«©©³©
í÷é åéáàì øîàiå åéáàì àáiå íénrèî àeä-íb©Æ©§©¦½©¨¥−§¨¦®©´Ÿ¤§¨¦À¨ª³
:ELôð épëøáz øára Bða ãévî ìëàéå éáà̈¦Æ§Ÿ©Æ¦¥´§½©«£ª−§¨«£©¬¦©§¤«

áìða éðà øîàiå äzà-éî åéáà ÷çöé Bì øîàiåE ©¬Ÿ¤²¦§¨¬¨¦−¦®̈¨©¾Ÿ¤£¦²¦§¬
:åNr Eøëáâì-ãr äìãb äãøç ÷çöé ãøçiå §«Ÿ§−¥¨«©¤«¡©¸¦§¨´£¨¨»§Ÿ¨´©

éì àáiå ãéö-ãvä àeä àBôà-éî øîàiå ãàî§Ÿ¼©¿Ÿ¤¦«¥¿´©¨«©Á¦Á©¨̧¥¦¹

טלא
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Ceøa-íb eäëøáàå àBáz íøèa ìkî ìëàå̈«Ÿ©¬¦²Ÿ§¤¬¤¨−¨«£¨«£¥®©¨−
:äéäéãì÷röiå åéáà éøác-úà åNr rîLk ¦«§¤«¦§³Ÿ©¥¨Æ¤¦§¥´¨¦½©¦§©´

åéáàì øîàiå ãàî-ãr äøîe äìãb ä÷rö§¨½̈§Ÿ¨¬¨−̈©§®Ÿ©Ÿ́¤§¨¦½
:éáà éðà-íâ éðëøaäìéçà àa øîàiåäîøîa E ¨«£¥¬¦©−̈¦¨¦«©¾Ÿ¤¨¬¨¦−§¦§®̈

:Eúëøa çwiååìá÷ré BîL àø÷ éëä øîàiå ©¦©−¦§¨¤«©¿Ÿ¤£¦Á¨¨̧§¹©«£ÀŸ
äzr äpäå ç÷ì éúøëa-úà íéîrô äæ éðá÷riå©©§§¥̧¦Æ¤´©£©½¦¤§«Ÿ̈¦´¨½̈§¦¥¬©−̈
:äëøa él zìöà-àìä øîàiå éúëøa ç÷ì̈©´¦§¨¦®©Ÿ©¾£«Ÿ¨©¬§¨¦−§¨¨«

æìCì åézîN øéáb ïä åNrì øîàiå ÷çöé ïriå©©̧©¦§¹̈©´Ÿ¤§¥À̈¥´§¦º©§¦¬¨Æ
Løéúå ïâãå íéãárì Bì ézúð åéçà-ìk-úàå§¤¨¤À̈¨©³¦Æ©«£¨¦½§¨¨¬§¦−

:éða äNrà äî àBôà äëìe åézëîñçìøîàiå §©§¦®§¨´¥½¨¬¤«¡¤−§¦«©¸Ÿ¤
éáà Eì-àåä úçà äëøáä åéáà-ìà åNr¥¹̈¤¨¦À©«£¨¨̧©©³¦«§Æ¨¦½

:jáiå Bì÷ åNr àOiå éáà éðà-íâ éðëøaèìïriå ¨£¥¬¦©−̈¦¨¦®©¦¨¬¥¨²Ÿ−©¥«§§©©²©
õøàä épîLî äpä åéìà øîàiå åéáà ÷çöé¦§¨¬¨¦−©´Ÿ¤¥®̈¦¥º¦§©¥³¨¨̧¤Æ

:ìrî íéîMä ìhîe EáLBî äéäéîEaøç-ìrå ¦«§¤´«¨¤½¦©¬©¨©−¦¥¨«§©©§§´
éçà-úàå äéçúãéøz øLàk äéäå ãárz E ¦«§¤½§¤¨¦−©«£®Ÿ§¨¨Æ©«£¤´¨¦½

:Eøàeö ìrî Blr z÷øôeàîåNr íèNiå ¨«©§¨¬ª−¥©¬©¨¤«©¦§³Ÿ¥¨Æ
øîàiå åéáà Bëøa øLà äëøaä-ìr á÷ré-úà¤©«£½Ÿ©©̧§¨½̈£¤¬¥«£−¨¦®©¸Ÿ¤
äâøäàå éáà ìáà éîé eáø÷é Baìa åNr¥¹̈§¦À¦§§Æ§¥Æ¥´¤¨¦½§©«©§−̈

:éçà á÷ré-úàáîåNr éøác-úà ä÷áøì ãbiå ¤©«£¬Ÿ¨¦«©ª©´§¦§½̈¤¦§¥¬¥−̈
ïèwä dða á÷réì àø÷zå çìLzå ìãbä dða§¨´©¨®Ÿ©¦§©º©¦§¨³§©«£ŸÆ§¨´©¨½̈

éçà åNr äpä åéìà øîàzåEì íçðúî E ©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ¥¨´¨¦½¦§©¥¬§−
:EâøäìâîEì-çøa íe÷å éì÷a òîL éðá äzrå §¨§¤«§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®§¯§©§²

:äðøç éçà ïáì-ìàãîíéîé Bnr záLéå ¤¨¨¬¨¦−¨¨«¨§¨«©§¨¬¦−¨¦´
çàéçà úîç áeLz-øLà ãr íéã:Eäî-ãr £¨¦®©¬£¤¨−£©¬¨¦«©

éçà-óà áeLBl úéNr-øLà úà çëLå Enî E ¸©¨¦¹¦§À§¨©Æ¥´£¤¨¦´¨½
ézç÷ìe ézçìLå-íb ìkLà äîì íMî E §¨«©§¦−§©§¦´¦®̈¨¨¬¤§©²©
:ãçà íBé íëéðLåî÷çöé-ìà ä÷áø øîàzå §¥¤−¬¤¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¦§½̈

÷äMà á÷ré ç÷ì-íà úç úBða éðtî éiçá ézö ©´§¦§©©½¦§¥−§´¥®¦Ÿ¥´©©«Â£ÂŸ¦¨̧
:íéiç él änì õøàä úBðaî älàk úç-úBðaî¦§«¥³¨¥̧¤Æ¦§´¨½̈¤¨¬¨¦−©¦«

çëàBúà Cøáéå á÷ré-ìà ÷çöé àø÷iå©¦§¨¬¦§¨²¤©«£−Ÿ©§¨´¤Ÿ®
:ïrðk úBðaî äMà çwú-àì Bì øîàiå eäeöéå©§©¥̧Æ©´Ÿ¤½«Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©

áEnà éáà ìûeúá äúéa íøà äðct Cì íe÷¬¥Æ©¤´¨¬£½̈¥¬¨§¥−£¦´¦¤®
:Enà éçà ïáì úBðaî äMà íMî Eì-ç÷å§©§³¦¨Æ¦½̈¦§¬¨−̈£¦¬¦¤«

âúééäå Eaøéå Eøôéå Eúà Cøáé écL ìûå§¥³©©¸§¨¥´«Ÿ§½§©§§−§©§¤®§¨¦−¨
:íénr ìä÷ìãEì íäøáà úkøa-úà Eì-ïzéå ¦§©¬©¦«§¦¤§Æ¤¦§©´©§¨½̈§−

éøâî õøà-úà EzLøì Czà Erøæìe-øLà E §©§£´¦®̈§¦§§Æ¤¤´¤§ª¤½£¤
:íäøáàì íéýìû ïúð̈©¬¡Ÿ¦−§©§¨¨«

ãקודש משיחות ãנקודות
ÌÈ˜Ï‡‰ EÏŒÔzÈÂ(כח (כז, ¿ƒ∆¿»¡…ƒ

ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ ÔzÈ(רש"י) ƒ≈¿«¬…¿ƒ≈
ׁשלמה  ׁשהיא הּקּב"ה, ׁשל ּבנתינתֹו מדּבר הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻיׁש

עד  הראׁשֹונה, ּבּנתינה חסר מה ואםּֿכן חּסרֹון, ׁשּום ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹּוללא

הּנתינה  על ׁשּנֹוסף לֹומר, ויׁש ׁשּוב. ולתת לחזר צר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיׁש

מׁשלמת), (ׁשהיא הּיכלת עצמּה את ּגם לאדם הּקּב"ה נֹותן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

עצמֹו. ּבכחֹות הּברכה על ְְְְִַַַָָֹלהֹוסיף

(80 עמ' יח שיחות (לקוטי

éòéáùäíøà äðct Cìiå á÷ré-úà ÷çöé çìLiå©¦§©³¦§¨Æ¤©«£½Ÿ©¥−¤©¤´¨¬£®̈
á÷ré íà ä÷áø éçà énøàä ìàeúa-ïa ïáì-ìà¤¨¨³¤§¥Æ¨«£©¦½£¦´¦§½̈¥¬©«£−Ÿ

:åNrååá÷ré-úà ÷çöé Cøá-ék åNr àøiå §¥¨«©©´§¥À̈¦«¥©´¦§¨»¤©«£Ÿ¼
äMà íMî Bì-úç÷ì íøà äðct Búà çlLå§¦©³ŸÆ©¤´¨¬£½̈¨©«©¬¦−̈¦¨®
äMà çwú-àì øîàì åéìr åöéå Búà Bëøáa§¨«£´Ÿ½©§©³¨¨Æ¥½Ÿ«Ÿ¦©¬¦−̈

:ïrðk úBðaîæBnà-ìàå åéáà-ìà á÷ré òîLiå ¦§¬§¨«©©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®
:íøà äðct CìiåçúBða úBòø ék åNr àøiå ©¥−¤©¤´¨¬£¨«©©´§¥½̈¦¬¨−§´

:åéáà ÷çöé éðéra ïrðkè-ìà åNr Cìiå §¨®©§¥¥−¦§¨¬¨¦«©¥¬¤¥−̈¤
-ïa ìàrîLé-úa | úìçî-úà çwiå ìàrîLé¦§¨¥®©¦©¿¤¨«£©´©¦§¨¥̧¤

:äMàì Bì åéLð-ìr úBéáð úBçà íäøáà©§¨¹̈£¯§¨²©¨−̈¬§¦¨«

BBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBB
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øéèôîæäðct Cìiå Bnà-ìàå åéáà-ìà á÷ré òîLiå©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®©¥−¤©¤´¨¬
:íøàçéðéra ïrðk úBða úBòø ék åNr àøiå £¨«©©´§¥½̈¦¬¨−§´§®̈©§¥¥−

:åéáà ÷çöéè-úà çwiå ìàrîLé-ìà åNr Cìiå ¦§¨¬¨¦«©¥¬¤¥−̈¤¦§¨¥®©¦©¿¤

úBéáð úBçà íäøáà-ïa ìàrîLé-úa | úìçî̈«£©´©¦§¨¥̧¤©§¨¹̈£¯§¨²
:äMàì Bì åéLð-ìr©¨−̈¬§¦¨«
ïîéñ å"ìò ,íé÷åñô å"÷ ñññ

.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 úåãìåú úùøôì äøèôä

ú"åîùìåá-à ÷øô éëàìîá

ààãéa ìûøNé-ìà ýåýé-øáã àOî©¨¬§©§Ÿ̈−¤¦§¨¥®§©−
:éëàìîáeðzáäà äna ízøîàå ýåýé øîà íëúà ézáäà ©§¨¦«¨©³§¦¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©«£©§¤−©¨´£©§¨®

:á÷ré-úà áäàå ýåýé-íàð á÷réì åùr çà-àBìäâ-úàå £¨̧¥¨³Ÿ§©«£ŸÆ§ª§Ÿ̈½¨«Ÿ©−¤©«£«Ÿ§¤
úBpúì Búìçð-úàå äîîL åéøä-úà íéNàå éúàðN åùr¥−̈Ÿ¨¥®¦¨«¨¦³¤¨¨Æ§¨½̈§¤©«£¨−§©¬

`xenl iy
(à,àOî.äàeáð,éëàìîàeä ©¨§¨©§¨¦

ì"æø eøîàå .àéápä ìL BîL§¤©¨¦§¨§

.øôBqä àøæò àeä "éëàìî"L¤©§¨¦¤§¨©¥

(âî úBpúì,øaãíépúì ïBòî §©¦§¨¨§©¦

mixn zxhr
ààOîäàeáðìûøNé-ìà ýåýé-øáãçìLpäãéaàéápäéëàìî:éðL úéáa eàapL äéøëæe ébç øçà íéàéápä íúBç äéäLáøîà íëúà ézáäà ©¨¬§¨§©§Ÿ̈−¤¦§¨¥®©¦§¨§©−©¨¦©§¨¦«¤¨¨©©§¦¦©©©©§©§¨¤¦§§©¦¥¦¨©³§¦¤§¤Æ¨©´

ízøîàå ýåýéeøîàz íàåäna §Ÿ̈½©«£©§¤−§¦Ÿ§©¨´
eðzáäàíëì áéLäåçà-àBìä £©§®̈§¥¦¨¤£¨̧

á÷réì åùr÷çöé éða eéä íéçà ¥¨³Ÿ§©«£ŸÆ©¦¨§¥¦§¨

éáäBà-úà áäàå ýåýé-íàð £¦§ª§Ÿ̈½¨«Ÿ©−¤
á÷réåéøçà Bòøæáe á÷òéa ézøçáe ©«£«Ÿ¨©§¦§©£Ÿ§©§©£¨

ézúðå ,éúBà íéñéòëî íäL ét-ìò-óà©©¦¤¥©§¦¦¦§¨©¦

ézòaLð øLà õøàä ,á÷òé òøæì§¤©©£Ÿ¨¨¤£¤¦§©§¦

:÷çöéìe íäøáàìâåùr-úàå §©§¨¨§¦§¨§¤¥−̈Ÿ
éúàðNéðtî øéòN õøà ìà Bôçãì ¨¥®¦§¨£¤¤¤¥¦¦§¥

Bì LiL éî ,íìBòaL âäðîe .åéçà á÷òé©£Ÿ¨¦¦§¨¤¨¨¦¤¥

äðî Bì øøBa àeä øBëaì ,íéðá éðL§¥¨¦©§¥¨¨
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:øaãîãeðLMø íBãà øîàú-ék ¦§¨«¦«Ÿ©̧¡¹ª©À§
ýåýé øîà äk úBáøç äðáðå áeLðå§¨Æ§¦§¤´¢¨½³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´
eàø÷å ñBøäà éðàå eðáé änä úBàáö§¨½¥¬¨¦§−©«£¦´¤«¡®§¨«§³
íræ-øLà íräå ärLø ìeáb íäì̈¤Æ§´¦§½̈§¨¨²£¤¨©¬

:íìBò-ãr ýåýéääðéàøz íëéðérå §Ÿ̈−©¨«§¥«¥¤−¦§¤®¨
ìeáâì ìrî ýåýé ìcâé eøîàz ízàå§©¤³«Ÿ§Æ¦§©´§Ÿ̈½¥©−¦§¬

:ìàøNéååéðãà ãárå áà ãaëé ïa ¦§¨¥«¥²§©¥¬−̈§¤´¤£Ÿ¨®
íéðBãà-íàå éãBáë äià éðà áà-íàå§¦¨´¨´¦©¥´§¦¿§¦£¦´

øîà éàøBî äià éðà|úBàáö ýåýé Á̈¦Á©¥̧«¨¦¹¨©´§Ÿ̈´§¨À
äna ízøîàå éîL éæBa íéðäkä íëì̈¤Æ©«Ÿ£¦Æ¥´§¦½©«£©§¤¾©¤¬

:EîL-úà eðéæáæéçaæî-ìr íéLébî ¨¦−¤§¤«©¦¦³©¦§§¦Æ
Eeðìàâ äna ízøîàå ìàâî íçì¤´¤§Ÿ½̈©«£©§¤−©¤´¥«©§®
:àeä äæáð ýåýé ïçìL íëøîàa¤«¡¨§¤¾ª§©¬§Ÿ̈−¦§¤¬«

çéëå òø ïéà çaæì øer ïeLbú-éëå§¦«©¦¸¦¥³¦§¸Ÿ©Æ¥´½̈§¦¬
eäáéø÷ä òø ïéà äìçå çqt eLébú©¦²¦¥¬©§Ÿ¤−¥´¨®©§¦¥̧
éðô àOéä Bà Eöøéä Eúçôì àðE ¹̈§¤«¨¤À£¦§§Æµ£¦¨´¨¤½

:úBàáö ýåýé øîàèàð-elç äzrå ¨©−§Ÿ̈¬§¨«§©¨²©¨¬
úàf äúéä íëãiî eðpçéå ìû-éðô§¥¥−¦«¨¥®¦¤§¤Æ¨´§¨½Ÿ

:úBàáö ýåýé øîà íéðt íkî àOéäéøbñéå íëa-íâ éî £¦¨³¦¤Æ¨¦½¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦³©¨¤Æ§¦§´Ÿ
íéúìcýåýé øîà íëa õôç éì-ïéà ípç éçaæî eøéàú-àìå §¨©½¦§«Ÿ¨¦¬¦§§¦−¦¨®¥«¦̧¥¹¤¨¤À¨©Æ§Ÿ̈´

:íëãiî äöøà-àì äçðîe úBàáöàé-ãrå LîL-çøænî ék §¨½¦§−̈«Ÿ¤§¤¬¦¤§¤«¦´¦¦§©¤¹¤§©

`xenl iy
.øaãna íéiçä úBpúå(ã,eðLMøøvðãëeáð éãé ìò ,íélãå íéLø eðééäð §©©©¦©¦§¨ª©§¦§¥¨¦§©¦©§¥§©§¤©

.íöøàî íúBà íb äìâäL,äðáðå áeLðåäðáðå áeLð eðøLòäL åéLëòå ¤¦§¨©¨¥©§¨§¨§¦§¤§©§¨¤¤¡©§¨§¦§¤

.úBáøçä úà(å,áà ãaëé ïa.åéðBãà ãáò ïëå .áà ãaëì åéìò Lé ¤¤¢¨¥§©¥¨¥¨¨§©¥¨§¥¤¤£¨

.éãBák äià ,íëì éðà áà íàå .íéãáòå íéða íééeø÷ ízàå(æíçì §©¤§¦¨¦©£¨¦§¦¨£¦¨¤©¥§¦¤¤
,ìàâî.áòúî ïaø÷äna §Ÿ¨¨§¨§Ÿ¨©¤

,Eeðìàâðaø÷ úà eðáòz äna.E ¥©§©¤¦©§¤¨§¨§

,'ä ïçìL.çaænä,àeä äæáð ª§©©¦§¥©¦§¤
åéìò íéøéè÷îe ,íc åéìò íé÷øBæ ék¦§¦¨¨¨©§¦¦¨¨

.íäa äö÷ íãà ìL BLôðå ,áìçä©¥¤§©§¤¨¨¨¨¨¤

'ä äeö äîì íaì íéîN íðéàå§¥¨¨¦¦¨¨¨¦¨

.íéáìçå íc áéø÷äì(ç,òø ïéà §©§¦¨©£¨¦¥¨
.íëéðéòa òø äfä øácä ïéà¥©¨¨©¤¨§¥¥¤

,EúçôìèélMäå øOä ,äçtä §¤¨¤©¤¨©¨§©©¦

.ElL,Eöøéä.Baìa EúBà áäàì ¤§£¦§§¤¡Ÿ§§¦

éðô àOéä,E.EúLwa úBNòì £¦¨¨¤©£©¨¨§

(è,'åâå àð elç,íéðäkä ízà ©¨©¤©Ÿ£¦

éà ,äëk íéNBòäíëááìa äìòé C ¨¦¨¨¥©£¤¦§©§¤

íäéìò Lwáì ìàøNé éçeìL úBéäì¦§§¥¦§¨¥§©¥£¥¤

.íéîçø,úàf äúéä íëãiîéøä ©£¦¦¤§¤¨§¨Ÿ£¥

.úàfä äòøä äúéä íëãiîàOéä ¦¤§¤¨§¨¨¨¨©Ÿ£¦¨
î,íéðt íkìïçìå íëúlôz òîL ¦¤¨¦¦§Ÿ©§¦©§¤§¨Ÿ

.íëéçìBL úà(éíëa íâ éî ¤§¥¤¦©¨¤
,íéúìc øbñéåLéà íe÷éå éàåìä §¦§Ÿ§¨©¦©§©§¨¦

àìå ,éLc÷î éúìc øbñiL ,íëa áBè¨¤¤¦§Ÿ©§¥¦§¨¦§Ÿ

.äæk áòúî ïaø÷ íL àáeéàìå ¨¨¨§¨§Ÿ¨¨¤§Ÿ
,ípç éçaæî eøéàúeøéòáz àìå ¨¦¦§§¦¦¨§Ÿ©§¦

ävøúî éðéàL ,ípç éçaæî ìò Là¥©¦§§¦¦¨¤¥¦¦§©¤

.Ba(àé,íéBba éîL ìBãbék ¨§¦©¦¦

,íéîMä àáöì íéãáBòL ét-ìò-óà©©¦¤§¦¦§¨©¨©¦

,äðBLàøä äaqä éðàL éa íéãBî¦¦¤£¦©¦¨¨¦¨

ízòc éôì íúBà íéãáBòL àlà¤¨¤§¦¨§¦©§¨

.íðéáe éðéa íéòöîà eéäiL íúeòèå§¨¨¤¦§¤§¨¦¥¦¥¨

Lbî øè÷î íB÷î ìëáe§¨¨ª§¨ª¨

mixn zxhr
.äôéäîîL åéøä-úà íéNàåìàøNé éøäì ïéîBc ïðéàBúìçð-úàå ¨¨¨«¨¦³¤¨¨Æ§¨½̈¥¨¦§¨¥¦§¨¥§¤©«£¨−

øaãî úBpúì:íépz ïBòîãíBãà øîàú-ék÷ø 'ä úàî àa àì äfL §©¬¦§¨«§©¦¦«Ÿ©̧¡¹¤¤Ÿ¨¥¥©

eðLMøìfnä Bà òáhä ãvî eðééä íéLøúBáøç äðáðå áeLðåäìòiLk ª©À§¨¦¨¦¦©©¤©©©¨§¨Æ§¦§¤´¢¨½§¤©£¤

àéápä íäì áéLî ,BúeìôMî eðìfîeðáé änä úBàáö ýåýé øîà äk ©¨¥¦¦§¥¦¨¤©¨¦³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¥¬¨¦§−
ñBøäà éðàåñBøäà éðà eðáé íà ©«£¦´¤«¡®¦¦§£¦¤¡

íäì eàø÷åíìBòä ìk eàø÷é §¨«§³¨¤Æ¦§§¨¨¨

íöøàìärLø ìeábúòLøa ék §©§¨§´¦§½̈¦§¦§©

eôéñBéå ,íìBòì äáøç àéä äéáLBé§¤¨¦£¥¨§¨§¦

íìBò-ãr ýåýé íræ-øLà íräå§¨¨²£¤¨©¬§Ÿ̈−©¨«
:íBãà àeäääðéàøz íëéðérå ¡§¥«¥¤−¦§¤®¨

dðaøçaìcâé eøîàz ízàå §ª§¨¨§©¤³«Ÿ§Æ¦§©´
ìàøNé ìeáâì ìrî ýåýéïîæa §Ÿ̈½¥©−¦§¬¦§¨¥«¦§©

äleãâe çáL eðzz äãéúòä äleàbä©§¨¨£¦¨¦§¤©§¨

:áøç íìeáâe íéáLBé íëìeáâa ízàL¤©¤¦§§¤§¦§¨¨¥

åãaëé ïaãaëì åéìò Léãárå áà ¥²§©¥¬¥¨¨§©¥−̈§¤´¤
åéðãà,íéãáòå íéða ïééeø÷ ízàå £Ÿ®̈§©¤§¦¨¦©£¨¦

äzòåéãBáë äià éðà áà-íàå §©¨§¦¨´¨´¦©¥´§¦¿
éàøBî äià éðà íéðBãà-íàå§¦£¦´Á̈¦Á©¥̧«¨¦¹

øîà|íëì úBàáö ýåýéízà ¨©´§Ÿ̈´§¨À¨¤Æ©¤

Ba íéðäkäéæúà íéæBaäéîL ©«Ÿ£¦Æ¥´©¦¤§¦½
ízøîàåéì eøîàzL ézòãéäna ©«£©§¤¾¨©§¦¤Ÿ§¦©¤¬

:EîL-úà eðéæáæ-ìr íéLébî ¨¦−¤§¤«©¦¦³©
ízøîàå ìàâî íçì éçaæîíàå ¦§§¦Æ¤´¤§Ÿ½̈©«£©§¤−§¦

eøîàzEeðìàâ änaíçì úà Ÿ§©¤´¥«©§®¤¤¤

úàæa ék íëì áéLî éðà ,Eçaæî¦§©££¦¥¦¨¤¦§Ÿ

éúBà ízìàbïçìL íëøîàa ¥©§¤¦¤«¡¨§¤¾ª§©¬
ýåýéåéìò íéøcñnL çaænä àeä §Ÿ̈−©¦§¥©¤§©§¦¨¨

dBábì ïaøwäàeä äæáð÷øæð ék ©¨§¨©¨©¦§¤¬«¦¦§¨

BLôpL áìçä åéìò øè÷ðå ícä åéìò̈¨©¨§¦§¨¨¨©¥¤¤©§

:íäa äö÷ íãà ìLçïeLbú-éëå ¤¨¨¨¨¨¤§¦«©¦¸
äNòø ïéà çaæì øer,íëéðéòa ¤¦¥³¦§¸Ÿ©Æ¥´½̈§¥¥¤

íëéðéòa äfáî àeä çaænäå ìéàBäéëå ¦§©¦§¥©§ª¤§¥¥¤§¦¬
eLébúäNòø ïéà äìçå çqt ©¦²¤¦¥¬©§Ÿ¤−¥´®̈

,íëéðéòaEúçôì àð eäáéø÷ä §¥¥¤©§¦¥̧¹̈§¤«¨¤À
ElL ìLBnìEöøéääçðnä dúBàa ©¥¤§£¦§§Æ§¨©¦§¨

Eáäàéåéðô àOéä BàEúBNòì §¤¡©§µ£¦¨´¨¤½©£

EúLwa:úBàáö ýåýé øîà ©¨¨§¨©−§Ÿ̈¬§¨«
èäzråíéðäkä ízààð-elç §©¨²©¤©Ÿ£¦©¨¬

eðãòa eøézòäeðpçéå ìû-éðôíà ©§¦©£¥§¥¥−¦«¨¥®¦

ék ,íëúlôz øeáòa eðúBà ïðBçéúàf äúéä íëãiîíëøeáòa àéä äàa úçlzLnä äøànä àìä ,äòøäíéðt íkî àOéä,íéðt eðì àOé íëúîçî éëå §¥¨©£§¦©§¤¦¦¤§¤Æ¨´§¨½Ÿ¨¨¨£Ÿ©§¥¨©¦§©©©¨¨¦©£§¤£¦¨³¦¤Æ¨¦½§¦©£©§¤¦¨¨¨¦

øBâpñ äNòð øBâh÷ ïéà àìä:úBàáö ýåýé øîàéíéúìc øbñéå íëa-íâ éîïaø÷ íL àéáä ézìáì éLc÷î éúìc øBbñiL íëa áBè Léà íe÷éå éàåìä £Ÿ¥©¥©£¤©¥¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦³©¨¤Æ§¦§´Ÿ§¨©½¦©§©§¨¦¨¤¤¦§©§¥¦§¨¦§¦§¦¨¦¨¨§¨

.úàfä äáòBzîípç éçaæî eøéàú-àìåéøäL ,íäa ävøúî éðéàL íéMàaäöøà-àì äçðîe úBàáö ýåýé øîà íëa õôç éì-ïéàìa÷à àì ¦¥¨©Ÿ§«Ÿ¨¦¬¦§§¦−¦®̈§¦¦¤¥¦¦§©¤¨¤¤£¥¥«¦̧¥¹¤¨¤À¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§−̈«Ÿ¤§¤¬Ÿ£©¥

íëãiî:ípça éçaæî ìò Là eøéòáz ïk-íà änìå :øîBàëe ,ïBöøaàéàìäå ,éîL íéìlçî ízà änìåíéBba éîL ìBãb BàBáî-ãrå LîL-çøænî ék ¦¤§¤«§¨§¥§¨¨¦¥©§¦¥©¦§§¦§¦¨§¨¨©¤§©§¦§¦©£Ÿ¦´¦¦§©¤¹¤§©§À¨³§¦Æ©¦½
äãBáò úBëìäa íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz elàíB÷î-ìëáeäìBba óàå éðôì íéììtúî ízàLì Lbî øè÷îäøBäè äçðîe éîLéì àeä-ékíëãé ìò ¥©§¦¥£¨¦¨§¦§¦§£¨§¨¨À¤©¤¦§©§¦§¨©§©©¨ª§¨¬ª¨²¦§¦−¦§¨´§®̈¦¦©¤§¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טלה

 פהילפ   235 

íB÷î-ìëáe íéBba éîL ìBãb BàBáî§À¨³§¦Æ©¦½§¨¨À
ì Lbî øè÷îäøBäè äçðîe éîL ª§¨¬ª¨²¦§¦−¦§¨´§¨®

ýåýé øîà íéBba éîL ìBãâ-ék¦¨³§¦Æ©¦½¨©−§Ÿ̈¬
:úBàáöáéBúBà íéìlçî ízàå §¨«§©¤−§©§¦´®

Báéðå àeä ìàâî éðãà ïçìL íëøîàa¤«¡¨§¤Àª§©³£Ÿ¨Æ§Ÿ¨´½§¦−
:Bìëà äæáðâéäàìzî äpä ízøîàå ¦§¤¬¨§«©«£©§¤Á¦¥̧©§¨¹̈

úBàáö ýåýé øîà BúBà ízçtäå§¦©§¤´À¨©Æ§Ÿ̈´§¨½
-úàå çqtä-úàå ìeæb íúàáäå©«£¥¤´¨À§¤©¦¥̧©Æ§¤
äöøàä äçðnä-úà íúàáäå äìBçä©´¤½©«£¥¤−¤©¦§¨®©«¤§¤¬

:ýåýé øîà íëãiî dúBàãéøeøàå ¨²¦¤§¤−¨©¬§Ÿ̈«§¨´
çáæå øãðå øëæ Bøãra Léå ìëBð¥À§¥³§¤§Æ¨½̈§Ÿ¥²§Ÿ¥¬©
øîà éðà ìBãb Cìî ék éðãàì úçLî̈§©−©«Ÿ¨®¦Á¤̧¤¨¹À̈¦¨©Æ
:íéBbá àøBð éîLe úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½§¦−¨¬©¦«

áàúàfä äåönä íëéìà äzrå§©À̈£¥¤²©¦§¨¬©−Ÿ
:íéðäkäáàì-íàå eòîLú àì-íà ©«Ÿ£¦«¦´Ÿ¦§§¿§¦ŸÁ

ì ãBák úúì áì-ìr eîéùúøîà éîL ¨¦̧Ÿ©¥¹¨¥¯¨´¦§¦À¨©Æ
-úà íëá ézçlLå úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½§¦©§¦³¨¤Æ¤
íâå íëéúBëøa-úà éúBøàå äøànä©§¥½̈§¨«¦−¤¦§«¥¤®§©Æ
:áì-ìr íéîN íëðéà ék äéúBøà̈´¦½¨¦¬¥«§¤−¨¦¬©¥«

âLøt íëéðt-ìr Løô éúéøæå òøfä-úà íëì ørâ éððä¦«§¦̧Ÿ¥³¨¤Æ¤©¤½©§¥¦³¦¤̧¤Æ©§¥¤½¤−¤
:åéìà íëúà àùðå íëébçãúà íëéìà ézçlL ék ízrãéå ©¥¤®§¨¨¬Ÿ¤§¤−¥¨«¦«©§¤¾¦ µ¦©´§¦£¥¤½¥−

:úBàáö ýåýé øîà éåì-úà éúéøa úBéäì úàfä äåönä©¦§¨´©®Ÿ¦«§³§¦¦Æ¤¥¦½¨©−§Ÿ̈¬§¨«
äéúéøa|àøBî Bì-íðzàå íBìMäå íéiçä Bzà äúéä §¦¦´¨«§¨´¦À©«©¦Æ§©¨½¨«¤§¥¬−̈

`xenl iy
ì,éîLíéLébîe íéøéè÷î eéä ,íëúà éúéevL Bîk íúBà äeöî éúééä íà ¦§¦¦¨¦¦§©¤¨§¤¦¦¦¤§¤¨©§¦¦©¦¦

ì.äøBäè äçðî éîL(áé,Bìëà äæáð Báéðåàeä ïäkä ìL åéúôN áéðå ¦§¦¦§¨§¨§¦¦§¤¨§§¦§¨¨¤©Ÿ¥

äæáðå ìàâî ,ícäå áìçä àeäL ,Bìëàå çaænä íçì ,øîBìk ."Bìëà äæáð"¦§¤¨§§©¤¤©¦§¥©§¨§¤©¥¤§©¨§Ÿ¨§¦§¤

.àeä(âé,äàìzî.äLeçk äîäa,BúBà ízçtäåLôð çtî eNòúå ©§¨¨§¥¨§¨§¦©§¤§©£©©¤¤

.çaænì(ãé,ìëBð,äîøîa ìkðúî ©¦§¥©¥¦§©¥§¦§¨

.øçáî øúBé Bãéa ïéàL øîBì,øëæ ©¤¥§¨¥ª§¨¨¨
.äìBò ïaø÷ì ïeâäå íéîz ìéà©¦¨¦§¨§¨§©¨

,úçLî.íeî ìòa(áúúì ¨§©©©¨¥
ì ãBák,éîLïaø÷ ìa÷ì àlL ¨¦§¦¤Ÿ§©¥¨§¨

.íeî ìòa,äøànälî.äøéøà ïBL ©©©§¥¨¦§£¦¨

,íëéúBëøa úà éúBøàåézìl÷å §¨¦¤¦§¥¤§¦©§¦

éøvM äî úàïâcä ,íëì Cøáì C ¤©¤¨¦§¨¥¨¤©¨¨

.øäöiäå LBøézäå,äéúBøà íâå §©¦§©¦§¨§©¨¦¨
äpðéà ,åéLëò úàöîpä äììwä íâå§©©§¨¨©¦§¥©§¨¥¤¨

.äéúBøà éðà àlà ,äø÷îa(âøòBb §¦§¤¤¨£¦¨¦¨¥
,òøfä úà íëì.çîöz àlL ¨¤¤©¤©¤Ÿ¦§©

,íëéðt ìò Løô éúéøæåøfôà §¥¦¦¤¤©§¥¤£©¥

.íëéðt ìò úBîäaä ìL ìáfä úà¤©¤¤¤©§¥©§¥¤

íëàéáä ìò øëN eìa÷z àì ,øîBìk§©Ÿ§©§¨¨©£¦£¤

äòøì íëì eéäé ãBòå ,elàk úBðaø÷̈§¨¨¥§¦§¨¤§¨¨

.úùáìe,íëébç Løtìáæ §Ÿ¤¤¤©¥¤¤¤

.íëébça íéàéáî ízàL úBîäaä©§¥¤©¤§¦¦§©¥¤

,åéìà íëúà àNðåäfä ïåòä §¨¨¤§¤¥¨¤¨Ÿ©¤

.äfä ïBéfaä ìà íëúà àOé íëãéaL¤§¤§¤¦¨¤§¤¤©¦¨©¤

(ã,ízòãéå.íëì eòãeúà ¦©§¤§¨¤¥
,úàfä äåönäíéøäæð úBéäì ©¦§¨©Ÿ¦§¦§¨¦

.éãBáëa,éåì úà éúéøa úBéäì ¦§¦¦§§¦¦¤¥¦
ïøäàì ézøkL úéøaä úà eøîLzL¤¦§§¤©§¦¤¨©¦§©£Ÿ

.éåì èáMî eéäL ñçðéôe¦§¨¤¨¦¥¤¥¦

(ä,Bzà äúéä éúéøaúéøaä §¦¦¨§¨¦©§¦

.éåì èáL íò ézøkLíéiçä ¤¨©¦¦¥¤¥¦©©¦
,íBìMäåéððä" ñçðéôì øîàpL §©¨¤¤¡©§¦§¨¦§¦

éúéøa úà Bì ïúBð"íBìLxacna) ¥¤§¦¦¨
(ai,dk" .éøä "åéøçà Bòøæìe Bl äúéäå§¨§¨§©§©£¨£¥

.íéiça Bòøæ àäiLBì íðzàå ¤§¥©§©©¦¨¤§¥

mixn zxhr
úBàáö ýåýé øîà íéBba éîL ìBãâ:ìáàáéBúBà íéìlçî ízàå ¨³§¦Æ©¦½¨©−§Ÿ̈¬§¨«£¨§©¤−§©§¦´®

íëøîàaíéøîBà ízàL änaéðãà ïçìLçaænä àeäåBáéðå àeä ìàâî ¤«¡¨§¤À©¤¤©¤§¦ª§©³£Ÿ¨Æ§©¦§¥©§Ÿ¨´½§¦−
øîBì àeä Ba øaãì íëéôa øeâMä çaænä éøîà:Bìëà äæáðâéîàåízø ¦§¥©¦§¥©©¨§¦¤§©¥©¦§¤¬¨§«©«£©§¤Á

äàìzî äpääæøå Leçk NákBúBà ízçtäåò÷øwä ìò BúBà ízìtäå ¦¥̧©§¨¹̈¤¤¨§¨¤§¦©§¤´À§¦©§¤©©©§©

ïBéfa CøcúBàáö ýåýé øîà ¤¤¦¨¨©Æ§Ÿ̈´§¨½
íúàáäåïaø÷ éðôì íéàéáî ízà íb ©«£¥¤´©©¤§¦¦§¨©¨§¨

äìBçä-úàå çqtä-úàå ìeæb̈À§¤©¦¥̧©Æ§¤©´¤½
íúàáäåeàéáz älàî úçàîe ìéàBä ©«£¥¤−¦¥©©¥¥¤¨¦

äçðnä-úàäøeLúkäöøàä ¤©¦§®̈¦§¨©«¤§¤¬
dúBàïBöøa dìa÷à éëåíëãiî ¨²§¦£©§¨§¨¦¤§¤−

:ýåýé øîàãéìëBð øeøàå ¨©¬§Ÿ̈«§¨´¥À
øçáeî øúBé Bãéa ïéàL øîBì íéøònä©©£¦©¤¥§¨¥§¨

àéáäM änî äáø÷äìBøãra Léå §©§¨¨¦©¤¥¦§¥³§¤§Æ
øëæäìBòì éeàøä áBèå øçáeîøãðå ¨½̈§¨§¨¨§¨§Ÿ¥²

'äì çáBæå øcðî àeäåúçLî çáæå §§©¥§¥©©§Ÿ¥¬©¨§©−
Leçëå úçLð äNCìî ék éðãàì ¤¦§¨§¨©«Ÿ®̈¦Á¤̧¤

úBàáö ýåýé øîà éðà ìBãb̈¹À̈¦¨©Æ§Ÿ̈´§¨½
ïî éðôì áéø÷äì ïk-íà éeàøäîe¥¨¨¦¥§©§¦§¨©¦

øçáenäíéBbá àøBð éîLeíéàøéä ©§¨§¦−¨¬©¦«©§¥¦

:éðôlîàíëéìà äzråéðà íéðäkä ¦§¨©§©À̈£¥¤²©Ÿ£¦£¦

äeöîíéðäkä úàfä äåönäàlL §©¤©¦§¨¬©−Ÿ©«Ÿ£¦«¤Ÿ

:éçaæî ìò älà eáéø÷záàì-íà ©§¦¥¤©¦§§¦¦´Ÿ
áì-ìr eîéùú àì-íàå eòîLú¦§§¿§¦ŸÁ¨¦̧Ÿ©¥¹

ì ãBák úúìéîLBìlçì ìáì ¨¥¯¨´¦§¦À§©§©§

éì éeàø ïéàL ïaø÷aýåýé øîà §¨§¨¤¥¨¦¨©Æ§Ÿ̈´
íëá ézçlLå úBàáöíéðäka §¨½§¦©§¦³¨¤Æ©Ÿ£¦

íòáeäøànä-úàãñôäå øBñçî ¨¨¤©§¥½̈©£§¤§¥

éúBøàåäìì÷ì Ctäà-úà §¨«¦−¤§Ÿ¦§¨¨¤
íëéúBëøaézëøaL äëøaä úà ¦§«¥¤®¤©§¨¨¤¥©§¦

úéaä ïéða øçà íëúàíâåäøànä ¤§¤©©¦§©©©¦§©Æ©§¥¨

éðà ék ,äø÷îa äpðéà äzò úLnLîä©§©¤¤©¨¥¤¨§¦§¤¦£¦

äéúBøàlîäìì÷e äøéøà ïBLék ¨´¦½¨¦§£¦¨§¨¨¦¬
áì-ìr íéîN íëðéàøäfäì ¥«§¤−¨¦¬©¥«§¦¨¥

:éãBáëaâ-úà íëì ørâ éððä ¦§¦¦«§¦̧Ÿ¥³¨¤Æ¤
òøfäçîöé àlL òøfa øòâàéúéøæå ©¤½©¤§©©¤©¤Ÿ¦§©§¥¦³¦
øfôàLøôìáæLøt íëéðt-ìr £©¥¤̧¤Æ¤¤©§¥¤½¤−¤

íëébçíéáéø÷î ízàL úBîäaäî ìáæ ©¥¤®¤¤¥©§¥¤©¤©§¦¦

éðôìàùðåàOé íëãéaL äfä ïBòä §¨©§¨¨¬Ÿ¤¨©¤¤§¤§¤¦¨

åéìà íëúà:äfä ïBéfaä ìà ¤§¤−¥¨«¤©¦¨©¤

ãíëéìà ézçlL ék ízrãéå¦«©§¤¾¦ µ¦©´§¦£¥¤½
úBéäì úàfä äåönä úàíéøäæð ¥−©¦§¨´©®Ÿ¦«§³¦§¨¦

a eîi÷úzL äöøàL éôì éãBáëaéúéøa ¦§¦§¦¤¤§¤¤¦§©§¦§¦¦Æ
úàèáL íòýåýé øîà éåì- ¤¦¥¤¥¦½¨©−§Ÿ̈¬

:úBàáöäéúéøa|Bzà äúéäBì äôéñBäBì-íðzàå íBìMäå íéiçää øeáòa älà úààøBîãáìa äéäLàeä úçð éîL éðtîe éðàøéiåäéä §¨«§¦¦´¨«§¨´¦À¦¨©«©¦Æ§©¨½¨«¤§¥¬¤¥¤©£©−̈¤¨¨¦§¨©¦«¨¥®¦¦§¥¬§¦−¦©¬«¨¨

טלה
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:àeä úçð éîL éðtîe éðàøéiååúøBz ©¦«¨¥®¦¦§¥¬§¦−¦©¬«©³
àöîð-àì äìårå eäéôa äúéä úîà¡¤Æ¨«§¨´§¦½§©§−̈«Ÿ¦§¨´

Cìä øBLéîáe íBìLa åéúôNáézà ¦§¨¨®§¨³§¦Æ¨©´¦¦½
:ïBrî áéLä íéaøåæïäë éúôN-ék §©¦−¥¦¬¥«¨«¦«¦§¥³Ÿ¥Æ

ék eäétî eL÷áé äøBúå úrã-eøîLé¦§§©½©§¨−§©§´¦¦®¦²
:àeä úBàáö-ýåýé Càìî©§©¬§Ÿ̈«§¨−«

`xenl iy
,éðàøéiå àøBîàøé äéäå ,Baìa äéäL àøBnä øeáòa Bì ézúð älà úà ¨©¦¨¥¦¤¥¤¨©¦©£©¨¤¨¨§¦§¨¨¨¥

.éðtî,àeä úçðlî ,úçð .àøéúî àeä"úzç éäéå" ïBL.(d,dl ziy`xa) ¦¨©¦©¦§¨¥¦©¦§©§¦¦©

(å,eäéôa äúéä úîà úøBz©¡¤¨§¨§¦
,äøBz íòä úà ãnìî äéä éåì èáL¥¤¥¦¨¨§©¥¤¨¨¨

.úîàä Cøcî äèð àìåíBìLa §Ÿ¨¨¦¤¤¨¡¤§¨
,ézà Cìä øBLéîáeøeáòa §¦¨©¦¦©£

ïéa íBìL úBNòì óãBø äéä éúåöî¦§Ÿ©¨¨¥©£¨¥

.äøLéä Cøca íëéøãäìe ,úBiøaä©§¦§©§¦¨©¤¤©§¨¨

(æ,'åâå 'ä Càìî ékàeä ék ¦©§©¦

Cøcä íúBøBäì ä"á÷ä ìL BçeìL§¤§¨©¤¤

...øîà éåììe" áeúkL Bîëe .äøLéä©§¨¨§¤¨§¥¦¨©

éètLî eøBéEúøBúå á÷òéì E ¦§¨¤§©£Ÿ§¨§

"ìàøNéì.(iÎg,bl mixac) §¦§¨¥

mixn zxhr
:ãòøðå àøéúîåãçàå ãçà ìk ,íéðäkä ñçðéôe øæòìàå ïøäàúîà úøBz ¦§¨¥§¦§¨©£Ÿ§¤§¨¨¦§¨©Ÿ£¦¨¤¨§¤¨©³¡¤Æ

eäéôa äúéäeäæ ,ála ãçàå äta ãçà äéä àlLàöîð-àì äìårå ¨«§¨´§¦½¤Ÿ¨¨¤¨©¤§¤¨©¥¤§©§−̈«Ÿ¦§¨´
íBìLa åéúôNáìàøNé íò ¦§¨®̈§¨³¦¦§¨¥

øBLéîáeéúBöî úBNòìCìäézà §¦Æ©£¦§©¨©´¦¦½
íéaøåéåì èáL ìkïBrî áéLä §©¦−¨¥¤¥¦¥¦¬¥«¨«

(á"ì úåîù) ìâòä äNòîa:æäæ ìk §©£¥¨¥¤¨¤

ïäk ìëì éeàøïäë éúôN-ékíéeàø ¨§¨Ÿ¥¦«¦§¥³Ÿ¥Æ§¦

Lúrã-eøîLééða ìkL àeä éeàøäå ¤¦§§©½©§¨¨¤¨§¥

ìàøNéék eäétî eL÷áé äøBúå ¦§¨¥§−̈§©§´¦¦®¦²
àeä úBàáö-ýåýé CàìîBçeìL ©§©¬§Ÿ̈«§¨−«§

Bîëe ,øLiä Cøcä íúBøBäì íB÷î ìL¤¨§¨©¤¤©¨¨§

éètLî eøBé 'åâå øîà éåììe øîàpLE ¤¤¡©§¥¦¨©¦§¨¤

(âì íéøáã) á÷òéì: §©£Ÿ

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤

ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
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é:äðøç Cìiå òáL øàaî á÷ré àöiåàéòbôiå ©¥¥¬©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¥−¤¨¨«¨©¦§©̧
éðáàî çwiå LîMä àá-ék íL ïìiå íB÷na©¨¹©¨³¤¨Æ¦¨´©¤½¤©¦©Æ¥«©§¥´
:àeää íB÷na ákLiå åéúLàøî íNiå íB÷nä©¨½©−̈¤§©«£Ÿ¨®©¦§©−©¨¬©«

áérébî BLàøå äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−©¦´©
:Ba íéãøéå íéìò íéýìû éëàìî äpäå äîéîMä©¨¨®§¨§¦¥Æ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬§«Ÿ§¦−«

(éåì)âééýìû ýåýé éðà øîàiå åéìr ávð ýåýé äpäå§¦¥̧§Ÿ̈¹¦¨´¨¨»©Ÿ©¼£¦´§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ
éáà íäøáàäzà øLà õøàä ÷çöé éýìûå E ©§¨¨´¨¦½¥«Ÿ¥−¦§®̈¨À̈¤£¤³©¨Æ

:Erøæìe äpðzà Eì äéìr áëLãéErøæ äéäå Ÿ¥´¨¤½¨§¬¤§¤−¨§©§¤«§¨¨³©§£Æ
äaâðå äðôöå äîã÷å äné zöøôe õøàä øôrk©«£©´¨½̈¤¨«©§¨²¨¬¨¨¥−§¨§¨´Ÿ¨¨¤®§¨
:Erøæáe äîãàä úçtLî-ìk Eá eëøáðå§¦§§¬§²¨¦§§¬Ÿ¨«£¨−̈§©§¤«

åèézøîLe Cnr éëðà äpäåCìz-øLà ìëa E §¦¥̧¨«Ÿ¦¹¦À̈§©§¦̧Æ§´Ÿ£¤¥¥½
éúáLäåãr Eáærà àì ék úàfä äîãàä-ìà E ©«£¦´Ÿ¦½¤¨«£¨−̈©®Ÿ¦ µ´Ÿ¤«¡¨§½©µ

:Cì ézøac-øLà úà éúéNr-íà øLàæèõ÷éiå £¤´¦¨¦½¦¥¬£¤¦©−§¦¨«©¦©´

äfä íB÷na ýåýé Lé ïëà øîàiå BúðMî á÷ré©«£Ÿ»¦§¨¼©ÀŸ¤¨¥Æ¥´§Ÿ̈½©¨−©¤®
:ézrãé àì éëðàåæéàøBp-äî øîàiå àøéiå §¨«Ÿ¦−¬Ÿ¨¨«§¦©¦¨Æ©Ÿ©½©−̈

ä íB÷näørL äæå íéýìû úéa-íà ék äæ ïéà äf ©¨´©¤®¥´¤À¦ µ¦¥´¡Ÿ¦½§¤−©¬©
:íéîMä(ìàøùé)çé-úà çwiå ø÷aa á÷ré íkLiå ©¨¨«¦©©§¥̧©«£¹Ÿ©ÀŸ¤©¦©³¤

äávî dúà íNiå åéúLàøî íN-øLà ïáàä̈¤̧¤Æ£¤¨´§©«£Ÿ½̈©¨¬¤Ÿ−̈©¥®̈
:dLàø-ìr ïîL ÷öiåèéíB÷nä-íL-úà àø÷iå ©¦¬Ÿ¤−¤©Ÿ¨«©¦§¨²¤¥«©¨¬

:äðLàøì øérä-íL æeì íìeàå ìû-úéa àeää©−¥«¥®§¨²¬¥«¨¦−¨¦«Ÿ¨«
ëéãnr íéýìû äéäé-íà øîàì øãð á÷ré øciå©¦©¬©«£−Ÿ¤´¤¥®Ÿ¦¦«§¤̧¡Ÿ¦¹¦¨¦À

éì-ïúðå CìBä éëðà øLà äfä Cøca éðøîLe§¨©¸¦Æ©¤³¤©¤Æ£¤´¨«Ÿ¦´¥½§¨«©¦¬
:Laìì ãâáe ìëàì íçìàë-ìà íBìLá ézáLå ¤²¤¤«¡−Ÿ¤¬¤¦§«Ÿ§©§¦¬§¨−¤

:íéýìûì éì ýåýé äéäå éáà úéaáëúàfä ïáàäå ¥´¨¦®§¨¨¯§Ÿ̈²¦−¥«Ÿ¦«§¨¤´¤©ÀŸ
øLà ìëå íéýìû úéa äéäé äávî ézîN-øLà£¤©̧§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´¡Ÿ¦®§ŸÆ£¤´

:Cì epøOrà øOr éì-ïzz¦¤¦½©¥−£©§¤¬¨«

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ה' כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

ש"ב הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר עזריאל זעליג שי'

שלום וברכה!

ימלא  ובודאי  בריאותו,  אודות  כותב  בו  תולדות,  מעש"ק  מכתבו  לקבלת  נבהלתי 
ולאט לאט  יוכל להודיע בקרוב ממש אשר הוטב מצב בריאותו  ובמילא  כהוראת הרופאים 

חוזר לעבודתו בקדש כמובן ברשיונם של הנ"ל.

הזקן  רבינו  גאולת  ונס  ישראל  כלל  של  והנסים  הגאולה  חדש  הוא  זה  שחדש  וכיון 
שבאמת הוא ג"כ נסים של כלל ישראל וכידוע פתגם אדמוה"ז שתורת החסידות היא שייכה 
לכלל ישראל, הנה יקויים בנו איווי נשיאינו הק' שיהי' גילוי עצמותינו, כל המציאות העצם 
וההתפשטות - אשר בריאות כזו ברוחניות בדרך ממילא מביא בריאות בגשמיות עד"ז והשי"ת 

יזכהו לבשר טובות עד"ז בקרוב ממש.

בברכה.

 קטיאת התוטה למנחת שבת קודש 

טלז
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לוח זמנים לשבוע פרשת תולדות - בערים שונות בעולם 
זמני יום טאשון ויום שבת

)ח( = שעון חוטף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:126:178:128:158:478:519:429:4411:5611:5816:4016:3917:0817:0616:1917:17באר שבע )ח(

6:156:208:128:158:488:529:429:4511:5611:5716:4016:3817:0417:0316:0517:14חיפה )ח(

6:126:178:118:148:468:509:409:4311:5511:5616:4316:4117:0517:0416:0117:15ירושלים )ח(

6:146:198:128:168:488:529:429:4511:5611:5816:3916:3717:0717:0516:1517:16תל אביב )ח(

7:097:178:368:409:229:2710:1010:1412:1012:1216:1116:0616:4816:4315:4916:58אוסטריה, וינה )ח(

5:575:548:458:439:299:2910:4310:4313:4113:4320:1620:2320:4720:5420:0221:07אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:067:148:378:419:229:2710:1010:1412:1312:1416:1916:1516:5516:5115:5717:04אוקראינה, אודסה )ח(

6:426:518:108:148:569:019:449:4711:4411:4615:4615:4116:2316:1815:2416:32אוקראינה, דונייצק )ח(

6:557:038:218:259:089:139:559:5911:5511:5715:5615:5016:3316:2815:3316:42אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:277:368:488:529:379:4210:2310:2712:2112:2316:1516:0916:5316:4815:5217:03אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:207:298:408:459:309:3510:1610:2012:1312:1516:0616:0116:4516:4015:4316:55אוקראינה, קייב )ח(

6:426:468:508:529:239:2610:1910:2212:3812:4017:3417:3418:0018:0017:1418:10איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

7:297:379:039:079:479:5110:3510:3912:3912:4116:5116:4717:2317:1916:2717:33איטליה, מילאנו )ח(

5:565:578:258:278:568:579:5810:0012:3012:3218:0418:0518:2718:2917:4718:38אקוואדור, קיטו )ח(

5:385:358:258:249:079:0610:1910:1913:1413:1719:4319:4820:1220:1819:2820:30ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:136:099:028:599:509:4911:0511:0514:0714:1020:4920:5621:2321:3120:3721:45ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:567:028:428:469:229:2610:1310:1612:2212:2416:4816:4517:1917:1616:2817:28ארה״ב, בולטימור )ח(

6:486:558:328:369:139:1710:0410:0712:1112:1316:3416:3117:0617:0316:1317:15ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:496:568:338:379:139:1810:0410:0812:1212:1416:3516:3117:0617:0316:1417:16ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:297:369:109:149:519:5610:4110:4512:4812:5017:0617:0317:3917:3616:4517:48ארה״ב, דטרויט )ח(

6:506:558:528:559:279:3010:2110:2412:3712:3917:2417:2317:5117:4917:0418:00ארה״ב, האוסטון )ח(

6:296:358:258:289:019:059:559:5812:0812:0916:4616:4417:1417:1316:2617:24ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:426:478:498:529:229:2510:1810:2112:3712:3817:3117:3017:5617:5617:1118:06ארה״ב, מיאמי )ח(

6:466:538:298:339:109:1410:0010:0312:0712:0916:2816:2517:0016:5716:0717:10ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:127:198:569:009:379:4110:2810:3112:3612:3716:5916:5617:3017:2816:3817:40ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:466:538:288:329:099:139:5910:0312:0612:0816:2616:2216:5816:5516:0517:07ארה״ב, שיקגו )ח(

5:505:508:308:309:029:0310:0910:1012:5112:5218:4718:5019:1119:1518:3119:25בוליביה, לה-פס )ח(

8:078:179:259:3010:1610:2111:0111:0512:5813:0016:4816:4217:2817:2216:2517:38בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:068:169:259:3010:1510:2111:0111:0512:5813:0016:4916:4417:2917:2416:2617:39בלגיה, בריסל )ח(

5:125:117:557:558:308:319:399:4012:2612:2718:3718:4118:5919:0318:1819:14ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:025:017:447:448:198:199:289:2812:1412:1518:1918:2318:4518:5018:0519:00ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:277:368:448:489:349:4010:1910:2412:1612:1816:0716:0016:4516:4015:4516:55בריטניה, לונדון )ח(

7:437:548:538:599:479:5310:3110:3512:2512:2616:0515:5816:4716:4115:4416:58בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:377:478:508:559:429:4810:2710:3112:2212:2416:0816:0216:4816:4215:4316:58גרמניה, ברלין )ח(

7:467:559:089:129:5710:0210:4310:4712:4112:4316:3516:2917:1417:0916:1217:24גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:085:077:527:528:298:299:389:3912:2712:2818:4518:4919:0519:1018:2419:21דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:496:529:039:059:349:3710:3210:3412:5412:5617:5917:5918:2418:2417:4118:34הודו, מומבאי )ח(

6:446:478:589:019:309:3310:2810:3012:5012:5217:5617:5618:2118:2117:3818:31הודו, פונה )ח(

6:567:048:248:299:109:159:5810:0211:5912:0116:0315:5816:3916:3415:4016:48הונגריה, בודפשט )ח(

לוח זמנים 
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*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת תולדות - בערים שונות בעולם 
זמני יום טאשון ויום שבת

)ח( = שעון חוטף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:537:008:378:419:189:2210:0810:1212:1612:1816:3816:3517:1017:0716:1717:19טורקיה, איסטנבול )ח(

7:117:179:009:049:399:4310:3110:3412:4112:4217:1017:0717:4017:3816:5017:50יוון, אתונה )ח(

7:157:238:458:499:309:3510:1810:2212:2012:2216:2516:2017:0116:5716:0317:10מולדובה, קישינב )ח(

6:476:509:009:039:329:3510:3010:3212:5112:5317:5617:5618:2118:2117:3818:31מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:454:407:327:298:288:269:459:4412:5212:5519:4619:5420:2420:3319:3520:49ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:286:338:338:369:079:1010:0210:0512:1912:2117:1017:0917:3617:3516:5117:46נפאל, קטמנדו )ח(

7:047:118:508:549:309:3410:2110:2412:3012:3116:5516:5217:2617:2316:3217:35סין, בייג'ין )ח(

6:486:509:179:189:479:4910:5010:5113:2013:2218:5218:5319:1519:1718:3519:26סינגפור, סינגפור )ח(

7:057:158:208:259:119:179:5610:0011:5211:5315:3715:3116:1816:1315:1416:28פולין, ורשא )ח(

5:335:338:108:108:418:429:479:4812:2612:2718:1518:1818:3918:4318:0018:52פרו, לימה )ח(

7:477:559:209:2410:0510:0910:5310:5712:5612:5817:0517:0117:4017:3616:4317:49צרפת, ליאון )ח(

8:078:169:329:3710:2010:2511:0611:1013:0613:0817:0717:0117:4217:3816:4217:52צרפת, פריז )ח(

5:455:478:118:138:428:449:439:4512:1212:1417:3917:4018:0218:0417:2218:13קולומביה, בוגוטה )ח(

7:187:258:569:009:399:4310:2810:3212:3312:3516:5116:4717:2117:1816:2617:31קנדה, טורונטו )ח(

7:007:088:348:389:189:2310:0710:1012:1012:1216:2016:1616:5416:5015:5717:03קנדה, מונטריאול )ח(

6:246:308:198:228:568:599:499:5212:0112:0316:3716:3517:0617:0416:1717:16קפריסין, לרנקה )ח(

8:378:489:429:4710:3710:4311:2011:2513:1213:1316:4616:3917:3017:2416:2217:41רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:158:269:169:2110:1310:1910:5511:0012:4512:4716:1916:1117:0116:5415:5017:11רוסיה, מוסקבה )ח(

7:327:409:029:069:479:5210:3510:3912:3712:3816:4116:3617:1717:1316:1917:27רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:377:469:069:119:529:5710:4010:4412:4112:4316:5016:4517:2117:1716:2317:31שוויץ, ציריך )ח(

6:206:238:398:419:109:1210:0910:1112:3412:3517:4717:4818:1118:1217:3018:21תאילנד, בנגקוק )ח(

סדט מצות הדלקת נטות לשבת 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
טלר
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לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמט

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון
יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
לבייב

�
לעילוי נשמת הטה"ח ט' טובי' ב"ט יעקב ע"ה

תפילת הדטך
צטיך לאומטה כשהחזיק בדטך חוץ לעיט ביום טאשון כשנוסע מביתו, ורוב לומט מעומד אם אפשט בקל. ובשאט הימים שמתעכב 

בדטך עד שובו לביתו יאמט אותה בכל בוקט אפילו במלון ויחתום בטוך אתה שומע תפלה בלי הזכטת שם:

לֹום ְוִתְסְמֵכנּו  לֹום ְוַתְדִריֵכנּו ְלׁשָ ֵדנוּ ְלׁשָ לֹום ְוַתְצִעִ ּתֹוִליֵכנּו ְלׁשָ ָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
לֹום(,  ְלׁשָ ְוַתֲחִזיֵרנוּ  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר  ּוְלׁשָ ְמָחה  ּוְלׂשִ ים  ְלַחּיִ ֶחְפֵצנּו  ִלְמחֹוז  יֵענּו  ְוַתּגִ לֹום,  ְלׁשָ
ְלעֹוָלם.  וָּבאֹות  ׁשֹות  ְתַרּגְ ַהּמִ ל־ּפּוְרָעִניֹּות  ּוִמּכָ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָרעֹות  ְוַחּיֹות  ְוִלְסִטים  ְואֹוֵרב  ל־אֹוֵיב  ּכָ ף  ִמּכַ יֵלנּו  ְוַתּצִ
ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל־רֹוֵאינּו, ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים  ֵנִני ְלֵחן ּוְלֶחֶסד וְּלַרֲחִמים ּבְ ה ָיֵדינוּ, ְוִתּתְ ָכל־ַמֲעׂשֵ ָרָכה ּבְ ַלח ּבְ ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ טֹוִבים ְוִתׁשְ

03-9601001
DvarMalchus.org

חפשו 'דבר מלכות' בעמדות נדרים פלוס

Office@Chazak.co.il :הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל

Israel@DvarMalchus.org :לבקשות ושינויים

USA@DvarMalchus.org :בארה"ב וקנדה

Lahak.orgChasidut.tvOtzar770.com

ללימוד שיחות קודש ומאמרים: 


