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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

‰l‡Âיעקב את מצרימה הּבאים יׂשראל ּבני ׁשמֹות ¿≈∆ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹ
ּבאּו ּוביתֹו (ּבעל1איׁש ּבזה ׁשּמדּיק מה וידּוע , ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ

אֹור'2ההּלּולא ּב'תֹורה וּיּגׁש3) ּדבפרׁשת ּכן4, ּגם נאמר ְְֱִִִֵֶַַַַַַָָָָ
ּובניו, יעקב מצרימה הּבאים יׂשראל ּבני ׁשמֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹואּלה
להבין ּגם מצרימה. ּבֹואם ענין ּבּתֹורה הכּפל ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֻולּמה
ּדאףֿעלּֿפי מּובן ּגּופא ּדמּזה להכא, מהתם ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּׁשּנּויים
ּבפרׁשת נאמר ׁשּכבר הענין אֹותֹו ּכאן הכּפל ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּבכללּות
הּוא ּׁשּבגלּוי הרי ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא מקרא ּדאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָוּיּגׁש,
הם הרי ּבפרטּיּות עםּֿכלֿזה ׁשם, הּנאמר עם אחד ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָענין
לֹומדים אחת מּתיבה אפילּו ׁשהרי ּבענינם, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָחלּוקים
מהּנאמר ׁשּנּויים ּכּמה יׁשנם וכאן ּבהלכה, ענינים ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכּמה

וּיּגׁש. ְִַַַָָּבפרׁשת

Ô·eÈÂּדבכללּות מצרים, ּדגלּות הענין ּבאּור ּבהקּדים זה ¿»ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו מלכּיֹות, ׁשעּבּוד ענין ועּנּו5הּוא ְְְְְִִִֶַַָֻ

לירד ראּוי יעקב היה ולכן ׁשנה, מאֹות ארּבע ְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹאֹותם
לֹו ּגרמה ׁשּזכּותֹו אּלא ּברזל, ׁשל ּבׁשלׁשלאֹות ,6למצרים ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ההּגדה ּבעל וכלׁשֹון הּקּב"ה, צּוּוי עלּֿפי ירד ְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשלפעל
הּוא מצרים ׁשּגלּות הּטעם וזהּו הּדּבּור. עלּֿפי ְְִִִִֶֶַַַַַַָָאנּוס
ענינים ׁשני ׁשּיׁשנם מּובן ּומּזה הּגלּיֹות. לכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשרׁש

מצ ּגלּות מצרים, ׁשרׁשּבגלּות ׁשהּוא ּומה ּכפׁשּוטּה, רים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ
הא' מצרים, ׁשּבתבת הּפרּוׁשים ׁשני ׁשּזהּו הּגלּיֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלכל
והב' מצרים), ּגלּות על (ּדקאי ּוגבּולים מצרים ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָמּלׁשֹון
נקראּו ּדלכן הּגלּיֹות), ׁשאר על (ּדקאי וצרה מצר ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻמּלׁשֹון
מצרֹות ׁשהם עלֿׁשם מצרים, עלֿׁשם הּמלכּיֹות ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָֻּכל

ירד7ליׂשראל ׁשּנאמר וזה ועקתא, צרה מּלׁשֹון ּדהינּו , ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
גֹו' ּגאּלת8ירדנּו ׁשּגם מּובן זה ּומּכל ירידה. אחר ירידה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

אעל ואנכי מצרים ּגאּלת לגּבי ּגם נאמר ולכן הּגאּלֹות, ּכל את ּכֹוללת ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻֻמצרים
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ה

,zah d"k ,zeny zyxt zay .c"qa

b"lyz'd ,hay ycegd mikxan

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

‰l‡Âיעקב את מצרימה הּבאים יׂשראל ּבני ׁשמֹות ¿≈∆ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹ
ּבאּו ּוביתֹו (ּבעל1איׁש ּבזה ׁשּמדּיק מה וידּוע , ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ

אֹור'2ההּלּולא ּב'תֹורה וּיּגׁש3) ּדבפרׁשת ּכן4, ּגם נאמר ְְֱִִִֵֶַַַַַַָָָָ
ּובניו, יעקב מצרימה הּבאים יׂשראל ּבני ׁשמֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹואּלה
להבין ּגם מצרימה. ּבֹואם ענין ּבּתֹורה הכּפל ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֻולּמה
ּדאףֿעלּֿפי מּובן ּגּופא ּדמּזה להכא, מהתם ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּׁשּנּויים
ּבפרׁשת נאמר ׁשּכבר הענין אֹותֹו ּכאן הכּפל ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּבכללּות
הּוא ּׁשּבגלּוי הרי ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא מקרא ּדאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָוּיּגׁש,
הם הרי ּבפרטּיּות עםּֿכלֿזה ׁשם, הּנאמר עם אחד ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָענין
לֹומדים אחת מּתיבה אפילּו ׁשהרי ּבענינם, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָחלּוקים
מהּנאמר ׁשּנּויים ּכּמה יׁשנם וכאן ּבהלכה, ענינים ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכּמה

וּיּגׁש. ְִַַַָָּבפרׁשת

Ô·eÈÂּדבכללּות מצרים, ּדגלּות הענין ּבאּור ּבהקּדים זה ¿»ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו מלכּיֹות, ׁשעּבּוד ענין ועּנּו5הּוא ְְְְְִִִֶַַָֻ

לירד ראּוי יעקב היה ולכן ׁשנה, מאֹות ארּבע ְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹאֹותם
לֹו ּגרמה ׁשּזכּותֹו אּלא ּברזל, ׁשל ּבׁשלׁשלאֹות ,6למצרים ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ההּגדה ּבעל וכלׁשֹון הּקּב"ה, צּוּוי עלּֿפי ירד ְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשלפעל
הּוא מצרים ׁשּגלּות הּטעם וזהּו הּדּבּור. עלּֿפי ְְִִִִֶֶַַַַַַָָאנּוס
ענינים ׁשני ׁשּיׁשנם מּובן ּומּזה הּגלּיֹות. לכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשרׁש

מצ ּגלּות מצרים, ׁשרׁשּבגלּות ׁשהּוא ּומה ּכפׁשּוטּה, רים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ
הא' מצרים, ׁשּבתבת הּפרּוׁשים ׁשני ׁשּזהּו הּגלּיֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלכל
והב' מצרים), ּגלּות על (ּדקאי ּוגבּולים מצרים ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָמּלׁשֹון
נקראּו ּדלכן הּגלּיֹות), ׁשאר על (ּדקאי וצרה מצר ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻמּלׁשֹון
מצרֹות ׁשהם עלֿׁשם מצרים, עלֿׁשם הּמלכּיֹות ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָֻּכל

ירד7ליׂשראל ׁשּנאמר וזה ועקתא, צרה מּלׁשֹון ּדהינּו , ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
גֹו' ּגאּלת8ירדנּו ׁשּגם מּובן זה ּומּכל ירידה. אחר ירידה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

אעל ואנכי מצרים ּגאּלת לגּבי ּגם נאמר ולכן הּגאּלֹות, ּכל את ּכֹוללת ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻֻמצרים
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את משכו לה, עשו מה נמשכת,

אחריו מהלכת והיתה לפניה בנה

היה כך בטובתה. שלא כרחה על

למצרים לירד ראוי יעקב אבינו

אמר ובקולרין, בשלשלאות

מורידו ואני בכורי בני הקב"ה

עשה מה (לכן כו' בבזיון?

(יוסף) בנו את משך הקב"ה)

אחריו יורד (יעקב) והוא לפניו,

בטובתו] שלא כרחו ‰aw"‰על Èeeˆ ÈtŒÏÚ „¯È ÏÚÙÏL (המדרש, ∆¿…«»««ƒƒ«»»
ונוראית, קשה בעבדות להתחיל אמורה היתה ובניו יעקב שגלות מגלה

בניו) אצל מכן לאחר רק להתרחש נדחתה זו גזירה ÏÚaולמעשה ÔBLÏÎÂ ,¿ƒ¿««
¯eac‰ ÈtŒÏÚ Òe�‡ ‰„b‰‰היה הציווי) (לולא עצמו מצד יעקב אצל ««»»»«ƒ«ƒ

למצרים לרדת לגמרי מופרך

מקום היותה בשל הארץ, ערות

ה' של ציוויו ורק רוחנית, סכנה

העצומה לירידה שאנסו הוא

eÏbL˙הזאת) ÌÚh‰ e‰ÊÂ .¿∆«««∆»
ÏÎÏ L¯L ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ…∆¿»
Ô·eÓ ‰fÓe .˙BiÏb‰«»Àƒ∆»
ÌÈ�È�Ú È�L Ì�LiL∆∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ

,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚a.א˙eÏb ¿»ƒ¿«ƒ»
,dËeLÙk ÌÈ¯ˆÓ.ב‰Óe ƒ¿«ƒƒ¿»«

ÏÎÏ L¯L ‡e‰L∆…∆¿»
È�L e‰fL ,˙BiÏb‰«»À∆∆¿≈
˙·˙aL ÌÈLe¯t‰«≈ƒ∆¿≈«
ÔBLlÓ '‡‰ ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»ƒ¿
È‡˜c) ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆÓ¿»ƒ¿ƒ¿»≈

eÏb˙[=מוסב] ÏÚ«»
ÔBLlÓ '·‰Â ,(ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿«ƒ¿

È‡˜c) ‰¯ˆÂ ¯ˆÓ[מוסב=] ≈«¿»»¿»≈
ÔÎÏc ,(˙BiÏb‰ ¯‡L ÏÚ«¿««»À¿»≈
ŒÏÚ ˙BiÎÏn‰ Ïk e‡¯˜�ƒ¿¿»««¿À«
ÌLŒÏÚ ,ÌÈ¯ˆÓ ÌL≈ƒ¿«ƒ«≈
Ï‡¯NÈÏ ˙B¯ˆÓ Ì‰L7, ∆≈¿≈¿ƒ¿»≈

‰¯ˆ ÔBLlÓ e�È‰c¿«¿ƒ¿»»
‡˙˜ÚÂ[הגלות ,[=מועקת ¿«¿»

e�„¯È „¯È ¯Ó‡pL ‰ÊÂ¿∆∆∆¡«»…»«¿
'B‚8‰„È¯È ¯Á‡ ‰„È¯È¿ƒ»««¿ƒ»

ועוד מצרים לגלות (ירידה

נתינת עצם היא ירידה,

בשאר נוספת לירידה האפשרות

Ô·eÓהגלויות) ‰Ê ÏkÓe .ƒ»∆»
ÌÈ¯ˆÓ ˙l‡b ÌbL∆«¿À«ƒ¿«ƒ

k ˙‡ ˙ÏÏBk,˙Bl‡b‰ Ï ∆∆∆»«¿À
Èa‚Ï Ìb ¯Ó‡� ÔÎÏÂ¿»≈∆¡««¿«≈
ÈÎ�‡Â ÌÈ¯ˆÓ ˙l‡b¿À«ƒ¿«ƒ¿»…ƒ
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l`xyiו ipa zeny dl`e

עלה לא9ּגם מצרים ּביציאת ּובאמת עלּיֹות, ׁשּתי , ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹ
על רֹומזת הּׁשנית זֹו עלּיה ּכי אחת, ּפעם רק ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָנתעּלּו

ּבפרׁשתנּו וגם העתידה, אל10ּגאּלה הוי' וּיאמר נאמר ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ
אׁשר זאת, ּבצרה עּמם אהיה אהיה, אׁשר אהיה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֹמׁשה

מלכּיֹות ׁשאר ּבׁשעּבּוד עּמם ׁשאחר11אהיה ואףֿעלּֿפי , ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֻ
צרה להם מזּכיר אני מה הּקּב"ה לפני מׁשה אמר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכ
ּכה אמרּת, יפה לֹו ענה והּקּב"ה זֹו, ּבצרה דּים ְְְֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹאחרת
אחת, ּפעם – אליכם ׁשלחני אהיה יׂשראל לבני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹתאמר
לּמה ּכן ואם מׁשה, סברת הּקּב"ה ידע מעּקרא ּגם ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹהרי
לׁשּתי ּבזה רמז וּדאי אּלא ּפעמים, ב' לכּתחּלה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאמר
ּוגאּלה מצרים ּגאּלת מצרים, ּבגאּלת ׁשּכלּולֹות ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָֻֻֻֻהּגאּלֹות
ולכן מצרים, ּגאּלת רק ּבזה היה ּׁשּבגלּוי אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהעתידה,
– אליכם ׁשלחני אהיה רק ליׂשראל ּׁשּיאמר לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאמר

אחת. ַַַַּפעם

e‰ÊÂּׁשּכתּוב מה אראּנּו12ּגם מצרים מארץ צאת ּכימי ¿∆ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
רק ׁשהּוא הא' ּפרּוׁשים, ב' ּבזה ּדיׁשנם ְְְִִֵֶֶֶַָָָָנפלאֹות,

ה ּגאּלה ענין הּכתּוב ׁשּמּקיׁש ּדהינּו אחרֹונהּדגמא, ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻֻ
מצרים ּכבר13לגאּלת היתה מצרים ׁשּבגאּלת והב' , ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֻֻ

העתידה הּגאּלה ּגם ּבּזהר14ּכלּולה איתא ּדהּנה ּכימי15. ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֻ
וכן נפקּו, זימנא ּבחד ּדהא ליּה מּבעי ּכיֹום גֹו' ְְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָצאת

ּכתיב מצרים ּגאּלת צאת16ּבזכירת יֹום את ּתזּכר למען ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַֹֻ
א רּבים. לׁשֹון ּכימי נאמר לּמה ּכן ואם מצרים, ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמארץ

הּוא הּגאּלה17הענין עד מצרים יציאת מּזמן ּדהּנה , ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻ
מארץ צאת ימי הם אמן, ּבימינּו ּבמהרה לבא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹהעתידה
נפלאֹות ואראּנּו רּבים, לׁשֹון ּכימי אמר ולכן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָמצרים,
ּבימינּו ּבמהרה לבא העתידה ּדגאּולה הּגּלּוי על ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹקאי
ּתהיה אזי העתידה, הּגאּלה ּתהיה ׁשּכאׁשר הרי ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאמן,
מּסעי ּדאּלה הענין ּובדגמת מצרים, ּדיציאת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻהּׁשלמּות
רּבים, לׁשֹון מּסעי מצרים, מארץ יצאּו אׁשר יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבני
הּוא מצרים מארץ והרי מצרים, מארץ יצאּו אׁשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּוכתיב
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‰ÏÚ Ìb EÏÚ‡9˙BiÏÚ ÈzL עילוי, אחר מגלות.עילוי שהעלייה ועד ««¿«»…¿≈¬ƒ
לבוא לעתיד הגדולה לעלייה טפלה תהיה ÈˆÈa‡˙מצרים ˙Ó‡·e ,∆¡∆ƒƒ«

elÚ˙� ‡Ï ÌÈ¯ˆÓאלא˙È�M‰ BÊ ‰iÏÚ Èk ,˙Á‡ ÌÚt ˜¯ ƒ¿«ƒ…ƒ¿««««««ƒ¬ƒ»«≈ƒ
e�˙L¯Ùa Ì‚Â ,‰„È˙Ú‰ ‰l‡b ÏÚ ˙ÊÓB¯10¯Ó‡iÂ ¯Ó‡� ∆∆«¿À»»¬ƒ»¿«¿»»»≈∆¡««…∆

‰È‰‡ ‰LÓ Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»∆…∆∆¿∆
ÌnÚ ‰È‰‡ ,‰È‰‡ ¯L‡¬∆∆¿∆∆¿∆ƒ»

˙‡Ê ‰¯ˆaושעבוד (גלות ¿»»…
‡L¯מצרים) ש, ‡‰È‰כשם ¬∆∆¿∆

¯‡L „eaÚLa ÌnÚƒ»¿ƒ¿¿»
˙BiÎÏÓ11(גלויות ,(שאר «¿À

Ck ¯Á‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆««»
‰"aw‰ È�ÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡»«…∆ƒ¿≈«»»
‰¯ˆ Ì‰Ï ¯ÈkÊÓ È�‡ ‰Ó«¬ƒ«¿ƒ»∆»»

BÊ ‰¯ˆa Ìi„ ˙¯Á‡למה) «∆∆«»¿»»
בבשורה עכשיו אותם להדאיג

העתיד?) צרות aw‰Â"‰של ,¿«»»
ו דבריו את קיבל BÏאכן ‰�Ú»»

¯Ó‡˙ ‰k ,z¯Ó‡ ‰ÙÈ»∆»«¿»……«
‰È‰‡ Ï‡¯NÈ È�·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈∆¿∆
ÌÚt Y ÌÎÈÏ‡ È�ÁÏL¿»«ƒ¬≈∆««

˙Á‡שאר את תזכיר ואל ««
wÚÓ¯‡הגלויות Ìb È¯‰ ,¬≈«≈ƒ»»
Ò·¯˙בתחילה ‰"aw‰ Ú„È»««»»¿»«

¯Ó‡ ‰nÏ Ôk Ì‡Â ,‰LÓ…∆¿ƒ≈»»»«
ÌÈÓÚt '· ‰lÁzÎÏעל) ¿«¿ƒ»¿»ƒ

הגלויות) שני È‡cÂדבר ‡l‡ ,∆»««
‰Êa ÊÓ¯(מצרים (בגאולת »«»∆

˙BÏeÏkL ˙Bl‡b‰ ÈzLÏƒ¿≈«¿À∆¿
˙l‡b ,ÌÈ¯ˆÓ ˙l‡‚aƒ¿À«ƒ¿«ƒ¿À«
,‰„È˙Ú‰ ‰l‡‚e ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿À»»¬ƒ»
‰Êa ‰È‰ ÈeÏ‚aM ‡l‡∆»∆¿»»»»∆
ÔÎÏÂ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙l‡b ˜«̄¿À«ƒ¿«ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈÏ ¯Ó‡iM BÏ ¯Ó‡»«∆…«¿ƒ¿»≈
Y ÌÎÈÏ‡ È�ÁÏL 'È‰‡ ˜«̄∆¿∆¿»«ƒ¬≈∆

.˙Á‡ ÌÚt««««
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ12 ¿∆««∆»

ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿≈∆∆
,˙B‡ÏÙ� ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
,ÌÈLe¯t '· ‰Êa Ì�LÈc¿∆¿»»∆≈ƒ
,‡Ó‚c ˜¯ ‡e‰L '‡‰»∆«À¿»

LÈwnL e�È‰c(משווה) ¿«¿∆«ƒ
‰l‡b ÔÈ�Ú ·e˙k‰«»ƒ¿«¿À»
˙l‡‚Ï ‰�B¯Á‡‰»«¬»ƒ¿À«

ÌÈ¯ˆÓ13שתכלית שכמו ƒ¿«ƒ
מצרים גלות של השעבוד קושי

את לקבל להכינם בכדי היה

את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך שכתוב כמו מכן, לאחר התורה

המר הגלות אריכות שענין העתידה, בגאולה גם כך הזה", ההר על האלוקים

לבוא לעתיד שיתגלו התורה טעמי פנימיות לגילוי לזכות כדי הוא Â‰·'הזה ,¿«
‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰ Ìb ‰ÏeÏk ¯·k ‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙l‡‚aL∆ƒ¿À«ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»««¿À»»¬ƒ»
גלומים היו מצרים שבגאולת

לענין הצינור ופתיחת כוח נתינת

הגאולה ולענין בכלל, הגאולה

בפרט 14‰p‰cהעתידה .¿ƒ≈
‡˙È‡[מובא=]¯‰fa15 ƒ»«…«

'B‚ E˙‡ˆ ÈÓÈkהזהר מדייק ƒ≈≈¿
‡‰c dÈÏ ÈÚaÓ ÌBÈk¿ƒ»≈≈¿»

e˜Ù� ‡�ÓÈÊ „Áaלכאורה ¿«ƒ¿»»¿
"יום" כתוב להיות צריך היה

(ט"ו אחד ביום שהרי יחיד, לשון

ממצרים יצאו ÔÎÂבניסן) ,¿≈
ÌÈ¯ˆÓ ˙l‡b ˙¯ÈÎÊaƒ¿ƒ«¿À«ƒ¿«ƒ

·È˙k16˙‡ ¯kÊz ÔÚÓÏ ¿ƒ¿««ƒ¿…∆
,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
ÈÓÈk ¯Ó‡� ‰nÏ Ôk Ì‡Â¿ƒ≈»»∆¡«ƒ≈
ÔÈ�Ú‰ C‡ .ÌÈa¯ ÔBLÏ¿«ƒ«»ƒ¿»

‡e‰17‰p‰c הימים, כל ¿ƒ≈
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÓfÓט"ו) ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

ההיא) בשנה ‰l‡b‰ניסן „Ú««¿À»
‰¯‰Óa ‡·Ï ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»»…ƒ¿≈»
ÈÓÈ Ì‰ ,ÔÓ‡ e�ÈÓÈa¿»≈»≈≈¿≈
,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡≈̂¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
ÔBLÏ ÈÓÈk ¯Ó‡ ÔÎÏÂ¿»≈»«ƒ≈¿
˙B‡ÏÙ� ep‡¯‡Â ,ÌÈa«̄ƒ¿«¿∆ƒ¿»

È‡˜[מוסב=]Èelb‰ ÏÚ »≈««ƒ
‡·Ï ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡‚cƒ¿»»¬ƒ»»…
È¯‰ ,ÔÓ‡ e�ÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈»≈¬≈
‰l‡b‰ ‰È‰z ¯L‡kL∆«¬∆ƒ¿∆«¿À»
‰È‰z ÈÊ‡ ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»¬«ƒ¿∆
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ˙eÓÏM‰«¿≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ
הגאולה בזמן שהנפלאות עד
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b"lyz'd ,hay ycegd mikxan ,zah d"k ,zeny zyxt zay

הראׁשֹונה ּונסיעה יציאה זמן18רק ּדכל הּוא הענין א , ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָ
עדין האמּתי, מרחב ׁשהּוא האחרֹון לּמּסע הּגיעּו ְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
ּבענין ּגם הּוא כן ּוכמֹו מצרים, ּדיציאת הענין נׁשלם ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָֹלא
היא הרי מצרים ׁשּגאּלת מּובן ּדמּזה גֹו', צאת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֻּכימי
ׁשּמּיד אֹומרים ּגיסא ּולאיד העתידה, ּבּגאּלה ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָֻּכלּולה
ועד העתידה, הּגאּלה ּכלּולה היתה ּכבר מצרים ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָֻּביציאת
מׁשה היה יׂשראל חטאּו ּדאלמּלא עלֿזה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשאֹומרים

יׂשראל לארץ הּׁשלמה19מכניסם הּגאּלה היתה ואזי , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ּגל אחריה ׁשּמּידׁשאין הּוא, האמּור מּכל הּמּורם ּות, ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

וכן העתידה. הּגאּלה ּכלּולה היתה ּכבר מצרים ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָֻֻּבגאּלת
ׁשּזהּו מצרים, ּגאּלת ּגם ּכלּולה ּתהיה לבא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻלעתיד
זֹו ההתּכּללּות ּכן ּגם ּבהם ׁשּיׁש המצֹות, ענין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָֻּבדגמת

הּמצוה מן ּפטּור ּבמצוה העֹוסק ּכל ולכן מּפני20מּזֹו, , ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָ
הּמצוה ׁשעלֿידי ההמׁשכה ּגם ממׁשי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשעלֿידיֿזה

כּו' ּומהּו21האחרת העּקר מהּו רק הּוא החּלּוק וכל , ְִִֶֶַַַַַָָָָ
מצרים ּדגאּלת ּבענין ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻהּטפל,
הּוא החּלּוק וכל מּזֹו, זֹו ּכלּולים ׁשהם העתידה, ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻּוגאּלה
ּברכֹות ּבגמרא הענין וכּמבאר הּטפל ּומהּו העּקר .22מהּו ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָֹ

‰Ê·e'אֹור ּב'תֹורה ׁשּכתּוב מה הירידֹות23יּובן ׁשּׁשּתי »∆ְְְִֵֶֶַַָָָ
ירידה הּנה ׁשמֹות, ּודפרׁשת וּיּגׁש ּבפרׁשת ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָהּנ"ל
הב' וירידה הּמחׁשבה, אֹותּיֹות ּבבחינת היא ְֲִִִִִִִַַַַָָָָָהראׁשֹונה
ּדיציאת ּבהעלּיֹות הּוא וכן הּדּבּור, ּבאֹותּיֹות ְְְֲִִִִִִֵַַָהיא
ּדלכאֹורה ּומחׁשבה, ּדדּבּור העלּיֹות ׁשּתי ׁשהם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָמצרים,
הם העלּיֹות ׁשּׁשּתי לפניֿזה, ּׁשּמבאר למה זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹסֹותר
העלּיֹות ׁשּתי הרי וכאן העתידה, ּוגאּלה מצרים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֻֻּגאּלת
ּדגאּולה הּנ"ל עלּֿפי אמנם ּגּופא. מצרים ּביציאת ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָהם
ּדהּנה יּובן, מצרים ּבגאּלת ּכלּולה היתה ּכבר ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻהעתידה
העלּיֹות ׁשּתי ּגּופא מצרים ּבגאּלת היּו ּכבר ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻּבכללּות
קאי ּדּבּור הּנה יֹותר, ּבפרטּיּות אמנם ודּבּור, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָּדמחׁשבה
העתידה, ּגאּולה על קאי ּומחׁשבה מצרים, ּגאּלת ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻעל
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הראׁשֹונה ּונסיעה יציאה זמן18רק ּדכל הּוא הענין א , ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָ
עדין האמּתי, מרחב ׁשהּוא האחרֹון לּמּסע הּגיעּו ְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
ּבענין ּגם הּוא כן ּוכמֹו מצרים, ּדיציאת הענין נׁשלם ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָֹלא
היא הרי מצרים ׁשּגאּלת מּובן ּדמּזה גֹו', צאת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֻּכימי
ׁשּמּיד אֹומרים ּגיסא ּולאיד העתידה, ּבּגאּלה ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָֻּכלּולה
ועד העתידה, הּגאּלה ּכלּולה היתה ּכבר מצרים ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָֻּביציאת
מׁשה היה יׂשראל חטאּו ּדאלמּלא עלֿזה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשאֹומרים

יׂשראל לארץ הּׁשלמה19מכניסם הּגאּלה היתה ואזי , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ּגל אחריה ׁשּמּידׁשאין הּוא, האמּור מּכל הּמּורם ּות, ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

וכן העתידה. הּגאּלה ּכלּולה היתה ּכבר מצרים ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָֻֻּבגאּלת
ׁשּזהּו מצרים, ּגאּלת ּגם ּכלּולה ּתהיה לבא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻלעתיד
זֹו ההתּכּללּות ּכן ּגם ּבהם ׁשּיׁש המצֹות, ענין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָֻּבדגמת

הּמצוה מן ּפטּור ּבמצוה העֹוסק ּכל ולכן מּפני20מּזֹו, , ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָ
הּמצוה ׁשעלֿידי ההמׁשכה ּגם ממׁשי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשעלֿידיֿזה

כּו' ּומהּו21האחרת העּקר מהּו רק הּוא החּלּוק וכל , ְִִֶֶַַַַַָָָָ
מצרים ּדגאּלת ּבענין ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻהּטפל,
הּוא החּלּוק וכל מּזֹו, זֹו ּכלּולים ׁשהם העתידה, ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻּוגאּלה
ּברכֹות ּבגמרא הענין וכּמבאר הּטפל ּומהּו העּקר .22מהּו ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָֹ

‰Ê·e'אֹור ּב'תֹורה ׁשּכתּוב מה הירידֹות23יּובן ׁשּׁשּתי »∆ְְְִֵֶֶַַָָָ
ירידה הּנה ׁשמֹות, ּודפרׁשת וּיּגׁש ּבפרׁשת ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָהּנ"ל
הב' וירידה הּמחׁשבה, אֹותּיֹות ּבבחינת היא ְֲִִִִִִִַַַַָָָָָהראׁשֹונה
ּדיציאת ּבהעלּיֹות הּוא וכן הּדּבּור, ּבאֹותּיֹות ְְְֲִִִִִִֵַַָהיא
ּדלכאֹורה ּומחׁשבה, ּדדּבּור העלּיֹות ׁשּתי ׁשהם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָמצרים,
הם העלּיֹות ׁשּׁשּתי לפניֿזה, ּׁשּמבאר למה זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹסֹותר
העלּיֹות ׁשּתי הרי וכאן העתידה, ּוגאּלה מצרים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֻֻּגאּלת
ּדגאּולה הּנ"ל עלּֿפי אמנם ּגּופא. מצרים ּביציאת ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָהם
ּדהּנה יּובן, מצרים ּבגאּלת ּכלּולה היתה ּכבר ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻהעתידה
העלּיֹות ׁשּתי ּגּופא מצרים ּבגאּלת היּו ּכבר ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻּבכללּות
קאי ּדּבּור הּנה יֹותר, ּבפרטּיּות אמנם ודּבּור, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָּדמחׁשבה
העתידה, ּגאּולה על קאי ּומחׁשבה מצרים, ּגאּלת ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻעל
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ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מצרים24ּכּמבאר ּגאּלת ּבין ּבההפרׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻ
נאמר העתידה ּדבּגאּלה העתידה, ידֹו25לּגאּלה והניף ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻ

ה הּבינה,על ּבחינת על ּדקאי ּפרת, נהר ׁשהּוא ּנהר, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ּתהיה ּובזה מהּדּבּור, ׁשּלמעלה מחׁשבה ּבחינת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא
הּבינה, מּבחינת למעלה ּבֹו ׁשּתתּגּלה היינּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּבקיעה,

נחלים לׁשבעה והּכהּו מהּֿׁשאיןּֿכן25ּומּׁשּוםֿזה , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
הּוא סּוף ּדים סּוף, ים קריעת היתה מצרים ְְְְְִִִִַַַַַָָֻּבגאּלת
העליֹון, ּדּבּור ּבחינת ׁשהיא ּדאצילּות, מלכּות ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָּבחינת
לי"ב הּים נקרע ולכן ּדרגין, ּדכל סֹופא הּוא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשהּדּבּור

ועלמא26ּגזרים ּדאתּגליא עלמא ענין זהּו ּדבכללּות , ְְְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָ
ונהר ים ענין ׁשהּוא .27ּדאתּכסיא, ְְְְְִִֶַַָָָָ

e‰ÊÂירידה מצרימה, הּבאים יׂשראל ּבני ׁשמֹות ואּלה ¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
וארא ּפרׁשת אֹור' ּב'תֹורה וכּמבאר ירידה, 28אחר ְְְְִֵַַַַָָָָָָָֹ

האמּונה ּדהּנה29ּובׁשער לעּבּור, נמׁשל הּגלּות ּדענין ְְְְְְֱִִִִֵַַַַָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו אּמֹו,30אמרּו ּבמעי ּדֹומה הּולד למה ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ּׁשאּמֹו מּמה ואֹוכל כּו' ּברּכיו ּבין ראׁשֹו מקּפל ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֻלפנקס
אּלא האברים, חּתּו ּכל להעּבר ׁשּיׁש ּדהינּו כּו', ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאֹוכלת

הּגלּות, ּבענין הּוא וכן ּכלּום, מׁשּמׁש ׁשאינֹו ּברּכיו, ּבין ּומּנח מקּפל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻׁשראׁשֹו
ראינּו לא ראינּו,31ּדאֹותֹותינּו ׁשּלא אּלא ּדאֹותֹותינּו, הּמציאּות ׁשּיׁשנּה ּדהינּו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

עצמֹו, את עֹוׂשה הּיׁש ּדאין ּבׁשלמּות, האמּונה לֹו ׁשּיׁש הּוא ּבעבֹודה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהענין
ּכּלם את מחּיה מהּוה32ואּתה אּלא מחּיה ּתקרי אל יֹום33, ּבכל ּבטּובֹו והּמחּדׁש , ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

מחּדׁש34ּתמיד הּוא הרי מּמׁש רגע ׁשּבכל הּכּונה אּלא יֹום, ּבכל רק הּכּונה ׁשאין , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבתניא הענין ּכּמבאר ּכלל, קּיּום להם אין ּובלעדם ּבראׁשית, ּכל35מעׂשה אבל , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ

ּתהיה ּבהּגאּולה אמנם הּגלּות, ענין ׁשּזהּו ּבהעלם, הּוא ּכיֿאם ּבֹו, מאיר אינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָזה
ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּלידה, הּכחֹות36ּבחינת ּדכל היינּו ּבניה, את צּיֹון ילדה ּגם חלה ּכי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

הסיּום). (חסר ּבגלּוי אצלֹו ְְְִִֵֶַָָעֹומדים
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ד.)24 טו, ושם ואילך). ג טז, (צו והניף טו.)25ד"ה יא, קלה,)26ישעי' תהלים עה"פ רש"י ראה

טז. יד, בשלח עה"פ מכילתא פמ"ב. דר"א פרקי שבד"ה)27יג. ההמשך וכן תקס"ח, רפאני ד"ה ראה

רטוֿרכד). ע' ח"א תקס"ח (סה"מ הדברים שרשי להצ"צ)28להבין הזהר בביאורי הובא א. נה,

ואילך. ב צה, שמות תו"ח וראה ואילך. רכא ע' בשלח פ' ואילך.)29(ח"א) ב.)30פס"ג ל, נדה

ט.)31 עד, ו.)32תהלים ט, ראשית)33נחמי' פ"ח. ו שער פרדס וראה ב). (עז, פ"ב שעהויוה"א

ועוד. פס"ז. הקדושה שער ק"ש.)34חכמה פ"א.)35בברכות ח.)36שעהיוה"א סו, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

'‰¯Bz ÈËewÏ'a24ÌÈ¯ˆÓ ˙l‡b ÔÈa L¯Ù‰‰a(הים (בקיעת ¿ƒ≈»¿«∆¿≈≈¿À«ƒ¿«ƒ
‰„È˙Ú‰ ‰l‡bÏהנהר �‡Ó¯בקיעת ‰„È˙Ú‰ ‰l‡b·c ,25ÛÈ�‰Â «¿À»»¬ƒ»¿«¿À»»¬ƒ»∆¡«¿≈ƒ

È‡˜c ,˙¯t ¯‰� ‡e‰L ,¯‰p‰ ÏÚ B„È[מוסב=]˙�ÈÁa ÏÚ »««»»∆¿«¿»¿»≈«¿ƒ«
‰Ê·e ,¯eac‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰·LÁÓ ˙�ÈÁa ‡È‰L ,‰�Èa‰«ƒ»∆ƒ¿ƒ««¬»»∆¿«¿»≈«ƒ»∆

‰ÚÈ˜a‰ ‰È‰zשלעתיד ƒ¿∆«¿ƒ»
האלוקות דרגת תתגלה לבוא

המחשבה מבחינת ,שלמעלה
Ba ‰lb˙zL e�ÈÈ‰בנהר «¿∆ƒ¿«∆

,‰�Èa‰ ˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ««ƒ»
e‰k‰Â ‰ÊŒÌeMÓeƒ∆¿ƒ»

ÌÈÏÁ� ‰Ú·LÏוהגילוי ¿ƒ¿»¿»ƒ
גם יומשך מבינה שלמעלה

ממנה 25ŒÔÈ‡MŒ‰Óלמטה ,«∆≈
‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙l‡‚a Ôk≈ƒ¿À«ƒ¿«ƒ»¿»
ÛeÒ ÌÈc ,ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯¿̃ƒ««¿«
˙eÎÏÓ ˙�ÈÁa ‡e‰¿ƒ««¿
˙�ÈÁa ‡È‰L ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆ƒ¿ƒ«

ÔBÈÏÚ‰ ¯eacהקדמת (כלשון ƒ»∆¿
פה', 'מלכות הזהר: תיקוני

לדבור נמשלה המלכות שספירת

פה) –‡e‰ ¯eac‰L ÂÓÎ∆«ƒ
ÔÈ‚¯c ÏÎc ‡ÙBÒכל [=סוף »¿»»¿ƒ

‰Ìiהמדרגות] Ú¯˜� ÔÎÏÂ ,¿»≈ƒ¿««»
ÌÈ¯Êb ·"ÈÏ26˙eÏÏÎ·c , ¿¿»ƒ¿ƒ¿»

‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ ÔÈ�Ú e‰Ê∆ƒ¿«»¿»¿ƒ¿«¿»
‡e‰L ,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚÂ¿»¿»¿ƒ¿«¿»∆

ÌÈ ÔÈ�Úבחינת דיבור, בחינת ƒ¿«»
מחשבה,Â�‰¯מלכות בחינת ¿»»

בינה .27בחינת
È�a ˙BÓL ‰l‡Â e‰ÊÂ¿∆¿≈∆¿¿≈
,‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»ƒƒ¿«¿»
,‰„È¯È ¯Á‡ ‰„È¯È¿ƒ»««¿ƒ»
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿»

‡¯‡Â ˙L¯t28¯ÚL·e »»«»≈»¿««
‰�eÓ‡‰29˙eÏb‰ ÔÈ�Úc »¡»¿ƒ¿««»

‰p‰c ,¯eaÚÏ ÏLÓ�ƒ¿»¿ƒ¿ƒ≈
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡30 »¿«≈

‰ÓBc „Ïe‰ ‰ÓÏכשהוא ¿««»»∆
Ït˜Ó Ò˜�ÙÏ ,Bn‡ ÈÚÓaƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»¿À»
Â 'eÎ ÂÈk¯a ÔÈa BL‡¯הוא …≈ƒ¿»¿

˙ÏÎB‡ Bn‡M ‰nÓ ÏÎB‡≈ƒ«∆ƒ∆∆
¯aÚ‰Ï LiL e�È‰c ,'eÎ¿«¿∆≈¿»À»
‡l‡ ,ÌÈ¯·‡‰ CezÁ Ïk»ƒ»≈»ƒ∆»
ÔÈa ÁpÓe Ït˜Ó BL‡¯L∆…¿À»À»≈
LnLÓ B�È‡L ,ÂÈk¯aƒ¿»∆≈¿«≈
ÔÈ�Úa ‡e‰ ÔÎÂ ,ÌeÏk¿¿≈¿ƒ¿«

e�È‡¯ ‡Ï e�È˙B˙B‡c ,˙eÏb‰31˙e‡Èˆn‰ d�LiL e�È‰c , «»¿≈…»ƒ¿«¿∆∆¿»«¿ƒ
e�È˙B˙B‡c(ניסית ¯‡e�È(הנהגה ‡lL ‡l‡ אתשאין, רואים אנו ¿≈∆»∆…»ƒ

eÓÏLa˙,האותות ‰�eÓ‡‰ BÏ LiL ‡e‰ ‰„B·Úa ÔÈ�Ú‰Â ,¿»ƒ¿»«¬»∆≈»¡»ƒ¿≈
Ìlk ˙‡ ‰iÁÓ ‰z‡Â ,BÓˆÚ ˙‡ ‰NBÚ Li‰ ÔÈ‡c32Ï‡ , ¿≈«≈∆∆«¿¿«»¿«∆∆À»«

‡l‡ ‰iÁÓ È¯˜zƒ¿ƒ¿«∆∆»
‰e‰Ó33B·eËa LcÁn‰Â , ¿«∆¿«¿«≈¿

„ÈÓz ÌBÈ ÏÎa34ÔÈ‡L , ¿»»ƒ∆≈
‡l‡ ,ÌBÈ ÏÎa ˜¯ ‰�ek‰««»»«¿»∆»
LnÓ Ú‚¯ ÏÎaL ‰�ek‰««»»∆¿»∆««»
‰NÚÓ LcÁÓ ‡e‰ È¯‰¬≈¿«≈«¬≈
ÔÈ‡ Ì„ÚÏ·e ,˙ÈL‡¯a¿≈ƒƒ¿»»≈
¯‡·nk ,ÏÏk Ìei˜ Ì‰Ï»∆ƒ¿»«¿…»

‡È�˙a ÔÈ�Ú‰35Ïk Ï·‡ , »ƒ¿»¿«¿»¬»»
Ì‡ŒÈk ,Ba ¯È‡Ó B�È‡ ‰Ê∆≈≈ƒƒƒ
ÔÈ�Ú e‰fL ,ÌÏÚ‰a ‡e‰¿∆¿≈∆∆ƒ¿«
‰Ïe‡b‰a Ì�Ó‡ ,˙eÏb‰«»»¿»¿«¿»

‰È‰z(הנהר ÈÁa�˙(בקיעת ƒ¿∆¿ƒ«
‰„Èl‰(חכמה) ראיה ,בחינת «≈»

·e˙kL BÓÎe36‰ÏÁ Èk ¿∆»ƒ»»
,‰È�a ˙‡ ÔBiˆ ‰„ÏÈ Ìb«»¿»ƒ∆»∆»
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.g"nyz'd zah h"i ,zeny zyxt zay zegiyn .c"qa

- מאידית תרגום -

יומין"‡. כולהו מתברכין ש"מיניה זה, ,1משבת

סגולה, ימי המיוחדים, הימים (ובעיקר) גם מתברכים
טבת כ"ף – הבא דהרמב"ם2שבשבוע ההילולא יום ,3,

הזקן דאדמו"ר ההילולא יום טבת, .4וכ"ד

הזקן אדמו"ר מבאר ההסתלקות ליום (בעל5בנוגע
צדיק של ההסתלקות שביום טבת), דכ"ד ההילולא
חייו" ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו 6"כל

. . למטה מלמעלה גילוי בבחינת ומאיר "מתגלה
האלה7ופועל ש"הימים וידוע הארץ"; בקרב ישועות
ושנהmiyrpe"8נזכרים שנה בכל ההילולא ,9יום

והוספה עילוי ניתוסף שנה בכל – .10ואדרבה

ש" ההילולאedlekומכיון ימי גם דהשבוע, יומין"
– שלפניהם השבת מיום מתברכין טבת, וכ"ד דכ"ף
מיום מקבלים ההילולא שימי שהברכה מובן, הרי

עצמם. מצד בהם שיש מהמעלה יותר היא השבת

בהשגחה·. הם הרי והמאורעות הענינים כל
ו11פרטית מובן:- מזה

באותו זו בשנה ההילולא ימי דשני הקביעות א)
זה הרי – השבת מאותה מתברכים וששניהם שבוע,
פעם וכמדובר שביניהם. המשותפת הנקודה מצד

הרמב"ם12בארוכה שבין המיוחדת לשייכות בנוגע
הזקן. ואדמו"ר

השייכות ובולטת מודגשת זו שבשנה [ולהוסיף,
הסיום נקבע פרטית השגחה עלֿפי א) כי יותר,
דג' החלוקה (לפי הרמב"ם בלימוד הרביעי דמחזור
תפוצות בכל ומתפשט הולך לימוד – ליום) פרקים

הוא" תורה ישראל ו"מנהג כ"ד13ישראל, ליום –

ההסתלקות ב) הזקן. דאדמו"ר ההילולא יום טבת,
דשמות", "במוצאיֿשבתֿקודש היתה הזקן דאדמו"ר

דהרמב"ם]. ההסתלקות ביום חל זו שבשנה

הוא הנ"ל ההילולא ימי מתברכים שממנו השבת ב)
בעל הוראת עלֿפי [ובפרט שמות פרשת שבת

פרשת14ההילולא עם הזמן" עם "לחיות שצריך ,

ועבודתו" ותורתו ד"מעשיו שהתוכן מכיון – השבוע]
בפרשת מרומזים הזקן ואדמו"ר .16שמות15דהרמב"ם

דפרשת‚. (וחידוש) בתוכן הביאור בהקדמת ויובן
ה) (התחלת – ממצרים:dle`bשמות

אודות מדובר בראשית) (בספר הקודמות בפרשיות
מצרים. ל(גלות) ובניו יעקב כך) (ואחר יוסף ירידת

נאמרה אלו שבפרשיות פקודdghadd17והגם "ואלקים
וגם גו'", הזאת הארץ מן אתכם והעלה אתכם יפקוד

הקב"ה הבטיח הירידה) (לפני אעלך18לפניֿזה "ואנכי
רק זה הרי – עלה" jkגם xg`y dghad.הגאולה תהיה

המצב lretaeאבל dedayבפרשיות מדובר בו
לגלות ירידה היא הרי בראשית, דספר האחרונות

מצרים.

שבהתחלת אף שמות, בפרשת מהֿשאיןֿכן
הגלות19הפרשה וקושי הגלות אודות מסופר

את וימררו בפרך, ישראל בני את מצרים ("ויעבידו
לאחריֿזה מיד מכלֿמקום, גו'"), מסופרים20חייהם
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א.1) פח, ב. סג, זח"ב
ראשון),2) (יום שבת במוצאי חל זו בשנה טבת שכ"ף ובפרט

שבת. במוצאי שאת ביתר הוא הבא) השבוע (בימי שבת שברכת ומובן
מהיום מושפע וכיו"ב, דפגרא יומא "ערב" שהוא שהיום לזה נוסף
אומרים אין יו"ט דערב במנחה שלכן חצות, לאחרי בפרט שלמחרתו.

"צדקתך"). (או תחנון
בסופו.3) רמב"ם ערך גדולים מערכת להחיד"א הגדולים שם

הרמב"ם) בן לר"א אברהם ברכת בשו"ת (שנדפסו הרמב"ם תולדות
וראה תתקכז. ד"א הדורות סדר הרמב"ם. נכד הנגיד דוד ר' מכת"י –

.1 הערה 26 ע' חכ"ו לקו"ש
ב"מענה4) הצ"צ (לשון טבת" לכ"ד אור כ"ג דשמות "במוצש"ק

אגרות בארוכה וראה בסופן). שלו דינים פסקי ובסוף בתחלתו. לשון"
ועוד. פכ"ב. ח"א רבי" "בית ואילך. רלז ע' אדהאמ"צ קודש

א).5) (קמח, כח סי' אגה"ק
א).6) (קמו, ז"ך סי' אגה"ק
יב.7) עד, תהלים
בס'8) ונת' הובא שובבי"ם, תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. להחיד"א דוד לב
ההסתלקות.9) ביום בשנה שנה מדי יארצייט ממנהגי כמובן
לדרגא10) ההילולא בעל נתעלה ושנה שנה בכל ההילולא ביום כי

(ועוד). 15 הערה 329 ע' שם לקו"ש ראה – יותר נעלים .p"yeועולם

וש"נ.11) ואילך. סקי"ט בהוספות טוב שם כתר
ואילך.12) 26 ע' שם לקו"ש

ישנים13) מנהגים סט"ז. סתצ"ד קפ. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע
ועוד. .153 ע' מדורא

ואילך.14) 29 ע' תש"ב השיחות ס' חשון. ב' יום" "היום
ח"ו15) לקו"ש ראה – וארא לפ' דאדה"ז הילולא של השייכות

ואילך. 40 ע' חכ"ו ואילך. 52 ע' חכ"א .56 ע' חט"ז ואילך. 35 ע'
היתה16) אדה"ז שהסתלקות (4 הערה (הנ"ל הצ"צ מלשון ולהעיר

נתבארzenyc"במוש"ק – שמות לפ' השייכות מודגש שבזה ,"

ואילך. 33 ע' חט"ז בלקו"ש
כד.17) נ, ויחי
ד.18) מו, ויגש
יגֿיד.19) א,
היא20) גו'" אותו והמתן הוא בן "אם הגזירה שגם מזו, ויתירה

פרשתנו (פרש"י ישראל של מושיען בן להוולד שעתיד שידעו זה מצד
לגאולה. שייכת הסדרה התחלת גם – ס"ד לקמן המובא וע"פ טז). א,
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.g"nyz'd zah h"i ,zeny zyxt zay zegiyn .c"qa

- מאידית תרגום -

יומין"‡. כולהו מתברכין ש"מיניה זה, ,1משבת

סגולה, ימי המיוחדים, הימים (ובעיקר) גם מתברכים
טבת כ"ף – הבא דהרמב"ם2שבשבוע ההילולא יום ,3,

הזקן דאדמו"ר ההילולא יום טבת, .4וכ"ד

הזקן אדמו"ר מבאר ההסתלקות ליום (בעל5בנוגע
צדיק של ההסתלקות שביום טבת), דכ"ד ההילולא
חייו" ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו 6"כל

. . למטה מלמעלה גילוי בבחינת ומאיר "מתגלה
האלה7ופועל ש"הימים וידוע הארץ"; בקרב ישועות
ושנהmiyrpe"8נזכרים שנה בכל ההילולא ,9יום

והוספה עילוי ניתוסף שנה בכל – .10ואדרבה

ש" ההילולאedlekומכיון ימי גם דהשבוע, יומין"
– שלפניהם השבת מיום מתברכין טבת, וכ"ד דכ"ף
מיום מקבלים ההילולא שימי שהברכה מובן, הרי

עצמם. מצד בהם שיש מהמעלה יותר היא השבת

בהשגחה·. הם הרי והמאורעות הענינים כל
ו11פרטית מובן:- מזה

באותו זו בשנה ההילולא ימי דשני הקביעות א)
זה הרי – השבת מאותה מתברכים וששניהם שבוע,
פעם וכמדובר שביניהם. המשותפת הנקודה מצד

הרמב"ם12בארוכה שבין המיוחדת לשייכות בנוגע
הזקן. ואדמו"ר

השייכות ובולטת מודגשת זו שבשנה [ולהוסיף,
הסיום נקבע פרטית השגחה עלֿפי א) כי יותר,
דג' החלוקה (לפי הרמב"ם בלימוד הרביעי דמחזור
תפוצות בכל ומתפשט הולך לימוד – ליום) פרקים

הוא" תורה ישראל ו"מנהג כ"ד13ישראל, ליום –

ההסתלקות ב) הזקן. דאדמו"ר ההילולא יום טבת,
דשמות", "במוצאיֿשבתֿקודש היתה הזקן דאדמו"ר

דהרמב"ם]. ההסתלקות ביום חל זו שבשנה

הוא הנ"ל ההילולא ימי מתברכים שממנו השבת ב)
בעל הוראת עלֿפי [ובפרט שמות פרשת שבת

פרשת14ההילולא עם הזמן" עם "לחיות שצריך ,

ועבודתו" ותורתו ד"מעשיו שהתוכן מכיון – השבוע]
בפרשת מרומזים הזקן ואדמו"ר .16שמות15דהרמב"ם

דפרשת‚. (וחידוש) בתוכן הביאור בהקדמת ויובן
ה) (התחלת – ממצרים:dle`bשמות

אודות מדובר בראשית) (בספר הקודמות בפרשיות
מצרים. ל(גלות) ובניו יעקב כך) (ואחר יוסף ירידת

נאמרה אלו שבפרשיות פקודdghadd17והגם "ואלקים
וגם גו'", הזאת הארץ מן אתכם והעלה אתכם יפקוד

הקב"ה הבטיח הירידה) (לפני אעלך18לפניֿזה "ואנכי
רק זה הרי – עלה" jkגם xg`y dghad.הגאולה תהיה

המצב lretaeאבל dedayבפרשיות מדובר בו
לגלות ירידה היא הרי בראשית, דספר האחרונות

מצרים.

שבהתחלת אף שמות, בפרשת מהֿשאיןֿכן
הגלות19הפרשה וקושי הגלות אודות מסופר

את וימררו בפרך, ישראל בני את מצרים ("ויעבידו
לאחריֿזה מיד מכלֿמקום, גו'"), מסופרים20חייהם
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א.1) פח, ב. סג, זח"ב
ראשון),2) (יום שבת במוצאי חל זו בשנה טבת שכ"ף ובפרט

שבת. במוצאי שאת ביתר הוא הבא) השבוע (בימי שבת שברכת ומובן
מהיום מושפע וכיו"ב, דפגרא יומא "ערב" שהוא שהיום לזה נוסף
אומרים אין יו"ט דערב במנחה שלכן חצות, לאחרי בפרט שלמחרתו.

"צדקתך"). (או תחנון
בסופו.3) רמב"ם ערך גדולים מערכת להחיד"א הגדולים שם

הרמב"ם) בן לר"א אברהם ברכת בשו"ת (שנדפסו הרמב"ם תולדות
וראה תתקכז. ד"א הדורות סדר הרמב"ם. נכד הנגיד דוד ר' מכת"י –

.1 הערה 26 ע' חכ"ו לקו"ש
ב"מענה4) הצ"צ (לשון טבת" לכ"ד אור כ"ג דשמות "במוצש"ק

אגרות בארוכה וראה בסופן). שלו דינים פסקי ובסוף בתחלתו. לשון"
ועוד. פכ"ב. ח"א רבי" "בית ואילך. רלז ע' אדהאמ"צ קודש

א).5) (קמח, כח סי' אגה"ק
א).6) (קמו, ז"ך סי' אגה"ק
יב.7) עד, תהלים
בס'8) ונת' הובא שובבי"ם, תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. להחיד"א דוד לב
ההסתלקות.9) ביום בשנה שנה מדי יארצייט ממנהגי כמובן
לדרגא10) ההילולא בעל נתעלה ושנה שנה בכל ההילולא ביום כי

(ועוד). 15 הערה 329 ע' שם לקו"ש ראה – יותר נעלים .p"yeועולם

וש"נ.11) ואילך. סקי"ט בהוספות טוב שם כתר
ואילך.12) 26 ע' שם לקו"ש

ישנים13) מנהגים סט"ז. סתצ"ד קפ. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע
ועוד. .153 ע' מדורא

ואילך.14) 29 ע' תש"ב השיחות ס' חשון. ב' יום" "היום
ח"ו15) לקו"ש ראה – וארא לפ' דאדה"ז הילולא של השייכות

ואילך. 40 ע' חכ"ו ואילך. 52 ע' חכ"א .56 ע' חט"ז ואילך. 35 ע'
היתה16) אדה"ז שהסתלקות (4 הערה (הנ"ל הצ"צ מלשון ולהעיר

נתבארzenyc"במוש"ק – שמות לפ' השייכות מודגש שבזה ,"

ואילך. 33 ע' חט"ז בלקו"ש
כד.17) נ, ויחי
ד.18) מו, ויגש
יגֿיד.19) א,
היא20) גו'" אותו והמתן הוא בן "אם הגזירה שגם מזו, ויתירה

פרשתנו (פרש"י ישראל של מושיען בן להוולד שעתיד שידעו זה מצד
לגאולה. שייכת הסדרה התחלת גם – ס"ד לקמן המובא וע"פ טז). א,



g"nyz'dי zah h"i ,zeny zyxt zay zegiyn

משה לידת הגאולה: להתחלת קשורים שהם ענינים
השליחות ציווי ישראל; של וגואלן מושיען רבינו,

מצרים מארץ ישראל בני את להוציא וגם21מהקב"ה ;
לפרעה ואהרן משה דיבור – השליחות קיום 22התחלת

גו'". עמי את שלח ישראל אלקי ה' אמר "כה

בשמה„. מרומז פרשה דכל שהתוכן מכיון 23והנה,

מרומז דהפרשה) (התוכן הגאולה שענין מובן, הרי -

"שמות" הפרשה .24בשם

מרמז (ש"שמות" לעיל שהאמור [ולהוסיף,
(בהתחלת במדרש הכתוב עלֿדרך הוא לגאולה)

גאולת25הפרשה) שם על – ישראל בני שמות "ואלה :
כאן" נזכרו ].26ישראל

ענין רק לכאורה הוא הרי השם ענין להבין: וצריך
(בגילוי מורה שאינו האדם27חיצוני תכונות על (

אנשים ריבוי שישנם שרואים [וכפי זה. בשם הנקרא
ואףֿעלֿפיֿ וכו') ומדות (שכל בתכונותיהם החלוקים

השם] אותו להם יש העילוי28כן גודל מהו כן ואם .
הגאולה. על מרמז שזה ועד ד"שמות",

גופא‰. זה הנותנת: היא – שאדרבה בזה, והביאור
מורה אינו והתכונותשהשם הכחות על (בגילוי)

בגלל זה הרי – זה בשם הנקרא האדם של הפרטיות
עצמו, להאדם קשור dlrnlyהאדם,mvrשהשם

פרטיים. מכחות
גם בשמו, לאדם שכשקוראים מזה, גם כמובן
לקורא עצמותו" "בכל הוא פונה ביותר, עסוק כשהוא
"קוראים" בשמו הקריאה עלֿידי כי בשמו, אותו
אותו אם, כי הפרטיים, כחותיו את רק לא (ומגלים)

האדם. עצם בעצמו,

התעלפות של במצב כשהוא גם מזה: ויתירה
החיות (וגם הפרטיים כחותיו כל שאז רחמנאֿליצלן,
אחת הרי התעלמות, של במצב הם בגוף) הנמשך

בשמו הקריאה עלֿידי היא לעוררו, כי29הסגולות .

הנפש עצם את ומעוררים "קוראים" ).28עלֿידיֿזה

לגאולה: ד"שמות" השייכות תובן זה פי על

של במצב הם הנשמה כוחות הגלות בזמן
וחסר באלקות אמיתית השגה אין (ואז התעלמות
בזה). וכיוצא ה', ויראת ה', דאהבת הענין באמיתית
כך, כל היא הגלות שמצד ההתעלמות שלפעמים ועד
לאינוֿיהודי, יהודי בין חילוק רואים אין שבגילוי
בגלות שהיה וכפי בגלות. אצלו שנמצא להבדיל,
בכמה ישראל בני היו ובגילוי שבחיצוניות מצרים,
עובדי ש"הללו – ועד להבדיל, המצריים כמו ענינים

זרה" עבודה עובדי והללו זרה .30עבודה

הרי הגלות, והסתר דהעלם ומצב במעמד גם אבל,
בשלימות. נשאר היהדות) (נקודת היהודי של ה'עצם'

שמם" את שינו ש"לא שנקראים31ועלֿידיֿזה ,

ישראל" בני "שמות האמיתיים, (היהודיים) בשמותיהם
עם (הקשור היהודי של ה'עצם' את מעוררים –

ממהרים ועלֿידיֿזה כביכול), הקב"ה של ה'עצם'
הגאולה את ).31ומביאים

.Âבאים גופא הגלות שעלֿידי – יותר ובעומק
לפני שהיה מכפי יותר נעלית לעליה הגאולה) (לאחר

הגלות.
מהתעוררות דלעיל המשל עלֿפי יובן זה ענין וגם

בשמו: הקריאה עלֿידי מהתעלפותו האדם

(שכל, כוחותיו שכל בזמן למישהו כשמדברים
עניניו את מיד רואים – בגלוי הם ותענוג) רצון מדות,

מ זה הרי ובמילא, ה'עצם'הפרטיים. לגילוי פריע
.32שלו

של במצב כשהוא בשמו כשקוראים מהֿשאיןֿכן
– בגילוי אינם הפרטיים כוחותיו שאז התעלפות,

עצמו. לו שקוראים זו) (בקריאה בזה מורגש

בנמשל: הוא כן וכמו

בזמן ועלֿדרךֿזה קיים, היה המקדש שבית בזמן
הכחות היו שאז מכיון מצרים, לגלות הירידה שלפני
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ואילך.21) ו ג,
א.22) ה,
ועוד.23) .58 ע' ח"ה לקו"ש ראה
ואלה24) "ספר נקרא הספר כל שגם יצאוzenyולהעיר שבו

פקודי) (ס"פ הרמב"ן ובלשון ה). פ"ג, (ב"ר לאורה" מאפילה ישראל
"ספר –dle`bd."

ה.25) פ"א, שמו"ר
(26" היתה ממצרים שהגאולה לזה שינוliayaדנוסף שלא . .

(מדרש סלקין" ושמעון ראובן נחתין ושמעון ראובן שמם, את
השמות גם הנה – (31 שםmnvrשבהערה על הם כאן) (שנזכרו

ישראל. גאולת
ב).27) פג, (יומא בשמא דייק הוה מאיר ר' דוקא שהרי
ואלה28) רד"ה קד. ע' פרשתנו אוה"ת ג. נ, פרשתנו תו"א ראה

וש"נ. .37 ע' חט"ז לקו"ש וראה פר"ת. שמות

בטעם29) מקארעץ) הר"פ הצדיק (בשם חסידים מסיפורי להעיר
הוא הבעש"ט ואילך.l`xyiדשם רנא ע' (בהוספות) תרס"ג (סה"מ

ועוד). .516 ע' ח"ב לקו"ש
ב.30) קע, זח"ב ח. פמ"ג, שמו"ר כח. יד, בשלח מכילתא ראה
ועוד.

ועוד.31) (א). יב פ"ד, שהש"ר ה. פל"ב, ויק"ר
מה32) וכו' מבין שלהיותו אליו, שמדברים לזה בנוגע הוא וכן

להעצם מגיע אינו שמו, את כשקוראים ואפילו הדיבור, – שמדברים
מגיע זה בהתעלפות, כשהוא שמו את כשקוראין משא"כ שלו.

ס"ה. כנ"ל לעצמותו,

g"nyz'd zah h"i ,zeny zyxt zay zegiyn

אהבה באלקות, (השגה בגילוי הנשמה של הפרטיים
ודעת טעם עלֿפי ה' עבודת היתה וכו'), -33ויראה

יהודי שבין העצמי הקשר התבטא לא ובמילא
הנשמה. עצם מצד הבא להקב"ה,

באלקות (אמיתית) השגה שאין הגלות, בזמן דוקא
מה" עד יודע אתנו ולא גו' ראינו לא –34"אותותינו

"דברים גם אז, שעושים ה' בעבודת ענין כל הרי
– בזה) (וכיוצא שמם" את שינו "לא כמו קטנים"
הבא - להקב"ה יהודי שבין העצמי הקשר את מבטאים

הנשמה. עצם מצד

שאז הגאולה, בזמן הנשמהdlbzzולכן, עצם
יתעלו הגלות, שבזמן בעבודה ביטוי לידי שבאה
הירידה לפני שהיו מכפי יותר נעלית למדריגה ישראל

לגלות.

.Êלאחרי שדוקא בזה הביאורים אחד גם זהו
ישראל זכו מצרים ויציאת מצרים דגלות ההקדמה
את תעבדון ממצרים העם את ("בהוציאך תורה למתן

הזה" ההר על דלימוד35האלקים הענין שעצם הגם – (

האבות אצל זה לפני גם היה :36התורה

כחות (א) – ישראל אצל שישנם הנ"ל ענינים שני
דוגמתם יש – הנשמה עצם (ב) כו'), (שכל הפרטים
של חכמתו שהיא התורה חכמת (א) בתורה: גם
עצמותו עם שקשורה (כפי התורה עצם ו(ב) הקב"ה,

" היא שהתורה מה הקב"ה), הקב"ה"eizenyשל ,37של

הגדול" "שמו לבחינת .38ועד

כחות רק האירו שאז מצרים, גלות לפני ולכן:
רק היתה אז שלמדו התורה גם – וכו') (שכל הנשמה
ההקדמה ועלֿידי הקב"ה; של חכמתו שהיא כפי

zelbcהנשמה עצם נתגלה שאז מצרים, ויציאת מצרים
התורה עצם את קיבלו אז דוקא תורה39– במתן ,40.

.Áהרמב"ם של השייכות גם תובן הנ"ל כל עלֿפי
שלו, ההילולא יום מתברכין" (ש"מיניה שמות לפרשת

ספרו לימוד את ה' בעזרת יסיימו שבו היום וגם
תורה"): "משנה (העיקרי)

הרמב"ם: כותב תורה" "משנה לספר בהקדמתו
את השעה ודחקה יתירות הצרות תקפו הזה "ובזמן
הפירושים אותם לפיכך כו' חכמינו חכמת ואבדה הכל
נתקשו כו' הגאונים שחברו והתשובות וההלכות
במספר, מעט אלא כראוי עניניהם מבין ואין בימינו
דעת צריכין שהם כו' עצמה הגמרא לומר צריך ואין

דברים לחבר "ראיתי ולכן – כו'" כו'mixxazndרחבה
דיני שאר עם והטהור והטמא והמותר האסור בענין
שתהא עד קצרה ודרך ברורה בלשון כולם התורה,

פה שבעל ולאdlekתורה קושיא בלא הכל בפי סדורה
פירוק".

שבו תורה" "משנה ספר כשלומדים ולכאורה,
מהגמרא (שהוציא) ההלכות את רק הרמב"ם העתיק

הרי וכו'", והירושלמית ו"חסר"`epi"הבבלית מועתק
הגמרא לימוד בעת שיש (והתענוג) השכל לכאורה,

גופא? והירושלמית" "הבבלית

"משנה ספר בלימוד מעלה ישנה באמת אבל
"הבבלית הגמרא לימוד לגבי דהרמב"ם תורה"
"משנה שבספר עלֿידיֿזה דוקא כי והירושלמית":
וכו' השקלאֿוטריא כל הרמב"ם "השמיט" תורה"
ומגיעים באים – ההלכות המסקנא, את רק ומביא
מקומות בכמה וכמבואר בתורה. יותר נעלית 41למדרגה

הקב"ה, של חכמתו היא שבתורה שהשקלאֿוטריא
רצון הקב"ה, של רצונו הם ההלכות מהֿשאיןֿכן

מחכמה .42שלמעלה

משנה העיקרי (שספרו הרמב"ם של שייכותו וזוהי
"שמות": לפרשת תורה)

ומגלה מורה שאינו שאף לשם, בנוגע לעיל נתבאר
קשור הוא הרי מכלֿמקום, וכו'), (שכל פרטיות תכונת
תורה" ל"משנה בנוגע גם הוא עלֿדרךֿזה – לה'עצם'
את רק בספרו שהעתיק עלֿידיֿזה שדווקא דהרמב"ם,
את "לוקחים" הספר לימוד עלֿידי הרי ההלכות,

"שמותיו שהיא כמו דתורה, הקב"ה"43ה'עצם' ,44של
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ג.33) נ, פרשתנו תו"א ראה
ט.34) עד, תהלים
יב.35) ג, פרשתנו
ועוד.36) ויגש. ס"פ תנחומא ב. כח, יומא ראה
אלם37) יונת סע"א. פז, זח"ב וראה התורה. על הרמב"ן פתיחת
פכ"ט.
היו38) ריחות מ"ת שלפני (דהאבות) שהתומ"צ מהידוע להעיר

דתורה העצם ניתן במ"ת רק כי – ג) פ"א, במדבר(שהש"ר (לקו"ת
.88 ע' ח"ה בלקו"ש נת' ואילך. ג ).cereיב,

י39) ע' שם אוה"ת סע"ב. נ, ד. שם, ב. מט, פרשתנו תו"א ראה
ואילך. ב'תפג ע' ז) (כרך ואילך קג ואיל.

שם.40) ואוה"ת תו"א – הגדול שמו בחי' נתגלה שאז

ד"ה41) תתצו). ע' שם (וראה ואילך תתצ ע' יתרו אוה"ת ראה
ועוד. ואילך. תלא ע' תרס"ו המשך תרכ"ז. אלקים וידבר

ואילך).42) ב (קנ, סכ"ט אגה"ק ראה
בלשון43) דוקא ספרו חיבר שהרמב"ם הטעם לומר יש עפ"ז

כתב ספריו ששאר (אף ערבית בלשון לתרגמו הסכים ולא הקודש,
לתושב"כ, בדוגמת הוא כי – ערבית)! בלשון בעצמו הרמב"ם
כיום לישראל קשה יונית התורה תרגום ויום הקב"ה, של שמותיו

ה"ז). פ"א סופרים (מס' העגל שנעשה
הוא44) הרמב"ם של ששמו ולהעיר משה. תורת תושב"כ, ע"ד

משה ועד "ממשה הידוע וכפתגם רבינו, משה ובדוגמת ע"ד "משה",



יי g"nyz'd zah h"i ,zeny zyxt zay zegiyn

אהבה באלקות, (השגה בגילוי הנשמה של הפרטיים
ודעת טעם עלֿפי ה' עבודת היתה וכו'), -33ויראה

יהודי שבין העצמי הקשר התבטא לא ובמילא
הנשמה. עצם מצד הבא להקב"ה,

באלקות (אמיתית) השגה שאין הגלות, בזמן דוקא
מה" עד יודע אתנו ולא גו' ראינו לא –34"אותותינו

"דברים גם אז, שעושים ה' בעבודת ענין כל הרי
– בזה) (וכיוצא שמם" את שינו "לא כמו קטנים"
הבא - להקב"ה יהודי שבין העצמי הקשר את מבטאים

הנשמה. עצם מצד

שאז הגאולה, בזמן הנשמהdlbzzולכן, עצם
יתעלו הגלות, שבזמן בעבודה ביטוי לידי שבאה
הירידה לפני שהיו מכפי יותר נעלית למדריגה ישראל

לגלות.

.Êלאחרי שדוקא בזה הביאורים אחד גם זהו
ישראל זכו מצרים ויציאת מצרים דגלות ההקדמה
את תעבדון ממצרים העם את ("בהוציאך תורה למתן

הזה" ההר על דלימוד35האלקים הענין שעצם הגם – (

האבות אצל זה לפני גם היה :36התורה

כחות (א) – ישראל אצל שישנם הנ"ל ענינים שני
דוגמתם יש – הנשמה עצם (ב) כו'), (שכל הפרטים
של חכמתו שהיא התורה חכמת (א) בתורה: גם
עצמותו עם שקשורה (כפי התורה עצם ו(ב) הקב"ה,

" היא שהתורה מה הקב"ה), הקב"ה"eizenyשל ,37של

הגדול" "שמו לבחינת .38ועד

כחות רק האירו שאז מצרים, גלות לפני ולכן:
רק היתה אז שלמדו התורה גם – וכו') (שכל הנשמה
ההקדמה ועלֿידי הקב"ה; של חכמתו שהיא כפי

zelbcהנשמה עצם נתגלה שאז מצרים, ויציאת מצרים
התורה עצם את קיבלו אז דוקא תורה39– במתן ,40.

.Áהרמב"ם של השייכות גם תובן הנ"ל כל עלֿפי
שלו, ההילולא יום מתברכין" (ש"מיניה שמות לפרשת

ספרו לימוד את ה' בעזרת יסיימו שבו היום וגם
תורה"): "משנה (העיקרי)

הרמב"ם: כותב תורה" "משנה לספר בהקדמתו
את השעה ודחקה יתירות הצרות תקפו הזה "ובזמן
הפירושים אותם לפיכך כו' חכמינו חכמת ואבדה הכל
נתקשו כו' הגאונים שחברו והתשובות וההלכות
במספר, מעט אלא כראוי עניניהם מבין ואין בימינו
דעת צריכין שהם כו' עצמה הגמרא לומר צריך ואין

דברים לחבר "ראיתי ולכן – כו'" כו'mixxazndרחבה
דיני שאר עם והטהור והטמא והמותר האסור בענין
שתהא עד קצרה ודרך ברורה בלשון כולם התורה,

פה שבעל ולאdlekתורה קושיא בלא הכל בפי סדורה
פירוק".

שבו תורה" "משנה ספר כשלומדים ולכאורה,
מהגמרא (שהוציא) ההלכות את רק הרמב"ם העתיק

הרי וכו'", והירושלמית ו"חסר"`epi"הבבלית מועתק
הגמרא לימוד בעת שיש (והתענוג) השכל לכאורה,

גופא? והירושלמית" "הבבלית

"משנה ספר בלימוד מעלה ישנה באמת אבל
"הבבלית הגמרא לימוד לגבי דהרמב"ם תורה"
"משנה שבספר עלֿידיֿזה דוקא כי והירושלמית":
וכו' השקלאֿוטריא כל הרמב"ם "השמיט" תורה"
ומגיעים באים – ההלכות המסקנא, את רק ומביא
מקומות בכמה וכמבואר בתורה. יותר נעלית 41למדרגה

הקב"ה, של חכמתו היא שבתורה שהשקלאֿוטריא
רצון הקב"ה, של רצונו הם ההלכות מהֿשאיןֿכן

מחכמה .42שלמעלה

משנה העיקרי (שספרו הרמב"ם של שייכותו וזוהי
"שמות": לפרשת תורה)

ומגלה מורה שאינו שאף לשם, בנוגע לעיל נתבאר
קשור הוא הרי מכלֿמקום, וכו'), (שכל פרטיות תכונת
תורה" ל"משנה בנוגע גם הוא עלֿדרךֿזה – לה'עצם'
את רק בספרו שהעתיק עלֿידיֿזה שדווקא דהרמב"ם,
את "לוקחים" הספר לימוד עלֿידי הרי ההלכות,

"שמותיו שהיא כמו דתורה, הקב"ה"43ה'עצם' ,44של
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ג.33) נ, פרשתנו תו"א ראה
ט.34) עד, תהלים
יב.35) ג, פרשתנו
ועוד.36) ויגש. ס"פ תנחומא ב. כח, יומא ראה
אלם37) יונת סע"א. פז, זח"ב וראה התורה. על הרמב"ן פתיחת
פכ"ט.
היו38) ריחות מ"ת שלפני (דהאבות) שהתומ"צ מהידוע להעיר

דתורה העצם ניתן במ"ת רק כי – ג) פ"א, במדבר(שהש"ר (לקו"ת
.88 ע' ח"ה בלקו"ש נת' ואילך. ג ).cereיב,

י39) ע' שם אוה"ת סע"ב. נ, ד. שם, ב. מט, פרשתנו תו"א ראה
ואילך. ב'תפג ע' ז) (כרך ואילך קג ואיל.

שם.40) ואוה"ת תו"א – הגדול שמו בחי' נתגלה שאז

ד"ה41) תתצו). ע' שם (וראה ואילך תתצ ע' יתרו אוה"ת ראה
ועוד. ואילך. תלא ע' תרס"ו המשך תרכ"ז. אלקים וידבר

ואילך).42) ב (קנ, סכ"ט אגה"ק ראה
בלשון43) דוקא ספרו חיבר שהרמב"ם הטעם לומר יש עפ"ז

כתב ספריו ששאר (אף ערבית בלשון לתרגמו הסכים ולא הקודש,
לתושב"כ, בדוגמת הוא כי – ערבית)! בלשון בעצמו הרמב"ם
כיום לישראל קשה יונית התורה תרגום ויום הקב"ה, של שמותיו

ה"ז). פ"א סופרים (מס' העגל שנעשה
הוא44) הרמב"ם של ששמו ולהעיר משה. תורת תושב"כ, ע"ד

משה ועד "ממשה הידוע וכפתגם רבינו, משה ובדוגמת ע"ד "משה",



g"nyz'dיב zah h"i ,zeny zyxt zay zegiyn

הגדול" "שמו לבחינת .45ועד

"משנה שספר הפנימי הטעם גם שזהו לומר, ויש
לקטן גלויין הדינין ש"כל באופן הוא להרמב"ם תורה"

כו'" וההלכות46ולגדול כ"הפירושים דלא –

עניניהם מבין ש"אין הגאונים" שחברו והתשובות
עצמה "הגמרא ומכלֿשכן במספר", מעט אלא כראוי
רחבה" דעת צריכין שהם וכו' והירושלמית הבבלית
ה'עצם' (בגילוי) ישנו תורה" "משנה שבספר מכיון כי,
מישראל ואחד אחד לכל שייך זה הרי התורה, של
עצם עם קשור דתורה ה'עצם' כי ולגדול", "לקטן

מישראל. ואחד אחד בכל שישנה הנשמה,

.Ë"תורה "משנה הספר של נוספת שייכות
"שמות": לפרשת להרמב"ם

עצם מעוררים בהשם הקריאה שעלֿידי זה על נוסף
התעלפות של במצב גם הקריאה פועלת שלכן הנפש,
– כו' ההתפשטות בלי הנפש עצם רק ישנו שאז ר"ל,
שנמשך הנפש דעצם שההתעוררות בזה, ענין עוד יש
שהחיות כזה, באופן היא בשם, הקריאה עלֿידי
הפרטיים הכוחות על גם פועל הנפש מעצם הנמשך
מתעורר שכשהאדם במוחש כנראה וכו'), מדות (שכל,
הכוחות גם אליו שבים בשם, הקריאה עלֿידי

כו'.ה פרטיים

תורה" "משנה לספר בנוגע גם הוא ועלֿדרךֿזה
את "לוקחים" לימודו שעלֿידי לזה בוסף להרמב"ם:
יש – כנ"ל והשגה משכל שלמעלה התורה 'עצם'
מוסיף זה הרי סוף שסוף מעלה, עוד הרמב"ם בלימוד
שכשלומדים בפועל, שרואים וכפי והשגה. בהבנה גם
הלימוד לאחרי הרמב"ם), (מקור בש"ס הסוגיות

יתירה. עמקות הסוגיות בלימוד ניתוסף ברמב"ם,

.Èש"תקפו עלֿידי הרמב"ם, שבזמן כשם והנה,
תורה", "משנה ספר לחיבור הביא וכו'" הצרות
ה'עצם' בגלוי נראה שבהם התורה, הלכות כל המקבץ
גם היה עלֿדרךֿזה – בארוכה כנ"ל דתורה, (דנגלה)
והיה הגלות, בחושך כשניתוסף שלאחריֿזה, בדורות
כזה, חושך גם להאיר שיוכל יותר נעלה לאור צריך
דסתים החלק בתורה, נעלית יותר מדריגה נתגלתה
סתים עם דישראל סתים מתחבר שעלֿידו דאורייתא,

.47דקודשאֿבריךֿהוא

לגילוי בנוגע הזקן מאדמו"ר המשל וכידוע
כל48החסידות הועילו ולא שחלה, המלך מבן ,

היקרה האבן את לקחת המלך את עורר שזה התרופות,
ולטחון הכתר), יוקר כל תלוי (שבה המלך שבכתר
אחת טיפה תיכנס אולי הספק על במים, ולערבו אותו

יתרפא. ועלֿידיֿזה המלך בן של לפיו

יתירה בהדגשה בא דאורייתא דסתים זה וגילוי
שגילה – חב"ד חסידות בתורת הזקן, אדמו"ר עלֿידי
באופן דרזין, לרזין ועד דאורייתא, רזין

והשגה.49ד"יתפרנסון" בהבנה ,

התורה שפנימיות שאףֿעלֿפי שבזה, וה"חידוש"
יכול הבהמית דנפש השכל שגם ועד בשכל, נתלבשה
כל עם התורה פנימיות נשארה מכלֿמקום, להשיגה,

שבזה. המעלות

(בעל הזקן דאדמו"ר השייכות לבאר יש ועלֿפיֿזה
הגילוי גם כי – שמות לפרשת טבת) דכ"ד ההילולא

בשם: קריאה בדוגמת הוא חב"ד דחסידות

שנמשך ענינים: ב' נפעל בשם הקריאה עלֿידי כי
mvrשכל פרטיים, בכוחות באה זו והמשכה הנפש,
וכו'.

ב' בה שיש חב"ד לחסידות בנוגע הוא כן וכמו
דאוריית50המעלות סתים עם: דישראל סתים המקשר א

בא זה הרי זה עם וביחד דקודשאֿבריךֿהוא, הסתים
פועל שזה ועד היהודי, של הגלויים בכוחות גם ונמשך
הנפש על גם אלא) האלוקית, הנפש על רק (לא

כנ"ל. הבהמית
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ובכ"מ. גאון. משה ר' ערך להחיד"א הגדולים (שם כמשה" קם לא
משה", לנו צוה ש"תורה וכשם לד), סו"ס אדה"ז קודש אגרות וראה
מיימון, בן משה ע"י כולה לתושבע"פ בנוגע הוא כן כולה, התורה כל
שאדם לפי תורה, משנה זה חיבור שם קראתי "לפיכך בהקדמתו כמ"ש
תורה ממנו ויודע בזה קורא כך ואחר תחלה שבכתב בתורה קורא

כולה". פה שבעל
שם45) ואילך), ג מט, פרשתנו (תו"א מ"ת בעת שנתגלה הוי' שם
mvrd.ואילך פס"א ח"א מו"נ יט. שער פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' (כ"מ

הוא שהלכה ,(28 שבהערה מקומות וראה פכ"ח. ב' מאמר עיקרים
למעלה ב). צג, (סנהדרין כמותו" שהלכה עמו ו"הוי' הוי', משם
.(41 שבהערה מקומות (וראה אלקים משם שהוא שבתורה משקו"ט
החכמות" ועמוד היסודות "יסוד היא הרמב"ם ספר שהתחלת ולהעיר

דשם דודied'ר"ת ר' בשם – 3 שבהערה הגדולים ושם הדורות (סדר
הרמב"ם). נכד הנגיד

הנ"ל.46) בהקדמתו הרמב"ם לשון

א.ועוד.47) מו, נצבים ג. ה, ויקרא לקו"ת א. עג, זח"ג ראה
ב]48) [תא, נ ע' ח חוברת א]. [עב, מט ע' ב חוברת "התמים"

ואילך. שכו ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר קודש באגרות גם נדפס ואילך.
לספרו.49) מלך' ה'מקדש הקדמת וראה בסופו. ת"ו התקו"ז לשון

ועוד. שם. לתקו"ז מלך כסא
התורה50) (עצם הזקן,"הלכות דאדמו"ר בהשו"ע הוא ועד"ז

המחבר). הגאון בני (הקדמת בטעמיהן" זה) עם וביחד ס"ח), (כנ"ל

g"nyz'd zah h"i ,zeny zyxt zay zegiyn

.‡Èהרמב"ם בין הנ"ל בשייכות להוסיף ויש
הזקן: לאדמו"ר

ספר בין השוה וצד שייכות נראית בהם מהענינים
אדמו"ר של התורה ופנימיות העיקרי (ספרו התניא

של51הזקן העיקרי (ספרו תורה משנה ספר עם (

"ליקוט": ששניהם – הרמב"ם)

שהוא כיון אמרים", "לקוטי נקרא התניא ספר
עליון קדושי סופרים ומפי ספרים מפי "מלוקט

"52נשמתםֿעדן" תורה משנה ספר וגם ;uawn,מאסף)
כולה" פה שבעל לתורה .53מלקט)

מענינים הוא (ו"קיבוץ") שה"ליקוט" ואףֿעלֿפי
שעלֿידיֿזה בפשטות, מובן אבל – נמצאים שכבר
(המפוזרים התורה הלכות כל קיבץ שהרמב"ם

וסדרם שונים) xceqnבמקומות xcqaשתהא" באופן ,

כולה פה שבעל עלֿידיֿזהdxecqתורה – הכל" בפי
כן.54גופא לפני שהיו מכפי בהלכות "חידוש" נוסף ,

כמה הכניס לא שהוא – עיקר זה וגם – על נוסף
שבעלֿפה" לתורה ב"מקבץ ז"ל רבותינו מאמרי וכמה

עיקרי. חידוש זה והרי –

עלֿידיֿזה אמרים, לקוטי לספר בנוגע ועלֿדרךֿזה
ספרים "מפי (שהיו ה"אמרים" ליקט הזקן שאדמו"ר

ב וסדרם סופרים") xceqnומפי xcqבני לכל שיתאימו ,

ד"קרוב באופן מאד55ישראל . ובלבבך. בפיך
גופא56לעשותו" עלֿידיֿזה "חידוש"57– נוסף ,

כן. לפני שהיו מכפי ב"אמרים"

הכניסם לא "אמרים" שכמה הנ"ל, עלֿדרך נוסף,
אמרים". ב"לקוטי

והחידוש העילוי גודל על מהדוגמאות לומר, ויש
כבר שהענינים (אףֿעלֿפי ה"ליקוט" עלֿידי שנפעל
(סיום פרשתנו בהפטרת שכתוב מה – קודם) ישנם
בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם הסדרה) וחותם

והחידוש58ישראל" העילוי גודל בפשטות מובן :

עלֿידי ישראל בבני ישראל";ehwelzשייעשה בני . .

מובן אמיתיdfÎjxcÎlryומזה ליקוט לכל בנוגע
וכו') כראוי .59(שנעשה

עלֿידי נמשכים הענינים שכל כיון - לומר ויש
כל "מלקט" שהם בספרים לימוד עלֿידי הרי – תורה

תורה עניני

הלכות כל (מלקט) ש"מקבץ" תורה משנה ספר
כל המלקט (תניא) אמרים לקוטי וספר דתורה, דנגלה

התורה פנימיות של ויסודיים עיקריים -60ענינים

תלוקטו "ואתם היעוד קיום את וממהרים מקרבים
ישראל". בני אחד לאחד

.·È'מתברכין ש'מיניה בשבת שבעמדנו ויהיֿרצון,
ועלֿאחתֿ הזקן, ואדמו"ר דהרמב"ם ההילולא ימי
ואחד אחד כל יקבל גופא, ההילולא בימי כמהֿוכמה
"בדרך ללכת בפועל, לקיימם עלֿמנת טובות החלטות

כו'" מדרכיו הורנו אשר ואדמו"ר61ישרה דהרמב"ם ,

הזקן.
הלכות ספר – ובמיוחד תורתם, מלימוד מתחיל
שבכ"ד ובפרט להרמב"ם, תורה" "משנה ספר שלהם:
ומתחילים הספר, דלימוד הרביעי מחזור מסיימים טבת
ואחד אחד לכל הזדמנות זה הרי מחדש, הלימוד
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אלו51) ספרים שני כי – והשו"ע" התניא "בעל בשם נקרא שלכן
בנגלה – ושו"ע התורה, בפנימיות – (תניא העיקריים ספריו הם

דתורה).
א).52) (ד, בהקדמה גם וראה התניא. "שער"
השמועות53) כל ש"קיבץ הקדוש דרבנו במשנה גם שזהו ולהעיר

הרמב"ם (הקדמת המשנה" ספר מהכל וחיבר כולה התורה בכל כו'
לספרו).
רק54) בו שנעתק ע"י תורה משנה שבספר ה"חידוש" על דנוסף

שבספר ה"חידוש" וכן – ס"ח כנ"ל השקו"ט) (בלי ההלכות (אלו)
גם חידוש יש – ס"י כנ"ל חב"ד, בשכל, נתלבשו שה"אמרים" התניא,
מסודר, בסדר ונקבצו שנלקטו ע"י עצמם, וה"אמרים" בההלכות

כבפנים.
יד.55) ל, נצבים
התניא.56) ב"שער" אדה"ז לשון
(57.54 הערה לעיל ראה

יב.58) כז, ישעי'
אמרים"59) "לקוטי שהוא אור תורה הספר בנוגע ועד"ז

וכו'" ולפורים לחנוכה . . התורה פרשיות סדרי "על הזקן) (דאדמו"ר
המאמרים כל שנלקטו דע"י צדק), הצמח ע"י שנערך ה"שער" (נוסח
מסודר (ובאופן וכו'" התורה פרשיות "על הזקן דאדמו"ר העיקרים*

"חידוש". בהם ניתוסף – הצ"צ) שסידר הסדר לפי וכו',
שנקרא תו"א הספר של השני חלק בנוגע "לקוטיmyaועאכו"כ

דספר השני חלק היותו (עם זה בשם שנקרא זה על שהטעם תורה",
השני "שהחלק אדמו"ר** מו"ח דכ"ק באגה"ק כמסופר הוא תו"א)
בשם ונקרא צדק הצמח רבינו של והגהותיו ביאוריו עם יחד נדפס

" שהשם דהיינו, וי"ל – תורה" עםihewlלקוטי קשור תורה"
mixe`iad.בו שנתוספו וההגהות
ה"עצות60) רק גםzcearaלא אלא א), ד, התניא (הקדמת ה'"

היסודיים אמריםzriciaהענינים "לקוטי שהרי – ואמונה) (יחוד ה'
שבתניא שני חלק על גם קאי כו'" סופרים ומפי ספרים מפי מלוקט . .

ב). עה, תניא (ראה
ז"ך.61) סי' אגה"ק

.(` xc` c"i "mei meid") mixn`n miitl`n ehwlp z"ewle `"ezc mixn`ndy recik (*

.jli`e qwz r"q c"g ely ycew zexb` .a ,b z"ewll zetqed .` ,(bnw) hi `"ezl zetqeda qtcp (**



יג g"nyz'd zah h"i ,zeny zyxt zay zegiyn

.‡Èהרמב"ם בין הנ"ל בשייכות להוסיף ויש
הזקן: לאדמו"ר

ספר בין השוה וצד שייכות נראית בהם מהענינים
אדמו"ר של התורה ופנימיות העיקרי (ספרו התניא

של51הזקן העיקרי (ספרו תורה משנה ספר עם (

"ליקוט": ששניהם – הרמב"ם)

שהוא כיון אמרים", "לקוטי נקרא התניא ספר
עליון קדושי סופרים ומפי ספרים מפי "מלוקט

"52נשמתםֿעדן" תורה משנה ספר וגם ;uawn,מאסף)
כולה" פה שבעל לתורה .53מלקט)

מענינים הוא (ו"קיבוץ") שה"ליקוט" ואףֿעלֿפי
שעלֿידיֿזה בפשטות, מובן אבל – נמצאים שכבר
(המפוזרים התורה הלכות כל קיבץ שהרמב"ם

וסדרם שונים) xceqnבמקומות xcqaשתהא" באופן ,

כולה פה שבעל עלֿידיֿזהdxecqתורה – הכל" בפי
כן.54גופא לפני שהיו מכפי בהלכות "חידוש" נוסף ,

כמה הכניס לא שהוא – עיקר זה וגם – על נוסף
שבעלֿפה" לתורה ב"מקבץ ז"ל רבותינו מאמרי וכמה

עיקרי. חידוש זה והרי –

עלֿידיֿזה אמרים, לקוטי לספר בנוגע ועלֿדרךֿזה
ספרים "מפי (שהיו ה"אמרים" ליקט הזקן שאדמו"ר

ב וסדרם סופרים") xceqnומפי xcqבני לכל שיתאימו ,

ד"קרוב באופן מאד55ישראל . ובלבבך. בפיך
גופא56לעשותו" עלֿידיֿזה "חידוש"57– נוסף ,

כן. לפני שהיו מכפי ב"אמרים"

הכניסם לא "אמרים" שכמה הנ"ל, עלֿדרך נוסף,
אמרים". ב"לקוטי

והחידוש העילוי גודל על מהדוגמאות לומר, ויש
כבר שהענינים (אףֿעלֿפי ה"ליקוט" עלֿידי שנפעל
(סיום פרשתנו בהפטרת שכתוב מה – קודם) ישנם
בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם הסדרה) וחותם

והחידוש58ישראל" העילוי גודל בפשטות מובן :

עלֿידי ישראל בבני ישראל";ehwelzשייעשה בני . .

מובן אמיתיdfÎjxcÎlryומזה ליקוט לכל בנוגע
וכו') כראוי .59(שנעשה

עלֿידי נמשכים הענינים שכל כיון - לומר ויש
כל "מלקט" שהם בספרים לימוד עלֿידי הרי – תורה

תורה עניני

הלכות כל (מלקט) ש"מקבץ" תורה משנה ספר
כל המלקט (תניא) אמרים לקוטי וספר דתורה, דנגלה

התורה פנימיות של ויסודיים עיקריים -60ענינים

תלוקטו "ואתם היעוד קיום את וממהרים מקרבים
ישראל". בני אחד לאחד

.·È'מתברכין ש'מיניה בשבת שבעמדנו ויהיֿרצון,
ועלֿאחתֿ הזקן, ואדמו"ר דהרמב"ם ההילולא ימי
ואחד אחד כל יקבל גופא, ההילולא בימי כמהֿוכמה
"בדרך ללכת בפועל, לקיימם עלֿמנת טובות החלטות

כו'" מדרכיו הורנו אשר ואדמו"ר61ישרה דהרמב"ם ,

הזקן.
הלכות ספר – ובמיוחד תורתם, מלימוד מתחיל
שבכ"ד ובפרט להרמב"ם, תורה" "משנה ספר שלהם:
ומתחילים הספר, דלימוד הרביעי מחזור מסיימים טבת
ואחד אחד לכל הזדמנות זה הרי מחדש, הלימוד
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אלו51) ספרים שני כי – והשו"ע" התניא "בעל בשם נקרא שלכן
בנגלה – ושו"ע התורה, בפנימיות – (תניא העיקריים ספריו הם

דתורה).
א).52) (ד, בהקדמה גם וראה התניא. "שער"
השמועות53) כל ש"קיבץ הקדוש דרבנו במשנה גם שזהו ולהעיר

הרמב"ם (הקדמת המשנה" ספר מהכל וחיבר כולה התורה בכל כו'
לספרו).
רק54) בו שנעתק ע"י תורה משנה שבספר ה"חידוש" על דנוסף

שבספר ה"חידוש" וכן – ס"ח כנ"ל השקו"ט) (בלי ההלכות (אלו)
גם חידוש יש – ס"י כנ"ל חב"ד, בשכל, נתלבשו שה"אמרים" התניא,
מסודר, בסדר ונקבצו שנלקטו ע"י עצמם, וה"אמרים" בההלכות

כבפנים.
יד.55) ל, נצבים
התניא.56) ב"שער" אדה"ז לשון
(57.54 הערה לעיל ראה

יב.58) כז, ישעי'
אמרים"59) "לקוטי שהוא אור תורה הספר בנוגע ועד"ז

וכו'" ולפורים לחנוכה . . התורה פרשיות סדרי "על הזקן) (דאדמו"ר
המאמרים כל שנלקטו דע"י צדק), הצמח ע"י שנערך ה"שער" (נוסח
מסודר (ובאופן וכו'" התורה פרשיות "על הזקן דאדמו"ר העיקרים*

"חידוש". בהם ניתוסף – הצ"צ) שסידר הסדר לפי וכו',
שנקרא תו"א הספר של השני חלק בנוגע "לקוטיmyaועאכו"כ

דספר השני חלק היותו (עם זה בשם שנקרא זה על שהטעם תורה",
השני "שהחלק אדמו"ר** מו"ח דכ"ק באגה"ק כמסופר הוא תו"א)
בשם ונקרא צדק הצמח רבינו של והגהותיו ביאוריו עם יחד נדפס

" שהשם דהיינו, וי"ל – תורה" עםihewlלקוטי קשור תורה"
mixe`iad.בו שנתוספו וההגהות
ה"עצות60) רק גםzcearaלא אלא א), ד, התניא (הקדמת ה'"

היסודיים אמריםzriciaהענינים "לקוטי שהרי – ואמונה) (יחוד ה'
שבתניא שני חלק על גם קאי כו'" סופרים ומפי ספרים מפי מלוקט . .

ב). עה, תניא (ראה
ז"ך.61) סי' אגה"ק

.(` xc` c"i "mei meid") mixn`n miitl`n ehwlp z"ewle `"ezc mixn`ndy recik (*

.jli`e qwz r"q c"g ely ycew zexb` .a ,b z"ewll zetqed .` ,(bnw) hi `"ezl zetqeda qtcp (**
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– בזה משתתפים שכבר אלו (וגם ללימוד להצטרף
וכו'); יותר ובעומק חדש בחיות להוסיף

הזקן. אדמו"ר ערוך ושולחן

ספר הזקן, אדמו"ר של החסידות ספרי – וגם
וכו'. תורה" ו"לקוטי אור", "תורה התניא,

מעשה" לידי שמביא תלמוד הוספה62ו"גדול –

היהדות בהפצת – וגם בהידור, המצוות בקיום
חוצה. והמעיינות

(שבו היעוד לקיום קרובה הכנה יהיה זה וכל
דעה הארץ "מלאה ספרו) את הרמב"ם וחותם מסיים

מכסים" לים כמים הוי' האמיתית63את בגאולה ,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה
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הפסוק על1את בסוף מתרגםzty"ותשם היאור"

"על2אונקלוס :sikהניחה לא שיוכבד מובן מכך נהרא".

בחוף, אלא עצמו, ביאור משה עם גמא" ה"תיבת את

dyaia3cily4היאור.

"שפת על נמצאה לא שהתיבה נראה, ההמשך מן אבל

ב"סוף" אלא בפסוקים5היאורjezayהיאור", נאמר ואף ,6

כי משה... שמו "ותקרא mindשבהמשך on."משיתיהו

מסביר משה7הרוגוצ'ובי את להציל רצתה לא יוכבד :

עובדים היו ש"הם מפני ביאור, התיבה הנחת עלֿידי

להלכה8לנילוס" בהתאם בעבודה9ֿ, להשתמש שאסור ,

על בסוף "ותשם ולכן הצלה, לצורך אפילו ztyזרה

היאור" על לרחוץ פרעה בת "ותרד כאשר אך ,10היאור".

אביה" מגלולי לרחוץ "שירדה היא היא11והכוונה ,dlha

ה'עבודהֿזרה' את בתוך12בכך התיבה באתה "ושוב

היאור".
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כדי13במדרש ביאור אותו השליכו "ולמה נאמר:

ולא למים הושלך שכבר האסטרולוגין חושבין שיהיו

היאורה הילוד הבן "כל על הגזירה – אחריו" יחפשו

ש"מושיען14תשליכוהו" ראו שהאסטרולוגים מפני נקבעה

נדון" הוא במים ישראל לפיכך15של יוכבד16. "השליכה"

ליאור משה כבר17את אמרו למים משה שהושלך ו"כיוון

אחריו" יחפשו ("ולא במים מושיען בטלו13מושלך מיד (

הבן18הגזירה" "כל על הגזירה התבטלה כך עלֿידי –

תשליכוהו". היאורה הילוד

ששני ומובן, לחלוטין, מדוייקים בתורה הענינים כל

(א) – ליאור משה ל"השלכת" בקשר שנפעלו ה"ביטולים"

"כל גזירת ביטול (ב) שבנילוס ה'עבודהֿזרה' ביטול

– למשה קשורים ושניהם לזה, זה קשורים – הבן..."
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של הפנימית המשמעות על הסבר עלֿידי יובן הדבר

שהתורה מכך תשליכוהו". היאורה הילוד הבן "כל הגזירה

הוא בן "אם פרעה גזירת על הכללי בסיפור מסתפקת אינה

ozinde"הגזירה19אותו ביצוע אופן את גם מפרטת אלא ,20

בגזירת פרט סתם זה שאין מובן, תשליכוהו", "היאורה

ש"ראו (שמפני לגזירה הסיבה את המסביר פרט או פרעה,

נידון" הוא במים ישראל של הבן21שמושיען ש"כל גזר ,

עלdxe`idהילוד הידיעה מוסיפה מה שהרי תשליכוהו"),

זה? פרט

ענין זהו מתבטאתixwirאלא ובכך מצרים, בגלות

מצרים. גלות של הכללית המשמעות

היא פרעה גזירת של תכליתה הוא: לכך ההסבר

"dxe`idההשלכה – ל'עבודהֿזרה'qelipl22תשליכוהו" –
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ג.1) ב, פרשתנו

יז2) שם, ג. מא, למקץ מתרגומו (ומשנה נהרא גיף ובתיב"ע: אונקלוס,

– רשב"ם,sik(ועוד) פרש"י, ועיין נהרא. גב על באפרה ובת"י: נהרא).

ועוד. ה') פסוק (ולקמן ראב"ע אברבנאל,

(3– שם מקץ ועוד.dcinrראה טו. ז, וארא היאור". שפת "על

מתורצת4) יוכבדzehytaועפ"ז השליכה האיך ועוד): (אברבנאל הקושיא

סכנה. מקום שהוא ביאור משה את

את5) בה ותשם ובזפת בחמר ותחמרה גמא "תיבת יוכבד לקחה שלכן

יד. ו, נח, יט. ז, וארא פרש"י וראה המים. מן להגין – הילד"

י.6) שם, פרשתנו

עה"פ.7) עה"ת צפע"נ

יז.8) ז, וארא פרש"י ט. פ"ט, שמו"ר יג. וארא תנחומא ראה

יו"ד9) טושו"ע ה"וֿז. פ"ה יסוה"ת הל' רמב"ם א. כה, פסחים ראה

סקנ"ה.

(ש) מיתה שנתחייב ל"מי דומה נדו"ד עבודתxzenלכאורה לבית לברוח

כהדיעות ס"ל ואולי קנז). סו"ס שם (טושו"ע עצמו" את ולהציל כוכבים

(ש)אסור" הגזרה "שעת בדוגמת שהוא או שם). וט"ז ב"ח (ראה שאסור

ס"גֿד. בפנים לקמן ראה – שם) (רמ"א

ה.10) שם, פרשתנו

עה"פ.11) שמו"ר ז. פרשתנו תנחומא וש"נ. ע"ב. ריש יב, סוטה

עה"פ.12) עה"ת ש"ך גם ראה

כא.13) פ"א, שמו"ר

כב.14) א, פרשתנו

ב.15) יב, סוטה כד. שם, שמו"ר

כא.16) פ"א, לשמו"ר מהרז"ו פי' כאן. ואלשיך בחיי גם ראה

(17" הוא היאור" ד"שפת וכו' התרגום על מפרשיםsikופליג (ועיין ימא"

לבוא התיבה שסוף וידעה נביאה היתה שיוכבד י"ל או ועוד). .2 הערה דלעיל

.(5 הערה לעיל (וראה עצמו ביאור

שם.18) סוטה גם וראה כד. שם, שמו"ר

טז.19) שם, פרשתנו

גזירה20) שהיא הוא`zxgואף זו בגזירה החידוש עיקר לכאורה הרי –

גו' העבריות").lkl"ויצו "למילדות רק (לא גו'" עמו

ועוד.21) כב. שם, פרש"י שם. סוטה יח. שם, שם. שמו"ר

מקץ.22) ר"פ מפרש"י להעיר

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יונה שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מח' טבת נוסף על הידיעות מן הצד אודות פעולותיו ומהם שהשתדל לנצל את 

ההתעוררות הכללית בתוככי בני ישראל אשר באה"ק ת"ו לקוב"ה לתורתו ומצותיו, ובודאי לא יסתפק 

בזה וירבה ככל האפשרי, כי הרי זוהי דרישת השעה ומשפיעים הצלחה מופלגה מלמעלה )אלא שבעוה"ר 

אין אנ"ש מנצלים אותה(, וכנראה שכל העושה וכל פעולה מצליחים באופן בלתי משוער מראש, ואפשר 

יצליח ג"כ לעורר את אנ"ש שסו"ס יתחילו גם הם בפעולות כהנ"ל, זאת אומרת אויפטאן אין פועל, ולא 

לצאת באסיפות שקלא וטריא והחלטות, ומובטחני שאז יצליחו גם הם וכנ"ל באופן בלתי משוער.

בעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע לתוכן כתבו. ובמ"ש שדבר עם פב"פ ע"ד לימוד התניא, וענה אז דאס איז א אלטע מחלוקת, 

לפלא שאין מי שיסביר להנ"ל אשר אותם שחלקו לפני מאתים שנה אמרו טעמם גלוי שחוששים הם שלא 

יתמעט עי"ז בעניני יר"ש וכו', ובזמן שעבר מאז וביחוד בדורנו זה, רואים במוחש אשר אדרבה זהו מוסיף 

ומחזק ביראת שמים, בהידור בקיום המצות כו' וכו' והרי הם ראו זה במוחש במדינתם לפנים ורואים זה 

במוחש גם באה"ק ת"ו, וק"ל.

ויה"ר שסו"ס יצליח בכל מקום לפי ערך המקום, זאת אומרת אצל פב"פ שלא יתנגד ואצל פב"פ 

שגם יסייע ואצל פב"פ שגם בעצמו יתחיל בלימוד, והרי כבר ידוע ומפורסם פסק בית דין של מעלה )נעתק 

בספר קיצורים והערות לתניא עמוד קכ"ב בסופו( אשר בגלל המסירות נפש הלזו - של רבנו הזקן - על תורת 

החסידות פסקו בבית דין של מעלה אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו 

והולכי בעקבותיו על העליונה.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.
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בחוף, אלא עצמו, ביאור משה עם גמא" ה"תיבת את

dyaia3cily4היאור.

"שפת על נמצאה לא שהתיבה נראה, ההמשך מן אבל

ב"סוף" אלא בפסוקים5היאורjezayהיאור", נאמר ואף ,6

כי משה... שמו "ותקרא mindשבהמשך on."משיתיהו

מסביר משה7הרוגוצ'ובי את להציל רצתה לא יוכבד :

עובדים היו ש"הם מפני ביאור, התיבה הנחת עלֿידי

להלכה8לנילוס" בהתאם בעבודה9ֿ, להשתמש שאסור ,

על בסוף "ותשם ולכן הצלה, לצורך אפילו ztyזרה

היאור" על לרחוץ פרעה בת "ותרד כאשר אך ,10היאור".

אביה" מגלולי לרחוץ "שירדה היא היא11והכוונה ,dlha

ה'עבודהֿזרה' את בתוך12בכך התיבה באתה "ושוב

היאור".

.·
¯Â‡ÈÏ ‰˘Ó "˙ÎÏ˘‰"Ï ¯˘˜· "ÌÈÏÂËÈ·"‰ È�˘

כדי13במדרש ביאור אותו השליכו "ולמה נאמר:

ולא למים הושלך שכבר האסטרולוגין חושבין שיהיו
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ש"מושיען14תשליכוהו" ראו שהאסטרולוגים מפני נקבעה

נדון" הוא במים ישראל לפיכך15של יוכבד16. "השליכה"

ליאור משה כבר17את אמרו למים משה שהושלך ו"כיוון

אחריו" יחפשו ("ולא במים מושיען בטלו13מושלך מיד (

הבן18הגזירה" "כל על הגזירה התבטלה כך עלֿידי –
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ozinde"הגזירה19אותו ביצוע אופן את גם מפרטת אלא ,20
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(3– שם מקץ ועוד.dcinrראה טו. ז, וארא היאור". שפת "על

מתורצת4) יוכבדzehytaועפ"ז השליכה האיך ועוד): (אברבנאל הקושיא

סכנה. מקום שהוא ביאור משה את

את5) בה ותשם ובזפת בחמר ותחמרה גמא "תיבת יוכבד לקחה שלכן

יד. ו, נח, יט. ז, וארא פרש"י וראה המים. מן להגין – הילד"

י.6) שם, פרשתנו

עה"פ.7) עה"ת צפע"נ

יז.8) ז, וארא פרש"י ט. פ"ט, שמו"ר יג. וארא תנחומא ראה

יו"ד9) טושו"ע ה"וֿז. פ"ה יסוה"ת הל' רמב"ם א. כה, פסחים ראה

סקנ"ה.

(ש) מיתה שנתחייב ל"מי דומה נדו"ד עבודתxzenלכאורה לבית לברוח

כהדיעות ס"ל ואולי קנז). סו"ס שם (טושו"ע עצמו" את ולהציל כוכבים

(ש)אסור" הגזרה "שעת בדוגמת שהוא או שם). וט"ז ב"ח (ראה שאסור

ס"גֿד. בפנים לקמן ראה – שם) (רמ"א

ה.10) שם, פרשתנו

עה"פ.11) שמו"ר ז. פרשתנו תנחומא וש"נ. ע"ב. ריש יב, סוטה

עה"פ.12) עה"ת ש"ך גם ראה

כא.13) פ"א, שמו"ר

כב.14) א, פרשתנו

ב.15) יב, סוטה כד. שם, שמו"ר

כא.16) פ"א, לשמו"ר מהרז"ו פי' כאן. ואלשיך בחיי גם ראה

(17" הוא היאור" ד"שפת וכו' התרגום על מפרשיםsikופליג (ועיין ימא"

לבוא התיבה שסוף וידעה נביאה היתה שיוכבד י"ל או ועוד). .2 הערה דלעיל

.(5 הערה לעיל (וראה עצמו ביאור

שם.18) סוטה גם וראה כד. שם, שמו"ר

טז.19) שם, פרשתנו

גזירה20) שהיא הוא`zxgואף זו בגזירה החידוש עיקר לכאורה הרי –

גו' העבריות").lkl"ויצו "למילדות רק (לא גו'" עמו

ועוד.21) כב. שם, פרש"י שם. סוטה יח. שם, שם. שמו"ר

מקץ.22) ר"פ מפרש"י להעיר
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"יושלכו" שישראל רצה פרעה כלומר, מצרים. של

מצרים של ה'עבודהֿזרה בתוך .23ו"יוטבעו"

.„
Ú·Ë‰ È„ÈŒÏÚ Ï‡¯˘È ˙‚‰�‰ Y ‰Ú¯Ù ˙¯ËÓ

פרנסתם: מקור היה שהוא מפני לנילוס עבדו המצרים

והתבואה24כידוע והצמיחה גשומה, ארץ מצרים אין ,

השדות. את ו"משקה" ה"עולה" בנילוס תלויים וכדומה

מקום נותנת זאת שפרנסת25עובדה המוטעית למחשבה

הקב"ה מאת באה איננה מצרים

עיניהם תולין "הכל אז בגשמים, כשתלויים [שהרי

מעלה" אך26כלפי בקדושֿברוךֿהוא. שתלויים וחשים ,

הנילוס כאשר ניכרת איננה בקדושֿברוךֿהוא זו תלות

ומשקה"], "עולה

הנילוס מאת הנילוס27אלא הפך פשוט, באופן לפיכך, .

מצרים. של ל'עבודהֿזרה'

גם – תשליכוהו" "היאורה פרעה גזירת היתה וזאת

הטבע למגבלות מתחת אל חסֿוחלילה, יושלכו, יהודים

וחוקיו;

.‰
‰„È¯È‰ ˙ÓÏ˘‰ ¯Á‡Ï ˜¯ ‰¯˘Ù‡˙‰ ÂÊ ‰¯ÈÊ‚

È¯ˆÓÏÌ
להתבצע יכולה תשליכוהו" "היאורה של הגזירה

אחרי רק ישראל על עודmzcixiולהשפיע כל למצרים:

אלקיך ה' עיני אשר... "ארץ ישראל, בארץ נמצאו הם

ניכרת28בה" ופרט פרט כל על ה' והשגחת ,ielba

תמיד היתה ישראל שארץ בכך גם המתבטא 29[דבר

ש"למטר מים"minydארץ כדברי30תשתה ובמיוחד ,

בעצמו"]31חז"ל הקב"ה אותה משקה ישראל "ארץ

החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כוחי לטעות מקום אין

לעשות32הזה" כח לך הנותן ש"הוא בגלוי רואים שהרי ,

.33חיל"

התאפשרה לא ובניו, יעקב חיו עוד כל יתרֿעלֿכן:

במצרים גם פרעה בארץ34גזירת היו הם שכאשר כיוון ,

ראו הם גםielbaישראל ולפיכך בה', ה'תלות' את

נשכחה לא הטבע, שליטת רק שנראית במקום בהימצאותם

והבנתם) בהכרתם (לפחות מהם הקודמתdi`xdונסתרה

של בהנהגתו הכירו הם במצרים שגם כך אלקות, של

הקב"ה עלֿידי .35הטבע

של לענין הרמהqp[בדומה מלשון שנס36– –

שגם להכרה, מביא שהוא כיוון הטבע, את rahd"מרומם"

הקב"ה]. עלֿידי מונהג

ההוא" הדור וכל אחיו וכל יוסף "וימת לאחר ,37רק

ש אלו נשארו שלא ישראללאחר בארץ וה"ירידה"38היו ,

גזירת התאפשרה אז רק הושלמה, הטבע ושליטת למצרים

תשליכוהו". "היאורה
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(23.101 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש גם ראה

ד"ה24) א יג, סוטה יט). (ושם, שם וארא י. מז, ויגש מקץ. ר"פ פרש"י

ועוד. .26 שבהערה ב"ר שם. פרש"י י. יא, עקב (ויל"ש) ספרי וראה כדי.

מצות25) להצ"צ בסהמ"צ וביאורו ורפ"ב. רפ"א ע"ז הל' רמב"ם גם ראה

פ"ג. מילה

ה"ג.26) פ"ג תענית ירושלמי גם וראה ט. פי"ג, ב"ר

ז,27) (וארא טוב ובלקח – .31 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

ודאי ממנו נזונין ואנו וכרמנו שדותנו משקה וזה הואיל "אומר פרעה שהי' יג)

אלוקה". הוא

יב.28) שם, עקב

ויצי"מ.29) גלות קודם גם

(30.41 הערה שם בלקו"ש הנסמן וראה יא. שם, עקב

(31.40 הערה שם בלקו"ש הנסמן וראה א. י, תענית

יז.32) ח, עקב

יח.33) שם,

טז.34) ו, וארא פרש"י ח. פ"א, שמו"ר ראה

הי'35) ואילך יעקב של ש"מברכתו יעקב), (ובחיי יעקב אצל ומכ"ש

ויגש (פרש"י הארץ" את ומשקה לקראתו עולה והוא הנילוס אל בא פרעה

(ראה יעקב של בברכתו תלוי הארץ את משקה שהנילוס שזה היינו, – שם)

ויחי. ר"פ מפרש"י ולהעיר .(32 ע' שם לקו"ש בארוכה

וראה36) ועוד. כט. ע' שה"ש ויבן. ד"ה בשלח אוה"ת סע"ב. מד, סדור

פט. ע' תרע"ח סה"מ

ו.37) א, פרשתנו

כו'38) למצרים שירדו מאותן קיים מהם אחד שהי' כ"ז שם: שמו"ר ראה

נפש). שבעים (כל) עה"פ: (וספורנו) (וברשב"ם

יג, סוטה וראה פ"ט. עולם (סדר אשר* בת שרח הייתה שהרי וצ"ע –

ביותר** קטנה ואולי ועוד). מו. כו, פינחס פרש"י יט. יג, בשלח מכילתא א.

שעה***. באותה הייתה

ואל זמרי.. הוא הכנענית בן שאול יב): (כו, פינחס טוב לקח ובמדרש

של שנה מ' סוף עד וחי' מצרים מיורדי הי' הכנענית בן שאול שהרי תתמה

.dxrdd mipta onwlck (eh ,e `x`e .i ,en ybie r"aiz .a ,at oixcdpq) ixnf `ed ± ziprpkd oa le`y (`) :cearyd zlgzd zra miiga eidy mixvn icxei cern xirdl yi ok (*

dpeti `edy ± oexvg (b) .(my zexecd xcq .fh ,my ozpei 'it d`xe) "qgpit zi `ng"c (gi ,my) `x`e r"aizae .(hÎ gqy `"a zexecd xcq) dyn zcil zra ig 'idy zdw (a)

zlgzd zra (k"ek`re ,milbxnd geliy mcew dpy 'n) miiga 'id (eia`) oexvgy `vnp ,(f ,ci ryedi) milbxnd geliy zra dpy 'n oa 'id alke ,alk ia` (a"rq ,`i dheq)

.(f"r dnz my ozpei 'itae) "'ek dyn zi ing" iel (fh ,my `x`e) r"aiz zrcl (c) .cearyd

.a ,`kw a"an l"pdkl xirdle

.(hlx ,dlx `"a zexecd xcq d`x) mixvnl dcixid zra mipy 'a ipa jxra eidy oexvge zdwl rbepa uxzl yi f"cr (**

drixae .drixae ieyi deyi dpni) xy` ipa zcil mcew mipy 'b za dzid gxqc (fix `"a) zexecd xcqae "miiw sqeic awril dxya" `idc (fi ,en ybie) r"aiz d`x la` (***

.(my ybie ± mixvnl dcixid mcew mipa 'a cli
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ה"רעיא הוא ישראל, של מושיען היא משה של מהותו

ש כך לידי המביא נאמן) (רועה תשפיעdpen`dמהימנא"

בו שאין במקום גם בפועל. ישראל מעשי zii`xעל

ובהכרה בהבנה לא ואפילו לכך39אלקות, הביא הוא ,

ישראל אצל יוכלוdpen`dש"תאיר זאת ובאמצעות בה',

פרעה. גזירת בפני לעמוד

כיוון לפניֿכן, אצלם קיים היה האמונה שכח ולמרות

מאמינים" בני "מאמינים "בטבעם" אמונה40שהם אך ,

כך לשם מספקת איננה "מקיף", של באופן כדי41רגילה, .

חייו על תשפיע היאezebdpzdeשהאמונה האדם, של

" של באופן להיות להחדירה42אמונה"drxeצריכה ,

משה, עלֿידי נעשה זה דבר .43מהימנאirx`לפנימיות.

.Ê
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ÌÈ¯ˆÓ· Ï‡¯˘È
בפסוק הדיוק יובן צאן44בכך את רועה היה "ומשה

exziחותנוoicn odkעל מספרת שהתורה מובן, לכאורה, ."

היווה, שזה מפני צאן, רועה ונסיון45כידועהיותו הכנה ,

כ רבינו להדגישdrexלמשה יש מה לשם אך ישראל,

"צאן של דוקא רועה היה oicnודוקאexzi",שהוא odk?

יתרו" "צאן בתוך היא: זה בענין הפנימית המשמעות

פעל ומשה קדושה), של (=כוחות דקדושה "חיילין היו

לקדושה" לקדושה).46"לאקרבא למקורם, (=לקרבם

עם אפילו מדין": כהן יתרו... "צאן מדגישים לפיכך

כהן – מדין" "כהן אצל שנמצאו dxfהניצוצות dcear

עבדה" שלא עבודהֿזרה הניח משה47ש"לא פעל ,48

לקדושה". "לאקרבא

רבינו משה של להיותו מתאימה הכנה זאת היתה לכן

ישראל שאין50במצרים49רועה במצב בהיותם אפילו .

ניכרת הטבע הנהגת ורק באלקות, הכרה או ראיה שום

תוכם אל ומחדיר מעוררם מהימנא, רעיא משה, היה בגלוי,

בה'. האמונה את

.Á
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ביטול – לעיל שהוזכרו הענינים שני בין הקשר זהו

הילוד הבן "כל גזירת וביטול שבנילוס, זרה' ה'עבודה

אחד: ענין הם שבפנימיותם מפני – תשליכוהו" היאורה

בהיות קשורה תשליכוהו" היאורה הילוד הבן "כל גזירת

רעיא שמשה, כך ועלֿידי מצרים, של זרה עבודה היאור

נולד לעיקר51מהימנא, עד מצרים, בגלות לישראל ונמשך

למלחמה הכח ניתן – ה"יאור" בתוך – והשעבוד הגלות

התבטלה מכך וכתוצאה שבנילוס, ה'עבודהֿזרה' נגד

.52הגזירה

.Ë
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ויום יום בכל קיים מצרים יציאת מובן,53ענין מכך .

לפני האלקות ראיית – הנ"ל הכלליים הענינים שכל

גאולת ואחרֿכך הגלות, למצרים, הירידה למצרים, הירידה

יום. בכל אחד כל של הרוחנית בעבודה קיימים – מצרים

מבית כנסת, בית הוא: יום בכל הרוחנית העבודה סדר

המדרש לבית מנהג54הכנסת בהם ל"הנהג המדרש ומבית ,
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סרח שהרי תשובתך ההוא, הדור וכל אחיו וכל יוסף וימת כתיב והא מדבר,

למדין ואין יריחו בערבות נחשבת והיא והיתה מצרים מיורדי היתה אשר בת

אין ושם: מו. שם, לקמן הוא [ועד"ז כו' הכללות dylyמן e` mipyמן

הא']. שוה"ג וראה החשבון.

אליבא הם – והספורנו והרשב"ם הן. חלוקות דמדרשות ועכצ"ל

ראה – פנחס בפ' שרח שהזכיר ומה הפשט. ע"ד נכון) (ויותר או דשמו"ר,

שם. רמב"ן

דלשלול – הנ"ל מדרז"ל לכל דקאי לומר נ"ל יותר בפנים ולהמדובר

השפעה צ"ל – אז דבנ"י ככולו מרובו תשליכוהו" "היאורה דגזירת האפשריות

וק"ל. מספר. מתי של זכירה מספיקה ואין שביניהם, מהחשובים כו"כ של

וארא39) עה"פ ופרש"י (שמו"ר גילולים מלאה שמצרים ממרז"ל להעיר

א). יב, בא עה"פ ופרש"י תנחומא מכילתא כט. ט,

בהיותם40) לבנ"י (בשייכות א צז, עה"תmixvnaשבת פרש"י וראה .(

ב. ד, שמות

א41) סג, (ברכות קרייא רחמנא מחתרתא אפום גנבא להיות שיכול עד

הע"י). כגירסת

וידעת42) ד"ה ואתחנן לקו"ת תשא. כי ד"ה בהוספות תו"א ג. לז, תהלים

פ"ג. ביאור בתוס' להבין ד"ה ועיי"ש וביאוריו. (הא')

רפמ"ב.43) תניא ראה

א.44) ג, פרשתנו

ב.45) פ"ב, שמו"ר ז. פרשתנו .cereתנחומא

ט.46) לא, ויצא ראובני ילקוט

חי"א47) בלקו"ש נת' שם. (ז) ותנחומא ממכילתא יא. יח, יתרו פרש"י

.75 ע'

כו"ם48) עובד שהי' אע"ג כו' מדין כהן א): (כא, פרשתנו מזהר להעיר

כו'. צאנו רועה הי' כו'

בסופו)49) יוסף פורת בן לך. י"י (תולדות הבעש"ט תורת ע"פ ויומתק

תלמידיו. ונעשו התורה להם נתן שאח"כ אותם נתגלגלו יתרו שבצאן

זח"ב50) ח. פמ"ג, שמו"ר כח. יד, בשלח מכילתא (ראה ממרז"ל ולהעיר

כו'. והללו עע"ז דהללו ועוד) ב. קע,

ד).zlgznד"51) פ"ב, (שמו"ר ישראל לגאולת נתקן ברייתו "

אבותינו52) נגאלו האמונה דבשכר לא) יד, (בשלח ממכילתא ולהעיר

ממצרים.

רפמ"ז.53) תניא

(וש"נ).54) סקנ"ה או"ח אדה"ז שו"ע וראה בסופה. ברכות
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ה"רעיא הוא ישראל, של מושיען היא משה של מהותו

ש כך לידי המביא נאמן) (רועה תשפיעdpen`dמהימנא"

בו שאין במקום גם בפועל. ישראל מעשי zii`xעל

ובהכרה בהבנה לא ואפילו לכך39אלקות, הביא הוא ,

ישראל אצל יוכלוdpen`dש"תאיר זאת ובאמצעות בה',

פרעה. גזירת בפני לעמוד

כיוון לפניֿכן, אצלם קיים היה האמונה שכח ולמרות

מאמינים" בני "מאמינים "בטבעם" אמונה40שהם אך ,

כך לשם מספקת איננה "מקיף", של באופן כדי41רגילה, .

חייו על תשפיע היאezebdpzdeשהאמונה האדם, של

" של באופן להיות להחדירה42אמונה"drxeצריכה ,

משה, עלֿידי נעשה זה דבר .43מהימנאirx`לפנימיות.

.Ê
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ÌÈ¯ˆÓ· Ï‡¯˘È
בפסוק הדיוק יובן צאן44בכך את רועה היה "ומשה

exziחותנוoicn odkעל מספרת שהתורה מובן, לכאורה, ."

היווה, שזה מפני צאן, רועה ונסיון45כידועהיותו הכנה ,

כ רבינו להדגישdrexלמשה יש מה לשם אך ישראל,

"צאן של דוקא רועה היה oicnודוקאexzi",שהוא odk?

יתרו" "צאן בתוך היא: זה בענין הפנימית המשמעות

פעל ומשה קדושה), של (=כוחות דקדושה "חיילין היו

לקדושה" לקדושה).46"לאקרבא למקורם, (=לקרבם

עם אפילו מדין": כהן יתרו... "צאן מדגישים לפיכך

כהן – מדין" "כהן אצל שנמצאו dxfהניצוצות dcear

עבדה" שלא עבודהֿזרה הניח משה47ש"לא פעל ,48

לקדושה". "לאקרבא

רבינו משה של להיותו מתאימה הכנה זאת היתה לכן

ישראל שאין50במצרים49רועה במצב בהיותם אפילו .

ניכרת הטבע הנהגת ורק באלקות, הכרה או ראיה שום

תוכם אל ומחדיר מעוררם מהימנא, רעיא משה, היה בגלוי,

בה'. האמונה את

.Á
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ביטול – לעיל שהוזכרו הענינים שני בין הקשר זהו

הילוד הבן "כל גזירת וביטול שבנילוס, זרה' ה'עבודה

אחד: ענין הם שבפנימיותם מפני – תשליכוהו" היאורה

בהיות קשורה תשליכוהו" היאורה הילוד הבן "כל גזירת

רעיא שמשה, כך ועלֿידי מצרים, של זרה עבודה היאור

נולד לעיקר51מהימנא, עד מצרים, בגלות לישראל ונמשך

למלחמה הכח ניתן – ה"יאור" בתוך – והשעבוד הגלות

התבטלה מכך וכתוצאה שבנילוס, ה'עבודהֿזרה' נגד

.52הגזירה

.Ë
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ויום יום בכל קיים מצרים יציאת מובן,53ענין מכך .

לפני האלקות ראיית – הנ"ל הכלליים הענינים שכל

גאולת ואחרֿכך הגלות, למצרים, הירידה למצרים, הירידה

יום. בכל אחד כל של הרוחנית בעבודה קיימים – מצרים

מבית כנסת, בית הוא: יום בכל הרוחנית העבודה סדר

המדרש לבית מנהג54הכנסת בהם ל"הנהג המדרש ומבית ,

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

סרח שהרי תשובתך ההוא, הדור וכל אחיו וכל יוסף וימת כתיב והא מדבר,

למדין ואין יריחו בערבות נחשבת והיא והיתה מצרים מיורדי היתה אשר בת

אין ושם: מו. שם, לקמן הוא [ועד"ז כו' הכללות dylyמן e` mipyמן

הא']. שוה"ג וראה החשבון.

אליבא הם – והספורנו והרשב"ם הן. חלוקות דמדרשות ועכצ"ל

ראה – פנחס בפ' שרח שהזכיר ומה הפשט. ע"ד נכון) (ויותר או דשמו"ר,

שם. רמב"ן

דלשלול – הנ"ל מדרז"ל לכל דקאי לומר נ"ל יותר בפנים ולהמדובר

השפעה צ"ל – אז דבנ"י ככולו מרובו תשליכוהו" "היאורה דגזירת האפשריות

וק"ל. מספר. מתי של זכירה מספיקה ואין שביניהם, מהחשובים כו"כ של

וארא39) עה"פ ופרש"י (שמו"ר גילולים מלאה שמצרים ממרז"ל להעיר

א). יב, בא עה"פ ופרש"י תנחומא מכילתא כט. ט,

בהיותם40) לבנ"י (בשייכות א צז, עה"תmixvnaשבת פרש"י וראה .(

ב. ד, שמות

א41) סג, (ברכות קרייא רחמנא מחתרתא אפום גנבא להיות שיכול עד

הע"י). כגירסת

וידעת42) ד"ה ואתחנן לקו"ת תשא. כי ד"ה בהוספות תו"א ג. לז, תהלים

פ"ג. ביאור בתוס' להבין ד"ה ועיי"ש וביאוריו. (הא')

רפמ"ב.43) תניא ראה

א.44) ג, פרשתנו

ב.45) פ"ב, שמו"ר ז. פרשתנו .cereתנחומא

ט.46) לא, ויצא ראובני ילקוט

חי"א47) בלקו"ש נת' שם. (ז) ותנחומא ממכילתא יא. יח, יתרו פרש"י

.75 ע'

כו"ם48) עובד שהי' אע"ג כו' מדין כהן א): (כא, פרשתנו מזהר להעיר

כו'. צאנו רועה הי' כו'

בסופו)49) יוסף פורת בן לך. י"י (תולדות הבעש"ט תורת ע"פ ויומתק

תלמידיו. ונעשו התורה להם נתן שאח"כ אותם נתגלגלו יתרו שבצאן

זח"ב50) ח. פמ"ג, שמו"ר כח. יד, בשלח מכילתא (ראה ממרז"ל ולהעיר

כו'. והללו עע"ז דהללו ועוד) ב. קע,

ד).zlgznד"51) פ"ב, (שמו"ר ישראל לגאולת נתקן ברייתו "

אבותינו52) נגאלו האמונה דבשכר לא) יד, (בשלח ממכילתא ולהעיר

ממצרים.

רפמ"ז.53) תניא

(וש"נ).54) סקנ"ה או"ח אדה"ז שו"ע וראה בסופה. ברכות
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ארץ" תחילה55דרך אחרֿכך56: התפילה, לימוד57עבודת

פרנסה. בצרכי עיסוק ואחרֿכך התורה,

אלקות לגילוי היהודי גורם התפילה עבודת עלֿידי

שלפני ההכנות לאחר אלקות. ראיית של לאופן עד בנפשו,

מגיעים וכו', דזמרה בפסוקי והעיון וההתבוננות התפלה

ו שמע, "rnyלקריאת של תיבות רום58nאוyראשי

r) (בדומהe`xe59"יניכם ראיה של באופן אלקות גילוי –

מגיע מכן לאחר ה'). בסעיף כדלעיל – ישראל לארץ

cark`לתפילת dcinrd'מרי אדונו)60קמי' לפני (כעבד

וכהקדמה בתחילתה אשר מוחלטת, עצמית התבטלות –

" אומרים: (וימשיך)gztzשפתי`c'לה יגיד (רק) ופי

.61תהלתך"

של מהדרגה "יורדים" התפילה עבודת zii`xלאחר

"ירידות" שתי וישנן מוחלטת, והתבטלות :62אלקות

התורה לימוד – המדרש לבית הכנסת מבית 63(א)

והשגת הבנת בהתאםmc`d64באמצעות ,ezpadl65אך .

ל ביחס ירידה היא באלקות ההבנה שדרגת zii`xלמרות

השפעת בכך ניכרת זאת, בכל בתפילה, אשר אלקות

על משפיע התפילה בשעת בנפשו האלקות גילוי התפילה:

למצרים לירידה בדומה כראוי, תהיה שההבנה iigaכך

ובניו. יעקב

עלול הוא לעסקיו, אחרֿכך הולך יהודי כאשר (ב)

כדי שבטבע. ההעלם בגלל האלקות את ח"ו, לשכוח,

לעשות כח לך הנותן ש"הוא תמיד אז גם יזכור שהוא

לפי לשולחןֿערוך, בהתאם יתנהלו שעסקיו וכדי חיל",

צורך יש ה', da'רצון dpen`aאל וחודרת המעוררת

הפנימיות.

.È
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לעיל האמור מכל להפיק צריך שהיהודי ההוראה זוהי

לה': לעבודתו

אלקות ראיית שהיא התפילה, שעזיבת לדעת עליו (א)

היא זו ירידה אמנם, ירידה. היא לה', מוחלטת והתבטלות

ערוך משולחן לעיל כמצוטט ה"שולחןֿערוך", עלֿפי

משום זאת לעשות עליו אך – ארץ" דרך מנהג בהם "הנהג

הדיבור" פי על "אנוס הירידה66שהוא על חז"ל (כדברי

ה'. רצון שזהו מפני רק הפשוטה): במשמעתה למצרים

למרות כי הירידה, מן להיבהל לו אל שני מצד (ב)

אלקות ראיית לו אין שהרי ביותר, גדולה ירידה שזוהי

טרוד הוא עסקיו (בשעת באלקות הבנה לא ואפילו

שהוא עלֿידי זאת בכל אך העסק), עניני על במחשבות

שבנפשו משה דרגת את בה'67מעורר האמונה מתגלה

" של הפרטית,drxeבאופן מגלותו יוצא הוא וכך אמונה",

עסקיו, בכל תמיד, רואה אלקיךוהוא ה' עיני את

הפרטית. ההשגחה את שנה, אחרית ועד מראשיתֿהשנה

משיח עלֿידי הכללית לגאולה לגאולה, ומגאולה

ממש.68צדקנו בקרוב הקדושה, לארצנו שיוליכנו

(b"kyz ,a"kyz zeny t"y zegiyn)
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שם.55) אדה"ז שו"ע וראה ב. לה, ברכות

א).56) יד, (ברכות שיתפלל קודם חפציו לעשות שאסור כמרז"ל

ב.57) צו, ברכה לקו"ת ראה

כו.58) מ, ישעי'

תמ"ט.59) תקו"ז

לג,60) ברכות ועיין צה, סו"ס או"ח אדה"ז ושו"ע טושו"ע א. י, שבת

לפני עומד ס"ב: קד סי' אדה"ז משו"ע ולהעיר כו'. ממה"מ לפני עומד רע"א:

מפני דשו"מ בק"ש [משא"כ ממקומו לזוז אין – ומותרceakdהמלך כו'

ס"ו סג סי' או"ח בשו"ע ומ"ש ב). יט, (יומא דרב וכמעשה בעיניו לקרוץ

הטעם מפורש הרי – כו' ירמוז לא ק"ש הקורא ס"ז): שם אדה"ז (ושו"ע

שני' דבפרשה שם איתא בזה ואפילו ביטול), ולא – קבע ולא xzen(ארעי

dk`ln jxevle zvw devn jxevl.[

תלו61) ע' תרכ"ז בסה"מ (נדפס תרכ"ח תפתח שפתי אד' ד"ה ראה

ובכ"מ. ואילך).

שם62) תו"ח וראה פרשתנו. ריש תו"א ראה – למצרים הירידות ב' ע"ד

היא הא' דירידה ואילך), א צמצוםdpial(כו, מ"י, וירידהbydc'(מצר בינה),

(מלכות). ו)דיבור ד(מח' מ"י במיצר – הב'

תאמרנה63) עצמותי דכל ובאופן דוקא שכלו והשגת בהבנה שצ"ל

וכו'. א)) (מז, פל"ז תניא וראה רע"א. נד, (עירובין

ולהדגיש64) להזכיר – תחילה בתורה ברכו התורה, ברכת צ"ל ozepשלכן

dxezd.(מז סי' לטאו"ח ב"ח א. פא, נדרים (ראה

ס"נ65) אדה"ז (שו"ע דוקא הבנה צ"ל המדרש) (בית בתושבע"פ שלכן

ספ"ב). לאדה"ז ת"ת הל' שם). (ממג"א ס"ב

פסח.66) של הגדה נוסח

רפמ"ב.67) תניא

ממרז"ל68) שמו"רdynyלהעיר (ראה אחרון גואל הוא ראשון גואל

משפטים). ר"פ תו"א ויחי. פי' שה"פ א. רנג, זח"א ד. פ"ב,
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אברהם אבינו 

לו ישמעאל יחיה לפניך.

הנה  שמעתיך,  ולישמעאל  לאברהם  השיב  הקב"ה 
את  לברך  יצחק  כשרצה  כן  שאין  מה  אותו1,  ברכתי 

עשו, סיבב הקב"ה שלא יברכהו.
עליו  לכן  דקדושה.  חסד  פסולת  הוא   — ישמעאל 
אין חשש אם יחיה ויתברך, כי מחסד, בכלל, אין יניקה. 
הנה  דקדושה,  מסטרא  חסדים  לו  כשיוסיפו  ואדרבה, 

ברכתי אותו, יתברר לסטרא דקדושה.
הוא פסולת גבורה דקדושה. ואם יברכהו   — עשו 
גבורות  עוד  לו  ויתוספו  דקדושה,  גבורה  יצחק, 
לו  יהיה  אדרבה,  אלא  יתברר,  שלא  די  לא  דקדושה, 

תוספת יניקה וחיות מהן.
)ליקוטים ואגרות עמ' לב(

ואקחה פת לחם2.

אברהם הוא חסד, וכן פת, לחם, רומז על חסד.
)הערות לזהר ב עמ' קלה(

ויקח חמאה וחלב3.

חלב — הוא חסד4.
דרך  על  מחסד.  המתעבה  גבורה  היא   — חמאה 

שיצחק, גבורה, יצא מאברהם, חסד.
טובים  ששניהם  דקדושה,  וגבורה  חסד  והיינו 
וימינו  לראשי  תחת  שמאלו  שכתוב5  כמו  ומקרבים, 

תחבקני, כי בקדושה גם יד שמאל מקרבת.
זהו שכתוב באברהם, חסד, גם חמאה.

)הערות לזהר ב עמ' ש(

1( לך לך יז, כ.
2( וירא יח, ה.

3( שם, ח.
4( רקאנטי משפטים כג, יט.

 .  . רבקה  את  ויקח  בפסוק  א  קלג,  זח"א  ועיין  ו.  ב,  השירים  שיר   )5
ויאהבה )חיי שרה כד, סז(.

ויקח חמאה וחלב.

ונעשה  נעכר  שדם  מדם,  מתהווים  וחמאה  חלב 
חלב6. ודם הוא בחינת גבורות קשות, דם נדה וכדומה, 

שהוא מסטרא דקליפה.
יתן  מי  כתיב7  עליו  כי  חלב,  בחינת  הוא  ואברהם 
טהור מטמא, ותרח בא על אשתו בעת נדתה ומזה נולד 

אברהם8.
)הערות לזהר ב עמ' ש(

ואנכי עפר ואפר9.

מצינו שענווה שייכת לחסד.
אברהם, שמדתו חסד, אמר ואנכי עפר ואפר.

הלל, שהיה ענוותן10, הוא בחינת חסד.
וכתיב11 קטנתי מכל החסדים12.

ובמקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה, שם אתה 
וכמו  החסד14,  מדת  היא  וגדולה  ענוותנותו13,  מוצא 

שאברהם, חסד, נקרא האדם הגדול בענקים15.
)ליקוטים ואגרות עמ' תג(

ויביאה יצחק האהלה . . ותהי לו לאשה ויאהבה16.

עיקר בנין המלכות הוא מהגבורות דיצחק, כי יצחק 
ביחוד אוהב את המלכות, וכמו שכתוב בו ויאהבה.

)הערות לזהר ב עמ' תעד(

6( בכורות ו, ב.
7( איוב יד, ד. במדבר רבה פי"ט, א.

8( לקוטי תורה להאריז"ל איוב א.
9( וירא יח, כז.
10( שבת ל, ב.

11( וישלח לב, יא. 
12( עיין אגרת הקדש ס"ב. לקוטי תורה עקב יז, ג.

13( מגילה לא, א — לפי גירסת העין יעקב.
14( שער היחוד והאמונה פ"ד.

15( יהושע יד, טו. במדבר רבה פי"ג, ג.
16( חיי שרה כד, סז.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



ילקוט גאולה ומשיח על פרשת שמותכ
א, יב – וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ 

ויקצו מפני בני ישראל

כן  אחיו,  קודם  יוסף  מת  שבמצרים  כמו  יוסף,  וימת  א. 
עתיד משיח בן יוסף ליהרג וירבו צרות רבות ורעות בהריגת 
משיח בן יוסף וכל אחיו הנלוים עמו, ואף על פי שמת יוסף 
אלהיהם לא מת, חי וקיים הוא, ובני ישראל פרו וישרצו וכו' 
ויבא משיח בן דוד לגאלם, ויתקיים רמז שמות בני ישראל על 
העתיד ויתקיים פקידה כפולה כמ"ש )בראשית נ, כד( פקוד 

יפקוד.
להכרית  ורצה  במצרים  חדש  מלך  עליהם  שקם  וכמו 
נתחכמה  הבה  עתה  וכמ"ש  ומגוג  גוג  לעתיד  יקום  כן  מעם, 
לו למושיען של ישראל, כן גוג ומגוג יאמר בלבו ללחום עם 
יענו  כאשר  ואז  משיחו  ועל  ה'  על  ויקום  העולם  בכל  מושל 
היא  צרה  עת  רוחה  צרה  שמתוך  יפרוץ,  וכן  ירבה  כן  אותו 
יארע  במצרים  לאבותינו  שאירע  ומה  יושע,  וממנה  ליעקב 
אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  כימי  טו(  ז,  )מיכה  שנאמר  לנו 

נפלאות.
חן טוב

א, כא – ויהי כי יראו המילדת את האלקים 
ויעש להם בתים

להם  ויעש  פסוק  שמות  בילקוט  הובא  בפר"א  איתא  ב. 
בתים בתי כהונה ומלכות וכו', יוכבד לכהונה ומרים למלכות 
שנאמר וקוץ הוליד את ענב וכו' והיתה מרים נשאת את כלב 
שנאמר ותמות עזובה ויקח לו את כלב את אפרת וגו' וכתיב 
יז, יב( ודוד בן איש אפרתי, הא כל המקריב את  )שמואל-א 
סדר  רבה  מדרש  ועיין  ע"כ,  אותו  מקריב  השמים  מן  עצמו 
כי תשא הרי דמרים נקרא אפרת והמלכות מבית דוד מגיע 
מצדה ממה שהבטיח להוציא ממנה בתי מלכות, ובזה מבואר 
למה נקרא דוד בן איש אפרתי לומר שזכה למלכותו ממרים 

שנקראת אפרת על שם שישראל פרו ורבו על ידה.
לוי  מבית  איש  וילך  שנים  איש  וילך  מסרה,  מבואר  ובזה 
)רות א, א( וילך איש מבית לחם יהודה ע"כ, והיינו לפי ששני 
הבטחות היתה ביד אלו המילדות אחת בתי כהונה שנית בתי 
מלכות, ונתקיים בתי כהונה ע"י שוילך איש מבית לוי, דהיינו 
ע"י עמרם ואשתו יוכבד, ונתקיים בתי מלכות ע"י שוילך איש 
רות אשת  ידי  על  של אלימלך  והיינו מזרעו  וגו'  לחם  מבית 
מחלון וכאמור, וכבר ברננו שם דעל כן נתן פניו ללכת לשדה 
ידי  יהודה צריך לצאת על  בית  מואב מפני שצפה שמלכות 

מואביות וע"ש.
זרע ברך פרשת במדבר

ב, כג – ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך 
ויזעקו  העבדה  מן  ישראל  בני  ויאנחו  מצרים 

ותעל שועתם אל האלהים מן העבדה

ג. רבני אשכנז פירשו, הובא הענין בספר לב ארי', דישראל 
ולא היו בשעבוד קשה  היו צריכין לישב במצרים ת"ל שנה, 
ונמצא,  ת"ל,  גימ'  אלהים  ]פעמים[  ה'  והנה,  שנה,  פ"ו  אלא 

שמ"ד  ופשו  אחד,  פעם  אלהים  שם  כמנין  שנה  פ"ו  דישבו 
שנה גימטר' ד' אלהים.

אל  שועתם  ותעל  אלקים,  פעמים  ה'  זה  בפסוק  וז"ש 
האלקים, וישמע אלקים את נאקתם, ויזכור אלקים וכו' וירא 
אלקים,  ה"פ  הרי  וכו',  אלקים  וידע  ישראל,  בני  את  אלקים 
שהיו צריכים לישב גימ' ת"ל שנה, ולא ישבו אלא פ"ו שנה 
ובזכות משה, שהי' לו אחד יתר על  נגד אלקים פעם אחת, 

שמ"ד והי' מסטרא דקדושה, נגאלו.
ובספר תורת חיים, בחולין דף צ"א, כתב, דשמ"ד הנותרים 
השלמנו בד' גליות )וזהו הרמז מ"ש )דברים ד, כו( כי השמ"ד 
מקושי  שנים  שמ"ד  חליפי  יודע  יתברך  הוא  כי  השמדון( 

השעבוד כמה שנים יעלו, זה"ת דבריהם עש"ב.
יעקב אש  והי' בית  יח(  )א,  נבין, פסוק עובדי'  זה  פי  ועל 
ובית יוסף להבה ובית עשו לקש, ודלקו בהם ואכלום, ולא יהי' 

שריד לבית עשו כי פי ה' דיבר.
בית יעקב א"ש ובית יוסף להב"ה, גימטר' שמ"ג עם הכולל 
ולכן,  גי' לק"ש.  וקץ לעבדות ת"ל, שהוא  שמ"ד, שיהי' סוף 
בית עשו לק"ש, גי' ת"ל, ודלקו בהם ואכלום, ולא יהי' שריד 
לבית עשו, כמו שהי' במצרים, שנשאר שמ"ד, כי פי ה' דבר, 
והוא יודע החשבון, והעיקר הוא לעסוק בתורה פרד"ס, גימט' 

שמ"ד.
דברים אחדים )מהחיד"א( – דרוש ח"י, לשבת הגדול

ג, א – ומשה היה רעה את צאן יתרו חתנו 
כהן מדין וינהג את הצאן אחר המדבר ויבא אל 

הר האלקים חרבה

הצאן  את  וינהג  חותנו  יתרו  צאן  את  רועה  הי'  ומשה  ד. 
דרוש,  דרך  על  הכונה  חרבה.  האלקים  הר  אל  המדבר  אחר 
המדרש  בכונת  ח'(  )דרוש  דרכים  הפרשת  מ"ש  לרמוז 
שלא מת משה במדבר אלא להביא עמו דור המדבר, שהיא 
יבאון אל מנוחתי,  עפמ"ש בגמרא אשר נשבעתי באפי אם 
והיינו לימות  למנוחה זאת אינם באים אלא למנוחה אחרת, 
המשיח, אמנם ידוע אם הי' משה בא לארץ שלא הוי עבודה 
זרה בישראל, כי הי' עולם התיקון, ולא הוי נחרב הבית אשר 
ולא  גולים,  ישראל  הוי  ולא  בקר'  כמבואר  זה  עון  ע"י  נחרב 
נמצא  המדבר.  לדור  תקנה  הוי  ולא  אחרת,  מנוחה  אלא  הוי 
כי מיתת מרע"ה במדבר הי' סיבה לתקנת דור המדבר עכ"ל.

והנה משה רבינו ע"ה הי' בעלה דמטרוניתא, והקב"ה חתן 
צדיק  מרעהו  יתר  ע"ש  יתר,  בשם  הקב"ה  יתואר  וגם  שלו, 
וישראל הם צאן מרעיתו של הקב"ה, ומשה  יב, כו(,  )משלי 

רעיא מהימנא דידהו, כ"ז מבואר ונגלה )בזוה"ק(.
חותנו,  יתרו  צאן  את  רועה  הי'  ומשה  הכתוב  שרמז  וזה 
ומנהיג ישראל שהם צאנו של הקב"ה, המתואר  שהי' רועה 
יתרו כנ"ל, והוא חותנו של משה כנ"ל, אמנם וינהג את הצאן 
רק אחר המדבר ולא יותר, כי לא הכניסם לארץ ישראל, ומאי 
כדי להביאם  ויבא הר אלקים חרבה,  כי  כזאת  היתה  טעמא 
אחר כך אל הר האלקים המעותד במהרה בימינו אמן, אחר 

שיחרב וכנ"ל.
ספרי ר' נתן אדלר – תורת אמת



כי ילקוט גאולה ומשיח על פרשת שמות

אנכי  מי  האלקים  אל  משה  ויאמר   – יא  ג, 
אשר אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל 

ממצרים

באפילה  בלילה  שהלך  לאחד  משל  במד"ת1  איתא  ה. 
הדליק את הנר להאיר את החשך וכבה, הדליק נר שני וכבה, 
הדליק נר שלישי וכבה, אמר עד מתי אני מתייגע אמתין עד 
כנסת  אמרה  כך  כבה,  אינו  הבוקר  שאור  והיינו  הבוקר,  אור 
ישראל לפני הקב"ה, בגלות מצרים עמדו משה ואהרן וגאלום 
וכבה כי גלו לבבל, עמדו חנניא מישאל ועזרי' וגאלום וכבה 
עוד,  שגלו  וכבה  וגאלום  ובניו  חשמונאי  עמדו  ליון,  שגלו 
אמרה עד מתי אני מתייגע להגאל על ידי בשר ודם, אמתין 
לנו,  ויאר  ה'  אל  כז(  קיח,  )תהלים  כמ"ש  הבוקר,  אור  עד 
הגאולה  אבל  נר  בשם  נקרא  ודם  בשר  ידי  שעל  שהגאולה 
שעל ידי הקב"ה נקרא בשם אור, וזהו )תהלים לו, י( באורך 
נראה אור שהגאולה תהי' על ידי הקב"ה ותהי' גאולה שלימה.

במד"ר  רז"ל  ואמרו  אנכי  מי  להקב"ה  משה  שאמר  וזהו 
שמות פ"ג שא"ל משה להקב"ה לא כך אמרת ליעקב אנכי 
ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה ועכשיו אתה אומר 
לכה ואשלחך אל פרעה, ונמצא יהי' פירוש הפסוק מי אנכי 
הכי אני הוא האנכי שאמרת ליעקב אנכי אעלך כו', והיינו כי 
בשר  ידי  על  ולא  הקב"ה  ידי  על  הגאולה  שתהי'  רצה  משה 
ודם בכדי שתהא הגאולה נצחית כמו הגאולה דלעתיד שלא 

יהיו שינוים כו'.
ספר המאמרים תרל"ג עמוד כז-כח

כה  משה  אל  אלקים  עוד  ויאמר   – טו  ג, 
תאמר אל בני ישראל ה' אלקי אבתיכם אלקי 
אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב שלחני אליכם 

זה שמי לעלם וזה זכרי לדר דר

ו. )זכרי' יד( והי' ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהי' ה' 
אחד ושמו אחד. אטו )עד( האידנא לאו אחד הוא, אמר רב 
לא  יצחק  בר  נחמן  רב  ואמר  ר' אסי(  )אמר  חנינא  בר  אמא 
כעולם הזה העולם הבא, העולם הזה נכתב ביו"ד ה"א ונקרא 
ביו"ד  נכתב  אחד[  ]כולו  הבא  העולם  ]אבל[  דלי"ת,  באל"ף 
ה"א ונקרא ביו"ד ה"א סבר רבא למדרשי' בפירקא אמר לי' 

ההוא סבא לעלם כתיב.
פסחים נ:

ואומר אני שאין הכוונה שיבוטל שם אל"ף דל"ת חלילה, 
אבל כך הפירוש, כי שם אל"ף דל"ת מורה כי הוא אדון והכל 
עבדיו, וזה מורה על מלכותו כי אין מלך בלא עם שהם עבדיו, 
וזה מורה על מדת הדין, משא"כ שם הוי' הוא עצם הרחמים. 
ז"ל פירוש מאמרם  וכבר כתבתי לעיל בשם הרב ר' אפרים 
שם העולם הבא כולו הטוב ומטיב, דהיינו שיראו למפרע כי 
לא הי' מדת הדין כלל רק הכל הי' חסד ורחמים, ולכן בעולם 
שזה  שנכתב,  לשם  דומה  אינו  בו  שנקרא  ששם  נדמה  הזה 

1( על הפסוק כי עמך )תהלים לו, יו"ד( – התוכן לא הלשון.

רחמים וזה דין, אבל לעולם הבא הוא נקרא גם כן ביו"ד ה"י, 
יו"ד ה"י,  דהיינו שיבינו ששם אדנ"י גם כן הוראתו כמו שם 
וממילא לא יתבטל שם אדנ"י לעולם ועד, ושם זה מורה על 

כבוד מלכותו כי הוא מורה שהוא אדון הכל.
צל"ח פסחים נו.

ד, ח – והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו 
לקל האת הראשון והאמינו לקל האת האחרון

כבוד  יהי'  גדול  שני,  בית  על  ט(  ב,  )חגי  אמר  הכתוב  ז. 
הבית הזה האחרון מן הראשון. והקשו כיון דקרי לי' אחרון, 
השלישי.  לבית  מקוים  ואיך  כלום,  אחריו  עוד  דאין  משמע 
אע"ג  אחרון,  לשני  דקרי  גוונא  כהאי  דאשכחנא  ותירצו 
אם  והי'  שמות  בפרשת  במ"ש  והוא  בתרי'.  שלישי  דאיכא 
לא יאמינו לך ולא ישמעו לקול האות הראשון והאמינו לקול 
האלה  האותות  לשני  גם  יאמינו  לא  אם  והי'  האחרון.  האות 
ולא ישמעו לקוליך ולקחת ממימי היאור ושפכת היבשה והיו 
המים אשר תקח מן היאור והיו לדם ביבשת )שמות ד, ח-ט(. 
ונמצא דקרי לאות השני אות האחרון, ואע"ג דהוה בתרי' אות 
שלישי שהוא הפיכת המים לדם. ש"מ דאם אמר אחרון אינו 

מוכרח דלא הוה בתרי' כלום.
עפ"י תוספות יו"ט דמאי פ"ז מ"ג

* * *

ובה פירשו המפרשים )אמרי נועם( רמז הכתוב והי' הדם 
יג( פירוש אות השלישי של  יב,  לכם לאות על הבתים )שם 
הוא  אחרון,  הכתוב  לי'  דקרי  השני,  אות  אחר  העשוי  הדם 
לאות על הבתים הם בתי מקדשים. דאע"ג דאתמר על בית 
יש אחריו בית שלישי שיבנה במהרה  שני שם אחרון, עכ"ז 

בימינו אמן עכ"ד ז"ל.
בכתובים  דוגמה  מצינו  כי  אמת  הן  לחקור,  יש  והנה 
בפרשת שמות, דאומר אחרון על השני אע"ג דאיכא בתרי' 
שלישי, עכ"ז יש לדקדק מי הכריחו לומר הבית הזה האחרון, 
דהוא מילתא דאית בה שקלא וטריא, שיש פתחון פה לומר 
אחר  ממקום  הוכחה  להביא  ונצטרך  שלישי,  בתרי'  דליכא 
דאין בזה הכרח. לימא גדול הבית הזה השני מן הראשון, ועל 

זה אין אומר ואין דברים של ערעור.
וגדולה  לנו בשורה טובה  ופירשנו בס"ד דהנבואה הגידה 
להודיענו דהבית השלישי לא יבנה ע"י בשר ודם, דאז אפשר 
שיחרב כאותם שקדמו אליו, אלא יבנה ע"י ית', וכיון דנבנה 
ע"י יתברך בטוח הוא שיהי' קיים לעולמים ולא יחרב, ונמצא 
בית שלישי הוא נחשב ראשון אליבא דאמת, דאינו מתערב 
נקיט  ולכן שפיר  ודם,  ע"י בשר  היו  עם שני מקדשים שהם 
על בית שני אחרון, כמשמעו שהוא אחרון למעשה ידי אדם, 
בזה ידענו דבית שלישי הוא יהי' קיים לעולם ולעולמים ואינו 

חרב.
ברכת חיים )מהבן איש חי( על הפטורת השנה – הפטרת 

נח
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Ï‡¯NÈ.א) È�a ˙BÓL ‰l‡Âאֹומרֹו טעם ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈ְַַ

ּכּלם ּכי עליהם ללמד וא"ו ּבתֹוספת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָֹֻואּלה

הראׁשֹונים על מֹוסיף ואּלה ּכאבֹותיהם ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָצּדיקים

צּדיקים יעקב יצחק אברהם להם ראׁשֹונים ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹמה

הּבנים. עׂשּו אבֹות ּכמעׂשה ְְֲִִֵֶַַָָָעליֹונים

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על ׁשמֹותירצה (ּתנחּומא ְְְְִֶֶֶַַָָ

אברהםד') מימי התחיל הּגלּות זמן ְְְִִִִֵַַַָָָּכי

הּבאים וגֹו' ואּלה אֹומרֹו והּוא יצחק, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָמּׁשּנֹולד

ׁשּגם ל לֹומר הראׁשֹונים על מֹוסיף ְְִִִִֶַַַָָָָמצרימה

ע"כ. עּמהם ואּלה היּו ּבּגלּות ְִִִֵֶֶַָָָָהראׁשֹונים

„BÚּבּגלּות והּכירּו ידעּו הראׁשֹונים מה ְְְִִִִִֶַַָָָירצה

אּלה. כן ּכמֹו זרעם ועל עליהם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָוקּבלּו

הראׁשֹונים על מֹוסיף ואּלה אֹומרם ְְְִִִֵֶַָָוהּוא

לאיזה לדעת נכֹון טעם הרוחנּו זה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָּולדר

מנאם ׁשּכבר אחר ּומנאם הּכתּוב חזר ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָענין

ז"ל ורׁש"י למצרים, ּבירידתם וּיּגׁש ְְְְִִִִִִַַַַַָָָָּבפרׁשת

ּבמֹותם, ּומנאם חזר חּבתם להֹודיע ּכי ְְְִִִֵֵַַָָָָָָּפרׁש

לפׁשטן ולא לדרׁשה אּלא מסּפיק זה ּדבר ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹואין

הּמנין לקּבע לֹו היה לדבריו ועֹוד ּדברים, ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹׁשל

וגֹו', ׁשמֹות ואּלה וגֹו' יֹוסף וּימת אֹומרֹו ְְְְְֵֵֶַַַָָאחר

ׁשּמֹונה מנינם טעם יֹודיע הּכתּוב ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּולדרּכנּו

לקּבל הּבא ומי מי הּתֹורה ּבספר והֹול ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא

ערף ּפנה ולא הּגלּות על לסּבל מל ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹּגזרת

הרׁשע עׂשו ל"ו)ּכמעׂשה לֹו(ּבראׁשית ׁשהל ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

ז"ל ודרׁשּו יעקב, מּפני ארץ פ"ב)אל פ' (ב"ר ְְְֲִֵֶֶֶַָֹ

ׁשמֹות ואּלה ואמר הּגלּות, ׁשל חֹוב ׁשטר ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָמּפני

על לסּבל הּבאים ּפרּוׁש מצרימה הּבאים ְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹוגֹו'

לֹו ּבדֹומין אּתֹו יעקב את ּבמצרים ְְְֲִִִִֶַַַָֹהּגלּות

לזה הּגלּות. חֹוב ׁשטר לפרע אחת ְְְְִֶַַַַַַָָָָֹּבהסּכמה

לֹומר ּבאּו‰ÌÈ‡a,ּדקּדק ׁשּלא הגם ּפרּוׁש ְִֵַ«»ƒֲֵֶַָֹ

האֹות ל וזה לבֹוא, היּו B˙È·eחפצים LÈ‡ ְְֲִֵֶָָָƒ≈

e‡aירדּו ואּלּו הּדבר, על עצמֹו ׁשּמכין ּכאדם »ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

ּדירתם עֹוקרים היּו לא ידּועה לסּבה ְְְְְִִִִִַָָָָָֹלמצרים

רגל ורגליהם עראי ּביאת ּבאים והיּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּובאים

לֹומר ׁשחזר וטעם ּכנען. ארצה לׁשּוב ְְְְֶַַַַַַַָָָָָיׁשרה

e‡a,הּבאים לֹומר ּׁשהקּדים ּבּמה הסּפיק ולא »ְְְִִִִִֶֶַַַָֹ

ּבּפרׁשה הּמנּויים ּבין הפרׁש לעׂשֹות ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָנתּכּון

ּבגדר ּכּלם אין ּביתם אנׁשי ּכי ּביתם ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַָָָָֻלאנׁשי

ּבּפסּוק וּיּגׁש ּבפרׁשת ּׁשּכתבּתי מה ועי' ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָזה.

חפצים היּו ּדוקא הם ּכי וגֹו' בניו ּובני ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָּבניו

ׁשבטים, י"ב אּלא ּכאן מנה ׁשּלא והגם ְֲִֶֶַַַָָָָָָָֹּבּדבר.

ּבדֹומה עצמם ּבפני ּבגדר היּו ׁשהם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָאּולי

ְֲַֹליעקב.

B‡הּדר זה על הּכתּוב BÓL˙יתּבאר ‰l‡Â ְִֵֶֶֶַַַָָ¿≈∆¿

וחפצם מרצֹונם הּבאים יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָּבני

אבל וגֹו', ׁשמעֹון ראּובן הרׁשּומים ְְְְְְֲִִִֵָָָָמצרימה

יעקב ׁשּבא לצד יעקב יר יֹוצאי ׁשאר ְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכל

אֹומרֹו והּוא עּמֹו, B˙È·eּבאּו LÈ‡ ·˜ÚÈ ˙‡ ְְִָ≈«¬…ƒ≈

,e‡a,ּכּלם ּבאים היּו לא יעקב ּביאת וזּולת »ְֲִִַַַָָָֹֹֻ

ׁשנית: ּפעם ּבאּו לֹומר הצר ְְִֵֶַַַַָָֻולזה

„BÚאֹומרֹו לֹומר‰ÌÈ‡aירצה ׁשּבא וגֹו' ְְִֶ«»ƒְֶַָ

והראיה ּבאּו ּברצֹונם ּכי חֹות ְְְִִֵֵָָָָָמֹופת

חזרּו ּכנען ארצה ועלּו אביהם מֹות ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָׁשאחר

אֹומרֹו והּוא ויחי, ּבפרׁשת ּכאמּור ב' ְְְְִַַַַָָָָּפעם

ּוביתֹו איׁש מחדׁש יעקב את מצרימה ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹהּבאים

איׁש למצרים חזרּו מּׁשם ׁשעלּו אחר ְְְִִִִֶַַַָָָָּבאּו

זה צדקּות ּבעלי הם מי הּכתּוב ּומנה ְֲִִֵֵֵֶַַָָָּוביתֹו.

ּכאילן האילן ענפי ּכי למדּת הא וגֹו' ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָראּובן

ּבספר וּיּכתב מל ּבגזרת לחּפץ ׁשוים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעצמֹו

ע"כ: וגֹו' ה' ליראי לפניו ְְְְִִֵָָָזּכרֹון

B‚Â'.ה) ÛÒBÈÂ 'B‚Â LÙ� Ïk È‰ÈÂצרי «¿ƒ»∆∆¿¿≈¿ִָ

ואם צער, לׁשֹון ויהי אמר לּמה ְְְִִַַַַַַָָָָלדעת

צרי ּגם הּדבר. מקֹום זה אין הּגלּות ְִֵֶַַַַָָָָעל

ּכל. אֹומרֹו ְַַָָלדעת

„BÚלחזר הצר יֹוצאילּמה מנין להֹודיע ְְְְֲִִֵַַַַָָֹֻ

עֹוד וידענּום. הׁשמיענּו ּוכבר יעקב ְְֲֲִִִֶֶַַָָֹיר

במצרים. היה ויֹוסף חדׁש ּכדבר זֹו הֹודעה ְְְְִִֵַָָָָָָָָָמה

ÈÏe‡Âאֹומרם ּדר על לֹומר הּכתּוב ׁשּיכּון ¿«ְְֵֶֶֶַַַַָָ

ל"ו)ז"ל יֹוסף(סֹוטה היה ׁשעתיד ִֵֶָָָָ

העמיד ׁשּלא סּבב ּומי ׁשבטים י"ב ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָֹלהעמיד

ּפֹוטיפר אׁשת ׁשּפגעתֹו רע ּפגע הּוא ב' ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָאּלא

זה ׁשּזּולת למדּת הא ע"כ, ידיו זרֹועי ְְֵֶֶַַַָָָָָָֹוּיפּזּו

אֹומרֹו והּוא ׁשבטים, י"ב מעמיד יֹוסף ְְְֲִִֵַָָָהיה

È‰ÈÂׁשּלא על הּתֹורה ׁשּמצטערת צער לׁשֹון «¿ƒְְִֶֶֶֶַַַַַָֹ

אֹומרֹו והּוא נפׁש, ׁשבעים אּלא הּכל ּבין ְְְִִֵֶֶֶַָָֹהיּו

LÙ� Ïkאּלא היּו ׁשּלא לּדבר טעם ונתן וגֹו', »∆∆ְְֶֶַַַַָָָָָֹ

ואמר ‰È‰ע' ÛÒBÈÂהיּו ׁשּלא ּגרמא ודין וגֹו' ְַָ¿≈»»ְְְֵֶָָָֹ

אם זה ׁשּזּולת נפׁש ע' אּלא יעקב יר ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹיצאי

י"ב מעמיד יֹוסף היה למצרים יֹוסף ירד ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹלא

ּובזה ענפים, ׁשמֹונים יעקב ּבני והיּו ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹׁשבטים

יחד. הּדקּדּוקים ּכל ְְְִִִַַַַָנתיּׁשבּו

שמו  אשר  ישראל  בני  שטרי  ויכו   – יד  ה, 
כליתם  לא  מדוע  לאמר  פרעה  נגשי  עלהם 

חקכם ללבן כתמול שלשם גם תמול גם היום

ב'  ז"ל  ז"ל  בעה"ט  כתב  וגו'.  חקכם  כליתם  לא  מדוע  ח. 
ישי  בן  בא  לא  מדוע  כז(  כ,  )שמואל-א  ואידך  הכא  במסרה 
אל הלחם וגו' עכ"ל. ומצאנו עוד )שמות ג, ג( מדוע לא יבער 

הסנה.
ויש לפרש כי נודע שעיקר מגמת תפלותינו הוא על גלות 
ב"ה  שהוי"ה  משאלותיך  כל  יהי'  זה  ד'  ימלא  וזהו  השכינה. 
יתמלא ולמלאות פגימת הלבנה ולהיות רוח הטומאה יבוער 

ויאבדו כל הקליפות הם הסנה בחינה  מן הארץ ואז יתבערו 
קוצים מן הכרם ולא כאילו שעיקר תפלתם הוא על מזונות 

ופרנסה, ובזוהר הקדוש קורא להם בחינת הב הב.
במהרה  המקווה  הגאולה  היינו  ישי,  בן  בא  לא  מדוע  וזהו 
רוח הטומאה מן  יבוער  יבער הסנה להיות  ומדוע לא  בימינו, 
מכם  ותמנעו  כליתם  לא  מדוע  כי  הכרם,  מן  וקוצים  הארץ 
אלא  חקכם  בתיבת  שנרמז  המזונות  תפלת  של  הבחינה 
עוז  ותנו  גבוה  צורך  לשמה  עבודתו  ויעשה  האדם  יתפלל 

לאלקים.
שפתי צדיקים

ילקוט גאולה ומשיח על פרשת שמות

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאור ליום החמישי.

א( במה ששואל לזמן נתינת הצדקה אודותה כתבתי. - זמנה לפני התפלה וכמרז"ל )ב"ב יו"ד, א( 

הובא הלכה למעשה בשו"ע.

ב( בביאור מה שכתבתי בגודל ערך עניני תומ"צ שהוקשו לתפילין, וישאל מה מוסיף ההיקש. - 

מבואר ע"פ הידוע בכוונת תפילין וענינם וכפס"ד השו"ע )או"ח סי' כה סעיף ה'( שענינם שעבוד הנשמה 

שהיא במוח וגם הלב כו' עיי"ש ובתניא ריש פרק מ"א שזהו כללות האדם כמובן, ובלשון הזהר שהמוח 

והלב הם שליטין בגוף.

ג( ע"ד התבוננות בהשגחה פרטית, אף כי באמת זמנה תמיד הוא וכהתחלת הטור ורמ"א בשו"ע 

או"ח שויתי ה' לנגדי תמיד הוא כלל גדול עיי"ש, הזכרתי זה במכתבי במיוחד בהנוגע אליו, ולא היתה 

כוונתי לדייק שתמיד יתבונן רק בזה במחשבתו בפועל )והרי אי אפשר הדבר בעת לימוד שאז צריך לעיין 

בהסוגיא והלכה שלומד וכו' וכמבואר גם בתניא סוף פרק מ"א, ו(כוונתי היתה שיהי' הענין מובן אצלו 

כדבעי וחקוק בזכרונו, שאז אפילו בשעה שאין זה במחשבתו בפועל בכל זה חקוקים הענינים במוח הזכרון 

חלק  תורה  ללקוטי  בהוספות  ג"כ  וראה  קדושים,  פרשת  סוף  הזקן  לרבנו  תורה  בלקוטי  גם  וכמבואר 

ויקרא דף נ"ג ע"ג ריש פרק ה', וזה עצמו ימעט ההפרעות שישנן לו כיון שהן בנגוד להשכל והמסקנות של 

ההתבוננות בהשגחה פרטית.

ד( במ"ש אודות בחור אחד בישיבה וכו' העצה היעוצה לזה הוא ענין היסח הדעת, וכידוע בכמה 

הלכות בנגלה דתורה שענין היסח הדעת אינו מלחמה נגד הענין ע"י שקלא וטריא כ"א היסח הדעת כפשוטו 

שיסיח דעתו מכל הענין על ידי שעוסק בענינים אחרים ובפרט בעניני תורתנו הנקראת תורה אור, שאפילו 

מעט אור דוחה הרבה חשך וכו'.

ה( במ"ש אודות יום הכפורים, יעיין שו"ת צמח צדק שער המילואים חלק שני סי' סב.

ויהי רצון שיוסיף בקביעות לימוד תורת החסידות אשר אחד היסודות שלה עבודת ה' בשמחה 

דוקא, וכפסק הרמב"ם סוף הלכות לולב עיין שם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ּבצדקֹו ועמד החיים.מל אור ְְְִֶֶַָ
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Ï‡¯NÈ.א) È�a ˙BÓL ‰l‡Âאֹומרֹו טעם ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈ְַַ

ּכּלם ּכי עליהם ללמד וא"ו ּבתֹוספת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָֹֻואּלה

הראׁשֹונים על מֹוסיף ואּלה ּכאבֹותיהם ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָצּדיקים

צּדיקים יעקב יצחק אברהם להם ראׁשֹונים ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹמה

הּבנים. עׂשּו אבֹות ּכמעׂשה ְְֲִִֵֶַַָָָעליֹונים

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על ׁשמֹותירצה (ּתנחּומא ְְְְִֶֶֶַַָָ

אברהםד') מימי התחיל הּגלּות זמן ְְְִִִִֵַַַָָָּכי

הּבאים וגֹו' ואּלה אֹומרֹו והּוא יצחק, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָמּׁשּנֹולד

ׁשּגם ל לֹומר הראׁשֹונים על מֹוסיף ְְִִִִֶַַַָָָָמצרימה

ע"כ. עּמהם ואּלה היּו ּבּגלּות ְִִִֵֶֶַָָָָהראׁשֹונים

„BÚּבּגלּות והּכירּו ידעּו הראׁשֹונים מה ְְְִִִִִֶַַָָָירצה

אּלה. כן ּכמֹו זרעם ועל עליהם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָוקּבלּו

הראׁשֹונים על מֹוסיף ואּלה אֹומרם ְְְִִִֵֶַָָוהּוא

לאיזה לדעת נכֹון טעם הרוחנּו זה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָּולדר

מנאם ׁשּכבר אחר ּומנאם הּכתּוב חזר ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָענין

ז"ל ורׁש"י למצרים, ּבירידתם וּיּגׁש ְְְְִִִִִִַַַַַָָָָּבפרׁשת

ּבמֹותם, ּומנאם חזר חּבתם להֹודיע ּכי ְְְִִִֵֵַַָָָָָָּפרׁש

לפׁשטן ולא לדרׁשה אּלא מסּפיק זה ּדבר ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹואין

הּמנין לקּבע לֹו היה לדבריו ועֹוד ּדברים, ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹׁשל

וגֹו', ׁשמֹות ואּלה וגֹו' יֹוסף וּימת אֹומרֹו ְְְְְֵֵֶַַַָָאחר

ׁשּמֹונה מנינם טעם יֹודיע הּכתּוב ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּולדרּכנּו

לקּבל הּבא ומי מי הּתֹורה ּבספר והֹול ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא

ערף ּפנה ולא הּגלּות על לסּבל מל ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹּגזרת

הרׁשע עׂשו ל"ו)ּכמעׂשה לֹו(ּבראׁשית ׁשהל ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

ז"ל ודרׁשּו יעקב, מּפני ארץ פ"ב)אל פ' (ב"ר ְְְֲִֵֶֶֶַָֹ

ׁשמֹות ואּלה ואמר הּגלּות, ׁשל חֹוב ׁשטר ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָמּפני

על לסּבל הּבאים ּפרּוׁש מצרימה הּבאים ְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹוגֹו'

לֹו ּבדֹומין אּתֹו יעקב את ּבמצרים ְְְֲִִִִֶַַַָֹהּגלּות

לזה הּגלּות. חֹוב ׁשטר לפרע אחת ְְְְִֶַַַַַַָָָָֹּבהסּכמה

לֹומר ּבאּו‰ÌÈ‡a,ּדקּדק ׁשּלא הגם ּפרּוׁש ְִֵַ«»ƒֲֵֶַָֹ

האֹות ל וזה לבֹוא, היּו B˙È·eחפצים LÈ‡ ְְֲִֵֶָָָƒ≈

e‡aירדּו ואּלּו הּדבר, על עצמֹו ׁשּמכין ּכאדם »ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

ּדירתם עֹוקרים היּו לא ידּועה לסּבה ְְְְְִִִִִַָָָָָֹלמצרים

רגל ורגליהם עראי ּביאת ּבאים והיּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּובאים

לֹומר ׁשחזר וטעם ּכנען. ארצה לׁשּוב ְְְְֶַַַַַַַָָָָָיׁשרה

e‡a,הּבאים לֹומר ּׁשהקּדים ּבּמה הסּפיק ולא »ְְְִִִִִֶֶַַַָֹ

ּבּפרׁשה הּמנּויים ּבין הפרׁש לעׂשֹות ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָנתּכּון

ּבגדר ּכּלם אין ּביתם אנׁשי ּכי ּביתם ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַָָָָֻלאנׁשי

ּבּפסּוק וּיּגׁש ּבפרׁשת ּׁשּכתבּתי מה ועי' ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָזה.

חפצים היּו ּדוקא הם ּכי וגֹו' בניו ּובני ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָּבניו

ׁשבטים, י"ב אּלא ּכאן מנה ׁשּלא והגם ְֲִֶֶַַַָָָָָָָֹּבּדבר.

ּבדֹומה עצמם ּבפני ּבגדר היּו ׁשהם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָאּולי

ְֲַֹליעקב.

B‡הּדר זה על הּכתּוב BÓL˙יתּבאר ‰l‡Â ְִֵֶֶֶַַַָָ¿≈∆¿

וחפצם מרצֹונם הּבאים יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָּבני

אבל וגֹו', ׁשמעֹון ראּובן הרׁשּומים ְְְְְְֲִִִֵָָָָמצרימה

יעקב ׁשּבא לצד יעקב יר יֹוצאי ׁשאר ְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכל

אֹומרֹו והּוא עּמֹו, B˙È·eּבאּו LÈ‡ ·˜ÚÈ ˙‡ ְְִָ≈«¬…ƒ≈

,e‡a,ּכּלם ּבאים היּו לא יעקב ּביאת וזּולת »ְֲִִַַַָָָֹֹֻ

ׁשנית: ּפעם ּבאּו לֹומר הצר ְְִֵֶַַַַָָֻולזה

„BÚאֹומרֹו לֹומר‰ÌÈ‡aירצה ׁשּבא וגֹו' ְְִֶ«»ƒְֶַָ

והראיה ּבאּו ּברצֹונם ּכי חֹות ְְְִִֵֵָָָָָמֹופת

חזרּו ּכנען ארצה ועלּו אביהם מֹות ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָׁשאחר

אֹומרֹו והּוא ויחי, ּבפרׁשת ּכאמּור ב' ְְְְִַַַַָָָָּפעם

ּוביתֹו איׁש מחדׁש יעקב את מצרימה ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹהּבאים

איׁש למצרים חזרּו מּׁשם ׁשעלּו אחר ְְְִִִִֶַַַָָָָּבאּו

זה צדקּות ּבעלי הם מי הּכתּוב ּומנה ְֲִִֵֵֵֶַַָָָּוביתֹו.

ּכאילן האילן ענפי ּכי למדּת הא וגֹו' ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָראּובן

ּבספר וּיּכתב מל ּבגזרת לחּפץ ׁשוים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעצמֹו

ע"כ: וגֹו' ה' ליראי לפניו ְְְְִִֵָָָזּכרֹון

B‚Â'.ה) ÛÒBÈÂ 'B‚Â LÙ� Ïk È‰ÈÂצרי «¿ƒ»∆∆¿¿≈¿ִָ

ואם צער, לׁשֹון ויהי אמר לּמה ְְְִִַַַַַַָָָָלדעת

צרי ּגם הּדבר. מקֹום זה אין הּגלּות ְִֵֶַַַַָָָָעל

ּכל. אֹומרֹו ְַַָָלדעת

„BÚלחזר הצר יֹוצאילּמה מנין להֹודיע ְְְְֲִִֵַַַַָָֹֻ

עֹוד וידענּום. הׁשמיענּו ּוכבר יעקב ְְֲֲִִִֶֶַַָָֹיר

במצרים. היה ויֹוסף חדׁש ּכדבר זֹו הֹודעה ְְְְִִֵַָָָָָָָָָמה

ÈÏe‡Âאֹומרם ּדר על לֹומר הּכתּוב ׁשּיכּון ¿«ְְֵֶֶֶַַַַָָ

ל"ו)ז"ל יֹוסף(סֹוטה היה ׁשעתיד ִֵֶָָָָ

העמיד ׁשּלא סּבב ּומי ׁשבטים י"ב ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָֹלהעמיד

ּפֹוטיפר אׁשת ׁשּפגעתֹו רע ּפגע הּוא ב' ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָאּלא

זה ׁשּזּולת למדּת הא ע"כ, ידיו זרֹועי ְְֵֶֶַַַָָָָָָֹוּיפּזּו

אֹומרֹו והּוא ׁשבטים, י"ב מעמיד יֹוסף ְְְֲִִֵַָָָהיה

È‰ÈÂׁשּלא על הּתֹורה ׁשּמצטערת צער לׁשֹון «¿ƒְְִֶֶֶֶַַַַַָֹ

אֹומרֹו והּוא נפׁש, ׁשבעים אּלא הּכל ּבין ְְְִִֵֶֶֶַָָֹהיּו

LÙ� Ïkאּלא היּו ׁשּלא לּדבר טעם ונתן וגֹו', »∆∆ְְֶֶַַַַָָָָָֹ

ואמר ‰È‰ע' ÛÒBÈÂהיּו ׁשּלא ּגרמא ודין וגֹו' ְַָ¿≈»»ְְְֵֶָָָֹ

אם זה ׁשּזּולת נפׁש ע' אּלא יעקב יר ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹיצאי

י"ב מעמיד יֹוסף היה למצרים יֹוסף ירד ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹלא

ּובזה ענפים, ׁשמֹונים יעקב ּבני והיּו ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹׁשבטים

יחד. הּדקּדּוקים ּכל ְְְִִִַַַַָנתיּׁשבּו
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ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fh zegiy ihewl)

ּגזרֹותיו ׁשּנתחּדׁשּו . . מּמׁש ח)חדׁש א, אדם(רש"י ּבין ּגדֹול רׁשע ׁשהיה אֹומר והּתר, אּסּור ּבהֹוראת ׁשּדקּדק ;לּמקֹוםרב, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

אדם ּבין ּגדֹול רׁשע ׁשהיה סבּור ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל ׁשהיה ּגזרֹותיו.לחברֹוּוׁשמּואל, אדםׁשּנתחּדׁשּו ּבין ּגדֹולה רׁשעּות – ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

הצּדקהלחברֹו לֹו יׁש ולכן מלכּותֹו, וקּבלּו אליו ּבאּו יׂשראל ּבני ּכי לּמקֹום, אדם ּבין ּכְך ּכל לא אְך טֹוב; לֹו ּגמל יֹוסף ׁשהרי , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּכרצֹונֹו. ּבהם לׁשלט (לדעּתֹו) מּמׁשמּׁשמים אדםחדׁש ּבין ּגדֹולה רׁשעּות אְךלּמקֹום– ׁשמּיא; ּכלּפי זֹו אמתלא לֹו אין ׁשהרי , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

טֹוב. לֹו גמל לא יֹוסף ׁשהרי לחברֹו, אדם ּבין ּכְך ּכל החייםלא אור ֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ

‰‰e‡:ו ‡¯c ÏÎÂ È‰BÁ‡ ÏÎÂ ÛÒBÈ ˙ÈÓeƒ≈¿»¬ƒ¿…»»«

e‡È‚Òeז e„lÈ˙‡Â eLÈÙ� Ï‡¯NÈ È�·e¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿«»¿ƒ
‡Ú¯‡ ˙‡ÈÏÓ˙‡Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ eÙÈ˜˙e¿ƒ«¬»«¬»¿ƒ¿¿ƒ««¿»
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„BÚּבאֹומרֹו הּכתּוב �LÙיכּון Ïk'וגֹוÛÒBÈÂ ְְְֵַַָ»∆∆ְ¿≈

ּכּלם אּלּו ענפים ּכללּות ּכי לֹומר ְְֲִִֵַָָָֻוגֹו'

צּדיקים ּכּלם ּביניהם הבּדל ּבאין לטֹובה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשוים

ּוכאּלּו זה על זה ׁשלם ּבלב ּכּלם חכמים ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֻֻּכּלם

ּגדֹולה ּורבּותא חּדּוׁש והֹודיע אחת, נפׁש ְְְִִֶֶַַַָָָֻּכּלם

הּטבע ּומן ּבמצרים ׁשהיה יֹוסף לצד ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהיא

לצד ּבין האחים מהׁשואת מׁשּתּנה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָיהיה

ּברצֹון ׁשוה ׁשּיהיה יּתכן לא ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹהאחוה

ׁשּמכרּוהּו לֹו ּׁשעׂשּו מה לצד ּכּלם ְְְְֶֶַַַַָָָָֻּכהׁשואת

ּבינֹו ׁשּנּוי קצת יהיה לא ואי עליו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹונתאכזרּו

נתּון היה ּכי הּצדקּות לצד ּבין ּכּלם, ְְְִִֵֵַַָָָָֻלבין

ּכנען ּבארץ היּו והאחים הּטמאה ְְְְְִֶֶַַַַָָָֻּבכּור

ּכל ועל אביהם, יעקב הּוא ּבאילן ְְְֲֲִִִֶַַָָָֹּומסּוככים

מֹודיע כן ּפי על ואף קצת, יׁשּתּנה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָּפנים

הע' ּבמסּפר ונכנס להם הּוא ׁשוה ּכי ְְְְִִִֶֶַַָָָָָהּכתּוב

ּבין אחת נפׁש לּקרא יחד ּכּלם ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻּוכהׁשואת

לענין ּבין הּנכֹונה והאחוה האהבה ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָלפרט

מּתחלּואי ּבֹו נדּבק ׁשּלא הּנפׁש וטהרת ְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּצדקּות

ּׁשּכתבּתי מה ועּין ּבמצרים. היֹותֹו הגם ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּנפׁש

ל')ּבּפסּוק מ"ו וגֹו':(וּיּגׁש הּפעם אמּותה ְִַַַַַַָָָ

B‚Â'.וֿח) Ï‡¯NÈ È�·e 'B‚Â ÛÒBÈ ˙ÓiÂ«»»≈¿¿≈ƒ¿»≈¿
ב' ּפעם חזר ענין לאיזה לדעת ְְִִֵֶַַַַַָָָָצרי

הׁשמיענּו ּוכבר יֹוסף מיתת ויחי)להֹודיע (סֹוף ְְְְִִִִִֵַַַָָ

ּכּונת לדעת צרי עֹוד וגֹו', ּבן יֹוסף ְִֵֶַַַַַָָָָָוּימת

הּדֹור. וכל האחים ּכל ׁשּמתּו הּכתּוב ְִֵֶַַַַָָָָָהֹודעת

והּדֹור האחים מיתת ּבין יׁש ּקׁשר מה ְִִֵֵֶֶַַַַָעֹוד

מֹורנּו ׁשל הּמּגיד והּנה יׂשראל. ּובני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָלאֹומרֹו

זה סמיכּות טעם לֹו הּגיד קארֹו יֹוסף ְִִִֵֶַַַָָהרב

לדעת צרי עֹוד סֹוד. ּדר אֹומרֹווהּוא טעם ְְִֶֶַַַַָָ

להֹודיענּו ּבא ׁשאם וגֹו' יׂשראל ּובני זה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָּכסדר

ּכסדר לֹומר לֹו היה יׂשראל ּבני ּורבּית ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּפרּית

יׂשראל: ּבני וגֹו' וּיׁשרצּו וּיפרּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָזה

ÔÎ‡להֹודיע ּכאחת הּבאים ּכתּובים ב' »≈ְְְִִִַַַַָ

וסּבֹותיו, הּׁשעּבּוד התחלת ְְְְְְִִִַַַַָָהׁשּתלׁשלּות

היה ׁשאם יֹוסף מיתת הא' ד'. ּבמסּפר ְְְִִִֵֵֶַָָָָוהם

הּמצרּיים ּבהם ימׁשלּו ׁשּלא יסּפיק קּים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹיֹוסף

יׂשראל היּו קּים ׁשּיֹוסף זמן ׁשּכל למדּת ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהא

מיתת ב' ּומעּנגים. ׁשקטים מצרים ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֻּבארץ

היּו קּים האחים מן ׁשאחד זמן ׁשּכל ְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהאחים

ז"ל ׁשּפי' ּוכמֹו אֹותן מכּבדים (סֹוטההּמצרּיים ְְְְִִִִֵֶַַָָ

י"ד)ּבּפסּוקי"ג.) נ' וגֹו'(ּבראׁשית יֹוסף וּיׁשב ְְִֵֵַַָָָ

ׁשם יעּין אביו את קברֹו אחר וגֹו' ְְְְִֶֶַַַָָָָֻואחיו

נפׁש הע' ּכל ּפי' הּדֹור ּכל מיתת ג' ְִֵֶֶַַָָָָָּדבריו.

לא ּובאמצעּותם ּבעיניהם חׁשּובין היּו ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשּכּלן

ׁשהיּו לצד אֹו ּבהם, להׁשּתעּבד ּפנים להם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָהיה

להתחּכם לּמצרּיים מציאּות ואין ּדעה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָּבני

הּדֹור ּבני היּו ּכי ר ּבפה ׁשּמתחיל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָחכמתם

עׂשֹות יקּבלּו ולא החכמה ויּכירּו חכמים ְְְְְֲֲִִַַַַָָָֹההּוא

ּבׁשּום ּדבר ּכילהם וגֹו' יׂשראל ּובני ד' אפן, ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹ

וּיׁשרצּו ׁשּפרּו הּגדֹולה ההרּגׁשה היתה לא ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹאם

לא וגֹו' הארץ וּתּמלא וגֹו' ּבמאד היּווגֹו' ְְְְִִֵֶַָָָָֹֹ

הּגדֹול ההרּגׁש אּלא ּתחּבּלֹות לבּקׁש לב ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֻנֹותנים

ׁשהּוא הּמֹונע העּדר ּבאמצעּות הּסֹובב ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָהּוא

אֹומרֹו נתיּׁשב ּובזה הּדֹור, וכל ואחיו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָיֹוסף

ּבא לא ּכי וגֹו' וּיפרּו אמר ולא יׂשראל ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹּובני

זה הּוא ּכי להֹודיע אּלא הרּבּוי ענין ְְְִִִִִֶֶַַַָָלהֹודיע

הּגלּות: ֵַָסֹובב

,'B‚Â L„Á CÏÓ Ì˜iÂ „BÚÂאחת וזּולת ¿«»»∆∆»»¿ְַַַ

הּׁשעּבּוד, היה לא הּסדּורים ּדברים ְְְִִִִַַָָָָֹמּכל

ּדאמר י"א.)ּולמאן ׁשּנתחּדׁשּו(סֹוטה חדׁש ְְְְִֶַַַָָָָ

לחּדׁש סּבּוהּו הם הּקֹודמֹות הּסּבֹות ְְְִֵֵֵַַַַָּגזרֹותיו

ּפׁשטן לפי והּנה והבן. מּקדם מׁשּנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּדעּתֹו

מהּדֹור אחד ׁשהיה עֹוד ּכל ּכי יּגיד ּדברים ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשל

א"כ וקׁשה הּׁשעּבּוד, מֹונע היה קּים ְְִֵֶַַַַָָָָההּוא

הּדֹור ּכל וּימת אּלא הּכתּוב לֹומר לֹו היה ֶַַַַָָָָָָָֹלא

היה לא מהּדֹור א' ימי ּכל ׁשאפי' ְֲִֵֵֶַַָָָֹההּוא

יֹוסף מיתת לא לֹומר צרי היה ולא ְְִִִֵַַָָָֹֹׁשעּבּוד

הּׁשעּבּוד יהיה ׁשּלא ּדק"ו אחיו מיתת ְְְְִִִֶֶֶַַָֹֹולא

ז"ל לדבריהם ואפי' א')ּבימיהם, פ' רּבה (ׁשמֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ

לא קּים מהּׁשבטים ׁשאחד זמן ּכל ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאמרּו

מיתת להזּכיר הצר לּמה קׁשה הּׁשעּבּוד ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻהיה

הּכתּוב יכּון ּכי ואּולי מהאחים. הּוא ק"ו ְְִִֵֵֵַַַַָָיֹוסף

יֹוסף ּבמיתת ּכי ּבּדבר הדרגֹות היּו ּכי ְְִִִֵַַַַָָָָלֹומר

מעּלים ׁשהיּו מּגדּלתם מּמצרּייםירדּו יֹותר ְְְְִִִִִִֵֶָָָָֻֻ

למּטה ירדּו האחים ּובמיתת להם, ׁשוים ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָונעׂשּו

היּו לא אבל נבזים ּבעיניהם ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמּמדרגתם

התחילּו הּדֹור ּכל ּובמיתת ּבהם, ְְְְְִִִִִֶַַַָָמׁשּתעּבדים

הפלגת ראּו אׁשר קנאתם ּבאמצעּות ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָלהׁשּתעּבד

מצרים ארץ ׁשּנתמּלאת יׂשראל ׁשל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָרּבּוים

ֶָּבהם.

Ì‡Âּכל אּלא אמרּו לא רז"ל והלא ּתאמר ¿ƒְֲֶַַַַָָָֹֹֹ

ולדברנּו כּו'. הּׁשבטים מן ׁשאחד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָזמן

החלט לא זה ּדבר ּכי ּדע הּׁשבעים. מן ְְֲִִִִִֶַַַָָֹֻאפי'

עֹולם ּבסדר ז"ל רּבֹותינּו וז"ל ז"ל, ְְְֵֵֵֶַַָלרּבֹותינּו

מּמצרים(פ"ג) יׂשראל ׁשּיצאּו עד לוי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָמּׁשּמת

ּפחֹות ולא עליו יתר ׁשעּבּוד אין ׁשנה ְְִֵֵָָָָָָֹקי"ו

ׁשם על ׁשּנקראת מרים ׁשל ּכׁשנֹותיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָמּפ"ו

ׁשּמּׁשּמת ּדבר הכרעת אין ּכי הרי ע"כ, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמרֹור

הּׁשעּבּוד. התחיל ׁשּבּׁשבטים אחרֹון ׁשהּוא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָלוי

הבה אמרּו ׁשּלא רֹואה אני הּכתּוב ְְֲִֶֶַַָָָָֹּופׁשט

ההּוא הּדֹור ּכל מיתת אחר אּלא לֹו ְְִִֶַַַַַַָָָנתחּכמה

אחיו: לכל הּכתּוב ְְְִֶַָָָָוהׁשוהּו

zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i oey`x meil inei xeriy

(è)íeöòå áø ìàøNé éða íò äpä Bnò-ìà øîàiå©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ§¥´¦§¨¥½©¬§¨−
:epnîהחיים אור ¦¤«

(é)äîçìî äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït Bì äîkçúð äáä̈¬¨¦§©§¨−®¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨¦§¨¨Æ
:õøàä-ïî äìòå eða-íçìðå eðéàðN-ìò àeä-íb óñBðå§©³©Æ©´§¥½§¦§©−̈§¨¨¬¦¨¨«¤

i"yx£BÏ ‰ÓkÁ˙� ‰·‰∑לכ עצמכם הזמינּו ּכלֹומר: הּוא, לדבר והזמנה הכנה לׁשֹון הבה, BÏ.ּכל ‰ÓkÁ˙�∑ »»ƒ¿«¿»ְְְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָָƒ¿«¿»
לֹו ּלעׂשֹות מה נתחּכמה רבה)לעם. נׁשּבע.(שמות ׁשּכבר ּבּמים, לדּונם יׂשראל, ׁשל למֹוׁשיען נתחּכם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

מּבּול יביא יׁשן)לעֹולםׁשּלא ּברׁש"י אחת, אּמה על מביא הּוא אבל מביא, אינֹו העֹולם ּכל ׁשעל הבינּו לא (והם ,. ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÂ∑:ּכתב ּכאּלּו הּוא והרי ּבאחרים, קללתֹו ותֹולה עצמֹו ׁשּמקּלל ּכאדם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּכרחנּו. על ¿»»ƒ»»∆ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

יירׁשּוה והם הארץ מן .ועלינּו ְְִִִֵֶָָָָָ

(àé)ïáiå íúìáña Búpò ïòîì íéqî éøN åéìò eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®©¦¹¤
:ññîòø-úàå íút-úà äòøôì úBðkñî éøò̈¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤©«©§¥«

i"yx£ÂÈÏÚ∑העם לפרעה∑ÌÈqÓ.על מסּכנֹות ערי ׁשּיבנּו הּמס? ּומהּו הּמס, מהם ׁשּגֹובין ׂשרים מס. .לׁשֹון »»ַָָƒƒְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
Ì˙Ï·Òa B˙pÚ ÔÚÓÏ∑מצריםׁשל.˙B�kÒÓ È¯Ú∑:וכן פב)ּכתרּגּומֹו, הּממּנה(ישעיה ּגזּבר הּזה", הּסֹוכן אל ּבא ל" ¿«««…¿ƒ¿…»ְִִֶַ»≈ƒ¿¿ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

האֹוצרֹות רבה)על ¯ÒÒÓÚ.(שמות ˙‡Â Ì˙t חזקֹות∑‡˙ ועׂשאּום ,לכ מּתחּלה ראּויֹות היּו ּובצּורֹותׁשּלא ַָָ∆ƒ…¿∆««¿≈ְְְְֲֲִִֶַָָָָָֹ
החיים.לאֹוצר אור ָָ

Ô‚Òט Ï‡¯NÈ È�a ‡nÚ ‡‰ dnÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«≈»«»¿≈ƒ¿»≈»»
:‡�pÓ ÔÈÙÈw˙Â¿«ƒƒƒ»»

ÓÏc‡י ÔB‰Ï ÌkÁ˙� e·‰È¯‡ È‰ÈÂ ÔebÒÈ »ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬≈
‡�‡�Ò ÏÚ Ôep‡ Û‡ ÔeÙÒBzÈÂ ·¯˜ ‡�pÚ¯ÚÈ¿«¿ƒ»»¿»¿ƒ¿«ƒ««¿»»

:‡Ú¯‡ ÔÓ Ôe˜qÈÂ ·¯˜ ‡�a ÔeÁÈ‚ÈÂƒƒ»»¿»¿ƒ¿ƒ«¿»

ÏÈ„aיא ÔÈLÈ‡·Ó ÔÈ�BËÏL ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈpÓe«ƒ¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ
‡¯ˆB‡ ˙È· ÈÂ¯˜ B�·e ÔB‰�ÁÏÙa ÔB‰‡BpÚÏ¿«≈¿»¿»¿¿ƒ¿≈≈»»

:ÒÒÓÚ¯ ˙ÈÂ ÌB˙Èt ˙È ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»ƒ¿»««¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰p‰ט) B¯ÓB‡ ,'B‚Â ‰p‰ BnÚ Ï‡ ¯Ó‡iÂ«…∆∆«ƒ≈¿¿ƒ≈
'B‚Âב"ר) ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר ¿ְְִֵֶֶַָָ

אתי עכרּתם ל"ד) (ּבראׁשית ּבּפסּוק ְְֲִִֵֶַַָֹפ')

היתה מסרת ּכי וכּו' החבית היתה ְְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹׁשּצלּולה

לּפל ׁשעתידין וכּו' ולזהּביד ע"כ. יׂשראל ּביד ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ

הּידּוע יׂשראל ּבני עם הּנה מצרים מל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאמר

ואמר ועצּום, רב הּוא הּנה ועז ‰·‰ּבתקף ְְְְִֵֶַַָָֹֹ»»

'B‚Â ‰a¯È Ôt BÏ ‰ÓkÁ˙�הארץ מן ועלה ƒ¿«¿»∆ƒ¿∆¿ְִֶָָָָ

יאּבד ׁשהּוא ּבידם מסרת ּׁשהּוא מה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹויעׂשה

עליו יתחּכמּו לזה אחיו, לּכנעני נפׁש ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּבית מצרים נקראת ולזה צאת. לבל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָלאסרֹו

יׂשראל את ׁשֹומרים הּמצרים היּו ּכי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָהּכלא

הּכנעני אחיו ּכלֹות לחׁשׁש מּׁשם צאת ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָּבלּתי

ְוכּו'.

B¯ÓB‡a ‰ˆ¯È „BÚזה על וגֹו' עם הּנה ƒ¿∆¿¿ְִֵֶַַ

ּכי העּמים מּכל מׁשּנה זה עם ּכי ְִִִִֶֶֶֶַַַָָֻהּדר

עם ל ואין ּביניהם יתערבּו העּמים ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשאר

אׁשר עּמים מּכּמה ּגדֹול ּתערֹובֹות ּבֹו ֲֲִִֵֶֶַַַָָׁשאין

ּכּלֹו עם הּנה אֹומרֹו והּוא יׂשראל, עם כן ְְְִִֵֵֵַַָֹֻלא

ועצּום רב ואֹומרֹו אּתם, זר ואין יׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָּבני

ּומיחד אחד עם היֹותם ּבאמצעּות ּכי ְְְֱִֵֶֶַָָָָֻּפרּוׁש

יחׁשבּו האּמֹות ׁשאר ּבער מעּטים ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻהגם

אחד ּכל ׁשהם לצד מהם ועצּומים ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָלרּבים

ער ליֹודעי ידּוע וזה אחיו, על נפׁשֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָנֹותן

ְִָָמלחמה.

B¯ÓB‡a ‰ˆ¯È „BÚׁשּמתרּבה רב ועצּום, רב ƒ¿∆¿¿ְְִֶֶַַַָ

העֹולם מּטבע והּנה העֹולם, ּכדר ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

ּבבחינת ּבין ּכח ּתׁשי יהיּו רּבים יּולדּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹּכאׁשר

ּולמד וצא הּמֹוליד, ּבבחינת ּבין ְְְִִִִֵֵַַַַָהּנֹולדים

מחּוׁש אין ּומעּתה לּטבעּיים, ּכּידּוע ְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָמהּתאֹומים

רּבים יהיּו וכי להתמעט, סֹופם ּכי ְְְְְִִִִִִֵַַָָלרּבּוים

ועצּום אמר לזה לרּבּוים, לחּוׁש ּכח ּבהם ְְִֵֶֶַַָָָָָָֹאין

אף מהרגיל ּביֹותר מתרּבים ׁשהם הגם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָּפי'

הרּבּוי, ּבהם ׁשאין הגם מּמּנּו ועצּום כן ּפי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָעל

יֹותר חזקים להיֹות ראּויים היּו הם הראּוי ְְֲִִִִֵֵָָָָּומן

ּוכפי עליו, להתחּכם ּבהכרח ּומעּתה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמהם,

ּתבת לאֹומרֹוזה ולא עצּום אל חֹוזרת מּמּנּו ְְְִֵֶֶֶֶֶַָֹ

ירּבה. ּפן אֹומר הּוא ּבסמּו ּכי ְְִִֵֶֶַָרב

B¯ÓB‡a ‰ˆ¯È „BÚ'ּפי מּמּנּו ועצּום רב ƒ¿∆¿¿ְִֵֶַָ

ּבזה והּכּונה היה, מהם ורּבּוים ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשּגדּלתם

ּביׂשראל, חֹוב להם יׁש ּכי אֹותם להֹודיע ּבא ְְְִִִִֵֵֶַָָָָּכי

עּמֹו אליו יאמרּו לבל טענה להקּדים ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹונתּכּון

יעמד ּכח ּבאיזה ּכי נכרּיים מעׂשיו רֹואה ּכל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹאֹו

עבֹודת ּבֹו ויעבד ּבקרּבֹו הּׁשֹוכן אחד עם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָֹויּקח

אמר לזה עצמֹועבד, זה יׂשראל ּבני עם הּנה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבׁשני אֹותֹו החיינּו אנּו ּכי הּוא מּׁשּלנּו ְְְִִִֵֵֶֶָָָּובׂשרֹו

ּבע' ּכי ג"כ הּוא מּמּנּו ּׁשּנתרּבה מה וכל ְְְִִִֶֶֶַַָָָרעב

ּביׂשראל יחזיק ּומעּתה ּבארץ, לגּור ּבא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנפׁש

לֹו לעׂשֹות לֹו ויתחּכמּו טענה ׁשעּמּה ְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָּבחזקה

ּבעיניהם. ְֵֵֶַּכּטֹוב

„BÚהּמלכים ּכל ּכי ּתמצא הלא ּכי ְְְֲִִִִִֶַָָָֹירצה

מלכּותם לפאר יתחּכמּו העּמים ְְְְְִִֵֵַַַָָָּוגדֹולי

ּומעלה ׁשם ּכי יׂשראל ּבעם ּגם ּומה מכּבד ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֻּבעם

ּביׂשראל ׁשּׁשלטה אּמה ל ואין לֹו, ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֻֻמיחדת

(איכה ּבסֹוד האּמֹות ּכל על מעּלה היתה ְְְֵֶַָָָָָָֹֻֻׁשּלא

הּנה חדׁש מל אמר לזה לראׁש, צריה היּו ְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹא')

ּבּמלכּות העּקר הם הם המכּבדים יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻּבני

יצאּו וכי מתּכּבדים הם ּובהם מהּמצרים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָיֹותר

הבה לזה ּובזּויה ּפחּותה העיר ּתהיה ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָמהעיר

ּבאמצעּות מהעיר יצא ּפן וגֹו' לֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָנתחּכמה

מהּמלחמה ויקץ מלחמה תקראנה ּכי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹסּבה

יּלחם ּכי למנעֹו יכֹולין אנּו אין ואז לֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָויל

עּמנּו: הּלֹוחמת מלחמה ְְְְִִִֶֶַָָָָּבהצטרפּות

B‚Â'.יא) ÂÈÏÚ eÓÈNiÂמה ׁשֹואל הּבן ּכאן «»ƒ»»¿ֵֵַַָ

אּלא חכמה זֹו אין ּבזה נתחּכמּו ְְְְִֵֶֶַָָָָָָחכמה

ּבתחּלת לּבם מלאם אי עֹוד וחציפּות. ְְֲִִִִֵַַָָָָרעֹות

אי ועֹוד מּסים. ׂשרי עליהם לׂשּום ְְֲִִִֵֵֵֶַָָהּׁשעּבּוד

נכרּיה עבֹודה לעבֹודת ערּפם נטּו יׂשראל ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָּבני

(סֹוטה ׁשאמרּו רז"ל והּנה ּובלבנים. ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹּבחמר

ּבפה ּבתחּלה ּבהדרגה הּדבר היה ּכי ְְְְִִִֶַַָָָָָָָי"א.)

מׁשמע הּכתּובים סדר ּומן ,ּבפר ּולבּסֹוף ְְְְִִֵֶֶַַַַָָר

ּולדבריהם מּסים, ׂשרי עליהם ׂשמּו ּבתחּלה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָּכי

ׂשרי לׂשימת ּדברים קדמּו ּכי לֹומר צרי ְְְִִִִֵַַָָָָז"ל

רב ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה לפי והּנה ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָמּסים.

להׁשּתעּבד ׁשּיכֹולין סֹוברים ּכי מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָועצּום

אפׁשר רעב ּבׁשני להם ׁשעׂשּו הּטֹוב ּבעד ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבהם

וׁשעּבדּום ּומּיד, ּתכף ואל ּבכח עליהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּבאּו

ּבער מעטים היּו ואז ׂשרים עליהם ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻוּיׂשימּו

הבה הּכתּוב ּׁשאמר ּומה ערּפם, ונטּו ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָהּמצרּיים

ּפרט על אּלא הּׁשעּבּוד ּפרט על אינֹו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָנתחּכמה

על ׁשהיה (ׁשם) ז"ל אמרּו כן ּוכמֹו ְְֵֵֶַַָָָָאחר,

ּבדבריהם. ּכאמּור ּבּים הּבנים ְְִִִֵֶַַַָָָָׁשּקּוע

B¯ÓB‡ „BÚ ˜ec˜„a ‰‡¯� „BÚעּנתֹו למען ƒ¿∆¿ƒ¿¿ְַַַֹ

ׁשהּוא מּובן והּדבר צרי היה ׁשּלא ְְִֶֶַָָָָָָֹוגֹו'

ּבסבלתם אֹומרֹו עֹוד מתּכּונים. עּנֹותֹו ְְְְְְִִִַַַַָֹלמען

עליו ׁשּנתחּכמּו נראה אכן למעט. ּבא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָמה

יהיּו הּסתם מן ּפרעה ּכי זה, ּבדר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹלהׁשּתעּבד

עבֹודֹות עֹובדים והרּבה לׁשבת ערים ּבֹונים ְְְֲִִִֵֶֶַָָלֹו

ל ּומהּזּולת,הּצריכין עצמם מהּמצרּיים ּמלכּות ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָ

הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו מס יּקראּו ההּמה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָוהאנׁשים
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(è)íeöòå áø ìàøNé éða íò äpä Bnò-ìà øîàiå©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ§¥´¦§¨¥½©¬§¨−
:epnîהחיים אור ¦¤«

(é)äîçìî äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït Bì äîkçúð äáä̈¬¨¦§©§¨−®¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨¦§¨¨Æ
:õøàä-ïî äìòå eða-íçìðå eðéàðN-ìò àeä-íb óñBðå§©³©Æ©´§¥½§¦§©−̈§¨¨¬¦¨¨«¤

i"yx£BÏ ‰ÓkÁ˙� ‰·‰∑לכ עצמכם הזמינּו ּכלֹומר: הּוא, לדבר והזמנה הכנה לׁשֹון הבה, BÏ.ּכל ‰ÓkÁ˙�∑ »»ƒ¿«¿»ְְְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָָƒ¿«¿»
לֹו ּלעׂשֹות מה נתחּכמה רבה)לעם. נׁשּבע.(שמות ׁשּכבר ּבּמים, לדּונם יׂשראל, ׁשל למֹוׁשיען נתחּכם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

מּבּול יביא יׁשן)לעֹולםׁשּלא ּברׁש"י אחת, אּמה על מביא הּוא אבל מביא, אינֹו העֹולם ּכל ׁשעל הבינּו לא (והם ,. ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÂ∑:ּכתב ּכאּלּו הּוא והרי ּבאחרים, קללתֹו ותֹולה עצמֹו ׁשּמקּלל ּכאדם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּכרחנּו. על ¿»»ƒ»»∆ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

יירׁשּוה והם הארץ מן .ועלינּו ְְִִִֵֶָָָָָ

(àé)ïáiå íúìáña Búpò ïòîì íéqî éøN åéìò eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®©¦¹¤
:ññîòø-úàå íút-úà äòøôì úBðkñî éøò̈¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤©«©§¥«

i"yx£ÂÈÏÚ∑העם לפרעה∑ÌÈqÓ.על מסּכנֹות ערי ׁשּיבנּו הּמס? ּומהּו הּמס, מהם ׁשּגֹובין ׂשרים מס. .לׁשֹון »»ַָָƒƒְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
Ì˙Ï·Òa B˙pÚ ÔÚÓÏ∑מצריםׁשל.˙B�kÒÓ È¯Ú∑:וכן פב)ּכתרּגּומֹו, הּממּנה(ישעיה ּגזּבר הּזה", הּסֹוכן אל ּבא ל" ¿«««…¿ƒ¿…»ְִִֶַ»≈ƒ¿¿ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

האֹוצרֹות רבה)על ¯ÒÒÓÚ.(שמות ˙‡Â Ì˙t חזקֹות∑‡˙ ועׂשאּום ,לכ מּתחּלה ראּויֹות היּו ּובצּורֹותׁשּלא ַָָ∆ƒ…¿∆««¿≈ְְְְֲֲִִֶַָָָָָֹ
החיים.לאֹוצר אור ָָ

Ô‚Òט Ï‡¯NÈ È�a ‡nÚ ‡‰ dnÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«≈»«»¿≈ƒ¿»≈»»
:‡�pÓ ÔÈÙÈw˙Â¿«ƒƒƒ»»

ÓÏc‡י ÔB‰Ï ÌkÁ˙� e·‰È¯‡ È‰ÈÂ ÔebÒÈ »ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬≈
‡�‡�Ò ÏÚ Ôep‡ Û‡ ÔeÙÒBzÈÂ ·¯˜ ‡�pÚ¯ÚÈ¿«¿ƒ»»¿»¿ƒ¿«ƒ««¿»»

:‡Ú¯‡ ÔÓ Ôe˜qÈÂ ·¯˜ ‡�a ÔeÁÈ‚ÈÂƒƒ»»¿»¿ƒ¿ƒ«¿»

ÏÈ„aיא ÔÈLÈ‡·Ó ÔÈ�BËÏL ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈpÓe«ƒ¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ
‡¯ˆB‡ ˙È· ÈÂ¯˜ B�·e ÔB‰�ÁÏÙa ÔB‰‡BpÚÏ¿«≈¿»¿»¿¿ƒ¿≈≈»»

:ÒÒÓÚ¯ ˙ÈÂ ÌB˙Èt ˙È ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»ƒ¿»««¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰p‰ט) B¯ÓB‡ ,'B‚Â ‰p‰ BnÚ Ï‡ ¯Ó‡iÂ«…∆∆«ƒ≈¿¿ƒ≈
'B‚Âב"ר) ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר ¿ְְִֵֶֶַָָ

אתי עכרּתם ל"ד) (ּבראׁשית ּבּפסּוק ְְֲִִֵֶַַָֹפ')

היתה מסרת ּכי וכּו' החבית היתה ְְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹׁשּצלּולה

לּפל ׁשעתידין וכּו' ולזהּביד ע"כ. יׂשראל ּביד ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ

הּידּוע יׂשראל ּבני עם הּנה מצרים מל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאמר

ואמר ועצּום, רב הּוא הּנה ועז ‰·‰ּבתקף ְְְְִֵֶַַָָֹֹ»»

'B‚Â ‰a¯È Ôt BÏ ‰ÓkÁ˙�הארץ מן ועלה ƒ¿«¿»∆ƒ¿∆¿ְִֶָָָָ

יאּבד ׁשהּוא ּבידם מסרת ּׁשהּוא מה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹויעׂשה

עליו יתחּכמּו לזה אחיו, לּכנעני נפׁש ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּבית מצרים נקראת ולזה צאת. לבל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָלאסרֹו

יׂשראל את ׁשֹומרים הּמצרים היּו ּכי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָהּכלא

הּכנעני אחיו ּכלֹות לחׁשׁש מּׁשם צאת ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָּבלּתי

ְוכּו'.

B¯ÓB‡a ‰ˆ¯È „BÚזה על וגֹו' עם הּנה ƒ¿∆¿¿ְִֵֶַַ

ּכי העּמים מּכל מׁשּנה זה עם ּכי ְִִִִֶֶֶֶַַַָָֻהּדר

עם ל ואין ּביניהם יתערבּו העּמים ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשאר

אׁשר עּמים מּכּמה ּגדֹול ּתערֹובֹות ּבֹו ֲֲִִֵֶֶַַַָָׁשאין

ּכּלֹו עם הּנה אֹומרֹו והּוא יׂשראל, עם כן ְְְִִֵֵֵַַָֹֻלא

ועצּום רב ואֹומרֹו אּתם, זר ואין יׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָּבני

ּומיחד אחד עם היֹותם ּבאמצעּות ּכי ְְְֱִֵֶֶַָָָָֻּפרּוׁש

יחׁשבּו האּמֹות ׁשאר ּבער מעּטים ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻהגם

אחד ּכל ׁשהם לצד מהם ועצּומים ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָלרּבים

ער ליֹודעי ידּוע וזה אחיו, על נפׁשֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָנֹותן

ְִָָמלחמה.

B¯ÓB‡a ‰ˆ¯È „BÚׁשּמתרּבה רב ועצּום, רב ƒ¿∆¿¿ְְִֶֶַַַָ

העֹולם מּטבע והּנה העֹולם, ּכדר ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

ּבבחינת ּבין ּכח ּתׁשי יהיּו רּבים יּולדּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹּכאׁשר

ּולמד וצא הּמֹוליד, ּבבחינת ּבין ְְְִִִִֵֵַַַַָהּנֹולדים

מחּוׁש אין ּומעּתה לּטבעּיים, ּכּידּוע ְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָמהּתאֹומים

רּבים יהיּו וכי להתמעט, סֹופם ּכי ְְְְְִִִִִִֵַַָָלרּבּוים

ועצּום אמר לזה לרּבּוים, לחּוׁש ּכח ּבהם ְְִֵֶֶַַָָָָָָֹאין

אף מהרגיל ּביֹותר מתרּבים ׁשהם הגם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָּפי'

הרּבּוי, ּבהם ׁשאין הגם מּמּנּו ועצּום כן ּפי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָעל

יֹותר חזקים להיֹות ראּויים היּו הם הראּוי ְְֲִִִִֵֵָָָָּומן

ּוכפי עליו, להתחּכם ּבהכרח ּומעּתה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמהם,

ּתבת לאֹומרֹוזה ולא עצּום אל חֹוזרת מּמּנּו ְְְִֵֶֶֶֶֶַָֹ

ירּבה. ּפן אֹומר הּוא ּבסמּו ּכי ְְִִֵֶֶַָרב

B¯ÓB‡a ‰ˆ¯È „BÚ'ּפי מּמּנּו ועצּום רב ƒ¿∆¿¿ְִֵֶַָ

ּבזה והּכּונה היה, מהם ורּבּוים ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשּגדּלתם

ּביׂשראל, חֹוב להם יׁש ּכי אֹותם להֹודיע ּבא ְְְִִִִֵֵֶַָָָָּכי

עּמֹו אליו יאמרּו לבל טענה להקּדים ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹונתּכּון

יעמד ּכח ּבאיזה ּכי נכרּיים מעׂשיו רֹואה ּכל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹאֹו

עבֹודת ּבֹו ויעבד ּבקרּבֹו הּׁשֹוכן אחד עם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָֹויּקח

אמר לזה עצמֹועבד, זה יׂשראל ּבני עם הּנה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבׁשני אֹותֹו החיינּו אנּו ּכי הּוא מּׁשּלנּו ְְְִִִֵֵֶֶָָָּובׂשרֹו

ּבע' ּכי ג"כ הּוא מּמּנּו ּׁשּנתרּבה מה וכל ְְְִִִֶֶֶַַָָָרעב

ּביׂשראל יחזיק ּומעּתה ּבארץ, לגּור ּבא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנפׁש

לֹו לעׂשֹות לֹו ויתחּכמּו טענה ׁשעּמּה ְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָּבחזקה

ּבעיניהם. ְֵֵֶַּכּטֹוב

„BÚהּמלכים ּכל ּכי ּתמצא הלא ּכי ְְְֲִִִִִֶַָָָֹירצה

מלכּותם לפאר יתחּכמּו העּמים ְְְְְִִֵֵַַַָָָּוגדֹולי

ּומעלה ׁשם ּכי יׂשראל ּבעם ּגם ּומה מכּבד ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֻּבעם

ּביׂשראל ׁשּׁשלטה אּמה ל ואין לֹו, ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֻֻמיחדת

(איכה ּבסֹוד האּמֹות ּכל על מעּלה היתה ְְְֵֶַָָָָָָֹֻֻׁשּלא

הּנה חדׁש מל אמר לזה לראׁש, צריה היּו ְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹא')

ּבּמלכּות העּקר הם הם המכּבדים יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻּבני

יצאּו וכי מתּכּבדים הם ּובהם מהּמצרים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָיֹותר

הבה לזה ּובזּויה ּפחּותה העיר ּתהיה ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָמהעיר

ּבאמצעּות מהעיר יצא ּפן וגֹו' לֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָנתחּכמה

מהּמלחמה ויקץ מלחמה תקראנה ּכי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹסּבה

יּלחם ּכי למנעֹו יכֹולין אנּו אין ואז לֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָויל

עּמנּו: הּלֹוחמת מלחמה ְְְְִִִֶֶַָָָָּבהצטרפּות

B‚Â'.יא) ÂÈÏÚ eÓÈNiÂמה ׁשֹואל הּבן ּכאן «»ƒ»»¿ֵֵַַָ

אּלא חכמה זֹו אין ּבזה נתחּכמּו ְְְְִֵֶֶַָָָָָָחכמה

ּבתחּלת לּבם מלאם אי עֹוד וחציפּות. ְְֲִִִִֵַַָָָָרעֹות

אי ועֹוד מּסים. ׂשרי עליהם לׂשּום ְְֲִִִֵֵֵֶַָָהּׁשעּבּוד

נכרּיה עבֹודה לעבֹודת ערּפם נטּו יׂשראל ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָּבני

(סֹוטה ׁשאמרּו רז"ל והּנה ּובלבנים. ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹּבחמר

ּבפה ּבתחּלה ּבהדרגה הּדבר היה ּכי ְְְְִִִֶַַָָָָָָָי"א.)

מׁשמע הּכתּובים סדר ּומן ,ּבפר ּולבּסֹוף ְְְְִִֵֶֶַַַַָָר

ּולדבריהם מּסים, ׂשרי עליהם ׂשמּו ּבתחּלה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָּכי

ׂשרי לׂשימת ּדברים קדמּו ּכי לֹומר צרי ְְְִִִִֵַַָָָָז"ל

רב ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה לפי והּנה ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָמּסים.

להׁשּתעּבד ׁשּיכֹולין סֹוברים ּכי מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָועצּום

אפׁשר רעב ּבׁשני להם ׁשעׂשּו הּטֹוב ּבעד ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבהם

וׁשעּבדּום ּומּיד, ּתכף ואל ּבכח עליהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּבאּו

ּבער מעטים היּו ואז ׂשרים עליהם ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻוּיׂשימּו

הבה הּכתּוב ּׁשאמר ּומה ערּפם, ונטּו ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָהּמצרּיים

ּפרט על אּלא הּׁשעּבּוד ּפרט על אינֹו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָנתחּכמה

על ׁשהיה (ׁשם) ז"ל אמרּו כן ּוכמֹו ְְֵֵֶַַָָָָאחר,

ּבדבריהם. ּכאמּור ּבּים הּבנים ְְִִִֵֶַַַָָָָׁשּקּוע

B¯ÓB‡ „BÚ ˜ec˜„a ‰‡¯� „BÚעּנתֹו למען ƒ¿∆¿ƒ¿¿ְַַַֹ

ׁשהּוא מּובן והּדבר צרי היה ׁשּלא ְְִֶֶַָָָָָָֹוגֹו'

ּבסבלתם אֹומרֹו עֹוד מתּכּונים. עּנֹותֹו ְְְְְְִִִַַַַָֹלמען

עליו ׁשּנתחּכמּו נראה אכן למעט. ּבא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָמה

יהיּו הּסתם מן ּפרעה ּכי זה, ּבדר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹלהׁשּתעּבד

עבֹודֹות עֹובדים והרּבה לׁשבת ערים ּבֹונים ְְְֲִִִֵֶֶַָָלֹו

ל ּומהּזּולת,הּצריכין עצמם מהּמצרּיים ּמלכּות ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָ

הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו מס יּקראּו ההּמה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָוהאנׁשים
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(áé)éða éðtî eö÷iå õøôé ïëå äaøé ïk Búà epòé øLàëå§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ©¨ª¾¦§¥−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£B˙‡ epÚÈ ¯L‡ÎÂ∑,לעּנֹות לב נֹותנין ּׁשהם מה ּולהפריץּבכל להרּבֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לב a¯È‰.ּכן Ôk∑ ¿«¬∆¿«…ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ≈ƒ¿∆
א ּכן, אֹומרת הּקדׁש רּוח ּומדרׁשֹו, ּפרץ. וכן רבה ירּבהּכן ּכן אֹומר: ואני ירּבה, ּפן אֹומרים: קצּו∑eˆ˜iÂ.ּתם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ«»Àָ

ּבעיניהם היּו ּכקֹוצים ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו להבין). וקל עצמם, ּבעיני הּמצרים מפרׁשים: (ויׁש החיים.ּבחּייהם. אור ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

(âé):Cøôa ìàøNé éða-úà íéøöî eãáòiå©©«£¦¯¦§©²¦¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤
i"yx£C¯Ùa∑ּומׁשּברּתֹו הּגּוף את המפרכת קׁשה .ּבעבֹודה ¿»∆ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָ

(ãé)äãáòa íäéiç-úà eøøîéåøîça äL÷íéðáìáe ©§¨«£¸¤©¥¤¹©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ¦§¥¦½
íäá eãáò-øLà íúãáò-ìk úà äãOa äãáò-ìëáe§¨£Ÿ̈−©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈£¤¨«§¬¨¤−

:Cøôaהחיים אור §¨«¤

(åè)íL øLà úiøáòä úãléîì íéøöî Cìî øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ£¤̧¥³
:äòet úéðMä íLå äøôL úçàä̈«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−¨«

i"yx£˙„lÈÓÏ∑,קל לׁשֹון ׁשּיׁש אּלא מֹולידֹות, לׁשֹון ּכהּוא ּומדּבר, ּדֹובר ּומׁשּבר, ׁשֹובר ּכמֹו ּכבד, לׁשֹון ויׁש «¿«¿…ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּומיּלד הּולד∑ÙL¯‰.מֹוליד את ׁשּמׁשּפרת ׁשם על יֹוכבד, מרים,∑Úet‰.זֹו והֹוגהזֹו ּומדּברת ׁשּפֹועה ׁשם על ְִֵַƒ¿»ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ»ְְְִֵֶֶֶַַָָָ

הּבֹוכה ּתינֹוק המפּיסֹות הּנׁשים ּכדר ּכמֹו:∑Úet‰.(שם)לּולד, צעקה, מב)לׁשֹון אפעה(ישעיה החיים.ּכּיֹולדה אור ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ»ְְְְֵֶֶַָָָ

ÔÈÙ˜zיב ÔÎÂ Ô‚Ò Ôk ÔB‰Ï ÔpÚÓc ‡ÓÎe¿»ƒ¿««¿≈»«¿≈«¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È�a Ì„˜ ÔÓ È‡¯ˆÓÏ ˙˜ÚÂ«¬«¿ƒ¿»≈ƒ√»¿≈ƒ¿»≈

eÈL˜a:יג Ï‡¯NÈ È�a ˙È È‡¯ˆÓ eÁÏÙ‡Â¿«¿»ƒ¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿

ÈËa�‡יד ‡ÈL˜ ‡�ÁÏÙa ÔB‰ÈiÁ ˙È e¯¯Ó‡Â¿«¿»»«≈¿»¿»»»¿»¿ƒ»
Ïk ˙È ‡Ï˜Áa ‡�ÁÏt ÏÎ·e ÔÈ�·Ï·e¿ƒ¿ƒ¿»»¿»»¿«¿»»»

:eÈL˜a ÔB‰· eÁÏÙ‡c ÔB‰�ÁÏt»¿»¿¿«¿»¿¿«¿

i„e‰È˙‡טו ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿«»»
:‰Úet ‡˙È�z ÌeLÂ ‰¯ÙL ‡„Á ÌeLc¿»»ƒ¿»¿ƒ¿≈»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יׂשראל, מּכל מס ׁשלמה הּמל וּיעל ה') ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ(מ"א

ׂשרי הם ׁשּיהיּו יׂשראל על לׂשּום עצה ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָויעץ

עֹוׂשי ּכל על הממּנים הם ׁשּיהיּו יּובן ְְִִִִֵֵֶַַַָֻמּסים

ולא ּפחיתּות אינֹו זה ודבר ,הּמל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָֹמלאכת

ּבזה וכּונתם למאן יכֹולין ואינם ליׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּדּלּות

ּבסבלֹותן יׂשראל לעם עּנֹותֹו למען לערמה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָהּוא

יּוכלּו ּכׁשּלא עבּדּות עֹובדי ׁשהם הּמּסים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַֹׁשל

ּבתֹוספת עליהם ׂשמּו אׁשר עבֹודתם ְֲֲֲֲֵֶֶֶֶַָָָֹלעבד

הּׂשרים יצטרכּו ׂשאת ּׁשּיּוכלּו מּמה ְְְְִִִֵֶַַָָָֻמרּבה

חּקם, להׁשלים עבֹודתם לעבד עּמהם ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹֻלהצטרף

לּׂשרים אּלא העבֹודה ּבחק מּכירים היּו ְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

היא וזֹו הממּנים, הם ׁשהם יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֻׁשהם

הכניסּום זֹו ערמה ׁשּבאמצעּות ְְְְְִִֶֶָָָָָָחכמתם

ר ּבפה ּבתחּלה ז"ל אֹומרם והּוא ְְְְְִִִֶַַָָּבּסבלֹות,

וגֹומר: ערי וּיבן לעבדים ואח"כ לׂשרים ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָהיּו

B‚Â'.יב) ‰a¯È Ôk B˙‡ epÚÈ ¯L‡ÎÂמה ¿«¬∆¿«…≈ƒ¿∆¿ַ

ּׁשּכתב מה ּפי על הּכתּוב נעימּות ְֱִִֶֶַַַַַָָיערב

צ"ה:)ּבּזהר ח')ּבּפסּוק(ח"ב אׁשר(קהלת עת ֲֵֶֶֶַַַָֹֹ

ּבאמצעּות ּכי לֹו, לרע ּבאדם האדם ְְְְִֶַַָָָָָָָׁשלט

מהרע הּטֹוב ּבחינת ּתתּברר והּצרֹות ְְְִִִֵֵַַַַָָָָהעּנּוי

הרע ּבחינת ותתּברר הּטֹוב חלק אל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָותּסמ

ּוב' הרע, ּבחינת אל ותּסמ הּטֹוב ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָמחלק

לֹו לרע ּבאֹומרֹו רמּוזים אּלּו והּואּפרטים ְְְְְְִִֵַָ

ּכן אתֹו יעּנּו וכאׁשר הּכתּוב ׁשאמר ְְְֲֵֶֶַַַַַָָֹעצמֹו

חלק ּומבררים מֹוציאים היּו העּנּוי ְְְִִִִִֵֶָָָּכׁשעּור

ירמז אֹו יפרץ. וכן הּטֹוב חלק ּומתרּבה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹֹהּטֹוב

ı¯ÙÈ ÔÎÂׁשהיה הרע חלק מּמּנּו נפרץ ׁשהיה ¿≈ƒ¿…ְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אֹותם ה' צרף אׁשר הּצרּוף והּוא ּבֹו, ְֲֵֵֵֶַָָּדבּוק

ירצה הּכתּוב ּפׁשט ּוכפי ּבמצרים. הּברזל ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָּבכּור

ה' היה לעּנֹות מרּבים הּמצרים ּכׁשהיּו ְְְְִִִִֶַַַָָָּכי

על נעזרים ׁשּיהיּו ּכדי יׂשראל את ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמרּבה

אֹומרֹו והּוא ּכח, ּבהם נֹותן והיה Ôkהעבֹודה ְְְֲֵֶַָָָָָֹ≈

‰a¯Èּבעבֹודה העֹובדים יסּפיקּו אׁשר לּׁשעּור ƒ¿∆ְְֲֲִִִֶַַַָָ

יתמעט אׁשר לּׁשעּור ּכח ּבהם נֹותן ה' ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹוגם

היּו ּכן הּמצרים ּוכׁשראּו מהעּנּוי. ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹמּכחם

ּבקׁשיּו: ּכתרּגּומֹו ּבפר אֹותם ְְְְְֲִִֶַַַָָמעבידים

B‚Â'.יד) ˙‡ e¯¯ÓÈÂאֹומרֹו‰L˜ ‰„·Úa «¿»¬∆¿ְ«¬…»»»

עצמּה מּצד קׁשה ׁשהיא ּבעבֹודה ְֲִִֵֶַַַָָָָּפרּוׁש

ּולבנים חמר עבֹודת והּוא מּמּנה ּבּמעט ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹֻאפי'

ואֹומרֹו ׂשדה. Ì˙„·Úועבֹודת Ïk ּכי‡˙ וגֹו' ְְֲֶַַָ≈»¬…»»ְִ

הּבנין מּׁשעּור מהם ידם ׁשהרּפּו ּתאמר ְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלא

עבֹודה ׁשּקצבת אּלא מּקדם להם ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּקצבּו

ּכמֹו להם והֹוסיפּו עֹומדת ּבמקֹומּה ְְְִִִֶֶֶָָָראׁשֹונה

עליהם ׁשּׂשמּו ׁשאחר ׁשּיבנּוׁשּתאמר וכ ּכ ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

מּוכנים והּלבנים החמר ׁשּיהיה אחר יֹום ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבכל

החמר הכנת לעׂשֹות עליהם הֹוסיפּו ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹלפניהם

הקּלּו ולא הּבנין הכנת עבֹודת וכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹוהּלבנים

עבדּו אׁשר ראׁשֹונה עבֹודה ׁשעּור זה ְֲֲִִִֶֶַָָָמּצד

מהתחּכמּות וזה עּמּה, אּתּה אּלא ּבפר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבהם

להמעיטם הֹועילּו לא כן ּפי על ואף ירּבה, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹּפן

ואׁשר זה, לדבר והסּפיקּו יׂשראל ּבני נתרּבּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכי

הּזכרים: להמית וגֹו' מצרים מל וּיאמר ּכן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹעל

B‚Â'.טו) CÏÓ ¯Ó‡iÂהּמעׂשה ׁשּכל הגם «…∆∆∆¿ֲֲֶֶַַַָ

ּדכתיב רּבים לׁשֹון אמר ּבענין ְְְִִִִַַָָָָָהאמּור

ּכי וימררּו וּיעבידּו וגֹו' יעּנּו וכאׁשר ְְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָוּיׂשימּו

ּדבר ועּמֹו, הּוא אּלא עֹוׂשה לבּדֹו הּמל ְְֶֶֶֶַַַָָָֹלא

ּבסֹוד הּדבר ׁשּיהיה ּכדי לבּדֹו הּמל עׂשאֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָזה

וׁשּלא הריֹונם להסּתיר העברּיֹות ירּגיׁשּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

אבאר ּכאׁשר אֹותם מּיּלד המיּלדֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָירחיקּו

:ְָּבסמּו

.'B‚Â ˙i¯·Ú‰ ˙„lÈÓÏאמר מה לדעת צרי «¿«¿…»ƒ¿ƒ…¿ִַַַָָָָ

האמירה ּכי ואּולי זֹו. ּבאמירה ְֲֲִִִֶַַָָָָלהם

ואמר ׁשּקרא ‰‡Á˙היא ÌL ¯L‡ ˙i¯·Ú‰ ְִֶַָָָ»ƒ¿ƒ…¬∆≈»««

לפ ׁשּבאּו להיֹות ּכי היהוגֹו' ולא הרּבה ניו ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹ

ליחד ּבׁשמֹותם קרא לזה המיּלדֹות אּלּו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָמּכיר

ּכל ׁשל ּגדֹולֹות ׁשהיּו לצד הּדּבּור ְְִֶֶֶַַָָָלהם

כן ּכי עליהם הּדבר להּטיל ורצה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָהמיּלדֹות

אֹותם עׂשה ׁשהּוא ירצה עֹוד הּׂשררה. ְְִֶֶֶֶַָָָָָּדר

המיּלדֹות ּכל על זֹו ּבקריאה וׂשרֹות ְְְְְִִַַַָָָּגדֹולֹות

לֹומר חזר ולזה ׁשמֹותן, את ּפרט ּכן על ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואׁשר

אחרת ÔÎ„lÈaּפעם ¯Ó‡iÂׁשהּצּוּוי ּפי' וגֹו' ֶֶַַַ«…∆¿«∆¿∆ְִֵֶַ

אּלא המיּלדֹות לכל אּלא לבד לׁשּתיהן ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹלא

הּכתּוב ירמז עֹוד ׂשרֹות. עליהם יהיּו ְְֲִִֵֵֶֶַָָֹׁשאּלּו

ּדר על ורֹוממּות ּגדּלה כ"ו)לׁשֹון את(ּדברים ְְְְְִֶֶֶַָָֻ

להּגיד ּבזה והּכּונה האמיר וה' האמרּת ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַַָָָָה'

מעלה ּפרעה להם ּגרם זה ענין ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבאמצעּות

ּכאמּור ּבמעלה ועלּו המיּלדֹות לב' ְְְְְְְְֲִַַַָָָָוהתרֹוממּות

כ')ּבסמּו להם(ּפסּוק וּיעׂש וגֹו' אלהים וּייטב ְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבּתי מלכּות ּבּתי לוּיה ּבּתי ּכהּנה ּבּתי ְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָָֻּבּתים

י"א:):נביאּות (סֹוטה ְִָ

zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i ipy meil inei xeriy

(æè)íéðáàä-ìò ïúéàøe úBiøáòä-úà ïëãléa øîàiå©ÀŸ¤§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©¨«¨§¨®¦
:äéçå àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa-íà¦¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−¨¨«¨

i"yx£ÔÎ„lÈa∑ּבהֹולידכן ‰‡·�ÌÈ.ּכמֹו ÏÚ∑:וכמֹוהּו מׁשּבר, קֹוראֹו אחר ּובמקֹום הּיֹולדת, האּׁשה יח)מֹוׁשב (ירמיה ¿«∆¿∆ְְְִֶ«»»¿»ƒְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ
חרס ּכלי יֹוצר אמנּות ּכלי מֹוׁשב האבנים". על מלאכה B‚Â'."עֹוׂשה ‡e‰ Ôa Ì‡∑,הּזכרים על אּלא מקּפיד היה לא ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָƒ≈¿ְְִִֶַַַָָָָֹ

אֹותם הּמֹוׁשיע ּבן להּולד ׁשעתיד אצטגניניו לֹו החיים.ותחיה∑ÈÁÂ‰.ׁשאמרּו אור ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ»»»ְְִֶ

(æé)øac øLàk eNò àìå íéäìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²¦¤¬
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

i"yx£ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÔÈiÁzÂ∑ּומזֹון מים להם שם)מסּפקֹות ׁשּלׁשֹון,(סוטה לפי וקימּתּון, והּׁשני, וקּימא. הראׁשֹון, ּתרּגּום «¿«∆»∆«¿»ƒְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכגֹון: ּפעלּתם, ּולׁשֹון ּפעלּו לׁשֹון מׁשּמׁשת ּבּה, וכּיֹוצא זֹו ּתיבה רּבֹות, לנקבֹות ב)עברית מצר(שמות איׁש י","וּתאמרנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

וכן לזכרים. וּתדּברּו ּכמֹו ּדּברּתן, לׁשֹון ּבפיכם", "וּתדּברנה לזכרים, "וּיאמרּו" ּכמֹו עבר, יג)לׁשֹון "וּתחּללנה(יחזקאל ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
לזכרים וּתחּללּו ּכמֹו חּללּתן, עבר לׁשֹון עּמי", אל החיים.אֹותי אור ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ

ß zah b"i ipy mei ß

(çé)ïúéNò òecî ïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©Ÿ́¤¨¤½©¬©£¦¤−
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácäהחיים אור ©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

i„e‰È˙‡טז ˙È Ô„ÏBÓ ÔÈÂ‰z „k ¯Ó‡Â«¬««∆¿¿»¿»»¿«»»
d˙È ÔÏË˜z ‡e‰ ¯a Ì‡ ‡¯a˙Ó ÏÚ ÔÈÊÁ˙Â¿∆¿¿»««¿¿»ƒ«ƒ¿¿«»≈

:dpÓi˜˙e ‡È‰ ‡z¯a Ì‡Â¿ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

Ók‡יז ‡„·Ú ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁ„e¿ƒ»«»»ƒ√»¿»¿»¬»»¿»
˙È ‡Ói˜Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ Ô‰nÚ ÏÈlÓc¿«ƒƒ¿∆«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»»»

:‡i�a¿«»

Ô‰Ïיח ¯Ó‡Â ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»«¬«¿∆
˙È ÔÈzÓi˜Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÔÈz„·Ú ÔÈ„ ‰Ó»≈¬«¿ƒ»ƒ¿»»»≈¿«∆¿ƒ»

:‡i�a¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.טז) ÏÚ Ô˙È‡¯e 'B‚Â ¯Ó‡iÂלדעת צרי «…∆¿¿ƒ∆«¿ִַַָָ

אּלא לֹומר לֹו היה ולא זֹו ראּיה ענין ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹלאיזה

ז"ל רּבֹותינּו לדברי ּגם ּומה וגֹו', ּבן (סֹוטהאם ְְְִִֵֵֵַַַָ

ּבתיא:) למּטה ּפניו ּבן להם מסר סימן ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאמרּו

לסימנים הצר לּמה ידעּתי לא למעלה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֻּפניה

על ּגזר לא לּמה טעמֹו לדעת צרי עֹוד ֲִֵַַַַַָָָָָֹאּלּו.

נהג רחמים ּבמּדת ּכי עליו להאמין ואין ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָֹהּכל,

אכזרי ׁשרׁש ׁשרׁשֹו ּכי ּבארץ ׁשארית להם ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלׂשּום

אֹומרֹו קׁשה עֹוד ‡˙Bהּוא. ÔzÓ‰Âוא"ו ּבתֹוס' ְֶָ«¬ƒ∆…ְֶ

לֹומר הצר לּמה עֹוד לּדבר. קדם מעׂשה ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֻמּבלי

‰ÈÁÂ ‡È‰ ˙a Ì‡Âאּלא ּגזר לא ׁשּפרעה ּכיון ¿ƒ«ƒ»»»ְֵֶֶַַָָָֹֹ

לעקר המיּלדֹות יבּקׁשּו ׁשּלא ּפׁשיטא הּזכרים ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹֹעל

הּכל. ֶַֹאת

ÔÎ‡העצה,ר ּבידֹו ׁשּתעלה ּכדי נתחּכם זה ׁשע »≈ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

עצמּה ּתזמין אׁשר האּׁשה זאת מי ְְֲִִִִֶַַָָָֹּכי

להן ואמר נתחּכם לזה ּבניה, להרג ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלמיּלדת

ולא ּדבר ּבהעלם ויעׂשּו זה ּבסדר ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיתנהגּו

ׁשּיּודע קדם ּכי ,הּדר זה על הּיֹולדֹות ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹירּגיׁשּו

המיּלדֹות יראּו ּבת אם ּבן אם הּוא מה ְְְִִִֵַַַַַָהּנֹולד

נֹולד ויאמרּו ימיתּוהּו הּוא ּבן אם האבנים ְְְְִִִֵַַָָָֹעל

לעֹולם ׁשּיצא עד יּניחּו ולא י"ב)מת (סֹוטה ְִֵֵֵֶַַָָָֹ

לעֹולם ׁשּיצא קדם האבנים על ׁשּיראּו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאּלא

סימן ז"ל אמרּו לזה ידעּו ּומּנּין הּוא, ּבן ְְִִִִֵֶַָָָָאם

ּכי וא"ו ּבתֹוס' והמּתן אמר ולזה להם, ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָמסר

אם לדעת להבחין אֹותן צּוה ראׁשֹונה ְְְִִִִִַַַָָָָָמצוה

והּב' קֹולֹו, ויּתן לעֹולם ׁשּיצא קדם הּוא ְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹּבן

ואֹומרֹו אּמֹו. מּבטן ּבצאתֹו אֹותֹו Ì‡Âוהמּתן ְְְֲִִִֵֶֶֶַ¿ƒ

‡È‰ ˙aׁשּבאמצעּות ּכדי ּבזה ּכן ּגם נתּכּון וגֹו' «ƒְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּיֹולדֹות הּנׁשים ּבּדבר ירּגיׁשּו לא זה ְְְִִִֶַַַַָָָָֹענין

לא מתקּימין ולדֹותיהן ׁשּלפעמים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹּכׁשּיראּו

הֹורגֹות ּכי יבחינּו לא והם ּבמיּלדֹות ְְְְְְְִִֵַַַַֹיחׁשדּו

לבל עליהן ׁשּצּוה ואּולי הּנקבֹות. ולא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּזכרים

מת נֹולד ׁשהּנֹולד יאמרּו אּלא הּזכר ְִֵֶֶַַָָָָָֹיֹודיעּו

נתיּׁשבּו ּובזה החׁשד, יּסתר ּכן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבאמצעּות

הּדקּדּוקים. ְִִַָּכל

‰p‰Âלבל זה ּבדבר ּפרעה יעץ חכמה עצה ¿ƒ≈ְְְֲֵֶַַַָָָָָָֹ

ּבאמצעּות ּכי והּוא מהארץ, עלֹות ְְְְֲִֵֶֶָָָיּוכלּו

טב האּׁשה והן הּנׁשים ויתרּבּו זכר ּכל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשּיהרגּו

הּמצרּיים עם יׂשראל נׁשי ויתחּברּו דּו טן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָלמיתב

מן לעלֹות מציאּות אין ּומעּתה ּבהם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָויתחּתנּו

הּנפׁשֹות יפּגימּו ּגם אחד. לעם ּכׁשּיהיּו ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהארץ

ׁשם ויהיּו הּטמאֹות הּנפׁשֹות ּבערּבּוב ְְְְְְְִִֵַַַָָהּקדֹוׁשֹות

רז"ל ׁשאמרּו ותמצא מינן. ּבר עֹולם (ויק"רעד ְְְִִֶַַַַָָָָ

ל"ב) ד'פ' ּבהם ׁשהיּו עד יׂשראל נגאלּו ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּלא

העריֹות, מן עצמם ׁשּׁשמרּו מהם וא' ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָּדברים

ּבּקּבלה מפרׁש זה ד')ועל וגֹו',(שה"ש נעּול ּגן ְְְֶַַַַָָָָֹ

ּבר היתה לא הּמצרּיים עם מתחּתנים היּו ְְְְְִִִִִִִַַַָָָֹואם

לׂשֹונאיהם: ּתקּומה ְְְִֵֶָָמינן

B‚Â'.יז) ˙„lÈÓ‰ Ô‡¯ÈzÂלּמה לדעת צרי «ƒ∆»«¿«¿…¿ִַַָָָָ

לֹומר ÔÈiÁzÂ.ּכפל eNÚ ‡ÏÂסֹוטהורז"ל) ַַָ¿…»«¿«∆»ְַַָ

וצריי"א) ּומזֹון. מים מסּפקֹות ׁשהיּו ְְְְִִֶַַָָָָאמרּו

מּקדם. ּכן להם עֹוׂשים היּו לא לּמה ִִֵֶֶַַָָָָָֹֹלדעת

מההטבה, ּפסקּו ׁשּלא הּכתּוב ׁשּיֹודיע ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹואּולי

אפי' האלהים את ׁשּיראּו הּיראה סּבת ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָֹוהּוא

ּבסּפּוק להטיב רגילין ׁשהיּו ההטבה מניעת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָעל

אּלא וגֹו' עׂשּו ׁשּלא מּלבד ולא ÔÈiÁzÂ.מזֹון ְְְִֶֶַָָָֹֹ«¿«∆»

B‡מצוה על ּדעּתם נתנּו לא מּקדם ּכי ְְְְִִִֶַַָָָָֹֹלעֹולם

ּפרעה להם ׁשּצּוה ואחר ּומזֹון, מים לסּפק ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹזֹו

מהּנֹולדים א' ימּות אם נחׁשדים ׁשּיהיּו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָחׁשׁשּו

מהחׁשד עצמן להֹוציא לזה הרגּוהּו, ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָׁשהם

עצמֹו מיתת ׁשּימּות מי אפי' להחיֹות ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָהׁשּתּדלּו

ּבתבת רמז זה ּכי ואּולי הּסּפּוק. ‡˙מחסרֹון ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ∆

ÌÈ‰Ï‡‰אדם ּבני חׁשד חֹובת ידי יציאת לרּבֹות »¡…ƒְְְְֲִֵֵַַַַָָ

אֹומרֹו וטעם ּומּיׂשראל. מה' נקּיים L‡k¯להיֹות ְְְְְִִִִִֵֵַַָ«¬∆

¯ac.לֹו ּדֹומה ולא הּוא לא לֹומר הּדּמּוי ּכ"ף ƒ∆ְִֶַַֹֹ

ּכׁשּיגזר הּוא הּדר מן ּכי להיֹות לֹומר ירצה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַֹאֹו

מל ּדבר הּגזרה ּבתחּלת ּפנים ּכל על ּדבר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמל

ּובאר עליה עבֹור לבל רֹועׁשת מל ואימת ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחזק

הֹודיע ולזה רֹופפת, היא הּגזרה אחר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּימים

מל ּגזרת ּבּטלּו הּללּו הּצדקנּיֹות ּכי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהּכתּוב

אֹומרֹו והּוא לּגזרה, סמּוeNÚ ‡ÏÂואימתי ְְְֵַָָ¿…»ְֵַָ

¯ac ¯L‡kמּׁשם ׁשּיצאּו ּבעת ּכי ׁשּתאמר ּכמֹו «¬∆ƒ∆ְְְִִֵֶֶַָָֹ

ואדרּבה וגֹו' עׂשּו לא לעברּיֹות מיּלדֹות ְְְְְְְִִַַַָָָָֹוהיּו

לּגזרה, סמּו ּדבריו ּובּטלּו נכֹון לאין מזֹון ְְְְְִִֵֵַָָָָָָסּפקּו

ac¯וׁשעּור ¯L‡kל')ּכׁשעּור כ"ז ּכאׁשר(ּבראׁשית ְִ«¬∆ƒ∆ְְֲִִֵֶַ

:לבר יצחק ְְִִֵָָָּכּלה

B‚Â'.יח) ÔÈiÁzÂ 'B‚Â ÚecÓמה לדעת צרי ««¿«¿«∆»¿ִַַַָָ

אֹומר הּוא ׁשעליו ׁשעׂשּו הּמעׂשה ֲֵֶֶֶַַָָָהּוא

,Ô˙ÈNÚ ÚecÓהילדים את המיתּו ׁשּלא ואם ««¬ƒ∆ְְִִִֵֶֶַָֹ

לֹומר צרי והיה הּמעׂשה ׁשלילת יּקרא ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָזה

אֹומרֹו לדעת צרי עֹוד עׂשיתן. לא ְֲִִֶַַַַָָֹמּדּוע

,ÔÈiÁzÂהּוא לילדים הּמזֹון סּפּוק על ואם «¿«∆»ְְִִִַַַָָ

המיּלדֹות וּתיראן ּבאֹומרֹו ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָאֹומר

ּמענה מה נתּכּון לזה אם וגֹו' וּתחּיין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָוגֹו'

מֹורדֹות הן והרי זה על המיּלדֹות ְְְְֲִֵֵֶַַַַּבלׁשֹון

ׁשהיּו ּבפרּוׁש ּפרעה ידע לא ּכי ואּולי .ְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבּמל

יעׂשּו לא הּסתם מן ּכי לילדים מזֹון ְְְְֲִִִַַַַָָָֹמסּפקֹות
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(æè)íéðáàä-ìò ïúéàøe úBiøáòä-úà ïëãléa øîàiå©ÀŸ¤§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©¨«¨§¨®¦
:äéçå àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa-íà¦¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−¨¨«¨

i"yx£ÔÎ„lÈa∑ּבהֹולידכן ‰‡·�ÌÈ.ּכמֹו ÏÚ∑:וכמֹוהּו מׁשּבר, קֹוראֹו אחר ּובמקֹום הּיֹולדת, האּׁשה יח)מֹוׁשב (ירמיה ¿«∆¿∆ְְְִֶ«»»¿»ƒְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ
חרס ּכלי יֹוצר אמנּות ּכלי מֹוׁשב האבנים". על מלאכה B‚Â'."עֹוׂשה ‡e‰ Ôa Ì‡∑,הּזכרים על אּלא מקּפיד היה לא ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָƒ≈¿ְְִִֶַַַָָָָֹ

אֹותם הּמֹוׁשיע ּבן להּולד ׁשעתיד אצטגניניו לֹו החיים.ותחיה∑ÈÁÂ‰.ׁשאמרּו אור ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ»»»ְְִֶ

(æé)øac øLàk eNò àìå íéäìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²¦¤¬
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

i"yx£ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÔÈiÁzÂ∑ּומזֹון מים להם שם)מסּפקֹות ׁשּלׁשֹון,(סוטה לפי וקימּתּון, והּׁשני, וקּימא. הראׁשֹון, ּתרּגּום «¿«∆»∆«¿»ƒְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכגֹון: ּפעלּתם, ּולׁשֹון ּפעלּו לׁשֹון מׁשּמׁשת ּבּה, וכּיֹוצא זֹו ּתיבה רּבֹות, לנקבֹות ב)עברית מצר(שמות איׁש י","וּתאמרנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

וכן לזכרים. וּתדּברּו ּכמֹו ּדּברּתן, לׁשֹון ּבפיכם", "וּתדּברנה לזכרים, "וּיאמרּו" ּכמֹו עבר, יג)לׁשֹון "וּתחּללנה(יחזקאל ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
לזכרים וּתחּללּו ּכמֹו חּללּתן, עבר לׁשֹון עּמי", אל החיים.אֹותי אור ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ

ß zah b"i ipy mei ß

(çé)ïúéNò òecî ïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©Ÿ́¤¨¤½©¬©£¦¤−
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácäהחיים אור ©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

i„e‰È˙‡טז ˙È Ô„ÏBÓ ÔÈÂ‰z „k ¯Ó‡Â«¬««∆¿¿»¿»»¿«»»
d˙È ÔÏË˜z ‡e‰ ¯a Ì‡ ‡¯a˙Ó ÏÚ ÔÈÊÁ˙Â¿∆¿¿»««¿¿»ƒ«ƒ¿¿«»≈

:dpÓi˜˙e ‡È‰ ‡z¯a Ì‡Â¿ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

Ók‡יז ‡„·Ú ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁ„e¿ƒ»«»»ƒ√»¿»¿»¬»»¿»
˙È ‡Ói˜Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ Ô‰nÚ ÏÈlÓc¿«ƒƒ¿∆«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»»»

:‡i�a¿«»

Ô‰Ïיח ¯Ó‡Â ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»«¬«¿∆
˙È ÔÈzÓi˜Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÔÈz„·Ú ÔÈ„ ‰Ó»≈¬«¿ƒ»ƒ¿»»»≈¿«∆¿ƒ»

:‡i�a¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.טז) ÏÚ Ô˙È‡¯e 'B‚Â ¯Ó‡iÂלדעת צרי «…∆¿¿ƒ∆«¿ִַַָָ

אּלא לֹומר לֹו היה ולא זֹו ראּיה ענין ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹלאיזה

ז"ל רּבֹותינּו לדברי ּגם ּומה וגֹו', ּבן (סֹוטהאם ְְְִִֵֵֵַַַָ

ּבתיא:) למּטה ּפניו ּבן להם מסר סימן ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאמרּו

לסימנים הצר לּמה ידעּתי לא למעלה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֻּפניה

על ּגזר לא לּמה טעמֹו לדעת צרי עֹוד ֲִֵַַַַַָָָָָֹאּלּו.

נהג רחמים ּבמּדת ּכי עליו להאמין ואין ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָֹהּכל,

אכזרי ׁשרׁש ׁשרׁשֹו ּכי ּבארץ ׁשארית להם ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלׂשּום

אֹומרֹו קׁשה עֹוד ‡˙Bהּוא. ÔzÓ‰Âוא"ו ּבתֹוס' ְֶָ«¬ƒ∆…ְֶ

לֹומר הצר לּמה עֹוד לּדבר. קדם מעׂשה ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֻמּבלי

‰ÈÁÂ ‡È‰ ˙a Ì‡Âאּלא ּגזר לא ׁשּפרעה ּכיון ¿ƒ«ƒ»»»ְֵֶֶַַָָָֹֹ

לעקר המיּלדֹות יבּקׁשּו ׁשּלא ּפׁשיטא הּזכרים ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹֹעל

הּכל. ֶַֹאת

ÔÎ‡העצה,ר ּבידֹו ׁשּתעלה ּכדי נתחּכם זה ׁשע »≈ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

עצמּה ּתזמין אׁשר האּׁשה זאת מי ְְֲִִִִֶַַָָָֹּכי

להן ואמר נתחּכם לזה ּבניה, להרג ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלמיּלדת

ולא ּדבר ּבהעלם ויעׂשּו זה ּבסדר ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיתנהגּו

ׁשּיּודע קדם ּכי ,הּדר זה על הּיֹולדֹות ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹירּגיׁשּו

המיּלדֹות יראּו ּבת אם ּבן אם הּוא מה ְְְִִִֵַַַַַָהּנֹולד

נֹולד ויאמרּו ימיתּוהּו הּוא ּבן אם האבנים ְְְְִִִֵַַָָָֹעל

לעֹולם ׁשּיצא עד יּניחּו ולא י"ב)מת (סֹוטה ְִֵֵֵֶַַָָָֹ

לעֹולם ׁשּיצא קדם האבנים על ׁשּיראּו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאּלא

סימן ז"ל אמרּו לזה ידעּו ּומּנּין הּוא, ּבן ְְִִִִֵֶַָָָָאם

ּכי וא"ו ּבתֹוס' והמּתן אמר ולזה להם, ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָמסר

אם לדעת להבחין אֹותן צּוה ראׁשֹונה ְְְִִִִִַַַָָָָָמצוה

והּב' קֹולֹו, ויּתן לעֹולם ׁשּיצא קדם הּוא ְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹּבן

ואֹומרֹו אּמֹו. מּבטן ּבצאתֹו אֹותֹו Ì‡Âוהמּתן ְְְֲִִִֵֶֶֶַ¿ƒ

‡È‰ ˙aׁשּבאמצעּות ּכדי ּבזה ּכן ּגם נתּכּון וגֹו' «ƒְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּיֹולדֹות הּנׁשים ּבּדבר ירּגיׁשּו לא זה ְְְִִִֶַַַַָָָָֹענין

לא מתקּימין ולדֹותיהן ׁשּלפעמים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹּכׁשּיראּו

הֹורגֹות ּכי יבחינּו לא והם ּבמיּלדֹות ְְְְְְְִִֵַַַַֹיחׁשדּו

לבל עליהן ׁשּצּוה ואּולי הּנקבֹות. ולא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּזכרים

מת נֹולד ׁשהּנֹולד יאמרּו אּלא הּזכר ְִֵֶֶַַָָָָָֹיֹודיעּו

נתיּׁשבּו ּובזה החׁשד, יּסתר ּכן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבאמצעּות

הּדקּדּוקים. ְִִַָּכל

‰p‰Âלבל זה ּבדבר ּפרעה יעץ חכמה עצה ¿ƒ≈ְְְֲֵֶַַַָָָָָָֹ

ּבאמצעּות ּכי והּוא מהארץ, עלֹות ְְְְֲִֵֶֶָָָיּוכלּו

טב האּׁשה והן הּנׁשים ויתרּבּו זכר ּכל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשּיהרגּו

הּמצרּיים עם יׂשראל נׁשי ויתחּברּו דּו טן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָלמיתב

מן לעלֹות מציאּות אין ּומעּתה ּבהם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָויתחּתנּו

הּנפׁשֹות יפּגימּו ּגם אחד. לעם ּכׁשּיהיּו ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהארץ

ׁשם ויהיּו הּטמאֹות הּנפׁשֹות ּבערּבּוב ְְְְְְְִִֵַַַָָהּקדֹוׁשֹות

רז"ל ׁשאמרּו ותמצא מינן. ּבר עֹולם (ויק"רעד ְְְִִֶַַַַָָָָ

ל"ב) ד'פ' ּבהם ׁשהיּו עד יׂשראל נגאלּו ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּלא

העריֹות, מן עצמם ׁשּׁשמרּו מהם וא' ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָּדברים

ּבּקּבלה מפרׁש זה ד')ועל וגֹו',(שה"ש נעּול ּגן ְְְֶַַַַָָָָֹ

ּבר היתה לא הּמצרּיים עם מתחּתנים היּו ְְְְְִִִִִִִַַַָָָֹואם

לׂשֹונאיהם: ּתקּומה ְְְִֵֶָָמינן

B‚Â'.יז) ˙„lÈÓ‰ Ô‡¯ÈzÂלּמה לדעת צרי «ƒ∆»«¿«¿…¿ִַַָָָָ

לֹומר ÔÈiÁzÂ.ּכפל eNÚ ‡ÏÂסֹוטהורז"ל) ַַָ¿…»«¿«∆»ְַַָ

וצריי"א) ּומזֹון. מים מסּפקֹות ׁשהיּו ְְְְִִֶַַָָָָאמרּו

מּקדם. ּכן להם עֹוׂשים היּו לא לּמה ִִֵֶֶַַָָָָָֹֹלדעת

מההטבה, ּפסקּו ׁשּלא הּכתּוב ׁשּיֹודיע ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹואּולי

אפי' האלהים את ׁשּיראּו הּיראה סּבת ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָֹוהּוא

ּבסּפּוק להטיב רגילין ׁשהיּו ההטבה מניעת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָעל

אּלא וגֹו' עׂשּו ׁשּלא מּלבד ולא ÔÈiÁzÂ.מזֹון ְְְִֶֶַָָָֹֹ«¿«∆»

B‡מצוה על ּדעּתם נתנּו לא מּקדם ּכי ְְְְִִִֶַַָָָָֹֹלעֹולם

ּפרעה להם ׁשּצּוה ואחר ּומזֹון, מים לסּפק ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹזֹו

מהּנֹולדים א' ימּות אם נחׁשדים ׁשּיהיּו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָחׁשׁשּו

מהחׁשד עצמן להֹוציא לזה הרגּוהּו, ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָׁשהם

עצמֹו מיתת ׁשּימּות מי אפי' להחיֹות ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָהׁשּתּדלּו

ּבתבת רמז זה ּכי ואּולי הּסּפּוק. ‡˙מחסרֹון ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ∆

ÌÈ‰Ï‡‰אדם ּבני חׁשד חֹובת ידי יציאת לרּבֹות »¡…ƒְְְְֲִֵֵַַַַָָ

אֹומרֹו וטעם ּומּיׂשראל. מה' נקּיים L‡k¯להיֹות ְְְְְִִִִִֵֵַַָ«¬∆

¯ac.לֹו ּדֹומה ולא הּוא לא לֹומר הּדּמּוי ּכ"ף ƒ∆ְִֶַַֹֹ

ּכׁשּיגזר הּוא הּדר מן ּכי להיֹות לֹומר ירצה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַֹאֹו

מל ּדבר הּגזרה ּבתחּלת ּפנים ּכל על ּדבר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמל

ּובאר עליה עבֹור לבל רֹועׁשת מל ואימת ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחזק

הֹודיע ולזה רֹופפת, היא הּגזרה אחר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּימים

מל ּגזרת ּבּטלּו הּללּו הּצדקנּיֹות ּכי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהּכתּוב

אֹומרֹו והּוא לּגזרה, סמּוeNÚ ‡ÏÂואימתי ְְְֵַָָ¿…»ְֵַָ

¯ac ¯L‡kמּׁשם ׁשּיצאּו ּבעת ּכי ׁשּתאמר ּכמֹו «¬∆ƒ∆ְְְִִֵֶֶַָָֹ

ואדרּבה וגֹו' עׂשּו לא לעברּיֹות מיּלדֹות ְְְְְְְִִַַַָָָָֹוהיּו

לּגזרה, סמּו ּדבריו ּובּטלּו נכֹון לאין מזֹון ְְְְְִִֵֵַָָָָָָסּפקּו

ac¯וׁשעּור ¯L‡kל')ּכׁשעּור כ"ז ּכאׁשר(ּבראׁשית ְִ«¬∆ƒ∆ְְֲִִֵֶַ

:לבר יצחק ְְִִֵָָָּכּלה

B‚Â'.יח) ÔÈiÁzÂ 'B‚Â ÚecÓמה לדעת צרי ««¿«¿«∆»¿ִַַַָָ

אֹומר הּוא ׁשעליו ׁשעׂשּו הּמעׂשה ֲֵֶֶֶַַָָָהּוא

,Ô˙ÈNÚ ÚecÓהילדים את המיתּו ׁשּלא ואם ««¬ƒ∆ְְִִִֵֶֶַָֹ

לֹומר צרי והיה הּמעׂשה ׁשלילת יּקרא ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָזה

אֹומרֹו לדעת צרי עֹוד עׂשיתן. לא ְֲִִֶַַַַָָֹמּדּוע

,ÔÈiÁzÂהּוא לילדים הּמזֹון סּפּוק על ואם «¿«∆»ְְִִִַַַָָ

המיּלדֹות וּתיראן ּבאֹומרֹו ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָאֹומר

ּמענה מה נתּכּון לזה אם וגֹו' וּתחּיין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָוגֹו'

מֹורדֹות הן והרי זה על המיּלדֹות ְְְְֲִֵֵֶַַַַּבלׁשֹון

ׁשהיּו ּבפרּוׁש ּפרעה ידע לא ּכי ואּולי .ְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבּמל

יעׂשּו לא הּסתם מן ּכי לילדים מזֹון ְְְְֲִִִַַַַָָָֹמסּפקֹות
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úãléîä ïäìà àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøáòä̈«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯£¥¤²©«§©¤−¤

:eãìéå§¨¨«
i"yx£‰p‰ ˙BÈÁ Èk∑:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו חּיתא. מיּלדֹות ּתרּגּום ּכמיּלדֹות. רבה)ּבקיאֹות ושמות לחּיֹות(שם מׁשּולֹות הן הרי ƒ»≈»ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָ

ׁשלּוחה",הּׂשדה, "אּילה ׁשֹורֹו", "ּבכֹור יטרף", "זאב אריה", "ּגּור – לחּיֹות? מׁשּולֹות והיכן מיּלדֹות. צריכֹות ׁשאינן ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּכתיב: ועֹוד אֹותם". ויבר" ּכֹוללן, הּכתּוב הרי ּבֹו, נכּתב ׁשּלא יט)ּומי אּמ(שם החיים."לביאה"מה אור ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

(ë):ãàî eîöòiå íòä áøiå úãléîì íéäìû áèéiå©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ©¦¯¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ

i"yx£·ËÈiÂ∑ּבלׁשֹון לדּבר ּבאה ּכׁשהיא ּבראׁשּה, יּו"ד ו"ו לּה ונתן אֹותּיֹות, ב' ׁשּיסֹודּה ּבתיבה חּלּוק וזה להן, הטיב «≈∆ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
למיּלדֹות", אלהים "וּייטב ּכגֹון: קטן), ּפּתח ׁשהּוא ּבסגֹול (אֹו קטן קמץ ׁשהּוא ּבציר"י הּיּו"ד נקּוד הּוא ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹויפעיל,

יהּודה" ּבבת ב)"וּירב הּׁשארית"(איכה את "וּיגל וכן: ּתאנּיה, הרּבה לו)– ב הימים הּׁשארית,דנבּוזר(דברי את הגלה אדן, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
זנב" אל זנב טו)"וּיפן וּיפעל,(שופטים ּבלׁשֹון מדּבר ּוכׁשהּוא אחרים, את הפעיל לׁשֹון אּלּו ּכל לזֹו. זֹו הּזנבֹות הפנה – ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכגֹון: ּבחיר"ק, הּיּו"ד נקּוד י)הּוא יהּודה"(ויקרא "וּיגל העם. נתרּבה – העם" "וּירב וכן: הּוטב, לׁשֹון – ּבעיניו" "וּייטב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשל מּגזרתן ׁשאינן לפי וּיצא, וּירד, וּיׁשב, ,וּיל ּתׁשיבני: ואל ּולכאן. לכאן ּפנה – וכה" ּכה "וּיפן יהּודה, הגלה -ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבֹו ׁשליׁשית אֹות יּו"ד – יל יׁשב, יצא, ירד, ּבהן: יסֹוד הּיּו"ד ׁשהרי lÈÓÏ„˙.אּלּו, ÌÈ‰Ï‡ ·ËÈiÂ∑מהּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ«≈∆¡…ƒ«¿«¿…ַ
החיים.הּטֹובה? אור ַָ

iL�Î‡יט ‡Ï È¯‡ ‰Ú¯ÙÏ ‡˙iÁ ‡¯Ó‡Â«¬»»«»»¿«¿…¬≈»ƒ¿«»
‡Ï „Ú Ôep‡ ÔÓÈkÁ È¯‡ ‡˙i„e‰È ‡˙È¯ˆÓƒ¿¿»»¿«»»¬≈¬ƒ»ƒ«»

:Ô„ÈÏÈÂ ‡˙iÁ Ô‰˙ÂÏ ˙lÚ««¿»¿∆«»»ƒƒ»

eÙÈ˜˙eכ ‡nÚ È‚Òe ‡˙iÁÏ ÈÈ ·ÈËB‡Â¿≈¿»¿«»»¿ƒ«»¿ƒ
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לחׁשד אין יׂשראל ולבני הּמצרּיים ּבפני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָֹכן

ז"ל ּכאֹומרם ּדלטֹורין פל"ב)ּבהם ּבּפסּוק(ויק"ר ְְְִִֶַָָָ

ּביניהם היה חדׁשים י"ב ּכי וגֹו' אּׁשה ְְֲֳִִִֵֵֶָָָָָָוׁשאלה

ׁשהּמצרּיים אּלא מעֹולם, אדם ּגּלה ולא זה ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּדבר

ּומזֹון מים מסּפקֹות המיּלדֹות ׁשהיּו לֹו ְְְְִִִֶַַַַָָהּגידו

הּגֹויים יכֹולין זה ודבר חיֹות, הּנׁשים ְְְִִִֵֶַַָָָָלבית

עּמּה המיּלדת ּכׁשּתכניס ּבּדבר להּכיר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשכנים

החיֹות הּנׁשים ּכי ּכן ּגם וידעּו סּפּוק ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּדברי

ּפרעה אמר לזה זכרים, ּבניהם ÚecÓהיּו ְְְִֵֶֶַַָָָָֹ««

‰f‰ ¯·c‰ ˙‡ Ô˙ÈNÚּומזֹון מים סּפּוק ּפי' ¬ƒ∆∆«»»«∆ִִֵַָ

היּו לא אם אמת והן הּנגלה, מעׂשה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָֹׁשהּוא

אּתם לּבנֹות ּכי ּתֹולה הייתי הילדים ְְִִִִִֶֶַַַַָָָמחּיים

למקֹום הּוא ׁשהּסּפּוק ּכיון אלא ְְְִִִֵֶֶַַָָמסּפקים

ּכי האֹות ל זה ּבחּיים הּנם והילדים ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָהילדים

אֹומרֹו והּוא מסּפקים, אּתם ‡˙להם ÔÈiÁzÂ ְְְְִֶֶַַָ«¿«∆»∆

,ÌÈ„ÏÈ‰ּכי ּכּנזּכר, ׂשכלי מעּיּון אּלא זה ואין «¿»ƒְְְִִִִִֵֵֶֶַַָ

הּסּפּוק מעׂשה אּלא אינֹו ּבברּור לֹו ְֲִֵֵֵֶַַַַָָהּידּוע

הּיֹולדֹות: ְְֵַלבית

B‚Â'.יט) ÌÈLpÎ ‡Ï Èkלּמה לדעת צרי ƒ…«»ƒ¿ִַַָָָָ

לֹומר הסּפיק ולא לׁשֹון, ּכ ּכל ְְֱִִִֶַָָָֹהארי

לא העברּיֹות אֹו העברּיֹות כּמצרּיֹות ְְְִִִִִִַָָֹֹלא

ּמע מה לדעת צרי עֹוד ּבפיהםכּמצרּיֹות. נה ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ

ּפרעה קּבל ּכי ורֹואני הּמזֹון, סּפּוק ְְִִִִֵַַַַָֹעל

אֹומרֹו קׁשה עֹוד צריe„ÏÈÂּתׁשּובתם. ׁשהיה ְְֶָָָ¿»»ִֶָָָ

יֹולדֹות. ְַלֹומר

ÔÎ‡יּקח ׁשּלא ׁשהׁשיבּוהּו הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ִִֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּבּמצרּיֹות מהמיחדֹות לעברּיֹות ְְְִִִִִֵֶַַָָֻׁשעּור

אֹומרֹו והּוא הּמצרּיֹות, מּכל חכמֹות ּכּלן ְְְֲִִִִַָָָֻּכי

‰p‰ ˙BÈÁ Èkצריכין אינם אֹו לזֹו זֹו ּומיּלדֹות ƒ»≈»ְְְִִֵַָָ

יׂשראל ּבני ׁשל הּנׁשים ּכי ׁשרמזּו ואּולי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמיּלדת.

היֹותם הא' ּבההׂשּכלה לּמּודּיֹות ב' ּבהם ְְֱִִֶַַָָָָָָהיּו

מצרּיֹות עּתה ׁשהן והּב' עברּיֹות, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָמעּקרם

וזה הׂשּכלה, מיני ב' נתחּכמּו זה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּובאמצעּות

הרגילֹות כּנׁשים לא ּכי הּכתּוב ׁשעּור ְִִִִַַָָָֹהּוא

ּובזה עברּיֹות, מצרּיֹות ׁשהם אּלּו הם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָּבּנמצא

ולא מעברּיֹות לא הּסתירה הֹוכחת ּתהיה ְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹֹלא

והבן. הּדרגֹות ב' ּבהם יׁש אּלּו ּכי ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָמּמצרּיֹות

יאמרÌ¯Ëaואֹומרֹו אם להׁשיב נתּכּונּו וגֹו' ְְ¿∆∆ְְְְִִִַַָֹ

ּכרחן ּבעל אֹותם מיּלדֹות הם יהיּו לא ְְְְְְִֵַַָָָָָֹולּמה

וגֹו' ּבטרם ואמרּו מהּמל ממּנֹות ׁשהם ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָֻלצד

ׁשּיּגיע קדם אצלם לבֹוא מתחּכמין אנּו ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּפי'

על ואף אֹותם ליליד חׁשּבֹונם ּכפי הּלדה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָזמן

ּכי ילדּו ׁשּכבר אֹותם מֹוצאים אנּו כן ְְִִִֵֶָָָָָּפי

זמן להם להרחיק מתחּכמֹות היּו ְְְְְְִִֶַַַַָָהּיֹולדֹות

ּבתבת נכלל זה וכל ּבּדבר, הרּגיׁשּו ּכי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָלדתם

מעצמּה לּה ּפרחה זֹו הנחה ּכפי ּומעּתה ְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָחיֹות.

היה ּומזֹון מים ּבידם ׁשּיביאּו הגם ְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָהחׁשדה

אֹותם ליּלד ּבאים והם ילדּו לא ׁשעדין ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹלחׁשבם

אדרּבה להם חּבה מהֹוראת ּׁשּיעׂשּו מה ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָוכל

הּלבבֹות ׁשּיתקרבּו ּכדי עֹוׂשין וכהגן ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּכּׁשּורה

ּבעיניהם נחׁשדים יהיּו ולא הּיֹולדֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹׁשל

הּמל ּגזרת לקּים מקֹום וימצאּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּכרצחנּיֹות

לחׁשבן מביאין ׁשהיּו ואחר הּבנים, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָלהמית

ּכבר ּכי מֹוצאים והיּו ּכּנזּכר ילדּו לא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹׁשעדין

ספה ּובזה הּמּובא, להׁשיב מהּמּוסר אינֹו ְְִֵֵֶַַָָָָָָָילדּו

ּדברי ׁשּצדקּו הגם ּפרעה וחׁשד ּתלּונת ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָֹּתּמה

מזֹון: סּפקּו ׁשהמיּלדֹות ׁשאמרּו רכיל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָהֹולכי

B‚Â'כ) ·ËÈiÂ·¯iÂ.'B‚Âמה לדעת צרי «≈∆¿«ƒ∆¿ִַַַָָ

ּבסמּו הרׁשּום ׁשהּוא ואּולי ההטבה, ְְֲֶַַָָָָָהּוא

היה לא ּכן אם וקׁשה ּבּתים. להם ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹוּיעׂש

ּבאֹומרֹו ׁשּמֹורנּומפסיק ונראה העם. וּירב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

יׂשראל, ּבני רּבּו ׁשּבאמצעּותֹו ּדבר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָהּכתּוב

מים להן מסּפקֹות ׁשהיּו לנּו ּׁשּקדם מה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָלפי

אמר לזה lÈÓÏ„˙ּומזֹון ÌÈ‰Ï‡ ·ËÈiÂ'ּפי ֶַָָָ«≈∆¡…ƒ«¿«¿…ֵ

יכלת להן היה ּובאמצעּותֹו טּוב רב להם ְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹֹנתן

ּובזה מזֹון ‰ÌÚלסּפק ·¯iÂלא זה וזּולת ְֵֶַָָ«ƒ∆»»ְֶַֹ

ּכ ואחר ּבהפלגה, לרּבים לסּפק להם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָיהיה

ּבּתים. להם ׁשעׂשה הּטֹוב ׂשכרם ה' ְְִִִֶֶַָָָָָָהזּכיר

„BÚהזמין מהאלהים יראתם ה' ּבראֹות ּכי ְְְְֱִִִִִִִֵָָָֹֹירמז

להרּבֹות קץ לאין מצוֹות עׂשֹות ְְְְְֲִֵֵַָָלידם

אֹומרֹו והּוא הּטֹובהËÈiÂ·ׂשכרם, הּוא ּומה וגֹו' ְְְָָ«≈∆ְַַָ

ÌÚ‰ ·¯iÂיחׁשבּו ּכּלם ּכי זכּותם יגּדל ׁשּבזה «ƒ∆»»ְְְִִֵֶֶַָָָָֻ

זכּו זה לטעם ּכי ואּולי הרגּום, ּכׁשּלא ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹלהם

ּכי לצד זֹוכים ּבׁשּלם ּכי ּביׂשראל ואהרן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹמׁשה

מל ּפי ועברּו עלינּו נפׁשם נתנּו ּומרים ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוכבד

יחׁשבּו לזה מּׁשּלהם ּופרנסּו ׁשּזנּו להם ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָועֹוד

מֹוׁשיענּו. הּוא מלּכנּו הּוא אבינּו הּוא ְִִֵֵַָָָעליו

ענפי ׁשאנּו לצד ּכי זה לדר ּכן ּגם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָּוכל

ּדכתיב מׁשה ׁשל ס"ג)נׁשמתֹו עּמֹו(יׁשעי' מׁשה ְְְְִִִֶֶֶַַָָ

ּולסּפק ּבעדנּו להגן עּלנּו יֹוכבד סבלה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻלזה

ּולדברי לבניהם, הּיֹולדים ּכמׁשּפט ּומזֹון ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָמים

הּבּתים(רׁש"י)המפרׁשים עׂשּית היא ׁשההטבה ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָ

ּבאֹומרֹו ׁשהפסיק טעם ּכי לֹומר ‰ÌÚיׁש ·¯iÂ ְְְִִִֵֶַַַ«ƒ∆»»

מלכּות ּובּתי ּכהּנה לבּתי מקֹום אין זה ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּזּולת

ה' הקּדים לזה וכהן, מל אין עם אין אם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹּכי

וגֹו': ּבּתים להם עׂשה ּכ ואחר ְְִֶַַָָָָָָָהעם

zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i ipy meil inei xeriy

(àë)íäì Nòiå íéäìûä-úà úãléîä eàøé-ék éäéå©§¦¾¦¨«§¬©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−
:íézä¦«

i"yx£ÌÈza Ì‰Ï NÚiÂ∑וּיבן" ּבּתים: ׁשּקרּויין ּומלכּות ּולוּיה ּכהּנה ּולוּיהּבּתי ּכהּנה ,"הּמל ּבית ואת ה' ּבית את «««»∆»ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻ
סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא מּמרים, ּומלכּות .(שם)מּיֹוכבד, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `k zegiy ihewl)

מּיֹוכבד ּולוּיה כא)ּכהּנה א, הּכּונה(רש"י האם הּדברים: ּבפרּוׁש מסּפק ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש מּמׁשה". ּולוּיה מאהרן "ּכהּנה מפרט אינֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻֻ

להּלן ּברׁש"י הּדעֹות ּבׁשּתי ּתלּוי זה וספק למׁשה. נּתנה הּכהּנה אף ׁשּמא אֹו למׁשה, ּולוּיה לאהרן ּכהּנה יד)ׁשּנּתנה מׁשה(ד, האם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ

הּכהּונה. מּמּנּו ׁשּנּטלה ּבכְך ְְְֱִִֶֶֶַַָָָנענׁש

(áë)äøàéä ãBliä ïaä-ìk øîàì Bnò-ìëì äòøt åöéå©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À©§¸Ÿ̈Æ
úaä-ìëå eäëéìLz:ïeiçz ©§¦ª½§¨©©−§©«

i"yx£BnÚ ÏÎÏ∑,ּגזר עליהם אםאף יֹודעים אנּו ואין המֹוׁשיע, נֹולד הּיֹום אצטגניניו: לֹו אמרּו מׁשה, ׁשּנֹולד יֹום ¿»«ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּבן "ּכל ׁשּנאמר: הּמצרּיים, על אף הּיֹום אֹותֹו ּגזר לפיכ ּבמים. ללקֹות ׁשּסֹופֹו אנּו ורֹואין מּיׂשראל, אם ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָמּמצרים

מריבה מי על ללקֹות ׁשּסֹופֹו יֹודעים היּו לא והם לעברים, הּיּלֹוד נאמר ולא החיים.הּיּלֹוד", אור ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

á(à):éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«
i"yx£ÈÂÏ ˙a ˙‡ ÁwiÂ∑וחז) ּפרעה, ּגזרת מּפני מּמּנה היה ׁשאמרהּפרּוׁש ּבּתֹו, ּבעצת ׁשהל ,"וּיל" וזהּו ּולקחּה. ר «ƒ«∆«≈ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

והחזירּה, יׁשן) ּברׁש"י הּנקבֹות. על ּכן ּגם ואּתה הּזכרים, על ּגזר ּפרעה אם ּפרעה: מּׁשל קׁשה ּגזרת ּבּהלֹו: ועׂשה ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
נערה, להיֹות נהפכה היא ואף ׁשנּיים. ּומאתיםלּקּוחין החֹומֹות, ּבין למצרים ּבבֹואּה ׁשּנֹולדה היתה, ׁשנה ק"ל ּובת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ּוׁשלׁשים מאה ּבת היתה מּמּנּו ּכׁשּנתעּברה ּכן, אם ׁשנה. ׁשמֹונים ּבן מׁשה היה ּוכׁשּיצאּו, ׁשם, נׁשּתהּו ׁשנים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹועׂשר
לוי ּבת אֹותּה .וקֹורא ְִֵֵַָ

(á)àeä áBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå©©¬©¨«¦¨−©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´½
ìL eäðtözå:íéçøé äL ©¦§§¥−§¨¬§¨¦«

i"yx£‡e‰ ·BË Èk∑ּכּלֹו הּבית נתמּלא שם)אֹורהּכׁשּנֹולד, החיים.(סוטה אור ƒְְִִֵֶַַַַָֻ

ÚÂ·„כא ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁc „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»«»»ƒ√»¿»«¬«
:ÔÈza ÔB‰Ï¿»ƒ

a¯‡כב Ïk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÏÎÏ ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«≈¿≈»»¿»
‡z¯a ÏÎÂ dpÓ¯z ‡¯‰�a È‡„e‰ÈÏ „ÈÏÈ˙È„¿ƒ¿¿ƒƒ»≈¿«¬»ƒ¿À≈¿»¿«»

:ÔeÓi˜z¿«¿

ÈÂÏ:א ˙a ˙È ·ÈÒ�e ÈÂÏ ˙È·cÓ ‡¯·b ÏÊ‡Â«¬««¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»«≈ƒ

‡¯Èב d˙È ˙ÊÁÂ ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‡˙z‡ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«»«¬«»≈¬≈
:ÔÈÁ¯È ‡˙Ïz dz¯ÓË‡Â ‡e‰ ·Ë«¿«¿«¿≈¿»»«¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כב) BnÚ ÏÎÏ 'B‚Â ÂˆÈÂמה לפי «¿«¿¿»«¿ְִַ

ׁשּיהיה למיּלדֹות ּדּבר מּתחּלה ּכי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּׁשּכתבנּו

ּבסֹוד ּכׁשּלאהּדבר יׂשראל, ּבנֹות ידעּו ולא ְְְְְְִֵֵֶַָָָֹֹ

לכל וצּוה ּבפרסּום הּדבר עׂשה ּבידֹו ְְְְְְִִַָָָָָָָָָעלתה

מהם נמלט אין ּכי חׁשב ּכי הּדבר על ְִִִֵֵֶַַַַָָָָעּמֹו

עליהם, ירחמּו ׁשּלא ונכרים רּבים היֹותם ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָֹלצד

מֹוׁשיען ּכי ּבאצטגנינּות ׁשראה לצד אּולי ְְְִִִִֶַַַָָָָעֹוד

ּבמים ללקֹות ועתיד נֹולד יׂשראל (סנהדריןׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

מצריק"א.) איׁש ּכל ּומּנה חזקה ּגזרה ּגזר ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָלזה

ואֹומרֹו מּידם, נמלט אין ּובזה הּדבר Ó‡Ï¯על ְְְִִֵֶַַָָָָָָ≈…

אּלא יׁשליכּוהּו עצמם הם ׁשהּמצרּיים לא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּפי'

ּבניו, יׁשלי אחד ׁשּכל יׂשראל לבני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּיאמרּו

מה לצד היתה ׁשהּגזרה ּׁשאמרנּו ּלמה ְְְְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָוהּטעם

הּדר יראּו הּסתם מן וכּו' אצטגניניו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָּׁשראּו

ׁשּבני ּגזר לזה יׂשראל, ע"י ׁשהּוא ּבֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּלקה

ׁשּכן ּוכמֹו היאֹורה, אֹותֹו יׁשליכּו הם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָיׂשראל

ּביאֹור. מׁשה את הׁשליכה היא ׁשּיֹוכבד ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָהיה

B‡ירצה¯Ó‡Ïעל ׁשכן לכל יצּוּו ׁשהם ְִֶ≈…ְְֵֵֶַַָָ

העם. ּכל יצטרכּו ולא הּדבר על ְְְְִַַָָָָָָָֹֻׁשכנתֹו

ׁשאמרּו מרּבֹותינּו י"ב.)ויׁש על(סֹוטה ׁשּגם ְְֵֵֵֶֶַַַָָ

אחד ׁשּביֹום ּדרׁש ּדר וזה ּגזר, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָהּמצרּיים

יֹום אֹותֹו וגֹו' ּבּיֹום ּבֹו ּכי לפרעה אמרּו ְְְְֲִֶַַָֹאׁשר

אין הּכתּוב ּפׁשט אבל עּמֹו. ּכל על ְֲֵַַַַַָָָָּגזר

זֹו ּגזרה ּכי ּביׂשראל אּלא אמּורים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָהּדברים

מׁשה נתנה יֹוכבד ּכי והראיה היתה ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָּבתמידּות

יֹום ראּו והאצטגנינים ירחים ג' אחר ְְְְְִִִִַַַַָָָּביאֹור

לדת יֹום אּלא הּגזרה היתה לא ואּלּו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּלדה,

עֹוד, לגזר ּמקֹום מה ההּוא הּיֹום והּכר ְְִֶַַַַָֹֻמׁשה

היתה הּיּלֹוד הּבן ּכל על זֹו ׁשּגזרה וּדאי ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלא

אֹומרֹו ּובהכרח BnÚּבתמידּות ÏÎÏלצּום הּוא ְְְְִִֵֶַ¿»«ְַָ

ּתּדרׁש: והּדרׁשה יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵַַָָָָעל

B‚Â'.ב) e‰�tˆzÂ ‡e‰ ·BË Èkלדעת צרי ƒ«ƒ¿¿≈¿ִַַָָ

ורז"ל ּבֹו. ׁשראתה הּטֹובּיּות היא (סֹוטהמה ְֲִִֶַַַַָָָ

וזהיב.) אֹורה. הּבית וּתּמלא מהּול נֹולד ְְִִֵֶַַַַָָָָאמרּו

וּתצּפנהּו קׁשר לדעת צרי עֹוד ּדרׁש. ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּדר

היה לא אם וכי וגֹו' טֹוב ּכי אתֹו וּתרא ְְִִִִֵֶַָָֹֹעם

אֹותֹו לצּפן ּבטנּה ּפרי על ּתחמל לא ְְְְִִִַַָֹֹֹטֹוב

ּדמים. ְִֵֵַָמאנׁשי

ÔÎ‡הּכתּוב ּׁשאמר ּמּמה ּכי הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ִִֶַַַַַַָָָָ

אמרּו וגֹו' עֹוד יכלה ולא וגֹו' ְְְְְְְִֵַָָָֹוּתצּפנהּו

הריֹונּה(ׁשם)ז"ל מעת הּמצרּיים לּה מנּו ּכי ְְִִִִֵֵֶַָָָָ

והּנה אחד, ויֹום חדׁשים ׁשּׁשה ּבן ילדּתּו ְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָוהיא

והּיֹולדת מתקּים ׁשאינֹו ּפׁשיטא לׁשּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּיֹולדת

ּבמסּפר מדקּדקת האּׁשה אין והּנה מתקּים, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלז'

והֹודיע ילדּתּו נפל ּבחזקת ּוכׁשּילדּתּו אחד ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָיֹום

ׁשאין וחזק ּבריא ּפי' טֹוב ראתהּו ּכי ְְִִֵֵֶַַָָָָָהּכתּוב

ּבׁשבילֹו טרחה ולזה נפל ׁשל סימנים ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָּבֹו

הּבּתים ּבֹודקים ׁשהיּו מהּמצרּיים עצמּה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָוסּכנה

ז"ל ּכאֹומרם אֹומרֹו(ׁשם)ּבקטּנים zÂ¯‡והּוא ְְְְְִִַָָ«≈∆

ּׁשּלקחe‰�tˆzÂ.וגֹו' מּמה ּתּדרׁש רז"ל ּודרׁשת ְ«ƒ¿¿≈ְִִֵֶַַַַַָָָ

זה BË·לׁשֹון Èkוכּונת אחר. לׁשֹון אמר ולא ֶָƒְְֵַַַַָָָֹ
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(àë)íäì Nòiå íéäìûä-úà úãléîä eàøé-ék éäéå©§¦¾¦¨«§¬©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−
:íézä¦«

i"yx£ÌÈza Ì‰Ï NÚiÂ∑וּיבן" ּבּתים: ׁשּקרּויין ּומלכּות ּולוּיה ּכהּנה ּולוּיהּבּתי ּכהּנה ,"הּמל ּבית ואת ה' ּבית את «««»∆»ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻ
סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא מּמרים, ּומלכּות .(שם)מּיֹוכבד, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `k zegiy ihewl)

מּיֹוכבד ּולוּיה כא)ּכהּנה א, הּכּונה(רש"י האם הּדברים: ּבפרּוׁש מסּפק ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש מּמׁשה". ּולוּיה מאהרן "ּכהּנה מפרט אינֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻֻ

להּלן ּברׁש"י הּדעֹות ּבׁשּתי ּתלּוי זה וספק למׁשה. נּתנה הּכהּנה אף ׁשּמא אֹו למׁשה, ּולוּיה לאהרן ּכהּנה יד)ׁשּנּתנה מׁשה(ד, האם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ

הּכהּונה. מּמּנּו ׁשּנּטלה ּבכְך ְְְֱִִֶֶֶַַָָָנענׁש

(áë)äøàéä ãBliä ïaä-ìk øîàì Bnò-ìëì äòøt åöéå©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À©§¸Ÿ̈Æ
úaä-ìëå eäëéìLz:ïeiçz ©§¦ª½§¨©©−§©«

i"yx£BnÚ ÏÎÏ∑,ּגזר עליהם אםאף יֹודעים אנּו ואין המֹוׁשיע, נֹולד הּיֹום אצטגניניו: לֹו אמרּו מׁשה, ׁשּנֹולד יֹום ¿»«ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּבן "ּכל ׁשּנאמר: הּמצרּיים, על אף הּיֹום אֹותֹו ּגזר לפיכ ּבמים. ללקֹות ׁשּסֹופֹו אנּו ורֹואין מּיׂשראל, אם ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָמּמצרים

מריבה מי על ללקֹות ׁשּסֹופֹו יֹודעים היּו לא והם לעברים, הּיּלֹוד נאמר ולא החיים.הּיּלֹוד", אור ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

á(à):éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«
i"yx£ÈÂÏ ˙a ˙‡ ÁwiÂ∑וחז) ּפרעה, ּגזרת מּפני מּמּנה היה ׁשאמרהּפרּוׁש ּבּתֹו, ּבעצת ׁשהל ,"וּיל" וזהּו ּולקחּה. ר «ƒ«∆«≈ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

והחזירּה, יׁשן) ּברׁש"י הּנקבֹות. על ּכן ּגם ואּתה הּזכרים, על ּגזר ּפרעה אם ּפרעה: מּׁשל קׁשה ּגזרת ּבּהלֹו: ועׂשה ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
נערה, להיֹות נהפכה היא ואף ׁשנּיים. ּומאתיםלּקּוחין החֹומֹות, ּבין למצרים ּבבֹואּה ׁשּנֹולדה היתה, ׁשנה ק"ל ּובת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ּוׁשלׁשים מאה ּבת היתה מּמּנּו ּכׁשּנתעּברה ּכן, אם ׁשנה. ׁשמֹונים ּבן מׁשה היה ּוכׁשּיצאּו, ׁשם, נׁשּתהּו ׁשנים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹועׂשר
לוי ּבת אֹותּה .וקֹורא ְִֵֵַָ

(á)àeä áBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå©©¬©¨«¦¨−©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´½
ìL eäðtözå:íéçøé äL ©¦§§¥−§¨¬§¨¦«

i"yx£‡e‰ ·BË Èk∑ּכּלֹו הּבית נתמּלא שם)אֹורהּכׁשּנֹולד, החיים.(סוטה אור ƒְְִִֵֶַַַַָֻ

ÚÂ·„כא ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁc „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»«»»ƒ√»¿»«¬«
:ÔÈza ÔB‰Ï¿»ƒ

a¯‡כב Ïk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÏÎÏ ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«≈¿≈»»¿»
‡z¯a ÏÎÂ dpÓ¯z ‡¯‰�a È‡„e‰ÈÏ „ÈÏÈ˙È„¿ƒ¿¿ƒƒ»≈¿«¬»ƒ¿À≈¿»¿«»

:ÔeÓi˜z¿«¿

ÈÂÏ:א ˙a ˙È ·ÈÒ�e ÈÂÏ ˙È·cÓ ‡¯·b ÏÊ‡Â«¬««¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»«≈ƒ

‡¯Èב d˙È ˙ÊÁÂ ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‡˙z‡ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«»«¬«»≈¬≈
:ÔÈÁ¯È ‡˙Ïz dz¯ÓË‡Â ‡e‰ ·Ë«¿«¿«¿≈¿»»«¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כב) BnÚ ÏÎÏ 'B‚Â ÂˆÈÂמה לפי «¿«¿¿»«¿ְִַ

ׁשּיהיה למיּלדֹות ּדּבר מּתחּלה ּכי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּׁשּכתבנּו

ּבסֹוד ּכׁשּלאהּדבר יׂשראל, ּבנֹות ידעּו ולא ְְְְְְִֵֵֶַָָָֹֹ

לכל וצּוה ּבפרסּום הּדבר עׂשה ּבידֹו ְְְְְְִִַָָָָָָָָָעלתה

מהם נמלט אין ּכי חׁשב ּכי הּדבר על ְִִִֵֵֶַַַַָָָָעּמֹו

עליהם, ירחמּו ׁשּלא ונכרים רּבים היֹותם ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָֹלצד

מֹוׁשיען ּכי ּבאצטגנינּות ׁשראה לצד אּולי ְְְִִִִֶַַַָָָָעֹוד

ּבמים ללקֹות ועתיד נֹולד יׂשראל (סנהדריןׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

מצריק"א.) איׁש ּכל ּומּנה חזקה ּגזרה ּגזר ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָלזה

ואֹומרֹו מּידם, נמלט אין ּובזה הּדבר Ó‡Ï¯על ְְְִִֵֶַַָָָָָָ≈…

אּלא יׁשליכּוהּו עצמם הם ׁשהּמצרּיים לא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּפי'

ּבניו, יׁשלי אחד ׁשּכל יׂשראל לבני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּיאמרּו

מה לצד היתה ׁשהּגזרה ּׁשאמרנּו ּלמה ְְְְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָוהּטעם

הּדר יראּו הּסתם מן וכּו' אצטגניניו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָּׁשראּו

ׁשּבני ּגזר לזה יׂשראל, ע"י ׁשהּוא ּבֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּלקה

ׁשּכן ּוכמֹו היאֹורה, אֹותֹו יׁשליכּו הם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָיׂשראל

ּביאֹור. מׁשה את הׁשליכה היא ׁשּיֹוכבד ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָהיה

B‡ירצה¯Ó‡Ïעל ׁשכן לכל יצּוּו ׁשהם ְִֶ≈…ְְֵֵֶַַָָ

העם. ּכל יצטרכּו ולא הּדבר על ְְְְִַַָָָָָָָֹֻׁשכנתֹו

ׁשאמרּו מרּבֹותינּו י"ב.)ויׁש על(סֹוטה ׁשּגם ְְֵֵֵֶֶַַַָָ

אחד ׁשּביֹום ּדרׁש ּדר וזה ּגזר, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָהּמצרּיים

יֹום אֹותֹו וגֹו' ּבּיֹום ּבֹו ּכי לפרעה אמרּו ְְְְֲִֶַַָֹאׁשר

אין הּכתּוב ּפׁשט אבל עּמֹו. ּכל על ְֲֵַַַַַָָָָּגזר

זֹו ּגזרה ּכי ּביׂשראל אּלא אמּורים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָהּדברים

מׁשה נתנה יֹוכבד ּכי והראיה היתה ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָּבתמידּות

יֹום ראּו והאצטגנינים ירחים ג' אחר ְְְְְִִִִַַַַָָָּביאֹור

לדת יֹום אּלא הּגזרה היתה לא ואּלּו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּלדה,

עֹוד, לגזר ּמקֹום מה ההּוא הּיֹום והּכר ְְִֶַַַַָֹֻמׁשה

היתה הּיּלֹוד הּבן ּכל על זֹו ׁשּגזרה וּדאי ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלא

אֹומרֹו ּובהכרח BnÚּבתמידּות ÏÎÏלצּום הּוא ְְְְִִֵֶַ¿»«ְַָ

ּתּדרׁש: והּדרׁשה יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵַַָָָָעל

B‚Â'.ב) e‰�tˆzÂ ‡e‰ ·BË Èkלדעת צרי ƒ«ƒ¿¿≈¿ִַַָָ

ורז"ל ּבֹו. ׁשראתה הּטֹובּיּות היא (סֹוטהמה ְֲִִֶַַַַָָָ

וזהיב.) אֹורה. הּבית וּתּמלא מהּול נֹולד ְְִִֵֶַַַַָָָָאמרּו

וּתצּפנהּו קׁשר לדעת צרי עֹוד ּדרׁש. ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּדר

היה לא אם וכי וגֹו' טֹוב ּכי אתֹו וּתרא ְְִִִִֵֶַָָֹֹעם

אֹותֹו לצּפן ּבטנּה ּפרי על ּתחמל לא ְְְְִִִַַָֹֹֹטֹוב

ּדמים. ְִֵֵַָמאנׁשי

ÔÎ‡הּכתּוב ּׁשאמר ּמּמה ּכי הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ִִֶַַַַַַָָָָ

אמרּו וגֹו' עֹוד יכלה ולא וגֹו' ְְְְְְְִֵַָָָֹוּתצּפנהּו

הריֹונּה(ׁשם)ז"ל מעת הּמצרּיים לּה מנּו ּכי ְְִִִִֵֵֶַָָָָ

והּנה אחד, ויֹום חדׁשים ׁשּׁשה ּבן ילדּתּו ְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָוהיא

והּיֹולדת מתקּים ׁשאינֹו ּפׁשיטא לׁשּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּיֹולדת

ּבמסּפר מדקּדקת האּׁשה אין והּנה מתקּים, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלז'

והֹודיע ילדּתּו נפל ּבחזקת ּוכׁשּילדּתּו אחד ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָיֹום

ׁשאין וחזק ּבריא ּפי' טֹוב ראתהּו ּכי ְְִִֵֵֶַַָָָָָהּכתּוב

ּבׁשבילֹו טרחה ולזה נפל ׁשל סימנים ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָּבֹו

הּבּתים ּבֹודקים ׁשהיּו מהּמצרּיים עצמּה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָוסּכנה

ז"ל ּכאֹומרם אֹומרֹו(ׁשם)ּבקטּנים zÂ¯‡והּוא ְְְְְִִַָָ«≈∆

ּׁשּלקחe‰�tˆzÂ.וגֹו' מּמה ּתּדרׁש רז"ל ּודרׁשת ְ«ƒ¿¿≈ְִִֵֶַַַַַָָָ

זה BË·לׁשֹון Èkוכּונת אחר. לׁשֹון אמר ולא ֶָƒְְֵַַַַָָָֹ
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(â)äøîçzå àîb úáz Bì-ç÷zå Bðéôvä ãBò äìëé-àìå§Ÿ¨«§¨´»©§¦¼©¦©Æ¥´©½Ÿ¤©©§§¨¬
úôN-ìò óeqa íNzå ãìiä-úà da íNzå úôfáe øîçá©«¥−̈©¨®¤©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤©−©§©¬

:øàéä©§«Ÿ

i"yx£B�ÈÙv‰ „BÚ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ∑ׁשהּיֹולדת אחד, ויֹום חדׁשים לׁשּׁשה ילדּתּו והיא ׁשהחזירּה. מּיֹום הּמצרּיים לּה ׁשּמנּו ¿…»¿»«¿ƒְְְְְֱֳִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ט' לסֹוף אחריה ּבדקּו והם למקּטעין יֹולדת ועֹומד∑Ób‡.לׁשבעה הּוא ר ודבר יונק"ו, ּובלע"ז מׁשנה, ּבלׁשֹון ּגמי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻ…∆ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

קׁשה ּובפני ר Ùf·e˙.ּבפני ¯ÓÁa∑צּדיק אֹותֹו יריח ׁשּלא ּכדי מּבפנים, וטיט מּבחּוץ זפתזפת ׁשל רע ÌNzÂ.ריח ְְִִֵֵֶַָ«≈»«»∆ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ«»∆
Ûeqa∑:לֹו ודֹומה ּבלע"ז, רושי"ל אגם, לׁשֹון יט)הּוא קמלּו(ישעיה וסּוף .""קנה «ְְְֲֵֶֶַַַָָָ

(ã):Bì äNòi-äî äòãì ÷çøî Búçà ávúzå©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈©¥«¨¤−«

(ä)úëìä äéúøòðå øàéä-ìò õçøì äòøt-úa ãøzå©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨«Ÿ§−Ÿ
çìLzå óeqä CBúa äázä-úà àøzå øàéä ãé-ìò©©´©§®Ÿ©¥³¤¤©¥¨Æ§´©½©¦§©¬

dúîà-úà:äçwzå ¤£¨¨−©¦¨¤«¨

i"yx£ÏÚ ıÁ¯Ï¯‡È‰∑"ּבֹו לרחץ היאר, על ּפרעה ּבת "וּתרד ּופרׁשהּו: הּמקרא ‰È‡¯.סרס „È ÏÚ∑,היאר אצל ƒ¿…««¿…ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹֹ«««¿…ְֵֶַֹ
יד)ּכמֹו: ב ּדרׁשּו:(שמואל ורּבֹותינּו לֹו. סמּוכה האדם ׁשּיד מּמׁש יד לׁשֹון והּוא ידי", על יֹואב חלקת שם)"ראּו הֹולכֹות(סוטה ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ּכמֹו: מיתה, כה)לׁשֹון ׁשּמחּו(בראשית לפי למּות, הֹולכֹות למּות", הֹול אנכי לנּו"הּנה לּמה ּכי מסּיען, והּכתּוב ּבּה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ
הֹולכֹות"? "ונערֹותיה ‡d˙Ó.לכּתב היהאת∑‡˙ הּקדׁש לׁשֹון ּדקּדּוק לפי אבל יד, לׁשֹון ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ׁשפחתּה. ְְְֲִֶַָֹ∆¬»»ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

וּנׁשּתרּבבה ידּה, את אמתּה, את ּדרׁשּו והם ּדגּוׁשה, מ"ם אּמתּה, להּנקד הרּבהלֹו אּמֹות שם)אמתּה החיים.(סוטה אור ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

(å)ìîçzå äëa øòð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©Ÿ¤®©©§´Ÿ
:äæ íéøáòä éãìiî øîàzå åéìò̈½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«

i"yx£e‰‡¯zÂ ÁzÙzÂ∑ׁשראתה ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו הּילד, – ראתה? מי ׁשכינהאת שם)עּמֹו סוטה רבה. p‰Â‰.(שמות «ƒ¿««ƒ¿≈ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ¿ƒ≈
‰ÎBa ¯Ú�∑החיים.ּכנערקֹולֹו אור ««∆ְַַ

dÏג ˙·ÈÒ�e d˙e¯ÓË‡Ï „BÚ ˙ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿«¿»≈¿≈«≈
‡zÙÊ·e ‡¯ÓÁa d˙tÁÂ ‡ÓB‚„ ‡˙e·z≈»¿∆¿«»«¿≈»»¿ƒ¿»
ÏÚ ‡¯ÚÈa d˙ÈeLÂ ‡È·¯ ˙È da ˙‡ÈeLÂ¿«ƒ««»«¿»¿«ƒ«¿«¬»«

:‡¯‰� ÛÈk≈«¬»

Ó‰ד Ú„ÈÓÏ ˜ÈÁ¯Ó d˙Á‡ ˙„zÚ˙‡Â¿ƒ¿«»«¬»≈≈»ƒ¿ƒ«»
:dÏ „·Ú˙Èƒ¿¬≈≈

�‰¯‡ה ÏÚ ÈÁÒÓÏ ‰Ú¯t ˙a ˙˙Á�e¿»«««¿…¿ƒ¿≈««¬»
˙È ˙ÊÁÂ ‡¯‰� ÛÈk ÏÚ ÔÎl‰Ó ‡‰˙ÓÈÏeÚÂ¿≈»»»¿«¿»«≈«¬»«¬«»
d˙Ó‡ ˙È ˙ËLB‡Â ‡¯ÚÈ B‚a ‡˙e·z≈»¿«¬»¿≈«»«¿«

:d˙·Ò�e¿≈¿«

ÈÎaו ‡ÓÈÏeÚ ‡‰Â ‡È·¯ ˙È ˙ÊÁÂ ˙Á˙Ùe¿«««¬«»«¿»¿»≈»»≈
:ÔÈ„ ‡e‰ È‡„e‰È È�aÓ ˙¯Ó‡Â È‰BÏÚ ˙ÒÁÂ¿»«¬ƒ«¬∆∆ƒ¿≈¿»≈≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדעּתם ּגּלּו ּכבר מהּול, הּוא טֹוב ׁשּדרׁשּו ְְְִֶַַַָָָָרז"ל

אחר ל"ח:)ּבמקֹום הראׁשֹון(סנהדרין אדם ּכי ְְְִִִֵֶַַָָָָ

הרע ּובּמעׂשה מחלט טֹוב היה ׁשחטא ְֲֶֶֶַַַָָָָָָֹֻקדם

ּכׁשאמר ולזה הרע, מּבחינת ערלה מׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשעׂשה

ּכי ּבאצּבע מראה זה הרי טֹוב ּכי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָהּכתּוב

הערלה: ׁשהיא רע מהּכר ְְִֵֵֶֶַָָָָֻמׁשלל

B‚Â'.ה) ˙ÎÏ‰ ‰È˙¯Ú�Âּכּונת לדעת צרי ¿«¬…∆»…¿…¿ִַַַַָָָ

זה ‰ÎÏ˙,סּפּור ‰È˙¯Ú�Âׁשּיכּון ואּולי ִֶ¿«¬…∆»…¿…ְְֵֶַַ

מצוה מעׂשה ּכי להיֹות ּבתיה, מעׂשה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָלֹומר

ּדקּדּוק להֹודיע הּכתּוב ּדקּדק עׂשתה ְְְְְִִִֵַַָָָָּגדֹולה

הּמעׂשה ּבתאפן ּכי הּוא ידּוע ּדבר והּנה . ְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבנֹות ּכמׁשּפט נערֹות ּבלא ליאֹור ּתל לא ְְְְְְִֵֵֶֶַַָֹֹמל

הּמלכים ּובפרט הּגדֹולים מּמּוסר ּגם ְְְְִִִִִַַַַָָָמלכים,

להתּגּלֹות הרּבה מכּבד מיחד אחד להם ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻלהיֹות

ּביאֹור אֹו הּמרחץ ּבבית ולרחץ ּולׁשּמׁשֹו ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָֹלפניו

ונערתיה ּבאֹומרֹו הּכתּוב הֹודיע וכאן ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹוכּדֹומה,

ׁשהצרכּו רֹוחצת ׁשהיתה ּבזמן ׁשהיה ְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻהלכת

לפניה לעמד ׁשּלא הּמלכּות מּמּוסר ְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹֹנערֹותיה

וּתׁשלח המיחדת אחת אּלא עּמּה נׁשארה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻולא

אֹומרֹו והּוא ‡d˙Óאֹותּה, ˙‡ ÁÏLzÂ'ּפי ְְָ«ƒ¿«∆¬»»ֵ

ואֹומרֹו וגֹו'. לרחץ לּה ÁwzÂ‰המיחדת ְְְְְִֶֶַָֹֻ«ƒ»∆»

הפ ּתיעצּה לבל אֹותּה ׁשּׁשלחה אֹו ְְְְֲֵֶֶַָָָָָָׁשקּולה,

להּציל היתה ּפרעה ּבת ׁשל רצֹונּה ּכי ְְְְְִִֶַַַָָָָֹרצֹונּה

אֹו לּתבה. ּפרעה ּבת וּתּקחה ההּוא ְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּילד

ÁÏLzÂ'וגֹו,d˙Ó‡ ‰ÁwzÂהּדברים ּולב' «ƒ¿«ְ«ƒ»∆»¬»»ְְִַָ

טהֹורה נפׁש נפׁשּה ּכי יּגיד ּפרעה ּבת ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹׁשבח

וגֹו' מּטמא טהֹור יּתן י"ד),מי הא'(אּיֹוב לּדר ְִִִִֵֵֶֶַָָָ

אמה אּלא עּמּה היתה ׁשּלא ׁשהגם לֹומר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹיכּון

ּפי על אף וגֹו' הלכת היּו נערתיה וכל ְְְֲִֶַַַַַָָָֹֹֹאחת

ונׁשארת ּוׁשלחּתּה מּמּנה למניעה חׁשׁשה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָכן

ּולדר ּבידּה. הּתבה ולקחה לבּדּה מל ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבת

עּמּה היתה ׁשּלא ׁשהגם יּגיד ׁשבח ּכן ּגם ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹב'

ׁשּתּׁשאר הּמּוסר מּדר ואין אחת אמה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא

ׂשפת על לֹומר צרי ואין יחידה מל ְְְִִֵֶֶַַַַָָּבת

למרחֹוק, אֹותּה ׁשלחה כן ּפי על אף ְְְִֵֵַַַָָָָהיאֹור

להֹודיע הקּדים ּכּונתÈ˙¯Ú�Â‰ולזה לדעת וגֹו' ְְְִִִֶַָ¿«¬…∆»ְַַַַָָ

‡d˙Óהֹודעת ˙‡ ÁÏLzÂ,ׁשּכתבנּו אפן על ַָ«ƒ¿«∆¬»»ְֶֶַַָֹ

ידּועה הּכּונה היתה לא ונערתיה אמר לא ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹואּלּו

והבן: ּׁשּפרׁשנּו למה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָׁשּנתּכּון

B‚Â'.ו) „Ïi‰ ˙‡ e‰‡¯zÂאֹומרֹו לדעת צרי «ƒ¿≈∆«∆∆¿ְִַַָָ

e‰‡¯zÂונראה וגֹו'. וּתרא לֹומר לֹו ׁשהיה וגֹו' «ƒ¿≈ְְְְִֵֶֶֶַַָָ

מהילדים היא ׁשהּתבה ׁשּידעה לֹומר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנתּכּון

ּוכמֹו להּצילֹו ונתּכּונה היאֹורה ְְְְְְְִִִַַַַָָָֻהּמׁשלכים

והּוא אמתּה, את וּתׁשלח ּבּפסּוק ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָׁשּפרׁשנּו

e‰‡¯zÂאֹומרֹו ÁzÙzÂ,להּציל ׁשּנתּכּונה להּילד ְ«ƒ¿««ƒ¿≈ְְְְִִֶֶֶַַַָ

יהיה ילד וּתראה הּכתּוב אֹומר היה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָואם

והבן. ּכן חׁשבה ּׁשּלא מה ראתה ּכי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּמׁשמעּות

ּדרׁשּו י"ב:)ורז"ל ׁשכינה(סֹוטה ראתה וּתראהּו ְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

הּכירה ׁשּלא לֹומר וצרי ּדרׁש. ּדר והּוא ְְְִִִִֶֶֶַָָָֹעּמֹו,

מּבית הּׁשכינה ידעה מּנין ּכי היא, ְְְִִִִִִִֵַַַָָָָהּׁשכינה

ּגדֹול, אֹור עּמֹו ׁשראתה אּלא אביה, ואבי ֲֲֲִִִִֶֶַָָָָָָָאביה

ּבעיניה. הּילד מעלת ׁשּתגּדל ּכדי ּכן עׂשה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוה'

ז"ל ׁשּדרׁשּו לּטעם י"ב:)ּגם ח"ב ּבּכתּוב(זהר ְֶַַַַַַָָֹ

ּבֹוכים ׁשהיּו יׂשראל על ׁשרמז ּבֹוכה נער ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּנה

האֹור להראֹותּה עיניה את ה' ויגל לזה ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּגלּות,

למׁשה. ְֵֶַהּסֹומ

„BÚלצד היתה ּבּׁשכינה ׁשהרּגׁשתּה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָאפׁשר

צרעת מּמּנה ּפרחה ּבֹו (ש"רׁשּכׁשּנגעה ְְְִֶֶֶַַָָָָָָ

א') ואּוליפ' אלהי. ּבן אּלא זה אין ְְֱִֵֵֶֶַָָָֹאמרה

ּבאֹומרֹו הּצרעת ּפריחת ‡˙ׁשרמז e‰‡¯zÂ ְְְִֶַַַַַָָ«ƒ¿≈∆
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:ãìiä-úà Cì ÷ðéúå úiøáòä ïî ú÷ðéî¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬¨−¤©¨«¤

i"yx£˙Bi¯·Ú‰ ÔÓ∑הּׁשכינהמלמד עם לדּבר עתיד ׁשהיה לפי ינק, ולא לינק, הרּבה מצרּיֹות על (שמותׁשהחזירּתּו ƒ»ƒ¿ƒְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
שם) סוטה .רבה.
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i"yx£ÈÎÈÏÈ‰∑:ּנתנּבאה מה ידעה ולא ׁשּליכינתנּבאה שם)הי סוטה רבה. .(שמות ≈ƒƒְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(é)ãìiä ìcâiåàø÷zå ïáì dì-éäéå äòøt-úáì eäàázå ©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ©«§¦−̈§¥®©¦§¨³
:eäúéLî íénä-ïî ék øîàzå äLî BîL§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦§¦¦«

i"yx£e‰˙ÈLÓ∑ּבניתא ּכמׁשחל ארּמי ּבלׁשֹון הֹוצאה לׁשֹון והּוא – ׁשחלּתּה עבריּכתרּגּומֹו: ּובלׁשֹון מחלּבא. ¿ƒƒְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ּכמֹו: הסירֹותיו, לׁשֹון א)מׁשיתהּו, מׁש(יהושע מּמחּברת ׁשאינֹו אֹומר ואני מנחם. חּברֹו ּכ מׁשּו", "לא ימּוׁש", "לא ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

וכן: הּוא, הֹוצאה ּולׁשֹון מׁשה מּגזרת אּלא כב)וימּוׁש, ב לא(שמואל מׁש, מּמחּברת היה ׁשאּלּו רּבים", מּמים "ימׁשני ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
הביאֹותי, – ּבא ּומן הׁשיבֹותי, – ׁשב ּומן הקימֹותי, – קם מן יאמר ּכאׁשר המיׁשֹותיהּו, אּלא מׁשיתיהּו, לֹומר ְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיּתכן

ּכמֹו: מׁשּתיהּו, ג)אֹו ּבה"א(זכריה מיּסד ׁשּלּה ׁשּפעל ּתיבה מּגזרת אּלא אינֹו מׁשיתי אבל הארץ". עון את "ּומׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּכמֹו: ה"א, ּבמקֹום הּיּו"ד ּתבא ּפעלּתי, ּבהם לֹומר ּכׁשּיבא ּפנה, צּוה, עׂשה, ּבנה, מׁשה, ּכגֹון: הּתיבה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבסֹוף

צּויתי ּפניתי, ּבניתי, החיים.עׂשיתי, אור ִִִִִִִִִָָָ

È¯˜‡Âז ÏÈÊÈ‡‰ ‰Ú¯t ˙·Ï d˙Á‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¬»≈¿««¿…«≈ƒ¿ƒ¿≈
CÈÏ ˜È�B˙Â ‡˙i„e‰È ÔÓ ‡z˜�ÈÓ ‡˙z‡ CÈÏƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ

:‡È·¯ ˙È»«¿»

ÏÊ‡Â˙ח ÈÏÈÊÈ‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…≈ƒƒ«¬»«
:‡È·¯c dn‡ ˙È ˙¯˜e ‡zÓÏeÚ∆¿»¿«»ƒ≈¿«¿»

¯·È‡ט ˙È ÈÏÈ·B‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…ƒƒ»«¿»
C¯‚‡ ˙È Ôz‡ ‡�‡Â ÈÏ È‰È˜�B‡Â ÔÈ„‰»≈¿¿ƒƒƒ«¬»∆≈»«¿»

:dz˜�B‡Â ‡È·¯ ˙È ‡˙z‡ ˙·ÈÒ�e¿≈«ƒ¿»»«¿»¿ƒ¿≈

dÏי ‰Â‰Â ‰Ú¯t ˙·Ï d˙È˙È‡Â ‡È·¯ ‡·¯e¿»«¿»¿«¿ƒ≈¿««¿…«¬»»
‡iÓ ÔÓ È¯‡ ˙¯Ó‡Â ‰LÓ dÓL ˙¯˜e ¯·Ï¿»¿«¿≈…∆«¬∆∆¬≈ƒ«»

:dzÏÁL¿«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

„Ïi‰ּדכתיב ּבכח ּבסמּו להאמּור וּתראהּו ּפי' «∆∆ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹ

הּתבה ּוכׁשּפתחה ּבכח ּבׂשרּה וזכרֹון ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹלרחץ

ּבּילד ּכׁשּנגעה ּפי' הּילד את לבׂשרּה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוּתראהּו

¯Ú� ‰p‰Âעל קטן נער ּכבׂשר להיֹות חזר ּפי' ¿ƒ≈««ְְִִֵַַַַַָָָ

ּבנעמן הּכתּוב ּׁשאמר מה ה')ּדר וּיׁשב(מ"ב ְֲֶֶֶַַַַַָָָָָ

קטן: נער ּכבׂשר ְְִַַַָָֹּבׂשרֹו

.ÂÈÏÚ ÏÓÁzÂנתּכּונה ּכי ּׁשּפרׁשנּו מה לפי ««¿…»»ְְְְִִִֵֶַַַָ

טעם הּילד להּציל ּובראׁשֹונה ְְִִִִֶֶַַַַָָָמּתחּלה

יּגיד אּלא מהיאֹור להּצילֹו לא חדׁשה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹהחמלה

ּׁשאמרהּכתּוב מה והעד להניקֹו, ׁשּבּקׁשה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבסמּוB˙Á‡ ¯Ó‡zÂ'וגֹו וקראתי האל וגֹו' ְָ«…∆¬…ְְְִֵֵַָָ

ז"ל יב:)ואמרּו מיניקֹות(סֹוטה על ׁשהחזירּתּו ְְֱִִֵֶֶַַָָ

וכּו': ְּגֹויֹות

.'B‚Â ÌÈ¯·Ú‰ È„ÏiÓ ¯Ó‡zÂחּדּוׁש מה קׁשה «…∆ƒ«¿≈»ƒ¿ƒ¿ִֶַָ

Ê‰אֹומרת ÌÈ¯·Ú‰ È„ÏiÓּפׁשיטא ֶֶƒ«¿≈»ƒ¿ƒ∆ְִָ

ילדיהן הּמׁשליכֹות הּנה הן ּכי הּוא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּכן

ּׁשּדרׁשּו מה לפי ואם ּפרעה, ּבגזרת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹּביאֹור

י"ב.)ז"ל על(ׁשם ּגם ּגזר יֹום ּבאֹותֹו ּכי ְִַַַָָ

אינֹו ּכי והּכירה ידעה מּנין ּכן אם ְְְִִִִִִִִִֵֵַַָָָהּמצרּיים,

ז"ל ּׁשאמרּו מה לפי והּנה מצרּיים. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָמּילדי

ולא ּגֹויֹות מיניקֹות ּכּמה על החזירּתּו ְֱִִִֵֶַַַָֹּכי

הּמצרּיֹות, מּילדי לא ּכי האֹות ל זה לינק ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹרצה

ּבדבריה. אֹומרת חּדּוׁש מה ּפנים ּכל ְְִִִֶֶֶַַָָָָועל

הּצלת אם ּדבר על נׂשּכיל הּדבר על ְְֲִִַַַַַַַָָָָָֹולעמד

אֹו מצרי היֹותֹו ׁשּנסּתּפקה לצד היה ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָהּילד

ׁשחׁשבה נאמר אם והּנה עברי, יהיה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹאפי'

ּבאֹומרה ּתכּון מצרי לספק È„ÏiÓלהּציל ְְְְְְִִִֵֵַַָָƒ«¿≈

‰Ê ÌÈ¯·Ú‰ּׁשחׁשבה מה הפ לּה נתּברר ּכי »ƒ¿ƒ∆ְְִִֵֵֶֶַָָָָ

מּילדי להּציל לא ּכי ּדעּתּה ּגּלתה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹּובזה

ּכי יבחרהּו הּׂשכל זה ודבר נתּכּונה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהעברים

אּמתּה, ּבני על אּלא ּתרחם לא ּגֹויה ְְְֵֵֶַַָָָָָֹֻסתם

מּילדי ּכי ׁשּידעה ׁשאחרי רֹואים ׁשאנּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהגם

מינקת, לֹו וׂשכרה ּבֹו החזיקה הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָהעברים

ּגם מעלתֹו ׁשּידעה אחר ּכי ראיה, מּזה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָאין

ראּוי ּגם עליו, רחמה מּצרעּתּה אֹותּה ְֲִִִֶַַָָָָָָָָׁשרּפא

יׂשראל לאמּונת לּבּה להּטֹות זה מּכח ְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹהּוא

מעׂשיו: ּנֹורא מה ראתה היא ֲֲִִַַָָָָּכי

Ì‡Âהגם הּילד על רחמה ׁשּמתחּלה נאמר ¿ƒְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָֹ

ּתכּון הּוא יׂשראל מּבני ּכי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָׁשּידעה

‰ÌÈ¯·Úּבאֹומרה È„ÏiÓינק ׁשּלא טעם נתינת ְְָƒ«¿≈»ƒ¿ƒְִֶַַַַָֹ

הּוא ּומסּכן מהיאֹור ׁשהחלה לא ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹֻֻמהּנכרּיֹות

מּילדי ׁשהּוא לצד אּלא לינק יכֹול ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹואינֹו

אחֹותֹו לּה אמרה ּתכף ולזה ‰‡CÏהעברים, ְְְֲִִֵֶֶָָָָָ«≈≈

CÏ È˙‡¯˜Â,ּדבריה להבחין מהעברּיֹות וגֹו' ¿»»ƒ»ְְְְְִִִֵֶַָָָ

הּכתּוב ‰‡M‰ואמר ÁwzÂ'וגֹו:e‰˜È�zÂ ְַַָָ«ƒ«»ƒ»ְ«¿ƒ≈

B‚Â'.י) ¯Ó‡zÂ 'B‚Â BÓL ‡¯˜zÂּתמצא הּנה «ƒ¿»¿¿«…∆¿ְִִֵָ

והּׁשבטים ויעקב יצחק ׁשם ּבקריאת ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹׁשּנּוי

הּׁשם, ּכ ואחר הּׁשם טעם יקּדים לכּלם ְְְִִֵֵַַַַַַַָָֻּכי

ו')ּביצחק כ"א וגֹו'(ּבראׁשית יצחק הּׁשמע ּכל ְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ

יעקב יצחק, ׁשמֹו כ"ו)וּתקרא כ"ה וידֹו(ׁשם ְְְְֲִִַַָָָָֹ

ּכי ּבּׁשבטים יעקב, ׁשמֹו וּיקרא ּבעקב ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹאחזת

ראּובן ׁשמֹו וּתקרא ה' ל"ב),ראה כ"ט ּכי(ׁשם ְְְִִֵַָָָָ

ׁשמעֹון ׁשמֹו וּתקרא וגֹו' ל"ג)ׁשמע על(ׁשם וכן ְְְְְִִֵַַַָָָ

מׁשה ׁשל ׁשמֹו ּבקריאת ּכן ּׁשאין מה .הּדר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַזה

ואּולי הּׁשם. טעם ּכ ואחר ׁשמֹו הזּכרת ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָהקּדים

מּׂשיגֹות והיּו הּקדׁש רּוח ּבעלי היּו האּמהֹות ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּכי

ּׁשהיּו למה היתה הּׁשם ּוקריאת הּׁשם ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּבחינת

מּגיד מׁשה ׁשם קריאת ּכן ּׁשאין מה ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַמכּונים

ּכי הּׁשם ּבחינת לידע הּׂשיגה לא ּכי ְִִִִִֵֵַַַַָָֹהּכתּוב

ּׁשּכתּוב מה ּולמד וצא יּגיד. נפלאֹות ְְְְִִֵֶַַַָָׁשמֹו

הּזהר ס"ט)ּבספר ּתּקּון ּתּקּונים רע"ו ּירמז(ח"ג מה ְְִִִִֵֶַַַֹֹ

ׁשם ּבפיה ׂשם ּבארץ ׁשמֹות הּׂשם וה' זה. ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשם

הּוא הּׁשם ּבטעם היא ּׁשאמרה ּומה Èkמׁשה ְְִֵֶֶַַַַָָƒ
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(æ)äMà Cì éúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦¨Æ¦¨´
:ãìiä-úà Cì ÷ðéúå úiøáòä ïî ú÷ðéî¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬¨−¤©¨«¤

i"yx£˙Bi¯·Ú‰ ÔÓ∑הּׁשכינהמלמד עם לדּבר עתיד ׁשהיה לפי ינק, ולא לינק, הרּבה מצרּיֹות על (שמותׁשהחזירּתּו ƒ»ƒ¿ƒְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
שם) סוטה .רבה.

(ç)àø÷zå äîìòä Cìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ¨«©§½̈©¦§¨−
:ãìiä íà-úà¤¥¬©¨«¤

i"yx£‰ÓÏÚ‰ CÏzÂ∑ּכעלם ועלמּות, ּבזריזּות .הלכה «≈∆»«¿»ְְְֲִִֶֶַָָָ

(è)eä÷ðéäå äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa dì øîàzå©¯Ÿ¤¨´©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ§¥«¦¦´
:eä÷éðzå ãìiä äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå éì¦½©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²©¤−¤©§¦¥«

i"yx£ÈÎÈÏÈ‰∑:ּנתנּבאה מה ידעה ולא ׁשּליכינתנּבאה שם)הי סוטה רבה. .(שמות ≈ƒƒְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(é)ãìiä ìcâiåàø÷zå ïáì dì-éäéå äòøt-úáì eäàázå ©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ©«§¦−̈§¥®©¦§¨³
:eäúéLî íénä-ïî ék øîàzå äLî BîL§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦§¦¦«

i"yx£e‰˙ÈLÓ∑ּבניתא ּכמׁשחל ארּמי ּבלׁשֹון הֹוצאה לׁשֹון והּוא – ׁשחלּתּה עבריּכתרּגּומֹו: ּובלׁשֹון מחלּבא. ¿ƒƒְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ּכמֹו: הסירֹותיו, לׁשֹון א)מׁשיתהּו, מׁש(יהושע מּמחּברת ׁשאינֹו אֹומר ואני מנחם. חּברֹו ּכ מׁשּו", "לא ימּוׁש", "לא ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

וכן: הּוא, הֹוצאה ּולׁשֹון מׁשה מּגזרת אּלא כב)וימּוׁש, ב לא(שמואל מׁש, מּמחּברת היה ׁשאּלּו רּבים", מּמים "ימׁשני ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
הביאֹותי, – ּבא ּומן הׁשיבֹותי, – ׁשב ּומן הקימֹותי, – קם מן יאמר ּכאׁשר המיׁשֹותיהּו, אּלא מׁשיתיהּו, לֹומר ְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיּתכן

ּכמֹו: מׁשּתיהּו, ג)אֹו ּבה"א(זכריה מיּסד ׁשּלּה ׁשּפעל ּתיבה מּגזרת אּלא אינֹו מׁשיתי אבל הארץ". עון את "ּומׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּכמֹו: ה"א, ּבמקֹום הּיּו"ד ּתבא ּפעלּתי, ּבהם לֹומר ּכׁשּיבא ּפנה, צּוה, עׂשה, ּבנה, מׁשה, ּכגֹון: הּתיבה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבסֹוף

צּויתי ּפניתי, ּבניתי, החיים.עׂשיתי, אור ִִִִִִִִִָָָ

È¯˜‡Âז ÏÈÊÈ‡‰ ‰Ú¯t ˙·Ï d˙Á‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¬»≈¿««¿…«≈ƒ¿ƒ¿≈
CÈÏ ˜È�B˙Â ‡˙i„e‰È ÔÓ ‡z˜�ÈÓ ‡˙z‡ CÈÏƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ

:‡È·¯ ˙È»«¿»

ÏÊ‡Â˙ח ÈÏÈÊÈ‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…≈ƒƒ«¬»«
:‡È·¯c dn‡ ˙È ˙¯˜e ‡zÓÏeÚ∆¿»¿«»ƒ≈¿«¿»

¯·È‡ט ˙È ÈÏÈ·B‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…ƒƒ»«¿»
C¯‚‡ ˙È Ôz‡ ‡�‡Â ÈÏ È‰È˜�B‡Â ÔÈ„‰»≈¿¿ƒƒƒ«¬»∆≈»«¿»

:dz˜�B‡Â ‡È·¯ ˙È ‡˙z‡ ˙·ÈÒ�e¿≈«ƒ¿»»«¿»¿ƒ¿≈

dÏי ‰Â‰Â ‰Ú¯t ˙·Ï d˙È˙È‡Â ‡È·¯ ‡·¯e¿»«¿»¿«¿ƒ≈¿««¿…«¬»»
‡iÓ ÔÓ È¯‡ ˙¯Ó‡Â ‰LÓ dÓL ˙¯˜e ¯·Ï¿»¿«¿≈…∆«¬∆∆¬≈ƒ«»

:dzÏÁL¿«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

„Ïi‰ּדכתיב ּבכח ּבסמּו להאמּור וּתראהּו ּפי' «∆∆ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹ

הּתבה ּוכׁשּפתחה ּבכח ּבׂשרּה וזכרֹון ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹלרחץ

ּבּילד ּכׁשּנגעה ּפי' הּילד את לבׂשרּה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוּתראהּו

¯Ú� ‰p‰Âעל קטן נער ּכבׂשר להיֹות חזר ּפי' ¿ƒ≈««ְְִִֵַַַַַָָָ

ּבנעמן הּכתּוב ּׁשאמר מה ה')ּדר וּיׁשב(מ"ב ְֲֶֶֶַַַַַָָָָָ

קטן: נער ּכבׂשר ְְִַַַָָֹּבׂשרֹו

.ÂÈÏÚ ÏÓÁzÂנתּכּונה ּכי ּׁשּפרׁשנּו מה לפי ««¿…»»ְְְְִִִֵֶַַַָ

טעם הּילד להּציל ּובראׁשֹונה ְְִִִִֶֶַַַַָָָמּתחּלה

יּגיד אּלא מהיאֹור להּצילֹו לא חדׁשה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹהחמלה

ּׁשאמרהּכתּוב מה והעד להניקֹו, ׁשּבּקׁשה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבסמּוB˙Á‡ ¯Ó‡zÂ'וגֹו וקראתי האל וגֹו' ְָ«…∆¬…ְְְִֵֵַָָ

ז"ל יב:)ואמרּו מיניקֹות(סֹוטה על ׁשהחזירּתּו ְְֱִִֵֶֶַַָָ

וכּו': ְּגֹויֹות

.'B‚Â ÌÈ¯·Ú‰ È„ÏiÓ ¯Ó‡zÂחּדּוׁש מה קׁשה «…∆ƒ«¿≈»ƒ¿ƒ¿ִֶַָ

Ê‰אֹומרת ÌÈ¯·Ú‰ È„ÏiÓּפׁשיטא ֶֶƒ«¿≈»ƒ¿ƒ∆ְִָ

ילדיהן הּמׁשליכֹות הּנה הן ּכי הּוא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּכן

ּׁשּדרׁשּו מה לפי ואם ּפרעה, ּבגזרת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹּביאֹור

י"ב.)ז"ל על(ׁשם ּגם ּגזר יֹום ּבאֹותֹו ּכי ְִַַַָָ

אינֹו ּכי והּכירה ידעה מּנין ּכן אם ְְְִִִִִִִִִֵֵַַָָָהּמצרּיים,

ז"ל ּׁשאמרּו מה לפי והּנה מצרּיים. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָמּילדי

ולא ּגֹויֹות מיניקֹות ּכּמה על החזירּתּו ְֱִִִֵֶַַַָֹּכי

הּמצרּיֹות, מּילדי לא ּכי האֹות ל זה לינק ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹרצה

ּבדבריה. אֹומרת חּדּוׁש מה ּפנים ּכל ְְִִִֶֶֶַַָָָָועל

הּצלת אם ּדבר על נׂשּכיל הּדבר על ְְֲִִַַַַַַַָָָָָֹולעמד

אֹו מצרי היֹותֹו ׁשּנסּתּפקה לצד היה ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָהּילד

ׁשחׁשבה נאמר אם והּנה עברי, יהיה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹאפי'

ּבאֹומרה ּתכּון מצרי לספק È„ÏiÓלהּציל ְְְְְְִִִֵֵַַָָƒ«¿≈

‰Ê ÌÈ¯·Ú‰ּׁשחׁשבה מה הפ לּה נתּברר ּכי »ƒ¿ƒ∆ְְִִֵֵֶֶַָָָָ

מּילדי להּציל לא ּכי ּדעּתּה ּגּלתה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹּובזה

ּכי יבחרהּו הּׂשכל זה ודבר נתּכּונה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהעברים

אּמתּה, ּבני על אּלא ּתרחם לא ּגֹויה ְְְֵֵֶַַָָָָָֹֻסתם

מּילדי ּכי ׁשּידעה ׁשאחרי רֹואים ׁשאנּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהגם

מינקת, לֹו וׂשכרה ּבֹו החזיקה הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָהעברים

ּגם מעלתֹו ׁשּידעה אחר ּכי ראיה, מּזה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָאין

ראּוי ּגם עליו, רחמה מּצרעּתּה אֹותּה ְֲִִִֶַַָָָָָָָָׁשרּפא

יׂשראל לאמּונת לּבּה להּטֹות זה מּכח ְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹהּוא

מעׂשיו: ּנֹורא מה ראתה היא ֲֲִִַַָָָָּכי

Ì‡Âהגם הּילד על רחמה ׁשּמתחּלה נאמר ¿ƒְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָֹ

ּתכּון הּוא יׂשראל מּבני ּכי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָׁשּידעה

‰ÌÈ¯·Úּבאֹומרה È„ÏiÓינק ׁשּלא טעם נתינת ְְָƒ«¿≈»ƒ¿ƒְִֶַַַַָֹ

הּוא ּומסּכן מהיאֹור ׁשהחלה לא ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹֻֻמהּנכרּיֹות

מּילדי ׁשהּוא לצד אּלא לינק יכֹול ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹואינֹו

אחֹותֹו לּה אמרה ּתכף ולזה ‰‡CÏהעברים, ְְְֲִִֵֶֶָָָָָ«≈≈

CÏ È˙‡¯˜Â,ּדבריה להבחין מהעברּיֹות וגֹו' ¿»»ƒ»ְְְְְִִִֵֶַָָָ

הּכתּוב ‰‡M‰ואמר ÁwzÂ'וגֹו:e‰˜È�zÂ ְַַָָ«ƒ«»ƒ»ְ«¿ƒ≈

B‚Â'.י) ¯Ó‡zÂ 'B‚Â BÓL ‡¯˜zÂּתמצא הּנה «ƒ¿»¿¿«…∆¿ְִִֵָ

והּׁשבטים ויעקב יצחק ׁשם ּבקריאת ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹׁשּנּוי

הּׁשם, ּכ ואחר הּׁשם טעם יקּדים לכּלם ְְְִִֵֵַַַַַַַָָֻּכי

ו')ּביצחק כ"א וגֹו'(ּבראׁשית יצחק הּׁשמע ּכל ְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ

יעקב יצחק, ׁשמֹו כ"ו)וּתקרא כ"ה וידֹו(ׁשם ְְְְֲִִַַָָָָֹ

ּכי ּבּׁשבטים יעקב, ׁשמֹו וּיקרא ּבעקב ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹאחזת

ראּובן ׁשמֹו וּתקרא ה' ל"ב),ראה כ"ט ּכי(ׁשם ְְְִִֵַָָָָ

ׁשמעֹון ׁשמֹו וּתקרא וגֹו' ל"ג)ׁשמע על(ׁשם וכן ְְְְְִִֵַַַָָָ

מׁשה ׁשל ׁשמֹו ּבקריאת ּכן ּׁשאין מה .הּדר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַזה

ואּולי הּׁשם. טעם ּכ ואחר ׁשמֹו הזּכרת ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָהקּדים

מּׂשיגֹות והיּו הּקדׁש רּוח ּבעלי היּו האּמהֹות ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּכי

ּׁשהיּו למה היתה הּׁשם ּוקריאת הּׁשם ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּבחינת

מּגיד מׁשה ׁשם קריאת ּכן ּׁשאין מה ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַמכּונים

ּכי הּׁשם ּבחינת לידע הּׂשיגה לא ּכי ְִִִִִֵֵַַַַָָֹהּכתּוב

ּׁשּכתּוב מה ּולמד וצא יּגיד. נפלאֹות ְְְְִִֵֶַַַָָׁשמֹו

הּזהר ס"ט)ּבספר ּתּקּון ּתּקּונים רע"ו ּירמז(ח"ג מה ְְִִִִֵֶַַַֹֹ

ׁשם ּבפיה ׂשם ּבארץ ׁשמֹות הּׂשם וה' זה. ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשם

הּוא הּׁשם ּבטעם היא ּׁשאמרה ּומה Èkמׁשה ְְִֵֶֶַַַַָָƒ
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ß zah c"i iyily mei ß

(àé)éäéå|àøiå åéçà-ìà àöiå äLî ìcâiå íää íéîia ©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´¤¤½̈©©−§
:åéçàî éøáò-Léà äkî éøöî Léà àøiå íúìáña§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬¦«¦§¦−¥«¤¨«

i"yx£‰LÓ Ïc‚iÂ∑,לגדּלה והּׁשני לקֹומה, הראׁשֹון אלעזר: רּבי ּבן יהּודה רּבי אמר הּילד? וּיגּדל כתיב ּכבר והלא «ƒ¿«…∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ּביתֹו על ּפרעה Ì˙Ï·Òa.ׁשּמּנהּו ‡¯iÂ∑(רבה עליהם(בראשית מצר להיֹות ולּבֹו עיניו È¯ˆÓ.נתן LÈ‡∑(רבה (שמות ְִֵֶַַָֹ««¿¿ƒ¿…»ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָƒƒ¿ƒ

היה, מּקרֹותנֹוגׂש מעמידם והיה יׂשראל ׁשֹוטרי על למלאכּתםממּנה È¯·Ú.הּגבר LÈ‡ ‰kÓ∑ורֹודהּו,מלקהּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ«∆ƒƒ¿ƒְְֵֵַ
ּב ׁשלֹומית ׁשל היה,ּובעלּה ּדברי ּובאת לּבית ונכנס חזר והּוא מּביתֹו, והֹוציאֹו העמידֹו ּובּלילה ּבּה, עיניו ונתן ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

אׁשּתֹו היהעל ּבּדבר, ׁשהרּגיׁש מצרי אֹותֹו ּוכׁשראה ּבּדבר, והרּגיׁש לביתֹו האיׁש וחזר ּבעלּה, ׁשהּוא ּכסבּורה – ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
הּיֹום ּכל ורֹודהּו החיים.מּכהּו אור ְֵֵַַָ

(áé)iå Léà ïéà ék àøiå äëå äk ïôiåéøönä-úà C ©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´¦®©©Æ¤©¦§¦½
:ìBça eäðîèiå©¦§§¥−©«

i"yx£‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ∑ּכמׁשמעֹו – ּפׁשּוטֹו ּולפי ּבּׂשדה. לֹו עׂשה ּומה ּבּבית לֹו עׂשה מה ‡ÔÈ.ראה Èk ‡¯iÂ «ƒ∆…»…ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ««¿ƒ≈
LÈ‡∑מּמּנּו לצאת עתיד איׁש .ׁשּיתּגּירׁשאין ƒְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

(âé)íévð íéøáò íéLðà-éðL äpäå éðMä íBia àöiå©¥¥Æ©´©¥¦½§¦¥²§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®
:Eòø äkú änì òLøì øîàiå©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−¥¤«

i"yx£ÌÈ¯·Ú ÌÈL�‡ È�L∑,הם ואבירם הּמןּדתן מן ˙k‰.מריבים∑�ÌÈv.ׁשהֹותירּו ‰nÏ∑ׁשּלא ּפי על אף ¿≈¬»ƒƒ¿ƒֲִִִֵֶַַָָָָƒƒְִִ»»«∆ִֶַַֹ
רׁשע נקרא ידהּכהּו, החיים.ּכמֹותרׁשע∑¯EÚ.ּבהרמת אור ְֲִִַַָָָָָָ≈∆ְְָָ

(ãé)éðâøäìä eðéìò èôLå øN Léàì EîN éî øîàiåÂ©ÂŸ¤¦´¨«§º§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½©«§¨§¥̧¦Æ
øîàiå äLî àøéiå éøönä-úà zâøä øLàk øîà äzà©¨´Ÿ¥½©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®©¦¨³¤Æ©Ÿ©½

:øácä òãBð ïëà̈¥−©¬©¨¨«
i"yx£LÈ‡Ï EÓN ÈÓ∑נער עֹוד ‡Ó¯.והרי ‰z‡ È�‚¯‰Ï‰∑ׁשהרגֹו למדים אנּו המפרׁשמּכאן ÈiÂ¯‡.ּבּׁשם ƒ»¿¿ƒְֲֵַַַ«¿»¿≈ƒ«»…≈ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ«ƒ»

‰LÓ∑,ּדלטֹורין רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על לֹו ּדאג ּומדרׁשֹו: להּגאלּכפׁשּוטֹו. ראּויין אינם ׁשּמא מעּתה .אמר: …∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
¯·c‰ Ú„B� ÔÎ‡∑אּמֹות ׁשבעים מּכל יׂשראל חטאּו מה עליו: ּתמּה ׁשהייתי הּדבר לי נֹודע ּומדרׁשֹו: ּכמׁשמעֹו. »≈««»»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ּבעבֹודת נרּדים לכלהיֹות ראּויים ׁשהם אני רֹואה אבל ,ּפר. ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'nr el zegiy ihewl)

רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על לֹו יד)ּדלטֹוריןּדאג ב, לנפׁשֹו(רש"י ׁשּירא מקרא, ׁשל ּבפׁשּוטֹו מסּתּפק אינֹו מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּמׁשה הּתֹורה ּמסּפרת מה לׁשם קׁשה: ּפׁשּוטֹו ׁשּלפי לֹומר, ויׁש מדרׁשֹו. את ּגם ּומביא הּמצרי, את הריגתֹו ּדבר ׁשּנֹודע ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּכיון

הּמדרׁש, ּפרּוׁש מביא לכן להרגֹו). ּובּקׁש ּפרעה ׁשּׁשמע אחרי רק למדין ּברח (מׁשה מעׂשית ּתֹוצאה ׁשּום ּגרם ׁשּלא ּדבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּפחד,

מׁשמעּותּה זֹו להּגאל.ּדאגהׁשּיראה ראּויין אינם ׁשּמא - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ÂÏ˙יא ˜Ù�e ‰LÓ ‡·¯e Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»»ƒ¿»…∆¿«¿»
È¯ˆÓ ¯·b ‡ÊÁÂ ÔB‰�ÁÏÙa ‡ÊÁÂ È‰BÁ‡¬ƒ«¬»¿»¿«¿«¬»¿«ƒ¿ƒ

:È‰BÁ‡Ó È„e‰È ¯·‚Ï ÈÁÓ»≈ƒ¿«¿ƒ≈¬ƒ

b·¯‡יב ˙ÈÏ È¯‡ ‡ÊÁÂ ‡ÎÏe ‡ÎÏ È�t˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿»¿»«¬»¬≈≈«¿»
:‡ÏÁa d¯nËÂ ‰‡¯ˆÓ ˙È ‡ÁÓe¿»»ƒ¿»»¿«¿≈¿»»

ÔÈ¯·bיג ÔÈ¯z ‡‰Â ‡�È�˙ ‡ÓBÈa ˜Ù�e¿«¿»ƒ¿»»¿»¿≈À¿ƒ
ÈÁÓ z‡ ‡ÓÏ ‡·iÁÏ ¯Ó‡Â Ôˆ� ÔÈ‡„e‰È¿»ƒ»»«¬«¿«»»¿»«¿»≈

:C¯·ÁÏ¿«¿»

ÏÚ�‡יד Ôi„Â ·¯ ¯·‚Ï CÈÂL ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ¿««¿«»¬»»
˙È ‡zÏË˜„ ‡Ók ¯Ó‡ z‡ ÈÏË˜ÓÏ‰«¿ƒ¿¿ƒ«¿»«¿»ƒ¿«¿»»
Ú„È˙‡ ‡ËLe˜a ¯Ó‡Â ‰LÓ ÏÈÁ„e ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿ƒ…∆«¬«¿¿»ƒ¿¿«

:‡Ób˙tƒ¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

e‰˙ÈLÓ ÌÈn‰ ÔÓ.זה זּולת טעם ידעה ולא ƒ««ƒ¿ƒƒְְֶַַַָָֹ

B‡העלימה האּׁשה זאת ּכי לֹומר הּכתּוב ְֱִִִִֶֶַַָָָָֹירצה

ּכי לצד לּכל יתּגּלה ׁשּלא הּׁשם ְְִִֵֶֶַַַַַַֹֹטעם

אֹותם להּציל עּמּה ּכל רצֹון הפ היה ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָהּמעׂשה

ּתבּטל והיא ליאֹור להׁשליכם עליהם ּגזרּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהם

הּׁשם טעם ּפרסמה לא לזה להם לרע ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹעצתם

מֹודיע והּכתּוב טעם ּבלא סתם קראּתּו ְְְְִֶַַַַַָָָָֹאּלא

מן ּכי ׁשאמרה לצד הּוא ּכ ׁשּקראּתּו ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָטעמּה

ִַַהּמים:

ÂÈÁ‡Ó.יא) È¯·Ú LÈ‡לֹומר ÂÈÁ‡Ó,ּדקּדק ƒƒ¿ƒ≈∆»ְִֵַ≈∆»

ּכ מהּצּדיקיםירמז ׁשהיה ּבֹו הּביט י ְִִִִִִֵֶַַָָֹ

וצא רׁשעים ּביׂשראל אז היּו ּכי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָׁשּביׂשראל

ז"ל ּׁשאמרּו מה כ"ו)ּולמד י"ב ּבּפסּוק(מכילּתא ְְְְִֶַַַָָָ

ּולמאןוחמּׁשים חלקים, ׁשמחמּׁשה וגֹו' עלּו ְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָֻ

מתּו והּׁשאר אחד] [חלק עלּו יֹותר ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָּדאמר

ותמצא רׁשעים, היֹותם לצד החׁש ְְְְֱִִִֵֶַַָָָּבימי

נּצים עברּים אנׁשים ב' ּבסמּו אמר ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָׁשּכאׁשר

הם ּכי רׁשעים ׁשהיּו לטעם מאחיו אמר ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלא

ואבירם (ש"ר):ּדתן ֲִַָָָ

B‚Â'.יג) ÚL¯Ï ¯Ó‡iÂׁשהיה לרׁשע ּפי' «…∆»»»¿ֵֶָָָָָ

ואֹומרֹו רׁשע¯EÚּבהם, ׁשּיהיה יהיה לּו ְְֶָ≈∆ְְִִֶֶֶָָ
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(åè)-úà âøäì Lwáéå äfä øácä-úà äòøt òîLiå©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´©¤½©§©¥−©«£´Ÿ¤
áLiå ïéãî-õøàa áLiå äòøô éðtî äLî çøáiå äLî¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤¦§−̈©¥¬¤

:øàaä-ìò©©§¥«
i"yx£‰Ú¯t ÚÓLiÂ∑עליוהם LÓ‰.הלׁשינּו ˙‡ ‚¯‰Ï Lw·ÈÂ∑החרב ּבֹו ׁשלטה ולא להרגֹו לקּוסטינר מסרֹו «ƒ¿««¿…ְִִֵָָ«¿«≈«¬…∆…∆ְְְְְְְִֶֶַָָָָָֹ

) ּפרעה": מחרב "וּיּצילני מׁשה: ׁשאמר הּוא –ÔÈ„Ó ı¯‡a ·LiÂ∑("יעקב "וּיׁשב ּכמֹו ׁשם ÏÚ.נתעּכב ·LiÂ ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ«≈∆¿∆∆ƒ¿»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ«≈∆«
¯‡a‰∑הּבאר על זּוּוגֹו לֹו ׁשּנזּדּוג מּיעקב החיים.למד אור «¿≈ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹ

(æè)äðàlîzå äðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨©§©¤̧¨Æ
:ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

i"yx£ÔÈ„Ó Ô‰ÎÏe∑,ׁשּבהן מאצלםרב ונּדּוהּו ּכֹוכבים מעבֹודת לֹו ‰¯‰ÌÈË.ּופרׁש מרּוצֹות∑‡˙ ּברכֹות את ¿…≈ƒ¿»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ∆»¿»ƒְְֵֶ
ּבארץ העׂשּויֹות .הּמים ֲִֶַַָָָ

(æé)÷Liå ïòLBiå äLî í÷iå íeLøâéå íéòøä eàáiå©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úà¤Ÿ¨«

i"yx£ÌeL¯‚ÈÂ∑הּנ .ּדּוימּפני «¿»¿ְִִֵַ

(çé)àa ïzøäî òecî øîàiå ïäéáà ìàeòø-ìà äðàázå©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤©²©¦«©§¤¬−Ÿ
:íBiä©«

(èé)äìc-íâå íéòøä ãiî eðìévä éøöî Léà ïøîàzå©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½¦¦¨−¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ
:ïàvä-úà ÷Liå eðì äìã̈¨Æ½̈©©−§§¤©«Ÿ

(ë)Léàä-úà ïzáæò äf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå©¬Ÿ¤¤§Ÿ¨−§©®¨³¨¤Æ£©§¤´¤¨¦½
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤

i"yx£Ôz·ÊÚ ‰f ‰nÏ∑יעקב ׁשל מּזרעֹו ׁשהּוא ּבֹו לקראתֹוהּכיר עֹולים ׁשהּמים –.ÌÁÏ ÏÎ‡ÈÂ∑יּׂשא ׁשּמא »»∆¬«¿∆ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָֹ¿…«»∆ִֶָָ
מּכם, אֹוכל"אחת הּוא אׁשר הּלחם אם "ּכי אמר: דאּת החיים.ּכמה אור ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

(àë)ì äLî ìàBiåBzá äøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ©¬¤¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬¦−
:äLîì§¤«

Ú·e‡טו ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‰Ú¯t ÚÓLe¿««¿…»ƒ¿»»»≈¿»
‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ‰LÓ ˙È ÏË˜ÓÏ¿ƒ¿«»…∆«¬«…∆ƒ√»«¿…
:‡¯Èa ÏÚ ·È˙ÈÂ ÔÈ„Ó„ ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂƒ≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ≈«≈»

Ï„e‡‰טז ‰‡˙‡Â Ô�a Ú·L ÔÈ„Ó„ ‡a¯Ïe¿«»¿ƒ¿»¿«¿»¿»»»¿»»
:Ô‰e·‡„ ‡�Ú ‰‡˜L‡Ï ‡iË‰¯ ˙È ‰‡ÏÓe¿»»»¿»«»¿«¿»»»»«¬≈

Ôep˜¯Ùeיז ‰LÓ Ì˜Â Ôe�e„¯Ëe ‡iÚ¯ B˙‡Â«¬»«»¿»¿»…∆¿»ƒ
:Ô‰�Ú ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»«¿≈

„ÔÈיח ‰Ó ¯Ó‡Â Ô‰e·‡ Ï‡eÚ¯ ˙ÂÏ ‰‡˙‡Â«¬»»¿»¿≈¬≈«¬«»≈
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈÓÏ ÔÈ˙ÈÁB‡ƒƒ¿≈≈»≈

¯iÚ‡יט „iÓ ‡�·ÊL ‰‡¯ˆÓ ‡¯·b ‡¯Ó‡Â«¬»»«¿»ƒ¿»»≈¿»»ƒ«»«»
:‡�Ú ˙È È˜L‡Â ‡�Ï ‡Ï„ ‡Ï„Ó Û‡Â¿«ƒ¿»¿»»»¿«¿≈»»»

ÔÈz˜·Lכ Ô�„ ‰ÓÏ ‡e‰ Ô‡Â d˙�·Ï ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿»¿»¿«¿«¿ƒ
:‡ÓÁÏ ÏeÎÈÂ dÏ Ô¯˜ ‡¯·b ˙È»«¿»¿«≈¿≈«¿»

È˙כא ·‰ÈÂ ‡¯·b ÌÚ ·˙ÈÓÏ ‰LÓ È·ˆe¿≈…∆¿ƒ«ƒ«¿»ƒ«»
:‰LÓÏ dz¯· ‰¯tƒ̂…»¿«≈¿…∆

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ירצה אֹו מּמּנּו. צּדיק ּבֹולע יהיה לּמה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּכמֹות

הריעֹו, ׁשּלא ּתם ואחד רׁשע ׁשאחד הּכיר ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹּכי

אמר ˙k‰לזה ‰nÏ ÚL¯Ïנתחּיב ׁשּלא אדם ֶַָָ»»»»»«∆ְִֵֶַָָֹ

אֹומרֹו והּוא ,רעת ּבּקׁש ולא ל.EÚ¯והגם ְְְְְִֵָָֹ≈∆ֲַַ

ׁשאחד יּמצא נּצים אנׁשים ב' ּבתחּלה ְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשאמר

חּנם: ריבֹו על יריב ואיד רׁשעֹו לצד חּנם ְְְִִִִִִִַַָָָָָיריב

‰f‰.טו) ¯·c‰ ּתבת‡˙ לֹומר‰f‰אמר ∆«»»«∆ֵַַָ«∆ַ

ׁשהם ּבסמּו הּבאים הּדברים ְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשּׁשמע

ׁשּידע לא וגֹו' הלהרגני ׁשאמר הרׁשע ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּדברי

לּמצרי: ההֹורג הּוא ּכי ְְִִִֵֵַַּבברּור

.'B‚Â ‚¯‰Ï Lw·ÈÂהּדבר להֹוכיח ּבּקׁש ּפרּוׁש «¿«≈«¬…¿ְִִֵֵַַָָ

ולזה אֹותֹו, להרג ּכדי עׂשה ּכן ְְֲִֵֵֶַָָָֹאם

הּדבר יתּברר ׁשּמא ּפרעה מּפני מׁשה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּברח

ּבאֹומרֹו ירצה אֹו Ú¯t‰ויהרגּנּו. È�tÓּכי ְְְְְִֶֶַַƒ¿≈«¿…ִ

ּוברח מּזה והרּגיׁש הם זעּומים ּכי ּבפניו ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָהּכיר

לפרעה: הּדברים הּגיעּו ּכי ידע ׁשּלא ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹֹהגם

B‚Â'.כ) ‰Ê ‰nÏעזבּתן לּמה אמר ּכאּלּו »»∆¿ְְֲִֶַַָָָ

אֹו טֹובֹות. ּגמלכם אׁשר האיׁש זה ְְֲִֶֶֶֶַָאת

עד מאז ׁשעזבּוהּו זמן על ׁשּמקּפיד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָירצה

מהּמּוסר אינֹו ּכי וטעמֹו לֹו, לקרא ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹׁשּיחזרּו

ויּניחּוהּו ויבֹואּו חסד נכרי איׁש עּמהם ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיעׂשה

יתרֹו ׁשּיקּפיד ׁשהגם ירצה אֹו ּבחּוץ. ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַֹלעמד

יׁשּתּנה ּכי אמר אנׁשים עם התקרבּותם ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָעל

אֹומרֹו והּוא מּכּלם, Ê‰זה ‰nÏמעׂשיו ּכי וגֹו' ְְִֶָֻ»»∆ְֲִַָ

לדבריהם ּגם ּומה הּוא, חסד איׁש ּכי ְְִִִִֵֶֶֶַַמֹוכיחֹות

א') הרי(ש"ר לקראתֹו הּמים ׁשעלּו לֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָׁשאמרּו

ׁשבחים: לׁשבח מׁשּנה ְְְִֶֶֶַָֻזה
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(åè)-úà âøäì Lwáéå äfä øácä-úà äòøt òîLiå©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´©¤½©§©¥−©«£´Ÿ¤
áLiå ïéãî-õøàa áLiå äòøô éðtî äLî çøáiå äLî¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤¦§−̈©¥¬¤

:øàaä-ìò©©§¥«
i"yx£‰Ú¯t ÚÓLiÂ∑עליוהם LÓ‰.הלׁשינּו ˙‡ ‚¯‰Ï Lw·ÈÂ∑החרב ּבֹו ׁשלטה ולא להרגֹו לקּוסטינר מסרֹו «ƒ¿««¿…ְִִֵָָ«¿«≈«¬…∆…∆ְְְְְְְִֶֶַָָָָָֹ

) ּפרעה": מחרב "וּיּצילני מׁשה: ׁשאמר הּוא –ÔÈ„Ó ı¯‡a ·LiÂ∑("יעקב "וּיׁשב ּכמֹו ׁשם ÏÚ.נתעּכב ·LiÂ ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ«≈∆¿∆∆ƒ¿»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ«≈∆«
¯‡a‰∑הּבאר על זּוּוגֹו לֹו ׁשּנזּדּוג מּיעקב החיים.למד אור «¿≈ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹ

(æè)äðàlîzå äðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨©§©¤̧¨Æ
:ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

i"yx£ÔÈ„Ó Ô‰ÎÏe∑,ׁשּבהן מאצלםרב ונּדּוהּו ּכֹוכבים מעבֹודת לֹו ‰¯‰ÌÈË.ּופרׁש מרּוצֹות∑‡˙ ּברכֹות את ¿…≈ƒ¿»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ∆»¿»ƒְְֵֶ
ּבארץ העׂשּויֹות .הּמים ֲִֶַַָָָ

(æé)÷Liå ïòLBiå äLî í÷iå íeLøâéå íéòøä eàáiå©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úà¤Ÿ¨«

i"yx£ÌeL¯‚ÈÂ∑הּנ .ּדּוימּפני «¿»¿ְִִֵַ

(çé)àa ïzøäî òecî øîàiå ïäéáà ìàeòø-ìà äðàázå©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤©²©¦«©§¤¬−Ÿ
:íBiä©«

(èé)äìc-íâå íéòøä ãiî eðìévä éøöî Léà ïøîàzå©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½¦¦¨−¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ
:ïàvä-úà ÷Liå eðì äìã̈¨Æ½̈©©−§§¤©«Ÿ

(ë)Léàä-úà ïzáæò äf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå©¬Ÿ¤¤§Ÿ¨−§©®¨³¨¤Æ£©§¤´¤¨¦½
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤

i"yx£Ôz·ÊÚ ‰f ‰nÏ∑יעקב ׁשל מּזרעֹו ׁשהּוא ּבֹו לקראתֹוהּכיר עֹולים ׁשהּמים –.ÌÁÏ ÏÎ‡ÈÂ∑יּׂשא ׁשּמא »»∆¬«¿∆ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָֹ¿…«»∆ִֶָָ
מּכם, אֹוכל"אחת הּוא אׁשר הּלחם אם "ּכי אמר: דאּת החיים.ּכמה אור ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

(àë)ì äLî ìàBiåBzá äøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ©¬¤¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬¦−
:äLîì§¤«

Ú·e‡טו ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‰Ú¯t ÚÓLe¿««¿…»ƒ¿»»»≈¿»
‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ‰LÓ ˙È ÏË˜ÓÏ¿ƒ¿«»…∆«¬«…∆ƒ√»«¿…
:‡¯Èa ÏÚ ·È˙ÈÂ ÔÈ„Ó„ ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂƒ≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ≈«≈»

Ï„e‡‰טז ‰‡˙‡Â Ô�a Ú·L ÔÈ„Ó„ ‡a¯Ïe¿«»¿ƒ¿»¿«¿»¿»»»¿»»
:Ô‰e·‡„ ‡�Ú ‰‡˜L‡Ï ‡iË‰¯ ˙È ‰‡ÏÓe¿»»»¿»«»¿«¿»»»»«¬≈

Ôep˜¯Ùeיז ‰LÓ Ì˜Â Ôe�e„¯Ëe ‡iÚ¯ B˙‡Â«¬»«»¿»¿»…∆¿»ƒ
:Ô‰�Ú ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»«¿≈

„ÔÈיח ‰Ó ¯Ó‡Â Ô‰e·‡ Ï‡eÚ¯ ˙ÂÏ ‰‡˙‡Â«¬»»¿»¿≈¬≈«¬«»≈
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈÓÏ ÔÈ˙ÈÁB‡ƒƒ¿≈≈»≈

¯iÚ‡יט „iÓ ‡�·ÊL ‰‡¯ˆÓ ‡¯·b ‡¯Ó‡Â«¬»»«¿»ƒ¿»»≈¿»»ƒ«»«»
:‡�Ú ˙È È˜L‡Â ‡�Ï ‡Ï„ ‡Ï„Ó Û‡Â¿«ƒ¿»¿»»»¿«¿≈»»»

ÔÈz˜·Lכ Ô�„ ‰ÓÏ ‡e‰ Ô‡Â d˙�·Ï ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿»¿»¿«¿«¿ƒ
:‡ÓÁÏ ÏeÎÈÂ dÏ Ô¯˜ ‡¯·b ˙È»«¿»¿«≈¿≈«¿»

È˙כא ·‰ÈÂ ‡¯·b ÌÚ ·˙ÈÓÏ ‰LÓ È·ˆe¿≈…∆¿ƒ«ƒ«¿»ƒ«»
:‰LÓÏ dz¯· ‰¯tƒ̂…»¿«≈¿…∆

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ירצה אֹו מּמּנּו. צּדיק ּבֹולע יהיה לּמה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּכמֹות

הריעֹו, ׁשּלא ּתם ואחד רׁשע ׁשאחד הּכיר ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹּכי

אמר ˙k‰לזה ‰nÏ ÚL¯Ïנתחּיב ׁשּלא אדם ֶַָָ»»»»»«∆ְִֵֶַָָֹ

אֹומרֹו והּוא ,רעת ּבּקׁש ולא ל.EÚ¯והגם ְְְְְִֵָָֹ≈∆ֲַַ

ׁשאחד יּמצא נּצים אנׁשים ב' ּבתחּלה ְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשאמר

חּנם: ריבֹו על יריב ואיד רׁשעֹו לצד חּנם ְְְִִִִִִִַַָָָָָיריב

‰f‰.טו) ¯·c‰ ּתבת‡˙ לֹומר‰f‰אמר ∆«»»«∆ֵַַָ«∆ַ

ׁשהם ּבסמּו הּבאים הּדברים ְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשּׁשמע

ׁשּידע לא וגֹו' הלהרגני ׁשאמר הרׁשע ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּדברי

לּמצרי: ההֹורג הּוא ּכי ְְִִִֵֵַַּבברּור

.'B‚Â ‚¯‰Ï Lw·ÈÂהּדבר להֹוכיח ּבּקׁש ּפרּוׁש «¿«≈«¬…¿ְִִֵֵַַָָ

ולזה אֹותֹו, להרג ּכדי עׂשה ּכן ְְֲִֵֵֶַָָָֹאם

הּדבר יתּברר ׁשּמא ּפרעה מּפני מׁשה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּברח

ּבאֹומרֹו ירצה אֹו Ú¯t‰ויהרגּנּו. È�tÓּכי ְְְְְִֶֶַַƒ¿≈«¿…ִ

ּוברח מּזה והרּגיׁש הם זעּומים ּכי ּבפניו ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָהּכיר

לפרעה: הּדברים הּגיעּו ּכי ידע ׁשּלא ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹֹהגם

B‚Â'.כ) ‰Ê ‰nÏעזבּתן לּמה אמר ּכאּלּו »»∆¿ְְֲִֶַַָָָ

אֹו טֹובֹות. ּגמלכם אׁשר האיׁש זה ְְֲִֶֶֶֶַָאת

עד מאז ׁשעזבּוהּו זמן על ׁשּמקּפיד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָירצה

מהּמּוסר אינֹו ּכי וטעמֹו לֹו, לקרא ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹׁשּיחזרּו

ויּניחּוהּו ויבֹואּו חסד נכרי איׁש עּמהם ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיעׂשה

יתרֹו ׁשּיקּפיד ׁשהגם ירצה אֹו ּבחּוץ. ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַֹלעמד

יׁשּתּנה ּכי אמר אנׁשים עם התקרבּותם ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָעל

אֹומרֹו והּוא מּכּלם, Ê‰זה ‰nÏמעׂשיו ּכי וגֹו' ְְִֶָֻ»»∆ְֲִַָ

לדבריהם ּגם ּומה הּוא, חסד איׁש ּכי ְְִִִִֵֶֶֶַַמֹוכיחֹות

א') הרי(ש"ר לקראתֹו הּמים ׁשעלּו לֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָׁשאמרּו

ׁשבחים: לׁשבח מׁשּנה ְְְִֶֶֶַָֻזה
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i"yx£Ï‡BiÂ∑:לֹו ודֹומה ּכמׁשמעֹו), אחרים: (ספרים יט)ּכתרּגּומֹו "הֹואלּתי(שופטים הֹואלנּו", "ולּו ולין", נא "הֹואל «∆ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּברׁשּותֹו אם ּכי מּמדין יזּוז ׁשּלא לֹו נׁשּבע אלה, לׁשֹון ּומדרׁשֹו: החיים.לדּבר". אור ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

(áë)éúééä øb øîà ék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´¨©½¥´¨¦½¦
:äiøëð õøàaהחיים אור §¤−¤¨§¦¨«

(âë)eçðàiå íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä íéîiá éäéå©§¦Á©¨¦̧¨«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦©¥¨«§¯
-ìà íúòåL ìòzå e÷òæiå äãáòä-ïî ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©©§¨¨²¤

:äãáòä-ïî íéäìûä̈«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈa¯‰ ÌÈÓia È‰ÈÂ∑היה ּומׁשה לתׁשּועה, יׂשראל והצרכּו מצרים מל וּימת ּבמדין, ּגר מׁשה ׁשהיה «¿ƒ«»ƒ»«ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

יׁשן ּברׁש"י הּללּו. ּפרׁשּיֹות נסמכּו ּולכ ידֹו, על ּתׁשּועה ּובאת וגֹו', ÌÈ¯ˆÓ.רֹועה CÏÓ ˙ÓiÂ∑(רבה נצטרע(שמות ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָ«»»∆∆ƒ¿«ƒְִַָ
ּבדמם ורֹוחץ יׂשראל ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט החיים.והיה אור ְְְְִִֵֵֵָָָָָ

(ãë)-úà íéäìû økæiå íú÷àð-úà íéäìû òîLiåBúéøa ©¦§©¬¡Ÿ¦−¤©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¦½
:á÷òé-úàå ÷çöé-úà íäøáà-úà¤©§¨−̈¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ

i"yx£Ì˙˜‡�∑:וכן כד)צעקתם, ינאקּו"(איוב מתים ‡·¯‰Ì."מעיר ˙‡ B˙È¯a אברהם∑‡˙ .עם «¬»»ְְְֲִִִֵֵַָָָ∆¿ƒ∆«¿»»ְִַָָ

(äë):íéäìû òãiå ìàøNé éða-úà íéäìû àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Ú„iÂ∑עיניו העלים ולא לב עליהם החיים.נתן אור «≈«¡…ƒְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

ß zah e"h iriax mei ß

â(à)ïéãî ïäk Bðúç Bøúé ïàö-úà äòø äéä äLîe¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−Ÿ¥´¦§®̈
íéäìûä øä-ìà àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ¤©¬¨«¡Ÿ¦−

:äáøçŸ¥«¨
i"yx£¯a„n‰ ¯Á‡∑אחרים ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא הּגזל מן ‰‡ÌÈ‰Ï.להתרחק ¯‰ Ï‡∑העתיד ׁשם החיים.על אור «««ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹ∆«»¡…ƒִֵֶַָ

‡¯Èכב ÌL¯b dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂƒ≈««¿»»¿≈≈¿…¬≈
:‰‡¯Îe� Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡»««»¬≈ƒ¿««¿»»

kÏÓ‡כג ˙ÈÓe Ôep‡‰ ‡i‡ÈbÒ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»«ƒ«»»ƒƒ«¿»
‡�ÁÏt ÔÓ Ï‡¯NÈ È�· eÁ�˙‡Â ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ»¿»»
ÔB‰zÏ·˜ ˙˜ÈÏÒe e˜ÈÚÊe ÔB‰ÈÏÚ ÈL˜ ‰Â‰c«¬»¿≈¬≈¿ƒ¿≈«¿∆¿¿

:‡�ÁÏt ÔÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒ»¿»»

È˙כד ÈÈ ¯ÈÎ„e ÔB‰zÏ·˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»¿∆¿¿¿ƒ¿»»
:·˜ÚÈ ÌÚ„e ˜ÁˆÈ ÌÚc Ì‰¯·‡ ÌÚc dÓi«̃»≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»¿ƒ«¬…

Ó‡Â¯כה Ï‡¯NÈ È�·„ ‡„eaÚL ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¿ƒ√»¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«
:ÈÈ ÔB‰˜¯ÙÓÏ d¯ÓÈÓa¿≈¿≈¿ƒ¿«¿¿»

¯a‡א È‰BÓÁ B¯˙Èc ‡�Ú ˙È ÈÚ¯ ‰Â‰ ‰LÓe…∆¬»»≈»»»¿ƒ¿¬ƒ«»
‡ÈÚ¯ ¯ÙL ¯˙·Ï ‡�Ú ˙È ¯·„e ÔÈ„Ó„¿ƒ¿»¿«»»»¿»«¿««¬»
‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ¿ƒ¿¿»¿»»¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»

:·¯BÁÏ ÈÈ„«¿»¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

LÓÏ‰.כא) Bz· ‰¯tˆ ׁשּכפל‡˙ טעם ∆ƒ…»ƒ¿∆ֶַַַָ

לֹו וּיּתן לֹומר הסּפיק ולא ׁשמֹו ְְְְִִִֵַַַַָֹהזּכרת

ּבת היא ּכי להֹודיע הּכתּוב יכּון וגֹו', ְְְִִִֵֶַַַַָאת

ותבת ׁשאֹומרLÓÏ‰זּוגֹו, הּכתּוב ּדברי הּוא ְֵַ¿∆ְִֵֵֶַָ

זּוגֹו: ּבת למׁשה היא למׁשה צּפֹורה ְְִִִֶֶַָּכי

‰È˙ÈÈ.כב) ¯bׁשּנכּתבה ּבזמן ּכי עבר. לׁשֹון ≈»ƒƒְְְְִִִֶַַָָ

זה על ירצה אֹו הּכתּוב. ידּבר ְְִֵֶֶַַַַָָהּתֹורה

הּדרÈ˙ÈÈ‰ ¯bאֹומרֹו ּדר קי"ט)על (ּתהּלים ֶֶַ≈»ƒƒְְִִֶֶַ

ּבעֹולם אינם הּצּדיקים ּכי ּבארץ, אנכי ִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּגר

אֹומרֹו והּוא יּׁשּוב, ׁשּום ּבלא ּכגרים אּלא ְְְְִִֵֶֶַָֹהּזה

È˙ÈÈ‰ ¯bלי ונֹוסף �i¯Î‰מעֹודי ı¯‡aלצד ≈»ƒƒְִִֵָ¿∆∆»¿ƒ»ְַ

אביו: ּובית מאחיו חּוץ ִֵֵֶֶָָָָׁשהיה

‰Ú·„‰.כג) ÔÓׁשּיֹוׁשיעם לאל ׁשּצעקּו לא ּפי' ƒ»¬…»ֲִֵֵֶֶָָָֹ

מּכאבֹו. הּצֹועק ּכאדם הּצער מן צעקּו ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָאּלא

ה', לפני עלתה צעקה אֹותּה ּכי הּכתּוב ְְְִִִֵַַָָָָָָּומֹודיע

אֹומרֹו ‰Ú·„‰וגֹו'Ì˙ÚÂLוהּוא ÔÓמּצער ּפי' ְְ«¿»»ְƒ»¬…»ִֵַַ

�‡˜˙Ìהעבֹודה ˙‡ '‰ ÚÓLiÂהרמת ּפרּוׁש ֲָָ«ƒ¿«∆«¬»»ֲֵַָ

ּכאבם. ְֵָקֹול

„BÚאֹומרֹו ּדר על קי"ח)ירצה הּמצר(ּתהּלים מן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַ

אחת ּכי יּה בּמרחב ענני ּיּה ְִִִֶַַַָָָָָָָקראתי

צרה, ׁשּמּתֹו ּתפּלה היא הּמתקּבלֹות ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמהּתפּלֹות

אֹומר הּוא והּואאֹומרֹו(יֹונהב')וכן מּצרה, קראתי ְְְִִֵֵָָָָָ

Ì˙ÚÂL ÏÚzÂ'וגֹו‰„·Ú‰ ÔÓׁשהיתה לצד ּפי' ««««¿»»ְƒ»¬…»ְְֵֶַָָ

ּתפּלה היא זֹו ׁשועה זה ּוכפי העבֹודה, ְְְֲִִִִֶַַָָָָָמּצרת

מן ּבאֹומרֹו רמּוזה היא הּנה הּצרה ּכאב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָוצעקת

ׁשּׁשּנה טעם נכֹון על ידּיק ּובזה וּיזעקּו, ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻהעבדה

וּתעל וּיזעקּו לֹומר ׁשהתחיל לׁשֹונֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַָהּכתּוב

וגֹו', זעקתם וּתעל לֹומר לֹו ׁשהיה וגֹו', ְְְֲֶַַַַַַָָָָָָׁשועתם

ׁשּועּו וגם מהּצרה זעקּו ׁשהם לֹומר נתּכּון ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא

זהׁשעּורהּכתּוב ּוכפי וּתעלׁשועתם. ּכאֹומרֹו ְְְְִִֶַַַַַַָָָלה'

לאלהים ׁשּׁשּועּו ׁשועתם וּתעל הּדר זה על ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּוא

אֹומרֹו אּולי עֹוד העבֹודה. ‰Ú·„‰מן ÔÓירצה ְֲִַָָƒ»¬…»ְִֶ

אּלא אמצעי ידי על ה' לפני הּׁשועה הּגיעה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

על ׁשּלא האלהים אל העבֹודה מן עלתה ְְֱֲִִֶֶֶַָָָָָֹֹּביׁשר

ּדבר יּגיד ּכנפים ּבעל כ'):ידי י' (קהלת ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

B‚Â'.כה) Ú„iÂ 'B‚Â ‡¯iÂׁשּצעקּו אחר ּפי' ««¿¿«≈«¿ֲֵֶַַָ

וזה האבֹות ּברית ה' זכר צעקתם ְְְְֲִֶַַָָָָָָָועלתה

ראּית ּכי אֹותם, ולראֹות להם לפנֹות סּבה ְְְְִִִִִֶַָָָָָהיה

הּוא ּכי הּצער להסרת ּתֹועיל ּבּמצטער ְֲִִִֵַַַַַַַָה'

מעׂשיו, ּכל על ורחמיו רחמים מלא ְֲֲֲֲִֵַַַַַָָָָָרחמן

ותמצא אפיאד"ו. ּבלע"ז וגֹו' וּידע אֹומרֹו ְְְְְְִֵַַָוהּוא

אֹומרֹו והּוא ּפניו, יסּתיר ּכעסֹו ּבעת ברים(ּדּכי ְְְְְֲִִִֵַַָָָ

ירצהל"א) עֹוד וגֹו'. אסּתיר הסּתר ְְְְְִִִֵֶַַָֹואנכי

ׁשהרעּו:Ú„iÂּבאֹומרֹו נסּתרים ּדברים ְְ«≈«ְְִִִֵֵֶָָ

B‚Â'.א) ‚‰�iÂ 'B‚Â ‰LÓeסּבבֹו ה' ּכי ּפרּוׁש ∆¿«ƒ¿«¿ְִִֵ

והּצאן ּכמנהגֹו נהג ׁשהּוא אֹו ּכן. ְְְֲִֵֶַַַָָֹלעׂשֹות

אליו ידּבר ׁשם ּכי וגֹו' הר אל ׁשּמה ְְְִֵֵֶַַָָָָָהלכּו

ֱִָֹהאלהים:
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(á)àøiå äðqä CBzî Là-úaìa åéìà ýåýé Càìî àøiåÂ©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬¥¨²§©©¥−¦´©§¤®©©À§
:ìkà epðéà äðqäå Làa øòa äðqä äpäå§¦¥³©§¤ÆŸ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«

i"yx£L‡ ˙aÏa∑,"הּׁשמים "לב ּכמֹו: אׁש, ׁשל לּבֹו אׁש יח)ּבׁשלהבת ב הּתי"ו,(שמואל על ּתתמּה ואל האלה". "ּבלב ¿««≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּבֹו: ּכּיֹוצא לנּו טז)ׁשּיׁש לּבת"(יחזקאל אמלה ‰q�‰."מה CBzÓ∑"ּבצרה אנכי "עּמֹו מּׁשּום אחר, אילן .ולא ֲִֵֵֵֶַָָָָֻƒ«¿∆ְְִִִִֵַָָָָֹֹ

Ïk‡∑"מּׁשם לּקח "אׁשר ּבּה", עּבד "לא ּכמֹו .נאכל, À»ְֱֲִֶֶַַָָָֹֻֻ

(â)ìãbä äàønä-úà äàøàå àp-äøñà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬©¨−Ÿ
:äðqä øòáé-àì òecî äfä©¤®©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«

i"yx£‡pŒ‰¯Ò‡∑ׁשם להתקרב מּכאן .אסּורה »À»»ְְִִֵָָָָָ

(ã)CBzî íéäìû åéìà àø÷iå úBàøì øñ ék ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹¦´
:éðpä øîàiå äLî äLî øîàiå äðqäהחיים אור ©§¤À©²Ÿ¤¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦

(ä)éìòð-ìL íìä áø÷z-ìà øîàiåéìâø ìòî Eék E ©−Ÿ¤©¦§©´£®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½¦´
:àeä Lã÷-úîãà åéìò ãîBò äzà øLà íB÷nä©¨À£¤³©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤«

i"yx£ÏL∑:ּכמֹו והֹוצא, יט)ׁשלף הּברזל",(דברים כח)"ונׁשל זית"(שם יּׁשל ‰e‡."ּכי L„˜ ˙Ó„‡∑החיים.הּמקֹום אור «ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ«¿«…∆ַָ

(å)éáà éýìà éëðà øîàiå÷çöé éýìà íäøáà éýìà E ©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈
-ìà èéaäî àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷òé éýìàå¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−¤

:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

(æ)íéøöîa øLà énò éðò-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬©¦−£¤´§¦§¨®¦
-úà ézòãé ék åéNâð éðtî ézòîL íú÷òö-úàå§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´«Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦¤

:åéáàëî©§Ÿ¨«
i"yx£ÂÈ·‡ÎÓ ˙‡ ÈzÚ„È Èk∑ולא מכאֹוביו, את ולדעת להתּבֹונן לב ׂשמּתי ּכי ּכלֹומר, אלהים", "וּידע ּכמֹו ƒ»«¿ƒ∆«¿…»ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ

מּצעקתם אזני את אאטם ולא עיני החיים.העלמּתי אור ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

‡M˙‡ב ˙È·B‰ÏLa dÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿»»«¿»≈¿«¿ƒ∆»»
‡˙M‡a ¯Úa ‡�q‡ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡�q‡ BbÓƒ«»»«¬»¿»«»»»≈¿∆»»

:ÏÈÎ‡˙Ó È‰B˙ÈÏ ‡�q‡Â¿«»»≈ƒƒ¿»ƒ

ÂÊÁ�‡ג ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚÎ È�t˙‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿¿≈¿«¿∆¡≈»∆¿»»
:‡�q‡ „˜BzÓ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ÔÈ„‰ ‡a«̄»»≈»≈»ƒ««»»

ÈÈד dÏ ‡¯˜e ÈÊÁÓÏ È�t˙‡ È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈ƒ¿¿≈¿∆¡≈¿»≈¿»
‡‰ ¯Ó‡Â ‰LÓ ‰LÓ ¯Ó‡Â ‡�q‡ BbÓƒ«»»«¬«…∆…∆«¬«»

:‡�‡¬»

˙˜¯·ה ‡Ï ¯Ó‡ÂÏÚÓ C�ÈÒ È¯L ‡ÎÏ‰ «¬«»ƒ¿««¿»¿ƒ≈»≈«
¯˙‡ È‰BlÚ ÌÈ‡˜ z‡c ‡¯˙‡ È¯‡ CÏ‚ƒ̄¿»¬≈«¿»¿«¿»ƒ«ƒ»«

:‡e‰ LÈc«̃ƒ

„‡·¯‰Ìו ‡‰Ï‡ Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ‡�‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¡»»¿»¡»»¿«¿»»
ÔepL·Îe ·˜ÚÈ„ ‡‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈»»¿«¬…¿≈ƒ
˙Èˆa ‡ÏkzÒ‡ÏÓ ÏÈÁ„ È¯‡ È‰Bt‡Ï ‰LÓ…∆¿«ƒ¬≈»ƒƒ¿ƒ¿«»»¿≈

:ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»

ÈnÚז „eaÚL ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ‡Ï‚Ó ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ√»«»ƒ¿«ƒ
ÔÓ ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÔB‰zÏ·˜ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ· Ècƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆¿¿¿ƒ«√»«ƒ
:ÔB‰È·Èk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰ÈÁÏÙÓ Ì„√̃»«¿¿≈¬≈¿≈√»«»≈≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰È�p.ד) ¯Ó‡iÂהּכיר ׁשּלא ּכׁשמּואל לא «…∆ƒ≈ƒְִִִֵֶֹֹ

ג'),הּקֹורא ּבטרם(ש"א היה נביא מׁשה ּכי ְִִֵֶֶֶַָָָ

זה ּכי ואּולי הּקֹורא. והּכיר אּמֹו מּבטן ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָיצא

ּבאֹומרֹו ‰ÏB„bרמז ‰‡¯n‰ּגדֹול אל רמז ְְַָ««¿∆«»ֶַָָ

ְַָֻהמיחד:

B‚Â'.ה) ÏL 'B‚Â ·¯˜z Ï‡ּדברים ב' הּנה «ƒ¿«¿«¿ְִִֵָ

ואחד יקרב, ׁשּלא אחד ה', אֹותֹו ְְְִֶֶֶַַָָֹיצו

ּבּמקֹום אפי' ּבֹו יעמד ׁשּלא רגלֹו נעל ְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּיׁשלף

ּכאֹומרֹו ּבֹו עֹומד ‡z‰ׁשהּוא ¯L‡ ÌB˜n‰ ְְֵֶ«»¬∆«»

ÂÈÏÚ „ÓBÚּכבר,‡e‰ L„˜ ˙Ó„‡לדעת וצרי ≈»»ְָ«¿«…∆ְִַַָָ

ׁשּכבר מכׁשֹול הסרת לֹו לֹומר הקּדים לא ְְְֲִִִֶַַָָָָֹלּמה

אדמת על ּבמנעלֹו עֹומד ׁשהּוא ּבֹו נתּון ְְְִֵֶַַַָָהּוא

הלֹום. יקרב לבל עליו יצו ּכ ואחר ְְְְֲִֶַַַַַָָָֹקדׁש

ּורצֹונֹו ּדעּתֹו ה' ּגּלה ּכּלה הּתֹורה ּבכל ּכי ְְְִִַַַָָָָֻּדע

לא מצות על הּוא ּומּוסרֹו הקּפדתֹו עּקר ְְִִִַַַַָָָֹּכי

אֹומרֹו טעם והּוא ּבּנפׁש, יחּבל זה ּכי ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹּתעׂשה

י"ב) ואמרּו(קהלת נתנּה אׁשר וגֹו' ּתׁשּוב והרּוח ְְְְְֲֶֶֶַָָָָָֹ

קנ"ב:)ז"ל אבל(ׁשּבת ,ל ׁשּנתנּה ּכמֹו לֹו ּתנּה ְְְְֲֶֶַָָָָָ

ּובהעּדרם ּכׁשּיהיּו הּטֹוב הּׂשגת הם עׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָמצות

ּפסח ּכגֹון ידּועים ּפרטים על זּולת ענׁש ְְְִִֵֶֶַַַָֹאין

ּתעׂשה לא מצות ה' לֹו צּוה ּכאן והּנה ְְֲִִִִֵֵַַָָָֹּומילה.

היא ּתעׂשה לא עׂשה, ‰ÌÏּומצות ·¯˜z Ï‡ ְֲֲִִֵֶַַֹ«ƒ¿«¬…

ז"ל ל"ו:)ואמרּו ׁשבּועֹות צ"ו. מקֹום(ערּובין ּכל ְְְִֵָָָ

ּומצות ּתעׂשה, לא אּלא אינֹו ואל ּפן ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר

היא �EÈÏÚ,עׂשה ÏLהלֹום יקרב מׁשה ואם ֲִֵ«¿»∆ְְֲִִֶַ

נעלֹו יסיר לא ואם ּתעׂשה, לא על עבר ְֲֲֲִִֵֶַַַַָָֹֹהרי

אּלא עבר לא לּמקֹום ּכבֹוד מּדר ׁשאינֹו ֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהגם

ותמיד עׂשה, ּבלׁשֹון ה' לֹו ּׁשאמר מּמה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָאעׂשה

ּדכתיב לעׂשּיה הּׁשמירה ה' ד'יקּדים (ּדברים ְְְְֲִִִִִִַַַָָָ

ולעׂשֹותו') לׁשמר ועׂשיתם, טוּוׁשמרּתם (ׁשם ְְְְֲֲִִֶֶַַַָֹ

מצוה) ה).תימׁשמרּתי כו ּכן(ּבראׁשית ּגם לזה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

החמּור z˜¯·הקּדים Ï‡ּכ ואחר ּתעׂשה לא ְִִֶָ«ƒ¿«ְֲֶַַַָֹ

המקּדׁש.ÏLעׂשה ּבּמקֹום ּכבֹוד ׁשּינהג וגֹו' ֲֵ«ְְְִֶַַָָָֹֻ

לא לּמה עליֹון ּדעת לדעת לנּו ׁשּיׁש ְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא

לבל קדֹוׁש ּבמקֹום ׁשּיעמד קדם אליו ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹֹקרא

קדׁש, אדמת על ּברגלֹו אׁשר ּבנעלֹו ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַֹיקרב

הּדּבּור להתיחד הּדבר ראּוי אינֹו ּכי ְְְִִִֵֵַַַַָָָואּולי

אזהרת ּבצרּוף אם ּכי ‰ÌÏ.עליו ·¯˜z Ï‡ ְְִִֵַַָָָ«ƒ¿«¬…

ׁשּבֹו הּמקֹום נתקּדׁש ׁשּלא לֹומר אפׁשר ְְִֵֶֶֶַַַָָֹעֹוד

לדּבר ה' ׁשּכׁשרצה והּטעם ,ּכ אחר עד ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָעמד

והזהירֹו לקּדׁשֹו רצה עמידתֹו ּבמקֹום ׁשם ְְְְְֲִִִִִַָָָָעּמֹו

הּוא ּתבת לֹומר ּדקּדק לזה ּכי ואּולי ְְִִֵֵֶֶַַַָֹקדם.

וגֹו' הּמקֹום אּלא לֹומר צרי היה לא ְִִֶַַָָָָָֹּכי

ּבאֹומרֹו הּכתּוב נתּכּון אּלא קדׁש, ‰e‡אדמת ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

קדם: היה ולא ְֶַָָֹֹלֹומר

B‚Â'.ז) È˙È‡¯ ‰‡¯ '‰ ¯Ó‡iÂלדעת צרי «…∆»…»ƒƒ¿ִַַָָ

הצר לּמה ב' ראּיֹות. ב' לֹו ּכפל ְְִַַָָָָָֻלּמה

יּכיר לא ואם ּבמצרים אׁשר ולֹומר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹלפרׁש



לה zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iriax meil inei xeriy

(á)àøiå äðqä CBzî Là-úaìa åéìà ýåýé Càìî àøiåÂ©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬¥¨²§©©¥−¦´©§¤®©©À§
:ìkà epðéà äðqäå Làa øòa äðqä äpäå§¦¥³©§¤ÆŸ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«

i"yx£L‡ ˙aÏa∑,"הּׁשמים "לב ּכמֹו: אׁש, ׁשל לּבֹו אׁש יח)ּבׁשלהבת ב הּתי"ו,(שמואל על ּתתמּה ואל האלה". "ּבלב ¿««≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּבֹו: ּכּיֹוצא לנּו טז)ׁשּיׁש לּבת"(יחזקאל אמלה ‰q�‰."מה CBzÓ∑"ּבצרה אנכי "עּמֹו מּׁשּום אחר, אילן .ולא ֲִֵֵֵֶַָָָָֻƒ«¿∆ְְִִִִֵַָָָָֹֹ

Ïk‡∑"מּׁשם לּקח "אׁשר ּבּה", עּבד "לא ּכמֹו .נאכל, À»ְֱֲִֶֶַַָָָֹֻֻ

(â)ìãbä äàønä-úà äàøàå àp-äøñà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬©¨−Ÿ
:äðqä øòáé-àì òecî äfä©¤®©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«

i"yx£‡pŒ‰¯Ò‡∑ׁשם להתקרב מּכאן .אסּורה »À»»ְְִִֵָָָָָ

(ã)CBzî íéäìû åéìà àø÷iå úBàøì øñ ék ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹¦´
:éðpä øîàiå äLî äLî øîàiå äðqäהחיים אור ©§¤À©²Ÿ¤¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦

(ä)éìòð-ìL íìä áø÷z-ìà øîàiåéìâø ìòî Eék E ©−Ÿ¤©¦§©´£®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½¦´
:àeä Lã÷-úîãà åéìò ãîBò äzà øLà íB÷nä©¨À£¤³©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤«

i"yx£ÏL∑:ּכמֹו והֹוצא, יט)ׁשלף הּברזל",(דברים כח)"ונׁשל זית"(שם יּׁשל ‰e‡."ּכי L„˜ ˙Ó„‡∑החיים.הּמקֹום אור «ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ«¿«…∆ַָ

(å)éáà éýìà éëðà øîàiå÷çöé éýìà íäøáà éýìà E ©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈
-ìà èéaäî àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷òé éýìàå¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−¤

:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

(æ)íéøöîa øLà énò éðò-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬©¦−£¤´§¦§¨®¦
-úà ézòãé ék åéNâð éðtî ézòîL íú÷òö-úàå§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´«Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦¤

:åéáàëî©§Ÿ¨«
i"yx£ÂÈ·‡ÎÓ ˙‡ ÈzÚ„È Èk∑ולא מכאֹוביו, את ולדעת להתּבֹונן לב ׂשמּתי ּכי ּכלֹומר, אלהים", "וּידע ּכמֹו ƒ»«¿ƒ∆«¿…»ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ

מּצעקתם אזני את אאטם ולא עיני החיים.העלמּתי אור ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

‡M˙‡ב ˙È·B‰ÏLa dÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿»»«¿»≈¿«¿ƒ∆»»
‡˙M‡a ¯Úa ‡�q‡ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡�q‡ BbÓƒ«»»«¬»¿»«»»»≈¿∆»»

:ÏÈÎ‡˙Ó È‰B˙ÈÏ ‡�q‡Â¿«»»≈ƒƒ¿»ƒ

ÂÊÁ�‡ג ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚÎ È�t˙‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿¿≈¿«¿∆¡≈»∆¿»»
:‡�q‡ „˜BzÓ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ÔÈ„‰ ‡a«̄»»≈»≈»ƒ««»»

ÈÈד dÏ ‡¯˜e ÈÊÁÓÏ È�t˙‡ È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈ƒ¿¿≈¿∆¡≈¿»≈¿»
‡‰ ¯Ó‡Â ‰LÓ ‰LÓ ¯Ó‡Â ‡�q‡ BbÓƒ«»»«¬«…∆…∆«¬«»

:‡�‡¬»

˙˜¯·ה ‡Ï ¯Ó‡ÂÏÚÓ C�ÈÒ È¯L ‡ÎÏ‰ «¬«»ƒ¿««¿»¿ƒ≈»≈«
¯˙‡ È‰BlÚ ÌÈ‡˜ z‡c ‡¯˙‡ È¯‡ CÏ‚ƒ̄¿»¬≈«¿»¿«¿»ƒ«ƒ»«

:‡e‰ LÈc«̃ƒ

„‡·¯‰Ìו ‡‰Ï‡ Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ‡�‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¡»»¿»¡»»¿«¿»»
ÔepL·Îe ·˜ÚÈ„ ‡‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈»»¿«¬…¿≈ƒ
˙Èˆa ‡ÏkzÒ‡ÏÓ ÏÈÁ„ È¯‡ È‰Bt‡Ï ‰LÓ…∆¿«ƒ¬≈»ƒƒ¿ƒ¿«»»¿≈

:ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»

ÈnÚז „eaÚL ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ‡Ï‚Ó ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ√»«»ƒ¿«ƒ
ÔÓ ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÔB‰zÏ·˜ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ· Ècƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆¿¿¿ƒ«√»«ƒ
:ÔB‰È·Èk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰ÈÁÏÙÓ Ì„√̃»«¿¿≈¬≈¿≈√»«»≈≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰È�p.ד) ¯Ó‡iÂהּכיר ׁשּלא ּכׁשמּואל לא «…∆ƒ≈ƒְִִִֵֶֹֹ

ג'),הּקֹורא ּבטרם(ש"א היה נביא מׁשה ּכי ְִִֵֶֶֶַָָָ

זה ּכי ואּולי הּקֹורא. והּכיר אּמֹו מּבטן ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָיצא

ּבאֹומרֹו ‰ÏB„bרמז ‰‡¯n‰ּגדֹול אל רמז ְְַָ««¿∆«»ֶַָָ

ְַָֻהמיחד:

B‚Â'.ה) ÏL 'B‚Â ·¯˜z Ï‡ּדברים ב' הּנה «ƒ¿«¿«¿ְִִֵָ

ואחד יקרב, ׁשּלא אחד ה', אֹותֹו ְְְִֶֶֶַַָָֹיצו

ּבּמקֹום אפי' ּבֹו יעמד ׁשּלא רגלֹו נעל ְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּיׁשלף

ּכאֹומרֹו ּבֹו עֹומד ‡z‰ׁשהּוא ¯L‡ ÌB˜n‰ ְְֵֶ«»¬∆«»

ÂÈÏÚ „ÓBÚּכבר,‡e‰ L„˜ ˙Ó„‡לדעת וצרי ≈»»ְָ«¿«…∆ְִַַָָ

ׁשּכבר מכׁשֹול הסרת לֹו לֹומר הקּדים לא ְְְֲִִִֶַַָָָָֹלּמה

אדמת על ּבמנעלֹו עֹומד ׁשהּוא ּבֹו נתּון ְְְִֵֶַַַָָהּוא

הלֹום. יקרב לבל עליו יצו ּכ ואחר ְְְְֲִֶַַַַַָָָֹקדׁש

ּורצֹונֹו ּדעּתֹו ה' ּגּלה ּכּלה הּתֹורה ּבכל ּכי ְְְִִַַַָָָָֻּדע

לא מצות על הּוא ּומּוסרֹו הקּפדתֹו עּקר ְְִִִַַַַָָָֹּכי

אֹומרֹו טעם והּוא ּבּנפׁש, יחּבל זה ּכי ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹּתעׂשה

י"ב) ואמרּו(קהלת נתנּה אׁשר וגֹו' ּתׁשּוב והרּוח ְְְְְֲֶֶֶַָָָָָֹ

קנ"ב:)ז"ל אבל(ׁשּבת ,ל ׁשּנתנּה ּכמֹו לֹו ּתנּה ְְְְֲֶֶַָָָָָ

ּובהעּדרם ּכׁשּיהיּו הּטֹוב הּׂשגת הם עׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָמצות

ּפסח ּכגֹון ידּועים ּפרטים על זּולת ענׁש ְְְִִֵֶֶַַַָֹאין

ּתעׂשה לא מצות ה' לֹו צּוה ּכאן והּנה ְְֲִִִִֵֵַַָָָֹּומילה.

היא ּתעׂשה לא עׂשה, ‰ÌÏּומצות ·¯˜z Ï‡ ְֲֲִִֵֶַַֹ«ƒ¿«¬…

ז"ל ל"ו:)ואמרּו ׁשבּועֹות צ"ו. מקֹום(ערּובין ּכל ְְְִֵָָָ

ּומצות ּתעׂשה, לא אּלא אינֹו ואל ּפן ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר

היא �EÈÏÚ,עׂשה ÏLהלֹום יקרב מׁשה ואם ֲִֵ«¿»∆ְְֲִִֶַ

נעלֹו יסיר לא ואם ּתעׂשה, לא על עבר ְֲֲֲִִֵֶַַַַָָֹֹהרי

אּלא עבר לא לּמקֹום ּכבֹוד מּדר ׁשאינֹו ֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהגם

ותמיד עׂשה, ּבלׁשֹון ה' לֹו ּׁשאמר מּמה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָאעׂשה

ּדכתיב לעׂשּיה הּׁשמירה ה' ד'יקּדים (ּדברים ְְְְֲִִִִִִַַַָָָ

ולעׂשֹותו') לׁשמר ועׂשיתם, טוּוׁשמרּתם (ׁשם ְְְְֲֲִִֶֶַַַָֹ

מצוה) ה).תימׁשמרּתי כו ּכן(ּבראׁשית ּגם לזה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

החמּור z˜¯·הקּדים Ï‡ּכ ואחר ּתעׂשה לא ְִִֶָ«ƒ¿«ְֲֶַַַָֹ

המקּדׁש.ÏLעׂשה ּבּמקֹום ּכבֹוד ׁשּינהג וגֹו' ֲֵ«ְְְִֶַַָָָֹֻ

לא לּמה עליֹון ּדעת לדעת לנּו ׁשּיׁש ְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא

לבל קדֹוׁש ּבמקֹום ׁשּיעמד קדם אליו ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹֹקרא

קדׁש, אדמת על ּברגלֹו אׁשר ּבנעלֹו ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַֹיקרב

הּדּבּור להתיחד הּדבר ראּוי אינֹו ּכי ְְְִִִֵֵַַַַָָָואּולי

אזהרת ּבצרּוף אם ּכי ‰ÌÏ.עליו ·¯˜z Ï‡ ְְִִֵַַָָָ«ƒ¿«¬…

ׁשּבֹו הּמקֹום נתקּדׁש ׁשּלא לֹומר אפׁשר ְְִֵֶֶֶַַַָָֹעֹוד

לדּבר ה' ׁשּכׁשרצה והּטעם ,ּכ אחר עד ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָעמד

והזהירֹו לקּדׁשֹו רצה עמידתֹו ּבמקֹום ׁשם ְְְְְֲִִִִִַָָָָעּמֹו

הּוא ּתבת לֹומר ּדקּדק לזה ּכי ואּולי ְְִִֵֵֶֶַַַָֹקדם.

וגֹו' הּמקֹום אּלא לֹומר צרי היה לא ְִִֶַַָָָָָֹּכי

ּבאֹומרֹו הּכתּוב נתּכּון אּלא קדׁש, ‰e‡אדמת ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

קדם: היה ולא ְֶַָָֹֹלֹומר

B‚Â'.ז) È˙È‡¯ ‰‡¯ '‰ ¯Ó‡iÂלדעת צרי «…∆»…»ƒƒ¿ִַַָָ

הצר לּמה ב' ראּיֹות. ב' לֹו ּכפל ְְִַַָָָָָֻלּמה

יּכיר לא ואם ּבמצרים אׁשר ולֹומר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹלפרׁש
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אצלֹו מסּים אינֹו האלהים ׁשל עּמֹו ְְֱִֵֶֶֶַָָֹֻמׁשה

היּו אּמֹות ּכּמה הלא ּבמצרים אׁשר זה ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֻּבסימן

מעּנה אּמה היתה לא ּכי ואּולי ְְְְְִִִַַָָָָֹֻֻּבמצרים.

הּדעת ׁשאין אּלא ּכיׂשראל. ּבמצרים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּומרּודה

עם הם יׂשראל ּכי מׁשה ידע לא ּכי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמקּבלת

ב' ראה ּכי להֹודיע ה' יכּון אכן ונחלתֹו. ְְְֲִִֵֵַַַָָָָה'

על ואף הּקץ הּגיע לא ׁשעדין הא' ְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹראּיֹות,

כן הּואּפי והעני עּמי עני את אׁשרראיתי ְֲֳִִִִִִֵֶֶַָָֹ

ׁשּבת ּבמּס' ׁשם אֹומרם ּדר על ּפי' ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּבמצרים

נתּגלּגל וכּו' מילת סלעים ב' ׁשּבׁשביל ְְְְְִִִִִֵֶַָָ(י':)

הּתֹוס' והקׁשּו למצרים אבֹותינּו וירדּו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָהּדבר

ואמרּו הּבתרים ּבבין הּגלּות נגזר ּכבר ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹוהלא

היּו ׁשּלא אחר ּבמקֹום להיֹות יכֹול ְְִֵֶֶַָָָָָֹׁשהיה

ועּנּוי, צער ּכ ּבכל יׂשראל ּבֹו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָמׁשּתעּבדים

זֹו ולבחינה ּפי' ּבמצרים אׁשר אֹומרֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶָָוהּוא

ׁשּלא הגם ּכי רֹואה אני הּׁשעּבּוד ּכבד ְֲֲִִִֶֶֶֶַַֹֹׁשל

ּבחינת ּפרט קץ הּגיע הּגאּולה קץ עדין ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָהּגיע

אֹותם. ּומׁשעּבדים מעּנים אׁשר ְְְְֲִִִֶַַָָֹהעני

„BÚועֹוד ּבֹו ׁשּיׁשנם הּצער ראה לֹומר ְְְִֶֶֶַַַַָָָירצה

והעני עּמֹו ה' חלק ׁשהם עּמי עני ְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָֹראיתי

מתעּכבים יׂשראל אם ּכי ּבמצרים הם אׁשר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָהּוא

ז"ל אֹומרם ּדר על מינן ּבר נאבדים הם ְֱִִֵֶֶֶַַָָָעֹוד

אבֹותינּו את הקב"ה הֹוציא לא ואּלּו ְֲִִֵֶַָָֹ(הּגדה)

ׁשם מתעּכבים היּו אם ּכי וכּו' עדין ְְְְֲִִִִִִִִַַַָָמּמצרים

היתה ולא טמאה ׁשערי ּבנ' נכנסים היּו ְְְְְֲִִֵַָָָָָֹֻעֹוד,

ׁשעּור אפי' ׁשהּו ולא מּיד ּגאלם לזה ְְְֲִִִֶָָָָָָֹּתקּומה,

ּבטלה ׁשּכבר הגם להחמיץ ּבצקם ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיסּפיק

ּגֹורם הּוא הּמקֹום צען ׂשרי והיּו מהם ְֲֵֵֵֶַַָָָָֹעבֹודה

ולא ל"ט) י"ג (לקּמן אֹומרֹו טעם והּוא ְְְְִַַַָֹעּנּוי,

ּברּו חכם ּפי ׁשרמז והּוא להתמהמּה, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָיכלּו

ּבמצרים. אׁשר ְְֲִִֶַהּוא

„BÚאחת ראּיֹות ב' ראיתי ראה ּבאֹומרֹו ְְְְִִִִֶַַָָֹירצה

להם ואין הּקדּׁשה ניצֹוצי ּברּורי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֻׁשּנׁשלמּו

ט': (ּברכֹות ז"ל ּוכאֹומרם ּבּגלּות הנאה ְְְֲַָָָָָעֹוד

מצרים את וינּצלּו ּבּפסּוק קי"ט:) ְְְְִִִֶַַַַָָּפסחים

ׁשאין וכמצּלה ּדגן ּבּה ׁשאין ּכמצּודה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֻעׂשאּוה

ּתרע ׁשם ׁשעּכבתם ראיתי ועֹוד ּדגים, ְִִִֵֶַַָָָָָָָָּבּה

ׁשּכתבּתי: ּכמֹו ּבּטמאה ּבּקלּפה להטמינם ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻלהם

.ÈzÚÓL Ì˙˜Úˆ ˙‡Âלפני ּבא ועֹוד ּפי' ¿∆«¬»»»«¿ƒְְֵַָָ

להרע הֹוסיפּו ּכי להם מּצרה ְֲִִִֶַַָָָָָָצעקתם

ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו לב מּכאב צעקה ׁשּצעקּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָעד

וזה העבדה. מן וגֹו' ׁשועתם וּתעל ְְְֲִֶַַַַַָָָָָֹּבּפסּוק

ׁשהּוא הּזמן קדם לׁשליחּותֹו טעם ְְְִִֶֶַַַַַַָֹהקּדמת

ּבֹו יׁשּתעּבדּו ׁשּלא מעכׁשו מּצרה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹלהּצילֹו

ּגדֹולֹות מּכֹות מּכים הּמצרים ׁשהיּו ׁשנה ְְְִִִֶַַָָָָֻּבאֹותּה

נסּתּלקּכי ּבמצרים הּמּכֹות ׁשהתחילּו מּיֹום ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַ

ּבּפסּוק ּבסמּו אבאר ּכאׁשר מּיׂשראל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָהּׁשעּבּוד

ראה ּבאֹומרֹו ּׁשּפרׁשּתי למה ּגם להּצילֹו. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹוארד

העת הּגיע ּכי מצרים צרת על ׁשּנתּכּון ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָראיתי

התעֹוררּות צרי כן ּפי על אף ְְְְִִִִֵֵַַַָלהסּתּלק,

ׁשמעּתי: צעקתם ואת אֹומר לזה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמהּנּצֹולים

B¯ÓB‡Âׁשמיעת ׁשהזּכיר אחר נגׂשיו מּפני ¿¿ְְְְִִִִֵֶַַַָֹ

אּלא לֹומר לֹו היה כן ולא ְְֵֶַַָָָָָֹהּצעקה

אמר עֹוד ׁשמעּתי. נגׂשיו מּפני צעקתם ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹואת

ולא יחיד לׁשֹון ונגׂשיו רּבים לׁשֹון ְְְְְֲִִַַָָָָֹֹצעקתם

ּבני ּכי לֹומר נתּכּון הּלׁשֹון, מּדת ְְְִִִִֵֵַַַַָָהׁשוה

יצּדיק וזה ּבתפּלה, ה' אל לּבם צעק ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָיׂשראל

וגֹו', ׁשועתם וּתעל ּבּפסּוק ּׁשּפירׁשנּו ְְְֵֶַַַַַַַָָָמה

נגׂשיו מּפני צעקתם ואת אֹומר היה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹואם

מהעבֹודה היתה ׁשהּצעקה נׁשמע היה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשמעּתי

לפני ּבתפּלה היתה ׁשּצעקתם הּוא כן ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹולא

ונגׂשיו רּבים ּבלׁשֹון צעקתם ׁשאמר וטעם ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹה'.

הּצֹועקים רּבים אין ּכי להיֹות יחיד, ְְֲִִִִִִֵַַָּבלׁשֹון

ּבׁשם אֹותם ּכּנה לזה ה' אל ּבצעקם ְְִִִֵֶֶָָָָָָׁשוים

לכּלם נֹוגׂש היה הּנֹוגׂש ּבער אבל ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֻרּבים,

לׁשֹון נגׂשיו מּפני אמר לזה ּבׁשוה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹיחד

לרמז הּוא נגׂשיו מּפני אֹומרֹו וטעם ְְְְְִִִֵַַָָֹֹיחיד.

הּוא ה' אל לּבם צעקת ׁשּקּבל טעם ֲִִִֵֶֶַַַַָּכי

ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו מּצרה ׁשּצעקּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָלצד

נגׂשיו מּפני ּבאֹומרֹו ירצה עֹוד העבדה. ְְְְְֲִִִֵֶָָָֹֹמן

לּפרע סאתם נתמּלאת הּמצרּיים ּכי רמז ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָּכאן

לא עדין ׁשּיׂשראל הגם הרעּו אׁשר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹמהם

לׁשליחּות אחר טעם וזה הּגאּולה, זמן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָנׁשלם

הּגאּולה. זמן קדם ְְֶֶַַָֹמׁשה

„BÚ'יׁשעי) אֹומרֹו ּדר על נגׂשיו מּפני ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹירמז

וכאן אענה, ואני יקראּו טרם ְְֱֲִִֶֶֶֶַָָס"ה)

ּבצעקת מרּגיׁש האדֹון נגיׂשתם קדם ּכי ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹהֹודיע

ּולדר ידידיו, לׁשֹוןּבניו אֹומרֹו טעם זה ְְְְִֶֶֶַַָָָ

ואמר ׁשּבהם, ראׁשֹון נגיׂשת אפי' לֹומר ְְֲִִִִֶֶַַַָָָיחיד

הגם לֹומר מכאביו את ידעּתי ּכי ְְֲִִֶַַַַַַַָָֹהּטעם

על לב ונֹותן יֹודע אני צעקּו לא ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָֹׁשעדין

ּגּלה ּבזה ּגם ונחלתי, עּמי ׁשל ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָמכאֹוביו

רחמן אב ּכרחם יׂשראל עם אהבתֹו ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹעצם

ּכּונת ׁשּפרׁשּתי, הראׁשֹונֹות ולּדרכים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָוגֹו'.

צרֹותם רב להגּדיל וגֹו' ידעּתי ּכי ְְְְְִִִַַָָָֹאֹומרֹו

ּבּנגלה מכאֹוביהם רּבּו ּכי ׂשאת יּוכלּו לא ְְְִִִֵֵֶֶַַַֹּכי

ידעּתי ּכי להֹודיעֹו ירצה עֹוד ְְְְִִִִִֶַַָָּובּנסּתר.

אּלא מהּצֹועקים ׁשּקּבלם לא ּפי' ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹמכאֹוביו

יחּיב זה ודבר הּמכאֹובים, ׁשעּור וידע ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָהּכיר

ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו להּציל, מּדֹותיו ְְְְִִִֵֶַַַַָָלצד

הּנבראים ּבצרת ראּיתֹו לצד ּכי אלהים ְְְְְֱִִִִִַַַַַָָָֹוּירא

כן ּוכמֹו הּדין, מׁשּורת לפנים רחמיו ְְְְֲִִִִֵַַַַָיתרּבּו

ׁשל הּמכאֹוב ידיעת ׁשּבאמצעּות ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָהּדברים

הּטעמים קּבּוץ ּומּכל רחמיו, יתרּבּו ְְְֲִִִִִַַַָָָָידידיו

להּצילֹו: וארד ְִֵֵַַָָאמר

B‚Â'.ח) B˙ÏÚ‰Ïe BÏÈv‰Ï „¯‡Âאֹומרֹו טעם »≈≈¿«ƒ¿«¬…¿ְַַ

אינֹו עליֹון אל ּגדּלת ער לפי ּכי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֻוארד,

ּדבריו ׁשּיבֹואּו הּנעׂשה ּכל לעׂשֹות ְְֲֲִֶֶַַַָָָָמּכבֹודֹו

מּׁשמֹו, ּדברים אליו ולֹומר ּכפרעה נבל ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹלאדם

הּגיעֹו עד מאּון למדרגת ּכׁשּיּגיע ּגם ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַּומה

ּולמד וצא ח"ו, ה' מי ב') ה' (לקּמן ְְְִֵַַַָלֹומר

(ּפתיחּתא איכה ּבפתיחת ּברּבֹות ּׁשּדרׁשּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָמה

נׁשּפט חכם איׁש כ"ט) (מׁשלי ּבּפסּוק ְְִִִֵַָָָָי"ד)

וכּו' נׁשּפט אּלא אמר לא ׁשפט אויל איׁש ְְֱִִִֵֶַַָָָָֹאת

הס וארד ה' אמר לזה ּדבריהם, ׁשם ּכיםיעּין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

יׂשראל הּצלת לצד ּכביכֹול ּכבֹודֹו מעּוט ְְְְִִִֵַַַַָָָעל

ׁשּיּצילֹו היא זֹו הּצלה וכּונת להּצילֹו. ְְְְִִִֶַַַַַָָָּכאֹומרֹו

מּיד אֹומרֹו והּוא ּומהּׁשעּבּוד, מהעּנּוי ְְְְִִִֵֵֵַַַָָמעכׁשו

ּולהעלתֹו ואֹומרֹו ּבהם. המׁשעּבדים ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָֹמצרים

עד מּכאן הּגאּולה זמן ּכׁשּיּגיע ּפי' הארץ ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמן

לבל וגֹו' הארץ מן אֹותֹו אעלה חדׁש ְְֲִֶֶֶַַָָֹי"ב

ׁשּלא וטעם עּנּוי. ּבלא אפּלּו עֹוד ׁשם ְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹיתעּכב

לא ׁשעדין לצד הּוא ּומּיד, ּתכף אֹותם ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהעלה

נחה ּובזה ה'. קצב אׁשר הּגאּולה זמן ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָהּגיע

חדׁש י"ב ה' הארי לּמה אחת ּבחקירה ְֱֲִִִֶֶַַַַָָָֹּדעּתי

ורז"ל הּמצרים, פ"ט)ּבמּכֹות אמרּו(שמו"ר מהם ְְְְִִֵֶַַַַָ

וההתראה ׁשבּועֹות ג' מׁשּמׁשת היתה ְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּמּכה

יאחר ולּמה ,להפ אמרּו ּומהם אחת ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשבּוע

אחר זֹו הּמּכֹות להביא לֹו והיה הּגאּולה ְְְִַַַַַָָָָה'

אחד ּביֹום ההתראה ותסּפיק מּיד ויגאלם ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָזֹו

ׁשאין יׂשראל התראת ּכדין אחת ּבׁשעה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָאֹו

ׁשאינן העֹולם אּמֹות ׁשּכן ּומּכל זמן ּבּה ְִִֵֵֶֶָָָָָָָֻצרי

התראה הסּפיק לא לּמה ּגם התראה. ְְְְִִִִַַַָָָָָָֹצריכין

לא ׁשעדין לצד אּלא הּמּכֹות, ּכל על ְֲִֶֶַַַַַַַָָֹאחת

ההּוא הּזמן מלּביׁש ה' היה הּזמן ְְְִִִַַַַַַַָָהּגיע

הּזמן. ׁשהּגיע עד ּביני ּביני מרֹורֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָלהׂשּביעם

ּומה ּתאמר ואם עּכּוב. ׁשּום ּבלא מּיד ְְְִִִַַָָָֹֹּוגאלם

זה. זמן קדם אֹותם ּגֹואל ה' היה אם ְְִֵֶֶַָָָָֹּבכ

ּבזמן ּבתרייתא ּבזּבּולא הֹוציאם ה' לּמה ְְְִִִַַַָָָָָעֹוד

עד נלּכדים היּו קצת מתעּכבים היּו ְְְְִִִִִֶַַָָָָׁשאם

לֹו והיה להתמהמּה יכלּו ולא למהר ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֻׁשהצר

מרוח. ּבזמן ְְְִִַָָֻלהֹוציאם

‰p‰לברר הּוא הּגלּות עּקר ּכי לנּו ּׁשּקדם למה ƒ≈ְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּוכמֹו טמאה ׁשערי ּבנ' ׁשּנטמאּו ְְְְְֲִִֵֶַַָֻהּניצֹוצֹות

ּדעת ינּוח ּבזה ּפעמים ּכּמה זה ּדבר ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּצּינּתי

היּו זה קדם מֹוציאם היה אם ּכי הּׁשאלֹות ְְִִִֵֶֶַָָָָֹּבב'

ה' ׁשעם ותדע ההּוא, החלק ּברּור ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַמפסידים

ׁשּנתיחס ּבמׁשה הּכלּול ּכללּותם ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהּׂשיגּו
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מּמצרים? ואֹוציאם נס, להם החיים.ׁשּתעׂשה אור ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

(áé)ézçìL éëðà ék úBàä El-äæå Cnò äéäà-ék øîàiåE ©¸Ÿ¤Æ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−§©§¦®
ìò íéäìûä-úà ïeãáòz íéøönî íòä-úà EàéöBäa§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ¤¨´¡Ÿ¦½©−

:äfä øää̈¨¬©¤«
i"yx£CnÚ ‰È‰‡ Èk ¯Ó‡iÂ∑,ּפרעה אל אל ּכי אנכי מי ׁשאמרּת אחרֹון: אחרֹון, ועל ראׁשֹון, ראׁשֹון, על הׁשיבֹו «…∆ƒ∆¿∆ƒ»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

האֹות ל ּבּסנה, ראית אׁשר הּמראה וזה ,עּמ אהיה ּכי מּׁשּלי: אם ּכי היא, ׁשּל ותצליחלא "ׁשלחּתי אנכי "ּכי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

˜„ÈÓט ˙ÏÚ Ï‡¯NÈ È�a ˙ÏÈ·˜ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈»«√»»
ÔÈ˜Ác È‡¯ˆÓ Èc ‡˜ÁBc ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb Û‡Â¿«¿≈√»«»¬»ƒƒ¿»≈»¬ƒ

:ÔB‰Ï¿

Èt‡Â˜י ‰Ú¯t ˙ÂÏ CpÁlL‡Â ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»«¬«¿ƒ»¿»«¿…¿«≈
:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ È�· ÈnÚ ˙È»«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

‡ÏÈÊיא È¯‡ ‡�‡ ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»¬≈≈≈
Ï‡¯NÈ È�a ˙È ˜Èt‡ È¯‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ¿»«¿…«¬≈«≈»¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

CÏיב ÔÈ„Â CcÚÒ· È¯ÓÈÓ È‰È È¯‡ ¯Ó‡Â«¬«¬≈¿≈≈¿ƒ¿«¿»¿≈»
‡nÚ ˙È C˙e˜t‡a CzÁÏL ‡�‡ È¯‡ ‡˙‡»»¬≈¬»¿«¿»¿«»»»«»
:ÔÈ„‰ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙz ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿¿√»¿»«»»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּלא וטעם ּבינה, ׁשערי מ"ט הּׂשגת עּמֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֹּבׁשם

הּמּׂשג ׁשאין לצד הּוא החמּׁשים ׁשער ְֲִִִִֵֶַַַַַָֻהּׂשיג

לא ׁשּיׂשראל ּולצד הּמּׂשיג ּבהׁשּתּדלּות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹאּלא

הּׂשיגּו לא אֹותֹו לברר טמאה ׁשערי ּבנ' ְְְְְֲִִִֵֵַָָֹֻנכנסּו

לעתיד ּכי והבטחנּו ׁשּכנגּדֹו, הּקדׁש ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹֻּבחינת

ׁשּבׁשער חּיים ּתֹורת עליֹון אל ּבנּו יׁשּפיע ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָלבֹוא

הּגלּיֹות ּבאמצעּות הּוא והּׂשגתֹו ְְְֲִִֶַַַָָָָֻהחמּׁשים

וטעם הּדבר. מּׂשיגים אנּו האחרֹון ּגלּות ְְֲִִִַַַַַָָָָָָּובפרט

הּנ', ׁשער ּבברּור ּבמצרים יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָׁשּנסּתּכנּו

ּדֹורֹות ּכן ּׁשאין מה ּתֹורה ּבני היּו ׁשּלא ְְֵֵֵֶֶַַָָֹלצד

לׁשער לּכנס יּׂשיגּו ּתֹורתם ּבאמצעּות ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהאחרֹונים

ּבחינת ּתּמּו ספּו ואז מּפיו, ּבלעֹו ּולהֹוציא ְְְְִִִִַַַָָָהּנ'

יׂשראל מֹוציא ה' ׁשהיה ּכל ּומעּתה ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻהּטמאה.

והיּו הּברּור ממעטים היּו ׁשהּוא ּכל זמן ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹקדם

ּבנקּדה הֹוציאם ולזה ּבּמּׂשג ְְְֲִִִֶַַַָָָָֻֻמתמעטים

הּנ', לׁשער ׁשּיּכנסּו וקדם מ"ט ׁשל ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹהאחרֹונה

מּיד. ּוגאלם ז"ל אֹומרם מ"הוהּוא פ"י (ּפסחים ְְְְִִָָָָָ

הרמּב"ם) :לגי' ְְַָָ

B‚Â'.ט) ˙˜Úˆ ‰p‰ ‰zÚÂלדקּדק צרי ¿«»ƒ≈«¬«¿ְְִֵַָ

צעקתם ואת אמר ׁשּכבר האמּור ּכפל ְְֲֶֶַַַָָָָָָָָָלּמה

אֹומרֹו ּדקּדּוק עֹוד אֹומרֹוzÚÂ‰,וגֹו'. עֹוד ְְְִ¿«»ְ

,‰p‰אֹומרֹו ‡ÈÏעֹוד ‰‡aצרי היה לא ּכי ƒ≈ְ»»≈»ִִָָָֹ

אֹומרֹו עֹוד אלי, ¯‡È˙Èלֹומר Ì‚Âאמר ׁשּכבר ְֵַָ¿«»ƒƒְֶַָָ

ּכי למׁשה ה' מֹודיעֹו ּכי ונראה למעלה. ְְְְְִִִִֶֶֶַָזה

יׂשראל ּבני צעקת ּבאה עּמֹו מדּבר ּבעֹודֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָאז

לֹומר ּדקּדק ולזה אמרzÚÂ‰מחדׁש, ‰p‰וגם ְְִֵֵֶַָָָ¿«»ְַַָƒ≈

ואמר לפני. הּוא הּנה לֹומר ‡ÈÏּכמראה ‰‡a ְְְְִֵֶַַַַָָ»»≈»

לפני הּמּגׁשֹות ּבּתפּלֹות הדרגֹות ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻלצד

עליֹון מׁשרתי אֹותם ׁשּמביאין מהם יׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּנעּתר

ׁשהם מהם ויׁש ,יתּבר לפניו אֹותם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומּגיׁשים

אמצעי צריכין ׁשאין ּכח ּבהם ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻמעּלים

מעצמם הם אּלא הּבֹורא לפני נּגׁשיםלהּגיעם ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

אמר לזה ‡ÈÏלפניו, ‰‡a.אמצעי ּבלא ּפי' ְֶַָָָָ»»≈»ְְִֵֶָֹ

‰ıÁlואֹומרֹו ˙‡ È˙È‡¯ Ì‚Âהּתּנא ּדברי לפי ְְ¿«»ƒƒ∆«««ְְִִֵַַָ

נרׁשם(ּבהּגדה) ׁשּלא ּפרט הּוא הּדחק זה ׁשאמר ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לאֹומרֹו. ה' הצר לזה הּקֹודמים ה' ְְְְְְִִֵֶַַָֻּבדברי

ּבאֹומרֹו חפץ¯‡È˙Èונתּכּון מדּורת להגּדיל ְְְְִֵַ»ƒƒְְְִֵֶַַ

ּבּפסּוק ׁשּפירׁשּתי ּוכמֹו כ"ה)הּפדיֹום, וּידע(ב' ְְְִִֵֵֶַַַַַָ

לֹומר זה ּכל ּבהֹודעת והּכּונה zÚÂ‰אלהים. ְְֱִֶַַַַָָָָֹ¿«»

‰ÎÏלצד עּכּוב ׁשּום ּבלי ּומּיד ּתכף ּפי' וגֹו' ¿»ְְְִִִֵֵֶַָ

ׁשּום להמּתין אין נדחקים הם אׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָהּדחק

ְַזמן:

B‚Â'.י) EÁÏL‡Â ‰ÎÏלֹומר ׁשהצר טעם ¿»¿∆¿»¬¿ְֶַַַַֻ

EÁÏL‡Âּכׁשּיאמר הּסתם מן ּכי צר ללא ¿∆¿»¬ְְְִִֶֶַַָֹֹֹ

וּדאי לכה הקּדיםלֹו ּגם המׁשּלחֹו, הּוא ּכי ְְְְִִִַַַַַָ

לא ּכי לֹומר הּׁשליחּות, הזּכרת קדם ְְֲִִִֶַַַַַָָֹֹההליכה

אחר אּלא הּׁשליחּות היא לבד זֹו ְְֲִִִֶַַַַָָהליכה

ׁשּכן ּכמֹו הּׁשליחּות, התמדת ּתהיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָההליכה

ּפעם ׁשֹולחֹו ׁשהיה הּוא ׁשהל ׁשאחר ְֶֶֶַַַַַָָָָָהיה

לא ּכי לֹו רמז עֹוד וגֹו'. להֹוציא ּפעם ְְִִַַַַַָֹאחר

אּלא יׂשראל ּבני יֹוציא לחּוד זֹו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָּבהליכה

ּבזה והּכּונה ׁשליחּות, אחר ׁשליחּות ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹׁשּיחזר

ּפרעה יתרּצה ׁשּלא יׁשמיעהּו עתידֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹֹּכי

אֹומרם ּדר על ירצה עֹוד ּומּיד. ּתכף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָלׁשּלחם

י':) מֹוליכין(מּכֹות ּבּה ליל רֹוצה ׁשאדם ּבּדר ִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

אליו אמר לזה חפץÎÏ‰אֹותֹו, אּתה אם ּפי' ֵֶַָָָ¿»ִֵֵַָָ

חפצ אׁשלים אני אז ללכת זֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָּבמצוה

ימאס הּוא ׁשאם למד אּתה ּומּזה ,ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָואׁשלח

יׁשּלחּנּו. לא ְְֲֵֶַֹֹמהל

ÈÏe‡Âּכיון ּבטענֹות מׁשיב מׁשה היה לזה ּכי ¿«ְִִִֵֵֶֶָָָָָ

אם אּלא ׁשלטֹון מל ּדבר ראה ְְִִֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא

טענֹות לֹו יׁש ּכי ּדעּתֹו מגּלה היה ְְְְִִֵֶֶַַָָָירצה

טע ּכל על מׁשיבֹו ה' והיה וטענהמֹונעֹות נה ְְְֲֲִֵַַַָָָָָ

.ּבסמּו אבאר ּכאׁשר ּורצֹונֹו מּדעּתֹו ׁשּיל ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָּכדי

וּיׁשב ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה ּדר על ירצה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעֹוד

ּתחּוׁש ואם לכה ּפי' ליֹוסף יעקב ְְְְֲִִִֵֵַָָֹּבׁשליחּות

נּזֹוקין, אינן מצוה ּוׁשלּוחי ואׁשלח רע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָלמקרה

ּבּמלֹון ּבּדר לֹו ׁשעמדה כ"ד)והיא ד' (לקּמן ְְְִֶֶֶַַַָָָָ

:הּמלא המיתֹו ְִֵֶַַָֹׁשּלא

B‚Â'.יא) CÏ‡ Èk ÈÎ�‡ ÈÓּבׁשליחּות אפי' ּפי' ƒ»…ƒƒ≈≈¿ְֲִִִֵ

לדּבר חׁשּוב איני ּכי רצֹונֹו הפ ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשאינּה

ּבׁשליחּותֹו יאמן לא ּכן ּומאמצעּות מל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹלפני

ּולמד וצא ורצֹון. ּבחירה ּבעל ׁשהאדם ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָויסּתּכן

ׁשמּואל ט"ז)מּמאמר וׁשמע(ש"א אל אי ְְֲִֵֵֵֵַַַָ

ּבנבּואה אדם יאמן ׁשּלא ותמצא והרגני, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹׁשאּול

עמֹוס ּבנבּואת ּכאמּור הּׁשפלּות ּבחינת ְְְְִִִַַַַָָָלצד

פ"א) וכּו'.(קה"ר ּדֹורֹו ּבני ּבֹו מזלזלין ְְְְְִֵֶַָׁשהיּו

‡ÈˆB‡ועֹוד Èkּגדֹול אדם צרי לזה ּכי וגֹו' ְƒƒְִִֶָָָָָ

ׁשּמא וחׁש ּכזה, ּגדֹול לזכּות ׁשּיזּכה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָּבמעׂשים

זכּותֹו, מניעת מאמצעּות ליׂשראל ּתּקלה ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָיארע

והּׁשפלּות: מהענוה ְְְֲִֵֶַָָָוזה
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(àé)äòøt-ìà Cìà ék éëðà éî íéäìûä-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ
:íéøönî ìàøNé éða-úà àéöBà éëå§¦¬¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£ÈÎ�‡ ÈÓ∑חׁשּוב אני הּמלכיםמה עם Ï‡¯NÈ.לדּבר È�a ˙‡ ‡ÈˆB‡ ÈÎÂ∑,אני חׁשּוב אם יׂשראלואף ּזכּו מה ƒ»…ƒְְֲִִִֵַַָָָ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿»≈ְְֲִִִֵַַָָָ
מּמצרים? ואֹוציאם נס, להם החיים.ׁשּתעׂשה אור ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

(áé)ézçìL éëðà ék úBàä El-äæå Cnò äéäà-ék øîàiåE ©¸Ÿ¤Æ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−§©§¦®
ìò íéäìûä-úà ïeãáòz íéøönî íòä-úà EàéöBäa§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ¤¨´¡Ÿ¦½©−

:äfä øää̈¨¬©¤«
i"yx£CnÚ ‰È‰‡ Èk ¯Ó‡iÂ∑,ּפרעה אל אל ּכי אנכי מי ׁשאמרּת אחרֹון: אחרֹון, ועל ראׁשֹון, ראׁשֹון, על הׁשיבֹו «…∆ƒ∆¿∆ƒ»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

האֹות ל ּבּסנה, ראית אׁשר הּמראה וזה ,עּמ אהיה ּכי מּׁשּלי: אם ּכי היא, ׁשּל ותצליחלא "ׁשלחּתי אנכי "ּכי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

˜„ÈÓט ˙ÏÚ Ï‡¯NÈ È�a ˙ÏÈ·˜ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈»«√»»
ÔÈ˜Ác È‡¯ˆÓ Èc ‡˜ÁBc ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb Û‡Â¿«¿≈√»«»¬»ƒƒ¿»≈»¬ƒ

:ÔB‰Ï¿

Èt‡Â˜י ‰Ú¯t ˙ÂÏ CpÁlL‡Â ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»«¬«¿ƒ»¿»«¿…¿«≈
:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ È�· ÈnÚ ˙È»«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

‡ÏÈÊיא È¯‡ ‡�‡ ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»¬≈≈≈
Ï‡¯NÈ È�a ˙È ˜Èt‡ È¯‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ¿»«¿…«¬≈«≈»¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

CÏיב ÔÈ„Â CcÚÒ· È¯ÓÈÓ È‰È È¯‡ ¯Ó‡Â«¬«¬≈¿≈≈¿ƒ¿«¿»¿≈»
‡nÚ ˙È C˙e˜t‡a CzÁÏL ‡�‡ È¯‡ ‡˙‡»»¬≈¬»¿«¿»¿«»»»«»
:ÔÈ„‰ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙz ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿¿√»¿»«»»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּלא וטעם ּבינה, ׁשערי מ"ט הּׂשגת עּמֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֹּבׁשם

הּמּׂשג ׁשאין לצד הּוא החמּׁשים ׁשער ְֲִִִִֵֶַַַַַָֻהּׂשיג

לא ׁשּיׂשראל ּולצד הּמּׂשיג ּבהׁשּתּדלּות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹאּלא

הּׂשיגּו לא אֹותֹו לברר טמאה ׁשערי ּבנ' ְְְְְֲִִִֵֵַָָֹֻנכנסּו

לעתיד ּכי והבטחנּו ׁשּכנגּדֹו, הּקדׁש ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹֻּבחינת

ׁשּבׁשער חּיים ּתֹורת עליֹון אל ּבנּו יׁשּפיע ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָלבֹוא

הּגלּיֹות ּבאמצעּות הּוא והּׂשגתֹו ְְְֲִִֶַַַָָָָֻהחמּׁשים

וטעם הּדבר. מּׂשיגים אנּו האחרֹון ּגלּות ְְֲִִִַַַַַָָָָָָּובפרט

הּנ', ׁשער ּבברּור ּבמצרים יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָׁשּנסּתּכנּו

ּדֹורֹות ּכן ּׁשאין מה ּתֹורה ּבני היּו ׁשּלא ְְֵֵֵֶֶַַָָֹלצד

לׁשער לּכנס יּׂשיגּו ּתֹורתם ּבאמצעּות ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהאחרֹונים

ּבחינת ּתּמּו ספּו ואז מּפיו, ּבלעֹו ּולהֹוציא ְְְְִִִִַַַָָָהּנ'

יׂשראל מֹוציא ה' ׁשהיה ּכל ּומעּתה ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻהּטמאה.

והיּו הּברּור ממעטים היּו ׁשהּוא ּכל זמן ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹקדם

ּבנקּדה הֹוציאם ולזה ּבּמּׂשג ְְְֲִִִֶַַַָָָָֻֻמתמעטים

הּנ', לׁשער ׁשּיּכנסּו וקדם מ"ט ׁשל ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹהאחרֹונה

מּיד. ּוגאלם ז"ל אֹומרם מ"הוהּוא פ"י (ּפסחים ְְְְִִָָָָָ

הרמּב"ם) :לגי' ְְַָָ

B‚Â'.ט) ˙˜Úˆ ‰p‰ ‰zÚÂלדקּדק צרי ¿«»ƒ≈«¬«¿ְְִֵַָ

צעקתם ואת אמר ׁשּכבר האמּור ּכפל ְְֲֶֶַַַָָָָָָָָָלּמה

אֹומרֹו ּדקּדּוק עֹוד אֹומרֹוzÚÂ‰,וגֹו'. עֹוד ְְְִ¿«»ְ

,‰p‰אֹומרֹו ‡ÈÏעֹוד ‰‡aצרי היה לא ּכי ƒ≈ְ»»≈»ִִָָָֹ

אֹומרֹו עֹוד אלי, ¯‡È˙Èלֹומר Ì‚Âאמר ׁשּכבר ְֵַָ¿«»ƒƒְֶַָָ

ּכי למׁשה ה' מֹודיעֹו ּכי ונראה למעלה. ְְְְְִִִִֶֶֶַָזה

יׂשראל ּבני צעקת ּבאה עּמֹו מדּבר ּבעֹודֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָאז

לֹומר ּדקּדק ולזה אמרzÚÂ‰מחדׁש, ‰p‰וגם ְְִֵֵֶַָָָ¿«»ְַַָƒ≈

ואמר לפני. הּוא הּנה לֹומר ‡ÈÏּכמראה ‰‡a ְְְְִֵֶַַַַָָ»»≈»

לפני הּמּגׁשֹות ּבּתפּלֹות הדרגֹות ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻלצד

עליֹון מׁשרתי אֹותם ׁשּמביאין מהם יׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּנעּתר

ׁשהם מהם ויׁש ,יתּבר לפניו אֹותם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומּגיׁשים

אמצעי צריכין ׁשאין ּכח ּבהם ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻמעּלים

מעצמם הם אּלא הּבֹורא לפני נּגׁשיםלהּגיעם ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

אמר לזה ‡ÈÏלפניו, ‰‡a.אמצעי ּבלא ּפי' ְֶַָָָָ»»≈»ְְִֵֶָֹ

‰ıÁlואֹומרֹו ˙‡ È˙È‡¯ Ì‚Âהּתּנא ּדברי לפי ְְ¿«»ƒƒ∆«««ְְִִֵַַָ

נרׁשם(ּבהּגדה) ׁשּלא ּפרט הּוא הּדחק זה ׁשאמר ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לאֹומרֹו. ה' הצר לזה הּקֹודמים ה' ְְְְְְִִֵֶַַָֻּבדברי

ּבאֹומרֹו חפץ¯‡È˙Èונתּכּון מדּורת להגּדיל ְְְְִֵַ»ƒƒְְְִֵֶַַ

ּבּפסּוק ׁשּפירׁשּתי ּוכמֹו כ"ה)הּפדיֹום, וּידע(ב' ְְְִִֵֵֶַַַַַָ

לֹומר זה ּכל ּבהֹודעת והּכּונה zÚÂ‰אלהים. ְְֱִֶַַַַָָָָֹ¿«»

‰ÎÏלצד עּכּוב ׁשּום ּבלי ּומּיד ּתכף ּפי' וגֹו' ¿»ְְְִִִֵֵֶַָ

ׁשּום להמּתין אין נדחקים הם אׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָהּדחק

ְַזמן:

B‚Â'.י) EÁÏL‡Â ‰ÎÏלֹומר ׁשהצר טעם ¿»¿∆¿»¬¿ְֶַַַַֻ

EÁÏL‡Âּכׁשּיאמר הּסתם מן ּכי צר ללא ¿∆¿»¬ְְְִִֶֶַַָֹֹֹ

וּדאי לכה הקּדיםלֹו ּגם המׁשּלחֹו, הּוא ּכי ְְְְִִִַַַַַָ

לא ּכי לֹומר הּׁשליחּות, הזּכרת קדם ְְֲִִִֶַַַַַָָֹֹההליכה

אחר אּלא הּׁשליחּות היא לבד זֹו ְְֲִִִֶַַַַָָהליכה

ׁשּכן ּכמֹו הּׁשליחּות, התמדת ּתהיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָההליכה

ּפעם ׁשֹולחֹו ׁשהיה הּוא ׁשהל ׁשאחר ְֶֶֶַַַַַָָָָָהיה

לא ּכי לֹו רמז עֹוד וגֹו'. להֹוציא ּפעם ְְִִַַַַַָֹאחר

אּלא יׂשראל ּבני יֹוציא לחּוד זֹו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָּבהליכה

ּבזה והּכּונה ׁשליחּות, אחר ׁשליחּות ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹׁשּיחזר

ּפרעה יתרּצה ׁשּלא יׁשמיעהּו עתידֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹֹּכי

אֹומרם ּדר על ירצה עֹוד ּומּיד. ּתכף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָלׁשּלחם

י':) מֹוליכין(מּכֹות ּבּה ליל רֹוצה ׁשאדם ּבּדר ִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

אליו אמר לזה חפץÎÏ‰אֹותֹו, אּתה אם ּפי' ֵֶַָָָ¿»ִֵֵַָָ

חפצ אׁשלים אני אז ללכת זֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָּבמצוה

ימאס הּוא ׁשאם למד אּתה ּומּזה ,ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָואׁשלח

יׁשּלחּנּו. לא ְְֲֵֶַֹֹמהל

ÈÏe‡Âּכיון ּבטענֹות מׁשיב מׁשה היה לזה ּכי ¿«ְִִִֵֵֶֶָָָָָ

אם אּלא ׁשלטֹון מל ּדבר ראה ְְִִֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא

טענֹות לֹו יׁש ּכי ּדעּתֹו מגּלה היה ְְְְִִֵֶֶַַָָָירצה

טע ּכל על מׁשיבֹו ה' והיה וטענהמֹונעֹות נה ְְְֲֲִֵַַַָָָָָ

.ּבסמּו אבאר ּכאׁשר ּורצֹונֹו מּדעּתֹו ׁשּיל ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָּכדי

וּיׁשב ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה ּדר על ירצה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעֹוד

ּתחּוׁש ואם לכה ּפי' ליֹוסף יעקב ְְְְֲִִִֵֵַָָֹּבׁשליחּות

נּזֹוקין, אינן מצוה ּוׁשלּוחי ואׁשלח רע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָלמקרה

ּבּמלֹון ּבּדר לֹו ׁשעמדה כ"ד)והיא ד' (לקּמן ְְְִֶֶֶַַַָָָָ

:הּמלא המיתֹו ְִֵֶַַָֹׁשּלא

B‚Â'.יא) CÏ‡ Èk ÈÎ�‡ ÈÓּבׁשליחּות אפי' ּפי' ƒ»…ƒƒ≈≈¿ְֲִִִֵ

לדּבר חׁשּוב איני ּכי רצֹונֹו הפ ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשאינּה

ּבׁשליחּותֹו יאמן לא ּכן ּומאמצעּות מל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹלפני

ּולמד וצא ורצֹון. ּבחירה ּבעל ׁשהאדם ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָויסּתּכן

ׁשמּואל ט"ז)מּמאמר וׁשמע(ש"א אל אי ְְֲִֵֵֵֵַַַָ

ּבנבּואה אדם יאמן ׁשּלא ותמצא והרגני, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹׁשאּול

עמֹוס ּבנבּואת ּכאמּור הּׁשפלּות ּבחינת ְְְְִִִַַַַָָָלצד

פ"א) וכּו'.(קה"ר ּדֹורֹו ּבני ּבֹו מזלזלין ְְְְְִֵֶַָׁשהיּו

‡ÈˆB‡ועֹוד Èkּגדֹול אדם צרי לזה ּכי וגֹו' ְƒƒְִִֶָָָָָ

ׁשּמא וחׁש ּכזה, ּגדֹול לזכּות ׁשּיזּכה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָּבמעׂשים

זכּותֹו, מניעת מאמצעּות ליׂשראל ּתּקלה ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָיארע

והּׁשפלּות: מהענוה ְְְֲִֵֶַָָָוזה
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נּזֹוק.ּבׁשליחּותי ואינ ּבׁשליחּותי ּתל ּכ אּכל, ואינּנּו ׁשליחּותי עֹוׂשה הּסנה ראית ּכאׁשר להּציל, אני ּוכדאי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
על הּתֹורה לקּבל עתידים ׁשהרי זֹו, הֹוצאה על לי יׁש ּגדֹול ּדבר – מּמצרים? ׁשּיצאּו ליׂשראל יׁש ּזכּות מה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָוׁשּׁשאלּת:

חדׁשים ׁשלׁשה לסֹוף הּזה עלההר האֹות ל ,ּבׁשליחּות ׁשּתצליח וזה ,עּמ אהיה ּכי אחר: ּדבר מּמצרים. ׁשּיצאּו ְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
הּזכּות והיא עליו, הּתֹורה ׁשּתקּבלּו הּזה, ההר על אֹותי ּתעבדּון מּמצרים, ׁשּכׁשּתֹוציאם ,מבטיח ׁשאני אחרת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָהבטחה

מצינּו: זה לׁשֹון ודּוגמת ליׂשראל. לז)העֹומדת סנח(ישעיה מּפלת וגֹו'", ספיח הּׁשנה אכֹול האֹות ל ל"וזה ּתהיה ריב ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
הּספיחים אבר ואני מּפרֹות, חרבה ׁשארצכם – אחרת הבטחה על החיים.לאֹות אור ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

(âé)éða-ìà àá éëðà äpä íéäìûä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´
ìà íäì ézøîàå ìàøNéýíëéìà éðçìL íëéúBáà é ¦§¨¥¼§¨«©§¦´¨¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦£¥¤®

:íäìà øîà äî BîM-äî éì-eøîàå§¨«§¦´©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(22 'nr ek zegiy ihewl)

ּׁשמֹו מה לי יג)ואמרּו העּדר(ג, מּתֹוְך ׁשאלה רק זֹו ׁשאין לפרׁש, ויׁש הּקּב"ה? ׁשל ׁשמֹו את מׁשה ידע לא ּכלּום לתמּה, יׁש ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

עצמֹו למׁשה וגם זֹו? היא והנהגה 'ׁשם' איזה נֹוראה? ּבגלּות ׁשנים מאֹות לסּבל יׂשראל לבני הּקּב"ה נתן ּכיצד קׁשיא: אּלא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻידיעה,

זֹו: ׁשאלה-צעקה אליהםהקׁשתה אמר הּקּב"המה הׁשיב ּכְך על זאת.. ּבצרה עּמם יּסּוריאהיה אֹודֹות חֹוׁשב ׁשאינּני לא זה – ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

זֹו. ּבצרה עּמם יחד נמצא אני אּלא אֹותם, מרּגיׁש ואינּני יׂשראל ׁשל החייםהּגלּות אור ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

(ãé)äéäà äLî-ìà íéäìû øîàiåäk øîàiå äéäà øLà ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®©ÀŸ¤³Ÿ
:íëéìà éðçìL äéäà ìàøNé éðáì øîàúŸ©Æ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦£¥¤«

i"yx£‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡∑מלכּיֹות ׁשאר ּבׁשעּבּוד עּמם אהיה אׁשר זאת, ּבצרה עּמם ט)אהיה "רּבֹונֹו(ברכות לפניו: אמר . ∆¿∆¬∆∆¿∆ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ
וגֹו'" תאמר 'ּכה אמרּת: "יפה לֹו: אמר זֹו". ּבצרה ּדּים אחרת? צרה להם מזּכיר אני מה עֹולם, רבה)ׁשל (לא(שמות . ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

È�aיג ˙ÂÏ È˙‡ ‡�‡ ‡‰ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»»≈¿»¿≈
ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¡»»¿«¿«¿
‰Ó dÓL ‰Ó ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ ÔBÎ˙ÂÏ È�ÁlL«¿«ƒ¿»¿¿≈¿ƒ»¿≈»

:ÔB‰Ï ¯ÓÈ‡≈«¿

Ó‡Â¯יד ‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆∆¿∆¬∆∆¿∆«¬«
ÈpÁlL ‰È‰‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯ÓÈz Ô�„kƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈∆¿∆«¿«ƒ

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יב) CnÚ ‰È‰‡ Èk ¯Ó‡iÂלדעת צרי «…∆ƒ∆¿∆ƒ»¿ִַַָָ

אהיה ּכי עליֹון אל מׁשיבֹו ּתׁשּובה ְְְִִֵֵֶֶֶַָמה

הּוא מּכחֹו ּכי מׁשה ידע ּכי וּדאי הלא ֲִִִִֶַַַָָֹֹעּמ

יצטדק. לא ערּכֹו מעּוט לצד ּכי ׁשּטען אּלא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבא

אֹומרֹו קׁשה ‰‡B˙עֹוד EÏ ‰ÊÂידּוע אין וגֹו' ְֶָ¿∆¿»ְֵַָ

ּכמֹו הּסנה אּכל ׁשּלא אֹות על ואם ְְְִֶֶַַַָֹֻהאֹות,

מׁשה וכי ּבזה מתיּׁשבת הּדעת אין רש"י ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּפי'

ועֹוד הּציל. יּוכל היכֹול ח"ו אצלֹו ספק ְְֲִֵֶַַָָָָהיה

אמר ּׁשּגמר מה ‡�ÈÎקׁשה Èkׁשּמׁשמע וגֹו' ֶֶֶַַָָֹƒ»…ƒְְֶַַ

אמת אינֹו וזה ׁשֹולחֹו ה' אם מסּתּפק היה ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָּכי

ּבזה. ספקֹו ׁשּיּגיד ּדבר מׁשה אמר לא ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכי

ÔÎ‡'ה ׁשּבא הּדר זה על הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ֶֶֶֶַַַַַָָָ

מ ּכנגד ראׁשֹון, ראׁשֹון על הלהׁשיבֹו ְֲִִִֶֶַַַ

ּכי ּדע ּפרעה אל אל ּכי אנכי מי ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּׁשאמרּת

מּגדּלתֹו ּגדֹולה ּגדּלת ּומעּתה עּמ אהיה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֻֻׁשם

מּמה עליו מּטלת ואימת מּכתרֹו ּגדֹול ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻוכתר

ּבעיני להיֹות וראּוי עלי אימתֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻּׁשּמּטלת

ׁשאינֹו ּׁשאמר מה לֹו סתר ּבזה ּגם ְֵֶֶֶֶַַַַָָָהדיֹוט.

ּגדֹולה, ׁשהּׂשגתֹו ה' הראהּו הן ּכי להֹוציא ְְְִִֵֶֶַָָָָָראּוי

‰‡B˙ואֹומרֹו EÏ ‰ÊÂׁשאּתה האֹות ל וזה ּפי' ְְ¿∆¿»ְְֵֶֶַָָ

האֹות הּוא ּומה ּכזה, ּגדֹול ּדבר לעׂשֹות ֲֶַַָָָָָָראּוי

לא ראּוי היית לא ואּלּו ׁשלחּתי אנכי ְְְִִִִִַָָָָֹֹֹּכי

ׁשאינ לחׁשׁשת ּמקֹום ּומה ,ׁשֹולח ְְֲֲִִֵֶַַַָָָהייתי

ואֹומרֹו ּכיE‡ÈˆB‰aראּוי. לֹו לֹומר יכּון וגֹו' ְְָ¿ƒ¬ְְִֵַַ

העם ויֹוציא ּתכליתּה עד הּמצוה ּבידֹו ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָּתעלה

ּתּמה ּומעּתה וגֹו', האלהים את ויעבדּון ְְְֱִֵֶַַַַָָָֹהּוא

ּתכלית ה' מֹודיעֹו הרי ּכי אֹוציא וכי ְְֲֲִִִִִֵַַַטענת

מהעתידֹות. ה' יּגיד ּכאׁשר ספק ואין ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָהּדבר

„BÚּבאֹומרֹו EÏירצה ‰ÊÂהּדר זה על וגֹו' ְְְִֶ¿∆¿ְֶֶֶַַ

מי ואֹומר עצמ מקטין ׁשאּתה זה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָּדבר

מּדה קנּית ּבאמצעּות ּכי לאֹות ל זה ְְְְְְִִִִֶֶָָָָֹאנכי

ואֹומרֹו .ׁשלחּתי אנכי ּכמֹוE‡ÈˆB‰aזֹו וגֹו' ְְְְִִַָֹ¿ƒ¬ְְ

הּדר זה על ירצה עֹוד .ּבסמּו ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּפרׁשנּוה

˙B‡‰ EÏ ‰ÊÂׁשּיהיה הּדבר ּגמרּתי אנכי ּכי ¿∆¿»ְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

,יד על זה ‰‰¯וגֹו'E‡ÈˆB‰aׁשליחּות ÏÚ ְְִֶַָ¿ƒ¬ְ«»»

‰f‰ׁשּבהרים הּנמּו ההר ּפרּוׁש ּבּקדׁש סיני «∆ְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

וחרמֹון, ּכתבֹור הרמים ּבהרים ּבֹוחר אני ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָואין

ּבנמּוכים אּלא חפץ אני אין ּכי למדּת ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָהא

הּזה, הּנמּו ּובהר ּבעיני והּׁשפל הענו ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכמֹו

וגֹו': אֹוציא וכי לטענת ּתׁשּובה זה ְְְְְֲִִֶַַָָוכל

B‚Â'.יג) ‡· ÈÎ�‡ ‰p‰מסּכים הריני ּפי' ƒ≈»…ƒ»¿ְֲִִֵֵַ

לּטענֹות מקֹום ואין זה ּבׁשליחּות ְְְִִֵֶַָָָלבֹוא

לנביא להאמן קדם ׁשּצרי אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּטענּתי

מּקדם להם לבֹוא אני וצרי e¯Ó‡Âליׂשראל ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹ¿»¿

BÓM ‰Ó ÈÏׁשּיאמרּו אצלי הּוא ּבפׁשיטּות ּפי' ƒ«¿ְְְִִִֵֶֶֹ

נבּואת ׁשּבכל ּתמצא ּכי והּטעם ּׁשמֹו, מה ְְְְְִִִֶַַַַַָָלי

ּבאברהם ׁשמֹו, ה' להם יזּכיר האבֹות ְְְְְִֶַַַָָָָָָהבטחֹות

ל ל ּבפרׁשת ז')אמר ט"ו ה'(ּבראׁשית אני ְְְֲִִֵֶַַָָָ

הּזרע הבטחת ּובנבּואת וגֹו', הֹוצאתי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָאׁשר

לֹוו אמר עֹוד א')הארץ י"ז ׁשּדי,(ׁשם אל אני ְֲִֵֶַַַָָָָ

וּיצא ּבפרׁשת אמר ּביעקב י"ג)וכן כ"ח (ׁשם ְְְֲֵֵֵַַַַָָָָֹ

אליו אמר וּיׁשלח ּבפרׁשת עֹוד ה', אני ְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹוּיאמר

י"א) ל"ה ּכי(ׁשם למדּת הא וגֹו', ׁשּדי אל אני ְְֲִִֵַַַָָָָ

הּמבטח יתּבר ׁשמֹו יזּכיר ההבטחֹות ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָּבכל

ׁשּצרי לּזּולת נביא ּכׁשּיׁשלח ׁשּכן ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּומּכל

נבּואה בכל ּכי ואּולי המׁשּלח. ׁשם ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹׁשּיאמר

סתּום וילמד ׁשמֹו יזּכר לעבדיו ה' ינּבא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹאׁשר

מׁשה אל ה' ׁשּכׁשּדּבר ולהיֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹמהמפרׁש,

אמר ּכן אּלא ׁשמֹו לֹו הזּכיר לא זֹו ְְְִִִֵֶַָָָֹּבנבּואה

אליו אמר לזה וגֹו' אבי אלהי אנכי ‰p‰לֹו ְֱִִֵֵֶַָָָָָֹֹƒ≈

È‰Ï‡ Ì‰Ï Èz¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È�a Ï‡ ‡· ÈÎ�‡»…ƒ»∆¿≈ƒ¿»≈¿»«¿ƒ»∆¡…≈

ÌÎÈ˙B·‡מׁשה אל ה' ‡È‰Ïּכמאמר ÈÎ�‡ ¬≈∆ְֲֶֶַַ»…ƒ¡…≈

Ì‰¯·‡ È‰Ï‡ EÈ·‡הּׁשם הזּכרת e¯Ó‡Âּבלא »ƒ¡…≈«¿»»ְְֵַַַָֹ¿»¿

BÓM ‰Ó ÈÏהּׁשם מזּכיר אני ׁשאין לצד ּפי' ƒ«¿ְְֲִִֵֵֵֶַַַ

ּבחקירה הּדעת ּתנּוח ּובזה יׁשאלּו. הם ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּבזכרֹונֹו

הּׁשם ּבידיעת והּמֹופת אֹות מה והּוא ְְִִֵֵַַַַַָאחת

ידּוע זה ׁשם אם ּנפׁש מּמה ּבהזּכרתֹו, ְְְִִֵֶַַַַָָָָאֹו

ּכׁשם ּכי לטֹובה אֹות ּבזה אין יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָלבני

ואין מׁשה ּכן ּגם ידעּנּו יׂשראל ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּידעּוהּו

יתּבר ׁשמֹו זה ּכי ידּוע הּׁשם אין ואם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהֹוכחה,

נֹורא. ׁשם זה ּכי אליו יאמין ּומי עּתה ְֲִִִֵֵֶַַַָָָועד

ּודרכים ּפרּוׁשים ׁשּפרׁשּו מהמפרׁשים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָוראיתי

יטעם טֹועם ח לֹו ׁשּיׁש מי וכל ְְְִִִֵֵֵֶַָרחֹוקים,

ּולמֹופת לאֹות לא ּכי צּפיחית לפיו ויהיּו ְְְְְְִִִִִֵֵַָֹּדברנּו

לֹו ׁשאמר ותמצא הּׁשם, ּבהזּכרת חפץ ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּוא

ּבכל ׁשהזּכר מצינּו ׁשּלא הגם אהיה ׁשם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֻה'

ידּוע יהיה לא הּסתם ּומן לאבֹות ְְְִִֶַַַָָָָֹהּנבּואֹות

וּדאי אּלא לאבֹות, ׁשהזּכרֹו ׁשמֹות אּלא ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻלּבנים

zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iriax meil inei xeriy

ּכ ׁשּמאז ,יתּבר הּׁשם מחׁשבת מחׁשבּתֹו לא ּכי ,יתּבר הּׁשם ּדברי הבין ׁשּלא אּלא ּביֹותר, מׁשה חלילה, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשהׂשּכיל,
ׁשּגם אמרּת, יפה וזהּו: ליׂשראל, ׁשּיּגיד ולא הּגיד, לבּדֹו למׁשה אהיה", אׁשר "אהיה :יתּבר ּבאמרֹו ּדעּתֹו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹהיתה
אחת ּפעם אהיה יׂשראל" לבני תאמר "ּכה אּלא: האּלה, ּכּדברים יׂשראל לבני ּתּגיד ׁשּלא היתה, ּכ מּתחּלה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּדעּתי

ודֹוק) ּברכֹות, ּבמסכת מׁשמע החיים.וכן אור ְְְְְֵֶֶַַָָ

(åè)éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéäìû ãBò øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´
ìà ýåýé ìàøNéýìà íëéúáà éýìà íäøáà éý÷çöé é ¦§¨¥¼§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬¦§¨²

ìàåýøãì éøëæ äæå íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷òé é ¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈§¤¬¦§¦−§¬Ÿ
:øc«Ÿ

i"yx£ÌÏÚÏ ÈÓL ‰Ê∑ּככתבֹו יּקרא ׁשּלא העלימהּו לֹומר: וי"ו, רבה)חסר È¯ÎÊ.(שמות ‰ÊÂ∑וכן נקרא, היא לּמדֹו ∆¿ƒ¿…»ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ¿∆ƒ¿ƒְְְִִֵֵָָ
ודֹור" לדֹור זכר ה' לעֹולם, ׁשמ "ה' אֹומר: הּוא החיים.ּדוד אור ְְְְְִִִֵָָָ

È�·Ïטו ¯ÓÈz Ô�„k ‰LÓÏ ÈÈ „BÚ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈
d‰Ï‡ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¡»»¿«¿«¿¡»≈
·˜ÚÈc d‰Ï‡Â ˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰¯·‡c¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»≈»≈¿«¬…
È�¯Îc ÔÈ„Â ÌlÚÏ ÈÓL ÔÈc ÔBÎ˙ÂÏ ÈpÁlL«¿«ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«»¿≈»¿»ƒ

:¯„Â ¯c ÏÎÏ¿»»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אּלא הּׁשם ּבהזּכרת מֹופת ולא אֹות ְְְֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשאין

מׁשה הּכרת ּתחּלת וזה ׁשּכתבנּו. ּכמֹו ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָטעמֹו

ּונבּואֹותיו ׁשלּוחֹותיו ּבכל הּוא ּפׁשּוט נאמן ְְְֱִֶָָָָָּכי

סמ ולא הּׁשם, הזּכיר ׁשּלא ה' ּדברי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹׁשּדקּדק

ׁשמֹו ויזּכיר מּדעּתֹו יפרׁש ּכי לֹומר ּדעּתֹו ְְְְְְִִִֵַַַַַָעל

הּסתם ּומן הּנבּואה אמּונת אצלֹו ׁשהּׂשג ְְְֱִֶֶַַַַַַָָֻאחר

ׁשל מּׁשמֹותיו א' ׁשם למׁשה היה ׁשּידּוע ְְִֵֶֶֶַַַָָָָוּדאי

להרויח מׁשה ׁשּנתּכּון אפׁשר ועֹוד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָהמנּבא.

ּבּה: ה' עּמֹו ׁשּמדּבר הּמּדה היא מה ְִִִֵֶַַַַַָָּדעת

B‚Â'.יד) ‰È‰‡ ¯Ó‡iÂמּדה הֹודיעֹו ּפי' «…∆∆¿∆¿ִִֵָ

למּדת יתיחס זה וׁשם עּמֹו, מדּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשּבּה

מעבּדּות הּמֹוציא ּבחינת היא ואׁשר ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָהרחמים

וצא הּתּקּוניםלחרּות, ּבספר ּׁשאמרּו מה ּולמד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

ו') מצרים(ּתּקּון יציאת ׁשּנזּכרה ּפעמים נ' סֹוד ְְְְְִִִִִִֶַַָָ

חמּׁשים הּמצרּיים ׁשּלקּו טעם הּוא וגם ְְֲִִִִִֶַַַַַָָּבּתֹורה,

ז"ל ּכאֹומרם פ"ה).מּכֹות ּכבר(ש"ר זה וׁשם ְְְְֵֶַָָ

ּכי לֹו ּבאמר ּדבריו ּבנעם עליֹון אל ְְְְֱִֵֶֶַָָָֹֹרמזֹו

ואמר סמ לזה ּכי ואּולי .עּמ EÏאהיה ‰ÊÂ ְְְִִֶֶֶַַַָָָָ¿∆¿

EÈzÁÏL ÈÎ�‡ Èk ˙B‡‰והּוא אנכי ּבחינת ּפי' »ƒ»…ƒ¿«¿ƒְְִִֵַָֹ

וגֹו' אנכי ּדבריו ּפתח סיני ּבהר ה' ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹׁשהזּכיר

הבין לא ׁשּמׁשה אּלא וגֹו' הֹוצאתי ְֲִִֵֵֶֶֶֶָֹאׁשר

מׁשה יבֹוא ּכי ידע ה' ּכי ּדברים ׁשל ְְִִִֶֶַָָָָָעמקן

רב צבא המבּׂשר אמר ונתן הּדבר על ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹלׁשאל

הׂשּכיל מׁשה ּכי ואּולי וסֹודּה. המדּברת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָּבחינה

ליׂשראל, זה ׁשם יזּכיר אם ׁשּׁשֹואל אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָוהבין

‡‰È‰ואֹומרֹו ¯L‡ׁשּנקרא הּׁשם טעם הּוא ְְ¬∆∆¿∆ְִֵֶַַַָ

ּכמֹו ּבצרתם, יׂשראל עם ׁשּיהיה לצד ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּכן

ז"ל י"ב.)ׁשאמרּו ׁשאמר(חגיגה ׁשּדי ׁשם טעם ְֲִֵֶֶַַַַַָָָ

ּבצבאֹו אֹות ׁשהּוא צבאֹות טעם ּדי, ְְְִֶַַַָָָלעֹולמֹו

ט"ז.) והֹווה(ׁשם ׁשהיה לצד הויה ׁשם טעם ְְֲֵֶֶַַַָָָָָ

רצ"ז.),ויהיה, ח"ג לצד(זהר אהיה כן ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַֹ

אֹומרֹו והּוא ‡‰È‰ׁשּיהיה, ¯L‡הֹודיעֹו וכאן ְְְִֶֶ¬∆∆¿∆ְִָ

ורז"ל הּגדֹול. הּׁשם סֹוד ט')למׁשה (ּברכֹות ְְְֵֶַַַַָָ

עּמם אהיה אׁשר זֹו ּבצרה עּמם אהיה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָָּדרׁשּו

ּכתרים ג' סֹוד ּבזה יׁש ּגם אחרת. ְְִֵֶֶֶַַָָָָּבצרה

יבין: ְְִִַַָוהּמׂשּכיל

.'B‚Â ¯Ó‡z ‰k ¯Ó‡iÂאל ׁשּגּלה הגם ּפי' «…∆……«¿ֲִֵֶֶַָ

ׁשאמר ּכמֹו הּׁשם סֹוד עבּדֹו ְְֵֶֶַַַָֹמשה

אּלא ּבאמּור ׁשאינֹו לֹומר חזר אהיה ְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָאׁשר

אֹומרֹו ּכן ּגם והּוא הּׁשם. È�ÁÏLהזּכרת ‰È‰‡ ְְְֵֵַַַַָ∆¿∆¿»«ƒ

ÌÎÈÏ‡אׁשר ל לגּלֹות ּׁשהֹוספּתי מה אבל ¬≈∆ְְְֲֲִֶֶַַַָ

אמרּו ורז"ל ּתאמר. ּבבל הּוא (ׁשם)אהיה ְְְְֶֶַַַַָָֹ

לצרה ּדּיה ּבטענת לקֹונֹו מׁשה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָׁשהחזיר

וצדק חכמה ּדבר ּכי וראיתי והּצצּתי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָּבׁשעתּה

ּדּבּור סֹוף אם ּכי עצמֹו, הּכתּוב מּכח ְְִִִִִַַַָֹּדּברּו

ראׁשֹון מּדּבּור חזרה היתה ולא ּדּבּור ְְְֲִִִִִִַָָָָֹּכתחּלת

היה לא ּבית נאמן לנביאֹו ּדבריו ׁשּגֹומר ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאּלא

אמרּו לזה א', ּדּבּור ּבאמצע וּיאמר לֹומר ְְְִֶֶֶַַַָָֹלֹו

אהיה אׁשר אהיה ּבאֹומרֹו הּוא ּברּו הּׁשם ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָּכי

אמירה לֹומר חזר סּבה ּולצד הענין אמר ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹּגמר

ּדּבּור ׁשּבין ההפרׁש יבין והּמׂשּכיל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאחרת.

הּמניעה וידע אליו והמדּבר ב' לדּבּור ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָראׁשֹון

ה' חׁש לא מּתחּלה אי ּתאמר ואם ְְְִִִֵֵַַַָָֹֹוהּמֹונע.

וכּו'. לפניו לֹומר מׁשה ׁשהצר עד הּדבר ְְְֶֶַַַַַָָָָֻעל

יֹודע ּכי ּתדע יתּבר ּדבריו ּׁשּנדקּדק ּבּמה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּנה

ׁשהיה והּוא ּדבר, על הׂשּכיל חכמה ְְְֲִִֶַַָָָָָָּתעלּומֹות

ּדבריו ּבתחּלת לֹומר צרי˙È·Ï ¯Ó‡˙ ‰k ְְִִִַַָָָ……«¿≈

Ï‡¯NÈמׁשה טענת על ּבא זֹו ׁשּתׁשּובה לצד ƒ¿»≈ְְֲֶֶַַַַָָ

להׁשיבֹו צרי היה ּׁשמֹו מה לי k‰ואמרּו ְְְֲִִִַַָָָָ…

¯Ó‡zהּדבר יעמד לא ּכי ׁשּידע לצד אּלא …«ְֲִֶֶַַַַָָָָֹֹ

אחר ׁשּטען ּכמֹו מׁשה ּׁשּיטען ּבּמה ּכן ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּזה

ּדבריו יצאּו ׁשּלא ּכדי לזה לצרה ּדּיה ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָֹּכ

ּדבריול ואמר ּתאמר ּכה אמר לא בּטלה ְְְַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּתׁשּובת הּוא ׁשהּכל ּבמׁשמעּותם ׁשּיׁש ְְְְִֵֶֶַַַָָֹׁשקּולים

ּכי אמר וטען מׁשה ּוכׁשּבא אליהם אמר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹמה

אהיה אׁשר ּׁשאמר ּומה אהיה אּלא יאמר ְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלא

ּכדי לדֹורֹות הֹודעה ּגם למׁשה הֹודעה ְְְֵֶַָָָָהּוא

עם יהיה סנה ׁשֹוכן ּכי ּבראֹותם לּבם ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָׁשּיתמכּו

ּדבריו מפרׁש היה ואם צרתם, ּבכל ְְְְְִִֵֵָָָָָָָָָָיׂשראל

ׁשלחני אהיה וגֹו' תאמר ּכה ואֹומר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹמּתחּלה

ּבאפן מּיׂשראל זֹו ידיעה נעּדרת היתה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹאליכם

אּלא הּדּבּור, סֹוף היתה הּמחׁשבה ּתחּלת ְְְִִִֶַַַַָָָָָּכי

והבחין ׁשּידע ואּולי מאלהים. מעט חסר ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹמׁשה

ה' לֹו ׁשּיגּלה ורצה עּיּונֹו על סמ ׁשּלא ְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

ּבפרּוׁש: ְְֵַּדעּתֹו

B‚Â'.טו) ¯Ó‡˙ ‰k 'B‚Â „BÚ ¯Ó‡iÂטעם «…∆¿……«¿ַַ

ּברּו הוי"ה ׁשם ב' ּפעם לֹומר ֲֵֶַַַַָָָָׁשחזר

לצד אהיה, ׁשם הֹודעת לֹו הסּפיק ולא ְְְְִִֵֶֶַַָֹהּוא

הּקדֹוׁשֹות הּבחינֹות ּכל ּכֹולל הּוא הוי"ה ׁשם ְְֲִִֵֵַַָָָּכי

הזּכיר לא ּומּתחּלה הּוא. ּברּו ּומיחד ְְְִִִִִָָָָֹֻיחיד

הּקדֹוׁשֹות מּבחינֹות אחת ּבחינה ׁשם אּלא ְְְִִִֵֶַַַָָלֹו

יׂשראל עם ׁשּיהיה ּבזמן ה' ּבּה יתּכּנה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאׁשר

הזּכיר לזה ּבצרה ׁשהיּו ּדּבר ּובזמּנֹו ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָּבצרה,

המיחד. ׁשם והזּכיר ּבעּתֹו ּדבר לצד אהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשם

וגֹו' ה' וגֹו' תאמר ּכה לֹומר ׁשחזר טעם ְְֶַַַַַָֹֹעֹוד

ה' ׁשּׁשלל מׁשה ׁשּיבין עליֹון אל ׁשחׁש ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָלצד

ׁשלל ּגם הוי"ה ׁשם ליׂשראל לֹומר ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָמּדעּתֹו

ׁשלחני וגֹו' אלהי ּבסמּו ּׁשאמר מה ְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹמּלֹומר

לזה וגֹו', ׁשלחני אהיה אּלא יאמר ולא ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹֹוגֹו'

ּכן ּגם יאמר ּכי לֹומר ‡·ÌÎÈ˙Bחזר È‰Ï‡ '‰ ִֵַַַַָֹ¡…≈¬≈∆

ׁשם ּכן ּגם רמז זֹו ּבאמירה ּכי ואראה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָוגֹו'.

ּוב' ּדאברהם א' האבֹות ׁשמֹות ּבתחּלת ְְְְְִִֶֶַַָָָָאהיה

ּביעקב: ואחד ּביצחק אחד ְְְְֲִִֶֶַָָָֹיּודין

„BÚהּמבטיח זה הּוא ּכי יׂשראל ׁשּידעּו ה' ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָיכּון

אהיה ׁשם ּכי הּגאּולה, הבטחת ְְְְִֵֶֶַַַָָָָלהאבֹות

הּבאים הראׁשֹונים ּבּכתּובים הּובא ְִִִִַַָָָֹלא

יׁש ׁשעדין לצד ּגם ּדּברֹותּבהבטחֹות. מיעם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָ

לזה אלהי ה' אנכי יאמר ּדברֹו ּופתח ְְֱִֶֶֶַַָָָָֹֹֹקדׁשֹו

ׁשם הוי"ה. וׁשם אהיה ׁשם להֹודיעם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָהקּדים

ּכדי ּכפׁשּוטֹו הוי"ה וׁשם ּבאנכי, הרמּוז ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹאהיה

אנכי ויאמר ה' ּכׁשּידּבר מׁשה ּדברי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשּיצּדקּו

לֹומר מׁשה צרי ּכי אֹומרים נמצינּו והבן. ְְְִִִִִֵֶַָָה'

ּולצד אליכם ׁשלחני אהיה זה ּבסדר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָליׂשראל

ׁשם על ונקרא לידיעתם חדׁש ׁשם ְְִִִֵֵֶַָָָָָׁשהּוא

ויאמר יחזר ּבצרתם עּמם ׁשהיה ּפי' ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֹהמארע

‡·ÌÎÈ˙B.להם È‰Ï‡ ג'‰' רמז ׁשּגם ואּולי ֶָ¡…≈¬≈∆ְֶַַַָ

ׁשם ׁשהּוא אבֹותם ּבׁשמֹות הרׁשּומים ְְֲִִִֵֶָָאֹותּיֹות

מּלמעלה: ראׁשיהם על נטּוי ְְְִֵֶֶֶַַָָָאהיה



לט zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iriax meil inei xeriy

ּכ ׁשּמאז ,יתּבר הּׁשם מחׁשבת מחׁשבּתֹו לא ּכי ,יתּבר הּׁשם ּדברי הבין ׁשּלא אּלא ּביֹותר, מׁשה חלילה, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשהׂשּכיל,
ׁשּגם אמרּת, יפה וזהּו: ליׂשראל, ׁשּיּגיד ולא הּגיד, לבּדֹו למׁשה אהיה", אׁשר "אהיה :יתּבר ּבאמרֹו ּדעּתֹו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹהיתה
אחת ּפעם אהיה יׂשראל" לבני תאמר "ּכה אּלא: האּלה, ּכּדברים יׂשראל לבני ּתּגיד ׁשּלא היתה, ּכ מּתחּלה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּדעּתי

ודֹוק) ּברכֹות, ּבמסכת מׁשמע החיים.וכן אור ְְְְְֵֶֶַַָָ

(åè)éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéäìû ãBò øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´
ìà ýåýé ìàøNéýìà íëéúáà éýìà íäøáà éý÷çöé é ¦§¨¥¼§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬¦§¨²

ìàåýøãì éøëæ äæå íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷òé é ¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈§¤¬¦§¦−§¬Ÿ
:øc«Ÿ

i"yx£ÌÏÚÏ ÈÓL ‰Ê∑ּככתבֹו יּקרא ׁשּלא העלימהּו לֹומר: וי"ו, רבה)חסר È¯ÎÊ.(שמות ‰ÊÂ∑וכן נקרא, היא לּמדֹו ∆¿ƒ¿…»ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ¿∆ƒ¿ƒְְְִִֵֵָָ
ודֹור" לדֹור זכר ה' לעֹולם, ׁשמ "ה' אֹומר: הּוא החיים.ּדוד אור ְְְְְִִִֵָָָ

È�·Ïטו ¯ÓÈz Ô�„k ‰LÓÏ ÈÈ „BÚ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈
d‰Ï‡ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¡»»¿«¿«¿¡»≈
·˜ÚÈc d‰Ï‡Â ˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰¯·‡c¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»≈»≈¿«¬…
È�¯Îc ÔÈ„Â ÌlÚÏ ÈÓL ÔÈc ÔBÎ˙ÂÏ ÈpÁlL«¿«ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«»¿≈»¿»ƒ

:¯„Â ¯c ÏÎÏ¿»»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אּלא הּׁשם ּבהזּכרת מֹופת ולא אֹות ְְְֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשאין

מׁשה הּכרת ּתחּלת וזה ׁשּכתבנּו. ּכמֹו ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָטעמֹו

ּונבּואֹותיו ׁשלּוחֹותיו ּבכל הּוא ּפׁשּוט נאמן ְְְֱִֶָָָָָּכי

סמ ולא הּׁשם, הזּכיר ׁשּלא ה' ּדברי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹׁשּדקּדק

ׁשמֹו ויזּכיר מּדעּתֹו יפרׁש ּכי לֹומר ּדעּתֹו ְְְְְְִִִֵַַַַַָעל

הּסתם ּומן הּנבּואה אמּונת אצלֹו ׁשהּׂשג ְְְֱִֶֶַַַַַַָָֻאחר

ׁשל מּׁשמֹותיו א' ׁשם למׁשה היה ׁשּידּוע ְְִֵֶֶֶַַַָָָָוּדאי

להרויח מׁשה ׁשּנתּכּון אפׁשר ועֹוד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָהמנּבא.

ּבּה: ה' עּמֹו ׁשּמדּבר הּמּדה היא מה ְִִִֵֶַַַַַָָּדעת

B‚Â'.יד) ‰È‰‡ ¯Ó‡iÂמּדה הֹודיעֹו ּפי' «…∆∆¿∆¿ִִֵָ

למּדת יתיחס זה וׁשם עּמֹו, מדּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשּבּה

מעבּדּות הּמֹוציא ּבחינת היא ואׁשר ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָהרחמים

וצא הּתּקּוניםלחרּות, ּבספר ּׁשאמרּו מה ּולמד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

ו') מצרים(ּתּקּון יציאת ׁשּנזּכרה ּפעמים נ' סֹוד ְְְְְִִִִִִֶַַָָ

חמּׁשים הּמצרּיים ׁשּלקּו טעם הּוא וגם ְְֲִִִִִֶַַַַַָָּבּתֹורה,

ז"ל ּכאֹומרם פ"ה).מּכֹות ּכבר(ש"ר זה וׁשם ְְְְֵֶַָָ

ּכי לֹו ּבאמר ּדבריו ּבנעם עליֹון אל ְְְְֱִֵֶֶַָָָֹֹרמזֹו

ואמר סמ לזה ּכי ואּולי .עּמ EÏאהיה ‰ÊÂ ְְְִִֶֶֶַַַָָָָ¿∆¿

EÈzÁÏL ÈÎ�‡ Èk ˙B‡‰והּוא אנכי ּבחינת ּפי' »ƒ»…ƒ¿«¿ƒְְִִֵַָֹ

וגֹו' אנכי ּדבריו ּפתח סיני ּבהר ה' ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹׁשהזּכיר

הבין לא ׁשּמׁשה אּלא וגֹו' הֹוצאתי ְֲִִֵֵֶֶֶֶָֹאׁשר

מׁשה יבֹוא ּכי ידע ה' ּכי ּדברים ׁשל ְְִִִֶֶַָָָָָעמקן

רב צבא המבּׂשר אמר ונתן הּדבר על ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹלׁשאל

הׂשּכיל מׁשה ּכי ואּולי וסֹודּה. המדּברת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָּבחינה

ליׂשראל, זה ׁשם יזּכיר אם ׁשּׁשֹואל אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָוהבין

‡‰È‰ואֹומרֹו ¯L‡ׁשּנקרא הּׁשם טעם הּוא ְְ¬∆∆¿∆ְִֵֶַַַָ

ּכמֹו ּבצרתם, יׂשראל עם ׁשּיהיה לצד ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּכן

ז"ל י"ב.)ׁשאמרּו ׁשאמר(חגיגה ׁשּדי ׁשם טעם ְֲִֵֶֶַַַַַָָָ

ּבצבאֹו אֹות ׁשהּוא צבאֹות טעם ּדי, ְְְִֶַַַָָָלעֹולמֹו

ט"ז.) והֹווה(ׁשם ׁשהיה לצד הויה ׁשם טעם ְְֲֵֶֶַַַָָָָָ

רצ"ז.),ויהיה, ח"ג לצד(זהר אהיה כן ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַֹ

אֹומרֹו והּוא ‡‰È‰ׁשּיהיה, ¯L‡הֹודיעֹו וכאן ְְְִֶֶ¬∆∆¿∆ְִָ

ורז"ל הּגדֹול. הּׁשם סֹוד ט')למׁשה (ּברכֹות ְְְֵֶַַַַָָ

עּמם אהיה אׁשר זֹו ּבצרה עּמם אהיה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָָּדרׁשּו

ּכתרים ג' סֹוד ּבזה יׁש ּגם אחרת. ְְִֵֶֶֶַַָָָָּבצרה

יבין: ְְִִַַָוהּמׂשּכיל

.'B‚Â ¯Ó‡z ‰k ¯Ó‡iÂאל ׁשּגּלה הגם ּפי' «…∆……«¿ֲִֵֶֶַָ

ׁשאמר ּכמֹו הּׁשם סֹוד עבּדֹו ְְֵֶֶַַַָֹמשה

אּלא ּבאמּור ׁשאינֹו לֹומר חזר אהיה ְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָאׁשר

אֹומרֹו ּכן ּגם והּוא הּׁשם. È�ÁÏLהזּכרת ‰È‰‡ ְְְֵֵַַַַָ∆¿∆¿»«ƒ

ÌÎÈÏ‡אׁשר ל לגּלֹות ּׁשהֹוספּתי מה אבל ¬≈∆ְְְֲֲִֶֶַַַָ

אמרּו ורז"ל ּתאמר. ּבבל הּוא (ׁשם)אהיה ְְְְֶֶַַַַָָֹ

לצרה ּדּיה ּבטענת לקֹונֹו מׁשה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָׁשהחזיר

וצדק חכמה ּדבר ּכי וראיתי והּצצּתי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָּבׁשעתּה

ּדּבּור סֹוף אם ּכי עצמֹו, הּכתּוב מּכח ְְִִִִִַַַָֹּדּברּו

ראׁשֹון מּדּבּור חזרה היתה ולא ּדּבּור ְְְֲִִִִִִַָָָָֹּכתחּלת

היה לא ּבית נאמן לנביאֹו ּדבריו ׁשּגֹומר ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאּלא

אמרּו לזה א', ּדּבּור ּבאמצע וּיאמר לֹומר ְְְִֶֶֶַַַָָֹלֹו

אהיה אׁשר אהיה ּבאֹומרֹו הּוא ּברּו הּׁשם ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָּכי

אמירה לֹומר חזר סּבה ּולצד הענין אמר ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹּגמר

ּדּבּור ׁשּבין ההפרׁש יבין והּמׂשּכיל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאחרת.

הּמניעה וידע אליו והמדּבר ב' לדּבּור ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָראׁשֹון

ה' חׁש לא מּתחּלה אי ּתאמר ואם ְְְִִִֵֵַַַָָֹֹוהּמֹונע.

וכּו'. לפניו לֹומר מׁשה ׁשהצר עד הּדבר ְְְֶֶַַַַַָָָָֻעל

יֹודע ּכי ּתדע יתּבר ּדבריו ּׁשּנדקּדק ּבּמה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּנה

ׁשהיה והּוא ּדבר, על הׂשּכיל חכמה ְְְֲִִֶַַָָָָָָּתעלּומֹות

ּדבריו ּבתחּלת לֹומר צרי˙È·Ï ¯Ó‡˙ ‰k ְְִִִַַָָָ……«¿≈

Ï‡¯NÈמׁשה טענת על ּבא זֹו ׁשּתׁשּובה לצד ƒ¿»≈ְְֲֶֶַַַַָָ

להׁשיבֹו צרי היה ּׁשמֹו מה לי k‰ואמרּו ְְְֲִִִַַָָָָ…

¯Ó‡zהּדבר יעמד לא ּכי ׁשּידע לצד אּלא …«ְֲִֶֶַַַַָָָָֹֹ

אחר ׁשּטען ּכמֹו מׁשה ּׁשּיטען ּבּמה ּכן ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּזה

ּדבריו יצאּו ׁשּלא ּכדי לזה לצרה ּדּיה ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָֹּכ

ּדבריול ואמר ּתאמר ּכה אמר לא בּטלה ְְְַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּתׁשּובת הּוא ׁשהּכל ּבמׁשמעּותם ׁשּיׁש ְְְְִֵֶֶַַַָָֹׁשקּולים

ּכי אמר וטען מׁשה ּוכׁשּבא אליהם אמר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹמה

אהיה אׁשר ּׁשאמר ּומה אהיה אּלא יאמר ְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלא

ּכדי לדֹורֹות הֹודעה ּגם למׁשה הֹודעה ְְְֵֶַָָָָהּוא

עם יהיה סנה ׁשֹוכן ּכי ּבראֹותם לּבם ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָׁשּיתמכּו

ּדבריו מפרׁש היה ואם צרתם, ּבכל ְְְְְִִֵֵָָָָָָָָָָיׂשראל

ׁשלחני אהיה וגֹו' תאמר ּכה ואֹומר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹמּתחּלה

ּבאפן מּיׂשראל זֹו ידיעה נעּדרת היתה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹאליכם

אּלא הּדּבּור, סֹוף היתה הּמחׁשבה ּתחּלת ְְְִִִֶַַַַָָָָָּכי

והבחין ׁשּידע ואּולי מאלהים. מעט חסר ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹמׁשה

ה' לֹו ׁשּיגּלה ורצה עּיּונֹו על סמ ׁשּלא ְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

ּבפרּוׁש: ְְֵַּדעּתֹו

B‚Â'.טו) ¯Ó‡˙ ‰k 'B‚Â „BÚ ¯Ó‡iÂטעם «…∆¿……«¿ַַ

ּברּו הוי"ה ׁשם ב' ּפעם לֹומר ֲֵֶַַַַָָָָׁשחזר

לצד אהיה, ׁשם הֹודעת לֹו הסּפיק ולא ְְְְִִֵֶֶַַָֹהּוא

הּקדֹוׁשֹות הּבחינֹות ּכל ּכֹולל הּוא הוי"ה ׁשם ְְֲִִֵֵַַָָָּכי

הזּכיר לא ּומּתחּלה הּוא. ּברּו ּומיחד ְְְִִִִִָָָָֹֻיחיד

הּקדֹוׁשֹות מּבחינֹות אחת ּבחינה ׁשם אּלא ְְְִִִֵֶַַַָָלֹו

יׂשראל עם ׁשּיהיה ּבזמן ה' ּבּה יתּכּנה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאׁשר

הזּכיר לזה ּבצרה ׁשהיּו ּדּבר ּובזמּנֹו ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָּבצרה,

המיחד. ׁשם והזּכיר ּבעּתֹו ּדבר לצד אהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשם

וגֹו' ה' וגֹו' תאמר ּכה לֹומר ׁשחזר טעם ְְֶַַַַַָֹֹעֹוד

ה' ׁשּׁשלל מׁשה ׁשּיבין עליֹון אל ׁשחׁש ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָלצד

ׁשלל ּגם הוי"ה ׁשם ליׂשראל לֹומר ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָמּדעּתֹו

ׁשלחני וגֹו' אלהי ּבסמּו ּׁשאמר מה ְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹמּלֹומר

לזה וגֹו', ׁשלחני אהיה אּלא יאמר ולא ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹֹוגֹו'

ּכן ּגם יאמר ּכי לֹומר ‡·ÌÎÈ˙Bחזר È‰Ï‡ '‰ ִֵַַַַָֹ¡…≈¬≈∆

ׁשם ּכן ּגם רמז זֹו ּבאמירה ּכי ואראה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָוגֹו'.

ּוב' ּדאברהם א' האבֹות ׁשמֹות ּבתחּלת ְְְְְִִֶֶַַָָָָאהיה

ּביעקב: ואחד ּביצחק אחד ְְְְֲִִֶֶַָָָֹיּודין

„BÚהּמבטיח זה הּוא ּכי יׂשראל ׁשּידעּו ה' ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָיכּון

אהיה ׁשם ּכי הּגאּולה, הבטחת ְְְְִֵֶֶַַַָָָָלהאבֹות

הּבאים הראׁשֹונים ּבּכתּובים הּובא ְִִִִַַָָָֹלא

יׁש ׁשעדין לצד ּגם ּדּברֹותּבהבטחֹות. מיעם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָ

לזה אלהי ה' אנכי יאמר ּדברֹו ּופתח ְְֱִֶֶֶַַָָָָֹֹֹקדׁשֹו

ׁשם הוי"ה. וׁשם אהיה ׁשם להֹודיעם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָהקּדים

ּכדי ּכפׁשּוטֹו הוי"ה וׁשם ּבאנכי, הרמּוז ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹאהיה

אנכי ויאמר ה' ּכׁשּידּבר מׁשה ּדברי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשּיצּדקּו

לֹומר מׁשה צרי ּכי אֹומרים נמצינּו והבן. ְְְִִִִִֵֶַָָה'

ּולצד אליכם ׁשלחני אהיה זה ּבסדר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָליׂשראל

ׁשם על ונקרא לידיעתם חדׁש ׁשם ְְִִִֵֵֶַָָָָָׁשהּוא

ויאמר יחזר ּבצרתם עּמם ׁשהיה ּפי' ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֹהמארע

‡·ÌÎÈ˙B.להם È‰Ï‡ ג'‰' רמז ׁשּגם ואּולי ֶָ¡…≈¬≈∆ְֶַַַָ

ׁשם ׁשהּוא אבֹותם ּבׁשמֹות הרׁשּומים ְְֲִִִֵֶָָאֹותּיֹות

מּלמעלה: ראׁשיהם על נטּוי ְְְִֵֶֶֶַַָָָאהיה
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B‚Â'.טז) zÙÒ‡Â CÏּפעם הּדברים ּכפל טעם ≈¿»«¿»¿ְִַַַַַַָָ

ּביאתֹו ּבעת ּכי לֹומר ה' ׁשּיכּון נראה ְְְִִִֵֵֶֶַַָב'.

איׁש לכל יאמר ּובראׁשֹונה ּבתחּלה ְְְְִִִִִִַַָָָָֹלמצרים

ואחר ליׂשראל מה' ׁשליח ּבא הּוא ּכי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָיׂשראל

להם ויאמר יחד יׂשראל זקני ּכל יקּבץ ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכ

וטעם וגֹו'. עּמֹו את ּפקד ּכי יתּבר ְְְְִִִֶַַַַַָָׁשליחּותֹו

להם הּוא ׁשלּוח איׁש ּכי לּכל הֹודעת ְִִִֶַַַַָָָֹקדימת

זּולת ּכי אליו יתקּבצּו ּכן ׁשּבאמצעּות ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָמה'

ה' נתחּכם ּגם להתקּבץ. אזן אליו יּטה מי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹזה

ואיׁש איׁש לכל ׁשּיאמר ּדברים ְְְְִִִִֶַָָֹלהֹודיעֹו

זקנים, ּבאסיפת יאמר אׁשר ּודברים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹמּיׂשראל

ז"ל ּכאֹומרם הּכבֹוד לצד לבד הּזקנים ְְְְְְִֵַַַַַַָָוטעם

פי"א) וכּו':(ויק"ר אחד מקֹום ְֶָָֹלא

.Èz„˜t „˜tּפקידת ּכנגד ּפקידֹות ב' אמר »…»«¿ƒְְְִִֶֶַַָ

מּצרתם, ּפקידתם ּוכנגד הּגאּולה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָקץ

אֹומרֹו הּגאּולה,‡˙ÌÎוהּוא קץ Â‡˙ּכנגד ְְ∆¿∆ְְֵֶֶַָ¿∆

ÌÎÏ ÈeNÚ‰לגאל ּכדי ּבמצרים צרתם ּכנגד ∆»»∆ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ

אׁשר הארץ אל ּולהעלֹותם מהּצרה ְֲֲֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותם

ּבמצרים להם העׂשּוי זּולת ּכי להם ורמז ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָנׁשּבע.

רמז ּגם הּקץ. זמן עֹודּנּו וגֹו' הּלחץ ְְֵֶֶַַַַַַַָׁשהּוא

את‰ÈeNÚּבאֹומרֹו מהּמצרּיים לּפרע ּבא ּכי ְְ∆»ְִִִִִֵֶַַָָ

להם: עׂשּו ּכבר ְֲֶֶָָָאׁשר

EÏ˜Ï.יח) eÚÓLÂאֹומרֹו יכּוןEÏ˜Ïטעם ¿»¿¿…∆ְַַ¿…∆ְֵַ

הגם מּמּנּו ויקּבלּו יאמינּו ּכי ְְֲֲִִִִִֶַַַלהֹודיעֹו

היה אם ולזה ּׁשמֹו, מה להם יאמר ְְִֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

יׁש עדין אלי אֹו לדברי וׁשמעּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָאֹומר

הּנאמרים ּדברים לצד הּקּבלה טעם ּכי ְְְֱִִִִֶַַַַַַַָָָָָּבּנׁשמע

ּומאֹומרֹו מגּבלEÏ˜Ïמּמּנּו, הּוא הּקֹול הּנה ְִֵֶ¿…∆ְִֵַָֻ

ּׁשאין מה מּזּולתֹו לא הּמֹוציאֹו מאדם ֱִִֵֵֶַַָָָֹהיֹותֹו

ּדברי והם אֹותם להאֹומר ׁשּיּתכנּו הּדברים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָּכן

אמר לזה קֹולֹוEÏ˜Ïהּזּולת, ּכׁשּיֹוציא ּכי ּפי' ֶַַַָָ¿…∆ְִִֵֶ

ׁשאין ׁשלל ּובזה מּמּנּו, יקּבלּו מבּׂשר ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָקֹול

ׁשאלת לא האמּונה להם מעּכב ּדבר ְְֱֵֵֶַַָָָָָֹׁשּום

ּומֹופתים: אֹותֹות לֹומר צרי ואין ְְִִֵֵַַָהּׁשם

.ÌÈi¯·Ú‰ È‰Ï‡ צבאֹות‰' ה' האדֹון הּנה ¡…≈»ƒ¿ƒƒְִֵָָָ

ׁשּיּקרא מתרּצה אינֹו ּכי אליו לֹומר ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָנתחּכם

הּגדֹול ׁשם הֹודיע ולא העברּים על אּלא ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹׁשמֹו

יהיה ׁשּלא ּכדי והּכּונה להעברּים, אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּזה

והלא וגֹו' ידעּתי לא לֹומר לפרעה מקֹום ְְְְֲִַַַַָָֹֹֹלֹו

אינ אּתה אבל העברּים אלהי אמר ה' ְְֱֲִִִֵֵַַַָָָָֹּגם

ׂשדה איׁש ּיּכיר ּומה מאד אּתה ּבזּוי ּכי ְִִִִֶַַַַָָָֹמּכיר

ְְִַָּבמרּגלּיֹות:

.e�ÈÏÚ רגילים�˜¯‰ יהיּו ּכי יחׁשב לבל ּפי' ƒ¿»»≈ְְְְִִִִֵַַֹ

זה על וכן מחר יֹום ּכזה ויהיה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָּבכ

כן אחרי להם ׁשּיאמר אפׁשר ּגם ,ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּדר

אינֹו זה ּדבר ּכי אמרּו לזה ּבענין, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיתמידּו

מקרה ּדר אּלא הרגיל ּדבר אינֹו ּגם ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבתמידּות

אֹומרֹווה e�ÈÏÚ:ּוא ‰¯˜� ְְƒ¿»»≈

.‡p ‰ÎÏ� ‰zÚÂאֹומרֹו‰zÚÂּדבר ּכי ּפי' ¿«»≈¿»»ְ¿«»ִֵָָ

ּבלא ּומּיד ּתכף לעׂשֹותֹו צריכין הם ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹזה

זמן. קבע לא אלהיהם ּכי זמן ׁשאלת ְְְֱִֵֵֶַַַַָֹֹׁשּום

ׁשעה לפי אּלא זה ּדבר אינֹו ּכי ירצה ְְִִִֵֶֶֶָָָָָאֹו

ּבזה והּכּונה עלינּו, ּבנקרה ׁשּפרׁשנּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּוכמֹו

ׁשאמר עצמֹו LÏL˙מהּטעם C¯c ‡p ‰ÎÏ� ְֵֶַַַַַָ≈¿»»∆∆¿∆

ÌÈÓÈ: »ƒ

.ÌÈÓÈ ˙LÏLּכן ׁשאמר ּדברים ׁשל וטעמן ¿∆»ƒְְֲִֵֶֶַַָָָ

אּׁשה וׁשאלה ּבסמּו ׁשאמר ְְְֲִֶַַָָָָָלצד

מציאּות אין כן יאמרּו לא ואם וגֹו' ְְְְְְִִִֵֵֶָֹֹמּׁשכנּתּה

ולצאת וגֹו' כסף ּכלי ּולהלֹותם מהם ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹלׁשאל

ה' צּוה לּמה הּדעת ּתנּוח ּובזה ּגדֹול. ְִִֶַַַַָָָָָָּברכּוׁש

ולא מקּדם ּבזמן מהּׁשכנֹות וגֹו' ּכסף ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֻׁשאילת

מארץ לצאתם הּטֹוב ּדברֹו ּבא עת עד ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹהמּתין

ׁשהּדברים ּגם ּומה להם, יאמר וׁשם ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹמצרים

ׁשּלמחר ּבּיֹום נאמרּו ּובזמּנם ּבמקֹומן ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשם

חדׁש. י"ב קדם לאמרם ּצר מה ּכן ואם ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֹיצאּו

לבבם לחּזק היה זה ּכי לֹומר נראה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָוהיה

zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iying meil inei xeriy

(èé)Cìäì íéøöî Cìî íëúà ïzé-àì ék ézòãé éðàå©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤¦§©−¦©«£®Ÿ
:ä÷æç ãéa àìå§−Ÿ§¨¬£¨¨«

i"yx£CÏ‰Ï ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ÌÎ˙‡ ÔzÈ ‡Ï∑מֹודיעֹו אני ׁשאין עֹוד ּכל ּכלֹומר, החזקה, ידי לֹו מראה אני אין אם …ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿«ƒ«¬…ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
"להל אתכם יּתן "לא החזקה, ÔzÈ.ידי ‡Ï∑:ּכמֹו יׁשּבֹוק, לא כ)[ּכּתרגּומֹו] נתּתי",(בראשית לא ּכן לא)"על (שם ְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ…ƒ≈ְְְְְִִֵַַַָֹ

ה נתינה לׁשֹון וכּלן – עּמדי" להרע אלהים נתנֹו חזקה,"ולא ׁשּידֹו ּבׁשביל ולא חזקה", ּביד "ולא מפרׁשים ויׁש ם. ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
יעקב רּבי ׁשל מּׁשמֹו ּתּקיף. ּדחילּה קדם מן ולא אֹותֹו ּומתרּגמינן וגֹו', מצרים את והּכיתי ידי את אׁשלח מאז ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכי

לי נאמר מנחם .ּברּבי ְְֱִִֵֶַַַ

(ë)éúàìôð ìëa íéøöî-úà éúékäå éãé-úà ézçìLå§¨«©§¦³¤¨¦Æ§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ¦§§Ÿ½̈
:íëúà çlLé ïë-éøçàå Baø÷a äNòà øLà£¤¬¤§¤−§¦§®§©«£¥¥−§©©¬¤§¤«

(àë)ék äéäå íéøöî éðéòa äfä-íòä ïç-úà ézúðå§¨«©¦²¤¥¬¨«¨©¤−§¥¥´¦§¨®¦§¨¨Æ¦´
:í÷éø eëìú àì ïeëìúהחיים אור ¥«¥½¬Ÿ¥«§−¥¨«

(áë)éìëe óñë-éìk dúéa úøbîe dzðëMî äMà äìàLå§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´¥½̈§¥¤²¤§¥¬
ízìvðå íëéúða-ìòå íëéða-ìò ízîNå úìîNe áäæ̈−̈§¨®Ÿ§©§¤À©§¥¤Æ§©§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−

:íéøöî-úà¤¦§¨«¦

kÏÓ‡יט ÔBÎ˙È ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ ÈÏb ÈÓ„˜e¿»«¿≈¬≈»ƒ¿»¿«¿»
:ÛÈwz dÏÈÁc Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ÏÊÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈»¿»ƒ√»¿≈≈«ƒ

È˙כ ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ ˙È ÔBt ÁlL‡Â»¬««»¿«¿À¿ƒ¿∆¿≈»
ÔB‰È�Èa „aÚ‡ Èc È˙ÂL¯t ÏÎa È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿…¿ƒ¿»ƒƒ«¿≈≈≈

:ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿««»¿

È�ÈÚaכא ÔÈÓÁ¯Ï ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ôz‡Â¿∆≈»«»»≈¿«¬ƒ¿≈≈
:ÔÈ�˜È¯ ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔeÎ‰˙ È¯‡ È‰ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈ƒ≈¬≈¿»»¿»≈»ƒ

d˙Èaכב ˙·È¯wÓe dz·aLÓ ‡˙z‡ Ï‡L˙Â¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ«≈«
ÔeÂL˙e ÔÈLe·Ïe ·‰„c ÔÈ�Óe ÛÒÎc ÔÈ�Ó»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
˙È Ôep˜B¯˙e ÔBÎÈ˙�a ÏÚÂ ÔBÎÈ�a ÏÚ«¿≈¿«¿»≈¿ƒ»

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכפּתֹור ּולדרּכנּו עּקר. זה ואין הּגאּולה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּבאמּתּות

ׁשהּוא הּטעם להם לֹומר ה' הצר ּכי ְִֶֶֶַַַַַַָָֻופרח

וגֹו' ימים ׁשלׁשת ּדר נלכה ׁשּיאמרּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹהּסֹובב

לחזר. ׁשּדעּתם לצד וגֹו' אּׁשה וׁשאלה ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבזה

ועּתה. ּתבת עֹוד יתּבאר ְְְִֵֵַַָָָּובסמּו

ÔÈ„ÚÂיצו לּמה סֹוף ּכל סֹוף לב לתת צרי «¬«ƒְִֵֵַָָָָָ

ּדעּתם לגנב מהּמּוסר ׁשאינם ּדברים ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹה'

והאמת חפציהם, ּבהׁשאלת ּבין ּבהליכתם ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבין

לצד ּכי צדק מׁשּפט הּוא הּמעׂשה ּכל ְְֲִִִֶֶֶַַַַָּכי

ׂשכיר, ׂשכר להעלֹות צריכין ּביׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָׁשּׁשעּבדּו

לּמצרּיים יׂשראל איׁש מּתׁשּובת ּולמד ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָוצא

צ"א.) אׁשר(סנהדרין ּכליהם מהם ּכׁשּתבעּו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָ

ערמה ּדר הּדבר ה' יעׂשה לּמה אּלא ְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשאלּום,

יׂשראל מּפדֹות ידֹו קצרה קצֹור לא ח"ו ְְְִִִֵָָָָָֹּכי

רֹואֹות ועיניהם ממֹונם ּולהֹוציא ּכרחם ְְְְִֵֵֶַָָָָּבעל

ְָוכלֹות:

‰‡¯�Âּכדי להטעֹותם ּבזה ה' נתּכּון ּכי לֹומר ¿ƒ¿∆ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

וגֹו' ּבפרעה להּכבד אחריהם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹׁשּירּדפּו

זה ּבדר הליכתם זּולת ּגם ההׁשאלה ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָוזּולת

רֹודפים הּמצרּיים היּו לא לחזר ּדעת ְְֲִִִִַַַַַָֹֹעל

ּבׁשּלח ּבפרׁשת ּׁשּכתבנּו מה ועּין ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָאחריהם.

וגֹו': ּפרעה לבב וּיהפ ְְְֵֵַַַַָָֹּבּפסּוק

ˆÓ˙Â‡רז"ל אמרּו ּכי לדברנּו פי"ד)אֹות (שמו"ר ¿ƒ¿»ְְִִֵַַָָ

מצּפּוני יׂשראל ּגּלּו האפלה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשּבימי

ּוסגּלֹותיהם אֹוצרֹותיהם וידעּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָֻהּמצרּיים

הּמצרים היּו לא ׁשאלתם ּוביֹום ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹוחפציהם

לא ולּמה ּדאברהם מארי להכחיד, ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹיכֹולים

ׁשּנתּכּון וּדאי אּלא ּדבר, מבין ואין אז ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָנטלּום

ויּכבד ּכּנזּכר אחריהם לרּדף זה ּכסדר ׁשּיעׂשּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹה'

ממֹונם ׁשּנטלּו עצמֹו מּצד הּמעׂשה ּובענין ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָּבהם.

מהאּנס, ׁשּלֹו את אדם להּציל ּבזה אּסּור ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין

את להּציל מערים ׁשהיה מּיעקב ּולמד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹוצא

ג' מּמעׂשה ּולמד וצא הארמי, לבן מּיד ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּלֹו

פ"ג)ּתּנאים מאׁשת(יֹומא ּפקדֹונם הּצילּו אׁשר ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

אֹומרֹו והּוא אּסּור, ּבזה ואין ערמה ּבדר ְְְְְִִֵֶֶֶָָָּכּדֹור

י"ח)הּנביא ּׁשּלפנינּו(ּתהּלים ּומה וגֹו'. עּקׁש ועם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

ּכי ּובר נקי יֹותר הּוא ּבכלהענין ּדקּדקּתי ְְְְִִִִִֵַָָָָָ

ׁשקר ּדבר ּבהם ואין ּבענין הּנאמרים ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדברים

לׁשֹון וגם ּכלל, החזרה ּבלׁשֹונם הזּכירּו לא ְְְְֲִִִִַַָָָָָֹּכי

ק מעלת לצד רצהזה לא יׂשראל אלהי דֹוׁשֹו ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָֹֹ

יׂשראל ּבני הם אּלא אליו הּדברים ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָלכּנֹות

ּתבת אמר ולזה ּכזה, לֹומרzÚÂ‰ידּברּו ּפי' ְְְֵֶֶַַַָָָ¿«»ֵַ

ׁשאם עליֹון. ּדברי ולא עצמם ּדברי הם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹּכי

נקרה הּדר זה על הּכּונה היה ועּתה אמר ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלא

ּבדברי ּתמצא כן ּוכמֹו וגֹו', נלכה ואמר ְְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָעלינּו

לֹו אמר ּפרעה עם א')מׁשה עּמי(ה' את ׁשּלח ְִִֶֶַַַַַָֹ

יׂשראל אּלא זמן הזּכיר לא ּבּמדּבר לי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹויחּגּו

לֹו ג')אמרּו והגם(ה' וגֹו', ּדר ּנא נלכה ְְְֲֵֶֶַַָָָ

על סמ ועּתה אמרּו לא ׁשם ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּבדבריהם

ּבאֹומרֹו נעם ּבאמרי והבינֹותי ראׁשֹון. ְְְְֲִִִִֵַַָֹּפסּוק

ּדבריו ּכל ּכי ּבּמדּבר לי ויחּגּו עּמי את ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹׁשּלח

לא מּמצרים ׁשּיצאּו ּדֹור ׁשהרי ואמת, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹצדק

ואת ּפגריהם נפלּו ׁשם ּכי ּבּמדּבר אּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָחגגּו

ּכן ּגם ׁשאֹותם והגם לארץ, ה' הכניס ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבניהם

הם יחׁשבּו לא כן ּפי על אף מּמצרים ְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹיצאּו

מּבן והם והּזֹובחים העֹובדים הּגדֹולים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָאּלא

וצדק. אמת ה' ּדברי ּכל ּובזה ׁשנה, ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶָָָָעׂשרים

ּכי ׁשקר ּדבר ּבֹו אין וגֹו' הּכסף הׁשאלת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָּגם

ּבעד ׁשעּכבּוהּו אּלא לידם ּבא ׁשאילה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָּבתֹורת

ׁשעבדּו ׂשכיר ׂשכר ּכנגד להם ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּתביעתם

לחׁשּבֹון ּוכׁשּיבֹואּו ּבנינים ּכּמה ּובנּו ְְְְִִֶֶַָָָָָאֹותם

מה הּמצרּיים להם ויׁשלימּו החׁשּבֹון ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָידּיקּו

להם: ֵֶֶַָּׁשּנֹוגע

˙Á‡Âהּדבר הכריח ּומה לי עמדה ׁשאלתי ¿««ְְְִִִִֵַַַָָָָָ

ּבני אחרי הּמצרים לרּדף ּכן ְְְְֲִִִִֵֵֵַַֹלהיֹות

עּמֹו ּובכל ּבפרעה ה' יּכבד לא ולּמה ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֹֹיׂשראל

זדּו אׁשר עצמֹו ּבּדבר היאֹור עליהם ְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַָָָויעלה

הּנׁשים וגם עּמֹו ּולכל לפרעה ה' יצף ְְְְְִֵַַַַָָָָֹוׁשם

ויֹוציא האמּור לכל צרי היה ולא ְְְְִִַָָָָָָָֹוהּטף

ׁשּיּטלּו אֹו ּכרחם ּבעל וזהב ּבכסף ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל

אפלה ימי ּבׁשבעת פי"ד)הּכל להם(שמו"ר ּכי ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

ואּולי .ּבסמּו ׁשּכתבנּו ּכמֹו וחּפׂשּום אֹור ְְְְְְִֶַַָָָָהיה

קריעת ּכי הא' טעמים, לב' ּככה ה' עׂשה ְְְִִִִַָָָָָָּכי

ּוכבֹודֹו ית' ּגדּלתֹו ּפרסמּו ּופלאיו סּוף ְְְְְִִַָָָֻים

כן נעׂשה היה ּׁשּלא מה ּכּידּוע עֹולם ֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹמלא

ּכנגד מּדה מֹודד ה' ּכי ב' וטעם אחר, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבאפן

ז"ל ואמרּו י"א:)מּדה הּמצרּיים(סֹוטה ּכי ְְְִִִִִַָָָ

ּבפה ּבתחּלה לׁשעּבדם יׂשראל על ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָנתחּכמּו

ּבּמּדה מדד ּבצדק והּׁשֹופט ּבפר ּכ ואחר ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָר

ימים ג' נלכה ר ּבפה מּתחּלה ּכי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָעצמּה

ּכ ואחר וגֹו' ׂשמלֹותיכם ּכסּפיכם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָהׁשאילּונּו

יצא ׁשּלא האדֹון נתחּכם ּפנים ּכל ועל ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבפר

ּכּנזּכר ׁשקר ּדבר יׂשראל מּפי ז')ּגם ּתּתן(מיכה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ליעקב: ְֱֲֶַֹאמת

¯Ì˜Èכא) eÎÏ˙ ‡Ïמׁשּפט ה' רמז ּכאן . …≈¿≈»ְִַַָָ

ּבֹו ּדכתיב עברי ט"ו)עבד לא(ּדברים ְְְִִִִִֶֶָֹ

לֹו: ּתעניק הענק ריקם ְְֲֲִֵֵֶַַַָּתׁשלחּנּו
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(èé)Cìäì íéøöî Cìî íëúà ïzé-àì ék ézòãé éðàå©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤¦§©−¦©«£®Ÿ
:ä÷æç ãéa àìå§−Ÿ§¨¬£¨¨«

i"yx£CÏ‰Ï ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ÌÎ˙‡ ÔzÈ ‡Ï∑מֹודיעֹו אני ׁשאין עֹוד ּכל ּכלֹומר, החזקה, ידי לֹו מראה אני אין אם …ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿«ƒ«¬…ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
"להל אתכם יּתן "לא החזקה, ÔzÈ.ידי ‡Ï∑:ּכמֹו יׁשּבֹוק, לא כ)[ּכּתרגּומֹו] נתּתי",(בראשית לא ּכן לא)"על (שם ְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ…ƒ≈ְְְְְִִֵַַַָֹ

ה נתינה לׁשֹון וכּלן – עּמדי" להרע אלהים נתנֹו חזקה,"ולא ׁשּידֹו ּבׁשביל ולא חזקה", ּביד "ולא מפרׁשים ויׁש ם. ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
יעקב רּבי ׁשל מּׁשמֹו ּתּקיף. ּדחילּה קדם מן ולא אֹותֹו ּומתרּגמינן וגֹו', מצרים את והּכיתי ידי את אׁשלח מאז ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכי

לי נאמר מנחם .ּברּבי ְְֱִִֵֶַַַ

(ë)éúàìôð ìëa íéøöî-úà éúékäå éãé-úà ézçìLå§¨«©§¦³¤¨¦Æ§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ¦§§Ÿ½̈
:íëúà çlLé ïë-éøçàå Baø÷a äNòà øLà£¤¬¤§¤−§¦§®§©«£¥¥−§©©¬¤§¤«

(àë)ék äéäå íéøöî éðéòa äfä-íòä ïç-úà ézúðå§¨«©¦²¤¥¬¨«¨©¤−§¥¥´¦§¨®¦§¨¨Æ¦´
:í÷éø eëìú àì ïeëìúהחיים אור ¥«¥½¬Ÿ¥«§−¥¨«

(áë)éìëe óñë-éìk dúéa úøbîe dzðëMî äMà äìàLå§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´¥½̈§¥¤²¤§¥¬
ízìvðå íëéúða-ìòå íëéða-ìò ízîNå úìîNe áäæ̈−̈§¨®Ÿ§©§¤À©§¥¤Æ§©§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−

:íéøöî-úà¤¦§¨«¦

kÏÓ‡יט ÔBÎ˙È ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ ÈÏb ÈÓ„˜e¿»«¿≈¬≈»ƒ¿»¿«¿»
:ÛÈwz dÏÈÁc Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ÏÊÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈»¿»ƒ√»¿≈≈«ƒ

È˙כ ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ ˙È ÔBt ÁlL‡Â»¬««»¿«¿À¿ƒ¿∆¿≈»
ÔB‰È�Èa „aÚ‡ Èc È˙ÂL¯t ÏÎa È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿…¿ƒ¿»ƒƒ«¿≈≈≈

:ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿««»¿

È�ÈÚaכא ÔÈÓÁ¯Ï ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ôz‡Â¿∆≈»«»»≈¿«¬ƒ¿≈≈
:ÔÈ�˜È¯ ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔeÎ‰˙ È¯‡ È‰ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈ƒ≈¬≈¿»»¿»≈»ƒ

d˙Èaכב ˙·È¯wÓe dz·aLÓ ‡˙z‡ Ï‡L˙Â¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ«≈«
ÔeÂL˙e ÔÈLe·Ïe ·‰„c ÔÈ�Óe ÛÒÎc ÔÈ�Ó»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
˙È Ôep˜B¯˙e ÔBÎÈ˙�a ÏÚÂ ÔBÎÈ�a ÏÚ«¿≈¿«¿»≈¿ƒ»

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכפּתֹור ּולדרּכנּו עּקר. זה ואין הּגאּולה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּבאמּתּות

ׁשהּוא הּטעם להם לֹומר ה' הצר ּכי ְִֶֶֶַַַַַַָָֻופרח

וגֹו' ימים ׁשלׁשת ּדר נלכה ׁשּיאמרּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹהּסֹובב

לחזר. ׁשּדעּתם לצד וגֹו' אּׁשה וׁשאלה ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבזה

ועּתה. ּתבת עֹוד יתּבאר ְְְִֵֵַַָָָּובסמּו

ÔÈ„ÚÂיצו לּמה סֹוף ּכל סֹוף לב לתת צרי «¬«ƒְִֵֵַָָָָָ

ּדעּתם לגנב מהּמּוסר ׁשאינם ּדברים ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹה'

והאמת חפציהם, ּבהׁשאלת ּבין ּבהליכתם ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבין

לצד ּכי צדק מׁשּפט הּוא הּמעׂשה ּכל ְְֲִִִֶֶֶַַַַָּכי

ׂשכיר, ׂשכר להעלֹות צריכין ּביׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָׁשּׁשעּבדּו

לּמצרּיים יׂשראל איׁש מּתׁשּובת ּולמד ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָוצא

צ"א.) אׁשר(סנהדרין ּכליהם מהם ּכׁשּתבעּו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָ

ערמה ּדר הּדבר ה' יעׂשה לּמה אּלא ְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשאלּום,

יׂשראל מּפדֹות ידֹו קצרה קצֹור לא ח"ו ְְְִִִֵָָָָָֹּכי

רֹואֹות ועיניהם ממֹונם ּולהֹוציא ּכרחם ְְְְִֵֵֶַָָָָּבעל

ְָוכלֹות:

‰‡¯�Âּכדי להטעֹותם ּבזה ה' נתּכּון ּכי לֹומר ¿ƒ¿∆ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

וגֹו' ּבפרעה להּכבד אחריהם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹׁשּירּדפּו

זה ּבדר הליכתם זּולת ּגם ההׁשאלה ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָוזּולת

רֹודפים הּמצרּיים היּו לא לחזר ּדעת ְְֲִִִִַַַַַָֹֹעל

ּבׁשּלח ּבפרׁשת ּׁשּכתבנּו מה ועּין ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָאחריהם.

וגֹו': ּפרעה לבב וּיהפ ְְְֵֵַַַַָָֹּבּפסּוק

ˆÓ˙Â‡רז"ל אמרּו ּכי לדברנּו פי"ד)אֹות (שמו"ר ¿ƒ¿»ְְִִֵַַָָ

מצּפּוני יׂשראל ּגּלּו האפלה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשּבימי

ּוסגּלֹותיהם אֹוצרֹותיהם וידעּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָֻהּמצרּיים

הּמצרים היּו לא ׁשאלתם ּוביֹום ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹוחפציהם

לא ולּמה ּדאברהם מארי להכחיד, ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹיכֹולים

ׁשּנתּכּון וּדאי אּלא ּדבר, מבין ואין אז ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָנטלּום

ויּכבד ּכּנזּכר אחריהם לרּדף זה ּכסדר ׁשּיעׂשּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹה'

ממֹונם ׁשּנטלּו עצמֹו מּצד הּמעׂשה ּובענין ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָּבהם.

מהאּנס, ׁשּלֹו את אדם להּציל ּבזה אּסּור ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין

את להּציל מערים ׁשהיה מּיעקב ּולמד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹוצא

ג' מּמעׂשה ּולמד וצא הארמי, לבן מּיד ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּלֹו

פ"ג)ּתּנאים מאׁשת(יֹומא ּפקדֹונם הּצילּו אׁשר ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

אֹומרֹו והּוא אּסּור, ּבזה ואין ערמה ּבדר ְְְְְִִֵֶֶֶָָָּכּדֹור

י"ח)הּנביא ּׁשּלפנינּו(ּתהּלים ּומה וגֹו'. עּקׁש ועם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

ּכי ּובר נקי יֹותר הּוא ּבכלהענין ּדקּדקּתי ְְְְִִִִִֵַָָָָָ

ׁשקר ּדבר ּבהם ואין ּבענין הּנאמרים ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדברים

לׁשֹון וגם ּכלל, החזרה ּבלׁשֹונם הזּכירּו לא ְְְְֲִִִִַַָָָָָֹּכי

ק מעלת לצד רצהזה לא יׂשראל אלהי דֹוׁשֹו ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָֹֹ

יׂשראל ּבני הם אּלא אליו הּדברים ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָלכּנֹות

ּתבת אמר ולזה ּכזה, לֹומרzÚÂ‰ידּברּו ּפי' ְְְֵֶֶַַַָָָ¿«»ֵַ

ׁשאם עליֹון. ּדברי ולא עצמם ּדברי הם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹּכי

נקרה הּדר זה על הּכּונה היה ועּתה אמר ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלא

ּבדברי ּתמצא כן ּוכמֹו וגֹו', נלכה ואמר ְְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָעלינּו

לֹו אמר ּפרעה עם א')מׁשה עּמי(ה' את ׁשּלח ְִִֶֶַַַַַָֹ

יׂשראל אּלא זמן הזּכיר לא ּבּמדּבר לי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹויחּגּו

לֹו ג')אמרּו והגם(ה' וגֹו', ּדר ּנא נלכה ְְְֲֵֶֶַַָָָ

על סמ ועּתה אמרּו לא ׁשם ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּבדבריהם

ּבאֹומרֹו נעם ּבאמרי והבינֹותי ראׁשֹון. ְְְְֲִִִִֵַַָֹּפסּוק

ּדבריו ּכל ּכי ּבּמדּבר לי ויחּגּו עּמי את ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹׁשּלח

לא מּמצרים ׁשּיצאּו ּדֹור ׁשהרי ואמת, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹצדק

ואת ּפגריהם נפלּו ׁשם ּכי ּבּמדּבר אּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָחגגּו

ּכן ּגם ׁשאֹותם והגם לארץ, ה' הכניס ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבניהם

הם יחׁשבּו לא כן ּפי על אף מּמצרים ְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹיצאּו

מּבן והם והּזֹובחים העֹובדים הּגדֹולים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָאּלא

וצדק. אמת ה' ּדברי ּכל ּובזה ׁשנה, ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶָָָָעׂשרים

ּכי ׁשקר ּדבר ּבֹו אין וגֹו' הּכסף הׁשאלת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָּגם

ּבעד ׁשעּכבּוהּו אּלא לידם ּבא ׁשאילה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָּבתֹורת

ׁשעבדּו ׂשכיר ׂשכר ּכנגד להם ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּתביעתם

לחׁשּבֹון ּוכׁשּיבֹואּו ּבנינים ּכּמה ּובנּו ְְְְִִֶֶַָָָָָאֹותם

מה הּמצרּיים להם ויׁשלימּו החׁשּבֹון ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָידּיקּו

להם: ֵֶֶַָּׁשּנֹוגע

˙Á‡Âהּדבר הכריח ּומה לי עמדה ׁשאלתי ¿««ְְְִִִִֵַַַָָָָָ

ּבני אחרי הּמצרים לרּדף ּכן ְְְְֲִִִִֵֵֵַַֹלהיֹות

עּמֹו ּובכל ּבפרעה ה' יּכבד לא ולּמה ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֹֹיׂשראל

זדּו אׁשר עצמֹו ּבּדבר היאֹור עליהם ְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַָָָויעלה

הּנׁשים וגם עּמֹו ּולכל לפרעה ה' יצף ְְְְְִֵַַַַָָָָֹוׁשם

ויֹוציא האמּור לכל צרי היה ולא ְְְְִִַָָָָָָָֹוהּטף

ׁשּיּטלּו אֹו ּכרחם ּבעל וזהב ּבכסף ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל

אפלה ימי ּבׁשבעת פי"ד)הּכל להם(שמו"ר ּכי ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

ואּולי .ּבסמּו ׁשּכתבנּו ּכמֹו וחּפׂשּום אֹור ְְְְְְִֶַַָָָָהיה

קריעת ּכי הא' טעמים, לב' ּככה ה' עׂשה ְְְִִִִַָָָָָָּכי

ּוכבֹודֹו ית' ּגדּלתֹו ּפרסמּו ּופלאיו סּוף ְְְְְִִַָָָֻים

כן נעׂשה היה ּׁשּלא מה ּכּידּוע עֹולם ֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹמלא

ּכנגד מּדה מֹודד ה' ּכי ב' וטעם אחר, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבאפן

ז"ל ואמרּו י"א:)מּדה הּמצרּיים(סֹוטה ּכי ְְְִִִִִַָָָ

ּבפה ּבתחּלה לׁשעּבדם יׂשראל על ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָנתחּכמּו

ּבּמּדה מדד ּבצדק והּׁשֹופט ּבפר ּכ ואחר ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָר

ימים ג' נלכה ר ּבפה מּתחּלה ּכי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָעצמּה

ּכ ואחר וגֹו' ׂשמלֹותיכם ּכסּפיכם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָהׁשאילּונּו

יצא ׁשּלא האדֹון נתחּכם ּפנים ּכל ועל ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבפר

ּכּנזּכר ׁשקר ּדבר יׂשראל מּפי ז')ּגם ּתּתן(מיכה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ליעקב: ְֱֲֶַֹאמת

¯Ì˜Èכא) eÎÏ˙ ‡Ïמׁשּפט ה' רמז ּכאן . …≈¿≈»ְִַַָָ

ּבֹו ּדכתיב עברי ט"ו)עבד לא(ּדברים ְְְִִִִִֶֶָֹ

לֹו: ּתעניק הענק ריקם ְְֲֲִֵֵֶַַַָּתׁשלחּנּו
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i"yx£d˙Èa ˙¯bÓe∑ּבּבית אּתּה ּגרה ׁשהיא וכן∑ÌzÏv�Â.מאֹותּה ּותרֹוקּנּון, יב)ּכתרּגּומֹו את(שמות "וינּצלּו ƒ»«≈»ִִִֵֶַַָָָָ¿ƒ«¿∆ְְְְְְִֵֶַַַ
לג)מצרים", צד(שם ּבמחּברת חּברֹו ּומנחם יסֹוד. ּבֹו והּנּו"ן עדים", את יׂשראל ּבני עם"וּיתנּצלּו לא)"י "וּיּצל(בראשית ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

והיא יסֹוד הּנּו"ן היתה לא אם ּכי ּדבריו, יאמנּו ולא מאבינּו", אלהים הּציל "אׁשר אביכם", מקנה את ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹאלהים
ּכמֹו: ונפעלּתם, ּבלׁשֹון אּלא ּופעלּתם, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת ּתהא לא ּבחיר"ק, כח)נקּודה האדמה",(דברים מן "ונּסחּתם ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

כו) אֹויב",(ויקרא ּביד אֹויביכם",(שם)"ונּתּתם לפני כב)"ונּגפּתם ּבתֹוכּה",(יחזקאל ז)"ונּתכּתם לׁשֹון(ירמיה נּצלנּו", "ואמרּתם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
מדּברת ּכׁשהיא ,נֹוׁש נֹותן, נֹוׂשא, נֹוגף, ׁשל ּכנּו"ן מּמּנה, ונֹופלת לפרקים ּבתיבה ּבאה ׁשהיא נּו"ן וכל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָנפעלנּו,

ּכגֹון: ּבחטף, ּבׁשו"א ּתּנקד ּופעלּתם, מה)לׁשֹון אביכם",(בראשית את לב)"ּונׂשאתם הּגלעד",(במדבר ארץ את להם "ּונתּתם ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
יז) –(בראשית ּדבר ׁשם ויסֹוד היא, הּיסֹוד מן ּבחיר"ק הּנקּודה ׁשּזאת אֹומר אני לכן ערלתכם". ּבׂשר את ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ"ּונמלּתם

ּכמֹו: ּבחיר"ק, יּנקד ּופעלּתם ּבלׁשֹון ּכׁשּידּבר לּמּוד, ּכּפּור, ּדּבּור, ּכמֹו: הּכבדים, הּלׁשֹונֹות מן והּוא כ)נּצּול, (במדבר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
הּסלע", אל מה)"ודּברּתם הּבית",(יחזקאל את יא)"וכּפרּתם ּבניכם(דברים את אֹותם החיים.""ולּמדּתם אור ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

ã(à)eòîLé àìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïòiå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ¦§§−
éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a:ýåýé E §Ÿ¦®¦´«Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

ּבקֹולי יׁשמעּו ולא לי יאמינּו לא א)והן סימן(ד, ּכי אליו, יׁשמעּו ּפקדּתי" "ּפקֹוד יאמר ׁשאם למׁשה אמר ה' הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ

נגאלים יהיּו זה ׁשּבלׁשֹון ּבידם יח)מסּור ג, לעיל סבּור(רש"י היה ׁשהּוא לֹומר, ויׁש אליו. יׁשמעּו לא יׂשראל ׁשּבני חׁשׁש ּומּדּוע , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לקלט יתקּׁשּו הּגאּלה ּבׂשֹורת את ּכׁשּיׁשמעּו וגם יׂשראל, ּבני אצל רגיל לדבר הּגלּות הפְך הּׁשעּבּוד ואריכּות הּגלּות קׁשי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּמּצד

ּגאּלתם. זמן הּגיע ׁשאכן ּולהרּגיׁש החייםאֹותּה אור ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻ

(á):ähî øîàiå Eãéá äf-äî ýåýé åéìà øîàiå©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−©¤´§¨¤®©−Ÿ¤©¤«
i"yx£E„È· ‰fÓ∑,ּופׁשּוטֹו ּבכׁשרים. ׁשחׁשדּת ללקֹות, חּיב אּתה ׁשּביד מּזה לדרׁש: אחת, ּתיבה נכּתב ּכאדםלכ «∆¿»∆ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עץ אֹותּה עֹוׂשה הריני לֹו: אמר הן. לֹו: אמר היא. אבן ׁשּלפני ׁשּזֹו אּתה מֹודה לחברֹו: החיים.ׁשאֹומר אור ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ÈÏא Ôe�Ó‰È ‡Ï ‡‰Â ¯Ó‡Â ‰LÓ ·È˙‡Â«¬≈…∆«¬«¿»»¿≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ ÈpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒƒ¬≈≈¿»ƒ¿¿≈»

:ÈÈ¿»

ËeÁ¯‡:ב ¯Ó‡Â C„Èa ÔÈ„ ‰Ó ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»»≈ƒ»«¬«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כב) ÌzÏv�Âאדם הּצלת הּתר רמז ּכאן ¿ƒ«¿∆¿ֵֶַַַָָָָָ

יסֹובבּו ׁשּבזה ירמז אֹו מאּנס. ְְְִֵֶֶַָָָֹממֹונֹו

ב' ּבאמצעּות ּכי ים ּבמצּלֹות לרדת ְְְְִִִִֶֶֶַָָָֻלּמצרים

ּגם ימים ׁשלׁשת ּדר ללכת ׁשּידּברּו ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהמצאֹות

לרּדף אֹותם יסֹובב זה ּכליהם מהם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָֹּכׁשּיׁשאלּו

ּבמצּלֹות: וירדּו ְְְֲִֵֵֶַֻאחריהם

B‚Â'.א) ‰LÓ ÔÚiÂּמקֹום מה לדעת צרי «««∆¿ִַַַָָָ

ואמר ה' ׁשהבטיחֹו אחר יאמינּו לא ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָֹלטענת

יאמינּו לא לֹוּמר ּכפל לּמה עֹוד .לקל ְְְֲִֶַַַָָָָֹֹוׁשמעּו

לצדולא ּכי לֹומר אפׁשר והיה ּבקֹולי. יׁשמעּו ְְְְְְְִִִֶַַָָָֹ

עליהם לּבֹו סמ לא ורצֹון ּבחירה ּבעל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאדם

ואֹומרֹו ּבאמּונה. eÚÓLÈׁשּיצּדיקּו ‡ÏÂ'ּפי וגֹו' ְְְֱִֶֶַָ¿…ƒ¿¿ְֵ

ּדר ואין לׁשמע. ירצּו לא קֹולֹו ׁשמיעת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַֹֹאפי'

להרהר לֹו היה לא ּכי הּכתּוב ּבכּונת מסּפיק ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹזה

ּביׂשראל. ּכ ּכל ולחׁשד יתּבר מּדֹותיו ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹאחר

אֹומרֹו לדקּדק יׁש לא‰Ôעֹוד אם אמר ולא ְְְֵֵַ≈ְִַָֹֹ

רמּב"ם ּׁשּכתב מה ּדר על נכֹון על ויתּבאר ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָוגֹו'.

נבּואה אין וז"ל הּתֹורה יסֹודי מהלכֹות ְְְְְִֵֵֵַָָּבפ"ז

ׁשלם וכּו' ּבחכמה וגדֹול חכם על אּלא ְְְְֵֶַָָָָָָָָׁשֹורה

לׁשֹונֹו וזה מׁשנה הּכסף וכתב ע"כ, וכּו' ְְְְְְִֶֶֶֶַַָּבגּופֹו

עׁשיר ׁשּיהיה ׁשּצרי ּכתב לא לּמה עּיּון ְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹוצרי

צריכין ּתנאים ׁשאֹותם ותרץ ועניו ְְְְִִִִֵֵֶָָָָּגּבֹור

אּלא לפרׁש נחת לא ורמּב"ם ּבקביעּות ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלּמתנּבא

אם אפי' והּנה ּבקביעּות. ׁשּלא הּמתנּבא ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַֹעל

מה אקראי מׁשה ׁשל זֹו נבּואה ׁשּתחׁשב ְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹנאמר

הּנׁשמעת טענה טֹוען כן ּפי על אף ּכן ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּׁשאינֹו

יאמן ׁשּבהם ּתנאים חסר הּוא ּכי ענותנּותֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָלצד

אֹומרֹו והּוא ליׂשראל, הּואÔ‰Âנביא וכן ּפי' ְְְְִִֵָָ¿≈ְֵֵ

ּגדֹול חכם אני אין ּכי לי יאמינּו ׁשּלא ֲֲִִִִִֵֶַַָָָֹהּדין

ואין המאּׁשרים הּתנאים מּכל ּומלא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻּבחכמה

ׁשּכן ּכמֹו ּבקביעּות נביא אחׁשב אם לֹומר ְְִִִִִֵֵֵֶַָָָצרי

מהּׁשם ּובא הֹול הּוא ּכי האמת ּכפי ְֱִִֵֵֵֶַָָהּוא

ׁשּיהיה צרי ּכן אם ּולמצרים ּולפרעה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹליׂשראל

ׁשהיה האֹות ל וזה היה, כן ּׁשּלא מה ְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹעׁשיר

ּבּמדּבר אּלא נתעּׁשר ולא צאנֹו לחֹותנֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹרֹועה

ל"ח.)מהּלּוחֹות יׂשראל(נדרים יבֹואּו אם ּכן ואם ְְְִִִִֵֵֵַָָָ

ּכפי לי יאמינּו לא הן הּמׁשּפט לזקניהם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָֹֹלׁשאל

ּׁשאמר ּומה ÈÏB˜aהּדין. eÚÓLÈ ‡ÏÂרמז ּכאן ִֶַַַָ¿…ƒ¿¿¿ƒַָָ

ּוכמֹו ּפה ּכבד הּוא ּכי הּנׁשמעת טענה ְְְֲִִֶַַַַַָעֹוד

זה ודבר ּפה. ּכבד ּכי ּבפרּוׁש ּכ אחר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּגּלה

ׁשּיהיה ּבאקראי אפי' הּמתנּבא מּתנאי אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּוא

ולזה הּגּוף, מחסרֹוני אחד וזה ּבגּופֹו, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשלם

ּוכבד ּפה כבד ּכי קֹול לסּבת יׁשמעּו ולא ְְְְְְִִִֶַַַַָֹאמר

הּטעם ואמר הּוא, �¯‡‰לׁשֹון ‡Ï e¯Ó‡È Èk ְַַַַָָƒ…¿…ƒ¿»

EÈÏ‡עּקר ּכל ל ׁשּיראה ראּוי אינ ּפי' וגֹו' ≈∆ְְְִֵֵֵֶֶָָָָ

מׁשה זֹו טענה טען ּׁשּלא ּומה ּבאקראי. ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָֹואפי'

מה ּׁשמֹו מה לי ואמרּו אּלא ׁשאל ולא עּתה ְְְְִֶַַַַַָָָָֹעד

יאמינּו ׁשּלא להם חֹוׁשׁש ׁשאינֹו יּגיד ׁשּזה ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹאמר

ידיעת אחר מחּזר היה לא לזה חֹוׁשׁש היה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשאם

ׁשמ זה אליו יאמר ׁשּתכף ּדבר ׁשהּוא י:הּׁשם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ÈÏe‡Â'וגֹו ואמרּו ראׁשֹונה ּבׁשאלה נתּכּון ּכי ¿«ְְְְְִִִִֵֵַָָָ

ּבֹו יעׂשה אׁשר וסֹודֹו ׁשמֹו ה' ְְְֲֲֶֶֶֶַַׁשּיגּלה

עׂשֹות יפליא המפרׁש ׁשם ּכי ְְְֲִִִֵַַָָֹנפלאֹות,

מעלֹות ּבין הּקנינים ּכל יקנה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּובאמצעּותֹו

ויׁשלים והחכמה האׁשר מעלֹות ּבין ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֻהּמרּגׁשֹות

ּבסֹוד לנבּואה ראּוי להיֹות צ"א)עצמֹו (ּתהּלים ְְְְְִִִִַָָ

ּבעיניהם יפליא ּגם ׁשמי, ידע ּכי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָאׂשּגבהּו

אפׁשר אליו ה' ּובתׁשּובת הּׁשם. מּדרכי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָנפלאֹות

ונפלאֹות ּוסגּלֹותיו הּׁשם סֹודי הֹודיעֹו ְְְִִֵֵֶַָָֹֻׁשּלא

ּכמֹו וגֹו' והן וטען חזר לזה ּבהם, יפליא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָאׁשר

ְִֵֶַׁשּפרׁשּתיו:

B‡זֹו טענה לטען מׁשה נתרּגׁש ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹאפׁשר

ּדבר לֹו ה' ׁשאמר לצד אּלא יאמינּו לא ְֲִֵֶֶַַַָָָָֹהן

ואני אֹומרֹו והּוא מּקדם, ׁשמע ּׁשּלא מה ְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹחדׁש

להל מצרים מל אתכם יּתן לא ּכי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹידעּתי

ׁשּלא לּה מׁשּכחת מעּתה אמר חזקה, ּביד ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָֹֹולא

הן ּכן אם יׁשּלחם ולא ׁשליחּותֹו ּפרעה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַֹֹיחׁשיב

יׁשלח ולא הּׁשליחּות ּוכׁשּיתרּבה לי, יאמינּו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַֹֹלא

יאמרּו ּכי והּטעם ּבקֹולי, לׁשמע ׁשּלא ְְְְִִִִֶַַַַֹֹֹיֹוסיפּו

EÈÏ‡ ‰‡¯� ‡Ïמאל הּדברים היּו ׁשאם וגֹו' …ƒ¿»≈∆ְְִִֵֵֶַָָ

ולא ּדבריו לעׂשֹות ׁשּימאן זה הּוא מי ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹעליֹון

ּבּקיר מׁשּתין לֹו י"ד)יׁשחית א' אּלא(מלכים ְְְִִִִֶַַַָָ

הּׂשגּת: לא נבּואה ואפי' ׁשלח ה' לא ּכי ְְְֲֲִִִַַַַָָָֹֹוּדאי

·E„È.ב) ‰fÓ 'B‚Â ¯Ó‡iÂזֹו ׁשאלה אין «…∆¿«∆¿»∆ְֵֵָ

לבלעם ה' לׁשאלת ט')ּדֹומה כ"ב (ּבּמדּבר ְְְְִִִֵַַָָָ
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ז"ל ואמרּו וגֹו' האנׁשים פי"ט)מי ׁשּמצאֹו(ב"ר ְְְְֲִִֶָָָָ

ידעּת, אּתה לֹומר לֹו ׁשהיה רגלים מי ׁשל ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעביט

נעלם ׁשהענין הּוא הּׁשאלה מׁשמעּות ׁשם ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָּכי

מה ּדעּתֹו מגּלה ּׁשּמׁשיב ּומּמה עליו, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָוׁשֹואל

ׁשאלה ּכן ּׁשאין מה רגלים, מי ׁשל עביט ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּׁשהּוא

ּבידֹו ּכי היה ּגלּוי ּכי הּנעלם על ׁשאל לא ְֱִִֶַַַָָָָָָֹזֹו

הּדבר, על ּבפיו ׁשּיֹודה ׁשרֹוצה ּכמי אּלא ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָמּטה

רּבֹו מצות מׁשה hÓ‰,ועׂשה ¯Ó‡iÂוׁשעּור ְְִֶַַָָ«…∆«∆ְִ

ּׁשאּתה מה מבחין אּתה וּיאמר הּוא ְְִֶֶַַַַַַָָָֹמׁשמעּות

אני אדֹוני הן לֹו ואמר הּוא מה ּביד ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָלֹוקח

מּטה: ׁשהּוא ּׁשּבידי ּבּמה ְִִֶֶֶֶַַַָמּכיר

B‚Â'.ג) LÁ�Ï È‰ÈÂלרמז הּוא זה אֹות ּכּונת «¿ƒ¿»»¿ְִֶַַָֹ

ּולמד וצא לּנחׁש, ּתתיחס הּקלּפה ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָּכי

לֹו ורמז ס"מ, ּבחינת הּוא ּכי הּקדמֹוני ְְְִִִִַַַַָָָמּנחׁש

מאּבד העצּום ּבכחֹו מׁשה ידי ּבאמצעּות ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹּכי

מּמּנּוּכח ידֹו ּוכׁשּירף יבׁש לעץ ויהיה הּנחׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

מּפניו. מׁשה ׁשּנס עד לנחׁש יהיה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּומׁשליכֹו

לזה ּכי ּבאֹומרֹוואּולי ·E„Èנתּכּון ‰fÓ'ּפי ְְְְִִֵֶַַָ«∆¿»∆ֵ

הׂשּכלה להתנֹועעׁשּיׂשּכיל התחיל אם ּבֹו ּדּקה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

מעט, מעט לחיֹות ׁשּיתחיל ּדדברא ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָּכעכּברא

ולפעמים עכּבר מעּוטֹו מעּוט יּמצא ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָולפעמים

מׁשה והׁשיב חציֹו, ולפעמים ּפי'hÓ‰מעּוטֹו ְְְְִִִִֵֶֶָ«∆ֵ

יבׁש, עץ LÁ�Ïּכּלֹו È‰ÈÂ ‰ˆ¯‡ e‰ÎÏLiÂ'ּפי ֵֵָֻ««¿ƒ≈«¿»«¿ƒ¿»»ֵ

ואֹומרֹו נחׁש, היה אחת ּבפעם ‡¯ˆ‰הויה ְְְֲַַַַָָָָָָ«¿»

ּכי הארץ מעלת ּתגּדל הּנחׁש ּבער ּכי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָרמז

ּדברים ּבזה והראהּו לֹו, ונחׁשבת לחמֹו ְְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָהּוא

ליׂשראל, עצמֹו האֹות ׁשּיעׂשה ּגם למׁשה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָרּבים

E„Èואֹומרֹו ÁÏLׁשּיצא ׁשהגם הראהּו ּפי' וגֹו' ְְ¿«»¿ְְֲֵֶֶֶַָָָ

ּולהסיר עליו להתחּזק ּבמׁשה ּכח יׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹמרׁשּותֹו

ואֹומרֹו ּכחֹו. B·�Êaמּמּנּו ÊÁ‡Â,ּבֹו אמר ולא ְְִֶֹ∆¡…ƒ¿»ְַָֹ

הּנחׁש ׁשחׁשׁשת להיֹות אליו לֹומר ה' ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָנתּכּון

לקחת יתחּכם אם ּכי מּזנבֹו יּקחהּו אם ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָהיא

הּזנב מּכל מחּוׁש אין הּנֹוׁש וידחק ְְִִֵֵֵַַָָָֹֹראׁשֹו

ּפחד. ּבאין ּבזנבֹו אפי' אחז ה' אליו אמר ְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹלזה

אֹומר הּוא Baוכן ˜ÊÁiÂׁשּנזּדּמן ּבּמקֹום ּפרּוׁש ְֵֵ««¬∆ְִֵֵֶַַָ

ּבלקיחתֹו למּטה והיה ּפחד, ּבאין BtÎaלֹו ְְְְִִֵֶַַַָָָ¿«

ּכאחת ּכחֹו יבׁש מׁשה ּבכף ּבנגיעתֹו ְְְִִֵֶַַַַָָֹּפרּוׁש

ויהי אֹומרֹו והּוא חּיּות ׁשּום ּבֹו נֹותר ְְְְִַַַֹולא

ּבכּפֹו: ְְֶַַלמּטה

‡·˙Ì.ה) È‰Ï‡ 'B‚Â e�ÈÓ‡È ÔÚÓÏטעם ¿«««¬ƒ¿¡…≈¬…»ַַ

ּפעם. אחר ּפעם וגֹו' אבתם אלהי ְְֱֲֵַַַַַַָֹֹאֹומרֹו

האדם ׁשליטת ׁשּתהיה מהּנמנע ּכי ׁשרמז ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאּולי

ׁשּנגלה למי אּלא האֹות ּכחזיֹון הּנחׁש ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּבבחינת

הּדבר יהיה ולזה העֹולם, אבֹות אלהי ְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹאליו

וגֹו': אבתם אלהי אליו נראה ּכי ְְְֱֲִִֵֵָָָֹֹלאֹות
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:BøNák äáL-äpäå B÷éçî¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«

i"yx£'B‚Â ‰·L ‰p‰Â B˜ÈÁÓ d‡ˆBiÂ∑:נאמר לא ּבראׁשֹונה ׁשהרי ּפרענּות, מּמּדת לבא ממהרת טֹובה ׁשּמּדה מּכאן «ƒ»≈≈¿ƒ≈»»¿ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ
רבה)"מחיקֹו" .(שמות ֵֵ

(ç)úàä ì÷ì eòîLé àìå Cì eðéîàé àì-íà äéäå§¨¨Æ¦´Ÿ©«£¦´½̈§´Ÿ¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ
:ïBøçàä úàä ì÷ì eðéîàäå ïBLàøä̈«¦®§¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ¨©«£«

Â‰Â‰ג ‡Ú¯‡Ï È‰Ó¯e ‡Ú¯‡Ï È‰ÈÓ¯ ¯Ó‡Â«¬«¿ƒƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»«¬»
:È‰BÓ„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ÈeÁÏ¿ƒ≈«¬«…∆ƒ√»ƒ

d·�Êaד „BÁ‡Â C„È ËÈLB‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈¿»¿≈¿«¿≈
‡¯ËeÁÏ ‰Â‰Â da Û˜˙‡Â d„È ËÈLB‡Â¿≈¿≈¿«¿≈≈«¬»¿¿»

:d„Èaƒ≈

‡Ï‰‡ה ÈÈ CÏ ÈÏb˙‡ È¯‡ Ôe�Ó‰Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¬≈ƒ¿¿ƒ»¿»¡»»
˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡ ÔB‰˙‰·‡„¿«¿«¿¡»≈¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»

:·˜ÚÈc d‰Ï‡Â≈»≈¿«¬…

CtËÚaו C„È ÔÚk ÏÈÚ‡ „BÚ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»≈¿«¿»¿ƒ¿»
‡¯ÂÁ d„È ‡‰Â d˜t‡Â dtËÚa d„È ÏÈÚ‡Â¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿«¿«¿»¿≈«¿»

:‡bÏ˙Î¿«¿»

d„Èז ·È˙‡Â CtËÚÏ C„È ·È˙‡ ¯Ó‡Â«¬«»≈¿»¿ƒ¿»«¬≈¿≈
˙Â‰ ˙·˙ ‡‰Â dtËÚÓ d˜Ù‡Â dtËÚÏ¿ƒ¿≈¿«¿«≈ƒ¿≈¿»»«¬«

:d¯N·k¿ƒ¿≈

Ï˜Ïח ÔeÏa˜È ‡ÏÂ CÏ Ôe�Ó‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿»¿»¿«¿¿«
:‰‡¯˙· ‡˙‡ Ï˜Ï Ôe�Ó‰ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡˙‡»»«¿»»ƒ≈¿¿«»»«¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ז"ל ואמרּו וגֹו' האנׁשים פי"ט)מי ׁשּמצאֹו(ב"ר ְְְְֲִִֶָָָָ

ידעּת, אּתה לֹומר לֹו ׁשהיה רגלים מי ׁשל ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעביט

נעלם ׁשהענין הּוא הּׁשאלה מׁשמעּות ׁשם ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָּכי

מה ּדעּתֹו מגּלה ּׁשּמׁשיב ּומּמה עליו, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָוׁשֹואל

ׁשאלה ּכן ּׁשאין מה רגלים, מי ׁשל עביט ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּׁשהּוא

ּבידֹו ּכי היה ּגלּוי ּכי הּנעלם על ׁשאל לא ְֱִִֶַַַָָָָָָֹזֹו

הּדבר, על ּבפיו ׁשּיֹודה ׁשרֹוצה ּכמי אּלא ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָמּטה

רּבֹו מצות מׁשה hÓ‰,ועׂשה ¯Ó‡iÂוׁשעּור ְְִֶַַָָ«…∆«∆ְִ

ּׁשאּתה מה מבחין אּתה וּיאמר הּוא ְְִֶֶַַַַַַָָָֹמׁשמעּות

אני אדֹוני הן לֹו ואמר הּוא מה ּביד ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָלֹוקח

מּטה: ׁשהּוא ּׁשּבידי ּבּמה ְִִֶֶֶֶַַַָמּכיר

B‚Â'.ג) LÁ�Ï È‰ÈÂלרמז הּוא זה אֹות ּכּונת «¿ƒ¿»»¿ְִֶַַָֹ

ּולמד וצא לּנחׁש, ּתתיחס הּקלּפה ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָּכי

לֹו ורמז ס"מ, ּבחינת הּוא ּכי הּקדמֹוני ְְְִִִִַַַַָָָמּנחׁש

מאּבד העצּום ּבכחֹו מׁשה ידי ּבאמצעּות ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹּכי

מּמּנּוּכח ידֹו ּוכׁשּירף יבׁש לעץ ויהיה הּנחׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

מּפניו. מׁשה ׁשּנס עד לנחׁש יהיה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּומׁשליכֹו

לזה ּכי ּבאֹומרֹוואּולי ·E„Èנתּכּון ‰fÓ'ּפי ְְְְִִֵֶַַָ«∆¿»∆ֵ

הׂשּכלה להתנֹועעׁשּיׂשּכיל התחיל אם ּבֹו ּדּקה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

מעט, מעט לחיֹות ׁשּיתחיל ּדדברא ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָּכעכּברא

ולפעמים עכּבר מעּוטֹו מעּוט יּמצא ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָולפעמים

מׁשה והׁשיב חציֹו, ולפעמים ּפי'hÓ‰מעּוטֹו ְְְְִִִִֵֶֶָ«∆ֵ

יבׁש, עץ LÁ�Ïּכּלֹו È‰ÈÂ ‰ˆ¯‡ e‰ÎÏLiÂ'ּפי ֵֵָֻ««¿ƒ≈«¿»«¿ƒ¿»»ֵ

ואֹומרֹו נחׁש, היה אחת ּבפעם ‡¯ˆ‰הויה ְְְֲַַַַָָָָָָ«¿»

ּכי הארץ מעלת ּתגּדל הּנחׁש ּבער ּכי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָרמז

ּדברים ּבזה והראהּו לֹו, ונחׁשבת לחמֹו ְְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָהּוא

ליׂשראל, עצמֹו האֹות ׁשּיעׂשה ּגם למׁשה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָרּבים

E„Èואֹומרֹו ÁÏLׁשּיצא ׁשהגם הראהּו ּפי' וגֹו' ְְ¿«»¿ְְֲֵֶֶֶַָָָ

ּולהסיר עליו להתחּזק ּבמׁשה ּכח יׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹמרׁשּותֹו

ואֹומרֹו ּכחֹו. B·�Êaמּמּנּו ÊÁ‡Â,ּבֹו אמר ולא ְְִֶֹ∆¡…ƒ¿»ְַָֹ

הּנחׁש ׁשחׁשׁשת להיֹות אליו לֹומר ה' ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָנתּכּון

לקחת יתחּכם אם ּכי מּזנבֹו יּקחהּו אם ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָהיא

הּזנב מּכל מחּוׁש אין הּנֹוׁש וידחק ְְִִֵֵֵַַָָָֹֹראׁשֹו

ּפחד. ּבאין ּבזנבֹו אפי' אחז ה' אליו אמר ְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹלזה

אֹומר הּוא Baוכן ˜ÊÁiÂׁשּנזּדּמן ּבּמקֹום ּפרּוׁש ְֵֵ««¬∆ְִֵֵֶַַָ

ּבלקיחתֹו למּטה והיה ּפחד, ּבאין BtÎaלֹו ְְְְִִֵֶַַַָָָ¿«

ּכאחת ּכחֹו יבׁש מׁשה ּבכף ּבנגיעתֹו ְְְִִֵֶַַַַָָֹּפרּוׁש

ויהי אֹומרֹו והּוא חּיּות ׁשּום ּבֹו נֹותר ְְְְִַַַֹולא

ּבכּפֹו: ְְֶַַלמּטה

‡·˙Ì.ה) È‰Ï‡ 'B‚Â e�ÈÓ‡È ÔÚÓÏטעם ¿«««¬ƒ¿¡…≈¬…»ַַ

ּפעם. אחר ּפעם וגֹו' אבתם אלהי ְְֱֲֵַַַַַַָֹֹאֹומרֹו

האדם ׁשליטת ׁשּתהיה מהּנמנע ּכי ׁשרמז ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאּולי

ׁשּנגלה למי אּלא האֹות ּכחזיֹון הּנחׁש ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּבבחינת

הּדבר יהיה ולזה העֹולם, אבֹות אלהי ְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹאליו

וגֹו': אבתם אלהי אליו נראה ּכי ְְְֱֲִִֵֵָָָֹֹלאֹות
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i"yx£ÔB¯Á‡‰ ˙‡‰ Ï˜Ï e�ÈÓ‡‰Â∑,ל יאמינּו הרע, לׁשֹון עליכם ׁשּסּפרּתי על לקיתי ּבׁשבילכם להם: מׁשּתאמר ¿∆¡ƒ¿…»…»«¬ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׂשרה ּבׁשביל ואבימל ּפרעה ּכגֹון: ּבנגעים, לֹוקים להם להרע ׁשהּמזּדּוגין ,ּבכ לּמדּו .ׁשּכבר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

(è)ì íb eðéîàé àì-íà äéäåàìå älàä úBúàä éðL §¨¿̈¦´Ÿ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤§³Ÿ
eéäå äLaiä zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì ïeòîLé¦§§Æ§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈©©¨¨®§¨³

:úLaia íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈©©¨«¤
i"yx£¯‡È‰ ÈÓÈnÓ zÁ˜ÏÂ∑מן נפרע הּוא ּברּו ּכׁשהּקדֹוׁש (ּפרּוׁש: מאלהּותם נפרע ראׁשֹונה ׁשּבמּכה להם רמז ¿»«¿»ƒ≈≈«¿…ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

יׁשן) ּברׁש"י לדם. והפכם אֹותם, המחּיה לּנילּוס עֹובדים ׁשהיּו ּתחּלה, מאלהּותם נפרע B‚Â'.האּמֹות, ÌÈn‰ eÈ‰Â∑ ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ¿»««ƒ¿
הם ׁשּבידֹו אני ׁשֹומע ּבּיּבׁשת, לדם היאר מן ּתּקח אׁשר הּמים והיּו נאמר: אּלּו ּבעיני, נראה ּפעמים. ׁשּתי והיּו ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹוהיּו

ּדם יהיּו ׁשּלא מלּמדנּו עכׁשו אבל ּבהויתן, יהיּו לארץ ּכׁשּירדּו ואז לדם, ּבּיּבׁשתנהפכים ׁשּיהיּו החיים.עד אור ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(é)éëðà íéøác Léà àì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ¦̧§¨¦¹¨ÀŸ¦
ìMî íb ìBîzî íbék Ecáò-ìà Eøac æàî íb íL ©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²¥¨¬©¤§−¤©§¤®¦¯

ì ãáëe ät-ãáë:éëðà ïBL §©¤²§©¬¨−¨«Ÿ¦
i"yx£'B‚Â ÏBÓzÓ Ìb∑:ּבׁשליחּותֹו ליל ּבּסנה מׁשה את מפּתה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה ימים ׁשבעה ׁשּכל למדנּו «ƒ¿¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

הּׁשביעי ּבּיֹום עֹומד היה והּוא ׁשּׁשה, הרי הם, רּבּויין ּגּמין, ּוׁשלׁשה ׁשלׁשה, הרי – ּדּבר מאז ׁשלׁשם, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹמּתמֹול,
עליו וקּבל ּבֹו ׁשחרה עד ּתׁשלח", ּביד נא "ׁשלח עֹוד: זאת לֹו רבה)ּכׁשאמר ּגדּלה(שמות לּטל רֹוצה היה ׁשּלא זה, וכל . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

הּכהן) לעלי נאמר ועֹוד וגֹו'. הּלוי אחי אהרן (הלא ׁשּנאמר: היה, ונביא הימּנּו ּגדֹול ׁשהיה אחיו, אהרן (שמואלעל ְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
ב) וכן:א אהרן, הּוא ּבמצרים", ּבהיֹותם אבי ּבית אל נגליתי כ)"הנגלה וגֹו'",(יחזקאל מצרים ּבארץ להם "ואּודע ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

נאמרה לאהרן נבּואה, ואֹותּה הׁשליכּו". עיניו ׁשּקּוצי איׁש אליהם t‰."ואמר „·k∑ּובלׁשֹון מדּבר. אני ּבכבדּות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ¿«∆ְְְֲִִִֵֵַ
בלב"ו החיים.לע"ז אור ַַ

(àé)ílà íeNé-éî Bà íãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼µ¦«¨´¦¥½
:ýåýé éëðà àìä øeò Bà çwô Bà Løç Bà́¥¥½¬¦¥−©´¦¥®£¬Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ‰t ÌN ÈÓ∑?הּמצרי על ּפרעה לפני נּדֹון ּכׁשהיית לדּבר לּמד ‡Ìl.מי ÌeNÈ ÈÓ B‡∑(תנחומא)מי ƒ»∆¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹƒ»ƒ≈ִ
ׁשמעּו ׁשּלא חרׁשים, מׁשרתיו ואת ,הריגת ּבמצות נתאּמץ ׁשּלא אּלם, ּפרעה עלי?עׂשה קמ)ּבצּוֹותֹו (שבת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ונמלטּת? הּבימה מן ּכׁשּברחּת ראּו ׁשּלא עורים, עׂשאם מי ההֹורגים, ‡�ÈÎ.ולאסּפקלטֹורין ‡Ï‰∑עׂשיתי ה' ׁשּׁשמי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ¬…»…ƒְִִִֶָ
זאת החיים.ּכל אור ָֹ

‡˙i‡ט ÔÈ¯˙Ï Û‡ Ôe�Ó‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿«ƒ¿≈»«»
‡inÓ ·q˙Â CpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¿«¿ƒ»¿ƒ«ƒ«»
Èc ‡iÓ ÔB‰ÈÂ ‡zLaÈÏ „BL˙Â ‡¯‰�·„ƒ¿«¬»¿≈¿«∆¿»ƒ«»ƒ
:‡zLaÈa ‡Ó„Ï ÔB‰ÈÂ ‡¯‰� ÔÓ ·qƒ̇«ƒ«¬»ƒƒ¿»¿«∆¿»

‚·¯י ‡Ï ÈÈ eÚ·a ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»¿»»¿«
Û‡ È‰BÓ˜cÓ Û‡ ÈlÓzÓ Û‡ ‡�‡ ÏelÓc¿ƒ¬»«ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ«
ÏÏÓÓ ¯ÈwÈ È¯‡ Cc·Ú ÌÚ ‡zÏlÓc ÔcÚÓ≈ƒ«¿«∆¿»ƒ«¿»¬≈«ƒ«¿»

:‡�‡ ÔLÈÏ ˜ÈnÚÂ¿«ƒƒ»¬»

‡Bיא ‡L�‡Ï ‡ÓeÙ ÈÂL ÔÓ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«ƒ»«¬»»
B‡ ‡Á˜Ù B‡ ‡L¯Á B‡ ‡ÓÏ‡ ÈÂL ÔÓ»«ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿»

:ÈÈ ‡�‡ ‡Ï‰ ‡¯ÈeÚ«ƒ»¬»¬»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

e�ÈÓ‡È.ט) ‡Ï Ì‡ ‰È‰Âלפני ספק יׁש וכי ¿»»ƒ…«¬ƒְְִִֵֵֵָ

וׁשמעּו אמר ּכבר והלא ועֹוד ְְְְֲַַָָָֹהקב"ה,

והיה הּוא ּכ הּדברים ׁשּׁשעּור ואּולי .ְְְְִִֶֶַַָָָָֹלקל

זה טעם ל יסּפיק ולא עֹוד ּתחּוׁש עדין ְְְֲִִִֶַַַַָֹאם

נתּכּון ּכי נראה עֹוד יאמינּו. וּדאי ׁשּבֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַלֹומר

והּוא נראה, ׁשאינֹו ספק ּגם להסיר לֹו ְְְִִֵֵֶֶַַָָלֹומר

לא הגםּדלמא ּבלּבם האמּונה יׂשראל יחליטּו ְְְֱֲֲִִִִֵַַָָָָָֹ

אמר לזה האמּונה, העדר יּכר לא ְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּבפניהם

יכֹול אינֹו זה וספק וגֹו' יאמינּו לא ְְֲִִֵֵֶַָָֹאם

ספקא אּכא מי עליו לֹומר למׁשה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָלהתּברר

ׁשּבּלב ּדברים ׁשהם לא אם לֹומר ׁשמּיא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹקּמי

האמּונה הכחׁשת ספק מּמּנּו להסיר האדֹון ְְֱִִֵֶַַָָָָָָָָּובא

האֹותֹות: ׁשלׁש ּבאמצעּות יׂשראל ְְְְִֵֵֶָָָָּבלב

.'B‚Â ÌÈn‰ eÈ‰Âרׁש"י יׂשראל עיני מאֹור ¿»««ƒ¿ְְִִֵֵֵַָ

והיּו והיּו אֹומרֹו טעם ּכי ּבעיניו נראה ְְְְְִִֵֶַַָָָז"ל

ּבּיּבׁשת. ׁשּיהיּו עד לדם יהיּו ׁשּלא לֹומר ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹהּוא

לׁשבח טעם ּבֹו מֹוסיף ואני חן. קדֹוׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָודברי

הּוא אהרן ּכי ה' ׁשּצּוה עצמֹו מּטעם הּוא ְֲִִִִֶַַַַָֹּכי

ז"ל ואמרּו ּביאֹור, ּבמּטהּו פ"ט)יּכה (שמו"ר ְְְְֵֶַַַָ

ׁשהגן לצד היאֹור להּכֹות יכֹול אינֹו מׁשה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָּכי

ויהיּו היאֹור מּמימי ׁשּיּקח ה' צּוה וכאן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּבעדֹו,

מׁשה ידי על הּמּכה ּתהיה ׁשּלא ונתחּכם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלדם

אמר ּבידֹוeÈ‰Âלזה ׁשּיהיּו זמן ּכל ּבהויתן ֶַָָ¿»ְְְֲִֶַַָָָָָ

אין ּובזה ּדם יהיּו ּבּיּבׁשת ׁשּיהיּו אחר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא

מׁשה: ידי על ּבא ְֵֶַַָָלּקּותם

‡„�È.י) Èa 'B‚Â ‰LÓ ¯Ó‡iÂׁשּנסּתמּו אחר «…∆∆¿ƒ¬…»ְְִֶַַ

מּמּדת מה' לבּקׁש חזר הּטענֹות ְְִִִֵֵֶַַַַָָמּמּנּו

הרחמיםהרחמים, ּׁשם ה' אל לֹומר ּדּיק ולזה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אמרֹותיו ּכל אּלא מּקדם ּכן אמר ּׁשּלא ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמה

ואמר לפניו להתחּנן והתחיל האלהים, אל ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָֹהם

Èa:ורּצּוי ּתחּנה לׁשֹון ƒְְְִִָ

B‡ּבאֹומרֹו יאמינּוÈaירצה ׁשּלא טעם ּפרּוׁש ְְְִֶƒֲִֵֶַַַֹ

ּכׁשּיראּוני ּבי הּתלּוי החּסרֹון לצד ְְְִִִִֶַַַָָהּוא

ואֹומרֹו ּדּבר, יֹודע אני אין ּדּבּור ואפי' ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַעּלג

ÏBÓzÓ Ìbחׁשב ּכי אליו לֹומר נתּכּון וגֹו' «ƒ¿ְְִִֵֵַַַָָ

יּוסר ׁשלׁש ּפעמים עּמֹו ה' ׁשּידּבר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּבאמצעּות

ּפעם ׁשּדּבר ׁשראה וכיון צחֹות וידּבר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּפגמֹו

צעק ּדברים איׁש לא ועֹודּנּו ג' ּגם ב' ּגם ְְִִֶַַַָָֹא'

וּדאי ּומעּתה קבּוע מּומֹו ׁשהרי ה' אל ֲִֵֵֶֶַַַַָָלּבֹו

ה' אליו נראה אם יאמרּו ּכי לֹו יאמינּו ְְֲִִִִֵֶַָָֹֹׁשּלא

ּפגמֹו: מסיר ְִֵָָָהיה

B‚Â'.יא) ÌN ÈÓ ÂÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂירצה «…∆≈»ƒ»¿ְִֶ

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iying meil inei xeriy

(áé)ét-íò äéäà éëðàå Cì äzòåéúéøBäå EøLà E §©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´¦¦½§«¥¦−£¤¬
:øaãz§©¥«

(âé):çìLz-ãéa àð-çìL éðãà éa øîàiå©−Ÿ¤¦´£Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«
i"yx£ÁÏLz „Èa∑לׁשלח רגיל ׁשאּתה מי להכניסםּביד סֹופי ׁשאין לׁשלח, ׁשּתרצה אחר ּביד אחר: ּדבר אהרן. והּוא ¿«ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

הרּבה ׁשלּוחים ל יׁש – לעתיד ּגֹואלם ולהיֹות החיים.לארץ אור ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

(ãé)éçà ïøäà àìä øîàiå äLîa ýåýé óà-øçiåéålä E ©¦«©©̧§Ÿ̈¹§¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ©¥¦½
Eúàø÷ì àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék ézòãé̈©¾§¦¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´¦§¨¤½

:Baìa çîNå Eàøå§¨«£−§¨©¬§¦«
i"yx£Û‡ ¯ÁiÂ∑(קב יהֹוׁש(זבחים רׁשם,רּבי ּבֹו נאמר לא וזה רׁשם, ּבֹו נאמר ׁשּבּתֹורה חרֹוןֿאף ּכל אֹומר: קרחה ּבן ע «ƒ««ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֻ

ׁשהיה הּלוי", אחי אהרן "הלא רׁשם: ּבֹו נאמר ּבזֹו אף יֹוסי: רּבי לֹו אמר חרֹון. אֹותֹו ידי על ענׁש ׁשּבא מצינּו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹולא
לוי, ואּתה ּכהן יהיה הּוא אּלא ּכן, יהיה לא מעּתה ,מּמ לצאת אֹומר הייתי והּכהּנה ּכהן, ולא לוי להיֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻעתיד

כג)ׁשּנאמר: א הימים הּלוי"(דברי ׁשבט על יּקראּו ּבניו האלהים, איׁש E˙‡¯˜Ï."ּומׁשה ‡ˆÈ ‡e‰ ‰p‰∑ּכׁשּתל ְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ≈…≈ƒ¿»∆ְֵֵֶ
BaÏa.למצרים ÁÓNÂ E‡¯Â∑לעדי אהרן זכה ּומּׁשם לגדּלה, עֹולה ׁשאּתה עלי מקּפיד ׁשּיהא סבּור ּכׁשאּתה לא ְְִִַ¿»¬¿»«¿ƒְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

הּלב על הּנתּון החיים.החׁשן אור ֵֶַַַַָֹ

CÓetיב ÌÚ ‡‰È È¯ÓÈÓe ÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡≈≈¿ƒ¿≈ƒ»
:ÏÈlÓ˙ Èc CpÙl‡Â¿«≈ƒ»ƒ¿«≈

LÎc¯יג ÔÓ „Èa ÔÚk ÁÏL ÈÈ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«¿«¿«»¿»«
:ÁÏL˙c¿ƒ¿»

‰Ï‡יד ¯Ó‡Â ‰LÓa ÈÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»«¿»¿…∆«¬«¬»
‡ÏlÓ È¯‡ ÈÓ„˜ ÈÏb È‡ÂÏ CeÁ‡ Ô¯‰‡«¬…»≈»≈¿≈√»«¬≈«»»
C˙eÓc˜Ï ˜Ù� ‡e‰ ‡‰ Û‡Â ‡e‰ ÏlÓÈ¿«≈¿«»»≈¿«»»

:daÏ· ÈcÁÈÂ CpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ»¿∆¿≈¿ƒ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּׂשם ׁשהּוא ּבֹו לבטח לֹו ׁשהיה אליו ְִֵֶֶַַַָָָָֹלֹומר

ׁשּיׂשים מּמּנּוּפה מנע ׁשּכן וכיון אליו, ּגם ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

אֹומרֹו והּוא ,הּצר לעת זּולת zÚÂ‰הרפּואה ְְְְֵֶַַָָֹ¿«»

העּלגּות.EÈ˙È¯B‰Âוגֹו' מּמּנּו לעקר לא אבל ְ¿≈ƒְֲֲִִֶַָָֹֹ

מעּוט על ּתׁשּובה ׁשּיעׂשה לרמז ירצה ְְְֲִִִֶֶֶַַָֹאֹו

ׁשּלא ה' ּדברי לדקּדק ראיתי עֹוד ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹהבטחתֹו.

ׁשהיא לּה צרי ׁשּמׁשה הּפעּלה ּפרט לֹו ְְִִֶֶֶַַַָָָָֻרמז

עין אֹו אּלם היֹותֹו אחר ּפה לֹו ֱִִִֵֶֶַַַָׁשּיׂשים

ּתחּלת אּלא אמר ולא עּור היֹותֹו ְְֱִִֵֶַַַַָָֹאחר

מי אֹומרֹו והּוא כן ׁשאחרי ּומארע ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹהּבריאה

יׂשּום מי אֹו הּוא והמארע וגֹו' ּפה ְְְִֶַָָָֹׂשם

ּפּקח אֹו ב' חלּקה וכן חרׁש, אֹו ְֲִִֵֵֵֵֵַָֻאּלם

הזּכיר לא אבל ּכ אחר עּור אֹו ְְֲִִִִִֵַַָָָֹּבתחּלתֹו

וחרׁש ּפה ּפתּוח לאּלם ּכ אחר יעׂשה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכי

הּתׁשּובהׁשֹומע ּכּונת אין ּומעּתה ּפּקח. ועּור ְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

מּמּנּו מנע לא ה' לּמה עֹוד להעיר ויׁש ְְְִִֵֶַָָָָָֹידּועה.

ׁשראּוי ּגם ּומה ּובראׁשֹונה, ּבתחּלה זֹו ְֲִִִֶַַַָָָָָטענה

ּכן: ְִֵלהיֹות

ÔÎ‡הּוא האדֹון הּוא ּכי אליו לֹומר נתּכּון »≈ְִִֵֵַַָָָ

לאדם ּפה לעׂשֹות והׂשּכיל ְְֲִִֵֶַַָָָהּבֹורא

אֹומרֹו והּוא הּבריאה, t‰לׁשכלּול ÌN ÈÓ ְְְְְִִַָƒ»∆

ואמר ÈÓוגֹו', B‡ׁשּיארע ׁשהגם ּפרּוׁש וגֹו' ְְַָƒְֱֲֵֶֶֶַַ

ּבמקרה לא זה ּגם וגֹו' אּלם ׁשּיהיה ּדבר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלאדם

הּוא ה' אנכי מּמּני אּלא ההּוא הּדבר ְִִִִֶֶֶַַָָָָֹיהיה

ּכן לעׂשֹותֹו סּבּובין מסּבב ואני הּדבר ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָהעֹוׂשה

ּפיו ּכבדּות ּכי לֹו רמז ּובזה ּדבר. ְְְִִִִֶַַָָָָלתכלית

הסיר לא ולזה טֹוב ּדבר לתכלית הּוא ְְְְִִֵֶַָָָֹּולׁשֹונֹו

ׁשהּׂשם ּכיון לֹומר ירצה אֹו עּלגּותֹו. ְְִִִֵֶֶֶַַָָמּמּנּו

לֹו היה ּכן אם הּוא ּברּו ה' הּוא וגֹו' ְִִֵֵָָָאּלם

מלכּות ּדבר יצא מה' ּכי ּבדעּתֹו ְְְְְְִִֵַַַַָָלהׂשּכיל

ּכן, היה לא מל ּגזרת וזּולת עּלג ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיעׂשה

חכמים לדברי פ"א)ואפי' סּבה(שמו"ר ׁשהיה ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ

ּפרעה ּבהבחנת לפיו ׁשּנתן ּגחלת זה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלדבר

אחראם כן היה לא ּבּדבר חפץ ה' היה לא ִֵֵַַַָָָָָָָֹֹ

ּכאֹומרֹו הּפה ּבהכנת ּפעּלתֹו ועׂשה הכין ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻׁשה'

ׁשּכׁשּיעׂשה הּוא ּפׁשּוט ּדבר וגֹו' ּפה ׂשם ְְִֵֶֶֶֶָָָָָמי

אֹו הגּון ּתכלית איזה לצד הּדבר יהיה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאּלם

אמי רּבי ּוכמאמר מעׂשיו, ּכפי ּׁשּנתחּיב ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָלמה

נ"ה.) ּפה(ׁשּבת ּוכבד עון, ּבלא יּסּורין אין ְְִִֵֶַַָָֹֹ

היה ּכן ואם יּסּורין ּכן ּגם נקראים ְְְִִִִִֵֵַָָָָולׁשֹון

ּולתּקן ּדבר סּבת לדעת למׁשה לֹו ְְִֵֶַַַַָָָָראּוי

הּוא כן לא אׁשר הּדבר על לה' ְְֲִֵֵֶַַַַָָֹויתּפּלל

הּוא הּדבר ּכי מראה אדרּבה אּלא ְְִֶֶֶַַַַָָָָעֹוׂשה

אליו אמר ולזה מּצּדֹו, ּתלּוי ואינֹו ְְְִִִִֵֵֶַָָָָטבעי

‰zÚÂּבֹו ׁשּיחזר ּתׁשּובה אּלא ועּתה ואין ¿«»ְְְֲֵֶֶַַָָָֹ

זֹו: ִַַמּדעת

„‚�Îeעּלגּותֹו לצד יׂשראל יאמינּו ׁשּלא חׁשׁש ¿∆∆ְְְֲֲִִִֵֶַַָָֹ

והֹוריתי ּפי עם אהיה אנכי אליו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹאמר

ּב ׁשּיכּון נראה עֹוד ÈÎ�‡Âאֹומרֹווגֹו'. CÏ ְְְְְִֵֶֶַ≈¿»…ƒ

EÈt ÌÚ ‰È‰‡ּכל ּכי נצחת ּתׁשּובה ׁשהׁשיבֹו ∆¿∆ƒƒְִִִֵֶַַָָ

להסיר מקֹום אין ּבּמצוה התחיל ׁשּלא ְְְִִִִֵֶַָָָֹעֹוד

זה ּבׁשליחּות ל ּפי' ל אמר ולזה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָעּלגּותֹו,

,ּולׁשֹונ ּפי ּכבדּות ׁשּיּוסר ּתראה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַּוכׁשּתדּבר

אֹומרֹו a„z¯,והּוא ¯L‡ EÈ˙È¯B‰Âאמר לא ְְ¿≈ƒ¬∆¿«≈ַָֹ

אראּך ּפי' ּתדּבר אׁשר אּלא ּתדּבר אׁשר ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאת

אֹומרֹו וטעם ונכֹון. והבן צח ּבלׁשֹון ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָׁשּתדּבר

לֹו לרמז נתּכּון ואראּך אמר ולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹוהֹוריתי

ּבאדם הרגיל ּכּדר הּדּבּור צחּות לֹו ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה

ּכמעׂשה הּדבר יהיה ׁשעה לפי לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹּבהֹורתֹו

הֹורה ּכאּלּו ּגמּור טבעּיּות ּבדר אּלא ְְְִִִִִֶֶֶָָָנּסים

ׁשּכתבּתי ּכמֹו ולא ורגיל צח ּבלׁשֹון ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹּגבר

ּבעת אּלא צחּות ידּבר ׁשּלא ראׁשֹון ְְְִֵֵֵֶֶַַָֹּבפי'

:ֶַֹהּצר

B‚Â'.יג) ÁÏL È�„‡ Èaח"ו איני ּפרּוׁש ƒ¬…»¿«¿ִֵֵ

יכֹול ּכל ּכי הּבֹורא לצד הּדבר ְִֵֶַַַָָָָּתֹולה

מּצּדי הּוא הּפגם הסרת מניעת אּלא ְְֲֲִִִִֶַַַָָָעׂשֹות

ּתלּוי אדני ּבי אֹומרֹו והּוא לנס ראּוי איני ְְְֲִִִֵֵָָָֹּכי

ואֹומרֹו והּמניעה, החּסרֹון �‡ּכל ÁÏL'וגֹו ְְְְִִַַָָָ¿«»ְ

לא ׁשליחּות לעׂשֹות ראּוי ׁשהּוא מי ּביד ְְְֲִִֵֶַַָֹּפי'

על יּגיד וזה מּומי ּבי ׁשּקבּוע ּכמֹוני ְְִִִִֶֶַַַָָָָּבׁשפל

נעלה: לׁשליחּות מכׁשר ּבלּתי ְְְֱֲִִִִִַָָֻהיֹותי

LÓa‰.יד) 'B‚Â Û‡ ¯ÁiÂׁשהרׁשם אני אֹומר «ƒ««¿¿∆ֲִֵֶֶָ

קבּוע מׁשה ׁשּנׁשאר הּוא אּפֹו חרֹון ְֲִֶֶֶַַָָָָׁשעׂשה

אֹומרֹו והּוא ולׁשֹון, ּפה ּכבדּות מּום LÓa‰ּבֹו ְְְְִֶָ¿∆

חכמים ּודרׁשת ונכֹון. ּבגּופֹו ּבֹו (זבחיםּפי' ְְְְֲִִֵַָָָָ

וגֹו',ק"ב) אהרן הלא אֹומרֹו ׁשהּוא ְְְֲֲֶֶַָֹֹׁשאמרּו

ׁשניהם ּכי ואּולי אֹותּה. מכחיׁש ּדברנּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָאין

ּבאֹומרֹו ּורמזם הּכתּוב ‡Ûרמז ¯ÁiÂׁשהיה ְְְַַָָָָ«ƒ««ֶָָ

לב' רמז אף וּיחר ּומאֹומרֹו ה' וּיחר לֹומר ְְִִֵַַַַַַַָלֹו

ְִָּדברים:

.¯a„È ¯ac Èkּדּבר אליו לֹומר הּכפל טעם ƒ«≈¿«≈ֵֵֶֶַַַַַָ

ּפה ּכבד ׁשּיהיה הגם ּפי' ידּבר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָעּתה

עצמם ּדברנּו ירמז אֹו ידּבר. ּכמֹותֹו ְְְְְְִֵֵַַָָָֹולׁשֹון

ּדּבר אֹומרֹו והּוא אף וּיחר ּבּפסּוק ְְְִֵֵֶַַַַַַָׁשּפרׁשנּו

ידּבר ואֹומרֹו לגּופֹו ּדּבר אֹומרֹו ּפרּוׁש ְְְְְְֵֵֵֵַַַידּבר

ּדּבּורֹו יהיה הּוא לֹומר הּוא ּתבת לּה ְְְִִִֵֶַַַָלהסמי

ׁשאּתה: ּכמֹות ּתּׁשאר ּכי אּתה ולא ְְִִֵֶַַַָָָֹצח

.'B‚Â ‡e‰ ‰p‰ Ì‚Âּבאֹומרֹו ּׁשּפירׁשנּו מה לפי ¿«ƒ≈¿ְְְְִֵֵַַ

ׁשהיה אהרן ׁשל ׁשבחֹו יּגיד ּכי ידּבר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדּבר

יצּדק ּפה ּכבד ׁשהיה הגם ׁשליחּותֹו ְְְֲִֶֶֶַַַָָֻעֹוׂשה
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(áé)ét-íò äéäà éëðàå Cì äzòåéúéøBäå EøLà E §©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´¦¦½§«¥¦−£¤¬
:øaãz§©¥«

(âé):çìLz-ãéa àð-çìL éðãà éa øîàiå©−Ÿ¤¦´£Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«
i"yx£ÁÏLz „Èa∑לׁשלח רגיל ׁשאּתה מי להכניסםּביד סֹופי ׁשאין לׁשלח, ׁשּתרצה אחר ּביד אחר: ּדבר אהרן. והּוא ¿«ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

הרּבה ׁשלּוחים ל יׁש – לעתיד ּגֹואלם ולהיֹות החיים.לארץ אור ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

(ãé)éçà ïøäà àìä øîàiå äLîa ýåýé óà-øçiåéålä E ©¦«©©̧§Ÿ̈¹§¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ©¥¦½
Eúàø÷ì àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék ézòãé̈©¾§¦¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´¦§¨¤½

:Baìa çîNå Eàøå§¨«£−§¨©¬§¦«
i"yx£Û‡ ¯ÁiÂ∑(קב יהֹוׁש(זבחים רׁשם,רּבי ּבֹו נאמר לא וזה רׁשם, ּבֹו נאמר ׁשּבּתֹורה חרֹוןֿאף ּכל אֹומר: קרחה ּבן ע «ƒ««ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֻ

ׁשהיה הּלוי", אחי אהרן "הלא רׁשם: ּבֹו נאמר ּבזֹו אף יֹוסי: רּבי לֹו אמר חרֹון. אֹותֹו ידי על ענׁש ׁשּבא מצינּו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹולא
לוי, ואּתה ּכהן יהיה הּוא אּלא ּכן, יהיה לא מעּתה ,מּמ לצאת אֹומר הייתי והּכהּנה ּכהן, ולא לוי להיֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻעתיד

כג)ׁשּנאמר: א הימים הּלוי"(דברי ׁשבט על יּקראּו ּבניו האלהים, איׁש E˙‡¯˜Ï."ּומׁשה ‡ˆÈ ‡e‰ ‰p‰∑ּכׁשּתל ְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ≈…≈ƒ¿»∆ְֵֵֶ
BaÏa.למצרים ÁÓNÂ E‡¯Â∑לעדי אהרן זכה ּומּׁשם לגדּלה, עֹולה ׁשאּתה עלי מקּפיד ׁשּיהא סבּור ּכׁשאּתה לא ְְִִַ¿»¬¿»«¿ƒְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

הּלב על הּנתּון החיים.החׁשן אור ֵֶַַַַָֹ

CÓetיב ÌÚ ‡‰È È¯ÓÈÓe ÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡≈≈¿ƒ¿≈ƒ»
:ÏÈlÓ˙ Èc CpÙl‡Â¿«≈ƒ»ƒ¿«≈

LÎc¯יג ÔÓ „Èa ÔÚk ÁÏL ÈÈ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«¿«¿«»¿»«
:ÁÏL˙c¿ƒ¿»

‰Ï‡יד ¯Ó‡Â ‰LÓa ÈÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»«¿»¿…∆«¬«¬»
‡ÏlÓ È¯‡ ÈÓ„˜ ÈÏb È‡ÂÏ CeÁ‡ Ô¯‰‡«¬…»≈»≈¿≈√»«¬≈«»»
C˙eÓc˜Ï ˜Ù� ‡e‰ ‡‰ Û‡Â ‡e‰ ÏlÓÈ¿«≈¿«»»≈¿«»»

:daÏ· ÈcÁÈÂ CpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ»¿∆¿≈¿ƒ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּׂשם ׁשהּוא ּבֹו לבטח לֹו ׁשהיה אליו ְִֵֶֶַַַָָָָֹלֹומר

ׁשּיׂשים מּמּנּוּפה מנע ׁשּכן וכיון אליו, ּגם ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

אֹומרֹו והּוא ,הּצר לעת זּולת zÚÂ‰הרפּואה ְְְְֵֶַַָָֹ¿«»

העּלגּות.EÈ˙È¯B‰Âוגֹו' מּמּנּו לעקר לא אבל ְ¿≈ƒְֲֲִִֶַָָֹֹ

מעּוט על ּתׁשּובה ׁשּיעׂשה לרמז ירצה ְְְֲִִִֶֶֶַַָֹאֹו

ׁשּלא ה' ּדברי לדקּדק ראיתי עֹוד ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹהבטחתֹו.

ׁשהיא לּה צרי ׁשּמׁשה הּפעּלה ּפרט לֹו ְְִִֶֶֶַַַָָָָֻרמז

עין אֹו אּלם היֹותֹו אחר ּפה לֹו ֱִִִֵֶֶַַַָׁשּיׂשים

ּתחּלת אּלא אמר ולא עּור היֹותֹו ְְֱִִֵֶַַַַָָֹאחר

מי אֹומרֹו והּוא כן ׁשאחרי ּומארע ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹהּבריאה

יׂשּום מי אֹו הּוא והמארע וגֹו' ּפה ְְְִֶַָָָֹׂשם

ּפּקח אֹו ב' חלּקה וכן חרׁש, אֹו ְֲִִֵֵֵֵֵַָֻאּלם

הזּכיר לא אבל ּכ אחר עּור אֹו ְְֲִִִִִֵַַָָָֹּבתחּלתֹו

וחרׁש ּפה ּפתּוח לאּלם ּכ אחר יעׂשה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכי

הּתׁשּובהׁשֹומע ּכּונת אין ּומעּתה ּפּקח. ועּור ְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

מּמּנּו מנע לא ה' לּמה עֹוד להעיר ויׁש ְְְִִֵֶַָָָָָֹידּועה.

ׁשראּוי ּגם ּומה ּובראׁשֹונה, ּבתחּלה זֹו ְֲִִִֶַַַָָָָָטענה

ּכן: ְִֵלהיֹות

ÔÎ‡הּוא האדֹון הּוא ּכי אליו לֹומר נתּכּון »≈ְִִֵֵַַָָָ

לאדם ּפה לעׂשֹות והׂשּכיל ְְֲִִֵֶַַָָָהּבֹורא

אֹומרֹו והּוא הּבריאה, t‰לׁשכלּול ÌN ÈÓ ְְְְְִִַָƒ»∆

ואמר ÈÓוגֹו', B‡ׁשּיארע ׁשהגם ּפרּוׁש וגֹו' ְְַָƒְֱֲֵֶֶֶַַ

ּבמקרה לא זה ּגם וגֹו' אּלם ׁשּיהיה ּדבר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלאדם

הּוא ה' אנכי מּמּני אּלא ההּוא הּדבר ְִִִִֶֶֶַַָָָָֹיהיה

ּכן לעׂשֹותֹו סּבּובין מסּבב ואני הּדבר ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָהעֹוׂשה

ּפיו ּכבדּות ּכי לֹו רמז ּובזה ּדבר. ְְְִִִִֶַַָָָָלתכלית

הסיר לא ולזה טֹוב ּדבר לתכלית הּוא ְְְְִִֵֶַָָָֹּולׁשֹונֹו

ׁשהּׂשם ּכיון לֹומר ירצה אֹו עּלגּותֹו. ְְִִִֵֶֶֶַַָָמּמּנּו

לֹו היה ּכן אם הּוא ּברּו ה' הּוא וגֹו' ְִִֵֵָָָאּלם

מלכּות ּדבר יצא מה' ּכי ּבדעּתֹו ְְְְְְִִֵַַַַָָלהׂשּכיל

ּכן, היה לא מל ּגזרת וזּולת עּלג ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיעׂשה

חכמים לדברי פ"א)ואפי' סּבה(שמו"ר ׁשהיה ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ

ּפרעה ּבהבחנת לפיו ׁשּנתן ּגחלת זה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלדבר

אחראם כן היה לא ּבּדבר חפץ ה' היה לא ִֵֵַַַָָָָָָָֹֹ

ּכאֹומרֹו הּפה ּבהכנת ּפעּלתֹו ועׂשה הכין ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻׁשה'

ׁשּכׁשּיעׂשה הּוא ּפׁשּוט ּדבר וגֹו' ּפה ׂשם ְְִֵֶֶֶֶָָָָָמי

אֹו הגּון ּתכלית איזה לצד הּדבר יהיה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאּלם

אמי רּבי ּוכמאמר מעׂשיו, ּכפי ּׁשּנתחּיב ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָלמה

נ"ה.) ּפה(ׁשּבת ּוכבד עון, ּבלא יּסּורין אין ְְִִֵֶַַָָֹֹ

היה ּכן ואם יּסּורין ּכן ּגם נקראים ְְְִִִִִֵֵַָָָָולׁשֹון

ּולתּקן ּדבר סּבת לדעת למׁשה לֹו ְְִֵֶַַַַָָָָראּוי

הּוא כן לא אׁשר הּדבר על לה' ְְֲִֵֵֶַַַַָָֹויתּפּלל

הּוא הּדבר ּכי מראה אדרּבה אּלא ְְִֶֶֶַַַַָָָָעֹוׂשה

אליו אמר ולזה מּצּדֹו, ּתלּוי ואינֹו ְְְִִִִֵֵֶַָָָָטבעי

‰zÚÂּבֹו ׁשּיחזר ּתׁשּובה אּלא ועּתה ואין ¿«»ְְְֲֵֶֶַַָָָֹ

זֹו: ִַַמּדעת

„‚�Îeעּלגּותֹו לצד יׂשראל יאמינּו ׁשּלא חׁשׁש ¿∆∆ְְְֲֲִִִֵֶַַָָֹ

והֹוריתי ּפי עם אהיה אנכי אליו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹאמר

ּב ׁשּיכּון נראה עֹוד ÈÎ�‡Âאֹומרֹווגֹו'. CÏ ְְְְְִֵֶֶַ≈¿»…ƒ

EÈt ÌÚ ‰È‰‡ּכל ּכי נצחת ּתׁשּובה ׁשהׁשיבֹו ∆¿∆ƒƒְִִִֵֶַַָָ

להסיר מקֹום אין ּבּמצוה התחיל ׁשּלא ְְְִִִִֵֶַָָָֹעֹוד

זה ּבׁשליחּות ל ּפי' ל אמר ולזה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָעּלגּותֹו,

,ּולׁשֹונ ּפי ּכבדּות ׁשּיּוסר ּתראה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַּוכׁשּתדּבר

אֹומרֹו a„z¯,והּוא ¯L‡ EÈ˙È¯B‰Âאמר לא ְְ¿≈ƒ¬∆¿«≈ַָֹ

אראּך ּפי' ּתדּבר אׁשר אּלא ּתדּבר אׁשר ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאת

אֹומרֹו וטעם ונכֹון. והבן צח ּבלׁשֹון ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָׁשּתדּבר

לֹו לרמז נתּכּון ואראּך אמר ולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹוהֹוריתי

ּבאדם הרגיל ּכּדר הּדּבּור צחּות לֹו ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה

ּכמעׂשה הּדבר יהיה ׁשעה לפי לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹּבהֹורתֹו

הֹורה ּכאּלּו ּגמּור טבעּיּות ּבדר אּלא ְְְִִִִִֶֶֶָָָנּסים

ׁשּכתבּתי ּכמֹו ולא ורגיל צח ּבלׁשֹון ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹּגבר

ּבעת אּלא צחּות ידּבר ׁשּלא ראׁשֹון ְְְִֵֵֵֶֶַַָֹּבפי'

:ֶַֹהּצר

B‚Â'.יג) ÁÏL È�„‡ Èaח"ו איני ּפרּוׁש ƒ¬…»¿«¿ִֵֵ

יכֹול ּכל ּכי הּבֹורא לצד הּדבר ְִֵֶַַַָָָָּתֹולה

מּצּדי הּוא הּפגם הסרת מניעת אּלא ְְֲֲִִִִֶַַַָָָעׂשֹות

ּתלּוי אדני ּבי אֹומרֹו והּוא לנס ראּוי איני ְְְֲִִִֵֵָָָֹּכי

ואֹומרֹו והּמניעה, החּסרֹון �‡ּכל ÁÏL'וגֹו ְְְְִִַַָָָ¿«»ְ

לא ׁשליחּות לעׂשֹות ראּוי ׁשהּוא מי ּביד ְְְֲִִֵֶַַָֹּפי'

על יּגיד וזה מּומי ּבי ׁשּקבּוע ּכמֹוני ְְִִִִֶֶַַַָָָָּבׁשפל

נעלה: לׁשליחּות מכׁשר ּבלּתי ְְְֱֲִִִִִַָָֻהיֹותי

LÓa‰.יד) 'B‚Â Û‡ ¯ÁiÂׁשהרׁשם אני אֹומר «ƒ««¿¿∆ֲִֵֶֶָ

קבּוע מׁשה ׁשּנׁשאר הּוא אּפֹו חרֹון ְֲִֶֶֶַַָָָָׁשעׂשה

אֹומרֹו והּוא ולׁשֹון, ּפה ּכבדּות מּום LÓa‰ּבֹו ְְְְִֶָ¿∆

חכמים ּודרׁשת ונכֹון. ּבגּופֹו ּבֹו (זבחיםּפי' ְְְְֲִִֵַָָָָ

וגֹו',ק"ב) אהרן הלא אֹומרֹו ׁשהּוא ְְְֲֲֶֶַָֹֹׁשאמרּו

ׁשניהם ּכי ואּולי אֹותּה. מכחיׁש ּדברנּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָאין

ּבאֹומרֹו ּורמזם הּכתּוב ‡Ûרמז ¯ÁiÂׁשהיה ְְְַַָָָָ«ƒ««ֶָָ

לב' רמז אף וּיחר ּומאֹומרֹו ה' וּיחר לֹומר ְְִִֵַַַַַַַָלֹו

ְִָּדברים:

.¯a„È ¯ac Èkּדּבר אליו לֹומר הּכפל טעם ƒ«≈¿«≈ֵֵֶֶַַַַַָ

ּפה ּכבד ׁשּיהיה הגם ּפי' ידּבר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָעּתה

עצמם ּדברנּו ירמז אֹו ידּבר. ּכמֹותֹו ְְְְְְִֵֵַַָָָֹולׁשֹון

ּדּבר אֹומרֹו והּוא אף וּיחר ּבּפסּוק ְְְִֵֵֶַַַַַַָׁשּפרׁשנּו

ידּבר ואֹומרֹו לגּופֹו ּדּבר אֹומרֹו ּפרּוׁש ְְְְְְֵֵֵֵַַַידּבר

ּדּבּורֹו יהיה הּוא לֹומר הּוא ּתבת לּה ְְְִִִֵֶַַַָלהסמי

ׁשאּתה: ּכמֹות ּתּׁשאר ּכי אּתה ולא ְְִִֵֶַַַָָָֹצח

.'B‚Â ‡e‰ ‰p‰ Ì‚Âּבאֹומרֹו ּׁשּפירׁשנּו מה לפי ¿«ƒ≈¿ְְְְִֵֵַַ

ׁשהיה אהרן ׁשל ׁשבחֹו יּגיד ּכי ידּבר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדּבר

יצּדק ּפה ּכבד ׁשהיה הגם ׁשליחּותֹו ְְְֲִֶֶֶַַַָָֻעֹוׂשה
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(åè)äéäà éëðàå åéôa íéøácä-úà zîNå åéìà zøaãå§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À¤«§¤³
ét-íò:ïeNòz øLà úà íëúà éúéøBäå eäét-íòå E ¦¦̧Æ§¦¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬©«£«

(æè)äôì El-äéäé àeä äéäå íòä-ìà Eì àeä-øaãå§¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´§¤½
:íéäìûì Bl-äéäz äzàå§©¨−¦«§¤¬¥«Ÿ¦«

i"yx£EÏ ‡e‰ ¯a„Â∑העם.ּבׁשביל אל ׁשּכּלםידּבר לּדּבּור, הּסמּוכים ולהם ולכם ולֹו ולי ל ּכל על יֹוכיח וזה ¿ƒ∆¿ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
הם "על" ÙÏ‰.לׁשֹון El ‰È‰È∑ּפה ּכבד ׁשאּתה לפי ּולׂשר∑ÌÈ‰Ï‡Ï.למליץ, .לרב ְֵַƒ¿∆¿¿∆ְְְִִֵֶֶַַָ≈…ƒְְַַ

(æé)-úà Ba-äNòz øLà Eãéa çwz äfä ähnä-úàå§¤©©¤¬©¤−¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−¤
:úúàäהחיים אור ¨«Ÿ«Ÿ

ß zah f"i iyiy mei ß

(çé)áLiå äLî Cìiå|àp äëìà Bì øîàiå Bðúç øúé-ìà ©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤Æ¥´£¨À̈
íéiç íãBòä äàøàå íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦§¤§¤−©«¨´©¦®

ì Cì äLîì Bøúé øîàiå:íBìL ©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬§¨«
i"yx£B�˙Á ¯˙È Ï‡ ·LiÂ∑ּברׁשּו אם ּכי מּמדין יזּוז (ׁשּלא לֹו נׁשּבע ׁשהרי רׁשּות, ׁשמֹותלּטל וׁשבעה מכילתא). תֹו. «»»∆∆∆…¿ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

וכּו' קיני יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: החיים.היּו אור ְְְִִֵֵֶֶָ

(èé)eúî-ék íéøöî áL Cì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−ª´¦§¨®¦¦¥̧Æ
:ELôð-úà íéL÷áîä íéLðàä-ìk̈¨´£¨¦½©«§©§¦−¤©§¤«

i"yx£ÌÈL�‡‰ Ïk e˙Ó Èk∑,מּנכסיהם ׁשּירדּו אּלא היּו, חּיים ואבירם. ּדתן הם? ּכּמתמי חׁשּוב סד)והעני .(נדרים ƒ≈»»¬»ƒְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
החיים אור

dÓeÙaטו ‡iÓb˙t ˙È ÈeL˙e dnÚ ÏlÓ˙e¿«≈ƒ≈¿«ƒ»ƒ¿»«»¿≈
ÛÈl‡Â dÓet ÌÚÂ CÓet ÌÚ È‰È È¯ÓÈÓe≈¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ≈¿«ƒ

:Ôe„aÚ˙ Èc ˙È ÔBÎ˙È»¿»ƒ«¿¿

CÏטז È‰È ‡e‰ È‰ÈÂ ‡nÚÏ CÏ ‡e‰ ÏlÓÈÂƒ«≈»¿«»ƒ≈¿≈»
:·¯Ï dÏ È‰z z‡Â ÔÓ‚¯˙ÓÏƒ¿À¿¿»¿«¿¿≈≈¿»

daיז „aÚ˙c C„Èa ·qz ÔÈ„‰ ‡¯ËÁ ˙ÈÂ¿»À¿»»≈ƒ«ƒ»ƒ«¿≈≈
:‡i˙‡ ˙È»»«»

Ó‡Â¯יח È‰eÓÁ ¯˙È ˙ÂÏ ·˙Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿»¿»∆∆¬ƒ«¬«
ÌÈ¯ˆÓ· Èc ÈÁ‡ ˙ÂÏ ·e˙È‡Â ÔÚk ÏÈÊÈ‡ dÏ≈≈≈¿«¿≈¿»««ƒ¿ƒ¿«ƒ
‰LÓÏ B¯˙È ¯Ó‡Â ÔÈÓi˜ ÔÚk „Ú‰ ÈÊÁ‡Â¿∆¡≈««¿««»ƒ«¬«ƒ¿¿…∆

:ÌÏLÏ ÏÈÊ‡¡≈ƒ¿»

ez·יט ÏÈÊ‡ ÔÈ„Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»¡≈
BÚ·c ‡i¯·b Ïk e˙ÈÓ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ»À¿«»ƒ¿

:CÏË˜ÓÏ¿ƒ¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשבח. ּתֹוספת הּוא ּכי וגֹו' הּנה וגם ְְִִֵֶֶֶַַַלֹומר

ּתקות מּמׁשה החליט ּכי ּׁשּפרׁשּתי מה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַּולפי

אֹומרם ּדר על ירצה ּפה, הּכבדּות ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָהסרת

ורא ּבׂשכר וז"ל קל"ט ׁשּבת ּבמּסכת ְְְְֲִֶֶַַַָָז"ל

ע"כ, לּבֹו על הּמׁשּפט לחׁשן זכה ּבלּבֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָוׂשמח

ּבאֹומרֹו נתּכּון זה ׁשהחליטÌ‚Âלפי מּלבד ּכי ְְְְִִֵֶַ¿«ְְִִִֶֶַ

הסיר ּגם ׁשּכתבנּו ּכמֹו הּדּבּור רפּואת ְְְִִִֵֶֶַַַַָמּמׁשה

לא ּונתנּה הּכהּנה וגםמּמּנּו אֹומרֹו והּוא הרן ְְְְְְֲִֶַַַָָָֹֻ

והם הּכהּנה הסרת רמז ּכאן ּבלּבֹו וׂשמח ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָֻוגֹו'

רז"ל. ְִֵּדברי

„BÚמן ּכי וענותנּותֹו ׁשבחֹו להּגיד ְְְְְְִִִִִֵַַַָנתּכּון

הּוא היֹותֹו על להקּפיד לֹו היה ְְֱִַַָָָָהראּוי

מּלבד ּכי ואמר מּמּנּו יגּדל הּקטן ואחיו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹלפה

וׂשמח. וגֹו' וגם אּלא הּדבר על יקּפיד ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא

ׁשהּוא הגם ּכי יּגיד אּלּו ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָּובאמצעּות

ּוכמֹו ּפה ּכבד ׁשהיה והגם ידּבר ּדּבר ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָענו

עׂשֹות הרחקת ּתגרם לא ׁשהענוה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּפירׁשּתי

ואמר .הּמל BaÏaרצֹון ÁÓNÂהגם לֹומר ְְֶֶַַָ¿»«¿ƒֲַַ

העד הּוא ּברּו הּוא לּפנים ׂשמחה ירא ְְִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ּבלבד לפנים ׁשּלא ירצה אֹו ּבלּבֹו. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹׁשּיׂשמח

ּובּלב: לפנים ְִֵֶַָָאּלא

‰f‰.יז) ‰hn‰ ˙‡Âאמר,‰f‰מה לפי ¿∆««∆«∆ַָ«∆ְִַ

ּבּזהר כ"ח)ּׁשאמרּו ח"ב ב'(זהר היּו ּכי ְִֶַַַָָֹֹ

ואֹומרֹו אחר. לׁשלל הּזה אמר Áwzמּטֹות ְְְִֵֶַַַַָֹƒ«

E„Èaיׁש ּכי לסימן והּטעם ּבתמידּות, ּפי' ¿»∆ְְְִִִִֵֵַַַָ

הממּנים לּׂשררה חק וכן ּתפארה עז מּטה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹֻּבידֹו

ּדכתיב האֹות ל וזה מלכּות, ּדבר (ּפסּוקעל ְְְְְִִֶַַַָָ

האלהיםכ') מּטה וגֹו' וּיּקח מצרים ארצה ְְְֱִִִִֵַַַַַָָָָָֹוּיׁשב

ה', לֹו ׁשּנתן זין ּכלי לבׁש ׁשּתכף הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבידֹו

ׁשּלקחֹו הּוא הּלקיחה ּכּונת היתה ְְְִִֶֶַַַָָָָָׁשאם

ואֹומרֹו ּבידֹו. לֹומר לֹו היה לא עּמֹו ְְְְִִַָָָֹלהֹוליכֹו

,˙˙‡‰ ˙‡ Ba ‰NÚz ¯L‡למּטה ׁשרמז אּולי ¬∆«¬∆∆»……ְֵֶַַַָ

ׁשנהפ האֹותֹות עׂשה ׁשּבֹו אהרן ׁשל ֱֲֶֶֶֶַַָָָֹב'

מּטה יּקרא ׁשּזה ּבּזהר ׁשם ּוכאֹומרם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלנחׁש,

אהרן. ּביד מּוכן ׁשּיהיה עליו ּגם ׁשּצּוה ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹאהרן

ז"ל אֹומרם ּדר על ירמז יֹונתןעֹוד (ּתרּגּום ְְְִֶֶַַָָָֹ

כ"א) ב' היהׁשמֹות ולא סנּפרינֹון היה ׁשהּמּטה ְְְְִֶֶַַַָָָָֹ

לקיחתֹו זה ּוכפי מׁשה, אּלא להסיטֹו יכֹול ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָאדם

ל וזה האֹותֹות, את יעׂשה ּבֹו הּוא ּכי ְְֲִִֶֶֶַַָיּגיד

ּכי זּולתהאֹות זר איׁש הּמּטה אל יקרב לא ְִִִֶֶַַַַָָֹ

ֶמׁשה:

p‡.יח) ‰ÎÏ‡ז"ל פ"א)לדבריהם (שמו"ר ≈¿»»ְְִֵֶ

לחּלֹות הצר ליתרֹו היה ׁשּמׁשּבע ְְְְְְִֶֶַַָָָָֻֻׁשאמרּו

הּׁשבּועה: על לֹו למחל ְְִַַָָָֹּפניו

.ÌÈiÁ Ì„BÚ‰ ‰‡¯‡Âּדבר לֹו ּגּלה ולא ¿∆¿∆«»«ƒְְִַָֹ

לאמר ה' לֹו אמר לא ּכי ְִִֵַַָֹֹהּׁשליחּות

ּבת"כ ד':)ואמרּו לֹו(יֹומא אמר ׁשּלא ׁשּכל ְְְֶֶַָָָָֹ

ּתאמר: ּבבל הּוא הרי ְֲֵֵַַֹֹלאמר

.ÌBÏLÏ CÏּכּיֹוצא וכל הּׁשבּועה לֹו מחל ּפי' ≈¿»ְְֵֵַַַָָָ

ׁשּמֹוחל ּכל אּלא הּתרה צרי אינֹו ִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבזה

ׁשבּועה: ּכאן אין ְְִֵַַַָָהּמׁשּביע

ÔÈ„Óa.יט) ‰LÓ Ï‡ּבהֹודעה הּכתּוב ּכּונת ∆∆¿ƒ¿»ַַַַָָָָ

ׁשל ׁשבחֹו להּגיד ּבמדין, היה הּדּבּור ְְְְִִִִִֶַַָָָּכי

ּבמצרים ׁשהיּו ׂשֹונאיו על חׁש ׁשּלא ְְְִִֶֶֶַַָָָֹמׁשה

חֹוׁשׁש היה לא ּכי הרּבים טענֹותיו ׁשּטען ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבעת

הּׁשליחּות ּכח הֹורעת לצד אּלא טענֹותיו ְְְֲִֶַַַַַָָָָֹּבכל

עצמֹו לצרת יראלא ּכי טען ׁשּלא והראיה ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֹ

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iyiy meil inei xeriy

(ë)øîçä-ìò íákøiå åéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈©©§¦¥Æ©©«£½Ÿ
:Bãéa íéäìûä ähî-úà äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå©¨−¨©´§¨¦§¨®¦©¦©¬¤²¤©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨«

i"yx£¯BÓÁ‰ ÏÚ∑לעקדת אברהם ׁשחבׁש החמֹור הּוא הּמיחד. חמֹור ««¬ְְֲֲֲֵֶַַַַַַָָָָֻ
ׁשּנאמר: עליו, להּגלֹות הּמׁשיח מל ׁשעתיד והּוא ט)יצחק, חמֹור"(זכריה על ורֹוכב ÁwiÂ."עני ÌÈ¯ˆÓ ‰ˆ¯‡ ·LiÂ ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ«»»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«

'B‚Â ‰hÓ ˙‡ ‰LÓ∑ּומאחר מקּדם ּבּמקראאין .מדקּדקים …∆∆«≈¿ְְְְְִִֵַָָָָֻֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `l zegiy ihewl)

חמֹור על ורֹוכב כ)עני ד, ּגדּלה(רש"י לּטֹול רצה לא מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש "עני". ּתבת ּגם הּכתּוב מן מעּתיק מּדּוע לדּיק, יׁש ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

מֹורה זֹו טענה ּכלֹומר: הּמׁשיח. מלְך ׁשל חמֹורֹו הּקּב"ה לֹו הזמין ּכְך על להׁשיב ּוכדי חׁשּוב", אני מה אנכי, "מי ואמר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלעצמֹו,

ודוקא ּובּטּול, ענוה ּבֹו ּכְךׁשּיׁש ה'מּׁשּום ׁשליח להיֹות וכׁשר ראּוי זֹו מּדה ּבֹו ׁשּיׁש מי רק ׁשּכן, יׂשראל. את לגאל ה' ּבֹו ּבחר ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

"ענותן" היינּו "עני", ּתבת מביא לכן הּקּב"ה. ׁשל מלכּותֹו להׁשראת ּכלי שם)ולהיֹות זכריה .(רש"י ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

(àë)ì Ezëìa äLî-ìà ýåýé øîàiåäàø äîéøöî áeL ©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨§¥À
Eãéá ézîN-øLà íéúônä-ìkéðôì íúéNòåäòøô ¨©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´©§®Ÿ

lLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå:íòä-úà ç ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤¨¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ¯ˆÓ ·eLÏ EzÎÏa∑לפני מֹופתי ּכל לעׂשֹות ּבׁשליחּותי ּגּבֹור ׁשּתהא ,ּתל ּכן ׁשעלֿמנת ּדע, ¿∆¿¿»ƒ¿«¿»¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּמּנּו ּתירא ולא E„Èa.ּפרעה ÈzÓN ¯L‡∑ּפרעה לפני לא ׁשהרי למעלה, האמּורֹות אֹותֹות ׁשלׁשה על לא ְְִִֶַָֹֹ¬∆«¿ƒ¿»∆ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹ

ּביד לׂשּום עתיד ׁשאני מֹופתים אּלא לפניו. ׁשעׂשאם מצינּו ולא לֹו, ׁשּיאמינּו יׂשראל, לפני אּלא לעׂשֹותם, ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹצּוה
ּכמֹו: ז)ּבמצרים, מׁשמעֹו,(שמות ׁשּכן ׂשמּתי", "אׁשר ּכתיב אׁשר על ּתתמּה ואל וגֹו'". ּפרעה אליכם ידּבר "ּכי ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

ּביד ׂשמּתים ּכבר עּמֹו, .ּכׁשּתדּבר ְְְְְְִִֵֶַַָָ

(áë):ìàøNé éøëá éða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬§Ÿ¦−¦§¨¥«
i"yx£‰Ú¯t Ï‡ z¯Ó‡Â∑ּכן לֹו אמר לׁשלח, וימאן חזק ׁשּלּבֹו È¯BÎa.ּכׁשּתׁשמע È�a∑:ּכמֹו ּגדּלה, (תהליםלׁשֹון ¿»«¿»∆«¿…ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ¿ƒ¿ƒְְְָֻ
יעקבפט) ׁשּלקח הּבכֹורה מכירת על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש חתם ּכאן ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו אּתנהּו", ּבכֹור אני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ"אף

החיים.מעׂשו אור ֵֵָ

Ôep·k¯‡Âכ È‰B�a ˙ÈÂ d˙z‡ ˙È ‰LÓ ¯·„e¿«…∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ
·ÈÒ�e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ï ·˙Â ‡¯ÓÁ ÏÚ«¬»»¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÔÓ ÔÈq� d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËeÁ ˙È ‰LÓ…∆»¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:d„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ≈

ÌÈ¯ˆÓÏכא ·ezÓÏ CÎ‰Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
Ôep„aÚ˙Â C„È· È˙ÈÂLc ‡i˙ÙBÓ Ïk ÈÊÁ¬≈»¿«»ƒ«ƒƒƒ»¿«¿¿ƒ
‡ÏÂ daÏ ˙È ÛÈ˜˙‡ ‡�‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…«¬»«¿≈»ƒ≈¿»

:‡nÚ ˙È ÁlLÈ¿««»«»

È¯aכב ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„k ‰Ú¯t ˙ÂÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿»«¿…ƒ¿«¬«¿»¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È¯Îe·¿ƒƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּכתּוב אֹומר היה לא ואם נפׁשֹו, ְְְְִִֵֵַַַָָָֹמּמבּקׁשי

ׁשל ּבדעּתֹו החליט לא ּכי הּסברה ּתבֹוא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹּבמדין

ּכי אל מּפי ׁשהבטח עד ּבּׁשליחּות ללכת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻמׁשה

אמר לזה נפׁשֹו, מבּקׁשי לֹומרÔÈ„Óaמתּו ְְְֵֵֶַַַָָ¿ƒ¿»ַ

הּוא ללכת ה' עם והסּכים ּבדעּתֹו ׁשּגמר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשאחר

מעּכבֹו: זה ּדבר היה ולא ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹׁשּנתּבּׂשר

·È¯Î.כב) È�a '‰ ¯Ó‡ ‰kלדעת צרי …»«¿ƒ¿…ƒִַַָָ

ּבּמה ּגם ּבזמּנּה. ׁשּלא זֹו נבּואה ְְִֶֶַַַַַָָָֹּכּונת

לפרעה זֹו נבּואה ויאמר מׁשה יטעה לבל ְְְְְְִֶֶַַַַָָֹֹׁשמר

ּפרעה. לפני ּבעמדֹו ראׁשֹונה ְְְְְִִֵַַַָָֹּבפעם

‰‡¯�Âמכׁשֹול להרים עליֹון אל ׁשּנתחּכם ¿ƒ¿∆ְְְְִִִֵֵֶֶַָ

וח"ו ּבּׁשליחּות יקּוץ לבל מׁשה ְְְִִֵֶַַָמּלב

הּמּכֹות עצם ּבראֹותֹו רעה ּתֹולדה ּבדעּתֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹּתּולד

נכנס חדׁש זמן ויאר זע ולא קם לא ְְְְְֱִֶֶַַַָָָֹֹֹֹּופרעה

לֹו ויהיה ּבפיו ּדבר ׂשם לזה יֹוצא, ְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹוחדׁש

ואמר ח"ו און מחׁשבֹות יחׁשב לבל ְְְְְְְִֶַַַַָָָֹלמבטח

È�aאליו '‰ ¯Ó‡ ‰k ‰Ú¯t Ï‡ z¯Ó‡Â ֵָ¿»«¿»∆«¿……»«¿ƒ

,È¯Î·זה לדבר מׁשה מצּפה יהיה ּומעּתה ¿…ƒְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

לּבֹו יסעד ּבכֹורֹות מּכת יראה ׁשּלא עֹוד ְְְְִִִֶֶַַָֹֹוכל

עליו הביא ׁשּלא עֹוד ּכל מתירא יהיה ְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֹולא

הּדר זה על הּוא הּנבּואה וׁשעּור זֹו. ְְִֶֶֶַַַַָָמּכה

מֹודיע והנני וגֹו' ראה מצרים לׁשּוב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָּבלכּת

אחר אפי' יׁשּלח ולא לּבֹו את אחּזק ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַֹׁשאני

הנני וגֹו' אליו ואמרּת ּולבּסֹוף מּכֹות ְְְְְִִֵַַַַָָָָּכּמה

וגֹו'. ְֵֹהרג

„BÚזֹו מּכה ּכי למׁשה להֹודיעֹו ּבזה ְְְִִִֵֶֶַַָָנתחּכם

את ּפרעה יׁשּלח ּבּה ּכי ּבאחרֹונה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹּתהיה

אחר ּפרעה לב ׁשּיחּזק ה' אמר לא ּכי ְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹהעם

ּבכֹורֹות, למׁשהמּכת ּפרעה ּכׁשאמר לזה ואׁשר ְְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָֹ

כ"ח) י' ּכי(לקּמן הּכיר ּפני ראֹות ּתסף אל ְְִִִֶַַַָָֹ

ּבבֹואֹו ּבּדר ה' לֹו ׁשאמר מצוה עת ְְִִִֵֶֶֶַַַָָהּגיע

והגם בכרי. ּבני ואמרּת למצרים ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֹמּמדין

הּסתם מן ּכאן, נאמרּו ׁשּלא ּדברים ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹׁשהֹוסיף

אין ּובזה מהמפרׁש, סתּום וילמד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹנאמרּו

נבּואה אֹותּה למׁשה נאמרה אימתי ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָלהקׁשֹות

ׁשּל והרי מדרׁשים, לֹומר מרּבֹותינּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֻוהצרכּו

ויאמר מׁשה ׁשיטעה ה' חׁש ולא ,ְְְְִֶֶֶֶַָָֹֹלפני

מׁשה ׁשּיׁשּוב ּבאמצעּות ּכי לפרעה, זֹו ְְְְְִֶֶֶַָָָֹנבּואה

יׁשּלחהּו ּומּיד ּתכף ּפרעה ּדברי ה' ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹלפני

ּכי מׁשה ידע ּומּמילא אחרת מּכה ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבׁשליחּות

ּבא עת עד ּבכֹורֹות מּכת זמן הּגיע לא ְְֲִִִֵַַַַַַֹֹעדין

אינֹו ּכי וראה ּתסף אל לֹו ואמר ּפרעה ְְְְִֵֶַַַַָָָֹֹּדבר

חּוץ להתנּבאֹות ּפרעה מּלפני לצאת ְְְְְִִִֵֵַַָָֹיכֹול

אמר ה' ּידּבר מה לדעת הּזמןלעיר הּגיע ְְִִִֵַַַַַַַַָָָ

ׁשאמר ה' ּדברי ּדּיק אֹו ּבכֹורֹות. מּכת ְְִִֵֵֵֶַַַָֹלאמר

יֹודע אינֹו ּומעּתה ּפרעה לב את אחּזק ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹואני

כן אחרי לֹו ׁשּיאמר לּבֹו ה' ׁשּיחּזק ְֲִִֵֵֵֶֶַַַֹׁשעּור

ּפני ראֹות ּתסף אל לֹו ּוכׁשאמר ּבכֹורֹות ְְְֶֶַַַַַָָֹמּכת

ּובצרּוף הּלב חזק ּתכלית הּוא זה ּכי ְְִִִִֵֵֶֶַַֹהּכיר

מּכת ׁשליחּות לֹו אמר ׁשּכתבנּו ראׁשֹון ְְִִֶַַַַַַָָטעם

ְּבכֹורֹות.

„BÚלׁשּלח לּבֹו מחּזק ּפרעה היה ׁשאם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאפׁשר

ּכבֹודֹו נגד ּדברים מדּבר היה ולא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹיׂשראל

ּכאֹומרֹו ב')יתּבר ה' מביא(לקּמן ה' היה ה' מי ְְְְִִִֵַַָָָָ

מׂשּביעֹו היה ולא ּומּיד ּתכף ּבכֹורֹות מּכת ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹעליו

למׁשה ה' ׁשרמז הּוא וזה הּתרעלה, ְְְֵֶֶֶַַַָָּכֹוסֹות

את יׁשּלח ולא לּבֹו את אחּזק ואני ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַֹּבאֹומרֹו
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(ë)øîçä-ìò íákøiå åéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈©©§¦¥Æ©©«£½Ÿ
:Bãéa íéäìûä ähî-úà äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå©¨−¨©´§¨¦§¨®¦©¦©¬¤²¤©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨«

i"yx£¯BÓÁ‰ ÏÚ∑לעקדת אברהם ׁשחבׁש החמֹור הּוא הּמיחד. חמֹור ««¬ְְֲֲֲֵֶַַַַַַָָָָֻ
ׁשּנאמר: עליו, להּגלֹות הּמׁשיח מל ׁשעתיד והּוא ט)יצחק, חמֹור"(זכריה על ורֹוכב ÁwiÂ."עני ÌÈ¯ˆÓ ‰ˆ¯‡ ·LiÂ ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ«»»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«

'B‚Â ‰hÓ ˙‡ ‰LÓ∑ּומאחר מקּדם ּבּמקראאין .מדקּדקים …∆∆«≈¿ְְְְְִִֵַָָָָֻֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `l zegiy ihewl)

חמֹור על ורֹוכב כ)עני ד, ּגדּלה(רש"י לּטֹול רצה לא מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש "עני". ּתבת ּגם הּכתּוב מן מעּתיק מּדּוע לדּיק, יׁש ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

מֹורה זֹו טענה ּכלֹומר: הּמׁשיח. מלְך ׁשל חמֹורֹו הּקּב"ה לֹו הזמין ּכְך על להׁשיב ּוכדי חׁשּוב", אני מה אנכי, "מי ואמר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלעצמֹו,

ודוקא ּובּטּול, ענוה ּבֹו ּכְךׁשּיׁש ה'מּׁשּום ׁשליח להיֹות וכׁשר ראּוי זֹו מּדה ּבֹו ׁשּיׁש מי רק ׁשּכן, יׂשראל. את לגאל ה' ּבֹו ּבחר ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

"ענותן" היינּו "עני", ּתבת מביא לכן הּקּב"ה. ׁשל מלכּותֹו להׁשראת ּכלי שם)ולהיֹות זכריה .(רש"י ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

(àë)ì Ezëìa äLî-ìà ýåýé øîàiåäàø äîéøöî áeL ©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨§¥À
Eãéá ézîN-øLà íéúônä-ìkéðôì íúéNòåäòøô ¨©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´©§®Ÿ

lLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå:íòä-úà ç ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤¨¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ¯ˆÓ ·eLÏ EzÎÏa∑לפני מֹופתי ּכל לעׂשֹות ּבׁשליחּותי ּגּבֹור ׁשּתהא ,ּתל ּכן ׁשעלֿמנת ּדע, ¿∆¿¿»ƒ¿«¿»¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּמּנּו ּתירא ולא E„Èa.ּפרעה ÈzÓN ¯L‡∑ּפרעה לפני לא ׁשהרי למעלה, האמּורֹות אֹותֹות ׁשלׁשה על לא ְְִִֶַָֹֹ¬∆«¿ƒ¿»∆ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹ

ּביד לׂשּום עתיד ׁשאני מֹופתים אּלא לפניו. ׁשעׂשאם מצינּו ולא לֹו, ׁשּיאמינּו יׂשראל, לפני אּלא לעׂשֹותם, ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹצּוה
ּכמֹו: ז)ּבמצרים, מׁשמעֹו,(שמות ׁשּכן ׂשמּתי", "אׁשר ּכתיב אׁשר על ּתתמּה ואל וגֹו'". ּפרעה אליכם ידּבר "ּכי ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

ּביד ׂשמּתים ּכבר עּמֹו, .ּכׁשּתדּבר ְְְְְְִִֵֶַַָָ

(áë):ìàøNé éøëá éða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬§Ÿ¦−¦§¨¥«
i"yx£‰Ú¯t Ï‡ z¯Ó‡Â∑ּכן לֹו אמר לׁשלח, וימאן חזק ׁשּלּבֹו È¯BÎa.ּכׁשּתׁשמע È�a∑:ּכמֹו ּגדּלה, (תהליםלׁשֹון ¿»«¿»∆«¿…ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ¿ƒ¿ƒְְְָֻ
יעקבפט) ׁשּלקח הּבכֹורה מכירת על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש חתם ּכאן ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו אּתנהּו", ּבכֹור אני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ"אף

החיים.מעׂשו אור ֵֵָ

Ôep·k¯‡Âכ È‰B�a ˙ÈÂ d˙z‡ ˙È ‰LÓ ¯·„e¿«…∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ
·ÈÒ�e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ï ·˙Â ‡¯ÓÁ ÏÚ«¬»»¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÔÓ ÔÈq� d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËeÁ ˙È ‰LÓ…∆»¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:d„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ≈

ÌÈ¯ˆÓÏכא ·ezÓÏ CÎ‰Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
Ôep„aÚ˙Â C„È· È˙ÈÂLc ‡i˙ÙBÓ Ïk ÈÊÁ¬≈»¿«»ƒ«ƒƒƒ»¿«¿¿ƒ
‡ÏÂ daÏ ˙È ÛÈ˜˙‡ ‡�‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…«¬»«¿≈»ƒ≈¿»

:‡nÚ ˙È ÁlLÈ¿««»«»

È¯aכב ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„k ‰Ú¯t ˙ÂÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿»«¿…ƒ¿«¬«¿»¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È¯Îe·¿ƒƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּכתּוב אֹומר היה לא ואם נפׁשֹו, ְְְְִִֵֵַַַָָָֹמּמבּקׁשי

ׁשל ּבדעּתֹו החליט לא ּכי הּסברה ּתבֹוא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹּבמדין

ּכי אל מּפי ׁשהבטח עד ּבּׁשליחּות ללכת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻמׁשה

אמר לזה נפׁשֹו, מבּקׁשי לֹומרÔÈ„Óaמתּו ְְְֵֵֶַַַָָ¿ƒ¿»ַ

הּוא ללכת ה' עם והסּכים ּבדעּתֹו ׁשּגמר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשאחר

מעּכבֹו: זה ּדבר היה ולא ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹׁשּנתּבּׂשר

·È¯Î.כב) È�a '‰ ¯Ó‡ ‰kלדעת צרי …»«¿ƒ¿…ƒִַַָָ

ּבּמה ּגם ּבזמּנּה. ׁשּלא זֹו נבּואה ְְִֶֶַַַַַָָָֹּכּונת

לפרעה זֹו נבּואה ויאמר מׁשה יטעה לבל ְְְְְְִֶֶַַַַָָֹֹׁשמר

ּפרעה. לפני ּבעמדֹו ראׁשֹונה ְְְְְִִֵַַַָָֹּבפעם

‰‡¯�Âמכׁשֹול להרים עליֹון אל ׁשּנתחּכם ¿ƒ¿∆ְְְְִִִֵֵֶֶַָ

וח"ו ּבּׁשליחּות יקּוץ לבל מׁשה ְְְִִֵֶַַָמּלב

הּמּכֹות עצם ּבראֹותֹו רעה ּתֹולדה ּבדעּתֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹּתּולד

נכנס חדׁש זמן ויאר זע ולא קם לא ְְְְְֱִֶֶַַַָָָֹֹֹֹּופרעה

לֹו ויהיה ּבפיו ּדבר ׂשם לזה יֹוצא, ְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹוחדׁש

ואמר ח"ו און מחׁשבֹות יחׁשב לבל ְְְְְְְִֶַַַַָָָֹלמבטח

È�aאליו '‰ ¯Ó‡ ‰k ‰Ú¯t Ï‡ z¯Ó‡Â ֵָ¿»«¿»∆«¿……»«¿ƒ

,È¯Î·זה לדבר מׁשה מצּפה יהיה ּומעּתה ¿…ƒְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

לּבֹו יסעד ּבכֹורֹות מּכת יראה ׁשּלא עֹוד ְְְְִִִֶֶַַָֹֹוכל

עליו הביא ׁשּלא עֹוד ּכל מתירא יהיה ְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֹולא

הּדר זה על הּוא הּנבּואה וׁשעּור זֹו. ְְִֶֶֶַַַַָָמּכה

מֹודיע והנני וגֹו' ראה מצרים לׁשּוב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָּבלכּת

אחר אפי' יׁשּלח ולא לּבֹו את אחּזק ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַֹׁשאני

הנני וגֹו' אליו ואמרּת ּולבּסֹוף מּכֹות ְְְְְִִֵַַַַָָָָּכּמה

וגֹו'. ְֵֹהרג

„BÚזֹו מּכה ּכי למׁשה להֹודיעֹו ּבזה ְְְִִִֵֶֶַַָָנתחּכם

את ּפרעה יׁשּלח ּבּה ּכי ּבאחרֹונה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹּתהיה

אחר ּפרעה לב ׁשּיחּזק ה' אמר לא ּכי ְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹהעם

ּבכֹורֹות, למׁשהמּכת ּפרעה ּכׁשאמר לזה ואׁשר ְְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָֹ

כ"ח) י' ּכי(לקּמן הּכיר ּפני ראֹות ּתסף אל ְְִִִֶַַַָָֹ

ּבבֹואֹו ּבּדר ה' לֹו ׁשאמר מצוה עת ְְִִִֵֶֶֶַַַָָהּגיע

והגם בכרי. ּבני ואמרּת למצרים ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֹמּמדין

הּסתם מן ּכאן, נאמרּו ׁשּלא ּדברים ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹׁשהֹוסיף

אין ּובזה מהמפרׁש, סתּום וילמד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹנאמרּו

נבּואה אֹותּה למׁשה נאמרה אימתי ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָלהקׁשֹות

ׁשּל והרי מדרׁשים, לֹומר מרּבֹותינּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֻוהצרכּו

ויאמר מׁשה ׁשיטעה ה' חׁש ולא ,ְְְְִֶֶֶֶַָָֹֹלפני

מׁשה ׁשּיׁשּוב ּבאמצעּות ּכי לפרעה, זֹו ְְְְְִֶֶֶַָָָֹנבּואה

יׁשּלחהּו ּומּיד ּתכף ּפרעה ּדברי ה' ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹלפני

ּכי מׁשה ידע ּומּמילא אחרת מּכה ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבׁשליחּות

ּבא עת עד ּבכֹורֹות מּכת זמן הּגיע לא ְְֲִִִֵַַַַַַֹֹעדין

אינֹו ּכי וראה ּתסף אל לֹו ואמר ּפרעה ְְְְִֵֶַַַַָָָֹֹּדבר

חּוץ להתנּבאֹות ּפרעה מּלפני לצאת ְְְְְִִִֵֵַַָָֹיכֹול

אמר ה' ּידּבר מה לדעת הּזמןלעיר הּגיע ְְִִִֵַַַַַַַַָָָ

ׁשאמר ה' ּדברי ּדּיק אֹו ּבכֹורֹות. מּכת ְְִִֵֵֵֶַַַָֹלאמר

יֹודע אינֹו ּומעּתה ּפרעה לב את אחּזק ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹואני

כן אחרי לֹו ׁשּיאמר לּבֹו ה' ׁשּיחּזק ְֲִִֵֵֵֶֶַַַֹׁשעּור

ּפני ראֹות ּתסף אל לֹו ּוכׁשאמר ּבכֹורֹות ְְְֶֶַַַַַָָֹמּכת

ּובצרּוף הּלב חזק ּתכלית הּוא זה ּכי ְְִִִִֵֵֶֶַַֹהּכיר

מּכת ׁשליחּות לֹו אמר ׁשּכתבנּו ראׁשֹון ְְִִֶַַַַַַָָטעם

ְּבכֹורֹות.

„BÚלׁשּלח לּבֹו מחּזק ּפרעה היה ׁשאם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאפׁשר

ּכבֹודֹו נגד ּדברים מדּבר היה ולא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹיׂשראל

ּכאֹומרֹו ב')יתּבר ה' מביא(לקּמן ה' היה ה' מי ְְְְִִִֵַַָָָָ

מׂשּביעֹו היה ולא ּומּיד ּתכף ּבכֹורֹות מּכת ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹעליו

למׁשה ה' ׁשרמז הּוא וזה הּתרעלה, ְְְֵֶֶֶַַַָָּכֹוסֹות

את יׁשּלח ולא לּבֹו את אחּזק ואני ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַֹּבאֹומרֹו
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(âë)éìà øîàåì ïàîzå éðãáòéå éða-úà çlL EBçlL ¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ§©©́§¥½¦©§¨¥−§©§®
ða-úà âøä éëðà äpä:Eøëa E ¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤¦§−§Ÿ¤«

i"yx£EÈÏ‡ ¯Ó‡Â∑מקֹום ׁשל B‚Â'.ּבׁשליחּותֹו ‚¯‰ ÈÎ�‡ ‰p‰ .'B‚Â È�a ˙‡ ÁlL∑ּובּה אחרֹונה, מּכה היא »…«≈∆ְִִֶָ««∆¿ƒ¿ƒ≈»…ƒ…≈¿ֲִַַָָָ
ּבאּיֹוב: ׁשּנאמר הּוא וזה קׁשה. ׁשהיא מּפני ּתחּלה, לו)התרהּו ּכמהּו(איוב "מי :לפיכ ּבכחֹו", יׂשּגיב אל "הן ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

יׂשּגיב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אבל הּצלה, יבּקׁש ׁשּלא ּדבריו, את מעלים מחברֹו להּנקם המבּקׁש ודם ּבׂשר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמֹורה".
לׁשּוב ּבֹו ּומתרה מֹורהּו הּוא לפיכ אליו, ּבׁשּובֹו אם ּכי מּידֹו, להּמלט יכלת ואין .ּבכחֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

(ãë):Búéîä Lwáéå ýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½©§©¥−£¦«
i"yx£ÔBÏna C¯c· È‰ÈÂ∑מׁשה.B˙ÈÓ‰ Lw·ÈÂ∑נענׁש ׁשּנתרּׁשל ועל ּבנֹו, אליעזר את מל ׁשּלא לפי למׁשה, «¿ƒ«∆∆«»ֶֹ«¿«≈¬ƒְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

לּתינֹוק היא סּכנה – לּדר ואצא אמּול אמר: אּלא נתרּׁשל, לא וׁשלֹום, חס יֹוסי: רּבי אמר ּתניא, מיתה. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹענׁש
נענׁש מה ּומּפני מצרים", ׁשּוב ל" צּוני: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש – ימים ׁשלׁשה ואׁשהה אמּול ימים, ׁשלׁשה ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹעד

ּתחּלה ּבּמלֹון ׁשּנתעּסק לפי לא)מיתה? דף נדרים ירכיו,(במסכת ועד מראׁשֹו ּובֹולעֹו נחׁש ּכמין נעׂשה הּמלא והיה . ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
צּפֹורה הבינה מקֹום. אֹותֹו ועד מרגליו ּובֹולעֹו הּואוחֹוזר הּמילה החיים.ׁשּבׁשביל אור ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

(äë)òbzå dða úìøò-úà úøëzå øö äøtö çwzå©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ¤¨§©´§½̈©©©−
:éì äzà íéîc-ïúç ék øîàzå åéìâøì§©§¨®©¾Ÿ¤¦¯£©¨¦²©−̈¦«

i"yx£ÂÈÏ‚¯Ï ÚbzÂ∑מׁשה ׁשל רגליו לפני ּבנּה∑Ó‡zÂ¯.הׁשליכּתּו ÈÏ.על ‰z‡ ÌÈÓc Ô˙Á Èk∑היית אּתה «««¿«¿»ְְְִִִֵֶֶַַָֹ«…∆ְַָƒ¬«»ƒ«»ƒִַָָָ
לי אּתה איׁשי הֹורג – עלי נרצח ׁשּלי החתן להיֹות .ּגֹורם ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

(åë):úìenì íéîc ïúç äøîà æà epnî óøiå©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬¨¦−©«Ÿ

i"yx£Û¯iÂ∑מּמּנּו הּמלא.Ê‡∑להרגֹוהבינה ּבא הּמילה ÏenÏ˙.ׁשעל ÌÈÓc Ô˙Á ‰¯Ó‡∑נרצח היה חתני «ƒ∆ְִֶַַָ»ְְִִֵֶַַָָָָ»¿»¬«»ƒ«…ְֲִִָָָָ
ּדמים", חתן אמרה "אז ּזה: מה לרׁש"י ּדקׁשה ּגֹורם, היית אּתה ּכתב לעיל ּבלׁשֹונֹו: רׁש"י (ׁשּנה הּמילה. ּדבר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָעל
,ּכ אחר אחר. וחטא הּמילה חטא ּגֹורם, וזה ּדזה סברה מּתחּלה אּלא ּדמים"? "חתן אמרה לעיל ּגם ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹוהלא
אּונקלֹוס ּבתרּגּום הלׁשֹון ׁשּנּוי ּכן ּגם מתרץ ּובזה ּבא, לבד הּמילה ּדבר ּדעל הבינה אז לגמרי, "וּירף" ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּכׁשראתה:

לי) נראה ּכן ודֹוק. ּדמים, ּכמֹו:∑ÏenÏ˙.ּבחתן על, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת והּלּמ"ד הּוא ּדבר ׁשם הּמּולֹות. ּדבר על ְְֲִִִֵַַָָ«…ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
יד) "ּדמים",(שמות ּתרּגם: ואּונקלֹוס יׂשראל". לבני ּפרעה הּמילה"ואמר ּדם .על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ

(æë)ýé øîàiåäøaãnä äLî úàø÷ì Cì ïøäà-ìà ýå ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²¦§©¬¤−©¦§¨®¨
:Bì-÷Miå íéäìûä øäa eäLbôiå Cìiåהחיים אור ©¥À¤©¦§§¥²§©¬¨«¡Ÿ¦−©¦©«

˜„ÈÓכג ÁÏÙÈÂ È¯a ˙È ÁlL CÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»««»¿ƒ¿ƒ¿«√»«
˙È ÏÈË˜ ‡�‡ ‡‰ d˙eÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»≈»¬»»ƒ»

:C¯Îea C¯a¿»¿»

daכד Ú¯ÚÂ ‡˙·Ó ˙È·a ‡Á¯‡· ‰Â‰Â«¬»¿»¿»¿≈¿»»«¬«≈
:dÏË˜ÓÏ ‡Ú·e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»¿ƒ¿¿≈

Ï¯Ú˙כה ˙È ˙¯Ê‚e ‡¯�Ë ‰¯Btˆ ˙·ÈÒ�e¿≈«ƒ»ƒ»»¿»«»»¿«
‡Ó„· È¯‡ ˙¯Ó‡Â È‰BÓ„˜Ï ˙·È¯˜e d¯a¿«¿ƒ«»√»ƒ«¬∆∆¬≈ƒ¿»

:‡�Ï ‡�˙Á ·‰È˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿¿≈«¿»»»

„Ó‡כו ÈÏel‡ ˙¯Ó‡ ÔÎa dpÓ Á�Â¿»ƒ≈¿≈¬∆∆ƒ≈¿»
:ÏBË˜ ‡�˙Á ·iÁ˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿«««¿»¿

LÓ‰כז ˙eÓc˜Ï ÏÈÊ‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¡≈¿«»…∆
ÈÏ‚˙‡c ‡¯eËa dÚ¯ÚÂ ÏÊ‡Â ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»«¬«¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ

:dÏ ˜L�e ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ¬ƒ¿»»«¿»¿«≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשאם יׁשּלח ׁשּלא הּוא ׁשהחזק ּפרּוׁש ְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהעם

ּוכׁשּלא עליו, ּתבֹוא לא ּבכֹורֹות מּכת אפי' ְְְֲִֶַַַַָָָֹֹיׁשּלח

לצרה לֹו יהיה העם ׁשּלּוח מניעת אּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָיהיה

יתּבר ּבכבֹודֹו ׁשּנגע אחר אבל ּבכֹורֹות, ְְְֲִִֶַַַַַַָָָמּכת

ּתמצא וכן ונאמנֹות, ּגדֹולֹות מּכֹות עליו ְְְְֱִֵֶַָָָָָיבֹואּו

ה' טז)ׁשאמר ט ּכחי(לקּמן את הראת ּבעבּור ְְְֲִֶֶַַַַָָֹֹ

וגֹו': ׁשמי סּפר ְְְִֵַַַּולמען

‰B˙ÈÓ.כד) Lw·ÈÂּכי אּולי ויבּקׁש. אמר «¿«≈¬ƒְִֵַַַַָ

ׁשהיה מֹונעלצד לֹו היה מצוה ׁשליח ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשלּוחי ח':) (ּפסחים ז"ל אֹומרם ּדר ְְְִֵֶֶַָָעל

ּבּה עסּוק ׁשהיה והּמצוה נּזֹוקין, אינן ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָמצוה

המלּוהּו והּוא אחד ּפרקליט ּבּה לֹו ְְְְִֵֶַַַָָָָקנה

אליו. קרב ּבל לּמׁשחית ּומנעֹו אֹותֹו ְְְְִֵֵַַַַָָֹוהּׁשֹומר

ּבאֹומרֹו נתּכּון לזה ּכי ּבּמלֹוןואּולי ּבּדר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

אּלא מצוה ּבהליכת עֹוסק היה ׁשּלא ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹלֹומר

ּפי על ואף המיתֹו. ׁשּבּקׁש הּוא ולזה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָּבּמלֹון

חׁשּוב סֹוף ּכל סֹוף ּכי מֹונע לֹו היה ִֵֵַָָָָכן

ּכי ּביני ּוביני ההּוא, ּבּזמן ּגם מצוה ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָּכׁשלּוחי

והרימה צּפרה נתחּכמה יחּדו נֹועדּו ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹהּמלאכים

ּכי ּפׁשיטא ּבּמצוה עסּוק ּבעֹודֹו אבל ְְְְֲִִִִַָָָָמכׁשֹול,

מׁשחית: אליו יקרב ְְִִֵַַָֹלא

B‚Â'.כז) ‰LÓ ˙‡¯˜Ï CÏׁשאמר והגם ≈ƒ¿«∆¿ֲֶַַַָ

הּוא הּנה י"ד) ד' (לעיל מּקדם ה' ְִִֵֵֵֶָֹאליו

ה' ידּבר ּכי לנּו ּׁשּנֹודע מה לפי וגֹו', ְְְִִֵֵֶַַַָיֹוצא

למׁשה ׁשאמר ּבׁשעה אחד ּבדּבּור רּבים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּדברים

ּבמצרים, לאהרן אחר ּדּבּור יצא וגֹו' הּוא ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹהּנה

הגם לאהרן ׁשּנאמרה ספק אין זֹו ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָֹּונבּואה

ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל א') (תו"כ ז"ל ְֱֶֶֶֶַָָָׁשאמרּו

נאמר לא אהרן ואל מׁשה אל ה' ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַֹֹוידּבר

ואפי' לאהרן, ׁשּיאמר למׁשה אּלא ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָֹֹהּדּבּור

ׁשּנתמעט (ׁשם) ׁשּסֹובר הּגלילי יֹוסי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָלרּבי

ּדוקא ּבמצרים ׁשּנאמרּו ּבדּבּורים אפי' ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹאהרן

ּפרט אבל להּזּולת ּבׁשליחּות הּׁשּיכים ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָּבדברים

לפני ׁשּל הרי מצוה אהרן ׁשּיעׂשה ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹזה

נביא ׁשהיה למד אּתה ּומּזה ה', אליו ִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּדּבר

ְְַלעצמֹו:

zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ycew zayl inei xeriy

(çë)BçìL øLà ýåýé éøác-ìk úà ïøäàì äLî ãbiå©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²¨¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´§¨®
:eäeö øLà úúàä-ìk úàå§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ£¤¬¦¨«

(èë):ìàøNé éða éð÷æ-ìk-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

(ì)ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk úà ïøäà øaãéå©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−
:íòä éðéòì úúàä Nòiå äLî-ìà¤¤®©©¬©¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«

(àì)ìàøNé éða-úà ýåýé ã÷ô-ék eòîLiå íòä ïîàiå©©«£¥−¨¨®©¦§§¿¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´¦§¨¥À
:eåçzLiå eãwiå íéðò-úà äàø éëå§¦³¨¨Æ¤¨§½̈©¦§−©¦§©«£«

ß zah g"i ycew zay ß

ä(à)äòøt-ìà eøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤©§®Ÿ
ìà ýåýé øîà-äkýéì ebçéå énò-úà çlL ìàøNé é «Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ¤©¦½§¨¬Ÿ¦−

:øaãna©¦§¨«
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ e‡a ¯Á‡Â'B‚Â∑,ּכּלם ׁשּנׁשמטּו עד ואהרן, מׁשה מאחר אחד אחד נׁשמטּו הּזקנים אבל ¿««»…∆¿«¬…¿ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

ללכת ׁשּיראּו לפי לפלטין, ׁשהּגיעּו רבה)קדם החזירם(שמות – יּגׁשּו" לא והם לבּדֹו מׁשה "ונּגׁש להם: נפרע ּובסיני . ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
החיים.לאחֹוריהם אור ֲֵֶַ

(á)ì Bì÷a òîLà øLà ýåýé éî äòøt øîàiåçlL ©Ÿ́¤©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½§©©−
àì ìàøNé-úà íâå ýåýé-úà ézòãé àì ìàøNé-úà¤¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−¬Ÿ

:çlLàהחיים אור £©¥«©

(â)ìà eøîàiåýCøc àp äëìð eðéìò àø÷ð íéøáòä é ©Ÿ́§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈¤Á¤Á
ìLìà ýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úLýeðòbôé-ït eðé §¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½¤¦§¨¥½

:áøçá Bà øáca©¤−¤¬¤¨«¤
i"yx£e�ÚbÙÈ Ôt∑לֹו צריכים היּו יפּגע מותּפן מקרה לׁשֹון זֹו ּפגיעה לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחלקּו אּלא לֹו, מר ∆ƒ¿»≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

החיים.הּוא אור

(ã)ïøäàå äLî änì íéøöî Cìî íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´§©«£½Ÿ
:íëéúìáñì eëì åéNònî íòä-úà eòéøôz©§¦¬¤¨−̈¦©«£¨®§−§¦§«Ÿ¥¤«

„ÈÈכח ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ÈeÁÂ¿«ƒ…∆¿«¬…»»ƒ¿»«»«¿»
:d„wÙ Èc ‡i˙‡ Ïk ˙ÈÂ dÁlL Ècƒ«¿≈¿»»»«»ƒ«¿≈

È�aכט È·Ò Ïk ˙È eL�Îe Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»»»»≈¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÈÈל ÏÈÏÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»
:‡nÚ È�ÈÚÏ ‡i˙‡ „·ÚÂ ‰LÓ ÌÚƒ…∆«¬«»«»¿≈≈«»

È�aלא ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„ È¯‡ eÚÓLe ‡nÚ ÔÓÈ‰Â¿≈ƒ«»¿»¬≈¿ƒ¿»»¿≈
ÔB‰„eaÚL ˙È È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬≈¡ƒ√»ƒ»ƒ¿¿

:e„È‚Òe eÚ¯Îe¿»¿ƒ

Ú¯ÙÏ‰א e¯Ó‡Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«…∆¿«¬…«¬»¿«¿…
ÈnÚ ˙È ÁlL Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„kƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈««»«ƒ

:‡¯a„Óa ÈÓ„˜ ÔebÁÈÂƒ«√»«¿«¿¿»

Ècב ÈÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÈ„ ‡ÓL ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿»«¿»»ƒ¿¿ƒƒƒ
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È ‡ÁlLÏ d¯ÓÓÏ Ïa˜‡¬«≈¿≈¿≈¿«»»»ƒ¿»≈»
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È Û‡Â ÈÈ„ ‡ÓL ÈÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿»«¿»¿«»ƒ¿»≈»

:ÁlL‡¬«»

�ÏÈÊג ‡�ÏÚ ÈÏb˙‡ È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ e¯Ó‡Â«¬»¡»»ƒ»≈ƒ¿¿ƒ¬»»≈≈
Áa„�e ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔÚk¿««¬«¿»»ƒ¿«¿¿»¿««
B‡ ‡˙BÓa ‡�pÚ¯ÚÈ ‡ÓÏc ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»ƒ¿»¿«¿ƒ»»¿»

:ÏBË˜·ƒ¿

LÓ‰ד ‡ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»…∆
eÏÈÊ‡ ÔB‰„·BÚÓ ‡nÚ ˙È ÔeÏh·z Ô¯‰‡Â¿«¬…¿«¿»«»≈»≈¡ƒ

:ÔBÎ�ÁÏÙÏ¿»¿«¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.א) e‡a ¯Á‡Â.העם ׁשהאמין אחר ּפי' ¿««»¿ֱִֵֶֶַַָָ

ּדכתיב ה' ּדברי הם יח)וכן לקל(ג וׁשמעּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶָֹ

הפסקה הפסיק ולזה וגֹו', ּובאת ּכ ְְְְְִִֶַַַָָָָָָואחר

הּנֹוגע ענין סּיּום ׁשהּוא הגם לקל וׁשמעּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֹקדם

והבן: וגֹו' ּובאת עם ּוסמכּה ְְְְְִִֵֵָָָָָָליׂשראל

B‚Â'.ב) ÁlLÏ 'B‚Â ÚÓL‡ ¯L‡לֹומר יכּון ¬∆∆¿«¿¿««¿ְֵַַ

ּגדֹול ּבדבר ּבקֹולֹו לׁשמע הּגדֹול ּכחֹו ְְְִַַַָָָָֹֹמה

לרבּותא ׁשּדבריו לֹומר וחזר וכּו', לׁשּלח ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָּכזה

יֹועיל לא מאד עד ּגדֹול ׁשּיהיה הגם ְְְֲִִֶֶֶֶַַָֹֹנאמרּו

יֹודעֹו ׁשהּוא ּבזה ּכּונתֹו ואין יׂשראל, לׁשּלח ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה

אּלא יׂשראל לׁשּלח ּבעיניו ּגדֹול ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

אֹומרֹו והּוא עּקר ּכל יֹודעֹו ÈzÚ„Èׁשאינֹו ‡Ï ְְְִֵֶָָ…»«¿ƒ

ואֹומרֹו ויׂשּכילÌ‚Âוגֹו'. ׁשּיֹודיעהּו והגם ּפי' ְְְ¿«ְְֲִִֵֵֶַַַ

וגֹו' לא יׂשראל את כן ּפי על אף הּוא ּגדֹול ְְִִִֵֵֶַַָָֹּכי

והבן: ּדבריו ּתחּלת ְְְְִֵֵַָָָוהם

e�ÚbÙÈ.ג) Ôt 'B‚Â e¯Ó‡iÂהם אּלּו ּדברים «…¿¿∆ƒ¿»≈ְִֵֵָ

ז"ל ׁשאמרּו והגם יׂשראל. פ"ה)ׁשל (שמו"ר ְְֲִֵֶֶַַָָ

אחר כן ּפי על אף אחד אחד נׁשמטּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּזקנים

עם יחד ּבאּו ׁשּלא ועל אּלּו. ּדברים ּדּברּו ְְְִִִֵֶַַַָָָֹּכ

נכנסּו העם ׁשּכל אּולי אֹו נענׁשּו. ואהרן ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹמׁשה

יֹותר ּכי טעם ּדברי לֹו ואמרּו ּפרעה אל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹיחּדו

ּכ אחר ׁשּיׁשּובּו ּתקוה ויׁש ׁשּיׁשּלחם לֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָטֹוב

יפחד זה ּדבר ּגם וגֹו', ּבּדבר ויכלּו ׁשם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָמּׁשבת

הּבא וחרב ּדבר לּבֹו עד יּגע ּכי ּפרעה ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹמּמּנּו

יפּגעהּו ּפן להפחידֹו נתחּכמּו ואּולי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָלׁשכּונתֹו.

ּכבֹודֹו לצד ּבהם הּקללה והלּביׁשּו וגֹו' ְְְְְְְְִִֶַַַָָָֹלפרעה

:מל ֶֶֶׁשל
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(çë)BçìL øLà ýåýé éøác-ìk úà ïøäàì äLî ãbiå©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²¨¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´§¨®
:eäeö øLà úúàä-ìk úàå§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ£¤¬¦¨«

(èë):ìàøNé éða éð÷æ-ìk-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

(ì)ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk úà ïøäà øaãéå©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−
:íòä éðéòì úúàä Nòiå äLî-ìà¤¤®©©¬©¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«

(àì)ìàøNé éða-úà ýåýé ã÷ô-ék eòîLiå íòä ïîàiå©©«£¥−¨¨®©¦§§¿¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´¦§¨¥À
:eåçzLiå eãwiå íéðò-úà äàø éëå§¦³¨¨Æ¤¨§½̈©¦§−©¦§©«£«

ß zah g"i ycew zay ß

ä(à)äòøt-ìà eøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤©§®Ÿ
ìà ýåýé øîà-äkýéì ebçéå énò-úà çlL ìàøNé é «Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ¤©¦½§¨¬Ÿ¦−

:øaãna©¦§¨«
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ e‡a ¯Á‡Â'B‚Â∑,ּכּלם ׁשּנׁשמטּו עד ואהרן, מׁשה מאחר אחד אחד נׁשמטּו הּזקנים אבל ¿««»…∆¿«¬…¿ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

ללכת ׁשּיראּו לפי לפלטין, ׁשהּגיעּו רבה)קדם החזירם(שמות – יּגׁשּו" לא והם לבּדֹו מׁשה "ונּגׁש להם: נפרע ּובסיני . ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
החיים.לאחֹוריהם אור ֲֵֶַ

(á)ì Bì÷a òîLà øLà ýåýé éî äòøt øîàiåçlL ©Ÿ́¤©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½§©©−
àì ìàøNé-úà íâå ýåýé-úà ézòãé àì ìàøNé-úà¤¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−¬Ÿ

:çlLàהחיים אור £©¥«©

(â)ìà eøîàiåýCøc àp äëìð eðéìò àø÷ð íéøáòä é ©Ÿ́§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈¤Á¤Á
ìLìà ýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úLýeðòbôé-ït eðé §¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½¤¦§¨¥½

:áøçá Bà øáca©¤−¤¬¤¨«¤
i"yx£e�ÚbÙÈ Ôt∑לֹו צריכים היּו יפּגע מותּפן מקרה לׁשֹון זֹו ּפגיעה לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחלקּו אּלא לֹו, מר ∆ƒ¿»≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

החיים.הּוא אור

(ã)ïøäàå äLî änì íéøöî Cìî íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´§©«£½Ÿ
:íëéúìáñì eëì åéNònî íòä-úà eòéøôz©§¦¬¤¨−̈¦©«£¨®§−§¦§«Ÿ¥¤«

„ÈÈכח ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ÈeÁÂ¿«ƒ…∆¿«¬…»»ƒ¿»«»«¿»
:d„wÙ Èc ‡i˙‡ Ïk ˙ÈÂ dÁlL Ècƒ«¿≈¿»»»«»ƒ«¿≈

È�aכט È·Ò Ïk ˙È eL�Îe Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»»»»≈¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÈÈל ÏÈÏÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»
:‡nÚ È�ÈÚÏ ‡i˙‡ „·ÚÂ ‰LÓ ÌÚƒ…∆«¬«»«»¿≈≈«»

È�aלא ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„ È¯‡ eÚÓLe ‡nÚ ÔÓÈ‰Â¿≈ƒ«»¿»¬≈¿ƒ¿»»¿≈
ÔB‰„eaÚL ˙È È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬≈¡ƒ√»ƒ»ƒ¿¿

:e„È‚Òe eÚ¯Îe¿»¿ƒ

Ú¯ÙÏ‰א e¯Ó‡Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«…∆¿«¬…«¬»¿«¿…
ÈnÚ ˙È ÁlL Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„kƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈««»«ƒ

:‡¯a„Óa ÈÓ„˜ ÔebÁÈÂƒ«√»«¿«¿¿»

Ècב ÈÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÈ„ ‡ÓL ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿»«¿»»ƒ¿¿ƒƒƒ
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È ‡ÁlLÏ d¯ÓÓÏ Ïa˜‡¬«≈¿≈¿≈¿«»»»ƒ¿»≈»
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È Û‡Â ÈÈ„ ‡ÓL ÈÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿»«¿»¿«»ƒ¿»≈»

:ÁlL‡¬«»

�ÏÈÊג ‡�ÏÚ ÈÏb˙‡ È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ e¯Ó‡Â«¬»¡»»ƒ»≈ƒ¿¿ƒ¬»»≈≈
Áa„�e ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔÚk¿««¬«¿»»ƒ¿«¿¿»¿««
B‡ ‡˙BÓa ‡�pÚ¯ÚÈ ‡ÓÏc ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»ƒ¿»¿«¿ƒ»»¿»

:ÏBË˜·ƒ¿

LÓ‰ד ‡ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»…∆
eÏÈÊ‡ ÔB‰„·BÚÓ ‡nÚ ˙È ÔeÏh·z Ô¯‰‡Â¿«¬…¿«¿»«»≈»≈¡ƒ

:ÔBÎ�ÁÏÙÏ¿»¿«¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.א) e‡a ¯Á‡Â.העם ׁשהאמין אחר ּפי' ¿««»¿ֱִֵֶֶַַָָ

ּדכתיב ה' ּדברי הם יח)וכן לקל(ג וׁשמעּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶָֹ

הפסקה הפסיק ולזה וגֹו', ּובאת ּכ ְְְְְִִֶַַַָָָָָָואחר

הּנֹוגע ענין סּיּום ׁשהּוא הגם לקל וׁשמעּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֹקדם

והבן: וגֹו' ּובאת עם ּוסמכּה ְְְְְִִֵֵָָָָָָליׂשראל

B‚Â'.ב) ÁlLÏ 'B‚Â ÚÓL‡ ¯L‡לֹומר יכּון ¬∆∆¿«¿¿««¿ְֵַַ

ּגדֹול ּבדבר ּבקֹולֹו לׁשמע הּגדֹול ּכחֹו ְְְִַַַָָָָֹֹמה

לרבּותא ׁשּדבריו לֹומר וחזר וכּו', לׁשּלח ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָּכזה

יֹועיל לא מאד עד ּגדֹול ׁשּיהיה הגם ְְְֲִִֶֶֶֶַַָֹֹנאמרּו

יֹודעֹו ׁשהּוא ּבזה ּכּונתֹו ואין יׂשראל, לׁשּלח ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה

אּלא יׂשראל לׁשּלח ּבעיניו ּגדֹול ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

אֹומרֹו והּוא עּקר ּכל יֹודעֹו ÈzÚ„Èׁשאינֹו ‡Ï ְְְִֵֶָָ…»«¿ƒ

ואֹומרֹו ויׂשּכילÌ‚Âוגֹו'. ׁשּיֹודיעהּו והגם ּפי' ְְְ¿«ְְֲִִֵֵֶַַַ

וגֹו' לא יׂשראל את כן ּפי על אף הּוא ּגדֹול ְְִִִֵֵֶַַָָֹּכי

והבן: ּדבריו ּתחּלת ְְְְִֵֵַָָָוהם

e�ÚbÙÈ.ג) Ôt 'B‚Â e¯Ó‡iÂהם אּלּו ּדברים «…¿¿∆ƒ¿»≈ְִֵֵָ

ז"ל ׁשאמרּו והגם יׂשראל. פ"ה)ׁשל (שמו"ר ְְֲִֵֶֶַַָָ

אחר כן ּפי על אף אחד אחד נׁשמטּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּזקנים

עם יחד ּבאּו ׁשּלא ועל אּלּו. ּדברים ּדּברּו ְְְִִִֵֶַַַָָָֹּכ

נכנסּו העם ׁשּכל אּולי אֹו נענׁשּו. ואהרן ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹמׁשה

יֹותר ּכי טעם ּדברי לֹו ואמרּו ּפרעה אל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹיחּדו

ּכ אחר ׁשּיׁשּובּו ּתקוה ויׁש ׁשּיׁשּלחם לֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָטֹוב

יפחד זה ּדבר ּגם וגֹו', ּבּדבר ויכלּו ׁשם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָמּׁשבת

הּבא וחרב ּדבר לּבֹו עד יּגע ּכי ּפרעה ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹמּמּנּו

יפּגעהּו ּפן להפחידֹו נתחּכמּו ואּולי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָלׁשכּונתֹו.

ּכבֹודֹו לצד ּבהם הּקללה והלּביׁשּו וגֹו' ְְְְְְְְִִֶַַַָָָֹלפרעה

:מל ֶֶֶׁשל
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i"yx£ÂÈNÚnÓ ÌÚ‰ ˙‡ eÚÈ¯Ùz∑מן לנּוח ּוסבּורים לכם ׁשּׁשֹומעין מּמלאכּתם, אֹותם ותרחיקּו ּתבּדילּו «¿ƒ∆»»ƒ«¬»ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ
וכן ד)הּמלאכה. וכן:(משלי רחקהּו. ּבֹו", ּתעבר אל – א)"ּפרעהּו ּכלֿעצתי",(שם לב)"וּתפרעּו הּוא",(שמות פרּוע "ּכי ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
ונתעב ÌÎÈ˙Ï·ÒÏ.נרחק eÎÏ∑לאלכּו מצרים ׁשעּבּוד מלאכת אבל ּבבּתיכם, לעׂשֹות לכם ׁשּיׁש למלאכּתכם ְְְִִָָ¿¿ƒ¿…≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּברׁשּות ׁשּלא ּובאים יֹוצאים ואהרן מׁשה ׁשהרי ,ל ותדע לוי, ׁשל ׁשבטֹו על החיים.היתה אור ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

(ä)ízaLäå õøàä íò äzò íéaø-ïä äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨¨®¤§¦§©¤¬
:íúìáqî íúàŸ−̈¦¦§Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰ ÌÚ ‰zÚ ÌÈa¯ Ô‰∑הּוא ּגדֹול הפסד מּסבלתם, אֹותם מׁשּביתים ואּתם עליהם מּטלת ׁשהעבֹודה ≈«ƒ«»«»»∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
החיים.זה אור ֶ

(å)åéøèL-úàå íòa íéNâpä-úà àeää íBia äòøt åöéå©§©¬©§−Ÿ©´©®¤©«Ÿ§¦´¨½̈§¤«Ÿ§¨−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÌÈN‚p‰∑.יׂשראלים היּו והּׁשֹוטרים היּו, לרּדֹותמצרּיים ממּנה והּׁשֹוטר, ׁשֹוטרים, ּכּמה על ממּנה הּנֹוגׂש, «…¿ƒְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
הּמלאכה החיים.ּבעֹוׂשי אור ְְֵַָָ

(æ)ìBîúk íéðálä ïaìì íòì ïáz úúì ïeôñàú àì́Ÿ«Ÿ¦º¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´
ìL:ïáz íäì eLL÷å eëìé íä íL ¦§®Ÿ¥µ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤

i"yx£Ô·z∑הּטיט עם אֹותֹו ּגֹובלין היּו אֹותן∑ÌÈ�·Ï.אשטובל"א, ּומיּבׁשין מּטיט ׁשעֹוׂשים ּבלע"ז, טיוול"ש ∆∆ְִִִַָ¿≈ƒְְְִִִִֶַַַָ
ּבכבׁשן אֹותן ׁשּׂשֹורפין ויׁש ÌLÏL.ּבחּמה, ÏBÓ˙k∑עֹוׂשים הייתם הּנהּכאׁשר .ולּקטּו∑eLL˜Â.עד ְְְְִִֵֶַַָָָƒ¿ƒ¿…ֱֲִִֵֶֶַַָ¿…¿ְְַ

(ç)ìL ìBîz íéNò íä øLà íéðálä úðkúî-úàåíL §¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥ÁŸ¦̧§³¦§ŸÆ
íä ïk-ìò íä íétøð-ék epnî eòøâú àì íäéìò eîéNz̈¦´£¥¤½¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´¥½©¥À¥³

ìàì äçaæð äëìð øîàì íé÷òöý:eðé «Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§¨−¦§§¨¬¥«Ÿ¥«
i"yx£ÌÈ�·l‰ ˙�k˙Ó ˙‡Â∑סכּום אֹותֹו להם, נּתן הּתבן ּכׁשהיה ליֹום, עֹוׂשה אחד ּכל ׁשהיה הּלבנים חׁשּבֹון סכּום ¿∆«¿…∆«¿≈ƒְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

עליהם העבֹודה ּתכּבד למען עּתה ּגם עליהם �¯ÌÈt.ּתׂשימּו Èk∑הּבּטלה אל ּפֹונה לּבם לכ הם, העבֹודה מן ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָƒƒ¿ƒְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
וגֹו' נלכה לאמר: הם∑k˙Ó�˙.וצֹועקים חׁשּבֹון לׁשֹון ּכּלן – המתּכן הּכסף את עלילֹות, נתּכנּו ולֹו לבנים, .ותכן ְְְֲִֵֵָֹ«¿…∆ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻֻ

ÌÈt¯�∑ּבלע"ז רטריי"ש מּמּנה, נרּפים והם מהם ועזּובה ּבידם רפּויה החיים.הּמלאכה אור ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

nÚ‡ה ÔÚk ÔÈ‡ÈbÒ ‡‰ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…»«ƒƒ¿««»
:ÔB‰�ÁÏtÓ ÔB‰˙È ÔeÏh·˙e ‡Ú¯‡„¿«¿»¿«¿»¿ƒ»¿»¿

ÔÈ�BËÏLו ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈÓÏ È‰BÎ¯Ò ˙ÈÂ ‡nÚc¿«»¿»»¿ƒ¿≈»

ÈÓ¯ÓÏז ‡ÓÚÏ ‡�·z ÔzÈÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï»¿¿ƒ«ƒ¿»¿«»¿ƒ¿≈
ÔeÎ‰È Ôep‡ È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓk ÔÈ�·Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒƒ¿»

:‡�·z ÔB‰Ï Ôe·a‚ÈÂƒ«¿¿ƒ¿»

ÈlÓzÓח ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ‡i�·Ï ÌBÎÒ ˙ÈÂ¿»¿¿≈«»ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈
d�ÈÓ ÔeÚ�Ó˙ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ÔepÓz È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ¿«¬≈»ƒ¿¿ƒ≈
¯ÓÈÓÏ ÔÈÁÂˆ Ôep‡ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈ�ÏË· È¯‡¬≈«¿»ƒƒ«≈ƒ»¿ƒ¿≈«

:‡�‰Ï‡ Ì„˜ Áa„� ÏÈÊ�≈≈¿««√»¡»»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ד) ‰LÓ ‰nÏ 'B‚Â ¯Ó‡iÂלהיֹות ּפרּוׁש «…∆¿»»∆¿ְִֵ

ׁשאמרּו והּזקנים ואהרן מׁשה לפניו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהיּו

מׁשה אל ּפניו והחזיר וגֹו' העברים ְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָֹאלהי

נפל הם ּכי יׂשראל זקני על ּתלּונתי אין ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָואמר

והּתלּונה והּדבר, מהחרב ּופחד ּפחת ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָעליהם

ׁשּבאתם האחד ּדברים ב' ׁשעׂשיתם עליכם ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָהּוא

ּתלּוי הּדבר ּכן אם מאלהיכם אלי ְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבׁשליחּות

יפּגעם ּפן העם להפחיד ּמקֹום מה ּכן אם ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבי

הם, ואנּוסים עצמם ּברׁשּות אינם והלא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבּדבר

עצמם ּברׁשּות לצאת יכֹולין הם ּכי ּתאמר ְְְִִִֵֵַַַָָֹמה

לׁשּלחם. ּבׁשליחּות אלי ּבאת לּמה ּכן ְְְִִִֵֵַַָָָָָאם

רז"ל נתּכּונּו לזה ּכי וז"ל(ׁשם)ואּולי ׁשאמרּו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָ

ּבאתם לּמה אּתם ּפי' לּמה ּדבריכם לּמה ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאּתם

ׁשאמרּתם ּדבריכם אלהיכםאלי, מּפי הּזה לעם ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

והׁשיב סֹותרים, ּדברים ב' ׁשהם לּמה, וגֹו' ְְְְִִִֵֵֶֶָָָּפן

ואמר ליׂשראל ÌÎÈ˙Ï·ÒÏ,ּפניו eÎÏמׁשה ּכי ְְְִֵַָָָָ¿¿ƒ¿…≈∆ִֶ

היּו: עצמן ּברׁשּות ְְְֲִַַָָֹואהרן

B‚Â'.ה) ‰Ú¯t ¯Ó‡iÂרּבים ׁשהם לצד ּפרּוׁש «…∆«¿…¿ְִֵֵֶַַ

יכיל ּבת ז)אינם מר(מ"א מהם להסיר ְִִֵֵֶֶַָָָֹ

יהיה זה ודבר מּכּלם חרב ּפגיעת ׁשל זה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻלבב

יתחּמץ ּכי מּסבלֹותם אֹותם ׁשּתׁשּביתּו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָּגֹורם

ואהרן. מׁשה על הּוא זה ותרעמת לבבם, ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָֹֹויר

אֹותם הּניחּו אׁשר הּנֹוגׂשים ּכנגד יטען ְְְֲִִִִֶֶֶַָֹאֹו

הן ּכי ואמר עבֹודתם, ּובּטלּו לפרעה ְְְְֲִִֵַַָָָָֹלבֹוא

יעׂשה עבֹודתם ּבּטּול ׁשל מעט ּוזמן הם ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֻרּבים

רׁשם: ְֵֶַהרּבה

‰‰e‡.ו) ÌBia ‰Ú¯t ÂˆÈÂּבּיֹום ּדוקא ּפי' «¿««¿…««ְֵַַָ

ּכדי והּטעם ּכן, לעׂשֹות צּוה ְְֲִֵֵַַַַַָההּוא

ׂשאת יּוכלּו ׁשּלא הּצרה ּתקף ְְְֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּבאמצעּות

ויפנּו הּמֹורא ׁשל ההּוא הּמחׁשבה מהם ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּתּׁשכח

המזּמנת צרה ּכי יבין והּמׂשּכיל עבֹודתם, ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻלעבד

עברה, וׁשּכבר העתידה צרה מחּוׁש ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָּתׁשּכיח

ּכי וׁשער ּדבר. על לּמׂשּכיל מהּמרּגׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻוזה

אחד. יֹום לזה ְִֶֶַָָיסּפיק

B‡להם עֹוד נׁשאר ׁשּלא לרמז הּכתּוב ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹיכּון

מׁשה ּבא למחר ּכי ההּוא יֹום אּלא ְֲִֶֶַָָָָָָּבעבֹודה

הּׁשעּבּוד מּקל ונׁשּברה מצרים יאֹור ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָוהּכה

נסּתּלק הּמּכֹות ׁשהתחילּו מעת ז"ל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּכמאמרם

להֹוזיל התחילּו ואדרּבה מעליהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָהּׁשעּבּוד

ז"ל ּבדבריהם ּכאמּור מים מׁשקה ּבעד ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכסּפם

פ"ט) ּתמֹול(שמו"ר ּגם מאֹומרֹו להקׁשֹות ְְְְְֵֵַַואין

לצד חּקם ּכּלּו לא ׁשּלפניו יֹום ּכי הּיֹום, ְְִִֶַַַָָָֹֻּגם

מׁשה לפני מקּבצים והיּו ּבׂשֹורה יֹום ְְְְִִֵֶֶָָָָָֻׁשהיה

האֹותֹות: לעיניהם ְֵֵֶֶָָָׁשעׂשה

B‚Â'.ח) Ì‰ ÌÈt¯� Èkּתלה מי לדעת צרי ƒƒ¿ƒ≈¿ִִַַָָָָ

zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ycew zayl inei xeriy

(è)eòLé-ìàå dá-eNòéå íéLðàä-ìò äãáòä ãaëz¦§©¯¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£¨®§©¦§−
-éøáãa:ø÷L §¦§¥¨«¤

i"yx£¯˜L È¯·„a eÚLÈ Ï‡Â∑ואׁשעה" לֹו: ודֹומה נזּבחה", נלכה "לאמר: רּוח, ּבדברי ּתמיד וידּברּו יהּגּו ואל ¿«ƒ¿¿ƒ¿≈»∆ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ה' "וּיׁשע לׁשֹון "יׁשעּו" לֹומר אפׁשר ואי ואׁשּתעי. ויסּפר, ּולׁשֹועין, מתרּגמינן ולׁשנינה, למׁשל תמיד". ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּבחּקי

ׁשעה", לא מנחתֹו ואל קין ואל וגֹו' הבל יׁשעּואל "ואל לכּתב: לֹו היה ׁשאםּֿכן, יפנּו, אל יׁשעּו", "אל ּולפרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּכּלם: ּגזרת ּכן ּכי ׁשקר", "לדברי אֹו ׁשקר", ּדברי נז)אל עֹוׂשהּו",(ישעיה על האדם לא)"יׁשעה עלֿקדֹוׁש(שם ׁשעּו "ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

יז)יׂשראל", דּבּור,(שם לׁשֹון אחר אבל לאחריהם. סמּוכה ּבי"ת ׁשל ׁשּמּוׁש מצאתי ולא הּמזּבחֹות", אל יׁשעה "ולא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּכגֹון: ּבי"ת, ׁשּמּוׁש לׁשֹון נֹופל ּבדבר, לדּבר לג)ּכמתעּסק ּב",(יחזקאל יב)"הּנדּברים ואהרן(במדבר מרים "וּתדּבר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹ

ד)ּבמׁשה", ּבי",(זכריה הּדבר יא)"הּמלא ּבם",(דברים קיט)"לדּבר ּבדברי(תהלים יׁשעּו "אל ּכאן: אף ,"ּבעדתי "ואדּברה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
והבאי ׁשוא ּבדברי נדּברים יהיּו אל .ׁשקר", ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

(é)äk øîàì íòä-ìà eøîàiå åéøèLå íòä éNâð eàöiå©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨¨−¥®ŸµŸ
:ïáz íëì ïúð épðéà äòøt øîà̈©´©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤

(àé)òøâð ïéà ék eàöîz øLàî ïáz íëì eç÷ eëì ízà©¤À§¸§³¨¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´¥¬¦§¨²
:øác íëúãáòî¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«

i"yx£Ô·z ÌÎÏ eÁ˜ eÎÏ Ìz‡∑ּבזריזּות ליל אּתם �‚¯Ú.ּוצריכים ÔÈ‡ Èk∑ׁשהייתם לבנים סכּום מּכל ּדבר, «∆¿¿»∆∆∆ְְִִִִֵֵֶַƒ≈ƒ¿»ְְֱִִִֵֶֶָָָ
הּמל מּבית מזּמן לכם נּתן הּתבן ּבהיֹות ליֹום החיים.עֹוׂשים אור ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

(áé):ïázì L÷ LL÷ì íéøöî õøà-ìëa íòä õôiå©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦§¥¬©−©¤«¤
i"yx£Ô·zÏ L˜ LL˜Ï∑הּטיט ּתבן לצר לקט ללקט אסיפה, הּמתּפּזר∑˜L.לאסף ׁשּדבר ׁשם על לּקּוט, לׁשֹון ¿…≈««∆∆ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹ«ְְִִֵֵֶַַַָָ

מקֹומֹות ּבׁשאר קׁש קרּוי לקֹוׁשׁשֹו, וצרי .הּוא ְְְְְִִַָָָ

(âé)BîBéa íBé-øác íëéNòî elk øîàì íéöà íéNâpäå§©«Ÿ§¦−¨¦´¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´§½
:ïázä úBéäa øLàk©«£¤−¦«§¬©¤«¤

i"yx£ÌÈˆ‡∑ּדֹוחקים.BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑!מּוכן הּתבן ּבהיֹות עׂשיתם ּכאׁשר ּביֹומֹו, ּכּלּו יֹום ּכל ׁשל .חׁשּבֹון »ƒֲִ¿«¿ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ

daט Ôe˜qÚ˙ÈÂ ‡i¯·b ÏÚ ‡�ÁÏt Û˜zzƒ»«»¿»»«À¿«»¿ƒ¿«¿«
:ÔÈÏËa ÔÈÓb˙Ùa Ôe˜qÚ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

e¯Ó‡Âי È‰BÎ¯ÒÂ ‡nÚ È�BËÏL e˜Ù�e¿»ƒ¿≈«»¿»¿ƒ«¬»
‡�‡ ˙ÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡ Ô�„k ¯ÓÈÓÏ ‡nÚÏ¿«»¿≈»ƒ¿«¬««¿…≈¬»

:‡�·z ÔBÎÏ ·‰È»≈¿ƒ¿»

Ó‡˙¯יא ‡�·z ÔBÎÏ e·ÈÒ eÏÈÊ‡ Ôez‡«¡ƒƒ¿ƒ¿»≈¬«
ÔBÎ�ÁÏtÓ Ú�ÓzÈ ‡Ï È¯‡ ÔeÁkL˙cƒ«¿¿¬≈»ƒƒ¿«ƒ»¿»¿

:ÌÚcÓƒ»«

„ÌÈ¯ˆÓיב ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡nÚ ¯ca˙‡Â¿ƒ¿«««»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:‡�·˙Ï ÈÏÈ‚ ‡·a‚Ï¿«»»ƒ≈¿ƒ¿»

‡eÓÈÏLיג ¯ÓÈÓÏ ÔÈ˜Á„ ‡i�BËÏLÂ¿ƒ¿«»»¬ƒ¿≈»«¿ƒ
Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ„·BÚ»≈ƒ¿«¿≈¿»«¬ƒ

:‡�·z ÔBÎÏ ·‰È˙‡ „k ÔÈ„·Ú»¿ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

רפּויה ׁשהעבֹודה לצד לאלהים העבֹודה ְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָֹצעקת

ללכת רצּו ׁשּלא לֹומר ׁשּיכּון ואּולי ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעליהם.

עּמהם ה' ׁשהטיב ׁשראּו לצד אּלא ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלזּבח

ּבטלים והם הּׁשעּבּוד מעליהם Ôkׁשהקל ÏÚ ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַ«≈

נזּבחה לאמר צֹועקים הם זה על ּפרּוׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַָֹוגֹו'

הּטֹוב על ּתֹודה קרּבן להביא ּפרּוׁש ְְְִֵַַַָָָוגֹו'

מה זה ׁשּזּולת הּׁשעּבּוד, מּצרת ְִִִֶֶֶַַַַָָׁשהֹוציאם

אמר לזה לֹו, לזּבח להתחּיב עליהם ה' ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹּטֹובת

‰„B·Ú‰ „aÎzעֹוד ידּברּו לא ּומעּתה עליהם ƒ¿«»¬»ְְֲֵֵֶַַָֹ

ּדעּתם ּכפי אפּלּו ּכי ׁשקר ׁשל אּלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָּבדברים

הּצרה רפיֹון טֹובת ּפסקה ּכי לזּבח להם ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹאין

ֲֵֵֶמעליהם:

„BÚמאֹומרם ּכי ÁaÊ�Â‰ירצה ‰ÎÏ�זה וגֹו' ְְִִֵֶָ≈¿»¿ƒ¿¿»ְֶ

מה ּכי הּוא טעמם ּכי מעבֹודתםיּגיד ּׁשּיבּטלּו ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָ

לעבד עצמם ידחקּו ּכׁשּיחזרּו ּבהּׁשבֹון ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָֹיׁשנֹו

ּתׁשלּום עד מהרגיל יֹותר חלק יֹום ְְִֵֵֵֶַַָָָּבכל

אמר לזה ּבטלה, אׁשר ˙‡ÔeÙÒמלאכּתם ‡Ï ְְְֲֶֶַַָָָָָ……ƒ

Ô·z ˙˙Ïּכי והּטעם וגֹו' מתּכנת ואת וגֹו' »≈∆∆ְְְְְִֶֶַַַַֹ

וגֹו' Ó‡Ï¯נרּפים ÌÈ˜ÚBˆ Ì‰ Ôk ÏÚּפרּוׁש ְְִִ«≈≈¬ƒ≈…ֵ

הּתׁשלּום ׁשהיא אחרת אמירה ׁשאחריה ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָצעקה

ּכן אם ּבחזרתם ׁשּיעׂשּו וגֹו'aÎz„העבֹודה ֲֲֲִֵֶַַָָָָָƒ¿«ְ

ְֵָוהבן:

„BÚּבאֹומרֹו eÚLÈירצה Ï‡Â.רפיֹון לׁשֹון ְְְִֶ¿«ƒ¿ְְִ

הּנאמר ּבדבר הּוא הרפיֹון סּבת ְְְֱִִֶַַַַָָָָואמר

והּכּונה ׁשקר, הּוא ּפרעה ׁשּבעיני מּמׁשה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלהם

והׁשּבּתם ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ּדר על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּוא

יּכנס יפּגעם ּפן הּמֹורא ּבאמצעּות ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָוגֹו'

לעבֹודה ּכח ּבהם יהיה ולא ּבלבבם ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹֹֹמר

ּכּנזּכר: וגֹו' ּתכּבד לזה ׁשעליהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּכבדה

B‚Â'.יא) Ú¯‚� ÔÈ‡ Èkאין ּכי אֹומרֹו טעם ƒ≈ƒ¿»¿ְִֵַַ

ּכה ּפרּוׁשֹו הכי נגרע, ואין אמר ולא ְְְְֲִִֵֵַָָֹֹוגֹו'

וגֹו' ּפרעה eÎÏאמר Ìz‡אּלּו ּודברים וגֹו' ְְַַָֹ«∆¿ְְִֵָ

חפצים הם ואדרּבה רעה ּבׂשֹורה ּבהם ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָאין

ולעׂשֹות הּבנין מלאכת מעליהם להקל ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּדבר

טעם אמר לזה לתבן, קׁש לקׁשׁש זֹו ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָמלאכה

היא �‚¯Úהּגזרה ÔÈ‡ Èkהמעטת אּלא זה ואין ְִֵַָƒ≈ƒ¿»ְְֵֶֶַַָָ

ּבזמן עבֹודתכם ׁשּתעׂשּו ּכדי זה ּבדבר ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָהּזמן

ָֻמעט:
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(è)eòLé-ìàå dá-eNòéå íéLðàä-ìò äãáòä ãaëz¦§©¯¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£¨®§©¦§−
-éøáãa:ø÷L §¦§¥¨«¤

i"yx£¯˜L È¯·„a eÚLÈ Ï‡Â∑ואׁשעה" לֹו: ודֹומה נזּבחה", נלכה "לאמר: רּוח, ּבדברי ּתמיד וידּברּו יהּגּו ואל ¿«ƒ¿¿ƒ¿≈»∆ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ה' "וּיׁשע לׁשֹון "יׁשעּו" לֹומר אפׁשר ואי ואׁשּתעי. ויסּפר, ּולׁשֹועין, מתרּגמינן ולׁשנינה, למׁשל תמיד". ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּבחּקי

ׁשעה", לא מנחתֹו ואל קין ואל וגֹו' הבל יׁשעּואל "ואל לכּתב: לֹו היה ׁשאםּֿכן, יפנּו, אל יׁשעּו", "אל ּולפרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּכּלם: ּגזרת ּכן ּכי ׁשקר", "לדברי אֹו ׁשקר", ּדברי נז)אל עֹוׂשהּו",(ישעיה על האדם לא)"יׁשעה עלֿקדֹוׁש(שם ׁשעּו "ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

יז)יׂשראל", דּבּור,(שם לׁשֹון אחר אבל לאחריהם. סמּוכה ּבי"ת ׁשל ׁשּמּוׁש מצאתי ולא הּמזּבחֹות", אל יׁשעה "ולא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּכגֹון: ּבי"ת, ׁשּמּוׁש לׁשֹון נֹופל ּבדבר, לדּבר לג)ּכמתעּסק ּב",(יחזקאל יב)"הּנדּברים ואהרן(במדבר מרים "וּתדּבר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹ

ד)ּבמׁשה", ּבי",(זכריה הּדבר יא)"הּמלא ּבם",(דברים קיט)"לדּבר ּבדברי(תהלים יׁשעּו "אל ּכאן: אף ,"ּבעדתי "ואדּברה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
והבאי ׁשוא ּבדברי נדּברים יהיּו אל .ׁשקר", ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

(é)äk øîàì íòä-ìà eøîàiå åéøèLå íòä éNâð eàöiå©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨¨−¥®ŸµŸ
:ïáz íëì ïúð épðéà äòøt øîà̈©´©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤

(àé)òøâð ïéà ék eàöîz øLàî ïáz íëì eç÷ eëì ízà©¤À§¸§³¨¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´¥¬¦§¨²
:øác íëúãáòî¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«

i"yx£Ô·z ÌÎÏ eÁ˜ eÎÏ Ìz‡∑ּבזריזּות ליל אּתם �‚¯Ú.ּוצריכים ÔÈ‡ Èk∑ׁשהייתם לבנים סכּום מּכל ּדבר, «∆¿¿»∆∆∆ְְִִִִֵֵֶַƒ≈ƒ¿»ְְֱִִִֵֶֶָָָ
הּמל מּבית מזּמן לכם נּתן הּתבן ּבהיֹות ליֹום החיים.עֹוׂשים אור ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

(áé):ïázì L÷ LL÷ì íéøöî õøà-ìëa íòä õôiå©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦§¥¬©−©¤«¤
i"yx£Ô·zÏ L˜ LL˜Ï∑הּטיט ּתבן לצר לקט ללקט אסיפה, הּמתּפּזר∑˜L.לאסף ׁשּדבר ׁשם על לּקּוט, לׁשֹון ¿…≈««∆∆ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹ«ְְִִֵֵֶַַַָָ

מקֹומֹות ּבׁשאר קׁש קרּוי לקֹוׁשׁשֹו, וצרי .הּוא ְְְְְִִַָָָ

(âé)BîBéa íBé-øác íëéNòî elk øîàì íéöà íéNâpäå§©«Ÿ§¦−¨¦´¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´§½
:ïázä úBéäa øLàk©«£¤−¦«§¬©¤«¤

i"yx£ÌÈˆ‡∑ּדֹוחקים.BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑!מּוכן הּתבן ּבהיֹות עׂשיתם ּכאׁשר ּביֹומֹו, ּכּלּו יֹום ּכל ׁשל .חׁשּבֹון »ƒֲִ¿«¿ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ

daט Ôe˜qÚ˙ÈÂ ‡i¯·b ÏÚ ‡�ÁÏt Û˜zzƒ»«»¿»»«À¿«»¿ƒ¿«¿«
:ÔÈÏËa ÔÈÓb˙Ùa Ôe˜qÚ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

e¯Ó‡Âי È‰BÎ¯ÒÂ ‡nÚ È�BËÏL e˜Ù�e¿»ƒ¿≈«»¿»¿ƒ«¬»
‡�‡ ˙ÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡ Ô�„k ¯ÓÈÓÏ ‡nÚÏ¿«»¿≈»ƒ¿«¬««¿…≈¬»

:‡�·z ÔBÎÏ ·‰È»≈¿ƒ¿»

Ó‡˙¯יא ‡�·z ÔBÎÏ e·ÈÒ eÏÈÊ‡ Ôez‡«¡ƒƒ¿ƒ¿»≈¬«
ÔBÎ�ÁÏtÓ Ú�ÓzÈ ‡Ï È¯‡ ÔeÁkL˙cƒ«¿¿¬≈»ƒƒ¿«ƒ»¿»¿

:ÌÚcÓƒ»«

„ÌÈ¯ˆÓיב ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡nÚ ¯ca˙‡Â¿ƒ¿«««»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:‡�·˙Ï ÈÏÈ‚ ‡·a‚Ï¿«»»ƒ≈¿ƒ¿»

‡eÓÈÏLיג ¯ÓÈÓÏ ÔÈ˜Á„ ‡i�BËÏLÂ¿ƒ¿«»»¬ƒ¿≈»«¿ƒ
Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ„·BÚ»≈ƒ¿«¿≈¿»«¬ƒ

:‡�·z ÔBÎÏ ·‰È˙‡ „k ÔÈ„·Ú»¿ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

רפּויה ׁשהעבֹודה לצד לאלהים העבֹודה ְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָֹצעקת

ללכת רצּו ׁשּלא לֹומר ׁשּיכּון ואּולי ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעליהם.

עּמהם ה' ׁשהטיב ׁשראּו לצד אּלא ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלזּבח

ּבטלים והם הּׁשעּבּוד מעליהם Ôkׁשהקל ÏÚ ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַ«≈

נזּבחה לאמר צֹועקים הם זה על ּפרּוׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַָֹוגֹו'

הּטֹוב על ּתֹודה קרּבן להביא ּפרּוׁש ְְְִֵַַַָָָוגֹו'

מה זה ׁשּזּולת הּׁשעּבּוד, מּצרת ְִִִֶֶֶַַַַָָׁשהֹוציאם

אמר לזה לֹו, לזּבח להתחּיב עליהם ה' ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹּטֹובת

‰„B·Ú‰ „aÎzעֹוד ידּברּו לא ּומעּתה עליהם ƒ¿«»¬»ְְֲֵֵֶַַָֹ

ּדעּתם ּכפי אפּלּו ּכי ׁשקר ׁשל אּלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָּבדברים

הּצרה רפיֹון טֹובת ּפסקה ּכי לזּבח להם ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹאין

ֲֵֵֶמעליהם:

„BÚמאֹומרם ּכי ÁaÊ�Â‰ירצה ‰ÎÏ�זה וגֹו' ְְִִֵֶָ≈¿»¿ƒ¿¿»ְֶ

מה ּכי הּוא טעמם ּכי מעבֹודתםיּגיד ּׁשּיבּטלּו ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָ

לעבד עצמם ידחקּו ּכׁשּיחזרּו ּבהּׁשבֹון ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָֹיׁשנֹו

ּתׁשלּום עד מהרגיל יֹותר חלק יֹום ְְִֵֵֵֶַַָָָּבכל

אמר לזה ּבטלה, אׁשר ˙‡ÔeÙÒמלאכּתם ‡Ï ְְְֲֶֶַַָָָָָ……ƒ

Ô·z ˙˙Ïּכי והּטעם וגֹו' מתּכנת ואת וגֹו' »≈∆∆ְְְְְִֶֶַַַַֹ

וגֹו' Ó‡Ï¯נרּפים ÌÈ˜ÚBˆ Ì‰ Ôk ÏÚּפרּוׁש ְְִִ«≈≈¬ƒ≈…ֵ

הּתׁשלּום ׁשהיא אחרת אמירה ׁשאחריה ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָצעקה

ּכן אם ּבחזרתם ׁשּיעׂשּו וגֹו'aÎz„העבֹודה ֲֲֲִֵֶַַָָָָָƒ¿«ְ

ְֵָוהבן:

„BÚּבאֹומרֹו eÚLÈירצה Ï‡Â.רפיֹון לׁשֹון ְְְִֶ¿«ƒ¿ְְִ

הּנאמר ּבדבר הּוא הרפיֹון סּבת ְְְֱִִֶַַַַָָָָואמר

והּכּונה ׁשקר, הּוא ּפרעה ׁשּבעיני מּמׁשה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלהם

והׁשּבּתם ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ּדר על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּוא

יּכנס יפּגעם ּפן הּמֹורא ּבאמצעּות ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָוגֹו'

לעבֹודה ּכח ּבהם יהיה ולא ּבלבבם ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹֹֹמר

ּכּנזּכר: וגֹו' ּתכּבד לזה ׁשעליהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּכבדה

B‚Â'.יא) Ú¯‚� ÔÈ‡ Èkאין ּכי אֹומרֹו טעם ƒ≈ƒ¿»¿ְִֵַַ

ּכה ּפרּוׁשֹו הכי נגרע, ואין אמר ולא ְְְְֲִִֵֵַָָֹֹוגֹו'

וגֹו' ּפרעה eÎÏאמר Ìz‡אּלּו ּודברים וגֹו' ְְַַָֹ«∆¿ְְִֵָ

חפצים הם ואדרּבה רעה ּבׂשֹורה ּבהם ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָאין

ולעׂשֹות הּבנין מלאכת מעליהם להקל ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּדבר

טעם אמר לזה לתבן, קׁש לקׁשׁש זֹו ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָמלאכה

היא �‚¯Úהּגזרה ÔÈ‡ Èkהמעטת אּלא זה ואין ְִֵַָƒ≈ƒ¿»ְְֵֶֶַַָָ

ּבזמן עבֹודתכם ׁשּתעׂשּו ּכדי זה ּבדבר ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָהּזמן

ָֻמעט:
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(ãé)äòøô éNâð íäìò eîN-øLà ìàøNé éða éøèL ekiå©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬©§−Ÿ
ìL ìBîúk ïaìì íë÷ç íúélë àì òecî øîàìíL ¥®Ÿ©¿©ŸÁ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ¦§´¦§½Ÿ

:íBiä-íb ìBîz-íb©§−©©«
i"yx£Ï‡¯NÈ È�a È¯ËL ekiÂ∑הּלבנים מׁשלימין ּוכׁשהיּו מּלדחקם, חבריהם על וחסים היּו, יׂשראלים הּׁשֹוטרים, «À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

זכּו לפיכ הּמלאכה. עֹוׂשי את ּדחקּו ׁשּלא על אֹותם מלקין היּו הּסכּום, מן חסר והיה מצרּיים, ׁשהם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹלּנֹוגׂשים,
עליהם, והּוׂשם מׁשה על אׁשר הרּוח מן ונאצל סנהדרין, להיֹות ׁשֹוטרים איׁשאֹותן ׁשבעים "אספהּֿלי ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

וׁשֹוטריו העם זקני הם ּכי ּבמצרים ׁשעׂשּו הּטֹובה ׁשּידעּת מאֹותן יׂשראל", Ï‡¯NÈ.מּזקני È�a È¯ËL ekiÂ∑ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ«À…¿≈¿≈ƒ¿»≈
עליהם: לׁשֹוטרים אֹותם ּפרעה נגׂשי ׂשמּו להם:אׁשר אֹומרים ׁשהיּו "וּיּכּו"? לּמה וגֹו'". מּדּוע "מּדּוע"לאמר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

היה והּוא אתמֹול? ׁשּלפני יֹום ׁשהּוא הּׁשליׁשי, ּכתמֹול ללּבן עליכם הּקצּוב חק הּיֹום", ּגם ּתמֹול, ּגם כּליתם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלא
להם נּתן הּתבן הּנֹוגׂשים∑ekiÂ.ּבהיֹות אחרים. מּיד הּכּו וּיפעלּו, .הּכּוםלׁשֹון ְִִֶֶֶַָָ«Àְְְֲֲִִִִֵַַַֻֻ

(åè)øîàì äòøt-ìà e÷òöiå ìàøNé éða éøèL eàáiå©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬¤©§−Ÿ¥®Ÿ
éãáòì äë äNòú änì:E ¨¯¨©«£¤’−Ÿ©«£¨¤«

(æè)éãáòì ïzð ïéà ïázäpäå eNò eðì íéøîà íéðáìe E ¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈£®§¦¥¯
éãáò:Enò úàèçå íékî E £¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«

i"yx£eNÚ e�Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ�·Ïe∑לבנים לנּו עׂשּו אֹומרים הראׁשֹוןהּנֹוגׂשים EnÚ.ּכּמנין ˙‡ËÁÂ∑היה אּלּו ¿≈ƒ¿ƒ»¬ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ¿»»«∆ִָָ
הּוא. עּמ חטאת זה ודבר ּדבּוק, ׁשהּוא אֹומר הייתי ּפּתח, ּפרּוׁשֹו:נקּוד וכ הּוא, ּדבר ׁשם – קמץ ׁשהּוא עכׁשיו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

,עּמ על חּטאת מביא זה ּכמֹו:ודבר ,"לעּמ "וחטאת ּכתּוב א)ּכאּלּו לבית(רות ּכמֹו ׁשהּוא לחם", ּבית "ּכבאנה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
הרּבה וכן .לחם, ְְֵֵֶֶַ

(æé)äëìð íéøîà ízà ïk-ìò íétøð ízà íétøð øîàiå©²Ÿ¤¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½¥«§−̈
:ýåýéì äçaæð¦§§¨¬©«Ÿ̈«

(çé)íéðáì ïëúå íëì ïúpé-àì ïáúå eãáò eëì äzòå§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´¨¤®§¬Ÿ¤§¥¦−
:eðzz¦¥«

i"yx£ÌÈ�·Ï ÔÎ˙Â∑:וכן הּלבנים, יב)חׁשּבֹון ב ּבענין:(מלכים ׁשאמר ּכמֹו הּמנּוי, המתּכן", הּכסף וּימנּו"את "וּיצּורּו ¿…∆¿≈ƒְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
הּכסף" .את ֶֶֶַ

(èé)-àì øîàì òøa íúà ìàøNé-éðá éøèL eàøiå©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ«Ÿ
:BîBéa íBé-øác íëéðálî eòøâú¦§§¬¦¦§¥¤−§©¬§«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�a È¯ËL e‡¯iÂ∑ידם על הּנרּדים חבריהם אֹותם,∑Ú¯a.את הּמֹוצאת וצרה ּברעה אֹותם ראּו «ƒ¿…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְִִֵֶֶַַַָָ¿»ְְֵַָָָָָָָ
על העבֹודה וגֹו'"ּבהכּבידם תגרעּו "לא לאמר: .יהם ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹֹ

(ë)íúàø÷ì íéávð ïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ¦¨¦−¦§¨¨®
:äòøt úàî íúàöa§¥¨−¥¥¬©§«Ÿ

i"yx£eÚbÙiÂ∑,מּיׂשראל ואבירםאנׁשים ּדתן ונּצבים, נּצים ּכל ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו וגֹו'". אהרן ואת מׁשה "את «ƒ¿¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
נּצבים" "יצאּו ּבהם: ׁשּנאמר .היּו, ְֱִִֶֶֶַָָָָ

ÔB‰ÈÏÚיד e‡ÈpÓ Èc Ï‡¯NÈ È�a ÈÎ¯Ò B˜Ïe¿»¿≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ¬≈
ÔezÓÏL‡ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯Ù È�BËÏLƒ¿≈«¿…¿≈»»≈»«¿∆¿
ÈlÓ˙‡Ók (ÔÈ�·Ï) ÈÓ¯ÓÏ ÔBÎ˙¯Êb¿≈»¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ Û‡ ÈlÓz Û‡ È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ«¿«≈«»≈

(˜„Ì)טו eÁÂˆe Ï‡¯NÈ È�a ÈÎ¯Ò B˙‡Â«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿»√»
:CÈ„·ÚÏ ÔÈ„k „aÚ˙ ‡ÓÏ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿≈»¿»«¿≈¿≈¿«¿»

‡ÔÈ¯Óטז ‡i�·Ïe CÈc·ÚÏ ·‰È˙Ó ‡Ï ‡�·zƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«¿»¿≈«»»¿ƒ
ÔB‰ÈÏÚ ÔËÁÂ Ô˜Ï CÈc·Ú ‡‰Â e„È·Ú ‡�Ï»»ƒƒ¿»«¿»»»¿»»¬≈

:CnÚ«»

‡Ôezיז Ôk ÏÚ ÔÈ�ÏËa Ôez‡ ÔÈ�ÏËa ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ««¿»ƒ«≈«
:ÈÈ Ì„˜ Áa„� ÏÈÊ� ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ≈≈¿««√»¿»

ÔBÎÏיח ·‰È˙È ‡Ï ‡�·˙Â eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿
:Ôe�zz ‡i�·Ï ÌBÎÒe¿¿≈«»ƒ¿

LÈ·aיט ÔB‰˙È Ï‡¯NÈ È�· ÈÎ¯Ò BÊÁÂ«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈»¿¿ƒ
ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ�·lÓ ÔeÚ�Ó˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»»ƒ¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

˜ÔÈÓÈכ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È eÚ¯ÚÂ«¬»»…∆¿»«¬…»¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„wÓ ÔB‰˜tÓa ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿¿ƒ«¿ƒ√»«¿…

zeny zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ycew zayl inei xeriy

(àë)øLà ètLéå íëéìò ýåýé àøé íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤½¥̄¤§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯
-úúì åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa eðçéø-úà ízLàáä¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈¨«¤

:eðâøäì íãéa áøç¤¬¤§¨−̈§¨§¥«

(áë)äúòøä äîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ
:éðzçìL äf änì äfä íòì̈¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦

i"yx£‰f‰ ÌÚÏ ‰˙Ú¯‰ ‰ÓÏ∑ׁשּׁשלחּתני על אני קֹובל – ?ל אכּפת מה ּתאמר: רבה)ואם החיים.(שמות אור »»¬≈…»»»«∆ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

(âë)äfä íòì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàa æàîe¥º̈¨³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®
:Enò-úà zìvä-àì ìväå§©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«

i"yx£Ú¯‰∑אבאׁש ותרּגּומֹו: עליהם. רעה הרּבה הּוא, הפעיל החיים.לׁשֹון אור ≈«ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

å(à)äNòà øLà äàøú äzò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−
íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék äòøôì§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−

:Böøàî¥«©§«
i"yx£‰‡¯˙ ‰zÚ'B‚Â∑(קיא לֹו:(סנהדרין ׁשאמרּתי ּכאברהם לא מּדֹותי, על כא)הרהרּת ל(בראשית יּקרא ּביצחק "ּכי «»ƒ¿∆¿ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ּתראה, לפרעה העׂשּוי תראה", "עּתה :לפיכ מּדֹותי, אחר הרהר ולא לעֹולה, העלהּו לֹו: אמרּתי ּכ ואחר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹזרע",
אּמֹות, ׁשבעה למלכי העׂשּוי לארץולא ÌÁlLÈ.ּכׁשאביאם ‰˜ÊÁ „Èa Èk∑ׁשּתחזק החזקה ידי עליומּפני ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻƒ¿»¬»»¿«¿≈ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָ

Bˆ¯‡Ó.יׁשּלחם ÌL¯‚È ‰˜ÊÁ „È·e∑הּוא וכן צדה, להם לעׂשֹות יסּפיקּו ולא יגרׁשם, יׂשראל ׁשל ּכרחם על ְְֵַ¿»¬»»¿»¿≈≈«¿ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
וגֹו' לׁשּלחם למהר העם על מצרים "וּתחזק ":אֹומר: ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

מארצֹו יגרׁשם חזקה א)ּוביד הּגלּות.(ו, מן לצאת נזּכה הרמּב"ם ׁשל החזקה' 'יד לּמּוד ידי ׁשעל ּולחידּודא, רמז ּבדרְך לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּפסּוקה. הלכה הּוא ה'ּיד' ספר ואף ּפסּוקֹות, הלכֹות ׁשהן הּמׁשניֹות", ּבזכּות אּלא מתּכּנסֹות הּגלּיֹות "אין אמרּו רז"ל החייםׁשהרי אור ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

סימן: מעד"י סימן. ויק"ח פסוקים, שמותקכ"ד פרשת חסלת

Ècכא Ú¯t˙ÈÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈÏb˙È ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿ƒ¿¿ƒ¿»¬≈¿ƒ¿¿»ƒ
È�ÈÚ·e ‰Ú¯Ù È�ÈÚa ‡�ÁÈ¯ ˙È ÔezL‡·‡«¿∆¿»≈»»¿≈≈«¿…¿≈≈
:‡�˙eÏh˜Ï ÔB‰È„Èa ‡a¯Á ÔzÓÏ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈¿«»»»

ÓÏ‡כב ÈÈ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ·˙Â¿»…∆√»¿»«¬»¿»¿»
:È�zÁÏL Ô�„ ‡ÓÏe ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡zL‡·‡«¿≈¿»¿«»»≈¿»¿«¿«¿»ƒ

·CÓLכג ‡ÏlÓÏ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ˙ÈlÚ ÔcÚÓe≈ƒ»«ƒ¿»«¿…¿«»»ƒ¿»
˙È ‡z·ÊL ‡Ï ‡·ÊLÂ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ L‡·‡«¿≈¿«»»≈¿≈»»»≈«¿»»

:CnÚ«»

Ú¯ÙÏ‰א „aÚ‡c ÈÊÁz ÔÚk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«∆¡≈ƒ∆¿≈¿«¿…
‡ÙÈ˜˙ ‡„È·e Ôe�ÁÏLÈ ‡ÙÈw˙ ‡„È· È¯‡¬≈ƒ»«ƒ»¿«¿ƒƒ»«ƒ»

Ò Ò Ò :dÚ¯‡Ó ÔepÎ¯˙È¿»≈ƒ≈«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כב) ‰nÏ 'B‚Â ‰LÓ ·LiÂהּכתּוב ּכּונת «»»∆¿»»¿ַַַָָ

הּדר זה על ‰¯Ú˙‰הּוא ‰nÏּכי ּפי' ֶֶֶַַ»»¬≈…»ִֵ

יׁשּלח ולא לּבֹו ׁשּיחּזק אּלא לי אמרּת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹלא

ואם הרע. עליהם ׁשּיכּבד לא אבל העם ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹאת

מעליהם להקל הּקץ הּגיע לא ׁשעדין ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹּתאמר

ּכן אם הרע סּבת הּוא וזה Ê‰הּׁשעּבּוד ‰nÏ ְְִִִֵֶַַַָ»»∆

È�zÁÏLּבזמ עדּפי' להמּתין ל והיה זה ן ¿«¿»ƒְְְְְִִֵֶַַַָָ

הּׁשעּבּוד: ְִֵַקץ

„BÚּגּלה ּכי למעּלה ּׁשּכתבנּו מה ּפי על ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָירצה

ּגאּולה קץ קרב לא ׁשעדין ׁשהגם אליו ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹה'

מהעני אֹותם להּציל מקּדים הּוא כן ּפי על ְְִִִִֵֵַַַַָָֹאף

יעלה חדׁש י"ב לאחר הּגאּולה קץ ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹּוכׁשּיּגיע

אֹומרֹו והּוא ‰f‰אֹותם. ÌÚÏ ‰˙Ú¯‰ ‰nÏואם ְְָ»»¬≈…»»»«∆ְִ

הּגאּולה לתכלית זֹו צרה ׁשּיסּבלּו מּוטב ְְְְְִִֶַַַָָָָֹּתאמר

עּקר ּכל ׁשהרי ׁשלחּתני זה לּמה ּכן ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאם

הסרת לצד הּוא הּגאּולה זמן מּקדם ְְְְֲִִֶַַַַַָָֹהּׁשליחּות

אּלא לּדבר טֹוב ּתכלית אין ואם ְְְִִִֵֶַַַָָָהּׁשעּבּוד

ּכן אם מּצרה הּצלתֹו ולא Ê‰היציאה ‰nÏ ְְִִִֵַַָָָָָֹ»»∆

,È�zÁÏLּבאֹומרֹו ׁשּנתעּכבּוÊ‰ורמז חדׁש לי"ב ¿«¿»ƒְְְַָ∆ְְְִֶֶַֹ

וחׁשׁש הּגאּולה, עד זה מּזמן ּבמצרים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָיׂשראל

יׂשראל על ּפרעה ׁשהכּביד זֹו צרה ּכי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹמׁשה

מּמצרים: יציאתם זמן עד ּכן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָּתהיה

„BÚּכת ּביׂשראל ׁשהיּו להיֹות ְְְְִִִֵֶֶַָָירצה

מׁשּתעּבדים ׁשאינם וכת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָהּמׁשּתעּבדים

ּכת ּכנגד אמר לזה לוי, ׁשבט ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָוהּוא

‰f‰,הּמׁשּתעּבדים ÌÚÏ ‰˙Ú¯‰ ‰nÏאמר ְְְִִַַ»»¬≈…»»»«∆ַָ

ּכת ּוכנגד מׁשּתעּבדים, ׁשאינם לׁשלל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּזה

אמר רעה להם ּגרם È�zÁÏLׁשּלא ‰Ê ‰nÏ ֶֶַַָָָָָֹ»»∆¿«¿»ƒ

ּכלּום. ּבׁשליחּותי הֹועלּתי ׁשּלא ְְְִִִִֵֶַֹּפי'

„BÚהּדר זה על ‰¯Ú˙‰ירצה ‰nÏלעּמ ְִֶֶֶֶַַ»»¬≈…»ְְַ

הּׁשליחּות ּבאמצעּות להׁשיב ְְְְְְִִֵֶֶַַָָּובהכרח

ּכן אם הרעה È�zÁÏL,יצתה ‰Ê ‰nÏורמז ְִֵָָָָָ»»∆¿«¿»ƒְַָ

מּלילÊ‰ּבתבת ממאן היה זה על ּכי לֹומר ְֵַ∆ְִִֵֵֵֶַַָָָ

הּׁשליחּות: ְְִֵַּבעת

B‚Â'.כג) Ïv‰Â 'B‚Â EÓLa ¯a„Ïמּלבד ּפי' ¿«≈ƒ¿∆¿¿«≈¿ְִֵַ

לפני קֹובל הּוא עֹוד הראׁשֹונים ְֲִִִֵֵַָטענֹות

ּדּברּתי מאז ּכי הּזה הּדבר יהיה אי ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמל

אּלא עׂשה ׁשּלא ּדי לא ּבׁשמ זה ְְִֶֶֶֶַָָָָָֹֹלרׁשע

לֹומר ודקּדק להרע, מּׁשעהÊ‡Óהֹוסיף ּפי' ְְְִִֵַַָ≈»ִֵָָ

חמה, נתמּלא יתּבר ׁשמֹו לֹו ׁשהזּכיר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָעצמּה

מּׂשנאתֹו הּוא ּׁשעׂשה מה ּכי הּדבר יּכר ּבזה ְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻּכי

לזלזל נתּכּון ּבעיניו ערּכֹו ּומּמעּוט ה' ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָאת

ּבכבֹודֹו ונֹוגע ּבּמל יד מרים ל ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָח"ו

ונת לאּכזה. אי ּכי לֹומר ּבזה מׁשה ּכּון ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

יׂשראל להּציל ׁשמֹו לכבֹוד עליֹון אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָנתקּנא

ׁשּלא הגם ּומּיד ּתכף לעּמֹו מהרע למנעֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּידֹו

יהיּו עצמן מּצד לנס יׂשראל ראּויים ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָיהיּו

רׁשע חּלל אׁשר יתּבר ׁשמֹו למען ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָראּויים

אֹומרֹו והּוא לּבֹו, ‰zÏvּבגבּה ‡Ï Ïv‰Â ְְְִַֹ¿«≈…ƒ«¿»

מנאץ למען אֹותם הּצלּת לא אי ְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹּבתמּיה

ּבלא ּכי לרמז הּצלֹות ב' לֹומר וכפל .ְְְְִִֶַַַָָֹֹׁשמ

ׁשלחֹו: ולזה להּצלה עֹומדים הם זה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָטעם

B‚Â'.א) ‰‡¯˙ ‰zÚאֹומרֹו הּואzÚ‰.טעם «»ƒ¿∆¿ְַַ«»

הרע וגֹו' ּבאתי ּומאז ּׁשאמר למה ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּתׁשּובה
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(àë)øLà ètLéå íëéìò ýåýé àøé íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤½¥̄¤§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯
-úúì åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa eðçéø-úà ízLàáä¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈¨«¤

:eðâøäì íãéa áøç¤¬¤§¨−̈§¨§¥«

(áë)äúòøä äîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ
:éðzçìL äf änì äfä íòì̈¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦

i"yx£‰f‰ ÌÚÏ ‰˙Ú¯‰ ‰ÓÏ∑ׁשּׁשלחּתני על אני קֹובל – ?ל אכּפת מה ּתאמר: רבה)ואם החיים.(שמות אור »»¬≈…»»»«∆ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

(âë)äfä íòì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàa æàîe¥º̈¨³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®
:Enò-úà zìvä-àì ìväå§©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«

i"yx£Ú¯‰∑אבאׁש ותרּגּומֹו: עליהם. רעה הרּבה הּוא, הפעיל החיים.לׁשֹון אור ≈«ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

å(à)äNòà øLà äàøú äzò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−
íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék äòøôì§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−

:Böøàî¥«©§«
i"yx£‰‡¯˙ ‰zÚ'B‚Â∑(קיא לֹו:(סנהדרין ׁשאמרּתי ּכאברהם לא מּדֹותי, על כא)הרהרּת ל(בראשית יּקרא ּביצחק "ּכי «»ƒ¿∆¿ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ּתראה, לפרעה העׂשּוי תראה", "עּתה :לפיכ מּדֹותי, אחר הרהר ולא לעֹולה, העלהּו לֹו: אמרּתי ּכ ואחר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹזרע",
אּמֹות, ׁשבעה למלכי העׂשּוי לארץולא ÌÁlLÈ.ּכׁשאביאם ‰˜ÊÁ „Èa Èk∑ׁשּתחזק החזקה ידי עליומּפני ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻƒ¿»¬»»¿«¿≈ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָ

Bˆ¯‡Ó.יׁשּלחם ÌL¯‚È ‰˜ÊÁ „È·e∑הּוא וכן צדה, להם לעׂשֹות יסּפיקּו ולא יגרׁשם, יׂשראל ׁשל ּכרחם על ְְֵַ¿»¬»»¿»¿≈≈«¿ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
וגֹו' לׁשּלחם למהר העם על מצרים "וּתחזק ":אֹומר: ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

מארצֹו יגרׁשם חזקה א)ּוביד הּגלּות.(ו, מן לצאת נזּכה הרמּב"ם ׁשל החזקה' 'יד לּמּוד ידי ׁשעל ּולחידּודא, רמז ּבדרְך לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּפסּוקה. הלכה הּוא ה'ּיד' ספר ואף ּפסּוקֹות, הלכֹות ׁשהן הּמׁשניֹות", ּבזכּות אּלא מתּכּנסֹות הּגלּיֹות "אין אמרּו רז"ל החייםׁשהרי אור ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

סימן: מעד"י סימן. ויק"ח פסוקים, שמותקכ"ד פרשת חסלת

Ècכא Ú¯t˙ÈÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈÏb˙È ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿ƒ¿¿ƒ¿»¬≈¿ƒ¿¿»ƒ
È�ÈÚ·e ‰Ú¯Ù È�ÈÚa ‡�ÁÈ¯ ˙È ÔezL‡·‡«¿∆¿»≈»»¿≈≈«¿…¿≈≈
:‡�˙eÏh˜Ï ÔB‰È„Èa ‡a¯Á ÔzÓÏ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈¿«»»»

ÓÏ‡כב ÈÈ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ·˙Â¿»…∆√»¿»«¬»¿»¿»
:È�zÁÏL Ô�„ ‡ÓÏe ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡zL‡·‡«¿≈¿»¿«»»≈¿»¿«¿«¿»ƒ

·CÓLכג ‡ÏlÓÏ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ˙ÈlÚ ÔcÚÓe≈ƒ»«ƒ¿»«¿…¿«»»ƒ¿»
˙È ‡z·ÊL ‡Ï ‡·ÊLÂ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ L‡·‡«¿≈¿«»»≈¿≈»»»≈«¿»»

:CnÚ«»

Ú¯ÙÏ‰א „aÚ‡c ÈÊÁz ÔÚk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«∆¡≈ƒ∆¿≈¿«¿…
‡ÙÈ˜˙ ‡„È·e Ôe�ÁÏLÈ ‡ÙÈw˙ ‡„È· È¯‡¬≈ƒ»«ƒ»¿«¿ƒƒ»«ƒ»

Ò Ò Ò :dÚ¯‡Ó ÔepÎ¯˙È¿»≈ƒ≈«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כב) ‰nÏ 'B‚Â ‰LÓ ·LiÂהּכתּוב ּכּונת «»»∆¿»»¿ַַַָָ

הּדר זה על ‰¯Ú˙‰הּוא ‰nÏּכי ּפי' ֶֶֶַַ»»¬≈…»ִֵ

יׁשּלח ולא לּבֹו ׁשּיחּזק אּלא לי אמרּת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹלא

ואם הרע. עליהם ׁשּיכּבד לא אבל העם ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹאת

מעליהם להקל הּקץ הּגיע לא ׁשעדין ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹּתאמר

ּכן אם הרע סּבת הּוא וזה Ê‰הּׁשעּבּוד ‰nÏ ְְִִִֵֶַַַָ»»∆

È�zÁÏLּבזמ עדּפי' להמּתין ל והיה זה ן ¿«¿»ƒְְְְְִִֵֶַַַָָ

הּׁשעּבּוד: ְִֵַקץ

„BÚּגּלה ּכי למעּלה ּׁשּכתבנּו מה ּפי על ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָירצה

ּגאּולה קץ קרב לא ׁשעדין ׁשהגם אליו ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹה'

מהעני אֹותם להּציל מקּדים הּוא כן ּפי על ְְִִִִֵֵַַַַָָֹאף

יעלה חדׁש י"ב לאחר הּגאּולה קץ ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹּוכׁשּיּגיע

אֹומרֹו והּוא ‰f‰אֹותם. ÌÚÏ ‰˙Ú¯‰ ‰nÏואם ְְָ»»¬≈…»»»«∆ְִ

הּגאּולה לתכלית זֹו צרה ׁשּיסּבלּו מּוטב ְְְְְִִֶַַַָָָָֹּתאמר

עּקר ּכל ׁשהרי ׁשלחּתני זה לּמה ּכן ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאם

הסרת לצד הּוא הּגאּולה זמן מּקדם ְְְְֲִִֶַַַַַָָֹהּׁשליחּות

אּלא לּדבר טֹוב ּתכלית אין ואם ְְְִִִֵֶַַַָָָהּׁשעּבּוד

ּכן אם מּצרה הּצלתֹו ולא Ê‰היציאה ‰nÏ ְְִִִֵַַָָָָָֹ»»∆

,È�zÁÏLּבאֹומרֹו ׁשּנתעּכבּוÊ‰ורמז חדׁש לי"ב ¿«¿»ƒְְְַָ∆ְְְִֶֶַֹ

וחׁשׁש הּגאּולה, עד זה מּזמן ּבמצרים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָיׂשראל

יׂשראל על ּפרעה ׁשהכּביד זֹו צרה ּכי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹמׁשה

מּמצרים: יציאתם זמן עד ּכן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָּתהיה

„BÚּכת ּביׂשראל ׁשהיּו להיֹות ְְְְִִִֵֶֶַָָירצה

מׁשּתעּבדים ׁשאינם וכת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָהּמׁשּתעּבדים

ּכת ּכנגד אמר לזה לוי, ׁשבט ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָוהּוא

‰f‰,הּמׁשּתעּבדים ÌÚÏ ‰˙Ú¯‰ ‰nÏאמר ְְְִִַַ»»¬≈…»»»«∆ַָ

ּכת ּוכנגד מׁשּתעּבדים, ׁשאינם לׁשלל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּזה

אמר רעה להם ּגרם È�zÁÏLׁשּלא ‰Ê ‰nÏ ֶֶַַָָָָָֹ»»∆¿«¿»ƒ

ּכלּום. ּבׁשליחּותי הֹועלּתי ׁשּלא ְְְִִִִֵֶַֹּפי'

„BÚהּדר זה על ‰¯Ú˙‰ירצה ‰nÏלעּמ ְִֶֶֶֶַַ»»¬≈…»ְְַ

הּׁשליחּות ּבאמצעּות להׁשיב ְְְְְְִִֵֶֶַַָָּובהכרח

ּכן אם הרעה È�zÁÏL,יצתה ‰Ê ‰nÏורמז ְִֵָָָָָ»»∆¿«¿»ƒְַָ

מּלילÊ‰ּבתבת ממאן היה זה על ּכי לֹומר ְֵַ∆ְִִֵֵֵֶַַָָָ

הּׁשליחּות: ְְִֵַּבעת

B‚Â'.כג) Ïv‰Â 'B‚Â EÓLa ¯a„Ïמּלבד ּפי' ¿«≈ƒ¿∆¿¿«≈¿ְִֵַ

לפני קֹובל הּוא עֹוד הראׁשֹונים ְֲִִִֵֵַָטענֹות

ּדּברּתי מאז ּכי הּזה הּדבר יהיה אי ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמל

אּלא עׂשה ׁשּלא ּדי לא ּבׁשמ זה ְְִֶֶֶֶַָָָָָֹֹלרׁשע

לֹומר ודקּדק להרע, מּׁשעהÊ‡Óהֹוסיף ּפי' ְְְִִֵַַָ≈»ִֵָָ

חמה, נתמּלא יתּבר ׁשמֹו לֹו ׁשהזּכיר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָעצמּה

מּׂשנאתֹו הּוא ּׁשעׂשה מה ּכי הּדבר יּכר ּבזה ְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻּכי

לזלזל נתּכּון ּבעיניו ערּכֹו ּומּמעּוט ה' ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָאת

ּבכבֹודֹו ונֹוגע ּבּמל יד מרים ל ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָח"ו

ונת לאּכזה. אי ּכי לֹומר ּבזה מׁשה ּכּון ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

יׂשראל להּציל ׁשמֹו לכבֹוד עליֹון אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָנתקּנא

ׁשּלא הגם ּומּיד ּתכף לעּמֹו מהרע למנעֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּידֹו

יהיּו עצמן מּצד לנס יׂשראל ראּויים ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָיהיּו

רׁשע חּלל אׁשר יתּבר ׁשמֹו למען ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָראּויים

אֹומרֹו והּוא לּבֹו, ‰zÏvּבגבּה ‡Ï Ïv‰Â ְְְִַֹ¿«≈…ƒ«¿»

מנאץ למען אֹותם הּצלּת לא אי ְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹּבתמּיה

ּבלא ּכי לרמז הּצלֹות ב' לֹומר וכפל .ְְְְִִֶַַַָָֹֹׁשמ

ׁשלחֹו: ולזה להּצלה עֹומדים הם זה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָטעם

B‚Â'.א) ‰‡¯˙ ‰zÚאֹומרֹו הּואzÚ‰.טעם «»ƒ¿∆¿ְַַ«»

הרע וגֹו' ּבאתי ּומאז ּׁשאמר למה ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּתׁשּובה
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åð÷ 'îòá äñôãð úåîù úùøôì äøèôä

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לֹו אמר מהּקדם, יֹותר ˙¯‡‰ליׂשראל ‰zÚ ְְִֵֵֵֶַַָָֹ«»ƒ¿∆

ּכמֹו ועּקר, ּתֹוספת ּתסּתּלק ּתכף זֹו רעה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּכי

נסּתּלק ּדם ׁשל ראׁשֹונה ׁשּבמּכה היה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּכן

ז"ל ּכמאמרם ט')הּׁשעּבּוד הפ(ש"ר וזה ְְְֲִֵֶֶַַָָ

יׂשראל רעת ׁשּיתמיד ׁשחׁשב ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָמחׁשבּתֹו

ּכמֹו הּגאּולה עת עד זה ׁשליחּות ְְְְִֵֵֶֶַַָָמאמצעּות

ּבדבריו. ְְִִֵֶַָָׁשּפרׁשּתי

„BÚאֹויב ּכי ּׁשאמר מה על להׁשיבֹו ְֲִִִֵֶֶַַַַָירצה

ׁשמֹו, לכבֹוד קּנא ולא ה' zÚ‰חרף ְְְִִֵֵֵֹ«»

‰Ú¯ÙÏ ‰NÚ‡ ¯L‡ ‰‡¯zואֹומרֹו זה. על ƒ¿∆¬∆∆¡∆¿«¿…ְְֶַ

„Èa Èkּבאחד ּׁשּפרׁשנּו מה לפי יתּבאר וגֹו' ƒ¿»ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ּבכֹורֹות מּכת למׁשה ׁשּנאמר ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָמהּטעמים

ּפרעה היה לא ׁשאם הּוא ראׁשֹונה ְְִִִִֶַָָָֹֹּבׁשליחּות

יתּבר ּכבֹודֹו נגד ּדברים לדּבר ּפניו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמעיז

ּבכֹורֹות ּבמּכת מׁשּלחם היה ּכיּתכף ידי ועל ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ

אֹומרֹו והּוא מּכֹותיו, ה' הפלא ּבזה ה' Èkּדבר ְְְְִַַָָָָƒ

ÌÁlLÈ ‰˜ÊÁ „Èaׁשאטעימהּו עד לּבֹו אחּזק ּפי' ¿»¬»»¿«¿≈ְֲִִֵֵֵֶַַַ

יׁשּלחם ּכ ואחר וקׁשים מרים רּבים ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָמטעּמים

עליֹון: ּבכבֹוד ׁשּנגע לטעם ְְְְִֶֶֶַַַָוזה

.'B‚Â ‰˜ÊÁ „È·e'ה ירעיׁש אׁשר הֹודיע ּכאן ¿»¬»»¿ְֲִִֶַַָ

ז"ל ּכאֹומרם ּבכֹורֹות מּכת פ"ו)ּבהבאת (ילקּוט ְְְְֲַַַַַָָ

מתים היּו ּכי מת ׁשם אין אׁשר ּבית אין ֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבּפסּוק

ּבכֹורי מתים והיּו ּבכֹור אין אם הּבּתים ְְְְִִִֵֵֵֵַָָּגדֹולי

הסּפיק לא ּכן ּובאמצעּות אם ּבכֹורי ּגם ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹאב

ּגדֹול ּבמהירּות לגרׁשם אּלא לבד ְְְְְְִִֶַַָָָָָלׁשּלחם

ל"ג)ּדכתיב י"ב למהר(לקּמן וגֹו' מצרים וּתחזק ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָ

הרעתה לּמה ּבתחּלה ּׁשאמר מה ּוכנגד ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוגֹו.

וידּבר הּסמּוכה ּבּפרׁשה הּתׁשּובה ּבאה ְְְְֵַַַַַָָָָָָָוגֹו',

וגֹו': ְֱִֹאלהים

ׁשמֹות ּפרׁשת ְֲַַָָָחסלת

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו טבת, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה. - מובן אשר גם להבא יכולה לכתוב לי בהענינים אודותם כותבת, ואין בזה חס 

ושלום שום ענין היפך הנהגה טובה, ובורא עולם יברכה שיהי' תוכן מכתבי' הבאים אך טוב.

בעת רצון אזכירה וכן את בעלה וילידיהם שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע להמצטרך להם בגשמיות וברוחניות, ובטח יתוסף על ידי זה בברכות הבורא יתברך לכל אחד 

מהם.

במה שכותבת שלפעמים עצבה היא, אין זה מתאים להוראת תורתנו תורת חיים המצוה את כל 

אחד ואחת מבני ישראל, עבדו את ה' בשמחה, ואפילו כשהאדם יודע אשר עשה איזה מעשים שלא הי' צריך 

לעשותם, צריך הוא להתחזק בבטחונו בנותן התורה ומצוה המצות שיתן לו כח לעשות תשובה ולהתנהג 

באופן שימלא רצון הבורא, ומובן שביחד עם זה צריך הוא להתחרט על המעשים לא טובים, אבל לא להיות 

בעצבות בכלל, וכשמשתדלים באמת בזה הרי התשובה היא מפנימיות הלב יותר ומכפרת כל העונות, ועל 

האשה שהיא אם לילדים ובעלת הבית לנהג בזה בדרך התורה שעל יד זה מתוסף בבריאות הבעל והילדים 

כשרות  המשפחה,  טהרת  ודיני  חוקי  שמירת  צניעות  עניני  הם  לאשה  שנוגע  מה  ובפרט  עצמה,  והאשה 

המאכלים וחינוך הילדים בשעה שהם נמצאים בבית, אבל כאמור לעיל כל זה צריך להעשות מתוך שמחה 

ובבטחון אשר בורא העולם משגיח עלי' ויעזור להם בעניניהם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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לשבוע פרשת שמות תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ב טבת
מפרק סו

עד סוף פרק סח  

יום רביעי - ט"ו טבת
מפרק עז 

עד סוף פרק עח 

יום שני - י"ג טבת
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום חמישי - ט"ז טבת
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שלישי - י"ד טבת
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שישי - י"ז טבת
מפרק פג

עד סוף פרק פז 

שבת קודש - י"ח טבת
מפרק פח עד סוף פרק פט

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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zhytzn ziwl`d ytpdy ,oiivn `edy ixg`l :mixa`d x`yl

ziwl`d ytpd ,oky - "ala mbe" cgeina siqen `ed ,mixa`d lka

mb `id `l` ,mixa`d x`ya enk ala zhytzn `idy wx `l

dlbzn:xnelk ,ala

.zecnaàéäåcvik - §¦
ziwl`d ytpd dlbzn

iciÎlr - ?ala - gendny

úáäìL étLøk 'ä úáäà©£©§¦§¥©§¤¤
íéìékNî áìa úáäìúî¦§©¤¤§¥©§¦¦
geka miynzynd -

,mznkgíéðéáîä©§¦¦
íéððBaúîemiynzyne - ¦§§¦

lk oiadl ,"dpiad gek"a mb

,eihxtl xacøLà ízòãa§©§¨£¤
íçîamb miynzyn md - §Ÿ¨

wnrzdl ,"zrcd geka"

mdy dn z` yibxdle

md ,xnelk ;mipian

lka jk myl miynzyn

,dnkg :zegekd zyly

,zrce dpiaíéøáãa¦§¨¦
.äáäàä úà íéøøBònä- ©§§¦¤¨©£¨

itk ,z"iyd zlecba

,iyilyd wxta xaqedy

ef dad` ,ixd .eil` dad` zxxern ,z"iyd zlecba zeppeazddy

gena zeppeazdd :gendn ziwl`d ytpd zehytzd `id ala

.ala dad`d z` d`ianïëåraepd ald ybxl ,xzei inipt lyn - §¥
,y`xay gendn,BðBàb øãäå 'ä úøàôúa ááì úçîNmb - ¦§©¥¨§¦§¤¤©£©§

l` gendn `a ,dad` xy`n xzei inipt ybx `idy ,ef alÎzgny

,aldíëçä éðéò øLàk,ziwl`d ytpd -øLàçîa ,BLàøa ©£¤¥¥¤¨¨£¤§Ÿ§Ÿ©
íéìkzñî ,Búðéáe Búîëç,inipt hana -àkìîc àø÷éa- ¨§¨¦¨¦§©§¦¦¨¨§©§¨

,d"awd ,jlnd ly eceakaBúlãb úøàôúå,`idy -ø÷ç ïéà ãò §¦§¤¤§ª¨©¥¥¤
,eyxyl cr exwgl xyt` i` -,úéìëúå óBñ ïéàå`ed - §¥§©§¦

,laben izlae iteqÎoi`.øçà íB÷îa øàáîkopeazn `ed - ©§Ÿ¨§¨©¥
d"awd zlecbaipiraz` elkya oian `edy wx `l :xnelk .elky

eli`k - di`x ly dxeva `id ezpad ,m` ik ,d"awd ly ezlecb

mbe .ala dgny zxxern ,ef zilky di`x ,ixd - eipira d`ex `ed

.gendn zraep ef dgny,álaL úBLBã÷ úBcî øàL ïëåenk - §¥§¨¦§¤©¥
,dnecke 'd z`xi.ïéçîaL úòc-äðéa-äîëçî ïä.genay - ¥¥¨§¨¦¨©©¤§Ÿ¦
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íéøîà éèå÷éì
äðäå è ÷øôúôéì÷îù úéîäáä ùôð ïëùî íå÷î

ììçá áìá àåä ìàøùé ùéà ìëá äâåð
ïëìå ùôðä àåä íãä éë áéúëå íã àìî àåäù éìàîù
áìäîå áìá ïä ïäéîåãå ñòëå úåøàôúäå úåàúä ìë
ùàøáù çåîì äìåò íâå óåâä ìëá úåèùôúî ïä
åøå÷î íãäù åîë ïäá íëçúäìå ïäá øäøäìå áùçì
çåîäì äìåò íâå íéøáàä ìëì èùôúî áìäîå áìá
ïéçåîá àåä úéäìàä ùôð ïëùî íå÷î êà .ùàøáù
ììçá áìá íâå íéøáàä ìëì úèùôúî íùîå ùàøáù
úáäà àéäå åðéîéì íëç áì ù"îëå íã åá ïéàù éðîéä
íéðéáîä íéìéëùî áìá úáäìúî úáäìù éôùøë 'ä
íéøøåòîä íéøáãá íçåîá øùà íúòãá íéððåáúîå
åðåàâ øãäå 'ä úøàôúá ááì úçîù ïëå .äáäàä úà
åúðéáå åúîëç çåîá åùàøá øùà íëçä éðéò øùàë
ø÷ç ïéà ãò åúìåãâ úøàôúå àëìîã àø÷éá íéìëúñî
úåãî øàù ïëå øçà íå÷îá øàåáîë úéìëúå óåñ ïéàå

.ïéçåîáù ã"áçî ïä áìáù úåùåã÷
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כג.1. יב, בביטוי2.דברים משתמש כי,"ÏÂÚ‰הוא אם - והשכל המחשבה נובעת כשמהן למדות, עליה משום בכך יש כי - שבראש" למוח

אומר הוא ל"דם", בקשר להלן כך המדות. ממהות למעלה הוא השכל, מהות עצם שהרי, - המדות של ביצוען לשם רק כאן בא שה"שכל"

למוח. עולה ביותר המזוקק שהדם עליה, משום בכך יש לדם גם שכן, למוח, עולה ˘ËÈÏ"‡:3.שהדם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הטעם - "וכמובן

בנה"א". לקמן שפי' ע"ד הוא - בפ"ע המוח הדגשת ב.4.על י, קהלת

zah b"i ipy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י"ג שני יום

,26 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íåàìå áéúë äðä êà,ci 'nr cr.ùà éôùøë äæò äáäà

áéúk äpä Cà5,"õîàé íàìî íàìe" :] -`"hily x"enc` w"k ©¦¥§¦§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
'ek j`" :o`k xirnelya wqer '` lky mpipr oi` zeytpd 'ac 'it -

["'ek un`i me`ln me`l `"k ,'ad zelerta zepiprzde wqr el oi`e

fnex l`xyi ipa ly mzeipgexay ,eyre awri lr xn`p df weqt -

,ziwl`d ytpd lr - awri

,zindad ytpd lr - eyre

dnglna micner mde

mdn cg`yk ,zicinz

xabzdl un`zne wfgzn

.ipyd lràø÷ð óebä ék¦©¦§¨
"äpè÷ øéò"6éðML Bîëe , ¦§©¨§¤§¥

øéò ìò íéîçìð íéëìî§¨¦¦§¨¦©¦
äöBø ãçà ìkL ,úçà©©¤¨¤¨¤

dLáëì,dpevx cbp mb - §¨§¨
,äéìò Cìîìåribdle - §¦§Ÿ¨¤¨

`idy ,dilr dkelnl

znkqda xnelk ,oevxa

.xird iayez oevxaeeðéäc§©§
BðBöøk äéáLBé âéäðäì§©§¦§¤¨¦§
BzòîLîì íéøñ eéäiLå§¤¦§¨¦§¦§©§
,íäéìò øæâé øLà ìëa- §¨£¤¦§Ÿ£¥¤

dnglna `ed xacdy myk

dyeaik lr mikln ipy oia

,zg` xir lyézL Ck̈§¥
úéäìàä ,úBLôpä©§¨¨¡Ÿ¦
úéîäaä úéðeiçäå§©¦¦©§¥¦

,ätìwänL`idy sebd z` dignd dtilwdny zindad ytpd - ¤¥©§¦¨
,dyecwe zewl`l cbepnd cvdìëå óebä ìò Bæ íò Bæ úBîçìð¦§¨¦©©§¨

,åéøáà,"miayez"d - mixa`de ,"dphwd xir"d `ed sebd - ¥¨¨
úéäìàäL,ziwl`d ytpd -dcáì àéä àäzL dðBöøe döôç ¤¨¡Ÿ¦¤§¨§¨¤§¥¦§©¨

åéìò úìLBnä,sebd lr -íéøñ eéäé íéøáàä ìëå ,ezâéäðîe ©¤¤¨¨©§¦©§¨¨¥¨¦¦§¨¦
dzòîLîìytpd ze`xed itl lreta ebdpzi mixa`dy ,xnelk - §¦§©§¨

,ziwl`d,éøîâì dìöà íéìèáeebdpzi mixa`dy wx `l - §¥¦¤§¨§©§¥
ytpl mpevx z` exqniy `l` ,ziwl`d ytpd zyixck lreta

:ziwl`d ytpd dvex jkn xzeie .ziwl`d,äéìà äákøîe- ¤§¨¨¥¤¨
oi`y ,dilr akexd iabl "dakxn" enk dil` milha eidi mixa`dy

oevx dl yiy ,mzq zelhazda enk `l ,xnelk .llk invr oevx dl

oevx didi `l mixa`ly m` ik ,eze` zlhan `idy `l` ,invr

,ziwl`d ytpd ly dpevx wxe j` didi mpevx lke ,llk invreéäéå§¦§
äéúBðéça øNòì Leáì,ziwl`d ytpd ly -äéLeáì 'âå- §§¤¤§¦¤¨§§¤¨
,dyrne xeaic ,daygnìéòì íéøkæpä7íìk eLaìúiL ,- ©¦§¨¦§¥¤¦§©§ª¨

,eyalzi ziwl`d ytpd ly diyeale dizegekäéäéå ,óebä éøáàa§¥§¥©§¦§¤
,ícáì íäî àìî Blk óebäeyalzi ok` mixa`dy ,okzi ,oky - ©ª¨¥¥¤§©¨

la` ,ziwl`d ytpd iyeale zegekaminrtlzegeka mb eyalzi

ytpd iyealaedidi elek sebdy :xne` `ed okl ,zindad`lnj`

zegekl llk mewn x`yi `le ,ziwl`d ytpd iyeale zegeka wxe

,zindad ytpd iyealeøæ øáòé àìå,"xf" z`xwp zindad ytpd - §Ÿ©£Ÿ¨
íëBúa,mixa`a -,íBìLå ñç,zillk dxeva xaec o`k cr - §¨©§¨

ziwl`d ytpd ly dpevxy

`ln didi sebd lky `ed

e`eai ,oldl .dpnn wx

:xzei hexita mixacd

LàøaL ïéçî úìz ,eðéäc§©§§¨Ÿ¦¤¨Ÿ
,y`xay oigend zyly -

,zrc ,dpia ,dnkgeéäé¦§
-äðéa-äîëçî íéàlîî§ª¨¦¥¨§¨¦¨
,úéäìàä LôðaL úòc©©¤§¤¤¨¡Ÿ¦
,Búðéáe 'ä úîëç àéäL- ¤¦¨§©¦¨

ly ezlecb oiadle mkgzdl

,d"awdBúlãâa ïðBaúäì§¦§¥¦§ª¨
ïéàå ø÷ç ïéà ãò øLà£¤©¥¥¤§¥

,óBñxyt` i`e ,ezlecbl -

,ezilkzl exwglãéìBäìe§¦
,ïäî,dpiae dnkgdn -ìò ¥¤©

,úòcä éãéici lr - §¥©©©
cr ,zrcd geka zewnrzd

ÎiciÎlry ,lkyd zybxdl

,micilen jkäàøiä- ©¦§¨
,d"awdn'ä ãçôe Bçîa§Ÿ©©
,Baìawxta xkfedy itk - §¦

,d"awd ly ezlecba zewnrzdde zeppeazdd iciÎlry ,iyilyd

mi`xi epnn xacdyk ,xn`p "d`xi" iehiad - gena d`xi zclep

iehiad - ala cgte - elkya eze` oian wx `ed ,wegxn `vnp

eze` mi`ex ,eil` aexw `vnp micgtn epnn xacdyk ,xn`p "cgt"

.ala cgt epnn mi`lnznezewnrzdde zeppeazddn :o`k mb jk

cgt okn xg`le ,gena d`xi dlgz zxxerzn ,d"awd ly ezlecba

,alaBaìa äøòBa Làk 'ä úáäàåiciÎlr ,zclep ok - §©£©§¥¥¨§¦
,ala zxrea dad` ,d"awd ly ezlecba zewnrzdde zeppeazdd

ä÷éLça BLôð äúìk íâå äôñëð úBéäì ,úáäìL étLøk§¦§¥©§¤¤¦§¦§§¨§©¨§¨©§©£¦¨
äöéôçå,ick -Lôðå áì ìëa àeä-Ceøa óBñ-ïéàa Ba ä÷áãì ©£¦¨§¨§¨§¥¨§¨¥¨¤¤
ãàîeenk ,jc`n lkae jytp lka ,jaal lka :zepigad zylya - §Ÿ

weqta xn`py8dad`a `lenn didi aldy - "jaal lka" ,

hytzze ald zecb z` xearz ef dad`y - "jytp lka" ,d"awdl

.dad` dze` zeyixcl m`zda ebdpzi mleky ,mixa`d x`y lka

f` zevx - mc`d ilbxa mb dribn d"awdl dad`dyk :oebk

,ytp zexiqnl cr - "jc`n lka"e ,devn miiwl zexidna milbxd

,eytp z` xeqnl oken `ed d"awd z` ezad` llbaàaìc à÷îòî¥¨§¨§¦¨
,ald wnern -,éðîéä ììçaLzxeve ,ziwl`d ytpd okyn my - ¤§¨¨©§¨¦

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

íéøîà éèå÷éì
äðä êàáéúë

åîëå äðè÷ øéò àø÷ð óåâä éë õîàé íåàìî íåàìå
úçà øéò ìò íéîçìð íéëìî éðùùäöåø ãçà ìëù

åðåöøë äéáùåé âéäðäì åðééäã äéìò êåìîìå äùáëì
åúòîùîì íéøñ åéäéùåêë .íäéìò øåæâé øùà ìëá

äôéì÷äîù úéîäáä úéðåéçäå úéäìàä úåùôðä éúù
íò åæ úåîçìðäöôç úéäìàäù åéøáà ìëå óåâä ìò åæ

ìëå åúâéäðîå åéìò úìùåîä äãáì àéä àäúù äðåöøå
éøîâì äìöà íéìèáå äúòîùîì íéøñ åéäé íéøáàä

äéúåðéçá øùòì ùåáì åéäéå äéìà äáëøîåäéùåáì 'âå
åìåë óåâä äéäéå óåâä éøáàá íìåë åùáìúéù ì"ðä

øåáòé àìå íãáì íäî àìîúìú åðééäã å"ç íëåúá øæ
úéäìàä ùôðáù ã"áçî íéàìåîî åéäé ùàøáù ïéçåî
ãò øùà åúìåãâá ïðåáúäì åúðéáå 'ä úîëç àéäù
äàøéä úòãä éãé ìò ïäî ãéìåäìå óåñ ïéàå ø÷ç ïéà
åáìá äøòåá ùàë 'ä úáäàå åáìá 'ä ãçôå åçåîá

åùôð äúìë íâå äôñëð úåéäì úáäìù éôùøëä÷éùçá
ãàîå ùôðå áì ìëá ä"á ñ"àá åá ä÷áãì äöéôçå
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כג.5. כה, ב.6.בראשית לב, נדרים יד; ט, קהלת וד'.7.ראה ג ה.8.בפרקים ו, דברים



נז zah b"i ipy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י"ג שני יום

,26 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íåàìå áéúë äðä êà,ci 'nr cr.ùà éôùøë äæò äáäà

áéúk äpä Cà5,"õîàé íàìî íàìe" :] -`"hily x"enc` w"k ©¦¥§¦§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
'ek j`" :o`k xirnelya wqer '` lky mpipr oi` zeytpd 'ac 'it -

["'ek un`i me`ln me`l `"k ,'ad zelerta zepiprzde wqr el oi`e

fnex l`xyi ipa ly mzeipgexay ,eyre awri lr xn`p df weqt -

,ziwl`d ytpd lr - awri

,zindad ytpd lr - eyre

dnglna micner mde

mdn cg`yk ,zicinz

xabzdl un`zne wfgzn

.ipyd lràø÷ð óebä ék¦©¦§¨
"äpè÷ øéò"6éðML Bîëe , ¦§©¨§¤§¥

øéò ìò íéîçìð íéëìî§¨¦¦§¨¦©¦
äöBø ãçà ìkL ,úçà©©¤¨¤¨¤

dLáëì,dpevx cbp mb - §¨§¨
,äéìò Cìîìåribdle - §¦§Ÿ¨¤¨

`idy ,dilr dkelnl

znkqda xnelk ,oevxa

.xird iayez oevxaeeðéäc§©§
BðBöøk äéáLBé âéäðäì§©§¦§¤¨¦§
BzòîLîì íéøñ eéäiLå§¤¦§¨¦§¦§©§
,íäéìò øæâé øLà ìëa- §¨£¤¦§Ÿ£¥¤

dnglna `ed xacdy myk

dyeaik lr mikln ipy oia

,zg` xir lyézL Ck̈§¥
úéäìàä ,úBLôpä©§¨¨¡Ÿ¦
úéîäaä úéðeiçäå§©¦¦©§¥¦

,ätìwänL`idy sebd z` dignd dtilwdny zindad ytpd - ¤¥©§¦¨
,dyecwe zewl`l cbepnd cvdìëå óebä ìò Bæ íò Bæ úBîçìð¦§¨¦©©§¨

,åéøáà,"miayez"d - mixa`de ,"dphwd xir"d `ed sebd - ¥¨¨
úéäìàäL,ziwl`d ytpd -dcáì àéä àäzL dðBöøe döôç ¤¨¡Ÿ¦¤§¨§¨¤§¥¦§©¨

åéìò úìLBnä,sebd lr -íéøñ eéäé íéøáàä ìëå ,ezâéäðîe ©¤¤¨¨©§¦©§¨¨¥¨¦¦§¨¦
dzòîLîìytpd ze`xed itl lreta ebdpzi mixa`dy ,xnelk - §¦§©§¨

,ziwl`d,éøîâì dìöà íéìèáeebdpzi mixa`dy wx `l - §¥¦¤§¨§©§¥
ytpl mpevx z` exqniy `l` ,ziwl`d ytpd zyixck lreta

:ziwl`d ytpd dvex jkn xzeie .ziwl`d,äéìà äákøîe- ¤§¨¨¥¤¨
oi`y ,dilr akexd iabl "dakxn" enk dil` milha eidi mixa`dy

oevx dl yiy ,mzq zelhazda enk `l ,xnelk .llk invr oevx dl

oevx didi `l mixa`ly m` ik ,eze` zlhan `idy `l` ,invr

,ziwl`d ytpd ly dpevx wxe j` didi mpevx lke ,llk invreéäéå§¦§
äéúBðéça øNòì Leáì,ziwl`d ytpd ly -äéLeáì 'âå- §§¤¤§¦¤¨§§¤¨
,dyrne xeaic ,daygnìéòì íéøkæpä7íìk eLaìúiL ,- ©¦§¨¦§¥¤¦§©§ª¨

,eyalzi ziwl`d ytpd ly diyeale dizegekäéäéå ,óebä éøáàa§¥§¥©§¦§¤
,ícáì íäî àìî Blk óebäeyalzi ok` mixa`dy ,okzi ,oky - ©ª¨¥¥¤§©¨

la` ,ziwl`d ytpd iyeale zegekaminrtlzegeka mb eyalzi

ytpd iyealaedidi elek sebdy :xne` `ed okl ,zindad`lnj`

zegekl llk mewn x`yi `le ,ziwl`d ytpd iyeale zegeka wxe

,zindad ytpd iyealeøæ øáòé àìå,"xf" z`xwp zindad ytpd - §Ÿ©£Ÿ¨
íëBúa,mixa`a -,íBìLå ñç,zillk dxeva xaec o`k cr - §¨©§¨

ziwl`d ytpd ly dpevxy

`ln didi sebd lky `ed

e`eai ,oldl .dpnn wx

:xzei hexita mixacd

LàøaL ïéçî úìz ,eðéäc§©§§¨Ÿ¦¤¨Ÿ
,y`xay oigend zyly -

,zrc ,dpia ,dnkgeéäé¦§
-äðéa-äîëçî íéàlîî§ª¨¦¥¨§¨¦¨
,úéäìàä LôðaL úòc©©¤§¤¤¨¡Ÿ¦
,Búðéáe 'ä úîëç àéäL- ¤¦¨§©¦¨

ly ezlecb oiadle mkgzdl

,d"awdBúlãâa ïðBaúäì§¦§¥¦§ª¨
ïéàå ø÷ç ïéà ãò øLà£¤©¥¥¤§¥

,óBñxyt` i`e ,ezlecbl -

,ezilkzl exwglãéìBäìe§¦
,ïäî,dpiae dnkgdn -ìò ¥¤©

,úòcä éãéici lr - §¥©©©
cr ,zrcd geka zewnrzd

ÎiciÎlry ,lkyd zybxdl

,micilen jkäàøiä- ©¦§¨
,d"awdn'ä ãçôe Bçîa§Ÿ©©
,Baìawxta xkfedy itk - §¦

,d"awd ly ezlecba zewnrzdde zeppeazdd iciÎlry ,iyilyd

mi`xi epnn xacdyk ,xn`p "d`xi" iehiad - gena d`xi zclep

iehiad - ala cgte - elkya eze` oian wx `ed ,wegxn `vnp

eze` mi`ex ,eil` aexw `vnp micgtn epnn xacdyk ,xn`p "cgt"

.ala cgt epnn mi`lnznezewnrzdde zeppeazddn :o`k mb jk

cgt okn xg`le ,gena d`xi dlgz zxxerzn ,d"awd ly ezlecba

,alaBaìa äøòBa Làk 'ä úáäàåiciÎlr ,zclep ok - §©£©§¥¥¨§¦
,ala zxrea dad` ,d"awd ly ezlecba zewnrzdde zeppeazdd

ä÷éLça BLôð äúìk íâå äôñëð úBéäì ,úáäìL étLøk§¦§¥©§¤¤¦§¦§§¨§©¨§¨©§©£¦¨
äöéôçå,ick -Lôðå áì ìëa àeä-Ceøa óBñ-ïéàa Ba ä÷áãì ©£¦¨§¨§¨§¥¨§¨¥¨¤¤
ãàîeenk ,jc`n lkae jytp lka ,jaal lka :zepigad zylya - §Ÿ

weqta xn`py8dad`a `lenn didi aldy - "jaal lka" ,

hytzze ald zecb z` xearz ef dad`y - "jytp lka" ,d"awdl

.dad` dze` zeyixcl m`zda ebdpzi mleky ,mixa`d x`y lka

f` zevx - mc`d ilbxa mb dribn d"awdl dad`dyk :oebk

,ytp zexiqnl cr - "jc`n lka"e ,devn miiwl zexidna milbxd

,eytp z` xeqnl oken `ed d"awd z` ezad` llbaàaìc à÷îòî¥¨§¨§¦¨
,ald wnern -,éðîéä ììçaLzxeve ,ziwl`d ytpd okyn my - ¤§¨¨©§¨¦
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íéøîà éèå÷éì
äðä êàáéúë

åîëå äðè÷ øéò àø÷ð óåâä éë õîàé íåàìî íåàìå
úçà øéò ìò íéîçìð íéëìî éðùùäöåø ãçà ìëù

åðåöøë äéáùåé âéäðäì åðééäã äéìò êåìîìå äùáëì
åúòîùîì íéøñ åéäéùåêë .íäéìò øåæâé øùà ìëá

äôéì÷äîù úéîäáä úéðåéçäå úéäìàä úåùôðä éúù
íò åæ úåîçìðäöôç úéäìàäù åéøáà ìëå óåâä ìò åæ

ìëå åúâéäðîå åéìò úìùåîä äãáì àéä àäúù äðåöøå
éøîâì äìöà íéìèáå äúòîùîì íéøñ åéäé íéøáàä

äéúåðéçá øùòì ùåáì åéäéå äéìà äáëøîåäéùåáì 'âå
åìåë óåâä äéäéå óåâä éøáàá íìåë åùáìúéù ì"ðä

øåáòé àìå íãáì íäî àìîúìú åðééäã å"ç íëåúá øæ
úéäìàä ùôðáù ã"áçî íéàìåîî åéäé ùàøáù ïéçåî
ãò øùà åúìåãâá ïðåáúäì åúðéáå 'ä úîëç àéäù
äàøéä úòãä éãé ìò ïäî ãéìåäìå óåñ ïéàå ø÷ç ïéà
åáìá äøòåá ùàë 'ä úáäàå åáìá 'ä ãçôå åçåîá

åùôð äúìë íâå äôñëð úåéäì úáäìù éôùøëä÷éùçá
ãàîå ùôðå áì ìëá ä"á ñ"àá åá ä÷áãì äöéôçå
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כג.5. כה, ב.6.בראשית לב, נדרים יד; ט, קהלת וד'.7.ראה ג ה.8.בפרקים ו, דברים



zahנח c"i iyily mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י"ד שלישי יום

,ci 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...áåúëá úàø÷ðä àéäå,28 'nr cr.÷"äæáù äðåæä ìùîë

dl dad`d:`id ,da dvex ziwl`d ytpdy d"awBëBz äéäiL¤¦§¤
äáäà óeöø9dpi`e "sq"d lr wx oiicr `id dad`d dlgz - ¨©£¨

,llgd lk z` d`lnnàìîilkk ,elek `ln mb didiy - ¨¥
lk didi jk ,mina `ln ilkd llg lk ixd ,mina `lenn `edyk

zad`a `lenn ald llg

,mydLeãâåwx `l - §¨
yecb mb `l` ,`ln didiy

wx `l ,eizecb lr xaere

,`l` ,alay ipnid llga

ììçì íb èMtúzL ãò©¤¦§©¥©¤¨¨
éìàîOädnewn ,alay - ©§¨¦

lye zindad ytpd ly

ick z`fe ,rxdÎxvid

àøçà àøèñì àéôkàì§¦©§¨§¦§¨¨¢¨
,daL íéòøä íénä ãBñé§©©¦¨¨¦¤¨

,dyecwd on `ly xg`d cvd ,"`xg` `xhq"d z` zetkl -

,zindad ytpay "mirxd min"d ceqi `idyäåàzä àéäL¤¦©©£¨
,dâð útìwnLytpay mind ceqiny ,oey`xd wxta xaqenk - ¤¦§¦©Ÿ©

ztilwn mdy ,miipteb mibeprzl de`zd zcn d`a ,zindad

,"dbep"ì,'ä úáäàì äfä íìBò éâeðòzî dëôäìe dúBpL- §©¨§¨§¨¦©£¥¨©¤§©£©
miinyb mibeprzl zindad ytpd dzee`zd dzr cry mewnay

.dyecwe zewl` dzrn ad`ze de`zz - dfdÎmlerdnyBîk§
"Eááì ìëa" :áeúkLmiyxec l"f epinkge -10`ly dnn , ¤¨§¨§¨§

lka xn`pjalm` ik

jaal,mi"zia" izya ,

éøöé éðLa"."EÎxvia - ¦§¥§¨¤
wx `ly ,rxdÎxviae aehd

z` ad`i aehdÎxvid

Îxvid mb `l` ,d"awd

ytpd dvex z`fe .rxd

,seba rval ziwl`d

didz d"awdl ezad`y

mb lrtzy ,efk dbixcna

jetdl ,zindad ytpd lr

:d"awdl dad` dl didz ,dfdÎmlerd ibeprzl mewnay ,dze`

äaø äáäà úâøãîì òébéå àáéå äìòiL ,eðéäådlecb dbxc - §©§¤©£¤§¨Ÿ§©¦©§©§¥©©£¨©¨
,dad`a c`n,Là étLøk äfò äáäà úâøãnî äøúé äaçå§¦¨§¥¨¦©§¥©©£¨©¨§¦§¥¥

.lirl xkfpy -

àéäå,ef dax dad` -áeúka úàø÷pä11,"íéâeðòza äáäà" : §¦©¦§¥©¨©£¨©©£¦
;àaä íìBò ïéòî 'ä ìò âpòúäìlr qqean ixd `adÎmlerd - §¦§©¥©¥¥¨©¨

,zewl`a beprzçîa àeä âðòäåly -âpòúnä ,ìëNå äîëç §¨Ÿ¤§Ÿ©¨§¨¨¥¤©¦§©¥
;Búîëçå BìëN úâOä éôk ,Búòéãéå 'ä úìkNäalceb itk - §©§¨©¦¦¨§¦©¨©¦§§¨§¨

.beprzd lceb jk ,dbydd

àeäå,mibeprza dad`d - §
øBà òøæå íénä úðéça§¦©©©¦§¤©
Lôð úMã÷aL òeøæ̈©¤¦§ª©¤¤
áBèì úëtäîä ,úéäìàä̈¡Ÿ¦©§©¤¤§
LôpaL íénä úðéça úà¤§¦©©©¦¤©¤¤

íänL ,úéîäaäzpigan - ©§¥¦¤¥¤
,zindad ytpay "min"d

íìBò éâeðòz úBåàz eàä©£©£¥¨
;älçzî äfäiptl - ©¤¦§¦¨

dktdp zindad ytpdy

.'d z` aed`lBîëe§
ð øòL íéiç õòa áeúkL¤¨§¥©¦©©
òøäL ,øäfä íLa â ÷øt¤¤§¥©Ÿ©¤¨©
øeîb áBè úBéäì Ctäð¤§©¦§¨

,Lnî áBè øöé Bîk- ?xacd ixyt` cvike -íéãâaä" øéñäa §¥¤©¨©£¦©§¨¦
,epnî "íéàBväbeprzd gex ly mi`evd micbad zxqd iciÎlr - ©¦¦¤

,zindad ytpd ly.íäa Laìî àeäL äfä íìBò éâeðòz íäL¤¥©£¥¨©¤¤§ª¨¨¤

ly wfg gek ,"de`znd gek" wx `id dnvrlyk zindad ytpd -

ytpd zeida ,`l` .`edy cv dfi`l ezehdl xyt`y ,de`z

Îmlerd zebeprzl de`zne df gek dhep ,seba zyaeln zindad

gekl "miyeal" zeyrp ,rweyn `ed oda ,dfdÎmlerd zee`ze .dfd

zlert iciÎlre .de`znd

ytpd lr ziwl`d ytpd

ibeprz z` jetdl ,zindad

- 'd zad`l dfdÎmlerd

ly de`znd gek hytzn

eiyealn ,zindad ytpd

yalzne ,miklkelnd

,zevxl ,miaeh miyeala

dyecw ly mixac ,dwfgae

ziwl`d ytpd .zewl`e

Îlr ,mc`dy ,`eti` ,dvex

d`xi cilei ,elky ici

,eil` dad`e d"awdn

mby ,efk dcna dpiidzy

jtdiz ,zindad ytpd

.'d zad`lïëåmby ,ziwl`d ytpd dvex ok enk -ìk øàL §¥§¨¨
.Bcáì 'äì eéäé ,äáäàäå äàøiä éôðò ïäL ,álaL úBcnä- ©¦¤©¥¤¥©§¥©¦§¨§¨©£¨¦§©§©

ytpdn mi`lenn eidi alde gendy xaecn ,xen`d lk
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äéäéù éðîéä ììçáù àáìã à÷îåòîäáäà óåöø åëåú
àéôëàì éìàîùä ììçì íâ èùôúúù ãò ùåãâå àìî

íéòøä íéîä ãåñé à"ñìúôéì÷îù äåàúä àéäù äáù
'ä úáäàì äæä íìåò éâåðòúî äëôäìå äúåðùì äâåð

ìëá ù"îëàáéå äìòéù åðééäå êéøöé éðùá êááì
úâøãîî äøúé äáéçå äáø äáäà úâøãîì òéâéå

äáäàùà éôùøë äæò

äáäà áåúëá úàø÷ðä àéäå
âðòäå àáä íìåò ïéòî 'ä ìò âðòúäì íéâåðòúáàåä

éôë åúòéãéå 'ä úìëùäá âðòúîä ìëùå äîëç çåîá
íéîä 'éçá àåäå åúîëçå åìëù úâùäòåøæ øåà òøæå

'éçá úà áåèì úëôäîä úéäìàä ùôð úùåã÷áù
åàá íäîù úéîäáä ùôðáù íéîäéâåðòú úåàú

øäæä íùá 'â ÷øô 'ð øòù ç"òá ù"îëå äìçúî æ"äåò
áåè úåéäì êôäð òøäùùîî áåè øöé åîë øåîâ

àåäù æ"äåò éâåðòú íäù åðîî íéàåöä íéãâáä øéñäá
íäá ùáåìîéôðò ïäù áìáù úåãîä ìë øàù ïëå

äôáù øåáãä çë ìëå åãáì 'äì åéäé äáäàäå äàøéä
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י.9. ג, השירים א.10.שיר נד, אהבה,11.ברכות של ואחרות אלו מדריגות על באהבה. שונות במדריגות כאן דן הזקן רבנו ז. ז, השירים שיר

מט. מו, מא, מ, יח, טז, טו, בפרקים בהרחבה להלן דן הוא

zah e"h iriax mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת ט"ו רביעי יום
פרקי ,28 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íãàäùë äðäå é ÷øô,eh 'nr cr.äàðùä åîë ùîî

:ziwl`d ytpd dvex ,cere z`f .ziwl`d,ätaL øeacä çk ìëå§¨Ÿ©©¦¤©¤
øeacäå äáLçnä éLeáì ïî íéàlîî eéäé ,çnaL äáLçnäå§©©£¨¨¤©Ÿ©¦§§ª¨¦¦§¥©©£¨¨§©¦

ïäL ,dcáì úéäìàä Lôð ìL,dyrne xeaic ,daygnd iyeal - ¤¤¤¨¡Ÿ¦§©¨¤¥
,ziwl`d ytpd ly,BúøBúå 'ä úáLçîzlecba aeygl ,xnelk - ©£¤¤§¨

yeal" - ezxezae 'd

,"daygndBúçéN úBéäì¦§¦¨
déîet ÷éñt àì ,íBiä ìk̈©Ÿ¨¦¥

.àñøbîlcgi `l eity - ¦¦§¨
yeal" - dxez ceniln

,"xeaicdéiNònä çëå§Ÿ©©©£¦¦
åéøáà ç"îø øàLe åéãéaL¤§¨¨§¨§¨¥¨¨

,sebd ly -äNòîa äéäé¦§¤§©£¥
,ãáì úBönä,xnelk - ©¦§§©

eicia ,dyrnd gek lky

meiwl lvepi ,eixa` x`yae

,cala zeevnàeäL,dyrnd gek -Lôð ìL éLéìMä Leáì ¤§©§¦¦¤¤¤
.úéäìàäsebdy .elek seba leynz ziwl`d ytpdy ,zxne` z`f - ¨¡Ÿ¦

ytpd ly zecnae lkya wxe j` mi`lenn eidi ,eixa` lk mr

.dlydyrne xeaic ,daygnd iyealae ,ziwl`dúéîäaä Lôð Cà©¤¤©§¥¦
,Lnî Côäì dðBöø ,ätìwänLytpd on jtidd z` dvex `id - ¤¥©§¦¨§¨§¥¤©¨

mxa .dpnn wx `lenn didi sebdye seba leynz `idy - ziwl`d

:`ed ,dtilwd lydf dpevx,äpçvðéå äéìò øabúiL íãàä úáBèì§©¨¨¨¤¦§©¥¨¤¨¦©§¤¨
dztzi mc`dy llk dvex dppi` dtilwd :xnelk .dtilwd z` -

,dze` gvpie dilr xabzi mc`dy dvex `id jtidl ,dpnnìLîk¦§©
LBãwä øäfaL äðBfä12:dpef xkyy jlna "xdef"a `aend lynk - ©¨¤©Ÿ©©¨

jlnd ly zizin`d ezpeek .dxiar xacl epa z` zeztl dqpzy

,ixd ,oaene .dpefdn dztzi `le ezxeabe eznkg z` gikei epay ,`id

z` dlbi oadye ,rvazi jlnd ly epevxy dvex dnvr dpefd mby

zeztl dciwtzy xg`n ,`l` .dpnn dztzi `le ezxeabe eznkg

dtilwd mb jk .dpen`a dzcear zeyrl dilry ixd - jlnd oa z`

lke ,ea leynz `idy dyxi `le dilr xabzi mc`dy dvex dnvr

.ezaehl wx `ed - mc`d iezit ly dfd oeiqpd

ytpay rxd zkitd lr ,df wxta mi`aend mixacd zpadl

- dyecwle aehl ,zindad

w"k ixac siqedl i`ck

v"iixden x"enc`

,ocr eznyp yhiee`aeiln

edfy ,"zewlzqdd xn`n"a

mwed okyndy xacd xaqd

.mihy ivr ly miyxwn

,"zehy" oeyln - "mihy"

dpyi .lky itÎlr `ly

,"df znerl" ly "zehy"

- epiide ,dyecwd cbpky

`xnbdy enk ,oeibdd on dhnl ody zee`za rewy mc`y dn

zxne`13."zehy gex ea qpkp ok m` `l` dxiar xaer mc` oi`"

dlrnl dyecw ipiprl zexqnzdd - dyecw ly "zehy" dpyie

zxne` `xnbdy enk ,aizkn lkydy itkn14'izehy 'il 'ipd`"

lry okynd zcear idef .(el dlired `aqd ly "ezehy"=) "`aql

aezky enk ,eaxwa opekl icedi lk15w"ky enke ,"mkeza izpkye"

lky okynd iciÎlry ,hay c"ei xn`na `hazd `"hily x"enc`

z`xyde illkd ycwnde okynd mwene jled - eaxwa miwn icedi

zkitd iciÎlr - ?xacd dyrp cvik .mlerd lka dpikyd

xqnzdl ,dyecw ly "zehy"l zindad ytpd ly "zehy"d

.lkyd zpadn dlrnl ,dyecw ipiprl

l"f epinkg xn`n xaqen zeciqgd zxeza16c`n ,aeh xvi df aeh"

"aeh"l rxdÎxvide zindad ytpd z` miktedyk - "rxd xvi df

.aehÎxvid ly aehdn dlrnl `ed df aeh ,"c`n aeh" df ixd -

.é ÷øtoia zldpznd dnglnd z` ,iriyzd wxta xiaqd owfd epaxy ixg` ¤¤
`a `ed - icedi ly eteba dhilyd lr ,zindad ytpd oial ziwl`d ytpd

ytpd z` dilr hilyne zindad eytpa mgel mc`yk :ixiyrd wxta xiaqdl

" `xwp `ed - aehl jtdp eay rxde ,ziwl`dwicvcg` ,jka mipte` ipye ,"

,cg` ote` - :ipydn dhnl

`ed f`e ,aehl jtdp elek rxdy

wicv"xenbaehe wicv" `xwpe ,"

ote`- .aehwx eayiywicv- "el

rxdy ,dkenp xzei dbixcne ,ipy

elek lk jtdp `l oiicr eay

wicv" `ed f`e ,aehlxenb epi`yoiicr ea yiy wicv - "el rxe wicv" `xwpe ,"

epi`y wicv"e ,"el aehe wicv - xenb wicv" - miletkd mix`zd .rxd on edyn

"xenb" :"wicv"d lyzebixcnd oze`amieeymix`zmpd- "el rxe wicv - xenb

"d ribd okid cr mix`zn ,"xenb epi`"ewicv`xwp `ed jk llbay) 'd zad`a "

- "el rx"e "el aeh" mix`zd eli`e ;`l e` d`elna `id dad`d m` ,(wicv

dktdp dnk cr ,mix`znzindad ytpdlk dktdp `id m` ,"aeh"l "rx"n

oiicr rxd on unyy e` ,dlek

xaecny eil`n oaen .da x`yp

`le ,ytpay rxd zece` o`k

iehia icil `ad rxd zece`

.dyrna e` xeaica ,daygna

:owfd epax xne` jke

íò Ck ìk íçìðå úéäìàä BLôð øéaâî íãàäLk ,äpäå- §¦¥§¤¨¨¨©§¦©§¨¡Ÿ¦§¦§¨¨¨¦
ytpd,éìàîOä ììçî daL òøä øòáîe LøânL ãò ,úéîäaä©§¥¦©¤§¨¥§©¥¨©¤¨¥¨¨©§¨¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äáùçîä éùåáì ïî íéàìåîî åéäé çåîáù äáùçîäå
úáùçî ïäù äãáì úéäìàä ùôð ìù øåáãäå'ä

àñøéâî äéîåô ÷éñô àì íåéä ìë åúçéù úåéäì åúøåúå
ç"îø øàùå 'éãéáù ééùòîä çëåäùòîá äéäé åéøáà

úéäìàä ùôð ìù éùéìùä ùåáì àåäù ãáì úåöîä
äôéì÷äîù úéîäáä ùôð êàùîî êôäì äðåöø

äðåæä ìùîë äðçöðéå äéìò øáâúéù íãàä úáåèì
:÷"äæáù

äðäå é ÷øôúéäìàä åùôð øéáâî íãàäùë
ãò úéîäáä íò êë ìë íçìðå

ììçî äáù òøä øòáîå ùøâîùù"îë éìàîùä
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נט zah e"h iriax mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת ט"ו רביעי יום
פרקי ,28 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íãàäùë äðäå é ÷øô,eh 'nr cr.äàðùä åîë ùîî

:ziwl`d ytpd dvex ,cere z`f .ziwl`d,ätaL øeacä çk ìëå§¨Ÿ©©¦¤©¤
øeacäå äáLçnä éLeáì ïî íéàlîî eéäé ,çnaL äáLçnäå§©©£¨¨¤©Ÿ©¦§§ª¨¦¦§¥©©£¨¨§©¦

ïäL ,dcáì úéäìàä Lôð ìL,dyrne xeaic ,daygnd iyeal - ¤¤¤¨¡Ÿ¦§©¨¤¥
,ziwl`d ytpd ly,BúøBúå 'ä úáLçîzlecba aeygl ,xnelk - ©£¤¤§¨

yeal" - ezxezae 'd

,"daygndBúçéN úBéäì¦§¦¨
déîet ÷éñt àì ,íBiä ìk̈©Ÿ¨¦¥

.àñøbîlcgi `l eity - ¦¦§¨
yeal" - dxez ceniln

,"xeaicdéiNònä çëå§Ÿ©©©£¦¦
åéøáà ç"îø øàLe åéãéaL¤§¨¨§¨§¨¥¨¨

,sebd ly -äNòîa äéäé¦§¤§©£¥
,ãáì úBönä,xnelk - ©¦§§©

eicia ,dyrnd gek lky

meiwl lvepi ,eixa` x`yae

,cala zeevnàeäL,dyrnd gek -Lôð ìL éLéìMä Leáì ¤§©§¦¦¤¤¤
.úéäìàäsebdy .elek seba leynz ziwl`d ytpdy ,zxne` z`f - ¨¡Ÿ¦

ytpd ly zecnae lkya wxe j` mi`lenn eidi ,eixa` lk mr

.dlydyrne xeaic ,daygnd iyealae ,ziwl`dúéîäaä Lôð Cà©¤¤©§¥¦
,Lnî Côäì dðBöø ,ätìwänLytpd on jtidd z` dvex `id - ¤¥©§¦¨§¨§¥¤©¨

mxa .dpnn wx `lenn didi sebdye seba leynz `idy - ziwl`d

:`ed ,dtilwd lydf dpevx,äpçvðéå äéìò øabúiL íãàä úáBèì§©¨¨¨¤¦§©¥¨¤¨¦©§¤¨
dztzi mc`dy llk dvex dppi` dtilwd :xnelk .dtilwd z` -

,dze` gvpie dilr xabzi mc`dy dvex `id jtidl ,dpnnìLîk¦§©
LBãwä øäfaL äðBfä12:dpef xkyy jlna "xdef"a `aend lynk - ©¨¤©Ÿ©©¨

jlnd ly zizin`d ezpeek .dxiar xacl epa z` zeztl dqpzy

,ixd ,oaene .dpefdn dztzi `le ezxeabe eznkg z` gikei epay ,`id

z` dlbi oadye ,rvazi jlnd ly epevxy dvex dnvr dpefd mby

zeztl dciwtzy xg`n ,`l` .dpnn dztzi `le ezxeabe eznkg

dtilwd mb jk .dpen`a dzcear zeyrl dilry ixd - jlnd oa z`

lke ,ea leynz `idy dyxi `le dilr xabzi mc`dy dvex dnvr

.ezaehl wx `ed - mc`d iezit ly dfd oeiqpd

ytpay rxd zkitd lr ,df wxta mi`aend mixacd zpadl

- dyecwle aehl ,zindad

w"k ixac siqedl i`ck

v"iixden x"enc`

,ocr eznyp yhiee`aeiln

edfy ,"zewlzqdd xn`n"a

mwed okyndy xacd xaqd

.mihy ivr ly miyxwn

,"zehy" oeyln - "mihy"

dpyi .lky itÎlr `ly

,"df znerl" ly "zehy"

- epiide ,dyecwd cbpky

`xnbdy enk ,oeibdd on dhnl ody zee`za rewy mc`y dn

zxne`13."zehy gex ea qpkp ok m` `l` dxiar xaer mc` oi`"

dlrnl dyecw ipiprl zexqnzdd - dyecw ly "zehy" dpyie

zxne` `xnbdy enk ,aizkn lkydy itkn14'izehy 'il 'ipd`"

lry okynd zcear idef .(el dlired `aqd ly "ezehy"=) "`aql

aezky enk ,eaxwa opekl icedi lk15w"ky enke ,"mkeza izpkye"

lky okynd iciÎlry ,hay c"ei xn`na `hazd `"hily x"enc`

z`xyde illkd ycwnde okynd mwene jled - eaxwa miwn icedi

zkitd iciÎlr - ?xacd dyrp cvik .mlerd lka dpikyd

xqnzdl ,dyecw ly "zehy"l zindad ytpd ly "zehy"d

.lkyd zpadn dlrnl ,dyecw ipiprl

l"f epinkg xn`n xaqen zeciqgd zxeza16c`n ,aeh xvi df aeh"

"aeh"l rxdÎxvide zindad ytpd z` miktedyk - "rxd xvi df

.aehÎxvid ly aehdn dlrnl `ed df aeh ,"c`n aeh" df ixd -

.é ÷øtoia zldpznd dnglnd z` ,iriyzd wxta xiaqd owfd epaxy ixg` ¤¤
`a `ed - icedi ly eteba dhilyd lr ,zindad ytpd oial ziwl`d ytpd

ytpd z` dilr hilyne zindad eytpa mgel mc`yk :ixiyrd wxta xiaqdl

" `xwp `ed - aehl jtdp eay rxde ,ziwl`dwicvcg` ,jka mipte` ipye ,"

,cg` ote` - :ipydn dhnl

`ed f`e ,aehl jtdp elek rxdy

wicv"xenbaehe wicv" `xwpe ,"

ote`- .aehwx eayiywicv- "el

rxdy ,dkenp xzei dbixcne ,ipy

elek lk jtdp `l oiicr eay

wicv" `ed f`e ,aehlxenb epi`yoiicr ea yiy wicv - "el rxe wicv" `xwpe ,"

epi`y wicv"e ,"el aehe wicv - xenb wicv" - miletkd mix`zd .rxd on edyn

"xenb" :"wicv"d lyzebixcnd oze`amieeymix`zmpd- "el rxe wicv - xenb

"d ribd okid cr mix`zn ,"xenb epi`"ewicv`xwp `ed jk llbay) 'd zad`a "

- "el rx"e "el aeh" mix`zd eli`e ;`l e` d`elna `id dad`d m` ,(wicv

dktdp dnk cr ,mix`znzindad ytpdlk dktdp `id m` ,"aeh"l "rx"n

oiicr rxd on unyy e` ,dlek

xaecny eil`n oaen .da x`yp

`le ,ytpay rxd zece` o`k

iehia icil `ad rxd zece`

.dyrna e` xeaica ,daygna

:owfd epax xne` jke

íò Ck ìk íçìðå úéäìàä BLôð øéaâî íãàäLk ,äpäå- §¦¥§¤¨¨¨©§¦©§¨¡Ÿ¦§¦§¨¨¨¦
ytpd,éìàîOä ììçî daL òøä øòáîe LøânL ãò ,úéîäaä©§¥¦©¤§¨¥§©¥¨©¤¨¥¨¨©§¨¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äáùçîä éùåáì ïî íéàìåîî åéäé çåîáù äáùçîäå
úáùçî ïäù äãáì úéäìàä ùôð ìù øåáãäå'ä

àñøéâî äéîåô ÷éñô àì íåéä ìë åúçéù úåéäì åúøåúå
ç"îø øàùå 'éãéáù ééùòîä çëåäùòîá äéäé åéøáà

úéäìàä ùôð ìù éùéìùä ùåáì àåäù ãáì úåöîä
äôéì÷äîù úéîäáä ùôð êàùîî êôäì äðåöø

äðåæä ìùîë äðçöðéå äéìò øáâúéù íãàä úáåèì
:÷"äæáù

äðäå é ÷øôúéäìàä åùôð øéáâî íãàäùë
ãò úéîäáä íò êë ìë íçìðå

ììçî äáù òøä øòáîå ùøâîùù"îë éìàîùä
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zahס e"h iriax mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"rx"d ly iy`xd enewin ,alay -áeúkL Bîk1òøä zøòáe" : §¤¨¦©§¨¨¨
,"Eaøwîz` lilk yxyl icedi lk lry ,dxezd dyibcn jka - ¦¦§¤

ytpdy ,ezelbzda rxd lr xabziy wx `l :xnelk ,eaxway rxd

`l` ,rx ly miyrn dyrz `le xacz `l ,aeygz `l zindad

iniptd rxd z` "cari" s`y

,zindad ytpd zegekay

xacl llk dee`zi `ly

.rxd on edyn ea yiyïéàå§¥
Lnî áBèì Ctäð òøä- ¨©¤§©§©¨

jtdp `l oiicr rxdy ,`l`

rxd did eli` ,aehl elek

f` did ,aehl elek jtdplk

elek,jynp ,de`zdÎgek ly

,dyecwle zewl`l ,wxe j`

,rxl de`zd mewnaàø÷ð¦§¨
"øeîb BðéàL ÷écö"©¦¤¥¨

."Bì òøå ÷écö"å`ede - §©¦§©
:cin xiaqn,eðéäc- §©§

:"el rxe" ly zernynd

øòfî èòî ïéãò Ba LiL¤¥£©¦§©¦§¥
àlà ,éìàîOä ììça òø- ©¤¨¨©§¨¦¤¨

`a df rx hrn oi` recn

de`zd ybxa iehia icil

?dneckeóeôkLeze` - ¤¨
,rx hrnáBhì ìèáe¨¥©

Bì äîãð ïëìå ,Bèeòî úîçî,wicvl -Blk Bì Cìéå eäLøâéå ék ¥£©¦§¨¥¦§¤¦©§¨§¥©¥¤ª
BaL òøä ìk ¯ éøîâì Bì Cìäå óìç elà úîàa ìáà ,éøîâì§©§¥£¨¤¡¤¦¨©§¨©§©§¥¨¨©¤

Lnî áBèì Ctäð äéä2,ïéðòä øeàáe .`a owfd epax -lr zeprl ¨¨¤§©§©¨¥¨¦§¨
ixd - rxd z` llkyibxn epi` (xenb epi`y) wicvdy xg`n :dl`y

oipne ,rxd on uny s` ea oi`e aehl elek jtdp eay rxd ok`y okzi

wicv" zbixcnn oaei xacdy owfd epax xiaqn jk lr ?rx ea yiy epl

d`vezk d`a ,aehl elek lk jtdp eay rxdy dcaerd :"xenb

xqg m`a - ixd ,(iriyzd wxta xaqedy itk) "mibeprza dad`"n

aaeqna mb xqgy gxkdd on ,"mibeprza dad`"a (mxeba) daiqa

oa`" `id "mibeprza dad`"d .aehl rxd zkitda - (d`veza)

,mc`d `vnp ,rxd ly elehiaa ,dbxc efi`a "ogead÷écö äpä ék¦¦¥©¦
,"Bì áBèå ÷écö" àø÷ð ïëìå ,áBèì BlL òøä CtäpL øeîbyi - ¨¤¤§©¨©¤§§¨¥¦§¨©¦§

,aeh wx ea,òøäî éøîâì "íéàBvä íéãâaä" úøñä éãé ìò àeä©§¥£¨©©§¨¦©¦§©§¥¥¨©
äfä íìBò éâeðòúa ãàî ñàîì eðéäcdfdÎmlerd ibeprz - §©§¦§Ÿ§Ÿ§©£¥¨©¤

,ytp lrebe aeriz ly ybx ea mixxernéða úBâeðòúa ía âpòúäì§¦§©¥¨§©£§¥
íãà,ick -,'ä úãBáòì àìå ,ãáìa óebä úåàz úàlîì,oky - ¨¨§©Ÿ©£©©¦§©§Ÿ©£©

:lynl ,dyecwd cvl jiiyd dfdÎmlerd ibeprz ly beq okzi ixd

ze`pd eli`e .dnecke (iriayd wxta xkfpy itk) zay bper zevna

miqe`n - miny myl `ly ,dfdÎmlerd ly miinzq mibeprze

- ?dnl jk lke .wicvd ipira ixnblíéëLîð íúBéä éðtî¦§¥¡¨¦§¨¦
.àøçà àøèñå ätìwäî íéòtLðåÎmlerd ibeprz ly mxewn - §¦§¨¦¥©§¦¨§¦§¨¨¢¨

,"`xg` `xhq"ae "dtilw"a `ed dfdàøèqäî àeäM äî ìëå§¨©¤¥©¦§¨
ìãb úîçî ,äàðOä úéìëúa BàðBN àeä øeîb ÷écvä ¯ àøçà̈¢¨©©¦¨§§©§¦©¦§¨¥£©Ÿ¤

BúMã÷e 'äì Búáäà3íéâeðòúa äaø äáäàaz`xwpd dad` - ©£¨©§ª¨§©£¨©¨§©£¦
,"mibeprza dax dad`",ìéòì íéøkæpä äøúé äaçåyi ef dad` - §¦¨§¥¨©¦§¨¦§¥

x`ya xy`n daig xzei da

xkfpy itk ,zead`d ibeq

oeikne .iriyzd wxta

dad`a cner wicvdy

efk dlibx izlae dlecb

okl - dyecwle zewl`l

z` jk lk `pey `ed

:`xg` `xhqe dtilwdék- ¦
`xhq licadle dyecw

,`xg`,äæ únòì äæ íä- ¥¤§ª©¤
ipiprle d"awdl ezad`

,`linn ,ea zxxern ,dyecw

dze`a `xg` `xhql d`py

ezad` lceb ly dcn

.zewl`láéúëãk4: §¦§¦
,íéúàðN äàðN úéìëz"©§¦¦§¨§¥¦
éðø÷ç ,éì eéä íéáéBàì§§¦¨¦¨§¥¦

,"'Bâå éááì òãåcec - §©§¨¦§
icbpn itlk z`f xne` jlnd

mze` `pey `edy ,dyecwd

di`xk .dlecb d`py

rce ipxwg" :xne` `ed ,d`py dze`l"iaalizad` lcebn :xnelk -

icbpnl iz`py dlecb dn ,`linn ,xikz - ialay ,d"awd ,jil`

.dyecwdäàðOä ìãb Cøò Ck ,'äì äáäàä ìãb Cøò éôëe§¦¥¤Ÿ¤¨©£¨©¨¥¤Ÿ¤©¦§¨
àøçà àøèñì,xen`k ,ody zeipgexd zetilwd ,"`xg` `xhq" - §¦§¨¨¢¨

,miiptebd mibeprzd lk ly "zeig"de xewndòøa ñeànäå§©¦¨©
,úéìëúaly rxd z` eqe`in lceb mb jk 'dl dad`d jxr itle - §©§¦

`edy ("`xg` `xhq") ipgex xac lr .miinybd mibeprzde zee`zd

zeinyb zee`z lr eli`e ,"d`py" iehiad mi`zn ,mc`dn wegx

iehiad mi`zn ,eipir cbpl ze`vnpe mc`d l` zeaexwd ("rx")

.eipir cbpl cnerd ,`pey `edy xacn lrbpy mc`k ,"qe`in"ék¦
.äàðOä Bîk Lnî äáäàä Côä àeä ñeànäiehiady ,`l` - ©¦¥¤¨©£¨©¨§©¦§¨

eli`e ,"`xg` `xhq"e "dtilw"l qgia ,xen`k ,mi`zn "d`py"

ixd ,mipt lk lr ."qe`in" iehiad mi`zn - zeipteb zee`zl qgia

zngn `id ,"rx"l xenbÎwicvl yiy d`pyd zilkzy ,xaqen

`xwp `ed jk meyne ,xzeia dpeilrd dbxca `id 'dl ezad`y

`id - "mibeprza dad`"d - eay "wicv"d zbixcny ,"xenb wicv"

- "el aehe wicv" `xwp mb `ed .xzeia dpeilrde d`lnd dcna

z` oiap o`kn .aehl jtdp eay rxd lk :aeha wx yecb `edy

dad`a ea xqgy oeik - "xenb epi`y wicv"l qgia daeyzd

yiy ixd ,mibeprzayibxn `ed oi`y zexnl ,rxd on edyn oiicr ea

.llk df rxa
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íéøîà éèå÷éì
àø÷ð ùîî áåèì êôäð òøä ïéàå êáø÷î òøä úøòáå

÷éãöå øåîâ åðéàù ÷éãöïééãò åá ùéù åðééäã åì òøå
áåèì ìèáå óåôëù àìà éìàîùä ììçá òø øòæî èòî

úîçîåìåë åì êìéå åäùøâéå éë åì äîãð ïëìå åèåòéî
éøîâì åì êìäå óìç åìà úîàá ìáà éøîâìåáù òøä ìë

øåîâ ÷éãö äðä éë ïéðòä øåàéáå .ùîî áåèì êôäð äéä
áåèì åìù òøä êôäðùàåä åì áåèå ÷éãö àø÷ð ïëìå

ñåàîì åðééäã òøäî éøîâì íéàåöä íéãâáä úøñä é"ò
ãàîíãà éðá úåâåðòúá íá âðòúäì æ"äåò éâåðòúá

éðôî 'ä úãåáòì àìå ãáìá óåâä úåàú úàìîì
äî ìëå à"ñå äôéì÷äî íéòôùðå íéëùîð íúåéä

úéìëúá åàðåù àåä øåîâ ÷éãöä à"ñäî àåäùäàðùä
äáø äáäàá åúùåã÷å 'äì åúáäà ìãåâ úîçî

äæ íä éë ì"ðä äøúé äáéçå íéâåðòúáäæ úîåòì
éðø÷ç éì åéä íéáéåàì íéúàðù äàðù úéìëú áéúëãë

êøò éôëå 'åâå éááì òãåìãåâ êøò êë 'äì äáäàä ìãåâ
àåä ñåàéîä éë úéìëúá òøá ñåàéîäå à"ñì äàðùä

äáäàä êôä.äàðùä åîë ùîî
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כא.1. כא, ˘ËÈÏ"‡:2.דברים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰להפך יכול הלבושים וכשמסיר הצואים: ולבושיו דק"נ, דנה"ב כח ענינים: ב' יש "...כי

בטוב". שמלבישו ע"י לטוב ˘ËÈÏ"‡:3.הכח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שנתקדש אפ"ל אם צע"ג - הצדיק על קאי דוקדושתו דברור את"ל "אפילו

גודל על ובי' פי' זהו באה"ר ומש"כ אהבה! שלפ"ז".‡‰·˙Âע"י... כב.4.- קלט, תהלים

zah f"h iying mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת ט"ז חמישי יום

eh 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen,...øåîâ åðéàù ÷éãöå,30 'nr cr.'åëå àëä ïåúéé àì

:jynda "`ipz"d xne` jk lreBðéàL àeä ,øeîb BðéàL ÷écöå§©¦¤¥¨¤¥
,äàðOä úéìëúa àøçà àøèqä àðBNz` `pey epi`y - ¥©¦§¨¨¢¨§©§¦©¦§¨

,d`py zilkz ,zeipgexd zetilwd ,"`xg` `xhq"dBðéà ïëìå§¨¥¥
òøa ïk íb ñàBî,miiptebd mibeprzae zee`za -.úéìëúa- ¥©¥¨©§©§¦

,xzeia dlecbd dcnaìëå§¨
ñeànäå äàðOä ïéàL¤¥©¦§¨§©¦
øàLð Eçøk ìò ,úéìëúa§©§¦©¨§£¦§¨
âeðòúå äáäà õîL äæéà¥¤¤¤©£¨§©£

ì,íL,rxl -eøñeä àìå §¨§Ÿ§
éøîâì "íéàBvä íéãâaä"©§¨¦©¦§©§¥

,ìëå ìkî"mi`ev micba" - ¦Ÿ¨Ÿ
zee`z ,rxdÎxvid -

`l oiicr ,dfdÎmlerd

zindad ytpd gekn exqed

mb `xwpd ,"dbep" ztilwny

."rx" `edCtäð àì ïëìå§¨¥Ÿ¤§©
LiL øçàî ,Lnî áBèì§©¨¥©©¤¥
ïéãò äæéçà äæéà Bì¥¤£¦¨£©¦

,"íéàBvä íéãâa"a- ©§¨¦©¦
yeal did de`zd geky

.mdaàlà,jk m` ,recn - ¤¨
?llk rxa yibxn `ed oi`

`a df rx hrn oi` recne

?dnecke zee`za iehia icil

àeäL,rx hrn eze` - ¤
,áéLç àìëe Bèeòîa ìèä¥§¦§¨¨¦
df rx oi` aehd iabl -

.llk aygpàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
.Bì ¯ ìèáe óeôk ¯ òøå ÷écö,wicvl ,el "oezp" rxd ,"el - rxe" - ©¦§©¨¨¥

.aexd `ed eay aehdy iptn ,ezhilyleïk ìòå,eay rxd hrn - §©¥
y fnex,úéìëúa dðéà 'äì Búáäà íbdzid dad`d m` ,oky - ©©£¨©¥¨§©§¦

ixnbl jtdidl rxd lr drityn dzid ,xzeia dpeilrd dzcna

.aehl.øeîb BðéàL ÷écö àø÷ð ïëìåmix`zd mipiivn ,xen`ke - §¨¥¦§¨©¦¤¥¨
dyre"l qgia ,xnelk ,ezad` zbixcn z` "xenb epi`"e "xenb"

dnk cr - "rxn xeq"l qgia - "el rxe"e "el aehe" mix`zde ;"aeh

.aehl rxd jtdpBæ äâøãî ,äpäårxe wicv"e "xenb epi`y wicv" - §¦¥©§¥¨
,"elúBâøãî úBááøì ú÷lçúî,ze`haznd -úðéça ïéðòa ¦§©¤¤§¦§©§¥§¦§©§¦©

øàLpä òøä èeòî,wicva x`ypy rx hrn eze` zeki` -úçàî ¦¨©©¦§¨¥©©
,íéòøä úBãBñé òaøàî- yie ,mind ceqin ea x`ypy yi - ¥©§©§¨¨¦

x`ypy rxd zenka efn ef zepey od ok .d`ld jke ,y`d ceqin

zvw dcna `ed ea x`ypy rxd xy` yi .aehl elehia zcnae

on miyy it lecb aehd ,"miyya lha" `edy `l` ,xzei dlecb

,mb yi ,j` .llk ybxp enrh oi` ik ,miyya lha rxdy jk ,rxd

lehia" `ed aehl elehiae ,miyyd wlgn zegt `ed x`ypy rxdy

:jkn xzei e` ,sl` cbpk cg` ,"sl`aBèeòîa Bìeha ïéðòáe§¦§©¦§¦
Bà ,ìLî Cøc ìò íéMLa§¦¦©¤¤¨¨
ìò àöBiëå äááøe óìàa§¤¤§¨¨§©¥©

.ìLî Cøclehiad zcna - ¤¤¨¨
,sl`a ,miyya ,aehl

ipeyd ielz ,dnecke daaxa

ly eizebixcna miiwd

,xenb epi`y wicvdíä ïäå§¥¥
íéaøä íé÷écö úðéça§¦©©¦¦¨©¦

,úBøBcä ìëaLmze` - ¤§¨©
wicv" zpigaa mdy miwicv

,"xenb epi`yàúéàãk¦§¦¨
àøîbaep`y enk - ©§¨¨

`xnba mi`ven5:øñéðîúc¦§¨¦©
dén÷ éîéé÷ é÷écö éôìà©§¥©¦¥¨§¥©¥

.àeä-Ceøa-LBãwä- ©¨¨
miwicv sl` xyr dpeny

jk lk .d"awd iptl miniiw

,miwicva zebixcn daxd

wicv" zbxca dl` lk j`

."xenb epi`yúìòî ìò Cà©©©£©
b ÷écöøîàL àeä ,øeî ©¦¨¤¨©

éàçBé ïa ïBòîL éaø6:- ©¦¦§¤©
:"xdef"d xagnéða éúéàø"¨¦¦§¥

,"'eë íéèòeî íäå äiìò- £¦¨§¥¨¦
,mihren mde ,xzeia dlrp mzbxcy dl` - "dilr ipa"ïëlL¤¨¥

,"äiìò éða" íéàø÷ðiptn -òøä ïéëtänL,aehl -íéìòîe ¦§¨¦§¥£¦¨¤§©§¦¨©©£¦
äîc÷äa øäfa àúéàãk ,äMã÷ì BúBà7,aezky enk - ¦§ª¨¦§¦¨©Ÿ©©©§¨¨

,"xdef"d xtq ly "dncwd"aìëéäì úBìòì àiç éaø äöøLkL¤§¤¨¨©¦¦¨©£§¥©
,éàçBé ïa ïBòîL éaøernyn ,i`gei xa oerny iax ly "elkid" - ©¦¦§¤©

,"xenb wicv" zbixcn ly dnewn:øîàå ÷éôð àì÷ òîLrny - ¨©¨¨¨¦§¨©
:fixkne `veid lewàøBäðì ïëtäî àëBLç éc ïBëpî ïàî"©¦§¦£¨§©§¨¦§¨

:'eëå "àëä ïeúéé àì ãò à÷úîì eøéøî ïéîòèåmkn in - §©£¦§¦§¦§¨©¨¥¨¨§
ly) xnd mrhd z`e ,dyecw ly xe`l mlerd jyeg z` jtdy

iptl ,(dyecwd) zewiznle beprzl jtd (rxd exvie zindad eytp

df `ed "xenb wicv"y ,ixd .o`kl qpkidl leki - o`kl ribdy

xe`l zindad ytpd z` dlrn `ed ,xe`l jyegd z` jtdny
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íéøîà éèå÷éì
øåîâ åðéàù ÷éãöå
åðéà ïëìå äàðùä úéìëúá à"ñä àðåù åðéàù àåä

ñàåîñåàéîäå äàðùä ïéàù ìëå úéìëúá òøá ë"â
íùì âåðòúå äáäà õîù äæéà øàùð ë"ò úéìëúá
àì ïëìå ìëå ìëî éøîâì íéàåöä íéãâáä åøñåä àìå

äæéà åì ùéù øçàî ùîî áåèì êôäðïééãò äæéçà
áéùç àìëå åèåòéîá ìèá àåäù àìà íéàåöä íéãâáá

óåôë òøå ÷éãö àø÷ð ïëìååúáäà íâ ïë ìòå .åì ìèáå
äðäå .øåîâ åðéàù ÷éãö àø÷ð ïëìå úéìëúá åðéà 'äì

äâøãîèåòéî 'éçá ïéðòá úåâøãî úåááøì ú÷ìçúî åæ
íéòøä úåãåñé òáøàî úçàî øàùðä òøäïéðòáå

àöåéëå äááøå óìàá åà î"ãò íéùùá åèåòéîá åìåèéá
íé÷éãö 'éçá íä ïäå î"ãòúåøåãä ìëáù íéáøä

ä"á÷ä 'éî÷ éîéé÷ é÷éãö éôìà øñéðîúã 'îâá àúéàãë
úìòî ìò êàéðá éúéàø é"áùø øîàù àåä øåîâ ÷éãö

äéìò éðá íéàø÷ð ïëìù 'åë íéèòåî íäå äéìòïéëôäîù
äîã÷äá øäæá àúéàãë äùåã÷ì åúåà íéìòîå òøä

ìëéäì úåìòì àééç éáø äöøùëùòîù éàçåé ïá ù"ø
àøåäðì ïëôäî àëåùç éã ïåëðî ïàî øîàå ÷éôð àì÷
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ב.5. צז, סנהדרין ב; מה, א.7.שם.6.סוכה ד, א חלק



סי zah f"h iying mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת ט"ז חמישי יום

eh 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen,...øåîâ åðéàù ÷éãöå,30 'nr cr.'åëå àëä ïåúéé àì

:jynda "`ipz"d xne` jk lreBðéàL àeä ,øeîb BðéàL ÷écöå§©¦¤¥¨¤¥
,äàðOä úéìëúa àøçà àøèqä àðBNz` `pey epi`y - ¥©¦§¨¨¢¨§©§¦©¦§¨

,d`py zilkz ,zeipgexd zetilwd ,"`xg` `xhq"dBðéà ïëìå§¨¥¥
òøa ïk íb ñàBî,miiptebd mibeprzae zee`za -.úéìëúa- ¥©¥¨©§©§¦

,xzeia dlecbd dcnaìëå§¨
ñeànäå äàðOä ïéàL¤¥©¦§¨§©¦
øàLð Eçøk ìò ,úéìëúa§©§¦©¨§£¦§¨
âeðòúå äáäà õîL äæéà¥¤¤¤©£¨§©£

ì,íL,rxl -eøñeä àìå §¨§Ÿ§
éøîâì "íéàBvä íéãâaä"©§¨¦©¦§©§¥

,ìëå ìkî"mi`ev micba" - ¦Ÿ¨Ÿ
zee`z ,rxdÎxvid -

`l oiicr ,dfdÎmlerd

zindad ytpd gekn exqed

mb `xwpd ,"dbep" ztilwny

."rx" `edCtäð àì ïëìå§¨¥Ÿ¤§©
LiL øçàî ,Lnî áBèì§©¨¥©©¤¥
ïéãò äæéçà äæéà Bì¥¤£¦¨£©¦

,"íéàBvä íéãâa"a- ©§¨¦©¦
yeal did de`zd geky

.mdaàlà,jk m` ,recn - ¤¨
?llk rxa yibxn `ed oi`

`a df rx hrn oi` recne

?dnecke zee`za iehia icil

àeäL,rx hrn eze` - ¤
,áéLç àìëe Bèeòîa ìèä¥§¦§¨¨¦
df rx oi` aehd iabl -

.llk aygpàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
.Bì ¯ ìèáe óeôk ¯ òøå ÷écö,wicvl ,el "oezp" rxd ,"el - rxe" - ©¦§©¨¨¥

.aexd `ed eay aehdy iptn ,ezhilyleïk ìòå,eay rxd hrn - §©¥
y fnex,úéìëúa dðéà 'äì Búáäà íbdzid dad`d m` ,oky - ©©£¨©¥¨§©§¦

ixnbl jtdidl rxd lr drityn dzid ,xzeia dpeilrd dzcna

.aehl.øeîb BðéàL ÷écö àø÷ð ïëìåmix`zd mipiivn ,xen`ke - §¨¥¦§¨©¦¤¥¨
dyre"l qgia ,xnelk ,ezad` zbixcn z` "xenb epi`"e "xenb"

dnk cr - "rxn xeq"l qgia - "el rxe"e "el aehe" mix`zde ;"aeh

.aehl rxd jtdpBæ äâøãî ,äpäårxe wicv"e "xenb epi`y wicv" - §¦¥©§¥¨
,"elúBâøãî úBááøì ú÷lçúî,ze`haznd -úðéça ïéðòa ¦§©¤¤§¦§©§¥§¦§©§¦©

øàLpä òøä èeòî,wicva x`ypy rx hrn eze` zeki` -úçàî ¦¨©©¦§¨¥©©
,íéòøä úBãBñé òaøàî- yie ,mind ceqin ea x`ypy yi - ¥©§©§¨¨¦

x`ypy rxd zenka efn ef zepey od ok .d`ld jke ,y`d ceqin

zvw dcna `ed ea x`ypy rxd xy` yi .aehl elehia zcnae

on miyy it lecb aehd ,"miyya lha" `edy `l` ,xzei dlecb

,mb yi ,j` .llk ybxp enrh oi` ik ,miyya lha rxdy jk ,rxd

lehia" `ed aehl elehiae ,miyyd wlgn zegt `ed x`ypy rxdy

:jkn xzei e` ,sl` cbpk cg` ,"sl`aBèeòîa Bìeha ïéðòáe§¦§©¦§¦
Bà ,ìLî Cøc ìò íéMLa§¦¦©¤¤¨¨
ìò àöBiëå äááøe óìàa§¤¤§¨¨§©¥©

.ìLî Cøclehiad zcna - ¤¤¨¨
,sl`a ,miyya ,aehl

ipeyd ielz ,dnecke daaxa

ly eizebixcna miiwd

,xenb epi`y wicvdíä ïäå§¥¥
íéaøä íé÷écö úðéça§¦©©¦¦¨©¦

,úBøBcä ìëaLmze` - ¤§¨©
wicv" zpigaa mdy miwicv

,"xenb epi`yàúéàãk¦§¦¨
àøîbaep`y enk - ©§¨¨

`xnba mi`ven5:øñéðîúc¦§¨¦©
dén÷ éîéé÷ é÷écö éôìà©§¥©¦¥¨§¥©¥

.àeä-Ceøa-LBãwä- ©¨¨
miwicv sl` xyr dpeny

jk lk .d"awd iptl miniiw

,miwicva zebixcn daxd

wicv" zbxca dl` lk j`

."xenb epi`yúìòî ìò Cà©©©£©
b ÷écöøîàL àeä ,øeî ©¦¨¤¨©

éàçBé ïa ïBòîL éaø6:- ©¦¦§¤©
:"xdef"d xagnéða éúéàø"¨¦¦§¥

,"'eë íéèòeî íäå äiìò- £¦¨§¥¨¦
,mihren mde ,xzeia dlrp mzbxcy dl` - "dilr ipa"ïëlL¤¨¥

,"äiìò éða" íéàø÷ðiptn -òøä ïéëtänL,aehl -íéìòîe ¦§¨¦§¥£¦¨¤§©§¦¨©©£¦
äîc÷äa øäfa àúéàãk ,äMã÷ì BúBà7,aezky enk - ¦§ª¨¦§¦¨©Ÿ©©©§¨¨

,"xdef"d xtq ly "dncwd"aìëéäì úBìòì àiç éaø äöøLkL¤§¤¨¨©¦¦¨©£§¥©
,éàçBé ïa ïBòîL éaøernyn ,i`gei xa oerny iax ly "elkid" - ©¦¦§¤©

,"xenb wicv" zbixcn ly dnewn:øîàå ÷éôð àì÷ òîLrny - ¨©¨¨¨¦§¨©
:fixkne `veid lewàøBäðì ïëtäî àëBLç éc ïBëpî ïàî"©¦§¦£¨§©§¨¦§¨

:'eëå "àëä ïeúéé àì ãò à÷úîì eøéøî ïéîòèåmkn in - §©£¦§¦§¦§¨©¨¥¨¨§
ly) xnd mrhd z`e ,dyecw ly xe`l mlerd jyeg z` jtdy

iptl ,(dyecwd) zewiznle beprzl jtd (rxd exvie zindad eytp

df `ed "xenb wicv"y ,ixd .o`kl qpkidl leki - o`kl ribdy

xe`l zindad ytpd z` dlrn `ed ,xe`l jyegd z` jtdny

.dyecwd
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íéøîà éèå÷éì
øåîâ åðéàù ÷éãöå
åðéà ïëìå äàðùä úéìëúá à"ñä àðåù åðéàù àåä

ñàåîñåàéîäå äàðùä ïéàù ìëå úéìëúá òøá ë"â
íùì âåðòúå äáäà õîù äæéà øàùð ë"ò úéìëúá
àì ïëìå ìëå ìëî éøîâì íéàåöä íéãâáä åøñåä àìå

äæéà åì ùéù øçàî ùîî áåèì êôäðïééãò äæéçà
áéùç àìëå åèåòéîá ìèá àåäù àìà íéàåöä íéãâáá

óåôë òøå ÷éãö àø÷ð ïëìååúáäà íâ ïë ìòå .åì ìèáå
äðäå .øåîâ åðéàù ÷éãö àø÷ð ïëìå úéìëúá åðéà 'äì

äâøãîèåòéî 'éçá ïéðòá úåâøãî úåááøì ú÷ìçúî åæ
íéòøä úåãåñé òáøàî úçàî øàùðä òøäïéðòáå

àöåéëå äááøå óìàá åà î"ãò íéùùá åèåòéîá åìåèéá
íé÷éãö 'éçá íä ïäå î"ãòúåøåãä ìëáù íéáøä

ä"á÷ä 'éî÷ éîéé÷ é÷éãö éôìà øñéðîúã 'îâá àúéàãë
úìòî ìò êàéðá éúéàø é"áùø øîàù àåä øåîâ ÷éãö

äéìò éðá íéàø÷ð ïëìù 'åë íéèòåî íäå äéìòïéëôäîù
äîã÷äá øäæá àúéàãë äùåã÷ì åúåà íéìòîå òøä

ìëéäì úåìòì àééç éáø äöøùëùòîù éàçåé ïá ù"ø
àøåäðì ïëôäî àëåùç éã ïåëðî ïàî øîàå ÷éôð àì÷
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ב.5. צז, סנהדרין ב; מה, א.7.שם.6.סוכה ד, א חלק



zahסב f"i iyiy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י"ז שישי יום

,30 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéàø÷ð ãåòå,30 'nr cr.[à"îá ù"îë

,xzei dlrp beqa miwicvy dn lr sqep mrh owfd epax siqen ,oldl

"dilr ipa" mi`xwp8:

ãBòårecn ,sqep mrh -íúãBáò íbL éðtî ,äiìò éða íéàø÷ð §¦§¨¦§¥£¦¨¦§¥¤©£¨¨
Cøöì àeä ,äéúBöîe äøBzä íei÷a "áBè äNòå" úðéçáa¦§¦©©£¥§¦©¨¦§¤¨§Ÿ¤

ãò äìòî äìòîe dBáb̈©©§¨©§¨©
,úBìònä íeøzxhn - ©©£

d"awd myl `id mzcear

zelrnl cr cala

,xzeia zelrpd zebixcnle

àìå,dpi` mzcear -éãk §Ÿ§¥
áãìãáìa Cøaúé Ba ä÷ §¨§¨¦§¨¥¦§©

,ick -úBeøì,mzceara - §©
äàîvä íLôð ïBàîö¦§©§¨©§¥¨

,'äìenk `l ,xnelk - ©
mpi`y dl`a `ed xacdy

miniiwnd ,ef dbixcna

iptn ,dxez micnele zeevn

z` "mieexn" md jkay

mzweyze ,zewl`l mpe`nv

- d"awa "wacidl" dfrd

dxez meiw iciÎlr ,oky

xagzne wac zeevne

.d"awa icedidBîk§
áeúkL9àîö ìk éBä" : ¤¨¨¨¥

,"íénì eëì`iapd - §©©¦
mi`nvd dl` lk :fixkn

.minl dlynpy dxez ecnli - zewl`líB÷îa áeúkL Bîëe§¤¨§¨
,øçà"oe`nv"d m` ,oky .zewl`l `ed "oe`nv"d zernyny - ©¥

!"ied" dfxkdd zxeva ynzydl `iapd jixv did `l ,dxezl `ed

dxezd ixd - dxezl `nvy in ik ,dxezl - "minl ekl" zexedle

,zewl`l `nvy in :`id dpeekd `l` !da cenll eiptl dpken

mr cg`zie waczi jkÎiciÎlr ,oky ,dxez cenll ,`iapd el dxen

:xzei zilrp dbxc md ,o`k xaecn mda "dilrd ipa" eli`e .d"awd

zeexl ick wx mpi` dxezd z` mcenile zeevnd z` mneiw

ybxd ieeix meyn dpicr dxeva yi jka ixdy ,zewl`l mpe`nv

d"awdl aexiwd "gieexdl" icky ,zinvrd mzaehe mdly invrd
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daxdl "el aehe ryx" zbixcn zwlgzn mb jk - aehl elehiae

,rxl aehd ly elehia zcnl m`zda zebixcnúenk ïéðòa§¦§©©
ìehaä úeëéàåaehd zripk z`hazn megz dfi`ae dcn efi`a - §¥©¦

,cala rxd ly eieaix llba `ed aehd ly elehia m` :"zenk" .rxl

mihxt el`a :"zeki`" .'eke ,sl` iabl ,miyy iabl cg` `edy e`

mixac zad`a `hazn df elv`y in yi ,oky ,lehia eze` `hazn

:mixg` mihxta `hazn dfy yie ,mixeq`ñç òøì áBhä úôéôëe§¦©©¨©©
Bìöà ìehaäå äôéôkäL éî Lé .íBìLårxd iabl aehd ly - §¨¥¦¤©§¦¨§©¦¤§

,`edìå ,úeãéîúa Bðéà úàæ íb óàå ,øòfî èòîøéãz à §©¦§¥§©©Ÿ¥¦§¦§Ÿ¨¦
,íéáBø÷ íé÷øôì,aehd lr ea xabzi rxdy c`n xicp -àlà ¦§¨¦§¦¤¨

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

íéøîà éèå÷éì
äæå àé ÷øô÷éãö úîåòì åì áåèå òùø äæ úîåòì

'éäìàä åùôðáù áåèäù åðééäã åì òøå
åçåîáùòøä éáâì ìèáå óåôë åáìáù éðîéä ììçáå

úåááøì ïë íâ ÷ìçúî äæå éìàîùä ììçáù äôéì÷äî
úôéôëå ìåèéáä úåëéàå úåîë ïéðòá úå÷åìç úåâøãî

ìåèéáäå äôéôëäù éî ùé å"ç òøì áåèäèòî åìöà
íé÷øôì øéãú àìå úåãéîúá åðéà úàæ íâ óàå øòæî

íé÷åçø íéúòì àìà íéáåø÷áåèä ìò òøä øáâúî
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כו.11. לו, יד.1.יחזקאל ז, קהלת



zahסד g"i ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,áBhä ìò òøä øabúî íé÷Bçø íézòìrxdy ax onf xaer - §¦¦§¦¦§©¥¨©©©
,aehd lr aey xabzi eay,óebä àeä äpè÷ øéòä úà LáBëå- §¥¤¨¦§©¨©

:odizye ,"dphw xir" `xwp mc`d seby iriyzd wxta epcnly itk

.ef dphw xir ly dyeaikl odipia zengel zindade ziwl`d ytpd

Blk àì Càytpd oi` - ©Ÿª
elek seba zhley zindad

ytpd lr zxaeb `idyk

ryx" ly df beqa ,ziwl`d

,o`k xaecnd "el aeheàlà¤¨
,Bcáì Búöwî`id - ¦§¨§©

sebd on zvwna zhley

,calaøñ äéäiL¤¦§¤¨
,BzòîLîìon wlg eze` - §¦§©§

ytpd zhley eilr sebd

ly ezrnynl xq ,zindad

,zindad ytpd ly rxd

,Leáìe äákøî Bì äNòðå§©£¨¤§¨¨§
ìMî ãçà Ba LaìúäìäL §¦§©¥¤¨¦§Ÿ¨

ìéòì íéøkæpä äéLeáì2. §¤¨©¦§¨¦§¥
,ãáì äNòîa Bà ,eðéäc- §©§§©£¤§©

,dyrnd "yeal" edfy

:envr df yealaeúBNòì©£
úBøeîç àìå úBl÷ úBøáò£¥©§Ÿ£

;íBìLå ñçjk ick cry - ©§¨
,rxd zhily dribn `lBà

,ãáì øeaãaxeaicae - §¦§©
wx ,envrì ÷áà øaãìïBL §©¥£©¨

òøälr mdy mixeaic - ¨©
,rxd oeyll mikiiye leabd

;àðåb éàäëe úeðöéìå- §¥¨§©©§¨
yeal wxy ,xnelk .dnecke

.seba yalzn zindad ytpd ly xeaicd,ãáì äáLçîa Bà- §©£¨¨§©
,cala aeyglíéLwä äøáò éøeäøä,miniieqn mihxta - ¦§¥£¥¨©¨¦

äøáòî3.`id daygndy dcaerd llba -ytpl xzei oicr "yeal" ¥£¥¨
- ytpl xzei dxeywe xzei daexw ,dyrn e` xeaic xy`n

xy`n xzei ,zniieqn dcna ,ytpd z` "dxiar ixedxd" ,mi`nhn

.dnvr dxiardàlà dúBNòì äøáòa øäøäî Bðéà íà íâå§©¦¥§©§¥©£¥¨©£¨¤¨
,íìBòa äá÷ðe øëæ âeeæ ïéðòa,zhyten dxeva daygnd mvr - §¦§©¦¨¨§¥¨¨¨

,"dawpe xkf beeif" zece`zøîLðå" :äøBzä úøäæà ìò øáBòL¤¥©©§¨©©¨§¦§©§¨
"òø øác ìkî4:l"f epinkg eyxce -"'eë íBia øäøäé àlL"5; ¦Ÿ¨¨¨¤Ÿ§©§¥©

.dxezd ev lr xaer `ed ,xaca exedxday ixd -úòL àéäL Bà¤¦§©
úBáàa ïðúãk ,äìháì Baì äpôî àeäå äøBza ÷ñòì øLkä6: ©Ÿ¤©£Ÿ©¨§§©¤¦§©¨¨§¦§©§¨

:"zea`" zkqna dpyna epcnly enk -'eëå äìéla øBòpä"yie - ©¥©©§¨§
,dxez f` cenll zexyt`d el"'eë Baì äpôîeezaygne - §©¤¦

daygnd yeal wxy ,xnelk .miwix mixaca xdxdlytpd ly

.seba yalzn zindadïäa àöBiëå ,älà ìkî úçàaL- ¤§©©¦¨¥¤§©¥¨¤

mixeaic xacny e` ,`idy efi` dlw dxiara dyrna lykpyk

- zexeq` zeaygna xdxdny e` ,mixeq`úòa "òLø" àø÷ð¦§¨¨¨¨¥
,àéää:`ed "ryx"e -Bôeâa Laìúîe Ba øáBb BLôðaL òøäL ©¦¤¨©¤§©§¥¦§©¥§

Ck øçàå .Bànèîe Bàéèçîemixacdn cg`a lykpy ixg`l - ©£¦§©§§©©¨
,mixen`dáBhä Ba øáBb¥©

,úéäìàä BLôðaL¤§©§¨¡Ÿ¦
èøçúîe,dyry dn lr - ¦§¨¥

,ayg e` xaicLwáîe§©¥
'äå ,'äî äçéìñe äìéçî§¦¨§¦¨¥§
äáeLúa áL íà ,Bì çìñé¦§©¦¨¦§¨
úöò ét ìò äéeàøä̈§¨©¦£©

ìLa ì"æ eðéîëçé÷elç äL £¨¥©¦§Ÿ¨¦¥
ìàòîLé 'ø äéäL äøtk©¨¨¤¨¨©¦§¨¥

'eë LøBc7,lr xar" - ¥
ff epi` - aye dyrÎzevn

xar ;el oilgeny cr myn

- aye dyrzÎ`lÎzevn lr

mixetikd meie dlez daeyz

zezixk lr xar ;xtkn

daeyz - oicÎzia zezine

milez mixetikd meie

:xn`py ,miwxnn mixeqie

mryt haya izcwte

,"mper mirbpaeBîk§
.øçà íB÷îa øàaúpL- ¤¦§¨¥§¨©¥

daeyz iciÎlr :xnelk

lr d"awd el lgen - ie`xk

xg`n ,mxa .xary dxiard

el lwy dfk avna `edy

- onfl onfn `hga lykidl

xfgy ixg` mb dpd

."el aehe ryx" oiicr `xwp `ed - el lgn d"awde ,daeyzazxrd

:`"hily x"enc` w"klirlck xenb wicv 'wp ypere xky oiprle"

xzei ddeab dbixcn zece` xaec o`k cr ."'ek myd zzn`a - `"t

z`hazn ,zindad ytpd ly rxd zrtydy ,"el aehe ryx"a

xeaic lr ,cala dyrn lr :miyeald on cg` lr rxd zhilya

.zexicp mizrl - z`f mbe ,cala daygn lr e` calaéî Léå§¥¦
ìL ìk Ba íéLaìúîe ,øúBé Ba øáBb òøäLìL íéLeáì äL ¤¨©¥¥¦§©§¦¨§Ÿ¨§¦¤

,òøä,dyrna mbe xeaica mb ,daygna mb lykp `ed -Bàéèçîe ¨©©£¦
.øúBé íéáBø÷ íézòáe ,øúBé úBøeîç úBøáòa`ed z`f zexnl - ©£¥£¥§¦¦§¦¥

mpn` `ed ,oky ,aehd on ea yiy ryx ,"el aehe ryx" oiicr `xwp

,`hga lykpíézðéa Cà`ed ,ipyl cg` `hg oia -,èøçúî ©¥§©¦¦§¨¥
øabúnL ,BLôðaL áBhä úðéçaî äáeLz éøeäøä Bì íéàáe¨¦¦§¥§¨¦§¦©©¤§©§¤¦§©¥

,íézðéa úö÷.daeyz ixedxd ea miler aeh eze`ne -ïéàL àlà §¨¥§©¦¤¨¤¥
Bìgek ,aehl -ì Ck ìk úeøabúäåéàèçî Løôì òøä úà çvð ¦§©§¨¨§©¥©¤¨©¦§Ÿ¥£¨¨

."áæBòå äãBî" úBéäì éøîâìely aehd geka oi` ,jk icil cr - §©§¥¦§¤§¥
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íéøîà éèå÷éì
àìà åìåë àì êà óåâä àåä äðè÷ øéòä úà ùáåëå

øñ äéäéù ãáì åúö÷îäáëøî åì äùòðå åúòîùîì
åðééäã ì"ðä äéùåáì äùìùî 'à åá ùáìúäì ùåáìå

ãáì äùòîá åàúåøåîç àìå úåì÷ úåøéáò úåùòì
úåðöéìå òøä ïåùì ÷áà øáãì ãáì øåáéãá åà å"ç

éàäëåíéù÷ä äøéáò éøåäøä ãáì äáùçîá åà àðååâ
äúåùòì äøéáòá øäøäî åðéà íà íâå äøéáòîàìà

úøäæà ìò øáåòù íìåòá äáé÷ðå øëæ âååéæ ïéðòá
àìù òø øáã ìëî úøîùðå äøåúä'åë íåéá øäøäé

åáì äðôî àåäå äøåúá ÷åñòì øùåëä úòù àéäù åà
úåáàá ïðúãë äìèáì'åë åáì äðôîå 'åë äìéìá øåòéðä

àéää úòá òùø àø÷ð ïäá àöåéëå äìà ìëî úçàáù
òøäùåàéèçîå åôåâá ùáìúîå åá øáåâ åùôðáù

èøçúîå 'éäìàä åùôðáù áåèä åá øáåâ ë"çàå åàîèîå
áù íà åì çìñé 'äå 'äî äçéìñå äìéçî ù÷áîå

åðéîëç úöò éô ìò äéåàøä äáåùúáäùìùá ì"æ
.à"îá ù"îë 'åë ùøåã ìàòîùé 'ø äéäù äøôë é÷åìç

øúåé åá øáåâ òøäù éî ùéåéùáìúîåäùìù ìë åá '
øúåé úåøåîç úåøéáòá åàéèçîå òøä ìù íéùåáì

øúåé íéáåø÷ íéúòáååì íéàáå èøçúî íééúðéá êà
úö÷ øáâúîù åùôðáù áåèä 'éçáî äáåùú éøåäøä

àìà íééúðéáòøä úà çöðì êë ìë úåøáâúä åì ïéàù
äæ ìòå áæåòå äãåî úåéäì éøîâì åéàèçî ùåøôìåøîà
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ו.2. א.3.בפרק כט, י.4.יומא כג, א.5.דברים מו, ד.6.כתובות ג, יומא.7.אבות סוף

zah g"i ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,rxd lr xabzdlì"æø eøîà äæ ìòå8,"úBèøç íéàìî íéòLø" : §©¤¨§©©§¨¦§¥¦£¨
drya mbe ,oey`xd `hgd lr mihxgzn md ipyl cg` `hg oia -

mzlkia oi`y `l` ,xacd mdl dxegy c`n okzi mi`heg mdy

.mnvr lr helylíLôða áBè úðéça LiL ,íéòLøä áø íäL¤¥Ÿ¨§¨¦¤¥§¦©§©§¨
.ïéãò"aeh" eze`ne - £©¦

mgena zehxgd zeraep

daxdy ,o`kn .malae

:"el aehe ryx"a zebixcn

,xicp onfa lykpy dfn lgd

dlw dxiara z`f mbe

dfl cre ,ely cg` yealae

zeaexw mizrl lykpy

,eiyeal zyely lkae

zbixcna mlek md millkp z`f mre - dyrne xeaic ,daygna

ly ezetitk zcnn wxe j` raep mdipia lcadd ."el aehe ryx"

zbixcnl xenbd cebipd deedn "el aehe ryx" zbixcn .rxl aehd

rxd ly ezeki`ae ezenka miax milcad mpyi da ,"el rxe wicv"

.ea x`ypy,íìBòì èøçúî BðéàL éî Cà,ei`hg lr -ïéàå ©¦¤¥¦§¨¥§¨§¥
,"Bì òøå òLø" àø÷ð ¯ ììk äáeLz éøeäøä Bì íéàaryx - ¨¦¦§¥§¨§¨¦§¨¨¨§©

,cala rxd ea hleyy,Baø÷a øàLð Bcáì àeä BLôðaL òøäL¤¨©¤§©§§©¦§¨§¦§
÷lzñpL ãò áBhä ìò Ck ìk øáb ék,aehd -ãîBòå Baøwî ¦¨©¨¨©©©¤¦§©¥¦¦§§¥

éwî úðéçáa.äìòîlî åéìò ó.llk aeha yibxn oi` ezeiniptae - ¦§¦©©¦¨¨¦§©§¨
dnyp ea yi ,ixdy ,aeh ea yi oiicr "siwn" zpigaay xg`n ,mxa

- ziwl`ì"æø eøîà ïëìå9:"àéøL àzðéëL äøNò éa ìkà" : §¨¥¨§©©©¨¥£¨¨§¦§¨©§¨
xen` df xac .dpiky dxey ,eidiy in eidi ,micedi dxyr lk lr -

zpigaa ,oky ,"el rxe ryx" zpigaa dlilg mdy dl`a mb,"siwn"

mewna dpikyd z`xydy xg`ne .aehd on mda mb yi ,mipt lk lr

`ly ,"siwn" ly oipr ok mb `id ,micedi dxyr mi`vnp ea

.mdipia dpiky dxey - dielb dxeva da miyibxn

eytp lr zxaeb zindad eytpy in zece` epcnly dnl xywda

z` `iadl ie`x ,ziwl`d

iaxd xtiqy `ad xetiqd

qxewit` :eizegiyn zg`a

iaxd z` mrt l`y cg`

zlibna recn ,"wcv gnv"d

dlnd daezk xzq`

c"eia llk jxca "micedi"

my xaecnyk eli`e ,cg`

aezk ,dxifbd zece`

fnexd ,xyr df "c"ei" :"wcv gnv"d el dpr ?oic"ei ipya "miicedi"

ytple ,zegek dxyr ziwl`d ytpl .ytpd zegek zxyr lr

zxyr iciÎlr mibdpeny micedi mpyi .zegek dxyr zindad

zindad ytpdy dl`k mb mpyie ,cala ziwl`d ytpd zegek

zindad ytpd zegek zxyr iciÎlr mibdpen mde mda zxaeb

z` mb ,l`xyi ipa lk z` zelkl dvx ryxd ond .rxdÎxvide

aey l`y .rxdÎxvid ly miipyd zegekd zxyrn mibdpend dl`

dxifbd dlhay ixg` ep` mi`ven ,jk m` ,recn :qxewit` eze`

:"wcv gnv"d el dpr - ?oic"ei ipya "miicedi" minrt dnk aezk

ziwl`d dreyid z` e`xe ond zexifb z` exar l`xyi ipay ixg`

mibdpend micedil mieey eidpe ,daeyza micedi mze` mb exfg -

eezyd "oic"ei"d ipy - cala aehÎxvide ziwl`d ytpd iciÎlr

.zg` dbxcl
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íéøîà éèå÷éì
ùéù íéòùøä áåø íäù úåèøç íéàìî íéòùø ì"æø

åðéàù éî êà .ïééãò íùôðá áåè 'éçáíìåòì èøçúî
åì òøå òùø àø÷ð ììë äáåùú éøåäøä åì íéàá ïéàå

åãáì àåä åùôðáù òøäùêë ìë øáâ éë åáø÷á øàùð
é÷î 'éçáá ãîåòå åáø÷î ÷ìúñðù ãò áåèä ìòåéìò ó

äìòîìî:àéøù àúðéëù äøùò éá ìë ì"æøà ïëìå
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ב.8. ט, א.9.נדרים לט, סנהדרין



סה zah g"i ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,rxd lr xabzdlì"æø eøîà äæ ìòå8,"úBèøç íéàìî íéòLø" : §©¤¨§©©§¨¦§¥¦£¨
drya mbe ,oey`xd `hgd lr mihxgzn md ipyl cg` `hg oia -

mzlkia oi`y `l` ,xacd mdl dxegy c`n okzi mi`heg mdy

.mnvr lr helylíLôða áBè úðéça LiL ,íéòLøä áø íäL¤¥Ÿ¨§¨¦¤¥§¦©§©§¨
.ïéãò"aeh" eze`ne - £©¦

mgena zehxgd zeraep

daxdy ,o`kn .malae

:"el aehe ryx"a zebixcn

,xicp onfa lykpy dfn lgd

dlw dxiara z`f mbe

dfl cre ,ely cg` yealae

zeaexw mizrl lykpy

,eiyeal zyely lkae

zbixcna mlek md millkp z`f mre - dyrne xeaic ,daygna

ly ezetitk zcnn wxe j` raep mdipia lcadd ."el aehe ryx"

zbixcnl xenbd cebipd deedn "el aehe ryx" zbixcn .rxl aehd

rxd ly ezeki`ae ezenka miax milcad mpyi da ,"el rxe wicv"

.ea x`ypy,íìBòì èøçúî BðéàL éî Cà,ei`hg lr -ïéàå ©¦¤¥¦§¨¥§¨§¥
,"Bì òøå òLø" àø÷ð ¯ ììk äáeLz éøeäøä Bì íéàaryx - ¨¦¦§¥§¨§¨¦§¨¨¨§©

,cala rxd ea hleyy,Baø÷a øàLð Bcáì àeä BLôðaL òøäL¤¨©¤§©§§©¦§¨§¦§
÷lzñpL ãò áBhä ìò Ck ìk øáb ék,aehd -ãîBòå Baøwî ¦¨©¨¨©©©¤¦§©¥¦¦§§¥

éwî úðéçáa.äìòîlî åéìò ó.llk aeha yibxn oi` ezeiniptae - ¦§¦©©¦¨¨¦§©§¨
dnyp ea yi ,ixdy ,aeh ea yi oiicr "siwn" zpigaay xg`n ,mxa

- ziwl`ì"æø eøîà ïëìå9:"àéøL àzðéëL äøNò éa ìkà" : §¨¥¨§©©©¨¥£¨¨§¦§¨©§¨
xen` df xac .dpiky dxey ,eidiy in eidi ,micedi dxyr lk lr -

zpigaa ,oky ,"el rxe ryx" zpigaa dlilg mdy dl`a mb,"siwn"

mewna dpikyd z`xydy xg`ne .aehd on mda mb yi ,mipt lk lr

`ly ,"siwn" ly oipr ok mb `id ,micedi dxyr mi`vnp ea

.mdipia dpiky dxey - dielb dxeva da miyibxn

eytp lr zxaeb zindad eytpy in zece` epcnly dnl xywda
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ב.8. ט, א.9.נדרים לט, סנהדרין

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד טבת, תשי"ז

ברוקלין.

 הנהלת כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לתמהוני וגם לצערי, הגיעוני ידיעות, אף כי לע"ע רק מן הצד, אשר לא ניצלו כפי האפשרי ההתועדות 

דיום הבהיר י"ט כסלו גאולתנו ופדות נפשנו, ז. א. שהי' ניכר גרעון במספר האורחים וכן באריכות זמן 

ההתועדות וכו'. ולהשאלה שבטח המצב הכללי גרם להנ"ל, ענוני שלא היו מודעות במכ"ע ע"ד ההתועדות, 

כן שכנראה מיעטו בשילוח הזמנות ועוד ועוד. ואם נכונה השמועה האמורה - מובנת הפליאה וגם הצער 

שהרי הצלחת התועדות זו וכיו"ב - זהו ענין רוחני וגם גשמי, כוונתי שמחזקים ההיכירות ומשפרים היחס 

וכו', וכמו שהראה הנסיון דשנים שעברו. ואף שלכאורה ה"ז בגדר דאין צועקין על העבר, בכ"ז אתענין 

זו בעתיד,  ינקטו באמצעים המתאימים למנוע תופעה  בודאי  לדעת אם תיאור הנ"ל מתאים הוא, שאז 

ביומי דפגרא ומועדים הבאים לקראתנו בתכ"י לשלום ולברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



היום יום . . . סו

ה'תש"גיב טבתיום ראשון

חומש: ויחי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק ט. והנה מקום . . . 26 שבמוחין.

ְנָהג,  ַהּמִ ּוְכִפי  א.  יׁשָ ַקּדִ ֶחְבָרה  ּדְ אי  ְלַגּבַ "ּב[  ]ַהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִנְבַחר  ַנת תרמ"ח  ׁשְ ּבִ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֲאָמר "ֵאין ַהּקָ ֶנֶסת. ָאַמר ָאז ַהּמַ ִלְוַית ַעם ַרב ְלֵבית ַהּכְ ְמַחת ּתֹוָרה ּבְ ׂשִ הֹוִבילּו אֹותֹו ּבְ
ְכָלם  יַח ׂשִ ה, ְצִריִכים ְלַהּנִ ְמָצִאים ַעּתָ ֲעֵלי מֹוִחין ַהּנִ ים ּבַ ם ָהֲאָנׁשִ ָבָריו: "ּגַ ְטרּוְנָיא", ְוִסּיּום ּדְ א ּבִ ּבָ
ְהֶיה  לֹום ָמָרה ּתִ י ַחס ְוׁשָ ְכָלם כּו' ַעד ּכִ י ׂשִ י ְיכֹוִלים ְלַהּטֹות ַעל ּפִ ַעם ְוַדַעת, ּכִ ְוֹלא ֵליֵלְך ַאֲחֵרי ַהּטַ
י  ֶכל ְוַטַעם ָוַדַעת, ּכִ ּלֹא ֵליֵלְך ַאַחר ַהּשֵׂ יָחא, ׁשֶ ְמׁשִ ִעְקבֹות ּדִ ה ּבְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ר ּבַ ַאֲחרֹוָנה כּו', ְוֶזהּו ָהִעּקָ ּבָ

ָרֵאל". אֹלֵקי ִיׂשְ ׁשּוָטה ּבֵ ְתִמימּות ֶוֱאמּוָנה ּפְ ְצֹות ּבִ ם ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ִאם ְלַקּיֵ

ה'תש"גיג טבתיום שני

חומש: ויחי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אך הנה . . . יד כרשפי אש.

כשמעמידים פנס - מתקבצים החֵפצים באור, כי אור ממשיך - ליכטיגקייט ציהט צו.

ְך ֵאָליו. יְך – אֹור מֹוׁשֵ י אֹור ַמְמׁשִ אֹור, ּכִ ִצים ַהֲחֵפִצים ּבָ ס – ִמְתַקּבְ ּנָ ֲעִמיִדים ּפַ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ה'תש"גיד טבתיום שלישי

חומש: ויחי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והיא הנקראת . . . שבזה"ק.

הסבא משפאלע - דער שפאלער זיידע - הי' איש נלהב מאד, ביתר שאת ויתר עז על 
שאר חבריו תלמידי המגיד. בביקורו בליאדי אצל רבינו הזקן - שנת תקס"ט או תק"ע 
- סיפר, אשר בהיותו בן שלש שנים ראה את הבעש"ט "און ער האט מיר ארויפגעלייגט 

די הייליגע הַאנט אויפ'ן הַארצען און פון יעמאלט ָאן איז מיר ווארעם". 
תנועת צדיק, ומכל שכן ראי' או שמיעת קול, צריך לפעול שלא ישכח לעד.

ֵאת ְוֶיֶתר ָעז ַעל  ֶיֶתר ׂשְ ּפָאלֶער ֵזיידֶע – ָהָיה ִאיׁש ִנְלָהב ְמֹאד, ּבְ ּפָאלֶע – ּדֶער ׁשְ ָבא ִמּשְׁ ַהּסָ
ר,  ַנת תקס"ט אֹו תק"ע – ִסּפֵ ֵקן – ׁשְ נּו ַהּזָ ִליַאִדי ֵאֶצל ַרּבֵ ִבּקּורֹו ּבְ יד. ּבְ ּגִ ְלִמיֵדי ַהּמַ ָאר ֲחֵבָריו ּתַ ׁשְ
י,  ה ַעל ִלּבִ דֹוׁשָ יַח ֶאת ָידֹו ַהּקְ ם טֹוב "ְוהּוא ִהּנִ ַעל ׁשֵ ִנים ָרָאה ֶאת ַהּבַ ֹלׁש ׁשָ ן ׁשָ ְהיֹותֹו ּבֶ ר ּבִ ֲאׁשֶ

ּוֵמָאז ַחם ִלי".
ַכח ָלַעד. ּלֹא ִיּשָׁ ִמיַעת קֹול, ָצִריְך ִלְפֹעל ׁשֶ ה אֹו ׁשְ ן ְרִאּיָ ּכֵ ל ׁשֶ יק, ּוִמּכָ נּוַעת ַצּדִ ּתְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



סז היום יום . . . 

ה'תש"גטו טבתיום רביעי

חומש: ויחי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: פרק י. והנה . . . טו כמו השנאה.

"ְוַהֲעָלַאת  ִלְהיֹות:  ָצִריְך  ֶזהּו",  ה  "ְוִהּנֵ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  "ֹאְסִרי"  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ת". ְתִחּלַ ָהָיה ּבִ מֹו ׁשֶ ֵהמֹות ִיְתַעּלּו ּכְ ְפלּו ֲאִפּלּו ַהּבְ ּנָ ִניצֹוצֹות ׁשֶ

ִאים  ּסּוִרים ַהּבָ יַח ִצְדֵקנּו, ְוַהּיִ ה ַעל ְיֵדי ְמׁשִ ֻאּלָ ָרֵאל, ָהֵעת ַהּזֹאת ִהיא מֹוֵעד ַהּגְ ַמע ִיׂשְ ת ּוׁשְ ַהְסּכֵ
ְבִטיִחים  ֶקר ַהּמַ ֲאִמינּו ִלְנִביֵאי ַהּשֶׁ ְתׁשּוָבה. ַאל ּתַ א ּבִ ָרֵאל ִנְגָאִלין ֶאּלָ יַח, ְוֵאין ִיׂשְ ָעֵלינּו ֵהם ֶחְבֵלי ָמׁשִ
ר  ֶבר ֲאׁשֶ ם )ִיְרְמָיה יז, ה( "ָארּור ַהּגֶ ַבר ַהּשֵׁ ְלָחָמה, ִזְכרּו ּדְ לֹות ַהּמִ ָלֶכם ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות ַאֲחֵרי ּכְ

ר ְזֹרעֹו, ּוִמן ה' ָיסּור ִלּבֹו". ׂשָ ם ּבָ ָאָדם ְוׂשָ ִיְבַטח ּבָ
ָקרֹוב  א ּבְ יַח ִצְדֵקנּו ַהּבָ ֵני ְמׁשִ ל ּפְ יְתָך ְלַקּבֵ ָרֵאל ַעד ה' ֱאֹלֶקיָך, ְוָהֵכן ַעְצְמָך ּוְבֵני ּבֵ ׁשּוָבה ִיׂשְ

ׁש. ַמּמָ

ה'תש"גטז טבתיום חמישי

חומש: ויחי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדיק שאינו . . . 30 הכא וכו'.

דער צ"צ הָאט געזָאגט ר' הענדל'ן אויף יחידות: זוהר איז מרומם דעם נפש, מדרש 
איז מעורר דָאס הַארץ, און תהלים מיט טרערען וואשט אויס די כלי.

ֶפׁש, "ִמְדָרׁש" - ְמעֹוֵרר  'ְיִחידּות': "ֹזַהר" - ְמרֹוֵמם ֶאת ַהּנֶ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ְלר' הֶעְנְדל ּבִ ַה"ּצֶ
ִלי. ְדָמעֹות – ֵמִדיַח ֶאת ַהּכְ ים ּבִ ב, ּוְתִהּלִ ֶאת ַהּלֵ

ה'תש"גיז טבתיום ששי

חומש: ויחי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: ועוד . . . כמ"ש במ"א.

מה שנוהגים שלא ללמוד בניתל, שמעתי מאאמו"ר הטעם, שהוא כדי שלא להוסיף 
חיות.

פעם אמר אאמו"ר: די מתמידים וואס די אכט שעה איז זיי נוגע בנפש, הָאב איך ניט 
הָאלט.

והוא רק עד חצות לילה.

ֵדי  הּוא ּכְ ַעם, ׁשֶ "ּב[ ַהּטַ י ]ָהַרׁשַ י ֵמֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַמְעּתִ ל, ׁשָ ִניּתְ ּלֹא ִלְלֹמד ּבְ ּנֹוֲהִגים ׁשֶ ַמה ּשֶׁ
ּלֹא ְלהֹוִסיף ַחּיּות. ׁשֶ

ּלֹא לֹוְמִדים[  לּו ]ׁשֶ עֹות ַהּלָ מֹוֶנה ַהּשָׁ ּשְׁ "ּב[: ַמְתִמיִדים ֵאּלּו ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ַעם ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּפַ
ב. י ְמַחּבֵ ֶפׁש – ֵאיֶנּנִ ּנֶ 'נֹוֵגַע' ָלֶהם ּבַ

ְוהּוא ַרק ַעד ֲחצֹות ַלְיָלה.

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . סח

ה'תש"גיח טבתשבת

חומש: ויחי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק יא. וזה לעומת . . . שריא.

ק ם ָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה אֹוֵמר ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵ ּגַ
ֲחִרית. ת ׁשַ ְתִפּלַ סּוק ֹאֶרְך ָיִמים גו', ֲאָבל ֹלא ּבִ ת ֹקֶדׁש ּכֹוְפִלים ּפָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ֲאִמיַרת ִויִהי ֹנַעם ּבְ ּבַ

בהיות הצ"צ ילד ולמד את הכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, תירגם 
לו מורו - ע"פ פי' בעה"ט - יעקב אבינו הָאט געלעבט די זיבעצעהן בעסטע יָאהרען אין 
מצרים . כשבא הביתה מהחדר שאל את זקנו אדמו"ר הזקן: היתכן שיעקב אבינו, בחיר 

האבות, יהיו מבחר שנות חייו יז שנה שגר בארץ מצרים ערות הארץ.
ויענהו אדמוה"ז: כתיב ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה, ואיתא 
במדרש - מובא ברש"י - א"ר נחמיה להתקין לו בית תלמוד, שתהא שם תורה ושיהיו 
השבטים הוגים בתורה. להורות לפניו גשנה, אז מען לערענט תורה ווערט מען נעהנטער 

צום אויבערשטען ב"ה, און אויך אין מצרים איז געווען ויחי געלעבט. 

ָנה",  ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשְ תּוב "ַוְיִחי ַיֲעֹקב ּבְ ַמח ֶצֶדק" ֶיֶלד ְוָלַמד ֶאת ַהּכָ ְהיֹות ַה"ּצֶ ּבִ
ִנים ַהּטֹובֹות  ֵרה ַהּשָׁ ַבע ֶעׂשְ ַעל־ַהּטּוִרים – ַיֲעֹקב ָאִבינּו ַחי ֶאת ׁשְ רּוׁש ּבַ י ּפֵ ם לֹו מֹורֹו – ַעל ּפִ ְרּגֵ ּתִ
ֲעֹקב ָאִבינּו,  ּיַ ֵכן ׁשֶ ֵקן: ֲהִיּתָ ַאל ֶאת ְזֵקנֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְיָתה ֵמַה"ֵחֶדר", ׁשָ א ַהּבַ ּבָ ׁשֶ ִמְצַרִים. ּכְ יֹוֵתר ּבְ ּבְ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶעְרַות ָהָאֶרץ? ר ּבְ ּגָ ָנה ׁשֶ יו יז ׁשָ נֹות ַחּיָ ִחיר ָהָאבֹות, ִיְהיּו ִמְבַחר ׁשְ ּבְ
ָנה", ְוִאיָתא  ׁשְ ַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹות ְלָפָניו ּגֹ ִתיב "ְוֶאת ְיהּוָדה ׁשָ ֵקן: ּכְ ֲעֵנהּו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַוּיַ
ְהיּו  ּיִ ם ּתֹוָרה ְוׁשֶ ֵהא ׁשָ ּתְ ְלמּוד, ׁשֶ ית ּתַ י ְנֶחְמָיה, ְלַהְתִקין לֹו ּבֵ "י – ָאַמר ַרּבִ ַרׁשִ ְדָרׁש – מּוָבא ּבְ ּמִ ּבַ
ֲאַזי  ְלָפָניו",  "ְלהֹורֹות  ּתֹוָרה  לֹוְמִדים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָנה",  ׁשְ ּגֹ ְלָפָניו  "ְלהֹורֹות  ּתֹוָרה.  ּבַ הֹוִגים  ָבִטים  ַהּשְׁ

ַחּיּות. ִמְצַרִים ָהָיה "ַוְיִחי" ּבְ ם ּבְ ּגַ אֹוֶפן ׁשֶ רּוְך הּוא, ּבְ דֹוׁש ּבָ ים' ּוִמְתָקְרִבים ַלּקָ ׁשִ ָנה", 'ִנּגָ ׁשְ "ּגֹ

שבת 
קודש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א טבת י"ב ראשון יום לסתימה חץ בין

:'Á ‰ÎÏ‰ ,'· ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰ïîæa :íãàa áeçzä õç¥©¨§¨¨¦§©

...ìáBè Z äàøð BðéàL ïîæáe ,õöBç Z äàøð àeäL¤¦§¤¥¦§©¤¥¦§¤¥

מהווה אינה בשן שסתימה זו, מהלכה ללמוד יש לכאורה

ונראית. בולטת שאינה כיון חציצה

חוצצין, המדולדלין ובשר שאבר (ה"ב) לעיל מבואר אמנם,

ה'בית וביאר לגוף, שנדבק זר כגוף הם הרי ונידלדלו מאחר כי

של החיבור מקום שמלכתחילה אף כי קצ"ח) סי' (יו"ד יוסף'

שנדלדל אחר מים, לביאת וראוי מגולה היה לא האבר חלקי שני

ועליו כקטוע, הוא הרי להיקטע ועומד מהגוף יונק ואינו האבר

בבשר התחוב חץ מדוע קשה: זה ולפי מים. לביאת ראוי להיות

להיות ועליו מגולה החץ כניסת מקום כעת והרי חוצץ, אינו

מים? לביאת ראוי

לתרץ: ויש

להיקטע שסופו מאחר כי כגלוי נחשב האבר חיבור מקום

שם על כגלוי שנידון כשם כן ואם כקטוע, מעתה נידון הוא הרי

להיסתם שסופו שם על כסתום לדונו יש כך להתגלות, שסופו

יינטל. שהחץ לאחר

שאף המדולדל, לאבר שן סתימת לדמות יש זה ולפי

מגולה הוא שעתה כיון מגולה, היה לא השן תוך שמלכתחילה

מים לביאת ראוי להיות עליו ולהיסתם, לשוב עומד ואינו

חציצה. נחשבת והסתימה

אחר: באופן ההלכות שתי בין לחלק ניתן אך

הוא הנקב בחץ ואילו חוץ כלפי הוא החתך המדולדל באבר

הסתרים' 'בית דין והנה, הסתרים'. כ'בית ונחשב הבשר בתוך

לביאת ראוי להיות שעליו בשרו") כל את ("ורחץ מריבוי נלמד

בית אלא לרבות שאין לומר ויש ה"י), פ"א לעיל (ראה מים

שנוצר חדש הסתרים' 'בית ולא מטבעו באדם שנמצא הסתרים

הסתרים בית אינו החתך שמקום המדולדל באבר אך כך, אחר

לבוא עליו כך, אחר באדם שנוצר אף הרי גלוי, מקום אלא

המים. עם במגע

מקום שהיא כיון חוצצת אינה שהסתימה לומר יש זה ולפי

מים לביאת ראוי להיות צריך אינו הנקב ומקום הסתרים, בית

בריאתו. מטבע באדם קיים אינו כי

('c spr f"v 'iq `"g c"ei dyn zexb`)

ה'תשע"א טבת י"ג שני יום כיצד? – בשלג טבילה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰:ïéìñBt àìå ïéìòî elàå§¥©£¦§Ÿ§¦

ä÷eòa ïçépäå älçza âìL äàñ íéòaøà àéáä elôà ...âìMä©¤¤£¦¥¦©§¨¦§¨¤¤©§¦¨§¦¦¨¨¨

.øLëå íìL äå÷î äæ éøä Z íL B÷qøå§¦§¨£¥¤¦§¤¨¥§¨¥

שריסוק שכתב) ומה ד"ה ר"א סי' (יו"ד יוסף' ה'בית כתב

את לבטל כדי השלג, מיעוך רק היינו הרמב"ם שהצריך השלג

השלג את להפשיר צורך אין אבל השלג, גלידי שבין החללים

למים. שייהפך עד

סותרים שדבריו ע"א) ס"ק שם (יו"ד הש"ך עליו והקשה

ידיים שנוטלים כתב), ד"ה ק"ס (סי' חיים באורח שכתב למה

בשולחן פסק וכן מים", שנעשו עד ש"ריסקן לאחר רק בשלג

יב)! סעיף (שם ערוך

ט"ז): ס"ק שם או"ח המ"א דברי (ע"פ ליישב ויש

ידים: לנטילת טבילה בין הבדל יש יוסף' ה'בית לדעת

סאה) ארבעים (בשיעור המים שכל צורך אין במקוה בטבילה

קודם אף השלג בגלידי לטבול אפשר ולכן הטובל, בבשר יגעו

על לבוא צריכים הנטילה מי כל ידיים, בנטילת אבל שהפשירו,

יפשיר, רביעית) (בשיעור שהשלג צריך ולכן הנוטל, של ידיו

ב, כלל לטהרה (חיבור המים על יבוא חלקו רק כן לא שאם

מו). סע'

לטבול אוסרים שיש הביא ל) סע' שם (יו"ד הרמ"א אך

להחמיר "טוב - וסיים מים". ונעשו שנימוחו "עד בשלג

לכתחילה".

צריך השלג ריסוק הרמב"ם, לדעת שגם (שם) הש"ך וכתב

החללים וביטול השלג במעיכת די ולא למים, שיהפוך עד להיות

(פכ"א שבת בהל' הרמב"ם מלשון מוכח שכן הגלידים, שבין

ריסוק כלומר, מימיו", שיזובו כדי השלג את מרסקין "אין הי"ג)

ונשפכים. הזבים למים הפיכתו היינו השלג

ה'תשע"א טבת י"ד שלישי יום המעיין מתכונות

Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙CBúì ïéëLîð åéîéî eéä̈¥¨¦§¨¦§

.äå÷îk äëøaä dúBà éøä Z íL ïéå÷ðå íéî äàìî àéäL äëøa§¥¨¤¦§¥¨©¦§¦§¦¨£¥¨©§¥¨§¦§¤

להפצת ביחס חוצה" מעינותיך "יפוצו התביעה משמעות

ה את ולהמשיך להפיץ שיש היא החסידות עצמו,'oiirn'מעינות

מעיין של מעלתו זו שהרי במקור, שהוא כמו חיות באותה היינו

למקור. מחובר שהוא

את להמשיך יש 'חוצה' של במקום ומה וחומר: קל והדברים

לנמצאים בנוגע וכמה כמה אחת על – עצמם המעיינות

האיסור מן תיקון זה אין תיקון צריכה היא אם שגם בסביבה,

אל מקודש אפילו או הקודש אל ההיתר מן אלא ההיתר, אל

עצמם, המעיינות את להפיץ יש ששם בוודאי הקודשים, קודש

ב'מים' שתהיה באופן בשלמות נותר למקורם שחיבורם היינו

במקורם. שהיא כפי חיות אותה

המעיין' 'מי שהמשכת ללמוד יש זו שמהלכה אלא עוד ולא

'מעיין': של הגדר לעצם נוגעת 'חוצה' (הרוחניים)

בריכת לתוך ונקוו נמשכו המעיין מי שאם מלמדנו הרמב"ם

"כיוון והטעם: כמעיין. ולא כמקווה חשובה בריכה אותה מים,

שעדיין פי על אף ממנה, ויוצאים נמשכים המעיין מי דאין

(ב"י חיים" מים שם מהם פסק לתוכה, יורדים המעיין מי קילוח

ר"א). סי' יו"ד

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח' טבת, בו כותב אודות חיתוך הדבור שלו שדורש הטבה.

המועיל  האחרון  בזמן  חדשו  חדשים  טפולים  שכמה  במקצוע  מומחה  רופא  עם  להתייעץ  וצריך 

בכגון דא, וכיון שלרובא דרובא הרי זה קשור גם כן עם כח המחשבה, הנה ככל שימעט בשימת לב לאופן 

דבורו ולא יתרגש מזה שלעת עתה אינו כדבעי, יתוסף בהצלחת הטפול ויוסיף בהטבת המצב, ופשוט שככל 

התורה  נותן  השי"ת  בברכות  יתוסף  המצות  בקיום  והידור  התורה  בלימוד  ושקידה  בהתמדה  שיוסיף 

בהמצטרך לו בכלל ובהנ"ל בפרט.

בודאי יודע מתקנת קדמונים לאמר - בכל יום לאחר תפלת השחר - השיעור תהלים חדשי - כפי 

שנחלק התהלים לימי החדש - ועכ"פ ישמור על זה מכאן ולהבא.

בברכה.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ה'תשע"א טבת י"ב ראשון יום לסתימה חץ בין

:'Á ‰ÎÏ‰ ,'· ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰ïîæa :íãàa áeçzä õç¥©¨§¨¨¦§©

...ìáBè Z äàøð BðéàL ïîæáe ,õöBç Z äàøð àeäL¤¦§¤¥¦§©¤¥¦§¤¥

מהווה אינה בשן שסתימה זו, מהלכה ללמוד יש לכאורה

ונראית. בולטת שאינה כיון חציצה

חוצצין, המדולדלין ובשר שאבר (ה"ב) לעיל מבואר אמנם,

ה'בית וביאר לגוף, שנדבק זר כגוף הם הרי ונידלדלו מאחר כי

של החיבור מקום שמלכתחילה אף כי קצ"ח) סי' (יו"ד יוסף'

שנדלדל אחר מים, לביאת וראוי מגולה היה לא האבר חלקי שני

ועליו כקטוע, הוא הרי להיקטע ועומד מהגוף יונק ואינו האבר

בבשר התחוב חץ מדוע קשה: זה ולפי מים. לביאת ראוי להיות

להיות ועליו מגולה החץ כניסת מקום כעת והרי חוצץ, אינו

מים? לביאת ראוי

לתרץ: ויש

להיקטע שסופו מאחר כי כגלוי נחשב האבר חיבור מקום

שם על כגלוי שנידון כשם כן ואם כקטוע, מעתה נידון הוא הרי

להיסתם שסופו שם על כסתום לדונו יש כך להתגלות, שסופו

יינטל. שהחץ לאחר

שאף המדולדל, לאבר שן סתימת לדמות יש זה ולפי

מגולה הוא שעתה כיון מגולה, היה לא השן תוך שמלכתחילה

מים לביאת ראוי להיות עליו ולהיסתם, לשוב עומד ואינו

חציצה. נחשבת והסתימה

אחר: באופן ההלכות שתי בין לחלק ניתן אך

הוא הנקב בחץ ואילו חוץ כלפי הוא החתך המדולדל באבר

הסתרים' 'בית דין והנה, הסתרים'. כ'בית ונחשב הבשר בתוך

לביאת ראוי להיות שעליו בשרו") כל את ("ורחץ מריבוי נלמד

בית אלא לרבות שאין לומר ויש ה"י), פ"א לעיל (ראה מים

שנוצר חדש הסתרים' 'בית ולא מטבעו באדם שנמצא הסתרים

הסתרים בית אינו החתך שמקום המדולדל באבר אך כך, אחר

לבוא עליו כך, אחר באדם שנוצר אף הרי גלוי, מקום אלא

המים. עם במגע

מקום שהיא כיון חוצצת אינה שהסתימה לומר יש זה ולפי

מים לביאת ראוי להיות צריך אינו הנקב ומקום הסתרים, בית

בריאתו. מטבע באדם קיים אינו כי

('c spr f"v 'iq `"g c"ei dyn zexb`)

ה'תשע"א טבת י"ג שני יום כיצד? – בשלג טבילה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰:ïéìñBt àìå ïéìòî elàå§¥©£¦§Ÿ§¦

ä÷eòa ïçépäå älçza âìL äàñ íéòaøà àéáä elôà ...âìMä©¤¤£¦¥¦©§¨¦§¨¤¤©§¦¨§¦¦¨¨¨

.øLëå íìL äå÷î äæ éøä Z íL B÷qøå§¦§¨£¥¤¦§¤¨¥§¨¥

שריסוק שכתב) ומה ד"ה ר"א סי' (יו"ד יוסף' ה'בית כתב

את לבטל כדי השלג, מיעוך רק היינו הרמב"ם שהצריך השלג

השלג את להפשיר צורך אין אבל השלג, גלידי שבין החללים

למים. שייהפך עד

סותרים שדבריו ע"א) ס"ק שם (יו"ד הש"ך עליו והקשה

ידיים שנוטלים כתב), ד"ה ק"ס (סי' חיים באורח שכתב למה

בשולחן פסק וכן מים", שנעשו עד ש"ריסקן לאחר רק בשלג

יב)! סעיף (שם ערוך

ט"ז): ס"ק שם או"ח המ"א דברי (ע"פ ליישב ויש

ידים: לנטילת טבילה בין הבדל יש יוסף' ה'בית לדעת

סאה) ארבעים (בשיעור המים שכל צורך אין במקוה בטבילה

קודם אף השלג בגלידי לטבול אפשר ולכן הטובל, בבשר יגעו

על לבוא צריכים הנטילה מי כל ידיים, בנטילת אבל שהפשירו,

יפשיר, רביעית) (בשיעור שהשלג צריך ולכן הנוטל, של ידיו

ב, כלל לטהרה (חיבור המים על יבוא חלקו רק כן לא שאם

מו). סע'

לטבול אוסרים שיש הביא ל) סע' שם (יו"ד הרמ"א אך

להחמיר "טוב - וסיים מים". ונעשו שנימוחו "עד בשלג

לכתחילה".

צריך השלג ריסוק הרמב"ם, לדעת שגם (שם) הש"ך וכתב

החללים וביטול השלג במעיכת די ולא למים, שיהפוך עד להיות

(פכ"א שבת בהל' הרמב"ם מלשון מוכח שכן הגלידים, שבין

ריסוק כלומר, מימיו", שיזובו כדי השלג את מרסקין "אין הי"ג)

ונשפכים. הזבים למים הפיכתו היינו השלג

ה'תשע"א טבת י"ד שלישי יום המעיין מתכונות

Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙CBúì ïéëLîð åéîéî eéä̈¥¨¦§¨¦§

.äå÷îk äëøaä dúBà éøä Z íL ïéå÷ðå íéî äàìî àéäL äëøa§¥¨¤¦§¥¨©¦§¦§¦¨£¥¨©§¥¨§¦§¤

להפצת ביחס חוצה" מעינותיך "יפוצו התביעה משמעות

ה את ולהמשיך להפיץ שיש היא החסידות עצמו,'oiirn'מעינות

מעיין של מעלתו זו שהרי במקור, שהוא כמו חיות באותה היינו

למקור. מחובר שהוא

את להמשיך יש 'חוצה' של במקום ומה וחומר: קל והדברים

לנמצאים בנוגע וכמה כמה אחת על – עצמם המעיינות

האיסור מן תיקון זה אין תיקון צריכה היא אם שגם בסביבה,

אל מקודש אפילו או הקודש אל ההיתר מן אלא ההיתר, אל

עצמם, המעיינות את להפיץ יש ששם בוודאי הקודשים, קודש

ב'מים' שתהיה באופן בשלמות נותר למקורם שחיבורם היינו

במקורם. שהיא כפי חיות אותה

המעיין' 'מי שהמשכת ללמוד יש זו שמהלכה אלא עוד ולא

'מעיין': של הגדר לעצם נוגעת 'חוצה' (הרוחניים)

בריכת לתוך ונקוו נמשכו המעיין מי שאם מלמדנו הרמב"ם

"כיוון והטעם: כמעיין. ולא כמקווה חשובה בריכה אותה מים,

שעדיין פי על אף ממנה, ויוצאים נמשכים המעיין מי דאין

(ב"י חיים" מים שם מהם פסק לתוכה, יורדים המעיין מי קילוח

ר"א). סי' יו"ד
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שאינה שבקרקע בבריכה נקוו המעין שמי אף אומר: הוי

שהבריכה כיוון שוקת), או כלי דווקא (ולאו טומאה מקבלת

אין שוב החוצה, להימשך מהם ומונעת המעיין מי את מגבילה

מעיין. מי של תכונות הללו במים

גם נמשכים שבאדם ה'מים' כאשר הרוחני: בהיבט גם וכך

שבתוך שהמים בלבד זו לא הרי הימנו, חוצה הנמצאים לאלו

הם לכלי שמחוץ המים אפילו אלא מעיין, דין להם יש הכלי

המטהר. פרה אפר חיים" "מים ונחשב בכלשהו המטהר כמעין

(86 'nr e"hg mgpn zxez)

ה'תשע"א טבת ט"ו רביעי יום משונים צרורות

Ó È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰:Ë ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÂÓøéåàì BLàø èéLBäL¤¦Ÿ©£¦

éìkä ìòå ...ïéìáz BëBúa eéä íà :BøaLå Ba ò÷úå úéëeëæ éìk§¦§¦§¨©§¦§¦¨§§¨¦§©©§¦

éìkä äéä íàå ;Bkøã àeä CkL ,úBøBøö ÷æð éöçk ÷æð éöç ílLî§©¥£¦¤¤©£¦¤¤§¤¨©§§¦¨¨©§¦

.úBñðwä ìëk ÷æð éöç ílLîe ,äpLî äæ éøä Z ï÷éø¥¨£¥¤§ª¤§©¥£¦¤¤§¨©§¨

משלם הראשון ובמקרה מאחר הרמב"ם: על השיג הראב"ד

ivg,בגופה ולא הבהמה מכוח שנעשה (נזק 'צרורות' מדין נזק

צריך משונה' זה ש'הרי השני במקרה הרי התרנגול), קול כגון

ו')!raxלשלם (הל' לעיל עצמו הרמב"ם שפסק כמו נזק,

ליישב: ויש

הכנסת ורק שינוי, אינה התקיעה שעצם עולה הרמב"ם מדברי

בעצם אינו השינוי כן ואם המשונה, היא לכלי התרנגול ראש

בלבד נזק ברבע לחייבו אין ולכן לו. שקדם במעשה אלא הנזק

שנעשה אלא משונה אינו הנזק מעשה עצם נפשך': 'ממה כי

לכלי הראש הכנסת ואילו נזק, חצי לשלם ויש צרורות של באופן

עצמו, בגוף שנעשה דבר אלא צרורות אינה אך משונה אכן היא

. צרורות מדין לא אך 'משונה' מדין נזק חצי ישלם ושוב

נחשב כבשים שטרף שכלב ב) טו, (ב"ק בגמרא מבואר והנה,

הרא"ש לדעת בדבר: ראשונים ונחלקו בכך. דרכו אין כי 'משונה'

הנבילה אכילת על אבל שטרף, הכבשים על נזק חצי משלם

האכילה על גם רש"י לדעת ואילו בכך, דרכו כי שלם נזק משלם

כדרך. שלא ממעשה כתוצאה בא הדבר כי נזק חצי משלם

נחשבת הכלי שבירת כאן גם ולכן הרמב"ם, דעת שכן ונראה

כתוצאה ובאה מאחר משונה, אינה התקיעה שעצם אף 'משונה'

שמח). (אור כדרך שאינה הראש מהכנסת

סבור הרמב"ם כבשים שטרף שבכלב יתכן כי אומרים יש אך

בעת כי שלם נזק משלם הנבילה אכילת שעל הרא"ש כדעת

אך הכבשים), (הריגת המשונה המעשה נסתיים כבר האכילה

של המשונה המעשה נמשך התקיעה בשעת הרי דידן בנידון

האזל). (אבן נזק חצי רק משלם ולכן בכלי, התרנגול ראש תקיעת

ה'תשע"א טבת ט"ז חמישי יום הכיצד? – חייבים והבעלים פטור השומר

:'„ ‰ÎÏ‰ '„ ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰ì Bzîäa øñBnäøîBL ©¥§¤§§¥

ì Bà øëBOì Bà øëO àOBðì Bà ípçíéìòaä úçz eñðëð Z ìàBL ¦¨§¥¨¨§¥§¥¦§§©©©§¨¦

íéøîBMä Z ä÷éfäå úàöéå ,éeàøk älòî äøéîL äeøîL íà ...¦§¨¨§¦¨§ª¨¨¨§¨¨§¦¦¨©§¦

.íéáiç íéìòaäå ïéøeèt§¦§©§¨¦©¨¦

מדוע הרמב"ם: את שאלו לוניל שחכמי מביא משנה' ה'כסף

שמירה הבהמה את שמרו השומרים והרי לשלם חייבים הבעלים

היא וכך סופר, טעות כאן שנפלה הרמב"ם להם והשיב מעולה?

שמרוה פטורים. השומרים והזיקה "ויצאה הנכונה: הנוסחה

חייבין". והבעלים פטור הוא חנם שומר אם פחותה, שמירה

הרמב"ם עיון: צריך עדיין התשובה, בלשון כשמדקדקים אך

פטורים השומרים שרק משמע ומזה פטורים" "השומרים כתב

שהשומרים בשו"ע נפסק כך ואכן, חייבים. הבעלים ואולי

סופר "וטעות העיר: שהגר"א אלא חייבים, והבעלים פטורים

כולם מעולה בשמירה וכ"ה בתשובה, הרמב"ם כמש"כ כאן

והבעלים". השומרים פטורין

"כולם ולא פטורים" "השומרים הרמב"ם כתב כן אם ומדוע

פטורים"?

והביאור:

שאירע אלא כראוי השור את ששמר טוען השור בעל כאשר

בטענת עצמו לפטור ברצונו אם כי נאמן אינו הזיק והשור אונס

התומים (וכ"כ ראיה להביא עליו שכיח, בלתי דבר שהוא אונס,

והשומר הזיק, והשור לשומר שורו מסר אם אבל כ"א). בסי'

שהרי ונפטר, נשבע השומר באונס, ויצא כראוי ששמרו טוען

שיוכל בתנאי השמירה את עצמו על קיבל השומר מלכתחילה

נו), בכתובות התוספות שכתבו (כמו אונס בטענת עצמו לפטור

מהניזק. כן גם פטור הבעלים מן שפטור וכיון

טוען והשומר והזיק שכר לשומר שורו המוסר כן, ואם

חייבים. והבעלים בשבועה נפטר השומר מעולה, שמירה ששמרו

פטורים השומרים שרק בלשונו, דקדק אכן שהרמב"ם נמצא

הנזק מן פטור אמנם השומר האמור במקרה שהרי הבעלים, ולא

חייבים. הבעלים אך

שהגרסה בתשובתו הרמב"ם דברי גם צדקו גיסא לאידך

זה מלשון כי סופר, טעות היא חייבים) (שהבעלים הקודמת

חייבים שהבעלים mipte`dמשמע lkaעדים יש אם אך ,

פטורים. הבעלים גם מעולה שמירה שמרו שהשומרים

(f 'iq ,miig zeaizp)

ה'תשע"א טבת י"ז שישי יום ל'תם'? הופך 'מועד' מתי

:'Ê ‰ÎÏ‰ ,'Â ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰äøæçå äãòeäL äîäa§¥¨¤£¨§¨§¨

?Búøæç àeä éúîéàîe . . dúenúì äøæç Z Bì äãòeäL øácî dä¦¨¨¤£¨¨§¨§©¨¥¥¨©£¨¨

.çâBð Bðéàå Ba ïéLîLîî úB÷Bðézä eéäiL ãò©¤¦§©¦§©§§¦§¥¥©

כג,ב): (ב"ק במשנה תנאים נחלקו

שלושה במשך כאשר לתמותו חוזר שהשור סובר, יהודה רבי

לתם הופך השור אומר: מאיר רבי יגח; ולא שוורים יראה ימים
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נוגח". ואינו בו ממשמשין התינוקות "יהו כאשר

מסכים מאיר רבי שגם שיהו), ד"ה (תוס' כתבו והראשונים

אחד ביום שאפילו לחדש, שבא אלא ימים. שלושה לחזרת

נוגח. הוא ואין בשור נוגעים שילדים במקרה חזרה, תיתכן

של הדוגמא את רק כאן הביא שהרמב"ם מהעובדה אך

האפשרות שזו מפרש, שהוא נראה בו", ממשמשין "תינוקות

dcigidיגח ולא שוורים יראה השור ואם מאיר. רבי שיטת לפי

לתמותו. להחזירו כדי מספיקה הוכחה זו אין עדיין אותם,

השמיט (ה"ח) לשבתות' 'מועד שבדין הסיבה, גם זו

שלוש חזרת שהזכירה לז,א), (ב"ק המשנה לשון את הרמב"ם

ביום בו ממשמשין התינוקות משיהיו "חזרתו וכותב: שבתות,

לא. ותו לו", מועד שהוא

(a,bk `nw `aa cec zlgp)

ה'תשע"א טבת י"ח שבת בשעורים לו והודה חטים טענו

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰÷éfä ìBãb :øîBà ÷fpä©¦¨¥¨¦¦

÷éfä ïè÷ àlà ,ék àì :øîBà ÷éfnäå ,ïèwä úà ïèwäå ìBãbä úà¤©¨§©¨¨¤©¨¨§©©¦¥Ÿ¦¤¨¨¨¦¦

ì .øeèt ÷éfnä ...ïèwä úà ìBãâå ìBãbä úàïòBè äæì ?äîBã äæ äî ¤©¨§¨¤©¨¨©©¦¨§¨¤¤§¤¥

úqä úòeáL òaLð àeäL ,íéøBòOa Bì äãBäå íéhç Bøáç úà¤£¥¦¦§¨¦§¦¤¦§¨§©¤¥

.íéøBòO éîcî óà øeèôe¨©¦§¥§¦

בהם? שהודה השעורים מדמי אפילו פטור הנתבע ולמה

בדבר: שיטות שלוש

את תבע לא שהתובע כיון ע"ב): ל"ה (ב"ק רש"י שיטת א)

זו. תביעה על מחל הרי השעורים

הודה שעורים תבע שלא בכך (שם): הרא"ש שיטת ב)

הנתבע. את פוטרת והודאתו שעורים, עליו לו שאין התובע

אינה הנתבע הודאת שם): ברא"ש (מובא הרמ"ה שיטת ג)

דרכו אין כי שחוק בדרך שהייתה לטעון שיכול כיון מחייבת

תבעוהו. שלא במה להודות אדם של

ואינו בהודאתו עומד הנתבע כאשר השיטות: בין מינה ונפקא

מקום מכל הראשונים הטעמים שני לפי שחוק. בדרך שהיתה טוען

ההודאה כנגד מועילה והודאתו הודה או מחל התובע שהרי פטור

שם). רא"ש (ראה חייב השלישי הטעם לפי אך הנתבע, של הנגדית

הנתבע כאשר הראשונות: השיטות שתי בין מינה ונפקא

שהרי פטור הראשון הטעם לפי שעורים. חייב שאכן יודע עצמו

אלא מחילה כאן שאין השני הטעם ולפי כך, על מחל התובע

שחייב, היא שהאמת יודע והנתבע מאחר הרי התובע, של הודאה

סקי"ז). שם ובש"ך סי"ב פ"ח סי' חו"מ (שו"ע לשלם עליו

סקט"ז): (שם הש"ך הקשה הודאה או מחילה של הטעם ועל

לא השעורים שעל היינו בשעורים, לו והודה חטים כשתבעו

אך הודאה, או מחילה מטעם לפטור יש כלל, תביעה היתה

שהקטן טוען והנתבע הגדול את הזיק שגדול טוען כשהתובע

מתייחסת התביעה שהרי התובע, מצד מחילה כאן אין הזיקו

ייפטר? ולמה בו מודה שהנתבע שור לאותו

בכך כי מחילה שייכת בזה גם הרא"ש שלדעת לומר ויש

על מחל אחר נזק על ולא הגדול נזק על רק הגדול את שתובע

מחל ממון, אותו את תובע שלמעשה ואף אחרת, תביעה כל

שם חו"מ החושן (קצות זה ממון לתביעת אחרות סיבות על

סק"ח).
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נוגח". ואינו בו ממשמשין התינוקות "יהו כאשר

מסכים מאיר רבי שגם שיהו), ד"ה (תוס' כתבו והראשונים

אחד ביום שאפילו לחדש, שבא אלא ימים. שלושה לחזרת

נוגח. הוא ואין בשור נוגעים שילדים במקרה חזרה, תיתכן

של הדוגמא את רק כאן הביא שהרמב"ם מהעובדה אך

האפשרות שזו מפרש, שהוא נראה בו", ממשמשין "תינוקות

dcigidיגח ולא שוורים יראה השור ואם מאיר. רבי שיטת לפי

לתמותו. להחזירו כדי מספיקה הוכחה זו אין עדיין אותם,

השמיט (ה"ח) לשבתות' 'מועד שבדין הסיבה, גם זו

שלוש חזרת שהזכירה לז,א), (ב"ק המשנה לשון את הרמב"ם

ביום בו ממשמשין התינוקות משיהיו "חזרתו וכותב: שבתות,

לא. ותו לו", מועד שהוא

(a,bk `nw `aa cec zlgp)

ה'תשע"א טבת י"ח שבת בשעורים לו והודה חטים טענו

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰÷éfä ìBãb :øîBà ÷fpä©¦¨¥¨¦¦

÷éfä ïè÷ àlà ,ék àì :øîBà ÷éfnäå ,ïèwä úà ïèwäå ìBãbä úà¤©¨§©¨¨¤©¨¨§©©¦¥Ÿ¦¤¨¨¨¦¦

ì .øeèt ÷éfnä ...ïèwä úà ìBãâå ìBãbä úàïòBè äæì ?äîBã äæ äî ¤©¨§¨¤©¨¨©©¦¨§¨¤¤§¤¥

úqä úòeáL òaLð àeäL ,íéøBòOa Bì äãBäå íéhç Bøáç úà¤£¥¦¦§¨¦§¦¤¦§¨§©¤¥

.íéøBòO éîcî óà øeèôe¨©¦§¥§¦

בהם? שהודה השעורים מדמי אפילו פטור הנתבע ולמה

בדבר: שיטות שלוש

את תבע לא שהתובע כיון ע"ב): ל"ה (ב"ק רש"י שיטת א)

זו. תביעה על מחל הרי השעורים

הודה שעורים תבע שלא בכך (שם): הרא"ש שיטת ב)

הנתבע. את פוטרת והודאתו שעורים, עליו לו שאין התובע

אינה הנתבע הודאת שם): ברא"ש (מובא הרמ"ה שיטת ג)

דרכו אין כי שחוק בדרך שהייתה לטעון שיכול כיון מחייבת

תבעוהו. שלא במה להודות אדם של

ואינו בהודאתו עומד הנתבע כאשר השיטות: בין מינה ונפקא

מקום מכל הראשונים הטעמים שני לפי שחוק. בדרך שהיתה טוען

ההודאה כנגד מועילה והודאתו הודה או מחל התובע שהרי פטור

שם). רא"ש (ראה חייב השלישי הטעם לפי אך הנתבע, של הנגדית

הנתבע כאשר הראשונות: השיטות שתי בין מינה ונפקא

שהרי פטור הראשון הטעם לפי שעורים. חייב שאכן יודע עצמו

אלא מחילה כאן שאין השני הטעם ולפי כך, על מחל התובע

שחייב, היא שהאמת יודע והנתבע מאחר הרי התובע, של הודאה

סקי"ז). שם ובש"ך סי"ב פ"ח סי' חו"מ (שו"ע לשלם עליו

סקט"ז): (שם הש"ך הקשה הודאה או מחילה של הטעם ועל

לא השעורים שעל היינו בשעורים, לו והודה חטים כשתבעו

אך הודאה, או מחילה מטעם לפטור יש כלל, תביעה היתה

שהקטן טוען והנתבע הגדול את הזיק שגדול טוען כשהתובע

מתייחסת התביעה שהרי התובע, מצד מחילה כאן אין הזיקו

ייפטר? ולמה בו מודה שהנתבע שור לאותו

בכך כי מחילה שייכת בזה גם הרא"ש שלדעת לומר ויש

על מחל אחר נזק על ולא הגדול נזק על רק הגדול את שתובע

מחל ממון, אותו את תובע שלמעשה ואף אחרת, תביעה כל

שם חו"מ החושן (קצות זה ממון לתביעת אחרות סיבות על

סק"ח).

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה חיים שי'

שלום וברכה!

ולפלא שאינו מזכיר ע"ד ההתועדות די"ט כסלו ובטח היו  מאשר הנני קבלת מכתבו מד' טבת, 

התועדות גם בימי חנוכה, ותקותי שניצלו אותם גם לחיזוק והתפתחות מוסדות חב"ד אשר במחנם הט', 

וכן בטח יודיע ממצב בריאותם של אלו שכתב אודותם מכבר...

באיזה  הנדבר  וע"ד  והנגלה.  הנראה  בטוב  טוב  יבשר  הפרטים  בעניניו  וגם  האמור  שבכל  ויה"ר 

מההתועדות במרז"ל בהנוגע לחדש טבת שהוא חדש שהגוף נהנה מן הגוף שעפ"י מרז"ל אחשורוש שבמגילה 

זהו הקב"ה שאחרית וראשית שלו, פי' שהגוף ועצם ומהות דלמעלה נהנה כביכול מן הגוף דלמטה וכהיעוד 

דלע"ל שתתגלה מעלת הגוף עד שגם הנשמה תקבל חיותה ע"י הגוף, וכמ"ש נקבה תסובב גבר וה"ז הענין 

דטוב הנראה והנגלה כפשוטו שגם הגוף מבינו ומרגישו.

בברכה.



ze`ewnעב zekld - zah a"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriy`"ryz'd zah g"iÎa"i -

ה'תשע"א טבת י"ב ראשון יום
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חֹוצצין‡. לפלּוף1אּלּו וגלד2ּבאדם: לעין, 3ׁשחּוץ ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ
והרטּיה הּמּכה, ּגּבי ׁשעל יבׁש והּדם לּמּכה, ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשחּוץ

צֹואה וגלדי ׁשּתחת4ׁשעליה, טיט אֹו ּובצק ּבּׂשרֹו, ׁשעל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
והּמלמּולין הּיון5הּצּפרן, וטיט הּגּוף, וטיט6ׁשעל , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

אפּלּו7הּיֹוצרים ּתמיד ׁשם הּנמצא ּדרכים ׁשל וטיט , ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָ
החּמה הּטיט:8ּבימֹות ּכל ּוׁשאר חֹוצצין. אּלּו ּכל - ְְִִִֵַַַָָָָ

ּבּמים נמחה ׁשהרי חֹוצץ, אינֹו - לח ּוכׁשהּוא9ּכׁשהּוא ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ
חֹוצץ. - ֵֵָיבׁש

הּתּות·. ּוּׂשרף והּדם, והחלב והּדיֹו והּתאנה10הּדבׁש ְְְְְְְְֵֶַַַַַַַָָָָ
חֹוצצין11והּׁשקמה יבׁשין - א12והחרּוב לחין חֹוצצין, .13ינן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

חֹוצצין יבׁשין ּבין לחין ּבין - הּׂשרפין ּכל ודם14ּוׁשאר . ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
חֹוצץ15ׁשּנסר - לח אפּלּו והּבּׂשר16ּבּבּׂשר, האיבר . ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

חֹוצצין17המדלּדלים -18. ְְְִִַָֻ
ּתחּלה‚. ׁשּתדיח עד חֹוצץ - ּבאּׁשה הּסתרים ,19ּבית ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּדברים ּבּמה וחֹוצץ. מתקּבץ והאבק ּתמיד ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהּזעה
ּבנּׂשּואה -20אמּורים? מקּפדת ואינּה הֹואיל ּבפנּויה, אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ

חֹוצץ .21אינֹו ֵֵ
הּׁשבר22האגד„. ּגּבי ׁשעל והּקּׂשקּׂשין הּמּכה, ּגּבי ,23ׁשעל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

ׁשהן26והּקטליֹות25והּנזמים24והּׁשירים ּבזמן והּטּבעֹות: ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
רפים27חזקים חֹוצצים; - ּבּבּׂשר חֹוצצין.28ּודבּוקים אינם - ְְְֲִִִִִֵַָָָָָ
הּנׁשים‰. ׁשּקֹוׁשרֹות והרצּועֹות ּפׁשּתן וחּוטי צמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָחּוטי

ּובין הּגּוף ּבין ׁשּמבּדילין מּפני חֹוצצין, - לנֹוי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּבראׁשיהן
ּבאין ׁשהּמים מּפני חֹוצצין, אין - ּׂשער חּוטי אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּמים.

רפין. ׁשאינן ּפי על אף ִִֵֶֶַַָָָּבהן
.Âׁשּבּצּואר ּפׁשּתן29חּוטין ׁשל אפּלּו חֹוצצין, אינן לפי30- , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבהן עצמּה חֹונקת אּׁשה חבקים31ׁשאין אבל ׁשּבּצּואר,32. ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
עצמּה חֹונקת ׁשהאּׁשה לפי חֹוצצין, - וענקים קטליֹות ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּכגֹון

ּבּׂשר. ּבעלת ׁשּתראה ּכדי ְֲֵֵֶֶֶַַָָָָּבהן
.Êקלקלי ונעּׂשה ׁשּנתקּׁשר הּלב ׁשעל קלקלי33ּׂשער וכן , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

חֹוצצין. - ְִַָָהּזקן
.Áנראה ׁשהּוא ּבזמן ּבאדם: הּתחּוב חֹוצץ34חץ ּובזמן35- , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

נראה טֹובל36ׁשאינֹו לערב37- ּבתרּומתֹו ּפי38ואֹוכל על אף , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
הרי - וטבל טמאה טּבעת ׁשּבלע מי וכן טמא. חץ ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא

ּבמּגעּה נטמא - ׁשּטבל אחר הקיאּה ואם טהֹור; ׁשּכבר39זה . ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ולא מטּמאין לא החי ּבגּוף הּבלּועים ׁשּכל ְְְְְְִִֵֶַַַַַָֹֹּבארנּו,
- מּלמּטה רגליו ּבסדקי וקיסמין צרֹורֹות נכנסּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָמתטּמאין.

.40חֹוצצין ְִ
.Ëּורטּיה מלּוגמא -41אסּפלנית, הּסתרים ּבית ׁשעל ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

צריכין הּמים, ּבהן ׁשּיּכנסּו צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָחֹוצצין;
היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצץ, ּדבר ּבהן יהא ולא ראּויין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּיהיּו

ׁשּתים אֹו אחת ּׂשערה לּמּכה,42ּבֹו מדּבק וראׁשּה לּמּכה חּוץ ְְְֲִַַַַַַַַָָָָָֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ט.1) פרק ומזה2)מקוואות יבש לבין לח בין כאן מחלק אינו [רבינו לעין. שמחוץ בעור נדבקת והיא פולטת שהעין ליחה
חוצץ]. לח שגם שפתה.3)משמע על והגלידה המכה מן שנפלטה ונתייבשה.4)ליחה בגופו שנדבקה כשהאדם5)צואה

או בצק גרגירי הידיים על מתקבצים כך ומתוך בזו זו מחכך הוא בידיו, שנדבקו שייריהם את להעביר ורוצה טיט או בצק לש
"מילמולים". נקראים אלו גרגירים הבורות.6)טיט. טיט זה מפורש: חרס.7)במשנה כלי יפה8)עושי יפה נתייבש זה טיט

במים. נמחה לעור.9)ואינו מגיעים והם המקווה התות.10)במי מעץ הנוטף נימוחים12)דקל.11)שרף שאינם מפני
לגוף.13)במים. מלהגיע המים על מעכבים ודרכם14)אינם פירוש הפירות", לכלוכי שהם "מפני הטעם: מבואר שם בתוספתא

י"ב). הלכה י"א פרק (ראה חוצץ עליו מקפיד שאדם ומיעוט עליהם להקפיד אדם בני להעבירו.15)של וקשה יפה שנדבק
דומים].16) השיעורים שני ואולי דם. חוטי ממנו נמשכים בו וכשנוגעים להתייבש שהתחיל פירש, שם [רש"י א. כא, מנחות
לגמרי.17) ממנו נפרדו ולא הגוף מן (18)שנתלשו לגמרי כתלושים נידונים ואינם החוצץ דבר עליהם יש משנה).אם כסף
תחילה.19) הדחה בלי לטבול רשאית בעלה.20)אינה על תתגנה שלא כדי (תוספתא21)שמקפידה לכלוך שם יש אם אפילו

ד). הלכה אלה23)תחבושת.22)שם קשקשים לזה. זה חלקיו שני שקירב אחרי השבר על מתכת קשקשי קושר החובש
מזה. זה השבר חלקי יתרחקו שלא לקישוט.24)שומרים האף.25)שרשראות שהנשים26)נזמי זהב גרגירי של מחרוזות

צוואריהן. סביב בחזקה.27)עונדות הגוף.28)מהודקים ובין ביניהם ייכנסו והמים לבשר לחוצים קושרת29)אינם שהאשה
בראש.30)בצווארה. קשורים כשהם שחוצצים מודה יהודה רבי מדאי.31)שאפילו יותר אותם מהדקות הנשים אין

הצוואר.32) את שחובקים מתכת של במשנה:33)תכשיטים ואבק. זיעה ידי על ונידבקו השערות נסתבכו שרשרת. כעין סבך
- כפשוטה "והזקן" המלה ותתפרש מקפיד, האיש גם זה שבמקום באשה, ובין באיש בין שהמדובר משמע כאן מלשונו קילקי.

האיש. הבשר.34)זקן לתוך כולו נכנס נראה35)לא והוא ושקוף דק בקרום מכוסה החץ ואם הגלוי, בעור קצת שנדבק מפני
ה). הלכה שם (תוספתא חוצץ אינו - מגולה.36)לעין חוצץ.37)שאינו אינו שאסורים38)והחץ שטבלו טבילות חייבי ככל

שמש. הערב אחר עד ההקאה.39)בתרומה "א40)בשעת עקיבא: רבי אמר ד הלכה ח פרק שם מפניבתוספתא חוצצים ין
אינו הסתרים שבית הלכה, נפסקה שכבר מפני כמותו רבינו פסק לא עליו חולק אין שבתוספתא פי על ואף הסתרים". כבית שהוא

מים. לביאת ראוי להיות צריך אבל מים, ביאת מכה.41)צריך גבי על שמשימים שונים רטיות שערות42)מיני ששתי מפני
חוצצות. שתיים גם - למכה שבנדבקו רבינו משמיענו ט), הלכה (ראה חוצצת קשורה ואחת חוצצות אינן קשורות
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אֹו ּבצֹואה, אֹו ּבטיט מדּבק ראׁשם ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשהיּו ְְְְְִֵֶָָָָָֹֻאֹו
והֹוציאן ּונקבן מלמּטה עיניו ּבריסי ּׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשהיּו

חֹוצצין. אּלּו הרי - מלמעלה עיניו ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָּבריסי
.Èרגליו ׁשעל ּבעפר אדם יטּבל אינֹו43לא - טבל ואם . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ֵחֹוצץ.
.‡Èואף ּבטמאתן, הן הרי - והטּבילן ּובכלים ּבאדם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֻהאֹוחז

ידיו ׁשרּפה ּפי לא44על ׁשּמא ּגזרה הּמים, ּבהן ׁשּבאּו עד ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
טבילה להן עלתה - ּבמים ידיו הדיח ואם .45ירּפה. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

.·Èלאחֹורּה ּבנּה לּה46הּמפׁשלת עלתה לא - וטבלה ְְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֹ
ונדּבק ּבידיו אֹו הּתינֹוק ּברגלי טיט היה ׁשּמא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָטבילה;

נפל ׁשעלתה ואחר וחצץ, טבילה ּבׁשעת .47ּבאּמֹו ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
.‚Èׁשּקפצה אֹו ּבפיה ּׂשערּה ׁשּנתנה ׁשּקרצה48נּדה אֹו 49ידּה ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָָָָָ

ׁשּניה ּבין עצם ׁשּנמצא אֹו וכן50ּבּׂשפתֹותיה טבלה. לא ּכאּלּו - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ
טהרה - וטבלה וירדה ּבפיה מעֹות נתנה הּטמאים. ּכל ְְְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָָָָׁשאר

הּנּדה רּקּה51מּטמאת ּגב על טמאה היא והרי ונמצאת52, , ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֻֻ
לטמאה ּברק53ראׁשֹון ׁשּנגע ּבזב.ּכמי הּדין וכן הּנּדה. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ

.„Èהּׁשחי ּובית הראׁש קלקלי ּבאדם: חֹוצצין ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹואּלּו
ׁשהעלתה וגלד ׁשּבעין, ולפלּוף ׁשּבאיׁש, הּסתרים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּובית
הּצּפרן ׁשּתחת וצֹואה ּבּׂשרֹו, ׁשעל צֹואה ולכלּוכי ,54הּמּכה, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשעל הּדק הּׂשער והּוא הּקטן, ּוכׁשּות המדלּדלת, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻוצּפרן
חֹוצצין. אינן אּלּו ּכל - ְְִֵֵָָָּבּׂשרֹו

.ÂË- אחד קׁשר ּכאחת קׁשּורין ׁשהיּו יתר אֹו ּׂשערֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתי
אחת וּׂשערה ּבהן. ּבאין ׁשהּמים מּפני חֹוצצין, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאינן
אם אבל עליה; מקּפיד ׁשּיהיה והּוא חֹוצצת. - ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנקׁשרה
ּׂשערֹו רב ׁשּיהיה עד טבילה, לֹו עלתה - עליה מקּפיד 55אינֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ויראה הּגאֹונים. הֹורּו ּכזה עצמּה. ּבפני נימא נימא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָקׁשּור

ואינֹו טבילה, לענין חׁשּוב הּוא ּכגּופֹו אדם ׁשל ׁשּׂשערֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָלי,
הּׂשער רב ׁשּנאמר ּכדי עצמֹו ּבפני ּפי56ּכגּוף על אף אּלא , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

- עליו מקּפיד אינֹו אם נימא, נימא קׁשּור ראׁשֹו ּׂשער ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשּכל
על אחר לחֹוצץ נצטרף ּכן אם אּלא טבילה; לֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעלתה

הּנּדה57ּגּופֹו ואחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגּופֹו, רב הּכל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹונמצא
ּׂשער. ּבראׁשן ׁשּיׁש הּטמאין ׁשאר ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹואחד

.ÊËחֹופפת אּׁשה ׁשּתהיה היא, עזרא ּׂשערּה58ּתּקנת את ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מּיד ולטּבל ּבּלילה לחף לּה אפׁשר ואם ּתטּבל. ּכ ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹואחר

הּדחק ּובׁשעת מׁשּבח. זה הרי - לחפיפה מּפני59ּתכף אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ׁשּבת למֹוצאי וטֹובלת ׁשּבת ּבערב אפּלּו חֹופפת .60החלי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÊÈהּיֹום ּבאֹותֹו אם חֹוצץ: דבר עליה ונמצא ועלתה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָטבלה
חֹוזרת אּלא ׁשנּיה, ּפעם לחף צריכה אינּה - טבלה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשחפפה
ׁשנּיה ּפעם לחף צריכה - לאו ואם ּבלבד; מּיד 61וטֹובלת ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ְְִֹולטּבל.
.ÁÈּבנתר אּׁשה ּתחף ׁשּמקּטף62לא מּפני הּׂשער;63, את ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּבאהל ׁשּמסרי64ולא מּפני ּבחּמין,65, אּלא הּׂשער; את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מּׁשירין ׁשהחּמין מּפני חּמה, ּבחּמי הּׂשער66ואפּלּו את ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

הּׂשער את ּומקּבצין מקלקלין הּצֹוננין אבל אֹותֹו; ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּומסלסלין
ְִֵַּומתקּׁשר.

.ËÈוטבלה לבנּה ּתבׁשיל ׁשּנתנה לּה67נּדה עלתה לא - ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָָֹ
ידיה. ׁשעל הּׁשמנּונית מּפני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָטבילה,

.Îימים ׁשלׁשה ּבתֹו וטבלה: דם והֹוציא ּבבּׂשרּה ְְְְְְְִִִָָָָָָָָָּׂשרטה
חֹוצץ הּׂשריטֹות מקֹום אין חֹוצץ,68- - ימים ׁשלׁשה לאחר ; ְְְְִִֵֵֵַַַָָ

הּמּכה ּגּבי ׁשעל ּכּגלד ׁשם נקּפה ׁשהּדם לפלּוף69מּפני וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
להֹוריק70ׁשּבעין ׁשהתחיל והּוא יבׁש, היה אם חֹוצץ71, - ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ְִָּבנּדה.
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יחף.43) ההולך של רגליו על העולה קמא44)האבק תנא שלדעת משמע שאמר:"ירפה" שם שמעון רבי מדברי זה למד רבינו
מועיל. לא המקווה.45)זה מי שם נכנסו וכאילו המקווה מי עם מתחברים ידיו שעל גבה46)שהמים על תינוקה את הרכיבה
ערומה. החוצץ.47)כשהיא דבר עליה נמצא ולא לטבילתה סמוך בדקוה אם אפילו פסולה הטבילה והידקה.48)ולפיכך סגרה

בחוזק.49) לזו זו השפתיים שיניה50)הדביקה בין חוצץ עצם לה ונמצא ועלתה שטבלה רבי של בשפחתו מעשה ב: סו, נידה
אחרת. טבילה רבי כנידה.51)והצריכה וכלים אדם מטמאה אינה וגם לבעלה וטהורה הטומאה אב נגיעתה52)שהיא ידי על

המעות אחר: פירוש מטמא. הוא למעות ונדבק כשנתלש אבל אותה, מטמא אינו טבעי באופן בפיה הנמצא הרוק שלה. ברוק
הפירושים (שני לפה חוץ יצא שלא פי על אף עליו, משקה תורת זה רוק ותוספת רוק. מוצאים והם הפה בלוטי את מגרות שבפיה

שם). הר"ש וכלים.53)כתבם אדם ולא ומשקין אוכלין חוצצת.54)ומטמאה הבשר שכנגד אבל האצבע. בשר כנגד שלא
מרוב.55) בפחות חציצה אין מקפיד שבאינו י"ב, הלכה א בפרק למעלה כדי56)נתבאר מספיק השיער שרוב אומרים אנו אין

מקפיד. שאינו כרובו לרוב.57)לדונו מצטרפים חציצות מיני ששני רבינו משמיענו השערות.58)כאן את להפריד כדי סורקת,
לטבילתה.59) סמוך חמים מים תמצא שלא בערב60)כגון ראשון ביום לחוף הדין [והוא בשבת לחוף לה אפשר אי שהרי

בין אחד מיום יותר להרחיק שאין מלשונו, ונראה לדוגמא. שבת ומוצאי שבת ערב נקט ורבינו הדחק. בשעת שלישי בליל ולטבול
משנה)]. (כסף לטבילה בהן.61)חפיפה הרגישה ולא חציצות עוד ישנן שמא חוששין חציצה, נמצאה וגם שלם יום עבר אם

טפל.62) נקראת בערבית והבגדים. השיער לרחיצת בה שמשתמשים מאוד רכה אבן מפרש א משנה ב פרק בכלים רבינו
חוצצות.63) המנותקות והשערות "בחול"].64)מנתק, כתוב שלפנינו [בגמרא אלון. פירש: בגמרות66)מסבך.65)בערוך

עובר. הלכלוך ואין השיער את מקשה רש"י ופירש השער את "משרו" קרים מים פירוש מזיא" ומשרו "דקרירי כתוב: שבידינו
הלכלוך. להעברת עוזר זה לדעתו אולם השיער את שמקשים כן גם ומפרש משרו". "חמימי גורס שרבינו רחיצת67)ונראה בלי

(רש"י).68)ידיים. הבשר מן כחלק והוא רך עודנו זה מקום שעל הדם הראשונים ימים למכה,69)השלושה שחוץ פירוש,
משנה). וכסף ראב"ד (ראה ד משנה ט פרק במקוואות ששנינו כמו חוצץ, אינו עצמה המכה שעל גלד בהלכה70)אבל למעלה

בתוספ העין. שבתוך בליפלוף המדובר וכאן יבש, ובין לח בין חוצץ לעין מחוץ שליפלוף למדנו לפלוףא המתחיל דיבור שם ות
וממהר סמיך הוא שמבחוץ הלפלוף אבל ההתייבשות, את ומעכבת הלפלוף את מרטיבה העין שבתוך שהדמעה מפני פירשו,

כך71)להתייבש. כשנתייבש הדם חוצץ שבשריטה כמו משנה: הכסף מפרש "וכן" רבינו שכתב [ומה ירוק צבעו יבש לפלוף
והטור]. הרא"ש פירושי שם ראה חוצץ. שנתייבש הלפלוף גם



עג ze`ewn zekld - zah a"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹו ּבצֹואה, אֹו ּבטיט מדּבק ראׁשם ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשהיּו ְְְְְִֵֶָָָָָֹֻאֹו
והֹוציאן ּונקבן מלמּטה עיניו ּבריסי ּׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשהיּו

חֹוצצין. אּלּו הרי - מלמעלה עיניו ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָּבריסי
.Èרגליו ׁשעל ּבעפר אדם יטּבל אינֹו43לא - טבל ואם . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ֵחֹוצץ.
.‡Èואף ּבטמאתן, הן הרי - והטּבילן ּובכלים ּבאדם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֻהאֹוחז

ידיו ׁשרּפה ּפי לא44על ׁשּמא ּגזרה הּמים, ּבהן ׁשּבאּו עד ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
טבילה להן עלתה - ּבמים ידיו הדיח ואם .45ירּפה. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

.·Èלאחֹורּה ּבנּה לּה46הּמפׁשלת עלתה לא - וטבלה ְְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֹ
ונדּבק ּבידיו אֹו הּתינֹוק ּברגלי טיט היה ׁשּמא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָטבילה;

נפל ׁשעלתה ואחר וחצץ, טבילה ּבׁשעת .47ּבאּמֹו ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
.‚Èׁשּקפצה אֹו ּבפיה ּׂשערּה ׁשּנתנה ׁשּקרצה48נּדה אֹו 49ידּה ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָָָָָ

ׁשּניה ּבין עצם ׁשּנמצא אֹו וכן50ּבּׂשפתֹותיה טבלה. לא ּכאּלּו - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ
טהרה - וטבלה וירדה ּבפיה מעֹות נתנה הּטמאים. ּכל ְְְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָָָָׁשאר

הּנּדה רּקּה51מּטמאת ּגב על טמאה היא והרי ונמצאת52, , ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֻֻ
לטמאה ּברק53ראׁשֹון ׁשּנגע ּבזב.ּכמי הּדין וכן הּנּדה. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ

.„Èהּׁשחי ּובית הראׁש קלקלי ּבאדם: חֹוצצין ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹואּלּו
ׁשהעלתה וגלד ׁשּבעין, ולפלּוף ׁשּבאיׁש, הּסתרים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּובית
הּצּפרן ׁשּתחת וצֹואה ּבּׂשרֹו, ׁשעל צֹואה ולכלּוכי ,54הּמּכה, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשעל הּדק הּׂשער והּוא הּקטן, ּוכׁשּות המדלּדלת, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻוצּפרן
חֹוצצין. אינן אּלּו ּכל - ְְִֵֵָָָּבּׂשרֹו

.ÂË- אחד קׁשר ּכאחת קׁשּורין ׁשהיּו יתר אֹו ּׂשערֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתי
אחת וּׂשערה ּבהן. ּבאין ׁשהּמים מּפני חֹוצצין, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאינן
אם אבל עליה; מקּפיד ׁשּיהיה והּוא חֹוצצת. - ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנקׁשרה
ּׂשערֹו רב ׁשּיהיה עד טבילה, לֹו עלתה - עליה מקּפיד 55אינֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ויראה הּגאֹונים. הֹורּו ּכזה עצמּה. ּבפני נימא נימא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָקׁשּור

ואינֹו טבילה, לענין חׁשּוב הּוא ּכגּופֹו אדם ׁשל ׁשּׂשערֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָלי,
הּׂשער רב ׁשּנאמר ּכדי עצמֹו ּבפני ּפי56ּכגּוף על אף אּלא , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

- עליו מקּפיד אינֹו אם נימא, נימא קׁשּור ראׁשֹו ּׂשער ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשּכל
על אחר לחֹוצץ נצטרף ּכן אם אּלא טבילה; לֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעלתה

הּנּדה57ּגּופֹו ואחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגּופֹו, רב הּכל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹונמצא
ּׂשער. ּבראׁשן ׁשּיׁש הּטמאין ׁשאר ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹואחד

.ÊËחֹופפת אּׁשה ׁשּתהיה היא, עזרא ּׂשערּה58ּתּקנת את ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מּיד ולטּבל ּבּלילה לחף לּה אפׁשר ואם ּתטּבל. ּכ ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹואחר

הּדחק ּובׁשעת מׁשּבח. זה הרי - לחפיפה מּפני59ּתכף אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ׁשּבת למֹוצאי וטֹובלת ׁשּבת ּבערב אפּלּו חֹופפת .60החלי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÊÈהּיֹום ּבאֹותֹו אם חֹוצץ: דבר עליה ונמצא ועלתה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָטבלה
חֹוזרת אּלא ׁשנּיה, ּפעם לחף צריכה אינּה - טבלה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשחפפה
ׁשנּיה ּפעם לחף צריכה - לאו ואם ּבלבד; מּיד 61וטֹובלת ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ְְִֹולטּבל.
.ÁÈּבנתר אּׁשה ּתחף ׁשּמקּטף62לא מּפני הּׂשער;63, את ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּבאהל ׁשּמסרי64ולא מּפני ּבחּמין,65, אּלא הּׂשער; את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מּׁשירין ׁשהחּמין מּפני חּמה, ּבחּמי הּׂשער66ואפּלּו את ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

הּׂשער את ּומקּבצין מקלקלין הּצֹוננין אבל אֹותֹו; ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּומסלסלין
ְִֵַּומתקּׁשר.

.ËÈוטבלה לבנּה ּתבׁשיל ׁשּנתנה לּה67נּדה עלתה לא - ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָָֹ
ידיה. ׁשעל הּׁשמנּונית מּפני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָטבילה,

.Îימים ׁשלׁשה ּבתֹו וטבלה: דם והֹוציא ּבבּׂשרּה ְְְְְְְִִִָָָָָָָָָּׂשרטה
חֹוצץ הּׂשריטֹות מקֹום אין חֹוצץ,68- - ימים ׁשלׁשה לאחר ; ְְְְִִֵֵֵַַַָָ

הּמּכה ּגּבי ׁשעל ּכּגלד ׁשם נקּפה ׁשהּדם לפלּוף69מּפני וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
להֹוריק70ׁשּבעין ׁשהתחיל והּוא יבׁש, היה אם חֹוצץ71, - ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ְִָּבנּדה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יחף.43) ההולך של רגליו על העולה קמא44)האבק תנא שלדעת משמע שאמר:"ירפה" שם שמעון רבי מדברי זה למד רבינו
מועיל. לא המקווה.45)זה מי שם נכנסו וכאילו המקווה מי עם מתחברים ידיו שעל גבה46)שהמים על תינוקה את הרכיבה
ערומה. החוצץ.47)כשהיא דבר עליה נמצא ולא לטבילתה סמוך בדקוה אם אפילו פסולה הטבילה והידקה.48)ולפיכך סגרה

בחוזק.49) לזו זו השפתיים שיניה50)הדביקה בין חוצץ עצם לה ונמצא ועלתה שטבלה רבי של בשפחתו מעשה ב: סו, נידה
אחרת. טבילה רבי כנידה.51)והצריכה וכלים אדם מטמאה אינה וגם לבעלה וטהורה הטומאה אב נגיעתה52)שהיא ידי על

המעות אחר: פירוש מטמא. הוא למעות ונדבק כשנתלש אבל אותה, מטמא אינו טבעי באופן בפיה הנמצא הרוק שלה. ברוק
הפירושים (שני לפה חוץ יצא שלא פי על אף עליו, משקה תורת זה רוק ותוספת רוק. מוצאים והם הפה בלוטי את מגרות שבפיה

שם). הר"ש וכלים.53)כתבם אדם ולא ומשקין אוכלין חוצצת.54)ומטמאה הבשר שכנגד אבל האצבע. בשר כנגד שלא
מרוב.55) בפחות חציצה אין מקפיד שבאינו י"ב, הלכה א בפרק למעלה כדי56)נתבאר מספיק השיער שרוב אומרים אנו אין

מקפיד. שאינו כרובו לרוב.57)לדונו מצטרפים חציצות מיני ששני רבינו משמיענו השערות.58)כאן את להפריד כדי סורקת,
לטבילתה.59) סמוך חמים מים תמצא שלא בערב60)כגון ראשון ביום לחוף הדין [והוא בשבת לחוף לה אפשר אי שהרי

בין אחד מיום יותר להרחיק שאין מלשונו, ונראה לדוגמא. שבת ומוצאי שבת ערב נקט ורבינו הדחק. בשעת שלישי בליל ולטבול
משנה)]. (כסף לטבילה בהן.61)חפיפה הרגישה ולא חציצות עוד ישנן שמא חוששין חציצה, נמצאה וגם שלם יום עבר אם

טפל.62) נקראת בערבית והבגדים. השיער לרחיצת בה שמשתמשים מאוד רכה אבן מפרש א משנה ב פרק בכלים רבינו
חוצצות.63) המנותקות והשערות "בחול"].64)מנתק, כתוב שלפנינו [בגמרא אלון. פירש: בגמרות66)מסבך.65)בערוך

עובר. הלכלוך ואין השיער את מקשה רש"י ופירש השער את "משרו" קרים מים פירוש מזיא" ומשרו "דקרירי כתוב: שבידינו
הלכלוך. להעברת עוזר זה לדעתו אולם השיער את שמקשים כן גם ומפרש משרו". "חמימי גורס שרבינו רחיצת67)ונראה בלי

(רש"י).68)ידיים. הבשר מן כחלק והוא רך עודנו זה מקום שעל הדם הראשונים ימים למכה,69)השלושה שחוץ פירוש,
משנה). וכסף ראב"ד (ראה ד משנה ט פרק במקוואות ששנינו כמו חוצץ, אינו עצמה המכה שעל גלד בהלכה70)אבל למעלה

בתוספ העין. שבתוך בליפלוף המדובר וכאן יבש, ובין לח בין חוצץ לעין מחוץ שליפלוף למדנו לפלוףא המתחיל דיבור שם ות
וממהר סמיך הוא שמבחוץ הלפלוף אבל ההתייבשות, את ומעכבת הלפלוף את מרטיבה העין שבתוך שהדמעה מפני פירשו,

כך71)להתייבש. כשנתייבש הדם חוצץ שבשריטה כמו משנה: הכסף מפרש "וכן" רבינו שכתב [ומה ירוק צבעו יבש לפלוף
והטור]. הרא"ש פירושי שם ראה חוצץ. שנתייבש הלפלוף גם
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.‡Îחֹוצץ.72ּכחל - העין ּגב ׁשעל חֹוצץ; אינֹו - ׁשּבעין ִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּפֹורחֹות עיניה היּו חֹוצץ73ואם אינֹו העין ּגּבי על אף -74. ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

.·Îלּה עלתה לא - ּביֹותר עּצמתן אֹו ּביֹותר עיניה ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּפתחה
טהרֹות לענין אמּורים? ּדברים ּבּמה אבל75טבילה. ; ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָ

ּתבׁשיל ׁשּנתנּה ּפי על אף מּתרת. זֹו הרי - לבעלּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻלהּתירּה
ּכחל, עינּה ּגב על ׁשהיה אֹו יׁשן, ּׂשרט ּבּה ׁשהיה אֹו ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹלבנּה,

לבעלּה מּתרת זֹו הרי - עּצמתן אֹו עיניה ּפתחה ׁשּכל76ּובין . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
מּדבריהן, אּלא חֹוצצין אינן ּבהן וכּיֹוצא האּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּדברים

גזרּו לא ּביאה לענין ּגזרּו, טהרֹות החֹוצץ77ּולענין וכל . ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹ
וחֹוצץ טהרֹות, לענין הּטמאין ּבׁשאר חֹוצץ - לטהרֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּבנּדה

טבילה ּבׁשעת .78ּבגר ְְְִִֵַָ
.‚Îּפי על אף חֹוצץ, ּדבר עליו ונמצא ועלה ׁשּטבל ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָמי

הּמין ּבאֹותֹו ּבטמאתֹו,79ׁשּנתעּסק הּוא הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֻֻ
קדם עלי זה היה ׁשּלא ּבוּדאי אני יֹודע ׁשּיאמר: ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹעד

טמא והחזק הֹואיל טמאתֹו80הּטבילה. על טמא העמד - ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻ
ׁשּטהר ּבוּדאי ׁשּתדע .81עד ְֵֶֶַַַַַָ

ׁשליׁשי ¦¦§¤¤ּפרק

הּזפת‡. ּבהן. וכּיֹוצא והחמר הּזפת ּבכלים: חֹוצצין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָואּלּו
אינן מאחֹוריהן חֹוצצין, מּתֹוכן - וׁשּבצלֹוחית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשּבכֹוס
מּבעל אבל האּמן; מּבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻחֹוצצין.
ׁשּבתמחּוי הּזפת חֹוצצין. מאחֹוריהן ּבין מּתֹוכן ּבין - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּבית
ּבין הּבית מּבעל ּבין מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוׁשּבקערה,

חֹוצצין. - האּמן ְִִֵָָֻמּבית
ּבתמחּוי·. ּבין ּבצלֹוחית ּבין ּבכֹוס ּבין והּקֹומֹוס, ְְְְְִִֵֵֵַַַֹהּמר

ּבין מּתֹוכן ּבין האּמן, מּבית ּבין הּבית מּבעל ּבין ְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֻּוקערה,
על ּבהן וכּיֹוצא חמר אֹו זפת היה חֹוצצין. - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאחֹוריהן
חֹוצצין, - נקּיים היּו אם הּדרּגׁש: ועל הּׁשלחן ועל ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָֻהּטבלא
מּפני חֹוצצין, אינן - הּבלּוסין ועל עליהן; ׁשּמקּפיד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמּפני

עליהן. מקּפיד ְֲִֵֵֶֶַׁשאינֹו
עני‚. ׁשל מּטֹות על חֹוצצין; - הּבית ּבעל מּטֹות על ְִִִִִֶַַַַַַָָהיּו

- זּקקין ועל חֹוצץ; - הּבית ּבעל אּכף על חֹוצצין. אינן -ְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֻ
חֹוצץ. - צדדין מּׁשני הּמרּדעת על חֹוצץ. ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָאינֹו

חכמים,„. ּתלמידי ּבגדי על ּבהן וכּיֹוצא חמר אֹו זפת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיּו
מלּבּוׁשן על ׁשּמקּפידין מּפני חֹוצץ, - אחד מּצד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאפּלּו
מּצד חֹוצץ, - צדדין מּׁשני הארץ: עּמי ּבגדי על נקי. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלהיֹות

חֹוצץ. אינֹו - ֵֵֶָאחד
וׁש‰. זּפתים ׁשל הּמטּפחֹות על מפּסליהיּו וׁשל יֹוצרים ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

חֹוצצין. אינן - ְִִֵָָאילנֹות

.Âׁשאינֹו מּפני חֹוצץ, אינֹו - ּבגדיו על דם ׁשהיה ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָטּבח
ְִַמקּפיד.

.Êּכל וכן חֹוצץ. אינֹו - ּבגדֹו על רבב ׁשהיה רבב ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹמֹוכר
ּורבב דם ּבגדֹו על והיה רבב מֹוכר הּטּבח היה ּבזה. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּכּיֹוצא
אינֹו אֹו ּומקּפיד, ׁשנים ׁשהן מּפני חֹוצץ, אם ספק זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ

מקּפיד. ואינֹו היא מלאכּתֹו ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַחֹוצץ,
.Á- מּתֹוכֹו הּסנּדל על ּבהן וכּיֹוצא החמר אֹו הּזפת ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה

מלמעלה - הּספסל על חֹוצץ. אינֹו מּלמּטה חֹוצץ, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָמלמעלה
חֹוצץ. אינֹו מּלמּטה חֹוצץ, הּצדדין מן ְְִִִֵֵֵַַָָאֹו

.Ëמּתֹוכן ּבין המכּבׁשין, וׁשּבּקּתדרה ׁשּבכּסא צֹואה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻלכלּוכי
חֹוצצין, אינן - הּצדדין מן ּבין מּלמּטה ּבין מאחֹוריהן, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּבין
ׁשּבּכֹוס ׁשמרים לכלּוכי אבל אֹותן. מעבירין ׁשהּמים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּפני
יד ׁשעל והּבצק והּטיט וׁשּבּזּוג, ׁשּבׁשיר והּמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָוׁשּבּצלֹוחית,
חֹוצצין. - הגלידּו] חֹוצצין; [אינן הּמגרפה יד וׁשעל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻהּקרּדם

.Èּובחמר ּבזפת ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל הּוא, ּברּור ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָּדבר
מקּפיד ׁשאינֹו מּפני - ּבכלים חֹוצצין ׁשאינן ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא
וכּיֹוצא ּבחמר אֹו ּבזפת חפּוי הּכלי רב היה אם ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּוא.
ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו טבילה, לֹו עלתה לא - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבהן
ּכל אּלא הּכלים, מן ּבכלי הפרׁש זה ּבדבר אין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמקּפיד.

זה. ּבדבר ׁשוין ְִִֵֶַָָָהּכלים
.‡Èאֹו ּכדרּכן, ׁשּלא ׁשהכניסן חלּולין ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל

- ונׁשּברּו מּתכת ׁשל ׁשהיּו אֹו מרקן, ולא ּכדרּכן ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהכניסן
טבילה. להן עלתה ְְִֶָָָָֹלא

.·Èמּפני טבל, לא ּכאּלּו - והטּבילֹו למּטה ּפיו ׁשהפ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹּכלי
נכנסין הּמים ׁשאין מקֹום ּבֹו היה ּבכּלֹו. נכנסין הּמים ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשאין
על ׁשּיּטּנּו עד טבילה לֹו עלתה לא - צּדֹו על ׁשּיּטּנּו עד ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבֹו

ִצּדֹו.
.‚Èטהֹור אינֹו - ּבאמצע ורחב ּומּכאן מּכאן צר ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּכלי

צּדֹו. על ׁשּיּטּנּו ִֶֶַַַעד
.„Èעל ׁשּיּטּנה עד טהֹורה אינּה - ׁשֹוקע ׁשּפיה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָצלֹוחית

ִָצּדּה.
.ÂËׁשּיּכנסּו ּכדי מּצּדּה, ׁשּיּקבּנה עד טהֹורה אינּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקלמרין

ׁשּבּה. לעקמּומּיּות ְִִֶַַַָָהּמים
.ÊËמטּבילין - ונטמא רפּוי ׁשעליה הּׁשיר ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבהמה

ּבמקֹומֹו. ְִאֹותֹו
.ÊÈּכן אם אּלא ׁשּבֹו, ּבּפחמין הּקמקּום את אדם יטּביל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלא

ְִֵׁשפׁשף.
.ÁÈהיה טבל. לא ּכאּלּו - והטּבילֹו מׁשקין מלא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּכלי

מּפני ּכאחת, טהֹורין והּכלי הּמים הרי - והטּבילֹו מים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָמלא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם).72) (נדה בעיניהן נותנות שהנשים כחול תדיר.73)צבע ופותחת הכוחל74)עוצמת את מורידה העפעפיים שתנועת מפני
שם). (רש"י ממש בה שאין מאוד דקה שיכבה רק נטמאו.75)ונשארה בטהרות נגעה בקיצור76)שאם ומונה חוזר רבינו

לא לפיכך בהם, נגעו יבוש מדין ושניהם בבשרה לשרטה במקומו שהשווהו מפני שבעין, ליפלוף על ודילג ההלכות כל את נמרץ
שניהם. למנות בכך צורך טהרות77)ראה לעניין הכי אתמר כי אלא שמעתתא, הני ככל הילכתא "ולית שם: בנידה גורס הרי"ף

אבל נאמר, טהרות לעניין - שחוצצים שנאמר ומה האלה, השמועות ככל הלכה אין פירוש, דמי". שפיר לבעלה אבל איתמר,
מותרת. וטבילה.78)לבעלה מילה צריך המתגייר גוי לגירותו. טובל בו.79)כשהוא שנתעסק אחר גופו על לפני80)שנמצא

בטומאתו.81)הטבילה. ונשאר טבילה בשעת בשרו על החוצץ הדבר היה שמא ספק, וכאן

ze`ewn zekld - zah a"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכמֹו ּבמקוה, טהרה להן יׁש אכליןׁשהּמים ּבטמאת ׁשּבארנּו ְְְְְְֳֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - רגלים מי מלא הּכלי היה ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּומׁשקין.
ׁשּירּבּו ּכדי ּפנּוי הּכלי רב היה אם חּטאת: מי ּבֹו היה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמים.
לאו ואם טהֹור; זה הרי - ׁשּבתֹוכֹו חּטאת מי על מקוה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמי
ּבין ׁשחֹוצצין מׁשקין ׁשאר הן ּוכאּלּו ּבטמאתֹו, הּוא עדין -ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻ

הּמקוה. מי ּובין הּכלי ְְִִֵֵֶַַּגּוף
.ËÈאֹו לבן יין מלא והיה טמא, וגּבֹו טהֹור ׁשּתֹוכֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּכלי

ּפנּוי הּכלי רב היה אם הרב: אחר הֹולכין - והטּבילֹו ְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹֹחלב,
מּדבריהן. ׁשּטמאתֹו מּפני טהֹור, - ּבתֹוכֹו הּמים ׁשּירּבּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכדי
לֹו עלתה לא - מׁשקין ׁשאר אֹו אדם יין ּבֹו היה אם ְְְֲִִִַַָָָָָָָֹֹאבל

ְִָטבילה.
.Î,טֹופח טיט ּפיו על והיה טמאין, מים מלא ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלגין

טיט היה ואם טהֹור. - והטּבילֹו ּבּמים, ׁשֹוקע הּטיט ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָוהיה
ּבלבנה ׁשּנתנּה טּבעת וכן טבל. לא ּכאּלּו - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּיון
- יון טיט היה ואם טהֹורה. - והטּבילּה טֹופח טיט ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָׁשל

טבלה. לא ְְִָָֹּכאּלּו
.‡Îּבגדי קׁשרי סתם ּבהן: הּמים ׁשּיבֹואּו צריכין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו

ּבעלי ּבגדי וקׁשרי חֹוצצין. - עליהן הקּפיד ואם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַענּיים;
אינן - עליהן מקּפיד אינֹו ואם חֹוצצין; סתמן - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָּבּתים
וחבט מאליהן. ׁשּנקׁשרּו הּבגדים נימי וקׁשרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָחֹוצצין.
עם דבּוקה ׁשהּקציצה ּבזמן ראׁש ׁשל ּותפּלה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּסנּדל.
עֹולה ׁשאינּה ּבזמן זרֹוע ׁשל ּותפּלה וחזקה. ׁשּבּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהרצּועה
מּקׁשרים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל והּתּורמיל. החמת ואזני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹויֹורדת.

להּתירם. עתיד ׁשאינֹו ְְִִִֵֶַָָָּותפרים
.·Îׁשּבפתחי הּקׁשרים הּמים: ּבהן ׁשּיבֹואּו ׁשּצריכין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואּלּו

ׁשּבּכתף. לּולאֹות קׁשרי וכן לּולאֹות. עּׂשּויין ׁשהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהחלּוק
ׁשאינּה ּבזמן ראׁש ׁשל ּותפּלה למּתח. צרי סדין ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוּׂשפה
ויֹורדת. עֹולה ׁשהיא ּבזמן זרֹוע וׁשל ּברצּועה. ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָקבּועה
ּכל וכן ׁשּקׁשרן. הּבגדים נימי וקׁשרי סנּדל. ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשנצים
הּסּלין ּולמתחן. לגּלֹותן עתיד ׁשהּוא הּמקֹומֹות ּבאּלּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּכּיֹוצא
היּו ואם לחּטט, צרי - חזקים היּו אם ּבד: וׁשל ּגת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשל
ׁשּיבֹואּו צריכים - עֹור ׁשל והּכסת הּכר לנער. צרי - ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָרפים

הּמים. ִֶַַָּבהן
.‚Îאינן - והּתפּלה והּקמיע והאּמּום והּכּדּור עגּלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכסת

ּדרּכֹו ׁשאין ּכל הּכלל: זה לחללן. הּמים ׁשּיבֹואּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹצריכין
סתּום. טֹובל - ּולהכניס ְְְִִֵַָלהֹוציא

.„Îהּמים ּבהן ׁשּיּכנסּו צריכין - המכּבסין ּבגדים ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻהּמטּביל
וינּוחּו ׁשּיבעּבעּו עד - נגּובין הטּבילן ׁשּיבעּבעּו. ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָעד

ְִִָמּבעּבּוען.
.‰Îועתיד צרּכן מּכדי יֹותר ארּכים ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻּכל

ּדלי ׁשלׁשלת ּכיצד? הּמּדה. מקֹום עד מטּבילן - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָלקצצן
הּׁשלׁשלת מן מטּביל עּׂשרה. - וקטן טפחים, ארּבעה - ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָגדֹול

טהֹור. והּׁשאר ּבלבד, זֹו מּדה ְְְִִַַַָָָעד
.ÂÎ- הּכל והטּביל אחרים ּכלים ּבתֹוכֹו ׁשּנתן טמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכלי

ׁשהרי ּביֹותר; צר הּכלי ׁשּפי ּפי על אף טבילה, להן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעלתה
- הּגדֹול לּכלי טבילה ׁשעלתה ּומּתֹו לֹו, נכנסין ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָהּמים
והטּביל צּדֹו על הּטהּו ואם ׁשּבתֹוכֹו. לּכלים טבילה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָעלתה

ל ּכׁשפֹופרת- רחב ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה להן עלתה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹא

טמאים ּכלים לתֹוכֹו ונתן טהֹור הּכלי היה אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָהּנֹוד.
רחב ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה להן עלתה לא - ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹוהטּבילן
אבל לתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנֹוד. ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָּכׁשפֹופרת
ואפּלּו ּכלל, טהֹורין ּכלים לתֹו ּכלים מטּבילין אין - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָֹלקדׁש

ּבמקֹומֹו. למעלה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבקּפה, אֹו ּבסל ְְְְְְְִֵֶַַַָָָֻהיּו

רביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ׁשּנאמר:‡. ּבהן; טֹובלין מכּנסין מים ׁשּכל ּתֹורה, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻּדין
להעלֹות ּכדי ּבהן ׁשּיהיה והּוא מקֹום. מּכל - מים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמקוה
חכמים: ׁשערּו אחת. ּבבת האדם ּגּוף לכל טבילה ּכדי ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָּבהן
מחזיק הּוא זה וׁשעּור אּמֹות. ׁשלׁש ּברּום אּמה על ְְֲִִֶַַַַַָָָאּמה

ׁשאּובין. ׁשאינן ּבין ׁשאּובין ּבין מים. סאה ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָארּבעים
ולא·. לטבילה. ּפסּולין הּׁשאּובין ׁשהּמים סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָֹמּדברי

ׁשלׁשה לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין ׁשאינן מים מקוה אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעֹוד,
מים ׁשּפּסּול ּפי על אף הּכל. ּפסלּו - ׁשאּובין מים ְְִִִִִִֶַַַַַָֹֻלּגין
אֹומר: הּוא ׁשהרי ּבהּקׁש. למדּוהּו סֹופרים, מּדברי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָׁשאּובין
ּתפיסת ּבֹו אין הּמעין טהֹור. יהיה מים מקוה ּובֹור מעין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָא
ׁשאּובין. מים ּכּלֹו ׁשהרי אדם, ּבידי ּכּלֹו והּבֹור ּכלל, אדם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻיד
צרי ואין ּכבֹור, ׁשאּוב ּכּלֹו יהיה לא הּמקוה חכמים: ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֻאמרּו
יד ּתפיסת ּבֹו יׁש אם אּלא ּכמעין, ׁשמים ּבידי ּכּלֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻלהיֹות

ּכׁשר. - ֵָָָאדם
להם‚. וירדּו לנּגבם הּגג ּבראׁש קנקּנים הּמּניח ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹּכיצד?

זה הרי - הּגׁשמים עֹונת ׁשהיא ּפי על אף ונתמּלאּו, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּגׁשמים
ּכׁשרים מהם הּנקוים והּמים יכּפם אֹו הּקנקּנים את ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹיׁשּבר
לא ׁשהרי ּבכלים, היּו האּלּו הּמים ׁשּכל ּפי על ואף ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלטּבל,
הרי - והערם הּקנקּנים את הגּביּה אם ,לפיכ ּבידֹו. ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמלאן

ׁשאּובין. ׁשּבהם הּמים ְִִֶֶַַָָּכל
אחד„. זמן, ּובכל עת ּבכל ּתמיד הּצּנֹור ּתחת ּכלים ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמּניח

וכּיֹוצא אבנים ּכלי אפּלּו ּגדֹולים, ּכלים ואחד קטּנים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּכלים
- גׁשמים מי ונתמּלאּו טמאה, מקּבלין ׁשאינן מּכלים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבהן
הּמים - ׁשברן אֹו ּפיהן על ּכפאן ואם ּפסּולין. אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהרי
נתמּלאּו; לדעּתֹו ׁשהרי ּדבר, לכל ּכׁשאּובין מהן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנקוין
הּצּנֹור ּתחת הּכלים ׁשכח ואפּלּו מים. לקּלח הּצּנֹור ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָׁשחזקת
את הּמּניח וכן הּמּניח. מּפני הּׁשֹוכח על ּגזרּו ּפסּולין, -ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָ
ׁשּבהן הּמים - ונתמּלאּו העבים קּׁשּור ּבעת ּבחצר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים
ּבחצר הּׁשֹוכח על ּגזרּו וכן נתמּלאּו. לדעּתֹו ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּפסּולין,
ּפּזּור ּבעת ּבחצר הּניחן מּניח. מּׁשּום עבים קּׁשּור ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשעת
ׁשּמּניחן ּכמֹו ּכׁשרין, אּלּו הרי - ונתמּלאּו עבים ּובאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָעבים
ונתּפּזרּו העבים קּׁשּור ּבעת הּניחן אם וכן לנּגבן. הּגג ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבראׁש
אֹו ׁשברן ואם ּכׁשרין. אּלּו הרי - ונתמּלאּו ונתקּׁשרּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָוחזרּו

ּכׁשרין. מהן הּנקוין הּמים - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכפאן
ּפי‰. על אף מים, ונתמּלא ּבמקוה עציץ ׁשּׁשכח ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּסּיד

רב ּבֹו יׁש העציץ והרי מעט אּלא ּבּמקוה נׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
הּמקוה ונמצא ּבמקֹומֹו העציץ את יׁשּבר זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּמקוה
ּכדי הּמקוה ּבתֹו הּקנקּנים את המסּדר וכן ּכׁשר. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻּכּלֹו
מימיו את הּמקוה ׁשּבלע ּפי על אף מים, ונתמּלאּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלחּסמן
הרי - הּקנקּנים ׁשּבתֹו מים אּלא ּכלל מים ׁשם נׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹולא
ּכׁשר. מקוה מהן הּנקוין והּמים הּקנקּנים את יׁשּבר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹזה
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ּכמֹו ּבמקוה, טהרה להן יׁש אכליןׁשהּמים ּבטמאת ׁשּבארנּו ְְְְְְֳֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - רגלים מי מלא הּכלי היה ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּומׁשקין.
ׁשּירּבּו ּכדי ּפנּוי הּכלי רב היה אם חּטאת: מי ּבֹו היה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמים.
לאו ואם טהֹור; זה הרי - ׁשּבתֹוכֹו חּטאת מי על מקוה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמי
ּבין ׁשחֹוצצין מׁשקין ׁשאר הן ּוכאּלּו ּבטמאתֹו, הּוא עדין -ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻ

הּמקוה. מי ּובין הּכלי ְְִִֵֵֶַַּגּוף
.ËÈאֹו לבן יין מלא והיה טמא, וגּבֹו טהֹור ׁשּתֹוכֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּכלי

ּפנּוי הּכלי רב היה אם הרב: אחר הֹולכין - והטּבילֹו ְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹֹחלב,
מּדבריהן. ׁשּטמאתֹו מּפני טהֹור, - ּבתֹוכֹו הּמים ׁשּירּבּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכדי
לֹו עלתה לא - מׁשקין ׁשאר אֹו אדם יין ּבֹו היה אם ְְְֲִִִַַָָָָָָָֹֹאבל

ְִָטבילה.
.Î,טֹופח טיט ּפיו על והיה טמאין, מים מלא ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלגין

טיט היה ואם טהֹור. - והטּבילֹו ּבּמים, ׁשֹוקע הּטיט ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָוהיה
ּבלבנה ׁשּנתנּה טּבעת וכן טבל. לא ּכאּלּו - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּיון
- יון טיט היה ואם טהֹורה. - והטּבילּה טֹופח טיט ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָׁשל

טבלה. לא ְְִָָֹּכאּלּו
.‡Îּבגדי קׁשרי סתם ּבהן: הּמים ׁשּיבֹואּו צריכין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו

ּבעלי ּבגדי וקׁשרי חֹוצצין. - עליהן הקּפיד ואם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַענּיים;
אינן - עליהן מקּפיד אינֹו ואם חֹוצצין; סתמן - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָּבּתים
וחבט מאליהן. ׁשּנקׁשרּו הּבגדים נימי וקׁשרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָחֹוצצין.
עם דבּוקה ׁשהּקציצה ּבזמן ראׁש ׁשל ּותפּלה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּסנּדל.
עֹולה ׁשאינּה ּבזמן זרֹוע ׁשל ּותפּלה וחזקה. ׁשּבּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהרצּועה
מּקׁשרים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל והּתּורמיל. החמת ואזני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹויֹורדת.

להּתירם. עתיד ׁשאינֹו ְְִִִֵֶַָָָּותפרים
.·Îׁשּבפתחי הּקׁשרים הּמים: ּבהן ׁשּיבֹואּו ׁשּצריכין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואּלּו

ׁשּבּכתף. לּולאֹות קׁשרי וכן לּולאֹות. עּׂשּויין ׁשהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהחלּוק
ׁשאינּה ּבזמן ראׁש ׁשל ּותפּלה למּתח. צרי סדין ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוּׂשפה
ויֹורדת. עֹולה ׁשהיא ּבזמן זרֹוע וׁשל ּברצּועה. ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָקבּועה
ּכל וכן ׁשּקׁשרן. הּבגדים נימי וקׁשרי סנּדל. ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשנצים
הּסּלין ּולמתחן. לגּלֹותן עתיד ׁשהּוא הּמקֹומֹות ּבאּלּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּכּיֹוצא
היּו ואם לחּטט, צרי - חזקים היּו אם ּבד: וׁשל ּגת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשל
ׁשּיבֹואּו צריכים - עֹור ׁשל והּכסת הּכר לנער. צרי - ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָרפים

הּמים. ִֶַַָּבהן
.‚Îאינן - והּתפּלה והּקמיע והאּמּום והּכּדּור עגּלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכסת

ּדרּכֹו ׁשאין ּכל הּכלל: זה לחללן. הּמים ׁשּיבֹואּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹצריכין
סתּום. טֹובל - ּולהכניס ְְְִִֵַָלהֹוציא

.„Îהּמים ּבהן ׁשּיּכנסּו צריכין - המכּבסין ּבגדים ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻהּמטּביל
וינּוחּו ׁשּיבעּבעּו עד - נגּובין הטּבילן ׁשּיבעּבעּו. ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָעד

ְִִָמּבעּבּוען.
.‰Îועתיד צרּכן מּכדי יֹותר ארּכים ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻּכל

ּדלי ׁשלׁשלת ּכיצד? הּמּדה. מקֹום עד מטּבילן - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָלקצצן
הּׁשלׁשלת מן מטּביל עּׂשרה. - וקטן טפחים, ארּבעה - ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָגדֹול

טהֹור. והּׁשאר ּבלבד, זֹו מּדה ְְְִִַַַָָָעד
.ÂÎ- הּכל והטּביל אחרים ּכלים ּבתֹוכֹו ׁשּנתן טמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכלי

ׁשהרי ּביֹותר; צר הּכלי ׁשּפי ּפי על אף טבילה, להן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעלתה
- הּגדֹול לּכלי טבילה ׁשעלתה ּומּתֹו לֹו, נכנסין ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָהּמים
והטּביל צּדֹו על הּטהּו ואם ׁשּבתֹוכֹו. לּכלים טבילה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָעלתה

ל ּכׁשפֹופרת- רחב ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה להן עלתה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹא

טמאים ּכלים לתֹוכֹו ונתן טהֹור הּכלי היה אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָהּנֹוד.
רחב ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה להן עלתה לא - ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹוהטּבילן
אבל לתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנֹוד. ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָּכׁשפֹופרת
ואפּלּו ּכלל, טהֹורין ּכלים לתֹו ּכלים מטּבילין אין - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָֹלקדׁש

ּבמקֹומֹו. למעלה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבקּפה, אֹו ּבסל ְְְְְְְִֵֶַַַָָָֻהיּו

רביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ׁשּנאמר:‡. ּבהן; טֹובלין מכּנסין מים ׁשּכל ּתֹורה, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻּדין
להעלֹות ּכדי ּבהן ׁשּיהיה והּוא מקֹום. מּכל - מים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמקוה
חכמים: ׁשערּו אחת. ּבבת האדם ּגּוף לכל טבילה ּכדי ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָּבהן
מחזיק הּוא זה וׁשעּור אּמֹות. ׁשלׁש ּברּום אּמה על ְְֲִִֶַַַַַָָָאּמה

ׁשאּובין. ׁשאינן ּבין ׁשאּובין ּבין מים. סאה ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָארּבעים
ולא·. לטבילה. ּפסּולין הּׁשאּובין ׁשהּמים סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָֹמּדברי

ׁשלׁשה לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין ׁשאינן מים מקוה אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעֹוד,
מים ׁשּפּסּול ּפי על אף הּכל. ּפסלּו - ׁשאּובין מים ְְִִִִִִֶַַַַַָֹֻלּגין
אֹומר: הּוא ׁשהרי ּבהּקׁש. למדּוהּו סֹופרים, מּדברי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָׁשאּובין
ּתפיסת ּבֹו אין הּמעין טהֹור. יהיה מים מקוה ּובֹור מעין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָא
ׁשאּובין. מים ּכּלֹו ׁשהרי אדם, ּבידי ּכּלֹו והּבֹור ּכלל, אדם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻיד
צרי ואין ּכבֹור, ׁשאּוב ּכּלֹו יהיה לא הּמקוה חכמים: ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֻאמרּו
יד ּתפיסת ּבֹו יׁש אם אּלא ּכמעין, ׁשמים ּבידי ּכּלֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻלהיֹות

ּכׁשר. - ֵָָָאדם
להם‚. וירדּו לנּגבם הּגג ּבראׁש קנקּנים הּמּניח ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹּכיצד?

זה הרי - הּגׁשמים עֹונת ׁשהיא ּפי על אף ונתמּלאּו, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּגׁשמים
ּכׁשרים מהם הּנקוים והּמים יכּפם אֹו הּקנקּנים את ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹיׁשּבר
לא ׁשהרי ּבכלים, היּו האּלּו הּמים ׁשּכל ּפי על ואף ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלטּבל,
הרי - והערם הּקנקּנים את הגּביּה אם ,לפיכ ּבידֹו. ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמלאן

ׁשאּובין. ׁשּבהם הּמים ְִִֶֶַַָָּכל
אחד„. זמן, ּובכל עת ּבכל ּתמיד הּצּנֹור ּתחת ּכלים ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמּניח

וכּיֹוצא אבנים ּכלי אפּלּו ּגדֹולים, ּכלים ואחד קטּנים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּכלים
- גׁשמים מי ונתמּלאּו טמאה, מקּבלין ׁשאינן מּכלים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבהן
הּמים - ׁשברן אֹו ּפיהן על ּכפאן ואם ּפסּולין. אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהרי
נתמּלאּו; לדעּתֹו ׁשהרי ּדבר, לכל ּכׁשאּובין מהן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנקוין
הּצּנֹור ּתחת הּכלים ׁשכח ואפּלּו מים. לקּלח הּצּנֹור ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָׁשחזקת
את הּמּניח וכן הּמּניח. מּפני הּׁשֹוכח על ּגזרּו ּפסּולין, -ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָ
ׁשּבהן הּמים - ונתמּלאּו העבים קּׁשּור ּבעת ּבחצר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים
ּבחצר הּׁשֹוכח על ּגזרּו וכן נתמּלאּו. לדעּתֹו ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּפסּולין,
ּפּזּור ּבעת ּבחצר הּניחן מּניח. מּׁשּום עבים קּׁשּור ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשעת
ׁשּמּניחן ּכמֹו ּכׁשרין, אּלּו הרי - ונתמּלאּו עבים ּובאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָעבים
ונתּפּזרּו העבים קּׁשּור ּבעת הּניחן אם וכן לנּגבן. הּגג ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבראׁש
אֹו ׁשברן ואם ּכׁשרין. אּלּו הרי - ונתמּלאּו ונתקּׁשרּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָוחזרּו

ּכׁשרין. מהן הּנקוין הּמים - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכפאן
ּפי‰. על אף מים, ונתמּלא ּבמקוה עציץ ׁשּׁשכח ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּסּיד

רב ּבֹו יׁש העציץ והרי מעט אּלא ּבּמקוה נׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
הּמקוה ונמצא ּבמקֹומֹו העציץ את יׁשּבר זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּמקוה
ּכדי הּמקוה ּבתֹו הּקנקּנים את המסּדר וכן ּכׁשר. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻּכּלֹו
מימיו את הּמקוה ׁשּבלע ּפי על אף מים, ונתמּלאּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלחּסמן
הרי - הּקנקּנים ׁשּבתֹו מים אּלא ּכלל מים ׁשם נׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹולא
ּכׁשר. מקוה מהן הּנקוין והּמים הּקנקּנים את יׁשּבר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹזה
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ze`ewnעו zekld - zah b"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Â?לּגין ּבׁשלׁשה הּמקוה את הּׁשאּובין הּמים ּפֹוסלין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻּכיצד
לתֹוכן [ונפלּו סאה, מארּבעים ּפחֹות ּבּמקוה היה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשאם
אבל ּפסּול. הּכל - סאה] לארּבעים והׁשלימּום לּגין ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹֻׁשלׁשה
וׁשאב ׁשאּובין, ׁשאינן מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמקוה
מקוה אּלא עֹוד, ולא ּכׁשר. - ּכּלֹו הּיֹום ּכל לתֹוכֹו וׁשפ ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבכד
ּבכלי ממּלא והיה ּכׁשרין, מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעליֹון
הּתחּתֹון לּמקוה וירדּו הּמים ׁשּירּבּו עד לתֹוכֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָונֹותן

ּכׁשר. הּתחּתֹון הרי - סאה ְְְֲִֵֵַַַָָָארּבעים
.Êסאה לתֹוכֹו ונתן מכּונֹות סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻמקוה

וכן ּכׁשר. זה הרי - סאה מּמּנּו ּכ אחר ונטל ׁשאּובין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמים
רּבֹו. עד ּכׁשר, והּוא סאה ונֹוטל סאה ְְְְֵֵֵַָָָֻנֹותן

.Áלּגין ּבׁשלׁשה הּמקוה את ּפֹוסלין הּׁשאּובין הּמים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֻאין
הּמים נגררּו אם אבל הּכלי. מן הּמקוה לתֹו ׁשּיּפלּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָעד
ּפֹוסלין אינן - לּמקוה וירדּו ונמׁשכּו לּמקוה חּוץ ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָהּׁשאּובין
מן רב היה אם אבל למחצה; מחצה ׁשּיהיּו עד הּמקוה ְְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאת
עּׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ּכׁשר. הּמקוה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּכׁשרים
לּמקוה חּוץ וׁשֹואב ממּלא והיה ּכׁשרין, מים ּומּׁשהּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָסאה
על נמׁשכין ׁשהיּו ּבין לּמקוה, ויֹורדין נמׁשכין ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּמים
ּפֹוסלין ׁשאינן מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא הּסילֹון ּבתֹו אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהּקרקע
סאה; לאלף הׁשלימֹו ואפּלּו ּכׁשר הּוא הרי - הּמקוה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאת
ארּבעים רב ׁשם היה אם ּכׁשרה, - ׁשהמׁשיכּוה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשהּׁשאּובה
ּומּׁשהּו סאה עּׂשרים ּבראׁשֹו ׁשהיה ּגג וכן הּכׁשר. מן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹסאה
מעּׂשרים, ּפחֹות לתֹוכֹו ונתן ּבכתפֹו ּומּלא גׁשמים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמי
אחד למקֹום הּכל ונמׁשכּו הּצּנֹור ּופתח ּפסּול, הּכל ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּנמצא
ּכׁשרה, - ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ׁשהּׁשאּובה ּכׁשר; מקוה זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

הּכׁשר.הֹו מן רב ׁשם והיה ְִִֵַָָָָֹאיל
.Ë:חכמים ואמרּו הֹואיל ואמרּו: מערב חכמי מקצת ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָהֹורּו

ׁשּיהיּו צריכין אנּו אין טהֹורה, - ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֻׁשאּובה
יחיד ּדברי - והמׁשכה רב ׁשהצרי וזה ּכׁשרין. מים רב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשם
ׁשהמׁשיכּוה ׁשאּובה ּבּסֹוף: אמרּו ׁשהרי נדחּו, ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָהן,
,וׁשֹופ ּבכלי ממּלא היה אם זה, דברי לפי טהֹורה. - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻּכּלּה
ּכׁשר. מקוה זה הרי - אחד למקֹום והֹולכין נזחלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהּמים

ׁשהרי ּכׁשרין, מקואֹות ׁשּלנּו ׁשּבּמרחצאֹות אמּבטי ּכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכן
מי ראינּו לא ּומעֹולם הּוא. וׁשּנמׁש ׁשאּוב ׁשּבהן הּמים ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכל

זה. ּבענין מעּׂשה ְְֲִֶֶֶַָָָׁשעּׂשה
.Èונמׁשכין ּבחצר מתערבין ׁשהיּו ׁשאּובין ּומים גׁשמים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמי

הּמערה מעלֹות על ׁשּמתערבין אֹו ׁשּבחצר, לעּוקה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָויֹורדין
מן רב ואם ּכׁשר; - הּכׁשר מן רב אם לּמערה: ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹויֹורדין
ּבזמן אימתי? ּפסּול. - למחצה מחצה ּפסּול; - ְְֱֱִֵֶֶַַַָָָָָָהּפסּול
אבל ויֹורדין; ונמׁשכין לּמקוה יּגיעּו ׁשּלא עד ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּמתערבין
ידּוע אם הּמקוה: לתֹו מקּלחין והּפסּולים הּכׁשרים היּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָאם
ירדּו ׁשּלא עד ּכׁשרין מים סאה ארּבעים לתֹוכֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנפלּו
ּפסּול. - לאו ואם ּכׁשר, - ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵַָָָָֻלתֹוכֹו

ה'תשע"א טבת י"ג שני יום

חמיׁשי ¦¦£¤¤ּפרק

ׁשאּובין1מקוה‡. מים לּגין ׁשלׁשה אליו מּכלי2ׁשּנפלּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֻ
ׁשּיתחיל והּוא מצטרפין; - ּכלים ּוׁשלׁשה מּׁשנים אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָאחד

עד איןהּׁשני - ּכלים מארּבעה הראׁשֹון. ּפסק ׁשּלא ְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
אמּורים3מצטרפין ּדברים ּבּמה נתּכּון4. ׁשּלא ּבזמן ? ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
הּמקוה5לרּבֹות מי את לרּבֹות נתּכּון אם אבל נפל6; אפּלּו , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשּקדמּו ּבין לּגין. לׁשלׁשה מצטרף - ׁשנה ּבכל ּדינר ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֻמׁשקל
הּׁשאּובים את הּכׁשרים ׁשּקדמּו ּבין הּכׁשרים את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּׁשאּובים
ׁשאּובין לּגין ׁשלׁשה ׁשּנפלּו ּכיון ּכאחת, ׁשּתיהן ׁשּנפלּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאֹו
אֹו סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּנפלּו [קדם סאה ארּבעים ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹלתֹו

ׁשאּוב. ונעּׂשה הּכל נפסל מארּבעים] ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹלפחֹות
והּסֹוחט·. ּומחצה, לג וזה ּומחצה לג זה ׁשהטילּו ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשנים

וכן8והגּביהּה7ּכסּותֹו הרּבה, מּמקֹומֹות נֹופלין ׁשּבּה והּמים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
הּצרצּור מן אּלּו9המערה הרי - הרּבה מּמקֹומֹות ׁשּמטיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

.10ּפֹוסלין ְִ
ארּבעים‚. ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקוה עֹור ׁשל ּכסת אֹו ּכר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּמטּביל

נמצאּו הּמים מן ּׂשפתֹותיהן ׁשהגּביּה ּכיון מכּונֹות, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻסאה
ׁשאּובין ׁשּבתֹוכן ּדר11הּמים ּומעלן מטּבילן יעּׂשה? ּכיצד . ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ד.1) משנה ג פרק הנופלים2)מקוואות השאובים אין זה שיעור בו יש שאם כשרים, מים סאה ארבעים בו שאין במקווה המדובר
אותו. פוסלים תנא3)לתוכו נחלקו ב יב, תמורה יוסףבברייתא ורבי מצטרפים - אומר קמא תנא בזה, חוני בן יוסף ורבי קמא

ששיטתו מפני כמותו, ופסק בו חזר וכאן חוני, בן יוסף כרבי הלכה שאין רבינו כתב שם ובפירושו מצטרפים. אין - אומר חוני בן
בן יוסף רבי של נימוקו מפרש שם בתמורה גרשום ורבינו כסתם. הלכה משנה וסתם בברייתא מחלוקת וכל משנה, בסתם נשנית
מכיל כלי כשכל המדובר מצטרפים כלים בשלושה שאמר ומה המקווה, את לפסול ומצטרפת חשובה כמות היא שלוג מפני חוני,
יורה יוסף בית (ראה שם רש"י גם פירש וכן וכלי, כלי בכל שלם לוג אין שהרי מצטרפים, אין ארבעה כך ומשום לוג, הפחות לכל
דעתו גילה לא ורבינו מצטרפים. אינם שניים אפילו או שלושה גם - וכלי כלי בכל שלם לוג אין שאם מזה, [ויוצא רא). סימן דעה

מצטרפים.4)בזה]. אין הרבה5)שארבעה בו לטבול שיוכלו כדי המקווה, מי את להרבות התכוון לא השאובים את כשהוסיף
משנה). (כסף רא6)אנשים סימן דעה ביורה הטור אולם שכתבנו, כמו רבינו ופירשה לרבות" "נתכוון סתם: כתוב במשנתנו

דעה יורה ערוך בשולחן מרן [וגם האחרים. שבכלים המים את גם לשפוך כוונתו הייתה הראשון הכלי מן ששפך שבשעה מפרש
הטור]. דעת להלכה קיבל טו סעיף רא מצומצמות.7)סימן סאה מ' בו שהיו במקווה אותה המקווה8)שטבל במי נוגעת ואינה

למקווה]. כמחוברים בתוכה הבלועים שהמים ז משנה ממקוואות ז בפרק שנינו נוגעת היא כעין9)[שאם עשוייה ששפתו כלי
אחד.10)מסרק. מכלי באים הקילוחים שכל מפני ונימוקם, במשנה. על11)כחכמים אף המקווה ממי נותקו אלה מים שהרי

המים כל - המקווה במי נוגעת שהיא זמן כל ולפיכך מים שסופגת ב שבהלכה לכסות דומה זה ואין בו. עודם והכסת שהכר פי
ייעשו אם לנו איכפת לא גדול שבמקווה אלא שאובים, נעשו גדול במקווה גם כי מכוונות דוקא ולאו למקווה, מחוברים שספגה

ze`ewn zekld - zah b"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּקּפה12ׁשּוליהן אבל ּכדרּכן13. ּומעלן מטּבילן - והּׂשק ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
חֹוׁשׁש .14ואינֹו ְֵֵ

ּגּמֹות„. ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּבכל15מקוה לג ׁשאּובין, מּמים ְְְִִִִֵֶֶַָָֹֻ
לתֹוכֹו ונפלּו לתֹוכֹו16ּגּמא, ׁשּנפל ידּוע אם ּכׁשרים: מים ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻ

הּׁשליׁשית לּגּמא יּגיעּו ׁשּלא עד ּכׁשרים מים סאה 17ארּבעים ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻ
ּפסּול - לאו ואם ּכׁשר, -18. ְִֵָָָ

סאה‰. ארּבעים מהן אחד ּבכל אין מקואֹות, ונפל19ׁשני , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
- הּמקואֹות ׁשני ונתערבּו ּומחצה, לג ולזה ּומחצה לג ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹלזה
ּפסּול ׁשם מהן אחד על נקרא ׁשּלא מּפני ּכׁשרין, אּלּו .20הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

לּגין ׁשלׁשה לתֹוכֹו ׁשּנפל סאה ארּבעים ּבֹו ׁשאין מקוה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻאבל
על ּכׁשרים מים ורּבה לׁשנים, נחלק ּכ ואחר ׁשאּובין ְְְְְֱִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָמים

מהן אחד ׁשּנפסל21ּכל ּכּלֹו הּמקוה ׁשּכל ּפסּולין; אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
חׁשּוב הּוא ׁשאּובין ּבכלי.22ּכמים נׁשאבּו מימיו ּכל ּוכאּלּו , ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָ

.Âוהאּמה ׁשאּובים מים מלא ׁשהּוא ויֹוצאת23ּבֹור לֹו נכנסת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מן נׁשארּו ׁשּלא ׁשּתחּׁשב עד ּבפּסּולֹו הּוא לעֹולם - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹמּמּנּו

לּגין ׁשלׁשה ּבּבֹור ׁשהיּו לתֹוכֹו24הּׁשאּובין ׁשּנפל מקוה .25 ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻ
עד ּכׁשרים מים עליו רּבה ּכ ואחר ונפסל, ׁשאּובין ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָמים

עד ּבפּסּולֹו הּוא הרי - סאה ארּבעים הּכׁשרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשּנמצאּו
ּבתֹוכֹוׁשּי ׁשהיּו הּמים ּכל מּׁשלׁשה26צאּו הּׁשאּובין ויפחתּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

ונפל גׁשמים מי סאה עּׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלּגין.
ּכׁשרים מים עליו הרּבה ּכ ואחר ׁשאּובים מים סאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָלתֹוכֹו
ׁשהיּו סאה עּׂשרים מּמּנּו ׁשּיצאּו ׁשּידע עד ּבפּסּולֹו זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

הּקב מרביע ויֹותר קּבין וחמּׁשה הּכל27ּבֹו מן נׁשאר ולא , ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָֹֹ
מקוה28ׁשּנפסל עּׂשה אם וכן לּגין. מּׁשלׁשה מּפחֹות חּוץ ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֻ

הּזה הּמקוה עם וערבֹו ּכׁשרים מים סאה ארּבעים ּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיׁש
אּלּו את אּלּו טהרּו - .29הּפסּול ֲִֵֵֶַָ

.Êהּטיט את ׁשלׁשה31לצדדים30המסּלק מּמּנּו ונמׁשכּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
ּכׁשר זה הרי - לּמקוה ּומגּביהֹו32לּגים הּטיט ּתֹולׁש היה . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

לּגין ׁשלׁשה מּמּנּו ונמׁשכּו לצּדּה הּמקוה מן והבּדילֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָֻּבידֹו
ּפֹוסלין אּלּו הרי -33. ְֲִֵֵ

.Áּבהמה34ּגיס וכן למקֹום, מּמקֹום העֹוברת35העֹובר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
לּגין ׁשלׁשה ּוברגליהם ּבידיהם וזּלפּו למקֹום, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻמּמקֹום
מקוה עּׂשּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּכׁשר. זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלּמקוה

ּכׁשר.36ּבּתחּלה זה הרי - ְֲִֵֵֶַָָ
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מפני המקווה ייפסל כן גם יפלו ולא ייזהר ואפילו ויפסלוהו. שנפסלו המים בחזרה לתוכו שיפלו אפשר קטן במקווה אבל שאובים,
ארבעי בו סאה.שאין למקווה.12)ם מחוברים שבהם המים ויישארו המקווה מן ויעלם פיהם על אותם קלוע13)יהפוך סל
דקים. שאובים.14)מענפים נעשים אינם - מהר דרכם נשפכים והמים גסים שנקביהם שכתליו15)מפני בבור המדובר

מכולן. למטה נמצא המקווה ועיקר מזו, למעלה זו גומות שלוש ובהם בגומות.16)משופעים לנגוע מבלי עצמו המקווה לתוך
שאובים.17) לוגים שלושה בהם שנתערבו לפני כשרים מים סאה ארבעים במקווה היו כן -18)ואם יודע אינו שאם משמע

כשיש אפילו הספק מפני לפסול טעם אין התורה מן כשר שאוב כולו שאפילו רבינו שלדעת מבאר, טוב יום [בתוספות פסול.
ומה כשר, שספיקו מפרש הוא ולפיכך כשירים. מים לוגים שלושה בו שהיו לפני העליונה בגומא נגעו המקווה שמי אפשרות

השלישית]. לגומא שהגיעו לפני סאה ארבעים היו שלא ידוע אם הכוונה פסול" לאו "ואם ארבעים19)ששנינו יש יחד ובשניהם
יש20)סאה. הרי לוגים שלושה בהם ויש וכשנתערבו מועטים, מים אפילו כלל פוסלים אינם שאובים לוגים משלושה פחות

אלא פסול אינו סאה 40 בו שאין [מקווה, שאובים. ידי על נפסלים אינם סאה שארבעים כבר ואמרנו כשירים סאה ארבעים כאן
סאה.21)חסר]. ארבעים הם22)עד כי אותם, שפסלו הלוגים משלושת פחות בהם כשנשארו כשירים להיות חוזרים ואינם

כשירים. רוב בהם שיש מפני אחר, למקום המשכה ידי על להכשירם שאפשר מובן, עצמם, מצד גשמים.23)פסולים מי של שטף
הם רא).ואם סימן דעה יורה יוסף (בית השאובים כל את לטהר שהוא כל מספיק מעיין כמה24)מי קובעים כזה: הוא החשבון

והפסולים הכשרים של תערובת מכילים שיצאו שהמים ותולים גשמים מי של האמה מן לו נכנסו וכמה בבור היו שאובים מים
הכניסה המים ואמת סאה 40 בבור לדוגמא: נו). קטן סעיף שם ש"ך וראה הראב"ד. בשם יוסף (בית לבור שנכנסו כמותם יחס לפי
הבור. ממי - עשרים היינו מזה ושליש האמה ממי יצאו 60 היינו חלקים 3 אומרים: אנו 80 ויצאו שלושה) פי (היינו סאה 120

מהשאובים הם היוצאים המים שחצי מניחים אנו כלומר מחצה, על מחצה היינו במשנה, האמור לחשבון שני פירוש כתב [הראב"ד
שם]. יוסף בית ראה האמה. מן השני כמו25)וחציים ולא סאה 40 בהם שאין אלא כשרים מים בו שיש במקווה המדובר כאן

זה. בדין יותר הקילו ולפיכך לכשרים, שאובים שקדמו הקודם לפני26)בדין במקווה שהיו המים כשיעור מים שיצאו עד פירוש
השאובים. שלושה27)נפילת נשארו הקב ורובע קבים חמישה מהסאה יצאו אם ולכן לוגים ארבעה והקב קבים שישה היא הסאה

חכמים הקילו עצמם, בפני עומדים כשרים מים נמצאו שבמקווה זה, בנידון לוגים. משלושה פחות נשארו משהו עוד וכשיצא לוגים
מקומם. ותפסו הראשונים את דחפו האחרונים שהמים תולים אנו לתוכם.28)ואמרו: שנפלו והשאובים הראשונים הכשרים

חשבון, לפי משערים אלא ליציאה ראשונים גם הם שהראשונים תולים אנו אין שם בולט. הקודם הדין לבין זה דין בין [ההבדל
לתוכם הנופלים הכשרים את פוסלים והם השאובים קדמו שם והנימוק: זו. הנחה מקבלים אנו בנידון אבל למעלה, שנתבאר כמו

הכשרים]. כשקדמו המדובר "השקה".29)ובנידון נקרא זה הפסול. את מכשיר הכשר המקווה.30)המקווה שבקרקעית
המים.31) פני מעל מתבלט ממנו שאובים.32)וחלק נעשו לא המקווה למי מחוברים היו הטיט שבתוך שהמים כשלא33)מפני

שאובים. שבו המים נעשו המקווה מן הטיט שנבדל ברגע שבטיט, המים בלי סאה 40 במקווה שלאו)34נשארו מובן צבא.
כך. הדין אוכלוסים מרובות בשכונות גם אלא צבא בטור35)דוקא (מובא הרא"ש ופירש וכו'", בהמה וכן "לגיון כתוב: בתוספתא

אדם רגלי בהמה, לרגלי אדם רגלי בין מחלק והוא המים את ברגליהם העבירו והסוסים פרשים היינו שלגיון רא), סימן דעה יורה
פוסלים. אינם בהמה ורגלי פוסלים ידיו הסאה.36)או ארבעים כל ברגליו הביא והלגיון כלל ניקווים מים שם היו שלא פירוש,

בידיו שנטל יוסי רבי כוונת רבינו ומפרש הקרקע. על הוליכם ובין וברגליו בידיו זילף בין יוסי רבי מחלק ב הלכה שם [בתוספתא
משנה). (כסף הקרקע עם כשהוליכם מתכוון ורבינו למקווה, ונתנם המים את ממש ורגליו



עז ze`ewn zekld - zah b"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּקּפה12ׁשּוליהן אבל ּכדרּכן13. ּומעלן מטּבילן - והּׂשק ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
חֹוׁשׁש .14ואינֹו ְֵֵ

ּגּמֹות„. ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּבכל15מקוה לג ׁשאּובין, מּמים ְְְִִִִֵֶֶַָָֹֻ
לתֹוכֹו ונפלּו לתֹוכֹו16ּגּמא, ׁשּנפל ידּוע אם ּכׁשרים: מים ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻ

הּׁשליׁשית לּגּמא יּגיעּו ׁשּלא עד ּכׁשרים מים סאה 17ארּבעים ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻ
ּפסּול - לאו ואם ּכׁשר, -18. ְִֵָָָ

סאה‰. ארּבעים מהן אחד ּבכל אין מקואֹות, ונפל19ׁשני , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
- הּמקואֹות ׁשני ונתערבּו ּומחצה, לג ולזה ּומחצה לג ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹלזה
ּפסּול ׁשם מהן אחד על נקרא ׁשּלא מּפני ּכׁשרין, אּלּו .20הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

לּגין ׁשלׁשה לתֹוכֹו ׁשּנפל סאה ארּבעים ּבֹו ׁשאין מקוה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻאבל
על ּכׁשרים מים ורּבה לׁשנים, נחלק ּכ ואחר ׁשאּובין ְְְְְֱִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָמים

מהן אחד ׁשּנפסל21ּכל ּכּלֹו הּמקוה ׁשּכל ּפסּולין; אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
חׁשּוב הּוא ׁשאּובין ּבכלי.22ּכמים נׁשאבּו מימיו ּכל ּוכאּלּו , ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָ

.Âוהאּמה ׁשאּובים מים מלא ׁשהּוא ויֹוצאת23ּבֹור לֹו נכנסת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מן נׁשארּו ׁשּלא ׁשּתחּׁשב עד ּבפּסּולֹו הּוא לעֹולם - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹמּמּנּו

לּגין ׁשלׁשה ּבּבֹור ׁשהיּו לתֹוכֹו24הּׁשאּובין ׁשּנפל מקוה .25 ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻ
עד ּכׁשרים מים עליו רּבה ּכ ואחר ונפסל, ׁשאּובין ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָמים

עד ּבפּסּולֹו הּוא הרי - סאה ארּבעים הּכׁשרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשּנמצאּו
ּבתֹוכֹוׁשּי ׁשהיּו הּמים ּכל מּׁשלׁשה26צאּו הּׁשאּובין ויפחתּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

ונפל גׁשמים מי סאה עּׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלּגין.
ּכׁשרים מים עליו הרּבה ּכ ואחר ׁשאּובים מים סאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָלתֹוכֹו
ׁשהיּו סאה עּׂשרים מּמּנּו ׁשּיצאּו ׁשּידע עד ּבפּסּולֹו זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

הּקב מרביע ויֹותר קּבין וחמּׁשה הּכל27ּבֹו מן נׁשאר ולא , ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָֹֹ
מקוה28ׁשּנפסל עּׂשה אם וכן לּגין. מּׁשלׁשה מּפחֹות חּוץ ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֻ

הּזה הּמקוה עם וערבֹו ּכׁשרים מים סאה ארּבעים ּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיׁש
אּלּו את אּלּו טהרּו - .29הּפסּול ֲִֵֵֶַָ

.Êהּטיט את ׁשלׁשה31לצדדים30המסּלק מּמּנּו ונמׁשכּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
ּכׁשר זה הרי - לּמקוה ּומגּביהֹו32לּגים הּטיט ּתֹולׁש היה . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

לּגין ׁשלׁשה מּמּנּו ונמׁשכּו לצּדּה הּמקוה מן והבּדילֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָֻּבידֹו
ּפֹוסלין אּלּו הרי -33. ְֲִֵֵ

.Áּבהמה34ּגיס וכן למקֹום, מּמקֹום העֹוברת35העֹובר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
לּגין ׁשלׁשה ּוברגליהם ּבידיהם וזּלפּו למקֹום, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻמּמקֹום
מקוה עּׂשּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּכׁשר. זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלּמקוה

ּכׁשר.36ּבּתחּלה זה הרי - ְֲִֵֵֶַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מפני המקווה ייפסל כן גם יפלו ולא ייזהר ואפילו ויפסלוהו. שנפסלו המים בחזרה לתוכו שיפלו אפשר קטן במקווה אבל שאובים,
ארבעי בו סאה.שאין למקווה.12)ם מחוברים שבהם המים ויישארו המקווה מן ויעלם פיהם על אותם קלוע13)יהפוך סל
דקים. שאובים.14)מענפים נעשים אינם - מהר דרכם נשפכים והמים גסים שנקביהם שכתליו15)מפני בבור המדובר

מכולן. למטה נמצא המקווה ועיקר מזו, למעלה זו גומות שלוש ובהם בגומות.16)משופעים לנגוע מבלי עצמו המקווה לתוך
שאובים.17) לוגים שלושה בהם שנתערבו לפני כשרים מים סאה ארבעים במקווה היו כן -18)ואם יודע אינו שאם משמע

כשיש אפילו הספק מפני לפסול טעם אין התורה מן כשר שאוב כולו שאפילו רבינו שלדעת מבאר, טוב יום [בתוספות פסול.
ומה כשר, שספיקו מפרש הוא ולפיכך כשירים. מים לוגים שלושה בו שהיו לפני העליונה בגומא נגעו המקווה שמי אפשרות

השלישית]. לגומא שהגיעו לפני סאה ארבעים היו שלא ידוע אם הכוונה פסול" לאו "ואם ארבעים19)ששנינו יש יחד ובשניהם
יש20)סאה. הרי לוגים שלושה בהם ויש וכשנתערבו מועטים, מים אפילו כלל פוסלים אינם שאובים לוגים משלושה פחות

אלא פסול אינו סאה 40 בו שאין [מקווה, שאובים. ידי על נפסלים אינם סאה שארבעים כבר ואמרנו כשירים סאה ארבעים כאן
סאה.21)חסר]. ארבעים הם22)עד כי אותם, שפסלו הלוגים משלושת פחות בהם כשנשארו כשירים להיות חוזרים ואינם

כשירים. רוב בהם שיש מפני אחר, למקום המשכה ידי על להכשירם שאפשר מובן, עצמם, מצד גשמים.23)פסולים מי של שטף
הם רא).ואם סימן דעה יורה יוסף (בית השאובים כל את לטהר שהוא כל מספיק מעיין כמה24)מי קובעים כזה: הוא החשבון

והפסולים הכשרים של תערובת מכילים שיצאו שהמים ותולים גשמים מי של האמה מן לו נכנסו וכמה בבור היו שאובים מים
הכניסה המים ואמת סאה 40 בבור לדוגמא: נו). קטן סעיף שם ש"ך וראה הראב"ד. בשם יוסף (בית לבור שנכנסו כמותם יחס לפי
הבור. ממי - עשרים היינו מזה ושליש האמה ממי יצאו 60 היינו חלקים 3 אומרים: אנו 80 ויצאו שלושה) פי (היינו סאה 120

מהשאובים הם היוצאים המים שחצי מניחים אנו כלומר מחצה, על מחצה היינו במשנה, האמור לחשבון שני פירוש כתב [הראב"ד
שם]. יוסף בית ראה האמה. מן השני כמו25)וחציים ולא סאה 40 בהם שאין אלא כשרים מים בו שיש במקווה המדובר כאן

זה. בדין יותר הקילו ולפיכך לכשרים, שאובים שקדמו הקודם לפני26)בדין במקווה שהיו המים כשיעור מים שיצאו עד פירוש
השאובים. שלושה27)נפילת נשארו הקב ורובע קבים חמישה מהסאה יצאו אם ולכן לוגים ארבעה והקב קבים שישה היא הסאה

חכמים הקילו עצמם, בפני עומדים כשרים מים נמצאו שבמקווה זה, בנידון לוגים. משלושה פחות נשארו משהו עוד וכשיצא לוגים
מקומם. ותפסו הראשונים את דחפו האחרונים שהמים תולים אנו לתוכם.28)ואמרו: שנפלו והשאובים הראשונים הכשרים

חשבון, לפי משערים אלא ליציאה ראשונים גם הם שהראשונים תולים אנו אין שם בולט. הקודם הדין לבין זה דין בין [ההבדל
לתוכם הנופלים הכשרים את פוסלים והם השאובים קדמו שם והנימוק: זו. הנחה מקבלים אנו בנידון אבל למעלה, שנתבאר כמו

הכשרים]. כשקדמו המדובר "השקה".29)ובנידון נקרא זה הפסול. את מכשיר הכשר המקווה.30)המקווה שבקרקעית
המים.31) פני מעל מתבלט ממנו שאובים.32)וחלק נעשו לא המקווה למי מחוברים היו הטיט שבתוך שהמים כשלא33)מפני

שאובים. שבו המים נעשו המקווה מן הטיט שנבדל ברגע שבטיט, המים בלי סאה 40 במקווה שלאו)34נשארו מובן צבא.
כך. הדין אוכלוסים מרובות בשכונות גם אלא צבא בטור35)דוקא (מובא הרא"ש ופירש וכו'", בהמה וכן "לגיון כתוב: בתוספתא

אדם רגלי בהמה, לרגלי אדם רגלי בין מחלק והוא המים את ברגליהם העבירו והסוסים פרשים היינו שלגיון רא), סימן דעה יורה
פוסלים. אינם בהמה ורגלי פוסלים ידיו הסאה.36)או ארבעים כל ברגליו הביא והלגיון כלל ניקווים מים שם היו שלא פירוש,

בידיו שנטל יוסי רבי כוונת רבינו ומפרש הקרקע. על הוליכם ובין וברגליו בידיו זילף בין יוסי רבי מחלק ב הלכה שם [בתוספתא
משנה). (כסף הקרקע עם כשהוליכם מתכוון ורבינו למקווה, ונתנם המים את ממש ורגליו
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.Ëלתֹוכֹו ונפל סאה ארּבעים ּבֹו ׁשאין מּׁשלׁשה37מקוה ּפחֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
טמאין מים ולתרּומה38לּגין לחּלה ּכׁשר זה הרי - ׁשאּובין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
לּידים מהן עליהן39ולּטל להקוֹות ּופסּולין עליהן40, ירדּו . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
עליהן ורבּו עליהם41ּגׁשמים להּקוֹות ּכׁשרים אּלּו הרי נפל42- . ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

לחּלה ּפסּול זה הרי - טמאים ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלתֹוכֹו
לּידים מּמּנּו ולּטל ירדּו43ולתרּומה עליו. להּקוֹות ּופסּולין , ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָֹ

מהן ולּטל ולתרּומה לחּלה ּכׁשרין הן הרי - עליהן ורּבּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹגׁשמים
הּמים44לּידים ּכל ׁשּיצאּו עד עליהן להּקוֹות ּופסּולין , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּפחֹות אּלא מהן יּׁשאר ולא ּכׁשאּובין ּכּלן ׁשּנעּׂשּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻהראׁשֹונים
ּדינר חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה וכן לּגין. 45מּׁשלׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

ּפסּול זה הרי - טמאין ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה לתֹוכֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻונפלּו
עליהן. להּקוֹות ּופסּולין לּידים, מּמּנּו ולּטל ולתרּומה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלחּלה
ואחר טמאין, ּכּלן אפּלּו מים, לּגין מּׁשלׁשה ּפחֹות לתֹוכֹו ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֻֻנפל
ּכׁשר - ׁשהׁשלימֹו גׁשמים מי ּדינר מׁשקל לתֹוכֹו נפלּו 46ּכ; ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ

ּדבר לכל טהֹור ּכ לטבילה, ׁשּטהֹור .47ּכׁשם ְְְִִֵֶָָָָָָָ

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

ׁשּנפלּו‡. אֹו עליהן הּמים ׁשהלכּו המקּבלין הּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
ׁשּיעּׂשּו והּוא הּמקוה. את ּופֹוסלין ׁשאּובין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָמּתֹוכן

היּו אפּלּו ּכלילקּבלה. ּכגֹון טמאה, מקּבלין ׁשאין ּכלים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
ּפֹוסלין. אּלּו הרי - אדמה ּוכלי ְְֲֲֲִִֵֵֵָָָאבנים

.·- מקּבל ׁשהּוא ּפי על אף לקּבלה, נעּׂשה ׁשּלא ּכלי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּכל
מהן, נמׁשכין ׁשהּמים הּסילֹונֹות ּכגֹון הּמקוה. את ּפֹוסל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאינֹו
את ּפֹוסלין אין - ּומקּבלין ּבאמצע רחבים ׁשהן ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאף

חרס. ׁשל אֹו מּתכת ׁשל ׁשהיּו ּבין ְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָהּמקוה,
ׁשאינּה‚. לפי הּמקוה, את ּפֹוסלת אינּה - ׁשּבּסלע ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשקת

על אף הּמקוה, את ּפֹוסל - ּבסלע ׁשחּברֹו ּכלי אבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָּכלי.
הּנֹוד ּכׁשפֹופרת הּצד מן אֹו מּלמּטה נּקבה ּבסיד. ׁשחּברֹו ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָּפי

הּמקוה. את ּפֹוסלת ואינּה ּכׁשרה, -ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָ
גדֹולה,„. ערבה אֹו ּגדֹולה חבית ּכגֹון גדֹול, ּכלי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּלֹוקח

זה הרי - מקוה ועּׂשאהּו ּבארץ ּוקבעֹו המטהרֹו נקב ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנקבֹו
ּפֹוסל, אינֹו - ּובבנין ּבסיד הּנקב את ּפקק אם וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכׁשר.
- ּבגפסיס אֹו ּבסיד סתמֹו ּכׁשר. מקוה ּבתֹוכֹו הּנקוין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָוהּמים
יבנה. אֹו ּבארץ ׁשּיקּבעּנּו עד הּמקוה את ּפֹוסל הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעדין
מן ּבטיט ּומרח הּסיד ּגב ועל הארץ ּגב על הֹוליכֹו ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָואם

ּכׁשר. זה הרי - ְֲִֵֵֶַָָהּצדדין

על‰. נמׁשכין הּמים והרי הּצּנֹור ּתחת טבלא ְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַַַָָהּמּניח
זֹו הרי - ּדפן לּטבלא היה אם לּמקוה: ויֹורדין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּטבלא
ּתחת זקפּה ּפֹוסלת. אינּה - לאו ואם הּמקוה, את ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּפֹוסלת
ּפֹוסלת, אינּה - ּדפן לּה ׁשּיׁש ּפי על אף להדיחּה, ּכדי ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּצּנֹור

לקּבל. עּׂשאּה לא ְֲֲֵֵֶַָָֹׁשהרי
.Âהּמתּגלּגלין הּצרֹורֹות ּבֹו לקּבל מקֹום ּבצּנֹור ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָהחֹוטט

עץ ׁשל הּצּנֹור היה אם הּמים: עם ירדּו ׁשּלא ּכדי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּבּמים
ּבאין ׁשּיֹורדין הּמים ּכל ׁשהרי ּפֹוסל, - ׁשהּוא ּכל ּבֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוחפר
ּבֹו, ׁשחקק אחר ׁשּקבעֹו ואפּלּו לקּבלה. ׁשּנעּׂשה ּכלי ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָמּתֹו
קבעֹו אם אבל ּתלּוׁש. ּכׁשהיה ּכלי ּתֹורת עליו והיה ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָהֹואיל
היה ואם ּפֹוסל. אינֹו - קּבּול ּבית ּבֹו חקק ּכ ואחר ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבּקרקע
לקּבל ּכדי ּבחקק ׁשּיהיה עד ּפֹוסל אינֹו - חרס ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָצּנֹור
ׁשּבּצּנֹור החקּוק הּמקֹום ׁשּנתמּלא ּפי על אף ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָרביעית.
ואינֹו ּבפּסּולֹו הּוא הרי - ּבתֹוכֹו הּמתחלחלין ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַצרֹורֹות
ּוסתמּו צרֹורֹות אֹו עפר ׁשחקק הּמקֹום לתֹו ירד ְְְְֶַַַָָָָָָָּכסתּום.

ּכׁשר. זה הרי - ְְֲִֵֵֶַָונכּבׁש
.Êלּמקוה ונפלּו מים לּגין ׁשלׁשת ּבהן ׁשהיּו והּדלי ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻהּספֹוג

ּכלי לא ׁשּנפלּו, לּגין ׁשלׁשת אּלא אמרּו ׁשּלא ּפסלּוהּו; לא -ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָֹֹֹֻ
ׁשאּובין. מים ּבֹו ְְִִֶַָׁשּנפלּו

.Áּכן אם אּלא ּבהן מטּבילין אין - ׁשּבּים והּתבה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׁשּדה
- קּפה אֹו ּׂשק היה ואם הּנֹוד. ּכׁשפֹופרת נקּובים ְְְִִִֶֶַַָָָָֻהיּו
אין - הּצּנֹור ּתחת קּפה אֹו ּׂשק הּמּניח וכן ּבהן. ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֻמטּבילין

הּמקוה. את ּפֹוסלין מהן הּנמׁשכין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָהּמים
.Ëמן למעלה ּוּׂשפתּה הּמקוה ּבתֹו ׁשהיא טמאה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּגסטרא

אבל מּטמאתן; טהרּו - הּכלים ּבּה והטּביל ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֻהּמים
הּמים מתטּמא הּגסטרא ּבאויר ׁשהן עד הּמים מן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָּכׁשּיגּביהם
מעין וכן אֹותן. ּומטּמא וחֹוזר הּגסטרא מאויר ּגּבן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשעל
טהֹור הּוא - ּבתֹוכֹו וטבל וירד הּטמא הּתּנּור מּתחת ְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָהּיֹוצא
למעלה הּמים היּו ּכן אם אּלא הּתּנּור; מאויר טמאֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוידיו

מןמ למעלה ידיו - ּכׁשּטבל ׁשּנמצא ידיו, ּכרּום הּתּנּור ן ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמקוה, מתטהרין חרס ּכלי ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַהּתּנּור.

.È- הּגדֹול לּים אפּלּו לּים, ׁשּנפלה מים מלאה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָחבית
לּגין לׁשלׁשה אפׁשר אי טבילה; לֹו עלתה לא ׁשם ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹֻהּטֹובל
נטמא - לׁשם ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל וכּכר אחד. ּבמקֹום יהיּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא
הּנהרֹות אבל ׁשם. עֹומדין הּמים ׁשהרי הּׁשאּובין, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָּבּמים
ׁשם. טֹובל זה הרי - נמׁשכין והם הֹואיל ּבהן, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָוכּיֹוצא

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בעלים.37) לרצון שלא ממש.38)נפלו הטמאים.39)טמאין בנגיעת נטמאו לא וגם הטהורים בכשרים בטלו שהשאובים מפני
לרצון. אלא מיטמאים אינם בכלים) (לא בקרקע הנקווים משקין ארבעים40)כי עד כשרים מים זו תערובת על יוסיפו אם אפילו

פוסלים טמאים אבל טהורים, במים היינו פוסלים אינם שאובים לוגים משלושה שפחות שאמרנו ומה בפיסולו. המקווה יישאר סאה
משנה). התערובת.41)(כסף מי השלימו42)על הגשמים מי אם אבל שרבו, הגשמים מי עם ביחד סאה 40 במקווה כשאין

להקוות. צריך אינו סאה מפני43)לארבעים נימוקו, [ואולי מזה. פחות לבין לוגים שלושה בין זה הבדל של טעמו נתבאר לא
לטמאם]. גם הועילו כשאובין, שבמקווה המים את לעשות הועילו הלוגים שבאו44)ששלושת המרובים הגשמים שמי מפני

כו). הלכה אוכלין טומאת מהלכות ב פרק (ראה ה משנה א פרק במקוואות הילל כבית אותם טיהרו מועטת45)באחרונה כמות
דינר. כמשקל וצריך4)6שמשקלה עליהם להקוות שפסולים רבינו, שפסק זו שבהלכה הראשון לדין זה דין בין מה להבין קשה

אין סאה, ארבעים שם כבר עליו ונקרא סאה לארבעים קרוב הגיע שהמקווה שמכאן בדוחק, מיישב משנה בכסף גשמים. מי ריבוי
טמאים. הם ואפילו אותו פוסלים לוגים משלושה המקווה47)פחות השלמת לפני אפילו שהרי כלל, מובן בלתי זה סיום גם

ראב"ד). (ראה רבינו דעת עומק לתוך לרדת בידינו עלתה ולא רב עיון צריכה זו הלכה כל דבר: סוף דבר. לכל כשרים המים היו

ze`ewn zekld - zah c"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Èׁשהּמים ּפי על אף הּמקוה, ּבצד ׁשהיּו ׁשאּובין ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָמים
סמּו ּכמקוה ׁשהן מּפני ּפסלּוהּו, לא - הּמקוה ּבמי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹנֹוגעין
הּמקוה. את ּפֹוסלין - ּבאמצע הּׁשאּובין היּו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָלמקוה.

.·Èוהעליֹונה ּביניהן, וכתל מּזֹו למעלה זֹו ּברכֹות ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּתי
ונקב ׁשאּובין, מים מלאה והּתחּתֹונה ּכׁשרים מים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמלאה
הּנקב ּכנגד יׁש אם לּתחּתֹונה, העליֹונה ׁשּבין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּכתל
מּפני העליֹונה; נפסלה - ׁשאּובין מים לּגין ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻׁשלׁשה

ּבצּדּה. לא העליֹונה, ּבאמצע הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּנקב
.‚Èלפי הּכל לּגין? ׁשלׁשה ּבֹו ויהיה ּבּנקב יהיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻּכּמה

צרי - סאה ארּבעים הּתחּתֹונה הּברכה היתה אם ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָהּברכה:
היתה לּברכה; ועּׂשרים מאֹות מּׁשלׁש אחד הּנקב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיהיה
וׁשּׁשים מּמאה אחד הּנקב להיֹות צרי - סאה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָעּׂשרים
קּבין, ׁשּׁשה ׁשהּסאה זה, חׁשּבֹון לפי וחׁשב וצא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלּברכה.

ּביצים. ׁשׁש והּלג לּגין, ארּבעה ְְְִִֵֵַַַַָָֹֻוהּקב
.„Èעּׂשרים מהן אחד ּבכל זה, ּבצד זה מקואֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשלׁשה

ׁשלׁשה וירדּו הּצד, מן ׁשאּוב מהן ואחד מכּונֹות, ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻסאה
מלמעלה ונתערבּו מּכּלן הּמים ונערמּו ׁשלׁשּתן, ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻוטבלּו
נעּׂשה ׁשהרי טהֹורים; והּטֹובלים ּכׁשרים הּמקואֹות -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ
זה, ּבצד זה ּכׁשרים ארּבעים מהן סאה, ׁשּׁשים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּכל
ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּפֹוסלין הּׁשאּובים הּמים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָואין
וטבלּו וירדּו ּבאמצע הּׁשאּוב היה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָסאה,
הּמקואֹות הרי - הּמקואֹות ונתערבּו הּמים ונערמּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבהן,
נתערבּו לא ׁשהרי ּכׁשהיּו; טמאין והּטֹובלין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשהיּו
ׁשהּׁשאּוב זה, ּבצד זה ׁשאינן לפי הּכׁשרין, סאה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָארּבעים

ּביניהן. ְִֵֵֶַמבּדיל

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

הריח,‡. ּבׁשּנּוי ולא הּטעם ּבׁשּנּוי לא נפסל הּמקוה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאין
מקוה ּבֹו עֹוּׂשין ׁשאין ּדבר וכל ּבלבד. מראה ּבׁשּנּוי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
אֹו הּיין ּכיצד? מראה. ּבׁשּנּוי הּמקוה את ּפֹוסל - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלכּתחּלה
את ּפֹוסלין אינן - הּפרֹות ּכל מּמי ּבהן וכּיֹוצא והּדם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהחלב
ׁשאּובין, מים אּלא אמרּו ׁשּלא לּגין, ּבׁשלׁשה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹֻהּמקוה
ונפל סאה מאה ּבֹו ׁשּיׁש מקוה אפּלּו מראה. ּבׁשּנּוי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּופֹוסלין
מקוה וכן ּפסּול. - מראיו את וׁשּנה ּפרֹות מי אֹו יין לג ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלֹו
לתֹוכֹו ונפל מּזה ּפחֹות אֹו ּכׁשרים מים סאה עּׂשרים ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
ּכׁשרים אּלּו הרי - מראיו את ׁשּנּו ולא ּפרֹות מי אֹו יין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹסאה
נֹוסף ואם הּמקוה. למּדת עֹולה ׁשּנפלה הּסאה ואין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשהיּו.
מקוה זה הרי - ּכׁשרים מים אחרים עּׂשרים העּׂשרים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָעל

ֵָּכׁשר.
מעלין,·. ולא ּפֹוסלין ּפֹוסלין, ולא הּמקוה את מעלין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַֹֹיׁש

ּפֹוסלין. ולא מעלין ְְֲִִַֹֹלא
והּכפֹור,‚. והּברד, הּׁשלג, ּפֹוסלין: ולא מעלין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹואּלּו

ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? הּנרֹוק. וטיט והּמלח, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּגליד,
- מאּלּו מאחד סאה לתֹוכֹו ונפל אחת חסר סאה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָארּבעים

נמצאּו וׁשלם. ּכׁשר הּמקוה והרי למּדתֹו עֹולה זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
ּבּתחּלה ׁשלג סאה ארּבעים הביא אפּלּו ּפֹוסלין. ולא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמעלין
וכׁשר. ׁשלם מקוה זה הרי - ׁשם ורּסקֹו ּבעּוקה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָוהּניחן

ּבין„. טהֹורין ּבין ׁשאּובין, מים מעלין: ולא ּפֹוסלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַֹואּלּו
החמיץ, ׁשּלא עד והּתמד ׁשלקֹות, ּומי ּכבׁשים, ּומי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹטמאים,
מׁשקל חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשכר.
עֹולה אינֹו - לתֹוכן ּדינר מׁשקל מאּלּו מאחד ונפל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּדינר,
ׁשלׁשה מהן מאחד נפל ואם הׁשלימֹו. ולא הּמקוה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלמּדת

הּמקוה. את ּפֹוסלין - מהן ְְִִִֵֶֶֶַֻלּגין
ּפרֹות,‰. ּומי הּמׁשקין, ׁשאר מעלין: ולא ּפֹוסלין לא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹֹואּלּו

ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? מּׁשהחמיץ. והּתמד והּמּוריס, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָוהּציר,
- לתֹוכן סאה מאּלּו מאחד ונפל אחת חסר סאה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָארּבעים
ּפֹוסלין אּלּו ׁשאין ּכׁשהיּו; ּכׁשרים הּמים והרי העלהּו, ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מראה, ּבׁשּנּוי ְְְְִֵֶֶֶַַָאּלא
.Âּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? הּמקוה. את מעלין ׁשאּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּופעמים

ולקח וחזר מאּלּו, מאחד סאה לתֹוכֹו ונפל סאה ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָארּבעים
ּכׁשר. מקוה ׁשּנׁשארּו הארּבעים הרי - מּמּנּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָסאה

.Ê- מראיו את וׁשּנּו וענבים זיתים סּלי ּבֹו ׁשהדיח ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמקוה
ֵָּכׁשר.

.Áּפֹוסלין ואין לּגין, ּבׁשלׁשה הּמקוה את ּפֹוסלין הּצבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻמי
מראיו. ּבׁשּנּוי ְְִַָאֹותֹו

.Ëמראיו את וׁשּנּו ּפרֹות מי ׁשאר אֹו מהל אֹו יין ׁשּנפל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמקוה
מראיו ויחזרּו גׁשמים ׁשּירדּו עד ימּתין ּתּקנתֹו? ּכיצד - ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָונפסל
- ּכׁשרים מים סאה ארּבעים ּבּמקוה היה ואם מים. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלמראה
נפל מים. למראה מראיו ׁשּיחזרּו עד לתֹוכן וׁשֹואב ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָממּלא
אין אם מקצתֹו, מראה ונׁשּתּנה בּה וכּיֹוצא מהל אֹו יין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹלתֹוכֹו
לא זה הרי - סאה ארּבעים ּכדי נׁשּתּנה ׁשּלא מים מראה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבּה
טבילה. לֹו עלתה לא - ׁשּנׁשּתּנה ּבמקֹום והּטֹובל ּבֹו. ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹיטּבל
מקֹום אֹותֹו ּומראה הּגדֹול ּבּים ׁשּנׁשּברה יין ׁשל חבית ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאפּלּו
טבילה. לֹו עלתה לא - מקֹום ּבאֹותֹו הּטֹובל יין, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּכמראה

.Èּדינר מׁשקל אפּלּו לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין מים לּגין ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֻׁשלׁשה
לּמקוה ונפלּו יין, מראה הּכל מראה והרי מראיהן, וׁשּנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹיין

מראיו. את ׁשּנּו אם אּלא ּפסלּוהּו, לא -ְְִִֶֶַָָָֹ
.‡Èּדינר לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין מים ּדינר חסר לּגין ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻׁשלׁשה

- לּמקוה ונפלּו מים, הּכל מראה והרי ּפרֹות, מי אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹחלב
ּבהן ׁשאין ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה ׁשּיּפלּו עד ּפסלּוהּו; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻלא

ּפרֹות. מי ולא אחר מׁשקה ְְֲֵֵֵֶֶַַַֹֹּתערבת
.·Èדבר לֹו נפל ולא עצמֹו מחמת מימיו מראה ׁשּנׁשּתּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמקוה

ׁשּנׁשּתּנה אּלא אמרּו לא ּכׁשר. זה הרי אחר.- מׁשקה מחמת ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ה'תשע"א טבת י"ד שלישי יום
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המערב‡. ּכּמקוה2לּמקוה1ּכל הּוא הרי ּבֹו.3- ּומטּבילין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א.1) משנה ו פרק כשר.2)מקוואות מקווה בצד הנמצאים סאה 40 בהם שאין דינים3)מים הבדלי יש אולם בהם. ומטבילים
גומות. בדין ומתחיל מבארם ורבינו בזה
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.‡Èׁשהּמים ּפי על אף הּמקוה, ּבצד ׁשהיּו ׁשאּובין ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָמים
סמּו ּכמקוה ׁשהן מּפני ּפסלּוהּו, לא - הּמקוה ּבמי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹנֹוגעין
הּמקוה. את ּפֹוסלין - ּבאמצע הּׁשאּובין היּו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָלמקוה.

.·Èוהעליֹונה ּביניהן, וכתל מּזֹו למעלה זֹו ּברכֹות ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּתי
ונקב ׁשאּובין, מים מלאה והּתחּתֹונה ּכׁשרים מים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמלאה
הּנקב ּכנגד יׁש אם לּתחּתֹונה, העליֹונה ׁשּבין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּכתל
מּפני העליֹונה; נפסלה - ׁשאּובין מים לּגין ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻׁשלׁשה

ּבצּדּה. לא העליֹונה, ּבאמצע הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּנקב
.‚Èלפי הּכל לּגין? ׁשלׁשה ּבֹו ויהיה ּבּנקב יהיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻּכּמה

צרי - סאה ארּבעים הּתחּתֹונה הּברכה היתה אם ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָהּברכה:
היתה לּברכה; ועּׂשרים מאֹות מּׁשלׁש אחד הּנקב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיהיה
וׁשּׁשים מּמאה אחד הּנקב להיֹות צרי - סאה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָעּׂשרים
קּבין, ׁשּׁשה ׁשהּסאה זה, חׁשּבֹון לפי וחׁשב וצא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלּברכה.

ּביצים. ׁשׁש והּלג לּגין, ארּבעה ְְְִִֵֵַַַַָָֹֻוהּקב
.„Èעּׂשרים מהן אחד ּבכל זה, ּבצד זה מקואֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשלׁשה

ׁשלׁשה וירדּו הּצד, מן ׁשאּוב מהן ואחד מכּונֹות, ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻסאה
מלמעלה ונתערבּו מּכּלן הּמים ונערמּו ׁשלׁשּתן, ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻוטבלּו
נעּׂשה ׁשהרי טהֹורים; והּטֹובלים ּכׁשרים הּמקואֹות -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ
זה, ּבצד זה ּכׁשרים ארּבעים מהן סאה, ׁשּׁשים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּכל
ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּפֹוסלין הּׁשאּובים הּמים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָואין
וטבלּו וירדּו ּבאמצע הּׁשאּוב היה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָסאה,
הּמקואֹות הרי - הּמקואֹות ונתערבּו הּמים ונערמּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבהן,
נתערבּו לא ׁשהרי ּכׁשהיּו; טמאין והּטֹובלין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשהיּו
ׁשהּׁשאּוב זה, ּבצד זה ׁשאינן לפי הּכׁשרין, סאה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָארּבעים

ּביניהן. ְִֵֵֶַמבּדיל

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

הריח,‡. ּבׁשּנּוי ולא הּטעם ּבׁשּנּוי לא נפסל הּמקוה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאין
מקוה ּבֹו עֹוּׂשין ׁשאין ּדבר וכל ּבלבד. מראה ּבׁשּנּוי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
אֹו הּיין ּכיצד? מראה. ּבׁשּנּוי הּמקוה את ּפֹוסל - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלכּתחּלה
את ּפֹוסלין אינן - הּפרֹות ּכל מּמי ּבהן וכּיֹוצא והּדם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהחלב
ׁשאּובין, מים אּלא אמרּו ׁשּלא לּגין, ּבׁשלׁשה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹֻהּמקוה
ונפל סאה מאה ּבֹו ׁשּיׁש מקוה אפּלּו מראה. ּבׁשּנּוי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּופֹוסלין
מקוה וכן ּפסּול. - מראיו את וׁשּנה ּפרֹות מי אֹו יין לג ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלֹו
לתֹוכֹו ונפל מּזה ּפחֹות אֹו ּכׁשרים מים סאה עּׂשרים ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
ּכׁשרים אּלּו הרי - מראיו את ׁשּנּו ולא ּפרֹות מי אֹו יין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹסאה
נֹוסף ואם הּמקוה. למּדת עֹולה ׁשּנפלה הּסאה ואין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשהיּו.
מקוה זה הרי - ּכׁשרים מים אחרים עּׂשרים העּׂשרים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָעל

ֵָּכׁשר.
מעלין,·. ולא ּפֹוסלין ּפֹוסלין, ולא הּמקוה את מעלין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַֹֹיׁש

ּפֹוסלין. ולא מעלין ְְֲִִַֹֹלא
והּכפֹור,‚. והּברד, הּׁשלג, ּפֹוסלין: ולא מעלין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹואּלּו

ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? הּנרֹוק. וטיט והּמלח, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּגליד,
- מאּלּו מאחד סאה לתֹוכֹו ונפל אחת חסר סאה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָארּבעים

נמצאּו וׁשלם. ּכׁשר הּמקוה והרי למּדתֹו עֹולה זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
ּבּתחּלה ׁשלג סאה ארּבעים הביא אפּלּו ּפֹוסלין. ולא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמעלין
וכׁשר. ׁשלם מקוה זה הרי - ׁשם ורּסקֹו ּבעּוקה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָוהּניחן

ּבין„. טהֹורין ּבין ׁשאּובין, מים מעלין: ולא ּפֹוסלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַֹואּלּו
החמיץ, ׁשּלא עד והּתמד ׁשלקֹות, ּומי ּכבׁשים, ּומי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹטמאים,
מׁשקל חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשכר.
עֹולה אינֹו - לתֹוכן ּדינר מׁשקל מאּלּו מאחד ונפל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּדינר,
ׁשלׁשה מהן מאחד נפל ואם הׁשלימֹו. ולא הּמקוה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלמּדת

הּמקוה. את ּפֹוסלין - מהן ְְִִִֵֶֶֶַֻלּגין
ּפרֹות,‰. ּומי הּמׁשקין, ׁשאר מעלין: ולא ּפֹוסלין לא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹֹואּלּו

ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? מּׁשהחמיץ. והּתמד והּמּוריס, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָוהּציר,
- לתֹוכן סאה מאּלּו מאחד ונפל אחת חסר סאה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָארּבעים
ּפֹוסלין אּלּו ׁשאין ּכׁשהיּו; ּכׁשרים הּמים והרי העלהּו, ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מראה, ּבׁשּנּוי ְְְְִֵֶֶֶַַָאּלא
.Âּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? הּמקוה. את מעלין ׁשאּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּופעמים

ולקח וחזר מאּלּו, מאחד סאה לתֹוכֹו ונפל סאה ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָארּבעים
ּכׁשר. מקוה ׁשּנׁשארּו הארּבעים הרי - מּמּנּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָסאה

.Ê- מראיו את וׁשּנּו וענבים זיתים סּלי ּבֹו ׁשהדיח ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמקוה
ֵָּכׁשר.

.Áּפֹוסלין ואין לּגין, ּבׁשלׁשה הּמקוה את ּפֹוסלין הּצבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻמי
מראיו. ּבׁשּנּוי ְְִַָאֹותֹו

.Ëמראיו את וׁשּנּו ּפרֹות מי ׁשאר אֹו מהל אֹו יין ׁשּנפל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמקוה
מראיו ויחזרּו גׁשמים ׁשּירדּו עד ימּתין ּתּקנתֹו? ּכיצד - ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָונפסל
- ּכׁשרים מים סאה ארּבעים ּבּמקוה היה ואם מים. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלמראה
נפל מים. למראה מראיו ׁשּיחזרּו עד לתֹוכן וׁשֹואב ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָממּלא
אין אם מקצתֹו, מראה ונׁשּתּנה בּה וכּיֹוצא מהל אֹו יין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹלתֹוכֹו
לא זה הרי - סאה ארּבעים ּכדי נׁשּתּנה ׁשּלא מים מראה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבּה
טבילה. לֹו עלתה לא - ׁשּנׁשּתּנה ּבמקֹום והּטֹובל ּבֹו. ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹיטּבל
מקֹום אֹותֹו ּומראה הּגדֹול ּבּים ׁשּנׁשּברה יין ׁשל חבית ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאפּלּו
טבילה. לֹו עלתה לא - מקֹום ּבאֹותֹו הּטֹובל יין, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּכמראה

.Èּדינר מׁשקל אפּלּו לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין מים לּגין ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֻׁשלׁשה
לּמקוה ונפלּו יין, מראה הּכל מראה והרי מראיהן, וׁשּנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹיין

מראיו. את ׁשּנּו אם אּלא ּפסלּוהּו, לא -ְְִִֶֶַָָָֹ
.‡Èּדינר לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין מים ּדינר חסר לּגין ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻׁשלׁשה

- לּמקוה ונפלּו מים, הּכל מראה והרי ּפרֹות, מי אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹחלב
ּבהן ׁשאין ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה ׁשּיּפלּו עד ּפסלּוהּו; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻלא

ּפרֹות. מי ולא אחר מׁשקה ְְֲֵֵֵֶֶַַַֹֹּתערבת
.·Èדבר לֹו נפל ולא עצמֹו מחמת מימיו מראה ׁשּנׁשּתּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמקוה

ׁשּנׁשּתּנה אּלא אמרּו לא ּכׁשר. זה הרי אחר.- מׁשקה מחמת ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ה'תשע"א טבת י"ד שלישי יום
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המערב‡. ּכּמקוה2לּמקוה1ּכל הּוא הרי ּבֹו.3- ּומטּבילין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א.1) משנה ו פרק כשר.2)מקוואות מקווה בצד הנמצאים סאה 40 בהם שאין דינים3)מים הבדלי יש אולם בהם. ומטבילים
גומות. בדין ומתחיל מבארם ורבינו בזה
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הּמקוה לפי הּסמּוכֹות ּבהמה4ּגּמֹות ּפרסֹות רגלי ּומקֹום ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָֻ
הּנֹוד ּכׁשפֹופרת הּמקוה מי עם מערבין מים ּבהן -5ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּבהן. ְִִֶַָמטּבילין
הּמערה·. ּפי6חֹורי על אף ּבהן מטּבילין - הּמערה וסדקי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשהּוא ּבכל אּלא הּמקוה מי עם מערבין ׁשּבהן הּמים .7ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּמקוה‚. מעלֹות על נתּונה ׁשהיתה מֹולי8מחט והיה , ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָ

ּבּמים טהֹורה.9ּומביא הּגל עליה ׁשעבר ּכיון - ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
מקוה„. ׁשּבתֹו ּבין10עּוקה הּמבּדלת הּקרקע היתה אם : ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ו ּבריאה והּמקוה עצמּההעּוקה את להעמיד אין11יכֹולה - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
מערבין ׁשּיהיּו עד ׁשּבעּוקה ּבּמים הּמקוה12מטּבילין עם ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

- עצמּה את להעמיד יכֹולה אינּה ואם הּנֹוד; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּכׁשפֹופרת
ּבהן מטּבילין ׁשהּוא ּבכל אּלא מערבין אינן .13אפּלּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

לׁשנים‰. ׁשּנסּדק מקואֹות ׁשני ׁשּבין מצטרפין14ּכתל -15, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מהן. אחד ּבכל מטּבילין - סאה ארּבעים ּבׁשניהן היה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָואם

לערב נסּדק אחד16ואם ּבמקֹום ׁשּיהיה עד מצטרפין אין - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
הּנֹוד הּמים17ּכׁשפֹופרת נתערבּו אם מלמעלה, הּכתל נפרץ . ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּכתל מן הּׁשּום18למעלה הּנֹוד19ּכקלּפת ׁשפֹופרת רחב על ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
מצטרפין. -ְְִִָ

.Âּכרחב הּנֹוד? ּכׁשפֹופרת ׁשהּוא הּנקב ׁשעּור הּוא ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹּכּמה

ּבֹו וחֹוזרֹות אדם ּכל ׁשל ּבינֹונּיֹות אצּבעֹות ואינן20ׁשּתי . ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָ
ׁשּבפס הארּבע מן ראׁשֹונֹות אצּבעֹות ׁשּתי אּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּגּודל,

הּנֹוד21הּיד ּבׁשפֹופרת ׁשּיעמד ּכל ממעט22. ואפּלּו23- , ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
ּכׁשפֹופרת ּבּנקב יׁש ספק מים. ׁשל מּברּיתֹו ׁשהן ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָבדברים
מן הּטבילה ׁשעּקר מּפני מצטרפין; אין - ּבֹו אין ספק ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּנֹוד

הלכה24הּתֹורה ׁשּׁשעּורֹו ּפי על אף הּתֹורה, מן ׁשעּקרֹו וכל , ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
להחמיר ׁשעּורֹו ספק -25. ְְְִִֵַ

.Êהעליֹון הּמקואֹות את הּתחּתֹון26מטהרין והרחֹוק27מן ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
סילֹון מביאין ּכיצד? הּקרֹוב. אבר28מן ׁשל אֹו חרס 29ׁשל ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

את ּומּניח הּמקוה, את ּפֹוסלין הּסילֹונֹות ׁשאין ּבהן, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָוכּיֹוצא
ּתחּתיו מים30ידיו ׁשּיתמּלא ּומֹוׁשכֹו31עד עד33ּומּׁשיקֹו32, ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

אפּלּו ּכאחד, הּמקוה מי עם ׁשּבּסילֹון הּמים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּיתערב
ּכמקוה ּביניהן ׁשהּסילֹון הּמקואֹות ׁשני והרי ּדּיֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכּׂשערה

ֶָאחד.
.Áעּׂשרים ׁשל והעליֹונה הּתחּתֹונה ׁשּבנחל, ּגּמֹות ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשלׁש

עֹובר ּגׁשמים ׁשל וׁשטף ארּבעים, ׁשל והאמצעית ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָסאה
מּתֹוכן ויֹוצא לתֹוכן נכנס ׁשהּוא ּפי על אף הּנחל, 34ּבתֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

ערּוב זה אין ּבאמצעית35- אּלא מטּבילין ואין ׁשאין36, ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
מערבין הּנזחלין עמדּו.37הּמים ּכן אם אּלא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ
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למקווה.4) זה.5)מחוץ משיעור בפחות למקווה מצטרפים אינם המקווה לכתלי מחוץ נמצאים אלה שמקומות מכיוון
לשון6) נקט ורבינו "מערה", המשנה כתבה ולפיכך צניעות, משום במערות המקוואות רוב היו המשנה בתקופת שבמערה. המקווה

ביותר.7)המשנה. קטן חיבור מספיק המקווה חלל בתוך שהם למים.8)מפני ברגלו9)מחוץ או בידו המקווה מי את הניע
גלים. ככיפה.10)ונערמו עשוייה המים שטח תחת עצמה המקווה בתוך קיימא.11)חפירה ובת בפחות12)חזקה כלומר,

בה. מטבילים אין זה כסדק.13)משיעור דינה מאליה ליפול שסופה כזו רעועה פירוש,14)מחיצה לשתי. להיות: צריך
למשנתנו). בפירושו (רבינו למטה פחות15)מלמעלה כן גם ובשני מארבעים פחות בזה המקוואותאם שני מצטרפים זה משיעור

בכל מחבר הכותל אורך לכל סדק אבל בנקב, היינו הנוד, כשפופרת מקוואות עירוב שאמרו ומה שהוא. כל שרחבו בסדק אפילו
כרבינו.16)שהוא. פירש והראב"ד למטה. מלמעלה - וערב לשמאל, מימין הוא שתי להיפך, מפרשים יש לשמאל. מימין
העליון17) שהחלק מפני להיסתם, עלול לרוחב סדק אבל מאליו, ייסתם לא למטה מלמעלה כשהסדק הוא: ונימוקם כחכמים. פסק

כשר אחד כשמקווה אבל להשלימו, שצריך חסר, במקווה נאמר זה [שיעור גדול. שיעור צריך ולפיכך וירד מכביד הכותל של
אפילו שהרי השקה, ידי על השאוב המקווה את להכשיר לערב, בנסדק אפילו שהוא, כל סדק מספיק שאובים סאה 40 ובשני

בכשרותם. השאובים יישארו הסדק לזה.18)ייסתם זה ממקווה הפגימה דרך עוברים והמים הכותל שפת שנפגמה כגון
המקוואות.19) שני המחברים המים שתי20)גובה כרוחב שקוטרו עגול נקב היינו הנקב, בחור בריווח אותן לסבב אפשר

בטפח".21)אצבעות. מארבע ולא אדם כל של בבינוניות - שאמרו אצבעות "ב' ב: הלכה ה פרק שם תוספתא ואמה. אצבע
ב)]. מא, (מנחות אגודלים ארבעה הוא מקרקע22)[הטפח עפר כגון המים עם הבאים דברים ואפילו זה בחלל הנמצא דבר כל

במים. החיים תולעים או בעובי23)המקווה תערובת כל ללא מים זרם דרכו שיעבור עד הנקב את להרחיב וצריך משיעורו מוריד
הנוד. ששיעורו24)שפופרת פי על אף התורה... מן הטבילה שעיקר "מפני וכתב: הוסיף ורבינו התורה" מן שהוא "מפני - במשנתנו

א). ד, (עירובין הגבורה מפי מסיני למשה הלכה נאמרו אלא בתורה נכתבו לא השיעורים פירוש, מחמירים25)הלכה". פירוש,
להקל. - התורה מן עיקרו שאין בדבר מסיני למשה הלכה שספק משמע מלשונו הר26)בשיעורו. שבשיפוע במקוואות המדובר

ממנו. נמוך במקום והשני שיפוע באותו גבוה במקום שכן27)והאחד וכל כשרים. מים ובתחתון שאובים מים כשבעליון
העליון. מן התחתון פוסלים28)שמטהרים אינם טומאה מקבלים שהם מתכת של אפילו שסילונות ב הלכה ו פרק למעלה נתבאר

הקילו שאובה) המקווה כל אפילו - רבינו (לדעת התורה מן פוסלת אינה ששאובה מפני שאובים. משום בהם העוברים המים את
חכמים. את29)בה מונה ורבינו זכוכית". של או עצם ושל עץ של סילון "מביא כתוב: ד הלכה ה פרק שם [בתוספתא עופרת.

המשנה]. בתקופת או בזמנו בהם משתמשים שהיו הסילון.30)הסילונות של התחתון פיו את בידיו סותם לא31)פירוש,
אחד במקום נפסק שאם שהוא, כל הפסק ללא שהוא כל בגובה ארכו לכל שיתמלא אלא חללו גובה כל שיתמלא לומר התכוון

השקה. כאן הסילון.32)אין של התחתון פיו את התחתון למקווה שמושך כוונתו נוגעים33)נראה כך ומתוך ידו את מסיר
שהוא. בכל מועילה והשקה המקוואות שני את ומחברים בתחתון הסילון שלשתן.34)מי את למעשה מחבר השטף כן ואם

אחד.35) למקווה המליאה עם החסרות את מצרף זה עירוב השטף.36)אין בלי סאה 40 לבדה בה שם37)שיש בתוספתא
אין זו ובין זו בין אומרים וחכמים בתחתונה מטבילין אומר ואני בעליונה מטבילין אומר היה מאיר אומר, יהודה "רבי שנינו:
חיבור, אינו שקטפרס מפני מנמק רצב סימן בתשובותיו [הריב"ש כחכמים. רבינו ופסק סאה". מ' בה שיש באמצעית אלא מטבילין

ze`ewn zekld - zah c"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëנמּדד זה הרי - מּמּנּו וׁשֹותה ׁשֹוחה ׁשהּפרה ר ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָטיט
הּמקוה -38עם וׁשֹותה ׁשֹוחה הּפרה ׁשאין עד עבה היה . ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

עּמֹו. נמּדד ְִִֵָאינֹו
.Èוטיט מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מטּבילין39מקוה - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּובּמים ׁשהּמים40ּבּטיט ,הר ּבּטיט מטּבילין? טיט זה ּבאי . ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָ
אחר מּצד הר והּטיט אחד מּצד הּמים היּו ּגּביו. על ְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָצפין

ּבּטיט ולא ּבּמים מטּבילין -41. ְְִִִִַַַַֹ
.‡Èיבחּוׁשין ּכגֹון הּמים, מן ּברּיתֹו ׁשּתחּלת -42ּכל אדּמין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֹֻ

ּדג ׁשל ּבעינֹו ּומטּבילין ּבֹו. .43מטּבילין ְְְִִִִֵֶַַָ
.·Èוטבלּו ׁשנים וירדּו מכּונֹות סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻמקוה

- ּבּמים נֹוגעֹות ראׁשֹון ׁשל ׁשרגליו ּפי על אף זה, אחר ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָזה
ּבטמאתֹו והּׁשני טהֹור הּמים44הראׁשֹון חסרּו ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ּבֹו הטּביל סאה. עבה45מארּבעים סגֹוס ּבֹו46ּתחּלה וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הּטֹובל הרי - ּבּמים נֹוגעת הּסגֹוס מקצת היתה אם ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָוהגּביהֹו,

מערבין47ּבאחרֹונה ּכּלן הּמים ׁשהרי ּבֹו48טהֹור, הטּביל .49 ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ
ּבטיט הּמּטה רגלי ׁשּדחק ּפי על אף ּבּה, וכּיֹוצא הּמּטה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאת
הרי - למעלה עליה הּמים ׁשּצפּו עד הּמקוה ׁשּבקרקע ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעבה
ּבּמים ׁשּטבלּו עד ּבּטיט נטּבעּו לא ׁשהרי טהֹורה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹזֹו

גדֹולה50ּתחּלה יֹורה ּבֹו הטּביל ּכׁשהיתה,51. טמאה זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
נּתזיןמּפנ ׁשהּמים חסר52י ונמצא לּמקוה חּוץ ויֹוצאין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּפיה53מארּבעים ּדר מֹורידּה יעּׂשה? ּכיצד והֹופכּה54. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּלא55ּבּמקוה ּכדי ׁשּוליה, ּדר אֹותּה ּומעלה ּומטּבילּה. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ויפסלּוהּו. לּמקוה ויחזרּו ׁשאּובים ׁשּבתֹוכּה הּמים ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָיהיּו
.‚Èמרּדדין ׁשּמימיו ּכֹובׁש56מקוה קׁש57- חבילי אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻ

הּמים ׁשּיערמּו עד הּצדדין ּומן הּמים ּבתֹו קנים ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָוחבילי
לתֹוכן. וטֹובל ויֹורד ְְְְְֵֵַָָלמעלה

ּתׁשיעי ¦¦§¤¤ּפרק

מי‡. הראׁשֹון: מּזֹו. למעלה זֹו ּבמקואֹות מעלֹות ְְְְֲִִִֵֵַַָָָׁשׁש
מּמים ּבהן וכּיֹוצא ּומערֹות ׁשיחין ּבֹורֹות ּומי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָגבאים
ׁשאין ּפי על ואף ׁשאּובין ׁשהן ּפי על אף ּבּקרקע. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֻהמכּנסין
ּכמֹו לרצֹון, אּלא מתטּמאין ואינן הֹואיל סאה, ארּבעים ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבהן

עּסה מהן לעּׂשֹות ּוכׁשרין טהֹורין, ּבחזקת הן הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּבארנּו
ּבכלי, מהן ׁשּיּטל והּוא לּידים. מהן ולּטל לחּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּטבּולה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
הּגׁשמים·. עדין אּלא ּפסקּו, ׁשּלא ּתמצית מי מהן: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמעלה

ׁשאּובין ואינן ונקוין, נמׁשכין והן ּבֹוצצין וההרים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָיֹורדין
ולּטל לתרּומה ּכׁשרין הן הרי - סאה ארּבעים ּבהן אין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹאבל
ּפסקּו ׁשּנטמאּו. הּמים את ּבהן ּומטּביל לּידים, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמהן
ּתמצית. מי הן עדין - מּלהזחיל ההרים ּפסקּו ולא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּגׁשמים

גבאין. ּכמי אּלּו הרי - ּבֹוצצין ואינן ההרים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָּפסקּו
הן‚. הרי - הּבּצין ּובמקֹום הּנהר ּובצד הּים ּבצד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָהחֹופר

ּפסקּו. ׁשּלא ּתמצית ְְְִֵֶַָֹּכמי
הּמעין,„. מחמת ּבאין ׁשהיּו זמן ּכל הּמעין: ּבצד ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהחֹופר

מעין; ּכמי הן הרי - ּומֹוׁשכין וחֹוזרין ׁשּפֹוסקין ּפי על ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָאף
גבאים. ּכמי הן הרי - מֹוׁשכין מּלהיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָּפסקּו

ׁשאינם‰. מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה מהן: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה
ּובֹו הּזכר, הּזב מן חּוץ טמא אדם ּכל טֹובל ׁשּבֹו ְִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשאּובין,
ׁשּמטּבילין הּידים ואת הּטמאים הּכלים ּכל את ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמטּבילין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶַֹלקדׁש,
.Âמים עליו והרּבּו מּועטין ׁשּמימיו הּמעין מּזה: ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה

מּמּנּו הּנמׁשכין ּבּמים מטהרין ׁשאין - למקוה ׁשוה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאּובין.
ׁשהּוא - למעין וׁשוה ּבאׁשּברן, ועֹומדין הּנקוין ּבּמים ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
ּכל אפּלּו ׁשעּור, למימיו אין ׁשהּמעין ׁשהּוא; ּבכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמטהר

מטהרין. ְֲִֵֶַׁשהן
.Êאבל ׁשאּובין מים ּבֹו נתערב ׁשּלא הּמעין מּזה: ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלמעלה

הּוא ׁשהרי מלּוחים, אֹו מרים מימיו ׁשהיּו ּכגֹון מּכים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֻמימיו
הּמעין. מן ונמׁשכין הּנגררים הּמים והן ּבזֹוחלים, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָמטהר

.Áּבלבד ׁשּבהן חּיים, מים ׁשּמימיו הּמעין מּזה: ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלמעלה
הּמצרעטֹובלים לטהרת מהן ולֹוקחין הּזכרים, הּזבים ּבֹו ְְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

אינֹו הּמקוה למקוה? מעין ּבין מה חּטאת. מי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּולקּדׁש
ׁשהּוא. ּבכל מטהר והּמעין סאה; ּבארּבעים אּלא ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמטהר
מּמּנּו הּנזחלים והּמים ּבאׁשּברן, אּלא מטהר אינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּמקוה
ּתעלה לא - הּמקוה ּבזֹוחלים. מטהר והּמעין מטהרין; ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאינן
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ועומדים). נקווים (מים באשבורן אלא בזוחלים מטהר אינו שמקווה מפני חיבור אינו שקטפרס נפלא, חידוש שם ומשמיענו
סאה.38) לארבעים השיעור.39)משלים את שמשלים הנרוק בטיט והמדובר סאה. ארבעים יש יחד הגוף40)בשניהם אם

טוב יום ותוספות הרע"ב בטיט. שוקעות והרגליים הגוף כל את מכסים אינם לבדם שהמים פי על אף טבילה לו עלתה במים הוא
בטיט. ששקעו לפני במים נטבלו שהרגליים מפני סאה.41)מנמקים, לארבעים משלים כן פי על השורצים42)ואף תולעים מין

עינו.43)במים. שנמחה שבים גדול במקווה44)כריש השני טבל כן ואם הראשון של גופו על נשאר המקווה ממי שחלק מפני
מצטרפים גופו שעל שהמים מפני ונימוקו: במים, נוגעות הראשון כשרגלי השני את ומטהר יהודה רבי חולק במשנתנו חסר.
נימוק, מוסיף משנה [בכסף . כקטפרס שזה מפני או מחברת, אינה טופח) (משקה כזו דקה שרטיבות סובר קמא ותנא למקווה.

מפסיקים]. והם בגופו נגובים מקומות נשארו מכוונות.45)שמא באה 40 של מים.46)במקווה הרבה שסופג צמר בגד
הסגוס.47) טבילת מן48)אחר לגמרי הוציאו שלא זמן וכל מכונסים מים הרבה יש בסגוס כי שטבלו, לשניים דומה זה אין

כשר. למקווה המחובר חסר למקווה דומה וזה למקווה מחוברים אלה מים הרי מכוונות.49)המקווה סאה 40 בו שיש במקווה
מקדמים".50) שהמים "מפני למטה.51)במשנה: המקווה.52)ושוליה שפת על ועוברים כולה53)נערמים שנטבלה לפני

לפני54)במים. וייערמו לתוכה מים ייכנסו לא כן שאם למטה, פיה שהופך לומר התכוון שיטהלא הכוונה אלא אותה, שיהפך
לתוכה. המים שייכנסו כדי צידה על בתוכה55)אותה מהמים חלק שיישאר אפשר צידה, על מטה כשהיא אותה יעלה שאם

ויפסלוהו. המקווה לתוך ויחזרו שאובים, ויהיו - מעלה כלפי קצת כשיגביהנה - המקווה ממי עמוקים56)מנותק לא שטוחים,
המים. לתוך הגוף כל את להכניס אפשר פני57)ואי על יצופו אותם יכבוש לא אם החבילות, על אחרים דברים או אבן מניח

קלים. שהם מפני המים
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.Ëנמּדד זה הרי - מּמּנּו וׁשֹותה ׁשֹוחה ׁשהּפרה ר ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָטיט
הּמקוה -38עם וׁשֹותה ׁשֹוחה הּפרה ׁשאין עד עבה היה . ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

עּמֹו. נמּדד ְִִֵָאינֹו
.Èוטיט מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מטּבילין39מקוה - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּובּמים ׁשהּמים40ּבּטיט ,הר ּבּטיט מטּבילין? טיט זה ּבאי . ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָ
אחר מּצד הר והּטיט אחד מּצד הּמים היּו ּגּביו. על ְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָצפין

ּבּטיט ולא ּבּמים מטּבילין -41. ְְִִִִַַַַֹ
.‡Èיבחּוׁשין ּכגֹון הּמים, מן ּברּיתֹו ׁשּתחּלת -42ּכל אדּמין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֹֻ

ּדג ׁשל ּבעינֹו ּומטּבילין ּבֹו. .43מטּבילין ְְְִִִִֵֶַַָ
.·Èוטבלּו ׁשנים וירדּו מכּונֹות סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻמקוה

- ּבּמים נֹוגעֹות ראׁשֹון ׁשל ׁשרגליו ּפי על אף זה, אחר ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָזה
ּבטמאתֹו והּׁשני טהֹור הּמים44הראׁשֹון חסרּו ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ּבֹו הטּביל סאה. עבה45מארּבעים סגֹוס ּבֹו46ּתחּלה וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הּטֹובל הרי - ּבּמים נֹוגעת הּסגֹוס מקצת היתה אם ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָוהגּביהֹו,

מערבין47ּבאחרֹונה ּכּלן הּמים ׁשהרי ּבֹו48טהֹור, הטּביל .49 ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ
ּבטיט הּמּטה רגלי ׁשּדחק ּפי על אף ּבּה, וכּיֹוצא הּמּטה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאת
הרי - למעלה עליה הּמים ׁשּצפּו עד הּמקוה ׁשּבקרקע ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעבה
ּבּמים ׁשּטבלּו עד ּבּטיט נטּבעּו לא ׁשהרי טהֹורה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹזֹו

גדֹולה50ּתחּלה יֹורה ּבֹו הטּביל ּכׁשהיתה,51. טמאה זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
נּתזיןמּפנ ׁשהּמים חסר52י ונמצא לּמקוה חּוץ ויֹוצאין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּפיה53מארּבעים ּדר מֹורידּה יעּׂשה? ּכיצד והֹופכּה54. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּלא55ּבּמקוה ּכדי ׁשּוליה, ּדר אֹותּה ּומעלה ּומטּבילּה. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ויפסלּוהּו. לּמקוה ויחזרּו ׁשאּובים ׁשּבתֹוכּה הּמים ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָיהיּו
.‚Èמרּדדין ׁשּמימיו ּכֹובׁש56מקוה קׁש57- חבילי אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻ

הּמים ׁשּיערמּו עד הּצדדין ּומן הּמים ּבתֹו קנים ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָוחבילי
לתֹוכן. וטֹובל ויֹורד ְְְְְֵֵַָָלמעלה

ּתׁשיעי ¦¦§¤¤ּפרק

מי‡. הראׁשֹון: מּזֹו. למעלה זֹו ּבמקואֹות מעלֹות ְְְְֲִִִֵֵַַָָָׁשׁש
מּמים ּבהן וכּיֹוצא ּומערֹות ׁשיחין ּבֹורֹות ּומי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָגבאים
ׁשאין ּפי על ואף ׁשאּובין ׁשהן ּפי על אף ּבּקרקע. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֻהמכּנסין
ּכמֹו לרצֹון, אּלא מתטּמאין ואינן הֹואיל סאה, ארּבעים ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבהן

עּסה מהן לעּׂשֹות ּוכׁשרין טהֹורין, ּבחזקת הן הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּבארנּו
ּבכלי, מהן ׁשּיּטל והּוא לּידים. מהן ולּטל לחּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּטבּולה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
הּגׁשמים·. עדין אּלא ּפסקּו, ׁשּלא ּתמצית מי מהן: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמעלה

ׁשאּובין ואינן ונקוין, נמׁשכין והן ּבֹוצצין וההרים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָיֹורדין
ולּטל לתרּומה ּכׁשרין הן הרי - סאה ארּבעים ּבהן אין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹאבל
ּפסקּו ׁשּנטמאּו. הּמים את ּבהן ּומטּביל לּידים, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמהן
ּתמצית. מי הן עדין - מּלהזחיל ההרים ּפסקּו ולא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּגׁשמים

גבאין. ּכמי אּלּו הרי - ּבֹוצצין ואינן ההרים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָּפסקּו
הן‚. הרי - הּבּצין ּובמקֹום הּנהר ּובצד הּים ּבצד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָהחֹופר

ּפסקּו. ׁשּלא ּתמצית ְְְִֵֶַָֹּכמי
הּמעין,„. מחמת ּבאין ׁשהיּו זמן ּכל הּמעין: ּבצד ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהחֹופר

מעין; ּכמי הן הרי - ּומֹוׁשכין וחֹוזרין ׁשּפֹוסקין ּפי על ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָאף
גבאים. ּכמי הן הרי - מֹוׁשכין מּלהיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָּפסקּו

ׁשאינם‰. מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה מהן: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה
ּובֹו הּזכר, הּזב מן חּוץ טמא אדם ּכל טֹובל ׁשּבֹו ְִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשאּובין,
ׁשּמטּבילין הּידים ואת הּטמאים הּכלים ּכל את ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמטּבילין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶַֹלקדׁש,
.Âמים עליו והרּבּו מּועטין ׁשּמימיו הּמעין מּזה: ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה

מּמּנּו הּנמׁשכין ּבּמים מטהרין ׁשאין - למקוה ׁשוה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאּובין.
ׁשהּוא - למעין וׁשוה ּבאׁשּברן, ועֹומדין הּנקוין ּבּמים ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
ּכל אפּלּו ׁשעּור, למימיו אין ׁשהּמעין ׁשהּוא; ּבכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמטהר

מטהרין. ְֲִֵֶַׁשהן
.Êאבל ׁשאּובין מים ּבֹו נתערב ׁשּלא הּמעין מּזה: ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלמעלה

הּוא ׁשהרי מלּוחים, אֹו מרים מימיו ׁשהיּו ּכגֹון מּכים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֻמימיו
הּמעין. מן ונמׁשכין הּנגררים הּמים והן ּבזֹוחלים, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָמטהר

.Áּבלבד ׁשּבהן חּיים, מים ׁשּמימיו הּמעין מּזה: ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלמעלה
הּמצרעטֹובלים לטהרת מהן ולֹוקחין הּזכרים, הּזבים ּבֹו ְְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

אינֹו הּמקוה למקוה? מעין ּבין מה חּטאת. מי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּולקּדׁש
ׁשהּוא. ּבכל מטהר והּמעין סאה; ּבארּבעים אּלא ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמטהר
מּמּנּו הּנזחלים והּמים ּבאׁשּברן, אּלא מטהר אינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּמקוה
ּתעלה לא - הּמקוה ּבזֹוחלים. מטהר והּמעין מטהרין; ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאינן
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ועומדים). נקווים (מים באשבורן אלא בזוחלים מטהר אינו שמקווה מפני חיבור אינו שקטפרס נפלא, חידוש שם ומשמיענו
סאה.38) לארבעים השיעור.39)משלים את שמשלים הנרוק בטיט והמדובר סאה. ארבעים יש יחד הגוף40)בשניהם אם

טוב יום ותוספות הרע"ב בטיט. שוקעות והרגליים הגוף כל את מכסים אינם לבדם שהמים פי על אף טבילה לו עלתה במים הוא
בטיט. ששקעו לפני במים נטבלו שהרגליים מפני סאה.41)מנמקים, לארבעים משלים כן פי על השורצים42)ואף תולעים מין

עינו.43)במים. שנמחה שבים גדול במקווה44)כריש השני טבל כן ואם הראשון של גופו על נשאר המקווה ממי שחלק מפני
מצטרפים גופו שעל שהמים מפני ונימוקו: במים, נוגעות הראשון כשרגלי השני את ומטהר יהודה רבי חולק במשנתנו חסר.
נימוק, מוסיף משנה [בכסף . כקטפרס שזה מפני או מחברת, אינה טופח) (משקה כזו דקה שרטיבות סובר קמא ותנא למקווה.

מפסיקים]. והם בגופו נגובים מקומות נשארו מכוונות.45)שמא באה 40 של מים.46)במקווה הרבה שסופג צמר בגד
הסגוס.47) טבילת מן48)אחר לגמרי הוציאו שלא זמן וכל מכונסים מים הרבה יש בסגוס כי שטבלו, לשניים דומה זה אין

כשר. למקווה המחובר חסר למקווה דומה וזה למקווה מחוברים אלה מים הרי מכוונות.49)המקווה סאה 40 בו שיש במקווה
מקדמים".50) שהמים "מפני למטה.51)במשנה: המקווה.52)ושוליה שפת על ועוברים כולה53)נערמים שנטבלה לפני

לפני54)במים. וייערמו לתוכה מים ייכנסו לא כן שאם למטה, פיה שהופך לומר התכוון שיטהלא הכוונה אלא אותה, שיהפך
לתוכה. המים שייכנסו כדי צידה על בתוכה55)אותה מהמים חלק שיישאר אפשר צידה, על מטה כשהיא אותה יעלה שאם

ויפסלוהו. המקווה לתוך ויחזרו שאובים, ויהיו - מעלה כלפי קצת כשיגביהנה - המקווה ממי עמוקים56)מנותק לא שטוחים,
המים. לתוך הגוף כל את להכניס אפשר פני57)ואי על יצופו אותם יכבוש לא אם החבילות, על אחרים דברים או אבן מניח

קלים. שהם מפני המים
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הּזב - חּיים מים מימיו היּו אם והּמעין, לזבים; טבילה ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָּבֹו
ּבהן. ֵֶָטֹובל

.Ëּכ ואחר הּׁשקת לתֹו ונמׁשכין יֹוצאין ׁשּמימיו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמעין
וׁשחּוץ ׁשּבּׁשקת הּמים ּכל הרי - ונזחלין הּׁשקת מן ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיֹוצאין
ּכל אפּלּו הּׁשקת, ּׂשפת על נמׁשכין מקצתן היּו ּפסּולין. ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹלֹו
מטהר ׁשהּמעין ּכׁשרים, לּׁשקת ׁשחּוץ הּמים הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשהּוא
מלאה ׁשהיא ּברכה לתֹו נמׁשכין מימיו היּו ׁשהּוא. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּבכל
יֹוצא היה ּכמקוה. הּברכה אֹותּה הרי - ׁשם ונקוין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמים
מי ּולקּדׁש ולמצרעים לזבים ּפסּול זה הרי - לּברכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹחּוץ
הּברכה. ּבתֹו ׁשהיּו הּמקוה מי ּכל ׁשּיצאּו ׁשּידע עד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָחּטאת

.È,קּבּול ּבית להן ׁשאין ּכלים ּגּבי על נמׁשכין ׁשּמימיו ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמעין
ּובלבד ּכמקוה; זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא וספסל ׁשלחן ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּכגֹון

הּכלים. ּגּבי על יטּביל ְִִֵֵֶַַַַֹׁשּלא
.‡Èעליו ורּבה מּמּנּו, נמׁשכֹות קטּנֹות אּמֹות ׁשהיּו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָמעין

וׁשטפּו ׁשּבאּמֹות הּמים ׁשּגברּו עד הּמעין לתֹו ׁשאּובין ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָמים
ואינן עֹומדים הּמעין מימי היּו ּדבר. לכל ּכמעין הן הרי -ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
- הּמים אּמֹות מּמּנּו ׁשּמׁשכּו עד מים עליו ורּבה ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָנמׁשכין,
ּבלבד, ּבאׁשּברן לטהר למקוה ׁשוין ׁשּמׁשּוכין הּמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהרי

ׁשהּוא. ּבכל לטהר למעין ְְְְְִֵֶַַָָָוׁשוין
.·Èולמצרעים לזבים ּופסּולין ּבזֹוחלין, מטהרין הּיּמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָֹּכל

חּטאת. מי ּבהן ְֵֵֶַַָָּולקּדׁש
.‚È.ּדבר לכל ּכמעין הם הרי - הּמעין מן הּזֹוחלין ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּמים

הם הרי - טֹורדין ׁשהן ּפי על אף הּמעין, מן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָוהמנּטפין
ּופסּולין עֹומדין, סאה ּבארּבעים אּלא מטהרין ואין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּכמקוה,
מן הּזֹוחלין היּו חּטאת. מי ּבהן ּולקּדׁש ולמצרעים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלזבים
על הּזֹוחלין רּבּו אם [מּמּנּו, הּנֹוטפין עם מתערבין ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָהּמעין
הּנֹוטפים רבּו ואם ּדבר; לכל ּכמעין הּכל הרי - ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹהּנֹוטפין]
אינן - הּנהר מי על גׁשמים מי רבּו אם וכן הּזֹוחלין, ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָעל
מּפץ להּקיף צרי לפיכ ּבאׁשּברן. אּלא ּבזֹוחלין ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹמטהרין
ּבהן. ויטּבל הּמים ׁשּיּקוּו עד המערב הּנהר ּבאֹותֹו ּבֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹוכּיֹוצא

.„Èהמנּטף לּמקוה ׁשּסמ ּכגֹון זֹוחלין, ׁשעּׂשאן ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָנֹוטפין
- עליה ויֹורדין נזחלין הּמים והרי חלקה חרס ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָטבלא
מּדברי ואפּלּו טמאה, ׁשּמקּבל ּדבר וכל ּכׁשרין. הן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻהרי

ּבֹו. מזחילין אין - ְְִִִֵַסֹופרים
.ÂËעלי ׁשאין ּכׁשהיּו; ּכׁשרים - אגֹוז ּבעלי ׁשּקּלחן ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָזֹוחלין

ּככלים. חׁשּוב צֹובע ׁשהּוא הּלח ְֱִֵֵֶַַַָָהאגֹוז
.ÊËאף ויֹורדין, נזחלין והּנם הּמדרֹון מן הּבאין גׁשמים ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָמי

אין - סאה ארּבעים סֹופן ועד מּתחּלתן ׁשהיּו ּפי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָעל
ּבא וינּוחּו ׁשּיּקוּו עד נזחלין, ּכׁשהן ּבהן ׁשּברןמטּבילין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

עד מחיצֹות מהן ועּׂשה ּכלים ׁשהּקיף הרי סאה. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָארּבעים
הּגׁשמים מן הּנזחלין מּמים סאה ארּבעים ּביניהן ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנתקּבץ
עלתה לא - הּגדר מהן ׁשעּׂשה וכלים ּבהן. טֹובל זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

טבילה. ְִֶָָלהן
.ÊÈאם הּכלים: על אֹו האדם על ונפל הּים מן ׁשּנתלׁש ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּגל

ׁשאין לחּלין; טהֹורין אּלּו הרי - סאה ארּבעים ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֻיׁש
אבֹות ׁשאר ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכּונה, צרי לחּלין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻהּטֹובל
הּגל עליו ׁשּיּפל עד ּומצּפה יֹוׁשב והיה נתּכּון ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻהּטמאֹות.

לֹו. ׁשּנתּכּון לּדבר טבילה לֹו עלתה -ְְְִִֵֶַַָָָָָ

.ÁÈ,הארץ על ׁשּיּפל קדם ּבאויר ּכׁשהּוא ּבּגל מטּבילין ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאין
מטּבילין ׁשאין לפי סאה; ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואף
ּבארץ נֹוגעין הּגל ראׁשי ׁשני היּו ּבאויר. וחמר קל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבזֹוחלים,
ּבאויר. ׁשהּוא מּפני ׁשּלֹו, ּבּכּפה מטּבילין ואין ּבֹו; מטּבילין -ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

ׁשּנסּתּפק‡. מקוה ּכיצד? חכמים ׁשּטהרּו ׁשאּובין מים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָספק
ּבוּדאי ידע ואפּלּו לא; אֹו ׁשאּובים מים לתֹוכֹו נפלּו אם ְְְְֲִִִִַַַַַָָֹלֹו
ידע ואפּלּו ּבהן; אין ספק לּגין ׁשלׁשת ּבהן יׁש ספק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּנפלּו,
ּבֹו ׁשּנפלּו ּבּמקוה ׁשהיה ספק לּגין, ׁשלׁשת ּבהן ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבוּדאי

ּכׁשר. זה הרי - היה לא ספק סאה ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹארּבעים
ּבֹו,·. אין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש אחד מקואֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשני

לאיזה ידּוע ואין מהן לאחד ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻנפלּו
היּו יתלה. ּבּמה לֹו ׁשּיׁש מּפני טהֹור, ספקֹו - נפלּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהן
ידּוע ואין מהן לאחד ונפלּו סאה מארּבעים ּפחּותין ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשניהן
יתלה; ּבּמה לֹו ׁשאין ּפסּול, מּׁשניהן אחד ּכל - מהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָלאיזה

נפסל. - נפלּו לזה ואם נפסל, - נפלּו לזה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָאם
ׁשּזה‚. מּפני ּכׁשר, - מלא ּומצאֹו ּובא ריקן ׁשהּניחֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָמקוה

זה. למקוה ׁשאּובין מים ְְְְִִִֵֶֶַספק
מן„. ספק ּבצּדֹו, נתּונה והּמכּתׁשת למקוה ׁשּמקּלח ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָצּנֹור

ּפסּול, זה הרי - לּמקוה הּמכּתׁשת מן ספק לּמקוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּצּנֹור
- ּכׁשרים מים רּבֹו ּבּמקוה יׁש ואם מּוכח. ׁשהּפסּול ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֻמּפני
ׁשם יׁש ׁשהרי הּוא, ׁשאּובים מים ספק ׁשּזה ּכׁשר; זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהרי

קבּוע. ּכׁשר ְִֵֶַָָמקוה
ּפסּולין,‰. - העּמים ּבארץ הּנמצאים הּמקואֹות ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּכל

יּׂשראל ּבארץ הּנמצאים הּמקואֹות וכל ׁשאּובין. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשחזקתן
ׁשאנׁשי ּפסּולין, ּבחזקת - הּמפּתח מן לפנים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָּבּמדינֹות
ּתמיד. ׁשאּובים מים לתֹוכן ּומטילין ּבהן מכּבסים ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָהּמדינה
- לּמפּתח חּוץ יּׂשראל ּבארץ הּנמצאים הּמקואֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוכל

הּגׁשמים. מן ׁשחזקתן טהרה, ְְְְֳִִֶֶֶַַָָָָָּבחזקת
.Âואפּלּו טבל; לא ספק טבל ספק לטּבל, ׁשּירד ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹהּטמא

מקואֹות, ׁשני ּבֹו; אין ספק סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ספק ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָטבל,
מהן ּבאחד וטבל ּבֹו, אין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
ׁשהּטמא לפי טמא, ספקֹו - טבל מהן ּבאיזה ידּוע ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין
ונמצא ׁשּנמּדד מקוה וכן ּכראּוי. ׁשּטבל ׁשּיּודע עד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָבחזקתֹו
ּברׁשּות ׁשהיה ּבין הרּבים ּברׁשּות הּמקוה ׁשהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָחסר,

הּטה ּכל - עדהּיחיד טמאֹות, למפרע ּגּביו על ׁשּנעּׂשּו רֹות ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשלם. והיה ּבֹו ׁשּנמּדד זמן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיּודע
מּטמאה טבל אם אבל חמּורה; מּטמאה הּטבילה ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָָֻֻּכׁשהיתה
אֹו טמאין מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין אכלין ׁשאכל ּכגֹון ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָקּלה,
רּבֹו ועל ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְִִֶַַַָָֹֹֻֻּבא
מּדבריהן אּלּו ּדברים ועּקר הֹואיל ׁשאּובין, מים לּגין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָֻׁשלׁשת
לֹו ׁשּנסּתּפק ּפי על ואף ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, ספקֹו הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
זמן לאחר חסר הּמקוה ׁשּנמצא אֹו טבל, לא אֹו טבל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאם

טהֹור. זה הרי - אּלּו ּבספקֹות ְְֲִֵֵֵֵֶַָוכּיֹוצא
.Êמהן ּבאחד וטבל ּפסּול, ואחד ּכׁשר אחד מקואֹות, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשני

ּבּׁשני טבל ּתלּויֹות. אּלּו הרי - טהרֹות ועּׂשה חמּורה ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָֻמּטמאה
טהֹורֹות. והּׁשנּיֹות ּכׁשהיּו, ּתלּויֹות הראׁשֹונֹות - טהרֹות ְְְְְְְִִֶַָָָָָועּׂשה
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וכן יּׂשרפּו. ּוׁשנּיֹות ּתלּויֹות, ראׁשֹונֹות - ּבאּלּו אּלּו נגעּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָואם
ועּׂשה ּבּׁשני וטבל ׁשּבארנּו קּלה טמאה ּבאמצע נטמא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻאם
ועּׂשה קּלה מּטמאה מהן ּבאחד טבל אם אבל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻטהרֹות.
- טהרֹות ועּׂשה ּבּׁשני וטבל חמּורה טמאה ונטמא ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֻטהרֹות,
ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם ּתלּויֹות. והּׁשנּיֹות טהֹורֹות, ְְְְְְְִִִֵֵַָָהראׁשֹונֹות
מהן ּבאחד היה ּכׁשהיּו. ּתלּויֹות והּׁשנּיֹות יּׂשרפּו, ראׁשֹונֹות -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
אחד ׁשנים, ּבהן וטבלּו ׁשאּוב, ּכּלֹו ואחד סאה ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֻארּבעים
הּטֹובל - טהרֹות ועּׂשּו קּלה, מּטמאה ואחד חמּורה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻֻמּטמאה
קּלה מּטמאה והּטֹובל ּתלּויֹות, טהרֹותיו חמּורה ְְְְֲֳִִֵַַָָָָָָֻֻמּטמאה
ירד והּׁשני לטּבל וירד טמא אחד היה טהֹורֹות. ְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹטהרֹותיו
ּכמֹו ּתלּויֹות, טהרֹותיו מהן ּבאחד לטּבל ׁשּירד זה - ְְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלהקר
מים ספק ׁשּזה ּכׁשהיה; טהֹור להקר ׁשּירד וזה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבארנּו,

ונטמא. ּכׁשהקר טבל ּבּׁשאּוב ׁשּמא הּוא, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשאּובין
.Áעּׂשרים ׁשל מקואֹות ואחדׁשני ׁשאּוב אחד סאה, עּׂשרים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

טהֹורֹות; אּלּו הרי - טהרֹות ועּׂשה מהן ּבאחד הקר ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּכׁשר:
ּבא וּדאי ׁשהרי יּׂשרפּו, אלּו הרי - טהרֹות ועּׂשה ּבּׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהקר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשאּובין, ּבמים ורּבֹו ְְְְְִִֵֶַַֹֻראׁשֹו

ה'תשע"א טבת ט"ו רביעי יום

עּׂשר אחד ¨¨©©¤¤ּפרק

ּבארנּו‡. ידים1ּכבר ׁשּנטילת סֹופרים.3ּוטבילתן2, מּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבמקוה אּלא אֹותן מטּבילין אין - טבילה ׁשּצריכֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוידים
ּבֹו - טֹובל ׁשהאדם ׁשּבּמקֹום סאה; ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכׁשר

טֹובלין וידים נטילה4ּכלים אּלא צריכֹות ׁשאין ידים אבל . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

טהֹורי - מקוה ּבמי הטּבילן אם ּבמים5ּבלבד, הטּבילן ואם ן. ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָ
ידיו טהרּו לא - ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים ּבין עד6ׁשאּובין, , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ

לּידים נֹוטלין ׁשאין ידיו; על הּכלי מן הּׁשאּובים הּמים ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּיּפלּו
נֹותן ּומּכח הּכלים מן ּברכֹות.7אּלא ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבין·. ּבטבילתן ּבין ּבּידים, חֹוצץ - ּבטבילה החֹוצץ ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּכל
הּנרֹוק ּכטיט הּמקוה, למּדת העֹולה וכל עֹולה8ּבנטילתן. - ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

צרי ידיו הּנֹוטל וכל הּידים. ּבהן ׁשּנֹוטלין הרביעית ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלׁשעּור
.9לׁשפׁשף ְְֵַ

לתרּומה‚. ידיו ׁשּתי ּפעם10הּנֹוטל ולּטל לחזר צרי - ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ
ׁשהרי ידיו; ּגב ׁשעל הּמים להסיר ּכדי ׁשנּיים, ּבמים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשנּיה
ראׁשֹונים, מים הּנקראין והן ּתחּלה, ּבהן ׁשּנטל ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּמים

ּבידיו הּמים11נטמאּו לתֹו ּתרּומה ׁשל ּכּכר נפל אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָ
נטמא - ּתחּלה ידיו ּבהן הּמים12ׁשּנטל לתֹו נפל ואם ; ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

נטמא לא - למקֹום13הּׁשנּיים ּוׁשנּיים ראׁשֹונים נטל ואם . ְְְְְִִִִִִִִַַָָָֹ
נטמא - ּתרּומה ׁשל ּכּכר ׁשם ונפל את14אחד נטל . ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָ

חֹוצץ ּדבר ידיו על ונמצא את15הראׁשֹונים ונטל והסירֹו ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
הּׁשנּיים הּמים ׁשאין ּכׁשהיּו; טמאֹות ידיו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנּיים
ידיו ּגּבי על הראׁשֹונים הּמים מן הּנׁשאר אּלא .16מטהרין ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

הּפרק„. עד ּומתטהרֹות מתטּמאֹות את17הּידים נטל ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
לּפרק חּוץ הּׁשנּיים הּמים ונטל הּפרק עד וחזרּו18הראׁשֹונים ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

הּׁשנּיים ׁשהּמים טהֹורֹות, ידיו הרי - לידיו לּפרק ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמחּוץ
הן לּפרק19טהֹורין חּוץ והּׁשנּיים הראׁשֹונים את נטל וחזרּו20. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

נטמאּו לּפרק ׁשחּוץ הראׁשֹונים ׁשהּמים ידֹו; נטמאת - ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלידֹו
ידיו ׁשחּוץ21מחמת מים מטהרים הּׁשנּיים הּמים ואין , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

טּמאּוה.22לּפרק לידֹו לּפרק ׁשחּוץ הּמים ׁשחזרּו ּולפי , ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

י"ב.1) הלכה יב ופרק ח הלכה ח פרק הטומאות אבות ולתרומה.2)בהלכות לחולין מטהרת הידיים על מכלי מים שפיכת
טובלין.4)לקודש.3) וכלים ידיים אין - טובל אדם אין מסיימת: והתוספתא ו. הלכה א פרק מקוואות קו,5)תוספתא בחולין

שכן. כל לא ידיו - טובל גופו כל אמרו: ה.6)ב הלכה ו פרק ברכות בהלכות בפירוש כתב כן סאה. ארבעים בהם יש אפילו
גברא7) מכוח אתו דלא לידיים, ממנו נוטלין אין שם) רש"י - (סילון דדלאי אריתא "האי א קז, בחולין השופך. אדם של מכוחו

אדם)". בן מכוח הגיעו לכלי.8)(שלא מכלי להוריקו שאפשר רך בזו.9)טיט זו ידיו שלחולין10)לשפשף רבינו דעת
בלבד. לתרומה אלא שניים מים אמרו ולא אחת שפיכה ומיטהרות11)מספיקה לטומאה כשני דינן ידיים שסתם חכמים גזרו

בטבילה. או נטמאה12)בנטילה ולפיכך לטומאה) (ראשון תחילה להיות משקים מטמא התרומה את הפוסל שכל חכמים גזרו
בידיים. שנגעו במים שנגעה תירוצו13)התרומה הדעת על ומתקבל התרומה? את ויטמאו הראשונים מן השניים נטמאו לא ולמה

ה בעל אתשל ולא הידיים את לא יטמאו לא היד על שנשארו הראשונים שהמים חכמים, תקנת הייתה שכך טוב, יום תוספות
הידיים. את ויטמאו ויחזרו הראשונים מן מתטמאים השניים כי לעולם, ידיים תיטהרנה לא כן לא שאם אם14)השניים, ואפילו

אותם. מטמאים שהראשונים משום הראשונים, על השניים קיסם15)רבו ידיו על "ונמצא כתוב: [במשנה הידיים. נטהרו ולא
הצרור. שעל במים שנטמאו מפני טמאות, ידיו כן פי על ואף חוצצים ואינם רפויים שהם פי על אף הר"ש: ופירש צרור" או
נשארו שידיו משמע חוצץ", "דבר וכתב ששינה רבינו מלשון אולם במשנה. שנאמר הנימוק את מבאר הוא זה לפירושו ובהתאם
והרא"ש ידיו. נטהרו - חציצה אין שאם יוצא, ומזה בידיים). חוצץ בטבילה החוצץ שכל למדנו, ב (בהלכה החציצה מפני טמאות

הר"ש]. של פירושו קיבלו אלא16)והרע"ב התכוון שלא מפני רבינו מבאר למשנה בפירושו עצמן. הידיים את מטהרים ואין
"ידיו סתם כתב כאן אולם נטהרו. - ידיו לטהר התכוון שאם יוצא, ומזה הידיים, את לטהר ולא הראשונים המים את להעביר

בכוונתו. הדבר תלה ולא כשהיו" למקום17)טמאות הכוונה וכאן "פרק", נקרא איברים חלקי או הגוף איברי בו שמתחברים המקום
מפרש: ב קו, בחולין [רש"י כוונתו. גילה לא למשנתנו בפירושו וגם התכוון פרק לאיזה ביאר לא רבינו האדם. יד חלקי חיבור
היד. לכף האצבעות חיבור מקום עד ידיים שנטילת להלכה נפסק קסב סימן חיים ובאורח האצבעות]. אמצע היינו השני הפרק
הגוף. כל כשנטמא אלא מתטמא, זה מקום ואין גזרו לא הפרק מן למעלה אבל הפרק מקום עד אלא גזרו לא ידיים טומאת

לפרק.18) חוץ גם טמאים.19)כלומר, במים לא וגם טמא במקום נגעו וגם20)לא הפרק בתוך כששפך המדובר זו בבבא גם
לפרק. מחוץ21)מחוץ הנמצאים המים אבל הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו נטמאו, לא הפרק בתוך הידיים על שנשארו המים

מ נטמאו הפרק.לפרק בתוך בידיו הפרק.22)נגיעתם עד ומתטהרות שאמרנו: כמו
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וכן יּׂשרפּו. ּוׁשנּיֹות ּתלּויֹות, ראׁשֹונֹות - ּבאּלּו אּלּו נגעּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָואם
ועּׂשה ּבּׁשני וטבל ׁשּבארנּו קּלה טמאה ּבאמצע נטמא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻאם
ועּׂשה קּלה מּטמאה מהן ּבאחד טבל אם אבל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻטהרֹות.
- טהרֹות ועּׂשה ּבּׁשני וטבל חמּורה טמאה ונטמא ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֻטהרֹות,
ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם ּתלּויֹות. והּׁשנּיֹות טהֹורֹות, ְְְְְְְִִִֵֵַָָהראׁשֹונֹות
מהן ּבאחד היה ּכׁשהיּו. ּתלּויֹות והּׁשנּיֹות יּׂשרפּו, ראׁשֹונֹות -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
אחד ׁשנים, ּבהן וטבלּו ׁשאּוב, ּכּלֹו ואחד סאה ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֻארּבעים
הּטֹובל - טהרֹות ועּׂשּו קּלה, מּטמאה ואחד חמּורה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻֻמּטמאה
קּלה מּטמאה והּטֹובל ּתלּויֹות, טהרֹותיו חמּורה ְְְְֲֳִִֵַַָָָָָָֻֻמּטמאה
ירד והּׁשני לטּבל וירד טמא אחד היה טהֹורֹות. ְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹטהרֹותיו
ּכמֹו ּתלּויֹות, טהרֹותיו מהן ּבאחד לטּבל ׁשּירד זה - ְְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלהקר
מים ספק ׁשּזה ּכׁשהיה; טהֹור להקר ׁשּירד וזה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבארנּו,

ונטמא. ּכׁשהקר טבל ּבּׁשאּוב ׁשּמא הּוא, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשאּובין
.Áעּׂשרים ׁשל מקואֹות ואחדׁשני ׁשאּוב אחד סאה, עּׂשרים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

טהֹורֹות; אּלּו הרי - טהרֹות ועּׂשה מהן ּבאחד הקר ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּכׁשר:
ּבא וּדאי ׁשהרי יּׂשרפּו, אלּו הרי - טהרֹות ועּׂשה ּבּׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהקר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשאּובין, ּבמים ורּבֹו ְְְְְִִֵֶַַֹֻראׁשֹו

ה'תשע"א טבת ט"ו רביעי יום

עּׂשר אחד ¨¨©©¤¤ּפרק

ּבארנּו‡. ידים1ּכבר ׁשּנטילת סֹופרים.3ּוטבילתן2, מּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבמקוה אּלא אֹותן מטּבילין אין - טבילה ׁשּצריכֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוידים
ּבֹו - טֹובל ׁשהאדם ׁשּבּמקֹום סאה; ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכׁשר

טֹובלין וידים נטילה4ּכלים אּלא צריכֹות ׁשאין ידים אבל . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

טהֹורי - מקוה ּבמי הטּבילן אם ּבמים5ּבלבד, הטּבילן ואם ן. ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָ
ידיו טהרּו לא - ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים ּבין עד6ׁשאּובין, , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ

לּידים נֹוטלין ׁשאין ידיו; על הּכלי מן הּׁשאּובים הּמים ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּיּפלּו
נֹותן ּומּכח הּכלים מן ּברכֹות.7אּלא ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבין·. ּבטבילתן ּבין ּבּידים, חֹוצץ - ּבטבילה החֹוצץ ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּכל
הּנרֹוק ּכטיט הּמקוה, למּדת העֹולה וכל עֹולה8ּבנטילתן. - ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

צרי ידיו הּנֹוטל וכל הּידים. ּבהן ׁשּנֹוטלין הרביעית ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלׁשעּור
.9לׁשפׁשף ְְֵַ

לתרּומה‚. ידיו ׁשּתי ּפעם10הּנֹוטל ולּטל לחזר צרי - ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ
ׁשהרי ידיו; ּגב ׁשעל הּמים להסיר ּכדי ׁשנּיים, ּבמים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשנּיה
ראׁשֹונים, מים הּנקראין והן ּתחּלה, ּבהן ׁשּנטל ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּמים

ּבידיו הּמים11נטמאּו לתֹו ּתרּומה ׁשל ּכּכר נפל אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָ
נטמא - ּתחּלה ידיו ּבהן הּמים12ׁשּנטל לתֹו נפל ואם ; ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

נטמא לא - למקֹום13הּׁשנּיים ּוׁשנּיים ראׁשֹונים נטל ואם . ְְְְְִִִִִִִִַַָָָֹ
נטמא - ּתרּומה ׁשל ּכּכר ׁשם ונפל את14אחד נטל . ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָ

חֹוצץ ּדבר ידיו על ונמצא את15הראׁשֹונים ונטל והסירֹו ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
הּׁשנּיים הּמים ׁשאין ּכׁשהיּו; טמאֹות ידיו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנּיים
ידיו ּגּבי על הראׁשֹונים הּמים מן הּנׁשאר אּלא .16מטהרין ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

הּפרק„. עד ּומתטהרֹות מתטּמאֹות את17הּידים נטל ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
לּפרק חּוץ הּׁשנּיים הּמים ונטל הּפרק עד וחזרּו18הראׁשֹונים ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

הּׁשנּיים ׁשהּמים טהֹורֹות, ידיו הרי - לידיו לּפרק ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמחּוץ
הן לּפרק19טהֹורין חּוץ והּׁשנּיים הראׁשֹונים את נטל וחזרּו20. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

נטמאּו לּפרק ׁשחּוץ הראׁשֹונים ׁשהּמים ידֹו; נטמאת - ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלידֹו
ידיו ׁשחּוץ21מחמת מים מטהרים הּׁשנּיים הּמים ואין , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

טּמאּוה.22לּפרק לידֹו לּפרק ׁשחּוץ הּמים ׁשחזרּו ּולפי , ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

י"ב.1) הלכה יב ופרק ח הלכה ח פרק הטומאות אבות ולתרומה.2)בהלכות לחולין מטהרת הידיים על מכלי מים שפיכת
טובלין.4)לקודש.3) וכלים ידיים אין - טובל אדם אין מסיימת: והתוספתא ו. הלכה א פרק מקוואות קו,5)תוספתא בחולין

שכן. כל לא ידיו - טובל גופו כל אמרו: ה.6)ב הלכה ו פרק ברכות בהלכות בפירוש כתב כן סאה. ארבעים בהם יש אפילו
גברא7) מכוח אתו דלא לידיים, ממנו נוטלין אין שם) רש"י - (סילון דדלאי אריתא "האי א קז, בחולין השופך. אדם של מכוחו

אדם)". בן מכוח הגיעו לכלי.8)(שלא מכלי להוריקו שאפשר רך בזו.9)טיט זו ידיו שלחולין10)לשפשף רבינו דעת
בלבד. לתרומה אלא שניים מים אמרו ולא אחת שפיכה ומיטהרות11)מספיקה לטומאה כשני דינן ידיים שסתם חכמים גזרו

בטבילה. או נטמאה12)בנטילה ולפיכך לטומאה) (ראשון תחילה להיות משקים מטמא התרומה את הפוסל שכל חכמים גזרו
בידיים. שנגעו במים שנגעה תירוצו13)התרומה הדעת על ומתקבל התרומה? את ויטמאו הראשונים מן השניים נטמאו לא ולמה

ה בעל אתשל ולא הידיים את לא יטמאו לא היד על שנשארו הראשונים שהמים חכמים, תקנת הייתה שכך טוב, יום תוספות
הידיים. את ויטמאו ויחזרו הראשונים מן מתטמאים השניים כי לעולם, ידיים תיטהרנה לא כן לא שאם אם14)השניים, ואפילו

אותם. מטמאים שהראשונים משום הראשונים, על השניים קיסם15)רבו ידיו על "ונמצא כתוב: [במשנה הידיים. נטהרו ולא
הצרור. שעל במים שנטמאו מפני טמאות, ידיו כן פי על ואף חוצצים ואינם רפויים שהם פי על אף הר"ש: ופירש צרור" או
נשארו שידיו משמע חוצץ", "דבר וכתב ששינה רבינו מלשון אולם במשנה. שנאמר הנימוק את מבאר הוא זה לפירושו ובהתאם
והרא"ש ידיו. נטהרו - חציצה אין שאם יוצא, ומזה בידיים). חוצץ בטבילה החוצץ שכל למדנו, ב (בהלכה החציצה מפני טמאות

הר"ש]. של פירושו קיבלו אלא16)והרע"ב התכוון שלא מפני רבינו מבאר למשנה בפירושו עצמן. הידיים את מטהרים ואין
"ידיו סתם כתב כאן אולם נטהרו. - ידיו לטהר התכוון שאם יוצא, ומזה הידיים, את לטהר ולא הראשונים המים את להעביר

בכוונתו. הדבר תלה ולא כשהיו" למקום17)טמאות הכוונה וכאן "פרק", נקרא איברים חלקי או הגוף איברי בו שמתחברים המקום
מפרש: ב קו, בחולין [רש"י כוונתו. גילה לא למשנתנו בפירושו וגם התכוון פרק לאיזה ביאר לא רבינו האדם. יד חלקי חיבור
היד. לכף האצבעות חיבור מקום עד ידיים שנטילת להלכה נפסק קסב סימן חיים ובאורח האצבעות]. אמצע היינו השני הפרק
הגוף. כל כשנטמא אלא מתטמא, זה מקום ואין גזרו לא הפרק מן למעלה אבל הפרק מקום עד אלא גזרו לא ידיים טומאת

לפרק.18) חוץ גם טמאים.19)כלומר, במים לא וגם טמא במקום נגעו וגם20)לא הפרק בתוך כששפך המדובר זו בבבא גם
לפרק. מחוץ21)מחוץ הנמצאים המים אבל הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו נטמאו, לא הפרק בתוך הידיים על שנשארו המים

מ נטמאו הפרק.לפרק בתוך בידיו הפרק.22)נגיעתם עד ומתטהרות שאמרנו: כמו
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את23נטל‰. ונטל ונמל אחת, לידֹו הראׁשֹונים את ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ
מחמת מתטּמאין ׁשהּׁשנּיים טמאֹות; - ידיו לׁשּתי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּׁשנּיים
הּיד את ּומטּמאין וחֹוזרין ראׁשֹונים, ּבמים נּטלה ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּיד

הּׁשנּיים24הּׁשנּיה את ונטל ידיו לׁשּתי הראׁשֹונים את נטל . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
האחת - אחת וׁשפׁשפּה25לידֹו אחת ידֹו נטל טהֹורה. ְְְְְִַַַַַַַָָָָָָ

נּטלה ׁשּלא חברּתּה מחמת ׁשעליה הּמים נטמאּו - ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבחברּתּה
ׁשּנּטלה הּיד את ּומטּמאין אֹו26וחֹוזרין ּבראׁשֹו ׁשפׁשפּה . ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ

טהֹורה זֹו הרי - .27ּבּכתל ְֲֵֶַָֹ
.Âאחת מּׁשטיפה ידיו ׁשּתי ואין28נטל טהֹורֹות, אּלּו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָ

ידֹו מעל ׁשּירדּו ּבמים אחת ידֹו ּכנֹוטל זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹומרין:
זה29הּׁשנּיה ּבצד זה חמּׁשה אֹו ארּבעה אפּלּו על30. זה אֹו ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּירּפּו ּובלבד זה. הּמים31ּגב ּבהן .32ׁשּיבֹואּו ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָ
.Êידֹו מקצת -33נטל ידֹו מן הּנׁשאר ונטל והֹוסיף וחזר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָ

ׁשּנטל מקצת על יׁש עדין ואם ּכׁשהיתה. טמאה ידֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהרי
להטּפיח מנת על טֹופח טהֹורה34ּבּתחּלה זֹו הרי ּבּמה35- . ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָ

נֹוטל - ּבּׁשנּיים אבל ראׁשֹונים; ּבמים אמּורים? ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָּדברים
מקצתן. על ּומֹוסיף וחֹוזר ידיו ְְְִִִֵַָָָָָמקצת

.Áּתחּלה ּבהן ׁשּנֹוטלין הּמים אדם36ׁשעּור לכל רביעית : ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, מּׁשעּור ּפחֹות אין הּידים, לׁשּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואדם
ידיהן לּטל לׁשנים יׁש - ׁשנּיים מים אבל לפת. ידים ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבנטילת

ּולארּבעה37מרביעית לׁשלׁשה נֹותנין לג ּומחצי ּומּלג38, , ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָֹֹ
למאה אפּלּו אּלא39נֹותנין לטהר, הּׁשנּיים הּמים ׁשאין ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

הראׁשֹונים. הּמים ְֲִִִִַַַָלהעביר
.Ëונתן ידים לנטילת ּכׁשרים מים רביעית ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּכלי

ּכׁשרין אּלּו הרי - ידים לנטילת ּפסּולין מים מעט .40לתֹוכֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָ

ּכׁשהיתה ּבלבד רביעית ונׁשארה ׁשּנתן ּכּׁשעּור הּכלי מן ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָנטל
ּפסּולה זֹו הרי ׁשעּור41- הׁשלימּו הּפסּולין ׁשהּמים מּפני , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָ

.42הרביעית ְִִָ
.Èהן ּכ ראׁשֹונים, ּבמים לנטילה הּפסּולין הּמים ְְְִִִִִִִֵַַַַָָָּכל

ׁשנּיים ּבמים ּבמים43ּפסּולין מּמּנּו נֹוטלין ׁשאין ּכלי וכל ; ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָ
ׁשּצרי ּוכׁשם ׁשנּיים; מים מּמּנּו נֹוטלין אין ּכ ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָראׁשֹונים,
הּׁשנּיים. הּמים ּכ אדם, מּכח הראׁשֹונים הּמים ְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָֹלהיֹות

.‡Èהּמים מיני ּכל ּברכֹות מהלכֹות ׁשּׁשי ּבפרק ּבארנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכבר
ּבהן ׁשּנֹוטלין הּכלים וכל והּכׁשרין, ידים לנטילת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּפסּולין
ּוכׁשרה נֹותן מּכח היא נתינה זֹו ואי נֹוטלין, וׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹלּידים
הּדברים אֹותן וכל ּופסּולה; נֹותן מּכח אינּה נתינה זֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֹואי
לתרּומה הן ּכ חּלין, לפת ידים ּבנטילת ׁשם .44ׁשּבארנּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ

ּכ ׁשם, ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּלין, טהֹור ידים ספק ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּוכׁשם
טהֹור. ידים ספק ּכל לתרּומה ְְִִֵֵַָָָָהן

.·Èהּכתּוב ּגזרֹות והּטהרֹות ׁשהּטמאֹות וגלּוי, ּברּור ְְְְְֵֶַַַָָָָָָֻּדבר
מּכלל הן והרי מכרעּתֹו, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּדברים ואינן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהן,
ׁשאין הּוא; החּקים מּכלל הּטמאֹות מן הּטבילה וכן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֻֻֻהחּקים.
הּכתּוב גזרת אּלא ּבמים, ׁשּתעבר צֹואה אֹו טיט ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּטמאה
טבל חכמים: אמרּו ּולפיכ הּלב, ּבכּונת ּתלּוי והּדבר ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָהיא.

החזק כן45ולא ּפי על ואף טבל. לא ּכאּלּו יׁש46- רמז ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֻ
ואף טהֹור ׁשּטבל ּכיון - לּטהר לּבֹו ׁשהמכּון ּכׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבּדבר:
נפׁשֹו לטהר לּבֹו המכּון ּכ ּדבר; ּבגּופֹו נתחּדׁש ׁשּלא ּפי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹעל
- הרעֹות ודעֹות האון מחׁשבֹות ׁשהן הּנפׁשֹות, ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻמּטמאֹות
ּבמי נפׁשֹו והביא העצֹות מאֹותן לפרׁש ּבלּבֹו ׁשהסּכים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּכיון
טהֹורים מים עליכם וזרקּתי אֹומר: הּוא הרי טהֹור. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּדעת
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שתיהן.23) על שנית ושפך לזו זו ידיו את מטמאים,24)קירב אינם היד על שנשארו הראשונים שהמים נתבאר, ג בהלכה למעלה
בהם. שנגעה השנייה היד את הם מטמאים אבל לטהרה, כדי נשפכו, שעליה היד באותה נאמר זה שנית.25)אבל אותה שנטל זו

היד26) את ומטמאים וחוזרים השנייה היד מן מתטמאים אבל אותה, שטיהרו היד מטומאת מתטמאים אינם אמנם הנטילה מי
נשפכו. מקבל27)שעליה אינו וכותל בלבד. ידיים אלא האחרים הגוף חלקי בנגיעתם מטמאים אינם טמאים שמשקין מפני

לקרקע. מחובר שהוא מפני זו.28)טומאה גבי על זו כשידיו אחת.29)אפילו כיד נידונות הן אחת בבת ידיו שתי כשנוטל
מאיר רבי - אחת משטיפה ידיו "לשני שנינו: שם שנייה בבבא אבל ידיו", שתי על אחת לידו "נטל קמא: תנא אמר [במשנתנו

כמותו. ופסק מטהר קמא שתנא מזה רבינו ולמד שוטפו30)מטמא", וכולן רחב מכלי עליהן ושפך לאלו אלו הידיים את קירבו
אחת. לזו.31)בבת זו הידיים את ילחץ הידיים.32)שלא חיבור במקום מים יבואו לא לזו זו יהדקן א33)שאם פרק שם

הראשונים". על מוסיפין ואין השניים על "מוסיפין א: בה.34)משנה הנוגע את ותרטיב תתלחלח הנוגעת מפני35)האצבע
אחת. כנטילה זה והרי מחבר להטפיח מנת על ראשונים.36)שטופח נותנים37)מים רביעית "מי שנינו: א א, פרק במקוואות

במים שהמדובר שם, מפרש ורבינו לשניים". אף לאחד אדם,לידיים, לכל מרביעית בפחות מטהרים אינם ראשונים אבל שניים,
מים היינו טהרה" "שיורי לדעתו טהרה". משיורי באים) (שהם "דקאתו זו: משנה בביאור א קז, בחולין שאמרו מה על ומסתמך
רביעית שיעור היה שמתחילה היינו טהרה" "שיורי מפרשים שם ותוספות [רש"י הראשונים. במים היד שנטהרה אחרי הבאים שניים
קיבלו - הראב"ד גם וביניהם - הפוסקים ורוב זו. משארית ידיו ליטול אחר לאדם ומותר המים, כל שפך ולא ידיו האחד ונטל

ולמעלה. משלושה לא אבל שניים, למים רביעית מספיקה אדם בני לשני ודווקא וכשאתה38)פירושם]. בלוג רביעיות ארבע
שיהיה צריך - לאדם רביעית חצי שמספיק פי על ואף לאחד. רביעית חצי מגיע לארבעה, - רביעיות שתי שהוא לוג, חצי מחלק

בתחילה. רביעית משנה).39)בכלי (כסף מים אחד בלוג ידים מאתיים ליטול אפשרות כל אין שהרי מים, כמו40)בתוספת
ו). הלכה ד פרק (למעלה שאובים לתוכו ונתן סאה ארבעים בו שיש משלים41)מקווה מקווה למי המשלים "כל שם: בזבחים

כשר במקווה סאה: ונטל למקווה) (שאובים סאה לנתן שהכוונה פפא רב ומפרש משלים". אינו - ידיים) (לנטילת לרביעית לכיור,
התערובת. מן נטל כך ואחר פסולים והוסיף מכוונת רביעית הייתה אם פסול, ולרביעית ז) הלכה ד פרק לא42)(כלמעלה שהרי

לבדם. הכשרים מן מים רביעית אבל43)נשארה בלבד לתרומה אלא שניים מים חכמים הצריכו שלא ג בהלכה למעלה נתבאר
שניים. מים כלל רבינו הזכיר לא ו) פרק ברכות (בהלכות ידיים נטילת ובדיני לחולין. לתרומה.44)לא שכן כל לא45)פירוש,

להיטהר. טעמן.46)התכוון נתגלה שלא הכתוב גזירות שכולם פי על אף
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אתכם. אטהר ּגּלּוליכם ּומּכל טמאֹותיכם מּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻּוטהרּתם,

אמן. יטהרנּו, ואׁשמה עֹון חטא מּכל הרּבים ּברחמיו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשם
דׁשמּיא ּבסּיעּתא מקואֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָָסלקּו

עּׂש ספר טהרה.נגמר ספר והּוא ירי, ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָ
ואּלּו וארּבעה, וארּבעים מאה ּופרקיו ׁשמֹונה, ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהלכֹותיו
הלכֹות ּפרקים. ועּׂשרים חמּׁשה - מת טמאת הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻהן:
- צרעת טמאת הלכֹות ּפרקים. עּׂשר חמּׁשה - אדּמה ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָֻֻּפרה
ׁשלׁשה - ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמאי הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָׁשּׁשה
עּׂשרים - הּטמאֹות אבֹות ׁשאר הלכֹות ּפרקים. ְְְְְֲִִִֶַָָָָֻעּׂשר
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ׁשּׁשה - אכלין טמאת הלכֹות ְְְְְֳִִִִִִַָָָָָָֻּפרקים.
אחד - מקואֹות הלכֹות ּפרקים. ועּׂשרים ׁשמֹונה - ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּכלים

ּפרקים. ְִָָָעּׂשר
ּבצע אל ואל עדֹותי אל לּבי ְְִִֵֶֶֶַַַָהט
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ממֹון. נזקי הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו חמׁש. ְְְְִִִִֵֵֶָָָָהלכֹותיו
חֹובל הלכֹות ה. ואבדה. ּגזלה הלכֹות ג. ּגנבה. הלכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָב.

נפׁש. ּוׁשמירת רֹוצח הלכֹות ו. ְְִִִֵֶֶַַַּומּזיק.
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ּדין א) פרטן: הּוא וזה עּׂשה, מצֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָיׁש
הּבערה. ּדין ד) הּבֹור. ּדין ג) ההבער. ּדין ב) ְְִִִֵֵֶַַַַָהּׁשֹור.

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

.‡- ׁשהּזיקה אדם ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהיא חּיה נפׁש ְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּכל
יּגף ּכי ׁשּנאמר: הּזיק; ממֹונם ׁשהרי לׁשּלם, חּיבין ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּבעלים
ּבהמה ׁשאר ואחד הּׁשֹור אחד רעהּו. ׁשֹור את איׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשֹור

ּבהוה. אּלא ּבׁשֹור הּכתּוב דּבר לא ועֹוף, ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹוחּיה
לעּׂשֹותם·. ׁשּדרּכּה ּבדברים הּזיקה אם מׁשּלם? ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָוכּמה

אֹו עמיר, אֹו ּתבן ׁשאכלה ּבהמה ּכגֹון ּברּיתּה, ּכמנהג ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּתמיד
מן ׁשלם נזק לׁשּלם חּיב - הּלּוכּה ּבדר ּברגלּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּזיקה
יׁשּלם; ּכרמֹו ּומיטב ּׂשדהּו מיטב ׁשּנאמר: ׁשּבנכסיו, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּיפה
ּתמיד לעּׂשֹותם ּדרּכּה ׁשאין מעּׂשים ועּׂשתה ׁשּנתה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָואם
נזק חצי לׁשּלם חּיב - נׁש אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּבהן, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּזיקה
את וחצּו החי הּׁשֹור את ּומכרּו ׁשּנאמר: עצמֹו, הּמּזיק ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָמּגּוף

וגֹו'. ְְַּכסּפֹו
והמיתֹו,‚. עּׂשרים ׁשוה לׁשֹור ׁשּנגח מנה ׁשוה ׁשֹור ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?

ׁשמֹונה, לׁשּלם חּיב הּׁשֹור ּבעל - ארּבעה ׁשוה הּנבלה ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָוהרי
הּׁשֹור מּגּוף אּלא לׁשּלם חּיב ואינֹו הּנזק; חצי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
המית אם ,לפיכ החי. הּׁשֹור את ּומכרּו ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּזיק,
- מנה ׁשוה ּונבלה מאתים, ׁשוה לׁשֹור עּׂשרים ׁשוה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשֹור
חמּׁשים'; לי 'ּתן החי לבעל לֹומר יכֹול הּנבלה ּבעל ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָאין
אפּלּו ,'ול קחהּו ,לפני ׁשהּזיק ׁשֹור 'הרי לֹו אֹומר ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן דינר. אּלא ׁשוה ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאינֹו
.„- ּברּיתֹו ּכמנהג ּתמיד לעּׂשֹותֹו ׁשּדרּכֹו מעּׂשה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָהעֹוּׂשה

ּכל ּדר ׁשאין מעּׂשה ועּׂשה והמׁשּנה מּועד; הּנקרא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּוא
הּוא - נׁש אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּתמיד, ּכן לעּׂשֹות ְֲִִֵֶַַַָָָמינֹו
- רּבֹות ּפעמים ּבׁשּנּויֹו הרּגיל אם המׁשּנה, וזה ּתם. ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָהּנקרא
ּכי נֹודע אֹו ׁשּנאמר: ּבֹו, ׁשהרּגיל דבר לאֹותֹו מּועד ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָנעּׂשה

הּוא. נּגח ַָׁשֹור
מהן‰. לאחד הּועדה ואם ּבבהמה, יׁש ּתּמים מעּׂשים ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחמּׁשה

מּועדת אינּה הּבהמה הן: ואּלּו מעּׂשה. לאֹותֹו מּועדת נעּׂשת -ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּכלים על לרּבץ ולא ,לּׁש ולא לּגף, ולא לּגח, לא ְְְְְִִִִִִִֵַַָָֹֹֹֹֹֹֹמּתחּלתּה
מּועדת זֹו הרי - מהן לאחד הּועדה ואם לבעט; ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹּגדֹולים,
והרגל לּה, הראּוי את לאכל מּתחּלתּה מּועדת הּׁשן אבל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹלֹו.
מּועדת והּבהמה הּלּוכּה, ּבדר לׁשּבר מּתחּלתּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמּועדת

ל אֹותן.מּתחּלתּה ּולמע ּבהם וכּיֹוצא קטּנים ּפּכין על רּבץ ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
.Âואפּלּו להּזיק, ּברּיתן מּתחּלת מּועדין ּבהמה מיני ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָחמּׁשה

אֹו ּבנגיחה המיתּו אֹו הּזיקּו אם ,לפיכ ּתרּבּות. ּבני ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָהן
הן: ואּלּו ׁשלם. נזק חּיב - ּבהן וכּיֹוצא ּודריסה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבנׁשיכה
- ׁשּנׁש הּנחׁש וכן והּברּדלס. והּנמר, והּדב והארי, ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהּזאב,

ּתרּבּות. ּבן היה ואפּלּו מּועד, זה ְֲֲִֵֶֶַַָָָהרי
.Êּתם וכל ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם מּועד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכל

ּבׁשּנכנסה אמּורים? ּדברים ּבּמה מּגּופּו. נזק חצי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמׁשּלם
הּנּזק נכנס אם אבל והּזיקתהּו; הּנּזק לרׁשּות ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָהּבהמה
זה הרי - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו והּזיקתהּו הּמּזיק, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַלרׁשּות
נכנסּת לא אּלּו לֹו: אֹומר הּוא ׁשהרי הּכל, על ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹּפטּור
את וׁשּלח ּבּתֹורה: מפרׁש והרי הּזק. ל הּגיע לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלרׁשּותי,

אחר. ּבּׂשדה ּובער ְְִִִֵֵֵַֹּבעירה
.Áלא ׁשניהם, ׁשל ׁשאינּה ּבחצר אֹו הרּבים ּברׁשּות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּזיקה

היא והרי ׁשניהן ׁשל ׁשהיא ּבחצר אֹו לּנּזק, ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלּמּזיק
הּבקעה ּכגֹון ּבהמה, לּה ּולהכניס ּפרֹות ּבּה להּניח ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמיחדת
ּפטּור, זה הרי - ּכדרּכּה הּזיקה ורגל ּבׁשן אם ּבּה: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
להּל הּבהמה ודר וכאן, [ּכאן] להּל רׁשּות לּה ׁשּיׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּפני
נגפה אֹו נגחה ואם הּלּוכּה; ּבדר ּולׁשּבר ּכדרּכּה ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹולאכל
חצי מׁשּלם - היא ּתּמה אם נׁשכה: אֹו ּבעטה אֹו רבצה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָאֹו

ׁשלם. נזק - מּועדת ואם ְִֵֶֶֶֶֶֶָנזק,
.Ëּבּה להכניס ולא לפרֹות מיחדת ׁשניהן ׁשל החצר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻהיתה

חּיב - והּזיקה ּבהמּתֹו הּׁשּתפין מן אחד ׁשם והכניס ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבהמה,
לבהמה מיחדת היתה אם וכן הרגל. ועל הּׁשן על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאפּלּו
ּפרֹות, לּה להכניס ּבלבד מהן לאחד רׁשּות והיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשניהם,

הרגל. ועל הּׁשן על חּיב - ּפרֹותיו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּזיקה
.Èּתֹולדֹות והרגל. והּׁשן, הּקרן, ּבׁשֹור: נזיקין אבֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָׁשלׁשה

אם הּׁשן: ּתֹולדֹות ּבעיטה. רביצה, נׁשיכה, נגיפה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּקרן:
טּנפה אם וכן ּבחּכּוכּה, והּזיקה להנאתּה ּבכתל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹנתחּככה
הּלּוכּה, ּדר ּבגּופּה הּזיקה הרגל: ּתֹולדֹות להנאתּה. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּפרֹות
אֹו ּבזנבּה, ּכׁשּכׁשה אֹו הּלּוכּה, ּדר ּבּׂשערּה ׁשהּזיקה ְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָָאֹו
וכן ׁשּבצּוארּה; ּבזֹוג ׁשּבפיה, ּבפרמּבּיא ׁשעליה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻֻּבאּכף
ּבקרֹון הּמֹוׁשכת ועגלה הּלּוכֹו, ּבׁשעת ּבמּׂשאֹו ׁשהּזיק ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָחמֹור
הן, הרגל ּתֹולדֹות אּלּו ּכל מׁשיכתּה. ּבׁשעת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהּזיקה
ׁשלם. נזק מׁשּלמין הּנּזק ּוברׁשּות ּפטּורין, הרּבים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּוברׁשּות

.‡Èּתמיד לעּׂשֹותּה ּדרּכּה ׁשאין רב ּכׁשּכּוׁש ּבזנבּה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּכׁשּכׁשה
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אתכם. אטהר ּגּלּוליכם ּומּכל טמאֹותיכם מּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻּוטהרּתם,

אמן. יטהרנּו, ואׁשמה עֹון חטא מּכל הרּבים ּברחמיו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשם
דׁשמּיא ּבסּיעּתא מקואֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָָסלקּו

עּׂש ספר טהרה.נגמר ספר והּוא ירי, ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָ
ואּלּו וארּבעה, וארּבעים מאה ּופרקיו ׁשמֹונה, ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהלכֹותיו
הלכֹות ּפרקים. ועּׂשרים חמּׁשה - מת טמאת הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻהן:
- צרעת טמאת הלכֹות ּפרקים. עּׂשר חמּׁשה - אדּמה ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָֻֻּפרה
ׁשלׁשה - ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמאי הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָׁשּׁשה
עּׂשרים - הּטמאֹות אבֹות ׁשאר הלכֹות ּפרקים. ְְְְְֲִִִֶַָָָָֻעּׂשר
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ׁשּׁשה - אכלין טמאת הלכֹות ְְְְְֳִִִִִִַָָָָָָֻּפרקים.
אחד - מקואֹות הלכֹות ּפרקים. ועּׂשרים ׁשמֹונה - ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּכלים

ּפרקים. ְִָָָעּׂשר
ּבצע אל ואל עדֹותי אל לּבי ְְִִֵֶֶֶַַַָהט

`Ede xVr cg` xtq¥¤©©¨¨§
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ממֹון. נזקי הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו חמׁש. ְְְְִִִִֵֵֶָָָָהלכֹותיו
חֹובל הלכֹות ה. ואבדה. ּגזלה הלכֹות ג. ּגנבה. הלכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָב.

נפׁש. ּוׁשמירת רֹוצח הלכֹות ו. ְְִִִֵֶֶַַַּומּזיק.
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ּדין א) פרטן: הּוא וזה עּׂשה, מצֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָיׁש
הּבערה. ּדין ד) הּבֹור. ּדין ג) ההבער. ּדין ב) ְְִִִֵֵֶַַַַָהּׁשֹור.

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

.‡- ׁשהּזיקה אדם ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהיא חּיה נפׁש ְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּכל
יּגף ּכי ׁשּנאמר: הּזיק; ממֹונם ׁשהרי לׁשּלם, חּיבין ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּבעלים
ּבהמה ׁשאר ואחד הּׁשֹור אחד רעהּו. ׁשֹור את איׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשֹור

ּבהוה. אּלא ּבׁשֹור הּכתּוב דּבר לא ועֹוף, ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹוחּיה
לעּׂשֹותם·. ׁשּדרּכּה ּבדברים הּזיקה אם מׁשּלם? ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָוכּמה

אֹו עמיר, אֹו ּתבן ׁשאכלה ּבהמה ּכגֹון ּברּיתּה, ּכמנהג ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּתמיד
מן ׁשלם נזק לׁשּלם חּיב - הּלּוכּה ּבדר ּברגלּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּזיקה
יׁשּלם; ּכרמֹו ּומיטב ּׂשדהּו מיטב ׁשּנאמר: ׁשּבנכסיו, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּיפה
ּתמיד לעּׂשֹותם ּדרּכּה ׁשאין מעּׂשים ועּׂשתה ׁשּנתה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָואם
נזק חצי לׁשּלם חּיב - נׁש אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּבהן, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּזיקה
את וחצּו החי הּׁשֹור את ּומכרּו ׁשּנאמר: עצמֹו, הּמּזיק ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָמּגּוף

וגֹו'. ְְַּכסּפֹו
והמיתֹו,‚. עּׂשרים ׁשוה לׁשֹור ׁשּנגח מנה ׁשוה ׁשֹור ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?

ׁשמֹונה, לׁשּלם חּיב הּׁשֹור ּבעל - ארּבעה ׁשוה הּנבלה ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָוהרי
הּׁשֹור מּגּוף אּלא לׁשּלם חּיב ואינֹו הּנזק; חצי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
המית אם ,לפיכ החי. הּׁשֹור את ּומכרּו ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּזיק,
- מנה ׁשוה ּונבלה מאתים, ׁשוה לׁשֹור עּׂשרים ׁשוה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשֹור
חמּׁשים'; לי 'ּתן החי לבעל לֹומר יכֹול הּנבלה ּבעל ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָאין
אפּלּו ,'ול קחהּו ,לפני ׁשהּזיק ׁשֹור 'הרי לֹו אֹומר ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן דינר. אּלא ׁשוה ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאינֹו
.„- ּברּיתֹו ּכמנהג ּתמיד לעּׂשֹותֹו ׁשּדרּכֹו מעּׂשה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָהעֹוּׂשה

ּכל ּדר ׁשאין מעּׂשה ועּׂשה והמׁשּנה מּועד; הּנקרא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּוא
הּוא - נׁש אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּתמיד, ּכן לעּׂשֹות ְֲִִֵֶַַַָָָמינֹו
- רּבֹות ּפעמים ּבׁשּנּויֹו הרּגיל אם המׁשּנה, וזה ּתם. ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָהּנקרא
ּכי נֹודע אֹו ׁשּנאמר: ּבֹו, ׁשהרּגיל דבר לאֹותֹו מּועד ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָנעּׂשה

הּוא. נּגח ַָׁשֹור
מהן‰. לאחד הּועדה ואם ּבבהמה, יׁש ּתּמים מעּׂשים ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחמּׁשה

מּועדת אינּה הּבהמה הן: ואּלּו מעּׂשה. לאֹותֹו מּועדת נעּׂשת -ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּכלים על לרּבץ ולא ,לּׁש ולא לּגף, ולא לּגח, לא ְְְְְִִִִִִִֵַַָָֹֹֹֹֹֹֹמּתחּלתּה
מּועדת זֹו הרי - מהן לאחד הּועדה ואם לבעט; ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹּגדֹולים,
והרגל לּה, הראּוי את לאכל מּתחּלתּה מּועדת הּׁשן אבל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹלֹו.
מּועדת והּבהמה הּלּוכּה, ּבדר לׁשּבר מּתחּלתּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמּועדת

ל אֹותן.מּתחּלתּה ּולמע ּבהם וכּיֹוצא קטּנים ּפּכין על רּבץ ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
.Âואפּלּו להּזיק, ּברּיתן מּתחּלת מּועדין ּבהמה מיני ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָחמּׁשה

אֹו ּבנגיחה המיתּו אֹו הּזיקּו אם ,לפיכ ּתרּבּות. ּבני ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָהן
הן: ואּלּו ׁשלם. נזק חּיב - ּבהן וכּיֹוצא ּודריסה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבנׁשיכה
- ׁשּנׁש הּנחׁש וכן והּברּדלס. והּנמר, והּדב והארי, ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהּזאב,

ּתרּבּות. ּבן היה ואפּלּו מּועד, זה ְֲֲִֵֶֶַַָָָהרי
.Êּתם וכל ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם מּועד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכל

ּבׁשּנכנסה אמּורים? ּדברים ּבּמה מּגּופּו. נזק חצי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמׁשּלם
הּנּזק נכנס אם אבל והּזיקתהּו; הּנּזק לרׁשּות ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָהּבהמה
זה הרי - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו והּזיקתהּו הּמּזיק, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַלרׁשּות
נכנסּת לא אּלּו לֹו: אֹומר הּוא ׁשהרי הּכל, על ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹּפטּור
את וׁשּלח ּבּתֹורה: מפרׁש והרי הּזק. ל הּגיע לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלרׁשּותי,

אחר. ּבּׂשדה ּובער ְְִִִֵֵֵַֹּבעירה
.Áלא ׁשניהם, ׁשל ׁשאינּה ּבחצר אֹו הרּבים ּברׁשּות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּזיקה

היא והרי ׁשניהן ׁשל ׁשהיא ּבחצר אֹו לּנּזק, ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלּמּזיק
הּבקעה ּכגֹון ּבהמה, לּה ּולהכניס ּפרֹות ּבּה להּניח ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמיחדת
ּפטּור, זה הרי - ּכדרּכּה הּזיקה ורגל ּבׁשן אם ּבּה: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
להּל הּבהמה ודר וכאן, [ּכאן] להּל רׁשּות לּה ׁשּיׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּפני
נגפה אֹו נגחה ואם הּלּוכּה; ּבדר ּולׁשּבר ּכדרּכּה ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹולאכל
חצי מׁשּלם - היא ּתּמה אם נׁשכה: אֹו ּבעטה אֹו רבצה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָאֹו

ׁשלם. נזק - מּועדת ואם ְִֵֶֶֶֶֶֶָנזק,
.Ëּבּה להכניס ולא לפרֹות מיחדת ׁשניהן ׁשל החצר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻהיתה

חּיב - והּזיקה ּבהמּתֹו הּׁשּתפין מן אחד ׁשם והכניס ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבהמה,
לבהמה מיחדת היתה אם וכן הרגל. ועל הּׁשן על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאפּלּו
ּפרֹות, לּה להכניס ּבלבד מהן לאחד רׁשּות והיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשניהם,

הרגל. ועל הּׁשן על חּיב - ּפרֹותיו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּזיקה
.Èּתֹולדֹות והרגל. והּׁשן, הּקרן, ּבׁשֹור: נזיקין אבֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָׁשלׁשה

אם הּׁשן: ּתֹולדֹות ּבעיטה. רביצה, נׁשיכה, נגיפה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּקרן:
טּנפה אם וכן ּבחּכּוכּה, והּזיקה להנאתּה ּבכתל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹנתחּככה
הּלּוכּה, ּדר ּבגּופּה הּזיקה הרגל: ּתֹולדֹות להנאתּה. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּפרֹות
אֹו ּבזנבּה, ּכׁשּכׁשה אֹו הּלּוכּה, ּדר ּבּׂשערּה ׁשהּזיקה ְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָָאֹו
וכן ׁשּבצּוארּה; ּבזֹוג ׁשּבפיה, ּבפרמּבּיא ׁשעליה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻֻּבאּכף
ּבקרֹון הּמֹוׁשכת ועגלה הּלּוכֹו, ּבׁשעת ּבמּׂשאֹו ׁשהּזיק ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָחמֹור
הן, הרגל ּתֹולדֹות אּלּו ּכל מׁשיכתּה. ּבׁשעת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהּזיקה
ׁשלם. נזק מׁשּלמין הּנּזק ּוברׁשּות ּפטּורין, הרּבים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּוברׁשּות

.‡Èּתמיד לעּׂשֹותּה ּדרּכּה ׁשאין רב ּכׁשּכּוׁש ּבזנבּה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּכׁשּכׁשה
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ּברׁשּות ׁשּלּה ּבּגיד ׁשּכׁשּכׁשה אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָוהּזיקה
נזק חצי ּגֹובה - הּנּזק ּתפּׂש ואם ּפטּור; - והּזיקה ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהרּבים
הּקרן ּתֹולדֹות אּלּו אם הּוא ספק הּדבר ׁשּזה ּׁשּתפּׂש; ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמה
עליה ׁשּפטּור הרגל ּתֹולדֹות אֹו הרּבים ּברׁשּות עליה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשחּיב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרּבים, ְְְִִֵֶַַָּברׁשּות

ׁשני ¦¥¤¤ּפרק

מּועד‡. האב היה אם הּתֹולדֹות. ואחד נזיקין אבֹות ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָאחד
וכל ּכמֹוהּו. ּתֹולדֹותיו - ּתם היה ואם מּועדֹות, ּתֹולדֹותיו -ְְְְִָָָָָָָָ
מּקרן חּוץ מּתחּלתן, הן מּועדין ּתֹולדֹותיהן וכל נזיקין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָאבֹות

ׁש עד ּבּתחּלה ּתּמים ׁשהן ׁשּבארנּו.ותֹולדֹותיו ּכמֹו ּיּועדּו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
מּתחת·. המנּתזין מּצרֹורֹות חּוץ ׁשּלּה, ּכאב - ּתֹולדה ְְְִִִֶַַַַָָָָָָּכל

הרגל ׁשּתֹולדת ּפי על ׁשאף הּלּוכּה; ּבׁשעת הּבהמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָרגלי
ּברׁשּות הּזיקּו ואם ּכרגל, הרּבים ּברׁשּות עליהן ּופטּור ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָהם,
על אף אב, ׁשהּוא ּכרגל ׁשּבנכסיו, הּיפה מן מׁשּלם - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנּזק

נזק. חצי אּלא מׁשּלם אינֹו כן ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָּפי
צרֹורֹות‚. והיּו והלכה, הּנּזק, לחצר ׁשּנכנסה ּבהמה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכיצד?

נזק חצי מׁשּלם - הּכלים את וׁשּברּו רגליה מּתחת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמנּתזין
היא. הּקּבלה מּפי הלכה זה ודבר ׁשּבנכסיו. הּיפה ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָמן

צרֹורֹות„. ונּתזּו הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת היתה אם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָוכן
חצי מׁשּלם - הּכלים את וׁשּברּו הּנּזק לרׁשּות רגליה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמּתחת
ּכלי על ונפל וׁשּברּתּו, הּנּזק ּברׁשּות הּכלי על ּדרסה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָנזק.
האחרֹון ועל ׁשלם, נזק מׁשּלם הראׁשֹון על - וׁשּברֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאחר

נזק. חצי ְֲִֵֶֶַמׁשּלם
צרֹורֹות,‰. והּתיזה ּובעטה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהיתה

- נזק רביע הּנּזק ּתפּׂש ואם ּפטּור; - הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָוהּזיקּו
ואינֹו הּוא ׁשּנּוי ׁשּמא הּוא ספק ׁשהּדבר מּידֹו; מֹוציאין ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאין

ּבעטה. ׁשהרי רגל, ֲֲֵֶֶֶֶֶָָּתֹולדת
.Âמחמת צרֹורֹות והּתיזה הּנּזק, ּברׁשּות ּבארץ ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבעטה

ׁשּנּוי ׁשּזה נזק, רביע לׁשּלם חּיב - ׁשם והּזיקּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבעיטה,
אין - נזק חצי הּנּזק ּתפּׂש ואם הּצרֹורֹות; ּבהּתזת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּוא
לּה אפׁשר ׁשאי ּבמקֹום מהּלכת היתה ואפּלּו מּידֹו. ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָמֹוציאין
ּתפּׂש ואם נזק; רביע מׁשּלם - והּתיזה ּובעטה ּתּתיז, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

מּידֹו. מֹוציאין אין - נזק חצי ֲִִִִִֵֶֶַָָהּנּזק
.Êחּיב ׁשהּוא ממֹון הּתׁשלּומין הרי - ׁשלם נזק המׁשּלם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל

המׁשּלם וכל לׁשּלם; חּיב ׁשהּוא מחברֹו ׁשּלוה ּכמי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלׁשּלמֹו,
צרֹורֹות ׁשל נזק מחצי חּוץ קנס, הּתׁשלּומין הרי - נזק ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָחצי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הלכה, ְְֲֵֶֶַָָׁשהּוא
.Áוכל ממֹון; זה הרי - ּׁשהּזיק מה המׁשּלם ּכל הּכלל: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה

- נזק חצי אֹו ּכפל ּתׁשלּומי ּכגֹון ּפחֹות, אֹו יתר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהמׁשּלם
אּלא קנס חּיבין ואין קנס. הּפחֹות אֹו הּקרן על הּיתר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרי
ּפטּור. - הּקנסֹות מן קנס ּבכל הּמֹודה אבל עדים, ּפי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָעל

.Ëּבֹו ותקע זכּוכית ּכלי לאויר ראׁשֹו ׁשהֹוׁשיט ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹּתרנגֹול
ראׁשֹו ׁשהֹוׁשיט ּבהן, וכּיֹוצא ּתבלין ּבתֹוכֹו היּו אם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹוׁשּברֹו:
מׁשּלם הּכלי ועל ׁשלם, נזק מׁשּלם הּתבלין על - לאכלן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּכדי
הּכלי היה ואם דרּכֹו; הּוא ׁשּכ צרֹורֹות, נזק ּכחצי נזק ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָחצי
הּקנסֹות. ּככל נזק חצי ּומׁשּלם מׁשּנה, זה הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻריקן

.Èמׁשּלם - הּכלים את וׁשּבר ׁשּנער וחמֹור ׁשּצנף סּוס ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכן

חּוט היה ּולׁשּבר. ּכדרּכן להּל מּועדין הּתרנגֹולין נזק. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָחצי
החּוט ּבאֹותֹו ּכלי ונסּתּב ּברגליהן, קׁשּור רצּועה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָאֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה נזק. חצי מׁשּלם - ונׁשּבר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָונתּגלּגל
ּבעל - מאליו רגליהם על נקׁשר אם אבל אדם; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכׁשּקׁשרֹו
החּוט היה ולא ּבעלים לחּוט היּו ואם ּפטּור. ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹהּתרנגֹולין

ּכבֹורהפק הּוא ׁשהרי נזק, חצי חּיב החּוט ּבעל - ר ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ְְִֵַַהּמתּגלּגל.

.‡Èעליו ּדרסּו והּתרנגֹולים החּוט, את החּוט ּבעל ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָהצניע
ּבעל אף - הּכלים את ּבֹו וׁשּברּו ּברגליהן ונקׁשר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַוהֹוציאּוהּו,

הּוא. אנּוס ׁשהרי ּפטּור, ֲֵֶַָָהחּוט
.·Èאת וׁשּברּו למקֹום מּמקֹום מפריחין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָּתרנגֹולין

ּברּוח ואם ׁשלם, נזק מׁשּלם - ׁשּברּו ּבכנפיהם אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּכלים:
נזק. חצי מׁשּלם - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַׁשּבכנפיהם

.‚Èאֹו וטּנפּו ּפרֹות ּגּבי על אֹו עּסה ּגּבי על מהּדסין ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהיּו
ׁשהעלּו צרֹורֹות אֹו ּבעפר הּזיקּו ׁשלם. נזק מׁשּלמין - ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָנּקרּו

נזק. חצי מׁשּלמין - ּברגליהן אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַּבכנפיהן
.„È- הּדלי ונׁשּבר החבל ונפסק ּבחבל, מחּטטין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָהיּו

ׁשּנפל עד מחמתן הּדלי ׁשּנתּגלּגל והּוא, ׁשלם. נזק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמׁשּלמין
- ּפסקּוהּו אכילתן ּובעת אכל החבל על היה ואם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹונׁשּבר.

ׁשלם. נזק החבל על ּגם ְֵֵֶֶֶֶַַַַָמׁשּלם
.ÂËלמּטה מלמעלה הּגג מראׁש ׁשּקפצּו והּגדי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּכלב

הן ׁשּמּועדים מּפני ׁשלם, נזק מׁשּלמין - הּכלים את ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוׁשּברּו
ּפׁשיעה; הּגג לראׁש ׁשעלּיתן והּזיקּו, נפלּו אם וכן זה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹלדבר
וסֹופֹו ּבפׁשיעה ׁשּתחּלתֹו ּכל אנס, ׁשּנפילתן ּפי על ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹואף

חּיב. - ְֶַָֹּבאנס
.ÊË,והּוא נזק. חצי מׁשּלמין - למעלה מּמּטה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָקפצּו

ודּלג הּכלב נסר אבל הּכלב; וקפץ ונסר הּגדי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנתלׁש
נזק חּיבין - למעלה מּמּטה ּבין למּטה מלמעלה ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּגדי,
מּלמּטה ּבין למּטה מלמעלה ּבין ׁשּדּלג, ּתרנגֹול וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשלם.

ׁשלם. נזק מׁשּלם - ְְְֵֵֶֶַַָָלמעלה
.ÊÈהּניחּה אם לגדיׁש: לֹו והל החררה את ׁשּנטל ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכלב

החררה על - הּגדיׁש את והדליק החררה את ואכל ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבּגדיׁש
חצי הּגדיׁש ׁשאר ועל ׁשלם, נזק מׁשּלם החררה מקֹום ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָועל
וּׂשֹורף והֹול הּגדיׁש על החררה את מגרר היה ואם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנזק;
נזק, חצי הּגחלים מקֹום ועל ׁשלם, נזק החררה על מׁשּלם -ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּפטּור. הּגדיׁש ׁשאר ְְִַַָָָועל
.ÁÈאּׁשֹו את הּגחלת ּבעל ּבׁשּׁשמר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבּמה

האׁש; מעל החררה את ונטל וחתר הּכלב ּובא הּדלת, ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָוסתם
הּגדיׁש, ּׂשרפת על חּיב - האׁש ּבעל אּׁשֹו, ׁשמר לא אם ְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹאבל

מקֹומּה. ועל החררה אכילת על חּיב הּכלב ְְֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָָּובעל
.ËÈאדם מּדיני ּפטּור - ּבחברֹו חברֹו ׁשל ּכלּבֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמׁשּסה

ׁשהּוא ׁשּכיון נזק; חצי חּיב הּכלב ּובעל ׁשמים, ּבדיני ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוחּיב
להּניחֹו. לֹו היה לא ,נֹוׁש להּזיק ּכלּבֹו את ׁשּסה ׁשאם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיֹודע
ּובא המׁשּנה ׁשּכל ּפטּור; הּכלב ּבעל - ּבעצמֹו ׁשּסהּו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָואם

ּפטּור. - ּבֹו וׁשּנה ְִֵַָָאחר
.Î,מהּלכת ואחת רבּוצה אחת הרּבים, ּברׁשּות ּפרֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּתי

ּפי על ׁשאף נזק; חצי חּיב - ּברבּוצה מהּלכת ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּובעטה
ּבּה. לבעט ּדרּכּה אין עליה, להּל ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּדרּכּה
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ה'תשע"א טבת ט"ז חמישי יום

ׁשליׁשיּפר ק ¤¤§¦¦

ּבהן‡. וכּיֹוצא ירקֹות אֹו ּפרֹות לאכל מּועדת .1הּבהמה ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּדרּכּה דברים ואכלה הּנּזק לרׁשּות נכנסה אם ,ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָלפיכ
אחר ּבּׂשדה ּובער ׁשּנאמר: ׁשלם; נזק מׁשּלם - ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלאכלם

ּפטּור - הרּבים ּברׁשּות אכלּתם ואם וגֹו'. ּׂשדהּו ואם2מיטב ; ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשּנהנית מה מׁשּלם - ּׁשהּזיקה.3נהנית מה לא , ְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

לט·. אֹו ׁשמׁשמין ואכלה הּנּזק לרׁשּות נכנסה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֻּכיצד?
ּדינר מׁשּלם - דינר ּבׁשוה ּבהם ּברׁשּות4וכּיֹוצא אכלּתן ואם . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּׂשעֹורים הם ּכאּלּו אֹותן רֹואין - ונהנת עמיר5הרּבים ,6אֹו ְְְֱִִִִִֵֶַָָָָ
ּבזֹול ּׂשעֹורים דמי אֹו עמיר ּדמי .7ּומׁשּלם ְְְְְִִֵֵֵַָ

הֹואיל‚. - חּטין ׁשאכלה ּכגֹון לּה, הרעים אכלים ְְְֳִִִִִֶָָָָָָָָאכלה
ּכגֹון לאכלן, ּדרּכּה ׁשאין אכלין אכלה ּפטּור. נהנית, ְְְְְְֱֳִֵֵֶֶַָָָָָָָֹולא
ּברׁשּות ּבין הּנּזק ּברׁשּות ּבין ּכלים, אֹו ּכסּות ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשאכלה

הּוא ׁשּנּוי ׁשּזה נזק; חצי מׁשּלם - אדם8הרּבים ּבני ודר , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּכליהם מעט.9להּניח ׁשּינּוחּו עד הרּבים ּברׁשּות ּוכסּותן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּפרֹות„. ותלׁשה הּנּזק ּברׁשּות עֹומדת ׁשהיתה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבהמה
ספק הּדבר הרי - הּנּזק ּברׁשּות ואכלּתן הרּבים ,10מרׁשּות ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

ּׁשּנהנית מה אּלא מׁשּלמת אינּה הּנּזק11לפיכ ּתפּׂש ואם ; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אכלה. ּברׁשּותֹו ׁשהרי מּידֹו, מֹוציאין אין - ׁשהּזיקה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכּמה

לרׁשּות‰. והֹוציאן ּבּׂשר אֹו ּפת ונטל לחצר ׁשּנכנס ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכלב
אחרת לחצר אֹו מׁשּלם12הרּבים ּׁשּנהנה מה - ׁשם ;13ואכלם ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אכלן ּכאּלּו ׁשלם נזק מׁשּלם - החצר ּבעל ׁשל ּבּׂשדה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאכלם
החצר ּבזה.14ּבתֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן אכל. הּנּזק ּברׁשּות ׁשהרי , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

.Âאֹוכלּתן אבל לאכלן ּדרּכּה ׁשאין אכלין ׁשאכלה ְְְְְֲֳִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבהמה
ּׂשעֹורים ׁשאכלה ּפרה ּכגֹון הּדחק, ידי ׁשאכל15על וחמֹור , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּלּקק16ּכרׁשינים וכלב ּבּׂשר, חתיכת ׁשאכל וחזיר דגים, אֹו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אם ּבאּלּו: ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתמרים, ׁשאכל וחתּול הּׁשמן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

ׁשלם נזק מׁשּלם - הּנּזק ּברׁשּות -17אכלה הרּבים ּוברׁשּות , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּׁשּנהנית. מה מׁשּלם - נהנית ואם ְְֱֱִֵֵֵֶֶֶַַָּפטּור;

.Êּבּׂשר אֹו ּבהמה ואכלה וטרפה הּנּזק לרׁשּות ׁשּנכנסה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָחּיה
דרּכּה ׁשּזהּו ׁשלם, נזק מׁשּלם ּכבּׂשים18- ׁשאכל ּכלב אבל ; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשאכ19קטּנים חתּול אֹו זה, הרי - ּגדֹולים ּתרנגֹולים ל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
נזק20ׁשּנּוי חצי ּומׁשּלם ,21. ְֲִִֵֶֶַ

.Áחמֹור ונכנס לחם, ּבֹו ׁשּיׁש הּלחם22סל ואכל הּסל וׁשּבר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
דרּכֹו הּוא ׁשזה ׁשלם, נזק הּלחם ועל הּסל על מׁשּלם -23. ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

עּזים ּׂשעיר החבית,24וכן ּפי על ּבֹו וכּיֹוצא לפת ׁשראה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
מׁשּלם - החבית את וׁשּבר הּלפת את ואכל ּבחבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָונסּתּב

ׁשלם נזק ׁשניהם ּדרּכֹו25על ּכ לאכל, ׁשּדרּכֹו ּכׁשם ; ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכל. ּכדי ולעלֹות ּבכלים ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלהּתלֹות
הּסל את ׁשּבר ּכ ואחר הּלחם את ואכל החמֹור נכנס ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָאם

נזק חצי הּסל ועל ׁשלם, נזק מׁשּלם הּלחם על ּכל26- וכן . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Ëהרחבה מּתֹו ׁשאכלה ּבין27ּבהמה הליכתּה ּדר ּבין , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
על28ׁשעמדה חזרה ואפּלּו ּׁשּנהנית. מה מׁשּלם - ואכלה ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הרחבה הרחבה29צּדי את הּניחה אם אבל מהן. ואכלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָ
הרחבה ּבצּדי ועמדה מה30והלכה מׁשּלם - ואכלה ְְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָ

החנּות31ּׁשהּזיקה מּפתח אכלה ּׁשּנהנית32. מה מׁשּלם -33; ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּׁשהּזיקה. מה מׁשּלם - החנּות ְֲִִִֵֶַַַָמּתֹו

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יט:1) קמא בבא לבהמה2)משנה, שיש מכיוון פטור, שהוא הטעם הניזק. ברשות חכמים: ופירשו אחר", "בשדה כתוב כי
ולאכול. ללכת ודרכה הרבים, ברשות ללכת האכילה.3)רשות ידי על לו חסך הבהמה שבעל =4)הדמים כסף של דינר

דינר. הוא והנזק שלם נזק משלם הניזק ברשות שן כי דינר, משלם לבהמה שומשמין להאכיל רגילים שאין פי על אף זוז.
היה5) אכלה לולא כי נהנה, הבהמה שבעל משום רק הוא החיוב האכילה. של הנזק דמי את מלשלם פטורים הרבים ברשות

הבהמה. את להאכיל שרגילים עמיר, או שעורים דמי אלא שומשמין, דמי לא ישלם כך משום אוכל. לה לתת שעורים6)צריך
משנה). וכסף משנה מגיד (ראה הקציר בזמן הבהמה את להאכיל שרגילים בבא7)בשיבולים המחיר. שלישי שני דהיינו

בנימוקי המובאים הרמ"ה (דברי כורחו בעל היה שזה מכיוון בזול, משלם הוא שעורים להאכילה שדרכו במקרה גם קמו: בתרא
כ.). שם, דקרן.8)יוסף כתולדה למעלה9)ודינו ראה פטור", בו ושנה אחר ובא המשנה "כל מטעם לפטור אין כן על

יט. הלכה ב, זוהי10)פרק שהזיקה. מה ומשלם הנזק במקום או שנהנית, מה אלא משלם ואינו העקירה, במקום להתחשב אם
כ. קמא בבא נפתרה, שלא זירא רבי "דקאי11)בעיית חננאל: רבינו כגירסת שם בגמרא רבינו גירסת מספק. מוציאים אין כי

שם. כגירסתנו ולא היחיד", לרשות הרבים מרשות ואתי מתגלגל וקא היחיד אחרים.12)ברשות בעלים הולכים13)של כי
ד. הלכה וראה הרבים ברשות הייתה והיא האכילה, מקום -14)אחרי לגדיש והלך חררה שנטל "הכלב כא: שם במשנה

באותו לא אפילו הניזק, ברשות אכל שאם למד אתה מכאן שלם". נזק משלם החררה על ... החררה אכל - החררה בעל של
שלם. נזק משלם האוכל, את נטל ששם חמור.15)מקום מאכל לקוחות16)שהם הדוגמאות כל יט: שם פרה. מאכל שהם

שם. פפא, רב ומדברי הברייתא הדחק.17)מדברי ידי על שאכלתם פי על אף שן, טז:18)כדין שם הברייתא לשון
קטנים.19) אחר20)אפילו משונה. זה הרי תרנגולים, שאכל וחתול כבשים שאכל כלב סתם: כתוב בגמרא דרכו. זה אין כי

תרנגולים על רק מוסב ש"גדולים" כנראה, מפרש רבינו הוא. דרכו - בקטנים אבל בגדולים, רק נאמר שזה פירוש, שם בא כך
נזק. חצי ומשלם שינוי זה כך משום לאכלם. דרכו אין קטנים ואף הבדל, אין כבשים שאכל בכלב אבל חתול, אף21)שאכלם

טו: שם דקרן, תולדה אלא דשן, תולדה זה אין נהנה, שהוא פי הניזק.22)על אכילת23)לרשות בשעת הסל את לשבר
כ.24)הלחם. שם שנה, בן רגל.25)עד מדין החבית ועל שן, מדין הלפת משונה.26)על זה שם27)כי משנה שוק,

כ.28)יט: שם בלבד, שנהנית מה ומשלם פטור, הרבים ברשות כן ועל לאכול, בהמה של זוית.29)דרכה שדינם30)קרן
לצידי ראשה להחזיר ברחבה, בלכתה דרכה כי שהזיקה, מה משלם הבהמה בעל אין הפירות, בעל של היחיד רשות כדין

כא. שם שמואל דעת שם.31)הרחבה, הניזק, ברשות שאכלה בהמה הרבים.32)כדין לרשות שן33)הפתוחה כדין
יט: שם הרבים, ברשות
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ׁשליׁשיּפר ק ¤¤§¦¦

ּבהן‡. וכּיֹוצא ירקֹות אֹו ּפרֹות לאכל מּועדת .1הּבהמה ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּדרּכּה דברים ואכלה הּנּזק לרׁשּות נכנסה אם ,ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָלפיכ
אחר ּבּׂשדה ּובער ׁשּנאמר: ׁשלם; נזק מׁשּלם - ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלאכלם

ּפטּור - הרּבים ּברׁשּות אכלּתם ואם וגֹו'. ּׂשדהּו ואם2מיטב ; ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשּנהנית מה מׁשּלם - ּׁשהּזיקה.3נהנית מה לא , ְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

לט·. אֹו ׁשמׁשמין ואכלה הּנּזק לרׁשּות נכנסה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֻּכיצד?
ּדינר מׁשּלם - דינר ּבׁשוה ּבהם ּברׁשּות4וכּיֹוצא אכלּתן ואם . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּׂשעֹורים הם ּכאּלּו אֹותן רֹואין - ונהנת עמיר5הרּבים ,6אֹו ְְְֱִִִִִֵֶַָָָָ
ּבזֹול ּׂשעֹורים דמי אֹו עמיר ּדמי .7ּומׁשּלם ְְְְְִִֵֵֵַָ

הֹואיל‚. - חּטין ׁשאכלה ּכגֹון לּה, הרעים אכלים ְְְֳִִִִִֶָָָָָָָָאכלה
ּכגֹון לאכלן, ּדרּכּה ׁשאין אכלין אכלה ּפטּור. נהנית, ְְְְְְֱֳִֵֵֶֶַָָָָָָָֹולא
ּברׁשּות ּבין הּנּזק ּברׁשּות ּבין ּכלים, אֹו ּכסּות ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשאכלה

הּוא ׁשּנּוי ׁשּזה נזק; חצי מׁשּלם - אדם8הרּבים ּבני ודר , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּכליהם מעט.9להּניח ׁשּינּוחּו עד הרּבים ּברׁשּות ּוכסּותן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּפרֹות„. ותלׁשה הּנּזק ּברׁשּות עֹומדת ׁשהיתה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבהמה
ספק הּדבר הרי - הּנּזק ּברׁשּות ואכלּתן הרּבים ,10מרׁשּות ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

ּׁשּנהנית מה אּלא מׁשּלמת אינּה הּנּזק11לפיכ ּתפּׂש ואם ; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אכלה. ּברׁשּותֹו ׁשהרי מּידֹו, מֹוציאין אין - ׁשהּזיקה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכּמה

לרׁשּות‰. והֹוציאן ּבּׂשר אֹו ּפת ונטל לחצר ׁשּנכנס ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכלב
אחרת לחצר אֹו מׁשּלם12הרּבים ּׁשּנהנה מה - ׁשם ;13ואכלם ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אכלן ּכאּלּו ׁשלם נזק מׁשּלם - החצר ּבעל ׁשל ּבּׂשדה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאכלם
החצר ּבזה.14ּבתֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן אכל. הּנּזק ּברׁשּות ׁשהרי , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

.Âאֹוכלּתן אבל לאכלן ּדרּכּה ׁשאין אכלין ׁשאכלה ְְְְְֲֳִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבהמה
ּׂשעֹורים ׁשאכלה ּפרה ּכגֹון הּדחק, ידי ׁשאכל15על וחמֹור , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּלּקק16ּכרׁשינים וכלב ּבּׂשר, חתיכת ׁשאכל וחזיר דגים, אֹו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אם ּבאּלּו: ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתמרים, ׁשאכל וחתּול הּׁשמן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

ׁשלם נזק מׁשּלם - הּנּזק ּברׁשּות -17אכלה הרּבים ּוברׁשּות , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּׁשּנהנית. מה מׁשּלם - נהנית ואם ְְֱֱִֵֵֵֶֶֶַַָּפטּור;

.Êּבּׂשר אֹו ּבהמה ואכלה וטרפה הּנּזק לרׁשּות ׁשּנכנסה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָחּיה
דרּכּה ׁשּזהּו ׁשלם, נזק מׁשּלם ּכבּׂשים18- ׁשאכל ּכלב אבל ; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשאכ19קטּנים חתּול אֹו זה, הרי - ּגדֹולים ּתרנגֹולים ל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
נזק20ׁשּנּוי חצי ּומׁשּלם ,21. ְֲִִֵֶֶַ

.Áחמֹור ונכנס לחם, ּבֹו ׁשּיׁש הּלחם22סל ואכל הּסל וׁשּבר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
דרּכֹו הּוא ׁשזה ׁשלם, נזק הּלחם ועל הּסל על מׁשּלם -23. ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

עּזים ּׂשעיר החבית,24וכן ּפי על ּבֹו וכּיֹוצא לפת ׁשראה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
מׁשּלם - החבית את וׁשּבר הּלפת את ואכל ּבחבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָונסּתּב

ׁשלם נזק ׁשניהם ּדרּכֹו25על ּכ לאכל, ׁשּדרּכֹו ּכׁשם ; ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכל. ּכדי ולעלֹות ּבכלים ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלהּתלֹות
הּסל את ׁשּבר ּכ ואחר הּלחם את ואכל החמֹור נכנס ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָאם

נזק חצי הּסל ועל ׁשלם, נזק מׁשּלם הּלחם על ּכל26- וכן . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Ëהרחבה מּתֹו ׁשאכלה ּבין27ּבהמה הליכתּה ּדר ּבין , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
על28ׁשעמדה חזרה ואפּלּו ּׁשּנהנית. מה מׁשּלם - ואכלה ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הרחבה הרחבה29צּדי את הּניחה אם אבל מהן. ואכלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָ
הרחבה ּבצּדי ועמדה מה30והלכה מׁשּלם - ואכלה ְְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָ

החנּות31ּׁשהּזיקה מּפתח אכלה ּׁשּנהנית32. מה מׁשּלם -33; ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּׁשהּזיקה. מה מׁשּלם - החנּות ְֲִִִֵֶַַַָמּתֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יט:1) קמא בבא לבהמה2)משנה, שיש מכיוון פטור, שהוא הטעם הניזק. ברשות חכמים: ופירשו אחר", "בשדה כתוב כי
ולאכול. ללכת ודרכה הרבים, ברשות ללכת האכילה.3)רשות ידי על לו חסך הבהמה שבעל =4)הדמים כסף של דינר

דינר. הוא והנזק שלם נזק משלם הניזק ברשות שן כי דינר, משלם לבהמה שומשמין להאכיל רגילים שאין פי על אף זוז.
היה5) אכלה לולא כי נהנה, הבהמה שבעל משום רק הוא החיוב האכילה. של הנזק דמי את מלשלם פטורים הרבים ברשות

הבהמה. את להאכיל שרגילים עמיר, או שעורים דמי אלא שומשמין, דמי לא ישלם כך משום אוכל. לה לתת שעורים6)צריך
משנה). וכסף משנה מגיד (ראה הקציר בזמן הבהמה את להאכיל שרגילים בבא7)בשיבולים המחיר. שלישי שני דהיינו

בנימוקי המובאים הרמ"ה (דברי כורחו בעל היה שזה מכיוון בזול, משלם הוא שעורים להאכילה שדרכו במקרה גם קמו: בתרא
כ.). שם, דקרן.8)יוסף כתולדה למעלה9)ודינו ראה פטור", בו ושנה אחר ובא המשנה "כל מטעם לפטור אין כן על

יט. הלכה ב, זוהי10)פרק שהזיקה. מה ומשלם הנזק במקום או שנהנית, מה אלא משלם ואינו העקירה, במקום להתחשב אם
כ. קמא בבא נפתרה, שלא זירא רבי "דקאי11)בעיית חננאל: רבינו כגירסת שם בגמרא רבינו גירסת מספק. מוציאים אין כי

שם. כגירסתנו ולא היחיד", לרשות הרבים מרשות ואתי מתגלגל וקא היחיד אחרים.12)ברשות בעלים הולכים13)של כי
ד. הלכה וראה הרבים ברשות הייתה והיא האכילה, מקום -14)אחרי לגדיש והלך חררה שנטל "הכלב כא: שם במשנה

באותו לא אפילו הניזק, ברשות אכל שאם למד אתה מכאן שלם". נזק משלם החררה על ... החררה אכל - החררה בעל של
שלם. נזק משלם האוכל, את נטל ששם חמור.15)מקום מאכל לקוחות16)שהם הדוגמאות כל יט: שם פרה. מאכל שהם

שם. פפא, רב ומדברי הברייתא הדחק.17)מדברי ידי על שאכלתם פי על אף שן, טז:18)כדין שם הברייתא לשון
קטנים.19) אחר20)אפילו משונה. זה הרי תרנגולים, שאכל וחתול כבשים שאכל כלב סתם: כתוב בגמרא דרכו. זה אין כי

תרנגולים על רק מוסב ש"גדולים" כנראה, מפרש רבינו הוא. דרכו - בקטנים אבל בגדולים, רק נאמר שזה פירוש, שם בא כך
נזק. חצי ומשלם שינוי זה כך משום לאכלם. דרכו אין קטנים ואף הבדל, אין כבשים שאכל בכלב אבל חתול, אף21)שאכלם

טו: שם דקרן, תולדה אלא דשן, תולדה זה אין נהנה, שהוא פי הניזק.22)על אכילת23)לרשות בשעת הסל את לשבר
כ.24)הלחם. שם שנה, בן רגל.25)עד מדין החבית ועל שן, מדין הלפת משונה.26)על זה שם27)כי משנה שוק,
כ.28)יט: שם בלבד, שנהנית מה ומשלם פטור, הרבים ברשות כן ועל לאכול, בהמה של זוית.29)דרכה שדינם30)קרן

לצידי ראשה להחזיר ברחבה, בלכתה דרכה כי שהזיקה, מה משלם הבהמה בעל אין הפירות, בעל של היחיד רשות כדין
כא. שם שמואל דעת שם.31)הרחבה, הניזק, ברשות שאכלה בהמה הרבים.32)כדין לרשות שן33)הפתוחה כדין

יט: שם הרבים, ברשות
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.Èואכלה צּוארּה ּופׁשטה הרּבים ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָהיתה
עמדה ואפּלּו חברּתּה, ּגּבי ּׁשּנהנית;34מעל מה מׁשּלם - ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּבהמֹות ּדר קפצה35ׁשּכן ואם זֹו. ּגּבי מעל זֹו לאכל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּגּבי36ואכלה ּׁשהּזיקה; מה מׁשּלם - חברּתּה ּגּבי על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

חׁשּוב הּוא הּנּזק ּכחצר .37חברּתּה ְֲֲִֶַַַָָָ
.‡Èלגּנה ונפלה רגליה ּבמימי אֹו ּבאבן ׁשהחלקה 38ּבהמה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

מה מׁשּלם - ׁשאכלה אֹו וירקֹות ּפרֹות ּגּבי על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָונחּבטה
ׁשם נׁשארה ואפּלּו לערּוגה, מערּוגה הלכה אפּלּו ְְֱֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשּנהנית.

ּכּלֹו הּיֹום ּׁשּנהנית39ּכל מה אּלא מׁשּלם אינֹו הנאה40- ּומה . ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
נתרּסקּו ולא ר מקֹום מצאה ׁשהרי ּבחביטה? לּה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹיׁש
מה מׁשּלם - ואכלה ּכדרּכּה ירדה אם אבל ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָאיבריה.

לדה ּבמי ּפרֹות טּנפה ואפּלּו מה41ּׁשהּזיקה. מׁשּלם - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
חברּתּה ּדחפּתה אם וכן ּבפׁשיעה. ׁשּתחּלתֹו מּפני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּׁשהּזיקה,
אחת להעבירן לֹו ׁשהיה מּפני ּׁשהּזיקה, מה מׁשּלם - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָונפלה

זֹו. את זֹו ידחפּו ׁשּלא ּכדי ְְֲִֵֶֶַַֹאחת,
.·Èויצאת ונפלה, ּפי42החלקה על אף לּגּנה, וחזרה ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָֻ

הּבעלים לדעת ׁשּלא מּפני43ׁשחזרה ּׁשהּזיקה, מה מׁשּלם - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
לׁשמרּה לֹו ׁשּכיון44ׁשהיה ידּוע, ׁשהּדבר ּתחזר; ׁשּלא ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

מאליה. חֹוזרת היא הרי הּגּנה, דר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּידעה
.‚È,ּברׁשּות ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר קדרֹותיו ׁשהכניס ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּקּדר

- ּבהן הּזקה ואם ּפטּור. - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻוׁשּברּתן
ּפטּור - ּברׁשּות הכניס ואם חּיב. הּקדרֹות קּבל45ּבעל ואם . ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָ

חּיב. הּבית ּבעל - הּקדרֹות את לׁשמר הּבית ּבעל ְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֹעליו
.„È,ּברׁשּות ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ּפרֹותיו הכניס אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹוכן

ּפטּור - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ּבהן46ואכלּתם החלקה ואם . ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ואם ּפטּור. - ּברׁשּות הכניס ואם חּיב. הּפרֹות ּבעל - ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻוהּזקה
חּיב הּבית ּבעל - הּפרֹות את לׁשמר הּבית ּבעל עליו .47קּבל ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹ

והּזקה הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ואכלּתן ּברׁשּות ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻהכניסן
ּתאכל. ׁשּלא לּה ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּפרֹות ּבעל - ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבאכילתן
ׁשהרׁשהּו זה את החצר ּבעלי והּניחּו ּברׁשּות, הכניסן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָואם
והּזקה הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ואכלּתן לׁשמרֹו, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּבחצר

חּיב הּפרֹות ּבעל - אֹוכלת48ּבאכילתן הּבהמה ׁשראה ׁשּכיון ; ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
החצר ּבעלי אין ׁשהרי חּיב, - והּניחּה לּה הּמּזיקין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּדברים
ׁשּנכנסה ּבאּׁשה ּומעּׂשה מהן. הּבהמה להעביר ׁשם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמצּויין
ׁשּלא ּכדי ונתעּלמּו והּניחּוה ׁשכנֹותיה, ּבבית ּבתּנּור ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלאפֹות

ּבּה ואכל49יּביטּו הּבית ּבעל ׁשל עז ּובא ואפּיתּה, ליׁשתּה ּבעת ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדמיו. לׁשּלם חכמים וחּיבּוה ומת, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּבצק

.ÂËואכלּתן50הּמגּדיׁש ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו ּׂשדה ּבתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹ
ּפטּור - הּׂשדה ּבעל ׁשל -51ּבהמּתֹו והּזקה החלקה ואם . ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֻֻ

ּפטּור - ּבאכילתן והּזקה אכלּתן חּיב. הּפרֹות ואם52ּבעל . ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָֻ
חּיב הּׂשדה ּבעל - ּברׁשּות קּבל53הגּדיׁש ׁשּלא ּפי על אף , ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ּבכאן' 'הגּדׁש לֹו ׁשאמר ּכיון ּבּגרנֹות, ׁשהּׁשֹומר לׁשמר; ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹעליו
חׁשּוב. הּוא 'ל אׁשמר ואני 'הגּדׁש לֹו ׁשאמר ּכמי -ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

רביעי ¦¦§¤¤ּפרק

לעמד‡. ׁשּיכֹולה ּבדלת ּבפניהן ונעל לדיר צאן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהּכֹונס
יכֹולה אינּה ואם ּפטּור. - והּזיקה ויצאה מצּויה, ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָּברּוח
לא הרי - רעּועין הּדיר ּכתלי ׁשהיּו אֹו מצּויה, ּברּוח ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹלעמד
חתרה ואפּלּו חּיב. - והּזיקה יצאת ואם ּכראּוי, ּבפניהם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָנעל
- לסטים ּפרצּוה אֹו ּבּלילה מחיצה נפרצה ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָויצאת.
אֹו ּבּלילה ונפרצה ּבריאה, מחיּצה היתה חּיב. הּצאן ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָֹּבעל
לסטים הֹוציאּוה ּפטּור. - והּזיקה ויצאת לסטים, ְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָָׁשּפרצּוה

חּיבים. לסטים - ְְִִִִִַָָוהּזיקה
היה·. אם והּזיקה: ויצאת חברֹו ּבהמת לפני ּגדר ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּפֹורץ

ּבדיני ּפטּור - רעּוע ּכתל היה ואם חּיב, - ּובריא חזק ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹגדר
ּבהמת לפני הּמות סם הּנֹותן וכן ׁשמים. ּבדיני וחּיב ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאדם

ׁש ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ּפטּור - מים.חברֹו ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָ
חּיב‚. הּמעמיד - חברֹו קמת ּגּבי על חברֹו ּבהמת ֱֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָהּמעמיד

לקמת ׁשהלכה עד הּכיׁשּה אם וכן ּׁשהּזיקה. מה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלׁשּלם
חּיב. ׁשהּכיׁשּה זה - והּזיקה ְֲִִִִֵֶֶַָָָחברֹו

לּׂשֹוכר„. אֹו ּׂשכר לנֹוּׂשא אֹו חּנם לׁשֹומר ּבהמּתֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָהּמֹוסר
חּיב - הּזיקה ואם הּבעלים, ּתחת נכנסּו - לׁשֹואל ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָאֹו
ּכלל; ׁשמרּוה ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשֹומר.
- והּזיקה ויצאת ּכראּוי, מעּלה ׁשמירה ׁשמרּוה אם ְְְְְֲִִִִָָָָָָָָָָֻאבל
את המיתה אפּלּו חּיבים. והּבעלים ּפטּורין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּׁשֹומרים
- הּוא חּנם ׁשֹומר אם ּפחּותה: ׁשמירה ׁשמרּוה ְְְִִִֵָָָָָָָָהאדם.
חּיבין. - הּוא ׁשֹואל אֹו ּׂשֹוכר אֹו ּׂשכר ׁשֹומר ואם ְִִֵֵֵַָָָָּפטּור,

זה‰. חּיב - והּזיקה ויצאת חתרה אפּלּו ּבחּמה, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָהּניחּה
מצטערת, היא הרי ּבחּמה ׁשהּניחּה ׁשּכיון ׁשם; ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּניחּה

לעּׂשֹות. לּה ׁשאפׁשר ּכל ועֹוּׂשה ְְֲֶֶַַַָָָָּובֹורחת
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זה34) הרי הרבים ברשות עומדת המזיקה שהבהמה משום דבר, של וטעמו היא. הניזק רשות הבהמה שגם פי על ואף כ. שם
משנה). בכסף (ראה ממש הניזק חצר שהוא החנות מפתח לאכלה דומה ואינו ט, שבהלכה הרחבה צידי על לחזרה דומה

הרבים.35) ברשות שן כדין שם).36)ודינה יוסף (נימוקי הבהמה על עומדת שהזיקה.37)כשהיא מה משנה38)ומשלם
נח. שם ורבא, כהנא רב של ופירושם נה: קמא להוציאה.39)בבא היה שהכניסה40)ואפשר מכיוון שלם, נזק משלם ואינו

שם. יוחנן רבי דעת באונס. הייתה משלם41)לגינה שתלד, ידע שלא אונס, שזה פי על אף נח. שם ירמיה רבי של דוגמא
חייב. - באונס וסופו בפשיעה שתחילתו וכל לגינה, להיכנס לה ונתן עליה שמר שלא בפשיעה, תחילתו כי שלם, מן42)נזק

כראוי.43)הגינה. שלא בפניה שנעל מעולה.44)כגון חייב45)שמירה הבית בעל הוזקה, הבהמה אם פטור, הקדרות בעל
הכלים. על שמירה עצמו על קיבל לא כי פטור, הבית בעל הקדרות, את שברה הבהמה ואם תינזק, שלא בהמתו על לשמור

בדיני. כשמואל והלכה מח: שם כרבי, פוסק ושמואל שם, רבי דעת שנהנית.46)זוהי מה משלם אבל שהזיקה, מה מלשלם
בהמתו.47) שאכלה הפירות עליו.48)על מוטלת השמירה צניעות.49)כי מטעמי זרועותיה מגלה העושה50)כשהיא

נט: שם שנקצרה). התבואה (של שנהנית.51)גדיש לפי משלם אבל הנזק, בעד תאכל,52)מלשלם שלא לה היה כי
יד. הלכה הבקעה.53)כלמעלה בני כל של הגדישים שומר הוא השדה כשבעל מדובר

oenn iwfp zekld - zah f"h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âהּׁשֹור ׁשהיה ּפי על אף וקטן, ׁשֹוטה לחרׁש ּבהמּתֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמסר
להּתיר ּבֹו וכּיֹוצא הּׁשֹור ׁשּדר חּיבין; הּבעלים - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָקׁשּור
וחתרה מעּלה, ׁשמירה ׁשמרּוה אפּלּו ּולהּזיק. ולצאת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻהּקׁשר

חּיבים. הּבעלים - והּזיקה ְְְְִִִִַַָָָָָויצאה
.Ê:והּזיק ויצא מהן, אחד ּבֹו ּופׁשע לחמּׁשה, ׁשֹורֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמסר

ּבׁשמירתֹו ׁשּפׁשע זה - ּבחמׁשּתן אּלא מׁשּתּמר אינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאם
חּיבין. הּנׁשארין אּלּו אף - ּבׁשארן מׁשּתּמר ואם ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָחּיב,

.Áהּׁשֹואל ידע אם מּועד: ונמצא ּתם ּבחזקת ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָׁשאלֹו
מקֹום ׁשּכל נזק, חצי מׁשּלמים הּבעלים - נּגחן ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
חצי מׁשּלם והּׁשֹואל עליו, ּבעליו ׁשם הרי הֹול ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשהּוא
היה נזק חצי ּבדעּתֹו) (ּכׁשעלה ּתם היה ׁשאפּלּו ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָנזק,
ׁשהּוא ידע לא ואם נּגחן; ׁשהּוא ידע ׁשהרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמׁשּלם,
נזק מׁשּלמין והּבעלים ּכלּום, חּיב הּׁשֹואל אין - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָנּגחן

ֵָׁשלם.
.Ëוהחזירֹו הּׁשֹואל, ּבבית והּועד ּתם, ּכׁשהּוא ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָׁשאלֹו

ּבטלה - רׁשּותֹו ונׁשּתּנית הֹואיל לתּמּותֹו; חֹוזר - ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָלבעליו
ׁשהרי ּפטּור והּׁשֹואל נזק, חצי מׁשּלמין והּבעלים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָההעדה.

ֱִֶהחזירֹו.
.Èלא אבל ּבלבד הּבהמה ּגּוף ׁשמירת עליו ׁשּקּבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשֹומר

חּיבים. והּבעלים מּלׁשּלם, ּפטּור - והּזיקה נזקיה, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשמירת
- הּזקה ואם הּׁשֹומר; חּיב - והּזיקה נזקיה, ׁשמירת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻקּבל

הּמּזיק. עם ּדין עֹוּׂשים והּבעלים ְְִִִִִַַַָָּפטּור,
.‡Èלׁשּלם חּיב הראׁשֹון הּׁשֹומר - אחר לׁשֹומר הּׁשֹומר ְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָמסר

לֹו: אֹומר הּנּזק והרי חּיב. - לׁשֹומר ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּנּזק.
אּתה, לי ׁשּלם לאחר? ּומסרּת ּבעצמ אּתה ׁשמרּת לא ְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹלּמה
הּׁשֹומר מסר אּתה. לֹו ׁשּמסרּת הּׁשֹומר עם דין ועּׂשה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָול
וחּיבים. הּׁשֹומר ּתחת נכנסּו - למסעדֹו אֹו ּביתֹו לבן אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָלבנֹו

.·Èּתם הּמּזיק והיה לֹו, ואין לׁשּלם ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכל
מן מׁשּתּלם הּנּזק הרי - מּגּופֹו נזק חצי מׁשּלם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוא
על חֹוב הּנּזק ּׁשּגבה מה ּדמי ויּׁשאר ׁשהּזיקה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּבהמה

הּבהמה.הּׁשֹו לבעל מר ְְֵֵַַַַָ
.‚Èמה מׁשערין - מחּברין ּפרֹות ׁשהּזיקה ּבהמה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכל

הּבעלים ּבין לׁשּלם, ׁשּנתחּיב זה ּומׁשּלם ּבׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּׁשהּזיקה
ׁשמין - סאה ּבית ׁשאכלה הרי ּכיצד? הּׁשֹומרים. ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבין
הּוא וכּמה ׁשוה היה ּכּמה הּׂשדה, ּבאֹותּה סאה ּבית ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּׁשים
וכן הּׁשאר. ּומׁשּלם סאה, הּבית ּבֹו ׁשּנפסד אחר עּתה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשוה
אֹותֹו ׁשמין - אחד קלח אפּלּו רבע, אֹו קב אכלה ְֲִִִֶֶַַַָָָָֹאם

ְִִּבׁשּׁשים.
.„Èּדמי מׁשּלם - לּקרקע צריכים ׁשאין ּגמּורין ּפרֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָאכלה

סאתים ואם סאה, ּדמי - סאה אם ּבׁשויהן: ּגמּורין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָּפרֹות
הּלֹוקט וכן אחד, ּדקל ּפרֹות ׁשאכלה הרי סאתים. ּדמי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשאין ּבֹו, וכּיֹוצא רֹומי דקל היה אם ואכל: חברֹו ּדקל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּפרֹות
הּקרקע; ּגב על ּבׁשּׁשים אֹותֹו מׁשערין - יפֹות ׁשּלֹו ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָהּתמרים
ּביֹותר יפֹות ׁשּלֹו ׁשהּתמרים הּוא, ּבֹו וכּיֹוצא ּפרסי ּדקל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָואם
הּוא וכּמה ׁשוה היה ּכּמה עצמֹו, ּבפני הּדקל מׁשערין -ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

עּתה. ֶַָָׁשוה

חמיׁשי ¦¦£¤¤ּפרק

ּובכרמים,‡. ּבּׂשדֹות ונכנסה ּופרׁשה רֹועה, ׁשהיתה ְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָּבהמה
ּפעמים; ׁשלׁש ּבבעליה מתרין - הּזיקה לא ׁשעדין ּפי על ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאף
לבעל רׁשּות יׁש - מּלרעֹות מנעּה ולא ּבהמּתֹו ׁשמר לא ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹאם
ּבֹואּו לבעליה: ואֹומר ּכׁשרה, ׁשחיטה לׁשחטּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּׂשדה
מה ּולׁשּלם להּזיק לאדם ׁשאסּור מּפני ׁשּלכם. ּבּׂשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומכרּו

אסּור. הּנזק לגרם אפּלּו ְֲִִִִֶֶֶַָֹּׁשהּזיק.
ּבארץ·. דּקה וחּיה דּקה ּבהמה לגּדל חכמים אסרּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלפיכ

ּובּמדּברֹות ּבּיערים אּלא והּכרמים, הּׂשדֹות ּבמקֹום ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָיּׂשראל
מקֹום. ּבכל ּבסּוריא ּומגּדלין יּׂשראל. ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבארץ

את‚. ׁשחּלק ּבׁשעה ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע התנה ּתנאים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻעּׂשרה
הן: ואּלּו ְֵֵֶָָהארץ,

אבל ּגּסין, ׁשאילניהן ּבּיערים דּקה ּבהמה ׁשּמרעין התנה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָא)
אין - ּדּקים ׁשאילניו ּוביער גּסה. ּבהמה ׁשם מרעין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאין

ּבעליו. מּדעת אּלא דּקה ולא גּסה לא ּבֹו ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹמרעין
מּׂשדה עצים ללּקט מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻב)
קֹוצים, להיֹות ּוקרֹובים ּפחּותים עצים ׁשּיהיּו והּוא, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶחברֹו.
ׁשּלא ּובלבד ּומחּברין. לחים ׁשּיהיּו והּוא, והיגי. הזמי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֻּכגֹון

אסּור. - עצים ׁשאר אבל ְְֲִֵֵָָָָיׁשרׁש.
העֹולין עּׂשבים ללּקט מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻג)
לבהמה. ׁשּזרעּה ּתלּתן מּׂשדה חּוץ מקֹום, ּבכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָמאליהן

חּוץ מקֹום, ּבכל נטיעה קֹוטם אדם ׁשּיהיה התנה, וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָד)
- ּבזית אּלא האילנֹות מן קֹוטם ואינֹו זית. ׁשל ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּגרֹופּיֹות
ּובׁשאר ּולמעלה, הּפקק מן - ּובגפנים ּובקנים ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּכביצה,
לא לקטם, ּוכׁשהּתיר מחּדֹו. לא אילן, ׁשל מּתֹוכֹו - ְְִִִִִִֵֶֶָָָֹֹֹֻהאילן
מּיׁשן לא אבל ּפרֹות, עֹוּׂשה ׁשאינֹו מחדׁש אּלא ֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹהּתיר
ּפני רֹואה ׁשאינֹו מּמקֹום אּלא קֹוטם ואינֹו ּפרֹות. ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשעֹוּׂשה

ַָחּמה.
התנה, וכן העירה) אֹותּה ּבני - ּבּתחּלה הּיֹוצא ׁשהּמעין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

עּקרֹו ׁשאין ּפי על אף מּמּנּו, מסּתּפקין ּבגבּולם ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיצא
מּמּנּו. עּמהם להסּתּפק לאחרים ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבחלקם,

טבריה. מּים ּדגים לצּוד מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻו)
ויעמיד קלע יפרּׂש לא אבל ּבלבד. ּבחּכה ׁשּיצּוד ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹוהּוא,
ּבחלקם. הּים אֹותֹו ׁשהּגיע הּׁשבט ּבני אּלא ׁשם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָספינה

הּדר מן מסּתּלק - לנקביו ׁשּצרי אדם ׁשּכל התנה, וכן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָז)
ּבּׂשדה ואפּלּו ׁשם. ונפנה ּבֹו ׁשּפגע הּגדר אחֹורי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָונכנס

ּומקּנח. צרֹור מּׁשם ונֹוטל ּכרּכם. ְְְְְִֵֵֵַַַָָֹמלאה
- ּבהן וכּיֹוצא הּכרמים ּבין הּתֹועה ׁשּכל התנה, וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָח)

לדרּכֹו. ׁשּיצא עד ויֹורד, מפּסג ועֹולה ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַמפּסג
נקיעי אֹו הרּבים ּבדרכי הּטיט ׁשּירּבה ׁשּבזמן התנה, וכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָט)
ּומהּלכין הּדרכים לצדדי להסּתּלק דרכים לעֹוברי יׁש - ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמים
ּבעלים. לּה ׁשּיׁש ּבדר מהּלכין ׁשהן ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשם,

ּבּמקֹום ונקּבר מקֹומֹו קֹונה מצוה ׁשּמת התנה, וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָי)
ּתחּום ּבתֹו ולא הּמצר על מּטל יהא ׁשּלא ּבֹו. ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻׁשּיּמצא
הּתחּום ּבתֹו ׁשהיה אֹו הּמצר על נמצא אם אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָהּמדינה;

הּקברֹות. לבית מביאֹו -ְְְִֵַָ
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.Âהּׁשֹור ׁשהיה ּפי על אף וקטן, ׁשֹוטה לחרׁש ּבהמּתֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמסר
להּתיר ּבֹו וכּיֹוצא הּׁשֹור ׁשּדר חּיבין; הּבעלים - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָקׁשּור
וחתרה מעּלה, ׁשמירה ׁשמרּוה אפּלּו ּולהּזיק. ולצאת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻהּקׁשר

חּיבים. הּבעלים - והּזיקה ְְְְִִִִַַָָָָָויצאה
.Ê:והּזיק ויצא מהן, אחד ּבֹו ּופׁשע לחמּׁשה, ׁשֹורֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמסר

ּבׁשמירתֹו ׁשּפׁשע זה - ּבחמׁשּתן אּלא מׁשּתּמר אינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאם
חּיבין. הּנׁשארין אּלּו אף - ּבׁשארן מׁשּתּמר ואם ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָחּיב,

.Áהּׁשֹואל ידע אם מּועד: ונמצא ּתם ּבחזקת ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָׁשאלֹו
מקֹום ׁשּכל נזק, חצי מׁשּלמים הּבעלים - נּגחן ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
חצי מׁשּלם והּׁשֹואל עליו, ּבעליו ׁשם הרי הֹול ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשהּוא
היה נזק חצי ּבדעּתֹו) (ּכׁשעלה ּתם היה ׁשאפּלּו ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָנזק,
ׁשהּוא ידע לא ואם נּגחן; ׁשהּוא ידע ׁשהרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמׁשּלם,
נזק מׁשּלמין והּבעלים ּכלּום, חּיב הּׁשֹואל אין - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָנּגחן

ֵָׁשלם.
.Ëוהחזירֹו הּׁשֹואל, ּבבית והּועד ּתם, ּכׁשהּוא ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָׁשאלֹו

ּבטלה - רׁשּותֹו ונׁשּתּנית הֹואיל לתּמּותֹו; חֹוזר - ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָלבעליו
ׁשהרי ּפטּור והּׁשֹואל נזק, חצי מׁשּלמין והּבעלים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָההעדה.

ֱִֶהחזירֹו.
.Èלא אבל ּבלבד הּבהמה ּגּוף ׁשמירת עליו ׁשּקּבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשֹומר

חּיבים. והּבעלים מּלׁשּלם, ּפטּור - והּזיקה נזקיה, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשמירת
- הּזקה ואם הּׁשֹומר; חּיב - והּזיקה נזקיה, ׁשמירת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻקּבל

הּמּזיק. עם ּדין עֹוּׂשים והּבעלים ְְִִִִִַַַָָּפטּור,
.‡Èלׁשּלם חּיב הראׁשֹון הּׁשֹומר - אחר לׁשֹומר הּׁשֹומר ְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָמסר

לֹו: אֹומר הּנּזק והרי חּיב. - לׁשֹומר ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּנּזק.
אּתה, לי ׁשּלם לאחר? ּומסרּת ּבעצמ אּתה ׁשמרּת לא ְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹלּמה
הּׁשֹומר מסר אּתה. לֹו ׁשּמסרּת הּׁשֹומר עם דין ועּׂשה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָול
וחּיבים. הּׁשֹומר ּתחת נכנסּו - למסעדֹו אֹו ּביתֹו לבן אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָלבנֹו

.·Èּתם הּמּזיק והיה לֹו, ואין לׁשּלם ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכל
מן מׁשּתּלם הּנּזק הרי - מּגּופֹו נזק חצי מׁשּלם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוא
על חֹוב הּנּזק ּׁשּגבה מה ּדמי ויּׁשאר ׁשהּזיקה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּבהמה

הּבהמה.הּׁשֹו לבעל מר ְְֵֵַַַַָ
.‚Èמה מׁשערין - מחּברין ּפרֹות ׁשהּזיקה ּבהמה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכל

הּבעלים ּבין לׁשּלם, ׁשּנתחּיב זה ּומׁשּלם ּבׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּׁשהּזיקה
ׁשמין - סאה ּבית ׁשאכלה הרי ּכיצד? הּׁשֹומרים. ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבין
הּוא וכּמה ׁשוה היה ּכּמה הּׂשדה, ּבאֹותּה סאה ּבית ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּׁשים
וכן הּׁשאר. ּומׁשּלם סאה, הּבית ּבֹו ׁשּנפסד אחר עּתה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשוה
אֹותֹו ׁשמין - אחד קלח אפּלּו רבע, אֹו קב אכלה ְֲִִִֶֶַַַָָָָֹאם

ְִִּבׁשּׁשים.
.„Èּדמי מׁשּלם - לּקרקע צריכים ׁשאין ּגמּורין ּפרֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָאכלה

סאתים ואם סאה, ּדמי - סאה אם ּבׁשויהן: ּגמּורין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָּפרֹות
הּלֹוקט וכן אחד, ּדקל ּפרֹות ׁשאכלה הרי סאתים. ּדמי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשאין ּבֹו, וכּיֹוצא רֹומי דקל היה אם ואכל: חברֹו ּדקל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּפרֹות
הּקרקע; ּגב על ּבׁשּׁשים אֹותֹו מׁשערין - יפֹות ׁשּלֹו ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָהּתמרים
ּביֹותר יפֹות ׁשּלֹו ׁשהּתמרים הּוא, ּבֹו וכּיֹוצא ּפרסי ּדקל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָואם
הּוא וכּמה ׁשוה היה ּכּמה עצמֹו, ּבפני הּדקל מׁשערין -ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

עּתה. ֶַָָׁשוה

חמיׁשי ¦¦£¤¤ּפרק

ּובכרמים,‡. ּבּׂשדֹות ונכנסה ּופרׁשה רֹועה, ׁשהיתה ְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָּבהמה
ּפעמים; ׁשלׁש ּבבעליה מתרין - הּזיקה לא ׁשעדין ּפי על ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאף
לבעל רׁשּות יׁש - מּלרעֹות מנעּה ולא ּבהמּתֹו ׁשמר לא ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹאם
ּבֹואּו לבעליה: ואֹומר ּכׁשרה, ׁשחיטה לׁשחטּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּׂשדה
מה ּולׁשּלם להּזיק לאדם ׁשאסּור מּפני ׁשּלכם. ּבּׂשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומכרּו

אסּור. הּנזק לגרם אפּלּו ְֲִִִִֶֶֶַָֹּׁשהּזיק.
ּבארץ·. דּקה וחּיה דּקה ּבהמה לגּדל חכמים אסרּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלפיכ

ּובּמדּברֹות ּבּיערים אּלא והּכרמים, הּׂשדֹות ּבמקֹום ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָיּׂשראל
מקֹום. ּבכל ּבסּוריא ּומגּדלין יּׂשראל. ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבארץ

את‚. ׁשחּלק ּבׁשעה ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע התנה ּתנאים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻעּׂשרה
הן: ואּלּו ְֵֵֶָָהארץ,

אבל ּגּסין, ׁשאילניהן ּבּיערים דּקה ּבהמה ׁשּמרעין התנה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָא)
אין - ּדּקים ׁשאילניו ּוביער גּסה. ּבהמה ׁשם מרעין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאין

ּבעליו. מּדעת אּלא דּקה ולא גּסה לא ּבֹו ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹמרעין
מּׂשדה עצים ללּקט מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻב)
קֹוצים, להיֹות ּוקרֹובים ּפחּותים עצים ׁשּיהיּו והּוא, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶחברֹו.
ׁשּלא ּובלבד ּומחּברין. לחים ׁשּיהיּו והּוא, והיגי. הזמי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֻּכגֹון

אסּור. - עצים ׁשאר אבל ְְֲִֵֵָָָָיׁשרׁש.
העֹולין עּׂשבים ללּקט מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻג)
לבהמה. ׁשּזרעּה ּתלּתן מּׂשדה חּוץ מקֹום, ּבכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָמאליהן

חּוץ מקֹום, ּבכל נטיעה קֹוטם אדם ׁשּיהיה התנה, וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָד)
- ּבזית אּלא האילנֹות מן קֹוטם ואינֹו זית. ׁשל ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּגרֹופּיֹות
ּובׁשאר ּולמעלה, הּפקק מן - ּובגפנים ּובקנים ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּכביצה,
לא לקטם, ּוכׁשהּתיר מחּדֹו. לא אילן, ׁשל מּתֹוכֹו - ְְִִִִִִֵֶֶָָָֹֹֹֻהאילן
מּיׁשן לא אבל ּפרֹות, עֹוּׂשה ׁשאינֹו מחדׁש אּלא ֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹהּתיר
ּפני רֹואה ׁשאינֹו מּמקֹום אּלא קֹוטם ואינֹו ּפרֹות. ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשעֹוּׂשה

ַָחּמה.
התנה, וכן העירה) אֹותּה ּבני - ּבּתחּלה הּיֹוצא ׁשהּמעין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

עּקרֹו ׁשאין ּפי על אף מּמּנּו, מסּתּפקין ּבגבּולם ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיצא
מּמּנּו. עּמהם להסּתּפק לאחרים ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבחלקם,

טבריה. מּים ּדגים לצּוד מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻו)
ויעמיד קלע יפרּׂש לא אבל ּבלבד. ּבחּכה ׁשּיצּוד ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹוהּוא,
ּבחלקם. הּים אֹותֹו ׁשהּגיע הּׁשבט ּבני אּלא ׁשם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָספינה

הּדר מן מסּתּלק - לנקביו ׁשּצרי אדם ׁשּכל התנה, וכן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָז)
ּבּׂשדה ואפּלּו ׁשם. ונפנה ּבֹו ׁשּפגע הּגדר אחֹורי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָונכנס

ּומקּנח. צרֹור מּׁשם ונֹוטל ּכרּכם. ְְְְְִֵֵֵַַַָָֹמלאה
- ּבהן וכּיֹוצא הּכרמים ּבין הּתֹועה ׁשּכל התנה, וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָח)

לדרּכֹו. ׁשּיצא עד ויֹורד, מפּסג ועֹולה ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַמפּסג
נקיעי אֹו הרּבים ּבדרכי הּטיט ׁשּירּבה ׁשּבזמן התנה, וכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָט)
ּומהּלכין הּדרכים לצדדי להסּתּלק דרכים לעֹוברי יׁש - ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמים
ּבעלים. לּה ׁשּיׁש ּבדר מהּלכין ׁשהן ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשם,

ּבּמקֹום ונקּבר מקֹומֹו קֹונה מצוה ׁשּמת התנה, וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָי)
ּתחּום ּבתֹו ולא הּמצר על מּטל יהא ׁשּלא ּבֹו. ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻׁשּיּמצא
הּתחּום ּבתֹו ׁשהיה אֹו הּמצר על נמצא אם אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָהּמדינה;

הּקברֹות. לבית מביאֹו -ְְְִֵַָ
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הח„. ּבימֹות מּתרין דרכים עֹוברי ׁשּיהיּו ּתּקן, ּמהׁשלמה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ
רביעה ׁשּתרד עד ּבעלים להן ׁשּיׁש ׁשּבּׂשדֹות ּבׁשבילין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלהּל

ְִָׁשנּיה.
ּבחּוצה‰. אפּלּו מקֹום, ּבכל נֹוהגֹות ּכּלן אּלּו ְְְֲֲִֵַָָָָָֻותּקנֹות

ֶָָלארץ.
.Âלהן ׁשּיׁש ּבׁשבילין להּל אסּור ּבבבל הּטל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומׁשירד

ְִָּבעלים.
.Êמּתר יּׂשראל, ּבארץ דּקה ּבהמה מגּדלין ׁשאין ּפי על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאף

בנֹו למׁשּתה וקדם יֹום ׁשלׁשים לרגל קדם ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹלהׁשהֹותּה
עד ּומׁשהה לֹוקח וׁשֹוחט, לֹוקח והּטּבח יֹום. ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָׁשלׁשים
אּלא ּבעדר; ותרעה ּתצא ׁשּלא ּובלבד מעט. מעט ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיׁשחט

ּתּזיק. ׁשּלא ּכדי ּביתֹו, ּבתֹו מׁשהה - הּמׁשהה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹּכל
.Áּבהמה ּגּדּול ּבּה לאסר יּׂשראל ּכארץ ּבבל עּׂשּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּוכבר

ׁשם והּכרמים הּׂשדֹות רב ׁשהיּו מּפני דּקה, וחּיה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹדּקה
יּׂשראל. ׁשל הּימים ְְִִֵֶַָָָּבאֹותם

.Ëאת ולא מקֹום. ּבכל חזירים לגּדל חכמים אסרּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹוכן
הּוא מגּדל אבל ּבׁשלׁשלת. קׁשּור היה ּכן אם אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּכלב,
מּתירֹו. ּובּלילה קֹוׁשרֹו ּבּיֹום לספר, הּסמּוכה ּבעיר ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָּכלבים
ׁשהּזקן מּפני וחזירים, ּכלבים מגּדל ארּור חכמים: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואמרּו

ּומצּוי. ְֶָֻמרּבה
.È,מּיד למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - ּתׁשּובה ׁשעּׂשה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹרֹועה

וחזירים ּכלבים לֹו ׁשּנפלּו מי וכן יד. על יד על מֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
מעט מֹוכר אּלא מּיד, למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֻּבירּׁשה

ְַמעט.

ה'תשע"א טבת י"ז שישי יום

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

מּועד‡. זהּו ימים1אי ׁשלׁשה ּבֹו ׁשהעידּו ּכל אם2? אבל . ְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ
מאה אפּלּו נגף אֹו ּבעט אֹו רבץ אֹו נׁש אֹו אחד ּביֹום ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָנגח

ּביֹום עדים ּכּתי ׁשלׁש ּבֹו העידּו מּועד. זה אין - ְְִִִִֵֵֵֵֶָָָּפעמים
ספק3אחד זה הרי הּועד.4- לא אֹו הּועד אם ֲִֵֵֶֶַַָָֹ

ׁשּנאמר:·. ּדין; ּבית ּובפני הּבעלים ּבפני אּלא העדה ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאין
ּדין ּבבית אּלא העדה ואין ּבבעליו, .5והּועד ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

וקטן‚. ׁשֹוטה חרׁש ׁשל הּים6ׁשֹור ּבמדינת ׁשהּוא ּומי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
אּפֹוטרֹוּפֹוסין להם מעמידין ּדין ּבית אבל ּפטּורין; - 7ׁשּנגחּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָ

האּפֹוטרֹוּפֹוסין ּבפני ּבהן .8ּומעידין ְְְִִִִֵֶַָָ
הּוא„. עדין אם אּפֹוטרֹוּפֹוסין: ּבפני ׁשהּועדּו אחר ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַהּזיקּו

נזק חצי מׁשּלם - ימים9ּתם ׁשלׁשה ּבֹו הּועד ואם מּגּופֹו; ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ
הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם - הּזיק ּכ ׁשּבנכסי10ואחר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

היתֹומים11אּפֹוטרֹוּפֹוסין ולכׁשּיגּדלּו עם12, דין יעּׂשּו ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַ
להן ויׁשּלמּו .13האּפֹוטרֹוּפֹוסין ְְִִֶַַָָ

ּבהן‰. ׁשּמּׂשחקין לּגח14ׁשורים אֹותן את15ּומלּמדין זה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
אינן - האדם את המיתּו ואפּלּו לזה. זה מּועדים אינם - ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָזה

יּגח ּכי ׁשּנאמר: מיתה; ׁשּיּגיחּוהּו16חּיבין לא -17. ֱִִִִִֶֶֶַַַַָָֹ
.Âׁשהּועד לתּמּותֹו18ׁשֹור חזר - ּבמּתנה נּתן אֹו ;19ונמּכר ְְְְִִֶַַַַַַָָָ

ׁשּנׁשּתּנית דינֹו20ׁשהרׁשּות אֹו21מׁשּנה הׁשאילֹו אם אבל . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבחזקתֹו הּוא הרי - לׁשֹומר ּבפני22מסרֹו ׁשהּועד ׁשֹור וכן . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָ

ונׁשּתּפה החרׁש ונתּפּקח והגּדיל23אּפֹוטרֹוּפסין, הּׁשֹוטה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
האּפֹוטרֹוּפסין ׁשּבטלּו ּפי על אף מּועדין24הּקטן, הן הרי - ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

הן25ּבחזקתן ּבעלים ּברׁשּות ׁשהרי ,26. ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָ
.Êחזרה - לֹו ׁשהּועדה מּדבר ּבּה וחזרה ׁשהּועדה ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָָָּבהמה

על אף יּגח, ׁשּלא וחזר לּגח, ׁשהּועד ׁשֹור ּכיצד? ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹלתּמּותּה.
נֹוגף ׁשהּוא הּוא27ּפי ּומאימתי לנגיחה. ּתם זה הרי - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

הּת ׁשּיהיּו עד ּבֹוחזרתֹו? ממׁשמׁשין נֹוגח.28ינֹוקֹות ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
הּדברים ּבׁשאר ולא29וכן ּבֹו ׁשּימׁשמׁשּו עד - להן ׁשהּועד ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

אֹותן. עֹוּׂשה ְִֶֶָיהיה
.Áלמינֹו מּועד ׁשהּוא לׁשאינֹו30ׁשֹור מּועד אינֹו זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָ
לבהמה31מינֹו מּועד אינֹו - לאדם הּועד לקטּנים32. הּועד .33 ְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

לגדֹולים מּועד אינֹו ׁשהּוא34- מין את הּזיק אם ,לפיכ . ְְִִִִִִִֵֶֶָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כג:1) קמא וחזר2)בבא שישמרהו, בו והתרו ראשון ביום השור שנגח כגון נגיחות, שלוש על ימים שלושה השור בבעל התרו
והתרוהו, בשעתה אחת כל על הודיעוהו אפילו אחד, ביום נגח אם אבל בו. והתרו בשלישי ונגח וחזר בו, והתרו שני ביום ונגח

אחד. ביום קרה זה שכל מכיוון מקרה, זה שהיה ייתכן כי מועד, זה ימים.3)אין שלושה של נגיחות שלוש שלא4)על בעייא
ימים בשלושה פעמים שלוש כשנגח כאן, כן ואם להזיק, מועד יהיה שהשור כדי הם שאמרו, ימים שלושה אם כד. שם נפתרה,
שורו, על שישמור השור בבעל להתרות ימים שלושה צריכים או אחד, ביום היו ההתראות שלוש שכל פי על אף מועד נעשה

הועד. לא כן ואם בלבד אחד ביום התרו ביתֿדין.5)וכאן בפני אלא אינה עדות לט.6)מסירת שם בניֿדעת, שאינם
הבעלים.7) השור.8)במקום על שישמור בו שם.9)ומתרים מגופו", לגבות לתם אפוטרופוס "מעמידין החכמים כדעת
המעולה.10) שם.11)מן חנינא, בר יוסי רבי דעת זוהי כראוי. אותו שמרו שלא קטן.12)מפני של לשור אחרת,13)כוונתו כי

אפוטרופוס. להיות יסכים לא קהל.14)איש לרבינו),15)לפני המשנה (פירוש בעליהם" ברצון אלא השור מטבע אינו "וזה
כת נזק חצי ומשלמים מועדים אינם כך מא.17)מעצמו.16)ם.משום לט, שם העצמי, טבעו מועד.18)נגד שנעשה

מגופו.19) נזק חצי ישלם המתנה מקבל ברשות או הקונה ברשות יגח ואם כתם, לרשות20)דינו ונכנס המוכר מרשות שיצא
מ:21)הקונה. שם פפא רב דעת מחדש. מתחיל עליו",22)והכל בעליו שם שהולך מקום שכל "משום רשות שינוי כאן אין
בדעתו.23)שם. שפוי לבעלים.24)נעשה עברה השמירה דין25)וחובת להם נשאר האפוטרופוס, אצל מועדים נעשו אם

האפוטרופסות. שבוטלה לאחר גם שם26)מועד במשנה יוסי רבי דעת רשות. שינוי כאן ואין האפוטרופוס, אצל בהיותם גם
בקרניו).27)לט. (לא במשנה28)בגופו מאיר רבי דעת לרבינו). המשניות (פירוש מנגחם" ואינו בו ומשחקים אותו "שמושכין

כד. כג: ה.29)שם הלכה א, פרק למעלה השווה ובעיטה, נשיכה נגיפה, וכל31)לשוורים.30)כגון וגמלים סוסים כגון
מועד. אינו שסתמו לז. קמא בבא המשנה דברי בפירוש פפא רב כדעת אדם, לאדם.32)שכן מועד שאינו לבהמה הועד שכן וכל

עגלים.33) מין.34)כגון באותו אפילו
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מׁשּלם - הּמינין לׁשאר הּזיק ואם ׁשלם, נזק מׁשּלם - לֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּועד
החל לימֹות מּועד אינֹו - לׁשּבתֹות מּועד היה נזק. ;35חצי ְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ

מׁשּלם - החל ּובימֹות ׁשלם, נזק מׁשּלם - ּבׁשּבתֹות הּזיק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹואם
ּבֹו הּתינֹוקֹות מּׁשּימׁשמׁשּו חזרתֹו? היא ּומאימתי נזק. ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָחצי

לֹו.36ּבּיֹום ׁשהּועד נזק מּזיק יהיה ולא לֹו מּועד ׁשהּוא ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹ
.Ëנעּׂשה - ׁשליׁשי ּביֹום וגמל למחר, וחמֹור הּיֹום, ׁשֹור ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָנגח

לּכל ולא37מּועד ׁשֹור ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ראה . ְְְַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשֹור ראה ּוברביעי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה הּׁשליׁשי ּובּיֹום ְְְְִִִִַַָָָָָָָנגחֹו,
ולא ׁשֹור ראה ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה ּובחמיׁשי נגחֹו, ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹֹולא

לסרּוגין מּועד נעּׂשה - ּבזה38נגחֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן .39לׁשורים. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
.È,נגחֹו ולא חמֹור ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ְְְְֲַָָָָָָָָֹראה

נגחֹו, ולא גמל ראה ּוברביעי ּונגחֹו, סּוס ראה ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹּובּׁשליׁשי
ערֹוד ראה ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ּפרד ראה -40ּובחמיׁשי נגחֹו ולא ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ

לּכל לסרּוגין מּועד מּועד41נעּׂשה ׁשהּוא ּבּיֹום נגח ואם ; ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
מּועד.42לֹו זה הרי - ּבסרּוגין ׁשּנגח הּמינין מּׁשלׁשת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאחד
.‡È,ׁשני לחדׁש עּׂשר ּובׁשּׁשה זה, לחדׁש עּׂשר ּבחמּׁשה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנגח

ׁשּיׁשּלׁש עד מּועד, אינֹו - ׁשליׁשי לחדׁש עּׂשר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּובׁשבעה
ׁשֹופר43ּבדּלּוג קֹול ונגח, ׁשֹופר קֹול ונגח, ׁשֹופר קֹול ׁשמע . ְְְִַַַָָָָָָ

לׁשֹופרֹות מּועד נעּׂשה - ּבזה.44ונגח ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹ
.·Èּוברביעי זה, אחר זה ימים ּבׁשלׁשה ׁשורים ׁשלׁשה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָנגח

וגמל חמֹור ׁשּנגח אֹו ּגמל; נגח ּובחמיׁשי חמֹור, ְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָָנגח
ׁשורים ׁשלׁשה נגח ּכ ואחר זה, אחר זה ימים ּבׁשני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּתחּלה

ספק זה הרי - זה אחר ּבלבד45זה לׁשורים מּועד הּוא אם ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּבתֹות ּבׁשלׁש נגח אם וכן מּועד. הּוא הּמינין לׁשלׁשת ְְְִִִִֵֶַַַָָָָאֹו
ּבחמיׁשי ׁשּנגח אֹו ּבּׁשּבת; ּובׁשני ּבּׁשּבת ּובאחד זֹו אחר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָזֹו
הּבאֹות ׁשּבתֹות ּובׁשּתי הּׁשּבת ּוביֹום ׁשּבת ּובערב ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבּׁשּבת
אֹו ּבלבד לׁשּבתֹות מּועד הּוא אם ספק זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאחריה

חֹול. מהן ׁשּׁשנים הּימים ְְִִִֵֶֶֶַַָלׁשלׁשת
.‚Èּבה וכּיֹוצא הּספקֹות אּלּו אתוכל ּבהן מחּיבין אין ן, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

נזק חצי אּלא אין46הּמּזיק - ׁשלם נזק הּנּזק ּתפּׂש ואם ; ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
מּידו .47מֹוציאין ִִִָֹ

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ויצא‡. ּכראּוי, ּבפניו ונעל ּבמֹוסרה ּבעליו ׁשּקׁשרֹו ְְְְְְֵֶַָָָָָָָָָָָׁשֹור

- מּועד היה ואם נזק, חצי מׁשּלם - הּוא ּתם אם ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָוהּזיק:
וׁשמּור ּפטּור, - ׁשמרֹו אם הא יׁשמרּנּו, ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹּפטּור;
ּכגֹון מּתחּלתֹו, לֹו מּועד ׁשהּוא ּבדבר הּזיק אם וכן זה. ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָהּוא
- הּלּוכֹו ּבדר ּברגליו ׁשּבר אֹו לֹו הראּויים ּדברים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאכל

מּלׁשּלם. ְִֵַָּפטּור
ויצא·. ּׂשמאל, לקרן מּועד ואינֹו ימין לקרן מּועד ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹהיה

- ּבּׂשמאל ּבין ימין ּבקרן ּבין ונגח, ּכראּוי ׁשּׁשמרֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאחר
נזק. חצי ְֲִֵֶֶַמׁשּלם

אם‚. ּבכּונה: ׁשּלא ּבין ּבכּונה ּבין ּבאדם, ׁשחבלה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּבהמה
- היא מּועדת ואם מּגּופּה, נזק חצי מׁשּלם - היא ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּתּמה
הּצער ּומן הּבׁשת ּומן הּׁשבת מן ּופטּור ׁשלם. נזק ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמׁשּלם
אּלא ּתֹורה ּבהן חּיבה לא אּלּו דברים ׁשארּבעה הרּפּוי; ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּומן
זה הרי - ּבאדם ׁשחבלה ּבהמה אבל ּבחברֹו, ׁשחבל ְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּבאדם
,לפיכ ּבלבד. נזק חצי אּלא חּיב ׁשאינֹו ממֹונֹו ׁשהּזיקה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכמי
ּכמֹו חּיב, - ּבעצמֹו הּוא ּבּיׁש ואם ּפטּור, - ׁשּבּיׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָׁשֹורֹו
ּגדיׁש ׁשהדליק אֹו ּבאּמֹו, אֹו ּבאביו ׁשחבל וׁשֹורֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּיתּבאר.
העֹוּׂשה ּבעצמֹו הּוא היה ואּלּו ּבּנזקין; חּיב - ּבׁשּבת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָחברֹו

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּלׁשּלם, ּפטּור - ְְְִִֵֵֶֶַָָזה
ּונגחֹו„. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָֹהּמכניס

הּוא נגח ואם ּפטּור. - ּכלּבֹו נׁשכֹו אֹו הּבית ּבעל ׁשל ְְְִִֶַַַַַַָָָׁשֹורֹו
ואם נזק, חצי מׁשּלם - ּתם היה אם הּבית: ּבעל ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשֹור
הרּבים. ּברׁשּות הּנֹוגח ּכדין ׁשלם, נזק מׁשּלם - מּועד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהיה

הבאיׁש‰. אם מימיו: את והבאיׁש זֹו ׁשּבחצר לבֹור ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָנפל
אחר ואם הּמים, ּבנזקי חּיב - נפילה ּבׁשעת מּיד מימיו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאת
הרי והּמים ּכבֹור, ּתּקלה הּׁשֹור נעּׂשה ׁשהרי ּפטּור; - ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָזמן
הכניס ואם הּכלים. את ּבֹו ׁשחּיב ּבֹור מצינּו ולא ּככלים, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהן
הּבית ּבעל עליו קּבל ואם ּפטּור. הּׁשֹור ּבעל - ְְִִִִֵַַַַַַַָָָּברׁשּות

לּבֹור. ׁשּנפל הּׁשֹור ּבנזק חּיב הּוא הרי - ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלׁשמר
.Âאת והּזיק ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַֹהכניס

ּבֹורֹות ּבחצר ׁשחפר אֹו הּבית, ּבעל ּבֹו ׁשהּזק אֹו הּבית ִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻּבעל
חצר ּובעל חצר, ּבנזקי חּיב הּׁשֹור ּבעל - ּומערֹות ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשיחין

לסתמֹו. עליו ׁשהרי הּבֹור, ּבנזקי ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָחּיב
.Ê,ּפטּור - לדעת ׁשּלא הּזיקֹו אם הּׁשֹור: את הּבית ּבעל ְִִִִִִֶֶַַַַַַַָֹהּזיק

עד ידעּתי ׁשּלא ּברׁשּות, ׁשּלא נכנסּת לּמה לֹו: אֹומרין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(רש"י).35) ונוגח עליו זחה דעתו ממלאכתו, בטל שהוא מפני בשבת.36)בשבת - שלפנינו שלושת37)בדוגמא לכל כלומר,
האלה לז.המינים שם ומין. מין לכל נגיחות בשלוש צורך ואין המינים, שלושת ידי על העדתו שנתקיימה מכיוון משנה). (מגיד

סט. הערה יט הלכה שני פרק למעלה ראה לומר. תמצא כאם לפסוק דרכו ורבינו "... לומר תמצא השביעי38)"ואם ביום יגח אם
נזק. חצי אלא ישלם לא השמיני ביום נגיחה ועל שלם נזק ויותר.39)ישלם ימים שני של דילוג הבר.40)כגון זה41)חמור

זו. הלכה בסוף רבינו כדברי שנגח למינים אלא מועד אינו כי דוקא, לאו "לכל" הקודמת. שבהלכה הדוגמאות שתי של צירוף
וכו'.42) תשיעי רק43)שביעי, הועד ולכן החשבון מן אינה בדילוג הייתה שלא הראשונה הנגיחה כי דילוגים, שלושה שיהיו

תוספות ראה ט, שבהלכה לסירוגין דומה זה ואין דשמואל) אליבא רש"י פירש (כך החמישית על שלם נזק וחייב רביעית בנגיחה
שם. ימים, של לסירוגין מינים של סירוגין להשוות שאין יום, המתחיל דיבור ב באה44)שם, הראשונה שהנגיחה אומרים ואין

שם. העלייה, מן שלם נזק ישלם השופר, לקול רביעית פעם יגח אם השופר. מקול בהלה מרוב ובבעיא45)רק - שלישי שור אם
לשלושת הוא ומועד וגמל, חמור אחר אותו דנים או בלבד, לשוורים מועד הוא ואז השוורים, עם מצרפים אנו - ראשון שור ב',
לשבתות, מצרפים - ראשונה שבת ב', ובבעיא - שלישית שבת אם שבתות, בשלושה נגח אם וכן שם. נפתרה, שלא בעייא המינים.
חול. מהם ששניים הימים, לשלושת הוא ומועד - שלפניה ב', ובבעיא - שלאחריה החול ימי לשני או בלבד, לשבתות ומועד

תם.46) ספק.47)כדין מחמת
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מׁשּלם - הּמינין לׁשאר הּזיק ואם ׁשלם, נזק מׁשּלם - לֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּועד
החל לימֹות מּועד אינֹו - לׁשּבתֹות מּועד היה נזק. ;35חצי ְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ

מׁשּלם - החל ּובימֹות ׁשלם, נזק מׁשּלם - ּבׁשּבתֹות הּזיק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹואם
ּבֹו הּתינֹוקֹות מּׁשּימׁשמׁשּו חזרתֹו? היא ּומאימתי נזק. ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָחצי

לֹו.36ּבּיֹום ׁשהּועד נזק מּזיק יהיה ולא לֹו מּועד ׁשהּוא ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹ
.Ëנעּׂשה - ׁשליׁשי ּביֹום וגמל למחר, וחמֹור הּיֹום, ׁשֹור ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָנגח

לּכל ולא37מּועד ׁשֹור ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ראה . ְְְַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשֹור ראה ּוברביעי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה הּׁשליׁשי ּובּיֹום ְְְְִִִִַַָָָָָָָנגחֹו,
ולא ׁשֹור ראה ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה ּובחמיׁשי נגחֹו, ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹֹולא

לסרּוגין מּועד נעּׂשה - ּבזה38נגחֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן .39לׁשורים. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
.È,נגחֹו ולא חמֹור ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ְְְְֲַָָָָָָָָֹראה

נגחֹו, ולא גמל ראה ּוברביעי ּונגחֹו, סּוס ראה ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹּובּׁשליׁשי
ערֹוד ראה ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ּפרד ראה -40ּובחמיׁשי נגחֹו ולא ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ

לּכל לסרּוגין מּועד מּועד41נעּׂשה ׁשהּוא ּבּיֹום נגח ואם ; ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
מּועד.42לֹו זה הרי - ּבסרּוגין ׁשּנגח הּמינין מּׁשלׁשת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאחד
.‡È,ׁשני לחדׁש עּׂשר ּובׁשּׁשה זה, לחדׁש עּׂשר ּבחמּׁשה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנגח

ׁשּיׁשּלׁש עד מּועד, אינֹו - ׁשליׁשי לחדׁש עּׂשר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּובׁשבעה
ׁשֹופר43ּבדּלּוג קֹול ונגח, ׁשֹופר קֹול ונגח, ׁשֹופר קֹול ׁשמע . ְְְִַַַָָָָָָ

לׁשֹופרֹות מּועד נעּׂשה - ּבזה.44ונגח ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹ
.·Èּוברביעי זה, אחר זה ימים ּבׁשלׁשה ׁשורים ׁשלׁשה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָנגח

וגמל חמֹור ׁשּנגח אֹו ּגמל; נגח ּובחמיׁשי חמֹור, ְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָָנגח
ׁשורים ׁשלׁשה נגח ּכ ואחר זה, אחר זה ימים ּבׁשני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּתחּלה

ספק זה הרי - זה אחר ּבלבד45זה לׁשורים מּועד הּוא אם ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּבתֹות ּבׁשלׁש נגח אם וכן מּועד. הּוא הּמינין לׁשלׁשת ְְְִִִִֵֶַַַָָָָאֹו
ּבחמיׁשי ׁשּנגח אֹו ּבּׁשּבת; ּובׁשני ּבּׁשּבת ּובאחד זֹו אחר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָזֹו
הּבאֹות ׁשּבתֹות ּובׁשּתי הּׁשּבת ּוביֹום ׁשּבת ּובערב ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבּׁשּבת
אֹו ּבלבד לׁשּבתֹות מּועד הּוא אם ספק זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאחריה

חֹול. מהן ׁשּׁשנים הּימים ְְִִִֵֶֶֶַַָלׁשלׁשת
.‚Èּבה וכּיֹוצא הּספקֹות אּלּו אתוכל ּבהן מחּיבין אין ן, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

נזק חצי אּלא אין46הּמּזיק - ׁשלם נזק הּנּזק ּתפּׂש ואם ; ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
מּידו .47מֹוציאין ִִִָֹ

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ויצא‡. ּכראּוי, ּבפניו ונעל ּבמֹוסרה ּבעליו ׁשּקׁשרֹו ְְְְְְֵֶַָָָָָָָָָָָׁשֹור

- מּועד היה ואם נזק, חצי מׁשּלם - הּוא ּתם אם ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָוהּזיק:
וׁשמּור ּפטּור, - ׁשמרֹו אם הא יׁשמרּנּו, ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹּפטּור;
ּכגֹון מּתחּלתֹו, לֹו מּועד ׁשהּוא ּבדבר הּזיק אם וכן זה. ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָהּוא
- הּלּוכֹו ּבדר ּברגליו ׁשּבר אֹו לֹו הראּויים ּדברים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאכל

מּלׁשּלם. ְִֵַָּפטּור
ויצא·. ּׂשמאל, לקרן מּועד ואינֹו ימין לקרן מּועד ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹהיה

- ּבּׂשמאל ּבין ימין ּבקרן ּבין ונגח, ּכראּוי ׁשּׁשמרֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאחר
נזק. חצי ְֲִֵֶֶַמׁשּלם

אם‚. ּבכּונה: ׁשּלא ּבין ּבכּונה ּבין ּבאדם, ׁשחבלה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּבהמה
- היא מּועדת ואם מּגּופּה, נזק חצי מׁשּלם - היא ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּתּמה
הּצער ּומן הּבׁשת ּומן הּׁשבת מן ּופטּור ׁשלם. נזק ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמׁשּלם
אּלא ּתֹורה ּבהן חּיבה לא אּלּו דברים ׁשארּבעה הרּפּוי; ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּומן
זה הרי - ּבאדם ׁשחבלה ּבהמה אבל ּבחברֹו, ׁשחבל ְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּבאדם
,לפיכ ּבלבד. נזק חצי אּלא חּיב ׁשאינֹו ממֹונֹו ׁשהּזיקה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכמי
ּכמֹו חּיב, - ּבעצמֹו הּוא ּבּיׁש ואם ּפטּור, - ׁשּבּיׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָׁשֹורֹו
ּגדיׁש ׁשהדליק אֹו ּבאּמֹו, אֹו ּבאביו ׁשחבל וׁשֹורֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּיתּבאר.
העֹוּׂשה ּבעצמֹו הּוא היה ואּלּו ּבּנזקין; חּיב - ּבׁשּבת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָחברֹו

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּלׁשּלם, ּפטּור - ְְְִִֵֵֶֶַָָזה
ּונגחֹו„. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָֹהּמכניס

הּוא נגח ואם ּפטּור. - ּכלּבֹו נׁשכֹו אֹו הּבית ּבעל ׁשל ְְְִִֶַַַַַַָָָׁשֹורֹו
ואם נזק, חצי מׁשּלם - ּתם היה אם הּבית: ּבעל ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשֹור
הרּבים. ּברׁשּות הּנֹוגח ּכדין ׁשלם, נזק מׁשּלם - מּועד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהיה

הבאיׁש‰. אם מימיו: את והבאיׁש זֹו ׁשּבחצר לבֹור ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָנפל
אחר ואם הּמים, ּבנזקי חּיב - נפילה ּבׁשעת מּיד מימיו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאת
הרי והּמים ּכבֹור, ּתּקלה הּׁשֹור נעּׂשה ׁשהרי ּפטּור; - ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָזמן
הכניס ואם הּכלים. את ּבֹו ׁשחּיב ּבֹור מצינּו ולא ּככלים, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהן
הּבית ּבעל עליו קּבל ואם ּפטּור. הּׁשֹור ּבעל - ְְִִִִֵַַַַַַַָָָּברׁשּות

לּבֹור. ׁשּנפל הּׁשֹור ּבנזק חּיב הּוא הרי - ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלׁשמר
.Âאת והּזיק ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַֹהכניס

ּבֹורֹות ּבחצר ׁשחפר אֹו הּבית, ּבעל ּבֹו ׁשהּזק אֹו הּבית ִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻּבעל
חצר ּובעל חצר, ּבנזקי חּיב הּׁשֹור ּבעל - ּומערֹות ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשיחין

לסתמֹו. עליו ׁשהרי הּבֹור, ּבנזקי ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָחּיב
.Ê,ּפטּור - לדעת ׁשּלא הּזיקֹו אם הּׁשֹור: את הּבית ּבעל ְִִִִִִֶֶַַַַַַַָֹהּזיק

עד ידעּתי ׁשּלא ּברׁשּות, ׁשּלא נכנסּת לּמה לֹו: אֹומרין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(רש"י).35) ונוגח עליו זחה דעתו ממלאכתו, בטל שהוא מפני בשבת.36)בשבת - שלפנינו שלושת37)בדוגמא לכל כלומר,
האלה לז.המינים שם ומין. מין לכל נגיחות בשלוש צורך ואין המינים, שלושת ידי על העדתו שנתקיימה מכיוון משנה). (מגיד

סט. הערה יט הלכה שני פרק למעלה ראה לומר. תמצא כאם לפסוק דרכו ורבינו "... לומר תמצא השביעי38)"ואם ביום יגח אם
נזק. חצי אלא ישלם לא השמיני ביום נגיחה ועל שלם נזק ויותר.39)ישלם ימים שני של דילוג הבר.40)כגון זה41)חמור

זו. הלכה בסוף רבינו כדברי שנגח למינים אלא מועד אינו כי דוקא, לאו "לכל" הקודמת. שבהלכה הדוגמאות שתי של צירוף
וכו'.42) תשיעי רק43)שביעי, הועד ולכן החשבון מן אינה בדילוג הייתה שלא הראשונה הנגיחה כי דילוגים, שלושה שיהיו

תוספות ראה ט, שבהלכה לסירוגין דומה זה ואין דשמואל) אליבא רש"י פירש (כך החמישית על שלם נזק וחייב רביעית בנגיחה
שם. ימים, של לסירוגין מינים של סירוגין להשוות שאין יום, המתחיל דיבור ב באה44)שם, הראשונה שהנגיחה אומרים ואין

שם. העלייה, מן שלם נזק ישלם השופר, לקול רביעית פעם יגח אם השופר. מקול בהלה מרוב ובבעיא45)רק - שלישי שור אם
לשלושת הוא ומועד וגמל, חמור אחר אותו דנים או בלבד, לשוורים מועד הוא ואז השוורים, עם מצרפים אנו - ראשון שור ב',
לשבתות, מצרפים - ראשונה שבת ב', ובבעיא - שלישית שבת אם שבתות, בשלושה נגח אם וכן שם. נפתרה, שלא בעייא המינים.
חול. מהם ששניים הימים, לשלושת הוא ומועד - שלפניה ב', ובבעיא - שלאחריה החול ימי לשני או בלבד, לשבתות ומועד

תם.46) ספק.47)כדין מחמת
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ׁשּיׁש מּפני ׁשלם, נזק חּיב - לדעת הּזיקֹו ואם ;ּב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשגגּתי
רׁשּות. לֹו אין להּזיקֹו אבל מרׁשּותֹו, להֹוציאֹו רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵַָלֹו

.Áּבין - חברֹו ׁשל ּכלי ׁשּׁשּבר הרי ּכיצד? לנזקין. ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשמין
הּכלי אּתה קח לּמּזיק: אֹומרים אין - ּבהמּתֹו ּבין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָהּוא
הּכלי ּפחת ּכּמה אֹומדין אּלא הּכלי, ּדמי לזה וׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשבּור

- הּפחת ּכל לֹו ונֹותן חצימּדמיו, אֹו מּועד, הּמּזיק אם ְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
ּפחת לּנּזק, - ּלֹו יהיה והּמת ׁשּנאמר: ּתם. היה אם - ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּפחת
והּמּזיק. הּנּזק אֹותֹו חֹולקין - הּנבלה וׁשבח נּזק. ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּנבלה

.Ëהּנבלה והרי ומת, ׁשּנגחּוהּו מאתים ׁשוה ׁשֹור ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
והרי ּפחתה ּבּדין העמדה ּובׁשעת מאה, מיתה ּבׁשעת ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשוה
היה אם מאה, אּלא מׁשּלם הּמּזיק אין - ׁשמֹונים ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשוה

מּגּופֹו. חמּׁשים לֹו מׁשּלם - ּתם היה ואם ְְֲִִִִֵַָָָָמּועד;
.Èּבּדין העמדה ּבׁשעת ׁשוה היא והרי הּנבלה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהׁשּביחה

היה אם ּתׁשעים, לֹו מׁשּלם הּמּזיק הרי - ועּׂשרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמאה
וזהּו מּגּופֹו. וחמּׁשה ארּבעים מׁשּלם - ּתם היה ואם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָמּועד;

יחצּון]. הּמת [ׁשבח - יחצּון הּמת את וגם ְֱֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשּנאמר:
.‡Èוהפחיתֹו מאתים ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מאתים ׁשוה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשֹור

ׁשוה הּוא והרי הּנּזק הׁשּביח ּבּדין העמדה ּובׁשעת ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָחמּׁשים,
ׁשוה היה ׁשהפחיתֹו הּנגיחה ואּלּולא זּוז, מאֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָארּבע
נֹותן אין - מאליו ׁשּׁשבח ּבין ׁשּפּטמֹו ּבין - מאֹות ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשמֹונה
ּבּדין, העמדה ּבׁשעת הּמּכה מחמת ּכחׁש הּנזק. ּכׁשעת ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָאּלא
ּבּדין. העמדה ּכׁשעת לֹו נֹותן - מאה ׁשוה הּפחת ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהרי

.·Èמחמת אם ּבּדין: העמדה ּבׁשעת הּמּזיק ְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָהׁשּביח
ׁשוה ּׁשהיה מה אּלא מּמּנּו מׁשּתּלם אינֹו - ׁשבח ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּפּטמֹו
חצי מׁשּתּלם - הׁשּביח עצמֹו מחמת ואם ׁשהּזיק; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּבּׁשעה

ּבּדין. העמדה ּכׁשעת ּכּלֹו מּמּנּו ְֲִִִֶֶֶַַַָָֻנזק
.‚È.לּנּזק אֹותּה ׁשּממציא עד ּבּנבלה לטרח הּמּזיק ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹעל

מן הּנבלה מעלה - ומת לבֹור הּׁשֹור ׁשּנפל ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשּנאמר: נבלה. ּפחת לֹו ׁשמין ּכ ואחר לּנּזק, ונֹותנּה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּבֹור
חּיב ׁשהּוא מלּמד, - ּלֹו יהיה והּמת לבעליו יׁשיב ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכסף
ואם לּנּזק; החי מן ׁשּפחתה הּפחת ואת הּנבלה את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלהׁשיב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּפחת, חצי - ּתם ְְְֲִֵֶַַָָָָהיה

ׁשמיני ¦¦§¤¤ּפרק

ׁשל‡. ׁשֹור אֹו הקּדׁש, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יּׂשראל ׁשל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשֹור
רעהּו. ׁשֹור ׁשּנאמר: ּפטּור; - יּׂשראל ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהקּדׁש
נזקין. ּדין ּבהן אין - מעילה ּבהן ׁשחּיבין הּקדׁשים ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוכל
ּבין ׁשהּזיקּו ּבין נזקין, ּדין ּבהן יׁש - הּמקּדׁשין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻּופסּולי

חּלין. ולהיֹותם לפדיֹון יצאּו ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָֻֻׁשהּזקּו,
הּבּׂשר·. מן גֹובה ואינֹו מּבּׂשרם, ּגֹובה - ׁשהּזיקּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשלמים

ּבהן, מֹועלין קּלים קדׁשים ׁשל ׁשהאמּורים אמּוריהן; ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּכנגד
ּגֹובה - ׁשהּזיקה ּתֹודה וכן מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
הּלחם ׁשאין עּמּה; הּבא הּלחם מן גֹובה ואינֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמּבּׂשרּה,

ּבּׂשר. ְִַָָמּכלל
ּבקדּׁשה‚. הּבּׂשר מן וחבּורתֹו הּנּזק ׁשּיאכל ּגֹובה? ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻוכיצד

ׁשאם האמּורין? ּכנגד גֹובה אינֹו וכיצד ׁשּלֹו. נזק חצי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָּכנגד
עם הּבּׂשר ּכל והיה דינר, ׁשוה נזקֹו ּבחצי לגּבֹות לֹו ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָהיה

דינר ׁשוה אמּורין ּבלא והּבּׂשר דינרים, ׁשני ׁשוה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהאמּורין
הּבּׂשר חצי אּלא הּבּׂשר, ׁשליׁשי ׁשני גֹובה אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוחצי

ְִַּבלבד.
ׁשהּז„. הפקר ׁשֹור -וכן רעהּו ׁשֹור ׁשּנאמר: ּפטּור; - יק ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

הפקר ׁשֹור ּכיצד? לבעלים. מיחדים הּנכסים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעד
הרי - ּבֹו וזכה אחר ּבא הּנּזק אֹותֹו ׁשּיתּפּׂש וקדם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנגח,
ואחר ׁשהּזיק, לבעלים המיחד ׁשֹור אּלא עֹוד, ולא ּפטּור. ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻזה
לֹו ׁשּיהיּו עד ּפטּור; זה הרי - הפקירֹו אֹו הקּדיׁשֹו ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָׁשהּזיק

ּבּדין. העמדה ּובׁשעת הּזקֹו ּבׁשעת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּבעלים
ּתם‰. ּבין ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יּׂשראל ׁשל ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשֹור

את מחּיבין ּכֹוכבים העֹובדי ׁשאין לפי ּפטּור; - מּועד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבין
ּכדיניהם. להם דנין אנּו והרי ׁשהּזיקה, ּבהמּתֹו על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאדם
מּועד ּבין ּתם ּבין יּׂשראל, ׁשל ׁשּנגח ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוׁשֹור
ׁשאינן לפי ּכֹוכבים, לעֹובדי הּוא זה קנס ׁשלם; נזק מׁשּלם -ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
על אֹותן ּתחּיב לא ואם הּנזק, מסּלקין ואינן ּבּמצֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹזהירין
הּברּיֹות. ממֹון ּומפסידין אֹותּה, מׁשּמרין אין - ּבהמּתן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָנזקי

.Â,ּבּדין עמד ׁשּלא עד הּמּזיק מכרֹו אם ׁשהּזיק, ּתם ְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשֹור
וחֹוזר הימּנּו, ּגֹובה הּנּזק הרי - מכּור ׁשהּוא ּפי על ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאף
יׁש קֹול ׁשּנגח ׁשּכיון לֹו; ׁשּמכר הּמּזיק מן וגֹובה ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּלֹוקח

הּנּזק. ׁשּיגּבה עד לּקח לּלֹוקח לֹו היה ולא ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלֹו,
.Ê:יאמרּו ׁשּלא ּכדי מקּדׁש, זה הרי - הּמּזיק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹֻהקּדיׁשֹו

ּבמּתנה נתנֹו מּבּׂשרֹו. ּגֹובה - ׁשחטֹו ּפדיֹון. ּבלא יֹוצא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹהקּדׁש
מּמּנּו. הּנּזק ויגּבה עּׂשּוי, ּׁשעּׂשה מה -ְְִִִֶֶֶַַָָָָ

.Áהקּדיׁשֹו מכּור. אינֹו - מכרֹו ּכ ואחר ּבּדין ועמד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּזיק
קדמּו ּכלּום. ולא עּׂשה לא - ּבמּתנה נתנֹו מקּדׁש. אינֹו -ְְְְְְֵַָָָָָָָֹֹֻ
הּזיק ׁשּלא עד ׁשחב ּבין ּותפסּוהּו, מּזיק ׁשל חֹובֹות ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבעלי
מּמּנּו; ּגֹובה הּנּזק אּלא זכּו, לא - חב ׁשּלא עד הּזיק ִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבין
ּגֹובה זה הרי - והּזיק מּתחּלה חֹובֹות ּבעלי ׁשל היה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאפּלּו

ִמּגּופֹו.
.Ë,ּבּדין עמד ׁשּלא ּבין ּבּדין עמד ּבין ׁשהּזיק, ִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמּועד

ּׁשעּׂשה מה - ׁשחטֹו אֹו ּבמּתנה נתנֹו אֹו מכרֹו אֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָוהקּדיׁשֹו
הּזיק ׁשּלא עד חב ּבין והנהיגּוהּו, חֹובֹות ּבעלי קדמּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹעּׂשּוי.
הּנּזק מׁשּתּלם ׁשאין לפי ּבֹו; זכּו - חב ׁשּלא עד הּזיק ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבין
מׁשעּבדין נכסיו ּכל והרי הּמּזיק, ׁשּבנכסי הּמעּלה מן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻאּלא

זה. ְֶֶֶלנזק
.Èמן ּגֹובין - הּמּזיק מּנכסי לּנּזק לגּבֹות נזקקין ּדין ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָּכׁשּבית

ׁשּלא אֹו ּכלל מּטלטלין לֹו היּו לא ואם ּתחּלה; ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹהּמּטלטלין
הּקרקע מן הּׁשאר ּגֹובין - הּנזק ּכל ּכנגד מּטלטלין לֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהיּו
ואפּלּו מּטלטלין, ׁשּימצאּו זמן וכל הּמּזיק. ׁשּבנכסי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻהמעּלה

לּקרקע. נזקקין אין - ְְִִִֵַַַָֻסּבין
.‡Èנזקקין ּדין ּבית אין - ׁשּיׁשּלם קדם הּמּזיק ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמת

מן לּנּזק וגֹובין לּקרקע. אּלא יתֹומים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָלּמּטלטלין
אינן והּמּטלטלין חֹוב, ּכבעל נעּׂשה ׁשהּנּזק מּפני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּזּבּורית.
ּבחּיי הּמּטלטלין הּנּזק ּתפס ואם חֹוב. לבעל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָֻמׁשעּבדין

מֹותֹו. לאחר מהם לֹו ּגֹובין - ְִִֵֶַַַַהּמּזיק
.·È,הּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר

מן הּנזקין מגּבין לפיכ דינין. ּבּתי ּבכל זֹו ּתּקנה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָָּופׁשטה
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לֹו ּגֹובין - מּטלטלין הּניח לא ואם יתֹומים. ׁשל ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַֹהּמּטלטלין
ׁשּכ הּזּבּורית; יּפרעמן לא - יתֹומים מּנכסי לּפרע הּבא ל ְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּזּבּורית, מן ְְִִִֵֶֶַַָאּלא
.‚Èהּבהמה ואין ּבכפר, חּיבין ואין מׁשּתּלמין, הּנזקין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאין

ׁשּלא להעיד. הּכׁשרים ּובעדים ּברּורה ּבראיה אּלא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹנהרגת,
הּבקר ּוברפת הּסּוסים ּבארוֹות מצּויין ואין הֹואיל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֻּתאמר:
אם ּבהן, וכּיֹוצא והרֹועים העבדים אּלא צאן ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹוגדרֹות
ואם להם, ׁשֹומעין - זֹו את הּזיקה זֹו ׁשּבהמה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָהעידּו
העידּו אֹו זה את חבל זה ׁשאדם נׁשים אֹו קטּנים ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעידּו
אין אּלא ּכן, הּדבר אין עליהן. סֹומכין - נזקין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבׁשאר
עדים ׁשּיהיּו עד עדים ּפי על ממֹון לעֹולם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמחּיבים
ּדין ּבית ויחּיבּו ויעידּו, עדּיֹות, ׁשאר להעיד ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֻהּכׁשרים

לׁשּלם. ְִֵַַַהּמּזיק
.„È,ּבצּדֹו הרּוג ׁשֹור ונמצא הּנהר ּגּבי על רֹועה ׁשהיה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשֹור

מּועד וזה מנּׁש זה לּגח, מּועד וזה מנּגח ׁשּזה ּפי על ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻאף
גמל ואפּלּו נגחֹו. וזה נׁשכֹו ׁשּזה ּבידּוע אֹומרים: אין - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלּׁש
אין - ּבצּדֹו הרּוג [גמל] ונמצא הּגמּלים ּבין ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָהאֹוחר
ּכׁשרים. עדים ׁשראּוהּו עד הרגֹו, ׁשּזה ּבידּוע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹומרים:

ה'תשע"א טבת י"ח קודש שבת

ּתׁשיעי ¦¦§¤¤ּפרק

מּמּנה1ּבהמה‡. נזק חצי ּגֹובה - ׁשהּזיקה מעּברת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֻ
מּגּופּה2ּומּולדה ׁשהּוא מּפני ׁש3; ּתרנגלת אבל .- הּזיקה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

גֹובה אבל5מּביצתּה4אינֹו מּגּופּה, אינּה ׁשהּביצה מּפני ; ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
מּמּנה ּומפרׁשת .6מבּדלת ְְִֶֶֶֶֶָֻֻ

עד·. אם ידּוע ואין ּבצּדּה, ולדּה ונמצא ׁשּנגחה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמעּברת
ילדה נגחה ילדה7ׁשּלא ׁשּנגחה אחר נזק8אֹו חצי מׁשּלם - ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

הּפרה ּכלּום9מן הּולד מן גֹובה ואינֹו ׁשּיביא10, ראיה11עד ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשהּמֹוציא מעּברת; היתה ׁשּנגחה עליו12ׁשּבׁשעה מחברֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

הראיה .13להביא ְְִָָָָ
נֹופל‚. עּברּה ונמצא מעּברת ּפרה ׁשּנגח ואין14ׁשֹור ּבצּדּה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻ

הּפילה נגחּה ׁשּלא עד אם הּפילה15ידּוע נגיחה מחמת 16אֹו ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
הּפרה נזק מׁשּלם הּולד17- נזק מׁשּלם ואינֹו ׁשהּמֹוציא18, ; ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו
ּפרה„. ּפחת ׁשמין אין - והּפילה מעּברת ּפרה ּבפני19נגח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

עצמֹו ּבפני הּולד ּופחת הּפרה20עצמּה היתה ּכּמה ׁשמין אּלא , ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
מעּברת ּכׁשהיתה עכׁשו22ּובריאה21ׁשוה ׁשוה היא ,23וכּמה ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ

הּפחת ּומׁשּלם ׁשּלה, והּנפל חציֹו24היא אֹו ּתם.25, היה אם - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּׁשמן‰. ּפחת הרי לאחר: והּולד לאחר הּפרה 26היתה ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

הּפרה ּגּוף הּנפח27ׁשּפחת ּופחת הּפרה, לבעל חֹולקין28- - ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָָ
הּולד ּבעל עם הּפרה ּבעל הּולד.29אֹותֹו ּבעל ׁשל - והּנפל , ְִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

.Âוהּזק אחר ׁשֹור אחר רֹודף ׁשהיה אֹומר:30ׁשֹור הּנּזק , ְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
יֹודע איני אֹומר: וזה הּזיק, 31ׁשֹור- לקה ּבסלע ׁשּמא , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אני אֹומר: ׁשהּנּזק ּפי על ואף הראיה. עליו מחברֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמֹוציא
וּדאי ואמר: הּנּזק טען יֹודע. איני אֹומר: וזה ּבוּדאי, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָיֹודע

יֹודע הּסת32אּתה ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - הּזיק 33ׁשּׁשֹור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
אף ּפטּור - ּתם היה אם אבל מּועד; היה אם יֹודע, ֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשאינֹו

מעצמֹו הֹודה ׁשאפּלּו הּסת; נזק34מּׁשבּועת ׁשחצי ּפטּור, - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
הּוא ּפטּור - ּבקנס ּומֹודה הּוא, .35קנס ְְִֶָָָ

.Êמהן ׁשאחד עדים והרי אחד, אחר רֹודפים ׁשנים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהיּו
אֹומר:36הּזיק זה מּׁשניהם, זהּו אי יֹודעים העדים ואין , ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ
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מו.1) קמא מז.2)בבא שם, רבא דעת זוהי הוולד. מן הנזק חצי כל גובה איננה, הפרה בשעת3)ואם עובר בהיותו הוולד,
הוולד. מן אף גובה מגופו, אלא גובה שאינו בתם גם כן על הפרה. עם הוא אחד גוף הנזק.4)הנגיחה, לאחר5)חצי שהטילה

שם. רבא, דברי המשך זהו בהיותו6)שהזיקה. וולד כן שאין מה במעיה, עוד בהיותה אפילו התרנגולת לגוף מחוברת אינה
(לפי ממנה גובים שהזיקה, בשעה לאם או לאשכול מקושרת הייתה שהביצה ידוע שאם למד, אתה ומזה לפרה. שמחובר עובר

התוספות). וכדעת משנה הפרה.7)מגיד מגוף ורק אך משתלם הנזק חצי וכל בנגיחה, חלק כל לוולד חצי8)ואין גובה ואז
הקודמת. בהלכה כמו ומוולדה, הפרה מן הוולד.9)הנזק נולד אימתי הבדל אין הפרה מגוף לתשלום במקרה10)בנוגע אפילו

מחצי חצי היינו נזק, רבע הוולד מן וגובים חולקים, בספק המוטל שממון שם), (במשנה, סומכוס לדעת בניגוד איננה. שהפרה
מו:13)ממון.12)הניזק.11)הנזק. דם, החכמים, דעת העובר.15)מת.14)זוהי בנזק אשם אינו השור ובעל16)ובעל

מועד. היה אם שלם ונזק תם, היה השור אם העובר, דמי חצי כלומר, העובר, של נזק בחצי אף חייב ומועד17)השור כדינו תם
העובר.18)כדינו. דמי חצי ומועד רבע משלם שתם סומכוס, לדעת בניגוד כלום, משלם אינו מועד היה ההפרש19)אפילו

המתה. הפרה לדמי החיה הפרה דמי המת.20)בין הוולד לדמי החי הוולד דמי בין ולא21)ההפרש עובר דמי כולל זה מחיר
צריך החישוב גם כן על מעוברת, פרה הזיק שורי הטוען: המזיק לטובת הוא זה חישוב עובר. מדמי מרובים שדמיו חי, וולד דמי

מעוברת. פרה דמי לפי דמיה.22)להיות את מעלה וזה ושמנה, בשר בריאת נראית היא מעוברת הנגיחה.23)כשהיא לאחר
מועד.24) הוא הפחת.25)אם הנזק.26)חצי דמי בחישוב בא וזה שומן, מוסיפה היא מעוברת השומן27)כשהפרה שהרי

הפרה. לבעל שייך זה פחת כך משום בו. חלק העובר לגוף ואין באיבריה, יותר28)נבלע גדול שלה הנפח מעוברת כשהפרה
הנזק. דמי בחישוב בא זה גם עולה. ומחירה גדולים, איברים בעלת הוולד29)ונראית לגוף גם שהרי חצי, מקבל הוולד ובעל

הנפח. בגידול לשלם31)הנרדף.30)חלק מחייבים אין שמא". ומזיק ברי ניזק "רישא המשנה את הגמרא שם מפרשת כך
המזיק. של הספק מטענת חזקה היא אפילו מספקת, הניזקֿהתובע טענת ואין ברורה, הוכחה פי על אלא טוען32)כסף ואתה

התשלום. מן להשתמט כדי יודע" ופירוש33)"איני מ:) (שבועות עדים לתובע ואין בכל, לכופר הגמרא חכמי שתיקנוה שבועה
צריכה שאינה בזה, השבועות מיתר שונה כזו שבועה התובע. דעת את להפיס כדי להישבע, הסיתוהו החכמים הוא, "היסת" המלה

יג). הלכה שבועות מהלכות יא בפרק (רבינו תורה ספר אוחז הנשבע אין כלומר, חפץ, נגח.34)נקיטת קמא35)ששורו בבא
עצמו. את המרשיע ולא ח), כב, (שמות אלוהים" ירשיעון "אשר הפסוק מן לומדים זה דין הקודמת36)סד: בהלכה כמו ולא

ואף עדים ישנם כי בקנס, מודה כדין אותו לפטור ואין לשלם, חייב היה המזיק, הודה לו זה במקרה הזיק. השור אם הוא, שספק
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לֹו ּגֹובין - מּטלטלין הּניח לא ואם יתֹומים. ׁשל ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַֹהּמּטלטלין
ׁשּכ הּזּבּורית; יּפרעמן לא - יתֹומים מּנכסי לּפרע הּבא ל ְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּזּבּורית, מן ְְִִִֵֶֶַַָאּלא
.‚Èהּבהמה ואין ּבכפר, חּיבין ואין מׁשּתּלמין, הּנזקין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאין

ׁשּלא להעיד. הּכׁשרים ּובעדים ּברּורה ּבראיה אּלא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹנהרגת,
הּבקר ּוברפת הּסּוסים ּבארוֹות מצּויין ואין הֹואיל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֻּתאמר:
אם ּבהן, וכּיֹוצא והרֹועים העבדים אּלא צאן ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹוגדרֹות
ואם להם, ׁשֹומעין - זֹו את הּזיקה זֹו ׁשּבהמה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָהעידּו
העידּו אֹו זה את חבל זה ׁשאדם נׁשים אֹו קטּנים ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעידּו
אין אּלא ּכן, הּדבר אין עליהן. סֹומכין - נזקין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבׁשאר
עדים ׁשּיהיּו עד עדים ּפי על ממֹון לעֹולם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמחּיבים
ּדין ּבית ויחּיבּו ויעידּו, עדּיֹות, ׁשאר להעיד ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֻהּכׁשרים

לׁשּלם. ְִֵַַַהּמּזיק
.„È,ּבצּדֹו הרּוג ׁשֹור ונמצא הּנהר ּגּבי על רֹועה ׁשהיה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשֹור

מּועד וזה מנּׁש זה לּגח, מּועד וזה מנּגח ׁשּזה ּפי על ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻאף
גמל ואפּלּו נגחֹו. וזה נׁשכֹו ׁשּזה ּבידּוע אֹומרים: אין - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלּׁש
אין - ּבצּדֹו הרּוג [גמל] ונמצא הּגמּלים ּבין ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָהאֹוחר
ּכׁשרים. עדים ׁשראּוהּו עד הרגֹו, ׁשּזה ּבידּוע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹומרים:

ה'תשע"א טבת י"ח קודש שבת

ּתׁשיעי ¦¦§¤¤ּפרק

מּמּנה1ּבהמה‡. נזק חצי ּגֹובה - ׁשהּזיקה מעּברת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֻ
מּגּופּה2ּומּולדה ׁשהּוא מּפני ׁש3; ּתרנגלת אבל .- הּזיקה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

גֹובה אבל5מּביצתּה4אינֹו מּגּופּה, אינּה ׁשהּביצה מּפני ; ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
מּמּנה ּומפרׁשת .6מבּדלת ְְִֶֶֶֶֶָֻֻ

עד·. אם ידּוע ואין ּבצּדּה, ולדּה ונמצא ׁשּנגחה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמעּברת
ילדה נגחה ילדה7ׁשּלא ׁשּנגחה אחר נזק8אֹו חצי מׁשּלם - ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

הּפרה ּכלּום9מן הּולד מן גֹובה ואינֹו ׁשּיביא10, ראיה11עד ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשהּמֹוציא מעּברת; היתה ׁשּנגחה עליו12ׁשּבׁשעה מחברֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

הראיה .13להביא ְְִָָָָ
נֹופל‚. עּברּה ונמצא מעּברת ּפרה ׁשּנגח ואין14ׁשֹור ּבצּדּה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻ

הּפילה נגחּה ׁשּלא עד אם הּפילה15ידּוע נגיחה מחמת 16אֹו ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
הּפרה נזק מׁשּלם הּולד17- נזק מׁשּלם ואינֹו ׁשהּמֹוציא18, ; ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו
ּפרה„. ּפחת ׁשמין אין - והּפילה מעּברת ּפרה ּבפני19נגח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

עצמֹו ּבפני הּולד ּופחת הּפרה20עצמּה היתה ּכּמה ׁשמין אּלא , ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
מעּברת ּכׁשהיתה עכׁשו22ּובריאה21ׁשוה ׁשוה היא ,23וכּמה ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ

הּפחת ּומׁשּלם ׁשּלה, והּנפל חציֹו24היא אֹו ּתם.25, היה אם - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּׁשמן‰. ּפחת הרי לאחר: והּולד לאחר הּפרה 26היתה ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

הּפרה ּגּוף הּנפח27ׁשּפחת ּופחת הּפרה, לבעל חֹולקין28- - ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָָ
הּולד ּבעל עם הּפרה ּבעל הּולד.29אֹותֹו ּבעל ׁשל - והּנפל , ְִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

.Âוהּזק אחר ׁשֹור אחר רֹודף ׁשהיה אֹומר:30ׁשֹור הּנּזק , ְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
יֹודע איני אֹומר: וזה הּזיק, 31ׁשֹור- לקה ּבסלע ׁשּמא , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אני אֹומר: ׁשהּנּזק ּפי על ואף הראיה. עליו מחברֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמֹוציא
וּדאי ואמר: הּנּזק טען יֹודע. איני אֹומר: וזה ּבוּדאי, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָיֹודע

יֹודע הּסת32אּתה ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - הּזיק 33ׁשּׁשֹור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
אף ּפטּור - ּתם היה אם אבל מּועד; היה אם יֹודע, ֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשאינֹו

מעצמֹו הֹודה ׁשאפּלּו הּסת; נזק34מּׁשבּועת ׁשחצי ּפטּור, - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
הּוא ּפטּור - ּבקנס ּומֹודה הּוא, .35קנס ְְִֶָָָ

.Êמהן ׁשאחד עדים והרי אחד, אחר רֹודפים ׁשנים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהיּו
אֹומר:36הּזיק זה מּׁשניהם, זהּו אי יֹודעים העדים ואין , ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מו.1) קמא מז.2)בבא שם, רבא דעת זוהי הוולד. מן הנזק חצי כל גובה איננה, הפרה בשעת3)ואם עובר בהיותו הוולד,
הוולד. מן אף גובה מגופו, אלא גובה שאינו בתם גם כן על הפרה. עם הוא אחד גוף הנזק.4)הנגיחה, לאחר5)חצי שהטילה

שם. רבא, דברי המשך זהו בהיותו6)שהזיקה. וולד כן שאין מה במעיה, עוד בהיותה אפילו התרנגולת לגוף מחוברת אינה
(לפי ממנה גובים שהזיקה, בשעה לאם או לאשכול מקושרת הייתה שהביצה ידוע שאם למד, אתה ומזה לפרה. שמחובר עובר

התוספות). וכדעת משנה הפרה.7)מגיד מגוף ורק אך משתלם הנזק חצי וכל בנגיחה, חלק כל לוולד חצי8)ואין גובה ואז
הקודמת. בהלכה כמו ומוולדה, הפרה מן הוולד.9)הנזק נולד אימתי הבדל אין הפרה מגוף לתשלום במקרה10)בנוגע אפילו

מחצי חצי היינו נזק, רבע הוולד מן וגובים חולקים, בספק המוטל שממון שם), (במשנה, סומכוס לדעת בניגוד איננה. שהפרה
מו:13)ממון.12)הניזק.11)הנזק. דם, החכמים, דעת העובר.15)מת.14)זוהי בנזק אשם אינו השור ובעל16)ובעל

מועד. היה אם שלם ונזק תם, היה השור אם העובר, דמי חצי כלומר, העובר, של נזק בחצי אף חייב ומועד17)השור כדינו תם
העובר.18)כדינו. דמי חצי ומועד רבע משלם שתם סומכוס, לדעת בניגוד כלום, משלם אינו מועד היה ההפרש19)אפילו

המתה. הפרה לדמי החיה הפרה דמי המת.20)בין הוולד לדמי החי הוולד דמי בין ולא21)ההפרש עובר דמי כולל זה מחיר
צריך החישוב גם כן על מעוברת, פרה הזיק שורי הטוען: המזיק לטובת הוא זה חישוב עובר. מדמי מרובים שדמיו חי, וולד דמי

מעוברת. פרה דמי לפי דמיה.22)להיות את מעלה וזה ושמנה, בשר בריאת נראית היא מעוברת הנגיחה.23)כשהיא לאחר
מועד.24) הוא הפחת.25)אם הנזק.26)חצי דמי בחישוב בא וזה שומן, מוסיפה היא מעוברת השומן27)כשהפרה שהרי

הפרה. לבעל שייך זה פחת כך משום בו. חלק העובר לגוף ואין באיבריה, יותר28)נבלע גדול שלה הנפח מעוברת כשהפרה
הנזק. דמי בחישוב בא זה גם עולה. ומחירה גדולים, איברים בעלת הוולד29)ונראית לגוף גם שהרי חצי, מקבל הוולד ובעל

הנפח. בגידול לשלם31)הנרדף.30)חלק מחייבים אין שמא". ומזיק ברי ניזק "רישא המשנה את הגמרא שם מפרשת כך
המזיק. של הספק מטענת חזקה היא אפילו מספקת, הניזקֿהתובע טענת ואין ברורה, הוכחה פי על אלא טוען32)כסף ואתה

התשלום. מן להשתמט כדי יודע" ופירוש33)"איני מ:) (שבועות עדים לתובע ואין בכל, לכופר הגמרא חכמי שתיקנוה שבועה
צריכה שאינה בזה, השבועות מיתר שונה כזו שבועה התובע. דעת את להפיס כדי להישבע, הסיתוהו החכמים הוא, "היסת" המלה

יג). הלכה שבועות מהלכות יא בפרק (רבינו תורה ספר אוחז הנשבע אין כלומר, חפץ, נגח.34)נקיטת קמא35)ששורו בבא
עצמו. את המרשיע ולא ח), כב, (שמות אלוהים" ירשיעון "אשר הפסוק מן לומדים זה דין הקודמת36)סד: בהלכה כמו ולא

ואף עדים ישנם כי בקנס, מודה כדין אותו לפטור ואין לשלם, חייב היה המזיק, הודה לו זה במקרה הזיק. השור אם הוא, שספק
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ּפטּורין ׁשניהם - הּזיק ׁשֹור אֹומר: וזה הּזיק, ואם37ׁשֹור . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶ
לׁשּלם חּיב - אחד איׁש ׁשל ׁשניהם הּפחּות38היּו מּגּוף ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מּנכסיו39ׁשּבׁשניהם ׁשלם נזק מׁשּלמין - מּועדין היּו ואם .40. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
.Áאמּורים ּדברים אבל41ּבּמה עֹומדין; הּׁשורים ּבׁשּׁשני ? ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ

ּפי על אף ּתם, מהן אחד והיה אבד, אֹו מהן אחד מת ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאם
ראיה הבא לֹו: אֹומר ׁשהרי ּפטּור, - אחד איׁש ׁשל 42ׁשהן ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

.ל ואׁשּלם ׁשהּזיק הּוא העֹומד ְֲִִֵֵֶֶֶַַָׁשּזה
.Ëהּׁשורים ׁשני ּגדֹול43היּו אחד קטן44הרֹודפין ,45ואחד ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ

היה הּזיק; קטן אֹומר: והּמּזיק הּזיק, ּגדֹול אֹומר: ְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָהּנּזק
הּזיק מּועד אֹומר: הּנּזק מּועד, ואחד ּתם והּמּזיק46אחד , ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הּזיק ּתם הראיה47אֹומר: עליו מחברֹו הּמֹוציא -48. ְֲִִִֵֵֵַָָָָָָ
.Èׁשם היתה עדים49לא אּלא הּזיק, ׁשּזה ּברּורה ראיה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ

מּׁש ׁשאחד ּכמֹומעידים הּמּזיק מׁשּלם - הּזיק אּלּו ני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
הּזיק50ׁשאֹומר ׁשּזה וּדאי, יֹודע ׁשאּתה הּנּזק: טען ואם . ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הּתֹורה51ּבפני ׁשבּועת נׁשּבע הּמּזיק הרי ּכמֹו52- ּומׁשּלם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבמקצת. הֹודה ׁשהרי ְְֲִֵֶֶָָָׁשהֹודה,
.‡Èאחד והּמּזיקין קטן, ואחד ּגדֹול אחד ׁשנים, הּנּזקין ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיּו

הּגדֹול את הּזיק ּגדֹול אֹומר: הּנּזק קטן, ואחד והּקטן53ּגדֹול ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
הּקטן ּכי54את לא אֹומר: והּמּזיק את55, הּזיק קטן אּלא , ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּקטן56הּגדֹול את מּועד,57וגדֹול ואחד ּתם אחד ׁשהיה אֹו ; ְְֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
הּגדֹול את הּזיק הּמּועד אֹומר: הּקטן58הּנּזק את הּזיק ,59ותם ְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּגדֹול את הּזיק ּתם אֹומר: הּקטן60והּמּזיק את הּזיק 61והּמּועד ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּברּורה ראיה ׁשם היתה לא הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא -62- ְְְְֲִֵֵַָָָָָָָָָָָֹ
ּפטּור חּטים63הּמּזיק חברֹו את טֹוען לזה דֹומה? זה למה . ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

הּסת ׁשבּועת נׁשּבע ׁשהּוא ּבּׂשעֹורים, לֹו אף64והֹודה ּופטּור ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
ּׂשעֹורים הּנּזק65מּדמי ּתפס ואם טֹוען. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
מׁשּלם הרי ׁשהֹודה66- ּכמֹו הּקטן, מן ולּגדֹול הּגדֹול מן לּקטן ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

ּכלּום. הּמּזיק מן מֹוציאין אין - ּתפס לא אם אבל ְֲִִִִִִֵַַַַַָָֹהּמּזיק;
.·Èהראׁשֹון הּנּזק הרי - אחר ׁשֹור ונגח וחזר ׁשּנגח ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשֹור

ׁשֹור ׁשּנגח מאתים ׁשוה ׁשֹור ּכיצד? ּבֹו. ׁשּתפין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻוהּבעלים
ּובעל מאה, נֹוטל הּנּזק - ּכלּום יפה הּנבלה ואין מאתים, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשוה

אחר ׁשֹור ונגח חזר מאה. הּנבלה67הּׁשֹור ואין מאתים, ׁשוה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
הּבעלים עם ׁשּלפניו והּנּזק מאה, נֹוטל האחרֹון - ּכלּום ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָיפה

זּוז חמּׁשים חמּׁשים מאתים,68נֹוטלין ׁשוה ׁשֹור ונגח חזר . ְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָ
מאה נֹוטל האחרֹון - ּכלּום יפה הּנבלה ׁשּלפניו69ואין ונּזק , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

וחמּׁשה70חמּׁשים עּׂשרים הּבעלים עם הראׁשֹון והּנּזק , ְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָ
וחמּׁשה והֹולכים71עּׂשרים חֹולקין זה ּדר על וכן .72. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ

.‚È- מּגּופּה נזקֹו חצי לגּבֹות ׁשהּזיקה, ּבהמה ׁשּתפס ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָנּזק
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ט). הלכה משנה, (לחם בקנס כמודה לדונו שלא עדותם מועילה הזיק, מי של שורו יודעים שאינם פי הכלל37)על יסוד על
הראיה) עליו מחברו "המוציא הקודמת בהלכה הזיק.38)הנזכר ששורו הוא וודאי שווה39)כי אינו כולו ואם תם. כשהוא

הזיק. הפחות שמא לטעון יוכל המזיק כי ההפרש, את הניזק מפסיד הנזק, חצי ועל40)דמי השור בעל על מוטל התשלום כי
הזיק. מי לשאלה: משקל כל אין ולכן לשלם.41)נכסיו חייב אחד איש של שניהם היו עליו42)שאם מחבירו המוציא כי

חייב המועד כשנאבד אבל התם, כשנאבד רק נאמר זה [ודין מגופו. אלא משלם אינו ותם שמת, או שאבד זה המזיק שמא הראייה.
ואפשר לפנינו עומד הוא הרי הזיק, התם ואם שלם, נזק מנכסיו לשלם חייב הזיק, המועד אם נפשך, ממה נזק בחצי השוורים בעל
זה. לפירוש מתנגד כאן זו הלכה של סגנונה אולם ה. קטן סעיף ת סימן משפט בחושן עיניים מאירת בעל פירש כך מגופו. לגבות
כשלא שהמדובר השני, פירושו הדעת על איפוא מתקבל מת. מהם איזה הבדל כל שאין ומשמע מהם", "אחד מת אם כותב רבינו

מועד]. ואיזהו תם מהם איזה כלל.43)ידוע עדים שאין במקרה עוסקת זו הלכה לה: נזק.44)שם חצי לתשלום המספיק
נזק.45) חצי לתשלום מספיק שלם.46)שאינו נזק לי חייב הנוגח.47)ואתה של ומגופו נזק חצי רק לך ואם48)ומגיע

מדמי אף פטור בשעורים לו והודה חיטים "טענו לכלל בהתאם המזיק, בו שהודה מה אפילו יקבל לא ראייה, יביא לא הניזק
האומרים לדעת ואפילו לרבינו). המשנה פירוש (ראה לה: שם בשעורים,השעורים", לו והודה חיטים כטענו לדונו אין ומועד שבתם

עדים. אין שהרי בקנס, מודה כדין מכלום, המזיק פטור כן פי על אף הניזק, של בטענתו ונכלל המזיק נכסי בכלל התם שגם מפני
סימן משפט חושן וראה עדים. כמאה הדין בעל והודאת שעורים, לו חייב אינו שהנתבע מודה עצמו התובע הוא: הכלל של הטעם

טעמים. כמה עוד הקודמת.49)פח בהלכה המתואר כלל50)במקרה עדים אין שם כי וכו', בחיטים לטענו דומה זה ואין
טו. קטן סעיף פח סימן משפט חושן ש"ך וראה משנה) (מגיד עדים שיש במקרה דנים ומועד51)וכאן תם של במקרה כגון

הזיק. שהמועד יודע אתה הניזק: הלכה52)טוען למעלה (ראה היסת שבועת שנשבע הכל ככופר ולא במקצת, מודה כל כדין
הזיק שור איזה לו ידוע שלא המזיק טענת הדעת על מתקבלת יודע, עצמו שהמזיק טוען אינו כשהניזק הוא: דבר של וטעמו ו).

הזיק. שהגדול יודע אתה טוען: כשהניזק כן שאין מה ד), קטן סעיף ת סימן משפט חושן (ש"ך משבועה פטור הוא וגוף53)ולכן
הקטן. גוף כן שאין מה הגדול, הנזק חצי לתשלום מספיק הגדול שורי54)המזיק נזק חצי ודמי הקטן, הניזק חצי אקבל ומגופו

הגדול. משורך אקח כן.55)הגדול הגדול56)לא של נזק שחצי פי על אף הגדול, של נזקו חצי לתשלום הקטן את רק ותיקח
השאר. את ותפסיד שוויו, כל על הגדול.57)מרובה מן הקטן נזק חצי גדול.58)ותיקח שור דמי מנכסיך לי לשלם חייב ואתה

הקטן.59) של הנזק חצי אקח ההפרש.60)ומגופו את ותפסיד שניזק הגדול דמי חצי שווה שאינו פי על ואף בלבד, אותו ותיקח
בלבד.61) קטן דמי מנכסי לך יודעים62)ומגיע שאינם אלא הנגיחה, על עדים שיש במקרה כי כלל, עדים שם שאין הכוונה

משנה). (מגיד שם נתבאר הדבר וטעם המזיק, שאומר כמו שמשלם י, בהלכה למעלה נאמר הגדול, את הזיק מהם אף63)איזה
שהודה. בחיטים.64)ממה כופר הוא לו.65)כי חייב אינו שהנתבע מודה התובע פטור66)כי בקנס שמודה פי על ואף

הניזק מיד מוציאים ואין אחר, קנס על עדיף נזק שחצי רבינו סובר מידו, מוציאים תפס אם שאפילו הוא הדין בקנס מודה ובכל
משנה. במגיד כאן מובא הראב"ד, גם פירש וכן תפס. נזק67)אם חצי בתשלום והניזק, הבעלים היינו השותפים, שני חייבים

זוז. מאה הנותרים.68)בסך הזוזים מאה את ביניהם מחלקים הראשון והניזק לנזקו.69)הבעלים אחראים כולם חלקו70)כי
זוז חמישים לו ונשארים זוז, חמישים היינו, ב50%ֿ, הנזק חצי בתשלום להשתתף עליו כן על השור, חצי כלומר מאה, היה בשור

היו.71)בלבד. שווים בשור חלקיהם כי בשווה, שווה הראשון והניזק הבעלים ביניהם מחלקים הנותרים זוז במקרה72)חמישים

oenn iwfp zekld - zah g"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּׂשכר ׁשֹומר עליה הּנּזק73נעּׂשה - והּזיקה יצתה ואם לנזקין; ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָ
חּיב ׁשוה74הראׁשֹון ׁשֹור ּכיצד? ּפטּורין. והּבעלים ּבנזקיה, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

מּמּנּו לגּבֹות הּנּזק ּותפסֹו מאתים, והפסיד ׁשּנגח ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמאתים
הּנּזק הרי - וארּבעים ּבמאה והפסיד ונגח וחזר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמאה,
מׁשּתּלם ׁשּתפסֹו הראׁשֹון והּנּזק ׁשבעים, מׁשּתּלם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחרֹון

ׁשלׁשים והּוא נזקֹו, מאה75מֹותר והּבעלים ּכּיֹוצא76, ּכל וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹ
.77ּבזה ֶָ

.„Èּבּמֹותר מׁשּלמין - ּבזה זה ׁשחבלּו ּתּמים ׁשורים 78ׁשני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
- ּבזה זה ׁשחבלּו ואדם מּועד אֹו מּועדין, ׁשניהם נזק. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָחצי
מּועד מּועד: ואחד ּתם אחד ׁשלם. נזק ּבּמֹותר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמׁשּלמין

מׁשּלם79ּבתם - ּבמּועד ּתם ׁשלם, נזק ּבּמֹותר מׁשּלם - ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשהפסיד ּתם ׁשֹור ּכיצד? נזק. חצי אחר80ּבּמֹותר ּתם ּבׁשֹור ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ארּבעים ׁשוה ּבראׁשֹון והפסיד האחרֹון זה וחזר מנה, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשוה
ׁשלׁשים האחרֹון לבעל מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל הרי היּו81- . ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָ

הראׁשֹון ׁשּׁשים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל - מּועדין ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשניהם
ּתם82מּועד ׁשמֹונים.83ואחרֹון מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל - ְְְֲִִֵַַַַָָָ

ּתם מּועד84הראׁשֹון מׁשּלם85והאחרֹון הראׁשֹון ּבעל - ְְֲִִֵַַַַָָָָָ
ֲָָעּׂשרה.

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

קטן,‡. ּבין ּגדֹול ּבין - מקֹום ּבכל האדם את ׁשהמית ְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָׁשֹור
נסקל. זה הרי - מּועד ואחד ּתם אחד חֹורין, ּבן ּבין עבד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּבין

ּכדיניהם. ּפטּור, - ּכֹוכבים העֹובד את המית ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָואם
הרי·. - ׁשהמיתּו ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשאר ואחד ׁשֹור ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד

את ׁשהרג למּועד האדם את ׁשהרג ּתם ּבין מה נסקלין. ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּלּו
ּובלבד ּבכפר; חּיב והּמּועד הּכפר, מן ּפטּור ׁשהּתם ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהאדם?

להרג. מּועד ְֲִֶֶַָֹׁשּיהיה
נסקלין,‚. האדם את ׁשהרגּו ועֹוף חּיה ּבהמה וכל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָוהֹואיל

ּכגֹון הּכפר? את ּבעליו ׁשּיׁשּלמּו עד להרג מּועד יּמצא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיא
יּׂשראל; הרג ּכ ואחר ּכֹוכבים עֹובדי ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהרג
ׁשהרג אֹו ליּׂשראל. מּועד זה הרי ּכֹוכבים לעֹובד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּמּועד
ּוברח, ׁשהרג אֹו ׁשלם. הרג ּכ ואחר טרפה יּׂשראל ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָׁשלׁשה
ׁשּיּסקל עד ּבכפר חּיבין הּבעלים ׁשאין נתּפס; ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּוברביעי
ׁשלׁש ׁשהרג אֹו ּכאחד, אדם ּבני ׁשלׁשה סּכן אם וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּׁשֹור.
הּכפר. את מׁשּלמין ּובעלים להריגה, מּועד זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהמֹות
הּׁשֹור את הּכירּו ולא הּׁשֹור ּבעל את עדים הּכירּו אם ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹוכן
ׁשהרג ׁשֹורֹו ראּו ּוברביעית ּוׁשליׁשית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָּבפעם
ּפעמים ּבׁשלׁש ׁשהרג הּׁשֹור הּוא זה אם יֹודעין היּו ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹולא
להם ׁשּיׁש הּבעלים והּועדּו הֹואיל - היה אחר אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹונֹות

ּכל לׁשמר להם היה ּפעמים, ׁשלׁש ׁשהרג ׁשֹור ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֹּבבקרם
הּכפר. את מׁשּלמין - ׁשמרּו ׁשּלא ּומאחר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבהמּתם,

הּׁשמּועה„. מּפי - יּומת' ּבעליו 'וגם ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ְְְִִֶֶַַַָָָָָָזה
- הּנהרג ּכפר נתן ואם ׁשמים; ּבידי זֹו מיתה ׁשחּיּוב ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלמדּו,
ׁשּנתחּיב מי ממׁשּכנין ּכּפרה, ׁשהּכפר ּפי על ואף לֹו. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמתּכּפר

ּכרחֹו. ּבעל ְְְֶַָֹּבכפר
ּכפר‰. מׁשּלם מהם אחד ּכל - ׁשהרג ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשֹור

גמּורה. ּכּפרה צרי מהן אחד ּכל ׁשהרי ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשלם;
.Âה אם ּבעליו, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין לֹואין יּו ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ

וׁשֹור הּמדּבר ׁשֹור ּכגֹון ּבעלים, לֹו היּו לא אם אבל ְְְְְֲִִִִַָָָָָֹּבעלים;
- המית אם יֹורׁשין לֹו ואין ׁשּמת ּגר ׁשל וׁשֹור הקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶׁשל
וכן ּבעלים. לֹו ׁשאין ּפי על אף ּדינֹו וגֹומרין נסקל, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרי
ׁשהמיתּו האּפֹוטרֹוּפֹוסים וׁשֹור היתֹומים וׁשֹור האּׁשה ְְְְִִִִֵֶַַָָָׁשֹור
ׁשהּכפר הּכפר; את מׁשּלמין האּפֹוטרֹוּפֹוסים ואין נסקלין. -ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּכדי חּיּוב ּבני והּׁשֹוטים והחרׁשים הּקטּנים ואין הּוא, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּכּפרה

ּכּפרה. צריכין ְְִִִֶַָָׁשּיהיּו
.Êׁשל הּׁשֹור ׁשהיה אֹו הּנפׁש, את ׁשהרג טרפה ׁשהּוא ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשֹור

- יּומת ּבעליו וגם ׁשּנאמר: נסקל; אינֹו - טרפה ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָאדם
הם ּכמת ׁשּבעליו וכיון הּׁשֹור, מיתת ּכ הּבעלים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכמיתת

ּפטּור. זה הרי - מיתה צריכין ואינן ְְֲֲִִִִֵֵֶָָָחׁשּובים
.Áאם וכן נסקל. הּכלב אין - והרגֹו ּבחברֹו ּכלב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהמׁשּסה

נחׁש, ּבֹו ׁשּסה אם אבל והרגּוהּו. חּיה אֹו ּבהמה ּבֹו ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָגירה
הּנחׁש ׁשארס נסקל; הּנחׁש - והרגֹו ּבֹו, הּׁשיכֹו ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
נחׁש ּבֹו ׁשהּׁשי האדם זה ,לפיכ מקיאֹו. מעצמֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּממית

ּדין. ּבית מּמיתת ִִִֵַָּפטּור
.Ëלמי להּזיק ׁשּנתּכּונה עד המיתה אם נסקלת הּבהמה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאין

את להרג מתּכּון ׁשהיה ׁשֹור אבל סקילה. עליו חּיבת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיא
והרג ּכֹוכבים לעֹובד נתּכּון האדם, את והרג ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּבהמה
הּמיתה. מן ּפטּור - קימא ּבן והרג לנפלים נתּכּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָליּׂשראל,
המית אם ּבקנס אֹו ּבכפר, חּיבין הּבעלים - מּועד היה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹואם
לזה. מּועד והּוא הֹואיל ּכּונה, ּבלא ׁשהרג ּפי על ואף ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעבד;

.Èּבבֹור ירק וראה ּבבֹורֹות, האדם ּבני על לּפל מּועד ְְְְִֵַָָָָָָָָָָֹהיה
ׁשהיה אֹו ומת; אדם ׁשם והיה הּירק, ּבׁשביל לּבֹור ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָונפל
ונתחּכ אדם, ּבני על ּולהּפיל ּבכתלים להתחּכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמּועד
הּׁשֹור - חּכּוכֹו מחמת ומת אדם על ונפל להנאתֹו, ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבכתל
חּיבין והּבעלים להמית; נתּכּון ׁשּלא לפי מּמיתה, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּפטּור
להּפיל אֹו אדם ּבני על ּבבֹורֹות לּפל מּועד זה ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבכפר,
ּכׁשּנתחּכ להנאתֹו? ׁשּנתחּכ יּודע והיא הּכתלים. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעליהם

והמית. ׁשהּפיל ְְִִִֵֶַַלאחר

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחרי שהרי זה, לדין אפשרות כל אין כן לא שאם אחר, מין ונגח לשוורים מועד שהיה או ז), הלכה ו פרק (למעלה לתמותו שחזר
מועד. נעשה נגיחות פ:).73)שלוש מציעא (בבא המשכון על המלווה השור.74)כדין לשמירת אחראי הוא הוא75)כי כי

זוז. שבעים בסך הנזק חצי לכל לו:76)אחראי וגמרא לו. שם משנה עומד, בעינו בשור הקודם הניזקים77)חלקו מספר אם
אחרון אחרון תמיד יותר, ועומד.גדול שמור הבעלים וחלק חייב.78)נשכר, אחד שכל החבלות שתי דמי של אם79)בהפרש

התם. שהזיק הנזק חצי דמי על עלה הזיק שהמועד הפסד.80)הנזק ההפרש.81)שעשה זוז.82)חצי מאה וחייב83)וחייב
זוז. זוז.84)עשרים חמישים במועד85)וחייב אפילו נזק, תחת נזק שמעמידים תחשוב שלא רבינו משמיענו זוז. ארבעים וחייב

משלם אלא כן, הדין אין שישים, רק המועד משלם תם ואחרון מועד ראשון ובדין העודף, הנזק את רק משלם והמועד ותם,
התם. שהזיק הנזק חצי פחות שלם נזק מאה היינו שמונים,
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ּׂשכר ׁשֹומר עליה הּנּזק73נעּׂשה - והּזיקה יצתה ואם לנזקין; ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָ
חּיב ׁשוה74הראׁשֹון ׁשֹור ּכיצד? ּפטּורין. והּבעלים ּבנזקיה, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

מּמּנּו לגּבֹות הּנּזק ּותפסֹו מאתים, והפסיד ׁשּנגח ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמאתים
הּנּזק הרי - וארּבעים ּבמאה והפסיד ונגח וחזר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמאה,
מׁשּתּלם ׁשּתפסֹו הראׁשֹון והּנּזק ׁשבעים, מׁשּתּלם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחרֹון

ׁשלׁשים והּוא נזקֹו, מאה75מֹותר והּבעלים ּכּיֹוצא76, ּכל וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹ
.77ּבזה ֶָ

.„Èּבּמֹותר מׁשּלמין - ּבזה זה ׁשחבלּו ּתּמים ׁשורים 78ׁשני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
- ּבזה זה ׁשחבלּו ואדם מּועד אֹו מּועדין, ׁשניהם נזק. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָחצי
מּועד מּועד: ואחד ּתם אחד ׁשלם. נזק ּבּמֹותר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמׁשּלמין

מׁשּלם79ּבתם - ּבמּועד ּתם ׁשלם, נזק ּבּמֹותר מׁשּלם - ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשהפסיד ּתם ׁשֹור ּכיצד? נזק. חצי אחר80ּבּמֹותר ּתם ּבׁשֹור ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ארּבעים ׁשוה ּבראׁשֹון והפסיד האחרֹון זה וחזר מנה, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשוה
ׁשלׁשים האחרֹון לבעל מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל הרי היּו81- . ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָ

הראׁשֹון ׁשּׁשים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל - מּועדין ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשניהם
ּתם82מּועד ׁשמֹונים.83ואחרֹון מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל - ְְְֲִִֵַַַַָָָ

ּתם מּועד84הראׁשֹון מׁשּלם85והאחרֹון הראׁשֹון ּבעל - ְְֲִִֵַַַַָָָָָ
ֲָָעּׂשרה.

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

קטן,‡. ּבין ּגדֹול ּבין - מקֹום ּבכל האדם את ׁשהמית ְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָׁשֹור
נסקל. זה הרי - מּועד ואחד ּתם אחד חֹורין, ּבן ּבין עבד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּבין

ּכדיניהם. ּפטּור, - ּכֹוכבים העֹובד את המית ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָואם
הרי·. - ׁשהמיתּו ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשאר ואחד ׁשֹור ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד

את ׁשהרג למּועד האדם את ׁשהרג ּתם ּבין מה נסקלין. ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּלּו
ּובלבד ּבכפר; חּיב והּמּועד הּכפר, מן ּפטּור ׁשהּתם ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהאדם?

להרג. מּועד ְֲִֶֶַָֹׁשּיהיה
נסקלין,‚. האדם את ׁשהרגּו ועֹוף חּיה ּבהמה וכל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָוהֹואיל

ּכגֹון הּכפר? את ּבעליו ׁשּיׁשּלמּו עד להרג מּועד יּמצא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיא
יּׂשראל; הרג ּכ ואחר ּכֹוכבים עֹובדי ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהרג
ׁשהרג אֹו ליּׂשראל. מּועד זה הרי ּכֹוכבים לעֹובד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּמּועד
ּוברח, ׁשהרג אֹו ׁשלם. הרג ּכ ואחר טרפה יּׂשראל ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָׁשלׁשה
ׁשּיּסקל עד ּבכפר חּיבין הּבעלים ׁשאין נתּפס; ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּוברביעי
ׁשלׁש ׁשהרג אֹו ּכאחד, אדם ּבני ׁשלׁשה סּכן אם וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּׁשֹור.
הּכפר. את מׁשּלמין ּובעלים להריגה, מּועד זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהמֹות
הּׁשֹור את הּכירּו ולא הּׁשֹור ּבעל את עדים הּכירּו אם ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹוכן
ׁשהרג ׁשֹורֹו ראּו ּוברביעית ּוׁשליׁשית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָּבפעם
ּפעמים ּבׁשלׁש ׁשהרג הּׁשֹור הּוא זה אם יֹודעין היּו ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹולא
להם ׁשּיׁש הּבעלים והּועדּו הֹואיל - היה אחר אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹונֹות

ּכל לׁשמר להם היה ּפעמים, ׁשלׁש ׁשהרג ׁשֹור ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֹּבבקרם
הּכפר. את מׁשּלמין - ׁשמרּו ׁשּלא ּומאחר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבהמּתם,

הּׁשמּועה„. מּפי - יּומת' ּבעליו 'וגם ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ְְְִִֶֶַַַָָָָָָזה
- הּנהרג ּכפר נתן ואם ׁשמים; ּבידי זֹו מיתה ׁשחּיּוב ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלמדּו,
ׁשּנתחּיב מי ממׁשּכנין ּכּפרה, ׁשהּכפר ּפי על ואף לֹו. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמתּכּפר

ּכרחֹו. ּבעל ְְְֶַָֹּבכפר
ּכפר‰. מׁשּלם מהם אחד ּכל - ׁשהרג ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשֹור

גמּורה. ּכּפרה צרי מהן אחד ּכל ׁשהרי ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשלם;
.Âה אם ּבעליו, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין לֹואין יּו ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ

וׁשֹור הּמדּבר ׁשֹור ּכגֹון ּבעלים, לֹו היּו לא אם אבל ְְְְְֲִִִִַָָָָָֹּבעלים;
- המית אם יֹורׁשין לֹו ואין ׁשּמת ּגר ׁשל וׁשֹור הקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶׁשל
וכן ּבעלים. לֹו ׁשאין ּפי על אף ּדינֹו וגֹומרין נסקל, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרי
ׁשהמיתּו האּפֹוטרֹוּפֹוסים וׁשֹור היתֹומים וׁשֹור האּׁשה ְְְְִִִִֵֶַַָָָׁשֹור
ׁשהּכפר הּכפר; את מׁשּלמין האּפֹוטרֹוּפֹוסים ואין נסקלין. -ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּכדי חּיּוב ּבני והּׁשֹוטים והחרׁשים הּקטּנים ואין הּוא, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּכּפרה

ּכּפרה. צריכין ְְִִִֶַָָׁשּיהיּו
.Êׁשל הּׁשֹור ׁשהיה אֹו הּנפׁש, את ׁשהרג טרפה ׁשהּוא ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשֹור

- יּומת ּבעליו וגם ׁשּנאמר: נסקל; אינֹו - טרפה ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָאדם
הם ּכמת ׁשּבעליו וכיון הּׁשֹור, מיתת ּכ הּבעלים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכמיתת

ּפטּור. זה הרי - מיתה צריכין ואינן ְְֲֲִִִִֵֵֶָָָחׁשּובים
.Áאם וכן נסקל. הּכלב אין - והרגֹו ּבחברֹו ּכלב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהמׁשּסה

נחׁש, ּבֹו ׁשּסה אם אבל והרגּוהּו. חּיה אֹו ּבהמה ּבֹו ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָגירה
הּנחׁש ׁשארס נסקל; הּנחׁש - והרגֹו ּבֹו, הּׁשיכֹו ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
נחׁש ּבֹו ׁשהּׁשי האדם זה ,לפיכ מקיאֹו. מעצמֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּממית

ּדין. ּבית מּמיתת ִִִֵַָּפטּור
.Ëלמי להּזיק ׁשּנתּכּונה עד המיתה אם נסקלת הּבהמה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאין

את להרג מתּכּון ׁשהיה ׁשֹור אבל סקילה. עליו חּיבת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיא
והרג ּכֹוכבים לעֹובד נתּכּון האדם, את והרג ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּבהמה
הּמיתה. מן ּפטּור - קימא ּבן והרג לנפלים נתּכּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָליּׂשראל,
המית אם ּבקנס אֹו ּבכפר, חּיבין הּבעלים - מּועד היה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹואם
לזה. מּועד והּוא הֹואיל ּכּונה, ּבלא ׁשהרג ּפי על ואף ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעבד;

.Èּבבֹור ירק וראה ּבבֹורֹות, האדם ּבני על לּפל מּועד ְְְְִֵַָָָָָָָָָָֹהיה
ׁשהיה אֹו ומת; אדם ׁשם והיה הּירק, ּבׁשביל לּבֹור ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָונפל
ונתחּכ אדם, ּבני על ּולהּפיל ּבכתלים להתחּכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמּועד
הּׁשֹור - חּכּוכֹו מחמת ומת אדם על ונפל להנאתֹו, ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבכתל
חּיבין והּבעלים להמית; נתּכּון ׁשּלא לפי מּמיתה, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּפטּור
להּפיל אֹו אדם ּבני על ּבבֹורֹות לּפל מּועד זה ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבכפר,
ּכׁשּנתחּכ להנאתֹו? ׁשּנתחּכ יּודע והיא הּכתלים. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעליהם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחרי שהרי זה, לדין אפשרות כל אין כן לא שאם אחר, מין ונגח לשוורים מועד שהיה או ז), הלכה ו פרק (למעלה לתמותו שחזר
מועד. נעשה נגיחות פ:).73)שלוש מציעא (בבא המשכון על המלווה השור.74)כדין לשמירת אחראי הוא הוא75)כי כי

זוז. שבעים בסך הנזק חצי לכל לו:76)אחראי וגמרא לו. שם משנה עומד, בעינו בשור הקודם הניזקים77)חלקו מספר אם
אחרון אחרון תמיד יותר, ועומד.גדול שמור הבעלים וחלק חייב.78)נשכר, אחד שכל החבלות שתי דמי של אם79)בהפרש

התם. שהזיק הנזק חצי דמי על עלה הזיק שהמועד הפסד.80)הנזק ההפרש.81)שעשה זוז.82)חצי מאה וחייב83)וחייב
זוז. זוז.84)עשרים חמישים במועד85)וחייב אפילו נזק, תחת נזק שמעמידים תחשוב שלא רבינו משמיענו זוז. ארבעים וחייב

משלם אלא כן, הדין אין שישים, רק המועד משלם תם ואחרון מועד ראשון ובדין העודף, הנזק את רק משלם והמועד ותם,
התם. שהזיק הנזק חצי פחות שלם נזק מאה היינו שמונים,
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.‡Èּבהמּתן ׁשּתמית עד הּכפר את מׁשּלמין הּבעלים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאין
ּפי על אף הּמּזיק, ּברׁשּות המית אם אבל מרׁשּותן; ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָחּוץ
הּנכנס ּכיצד? הּכפר. מן ּפטּורין הּבעלים - ּבסקילה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
ּׂשכרֹו לתּבע נכנס ואפּלּו ּברׁשּותֹו, ׁשּלא הּבית ּבעל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָֹֹלחצר
הּׁשֹור - ומת הּבית ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו מּמּנּו, חֹובֹו ְִִֵֶֶַַַַַָָאֹו
רׁשּות לֹו אין ׁשהרי הּכפר; מן ּפטּורין והּבעלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבסקילה,

מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ׁשל לרׁשּותֹו ְְִִִֵֶֶֶַָֹלּכנס
.·È,ונכנס 'הן', לֹו ואמר הּבית, לבעל וקרא ּבּפתח ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעמד

ׁשאין ּפטּורין; הּבעלים הרי - הּבית ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּונגחֹו
.עּמ ׁשאדּבר עד ּבמקֹומ עמד אּלא 'הן' ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹמׁשמע

.‚Èּדר ּתינֹוק ּגּבי על ודרסה הּנּזק, לחצר ׁשּנכנסה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבהמה
ׁשהרגל הּכפר; את מׁשּלמין הּבעלים - והרגתהּו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּלּוכּה
הּׁשן על אף חּיב הּנּזק ּוברׁשּות הּלּוכּה, ּבדר להּזיק ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמּועדת
ׁשהמית ׁשהּמּועד למד: נמצאת ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרגל, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָועל
ׁשּלא המית ואם ּבכפר; חּיבין והּבעלים נסקל, - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבכּונה

והּב הּמיתה, מן ּפטּור - ותםּבכּונה ּבכפר. חּיבים עלים ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹ
ואם הּכפר; ּומן הּמיתה מן ּפטּור - ּבכּונה ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהמית
מּקנס וכן הּכפר, מן ּפטּורין והּבעלים נסקל, - להמית ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנתּכּון

עבד. ֶֶֶׁשל
.„Èאֹו עבד ּבכּונה ׁשהמית ׁשהּתם ּפי על ׁשאף לי, ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנראה

ּבּתֹורה, הּכתּוב סלע ׁשלׁשים ׁשהּוא הּקנס, מן ּפטּור ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשפחה
דמי חצי אֹו העבד דמי חצי מׁשּלם - ּבכּונה ׁשּלא המית ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאם

חמֹורֹו. אֹו חברֹו ׁשֹור המית ּכאּלּו מּגּופֹו, ְְֲֲִִִִֵֵַָהּׁשפחה

עּׂשר אחד ¨¨©©¤¤ּפרק

הּנהרג,‡. דמי ׁשהּוא הּדּינין ׁשראּו ּכמֹו הּכפר? הּוא ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכּמה
אׁשר ּככל נפׁשֹו ּפדין ונתן ׁשּנאמר: נהרג. ׁשל ׁשויֹו לפי ְְְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּכל
ּבין קטּנים, ּבין ּגדֹולים ּבין - העבדים וכפר עליו. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹיּוׁשת
סלע ׁשלׁשים ּבּתֹורה: הּקצּוב הּקנס הּוא - נקבֹות ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָזכרים
ׁשוה ׁשאינֹו ּבין מנה מאה ׁשוה העבד ׁשהיה ּבין יפה, ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָּכסף
הֹואיל קנס, לֹו אין - ׁשחרּור ּגט המעּכב וכל דינר. ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻאּלא

לחרּות. יצא ׁשהרי אדֹון, לֹו ְְֲֵֵֵֶָָָואין
.·- אּׁשה המית ואם הּנהרג. ליֹורׁשי הּכפר? נֹותנין ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמי

עבד ׁשחציֹו מי המית לּבעל. ואינֹו מאביה, ליֹורׁשיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּכפר
ראּוי האחר והחצי לרּבֹו, קנס חצי נֹותן - חֹורין ּבן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָוחציֹו

יּקחּנּו. מי ואין ְִִִֵֵֶָלּתן
מּועד‚. ׁשהּוא ּפי על אף ילדיה, ויצאּו אּׁשה ׁשּנגח ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשֹור

ּתֹורה חּיבה ׁשּלא ולדֹות; מּדמי ּפטּורין הּבעלים - ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹליּגח
לאדם. אּלא ולדֹות ְְְִֵֶָָָָּבדמי

ּכמי„. ׁשּזה ולדֹות; ּדמי מׁשּלם - ילדיה ויצאּו ׁשפחה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנגח
ולדֹות דמי חצי מׁשּלם - ּתם היה ואם מעּברת. חמֹור ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנגח

ִמּגּופֹו.
ׁשוה‰. זֹו ׁשפחה היתה ּכּמה אֹומדין אֹותּה? ׁשמין ְְְִִִֵַַָָָָָָָָּכיצד

לבעליה ונֹותן עּתה, ׁשוה היא וכּמה מעּברת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה
הּקצּוב הּכפר מׁשּלם - הּׁשפחה המית ואם חציֹו. אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּפחת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ְְְִֵֶַַַָבּתֹורה
.Âׁשאם ּפי על אף האדם, את ונגח לבהמה ׁשּנתּכּון ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשֹור

ואם ּבנזק. חּיב - ּבֹו חבל אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפטּור ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָהמיתֹו
ׁשלם. נזק - מּועד ואם מּגּופֹו, נזק חצי מׁשּלם - הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּתם

.Êואין נפׁשֹות, ּדיני אֹותֹו ּדנין - והּזיק ׁשהמית ּתם ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָׁשֹור
אֹותֹו ּדנין - והּזיק ׁשהמית ּומּועד ממֹונֹות; ּדיני אֹותֹו ְִִִִִִֵֵֶָָָָּדנין
ודנּוהּו קדמּו נפׁשֹות. ּדיני אֹותֹו ודנין וחֹוזרין ממֹונֹות, ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָּדיני
ממֹונֹות. ּדיני אֹותֹו ודנין חֹוזרין - ּתחּלה נפׁשֹות ְְְְִִִִִֵֵָָָָדיני

.Áאחר ּברדּיתֹו ׁשהׁשּביח הּׁשבח מן מׁשּתּלם? ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּומהיכן
ּבעלים לֹו אין לסקילה ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון ּדינֹו; ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנגמר
אֹותֹו ּדנין אין - ּוברח נפׁשֹות דיני ּדנּוהּו ּבנזקיו. ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּיתחּיבּו

ממֹונֹות. ִֵָּדיני
.Ë;קדֹוׁש אינֹו - ּבעליו והקּדיׁשֹו האדם את ׁשהמית ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשֹור

החזירֹו מכּור; אינֹו - מכרֹו מפקר; אינֹו - הפקירֹו אם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶָָָֻוכן
ּבהנ אסּור ּבּׂשרֹו - ׁשחטֹו חזרה; אינּה - לבעליו אה.ׁשֹומר ְְְֲֲִֵֵַָָָָָָָָָָ

עד אבל לסקילה; ּדינֹו ׁשּנגמר אחר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָּבּמה
ואם מקּדׁש; - הקּדיׁשֹו אם לסקילה, ּדינֹו נגמר ְְְְְִִִִִִִִֶַָָֹֻׁשּלא
החזירֹו מכּור; זה הרי - מכרֹו מפקר; הּוא הרי - ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָָֻהפקירֹו
זה הרי - ּוׁשחטֹו קדם ואם מחזר; זה הרי - לבעליו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשֹומר

ּבאכילה. ֲִַָָֻמּתר
.Èּכּלן - אחרים ּבׁשורים ׁשּנתערב ּדינֹו נגמר ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻׁשֹור

הּׁשֹור, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָּפטּורין;
אפּלּו ּבאחרים, נתערב ּכ ואחר ּדינֹו נגמר האדם. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָּכדין
ּבהמה ּכדין ּבהנאה, ואסּורין ונקּברין נסקלים; ּכּלן - ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבאלף

ְִֶֶנסקלת.
.‡Èּבהמה ּכל וכן האדם, את ׁשהמיתה מעּברת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻּפרה

נגחה, ועּברה היא ּכמֹוה; עּברּה הרי - עברה ּבּה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָֻֻׁשּנעבדה
נרּבעה. ועּברה ְְְִִָָָֻהיא

.·Èנגמר ׁשּלא עד אם נתעּברה: ּכ ואחר והמיתה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנגחה
ילדה ואם מּתר; ולדּה - ּדין ּגמר קדם וילדה נתעּברה, ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָֹֻּדינּה
ואם הּוא. אּמֹו יר ׁשהעּבר אסּור, ולדּה - ּדין ּגמר ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻאחר
ׁשּימּותּו עד ּבכּפה ּכּלם את ּכֹונסין - ּבאחרים זה ולד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻנתערב

ָׁשם.
.‚Èׁשהרי זכה, ּבֹו הּקֹודם ּכל - עדיו ׁשהּוּזמּו הּנסקל ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשֹור

רבעהּו, ׁשּבעליו העידּו ואם ּבעליו. הפקירּוהּו ּדינֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָמּׁשּנגמר
לא ּומׁשכֹו והּקֹודם לבעליו, הּׁשֹור הרי - העדים את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹוהזים
עדי וׁשאּלּו חטא ׁשּלא ּבעצמֹו יֹודע ׁשהּבעל ׁשּכיון ּבֹו; ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹזכה

הפקיר. לא להזּמם, מיחל הּוא והרי הם, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשקר
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ׁשּיׁש‡. חּלין ּבהמת על הּקרּבן ּבעל ׁשּיאמר הּוא ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּתמּורה
לֹומר, צרי ואין זֹו. חליפת זֹו הרי אֹו זֹו, ּתחת זֹו הרי ְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָלֹו:
ׁשהיא - זֹו עֹולה ּתחת אֹו זֹו חּטאת ּתחת זֹו הרי אמר: ֲִִֵֶַַַַַַָָָאם
ּבתֹו לי ׁשּיׁש חּטאת ּתחת זֹו הרי אמר: אם וכן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּתמּורה.
ּתמּורה. זֹו הרי - ּפלֹוני ּבמקֹום לי ׁשּיׁש עֹולה ּתחת אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהּבית
ּתחת זֹו הרי חּלין: ּבהמת על אמר אם אבל לֹו. ׁשּיׁש ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוהּוא
אמר: אם וכן ּכלּום. אמר לא - חּטאת ּתחת זֹו הרי אֹו ְְֲִֵֵַַַַַָָָָֹעֹולה

ּתמּורה. אינּה - זֹו על מחּללת זֹו ְְֲֵֵֶֶַָָֻהרי
ׁשּנפל·. הקּדׁש ואחת חּלין אחת ּבהמֹות, ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהיּו

זֹו ּתחת זֹו הרי ואמר: חּלין ּבהמת על ידֹו הּניח מּום, ְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻּבּה
ואמר: הּקדׁש ּבהמת על ידֹו הּניח ולֹוקה. ּתמּורה זֹו הרי -ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
זֹו ואין החּלין, ּבהמת על חּללּה זה הרי - זֹו ּתחת זֹו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהרי

הּבהמה. ּבזֹו מּום ּבעלת ּכפֹודה אּלא ְְְְֲֵֶֶַַַָָָּתמּורה,
ּבעלת‚. מהן ואחת מזּבח, קדׁשי ּבהמֹות ׁשלׁש לפניו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיּו

ּתמימֹות ּבהמֹות וׁשלׁש לפדיֹון, עֹומדת היא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָמּום
החּלין מן ׁשּתים הרי - אּלּו ּתחת אּלּו הרי ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֻֻחּלין,
עליהם ולֹוקה ּתמּורה, ּתמּורתן הּתמימֹות ׁשּתים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּתחת
ׁשּנתחּללה מּום ּבעלת ּתחת היא הּׁשליׁשית והּבהמה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָׁשּתים;
לפניו ׁשּיׁש ׁשּכיון ּבּה. להמיר ולא נתּכּון ּולחּללּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹעליה,
חזקה - החּלּול והּוא הּתר, ודר הּתמּורה, והיא אּסּור, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּדר
אינֹו ּולפיכ האּסּור, ועֹוּׂשה ההּתר מּניח אדם ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיא
ּתחת אּלּו ּבהמֹות עּׂשר אמר: אם וכן מלקּיֹות. ׁשלׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלֹוקה

ואחת אּלּו, ּבהמֹות אּלאעּׂשר לֹוקה אינֹו - מּום ּבעלת מהן ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ולא נתּכּון לחּללּה העּׂשירית ׁשהּבהמה מלקּיֹות; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּתׁשע
הֹואיל הרּבה, ּבמלקּיֹות זה ׁשהחזק ּפי על ׁשאף ּבּה. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻלהמיר
האּסּור. ועֹוּׂשה ההּתר ּדבר מּניח אינֹו - הּתר ּדר ׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָויׁש
ּוׁשּתי מּום, ּבעלת מהן ואחת הקּדׁש ׁשל בהמֹות ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּתי
אּלּו הרי ואמר: מּום, ּבעלת מהן ואחת חּלין ׁשל ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻבהמֹות
אחת, ולֹוקה הּתמימה ּתמּורת הּתמימה הרי - אּלּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָּתחת
ההּתר מּניח ׁשאינֹו הּמּום; ּבעלת על מחּללת הּמּום ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַֻּובעלת

האּסּור. ְִֶָועֹוּׂשה
קּימים,„. ּדבריו - ּוׁשלמים עֹולה ּתמּורת זֹו הרי ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהאֹומר:

ּתמּורת דמיה ּובחצי עֹולה ּתמּורת דמיה ּבחצי ויביא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָותּמכר
אם ׁשלמים, ּותמּורת עֹולה ּתמּורת זֹו הרי אמר: ְְְְֲִִִֵַַַָָָָׁשלמים.
ּבּתחּלה נתּכּון לא ואם קּימים; ּדבריו - מּתחּלה לכ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹנתּכּון
ּפי על אף ׁשלמים, ּתמּורת ואמר וחזר עֹולה, לתמּורת ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָאּלא
ראׁשֹון, לׁשֹון אּלא ּתֹופּׂשין אין - דּבּור ּכדי ּבתֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשחזר

ּבלבד. עֹולה ּתמּורת היא ְְֲִִֵַַַָוהרי

ה'תשע"א טבת י"ג שני יום

ׁשליׁשי ¦¦§¤¤ּפרק

ּתקרב‡. - העֹולה ּתמּורת לּקרב? הּתמּורֹות ּדין ְְְִִִֵֵַַַַָָָּכיצד
ּתרעה - מּום ּבעלת אֹו נקבה ּתמּורתּה היתה ואם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָעֹולה.
עֹולה. ּבדמיה ויביא ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּנקבה
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתמּות, - החּטאת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻּתמּורת
דמי ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - האׁשם הּתמּורת ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
טעּונה ּדבר, לכל ּכּׁשלמים - הּׁשלמים ּתמּורת ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָלנדבה.
ּכּתֹודה, - הּתֹודה ּתמּורת וׁשֹוק. חזה ּותנּופת ּונסכים ְְְְִִֶַַַַָָָָָָסמיכה
ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לחם, טעּונה ׁשאינּה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא
יֹום חצֹות קדם ּבּה המיר אם הּפסח: ּתמּורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֻהּמקּדׁשין.
ׁשּיּפל עד תרעה אּלא קרבה, ּתמּורתֹו אין - עּׂשר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹארּבעה
חצֹות אחר ּבּה המיר ואם ׁשלמים; ּבדמיה ויביא מּום, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבּה
הּבכֹור ּתמּורת ׁשלמים. ּתקרב עצמּה הּתמּורה הרי -ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
הּוא, לה' ּבּבכֹור: ׁשּנאמר לעֹולם. קרבין אינם - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמעּׂשר
ודין קרבה; ּתמּורתֹו ואין קרב, הּוא למדּו: הּׁשמּועה ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָמּפי
ותאכל. מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ּתמּורתן ּכּבכֹור. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמעּׂשר

לּבעלים.·. - הּמעּׂשר ּותמּורת לּכהנים, - הּבכֹור ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָֹּתמּורת
ּכמֹו מּום, ּבהן ׁשּנפל ּומעּׂשר ּבכֹור ּפֹודין ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּוכׁשם
ּתמּורתן. ּפֹודים אין ּכ מזּבח, אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

ּתמּורתּה‚. - ׁשלמים וחציּה עֹולה חציּה ׁשהקּדיׁשּה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה
ּתחּלת מּפני קרבה ׁשאינּה הקּדׁש ּבהמת ּכל וכן ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמֹוה.
ּתמּורה זֹו ּבהמה חצי : אמר ּכמֹוה. ּתמּורתּה הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָהקּדׁשּה
וחציּה עֹולה חציּה עֹולה. ּתקרב זֹו הרי - עֹולה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָוחציּה
זֹו הרי - מעּׂשר וחציּה ּתמּורה חציּה עֹולה. ּתקרב - ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעּׂשר

קרבה. ואינּה ְְֵֵֵָָָספק,
ּתמימה,„. לֹומר צרי ואין עֹובר, מּום ּבעלת ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמקּדיׁש

אחר ּבּה והמיר ונפּדית, קבּוע מּום ּבּה נֹולד ּכ ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָואחר
אּלא נפּדית, ואינּה קרבה ואינּה ּתמּורה, זֹו הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשּנפּדית
קדּׁשה מּכח ׁשּבאה מּפני - קרבה אינּה ׁשּתמּות. עד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻמּניחּה
ּפדיֹונּה. לתּפּׂש קדּׁשתּה ּבכח ׁשאין - נפּדית ואינּה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻדחּויה,

הרי‰. - מּתחּלתן קבּועין מּומין ּבעלי ׁשהיּו הּתמּורֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכל
מּתרין ׁשּיהיּו ּכדי ּדבר לכל לחּלין יֹוצאין ואינן יּפדּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻאּלּו

ׁש ּפדיֹונן. אחר ועבֹודה עלּבגּזה ּבתמּורה חלה הּקדּׁשה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
ּכאן האמּור ורע ּבטֹוב, רע אֹו ׁשּנאמר: קבּוע, מּום ְְֱֲֶֶַַַַַַָָָָּבעלת
ּפי על ואף לקרּבן, ראּוי ׁשאינֹו ּבֹו וכּיֹוצא מּום ּבעל ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהּוא

ּקדׁש. יהיה ּבֹו ּכתּוב ְִֵֶֶָֹכן
.Â- הּתערֹובֹות מן ּבאחת והמיר ּבזבחים ׁשּנתערבה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָעֹולה

היא עֹולה ּתמּורת אם ואֹומר: אחרת ּבהמה מביא זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי
- זֹו היא ׁשלמים ּתמּורת ואם ׁשלמים, זֹו ּבהמה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָזֹו
הּתמּורה עם ׁשהביא הּבהמה ונמצא עֹולה. זֹו ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהרי
ּבאחת והמיר חזר ּבזה. זה ׁשּנתערבּו ּוׁשלמים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכעֹולה
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ׁשּיׁש‡. חּלין ּבהמת על הּקרּבן ּבעל ׁשּיאמר הּוא ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּתמּורה
לֹומר, צרי ואין זֹו. חליפת זֹו הרי אֹו זֹו, ּתחת זֹו הרי ְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָלֹו:
ׁשהיא - זֹו עֹולה ּתחת אֹו זֹו חּטאת ּתחת זֹו הרי אמר: ֲִִֵֶַַַַַַָָָאם
ּבתֹו לי ׁשּיׁש חּטאת ּתחת זֹו הרי אמר: אם וכן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּתמּורה.
ּתמּורה. זֹו הרי - ּפלֹוני ּבמקֹום לי ׁשּיׁש עֹולה ּתחת אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהּבית
ּתחת זֹו הרי חּלין: ּבהמת על אמר אם אבל לֹו. ׁשּיׁש ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוהּוא
אמר: אם וכן ּכלּום. אמר לא - חּטאת ּתחת זֹו הרי אֹו ְְֲִֵֵַַַַַָָָָֹעֹולה

ּתמּורה. אינּה - זֹו על מחּללת זֹו ְְֲֵֵֶֶַָָֻהרי
ׁשּנפל·. הקּדׁש ואחת חּלין אחת ּבהמֹות, ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהיּו

זֹו ּתחת זֹו הרי ואמר: חּלין ּבהמת על ידֹו הּניח מּום, ְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻּבּה
ואמר: הּקדׁש ּבהמת על ידֹו הּניח ולֹוקה. ּתמּורה זֹו הרי -ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
זֹו ואין החּלין, ּבהמת על חּללּה זה הרי - זֹו ּתחת זֹו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהרי

הּבהמה. ּבזֹו מּום ּבעלת ּכפֹודה אּלא ְְְְֲֵֶֶַַַָָָּתמּורה,
ּבעלת‚. מהן ואחת מזּבח, קדׁשי ּבהמֹות ׁשלׁש לפניו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיּו

ּתמימֹות ּבהמֹות וׁשלׁש לפדיֹון, עֹומדת היא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָמּום
החּלין מן ׁשּתים הרי - אּלּו ּתחת אּלּו הרי ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֻֻחּלין,
עליהם ולֹוקה ּתמּורה, ּתמּורתן הּתמימֹות ׁשּתים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּתחת
ׁשּנתחּללה מּום ּבעלת ּתחת היא הּׁשליׁשית והּבהמה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָׁשּתים;
לפניו ׁשּיׁש ׁשּכיון ּבּה. להמיר ולא נתּכּון ּולחּללּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹעליה,
חזקה - החּלּול והּוא הּתר, ודר הּתמּורה, והיא אּסּור, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּדר
אינֹו ּולפיכ האּסּור, ועֹוּׂשה ההּתר מּניח אדם ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיא
ּתחת אּלּו ּבהמֹות עּׂשר אמר: אם וכן מלקּיֹות. ׁשלׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלֹוקה

ואחת אּלּו, ּבהמֹות אּלאעּׂשר לֹוקה אינֹו - מּום ּבעלת מהן ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ולא נתּכּון לחּללּה העּׂשירית ׁשהּבהמה מלקּיֹות; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּתׁשע
הֹואיל הרּבה, ּבמלקּיֹות זה ׁשהחזק ּפי על ׁשאף ּבּה. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻלהמיר
האּסּור. ועֹוּׂשה ההּתר ּדבר מּניח אינֹו - הּתר ּדר ׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָויׁש
ּוׁשּתי מּום, ּבעלת מהן ואחת הקּדׁש ׁשל בהמֹות ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּתי
אּלּו הרי ואמר: מּום, ּבעלת מהן ואחת חּלין ׁשל ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻבהמֹות
אחת, ולֹוקה הּתמימה ּתמּורת הּתמימה הרי - אּלּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָּתחת
ההּתר מּניח ׁשאינֹו הּמּום; ּבעלת על מחּללת הּמּום ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַֻּובעלת

האּסּור. ְִֶָועֹוּׂשה
קּימים,„. ּדבריו - ּוׁשלמים עֹולה ּתמּורת זֹו הרי ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהאֹומר:

ּתמּורת דמיה ּובחצי עֹולה ּתמּורת דמיה ּבחצי ויביא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָותּמכר
אם ׁשלמים, ּותמּורת עֹולה ּתמּורת זֹו הרי אמר: ְְְְֲִִִֵַַַָָָָׁשלמים.
ּבּתחּלה נתּכּון לא ואם קּימים; ּדבריו - מּתחּלה לכ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹנתּכּון
ּפי על אף ׁשלמים, ּתמּורת ואמר וחזר עֹולה, לתמּורת ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָאּלא
ראׁשֹון, לׁשֹון אּלא ּתֹופּׂשין אין - דּבּור ּכדי ּבתֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשחזר

ּבלבד. עֹולה ּתמּורת היא ְְֲִִֵַַַָוהרי
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ּתקרב‡. - העֹולה ּתמּורת לּקרב? הּתמּורֹות ּדין ְְְִִִֵֵַַַַָָָּכיצד
ּתרעה - מּום ּבעלת אֹו נקבה ּתמּורתּה היתה ואם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָעֹולה.
עֹולה. ּבדמיה ויביא ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּנקבה
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתמּות, - החּטאת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻּתמּורת
דמי ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - האׁשם הּתמּורת ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
טעּונה ּדבר, לכל ּכּׁשלמים - הּׁשלמים ּתמּורת ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָלנדבה.
ּכּתֹודה, - הּתֹודה ּתמּורת וׁשֹוק. חזה ּותנּופת ּונסכים ְְְְִִֶַַַַָָָָָָסמיכה
ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לחם, טעּונה ׁשאינּה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא
יֹום חצֹות קדם ּבּה המיר אם הּפסח: ּתמּורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֻהּמקּדׁשין.
ׁשּיּפל עד תרעה אּלא קרבה, ּתמּורתֹו אין - עּׂשר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹארּבעה
חצֹות אחר ּבּה המיר ואם ׁשלמים; ּבדמיה ויביא מּום, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבּה
הּבכֹור ּתמּורת ׁשלמים. ּתקרב עצמּה הּתמּורה הרי -ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
הּוא, לה' ּבּבכֹור: ׁשּנאמר לעֹולם. קרבין אינם - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמעּׂשר
ודין קרבה; ּתמּורתֹו ואין קרב, הּוא למדּו: הּׁשמּועה ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָמּפי
ותאכל. מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ּתמּורתן ּכּבכֹור. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמעּׂשר

לּבעלים.·. - הּמעּׂשר ּותמּורת לּכהנים, - הּבכֹור ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָֹּתמּורת
ּכמֹו מּום, ּבהן ׁשּנפל ּומעּׂשר ּבכֹור ּפֹודין ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּוכׁשם
ּתמּורתן. ּפֹודים אין ּכ מזּבח, אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

ּתמּורתּה‚. - ׁשלמים וחציּה עֹולה חציּה ׁשהקּדיׁשּה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה
ּתחּלת מּפני קרבה ׁשאינּה הקּדׁש ּבהמת ּכל וכן ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמֹוה.
ּתמּורה זֹו ּבהמה חצי : אמר ּכמֹוה. ּתמּורתּה הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָהקּדׁשּה
וחציּה עֹולה חציּה עֹולה. ּתקרב זֹו הרי - עֹולה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָוחציּה
זֹו הרי - מעּׂשר וחציּה ּתמּורה חציּה עֹולה. ּתקרב - ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעּׂשר

קרבה. ואינּה ְְֵֵֵָָָספק,
ּתמימה,„. לֹומר צרי ואין עֹובר, מּום ּבעלת ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמקּדיׁש

אחר ּבּה והמיר ונפּדית, קבּוע מּום ּבּה נֹולד ּכ ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָואחר
אּלא נפּדית, ואינּה קרבה ואינּה ּתמּורה, זֹו הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשּנפּדית
קדּׁשה מּכח ׁשּבאה מּפני - קרבה אינּה ׁשּתמּות. עד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻמּניחּה
ּפדיֹונּה. לתּפּׂש קדּׁשתּה ּבכח ׁשאין - נפּדית ואינּה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻדחּויה,

הרי‰. - מּתחּלתן קבּועין מּומין ּבעלי ׁשהיּו הּתמּורֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכל
מּתרין ׁשּיהיּו ּכדי ּדבר לכל לחּלין יֹוצאין ואינן יּפדּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻאּלּו

ׁש ּפדיֹונן. אחר ועבֹודה עלּבגּזה ּבתמּורה חלה הּקדּׁשה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
ּכאן האמּור ורע ּבטֹוב, רע אֹו ׁשּנאמר: קבּוע, מּום ְְֱֲֶֶַַַַַַָָָָּבעלת
ּפי על ואף לקרּבן, ראּוי ׁשאינֹו ּבֹו וכּיֹוצא מּום ּבעל ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהּוא

ּקדׁש. יהיה ּבֹו ּכתּוב ְִֵֶֶָֹכן
.Â- הּתערֹובֹות מן ּבאחת והמיר ּבזבחים ׁשּנתערבה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָעֹולה

היא עֹולה ּתמּורת אם ואֹומר: אחרת ּבהמה מביא זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי
- זֹו היא ׁשלמים ּתמּורת ואם ׁשלמים, זֹו ּבהמה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָזֹו
הּתמּורה עם ׁשהביא הּבהמה ונמצא עֹולה. זֹו ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהרי
ּבאחת והמיר חזר ּבזה. זה ׁשּנתערבּו ּוׁשלמים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכעֹולה
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אחר זבח מביא - המיר מהן זֹו ּבאי ידּוע ואין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָמּׁשתיהן
ּתמּורה ּתמּורת אם הּׁשנּיה: הּתמּורה על ואֹומר ּביתֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָמּתֹו
ׁשלמים אֹו עֹולה ּתמּורת ואם חּלין, ׁשהביא זֹו הרי - זֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻהיא
ׁשהביא זה והרי ׁשלמים. אֹו עֹולה ׁשהביא זה הרי - ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהיא
ּוכבר ּבזה. זה ׁשּנתערבּו ּותמּורה ּכזבח הּׁשנּיה הּתמּורה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָעם

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות הּתערֹובֹות דין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֻּבארנּו
.Êמהן ּבאחד והמיר ּבמעּׂשר אֹו ּבבכֹור ׁשּנתערבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשלמים

ויּפדה, מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה אּלא יקרב, לא זה הרי -ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו כּמעּׂשר אֹו ּכּבכֹור ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָויאכל

ה'תשע"א טבת י"ד שלישי יום

רביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ּתמּורת‡. ּוולד ׁשלמים ולד הּקדׁשים? ולדֹות ּדין ְְְְְֳִִִֵַַַַַַָָּכיצד
ּכ עצמן והן ּכׁשלמים, אּלּו הרי - ּדבר.ׁשלמים לכל ׁשלמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָ

אּלא ּכתֹודה, יקרבּו אּלּו הרי - ּתמּורה ּוולד הּתֹודה ולד ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָוכן
הּתֹודה עם אּלא לחם מביאין ׁשאין לחם. טעּונין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשאינן
ולא ולדּה על ולא - עליו הּתֹודה; זבח על ׁשּנאמר: ְְְְֱֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹעצמּה,
ּבולדֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורתּה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָעל
נּכר מעּׂשיו ׁשּמּתֹו קרבין. אינן - ולדֹות ולדי אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעצמן;
קֹונסין ּולפיכ עדרים, עדרים מהן לגּדל אֹותן מׁשהה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

יקריבם. ולא ְְִֵַֹאֹותֹו
ּתמּורתּה.·. ולד לֹומר צרי ואין ימּות, החּטאת ְְְְִֵַַַַַָָָָָולד
זֹו‚. הרי - חי ארּבעה ּבן ּבּה ּומצא החּטאת את ְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשֹוחט

הם אּמן ּבמעי הּקדׁשים ׁשּולדי החּטאת; ּכבּׂשר ְְְֱֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָנאכלת
ְִקדֹוׁשים.

ירעּו„. - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד האׁשם ּתמּורת ְְְְְִַַַַָָָָָָָולד
ילדה ואם לנדבה. דמיהן ויּפלּו ויּמכרּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹעד
הפריׁש עֹולה. יקרב עצמֹו הּולד - אׁשמֹו ׁשהקריב אחר ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָזכר
מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּובנּה היא ּתרעה - וילדה לאׁשמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹנקבה
אׁשמֹו הקריב ּכבר ואם אׁשמֹו. ׁשניהם ּבדמי ויביא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָָָָויּמכרּו

לנדבה. דמיהן יּפלּו -ְְְִִֵֶָָ
הרי‰. - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד העֹולה ּתמּורת ְְְְֲֵַַַַָָָָָָולד

לעֹולתֹו נקבה הפריׁש עֹולה. יקרבּו עצמן והן ּכעֹולה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָאּלּו
מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - זכר ׁשּילדה ּפי על אף ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹוילדה,
ׁשּכל הּקרּבנֹות, ּבמעּׂשה ּבארנּו ּכבר עֹולה. ּבדמיו ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָויביא
הּמעֹות ׁשּיּתן הּוא לנדבה, יּפלּו אֹומרין ׁשאנּו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָמקֹום
ּובית הם, ּכּמה ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּׁשֹופרֹות
מּׁשל ונסּכיהם נדבה, עֹולֹות הּמעֹות ּבאֹותן מקריבין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּדין
עצמֹו הּוא ׁשּנאמר מקֹום אבל סמיכה. טעּונֹות ואינן ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹצּבּור,
סמיכה, טעּונה זֹו הרי - עֹולה ּבדמיו יביא אֹו עֹולה ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָיקרב

מּׁשּלֹו. ְִֶֶָָּונסכיה
.Â,הּבכֹור ּתמּורת ולד הּמעּׂשר, ּתמּורת [ּוולד] הּמעּׂשר, ְְְְְְֲֲֵֵַַַַַַַַַַולד

אּלא יקרבּו, לא אּלּו הרי - העֹולם סֹוף עד ולדֹותיהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּוולדי
ּבהן ׁשּנפל ּוכמעּׂשר ּכבכֹור ויאכלּו, מּום ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹירעּו
ּותמּורתֹו מעּׂשר ולדֹות לּכהן, - הּבכֹור ּתמּורת ולדֹות ְְְְְֲֵֵַַַַַַָֹמּום.

לבעליו. -ְִָָ
.Êאּמֹו היתה אם הּפסח: ּכתמּורת - הּפסח ּתמּורת ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָולד

ׁשּתּמכר דינּה היה ואם ׁשלמים; יקרב ולדּה - ׁשלמים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָקרבה
ּבדמיו ויביא נמּכר ולדּה אף - ׁשלמים ּבדמיה ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָָויביא
מעּברת ׁשהפריׁשּה אֹו וילדה, לפסחֹו נקבה הפריׁש ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָֻׁשלמים.
ּפסח. ּבדמיהן ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ּוולדּה היא -ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
הּפסח אחר ׁשּילדה אֹו הּפסח אחר עד זֹו נקבה נׁשארה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָואם
ּבדמיהן ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּוולדּה היא ּתרעה -ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ְִָׁשלמים.
.Áטמטּום ׁשּילדּו אֹו ּדפן, דר ׁשּיצאּו הּקדׁשים ְְְְֳִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻולדֹות

ּבדמיהן ויביא יּפדּו, אּלּו הרי - ּוטרפה וכלאים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָואנּדרֹוגינֹוס
זֹו. ׁשל ולד ּבדמי להביא הראּוי ְְְִִֵֶָָָָָָָקרּבן

.Ë,ּדבר לכל הּתמימה ּכולד הּוא הרי - מּום ּבעלת ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָולד
לֹו. ּכראּוי ְְִַָָויקרב

.Èאסּורים הם והרי יּקברּו, - ׁשליא אֹו נפל ׁשהּפילּו ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָקדׁשים
ֲַָָּבהנאה.

.‡Èּבלא עֹובר - לקדּׁשה מּקדּׁשה הּקדׁשים את ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻהמׁשּנה
יעּׂשּנּו ׁשּלא - אתֹו איׁש יקּדיׁש לא ּבּבכֹור: ׁשּנאמר ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹתעּׂשה;
מׁשּנין ׁשאין הּקדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ׁשלמים. אֹו ְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָעֹולה
ּבדק קדׁשי ואחד מזּבח קדׁשי אחד לקדּׁשה, מּקדּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻאֹותן
לבדק יׁשּנה לא - ההיכל לבדק הקּדיׁש אם ? ּכיצד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּבית.

זה. לאו על לֹוקין ואין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמזּבח.
.·Èהקּדׁש לּמזּבח להקּדיׁשֹו הּבכֹור על מערימין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד

לה' יבּכר אׁשר ׁשּנאמר: ׁשּיּולד. קדם ּבּבטן מקּדיׁשֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻאחר?
אּתה אבל מקּדיׁשֹו, אּתה אי מּׁשּיבּכר - אתֹו איׁש יקּדיׁש ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹֹֻלא
ׁשל ּׁשּבמעיה מה לֹומר: לֹו יׁש לפיכ ּבּבטן. ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמקּדיׁשֹו
יכֹול אינֹו אבל עֹולה. זֹו הרי - זכר הּוא אם זֹו, ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָמבּכרת
ּכדי מּקדּׁשתֹו אֹותֹו להפקיע יכֹול ׁשאינֹו ׁשלמים, זבחי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻלֹומר
- עֹולה יהיה ראׁשֹו רב יציאת עם אמר: ואם ּבֹו. ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹלהנֹות

עֹולה. ואינֹו ּבכֹור זה ְְֲֵֵֶָהרי
.‚Èקדּׁשה עּברּה להקּדיׁש הקּדׁש ּבהמת על מערימין ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻואין

מּמעי הּקדׁשים ׁשּולדֹות אּמֹו; ּכקדּׁשת הּוא הרי אּלא ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻאחרת,
ּכקדּׁשת מהן עּבר ּכל והרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו קדֹוׁשים, הם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻאּמם
ּבּבכֹור, ׁשעּׂשה ּכדר ּבּבטן לׁשּנֹותֹו יכֹול ואינֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּמֹו,
חּקי ׁשּכל ּפי על אף ׁשּמתקּדׁש. הּוא ּביציאתֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשהּבכֹור
ראּוי מעילה, ּבסֹוף ׁשּבארנּו ּכמֹו הם, ּגזרֹות ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָהּתֹורה
לֹו ּתן - טעם לֹו לּתן יכֹול ּׁשאּתה מה וכל ּבהן, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלהתּבֹונן
הבין ׁשלמה ׁשהּמל הראׁשֹונים, חכמים אמרּו הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹטעם.
ׁשאמר ׁשּזה לי, יראה הּתֹורה. חּקי ּכל ׁשל הּטעמים ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻרב
ואם ׁשאמר: ּכענין ּקדׁש, יהיה ּותמּורתֹו הּוא והיה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּכתּוב:
עליו. ערּכ ּכסף חמיׁשית ויסף ּביתֹו את יגאל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמקּדיׁש
ׁשּטבע הרע. יצרֹו ּוקצת האדם מחׁשבת לסֹוף ּתֹורה ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָירדה

ממֹונ על ולחּוס קנינֹו להרּבֹות נֹוטה אדם ּפיׁשל על ואף ֹו, ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָ
ּבפחֹות ויפּדה ונחם ּבֹו ׁשחזר אפׁשר - והקּדיׁש ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנדר
וכן חמׁש. יֹוסיף - לעצמֹו ּפדה אם ּתֹורה: אמרה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹמּׁשויֹו.
ׁשאינֹו וכיון ּבֹו, יחזר ׁשּמא הּגּוף, קדּׁשת ּבהמה הקּדיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻאם
רׁשּות לֹו ּתּתן ואם מּמּנה; ּבפחּותה יחליפּנה לפּדֹותּה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָיכֹול
הּוא. טֹוב ויאמר ּברע הּיפה יחליף - ּביפה הרע ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֹלהחליף
החליף אם ּוקנסֹו יחליף, ׁשּלא ּבפניו הּכתּוב סתם ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹלפיכ
הּדברים אּלּו וכל ּקדׁש. יהיה ּותמּורתֹו הּוא והיה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹואמר:
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אּלא אינן הּתֹורה ּדיני ורב ּדעֹותיו. ּולתּקן יצרֹו את לכף ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּכדי
ּכל ּוליּׁשר הּדעֹות לתּקן העצה מּגדֹול מרחֹוק ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָעצֹות
ּבמעצֹות ׁשליׁשים ל כתבּתי הלא אֹומר: הּוא וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֹהּמעּׂשים.
אמת אמרים להׁשיב אמת, אמרי קׁשט להֹודיע ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶַָָָָודעת.

.ְְֶֹלׁשלחי
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּתמּורה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָָסליקּו

ׁשּׁשה, הלכֹותיו הּקרּבנֹות. ספר והּוא ּתׁשיעי, ספר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָנגמר
הן: ואּלּו וארּבעים, חמּׁשה ְְְְֲִִֵֵַָָָָּופרקיו

ׁשלׁשה - חגיגה הלכֹות ּפרקים. עּׂשרה - ּפסח קרּבן ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָהלכֹות
- ׁשגגֹות הלכֹות ּפרקים. ׁשמֹונה - ּבכֹורֹות הלכֹות ְְְְְְְִִִִָָָָּפרקים.
חמּׁשה - ּכּפרה מחּסרי הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָֻחמּׁשה
לי ּברא טהֹור לב ּפרקים. ארּבעה - ּתמּורה הלכֹות ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָּפרקים.

ּבקרּבי חּדׁש נכֹון ורּוח ְְְֱִִִֵַַָֹאלהים

ה'תשע"א טבת ט"ו רביעי יום

dxdh xtq `Ede ixiVr xtq¥¤£¦¦§¥¤¨¢¨
סּדּורן: וזהּו ׁשמֹונה. ְְְִִֶֶָָהלכֹותיו

הלכֹות ג. אדּמה. ּפרה הלכֹות ב. מת. טמאת הלכֹות ְְְְֲִִִֵַָָָֻֻא.
ׁשאר הלכֹות ה. ּומֹוׁשב. מׁשּכב הלכֹות ד. צרעת. ְְְְְִִִַַַָָָָֻטמאת
ּכלים. הלכֹות ז. אכלין. טמאת הלכֹות ו. הּטמאֹות. ְְְְֲֳִִִִֵַַָֻֻאבֹות

מקואֹותח. ְְִִָהלכֹות

zn z`nh zFkld¦§ª§©¥
מת. טמאת דין והּוא אחת. עּׂשה ְְְֲִִֵֵַַַַֻמצות

אּלּו: ּבפרקים זאת מצוה ְְִִִֵֵָָֹּובאּור

ראׁשֹון ּפרק
znz̀nehzekld

¤¤¦

ׁשבעה.‡. טמאת ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהּמת
ּבמת הּנגע ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, מפרׁשין ואהל מּגע ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻוטמאת
אל הּבא ּכל ונאמר: ימים; ׁשבעת וטמא אדם נפׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלכל

ימים. ׁשבעת יטמא ּבאהל אׁשר וכל ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהאהל
אם·. הּדברים: וחמר וקל הּׁשמּועה. מּפי מּׂשא ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֻטמאת

מטּמאה ּבאהל, מטּמאה ואינּה ערב טמאת ׁשהיא ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻנבלה,
ׁשּכן?! ּכל לא הּמת נבלתם; את והּנּׂשא ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבמּׂשא,
אף ערב; טמאת מּׂשאּה ערב, טמאת ׁשּמּגעּה ּנבלה, ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּומה
אין ׁשבעה. טמאת מּׂשאֹו ׁשבעה, טמאת ׁשּמּגעֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻהּמת,
ויראה ּתֹורה. דין אּלא סֹופרים, מּדברי ּבמת מּׂשא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻטמאת
לפי הּבת, מאּסּור ׁשּׁשתק ּכדר הּכתּוב מּמּנה ׁשּׁשתק ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלי,
ּבּׂשר אכילת מאּסּור וׁשתק הּבת, ּבת אפּלּו ּבפרּוׁש ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאסר
מּטמאת ׁשתק ּכ ּבּׁשּולֹו; אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשאסר לפי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻּבחלב,
ׁשּכן ּכל אהלֹו, טמאת אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשּטּמא לפי ּבמת, ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמּׂשא

ַָמּׂשאֹו.
ּבׁשאר‚. ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּגע ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת

ּבין עצמּה, ּבּטמאה ּבבּׂשרֹו האדם ׁשּנגע הּוא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻהמטּמאים,
זה הרי - ּבלׁשֹונֹו ואפּלּו ּבּׂשרֹו, ּבׁשאר ּבין ּברגלֹו ּבין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָּבידֹו
נטמא. - ּבׁשּניו אֹו ּבצּפרניו נגע ׁשאם לי, נראה וכן ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָנטמא.
ּתחב אם אבל ּכּגּוף. הם הרי - לּגּוף מחּברים ׁשהם ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּכיון

ולא טהֹור אדם ׁשל ּגרֹונֹו לתֹו והכניסּה ּבכֹוׁש טמאה ְְְְְְְִִֶָָָָָָָֹֻאדם
מּלמּטה אּׁשה ׁשל מעי לתֹו ׁשהכניסּה אֹו ּבלׁשֹונֹו, ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָנגעה
ׁשהרי זה, מּגע מּׁשּום הּבֹולע נטמא לא - ּבבּׂשרּה נגעה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹולא

נגיעה. אינּה ּפנים ׁשּנגיעת ּבבּׂשרֹו, נגעה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹלא
מּגע„. לענין הּבּׂשר ּכעֹור הּוא הרי - הּמּכה ׁשעל ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָקרּום

מי ּכיצד? הּבּׂשר. ּכעֹור אינּה - הּקטן ׁשעל ּוכׁשּות ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻטמאֹות;
ּבעֹורֹו; נגעה ּכאּלּו נטמא - מּכתֹו ּבקרּום טמאה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֻׁשּנגעה
אדם וכן נטמא. לא - הּקטן ּבּׂשר ׁשעל הּדק ּבּׂשער ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹנגעה
- הּטמא מּכת ּבקרּום הּטהֹור ונגע מּכה ּבֹו ׁשהיתה ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָטמא
לא - ׁשּלֹו ּבּכׁשּות הּטהֹור ונגע טמא קטן היה אם ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹנטמא.
לכלּוכי וכן טמאֹות. ּבׁשאר ּבין מת ּבטמאת ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֻֻנטמא,
הּגּוף, על חֹוצצין ׁשאין מּדברים ּבהם וכּיֹוצא טיט אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָצֹואה
ּכעֹור אינם - הּגּוף על ׁשחֹוצצין הּדברים מן צֹואה ּגלדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכן

להתטּמא. ולא לטּמא לא ְְְְִֵֵַַַָָֹֹהּבּׂשר
הּכלים‰. ּכ ּבטמאה, ּבנגיעתֹו מתטּמא ׁשאדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּכׁשם

ׁשאינֹו חרס, מּכלי חּוץ ּבהן; הּטמאה ּבנגיעת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻמתטּמאים
[וזהּו ּכלים. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מאוירֹו, אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמתטּמא
ּכלים, מטּמא - ּבמּגע אדם המטּמא ּכל ּבטמאה: ּגדֹול ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻּכלל
אדם ואין ּכלים. מטּמא אינֹו - ּבמּגע אדם מטּמא ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹוכל

הּטמאה]. מאב אּלא טמאה מקּבלין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֻֻוכלים
.Âּבׁשארטמאת ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּׂשא ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻ

על אף הּטמאה האדם ׁשּיּׂשא הּוא ּבמּׂשא, המטּמאים ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֻּכל
ונּׂשא הֹואיל אבן, לבינּה ּבינֹו היה אפּלּו ּבּה. נגע ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּפי
ׁשאר על אֹו ידֹו על אֹו ראׁשֹו על הּנֹוּׂשא ואחד נטמא. -ְְְִֵֶַַַַָָָָֹ
והּניחּה אחר ׁשּנּׂשאּה אֹו ּבעצמֹו הּוא הּנֹוּׂשא ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּגּופֹו.
ואפּלּו נטמא. - מקֹום מּכל עליו ונּׂשאת הֹואיל מּזה, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָלמעלה
ּבידֹו החּוט ותלה ּבּׂשערֹו, אֹו ּבחּוט ּתלּויה הּטמאה ְְְְְְְִַַָָָָָָָָֻהיתה

ונטמא. נֹוּׂשא זה הרי - ׁשהּוא ּכל הּטמאה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻוהגּביּה
.Ê- ּבמּׂשא ׁשּמטּמא ּדבר וכל הּוא, נֹוּׂשא ּבכלל ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָמסיט

צּדּה ועל הּכתל על מּנחת ׁשהיא קֹורה ּכיצד? ּבהּסט. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻמטּמא
הּׁשני הּקֹורה לקצה הּטהֹור ּובא ּבהן, וכּיֹוצא נבלה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמת
מּׁשּום טמא הּׁשני ׁשּבּקצה הּטמאה את ׁשהניד ּכיון ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻוהנידֹו,
ּכנגד הּׁשני הּקצה את מׁש אם לֹומר, צרי ואין ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנֹוּׂשא.
הארץ, על הּטמאה ׁשּגרר אֹו הּטמאה ׁשהגּביּה עד ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻהארץ
הּסט טמאת היא ּבּה ּכּיֹוצא וכל וזה וּדאי. נֹוּׂשא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשּזה

מקֹום. ּבכל ְֲָָָָהאמּורה
.Áׁשאין ּפי על ׁשאף נטמא; - הּסתרים ּבית ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּנֹוּׂשא

ּכן אם אּלא הּוא. נֹוּׂשא ׁשם הּנֹוּׂשא נגיעה, ׁשם ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנגיעה
ּבטנֹו לתֹו ׁשהּגיעה ׁשּמאחר מעיו, ּבתֹו הּטמאה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻנבלע
ּפי על ואף טהֹור - טבל ואם נֹוּׂשא. ולא נֹוגע לא ְְְִִֵֵֵַַַַָָֹֹאינֹו

מעיו. ּבתֹו ְְֵֶַָָֻׁשהּטמאה
.Ë.הּכלים לא ּבלבד, האדם אּלא ּבמּׂשא מתטּמא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאין

זה ּגב על זה ּכלים עּׂשרה ידֹו על מּנח ׁשהיה הרי ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכיצד?
נֹוּׂשא מּׁשּום טמא האדם - העליֹון ּבּכלי ּבּה וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוהּנבלה
העליֹון מּכלי חּוץ טהֹורים, ּכּלן ידֹו ׁשעל והּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻנבלה,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטמאה. ּבֹו ְְְֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנגעה
.Èּובין ּבלבד. ּבמת אּלא טמאֹות ּבׁשאר אינּה אהל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻֻטמאת

הּמת, על ׁשהאהילה מחט אפּלּו הּכלי, אֹו האדם ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהאהיל
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אּלא אינן הּתֹורה ּדיני ורב ּדעֹותיו. ּולתּקן יצרֹו את לכף ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּכדי
ּכל ּוליּׁשר הּדעֹות לתּקן העצה מּגדֹול מרחֹוק ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָעצֹות
ּבמעצֹות ׁשליׁשים ל כתבּתי הלא אֹומר: הּוא וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֹהּמעּׂשים.
אמת אמרים להׁשיב אמת, אמרי קׁשט להֹודיע ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶַָָָָודעת.

.ְְֶֹלׁשלחי
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּתמּורה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָָסליקּו

ׁשּׁשה, הלכֹותיו הּקרּבנֹות. ספר והּוא ּתׁשיעי, ספר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָנגמר
הן: ואּלּו וארּבעים, חמּׁשה ְְְְֲִִֵֵַָָָָּופרקיו

ׁשלׁשה - חגיגה הלכֹות ּפרקים. עּׂשרה - ּפסח קרּבן ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָהלכֹות
- ׁשגגֹות הלכֹות ּפרקים. ׁשמֹונה - ּבכֹורֹות הלכֹות ְְְְְְְִִִִָָָָּפרקים.
חמּׁשה - ּכּפרה מחּסרי הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָֻחמּׁשה
לי ּברא טהֹור לב ּפרקים. ארּבעה - ּתמּורה הלכֹות ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָּפרקים.

ּבקרּבי חּדׁש נכֹון ורּוח ְְְֱִִִֵַַָֹאלהים

ה'תשע"א טבת ט"ו רביעי יום

dxdh xtq `Ede ixiVr xtq¥¤£¦¦§¥¤¨¢¨
סּדּורן: וזהּו ׁשמֹונה. ְְְִִֶֶָָהלכֹותיו

הלכֹות ג. אדּמה. ּפרה הלכֹות ב. מת. טמאת הלכֹות ְְְְֲִִִֵַָָָֻֻא.
ׁשאר הלכֹות ה. ּומֹוׁשב. מׁשּכב הלכֹות ד. צרעת. ְְְְְִִִַַַָָָָֻטמאת
ּכלים. הלכֹות ז. אכלין. טמאת הלכֹות ו. הּטמאֹות. ְְְְֲֳִִִִֵַַָֻֻאבֹות

מקואֹותח. ְְִִָהלכֹות

zn z`nh zFkld¦§ª§©¥
מת. טמאת דין והּוא אחת. עּׂשה ְְְֲִִֵֵַַַַֻמצות

אּלּו: ּבפרקים זאת מצוה ְְִִִֵֵָָֹּובאּור

ראׁשֹון ּפרק
znz̀nehzekld

¤¤¦

ׁשבעה.‡. טמאת ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהּמת
ּבמת הּנגע ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, מפרׁשין ואהל מּגע ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻוטמאת
אל הּבא ּכל ונאמר: ימים; ׁשבעת וטמא אדם נפׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלכל

ימים. ׁשבעת יטמא ּבאהל אׁשר וכל ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהאהל
אם·. הּדברים: וחמר וקל הּׁשמּועה. מּפי מּׂשא ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֻטמאת

מטּמאה ּבאהל, מטּמאה ואינּה ערב טמאת ׁשהיא ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻנבלה,
ׁשּכן?! ּכל לא הּמת נבלתם; את והּנּׂשא ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבמּׂשא,
אף ערב; טמאת מּׂשאּה ערב, טמאת ׁשּמּגעּה ּנבלה, ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּומה
אין ׁשבעה. טמאת מּׂשאֹו ׁשבעה, טמאת ׁשּמּגעֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻהּמת,
ויראה ּתֹורה. דין אּלא סֹופרים, מּדברי ּבמת מּׂשא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻטמאת
לפי הּבת, מאּסּור ׁשּׁשתק ּכדר הּכתּוב מּמּנה ׁשּׁשתק ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלי,
ּבּׂשר אכילת מאּסּור וׁשתק הּבת, ּבת אפּלּו ּבפרּוׁש ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאסר
מּטמאת ׁשתק ּכ ּבּׁשּולֹו; אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשאסר לפי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻּבחלב,
ׁשּכן ּכל אהלֹו, טמאת אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשּטּמא לפי ּבמת, ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמּׂשא

ַָמּׂשאֹו.
ּבׁשאר‚. ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּגע ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת

ּבין עצמּה, ּבּטמאה ּבבּׂשרֹו האדם ׁשּנגע הּוא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻהמטּמאים,
זה הרי - ּבלׁשֹונֹו ואפּלּו ּבּׂשרֹו, ּבׁשאר ּבין ּברגלֹו ּבין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָּבידֹו
נטמא. - ּבׁשּניו אֹו ּבצּפרניו נגע ׁשאם לי, נראה וכן ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָנטמא.
ּתחב אם אבל ּכּגּוף. הם הרי - לּגּוף מחּברים ׁשהם ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּכיון

ולא טהֹור אדם ׁשל ּגרֹונֹו לתֹו והכניסּה ּבכֹוׁש טמאה ְְְְְְְִִֶָָָָָָָֹֻאדם
מּלמּטה אּׁשה ׁשל מעי לתֹו ׁשהכניסּה אֹו ּבלׁשֹונֹו, ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָנגעה
ׁשהרי זה, מּגע מּׁשּום הּבֹולע נטמא לא - ּבבּׂשרּה נגעה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹולא

נגיעה. אינּה ּפנים ׁשּנגיעת ּבבּׂשרֹו, נגעה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹלא
מּגע„. לענין הּבּׂשר ּכעֹור הּוא הרי - הּמּכה ׁשעל ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָקרּום

מי ּכיצד? הּבּׂשר. ּכעֹור אינּה - הּקטן ׁשעל ּוכׁשּות ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻטמאֹות;
ּבעֹורֹו; נגעה ּכאּלּו נטמא - מּכתֹו ּבקרּום טמאה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֻׁשּנגעה
אדם וכן נטמא. לא - הּקטן ּבּׂשר ׁשעל הּדק ּבּׂשער ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹנגעה
- הּטמא מּכת ּבקרּום הּטהֹור ונגע מּכה ּבֹו ׁשהיתה ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָטמא
לא - ׁשּלֹו ּבּכׁשּות הּטהֹור ונגע טמא קטן היה אם ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹנטמא.
לכלּוכי וכן טמאֹות. ּבׁשאר ּבין מת ּבטמאת ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֻֻנטמא,
הּגּוף, על חֹוצצין ׁשאין מּדברים ּבהם וכּיֹוצא טיט אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָצֹואה
ּכעֹור אינם - הּגּוף על ׁשחֹוצצין הּדברים מן צֹואה ּגלדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכן

להתטּמא. ולא לטּמא לא ְְְְִֵֵַַַָָֹֹהּבּׂשר
הּכלים‰. ּכ ּבטמאה, ּבנגיעתֹו מתטּמא ׁשאדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּכׁשם

ׁשאינֹו חרס, מּכלי חּוץ ּבהן; הּטמאה ּבנגיעת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻמתטּמאים
[וזהּו ּכלים. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מאוירֹו, אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמתטּמא
ּכלים, מטּמא - ּבמּגע אדם המטּמא ּכל ּבטמאה: ּגדֹול ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻּכלל
אדם ואין ּכלים. מטּמא אינֹו - ּבמּגע אדם מטּמא ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹוכל

הּטמאה]. מאב אּלא טמאה מקּבלין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֻֻוכלים
.Âּבׁשארטמאת ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּׂשא ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻ

על אף הּטמאה האדם ׁשּיּׂשא הּוא ּבמּׂשא, המטּמאים ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֻּכל
ונּׂשא הֹואיל אבן, לבינּה ּבינֹו היה אפּלּו ּבּה. נגע ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּפי
ׁשאר על אֹו ידֹו על אֹו ראׁשֹו על הּנֹוּׂשא ואחד נטמא. -ְְְִֵֶַַַַָָָָֹ
והּניחּה אחר ׁשּנּׂשאּה אֹו ּבעצמֹו הּוא הּנֹוּׂשא ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּגּופֹו.
ואפּלּו נטמא. - מקֹום מּכל עליו ונּׂשאת הֹואיל מּזה, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָלמעלה
ּבידֹו החּוט ותלה ּבּׂשערֹו, אֹו ּבחּוט ּתלּויה הּטמאה ְְְְְְְִַַָָָָָָָָֻהיתה

ונטמא. נֹוּׂשא זה הרי - ׁשהּוא ּכל הּטמאה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻוהגּביּה
.Ê- ּבמּׂשא ׁשּמטּמא ּדבר וכל הּוא, נֹוּׂשא ּבכלל ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָמסיט

צּדּה ועל הּכתל על מּנחת ׁשהיא קֹורה ּכיצד? ּבהּסט. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻמטּמא
הּׁשני הּקֹורה לקצה הּטהֹור ּובא ּבהן, וכּיֹוצא נבלה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמת
מּׁשּום טמא הּׁשני ׁשּבּקצה הּטמאה את ׁשהניד ּכיון ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻוהנידֹו,
ּכנגד הּׁשני הּקצה את מׁש אם לֹומר, צרי ואין ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנֹוּׂשא.
הארץ, על הּטמאה ׁשּגרר אֹו הּטמאה ׁשהגּביּה עד ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻהארץ
הּסט טמאת היא ּבּה ּכּיֹוצא וכל וזה וּדאי. נֹוּׂשא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשּזה

מקֹום. ּבכל ְֲָָָָהאמּורה
.Áׁשאין ּפי על ׁשאף נטמא; - הּסתרים ּבית ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּנֹוּׂשא

ּכן אם אּלא הּוא. נֹוּׂשא ׁשם הּנֹוּׂשא נגיעה, ׁשם ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנגיעה
ּבטנֹו לתֹו ׁשהּגיעה ׁשּמאחר מעיו, ּבתֹו הּטמאה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻנבלע
ּפי על ואף טהֹור - טבל ואם נֹוּׂשא. ולא נֹוגע לא ְְְִִֵֵֵַַַַָָֹֹאינֹו

מעיו. ּבתֹו ְְֵֶַָָֻׁשהּטמאה
.Ë.הּכלים לא ּבלבד, האדם אּלא ּבמּׂשא מתטּמא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאין

זה ּגב על זה ּכלים עּׂשרה ידֹו על מּנח ׁשהיה הרי ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכיצד?
נֹוּׂשא מּׁשּום טמא האדם - העליֹון ּבּכלי ּבּה וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוהּנבלה
העליֹון מּכלי חּוץ טהֹורים, ּכּלן ידֹו ׁשעל והּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻנבלה,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטמאה. ּבֹו ְְְֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנגעה
.Èּובין ּבלבד. ּבמת אּלא טמאֹות ּבׁשאר אינּה אהל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻֻטמאת

הּמת, על ׁשהאהילה מחט אפּלּו הּכלי, אֹו האדם ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהאהיל
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הּמת ׁשהיה אֹו הּכלים, על אֹו האדם על הּמת ׁשהאהיל ֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹו
טמאים. אּלּו הרי - אחד אהל ּתחת הּכלים עם אֹו האדם ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעם

.‡Èאֹותּה ׁשּתטּמא הּוא מקֹום ּבכל האמּורה אהל ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹֻוטמאת
אחד אּלּו. ּדרכים מּׁשלׁש ּבאחת הּכלים אֹו האדם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻטמאה
נטמא זה הרי - מקצתֹו הּבא אֹו הּמת לאהל ּכּלֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהּבא
לאהל חטמֹו אֹו אצּבעֹותיו ראׁשי אֹו ידֹו הכניס אפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹֹּבאהל.
עם ידֹו וצרף ּבּמׁשקֹוף נגע ּכּלֹו. נטמא זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻהּמת
מּטפח ּבאסקּפה: נגע מקצתֹו. ּבא ּכאּלּו נטמא - ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֻהּמׁשקֹוף
ויראה טמא. - ּולמעלה ּומּטפח טהֹור, - לארץ קרֹוב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּולמּטה

מּדבריהם. זה ׁשּדבר ְִִִֵֶֶֶָָלי,
.·Èמטּמא ּכֹוכבים העֹובדי מן אֹו מּיּׂשראל הּמת ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאחד

ּובמּׂשא. ְְַַָָּבמּגע
.‚È.הּוא קּבלה זה ודבר ּבאהל. מטּמא ּכֹוכבים העֹובד ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹואין

הזּכיר ולא ּבחלל, נגע ּכל מדין: ּבמלחמת אֹומר הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹוהרי
אּלא מת, טמא נעּׂשה אינֹו ּכֹוכבים העֹובד וכן אהל. ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשם
הרי - עליו האהיל אֹו נּׂשאֹו אֹו ּבמת ׁשּנגע ּכֹוכבים ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָעֹובד
ׁשּנגעה לבהמה דֹומה? זה למה הא נגע. ׁשּלא ּכמי ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהּוא
ּבכל אּלא ּבלבד, הּמת ּבטמאת ולא עליו. האהילה אֹו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבמת
מתטּמאין הּבהמה ולא ּכֹוכבים העֹובד אין ּכּלן ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻֻהּטמאֹות

ֶָּבהן.
.„Èלכל ּכזבין ּכֹוכבים העֹובדי ׁשּיהּו סֹופרים, ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָּומּדברי

אֹו חי והּוא ּׁשּמתטּמא מה נפׁש מיני ּבכל ל ואין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּדבריהן.
ׁשּיהיה והּוא ּבלבד, האדם מן חּוץ חי והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָמטּמא
הּטמאֹות. ּבכל מתטּמאין קטן ואחד ּגדֹול אחד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻמּיּׂשראל.
אחד יטמא, אׁשר איׁש ּבּה: ׁשּנאמר הּמת, ּבטמאת ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאפּלּו
הּנפׁשֹות ּכל ועל ׁשם: אֹומר הּוא ׁשהרי הּקטן; ואחד ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאיׁש
האהיל אֹו נּׂשא אֹו ׁשּנגע יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ׁשם. היּו ֱֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָאׁשר
ׁשּנֹולד והּוא מת. טמא הּוא והרי נטמא, - הּמת ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָעל
מקּבל ואינֹו ּכאבן הּוא הרי - ׁשמֹונה ּבן אבל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָלתׁשעה;

ְָֻטמאה.
.ÂËאֹו מגּיד אפּלּו נפׁשֹו. ׁשּתצא עד מטּמא אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻהּמת

עד מטּמא אינֹו - הּסימנים ׁשני ּבֹו נׁשחטּו אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָגֹוסס,
נׁשּברה ימּות. אׁשר האדם ּבנפׁש ׁשּנאמר: נפׁשֹו; ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתצא
ׁשהּתז אֹו מּגּבֹו, ּכדג ׁשּנקרע אֹו עּמּה, ּבּׂשרּה ורב ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹֻמפרקּתֹו
אף מטּמא זה הרי - ּבבטנֹו חלקים לׁשני ׁשּנחלק אֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹראׁשֹו,

מאיבריו. ּבאחד מרפרף הּוא ׁשעדין ּפי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעל
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ּבגידין,‡. איבריו נתקּׁשרּו לא ׁשעדין ּפי על אף ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּנפל,
ׁשּנאמר: ׁשּמת; ּגדֹול ּכאדם ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע ְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמטּמא
לח ּבין הּמת, מּבּׂשר ּכזית וכן אדם. נפׁש לכל ּבמת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנגע
מטּמא ּבּבּׂשר והּנצל ׁשלם. ּכמת מטּמא ּכחרּׂש, יבׁש ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבין

ונ ׁשּנּמֹוח הּבּׂשר זה נצל? איזהּו סרּוחה.ּבכזית. לחה עּׂשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
קרׁשה ׁשאם הּמת. מן הּנמצאת הּלחה אֹותּה ׁשּתקרׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהּוא
מטּמאה, אינּה - קרׁשה לא ואם מּבּׂשרֹו; ׁשהּוא ּבידּוע -ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹ

הּוא. וניעֹו ּכיחֹו ְִִֶָׁשּמא

אמרּו·. הן, מּסיני למׁשה הלכה ּכּלם ׁשהּׁשעּורין ּפי על ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻאף
טמאת ׁשעּור ּולפיכ ּכזית, אדם ׁשל ּברּיתֹו ּתחּלת ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֻחכמים:

ּכּזית. ְִַַָּבּׂשרֹו
ׁשלם,‚. ּכמת הּוא הרי - החי האדם מן ׁשּנחּת ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאיבר

יֹומֹו. ּבן ׁשל קטן איבר אפּלּו ּובאהל. ּובמּׂשא ּבמּגע ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמטּמא
ּפני על יּגע אׁשר ּכל ׁשּנאמר: ׁשעּור. להם אין ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהאיברים
חלל ּכדין חרב חלל ׁשּדין ידּוע, והּדבר חרב; ּבחלל ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּׂשדה
ּבא ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּדברים. ׁשאר חלל אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹאבן
ּדברים ּבּמה החרב. ׁשּפלטּתּו ּבאיבר נֹוגע לטּמא אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָזה
וגידים ּבּׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם האיבר ּכׁשהיה ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָָאמּורים?
מה ּכאדם: ׁשהּוא עצם - אדם ּבעצם אֹו ׁשּנאמר: ְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָועצמֹות;
ׁשּיהיה עד - החי מן איבר אף ועצמֹות, וגידים ּבּׂשר - ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאדם
וכּיֹוצא והּלׁשֹון הּכליא אבל ועצמֹות. וגידים ּבּׂשר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֻּכברּיתֹו,
ּבהן ואין הֹואיל עצמן, ּבפני איבר ׁשהן ּפי על אף ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן,
ּכל איבר ׁשל העצם מן חסר הּבּׂשר. ּכׁשאר הן הרי - ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעצם
נׁשאר אם מּבּׂשרֹו: חסר טהֹור. ּכּלֹו האיבר הרי - ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשהּוא
- ויׁשלם ויתרּפא ּבחי ארּוכה ּבֹו לעלֹות ׁשראּוי ּבּׂשר ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָעליו
מטּמא - לאו ואם ּובאהל; ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא זה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי
- החי מן הּפֹורׁש ּובּׂשר ּבאהל. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבמּגע

טהֹור. - החי מן הּפֹורׁש ּבּׂשר ּבלא עצם וכן ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹטהֹור.
ּובאהל„. ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא הּמת מן הּפֹורׁש ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹאיבר

חסר ועצמֹות. וגידים ּבּׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם ׁשּיהיה והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכמת.
חסר ׁשלם. ּכמת מטּמא - ּכזית ּבּׂשר עליו נׁשאר אם ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָעצמֹו,
ארּוכה לעלֹות ּכדי עליו נׁשאר אם העצם: חסר ולא ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהּבּׂשר

ׁשל ּכמת מטּמא - עצמֹותּבחי ּכׁשאר הּוא הרי - לאו ואם ם; ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָ
הּבּׂשר. עליהן ׁשאין ֲִֵֵֵֶֶַַָָהּמתים

מּבחּוץ.‰. ארּוכה מעלה הּוא הרי - העצם ׁשּבתֹו ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹמח
אם קצֹותיו, מּׁשני הּסתּום עצם והּוא הּמת, קּולית ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלפיכ
היה ׁשלם. ּכמת זה הרי - ארּוכה לעלֹות ּכדי מח ּבתֹוכּה ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹיׁש
ּבאהל. מטּמא זה הרי - ּכזית ּבֹו יׁש אם הּמתנדנד, מח ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּבּה
ּבֹוקעת טמאה - צדדיו מּכל סתּום ׁשהעצם ּפי על ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻאף
לכל ּכבּׂשר ׁשהּמח ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ויֹורדת, ּבֹוקעת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹועֹולה,

ָָּדבר.
.Âׁשאין ּפי על ואף ּבאדם, המדלּדלים והּבּׂשר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהאיבר

הּבּׂשר הרי - האדם מת טהֹורים. - ולחיֹות לחזר ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹיכֹולין
מטּמא ואינֹו החי מן איבר מּׁשּום מטּמא והאיבר ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָטהֹור,
מן לאיבר החי מן איבר ּבין מה הּמת. מן איבר ְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמּׁשּום
מּמּנּו הּפֹורׁש ועצם מּמּנּו הּפֹורׁש ּבּׂשר החי, מן איבר ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמת?
הּפֹורׁש ועצם מּמּנּו הּפֹורׁש ּבּׂשר הּמת, מן ואיבר טהֹורים; -ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבׁשעּורן. ּומטּמאין הּׁשלם הּמת מן ּכמפרׁשים - ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּמּנּו

.Ê.ׁשעּור להן אין הּמת מן איבר ּבין החי מן איבר ִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָּובין
ּבאיׁש, יׁש איברים וארּבעים ׁשמֹונה מאתים חכמים: ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָאמרּו
מן הּׁשּנים ואין ועצם, וגידים ּבּׂשר מהן ואחד אחד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכל
מהן איבר ּכל וחמּׁשים. ואחד מאתים ּובאּׁשה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּמנין;
ּבמּגע מטּמא הּמת, מן ּבין החי מן ּבין ּכברּיתֹו, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשּפרׁש
ׁשּבאּׁשה, יתרֹות איברים מּׁשלׁשה חּוץ ּובאהל; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּובמּׂשא
ואין עצם ּבּה ׁשּיׁש יתרה אצּבע וכן ּבאהל. מטּמאין ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאינן
רב למנין עֹולה - הּיד ּגב על נסּפרת אם צּפרן: ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּבּה

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

zn z`neh zekld - zah f"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבמּגע מטּמאה - הּיד ּגב על נסּפרת אינּה ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאיברים;
סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ּבאהל. מטּמאה ואינּה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּובמּׂשא,
מה ּומּפני האיברים. ּכׁשאר היא הרי - צּפרן ּבּה היה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹואם
הּנסּפרת. מּׁשּום ּגזרה נסּפרת? ׁשאינּה אצּבע על טמאה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּגזרּו
להֹודיע ּכדי הּכר, לּה עּׂשּו ּבאהל? טּמאּוה לא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹולּמה
על יּׂשרפּו ׁשּלא ּכדי ּגזרה, מּׁשּום מּדבריהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻׁשּטמאתּה

וקדׁשים. ּתרּומה ְְְִָָָָָֻטמאתּה
.Áצּורת ּבהן נּכרת אם ּבּׂשר, עליהם ׁשאין הּמת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעצמֹות

ּכמת ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין אּלּו הרי - ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֹעצמֹות
ׁשהן העצמֹות הן ואּלּו אדם. עצם ּבהם קֹורא ׁשאני ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשלם,
מנינֹו. ורב ּבנינֹו, ורב והּגלּגלת, הּׁשדרה, ּכמת: ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹֻמטּמאין
ׁשלם; ּכמת היא הרי - ׁשלמה ׁשהיא ׁשדרה ּכיצד? ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּׁשדרה
הרי - חליֹות עּׂשרה מּׁשמֹונה אחת חליא אפּלּו חסרה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻואם
ׁשלמה ׁשהיא ּגלּגלת ּכיצד? הּגלּגלת העצמֹות. ּכׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻהיא
ּכׁשאר היא הרי - ּכסלע חסרה ואם ּכמת; היא הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
לכסלע. מצטרפין ּכּלם - קטּנים נקבים ּבּה היּו ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֻהעצמֹות.
והּצלעֹות והירכים הּׁשֹוקים ׁשּתי הּוא אדם ׁשל ּבנינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל
ּכיצד? ׁשלם. ּכמת הּוא הרי - מת ׁשל ּבנינֹו ורב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוהּׁשדרה.
ׁשהּוא ּכל ּבנינֹו רב חסר ואם אחת. ויר ׁשֹוקיו ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכגֹון
עצמֹות. מנין רב ּכיצד? מנינֹו רב העצמֹות. ּכׁשאר הן הרי -ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹ
ׁשלם. ּכמת אּלּו הרי - עצם ועּׂשרים חמּׁשה מאה ׁשהיּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּכגֹון
על אף עצמֹות. ּכׁשאר הן הרי - ועּׂשרים ארּבעה מאה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיּו
אין - ּבאיבריו חסר אֹו ּבאיבריו יתר זה אדם ׁשהיה ְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָּפי
היתה ּכן אם אּלא אדם; ּכל רב מנין על אּלא ּבֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹמׁשּגיחין
ׁשהיא הּיד, ּגב על נסּפרת ׁשהיתה אֹו צּפרן ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאצּבע

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּמנין, ְְְִֵֶַַָָעֹולה
.Ëולא ּבנין, רב ולא מנין רב ּבהן ׁשאין הּמת עצמֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹׁשאר

- הּקב רבע ּבהן היה אם ׁשלמה, ּגלּגלת ולא ׁשלמה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֻׁשדרה
ּפחֹות היּו ּובאהל. ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמאים אּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹהרי
ואינֹו ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא - ּכּׂשעֹורה עצם אפּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמרבע,

ּבאהל. ְְֵֶַֹמטּמא
.Èּבמּגע מטּמא זה הרי - רבע ּבֹו יׁש אפּלּו אחד, עצם ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהיה

מּפי הלכה אחד עצם טמאת ּבאהל. מטּמא ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּובמּׂשא
מּפי למדּו ּבעצם, הּנגע וכל ׁשּנאמר: לפי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּׁשמּועה.
ּולפי ּובמּׂשא. ּבמּגע מטּמא ּכּׂשעֹורה עצם אפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשמּועה:
סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה דין הּוא הרי הלכה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָֹֻׁשּטמאתֹו

.‡Èחפנים מלא - רקב ונעּׂשּו ּבּקבר עצמֹותיו ׁשהרקיבּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמת
ּבמּגע, מטּמא ואינֹו ּכמת; ּובאהל ּבמּׂשא מטּמא רקב ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמאֹותֹו
ואפּלּו אחד. גּוף אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, לּגע אפׁשר ׁשאי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻלפי

חּבּור. אינֹו - ּבמים ְְִִִֵַגּבלֹו
.·È:ׁשּנאמר ּובאהל; ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמא הּמת ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּדם

ׁשעּורֹו? וכּמה הּנפׁש. הּוא הּדם ּכי ונאמר: האדם, ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבנפׁש
אדמּומית ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל הּדם, ּתמצית אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָרביעית.

הּמת. ּבאהל ְְֵֵֶַַֹמטּמא
.‚Èׁשהּוא זמן ּכל טהֹור זה הרי - נחירה דם אפּלּו החי, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָּדם

עם למיתה סמּו ּבאחרֹונה מּמּנּו ׁשּיצא הּדם נתערב ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָחי.
ואין רביעית, הּתערֹובֹות וכל ׁשּמת, אחר מּמּנּו ׁשּיצא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּדם
חצי אפּלּו מיתה, אחר יצא וכּמה מחּיים יצא ּכּמה ְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָידּוע

דם נקרא זה הרי - מיתה אחר וחציּה מחּיים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָרביעית
ׁשּטמאתֹו אּלא ּובאהל, ּובמּגע ּבמּׂשא ּומטּמא ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּתבּוסה,

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי
.„Èחי ּכׁשהּוא מנּטף ודמֹו הּמּטה על מּטל ׁשהיה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרּוג

לאֹותּה ויֹורד מֹותֹו אחר מנּטף הּדם והרי ּומת לגּמא, ְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַָָָֻויֹורד
ראׁשֹונה טּפה ׁשּטּפה טהֹור; ׁשּבּה הּדם ּכל הרי - ֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻּגּמא
ּדם רביעית מּמּנּו יצא מחּיים. ׁשּיצא ּבּדם ּבטלה ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָראׁשֹונה
זֹו הרי - מיתה לאחר ּכּלּה ספק מחּיים ּכּלּה וספק ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻֻּבלבד,
- הּיחיד ּברׁשּות ּבּה והּנֹוגע הּספקֹות, ּכׁשאר טמאה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻספק
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָטמא,

.ÂËּובאהל ּבמּגע מטּמא ּבתֹוכֹו ׁשהּטמאה זמן ּכל ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּקבר
בקבר. אֹו אדם בעצם אֹו במת אֹו ׁשּנאמר: ּתֹורה; ּדין ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכמת,
ׁשּיהיה והּוא ּבכתליו. הּנֹוגע אֹו קבר ׁשל ּבגּגֹו הּנֹוגע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָואחד
אבל ּובאהל. ּבמּגע מטּמא ּכּלֹו יהיה ּכ ואחר וסתּום ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּבנּוי
וכּסה הּמת, ּבצּדי ּבהן וכּיֹוצא אבנים אֹו ּכלים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּמעמיד
הּכּסּוי זה - ּבהן וכּיֹוצא ּבאבנים אֹו ּבכלים מלמעלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו
את הּמעמידין הּצדדין ואּלּו גֹולל, נקרא מלמעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמּטל
אֹו הּגֹולל ּוׁשניהם, ּדֹופק; נקראין עליהן נׁשען ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּגֹולל
מּדברי וטמאתן ּכקבר, ּובאהל ּבמּגע מטּמאין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻהּדֹופק,
הּגֹולל ּגרר אם ,לפיכ ּבמּׂשא. מטּמאין ואינן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָסֹופרים,
מעל ׁשמטֹו אֹו גררֹו אֹו הּמת את ּבֹו ׁשּכּסה עד ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבחבלים
ׁשמטֹו אֹו הּגֹולל עליו ׁשהעמיד עד הּדֹופק ׁשּגרר אֹו ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמת,
ׁשּסֹומכין ּודברים טהֹור. זה הרי - הּגֹולל מּתחת ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבחבלים
טהֹורין. הן הרי - ּדֹופקין ּדֹופק הּנקראין והם הּדֹופק, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָאת

.ÊËואבדּו קבר ּבּה ׁשּנחרׁש -ּׂשדה ּבעפרּה הּמת עצמֹות ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ועפרּה הּפרס. ּבית הּנקראת ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהיא
ּכל וכן ּבאהל. מטּמאה ואינּה ּכּׂשעֹורה, עצם ּבּה יׁש ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּמא
העצמֹות מּפני ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא עפרן העּמים ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָארצֹות
מּדברי העּמים וארץ הּפרס ּבית וטמאת ּבהן. נזהרין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשאין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִִֵֶָסֹופרים,

ה'תשע"א טבת י"ז שישי יום
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נפל‡. אפּלּו הּמת, ּובאהל: ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּלּו
נצל. ּוכזית הּמת, מּבּׂשר ּוכזית ּבגידין. איבריו נתקּׁשרּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
ּכראּוי. ּבּׂשר עליהם ׁשּיׁש הּמת מן ואיבר החי מן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָואיבר
מּכל עצמֹות ורבע מנינֹו. ורב ּבנינֹו ורב והּגלּגלת, ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹֹֹֻוהּׁשדרה
מנין. רב ולא ּבנין רב לא ּבהן ׁשאין ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹמקֹום,

עּׂשרה. ׁשּתים הּכל ּתבּוסה. ּדם ְְְְִִֵֵֶַַָֹּורביעית
איבר·. ּבאהל: מטּמאין ואין ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹואּלּו

מן ואיבר ארּוכה. להעלֹות ּבֹו ואין ּבּׂשרֹו ׁשחסר החי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָמן
להעלֹות ּכדי ּבּׂשר נׁשאר ולא עצמֹו אֹו ּבּׂשרֹו ׁשחסר ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּמת
ּכדי ּבּׂשר עליו ׁשּיׁש ּפי על אף העצם ׁשחסר אֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָארּוכה
עצמֹות. רבע ּבּה ואין ׁשחסרה והּׁשדרה ארּוכה. ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹלהעלֹות
אפּלּו ועצם עצמֹות. רבע ּבּה ואין ׁשחסרה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻוהּגלּגלת

ׁשבע. הּכל הּפרס. ּובית העּמים. וארץ ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּכּׂשעֹורה.
ואינן‚. ּכקבר ּובאהל ּבמּגע מטּמאין והּדֹופק ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּגֹולל
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ּבמּגע מטּמאה - הּיד ּגב על נסּפרת אינּה ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאיברים;
סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ּבאהל. מטּמאה ואינּה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּובמּׂשא,
מה ּומּפני האיברים. ּכׁשאר היא הרי - צּפרן ּבּה היה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹואם
הּנסּפרת. מּׁשּום ּגזרה נסּפרת? ׁשאינּה אצּבע על טמאה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּגזרּו
להֹודיע ּכדי הּכר, לּה עּׂשּו ּבאהל? טּמאּוה לא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹולּמה
על יּׂשרפּו ׁשּלא ּכדי ּגזרה, מּׁשּום מּדבריהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻׁשּטמאתּה

וקדׁשים. ּתרּומה ְְְִָָָָָֻטמאתּה
.Áצּורת ּבהן נּכרת אם ּבּׂשר, עליהם ׁשאין הּמת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעצמֹות

ּכמת ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין אּלּו הרי - ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֹעצמֹות
ׁשהן העצמֹות הן ואּלּו אדם. עצם ּבהם קֹורא ׁשאני ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשלם,
מנינֹו. ורב ּבנינֹו, ורב והּגלּגלת, הּׁשדרה, ּכמת: ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹֻמטּמאין
ׁשלם; ּכמת היא הרי - ׁשלמה ׁשהיא ׁשדרה ּכיצד? ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּׁשדרה
הרי - חליֹות עּׂשרה מּׁשמֹונה אחת חליא אפּלּו חסרה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻואם
ׁשלמה ׁשהיא ּגלּגלת ּכיצד? הּגלּגלת העצמֹות. ּכׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻהיא
ּכׁשאר היא הרי - ּכסלע חסרה ואם ּכמת; היא הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
לכסלע. מצטרפין ּכּלם - קטּנים נקבים ּבּה היּו ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֻהעצמֹות.
והּצלעֹות והירכים הּׁשֹוקים ׁשּתי הּוא אדם ׁשל ּבנינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל
ּכיצד? ׁשלם. ּכמת הּוא הרי - מת ׁשל ּבנינֹו ורב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוהּׁשדרה.
ׁשהּוא ּכל ּבנינֹו רב חסר ואם אחת. ויר ׁשֹוקיו ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכגֹון
עצמֹות. מנין רב ּכיצד? מנינֹו רב העצמֹות. ּכׁשאר הן הרי -ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹ
ׁשלם. ּכמת אּלּו הרי - עצם ועּׂשרים חמּׁשה מאה ׁשהיּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּכגֹון
על אף עצמֹות. ּכׁשאר הן הרי - ועּׂשרים ארּבעה מאה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיּו
אין - ּבאיבריו חסר אֹו ּבאיבריו יתר זה אדם ׁשהיה ְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָּפי
היתה ּכן אם אּלא אדם; ּכל רב מנין על אּלא ּבֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹמׁשּגיחין
ׁשהיא הּיד, ּגב על נסּפרת ׁשהיתה אֹו צּפרן ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאצּבע

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּמנין, ְְְִֵֶַַָָעֹולה
.Ëולא ּבנין, רב ולא מנין רב ּבהן ׁשאין הּמת עצמֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹׁשאר

- הּקב רבע ּבהן היה אם ׁשלמה, ּגלּגלת ולא ׁשלמה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֻׁשדרה
ּפחֹות היּו ּובאהל. ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמאים אּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹהרי
ואינֹו ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא - ּכּׂשעֹורה עצם אפּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמרבע,

ּבאהל. ְְֵֶַֹמטּמא
.Èּבמּגע מטּמא זה הרי - רבע ּבֹו יׁש אפּלּו אחד, עצם ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהיה

מּפי הלכה אחד עצם טמאת ּבאהל. מטּמא ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּובמּׂשא
מּפי למדּו ּבעצם, הּנגע וכל ׁשּנאמר: לפי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּׁשמּועה.
ּולפי ּובמּׂשא. ּבמּגע מטּמא ּכּׂשעֹורה עצם אפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשמּועה:
סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה דין הּוא הרי הלכה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָֹֻׁשּטמאתֹו

.‡Èחפנים מלא - רקב ונעּׂשּו ּבּקבר עצמֹותיו ׁשהרקיבּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמת
ּבמּגע, מטּמא ואינֹו ּכמת; ּובאהל ּבמּׂשא מטּמא רקב ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמאֹותֹו
ואפּלּו אחד. גּוף אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, לּגע אפׁשר ׁשאי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻלפי

חּבּור. אינֹו - ּבמים ְְִִִֵַגּבלֹו
.·È:ׁשּנאמר ּובאהל; ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמא הּמת ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּדם

ׁשעּורֹו? וכּמה הּנפׁש. הּוא הּדם ּכי ונאמר: האדם, ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבנפׁש
אדמּומית ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל הּדם, ּתמצית אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָרביעית.

הּמת. ּבאהל ְְֵֵֶַַֹמטּמא
.‚Èׁשהּוא זמן ּכל טהֹור זה הרי - נחירה דם אפּלּו החי, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָּדם

עם למיתה סמּו ּבאחרֹונה מּמּנּו ׁשּיצא הּדם נתערב ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָחי.
ואין רביעית, הּתערֹובֹות וכל ׁשּמת, אחר מּמּנּו ׁשּיצא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּדם
חצי אפּלּו מיתה, אחר יצא וכּמה מחּיים יצא ּכּמה ְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָידּוע

דם נקרא זה הרי - מיתה אחר וחציּה מחּיים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָרביעית
ׁשּטמאתֹו אּלא ּובאהל, ּובמּגע ּבמּׂשא ּומטּמא ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּתבּוסה,

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי
.„Èחי ּכׁשהּוא מנּטף ודמֹו הּמּטה על מּטל ׁשהיה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרּוג

לאֹותּה ויֹורד מֹותֹו אחר מנּטף הּדם והרי ּומת לגּמא, ְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַָָָֻויֹורד
ראׁשֹונה טּפה ׁשּטּפה טהֹור; ׁשּבּה הּדם ּכל הרי - ֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻּגּמא
ּדם רביעית מּמּנּו יצא מחּיים. ׁשּיצא ּבּדם ּבטלה ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָראׁשֹונה
זֹו הרי - מיתה לאחר ּכּלּה ספק מחּיים ּכּלּה וספק ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻֻּבלבד,
- הּיחיד ּברׁשּות ּבּה והּנֹוגע הּספקֹות, ּכׁשאר טמאה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻספק
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָטמא,

.ÂËּובאהל ּבמּגע מטּמא ּבתֹוכֹו ׁשהּטמאה זמן ּכל ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּקבר
בקבר. אֹו אדם בעצם אֹו במת אֹו ׁשּנאמר: ּתֹורה; ּדין ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכמת,
ׁשּיהיה והּוא ּבכתליו. הּנֹוגע אֹו קבר ׁשל ּבגּגֹו הּנֹוגע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָואחד
אבל ּובאהל. ּבמּגע מטּמא ּכּלֹו יהיה ּכ ואחר וסתּום ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּבנּוי
וכּסה הּמת, ּבצּדי ּבהן וכּיֹוצא אבנים אֹו ּכלים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּמעמיד
הּכּסּוי זה - ּבהן וכּיֹוצא ּבאבנים אֹו ּבכלים מלמעלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו
את הּמעמידין הּצדדין ואּלּו גֹולל, נקרא מלמעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמּטל
אֹו הּגֹולל ּוׁשניהם, ּדֹופק; נקראין עליהן נׁשען ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּגֹולל
מּדברי וטמאתן ּכקבר, ּובאהל ּבמּגע מטּמאין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻהּדֹופק,
הּגֹולל ּגרר אם ,לפיכ ּבמּׂשא. מטּמאין ואינן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָסֹופרים,
מעל ׁשמטֹו אֹו גררֹו אֹו הּמת את ּבֹו ׁשּכּסה עד ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבחבלים
ׁשמטֹו אֹו הּגֹולל עליו ׁשהעמיד עד הּדֹופק ׁשּגרר אֹו ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמת,
ׁשּסֹומכין ּודברים טהֹור. זה הרי - הּגֹולל מּתחת ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבחבלים
טהֹורין. הן הרי - ּדֹופקין ּדֹופק הּנקראין והם הּדֹופק, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָאת

.ÊËואבדּו קבר ּבּה ׁשּנחרׁש -ּׂשדה ּבעפרּה הּמת עצמֹות ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ועפרּה הּפרס. ּבית הּנקראת ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהיא
ּכל וכן ּבאהל. מטּמאה ואינּה ּכּׂשעֹורה, עצם ּבּה יׁש ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּמא
העצמֹות מּפני ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא עפרן העּמים ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָארצֹות
מּדברי העּמים וארץ הּפרס ּבית וטמאת ּבהן. נזהרין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשאין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִִֵֶָסֹופרים,

ה'תשע"א טבת י"ז שישי יום

ׁשליׁשי ¦¦§¤¤ּפרק

נפל‡. אפּלּו הּמת, ּובאהל: ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּלּו
נצל. ּוכזית הּמת, מּבּׂשר ּוכזית ּבגידין. איבריו נתקּׁשרּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
ּכראּוי. ּבּׂשר עליהם ׁשּיׁש הּמת מן ואיבר החי מן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָואיבר
מּכל עצמֹות ורבע מנינֹו. ורב ּבנינֹו ורב והּגלּגלת, ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹֹֹֻוהּׁשדרה
מנין. רב ולא ּבנין רב לא ּבהן ׁשאין ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹמקֹום,

עּׂשרה. ׁשּתים הּכל ּתבּוסה. ּדם ְְְְִִֵֵֶַַָֹּורביעית
איבר·. ּבאהל: מטּמאין ואין ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹואּלּו

מן ואיבר ארּוכה. להעלֹות ּבֹו ואין ּבּׂשרֹו ׁשחסר החי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָמן
להעלֹות ּכדי ּבּׂשר נׁשאר ולא עצמֹו אֹו ּבּׂשרֹו ׁשחסר ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּמת
ּכדי ּבּׂשר עליו ׁשּיׁש ּפי על אף העצם ׁשחסר אֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָארּוכה
עצמֹות. רבע ּבּה ואין ׁשחסרה והּׁשדרה ארּוכה. ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹלהעלֹות
אפּלּו ועצם עצמֹות. רבע ּבּה ואין ׁשחסרה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻוהּגלּגלת

ׁשבע. הּכל הּפרס. ּובית העּמים. וארץ ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּכּׂשעֹורה.
ואינן‚. ּכקבר ּובאהל ּבמּגע מטּמאין והּדֹופק ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּגֹולל
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מטּמאמטּמא ואינֹו ּובאהל ּבמּׂשא מטּמא הרקב ּבמּׂשא. ין ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ּדם, רביעית וטמאת ּבאהל, עצמֹות רבע טמאת ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹֻֻּבמּגע.
מן ּבין הּמת מן ּבין ּכראּוי, ּבּׂשר עליו ׁשאין איבר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻוטמאת
אין ׁשהרי ּתֹורה; ּדין אינן טמאתן ׁשּכּלן לי, יראה - ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻהחי
חּיבין ואין ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו עליהן, מגּלח ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּנזיר
חּיב ּתֹורה ׁשל ּבטמאה טמא וכל הּמקּדׁש, ּביאת על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻעליהן
הּמת מן טמאה ׁשּכל אֹומר, אני לפיכ הּמקּדׁש. ּביאת ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻעל

ּתֹורה. ּדין אינּה - עליה מגּלח הּנזיר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין
ׁשיׁש„. ׁשל ּבארֹון ערם ׁשּיּקבר עד מטּמא הּמת רקב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאין

מּמּנּו חסר ׁשלם. ּכּלֹו ויהיה ּבהן וכּיֹוצא זכּוכית ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאֹו
מּתכת ׁשל אֹו עץ ׁשל ּבארֹון אֹו ּבכסּותֹו ׁשּנקּבר אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאיבר
אֹו העץ רקב אֹו הּכסּות ׁשרקב מּפני טמא, רקבֹו אין -ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
המטּמא ורקב ּגוּיתֹו. ּברקב ּתתערב הּמּתכת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָחלּודת
אמרּו ולא ּבטמאתֹו. הּוא הרי - ׁשהּוא ּכל עפר ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֻׁשּנתערב

רקב. לֹו אין הרּוג אבל ּבלבד, למת אּלא ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָרקב
צּפרניו‰. אֹו ּׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו ּכאחד, מתים ׁשני ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָקברּו

אין - ּבמעיה ועּברּה מעּברת אּׁשה ׁשּקברּו אֹו עּמֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻֻּוקברּום
רקב. ֶָָָלהם

.Âׁשּירקיב עד מטּמא, אינֹו - רקב ׁשּנעּׂשה עד הּמת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָטחן
ֵֵָמאליו.

.Êמקצתֹו ׁשהרקיב אֹו ׁשּירקיב, עד והּניחֹו ּכּלֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָֻטחנֹו
נטמא ואם ספק, זה הרי - ּכּלֹו והרקיב ּומת חי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻּכׁשהּוא

ּבספק. טמא זה הרי - זה מרקב חפנים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלמלא
.Áמעפר אֹו הּמת ּתחת הּנמצא מעפר ועֹוד חפנים ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹמלא

ׁשּמטּמא רקב הּוא אם ּטיבֹו, מה ידּוע ואין ּבקבר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּנמצא
א אֹו הריּבאהל, - ודמֹו הּמת ּבנצל ׁשּנתלכל עפר אּלא ינֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

מלא ועֹוד חפנים ּבמלא יׁש ׁשהרי ּובאהל, ּבמּׂשא מטּמא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹזה
סֹופרים. מּדברי טמאה זֹו ׁשאף לי, ויראה רקב. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻחפנים

.Ë- והּצלעֹות הּׁשדרה והּוא קּימת, וׁשלדֹו ׁשּנּׂשרף ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמת
אבל .נחר אם לֹומר צרי ואין ׁשלם. ּכמת מטּמא זה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהרי
ׁשפיר וכן טהֹור. - ּתבניתֹו צּורת ׁשּנתּבלּבלה עד נּׂשרף ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָאם
צּורתֹו. נתּבלּבלה ׁשהרי טהֹור, - ּבּמים ׁשּטרפֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻמרּקם

.Èאפר וכן טהֹור. - ּכקמח ונעּׂשה ׁשּנפר הּמת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבּׂשר
ּבין הּמת, מּבּׂשר הּנהוין הּתֹולעים וכן טהֹור. - ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׂשרּופין
ּבכל ּכבּׂשר ׁשהּמח ּבארנּו, ּוכבר טהֹורין. - מתים ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחּיים

וׁשרץ. ּבנבלה ּבין ּבמת ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶָָָמקֹום,
.‡Èּבֹו הּל אֹו צרּכֹו ּכל עּבדֹו ואם ּכבּׂשרֹו. - האדם ְְְְִִִִֵָָָָָָעֹור

מּדבריהם אבל הּתֹורה. מן טהֹור זה הרי - עבֹודה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכדי
אדם ּבני להרּגיל ׁשּלא ּגזרה הּמת. ּכבּׂשר ּבכזית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹמטּמא

ּבהן. ויׁשּתּמׁשּו האדם עֹורֹות ְְְְִִֶַָָָָלעּבּוד
.·Èחי ׁשהיה ּבין ּכׁשּיּולד, אדם ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָעֹור

מּפני טהֹור, זה הרי - מתה ואּמֹו מת ׁשּנֹולד ּבין חּיה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּמֹו
ּבהן. וכּיֹוצא וקיא צֹואה אֹו ּפרׁש ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶֶַָָׁשהּוא

.‚Èהֹואיל והּצּפרן, והּׂשער הּׁשּנים מן חּוץ טמא, ׁשּבּמת ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּכל
ּבחּוץ הּמת ּכיצד? טמא. הּכל חּבּורן ּובׁשעת מחליף. ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹוגזען

הּנֹוגעּוּׂשע וכן ּבּבית. אׁשר ּכל נטמא - הּבית ּבתֹו רֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ּׂשערֹו נטמא. - מחּברין ּכׁשהן ּבצּפרניו אֹו ּבׁשּניו אֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֻּבּׂשערֹו
עֹומדין והן הֹואיל להּנטל, העֹומדים וצּפרניו להּגזז ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָָָהעֹומד

ספק הּוא הרי - ּבהן הּנֹוגע ,לפיכ ספק. ּבהן יׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלהּנטל
וכל מּדמֹו. חּוץ טהֹור, - הּמתים מן הּיֹוצא מׁשקה ּכל ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָטמא.
לא מה ּומּפני ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, - הּמת מן דמים ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹמראה
מּכל הּיֹוצאין מׁשקין על ׁשּגזרּו ּכדר הּמת מׁשקה על ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָגזרּו
על גזרּו לא מּמּנּו, ּבדלין הּכל ׁשהּמת מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהּטמאין?

ְַָמׁשקיו.
.„Èּכדם ׁשהיא מּפני ּברביעית, מטּמאה ׁשּנּמֹוחה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכבד

אף טהֹור, - רביעית ּבֹו אין אם ּכּלֹו, ׁשּיצא קטן ּדם ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻנקּפה.
ׁשּבֹו. ּדם ּכל ׁשהּוא ּפי ִֶֶַָָעל

.ÂËועצם ּדם, רביעית טהֹורים: - ׁשהּוא ּכל חסרּו אם ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָואּלּו
ואיבר רקב, חפנים ּומלא נצל, ּוכזית ּבּׂשר, ּוכזית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכּׂשעֹורה,

ׁשהּוא. ּכל מעצמֹו ׁשחסר החי ְִֵֶֶַַַַָָמן

ה'תשע"א טבת י"ח קודש שבת
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ׁשּתהיה‡. עד טהֹורה, - מתים מּׁשני הּבאה ּדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָרביעית
ּכגֹון מתים, מּׁשני ׁשּנגמרה ׁשדרה אחד. מּמת הרביעית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּכל
וכן אחר, מּמת ותׁשלּומן מאחד החליֹות מקצת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשהיּו
ואיבר מתים, מּׁשני עצמֹות ורבע מתים, ׁשני ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻהּגלּגלת
אּלא ּבאהל, מטּמאין אינן אּלּו ּכל - מתים מּׁשני הּמת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמן

עצמֹות. ּכל ּכׁשאר ּובמּׂשא, ְְְֲִַַָָָָָּבמּגע
אחד,·. מאיׁש אפּלּו טהֹור. - אנׁשים מּׁשני החי מן ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאיבר

טהֹור. - לׁשנים נחלק ְֱִִִֶַַָאם
ּומלא‚. מתים, מּׁשני נצל ּוכזית מתים, מּׁשני ּבּׂשר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכזית

הרי - רקב לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל מתים מּׁשני רקב ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחפנים
זית וכחצי ּבּׂשר זית ּכחצי וכן זה. עם זה מצטרפין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלּו
אין ׁשּבמת הּטמאֹות ּכל ּוׁשאר זה. עם זה מצטרפין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻנצל

ּבׁשעּוריהן. ׁשוּו ׁשּלא מּפני זה, עם זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹמצטרפין
רבע„. וכן ּבמּׂשא. מטּמא - לׁשנים ׁשּנחלק ּכּׂשעֹורה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹעצם

עצם מהם אחד ּבכל ואין ׁשּנּדקּדקּו אחד מת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָעצמֹות
נּדקּדקּו. לא ּכאּלּו ּבאהל מטּמאין - ְְְְְְְִִִִֶַַָֹֹּכּׂשעֹורה

מטּמא‰. - ודּבקֹו ורּדדֹו לחלקים ׁשחתכֹו הּמת מן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּכזית
ׁשחּברֹו, ּפי על אף קצתֹו ּבמּגע מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבאהל

חּבּור. אדם חּבּורי ִִֵֵֶָָׁשאין
.Â- והּתיכֹו מפרד היה טמא. - ׁשהּתיכֹו ׁשלם חלב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכזית

ָטהֹור.
.Êׁשּׁשלּדּה ּפי על אף ׁשּלּה, חליֹות רב מּמּנה ׁשּנגררּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשדרה

הּקבר, ּבתֹו ׁשהיא ּובזמן ּבאהל. מטּמאה אינּה - ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּימת
מּפני ּבאהל, מטּמאה - מכּתתת אפּלּו מׁשּברת, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָֹֻֻאפּלּו

מצרפּה. ְְֶֶֶַָָׁשהּקבר
.Á- הּבית ּבתֹו והכניסן ׁשּנחלקּו ּבאהל המטּמאין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכל

ּבאהל. ּומטּמאין מצרפן ְְְְְִֶֶַָָָֹֹהאהל
.Ëמקצתֹו והכניס ׁשמים, ּבידי ּבּׂשר ּכזית עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעצם

ּכׁשני ועליהם עצמֹות ׁשני הּבית. נטמא - הּבית מן ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפנים
ואם טמא. הּבית - לפנים מקצתן והכניס ּבּׂשר, זיתים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָחציי
ׁשאין טהֹור; הּבית - אדם ּבידי ּבעצמֹות ּתחּוב הּבּׂשר ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָהיה

חּבּור. אדם ִִֵָָחּבּורי
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.È.טמא הּבית - הּבית ּבתֹו ׁשּנתּפּזר רקב חפנים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹמלא
.‡È,להּבא טהֹור הּבית - הּבית ּבתֹו ׁשּנבלעה ּדם ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָרביעית

טמא. ּבארץ הרביעית ׁשּנבלעה ּבעת ּבֹו ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹוכל
.·È- נמצא ולא ּובּקׁש הּבית ּבתֹו ׁשאבד הּמת מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּכזית

ׁשאבד מעת למפרע טמא הּבית - ולכׁשּיּמצא טהֹור. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּבית
ׁשּנמצא. ְִֶַָעד

.‚Èּבמקֹום ׁשהיה אֹו קרׁש אם ּבאויר, ׁשּנׁשּפ ּדם ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָרביעית
הּמאהיל והאהיל גּמא, ּכמֹו הּנמּו הּמקֹום והּוא ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָֹֻאׁשּברן,
לפנים ּבין ּבמֹורד, האסקּפה על נׁשּפ נטמא. - מקצתֹו ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻעל
האסקּפה. על הּדם נח לא ׁשהרי טהֹור, הּבית - לחּוץ ְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻּבין
הּבית - עליה הּדם ׁשּקרׁש אֹו אׁשּברן האסקּפה היתה ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻואם
ויֹוצאה מתּכּבסת אם ּבכסּות: ׁשּנבלעה ּדם רביעית ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָטמא.
ּובמּׂשא ּבמּגע מתטּמאה הּכסּות זֹו הרי - ּדם רביעית ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמּמּנּו
ּככסּות היא והרי ּבאהל, מתטּמאה אינּה - לאו ואם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּובאהל;
ּכיצד טהֹור. - לצאת יכֹול ׁשאינֹו הּבלּוע ׁשּכל ּבמת; ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנגעה
ּכמּדתן מים ּומביא ּבמים, אֹותּה מכּבסין אֹותּה? ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָמׁשערין
ׁשהיה אֹו ׁשוה מראיהן היה אם ּדם; רביעית לתֹוכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָונֹותן

מּמ ׁשּיצא ּבידּוע - הּמזג מּמי יֹותר אדם הּכּבּוס ּנהמי ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ְִִרביעית.

.„Èׁשהּוא וכל הם, ׁשמֹות ׁשלׁשה והאהל והּמּגע ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּמּׂשא
מצטרף אינֹו ׁשמֹות ּומּׁשני ּומטּמא, מצטרף אחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָמּׁשם
ׁשני ׁשּנּׂשא אֹו זיתים חצאי ּבכׁשני הּנֹוגע ּכיצד? ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוטהֹור.
זיתים חצאי ּכׁשני על ׁשהאהיל אֹו אחת, ּבבת זיתים ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָחצאי
אֹו עליו, מאהיל אחר זית וחצי זית חצי על ׁשהאהיל ֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאֹו
על ּגּופֹו ּבמקצת והאהיל האהל ּתחת זית וחצי הּוא ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהיה
טמאים, הּכל - מקצתֹו על זית חצי האהיל אֹו אחר זית ְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹחצי
חצי הּנֹוּׂשא אֹו זית ּבחצי הּנֹוגע אבל אחד. ׁשם ׁשהּוא ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּפני
עליו ׁשהאהיל אֹו זית ּכחצי ועל עליו מאהיל אחר ודבר ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָזית
וכן אחר, זית חצי על הּוא ׁשהאהיל אֹו אחר זית ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַחצי
ׁשאין טהֹורים; הּכל - אחר זית ּבחצי ונגע זית ּכחצי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹהּנֹוּׂשא
ולא טמאֹות, ּבׁשאר ולא ּבמת לא הּמּׂשא עם מצטרף ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹֻהּמּגע
הּמּׂשא, עם מצטרף האהל ולא האהל, עם מצטרף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹהּמּגע

אחד]. ׁשם ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶָ[לפי

�
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ה'תשע"א טבת י"ב ראשון יום
יוםראשוֿןשלישיי"בֿי"דטבתה'תשע"א

ה'תשע"א טבת י"ג שני יום

ה'תשע"א טבת י"ד שלישי יום

.Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ט ּבמיהּמצוה לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
הּטמאה מּמיני מּכלֿמין נטהר ואז ְְְְִִִִִִֵַַָָָָֻמקוה
ּבּמים "ורחץ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבֹו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשּנטמאנּו

fh)אתּֿכלּֿבׂשרֹו" ,eh `xwie)ּבּקּבלה ּובא ,`xtq) ְֶַַָָָָָ
(rxevn zyxtוהּוא ּבהם עֹולה ׁשּכלּֿבׂשרֹו "מים :ְְִֶֶֶַָָָ

נֹובעים מים היּו אם אּלא מקוה", ,(oirnn)ׁשעּור ְְִִִִִֶַָָָ
מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשּלהם

ze`eewn)זֹו zekld)יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְִִִֶֶַַָָָ
ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ּבהם ׁשּיטהר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָהּמים

חּיים" "ּבמים bi)הּכתּוב: ,my)הּכּונה ואין . ְְִִֵַַַַַָָָ
חּיב ׁשּכלֿטמא עׂשה, מצות ׁשהּטבילה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבאמרנּו
חּיב ּבטּלית ׁשּכלֿהּמתעּטף ּכדר ּבהכרח, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלטּבֹול
חּיב ּבית לֹו ׁשּיׁש ׁשּכלֿמי אֹו ציצית, ֲִִִִֵֶֶַַַָָלעׂשֹות
טבילה לדין ּבכ ּכּונתי אּלא ― מעקה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָלעׂשֹות
לא מּטמאתֹו להּטהר ׁשּכלֿהרֹוצה נצטּוינּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאנּו

יטהר. ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ּדבר ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיּתכן
ספרא zen)ּולׁשֹון ixg` zyxt),ּבּמים "ורחץ : ְְְִִַַַָָ

מל ּגזרת mrh)יכֹול `ll ,`ed jexa yecwd) ְֵֶֶַָ
מּפני ― הּמחנה אל יבא ואחר לֹומר: ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָֹּתלמּוד
:ל ׁשּבארּתי הּזה לּכלל רֹומז הריהּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֻהּטמאה".
ׁשּיעׂשהּֿכ להּטהר ׁשרֹוצה למי ּבלבד ּדין ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּזה
ׁשּנחּיבהּו לא אבל הּמצוה; הּוא זה ודין ―ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ולא ּבטמאתֹו להּׁשאר הרֹוצה אּלא ּדוקא, ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֻטבילה

ׁשכינה למחנה ziaayיּכנס l`xyi zxfrn) ְְֲִִֵֵַָָ
(miptle ycwndּבאר ּוכבר רּׁשאי. ― זמן ְְֵֵֵֶַַַָאיזה

האמת dxezd")ספר xtq")וטבל ׁשּנטמא ׁשּכלֿמי ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָ
עד ׁשלמה טהרתֹו ׁשאין אּלא טהֹור, ְֳֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

ׁשמׁשֹו dliahd)ׁשּיעריב meia ynyd rwyzy). ְֲִִֶַ
וגּופֹו לטּבל ׁשּצרי המקּבל, ּבּפרּוׁש ּגם ּבא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻוכן

אמרּו הּמים. ּבׁשטח נֹוגע c:)ערֹום oiaexir): ְְִֵֶַַַָָָ
ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ― ְְֵֵֵֵֶָָָָֹ"ּכלּֿבׂשרֹו
והיא ― זֹו ׁשּמצוה ,ל נתּבאר הּנה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָהּמים".
ודיני הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ― טבילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמצות

יֹום טבּול ודיני l`החציצה oiicre lahy df) ְְֲִִֵַָ
(eyny Ð drwy Ð aixrdמבארת זֹו ּומצוה .ְְִֶֶָֹ

יֹום. טבּול ּובמּסכת מקואֹות ְְְְִֶֶֶֶַַָּבמּסכת
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.È.טמא הּבית - הּבית ּבתֹו ׁשּנתּפּזר רקב חפנים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹמלא
.‡È,להּבא טהֹור הּבית - הּבית ּבתֹו ׁשּנבלעה ּדם ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָרביעית

טמא. ּבארץ הרביעית ׁשּנבלעה ּבעת ּבֹו ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹוכל
.·È- נמצא ולא ּובּקׁש הּבית ּבתֹו ׁשאבד הּמת מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּכזית

ׁשאבד מעת למפרע טמא הּבית - ולכׁשּיּמצא טהֹור. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּבית
ׁשּנמצא. ְִֶַָעד

.‚Èּבמקֹום ׁשהיה אֹו קרׁש אם ּבאויר, ׁשּנׁשּפ ּדם ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָרביעית
הּמאהיל והאהיל גּמא, ּכמֹו הּנמּו הּמקֹום והּוא ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָֹֻאׁשּברן,
לפנים ּבין ּבמֹורד, האסקּפה על נׁשּפ נטמא. - מקצתֹו ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻעל
האסקּפה. על הּדם נח לא ׁשהרי טהֹור, הּבית - לחּוץ ְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻּבין
הּבית - עליה הּדם ׁשּקרׁש אֹו אׁשּברן האסקּפה היתה ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻואם
ויֹוצאה מתּכּבסת אם ּבכסּות: ׁשּנבלעה ּדם רביעית ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָטמא.
ּובמּׂשא ּבמּגע מתטּמאה הּכסּות זֹו הרי - ּדם רביעית ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמּמּנּו
ּככסּות היא והרי ּבאהל, מתטּמאה אינּה - לאו ואם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּובאהל;
ּכיצד טהֹור. - לצאת יכֹול ׁשאינֹו הּבלּוע ׁשּכל ּבמת; ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנגעה
ּכמּדתן מים ּומביא ּבמים, אֹותּה מכּבסין אֹותּה? ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָמׁשערין
ׁשהיה אֹו ׁשוה מראיהן היה אם ּדם; רביעית לתֹוכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָונֹותן

מּמ ׁשּיצא ּבידּוע - הּמזג מּמי יֹותר אדם הּכּבּוס ּנהמי ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ְִִרביעית.

.„Èׁשהּוא וכל הם, ׁשמֹות ׁשלׁשה והאהל והּמּגע ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּמּׂשא
מצטרף אינֹו ׁשמֹות ּומּׁשני ּומטּמא, מצטרף אחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָמּׁשם
ׁשני ׁשּנּׂשא אֹו זיתים חצאי ּבכׁשני הּנֹוגע ּכיצד? ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוטהֹור.
זיתים חצאי ּכׁשני על ׁשהאהיל אֹו אחת, ּבבת זיתים ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָחצאי
אֹו עליו, מאהיל אחר זית וחצי זית חצי על ׁשהאהיל ֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאֹו
על ּגּופֹו ּבמקצת והאהיל האהל ּתחת זית וחצי הּוא ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהיה
טמאים, הּכל - מקצתֹו על זית חצי האהיל אֹו אחר זית ְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹחצי
חצי הּנֹוּׂשא אֹו זית ּבחצי הּנֹוגע אבל אחד. ׁשם ׁשהּוא ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּפני
עליו ׁשהאהיל אֹו זית ּכחצי ועל עליו מאהיל אחר ודבר ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָזית
וכן אחר, זית חצי על הּוא ׁשהאהיל אֹו אחר זית ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַחצי
ׁשאין טהֹורים; הּכל - אחר זית ּבחצי ונגע זית ּכחצי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹהּנֹוּׂשא
ולא טמאֹות, ּבׁשאר ולא ּבמת לא הּמּׂשא עם מצטרף ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹֻהּמּגע
הּמּׂשא, עם מצטרף האהל ולא האהל, עם מצטרף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹהּמּגע

אחד]. ׁשם ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶָ[לפי

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd zah g"iÎa"i -

ה'תשע"א טבת י"ב ראשון יום
יוםראשוֿןשלישיי"בֿי"דטבתה'תשע"א

ה'תשע"א טבת י"ג שני יום

ה'תשע"א טבת י"ד שלישי יום

.Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ט ּבמיהּמצוה לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
הּטמאה מּמיני מּכלֿמין נטהר ואז ְְְְִִִִִִֵַַָָָָֻמקוה
ּבּמים "ורחץ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבֹו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשּנטמאנּו

fh)אתּֿכלּֿבׂשרֹו" ,eh `xwie)ּבּקּבלה ּובא ,`xtq) ְֶַַָָָָָ
(rxevn zyxtוהּוא ּבהם עֹולה ׁשּכלּֿבׂשרֹו "מים :ְְִֶֶֶַָָָ

נֹובעים מים היּו אם אּלא מקוה", ,(oirnn)ׁשעּור ְְִִִִִֶַָָָ
מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשּלהם

ze`eewn)זֹו zekld)יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְִִִֶֶַַָָָ
ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ּבהם ׁשּיטהר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָהּמים

חּיים" "ּבמים bi)הּכתּוב: ,my)הּכּונה ואין . ְְִִֵַַַַַָָָ
חּיב ׁשּכלֿטמא עׂשה, מצות ׁשהּטבילה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבאמרנּו
חּיב ּבטּלית ׁשּכלֿהּמתעּטף ּכדר ּבהכרח, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלטּבֹול
חּיב ּבית לֹו ׁשּיׁש ׁשּכלֿמי אֹו ציצית, ֲִִִִֵֶֶַַַָָלעׂשֹות
טבילה לדין ּבכ ּכּונתי אּלא ― מעקה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָלעׂשֹות
לא מּטמאתֹו להּטהר ׁשּכלֿהרֹוצה נצטּוינּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאנּו

יטהר. ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ּדבר ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיּתכן
ספרא zen)ּולׁשֹון ixg` zyxt),ּבּמים "ורחץ : ְְְִִַַַָָ

מל ּגזרת mrh)יכֹול `ll ,`ed jexa yecwd) ְֵֶֶַָ
מּפני ― הּמחנה אל יבא ואחר לֹומר: ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָֹּתלמּוד
:ל ׁשּבארּתי הּזה לּכלל רֹומז הריהּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֻהּטמאה".
ׁשּיעׂשהּֿכ להּטהר ׁשרֹוצה למי ּבלבד ּדין ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּזה
ׁשּנחּיבהּו לא אבל הּמצוה; הּוא זה ודין ―ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ולא ּבטמאתֹו להּׁשאר הרֹוצה אּלא ּדוקא, ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֻטבילה

ׁשכינה למחנה ziaayיּכנס l`xyi zxfrn) ְְֲִִֵֵַָָ
(miptle ycwndּבאר ּוכבר רּׁשאי. ― זמן ְְֵֵֵֶַַַָאיזה

האמת dxezd")ספר xtq")וטבל ׁשּנטמא ׁשּכלֿמי ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָ
עד ׁשלמה טהרתֹו ׁשאין אּלא טהֹור, ְֳֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

ׁשמׁשֹו dliahd)ׁשּיעריב meia ynyd rwyzy). ְֲִִֶַ
וגּופֹו לטּבל ׁשּצרי המקּבל, ּבּפרּוׁש ּגם ּבא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻוכן

אמרּו הּמים. ּבׁשטח נֹוגע c:)ערֹום oiaexir): ְְִֵֶַַַָָָ
ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ― ְְֵֵֵֵֶָָָָֹ"ּכלּֿבׂשרֹו
והיא ― זֹו ׁשּמצוה ,ל נתּבאר הּנה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָהּמים".
ודיני הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ― טבילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמצות

יֹום טבּול ודיני l`החציצה oiicre lahy df) ְְֲִִֵַָ
(eyny Ð drwy Ð aixrdמבארת זֹו ּומצוה .ְְִֶֶָֹ

יֹום. טבּול ּובמּסכת מקואֹות ְְְְִֶֶֶֶַַָּבמּסכת
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ה'תשע"א טבת ט"ו רביעי יום
יוםרביעֿישבתקודשט"וֿי"חטבתה'תשע"א

.ÊÏ¯ .Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Ë"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הרל"ז ּבדיןהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ
וגֹו'" ׁשֹור "וכיֿיּגח יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֶַַַָהּׁשֹור,

(gk ,`k zeny)אתֿׁשֹור ׁשֹורֿאיׁש "וכיֿיּגֹוף ,ְִִִֶ
dl)רעהּו" ,my)זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֵֶָָ

מ הראׁשֹונים הּפרקים קּמא.(aa`)ּבׁשׁשת ְְִִִִֵֶַַָָָ

ה'תשע"א טבת ט"ז חמישי יום

.Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָ
ההבער ּבדין ewifdeׁשּנצטּוינּו ,eizenda exriay) ְְְִִִֵֶֶַַ

(mixg` zecyיבערֿאיׁש "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֶֶַַָ
וגֹו'" אֹוֿכרם c)ׂשדה ,ak zeny)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִֶֶֶָָָ

מ ו' ּופרק ב' ּבפרק ּבכללּותֹו זה ּדין (aa`)הלכֹות ְְְִִִִֶֶֶֶֶָ
מּגּטין. ה' ּופרק ִִִֶֶַָקּמא

ה'תשע"א טבת י"ז שישי יום

.ÁÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרל"ח ּבדיןהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ
ּבֹור" איׁש "וכיֿיפּתח יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֶַַַָהּבֹור,

(bl ,`k zeny)ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֶֶֶָָ
מ ה' ּופרק קּמא.(aa`)ג' ִֶֶַָ

ה'תשע"א טבת י"ח קודש שבת

.‡Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרמ"א הּבערההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
(y`)ּומצאה אׁש "ּכיֿתצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִֵֵֵֶַָָָ

d)קֹוצים" ,ak zeny)ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִָָ
מ ו' ּופרק ב' ּבפרק קּמא.(aa`)זה ְִֶֶֶֶֶַָ
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i"yx

(„È).ÂÓÚË דבריו:‡˙ Â˙ÈÂ.נשתטה:ÏÏÂ‰˙ÈÂ.את
וכן¯Â¯È.ויכתוב: ריר, קרוי הנוטף דבר ורוקו, (איוב

וכןו) חלמות; בריר ג): טו בשרו:(ויקרא רר :(ÊË)‰Ê‰
.È˙È· Ï‡ ‡·È,פתח חטף נקוד ולכך תמיהה, לשון

·ÂˆÓ„‰.(„)ורפי: „Â„ ˙ÂÈ‰ ÈÓÈ ÏÎ ÂÓÚ Â·˘ÈÂ
מלך הרג חרת, ליער משם דוד וכשיצא למואב, סמוך

שבהם מאחד חוץ ואחיו, אמו ואת אביו את מואב

דוד שאמר החסד והוא העמוני, נחש (שמואלֿבשהחייהו

רבייב) במדרש כדאיתא חסד, עמדי אביו עשה כאשר :

„Â„.(Â)תנחומא: Ú„Â� ÈÎ:ממנו להשמר התבונן כי

.‰Ó¯· Ï˘‡‰ ˙Á˙.בנימן בגבול שהיתה אחת

אמרו ב)ורבותינו ה שמואל,(תענית של רמה היתה היא :

בגבעה, יושב ושאול מדרשו: וכן הן, מקומות ושני

עליו: מתפלל שהיה ברמה, אשר הגדול האשל בזכות

cec zcevn
(„È).ÂÓÚË ˙‡ Â�˘ÈÂמעשה ועשה לפניהם, דבריו את שינה

הדלתות על ושריטות סימנים ועשה בידם, בהיותו סכלות
דוד: זה שאין יחשבו למען עשה זה וכל וכו', והוריד

(ÂË).Â‡¯˙ הלא‰�‰ ודוד משוגע, איש שהוא ראיתם הלא
אלי: תביאון ולמה דוד, זה אין כן אם משכיל, ÒÁ¯(ÊË)הוא

.ÌÈÚ‚Â˘Óבמדרש קלא)אמרו רמז כאן שמעוני שהיתה(ילקוט :

וכי לומר רצה וכו', חסר וכי אמר ולזה משוגעות, ובתו אשתו
זה את גם שהבאתם עד בביתי, אשר במשוגעים לי די אין

אצלי: ÂÎÂ'.להשתגע ‰Ê‰בתכלית שהוא זה האם ועוד,
יתענגו לפעמים כי עם ביתי, אל לבוא הוא ראוי וכי השגעון,
שהוא מי מדברי לא אולם משוגע, דברי בשמוע השרים

השגעון: ‡ÂÈÁ.(‡)בתכלית ÂÚÓ˘ÈÂפחדו דוד, ברח כי
דוד: אל ירדו ולזה שאול, בהם יתנקם פן ÏÎ(·)לנפשם

.'ÂÎÂ ˜ÂˆÓ ˘È‡:ובמקומו בארצו לשבת יכול היה ולא
(‚).‡� ‡ˆÈ:אתכם לשבת המערה ‡ÌÈ‰Ï.מן ÈÏ ‰˘ÚÈ ‰Ó

עמדי: ישבו אז כי מנוח, אמצא מקום המלך:ÌÁ�ÈÂ.(„)באיזה לפני הביאם מואב:·ÂˆÓ„‰.דוד אל סמוך ÈÎ(Â)שהיה
.„Â„ Ú„Â�:איש ראהו ולא נחבא היה הנה עד ·¯Ó‰.כי Ï˘‡‰ ˙Á˙:אשל עמד ובה בגבעה, היה גבוה È�ÈÓÈ.(Ê)מקום È�·

שבטו: מבני היו עבדיו רוב ÌÎÏÎÏ.כי Ì‚לו ומאין שדות, כך כל לו מאין וכי לכולכם, שדות שיתן אפשר וכי לומר: רצה
לשרים: כולכם את שיעשה כך כל עם ˜˘¯˙Ì.(Á)רבוי ÈÎ:לכולכם טובה הבטיח כאלו קשר, עלי עשיתם ·�È.כולכם ˙¯Î·

זה: לכל יבוא שלא נשמר הייתי מאז, אזני גליתם אם כי עמו, ברית בני שכרת ÏÂÁ‰.בעת ÔÈ‡Âויכאב שיחלה מכם אחד אין
בעבורי: לב:Ï‚Â‰.לבו מכאב המדבר וכדרך דבריו, ‰˜ÌÈ.כפל ÈÎוהקימו הדבר נגמר אזני, גליתם שלא ידי על לומר: רוצה

‰Ê‰.לאורב: ÌÂÈÎ:אנשים אליו ומאסף עלי שאורב בחוש עתה שנראה

oeiv zcevn
(„È).Â�˘ÈÂ:וחלוף השתנות דבורÂÓÚË.מלשון ענין

כמו כ)החכמה, יב יקח:(איוב זקנים וטעם :.ÏÏÂ‰˙ÈÂענין
כמו יז)סכלות, פסוק יהולל:(שם ושופטים :.Â˙ÈÂרושם ענין
כמו ד)ושריטה, ט תיו:(יחזקאל והתוית :.Â¯È¯כמו (איוברוקו,

ו) חלמות:ו בריר :(ÂË).Ú‚˙˘Ó:שגעון ענין בעצמו מראה
(·).˜ÂˆÓכמו צרה, קמג)ענין קיט מצאוני,(תהלים ומצוק צר :

מאויביו: מצוקה לו שיש מי לומר הלואה,�Â˘‡.ורוצה ענין
יא)כמו קט הלואה(שם אצלו שיש מי לומר ורוצה נושה, ינקש :

�Ù˘.מאחרים: ¯Óשכתוב כמו ורש, ו)עני לא למרי(משלי ויין :
רישו: וישכח ישתה כמוÌÁ�ÈÂ.(„)נפש יז)וינהגם, יג :(שמות

אלהים: נחם או·ÂˆÓ„‰.ולא מגדל, או משומר, מקום ענין
כמו מערה, או ט)סלע, יט במצדות:(יחזקאל יביאהו :

(Â).Ï˘‡‰כמו לג)האילן, כא אשל:(בראשית ויטע :

(Á).Ì˙¯˘˜:מרד עצת בחבור אנשים אגודת ענין

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה נתן זאב שי'

שלום וברכה!

נו"נ מו"ה אלי' עקיבא שי' ליפסקר, קבלתי ידיעה פ"נ אודות מצב בריאותו,  ע"י הרה"ח אי"א 

עד  יותר  עוד  שיוטב  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  אזכירו  רצון  ובעת 

שיחזור לאיתנו.

וזכות התעסקותו בסביבתו בעניני יראת שמים ובפרט כפי שכותב לי הרב ליפסקר שי' בענין בית 

הכנסת שתהי' מחיצה כשרה, תעמוד לו לבריאות ולהמצטרך בכלל, ובפרט שענין המחיצה בבית הכנסת 

דבר גדול הוא במאד, וידוע מאמר רבותינו זכרונם לברכה שאינו דומה המורד במלך, והמורד נמצא בשדה 

למורד במלך בפלטרין של מלך עצמו בבית המלך, והרי בית הכנסת עליו נאמר בכל המקום אשר אזכיר 

את שמי אבוא אליך וברכתיך, ואפילו במלך בשר ודם עושים איזה הכנה קודם ביאתו למקום, ועל אחת 

כמה וכמה שאין עושים דבר במיוחד היפך רצונו וציוויו, שמזה מובן עד כמה מגוחך מצער וגם מבהיל, אלו 

המכניסים בבתי כנסיות מנהגים היפך רצונו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואחר כך מעיזים 

ומגודל הקלקלה  ולומר, שבאים בכדי לבקשו למלאות משאלותם ובקשתם בענינים שלהם,  לבוא לשם 

מובנת גם כן זכות כל אלה המתעסקים בתיקון הדבר להתברך בהמצטרך להם מבורא עולם ומנהיגו.

בברכה לבשורות טובות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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.'ÂÎÂ ˜ÂˆÓ ˘È‡:ובמקומו בארצו לשבת יכול היה ולא
(‚).‡� ‡ˆÈ:אתכם לשבת המערה ‡ÌÈ‰Ï.מן ÈÏ ‰˘ÚÈ ‰Ó

עמדי: ישבו אז כי מנוח, אמצא מקום המלך:ÌÁ�ÈÂ.(„)באיזה לפני הביאם מואב:·ÂˆÓ„‰.דוד אל סמוך ÈÎ(Â)שהיה
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זה: לכל יבוא שלא נשמר הייתי מאז, אזני גליתם אם כי עמו, ברית בני שכרת ÏÂÁ‰.בעת ÔÈ‡Âויכאב שיחלה מכם אחד אין
בעבורי: לב:Ï‚Â‰.לבו מכאב המדבר וכדרך דבריו, ‰˜ÌÈ.כפל ÈÎוהקימו הדבר נגמר אזני, גליתם שלא ידי על לומר: רוצה

‰Ê‰.לאורב: ÌÂÈÎ:אנשים אליו ומאסף עלי שאורב בחוש עתה שנראה

oeiv zcevn
(„È).Â�˘ÈÂ:וחלוף השתנות דבורÂÓÚË.מלשון ענין

כמו כ)החכמה, יב יקח:(איוב זקנים וטעם :.ÏÏÂ‰˙ÈÂענין
כמו יז)סכלות, פסוק יהולל:(שם ושופטים :.Â˙ÈÂרושם ענין
כמו ד)ושריטה, ט תיו:(יחזקאל והתוית :.Â¯È¯כמו (איוברוקו,

ו) חלמות:ו בריר :(ÂË).Ú‚˙˘Ó:שגעון ענין בעצמו מראה
(·).˜ÂˆÓכמו צרה, קמג)ענין קיט מצאוני,(תהלים ומצוק צר :

מאויביו: מצוקה לו שיש מי לומר הלואה,�Â˘‡.ורוצה ענין
יא)כמו קט הלואה(שם אצלו שיש מי לומר ורוצה נושה, ינקש :

�Ù˘.מאחרים: ¯Óשכתוב כמו ורש, ו)עני לא למרי(משלי ויין :
רישו: וישכח ישתה כמוÌÁ�ÈÂ.(„)נפש יז)וינהגם, יג :(שמות

אלהים: נחם או·ÂˆÓ„‰.ולא מגדל, או משומר, מקום ענין
כמו מערה, או ט)סלע, יט במצדות:(יחזקאל יביאהו :

(Â).Ï˘‡‰כמו לג)האילן, כא אשל:(בראשית ויטע :

(Á).Ì˙¯˘˜:מרד עצת בחבור אנשים אגודת ענין
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(Ê).ÂÓ˙ ·ÈÂ‡‰עליו הם לנצח השנאה חרבות כי

שחרבות אויב אותו לנצח חרבות ד"א חדה, כחרב

ועברתו בו שנאמ' עמלק וזהו לנצח עלינו היתה שנאתו

נצח א)שמרה פתרונו(עמוס וכן חרבן לשון חרבות

נאמר וכן לנצח, חרבות תמו לה)האויב שממות(ביחזקאל

תשובנה: לא ועריך אתנך �˙˘˙.עולם ÌÈ¯ÚÂכי

אמר כה חרבות ונבנה ונשוב וגו' רששנו אדום תאמר

אהרוס ואני יבנו המה צבאות א)ה' Ì¯ÎÊ.:(מלאכי „·‡
השעה: Â‚Â'.(Á)אותה ·˘È ÌÏÂÚÏ '‰Âשלם שם

כתוב שימחה קודם אבל כסאו, שנאמר כמו שלם וכסא

יה כס על יד יז)כי חלוק:(שמות ושם חסר Â‰Â‡(Ë)כס
.ÌÈ¯˘ÈÓ· ÌÈÓ‡Ï ÔÈ„È ˜„ˆ· Ï·˙ ËÙ˘Èהקץ בא עד

בהם המצויין מישרים לפי ברחמים לשפטם רגיל הי'

העבירות: מן ישנים כשהם בלילה אותם È‰ÈÂ(È)דן
.Í„Ï ·‚˘Ó לעתיד‰' בלעז אילאמינשי"ה דכא לשון

דכים: שהם לישראל משגב יהי כסאו למשפט כשיכונן

.‰¯ˆ· ˙Â˙ÚÏ:צרה של ÂÈ˘·(È·)עתים '‰Ï Â¯ÓÊ
.ÔÂÈˆ:כן לו יזמרו לציון ישיבתו ‡Ì˙Â(È‚)כשיחזיר
.¯ÎÊ:בישראל שנשפכו הדמים ‰'.(È„)את È���Á

בגולה: ‚ÌÈÂ.(ÊË)בגאולתך:ÈÓÓÂ¯Ó.עתה ÂÚ·Ë
אספר: אשר התהלה היא ‰'.(ÊÈ)זו Ú„Â�מן זה כל

ונוקם ומושל הוא שליט כי לבריות ה' נודע התהלה

בלעז: יושטיצ"א בהם עשה משפט שהרי לאויביו

.Ú˘¯ ˘˜Â�:רשע סלה:‰‚ÔÂÈ.נכשל זאת נהגה

(ÁÈ).‰ÏÂ‡˘Ïהצריכה תיבה כל נחמי' רבי אמר

כגון בסופה ה"א לה הטיל בתחלתה יב)למ"ד (בראשית

רשעים ישובו והכתיב לי' התיבון מדברה מצרימה

של התחתונה למדריגה זבדי בר אבא א"ר לשאולה

בדין ויעמדו מגיהנם שיצאו לאחר ישובו ומהו שאול

גיהנם: של תחתית למדריגה ישובו ויתחייבו

cec zcevn
(Ê).·ÈÂ‡‰ר"ל לנצח תמו שהחרבות דע האויב אתה

לקדמותן ישובו ולא עולם עד יכלו שבך החרבות המקומות
וכפל זכרם נאבד יהיו המה בחטאך נהרסו אשר הערים אף

במ"ש: È˘·.(Á)הדבר ÌÏÂÚÏ '‰Âוכ"כ לעולם חי ה' כי
הוא: הרס אשר את יבנה מי וא"כ ËÂÙ˘È.(Ë)ממשלתו ‡Â‰Â

להם: ראוי כאשר והצדק והישר בדין אותם ישפוט עולם עד
(È).Í„Ï ·‚˘Óלמשגב יהיה ומתי למשגב יהיה לב לנשברי

צרה: עת בעולם ÊÚ·˙.(È‡)כשיהיה ‡Ï ÈÎ:דורשך עזבת לא אשר יראו ˆÔÂÈ.(È·)כי ·˘ÂÈ:בציון שכינתו ÈÎ(È‚)המשרה
.ÌÈÓ„ ˘¯Â„:לפרוע ממהר שאינו עם לפניו הם וזכורים הדם לדעת דורש הוא מרומםÈÓÓÂ¯Ó.(È„)כי מעולם אתה הלא

מות: משערי עשו:·˘Á˙.(ÊË)אותי אשר ‰'.(ÊÈ)בהבור Ú„Â�:לכל ומפורסם נודע הוא אז משפט ¯˘Ú.כשעושה ˘˜Â�
המקום: פרסום בלב יחשבו עולם עד אז עשה אשר בהמוקש יפול הרשע אמרÂ·Â˘È.(ÁÈ)כאשר להם מוכן שהשאול לפי

לשבתו: המוכן ביתו אל ששב כאדם ישובו לשון

oeiv zcevn
(Ê).˙˘˙�ולנתוץ לנתוש כמו והריסה עקירה א')ענין :(ירמיה

(È).·‚˘Ó:חוזק.Í„Ïרוח דכאי כמו וכתוש (לקמןמושבר

עת:Â˙ÚÏ˙.:ל"ד) מעשיו:ÂÈ˙ÂÏÈÏÚ.(È·)מלשון
(‚È).ÌÈÂ�Ú:הרוח יקוש:·¯˘˙.(ÊË)שפל �Â˜˘.(ÊÈ)פח

מוקש: לבי‰‚ÔÂÈ.מל' והגיון כמו מחשבה י"ט)ענינו :(לקמן

(ÁÈ).‰ÏÂ‡˘Ï:הגיהנם יקרא כן

xe` ldi
(‡È.שמך יודעי בך צ"אויבטחו סי' תלים עפמ"ש נ'

א' קפ"ד חקת פ' בזהר ופי' שמי. ידע כי אשגבהו אפלטהו
הכוונה פנימיות לכוין שיודע דר"ל באמת. יקראוהו אשר ע"ד
מלכותו במדת א"ס אור גילוי להמשיך שיהי' ותפלה בק"ש
וזהו השם. שיתברך מחשבה הנק' מהחכמה ממשיך שאזי ית'
והשבות היום וידעת ע"ד שמך יודעי פי' ואפ"ל שמי. ידע כי
השגחות. ב' יש כי והענין כו'. האלקים הוא הוי' כי לבבך אל
יחו"ע הוי' שם ע"י הב' יחו"ת. שהוא אלקים שם ע"י הא'

לעשות בפי' בקול תשמע כי סד"ה ראה פ' בלק"ת כמ"ש
הוא הוי' כי שהוא שמך יודעי ע"י וא"כ ה'. בעיני הישר
מדה"ר שהוא ג"כ הוי' משם ההשגחה עליו ממשיך האלוקים
ס"פ בזהר שמך יודעי בך ויבטחו מענין וע' בך. ויבטחו ולכן
ססי' תלים ובמדרש ע"א ד"ו העמודים ובווי ע"א ד"פ אחרי
ושם ו' נ"ב סי' בישעי' שמי עמי ידע לכן מפסוק הביאו צ"א
רבא שמי' ויתקדש יתגדל ע"ד וזהו שמי. בעממיא ויתרבי ת"י

ג': ק"ד בחיי וע'
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ה.104) את ׁשאֹוהב החכמים,105)מי לֹו106)ּתלמידי יהיּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשּירא.109)חתנים.108המכּבד.107) מהחכמים.110)מי ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
חכם.113יהיה.112)ּבעצמֹו.111) את114)ּתלמיד הּירא ואם ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

הּוא. חכם.115)החכמים ּתלמיד להיֹות מסּגל אינֹו ְְְֲִִִֵַַָָָָֻ
ּדבריו,116) ׁשל117)יׁשמעּו ּדבריו ׁשּנׁשמעים ּכמֹו ְְְְְְִִִֶֶָָָָָ
חכם.118) ׁשאלה119)ּתלמיד מּמקֹום121)לפני120)נׁשאלה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָ

מּתר122)ּבׁשם ּדֹולק124)לכּבֹות123)האם מּפני125)נר ְְְִִֵֵֵֵַַָֻ
היכן130)היכן129)הּמלְך,128)אּתה127)ּבׁשּבת?126)החֹולה ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לָך132)ּתבּונתָך?131) ּדי ּכיצד?135)אף134)את133)לא ְְְֵֶַַַָֹ
ׁשהּנפטר136) ּבכְך הּמיתה, ׁשּגֹורמת ההפסד את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהגּדיר

והֹודיה, ׁשבח ּבדברי הּקּב"ה לפני לעמד יכֹול אינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּכבר
אינם137)ו ׁשּכבר מּפני וׁשבח, מעלה לּמתים אין ּדהינּו: , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ה'. את לׁשּבח החּיים140)אּתה.139)אּלּו.138)יכֹולים מן ְְִִִִֵֶַַַַַָ
עדיפּות מעניק ׁשאּתה הרי עדנה" חּיים הּמה ֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאׁשר

החּיים. ּפני על הּמתים,141)לּמתים את ׁשּׁשּבחּת אחר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ
עצמָך142) מּדברי ההפְך לדעּתָך)143לקּבע ׁשּגם הרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹ

ּתנחּום. רּבי הׁשיב הּמתים! על החּיים ּכל144)עדיפים אין ְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָ
הּפסּוקים. ּבין מה145)סתירה אינֹו147)ׁשאמר146)זה ְְִִֵֵֶֶַַַָָ

להבין החּיים אל קריאה אּלא הּמת, על הסּפד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּדברי
ּבידיהם. עדין היתה149)ּכְך148)ׁשהאפׁשרּויֹות וזֹו ּדוד, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ּכבר150)ּכּונתֹו: ּבעבר.151)מעּתה ּׁשעׂשה מה על רק אּלא ְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
הּכתּוב:153)וכְך.152) ּכּונת חפׁשּיים154)מה הם מּמה ְְִִִֵַַַַַָָָָ

אּלא. מׁשחררים? הם ְְִִֵֶַָָֻּומּמה
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ה.104) את ׁשאֹוהב החכמים,105)מי לֹו106)ּתלמידי יהיּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשּירא.109)חתנים.108המכּבד.107) מהחכמים.110)מי ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
חכם.113יהיה.112)ּבעצמֹו.111) את114)ּתלמיד הּירא ואם ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

הּוא. חכם.115)החכמים ּתלמיד להיֹות מסּגל אינֹו ְְְֲִִִֵַַָָָָֻ
ּדבריו,116) ׁשל117)יׁשמעּו ּדבריו ׁשּנׁשמעים ּכמֹו ְְְְְְִִִֶֶָָָָָ
חכם.118) ׁשאלה119)ּתלמיד מּמקֹום121)לפני120)נׁשאלה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָ

מּתר122)ּבׁשם ּדֹולק124)לכּבֹות123)האם מּפני125)נר ְְְִִֵֵֵֵַַָֻ
היכן130)היכן129)הּמלְך,128)אּתה127)ּבׁשּבת?126)החֹולה ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לָך132)ּתבּונתָך?131) ּדי ּכיצד?135)אף134)את133)לא ְְְֵֶַַַָֹ
ׁשהּנפטר136) ּבכְך הּמיתה, ׁשּגֹורמת ההפסד את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהגּדיר

והֹודיה, ׁשבח ּבדברי הּקּב"ה לפני לעמד יכֹול אינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּכבר
אינם137)ו ׁשּכבר מּפני וׁשבח, מעלה לּמתים אין ּדהינּו: , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ה'. את לׁשּבח החּיים140)אּתה.139)אּלּו.138)יכֹולים מן ְְִִִִֵֶַַַַַָ
עדיפּות מעניק ׁשאּתה הרי עדנה" חּיים הּמה ֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאׁשר

החּיים. ּפני על הּמתים,141)לּמתים את ׁשּׁשּבחּת אחר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ
עצמָך142) מּדברי ההפְך לדעּתָך)143לקּבע ׁשּגם הרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹ

ּתנחּום. רּבי הׁשיב הּמתים! על החּיים ּכל144)עדיפים אין ְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָ
הּפסּוקים. ּבין מה145)סתירה אינֹו147)ׁשאמר146)זה ְְִִֵֵֶֶַַַָָ

להבין החּיים אל קריאה אּלא הּמת, על הסּפד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּדברי
ּבידיהם. עדין היתה149)ּכְך148)ׁשהאפׁשרּויֹות וזֹו ּדוד, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ּכבר150)ּכּונתֹו: ּבעבר.151)מעּתה ּׁשעׂשה מה על רק אּלא ְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
הּכתּוב:153)וכְך.152) ּכּונת חפׁשּיים154)מה הם מּמה ְְִִִֵַַַַַָָָָ

אּלא. מׁשחררים? הם ְְִִֵֶַָָֻּומּמה
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:dingp iax itl qeaik oerh miixiyd mcy `xnbd dgiken
,`ziixaa epipy jke ± l` dkityoebk ,gafnd 

cbad lr mdn fzip m` ,z`hg mc ixiiy  
,xgnl xyad z` lek`l zpn lr miixiyd zkity zrya ayigy

 ,oaxwd z` lbtl mcd ixiiyn 
,dxfrl.ueg zaxwd meyn y mileqt  

cbad lr odn fzip m` ,dxfra zxaerd min ly  
,xgnl dxya z` lek`l ayig dn`l ozkity zrya m` 

  ,oaxwd z` lbtl    
daxwd lr miaiig oi`e ,mipta daxwdl ie`x epi` ,lqtpy xg`ny
z` `xnbd zniiqn .mipta eaixwdl ie`xd xaca `l` uega

ixdy ,dgkeddc `pzd `ed in   dy 
miixiyd mcn aixwndy ± `ld   

,ef `ziixa dpy `edemiixiyd mcy ,cer o`k  
.dingp iax zrcl qeaik oerh miixiyd mcy o`kn ixd

:di`xd z` dgec jk jezne `xnbd ddnzy xnel okzi ik 
miixiy zkity zrya lebit ly ,oaxwd z` lbtl 

`ziixaa(.bi lirl)dcear zrya lebit zaygn wxy , 
,zlbtn dxtkd z` zakrnyd mc zkity ehrnzp  

d       
 zxne`y `ziixad lr o`kn dywe ,oaxwd z` lbtl 

,`xnbd dwiqn ef `iyew gkne .miixiyd zkitya zlren daygny
  ceqi miperhd mincy `ziixaa epipyy dny ± 

`l` ,miixiyd mca xaecn oi` ,mda zlren daygnmc 
zepexg`mca `ed ,qeaik oerhy oicd mb ,ok m`e 

.qeaik oerh miixiyd mcy `ziixadn gikedl oi`e ,zepznd yly
:`xnbd dywn ,zepznd yly mca zxacn `ziixad m` ± 

d minc' `ziixaa xn`p recn ixd lr ± 
zn`a :`xnbd zvxzn .ceqid lr `le mze` mipzep gafnd zepxw
oiperhd minc' xn`z l`e ,zepznd yly mca zxacn `ziixad

`l` ,'ceqid minc' ceqi zpirh zevny 
.ceqid l` mdixiiy z` jtey okn xg`ly ,mdilr

:zeywdl `xnbd dtiqenikzpizp zrya lebit ly 
m`d ,zepzn ylyd e ,oaxwd z` lbtllirl 

(:gl),z`hgay zepexg` zepzn yly mcy , zexizn opi` ± 
,dlik`l xyad z` `l ,lebit zaygna mpzp m`y 

,lebit oaxwd dyrp  leqt zxez mdl oi`e ± 
qpkpy z`hg meyn lqtp `l ,lkidl mqipkd m`y ,miptl dqipka
zepexg`d zepzn yly mc oic elld mixacd lkay ,miptl dnc

`edyly mcy ,`ziixaa x`ean ixd .miixiyd mc oick ± 
oicd z` cinrdl okzi `l ,ok m`e ,oaxwd z` zelbtn opi` zepznd

.zepzn yly mca ,lbtl zlren daygny
yly mca `ziixad z` dcinrdy dnn `xnbd da zxfeg 

c zx`ane ,z`hgay zepzn  mincy epipyy dny ± 
`l mpn` ,miixiyd mca xaecn ,oda zlren daygn ceqi miperhd

`l` ,zeipevigd ze`hg mc ixiiyaixiiyze`hgd ly 
oldl xaeqd zrck `ziixade(:ap)miixiyd mc zkityy 

ozkitya lebit zaygn ,oky oeike ,dxtkd z` miakrn miiniptd
lr odn dfed m`e ,aiig uega odn aixwn m`e ,oaxwd z` zlbtn
opi`y xg`n ,zeipevigd ze`hg mc ixiiy la` ,qeaik oerh cbad
m`e ,qeaik oiperh opi`e oda zlren daygn oi` dxtkd z` miakrn
oerh zeipevigd ze`hg ly miixiyd mcy o`kn gikedl oi` ,ok

.qeaik
miixiy zkitya `ziixad z` zcnrdy jixac itl :`xnbd dywn
mibdep miiniptd minc ixiiya `weecy wiicl yi ixd ,miiniptd
,aiig uega dlrnde ,zlren daygne ,qeaik oiperhy ,el` mipic

 ixiiyze`hg ly  xnelk 
,mda mibdep mpi` el` mipic zylyy,ok m``pzdy cera ± 

y `tiqa epcnll `a  mipic mda mibdep oi` 
,el`  mca welig zepyl `pzl el did ± 

,xnel el did jke ,mnvr miixiyd  miperhy 
,aiig uega dlrnde zlbtn daygne qeaikixiiy zkity 

  ixiiy zkity  . 
:`xnbd zvxzn `ld ,ef `ziixa dpeyd `pzd `ed in ± 

  s`y zeipevigd zepaxw ly 
  ,zxk mdilrzkity `tiqa hwep did eli` 

,miipevigd miixiy       
miaeigd dyly cbpk mixeht dyly zepyl leki did `l ±
m` aiig miipevigd zepaxw ly miixiyd mb ezrcly ,`yixay
zepyl leki did `l miipevigd miixiya ,ok m`e ,uega mdn aixwn
,oda zlren daygn oi`ye ,qeaik oerh oi`y ,mixeht ipy `l`
lkeiy ick ,dn`l miktypd minc `tiqa hewpl el sicr jkle

.mixehtd zyly lk mda zepyl
lirl(:gl),qeaik oerh zepznd yly mcy dpynd on `tt ax giked

:dgkedd z` miiwl zxfeg `xnbd dzr ,z`f dzgc `xnbd j`
 wiicl yi eixacly ,`tt ax lr dzywd `xnbdy dn 

dny ,`iyew dpi` ,qeaik oerh ceqid lr jtyidl cnerd mc mby
mcy dpyna epipyy oxwd on mcl dpeekd ,qeaik oerh epi` 

,qeaik oerh epi` `ed `weec ok`elr ozpil cnerd mc la` 
mcy epipyy dn la` ,`tt ax ixacke ,qeaik oerh zepxwd

oi` ,qeaik oerh epi``diy ,ynn ceqid lry mcn dpeekd 
`l` ,qeaik oerh ceqid l` jtyidl cnerd mcy epnn wiicl xyt`

epiid 'ceqid on'mcd[jtyidl cnery]gxkdae 
,qeaik oerh epi`y epcnll jixv oi` ynn ceqid on ixdy ,`ed jk
m`e ,ceqid lry mca oky lk ,qeaik oerh epi` oxwd lry mc m`y
.qeaik oerh zepznd yly mcy `yixd on `tt ax giken ahid ,ok

:`xnbd dywn      jl oipn 
dne ,ynn oxwd lr dpeekd 'oxwd on' dpyna xn`pdy yxtl
,ceqid lr jtyidl cnerd mcl dpeekd 'ceqid on' zxne` dpyndy

    ,'ceqid on' oiae 'oxwd on' oiay xen` ± 
mc yiy `pzd eprinyne ,mdilr ozpil cnerd mc lr dpeekd
zepzn yly mc epiide ,qeaik oerh epi`y oxwd lr ozpil cnerd

.`tt ax zgkedk `lye ,z`hgay zepexg`
:`xnbd zvxzn oiay xn`z m` ixd ,ef `id `iyew dn ± 

ozpil cnerd mc lr dpeekd ,ceqid lry mca oiae oxwd lry mca
,mdilrd mcay xg`n ,denzl yi dzrn ± xak 
cd mca ike ,qeaik oerh  jxvp m`d ± 

oxwl ie`xd mc m` ,`ed oky lk ixd ,qeaik oerh epi`y epcnll
,eizepzn lk exnbp xaky ,ceqil ie`xd mc oky lk ,qeaik oerh epi`

,qeaik oerh epi`yzxne` dpyndy dn ,gxkda  
epiid ,qeaik oerh epi`y  lr ozpil ie`xd mc la` 

zxne` dpyndy dne ,qeaik oerh ,eizepzn xnb `l oiicry oxwd
 dpeekd ,qeaik oerh epi`ymcd mby 

oerh zepznd yly mcy `tt ax giked ahide ,qeaik oerh epi` `ed
.qeaik

:dpyna epipy     on zg` xqig m` 
.xtik `l zepznd z` dxezd dyxity xg`l ,`ziixaa 

weqta xn`p ,xeaiv ly xac mlrd xt ly ezcear(k c `xwie)
xRl xac mlrd xtl dyriy ,'Fl dUri oM z`hgd xtl ©¨§©©©¨¥©©¤

dyxta xn`pd giynd odk ly z`hgd xtl dyry myk xeaiv ly
:`ziixad zl`ey .dlrnly  lk ixd ,df weqt 

jixv oi`e elv` eyxtzp xeaiv ly xac mlrd xt ly eizecear
`a weqtd lk :`ziixad daiyn .giynd odk xtn mze` cenll

ick azkpe dyxcl ,xeaiv ly xac mlrd xt ly 
dfa         

.leqt oaxwde









































































































































































































































המשך בעמקד ולק



קט        

      
           

        
        

     
      
     

   
     
   

     
      

     
      

     
  

    
      

     
       
        
       
      
       
       
      
    
      
      

     
       

     
    

    
     

     
      

     
      

          
              
            
            
            
            
           
           
             

        
        

              
            

           
   















































































































             

           

            

             

      

       

     

      

      

       

       

      

      

      

     

       

       

       

       

       

      

        

     

       

      

       

      

      

      

     

      

       

      

       

      

      

       

      

     

             

              

               

              

             

              

             

             

            

             

              

            

              

               

              

           

                           

    




















































































































      
       
       
       
        
      
      

        
       
       
        
      
      
      
        
        
        
         
        
       
         
         
       
         
        
         























































זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף לט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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xn`py dn :x`al `ziixad dkiynn  `a 
zeaxl daezkd `a jkle ,eizepzn elv` eltkp `ly 

eizepzny epnn cenll ick xeaiv ly xac mlrd xtl eyiwdl o`k
.zeakrn

zaiz :x`al `ziixad dtiqenzexg` ze`hg zeaxl d`a 
e ,xeaiv ly xac mlrd xtk eidi md mby ,xeaiv ly 

 enewna eizekld eyxtzp `ly(ekak eh xacna)`ae , 
miperhy xeaiv ly xac mlrd xtk mpic `diy cnll o`k aezkd
ylyl ueg mitxyp eidiye iniptd gafnd lre zkextd lr d`fd
,xeaiv ly ze`hg x`y daxn weqtdy oeik :`ziixad dpc .zepgn

,xnel iziid e ,xeaiv ly ze`hgd lk z` 
    zeinipt ze`hgk eidi 

,mitxyp eidie lkidd mipta d`fd mikixvy dUri oM' ¥©©¤
`le ,xac mlrd xtl ,dfl drnyny ,`ed herin 'el' zaize

mpic oi`y miycg iy`x ixirye milbxd ixiry dfa ehrnzpe ,xg`l
.zeinipt ze`hgk
:`ziixad zl`ey  'z`hgd' zaizn ± 

,miakek zcear ixiry'el' zaizn hrnle  ± 
iry,jtidl xn`p `l recn ,miycgd iy`x ixirye milbxd ix

ixiry hrnle ,miycg iy`xe milbx ixiry zeaxl `a weqtdy
:`ziixad daiyn .miakek zcear   

y xnel xazqn ,aezkd   ,miakek zcear ixiry  
    recid `hg lr xtkl mi`ay ± 

`hg lr xtkn `ed mby xeaiv ly xac mlrd xtl xzei minece ,el
,el recidhrnne z`iy`xe milbx ixiry  

,miycg     xtkl mi`a opi`y ± 
xeaiv ly xac mlrd xtl dfa minec mpi`e ,el recid `hg lr.

xn`py dn :x`al `ziixad dkiynnxtkzpy ernyny 
y cnll `a ,mewn lkn mdl    eknq `ly ± 

,carica mdl xtkzp xeaiv ly xac mlrd xt lr mdici z` mipwfd
.dxtkd z` zakrn dpi` dkinqdyxn`py dnnemicnl 

y    dmdl xtkzp oevigd gafnd ceqi l` 
dxtkd z` zakrn dpi` miixiyd zkityy ,carica.

:`ziixad zl`ey 'dyr xy`k dyre' weqtdy ,xnel 
`a ea mixen`d mipicd akrny cnlnd m`y 

,leqt oaxwdy eize`fdn zg` xqig'glqpe xtke' weqtd 
`a mewn lkn xtkzpy cnlnd  m`y 

,xyk oaxwdy ceqid l` miixiyd jty `le dkinq dyr `l
eize`fdn zg` xqig m`y ,dfn jtidl cnll aezkd `a `ny
miixiy zkity zevn e` dkinq zevn xqig m`e ,xyk oaxwd

.leqt oaxwd
:`ziixad daiyny mrhdip`meyn `ed 

epivny  md o`k mby xnel xazqne 
,zeakrn   epivny oeik  

 .zeakrn mpi` o`k mby xnel xazqn okle 
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xn`py dn :x`al `ziixad dkiynn  `a 
zeaxl daezkd `a jkle ,eizepzn elv` eltkp `ly 

eizepzny epnn cenll ick xeaiv ly xac mlrd xtl eyiwdl o`k
.zeakrn

zaiz :x`al `ziixad dtiqenzexg` ze`hg zeaxl d`a 
e ,xeaiv ly xac mlrd xtk eidi md mby ,xeaiv ly 

 enewna eizekld eyxtzp `ly(ekak eh xacna)`ae , 
miperhy xeaiv ly xac mlrd xtk mpic `diy cnll o`k aezkd
ylyl ueg mitxyp eidiye iniptd gafnd lre zkextd lr d`fd
,xeaiv ly ze`hg x`y daxn weqtdy oeik :`ziixad dpc .zepgn

,xnel iziid e ,xeaiv ly ze`hgd lk z` 
    zeinipt ze`hgk eidi 

,mitxyp eidie lkidd mipta d`fd mikixvy dUri oM' ¥©©¤
`le ,xac mlrd xtl ,dfl drnyny ,`ed herin 'el' zaize

mpic oi`y miycg iy`x ixirye milbxd ixiry dfa ehrnzpe ,xg`l
.zeinipt ze`hgk
:`ziixad zl`ey  'z`hgd' zaizn ± 

,miakek zcear ixiry'el' zaizn hrnle  ± 
iry,jtidl xn`p `l recn ,miycgd iy`x ixirye milbxd ix

ixiry hrnle ,miycg iy`xe milbx ixiry zeaxl `a weqtdy
:`ziixad daiyn .miakek zcear   

y xnel xazqn ,aezkd   ,miakek zcear ixiry  
    recid `hg lr xtkl mi`ay ± 

`hg lr xtkn `ed mby xeaiv ly xac mlrd xtl xzei minece ,el
,el recidhrnne z`iy`xe milbx ixiry  

,miycg     xtkl mi`a opi`y ± 
xeaiv ly xac mlrd xtl dfa minec mpi`e ,el recid `hg lr.

xn`py dn :x`al `ziixad dkiynnxtkzpy ernyny 
y cnll `a ,mewn lkn mdl    eknq `ly ± 

,carica mdl xtkzp xeaiv ly xac mlrd xt lr mdici z` mipwfd
.dxtkd z` zakrn dpi` dkinqdyxn`py dnnemicnl 

y    dmdl xtkzp oevigd gafnd ceqi l` 
dxtkd z` zakrn dpi` miixiyd zkityy ,carica.

:`ziixad zl`ey 'dyr xy`k dyre' weqtdy ,xnel 
`a ea mixen`d mipicd akrny cnlnd m`y 

,leqt oaxwdy eize`fdn zg` xqig'glqpe xtke' weqtd 
`a mewn lkn xtkzpy cnlnd  m`y 

,xyk oaxwdy ceqid l` miixiyd jty `le dkinq dyr `l
eize`fdn zg` xqig m`y ,dfn jtidl cnll aezkd `a `ny
miixiy zkity zevn e` dkinq zevn xqig m`e ,xyk oaxwd

.leqt oaxwd
:`ziixad daiyny mrhdip`meyn `ed 

epivny  md o`k mby xnel xazqne 
,zeakrn   epivny oeik  

 .zeakrn mpi` o`k mby xnel xazqn okle 



























































































אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק, אתחיל מסיומו במכתבו שנפל בעצבות ר"ל. ובודאי למותר לעוררו 

על כל המדובר בספר תניא קדישא בשלילת הענין, ואף שכותב כמה סיבות להנ"ל הענין האמיתי בזה הוא 

שזהו מתחבולות היצר, ולכך צריך להלחם נגד זה בכל אופנים המתאימים...

במ"ש שבמכתביו מודיע על כמה דברים לא טובים ודואג אם לכתבם או לא. - מובן שהעדר ההודעה 

מהמצב עלולה להרע עוד יותר המצב, וכמבוא פתגם החכם, שידיעת המחלה חצי רפואה, ותמיהתי גם על 

הספק בזה.

והנה לאחרי כל החסרונות והגרעון שע"י העדר הפעולות וכיו"ב, ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר 

שהזיבורית שלנו טובה מהעידית שלהם. שזה צריך לעודד את כאו"א מאנ"ש שאף שהאתמול והיום אין 

המצב כדבעי כלל, הנה נשען על פתגם האמור, שתוכנו שיכולת הכי גדולה ניתנה לכל אחד והובטחנו שבל 

ידח ממנו נדח, הרי בשעתא חדא וברגעא חדא יש ביכולת כל אחד להתהפך מן הקצה אל הקצה ועי"ז גם 

לשנות את המצב לטובה מן הקצה אל הקצה.

כנגד  ובתקופתנו שקול  והמעשה הוא העיקר,  גרידא  זו  ידי חובה במחשבה  יוצאים  פשוט שאין 

כולם )עיין אגרת הקדש סי' ט( אבל אפילו ההתבוננות בעצמה שוללת גם נתינת מקום לעצבות.

בודאי קבל מכתבי מענה על מכתבו הקודם ויענה עליו וגם על מכתב זה בפרטיות הדרושה.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש מתוך בריאות ושמחה.



קיב             

:lirl d`aedy `ziixad z` zx`an `xnbd dnn 
,xeaiv ly xac mlrd xt lv` 'dyr xy`k dyre' xn`py 

dxtkd z` eakriy cenlliabl lry ze`fdd 
epivny ,zkextd  :`xnbd zxxan± 

daiyn .zeakrn ze`fd rayy mda epivny zenewnd md okid
:`xnbd   ,dnec`rxevnd `a xy`k 

.zeakrn ze`fdd ray mdipy lv`y ,erbpn xdhdl
:`ziixaa epipy cer ,iniptd gafn zepxw lrmby 

,zeakrn od   :`xnbd zl`ey  
 meyn zeakrny `ziixal did heyty ze`fd 

'dyr xy`k dyre' aezkd mdilr dpye dyxta eazkpy ± 
,akrny cnll    epcnln weqtd ixdy 

jxvp recne ,zepzn rax`d lr mbe ,dyxta xkfpd lk lr akrl
.zeakrn mdy zeaxl xg` weqt

:`xnbd daiyn    weqtd jxved `l ± 
,zeakrn zepznd zrax`y epcnll 'dyri ok'  

izye ,xac mlrd xt lv` yexita eazkp zepzn izy wxy xaeqy
`ly xg`ne ,giynd odk xtl ywidn micnl zexg`d zepzn
zeaxl 'dyri ok' weqtl jxvp jkl ,yexita rax`d lk eazkp

.zeakrny
,oerny iax zrc jky `ziixaa epivney dyxta 

aezkd giynd odk xt lv`zFpxw lr mCd on odMd ozpe' §¨©©−¥¦©¨©©§
'ebe 'miOQd zxhw gAfn(f c `xwie)aezkl weqtd leki dide , ¦§©§Ÿ¤©©¦

azke ,zg` oxw wx rnyn dide cigi oeyl `edyoeyl 
rnyny ,miaxy dyxtae ,zepxw izy ±xt lv` 

xac mlrd 'ebe 'gAfnd zpxw lr oYi mCd onE'(gi c my), ¦©¨¦¥©©§Ÿ©¦§¥©
aezkl leki dideazkeizy rnyny miax oeyl 

micnl ,dfl df xac mlrd xte giynd odk xt eywedy oeike ,zepxw
e`vnp ,dfn df zepxwd oipn,mdn cg` lk lv` zepxw 

      z` cenll ick ywid 
mnvr xac mlrd xte giynd odk xt lv`y oeik ,zepxwd zrax`

y ,zepxw rax`d lk eazkp  onE' xac mlrd xt lv` ¦
'ebe oYi mCd my)(lr' aezky dnn ixdy ,`ed xzeine , ©¨¦¥©

ld`ay iniptd gafnd lry mircei ,'d iptl xW` gAfnd zpxw©§Ÿ©¦§¥©©¤¦§¥
mcd z` oziy cnll weqtd `a `l` ,mcd z` ozep did cren

   .lkidd jezay zepxwd lk lr ,xnelk 
:`xnbd zl`eyzrcl weqtd    

:`xnbd daiyn .epnid cnel `ed dn ± df weqt ± 
jxvpjky ,`ziixaa epipyy oicd z` epnn cenll ± 

,epipy      ekixvd 
z` jetyl e ,ea eyxtzp `ly ,gafnd ceqi l` 

,z`f micnl   xac mlrd xt lv` xen`d 
zkityle dkinql mixetikd mei xt zeaxl `ae ,`ed xzeiny

.miixiy
:`xnbd ddnzm`d ik    oerhy xak 

,miixiy zkitye dkinq lirl(.hl)y ,aezkd 
,xac mlrd zyxtaxt elv` daxzp xak ok m`e 

ok' weqtl cer jxvp recne ,df ywida miixiy zkitye dkinq
.'dyri

:`xnbd zvxznc meyn ,'dyri ok' weqtd  
,xnel jzrca dler didy ± mei xt ywedy dn ± 

oiprl `l` epi` ,xac mlrd xtl mixetikd z` 
d,oaxwd ly    dkinq enk 

,miixiy zkitye ,xac mlrd xtl mixetikd mei xt ywed 
  miixiy zkitye dkinq oiprl s`y ,'dyri ok' weqtd 

.xac mlrd xtl mixetikd mei xt ywed
:`xnbd zl`ey ,'zepxw'n zecnlp zepznd zrax`y 

df weqt ±    .epnn cnel dn ± 

weqtd :`xnbd daiyn   cenll 
      eilr `diy jixvy meyn 
.ld` `xwp epi` bbd uxtpyke ,ld` my

:`xnbd zl`eyedi iaxle ±ld`a' weqtd jxvp mb ixd dc 
z` ozil jixvy el oipne ,dfn did `l bbd dvxtp m`y cnll 'cren

z`f cnel :`xnbd daiyn .zepxwd zrax` lk lr mcdzaiz 
weqta xn`py ,`id zxzeiny(my)zpxw lr oYi mCd onE' ¦©¨¦¥©©§Ÿ

iptl xy`' aezkl leki dide ,'crFn ld`A xW` 'd iptl xW` gAfnd©¦§¥©©¤¦§¥©¤§Ÿ¤¥
did cren ld`ay zepxwd zrax` lk lry o`kne ,'cren ld`a 'd

.ozep
:`xnbd zl`ey.'xy`' zaizn yxec dn oerny iaxe ± 

zaiz :`xnbd daiyn  
:dcedi iax itl mb `ziixad z` zayiin `xnbd  

  zepznd zrax`y cnll 'dUri ok' weqtd z` ¥©©¤
c ,zeakrn  s`y ,xnel jzrca dler didy ± 

opi` mewn lkn ,'dyr xy`k dyre'n zepzn rax`d eltkpy
,dxtkd z` zeakrn epivny enk ±oiprl ± 

dkinq ,envr xac mlrd xt ly    
yexitaz`f lka ,'dyr xy`k dyre' xn`py dna 
y xnel yi ok m`e ,dxtkd z`     

,dxtkd z`  zeiniptd ze`hgay 'dyri ok' weqtd 
.zepzn rax`d zeakrn

:`ziixaa epipy cer    :`xnbd zl`ey 
 ,xac mlrd xtl mixetikd mei xt ywed oic dfi`l ± 

 mei xt ly zepznd lky epcnll `ay xn`z m` ± 
df `ld ,xac mlrd xta enk zeakrn mixetikdixdy 

mixetikd mei xt lv`  ,'dweg' azkpy mewn lke 
.akrny `ed oicd

:`xnbd daiyn      `ziixad 
xac mlrd xtl mixetikd mei xt yiwdl it   

`nei zkqna(.q),c dn lky ± dzceary epcnll 
`l` epi` ,zakrnzeceard iabl ±  

,zxetkd lry ze`fdde zxehwd oebk ,miycwd ycew jeza 
cnll `aee dpiy  xiryd micwdy oebk 

,xtdl   ,leqt oaxwde   
 nzkextd lry zepznd oebk ,miycwd ycewl 

m` ,lkiday     ,xyk oaxwde 
xnel leki iziide ±xcqdy myk ±  

d jk ,uega miyrpd lkiday zecearamnvr  
,xyk odn xqig m` s`e  mei xt ly ywidd 

.zeakrn dizecear lky xac mlrd xtl mixetikd
.xg` ote`a zx`ane wgvi xa ongp ax ly xe`iad z` dgec `xnbd

:`xnbd dywn       ike ± 
`ed xac mlrd xtl mixetikd mei xt ly ywiddy ,ok xnel xyt`

,zeakrn zepznd lky cnll icke ,dcedi iax itl
mei ly xiryde xtd zepzn exnbpy xg`l weqta xn`p ,`ziixaa

mixetikd(k fh `xwie),   z` aixwde 'ebe §¦§¦¤
z` aixwde' wx aezkl el didy ,`ed xzein weqte ,'igd xirXd©¨¦¤¨§¦§¦¤

y ,cnll `a weqtdy `l` ,'igd xirXd zextkd z` ©¨¦¤¨
rax`e zkextd lry ze`fd ray oebk ,zenewn x`ya zeakrnd

,gafnd zepxw rax` lry zepznlr s`e ,oaxwd zxtk z` 
,oevigd gafnd ceqi l` miixiyd z` jty `ly it  

,zenewn x`ya zeakrnd zextkd lk z` dxtkd z` 
,leqt oaxwde      ,`aiwr iaxl 

   ,jk ezaizk xcqk weqtd z` yexcl  
,miixiyd zkity elit` ,lkd z` xnb ,xyk oaxwde 

 ,lkd z` xnb `ly zkity mby ,leqt oaxwde 
mixetikd mei xt zepzn dcedi iax itly ixd .miakrn miixiyd









































































































































































































































המשך בעמקד ולק
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zlai dvivg df oi` erav`a zlai odkl yi m`y 
lthd z` rnyny 'erav` z`'n ok micnle ,mcl erav` oia
erav` z` odkd lahe' llka `id ixd zlai mr rav` s`e ,erav`l

.'mca
FrAv` z` odMd lahe' xn`py dnnezgz 'g"zt' cewipa §¨©©Ÿ¥¤¤§¨

,dligzn ilka xak didy mcA rnyn ,'`"ey'a 'mcA' `le ,'z"ia'd§©©¨
jxvpy jcnll ilkay  zryn ± 

,cg` ilka rav` zliah ickn zegt law m` hrnle ,dpey`x dlaw
did `ly oeiky ,cgi oaxire ,ipy ilka rav` zliah ickn zegte

.leqt ,dpey`x dlaw zryn dliah xeriy ilka
xn`py dnneleahl jixvy micnl ,'mCA FrAv` z` odMd ©Ÿ¥¤¤§¨©¨

,ilkay mca erav``diylry mca erav` gpwn  
.dliah `xwp df oi`y ,ilkd otec

:`xnbd zx`an aezkl weqtd jxvede ± 
,'lahe' azk xaky s`  wx   

   ilka oi`y ±  zryn  
jkl ,xyk z`f lka ,dpey`xd dlaw  cnll 

,dpey`xd dlaw zryn dliah xeriy ilka `diy  
wx  ym`ilkd otecay mca erav` 

jkl ,xyk  `le ,mca erav` leahl jixvy 
.ilkd otecay mca gpwiy

giynd odk xt lv` xn`py weqtd z` cer yexcl dtiqen `xnbd
xy` 'd iptl minqd zxhw gafn zepxw lr mcd on odkd ozpe'

'ebe 'cren ld`a(f c `xwie)weqta xn`py dn :`xnbd zl`ey .
   xn`py dnn ixd ,eazekl jxved recn ± 

mixihwn eilry iniptd gafna xacn weqtdy ep` mircei ''d iptl'¦§¥
.minqd zxehw z`

,dfa epcnll `a aezkd :`xnbd daiynxac mlrd xt rxi` 
y cera xeaiv ly    gafndy 

,mlern zxehw eilr exihwd `l oiicre ycg `ed  epi` ± 
.xtd ly ze`fdd z` eilr zefdl xyk

mei xt yiwdl weqtd jxved `ly `tt axl di`x d`ian `xnbd
dz` epnn cenll ick `l` xeaiv ly xac mlrd xtl mixetik

:'dliahe mca z`'n eaxzpy zekldd   ± 
ly xac mlrd xt lv` weqta xn`p ,`tt ax ixack `ziixaa epipy

xeaiv(k c my)xRl ,`ed exe`iae ,'z`Hgd xtl ©¨§©©©¨
ly z`hgd xtl dyry myk xeaiv ly xac mlrd xtl dyriy
lk ixdy ,xzein df weqte ,dlrnly dyxta xn`pd giynd odk
jixv oi`e elv` eyxtzp xeaiv ly xac mlrd xt ly eizecear

:`ziixad zxxane ,giynd odk xtn mze` cenll  
zaiz:`ziixad daiyn    eidiy jk 

ea mb mibdep   ,xeaiv ly xac mlrd xt 
rnyn ,'oipra xen`y dn lkl' dxn` `ziixady dnne 

mca z`'n eaxzpy zekldd s`e mipicd lk lr cnll `a ywiddy
.`tt ax ixacke ,'dliahe

:zwlegd drc `ziixad d`ian  jxved `l 
z` epnn cenll ick xac mlrd xtl mixetikd mei xt yiwdl aezkd

a z`f cenll yi ixdy ,elv` exn`py zekldd ,cnlp jke 
     df miey zepaxwd ipy oi`y  

y epivn z`f lka ,md zepey zenda ipin ipyy ,dflaezkd 
 a ,ok m` ,dfl df odizecear dyrn zekld ± 

aezkd ,giynd odk xte mixetikd mei xt oebk 
,xt mdipyy ,miey zepaxwd ipyy ozep oicd oi` ike  

 ,xnelk ,dfl df odizecear zekld eeyiy ± 
lry zepzne lkiday ze`fd oebk ,mdipyl mikixvd zecearay
mca z`'a eaxzpy zeklda s`e ,miey odizecear zekld eidi ,gafnd

.myiwdl aezkd jxvp `l xnege lwa ecnll yiy xg`ne ,'dliahe
:`ziixad dkiynnmei xt lr cnll ywidd jxvp `ly xg`n 

,mixetikd  dUre' weqtd:`ziixad daiyn §¨¨
weqtlr cnll `a    xn`py dne 

dUr xW`M' weqtd jyndaweqtlr cnll `a  ©©¤¨¨
dxqig m`y epnn cenll ,xeaiv ly xac mlrd xtl eyiwdl 

leqt oaxwd eizepznn zg`.
:`ziixaa lirl `aedy xnege lwd z` zx`an `xnbd 

     :`xnbd zl`ey 
y `ziixad dpeekzp zepaxw ipy dfi`l oda 

 l dpeekdy xn`p m` ±    
 mei ly xirye xta epivn dn ,xnege lwd `ed jke 

,xiry dfe ,xt dfy ,odizepaxwa miey opi`y it lr s`y ,mixetikd
,miey zepaxwdy mewna ,ok m` ,odizecear zeklda miey z`f lka
,[mixt] cg` oin mdipyy ,mixetikd mei xte giynd odk xt oebk

.ywidl jxvp `le ,dfl df odizecear zekld eeyiy i`ce
:`xnbd dgec aiydle ,df xnege lw jextl yi ± 

zeklda mieyy mixetikd mei ly xirye xta epivny dny ± 
,jk `diy `ed oic ,odizecear     

mb eeyiy `ed oic ,dfa mdipia welig oi`y xg`ne ,miycwd ycewa
xg`n ,giynd odk xte mixetikd mei xt la` ,odizecear zeklda
enc qpkp mixetikd mei xta wxy ,onc zwixf mewna miey opi`y
df miey mpi` odizecear zekld x`ya mby okzi ,miycwd ycewl
xac mlrd xtn mixetikd mei xt cenll xyt` i` jk meyne ,dfl

.xnege lwa xeaiv ly
:`xnbd zx`an,'oaxwl oaxw deyed `ly' `ziixad zpeek 

l `ed       `ed jke 
s`y ,miakek zcear ixirye xac mlrd xta epivn dn ,xnege lwd
miey z`f lka ,xiry dfe ,xt dfy ,odizepaxwa miey opi`y it lr
mei xt oebk ,miey zepaxwdy mewna ,ok m` ,mdizecear zeklda
eeyiy oic epi` ,[mixt] cg` oin mdipyy ,giynd odk xte mixetikd

.ywid jkl jxvp oi`e ,mdizecear zekld
df xnege lw s` :`xnbd dgec ,xnel yiy  

miakek zcear ixirye xeaiv ly xac mlrd xta epivny dny ±
,jk `diy `ed oic ,odizecear zeklda mieyymdipy 

   jk lr drici el yiy dxiar lr xnelk 
mb eeyiy `ed oic ,dfa mdipia welig oi`y xg`ne ,da `hgy
xg`n ,giynd odk xte mixetikd mei xt la` ,mdizecear zeklda
el rcepy dxiar lr xtkn giynd odk xty ,ozxtka miey opi`y
,da `hgy el rcep `ly dxiar lr `a mixetikd mei xte ,da `hgy

.dfl df miey mpi` mdizecear zekld x`ya mby okzi
:`xnbd zx`anoaxw deyed `ly' zxne` `ziixadyk 
l dzpeek ,'oaxwl        

 ,xnege lwd z` cenllepivn   
 ,mixetikd mei ly xirye xeaiv ly xac mlrd xta 

   y epivn z`f lka   
dfl df miey mdizecear dyrn zekldy  iabl ± 

a ,ok m` ,mda exn`py mixacd   oebk 
,cg` oaxw oin mdipyy ,giynd odk xte mixetikd mei xt 

   ozep oicd oi` ike  
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zlai dvivg df oi` erav`a zlai odkl yi m`y 
lthd z` rnyny 'erav` z`'n ok micnle ,mcl erav` oia
erav` z` odkd lahe' llka `id ixd zlai mr rav` s`e ,erav`l

.'mca
FrAv` z` odMd lahe' xn`py dnnezgz 'g"zt' cewipa §¨©©Ÿ¥¤¤§¨

,dligzn ilka xak didy mcA rnyn ,'`"ey'a 'mcA' `le ,'z"ia'd§©©¨
jxvpy jcnll ilkay  zryn ± 

,cg` ilka rav` zliah ickn zegt law m` hrnle ,dpey`x dlaw
did `ly oeiky ,cgi oaxire ,ipy ilka rav` zliah ickn zegte

.leqt ,dpey`x dlaw zryn dliah xeriy ilka
xn`py dnneleahl jixvy micnl ,'mCA FrAv` z` odMd ©Ÿ¥¤¤§¨©¨

,ilkay mca erav``diylry mca erav` gpwn  
.dliah `xwp df oi`y ,ilkd otec

:`xnbd zx`an aezkl weqtd jxvede ± 
,'lahe' azk xaky s`  wx   

   ilka oi`y ±  zryn  
jkl ,xyk z`f lka ,dpey`xd dlaw  cnll 

,dpey`xd dlaw zryn dliah xeriy ilka `diy  
wx  ym`ilkd otecay mca erav` 

jkl ,xyk  `le ,mca erav` leahl jixvy 
.ilkd otecay mca gpwiy

giynd odk xt lv` xn`py weqtd z` cer yexcl dtiqen `xnbd
xy` 'd iptl minqd zxhw gafn zepxw lr mcd on odkd ozpe'

'ebe 'cren ld`a(f c `xwie)weqta xn`py dn :`xnbd zl`ey .
   xn`py dnn ixd ,eazekl jxved recn ± 

mixihwn eilry iniptd gafna xacn weqtdy ep` mircei ''d iptl'¦§¥
.minqd zxehw z`

,dfa epcnll `a aezkd :`xnbd daiynxac mlrd xt rxi` 
y cera xeaiv ly    gafndy 

,mlern zxehw eilr exihwd `l oiicre ycg `ed  epi` ± 
.xtd ly ze`fdd z` eilr zefdl xyk

mei xt yiwdl weqtd jxved `ly `tt axl di`x d`ian `xnbd
dz` epnn cenll ick `l` xeaiv ly xac mlrd xtl mixetik

:'dliahe mca z`'n eaxzpy zekldd   ± 
ly xac mlrd xt lv` weqta xn`p ,`tt ax ixack `ziixaa epipy

xeaiv(k c my)xRl ,`ed exe`iae ,'z`Hgd xtl ©¨§©©©¨
ly z`hgd xtl dyry myk xeaiv ly xac mlrd xtl dyriy
lk ixdy ,xzein df weqte ,dlrnly dyxta xn`pd giynd odk
jixv oi`e elv` eyxtzp xeaiv ly xac mlrd xt ly eizecear

:`ziixad zxxane ,giynd odk xtn mze` cenll  
zaiz:`ziixad daiyn    eidiy jk 

ea mb mibdep   ,xeaiv ly xac mlrd xt 
rnyn ,'oipra xen`y dn lkl' dxn` `ziixady dnne 

mca z`'n eaxzpy zekldd s`e mipicd lk lr cnll `a ywiddy
.`tt ax ixacke ,'dliahe

:zwlegd drc `ziixad d`ian  jxved `l 
z` epnn cenll ick xac mlrd xtl mixetikd mei xt yiwdl aezkd

a z`f cenll yi ixdy ,elv` exn`py zekldd ,cnlp jke 
     df miey zepaxwd ipy oi`y  

y epivn z`f lka ,md zepey zenda ipin ipyy ,dflaezkd 
 a ,ok m` ,dfl df odizecear dyrn zekld ± 

aezkd ,giynd odk xte mixetikd mei xt oebk 
,xt mdipyy ,miey zepaxwd ipyy ozep oicd oi` ike  

 ,xnelk ,dfl df odizecear zekld eeyiy ± 
lry zepzne lkiday ze`fd oebk ,mdipyl mikixvd zecearay
mca z`'a eaxzpy zeklda s`e ,miey odizecear zekld eidi ,gafnd

.myiwdl aezkd jxvp `l xnege lwa ecnll yiy xg`ne ,'dliahe
:`ziixad dkiynnmei xt lr cnll ywidd jxvp `ly xg`n 

,mixetikd  dUre' weqtd:`ziixad daiyn §¨¨
weqtlr cnll `a    xn`py dne 

dUr xW`M' weqtd jyndaweqtlr cnll `a  ©©¤¨¨
dxqig m`y epnn cenll ,xeaiv ly xac mlrd xtl eyiwdl 

leqt oaxwd eizepznn zg`.
:`ziixaa lirl `aedy xnege lwd z` zx`an `xnbd 

     :`xnbd zl`ey 
y `ziixad dpeekzp zepaxw ipy dfi`l oda 

 l dpeekdy xn`p m` ±    
 mei ly xirye xta epivn dn ,xnege lwd `ed jke 

,xiry dfe ,xt dfy ,odizepaxwa miey opi`y it lr s`y ,mixetikd
,miey zepaxwdy mewna ,ok m` ,odizecear zeklda miey z`f lka
,[mixt] cg` oin mdipyy ,mixetikd mei xte giynd odk xt oebk

.ywidl jxvp `le ,dfl df odizecear zekld eeyiy i`ce
:`xnbd dgec aiydle ,df xnege lw jextl yi ± 

zeklda mieyy mixetikd mei ly xirye xta epivny dny ± 
,jk `diy `ed oic ,odizecear     

mb eeyiy `ed oic ,dfa mdipia welig oi`y xg`ne ,miycwd ycewa
xg`n ,giynd odk xte mixetikd mei xt la` ,odizecear zeklda
enc qpkp mixetikd mei xta wxy ,onc zwixf mewna miey opi`y
df miey mpi` odizecear zekld x`ya mby okzi ,miycwd ycewl
xac mlrd xtn mixetikd mei xt cenll xyt` i` jk meyne ,dfl

.xnege lwa xeaiv ly
:`xnbd zx`an,'oaxwl oaxw deyed `ly' `ziixad zpeek 

l `ed       `ed jke 
s`y ,miakek zcear ixirye xac mlrd xta epivn dn ,xnege lwd
miey z`f lka ,xiry dfe ,xt dfy ,odizepaxwa miey opi`y it lr
mei xt oebk ,miey zepaxwdy mewna ,ok m` ,mdizecear zeklda
eeyiy oic epi` ,[mixt] cg` oin mdipyy ,giynd odk xte mixetikd

.ywid jkl jxvp oi`e ,mdizecear zekld
df xnege lw s` :`xnbd dgec ,xnel yiy  

miakek zcear ixirye xeaiv ly xac mlrd xta epivny dny ±
,jk `diy `ed oic ,odizecear zeklda mieyymdipy 

   jk lr drici el yiy dxiar lr xnelk 
mb eeyiy `ed oic ,dfa mdipia welig oi`y xg`ne ,da `hgy
xg`n ,giynd odk xte mixetikd mei xt la` ,mdizecear zeklda
el rcepy dxiar lr xtkn giynd odk xty ,ozxtka miey opi`y
,da `hgy el rcep `ly dxiar lr `a mixetikd mei xte ,da `hgy

.dfl df miey mpi` mdizecear zekld x`ya mby okzi
:`xnbd zx`anoaxw deyed `ly' zxne` `ziixadyk 
l dzpeek ,'oaxwl        

 ,xnege lwd z` cenllepivn   
 ,mixetikd mei ly xirye xeaiv ly xac mlrd xta 

   y epivn z`f lka   
dfl df miey mdizecear dyrn zekldy  iabl ± 

a ,ok m` ,mda exn`py mixacd   oebk 
,cg` oaxw oin mdipyy ,giynd odk xte mixetikd mei xt 

   ozep oicd oi` ike  























































































































































































































קטז             

  ,dfl df odizecear zekld eeyiy ± 
z` cenll yie ±   micnly zekldd oipr 

n  xnege lw ici lr ,ea mibdep eidiy  
djxved `l ,xnege lw ici lr mze` cenll yiy xg`ne 

.giynd odk xtl mixetikd mei xt yiwdl
 cenll yie ±      

'dliahe mca z`'n micnlpy zekldd ea mibdep eidiy 
y xac mlrd xta epivn dny ,df,mixetikd mei xirye xeaiv l

dfl df eeyed z`f lkae ,xiry dfe xt dfy ,md mipey zepaxwy
mewna ok m` ,lkiday ze`fda oebk ,mdipya miyxetnd zeceara
zcear ixirye mixetikd mei xiry oebk ,dfl df miey zepaxwdy
zekld mb eeyiy i`ce ,[xiry] cg` oaxw oin mdipyy ,miakek
zekldd mibdep eidi mixetikd mei xiry lv` mbe ,odizecear

.'dliahe mca z`'n micnlpy
zcear ixiryn mixetikd mei xiry ly cenild lr ddnz `xnbd

:`xnbd dywn .miakek   ici lr cnlpy ± 
,ywid   mewn lr cnlle xefgl leki m`d ± 

epcnl `ly miakek zcear ixirya o`ke ,xnege lw ici lr xg`
ji` ,ywid ici lr `l` 'dliahe mca z`' ly zekldd z` mda
zvxzn .xnege lwa mixetikd mei ly xiry lr cnlle xefgl mileki

:`xnbd       zian `pzd  
y ,xaeq ef `ziixa dpyy l`rnyi iax ly eyxcn 

,ywid ici lr cnlpy ±    
lirl e`aedy l`rnyi iax ixac jynd z` zx`an `xnbd

lirl epipy .`ziixaa(:n):`ziixaa     
:`xnbd dywn,'xtl' zaiz ixd ±xac mlrd xt zyxt 

ly envr ±aey xikfdl weqtd jxved recne 
.xeaiv ly xac mlrd xt z` dfa eprinydl 'xtl' zaiz z`

:`xnbd zvxzn  xt aey xikfdl jxvedy mrhd 
`ed xeaiv ly xac mlrd  cnliy jixvy ± §

   dxhwdd oic z`cakdd 
ywid ici lr  zcear ixiry lv` ixdy 

`l` ,zeilkd izye cakd zxzei zxhwd dxeza yxtzp `l miakek
x`aziy enke xeaiv ly xac mlrd xtn ywid ici lr micnlp

,oldl     envr lv` ± oic 
`l` ,zeilkd izye cakd zxzei zxhwd cnlp `ed ± 

jkle ,giynd odk xtl ywid ici lrmlrd xt lv` aezkl 
zaiz xeaiv ly xacxac mlrd xt oiprl z`f yexcle letkl 

cenll giynd odk xtl dipy mrt eyiwdle xefgl jkae ,xeaiv ly
icka z`fe ,zeilkd izye cakd zxzei zxhwd epnn 

  eli`k ipyd ywida cnlpd oicd aygp `diy ± 
ixiryl ywida epnn cenll xyt` `diy ,yexita elv` azkp

,miakek zcear xeaiv ly xac mlrd xt `di `lye ± 
  epi`y   

zaiz dazk dxezdy `tt ax ixacl `ziixan di`x d`ian `xnbd
ywida cnld xac xeaiv ly xac mlrd xt `di `ly ick 'xtl'

:ywida cnlne xfeg epi`y   `ziixaa epipy ± 
xeaiv ly xac mlrd xta xn`p ,`tt ax ixack(k c `xwie)xRl ©¨

 :`ziixad zl`ey ,'z`Hgd xRl   §©©©¨
zaiza:`ziixad daiyn zcear ixiry lv` 
miakek(dk eh xacna)`ed dbbW iM mdl glqpe'   §¦§©¨¤¦§¨¨¦

   xzein weqte ,'mzbbW lr 'd iptl mz`hge §©¨¨¦§¥©¦§¨¨
,eyxecl yi jke ,dyxcl df weqt `a `l` ,`ed 

  ,mda xacn weqtdy    
  dxezd dazky dnae  dyiwd 

,xeaiv ly xac mlrd xtl miakek zcear ixiry oia ,mdipia dxezd
e y,miakek zcear ixiry `edy   

myky ,mdixeni` zxhwd oiprl xeaiv ly xac mlrd xtk 
izy z`e cakd zxzei z` mixihwn xeaiv ly xac mlrd xtay

jk ,zeilkdcakd zxzei z` mixihwn miakek zcear ixirya mb
ixdy ,df cenil lr zeywdl yiy `l` .zeilkd izy z`e± 

envr xeaiv ly xac mlrd xt z` epnn mixihwny 
ike ,zeilkd izy z`e cakd zxzeiok zcnlywida ± 

ixiryl xeaiv ly xac mlrd xt cnli ji` ok m`e ,giynd odk xtn§
,miakek zcear      icke 
,ok dywei `ly  y      

zaizemy dxn`pyl dpeekd  dxfge 
aygp `di jkae ,giynd odk xtl xeaiv ly xac mlrd xt yiwde
cakd zxzei zxhwd oic yexita elv` aezk eli`k ipyd ywidd
miakek zcear ixiryl epnn cnll xyt` `diy ick ,zeilkd izye
xfeg epi`y ywida cnld xac xeaiv ly xac mlrd xt `di `le
,`tt ax ixack gikedl yi ef `ziixany ixd .ywida cnlne
xeaiv ly xac mlrd xt `di `ly ick 'xRl' zaiz dazk dxezdy©¨

xac.ywida cnlne xfeg epi`y ywida cnld
 xn`py dn ,`ziixaa lirl `aed ±   

 ixiry eywed 'mzbby lr mz`hg' xn`py dnne ©¨¨©¦§¨¨
zxzei zxhwd oic cnll xeaiv ly xac mlrd xtl miakek zcear

.miakek zcear ixirya zeilkd izye cakd
,df ywid jkl jxvp recn :`xnbd dywn yi ixd ± 

df oic cenll xW`M xRl dUre' oey`xd weqtd on ± §¨¨©¨©£¤
'z`Hgd xRl dUr(k c `xwie)ly xac mlrd xt zyxta xn`py ¨¨§©©©¨

,xeaiv ly xac mlrd xtl miakek zcear ixiry ea eywedy ,xeaiv
 lirl `ziixaa(:hl)zaizy ,xt lv` dxn`py 

d`a xeaiv ly xac mlrd   eywedy 
zxhwd oic mb myn cenll xyt` ok m`e ,xeaiv ly xac mlrd xtl

.zeilkd izye cakd zxzei
:`xnbd zvxzn   ly ywidl jxvp ± 

df ywid `lay ,'mzbby lr mz`hg'  did ± 
xtl miakek zcear ixiry dxezd dyiwdy dn ,xnel jzrca dler

,'z`hgd' zaiza xeaiv ly xac mlrd mpi` el` mixac ± 
d oiprl `l` mixen`  yexita miaezky ± 

,xeaiv ly xac mlrd xt zyxt seba
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zxhwd oiccakdd    
,giynd odk xtn ywida zcnlp `l` ,dnvr dyxtd seba ±

df oic iably,dfl df eywed  mz`hg' ly ywidd 
miakek zcear ixiry dey mixeni`d zxhwd oiprl mby 'mzbby lr

.xeaiv ly xac mlrd xtl
lirl d`aedy `ziixad on dywn `xnbd(:n)`tt axl riiql

:eixack `ly dpnn rnyny      
  d`ziixad ly(:n lirl)z` d`iad `xnbdy 

z` zeaxl 'xtl' zaizn cenll `a `ed xy`k ,jixacl reiql eixac
if` ,mixetikd mei xt      

mlrd xt lv` mibdepd mixacd lk zeaxl `ay rnyne 
lky oicd z` mbe ,mixetikd mei xt lv` ebdpiy xeaiv ly xac
wx zeaxl `ay zxn`y itk `lye ,dxtkd z` miakrn eize`fd

.'dliahe mca z`' ly zekldd
:`xnbd zvxzn ,`id mi`pz zwelgn ±  ± 

dpey`xd `ziixa ly `pzd(.hl)mlek ita yxcnd ziaa dxebyd
 e ,'dliahe mca z`' ly zekldd z` wx ,jk daxn ± 

  dipyd `ziixad ly `pzd ±(:n)ziaa dzpypy 
,l`rnyi iax ly eyxcn  'xtl' zaizy cnel `edy 

.miakrn eize`fdy oicd z` mb zeaxl d`a
giynd odk xt zyxt oiay miiepiyd zece` zeziixa d`ian `xnbd

:xeaiv ly xac mlrd xt zyxtl     
zxhwd oic dxeza yexitacakdd  

d  yexita    , 
      xtqle`hga  

 xeaiv ly xac mlrd xt oipra dxezd dxviw o`k oke 
.`ed jexa yecwd ly eiaed` mdy

      mcd on dGde' dxeza §¦¨¦©¨
ipR z` 'd iptl minrR raW   d`xwie) ¤©§¨¦¦§¥¤§¥

(e c  dxeza'ycewd zkext'     
'zkxRd ipR z` 'd iptl minrR raW dGde' wx `l`(fi c `xwie). §¦¨¤©§¨¦¦§¥¤§¥©¨Ÿ¤

     ,[ecbp diyp` e`hgy] 
 oiicr ,ecbpk ezvr iyp` zxeag ± 

la` ,mdilr ezaige      
eal oi`e ,zvwna mzxeagne mzaign wleqn `ed ixde 

ly xac mlrd xta zwqer dxezdyk ok lre ,dligzak mda qb
jkle ,dyecw o`k oi` lekiak ,xeaivd aex ly `hg lr `ay xeaiv

.'ycewd zkext' ea xn`p `l
dpyna epipy(:el),zeakrn odizepzn lky zeiniptd ze`hg zece`

eelit` z`[zepznd lk]ueg 
.ezlik` lr zxk aeig oi`e oaxwd lqtp ,zg`n

:df oipra dpyn d`ian `xnbd dpyna(.fh zegpn)iabl 
,zegpnd zeceara lebit zaygn[lebit zaygn ayg]zr 

d zxhwd lbitd zxhwd zrdxihwd `l` 
lbity e` ,dwizya lbitexihwd `l` 

,dwizya  dgpnd  lr] 
yper cifna [dzlik`    [ezlik`a] 

    mb lbtl eilr ok lre ,dgpnd z` 
ok dyr `l m`e ,md dgpnd ixizn mdipyy ,dpeala mbe unewa

.cala dlqtp
:xi`n iax zrc z` zx`an `xnbd     

y   ymb oi`e 
,xiznd lka lebit zaygn aeygl jixv   

 [xihwd]  ueg dgpndn lek`l 
,lebit zaygn `ide ,dpnflz`xihwd`ly 

unewd z`e lebit zaygna dpeald z` ozpy ,jtidl e` ,melk ayg
e ,dwizyay y mixne` ep` ,daygn `la xac 

dddligzn enr dzidy s`e ,eiyrn z` 

zrc lr dzyrp dipyd dxhwddy `vnpe ,llk dzr ayg `ly
.xiznd lka lbity aygpe ,dpey`xd dxhwdd

:epizpyn oeyln eixac z` giken yiwl yixzrc `id oky 
,xi`n iaxzeakrn mipta ozip mncy zepaxway epzpyna 

e ,mdizepzn lk       
,lebit zaygna `l`   zepznd lky oeiky 

.xiznd lka lbit `ly `vnpe ,eze` zexizn olek ,oaxwa zeakrn
oaxwd leqt seqa lebit zaygnay ef z` ozp m` `weecy wiicl yie

,zxk ea oi`edpzn mcd zepznn ozp m` [la`]  
,lebit zaygna[x`yd],dwizya xnelk 

,le`yl yie .xiznd lka lebit zaygn ayg `ly s`e 
epzpyn,`id in zrck ±zrck    

y   `le dpeala lbit m`y exn` ixdy 
wx ozp m` o`k s`e ,melk dyr `l ,dpeala `le unewa e` unewa

.lbit `l lebit zaygna dpey`x dpzn  ,`id 
       aeygiy ice 

ok m` ,dcal dpeala e` ecal unewa lk z` ozpy 
lebit zaygna dpexg`d z`e opwizk zepznd.lebit didi 

zaygn ayg m` oia wlgl yiy dpynd ixacn x`eany dnne
,seqal dayg m` oial dligzn lebitdfn gken oi` m`d ± 

enrhy y       
m` ,lbit `l zg` dpzna wx lebit zaygn ayg m`y s` jkitle
okn xg`ly zepznd lky mixne` ep` dpey`xd dpznd ef dzid

.lebit zaygn oleka ayg eli`k df ixde ef dpzn zrcl eyrp
:`xnbd dgec     epizpyny xyt` 

 mbe ,`edy ote` lka xizn ivga milbtn oi`y mixaeqd 
zepznd zeaygp lebit zaygn dpey`xa ayg m`y mixne` oi`
aeygiy jixv `l` ,dpey`xd zrc lr eyrpy ink okn xg`ly
,lebit `diy icka oaxwd z` zexiznd zelertd lka lebit zaygn

olek ozp'opzpy `id dpeekd ,'dpwizk `ly zg`e 
 ueg zaygna ,oaxwd lbtziy jxvpd ote`a epiidc 

m` s` ok lr ,zeakrn oleky oeiky ,`ed jk dpynd yexite .epnfl
`l zg` dpzn m` mewn lkn ,lebit zaygna zepznd lk z` ozp
,xiznd lka lbit `ly meyn ,zxk ea oi`e leqt ,ef daygna ozp
mixne` oi` s`y ,eteb df oic cnll df ote`a dpynd epzrinyne

.dyer `ed dpey`x zrc lr dyerd lky
:`xnbd dywn dpyna     

      dze` z` dpynd dzpike 
ozp m`' dxn` `le ,'dpwizk `ly' dpzipy dwizya dpzpy dpzn
zg`e opwizk olek ozp m`' e` 'odn zg`n ueg opwizk olek
xac da ayg `ly dpzn dze` lr xnel oi` `ldy ,'dwizya
ezaygn z` jka lwlw `l ixdy ,'dpwizk `ly' d`yry

,lbtl dpey`xdjkn cenll yi ±,dpyna xen`d 
  `ed 'dpwizk `ly'e ,dxykdk dpzpy ± 

yi aeye ,wgvi xa l`eny iax ixack `lye ,dxykdk `ly dpzpy
meyn `ed enrhy yiwl yix ixacke xi`n iaxk epizpyny gikedl

.dpey`xd dpizpd zrc lr epzip zexg`d zepizpdy mixne`y
ayiind ote`a wgvi xa l`eny iax ixac z` dnilyn `xnbd
,lebitl dpwizk `ed dpyna xen`d 'dpwizk' mlerl .ef dl`y
xn`py dne ,wgvi xa l`eny iax ixacke opax zrck epzpyne
dwizya dpzpy dpeekd oi` ,'dpwizk `ly' zg`d z` ozpy dpyna
,dyer `ed dpey`x zrc lry mixne` oi`y ycgl dpynd d`ae

.zxg` leqt zaygna dpzpy `l`   
zaygna dpzpy .zlbtn dpi`e zlqetd 

 zaygna dpzpy .z`hga zlqetd 
dpzne lebitl opwizk zepznd lk z` ozp m`y ,xnel dpynd d`a
`ly e` enewnl ueg zaygna `l` lebitl dpwizk `ly zg`
`l ,cala epnfl ueg zaygna zepznd lk epzip `ly oeiky ,enyl









































































































































































































































זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף מא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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zxhwd oiccakdd    
,giynd odk xtn ywida zcnlp `l` ,dnvr dyxtd seba ±

df oic iably,dfl df eywed  mz`hg' ly ywidd 
miakek zcear ixiry dey mixeni`d zxhwd oiprl mby 'mzbby lr

.xeaiv ly xac mlrd xtl
lirl d`aedy `ziixad on dywn `xnbd(:n)`tt axl riiql

:eixack `ly dpnn rnyny      
  d`ziixad ly(:n lirl)z` d`iad `xnbdy 

z` zeaxl 'xtl' zaizn cenll `a `ed xy`k ,jixacl reiql eixac
if` ,mixetikd mei xt      

mlrd xt lv` mibdepd mixacd lk zeaxl `ay rnyne 
lky oicd z` mbe ,mixetikd mei xt lv` ebdpiy xeaiv ly xac
wx zeaxl `ay zxn`y itk `lye ,dxtkd z` miakrn eize`fd

.'dliahe mca z`' ly zekldd
:`xnbd zvxzn ,`id mi`pz zwelgn ±  ± 

dpey`xd `ziixa ly `pzd(.hl)mlek ita yxcnd ziaa dxebyd
 e ,'dliahe mca z`' ly zekldd z` wx ,jk daxn ± 

  dipyd `ziixad ly `pzd ±(:n)ziaa dzpypy 
,l`rnyi iax ly eyxcn  'xtl' zaizy cnel `edy 

.miakrn eize`fdy oicd z` mb zeaxl d`a
giynd odk xt zyxt oiay miiepiyd zece` zeziixa d`ian `xnbd

:xeaiv ly xac mlrd xt zyxtl     
zxhwd oic dxeza yexitacakdd  

d  yexita    , 
      xtqle`hga  

 xeaiv ly xac mlrd xt oipra dxezd dxviw o`k oke 
.`ed jexa yecwd ly eiaed` mdy

      mcd on dGde' dxeza §¦¨¦©¨
ipR z` 'd iptl minrR raW   d`xwie) ¤©§¨¦¦§¥¤§¥

(e c  dxeza'ycewd zkext'     
'zkxRd ipR z` 'd iptl minrR raW dGde' wx `l`(fi c `xwie). §¦¨¤©§¨¦¦§¥¤§¥©¨Ÿ¤

     ,[ecbp diyp` e`hgy] 
 oiicr ,ecbpk ezvr iyp` zxeag ± 

la` ,mdilr ezaige      
eal oi`e ,zvwna mzxeagne mzaign wleqn `ed ixde 

ly xac mlrd xta zwqer dxezdyk ok lre ,dligzak mda qb
jkle ,dyecw o`k oi` lekiak ,xeaivd aex ly `hg lr `ay xeaiv

.'ycewd zkext' ea xn`p `l
dpyna epipy(:el),zeakrn odizepzn lky zeiniptd ze`hg zece`

eelit` z`[zepznd lk]ueg 
.ezlik` lr zxk aeig oi`e oaxwd lqtp ,zg`n

:df oipra dpyn d`ian `xnbd dpyna(.fh zegpn)iabl 
,zegpnd zeceara lebit zaygn[lebit zaygn ayg]zr 

d zxhwd lbitd zxhwd zrdxihwd `l` 
lbity e` ,dwizya lbitexihwd `l` 

,dwizya  dgpnd  lr] 
yper cifna [dzlik`    [ezlik`a] 

    mb lbtl eilr ok lre ,dgpnd z` 
ok dyr `l m`e ,md dgpnd ixizn mdipyy ,dpeala mbe unewa

.cala dlqtp
:xi`n iax zrc z` zx`an `xnbd     

y   ymb oi`e 
,xiznd lka lebit zaygn aeygl jixv   

 [xihwd]  ueg dgpndn lek`l 
,lebit zaygn `ide ,dpnflz`xihwd`ly 

unewd z`e lebit zaygna dpeald z` ozpy ,jtidl e` ,melk ayg
e ,dwizyay y mixne` ep` ,daygn `la xac 

dddligzn enr dzidy s`e ,eiyrn z` 

zrc lr dzyrp dipyd dxhwddy `vnpe ,llk dzr ayg `ly
.xiznd lka lbity aygpe ,dpey`xd dxhwdd

:epizpyn oeyln eixac z` giken yiwl yixzrc `id oky 
,xi`n iaxzeakrn mipta ozip mncy zepaxway epzpyna 

e ,mdizepzn lk       
,lebit zaygna `l`   zepznd lky oeiky 

.xiznd lka lbit `ly `vnpe ,eze` zexizn olek ,oaxwa zeakrn
oaxwd leqt seqa lebit zaygnay ef z` ozp m` `weecy wiicl yie

,zxk ea oi`edpzn mcd zepznn ozp m` [la`]  
,lebit zaygna[x`yd],dwizya xnelk 

,le`yl yie .xiznd lka lebit zaygn ayg `ly s`e 
epzpyn,`id in zrck ±zrck    

y   `le dpeala lbit m`y exn` ixdy 
wx ozp m` o`k s`e ,melk dyr `l ,dpeala `le unewa e` unewa

.lbit `l lebit zaygna dpey`x dpzn  ,`id 
       aeygiy ice 

ok m` ,dcal dpeala e` ecal unewa lk z` ozpy 
lebit zaygna dpexg`d z`e opwizk zepznd.lebit didi 

zaygn ayg m` oia wlgl yiy dpynd ixacn x`eany dnne
,seqal dayg m` oial dligzn lebitdfn gken oi` m`d ± 

enrhy y       
m` ,lbit `l zg` dpzna wx lebit zaygn ayg m`y s` jkitle
okn xg`ly zepznd lky mixne` ep` dpey`xd dpznd ef dzid

.lebit zaygn oleka ayg eli`k df ixde ef dpzn zrcl eyrp
:`xnbd dgec     epizpyny xyt` 

 mbe ,`edy ote` lka xizn ivga milbtn oi`y mixaeqd 
zepznd zeaygp lebit zaygn dpey`xa ayg m`y mixne` oi`
aeygiy jixv `l` ,dpey`xd zrc lr eyrpy ink okn xg`ly
,lebit `diy icka oaxwd z` zexiznd zelertd lka lebit zaygn

olek ozp'opzpy `id dpeekd ,'dpwizk `ly zg`e 
 ueg zaygna ,oaxwd lbtziy jxvpd ote`a epiidc 

m` s` ok lr ,zeakrn oleky oeiky ,`ed jk dpynd yexite .epnfl
`l zg` dpzn m` mewn lkn ,lebit zaygna zepznd lk z` ozp
,xiznd lka lbit `ly meyn ,zxk ea oi`e leqt ,ef daygna ozp
mixne` oi` s`y ,eteb df oic cnll df ote`a dpynd epzrinyne

.dyer `ed dpey`x zrc lr dyerd lky
:`xnbd dywn dpyna     

      dze` z` dpynd dzpike 
ozp m`' dxn` `le ,'dpwizk `ly' dpzipy dwizya dpzpy dpzn
zg`e opwizk olek ozp m`' e` 'odn zg`n ueg opwizk olek
xac da ayg `ly dpzn dze` lr xnel oi` `ldy ,'dwizya
ezaygn z` jka lwlw `l ixdy ,'dpwizk `ly' d`yry

,lbtl dpey`xdjkn cenll yi ±,dpyna xen`d 
  `ed 'dpwizk `ly'e ,dxykdk dpzpy ± 

yi aeye ,wgvi xa l`eny iax ixack `lye ,dxykdk `ly dpzpy
meyn `ed enrhy yiwl yix ixacke xi`n iaxk epizpyny gikedl

.dpey`xd dpizpd zrc lr epzip zexg`d zepizpdy mixne`y
ayiind ote`a wgvi xa l`eny iax ixac z` dnilyn `xnbd
,lebitl dpwizk `ed dpyna xen`d 'dpwizk' mlerl .ef dl`y
xn`py dne ,wgvi xa l`eny iax ixacke opax zrck epzpyne
dwizya dpzpy dpeekd oi` ,'dpwizk `ly' zg`d z` ozpy dpyna
,dyer `ed dpey`x zrc lry mixne` oi`y ycgl dpynd d`ae

.zxg` leqt zaygna dpzpy `l`   
zaygna dpzpy .zlbtn dpi`e zlqetd 

 zaygna dpzpy .z`hga zlqetd 
dpzne lebitl opwizk zepznd lk z` ozp m`y ,xnel dpynd d`a
`ly e` enewnl ueg zaygna `l` lebitl dpwizk `ly zg`
`l ,cala epnfl ueg zaygna zepznd lk epzip `ly oeiky ,enyl









































































































































































































































המשך בעמקד ולק



xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc migaf(iriax meil)

ìáàa,éîéðtä çaænä ìò ïéðzépä íéîcze`hgd inc ode £¨¨¦©¦¨¦©©¦§¥©©§¦¦
,zeiniptdìLå íéòaøà ïBâkLmcd zepznìLly xirye xtíBé §©§¨¦§¨Ÿ¤
íéøetékäøNò ãçàåmcd zepznçéLî ïäk øt ìLøNò ãçàå ©¦¦§©©¨¨¤©Ÿ¥¨¦©§©©¨¨

mcd zepzn,øeaéö ìL øác íìòä øt ìLm`ìbét,lecb odkd ¤©¤§¥¨¨¤¦¦¥
,epnfl ueg zaygn aygy epiidea ïéad mincd zpizp,äðBLàø ¥¦¦¨

,miycwd ycewa `idya ïéáemincd zpizpd,äiðMlkida `idy ¥¦§¦¨
,zkextd lra ïéáemincd zpizpd,úéLéìM,adfd gafn lr `idy ¥¦§¦¦

,øîBà øéàî éaøoaxwdåéìò ïéáéiçå ìebét[ezlik` lr-],úøk ©¦¥¦¥¦§©¨¦¨¨¨¥
,íéøîBà íéîëçåúøk Ba ïéà,cala leqt `edy ,df oaxwaãò ©£¨¦§¦¥¨¥©

ìbôiL[epnfl ueg zaygn aeygiy-],øéznä ìëa`ed xizndy ¤§©¥§¨©©¦
z`fda mb epnfl ueg zaygn aeygl eilr ok lre ,mcd zepzn lk
mcd z`fda mbe lkiday mcd z`fda mbe miycwd yceway mcd
.zxk ea oi`e xizn ivga lbity `vnp ok `l m`y ,adfd gafn lry

:`xnbd dywnàäéî éðz÷ote` `ziixaa epipy mipt lk lr ± ¨¨¥¦¨
yäðBLàøa ïéa ìbéte dcaläiðMa ïéae dcalúéLéìMa ïéadcal ¦¥¥¨¦¨¥©§¦¨¥©§¦¦

âéìôelbit m` mpn`e ,oaxwd lbtzpy xne`e xi`n iax [wlege-] ¨¦
lkn ,ziyilyae dipya lbit `ly s`y xnel ozip ,dcal dpey`xa
,oleka lbit eli`ke dyer `ed dpey`x zrc lr dyerd lk mewn
zepzna lbit `le ,ocal ziyilya e` dipya wx lbityk mle`
iax zrcy gkene ,oaxwd lbtzpy xi`n iax xaeq recn ,ok iptly

.ezrca yiwl yix xn`y itk `lye ,xizn ivga oilbtny xi`n
:`xnbd zvxzn,ïéáà øa ÷çöé áø øîàïðé÷ñò éàîa àëäo`k ± ¨©©¦§¨©¨¦¨¨§©¨§¦©
xaecn `ziixaaïBâke` dpey`xd dpizpd xg` mcd jtypy §

z` enca milydl zpn lr lecb odkd ehgye xg` xt `aede ,dipyd
xaecne ,zexqgd zepzndäèéçMa ìbétL,ipy xt eze` lyãçc ¤¦¥©§¦¨§©

àeä øézîlebit liren ok lre `id dnily dceary ,df xt zhigy ©¦
.df

:`xnbd dywnéëä éà,dipya mcd zpizpa lbity xaecn oi` m` ± ¦¨¦
,dipya encn ozil crepy xtd zhigya lbity `l`àîòè éàî©©£¨

ïðaøcoi` i`ce `lde ,jka miwlegd minkg ly mnrh edn ± §©¨¨
xtd lbtzd `l mdixacl recne ,cg` xizn `l` ef dhigya

:`xnbd zvxzn .ef daygna,àáø øîàïàîef drc lra `ed in ± ¨©¨¨©
mya `ziixaa z`aend,íéîëç,àéä øæòéìà éaødceary xaeqd £¨¦©¦¡¦¤¤¦

,dpxnbiy cr llk dcear dpi` xizn ivgaïðúcdpyna epipyy ± ¦§©
(.hw oldl),õîBwääðBáläåúøBèwäåíéðäk úçðîeïäk úçðîe ©¤§©§¨§©§¤¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥
çéLî,íéëñð úçðîeúéfk ïäî úçàî áéø÷äLnõeça,dxfrl ¨¦©¦§©§¨¦¤¦§¦¥©©¥¤©©¦©
áéiç,uega miycw dlrn meyn zewlnøèBt øæòéìà éaøålr ©¨§©¦¡¦¤¤¥

,ef daxwdáéø÷iL ãòuegaïlek úàd`lrd aeigy ,zenilya ©¤©§¦¤¨
lk z` e` dpeald lk z`e unewd lk z` dlrd m` `l` epi` uega
zifka ic oi`e ,dxfrl uegn ,zexkfpd zegpnd lk z` oke zxehwd
dyr m` `l` dilr aiig oi` ,`id xizn ef dxhwdy oeiky ,cala
d`lrd iabl ,my xfril` iax ok xaeqy myke .xiznd lk z` uega
lka lbtiy jixvy lebit iabl o`k z`f xaeq `ed mb jk ,uega

e` dipyd mcd zpizp xear xt zhigya lebit elit`e ,elek xiznd
df mcl dxizn `id dhigydy s` ,lbtn epi` ,lirlck ,ziyilyd
dnkl ep` mikixv seq seqy oeiky meyn ,dcrlan xizn cer oi`e
`l` dhigya lebit oi` ,mcd zepzn lk enlyeiy zpn lr zehigy

.zehigyd lka aygi m`
lbtl oi`y xaeqd `ed xfril` iaxy xnel ozip cvik :`xnbd dywn
`edy s` ,ziyilya e` dipya lkida mcd zpzn xear xt zhigya

ne mly xiznzehigy dnkl mikixv mcd zepzn seq seqy ipt
,`ed xizn ivg xfril` iaxleøîàäå[xn` `lde-],àáøäãBîe §¨¨©¨¨¤

,íéîca øæòéìà éaømixne` oi`e ,aiig uega minc zvwn ozp m`y ©¦¡¦¤¤©¨¦
`iade ,mlek miakrn miptay oeik xizn ivgk minc mze` miaygpy

,ok xaeq xfril` iaxy eixacl di`x `axïðúc`neia(.q)mc zece` ¦§©
yly wx dfidy oebk ,ze`fdd oia jtyp aeye mipta epnn ozipy
`id `nw `pz zrcy ,miycwd ycewa mipzipd dpeny jezn ze`fd
xnb `ly oeik ze`fdd zligzn encn ozepe ehgeye xg` xt `iany

e ,ezxtkíéøîBà ïBòîL éaøå øæòéìà éaøy÷ñtL íB÷nî± ©¦¡¦¤¤§©¦¦§§¦¦¨¤¨©
wiqtd da d`fdd dze`a,ìéçúî àeä íMîxen`d ote`a oebk ¦¨©§¦

`vnpe ,mipte` x`ya oke ,ziriaxa ligzny zepzn yly ozp xaky
.minc zvwn lr mb uega aiigzn ok lre dnvrl daeyg dpzn lky
aygpy dny ,uega d`lrd aeign lebit micnl m`y dyw dzrne
dcear aygp epi` m`e lebit ea yi uega eilr miaiige dnily dcear
df itly ,`ed xizn ivgy meyn uega eilr miaiig oi` dnily
lr elit` uega miaiig `ldy ,oaxwd lbtzi zg` dpizpa elit`

.lbtz zg` dpzn mby oicd `ede ,zg` dpzn
lbity xaecny xn`y oia` xa wgvi ax xe`ian da zxfeg `xnbd
,`ziixad ixac z` x`al xg` ote` d`iane ,ipy xt ly dhigya

:xi`n iax ixac xe`iaa yiwl yix ly ezrc exzqi `lyøîà àlà¤¨¨©
,àáøe` dpey`xa e` lbity ,mipte` dyelya `ziixaa xaecn oi` ¨¨

,`ed cg` ote` `l` ,'eke dipyaa ìbétL ïBâkmincd zpizp §¤¦¥¦
da ÷úLå äðBLàømincd zpizpda ìbéôe øæçå äiðMmincd zpizp ¦¨§¨©¦§¦¨§¨©¦¥¦
d,úéLéìM,dpey`xa aygy iptn wx edf xi`n iaxl lbity dny §¦¦

,d`yr dpey`xd zrc lry dipyd zpizpa mixne` ep` jk ici lre
,ycgl `ziixad d`aeàîéúc eäîy xnel ziid leki ±à÷ìñ éà ©§¥¨¦¨§¨

Czòcdipya dyry dny jzrc lr dler did m` ±úòc ìò ©§¨©©©
,àeä äðBLàøéìebét øcäéîlebit zaygn aeygle xefgl ±azpizp ¦¨¦©©¦¥¦

mincdd,úéLéìM,éì änìd`yry xnel mikixv epiid da mb `ld §¦¦¨¨¦
ok aeygl gxhy dnn gikedl oi` m`de ,dpey`xd zrc lr
iaxl s` ok lre ,dpey`xd zrc lr dipyd z` dyr `ly ziyilya

,lbit `l xi`nïì òîLî à÷,ok xacd oi`y `ziixad epzrinyn ± ¨©§©¨
dyry dn lr xac jkn cenll oi` ,ayge xfge gxhy ote`a s`y
dipyd lr [xi`n iax zrc `ide] mixne` ep` oiicry ,okl mcew
xizn ivg df oi`e ,'dyer `ed dpey`x zrc lr'y ok iptl dyry
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc migaf(iriax meil)

mcew aygy lebitd zaygn zrc lr dzid unewd zxhwdy xnel
.dpeald zxhwd zra okl

:`xnbd dywnàãç,[zg` `iyew-]cok m`unewd z` ozpy df oic £¨§
p xak dpeald z`e dwizya,daygna ozàLéø eðééäoicl dey ± ©§¥¨

okn xg`le daygna unewd z` ozpy ,okl mcew `ziixaa x`eand
zncwda cg` ,miinrt dpyp dn myle ,dwizya dpeald z`
dpey`xdy xaecn mdipyay oeik ,dpeald zncwda cg`e unewd

.dwizya dipyde daygna dzidãBòå,dywàéðz àä`ziixaa §¨©§¨
dwizya unewd z` ozp' zxg`Ck øçàådpeald z` ozp §©©¨

lr s`e ,dwizya oey`x xhwed unewdy `eti` yxetne ,'daygna
milbtn df ote`a mby gkene ,lebit `edy xi`n iax xaeq ok it

.xizn ivga
:`xnbd dwiqnàéL÷.el` zeiyew od zeyw ok` ± ©§¨

äðùî

lirl dpyna x`azd(:hk)zexiznd zecear rax`n zg`y oaxwy
daygna dzyrp [ezwixfe ezkled ,mcd zlaw ,dhigy] oaxwd z`
xg`l exya z` lek`l e` eixeni` z` xihwdl e` enc z` wexfl
.zxk aiig df oaxwn lke`de ,lebit exya dyrp ,mdl reawd onfd
ote`a s` ,zxk yper mzlik`a oi`y miycwd z` dpen epizpyn

.mzcear zrya lebit zaygn odkd aygy
íäéìò ïéáéiç ïéàL íéøác elàåmzlik`a zxk,ìebét íeMî §¥§¨¦¤¥©¨¦£¥¤¦¦

õîBwäueg dixiiy z` lek`l zrc lr dgpn odkd unw m` ± ©¤
,zxk aeig unewd zlik`a oi` ,epnfl,úøèwäåäðBáläåzxhwend §©§Ÿ¤§©§¨

.dgpnd ly unewd mr
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המשך ביאקר למס' זבחים ליקם רביעי עמ' ב
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זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף מב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc migaf(iriax meil)

mcew aygy lebitd zaygn zrc lr dzid unewd zxhwdy xnel
.dpeald zxhwd zra okl

:`xnbd dywnàãç,[zg` `iyew-]cok m`unewd z` ozpy df oic £¨§
p xak dpeald z`e dwizya,daygna ozàLéø eðééäoicl dey ± ©§¥¨

okn xg`le daygna unewd z` ozpy ,okl mcew `ziixaa x`eand
zncwda cg` ,miinrt dpyp dn myle ,dwizya dpeald z`
dpey`xdy xaecn mdipyay oeik ,dpeald zncwda cg`e unewd

.dwizya dipyde daygna dzidãBòå,dywàéðz àä`ziixaa §¨©§¨
dwizya unewd z` ozp' zxg`Ck øçàådpeald z` ozp §©©¨

lr s`e ,dwizya oey`x xhwed unewdy `eti` yxetne ,'daygna
milbtn df ote`a mby gkene ,lebit `edy xi`n iax xaeq ok it

.xizn ivga
:`xnbd dwiqnàéL÷.el` zeiyew od zeyw ok` ± ©§¨

äðùî

lirl dpyna x`azd(:hk)zexiznd zecear rax`n zg`y oaxwy
daygna dzyrp [ezwixfe ezkled ,mcd zlaw ,dhigy] oaxwd z`
xg`l exya z` lek`l e` eixeni` z` xihwdl e` enc z` wexfl
.zxk aiig df oaxwn lke`de ,lebit exya dyrp ,mdl reawd onfd
ote`a s` ,zxk yper mzlik`a oi`y miycwd z` dpen epizpyn

.mzcear zrya lebit zaygn odkd aygy
íäéìò ïéáéiç ïéàL íéøác elàåmzlik`a zxk,ìebét íeMî §¥§¨¦¤¥©¨¦£¥¤¦¦

õîBwäueg dixiiy z` lek`l zrc lr dgpn odkd unw m` ± ©¤
,zxk aeig unewd zlik`a oi` ,epnfl,úøèwäåäðBáläåzxhwend §©§Ÿ¤§©§¨

.dgpnd ly unewd mr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קכב       

            
            

             
         

       
      

     
      
      
       
      
     
     
      
     
      
     
     
      
       
      
       

    
    

      
      
        
     
     

      
      
     
      
      
       

    
      

      
       
      

             
             

          
          

            
            
             

          
           

         
          

            
           

          
        

             
              

 






















































































































            

             

            

               

      

       

       

        

        

       

        

       

        

       

       

       

        

       

       

         

      

        

        

       

       

      

     

       

        

        

       

      

       

    

      

      

     

        

      

      

              

              

         

            

           

              

            

            

              

              

             

               

           

              

             

              

            

            

            

                             

                          

                             






























































































































          
       
       
        
         
        
        
        

         
        
         
        
       

        
       
       
       
       
        
       
       
        
        
       
       

      
      

























































זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף מב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc migaf(iriax meil)

:xg` ote`a dpynd z` yxtne `ax ixac lr dywn iy` ax
é÷úîdì ó[dywn-],éMà áø`ax ly exe`iak xnel xyt` m`d ©§¦¨©©¦

denzy ,da wzyy xnel `id dpyna zxkfpd 'dipyd'y ,`ziixaa
,xacdéãéî[ike-]÷úL''dipyaéðz÷xn`p-]`lde ,`ziixaa [ ¦¦¨©¨¨¥

i`e ,ziyilya oiae dipya oiae dpey`xa oia lbity yxetna xn`p
.dipya mb lbity ef dxexa zernyn zepyl xyt`

,éMà áø øîà àlàïðé÷ñò éàîa àëä`ziixaa xaecnd oi` ok` ± ¤¨¨©©©¦¨¨§©¨§¦©
ote` lkd `l` ,'eke dipya e` dpey`xa e` lbity ,mipte` dyelya

o`k xaecne ,`ed cg`ìbétL ïBâkmbå äðBLàøambå äiðMámb §¤¦¥¨¦¨§©§¦¨§
,úéLéìMáàîéúc eäîy xnel ziid leki ±Czòc à÷ìñ éàm` ± ©§¦¦©§¥¨¦¨§¨©§¨

y jzrc lr dler did,äNBò àeä äðBLàø úòc ìò äNBòä ìk̈¨¤©©©¦¨¤
éì änì àãçå àãç ìëa éìebét øcäîdcear lka ayg recn ± §©©¦¥§¨£¨©£¨¨¨¦

didy ,dpey`xd ezaygn zrc lr `nzqa dyr `le dceare
zrc lr oaxwd iyrn z` dyr `l df odky dfn cenll xyt`
lry mixne` oi` ayg `ly dnay i`ce ok lre ,dpey`xd ezaygn
dipyae dpey`xa lbity df ote`ae ,dyer `ed dpey`x zrc
mincd ozn `ide ,da lbit `ly ziriaxd dxzep oiicr ,ziyilyae
zrc lr dzyrp `ly dizece` mixne` epiide ,gafnd ly exdh lr

,dpey`xdïì òîLî à÷`l` ,jk df oi`y `ziixad epzrinyn ± ¨©§©¨
,dyer `ed dpey`xd zrc lr xi`n iaxly mixne` ep` dfa s`

.oaxwd lbtzpe xiznd lka lbity `vnpe
ok yxtl ozip cvikd :`xnbd dywn .df yexit lr ddnz `xnbd

,opgei iax ixac z`àäå[`lde-]'ïéae dpey`xaïéaoiae dipya §¨¥¥
'ziyilyaéðz÷ok aygy `id dpeekdy rnyne ,`ziixaa xn`p ± ¨¨¥

dwiqn .cgi oleka aygy `le ,ziyilya e` dipya e` dpey`xa e`
:`xnbdàéL÷.ef `iyew `id dyw ok` ± ©§¨

dny ,xi`n iax zrca yiwl yix ly exe`iay ,`id mixacd zpwqn
ivga ayga `l` df oi` zlbtn xizn ivga lebit zaygny xn`y
dyrp ipyd ivgd mby mixne` ep` jk ici lry ,xiznd ly oey`xd
zxne`d `ziixad ixacn dgcp `l df xe`ia ,oey`xd zrc lr
s`y ,miptl miqpkpd zepaxwa mcd zepznn wlga lbtl xyt`y
,mipey`xd xiznd iwlga lebit zaygn aygy dpeekd my

.dpey`xd zrc lr eyrpy meyn mdixg` mikynp mipexg`de
oilbtn xi`n iaxly xaeqd `ibeqa oywnd ly ezrca dpc `xnbd

:df ivg zrc lr xg`d ivgd z` dyer epi`yk mb xizn ivgaøîà̈©
øîmcd zepznn wlga lbity ote`a `ziixad ixac lirl e`aed ± ©

,miycwd ycewle lkidl qpkpd,øîBà øéàî éaøoaxwdìebét ©¦¥¦¥¦
.úøk åéìò ïéáéiçå,dyweéãkî[`ld-]áéiçéî àì úøkepi`-] §©¨¦¨¨¨¥¦§¦¨¥Ÿ¦©©

,oaxwd xyan lke`d [aiigåéøézî ìk eáø÷iL ãò,mpickøîàc ©¤¦§§¨©¦¨§¨©
,øîøLk úàöøäkxn`py jxck ±(fk ak `xwie),xyk oaxwa 'dvxi' ©§©§¨©¨¥¥¨¤

ìeñt úàöøä Ckjk ±xn`p mb(gi f my)yie ,lebita 'dvxi `l' ¨©§¨©¨Ÿ¥¨¤
,dfn df cenlløLk úàöøä äîxyk oaxwd oi`ìk eáø÷iL ãò ¨©§¨©¨¥©¤¦§§¨

,åéøézî,dxezd oick 'eke enc wxfiy epiidcìeñt úàöøä óàjk ± ©¦¨©©§¨©¨
lebit epi` ,d`vxd oipr xkfed ea s`y lebitd oic mbeáø÷iL ãò©¤¦§§

åéøézî ìkleqt ea sqep `le ,lebit zaygna e` epick oaxwd ly ¨©¦¨
,dyw dzrne ,lebitd leqt caln xg`àäådf ote`a [`lde-] §¨

ycew miptay zepizpa wx aygy oebk ,zepznd on wlga wx lbity
`ld ,miycwdíéðôa déa áéLçc ïåékziyrp cin ,lebit zaygn ¥¨©£¦¥¦§¦

äìeñteéîc écà àìc ïàîkok m`e ,`ed dfid `ly ink ±øãä ék §¨§©§Ÿ©¥¨¥¦¨©
écîmcd on dfne xfeg `ed xy`k ±ìëéäaea ayg xaky xg` ©¥©¥¨

,lqtpe lebit zaygnécà à÷c àeä àîìòa àiîdfnk `l` epi` ± ©¨§¨§¨§¨©¥
`vnpe ,dwixfl xyk mcd oi`e lqtp xak oaxwd ixdy ,`nlra min
`l lqtpy mcdy ,xyk z`vxdk oaxwd ly eixizn lk eaxw `ly

.oaxwd lbtzn recne ,eizecear z` milyd
:`xnbdzvxzn,äaø øîàdì úçkLîlbti ea ote``evnl xyt` ± ¨©©¨©§©©¨

`ed dfl ote`de ,`nlra min dfdy xn`p `le xizn ivgaäòaøàa§©§¨¨
,íéøéòN äòaøàáe íéøtmicad oia xiryde xtd mcn dfdy ,xnelk ¨¦§©§¨¨§¦¦

lr mncn dfde mhgye mixg` xirye xt `iade ,xzepd mcd jtype

mhgye mixg` xirye xt `iade ,el` minc mb ektyp aeye zkextd
`iade ,okn xg`l ektyp el` mbe iniptd gafn zepxw lr mncn ozpe
exdh lr zetqepd ze`fdd z` mncn dfde mhgye mixg` xirye xt
,mixg` xirye xta eyrp mewn lk zepzny oeike .iniptd gafn ly
xnel oi` ,zenewnd on cg` zepzna lebit zaygn ayg m` ok lr
x`ydy oeik ,dwixfd dnlyp `le `nlra min `ed mcd x`yy

.zenilya eaxw mdixizny mixg` xirye xtn dyrp
ayge ,cg` xirye cg` xta zepznd lk eyrp ok` m` ,dax zrcl
zepzna wx ok aygy oebk ,cg` mewn zepzna wx lebit zaygn
oeik ,lebit df oi` ,zkextd lry zepzna wx e` miycwd yceway

.eixizn eaxw `le `ed `nlra mine mcd lqtpy
:sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà àáøàîéz eléôà[xn`z-] ¨¨¨©£¦¥¨

mcd zepzn lk ozpa `ziixaa xaecny,ãçà øéòNå ãçà øôaoi` §©¤¨§¨¦¤¨
df ote`a mby meyn ,md min mzqy llk le`yl,ävøî Bìebéôì§¦§©¤

aygdl dwixfd dlireny ,dhigya lebit zaygn ayg m`y myke
ivge lebit zaygna dwixf ivg dyry ote`a mb jk ,eixizn eaxwy
oiprl dwixf zaygp `idy mixne` ep` dfa mby ,zexyka dwixf

.eixizn eaxwy aiygdl lebit
`ziixaa `aend mixetikd mei zepzn oipn z` zxxan `xnbdlirl)

(`"r:`ziixaa epipy .ìLå íéòaøàLdywn .mixetikd mei ly ©§¨¦§¨Ÿ
:`xnbdàéðz àäåmy eidy zxg` `ziixaaòáLå íéòaøàzepzn §¨©§¨©§¨¦¨¤©

,odipia miwleg el` zeziixa :`xnbd zvxzn .mcàä,ef `ziixa ± ¨
zxaeq ,dpey`xdøîàc ïàîky zxne`d drck ±ïéáøòîmc z` §©§¨©§¨§¦

mdn mipzepy iptl xiryd mce xtdúBðøwìlre ,zxehwd gafn ly ©§¨
,zepxwd lr zepzn rax` `l` mdn oi` okàäå,dipyd `ziixad ± §¨

zxaeqøîàc ïàîky zxne`d drck ±ïéáøòî ïéàiptl mdipia §©§¨©¥§¨§¦
mzpizp,úBðøwìenvr ipta xtd mcn zepzn rax` ozepy `vnpe ©§¨

rax` cer oipnl etqepe ,envr ipta xiryd mcn zepzn rax`e
.raye mirax`l llekd mnekq dlr ok lre ,zepzn

:`xnbd dywnàéðz àäå`ed zepznd oipny ziyily `ziixaa §¨©§¨
.äðBîLe íéòaøà:`xnbd zvxznàä`ziixa ±,ziyilyd ,ef ©§¨¦§¤¨

zxaeqøîàc ïàîky zxne`d drck ±ïéákòî íééøéL,oaxwd z` §©§¨©¦©¦§©§¦
,oaxwd leqt ,oevigd gafnd ceqi lr mcd ixiiyn jty `l m`y

eli`e ,dpenye mirax`l dpiipn dlre mzkity z` dzpn ok lreàä̈
zexaeq ,raye mirax` e` ylye mirax` epny zeziixad x`y ±

øîàc ïàîkyzxne`d drck ±ïéákòî íééøéL ïéàlre ,oaxwd z` §©§¨©¥¦©¦§©§¦
.zepznd oia ef dkity epn `l ok

:yiwl yix ixaca oecl day `xnbdéáéúéîlr daiyid ipa eywd ± ¥¦¥
`ziixad zxne`e ,zegpn ipica zwqerd zxg` `ziixan yiwl yix

,dlbtzp ,dgpnd zeceara lebit zaygn ayg m`yíéøác äna©¤§¨¦
íéøeîàok aygyäöéî÷ae`,Celéäáe éìk ïzîael` zeceary £¦¦§¦¨§©©§¦§¦

,dpeala `le unewa `l` opi`Bì àa ìáà[ribd m`-]ìzcear £¨¨§
däøè÷äm` ,dpeala mbe unewa mb ziyrp ef dceary ,dgpnaïúð ©§¨¨¨©

[xihwd-]äáLçîa õîBwä úà,mpnfl ueg miixiyd z` lek`l ¤©¤§©£¨¨
,lebit zaygn `idyäðBálä úàåozpä÷éúLa,[daygn `la-]Bà §¤©§¨¦§¦¨

äðBálä úàå ä÷éúLa õîBwä úà ïúpLozpäáLçîaueg ly ¤¨©¤©¤¦§¦¨§¤©§¨§©£¨¨
,epnfl,øîBà øéàî éaøoaxwd,úøk åéìò ïéáéiçå ìebétíéîëçå ©¦¥¦¥¦§©¨¦¨¨¨¥©£¨¦

,øéznä ìëa ìbôiL ãò úøk Ba ïéà íéøîBàzaygnaeygiy epiidc §¦¥¨¥©¤§©¥§¨©©¦
.dpeala mbe unewa mb lebitàäéî éðz÷`ziixaa epipy mewn lkn ± ¨¨¥¦¨

ozpy ote` mb,äáLçîa äðBálä úàå ä÷éúLa õîBwä úàrnyne ¤©¤¦§¦¨§¤©§¨§©£¨¨
zxhwd zra lebit zaygn ayg `l df itle ,dpeall unewd mcwy
xnel oi` dfae ,dpeald zxhwd zra okn xg`l wx `l` unewd
`l ixdy ,dpey`x zrc lr d`yry dwizyay unewd zxhwda

,jk xg` `l` aygâéìôexaeqe xi`n iax wleg ok it lr s`e ± ¨¦
oi`yk elit` xizn ivga milbtn xi`n iaxly gkene ,lebit oaxwdy

.yiwl yix zrck `lye ,dyer `ed dpey`x zrc lry xnel
:`xnbd zvxznàîéàunewd z` ozp' ,`ziixad z` x`ae xen` ± ¥¨

e dwizyaïúð øákok iptl,'äáLçîa äðBálä úàozip ok lry §¨¨©¤©§¨§©£¨¨
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קכד             

zacp,milk`p dixiiy oi`y   
,zepaxwd lyoic ok[oiie zleq]   

,mikqpd elbtzp gafa lbit m` ,gafd mr cgi mi`ad mikqp la`
     mikqpd   

.lebit zlik` meyn zxk mda oi`
:sqep oic   ,dlik`a mixzen eixiiyy  

   [ezlik` lr] m` ,xnelk 
zxk yepr oi`e ,enr cgi lebit onyd bel dyrp `l ,my`d lbtzp

.ezlik` lr  mei eze`a onyd bel z` e`iad m` 
,my`d mr   iptn   

lebit zlik` llka mpi`y mixacd z` dpynd dzpny xg`l
zxk yi mixac el`a llk dpynd d`ian ,'xizn' mdl oi`e li`ed

:lebit zlik` meynxac   eze` mixizn m` 
e ,dlik`aeze` mixizn m`,daxwd oiprl 

  
:el` mixacl ze`nbec d`ian dpyndxzid da oi`y s` 

,dlik`gafnd iab lr wxfpd   iab lr zelr 
d z`   ozn   

   ozn    zlik` 
d

   ,'zeiniptd ze`hg'   
  zcear zrya ayg m` okle ,gafnd iab lr 

mixtd jka elbtzp ,mpnfl ueg mixeni`d z` xihwdl mcd
.mixiryde

:mitxypd mixt ly df oic lr zwlegd drc d`ian dpynd
  oaxwaxw   oaxw 

lebit oic dxezd dazk eay(gi f `xwie),  zxk 
 jeza dyrp mnc ozny zeiniptd ze`hga jkle 

.lebit meyn oi` ,iniptd gafn lr lkidd


:lebit oipra oic d`ian `xnbd   unw m`  

dgpnd dzyrp jkay ,epnfl ueg dlke`l zrc lr dgpn odk
,'lebit'odk     ,jkl di`xe 

ixdyd z`dgpnd iwlg x`y unewd 
     

:`xnbd ddnz lebit myy gikedl epevx ixd ,`ler 
ezxhwdy ,jtidl xnel di`x `iad dxe`kle ,unewdn rwet

.lebit icil ez`ian
:`xnbd zx`an lek`l zpn lr unew xihwnd ,`ler 

mpnfl ueg eixiiy z`ezxhwd oi` m` ,zlbtzn dgpnd j`id ,
ixd ,dxhwdunewd meyn gafnd iab lr dxhwdl 

,lebit my eilr lgy  ezxhwd lirez cvik  
dgpnd ixiiy z` `iadl 

:df epica rinydl `ler `a dn zxxan `xnbd   
elebit rwty eprinyd jxev dfi`l ,xnelk ,epcnll `ler `a dn 

,epnnepcnll `a m` aey unewd zxhwd xg`l  
   epizpyna epipy xak ixd   

        
      xak x`azdy ixd 

.lebit zlik` meyn zxk aeig unewa oi`y epizpyna
:`ler ixaca xg` yecig x`al `xnbd dqpn`a `ler 

prinydl`ed oicdy e   z` xak elrd m`y  
ezelrdl xeq` did dligzkly ote`a s` ,gafnd iab lr unewd
micixen oi`e epnn elebit rwt edlrdyn mewn lkn ,lebit meyn

:`xnbd dgec .eze`dpyna epipy xak df oic s` (:ct oldl), 
,ecxi `l elr m` el`eply zngn elqtpy oaxw ixai`  

,dlila,mzvignl ueg eixeni` e`viy oaxw e`  
,e`nhpy meyn elqtpyoaxw okzaygna  ok 

zaygna hgyp m` aixwdl xeq` dligzkly s` 
mewn lkn ,gafnd iab lr el` mixac   xaky `vnp 

aeye epnfl ueg zaygn zngn lqtpy oaxwy df oic x`ean dpyna
.eixaca `ler ycig dne ,eze` micixen oi` ,dlred

:sqep ote`a x`al `xnbd dqpneprinydl `ler `ay xn`p 
  rwt ,gafnl unewd xak dlredy xg`ly ,xnelk 

.aey ezelrdl `ed ie`x okn xg`l cxi m` elit` jkle ,eleqt
:`xnbd dgec  dpyna epipy df oic mb `ld (my), 

epipy jky ,ok oicd oi` ixde       
melrdy xg`le eaeyi`ler `a dn dl`yd zxfeg ok m`e 

.epcnll
:`ler ixac ekxvp ote` dfi`l zx`an `xnbd `l  

ote`a `l` epic z` xnel `ler jxved  xaky 
oicdy it lr s`y ,`ler eprinyde ,lebit ly unewa y`d dfg`
,elri `l aey ,ecxi xake mileqtd miycwd elred m`y `ed
,gafnd lr eidyk y`d oda dfg` m` mewn lkn ,dpyna x`eank

.aey mzelrdl xyt`
:`xnbd dywn     df oic mb ixd  

,`ler itn zg` mrt xn`p xak ,my dpynd yexita 
 ,elri `l aey ecxiy xg`lyote`a   

 xak m`   engl' eyrp xaky oeik 
.df oic eprinyde `ler xfg jxev dfi`l ok m`e ,'gafn ly

:`xnbd zvxzn ,xn`z `ny  ,el` mixac  
s`e 'gafn ly engl' eyrp mileqtd miycwa xak y`d dfg` m`y

iab `weec `ler xn` ,elrie exfgi ecxi m`







































































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה מנחם מענדל חיים יחיאל עזרי' שי'

שלום וברכה!

נהניתי לקבל מכתבו מז' טבת, בו כותב אודות ההתועדות של אנ"ש שיחיו וכן אשר חילק משירי 

התועדות מצוה דיום הבהיר י"ט כסלו גאולתנו ופדות נפשנו, ובטח אף שאינו מזכיר אודות זה מסר ג"כ 

מתוכן הדבורים שנדברו בעת ההתועדות כאן, ויה"ר שיהי' דבור המביא לידי מעשה, וזכות רבותנו נשיאנו 

רצון  ויהי  ביחוד,  חוצה  המעינות  בהפצת  הפרטי  והתפקיד  בכלל  תפקידו  למלא  מאתנו  לכאו"א  יעמוד 

מהשי"ת שתכה"י יבשר טוב בענינים הפרטים ובענינים הכללים.

בברכה.



קכה        
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קכו       

                      
                           

                           
                      

    
    

    
      
     

     
      
      
     
      
      
       
      

    
     

     
      
      
     
     
     

     
      
       
     
      
      

     
      

    
     

     
    

     
     

     
   

      
         
      

                      
                       

                      
                            

                           
                            
                          

                        
                        

                         
                            

                           
                            

                        
                           

            


























































































































     

     

     

        

      

       

      

      

       

      

      

 


























        
        
      
       
       
         
        
       
       
        
         
             

              
            
             
              

             
            
             
               
               

              
            
             
             
              
             
              
              
               































































             

oaxw lywlgk `ed lkdy xnelk ,xaegn `edy  
ly engl' lkd xak aygp ezvwna y`d dfg` m` okle ,cg`

,'gafn  miax miwlgn akxene cxten `edy  
,zleq ly micxtpe engl' elek dyrp oi`y xn`z `ny  

,ezvwa y`d zfig` ici lr 'gafn ly  epicy `ler 
ezvwa y`d dfg` m`e cg` wlgk oecip eleky ,unew iabl s` xn`p

.'gafn ly engl' elek dyrp
:`ler ixac jezn oic cnel i`g` ax  lky oeik 

,`ler xn`y itke ,zg` dkizgk aygp dgpnd ly unewd
  ,dlbtzdy dgpn ly df unew ,okl  

    rwxwd lr gpen eivgy  
,dkxrnd y` iab lr dlred xak eivge  eze`a  

,ivg   z` s`] elek z` milrn  
eivga y`d dfg` xy`ky oeik ,gafnd iab lr [ux`a x`ypy ivgd

.'gafn ly engl' elek dyrp cg`d
:df oiprl jiiyy sqep oic d`ian `xnbd    

  ,mzlik` onf xary milk`pd miycw  
,`nhpy ycew xya  d   

.aiig mlke`d oi`e 
:`xnbd ddnz    ,z`fd drenyd lra  

d ike  .eilry `nh oaxw xdhiy ,`ed 
:`xnbd daiyn  ote`a xn`p df oic  

lebit xeqi` mdn rwt ,'gafn ly engl' eyrp xaky oeiky 
.mzlik` lr aiig epi` jkle mday `nhe xzep
:`ziixan opgei iax ly epic lr dywn `xnbd   

ycew lke`d ly zxk aeiga zwqerd `ziixaa epipy 
weqta xn`p ,d`neha(k f `xwie)gaGn xUA lk`Y xW` WtPde'§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©

,'diOrn `edd WtPd dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl xW` minlXd©§¨¦£¤©§ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨
wqer df weqty gken cvik ,mi`pz ixac e`aed `ziixad zligza
jynd z` dzr d`ian `xnbde ,xyad z`neha `le sebd z`neha

,`ziixad mc` lr xn`p df weqty gikedl yi 
lk`y xedh mc` lr `le ,xedh ycew xya lk`y `nh,`nh xya

`ed weqtd oeyl oky a xaecny rnyne 
  `id miizpiay `l` ,epnn rewtl dieyr  

,eilrdf llkn    `l` ,mlerl 
wgvi iax miiqn .epnn rewtl dieyr d`nehdy ,`nh mc`a xaecn

:eziiyew z` ycew xyay opgei iax ly epicl epyi m`e  
,exeqi` rwt gafnd iab lrn y`d ea dfg`y `nhxya mb 

ycew     ezvwa y`d dfg` m`y 
xyad z`neh oi`y `ziixadn gkene ,d`neh xeqi` epnn rwt

.opgei iax ixack `lye ,y`d ici lr elit` epnn zrwet
:`xnbd zvxzn xya hrnl yiy `ziixad dxn`y dn 

,mdn zgxet d`nehd oi`y   epiid  
mc`a wx jiiy df xacy ,dewna dliah ici lr zrwet ez`nehy
gafnd lry y`dy opgei iax ixacl dxizq ef oi`e ,xyaa `le `nh

.xyad z` zxdhn
:`xnbd dgec  ,'dewn' oeyl weqta xkfed ike  

ici lr zgxet ez`nehy ina xaecny `ziixad xeaqz ok zngny
.y`d ici lr `le ,`weec dewn

:xg` ote`a zvxzn `xnbd     
,minly oaxw ly xyaa wqer df weqt    
pi`y m` jkle ,lk`dl epic ixdy ,gafnd iab lr daxwdl ie`x e

.mlerl epnn zgxet d`neh oi` df xya `nhp
:sqep uexiz d`ian `xnbd oeyln  

a xaecny rnyn weqtay     
epnn zgxet d`nehdy rnyn 'eilr ez`neh' oeyln ,xnelk
laehy mc` oebke ,d`neh zlaw zrya didy avn eze`a `edyk

,xdhpe ,`edy zenk dewnadf llkn`edy  

      epiide 
.hrn xqgpe ,ea helyl y`d dligzdyk

:`pqia xa wgvi iax xikfdy `ziixad seba oecl zxaer `xnbd
weqta xn`p(k f `xwie)minlXd gaGn xUA lk`Y xW` WtPde' §©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦

xne`yk ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl xW £̀¤©§ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨
aezkd     `le 

'xUA lk`i xFdh lM' mcewd weqta xn`py oeiky ,xya z`neha¨¨Ÿ©¨¨
lr `nh mc`l yper zzl aezkd zpeeky rnyn`le ycew zlik`

.`nhpy ycew xya zlik` lr
:`ziixad zxxan xacn weqtdy   

y xn`p `ny   oeyldn rnyny itk 
weqta xkfed lke`d mc`d eli`e ,xkf oeyl `edy 'eilr ez`nehe'
oi` :`ziixad zx`an .'lk`Y xW` WtPde' xn`py ,dawp oeyla§©¤¤£¤Ÿ©

ixdy ,ok xnel e''eilr `ad iabl 
`nh `edyk ycwnd l`(bi hi xacna)cFr didi `nh'  ¨¥¦§¤

  ,ycwn z`ia oiprl mc`d ly 
   ,d`neha xya zlik` oiprl  

 
:sebd z`neha xaecny gikedl sqep cenil d`ian `ziixad

   weqta  gaG' xn`py ¤©
,'minlXdweqta  Fz`nEhe' xn`py ©§¨¦§§¨

miax oeyla d`nehd z` weqtd hwp `ly jkn wiicl yi ,'eilr̈¨
he'y ,'mdilr mz`ne   

:sebd z`neha xaecny gikedl iyily cenil d`ian `ziixad
eixg`y weqta xn`p(`k f `xwie)`nh lkA rBz iM Wtpe' §¤¤¦¦©§¨¨¥

gaf xUAn lk`e `nh uwW lkA F` d`nh dndaA F` mc` z`nhA§ª§©¨¨¦§¥¨§¥¨§¨¤¤¨¥§¨©¦§©¤©
oeyldne ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe 'dl xW` minlXd ©§¨¦£¤©§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨

y gikedl yi weqta xn`py lke`d mc`d ly 
 .weqtdn ok gken cvik x`eai oldle 

d`iady 'mixg`' zrc `ide ,iriax cenil d`ian `ziixad dzr
:lirl `xnbd `nh mc`a wqer weqtdy gikedl yi 

oeyldn oky ,`nh xyaa `le a xaecny rnyn 
  epiide,dewna dxdh el yiy `nh mc` 

    .mlerl xdhdl leki epi` ixdy 
:`ziixaa e`aedy iax ixac z` zx`an `xnbd ,`ziixaa 

 oeyl eixg`y weqta xn`py dnnrnyn 
y   :`xnbd zxxan  

z`neha xacn oey`xd weqtd s`y ,eixg`y weqtdn rnyn cvik
sebd z`neha xacn ok` ipyd weqtd `ny .lke`d mc`d ly sebd
.ezernynk xya z`neha xacn oey`xd weqtd eli`e ezernynk

:`xnbd zx`an         
,eyxtn inicea` xa wgvi ax oi`y weqt lk  

     ixirf ax oi`y `ziixa lke  
,dyxtn ,obedk epl miyxtzn mpi` [jk] 

   ,miweqtd ipy zyxc xe`iaa  
ipyd rBz iM Wtpe' xn`py ,lke`d mc`d iabl §¤¤¦¦©

,'`nh lkAs`  lke`d mc`d ly yperd iabl §¨¨¥
,'diOrn `edd WtPd dzxkpe'aezkd hwp   §¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨

`vnp ,xkf oeyla 'lk`e' d`neha lke`d mc`d oiprl xn`py§¨©
llk jxcay s` ,xkf oeyla lke`d mc`l aezkd `xew minrty
'eilr ez`nehe' s`y xnel yi jkle ,dawp oeyla exikfn `ed

,xkf oeyla oey`xd weqta xn`py    
eyexit zngny ,ixirf dx`iay `ziixad z` dzr d`ian `xnbd
:zyxetn dpi` ixirf dyxt `ly `ziixa lky llkd z` `ax xn`

,ixirf dti yxit dze`y `ziixad iabl ,`ziixaa 
z`neha ipy xyrne dnexz ,miycw zlik` ipic zcnlnd dyxtd

,sebd  milwd mipte`d dxezd dazk xaky oeik  
,sebd z`neha ycew zlik` ly  recn  









































































































































































































































זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף מג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קכז              

oaxw lywlgk `ed lkdy xnelk ,xaegn `edy  
ly engl' lkd xak aygp ezvwna y`d dfg` m` okle ,cg`

,'gafn  miax miwlgn akxene cxten `edy  
,zleq ly micxtpe engl' elek dyrp oi`y xn`z `ny  

,ezvwa y`d zfig` ici lr 'gafn ly  epicy `ler 
ezvwa y`d dfg` m`e cg` wlgk oecip eleky ,unew iabl s` xn`p

.'gafn ly engl' elek dyrp
:`ler ixac jezn oic cnel i`g` ax  lky oeik 

,`ler xn`y itke ,zg` dkizgk aygp dgpnd ly unewd
  ,dlbtzdy dgpn ly df unew ,okl  

    rwxwd lr gpen eivgy  
,dkxrnd y` iab lr dlred xak eivge  eze`a  

,ivg   z` s`] elek z` milrn  
eivga y`d dfg` xy`ky oeik ,gafnd iab lr [ux`a x`ypy ivgd

.'gafn ly engl' elek dyrp cg`d
:df oiprl jiiyy sqep oic d`ian `xnbd    

  ,mzlik` onf xary milk`pd miycw  
,`nhpy ycew xya  d   

.aiig mlke`d oi`e 
:`xnbd ddnz    ,z`fd drenyd lra  

d ike  .eilry `nh oaxw xdhiy ,`ed 
:`xnbd daiyn  ote`a xn`p df oic  

lebit xeqi` mdn rwt ,'gafn ly engl' eyrp xaky oeiky 
.mzlik` lr aiig epi` jkle mday `nhe xzep
:`ziixan opgei iax ly epic lr dywn `xnbd   

ycew lke`d ly zxk aeiga zwqerd `ziixaa epipy 
weqta xn`p ,d`neha(k f `xwie)gaGn xUA lk`Y xW` WtPde'§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©

,'diOrn `edd WtPd dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl xW` minlXd©§¨¦£¤©§ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨
wqer df weqty gken cvik ,mi`pz ixac e`aed `ziixad zligza
jynd z` dzr d`ian `xnbde ,xyad z`neha `le sebd z`neha

,`ziixad mc` lr xn`p df weqty gikedl yi 
lk`y xedh mc` lr `le ,xedh ycew xya lk`y `nh,`nh xya

`ed weqtd oeyl oky a xaecny rnyne 
  `id miizpiay `l` ,epnn rewtl dieyr  

,eilrdf llkn    `l` ,mlerl 
wgvi iax miiqn .epnn rewtl dieyr d`nehdy ,`nh mc`a xaecn

:eziiyew z` ycew xyay opgei iax ly epicl epyi m`e  
,exeqi` rwt gafnd iab lrn y`d ea dfg`y `nhxya mb 

ycew     ezvwa y`d dfg` m`y 
xyad z`neh oi`y `ziixadn gkene ,d`neh xeqi` epnn rwt

.opgei iax ixack `lye ,y`d ici lr elit` epnn zrwet
:`xnbd zvxzn xya hrnl yiy `ziixad dxn`y dn 

,mdn zgxet d`nehd oi`y   epiid  
mc`a wx jiiy df xacy ,dewna dliah ici lr zrwet ez`nehy
gafnd lry y`dy opgei iax ixacl dxizq ef oi`e ,xyaa `le `nh

.xyad z` zxdhn
:`xnbd dgec  ,'dewn' oeyl weqta xkfed ike  

ici lr zgxet ez`nehy ina xaecny `ziixad xeaqz ok zngny
.y`d ici lr `le ,`weec dewn

:xg` ote`a zvxzn `xnbd     
,minly oaxw ly xyaa wqer df weqt    
pi`y m` jkle ,lk`dl epic ixdy ,gafnd iab lr daxwdl ie`x e

.mlerl epnn zgxet d`neh oi` df xya `nhp
:sqep uexiz d`ian `xnbd oeyln  

a xaecny rnyn weqtay     
epnn zgxet d`nehdy rnyn 'eilr ez`neh' oeyln ,xnelk
laehy mc` oebke ,d`neh zlaw zrya didy avn eze`a `edyk

,xdhpe ,`edy zenk dewnadf llkn`edy  

      epiide 
.hrn xqgpe ,ea helyl y`d dligzdyk

:`pqia xa wgvi iax xikfdy `ziixad seba oecl zxaer `xnbd
weqta xn`p(k f `xwie)minlXd gaGn xUA lk`Y xW` WtPde' §©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦

xne`yk ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl xW £̀¤©§ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨
aezkd     `le 

'xUA lk`i xFdh lM' mcewd weqta xn`py oeiky ,xya z`neha¨¨Ÿ©¨¨
lr `nh mc`l yper zzl aezkd zpeeky rnyn`le ycew zlik`

.`nhpy ycew xya zlik` lr
:`ziixad zxxan xacn weqtdy   

y xn`p `ny   oeyldn rnyny itk 
weqta xkfed lke`d mc`d eli`e ,xkf oeyl `edy 'eilr ez`nehe'
oi` :`ziixad zx`an .'lk`Y xW` WtPde' xn`py ,dawp oeyla§©¤¤£¤Ÿ©

ixdy ,ok xnel e''eilr `ad iabl 
`nh `edyk ycwnd l`(bi hi xacna)cFr didi `nh'  ¨¥¦§¤

  ,ycwn z`ia oiprl mc`d ly 
   ,d`neha xya zlik` oiprl  

 
:sebd z`neha xaecny gikedl sqep cenil d`ian `ziixad

   weqta  gaG' xn`py ¤©
,'minlXdweqta  Fz`nEhe' xn`py ©§¨¦§§¨

miax oeyla d`nehd z` weqtd hwp `ly jkn wiicl yi ,'eilr̈¨
he'y ,'mdilr mz`ne   

:sebd z`neha xaecny gikedl iyily cenil d`ian `ziixad
eixg`y weqta xn`p(`k f `xwie)`nh lkA rBz iM Wtpe' §¤¤¦¦©§¨¨¥

gaf xUAn lk`e `nh uwW lkA F` d`nh dndaA F` mc` z`nhA§ª§©¨¨¦§¥¨§¥¨§¨¤¤¨¥§¨©¦§©¤©
oeyldne ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe 'dl xW` minlXd ©§¨¦£¤©§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨

y gikedl yi weqta xn`py lke`d mc`d ly 
 .weqtdn ok gken cvik x`eai oldle 

d`iady 'mixg`' zrc `ide ,iriax cenil d`ian `ziixad dzr
:lirl `xnbd `nh mc`a wqer weqtdy gikedl yi 

oeyldn oky ,`nh xyaa `le a xaecny rnyn 
  epiide,dewna dxdh el yiy `nh mc` 

    .mlerl xdhdl leki epi` ixdy 
:`ziixaa e`aedy iax ixac z` zx`an `xnbd ,`ziixaa 

 oeyl eixg`y weqta xn`py dnnrnyn 
y   :`xnbd zxxan  

z`neha xacn oey`xd weqtd s`y ,eixg`y weqtdn rnyn cvik
sebd z`neha xacn ok` ipyd weqtd `ny .lke`d mc`d ly sebd
.ezernynk xya z`neha xacn oey`xd weqtd eli`e ezernynk

:`xnbd zx`an         
,eyxtn inicea` xa wgvi ax oi`y weqt lk  

     ixirf ax oi`y `ziixa lke  
,dyxtn ,obedk epl miyxtzn mpi` [jk] 

   ,miweqtd ipy zyxc xe`iaa  
ipyd rBz iM Wtpe' xn`py ,lke`d mc`d iabl §¤¤¦¦©

,'`nh lkAs`  lke`d mc`d ly yperd iabl §¨¨¥
,'diOrn `edd WtPd dzxkpe'aezkd hwp   §¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨

`vnp ,xkf oeyla 'lk`e' d`neha lke`d mc`d oiprl xn`py§¨©
llk jxcay s` ,xkf oeyla lke`d mc`l aezkd `xew minrty
'eilr ez`nehe' s`y xnel yi jkle ,dawp oeyla exikfn `ed

,xkf oeyla oey`xd weqta xn`py    
eyexit zngny ,ixirf dx`iay `ziixad z` dzr d`ian `xnbd
:zyxetn dpi` ixirf dyxt `ly `ziixa lky llkd z` `ax xn`

,ixirf dti yxit dze`y `ziixad iabl ,`ziixaa 
z`neha ipy xyrne dnexz ,miycw zlik` ipic zcnlnd dyxtd

,sebd  milwd mipte`d dxezd dazk xaky oeik  
,sebd z`neha ycew zlik` ly  recn  









































































































































































































































המשך בעמקד ולק



קכח             

,`ziixad zxne` cvik      
 zazek dzid `l eli`y dpeekd df xe`ia itly 

mixeaq epiid ,zn z`neha ipy xyrn zlik` lr yperd z` dxezd
,miny icia dzin `ed jk lr yperdy xnel  

did zn z`neha ipy xyrn zlik` oic df ote`a ixd  
,uxy z`neha ipy xyrn lke`dn xnege lwa cnlp`ed llkd 

y     xnege lwa cnlpd xacl ic  
dxikfn dzid `l m` s` ok m`e ,epnn xzei `le cnlnd enk zeidl
e`l `l` dzin yper mda oi`y rcei iziid zexengd z` dxezd
exkfedy zexengde zelwd z` yxtl oi`y dzr `vnp .cala
,ipy xyrn zlik` oiprl `le dnexz zlik` oiprl `l `ziixaa

.uxy z`nehe zn z`nehl dpeekdy yxtl jiiy `l ok enke
:ef `ziixa x`al ixirf ixac z` d`ian `xnbd  

epiid `ziixaa zeiepyd eepiid  
   a `nh `edyk lke`d oic  

caladidlke`d oice`la xaery ef d`nehaoic 
lke`d,dzin eypery     

    [dlw `idy] uxy z`neha `nh  
,e`la ,[lw exeqi`y] xyrn lk`yzelw uxy `nh  
eyper ,dxeng `idy dnexz lk`y.miny iciasiqen iziid 

,xne`e   lk`y uxy `nhy jkn  
ea yi xneg cv ezlik`a yiy lky cenll yi ,dzin aiig dnexz

jkitle ,dzin yper d`neh `idy zn `nha s`  
dxeng ,xyrn zlik` lr    

xyrn zlik`a oi` dxengd zn z`neha s`y ,jl xnel 
.cala zewln yper `l` dzin aeig ipy

:dpyna epipy         
 :df oicl xewnd z` zcnlnd `ziixa d`ian `xnbd 

 (c"d b"it ev mipdk zxez)weqta xn`p ,(a ak `xwie)iWcTn ExfPie' §¦¨§¦¨§¥
,'d ip` il miWCwn md xW` iWcw mW z` ElNgi `le l`xUi ipa§¥¦§¨¥§Ÿ§©§¤¥¨§¦£¤¥©§¦¦¦£¦

:zxxane `ziixad dkiynne .miycwd lka lebit oic yiy cnll
`ny  ,lebit icil  zepaxw `l`  

,lebit oic xwir xn`p minlya ixdy ,minlyl dnec oic mdl yiy
,jk yexcpe  y jka    

  y oaxw    ,lebit oic ea bdpi 
d la`   ,lebit oic yi ea s`y  
(gi f my)dvxi `l iWilXd mFIA einlW gaf xUAn lk`i lk`d m`e'§¦¥¨Ÿ¥¨¥¦§©¤©§¨¨©©§¦¦Ÿ¥¨¤

DpFr EPOn zlk`d WtPde didi lEBR Fl aWgi `l Fz` aixwOd©©§¦ŸŸ¥¨¥¦¦§¤§©¤¤¨Ÿ¤¤¦¤£¨
zaizne ,'`VYy zeaxl yioaxwelyyi ¦¨

.lebit oic ea
:zxxane `ziixad dkiynn e gafnl dlek zaxwen 

  .lebit oic da yiy (my)xUAn' ¦§©
,'einlW gafzaizee .dler oaxw zeaxl zyxcp  ¤©§¨¨

ze`hg ,'gaf' mipekn mpi`yz` cnel 
e miycwd lkelit`   ici lr lbtziy 

,rxevnd my` mc zecear zra lebit zaygn oiprl 
d`neha miycw zlik`(a ak my)`le l`xUi ipa iWcTn ExfPie'§¦¨§¦¨§¥§¥¦§¨¥§Ÿ

iWcw mW z` ElNgi   ellkp df weqtae ,''d ip` §©§¤¥¨§¦£¦
.miycwd lk

'lebite xzep' oic s`y ,d`neh oicn cenll yiy zx`an `xnbd
:`xnbd zxne` .zepaxwd lka bdepxeqi` cnlpe  

dey dxifba ,miycwd lka bdpiy  xzepay 
xn`p(g hi my)xn`p d`nehae ,'lNg 'd Wcw z` iM `Vi FpFr eilk`e'§Ÿ§¨£¦¨¦¤Ÿ¤¦¥

(a ak my)myke ,'iWcw mW z` ElNgi `le l`xUi ipa iWcTn ExfPie'§¦¨§¦¨§¥§¥¦§¨¥§Ÿ§©§¤¥¨§¦
.miycwd lk ellkp xzep iabl s` ,miycwd lk ellkp d`neh oicay

,miycwd lka bdep xzep xeqi`y epcnly xg`loicy cnlp  
dey dxifba miycwd lka bdep xzepay 

xn`p lebitae '`Vi FpFr eilk`e' xn`p(gi f my)de'EPOn zlk`d WtP §Ÿ§¨£¦¨§©¤¤¨Ÿ¤¤¦¤

zlik` oiprl xn`pd aezkdn cenll yiy `vnp .'`VY DpFr£¨¦¨
micnl aeye ,xzep ipicl ,[miycwd lka bdepy] d`neha miycw

.zepaxwd lka bdep `diy lebit ipicl myn
:zxxane `ziixad zxfeg    xg`ne  

,lebit oic oiprl miycwd lk z` aezkd daix zn`ay 
 s` ixd ,minly yexita dxezd dxikfd dn myl  

ick `l` .weqtdn daxzd minly oirk epi`y xac  
 jka      yiy  

xiznd xac mda yi oke mc` zlik`l mxya z` xiznd xac mda
,gafnd lr zelrl mdixeni` z`     

oaxw      xac el yiy xnelk 
.'gafn zlik`'l e` mc` zlik`l e` exya z` xiznd

itk gafnl e` mc`l mixizn mdl yiy mixacd z` zhxtn `xnbd
:epizpyna epipyyozn     z` 

   ozn     
 ozn       

 ozn ,zeiniptd ze`hg epiide   
 ,`ziixad dkiynn mye ,mipdk zxeza epipy oke 

 lebit oicn     
       el` lky 

.gafnl oiae mc`l oia mze` mixizny mixg` mixac mdl oi`
     jka mc zwixf 

  y dxez dxn` ,lebit meyn  
migafdwxfp mncy iab    

  df llkn    
 wxfp mnciab  jkitle 

   
:`ziixad ixac z` zx`an `xnbd epi` e`' ,`ziixaa 

`l` [lebit oicl zeaxl] `ian :`xnbd zx`an 
 edf ,minlyl dnecy `ed gaf dfi`    

  did `l m`y `ziixaa x`ean jk lre ,minlyk 
`edy ,xeka `l` miaxn epiid `l zepaxwd lk zeaxl cgein ieax

:`xnbd zxxan .minlyl dnec xeka did cenil dfi`a  
,lebit oicl daxzn  epivny enk ,xnelk ,minlyn 

jk lebit oic mda bdepe cg` dlile mini ipyl milk`py minlya
,lebit oic bdpi el dnecd xekaa zeywdl yi ixd  

,df cenil lr  ixdy ,xekan mixeng md  
,oaxwd lrz`ad   okzie 

lk exn`p `ly xekaa mle` ,lebit oic mda xn`p jk meyny
.lebit oic ea xn`p `ly okzi ,elld mipicd

lebit oicl xeka zeaxl epl didminly iabl xn`py dn 
(gi f `xwie)  dvxi `l iWilXd mFIA einlW gaf xUAn ¦§©¤©§¨¨©©§¦¦Ÿ¥¨¤

DpFr EPOn zlk`d WtPde didi lEBR Fl aWgi `l Fz` aixwOd©©§¦ŸŸ¥¨¥¦¦§¤§©¤¤¨Ÿ¤¤¦¤£¨
lk lr rnyn ixdy] 'llk' md 'lk`i'e 'lk`d' milindy oeike ,'`VY¦¨¥¨Ÿ¥¨¥
'hxt' `id 'einlW' zaiz eli`e ,[epnfl ueg elke`l eaygy oaxw§¨¨
lk`pd xac hxtd dn ,llke hxte llka df weqt minkg eyxc jkl
yi cg` dlile mini ipyl lk`pd gaf lk s` cg` dlile mini ipyl

.xeka epiide ,lebit oic ea
:`xnbd zl`ey     weqta ixd  

aezk hxtd oi`e ,ipyl cg` zekinqa 'millk'd ipy eazkp df
.'llke hxte llk'a df ote` yexcl ozip cvike ,mdixg` `l` mdipia

:`xnbd daiyn hxte llk' yexcl ozip df ote`a mb 
,'llke ,l`xyi ux`a exn`y itk   

      ,mdixg` azkp hxtde 
weqta ep`vny enke,df     

,millkd oia hxtd xn`p eli`k weqtd z` yexcz ,xnelk ,llke
gaf xya' ,hxtd z` lihdl yi o`k s`e ,'llke hxte llk'k df ixde
,llke hxte llka yexcle 'lk`i'e 'lk`d' millkd oia 'einly









































































































































































































































המשך בעמקד ולז



קכט        

              
           

             
             

      
      

     
    

      
      
      
     
     
      
      
      
      
      

     
      

      
     

       
     
     

     
      
      

     
       
     

    
       
       

    
      
      
        
      
       

      
     
     
      

    
       

    
    

     
      
      

     
      

      
      
       

                      
                              

                          
                          

                        
                        































































































































            

             

            

              



     

    

       

        

     

       

      

       

        

      

       

     

      

       

      

      

      

       

      

     

     

        

    

      

  






























































       
         

       
        
       
       
       
         
         

        
          

        
       
        
        
        
       
        
        
          
       

              
            
            
               

             
              

               
              
             
                
               
             
               
                 
               
                
              
             

















































































             

,`ziixad zxne` cvik      
 zazek dzid `l eli`y dpeekd df xe`ia itly 

mixeaq epiid ,zn z`neha ipy xyrn zlik` lr yperd z` dxezd
,miny icia dzin `ed jk lr yperdy xnel  

did zn z`neha ipy xyrn zlik` oic df ote`a ixd  
,uxy z`neha ipy xyrn lke`dn xnege lwa cnlp`ed llkd 

y     xnege lwa cnlpd xacl ic  
dxikfn dzid `l m` s` ok m`e ,epnn xzei `le cnlnd enk zeidl
e`l `l` dzin yper mda oi`y rcei iziid zexengd z` dxezd
exkfedy zexengde zelwd z` yxtl oi`y dzr `vnp .cala
,ipy xyrn zlik` oiprl `le dnexz zlik` oiprl `l `ziixaa

.uxy z`nehe zn z`nehl dpeekdy yxtl jiiy `l ok enke
:ef `ziixa x`al ixirf ixac z` d`ian `xnbd  

epiid `ziixaa zeiepyd eepiid  
   a `nh `edyk lke`d oic  

caladidlke`d oice`la xaery ef d`nehaoic 
lke`d,dzin eypery     

    [dlw `idy] uxy z`neha `nh  
,e`la ,[lw exeqi`y] xyrn lk`yzelw uxy `nh  
eyper ,dxeng `idy dnexz lk`y.miny iciasiqen iziid 

,xne`e   lk`y uxy `nhy jkn  
ea yi xneg cv ezlik`a yiy lky cenll yi ,dzin aiig dnexz

jkitle ,dzin yper d`neh `idy zn `nha s`  
dxeng ,xyrn zlik` lr    

xyrn zlik`a oi` dxengd zn z`neha s`y ,jl xnel 
.cala zewln yper `l` dzin aeig ipy

:dpyna epipy         
 :df oicl xewnd z` zcnlnd `ziixa d`ian `xnbd 

 (c"d b"it ev mipdk zxez)weqta xn`p ,(a ak `xwie)iWcTn ExfPie' §¦¨§¦¨§¥
,'d ip` il miWCwn md xW` iWcw mW z` ElNgi `le l`xUi ipa§¥¦§¨¥§Ÿ§©§¤¥¨§¦£¤¥©§¦¦¦£¦

:zxxane `ziixad dkiynne .miycwd lka lebit oic yiy cnll
`ny  ,lebit icil  zepaxw `l`  

,lebit oic xwir xn`p minlya ixdy ,minlyl dnec oic mdl yiy
,jk yexcpe  y jka    

  y oaxw    ,lebit oic ea bdpi 
d la`   ,lebit oic yi ea s`y  
(gi f my)dvxi `l iWilXd mFIA einlW gaf xUAn lk`i lk`d m`e'§¦¥¨Ÿ¥¨¥¦§©¤©§¨¨©©§¦¦Ÿ¥¨¤

DpFr EPOn zlk`d WtPde didi lEBR Fl aWgi `l Fz` aixwOd©©§¦ŸŸ¥¨¥¦¦§¤§©¤¤¨Ÿ¤¤¦¤£¨
zaizne ,'`VYy zeaxl yioaxwelyyi ¦¨

.lebit oic ea
:zxxane `ziixad dkiynn e gafnl dlek zaxwen 

  .lebit oic da yiy (my)xUAn' ¦§©
,'einlW gafzaizee .dler oaxw zeaxl zyxcp  ¤©§¨¨

ze`hg ,'gaf' mipekn mpi`yz` cnel 
e miycwd lkelit`   ici lr lbtziy 

,rxevnd my` mc zecear zra lebit zaygn oiprl 
d`neha miycw zlik`(a ak my)`le l`xUi ipa iWcTn ExfPie'§¦¨§¦¨§¥§¥¦§¨¥§Ÿ

iWcw mW z` ElNgi   ellkp df weqtae ,''d ip` §©§¤¥¨§¦£¦
.miycwd lk

'lebite xzep' oic s`y ,d`neh oicn cenll yiy zx`an `xnbd
:`xnbd zxne` .zepaxwd lka bdepxeqi` cnlpe  

dey dxifba ,miycwd lka bdpiy  xzepay 
xn`p(g hi my)xn`p d`nehae ,'lNg 'd Wcw z` iM `Vi FpFr eilk`e'§Ÿ§¨£¦¨¦¤Ÿ¤¦¥

(a ak my)myke ,'iWcw mW z` ElNgi `le l`xUi ipa iWcTn ExfPie'§¦¨§¦¨§¥§¥¦§¨¥§Ÿ§©§¤¥¨§¦
.miycwd lk ellkp xzep iabl s` ,miycwd lk ellkp d`neh oicay

,miycwd lka bdep xzep xeqi`y epcnly xg`loicy cnlp  
dey dxifba miycwd lka bdep xzepay 

xn`p lebitae '`Vi FpFr eilk`e' xn`p(gi f my)de'EPOn zlk`d WtP §Ÿ§¨£¦¨§©¤¤¨Ÿ¤¤¦¤

zlik` oiprl xn`pd aezkdn cenll yiy `vnp .'`VY DpFr£¨¦¨
micnl aeye ,xzep ipicl ,[miycwd lka bdepy] d`neha miycw

.zepaxwd lka bdep `diy lebit ipicl myn
:zxxane `ziixad zxfeg    xg`ne  

,lebit oic oiprl miycwd lk z` aezkd daix zn`ay 
 s` ixd ,minly yexita dxezd dxikfd dn myl  

ick `l` .weqtdn daxzd minly oirk epi`y xac  
 jka      yiy  

xiznd xac mda yi oke mc` zlik`l mxya z` xiznd xac mda
,gafnd lr zelrl mdixeni` z`     

oaxw      xac el yiy xnelk 
.'gafn zlik`'l e` mc` zlik`l e` exya z` xiznd

itk gafnl e` mc`l mixizn mdl yiy mixacd z` zhxtn `xnbd
:epizpyna epipyyozn     z` 

   ozn     
 ozn       

 ozn ,zeiniptd ze`hg epiide   
 ,`ziixad dkiynn mye ,mipdk zxeza epipy oke 

 lebit oicn     
       el` lky 

.gafnl oiae mc`l oia mze` mixizny mixg` mixac mdl oi`
     jka mc zwixf 

  y dxez dxn` ,lebit meyn  
migafdwxfp mncy iab    

  df llkn    
 wxfp mnciab  jkitle 

   
:`ziixad ixac z` zx`an `xnbd epi` e`' ,`ziixaa 

`l` [lebit oicl zeaxl] `ian :`xnbd zx`an 
 edf ,minlyl dnecy `ed gaf dfi`    

  did `l m`y `ziixaa x`ean jk lre ,minlyk 
`edy ,xeka `l` miaxn epiid `l zepaxwd lk zeaxl cgein ieax

:`xnbd zxxan .minlyl dnec xeka did cenil dfi`a  
,lebit oicl daxzn  epivny enk ,xnelk ,minlyn 

jk lebit oic mda bdepe cg` dlile mini ipyl milk`py minlya
,lebit oic bdpi el dnecd xekaa zeywdl yi ixd  

,df cenil lr  ixdy ,xekan mixeng md  
,oaxwd lrz`ad   okzie 

lk exn`p `ly xekaa mle` ,lebit oic mda xn`p jk meyny
.lebit oic ea xn`p `ly okzi ,elld mipicd

lebit oicl xeka zeaxl epl didminly iabl xn`py dn 
(gi f `xwie)  dvxi `l iWilXd mFIA einlW gaf xUAn ¦§©¤©§¨¨©©§¦¦Ÿ¥¨¤

DpFr EPOn zlk`d WtPde didi lEBR Fl aWgi `l Fz` aixwOd©©§¦ŸŸ¥¨¥¦¦§¤§©¤¤¨Ÿ¤¤¦¤£¨
lk lr rnyn ixdy] 'llk' md 'lk`i'e 'lk`d' milindy oeike ,'`VY¦¨¥¨Ÿ¥¨¥
'hxt' `id 'einlW' zaiz eli`e ,[epnfl ueg elke`l eaygy oaxw§¨¨
lk`pd xac hxtd dn ,llke hxte llka df weqt minkg eyxc jkl
yi cg` dlile mini ipyl lk`pd gaf lk s` cg` dlile mini ipyl

.xeka epiide ,lebit oic ea
:`xnbd zl`ey     weqta ixd  

aezk hxtd oi`e ,ipyl cg` zekinqa 'millk'd ipy eazkp df
.'llke hxte llk'a df ote` yexcl ozip cvike ,mdixg` `l` mdipia

:`xnbd daiyn hxte llk' yexcl ozip df ote`a mb 
,'llke ,l`xyi ux`a exn`y itk   

      ,mdixg` azkp hxtde 
weqta ep`vny enke,df     

,millkd oia hxtd xn`p eli`k weqtd z` yexcz ,xnelk ,llke
gaf xya' ,hxtd z` lihdl yi o`k s`e ,'llke hxte llk'k df ixde
,llke hxte llka yexcle 'lk`i'e 'lk`d' millkd oia 'einly









































































































































































































































זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף מד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף מד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קלי              

 rxevn ly ony  mr cgi `a epi`e 
,my`d    epiidc onyd zepzny  

,dlik`a eixiiy z` zexizny el` od ze`fddok it lr s` 
 ,eze` zelbtn mpi`      

     my`d lr ozpid 
d,rxevnd ly    minkg 

   z` `iadl i`yx rxevnd   
z`onyd   mc oi`y i`ce df ote`a ixde 

mby gxkdae ,lebit meyn eilr miaiig oi`e ,onyd z` xizn my`d
'xizn'l my`d mc aygp oi` ,my`d mr cgi onyd `aedy ote`a

.lebit oiprl ely
 ,xi`n iax   lebit oic bdepy ote` 

yonyd aiigl cv oi`y ef `ziixaa yxetny `vnp 
mr cgi onyd `aedy ote`a `l` rxevn ly ony bela lebit meyn
`aedy ote`a j` ,my`d zeceara lebit zaygn ayge ,my`d
dpi` onyd z`fdy gxkdae ,lebit ea jiiy oi` envr ipta onyd
z`fdy iax zrcl s` jkitle ,lebit zaygn da dlireny dcear
onyd z`fd zrya daygn oi` mewn lkn 'xizn'd `id onyd
,sqei ax zhiyk `ziixad z` ayiil oi` ok m`e ,elbtl ick dliren
ony bely `yixa `ziixad dazk cvik dnewnl `iyewd zxfege
`ziixad dazk `tiqa eli`e ,xi`n iax zhiyk lebit llka epyi

.minkg zhiyk lebit oic bdep oi` mikqpay
yiin dinxi iax:`ziixad ixac z` a    

k `ziixad  oke my`d mr cgi onyd bel `aed m`y 
,lebit oiprl mdly 'xizn'l gafd aygp ,gafd mr e`aedy mikqp
ly bely `ziixad dazk okle ,md s` elbtzp gafd lbtzp m`y

,lebit meyn eilr miaiig ony  on xqde  
,mikqp zgpn z` lebit mda jiiy oi`y `ziixad dzpny mixacd
qexbl oi`e ,mikqp lr lebit meyn miaiig ok` ef `ziixa zhiyly

.`ziixaa ok
:ddbd `la `ziixad z` ayiin iia` `ziixad zn`a 

llka mpyi gafd mr mi`ad mikqpe bely ,xi`n iax zhiya dxn`p
e ,lebit  `ziixad oeyln hinydl jixv jpi`  

,'mikqp zgpn'oic z` dligza `ziixaa `pzd dpye  
onycgi z` `ian did m` ok`e lebit llka epyiy 

,lbtzn did `l cxtpa beldy cenll yi jkn  
  ,lebit jiiy mda s` df ote`ay  

oic z` `pzd dpy okn xg`le   xg`l 
,lebit mda jiiy oi` df ote`ay xn`e ,gafd axwed xakyyi jkn

cenlly  rxevn ly ony  epi`y 
.exizn my`d mc oi` df ote`ay oeik lebit llka

:dpyna epipy      `xnbd 
zl`ey .mipdkl lk`p serd z`hg xyay xewnd z` zxxan

:`xnbd  dzwiln xg` mipdkl zlk`p serd z`hgy 
:`xnbd zx`an .dlap dpi`edpyy xn`p ,`ziixaa 

weqta(h gi xacna)W`d on miWcTd WcTn Ll didi df'  ¤¦§¤§¦Ÿ¤©¢¨¦¦¨¥
rnyn 'lk' oeylne    milk`p eixiiyy 

aezkd jxved recn `xnbd zx`ane .zepaxw x`y ixiiyk mipdkl
dzid `le 'mpaxw' wx zazek dxezd dzid eli`y oeik ,ezeaxl

,'lk' zazek  ixd ,xnel jzrc lr dler did  
oeyl   `weecy rnyne ,weqtd zligza 

,mipdkl epzip eixiiy ,gafnd y` lr axwed ezvwny oaxwa 
,df ony bele    y`n xiizypy xac epi`  

llka `di `l ok m`e ,gafnd lr melk epnn ozip `l ixdy ,gafnd
,mipdkl mipzipd zepaxwd  'mpaxw lk' oeyla weqtd 

.mipdkl mipzip beld ixiiy s`y
dxezd dazky dne     

.mipdkl mipzip mdixiiy s`y ,dheq zgpn   

miycw zlik` iabl dxezd dazky oeik(bl hk zeny) 
   epzip dxtkl mi`ad zepaxw `weecy rnyne 

,mipdk zlik`leli` ixdd`eazd z` 
dycgd,d`a ok ixd dy`d ly 
el` zegpn ixiiy oi`y mixeaq epiide ,dlra zgz dzpif m` 

,mipdkl zepzip  ixiiy s`y ,'mzgpn lkl' weqtd 
.mipdkl zepzip el` zegpn

aezkde `a  ozip dxyay 
.mipdkl  serd z`hg oi` ixdy 

eprinyd ,dlik`a dxeq` `dze ,dze` miwlen `l` dze` mihgey
.mipdkl zlk`p `id s`y aezkd

aezkde `a     
 `l` ,xtkl mi`a mpi` el` zeny`  

ligzdl lkeiy xifpd z` xiykdl `a xifp my` ,xiykdl mi`a 
lek`l rxevnd z` xiykdl `a rxevn my`e ,ezexifp oipna aey

dxezd dxn` ixde .miycwa(bl hk zeny)xRM xW` mz` Elk`e'§¨§Ÿ¨£¤ª©
,lek`l mipdkl epzip dxtk myl mi`ad zepaxw wxy rnyne ,'mdÄ¤

  .mipdk zlik`l epzip el` zeny` s`y 
my` 'mny` lkl'n daxny ,`ziixad ixac lr dywn `xnbd

y zeaxl ef dyxca jxev yi ike :rxevn ,mipdkl lk`p 
ixde  .mipdkl lk`p `edy yexita ea aezk  

,'rxevn my`e' qexbl oi` ok` :`xnbd zvxznz` dibdl yi 
qexble `ziixad    zaizy ,xnelk 

yxetny ,rxevn my`k epic didiy xifp my` zeeydl zyxcp 'lk'
.mipdkl lk`py ea

:miweqtd z` zyxecy `ziixad jynd z` d`ian `xnbd
,'il  `ll zny cr el aiydl lfebd witqd `ly ¦

aezkd xn`e ,mipdkl ozipy ,yxei ,eipae oxd`l xnelk 
xbd lfby cnll e ,xac lkl     

`edy oeik ,dyecw mey ea oi`e ,ixnbl oileg ly oenn `edy xnelk
.milra oenn

minkge oerny iax ewlgpy ,epizpyn ly oexg`d wlga dpc `xnbd
bdep m`d ,lkidd mipta dyrp mnc ozny zeiniptd ze`hg oiprl

:df oipra `ziixa d`iane ,lebit oic mdaoipra `ziixaa 
,zeiniptd ze`hg       

epnfl ueg zaygn odkd ayg m`   mby epiide 
mbe lebitd zaygn z` aygy drya dfa wqer didy dceard
,dxfra xnelk ,uega miyrpd mixacn eid ayig eilry dyrnd

ok ayg m` j` .oaxw eze` z` lbtl ezaygn dlired  
 jeza miyrpd mixacn did ayg eilry dyrndy  

,lkidd .oaxwd z` lbtl ezaygn dlired `l  
  ,dxfra   zpn lr ,df oaxw 

 iniptd gafn lr lkidd jeza   ok 
ef    y m` oke 

 ,lkida   ,oaxwd mcn  
d z`elyz` jetyl zpn lr e`  

dgafnd iab lr mcd ly  ,oaxwd z` jka 
oeikef     m`  

   zpn lr oaxwd z` ly 
oevigd gafnd lr mcd   gafnd lr 

oevigd  ef     
:df oicl xewnd z` d`ian `xnbd     

oiprl giyn odk xta aezkdn ,ok cenll yi weqt dfi`n  
eixeni` zyxtd(i c `xwie)    yie ,'ebe 

,le`yl      yi oic dfi`  
,giyn odk xtl minlyn cenllipic lk `lde ,eixeni` znxd oiprl

eyxtzpy itk giyn odk xt zyxta miyxetn mixeni`d znxd
,minlyaaezkdy epcnll `a df xac jgxk lrz` 









































































































































































































































המשך בעמקד ולז



קלב              

 ,giynd zenil `l` zkxvp dpi` ef dkld  
.df oipra dkld zriawl mewnd dne ,ycwnd zia dpaiyk

el aiyd:iia`        
ixdy ,migaf zkqn lk z` zepyl ie`x did `l  

  meyn ,migaf zkqn mipey ep`y mrhd i`ce 
  cenild mvr lr xky zlawe devn yiy  

,dyrnl mirbep mpi`y mipica s` dyixcde ,o`k s`  
,ax ly dkldd wqt iabl  

:eziiyewa ezpeek z` x`ane xfeg sqei ax  jk  
xnel ozip miycw xcqa weqird iabl mpn` ,jl xnel izpeekzd

j` ,'xky lawe yexc'  dkld zriawa jxevd dn  
.giynd z`ia mcew epl jxvp epi` dkldd wqt ixde ,df xaca

:sqei ax ixaca xg` oeyl d`ian `xnbd oeyl  
,xg` ,iia`l sqei ax zriaw lr izdinz  

.dyrnl bdep epi`y xaca dkldd


:miieb eyicwdy zepaxwd oic z` zx`an epizpyn 

,miieb ici lr eycwedy zepaxw     
  xzepy e` ,elk`e lebit dyrp oaxwd m`  

lk`y `nh oke ,eilr aiig epi` ,elk`e ezlik` onf xg`l exyan
.eilr aiig epi` epnn ,dxfrl uegn ypern 

,zxk     iycwak miieb iycwa 
.l`xyi


:mixkp iycw oipra `ziixa d`ian `xnbd   

  ,mdn zepdil xeq`  xar m` j`  
.mrhd x`eai oldle ,dlirn meyn aiigzn epi` dpdpe 

    ,epizpyna x`azdy enk 
 zqtzp oi` oileg zndaa ixkp znda xind m`  

.oileg zndaa dyecw  ipta oaxwk ,oii ikqp  
,envr miiebd ly      

    mixkfpd mipicd lka iycwa 
,l`xyi iycwak miieb wa wqerd weqta ly zepax 

miieb(gi ak `xwie)Eaixwi xW`'mixkp iycw s`y rnyne 'dlrl £¤©§¦§Ÿ¨
.l`xyi zepaxw enk 'd iycw llka

iycwa dlirn aeig oi`y oerny iax ly epicl day `ziixad
:df oica welig yi oerny iax zrcly zcnlne ,mixkp 

,dlirn llka miieb iycw oi`y mixac  
,gafnd lr daxwd myl mze` eyicwdy   

,ycwnd zia oewize oipa jxevl miycwend mixac  
zeklddn zg` lkl miweqtdn xewn d`iane zx`an `xnbd

,miakek icaerd iycw :`ziixaa epipy .`ziixad d`iady 
mdn y `ziixad dxn`y dn :`xnbd zx`an .mda 
epiid ,mdn  oic dxezdn mda oi`e  

meyn jkl mrhde ,dlirn     
'`hg' oeyln dey dxifba dnexz ipicn dlirn ipic micnly

,mdipya xkfedy (eh ak `xwie)iWcw z` ElNgi `le' §Ÿ§©§¤¨§¥
 xn`p dnexz oicy micnl myne ,''dl Enixi xW` z` ¥£¤¨¦©

l`xyi ipal `weec  dxifba cenll yi myne 
.mixkp iycwa mibdep mpi` dlirn ipic s`y dey

:`ziixaa epipy cer      
:`xnbd zx`an oeik     

oeyl xn`p mdipyay ,xzep ipicn dey dxifba micnlp lebit ipicy
,'oer'oic cnlpe dey dxifba   

,d`neha miycw zlik`n  miycw zlik` ipicae  
xn`p d`neha(a ak `xwie)iWcTn ExfPie' ecnl ef oeylne §¦¨§¦¨§¥

l`xyi iycwa wx xn`p df oicy minkgiycwa  
dxifba micnl xzepne ,xzepa oicd oky dey dxifba ecnl myne

.lebita oicd oky dey
cer:`ziixaa epipy  :`xnbd zx`an  

meyn ,dxenz miyer miieb iycw oi`yaezkd yiwdy  
oic     [ywed] 

   (ck gi xacna) minkg eyxce 
xyrn yixtn l`xyi wxy  ywida cnlp myne 

,dxenza oicd oky cnlp dnda xyrnne ,dnda xyrna oicd oky
.dxenz dyer mixkp znda oi`y

:`xnbd ddnz .df cenil lr dywn `xnbd   
  azkp `ly xacy miycw ipica llk yi ixde 

xefgl leki epi` ,xg` mewnn ywida oicd cnlp `l` ,mieqn oic ea
dnda xyrny oeik epipipra ok m`e ,ywida xg` xac lr cnlle
epnn cenlle xefgl oi` aey ,mixkpa bdep `di `ly ywida cnlp

.mixkpa bdpi `ly dxenz lr
:`xnbd zvxzn ,ywida dnda xyrnl micnl epnny 

 lr cnlle xefgl leki epi` ywida cnld xacy df llke 
.dxezd ipic x`y lka `le miycw ipica wx xn`p ywida xg` xac

:dywne `xnbd dkiynnxacd oaen    
 cnlne xfeg cnld oi`y] df llkay xne`d zhiyl  

ipiipra `ed m`y ,oey`xd cnlnd xg` mikled [miycw ipipra
m` j` ,iyily xac lr cnll leki epnn cnld oi` if` 'miycw'
ef drcle ,cnlne xfeg epnn cnld if` oileg `ed oey`xd cnld
cnlpy dnda xyrn leki ,'oileg' df obc xyrny oeikny ,ayein

.dxenzl cnlle xefgl epnn      
oey`xd cnlnd xg` mikled oi` df llkay xne`d zrcl la`
cnll leki epi` 'miycw' oipra `ed m`y ,oey`xd cnld xg` `l`

,iyily xac lr  xyrn ixd ,z`f x`ap cvik  
bdep epi`y ywida cnl envr `edy oeike miycw ipiipra `ed dnda

.dxenz lr cnlle xefgl leki epi` aey mixkp iycwa
xyrnn mixkp hrnl xg` xewn d`ian `xnbd ef `iyew zngn

:dndaoeik `ed dnda xyrnn mixkp ehrnzpy mrhd 
y        lky `ed oicd 

      ,mi`ian l`xyi  
  xyrnn mixkp heriny oeike .mi`ian mpi`  

bdep epi`y ,dxenz oic z` cenll xyt` ,ywida cnlp epi` dnda
.dnda xyrn oicn ,mixkp zepaxwa

iycw oipra `ziixaa d`aedy ztqep dkld x`al day `xnbd
:`ziixaa epipy .mixkpmiakek icaerd ikqpk 

`xnbd d`ian .mikqp oerh mpaxw la` ,gaf `la mnvr ipta dacp
:el` zekldl xewnd x`ean day `ziixa weqta xn`p 

dacpa mnvr ipta mikqp `iadl xyt`y cnlnd(bi eh xacna)lM'¨
zaizne ,''dl ggip gix dX` aixwdl dN` z` dkM dUri gxf`d̈¤§¨©£¤¨¨¤¥¤§©§¦¦¥¥©¦Ÿ©©

`weecy cenll yi[l`xyi] ,dacpl 
   ,dacpamby xnel iziid  

    gafd mr mi`ad mikqpd oipra 
(`i my)`ed mikqpd z`ad aeigy cnll ,'cg`d xFXl dUri ¥¨¤©¨¤¨

l`xyi `ed oaxwd `ian m` welig oi` jkitle ,envr oaxwd zngn
.ixkp e`

:`ziixaa dpexg`d `aad z` zx`an `xnbd   
 mixkfpd mipicd lka iycwa oicd didiy 

iycwa milren oi`y xn`y oerny iaxe .l`xyi iycwak mixkp
,xne`e siqen mixkp     la` 

z` zxxan `xnbd .mixkp iycwa s` dlirn yi ziad wca iycwa
:`xnbd zl`ey .oerny iax ixacl xewnd enrh edn  

gafn iycw oia mixkp iycwa dlirn oiprl wlgny oerny iax ly
:`xnbd daiyn .ziad wca iycwl,oerny iax  





































































































































































































































המשך בעמקד ולז
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 ,giynd zenil `l` zkxvp dpi` ef dkld  
.df oipra dkld zriawl mewnd dne ,ycwnd zia dpaiyk

el aiyd:iia`        
ixdy ,migaf zkqn lk z` zepyl ie`x did `l  

  meyn ,migaf zkqn mipey ep`y mrhd i`ce 
  cenild mvr lr xky zlawe devn yiy  

,dyrnl mirbep mpi`y mipica s` dyixcde ,o`k s`  
,ax ly dkldd wqt iabl  

:eziiyewa ezpeek z` x`ane xfeg sqei ax  jk  
xnel ozip miycw xcqa weqird iabl mpn` ,jl xnel izpeekzd

j` ,'xky lawe yexc'  dkld zriawa jxevd dn  
.giynd z`ia mcew epl jxvp epi` dkldd wqt ixde ,df xaca

:sqei ax ixaca xg` oeyl d`ian `xnbd oeyl  
,xg` ,iia`l sqei ax zriaw lr izdinz  

.dyrnl bdep epi`y xaca dkldd


:miieb eyicwdy zepaxwd oic z` zx`an epizpyn 

,miieb ici lr eycwedy zepaxw     
  xzepy e` ,elk`e lebit dyrp oaxwd m`  

lk`y `nh oke ,eilr aiig epi` ,elk`e ezlik` onf xg`l exyan
.eilr aiig epi` epnn ,dxfrl uegn ypern 

,zxk     iycwak miieb iycwa 
.l`xyi


:mixkp iycw oipra `ziixa d`ian `xnbd   

  ,mdn zepdil xeq`  xar m` j`  
.mrhd x`eai oldle ,dlirn meyn aiigzn epi` dpdpe 

    ,epizpyna x`azdy enk 
 zqtzp oi` oileg zndaa ixkp znda xind m`  

.oileg zndaa dyecw  ipta oaxwk ,oii ikqp  
,envr miiebd ly      

    mixkfpd mipicd lka iycwa 
,l`xyi iycwak miieb wa wqerd weqta ly zepax 

miieb(gi ak `xwie)Eaixwi xW`'mixkp iycw s`y rnyne 'dlrl £¤©§¦§Ÿ¨
.l`xyi zepaxw enk 'd iycw llka

iycwa dlirn aeig oi`y oerny iax ly epicl day `ziixad
:df oica welig yi oerny iax zrcly zcnlne ,mixkp 

,dlirn llka miieb iycw oi`y mixac  
,gafnd lr daxwd myl mze` eyicwdy   

,ycwnd zia oewize oipa jxevl miycwend mixac  
zeklddn zg` lkl miweqtdn xewn d`iane zx`an `xnbd

,miakek icaerd iycw :`ziixaa epipy .`ziixad d`iady 
mdn y `ziixad dxn`y dn :`xnbd zx`an .mda 
epiid ,mdn  oic dxezdn mda oi`e  

meyn jkl mrhde ,dlirn     
'`hg' oeyln dey dxifba dnexz ipicn dlirn ipic micnly

,mdipya xkfedy (eh ak `xwie)iWcw z` ElNgi `le' §Ÿ§©§¤¨§¥
 xn`p dnexz oicy micnl myne ,''dl Enixi xW` z` ¥£¤¨¦©

l`xyi ipal `weec  dxifba cenll yi myne 
.mixkp iycwa mibdep mpi` dlirn ipic s`y dey

:`ziixaa epipy cer      
:`xnbd zx`an oeik     

oeyl xn`p mdipyay ,xzep ipicn dey dxifba micnlp lebit ipicy
,'oer'oic cnlpe dey dxifba   

,d`neha miycw zlik`n  miycw zlik` ipicae  
xn`p d`neha(a ak `xwie)iWcTn ExfPie' ecnl ef oeylne §¦¨§¦¨§¥

l`xyi iycwa wx xn`p df oicy minkgiycwa  
dxifba micnl xzepne ,xzepa oicd oky dey dxifba ecnl myne

.lebita oicd oky dey
cer:`ziixaa epipy  :`xnbd zx`an  

meyn ,dxenz miyer miieb iycw oi`yaezkd yiwdy  
oic     [ywed] 

   (ck gi xacna) minkg eyxce 
xyrn yixtn l`xyi wxy  ywida cnlp myne 

,dxenza oicd oky cnlp dnda xyrnne ,dnda xyrna oicd oky
.dxenz dyer mixkp znda oi`y

:`xnbd ddnz .df cenil lr dywn `xnbd   
  azkp `ly xacy miycw ipica llk yi ixde 

xefgl leki epi` ,xg` mewnn ywida oicd cnlp `l` ,mieqn oic ea
dnda xyrny oeik epipipra ok m`e ,ywida xg` xac lr cnlle
epnn cenlle xefgl oi` aey ,mixkpa bdep `di `ly ywida cnlp

.mixkpa bdpi `ly dxenz lr
:`xnbd zvxzn ,ywida dnda xyrnl micnl epnny 

 lr cnlle xefgl leki epi` ywida cnld xacy df llke 
.dxezd ipic x`y lka `le miycw ipica wx xn`p ywida xg` xac

:dywne `xnbd dkiynnxacd oaen    
 cnlne xfeg cnld oi`y] df llkay xne`d zhiyl  

ipiipra `ed m`y ,oey`xd cnlnd xg` mikled [miycw ipipra
m` j` ,iyily xac lr cnll leki epnn cnld oi` if` 'miycw'
ef drcle ,cnlne xfeg epnn cnld if` oileg `ed oey`xd cnld
cnlpy dnda xyrn leki ,'oileg' df obc xyrny oeikny ,ayein

.dxenzl cnlle xefgl epnn      
oey`xd cnlnd xg` mikled oi` df llkay xne`d zrcl la`
cnll leki epi` 'miycw' oipra `ed m`y ,oey`xd cnld xg` `l`

,iyily xac lr  xyrn ixd ,z`f x`ap cvik  
bdep epi`y ywida cnl envr `edy oeike miycw ipiipra `ed dnda

.dxenz lr cnlle xefgl leki epi` aey mixkp iycwa
xyrnn mixkp hrnl xg` xewn d`ian `xnbd ef `iyew zngn

:dndaoeik `ed dnda xyrnn mixkp ehrnzpy mrhd 
y        lky `ed oicd 

      ,mi`ian l`xyi  
  xyrnn mixkp heriny oeike .mi`ian mpi`  

bdep epi`y ,dxenz oic z` cenll xyt` ,ywida cnlp epi` dnda
.dnda xyrn oicn ,mixkp zepaxwa

iycw oipra `ziixaa d`aedy ztqep dkld x`al day `xnbd
:`ziixaa epipy .mixkpmiakek icaerd ikqpk 

`xnbd d`ian .mikqp oerh mpaxw la` ,gaf `la mnvr ipta dacp
:el` zekldl xewnd x`ean day `ziixa weqta xn`p 

dacpa mnvr ipta mikqp `iadl xyt`y cnlnd(bi eh xacna)lM'¨
zaizne ,''dl ggip gix dX` aixwdl dN` z` dkM dUri gxf`d̈¤§¨©£¤¨¨¤¥¤§©§¦¦¥¥©¦Ÿ©©

`weecy cenll yi[l`xyi] ,dacpl 
   ,dacpamby xnel iziid  

    gafd mr mi`ad mikqpd oipra 
(`i my)`ed mikqpd z`ad aeigy cnll ,'cg`d xFXl dUri ¥¨¤©¨¤¨

l`xyi `ed oaxwd `ian m` welig oi` jkitle ,envr oaxwd zngn
.ixkp e`

:`ziixaa dpexg`d `aad z` zx`an `xnbd   
 mixkfpd mipicd lka iycwa oicd didiy 

iycwa milren oi`y xn`y oerny iaxe .l`xyi iycwak mixkp
,xne`e siqen mixkp     la` 

z` zxxan `xnbd .mixkp iycwa s` dlirn yi ziad wca iycwa
:`xnbd zl`ey .oerny iax ixacl xewnd enrh edn  

gafn iycw oia mixkp iycwa dlirn oiprl wlgny oerny iax ly
:`xnbd daiyn .ziad wca iycwl,oerny iax  





































































































































































































































זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף מה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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זבחים. פרק רביעי - בית שמאי דף מה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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xacd dyrp m` la`  `ly minkg eqpwy ,oaxwd 
.exya z` elk`i   oaxw  oaxw 
  e  .dlik`a xzen exyae oaxwd 

ly zepaxw        
.llk oaxwd

:`ziixad dzpyp in zrck zxxan `xnbd   
mdipia epce ,`tt ax iptl ef `ziixa minkg exn`  

`id dxe`kl ixd ,`ziixad zxaeq in zrck zhiy  
k zxaeq ef `ziixa ,dyw`ziixaa iqei iax 

,lirliycw oiprl `ziixaa my mixen`d mipicd lka  
,mixkp  s` ok m`e ,l`xyi iycwk mpic `diy 

lre ,oaxwd dvxed ,bbeya ewxfe `nhpy mcy `ed oicd ixkp oaxwa
`l ,oaxwd dvxed `l mixkp zepaxway zxaeqd `ziixad jgxk

.iqei iax zhiya dzpyp
:iqei iaxk dpi` `ziixady yxtl gxkd oi`y dgec `tt ax

[mdl]   zhiya diepy `ziixady 
mewn lkn ,l`xyi iycwl mixkp iycw z` `ziixaa deyny 

c ,`nhpy mc zwixf oiprl mdipia wlgl yiy dcen `ed 
,`nhpy mc zwixfa xacd dpey  lr uivd ievix oiprl 

,mi`nh zepaxw(gl gk zeny)xW` miWcTd oFr z` oxd` `Upe'§¨¨©£Ÿ¤£©¢¨¦£¤
oFvxl cinY Fgvn lr dide mdiWcw zpYn lkl l`xUi ipA EWiCwi©§¦§¥¦§¨¥§¨©§Ÿ¨§¥¤§¨¨©¦§¨¦§¨

oeyln yexcl yie ''d iptl,l`xyil wx edfy ¦§¥
 

:`tt ax lr dywn `xnbd       
  'mdl' zaizn hrnl yiy ,jixack ok` m`  

d`neh zyxta dxezd dxn`yk ok m` ,miakek icaer(a ak `xwie)

iWcw mW z` ElNgi `le l`xUi ipa iWcTn ExfPie'  §¦¨§¦¨§¥§¥¦§¨¥§Ÿ§©§¤¥¨§¦
  zaizn iqei iax yexci o`k mb m`d  

sebd z`neha l`xyi iycw zlik` lr `weec dxezd dxidfdy
iycw zlik` lr xingn iqei iax ixde ,sebd z`neha 

oeike .sebd z`neha dlik` oiprl l`xyi iycwak mixkp iycwa
zepaxwy xnel oi` ,'md' zaizn mixkp hrnn epi` iqei iaxy gkeny

.'mdl' weqta xn`pdn uivd ievixn ehrnzd mixkp
:uivd ievixn mixkp zepaxw hrnl xg` xewn d`ian `xnbd

    mi`nh zepaxw lr uivd ievix oiprlzeny) 
(gl gk dvxzn d"awd uivd ici lry epiide ''d iptl ¦§¥

,[mi`nh zepaxwl s`] oaxwd ilral   
 .mdl dvxzn 'd oi`y ,ievix ipa mpi`  


lirl dpynd(:an)meyn mzlik` lr miaiig oi`y mixac dzpn

el` mixac zlik`a yi mewn lkny zx`an epizpyn ,lebit zlik`
s` :mixg` mixeqi` meyn     
,zxehwe dpeale unew oebk ,z`hg bbeyae zxk cifna 

 ,mpnf xg`l mc` mlk` m`  mlk` m`  
,d`neha     wx zxk  

,dlik`l ie`xd oinn `edy xaca    
,dlik`l miie`x mpi`e li`ed   

a dlik` 


:epizpyna iepyd oicl xewnd z` zcnlnd `ziixa d`ian `xnbd

  y xnel iziid   miycw zlik` 
a        zlik`  
zlik`  ,xnege lwn cnel iziid jke xeqi` 

 `edy jka xeng`ed ezlik` lr aeigdy  
,oaxw eze` `ian xiyr `ed m` oiae ipr `ed m` oiay ,dreaw z`hg

 ic bbeya lebit lke`dy ,xnelk ,eilr miaiigzn 

,z`hg aiigzdl liaya dlik`d xg`y dricia  
mewn lkne ,xzen `edy ote` mey `vnp `l    

wx      zlik`  zlik` 
a miycw zlik` xeqi` ok m`    

,aixwnd ly exyer itl dpzyn d`neh zbby lr oaxw aeigdy
 d`nehd lr lke`l rcepy df calny ,xnelk 

mcewd onfa el dreci d`nehd didzy mb jixv ezlik` xg`l
,gky envr dyrnd onfa wxe ,dyrnl ixdy 

,xeaiva dxzed d`neh ,xnege lw df oi` ike lke`d 
d`neha ycew         

   aezkd eprinyn ok xn`p `ly ick  
(a ak `xwie)iWcw mW z` ElNgi `le'   oeyle §Ÿ§©§¤¥¨§¦

.mixizn mdl oi`y el` s`e miycwend lk z` zeaxl rnyn weqtd
oi` mewn lkn miycwd lk eaxzpy s`y `ziixad zcnln dzr

:daxwdl e` dlik`l exzedy xg`l `l` lg xeqi`diziid 
lg ycew zlik` xeqi`y xnel (b ak `xwie)lM' ¨

xW` Wi`dzxkpe eilr Fz`nhe 'ebe miWcTd l` mkrxf lMn ¦£¤¦¨©§£¤¤©¢¨¦§ª§¨¨¨§¦§§¨
e .''d ip` iptNn `edd WtPd  s` ,dyxcd xe`iaa ©¤¤©¦¦§¨©£¦

`nhd rbp m` elit`y yxtzdl leki 'axwi' oeyl dxe`kly
,jk lr dywi mewn lkn ,aiig miycwa d `nhmiycwa 

 .zxk       
 xyaa xaecny aezkd epcnln 'axwi' ly ef daiza  

,lk`dl e` axwidl ie`x dyrpy ycew ,df oic miiwzn 
y xac  wxfpd mcdy ,xyae mixeni` oebk ,mixg` 

mxizn xhwend unewdy dgpn ixiiy oke ,dlik`le dxhwdl mxizn
wx d`neha ezlik` lr miaiig ,dlik`l xace 

y  mixhwen mdy ,mikqpe mipdk zgpn oebk ,mixg` 
d`neha mzlik` lr miaiig ,lilk yeciwdy ,zxy 

.dxhwdl mxiyknd `ed ilka
:`xnbd zxxan miycw zlik` oicy ep`vn  

dep d`neha,mixizn el oi`y xaca s` b mby oipn  
zx`an .mixizn el oi`y xaca s` xn`p xzep zlik` xeqi`

:`xnbd   df oiprl cnlp xzep xeqi`  
daezkd 'lelig' oeyln dey dxifba d`neha miycw zlik` xeqi`n

.mdipya
:`xnbd zl`ey   `pzd cnli `ly recn  

aezk 'oer' oeyl ixdy lebit zlik` xeqi`n dey dxifb df oiprl
,lebit oick mixizn el yiy xaca wx bdep xzep xeqi` `die ,mdipya
xaca s` bdepy d`nehn dey dxifba cenll `pzd sicrd recne

.mixizn el oi`y
:`xnbd daiyn    xzei xazqn  

,d`nehn xzep cenll yiydylya minec d`nehe xzep 
e ,mixac milgy mixac md d`nehe xzepy epiid ,seba .` 

daygna dyrp lebit ok oi`y dn ,d`nehd seba e` ycewd seba
znxeb mcd zwixf oi` d`nehe xzepay epiid ,dwixfa .a .cala
.b .mcd zwixf zrya lg leqtdy lebita ok oi`y dn ,df leqtl
ok oi`y dn ,lelig oeyl xn`p d`nehe xzepay epiid ,leliga

.d`nehn xzep cenll yiy xzei xazqn jkitle .lebita
:`xnbd dywn    xzep cenll yi  
,`weec lebitn    c xzep dne 

`vei mda oi` lebite xzepy ,'xzed' .` :el` mixac dynga lebitl
,'uiv' .a .xeaiva dxzedy d`neh znerl mewn meya llkd on
.b .d`neha `ed lireny itk uiv ievix liren oi` lebite xzepay
xzepy ,'onfa' .c .mixedha dxn`p xzepe lebit zyxty ,'xedh'
epi` dleqty d`neh znerl ,onfl mikiiyd mileqt mdipy lebite
envr axwd xaca `ed leqtd lebite xzepay ,'axw' .d .onfl jiiy

,lke`d mc`a xnelk ,aixwna leqtdy d`neh znerl 
okle ,d`nehl xzep dey mday mixacdn miaexn el` mixac ixde 

.lebitl dey dxifba xzep cenll xzei xazqn







































































































































































































































המשך בעמקד ולז



קלו

             

.xac mlrd xtl eyiwdl jxvp recne ,o`kn micnlp zeakrny
:`xnbd zvxzn    mei xt yiwdl dxezd 

xac mlrd xtl mixetikdickmicnlpy zekldd z` cnl 
n  mb mibdepy ,giynd odk xt lv` miaezkd 

aezk giynd odk xt lv`y ,mixetikd mei xt lv`(e c `xwie)lahe'§¨©

' 'mcA' 'z`' zeaize ,'ebe 'dfde mCA FrAv` z` odMdeazkp 'lahe ©Ÿ¥¤¤§¨©¨§¦¨¤©¨§¨©
.`xnba oldl e`aedy zekld yly cnll

xn`py dn :'dliahe mca z`'n miyxecy zekldd zx`an `xnbd
weqta       `l` 'z`' zaiz 

ick





















המשך ביאקר למס' זבחים ליקם שני עמ' א

             

df weqtn :oecl `ziixad dkiynn eakriy zeaxl rcei ipi` ± 
oaxwd zxtk z`  ,zkextd lry zepznd ray ± 

xg`nel` ze`fdy epivn  `ed oic ok m`e 
la` ,o`k mb eakriy mpi`y ,zepxwd lr ozil jixvy 

,dpevigd z`hga miakrnmiakrn md mb iniptd gafnay 
dxtkd z`   ,ltke xfg ,'Flepi`y oeikne 

rax` z` zeaxl `ay gxkda ,zepznd ray lr epcnll jxvp
.dxtkd z` miakrn md s`y zepznd

zaiz :weqtd z` yexcl `ziixad dkiynn zeaxl `a 
  xac mlrd xtl ezeeydle eyiwdl aezkd `ay 

.xeav ly























המשך ביאקר למס' זבחים ליקם ראשקן עמ' א

             

,mixengd mipte`d z` mb xikfdl dxezd dkxved 
   :`ziixad daiyne wx 
   wxy xaereypere 

,zewlneli` yepr,miny icia  
d s` yexita.e`la `l` yepr epi` odilr s`y cnll 

     wxy  
 ,zewlneli`   ,ixnbl  

d mb yexita.zewln yepr mdilr mby cnll 
:`xnbd zxxan   milwd mipte`d md dn  

,mixengd mipte`d md dne ,`ziixaa exkfedy ycew zlik`a
y xn`p m` zlik` epiid`ede ,d`neha ipy 

ipy xyrn zlik`a xzen `nhd lahy xg`l ciny oeik 'lw' dpekn
e ,axrd cr oizndl jixv epi`ezlik` epiid 

leki epi` lah `nhdy xg`l s`y jka xeng dxeqi`y ,d`neha
.axrd cr lek`l

`ziixad dxn` cvik ok m`y ,ok yxtl okzi `l :`xnbd dgec
'zexeng'd `le 'zelw'd wx exkfed eli`y lry 

miyprp zexengdixde ,ok df oi` zn`d itly rnyne 
   z` dxezd dxikfdy xg` ,dzr mb ixd  

.miny icia dzin aeig da yi ,d`neha dnexzd zlik`cere  
df yexitl zeywdl yi,`ziixad dxn` cvik  

zelw wx `l` zexeng 'dlwd' ipy xyrn zlik` wxy 
dpic 'dxeng'd dnexz zlik` eli`e ,zewlnaitl ixde 

zlik`a dzin aiigl mixaeq epiidy mrhd ,`ziixaa df cenil
y epicia `ed llke ,ipy xyrn zlik`n xnege lwa `ed dnexz

    xnege lwa cnlpd xacl ic ,xnelk 
xyrn] cnlndy okzi `le ,epnn xzei `le ,cnlnd enk zeidl

.dzina didi [dnexz] cnlde zewlna didi [ipy
xneg oiprl epiid 'zexeng'e 'zelw'y xnel yi jgxk lr 

e ,d`nehd`nh `edyk ycew zlik` epiid  
e ,dlw d`neh `idya ycew zlik` epiid  

azkp did eli`y ,`ed jk `ziixad xe`iae ,dxeng d`neh `idy
,zewlna `edy cala dlw d`neha ycew lke` lr yper weqta
icia dzin yepr didi dxeng d`neha ycew lke`dy xeaq iziid
d`neha lke` iabl wx zewln yper weqta azkp did eli`e ,miny

dlw d`neha ycew lke`dy xeaq iziid ,dxeng.ixnbl xeht didi
:`xnbd zxxan,`ziixad zwqer ycew zlik` efi`ae  

,dywi ,d`neha dnexz zlik`a m`    
,zn z`neha oiae uxy z`neha dnexz lke`d oia ixd  

.e`la zelwd lry xeaq iziidy `ziixad dazk cvike ,dzin aiig
`ziixad zxne` cvik ,dyw cere    

d`neha lke`d iabl yperd z` xikfdl dxezd dkxvedy  
,dywe ,zewln wx yepr `ed s`y rinydl ick `ed dxeng

 icia dzina yepr `nh `edyk dnexz lke`d ixd  
,miny          

 zwqer `ziixady xn`p m`e   





























































































המשך ביאקר למס' זבחים ליקם חמישי עמ' ב

             

    ,cnll ick    
lebit dyrp epi`  ayige car mday zeceard  

,lebit zaygnmzeyrl odilr eaygy zelik`d  
,epnfa `ly  ,lkidl uegn xnelk   

lebit dyrp epi`  zeyrl aygy dn  

,epnfa `ly,ayige car mday zecearde   
.lkidl uegn xnelk 

:df oipra dkld wqt d`ian `xnbd     
         

:df dkld wqt lr ddnz `xnbd   





















             

ick mixg` micenill epkxved jkitle ,xeka wx zeaxl yiy ,epiide
.miycwd x`ya lebit oic zeaxl

:`ziixaa epipy .`ziixad zxaeq in zrck zxxan `xnbd 
    :`xnbd zxxan ,ef `ziixa  

ixd ,diepy `id in zhiyk ,lebit oicl rxevn ly ony bel daxnd
k dxe`kl       `ay ote`a 

my`d mr cgi   lebit zaygn ayg m`y 
,ony beld s` lbtzp ,my`d zecear onfa  oky 

mini dxyr cr onyd bel z` `iadl leki rxevndy s` ezrcl
ixd my`d mr cgi e`iady xg`n mewn lkn ,my`d z`ad mein
.eixiiy z` lek`le zepedad lr ozpidl exiznd `ed my`d mc

,`id xi`n iaxk ef `ziixa m` :`xnbd dgec  
lebit aeign    `eti` ep`a  

zgpna lebit oi`y mixaeqe xi`n iax lr miwlegd minkg zhiyl
,mikqp`ztqeza(`"d d"t),   zxk 

`amzlik     mikqpd z` xizn  
,gafnd lr    ,minkg  
`iadl i`yx    z`el` migaf ly 

`iadl lekie  lrez` xizn gafd oi`y jgxk 
.eci lr elbtziy recn ok m`e ,mikqpd    

mikqpa lebit oic bdepy mdy ote`cgi 
mdl yiy aygpe gafnl mikqpd z` xizn gafd mc f`y 

ok m` `vnpe .olbtn gafd oi` okn xg`l o`iad m` la` 'xizn'
zrck dyw ok m`e ,xi`n iax zrck ef `ziixa cinrdl xyt` i`y

.ef `ziixa dzpyp in
:`ziixad z` zx`an `xnbd  dlek ef `ziixa ok` 

z`e meid gafd z` `iadl xyt`y oeiky ,minkg zhiya zipyp
lbtn gafd oi` mei eze`a m`iad m` s` jkitl ,onf xg`l mikqpd
,elbtn gafd oi`y `ed oicd rxevn ly ony bela s`e ,mikqpd z`

oi` ,rxevn ly onyd bela lebit oic yiy `ziixaa epipyy dne
`l` ,gafd ici lr lbtzny dpeekd in zrca ef `ziixa  

,diepy `id        
eze` zexizny el` od lkidd mipta onyd on mifny zepznd  

,dlirn xeqi`n  el` od zepzndy jkne  
s`y xnel epl yi ,eze` zexizny  zrya m`  

mei `edy] epnfl ueg elk`i onyd ixiiyy odkd ayg onyd z`fd
lebit yiy `ziixaa x`eand s`e ,onyd z` lbit df ixd ,[dlile
,onyd z`fd zrya lebit zaygn aygy ote`l dpeekd ,ony bela

.iax zhiyke
z` dxizn onyd z`fd iax zrcly epivn okid zx`an `xnbd

:eixiiy,`ziixaa        
z`meyn jk lr aiig my`d mc zwixf mcew epnn dpdpd  

m`e ,dlirn oic   beln zepdl opaxcn xeq`  
,eizepzn z` oziy cr ,onyd xar m` mewn lkne  

mc zwixfa mipdkl xzed xaky oeik ,dlirn meyn aiig epi` dpdpe
.my`de wleg onyd bela   

aiig ,lkidd miptay ze`fdd ray iptl onydn dpdpd ,xnelk
.dlirn meynozp m` s`y mzrca minikqn minkge iax  

,ze`fdd ray epiidc zepznd z`onyd ,opaxcn 
   ,ze`fd iax zrcly ixd .rxevnd 

ayii df it lre .onyd ly 'xizn'd `id lkidd mipta onyd z`fd
lr lbtzdl onyd bel leki iax zrcly `ziixad z` lirl sqei ax

.ez`fd zrya epnfl ueg zaygn ici
:sqei ax ixac z` dgec `xnbd   exn`  

,dinxi iax iptl sqei ax ly evexiz z` daiyid ipadinxi iax 
,ddinza       okzi ike  

dxizn onyd z`fdy myky ,df xac xn`i sqei axk lecb mc`y
.d`fdd zrya lebit zaygn dliren jk ,eixiiy z`





















































































































              

:xg` xewn d`iane df ceniln da zxfeg `xnbdly oicd 
cnlp epizpyndpyy `ziixadn   xn`p 

weqta(a ak `xwie)eyxc myne 'ebe 'l`xUi ipa iWcTn ExfPie'§¦¨§¦¨§¥§¥¦§¨¥
,mixizn mdl oi`y mixac ellkp d`neha miycw zlik` xeqi`ay

     wqer df weqty oipn ,xnelk 

dcnile [epnf xg`l oaxwd ziidyd zngn lgy] 'xzep' xeqi`a s`
,mixizn mdl oi`y mixac mb llek `ed s`y dxezd 

weqt eze` jynda  il miWCwn md xW` iWcw mW ¥¨§¦£¤¥©§¦¦¦
''d ip`   £¦



















              

   dey dxifba dlirn dcnlp xy`k  
dlirn oi`y hrnl ,mdipya dxkfedy '`hg' oeyln dnexzn

,mixkp iycwa    xacd  
x cnll yxcpdyecw `idy dnexzl minecd miycwd lr w

dxifbn hrnl oi` jkitle ,[oeict zxeza dpi`y] sebd zyecwa
zyecwa miyecwd mixac mdy mixkp ly gafn iycw `l` dey

,dnexz enk sebd     ,`id 

,dnexzl minec mpi`e oeict mda jiiyymcnell oi`  
oic mda yi mixkp ly ziad wca iycw jkitle ,ef dey dxifbn

.dlirn
zkiiy `id m`d mi`xen` da epcy `ziixa d`ian `xnbd

:iqei iaxe oerny iax zwelgnl  oaxw ly 
dyrp xacd m` ,gafnd lr odk oaxwd dlr  

dlik`a xzip xyade ,oevxl





























             

xi`n iax zrc idn dpynd on di`x oi` dzrn .oaxwd lbtzp
.xizn ivga lebita

zepznd z` ozpy ote`a zxacn dpyndy oeik :`xnbd dywn
,zxg` leqt zaygna zg`d z`e lebit zaygna zepey`xd

jkn wiicl yi ±   dpzn dze`l dyr `l xy`ky  
zaygna dpexg`d   ,dwizya dpzp `l` 

lry mixne`y gkene ,lbtzpy meyn ,oaxwd zlik` lr zxk 
efy jgxk lr minkg zrc ef oi`y oeike ,dyer `ed dpey`x zrc
yix ixac egcp `l iy` axe `ax ixacl mby `vnpe ,xi`n iax zrc

.xi`n iax ly ezrca yiwl
y meyn ,ok wiicl oi` :`xnbd zvxzn[ab`]a 

dnewnl ueg dipyd z`e dpnfl ueg dpey`xd z` ozp m`y
  dpzndy oeiky ycgl `weec df ote`a hwpe 

mb ok lr zakrn dpi` dipydok lr ,lebit icin d`iven dpi`
az`e epnfl ueg zaygna zepey`xd z` ozp m`y 

enyl `ly e` enewnl ueg zaygna dpexg`d   
`la dpexg`d z` ozp elit`y ,ok zepyl jixv did `ly s`

.zxk ea oi`e leqt ok mb ,llk daygn
:yiwl yix lr dywn `xnbd`ziixaa xn`p  

lbtl icka dpey`xd mcd zpzn zpizp zra daygna icy 
,oaxwd z`    zg` dpzn wxy 

,da `l` ielz lebitd oi` jkle zakrn













































המשך ביאקר למס' זבחים ליקם שלישי עמ' ב



קלז

             

.xac mlrd xtl eyiwdl jxvp recne ,o`kn micnlp zeakrny
:`xnbd zvxzn    mei xt yiwdl dxezd 

xac mlrd xtl mixetikdickmicnlpy zekldd z` cnl 
n  mb mibdepy ,giynd odk xt lv` miaezkd 

aezk giynd odk xt lv`y ,mixetikd mei xt lv`(e c `xwie)lahe'§¨©

' 'mcA' 'z`' zeaize ,'ebe 'dfde mCA FrAv` z` odMdeazkp 'lahe ©Ÿ¥¤¤§¨©¨§¦¨¤©¨§¨©
.`xnba oldl e`aedy zekld yly cnll

xn`py dn :'dliahe mca z`'n miyxecy zekldd zx`an `xnbd
weqta       `l` 'z`' zaiz 

ick





















             

    ,cnll ick    
lebit dyrp epi`  ayige car mday zeceard  

,lebit zaygnmzeyrl odilr eaygy zelik`d  
,epnfa `ly  ,lkidl uegn xnelk   

lebit dyrp epi`  zeyrl aygy dn  

,epnfa `ly,ayige car mday zecearde   
.lkidl uegn xnelk 

:df oipra dkld wqt d`ian `xnbd     
         

:df dkld wqt lr ddnz `xnbd   





















המשך ביאקר למס' זבחים ליקם שישי עמ' ב

             

ick mixg` micenill epkxved jkitle ,xeka wx zeaxl yiy ,epiide
.miycwd x`ya lebit oic zeaxl

:`ziixaa epipy .`ziixad zxaeq in zrck zxxan `xnbd 
    :`xnbd zxxan ,ef `ziixa  

ixd ,diepy `id in zhiyk ,lebit oicl rxevn ly ony bel daxnd
k dxe`kl       `ay ote`a 

my`d mr cgi   lebit zaygn ayg m`y 
,ony beld s` lbtzp ,my`d zecear onfa  oky 

mini dxyr cr onyd bel z` `iadl leki rxevndy s` ezrcl
ixd my`d mr cgi e`iady xg`n mewn lkn ,my`d z`ad mein
.eixiiy z` lek`le zepedad lr ozpidl exiznd `ed my`d mc

,`id xi`n iaxk ef `ziixa m` :`xnbd dgec  
lebit aeign    `eti` ep`a  

zgpna lebit oi`y mixaeqe xi`n iax lr miwlegd minkg zhiyl
,mikqp`ztqeza(`"d d"t),   zxk 

`amzlik     mikqpd z` xizn  
,gafnd lr    ,minkg  
`iadl i`yx    z`el` migaf ly 

`iadl lekie  lrez` xizn gafd oi`y jgxk 
.eci lr elbtziy recn ok m`e ,mikqpd    

mikqpa lebit oic bdepy mdy ote`cgi 
mdl yiy aygpe gafnl mikqpd z` xizn gafd mc f`y 

ok m` `vnpe .olbtn gafd oi` okn xg`l o`iad m` la` 'xizn'
zrck dyw ok m`e ,xi`n iax zrck ef `ziixa cinrdl xyt` i`y

.ef `ziixa dzpyp in
:`ziixad z` zx`an `xnbd  dlek ef `ziixa ok` 

z`e meid gafd z` `iadl xyt`y oeiky ,minkg zhiya zipyp
lbtn gafd oi` mei eze`a m`iad m` s` jkitl ,onf xg`l mikqpd
,elbtn gafd oi`y `ed oicd rxevn ly ony bela s`e ,mikqpd z`

oi` ,rxevn ly onyd bela lebit oic yiy `ziixaa epipyy dne
`l` ,gafd ici lr lbtzny dpeekd in zrca ef `ziixa  

,diepy `id        
eze` zexizny el` od lkidd mipta onyd on mifny zepznd  

,dlirn xeqi`n  el` od zepzndy jkne  
s`y xnel epl yi ,eze` zexizny  zrya m`  

mei `edy] epnfl ueg elk`i onyd ixiiyy odkd ayg onyd z`fd
lebit yiy `ziixaa x`eand s`e ,onyd z` lbit df ixd ,[dlile
,onyd z`fd zrya lebit zaygn aygy ote`l dpeekd ,ony bela

.iax zhiyke
z` dxizn onyd z`fd iax zrcly epivn okid zx`an `xnbd

:eixiiy,`ziixaa        
z`meyn jk lr aiig my`d mc zwixf mcew epnn dpdpd  

m`e ,dlirn oic   beln zepdl opaxcn xeq`  
,eizepzn z` oziy cr ,onyd xar m` mewn lkne  

mc zwixfa mipdkl xzed xaky oeik ,dlirn meyn aiig epi` dpdpe
.my`de wleg onyd bela   

aiig ,lkidd miptay ze`fdd ray iptl onydn dpdpd ,xnelk
.dlirn meynozp m` s`y mzrca minikqn minkge iax  

,ze`fdd ray epiidc zepznd z`onyd ,opaxcn 
   ,ze`fd iax zrcly ixd .rxevnd 

ayii df it lre .onyd ly 'xizn'd `id lkidd mipta onyd z`fd
lr lbtzdl onyd bel leki iax zrcly `ziixad z` lirl sqei ax

.ez`fd zrya epnfl ueg zaygn ici
:sqei ax ixac z` dgec `xnbd   exn`  

,dinxi iax iptl sqei ax ly evexiz z` daiyid ipadinxi iax 
,ddinza       okzi ike  

dxizn onyd z`fdy myky ,df xac xn`i sqei axk lecb mc`y
.d`fdd zrya lebit zaygn dliren jk ,eixiiy z`





















































































































המשך ביאקר למס' זבחים ליקם שישי עמ' א

              

:xg` xewn d`iane df ceniln da zxfeg `xnbdly oicd 
cnlp epizpyndpyy `ziixadn   xn`p 

weqta(a ak `xwie)eyxc myne 'ebe 'l`xUi ipa iWcTn ExfPie'§¦¨§¦¨§¥§¥¦§¨¥
,mixizn mdl oi`y mixac ellkp d`neha miycw zlik` xeqi`ay

     wqer df weqty oipn ,xnelk 

dcnile [epnf xg`l oaxwd ziidyd zngn lgy] 'xzep' xeqi`a s`
,mixizn mdl oi`y mixac mb llek `ed s`y dxezd 

weqt eze` jynda  il miWCwn md xW` iWcw mW ¥¨§¦£¤¥©§¦¦¦
''d ip`   £¦



















המשך ביאקר למס' זבחים ליקם שבת וקדש עמ' ב

              

   dey dxifba dlirn dcnlp xy`k  
dlirn oi`y hrnl ,mdipya dxkfedy '`hg' oeyln dnexzn

,mixkp iycwa    xacd  
x cnll yxcpdyecw `idy dnexzl minecd miycwd lr w

dxifbn hrnl oi` jkitle ,[oeict zxeza dpi`y] sebd zyecwa
zyecwa miyecwd mixac mdy mixkp ly gafn iycw `l` dey

,dnexz enk sebd     ,`id 

,dnexzl minec mpi`e oeict mda jiiyymcnell oi`  
oic mda yi mixkp ly ziad wca iycw jkitle ,ef dey dxifbn

.dlirn
zkiiy `id m`d mi`xen` da epcy `ziixa d`ian `xnbd

:iqei iaxe oerny iax zwelgnl  oaxw ly 
dyrp xacd m` ,gafnd lr odk oaxwd dlr  

dlik`a xzip xyade ,oevxl





























המשך ביאקר למס' זבחים ליקם שבת וקדש עמ' א

             

xi`n iax zrc idn dpynd on di`x oi` dzrn .oaxwd lbtzp
.xizn ivga lebita

zepznd z` ozpy ote`a zxacn dpyndy oeik :`xnbd dywn
,zxg` leqt zaygna zg`d z`e lebit zaygna zepey`xd

jkn wiicl yi ±   dpzn dze`l dyr `l xy`ky  
zaygna dpexg`d   ,dwizya dpzp `l` 

lry mixne`y gkene ,lbtzpy meyn ,oaxwd zlik` lr zxk 
efy jgxk lr minkg zrc ef oi`y oeike ,dyer `ed dpey`x zrc
yix ixac egcp `l iy` axe `ax ixacl mby `vnpe ,xi`n iax zrc

.xi`n iax ly ezrca yiwl
y meyn ,ok wiicl oi` :`xnbd zvxzn[ab`]a 

dnewnl ueg dipyd z`e dpnfl ueg dpey`xd z` ozp m`y
  dpzndy oeiky ycgl `weec df ote`a hwpe 

mb ok lr zakrn dpi` dipydok lr ,lebit icin d`iven dpi`
az`e epnfl ueg zaygna zepey`xd z` ozp m`y 

enyl `ly e` enewnl ueg zaygna dpexg`d   
`la dpexg`d z` ozp elit`y ,ok zepyl jixv did `ly s`

.zxk ea oi`e leqt ok mb ,llk daygn
:yiwl yix lr dywn `xnbd`ziixaa xn`p  

lbtl icka dpey`xd mcd zpzn zpizp zra daygna icy 
,oaxwd z`    zg` dpzn wxy 

,da `l` ielz lebitd oi` jkle zakrn















































c"agקלח i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

„ÈË‡Ï CÏÈÏ Ï·‡ ı¯ ‡e‰Lk ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰Óa[nBÏ e¯Èz‰ ‡Ï[`nÌÈÓÚÙlL ÈÙÏ ÌBÈ „BÚaÓ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ elÈÙ‡ ©¤§¨¦£¦§¤¨£¨¥¥§©Ÿ¦¦£¦¦¦§¦¦§§¦¤¦§¨¦

¯k‰ BÏ LÈ ı¯ ‡e‰Lk Ôk ÔÈ‡L ‰Ó ˙aLa ‰Áp‰Â ‰¯È˜Ú ‰NBÚ ‡ˆÓ�Â CÏÈÂ ¯BÊÁÈÂ ˙Úc ‡Ïa ËÚÓ „BÓÚÈ©£§©§Ÿ©©§©£§¥¥§¦§¨¤£¦¨©£¨¨§©¨©¤¥¥§¤¨¥¥¤

Ï ‡·È ‡ÏÂ „BÓÚÏ BÏ ¯eÒ‡L BÊ ‰ˆÈ¯a ÔB¯kÊÂ:ÁBkL §¦¨§¦¨¤¨©£§Ÿ¨Ÿ¦§©
יד סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld

èàì êìéì [îמן להשמר כדי איטית בהליכה שדי כגון -

בסכנה. עצמו יעמיד - אמות ד' כל ינוח אם אבל הסכנה,
åì åøéúä àì [àîשלא כדי לאט לילך כוונתו אם אף -

- לו התירו לא מקום מכל - בשבת ריצה איסור על יעבור
לעמוד יבוא ולא היכר לו שיהיה .51כדי

zetqede mipeiv

(ראה51) כלל שבת ריצה איסור כאן שאין שי"ל ובפרט
שרץ כיון שא), סי' קודם בשוע"ר שנדפסה שא לסי' השלמה

מצוה. לדבר כרץ דינו - עבירה יעבור שלא כדי

•

zekld - jexr ogleyoefnd zkxa

וגז„ בגנב זה ובסוףוכל בתחלה מברכין אחרים אבל עצמו לן
גנב א"כ אלא לידם באה עבירה ע"י לא שהרי הכל לדברי

תרמ"ט: בסי' כמ"ש הבעלים נתייאשו ולא אפוי לחם

תחלה‰ עליו מברך הכל לדברי סכנה במקום איסור אכל אם
נפשו: להציל עושה הוא ומצוה אוכל הוא שהיתר וסוף

Âנזהרים והב' נכרי פת אכל מהם ואחד כאחת שאכלו שלשה
אסורה שהיא אע"פ חלה ואכל כהן מהן שאחד או ממנו

לו. מותרת והיא הואיל עליו מזמנין להשנים

נכרי פת אוכל והזר כאחד אוכלין זר עם כהנים היו ואם
לזימון מצטרפין אינן חלות ואוכלים ממנה נזהרים והכהנים
יחד להתחבר יכולים כשהם אלא אינו לזימון צירוף שכל
חבירו מלחם נזהר אחד כל וכאן אחד לחם לאכול באכילתם
חלה שאוכל הכהן ממנה שנזהר פת אוכל אינו כשהזר (משא"כ
יכול שהכהן כיון כהן של מלחמו לאכול יכול אינו שהזר אף
יכול נכרי פת שאוכל השלישי או ישראל של מלחמו לאכול

מצטרפים): הב' עם לאכול

Êיכול גבינה שהאוכל מצטרפים בשר וב' גבינה אוכל אחד וכן
פיו יקנח אם בבשר מלוכלך שהוא אע"פ מלחמם לאכול
עכשיו שהמנהג מצטרפין אינן קשה גבינה אוכל אם אבל וידיחנו
וכן והדחה קינוח ידי על קשה גבינה אחר בשר לאכול שלא
הקרואים שמקצת באב תשעה עד אב חודש מראש מצוה בסעודת
מחמת מבשר שנזהרים כיון תקנ"א בסימן כמ"ש גבינה אוכלים
אלא לעצמן לזמן וצריכים בשר אוכלי עם מצטרפין אין המנהג
בשר לאכול התחילו בשר שאוכלי קודם פת כזית אכלו כן אם
מבני שאחד או מלחמו לאכול יכולים היו זה שכזית בלחמם
בחלב ולא בבשר לא מלוכלך שאינו אחר לחם כזית אכל הסעודה

מלחמו. לאכול יכולים כולם שהרי כולם את מצרף שזה

מב' שמודר אחד אפילו או מזה זה הנאה שמודרים ג' וכן

שלא זמן כל נדרם על לשאול שיכולים אע"פ ממנו והב'
אוכלים אם אבל משלו אוכל אחד כל אם מצטרפין אין נשאלו
אורחים להאכיל הבית בעל (שדרך מצטרפין הבית בעל משל
לצורך זה שחתך מפרוסה זה יאכל אם אף וא"כ צרכם כל לחם
לחמו יחסר שלא כיון הבית בעל משל אלא נהנה אינו עצמו
זה לאכול יכולים שאין וגבינה בשר באוכלי משא"כ זה של
פרוסה אחד כל לחתוך שיכולים אע"פ זה שחתך מהפרוסה

זהלע אין ובחלב בבשר נגיעתם קודם בפרט אחד מככר צמו
ככר לי ומה נפרדים ככרות לי מה כי ולצרפם לחברם מועיל

אחד):

דֿז סעיפים לזימון מצטרף אם איסור דבר שאכל מי קצו, סימן א חלק

אצלם‡ וקבע שלישי ובא סעודתם וגמרו כאחת שאכלו שנים
לפניהם מביאים היו שאם בענין כך כל שבעים אינם אם
ממנה לאכול יכולים היו סעודה לקנוח אצלם החביב דבר איזה
אע"פ עמהם ומצטרף עדיין סעודתם נגמרה לא שהוא כל אפילו

אצלם. משבא כלום אכלו שלא

מלאכול דעתם הסיחו הרי המזון ברכת נברך כבר אמרו ואם
אכלו א"כ אלא עמהם מצטרף אינו ושוב סעודתם ונגמרה עוד
עוד מלאכול בפירוש דעתם הסיחו אם לומר צריך (ואין עמו
לברך לחזור זקוק אינו מאכילה הדעת שהיסח להאומרים ואף
להיות אדם של שדרכו מפני ולאכול לחזור נמלך אם המוציא
כל מקום מכל לגדולה קטנה מסעודה להמשך בסעודתו נמלך
בהיסח הראשונה אכילה נגמרה ואוכל וחוזר נמלך שאינו זמן

ממנה[)]. חוזר ואינו בדעתו שעומד כיון דעתו

ויטלו שיחזרו מצוה אחרונים מים ידיהם נטלו אפי' מקום ומכל
בזימון לברך כדי כזית ויאכלו המוציא ויברכו ראשונים מים
מעט לאכול לו שיתנו מצוה כלל לאכול חפץ אינו זה אם ואפי'
אחר לחזר עליהם מצוה כאחד שאכלו שנים שכל עליו לזמן כדי

קצ"ג: בסי' כמ"ש שיכולים מה כל זימון
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

נקרא· אינו מכזית שפחות כזית שאכל מי על אלא מזמנין אין
פת. אכל ואפי' אכילה

אפילו לעשרה בין לג' בין ומצטרף עליו מזמנין כזית ומשאכל
אלא בירק כזית אין ואפילו פירות שאר או ירק כזית אכל
מזמנין הזית גבי שעל הציר עם כזית בו ויש ואכל בציר שטיבלו
אלא כלום אכל לא ואפילו ר"י בסי' כמ"ש מצטרף שהציר עליו
עמהם מצטרף המים מן ואפילו משקה מאיזה רביעית שתה

אכילה. בכלל ששתיה שאכלנו ברוך ועונה

רביעי שתה או זה כזית שאכל והיסבוהוא שעלה לאחר זו ת
קביעות דרך היתה שכך התלמוד חכמי בימי המטה על עמהם
שאוכל מי אף שאל"כ אחד בשלחן בישיבה הזה ובזמן סעודתם
אלא לישב א"צ מקום ומכל קצ"ג בסי' כמ"ש מצטרף אינו פת
עליו לזמן יכולים הזימון בשעת אבל שתייתו או אכילתו בשעת

קצ"ד. בסי' כמ"ש הפתח לפני בחוץ עומד אפילו

לזמן פת שאכלו לשבעה מצטרפים שתו או ירק שאכלו ג' ואפילו
אין פת שאכלו ששה אבל פת מאוכלי הוא הניכר ורוב הואיל בשם
הניכר. רוב אינם שששה פת אכלו שלא ד' בצירוף בשם מזמנין

מן חוץ אוכלים שאר או ירק באכילת הקילו שלא אומרים ויש
יש שכבר לעשרה להצטרף אלא משקה כל ובשתיית הפת
להזכיר רשאין שאינן אלא לזימון הראוי שיעור הפת מאוכלי
שותים או ירק אוכלי ג' בצירוף די לכן מעשרה בפחות השם
אלהינו ברוך עמהם לענות ג"כ יכולים שהם משקה איזה
שהם פת שאכלו ג' שאין כל ג' בזימון אבל משלו שאכלנו
שאינו כיון פת אכל שלא מי בצירוף מזמנין אין בזימון חייבים

בזימון. חייב

אצלם שלישי ובא ב' אכלו שאם לכתחלה לדבריהם לחוש ויש
אינו אם אבל פת לו יתנו פת כזית שיאכל להזקיקו ויכולים
ומזמנים מגדים מיני לאכול או לשתות לו ליתן נוהגין רוצה

הראשונה: כסברא עליו

הכל‚ לדברי שמזמנים פת אוכלים ג' אבל צירוף לענין זה וכל
רביעית שתה או ירק כזית שאכל מי אף עמהם לענות יכול
קצ"ח: בסי' שיתבאר כמו עמהם בשלחן בישיבה שלא ואפי'

אֿג סעיפים עשרה או ג' לזימון צירוף דין קצז, סימן א חלק

•

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

dxez ihewl

דוקא ויום יום בכל להתפלל הצורך

êéøöå ,åéìò øáâúî íãà ìù åøöé íåé ìëá äðäå
äìòîìù ùà úðéçá êéùîäì íåé ìëáרשפי [היינו

לה'] האהבה .אש
יובן התפלה, מטרת בענין לעיל המבואר פי על

ענין עיקר כי ויום, יום בכל להתפלל האדם צריך מדוע

ושרשה, למקורה הבהמית הנפש העלאת הוא התפלה

יצרו ויום יום שבכל ומאחר שלמעלה, באש להיכלל

צריך ויום יום בכל הרי מחדש, עליו מתגבר אדם של

הנפש את השורפת שלמעלה האש את מחדש להמשיך

הבהמית.

" עליו מתגבר הלשון דיוק את לבאר יום[וימשיך "בכל

מסויים ביום התפלל האדם אם דלכאורה דייקא,

גדול זו תפלה של כחה יהא לא למה גדולה, בהתעוררות

צריך אלא המחרת, ביום גם יצרו על להתגבר כדי ומספיק

יוםלהתפלל מחדש?בכל

ומבאר:] והולך

éðùì äáö÷å øôñî ùéù ,åøöåé íéîé áéúë äðä éë
.'åë äðù íéòáù íäá åðéúåðù éîé ,íãàä ééç

.åáø÷áù úéäìàä åùôðì eðzð àìå¦§

קצוב, במספר הם האדם של חייו ששנות העובדה

לאדם שנקצב מה כי האלקית, לנפש כלל שייכת אינה

הנפש תיקון בשביל אינו בוראו את ולעבוד לחיות זמן

זקוקה היא תיקונה שלצורך לומר – עצמה האלקית

התורה בלימוד ה' עבודת של מסוימת זמן לכמות

המצוות. ועסק

[והטעם:]

.äîöòì ïå÷éú äëéøö äðéà äîùðä éë
הקדושה הנשמה שירידת האריז"ל בכתבי מבואר

ובנפש גשמי בגוף להתלבש הזה, לעולם למטה

איזה לתקן היינו עצמה, הנשמה לצורך אינה הבהמית,

בנשמה אין למעלה בהיותה כי עצמה, בנשמה דבר

תיקון. שום צריכה אינה כן ואם חסרון, שום

.úéçöð àéäå ìéàåä
לעצמה" תיקון צריכה אינה ש"הנשמה לכך הטעם

אלקה חלק ממש, אלקות "היא שהנשמה לפי הוא

הפסד בה שייך שלא נצחית היא הנשמה ולכן ממעל",

תיקון. הצריך חסרון בה שאין מובן וממילא ח"ו,

úãçàúî àìà ,ïîæ úðéçáá úùáìúî äðéàå
.àåä êåøá óåñ ïéà øåàá äáöåç øå÷îá

ועוד: זאת

לנשמה שניתנה לומר כלל שייך לא מלכתחילה

של בהיותזמןקצבה כי למטה, להיות צריכה היא שבו
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נקרא· אינו מכזית שפחות כזית שאכל מי על אלא מזמנין אין
פת. אכל ואפי' אכילה

אפילו לעשרה בין לג' בין ומצטרף עליו מזמנין כזית ומשאכל
אלא בירק כזית אין ואפילו פירות שאר או ירק כזית אכל
מזמנין הזית גבי שעל הציר עם כזית בו ויש ואכל בציר שטיבלו
אלא כלום אכל לא ואפילו ר"י בסי' כמ"ש מצטרף שהציר עליו
עמהם מצטרף המים מן ואפילו משקה מאיזה רביעית שתה

אכילה. בכלל ששתיה שאכלנו ברוך ועונה

רביעי שתה או זה כזית שאכל והיסבוהוא שעלה לאחר זו ת
קביעות דרך היתה שכך התלמוד חכמי בימי המטה על עמהם
שאוכל מי אף שאל"כ אחד בשלחן בישיבה הזה ובזמן סעודתם
אלא לישב א"צ מקום ומכל קצ"ג בסי' כמ"ש מצטרף אינו פת
עליו לזמן יכולים הזימון בשעת אבל שתייתו או אכילתו בשעת

קצ"ד. בסי' כמ"ש הפתח לפני בחוץ עומד אפילו

לזמן פת שאכלו לשבעה מצטרפים שתו או ירק שאכלו ג' ואפילו
אין פת שאכלו ששה אבל פת מאוכלי הוא הניכר ורוב הואיל בשם
הניכר. רוב אינם שששה פת אכלו שלא ד' בצירוף בשם מזמנין

מן חוץ אוכלים שאר או ירק באכילת הקילו שלא אומרים ויש
יש שכבר לעשרה להצטרף אלא משקה כל ובשתיית הפת
להזכיר רשאין שאינן אלא לזימון הראוי שיעור הפת מאוכלי
שותים או ירק אוכלי ג' בצירוף די לכן מעשרה בפחות השם
אלהינו ברוך עמהם לענות ג"כ יכולים שהם משקה איזה
שהם פת שאכלו ג' שאין כל ג' בזימון אבל משלו שאכלנו
שאינו כיון פת אכל שלא מי בצירוף מזמנין אין בזימון חייבים

בזימון. חייב

אצלם שלישי ובא ב' אכלו שאם לכתחלה לדבריהם לחוש ויש
אינו אם אבל פת לו יתנו פת כזית שיאכל להזקיקו ויכולים
ומזמנים מגדים מיני לאכול או לשתות לו ליתן נוהגין רוצה

הראשונה: כסברא עליו

הכל‚ לדברי שמזמנים פת אוכלים ג' אבל צירוף לענין זה וכל
רביעית שתה או ירק כזית שאכל מי אף עמהם לענות יכול
קצ"ח: בסי' שיתבאר כמו עמהם בשלחן בישיבה שלא ואפי'

אֿג סעיפים עשרה או ג' לזימון צירוף דין קצז, סימן א חלק
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דוקא ויום יום בכל להתפלל הצורך

êéøöå ,åéìò øáâúî íãà ìù åøöé íåé ìëá äðäå
äìòîìù ùà úðéçá êéùîäì íåé ìëáרשפי [היינו

לה'] האהבה .אש
יובן התפלה, מטרת בענין לעיל המבואר פי על

ענין עיקר כי ויום, יום בכל להתפלל האדם צריך מדוע

ושרשה, למקורה הבהמית הנפש העלאת הוא התפלה

יצרו ויום יום שבכל ומאחר שלמעלה, באש להיכלל

צריך ויום יום בכל הרי מחדש, עליו מתגבר אדם של

הנפש את השורפת שלמעלה האש את מחדש להמשיך

הבהמית.

" עליו מתגבר הלשון דיוק את לבאר יום[וימשיך "בכל

מסויים ביום התפלל האדם אם דלכאורה דייקא,

גדול זו תפלה של כחה יהא לא למה גדולה, בהתעוררות

צריך אלא המחרת, ביום גם יצרו על להתגבר כדי ומספיק

יוםלהתפלל מחדש?בכל

ומבאר:] והולך

éðùì äáö÷å øôñî ùéù ,åøöåé íéîé áéúë äðä éë
.'åë äðù íéòáù íäá åðéúåðù éîé ,íãàä ééç

.åáø÷áù úéäìàä åùôðì eðzð àìå¦§

קצוב, במספר הם האדם של חייו ששנות העובדה

לאדם שנקצב מה כי האלקית, לנפש כלל שייכת אינה

הנפש תיקון בשביל אינו בוראו את ולעבוד לחיות זמן

זקוקה היא תיקונה שלצורך לומר – עצמה האלקית

התורה בלימוד ה' עבודת של מסוימת זמן לכמות

המצוות. ועסק

[והטעם:]

.äîöòì ïå÷éú äëéøö äðéà äîùðä éë
הקדושה הנשמה שירידת האריז"ל בכתבי מבואר

ובנפש גשמי בגוף להתלבש הזה, לעולם למטה

איזה לתקן היינו עצמה, הנשמה לצורך אינה הבהמית,

בנשמה אין למעלה בהיותה כי עצמה, בנשמה דבר

תיקון. שום צריכה אינה כן ואם חסרון, שום

.úéçöð àéäå ìéàåä
לעצמה" תיקון צריכה אינה ש"הנשמה לכך הטעם

אלקה חלק ממש, אלקות "היא שהנשמה לפי הוא

הפסד בה שייך שלא נצחית היא הנשמה ולכן ממעל",

תיקון. הצריך חסרון בה שאין מובן וממילא ח"ו,

úãçàúî àìà ,ïîæ úðéçáá úùáìúî äðéàå
.àåä êåøá óåñ ïéà øåàá äáöåç øå÷îá

ועוד: זאת

לנשמה שניתנה לומר כלל שייך לא מלכתחילה

של בהיותזמןקצבה כי למטה, להיות צריכה היא שבו
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c"agקמ i`iyp epizeax zxezn

אין אור עם בתכלית מאוחדת היא הרי למעלה הנשמה
"אין האור (כמו זמן מגדר למעלה היא ושם ב"ה, סוף

עצמו). סוף"

.íù åáùé åúëàìîá êìîä íò ù"îë
אמרו שם" ישבו במלאכתו המלך "עם הפסוק על
ישראל נשמות עם כביכול, נמלך, שהקב"ה רז"ל,
הן שהנשמות מובן ומזה העולם, את לברוא כשרצה
לא העולם בריאת קודם (שהרי הזמן מגדר למעלה

הזמן). ענין כל שייך

'åë øåùå äéøà éðô úðéçáî äç÷ìð àì àéä éë
úåîã ìòå úðéçáî àìà ,íãàáù úéîäáä ùôðë

.'åë íãà äàøîë úåîã àñëä
באור חוצבה ו"מקור ממש" "אלקות היא הנשמה
כשאר אינו הנשמות ששורש לפי ב"ה", סוף אין

ב (רק) ששרשן שבעולם העליונהמרכבהנפשות
הנשמה שורש אלא כו'"), ושור אריה "פני (מבחינת

" הנקראת האלקות מבחינת עצמו, באלקות "אדםהוא

המרכבה). מבחינת (שלמעלה

פירוש:

הכסא, דמות את שראה מפורש יחזקאל במרכבת
מלמעלה", עליו אדם כמראה דמות הכסא דמות "ועל
בדמות נבואה במראה ליחזקאל נגלה שהקב"ה היינו

" (שנקראת זו ומבחינה – אדם" הואאדם"מראה ("

שבאדם. האלקית הנפש שורש

äîäáä çåøå ,'åë äìòîì äìåòä àéä íãàä çåøå
,äðåéìòä õøàä úðéçáî àåäù ,õøàì äèîì úãøåé
àéä íãàä çåø ë"àùî ,éìâø íåãä õøàäå ù"îë

.'åë äåáâ ìòî äåáâå äìòî äìòî úðéçáá
העולה האדם בני "רוח בכתוב הפנימי הפירוש זהו

למטה היא היורדת הבהמה ורוח למעלה, ":לארץהיא

ממדת נמשכה הבהמה") ("רוח הבהמית הנפש
" הנקראת תחתונה) הכי (הספירה ארץהמלכות

ולפי רגלי". הדום "והארץ נאמר שעלי' העליונה",
בחינת – הבהמית הנפש את המחי' האלקי שהכח

לבחינת השורש גם הוא – ית' עלזמןמלכותו ומקום
בזמן וגבול בקצבה "נמשכה הבהמית הנפש גם כן

מוגבל";

היא האדם") ("רוח האלקית הנפש משא"כ
מעל "וגבוה שנאמר כענין זמן, מגדר מעלה למעלה

היא ("גבוה") עצמם העליונים שבעולמות גבוה",
") הזמן משורש שלמעלה גבוה").מעלמבחינה

אדמות עלי האדם לחיי הקצוב שהזמן מובן זה [ומכל

עצמה) (מצד שהרי עצמה, האלקית הנפש בשביל אינו

זמן:] בגדר אינה

åùôð åá ùáìúäì ïúéð íãàä ééç øôñî àìà
.úéîäáä

לחיות ימים של מסויים מספר רק לאדם שניתן וזה
בגדר (שהיא הבהמית הנפש בשביל הוא הזה, בעולם

זמן).

כלומר:

הזמן, מן למעלה היא עצמה מצד האלקית הנפש
בנפש להתלבש הזמן, בתוך "יורדת היא מקום מכל אך
שתכלית לפי בזמן", דוקא שהיא (הבהמית) החיונית
תיקון בשביל (לא היא הזה לעולם הנשמה ירידת
הבהמית. הנפש את ולתקן לזכך אלא) כנ"ל, עצמה,

זמן לנפש "שניתן יוצרו", "ימים נאמר זה ועל
לפי והוא ושנים, ימים בגוף, מלובשת שתהי' כמה

דוקא" הבהמית הנפש מהות

êøáúé åúîëç äøòéùù øôñîá åì íéáåö÷ åéðùå
úåçë êë ìë äðîî úåìòäì åùôðá úàùì ìëåéù

.íéìëä úøéáùá äîù åìôðù íéöåöéðå
אלקות של ש"ניצוצות" האריז"ל בכתבי מבואר
תהליך ידי (על הקליפה כוחות בתוך למטה "נפלו"
הכלים"), "שבירת הקבלה בספרי הנקרא מסוים
הגשמיים הדברים לכל וחיות כח נמשך אלו ומניצוצות
לגלות הזה, בעולם האדם עבודת וזוהי הזה. שבעולם
ב"שבי'" שהם הללו הקדושה ניצוצי את ו"להוציא"
למעלה ולהעלותם ולהחזירם הגשמיים הדברים בתוך

שרשם. אל

רבים כוחות יש שבאדם הבהמית בנפש והנה,
מניצוצות קדושה ניצוץ יש וחיות כח ובכל רב, וחיות

אלו.

מאבריו אחד ידי על מצוה מקיים האדם וכאשר
לצורך גופו בכוחות משתמש הוא הרי הגשמיים,
וחיות כחות באמת הם גופו שכוחות והיות המצוה,
המתלבשת "היא הבהמית הנפש (שהרי הבהמית נפשו
"נפש גם נק' היא ולכן הגוף", להחיות האדם בדם
פרטי כח "מתקן" הוא זה ידי שעל נמצא – החיונית")

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ממשיך הוא המצוה ידי על כי הבהמית, נפשו של זה

ידו שעל הבהמית מנפשו והכח אלקי, אור נפשו על

זה אור בקדושת ונכלל עולה המצוה את האדם קיים

בכח ה"שבי'" מן האלקי הניצוץ "נפדה" זה ידי (ועל

ניצוץ). אותו "נפל" שלתוכו דקליפה זה

אדמות, עלי האדם חיי דשני הקצבה ענין וזהו

"השערת" פי (על אדם לאותו הנצרכות השנים שהם

ניצוצות כל ואת הכוחות כל את לתקן ית') חכמתו

נמשכים ו"כשאין הבהמית בנפשו שיש הקדושה

הנפש חיי ימי כלין אז שיתבררו, ניצוצות עוד ויוצאין

בגוף". הבהמית

:ùãç çëå õåöð äìòúð íåé ìëáå
אדם של "יצרו רז"ל במאמר הפנימי הפירוש וזהו

עליו יוםמתגבר בגוףבכל מתדבק יום ש"בכל היינו ,"

חדש חייניצוץ של הימים "ומספר החיונית", נפש מן

מהרע". בירור שצריכים הניצוצין מספר הן הן האדם

כלומר:

כך על הםהאדםשנישכללותנוסף אדמות עלי
(ואת הכוחות את לברר כדי לו הדרוש הזמן כפי

זאת, עוד הנה הבהמית, שבנפשו מספרהניצוצות)

הכתובהימים לשון (כדיוק אדמות עלי לו שנקצבו
" כפיימים(הנ"ל) הוא הניצוצותיוצרו") מספר

מאחר – לברר שעליו הבהמית יוםשבנפשו שבכל

ניצוץ בו .חדשנדבק

" – המאמר שבתחילת השאלה מיושבת למה[ובזה

יום בכל ""מתפללים בגוף מתדבק יום בכל כי – ניצוץ?

ולתקנו,חדש לבררו מוטל האדם ועל הבהמית, מנפשו "

קרבנות (שכנגד התפלה עבודת ידי על הוא זה ובירור

ה', באהבת מתעורר האדם שבה יום, אותו של תקנוה)

להקב האהבה אש ""ורשפי זרהשורפיםה האש כח את "

(כנ לשרשה אותה ומעלים הבהמית א)]."דנפשו פרק ל

a wxt `vz ik d"c
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באהÂ‰�‰(יח) היא כי תיקון א"צ עצמה שהנשמה ידוע
בצרור שם צרורה שהיתה האצי' מעולם
שנק' הנה"ט את לתקן רק למטה ירדה ולא ממש החיים
דהיינו היא עליי' צורך זו וירידה בע"ח וכמ"ש נגה לבושי
ע"י עצמה מעלי' יותר האלקי' לנשמה גדול עילוי שיהיה
לנה"ט עליון ויחוד קדושה באור ותעלה ותברר שתזכך מה
באוי"ר גשמי' ולב המוח בהתפעלות לבוראה שמכיר
וכמ"ש ממש בפועל למס"נ שתבא עד וטבעיים שכליים
שמזה בפ"מ נפשך את נוטל אפי' נה"ט הוא נפשך בכל
גדול פלא וזה באחד שלה במס"נ לנשמה עליה יתרון יהיה
דמלאכים והתכללות בבטול למעלה מבואר שהרי לכאורה
לאין היש בטול הנק' וזהו דבי"ע במל' חוצבם במקור הוא
אלקי' השגה כח ערך עפ"י והוא כו' אותו המהו' האלקי'
הגסות בערך נה"ט עד הוא וכך כו' דממלא ביח"ת א' בכל
ביח"ת שלה התבוננות ע"י באוי"ר תתפעל היא שגם שבה
הגשמי ולב במוח שאת תוכל אשר כפי לאין היש בבטול
למס"נ מוכן הגשמיים ונפשו לבו שיהי' למס"נ שיגיע עד
האור צמצום בבחי' חוצב' למקור רק תעלה לא ואמנם

האלקי' הנשמה של מס"נ אבל העולמות בחיצוניות האלקי
כי ממלא דבחי' לאין היש בטול מהתבוננות בא זה אין
עצמו דאצילות הוי' בשם שמקורה מאחר כלל לזה א"צ
שם הוא השמש מנרתק שלמעלה כו' ומגן שמש דכתיב
עד בגלוי ב"ה אא"ס עצמות מאיר שבאצי' המסתיר אלקי'
ענין והוא ממש הוי' נר שנק' זו פרטית נשמה על שמאיר
איך דא"ס במהו"ע דע"ס ביח"ע בהשגת' במס"נ דביקותה
בו יחודם ואיכות המאציל לעצמות האצי' בין ערך שאין
לנשמה יבא דוקא ומזה וכה"ג בגחלת הקשורה כשלהבת

והתכלל הביטול שהוא שלה מס"נ איןעיקר בבחי' ות
היש ביטול בבחי' ולא כו' כנר עצמי בביטול עצמו דא"ס
הללו מס"נ מיני ב' בין ההפרש עיקר כל שזהו בלבד לאין
ביטול רק הוא דבשכמל"ו שיח"ת כידוע ובשכמל"ו דאחד
עצמו באין ביטול הוא ויח"ע האלקי לאין הנפרד היש
ע"י העיקר שיתעלה אפשר איך מאד יקשה ולפ"ז כנ"ל
יותר תעלה שעי"ז לנה"ט לברר הנשמה ירידת והוא הטפל
ביח"ע נכלל דנה"ט לאין היש דביטול שיח"ת מאחר כנ"ל

וד"ל: מנה מאתים בכלל שיש דנשמה
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ממשיך הוא המצוה ידי על כי הבהמית, נפשו של זה

ידו שעל הבהמית מנפשו והכח אלקי, אור נפשו על

זה אור בקדושת ונכלל עולה המצוה את האדם קיים

בכח ה"שבי'" מן האלקי הניצוץ "נפדה" זה ידי (ועל

ניצוץ). אותו "נפל" שלתוכו דקליפה זה

אדמות, עלי האדם חיי דשני הקצבה ענין וזהו

"השערת" פי (על אדם לאותו הנצרכות השנים שהם

ניצוצות כל ואת הכוחות כל את לתקן ית') חכמתו

נמשכים ו"כשאין הבהמית בנפשו שיש הקדושה

הנפש חיי ימי כלין אז שיתבררו, ניצוצות עוד ויוצאין

בגוף". הבהמית

:ùãç çëå õåöð äìòúð íåé ìëáå
אדם של "יצרו רז"ל במאמר הפנימי הפירוש וזהו

עליו יוםמתגבר בגוףבכל מתדבק יום ש"בכל היינו ,"

חדש חייניצוץ של הימים "ומספר החיונית", נפש מן

מהרע". בירור שצריכים הניצוצין מספר הן הן האדם

כלומר:

כך על הםהאדםשנישכללותנוסף אדמות עלי
(ואת הכוחות את לברר כדי לו הדרוש הזמן כפי

זאת, עוד הנה הבהמית, שבנפשו מספרהניצוצות)

הכתובהימים לשון (כדיוק אדמות עלי לו שנקצבו
" כפיימים(הנ"ל) הוא הניצוצותיוצרו") מספר

מאחר – לברר שעליו הבהמית יוםשבנפשו שבכל

ניצוץ בו .חדשנדבק

" – המאמר שבתחילת השאלה מיושבת למה[ובזה

יום בכל ""מתפללים בגוף מתדבק יום בכל כי – ניצוץ?

ולתקנו,חדש לבררו מוטל האדם ועל הבהמית, מנפשו "

קרבנות (שכנגד התפלה עבודת ידי על הוא זה ובירור

ה', באהבת מתעורר האדם שבה יום, אותו של תקנוה)

להקב האהבה אש ""ורשפי זרהשורפיםה האש כח את "

(כנ לשרשה אותה ומעלים הבהמית א)]."דנפשו פרק ל
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באהÂ‰�‰(יח) היא כי תיקון א"צ עצמה שהנשמה ידוע
בצרור שם צרורה שהיתה האצי' מעולם
שנק' הנה"ט את לתקן רק למטה ירדה ולא ממש החיים
דהיינו היא עליי' צורך זו וירידה בע"ח וכמ"ש נגה לבושי
ע"י עצמה מעלי' יותר האלקי' לנשמה גדול עילוי שיהיה
לנה"ט עליון ויחוד קדושה באור ותעלה ותברר שתזכך מה
באוי"ר גשמי' ולב המוח בהתפעלות לבוראה שמכיר
וכמ"ש ממש בפועל למס"נ שתבא עד וטבעיים שכליים
שמזה בפ"מ נפשך את נוטל אפי' נה"ט הוא נפשך בכל
גדול פלא וזה באחד שלה במס"נ לנשמה עליה יתרון יהיה
דמלאכים והתכללות בבטול למעלה מבואר שהרי לכאורה
לאין היש בטול הנק' וזהו דבי"ע במל' חוצבם במקור הוא
אלקי' השגה כח ערך עפ"י והוא כו' אותו המהו' האלקי'
הגסות בערך נה"ט עד הוא וכך כו' דממלא ביח"ת א' בכל
ביח"ת שלה התבוננות ע"י באוי"ר תתפעל היא שגם שבה
הגשמי ולב במוח שאת תוכל אשר כפי לאין היש בבטול
למס"נ מוכן הגשמיים ונפשו לבו שיהי' למס"נ שיגיע עד
האור צמצום בבחי' חוצב' למקור רק תעלה לא ואמנם

האלקי' הנשמה של מס"נ אבל העולמות בחיצוניות האלקי
כי ממלא דבחי' לאין היש בטול מהתבוננות בא זה אין
עצמו דאצילות הוי' בשם שמקורה מאחר כלל לזה א"צ
שם הוא השמש מנרתק שלמעלה כו' ומגן שמש דכתיב
עד בגלוי ב"ה אא"ס עצמות מאיר שבאצי' המסתיר אלקי'
ענין והוא ממש הוי' נר שנק' זו פרטית נשמה על שמאיר
איך דא"ס במהו"ע דע"ס ביח"ע בהשגת' במס"נ דביקותה
בו יחודם ואיכות המאציל לעצמות האצי' בין ערך שאין
לנשמה יבא דוקא ומזה וכה"ג בגחלת הקשורה כשלהבת

והתכלל הביטול שהוא שלה מס"נ איןעיקר בבחי' ות
היש ביטול בבחי' ולא כו' כנר עצמי בביטול עצמו דא"ס
הללו מס"נ מיני ב' בין ההפרש עיקר כל שזהו בלבד לאין
ביטול רק הוא דבשכמל"ו שיח"ת כידוע ובשכמל"ו דאחד
עצמו באין ביטול הוא ויח"ע האלקי לאין הנפרד היש
ע"י העיקר שיתעלה אפשר איך מאד יקשה ולפ"ז כנ"ל
יותר תעלה שעי"ז לנה"ט לברר הנשמה ירידת והוא הטפל
ביח"ע נכלל דנה"ט לאין היש דביטול שיח"ת מאחר כנ"ל

וד"ל: מנה מאתים בכלל שיש דנשמה
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ב"הÂ‰�‰ב) מא"ס אלהות חיות המשכת יש עוד
בחי' והוא ממש אחר ואופן דרך על בעולמות
שנעשה פנוי המקום לתוך דא"ס ממל' הנמשך וחוט הקו
דאצילות בכלים מתלבש הקו שהארת הצמצום ע"י
די"ס הנשמה באורות בבריאה גם ויורדים המסך ובוקעים
ורוח נפש באורות גם מתלבש ממנו דהארה והארה דבי"ע
ממש, אלהות ואינן נבראים שהם גם דבי"ע די"ס ובכלים
פרטי נברא בכל מתלבש מהקו דהארה דהארה והארה
בהם אשר וכל הימים וכמ"ש המאמרות י' ע"י להחיותו
הנק' הוא וכ"ז ו') ט' (נחמי' וגו' כולם את מחי' ואתה
לכולם ולא דילי' שיעורא לפום חד לכל שמאיר ממכ"ע
הצמצום ע"י שמאיר אלהות חיות בחי' שהוא לפי בשוה
הצמצום מן למעלה שהוא כמו האור עצמיות מערך ואינו
להאיר יכול ע"כ פ"ו הנ"ל במצוה כמ"ש בבע"ג שהוא
שבה א' שבכל בחכמה הנמצאים בכלי להתפס בגילוי
למדות, ומבינה לבינה נמשך ומהחכמה א"ס אור שורה
שבו בחכמה הוא אא"ס התלבשות עולם בכל וגם
נברא בכל אפי' וכן חלקיו לשאר אח"כ נמשך ומחכמה
יצר הרי באדם כמו חכמה בחי' יש דבר בכל כי פרטי
נפלאה חכמה שהוא הדם והילוך בסיבוב בחכמה האדם
ראשית החכמה נק' זה ולצד התכונה, חכמת בגלגלים וכן
הי"ס שאר על מעלתה נפלאה וע"כ הגילוי ראשית שבה
וכן הימנו משלמטה גדול בראש חלק הנוטל כל ועד"ז
באבי"ע ורגלים ראש נמצא ולכן מזה גבוה זה בעולמות
לכולם מאיר הרי לבד הסובב הארת הי' אילו משא"כ
יש עכשיו אבל המדריגות התחלקות בחי' הי' ולא בשוה
אבל בשוה א' לכל מאיר שהסובב אע"פ התחלקות בחי'
ימצא ערכו לפי נברא לכל שמאיר הממלא הארת מצד
מהסובב הוא החיות עיקר מ"מ שבאמת רק ההתחלקות,
יש המלאכים גם כי וצורה חומר יש נברא בכל כי והענין
נמשכת הנפש שהיא והצורה הרמב"ן כמ"ש גוף להם
ובחי' החומר התהוות להיות אבל הנ"ל הממלא מבחי'
ועלול עילה השתלשלות ע"י אופן בשום להיות א"א יש
להיות ולא בביטול בעילתו להתכלל העלול מטבע כי
אפי' וכן יכול כל שהוא הסובב הארת ע"י אלא יש בחי'
שיתמשך עד יש בבחי' החכמה התהוות להיות בספירות
עילה בבחי' הממלא מצד להיות א"א החסד ממנה אח"כ
הסובב ע"י אלא בעילתו להבטל העלול שמטבע ועלול
בהתהוות השפל בעולם זה יובן וביותר ית', רצונו הוא
רבוא שאפי' שור מפני הבהמות כמו גשמיים דברים
יועילו לא ועלול עילה והשתלשלות צמצומים רבבות

נפש אלא שבמרכבה רוחני שור מפני גשמי גוף להיות
יכול וכל הסוכ"ע ית' רצונו ע"י שזהו אלא לבד, הבהמה

המוחלט ואפס מאין יש יהילהוות ממאמר וכעד"ז ממש
חכם איזהו כמאמר רוחני אור החכמה בחי' שהיא אור
הולך בחשך והכסיל בגולם וכנגדו א') ל"ב (תמיד הרואה
גשמי' הארה התהוות ממנה נמנע אעפ"כ י"ד) ב' (קהלת
שז"ס עו"ע השתלשלות רבבות ע"י אפי' ואור דשמש
ממנו נמנע שאין יכול הכל ית' רצונו ע"י אלא הממלא
לגבי אלא יתכן לא המניעה כי ממש מאין היש התהוות
סרה ובזה נמצאת מניעה שום אין הא"ס לגבי אבל בע"ג
מרוחני' גשמית נתהווה איך על החוקרים ולאות קושיית
בכח הוא הגשמית התהוות באמת כי ביניהם יחס שאין
מובן ובזה כנ"ל עו"ע השתלשלות ע"י ולא לבד הא"ס
בעוה"ז האדם ירידת תכלית שהן מעשיות מצות מעלת
עיקר שמשם לפי הא"ס בעצמיות לעורר יפה כחם כי
ממשו רוב הרי דצח"מ כמו גשמי הנברא הרי כי התהוותן
הוא הרוחני' ובנמצאים מהסובב הנמשך הגשמי' הוא
הוא וישותו וחומרו מהממלא נמשך שמהותו להיפוך
עולמות לד' מאיר שהסובב שנת"ל ואע"פ בו, במיעוט
באמת כי מזה יותר מתפעל שזה הוא השינוי אבל בשוה,
חלילה הממלא באמצעות שלא מאיר שהסובב הכוונה אין
שהוא הוא וענינו הממלא ע"י מאיר שהסובב אלא חלילה
ועוז כח שנותן היולי כמו והוא בבע"ג פשוט א' אור
כל לאור להוציא דממכ"ע זו בהארה מוגבל בלתי
הפועל אל להוציאם עצמה מצד שנמנע מה פעולותיה
כל לפיכך כנ"ל. נתצמצמה כבר אלהית היותה שעם לפי
ממלא מבחי' המשכתו פי על מהותו שצ"ל מה כפי נברא
להוות דממלא בהארה סיפוק שאין שמה רק מתהוה כך
שרוצה מה שהוא הבבע"ג בכחו הסובב זה פועל
השפל העולם ולכן שמדבר כפי הטוב מדברו שיתהווה
הארת בצמצום בהשתלשלו' האחרון הוא שמציאותו
שיהי' האור מיעוט לפי גשמי להיות שמצטרך עד הממלא
עולם ובשאר ככה הסובב הארת בו פועלת הכלי ריבוי
גמל כמו טמאים דברים גם נתהוו ולכן ערכו, לפי א' כל
יורד רע ואין מהסובב נמשך שגופם אע"פ וארנבת שפן
שהסובב אלא מהממלא המשכותם באמת אבל מלמעלה
מתהוה הממלא הארת להיות שמצוה היולי כמו הוא
עשה הוי' חפץ אשר כל וז"ס כנ"ל, הגשמי' גם ממנה
ל"ג (תלים נעשו שמים ה' בדבר וכתיב ו') קל"ה (תלים
ה' בדבר כי לק"מ ובאמת אהדדי סתרי דלכאורה ו')
הוא ה' חפץ ע"י הנבראים כל נעשו הממכ"ע שהוא
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הארת בחי' והוא כנ"ל. דברו בקיום שרוצה הסובב
העולמות סיום שבעוה"ז ולפי הקו לתוך הגדול העיגול
ביניהם שאין הקו לסיום יותר לו קרוב הגדול העיגול הרי

עיגולי א"קרק דרגלי היושר בסיום מסתיים הקו כי א"ק
עיגולי אלא להא"ס ביניהם ואין אריך עיגולי שבוקעים
התהוות על מורה וזה כ') (סי' באגה"ק כמ"ש א"ק
הארת כי הממלא ע"י שזהו אלא דוקא מהסובב הגשמי'
שבעשי' באצי' ומתלבש הקו לסיום מאיר הגדול העיגול
מאין העשי' להוות דעשי' שבמל' הנשמה לאור ומשם
כלא העולמות שכל מעשיות מצות מעלת וז"ס כנ"ל, ליש
שאין כנ"ל הצמצום אחר שכולן לפי לגבייהו חשיבי'
זה ולצד כנ"ל הצמצום שלפני הסובב אור לגבי ערוך
ענין וכן א') י"ב (חגיגה תחלה נבראת ארץ האומר אמר
שם אלקים הוי' הזהר וז"ש תחלה במחשבה מעשה סוף

והם ממכ"ע ואלקים סוכ"ע הוא הוי' כי חד, וכולא מלא
כנ"ל, בממלא מאיר הסובב כי גמור יחוד מתייחדים
מה שהוא אלא ית' אלהותו הוא הממלא גם כי והיינו
בבחי' שמאיר מה הוא והסובב כביכול בצמצום שמאיר
דא אילין שמהן תרין מתייחדי' דכד וזש"ש גבול בלי
אלין שמהן תרין כדין חד, ביחודא ודא חד, ביחודא
מיוחדים בפ"ע א' כל גם שבאמת ור"ל חד, אתעבידו
הוא אחד ה' וז"ש כנ"ל אלהות ששניהם ב"ה בא"ס
אלא אלהות הוא שגם אחד הממכ"ע שמו וכמ"כ הסוכ"ע
בממלא מאיר הסובב ואח"כ עצמו שמצמצם מה שזהו
היחוד במצות הזהר פי' וזהו האלקים הוא הוי' כתיב ואז
ית' ממנו הנמשך וחיות באור היחוד בהפלאת האמת ע"ד
סובב בבחי' המאיר הוא ב"ה זולתו עוד שאין בעולמות
כנ"ל: בממלא שסובב וגם ממלא בבחי' המאיר הוא
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‰ÊÏÂ'פי אברהם, של בנים אתם הרי כן עשיתם אם אמר
נא' כי להיות עמלק, מחיית לזכור כן עשיתם אם
כן אמר מי ח"ו לאמר הלב, קרירות בבחי' קרך אשר בו
כ"כ, נפלא דבר זה אין בכך מה או דאש), זאגט וער (בל"א
הזה רע דחיית ע"י אזי דעמלק הרע בעיניו ורע זוכר ואם
הנצרך באופן המצות דמעשה הטוב עשיית ענין פועל
היינו יחד, המעלות שני יהי' ואז המצות, לקיום
ריח בחי' ולא הדבר עצם הוא המצות שע"י שההמשכה
ע"ד לזה כלי יהי' וגם האבות, של המצות קיום כמו לבד
צ"ל הי' שאצלם שמה האבות, של מ"ן העלאת של הזיכוך
הראוי', בכוונה המצוה עכשיו מקיים אם די עצומה במס"נ
כו'. המצווה שגדול ועושי' מצווים אנו הנה עכשיו כי
שהגם מצרי' של לשעבודה עצמיכם התקינו לאו ובאם
ארז"ל הנה אמנם במצרי', ישראל שנשתעבדו מצינו שלא
לפי מצרי' ע"ש נקראו הגליות וכל האומות שכל במד"ר
וגם במצרי'. נשתעבדו כי ונמצא לישראל, מצירי' שהם
שזהו ולבני' חומר בבחי' השעבוד בחי' יש ברוחניות
ליבון דא ובלבני' וחומר קל דא בחומר בזהר שאמרו
כו' ליהושע ומסרה מסיני תורה קבל משה והיינו הלכתא,
רק מחלוקת ביניהם שהי' הזוגות עד כלל מחלוקת הי' ולא
משנתרבו ואח"כ דאבות, במשנה שנת' לבד דברי' באיזהו
הגיעו שלא פי' צרכם, כל שמשו שלא והלל שמאי תלמידי
נתרבו אז צרכם כל בעבודה השימוש בענין בעבודתם
לזה שצריכי' בורי' על ההלכה את ללבן וצריכי' מחלוקת
שע"י וגם לאמיתו. הלכה הפסק שיצא עד עצומה יגיעה

הגוי' כל של הראשית שהוא עמלק מחיית זכירת העדר
ז' בחי' שהם הרעות מדות הז' בחי' בנפש מתעורר עי"ז
התורה לימוד בחי' הוא לזה העצה הנה כו', הכנעני אומו'
שפי' לבהמ"ד משכהו זה מנוול בך פגע אם וכמארז"ל
ולהדיחך להסיתך בך פגע ואם היצה"ר זה מנוול רש"י
לימוד בחי' הוא לבהמ"ד משכהו והישר, הטוב מדרך
בד"ה בלק"ת שפי' נימוח הוא אבן אם אפי' ואז התורה,
בחי' הוא האבן כלב לבו נעשה אם שאפי' השמים האזינו
חכמה, דבר מלקבל כאבן אטום לבו שנעשה הלב טמטום
צמא כל הוי וכמ"ש למי' נמשלה התורה כי נימוח הוא הנה
כשנוטפי' מ"מ וקלושי' רכי' שהם אם המי' וכמו למי', לכו
מ"מ קשה הוא שהאבן אם בהתמדה טיף טיף האבן על
מקום על האבן ונימח שנוטף מקום על נקב שיעשה פועל
בחי' להיות האבן לב את למחות פועלי' ד"ת כן ההוא,
ועי"ז לאלקות, ותשוקה אהבה בבחי' להיות הלב פתיחת
שז"ע לאלקות אהבה בבחי' להיות המתאוה כח את מהפך
ישוב היצה"ר שגם יצריך בשני לבבך בכל כו' ואהבת
ענין כל שזהו במ"א וכמ"ש לעיל, וכמ"ש ה' לאהבת
שעבוד לקבל עצמיכם התקינו וזהו בגוף. הנשמה ירידת
ובלבנים וחומר, קל דא בחומר ולבני' דחומר תורה עול

הלכתא. ליבון דא
‰�‰Â'כתי כמו"כ למ"ת זכו מצרי' שעבוד שע"י כמו

פי' נפלאות, אראנו מצרים מארץ צאתך כימי
פי' אלקיך ה' אנכי כתי' במ"ת דהנה פלאות, נו"ן נפלאות
ושיהי' הוי' ש' להיות נמשך שאנכי מי אנכי שמבחי'
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הארת בחי' והוא כנ"ל. דברו בקיום שרוצה הסובב
העולמות סיום שבעוה"ז ולפי הקו לתוך הגדול העיגול
ביניהם שאין הקו לסיום יותר לו קרוב הגדול העיגול הרי

עיגולי א"קרק דרגלי היושר בסיום מסתיים הקו כי א"ק
עיגולי אלא להא"ס ביניהם ואין אריך עיגולי שבוקעים
התהוות על מורה וזה כ') (סי' באגה"ק כמ"ש א"ק
הארת כי הממלא ע"י שזהו אלא דוקא מהסובב הגשמי'
שבעשי' באצי' ומתלבש הקו לסיום מאיר הגדול העיגול
מאין העשי' להוות דעשי' שבמל' הנשמה לאור ומשם
כלא העולמות שכל מעשיות מצות מעלת וז"ס כנ"ל, ליש
שאין כנ"ל הצמצום אחר שכולן לפי לגבייהו חשיבי'
זה ולצד כנ"ל הצמצום שלפני הסובב אור לגבי ערוך
ענין וכן א') י"ב (חגיגה תחלה נבראת ארץ האומר אמר
שם אלקים הוי' הזהר וז"ש תחלה במחשבה מעשה סוף

והם ממכ"ע ואלקים סוכ"ע הוא הוי' כי חד, וכולא מלא
כנ"ל, בממלא מאיר הסובב כי גמור יחוד מתייחדים
מה שהוא אלא ית' אלהותו הוא הממלא גם כי והיינו
בבחי' שמאיר מה הוא והסובב כביכול בצמצום שמאיר
דא אילין שמהן תרין מתייחדי' דכד וזש"ש גבול בלי
אלין שמהן תרין כדין חד, ביחודא ודא חד, ביחודא
מיוחדים בפ"ע א' כל גם שבאמת ור"ל חד, אתעבידו
הוא אחד ה' וז"ש כנ"ל אלהות ששניהם ב"ה בא"ס
אלא אלהות הוא שגם אחד הממכ"ע שמו וכמ"כ הסוכ"ע
בממלא מאיר הסובב ואח"כ עצמו שמצמצם מה שזהו
היחוד במצות הזהר פי' וזהו האלקים הוא הוי' כתיב ואז
ית' ממנו הנמשך וחיות באור היחוד בהפלאת האמת ע"ד
סובב בבחי' המאיר הוא ב"ה זולתו עוד שאין בעולמות
כנ"ל: בממלא שסובב וגם ממלא בבחי' המאיר הוא
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‰ÊÏÂ'פי אברהם, של בנים אתם הרי כן עשיתם אם אמר
נא' כי להיות עמלק, מחיית לזכור כן עשיתם אם
כן אמר מי ח"ו לאמר הלב, קרירות בבחי' קרך אשר בו
כ"כ, נפלא דבר זה אין בכך מה או דאש), זאגט וער (בל"א
הזה רע דחיית ע"י אזי דעמלק הרע בעיניו ורע זוכר ואם
הנצרך באופן המצות דמעשה הטוב עשיית ענין פועל
היינו יחד, המעלות שני יהי' ואז המצות, לקיום
ריח בחי' ולא הדבר עצם הוא המצות שע"י שההמשכה
ע"ד לזה כלי יהי' וגם האבות, של המצות קיום כמו לבד
צ"ל הי' שאצלם שמה האבות, של מ"ן העלאת של הזיכוך
הראוי', בכוונה המצוה עכשיו מקיים אם די עצומה במס"נ
כו'. המצווה שגדול ועושי' מצווים אנו הנה עכשיו כי
שהגם מצרי' של לשעבודה עצמיכם התקינו לאו ובאם
ארז"ל הנה אמנם במצרי', ישראל שנשתעבדו מצינו שלא
לפי מצרי' ע"ש נקראו הגליות וכל האומות שכל במד"ר
וגם במצרי'. נשתעבדו כי ונמצא לישראל, מצירי' שהם
שזהו ולבני' חומר בבחי' השעבוד בחי' יש ברוחניות
ליבון דא ובלבני' וחומר קל דא בחומר בזהר שאמרו
כו' ליהושע ומסרה מסיני תורה קבל משה והיינו הלכתא,
רק מחלוקת ביניהם שהי' הזוגות עד כלל מחלוקת הי' ולא
משנתרבו ואח"כ דאבות, במשנה שנת' לבד דברי' באיזהו
הגיעו שלא פי' צרכם, כל שמשו שלא והלל שמאי תלמידי
נתרבו אז צרכם כל בעבודה השימוש בענין בעבודתם
לזה שצריכי' בורי' על ההלכה את ללבן וצריכי' מחלוקת
שע"י וגם לאמיתו. הלכה הפסק שיצא עד עצומה יגיעה

הגוי' כל של הראשית שהוא עמלק מחיית זכירת העדר
ז' בחי' שהם הרעות מדות הז' בחי' בנפש מתעורר עי"ז
התורה לימוד בחי' הוא לזה העצה הנה כו', הכנעני אומו'
שפי' לבהמ"ד משכהו זה מנוול בך פגע אם וכמארז"ל
ולהדיחך להסיתך בך פגע ואם היצה"ר זה מנוול רש"י
לימוד בחי' הוא לבהמ"ד משכהו והישר, הטוב מדרך
בד"ה בלק"ת שפי' נימוח הוא אבן אם אפי' ואז התורה,
בחי' הוא האבן כלב לבו נעשה אם שאפי' השמים האזינו
חכמה, דבר מלקבל כאבן אטום לבו שנעשה הלב טמטום
צמא כל הוי וכמ"ש למי' נמשלה התורה כי נימוח הוא הנה
כשנוטפי' מ"מ וקלושי' רכי' שהם אם המי' וכמו למי', לכו
מ"מ קשה הוא שהאבן אם בהתמדה טיף טיף האבן על
מקום על האבן ונימח שנוטף מקום על נקב שיעשה פועל
בחי' להיות האבן לב את למחות פועלי' ד"ת כן ההוא,
ועי"ז לאלקות, ותשוקה אהבה בבחי' להיות הלב פתיחת
שז"ע לאלקות אהבה בבחי' להיות המתאוה כח את מהפך
ישוב היצה"ר שגם יצריך בשני לבבך בכל כו' ואהבת
ענין כל שזהו במ"א וכמ"ש לעיל, וכמ"ש ה' לאהבת
שעבוד לקבל עצמיכם התקינו וזהו בגוף. הנשמה ירידת
ובלבנים וחומר, קל דא בחומר ולבני' דחומר תורה עול

הלכתא. ליבון דא
‰�‰Â'כתי כמו"כ למ"ת זכו מצרי' שעבוד שע"י כמו

פי' נפלאות, אראנו מצרים מארץ צאתך כימי
פי' אלקיך ה' אנכי כתי' במ"ת דהנה פלאות, נו"ן נפלאות
ושיהי' הוי' ש' להיות נמשך שאנכי מי אנכי שמבחי'
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שע"י פי' עמכם ה' דיבר פב"פ וזש"ה אלקיך, בבחי'
כי עמכם הוי' ש' נעשה עי"ז עמכם ה' שדיבר הדבור
ש' נעשה שעי"ז והיינו מעשה, חשיב הקב"ה של דבורו
ביטול וה"ע החכמה ביטול בחי' הוא יו"ד בנה"א, הוי'
באורך והבנה השגה בחי' הוא ה' השכל, וסקירת הברקת
בחי' הוא אחרונה ה' כו', מדות בחי' הוא וא"ו ורוחב,
מן שלמעלה הרצון בחי' הוא יו"ד של וקוצו כו', הדיבור
שיבוא וכדי גילוי, בבחי' בנפש האירו מ"ת שע"י השכל
מעלמא ליבשה ים הפך קרי"ס צ"ל הי' זה גילוי לבחי'
כתי' לע"ל וכמו"כ במ"א. כמ"ש דאתגלי' לעלמא דאתכסי'
בינה בחי' הוא נהר נחלים, לז' והכהו הנהר על ידו והניף
שנבראו בינה שערי חמשי' בחי' והיינו והבנה, השגה

לעולם תורה קדמה שנה אלפי' ארז"ל הנה אמנם בעולם,
פלא אותיות אל"ף בינה, אאלפך חכ' אאלפך בחי' והיינו
מהשגה, מופלא הוא פלא אשר בבינה, פלא בחי' שיש
שהמה התורה פנימיות שז"ע שבתורה זו לבחי' לבוא ולכן
והיינו ההשגה, בחי' הוא הנהר על ידו והניף צ"ל מופלאי'
לבחי' נבוא ואז תהי', ליבשה וההבנה ההשגה אורך שכל
בחי' הם נחלי' לז' והכהו וענין מהשגה, שלמעלה הפלא
פי' נפלאות אראנו מאמ"צ צאתך כימי וזהו דעת"י, ז"ת
החומר ע"י כמו"כ למ"ת, זכו מצרי' שעבוד שע"י שכמו
ליבון דא ובלבני' וחומר קל דא בחומר שנשתעבדו ולבני'
בחי' היינו פלאות נו"ן נפלאות לראות נזכה הלכתא

כו'. שער שבכל הפלא בחי' הוא בינה אאלפך
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Ì�Ó‡ההתהוות כל דמקור ידוע דהלא מובן זה אין עדיין
הוא בפועל דההתהוות היות ועם הוי'. משם הוא
משם הוא ההתהוות אמיתת מקום מכל אלקים שם ידי על
ידי על שנתהווה ומה מהווה. לשון הוא דהוי' דוקא, הוי'
אלקים שם ידי על שנמשך הוי' מאור דוקא זהו אלקים שם
לומר בהכרח לכאורה כן ואם כו'. חד כולא ואלקים דהוי'
כן לא דאם הוי', בשם כן גם ישנם שנתהוו הפרטים שכל
וגם כו'. האמיתי מקורם הוא הוי' דהשם מאחר נתהוו מאין
הלא ונבראו, צוה הוא כי הוי' שם את יהללו כתיב הלא
ונבראו בבחינת שזהו אלא עצמו. הוי' משם גם נבראו
דלא סתימין עלמין בחינת התהוות והיינו וממילא, מאליו
בראשית שנאמר ומה כו', ונבראו נאמר זה שעל אתגליין
שם ידי על בנפעל הפועל כח התהוות בבחינת אלקים ברא
ומבואר כידוע כו', דאתגליין דעלמין נבראים היינו אלקים,
יש הרי דאתכסיא דעלמא בנבראים והרי מקומות. בכמה
וכמאמר נבראים התחלקות ריבוי בבחינת פרטים כמה בהם
ריבוי כן גם שם יש הרי כו', בים יש ביבשה שיש מה כל

בשםפ הלא ובאמת כו'. הוי' משם הוא והתהוותם רטים
המה אותיות הד' אשר וידוע אותיות, ד' בו יש הוי'
אותיות הד' כלל ובדרך מזה. זה מחולקות פרטיות מדריגות
יו"ד עשיה, יצירה בריאה אצילות עולמות הד' כוללים הוי'
ודרך בעשיה. אחרונה ה' ביצירה ו' בבריאה ה' באצילות
בריאה אצילות עולמות מהד' עולם בכל הוי' שם יש פרט

בחכמה יו"ד ההוא, שבעולם ספירות בהעשר עשיה יצירה
והמשכת הבאת סדר והוא במלכות. ה' בז"א ו' בבינה ה'
אלו אותיות ד' ידי על ועולם עולם בכל שנמשך האור
כו'. אלו מדרגות ד' ידי על האור הבאת אופן להיות שצריך
ובינה צמצום בחינת הוא חכמה ספירות, העשר ענין וזהו
ד' ובאמצעות שיתבאר, כמו כו' התפשטות בחינת הוא
כל מתהווה כו' והתפשטות צמצום בבחינת אלו אותיות
זה שמטעם ליש, מאין ההוא שבעולם והנבראים עולם
מאין המהווה מקור שהוא מהווה לשון הוי' זה שם נקרא
מדריגות חילוק כן גם הוי' בשם יש הרי כן ואם כו'. ליש
לשם הוי' שם בין ההפרש מה להבין צריך כן ואם פרטים.
אחד, הוא הוי' ושם רבים לשון כתיב אלקים דבשם אלקים,
אך כנ"ל. כו' חלוקות מדריגות יש הוי' בשם דגם מאחר
שכל אלא מדריגות פרטי בו יש הוי' דשם בכלל הוא הענין
כו'. והתכללות התאחדות בבחינת הם שבו המדריגות
פרטים ריבוי כאשר ההתכללות אמיתת דזהו לעיל ונתבאר
האחדות ידי ועל כו'. ממש אחד כדבר והם יחד מתאחדים
בהנבראים וההתכללות האחדות בחינת נעשה הוי' דשם
מכל ההתחלקות ריבוי בבחינת היותן דעם ונתהוו, שנמצאו

כו'. זה עם זה ומתכללים מתאחדים מקום
.¯ÂˆÈ˜עלמא ובפרט ההתהוות מקור הוא הוי' שם

שהם אלא מדריגות. חילוקי ובו דאתכסיא.
והתאחדות. בהתכללות
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שהאדם האדם, מנפש משל אין. נקרא ולכן לנבראים, מושג אינו הנברא, יש של האין ב': דרגה
מאין יש לבריאה ועלול עילה בין חילוק המציאות. ידיעת אלא הנפש, מהות משיג אינו עצמו

ׁשאינֹו‡Ì�Óד) ׁשם על "אין" נקרא הּנברא הּיׁש ׁשל האין »¿»ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּוא ׁשהּנברא מאין, יׁש ּבריאה ענין וזהּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻמּׂשג,
"אין", נקרא ולכן ּכלל מּׂשג אינֹו האלקי והּכח מרּגׁש, ְְְְְֱִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹֻֻיׁש
אינֹו, ּכאּלּו הינּו ּדאינֹו, אין ּפרּוׁשֹו זה "אין" ּגם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָונמצא
מּׂשיג ׁשאינֹו זה את הּנה והּנברא ּבּנבראים, מּׂשג ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשאינֹו
"אין" ּדפרּוׁש ּומּׂשג מּובן הלא זה עם אבל "אין", ְֲֲִֵֵֵֵֶָָָֹֻקֹורא
על זה "אין" לפרּוׁש ּכלל ּדֹומה אינֹו מּׂשג ׁשאינֹו ׁשם ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻעל
ּבדבר הּוא מקֹום ּתפיסת ּדהעּדר מקֹום, ּתֹופס ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשם
הּוא מּׂשג ּׁשאינֹו ּומה חׁשיבא, ּכלא והּוא מּמּנּו למּטה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהּוא
יׁש אדם ּדכל אלקּה אחזה ּומּבׂשרי מּמּנּו, ׁשּלמעלה ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבדבר
את ראה לא אדם ׁשּום הּנה זה ּבכל אֹותֹו, המחּיה נפׁש ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלֹו
אדם ׁשּבכל היֹות ועם הּנפׁש, מהּו מּׂשיג ואינֹו ׁשּלֹו ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנפׁש
הארת מן יֹותר לֹו וקרֹוב לֹו החביב ּדבר ׁשּום אין ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹהלא

מ אינֹו זה ּובכל הּגּוף, את המחּיה הארתהּנפׁש את ּׂשיג ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
העצם, את מּׂשיג אינֹו ּדהּכח והינּו אֹותֹו, ׁשּמחּיה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹהּנפׁש
הּוא הּמח ּדחמר הרּוחני, הּׂשכל הּוא והּמּׂשיג הּמבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּדהּנה
לעפר וׁשב נרקב הּוא מהּגּוף הּנפׁש ּובצאת ונפסד, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהוה
מתלּבׁש הּׂשכל וכח חי ׁשהּוא ּבזמן ּגם הּנה היה, ּכלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹוהיה
ּכח אם ּכי הּמח חמר אינֹו והּמבין הּמּׂשיג הרי הּמח ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֹּבחמר
אבל מּׂשיג, הּוא ּגם ּבּמח התלּבׁשּותֹו ידי על ורק ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָֹהּׂשכל,
התלּבׁשּות ּבעת ּכאׁשר ּכן אם הּׂשכל, ּכח הּוא הּמּׂשיג ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹעּקר
וידיעתֹו הּנפׁש, את מּׂשיג אינֹו הּמח ּבחמר הּׂשכל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹּכח
אם הּמהּות, הּׂשגת ולא הּמציאּות ידיעת רק הּוא ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָֹּבהּנפׁש
את מּׂשיג אינֹו ּבהּמח ׁשּמלּבׁש הרּוחני הּׂשכל ּגם הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּכן
העצם, את מּׂשיג אינֹו ּדהּכח והינּו מקֹורֹו, ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּנפׁש
ּכן הּנה מאין, יׁש הּוא ׁשהּנברא ּדכׁשם הּוא הּדבר ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָוטעם

מּמּנּו, והסּתר ּבהעלם הּוא אֹותֹו המחּיה וחּיּות ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָהאֹור
העֹולם את המחּיה וחּיּות אֹור ׁשּיׁש ּומּׂשיג יֹודע ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּנברא
ׁשהּנבראים ּדמה וזהּו הּוא, מה יֹודע ׁשאינֹו אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהּנבראים
ולא מּׂשג, ׁשאינֹו לפי הּוא "אין", ּבׁשם למקֹורם ְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻקֹוראים
על לֹומר אפׁשר ּדאי והּמציאּות, הּתפיסא העּדר ׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעל
העּדר ׁשם ּבּגּוף הּמתלּבׁשים הּנפׁש וכחֹות החּיּות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹמקֹור
ואי אֹותֹו, המחּיה ּדבר מציאּות הּוא ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָהּמציאּות,
זאת מּׂשיג ׁשאינֹו היֹות ׁשעם ּבּמציאּות, ׁשאינֹו עליו ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹיאמר
נמׁשכים הּכחֹות אי ּומרּגיׁש ּבמּוחׁש יֹודעֹו אבל ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹּבהבנתֹו
הרי הּׂשכל ּבכח ּוכמֹו הּכללית, הּנפׁש הארת ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּמקֹורם
לֹו ּדכׁשּנֹופלת לֹו, ׁשּקדם מקֹום מאיזה ׁשּנמׁש מרּגיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּוא
ׁשּתחּלה ּדבר לֹו ׁשּנתחּדׁש רק זה אין הרי ׂשכלית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמצאה
רק חדׁש, ּדבר לֹו ׁשּבא מרּגיׁש הּוא עֹוד אּלא מּזה, ידע ְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלא
הּמהּות, הּׂשגת ולא הּמציאּות ידיעת היא הּזאת ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָֹֹׁשהידיעה
המהּוה אלקי ּכח נברא לכל ׁשּיׁש הּנבראים ּבכל הּוא ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוכן

מּמּנּו והסּתר העלם ּבבחינת ׁשהּוא אּלא אֹותֹו ּדזהּוּומחּיה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
ועלּול ּדבעּלה מאין, יׁש לבריאה ועלּול עּלה ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָההפרׁש
"הׁשּתלׁשלּות", נקראת ולכן עּלתֹו, את מּׂשיג עלּול ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָהרי
זֹו אחּוזֹות הּטּבעֹות הרי טּבעֹות העׂשּויה הּׁשלׁשלת ְְֲֲֲֵֶֶַַַַַָָָָּכמֹו
הּטּבעת ּבעליֹונית קבּועה העליֹונה הּטּבעת ּדתחּתית ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָּבזֹו,
ּבתחּתית אחּוזה הּתחּתֹונה הּטּבעת ועליֹונית ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָָָהּתחּתֹונה,
ּדמּדֹות ועלּול עּלה ׁשהם ּומּדֹות ּבׂשכל הּוא וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָהעליֹונה,
ׁשּנעׂשה הּוא ּומהם ּבהּמּדֹות ּומתלּבׁשֹות מתּגּלֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַׁשּבּׂשכל
ּבדר הּוא העלּול ׁשל ׁשההתהּוּות והינּו ׁשּבּמּדֹות, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּׂשכל
ּבדר ׁשהּוא מהאין הּמתהּוה ּבּיׁש ּכן ּׁשאין מה ,הער ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָקרּוב

להּיׁש. מּׂשג אינֹו ולכן ערֹו ְְֲֵֵֵֵַָָֻאין
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הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד נחלה תרנ"א בחורף

חדשים, כשני והומשך בערך כסלו בסוף חום, במחלת

לו. הוקל כן ואחרי כבדים, היו הראשונים שבועות שני

וכשלשה במטה היום רוב היה שבועות שלשה אך

עיונית. עבודה כל לו נאסרה ימים חודש או שבועות

יושב הייתי הרוב על כי למדתי, מעט חליו בימי

ובוכה, מתפלל ובוכה, תהלים אומר הייתי ובוכה, בחדרי

חרדה נפלה עלי אך כך, כל גדולה היתה לא מחלתו

זה עולם של ריבונו חולה, אבא חשיכה, אימה גדולה,

שנים שתי במשך כי אב, לי שיש ומחצה שנה רק עתה

ימים על לסירוגין שבא הפעמים ארבע לולי הקודמות,

חולה. אבא ועתה אב, עיקר שוכח הייתי אחדים

השכם רצתי הקריזיס, על כשחכינו הימים באחד
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שהאדם האדם, מנפש משל אין. נקרא ולכן לנבראים, מושג אינו הנברא, יש של האין ב': דרגה
מאין יש לבריאה ועלול עילה בין חילוק המציאות. ידיעת אלא הנפש, מהות משיג אינו עצמו

ׁשאינֹו‡Ì�Óד) ׁשם על "אין" נקרא הּנברא הּיׁש ׁשל האין »¿»ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּוא ׁשהּנברא מאין, יׁש ּבריאה ענין וזהּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻמּׂשג,
"אין", נקרא ולכן ּכלל מּׂשג אינֹו האלקי והּכח מרּגׁש, ְְְְְֱִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹֻֻיׁש
אינֹו, ּכאּלּו הינּו ּדאינֹו, אין ּפרּוׁשֹו זה "אין" ּגם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָונמצא
מּׂשיג ׁשאינֹו זה את הּנה והּנברא ּבּנבראים, מּׂשג ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשאינֹו
"אין" ּדפרּוׁש ּומּׂשג מּובן הלא זה עם אבל "אין", ְֲֲִֵֵֵֵֶָָָֹֻקֹורא
על זה "אין" לפרּוׁש ּכלל ּדֹומה אינֹו מּׂשג ׁשאינֹו ׁשם ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻעל
ּבדבר הּוא מקֹום ּתפיסת ּדהעּדר מקֹום, ּתֹופס ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשם
הּוא מּׂשג ּׁשאינֹו ּומה חׁשיבא, ּכלא והּוא מּמּנּו למּטה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהּוא
יׁש אדם ּדכל אלקּה אחזה ּומּבׂשרי מּמּנּו, ׁשּלמעלה ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבדבר
את ראה לא אדם ׁשּום הּנה זה ּבכל אֹותֹו, המחּיה נפׁש ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלֹו
אדם ׁשּבכל היֹות ועם הּנפׁש, מהּו מּׂשיג ואינֹו ׁשּלֹו ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנפׁש
הארת מן יֹותר לֹו וקרֹוב לֹו החביב ּדבר ׁשּום אין ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹהלא

מ אינֹו זה ּובכל הּגּוף, את המחּיה הארתהּנפׁש את ּׂשיג ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
העצם, את מּׂשיג אינֹו ּדהּכח והינּו אֹותֹו, ׁשּמחּיה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹהּנפׁש
הּוא הּמח ּדחמר הרּוחני, הּׂשכל הּוא והּמּׂשיג הּמבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּדהּנה
לעפר וׁשב נרקב הּוא מהּגּוף הּנפׁש ּובצאת ונפסד, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהוה
מתלּבׁש הּׂשכל וכח חי ׁשהּוא ּבזמן ּגם הּנה היה, ּכלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹוהיה
ּכח אם ּכי הּמח חמר אינֹו והּמבין הּמּׂשיג הרי הּמח ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֹּבחמר
אבל מּׂשיג, הּוא ּגם ּבּמח התלּבׁשּותֹו ידי על ורק ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָֹהּׂשכל,
התלּבׁשּות ּבעת ּכאׁשר ּכן אם הּׂשכל, ּכח הּוא הּמּׂשיג ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹעּקר
וידיעתֹו הּנפׁש, את מּׂשיג אינֹו הּמח ּבחמר הּׂשכל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹּכח
אם הּמהּות, הּׂשגת ולא הּמציאּות ידיעת רק הּוא ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָֹּבהּנפׁש
את מּׂשיג אינֹו ּבהּמח ׁשּמלּבׁש הרּוחני הּׂשכל ּגם הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּכן
העצם, את מּׂשיג אינֹו ּדהּכח והינּו מקֹורֹו, ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּנפׁש
ּכן הּנה מאין, יׁש הּוא ׁשהּנברא ּדכׁשם הּוא הּדבר ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָוטעם

מּמּנּו, והסּתר ּבהעלם הּוא אֹותֹו המחּיה וחּיּות ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָהאֹור
העֹולם את המחּיה וחּיּות אֹור ׁשּיׁש ּומּׂשיג יֹודע ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּנברא
ׁשהּנבראים ּדמה וזהּו הּוא, מה יֹודע ׁשאינֹו אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהּנבראים
ולא מּׂשג, ׁשאינֹו לפי הּוא "אין", ּבׁשם למקֹורם ְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻקֹוראים
על לֹומר אפׁשר ּדאי והּמציאּות, הּתפיסא העּדר ׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעל
העּדר ׁשם ּבּגּוף הּמתלּבׁשים הּנפׁש וכחֹות החּיּות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹמקֹור
ואי אֹותֹו, המחּיה ּדבר מציאּות הּוא ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָהּמציאּות,
זאת מּׂשיג ׁשאינֹו היֹות ׁשעם ּבּמציאּות, ׁשאינֹו עליו ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹיאמר
נמׁשכים הּכחֹות אי ּומרּגיׁש ּבמּוחׁש יֹודעֹו אבל ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹּבהבנתֹו
הרי הּׂשכל ּבכח ּוכמֹו הּכללית, הּנפׁש הארת ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּמקֹורם
לֹו ּדכׁשּנֹופלת לֹו, ׁשּקדם מקֹום מאיזה ׁשּנמׁש מרּגיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּוא
ׁשּתחּלה ּדבר לֹו ׁשּנתחּדׁש רק זה אין הרי ׂשכלית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמצאה
רק חדׁש, ּדבר לֹו ׁשּבא מרּגיׁש הּוא עֹוד אּלא מּזה, ידע ְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלא
הּמהּות, הּׂשגת ולא הּמציאּות ידיעת היא הּזאת ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָֹֹׁשהידיעה
המהּוה אלקי ּכח נברא לכל ׁשּיׁש הּנבראים ּבכל הּוא ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוכן

מּמּנּו והסּתר העלם ּבבחינת ׁשהּוא אּלא אֹותֹו ּדזהּוּומחּיה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
ועלּול ּדבעּלה מאין, יׁש לבריאה ועלּול עּלה ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָההפרׁש
"הׁשּתלׁשלּות", נקראת ולכן עּלתֹו, את מּׂשיג עלּול ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָהרי
זֹו אחּוזֹות הּטּבעֹות הרי טּבעֹות העׂשּויה הּׁשלׁשלת ְְֲֲֲֵֶֶַַַַַָָָָּכמֹו
הּטּבעת ּבעליֹונית קבּועה העליֹונה הּטּבעת ּדתחּתית ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָּבזֹו,
ּבתחּתית אחּוזה הּתחּתֹונה הּטּבעת ועליֹונית ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָָָהּתחּתֹונה,
ּדמּדֹות ועלּול עּלה ׁשהם ּומּדֹות ּבׂשכל הּוא וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָהעליֹונה,
ׁשּנעׂשה הּוא ּומהם ּבהּמּדֹות ּומתלּבׁשֹות מתּגּלֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַׁשּבּׂשכל
ּבדר הּוא העלּול ׁשל ׁשההתהּוּות והינּו ׁשּבּמּדֹות, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּׂשכל
ּבדר ׁשהּוא מהאין הּמתהּוה ּבּיׁש ּכן ּׁשאין מה ,הער ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָקרּוב

להּיׁש. מּׂשג אינֹו ולכן ערֹו ְְֲֵֵֵֵַָָֻאין

.`"yz ,ybie zyxt zay

•

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

mixeaic ihewl

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד נחלה תרנ"א בחורף

חדשים, כשני והומשך בערך כסלו בסוף חום, במחלת

לו. הוקל כן ואחרי כבדים, היו הראשונים שבועות שני

וכשלשה במטה היום רוב היה שבועות שלשה אך

עיונית. עבודה כל לו נאסרה ימים חודש או שבועות

יושב הייתי הרוב על כי למדתי, מעט חליו בימי

ובוכה, מתפלל ובוכה, תהלים אומר הייתי ובוכה, בחדרי

חרדה נפלה עלי אך כך, כל גדולה היתה לא מחלתו

זה עולם של ריבונו חולה, אבא חשיכה, אימה גדולה,

שנים שתי במשך כי אב, לי שיש ומחצה שנה רק עתה

ימים על לסירוגין שבא הפעמים ארבע לולי הקודמות,

חולה. אבא ועתה אב, עיקר שוכח הייתי אחדים

השכם רצתי הקריזיס, על כשחכינו הימים באחד

של מגזע היה (הוא ליבליס זלמן ר' אל ליל בעוד בקר
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בכל ותמיד האהל ושמש מיאנוביץ', זצ"ל מהרי"ל דודנו

ובקשתיו הקדוש) האהל ואל למקוה, הולך היה יום

לא איש כי יבטיחני ואשר האהל, אל שיקחני בתחנונים

מזה. ידע

כי ידע גם מאד, לי נוגע הדבר כי בי הכיר זלמן ר'

פעמים זה וכי רחמים דורש אבא של הבריאות מצב

לח ותבדל באהל הרבנית זקנתי אמי כבוד ייםהיתה

ומלא תי' הרבנית מורתי אמי כבוד גם ארוכים טובים

בקשתי.

היה לעיר חוץ ובבואינו גדול, קור רב, היה השלג

ואיש הקומה קצר שהיה הגם זלמן ר' אותי. דוחף הרוח

אנכי כן לא חזקים, בצעדים לו הלך זה בכל אבל שיבה,

באתי רב ובעמל נכשלתי וצעד צעד כל על כמעט אשר

הקדוש. האהל אל

ונחלי התרגשה הקטנה לבי הדלת, פתחתי טרם עוד

קברי ראיתי פנימה, כשנכנסתי מעיני. התפרצו דמעות

החרישית, השקיטה אותם. המכסה הדק והשלג הקדש,

יכול אינני אחזתני, רעדה המתים, ברכת הברכה, אמירת

בוכה, הנני רק אומרם, ואינני התהלים פסוקי לאמר

חולה, אבא כי העפר ישני לפני הנני מספר חולה, אבא

זה אבא וחולה, במטה שוכב וצדיק חסיד שהוא זה אבא

הוא אשר וחצי שנה רק וזה יחיד בן רק לו יש אשר

בקשו האלקים, אל התפללו חולה, הוא � מדריכני

במהרה. יתרפא כי רחמים

הנר את הדלק לי ואומר זלמן, ר' אלי נגש כך בתוך

ומסיים לשון", ב"מענה לי ומראה זה נוסח ואמור הלזה

שהם הקדושים הצדיקים זקניך מאת רחמים בקש לאמר

וישאר ירחמהו כי החולה, אביך בעד רחמים יבקשו

בחיים.

צדיקים זקניי, מר: בקול ואצעק דכאוני אלה דבריו

בחיים, ישאר אשר השם את בקשו חולה, אבא קדושים,

רב. בכי ובכיתי תמים, יהודי להיות וידריכני בריא, יהיה

זלמן, ר' אשר עד השבור לבבי רגשי התגברו לרגע מרגע

והוציאני בידי לקחני רב, בכי בכה בעצמו כי הגם

מהאהל.

כבר אבל הארץ, על יצא לא השמש עוד האיר, היום

ואנכי במהירות הולך זלמן ר' השוק, ככר אל מתקבצים

חפץ מזיעה, רטוב גופי וכל רץ הנני עיפותי על הבט מבלי

זלמן ר' גם אבא, של מצבו מה להיוודע הביתה לבוא הנני

ר' פגשנו בראם רחוב להתחלת בבואינו פסיעותיו. ממהר

במרחק ז"ל, דן אברהם ר' ואחיו הקצב ז"ל מאיר חיים

באים אנו להשי"ת, תודה צועקים: אמה כחמשים

ביקרו [המשבר]. הקריזיס היה עתה וזה מה"חצר"

ובא חרקוב מסביבות יהודי היה הוא � ברודא הרופאים

הוא � ובאגאראדסקי � גדול רופא והיה לליובאוויטש,

שנה, כשבעים זקן מומחה, רופא רוסי־פולני, רופא

אמרו ושניהם � הייבענטאל המפורסם הרופא מתלמידי

יאריך שלנו הוא לא־ל תהלה ועתה הקריזיס, היה כי

ימיו. השי"ת

איש אין בבית, שמחה והנה באתי הביתה, רצתי אנכי

מורתייו אמי כבוד אותי, שואל מי ואין הייתי, איה דע

רבים נקבצו הראשונים ובחדרים אבא בחדר תי' הרבנית

רז"א דודיי הרבנית, זקנתי אמי כבוד שם משפחתנו, מבני

דבורה דודותיי ליב, משה ור' רמ"מ טובים לחיים ויבדלו

תי'. מושקא וחי' בתי' טובים לחיים ותבדל בתי' לאה,

הנני תאב אבא, של לחדרו להיכנס במאד הנני חפץ

אין אבל ראיתיו, לא כשבועיים זה אשר אבא פני לראות

ניסן ר' מורי גם היה בבית הנמצאים ובין אותי, מניחים

באהל, הייתי כי לו אספר אשר טוב כי ואתבונן ז"ל

אבא. של בריאותו לטובת עתה לעשות מה לי יגיד ואפשר

ככל לו ואספרה בלט, אתו ואדרבה מורי אל ואקרב

� שאלני � ועתה עשיתי, טוב כי לי ויאמר עשיתי, אשר

עדיין שתית לא אם � עניתי � לא חמין, שתית כבר האם

היום כל תאכל ולא תשתה לא � מורי אומר � חמין

כן ואחרי במנין ותתפלל להתפלל תלך עתה ותתענה,

תעשה. מה לך אגיד

והבטיחני סודי, את יגלה לא אשר מורי, את בקשתי

כפי היום סדר בכל וקיימתי להתפלל, ואלך זה, על

מורי. לי שהגיד

פעלה הקדושים אבותי באהל תפלתי כי לי, היה ברור

עוד לילך חפצתי ומאד האלקים, מאת והרחמים החסד

ימהר כי רחמים ולבקש הקריזיס היה כי להודיעם הפעם

זאת. להגיד יראתי אבל שלמה, ברפואה רפואתו השי"ת

ואנכי הרופאים, התועדות נועדה החמישית בשעה

לא זאת בכל בציבור ערבית התפללתי כבר כי הגם

הרופאים יצאו הששית לשעה וקרוב מאומה טעמתי

כי אומרים שניהם צהובות, ופניהם אבא של מחדרו

סר החום גם ועברה, חלפה המחלה טוב, בכי עבר היום

שלימה. ומנוחה מסודרה הנהגה דרוש ועתה כולו,

כי במאד, אותי מחבב היה באגאראדסקי הרופא

� ל"ע � הייתי יאלטה) נסיעת (לפני חמש בן בהיותי

הייתי ואנכי אותי, ריפא והוא מסוכן, גם גדול, חולה

ושארי המרפא סמי בלקיחת פקודיו כל בדיוק ממלא

הזה. הדייקני הרופא של לבו לקחתי בזה אשר הנהגות

� באגאראדסקי הרופא אותי שואל � עצב אתה מה

בריא, יהיה ימים איזה ועוד מתרפא אביך לא־ל תודה

עלינו עתה חברי ואומר, ברודא הרופא חברו אל ופונה

ומנוחה. שתיה במאכל, החולה של הנהגתו סדר להעריך

� הרופאים אל אני אומר � מאד מתגעגע הנני

ראיתיו, לא אשר שבועות כשני זה כי אבא, את לראות

לראות הנני וכוסף לחדרו, להיכנס נתנוני לא העת כל כי
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ברו מאדהרופא מכבד היה אומנתו, מלבד הנה דא

אאמו"ר כ"ק להוד נאמן אוהב והיה משפחתנו, כל את

בביקור, אליו בא היה פעמים כמה כי בפרט, הרה"ק

מחקר, ואוהב תבונות איש היה כי בחדרו, אליו ביחוד

שונים. מדע בעניני שוחחים היו ושתים פעם ולא

אבא, של לחדרו לו וילך ממקומו עמד ברודא הרופא

חמין לשתות וישב חזרה ויבוא רגעים כעשרה ויתמהמה

עם תה לשתות אוהב שהיה באגאראדסקי הרופא עם

כולם על אשר הבית, אנשי עם וישיחו רב ונופת חלב

צוהל. אור שרה

אבא של בריאותו במצב הטוב בהשינוי השם חסד

משרתינו גם אלא משפחתנו בני מיבעי לא כל, בפני הוכר

פנים הזקן המשרת מרדכי יוסף גם החצר, באי וכל

סר. התמידי וזעפו לו אחרות

***

פשוט אדם של לטיפוסו מיוחד פרק לייחד היה ראוי

בא הוא בליובאוויטש. שלמה תקופה חי אשר זה, וכשר

צדק" "צמח הרב הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד את לשרת

� מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד הולדת טרם עוד

תרנ"ח. חורף עד

היה שנים ושבע ששים כי לחשוב יש שנים במספר

ומולקה פשוט, אדם היה כי ואם רבנו, בבית מרדכי יוסף

� באזניו ושמע בעיניו שראה מה אבל חסרונות, בכמה

גליון. עלי להיכתב אפשרי בלתי ועושר גדול רכוש הוא

דברים מספר היה אשר בו היתה טובה אחת מדה

(דיבור, דיבור כל על היה, נפלא זכרון בעל כהוויתם,

ושמות הזמן, המקום, שם מזכיר היה מקרה, או מעשה,

הדבר היה ביום בו כאילו גמור בדיוק הכל האנשים,

ההוא.

ולנקות התנורים להסיק פשוטה שירות היתה עבודתו

שום בלי בא היה עת בכל אשר לו גרם זה אבל החדרים,

שמדברים. מה ושמע שראה מה ראה שאלה,

השנים בשתי זה מרדכי מיוסף סבלתי הרבה

שמעתי מאד הרבה הרבה, זאת בגלל אבל המרורות,

ואדע בדמי וקלוטים במוחי קבועים הסיפורים ממנו,

המקום אין אך ביותר, ומדוייקים המה כנים כי נאמנה

בעזה"י. עת יבוא ובטח לרושמם, גורמים הזמן ואין
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מרוחק היה חב"ד, חסידות מייסד של אביו בעתיד להיות אותו הועידה העליונה שההשגחה ברוך,

שהה כאשר במיוחד זה היה מאחרים. - יחוסו על פרטים להיוודע נאלץ שהיה עד כלֿכך ממשפחתו

משותפת עבודה כדי תוך החסידות על רב ידע שאב ממנו שאול, יצחק ר' ידידו בחברת בדוברומיסל

משפחתו. על הידיעות את לו שסיפק הוא זה צעיר חסיד בנפחיה.

ושבביתו בוויטבסק שדר קדיש, ר' דודו על פרטים רוח, בקורת גם אך בפליאה ברוך, שמע כך

לנישואיה. עד לאה דבורה אחותו היתה

על שנקרא ברוך של אמו אבי בטלן, ברוך ר' של אחיו שהיה מי דוד, ר' של בנו היה קדיש ר'

פרקים - השאר בין לעיל, עליו (ראה ברוך משפחת כל של לשעבר מגוריה מקום בפוזנא, שחי שמו,

צ"ג). פ',

הבעלֿשם יואל, רבי של מתלמידיו והיה המקובלים למחנה בטלן, ברוך ר' כאחיו השתייך, דוד ר'

יחד מפוזנא. מיל 15 במרחק שנמצא בכפר התגורר דוד ר' מאחיו. שונה היה מנהגו אך מזמושטש,

שקיבלוה כפי הקבלה בדרך שהלכו מקובלים אלה היו בחקלאות. שם עסק נוספים יהודים מספר עם

מקובלים. ברובם שהיו ופורטוגל, ספרד יוצאי אבותיהם מאבות

האדמה עובדי המקובלים והתבודדות. פרישות של בכיוון היתה ההם בימים המקובלים התנהגות
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ברו מאדהרופא מכבד היה אומנתו, מלבד הנה דא

אאמו"ר כ"ק להוד נאמן אוהב והיה משפחתנו, כל את

בביקור, אליו בא היה פעמים כמה כי בפרט, הרה"ק

מחקר, ואוהב תבונות איש היה כי בחדרו, אליו ביחוד

שונים. מדע בעניני שוחחים היו ושתים פעם ולא

אבא, של לחדרו לו וילך ממקומו עמד ברודא הרופא

חמין לשתות וישב חזרה ויבוא רגעים כעשרה ויתמהמה

עם תה לשתות אוהב שהיה באגאראדסקי הרופא עם

כולם על אשר הבית, אנשי עם וישיחו רב ונופת חלב

צוהל. אור שרה

אבא של בריאותו במצב הטוב בהשינוי השם חסד

משרתינו גם אלא משפחתנו בני מיבעי לא כל, בפני הוכר

פנים הזקן המשרת מרדכי יוסף גם החצר, באי וכל

סר. התמידי וזעפו לו אחרות
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התבודדות. של לדרך רבה במדה דומה היה חייהם אורח אך מוחלטת, בצורה התבודדו לא פוזנא שליד
אחרים. מגעים ביניהם קיימו ולא כמעט אך התפלות, כל את בציבור יחד התפללו אחד שמצד כך

ברוך ר' כאחיו שלא נדירות, לעתים רק אליו נסע אך בעלֿשם יואל רבי מעריצי על נמנה דוד ר'
קבוע. באופן רבו אל נוסע שהיה

- תוצרתם את להוביל צריכים היו לא הם בסביבה. היטב מוכרים היו החקלאים וחבריו דוד ר'
אל מגיעים היו הקבועים לקוחותיהם אותה. למכור כדי הסמוכות הערים אל - וצמר פירות תבואות,

סחורתם. את ונוטלים כפרם

תוצרת כל את לקנות שהציע מפראג סוחר לשם בא הישוב, של לקיומו שנים עשר כעבור פעם,
כד לאסיפה התכנסו המקובלים האכרים ביותר. נכבד ובמחיר אחת בבת אתהכפר לקבל אם להחליט י

שהיו הזעירים בסוחרים תפגע המוצעת העיסקה כי טענו השוללים חלוקות. היו הנוכחים דעות ההצעה.
המלמדים ושני הישוב זקני להכרעת הענין נמסר דבר של בסופו לחלקים. הסחורה את מהם קונים
סוחרי בפרנסת לפגוע לא כדי שבה, הפיתוי למרות ההצעה את לדחות יש כי קבעו הללו שם. שהיו

הסביבה.

הידיעה התפשטה בפראג, שם, מפראג: הסוחר של המפתיעה להצעתו הסיבה נודעה יותר מאוחר
דבר כל כי נמסר לאוזן מפה מיוחד. במזל מבורכת החיים", "ארץ היה ששמו הנידון, הישוב תוצרת כי
יצרן פרץ, ר' כי העובדה היתה שסופרו הנפלאות סיפורי בין הצלחה. עמו מביא הכפר מיבול שבא
או ארבע פי גדולה כמות המקובלים אצל שקנה והדגן האדמה מתפוחי מפיק היה החריף, המשקה
ר' על היה אחר סיפור הרגיל. מן וטעים משובח המופק המשקה היה לכך ונוסף הרגיל, מן חמש

החיים". ב"ארץ שנרכש הטווי והפשתן הצמר מן שהתעשר החנווני שמעון

הישוב אל מירוץ כמעט והחל החיים", "ארץ לתוצרת ביקוש נוצר לפוזנא הסיפורים הגיעו כאשר
להמשיך העדיפו הם אך מכך, ולהתעשר מחיר כל לקבוע יכולים היו המקובלים תוצרתו. לקנות כדי

הקודמים. במחירים הקבועים לסוחרים התוצרת את למכור

למקובלים הציע הוא החיים". "ארץ בגבול אדמה שטח ורכש התחכם בפוזנא מסויים סוחר
יימסרו הרווחים מן מסוימים אחוזים ורק להם תהיה התוצרת תמורת כשכל לעצמם אדמתו את שיעבדו

הצעתו. את דחו המקובלים השקעתו. תמורת לו

והשני הדרדקי, מלמד נפתלי, ר' היה אחד הכפר. לילדי תורה שהרביצו מלמדים שני דרו זה בישוב
הנערים לפני שיעור משמיע שהיה הזקן, קאפל יעקב ר' שם היה כך על נוסף הגמרא. מלמד שמעון, ר'

מזמושטש. הבעלֿשם מחסידי מקובלים, היו שלשתם יותר. המבוגרים

בתלמידיהם הקבלה רוח את החדירו המלמדים אך קבלה, הנערים למדו לא עשרה שמונה גיל עד
ובמדות סיפרו, שהמלמדים חז"ל באגדות ביטויים את מצאו הדברים האמור. לגיל הגיעם לפני הרבה
התחלת עם מיד תלמידיו, בקרב להחדיר השתדל נפתלי, ר' הדרדקי, מלמד כבר בהם. שנטעו הטובות

קדושה. ישנה עצמן באותיות כי התחושה את האלףֿבית, לימוד

אותן הן האלףֿבית, את לומדים "אתם - לילדים אומר נפתלי ר' היה - שלי", קדשים "צאן
משה עבדו עלֿידי ישראל לעמו תורתו את נתן ובהן העולם, את הקב"ה ברא שבהן הקדושות האותיות

רבנו".

מי של משמו תורה חידושי כשאומרים כי תלמידיו באזני משנן היה הגמרא מלמד שמעון, ר'
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כי חז"ל לנו הורו ולכן בגןֿעדן, מתענגת ונשמתו בקבר מדובבות שפתותיו האמת בעולם שנמצא
והאמוראים הקדושים התנאים לנגדו. השמועה בעל את לראות צריך אומרו בשם שמועה האומר

בנוכחותם. ויראה באימה להיות ועלינו אתנו נמצאים לומדים, אנו תורתם שאת הקדושים,

והוא בישוב, המקובלים מגדולי לאחד נחשב דוד ר' אביו קדיש. ר' נולד החיים", ב"ארץ כאן,
בנסתר. והן בנגלה הן כגדול הוכר

צער או שמחה באירועי חלק נטל הוא התרגז. לא מעולם ומחושב. קר אך דוד ר' היה רוח איש
לא אחר של צערו או שמחתו ורגש. תחושה בגלל לא אך התורה, מצוה שכך משום רק הזולת, של
בספרים לכתוב בהתאם התנהג דוד ר' לבכות. או לצחוק כמעט מסוגל היה לא הוא ללבו, נגעו
באב בתשעה אבלות נהג הוא וחמימות. רגש בלי אך והגיונו, הבנתו לו שהכתיבו וכפי הקדושים,
בפנימיותו צונן נשאר אך המתאימות, הקבליות הכוונות את דבר בכל כיוון וגם תורה בשמחת וחדוה

ובחיצוניותו.

שהיה משום אותו פינקה אמו צביה גדולים. כשרונות בילדותו כבר גילה דוד, ר' של בנו קדיש,
וטוב חמימות ושופעת עליזה אשה שהיתה לאמו, יותר ודומה באופיו מאביו שונה היה הילד יחיד. בן
ורציני, ומסוייג מאופק להית עליו גם הדבר השפיע אביו, אחר התפתחותו כדי תוך בעקבו זאת, עם לב.

לטבעו. בניגוד

נפתלי ר' הדרדקי מלמד אצל למד תחלה החיים". "ארץ ילדי שאר משל שונה היה לא חינוכו
והצטיין קאפל יעקב ר' של לשיעורו נתקבל זמן כעבור הגמרא. מלמד שמעון ר' אצל המשיך כך ואחר

בלימודיו. מאד מאד

לעזוב אז החליטה האלמנה צביה אמו דוד. ר' אביו, עליו נפטר שנה עשרה שש לקדיש כשמלאו
ומבורכת גדולה בישיבה ילמד קדיש שבנה כדי היתה בכך כוונתה בפוזנא. ולהתיישב הישוב את
ר' בעלה, אח גיסה, השגחת תחת יעמוד שקדיש חפצה בעיקר אך בפוזנא, אז שהיתה כפי בלמדנים
לקנות זה ובכסף החיים", ב"ארץ בעלה, עזבון נחלתה, את למכור בדעתה היה כך לשם בטלן. ברוך
שנקבעו התקנות לפי כי לה הסבירו הישוב מנהיגי אך ולבנה. לה מחיה מקור שתשמש בפוזנא חנות
במשך האבלות. שנת במשך הנפטר נשמת לעילוי ולהתפלל ללמוד הישוב חברי על הישוב ייסוד עם
יהיו שהללו כדי אותם, לפרנס והיתומים האלמנה נחלת את גורל, לפי החברים, יעבדו זו שנה
שנה להישאר איפוא, ניאותה, האלמנה הנפטר. נשמת למען טובים ובמעשים בתורה לעסוק משוחררים

המנוח. של בחדרו התקיים ולתפלה לתורה מנין בישוב. נוספת

שמונהֿעשרה. גיל לפני שהיה למרות הקבלה תורת את ללמוד קדיש הורשה השנה במשך

הסביבה כפרי ופירות תבואות וכל בצורת שררה כולה בסביבה מעניין: מאורע התרחש שנה באותה
בכך ראו הכל נפלאה. בצורה הצליחו והפירות והתבואה גשמים ירדו החיים" ב"ארץ רק בשדפון. הוכו

הישוב. אנשי של הגדולה וצדקתם לזכותם ביטוי

מלקוחותיהם ביקשו לא המקובלים אך המרחב, בכל המזון מחירי את כמובן העלתה הבצורת
שקנו הסוחרים עם התנו אף הם עתק. מחירי להם שהוצעו אף שנה, מבכל יותר אחת פרוטה אפילו

הרגיל. מן שונה מחיר שלהם מלקוחותיהם יקחו לא הם גם כי מהם

לא הישוב תקנות לפי הישוב. מבני לאחד נחלותיה את האלמנה מכרה האבלות שנת כעבור
עזבו קדיש היתום ובנה האלמנה צביה צאצאיהם. או הישוב מבני לאחד אלא נחלה מכירת הורשתה
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ycew zexb`

פ"ב טבת ט"ו א' ב"ה

שי' אלחנן מר התלמיד

וברכה. שלום

אשר על רב ענג והתענגתי קבלתי, העבר כסלו מז' מכתבך

תפלת אחר ותוס' פרש"י עם חולין גמרא שיעור ללמוד יסדת

למעריב. מנחה בין יעקב בעין ולימוד ערבית

במקובלי' נמצא הזה (כלשון העטרת ע"ג העולה והתפארת

מתבאר ובדא"ח ומחקר, פשט בדברי דבריהם המסתירים

קומט ואס שיינקאייט דיא היא קצר, ובסגנון בדיוק, היטיב

בהפנימי פועל דהפנימי הכלל, דזה מקיף, אור פון ארויס

היא הישרה פעולתו והמקיף בהמקיף, גם שיפעול ובהכרח

להיות הדבר (וטעם בהפנימי גם שיפעול ובהכרח בהמקיף

פנימי, גם לו יש מקיף כל ובתיקון תיקון, של הוא הציור כללו'

בגילוי שבא מה אמנם מקיף, לו שיהי' בהכרח פנימי וכל

בבחי' להיותו ומ"מ כו', והפנימי בהמקיף, פועל המקיף

דהכל השני כלל נשמר זה ועם כו'), בזולתו גם פועל התיקון

ולכן המקיף, או הפנימי העיקר, הוא מי המעמיד, אחר הולך

מקיפי, ענין הוא שסדרת ע"ד כמו התורה, לימוד כאשר

מוצאו ומ"מ כנ"ל, ללמוד אגודה עשו בחיצוניות כלומר

הרה"ק אאמו"ר כ"ק מחונך תו"ת, תלמיד להיותך מהפנימי,

יחופף, עליך הקדוש שמו אשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

ישע קדש ועזרת הטהור זכותו הקדוש, רצונו תקיים וכאשר

לתמכך לחזקך בנפשך לך להאיר יאהיל, עליך אלקים

ועטרת בגו"ר. ותצליח תשכיל תפנה אשר בכל אשר ולסעדך,

בתפארת מאירה זה בפועל עילאה דטהירו קדישא דרוחא זו

אנשים לפני לכה"פ תניא, פרק לימוד הוא העטרת) ע"ג העולה

להם. אשר בכל להצליחם בעזרתו ד' יהי מיוחדי'

האגודה להגדיל בחריצות בזה לעבוד וחובה המצוה ועליך

מבלי בידך, יעלה אשר כל ולהמשיך וגמרא, ע"י לומדי של

לקבל הראוים על אהבה עין ולשום אותו, הסובב הסתכל

בחי' שהוא אבינו, דיעקב שופרא מהאי למו לגלות קירוב דברי

צריכי' ומו"מ עסק דאכו"ש עקביים בעיני דגם עקב, יו"ד

כל ראשית התורה, בחכמת והיינו דחכ', היו"ד להמשיך

בש"ק (ומכ"ש בחול גם לתורה עתים לקבוע גברא החובת

וישרה, טובה בהנהגה להתנהג צריכים מו"מ ובעסק ומועד),

מעשר, שמה כספים מעשר גם (כי כתיקונה מעשר בהפרשת

שיקויים ידם, על והאלקי' עולם גאוני והחליטו הסכימו וכבר

ומותר שתתעשר, בשביל עשר תעשר, עשר המובטח היעוד

וגם האמונה את המחזק דבר והוא בתענית, כדאמר לנסות

מרובה ההוספה אשר כשורה, שמתנהג למי הגשמי, הכח את

העיקר), על

טאיער זאיין זאל עס עצם עבודה, ועניני הקדש בחיבת

דעם, אין עוסק זעך זאיינען וואס דיא גיערט און ומצות, תורה

ומלמד חדר ת"ת שיהי' להשתדל תורה, לומדי ידי לתמוך

במתנה לפעמי' והדעת, הלב בקירוב הנערים, את ולקרב טוב,

תורה. להגדיל בזה ולהתענין כו' ספר בגד של

צד בהזולת גם לראות לחבירו, אדם בין המדות בתיקון

כל הנה בעצמו הלא אליין), זיך (פון מעצמו זה ולהבין הטוב,

את ולהפוך לבבו רוע את לשבור לו כבד כמה עד יודע אחד

שהוא, במה נפשו, נגעי הוא יודע אדם כל כי הרעים, מדותיו

יודע שזולתו חפץ אינו הזולת, לפני ע"ז מחפה רק הוא

ר"ל מנוגע אדם כל כי בטוב, יודע הוא בעצמו אבל מסתריו,

בטבעו זה מקנא, בטבעו זה רתחן, בטבעו זה שקרן, בטבעו זה

לכל צריך הוא לעצמו, ורק הכל וחומד אוהב בטבעו זה קר,

מרחם אשר ועד וכו'), יבש לחם ומספיק די (ולזולתו דבר

זמן עולה אותה ומגרשים רעה מדה איזה ושוברים השי"ת

טובה במדה ולהמירה להחליפה ומכ"ש גדולה, וביגיעה נכון

מיא ביז שווארצט פאר גוט וערט מיא הפנים, את משחיר זה

הזולת, על יביט כה כאשר וא"כ אמת. שטיקל א צו קומט

הזולת שעל (מה הפרטיים מכאוביו ג"כ לו יש הזולת דגם

עצמו), על מכמו צוא, געכער דאס זעך נעמט טוב, לא שהוא

וראוי טוב הוא א"כ כ"כ, ניכר אינו בחיצוניות הלא ומ"מ

ית'. בעזרתו לפעול יכולים ואופנים בדרכים לקרבו,

המלמדי', הם מי ות"ת, בחדרי' עירך ממצב לי כתוב ועתה

כל או ת"ת כמו שהם (אם מלמדים כמה בטוב, לומדי' האם

להם יש אם וכשרונם, הנהגתם נערי', וכמה לעצמו), א'

מנהלם. מי הצטרכותם,

לך, הסמוכות העיירות עם תתדבר אשר הדבר מוכרח כן

האדרעסין, פרטיות תכתוב הם מי שי' מהתמימים שם יש אם

בריאותך מצד הן ביכולתך באם ולדעתי זה. על תעוררם וגם

להניח לך שאפשר באם והן כדבעי) חמים בגדי' לך יש (ואם

נסיעתך, משך על ותניא גמרא בע"י השיעורי' שילמוד מי את

שאתה העירות לשלשה בל"נ שלי חשבון על תסע כי חפצי הי'

לראות טשאוס, אמציסלאוו שקלאוו, במכתבך, מזכירם

זהו באמת (אשר וגמרא ע"י לימוד בדבר בהם בהנעשה

מקד ימים הלא עת, בכל ישראל בית עמודי הי' םוהדומה,

האמת בנקודת (אשר ביותר הפשוט איש גם ועיר, עיר בכל

דלא גם תורה של אות וכל חד, כולא וישראל אורייתא קוב"ה

וכאשר עניניו, בכל נפשו, באור ישועות פועל קאמר, מאי ידע

אידין בא אז לומר אותנו מכריח שזה במוחש, ורואים ראינו

ביותר הפשוטי' גם ולכן אידין, אלע פשוטים, קי[י]ן ניטא איז

אגודה לו הי' אלקינו) לד' ובנים כו' ויקרים נעימים הם

היום, אור עד תהלים, שיעור להגיד הולך הי' ובהשכמה

התפלה, אחר משניות לומדי' אלו לעסקיו, והולך ומתפלל

ערבית תפלת אחר אגדה, למעריב מנחה בין יותר, גבוה דרגא
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מעשה לשמוע אזנו מטה הפשוט איש גם תניא, גמרא, שיעור

וחיבת הפעולות קדושת בלבו ונכנס ורשב"י, עקיבא מר'

עם חומש אבות, פרקי מדרש, לומדי' היו קדש בשבת הקדש.

מים ובאר יפות פנים אוה"ח פי' מבאר הי' (והמלמד פרש"י

פסוק בביאור וכתב, לקו"ת או מתו"א פי' גם ולפעמים חיים),

טובה מדה לקבוע או רעה, ממדה להפטר איך להלכה בהנוגע

כו'). מצוה והידור התורה וחיבת כו'

אינני ובד"כ מכירו, אינני (אנכי שי' רב ישנו בשקלאוו

ועניתי לי כותב הוא אך ג"כ, הקרובים שי' מאנ"ש גם מכיר

לא וטשאוס אמציסלאוו האפשרי. בכל בעזרך יהי' ובטח לו),

יהי' בזה תכנוס דכאשר חזקה, תקוותי רק כלל בפרטיות אדע

ית'. בעזרתו הרבה ותפעול בעזרך השי"ת

יתקלקל שלא באם כאמור, זו עבודה מעמיס הנני ועליך

שנים או אחד במקומך רכשת כבר ובטח במחנך, הלימוד ח"ו

קצר זמן משך על הלימודים סדר להם למסור יוכל אשר

בזה לך שולח והנני הנ"ל. למקומות לנסוע כאמור ותקיים

סביבן ואשר הנ"ל מקומות להג' פרטי כעין וכללי כללי, מכתב

הא[מ]ור בכלל הנכנס קטנה עיר איזה עוד ימצאו אפשר (כי

הנסיעה. של ההוצאה על רו"כ ת"ק סך לך שולח הנני וכן כו'),

השי"ת. ויעזרך עבוד בגו"ר. לך יצליח הטוב והאל

ודבר רבינו, וקופת תו"ת, עבור תשתדל היותך מקום בכל

מאד. נעזב אשר רמב"ן

שמו מאחד מכ' קבלתי העבר מנ"א בחדשי כי נזכרתי עתה

שי'... נחום ר'
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו טבת, תשי"ז

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה יחיאל מיכל יהודה ליב שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו ממוצש"ק, בו מודיע עכ"פ בכללות מחגיגת יום הבהיר יום גאולתנו ופדות 

נפשנו, ואשר גם חבריו שי' השתתפו בזה ומסר להם מה שכתבתי אליו, שהרי זה נוגע לכאו"א מהם.

הלומדים  מחבריהם  לאלו  חנוכה  מעות  בשמי  לתת   - מאנ"ש  ולכיו"ב  לו  שימסרו  בקשתי  והנה 

דא"ח בתוספת הסברה, שפשיטא שאין בזה ח"ו הפלי' כלפי האחרים, אלא שאלו מביניהם הלומדים דא"ח 

ההתקשרות יתירה יותר, ובפרט ע"פ המבואר בתניא ריש פרק ה' בענין היחוד נפלא שאין יחוד כמוהו וכו' 

שמזה מובן שאלו מהם הלומדים אותו הלימוד עצמו שגם אני לומד, ע"י ההתאחדות בהלימוד מתאחדים 

גם הלומדים, ותכונה מיוחדת בזה דוקא בלימוד פנימיות התורה, כמבואר בארוכה במ"א, והנקודה בזה, 

שפנימיות התורה אין בזה פנים ואחור, שניות, כיון שתוכן הלימוד ופנימיותו מדבר באלקות, בספירות 

וכו' ]משא"כ בלימוד נגלה דתורה )עאכו"כ ענין של חכמה סתם חכמה חיצונית להבדיל( שבנגלה מדובר 

ע"ד אוחזין בטלית ופנימיות הדברים ענינים רוחנים כמבואר בכ"מ וכמו שאין יחוד מוחלט בהלימוד עצמו 

כמו"כ אין יחוד גמור בהלומדים וק"ל[.

ובטח ימלא בקשתי כפי יכולתו ויודיע התוצאות. והשי"ת יצליחו לבשר טוב בטוב הנראה והנגלה 

הן בגשמיות והן ברוחניות ומהמקור לטוב זה כהמאמר אין טוב אלא תורה שממנה משתלשל בעולם.

בברכה ופ"ש כל חבריו שיחיו.

באם לא הספיק - יוכל להשלים הנ"ל בתוך שלשים יום לנר החמישי.
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àïåùàøàälàåúà äîéøöî íéàaä ìàøNé éða úBîL §¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½©¨¦−¦§¨®§¨¥´
:eàa Búéáe Léà á÷réá:äãeäéå éåì ïBòîL ïáeàø ©«£½Ÿ¦¬¥−¨«§¥´¦§½¥¦−¦«¨«

â:ïîéðáe ïìeáæ øëùOéã:øLàå ãb éìzôðå ïc ¦¨¨¬§ª−¦§¨¦«¨¬§©§¨¦−¨¬§¨¥«
äóñBéå Lôð íéráL á÷ré-Cøé éàöé Lôð-ìk éäéå©§¦À¨¤²¤«Ÿ§¥¬¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´¨®¤§¥−

:íéøöîá äéäåøBcä ìëå åéçà-ìëå óñBé úîiå ¨¨¬§¦§¨«¦©¨³¨¥Æ§¨¤½̈§−Ÿ©¬
:àeääæeîöriå eaøiå eöøLiå eøt ìûøNé éðáe ©«§¥´¦§¨¥À¨¯©¦§§²©¦§¬©©«©§−

:íúà õøàä àìnzå ãàî ãàîaô(éåì)çí÷iå ¦§´Ÿ§®Ÿ©¦¨¥¬¨−̈¤Ÿ¨«©¨¬¨
:óñBé-úà òãé-àì øLà íéøöî-ìr Lãç-Cìî¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬«Ÿ¨©−¤¥«

èíeörå áø ìàøNé éða ír äpä Bnr-ìà øîàiå©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ§¥´¦§¨¥½©¬§¨−
:epnîéäéäå äaøé-ït Bì äîkçúð äáä-ék ¦¤«¨¬¨¦§©§−̈®¤¦§¤À§¨º̈¦«

eðéàðN-ìr àeä-íb óñBðå äîçìî äðàø÷ú¦§¤³¨¦§¨¨Æ§©³©Æ©´§¥½
:õøàä-ïî äìrå eða-íçìðåàééøN åéìr eîéNiå §¦§©−̈§¨¨¬¦¨¨«¤©¨¦³¨¨Æ¨¥´

úBðkñî éør ïáiå íúìáña Búpr ïrîì íéqî¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®©¦¹¤¨¥³¦§§Æ
ø-úàå íút-úà äòøôì:ññîráéepré øLàëå §©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤©«©§¥«§©«£¤Æ§©´

:ìàøNé éða éðtî eö÷iå õøôé ïëå äaøé ïk BúàŸ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ©¨ª¾¦§¥−§¥¬¦§¨¥«
(ìàøùé)âé:Cøôa ìûøNé éða-úà íéøöî eãáriå©©«£¦¯¦§©²¦¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤

ãéíéðáìáe øîça äL÷ äãára íäéiç-úà eøøîéå©§¨«£¸¤©¥¤¹©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ¦§¥¦½
eãár-øLà íúãár-ìk úà äãOa äãár-ìëáe§¨£Ÿ̈−©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈£¤¨«§¬

:Cøôa íäáåèúãléîì íéøöî Cìî øîàiå ¨¤−§¨«¤©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ
úéðMä íLå äøôL úçàä íL øLà úiøárä̈«¦§¦®Ÿ£¤̧¥³¨«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−

:äretæè-ìr ïúéàøe úBiøárä-úà ïëãléa øîàiå ¨«©ÀŸ¤§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©
àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa-íà íéðáàä̈«¨§®̈¦¦¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−

:äéçåæéeNr àìå íéýìûä-úà úãléîä ïàøézå ¨¨«¨©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà øac øLàk©«£¤²¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(846 'nr b zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈ È�a ˙BÓL ‰l‡Â(א אדם(א, ׁשל ׁשמֹו ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈«»ƒƒ¿«¿»ְֶָָ

קׁשר ליצר יּוכל ׁשהּזּולת ּכדי אּלא ואינֹו לעצמּותֹו, קׁשּור ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאינֹו

זהּו עצם. ּבחינת לא הארה, ּבחינת הּוא ׁש'ׁשם' והינּו l‡Â‰עּמֹו. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ¿≈∆

˙BÓL,והעֹולם הּגּוף ּבמצר ויֹורדת נמׁשכת הּנׁשמה הארת רק – ¿ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּנׁשמה. לעצם 'ּכלי' אינֹו הּגּוף ְְְִֵֵֶֶֶַַָָׁשּכן

éðùçérecî ïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©´Ÿ¤¨¤½©¬©
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä ïúéNrèéïøîàzå £¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«©Ÿ©³§¨

àì ék äòøt-ìà úãléîäúiøönä íéLpë ©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²©¦§¦−Ÿ
úãléîä ïäìà àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøárä̈«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯£¥¤²©«§©¤−¤

:eãìéåëeîöriå írä áøiå úãléîì íéýìû áèéiå §¨¨«©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ©¦̄¤¨¨²©©«©§−

:ãàîàëíéýìûä-úà úãléîä eàøé-ék éäéåNriå §«Ÿ©§¦¾¦¨«§¬©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©
:íéza íäìáëïaä-ìk øîàì Bnr-ìëì äòøt åöéå ¨¤−¨¦«©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´

:ïeiçz úaä-ìëå eäëéìLz äøàéä ãBliäô ©¦À©§¸Ÿ̈Æ©§¦ª½§¨©©−§©«
áà:éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«
áàeä áBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´½

ìL eäðtözå:íéçøé äLâBðéôvä ãBò äìëé-àìå ©¦§§¥−§¨¬§¨¦«§Ÿ¨«§¨´»©§¦¼
íNzå úôfáe øîçá äøîçzå àîb úáz Bì-ç÷zå©¦©Æ¥´©½Ÿ¤©©§§¨¬©«¥−̈©®̈¤©¨³¤
:øàéä úôN-ìr óeqa íNzå ãìiä-úà däÆ¤©¤½¤©¨¬¤©−©§©¬©§«Ÿ

ã:Bì äNri-äî ärãì ÷çøî Búçà ávúzå©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈©¥«¨¤−«
äúëìä äéúørðå øàéä-ìr õçøì äòøt-úa ãøzå©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨«Ÿ§−Ÿ

óeqä CBúa äázä-úà àøzå øàéä ãé-ìrçìLzå ©©´©§®Ÿ©¥³¤¤©¥¨Æ§´©½©¦§©¬
:äçwzå dúîà-úàåãìiä-úà eäàøzå çzôzå ¤£¨−̈©¦¨¤«¨©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤

éãìiî øîàzå åéìr ìîçzå äëa ørð-äpäå§¦¥©−©Ÿ¤®©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬
:äæ íéøáräæCìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå ¨«¦§¦−¤«©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À

Cì ÷ðéúå úiøárä ïî ú÷ðéî äMà Cì éúàø÷å§¨¨³¦¨Æ¦¨´¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈
:ãìiä-úàçCìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå ¤©¨«¤©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ

ìrä:ãìiä íà-úà àø÷zå äîè-úa dì øîàzå ¨«©§½̈©¦§−̈¤¥¬©¨«¤©¯Ÿ¤¨´©
ïzà éðàå éì eä÷ðéäå äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ§¥«¦¦´¦½©«£¦−¤¥´

:eä÷éðzå ãìiä äMàä çwzå CøëN-úàéìcâiå ¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²©¤−¤©§¦¥«©¦§©´
àø÷zå ïáì dì-éäéå äòøt-úáì eäàázå ãìiä©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ©«§¦−̈§¥®©¦§¨³

:eäúéLî íénä-ïî ék øîàzå äLî BîL§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦§¦¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(26 'nr fh zegiy ihewl)

‡e‰ ·BË Èk B˙B‡ ‡¯zÂ(ב �˙lÓ‡(ב, . . Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏB� «≈∆ƒ«¿∆»ƒ¿«≈

¯B‡ Blk ˙Èa‰.(א יב, Ïe‰Ó(סוטה „ÏB�צדקּותֹו על רֹומז – ««ƒÀ«»ְִֵַ

'ערל' ׁשּנקרא הרע, (הּיצר א)ּכׁשּלעצמֹו נב, על(סוכה הסּתיר לא , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

האלקית). ‡B¯נפׁשֹו ˙Èa‰ ‡lÓ˙�ּכמׁשּפיע מעלתֹו על רֹומז – ְֱִַָֹƒ¿«≈««ƒְְֲִֵַַַַָ

ּפסּוק להּלן רׁש"י ּבדברי ּגם נרמז הּדבר ולעֹולם. ליׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָורֹועה

עצמית.ÓB˜Ï‰יא: ׁשלמּות –Y B˙Èa ÏÚ ‰Ú¯t e‰pnL ,‰l„‚Ï ¿»ְְִֵַƒ¿À»∆ƒ»«¿…«≈

ורֹועה. מנהיג ּבתֹור ְְְְִֵֶַׁשלמּות

,éðù
éùéìùàé-ìà àöiå äLî ìcâiå íää íéîia | éäéå©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´¤

-Léà äkî éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå åéçà¤½̈©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬¦«
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LÈ‡ ÔÈ‡ Èk ‡¯iÂ(יב את(ב, ׁשּיּציל מי ׁשאין ראה מׁשה ««¿ƒ≈ƒִִֵֶֶֶֶַָָֹ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bl zegiy ihewl)

Ïk‡ ep�È‡ ‰�q‰Â L‡a ¯Úa ‰�q‰(ב .(ג, . ‰ÏÚÓlL L‡‰ «¿∆…≈»≈¿«¿∆≈∆À»»≈∆¿«¿»

˙ÏÎB‡ d�È‡Â ˙Ù¯BN(רבה Y(מדרש ‰�Ò,האילנֹות מּכל הּׁשפל ∆∆¿≈»∆∆¿∆ִִֵַָָָָ

עצמֹו. את ּומבּטל הּמׁשּפיל ליהּודי, L‡aרֹומז ¯Úaצרי יהּודי - ְְְִִִֵֵֶַַַַ…≈»≈ְִִָ

אליו. להתקרב עּזה ּותׁשּוקה לה' ּגדֹולה אהבה ‡ep�Èלהרּגיׁש ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ≈∆

Ïk‡נׁשמה להּׁשאר עליו הּנפׁש', ל'כלֹות יביא ׁשּזה אסּור אבל - À»ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

האהבה אׁש ש"רׁשפי זה, ּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבגּוף.

אֹותם ּומכּלה אֹוכלת אינּה . . הּיׁש ּבּטּול להיֹות יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבנׁשמֹות

החּיּות". עּקר הּוא הּזה הּבּטּול אדרּבה, . .ְִִֶַַַַַַַָ

éùéîçæèíäìà zøîàå ìûøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³£¥¤Æ
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:íéøönî ìûøNé-éðáàéíéýìûä-ìà äLî øîàiå §¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦©³Ÿ¤¤Æ¤¨´¡Ÿ¦½

éða-úà àéöBà éëå äòøt-ìà Cìà ék éëðà éî¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ§¦¬¦²¤§¥¬
:íéøönî ìàøNéáéEl-äæå Cnr äéäà-ék øîàiå ¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¸Ÿ¤Æ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´

ézçìL éëðà ék úBàäírä-úà EàéöBäa E ¨½¦¬¨«Ÿ¦−§©§¦®§¦«£³¤¨¨Æ
:äfä øää ìr íéýìûä-úà ïeãárz íéøönî¦¦§©½¦©«©§Æ¤¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«

âééða-ìà àá éëðà äpä íéýìûä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´
éðçìL íëéúBáà éýìû íäì ézøîàå ìàøNé¦§¨¥¼§¨«©§¦´¨¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦
:íäìà øîà äî BîM-äî éì-eøîàå íëéìà£¥¤®§¨«§¦´©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«

ãéøîàiå äéäà øLà äéäà äLî-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®©ÀŸ¤
:íëéìà éðçìL äéäà ìàøNé éðáì øîàú äk³ŸŸ©Æ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦£¥¤«

åèéða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéýìû ãBò øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´
éýìû íäøáà éýìû íëéúáà éýìû ýåýé ìàøNé¦§¨¥¼§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬
íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷ré éýìûå ÷çöé¦§¨²¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈

:øc øãì éøëæ äæå§¤¬¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bl zegiy ihewl)

Ïk‡ ep�È‡ ‰�q‰Â L‡a ¯Úa ‰�q‰(ב .(ג, . ‰ÏÚÓlL L‡‰ «¿∆…≈»≈¿«¿∆≈∆À»»≈∆¿«¿»

˙ÏÎB‡ d�È‡Â ˙Ù¯BN(רבה Y(מדרש ‰�Ò,האילנֹות מּכל הּׁשפל ∆∆¿≈»∆∆¿∆ִִֵַָָָָ

עצמֹו. את ּומבּטל הּמׁשּפיל ליהּודי, L‡aרֹומז ¯Úaצרי יהּודי - ְְְִִִֵֵֶַַַַ…≈»≈ְִִָ

אליו. להתקרב עּזה ּותׁשּוקה לה' ּגדֹולה אהבה ‡ep�Èלהרּגיׁש ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ≈∆

Ïk‡נׁשמה להּׁשאר עליו הּנפׁש', ל'כלֹות יביא ׁשּזה אסּור אבל - À»ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

האהבה אׁש ש"רׁשפי זה, ּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבגּוף.

אֹותם ּומכּלה אֹוכלת אינּה . . הּיׁש ּבּטּול להיֹות יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבנׁשמֹות

החּיּות". עּקר הּוא הּזה הּבּטּול אדרּבה, . .ְִִֶַַַַַַַָ

éùéîçæèíäìà zøîàå ìûøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³£¥¤Æ
íäøáà éýìû éìà äàøð íëéúáà éýìû ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯©§¨¨²
éeNrä-úàå íëúà ézã÷t ã÷t øîàì á÷réå ÷çöé¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½§¤¤«¨¬

íéøöîa íëì:æéíéøöî éðrî íëúà äìrà øîàå ¨¤−§¦§¨«¦¨«Ÿ©À©«£¤´¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼
éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðrðkä õøà-ìà¤¤³¤©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−



iyyקנד - c - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Láãe áìç úáæ õøà-ìà éñeáéäåçéEì÷ì eòîLå §©§¦®¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨«§¨«§−§Ÿ¤®
ízøîàå íéøöî Cìî-ìà ìûøNé éð÷æå äzà úàáe¨¿̈©¨Á§¦§¥̧¦§¨¥¹¤¤´¤¦§©À¦©«£©§¤³
äzrå eðéìr äø÷ð íéiøárä éýìû ýåýé åéìà¥¨Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ¦§¨´¨¥½§©À̈

ìL Cøc àp-äëìðýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¥«£¨º̈¤´¤§³¤¨¦Æ©¦§½̈§¦§§−̈©«Ÿ̈¬
:eðéýìûèéCìî íëúà ïzé-àì ék ézrãé éðàå ¡Ÿ¥«©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤

:ä÷æç ãéa àìå Cìäì íéøöîëéãé-úà ézçìLå ¦§©−¦©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬£¨¨«§¨«©§¦³¤¨¦Æ
äNrà øLà éúàìôð ìëa íéøöî-úà éúékäå§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ¦§§Ÿ½̈£¤¬¤§¤−

:íëúà çlLé ïë-éøçàå Baø÷aàëïç-úà ézúðå §¦§®§©«£¥¥−§©©¬¤§¤«§¨«©¦²¤¥¬
eëìú àì ïeëìú ék äéäå íéøöî éðéra äfä-írä̈«¨©¤−§¥¥´¦§¨®¦§¨¨Æ¦´¥«¥½¬Ÿ¥«§−

:í÷éøáëdúéa úøbîe dzðëMî äMà äìàLå ¥¨«§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´¥½̈
íëéða-ìr ízîNå úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À©§¥¤Æ

:íéøöî-úà ízìvðå íëéúða-ìråãàäLî ïriå §©§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−¤¦§¨«¦©©³©¤Æ
ék éì÷a eòîLé àìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ¦§§−§Ÿ¦®¦´

éìà äàøð-àì eøîàé:ýåýé Eáýåýé åéìà øîàiå «Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−
áéúëäæîéø÷:ähî øîàiå Eãéá äf-äîâøîàiå ©¤´§¨¤®©−Ÿ¤©¤«©¸Ÿ¤Æ

äöøà eäëìLiå äöøà eäëéìLäñðiå Lçðì éäéå ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬©−§¨©§¦´§¨®̈©¨¬̈
åéðtî äLî:ãEãé çìL äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤−¦¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½

:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãé çìLiå Báðæa æçàå¤«¡−Ÿ¦§¨®©¦§©³¨Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«
äéìà äàøð-ék eðéîàé ïrîìíúáà éýìû ýåýé E §©´©©«£¦½¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ®̈

:á÷ré éýìûå ÷çöé éýìû íäøáà éýìûåøîàiå ¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ©ŸÁ¤Á
B÷éça Bãé àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì ýåýé§Ÿ̈¸¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬¨−§¥®

:âìMk úrøöî Bãé äpäå dàöBiåæáLä øîàiå ©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤©ÀŸ¤¨¥³
B÷éçî dàöBiå B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé̈«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®©«¦¨Æ¥«¥½

:BøNák äáL-äpäåçàìå Cì eðéîàé àì-íà äéäå §¦¥−̈¨¦§¨«§¨¨Æ¦´Ÿ©«£¦´½̈§´Ÿ
úàä ì÷ì eðéîàäå ïBLàøä úàä ì÷ì eòîLé¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ¨«¦®§¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ

:ïBøçàäèì íb eðéîàé àì-íà äéäåúBúàä éðL ¨©«£«§¨¿̈¦´Ÿ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹
øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì ïeòîLé àìå älàä̈¥À¤§³Ÿ¦§§Æ§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ
øàéä-ïî çwz øLà íénä eéäå äLaiä zëôLå§¨«©§−̈©©¨¨®§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ

:úLaia íãì eéäåééðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå §¨¬§−̈©©¨«¤©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼
ìMî íb ìBîzî íb éëðà íéøác Léà àìíb íL ŸÁ¦̧§¨¦¹¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²

ì ãáëe ät-ãáë ék Ecár-ìà Eøac æàîïBL ¥¨¬©¤§−¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−
:éëðààéBà íãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå ¨«Ÿ¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼µ

Bà Løç Bà ílà íeNé-éîéëðà àìä øer Bà çwô ¦«¨´¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®£¬Ÿ¨«Ÿ¦−
:ýåýéáéét-ír äéäà éëðàå Cì äzråéúéøBäå EE §Ÿ̈«§©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´¦¦½§«¥¦−

:øaãz øLàâé-ãéa àð-çìL éðãà éa øîàiå £¤¬§©¥«©−Ÿ¤¦´£Ÿ¨®§©−̈§©

:çìLzãéïøäà àìä øîàiå äLîa ýåýé óà-øçiå ¦§¨«©¦«©©̧§Ÿ̈¹§¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ
éçà-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék ézrãé éålä E ¨¦̧Æ©¥¦½¨©¾§¦¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥

:Baìa çîNå Eàøå Eúàø÷ì àöé àeäåèzøaãå ÆŸ¥´¦§¨¤½§¨«£−§¨©¬§¦«§¦©§¨´
-ír äéäà éëðàå åéôa íéøácä-úà zîNå åéìà¥½̈§©§¨¬¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À¤«§¤³¦

ét:ïeNrz øLà úà íëúà éúéøBäå eäét-írå E ¦̧Æ§¦¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬©«£«
æèäéäå írä-ìà Eì àeä-øaãåäôì El-äéäé àeä §¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´§¤½

:íéýìûì Bl-äéäz äzàåæéçwz äfä ähnä-úàå §©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«§¤©©¤¬©¤−¦©´
:úúàä-úà Ba-äNrz øLà Eãéaô §¨¤®£¤¬©«£¤−¤¨«Ÿ«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(826 'nr b zegiy ihewl)

·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏk d˙Èa ˙¯bÓe dz�ÎMÓ ‰M‡ ‰Ï‡LÂ,ג) ¿»¬»ƒ»ƒ¿∆¿»ƒ»«≈»¿≈∆∆¿≈»»

הּנׁשמה.‡M‰כב) היא –dz�ÎLעֹוסקת ׁשהּנׁשמה ּדברים – ƒ»ְִַָָ¿∆¿»ְְִֶֶֶַָָָ

ּבקביעּות). ּבֹו ּפֹוגׁשים ׁשאין (ּכׁשכן לזמן מּזמן d˙Èaּבהם ˙¯b ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ»«≈»

הּמתּגֹורר (ּכאדם קבע ּבדר ּבהם עֹוסקת ׁשהּנׁשמה ּדברים –ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

Yּבּבית). ÛÒk.("נכספּתי "נכסף (מּלׁשֹון ה' יראתÊ‰·אהבת – ִַַ∆∆ְְְְֲִִִִַַַֹ»»ְִַ

הּנׁשמה על יראה). ׂשמאל, ּבחינת יאתה", מּצפֹון ("זהב ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֹה'

ואף ּביתּה' ּב'גרת ׁשּיׁשנם הּקדּׁשה נּצֹוצֹות את הּגלּות מן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלהֹוציא

לאהבת ּכלים מּׁשניהם לעׂשֹות עליה ּב'ׁשכנּתּה'; הּנמצאים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלּו

ּוליראתֹו. ְְִָה'

éùùçéBì øîàiå Bðúç øúé-ìà | áLiå äLî Cìiå©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤´¤«Ÿ§À©³Ÿ¤Æ
äàøàå íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå àp äëìà¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦§¤§¤−

ì Cì äLîì Bøúé øîàiå íéiç íãBòä:íBìL ©«¨´©¦®©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬§¨«
èéíéøöî áL Cì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−ª´¦§®̈¦

:ELôð-úà íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ékëçwiå ¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−¤©§¤«©¦©̧
øîçä-ìr íákøiå åéða-úàå BzLà-úà äLî¤¹¤¦§´§¤¨À̈©©§¦¥Æ©©«£½Ÿ
íéýìûä ähî-úà äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå©−̈¨©´§¨¦§¨®¦©¦©¬¤²¤©¥¬¨«¡Ÿ¦−

:Bãéaàë-ìà ýåýé øîàiåì Ezëìa äLîáeL §¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼§¤§§Æ¨´
Eãéá ézîN-øLà íéúônä-ìk äàø äîéøöî¦§©½§¨§¥À¨©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½
àìå Baì-úà ÷fçà éðàå äòøô éðôì íúéNrå©«£¦−̈¦§¥´©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ

:írä-úà çlLéáëøîà äk äòøt-ìà zøîàå §©©−¤¨¨«§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´
:ìàøNé éøëá éða ýåýéâëéìà øîàåçlL E §Ÿ̈½§¦¬§Ÿ¦−¦§¨¥«¨«Ÿ©´¥¤À©©³
ì ïàîzå éðãáréå éða-úàâøä éëðà äpä BçlL ¤§¦Æ§©´©§¥½¦©§¨¥−§©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½

ða-úà:Eøëa EãëeäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå ¤¦§−§Ÿ¤«©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´
Lwáéå ýåýé:Búéîääëúøëzå øö äøtö çwzå §Ÿ̈½©§©¥−£¦«©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ

íéîc-ïúç ék øîàzå åéìâøì òbzå dða úìør-úà¤¨§©´§½̈©©©−§©§®̈©¾Ÿ¤¦¯£©¨¦²
:éì äzàåëíéîc ïúç äøîà æà epnî óøiå ©−̈¦«©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬¨¦−
:úìenìôæëúàø÷ì Cì ïøäà-ìà ýåýé øîàiå ©«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²¦§©¬

íéýìûä øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä äLî¤−©¦§®̈̈©¥À¤©¦§§¥²§©¬¨«¡Ÿ¦−

iriay - e ,d - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Bì-÷Miåçëýåýé éøác-ìk úà ïøäàì äLî ãbiå ©¦©«©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²¨¦§¥¬§Ÿ̈−
:eäeö øLà úúàä-ìk úàå BçìL øLàèëCìiå £¤´§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ£¤¬¦¨«©¥¬¤

:ìàøNé éða éð÷æ-ìk-úà eôñàiå ïøäàå äLî¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬¦§¨¥«
ìýåýé øac-øLà íéøácä-ìk úà ïøäà øaãéå©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−

:írä éðérì úúàä Nriå äLî-ìààìírä ïîàiå ¤¤®©©¬©¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«©©«£¥−¨¨®
k eòîLiåäàø éëå ìûøNé éða-úà ýåýé ã÷ô-é ©¦§§¿¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´¦§¨¥À§¦³¨¨Æ

:eåçzLiå eãwiå íéðr-úà¤¨§½̈©¦§−©¦§©«£«
ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr `l zegiy ihewl)

¯BÓÁ‰ ÏÚ Ì·Èk¯iÂ(כ È˙ÚL„(ד, . . Ì‰¯·‡ L·ÁL ¯BÓÁ‰ ««¿ƒ≈««¬«¬∆»««¿»»∆»ƒ

ÂÈÏÚ ˙BÏb‰Ï ÁÈLn‰ CÏÓ(רש"י)הּגּוף לחמר רֹומז 'חמֹור' ∆∆«»ƒ«¿ƒ»»»ְֲֵֶַֹ

ּבאברהם העֹולם. "‡·e�Èּולחמרּיּות חמֹורֹו",L·ÁiÂנאמר את ְְְְִַָָָָָ»ƒֱֶַ««¬…ֲֶ

ּבמׁשה החמר. להכנעת "¯e�aרמז החמֹור",Ì·Èk¯iÂנאמר על ְְְֶֶֶֶַַַָֹֹ«≈ֱֶַ««¿ƒ≈ֲַַ

החמר. לתֹו הּקדּׁשה אֹור להמׁשכת ‰ÁÈLnרמז CÏÓ-‰lb˙i ְְְְֶֶֶַַַַָָֹֻ∆∆«»ƒ«ƒ¿«∆

אֹור מגּלה עצמֹו ׁשהּוא עד החמר לזּכּו רמז החמֹור, ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַֹעל
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éòéáùäà-ìà eøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤
énr-úà çlL ìàøNé éýìû ýåýé øîà-äk äòøt©§®Ÿ«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ¤©¦½
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:Enr-úà zìvä-àì ìväååà-ìà ýåýé øîàiå §©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤

ãéá ék äòøôì äNrà øLà äàøú äzr äLî¤½©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³
:Böøàî íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æçqqq £¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−¥«©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

EnÚ ˙‡ zÏv‰ ‡Ï Ïv‰Â . . EÓLa ¯a„Ï . . È˙‡a Ê‡Óe,ה) ≈»»ƒ¿«≈ƒ¿∆¿«≈…ƒ«¿»∆«∆

להקּב"ה.כג) ּבטענה ּבאה מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹה'מׁשה'

EÓLa ¯a„Ï . . È˙‡aׁשּכּלּה הּתֹורה, מצוֹות את קּימּתי – »ƒ¿«≈ƒ¿∆ְְִִִֶֶַַָָֻ

זאת ּובכל הּקּב"ה, ׁשל EnÚׁשמֹותיו ˙‡ zÏv‰ ‡Ïׁשּיׁש אף – ְְֶַָָָָֹ…ƒ«¿»∆«∆ֵֶַ

ּברמּב"ם מפרׁש ּדין ד)ּפסק ג, ּתׁשּובה אחת(הלכֹות מצוה ׁשּקּיּום ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ

העֹולם! לכל והּצלה" "ּתׁשּועה ְְְְִַָָָָָָָמביאה

:ïîéñ é"ãòî .ïîéñ ç"÷éå ,íé÷åñô ã"ë÷



קנו
.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny
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.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn

`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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קנח

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת שמות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:316:348:308:339:029:059:549:5716:4516:4817:1117:1416:2717:24באר שבע )ח(

6:346:368:318:349:039:069:549:5716:4016:4317:0717:1016:1317:20חיפה )ח(

6:286:318:298:329:009:039:529:5516:4416:4717:1017:1316:0617:21ירושלים )ח(
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8:038:069:409:4310:1110:1410:5510:5816:4216:4517:1517:1816:2717:32שוייץ ציריך )ח(
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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