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f"iyz'd ,hay ycegd mikxan

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

˙·LBi‰הׁשמיעני לקֹול מקׁשיבים חברים ּבּגּנים «∆∆ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַ
האּילים לעפר אֹו לצבי ל ּודמה ּדֹודי ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹּברח

ּבׂשמים הרי ה'צמח1על אדמֹו"ר קדּוׁשת ּכבֹוד ּומביא . ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ
נׁשמתֹוֿעדן עלמא2צדק' מארי עתיד הּתרּגּום, ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לגינתא ּדמתילא ּדיׂשראל ּכניׁשּתא אּת כּו' ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָלמימר
חברי עם מדרׁשא ּבבית ויתיבא אּמּיא ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֻקלילא
ׁשחברים (היינּו מתיבתא ריׁש לקל ּדצייתין כּו' ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָסנהדרין
ראׁש לקֹול הּנׁשמעים הּתלמידים הם לקֹול ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָֹמקׁשיבים
יתבא ּדאּת ּבעדן מּלי קל אֹורייתא אׁשמיעני ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּיׁשיבה),
עבדּת אּת ּדי מה לכל מסּכים ואהי ּולחייבא ְְְְְְְֱִִִַַַַַַָָָָָָָלזּכאה
לחֹוב ּבין לזכּות ּבין יׂשראל ׁשּיפסקּו ּדין ּפסק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ(ׁשּכל
הּבריחה ענין הּוא ּדֹודי ּברח ּבקֹולם). ׁשֹומע ְְְְִִִֵַַַַַָָָָהּקּב"ה

הּגאּולה אל מסאבא הדא אֹו3מארעא לצבי ל ּודמה , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּדֹומה הּקּב"ה יהיה הּגלּות ּבזמן ׁשּגם האּילים, ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלעפר
ועינֹו קמּוצה אחת עינֹו יׁשן ׁשהּוא ּבׁשעה ׁשּגם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלצבי,

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּפתּוחה, ייׁשן4אחת ולא ינּום לא הּנה ְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ
הּוא רץ ׁשּכׁשהּוא האּילים, לעפר אֹו יׂשראל, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשֹומר
יׁשּגיח הּגלּות ּבזמן ׁשּגם היינּו לאחֹוריו, ראׁשֹו ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹמחזיר
יביא ׁשאז הּגאּולה לזמן עד יׂשראל, ּבני על ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה
יסקּון ותמן ּדירּוׁשלים טּורא על ּבׂשמים, הרי על ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָאֹותם

ּבּוסמנין. קטרת קדמ ְְֲִֶַָָָָָָֹּכהנּיא

CÈLÓÓeעלּֿפיה'צ נֹוסף, ּפרּוׁש ׁשּיׁשנֹו צדק' מח «¿ƒְִֵֶֶֶֶֶַַַָ
הּגמרא חכמים5מאמר ּתלמידי ׁשני ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָ

חברים ּבּגּנים הּיֹוׁשבת ׁשּנאמר לקֹולם, ׁשֹומע הּקּב"ה ּבהלכה לזה זה ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהּמקׁשיבים
מדרׁשֹות, ּובּתי ּכנסּיֹות ּבּתי הם ׁשּגּנים והינּו, הׁשמיעני. לקֹול ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָמקׁשיבים
מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי ׁשּיֹוׁשבים חכמים ּתלמידי הם ּבּגּנים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּיֹוׁשבת

ּבּתֹורה [ּדלפי6ועֹוסקים ּבהלכה לזה זה ׁשּמקׁשיבים היינּו מקׁשיבים חברים . ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
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יגֿיד.1) ח, השירים ואילך.2)שיר תשסג ס"ע ח"ב שה"ש באוה"ת זה פרש"י3)בד"ה גם ראה

ד.4)עה"פ. קכא, א.5)תהלים סג, היושבת6)שבת ד"ה יג. ח, עה"פ ופרש"י שהש"ר גם ראה

.(119 ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת בגנים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

במאמר יתבארו וגו" בגנים "היושבת השירים: שיר מגילת בסיום הפסוקים על

יובאו הגמרא) ופירוש התרגום (פירוש פירושים שני פירושים. שלשה שלפנינו

פנימיות עלֿפי נ"ע הרש"ב אדמו"ר (שביאר השלישי והפירוש הראשון. בפרק

במאמר: בהרחבה ויתבאר השני בפרק יובא ÌÈpbaהעניינים) ˙·LBi‰«∆∆««ƒ
CÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á¬≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
È„Bc Á¯a ,È�ÚÈÓL‰«¿ƒƒƒ¿«ƒ
¯ÙÚÏ B‡ È·ˆÏ EÏ ‰Ó„e¿≈¿ƒ¿ƒ¿…∆
È¯‰ ÏÚ ÌÈÏi‡‰»«»ƒ«»≈

ÌÈÓNa1„B·k ‡È·Óe . ¿»ƒ≈ƒ¿
ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡ ˙Le„¿̃««¿«∆«

Ô„ÚŒB˙ÓL� '˜„ˆ2Le¯t ∆∆ƒ¿»≈∆≈
È¯‡Ó „È˙Ú ,Ìeb¯z‰««¿»ƒ»≈

'eÎ ¯ÓÈÓÏ ‡ÓÏÚעתיד=] »¿»¿≈«
(לבני לומר העולם ריבון

zLÈ�k‡ישראל)] z‡ :«¿¿ƒ¿»
‡˙�È‚Ï ‡ÏÈ˙Ó„ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»»

‡in‡ ÔÈa ‡ÏÈÏ˜את=] «ƒ»≈À«»
לגינה המשולה ישראל כנסת

האומות] בין «È˙ÈÂ¿»ƒ·‡קטנה
L¯„Ó‡[=ויושבת] ˙È·a¿≈∆¿»»

'eÎ ÔÈ¯„‰�Ò È¯·Á ÌÚƒ«¿≈«¿∆¿ƒ
LÈ¯ Ï˜Ï ÔÈ˙ÈÈˆc¿«¿ƒ¿«≈

L e�ÈÈ‰) ‡˙·È˙Óכוונת ¿ƒ¿»«¿∆
ÌÈ·ÈL˜Óהפסוק: ÌÈ¯·Á"¬≈ƒ«¿ƒƒ

ÌÈ„ÈÓÏz‰ Ì‰ "CÏB˜Ï¿≈≈««¿ƒƒ
L‡¯ ÏB˜Ï ÌÈÚÓLp‰«ƒ¿»ƒ¿…
È�ÈÚÈÓL‡ ,(‰·ÈLi‰«¿ƒ»«¿ƒƒƒ
EÈlÓ Ï˜ ‡˙ÈÈ¯B‡«¿»«ƒ∆
קול התורה דברי [=השמעיני
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ה

,zah d"k ,`x`e zyxt zay .c"qa

f"iyz'd ,hay ycegd mikxan

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

˙·LBi‰הׁשמיעני לקֹול מקׁשיבים חברים ּבּגּנים «∆∆ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַ
האּילים לעפר אֹו לצבי ל ּודמה ּדֹודי ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹּברח

ּבׂשמים הרי ה'צמח1על אדמֹו"ר קדּוׁשת ּכבֹוד ּומביא . ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ
נׁשמתֹוֿעדן עלמא2צדק' מארי עתיד הּתרּגּום, ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לגינתא ּדמתילא ּדיׂשראל ּכניׁשּתא אּת כּו' ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָלמימר
חברי עם מדרׁשא ּבבית ויתיבא אּמּיא ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֻקלילא
ׁשחברים (היינּו מתיבתא ריׁש לקל ּדצייתין כּו' ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָסנהדרין
ראׁש לקֹול הּנׁשמעים הּתלמידים הם לקֹול ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָֹמקׁשיבים
יתבא ּדאּת ּבעדן מּלי קל אֹורייתא אׁשמיעני ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּיׁשיבה),
עבדּת אּת ּדי מה לכל מסּכים ואהי ּולחייבא ְְְְְְְֱִִִַַַַַַָָָָָָָלזּכאה
לחֹוב ּבין לזכּות ּבין יׂשראל ׁשּיפסקּו ּדין ּפסק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ(ׁשּכל
הּבריחה ענין הּוא ּדֹודי ּברח ּבקֹולם). ׁשֹומע ְְְְִִִֵַַַַַָָָָהּקּב"ה

הּגאּולה אל מסאבא הדא אֹו3מארעא לצבי ל ּודמה , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּדֹומה הּקּב"ה יהיה הּגלּות ּבזמן ׁשּגם האּילים, ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלעפר
ועינֹו קמּוצה אחת עינֹו יׁשן ׁשהּוא ּבׁשעה ׁשּגם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלצבי,

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּפתּוחה, ייׁשן4אחת ולא ינּום לא הּנה ְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ
הּוא רץ ׁשּכׁשהּוא האּילים, לעפר אֹו יׂשראל, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשֹומר
יׁשּגיח הּגלּות ּבזמן ׁשּגם היינּו לאחֹוריו, ראׁשֹו ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹמחזיר
יביא ׁשאז הּגאּולה לזמן עד יׂשראל, ּבני על ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה
יסקּון ותמן ּדירּוׁשלים טּורא על ּבׂשמים, הרי על ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָאֹותם

ּבּוסמנין. קטרת קדמ ְְֲִֶַָָָָָָֹּכהנּיא

CÈLÓÓeעלּֿפיה'צ נֹוסף, ּפרּוׁש ׁשּיׁשנֹו צדק' מח «¿ƒְִֵֶֶֶֶֶַַַָ
הּגמרא חכמים5מאמר ּתלמידי ׁשני ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָ

חברים ּבּגּנים הּיֹוׁשבת ׁשּנאמר לקֹולם, ׁשֹומע הּקּב"ה ּבהלכה לזה זה ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהּמקׁשיבים
מדרׁשֹות, ּובּתי ּכנסּיֹות ּבּתי הם ׁשּגּנים והינּו, הׁשמיעני. לקֹול ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָמקׁשיבים
מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי ׁשּיֹוׁשבים חכמים ּתלמידי הם ּבּגּנים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּיֹוׁשבת

ּבּתֹורה [ּדלפי6ועֹוסקים ּבהלכה לזה זה ׁשּמקׁשיבים היינּו מקׁשיבים חברים . ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
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במאמר יתבארו וגו" בגנים "היושבת השירים: שיר מגילת בסיום הפסוקים על

יובאו הגמרא) ופירוש התרגום (פירוש פירושים שני פירושים. שלשה שלפנינו

פנימיות עלֿפי נ"ע הרש"ב אדמו"ר (שביאר השלישי והפירוש הראשון. בפרק

במאמר: בהרחבה ויתבאר השני בפרק יובא ÌÈpbaהעניינים) ˙·LBi‰«∆∆««ƒ
CÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á¬≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
È„Bc Á¯a ,È�ÚÈÓL‰«¿ƒƒƒ¿«ƒ
¯ÙÚÏ B‡ È·ˆÏ EÏ ‰Ó„e¿≈¿ƒ¿ƒ¿…∆
È¯‰ ÏÚ ÌÈÏi‡‰»«»ƒ«»≈

ÌÈÓNa1„B·k ‡È·Óe . ¿»ƒ≈ƒ¿
ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡ ˙Le„¿̃««¿«∆«

Ô„ÚŒB˙ÓL� '˜„ˆ2Le¯t ∆∆ƒ¿»≈∆≈
È¯‡Ó „È˙Ú ,Ìeb¯z‰««¿»ƒ»≈

'eÎ ¯ÓÈÓÏ ‡ÓÏÚעתיד=] »¿»¿≈«
(לבני לומר העולם ריבון

zLÈ�k‡ישראל)] z‡ :«¿¿ƒ¿»
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ÌÈ·ÈL˜Óהפסוק: ÌÈ¯·Á"¬≈ƒ«¿ƒƒ
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L‡¯ ÏB˜Ï ÌÈÚÓLp‰«ƒ¿»ƒ¿…
È�ÈÚÈÓL‡ ,(‰·ÈLi‰«¿ƒ»«¿ƒƒƒ
EÈlÓ Ï˜ ‡˙ÈÈ¯B‡«¿»«ƒ∆
קול התורה דברי [=השמעיני
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.(ÌÏB˜a ÚÓBL ‰"aw‰«»»≈«¿»
(הפסוק שלאחריו והפסוק

מספרהאח בשירֿהשירים) רון

לקדושֿ ישראל כנסת דברי את

È„Bcברוךֿהוא: Á¯a¿«ƒ
‰ÁÈ¯a‰[=ידידי] ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿««¿ƒ»

‡·‡ÒÓ ‡„‰ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»»»¿«¬»
הטמאה] זו ∆‡Ï[=מארץ

‰Ïe‡b‰3EÏ ‰Ó„e , «¿»¿≈¿

‰"aw‰ ‰È‰È ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌbL ,ÌÈÏi‡‰ ¯ÙÚÏ B‡ È·ˆÏƒ¿ƒ¿…∆»«»ƒ∆«ƒ¿««»ƒ¿∆«»»
B�ÈÚÂ ‰ˆeÓ˜ ˙Á‡ B�ÈÚ ÔLÈ ‡e‰L ‰ÚLa ÌbL ,È·ˆÏ ‰ÓBc∆ƒ¿ƒ∆«¿»»∆»≈≈««¿»¿≈

·e˙kL BÓk ,‰Áe˙t ˙Á‡4¯ÓBL ÔLÈÈ ‡ÏÂ Ìe�È ‡Ï ‰p‰ ««¿»¿∆»ƒ≈…»¿…ƒ»≈
BL‡¯ ¯ÈÊÁÓ ‡e‰ ı¯ ‡e‰LkL ,ÌÈÏi‡‰ ¯ÙÚÏ B‡ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿…∆»«»ƒ∆¿∆»«¬ƒ…
ÌbL e�ÈÈ‰ ,ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»«¿∆«
ÁÈbLÈ ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»«¿ƒ«
,Ï‡¯NÈ È�a ÏÚ ‰"aw‰«»»«¿≈ƒ¿»≈
Ê‡L ‰Ïe‡b‰ ÔÓÊÏ „Ú«ƒ¿««¿»∆»
È¯‰ ÏÚ Ì˙B‡ ‡È·È»ƒ»«»≈
‡¯eË ÏÚ ,ÌÈÓNa¿»ƒ«»

ÌÈÏLe¯Ècהרי [=על ƒ»«ƒ
Ôe˜ÒÈירושלים] ÔÓ˙Â¿«»ƒ¿

˙¯Ë˜ CÓ„˜ ‡i�‰k»¬«»»»»¿…∆
ÔÈ�ÓÒeaלפניך יעלו [=ושם ¿»ƒ

(ולכן סמים קטורת הכוהנים

'בשמים')] הרי .נקראו
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ CÈLÓÓe«¿ƒ«∆«∆∆
ŒÏÚ ,ÛÒB� Le¯t B�LiL∆∆¿≈»«

‡¯Ób‰ ¯Ó‡Ó Èt5È�L ƒ«¬««¿»»¿≈
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·ÈL˜n‰««¿ƒƒ∆»∆

‰ÎÏ‰aזה את זה [=מלמדים «¬»»
רש"י] מזה. זה ומבינים

,ÌÏB˜Ï ÚÓBL ‰"aw‰«»»≈«¿»
ÌÈpba ˙·LBi‰ ¯Ó‡pL∆∆¡««∆∆««ƒ
CÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á¬≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
ÌÈpbL ,e�È‰Â .È�ÚÈÓL‰«¿ƒƒƒ¿«¿∆«ƒ
Èz·e ˙BiÒ�k Èza Ì‰≈»≈¿≈ƒ»≈
˙·LBi‰Â ,˙BL¯„Óƒ¿»¿«∆∆
È„ÈÓÏz Ì‰ ÌÈpba««ƒ≈«¿ƒ≈
Èz·a ÌÈ·LBiL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆¿ƒ¿»≈
˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒ�k¿≈ƒ»≈ƒ¿»

‰¯Bza ÌÈ˜ÒBÚÂ6ÌÈ¯·Á . ¿¿ƒ«»¬≈ƒ
e�ÈÈ‰ ÌÈ·ÈL˜Ó«¿ƒƒ«¿
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·ÈL˜nL∆«¿ƒƒ∆»∆
Le¯t ÈÙÏc] ‰ÎÏ‰a«¬»»ƒ¿ƒ≈
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mipbaו zayeid

הּתלמידים על מקׁשיבים חברים קאי הּתרּגּום ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָּפרּוׁש
קאי הּגמרא ּפרּוׁש ּולפי הּיׁשיבה, ראׁש לקֹול ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּנׁשמעים
עצמם הּתלמידיֿחכמים על מקׁשיבים ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָחברים
ׁשֹומע הּקּב"ה אז הּנה ּבהלכה], לזה זה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמקׁשיבים
ּגֹורמים ּכן, עֹוׂשין אין ואם ּבּגמרא, ּומסּים ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָלקֹולם.
וגֹו'. ּדֹודי ּברח ׁשּנאמר מּיׂשראל, ׁשּמסּתּלקת ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָלּׁשכינה
הּוא ּדֹודי ּברח הּנה הּתרּגּום ּפרּוׁש ׁשּלפי ּדאף ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַוהינּו,
להּגאּולה, מהּגלּות הּבריחה ענין ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָלמעּלּיּותא,
ענין הּוא ּדֹודי ׁשּברח הּוא הּגמרא ּפרּוׁש ְְְִִִֵֶַַַָָָָמּכלֿמקֹום,
ב' ּבין סתירה ואין מּיׂשראל. חסֿוׁשלֹום הּׁשכינה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָסּלּוק
מהרׁש"א עּין צדק': ה'צמח ׁשּמֹוסיף ּכפי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּפרּוׁשים,
הּתרּגּוםֿ ּפרּוׁש עם זה ּפרּוׁש ׁשחּבר ׁשם אּגדֹות ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבחּדּוׁשי
לזה, זה ּומקׁשיבים ּכן עֹוׂשין אּתם ׁשאם והינּו, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָיֹונתן.
להׁשרֹות ׁשּגֹורם ּבׂשמים, הרי על גֹו' ּדֹודי ּברח ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָאזי
לאו, ׁשֹומע אּתה הן ּומּכלל הּמקּדׁש, ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּׁשכינה
ׁשּתסּתּלק. לּׁשכינה ּגֹורמין לזה זה מקׁשיבים אין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשאם

¯‡·Óeּתלמידיֿחכמים ּדׁשני הענין צדק' ה'צמח ¿»≈ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשֹומע הּקּב"ה ּבהלכה לזה זה ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמקׁשיבים
זה ּומקׁשיבים ּבּתֹורה העֹוסקים ׁשנים ׁשּכׁשהם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלקֹולם,
עלֿידיֿ והתּכּללּות, חּבּור לׁשֹון חברים ׁשּנקראּו עד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָלזה
ההמׁשכה ּדמלבד והינּו הּברכה. עליהם ׁשֹורה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָזה

רּב ּכמאמר הּתֹורה לּמּוד ז"לׁשעלֿידי הּקֹורא7ֹותינּו ּכל ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָ
יׁשנּה זֹו ּדהמׁשכה ּכנגּדֹו, וׁשֹונה קֹורא הּקּב"ה ְְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָוׁשֹונה
עלֿידי זאת, לבד הּנה ּבּתֹורה, ועֹוסק ׁשּיֹוׁשב ּבאחד ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּגם
ּוכמֹו נֹוספת, המׁשכה הם ּגֹורמים לזה, זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּמקׁשיבים

הוי'8ׁשּכתּוב וּיקׁשב רעהּו אל איׁש הוי' יראי נדּברּו אז ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבּמׁשנה ּׁשּכתּוב מה יּובן ּובזה ׁשּיֹוׁשבים9וּיׁשמע. עׂשרה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

כּו' חמּׁשה אפּלּו ּומּנין כּו', ׁשּנאמר ּביניהם ׁשרּויה ׁשכינה ּבּתֹורה ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָועֹוסקים
ׁשּיֹוׁשב אחד ׁשאפּלּו ּכיון ּדלכאֹורה, וכּו', אחד אפילּו ּומּנין כּו' ׁשנים כּו' ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה
א כּו', ּוׁשלׁשה ּבׁשנים הרבּותא מהי הּׁשכינה, המׁשכת ּפֹועל ּבּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹועֹוסק
ההמׁשכה ּדֹומה ואינּה הּׁשכינה, ּבהׁשראת ּדרגֹות חּלּוקי ׁשּיׁש הּוא, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָהענין
לעׂשרה. עד כּו' ׁשלׁשה ׁשנים, ׁשעלֿידי לההמׁשכה ּבּתֹורה העֹוסק אחד ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשעלֿידי
ּכי קּוין, ב' ויחּוד התּכּללּות ּכאן ׁשאין ּכיון ּבּתֹורה, ועֹוסק ׁשּיֹוׁשב ׁשאחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהינּו,
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תתרלד.7) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר טז.8)ראה ג, מ"ו.9)מלאכי פ"ג אבות
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È‡˜ Ìeb¯z‰[מוסב=]ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÏÚ ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á ««¿»≈¬≈ƒ«¿ƒƒ«««¿ƒƒ
È‡˜ ‡¯Ób‰ Le¯t ÈÙÏe ,‰·ÈLi‰ L‡¯ ÏB˜Ï ÌÈÚÓLp‰«ƒ¿»ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ≈«¿»»»≈

L˜Ó ÌÈ¯·ÁÌÈ·ÈL˜nL ÌÓˆÚ ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz‰ ÏÚ ÌÈ·È ¬≈ƒ«¿ƒƒ«««¿ƒ≈¬»ƒ«¿»∆«¿ƒƒ
ÌiÒÓe .ÌÏB˜Ï ÚÓBL ‰"aw‰ Ê‡ ‰p‰ ,[‰ÎÏ‰a ‰ÊÏ ‰Ê∆»∆«¬»»ƒ≈»«»»≈«¿»¿«≈

ÔÈNBÚ ÔÈ‡ Ì‡Â ,‡¯Óba«¿»»¿ƒ≈ƒ
‰�ÈÎMÏ ÌÈÓ¯Bb ,Ôk≈¿ƒ«¿ƒ»
,Ï‡¯NiÓ ˙˜lzÒnL∆ƒ¿«∆∆ƒƒ¿»≈
.'B‚Â È„Bc Á¯a ¯Ó‡pL∆∆¡«¿«ƒ¿
Le¯t ÈÙlL Û‡c ,e�È‰Â¿«¿¿«∆¿ƒ≈
È„Bc Á¯a ‰p‰ Ìeb¯z‰««¿ƒ≈¿«ƒ

‡˙eilÚÓÏ ‡e‰[לשבח=], ¿¿«¿»
‰ÁÈ¯a‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿««¿ƒ»
ŒÏkÓ ,‰Ïe‡b‰Ï ˙eÏb‰Ó≈«»¿«¿»ƒ»
‡¯Ób‰ Le¯t ,ÌB˜Ó»≈«¿»»
‡e‰ È„Bc Á¯aL ‡e‰∆¿«ƒ
ŒÒÁ ‰�ÈÎM‰ ˜elÒ ÔÈ�Úƒ¿«ƒ«¿ƒ»«

Â .Ï‡¯NiÓ ÌBÏLÂאמנם ¿»ƒƒ¿»≈
'· ÔÈa ‰¯È˙Ò ÔÈ‡≈¿ƒ»≈
ÛÈÒBnL ÈÙk ,ÌÈLe¯t‰«≈ƒ¿ƒ∆ƒ
ÔiÚ :'˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆«≈
˙B„b‡ ÈLecÁa ‡"L¯‰Ó««¿»¿ƒ≈«»
ÌÚ ‰Ê Le¯t ¯aÁL ÌL»∆ƒ≈≈∆ƒ
.Ô˙�BÈŒÌeb¯z‰ Le¯t≈««¿»»
ÔÈNBÚ Ìz‡ Ì‡L ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ«∆ƒ
,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·ÈL˜Óe Ôk≈«¿ƒƒ∆»∆
È¯‰ ÏÚ 'B‚ È„Bc Á¯a ÈÊ‡¬«¿«ƒ«»≈
˙B¯L‰Ï Ì¯BbL ,ÌÈÓNa¿»ƒ∆≈¿«¿
,Lc˜n‰ ÌB˜Óa ‰�ÈÎM‰«¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿»
ÚÓBL ‰z‡ Ô‰ ÏÏkÓeƒ¿»≈«»≈«
ÌÈ·ÈL˜Ó ÔÈ‡ Ì‡L ,Â‡Ï»∆ƒ≈«¿ƒƒ
‰�ÈÎMÏ ÔÈÓ¯Bb ‰ÊÏ ‰Ê∆»∆¿ƒ«¿ƒ»

.˜lzÒzL∆ƒ¿«≈
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯‡·Óe¿»≈«∆«∆∆
ŒÈ„ÈÓÏz È�Lc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ≈
‰Ê ÌÈ·ÈL˜n‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ««¿ƒƒ∆
‰"aw‰ ‰ÎÏ‰a ‰ÊÏ»∆«¬»»«»»
Ì‰LkL ,ÌÏB˜Ï ÚÓBL≈«¿»∆¿∆≈
‰¯Bza ÌÈ˜ÒBÚ‰ ÌÈ�L¿«ƒ»¿ƒ«»
„Ú ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·ÈL˜Óe«¿ƒƒ∆»∆«
ÔBLÏ ÌÈ¯·Á e‡¯˜pL∆ƒ¿¿¬≈ƒ¿
ŒÏÚ ,˙eÏlk˙‰Â ¯eaÁƒ¿ƒ¿«¿«
Ì‰ÈÏÚ ‰¯BL ‰ÊŒÈ„È¿≈∆»¬≈∆
„·ÏÓc e�È‰Â .‰Î¯a‰«¿»»¿«¿¿ƒ¿«
„enÏ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«¿≈ƒ

‰¯Bz‰תורה לומד שכאשר «»
מלמעלה קדושה המשכת פועל

Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók7‡¯B˜ ‰"aw‰ ‰�BLÂ ‡¯Bw‰ Ïk ¿«¬««≈»«≈¿∆«»»≈
˜ÒBÚÂ ·LBiL „Á‡a Ìb d�LÈ BÊ ‰ÎLÓ‰c ,Bc‚�k ‰�BLÂ¿∆¿∆¿¿«¿»»∆¿»«¿∆»∆≈¿≈
ÌÈÓ¯Bb ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·ÈL˜nL È„ÈŒÏÚ ,˙‡Ê „·Ï ‰p‰ ,‰¯Bza«»ƒ≈¿«…«¿≈∆«¿ƒƒ∆»∆¿ƒ

˙ÙÒB� ‰ÎLÓ‰ Ì‰יותר גבוהה e˙kL·מדרגה BÓÎe ,8e¯a„� Ê‡ ≈«¿»»∆∆¿∆»»ƒ¿¿
e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ 'ÈÂ‰ È‡¯Èƒ¿≈¬»»ƒ∆≈≈
ÚÓLiÂ 'ÈÂ‰ ·L˜iÂ- ««¿≈¬»»«ƒ¿«

כאשר מיוחדת המשכה שהיא

רעהו" אל איש Ê·e‰"נדברו .»∆
‰�Lna ·e˙kM ‰Ó Ô·eÈ9 »«∆»«ƒ¿»
ÌÈ·LBiL ‰¯NÚ¬»»∆¿ƒ
‰�ÈÎL ‰¯Bza ÌÈ˜ÒBÚÂ¿¿ƒ«»¿ƒ»
¯Ó‡pL Ì‰È�Èa ‰Èe¯L¿»≈≈∆∆∆¡«

,'eÎומוכיחה מוסיפה (המשנה
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f"iyz'd ,hay ycegd mikxan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

רק היא הּׁשכינה המׁשכת לכן ּבלבד, אחד קו ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָאם
ּכאׁשר מהּֿׁשאיןּֿכן עלמין, ּכל הּממּלא אֹור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמּבחינת
ּכיון לזה, זה ּומקׁשיבים ּבּתֹורה ועֹוסקים יֹוׁשבים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשנים
המׁשכת אזי קּוין, ב' ויחּוד חּבּור אצלם ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּנעׂשה
ּגם ׁשּגֹורמים ּכיון יֹותר, נעלה ּבאפן היא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּׁשכינה
ּדהינּו ּוׁשכינּתיּה קּודׁשאּֿבריֿהּוא ויחּוד חּבּור ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָלמעלה
ּגּופא זה ּוביחּוד עלמין. ּכל ּוממּלא עלמין ּכל ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָסֹובב
ׁשּיֹוׁשבים עׂשרה עד וכּו' ׁשלׁשה מדרגֹות, ּכּמה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹיׁשנם
ּבזה ׁשּיׁש לפי העּלּוי, ּתכלית ׁשּזהּו ּבּתֹורה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָועֹוסקים
יׂשראל, ׁשּבנׁשמֹות הּמדרגֹות עׂשר ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהתּכּללּות
מימי ׁשֹואב עד עצי מחֹוטב גו' ׁשבטיכם ,10ראׁשיכם ְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

עׂשר ּכנגד הּׁשכינה11הּספירֹותׁשהם המׁשכת ּגם ולכן , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּׁשלמּות. ּבתכלית ְְְִִֵַַהיא

נׁשמתֹוֿעדןÓ‡Ó·e¯ב) (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר כ"ק ¿«¬«ְְְִֵֶַַַָ
טבת ּבכ"ד הּפסּוק12ׁשאמרֹו ּפרׁש , ְֲֵֵֵֵֶַָָ

ּגןֿעדן על קאי ׁשּגּנים ּבּגּנים, לׁשֹון13הּיֹוׁשבת וגּנים , ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
הם ּדאף14רּבים העליֹון, וגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

קץ, לאין מדרגֹות רּבּוי ּבגןֿעדן יׁשנם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּבפרטּיּות
הּתחּתֹון ּגןֿעדן ּבחינֹות, ב' הם ּבכללּות ְְְִִִֵֵֶַַַָָָמּכלֿמקֹום,

העליֹון העׂשּיה,15וגןֿעדן ּבעֹולם הּוא הּתחּתֹון ּגןֿעדן , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבּגּנים והּיֹוׁשבת הּבריאה. עֹולם עד הּוא העליֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָוגןֿעדן
ּומצמצמת ׁשּמׁשּפלת ּדאצילּות מלכּות ּבחינת ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַהּוא
ׁשּבּבריאה. האצילּות ּגּלּוי והּוא ּבהּגּנים, ליׁשב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָעצמּה
ּדאצילּות מלכּות עם מׁשּתּתפֹות הן ּגם הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָוהּנׁשמֹות
חברים ׁשּכתּוב ּומה ּדגןֿעדן. והּגּלּוי האֹור לקּבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבּגּנים
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ז f"iyz'd ,hay ycegd mikxan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

רק היא הּׁשכינה המׁשכת לכן ּבלבד, אחד קו ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָאם
ּכאׁשר מהּֿׁשאיןּֿכן עלמין, ּכל הּממּלא אֹור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמּבחינת
ּכיון לזה, זה ּומקׁשיבים ּבּתֹורה ועֹוסקים יֹוׁשבים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשנים
המׁשכת אזי קּוין, ב' ויחּוד חּבּור אצלם ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּנעׂשה
ּגם ׁשּגֹורמים ּכיון יֹותר, נעלה ּבאפן היא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּׁשכינה
ּדהינּו ּוׁשכינּתיּה קּודׁשאּֿבריֿהּוא ויחּוד חּבּור ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָלמעלה
ּגּופא זה ּוביחּוד עלמין. ּכל ּוממּלא עלמין ּכל ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָסֹובב
ׁשּיֹוׁשבים עׂשרה עד וכּו' ׁשלׁשה מדרגֹות, ּכּמה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹיׁשנם
ּבזה ׁשּיׁש לפי העּלּוי, ּתכלית ׁשּזהּו ּבּתֹורה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָועֹוסקים
יׂשראל, ׁשּבנׁשמֹות הּמדרגֹות עׂשר ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהתּכּללּות
מימי ׁשֹואב עד עצי מחֹוטב גו' ׁשבטיכם ,10ראׁשיכם ְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

עׂשר ּכנגד הּׁשכינה11הּספירֹותׁשהם המׁשכת ּגם ולכן , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּׁשלמּות. ּבתכלית ְְְִִֵַַהיא

נׁשמתֹוֿעדןÓ‡Ó·e¯ב) (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר כ"ק ¿«¬«ְְְִֵֶַַַָ
טבת ּבכ"ד הּפסּוק12ׁשאמרֹו ּפרׁש , ְֲֵֵֵֵֶַָָ

ּגןֿעדן על קאי ׁשּגּנים ּבּגּנים, לׁשֹון13הּיֹוׁשבת וגּנים , ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
הם ּדאף14רּבים העליֹון, וגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

קץ, לאין מדרגֹות רּבּוי ּבגןֿעדן יׁשנם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּבפרטּיּות
הּתחּתֹון ּגןֿעדן ּבחינֹות, ב' הם ּבכללּות ְְְִִִֵֵֶַַַָָָמּכלֿמקֹום,

העליֹון העׂשּיה,15וגןֿעדן ּבעֹולם הּוא הּתחּתֹון ּגןֿעדן , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבּגּנים והּיֹוׁשבת הּבריאה. עֹולם עד הּוא העליֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָוגןֿעדן
ּומצמצמת ׁשּמׁשּפלת ּדאצילּות מלכּות ּבחינת ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַהּוא
ׁשּבּבריאה. האצילּות ּגּלּוי והּוא ּבהּגּנים, ליׁשב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָעצמּה
ּדאצילּות מלכּות עם מׁשּתּתפֹות הן ּגם הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָוהּנׁשמֹות
חברים ׁשּכתּוב ּומה ּדגןֿעדן. והּגּלּוי האֹור לקּבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבּגּנים
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mipbaח zayeid

הּנה ,לקֹול הּמלאכים16מקׁשיבים הם ,17חברים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָ
ב' ּבּה יׁש חבר ּדתבת הּנׁשמֹות, אל חברים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּנקראים
טפל רק ׁשהּוא חבר ּתבת מֹורה ּגיסא מחד ְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָענינים,
ׁשּיׁש חבר ּתבת מֹורה ּגיסא ּולאיד העּקר, ואינֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָּובטל,
העּקר. ׁשאינֹו אף והתחּברּות, חּבּור ׁשּיכּות, איזה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלֹו
ׁשהרי הּנׁשמֹות, אל חברים נקראים ׁשהּמלאכים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוזהּו
להם, טפלים רק והם מהּנׁשמֹות למּטה הם ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמלאכים
הּנׁשמֹות, אל וחּבּור ׁשּיכּות איזה להם יׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּומּכלֿמקֹום,
הּנׁשמֹות, ׁשל הּתֹורה לּמּוד את מזּככים ׁשהּמלאכים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָלפי

להֹון ונּׁשיק להֹון להקׁשיב18ּדגּפיף הם זֹוכים ולכן , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָ
ּבנֹוגע הּוא זה וכל ׁשּבגןֿעדן. הּנׁשמֹות ׁשל הּתֹורה ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלקֹול
ּברח ּבּכתּוב ממׁשי ּכ ואחר ׁשּבגןֿעדן. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָלהּגּלּויים
להּגּלּויים ּדגןֿעדן מהּגּלּויים הּבריחה והּוא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָּדֹודי,
ּדגןֿעדן, מהּגּלּויים יֹותר נעלים ׁשהם לבֹוא, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּדלעתיד
היא ּדגןֿעדן הּגּלּויים על ּדלעתיד הּגּלּויים ׁשּמעלת ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָועד
ׁשהעלּיה ,ל ּברח הּלׁשֹון מּדּיּוק ּכּמּובן איןֿערֹוך, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבדר
(ודּלּוג). ּבריחה הּוא ּדלעתיד להּגּלּוי ּדגןֿעדן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָמהּגּלּוי
האבֹות נׁשמֹות ּגם ׁשּבגןֿעדן, הּנׁשמֹות ׁשּכל הּטעם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוזהּו
ׁשנה אלפים ּכּמה ּכבר ׁשּנמצאים רּבנּו, ּומׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוהּנביאים
לקּבל ּבכדי ּבגּופים יתלּבׁשּו הם ּגם הּנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַּבגןֿעדן,

הּתחּיה ּדעֹולם היֹותם19הּגּלּויים זמן מׁש ׁשּבכל ּדאף , ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָ
וכּמּובן עּלּוי, אחר ּבעּלּוי ּתמיד הם עֹולים ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּבגןֿעדן
ׁשהם הּזה ּבעֹולם למּטה הּנׁשמֹות מעלּית ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמּכלֿׁשּכן
ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר עּלּוי, אחר ּבעּלּוי ּתמיד 20עֹולים ְְֲִִִִֵַַַַַָ
ׁשּנאמר כּו' הּזה ּבעֹולם כּו' מנּוחה להם אין 21צּדיקים ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּבגןֿעדן ׁשהּנׁשמֹות ּומּכלֿׁשּכן חיל, אל מחיל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָילכּו
ּבגּופים יתלּבׁשּו ּומּכלֿמקֹום עּלּוי, אחר ּבעּלּוי ּתמיד ְְְְִִִִִִֵַַַָָָהם
ּגדל מּובן ׁשּמּזה הּמתים, ּדתחּית הּגּלּויים לקּבל ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּבכדי

ׁשּבגןֿעדן. הּגּלּויים על ּדלעתיד הּגּלּויים ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָמעלת
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ׁשּגדלהÔÈ�Ú‰Âג) אף ׁשּבגןֿעדן, הּגּלּויים ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ענינים, ּבב' ׁשּבעֹולמֹות הּגּלּויים על ְְֲִִִִֶַַַָָָָָמעלתם
ּבלבד, ּתחּתֹונֹות ז' מּבחינת הם ׁשּבעֹולמֹות ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּדהּגּלּויים

ׁשּכתּוב עֹו22ּוכמֹו אמרּתי היינּוּכי יּבנה, חסד לם ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ּובז' ּולמּטה, החסד מּספירת רק הּוא ּבעֹולם ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשהּגּלּוי
ולא ּבלבד הּמציאּות ידיעת רק זה הרי ּגּופא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹּתחּתֹונֹות
מג' הם ׁשּבגןֿעדן הּגּלּויים מהּֿׁשאיןּֿכן הּמהּות, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּׂשגת

הּמהּות הּׂשגת ּובדר לאחרי23ראׁשֹונֹות מּכלֿמקֹום, , ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
מּבחינת הם ׁשּבגןֿעדן הּגּלּויים הּנה הּלזה, העּלּוי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכל
הם ּדלעתיד הּגּלּויים מהּֿׁשאיןּֿכן ּבלבד, הּממּלא ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָאֹור
הרי על גֹו' ּדֹודי ּברח אֹומרֹו וזהּו הּסֹובב. אֹור ְְְְִִִֵֵֶַַַַָמּבחינת
החּלּוק והרי ׁשמים, אֹותּיֹות הּוא ּבׂשמים ּדהּנה, ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָּבׂשמים,
ּבלבד, נקּודה היא ׁשארץ הּוא לׁשמים ארץ ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּבין
היא ׁשארץ והינּו הארץ, את הּמּקיף ּגלּגל הם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָוהּׁשמים
עלמין. ּכל סֹובב הם וׁשמים עלמין, ּכל ממּלא ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָּבחינת
על מֹורה ההר ענין הּנה ּבׂשמים, הרי ּׁשּכתּוב ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומה
הם ההרים הּנה ׁשּבארץ ׁשּכׁשם מּובן ּומּזה ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהעלּיה,
הרי הּנה ּבּׁשמים ּגם כן ּכמֹו הארץ, מּכללּות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלמעלה
ׁשהּוא והינּו הּׁשמים, מּכללּות למעלה הם ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּבׂשמים
הּוא ׁשמים אֹותּיֹות ּדבׂשמים הּסֹובב, מאֹור ּגם ְְְִִִִֵֵַַַַָָָלמעלה
ּפׁשיטּות ענין הּוא ּבׂשמים והרי הּסֹובב, אֹור ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָענין
ׁשּבגןֿעדן הּגּלּויים ּבין ההפרׁש ּכללּות וזהּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהעצמּות.
מאֹור הם ׁשּבגןֿעדן ּדהּגּלּויים ּדלעתיד, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלהּגּלּויים
ּוכללּות הּסֹובב. מאֹור הם ּדלעתיד והּגּלּויים ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָהּממּלא,
ּדאֹור להּגּלּויים הּממּלא ּדאֹור הּגּלּויים ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַההפרׁש

הּוא ּבהתחּלקּות,19הּסֹובב הם הּממּלא ּדאֹור ׁשהּגּלּויים , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַ
אחד ׁשּכל מדרגֹות, חּלּוקי רּבּוי יׁש ּבגןֿעדן הּנה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָולכן
ׁשאינן הּממּלא ּבאֹור מדרגֹות ויׁשנם ערּכֹו, לפי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּׂשיג
ּדלעתיד ּבהּגּלּויים מהּֿׁשאיןּֿכן ּכלל, להּׂשגה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּיכֹות

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ּכלל, מדרגֹות חּלּוקי ּכל24אין ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָ
ׁשּגם ּדאף והינּו הּבא, לעֹולם חלק להם יׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל
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ג.22) פט, תרצ"ב23)שם לגני באתי ד"ה ואילך. ב תקכט, ח"ג בראשית אוה"ת א. עה, אחרי האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי ראה

ואילך). רפח ע' תרצ"ב חלק.24)(סה"מ ר"פ סנהדרין
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‰Ï„bL Û‡ ,Ô„ÚŒÔ‚aL ÌÈÈelb‰ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â (‚¿»ƒ¿»¿ƒ≈«ƒƒ∆¿«≈∆«∆»¿»
ÌÈ�È�Ú '·a ˙BÓÏBÚaL ÌÈÈelb‰ ÏÚ Ì˙ÏÚÓנתבאר הקודם (בפרק «¬»»««ƒƒ∆»»¿ƒ¿»ƒ

אולם, הבריאה. בעולם העליון עדן וגן העשי' בעולם התחתון גןֿעדן שמקום

עצמו) בעולם מאשר יותר אור גילוי מאיר עולם שבכל ,ב'גןֿעדן'
Ì‰ ˙BÓÏBÚaL ÌÈÈelb‰c¿«ƒƒ∆»»≈
˙B�BzÁz 'Ê ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿
(שלמטה המידות [=שבעת

תפארת, גבורה, חסד, מהמוחין):

ומלכות] יסוד הוד, נצח,

·e˙kL BÓÎe ,„·Ïa22Èk ƒ¿«¿∆»ƒ
,‰�aÈ „ÒÁ ÌÏBÚ Èz¯Ó‡»«¿ƒ»∆∆ƒ»∆
ÌÏBÚa Èelb‰L e�ÈÈ‰«¿∆«ƒ»»
„ÒÁ‰ ˙¯ÈÙqÓ ˜¯ ‡e‰«ƒ¿ƒ««∆∆
˙B�BzÁz 'Ê·e ,‰hÓÏe¿«»¿«¿

‡Ùebעולם באותו הגילוי הנה »
˙ÚÈ„È ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ«

„·Ïa ˙e‡Èˆn‰יודע=] «¿ƒƒ¿«
הדבר] מציאות היא …¿ÏÂ‡שכך

˙e‰n‰ ˙‚O‰תפיסת=] «»«««
שהוא] כמו Œ‰Óהדבר ,«

ŒÔ‚aL ÌÈÈelb‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«ƒƒ∆¿«
˙B�BL‡¯ '‚Ó Ì‰ Ô„Ú≈∆≈ƒƒ

ודעת] בינה ∆∆¿C¯„·e[=חכמה,
˙e‰n‰ ˙‚O‰23ŒÏkÓ , «»«««ƒ»

ÈelÚ‰ Ïk È¯Á‡Ï ,ÌB˜Ó»¿«¬≈»»ƒ
ÌÈÈelb‰ ‰p‰ ,‰Êl‰«»∆ƒ≈«ƒƒ
˙�ÈÁaÓ Ì‰ Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆≈ƒ¿ƒ«
Œ‰Ó ,„·Ïa ‡lÓn‰ ¯B‡«¿«≈ƒ¿««
ÌÈÈelb‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«ƒƒ
¯B‡ ˙�ÈÁaÓ Ì‰ „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ«

··Bq‰שהיו הנשמות גם ולכן «≈
יתלבשו בגןֿעדן שנים ריבוי

הגילויים לקבל עלֿמנת בגופים

המתים תחיית e‰ÊÂבזמן דיוק. ¿∆
‚B'לשון È„Bc Á¯a B¯ÓB‡¿¿«ƒ

,‰p‰c ,ÌÈÓNa È¯‰ ÏÚ«»≈¿»ƒ¿ƒ≈
˙Bi˙B‡ ‡e‰ ÌÈÓNa¿»ƒƒ
˜elÁ‰ È¯‰Â ,ÌÈÓL»«ƒ«¬≈«ƒ
‡e‰ ÌÈÓLÏ ı¯‡ ÔÈaL∆≈∆∆¿»«ƒ
„·Ïa ‰„e˜� ‡È‰ ı¯‡L∆∆∆ƒ¿»ƒ¿«
השמים כיפת ,במרכז

‡È‰ ı¯‡L e�È‰Â ,ı¯‡‰ ˙‡ ÛÈwn‰ ÏbÏb Ì‰ ÌÈÓM‰Â¿«»«ƒ≈«¿«««ƒ∆»»∆¿«¿∆∆∆ƒ

ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙�ÈÁa,מצומצמת הארה -Ì‰ ÌÈÓLÂמקיף בחינת ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ¿»«ƒ≈
-¯‰‰ ÔÈ�Ú ‰p‰ ,ÌÈÓNa È¯‰ ·e˙kM ‰Óe .ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ≈»»¿ƒ«∆»»≈¿»ƒƒ≈ƒ¿«»»

ÌÈ¯‰‰ ‰p‰ ı¯‡aL ÌLkL Ô·eÓ ‰fÓe ,‰iÏÚ‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆«»«ƒ»ƒ∆»∆¿≈∆»»∆ƒ≈∆»ƒ
È¯‰ ‰p‰ ÌÈÓMa Ìb ÔÎ BÓk ,ı¯‡‰ ˙eÏÏkÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰≈¿«¿»ƒ¿»»»∆¿≈««»«ƒƒ≈»≈
‰ÏÚÓÏ Ì‰ ÌÈÓNa¿»ƒ≈¿«¿»
e�È‰Â ,ÌÈÓM‰ ˙eÏÏkÓƒ¿»«»«ƒ¿«¿
¯B‡Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»«≈
˙Bi˙B‡ ÌÈÓN·c ,··Bq‰«≈ƒ¿»ƒƒ
¯B‡ ÔÈ�Ú ‡e‰ ÌÈÓL»«ƒƒ¿«
ÌÈÓNa È¯‰Â ,··Bq‰«≈¿»≈¿»ƒ
˙eËÈLt ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿«¿ƒ

˙eÓˆÚ‰מאור שלמעלה »«¿
גדר בכל מוגדר ואינו הסובב,

כמבואר וגילוי, העלם של

eÏÏk˙בהמשך e‰ÊÂ .¿∆¿»
ÌÈÈelb‰ ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈«ƒƒ
ÌÈÈelb‰Ï Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆¿«ƒƒ
ÌÈÈelb‰c ,„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ¿«ƒƒ
¯B‡Ó Ì‰ Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆≈≈

,‡lÓn‰ÌÈÈelb‰Â «¿«≈¿«ƒƒ
¯B‡Ó Ì‰ „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ≈≈
L¯Ù‰‰ ˙eÏÏÎe .··Bq‰«≈¿»«∆¿≈
¯B‡c ÌÈÈelb‰ ÔÈa≈«ƒƒ¿
¯B‡c ÌÈÈelb‰Ï ‡lÓn‰«¿«≈¿«ƒƒ¿

‡e‰ ··Bq‰19ÌÈÈelb‰L , «≈∆«ƒƒ
Ì‰ ‡lÓn‰ ¯B‡c¿«¿«≈≈

˙e˜lÁ˙‰aהממלא אור ¿ƒ¿«¿
ומתאים בכלי בפנימיות מאיר

וכיון הכלי, לפיֿערך עצמו

וגבורה (חסד כלים ריבוי שישנם

לכן נבראים) ריבוי וכן וכו',

לריבוי מתחלק עצמו האור

Ô„ÚŒÔ‚aאורות ‰p‰ ÔÎÏÂ ,¿»≈ƒ≈¿«≈∆
,˙B‚¯„Ó È˜elÁ Èea¯ LÈ≈ƒƒ≈«¿≈
ÈÙÏ ‚ÈOÓ „Á‡ ÏkL∆»∆»«ƒ¿ƒ
˙B‚¯„Ó Ì�LÈÂ ,Bk¯Ú∆¿¿∆¿»«¿≈
Ô�È‡L ‡lÓn‰ ¯B‡a¿«¿«≈∆≈»
,ÏÏk ‰‚O‰Ï ˙BÎiL«»¿«»»¿»
ÌÈÈelb‰a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿«ƒƒ
È˜elÁ ÔÈ‡ „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ≈ƒ≈
¯Ó‡Ók ,ÏÏk ˙B‚¯„Ó«¿≈¿»¿«¬«

Ï"Ê e�È˙Ba¯24e�È‰Â ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï LÈ Ï‡¯NÈ Ïk «≈»ƒ¿»≈≈»∆≈∆¿»«»¿«¿
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ט f"iyz'd ,hay ycegd mikxan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

ׁשּגדלהÔÈ�Ú‰Âג) אף ׁשּבגןֿעדן, הּגּלּויים ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ענינים, ּבב' ׁשּבעֹולמֹות הּגּלּויים על ְְֲִִִִֶַַַָָָָָמעלתם
ּבלבד, ּתחּתֹונֹות ז' מּבחינת הם ׁשּבעֹולמֹות ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּדהּגּלּויים

ׁשּכתּוב עֹו22ּוכמֹו אמרּתי היינּוּכי יּבנה, חסד לם ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ּובז' ּולמּטה, החסד מּספירת רק הּוא ּבעֹולם ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשהּגּלּוי
ולא ּבלבד הּמציאּות ידיעת רק זה הרי ּגּופא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹּתחּתֹונֹות
מג' הם ׁשּבגןֿעדן הּגּלּויים מהּֿׁשאיןּֿכן הּמהּות, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּׂשגת

הּמהּות הּׂשגת ּובדר לאחרי23ראׁשֹונֹות מּכלֿמקֹום, , ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
מּבחינת הם ׁשּבגןֿעדן הּגּלּויים הּנה הּלזה, העּלּוי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכל
הם ּדלעתיד הּגּלּויים מהּֿׁשאיןּֿכן ּבלבד, הּממּלא ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָאֹור
הרי על גֹו' ּדֹודי ּברח אֹומרֹו וזהּו הּסֹובב. אֹור ְְְְִִִֵֵֶַַַַָמּבחינת
החּלּוק והרי ׁשמים, אֹותּיֹות הּוא ּבׂשמים ּדהּנה, ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָּבׂשמים,
ּבלבד, נקּודה היא ׁשארץ הּוא לׁשמים ארץ ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּבין
היא ׁשארץ והינּו הארץ, את הּמּקיף ּגלּגל הם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָוהּׁשמים
עלמין. ּכל סֹובב הם וׁשמים עלמין, ּכל ממּלא ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָּבחינת
על מֹורה ההר ענין הּנה ּבׂשמים, הרי ּׁשּכתּוב ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומה
הם ההרים הּנה ׁשּבארץ ׁשּכׁשם מּובן ּומּזה ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהעלּיה,
הרי הּנה ּבּׁשמים ּגם כן ּכמֹו הארץ, מּכללּות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלמעלה
ׁשהּוא והינּו הּׁשמים, מּכללּות למעלה הם ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּבׂשמים
הּוא ׁשמים אֹותּיֹות ּדבׂשמים הּסֹובב, מאֹור ּגם ְְְִִִִֵֵַַַַָָָלמעלה
ּפׁשיטּות ענין הּוא ּבׂשמים והרי הּסֹובב, אֹור ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָענין
ׁשּבגןֿעדן הּגּלּויים ּבין ההפרׁש ּכללּות וזהּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהעצמּות.
מאֹור הם ׁשּבגןֿעדן ּדהּגּלּויים ּדלעתיד, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלהּגּלּויים
ּוכללּות הּסֹובב. מאֹור הם ּדלעתיד והּגּלּויים ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָהּממּלא,
ּדאֹור להּגּלּויים הּממּלא ּדאֹור הּגּלּויים ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַההפרׁש

הּוא ּבהתחּלקּות,19הּסֹובב הם הּממּלא ּדאֹור ׁשהּגּלּויים , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַ
אחד ׁשּכל מדרגֹות, חּלּוקי רּבּוי יׁש ּבגןֿעדן הּנה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָולכן
ׁשאינן הּממּלא ּבאֹור מדרגֹות ויׁשנם ערּכֹו, לפי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּׂשיג
ּדלעתיד ּבהּגּלּויים מהּֿׁשאיןּֿכן ּכלל, להּׂשגה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּיכֹות

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ּכלל, מדרגֹות חּלּוקי ּכל24אין ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָ
ׁשּגם ּדאף והינּו הּבא, לעֹולם חלק להם יׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל
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ג.22) פט, תרצ"ב23)שם לגני באתי ד"ה ואילך. ב תקכט, ח"ג בראשית אוה"ת א. עה, אחרי האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי ראה

ואילך). רפח ע' תרצ"ב חלק.24)(סה"מ ר"פ סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰Ï„bL Û‡ ,Ô„ÚŒÔ‚aL ÌÈÈelb‰ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â (‚¿»ƒ¿»¿ƒ≈«ƒƒ∆¿«≈∆«∆»¿»
ÌÈ�È�Ú '·a ˙BÓÏBÚaL ÌÈÈelb‰ ÏÚ Ì˙ÏÚÓנתבאר הקודם (בפרק «¬»»««ƒƒ∆»»¿ƒ¿»ƒ

אולם, הבריאה. בעולם העליון עדן וגן העשי' בעולם התחתון גןֿעדן שמקום

עצמו) בעולם מאשר יותר אור גילוי מאיר עולם שבכל ,ב'גןֿעדן'
Ì‰ ˙BÓÏBÚaL ÌÈÈelb‰c¿«ƒƒ∆»»≈
˙B�BzÁz 'Ê ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿
(שלמטה המידות [=שבעת

תפארת, גבורה, חסד, מהמוחין):

ומלכות] יסוד הוד, נצח,

·e˙kL BÓÎe ,„·Ïa22Èk ƒ¿«¿∆»ƒ
,‰�aÈ „ÒÁ ÌÏBÚ Èz¯Ó‡»«¿ƒ»∆∆ƒ»∆
ÌÏBÚa Èelb‰L e�ÈÈ‰«¿∆«ƒ»»
„ÒÁ‰ ˙¯ÈÙqÓ ˜¯ ‡e‰«ƒ¿ƒ««∆∆
˙B�BzÁz 'Ê·e ,‰hÓÏe¿«»¿«¿

‡Ùebעולם באותו הגילוי הנה »
˙ÚÈ„È ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ«

„·Ïa ˙e‡Èˆn‰יודע=] «¿ƒƒ¿«
הדבר] מציאות היא …¿ÏÂ‡שכך

˙e‰n‰ ˙‚O‰תפיסת=] «»«««
שהוא] כמו Œ‰Óהדבר ,«

ŒÔ‚aL ÌÈÈelb‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«ƒƒ∆¿«
˙B�BL‡¯ '‚Ó Ì‰ Ô„Ú≈∆≈ƒƒ

ודעת] בינה ∆∆¿C¯„·e[=חכמה,
˙e‰n‰ ˙‚O‰23ŒÏkÓ , «»«««ƒ»

ÈelÚ‰ Ïk È¯Á‡Ï ,ÌB˜Ó»¿«¬≈»»ƒ
ÌÈÈelb‰ ‰p‰ ,‰Êl‰«»∆ƒ≈«ƒƒ
˙�ÈÁaÓ Ì‰ Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆≈ƒ¿ƒ«
Œ‰Ó ,„·Ïa ‡lÓn‰ ¯B‡«¿«≈ƒ¿««
ÌÈÈelb‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«ƒƒ
¯B‡ ˙�ÈÁaÓ Ì‰ „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ«

··Bq‰שהיו הנשמות גם ולכן «≈
יתלבשו בגןֿעדן שנים ריבוי

הגילויים לקבל עלֿמנת בגופים

המתים תחיית e‰ÊÂבזמן דיוק. ¿∆
‚B'לשון È„Bc Á¯a B¯ÓB‡¿¿«ƒ

,‰p‰c ,ÌÈÓNa È¯‰ ÏÚ«»≈¿»ƒ¿ƒ≈
˙Bi˙B‡ ‡e‰ ÌÈÓNa¿»ƒƒ
˜elÁ‰ È¯‰Â ,ÌÈÓL»«ƒ«¬≈«ƒ
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„·Ïa ‰„e˜� ‡È‰ ı¯‡L∆∆∆ƒ¿»ƒ¿«
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˙Bi˙B‡ ÌÈÓN·c ,··Bq‰«≈ƒ¿»ƒƒ
¯B‡ ÔÈ�Ú ‡e‰ ÌÈÓL»«ƒƒ¿«
ÌÈÓNa È¯‰Â ,··Bq‰«≈¿»≈¿»ƒ
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ÌÈÈelb‰ ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈«ƒƒ
ÌÈÈelb‰Ï Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆¿«ƒƒ
ÌÈÈelb‰c ,„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ¿«ƒƒ
¯B‡Ó Ì‰ Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆≈≈

,‡lÓn‰ÌÈÈelb‰Â «¿«≈¿«ƒƒ
¯B‡Ó Ì‰ „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ≈≈
L¯Ù‰‰ ˙eÏÏÎe .··Bq‰«≈¿»«∆¿≈
¯B‡c ÌÈÈelb‰ ÔÈa≈«ƒƒ¿
¯B‡c ÌÈÈelb‰Ï ‡lÓn‰«¿«≈¿«ƒƒ¿

‡e‰ ··Bq‰19ÌÈÈelb‰L , «≈∆«ƒƒ
Ì‰ ‡lÓn‰ ¯B‡c¿«¿«≈≈

˙e˜lÁ˙‰aהממלא אור ¿ƒ¿«¿
ומתאים בכלי בפנימיות מאיר

וכיון הכלי, לפיֿערך עצמו

וגבורה (חסד כלים ריבוי שישנם
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Ô„ÚŒÔ‚aאורות ‰p‰ ÔÎÏÂ ,¿»≈ƒ≈¿«≈∆
,˙B‚¯„Ó È˜elÁ Èea¯ LÈ≈ƒƒ≈«¿≈
ÈÙÏ ‚ÈOÓ „Á‡ ÏkL∆»∆»«ƒ¿ƒ
˙B‚¯„Ó Ì�LÈÂ ,Bk¯Ú∆¿¿∆¿»«¿≈
Ô�È‡L ‡lÓn‰ ¯B‡a¿«¿«≈∆≈»
,ÏÏk ‰‚O‰Ï ˙BÎiL«»¿«»»¿»
ÌÈÈelb‰a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿«ƒƒ
È˜elÁ ÔÈ‡ „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ≈ƒ≈
¯Ó‡Ók ,ÏÏk ˙B‚¯„Ó«¿≈¿»¿«¬«

Ï"Ê e�È˙Ba¯24e�È‰Â ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï LÈ Ï‡¯NÈ Ïk «≈»ƒ¿»≈≈»∆≈∆¿»«»¿«¿
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mipbaי zayeid

הרי ּבכללּותם מּכלֿמקֹום, ּדרגֹות, רּבּוי יהיּו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָלעתיד
הּסֹובב ׁשאֹור לפי הּוא זה וכל אחת, מדרגה הּוא ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּכל

ׁש ּפׁשיטּות ּבבחינת מדרגֹות,הּוא התחּלקּות ּבֹו אין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַ
ּבהתחּלקּות. ּבא הּממּלא אֹור ְְְְִֵֵֵֶַַַַָמהּֿׁשאיןּֿכן

ּבאCÈ¯ˆÂד) הּממּלא ׁשאֹור הּטעם מהּו להבין ¿»ƒְְִֵֶַַַַַַָָ
הּוא הּממּלא אֹור ּגם הרי ְְְְֲִֵֵַַַַּבהתחּלקּות,
ּבהּמאֹור ּדבּוק היֹותֹו הּוא האֹור ענין וגדר אֹור, ְְְְֱִִֶֶַַַָָָּבחינת
ּבאיןֿערֹוך הּוא ׁשהאֹור היֹות ּדעם והינּו הּמאֹור, ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָּומעין
לגּבי ּגם ּבאיןֿערֹוך ׁשהּוא מּזה, ויתירה הּמאֹור, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלגּבי
הּׁשמׁש ּבאֹור ועלּֿדרֿמׁשל ּבהּמאֹור, הּכלּול ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָהאֹור
ּבהּׁשמׁש, הּכלּול האֹור לגּבי ּגם ּבאיןֿערֹוך ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
מעין והּוא ּבמקֹורֹו ּדבּוק הּוא האֹור הרי ְְֲִִֵֵֵָָָָמּכלֿמקֹום,
ענן יהיה ׁשּכאׁשר הּׁשמׁש, ּבאֹור ועלּֿדרֿמׁשל ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמקֹורֹו,
לפי ּכלל, האֹור יאיר לא אזי הּׁשמׁש עצם על ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמסּתיר
יּובן כן ּוכמֹו ּבמקֹורֹו. ּדבּוק היֹותֹו הּוא האֹור ענין ְְְֱִִֵֶַָָָָׁשּכל
ּומעין ּבמקֹורֹו ּדבּוק היֹותֹו הּוא האֹור ׁשענין למעלה, ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָּגם
ׁשהּוא איןֿסֹוף אֹור הּוא הּממּלא אֹור ׁשּגם וכיון ְְְֵֵֵֶֶַַַָמקֹורֹו.
ּבבחינת ּבא הּוא אי מּובן, אינֹו ּפׁשיטּות, ְְְִִִִִֵֵַַָָּבבחינת

ְְִַהתחּלקּות.

C‡'ּב'ּפרּדס ּכּמבאר הּוא, האֹור25הענין הּנה ׁשּבאמת «ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשהּוא ּדכיון ּבפׁשיטּות, הּוא הּממּלא) אֹור ְְְִִֵֵֶַַַָ(ּגם
רק היא וההתחּלקּות ּבפׁשיטּות, הּוא הרי הּמאֹור ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָמעין
נראה הּוא הרי ּבהּכלים התלּבׁשּותֹו ׁשּמּצד הּכלים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַמּצד
הּוא ׁשהאֹור והינּו הּכלים. אפן לפי ּפעּלתֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֻּופֹועל
ׁשּנראה אּלא ּבהּכלים, ּבהתלּבׁשּותֹו ּגם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָּבפׁשיטּות
הּמים ּכמֹו ועלּֿדרֿמׁשל הּכלים. אפן לפי מּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹונׁשּפע
ּבאמת ּפׁשּוטים הם ׁשהּמים ּכלים, ּבתֹו אֹותם ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּנֹותנים
נראים ׁשהם אּלא הּכלים, ּבתֹו נתּונים הם ּכאׁשר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּגם

מסּפיק אינֹו זה ּבאּור אמנם, ואדּמים. ירּקים לבנים הּכלים, ּגוון ׁשהרי26לפי . ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
ּבֹו ׁשּיהיה ׁשּי לא אזי ּבתכלית, ּבפׁשיטּות הּוא עצמֹו מּצד ׁשהאֹור נאמר ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹאם
זה הרי התחּלקּות, ּבהאֹור נראה הּכלים ׁשּמּצד וכיון הּכלים, מּצד ּגם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהתחּלקּות
הּסֹובב, מאֹור לזה, ּוראיה ּבתכלית. ּבפׁשיטּות אינֹו עצמֹו מּצד האֹור ׁשּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהֹוראה
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Ì˙eÏÏÎa ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙B‚¯„ Èea¯ eÈ‰È „È˙ÚÏ ÌbL Û‡c¿«∆«∆»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»»ƒ¿»»
··Bq‰ ¯B‡L ÈÙÏ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ ,˙Á‡ ‰‚¯„Ó ‡e‰ Ïk‰ È¯‰¬≈«…«¿≈»««¿»∆¿ƒ∆«≈
Œ‰Ó ,˙B‚¯„Ó ˙e˜lÁ˙‰ Ba ÔÈ‡L ˙eËÈLt ˙�ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿ƒ∆≈ƒ¿«¿«¿≈«

.˙e˜lÁ˙‰a ‡a ‡lÓn‰ ¯B‡ ÔkŒÔÈ‡Mבגןֿעדן הגילויים לסיכום, ∆≈≈«¿«≈»¿ƒ¿«¿
ישנם שמצדו הממלא מאור הם

דרגות ריבוי - מדרגות חילוקי

יתגלה לבוא ולעתיד בגןֿעדן.

כלל אין שמצידו הסובב אור

הסובב (ובאור מדרגות. חילוקי

הנעלית הדרגה תתגלה עצמו

בשמים) הרי - .שבו
e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ („¿»ƒ¿»ƒ«
‡a ‡lÓn‰ ¯B‡L ÌÚh‰«««∆«¿«≈»
¯B‡ Ìb È¯‰ ,˙e˜lÁ˙‰a¿ƒ¿«¿¬≈«
,¯B‡ ˙�ÈÁa ‡e‰ ‡lÓn‰«¿«≈¿ƒ«
‡e‰ ¯B‡‰ ÔÈ�Ú ¯„‚Â¿∆∆ƒ¿«»
¯B‡n‰a ˜e·c B˙BÈ‰¡»¿«»
ÌÚc e�È‰Â ,¯B‡n‰ ÔÈÚÓe≈≈«»¿«¿¿ƒ
ŒÔÈ‡a ‡e‰ ¯B‡‰L ˙BÈ‰¡∆»¿≈

Èa‚Ï ÍB¯Ú- ‰B‡n¯,מקורו ¬¿«≈«»
‡e‰L ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆

‡Ï ÍB¯ÚŒÔÈ‡aלגבי רק ¿≈¬
אלא ‰‡B¯המאור, Èa‚Ï Ìb«¿«≈»

¯B‡n‰a ÏeÏk‰קודם «»¿«»
להאיר ŒC¯cŒÏÚÂשנמשך ,¿«∆∆

‡e‰L LÓM‰ ¯B‡a ÏLÓ»»¿«∆∆∆
Èa‚Ï Ìb ÍB¯ÚŒÔÈ‡a¿≈¬«¿«≈
,LÓM‰a ÏeÏk‰ ¯B‡‰»«»¿«∆∆
¯B‡‰ È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈»
‡e‰Â B¯B˜Óa ˜e·c ‡e‰»ƒ¿¿

B˜Ó ÔÈÚÓŒC¯cŒÏÚÂ ,B¯ ≈≈¿¿«∆∆
,LÓM‰ ¯B‡a ÏLÓ»»¿«»∆
Ô�Ú ‰È‰È ¯L‡kL∆«¬∆ƒ¿∆»»
LÓM‰ ÌˆÚ ÏÚ ¯ÈzÒn‰««¿ƒ«∆∆«∆∆
,ÏÏk ¯B‡‰ ¯È‡È ‡Ï ÈÊ‡¬«…»ƒ»¿»
‡e‰ ¯B‡‰ ÔÈ�Ú ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ¿«»
.B¯B˜Óa ˜e·c B˙BÈ‰¡»ƒ¿
,‰ÏÚÓÏ Ìb Ô·eÈ ÔÎ BÓÎe¿≈»«¿«¿»
B˙BÈ‰ ‡e‰ ¯B‡‰ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿«»¡
ÔÈÚÓe B¯B˜Óa ˜e·c»ƒ¿≈≈
¯B‡ ÌbL ÔÂÈÎÂ .B¯B˜Ó¿¿≈»∆«

‡e‰ ‡lÓn‰- במקורו דבוק «¿«≈
‡e‰L ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡≈∆
B�È‡ ,˙eËÈLt ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ≈
‡a ‡e‰ CÈ‡ ,Ô·eÓ»≈»

?˙e˜lÁ˙‰ ˙�ÈÁ·aלהבין ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿

תמיד נשאר האור שאכן הלומד (להרמ"ק), הפרדס ספר שיטת יקדים זאת,

בהמשך הכלים. - המקבלים מצד רק קיימות הדרגות חילוקי וכל בפשיטותו,

להתחלקות. שייכות ישנה באור שגם האריז"ל שיטת יבאר

a ¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡ה ‰‡Òc¯t25¯Bספר ‰p‰ ˙Ó‡aL «»ƒ¿»«¿…»¿«¿≈∆∆¡∆ƒ≈»
‡e‰ (‡lÓn‰ ¯B‡ Ìb)««¿«≈
‡e‰L ÔÂÈÎc ,˙eËÈLÙaƒ¿ƒ¿≈»∆
‡e‰ È¯‰ ¯B‡n‰ ÔÈÚÓ≈≈«»¬≈
˙e˜lÁ˙‰‰Â ,˙eËÈLÙaƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿
,ÌÈÏk‰ „vÓ ˜¯ ‡È‰ƒ«ƒ««≈ƒ
B˙eLaÏ˙‰ „vnL∆ƒ«ƒ¿«¿
‰‡¯� ‡e‰ È¯‰ ÌÈÏk‰a¿«≈ƒ¬≈ƒ¿∆
ÔÙ‡ ÈÙÏ B˙lÚt ÏÚBÙe≈¿À»¿ƒ…∆
¯B‡‰L e�È‰Â .ÌÈÏk‰«≈ƒ¿«¿∆»
Ìb ˙eËÈLÙa ‡e‰ƒ¿ƒ«
,ÌÈÏk‰a B˙eLaÏ˙‰a¿ƒ¿«¿¿«≈ƒ
ÚtL�Â ‰‡¯pL ‡l‡∆»∆ƒ¿∆¿ƒ¿»
.ÌÈÏk‰ ÔÙ‡ ÈÙÏ epnÓƒ∆¿ƒ…∆«≈ƒ
BÓk ÏLÓŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆»»¿
Ì˙B‡ ÌÈ�˙BpL ÌÈn‰««ƒ∆¿ƒ»
Ì‰ ÌÈn‰L ,ÌÈÏk CB˙a¿≈ƒ∆««ƒ≈
Ìb ˙Ó‡a ÌÈËeLt¿ƒ∆¡∆«
CB˙a ÌÈ�e˙� Ì‰ ¯L‡k«¬∆≈¿ƒ¿
Ì‰L ‡l‡ ,ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»∆≈
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BÓˆÚ „vÓ ¯B‡‰L ¯Ó‡�…«∆»ƒ««¿
,˙ÈÏÎ˙a ˙eËÈLÙa ‡e‰ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
Ba ‰È‰iL CiL ‡Ï ÈÊ‡¬«…«»∆ƒ¿∆
„vÓ Ìb ˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿«ƒ«
„vnL ÔÂÈÎÂ ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¿≈»∆ƒ«
¯B‡‰a ‰‡¯� ÌÈÏk‰«≈ƒƒ¿∆¿»
‰Ê È¯‰ ,˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿¬≈∆
„vÓ ¯B‡‰ ÌbL ‰‡¯B‰»»∆«»ƒ«
˙eËÈLÙa B�È‡ BÓˆÚ«¿≈ƒ¿ƒ
,‰ÊÏ ‰È‡¯e .˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ¿»»»∆
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f"iyz'd ,hay ycegd mikxan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

מתלּבׁש הּוא ּכאׁשר ׁשּגם ּבתכלית, ּבפׁשיטּות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַׁשהּוא
ּבפׁשיטּות הּוא מּכלֿמקֹום הּידּוע27ּבכלים, ּוכהּלׁשֹון , ְְְִִִִֵַַַָָָָ

אז ּגם הרי ּבזעירֿאנּפין ׁשּנמׁש ּדעּתיקֿיֹומין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהאֹור
ּבֹו נראה ׁשאין והינּו ׁשהּוא, ּכמֹו ּפׁשיטּות ּבבחינת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַהּוא
ׁשּב'אֹור ּכיון ּכן, ואם הּכלים, מּצד התחּלקּות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָׁשּום
עלּֿכל-ּפנים, הּכלים מּצד נראית התחּלקּות יׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּממּלא'
ּבפׁשיטּות אינֹו עצמֹו מּצד האֹור ׁשּגם הֹוכחה זה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהרי

ְְִַּבתכלית.

ÔÈ�Ú‰Âעלֿידי הּוא הּממּלא אֹור המׁשכת ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְִֵֵֵַַַַַָ
הּצמצּום ּבענין וידּוע ּפנּוי. ּומקֹום ְְְְְִִִַַַַָָָהּצמצּום
ּכי לגמרי, האֹור ׁשּנסּתּלק ּבאפן זה ׁשאין ּפנּוי, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּומקֹום

הרׁשימֹו אֹור ׁשּנׁשאר ּׁשּנׁשאר28אם הרׁשימֹו אֹור והּנה, . ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ
ּכ אחר הּנמׁש האֹור על ּגם הּוא ּפֹועל ְְְִִֵַַַַַַָָָּבהּצמצּום,
היֹות ּדעם והינּו, ּבהתחּלקּות, ׁשּיהיה הּממּלא) ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַ(אֹור
הּצמצּום, ׁשּקדם האֹור הּוא ּכ אחר ׁשּנמׁש ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהאֹור
ׁשּקדם האֹור והאיר ׁשחזר והאיר, חזר ּבענין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכּידּוע
עלֿידי היא ׁשהמׁשכתֹו להיֹות מּכלֿמקֹום, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּצמצּום,
ּפֹועל הרׁשימֹו, אֹור ועלֿידי ּפנּוי ּומקֹום הּצמצּום ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָהפסק
הּכלים מּצד התחּלקּות ּבֹו נראה ׁשּיהיה הרׁשימֹו אֹור ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָּבֹו
הּממּלא אֹור ּבין ההפרׁש אמּתית וזהּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעלּֿכל-ּפנים.
הּצמצּום עלֿידי נמׁש אינֹו הּסֹובב ׁשאֹור הּסֹובב, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָלאֹור
ׁשּום ּבֹו נפעלת לא הּסֹובב ׁשאֹור היינּו הרׁשימֹו, ְְְְִִֵֶֶֶַַָֹואֹור
אף הּממּלא, אֹור מהּֿׁשאיןּֿכן הרׁשימֹו, אֹור מּצד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֻּפעּלה
אֹור ּדר ּבא להיֹותֹו מּכלֿמקֹום ּבדבקּות, הּוא ְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשּגם

מּצד התחּלקּות ּבֹו ׁשּי עלּֿכל-ּפנים.הרׁשימֹו, הּכלים ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ
ׁשּבאברים החּיּות ּבין ההפרׁש עלּֿדרֿמׁשל זה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָויּובן

ׁשּבּׂשערֹות ּדבר29להחּיּות איזה ּבהאברים יעׂשּו ׁשאם , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּנה ּבּׂשערֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ּכאב, ירּגיׁש אזי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָהּמּזיק
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ואילך.27) תסז ס"ע תרס"ו המשך גם מ"ש28)ראה להבין ד"ה לויקרא הוספות לקו"ת וראה בהג"ה. בתחלתו חיים אוצרות

ואילך). ב (נא, ובכ"מ.29)באוצ"ח תסו. ע' תרס"ו המשך קסו. ע' תרס"א סה"מ גם ראה
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‡e‰ ¯L‡k ÌbL ,˙ÈÏÎ˙a ˙eËÈLÙa ‡e‰L ,··Bq‰ ¯B‡Ó≈«≈∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ∆««¬∆
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÈÏÎa LaÏ˙Óנשאר˙eËÈLÙa ‡e‰פועל הכלי ואין ƒ¿«≈¿≈ƒƒ»»ƒ¿ƒ

הכלי אופן כפי נראה רק שיהיה אפילו שינוי ‰27Úe„iבו ÔBLl‰Îe ,¿«»«»«
בחסידות) ÔÈÓBÈŒ˜ÈzÚc(המובא ¯B‡‰Lמלשון ('עתיק' נבדל אור - ∆»¿«ƒƒ

כלל לו שאין ונבדל) נעתק
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ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊa CLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ
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יי f"iyz'd ,hay ycegd mikxan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

מתלּבׁש הּוא ּכאׁשר ׁשּגם ּבתכלית, ּבפׁשיטּות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַׁשהּוא
ּבפׁשיטּות הּוא מּכלֿמקֹום הּידּוע27ּבכלים, ּוכהּלׁשֹון , ְְְִִִִֵַַַָָָָ

אז ּגם הרי ּבזעירֿאנּפין ׁשּנמׁש ּדעּתיקֿיֹומין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהאֹור
ּבֹו נראה ׁשאין והינּו ׁשהּוא, ּכמֹו ּפׁשיטּות ּבבחינת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַהּוא
ׁשּב'אֹור ּכיון ּכן, ואם הּכלים, מּצד התחּלקּות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָׁשּום
עלּֿכל-ּפנים, הּכלים מּצד נראית התחּלקּות יׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּממּלא'
ּבפׁשיטּות אינֹו עצמֹו מּצד האֹור ׁשּגם הֹוכחה זה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהרי

ְְִַּבתכלית.

ÔÈ�Ú‰Âעלֿידי הּוא הּממּלא אֹור המׁשכת ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְִֵֵֵַַַַַָ
הּצמצּום ּבענין וידּוע ּפנּוי. ּומקֹום ְְְְְִִִַַַַָָָהּצמצּום
ּכי לגמרי, האֹור ׁשּנסּתּלק ּבאפן זה ׁשאין ּפנּוי, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּומקֹום

הרׁשימֹו אֹור ׁשּנׁשאר ּׁשּנׁשאר28אם הרׁשימֹו אֹור והּנה, . ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ
ּכ אחר הּנמׁש האֹור על ּגם הּוא ּפֹועל ְְְִִֵַַַַַַָָָּבהּצמצּום,
היֹות ּדעם והינּו, ּבהתחּלקּות, ׁשּיהיה הּממּלא) ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַ(אֹור
הּצמצּום, ׁשּקדם האֹור הּוא ּכ אחר ׁשּנמׁש ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהאֹור
ׁשּקדם האֹור והאיר ׁשחזר והאיר, חזר ּבענין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכּידּוע
עלֿידי היא ׁשהמׁשכתֹו להיֹות מּכלֿמקֹום, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּצמצּום,
ּפֹועל הרׁשימֹו, אֹור ועלֿידי ּפנּוי ּומקֹום הּצמצּום ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָהפסק
הּכלים מּצד התחּלקּות ּבֹו נראה ׁשּיהיה הרׁשימֹו אֹור ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָּבֹו
הּממּלא אֹור ּבין ההפרׁש אמּתית וזהּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעלּֿכל-ּפנים.
הּצמצּום עלֿידי נמׁש אינֹו הּסֹובב ׁשאֹור הּסֹובב, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָלאֹור
ׁשּום ּבֹו נפעלת לא הּסֹובב ׁשאֹור היינּו הרׁשימֹו, ְְְְִִֵֶֶֶַַָֹואֹור
אף הּממּלא, אֹור מהּֿׁשאיןּֿכן הרׁשימֹו, אֹור מּצד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֻּפעּלה
אֹור ּדר ּבא להיֹותֹו מּכלֿמקֹום ּבדבקּות, הּוא ְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשּגם

מּצד התחּלקּות ּבֹו ׁשּי עלּֿכל-ּפנים.הרׁשימֹו, הּכלים ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ
ׁשּבאברים החּיּות ּבין ההפרׁש עלּֿדרֿמׁשל זה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָויּובן

ׁשּבּׂשערֹות ּדבר29להחּיּות איזה ּבהאברים יעׂשּו ׁשאם , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּנה ּבּׂשערֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ּכאב, ירּגיׁש אזי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָהּמּזיק
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mipbaיב zayeid

וטעם ּכלל. ּכאב ירּגיׁש לא הּׂשערֹות את יחּת ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָֹֹּכאׁשר
ּבדבקּות, היא ׁשּבּׂשערֹות החּיּות ׁשּגם ּדאף הּוא, ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָהּדבר
הּגלּגלת, עצם הפסק עלֿידי נמׁש להיֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻמּכלֿמקֹום,
ּכאב. ירּגיׁש ולא (מּמקֹורֹו) אֹותֹו ׁשּיחּתכּו ׁשּי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹלכן
ׁשהּוא ּדאף הּממּלא', ּב'אֹור למעלה יּובן ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָועלּֿדרֿזה
הפסק עלֿידי ׁשּנמׁש ּכיון מּכלֿמקֹום, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבדבקּות,
עלּֿכל-ּפנים. הּכלים מּצד התחּלקּות ּבֹו ׁשּי ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָהּצמצּום,

העבֹודהÔÈ�Ú‰Âה) ענין ּכללּות ּדהּנה, הּוא, ּבעבֹודה ¿»ƒ¿»ְְְֲֲִִֵַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּבמה הוי'30הּוא יׂשראל ׁשמע ְְְֲִֵֶַַָָָָ

הוי' ׁשם ּפעמים ב' נאמר זה ּדבפסּוק אחד, הוי' ְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאלקינּו
הרחמים מּדֹות ּבי"ג ּגם והּנה, אלקים. ׁשם הּוא ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּובאמצע

ּבינייהּו31ּכתיב טעמא ּופסיק הוי', מּובן32הוי' ׁשּמּזה , ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
והוי' ּדלעילא, הוי' הּוא הראׁשֹון הוי' מדרגֹות, ב' ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָׁשהם

ּדלתּתא הוי' הּוא ּבינייהּו.33הּׁשני טעמא ּפסיק ׁשּלכן , ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּפעמים ב' ּבקריאתֿׁשמע ּׁשּכתּוב ּבמה ּגם הּוא כן ְְְְְִִִֵֶַַַַָָּוכמֹו
הּוא הּׁשני והוי' ּדלעילא, הוי' הּוא הראׁשֹון ׁשהוי' ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָהוי',

ּדלתּתא ּדׁשם34הוי' ההפסק הּוא ׁשּבאמצע וזהּו . ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
והוי' הּסֹובב, ּדאֹור הוי' הּוא ּדלעילא הוי' ּכי, ְְְֱֲֲֲִִִֵֵַָָָָָָָֹאלקים,

הּממּל ּדאֹור הוי' הּוא ההפסקּדלתּתא הּוא ּובאמצע א, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּתכלית אמנם, הּצמצּום. הפסק ענין ׁשהּוא אלקים, ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּדׁשם
ׁשאֹור היינּו ּוממּלא, סֹובב יחּוד ׁשּיהיה הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֻהּמכּון
אלקינּו, ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּממּלא. ּבאֹור ימׁש ְְְְֱֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻהּסֹובב
ואלקינּו והּצמצּום, הּדין מּדת הּוא ּדאלקים אלקים, ְְְֱֱֱִִִִִֵֶֶַַַֹֹֹֹולא
אלקינּו עלֿידי ולכן והרחמים, החסד אל ההּטיה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּוא
לפי ּובפרט הּממּלא. ואֹור הּסֹובב אֹור חּבּור ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָנעׂשה

וחּיּותינּו,35הּידּוע ּכחנּו ׁשּלנּו, אלקה אלקינּו, ּבפרּוׁש ְְֱֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשּבּנפׁש, הוי' ׁשם ענין הוי'36ׁשהּוא חלק ּכי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

אֹור לחּבר ּבכחֹו ׁשּבּנפׁש הוי' ׁשּׁשם ּבוּדאי הרי ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹעּמֹו,
ּבאֹור ימׁש הּסֹובב ׁשאֹור הּממּלא, ואֹור ְְְְֵֵֵֶַַַַַֻהּסֹובב

הּמכּון. ּתכלית ׁשּזהּו ְְְִֵֶֶַַַַָֻהּממּלא,
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‰p‰Âמקֹומֹות ּבכּמה מבאר ׁשּבּנפׁש הוי' ׁשם 37ענין ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ד' ׁשענין ּדכׁשם הּוא, הענין ּכללּות א ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבארּוכה,
ּכמֹו האֹור, והׁשּפעת המׁשכת סדר הּוא הוי' ׁשם ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָאֹותּיֹות
הבאת ׁשּסדר ׁשּבּנפׁש, הוי' ׁשם ּבענין ּגם הּוא ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָכן
הוי'. ּדׁשם האֹותּיֹות ד' עלֿידי הּוא הּזה האֹור ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָוהמׁשכת
נקּדה, ּבבחינת ׁשהּוא ׁשּבּנפׁש, הוי' ּדׁשם היּו"ד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּדהּנה,
ׁשּום ׁשאינֹו עצמּותֹו, והּנחת ּבמציאּות הּבּטּול על ְְְִִִֵֶֶַַַַַָמֹורה
רצֹון להׁשלים רק היא מציאּותֹו וכל לעצמֹו, ְְְְְְְִִִִַַַָָמציאּות
ניט) זי רעכנט (ער מתחּׁשב אינֹו זה ּדמּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָהעליֹון,
לאו, אם ּכן מחּיב הּׂשכל אם לֹו נֹוגע ולא ּדבר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבׁשּום
עליו ׁשּיאמרּו אן) ניט אים ּגייט (עס ליּה אכּפת לא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹוגם
ׁשּכן יֹודע ׁשהּוא ּדמאחר ׂשכל, עלּֿפי מתנהג ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשאינֹו
חׁשּבֹונֹות. ׁשּום ּבלי ּכן עֹוׂשה הּוא הרי לעׂשֹות, ְְֲֲִִֵֵֶֶַָצרי
ׁשעלּֿפי הּׂשכל מעבֹודת ּבאה אינּה עבֹודתֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּוכללּות
מּטעם ׁשּלמעלה ההּנחה ּבחינת הּוא אּלא ודעת, ְְְִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָטעם

וע נפׁשֹו. ּדעצם הּבּטּול וענין הוי'ודעת, ּדׁשם הה"א נין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
אזי היּו"ד, ׁשּמּצד הּבּטּול עבֹודת ׁשאחרי הּוא, ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַׁשּבּנפׁש
ׁשּמֹורה ורחב, ּדאר ׁשטח ּבּה ׁשּיׁש ה"א, לבחינת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּבא
היא והּׂשגתֹו הבנתֹו הּנה אז ּגם אבל והּׂשגה, ההבנה ְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָָָָעל
ּבהיכלא נקּודה ענין ׁשּזהּו ׁשּביּו"ד, להּבּטּול .38מתאימה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

אי ּדנפׁשיּה אּליּבא ּומצבֹו ּבמעמדֹו ׁשּמתּבֹונן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהינּו
מׁש ּבעבֹודה עסק ּכאׁשר ּדגם מאלקּות, מרחק ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשהּוא
ּכאׁשר מּכלֿמקֹום, ענינים, ּכּמה לקּבל וזכה ׁשנים ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּכּמה
ּומּצבֹו מעמדֹו ּכללּות רֹואה ּדנפׁשיּה, אליּבא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָמתּבֹונן
ּגערירט), גארניט זי האט (ער מּמקֹומֹו ניזֹוז ְְִִִִִֶֶֶָָֹׁשּלא
זאת לֹומר מתּבּיׁש ּכאׁשר וגם הּקֹודם, ּבמּצבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָֹונׁשאר
ּבאֹותם אליין), זי (ּבא ּבעצמֹו הּוא הרי אחרים, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָּבפני
ׁשּמתּבֹונן על-ּכל-ּפנים מינּוט) ּפאר (ּדי אחדים ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָרגעים
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˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Ó LÙpaL 'ÈÂ‰ ÌL ÔÈ�Ú ‰p‰Â37 ¿ƒ≈ƒ¿«≈¬»»∆«∆∆¿…»¿«»¿
˙Bi˙B‡ '„ ÔÈ�ÚL ÌLÎc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏk C‡ ,‰Îe¯‡a»«»«¿»»ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ

¯B‡‰ ˙ÚtL‰Â ˙ÎLÓ‰ ¯„Ò ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌLשם אותיות ארבע ≈¬»»≈∆«¿»«¿«¿»«»
סדר על מורה התפשטות] - ה המשכה, - ו התפשטות, - ה צמצום, - [י הוי'

להחיות האור העולמות.המשכת

שכל דבר המלמד רב כמשל

כלל בערכו שאינו קטן לתלמיד

השכל, עומק להבין שייך ואינו

ורק שכלו לצמצם הרב צריך

לתלמידו. להשפיע קטן חלק

הרב תחילה שלבים: ד' ובזה

אותה מסויימת השכלה בוחר

אחת נקודה והיא לתלמידו ילמד

יו"ד - השכלי הענין כל הכוללת

נקודה ביותר, הקטנה (האות

הרב מפרט מכן לאחר בלבד).

את ומרחיב זו נקודה בעצמו

להעבירה עלֿמנת ההשכלה

בה שיש אות -) ה"א - לתלמידו

כאשר והתפשטות). התרחבות

ההשכלה את מעביר בפועל

באות זו ירידה נרמזת לתלמידו,

ירידה על המורה (אור וא"ו
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יג f"iyz'd ,hay ycegd mikxan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

‰p‰Âמקֹומֹות ּבכּמה מבאר ׁשּבּנפׁש הוי' ׁשם 37ענין ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ד' ׁשענין ּדכׁשם הּוא, הענין ּכללּות א ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבארּוכה,
ּכמֹו האֹור, והׁשּפעת המׁשכת סדר הּוא הוי' ׁשם ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָאֹותּיֹות
הבאת ׁשּסדר ׁשּבּנפׁש, הוי' ׁשם ּבענין ּגם הּוא ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָכן
הוי'. ּדׁשם האֹותּיֹות ד' עלֿידי הּוא הּזה האֹור ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָוהמׁשכת
נקּדה, ּבבחינת ׁשהּוא ׁשּבּנפׁש, הוי' ּדׁשם היּו"ד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּדהּנה,
ׁשּום ׁשאינֹו עצמּותֹו, והּנחת ּבמציאּות הּבּטּול על ְְְִִִֵֶֶַַַַַָמֹורה
רצֹון להׁשלים רק היא מציאּותֹו וכל לעצמֹו, ְְְְְְְִִִִַַַָָמציאּות
ניט) זי רעכנט (ער מתחּׁשב אינֹו זה ּדמּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָהעליֹון,
לאו, אם ּכן מחּיב הּׂשכל אם לֹו נֹוגע ולא ּדבר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבׁשּום
עליו ׁשּיאמרּו אן) ניט אים ּגייט (עס ליּה אכּפת לא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹוגם
ׁשּכן יֹודע ׁשהּוא ּדמאחר ׂשכל, עלּֿפי מתנהג ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשאינֹו
חׁשּבֹונֹות. ׁשּום ּבלי ּכן עֹוׂשה הּוא הרי לעׂשֹות, ְְֲֲִִֵֵֶֶַָצרי
ׁשעלּֿפי הּׂשכל מעבֹודת ּבאה אינּה עבֹודתֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּוכללּות
מּטעם ׁשּלמעלה ההּנחה ּבחינת הּוא אּלא ודעת, ְְְִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָטעם

וע נפׁשֹו. ּדעצם הּבּטּול וענין הוי'ודעת, ּדׁשם הה"א נין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
אזי היּו"ד, ׁשּמּצד הּבּטּול עבֹודת ׁשאחרי הּוא, ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַׁשּבּנפׁש
ׁשּמֹורה ורחב, ּדאר ׁשטח ּבּה ׁשּיׁש ה"א, לבחינת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּבא
היא והּׂשגתֹו הבנתֹו הּנה אז ּגם אבל והּׂשגה, ההבנה ְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָָָָעל
ּבהיכלא נקּודה ענין ׁשּזהּו ׁשּביּו"ד, להּבּטּול .38מתאימה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

אי ּדנפׁשיּה אּליּבא ּומצבֹו ּבמעמדֹו ׁשּמתּבֹונן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהינּו
מׁש ּבעבֹודה עסק ּכאׁשר ּדגם מאלקּות, מרחק ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשהּוא
ּכאׁשר מּכלֿמקֹום, ענינים, ּכּמה לקּבל וזכה ׁשנים ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּכּמה
ּומּצבֹו מעמדֹו ּכללּות רֹואה ּדנפׁשיּה, אליּבא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָמתּבֹונן
ּגערירט), גארניט זי האט (ער מּמקֹומֹו ניזֹוז ְְִִִִִֶֶֶָָֹׁשּלא
זאת לֹומר מתּבּיׁש ּכאׁשר וגם הּקֹודם, ּבמּצבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָֹונׁשאר
ּבאֹותם אליין), זי (ּבא ּבעצמֹו הּוא הרי אחרים, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָּבפני
ׁשּמתּבֹונן על-ּכל-ּפנים מינּוט) ּפאר (ּדי אחדים ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָרגעים
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˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Ó LÙpaL 'ÈÂ‰ ÌL ÔÈ�Ú ‰p‰Â37 ¿ƒ≈ƒ¿«≈¬»»∆«∆∆¿…»¿«»¿
˙Bi˙B‡ '„ ÔÈ�ÚL ÌLÎc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏk C‡ ,‰Îe¯‡a»«»«¿»»ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ

¯B‡‰ ˙ÚtL‰Â ˙ÎLÓ‰ ¯„Ò ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌLשם אותיות ארבע ≈¬»»≈∆«¿»«¿«¿»«»
סדר על מורה התפשטות] - ה המשכה, - ו התפשטות, - ה צמצום, - [י הוי'

להחיות האור העולמות.המשכת

שכל דבר המלמד רב כמשל

כלל בערכו שאינו קטן לתלמיד

השכל, עומק להבין שייך ואינו

ורק שכלו לצמצם הרב צריך

לתלמידו. להשפיע קטן חלק

הרב תחילה שלבים: ד' ובזה

אותה מסויימת השכלה בוחר

אחת נקודה והיא לתלמידו ילמד

יו"ד - השכלי הענין כל הכוללת

נקודה ביותר, הקטנה (האות

הרב מפרט מכן לאחר בלבד).

את ומרחיב זו נקודה בעצמו

להעבירה עלֿמנת ההשכלה

בה שיש אות -) ה"א - לתלמידו

כאשר והתפשטות). התרחבות

ההשכלה את מעביר בפועל

באות זו ירידה נרמזת לתלמידו,

ירידה על המורה (אור וא"ו

התלמיד זה כל אחר למטה).

את בשכלו ותופס מקבל

החסידות בלשון (נקרא ההשכלה

ה"א - המקבל") "שטח בשם

Ìbאחרונה ‡e‰ ÔÎ BÓk ,¿≈«
LÙpaL 'ÈÂ‰ ÌL ÔÈ�Úa- ¿ƒ¿«≈¬»»∆«∆∆

עמו" הוי' חלק "כי בפסוק נאמר

התשובה באגרת בתניא ומבואר

של נשמתו הפסוק: פירוש

ברוך הוי' משם חלק היא היהודי

הענינים ד' כל בה יש ולכן הוא,

הוי' שם של qL„¯('תכונות') ,∆≈∆
¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰Â ˙‡·‰¬»«¿«¿»«»
'„ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰f‰«∆«¿≈
.'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰»ƒ¿≈¬»»

,‰c˜� ˙�ÈÁ·a ‡e‰L ,LÙpaL 'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ‰ ,‰p‰c¿ƒ≈«¿≈¬»»∆«∆∆∆ƒ¿ƒ«¿À»
B˙eÓˆÚ ˙Áp‰Â ˙e‡ÈˆÓa Ïeha‰ ÏÚ ‰¯BÓמוחלטת התמסרות - ∆««ƒƒ¿ƒ¿«»««¿

העליון רצון B˙e‡ÈˆÓלקיום ÏÎÂ ,BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ ÌeL B�È‡L ,∆≈¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ
¯Ú) ·MÁ˙Ó B�È‡ ‰Ê ÌeMÓc ,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÌÈÏL‰Ï ˜¯ ‡È‰ƒ«¿«¿ƒ»»∆¿¿ƒ∆≈ƒ¿«≈∆

·iÁÓ ÏÎO‰ Ì‡ BÏ Ú‚B� ‡ÏÂ ,¯·c ÌeLa (ËÈ� CÈÊ Ë�ÎÚ∆̄¿¿ƒƒ¿»»¿…≈«ƒ«≈∆¿«≈
(Ô‡ ËÈ� ÌÈ‡ ËÈÈb ÒÚ) dÈÏ ˙tÎ‡ ‡Ï Ì‚Â ,Â‡Ï Ì‡ Ôk≈ƒ»¿«…ƒ¿«≈∆≈ƒƒ»
‡e‰L ¯Á‡Óc ,ÏÎN ÈtŒÏÚ ‚‰�˙Ó B�È‡L ÂÈÏÚ e¯Ó‡iL∆…¿»»∆≈ƒ¿«≈«ƒ≈∆¿≈««∆
ÌeL ÈÏa Ôk ‰NBÚ ‡e‰ È¯‰ ,˙BNÚÏ CÈ¯ˆ ÔkL Ú„BÈ≈«∆≈»ƒ«¬¬≈∆≈¿ƒ

Â .˙B�BaLÁבלבד זו לא ∆¿¿
כאשר השכל עם מתחשב שאינו

באופן להתנהג השכל יחייב

גם אלא «¿eÏÏÎ˙אחר,
B˙„B·Úעצמו שמוסר מה ¬»
a‡‰לאלקות d�È‡≈»»»

ÈtŒÏÚL ÏÎO‰ ˙„B·ÚÓ≈¬««≈∆∆«ƒ
‡e‰ ‡l‡ ,˙Ú„Â ÌÚË««»««∆»
‰ÏÚÓlL ‰Áp‰‰ ˙�ÈÁa¿ƒ«««»»∆¿«¿»

Â ,˙Ú„Â ÌÚhÓהוא זה כל ƒ««»««¿
- שבנפש יו"ד »¿ÔÈ�Úƒאות

.BLÙ� ÌˆÚc Ïeha‰«ƒ¿∆∆«¿
'ÈÂ‰ ÌLc ‡"‰‰ ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿««≈¿≈¬»»
È¯Á‡L ,‡e‰ LÙpaL∆«∆∆∆«¬≈

a‰ ˙„B·Ú„vnL Ïeh ¬««ƒ∆ƒ«
˙�ÈÁ·Ï ‡a ÈÊ‡ ,„"eÈ‰«¬«»ƒ¿ƒ«
ÁËL da LiL ,‡"‰≈∆≈»∆«
ÏÚ ‰¯BnL ,·Á¯Â C¯‡c¿…∆¿…«∆∆«
Ìb Ï·‡ ,‰‚O‰Â ‰�·‰‰«¬»»¿«»»¬»«
B˙‚O‰Â B˙�·‰ ‰p‰ Ê‡»ƒ≈¬»»¿«»»
Ïeha‰Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ‡È‰ƒ«¿ƒ»¿«ƒ
ÔÈ�Ú e‰fL ,„"eÈaL∆«∆∆ƒ¿«

‡ÏÎÈ‰a ‰„e˜�38נקודה=] ¿»¿≈»»
מתרחבת הביטול נקודת בהיכל.

בהבנה] e�È‰Âובאה .¿«¿
B·ˆÓe B„ÓÚÓa Ô�Ba˙nL∆ƒ¿≈¿«¬»«»

dÈLÙ�c ‡aÈl‡כענין=] «ƒ»¿«¿≈
בנפשו] הנוגע ≈‡CÈאישי

,˙e˜Ï‡Ó ˜Á¯Ó ‡e‰L∆¿À»≈¡…
‰„B·Úa ˜ÒÚ ¯L‡k Ì‚c¿««¬∆»«»¬»
‰ÎÊÂ ÌÈ�L ‰nk CLÓ∆∆«»»ƒ¿»»
ŒÏkÓ ,ÌÈ�È�Ú ‰nk Ïa˜Ï¿«≈«»ƒ¿»ƒƒ»
Ô�Ba˙Ó ¯L‡k ,ÌB˜Ó»«¬∆ƒ¿≈
‰‡B¯ ,dÈLÙ�c ‡aÈÏ‡«ƒ»¿«¿≈∆
CÈÊ Ë‡‰ ¯Ú) BÓB˜nÓ ÊBÊÈ� ‡lL B·vÓe B„ÓÚÓ ˙eÏÏk¿»«¬»«»∆…ƒƒ¿∆»ƒ
Lia˙Ó ¯L‡k Ì‚Â ,Ì„Bw‰ B·vÓa ¯‡L�Â ,(Ë¯È¯Úb ËÈ�¯‡‚»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«¿«»«≈¿««¬∆ƒ¿«≈
,(ÔÈÈÏ‡ CÈÊ ‡a) BÓˆÚa ‡e‰ È¯‰ ,ÌÈ¯Á‡ È�Ùa ˙‡Ê ¯ÓBÏ«…ƒ¿≈¬≈ƒ¬≈¿«¿«ƒ«≈
ÌÈ�t-Ïk-ÏÚ (Ëe�ÈÓ ¯‡t Èc) ÌÈ„Á‡ ÌÈÚ‚¯ Ì˙B‡a¿»¿»ƒ¬»ƒƒ»ƒ«»»ƒ

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



mipbaיד zayeid

הּוא רֹואה אמת, ּדעם ּבא האלט ער אּון ּדנפׁשיּה ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָאּליּבא
לֹו צר ּומּזה איז), ער וואס דאך זעט (ער הּוא ִִֵֵֶֶַַָָמה

האמצעי אדמֹו"ר ׁשּכתב ּוכמֹו ּדעני,39ּביֹותר, הּמׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבמר יבּכה ּבכה מּיד הּנה כּו' ּבמּצבֹו נזּכר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכאׁשר
הרי הּפרטי, מּצבֹו מּצד לֹו ׁשּצר הּמצר על ונֹוסף ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָנפׁשֹו.
ההׁשּתלׁשלּות ּדכללּות ּבהרחּוק ּכן ּגם מתּבֹונן ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָהּוא
ׁשהּוא הּממּלא אֹור מּבעי ּדלא ּבלבד, הארה רק ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
ּכמֹו הארה, הּוא הּסֹובב אֹור ּגם אּלא ּבלבד, ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָהארה

ׁשהּוא40ׁשּכתּוב ּדלעילא הוי' ּדגם ׁשמי, הּוא הוי' אני ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָ
זה ּומּצד ּבלבד, והארה ׁשם רק ּכן ּגם הּוא הּסֹובב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאֹור
הרחּוק ּדמּצד ּתליא, ּבהא הא הּנה ּובאמת ּביֹותר. לֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָצר
להיֹות ׁשּיּוכל מקֹום נתינת נעׂשה ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָּדכללּות
ּביֹותר האֹור ׁשּמאיר ּבמקֹום ׁשהרי ּכזה, ּומּצב ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבמעמד
ּׁשהּוא מה ּכן, ואם ,לחׁש ּכלל מקֹום נתינת אין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹאזי

ההׁשּתלׁשלּותנמצא ׁשּכללּות לפי זה הרי ּכזה, ּבמּצב ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
צר לֹו ונעׂשה זה ּבכל מתּבֹונן וכאׁשר כּו'. ּברחּוק ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָהּוא

להם ּבּצר הוי' אל וּיצעקּו אזי ׁשּמתּפּלל41ּביֹותר, , ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּגּלּוי ּבֹו ׁשּיאיר ההׁשּתלׁשלּות ּכללּות על רחמים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָּומעֹורר
הוא"ו וענין מקרב. הּוא ּגם נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאלקּות,
וה"א, דיּו"ד ההקּדמה ׁשּלאחרי הּוא, ׁשּבּנפׁש הוי' ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדׁשם
היא ׁשהּתֹורה הּתֹורה, עלֿידי ההמׁשכה ּכ אחר ְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָנעׂשה
ּומּתר, אסּור וטהֹור טמא ּפסּול ּכׁשר קצוֹות, ו' ְְְִִֵֵַָָָָָָָֻּבבחינת

חדרים הוי'42וא"ו ּדׁשם אחרֹונה ה"א הּוא ּכ ואחר . ְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָ
וזהּו הּמצוֹות. קּיּום על הּקּבלתֿעל ענין והּוא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּבּנפׁש,
עד מהיּו"ד, היא ׁשההתחלה ההמׁשכה, סדר ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכללּות
הּמקּבל. ׁשטח ּבנין ׁשהּוא האחרֹונה לּבחינה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבא

למעלהp‰Â‰ו) היא ׁשהּתֹורה מׁשמע זה לפי ¿ƒ≈ְְְְִִֶֶַַַַָָ
וא"ו, ּבאֹות היא הּתֹורה ׁשהרי ְֲִִֵֵֶַַָָָמהּמצֹות,
ּכן ּגם מּובן וכן אחרֹונה. ה"א ּבאֹות הם ְְְֲֵֵֵֵַַַַָָוהּמּצֹות
ׁשּבּתחּלה להּמצֹות, קֹודמת הּתֹורה ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבפׁשיטּות,
אי הּוא יֹודע ּדוקא ואז הּתֹורה, לּמּוד להיֹות ְְְִִִֵֵַַַָָָָצרי
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‡˜Âc Ê‡Â ,‰¯Bz‰ „enÏƒ«»¿»«¿»
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f"iyz'd ,hay ycegd mikxan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

מעׂשה לידי ׁשּמביא ּתלמּוד ּדגדֹול הּמצֹות, את .43לקּים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
יֹותר נעלית ׁשהיא ּבמצֹות יתרה מעלה יׁש ּבאמת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאמנם
נעלית ּבמדרגה היא ׁשהּתֹורה אף ּדהּנה, הּתֹורה. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּלּמּוד

נפקת מחכמה ּדאֹורייתא לפי44ּביֹותר, ּובפרט , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ
נפקת45הּמבאר נפקת, מחכמה אֹורייתא הּלׁשֹון ּבדּיּוק ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָֹ

היינּו, מהחכמה, למעלה הּוא ׁשרׁשּה אבל ְְְְְְֲֵַַַָָָָָָָָּדייקא,
הּקּב"ה, ׁשל ּורצֹונֹו חכמתֹו רצֹון, ּבבחינת היא ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָׁשהּתֹורה
מרּכב הּוא הרצֹון הרי זה, ּכל לאחרי ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָֻמּכלֿמקֹום,

והינ אםּבחכמה, ּכי הּפׁשּוט, ותענּוג רצֹון זה ׁשאין ּו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
הּמרּכב ותענּוג רצֹון46רצֹון הם הּמצֹות מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֻ

הּפׁשּוט הרצֹון47ותענּוג ׁשּגם ּדאף ּבזה, והענין . ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָ
ּבקלף ּתפּלין ּוכמֹו ּגׁשמי, ּבדבר מרּכב הּוא ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֻׁשּבּמצֹות
אהבה ּכמֹו הּלבבֹות ּדחֹובת הּמצֹות כן ּוכמֹו ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָּגׁשמי,

הּגׁשמי ּבׂשר ּבלב נרּגׁשים להיֹות צריכים וגם48ויראה , ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָ
חריצים ׁשּיהיּו עד ּכ ּכל עצמֹו ליּגע צרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבהּׂשגה

הּגׁשמי הּמח ׁשל49ּבחמר ענין זה אין ּבאמת הּנה , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
לא ולכן הרּוחני, אל ּבער אינֹו ׁשהּגׁשמי לפי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהרּכבה,
הרצֹון מרּכב ׁשּבּתֹורה והינּו הרּוחני. את ׁשּירּכיב ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשּי
מרּכב לכן רּוחנית, ּכן ּגם היא ׁשהחכמה ּדכיון ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻּבחכמה,
נתלּבׁש ׁשהרצֹון ּבמצֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ּבחכמה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהרצֹון
ואינֹו ּכלל ּבער אינֹו ׁשהּגׁשמי מאחר הּנה ּגׁשמי, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבדבר
ירּכיב ׁשהּגׁשמי לֹומר ׁשּי לא הרי להרצֹון, ּכלל ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשּי
ותענּוג רצֹון הּוא ּדמצֹות הרצֹון הּנה ולכן הרצֹון, ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָאת
צרי הּמצֹות לקּיּום לבֹוא ׁשּבכדי ׁשאף ונמצא, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּפׁשּוט.
עלֿידי ּכ אחר מּכלֿמקֹום, הּתֹורה, ללּמּוד ְְְִִִֵַַַַָָָָָּתחּלה
לּמּוד עלֿידי מאׁשר יֹותר למעלה מּגיעים הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּמצֹות
ׁשּלמעלה, ּבּתֹורה ּגם ׁשּבּתֹורה, הּבחינֹות ּבכל ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָהּתֹורה,
ועד הּמרּכב. רצֹון ּבבחינת היא סֹוףּֿכלֿסֹוף ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻׁשהרי
הּמצֹות ׁשעלֿידי הּמצֹות, עלֿידי הּוא ּדתֹורה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהעּלּוי
הּתֹורה מביאה ׁשּבתחּלה והינּו, ּבּתֹורה, ּגם עּלּוי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָנעׂשה
עּלּוי הּמצֹות ּפֹועלים ּכ אחר אבל הּמצֹות, קּיּום ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָלידי
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טו f"iyz'd ,hay ycegd mikxan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

מעׂשה לידי ׁשּמביא ּתלמּוד ּדגדֹול הּמצֹות, את .43לקּים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
יֹותר נעלית ׁשהיא ּבמצֹות יתרה מעלה יׁש ּבאמת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאמנם
נעלית ּבמדרגה היא ׁשהּתֹורה אף ּדהּנה, הּתֹורה. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּלּמּוד

נפקת מחכמה ּדאֹורייתא לפי44ּביֹותר, ּובפרט , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ
נפקת45הּמבאר נפקת, מחכמה אֹורייתא הּלׁשֹון ּבדּיּוק ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָֹ

היינּו, מהחכמה, למעלה הּוא ׁשרׁשּה אבל ְְְְְְֲֵַַַָָָָָָָָּדייקא,
הּקּב"ה, ׁשל ּורצֹונֹו חכמתֹו רצֹון, ּבבחינת היא ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָׁשהּתֹורה
מרּכב הּוא הרצֹון הרי זה, ּכל לאחרי ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָֻמּכלֿמקֹום,

והינ אםּבחכמה, ּכי הּפׁשּוט, ותענּוג רצֹון זה ׁשאין ּו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
הּמרּכב ותענּוג רצֹון46רצֹון הם הּמצֹות מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֻ

הּפׁשּוט הרצֹון47ותענּוג ׁשּגם ּדאף ּבזה, והענין . ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָ
ּבקלף ּתפּלין ּוכמֹו ּגׁשמי, ּבדבר מרּכב הּוא ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֻׁשּבּמצֹות
אהבה ּכמֹו הּלבבֹות ּדחֹובת הּמצֹות כן ּוכמֹו ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָּגׁשמי,

הּגׁשמי ּבׂשר ּבלב נרּגׁשים להיֹות צריכים וגם48ויראה , ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָ
חריצים ׁשּיהיּו עד ּכ ּכל עצמֹו ליּגע צרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבהּׂשגה

הּגׁשמי הּמח ׁשל49ּבחמר ענין זה אין ּבאמת הּנה , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
לא ולכן הרּוחני, אל ּבער אינֹו ׁשהּגׁשמי לפי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהרּכבה,
הרצֹון מרּכב ׁשּבּתֹורה והינּו הרּוחני. את ׁשּירּכיב ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשּי
מרּכב לכן רּוחנית, ּכן ּגם היא ׁשהחכמה ּדכיון ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻּבחכמה,
נתלּבׁש ׁשהרצֹון ּבמצֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ּבחכמה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהרצֹון
ואינֹו ּכלל ּבער אינֹו ׁשהּגׁשמי מאחר הּנה ּגׁשמי, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבדבר
ירּכיב ׁשהּגׁשמי לֹומר ׁשּי לא הרי להרצֹון, ּכלל ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשּי
ותענּוג רצֹון הּוא ּדמצֹות הרצֹון הּנה ולכן הרצֹון, ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָאת
צרי הּמצֹות לקּיּום לבֹוא ׁשּבכדי ׁשאף ונמצא, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּפׁשּוט.
עלֿידי ּכ אחר מּכלֿמקֹום, הּתֹורה, ללּמּוד ְְְִִִֵַַַַָָָָָּתחּלה
לּמּוד עלֿידי מאׁשר יֹותר למעלה מּגיעים הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּמצֹות
ׁשּלמעלה, ּבּתֹורה ּגם ׁשּבּתֹורה, הּבחינֹות ּבכל ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָהּתֹורה,
ועד הּמרּכב. רצֹון ּבבחינת היא סֹוףּֿכלֿסֹוף ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻׁשהרי
הּמצֹות ׁשעלֿידי הּמצֹות, עלֿידי הּוא ּדתֹורה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהעּלּוי
הּתֹורה מביאה ׁשּבתחּלה והינּו, ּבּתֹורה, ּגם עּלּוי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָנעׂשה
עּלּוי הּמצֹות ּפֹועלים ּכ אחר אבל הּמצֹות, קּיּום ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָלידי
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mipbaטז zayeid

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּכי50ּבהּתֹורה. לּמדני ודעת טעם טּוב ְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
,(ּבמצֹותי) הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי האמנּתי, ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַּבמצֹותי
והּכּונה, הּטעם מּצד לא הּוא הּמצֹות קּיּום ּכאׁשר ְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֹּובפרט
מּגיעים אזי (האמנּתי), ּפׁשּוטה אמּונה מּצד רק ְְֱֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָאּלא

ׁשּבּתֹורה ודעת טעם .51לטּוב ְֶַַַַַָָ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂעל הּמתים ׁשּבתחּית הּגּלּוי מעלת יּובן ¿«ƒ∆ְֲִִִִֵֶַַַַַַָ
יׁשנֹו ּבגןֿעדן ּדהּנה ׁשּבגןֿעדן, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַהּגּלּויים
הּמצֹות ּדקּיּום הענין אבל ּדוקא, הּתֹורה ּדלּמּוד ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָהענין

ּבגןֿעדן ׁשּי ּבגןֿעדן52אינֹו ׁשּיׁשנֹו הּמצֹות ׂשכר וגם , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
מהּֿׁשאיןּֿכן הּקרן, לא אבל הּמצֹות, ּפרֹות רק זה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהרי

ּדהּמצֹות הּקרן ּגם ימׁש לבֹוא ׁשּגם53לעתיד והינּו, , ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָֻ
מּכל54ֿלמאןּֿדאמר הּמצֹות, קּיּום יהיה לא ׁשּלעתיד ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ

הּנה ּולפיֿזה הּקרן). (ּגם הּמצֹות ׂשכר יהיה הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמקֹום
(ּדבכללּות ּבלבד הּמרּכב רצֹון המׁשכת הּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻּבגןֿעדן
רצֹון המׁשכת הּוא לבא ּולעתיד הּממּלא), אֹור ְְְִֵַַַַָָָָֹהּוא
,ל ּברח וזהּו הּסֹובב). אֹור הּוא (ּדבכללּות ְְְְְִֵֶַַַָָהּפׁשּוט
ּבריחה, ּבדר היא ּדלעתיד להּגּלּוי מּגןֿעדן ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהעלּיה
היא ּדגןֿעדן הּגּלּויים על ּדלעתיד הּגּלּויים ׁשּמעלת ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָלפי

ּכלל. איןֿערֹוך ְְֲֵֶֶָּבדר

ּדהּיֹוׁשבתe‰ÊÂז) גֹו', מקׁשיבים חברים ּבּגּנים הּיֹוׁשבת ¿∆ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַ
הם וחברים ׁשּבגןֿעדן, הּגּלּויים על קאי ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּבּגּנים
מהּנׁשמֹות, למּטה ׁשהם לפי חברים ּׁשּנקראים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּמלאכים
לּמּוד את הּמזּככים הם ׁשהּמלאכים ּכיון ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומּכלֿמקֹום,
זֹוכים להֹון, ונּׁשיק להֹון ּדגּפיף הּנׁשמֹות, ׁשל ְְְְְִִִֶַַַַָָהּתֹורה

ׁשּבגןֿעדן. לגּלּויים ּבנֹוגע הּוא זה וכל הּנׁשמֹות. ׁשל ּתֹורתם לקֹול להקׁשיב ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהם
לך ּודמה הּגּלּוי. עּקר ׁשהם ּדלעתיד, להּגּלּויים ,ל ּברח אֹומר ּכ לצביואחר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּיׁשן ּבׁשעה ׁשּגם צבי ּכמֹו יׂשראל על הּקּב"ה מׁשּגיח הּגלּות ּבזמן ׁשּגם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָגֹו',
ּתכלית א כּו'. לאחֹוריו ראׁשֹו ׁשּמחזיר האּילים ּכעפר אֹו ּפתּוחה, אחת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹעינֹו
הרי ּבחינת יתּגּלה ׁשאז ּדלעתיד, הּגּלּויים על ּדקאי ּבׂשמים, הרי על הּוא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהענין

ְִָּבׂשמים.
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סו.50) קיט, יט).51)תהלים ע' תרס"ה (סה"מ תרס"ה ודעת טעם טוב סד"ה סהמ"צ52)ראה ראה

ב). (טו, ציצית מצות מ"א.53)להצ"צ פ"א פאה ב.54)ראה סא, נדה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

·e˙kL BÓÎe .‰¯Bz‰a50EÈ˙BˆÓa Èk È�„nÏ ˙Ú„Â ÌÚË ·eË ¿«»¿∆»««»«««¿≈ƒƒ¿ƒ¿∆
¯L‡k Ë¯Ù·e ,(EÈ˙BˆÓa) ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ,Èz�Ó‡‰∆¡»¿ƒ∆«¿≈ƒ«ƒ¿¿ƒ¿∆ƒ¿»«¬∆
„vÓ ˜¯ ‡l‡ ,‰�ek‰Â ÌÚh‰ „vÓ ‡Ï ‡e‰ ˙Bˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿…ƒ««««¿««»»∆»«ƒ«
˙Ú„Â ÌÚË ·eËÏ ÌÈÚÈbÓ ÈÊ‡ ,(Èz�Ó‡‰) ‰ËeLt ‰�eÓ‡¡»¿»∆¡»¿ƒ¬««ƒƒ¿««»««

‰¯BzaL51.שנתבאר אחרי ∆«»
התורה לימוד ענין באריכות

המעלה ותוספת המצוות, וקיום

הבאה המצווה מקיום המגיעה

להלן יבאר התורה, לימוד אחר

הגילוי מעלת היא לזה שבדומה

הגילויים על המתים שבתחיית

שבגןֿעדן.

˙ÏÚÓ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«¬«
ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙aL Èelb‰«ƒ∆ƒ¿ƒ««≈ƒ
,Ô„ÚŒÔ‚aL ÌÈÈelb‰ ÏÚ««ƒƒ∆¿«≈∆
B�LÈ Ô„ÚŒÔ‚a ‰p‰c¿ƒ≈¿«≈∆∆¿
‰¯Bz‰ „enÏc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿ƒ«»
Ìei˜c ÔÈ�Ú‰ Ï·‡ ,‡˜Âc«¿»¬»»ƒ¿»¿ƒ
ŒÔ‚a CiL B�È‡ ˙Bˆn‰«ƒ¿≈«»¿«

Ô„Ú52˙Bˆn‰ ¯ÎN Ì‚Â , ≈∆¿«¿««ƒ¿
‰Ê È¯‰ Ô„ÚŒÔ‚a B�LiL∆∆¿¿«≈∆¬≈∆
Ï·‡ ,˙Bˆn‰ ˙B¯t ˜«̄≈«ƒ¿¬»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,Ô¯w‰ ‡Ï…«∆∆«∆≈≈
Ìb CLÓÈ ‡B·Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»À¿««

˙Bˆn‰c Ô¯w‰53,e�È‰Â , «∆∆¿«ƒ¿¿«¿
¯Ó‡cŒÔ‡ÓÏ ÌbL54 ∆«¿«¿»«

שאומר] מי [=ל(שיטת)

Ìei˜ ‰È‰È ‡Ï „È˙ÚlL∆¿»ƒ…ƒ¿∆ƒ
È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ»»¬≈
Ìb) ˙Bˆn‰ ¯ÎN ‰È‰Èƒ¿∆¿««ƒ¿«
‰p‰ ‰ÊŒÈÙÏe .(Ô¯w‰«∆∆¿ƒ∆ƒ≈
˙ÎLÓ‰ ‡e‰ Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆«¿»«
„·Ïa ·k¯n‰ ÔBˆ»̄«À¿»ƒ¿«
¯B‡ ‡e‰ ˙eÏÏÎ·c)¿ƒ¿»
‡·Ï „È˙ÚÏe ,(‡lÓn‰«¿«≈¿»ƒ»…
ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«»
‡e‰ ˙eÏÏÎ·c) ËeLt‰«»¿ƒ¿»

e‰ÊÂ .(··Bq‰ ¯B‡דיוק «≈¿∆
בתחילת (המובא הפסוק לשון

EÏ,המאמר): Á¯a¿«¿
Ô„ÚŒÔbÓ ‰iÏÚ‰L∆»¬ƒ»ƒ«≈∆

„È˙ÚÏc Èelb‰Ïעליה אינה ¿«ƒƒ¿»ƒ
אלא C¯„aבהדרגה, ‡È‰ƒ¿∆∆

‰ÁÈ¯aדילוג -ÈÙÏ , ¿ƒ»¿ƒ

C¯„a ‡È‰ Ô„ÚŒÔ‚c ÌÈÈelb‰ ÏÚ „È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰ ˙ÏÚnL∆«¬««ƒƒƒ¿»ƒ««ƒƒ¿«≈∆ƒ¿∆∆
.ÏÏk ÍB¯ÚŒÔÈ‡≈¬¿»

˙·LBi‰c ,'B‚ ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á ÌÈpba ˙·LBi‰ e‰ÊÂ (Ê¿∆«∆∆««ƒ¬≈ƒ«¿ƒƒ¿«∆∆
ÌÈÎ‡Ïn‰ Ì‰ ÌÈ¯·ÁÂ ,Ô„ÚŒÔ‚aL ÌÈÈelb‰ ÏÚ È‡˜ ÌÈpba««ƒ»≈««ƒƒ∆¿«≈∆«¬≈ƒ≈««¿»ƒ

ÌÈ¯·Á ÌÈ‡¯˜pMלשון - ∆ƒ¿»ƒ¬≈ƒ
ב')- בפרק לעיל (כמבואר 'טפל'

‰hÓÏ Ì‰L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¿«»
,ÌB˜ÓŒÏkÓe ,˙BÓLp‰Ó≈«¿»ƒ»»
Ì‰ ÌÈÎ‡Ïn‰L ÔÂÈk≈»∆««¿»ƒ≈
„enÏ ˙‡ ÌÈÎkÊn‰«¿«¿ƒ∆ƒ
,˙BÓLp‰ ÏL ‰¯Bz‰«»∆«¿»
,ÔB‰Ï ˜ÈM�Â ÔB‰Ï ÛÈt‚c¿«ƒ¿¿«ƒ¿
ÏB˜Ï ·ÈL˜‰Ï Ì‰ ÌÈÎBÊƒ≈¿«¿ƒ¿
ÏÎÂ .˙BÓLp‰ ÏL Ì˙¯Bz»»∆«¿»¿»
ÌÈÈel‚Ï Ú‚B�a ‡e‰ ‰Ê∆¿≈«¿ƒƒ
Ck ¯Á‡Â .Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆¿««»
ÌÈÈelb‰Ï ,EÏ Á¯a ¯ÓB‡≈¿«¿¿«ƒƒ
¯wÚ Ì‰L ,„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ∆≈ƒ«
È·ˆÏ EÏ ‰Ó„e .Èelb‰«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌbL ,'B‚∆«ƒ¿««»
ÏÚ ‰"aw‰ ÁÈbLÓ«¿ƒ««»»«
ÌbL È·ˆ BÓk Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿ƒ∆«
˙Á‡ B�ÈÚ ÔLiL ‰ÚLa¿»»∆»≈≈««
¯ÙÚk B‡ ,‰Áe˙t¿»¿…∆
BL‡¯ ¯ÈÊÁnL ÌÈÏi‡‰»«»ƒ∆«¿ƒ…
˙ÈÏÎz C‡ .'eÎ ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»««¿ƒ
È¯‰ ÏÚ ‡e‰ ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»«»≈
ÏÚ È‡˜c ,ÌÈÓNa¿»ƒ¿»≈«
Ê‡L ,„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰«ƒƒƒ¿»ƒ∆»
È¯‰ ˙�ÈÁa ‰lb˙Èƒ¿«∆¿ƒ«»≈

ÌÈÓNaגבוהה דרגה - ¿»ƒ
סובבֿכלֿעלמין .שב'שמים';
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.f"iyz'd hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y zgiy .c"qa

מוגה בלתי

שכתוב‡ כמו השבת, שלפני השבוע ימי כל ועולים נכללים השבתֿקודש שביום ידוע השמים1. "ויכולו
"השמים – "ויכולו" – ועולים נכללים השביעי שביום היינו, השביעי", ביום אלקים ויכל צבאם וכל והארץ

השבת. שלפני הימים ששת בראשית, ימי בששת שנבראו צבאם" וכל והארץ
בגמרא איתא שותף2ולכן נעשה כאילו הכתוב עליו מעלה ויכולו ואומר (ומעיד) שבת בערב המתפלל "כל

ואמירת החול, ימי בששת היא בראשית דמעשה שההתהוות כיון דלכאורה, – בראשית" במעשה להקב"ה
נכלל שבשבת כיון – "ויכולו"? אמירת ידי על בראשית" במעשה שותף "נעשה כיצד בשבת, היא "ויכולו"

בראשית. ימי דששת ההתהוות כל ועולה

דלכאורה, – הלאה וכן בשבת", שני יום "היום בשבת", ראשון יום "היום אומרים שבוע שבכל הטעם וזהו
בזה ומבואר – שני"? "יום ראשון", "יום נקרא ולמה ימים, רבבות כבר עברו בראשית ימי שבבוא3מששת ,

ביום אלקים ויכל גו' "ויכולו נאמר בראשית שבשבת (דכשם זה שלפני הימים בו ועולים נכללים השבת יום
יפלו" הראשונים ש"הימים כך, שבוע), בכל גם הוא כן הימים4השביעי", מנין מתחיל השבת יום לאחרי ולכן ,

ycgn.

בשירו אומרים שלכן בראשית, ימי בששת שהיו הענינים כל ונשנים חוזרים שבוע שבכל – הענין ונקודת
תמיד במסכת (כדאיתא זה ביום שהיתה להתהוות המתאים המזמור יום חוזרים5של ראשון יום שבכל כיון ,(

כשם ולכן, השבוע, ימי ובכל שני, ביום זה דרך ועל בראשית, ימי דששת ראשון ביום שהיו הענינים ונשנים
בראשי ימי ששת השבועשכל כל שבמשך המאורעות שכל שבת, בכל גם הוא כן בראשית, בשבת נכללו ת
השבת. ביום נכללים

אמורים?· הדברים מה כלפי .

ליום אור שמות, פרשת קודש שבת במוצאי שנסתלק הזקן, רבינו של ההילולא יום טבת, כ"ד חל זה בשבוע
טבת כ"ד וארא, פרשת טבת.6א' כ"ד של ענינו נכלל זה השבתֿקודש שביום ונמצא, .

לאחרי הששי יום שהרי השבת, ליום שייך בודאי זה הרי ששי, ביום חל טבת שכ"ד זו שנה בקביעות ובפרט
המנהג טעם וזהו השבת, ליום כבר שייך שלאחרי7חצות הקדיש את גם אומר שבת בערב ה"יארצייט" ָשבעל

טבת. כ"ד של הענין ישנו זה קודש השבת שביום ונמצא, השבת", ליום שיר "מזמור

אחד‚ שמחה8. יום הוא הסתלקותם שיום צדיקים שיש לכך ההסתלקות9הטעמים שבשעת לפי – הוא ,

למטה הנשמה דירידת התכלית .10נשלמת

כמאמר – היא למטה הנשמה בירידת התורה11הכוונה בלימוד הנשמה עבודת ידי על עליה". צורך "ירידה :
היתה שבה מהמדריגה יותר הרבה נעלית למדריגה מגעת היא הרי הגשמי, בגוף למטה בהיותה המצוות, וקיום

למעלה הכבוד"12הנשמה כסא מתחת ("חצובות למטה ירידתה קודם היא"13, "טהורה יותר14; ולמעלה ,15– (

למטה. עבודתה ידי על שמקבלת להעילוי מגיע זה אין
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ג)1) (כרך ואילך. ב מב, עה"פ אוה"ת וראה אֿב. ב, בראשית
ואילך. א תקח,

ר"ס2) או"ח אדה"ז שו"ע מהרש"א). (ובחדא"ג רע"ב קיט, שבת
סי"ב). (ושם רסח

(3.192 ע' תש"ד רסט. ע' תרע"ח סה"מ סע"א. כה, שה"ש לקו"ת
.167 ע' תש"ה

יב.4) ו, נשא – הכתוב לשון
וש"נ.5) בסופה.
פס"ד6) ובסו"ס בהקדמה. לשון במענה הנדפס הצ"צ לשון ראה

ב). תיא, – תשנ"ב (בהוצאת א תמב, תשל"ב) (קה"ת, להצ"צ
(7.79 ס"ע חב"ד המנהגים ספר כ. ע' ח"ג אג"ק
שליט"א8) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – השיחה סוף עד מכאן

ניתוספו זו במהדורא ואילך. 852 ע' ח"ג בלקו"ש ונדפס (באידית),

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד
דרשב"י9) הילולא ענין להבין ד"ה ראה – הילולא יום ונקרא

ריח ע' ענינים באוה"ת – הגהות ועם ואילך, קא (ע' תקס"ד בסה"מ
ואילך), תרסו (ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר במאמרי ואילך);

מוגה). בלתי (מהנחה ועוד ואילך). רסא (ע' תרנ"ד ובסה"מ
במ"א.10) בארוכה מבואר – הצדיקים בכל זה שאין מה
עלי'.11) צורך ירידה נשמות: בערך ללקו"ת במפתח כמצויין ראה
תחילה12) בו שהיתה להמקום שחוזרת רק היא העלי' אם שהרי

מעשה"?!... גאנצע די זיך לוינט "וואס הענין; כל כדאי הי' לא –ַָ
מוגה). בלתי (מהנחה

ועוד.13) א. קיג, זח"א ראה
האזינו.14) ר"פ לקו"ת וראה השחר. ברכות
פ"ב,15) רבה רות ז. פ"ח, (ב"ר חז"ל אמרו שעלי' להדרגא ועד
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מוגה בלתי

שכתוב‡ כמו השבת, שלפני השבוע ימי כל ועולים נכללים השבתֿקודש שביום ידוע השמים1. "ויכולו
"השמים – "ויכולו" – ועולים נכללים השביעי שביום היינו, השביעי", ביום אלקים ויכל צבאם וכל והארץ

השבת. שלפני הימים ששת בראשית, ימי בששת שנבראו צבאם" וכל והארץ
בגמרא איתא שותף2ולכן נעשה כאילו הכתוב עליו מעלה ויכולו ואומר (ומעיד) שבת בערב המתפלל "כל

ואמירת החול, ימי בששת היא בראשית דמעשה שההתהוות כיון דלכאורה, – בראשית" במעשה להקב"ה
נכלל שבשבת כיון – "ויכולו"? אמירת ידי על בראשית" במעשה שותף "נעשה כיצד בשבת, היא "ויכולו"

בראשית. ימי דששת ההתהוות כל ועולה

דלכאורה, – הלאה וכן בשבת", שני יום "היום בשבת", ראשון יום "היום אומרים שבוע שבכל הטעם וזהו
בזה ומבואר – שני"? "יום ראשון", "יום נקרא ולמה ימים, רבבות כבר עברו בראשית ימי שבבוא3מששת ,

ביום אלקים ויכל גו' "ויכולו נאמר בראשית שבשבת (דכשם זה שלפני הימים בו ועולים נכללים השבת יום
יפלו" הראשונים ש"הימים כך, שבוע), בכל גם הוא כן הימים4השביעי", מנין מתחיל השבת יום לאחרי ולכן ,

ycgn.

בשירו אומרים שלכן בראשית, ימי בששת שהיו הענינים כל ונשנים חוזרים שבוע שבכל – הענין ונקודת
תמיד במסכת (כדאיתא זה ביום שהיתה להתהוות המתאים המזמור יום חוזרים5של ראשון יום שבכל כיון ,(

כשם ולכן, השבוע, ימי ובכל שני, ביום זה דרך ועל בראשית, ימי דששת ראשון ביום שהיו הענינים ונשנים
בראשי ימי ששת השבועשכל כל שבמשך המאורעות שכל שבת, בכל גם הוא כן בראשית, בשבת נכללו ת
השבת. ביום נכללים

אמורים?· הדברים מה כלפי .

ליום אור שמות, פרשת קודש שבת במוצאי שנסתלק הזקן, רבינו של ההילולא יום טבת, כ"ד חל זה בשבוע
טבת כ"ד וארא, פרשת טבת.6א' כ"ד של ענינו נכלל זה השבתֿקודש שביום ונמצא, .

לאחרי הששי יום שהרי השבת, ליום שייך בודאי זה הרי ששי, ביום חל טבת שכ"ד זו שנה בקביעות ובפרט
המנהג טעם וזהו השבת, ליום כבר שייך שלאחרי7חצות הקדיש את גם אומר שבת בערב ה"יארצייט" ָשבעל

טבת. כ"ד של הענין ישנו זה קודש השבת שביום ונמצא, השבת", ליום שיר "מזמור

אחד‚ שמחה8. יום הוא הסתלקותם שיום צדיקים שיש לכך ההסתלקות9הטעמים שבשעת לפי – הוא ,

למטה הנשמה דירידת התכלית .10נשלמת

כמאמר – היא למטה הנשמה בירידת התורה11הכוונה בלימוד הנשמה עבודת ידי על עליה". צורך "ירידה :
היתה שבה מהמדריגה יותר הרבה נעלית למדריגה מגעת היא הרי הגשמי, בגוף למטה בהיותה המצוות, וקיום

למעלה הכבוד"12הנשמה כסא מתחת ("חצובות למטה ירידתה קודם היא"13, "טהורה יותר14; ולמעלה ,15– (

למטה. עבודתה ידי על שמקבלת להעילוי מגיע זה אין
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ג)1) (כרך ואילך. ב מב, עה"פ אוה"ת וראה אֿב. ב, בראשית
ואילך. א תקח,

ר"ס2) או"ח אדה"ז שו"ע מהרש"א). (ובחדא"ג רע"ב קיט, שבת
סי"ב). (ושם רסח

(3.192 ע' תש"ד רסט. ע' תרע"ח סה"מ סע"א. כה, שה"ש לקו"ת
.167 ע' תש"ה

יב.4) ו, נשא – הכתוב לשון
וש"נ.5) בסופה.
פס"ד6) ובסו"ס בהקדמה. לשון במענה הנדפס הצ"צ לשון ראה

ב). תיא, – תשנ"ב (בהוצאת א תמב, תשל"ב) (קה"ת, להצ"צ
(7.79 ס"ע חב"ד המנהגים ספר כ. ע' ח"ג אג"ק
שליט"א8) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – השיחה סוף עד מכאן

ניתוספו זו במהדורא ואילך. 852 ע' ח"ג בלקו"ש ונדפס (באידית),

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד
דרשב"י9) הילולא ענין להבין ד"ה ראה – הילולא יום ונקרא

ריח ע' ענינים באוה"ת – הגהות ועם ואילך, קא (ע' תקס"ד בסה"מ
ואילך), תרסו (ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר במאמרי ואילך);

מוגה). בלתי (מהנחה ועוד ואילך). רסא (ע' תרנ"ד ובסה"מ
במ"א.10) בארוכה מבואר – הצדיקים בכל זה שאין מה
עלי'.11) צורך ירידה נשמות: בערך ללקו"ת במפתח כמצויין ראה
תחילה12) בו שהיתה להמקום שחוזרת רק היא העלי' אם שהרי

מעשה"?!... גאנצע די זיך לוינט "וואס הענין; כל כדאי הי' לא –ַָ
מוגה). בלתי (מהנחה

ועוד.13) א. קיג, זח"א ראה
האזינו.14) ר"פ לקו"ת וראה השחר. ברכות
פ"ב,15) רבה רות ז. פ"ח, (ב"ר חז"ל אמרו שעלי' להדרגא ועד
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את מסיימת שהיא בשעה נעשית בהנשמה, נחשבתlkהעליה ולכן למטה. לפעול צריכה שהיתה העבודה
ההסתלקות, ובשעת עבודתם, כל את בודאי והשלימו פעלו שצדיקים כיון לשמחה, אלו צדיקים של ההסתלקות

נעלית. היותר לעליה הם באים

הראשונה בפעם שהיו ענינים אותם ונשנים חוזרים שנה שבכל הצדיק16וכיון של היארצייט שנה, בכל הנה –ָ
שמחה. יום הוא

ענין„ מצד שבאה משמחה יותר הרבה גדולה היא הרי – מעולם היה שלא חדש, דבר מצד שבאה שמחה .

כבר. שהי'
ממש ההסתלקות ביום שאפילו כיון מקום, מכל שמחה, מביא הוא הרי קורה, שהענין פעם שבכל פי על אף
בפעם שבא חדש, בענין כמו שמחה"), געוואלדיקע ("אזא כך כל גדולה שמחה בזה אין חידוש, זה ַַַאין

הראשונה.

חדשות" "נשמות אינם אלו שבדורות הנשמות העלי'17רוב מצד השמחה במילא, הזה. בעולם כבר היו הם .

כבר היו הם הראשונה. בפעם לא אצלם קורה זה שענין כיון כ"כ, גדולה אינה ההסתלקות, ביום שמתעלים
שכללות כיון אבל אחר, באופן הנשמה עליית נעשית פעם שבכל אמת הן הסתלקותם. בעת כבר ונתעלו למטה

כ"כ. גדולה אינה השמחה אזי הנשמה, אצל כבר היה העליה ענין

חדשה נשמה היתה הזקן רבינו של נשמתו פעם18אבל אף נשמתו היתה לא הזקן, רבינו של לידתו קודם .

שאצלם הצדיקים בהסתלקות מאשר יותר הרבה גדולה שמחה הזקן רבינו בהסתלקות יש במילא הזה. בעולם
ענין זה שהי' כיון חדשה, דנשמה הענין הי' בפעםycgלא שקורה ,dpey`xd.

כ"ד יום בבוא – שנה בכל וא"כ, הראשונה. בפעם שהיו הענינים אותם שנה בכל ונשנים חוזרים וכאמור,
גדולה שמחה אותה ונמשכת מאירה – הזקן רבינו של היארצייט יותר19טבת, נעלה באופן – שנה ),20(ובכל ָ

(תקע"ג). ההסתלקות בשנת שהיתה

גדר"‰ פורץ ד"שמחה הענין גם ישנו השמחה שפועלת הענינים בין והגבלות.21. מדידות מבטלת שמחה .

ש"הולכים אליו, רוחנית שייכות להם שיש אלו הן – הזקן לרבינו שייכות להם שיש אלו שכל השי"ת, יתן
זוכה ש"האב כיון שלו, מהגזע חוצבם שמקור אלו והן במחשבה; אם בדיבור, אם במעשה, אם באורחותיו",

ויומשך22לבן" וההגבלות, המדידות כל אצלם יתבטלו – בן הוא זאת בכל שהרי הבן, של במצבו חילוק ללא ,
וההמשכה ברוחניות, הן בגשמיות, הן להם, המצטרך דברו"23כל ירוץ מהרה "עד כלל, מניעות ללא .24תהי'

שילמדו – וביחוד היוםֿיומיים; בחיי עד ומעשה דיבור במחשבה באורחותיו", "הולכים שנהי' השי"ת, יתן
והדרכותי'. במנהגי' וינהגו – נפשו את הזקן רבינו מסר זה שעל – החסידות תורת

***

Â.בגנים היושבת ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה .

***
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ד, הימיםֿא (דברי שנאמר צדיקים", של בנשמותיהם נמלך "במי ג)
נש"י עם נמלך שהקב"ה וכיון שם", ישבו במלאכתו המלך "עם כג)
התהוות קודם היו שהנשמות מובן הרי העולמות, התהוות על
האצילות, עולם גם אלא התחתונים, עולמות רק לא והיינו, העולמות,

שלמעלהדפשיטא הענינים שגם מזה, ויתירה "עולם", בכלל הוא שגם
תניא (ראה ממש עלמין שאינם אף "עולמות", בשם נקראים מאצילות
היתה למטה ירידתה קודם שהנשמה ונמצא, א)). (קל, ס"כ אגה"ק
בלתי (מהנחה מאצילות שלמעלה מהענינים גם יותר נעלית במדריגה

מוגה).
תיקון16) בס' הרמ"ז מש"כ (ע"פ פכ"ט (להחיד"א) דוד לב ראה

מבוא (בסו"ס אירגס הר"י שו"ת דגיטין. ספ"ג משנה שובבים).
בארוכה. ס"ה פתחים)

וראה17) א. נ, שה"ש בלקו"ת הובא רפ"ז. הגלגולים ספר ראה

וש"נ. .(286 ע' ריש (לעיל סמ"א כסלו כ"ף שיחת גם
וש"נ.18) .22 ע' ריש תש"ו ואילך. 127 ע' תש"ה סה"ש ראה
שלאחרי19) השבת ביום גם אלא עצמו, טבת כ"ד ביום רק ולא

מוגה). בלתי (מהנחה הנ"ל שמחה ישנה טבת כ"ד
סי"ד.20) אגה"ק תניא ראה
ואילך.21) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
מ"ט.22) פ"ב עדיות
בכל23) ההמשכה תהי' השבת, יום של ענינו שמצד גם כולל

בהקו והן שבתא, דמעלי להסעודה השייך דהעלאה בהקו הן – הקוין
סע"א עג, יתרו תו"א (ראה דשבתא דיומא להסעודה השייך דהמשכה

סידור שלישית,ואילך. בסעודה ובפרט ואילך), א קסט, דא"ח) (עם
מוגה. בלתי מהנחה – סע"ב) פח, (זח"ב דרעוין רעוא

קרח.24) ס"פ לקו"ת וראה טו. קמז, תהלים
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Êמצרים של היום סדר וזהו מצרים, אודות מדובר בהפטרה וגם מצרים, אודות מדובר השבוע שבפרשת כיון .
גאלתנו". "ממצרים עתה ינגנו –

"ניע הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל כך ואחר רב. זמן משך גאלתנו" "ממצרים הניגון [ניגנו
כלאּפצי"]. ָזשוריצי

***

Áבגמרא איתא – טבת לכ"ה בנוגע טוב":25. יום עשאוהו היום ש"אותו
פאלשן ("א מזוייף המקדש בית (שהעמידו כותיים שבקשו . . גריזים הר יום בטבת וחמשה ַַ"בעשרים

גריזים בהר בכיפה26ביהמ"ק") מושל (שהיה מוקדון מאלכסנדר אלקינו בית את להם27) ונתנו להחריבו, (

לשמעון מוקדון) (אלכסנדר שראה כיון . . כהונה בגדי לבש עשה, מה הצדיק, שמעון את והודיעו באו (רשות).
די דמות להם, אמר זה? ליהודי ישתחוה כמותך גדול מלך לו, אמרו לפניו. והשתחווה ממרכבתו ירד וקנוהצדיק

מלכותך ועל עליך בו שמתפללים בית אפשר אמרו, באתם, למה להם אמר מלחמתי. בבית לפני מנצחת זה של
הם הרי להם אמר . . הללו כותיים לו אמרו הללו, מי להם אמר להחריבו? כוכבים עובדי יתעוך תחרב, שלא
עשאוהו היום ואותו אלקינו. לבית לעשות שבקשו כדרך . . חרשוהו גריזים להר שהגיעו כיון . . בידכם מסורין

טוב". יום

Ë:ענינים כמה ללמוד יכולים זה מסיפור .

יש מזוייף. המקדש בית שישנו איכפת ולמי קיים, יהיה האמיתי המקדש שבית הוא שהעיקר לחשוב אין א)
ירושלים" של מחורבנה אלא צור נתמלאה "לא שכן, טעות, שזוהי האמיתי28לדעת המקדש שבית כדי ובמילא, ,

בית של בקיומו בטוחים להיות יכולים אז ודוקא המזוייף, המקדש בית את להחריב צריכים בקיומו, יהיה
האמיתי. המקדש

היתה הצדיק שמעון של דיוקנו שדמות זה ידי על היה אלכסנדר של שהנצחון כיון מובן: אינו לכאורה ב)
מאלכסנדר, ולבקש לילך לו למה הכותיים, על משהו לפעול צריך הצדיק שמעון כאשר כן, אם לפניו, מנצחת
על לשמור אמנם צריכים הצדיק. שמעון של עבודתו היא זו שלא אלא, – נגדם? להלחם בעצמו הוא יכול הרי
– היא הצדיק שמעון של עבודתו אבל, המזוייף, המקדש בית את ולהחריב האמיתי, המקדש בית של קיומו
הענינים כל נעשים ממילא בדרך אזי כהונה, בגדי לובש הצדיק שמעון וכאשר כהונה, בגדי ללבוש שצריך

בשלימות. קיים נשאר האמיתי המקדש ובית מתבטל, המזוייף המקדש שבית כדבעי,

È:בעבודתינו לפועל בנוגע מזה וההוראה .
רז"ל כמאמר הוא, כהן הקב"ה שהרי התורה, פנימיות שהיא החסידות, תורת – הוא כהונה בגדי של 29ענינם

שהיא בפרט, התורה ופנימיות בכלל, התורה שזוהי הקב"ה, של הלבושים הם כהונה ובגדי הוא", כהן "אלקיכם
המלך של וכתרו .30לבושו

לילך גם אלא ובירושלים, המקדש בבית נמצאים כאשר רק ולא כהונה, בגדי ללבוש – היא שלנו והעבודה
סגולה יחידי עבור החסידות דתורת המעיינות את לשמור שאין והיינו, כהונה... בגדי עם מוקדון לאלכסנדר

חוצה" מעינותיך "יפוצו להיות צריך אלא המזוייף.31בלבד, המקדש בית את מחריבים זה ידי על ודוקא ,

‡Èהיוצא" הרי כהונה, בבגדי לבוש מוקדון לאלכסנדר לילך יכול הצדיק שמעון היה כיצד שואלת: הגמרא .

תורתך" הפרו לה' לעשות "עת הוא: בגמרא התירוצים ואחד – אסור"? למדינה הוא32בהן גופא שזה היינו, ,

תורה" בו להפר מותר מקום, של לשמו דבר לעשות עת ש"כשבא בתורה, .33דין
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א.25) סט, יומא
תמ"ח.26) ג"א סדה"ד ספ"ה. יוסיפון ראה
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Êמצרים של היום סדר וזהו מצרים, אודות מדובר בהפטרה וגם מצרים, אודות מדובר השבוע שבפרשת כיון .
גאלתנו". "ממצרים עתה ינגנו –

"ניע הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל כך ואחר רב. זמן משך גאלתנו" "ממצרים הניגון [ניגנו
כלאּפצי"]. ָזשוריצי

***

Áבגמרא איתא – טבת לכ"ה בנוגע טוב":25. יום עשאוהו היום ש"אותו
פאלשן ("א מזוייף המקדש בית (שהעמידו כותיים שבקשו . . גריזים הר יום בטבת וחמשה ַַ"בעשרים

גריזים בהר בכיפה26ביהמ"ק") מושל (שהיה מוקדון מאלכסנדר אלקינו בית את להם27) ונתנו להחריבו, (

לשמעון מוקדון) (אלכסנדר שראה כיון . . כהונה בגדי לבש עשה, מה הצדיק, שמעון את והודיעו באו (רשות).
די דמות להם, אמר זה? ליהודי ישתחוה כמותך גדול מלך לו, אמרו לפניו. והשתחווה ממרכבתו ירד וקנוהצדיק

מלכותך ועל עליך בו שמתפללים בית אפשר אמרו, באתם, למה להם אמר מלחמתי. בבית לפני מנצחת זה של
הם הרי להם אמר . . הללו כותיים לו אמרו הללו, מי להם אמר להחריבו? כוכבים עובדי יתעוך תחרב, שלא
עשאוהו היום ואותו אלקינו. לבית לעשות שבקשו כדרך . . חרשוהו גריזים להר שהגיעו כיון . . בידכם מסורין

טוב". יום

Ë:ענינים כמה ללמוד יכולים זה מסיפור .
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שהיא בפרט, התורה ופנימיות בכלל, התורה שזוהי הקב"ה, של הלבושים הם כהונה ובגדי הוא", כהן "אלקיכם
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לילך גם אלא ובירושלים, המקדש בבית נמצאים כאשר רק ולא כהונה, בגדי ללבוש – היא שלנו והעבודה
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חוצה" מעינותיך "יפוצו להיות צריך אלא המזוייף.31בלבד, המקדש בית את מחריבים זה ידי על ודוקא ,

‡Èהיוצא" הרי כהונה, בבגדי לבוש מוקדון לאלכסנדר לילך יכול הצדיק שמעון היה כיצד שואלת: הגמרא .

תורתך" הפרו לה' לעשות "עת הוא: בגמרא התירוצים ואחד – אסור"? למדינה הוא32בהן גופא שזה היינו, ,

תורה" בו להפר מותר מקום, של לשמו דבר לעשות עת ש"כשבא בתורה, .33דין
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חוצה: המעיינות הפצת בענין הוא וכן

היה ואסור בלבד, סגולה יחידי עבור להיות צריכה התורה פנימיות היתה זה שלפני שבדורות פי על אף
אזי – לה'" לעשות "עת כאשר אבל כתיקונו; היה הכל כאשר להיות יכול היה זה סדר הנה – חוצה להפיצה

וההסתרים ההעלמות כל את לבטל בכדי "חוצה", עמהם ולילך כהונה בגדי ללבוש .34צריכים

המלך,35וכידוע שבכתר היקרה האבן את לשחוק המלך וצוה שחלה, המלך לבן הזקן, רבינו של המשל
לשחוק מקום נתינת אין כלל שבדרך בפשיטות מובן והרי אחת! טפה תיכנס שמא המלך, בן של בפיו וליתן

אזי גדול, והסתר בהעלם נמצא המלך של שבנו ומצב במעמד אבל המלך, שבכתר היקרה האבן i`ckאת lkd

וההסתר. ההעלם את לבטל כדי

הולכים וההסתרים ההעלמות כאשר לזמן, שמזמן – החסידות תורת להפצת בנוגע בנמשל הוא וכן
תורת והמשכת הפצת נעשית ממש שבדורנו ועד יותר, גדולה במדה החסידות בהפצת ניתוסף אזי ומתגברים,

ממש. לכל החסידות

אדמו"ר מו"ח כ"ק של ההילולא יום חל שבו החודש שבט, חודש מברכים לשבת במיוחד שייך זה וענין
ונתן והפיץ תנאי, איזה תחילה בפניהם להעמיד מבלי ישראל, בני כל את לקרב הסדר היה הרבי אצל שהרי –

ממש. ישראל בני לכל חסידות

·È.חוצה המעיינות דהפצת בהענין לעסוק צריכים הזה שבזמן – האמור מכל המורם .

המלך שבכתר הטובה האבן את שיקחו האב של רצונו וההסתרים ההעלמות שמצד זאת שמלבד להוסיף, ויש
זאת, עוד הנה לבנו, אזixg`lyויתנו גם אם הרי אותה, ושחקו המלך שבכתר הטובה האבן את לקחו שכבר

הולכת המלך שבכתר הטובה שהאבן כיון ביותר, גדולה היא האחריות אזי הבן, של לפיו אותה יכניסו לא
ושלום. חס לאיבוד

הוא כמה ועד הענין יוקר את רואים שהרי בזה, שמשתדל אחד כל של הזכות גודל גם מובן גיסא, ולאידך
בהמשל. כנ"ל הכל, כדאי זה שבשביל עד רוח, נחת וגורם למעלה מקום תופס

המקדש בית את מחריבים אזי (כנ"ל), כהונה דבגדי הענין שזהו חוצה, המעיינות דהפצת עבודה ידי ועל
למעלה" ועומד "בנוי הוא שהרי – האמיתי המקדש בית ונמשך ועד36המזוייף, למטה, נמשך להיות רק וצריך

אותי" ידעו כולם כי גו' רעהו את איש עוד ילמדו ש"לא היעוד לקיום את37שזוכים דעה הארץ מלאה "כי ,

מכסים" לים כמים .38הוי'
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
‰˙ÂÚÓ˘ÓÂ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÎÓÏ ¯˘˜· ˙˜ÂÏÁÓ‰

קיימת מצרים, על הקב"ה שהביא למכות בקשר

עקיבא1מחלוקת ורבי אליעזר רבי אליעזר2בין "רבי :

של היתה מכה... כל עקיבא`raxאומר... רבי מכות...

של מכות..."yngאומר...

חמש"? ו"של ארבע" "של הדעות שתי של מהותן מהי

שהמחלוקת3ב"כלבו" המלמד", "בעל בשם מוסבר

כדלהלן: היא

של היסודות לארבעת חדרו שהמכות סובר אליעזר רבי

דבר רק4כל שרתה לא המכה כלומר, המכה. היתה שבו ,

לעומק, חדרה אלא היסודות, מארבעת המורכב בדבר

כל היתה ולפיכך יסוד, כל של העצמויות אל גם והגיעה

"של ".`raxמכה

מציאות בתור המים רק הוכו לא דם במכת לדוגמא,

שבמים. והעפר הרוח האש, גם אלא "מים", של

ההיולי" ב"חומר גם היתה שהמכה מוסיף, עקיבא 5רבי

שכל אפוא, יוצא היסודות. מארבעת המופשט הדבר, של

"של היתה ו"החומרyngמכה היסודות ארבעת :"

ההיולי".

.·
˙‡ÓÂË ‰¯„Á ÂÈÏ‡˘ ˜ÓÂÚ· ‰ÈÂÏ˙ ˙˜ÂÏÁÓ‰

ÌÈ¯ˆÓ
מצרים. את ולהכניע להכות כשמן, היתה, המכות כוונת

שהמכות הנ"ל, העובדה לגבי פרטים כמה מובנים מכך

המ הדברים פנימיות אל וכים:חדרו

הנראה בחפץ רק המכות היו לא הדעות שתי לפי (א)

ב"העלם" החפץ, של ומהותו בעצמיותו גם אלא בגלוי,

לחומר (גם) חדרה המכה אם הנ"ל, הדעות שתי (ב) שבו;

היסודות, מארבעת להרכבו החומר, לצורת רק או ההיולי

חדרה שאליו העומק על בהשקפתן טומאת6תלויות

לפי מצרים טומאת את לבטל באו המכות שהרי מצרים,

חדירתה. של זה עומק

.‚
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÓÂË ˙¯È„ÁÏ ‰ÁÎÂ‰ Y ıÓÁ ¯ÂÒÈ‡

˙Â‡ÈˆÓ‰ Ï˘ ˙ÈÓˆÚ‰ ˙Â‰ÓÏ
גם מתגלים התורה ופנימיות האגדה עניני שכל כשם

חדירת של זה, ענין מתגלה כך ובהלכה, הנגלה בתורת

הדברים, של העצמית למהות עד מצרים טומאת

של ואופנו בתוכנו לעיל, שהובאה כך, על והמחלוקת

מצרים): מטומאת תוצאה (שהוא חמץ איסור

ב"בל גם אלא ובהנאה, באכילה רק לא אסור חמץ

חמץ). ביעור למצוות (המביאים ימצא" ובל יראה

אכילה, (איסור הללו הענינים שלושת בין ההבדל

הוא: ימצא") ובל יראה ו"בל הנאה, איסור

של המוגמרת לצורתו קשורים אכילה, ואיסור אכילה,

בפני ל"חומר" ולא לאכילה, ראוי שהוא כפי הנאכל, הדבר

לעצם קשורה אכילה כלומר, דברeze`ivnֿעצמו. של

ממנו ב"חומר" קשורים הנאה, ואיסור הנאה, המאכל.

המאכל. עשוי

ההסברים אחד האסור7[וזהו דבר שאפשרי לעובדה

אם להבין: יש לכאורה, שהרי, בהנאה. ומותר באכילה

ממנו? ליהנות אפשר כיצד איסור, או רע מכיל מסוים דבר

היא הכוונה אכילה באיסור היא: לכך התשובה אלא,

בחיצוניות הנאכל, הדבר של בצורתו רק קיים שהרע

בהנאה, מותר הוא ולפיכך לאכילה, לראוי אותו ההופכת
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עח.1) מזמור תהלים מדרש לא. יד, בשלח ממכילתא פסח. של הגדה

אליעזר. רבי דעת רק הובאה ט) (פכ"ג, ובשמו"ר

בפנים2) לקמן ראה – לפנ"ז שם שהובאה הגלילי יוסי רבי לדעת בנוגע

.22 ובהערה ס"ה

אבודרהם3) הגדה), (פירוש חיים באורחות ג"כ הובא ההגדה. בפירוש

פ' בעקידה (והובא להגש"פ בריטב"א וכ"ה ועוד. ופירושה), ההגדה (סדר

.5 הערה וראה ועוד. ההגדה). פירוש חמץ. (מאמר רשב"ץ מ'). שער בשלח

שם.4) ובכ"מ פע"ב ח"א מו"נ רפ"ד. יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

וכלבו5) ובא"ח הכולל"). יסוד הוא ההיולי ("מכת שם בריטב"א כ"ה

וברשב"ץ: החמישי". יסוד שהוא הגלגלים "יסוד שם באבודרהם) (ועד"ז

ה'ש"ת החודש מד"ה [ולהעיר היסודות. השתיית הגלגל הוא החמישי היסוד

עיי"ש]. האלקי, בהכח כ"א בהיש רק לא שינוי הי' כו' דבהמכות פ"ב,

כל אצל ושוה משותף הוא "ההיולי (כי זו שיטה על פליג שם בעקידה

גם (וראה וצורתו" המורכב "טבע גם חושב שר"ע ומפרש כו'"), הצורות

מכה חשיב לא למה צ"ע הדעות לשאר משא"כ – פסח)) (בזבח אברבנאל

וצורתו. בהרכבו – בגמרו בהדבר

רק6) שהם איסורים שיש הרגצ'ובי הגאון שמסביר (תואר)zxevaוע"ד

גם שהם – ויש הנאסר לקמןxnegdaדבר וראה פ"א) מפצ"פ (ראה שלו

בפנים.

ח"ז7) לקו"ש תשל"ו. אחרי ש"פ שיחת – אחר) (באופן ביאור עוד ראה

.299 ע'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc migaf(ycew zay meil)

df iepiyae ,'xtd mc lkáeúkä B÷zðzeceard x`y xcqn ¦§©¨
,zeakrndìzevn ezeyräNòozenk daeg epi`y cnlly ,cala ©£¥

,zeceard x`ya epeyl znerl miixiy zkitya epeyl z` dpiy
BàNòåjkaäåöî éøéL,miakrn mpi`yEì øîBìyíéøéL`ly ©£¨§¨¥¦§¨©§¦©¦

,ceqid lr ektypïéákòî ïéà.`ed xyk oaxwy ,oaxwd zxtk z` ¥§©§¦
.`tt ax ixacke ,miakrn miixiy oi` l`rnyi iaxl mby x`eane

xaeq l`rnyi iaxy ,`tt ax ixac jynd z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .akrn serd z`hg ievinyåm`déaø øáñ §¨©©¦

ìàòîLéyéác àðúäå ,ákòî óBòä úàhç éevéî`ziixa epy-] ¦§¨¥¦©©¨§©¥§¨¨¨§¥
[ly eyxcn ziaa,ìàòîLé éaøserd z`hga xn`p(h d `xwie)dGde' ©¦¦§¨¥§¦¨

gAfOd xiw lr z`Hgd mCnäöné íca øàLpäå,'gAfOd cFqi l` ¦©©©¨©¦©¦§¥©§©¦§¨©¨¦¨¥¤§©¦§¥©
,weqtdn yexcl yie,'äöné øàLpäå'§©¦§¨¦¨¥
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כי

f"iyz'd hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y zgiy

חוצה: המעיינות הפצת בענין הוא וכן

היה ואסור בלבד, סגולה יחידי עבור להיות צריכה התורה פנימיות היתה זה שלפני שבדורות פי על אף
אזי – לה'" לעשות "עת כאשר אבל כתיקונו; היה הכל כאשר להיות יכול היה זה סדר הנה – חוצה להפיצה

וההסתרים ההעלמות כל את לבטל בכדי "חוצה", עמהם ולילך כהונה בגדי ללבוש .34צריכים

המלך,35וכידוע שבכתר היקרה האבן את לשחוק המלך וצוה שחלה, המלך לבן הזקן, רבינו של המשל
לשחוק מקום נתינת אין כלל שבדרך בפשיטות מובן והרי אחת! טפה תיכנס שמא המלך, בן של בפיו וליתן

אזי גדול, והסתר בהעלם נמצא המלך של שבנו ומצב במעמד אבל המלך, שבכתר היקרה האבן i`ckאת lkd

וההסתר. ההעלם את לבטל כדי

הולכים וההסתרים ההעלמות כאשר לזמן, שמזמן – החסידות תורת להפצת בנוגע בנמשל הוא וכן
תורת והמשכת הפצת נעשית ממש שבדורנו ועד יותר, גדולה במדה החסידות בהפצת ניתוסף אזי ומתגברים,

ממש. לכל החסידות

אדמו"ר מו"ח כ"ק של ההילולא יום חל שבו החודש שבט, חודש מברכים לשבת במיוחד שייך זה וענין
ונתן והפיץ תנאי, איזה תחילה בפניהם להעמיד מבלי ישראל, בני כל את לקרב הסדר היה הרבי אצל שהרי –

ממש. ישראל בני לכל חסידות

·È.חוצה המעיינות דהפצת בהענין לעסוק צריכים הזה שבזמן – האמור מכל המורם .

המלך שבכתר הטובה האבן את שיקחו האב של רצונו וההסתרים ההעלמות שמצד זאת שמלבד להוסיף, ויש
זאת, עוד הנה לבנו, אזixg`lyויתנו גם אם הרי אותה, ושחקו המלך שבכתר הטובה האבן את לקחו שכבר

הולכת המלך שבכתר הטובה שהאבן כיון ביותר, גדולה היא האחריות אזי הבן, של לפיו אותה יכניסו לא
ושלום. חס לאיבוד

הוא כמה ועד הענין יוקר את רואים שהרי בזה, שמשתדל אחד כל של הזכות גודל גם מובן גיסא, ולאידך
בהמשל. כנ"ל הכל, כדאי זה שבשביל עד רוח, נחת וגורם למעלה מקום תופס

המקדש בית את מחריבים אזי (כנ"ל), כהונה דבגדי הענין שזהו חוצה, המעיינות דהפצת עבודה ידי ועל
למעלה" ועומד "בנוי הוא שהרי – האמיתי המקדש בית ונמשך ועד36המזוייף, למטה, נמשך להיות רק וצריך

אותי" ידעו כולם כי גו' רעהו את איש עוד ילמדו ש"לא היעוד לקיום את37שזוכים דעה הארץ מלאה "כי ,

מכסים" לים כמים .38הוי'
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וש"נ.34) .172 ע' ח"ל לקו"ש גם ראה
שכו35) ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק מט. ע' ח"ב "התמים"

ועוד. ואילך.

ועוד.36) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י
ספ"ט.37) תשובה הל' רמב"ם וראה לג. לא, ירמי'
בסופן.38) מלכים והל' שם, רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'

`x`e zyxt zegiy ihewlfh jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
‰˙ÂÚÓ˘ÓÂ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÎÓÏ ¯˘˜· ˙˜ÂÏÁÓ‰

קיימת מצרים, על הקב"ה שהביא למכות בקשר

עקיבא1מחלוקת ורבי אליעזר רבי אליעזר2בין "רבי :

של היתה מכה... כל עקיבא`raxאומר... רבי מכות...

של מכות..."yngאומר...

חמש"? ו"של ארבע" "של הדעות שתי של מהותן מהי

שהמחלוקת3ב"כלבו" המלמד", "בעל בשם מוסבר

כדלהלן: היא

של היסודות לארבעת חדרו שהמכות סובר אליעזר רבי

דבר רק4כל שרתה לא המכה כלומר, המכה. היתה שבו ,

לעומק, חדרה אלא היסודות, מארבעת המורכב בדבר

כל היתה ולפיכך יסוד, כל של העצמויות אל גם והגיעה

"של ".`raxמכה

מציאות בתור המים רק הוכו לא דם במכת לדוגמא,

שבמים. והעפר הרוח האש, גם אלא "מים", של

ההיולי" ב"חומר גם היתה שהמכה מוסיף, עקיבא 5רבי

שכל אפוא, יוצא היסודות. מארבעת המופשט הדבר, של

"של היתה ו"החומרyngמכה היסודות ארבעת :"

ההיולי".

.·
˙‡ÓÂË ‰¯„Á ÂÈÏ‡˘ ˜ÓÂÚ· ‰ÈÂÏ˙ ˙˜ÂÏÁÓ‰

ÌÈ¯ˆÓ
מצרים. את ולהכניע להכות כשמן, היתה, המכות כוונת

שהמכות הנ"ל, העובדה לגבי פרטים כמה מובנים מכך

המ הדברים פנימיות אל וכים:חדרו

הנראה בחפץ רק המכות היו לא הדעות שתי לפי (א)

ב"העלם" החפץ, של ומהותו בעצמיותו גם אלא בגלוי,

לחומר (גם) חדרה המכה אם הנ"ל, הדעות שתי (ב) שבו;

היסודות, מארבעת להרכבו החומר, לצורת רק או ההיולי

חדרה שאליו העומק על בהשקפתן טומאת6תלויות

לפי מצרים טומאת את לבטל באו המכות שהרי מצרים,

חדירתה. של זה עומק

.‚
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÓÂË ˙¯È„ÁÏ ‰ÁÎÂ‰ Y ıÓÁ ¯ÂÒÈ‡

˙Â‡ÈˆÓ‰ Ï˘ ˙ÈÓˆÚ‰ ˙Â‰ÓÏ
גם מתגלים התורה ופנימיות האגדה עניני שכל כשם

חדירת של זה, ענין מתגלה כך ובהלכה, הנגלה בתורת

הדברים, של העצמית למהות עד מצרים טומאת

של ואופנו בתוכנו לעיל, שהובאה כך, על והמחלוקת

מצרים): מטומאת תוצאה (שהוא חמץ איסור

ב"בל גם אלא ובהנאה, באכילה רק לא אסור חמץ

חמץ). ביעור למצוות (המביאים ימצא" ובל יראה

אכילה, (איסור הללו הענינים שלושת בין ההבדל

הוא: ימצא") ובל יראה ו"בל הנאה, איסור

של המוגמרת לצורתו קשורים אכילה, ואיסור אכילה,

בפני ל"חומר" ולא לאכילה, ראוי שהוא כפי הנאכל, הדבר

לעצם קשורה אכילה כלומר, דברeze`ivnֿעצמו. של

ממנו ב"חומר" קשורים הנאה, ואיסור הנאה, המאכל.

המאכל. עשוי

ההסברים אחד האסור7[וזהו דבר שאפשרי לעובדה

אם להבין: יש לכאורה, שהרי, בהנאה. ומותר באכילה

ממנו? ליהנות אפשר כיצד איסור, או רע מכיל מסוים דבר

היא הכוונה אכילה באיסור היא: לכך התשובה אלא,

בחיצוניות הנאכל, הדבר של בצורתו רק קיים שהרע

בהנאה, מותר הוא ולפיכך לאכילה, לראוי אותו ההופכת
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עח.1) מזמור תהלים מדרש לא. יד, בשלח ממכילתא פסח. של הגדה

אליעזר. רבי דעת רק הובאה ט) (פכ"ג, ובשמו"ר

בפנים2) לקמן ראה – לפנ"ז שם שהובאה הגלילי יוסי רבי לדעת בנוגע

.22 ובהערה ס"ה

אבודרהם3) הגדה), (פירוש חיים באורחות ג"כ הובא ההגדה. בפירוש

פ' בעקידה (והובא להגש"פ בריטב"א וכ"ה ועוד. ופירושה), ההגדה (סדר

.5 הערה וראה ועוד. ההגדה). פירוש חמץ. (מאמר רשב"ץ מ'). שער בשלח

שם.4) ובכ"מ פע"ב ח"א מו"נ רפ"ד. יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

וכלבו5) ובא"ח הכולל"). יסוד הוא ההיולי ("מכת שם בריטב"א כ"ה

וברשב"ץ: החמישי". יסוד שהוא הגלגלים "יסוד שם באבודרהם) (ועד"ז

ה'ש"ת החודש מד"ה [ולהעיר היסודות. השתיית הגלגל הוא החמישי היסוד

עיי"ש]. האלקי, בהכח כ"א בהיש רק לא שינוי הי' כו' דבהמכות פ"ב,

כל אצל ושוה משותף הוא "ההיולי (כי זו שיטה על פליג שם בעקידה

גם (וראה וצורתו" המורכב "טבע גם חושב שר"ע ומפרש כו'"), הצורות

מכה חשיב לא למה צ"ע הדעות לשאר משא"כ – פסח)) (בזבח אברבנאל

וצורתו. בהרכבו – בגמרו בהדבר

רק6) שהם איסורים שיש הרגצ'ובי הגאון שמסביר (תואר)zxevaוע"ד

גם שהם – ויש הנאסר לקמןxnegdaדבר וראה פ"א) מפצ"פ (ראה שלו

בפנים.

ח"ז7) לקו"ש תשל"ו. אחרי ש"פ שיחת – אחר) (באופן ביאור עוד ראה

.299 ע'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc migaf(ycew zay meil)

df iepiyae ,'xtd mc lkáeúkä B÷zðzeceard x`y xcqn ¦§©¨
,zeakrndìzevn ezeyräNòozenk daeg epi`y cnlly ,cala ©£¥

,zeceard x`ya epeyl znerl miixiy zkitya epeyl z` dpiy
BàNòåjkaäåöî éøéL,miakrn mpi`yEì øîBìyíéøéL`ly ©£¨§¨¥¦§¨©§¦©¦

,ceqid lr ektypïéákòî ïéà.`ed xyk oaxwy ,oaxwd zxtk z` ¥§©§¦
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ההנאה קשורה שאליו המאכל, של שב"חומר" `oiכיוון

רע]. שום

ב קשורים (ואיסורה) הנאה גם כשהואyeniyאך בדבר,

בדבר קשורה שהנאה לכך הוכחה וזוהי מסויימת, בצורה

צורה. כבר לו יש כאשר

האיסור גם נוסף חמץ יהודילגבי ברשות להימצאותו

על חל האיסור כלומר, כלֿשהוא. שימוש ללא אפילו

מכל (עירום) "מופשט" שהוא כפי הדבר, של עצמיותו

אסורה ה"ימצא", אסור אז וגם שהיא, עצם8צורה

eze`vnd.יהודי של ברשותו החמץ של

.„
‰˙ÂÚÓ˘ÓÂ ,ıÓÁ ¯ÂÚÈ· ˙ÂˆÓÏ ¯˘˜· ˙˜ÂÏÁÓ‰

מחלוקת קיימת חמץ ביעור מצות יהודה9לגבי רבי בין

שריפה, אלא חמץ ביעור שאין אומר, יהודה רבי לחכמים:

וזריה פירור עלֿידי גם חמץ לבער שניתן אומרים וחכמים

לים. הטלה או לרוח,

רבי10ה"רוגוצ'ובי" לפי למחלוקת. הסיבה את מסביר

את להשבית יש ze`ivndיהודה mvrיש ולכן החמץ, של

נשארת עדיין וכדו' לרוח וזריה פירור עלֿידי כי לשרפו,

חכמים, של דעתם היא כך לא החמץ. של מציאותו עצם

החמץ, של ותוארו צורתו והשבתת בביטול שדי הסוברים,

האדם להנאת או החמץ, לאכילת האפשרות בביטול די

וכדו'. לרוח וזריה פירור ע"י גם נעשה וזה ממנו,

איסור חודר שאליו בעומק תלוי ההשבתה שסוג מובן,

לעצם עד מגיע האיסור אם האסור: הדבר בתוך החמץ

שתבטל כזאת, השבתה להיות צריכה החמץ, של מציאותו

רק קשור האיסור ואם החמץ, של מציאותו עצם את

האפשרות בהשבתת די – החמץ של ותוארו לצורתו

עצם בהשבתת צורך ואין ממנו, ולהנאה החמץ לאכילת

איסור שום אין בו שהרי .11החמץ,

רבי לדעות מתאימות אלו דעות ששתי לומר ויש

המכות: בענין עקיבא ורבי אליעזר

של מכה... ש"כל האומר אליעזר, רבי של `raxדעתו

כפי הדבר, של בצורתו רק היו שהמכות כלומר, מכות",

של לשיטתם מתאימה היסודות, מארבעת מורכב שהוא

את לבער שיש הסוברים לרוח...", וזורה מפרר "אף חכמים

האפ את דהיינו החמץ, של ותוארו לאכילהצורתו שרויות

ולהנאה.

של מכה... ש"כל האומר עקיבא, רבי של דעתו ואילו

yngנובעת ההיולי, החומר את גם חדרו שהמכות מכות",

סברתו ביעור12מהתאמת ש"אין יהודה, רבי של לשיטתו

שריפה". אלא חמץ

.‰
ÌÈ‚ÂÒ È�˘ ÌÈÓÈÈ˜ ,ÂÓˆÚ ‰‡�‰ ¯ÂÒÈ‡·

החלוקות חמץ, בביעור שיטות שתי שקיימות כפי

של מציאותו עצם את גם אסרה התורה אם בשאלה ביניהן

המציאות את רק או שהיא, צורה מכל המופשט החמץ,

להנאה ראוי שהחמץ בעובדה ו"תואר", בצורה הקשורה

ההנאה באיסור גם לכך, בדומה דרכים, שתי קיימות וכו',

לעומק, הרע חדירת על בהסתכלות ביניהן השונות עצמו,

והן: הדבר, מצורת יותר

אכילה" שום לידי ש"מביא הנאה "סתם13א) כי ,

מאכל" דבר בדמים שלוקח באות הם אכילה לידי .12הנאות

הנותנת הנאה כל הנאות של זה סוג כולל יותר רחב במבט

רווחים שום14לאדם לידי ש"מביא נגרם מכם וכתוצאה ,

מאכל" דבר בדמים שלוקח .12אכילה...

לדוגמא: רווחים. שום לאדם נותן שאינו שימוש ב)

שזוהי לומר אין שעליה הפקר, לכלבי האיסור דבר האכלת

אכילה. לידי המביאה הנאה
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אסורים8) לבערם. מצוה דשניהם וע"ז, דחמץ השווה מהצד להעיר

בפסח חמץ דאכיל (ומאן ועוד א)במשהו קפב, זח"ב – לעכו"ם דפלח כמאן

כ', סימן מילואים חי"ט תו"ש ראה –p"ye.

להחיד"א הרגל בשמחת הובא תתקעז. סי' (ח"ג הרדב"ז שו"ת וראה

(גם איסורים כל משאר יותר בחמץ תורה שהחמירה שהטעם א'"), "לימוד

שם), הרגל (ובשמחת עיי"ש ליצה"ר, רמז בפסח שחמץ מפני הוא ע"ז)

קז. מצוה שלו ובטעהמ"צ

וש"נ.9) רפ"ב. פסחים משנה

וראה10) וש"נ. ס"ט, שם צפונות מפענח ו. כו, בחקותי עה"ת צפע"נ

ואילך. 144 ע' לקמן .199 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש

כח,11) (פסחים ור"ש ר"י בפלוגתת הביאור ג"כ שזהו שם, מפצ"פ וראה

הפסח. עליו שעבר בחמץ ואילך) סע"א

ע"ב.12) ריש ה, פסחים

איסור13) (שיליף חזקי' [בדעת יאכל לא ד"ה ב כא, פסחים – רש"י לשון

(כללים שד"ח וראה אכילה"). היתר בו יהא לא חמץ יאכל מ"לא בחמץ הנאה

תאכל לא יאכל (ד"לא אבהו לרב שגם בסופו) ואנא ד"ה קיט כלל כ"ף מערכת

ההנאה גדר במשמע"), הנאה איסור ואחד אכילה איסור אחד תאכלו לא

מסהמ"צ להעיר אבל אכילה"*. היתר בו יהא "שלא הוא תורה שאסרה

ואכ"מ]. קיג. מצוה חינוך קפז. מל"ת להרמב"ם

ב.14) כא, לפסחים חלואה מהר"ם ראה

.mipta onwlck ,xwtd ialkl ung lik`dl xeq`l cgein cenil jixv okly (*

`x`e zyxt zegiyÎihewl

חמץ15בירושלמי להאכלת בקשר מחלוקת קיימת

שמותר סוברת אחת שיטה הפקר. זאת,16לכלבי לעשות

שהפסוק סוברת אחרת אוסר17ושיטה חמץ" יאכל "ולא

הפקר. לכלבי האכלתו עלֿידי בחמץ השימוש את גם

חדירתו בדבר לשאלה קשורה זו שמחלוקת לומר, ניתן

חמץ איסור הדבר18של של עצמיותו :19אל

הרי הדבר, של ותוארו צורתו על רק שורה האיסור אם

כפי הדבר, של לעצמיותו הקשור ההנאה, שהוסבראיסור

אכילה לאיסור קשר להן שיש להנאות רק מוגבל לעיל,

אכילה") שום לידי ;20("מביא

ללא הדבר, של עצמיותו על גם שורה האיסור אם אך

איסור הוא ההנאה איסור אז הרי ותואר, צורה עם קשר

envr iptaגם בחמץ, כלֿשהוא בשימוש איסור שכולל ,

אכילה". שום לידי "מביא שאינו שימוש

המובאת הגלילי, יוסי רבי שדעת לומר, יש זה [לפי

עקיבא,21במכילתא ורבי אליעזר רבי של דעותיהם לפני ,

(רק במצרים המצרים שלקו ועלxyr)22ש"מנין... מכות

משיטתן נובעת וכו'", מכות חמישים לקו שחמץ23הים ,

xzenרק24בהנאה הוא חמץ שאיסור מראה זו דעה .

הדבר של הדעה,25בצורתו מראה מצרים טומאת ולגבי ,

היתה ולפיכך הדברים, חיצוניות אל רק הגיעה שהטומאה

כבר שהם כפי הדברים, של במציאותם רק מכה כל

היסודות]. מארבעת מורכבים

.Â
Ú·¯‡Ó ˙Á‡Î ÌÈ¯ˆÓ ˙·˘Á‰ È·‚Ï ˙˜ÂÏÁÓ‰

Ï"�‰ ˙ÂÚÈ„‰ È˙˘· ‰¯Â˘˜ ˙ÂÈÂÏ‚
רבי בין שהמחלוקת ב') (סעיף לעיל האמור לפי

מצרים טומאת חדירת בעומק תלויה עקיבא ורבי אליעזר

הטעם להסביר ניתן בה, אשר ואל מצרים ארץ תוך אל

גלויות: לד' בנוגע חלוקות למדרשות

המקומות ארבע26ברוב בין מנויה מצרים גלות אין

כך על הכתובה והסיבה והגלויות, כיון27המלכיות היא,

הוזכר לא ולכן מהם... ויותר ככולם "שקול שמצרים

קיימים שני מצד אך מכולם". גדולה בחינה הוא כי בכללם

מק המלכיות28ומותמספר ארבע בין מצרים מנויה שבהם

שבהם. הראשונה והיא והגלויות,

מצרים מניית לגבי אלו שיטות שתי שגם לומר, ויש

על המחלוקת זו, במחלוקת קשורות - גלויות מארבע כאחת

מצרים. ארץ תוך אל מצרים טומאת חדירת עומק

בזה: והביאור

בין המקומות) (ברוב מנויה איננה שמצרים לכך הסיבה

והגלויות המלכיות שארבע היא, והגלויות, המלכיות ארבע

מצרים גלות ואילו הֿוֿיֿה" שם אותיות ארבע "נגד הן

יו"ד" של קוצו "נגד היסודות26היא שארבע ידוע והרי ,

הֿוֿיֿה" אותיות ארבע היא29"הם יו"ד" של קוצו ואילו ,

היולי" הנקרא הקדום החומר לפי30"דוגמת איפוא, יוצא ,
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רפ"ב.15) פסחים

שם,16) הירושלמי (נ"כ האריכו רישcereוכבר ה, (פסחים רש"י בדעת (

(כא, פסחים ענגל) (להר"י הש"ס ובגליוני לכלבים. יאכילנו ש"מ): ד"ה ע"ב

בהנאה ואסור חמץ.. איסורי מיני מצא.. ואם נב: סי' הפרנס מספר מביא א)

סק"ט. סתמ"ח או"ח אברהם) (אשל פרמ"ג וראה אותו. תשליכון ולכלב

ג.17) יג, בא

ס18) שם או"ח חיים מקור ולאראה בחמץ רק הוא זה דאיסור – ק"י

הנ"ל). פרמ"ג שם. או"ח הגר"א ביאורי גם (וראה הנאה איסורי בשאר

(ראה הנאה איסורי בשאר גם הוא זה דאיסור ס"ל הפוסקים רוב אבל

לח. כלל שם כללים השדה פאת רכג. כלל אל"ף מערכת כללים .p"yeשד"ח

הטעם כמה שלדעת ולהעיר, סק"ב). קו"א סתמ"ז שם אדה"ז בשו"ע וכ"ה

שם. שד"ח ראה – הנאה) איסור עצם מצד (ולא קבורה דבעי משום רק הוא

כי19) – חמץ בביעור להפלוגתא זו פלוגתא בין לחלק שיש מובן אבל

וכנ"ל וביעור, וב"י ב"י כמו הדבר מציאות בעצם אינו הנאה איסור כללות

בפנים.

שהלכה ז) ד, סעיף שם אדה"ז (ושו"ע תמה ר"ס או"ח שו"ע וראה

ס"ג. סתמ"ג אדה"ז (ושו"ע ס"ו תמח ובסי' כו', לרוח וזורה דמפרר כחכמים

של לבהמות חמצו להאכיל דאסור ההלכה נפסקה בסופו) תמח ס"ה. תמה

הפקר.

המציאות20) בעצם הוא שהאיסור (שמורה וב"י בב"י אסור שחמץ ואף

יבא שלא (מה"ת*) סייג רק הוא וב"י דב"י האיסור זו שלדיעה לומר, יש – כנ"ל)

ט'. אות פ"א ח"א פסח להל' פתיחה פרמ"ג פסחים. ריש הר"ן כמ"ש לאכלו,

הנ"ל.21) שבהערה מקומות בשאר וכ"ה .1 הערה לעיל נסמן

(דמשמע22) כו'" אומר אליעזר "רבי הלשון יומתק בפנים המבואר ע"פ

לקוטי עם הגש"פ פסח. זבח (ראה מוכרח שאינו אף – ריה"ג) על שחולק

כז). ע' ושלאח"ז) תשל"ג (קה"ת ומנהגים טעמים

וש"נ.23) א. כג, פסחים

ודעת24) יהושע", "ר' גריס (1 הערה לעיל (צויין שבשמו"ר להעיר, אבל

כא). אות בהנאה חמץ ע' הרועים מלא (ראה בהנאה אסור דחמץ היא יהושע ר'

(25.20 הערה לעיל ראה – כו' ב"י ואיסור

ס"פ26) ויק"ר יז. שם, טו. פמ"ד, ד. פט"ז, ד. פ"ב, ב"ר לדוגמא: ראה

שמיני.

שם.27) הליקוטים ס' תצא. ר"פ להאריז"ל ל"ת

לעילם28) כו' למצרים גלו שם): דק"ס וראה יעקב. בעין – א (כט, מגילה

לאדום. כו' לבבל* כו'

בראשית רש"י וראה הנעלם). (במדרש סע"א קכה, ב. (פא, זח"א וראה

וראה למצרים. שייך שם) (בראשית "פישון" נהרות מד' הראשון דנהר יא) ב,

והראשון גליות ד' לשם ישראל ("גלו ב'תרז ע' פרשתנו אוה"ת צו. ס"פ לקו"ת

ועוד. כו'"). מצרים גלות הי'

הובאו29) סכ"ד. ד' אות מאו"א בתחילתו. אבי"ע דרושי שער ע"ח

רע"ב. ה, במדבר בלקו"ת

הפרק).30) (בהמשך שם ע"ח

.fl llk my millk dcyd z`t .`kw llk s"l` zkxrn millk g"cy .g llk (lbpr i"xdl) aeh gwl d`x ± dfl ze`nbec dnk (*

.my dlibn q"wc d`xe (oei siqene) mlirl laa micwn (`"dq `"t) ziprz 'yexia (*



כג `x`e zyxt zegiyÎihewl

חמץ15בירושלמי להאכלת בקשר מחלוקת קיימת

שמותר סוברת אחת שיטה הפקר. זאת,16לכלבי לעשות

שהפסוק סוברת אחרת אוסר17ושיטה חמץ" יאכל "ולא

הפקר. לכלבי האכלתו עלֿידי בחמץ השימוש את גם

חדירתו בדבר לשאלה קשורה זו שמחלוקת לומר, ניתן

חמץ איסור הדבר18של של עצמיותו :19אל

הרי הדבר, של ותוארו צורתו על רק שורה האיסור אם

כפי הדבר, של לעצמיותו הקשור ההנאה, שהוסבראיסור

אכילה לאיסור קשר להן שיש להנאות רק מוגבל לעיל,

אכילה") שום לידי ;20("מביא

ללא הדבר, של עצמיותו על גם שורה האיסור אם אך

איסור הוא ההנאה איסור אז הרי ותואר, צורה עם קשר

envr iptaגם בחמץ, כלֿשהוא בשימוש איסור שכולל ,

אכילה". שום לידי "מביא שאינו שימוש

המובאת הגלילי, יוסי רבי שדעת לומר, יש זה [לפי

עקיבא,21במכילתא ורבי אליעזר רבי של דעותיהם לפני ,

(רק במצרים המצרים שלקו ועלxyr)22ש"מנין... מכות

משיטתן נובעת וכו'", מכות חמישים לקו שחמץ23הים ,

xzenרק24בהנאה הוא חמץ שאיסור מראה זו דעה .

הדבר של הדעה,25בצורתו מראה מצרים טומאת ולגבי ,

היתה ולפיכך הדברים, חיצוניות אל רק הגיעה שהטומאה

כבר שהם כפי הדברים, של במציאותם רק מכה כל

היסודות]. מארבעת מורכבים

.Â
Ú·¯‡Ó ˙Á‡Î ÌÈ¯ˆÓ ˙·˘Á‰ È·‚Ï ˙˜ÂÏÁÓ‰

Ï"�‰ ˙ÂÚÈ„‰ È˙˘· ‰¯Â˘˜ ˙ÂÈÂÏ‚
רבי בין שהמחלוקת ב') (סעיף לעיל האמור לפי

מצרים טומאת חדירת בעומק תלויה עקיבא ורבי אליעזר

הטעם להסביר ניתן בה, אשר ואל מצרים ארץ תוך אל

גלויות: לד' בנוגע חלוקות למדרשות

המקומות ארבע26ברוב בין מנויה מצרים גלות אין

כך על הכתובה והסיבה והגלויות, כיון27המלכיות היא,

הוזכר לא ולכן מהם... ויותר ככולם "שקול שמצרים

קיימים שני מצד אך מכולם". גדולה בחינה הוא כי בכללם

מק המלכיות28ומותמספר ארבע בין מצרים מנויה שבהם

שבהם. הראשונה והיא והגלויות,

מצרים מניית לגבי אלו שיטות שתי שגם לומר, ויש

על המחלוקת זו, במחלוקת קשורות - גלויות מארבע כאחת

מצרים. ארץ תוך אל מצרים טומאת חדירת עומק

בזה: והביאור

בין המקומות) (ברוב מנויה איננה שמצרים לכך הסיבה

והגלויות המלכיות שארבע היא, והגלויות, המלכיות ארבע

מצרים גלות ואילו הֿוֿיֿה" שם אותיות ארבע "נגד הן

יו"ד" של קוצו "נגד היסודות26היא שארבע ידוע והרי ,

הֿוֿיֿה" אותיות ארבע היא29"הם יו"ד" של קוצו ואילו ,

היולי" הנקרא הקדום החומר לפי30"דוגמת איפוא, יוצא ,
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רפ"ב.15) פסחים

שם,16) הירושלמי (נ"כ האריכו רישcereוכבר ה, (פסחים רש"י בדעת (

(כא, פסחים ענגל) (להר"י הש"ס ובגליוני לכלבים. יאכילנו ש"מ): ד"ה ע"ב

בהנאה ואסור חמץ.. איסורי מיני מצא.. ואם נב: סי' הפרנס מספר מביא א)

סק"ט. סתמ"ח או"ח אברהם) (אשל פרמ"ג וראה אותו. תשליכון ולכלב

ג.17) יג, בא

ס18) שם או"ח חיים מקור ולאראה בחמץ רק הוא זה דאיסור – ק"י

הנ"ל). פרמ"ג שם. או"ח הגר"א ביאורי גם (וראה הנאה איסורי בשאר

(ראה הנאה איסורי בשאר גם הוא זה דאיסור ס"ל הפוסקים רוב אבל

לח. כלל שם כללים השדה פאת רכג. כלל אל"ף מערכת כללים .p"yeשד"ח

הטעם כמה שלדעת ולהעיר, סק"ב). קו"א סתמ"ז שם אדה"ז בשו"ע וכ"ה

שם. שד"ח ראה – הנאה) איסור עצם מצד (ולא קבורה דבעי משום רק הוא

כי19) – חמץ בביעור להפלוגתא זו פלוגתא בין לחלק שיש מובן אבל

וכנ"ל וביעור, וב"י ב"י כמו הדבר מציאות בעצם אינו הנאה איסור כללות

בפנים.

שהלכה ז) ד, סעיף שם אדה"ז (ושו"ע תמה ר"ס או"ח שו"ע וראה

ס"ג. סתמ"ג אדה"ז (ושו"ע ס"ו תמח ובסי' כו', לרוח וזורה דמפרר כחכמים

של לבהמות חמצו להאכיל דאסור ההלכה נפסקה בסופו) תמח ס"ה. תמה

הפקר.

המציאות20) בעצם הוא שהאיסור (שמורה וב"י בב"י אסור שחמץ ואף

יבא שלא (מה"ת*) סייג רק הוא וב"י דב"י האיסור זו שלדיעה לומר, יש – כנ"ל)

ט'. אות פ"א ח"א פסח להל' פתיחה פרמ"ג פסחים. ריש הר"ן כמ"ש לאכלו,

הנ"ל.21) שבהערה מקומות בשאר וכ"ה .1 הערה לעיל נסמן

(דמשמע22) כו'" אומר אליעזר "רבי הלשון יומתק בפנים המבואר ע"פ

לקוטי עם הגש"פ פסח. זבח (ראה מוכרח שאינו אף – ריה"ג) על שחולק

כז). ע' ושלאח"ז) תשל"ג (קה"ת ומנהגים טעמים

וש"נ.23) א. כג, פסחים

ודעת24) יהושע", "ר' גריס (1 הערה לעיל (צויין שבשמו"ר להעיר, אבל

כא). אות בהנאה חמץ ע' הרועים מלא (ראה בהנאה אסור דחמץ היא יהושע ר'

(25.20 הערה לעיל ראה – כו' ב"י ואיסור

ס"פ26) ויק"ר יז. שם, טו. פמ"ד, ד. פט"ז, ד. פ"ב, ב"ר לדוגמא: ראה

שמיני.

שם.27) הליקוטים ס' תצא. ר"פ להאריז"ל ל"ת

לעילם28) כו' למצרים גלו שם): דק"ס וראה יעקב. בעין – א (כט, מגילה

לאדום. כו' לבבל* כו'

בראשית רש"י וראה הנעלם). (במדרש סע"א קכה, ב. (פא, זח"א וראה

וראה למצרים. שייך שם) (בראשית "פישון" נהרות מד' הראשון דנהר יא) ב,

והראשון גליות ד' לשם ישראל ("גלו ב'תרז ע' פרשתנו אוה"ת צו. ס"פ לקו"ת

ועוד. כו'"). מצרים גלות הי'

הובאו29) סכ"ד. ד' אות מאו"א בתחילתו. אבי"ע דרושי שער ע"ח

רע"ב. ה, במדבר בלקו"ת

הפרק).30) (בהמשך שם ע"ח

.fl llk my millk dcyd z`t .`kw llk s"l` zkxrn millk g"cy .g llk (lbpr i"xdl) aeh gwl d`x ± dfl ze`nbec dnk (*

.my dlibn q"wc d`xe (oei siqene) mlirl laa micwn (`"dq `"t) ziprz 'yexia (*
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היסודות ארבעת כנגד הם הגלויות שארבע האמור, ,31כל

ההיולי. לחומר גם והגיעה חדרה מצרים וגלות

ארבע בין מצרים מנויה שבהם חז"ל, בדברי במקומות

בחינת כנגד היא שמצרים היא, הכוונה המלכיות,

השורש32"חכמה" היא מצרים זו, דעה לפי שגם ולמרות .

הגלויות הגלויות33לכל כל את הכולל שורש זהו הרי ,34.

צורה, לו שיש בחומר רק מצרים טומאת נגעה זו דעה לפי

היסודות. בארבעת רק

.Ê
È·‚Ï ‡È‰ ‡·È˜Ú È·¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ‰

˙È�ÁÂ¯‰ ‰„Â·Ú‰ ÔÙÂ‡
בעבודתו גם קיים מצרים ויציאת גלות של הענין

וגבולות. מיצרים מלשון – מצרים היהודי: של הרוחנית

עבודה יהודי, של המוגבלת עבודתו היא מצרים" "גלות

ההשתחררות היא מצרים" "יציאת ואילו והגבלה, במדידה

הנפש של מהגבלותיה (אף בעבודה ההגבלות מן

האלקית).

רבי בין המחלוקת של הרוחנית המשמעות תובן וכך

רק חדרו הם אם – המכות לגבי עקיבא ורבי אליעזר

המחלוקת ההיולי: לחומר גם או היסודות, לארבעת

ע דרושה האם היא: "יציאתביניהם של מסוג בודה

הנפש, כוחות בעשרת רק מהגבלות) (השתחררות מצרים"

שם אותיות ארבע (כנגד הבאים הסוגים לארבעת הנחלקים

)35הֿוֿיֿה

ובמעשה בדיבור במחשבה, בפועל עבודה (א) –

הכוחות (ג) ("ז"א"), – במידות עבודה (ב) ("מלכות").

("חכמה"). הנפש מסירות כח (ד) ("בינה"), השכליים

גם מצרים" "יציאת של מסוג בעבודה צורך שיש או

הנפש, של ומהותה עצמיותה – שבנפש ה"יחידה" בדרגת

בבריאה ההיולי לחומר .29המקבילה

ש"כל אליעזר רבי סובר לעיל שהובאה במחלוקת

של "יציאת`raxמכה... של העבודה סוג על מכות",

הנפש, כוחות של הסוגים ארבעת בכל להתבצע מצרים"

כדלהלן: מהם, אחד בכל ההגבלות מן להשתחרר יש

במלחמתו הגבלות קיימות ביותר הנמוכה בדרגה

בפועל, התורה על לעבור ליהודי ר"ל, הגורם, דבר ביצרו,

ומחשבה (ובדיבור איסורים36במעשה על ולפחות ,(

יותר גדולה מלחמה .37הדרושים

היא, (=הגבלות) "מיצרים" של יותר עדינה דרך

זאת בכל אסורים, דברים מלעשות נזהר שהוא שלמרות

העולם" ל"הנחות מותאמת המותרים בענינים התנהגותו

המחשבה מקום תופסת פעולותיו בכל הצבור), (למוסכמות

מוגבל היותו עקב וזאת – הבריות" יאמרו "מה אודות

הסביבה את מרגישות רגשותיו, – (מדותיו ב"מדות"

בה פעולה).38ומתחשבות בכל

הגבלות אלה, מהגבלות משתחרר כבר שהיהודי לאחר

בהגבלותיו קשור יישאר שהוא עדיין, ייתכן, הסביבה,

"טעם שלפי עבודה השכל, לפי רק יעבוד הוא – העצמיות

השכל. של קרירותו מתוך עבודה ודעת",

עובד והוא זו, מהגבלה גם משתחרר הוא כאשר

נפש מסירות של עבודה ודעת" מטעם ש"למעלה בעבודה

רבי לדעת להבטיח יש אז גם הרי שבנפש"), ("חכמה

– מצרים" "יציאת עבודת של יותר גבוהה דרגה אליעזר,

מהגבלות. השתחררות

יהודי על הרבי שסיפר "אחד"כפי במילה שהאריך

הוא יותר ומאוחר במשמעותה, והתעמק שמע, בקריאת

כלומר, אחת". דקה "כמעט נמשכה זו שהתעמקות אמר

"אחד", המילה של במשמעותה מחשבותיו העמיק הוא

להביט היה יכול בשעה ובה נפש, מסירות הוא שענינה

בדרגת שרוי היה שבו הזמן משך את ולחשב בשעון

נפש. מסירות

הרגשה אצלו קיימת עדיין יותר: עדינה בצורה או

לא עדיין שהוא המוכיח דבר נפש, מסירות מבצע שהוא

מציאותו של ההגבלות מן לחלוטין .39השתחרר

.Á
ÌˆÚ" ÔÂ˜È˙ ‡È‰ Â˙„Â·ÚÂ ,ÌÈ¯‚ Ô· Y ‡·È˜Ú È·¯

"˘Ù�‰
ש"כל עקיבא רבי הוסיף אלו מהגבלות השתחררות על

של מכות".yngמכה...
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אחד.31) ענין והכל ארמ"ע יסודות ד' שהם נז' ובזהר שם: אוה"ת ראה

(32.28 בהערה שצויינו ולקו"ת הנעלם מדרש ראה

ד).33) פט"ז, (ב"ר מצרים ע"ש נק' המלכיות כל שלכן

של "שר שם מאוה"ת laaולהעיר lye mixvnבראשית באוה"ת וכן ,"

על נהרות ד' ענין ג"כ פי' פט"ז בראשית "ברבות ב) תקס, – ג' mixvn(כרך

laa.א רנח, לזח"ב הרקיע זהר ראה. פ' להאריז"ל המצות ש' וראה כו'".

נק'34) המלכיות כל בענין תש"ט דודי קול ברד"ה הביאורים מב' להעיר

מצרים. ע"ש

ובכ"מ.35) פ"ד, אגה"ת

ספי"ב).36) (תניא כו' שעה באותה רשע נק' ברצון המהרהר כי

פ"ל.37) תניא ראה

(38(273 (ע' תש"ח סה"מ ומדות.n"kaeראה מוחין בין בההפרש –

ריד.39) פרק תער"ב המשך ראה

`x`e zyxt zegiyÎihewl

"אלקי שם על – אליעזר בן40בעזרי"`iaרבי היה –

ויעקב41הורקנוס יצחק אברהם ובן ועזרה42, סיוע לו והיה ,

ששום ההנחה אצלו קיימת היתה לפיכך אבי". "אלקי של

שהרי יהודי, של הנפש" ב"עצם לפגוע יכול איננו דבר

אתו" באמנה "היתה חטא בשעת .43אפילו

גרים בן הוא עקיבא רבי זאת דאג44לעומת הוא ולכן ,

עבודה השכינה, כנפי תחת תחילה להביאם שצריך לאלה

יחידתי" "מכפירים הנפש"45של "עצם לתיקון עבודה ,46.

"יציאת נגרמת כך עלֿידי דוקא יתרון: נובע זה מענין

מדרגה גם "עצםefמצרים" של ההגבלות מן השתחררות ,

הנפש של עצמיותה אל חדירה עלֿידי – הנפש"

הגבלות47האלקית שום לה שאין ,48.

הדרגות, בכל מצרים" ל"יציאת מביאה זו עבודה

הגלות מן יציאה בגשמיות, מצרים" ל"יציאת ולהשלמתה,

אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי הזו, האחרונה

.49נפלאות"

,c"iyz gqtc 'a lil zgiyn)
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ז)*40) (פי"ט, חוקת פ' ובבמדב"ר פרה פ' פסיקתא וראה ד. יח, יתרו

והאריך אליעזר. האחד ושם שנאמר מחלציך שיצא חייך למשה הק' שאמר

לפדר"א. הרד"ל במבוא בזה

אם41) לפדר"א הרד"ל ובמבוא בערכו, סה"ד ראה – ר"א סתם שהוא

כו'. לוי כהן, הי'

ב'42) כרך תש"כ) (ירושלים הרמב"ם תשובות מ"ד. פ"א בכורים ראה

רצג. סי'

א).43) (לא, ספכ"ד תניא

בערכו.44) סה"ד ראה
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ואילך.45) א כה, ראה בלקו"ת נתבאר
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כו'. נפשו עצם מצד גם ה' עובד אם ידע שלא מפני שזהו אותי, מוליכין דרך

דבע"ת47) מאדך" "בכל במעלת פמ"ח) חינוך (שע"ת מהידוע להעיר
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו 16/12מ בו כותב אשר מפני שעמוס הוא בלימודים שומר רק על שיעור דחומש 

עם פירוש רש"י אבל אינו שומר שיעור תהלים חדשי וכן השיעור בתניא, ומבקש אם אפשר לשחררו משני 

שיעורים האחרונים.

ותמיהני עליו, כי אין שמירת השיעורים לטובת מי שהוא אחר אלא לטובתו הוא, וככל עניני תורה 

ומצוה שהם לטובת אדם הלומד ומקיים המצוה, ומזה מובן ששחרור משמירת השיעורים "משחרר" גם 

כן מתוצאות הטובות הבאות על ידי שיעורים אלו.

ובמה שכותב אודות קוצר הזמן, ניצול הזמן תלוי כשאר עניני האדם בהצלחה וסיוע מלמעלה, 

וכנראה במוחש אשר לפעמים נקלטות הסברות וענינים הנלמדים בקל וטוב ולפעמים צריכים יגיעה רבה 

וריבוי זמן, וגם לאחרי זה אין ההבנה ברורה כדי צרכה, אף שהמדובר הוא באדם אחד, אלא שבזמנים 

שונים, וסגולת כל מצוה )והשיעורים בכלל זה( כמאמר המשנה מצוה גוררת מצוה, זאת אומרת שעל ידי 

קיומה בנקל יותר לקיים מצוה אחרת, שבזה גם כן שבנקל יותר להבין ענינים הנלמדים ובטוב, ויהי רצון 

שיבשר טוב בכל האמור.

בברכה.



כו
אברהם אבינו 

ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את 
יצחק1.

זה,  אחר  זה  חסד  פעמים  שתי   — אברהם  אברהם 
הוא כמו ריבוי אחר ריבוי, ואין ריבוי אחר ריבוי אלא 
דרך  על  דין,  נעשה  חסדים  שמריבוי  והיינו  למעט2. 
נולד  השפעת להם רוב טובה אין יכולים לקבל3. לכן 

מזה יצחק, דין.
בחינת  מלכו"ת,  מספר  הוא   — אברה"ם  אברה"ם 
דין, כמאמר4 צדק מלכותא קדישא . . איהו דין, כי בנין 
במשפט  מלך  שכתוב5  כמו  מהגבורות,  הוא  המלכות 

יעמיד ארץ.
)הערות לזהר ב עמ' רכז(

אברהם הוליד את יצחק

הוליד כתיב, ולא ילד, 
היינו  ליצחק,  הולדה  ופעל  גרם  חסד,  אברהם,  כי 

שיצחק יוליד את יעקב ועשו,
כי הולדה, שהיא המשכה והתגלות, היא מצד החסד 
דוקא, מה שאין כן גבורה, אש, טבעה לעלות למעלה 

ולא לירד למטה.
וכמו שאמרו בזהר על הפסוק ויגדלו הנערים, סטרא 

דאברהם גרים לון לאתגדלא,
והיינו כי כל הגדלה היא מצד החסד, מים המגדילים, 
מכלה  אלא  מגדיל  אינו  גבורה,  אש,  כן  שאין  מה 
ושורף. לכן אברהם דוקא, מים וחסד, גרם להגדלתם, 

ולא יצחק, בחינת אש וגבורה6.
)הערות לזהר א עמ' קלח(

יצחק אבינו

וקראת את שמו יצחק7.

וחק בשארו שם, שקאי  יצחק שייך לחק, כמאמר8 
על יצחק. וסופי אותיותיו הוא חק.

1( תולדות כה, יט.
2( פסחים כג, א.
3( תענית כג, א.

4( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.
5 משלי כט, ד.

6( וראה תורת מנחם תפארת לוי יצחק בראשית עמ' קלג. לקוטי שיחות 
חט"ו עמ' 149.
7( לך לך יז, יט.

8( שבת קלז, ב. סדר ברית מילה.

ולא  תבוא  פה  שעד  ומדה,  גבול  הוא  חק  פירוש 
יותר, וכמו שכתוב9 חוק נתן ולא יעבור. וכמו האותיות 
ולא  תבוא  פה  שעד  התיבה,  בסוף  הבאות  מנצפ"ך, 

יותר. וכל מדה וגבול הוא מצד גבורה.
חק"ק — הוא מספר יצח"ק.

)הערות לזהר ב עמ' שכט, עמ' שמ(

ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו10.

איל — פירושו קשה, כמו ואת אילי הארץ11. והיינו 
מה ששייך ליצחק, שמדתו גבורה.

)תורת לוי יצחק עמ' שסז(

ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב12

והוא  גבורה,  ביצחק,  לשון שיחה מצינו בראשונה 
מה שתיקן תפלת מנחה13, וזמן תפלת מנחה בחול הוא 

זמן של דינים וגבורות14.
לשו"ח — הוא מספר ארבע פעמים אלקי"ם, בחינת 

דינים.
יצח"ק לשו"ח — הוא מספר שברי"ם, קול השופר 

שכנגד יצחק.
)תורת לוי יצחק עמ' ד(

ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב.

שהיא  המנחה,  תפלת  תיקן  גבורה,   — יצחק 
בצהרים.

ובקר שהוא  ערב  כמו  לא  רבים,  לשון  הוא  צהרים 
ולחלק.  גבורה, הוא לפרר  כי טבע האש,  יחיד,  לשון 

וכמו ששם אלקים, גבורה, הוא לשון רבים.
 — יצח"ק  את  לו  ואתן  זרעו  את  וארבה  וכתיב15 

גימטריא ארב"ה.
צהרי"ם — גימטריא מנצפ"ך אדנ"י, היינו גבורות.
)ליקוטים ואגרות עמ' שלד(

9( תהלים קמח, ו.
10( וירא כב, יג.

11( יחזקאל יז, יג.
12( חיי שרה כד, סג.

13( ברכות כו, ב.
14( זח"ג )אד"ר( קכט, א.

15( יהושע כד, ג. שער הפסוקים להאריז"ל ריש פרשת בא.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כז
ו, ג – וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב 

באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם

למתן  הכנה  היתה  הראשונים  האבות  שעבודת  כשם  א. 
הכניסה   – מכן  ולאחר  מצרים,  וגאולת  גלות  לאחרי  תורה 
הקב"ה  הבטחת  ובקיום  בזכות  באה  אשר  ישראל,  לארץ 
להאבות – כמסופר בהמשך הכתובים )לאחרי "וארא גו'"(1: 
"וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען גו', 
וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים 
אמור  השבועה2(  אותה  )ע"פ  לכן  בריתי,  את  ואזכור  אותם 
וגאלתי  גו'  והצלתי  גו'  אתכם  והוצאתי  ה'  אני  ישראל  לבני 
גו' ולקחתי גו' והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי 

לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי לכם מורשה".
לגאולה  הכנה  היא  החסידות  אבות  עבודת  כן  כמו 
לבוא3,  לעתיד  התורה  פנימיות  וגילוי  והשלימה  האמיתית 
והצלתי,  )והוצאתי,  הנ"ל  הגאולה  לשונות  שד'  כידוע4 
שאותה  העתידה,  הגאולה  כנגד  גם  הם  ולקחתי(  וגאלתי, 
מדמים לגאולת מצרים – "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו 

נפלאות"5.
")א-  – האבות  אל  שנתגלה  הקב"ה  של  ששמו  ולהעיר, 

)הראשונים  השמות  של  תיבות  ראשי  הוא   – שד"י"  ל( 
והעיקריים6( של ג' אבות החסידות, שניאור )זלמן(, דוב)ער(, 

ישראל.
תורת מנחם התוועדויות ה'תנש"א פרשת וארא

במסורה  ב'  אמור  לכן  וגו'.  ישראל  לבני  אמור  לכן  ב. 
ראשי פסוקים, ואידך בפרשת פנחס לכן אמור הנני נותן לו 
)במדבר כה, יב(, כדאיתא בספרי כל מה שעשה משה עשה 
כמו כן פנחס, משה הי' שליח להוציא את ישראל ממצרים. 
גם פנחס הי' כמו כן שליח להוציא ישראל מגלות, וכל שאר 

דברים שעשה משה עשה כמו כן פנחס.
מהר"ם מרוטנברג

ה'  אני  ישראל  לבני  אמור  לכן   – ו-ז  ו, 
והצלתי  והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים 
נטויה  בזרוע  אתכם  וגאלתי  מעבדתם  אתכם 
לעם  לי  אתכם  ולקחתי  גדלים.  ובשפטים 
והייתי לכם לאלקים וידעתם כי אני ה' אלקיכם 

המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים

לשונות  ג'  גליות,  ד'  כנגד  גאולה  של  לשונות  ד'  אמר  ג. 
פסוק  אמר  רביעי  גלות  וכנגד  גליות,  ג'  לקביל  קרא  בחד 

1.( ו, ד-ח.

2.( פירוש רש"י על הפסוק ד"ה לכן.

3.( ראה שיר השירים א, ב ובפירוש רש"י.

4.( ראה בארוכה ד"ה והי' אור הלבנה תרנ"ד )ספר המאמרים עמוד קכד ואילך(. לכן 

אמור לבני ישראל תרנ"ח )ספר המאמרים עמוד פז ואילך(. תרע"ח )ספר המאמרים 

עמוד קלט ואילך(. ובכמה מקומות.

5.( מיכה ז, טו.

6.( ובפרט ששמו השני של אדמו"ר הזקן והמגיד )באם כותבים דוב בער בב' תיבות( 

הוא בלע"ז.

צאן  עדרי  ג'  ב(  כט,  )בראשית  יעקב  ראה  שכן  עצמו,  בפני 
וכן  כולם7  כנגד  ששקול  ד'  גלות  כנגד  גדולה  ואבן  גליות,  ג' 
ג' חיות שאמר משה, גמל שפן ארנבת ג' גליות, ואת החזיר 

אמר בפסוק בפני עצמו רומז על גלות רביעי8.
עצמו  בפני  ובלילה  גליות  ג'  אחת  בלילה  ראה  דניאל  וכן 

ראה גלות אחרון )כמפורש בדניאל ח(.
וכן אמר דוד ד' פעמים כי לעולם חסדו, במזמור הללו את 

ה' כל גוים )תהלים קיז(.
שהם  גליות  ד'  לקביל  פסוקים  ד'  כופלים  הטעם  ומזה 
במדבר  ע"ש  יד  א,  ]איכה  צוארי  על  עלו  ישתרגו  כפולים, 

רבה[, לקחה מיד ה' כפלים )ישעי' מ, ב(.
אדך  כי במלת  עניתני,  כי  אודך  כופלים  גלות מדי  לקביל 

נרמזים ג' מלכים שמלכו במדי אחשורוש דריוש כורש.
אבן מאסו הבונים לקביל בבל והמה נרמזים בו, ג' מלכים 
שמלכו בו נבוכדנצר בלשצר אויל מרודך, ונרמזו במלת אבן, 

היתה לראש פינה, אנת הוא רישא די דהבא )דניאל ב, לח(.
מאת ה' היתה זאת, גלות יון נרמז במלת מאת, ג' מלכים 
תלמי,  אנטיוכס,  מוקדון,  אלכסנדרס  ביון,  בכיפה  שמלכו 

אמר היא נפלאת בעינינו, שהיא נרמזת בימי מתתיהו.
)איכה  עלה  דאתמר  ה',  עשה  היום  זה  אדום,  גלות  כנגד 
)תולדות  אמר  יעקב  וכן  דוה,  היום  כל  שוממה  נתנני  יד(  א, 
יומו של עשו שהי'  לי, על  כיום את בכורתך  כה, לא( מכרה 
הן  ז(  כט,  )בראשית  בעוונותינו  להיות אלף שנים9, רק  ראוי 

עוד היום גדול לא עת האסף המקנה.
והו  אנו  בגמטריא  שהוא  ה'  אנא  פעמים  ד'  אח"כ  ואמר 
אח"כ  חוזר  גליות10,  בד'  עמנו  שהם  שמהן  תרין  סוד  שהוא 
ויאר לנו, לקביל  עוד ד' פסוקים לקביל ד' גליות אלו, אל ה' 
ואודך  אתה  אלי  טז(,  ח,  )אסתר  אורה  היתה  ליהודים  מדי 
שהלוים  ארוממך  א-להי  ולהלל,  להודות  שתקנו  יון  לקביל 
כי  ה'  ארוממך  ל, א(  במקדש אומרים בשיר מזמור )תהלים 

דלתני, הודו לה' כי טוב לקביל אדום.
מגלה עמוקות

ד. טעם שמוזגין כוס של אליהו כוס מיוחד דארבע כוסות 
נגד ד' לשונות של גאולה והוצאתי, ולקחתי, וגאלתי, והצלתי, 
וזה הכוס נגד והבאתי שהוא הגאולה שלימה במהרה בימינו 
אמן שיבושר על ידי אליהו הנביא, ומוזגין כוס זה לרמז כי לא 
תיעקר יציאת מצרים ממקומה וגם שיוכל או שירצה לשתות 
כוס ה' כדאיתא בגמרא ושולחן ערוך אורח חיים סימן תפא 

בהג"ה.
תורת משה – חתם סופר

7.( בב"ר פ"ע דרש כן, אלא ששם דרש על ונאספו שמה כל העדרים זו מלכות רביעית, 

וכן הוא במדרש שיר השירים זוטא פ"ו.

8.( ויקרא רבה יג, ה את הגמל זו בבל, את השפן זו מדי, ואת הארנבת זו יון, ואת החזיר 

זו פרס )ואמר דרך כינוי וכוונתו על אדום כמ"ש המפרשים(, משה נתן שלשתן בפסוק 

אחד )בספר דברים( ואת החזיר בפסוק אחד. ולמה ר"י אומר ששקול כנגד שלשתן, 

רשב"ל אמר יתירה )משלשתן(.

9.( בתנחומא בובר תולדות ד', מכרה כיום אמר ר' אחא מי שהוא יודע לחשב כראוי לא 

נטלו ישראל בעולם הזה אלא אלף שנים שיומו של הקב"ה אלף שנים הן וכן בב"ר סג, יג.

10.( סוכה מה, א. ובתוס' ד"ה אני והו משום דדרשינן בפתיחתא לד דאיכה רבתי ואני 

בתוך הגולה וכתוב והוא אסור בזיקים כביכול הוא עצמו ע"ש.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וארא



כח

כנגד  שהם  הוא  פסח  של  כוסות  לד'  הטעמים  אחד  ה. 
ד' כוסות של פורענות שהקב"ה עתיד להשקות את אומות 
ארבע  ישראל  את  להשקות  הקב"ה  עתיד  וכנגדן  העולם, 

כוסות של נחמות )ירושלמי פסחים רפ"י, ב"ר פח, ה(.
– שייכות ד' כוסות דלעתיד לחג הפסח מובן עפ"י הידוע 

שביציאת מצרים נפתח הצנור גם לגאולה העתידה –
ומזה מובן )במכל שכן( ענין הד' כוסות דאחרון של פסח, 
בסופו של יום, בסעודת משיח, שהוא כדי לעורר את גילוי הד' 

כוסות דלעתיד.
כי כל הגילויים דלעתיד תלויים בעבודתינו עכשיו )וההכנה 
אינה רק להסיר את הדברים המונעים להגילוי דלעתיד, על 
ידי העבודה דסור מרע, אלא גם לעורר ולהמשיך את הגילויים 
דלעתיד(, ועל ידי שתיית הד' כוסות ממשיכים וממהרים את 

גילוי הד' כוסות דלעתיד.
לקוטי שיחות חלק ד עמוד 1298

ו, כ – ויקח עמרם את יוכבד דדתו לו לאשה 
עמרם  חיי  ושני  משה  ואת  אהרן  את  לו  ותלד 

שבע ושלשים ומאת שנה

ו. ויקח עמרם את יוכבד דודתו. והתורה עתידה לומר ערות 
דודתך לא תגלה, ושבט לוי קבע מדרש במצרים ולא פסקה 

מהם תורה ועליהם נאמר יורו משפטיך ליעקב.
המלכות  שיחס  תמר  בענין  כמ"ש  הוא  הטעם  אלא 
להסיח  וכדי  ממנה,  הוא  המשיח  ומלך  ישראל  כל  ותפארת 
אותו  נעשה  בדרך  לו  ויארב  יקטרג  שלא  שטן  של  דעתו 
ענין כדי שיאמר שתפארת ישראל ומלך המשיח אינם אלא 
ממקום שהוא בתכלית הקדושה והטהרה עד אין סוף ומזה 

הענין א"א לצאת ויסיח דעתו.
כן הי' כאן בגואל הראשון כדי שיסיח דעתו ובפרט בשעת 
הסכנה של גזרת כל הבן הילוד וגו', אם הי' יודע הי' מקטרג, 
לזה בא עד"ז, וע"ז סתם הדברים ואמר וילך איש ולא פירש 
מי הוא, ויקח את בת לוי ולא פירש מי היא, והיתה בת קל"ג 

שנה.
שפתי כהן

ז, ט – כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם 
והשלך  מטך  את  קח  אהרן  אל  ואמרת  מופת 

לפני פרעה יהי לתנין

ז. כי ידבר אליכם פרעה לאמור תנו לכם מופת. אומרו לכם 

ולא לנו, אפשר שבא לרמוז שפרעה אמר כי רעה נגד פניכם 
כי ראה חורבן הבית וישראל גולים ולא ראה ימות המשיח וזה 
שאמר כי ידבר פרעה תנ"ו גימ' תמו"ז א"ב המה לכם למופת 
מטותם  ויבלע  המטה  השלך  אתה  אבל  בהם  הבית  שיחרב 
ויראה שלבסוף אחרית רשעים נכרתה והמה יאבדו וישראל 

ישארו וזה ימות המשיח שיבא במהרה בימינו אמן.
מגיד תהלות

עמך  ובין  עמי  בין  פדת  ושמתי   – יט  ח, 
למחר יהיה אות הזה

הפסוק  בזה  רמז  שאמרו  רשומות  מדורשי  שמעתי  ח. 
)שמות ח, יט( ושמתי פדת בין עמי ובין עמך למחר יהי' האות 
וכמ"ש  להיות מלא,  ראוי  והי'  חסר  כתיב  הנה פדת  כי  הזה. 
רש"י באיכה בפסוק )איכה א, ו( וילכו בלא כח לפני כל רודף, 
שבמקרא חסר, בר מן דין כי רדיפה מלאה נרדפו. על כן אמר 
למחר יהי' האות הזה כלומר )תנחומא בא, יג( יש מחר שהוא 
יהי' מלא באות הזה  ורומז על גאולה אחרונה אז  לאחר זמן 

כך שמעתי.
בחקותי  בפרשת  כתב  רש"י  ביאור.  תוספות  אתן  והנה 
בפסוק )ויקרא כו, מב( וזכרתי את בריתי יעקוב בה' מקומות 
יעקב  נטל  ואליהו חסר, בחמשה מקומות  יעקב מלא  נכתב 

אות משמו של אליהו עירבון שיבא ויבשר גאולת בניו.
הוא  ויעקב  מהשם  וה"א  לוא"ו  רמז  ו'  פעמים  ה'  וענין 
מרכבה לשם ידו"ד על כן נטל למשכון מן אליהו ה' פעמים 
תתייחד  הנקיבה  שהיא  והה"א  אחרונה  בגאולה  שיתגלה  ו' 
חדשה  ומשירה  י"ה  לאותיות  ויתעלה  הזכר  שהוא  וא"ו  עם 
תהי' שיר חדש ונקיבה תסובב גבר והיו לאחד והשירה הזאת 

שהוא לשון נקיבה יהי' השיר הזה.
פדות  שיתמלא  וא"ו  דהיינו  הזה  האות  יהי'  למחר  וזהו 
וגם גאולי, ואמר הזה כי זאת תהי' כמו זה רמז לדבר במספר 
י"ב צירופי שם הוי"ה  נגד  י"ב  זה ועולה  קטן עולה זאת כמו 
שיהי' ידו"ד אחד ושמו אחד, וכתיב )מיכה ז, טו( כימי צאתך 
טפל  יהי'  מצרים  יציאת  אמנם  נפלאות,  אראנו  כן  ממצרים 
אותותי  שיתי  למען  בעצם  יקוים  ואז  עיקר  אחרונה  וגאולה 

אלה.
של"ה על התורה
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'‰ È�‡ ÂÈÏ‡∑,ׁשלחּתי לחּנם ולא לפני. לּמתהּלכים טֹוב ׂשכר לׁשּלם לאבֹותנאמן ׁשּדּברּתי ּדברי לקּים אם ּכי ≈»¬ƒְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּכגֹון: ענׁש, אצל אֹומר ּכׁשהּוא להּפרע, נאמן ה'" "אני מקֹומֹות, ּבכּמה נדרׁש ׁשהּוא מצינּו הּזה ּובּלׁשֹון ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהראׁשֹונים.
ה'", אני אֹותם, ועׂשיתם מצותי, "ּוׁשמרּתם ּכגֹון: מצוֹות, קּיּום אצל אֹומר ּוכׁשהּוא ה'". אני ,אלהי ׁשם את ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"וחּללּת

ׂשכר לּתן החיים.נאמן אור ֱִֵֶָָָ
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B‚Â'.ב) ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂּדּבר מה לדעת צרי «¿«≈¡…ƒ¿ִִֵַַַָָ

אמר ׁשּכבר אחר ה' אני הֹודעת ּגם ְֱֲִִֶַַַַַָָָֹאלהים.

לֹו ואמר הּׁשם זכרֹון למעלה ט"ו)לֹו זה(ג' ְְְְִֵֶַַַָָ

לעלם. ְְִָֹׁשמי

ÔÎ‡ואים נֹורא אל לפני מׁשה ׁשּדּבר להיֹות »≈ְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹ

לפני ּובפרט מהּמּוסר ׁשאינם ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּדברים

לֹומ ׁשהראה לצד נמׁש זה ודבר ּגדֹול, ל ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּבּׁשם הרׁשּומים ׂשמחֹות ּפנים צֹוחקֹות ְְֲִִִֵֵַָָָּפנים

ׁשהם מֹורא ׁשל ּפנים ה' הראהּו לזה ְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָהוי"ה,

והּוא אלהים, ּבּׁשם הרׁשּומים הּדין ְְְֱִִִִֵַַַָֹּבחינת

אֹומרֹו וׁשעּור מׁשה. אל אלהים וידּבר ְְְְֱִִֵֶֶַַֹאֹומרֹו

ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ'ה ׁשהיה יּגיד הּכתּוב ּכי הּוא «¿«≈¡…ƒִִֶַַָָָ

ּבבחינת ּבּפרׁשה האמּורים הּדברים ּכל ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָמדּבר

ּומרעידים הּמפחידים ּפנים ׁשהם אלהים ְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשם

ואֹומרֹו אליו, הּנדּבר ‡�Èאת ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ ְְְִֵֶַָָ«…∆≈»¬ƒ

אֹומרם‰' ּדר על ל':)ּפרּוׁש ּבמקֹום(ּברכֹות ְְְִֵֶֶַָָ

ּכי לֹו לֹומר נתּכּון רעדה, ּתהא ׁשם ְְְִִִֵֵַַָָָָּגילה

עּמֹו ּבדּברֹו הרחמים מּדת הראהּו ּכי ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָהגם

ּבלא וידּבר הּפחד מסוה יסיר זה מּפני ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹלא

ה' ּכי האֹות ל וזה ׁשמים, מלכּות ְְְִִֶַַָָָמֹורא

ּבּפנים עּמֹו מדּבר הּוא ׁשהרי האלהים ְֱֲִִִֵֵֶַַָָֹהּוא

והבן. ְִֵַָָהּנֹוראים

„BÚהּדר זה על ‡ÌÈ‰Ïירצה ¯a„ÈÂ'ּפי ְִֶֶֶֶַַ«¿«≈¡…ƒֵ

ּכי הּמׁשּפט הּוא ּומה מׁשּפט אּתֹו ְְִִִִִֵַַָָּדּבר

אי ּפי' ה' אני ואמר הּנׁשמעת טענה ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָטענֹו

וּתאמר מינן ּבר רעה מּדה לי מיחס ְִִִֵֶַַַַָָָָָֹאּתה

מּדת ּומּדתי ה' אני והלא הרעתה לּמה ֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֹֹאלי

ׁשּכן ּוכמֹו לּכל, אני וטֹוב והרחמים ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָֹהחסד

הּנביא ג')אמר תצא(איכה לא עליֹון מּפי ְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

והּטֹוב ׁשם ּׁשאמר ּומה הּטֹובֹות, אם ּכי ְִִֶַַַַָָָָהרעֹות

להיֹות ׁשהּוא אחד טֹוב ּפרט ּבחינת על ְְְִִֶֶַַָָהּוא

ּכל ּביד אּלא ּכן ּדבר ה' יגזר לא צּדיק ְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹאדם

ׁשּיזּכיר ּפעם ׁשּבכל ותמצא ּבּטֹוב. לבחר ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹאדם

ידקּדק רׁשעה לעֹוׂשי הרע ּתׁשלּום זכרֹון ְְְְְְִִֵֵַַַָָה'

כ"ד)לֹומר וכן(ש"א רׁשע יצא מרׁשעים ּכי ְְִִֵֵֵֵֶַַָ

אֹומר ב')הּוא רעת.(ירמיה ס"ד)ּתיסר (יׁשעיה ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָ

עוננּו, ּביד ח')וּתמּוגנּו ּביד(אּיֹוב ויׁשּלחם ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַֹ

הּטֹוב ּכן ׁשאין מה פ"ה)ּפׁשעם, יּתן(ּתהּלים ה' ְְִִִִֵֵֵֶַַָ

קמ"ה)הּטֹוב, לּו(ׁשם ּומעּתה לּכל, ה' טֹוב ֵַַַָָֹ

אם יֹודע מי יׂשראל על צרה ׁשעברה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָיהיה

הּקֹודם לצד אֹו ּגרם ועונם ּכן חיבין ְֲֲִֵֵַַַַָָָָֹהיּו

ׁשּלא מהם קצת לצד אֹו העּנּוי, ּגזרת ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹלתׁשלּום

הּזקנים ּכי רֹואה והּנ וכּדֹומה, ּכראּוי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָהאמינּו

לפני מׁשה עם הלכּו ולא לאחֹוריהם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹחזרּו

ז"ל ּכאֹומרם פ"ה)ּפרעה ה'(שמו"ר והקּפיד ְְְְְִִַָֹ

ואי זה, ּדבר להם יצא מהם ּכי ּבאפן ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹעליהם

הרעתה. לּמה לֹומר נכרים ּדברים מּפיו ְְֲִִִִִֵַָָָָָֹהֹוציא

„BÚמׁש ׁשאמר להיֹות הּדר זה על הירצה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָ

ּבאה ׁשלחּתני לּמה הרעתה ְְֲִֵַָָָָָָָָֹלמה

קׁשֹות אּתֹו ּדּבר הרעתה למה ּכנגד ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹהּתׁשּובה,

והעלים ּכבֹוד ּדר ּבלא אלהיו לפני ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹׁשּדּבר

אֹו מׁשה, ׁשל ּכבֹודֹו לצד הּדברים ְְְִֶֶַַַָָהּכתּוב

זה על ּבּמׁשּפט ׁשּיעמידּנּו לֹו ׁשאמר ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָאפׁשר

ואמר הׁשיב ׁשלחּתני לּמה ּוכנגד מׁשּפט, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבעת

יכלּתי לא לזה אני רחמן ּפי' ה' אני ְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹאליו

והקּדמּתי קץ עת עד ּבצער יׂשראל ראֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹלסּבל

יׂשראל מעל להקל הּקץ הּגעת קדם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלׁשֹולח

צֹודקת אינּה זֹו ּותׁשּובה הּגלּות. ׁשל ְֵֶֶֶַַָָָָָהּצרה

ּכי תראה עּתה לֹו לֹומר ׁשהקּדים אחר ְְִִִִֶֶֶַַַַָָאּלא

נפלאֹות מּכֹות ּבפרעה ּפלא יפליא ּומּיד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹּתכף

הּׁשעּבּוד. נסּתּלק ְְְִִֵֵֶַַותכף

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על פ"ג)ירצה (במד"ר ְְִֶֶֶַָ

ּבכי ּבּכׁשרֹות אסירים מֹוציא ְֲִִִִַַָָּבּפסּוק

מּדת מּדֹות ּב' והם ליׂשראל וׁשירֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָלמצרים

ּכנגד הּכתּוב אמר ולזה רחמים, ּומּדת ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָהּדין

אמר הּמצרּיים את לדּון ּׁשהכין a„ÈÂ¯מה ְִִִִֵֶֶַַַָָ«¿«≈

ÌÈ‰Ï‡ּׁשרצה מה ּוכנגד הּדין, ּבחי' ׁשהּוא ¡…ƒְְִִֶֶֶֶַַָָ

אמר ליׂשראל ‰'.להטיב È�‡ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ ְְְִִֵֵַָָ«…∆≈»¬ƒ

הּמּוכנֹות הּגדֹולֹות הּמּכֹות ּכי לֹו רמז זה ְְִִֶַַַַַָָָּובכלל

על ּכלל ּדר ׁשּיבֹואּו הגם הּמצרּיים על ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָלבֹוא

ּבתֹוכם הּמה נתּונים נתּונים ויׂשראל מצרים ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָּכל

ּומחּבל מבחין הּמׁשחית אין ּכי ידּוע ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָודבר

ּכי נֹותנת הּדעת החׁש ּבבֹוא ּובפרט ְְִִֶֶֶַַַַַָֹהּכל

הארץ, יֹוׁשבי לכל ּכלל ּדר יחׁשי ּכי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבוּדאי

ּבּׁשם הרמּוזים הּדינים ער ּכי אמר ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלזה

הּמצרּיים את להׁשקֹות ה' הכין אׁשר ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַֹאלהים

והּוא יׂשראל, לער הרחמים מּדת ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּתׁשּמׁש

אֹומר הּוא וכן ה'. אני כ"ג)אֹומרֹו ּולכל(לקּמן ְְְְֲִֵֵַָָ

אֹור, היה יׂשראל ו')ּבני יׂשראל(ט' ּומּמקנה ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָ

וגֹו'. מת ְֵֹלא

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על פל"ג)ירצה ּכי(ב"ר ְְִִֶֶֶַָ

למּדת הרחמים מּדת מהּפכים ְְְְֲִִִִִַַַַָָָהרׁשעים

ּגם ּכי ּכאן הּכתּוב ׁשאמר עצמֹו והּוא ְְִִֶַַַַַָָָהּדין,

ּבמצרים, ּדין לעׂשֹות הסּכימה הרחמים ְְְֲֲִִִִִִִַַַַָָמּדת

הּכתּוב ׁשעּור הּוא ‡ÌÈ‰Ïוזה ¯a„ÈÂׁשהּוא ְִֶַָ«¿«≈¡…ƒֶ

לדין ‡ÂÈÏּכּנּוי ¯Ó‡iÂּכי מֹודיע אני וגֹו' ְִִ«…∆≈»ְֲֲִִִ

הרחמים ׁשּגם הוי"ה מּׁשם היא זֹו הּדין ֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָמּדת

לדין: עליהם ְְְֲִִֵֶַנתהּפכּו

„BÚאֹומרם ּדר על יׂשראל ּכנגד ּכן ּגם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹירמז

ׁשּמהּפכים(ׁשם)ז"ל הּצּדיקים אׁשריהם ְְְִִִֵֶֶַַַַָ

אֹומרֹו והּוא הרחמים, למּדת הּדין a„ÈÂ¯מּדת ְְְֲִִִִַַַַָ«¿«≈

¯Ó‡iÂ ÌÈ‰Ï‡ׁשאּתה זֹו הּדין מּדת ּפי' וגֹו' ¡…ƒ«…∆ְִִֵֶַַַָ

הוי"ה, ּבׁשם הּמתּכּנית רחמים נעׂשית ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָרֹואה

ּדין ּגזר נחּתם ּכי ּבדעּתֹו מׁשה יחליט ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַּומּזה

ונחּתם הרחמים ּבהסּכמת אפי' ּפרעה ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָֹרעת

ּובזה הּדין ּבמּדת אפי' יׂשראל טֹובת ּדין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָּגזר

ּבּׁשליחּות: ידיו ְְֱִֶַַָָָּתחזקּנה

„BÚלּמה מׁשה ּׁשּטען מה על להׁשיב ְְִִֶֶֶַַַָָָָירצה

והּוא אני, אלהים ואמר ה', קּנא ְְֱֲִִִֵַָֹֹלא

‡ÌÈ‰Ïאֹומרֹו ¯a„ÈÂהּוא ּכי אליו ׁשּדּבר ּפי' ְ«¿«≈¡…ƒִִֵֵֵֶָ

ּפרעה ואת הּכל על ּבּמׁשּפט ּומביא ְְְֱִִִֵֶַַַַָֹֹֹאלהים

וּיאמריׁש מהר, ׁשּלא וטעם ׁשלם, מׁשּפט ּפט ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

הרׁשּומים מּדֹות ּבֹו יׁש זה וׁשם ה' אני ְְֲִִִֵֵֵֶָָאליו

אר הּוא מהם ואחת הרחמים מּדֹות ְֲִִֵֶֶֶַַַָי"ג

ּבפעל לרׁשעים לפרע ממהר ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאּפים

ֵֶַּכּפיהם.

„BÚהּדר זה על ‡ÌÈ‰Ïירצה ¯a„ÈÂּומּדת ְִֶֶֶֶַַ«¿«≈¡…ƒִַ

מׁשה ׁשהּוא הּׁשליח ּכנגד ּבאה זה ְִִֶֶֶֶֶַַָָָּדין

ּכנגד אבל הּמּוסר, ּכדר ׁשּלא ה' לפני ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּדּבר

אליו וּיאמר יׂשראל ׁשהם אליהם ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּמׁשּתּלח

ה': ֲִאני

„BÚהּדר זה על ‡Ïירצה ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ ְִֶֶֶֶַַ«¿«≈¡…ƒ∆

‰LÓאני אליו וּיאמר ּבדין עליו יׁשב ∆ְֲִִֵֶַַָָָָֹ

אני אלי ,אֹות לדּון ׁשּצרי הגם ּפי' ְֲֲִִֵֵֶֶַָָה'

אליו לֹומר ׁשּדּיק והּוא הרחמים, מּדת ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָנֹוהג

ז"ל אֹומרם ּדר על והּטעם ה', י"ז.)אני (ר"ה ְְֲִֶֶַַַַָ

וידּוע ּפׁשע, על ׁשעֹובר למי עון נֹוׂשא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹלמי

מּדֹותיו על ּומעביר מאד ענו מׁשה ּכי ְֲִִִֶַַָָָֹהּוא

ּבמּדה עּמֹו ה' נהג לזה הּנבראים מּכל ְְִִִִִֵֶַַָָָָָיֹותר

ּבמׁשּפט עּמֹו לבֹוא ראּוי ׁשהיה עונֹו ונׂשא ְְְֲִִֶָָָָָָָֹזֹו

נֹוׂשא למּדת ורמז ה' אני אֹומרֹו והּוא ְְְְֲִִֵַַָָָעליו,

אליו. מׁשּפט ּכאן ואין ְְִֵֵָָָָֹעון

„BÚהאלהים הּוא ה' אֹומרֹו סֹוד ה' (מ"ארמז ְֱִַָָֹ

וּיאמרי"ח), אלהים וידּבר אֹומרֹו ְְְֱִֵֶַַַֹֹוהּוא

ּגּלה אׁשר ה' יחּוד ּגּלּוי הּוא וזה ה', אני ְְֲֲִִִִֶֶָוגֹו'

ּביתֹו: נאמן נביאֹו עבּדֹו אל סֹודֹו ְְֱִֵֶֶַַה'
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כט `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i oey`x meil inei xeriy

ß zah h"i oey`x mei ß

å(á):ýåýé éðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéäìû øaãéå©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑?"הּזה לעם הרעתה "למה ולֹומר: לדּבר ׁשהקׁשה על מׁשּפט אּתֹו Ó‡iÂ¯.ּדּבר «¿«≈¡…ƒ∆…∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ«…∆

'‰ È�‡ ÂÈÏ‡∑,ׁשלחּתי לחּנם ולא לפני. לּמתהּלכים טֹוב ׂשכר לׁשּלם לאבֹותנאמן ׁשּדּברּתי ּדברי לקּים אם ּכי ≈»¬ƒְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּכגֹון: ענׁש, אצל אֹומר ּכׁשהּוא להּפרע, נאמן ה'" "אני מקֹומֹות, ּבכּמה נדרׁש ׁשהּוא מצינּו הּזה ּובּלׁשֹון ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהראׁשֹונים.
ה'", אני אֹותם, ועׂשיתם מצותי, "ּוׁשמרּתם ּכגֹון: מצוֹות, קּיּום אצל אֹומר ּוכׁשהּוא ה'". אני ,אלהי ׁשם את ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"וחּללּת

ׂשכר לּתן החיים.נאמן אור ֱִֵֶָָָ

ÈÈ:ב ‡�‡ dÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆«¬«≈¬»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ב) ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂּדּבר מה לדעת צרי «¿«≈¡…ƒ¿ִִֵַַַָָ

אמר ׁשּכבר אחר ה' אני הֹודעת ּגם ְֱֲִִֶַַַַַָָָֹאלהים.

לֹו ואמר הּׁשם זכרֹון למעלה ט"ו)לֹו זה(ג' ְְְְִֵֶַַַָָ

לעלם. ְְִָֹׁשמי

ÔÎ‡ואים נֹורא אל לפני מׁשה ׁשּדּבר להיֹות »≈ְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹ

לפני ּובפרט מהּמּוסר ׁשאינם ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּדברים

לֹומ ׁשהראה לצד נמׁש זה ודבר ּגדֹול, ל ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּבּׁשם הרׁשּומים ׂשמחֹות ּפנים צֹוחקֹות ְְֲִִִֵֵַָָָּפנים

ׁשהם מֹורא ׁשל ּפנים ה' הראהּו לזה ְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָהוי"ה,

והּוא אלהים, ּבּׁשם הרׁשּומים הּדין ְְְֱִִִִֵַַַָֹּבחינת

אֹומרֹו וׁשעּור מׁשה. אל אלהים וידּבר ְְְְֱִִֵֶֶַַֹאֹומרֹו

ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ'ה ׁשהיה יּגיד הּכתּוב ּכי הּוא «¿«≈¡…ƒִִֶַַָָָ

ּבבחינת ּבּפרׁשה האמּורים הּדברים ּכל ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָמדּבר

ּומרעידים הּמפחידים ּפנים ׁשהם אלהים ְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשם

ואֹומרֹו אליו, הּנדּבר ‡�Èאת ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ ְְְִֵֶַָָ«…∆≈»¬ƒ

אֹומרם‰' ּדר על ל':)ּפרּוׁש ּבמקֹום(ּברכֹות ְְְִֵֶֶַָָ

ּכי לֹו לֹומר נתּכּון רעדה, ּתהא ׁשם ְְְִִִֵֵַַָָָָּגילה

עּמֹו ּבדּברֹו הרחמים מּדת הראהּו ּכי ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָהגם

ּבלא וידּבר הּפחד מסוה יסיר זה מּפני ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹלא

ה' ּכי האֹות ל וזה ׁשמים, מלכּות ְְְִִֶַַָָָמֹורא

ּבּפנים עּמֹו מדּבר הּוא ׁשהרי האלהים ְֱֲִִִֵֵֶַַָָֹהּוא

והבן. ְִֵַָָהּנֹוראים

„BÚהּדר זה על ‡ÌÈ‰Ïירצה ¯a„ÈÂ'ּפי ְִֶֶֶֶַַ«¿«≈¡…ƒֵ

ּכי הּמׁשּפט הּוא ּומה מׁשּפט אּתֹו ְְִִִִִֵַַָָּדּבר

אי ּפי' ה' אני ואמר הּנׁשמעת טענה ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָטענֹו

וּתאמר מינן ּבר רעה מּדה לי מיחס ְִִִֵֶַַַַָָָָָֹאּתה

מּדת ּומּדתי ה' אני והלא הרעתה לּמה ֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֹֹאלי

ׁשּכן ּוכמֹו לּכל, אני וטֹוב והרחמים ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָֹהחסד

הּנביא ג')אמר תצא(איכה לא עליֹון מּפי ְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

והּטֹוב ׁשם ּׁשאמר ּומה הּטֹובֹות, אם ּכי ְִִֶַַַַָָָָהרעֹות

להיֹות ׁשהּוא אחד טֹוב ּפרט ּבחינת על ְְְִִֶֶַַָָהּוא

ּכל ּביד אּלא ּכן ּדבר ה' יגזר לא צּדיק ְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹאדם

ׁשּיזּכיר ּפעם ׁשּבכל ותמצא ּבּטֹוב. לבחר ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹאדם

ידקּדק רׁשעה לעֹוׂשי הרע ּתׁשלּום זכרֹון ְְְְְְִִֵֵַַַָָה'

כ"ד)לֹומר וכן(ש"א רׁשע יצא מרׁשעים ּכי ְְִִֵֵֵֵֶַַָ

אֹומר ב')הּוא רעת.(ירמיה ס"ד)ּתיסר (יׁשעיה ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָ

עוננּו, ּביד ח')וּתמּוגנּו ּביד(אּיֹוב ויׁשּלחם ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַֹ

הּטֹוב ּכן ׁשאין מה פ"ה)ּפׁשעם, יּתן(ּתהּלים ה' ְְִִִִֵֵֵֶַַָ

קמ"ה)הּטֹוב, לּו(ׁשם ּומעּתה לּכל, ה' טֹוב ֵַַַָָֹ

אם יֹודע מי יׂשראל על צרה ׁשעברה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָיהיה

הּקֹודם לצד אֹו ּגרם ועונם ּכן חיבין ְֲֲִֵֵַַַַָָָָֹהיּו

ׁשּלא מהם קצת לצד אֹו העּנּוי, ּגזרת ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹלתׁשלּום

הּזקנים ּכי רֹואה והּנ וכּדֹומה, ּכראּוי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָהאמינּו

לפני מׁשה עם הלכּו ולא לאחֹוריהם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹחזרּו

ז"ל ּכאֹומרם פ"ה)ּפרעה ה'(שמו"ר והקּפיד ְְְְְִִַָֹ

ואי זה, ּדבר להם יצא מהם ּכי ּבאפן ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹעליהם

הרעתה. לּמה לֹומר נכרים ּדברים מּפיו ְְֲִִִִִֵַָָָָָֹהֹוציא

„BÚמׁש ׁשאמר להיֹות הּדר זה על הירצה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָ

ּבאה ׁשלחּתני לּמה הרעתה ְְֲִֵַָָָָָָָָֹלמה

קׁשֹות אּתֹו ּדּבר הרעתה למה ּכנגד ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹהּתׁשּובה,

והעלים ּכבֹוד ּדר ּבלא אלהיו לפני ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹׁשּדּבר

אֹו מׁשה, ׁשל ּכבֹודֹו לצד הּדברים ְְְִֶֶַַַָָהּכתּוב

זה על ּבּמׁשּפט ׁשּיעמידּנּו לֹו ׁשאמר ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָאפׁשר

ואמר הׁשיב ׁשלחּתני לּמה ּוכנגד מׁשּפט, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבעת

יכלּתי לא לזה אני רחמן ּפי' ה' אני ְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹאליו

והקּדמּתי קץ עת עד ּבצער יׂשראל ראֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹלסּבל

יׂשראל מעל להקל הּקץ הּגעת קדם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלׁשֹולח

צֹודקת אינּה זֹו ּותׁשּובה הּגלּות. ׁשל ְֵֶֶֶַַָָָָָהּצרה

ּכי תראה עּתה לֹו לֹומר ׁשהקּדים אחר ְְִִִִֶֶֶַַַַָָאּלא

נפלאֹות מּכֹות ּבפרעה ּפלא יפליא ּומּיד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹּתכף

הּׁשעּבּוד. נסּתּלק ְְְִִֵֵֶַַותכף

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על פ"ג)ירצה (במד"ר ְְִֶֶֶַָ

ּבכי ּבּכׁשרֹות אסירים מֹוציא ְֲִִִִַַָָּבּפסּוק

מּדת מּדֹות ּב' והם ליׂשראל וׁשירֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָלמצרים

ּכנגד הּכתּוב אמר ולזה רחמים, ּומּדת ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָהּדין

אמר הּמצרּיים את לדּון ּׁשהכין a„ÈÂ¯מה ְִִִִֵֶֶַַַָָ«¿«≈

ÌÈ‰Ï‡ּׁשרצה מה ּוכנגד הּדין, ּבחי' ׁשהּוא ¡…ƒְְִִֶֶֶֶַַָָ

אמר ליׂשראל ‰'.להטיב È�‡ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ ְְְִִֵֵַָָ«…∆≈»¬ƒ

הּמּוכנֹות הּגדֹולֹות הּמּכֹות ּכי לֹו רמז זה ְְִִֶַַַַַָָָּובכלל

על ּכלל ּדר ׁשּיבֹואּו הגם הּמצרּיים על ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָלבֹוא

ּבתֹוכם הּמה נתּונים נתּונים ויׂשראל מצרים ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָּכל

ּומחּבל מבחין הּמׁשחית אין ּכי ידּוע ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָודבר

ּכי נֹותנת הּדעת החׁש ּבבֹוא ּובפרט ְְִִֶֶֶַַַַַָֹהּכל

הארץ, יֹוׁשבי לכל ּכלל ּדר יחׁשי ּכי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבוּדאי

ּבּׁשם הרמּוזים הּדינים ער ּכי אמר ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלזה

הּמצרּיים את להׁשקֹות ה' הכין אׁשר ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַֹאלהים

והּוא יׂשראל, לער הרחמים מּדת ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּתׁשּמׁש

אֹומר הּוא וכן ה'. אני כ"ג)אֹומרֹו ּולכל(לקּמן ְְְְֲִֵֵַָָ

אֹור, היה יׂשראל ו')ּבני יׂשראל(ט' ּומּמקנה ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָ

וגֹו'. מת ְֵֹלא

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על פל"ג)ירצה ּכי(ב"ר ְְִִֶֶֶַָ

למּדת הרחמים מּדת מהּפכים ְְְְֲִִִִִַַַַָָָהרׁשעים

ּגם ּכי ּכאן הּכתּוב ׁשאמר עצמֹו והּוא ְְִִֶַַַַַָָָהּדין,

ּבמצרים, ּדין לעׂשֹות הסּכימה הרחמים ְְְֲֲִִִִִִִַַַַָָמּדת

הּכתּוב ׁשעּור הּוא ‡ÌÈ‰Ïוזה ¯a„ÈÂׁשהּוא ְִֶַָ«¿«≈¡…ƒֶ

לדין ‡ÂÈÏּכּנּוי ¯Ó‡iÂּכי מֹודיע אני וגֹו' ְִִ«…∆≈»ְֲֲִִִ

הרחמים ׁשּגם הוי"ה מּׁשם היא זֹו הּדין ֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָמּדת

לדין: עליהם ְְְֲִִֵֶַנתהּפכּו

„BÚאֹומרם ּדר על יׂשראל ּכנגד ּכן ּגם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹירמז

ׁשּמהּפכים(ׁשם)ז"ל הּצּדיקים אׁשריהם ְְְִִִֵֶֶַַַַָ

אֹומרֹו והּוא הרחמים, למּדת הּדין a„ÈÂ¯מּדת ְְְֲִִִִַַַַָ«¿«≈

¯Ó‡iÂ ÌÈ‰Ï‡ׁשאּתה זֹו הּדין מּדת ּפי' וגֹו' ¡…ƒ«…∆ְִִֵֶַַַָ

הוי"ה, ּבׁשם הּמתּכּנית רחמים נעׂשית ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָרֹואה

ּדין ּגזר נחּתם ּכי ּבדעּתֹו מׁשה יחליט ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַּומּזה

ונחּתם הרחמים ּבהסּכמת אפי' ּפרעה ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָֹרעת

ּובזה הּדין ּבמּדת אפי' יׂשראל טֹובת ּדין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָּגזר

ּבּׁשליחּות: ידיו ְְֱִֶַַָָָּתחזקּנה

„BÚלּמה מׁשה ּׁשּטען מה על להׁשיב ְְִִֶֶֶַַַָָָָירצה

והּוא אני, אלהים ואמר ה', קּנא ְְֱֲִִִֵַָֹֹלא

‡ÌÈ‰Ïאֹומרֹו ¯a„ÈÂהּוא ּכי אליו ׁשּדּבר ּפי' ְ«¿«≈¡…ƒִִֵֵֵֶָ

ּפרעה ואת הּכל על ּבּמׁשּפט ּומביא ְְְֱִִִֵֶַַַַָֹֹֹאלהים

וּיאמריׁש מהר, ׁשּלא וטעם ׁשלם, מׁשּפט ּפט ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

הרׁשּומים מּדֹות ּבֹו יׁש זה וׁשם ה' אני ְְֲִִִֵֵֵֶָָאליו

אר הּוא מהם ואחת הרחמים מּדֹות ְֲִִֵֶֶֶַַַָי"ג

ּבפעל לרׁשעים לפרע ממהר ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאּפים

ֵֶַּכּפיהם.

„BÚהּדר זה על ‡ÌÈ‰Ïירצה ¯a„ÈÂּומּדת ְִֶֶֶֶַַ«¿«≈¡…ƒִַ

מׁשה ׁשהּוא הּׁשליח ּכנגד ּבאה זה ְִִֶֶֶֶֶַַָָָּדין

ּכנגד אבל הּמּוסר, ּכדר ׁשּלא ה' לפני ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּדּבר

אליו וּיאמר יׂשראל ׁשהם אליהם ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּמׁשּתּלח

ה': ֲִאני

„BÚהּדר זה על ‡Ïירצה ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ ְִֶֶֶֶַַ«¿«≈¡…ƒ∆

‰LÓאני אליו וּיאמר ּבדין עליו יׁשב ∆ְֲִִֵֶַַָָָָֹ

אני אלי ,אֹות לדּון ׁשּצרי הגם ּפי' ְֲֲִִֵֵֶֶַָָה'

אליו לֹומר ׁשּדּיק והּוא הרחמים, מּדת ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָנֹוהג

ז"ל אֹומרם ּדר על והּטעם ה', י"ז.)אני (ר"ה ְְֲִֶֶַַַַָ

וידּוע ּפׁשע, על ׁשעֹובר למי עון נֹוׂשא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹלמי

מּדֹותיו על ּומעביר מאד ענו מׁשה ּכי ְֲִִִֶַַָָָֹהּוא

ּבמּדה עּמֹו ה' נהג לזה הּנבראים מּכל ְְִִִִִֵֶַַָָָָָיֹותר

ּבמׁשּפט עּמֹו לבֹוא ראּוי ׁשהיה עונֹו ונׂשא ְְְֲִִֶָָָָָָָֹזֹו

נֹוׂשא למּדת ורמז ה' אני אֹומרֹו והּוא ְְְְֲִִֵַַָָָעליו,

אליו. מׁשּפט ּכאן ואין ְְִֵֵָָָָֹעון

„BÚהאלהים הּוא ה' אֹומרֹו סֹוד ה' (מ"ארמז ְֱִַָָֹ

וּיאמרי"ח), אלהים וידּבר אֹומרֹו ְְְֱִֵֶַַַֹֹוהּוא

ּגּלה אׁשר ה' יחּוד ּגּלּוי הּוא וזה ה', אני ְְֲֲִִִִֶֶָוגֹו'

ּביתֹו: נאמן נביאֹו עבּדֹו אל סֹודֹו ְְֱִֵֶֶַַה'
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(ä)íâå|íéøöî øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézòîL éðà §©´£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¦§©−¦
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãáòî©«£¦¦´Ÿ¨®¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

i"yx£È�‡ Ì‚Â∑הּברית והעמדּתי ׁשהּצבּתי הּנֹואקיםּכמֹו יׂשראל ּבני נאקת את ׁשמעּתי ,לפיכ לקּים. עלי ‡L¯.יׁש ¿«¬ƒְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ¬∆
¯kÊ‡Â Ì˙‡ ÌÈ„·ÚÓ ÌÈ¯ˆÓ∑ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את "וגם לֹו: אמרּתי הּבתרים ּבין ּבברית ּכי הּברית, אֹותֹו ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ…»»∆¿…ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

החיים.אנכי" אור ִָֹ

(å)ýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëìíëúà éúàöBäå ýå ¨¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´¤§¤À
ézìàâå íúãáòî íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−¥«£«Ÿ̈¨®§¨«©§¦³

:íéìãb íéèôLáe äéeèð òBøæa íëúà¤§¤Æ¦§´©§½̈¦§¨¦−§Ÿ¦«
i"yx£ÔÎÏ∑הּׁשבּועה אֹותּה ּפי ‰'.על È�‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯Ó‡∑ּבהבטחתי ‡˙ÌÎ.הּנאמן È˙‡ˆB‰Â∑כן ּכי »≈ְִַַָָ¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒְְֱִֶַַָָָ¿≈ƒ∆¿∆ִֵ

ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו "ואחריֿכן ÌÈ¯ˆÓ.הבטחּתיו, ˙Ï·Ò∑מצרים מּׂשא החיים.טרח אור ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָƒ¿…ƒ¿«ƒְִִַַַָֹ

(æ)ízòãéå íéäìûì íëì éúééäå íòì éì íëúà ézç÷ìå§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®¦«©§¤À
ìà ýåýé éðà ékýúBìáñ úçzî íëúà àéöBnä íëé ¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©¦§¬

:íéøöîהחיים אור ¦§¨«¦

Ï‡¯NÈה È�a ˙ÏÈ·˜ ˙È ÚÈÓL ÈÓ„˜ Û‡Â¿«√»«¿ƒ«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈
:ÈÓÈ˜ ˙È ‡�¯ÈÎ„Â ÔB‰a ÔÈÁÏÙÓ È‡¯ˆÓ Ècƒƒ¿»≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ¿»»¿»ƒ

ÈÙ‡Â˜ו ÈÈ ‡�‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯Ó‡ ÔÎa¿≈¡«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«≈
·ÊÈL‡Â È‡¯ˆÓ ÔÁÏt ˜BÁ„ BbÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»≈∆¡≈≈
‡Ú¯„a ÔBÎ˙È ˜B¯Ù‡Â ÔB‰�ÁÏtÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ»¿»¿¿∆¿»¿ƒ¿»»

:ÔÈ·¯·¯ ÔÈ�È„·e ‡Ó¯Ó¿»»¿ƒƒ«¿¿ƒ

ÔBÎÏז ÈÂ‰‡Â ‡nÚÏ ÈÓ„˜ ÔBÎ˙È ·È¯˜‡Â∆¡»≈»¿√»«¿«»¿∆¡≈¿
˜Èt‡„ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â dÏ‡Ï∆¡»¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»»¿«≈

:ÌÈ¯ˆÓ ÔÁÏt ˜BÁ„ BbÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבאֹומרֹו ירצה ‰˜È˙Óהאבֹות, Ì‚Âאמר ּכאּלּו ְְְִֶָָ¿«¬ƒ…ƒְִַָ

וגֹו', ׁשהקימֹותי וגם אֹו וגֹו', ׁשהקימֹותי ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַוהגם

ׁשמי להם להֹודיע הּׂשיגּו לא כן ּפי על ְְִִִִִֵֶַַַָֹאף

אּתה. ׁשהּׂשגּת ּכמֹו ְְִֶַַָָה'

„BÚּברּו ׁשה' ּדבר הּוא זה ּדבר ּכי לֹומר ְִִֶֶֶַָָָָָירצה

ׁשּנגלה מּלבד ּכביכֹול לעׂשֹותֹו חּיב ְְְֲִִִֶַַַָָָהּוא

עּמהם ׁשּקּים לֹו עֹוד והבטיחם ׁשּדי ּבאל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעליהם

ׁשבּועתֹו לקּים צרי ּומעּתה וכּו', ְְְְִֵֵַַָָָָׁשבּועה

ׁשל ידיו ּתחזקנה ּובזה להיֹות, ּבהכרח ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהּדבר

מּלהיֹות מניעה לֹו אין זה ּדבר ּכי ּכׁשּידע ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָמׁשה

מׁשה ּׁשּטען מה על הׁשיבֹו ׁשּכבר והגם ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכן.

והׁשיבֹו קץ עת עד הּׁשליחּות לעּכב לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשהיה

לֹו ‰'וּיאמר È�‡את לכּבׁש לסּבל יּוכל לא ּכי ֶַֹ¬ƒְְִִִֶַֹֹ

ּבגמר מׁשה ׁשּיתעּצל לחּוׁש יׁש עדין ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָרחמיו,

ּפרעה לב חזק ּכל ּכׁשּיראה היציאה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשליחּות

לזה לאחֹוריו, ירתע הּים על ‡ÂÈÏאֹו ¯Ó‡iÂ ֲֵֶַַַַָָָָ«…∆≈»

'‰ È�‡הם הּדברים ּכי עליֹון אל הֹודיעֹו ּפרּוׁש ¬ƒְְִִִֵֵֵֶַָ

הארץ: את להם לתת הּׁשבּועה ּבתקף ְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹעליו

.Ì‰È¯‚Ó ı¯‡ לא‡˙ לּמה לדעת צרי ≈∆∆¿À≈∆ִַַָָָָֹ

ּכנען ארץ ׁשמּה ׁשהזּכיר ּבּמה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָהסּפיק

ׁשּנתּכּון ואּולי מגּוריהם. ארץ את ואמר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָוחזר

האבֹות, מימי התחיל ּכבר הּגרּות ּכי ְְִִִִֵֵַַָָָלֹומר

ּוכמֹו האבֹות מּזמן הּמנין להתחיל מּנּה ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָונפקא

לֹומר לֹו ׁשהיה קׁשה עדין ּכי אּלא היה. ֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכן

את אמר לּמה מגּוריהם ארץ ּכנען ארץ ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאת

להֹוסיף ׁשּנתּכּון ואּולי ארצֹות. ב' ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּנראה

ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו ּפלׁשּתים (ּבראׁשיתארץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

ג') ּולזרעכ"ו ל ּכי וגֹו' הּזאת ּבארץ ְְְְֲִֶַַָָֹּגּור

יעו"ש: וגֹו' ְֵֶאּתן

ÓLה) È�‡ Ì‚Â.'B‚Â ÈzÚאֹומרֹוÌ‚Â'ּפי ¿«¬ƒ»«¿ƒ¿ְ¿«ֵ

ּומּלבד הרחמים למּדת ׁשהתּפּללּו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָמּלבד

ׁשּלצד ג' ּבחינה יׁש ּובריתם האבֹות ְְְֲִִֵֶַַַָָָָאהבת

צעקתם קֹול ה' ׁשמע מהּׁשעּבּוד לבד ְְֲֲִֵַַַַַָָָָָצעקתם

אֹומרֹו והּוא לב. ‡�È,מּכאב Ì‚Âאני ּופי' ְְְִֵֵ¿«¬ƒֲִֵ

אליו וּיאמר ּבתחּלה ׁשאמר הרחמים ׁשם ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּוא

נאקתם את ׁשמעּתי לבד רחמי מּצד ה' ְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָאני

צר מּבלי הּנֹואק ּכחלל לב מּכאב צעקה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּפי'

לֹומר ׁשּדּיק והּוא ÌÈ¯ˆÓּתפּלתם, ¯L‡ ְְִִֵֶַָָ¬∆ƒ¿«ƒ

Ì˙B‡ ÌÈ„È·ÚÓהּׁשעּבּוד צער ּבחינת ּפי' «¬ƒƒ»ְְִִֵַַַַ

ועּין ׁשּׁשמעּתי. הּוא אֹותם מעבידים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּמצרים

ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי כג')מה ב' ׁשועתם(לעיל וּתעל ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָ

ׁשאר לפי יתיּׁשב ּגם העבדה. מן האלהים ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹאל

יבין: והּמׂשּכיל ׁשּכתבנּו ְְְְִִִֶַַַַָָָהּדרכים

.È˙È¯a ˙‡ ¯kÊ‡Âלהם לתת לגאלם ּכן ּגם ּפי' »∆¿…∆¿ƒƒְֳֵֵֵֶַָָָָ

הרׁשּומה הּברית והיא הארץ, ְְְִִֶֶַָָָָאת

ּכמֹו הרחמים לצד זה ּבזמן מקּדים ואני ,ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָּבסמּו

לּפרע היא ׁשהּברית והאֹומר למעלה. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּכתבנּו

ודחק ּבסמּו זֹו ּברית הזּכרה לא העֹובד הּגֹוי ְְְְְִִֵַַָָָֹֹֻמן

הּדברים: ְְְִִַַָלהרחיק

‰'.ו) È�‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯Ó‡ ÔÎÏ'ּפי »≈¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒֵ

רחמים מּדת מּדתי ּכי מּׁשמי ְֲִִִִִִִִֵַַָהֹודיעם

עליהם, להםורחמּתי ּתאמר זֹו הֹודעה ּומּלבד ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

להם אעׂשה אׁשר הּטֹובֹות וגֹו'.È˙‡ˆB‰Âסדר ֱֲֵֶֶֶֶֶַָ¿≈ƒְ

ּבאֹומרֹו ירצה ׁשּנׁשּבעÔÎÏעֹוד ׁשבּועה לׁשֹון ְְְִֶ»≈ְְְִֶַָ

ׁשאמר ּתמצא וכן ּבענין, האמּור ּכל לעׂשֹות ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָה'

כ') סימן להם(יחזקאל ידי נׂשאתי ההּוא ּבּיֹום ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ואֹומרֹו מצרים, מארץ וגֹו'È˙‡ˆB‰Âלהֹוציאם ְְְְִִִֵֶֶָָ¿≈ƒְ

על יקל ּבתחּלה ּכי הּטֹובֹות, סדר לסּדר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹנתּכּון

אֹומרֹו והּוא ‡˙Îסּבּולם, È˙‡ˆB‰Â˙ÁzÓ Ì ְְִָ¿≈ƒ∆¿∆ƒ««

ÌÈ¯ˆÓ ˙Ï·Òהיה וזה הּׁשעּבּוד, ּתקף ׁשהּוא ƒ¿…ƒ¿«ƒְְִֶֶֶַָָֹ

נֹוגׂשים חבילת נתּפרדה היאֹור ּבמּכת ּומּיד ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּתכף

ּכי קצת עֹובדים היּו יׂשראל אבל ְְְְְֲִִִִֵָָָָוׁשֹוטרים

היּו ּומעצמם עליהם היתה מצרים ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָאימת

אמר זה ּוכנגד קּלה. עבֹודה ÈzÏv‰Âעֹובדים ְְֲִֶֶֶַַָָָ¿ƒ«¿ƒ

Ì˙„·ÚÓ ÌÎ˙‡,עּקר ּכל מהם עבֹודה ׁשּתעקר ∆¿∆≈¬…»»ֲִֵֵֵֶֶָָָָ

ּכ ‡˙ÌÎואחר ÈzÏ‡‚Âמארץ יציאתם היא ְַַָ¿»«¿ƒ∆¿∆ְִִֵֶֶָָ

סּוף ים קריעת היא זה ּפרט ּובכלל ְְְְִִִִִֶַַַַָמצרים

מינן, ּבר ּכליה ׁשאחריה ּגאּולה זֹו כן לא ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאם

אּלא הארץ מן אתכם והֹוצאתי אמר לא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹולזה

ירּדף אם ּגאּולה ּבּה ׁשּיׁש הֹוצאה לֹומר ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹוגאלּתי

ּכ ואחר ׁשפּוכה. ּובחמה ּבאף ירּדף ְְְְְִֵֵַַַָָָֹאֹויב

ÌÚÏ ÈÏ ÌÎ˙‡ ÈzÁ˜ÏÂּכי ּתֹורה מּתן ׁשהּוא ¿»«¿ƒ∆¿∆ƒ¿»ִֶַַָ

והּוא עלינּו ׁשמֹו ויחד לעם לֹו נתיחדנּו ְְְְְְִִֵֵַַַָָׁשם

ÌÈ‰Ï‡Ï.אֹומרֹו ÌÎÏ È˙ÈÈ‰Â ְ¿»ƒƒ»∆≈…ƒ
B‡ז"ל אֹומרם ּדר על ז')ירצה ּבּפסּוק(ּברכֹות ְְְִֶֶֶַַָָָ

ט"ז) ל"ג ּכי(ׁשמֹות וגֹו' ועּמ אני ונפלינּו ְְְְְְֲִִִִַ

על ׁשכינתֹו יׁשרה ׁשּלא מה' ע"ה מׁשה ְְִִֵֵֶֶֶַַָֹּבּקׁש

הּדבר את ּגם עליֹון אל והׁשיבֹו העֹולם ְְִֵֵֶֶַַָָָָֻאּמֹות

אמר זה זמן ּוכנגד ּכאן, עד אעׂשה È˙ÈÈ‰Âוגֹו' ְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָ¿»ƒƒ

ÌÎÏיׁשרה ׁשּלא העֹולם לאּמֹות ולא וגֹו' »∆ְְְְֶֶַָָֹֹֻ

עליהם. ְֲִֵֶָׁשכינתֹו

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על פ"ו)ירצה (שמו"ר ְְִֶֶֶַָ

ואּולי זה, ּבפסּוק נאמרּו ּגאּולֹות ד' ְְְְִֶֶֶַָּכי

ּפתח ה' ׁשאמר הוי"ה ּבׁשם רמּוזים הם ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּכי

‰'ּדבריו È�‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯Ó‡ׁשם זה ּולצד ְָָ¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒְֵֶַ

ידּיק זה ּולפי ּגאּולֹות. מיני ד' יפעל ְְְְִִִֵֵֶַַַֻהּפֹועל

ÌÈ‰Ï‡Ïאֹומרֹו ÌÎÏ È˙ÈÈ‰Âהּבאה ּגאּולה על ְ¿»ƒƒ»∆≈…ƒְַַָָָ

אלהים ׁשם ּתּקרא ּכי אחרֹונה ה"א ְֱֲִִִִֵֵַַָָֹּבחינת

נתּכּון לזה ּכי ואּולי אמת. לאנׁשי ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָּכּידּוע

ּגאּולה ׁשל לׁשֹונֹות ד' ׁשּסּדר אחר ְְְְִֵֶֶַַָּבאֹומרֹו

האֹותוידעּת ל וזה ּפי' הוי"ה ׁשם אני ּכי ם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָ

ּגאּולֹות: ְד'

B‚Â'.ז) ÌzÚ„ÈÂלדעת לכם יׁש עכׁשו ּפי' ƒ«¿∆¿ְֵֵֶַַַָָָ

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

(â)écL ìàa á÷òé-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå̈«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ§¥´©¨®
:íäì ézòãBð àì ýåýé éîLe§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«

i"yx£‡¯‡Â∑האבֹות ÈcL.אל Ï‡a∑ׁשּדיהב אל אני להם: אמרּתי ּובכּלן הבטחֹות �ÈzÚ„B.טחּתים ‡Ï '‰ ÈÓLe »≈»ֶָָ¿≈«»ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ¿ƒ…«¿ƒ
Ì‰Ï∑נֹודעּתי לא אּלא ּכאן, ּכתיב אין הֹודעּתי –לא ה' ׁשמי נקרא ׁשעליה ׁשּלי, אמּתית ּבמּדה להם נּכרּתי לא – »∆ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

קּימּתי ולא הבטחּתים ׁשהרי ּדברי, לאּמת .נאמן ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(52 'nr fh zegiy ihewl)

האבֹות ג)אל ו, ׁשל(רש"י אבֹות היֹותם מּפני ּומּוחׁשית, וּדאית ראּיה ("וארא"), ּבאלקּות ראּיה לבחינת זכּו ויעקב יצחק אברהם ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

לבניהם ירּׁשה היא האבֹות ש"ּבחינת ּבחסידּות, וכּמבאר אחריהם. לבניהם ּגם ּבירּוׁשה ּתעבר זֹו ׁשּבחינה ּכדי היינּו יׂשראל, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻּבני

אדם". ּבכל להיֹות צריכה האבֹות ּבחינת . . ּדֹור ּבכל החייםאחריהם אור ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ

(ã)ïòðk õøà-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä íâå§©̧£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤¤´¤§¨®©
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«

i"yx£'B‚Â È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰ Ì‚Â∑ׁשּדי ּבאל להם ּכׁשּנראיתי ּוביניהםוגם ּביני ּבריתי והעמדּתי Ì‰Ï.הּצבּתי ˙˙Ï ¿«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ¿ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ»≈»∆
ÔÚ�k ı¯‡ נאמר:∑‡˙ מילה ּבפרׁשת יז)לאברהם, ונ(בראשית וגֹו' ׁשדי אל ארץ"אני את אחרי ּולזרע ל תּתי ∆∆∆¿»«ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ליצחק: ."כו)מגּורי לאברהם",(בראשית נׁשּבעּתי אׁשר הּׁשבּועה את והקימתי האל הארצֹות ּכל את אּתן ּולזרע ל "ּכי ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ליעקב: אמרּתי. ׁשּדי ּבאל – לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה לה)ואֹותּה הארץ(בראשית ואת וגֹו' ּורבה ּפרה ׁשדי, אל "אני ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
להם, ׁשּנדרּתי הרי וגֹו'", קּימּתיאׁשר החיים.ולא אור ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

Ï‡aג ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈
:ÔB‰Ï ˙ÈÚ„B‰ ‡Ï ÈÈ ÈÓLe ÈcL«»¿ƒ¿»»»ƒ¿

ÔB‰Ïד ÔzÓÏ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ˙È ˙ÈÓÈ˜‡ Û‡Â¿«¬≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ«¿
ÔB‰˙e·˙Bz ‡Ú¯‡ ˙È ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿»«»«¿»»¿

:d· e·˙Bz‡c¿ƒ»«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ג) Ì‰¯·‡ Ï‡ ‡¯‡Âׁשהזּכירם טעם »≈»∆«¿»»¿ְִִֶַַָ

ּבחינה ּבֹו יׁש אחד ׁשּכל לצד ְְְִִֵֶֶַָָָָּבפרטּות,

אׁשר ׁשהּוא לצד ׁשּנתעּלה אברהם אל ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֻמעּלה,

אליו ׁשּיקּדים מּבלי ּתחּלה ּבֹוראֹו את ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָהּכיר

מי ּכל ּתמצא הלא ּכי ,יתּבר מּמּנּו ְְֲִִִִִֶַָָָָָֹּדבר

והנהגתֹו מּמעׂשיו מהּבֹורא ידיעה לֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּקדם

ּבדר ּכׁשּיל אֹותֹו לׁשּבח אין ּברּואיו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָעם

ּובפרט ּבּטֹוב יבחר מׂשּכיל ּכל ּכי יּה לֹו ְְְִִִִַַַַָָָָּבחר

ה', ּדר הּוא והּמפלא והערב הּׁשלם ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבּטֹוב

ׁשּיּכר קדם ּבה' ּדבק ּכי אברהם ּכן ּׁשאין ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻמה

ּכתבּתי ּוכבר והנהגתֹו, יתּבר מּדֹותיו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָאצלֹו

לֹו ׁשּיקראּו למנה לאברהם מ"א)ּכי (יׁשעיה ְְְְְְְִִֶַַָָָָָ

אהבת האמת אהבת ּפי' מקֹום ׁשל ֱֲֲֲֵֶֶַַַַָָאֹוהבֹו

אּלא מּמּנּו הּכיר לא ׁשעדין הגם ּכי ֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹהּטֹוב

ּבה' ּדבק כן ּפי על אף הּגדֹולֹות ְְִִֵַַַַַַָהּנסיֹונֹות

ּבמקֹומֹו.ואהבֹו ׁשּכתבנּו ÁˆÈ˜ּוכמֹו Ï‡ ְְְֲִֶַַָָ∆ƒ¿»

על צּוארֹו ׁשּפׁשט אחרת ּבחינה ּבֹו ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיתה

הּמזּבח. ÚÈ˜·ּגּבי Ï‡Âׁשּלא ׁשלם ׁשהיה ְִֵֵַַַ¿∆«¬…ֵֶֶָָָֹ

ועׂשו, ּכיׁשמעאל מאּוסה טּפה מּמּנּו ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָיצתה

ּבחירי הּצּדיקים הּדרגֹות ג' ׁשּלכל ּבזה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָוהּכּונה

ׁשהּוא ׁשּדי ּבאל אּלא עליהם נגליתי לא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעֹולם

ׁשּנתגּלה ּגּלּוי מהדרגת למּטה הּדרגה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָּגּלּוי

והּכּונה ה', אני ּכאֹומרֹו ה' ּבׁשם ׁשהּוא ְְְְְִֵֶֶַַָָָלמׁשה

מקֹום ׁשל ּבטֹובתֹו ּכפּוי הּוא ּכי להֹודיעֹו ְְִִֶֶָָָָּבזה

לפניו מדּבר והּוא מהאבֹות החׁשיבֹו ּכ ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּכל

ׁשאמר ׁשּמצינּו והגם ארץ. ּדר ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָּבמעּוט

ּכן ּגם האבֹות א)ּבנבּואת יח וּירא(ּבראׁשית ְְִִֵֵֵַַַָָָ

הּכתּוב ּכי למד אּתה ּכאן ה' מדבר ה', ְִִֵֵַַַָָָָָאליו

הּׂשיגּו לא אבל ה' להם ׁשּנגלה יּגיד ְֲִִִִֶֶַָָָָֹׁשם

אֹומרֹו והּוא הּנפלאה, זֹו ּבחינה ּולהּכיר ְְְְְִִִַַַַָָָָלדעת

Ì‰Ï ÈzÚ„B� ‡Ï '‰ ÈÓLeנתוּדעה ׁשּלא ּפי' ¿ƒ…«¿ƒ»∆ְְִֵֶַָֹ

העליֹונה. זֹו ּבחינה ְְִֶֶָָָָלהם

„BÚּבאֹומרֹו �ÈzÚ„Bירצה ‡Ï '‰ ÈÓLe'וגֹו ְְְִֶ¿ƒ…«¿ƒְ

ׁשמי ׁשהם יחד ׁשמֹות ּב' יחּוד הֹודעת ְִִֵֵֵֶַַַָּפי'

ה', אני אלהים וידּבר ּכאֹומרֹו ל ׁשּנֹודעּתי ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַֹה'

אֹומרֹו סֹוד יח)והּוא האלהים,(מ"א הּוא ה' ְְֱִָֹ

אֹומרֹו סֹוד יד)והּוא אחד,(זכריה ּוׁשמֹו אחד ה' ְְְְְֶֶַָָָ

ׁשמֹות ב' סֹוד ּפי' להאבֹות להם נֹודעּתי ְְִֵֵֶַָָָֹלא

ׁשהּדין הוי"ה אלהים ׁשהם ה', ׁשמי, ְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹיחד,

נֹודעּתי לא מׁשּפט יעׂשּו ורחמים רחמים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹיעׂשה

הּוא הּוא ּברּו ה' ּכי נֹודעּתי לא ואמר ְְְִִֵַַָָָֹוהבן.

ׁשחלּוקים נבראים ּכׁשאר ואינֹו הּוא, ּוׁשמֹו ְְְְְֲִִִִֵֶָָׁשמֹו

לא ּכן על אׁשר מהם חלּוק ּוׁשמם ְְֲִֵֵֶֶַָָָֹמּׁשמם

המדּבר הּוא הּׁשם ּכי הֹודעּתי לא לֹומר ְְְִִִֵֵַַַַַַֹיצּדק

לֹומר צרי ּכן �ÈzÚ„B.ואם ‡Ï ְִִֵַָ…«¿ƒ

„BÚאֹומרֹו ÈÓLeיתּבאר ÈcL Ï‡aעל וגֹו' ְְִֵָ¿≈«»¿ƒְַ

הּקדֹוׁש הּזהר ּבספר ּׁשּפרׁשּו מה ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּדר

כ"ג) לחי(ח"ב ּכה ואמרּתם (ׁשמּואלֿאּבּפסּוק ְְֲֵֶֶַַַָָֹ

כ"ו) ׁשהּואכ"ה ההיכל ּבחינת היא ּכה מּדת ְִִִִֵֶַַַָֹּכי

וזה העֹולם חי הּוא ויחּודּה יתּבר ְְְְִִִֵֶַָָָָָׁשכינתֹו

יחּוד ליחד חזר ּכ ואחר קטן, יחּוד ְְְִִִֵַַַַַָָָָּבחינת

ּגבֹוּה למקֹום רמז ׁשלֹום ואּתה ואמר ְְְְֶַַַַָָָָָָעליֹון

ה יׂשראל ּתפארת ואּוליׁשהּוא ּבוא"ו. רמּוז ְְְְִִֵֶֶֶַָָָ

ּבאֹומרֹו ּכאן הּנאמרים הּדברים הן הן Ï‡aּכי ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָ¿≈

ÈcLאבל חי ּבחינת הּוא ‰'ׁשּזה ÈÓLeׁשהּוא «»ְֲִֶֶַַָ¿ƒֶ

למׁשה ׁשּגּלה ואּתה ּבתבת הרמּוז העליֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָיחּוד

‡ÌÈ‰Ïּבאֹומרֹו ¯a„ÈÂ'וגֹוÈzÚ„B� ‡Ï '‰ È�‡ ְְ«¿«≈¡…ƒְ¬ƒ…«¿ƒ

Ì‰Ï:והבן וגֹו' »∆ְְֵָ

„BÚלהׁשיב הּוא ּברּו האדֹון ּבא ּכי ְְִִִֶָָָָָירצה

ּכי ואמר הּקץ, קדם ׁשּׁשלחֹו על ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹלמׁשה

מארץ יׂשראל ּבני לצאת לחׁש קץ ׁשּׂשם ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהגם

לדעת ל יׁש נׁשלם, לא עדין והּקץ ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹמצרים

אל ּבחינת הּוא להאבֹות ׁשעׂשיתי הּקץ ְְִִִִֵֵֶַַָָָּכי

ּדי לֹו ואמרּתי ּגבּול לּגלּות ׂשמּתי ּובֹו ְְְְִִַַַַַַָָׁשּדי

אמרּתי לא ּפי' נֹודעּתי לא אחרת ּבחינה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹאבל

אם הרחמים ּבאמצעּות ׁשּיהיה הּקץ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָלהם

יׂשראל ׁשעׂשּו ּכמֹו רחמים ויעֹוררּו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָיבּקׁשּו

הרחמים ּדלתי על ויּדּפקּו רחמים מּמּני ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּבּקׁשּו

ׁשּלא הגם ולכן להם, נֹודעּתי לא הּקץ ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹקדם

רחמּתי כן ּפי על אף והּצרה העּנּוי ימי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָׁשלמּו

ּבתחּלה אֹומרֹו והּוא הוי"ה, ּבמּדת ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָעליהם

'‰ È�‡.והבן ¬ƒְֵָ

„BÚהּדר זה על ‡·¯‰Ìירצה Ï‡ ‡¯‡Â'ּפי ְִֶֶֶֶַַ»≈»∆«¿»»ֵ

ּבני הם אׁשר זה מעם רחמי אעלים ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַאי

ּבלבד לאחד ולא אבֹותם על ׁשּנגליתי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹּבחּוני

ולזה ּבזמּנֹו, אחד לכל האבֹות לׁשלׁשת ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָאּלא

ואל יצחק אל אברהם אל ּביניהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהפסיק

וזה ויעקב ויצחק אברהם אל אמר ולא ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹֹֹיעקב

עצמֹו ּבפני אחד ּכל ׁשבח ÈcLיּגיד Ï‡aהּוא ְְִִֵֶֶַַַָָ¿≈««

ואֹומרֹו ׁשכינה. ּגּלּוי �ÈzÚ„Bחּבת ‡Ï '‰ ÈÓLe ְְְִִִַָ¿ƒ…«¿ƒ

Ì‰Ï,להם רחמי מּדת הֹודעּתי לא עדין ּפי' »∆ְֲֲִִִֵֶַַַַַָֹ

הבאתי לא עדין ׁשהבטחּתים ההבטחֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּכל

רחמי מּדת להם להֹודיע חפץ ואני ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָעליהם,

ונתּכ יאֹותּו. להם ּגדלּכי להֹודיע ּבזה ה' ּון ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבעיניו: ְִֵָָָחּבתם

B‚Â'.ד) È˙Ó˜‰ Ì‚Âּכי ּׁשּפרׁשנּו מה לפי ¿«¬ƒ…ƒ¿ְְִִֵֶַַ

ּובין ּבינֹו יפליא אׁשר אלהים ְֱֲִִִֵֵֶֶַֹיֹודיעּנּו
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(ä)íâå|íéøöî øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézòîL éðà §©´£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¦§©−¦
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãáòî©«£¦¦´Ÿ¨®¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

i"yx£È�‡ Ì‚Â∑הּברית והעמדּתי ׁשהּצבּתי הּנֹואקיםּכמֹו יׂשראל ּבני נאקת את ׁשמעּתי ,לפיכ לקּים. עלי ‡L¯.יׁש ¿«¬ƒְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ¬∆
¯kÊ‡Â Ì˙‡ ÌÈ„·ÚÓ ÌÈ¯ˆÓ∑ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את "וגם לֹו: אמרּתי הּבתרים ּבין ּבברית ּכי הּברית, אֹותֹו ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ…»»∆¿…ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

החיים.אנכי" אור ִָֹ

(å)ýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëìíëúà éúàöBäå ýå ¨¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´¤§¤À
ézìàâå íúãáòî íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−¥«£«Ÿ̈¨®§¨«©§¦³

:íéìãb íéèôLáe äéeèð òBøæa íëúà¤§¤Æ¦§´©§½̈¦§¨¦−§Ÿ¦«
i"yx£ÔÎÏ∑הּׁשבּועה אֹותּה ּפי ‰'.על È�‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯Ó‡∑ּבהבטחתי ‡˙ÌÎ.הּנאמן È˙‡ˆB‰Â∑כן ּכי »≈ְִַַָָ¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒְְֱִֶַַָָָ¿≈ƒ∆¿∆ִֵ

ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו "ואחריֿכן ÌÈ¯ˆÓ.הבטחּתיו, ˙Ï·Ò∑מצרים מּׂשא החיים.טרח אור ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָƒ¿…ƒ¿«ƒְִִַַַָֹ

(æ)ízòãéå íéäìûì íëì éúééäå íòì éì íëúà ézç÷ìå§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®¦«©§¤À
ìà ýåýé éðà ékýúBìáñ úçzî íëúà àéöBnä íëé ¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©¦§¬

:íéøöîהחיים אור ¦§¨«¦

Ï‡¯NÈה È�a ˙ÏÈ·˜ ˙È ÚÈÓL ÈÓ„˜ Û‡Â¿«√»«¿ƒ«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈
:ÈÓÈ˜ ˙È ‡�¯ÈÎ„Â ÔB‰a ÔÈÁÏÙÓ È‡¯ˆÓ Ècƒƒ¿»≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ¿»»¿»ƒ

ÈÙ‡Â˜ו ÈÈ ‡�‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯Ó‡ ÔÎa¿≈¡«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«≈
·ÊÈL‡Â È‡¯ˆÓ ÔÁÏt ˜BÁ„ BbÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»≈∆¡≈≈
‡Ú¯„a ÔBÎ˙È ˜B¯Ù‡Â ÔB‰�ÁÏtÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ»¿»¿¿∆¿»¿ƒ¿»»

:ÔÈ·¯·¯ ÔÈ�È„·e ‡Ó¯Ó¿»»¿ƒƒ«¿¿ƒ

ÔBÎÏז ÈÂ‰‡Â ‡nÚÏ ÈÓ„˜ ÔBÎ˙È ·È¯˜‡Â∆¡»≈»¿√»«¿«»¿∆¡≈¿
˜Èt‡„ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â dÏ‡Ï∆¡»¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»»¿«≈

:ÌÈ¯ˆÓ ÔÁÏt ˜BÁ„ BbÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבאֹומרֹו ירצה ‰˜È˙Óהאבֹות, Ì‚Âאמר ּכאּלּו ְְְִֶָָ¿«¬ƒ…ƒְִַָ

וגֹו', ׁשהקימֹותי וגם אֹו וגֹו', ׁשהקימֹותי ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַוהגם

ׁשמי להם להֹודיע הּׂשיגּו לא כן ּפי על ְְִִִִִֵֶַַַָֹאף

אּתה. ׁשהּׂשגּת ּכמֹו ְְִֶַַָָה'

„BÚּברּו ׁשה' ּדבר הּוא זה ּדבר ּכי לֹומר ְִִֶֶֶַָָָָָירצה

ׁשּנגלה מּלבד ּכביכֹול לעׂשֹותֹו חּיב ְְְֲִִִֶַַַָָָהּוא

עּמהם ׁשּקּים לֹו עֹוד והבטיחם ׁשּדי ּבאל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעליהם

ׁשבּועתֹו לקּים צרי ּומעּתה וכּו', ְְְְִֵֵַַָָָָׁשבּועה

ׁשל ידיו ּתחזקנה ּובזה להיֹות, ּבהכרח ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהּדבר

מּלהיֹות מניעה לֹו אין זה ּדבר ּכי ּכׁשּידע ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָמׁשה

מׁשה ּׁשּטען מה על הׁשיבֹו ׁשּכבר והגם ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכן.

והׁשיבֹו קץ עת עד הּׁשליחּות לעּכב לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשהיה

לֹו ‰'וּיאמר È�‡את לכּבׁש לסּבל יּוכל לא ּכי ֶַֹ¬ƒְְִִִֶַֹֹ

ּבגמר מׁשה ׁשּיתעּצל לחּוׁש יׁש עדין ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָרחמיו,

ּפרעה לב חזק ּכל ּכׁשּיראה היציאה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשליחּות

לזה לאחֹוריו, ירתע הּים על ‡ÂÈÏאֹו ¯Ó‡iÂ ֲֵֶַַַַָָָָ«…∆≈»

'‰ È�‡הם הּדברים ּכי עליֹון אל הֹודיעֹו ּפרּוׁש ¬ƒְְִִִֵֵֵֶַָ

הארץ: את להם לתת הּׁשבּועה ּבתקף ְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹעליו

.Ì‰È¯‚Ó ı¯‡ לא‡˙ לּמה לדעת צרי ≈∆∆¿À≈∆ִַַָָָָֹ

ּכנען ארץ ׁשמּה ׁשהזּכיר ּבּמה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָהסּפיק

ׁשּנתּכּון ואּולי מגּוריהם. ארץ את ואמר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָוחזר

האבֹות, מימי התחיל ּכבר הּגרּות ּכי ְְִִִִֵֵַַָָָלֹומר

ּוכמֹו האבֹות מּזמן הּמנין להתחיל מּנּה ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָונפקא

לֹומר לֹו ׁשהיה קׁשה עדין ּכי אּלא היה. ֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכן

את אמר לּמה מגּוריהם ארץ ּכנען ארץ ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאת

להֹוסיף ׁשּנתּכּון ואּולי ארצֹות. ב' ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּנראה

ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו ּפלׁשּתים (ּבראׁשיתארץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

ג') ּולזרעכ"ו ל ּכי וגֹו' הּזאת ּבארץ ְְְְֲִֶַַָָֹּגּור

יעו"ש: וגֹו' ְֵֶאּתן

ÓLה) È�‡ Ì‚Â.'B‚Â ÈzÚאֹומרֹוÌ‚Â'ּפי ¿«¬ƒ»«¿ƒ¿ְ¿«ֵ

ּומּלבד הרחמים למּדת ׁשהתּפּללּו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָמּלבד

ׁשּלצד ג' ּבחינה יׁש ּובריתם האבֹות ְְְֲִִֵֶַַַָָָָאהבת

צעקתם קֹול ה' ׁשמע מהּׁשעּבּוד לבד ְְֲֲִֵַַַַַָָָָָצעקתם

אֹומרֹו והּוא לב. ‡�È,מּכאב Ì‚Âאני ּופי' ְְְִֵֵ¿«¬ƒֲִֵ

אליו וּיאמר ּבתחּלה ׁשאמר הרחמים ׁשם ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּוא

נאקתם את ׁשמעּתי לבד רחמי מּצד ה' ְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָאני

צר מּבלי הּנֹואק ּכחלל לב מּכאב צעקה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּפי'

לֹומר ׁשּדּיק והּוא ÌÈ¯ˆÓּתפּלתם, ¯L‡ ְְִִֵֶַָָ¬∆ƒ¿«ƒ

Ì˙B‡ ÌÈ„È·ÚÓהּׁשעּבּוד צער ּבחינת ּפי' «¬ƒƒ»ְְִִֵַַַַ

ועּין ׁשּׁשמעּתי. הּוא אֹותם מעבידים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּמצרים

ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי כג')מה ב' ׁשועתם(לעיל וּתעל ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָ

ׁשאר לפי יתיּׁשב ּגם העבדה. מן האלהים ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹאל

יבין: והּמׂשּכיל ׁשּכתבנּו ְְְְִִִֶַַַַָָָהּדרכים

.È˙È¯a ˙‡ ¯kÊ‡Âלהם לתת לגאלם ּכן ּגם ּפי' »∆¿…∆¿ƒƒְֳֵֵֵֶַָָָָ

הרׁשּומה הּברית והיא הארץ, ְְְִִֶֶַָָָָאת

ּכמֹו הרחמים לצד זה ּבזמן מקּדים ואני ,ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָּבסמּו

לּפרע היא ׁשהּברית והאֹומר למעלה. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּכתבנּו

ודחק ּבסמּו זֹו ּברית הזּכרה לא העֹובד הּגֹוי ְְְְְִִֵַַָָָֹֹֻמן

הּדברים: ְְְִִַַָלהרחיק

‰'.ו) È�‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯Ó‡ ÔÎÏ'ּפי »≈¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒֵ

רחמים מּדת מּדתי ּכי מּׁשמי ְֲִִִִִִִִֵַַָהֹודיעם

עליהם, להםורחמּתי ּתאמר זֹו הֹודעה ּומּלבד ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

להם אעׂשה אׁשר הּטֹובֹות וגֹו'.È˙‡ˆB‰Âסדר ֱֲֵֶֶֶֶֶַָ¿≈ƒְ

ּבאֹומרֹו ירצה ׁשּנׁשּבעÔÎÏעֹוד ׁשבּועה לׁשֹון ְְְִֶ»≈ְְְִֶַָ

ׁשאמר ּתמצא וכן ּבענין, האמּור ּכל לעׂשֹות ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָה'

כ') סימן להם(יחזקאל ידי נׂשאתי ההּוא ּבּיֹום ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ואֹומרֹו מצרים, מארץ וגֹו'È˙‡ˆB‰Âלהֹוציאם ְְְְִִִֵֶֶָָ¿≈ƒְ

על יקל ּבתחּלה ּכי הּטֹובֹות, סדר לסּדר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹנתּכּון

אֹומרֹו והּוא ‡˙Îסּבּולם, È˙‡ˆB‰Â˙ÁzÓ Ì ְְִָ¿≈ƒ∆¿∆ƒ««

ÌÈ¯ˆÓ ˙Ï·Òהיה וזה הּׁשעּבּוד, ּתקף ׁשהּוא ƒ¿…ƒ¿«ƒְְִֶֶֶַָָֹ

נֹוגׂשים חבילת נתּפרדה היאֹור ּבמּכת ּומּיד ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּתכף

ּכי קצת עֹובדים היּו יׂשראל אבל ְְְְְֲִִִִֵָָָָוׁשֹוטרים

היּו ּומעצמם עליהם היתה מצרים ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָאימת

אמר זה ּוכנגד קּלה. עבֹודה ÈzÏv‰Âעֹובדים ְְֲִֶֶֶַַָָָ¿ƒ«¿ƒ

Ì˙„·ÚÓ ÌÎ˙‡,עּקר ּכל מהם עבֹודה ׁשּתעקר ∆¿∆≈¬…»»ֲִֵֵֵֶֶָָָָ

ּכ ‡˙ÌÎואחר ÈzÏ‡‚Âמארץ יציאתם היא ְַַָ¿»«¿ƒ∆¿∆ְִִֵֶֶָָ

סּוף ים קריעת היא זה ּפרט ּובכלל ְְְְִִִִִֶַַַַָמצרים

מינן, ּבר ּכליה ׁשאחריה ּגאּולה זֹו כן לא ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאם

אּלא הארץ מן אתכם והֹוצאתי אמר לא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹולזה

ירּדף אם ּגאּולה ּבּה ׁשּיׁש הֹוצאה לֹומר ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹוגאלּתי

ּכ ואחר ׁשפּוכה. ּובחמה ּבאף ירּדף ְְְְְִֵֵַַַָָָֹאֹויב

ÌÚÏ ÈÏ ÌÎ˙‡ ÈzÁ˜ÏÂּכי ּתֹורה מּתן ׁשהּוא ¿»«¿ƒ∆¿∆ƒ¿»ִֶַַָ

והּוא עלינּו ׁשמֹו ויחד לעם לֹו נתיחדנּו ְְְְְְִִֵֵַַַָָׁשם

ÌÈ‰Ï‡Ï.אֹומרֹו ÌÎÏ È˙ÈÈ‰Â ְ¿»ƒƒ»∆≈…ƒ
B‡ז"ל אֹומרם ּדר על ז')ירצה ּבּפסּוק(ּברכֹות ְְְִֶֶֶַַָָָ

ט"ז) ל"ג ּכי(ׁשמֹות וגֹו' ועּמ אני ונפלינּו ְְְְְְֲִִִִַ

על ׁשכינתֹו יׁשרה ׁשּלא מה' ע"ה מׁשה ְְִִֵֵֶֶֶַַָֹּבּקׁש

הּדבר את ּגם עליֹון אל והׁשיבֹו העֹולם ְְִֵֵֶֶַַָָָָֻאּמֹות

אמר זה זמן ּוכנגד ּכאן, עד אעׂשה È˙ÈÈ‰Âוגֹו' ְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָ¿»ƒƒ

ÌÎÏיׁשרה ׁשּלא העֹולם לאּמֹות ולא וגֹו' »∆ְְְְֶֶַָָֹֹֻ

עליהם. ְֲִֵֶָׁשכינתֹו

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על פ"ו)ירצה (שמו"ר ְְִֶֶֶַָ

ואּולי זה, ּבפסּוק נאמרּו ּגאּולֹות ד' ְְְְִֶֶֶַָּכי

ּפתח ה' ׁשאמר הוי"ה ּבׁשם רמּוזים הם ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּכי

‰'ּדבריו È�‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯Ó‡ׁשם זה ּולצד ְָָ¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒְֵֶַ

ידּיק זה ּולפי ּגאּולֹות. מיני ד' יפעל ְְְְִִִֵֵֶַַַֻהּפֹועל

ÌÈ‰Ï‡Ïאֹומרֹו ÌÎÏ È˙ÈÈ‰Âהּבאה ּגאּולה על ְ¿»ƒƒ»∆≈…ƒְַַָָָ

אלהים ׁשם ּתּקרא ּכי אחרֹונה ה"א ְֱֲִִִִֵֵַַָָֹּבחינת

נתּכּון לזה ּכי ואּולי אמת. לאנׁשי ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָּכּידּוע

ּגאּולה ׁשל לׁשֹונֹות ד' ׁשּסּדר אחר ְְְְִֵֶֶַַָּבאֹומרֹו

האֹותוידעּת ל וזה ּפי' הוי"ה ׁשם אני ּכי ם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָ

ּגאּולֹות: ְד'

B‚Â'.ז) ÌzÚ„ÈÂלדעת לכם יׁש עכׁשו ּפי' ƒ«¿∆¿ְֵֵֶַַַָָָ
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(áé)-àì ìàøNé-éða ïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³§¥«¦§¨¥ÆŸ
éàå éìà eòîL:íéúôN ìøò éðàå äòøô éðòîLé C ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ©«£¦−£©¬§¨¨«¦

i"yx£‰Ú¯Ù È�ÚÓLÈ CÈ‡Â∑אחד ׁשּבּתֹורהזה וחמר קל לב)מעׂשרה פ' רבה ÌÈ˙ÙN.(בראשית Ï¯Ú∑וכן ׂשפתים, אטּום ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿…ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ¬«¿»»ƒְְֲִֵַָ
אטּום ׁשהּוא אֹומר אני ערלה לׁשֹון ו)ּכל מּׁשמע.(ירמיה אטּומה – אזנם" "ערלה ט): מהבין,(שם אטּומים – "ערליֿלב" ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ

ב) ּבּה,(חבקוק ּומכּסה אטּום ׁשהּגיד – ּבׂשר" "ערלת הּקללה, ּכֹוס מּׁשכרּות והאטם – והערל" אּתה ּגם יט)"ׁשתה (ויקרא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
אכילתֹו, ּבפני ׁשּיבּדיל אּסּור וכּסּוי, אטם לֹו עׂשּו – ערלתֹו" אטּום(שם)"וערלּתם – ערלים" לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

מּלאכלֹו ּומבּדל החיים.ּומכּסה אור ְְְְִֶָָֻֻ

(âé)ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½
õøàî ìàøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî äòøt-ìàå§¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑אהרן את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו צרף ׂשפתים", ערל "ואני מׁשה: ׁשאמר לפי «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּולמליץ לפה לֹו Ï‡¯NÈ.להיֹות È�a Ï‡ ÌeˆÈÂ∑(רבה ּבנחת(שמות להנהיגם עליהם אֹותםצּוה Ú¯t‰.ולסּבל Ï‡Â ְְְִִֵֶ«¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ¿∆«¿…
ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ∑אל ׁשליחּותֹו ועל יׂשראל ּדבר על צּום ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זה ּבדבריהם, ּכבֹוד לֹו לחלק עליו צּום ∆∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הענין הפסיק ואהרן, מׁשה ׁשהזּכיר מּתֹו אּלא הּיחס, סדר לאחר ׁשנּיה, ּבפרׁשה מפרׁש מהּו? הּצּוּוי ּודבר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּפרעה,
נתיחסּו ּובמי ואהרן מׁשה נֹולדּו היא ללּמדנּו אבֹותם", בית ראׁשי החיים.ּב"אּלה אור ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

·�Èיב ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»¿»¿≈»»¿≈
ÈpÓ Ïa˜È ÔÈcÎ‡Â ÈpÓ eÏÈa˜ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«ƒƒƒ¿∆¿≈¿«≈ƒƒ

:ÏÏÓÓ ¯È˜È ‡�‡Â ‰Ú¯Ù«¿…«¬»«ƒ«¿»

Ôep„wÙeיג Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…«≈ƒ
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏe Ï‡¯NÈ È�a ˙ÂÏ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יב) Ô‰ ¯Ó‡Ï '‰ È�ÙÏאֹומרֹו קׁשה ƒ¿≈≈…≈¿ְֶָ

¯Ó‡Ïואּולי מׁשה. ּדברי ה' יאמר למי ּכי ≈…ְְְִִִֵֶַַֹ

ּתׁשּובה מׁשה הׁשיב לא ּכי לֹומר הּכתּוב ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּיכּון

ׁשּמתלֹונן ּכמי אּלא זה ּבׁשליחּות יל לבל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָזֹו

ּתבת אֹומרֹו והּוא הצליח, ׁשּלא עצמֹו ְְְְִִֵֶַַַַֹעל

¯Ó‡Ïהאמירה אּלא הּדּבּור ּתכלית ׁשאין ּפי' ≈…ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

הּׁשליחּות מניעת ׁשהיא זּולתּה ּתכלית ְְְִִִִֶַַַָָֹלא

ְֵָוהבן.

„BÚאמירה לֹומר הם ּדבריו ּכּונת ּכי ְְֲִִִֵֶַַַָָָָירצה

הן מאֹומרֹו מהּדּבּור מּובנת והיא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַאחרת

יהיה ּכי ּבזה ר"ל ׂשפתים, ערל ואני וגֹו' ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָּבני

וגֹו': ּבני הן ּבּפסּוק ועּין רֹופאהּו, ְְְְֵֵֵֵַַָה'

.'B‚Â Ï‡¯NÈ È�a Ô‰לפי יצּדק זה וחמר קל ≈¿≈ƒ¿»≈¿ְְִִֶֶַַָֹ

ׁשהם רּוח מּקצר ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי ְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹמה

ּתֹורה ּכיּדברי וחמר קל מׁשה ּבצדק יׁשּפט ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ

ּגם מׁשה ּכי נאמר ואם ּגֹורם. זה ּכי חׁשב ְִִִֵֶֶַַַָֹֹלא

קצר לצד הּוא ׁשמעּו ׁשּלא טעם ּכי ידע ְְִֵֶֶַַַַָָֹֹּכן

יׁשּפט ּכי ואּולי .מפר וחמר הּקל יהיה ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹֻרּוח

יׂשראל ּבני ּכי ׁשהגם הּדר זה על וחמר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹקל

ּבחינֹות, ּב' ּכן ּגם ּבהם יׁש רּוח ּבקצר ְְִֵֵֵֶֶַַָֹהם

ׁשמים, מלכּות ּומּכירים אמּונה ּבעלי ׁשהם ְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָהא'

ועצּומה טֹובה ּבׂשֹורה היא ׁשהּבׂשֹורה ְְְֲִֶַַַָָָָוהּב'

ּבעּקר ּכפר הּוא ּכי ּבפרעה אינם אּלּו ְְִִֵֵַַָָָָֹּוב'

את הּמכהים ּדברים וגם ח"ו ה' מי ְְְְִִִֶַַַַָָואמר

נכֹון ק"ו ּכן ואם לּבֹו, את והּנֹוקבים ְְְִִִֵֵֶַָָעיניו

מּדֹות ּב' ּבהם ׁשּיׁש יׂשראל ּבני ּומה ְְִִֵֵֵֶֶַָָהּוא

ׁשמעּו ולא לׁשמע לבבם ה' הּטה לא ְְְְְִִִִַַָָָָָֹֹֹהּנזּכרים

ואי רּוח קצר להם ׁשּיׁש ׁשהּוא ּכל טעם ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמּצד

מּמּנּו מֹונעֹות סּבֹות ּב' לֹו ׁשּיׁש ּפרעה ְְְִִִֵֶֶַַֹיׁשמע

ּדברים והם עּקר ּכל מאמין ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהּׁשמיעה

ׁשאינֹו הגם יׁשמע ׁשּלא ּפׁשיטא אֹותֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹׁשחֹונקים

מׁשה ּבדברי ּפרעה ׁשל רּוח ׁשּקצר רּוח, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַֹֹקצּור

רּוח מּקצרּות יֹותר הּוא המׁשּלח ּבדברי ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַוגם

להכריח מׁשה ּבדברי ּכח היה ואּלּו יׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשל

יׂשראל ּבני ׁשהיּו ׁשּכן מּכל אליו לׁשמע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלפרעה

והּוא רּוח, ּבקצר היֹותם הגם אליו ְְְֱֲִֵֶַַָָֹׁשֹומעים

‰Ôאֹומרֹו ¯Ó‡Ïלהקׁשֹות ׁשּיׁש הגם ּפי' וגֹו' ְ≈…≈ְְְֲֵֵֶַַ

לאמר ּכן ּגם יׁש הלא וכּו' יׂשראל ּלבני ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָֹֹמה

ואֹומרֹו ּכּנזּכר. ההּוא הּבניא Ï¯Úלהכריע È�‡Â ְְְְְְִִַַַַַָָָ«¬ƒ¬«

ׂשפתים ערל הּוא ּכי עצרּיה ּבּה ועֹוד ּפי' ְְְֲֲִִִִֵַַָָָוגֹו'

וכל ׁשּליט העברים אלהי אם ּפרעה ְְְְֱִִִִֵַַַָָֹֹֹויאמר

זה ענין ּובער מׁשה, את רּפא לא לּמה ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹיכֹול

חסר להיֹותֹו מּיׂשראל ּפרעה יׁשּתּנה ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּגם

האמּונה להרחיק ינּסה ׁשהּוא ּבכל ְְְְֱֱִֶֶַַָָָָָהאמּונה

ח"ו. ְְִַָּולהכזיבּה

„BÚלֹו ׁשאמר ּבדבריו ה' ׁשּדקּדק לצד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָירצה

ׁשמֹות ט"ז)ּבפרׁשת ודּבר(ד' אהרן על ְְְֲִֶַַַָָֹ

אהרן אין ּכי למד אּתה מּכאן העם אל ל ְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹהּוא

ּתמצא וכן לפרעה, ולא העם אל אּלא לפה ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֹלֹו

הּכתּוב ל')ׁשאמר אל(ׁשם ראׁשֹונה ּבׁשליחּות ְִִִֶֶַַָָָָ

ּדּבר אׁשר הּדברים ּכל את אהרן וידּבר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהעם

ּובד מׁשה אל אמרה' לפרעה א')ּברם (ה' ְְְְֶֶַַַָָֹ

וטעם ידּבר, מׁשה ּכי מּוכח ּפרעה אל ְְְְִֵֶֶַַַַַָֹֹוּיאמרּו

ׁשנים ּכל מׁשּפט ּכן רּבים לׁשֹון וּיאמרּו ְְְְְִִִֵַַַַָֹאֹומרֹו

ׁשניהם ּכי יחׁשבּו מסּכים ואחד מדּבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאחד

ּדּבר אהרן זה לדר ּכל ּתאמר ואם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַֹֹּדּברּו,

הּכתּוב ׁשּדקּדק ּׁשראינּו מּמה הסּכים. ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּומׁשה

ּגם ּבדּיּוק אהרן וידּבר העם אל ּבדּבּור ְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹלֹומר

הּוא ודּבר אּלא אמר ׁשּלא מצינּו ה' ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּבדברי

לנּו, יצּדיקּו הּדברים ּכי יּגיד זה העם אל ְְְִִִִֶֶַַַָָָָל

ואני אֹומרֹו הּוא וחמר קל צד הכרעת זה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹּוכפי

ּבפרעה אּלא אינּה זֹו ּבחינה ּכי ׂשפתים. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹערל

אהרן ּכי העם אל ּכן ּׁשאין מה ידּבר מׁשה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכי

ּבער לֹומר ּדקּדק לזה ּכי ואּולי המדּבר. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָהּוא

ּתבת אמר‡ÈÏיׂשראל ּפרעה ּובערÈ�ÚÓLÈ ְִֵֵַָ≈«ְְֵֶַַָֹƒ¿»≈ƒ

מּפי אּלא מּמׁש מּפיו ׁשֹומעים אינם יׂשראל ְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָּכי

עצמֹו. מּמׁשה ׁשֹומע היה ּפרעה אבל ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹֹאהרן

:ּבסמּו קדֹוׁש אמרי להבין זה ּפרט ל ְְְְְְִִֵֶָָָָֹּוׁשמר

B‚Â'.יג) '‰ ¯a„ÈÂ'ה ּדּבר מה לדעת צרי «¿«≈¿ִִֵַַַָָ

אֹומרֹו ּכּונת לדעת צרי עֹוד ÌeˆÈÂלהם. ְִֶַַַַָָָָ«¿«≈

Ï‡ורז"ל פ"ז)וגֹו'. יׂשראל(שמו"ר ׁשּינהג ּדרׁשּו ∆ְְְְְִִֵֶַַַָָ

ּדר וזה ּבּמלכּות, ּכבֹוד ׁשּינהגּו וגם ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָּבנחת

לדברי עליֹון אל ּתׁשּובת היכן קׁשה עֹוד ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָּדרׁש.

ולּו הּנׁשמעת, טענה ׁשּטען ּגם ּומה ְְְֲִֶַַַַַַַָָׁשלּוחֹו,

לסּתר לֹו היה ק"ו, אינֹו וק"ו ׁשּטעה ְְְִִֵֶֶָָָָֹיהיה

והגם הּתׁשּובהּדבריו, העּדר ּכי לֹומר ׁשּנּוכל ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ

עם נכֹון, אינּנּו ּכי וחמר ּבקל ההכחׁשה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהיא

ּכן, לֹומר יכֹולין אנּו אין ּׁשּלפנינּו ּבּמה זה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכל

וידּבר זה ׁשאחר ּבּכתּוב אחת הערה ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּבהעיר

ּבני הן מׁשה ּׁשאמר ׁשּמה נאמר אם וגֹו' ְְִֵֵֶֶֶַַַָֹה'

לּמה ּכן אם עליֹון אל להׁשיבֹו חׁש לא ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹיׂשראל

ּבּפסּוק הּנאמרים ּדברים לדּבר ה' רצה ְְֱִִֵֶַַַָָָָָֹלא

עד ויצּום ׁשאמר הּלז הּצּואה ּגם וגֹו' ְְְֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָוידּבר

יׂשראל. ּבני הן לפניו מׁשה ּדּבר ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאחר

ÔÎ‡טענתֹו על להׁשיבֹו ּבא ּכי ּבעיני הּנכֹון »≈ְֲֲִִֵַַַַַָָָ

ּדבריו לׁשמע יׂשראל החׁשיבּוהּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ידּב מׁשה ּכי ּפרעה לצד ּכי לֹו לֹוועֹוד יׁש ר ְְְְִִֵֵֶַַַֹ

ּכמֹו ׂשפתים ערל היֹותֹו לצד ּופחיתּות ְְְְֱֲִִֵַַַָָּגרעֹון

זה על הּתׁשּובה ּובאה ‰'ׁשּפרׁשּתי, ¯a„ÈÂ ְְִֵֶֶַַַָָָ«¿«≈

Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ּבּׁשליחּות אֹותם הׁשוה ּפי' ∆∆¿∆«¬…ְְִִֵַָָ

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

(ç)úúì éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà íëúà éúàáäå§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½¨¥´
äLøBî íëì dúà ézúðå á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì dúàŸ½̈§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬¨¤²«¨−̈

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£È„È ˙‡ È˙‡N�∑ּבכסאיה להּׁשבע החיים.רימֹותיה אור »»ƒ∆»ƒְְְֲִִִִִַָָ

(è)äLî-ìà eòîL àìå ìàøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ¤¤½
:äL÷ äãáòîe çeø øöwî¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ eÚÓL ‡ÏÂ∑קּבלּו ¯Áe.ּתנחּומיןלא ¯ˆwÓ∑ואינֹו קצרה, ּונׁשימתֹו רּוחֹו – מצר ׁשהּוא מי ּכל ¿…»¿∆…∆ְְִִַֹƒ…∆«ְְְִִֵֵֵֶָָָָ
להארי מּמקראיכֹול ראיה לי והביא אליעזר, רּבי ּבן ּברּו מרּבי זֹו ּבפרׁשה ׁשמעּתי זה, לענין קרֹוב ּבנׁשימתֹו. ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

טז)זה: את(ירמיה מאמן הּוא ּברּו ּכׁשהּקדֹוׁש למדנּו, ה'", ׁשמי ּכי וידעּו ּגבּורתי ואת ידי את אֹודיעם הּזאת "ּבּפעם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
לטֹובה האמנה ׁשּכן וכל ה', ׁשּׁשמֹו מֹודיע לפרענּות אפּלּו ּדרׁשּוהּו.ּדבריו, קיא)ורּבֹותינּו סנהדרין רבה. ׁשל(שמות לענין ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

מׁשה: ׁשאמר ה)מעלה, לי(לעיל יׁש מׁשּתּכחין! ולא ּדאבּדין על חבל הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר הרעתה"? "למה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
"מה אמרּת: ואּתה ,ּׁשמ מה לי: אמרּו ולא ׁשּדי, ּבאל עליהם נגליתי ּפעמים הרּבה האבֹות, מיתת על ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹלהתאֹונן

אליהם"?ּׁשמֹו אמר B‚Â'.מה È˙BÓÈ˜‰ Ì‚Â∑מצא לא ׂשרה, את לקּבר אברהם ּבדמיםּוכׁשּבּקׁש ׁשּקנה עד קרקע ְֲֵֶַָֹ¿«¬ƒƒ¿ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּביעקב:מרּבים, וכן חפר, אׁשר הּבארֹות על עליו ערערּו – ּביצחק לג)וכן אהלֹו,(בראשית לנטֹות הּׂשדה" חלקת את "וּיקן ְְְְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

אחת, ּדברים: ּכּמה מּפני הּמקרא אחר מתיּׁשב הּמדרׁש ואין הרעתה"?. "למה אמרּת: ואּתה מּדֹותי, אחר הרהרּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולא
לי. ׁשאלּו לא ה' ּוׁשמי נאמר: הּבתרים,ׁשּלא ּבין לאברהם ּכׁשּנגלה ּתחּלה, הרי ׁשמֹו, ׁשּכ הֹודיעם לא ּתאמר ואם ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

היא ועֹוד, ּכׂשדים". מאּור הֹוצאתי אׁשר ה' "אני ּבּדבריםנאמר: נמׁשכת אניהּסמיכה "וגם לכאן: סֹומ ׁשהּוא ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
והּדרׁשה אפניו", על ּדבּור "ּדבר ּפׁשּוטֹו, על הּמקרא יתיּׁשב אֹומר: אני לכן יׂשראל". לבני אמר "לכן וגֹו'", ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשמעּתי

ׁשּנאמר: כג)ּתדרׁש, סלע",(ירמיה יפֹוצץ ּוכפּטיׁש ה', נאם ּכאׁש ּדברי ּכה ניצֹוצֹות"הלא לכּמה מתחּלק החיים.- אור ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻ

(é):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåהחיים אור ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àé)-éða-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà øaã àáŸ©¥½¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤§¥«
:Böøàî ìàøNé¦§¨¥−¥«©§«

È¯ÓÈÓaח ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎ˙È ÏÈÚ‡Â¿»≈»¿¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ
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:ÈÈ ‡�‡ ‡z¯È ÔBÎÏ d˙È»«¿¿À»¬»¿»

˜eÏÈaט ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È�·Ï Ôk ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»«ƒ
‰Â‰c ‡�ÁÏtÓe ‡Áe¯ ˜ÈÚnÓ ‰LÓ ÔÓƒ…∆ƒ«¿«»ƒ»¿»»«¬»

:ÔB‰ÈÏÚ ‡ÈL»̃¿»¬≈

ÓÈÓÏ¯:י ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÌÈ¯ˆÓיא ‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈlÓ ÏeÚ«≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÁlLÈÂƒ««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּברּורה ‡ÌÎÈ‰Ïידיעה '‰ È�‡ Èkהּוא‡ÈˆBn‰ ְְִָָƒ¬ƒ¡…≈∆«ƒ

ÌÈ¯ˆÓ ˙BÏ·Ò ˙ÁzÓ ÌÎ˙‡עליכם לתת ּפי' ∆¿∆ƒ««ƒ¿ƒ¿«ƒֲֵֵֵֶָ

ׁשּיׁשּגיחּו להם לֹומר ירצה עֹוד אלהּותי. ְְְֱִִִִֶֶֶַַָֹסבלֹות

אלהיכם ה' רחּום אל ּכי אלהיכם מּדֹות ְֱֱִִִֵֵֵֶֶַַֹֹלהּכיר

ּכאן: ַָעד

B‚Â'.ח) È˙‡·‰Âעליֹון אל ּדברי ּכי קׁשה ¿≈≈ƒ¿ְְִִֵֵֶֶָ

הם מצרים יֹוצאי ּכי הּוא טהֹור ְְְִִִֵֵַָָּדברֹו

אל אתכם והבאתי ּדכתיב לארץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהּנכנסים

ּבניהם ואת אּלא היה ׁשּכן מצינּו ולא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹהארץ

מּבן מצרים יֹוצאי ּדֹור ּכל אבל ׁשּמה ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָהביא

ותגּדל ּבּמדּבר, ּפגריהם נפלּו ׁשנה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָעׂשרים

ּכל על ה' ׁשּנׁשּבע ּׁשאמרנּו למה ְְְְִֶֶַַַַַָָָֻהּקׁשיא

ז"ל ואמרּו לכן ּבאֹומרֹו פ"ו)הּדברים (שמו"ר ְְְְְִֵַָָָ

מקֹור ּכי ונראה ׁשבּועה. לׁשֹון אּלא לכן ְְְְְִִֵֵֶֶָָָאין

אֹומרֹו וקדם זֹו קׁשיא על נתחּכם ְְְְְִֵֶַַַָָָֹֻהחכמה

ÌÎ˙‡ È˙‡·‰Âאמר ‡�Èוגֹו' Èk ÌzÚ„ÈÂ ¿≈≈ƒ∆¿∆ְַָƒ«¿∆ƒ¬ƒ

‡ÈˆBn‰ ּובזה‰' הּדבר הּוא ּתנאי ּפי' וגֹו' «ƒְְֵֶַַָָָ

אין ה' ּתנאצּו אם זה וזּולת וגֹו' ְְְְֲִִֵֵֵֶַָוהבאתי

ּפרט ּכתב ּכן על ואׁשר זֹו, הבטחה ְְֲֵֶַַַַָָָָָּכאן

הבטחֹות ּבאמצע וגֹו' ה' ידיעת ׁשל ְְְְְִֶֶֶַַַָזה

עד לֹומר הקּדים, ולא אחר ולא ְְְִִִֵַַַֹֹהּטֹובֹות

ּפרט אבל ּתנאי ּבלא ּבׁשבּועה הּוא ְְְְֲִַָָָָֹּכאן

הּדבר הּוא ּתנאי לארץ הבאתם ׁשל ְֲֶֶֶַַָָָָָָָזה

מה יהיה זה וזּולת הבאתי אז וגֹו' ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָוידעּתם

ְִֶֶּׁשּיהיה:

¯Áe.ט) ¯ˆwÓּבני היּו ׁשּלא לצד ּכי אּולי ƒ…∆«ְְִֵֶַַָֹ

יּקרא ולזה ׁשמעּו, לא ¯Áeּתֹורה ּכי˜ˆ¯ ְְִֵֶָָָָֹ…∆«ִ

אדם: ׁשל לּבֹו מרחבת ְִֶֶֶַַָָָהּתֹורה

‰„·ÚÓe.‰L˜אֹומרֹו זהÚÓe·„‰טעם ≈¬…»»»ְַַ≈¬…»ֶ

עֹוד העבֹודה צער מּלבד ּכי ְֲִִִַַַַָָיּגיד

ּכּמה ּבראֹותם והּטעם רּוח, קצר להם ְְִֶֶַַַַַָָָָָֹהיה

מּלבד נפׁשם קצרה הּמלאכה עליהם ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּכבדה

אׁשר האיׁש מּדר וגם העבֹודה, צער ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָּפרט

יחלׁש ּכי עבֹוד יּוכל לא נפׁשֹו ְְִִֵֵַַַָָֹּתקצר

ּכן על אׁשר הּׁשנים הם ורעים ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָלמכאֹובֹו

ּכבדהÚÓe·„‰אמר וגם רּוחם קצרה ּכי ַָ≈¬…»ְְְִַָָָָָ

ֲָָעבֹודתם.

„BÚהּגאּולה ּבׂשֹורת יׂשראל ּׁשּנתּבּׂשרּו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָלמה

ּוכׁשחזרּו ורּוחם נפׁשם וּתחי לבבם ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָנתרחב

אּלא מׁשּתעּבדים היּו ׁשּלא הגם ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹלּׁשעּבּוד

כן ּפי על אף מּמּנּו ּולמּטה הרגיל ְִִִִֵֶַַַָָָׁשעּור

הרּכבת ּבטבעּיּות והּמׂשּכיל רּוח, ְְְְְְִִִִַַַַַַָּתקצר

הּכתּוב עֹוד ּומֹודיע ּדבר. על יׂשּכיל ְֱִִִַַַַָָָָהאנֹוׁשי

והּוא מהרגיל יֹותר עליהם עּלם הכּבידּו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּגם

וגֹו'.ÚÓe·„‰אֹומרֹו ְ≈¬…»ְ

B‚Â'.יֿיא) ¯ac ‡a ¯Ó‡Ïאֹומרֹו¯Ó‡Ï ≈……«≈¿ְ≈…

ּבא לֹו אמר הּוא ּכי אליו ׁשּיאמר ִֵֵֶַַָָֹֹּפי'

ואֹומרֹו ׁשּלאÁlLÈÂּדּבר, הגם וא"ו ּבתֹוספת ְְֵַƒ««ְֲֶֶֶַָֹ

לדּבר מׁשה ׁשּׁשליחּות לצד ּדבר, לֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָקדם

לפני הדיֹוט לדּבר ּגדֹול ענין הּוא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָֹלפרעה

הּנֹוקבים ּדברים אליו ׁשּידּבר לֹו ועֹוד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָמל

מּפיו. ּבלעֹו להֹוציא ְְִִִִָלּבֹו

„BÚׁשאם מּלבד לא ּכי אליו לֹומר ְְִִִִֵֶֶַַָֹירצה

אּלא ידם על יעּכב לא מעצמן ְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹיצאּו

ויאמר ּכן ּגם לׁשּלחם ּבעצמֹו הּוא ְְְְְִֵֶַַַַָָֹׁשּצרי

ׁשּידּבר ׁשּמבטיחֹו ירצה עֹוד צאּו. קּומּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָלהם

לבּסֹוף: וגֹו' ׁשּיׁשּלח ְְְְֶַַַַַּובוּדאי
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(áé)-àì ìàøNé-éða ïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³§¥«¦§¨¥ÆŸ
éàå éìà eòîL:íéúôN ìøò éðàå äòøô éðòîLé C ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ©«£¦−£©¬§¨¨«¦

i"yx£‰Ú¯Ù È�ÚÓLÈ CÈ‡Â∑אחד ׁשּבּתֹורהזה וחמר קל לב)מעׂשרה פ' רבה ÌÈ˙ÙN.(בראשית Ï¯Ú∑וכן ׂשפתים, אטּום ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿…ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ¬«¿»»ƒְְֲִֵַָ
אטּום ׁשהּוא אֹומר אני ערלה לׁשֹון ו)ּכל מּׁשמע.(ירמיה אטּומה – אזנם" "ערלה ט): מהבין,(שם אטּומים – "ערליֿלב" ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ

ב) ּבּה,(חבקוק ּומכּסה אטּום ׁשהּגיד – ּבׂשר" "ערלת הּקללה, ּכֹוס מּׁשכרּות והאטם – והערל" אּתה ּגם יט)"ׁשתה (ויקרא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
אכילתֹו, ּבפני ׁשּיבּדיל אּסּור וכּסּוי, אטם לֹו עׂשּו – ערלתֹו" אטּום(שם)"וערלּתם – ערלים" לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

מּלאכלֹו ּומבּדל החיים.ּומכּסה אור ְְְְִֶָָֻֻ

(âé)ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½
õøàî ìàøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî äòøt-ìàå§¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑אהרן את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו צרף ׂשפתים", ערל "ואני מׁשה: ׁשאמר לפי «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּולמליץ לפה לֹו Ï‡¯NÈ.להיֹות È�a Ï‡ ÌeˆÈÂ∑(רבה ּבנחת(שמות להנהיגם עליהם אֹותםצּוה Ú¯t‰.ולסּבל Ï‡Â ְְְִִֵֶ«¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ¿∆«¿…
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B‚Â'.יב) Ô‰ ¯Ó‡Ï '‰ È�ÙÏאֹומרֹו קׁשה ƒ¿≈≈…≈¿ְֶָ

¯Ó‡Ïואּולי מׁשה. ּדברי ה' יאמר למי ּכי ≈…ְְְִִִֵֶַַֹ

ּתׁשּובה מׁשה הׁשיב לא ּכי לֹומר הּכתּוב ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּיכּון

ׁשּמתלֹונן ּכמי אּלא זה ּבׁשליחּות יל לבל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָזֹו

ּתבת אֹומרֹו והּוא הצליח, ׁשּלא עצמֹו ְְְְִִֵֶַַַַֹעל

¯Ó‡Ïהאמירה אּלא הּדּבּור ּתכלית ׁשאין ּפי' ≈…ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

הּׁשליחּות מניעת ׁשהיא זּולתּה ּתכלית ְְְִִִִֶַַַָָֹלא

ְֵָוהבן.

„BÚאמירה לֹומר הם ּדבריו ּכּונת ּכי ְְֲִִִֵֶַַַָָָָירצה

הן מאֹומרֹו מהּדּבּור מּובנת והיא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַאחרת

יהיה ּכי ּבזה ר"ל ׂשפתים, ערל ואני וגֹו' ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָּבני

וגֹו': ּבני הן ּבּפסּוק ועּין רֹופאהּו, ְְְְֵֵֵֵַַָה'

.'B‚Â Ï‡¯NÈ È�a Ô‰לפי יצּדק זה וחמר קל ≈¿≈ƒ¿»≈¿ְְִִֶֶַַָֹ

ׁשהם רּוח מּקצר ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי ְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹמה

ּתֹורה ּכיּדברי וחמר קל מׁשה ּבצדק יׁשּפט ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ

ּגם מׁשה ּכי נאמר ואם ּגֹורם. זה ּכי חׁשב ְִִִֵֶֶַַַָֹֹלא

קצר לצד הּוא ׁשמעּו ׁשּלא טעם ּכי ידע ְְִֵֶֶַַַַָָֹֹּכן

יׁשּפט ּכי ואּולי .מפר וחמר הּקל יהיה ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹֻרּוח

יׂשראל ּבני ּכי ׁשהגם הּדר זה על וחמר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹקל

ּבחינֹות, ּב' ּכן ּגם ּבהם יׁש רּוח ּבקצר ְְִֵֵֵֶֶַַָֹהם

ׁשמים, מלכּות ּומּכירים אמּונה ּבעלי ׁשהם ְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָהא'

ועצּומה טֹובה ּבׂשֹורה היא ׁשהּבׂשֹורה ְְְֲִֶַַַָָָָוהּב'

ּבעּקר ּכפר הּוא ּכי ּבפרעה אינם אּלּו ְְִִֵֵַַָָָָֹּוב'

את הּמכהים ּדברים וגם ח"ו ה' מי ְְְְִִִֶַַַַָָואמר

נכֹון ק"ו ּכן ואם לּבֹו, את והּנֹוקבים ְְְִִִֵֵֶַָָעיניו

מּדֹות ּב' ּבהם ׁשּיׁש יׂשראל ּבני ּומה ְְִִֵֵֵֶֶַָָהּוא

ׁשמעּו ולא לׁשמע לבבם ה' הּטה לא ְְְְְִִִִַַָָָָָֹֹֹהּנזּכרים

ואי רּוח קצר להם ׁשּיׁש ׁשהּוא ּכל טעם ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמּצד

מּמּנּו מֹונעֹות סּבֹות ּב' לֹו ׁשּיׁש ּפרעה ְְְִִִֵֶֶַַֹיׁשמע

ּדברים והם עּקר ּכל מאמין ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהּׁשמיעה

ׁשאינֹו הגם יׁשמע ׁשּלא ּפׁשיטא אֹותֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹׁשחֹונקים

מׁשה ּבדברי ּפרעה ׁשל רּוח ׁשּקצר רּוח, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַֹֹקצּור

רּוח מּקצרּות יֹותר הּוא המׁשּלח ּבדברי ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַוגם

להכריח מׁשה ּבדברי ּכח היה ואּלּו יׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשל

יׂשראל ּבני ׁשהיּו ׁשּכן מּכל אליו לׁשמע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלפרעה

והּוא רּוח, ּבקצר היֹותם הגם אליו ְְְֱֲִֵֶַַָָֹׁשֹומעים

‰Ôאֹומרֹו ¯Ó‡Ïלהקׁשֹות ׁשּיׁש הגם ּפי' וגֹו' ְ≈…≈ְְְֲֵֵֶַַ

לאמר ּכן ּגם יׁש הלא וכּו' יׂשראל ּלבני ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָֹֹמה

ואֹומרֹו ּכּנזּכר. ההּוא הּבניא Ï¯Úלהכריע È�‡Â ְְְְְְִִַַַַַָָָ«¬ƒ¬«

ׂשפתים ערל הּוא ּכי עצרּיה ּבּה ועֹוד ּפי' ְְְֲֲִִִִֵַַָָָוגֹו'

וכל ׁשּליט העברים אלהי אם ּפרעה ְְְְֱִִִִֵַַַָָֹֹֹויאמר

זה ענין ּובער מׁשה, את רּפא לא לּמה ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹיכֹול

חסר להיֹותֹו מּיׂשראל ּפרעה יׁשּתּנה ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּגם

האמּונה להרחיק ינּסה ׁשהּוא ּבכל ְְְְֱֱִֶֶַַָָָָָהאמּונה

ח"ו. ְְִַָּולהכזיבּה

„BÚלֹו ׁשאמר ּבדבריו ה' ׁשּדקּדק לצד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָירצה

ׁשמֹות ט"ז)ּבפרׁשת ודּבר(ד' אהרן על ְְְֲִֶַַַָָֹ

אהרן אין ּכי למד אּתה מּכאן העם אל ל ְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹהּוא

ּתמצא וכן לפרעה, ולא העם אל אּלא לפה ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֹלֹו

הּכתּוב ל')ׁשאמר אל(ׁשם ראׁשֹונה ּבׁשליחּות ְִִִֶֶַַָָָָ

ּדּבר אׁשר הּדברים ּכל את אהרן וידּבר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהעם

ּובד מׁשה אל אמרה' לפרעה א')ּברם (ה' ְְְְֶֶַַַָָֹ

וטעם ידּבר, מׁשה ּכי מּוכח ּפרעה אל ְְְְִֵֶֶַַַַַָֹֹוּיאמרּו

ׁשנים ּכל מׁשּפט ּכן רּבים לׁשֹון וּיאמרּו ְְְְְִִִֵַַַַָֹאֹומרֹו

ׁשניהם ּכי יחׁשבּו מסּכים ואחד מדּבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאחד

ּדּבר אהרן זה לדר ּכל ּתאמר ואם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַֹֹּדּברּו,

הּכתּוב ׁשּדקּדק ּׁשראינּו מּמה הסּכים. ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּומׁשה

ּגם ּבדּיּוק אהרן וידּבר העם אל ּבדּבּור ְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹלֹומר

הּוא ודּבר אּלא אמר ׁשּלא מצינּו ה' ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּבדברי

לנּו, יצּדיקּו הּדברים ּכי יּגיד זה העם אל ְְְִִִִֶֶַַַָָָָל

ואני אֹומרֹו הּוא וחמר קל צד הכרעת זה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹּוכפי

ּבפרעה אּלא אינּה זֹו ּבחינה ּכי ׂשפתים. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹערל

אהרן ּכי העם אל ּכן ּׁשאין מה ידּבר מׁשה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכי

ּבער לֹומר ּדקּדק לזה ּכי ואּולי המדּבר. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָהּוא

ּתבת אמר‡ÈÏיׂשראל ּפרעה ּובערÈ�ÚÓLÈ ְִֵֵַָ≈«ְְֵֶַַָֹƒ¿»≈ƒ

מּפי אּלא מּמׁש מּפיו ׁשֹומעים אינם יׂשראל ְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָּכי

עצמֹו. מּמׁשה ׁשֹומע היה ּפרעה אבל ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹֹאהרן

:ּבסמּו קדֹוׁש אמרי להבין זה ּפרט ל ְְְְְְִִֵֶָָָָֹּוׁשמר

B‚Â'.יג) '‰ ¯a„ÈÂ'ה ּדּבר מה לדעת צרי «¿«≈¿ִִֵַַַָָ

אֹומרֹו ּכּונת לדעת צרי עֹוד ÌeˆÈÂלהם. ְִֶַַַַָָָָ«¿«≈

Ï‡ורז"ל פ"ז)וגֹו'. יׂשראל(שמו"ר ׁשּינהג ּדרׁשּו ∆ְְְְְִִֵֶַַַָָ

ּדר וזה ּבּמלכּות, ּכבֹוד ׁשּינהגּו וגם ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָּבנחת

לדברי עליֹון אל ּתׁשּובת היכן קׁשה עֹוד ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָּדרׁש.

ולּו הּנׁשמעת, טענה ׁשּטען ּגם ּומה ְְְֲִֶַַַַַַַָָׁשלּוחֹו,

לסּתר לֹו היה ק"ו, אינֹו וק"ו ׁשּטעה ְְְִִֵֶֶָָָָֹיהיה

והגם הּתׁשּובהּדבריו, העּדר ּכי לֹומר ׁשּנּוכל ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ

עם נכֹון, אינּנּו ּכי וחמר ּבקל ההכחׁשה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהיא

ּכן, לֹומר יכֹולין אנּו אין ּׁשּלפנינּו ּבּמה זה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכל

וידּבר זה ׁשאחר ּבּכתּוב אחת הערה ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּבהעיר

ּבני הן מׁשה ּׁשאמר ׁשּמה נאמר אם וגֹו' ְְִֵֵֶֶֶַַַָֹה'

לּמה ּכן אם עליֹון אל להׁשיבֹו חׁש לא ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹיׂשראל

ּבּפסּוק הּנאמרים ּדברים לדּבר ה' רצה ְְֱִִֵֶַַַָָָָָֹלא

עד ויצּום ׁשאמר הּלז הּצּואה ּגם וגֹו' ְְְֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָוידּבר

יׂשראל. ּבני הן לפניו מׁשה ּדּבר ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאחר

ÔÎ‡טענתֹו על להׁשיבֹו ּבא ּכי ּבעיני הּנכֹון »≈ְֲֲִִֵַַַַַָָָ

ּדבריו לׁשמע יׂשראל החׁשיבּוהּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ידּב מׁשה ּכי ּפרעה לצד ּכי לֹו לֹוועֹוד יׁש ר ְְְְִִֵֵֶַַַֹ

ּכמֹו ׂשפתים ערל היֹותֹו לצד ּופחיתּות ְְְְֱֲִִֵַַַָָּגרעֹון

זה על הּתׁשּובה ּובאה ‰'ׁשּפרׁשּתי, ¯a„ÈÂ ְְִֵֶֶַַַָָָ«¿«≈

Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ּבּׁשליחּות אֹותם הׁשוה ּפי' ∆∆¿∆«¬…ְְִִֵַָָ



x`e`לד zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k ipy meil inei xeriy

(àë):éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáe§¥−¦§¨®¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«

(áë):éøúñå ïôöìàå ìàLéî ìàéfò éðáe§¥−ª¦¥®¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«

(âë)Bì ïBLçð úBçà áãðénò-úa òáLéìà-úà ïøäà çwiå©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©©¦«¨¨²£¬©§−´
-úàå øæòìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà Bì ãìzå äMàì§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ§¤£¦½¤¤§¨¨−§¤

:øîúéà¦«¨¨«
i"yx£ÔBLÁ� ˙BÁ‡∑(רבה שמות קי. בתרא לבּדק(בבא צרי אּׁשה, הּנֹוׂשא למדנּו: .ּבאחיהמּכאן ¬«¿ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr e zegiy ihewl)

ּבאחיה לבּדק צריְך אּׁשה ׁשהּנֹוׂשא למדנּו כג)מּכאן ו, (ּבתמּכאן(רש"י ּדֹודתֹו" יֹוכבד את עמרם "וּיּקח ׁשּנאמר מּמה ולא - ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

קהתלוי נֹולדּואחֹות "היאְך ללּמד ּבאה ּפרׁשתנּו ּדהּנה, רש"י). ואהרן, ליחסמׁשה ּבא ש"ּדֹודתֹו" אפֹוא, ּומסּתּבר נתיחסּו", ּובמי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ואהרן מׁשה 'ּדֹודתֹו'את ועֹוד: זאת עמרם"). ("וּיּקח לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ולא קהת, ואחֹות לוי ּבת ׁשהיתה אּמם, מּצד ּגם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

את ליחס הּכתּוב ּכּונת אין ּכאן אְך יֹוכבד. ׁשל לאחיה לא אביו), ידי (על לעמרם הּקׁשר את ׁש"אחֹותּבנימדּגיׁש ּומסּתּבר אהרן, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

אהרן"). ("וּיּקח לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ּבא ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָֹנחׁשֹון"

(ãë)úçtLî älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®¥−¤¦§§¬Ÿ
:éçøwä©¨§¦«

(äë)äMàì Bì ìàéèet úBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øæòìàå§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³«¦¥Æ´§¦½̈
íiåìä úBáà éLàø älà ñçðét-úà Bì ãìzå©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬©«§¦¦−

:íúçtLîì§¦§§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡ÈËet ˙B�aÓ∑עגלים ׁשּפּטם יתרֹו, יֹוסףמּזרע ּומּזרע ּכוכבים, ּביצרֹולעבֹודת קט)ׁשּפטּפט .(ב"ב ƒ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(åë)eàéöBä íäì ýåýé øîà øLà äLîe ïøäà àeä¬©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹
:íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNé éða-úà¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ‡e‰∑"'ה אמר אׁשר ּומׁשה אהרן "הּוא לעמרם, יֹוכבד ׁשּילדה למעלה, ׁשהזּכרּו רבהאּלּו (שמות «¬……∆ְְְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
ּכאחדפ"א) ׁשּׁשקּולין ל לֹומר לאהרן, מׁשה ׁשּמקּדים מקֹומֹות ויׁש למׁשה אהרן ׁשּמקּדים מקֹומֹות יׁש ..ÏÚ ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ«

Ì˙B‡·ˆ∑,ּכמֹוּבצבאֹותם תחיה", חרּב "ועל אחת: אֹות ּבמקֹום אּלא ׁשאינֹו "על" יׁש לׁשבטיהם. צבאם ּכל ƒ¿»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.לג)ּבחרּב ּבחרּבכם(יחזקאל ּכמֹו חרּבכם", על החיים."עמדּתם אור ְְְְְְְְְְֲֶֶֶַַַַַ

(æë)-úà àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä íä¥À©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬¤
:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬¤−§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯a„Ó‰ Ì‰∑ׁשּקּימּו הם ׁשּנצטּוּו, Ô¯‰‡Â.הם ‰LÓ ‡e‰∑ועד מּתחּלה ּובצדקתם ּבׁשליחּותם הם ≈«¿«¿ƒ¿ְְִִֵֵֶֶַ…∆¿«¬…ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
החיים.סֹוף אור

È¯ÎÊÂ:כא ‚Ù�Â Á¯˜ ¯‰ˆÈ È�·e¿≈ƒ¿»…«»∆∆¿ƒ¿ƒ

È¯˙ÒÂ:כב ÔÙˆÏ‡Â Ï‡LÈÓ Ï‡ÈfÚ È�·e¿≈Àƒ≈ƒ»≈¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ

ÈnÚ�„·כג ˙a Ú·LÈÏ‡ ˙È Ô¯‰‡ ·ÈÒ�e¿ƒ«¬…»¡ƒ∆«««ƒ»»
·„� ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez�‡Ï dÏ ÔBLÁ�c d˙Á‡¬»≈¿«¿≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»»»

:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡ ˙È ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»∆¿»»¿»ƒ»»

‡ÔÈlכד ÛÒ‡È·‡Â ‰�˜Ï‡Â ¯Èq‡ Á¯˜ È�·e¿≈…««ƒ¿∆¿»»«¬ƒ»»ƒ≈
:Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«…«

Ï‡ÈËetכה ˙�aÓ dÏ ·ÈÒ� Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»««¬…¿ƒ≈ƒ¿«ƒ≈
ÈLÈ¯ ÔÈl‡ ÒÁ�Èt ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez�‡Ï dÏ≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»ƒ¿»ƒ≈≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÈÏ ˙‰·‡¬»«≈»≈¿«¿¬»¿

‡‰¯Ôכו ‡e‰e˜Èt‡ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ Èc ‰LÓe «¬……∆ƒ¬«¿»¿«ƒ
ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�a ˙È»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«

:ÔB‰ÈÏÈÁ≈≈

„ÌÈ¯ˆÓכז ‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚ ÔÈÏlÓc Ôep‡ƒ¿«¿ƒƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
‰LÓ ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ…∆

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

LÓe‰.כו) Ô¯‰‡ ‡e‰,ּבּפרׁשה המיחסים ּפי' «¬…∆ְִֵַַָָָָֻ

‰e‡ÈˆBהם Ì‰Ï '‰ ¯Ó‡ ¯L‡לצד ּפי' ֵ¬∆»«»∆ƒְֵַ

ּפרעה מלכי ׁשהם להֹוציא יכלת ּבידם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּיׁש

ׁשּפירׁשּתי ּכמֹו יׂשראל ּובני מצרים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמל

לזה ויצּום, ‡˙ּבּפסּוק e‡ÈˆB‰ Ì‰Ï '‰ ¯Ó‡ ְֵֶַַַָָ»«»∆ƒ∆

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�aיּכּוהּו הממאן וכל ¿≈ƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿«ƒְְֵַַָָ

ּכסילים. לגו ה' הכין אׁשר מּוסר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָּבׁשבט

‰B¯ÓB‡Â.ÌÈ¯a„Óכז) Ì‰הּגֹוזר ּכמל ּפי' ¿¿≈«¿«¿ƒְֵֵֶֶַ

עֹוד ּדבר. לעׂשֹות ׂשפתים ּבדבר עבּדֹו ְְְֲִִַַַַַָָָעל

הּכתּוב ׁשאמר ׁשּתמצא ׁשהגם להֹודיע ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָיכּון

ּכאׁשר ּדּבר אהרן ּגם ּכי ּתדע מׁשה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹׁשּידּבר

ה': ּדּבר ּביֹום ויהי ּבּפסּוק ְְֲִִֵֶַַָָאבאר

.Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡e‰ולזה הם, ׁשּׁשקּולים ּפי' ∆¿«¬…ְְִֵֵֶֶָ

אהרן, יקּדים ּופעם מׁשה יקּדים ְְֲִִֶַַַַַַַֹּפעם

יחיד לׁשֹון ׁשניהם על לֹומר יכֹול ְְִֵֵֶַַַָָָּומעּתה

ׁשאמר טעם ּכי ואּולי ואהרן. מׁשה ְְֲִֶֶַַַַַָֹהּוא

ׁשּבּדּבּור לצד המדּברים הם רּבים לׁשֹון ְְְְְִִִֵֶַַַַַָּבסמּו

ְִַיׁשּתּנּו:

`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k ipy meil inei xeriy

ß zah 'k ipy mei ß

(ãé)CBðç ìàøNé øëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ¦§¨¥À£³
:ïáeàø úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ§¥«

i"yx£Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯ ‰l‡∑התחיל ואהרן, מׁשה ּבׁשביל ואהרן מׁשה עד לוי ׁשל ׁשבטֹו ליחס ׁשהזקק מּתֹו ≈∆»≈≈¬…»ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹֻ
ּתֹולדֹותם ּדר ּבׁשעתליחסם הּללּו ׁשבטים לׁשלׁשה אביהם יעקב ׁשּקנטרם לפי ראיתי: ּגדֹולה (ּוּבפסיקּתא מראּובן. ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

הם) ׁשחׁשּובים לֹומר לבּדם, ּכאן ויחסם הּכתּוב חזר החיים.מֹותֹו, אור ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ

(åè)ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´§½Ÿ©§¨−
:ïBòîL úçtLî älà úéðòðkä-ïa¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«

(æè)éøøîe úä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§¨−§¨¦®
ìLe òáL éåì éiç éðLe:äðL úàîe íéL §¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â ÈÂÏ ÈiÁ È�Le∑הּׁשבטים מן ׁשאחד זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ּכּמה להֹודיע לוי? ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה ¿≈«≈≈ƒ¿ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשעּבּוד, היה לא א)קּים, ימים(לעיל הארי ולוי חדׁש", מל "וּיקם :ּכ ואחר אחיו", וכל יֹוסף "וּימת ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּכּלם .על ַָֻ

(æé):íúçtLîì éòîLå éðáì ïBLøâ éða§¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«

(çé)úä÷ éiç éðLe ìàéfòå ïBøáçå øäöéå íøîò úä÷ éðáe§¥´§½̈©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´§½̈
ìLìLe L:äðL úàîe íéL ¨¯§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â Ì¯ÓÚ ÈiÁ È�Le ˙‰˜ ÈiÁ È�Le∑ׁשאמר ׁשנה מאֹות ארּבע יׂשראל ּבני מֹוׁשב על למדים אנּו זה מחׁשּבֹון ¿≈«≈¿»¿≈«≈«¿»¿ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשנֹותיו ּכל חׁשב היה. מצרים מּיֹורדי קהת ׁשהרי יצחק, ׁשּנֹולד מּיֹום אּלא היּו, לבּדּה מצרים ּבארץ ׁשּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּכתּוב,

האבֹות ּבׁשני לּבנים נבלעים ׁשנים והרּבה ׁשנה. מאֹות ארּבע ּתמצאם לא מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם .ּוׁשנֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

(èé):íúãìúì éålä úçtLî älà éLeîe éìçî éøøî éðáe§¥¬§¨¦−©§¦´¦®¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−§«Ÿ§Ÿ¨«

(ë)Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé-úà íøîò çwiå©¦©̧©§¹̈¤¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½
ìLe òáL íøîò éiç éðLe äLî-úàå ïøäà-úàíéL ¤©«£−Ÿ§¤¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©§¦²

:äðL úàîe§©−¨¨«
i"yx£B˙„c „·ÎBÈ∑אבּוהי,אח קהתת אחֹות לוי, .ּבת ∆∆…»ְֲֲֲִִֵַַָ

¯‡Ô·eיד È�a ÔB‰˙‰·‡ ˙È· ÈLÈ¯ ÔÈl‡ƒ≈≈≈≈¬»»¿¿≈¿≈
ÈÓ¯ÎÂ ÔB¯ˆÁ ‡elÙe CB�Á Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈¬«∆¿¿«¿ƒ

:Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈

ÔÈÎÈÂטו „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È�·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ‡˙È�Ú�k ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»ƒ≈«¿¬«

:ÔBÚÓLƒ¿

ÔBL¯bטז ÔB‰˙„Ïe˙Ï ÈÂÏ È�a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈ƒ¿¿»¿≈¿
ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ÈÂÏ ÈiÁ È�Le È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ¿≈«≈≈ƒ¿»¿»ƒ

:ÔÈ�L Ú·Le¿«¿ƒ

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ:יז ÈÚÓLÂ È�·Ï ÔBL¯‚ È�a¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¬»¿

Ï‡ÈfÚÂיח ÔB¯·ÁÂ ¯‰ˆÈÂ Ì¯ÓÚ ˙‰˜ È�·e¿≈¿»«¿»¿ƒ¿»¿∆¿¿Àƒ≈
:ÔÈ�L ˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙‰˜ ÈiÁ È�Le¿≈«≈¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÂÏיט ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÈLeÓe ÈÏÁÓ È¯¯Ó È�·e¿≈¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈«¿¬«≈ƒ
:ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿»¿

dÏכ È‰e·‡ ˙Á‡ „·ÎBÈ ˙È Ì¯ÓÚ ·ÈÒ�e¿ƒ«¿»»∆∆¬«¬ƒ≈
È�Le ‰LÓ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez�‡Ï¿ƒ¿ƒƒ«≈»«¬…¿»…∆¿≈

:ÔÈ�L Ú·Le ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì¯ÓÚ ÈiÁ«≈«¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשוים ׁשניהם ּכי לפרעה ּגם אהרן ידּבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּובזה

להם לׁשמע נחׁשבים יהיּו ׁשּלא ּולצד ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּבּדבר,

ועלÌeˆÈÂאמר יׂשראל ּבני על המליכם ּפי' ַָ«¿«≈ְְְְִִִֵֵֵַַָָ

ּדר על י"ג)ּפרעה ּומעּתה(ש"א לנגיד ה' ויצּוהּו ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ואמר ּפרעה ועל יׂשראל על מֹוראם ÈˆB‰Ï‡הּנה ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ¿ƒ

ּבחינת ה' להם הקנה זה ּפרט לסּבת ּפי' ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָוגֹו'

ועל לצאת ימאנּו לבל יׂשראל על ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָהּמלכּות

למד אּתה ּומּכאן ידם. על יעּכב לבל ְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹּפרעה

יׂשראל ּבאיׁש לרּדֹות ּולאהרן למׁשה רׁשּות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹׁשּיׁש

מׁשה נתּכּון לזה ּכי ואּולי לצאת. ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהממאן

רצּו לא ּפי' אלי ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני ְְְְְִֵֵֵֵַָָָֹֹּבאֹומרֹו

ּבמקֹומנּו עמרם ּבן לנּו ינּוח אמרּו ּכי ְְְִִֵֵֶַַָָָָָלצאת

עליהם למלכים האחים את ה' המלי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָלזה

יׂשראל ּבני הן טענת לּה ּפרחה ּומעּתה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָּכּנזּכר,

ועל עליהם מלכּות מֹורא והלאה מעּתה ּכי ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָוגֹו'

ּוכמֹו עבּדֹו אל ּכדּבר אליו מׁשה וידּבר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹּפרעה

נכֹון: על הּדברים נתיּׁשבּו ּובזה היה, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּכן

B‚Â'.יד) ÈL‡¯ ‰l‡מסּפר ׁשהעלה טעם ≈∆»≈¿ְֱִֶֶַַַָ

ּׁשּפרׁשּתי מה לפי מׁשה, עד יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָּבני

אֹותם יחס יׂשראל על ׁשהמליכם ְְְִִִִֵֵֶַָָָָּבסמּו

אּלא יׂשראל על מעמידין אין ּכי לֹומר ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּכתּוב

הּכתּוב אֹותם יחס לא ולזה יעקב, עד ְְֲִֵֶַַַַָָָָֹֹֻהמיחס

יׂשראל ּבני הן מׁשה מאמר אחר אּלא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹקדם

ונכֹון: אֹותם ׁשהמלי ויצּום אליו ה' ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּותׁשּובת
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(àë):éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáe§¥−¦§¨®¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«

(áë):éøúñå ïôöìàå ìàLéî ìàéfò éðáe§¥−ª¦¥®¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«

(âë)Bì ïBLçð úBçà áãðénò-úa òáLéìà-úà ïøäà çwiå©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©©¦«¨¨²£¬©§−´
-úàå øæòìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà Bì ãìzå äMàì§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ§¤£¦½¤¤§¨¨−§¤

:øîúéà¦«¨¨«
i"yx£ÔBLÁ� ˙BÁ‡∑(רבה שמות קי. בתרא לבּדק(בבא צרי אּׁשה, הּנֹוׂשא למדנּו: .ּבאחיהמּכאן ¬«¿ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr e zegiy ihewl)

ּבאחיה לבּדק צריְך אּׁשה ׁשהּנֹוׂשא למדנּו כג)מּכאן ו, (ּבתמּכאן(רש"י ּדֹודתֹו" יֹוכבד את עמרם "וּיּקח ׁשּנאמר מּמה ולא - ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

קהתלוי נֹולדּואחֹות "היאְך ללּמד ּבאה ּפרׁשתנּו ּדהּנה, רש"י). ואהרן, ליחסמׁשה ּבא ש"ּדֹודתֹו" אפֹוא, ּומסּתּבר נתיחסּו", ּובמי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ואהרן מׁשה 'ּדֹודתֹו'את ועֹוד: זאת עמרם"). ("וּיּקח לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ולא קהת, ואחֹות לוי ּבת ׁשהיתה אּמם, מּצד ּגם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

את ליחס הּכתּוב ּכּונת אין ּכאן אְך יֹוכבד. ׁשל לאחיה לא אביו), ידי (על לעמרם הּקׁשר את ׁש"אחֹותּבנימדּגיׁש ּומסּתּבר אהרן, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

אהרן"). ("וּיּקח לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ּבא ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָֹנחׁשֹון"

(ãë)úçtLî älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®¥−¤¦§§¬Ÿ
:éçøwä©¨§¦«

(äë)äMàì Bì ìàéèet úBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øæòìàå§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³«¦¥Æ´§¦½̈
íiåìä úBáà éLàø älà ñçðét-úà Bì ãìzå©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬©«§¦¦−

:íúçtLîì§¦§§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡ÈËet ˙B�aÓ∑עגלים ׁשּפּטם יתרֹו, יֹוסףמּזרע ּומּזרע ּכוכבים, ּביצרֹולעבֹודת קט)ׁשּפטּפט .(ב"ב ƒ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(åë)eàéöBä íäì ýåýé øîà øLà äLîe ïøäà àeä¬©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹
:íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNé éða-úà¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ‡e‰∑"'ה אמר אׁשר ּומׁשה אהרן "הּוא לעמרם, יֹוכבד ׁשּילדה למעלה, ׁשהזּכרּו רבהאּלּו (שמות «¬……∆ְְְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
ּכאחדפ"א) ׁשּׁשקּולין ל לֹומר לאהרן, מׁשה ׁשּמקּדים מקֹומֹות ויׁש למׁשה אהרן ׁשּמקּדים מקֹומֹות יׁש ..ÏÚ ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ«

Ì˙B‡·ˆ∑,ּכמֹוּבצבאֹותם תחיה", חרּב "ועל אחת: אֹות ּבמקֹום אּלא ׁשאינֹו "על" יׁש לׁשבטיהם. צבאם ּכל ƒ¿»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.לג)ּבחרּב ּבחרּבכם(יחזקאל ּכמֹו חרּבכם", על החיים."עמדּתם אור ְְְְְְְְְְֲֶֶֶַַַַַ

(æë)-úà àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä íä¥À©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬¤
:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬¤−§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯a„Ó‰ Ì‰∑ׁשּקּימּו הם ׁשּנצטּוּו, Ô¯‰‡Â.הם ‰LÓ ‡e‰∑ועד מּתחּלה ּובצדקתם ּבׁשליחּותם הם ≈«¿«¿ƒ¿ְְִִֵֵֶֶַ…∆¿«¬…ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
החיים.סֹוף אור

È¯ÎÊÂ:כא ‚Ù�Â Á¯˜ ¯‰ˆÈ È�·e¿≈ƒ¿»…«»∆∆¿ƒ¿ƒ

È¯˙ÒÂ:כב ÔÙˆÏ‡Â Ï‡LÈÓ Ï‡ÈfÚ È�·e¿≈Àƒ≈ƒ»≈¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ

ÈnÚ�„·כג ˙a Ú·LÈÏ‡ ˙È Ô¯‰‡ ·ÈÒ�e¿ƒ«¬…»¡ƒ∆«««ƒ»»
·„� ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez�‡Ï dÏ ÔBLÁ�c d˙Á‡¬»≈¿«¿≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»»»

:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡ ˙È ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»∆¿»»¿»ƒ»»

‡ÔÈlכד ÛÒ‡È·‡Â ‰�˜Ï‡Â ¯Èq‡ Á¯˜ È�·e¿≈…««ƒ¿∆¿»»«¬ƒ»»ƒ≈
:Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«…«

Ï‡ÈËetכה ˙�aÓ dÏ ·ÈÒ� Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»««¬…¿ƒ≈ƒ¿«ƒ≈
ÈLÈ¯ ÔÈl‡ ÒÁ�Èt ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez�‡Ï dÏ≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»ƒ¿»ƒ≈≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÈÏ ˙‰·‡¬»«≈»≈¿«¿¬»¿

‡‰¯Ôכו ‡e‰e˜Èt‡ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ Èc ‰LÓe «¬……∆ƒ¬«¿»¿«ƒ
ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�a ˙È»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«

:ÔB‰ÈÏÈÁ≈≈

„ÌÈ¯ˆÓכז ‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚ ÔÈÏlÓc Ôep‡ƒ¿«¿ƒƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
‰LÓ ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ…∆

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

LÓe‰.כו) Ô¯‰‡ ‡e‰,ּבּפרׁשה המיחסים ּפי' «¬…∆ְִֵַַָָָָֻ

‰e‡ÈˆBהם Ì‰Ï '‰ ¯Ó‡ ¯L‡לצד ּפי' ֵ¬∆»«»∆ƒְֵַ

ּפרעה מלכי ׁשהם להֹוציא יכלת ּבידם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּיׁש

ׁשּפירׁשּתי ּכמֹו יׂשראל ּובני מצרים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמל

לזה ויצּום, ‡˙ּבּפסּוק e‡ÈˆB‰ Ì‰Ï '‰ ¯Ó‡ ְֵֶַַַָָ»«»∆ƒ∆

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�aיּכּוהּו הממאן וכל ¿≈ƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿«ƒְְֵַַָָ

ּכסילים. לגו ה' הכין אׁשר מּוסר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָּבׁשבט

‰B¯ÓB‡Â.ÌÈ¯a„Óכז) Ì‰הּגֹוזר ּכמל ּפי' ¿¿≈«¿«¿ƒְֵֵֶֶַ

עֹוד ּדבר. לעׂשֹות ׂשפתים ּבדבר עבּדֹו ְְְֲִִַַַַַָָָעל

הּכתּוב ׁשאמר ׁשּתמצא ׁשהגם להֹודיע ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָיכּון

ּכאׁשר ּדּבר אהרן ּגם ּכי ּתדע מׁשה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹׁשּידּבר

ה': ּדּבר ּביֹום ויהי ּבּפסּוק ְְֲִִֵֶַַָָאבאר

.Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡e‰ולזה הם, ׁשּׁשקּולים ּפי' ∆¿«¬…ְְִֵֵֶֶָ

אהרן, יקּדים ּופעם מׁשה יקּדים ְְֲִִֶַַַַַַַֹּפעם

יחיד לׁשֹון ׁשניהם על לֹומר יכֹול ְְִֵֵֶַַַָָָּומעּתה

ׁשאמר טעם ּכי ואּולי ואהרן. מׁשה ְְֲִֶֶַַַַַָֹהּוא

ׁשּבּדּבּור לצד המדּברים הם רּבים לׁשֹון ְְְְְִִִֵֶַַַַַָּבסמּו

ְִַיׁשּתּנּו:
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i"yx£¯a„˙ ‰z‡∑אחת ּפרעהּפעם ּבאזני ויטעימּנּו ימליצּנּו אחי ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות .ּכל «»¿«≈ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr fh zegiy ihewl)

ּפרעה ּבאזני ויטעימּנּו ב)ימליצּנּו ז, אהרןימליצּנּו(רש"י הצרְך ולכן מּפי"), ׁשּׁשמעּת ("ּכפי הּקדׁש ּבלׁשֹון לפרעה ּדּבר מׁשה – ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹֻ

"הּמתרּגם". רׁש"י: ּופרׁש ּבינֹותם", הּמליץ "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו מצרי. ללׁשֹון הּדברים את עליטעימּנּולתרּגם היה לכְך ּבנֹוסף – ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

"יּכנסּו רׁש"י: ּופרׁש אדֹוני", "ּבאזני ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבאזניו. ויּכנסּו ּפרעה אצל ׁשּיתקּבלּו ּכְך מׁשה ּדברי את ּולהטעים להסּביר ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאהרן

ּבאזניָך". ְְְֶַָָּדברי

(â)-úàå éúúà-úà éúéaøäå äòøt áì-úà äL÷à éðàå©«£¦¬©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²§¤
:íéøöî õøàa éúôBî«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰L˜‡ È�‡Â∑,ּכנגּדי והתריס ׁשהרׁשיע ׁשלםמאחר לב לתת ּכֹוכבים עֹובדי ּבאּמֹות רּוח נחת ׁשאין לפני וגלּוי «¬ƒ«¿∆ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
אֹותֹותי ּבֹו הרּבֹות למען לּבֹו ׁשּיתקּׁשה לי טֹוב מביאלׁשּוב, הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מּדתֹו וכן גבּורתי. את ותּכירּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: וייראּו, יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּכֹוכבים, עֹובדי האּומות על ג)ּפרענּות וגֹו'".(צפניה ּפּנֹותם נׁשּמּו ּגֹוים "הכרּתי ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ּפרעה", לב את ה' "ויחּזק נאמר: לא הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבחמׁש כן ּפי על ואף מּוסר", ּתקחי אֹותי ּתיראי א ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ"אמרּתי
ּפרׁשת ּוכדלעיל ּביד ׂשמּתי עד לׁשּוב" ּבלכּת" הּמתחיל: ּדּבּור ּכאן ׁשּגֹורס ּברא"ם (ועּין ּפרעה". לב "וּיחזק ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹאּלא,

ׁשם) עּין לׁשּוב", ּבלכּת" ּבפסּוק: .ׁשמֹות ְְְְְֵֶַָָָ

(ã)íéøöîa éãé-úà ézúðå äòøt íëìà òîLé-àìå§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦
íéøöî õøàî ìàøNé-éðá énò-úà éúàáö-úà éúàöBäå§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦

:íéìãb íéèôLaהחיים אור ¦§¨¦−§Ÿ¦«

(ä)íéøöî-ìò éãé-úà éúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬¤¨¦−©¦§¨®¦
:íëBzî ìàøNé-éða-úà éúàöBäå§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−¦¨«

i"yx£È„È ּבהם∑‡˙ להּכֹות מּמׁש, .יד ∆»ƒְֶַַָָָ

(å)ïk íúà ýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ¨−¥¬
:eNòהחיים אור ¨«

È˙ג È˙ÈbÒ‡Â ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈL˜‡ ‡�‡Â«¬»«¿≈»ƒ»¿«¿…¿«¿≈ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙBÓ ˙ÈÂ È˙Â˙‡«¿»«¿»¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÁÓ˙ד ˙È Ôz‡Â ‰Ú¯t ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡ÏÂ¿»¿«≈ƒ¿«¿…¿∆≈»»«
È�· ÈnÚ ˙È ÈÏÈÁ ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓa Èz¯·b¿À¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈»≈ƒ»«ƒ¿≈
:ÔÈ·¯·¯ ÔÈ�È„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ

È˙ה ÌÈ¯‡ „k ÈÈ ‡�‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬≈¬»¿»«»≈»
È�a ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ Èz¯·b ˙ÁÓ»«¿À¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈»¿≈

:ÔB‰È�ÈaÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈≈

Ôkו ÔB‰˙È ÈÈ „ÈwÙ„ ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»»¿≈
:e„·Ú¬»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÚÓLÈ.ד) ‡ÏÂאקׁשה ואני ׁשאמר אחר קׁשה ¿…ƒ¿«ְֲִֶֶֶַַַַַָָ

צרי עֹוד יׁשמע. ולא לֹומר ּמקֹום ְְִִַַַָָֹמה

ּבכלל ׁשאינּה חדׁשה זֹו יד ּנתינת מה ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָלדעת

הא ּומֹופתים ּבהקׁשאתאֹותֹות למעלה מּורים ְְְְְֲִִַַַָָָ

ּבּכתּוב. לדקּדק יׁש עֹוד ְְִֵֵַַָלּבֹו.

ÔÎ‡אמר ּבתחּלה הּוא הּכתּוב È�‡Âּכּונת »≈ְִִַַַַָָָָ«¬ƒ

‰L˜‡ׁשאחר עֹוד ּומֹודיע והרּביתי וגֹו' «¿∆ְְְִִִֵֶַַַ

על הרׁשע ּפרעה יֹוסיף הּמֹופתים ְְְִִֶֶַַַַָָָֹׁשּירּבה

עֹוד הּׁשליחּות לׁשמע ירצה ולא ּפׁשע ְְְְִִִֶֶַַַַָֹֹחּטאתֹו

ּדכתיב היה וכן אליו, אתכם ּכׁשאׁשלח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּכם

כ"ח) י' ּומֹודיע(לקּמן וגֹו', ּפני ראֹות ּתסף אל ְְְִֶַַַַָָֹ

ּכי ּגבּולֹו הּוא אז ּכן ּבעׂשֹותֹו ּכי למׁשה ְְֲִִֵֶַָה'

על ּבכֹורֹות מּכת ּפי' ידֹו ה' יּתן ּומּיד ְִִֵֵֵֶַַַָָּתכף

אֹומרֹו כ"א)ּדר בידֹו.(דהי"א ׁשלּופה וחרּבֹו ְְְְְֶֶַָָ

אליו ּבכּנּוי È„Èואמר זֹו‡˙ מּכה ּכי לֹומר ְְִֵַָָ∆»ƒִַַָ

ז"ל ּכאֹומרם ּכביכֹול מּמׁש ּבידֹו ה' ְְְְֲִֶַַָָָָָיעׂשּנה

ּבא) ולא(מכילּתא ׂשרף ולא מלא ולא אני ְְְְְְֲִִַָָָָֹֹֹֹ

ּובאמצעּות וכּו', ּבכבֹודֹו הקב"ה אּלא ְְְְִִֶֶַַָָָׁשליח

ורמז צבאֹותי. את אֹוציא ּומּיד ּתכף זֹו ְְִִִֵֶֶַַַָָָמּכה

ׁשפטים ּבאלהיהם ּׁשעׂשה מה על ּכן ְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּגם

ּכּידּוע: ּבכֹורֹות ּבמּכת ְְְִַַַַָּגדֹולים

‰Ê·eּכׁשאמר ׁשם מׁשה ּבמאמר ּדעּתי נחה »∆ְְְֲִֶֶַַַַָָָָ

ּדּברּת ּכן הׁשיבֹו וגֹו' ּתסף אל ּפרעה ְְְִִֵֵֶַַַָֹֹלֹו

מי על רּבנּו מׁשה על וקׁשה וגֹו', אסיף ְְִִֵֶֶַַַָֹֹלא

לֹו יאמר ואם וגֹו' אסיף לא לֹומר ְְִִַַַָֹֹֹסמ

ּיענה, מה אחרת ּפעם ּפרעה אל ל ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹאלהינּו

אמר ה' ּכי לׁשבח טעמֹו ּׁשּפרׁשנּו מה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּולפי

ׁשמיעת מאּון למדרגת ּכׁשּיּגיע ּכי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָאליו

ידֹו ה' לנטֹות ּגזרתֹו סֹוף הּוא זה ְְְִִֵֵֶֶָָּדבריהם

וגֹו' ּתסף אל לֹו ּכׁשאמר לזה ּולהֹוציא, ְְְְִֶֶֶַַָָֹוגֹו'

מהם עֹוד יׁשמע ׁשּלא הּׁשמיעה ׁשלל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהרי

על אסר ּפניהם ראֹות ואפי' וגדֹול קטן ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָּדבר

לא ּדּברּת ּכן אליו אמר ּתכף לזה ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעצמֹו

ּדבר אזנ ּתׁשמענה עֹוד אּלא וגֹו', ְְְְְִִֶַָָָָָֹאסיף

ּכבר ּבכֹורֹות מּכת ׁשל זה ודבר וגֹו', ְְְְֶֶַַַָָָָעּתה

ׁשמֹות ּבפרׁשת ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו ה' ְְְְִִֵֵֶַַָָהֹודיעהּו

כב)ּבּפסּוק יׂשראל(ד בכרי ּבני ה' אמר ּכה ְְְִִִֵַַָָָֹֹ

מּׁשם :ּדרׁשֹו ְִָָ

.'B‚Â ÈnÚ ˙‡ È˙B‡·ˆ ˙‡ È˙‡ˆB‰Âצרי ¿≈ƒ∆ƒ¿«∆«ƒ¿ִָ

הם ואם הּצבאֹות, הם מי ְְִִֵֵַַַָָלדעת

ּבני עּמי צבאֹות את לֹומר לֹו היה ְְְִִִֵֵֶַַָָָיׂשראל

הפלגת ּבּתֹורה לרׁשם ה' יכּון ּכי ואּולי ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹיׂשראל.

לֹו מיחדים צבאֹות לֹו אין ּכי אצלֹו ְְְֲִִֵֵֶַָָָֻמעלתנּו

עּמי צבאֹות את אֹומר היה אם ולזה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּכיׂשראל,

הרּבה לֹו יׁש ה' ּכי לֹומר מקֹום היה ְְִֵֵַַָָָוגֹו'

אמר לזה מהם, אחד וזה צבאֹות ‡˙צבאי ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָ∆

È˙B‡·ˆלֹומר צר ואין הרׁשּומים לֹומר סתם ƒ¿«ְְִֵֶַַַָָֹ

הּוא אחד ה' צבאֹות ּבאֹומר ּכי ּפלֹוני ְְְְִִִֶֶָָָצבא

הּוא ואיזה זה הּוא מי אמר ּכ ואחר ְְְִֵֶֶַַַַָָָֻהמיחד,

,Ï‡¯NÈ È�a ÈnÚ ˙‡ּדר על הּכתּוב ויתּבאר ∆«ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְִֵֶֶַַָָ

הּפרט אּלא צבאֹותי ּבכלל אין ּופרט ְְְְְִִֵֶַַַָָָָּכלל

ּבכּנּוי יּקרא לא ּומעּתה יׂשראל, ּבני ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹׁשהם

והמעּלים: המרֹוממים יׂשראל אּלא ה' ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻצבאֹות

eNÚ.ו) Ôk 'B‚Â ‰LÓ NÚiÂלדקּדק צרי «««∆¿≈»ְְִֵַָ

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k iyily meil inei xeriy

(çë):íéøöî õøàa äLî-ìà ýåýé øac íBéa éäéå©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£'B‚Â ¯ac ÌBÈa È‰ÈÂ∑ׁשּלאחריומחּבר החיים.לּמקרא אור «¿ƒ¿ƒ∆¿ְְְֲִֶַַָָָֻ

ß zah `"k iyily mei ß

(èë)-ìà øac ýåýé éðà øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®©¥À¤
éìà øác éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt:E ©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−Ÿ¥¬¥¤«

i"yx£'‰ ¯a„ÈÂ∑הענין ׁשהפסיק מּתֹו אּלא מצרים", מל ּפרעה אל ּדּבר "ּבא למעלה: האמּור עצמֹו הּדּבּור הּוא «¿«≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבֹו להתחיל עליו הענין חזר ליחסם, ‰'.ּכדי È�‡∑ׁשליחּותי ּדברי ּולקּים לׁשלח אני .ּכדאי ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָ¬ƒְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָ

(ì)éàå íéúôN ìøò éðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiåC ©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ£©´§¨©½¦§¥¾
:äòøt éìà òîLé¦§©¬¥©−©§«Ÿ

i"yx£'‰ È�ÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,"אלי ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני "הן למעלה: ׁשאמר האמירה ּכיוןהיא ּכאן, הּכתּוב וׁשנה «…∆…∆ƒ¿≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
הראׁשֹונֹות על נחזר האֹומר: ּכאדם הּׁשּטה, היא וכ הענין, .ׁשהפסיק ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ

æ(à)ézúð äàø äLî-ìà ýåýé øîàiåäòøôì íéäìû E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−§©§®Ÿ
éçà ïøäàå:Eàéáð äéäé E §©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«

i"yx£‰Ú¯ÙÏ ÌÈ‰Ï‡ EÈz˙�∑ויּסּורין ּבמּכֹות לרּדֹותֹו ורֹודה �·E‡È.ׁשֹופט ‰È‰È∑וכן .מתרּגמנ יהי ּכתרּגּומֹו: ¿«ƒ¡…ƒ¿«¿…ְְְְִִִֵֶַƒ¿∆¿ƒ∆ְְְְְְְֵֵַָָֻ
מּגזרת והּוא ּתֹוכחֹות, ּדברי לעם ּומׁשמיע הּמכריז אדם נבּואה, לׁשֹון נז)ּכל ׂשפתים",(ישעיה י)"ניב חכמה",(משלי "ינּוב ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּדׁשמּואל מהתנּבאֹות" י)"ויכל פרעדיג"ר(סימן לֹו קֹוראין ּובלע"ז ,. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַ

(á)éçà ïøäàå jeöà øLà-ìk úà øaãú äzàøaãé E ©¨´§©¥½¥−¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ§©¥´
:Böøàî ìàøNé-éða-úà çlLå äòøt-ìà¤©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«

Ú¯‡a‡כח ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

ÏlÓכט ÈÈ ‡�‡ ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«¬»¿»«≈
‡�‡ Èc Ïk ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¬»

:CnÚ ÏÈlÓÓ¿«≈ƒ»

ÏÏÓÓל ¯ÈwÈ ‡�‡ ‡‰ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»«ƒ«¿»
:‰Ú¯t ÈpÓ Ïa˜È ÔÈcÎ‡Â¿∆¿≈¿«≈ƒƒ«¿…

Ú¯ÙÏ‰א ·¯ C˙ÈpÓ ÈÊÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈«≈»«¿«¿…
:C�Ób¯˙Ó È‰È CeÁ‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…»¿≈¿À¿¿»»

‡CeÁב Ô¯‰‡Â Cp„wÙ‡ Èc Ïk ˙È ÏlÓz z‡«¿¿«≈»»ƒ¬«¿ƒ»¿«¬…»
Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÁlLÈÂ ‰Ú¯t ÌÚ ÏlÓÈ¿«≈ƒ«¿…ƒ««»¿≈ƒ¿»≈

:dÚ¯‡Ó≈«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כח) '‰ ¯ac ÌBÈa È‰ÈÂּׁשאּתה מה ּפי' «¿ƒ¿ƒ∆¿ֵֶַַָ

ּפרטי ּבכל למׁשה אהרן ׁשוה ּכי ְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹרֹואה

לצד היה זה ac¯ּדבר ¯L‡ ÌBÈa Èk'וגֹו ְֶַָָָָƒ¿¬∆ƒ∆ְ

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡aׁשהיה ראׁשֹון ּדּבּור לׁשלל ּפי' ¿∆∆ƒ¿»ƒְִִִֵֶָָֹ

ה' לֹו ׁשאמר י"ד)ּבּמדּבר ד' אהרן(לעיל הלא ְְֲֲִֵֶַַַָָֹֹ

הּכתּוב הׁשוה לא עדין ׁשם ּכי וגֹו', ְְֲִִִִַַָָָָֹאחי

ׁשּדּבר עד זֹו מצוה ּבׁשליחּות למׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹאהרן

אֹומרֹו והּוא מצרים, ּבארץ מׁשה עם ÌBÈaה' ְְְְִִִֶֶֶַ¿

¯ac'וגֹו,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡aלֹומר הּכתּוב וחזר ƒ∆ְ¿∆∆ƒ¿»ƒְַַַָָ

מצרים, ּבארץ מׁשה עם ה' ׁשּדּבר הּדּבּור ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹאפן

אֹומרֹו ‡�Èוהּוא ¯Ó‡Ï ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ ְְ«¿«≈∆∆≈…¬ƒ

‰Ú¯t Ï‡ ¯ac ׁשּדקּדק‰' לאמר ּפי' וגֹו' «≈∆«¿…ְְִֵֵֵֶֹ

על ׁשּתסמ ּבזה והּכּונה ה', אני לֹו ְְֲִִֶֶַַַַָָָֹלֹומר

ּבעצמ אּתה ּותדּבר ּבׁשליחּותי ותל ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָּדברי,

זה ׁשּדּבּור ותמצא וגֹו', אׁשר ּכל ּפרעה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָֹאל

ּדכתיב מצרים ּבארץ היה ה' אני (ריׁשׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

זֹו) ּבמצריםּפרׁשה היה זה ה' אני אליו וּיאמר ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

לא ּפרעה אל וידּבר הּוא ׁשּיל לֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹואמר

הּנה אהרן עּמֹו ה' ׁשּתף ׁשּכבר והגם ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹאהרן,

אל ידּבר ׁשאהרן ּבמקֹומֹו ׁשם היטב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּבארּתי

אבל מׁשההעם ׁשּידּבר חפץ ה' עדין לפרעה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּבאֹומרֹו אֹותֹו ‰'ורּצה È�‡לׁשּום ּתחּוׁש ולא ְְְִָ¬ƒְְָֹ

וטען וחזר ּכן לעׂשֹות מׁשה רצה ולא ‰Ôּדבר ְְְֲֵֶַַַָָָָָָֹ≈

,‰Ú¯t È�ÚÓLÈ CÈ‡Â ÌÈ˙ÙN Ï¯Ú È�‡הּנה ¬ƒ¬«¿»«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿…ִֵ

היתה ׂשפתים ערל ׁשּטענת לֹומר הּכתּוב ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָּדקּדק

עּתה עד מדּבר אינֹו ׁשאהרן לצד ּפרעה ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָֹֹלצד

למׁשה ה' אמר אז ׁשּכתבנּו, ּוכמֹו לעם ְְְֶֶֶַַָָָָָָאּלא

Ú¯t‰וגֹו'¯‡‰ Ï‡ ¯a„È EÈÁ‡ Ô¯‰‡Âּגם ּפי' ¿≈ְ¿«¬…»ƒ¿«≈∆«¿…ֵַ

ּומׁשה אהרן הׁשוּו ּומעּתה העם, מּלבד ְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹֻלפרעה

למׁשה ה' אמר ׁשּלא ּתמצא ולזה זֹו, ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹּבמצוה

ההכנֹות ּכל את אהרן עּמֹו ּכׁשּׁשּתף ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּמדּבר

הם ּכי לאֹות ל והיה ּכאן האמּורים ְְְֲִִֵֵָָָָָהאּלּו

האמּור: מּטעם ּכּנזּכר חדׁשים ְְֲִִִִַַַַָָָָּדברים

‰p‰Âׁשּלא הּדבר על ה' הקּפיד ּכי ה' הראנּו ¿ƒ≈ְְִִִֶֶַַָָָֹ

עם ה' הׁשּתּדל ּכ ׁשּכל מׁשה ְֲִִֵֶֶַָָָעׂשאֹו

אמר לזה ּכי ואּולי הּכל. הּוא לעׂשֹות ְֲִֶֶַַַַָָֹמׁשה

ּכיÈ‰ÈÂהּכתּוב יּגיד הענין ּכי צער לׁשֹון ַָ«¿ƒְְִִִִַַַָָ

והראיה הּכל, מׁשה עׂשה אם היה ּגדֹול ְְְִִֶַָָָָָָָָֹיתרֹון

על ויהי אמר זה ּוכפי עּמֹו, ה' ְְְְִִִִֵֶַַַַָמהׁשּתּדלּות

הּיתרֹון. ְְִֶַחסרֹון

¯LÙ‡Âלכּתב הּפרׁשּיֹות מסּדר נתּכּון לזה ּכי ¿∆¿»ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ

זה ÌBÈaּפסּוק È‰ÈÂׁשּקדמה ּבּפרׁשה ֶָ«¿ƒ¿ְֶַָָָָָ

ּכמֹו ּׁשּלמּטה מה עם הּוא נקׁשר האמת ְְְְֱִִִֶֶַַָָָּוכפי

הרמּוז הּצער ּכי לֹומר נתּכּון אּלא ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּפרׁשנּו,

ּבׁשניהם הּמצוה עׂשֹות על היא ויהי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּבתבת

לבּדֹו זֹו מצוה עֹוׂשה מׁשה היה אם ואּולי ְְְִִֶֶַַַַָָָיחד.

היּו ולא לארץ נכנס והיה ּכחֹו מתחּזק ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹהיה

אם ּגם ּבּמדּבר, יׂשראל על הרּפּתקי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָעֹוברים

והיה הּבחירה ּבית ּבֹונה היה לארץ נכנס ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָהיה

חסרֹון ׁשּבׁשביל אפׁשר אֹו הּימים. ּכל ְְְִִִֵֶֶֶַָָָעֹומד

צער. לׁשֹון אמר ְֶַַַָמׁשה

„BÚהאמּור ּכל ּכי לֹומר הּסדר מהפסיק ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָיכּון

וגֹו' המדּברים הם וגֹו' ה' אמר אׁשר ְְְְֲִֵֵֶַַַָהם

ּביֹום היה זה יחד ׁשניהם ּבּמצוה ׁשוים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהם

לכן קדם אבל וגֹו', מצרים ּבארץ ה' ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָֹּדּבר

ׁשוים היּו לא וגֹו' אהרן הלא ה' ׁשאמר ְֲֲֲִֶַַַָָָֹֹֹהגם

הּׁשליחּות ּכל עֹוׂשה היה הּוא מׁשה ּכי ְְִִִֶֶַַָָָָּבּמצוה

הּוא לבד ׁשאהרן עּתה ּכן ּׁשאין מה ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָֹֹלפרעה

ּכאֹומרֹו ּפרעה אל �·E‡Èידּבר ‰È‰È'וגֹו¯a„È ְְְְֵֶַַֹƒ¿∆¿ƒ∆ְ¿«≈

:‰Ú¯t Ï‡∆«¿…



לז `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k iyily meil inei xeriy

i"yx£¯a„˙ ‰z‡∑אחת ּפרעהּפעם ּבאזני ויטעימּנּו ימליצּנּו אחי ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות .ּכל «»¿«≈ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr fh zegiy ihewl)

ּפרעה ּבאזני ויטעימּנּו ב)ימליצּנּו ז, אהרןימליצּנּו(רש"י הצרְך ולכן מּפי"), ׁשּׁשמעּת ("ּכפי הּקדׁש ּבלׁשֹון לפרעה ּדּבר מׁשה – ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹֻ

"הּמתרּגם". רׁש"י: ּופרׁש ּבינֹותם", הּמליץ "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו מצרי. ללׁשֹון הּדברים את עליטעימּנּולתרּגם היה לכְך ּבנֹוסף – ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

"יּכנסּו רׁש"י: ּופרׁש אדֹוני", "ּבאזני ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבאזניו. ויּכנסּו ּפרעה אצל ׁשּיתקּבלּו ּכְך מׁשה ּדברי את ּולהטעים להסּביר ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאהרן

ּבאזניָך". ְְְֶַָָּדברי

(â)-úàå éúúà-úà éúéaøäå äòøt áì-úà äL÷à éðàå©«£¦¬©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²§¤
:íéøöî õøàa éúôBî«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰L˜‡ È�‡Â∑,ּכנגּדי והתריס ׁשהרׁשיע ׁשלםמאחר לב לתת ּכֹוכבים עֹובדי ּבאּמֹות רּוח נחת ׁשאין לפני וגלּוי «¬ƒ«¿∆ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
אֹותֹותי ּבֹו הרּבֹות למען לּבֹו ׁשּיתקּׁשה לי טֹוב מביאלׁשּוב, הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מּדתֹו וכן גבּורתי. את ותּכירּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: וייראּו, יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּכֹוכבים, עֹובדי האּומות על ג)ּפרענּות וגֹו'".(צפניה ּפּנֹותם נׁשּמּו ּגֹוים "הכרּתי ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ּפרעה", לב את ה' "ויחּזק נאמר: לא הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבחמׁש כן ּפי על ואף מּוסר", ּתקחי אֹותי ּתיראי א ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ"אמרּתי
ּפרׁשת ּוכדלעיל ּביד ׂשמּתי עד לׁשּוב" ּבלכּת" הּמתחיל: ּדּבּור ּכאן ׁשּגֹורס ּברא"ם (ועּין ּפרעה". לב "וּיחזק ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹאּלא,

ׁשם) עּין לׁשּוב", ּבלכּת" ּבפסּוק: .ׁשמֹות ְְְְְֵֶַָָָ

(ã)íéøöîa éãé-úà ézúðå äòøt íëìà òîLé-àìå§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦
íéøöî õøàî ìàøNé-éðá énò-úà éúàáö-úà éúàöBäå§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦

:íéìãb íéèôLaהחיים אור ¦§¨¦−§Ÿ¦«

(ä)íéøöî-ìò éãé-úà éúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬¤¨¦−©¦§¨®¦
:íëBzî ìàøNé-éða-úà éúàöBäå§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−¦¨«

i"yx£È„È ּבהם∑‡˙ להּכֹות מּמׁש, .יד ∆»ƒְֶַַָָָ

(å)ïk íúà ýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ¨−¥¬
:eNòהחיים אור ¨«

È˙ג È˙ÈbÒ‡Â ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈL˜‡ ‡�‡Â«¬»«¿≈»ƒ»¿«¿…¿«¿≈ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙBÓ ˙ÈÂ È˙Â˙‡«¿»«¿»¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÁÓ˙ד ˙È Ôz‡Â ‰Ú¯t ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡ÏÂ¿»¿«≈ƒ¿«¿…¿∆≈»»«
È�· ÈnÚ ˙È ÈÏÈÁ ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓa Èz¯·b¿À¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈»≈ƒ»«ƒ¿≈
:ÔÈ·¯·¯ ÔÈ�È„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ

È˙ה ÌÈ¯‡ „k ÈÈ ‡�‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬≈¬»¿»«»≈»
È�a ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ Èz¯·b ˙ÁÓ»«¿À¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈»¿≈

:ÔB‰È�ÈaÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈≈

Ôkו ÔB‰˙È ÈÈ „ÈwÙ„ ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»»¿≈
:e„·Ú¬»
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ÚÓLÈ.ד) ‡ÏÂאקׁשה ואני ׁשאמר אחר קׁשה ¿…ƒ¿«ְֲִֶֶֶַַַַַָָ

צרי עֹוד יׁשמע. ולא לֹומר ּמקֹום ְְִִַַַָָֹמה

ּבכלל ׁשאינּה חדׁשה זֹו יד ּנתינת מה ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָלדעת

הא ּומֹופתים ּבהקׁשאתאֹותֹות למעלה מּורים ְְְְְֲִִַַַָָָ

ּבּכתּוב. לדקּדק יׁש עֹוד ְְִֵֵַַָלּבֹו.

ÔÎ‡אמר ּבתחּלה הּוא הּכתּוב È�‡Âּכּונת »≈ְִִַַַַָָָָ«¬ƒ

‰L˜‡ׁשאחר עֹוד ּומֹודיע והרּביתי וגֹו' «¿∆ְְְִִִֵֶַַַ

על הרׁשע ּפרעה יֹוסיף הּמֹופתים ְְְִִֶֶַַַַָָָֹׁשּירּבה

עֹוד הּׁשליחּות לׁשמע ירצה ולא ּפׁשע ְְְְִִִֶֶַַַַָֹֹחּטאתֹו

ּדכתיב היה וכן אליו, אתכם ּכׁשאׁשלח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּכם

כ"ח) י' ּומֹודיע(לקּמן וגֹו', ּפני ראֹות ּתסף אל ְְְִֶַַַַָָֹ

ּכי ּגבּולֹו הּוא אז ּכן ּבעׂשֹותֹו ּכי למׁשה ְְֲִִֵֶַָה'

על ּבכֹורֹות מּכת ּפי' ידֹו ה' יּתן ּומּיד ְִִֵֵֵֶַַַָָּתכף

אֹומרֹו כ"א)ּדר בידֹו.(דהי"א ׁשלּופה וחרּבֹו ְְְְְֶֶַָָ

אליו ּבכּנּוי È„Èואמר זֹו‡˙ מּכה ּכי לֹומר ְְִֵַָָ∆»ƒִַַָ

ז"ל ּכאֹומרם ּכביכֹול מּמׁש ּבידֹו ה' ְְְְֲִֶַַָָָָָיעׂשּנה

ּבא) ולא(מכילּתא ׂשרף ולא מלא ולא אני ְְְְְְֲִִַָָָָֹֹֹֹ

ּובאמצעּות וכּו', ּבכבֹודֹו הקב"ה אּלא ְְְְִִֶֶַַָָָׁשליח

ורמז צבאֹותי. את אֹוציא ּומּיד ּתכף זֹו ְְִִִֵֶֶַַַָָָמּכה

ׁשפטים ּבאלהיהם ּׁשעׂשה מה על ּכן ְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּגם

ּכּידּוע: ּבכֹורֹות ּבמּכת ְְְִַַַַָּגדֹולים

‰Ê·eּכׁשאמר ׁשם מׁשה ּבמאמר ּדעּתי נחה »∆ְְְֲִֶֶַַַַָָָָ

ּדּברּת ּכן הׁשיבֹו וגֹו' ּתסף אל ּפרעה ְְְִִֵֵֶַַַָֹֹלֹו

מי על רּבנּו מׁשה על וקׁשה וגֹו', אסיף ְְִִֵֶֶַַַָֹֹלא

לֹו יאמר ואם וגֹו' אסיף לא לֹומר ְְִִַַַָֹֹֹסמ

ּיענה, מה אחרת ּפעם ּפרעה אל ל ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹאלהינּו

אמר ה' ּכי לׁשבח טעמֹו ּׁשּפרׁשנּו מה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּולפי

ׁשמיעת מאּון למדרגת ּכׁשּיּגיע ּכי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָאליו

ידֹו ה' לנטֹות ּגזרתֹו סֹוף הּוא זה ְְְִִֵֵֶֶָָּדבריהם

וגֹו' ּתסף אל לֹו ּכׁשאמר לזה ּולהֹוציא, ְְְְִֶֶֶַַָָֹוגֹו'

מהם עֹוד יׁשמע ׁשּלא הּׁשמיעה ׁשלל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהרי

על אסר ּפניהם ראֹות ואפי' וגדֹול קטן ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָּדבר

לא ּדּברּת ּכן אליו אמר ּתכף לזה ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעצמֹו

ּדבר אזנ ּתׁשמענה עֹוד אּלא וגֹו', ְְְְְִִֶַָָָָָֹאסיף

ּכבר ּבכֹורֹות מּכת ׁשל זה ודבר וגֹו', ְְְְֶֶַַַָָָָעּתה

ׁשמֹות ּבפרׁשת ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו ה' ְְְְִִֵֵֶַַָָהֹודיעהּו

כב)ּבּפסּוק יׂשראל(ד בכרי ּבני ה' אמר ּכה ְְְִִִֵַַָָָֹֹ

מּׁשם :ּדרׁשֹו ְִָָ

.'B‚Â ÈnÚ ˙‡ È˙B‡·ˆ ˙‡ È˙‡ˆB‰Âצרי ¿≈ƒ∆ƒ¿«∆«ƒ¿ִָ

הם ואם הּצבאֹות, הם מי ְְִִֵֵַַַָָלדעת

ּבני עּמי צבאֹות את לֹומר לֹו היה ְְְִִִֵֵֶַַָָָיׂשראל

הפלגת ּבּתֹורה לרׁשם ה' יכּון ּכי ואּולי ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹיׂשראל.

לֹו מיחדים צבאֹות לֹו אין ּכי אצלֹו ְְְֲִִֵֵֶַָָָֻמעלתנּו

עּמי צבאֹות את אֹומר היה אם ולזה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּכיׂשראל,

הרּבה לֹו יׁש ה' ּכי לֹומר מקֹום היה ְְִֵֵַַָָָוגֹו'

אמר לזה מהם, אחד וזה צבאֹות ‡˙צבאי ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָ∆

È˙B‡·ˆלֹומר צר ואין הרׁשּומים לֹומר סתם ƒ¿«ְְִֵֶַַַָָֹ

הּוא אחד ה' צבאֹות ּבאֹומר ּכי ּפלֹוני ְְְְִִִֶֶָָָצבא

הּוא ואיזה זה הּוא מי אמר ּכ ואחר ְְְִֵֶֶַַַַָָָֻהמיחד,

,Ï‡¯NÈ È�a ÈnÚ ˙‡ּדר על הּכתּוב ויתּבאר ∆«ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְִֵֶֶַַָָ

הּפרט אּלא צבאֹותי ּבכלל אין ּופרט ְְְְְִִֵֶַַַָָָָּכלל

ּבכּנּוי יּקרא לא ּומעּתה יׂשראל, ּבני ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹׁשהם

והמעּלים: המרֹוממים יׂשראל אּלא ה' ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻצבאֹות

eNÚ.ו) Ôk 'B‚Â ‰LÓ NÚiÂלדקּדק צרי «««∆¿≈»ְְִֵַָ
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(âé):ýåýé øac øLàk íäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

(ãé)ì ïàî äòøt áì ãák äLî-ìà ýåýé øîàiåçlL ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−§©©¬
:íòä̈¨«

i"yx£„·k∑:ּכמֹו ּדבר, ׁשם ׁשהּוא מּפני אתיּקר, ולא יּקיר. יח)ּתרגּומֹו הּדבר"(שמות מּמ כבד החיים."ּכי אור »≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(åè)závðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt-ìà Cì¥´¤©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬
çwz Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìò Búàø÷ì¦§¨−©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈¦©¬

:Eãéa§¨¤«
i"yx£‰ÓÈn‰ ‡ˆÈ ‰p‰∑ועֹוׂשה לּנילּוס ויֹוצא ּומׁשּכים לנקביו, צרי ׁשאינֹו ואֹומר אלֹוּה עצמֹו עֹוׂשה ׁשהיה לנקביו, ƒ≈…≈««¿»ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

צרכיו רבה)ׁשם .(שמות ְָָָ

(æè)ìà ýåýé åéìà zøîàåýéìà éðçìL íéøáòä éøîàì E §¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ§¨©³¦¥¤̧Æ¥½Ÿ
:äk-ãò zòîL-àì äpäå øaãna éðãáòéå énò-úà çlL©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦©¦§¨®§¦¥¬«Ÿ¨©−§¨©«Ÿ

i"yx£‰k „Ú∑ּכחצֹות ה' אמר "ּכה ּב"ּכה": ּבּה ׁשאפּתח ּבכֹורֹות מּכת מּמּני ׁשּתׁשמע עד ּומדרׁשֹו: הּנה, עד «…ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
החיים.הּלילה" אור ְַַָ

(æé)éëðà äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧¨«Ÿ¦¹
äkî|eëôäðå øàéa øLà íénä-ìò éãéa-øLà ähna ©¤´©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ§¤«¤§¬

:íãì§¨«
i"yx£Ì„Ï eÎÙ‰�Â∑,לּנילּוס עֹובדים ּומצרים הארץ, את ּומׁשקה עֹולה ונילּוס ּבמצרים יֹורדים ּגׁשמים ׁשאין לפי ¿∆∆¿¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

אֹותם הלקה ּכ ואחר יראתם, את הלקה החיים.לפיכ אור ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָ

ÔB‰pÓיג ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒƒ¿
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»

(יד ¯wÈ˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Âלפרש"י(¯ÈwÈ «¬«¿»¿…∆ƒ¿«««ƒ
:‡nÚ ‡ÁlLÏ ·È¯Ò ‰Ú¯Ù„ ‡aÏƒ»¿«¿…»ƒ¿«»»«»

iÓÏ‡טו ˜ÈÙ� ‡‰ ‡¯Ùˆa ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ƒ≈¿»«¿…¿«¿»»»≈¿«»
‡¯ËeÁÂ ‡¯‰� ÛÈk ÏÚ d˙eÓc˜Ï „zÚ˙˙Â¿ƒ¿««¿«»≈«≈«¬»¿¿»

:C„Èa ·qz ‡ÈÂÁÏ CÈÙ‰˙‡c¿ƒ¿¬ƒ¿∆¿»ƒ«ƒ»

È�ÁlLטז È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈¿»¡»»ƒ»≈«¿«ƒ
ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ¯ÓÈÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿≈«««»«ƒ¿ƒ¿¿√»«

:ÔÚk „Ú ‡zÏÈa˜ ‡Ï ‡‰Â ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»»«∆¿»«¿»

‰‡יז ÈÈ ‡p‡ È¯‡ Úc˙ ‡„a ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„kƒ¿«¬«¿»¿»ƒ«¬≈¬»¿»»
Èc ‡iÓ ÏÚ È„È· Èc ‡¯ËÁa ÈÁÓ ‡�‡¬»»≈¿À¿»ƒƒƒ««»ƒ

:‡Ó„Ï ÔeÎt‰˙ÈÂ ‡¯‰�·¿«¬»¿ƒ¿«¿ƒ¿»
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„BÚנבּואתם חּזּוק על יּגיד האֹות ּכי להיֹות ְְְִִִִִֶַַָָָירצה

לא ּכי עליהם הּכתּוב העיד ׁשּיאמנּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹּכדי

ה'. מצות לעׂשֹות אּלא זה ּדבר לצד הּדבר ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָעׂשּו

אֹומרֹו עלוהּוא חביב יֹותר ּכי ה' צּוה ּכאׁשר ְְֲִִִֵֶַַָָ

ּבעֹולם: רצֹון מּכל ה' מצות עׂשֹות ְֲִִִִַַַָָָָהּצּדיקים

B‚Â'.יד) „·k 'B‚Â '‰ ¯Ó‡iÂלדעת צרי «…∆¿»≈¿ִַַָָ

ׁשהם אחר האלהים זה ּבדבר ּמֹודיע ְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹמה

ּבפרּוׁש ּתׁשּובה היה לא ּכי ואּולי אֹותֹו. ְְְְִִֵַָָָֹיֹודעים

ראה אּלא יׁשּלח ׁשּלא למׁשה זה על ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמּפרעה

ׁשתיקה ּזֹו מה למׁשה ה' והֹודיע וׁשתק, ְְְְִִֶַַַָָָהאֹות

חׁש ולא העם את לׁשּלח ּומאן לּבֹו ּכבד ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכי

הּדבר: ׁשלילת ְְִִַַָָָלהׁשיב

B‚Â'.טז) È�ÁÏL 'B‚Â '‰ ÂÈÏ‡ z¯Ó‡Âּכל ¿»«¿»≈»¿¿»«ƒ¿ָ

אּלא לֹומר לֹו היה ולא מיּתר ְְֶַַָָָָָֹֻהּכתּוב

לֹומר ואם וגֹו'. ה' אמר ּכה ׁשאחריו ְְֲִֶַַַָָָֹּפסּוק

הּוא, ידּוע ּכי צרי אינֹו זה ׁשלחֹו הּוא ְִִִֵֶַָָָּכי

לעׂשֹות הֹול והּוא אליו ׁשּבא להיֹות ּכי ְְְֲִִֵֵֶַַָָואּולי

זה ׁשאין ּפרעה ויאמר הׁשּכם ּבּבקר ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹצרכיו

עת עד להמּתין לֹו ׁשהיה ארץ ּדר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמהלכֹות

אליו ויאמר ׁשּלֹו ּבפלטין יֹוׁשב ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשּיהיה

ּבתחּלת טעם לֹו לתת ה' צּוה לזה ְְִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשליחּות,

מל ּודבר אלי ׁשלחני ה' אליו ויאמר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּדבריו

עליֹון אלּה ׁשהּוא לצד ּגם זֹו. ּבעת לבֹוא ְְְֱֵֶֶַַַַָָֹעלי

ּומּיד: ּתכף ׁשליחּותֹו לעׂשֹות ְֲִִִֵֶַָָצרי

„BÚ(פ"ח (שמו"ר ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֶֶֶַָירצה

ואניּב יארי לי כ"ט) (יחזקאל ּפסּוק ְְְֲִִִֵֶַַָֹ

מטעה והיה אלּה עצמֹו עֹוׂשה ׁשהיה ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹעׂשיתני

והיה מֹוציא ואינֹו מכניס הּוא ּכי לֹומר ְְְִִִֵַַַָָעּמֹו

עֹוׂשה והיה חי מּכל נסּתר ּדר ּבהׁשּכמה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָיֹוצא

למקֹום מה' הּׁשליחּות ּבאה לזה ּביאֹור, ְְְְִִֵֶַַָָָָָצרכיו

ּתחּלת אליו ואמר חי מּכל ּומסּתֹורֹו ְְְְִִִֵַַַָָָָּגנּובתֹו

הּואּדבריו העברים אלהי אליה' ׁשלחני ְְְֱִִִֵֵֶַָָָָֹ

ּכי אֹות ל והרי ּבֹו, אּתה מקֹום הֹודיעני ְֲִִִֵֵַַָָָּפי'

ּגם ּבּמסּתרים, איׁש יּסתר אם יֹודע אלהינּו ְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹה'

ּכי לעבדיו קלֹונֹו ה' ּגּלה ּכי נבאׁש ְְֲִִִִֶַַָָָָּבזה

הּוא והּנה ּבימינֹו וׁשקר ּפֹולטֹו ּכ ְְְְְִִִֵֶֶָּכבֹולעֹו

ואֹומרֹו י"ד). (מ"א הּגלל יבער והּנהּכאׁשר ְְְְֲִֵֵֶַַַָָ

יֹודע ה' ּכי מֹודיעֹו ּפי' ּכה עד ׁשמעּת ְִִֵֵַַַָָֹֹלא

ּתׁשּובה ּפרעה הׁשיב לא ׁשעדין והגם ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹמחׁשבֹות

ּכבד ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּדבר על ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָלמׁשה

ׁשמע לא ּכי יֹודע ה' כן ּפי על אף ּפרעה ְִִֵֵֵַַַַַָֹֹלב

ּכה. ַֹעד

„BÚועׂשה מׁשה ׁשליחּות ׁשּקדמה לצד ְְְְְִִֶֶֶַָָָָירצה

לֹו היתה ולא לנחׁש ׁשּנהּפ מּטה ְְְְֶֶֶַַָָָָֹאֹות

ּוכׁשּבא זֹו ׁשליחּות ידי על ׁשמע ּכׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹמּכה

ּכי אליו אמר ּדם ׁשל ראׁשֹונה מּכה ְִִֵֶַַַָָָָָלהּכֹות

מביא הּוא מה על הּׁשליחּות לֹו אמר ְְִִֵַַַָָָּכבר

הּכתּוב ׁשעּור וזה הרעה, אלהיעליו ה' ְֱִֵֶַָָָָָָֹ

ּכבר והּנההעברים ל ודּברּתי אלי ׁשלחני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ

ּכן על אׁשר ׁשמעּת ּבאפןלא וגֹו' ה' אמר ּכה ְְְֲֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

ּכה אחרת ּפעם עֹוד לֹו לֹומר צרי אינֹו ִִֵֶֶַַַַָֹּכי

הּדבר: לֹו אמר ׁשּכבר וגֹו' עּמי ׁשּלח ה' ְְִֶַַַַַַָָָָָאמר

‰'.יז) È�‡ Èk Ú„z ˙‡Êaלֹו ׁשּצּין טעם ¿…≈«ƒ¬ƒִֵֶַַ

ּדר על זֹו מּכה ּבאמצעּות ה' ְְְִֶֶֶַַַָָידיעת

היה נילּוס ּכי פ"ט) (שמו"ר ז"ל ְִִָָָאֹומרם

ּבהּכאת ה' רׁשם ּכן על אׁשר לאלּה ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹלמצרים

ה' אני ּכי ּתדע ּבזאת ואמר לדם ְְְְֲִִֵַַַָָֹהיאֹור

ודקּדק ּבאלהיכם, ּכתּוב מׁשּפט ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹּכׁשאעׂשה

ז"ללֹומר ׁשאמרּו מּלבד זה ׁשם ּכי ה' אני ְְֲִִִֵֶֶַַָ

הֹווה היה לֹומר ׁשּירצה רצ"ז) ח"ג ְִֶֶֶַַָָֹ(זהר

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iriax meil inei xeriy

(æ)ìL-ïa ïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîeäðL íéðîLe L ¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ¤¨¬§Ÿ¦−¨¨®
:äòøt-ìà íøaãaהחיים אור §©§¨−¤©§«Ÿ

ß zah a"k iriax mei ß

(ç):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiåהחיים אור ©Ÿ́¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)zøîàå úôBî íëì eðz øîàì äòøt íëìà øaãé ék¦Á§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®§¨«©§¨´
:ïépúì éäé äòøô-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«©§−Ÿ§¦¬§©¦«

i"yx£˙ÙBÓ∑אֹותצר ׁשּיׁש אתכםלהֹודיע ׁשּׁשֹולח ּבמי (צרּו). ≈ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

(é)äeö øLàk ïë eNòiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©©£́¥½©«£¤−¦¨´
åéãáò éðôìå äòøô éðôì eähî-úà ïøäà CìLiå ýåýé§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤©¥À¦§¥¬©§²Ÿ§¦§¥¬£¨¨−

:ïépúì éäéå©§¦¬§©¦«
i"yx£ÔÈp˙Ï∑החיים.נחׁש אור ¿«ƒָָ

(àé)íä-íâ eNòiå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb àø÷iå©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸©¥¹
:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«

i"yx£Ì‰ÈË‰Ïa∑:לֹו לדּמֹות ויׁש ּבּמקרא, ּדמיֹון לֹו ואין ג)ּבלחׁשיהֹון, ׁשהיא(בראשית ּדֹומה הּמתהּפכת", החרב "להט ¿«¬≈∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ
לחׁשמתהּפכת ידי .על ְְִֵֶֶַַַַ

(áé)ïøäà-ähî òìáiå íðépúì eéäiå eähî Léà eëéìLiå©©§¦̧Æ¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥©«£−Ÿ
:íúhî-úà¤©Ÿ¨«

i"yx£Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ∑(צז מּטה,(שבת ונעׂשה ׁשחזר ּכּלןמאחר את .ּבלע «ƒ¿««≈«¬…ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

Ï˙e˙ז Ô�Óz ¯a Ô¯‰‡Â ÔÈ�L Ô�Óz ¯a ‰LÓe…∆«¿»»¿ƒ¿«¬…«¿»»¿»
:‰Ú¯t ÌÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÔÈ�L¿ƒ¿«»¿ƒ«¿…

ÓÈÓÏ¯:ח Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿≈»

ÔBÎÏט e·‰ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ÔBÎ˙ÂÏ ÏlÓÈ È¯‡¬≈¿«≈¿»¿«¿…¿≈«»¿
Ì„˜ ÈÓ¯e C¯ËeÁ ˙È ·Ò Ô¯‰‡Ï ¯ÓÈ˙Â ‡˙‡»»¿≈«¿«¬…«»¿»¿≈√»

:‡�Èp˙Ï È‰È ‰Ú¯t«¿…¿ƒ¿«ƒ»

Ók‡י ÔÎ e„·ÚÂ ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈¿»
‰Ú¯t Ì„˜ d¯ËeÁ ˙È Ô¯‰‡ ‡Ó¯e ÈÈ „È˜Ùcƒ«ƒ¿»¿»«¬…»¿≈√»«¿…

:‡�Èp˙Ï ‰Â‰Â È‰Bc·Ú Ì„˜Â¿»»«¿ƒ«¬»¿«ƒ»

iL¯ÁÏe‡יא ‡iÓÈkÁÏ ‰Ú¯t Û‡ ‡¯˜e¿»««¿…¿«ƒ«»¿»»«»
ÔB‰ÈLÁÏa ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á Ôep‡ Û‡ e„·ÚÂ«¬»«ƒ»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈

:Ôk≈

ÚÏ·eיב ‡i�Èp˙Ï BÂ‰Â d¯ËeÁ ¯·b BÓ¯e¿¿«¿≈«¬¿«ƒ«»¿«
:ÔB‰È¯ËÁ ˙È Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÀ¿»¿«¬…»À¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לֹומר ּכפל ˆe‰לּמה ¯L‡kולא עׂשּו ּכן וגֹו' ַַָָָ«¬∆ƒ»ְְֵָֹ

ׁשּיכּון ונראה מהּנה. ּבאחת הּכתּוב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהסּפיק

להם ה' אמר ּכאׁשר הּׁשליחּות ׁשעׂשּו ְֲִֶֶֶַַַַָָָלֹומר

הבין ּׁשהּׂשיגּו מה ׁשּכל האחת הּדרגֹות, ְְִִִֶֶַַַַָָָָּבב'

אמּתּות אל ׁשּנתּכּונּו והּב' עׂשּו, ּכן ה' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָּבדברי

וּיעׂש הּכתּוב ׁשעּור הּוא וזה ּבׁשלמּות, ְְְִִִֵֶַַַַַָָהּדברים

וחֹוזר ּדבר, ׁשּנּו ולא וגֹו' צּוה ּכאׁשר וגֹו' ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹמׁשה

ואֹומרֹו ּומעיד ‡˙Ìהּכתּוב '‰ ‰eˆ ¯L‡k'ּפי ְְִֵַָ«¬∆ƒ»…»ֵ

והבן. עׂשּו ּכן להם ּבמצותֹו ה' ּׁשּנתּכּון ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמה

„BÚואהרן מׁשה מעׂשה ּכל ּכי לֹומר ְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹירצה

אּלא ּדבר ׁשּום אמצעּות לסּבת היתה ְְְִֶֶַָָָָָָֹלא

אֹומרֹו ּדר על והּוא ה', אֹותם צּוה ְְֲִֶֶֶַַָָּכאׁשר

ו') צּונּו,(ּדברים ּכאׁשר וגֹו' ּלנּו ּתהיה ּוצדקה ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָ

eNÚואֹומרֹו Ôkׁשּלא הּמעׂשה ּגּוף על הּוא ְְ≈»ֲֶֶַַַֹ

ׁשּנּוי: ּבׁשּום ְִָָהיה

„BÚמזּכירין היּו ודּבּור ּדּבּור ּכל ׁשעל ְְְִִִִִֶֶַַָָירצה

אֹומרֹו והּוא ׁשמים ּובׁשעתeNÚׁשם ְְִֵַָ»ְִַ

לֹומר ירצה עֹוד וגֹו'. ּכאׁשר אמרּו ְְְֲֲִֶֶֶַַַָמעׂשה

ּומּיד ּתכף אּלא ּבּדבר מתעּכבים היּו ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

לעׂשֹות נחּפזים היּו ה' אֹותם לצּוֹות ְְְֲִֶַַַָָָּבכּלֹותֹו

ה': ְַּדבר

Ú¯t‰.ז) Ï‡ Ì¯a„aראׁשֹון ּביֹום ּכי אּולי ¿«¿»∆«¿…ְִִַ

וׁשעּור ּכן, אחר ולא וגֹו' כן היּו ְְְְִִֵֵֶַַָֹׁשּדּברּו

ּדברם:Ì¯a„aּתבת ּבהתחלת ֵַ¿«¿»ְְְַַָָָ

B‚Â'.חֿט) ÌÎÏ‡ ¯a„È Èk ¯Ó‡Ïטעם ≈…ƒ¿«≈¬≈∆¿ַַ

לֹומרÓ‡Ï¯אֹומרֹו רׁשּות להם ׁשּנתן ְ≈…ְֶֶַַָָ

זה ׁשּזּולת האֹותֹות, עֹוׂשים הם ה' ּפי על ִִִֵֶֶַַָּכי

ׁשּיׁשאלם, הגם זה ּדבר להֹודיע להם אסּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָיהיה

ז"ל ד':)ּוכאֹומרם עד(יֹומא ּתאמר ּבבל ׁשהּוא ְְְֶַַַָָֹ

אֹו ּפרעה יׁשאל אם ודוקא לאמר, לֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹׁשאמר

ּבּדבר חּיּוב אין אבל אליו לֹומר הם ירצּו ְֲִִִֵֵֵַַָָָָאם

ואחת רׁשּות אחת ּדּבר לאמר ׁשּיאמר ְְֵֵֶַַַַַַַֹֹעד

ז"ל ּדבריהם ּפי על ירצה עֹוד (תו"כלחֹובה. ְְְִִִֵֶֶַָ

אינֹוא') ּולאהרן למׁשה ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹּכי

ׁשרמז עצמֹו והּוא לאהרן, ׁשּיאמר למׁשה ְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָֹֹאּלא

אלÓ‡Ï¯ּבאֹומרֹו רֹואה ּׁשאּתה מה ּכי ּפי' ְְ≈…ִֵֶֶֶַַָ

לׁשניהם היה ׁשהּדּבּור לא אהרן ואל ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹמׁשה

וטעם לאהרן. ׁשּיאמר למׁשה ּפי' לאמר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹאּלא

ּבמצוה היּו ׁשּׁשקּולים לצד ּבּדּבּור ְְְְְִִִֶַַַָָָָָהׁשואתם

ׁשּכתבנּו ּכמֹו ּפרעה אל ידּבר אהרן ּכי ְְְְֲִֵֶֶַַַַָֹֹזֹו

ְְַָלמעלה:

.'B‚Â e�z ¯Ó‡Ï ‰Ú¯tאֹומרֹו Ó‡Ï¯ּכּונת «¿…≈…¿¿ְַַָ≈…

ּבפרּוׁש ּפרעה ׁשּיאמר עד יצטרכּו ְְְְְִֵֶַַַַָֹֹלבל

ּבענין האמּור ׁשּתעׂשּו הּוא ואז מֹופת לכם ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָּתנּו

ׁשּצרי הּוא ׁשהמכּון ּדּבּור ׁשּיאמר ּכל ְִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻאּלא

מפקּפק ׁשהּוא ׁשראיתם אֹו ּולמֹופת לאֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַהּוא

הגם ּכדבריכם יאמר מי לֹומר ּומכחיׁש ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹּבּדבר

אלׁשּל אמר כן ּפי על אף וגֹו' ּתנּו אמר א ְְֱִֵֶֶַַַָֹֹ

וגֹו': מּט קח ְְֲַַַֹאהרן

B‚Â'.י) ‰eˆ ¯L‡k ÔÎ eNÚiÂּכפל טעם ««¬≈«¬∆ƒ»¿ַַַָ

ּבאחת לֹו הסּפיק ולא וגֹו' ּכאׁשר כן ְְְְֲִִֵֶַַַַֹלֹומר

ׁשעׂשּו האחד ּדברים, לב' נתּכּון ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָמהּנה,

ׁשאל אׁשר עד עׂשּו ׁשּלא והּׁשני כן, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּדברים

ה'. צּוה ּכאׁשר האֹות ּפרעה ְֲִֵֶֶַַָָֹמהם
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(âé):ýåýé øac øLàk íäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

(ãé)ì ïàî äòøt áì ãák äLî-ìà ýåýé øîàiåçlL ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−§©©¬
:íòä̈¨«

i"yx£„·k∑:ּכמֹו ּדבר, ׁשם ׁשהּוא מּפני אתיּקר, ולא יּקיר. יח)ּתרגּומֹו הּדבר"(שמות מּמ כבד החיים."ּכי אור »≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(åè)závðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt-ìà Cì¥´¤©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬
çwz Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìò Búàø÷ì¦§¨−©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈¦©¬

:Eãéa§¨¤«
i"yx£‰ÓÈn‰ ‡ˆÈ ‰p‰∑ועֹוׂשה לּנילּוס ויֹוצא ּומׁשּכים לנקביו, צרי ׁשאינֹו ואֹומר אלֹוּה עצמֹו עֹוׂשה ׁשהיה לנקביו, ƒ≈…≈««¿»ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

צרכיו רבה)ׁשם .(שמות ְָָָ

(æè)ìà ýåýé åéìà zøîàåýéìà éðçìL íéøáòä éøîàì E §¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ§¨©³¦¥¤̧Æ¥½Ÿ
:äk-ãò zòîL-àì äpäå øaãna éðãáòéå énò-úà çlL©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦©¦§¨®§¦¥¬«Ÿ¨©−§¨©«Ÿ

i"yx£‰k „Ú∑ּכחצֹות ה' אמר "ּכה ּב"ּכה": ּבּה ׁשאפּתח ּבכֹורֹות מּכת מּמּני ׁשּתׁשמע עד ּומדרׁשֹו: הּנה, עד «…ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
החיים.הּלילה" אור ְַַָ

(æé)éëðà äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧¨«Ÿ¦¹
äkî|eëôäðå øàéa øLà íénä-ìò éãéa-øLà ähna ©¤´©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ§¤«¤§¬

:íãì§¨«
i"yx£Ì„Ï eÎÙ‰�Â∑,לּנילּוס עֹובדים ּומצרים הארץ, את ּומׁשקה עֹולה ונילּוס ּבמצרים יֹורדים ּגׁשמים ׁשאין לפי ¿∆∆¿¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

אֹותם הלקה ּכ ואחר יראתם, את הלקה החיים.לפיכ אור ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָ

ÔB‰pÓיג ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒƒ¿
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»

(יד ¯wÈ˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Âלפרש"י(¯ÈwÈ «¬«¿»¿…∆ƒ¿«««ƒ
:‡nÚ ‡ÁlLÏ ·È¯Ò ‰Ú¯Ù„ ‡aÏƒ»¿«¿…»ƒ¿«»»«»

iÓÏ‡טו ˜ÈÙ� ‡‰ ‡¯Ùˆa ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ƒ≈¿»«¿…¿«¿»»»≈¿«»
‡¯ËeÁÂ ‡¯‰� ÛÈk ÏÚ d˙eÓc˜Ï „zÚ˙˙Â¿ƒ¿««¿«»≈«≈«¬»¿¿»

:C„Èa ·qz ‡ÈÂÁÏ CÈÙ‰˙‡c¿ƒ¿¬ƒ¿∆¿»ƒ«ƒ»

È�ÁlLטז È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈¿»¡»»ƒ»≈«¿«ƒ
ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ¯ÓÈÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿≈«««»«ƒ¿ƒ¿¿√»«

:ÔÚk „Ú ‡zÏÈa˜ ‡Ï ‡‰Â ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»»«∆¿»«¿»

‰‡יז ÈÈ ‡p‡ È¯‡ Úc˙ ‡„a ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„kƒ¿«¬«¿»¿»ƒ«¬≈¬»¿»»
Èc ‡iÓ ÏÚ È„È· Èc ‡¯ËÁa ÈÁÓ ‡�‡¬»»≈¿À¿»ƒƒƒ««»ƒ

:‡Ó„Ï ÔeÎt‰˙ÈÂ ‡¯‰�·¿«¬»¿ƒ¿«¿ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

„BÚנבּואתם חּזּוק על יּגיד האֹות ּכי להיֹות ְְְִִִִִֶַַָָָירצה

לא ּכי עליהם הּכתּוב העיד ׁשּיאמנּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹּכדי

ה'. מצות לעׂשֹות אּלא זה ּדבר לצד הּדבר ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָעׂשּו

אֹומרֹו עלוהּוא חביב יֹותר ּכי ה' צּוה ּכאׁשר ְְֲִִִֵֶַַָָ

ּבעֹולם: רצֹון מּכל ה' מצות עׂשֹות ְֲִִִִַַַָָָָהּצּדיקים

B‚Â'.יד) „·k 'B‚Â '‰ ¯Ó‡iÂלדעת צרי «…∆¿»≈¿ִַַָָ

ׁשהם אחר האלהים זה ּבדבר ּמֹודיע ְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹמה

ּבפרּוׁש ּתׁשּובה היה לא ּכי ואּולי אֹותֹו. ְְְְִִֵַָָָֹיֹודעים

ראה אּלא יׁשּלח ׁשּלא למׁשה זה על ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמּפרעה

ׁשתיקה ּזֹו מה למׁשה ה' והֹודיע וׁשתק, ְְְְִִֶַַַָָָהאֹות

חׁש ולא העם את לׁשּלח ּומאן לּבֹו ּכבד ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכי

הּדבר: ׁשלילת ְְִִַַָָָלהׁשיב

B‚Â'.טז) È�ÁÏL 'B‚Â '‰ ÂÈÏ‡ z¯Ó‡Âּכל ¿»«¿»≈»¿¿»«ƒ¿ָ

אּלא לֹומר לֹו היה ולא מיּתר ְְֶַַָָָָָֹֻהּכתּוב

לֹומר ואם וגֹו'. ה' אמר ּכה ׁשאחריו ְְֲִֶַַַָָָֹּפסּוק

הּוא, ידּוע ּכי צרי אינֹו זה ׁשלחֹו הּוא ְִִִֵֶַָָָּכי

לעׂשֹות הֹול והּוא אליו ׁשּבא להיֹות ּכי ְְְֲִִֵֵֶַַָָואּולי

זה ׁשאין ּפרעה ויאמר הׁשּכם ּבּבקר ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹצרכיו

עת עד להמּתין לֹו ׁשהיה ארץ ּדר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמהלכֹות

אליו ויאמר ׁשּלֹו ּבפלטין יֹוׁשב ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשּיהיה

ּבתחּלת טעם לֹו לתת ה' צּוה לזה ְְִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשליחּות,

מל ּודבר אלי ׁשלחני ה' אליו ויאמר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּדבריו

עליֹון אלּה ׁשהּוא לצד ּגם זֹו. ּבעת לבֹוא ְְְֱֵֶֶַַַַָָֹעלי

ּומּיד: ּתכף ׁשליחּותֹו לעׂשֹות ְֲִִִֵֶַָָצרי

„BÚ(פ"ח (שמו"ר ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֶֶֶַָירצה

ואניּב יארי לי כ"ט) (יחזקאל ּפסּוק ְְְֲִִִֵֶַַָֹ

מטעה והיה אלּה עצמֹו עֹוׂשה ׁשהיה ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹעׂשיתני

והיה מֹוציא ואינֹו מכניס הּוא ּכי לֹומר ְְְִִִֵַַַָָעּמֹו

עֹוׂשה והיה חי מּכל נסּתר ּדר ּבהׁשּכמה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָיֹוצא

למקֹום מה' הּׁשליחּות ּבאה לזה ּביאֹור, ְְְְִִֵֶַַָָָָָצרכיו

ּתחּלת אליו ואמר חי מּכל ּומסּתֹורֹו ְְְְִִִֵַַַָָָָּגנּובתֹו

הּואּדבריו העברים אלהי אליה' ׁשלחני ְְְֱִִִֵֵֶַָָָָֹ

ּכי אֹות ל והרי ּבֹו, אּתה מקֹום הֹודיעני ְֲִִִֵֵַַָָָּפי'

ּגם ּבּמסּתרים, איׁש יּסתר אם יֹודע אלהינּו ְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹה'

ּכי לעבדיו קלֹונֹו ה' ּגּלה ּכי נבאׁש ְְֲִִִִֶַַָָָָּבזה

הּוא והּנה ּבימינֹו וׁשקר ּפֹולטֹו ּכ ְְְְְִִִֵֶֶָּכבֹולעֹו

ואֹומרֹו י"ד). (מ"א הּגלל יבער והּנהּכאׁשר ְְְְֲִֵֵֶַַַָָ

יֹודע ה' ּכי מֹודיעֹו ּפי' ּכה עד ׁשמעּת ְִִֵֵַַַָָֹֹלא

ּתׁשּובה ּפרעה הׁשיב לא ׁשעדין והגם ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹמחׁשבֹות

ּכבד ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּדבר על ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָלמׁשה

ׁשמע לא ּכי יֹודע ה' כן ּפי על אף ּפרעה ְִִֵֵֵַַַַַָֹֹלב

ּכה. ַֹעד

„BÚועׂשה מׁשה ׁשליחּות ׁשּקדמה לצד ְְְְְִִֶֶֶַָָָָירצה

לֹו היתה ולא לנחׁש ׁשּנהּפ מּטה ְְְְֶֶֶַַָָָָֹאֹות

ּוכׁשּבא זֹו ׁשליחּות ידי על ׁשמע ּכׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹמּכה

ּכי אליו אמר ּדם ׁשל ראׁשֹונה מּכה ְִִֵֶַַַָָָָָלהּכֹות

מביא הּוא מה על הּׁשליחּות לֹו אמר ְְִִֵַַַָָָּכבר

הּכתּוב ׁשעּור וזה הרעה, אלהיעליו ה' ְֱִֵֶַָָָָָָֹ

ּכבר והּנההעברים ל ודּברּתי אלי ׁשלחני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ

ּכן על אׁשר ׁשמעּת ּבאפןלא וגֹו' ה' אמר ּכה ְְְֲֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

ּכה אחרת ּפעם עֹוד לֹו לֹומר צרי אינֹו ִִֵֶֶַַַַָֹּכי

הּדבר: לֹו אמר ׁשּכבר וגֹו' עּמי ׁשּלח ה' ְְִֶַַַַַַָָָָָאמר

‰'.יז) È�‡ Èk Ú„z ˙‡Êaלֹו ׁשּצּין טעם ¿…≈«ƒ¬ƒִֵֶַַ

ּדר על זֹו מּכה ּבאמצעּות ה' ְְְִֶֶֶַַַָָידיעת

היה נילּוס ּכי פ"ט) (שמו"ר ז"ל ְִִָָָאֹומרם

ּבהּכאת ה' רׁשם ּכן על אׁשר לאלּה ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹלמצרים

ה' אני ּכי ּתדע ּבזאת ואמר לדם ְְְְֲִִֵַַַָָֹהיאֹור

ודקּדק ּבאלהיכם, ּכתּוב מׁשּפט ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹּכׁשאעׂשה

ז"ללֹומר ׁשאמרּו מּלבד זה ׁשם ּכי ה' אני ְְֲִִִֵֶֶַַָ

הֹווה היה לֹומר ׁשּירצה רצ"ז) ח"ג ְִֶֶֶַַָָֹ(זהר
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i"yx£Ì‰ÈËÏa∑:אמרּו ורּבֹותינּו ּובחׁשאי. ּבּלט אֹותֹו ׁשאֹומרין סז)לחׁש ׁשדים,(סנהדרין מעׂשה ּבלהטיהם,ּבלטיהם, ¿»≈∆ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ּכׁשפים Ú¯t‰.מעׂשה ·Ï ˜ÊÁiÂ∑,ּכן עֹוׂשים אּתם מכּׁשפּות ידי על פה)לֹומר: עיר(מנחות לעפרים, מכניסין אּתם ּתבן ְֲִֵַָ«∆¡«≈«¿…ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

ּכׁשפים ׁשּכּלּה למצרים מכּׁשפּות מביאים אּתם אף ּתבן? החיים.ׁשּכּלּה אור ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ

(âë):úàæì-íb Baì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©¨«Ÿ

i"yx£˙‡ÊÏ Ìb∑ּדם ׁשל לזה ולא לתּנין ׁשּנהפ הּמּטה החיים.למֹופת אור «»…ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

(ãë)ì íéî øàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiåàì ék úBzL ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦¦§®¦´³Ÿ
ì eìëé:øàéä éîénî úzL ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ

(äë):øàéä-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîé úòáL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤©§«Ÿ

i"yx£‡ÏniÂ∑ימים ׁשבעת היהמנין חלקים ּוׁשלׁשה חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, היאר ׁשב ׁשּלא «ƒ»≈ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ּבהם ּומתרה רבה)מעיד .(בשמות ְִֵֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr e zegiy ihewl)

ּבהם ּומתרה מעיד כה)היה ּבעתיד.מעיד(ז, ּבוּדאי ׁשּיקרה אֹו ּבעבר ׁשארע ּדבר ּומגּלה מֹודיעה עדּות, מּלׁשֹון העדאה, – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּדם לדם".העידּובמּכת ונהפכּו . . הּמים על . . מּכה אנכי הּנה . . ּכה עד ׁשמעּת "לא ּבפרעה: הּנּהמתרהמׁשה התראה – ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

צפרּדע ּובמּכת הּמתרה. ׁשל ּבהנהגתֹו ּתלּויה מה ּדבר ׁשּביאת ּכְך על הּנההתרהאזהרה לׁשּלח, אּתה מאן "ואם ּבפרעה: מׁשה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

ּבצפרּדעים". ּגבּולָך ּכל את נגף החייםאנכי אור ְְְְְִִֵֶַַָָֹֹ

(åë)äk åéìà zøîàå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈µŸ
:éðãáòéå énò-úà çlL ýåýé øîà̈©´§Ÿ̈½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(æë)ì äzà ïàî-íàåâð éëðà äpä çlLEìeáb-ìk-úà ó §¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨§«§−
:íéòcøôöa©«§©§§¦«

i"yx£‰z‡ Ô‡Ó Ì‡Â∑,הּמפעל ׁשם על האדם ּכינה אּלא מסרב, ממאן, ּכמֹו מאן אּתה. סרּבן וׁשקט,ואם ׁשלו ּכמֹו: ¿ƒ»≈«»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
וזעף כ)סר א EÏe·b.(מלכים Ïk ˙‡ Û‚�∑:וכן מּכה, לׁשֹון אּלא מיתה לׁשֹון אינֹו מּגפה לׁשֹון ּכל וכן כא)מּכה, (שמות ְֵָָ…≈∆»¿¿ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

וכן: מיתה, לׁשֹון אינֹו הרה", אּׁשה יג)"ונגפּו רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו צא)"ּובטרם רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף ח)"ּפן (ישעיה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
נגף" החיים."ּולאבן אור ְֶֶֶֶ

daÏכג ÈeL ‡ÏÂ d˙È·Ï ÏÚÂ ‰Ú¯Ù È�t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿…¿«¿≈≈¿»«ƒƒ≈
:‡„Ï Û‡«¿»

iÓ‡כד ‡¯‰� ˙e�¯ÁÒ È‡¯ˆÓ ÏÎ e¯ÙÁÂ«¬»»ƒ¿»≈«¬»«¬»«»
‡inÓ ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈¬≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»

:‡¯‰�c¿«¬»

È˙כה ÈÈ ‡ÁÓc ¯˙a ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»¿»»
:‡¯‰�«¬»

dÏכו ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿≈«≈
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„kƒ¿«¬«¿»««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙כז ÈÁÓ ‡�‡ ‡‰ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»»»¬»»≈»
:‡i�Úc¯Úa CÓeÁz Ïk»¿»¿À¿¿»«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כב) ÈnË¯Á ÔÎ eNÚiÂּדבריהם לפי ««¬≈«¿À≈¿ְְִִֵֶ

מימֹות ּכל ׁשהיּו פ"ט) (שמו"ר ֵֶָָז"ל

להפכֹו מים מצאּו מּנין ּכן אם לדם. ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָמצרים

המגּלים מים אּלא נהפכּו לא ּכי ואּולי ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֻלדם

לארץ ּתחת ׁשהם ּבעֹולם נראּו ׁשּלא מים ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאבל

וגֹו'.ל סביבת מצרים וּיחּפרּו ּכאֹומרֹו נהפכּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַֹֹא

נתעּׁשרּו יׂשראל ּכי (ׁשם) ז"ל ּדבריהם לפי ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָעֹוד

וכּו' למצרים מים מֹוכרים ׁשהיּו היאֹור ְְְְְִִִִִֶַַַַַָמּמּכת

החרטּמים עׂשּו זה ּכפי ּדבריהם, ׁשם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻֻיעּין

רׁשם ׁשהּכתּוב אמרנּו ּוכבר להם. ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָמהּנמּכר

מּמעׂשי יׁשּתּנה ּכי מה' ׁשּנעׂשה הּמעׂשה ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּנּוי

ערּפם קׁשיּות לצד ּכי אּלא וׁשדים, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָּכׁשפים

לדעת ּכׁשפיהם ּבמעׂשה ּבחנּו לא הּמצרים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשל

ּכֹוזב: ודמיֹון חּזיֹון אּלא אינם ְְִִִֵֵֶָָָּכי

B‚Â'.כג) BaÏ ˙L ‡ÏÂ 'B‚Â ÔÙiÂׁשהׁשיב לא «ƒ∆¿¿…»ƒ¿ִֵֶֹ

ׁשּלא ּכדי הרׁשע וכּונת לׁשּלח, חפץ ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשאינֹו

מּכה עֹוד עליו ויביא הּמאּון על ענׁש ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹיתחּיב

מּמׁשה ׁשאל ולא לּבֹו ׁשת ׁשּלא וטעם ְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹאחרת.

ח' (לקּמן ּבסמּו נבאר רחמים עליו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָׁשּיבּקׁש

ה': ּבעזרת ְְֶַד')

ÌÈÓÈ.כה) ˙Ú·L ‡ÏniÂׁשעּור מלאּו ּפי' «ƒ»≈ƒ¿«»ƒְִֵָ

ימים ׁשבעת ׁשּׁשלמּו ואחרי לּמּכה, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֻהּמגּבל

הּכתּוב וכּונת ה'. וּיאמר וגֹו' הּכֹות ְְֲֵֶַַַַַַָָֹאחרי

זֹו ּבמּכה ּפרעה נתרּגׁש לא ּכי היא זֹו ְְְִִִֵַַַַָָָֹֹּבהֹודעה

הּמּכה ונׁשארה ה' אל להתּפּלל מּמׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלבּקׁש

אֹומרֹו והּוא ּגבּולּה, ׁשהּכהעד אחרי וגֹו' וּיּמלא ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

לדעת וזה הּמּכה, ימי ּומלאּו וׁשלמּו ְְְְְְֵֶַַַַָָָה'

כ"ד ּכי ׁשאמרּו פ"ט) (שמו"ר ז"ל ְִֵֵֶַָמרּבֹותינּו

וז' הּמּכה ּבאה ׁשּלא עד ּבהם מתרה היה ְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹימים

להאֹומר אבל ּבהם, מׁשּמׁשת הּמּכה היתה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָימים

ימים וכ"ד ּבהם מתרה היה ימים ׁשבעה ְְְִִִִֶֶַָָָָָָּכי

ימים ׁשבעת היּו ּבהם, מׁשּמׁשת הּמּכה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

היתה מהחדׁש הּנׁשאר ּומּמילא ההתראה, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשל

לסברתֹו ׁשּקׁשה אּלא ּבהם. הּמּכה ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמׁשּמׁשת

ואפׁשר מהּכלל, יצתה זֹו ואּולי ,חׁש ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָמּמּכת

מאן ויֹודה מהּכלל, יצתה מּכתֹו היאֹור ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָׁשּגם

מׁשּמׁשת היתה ימים וארּבעה עׂשרים ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָּדאמר

ׁשניהם ויתּכּונּו מּכתֹו, ארכה לא ׁשהיאֹור ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמּכה

ימיםאחרי ׁשבעת הּכתּובׁשאמר ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָיחדּבמׁשמעּות

מּכת ּכמׁשּפט ימים ׁשבעת אּלא הּכה ׁשּלא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻהּכֹות

אני וסֹובר מּׁשבעה. יֹותר היתה ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹחׁש

אם מסּתּלקת היתה לּמּכה ּגבּול ׁשהיה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהגם

הּזמ קדם מתּפּלל מׁשה ההּוא:היה ן ְְִֵֶֶַַַַָָֹ

‡z‰.כז) Ô‡Ó Ì‡Âסמּו ההתראה צרי ¿ƒ»≈«»ְִַַָָָָ

ַַָלּמּכה:
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(çé)íéøöî eàìðå øàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ§¦§´¦§©½¦
ì:øàéä-ïî íéî úBzL ¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ e‡Ï�Â∑לׁשּתֹות ראּויין ׁשּיהיּו היאר, למי רפּואה .לבּקׁש ¿ƒ¿ƒ¿«ƒְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

(èé)Ehî ç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´©§´
íúøäð-ìò íéøöî éîéî-ìò Eãé-äèðe|íäéøàé-ìò §¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´©§«Ÿ¥¤´

íã äéäå íã-eéäéå íäéîéî äå÷î-ìk ìòå íäéîâà-ìòå§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬¥«¥¤−§¦«§¨®§¨³¨¨Æ
:íéðáàáe íéöòáe íéøöî õøà-ìëa§¨¤´¤¦§©½¦¨«¥¦−¨«£¨¦«

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑,ּבצפרּדעים ולא ּבדם לא ידֹו, על לקה לא לפיכ לתֹוכֹו, ּכׁשּנׁשל מׁשה על היאר ׁשהגן לפי ¡…∆«¬…ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ
אהרן ידי על ׁשּלנּו∑�‰¯˙Ì.ולקה ּנהרֹות ּכעין הּמֹוׁשכים נהרֹות ּבידי∑Ì‰È¯‡È.הם העׂשּויֹות ונּגרים ּברכֹות הם ְְֲֵַַָָֹ«¬…»ְְְְִֵֵֶַָָָ¿…≈∆ְְֲִִִֵֵֵָָ

הּׂשדֹות ּומׁשקה היארים ּדר ועֹולה מתּברכים מימיו ונילּוס לּׂשדֹות, הּנהר מּׂשפת מים∑‡‚Ì‰ÈÓ.אדם קבּוצת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ«¿≈∆ְִַַ
אשטנ"ק לֹו וקֹורין אחד ּבמקֹום עֹומדין אּלא מֹוׁשכין, ואינן נֹובעין ÌÈ¯ˆÓ.ׁשאינן ı¯‡ ÏÎa∑ּבּמרחצאֹות אף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ¿»∆∆ƒ¿«ƒְֲֶַַָ

ׁשּבּבּתים ÌÈ�·‡·e.ּובאמּבטאֹות ÌÈˆÚ·e∑עץ ׁשּבכלי אבןמים .ּובכלי ְְִֶַַָָָ»≈ƒ»¬»ƒְְִִִֵֵֵֶֶֶַ

(ë)øLàk ïøäàå äLî ïë-eNòiå|ähna íøiå ýåýé äeö ©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤©©¤Æ
iååéãáò éðéòìe äòøô éðéòì øàéa øLà íénä-úà C ©©³¤©©̧¦Æ£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨®

:íãì øàéa-øLà íénä-ìk eëôäiåהחיים אור ©¥¨«§²¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«

(àë)eìëé-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa-øLà äâcäå§©¨¨̧£¤©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ¨«§´
ì íéøöîõøà-ìëa ícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©¨−§¨¤¬¤

:íéøöîהחיים אור ¦§¨«¦

(áë)äòøt-áì ÷æçiå íäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNòiå©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®©¤«¡©³¥«©§ŸÆ
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

Ôe‡ÏÈÂיח ‡¯‰� È¯Òe ˙eÓz ‡¯‰�· È„ È�e�Â¿≈ƒ¿«¬»¿¿ƒ«¬»¿ƒ¿
:‡¯‰� ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»

C¯ËÁיט ÏBË Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…À¿»
ÏÚ ÔB‰È¯‰� ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡iÓ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡Â«¬≈¿»««»¿ƒ¿«ƒ««¬≈«
˙eLÈ�k ˙Èa Ïk ÏÚÂ ÔB‰ÈÓ‚‡ ÏÚÂ ÔB‰Èz¯‡¬ƒ≈¿««¿≈¿«»≈¿ƒ
‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„ È‰ÈÂ ‡Óc ÔB‰ÈÂ ÔB‰ÈÓÈÓ≈≈ƒ¿»ƒ≈¿»¿»«¿»

:‡�·‡ È�Ó·e ‡Ú‡ È�Ó·e ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿»≈»»¿»≈«¿»

ÈÈכ „È˜Ùc ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»
‡¯‰�· Èc ‡iÓ ˙È ‡ÁÓe ‡¯ËÁa ÌÈ¯‡Â«¬≈¿À¿»¿»»«»ƒ¿«¬»
Ïk eÎÈÙ‰˙‡Â È‰Bc·Ú È�ÈÚÏe ‰Ú¯Ù È�ÈÚÏ¿≈≈«¿…¿≈≈«¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ»

:‡Ó„Ï ‡¯‰�· Èc ‡iÓ«»ƒ¿«¬»ƒ¿»

ÏÂ‡כא ‡¯‰� È¯Òe e˙ÈÓ ‡¯‰�· È„ È�e�Â¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ«¬»¿»
‰Â‰Â ‡¯‰� ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓ eÏÈÎÈ¿ƒƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»«¬»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔB‰ÈLÁÏaכב ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈
‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«≈ƒ¿¿»

:ÈÈ ÏÈlÓcƒ«ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכל היה ּבמאמרֹו ּכי לֹומר ירצה עֹוד ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָויהיה.

הּוא ּכי יראה ליאֹור עבּדֹו ּכׁשּיּכה והּנה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַהֹווה.

ּבכל מהּוהּו הּוא היאֹור ׁשעׂשה הּוא ְְְְִֵֶַַַָָָָיתּבר

הויה ּבֹו עֹוׂשה הּוא והּנה יחּפץ לאׁשר ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹעת

לדם: והפכֹו ְֲֶֶַַָָאחרת

„BÚרחמיו מּדת ידע מּזה ּכי לֹו ֲִִִֵֶַַַַָָרמז

לפני ּבראֹות הּנבראים על ְְְְִִִִֶַַַָָָיתּבר

ולא ּותׁשּלח ׁשּתׁשּוב ּכדי לדם נהּפ ְְְְְְֵֶֶַַַַָָֹהיאֹור

מּכה היה הרחמים צד היה לא ואם ְֲִִֶַַַָָָָָָֹּתמּות,

הּדברים וחמר וקל העֹולם מן ּומאּבדֹו ְְְְִִֶַַַָָָָֹּבֹו

אמּגּוׁשי אדם לדם, מהּפכֹו ּגדֹול יאֹור ְְְְְִַַַָָָָּומה

אֹומרֹו והּוא ׁשּכן, ּכל לא ּתדעּכמֹותֹו ּבזאת ְְְְֵֵֶַָֹֹ

ּבדברים עלי מתחּכם ׁשאני ה' אני ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָּכי

ׁשּתאמין ּכדי אלהי הּכאת ׁשל ּכזֹו ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹּגדֹולים

ּתאבד: ְַֹֹולא

B‚Â'.כ) ¯L‡k Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÔÎ eNÚiÂ'ּפי ««¬≈∆¿«¬…«¬∆¿ֵ

היאֹור, הּכאת מעׂשה ואהרן מׁשה ְְְֲֲֵֶֶַַַַַָָֹּכׁשעׂשּו

היתה ּכאּלּו הרצֹון ונתקּים הּפעּלה ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֻנעׂשית

לדם, ׁשּיהפ ליאֹור הּוא ּברּו מּפיו ה' ְְְִִִֵֵֶַַָָָמצות

מׁשה וּיעׂש (ו) ּבּפסּוק עֹוד ּׁשּפרׁשּתי מה ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָועּין

זה: ׁשאחר ּבּפסּוק ועּין לזה הּקֹודם ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָוגֹו'

.ÂÈ„·Ú È�ÈÚÏe ‰Ú¯Ù È�ÈÚÏּתחּלת ּכי הגם ¿≈≈«¿…¿≈≈¬»»ְֲִִַַ

ּבעת ּביחּוד ּפרעה עם היה ְְְְִִֵַָָָָֹּדבריו

ז"ל ּדבריהם לפי צרכיו לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֶַַָָָָהסּתרתֹו

הּסתם ּומן פ"ט), יהיה(שמו"ר לבּדֹו הּוא ְְְִִֶַַָ

נתעּכב ּכי הּכתּוב מֹודיע כן ּפי על אף ְֲִִִִֵֵַַַַָָׁשם,

עבדיו. לעיני ּבפרסּום ׁשהּכה עד ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָמהּכֹות

ּפרט לֹומר ּדקּדק לא ה' ּבמצות ּכי ְְְְֲִִִֵַַַַָֹוהגם

ּכי ואּולי אליו, ה' ּדּבר ּכן הּסתם מן ְְִִִֵֵֵֶַַָָזה

ּבאֹומרֹו הּכתּוב נתּכּון צּוהלזה ּכאׁשר כן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּוכנגד ה' ּבדברי הּנאמרים ּכּדברים ּכן ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּפי'

ּכתּובים ׁשאין ּבמעׂשיהם ּתראה אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָּפרטים

ּכי עליהם הּכתּוב מעיד האלהים ּבדבר ְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכן

ונכֹון: ה' צּוה ּכאׁשר ְֲִֵֶַָָהם

Ó˙‰.כא) 'B‚Â ‰‚c‰Âּכי לֹומר ּבזה הּכּונה ¿«»»¿≈»ִֶַַַָָָ

היה לא ּכי זה ּבמעׂשה סימן להם ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹהיה

מעׂשה ּכי ּכׁשפים מעׂשה ולא ׁשדים ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹמעׂשה

והּדמיֹון מּמׁש ולא ּדמיֹון יהיּו אּלּו ְְְְְְִִִִֵַַַָֹׁשנים

ׁשּיהרג ּדם מּמׁש ׁשּיהיה לא הרֹואים לעין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹיהיה

אמר לזה ּדגים, ואפי' ׁשֹותיו וגֹו'ּכל והּדגה ְְֲִִֶַַַָָָָָָָ

עֹולם לאֹות להם יהיה וזה היאר, וּיבאׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹמתה

ולא צֹודקת ּפעּלה הּמה אלהים מעׂשה ְְֱֲִִֵֵֶֶַָָֹֹֻּכי

אמר עֹוד מצריםּדמיֹון. ארץ ּבכל הּדם ויהי ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

ואּולי ּובאמּבטאֹות. ּבמרחצאֹות אפי' ּכי ְְְְְְְֲֲִִֶַַָָוגֹו'

ׁשּנעׂשה ההּוא ׁשהּדם לֹומר עֹוד ירצה ְֲִִֶֶֶַַַַָָּכי

זה מּמקֹום אֹותֹו נֹוטלים ׁשהיּו הגם ְֲִִִֵֶֶַַַָָמהּמים

וכל וכּו' וחֹוזרים אחר ּבמקֹום אֹותֹו ְְְְְְְִִֵַָָונֹותנים

ׁשּנּוי יבּטלהּו ׁשדים מּמעׂשה ׁשּיהיה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּדבר

(זהר ּכּידּוע ּבארץ ּכׁשּיּניחּוהּו ּובפרט ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹמקֹום

ּבהויתֹו הּדם היה ּׁשּלפנינּו ּומה קצ"ב) ְֲֵֶַַַָָָָָָח"ב

מצרים: ארץ ְְִִֶֶַָּבכל
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i"yx£Ì‰ÈËÏa∑:אמרּו ורּבֹותינּו ּובחׁשאי. ּבּלט אֹותֹו ׁשאֹומרין סז)לחׁש ׁשדים,(סנהדרין מעׂשה ּבלהטיהם,ּבלטיהם, ¿»≈∆ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ּכׁשפים Ú¯t‰.מעׂשה ·Ï ˜ÊÁiÂ∑,ּכן עֹוׂשים אּתם מכּׁשפּות ידי על פה)לֹומר: עיר(מנחות לעפרים, מכניסין אּתם ּתבן ְֲִֵַָ«∆¡«≈«¿…ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

ּכׁשפים ׁשּכּלּה למצרים מכּׁשפּות מביאים אּתם אף ּתבן? החיים.ׁשּכּלּה אור ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ

(âë):úàæì-íb Baì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©¨«Ÿ

i"yx£˙‡ÊÏ Ìb∑ּדם ׁשל לזה ולא לתּנין ׁשּנהפ הּמּטה החיים.למֹופת אור «»…ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

(ãë)ì íéî øàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiåàì ék úBzL ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦¦§®¦´³Ÿ
ì eìëé:øàéä éîénî úzL ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ

(äë):øàéä-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîé úòáL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤©§«Ÿ

i"yx£‡ÏniÂ∑ימים ׁשבעת היהמנין חלקים ּוׁשלׁשה חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, היאר ׁשב ׁשּלא «ƒ»≈ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ּבהם ּומתרה רבה)מעיד .(בשמות ְִֵֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr e zegiy ihewl)

ּבהם ּומתרה מעיד כה)היה ּבעתיד.מעיד(ז, ּבוּדאי ׁשּיקרה אֹו ּבעבר ׁשארע ּדבר ּומגּלה מֹודיעה עדּות, מּלׁשֹון העדאה, – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּדם לדם".העידּובמּכת ונהפכּו . . הּמים על . . מּכה אנכי הּנה . . ּכה עד ׁשמעּת "לא ּבפרעה: הּנּהמתרהמׁשה התראה – ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

צפרּדע ּובמּכת הּמתרה. ׁשל ּבהנהגתֹו ּתלּויה מה ּדבר ׁשּביאת ּכְך על הּנההתרהאזהרה לׁשּלח, אּתה מאן "ואם ּבפרעה: מׁשה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

ּבצפרּדעים". ּגבּולָך ּכל את נגף החייםאנכי אור ְְְְְִִֵֶַַָָֹֹ

(åë)äk åéìà zøîàå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈µŸ
:éðãáòéå énò-úà çlL ýåýé øîà̈©´§Ÿ̈½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(æë)ì äzà ïàî-íàåâð éëðà äpä çlLEìeáb-ìk-úà ó §¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨§«§−
:íéòcøôöa©«§©§§¦«

i"yx£‰z‡ Ô‡Ó Ì‡Â∑,הּמפעל ׁשם על האדם ּכינה אּלא מסרב, ממאן, ּכמֹו מאן אּתה. סרּבן וׁשקט,ואם ׁשלו ּכמֹו: ¿ƒ»≈«»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
וזעף כ)סר א EÏe·b.(מלכים Ïk ˙‡ Û‚�∑:וכן מּכה, לׁשֹון אּלא מיתה לׁשֹון אינֹו מּגפה לׁשֹון ּכל וכן כא)מּכה, (שמות ְֵָָ…≈∆»¿¿ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

וכן: מיתה, לׁשֹון אינֹו הרה", אּׁשה יג)"ונגפּו רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו צא)"ּובטרם רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף ח)"ּפן (ישעיה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
נגף" החיים."ּולאבן אור ְֶֶֶֶ

daÏכג ÈeL ‡ÏÂ d˙È·Ï ÏÚÂ ‰Ú¯Ù È�t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿…¿«¿≈≈¿»«ƒƒ≈
:‡„Ï Û‡«¿»

iÓ‡כד ‡¯‰� ˙e�¯ÁÒ È‡¯ˆÓ ÏÎ e¯ÙÁÂ«¬»»ƒ¿»≈«¬»«¬»«»
‡inÓ ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈¬≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»

:‡¯‰�c¿«¬»

È˙כה ÈÈ ‡ÁÓc ¯˙a ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»¿»»
:‡¯‰�«¬»

dÏכו ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿≈«≈
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„kƒ¿«¬«¿»««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙כז ÈÁÓ ‡�‡ ‡‰ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»»»¬»»≈»
:‡i�Úc¯Úa CÓeÁz Ïk»¿»¿À¿¿»«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כב) ÈnË¯Á ÔÎ eNÚiÂּדבריהם לפי ««¬≈«¿À≈¿ְְִִֵֶ

מימֹות ּכל ׁשהיּו פ"ט) (שמו"ר ֵֶָָז"ל

להפכֹו מים מצאּו מּנין ּכן אם לדם. ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָמצרים

המגּלים מים אּלא נהפכּו לא ּכי ואּולי ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֻלדם

לארץ ּתחת ׁשהם ּבעֹולם נראּו ׁשּלא מים ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאבל

וגֹו'.ל סביבת מצרים וּיחּפרּו ּכאֹומרֹו נהפכּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַֹֹא

נתעּׁשרּו יׂשראל ּכי (ׁשם) ז"ל ּדבריהם לפי ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָעֹוד

וכּו' למצרים מים מֹוכרים ׁשהיּו היאֹור ְְְְְִִִִִֶַַַַַָמּמּכת

החרטּמים עׂשּו זה ּכפי ּדבריהם, ׁשם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻֻיעּין

רׁשם ׁשהּכתּוב אמרנּו ּוכבר להם. ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָמהּנמּכר

מּמעׂשי יׁשּתּנה ּכי מה' ׁשּנעׂשה הּמעׂשה ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּנּוי

ערּפם קׁשיּות לצד ּכי אּלא וׁשדים, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָּכׁשפים

לדעת ּכׁשפיהם ּבמעׂשה ּבחנּו לא הּמצרים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשל

ּכֹוזב: ודמיֹון חּזיֹון אּלא אינם ְְִִִֵֵֶָָָּכי

B‚Â'.כג) BaÏ ˙L ‡ÏÂ 'B‚Â ÔÙiÂׁשהׁשיב לא «ƒ∆¿¿…»ƒ¿ִֵֶֹ

ׁשּלא ּכדי הרׁשע וכּונת לׁשּלח, חפץ ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשאינֹו

מּכה עֹוד עליו ויביא הּמאּון על ענׁש ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹיתחּיב

מּמׁשה ׁשאל ולא לּבֹו ׁשת ׁשּלא וטעם ְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹאחרת.

ח' (לקּמן ּבסמּו נבאר רחמים עליו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָׁשּיבּקׁש

ה': ּבעזרת ְְֶַד')

ÌÈÓÈ.כה) ˙Ú·L ‡ÏniÂׁשעּור מלאּו ּפי' «ƒ»≈ƒ¿«»ƒְִֵָ

ימים ׁשבעת ׁשּׁשלמּו ואחרי לּמּכה, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֻהּמגּבל

הּכתּוב וכּונת ה'. וּיאמר וגֹו' הּכֹות ְְֲֵֶַַַַַַָָֹאחרי

זֹו ּבמּכה ּפרעה נתרּגׁש לא ּכי היא זֹו ְְְִִִֵַַַַָָָֹֹּבהֹודעה

הּמּכה ונׁשארה ה' אל להתּפּלל מּמׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלבּקׁש

אֹומרֹו והּוא ּגבּולּה, ׁשהּכהעד אחרי וגֹו' וּיּמלא ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

לדעת וזה הּמּכה, ימי ּומלאּו וׁשלמּו ְְְְְְֵֶַַַַָָָה'

כ"ד ּכי ׁשאמרּו פ"ט) (שמו"ר ז"ל ְִֵֵֶַָמרּבֹותינּו

וז' הּמּכה ּבאה ׁשּלא עד ּבהם מתרה היה ְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹימים

להאֹומר אבל ּבהם, מׁשּמׁשת הּמּכה היתה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָימים

ימים וכ"ד ּבהם מתרה היה ימים ׁשבעה ְְְִִִִֶֶַָָָָָָּכי

ימים ׁשבעת היּו ּבהם, מׁשּמׁשת הּמּכה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

היתה מהחדׁש הּנׁשאר ּומּמילא ההתראה, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשל

לסברתֹו ׁשּקׁשה אּלא ּבהם. הּמּכה ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמׁשּמׁשת

ואפׁשר מהּכלל, יצתה זֹו ואּולי ,חׁש ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָמּמּכת

מאן ויֹודה מהּכלל, יצתה מּכתֹו היאֹור ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָׁשּגם

מׁשּמׁשת היתה ימים וארּבעה עׂשרים ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָּדאמר

ׁשניהם ויתּכּונּו מּכתֹו, ארכה לא ׁשהיאֹור ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמּכה

ימיםאחרי ׁשבעת הּכתּובׁשאמר ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָיחדּבמׁשמעּות

מּכת ּכמׁשּפט ימים ׁשבעת אּלא הּכה ׁשּלא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻהּכֹות

אני וסֹובר מּׁשבעה. יֹותר היתה ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹחׁש

אם מסּתּלקת היתה לּמּכה ּגבּול ׁשהיה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהגם

הּזמ קדם מתּפּלל מׁשה ההּוא:היה ן ְְִֵֶֶַַַַָָֹ

‡z‰.כז) Ô‡Ó Ì‡Âסמּו ההתראה צרי ¿ƒ»≈«»ְִַַָָָָ

ַַָלּמּכה:



x`e`מב zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iying meil inei xeriy

(ä)éúîì éìò øàtúä äòøôì äLî øîàiå|Eì øézòà ©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´§À
éãáòìåézaîe Enî íéòcøôöä úéøëäì Enòìe E÷ø E §©«£¨¤¸Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−¦¨¤®©¬

:äðøàMz øàéa©§−Ÿ¦¨©«§¨
i"yx£ÈÏÚ ¯‡t˙‰∑י)ּכמֹו ּבלע"ז,(ישעיה וניט"ר ,מּמ ּגדֹול אני לֹומר: מׁשּתּבח ּבֹו"? החֹוצב על הּגרזן "היתּפאר ƒ¿»≈»«ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

ולֹומר ּגדֹול ּדבר ולׁשאל להתחּכם הׁשּתּבח – עלי" "התּפאר לעׂשֹותֹווכן: אּוכל ÓÏEÏ.ׁשּלא ¯ÈzÚ‡ È˙∑אׁשר את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ¿»««¿ƒ¿ֲֶֶ
ׁשּיּכרתּו, ּתרצה למתי הּצפרּדעים, הכרתת על הּיֹום ל נאמר:אעּתיר אּלּו לי. ׁשּתקּבע לּמֹועד ּדברי אׁשלים אם ותראה ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ

הּצפרּדעים ׁשּיּכרתּו עלי אתּפּלל הּיֹום אני מׁשמע: "למתי", ׁשּנאמר: עכׁשו אתּפּלל, מתי מׁשמע היה אעּתיר, ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמתי
נאמר: ולא והעּתרּתי, העּתירּו אעּתיר, ׁשּיּכרתּו. ּתרצה יֹום לאיזה אמר לי, ׁשּתקּבע מּפנילּזמן ועתרּתי, עתרּו אעּתר, ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹ

העּתירּו אעּתיר, יאמר: ּכ הפעיל, לׁשֹון והרּביתי, ארּבה הרּבּו, יאמר: וכאׁשר הּוא, ּפּלל הרּבֹות עתר, לׁשֹון ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּכל
לכּלם: ואב ּדברים, לה)והעּתרּתי הרּביתם(יחזקאל ּדבריכם, עלי החיים.העּתרּתם אור ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

(å)ýåýék ïéà-ék òãz ïòîì Eøáãk øîàiå øçîì øîàiå©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−©«§Ÿ̈¬
ìàý:eðé ¡Ÿ¥«

i"yx£¯ÁÓÏ ¯Ó‡iÂ∑הּיֹום למחרהתּפּלל .ׁשּיּכרתּו «…∆¿»»ְְְִִֵֶַַָָָ

ß zah b"k iying mei ß

(æ)ézaîe Enî íéòcøôöä eøñåéãáòîe E÷ø Enòîe E §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−¥«©¤®©¬
:äðøàMz øàéa©§−Ÿ¦¨©«§¨

(ç)ýåýé-ìà äLî ÷òöiå äòøt íòî ïøäàå äLî àöiå©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈½
:äòøôì íN-øLà íéòcøôöä øác-ìò©§©¬©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ

i"yx£˜ÚˆiÂ ‡ˆiÂ∑למחר ׁשּיּכרתּו החיים.מּיד, אור «≈≈«ƒ¿«ְְִִֶָָָָ

ÈÏה ·‰ ‡¯e·b CÏ Ï‡L ‰Ú¯ÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¿…¿«»¿»«ƒ
CnÚ ÏÚÂ CÈ„·Ú ÏÚÂ CÏÚ Èlˆ‡ È˙n‡Ï ÔÓÊ¿«¿ƒ»«¡«≈¬»¿««¿»¿««»
„BÁÏ CÈzaÓe CpÓ ‡i�Úc¯Ú ‰‡ˆÈLÏ¿≈»»À¿¿»«»ƒ»ƒ»»¿

:Ô¯‡zLz ‡¯‰�a¿«¬»ƒ¿»»»

Úc˙cו ÏÈ„a CÓb˙Ùk ¯Ó‡Â ¯ÁÓÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«¬«¿ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«
:‡�‰Ï‡ ÈÈk ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«»¡»»»

CÈc·ÚÓeז CÈzaÓe CpÓ ‡i�Úc¯Ú ÔecÚÈÂ¿∆¿À¿¿»«»ƒ»ƒ»»≈«¿»
:Ô¯‡zLÈ ‡¯‰�a „BÁÏ CnÚÓe≈«»¿¿«¬»ƒ¿»»»

LÓ‰ח ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜Ù�e¿«…∆¿«¬…ƒ¿»«¿…¿«ƒ…∆
:‰Ú¯ÙÏ ÈeL Èc ‡i�Úc¯Ú ˜ÒÚ ÏÚ ÈÈ Ì„√̃»¿»«≈«À¿¿»«»ƒ«ƒ¿«¿…

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ה) ÈÏÚ ¯‡t˙‰אֹומרֹו ּכּונת לדעת צרי ƒ¿»≈»«¿ְִַַַַָָָ

ׁשּיאמר הגם ּכי לֹומר ואם וגֹו'. עלי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹהתּפאר

ההתּפארּות הּוא זה ּומּיד ּתכף מעליו להסיר ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלֹו

עּתה אמר ולא למחר ּפרעה לֹו ּכׁשאמר ּכן ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹאם

עליו להתּפאר רצה לא ּכי ׁשּיּגיד זֹו ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹּבׁשעה

זה אין ּתדע למען ּכדבר לֹו לֹומר ּמקֹום ְְְִֵֵֶַַַַַָָמה

הּזמן: לֹו הרחיק ואדרּבה ליֹום מּיֹום ְְְְְְֲִִִִַַַַָָהתּפארּות

¯Ó‡L ‰LÓ È¯·c ˜c˜„Ï CÈ¯ˆ „BÚלמתי »ƒ¿«¿≈ƒ¿≈∆∆»«ְַָ

מתי אּלא לֹומר לֹו היה ׁשּלא וגֹו' ְְִֶֶַַַָָָָֹאעּתיר

המבּקׁש. ׁשהּוא הּצפרּדעים ְְְְִִֶַַַָָֻיסיר

ÔÎ‡אׁשר להראֹותֹו מׁשה לחּבבּכּונת ה' יפליא »≈ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָ

ּכי ּבדעּתֹו ויחליט יׁשער ּומּזה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָידידיו

מּדר הּנה ּכי אפן, ּבׁשּום ה' ׁשּיעזבם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמהּנמנע

ׁשּיּׂשיג ּולואי מרּבֹו ּדבר יׁשאל ּכי עבד ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמּוסר

ּובלבד מסּים ּבזמן עליו ׁשּיתנה לא לֹו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֻעשֹוהּו

יׁשאף ועבד אּלא יאחר ׁשּלא ּובלבד יקּדים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא

מׁשה ואמר רצֹון, לחננֹו יחּפץ אׁשר עת ְְְְֲֵֶֶַַַָָָֹרּבֹו

החּבּוב ּוׁשלמּות הּנכֹונה ההׁשּגחה ּוראה ְְְְִֵֵַַַַָָָֹּבא

יעׂשה ּכי ּבתפּלתי אליו ואמר לה' ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשאעּתיר

אֹומרֹו והּוא הּזמן, לֹו אקּבע אׁשר ּבעת ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָהּדבר

לֹומר עלי ּתתּפאר זמן, לאיזה ּפי' אעּתיר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָלמתי

וגֹו', יסיר ּפלֹוני לזמן ּכי עּתה לה' ְְְְִִִִִֵַַַַָָהתּפּלל

ּכי הגם ּכי וקׁשה וגֹו', למחר ּפרעה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹוהׁשיבֹו

ׁשאין ּבדבר ּדוקא זה רע אּותה רׁשע ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנפׁש

וכזה ּכזֹו אבל ּבּמׂשּכל אּלא לאדם נּכר ְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָָֻהרעֹות

ּכמֹו מות ּבסּכנת ׁשּיתעּכב ׁשּיחּפץ אדם ל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאין

והיה הּמות. את מעלי וּיסר הּוא קראּה ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּכן

ׁשאמר מׁשה ׁשל זריזּותֹו לראֹותֹו ּכי לֹומר ְְְִִִִֶֶֶַַָָנראה

אמר ּכי ׂשכלֹו עין הטעּתּו וגֹו' אעּתיר ְְְְְִִִִֵַַַַָָלמתי

הּמּכה קץ זמן קרב ּכי ׁשהּכיר לצד מׁשה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכן

העברים לאלהי ׁשליטה והלאה מאז עֹוד ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָֹואין

לצד מׁשה ח"ו והערים מאליה ּכלתה ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָוהּמּכה

למהר ּפרעה יחּפץ חפץ ּכי ּבדעּתֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹֹׁשאמר

הּסתם ּומן התּפאר אמר לזה הּנגע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּולהסיר

אֹותֹו צער סבל לזה הּזאת ּובעֹונה ּבעת ֵֶַַַַַָָָָָֹֹיאמר

למחר. ואמר אחז מרמה אם הּדבר להּכיר ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָזמן

‡l‡ּכי לזה, צריכין אנּו אין ּדרּכנּו ׁשּכפי ∆»ְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

ׁשאמר מׁשה התּפארּות לבחן ְְֲִִֶֶַָָָָֹרצה

ׁשּיׁשמע אלהיו על ּבתפּלתֹו ויתנה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּיתּפּלל

ואין למחר, אם ּכי יעׂשה ולא עּתה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּתפּלתֹו

ואמר ּומּזל. לכֹוכב ּבעֹובד אפּלּו זֹו ְְֲִִֵַַָָָָָמּדה

ּכי ּבתפּלתֹו ויאמר עכׁשו ׁשּיתּפּלל ּפי' ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלמחר

הּנּסיֹון להגּדיל הרׁשע נתּכּון וגֹו', יסיר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָלמחר

להסיר והׁשיבׁשּיתּפּלל למחר. עד יסיר ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּתדע למען נעׂשה ּכדבר ואמר זה על ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָמׁשה

ּבתנאיה ּתפּלתנּו ׁשּיקּבל אלהינּו ּכה' אין ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכי

ּכה' וגֹו' מי ּכי ז') ד' (ּדברים אֹומרֹו ּדר ְְְִִִֶֶַַָעל

ּומּיד ּתכף ולזה אליו, קראנּו ּבכל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹאלהינּו

ּבּמה ּכי ולֹומר לחּוׁש ואין לה'. והתּפּלל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָיצא

ולא אז ׁשהתּפּלל הּדבר את ּפרעה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּיאּמת

מתּפּלל היה ׁשּלא לצד הּנה ,הּצר ּבעת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלמחר

ּוכׁשּיצא ּתפּלתֹו זמן יֹודעים היּו הּכר ְְְְְִִֶַַָָָָָּתֹו

והּוא צֹודק, האֹות הּנה למחר ולא יֹום ְְְְִֵֵָָָֹּבאֹותֹו

וגֹו'אֹומרֹו מׁשה וּיצעקוּיצא ּפרעה מעם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַֹ

להסירם הא' ּדברים ב' צעק ּפי' וגֹו' ְְֲִִֵֶַַָָָָמׁשה

ּדקּדק ולזה קדם, ולא למחר להסירם ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹוהּב'

וּיצעק אמר ולא הּצפרּדעים ּדבר על ְְְְְְִִַַַַַַַַָֹלֹומר

נׁשמע יהיה ׁשאז הּצפרּדעים להסיר ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָוגֹו'

ּתנאי ּבלא לבד ההסרה על היתה ְְְְְֲִֶַַַַָָָָָֹׁשּתפּלתֹו

ׁשאמר ּבּזמן ּפי' מׁשה ּכדבר ה' וּיעׂש ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָהּזמן,

וגֹו': וּיסר ְֵַָלֹו

L‡.‰Ú¯ÙÏ¯ח) ÌNלפרׁש ׁשּצרי מּכאן ¬∆»¿«¿…ְִִֵֶָָָ

ְִָּתפּלתֹו:

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iriax meil inei xeriy

(çë)àéä õøLåøãçáe Eúéáa eàáe eìòå íéòcøôö ø §¨©´©§Ÿ»§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½©«£©¬
éãáò úéááe Eúhî-ìòå EákLîéøepúáe Enòáe EE ¦§¨«§−§©¦¨¤®§¥³£¨¤¸Æ§©¤½§©¤−
éúBøàLîáe:E §¦§£¤«

i"yx£eÏÚÂ∑היאר ּומּמּנּו∑E˙È·a.מן עּמֹו", אל "וּיאמר ּתחּלה: ּבעצה התחיל הּוא .עבדי בבּתי ּכ ואחר ¿»ְִַֹ¿≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּפרענּות רבה)התחילה ושמות יא. .(סוטה ְְִִַָָֻ

(èë)éãáò-ìëáe Enòáe äëáe:íéòcøôöä eìòé E §¨¬§©§−§¨£¨¤®©«£−©«§©§§¦«
i"yx£EnÚ·e ‰Î·e∑(פ נכנסין(סנהדרין מעיהם ּומקרקריןּבתֹו. ¿»¿«¿ְְְְְְִִִֵֶַָ

ç(à)Eãé-úà äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³¤¨«§Æ
-úà ìòäå íénâàä-ìòå íéøàéä-ìò úøäpä-ìò Ehîa§©¤½©©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©¨«£©¦®§©¬©¤

:íéøöî õøà-ìò íéòcøôöä©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦

(á)òcøôvä ìòzå íéøöî éîéî ìò Bãé-úà ïøäà èiå©¥³©«£ŸÆ¤¨½©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ©§©§¥½©
à-úà ñëzå:íéøöî õø ©§©−¤¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£Úc¯Ùv‰ ÏÚzÂ∑(רבה ּופׁשּוטֹו(שמות מדרׁשֹו. זהּו נחילים, נחילים מּתזת והיא אֹותּה מּכין והיּו היתה, אחת צפרּדע ««««¿«¿≈«ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
"וּתעל ואף ּבלע"ז, גדוליר"א הרחיׁשה, הּכּנם", "וּתהי וכן: יחידּות, לׁשֹון קֹורא הּצפרּדעים ׁשירּוץ לֹומר: ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָיׁש

ּבלע"ז גרינוליר"א .הּצפרּדע", ְְְֵַַַַַ

(â)íéòcøôöä-úà eìòiå íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤©«§©§§¦−
:íéøöî õøà-ìò©¤¬¤¦§¨«¦

(ã)ýåýé-ìà eøézòä øîàiå ïøäàìe äLîì äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´¤§Ÿ̈½
eçaæéå íòä-úà äçlLàå énòîe épnî íéòcøôöä øñéå§¨¥Æ©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ¤¨½̈§¦§§−

:ýåýéìהחיים אור ©«§Ÿ̈«

ÔeÏÚÈÂכח Ôe˜qÈÂ ‡i�Úc¯Ú ‡¯‰� Èa¯ÈÂƒ«≈«¬»À¿¿»«»¿ƒ¿¿∆¡
CÒ¯Ú ÏÚÂ C·kLÓ ˙Èa ÔB¯c‡·e C˙È·a¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿¿»¿««¿»
:C˙Âˆ‡·e C¯ep˙·e CnÚ·e CÈc·Ú ˙È··e¿≈«¿»¿«»¿«»¿«¿»»

Ôe˜qÈכט CÈc·Ú ÏÎ·e CnÚ·e C·e»¿«»¿»«¿»ƒ¿
:‡i�Úc¯ÚÀ¿¿»«»

C„Èא ˙È ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»¿»
‡iÓ‚‡ ÏÚÂ ‡iz¯‡ ÏÚ ‡i¯‰� ÏÚ C¯ËÁa¿À¿»««¬«»«¬ƒ«»¿««¿«»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡i�Úc¯Ú ˙È ˜Èq‡Â¿«≈»À¿¿»«»««¿»¿ƒ¿»ƒ

„È‡¯ˆÓב ‡iÓ ÏÚ d„È ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯‡Â«¬≈«¬…»¿≈««»¿ƒ¿»≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ˙È ˙ÙÁÂ ‡i�Úc¯Ú ˙˜ÈÏÒe¿≈«À¿¿»«»«¬«»«¿»¿ƒ¿»ƒ

È˙ג e˜Èq‡Â ÔB‰ÈLÁÏa ‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡i�Úc¯ÚÀ¿¿»«»««¿»¿ƒ¿»ƒ

ˆBlד ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆¿«¬…«¬««
ÁÏL‡Â ÈnÚÓe ÈpÓ ‡i�Úc¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈À¿¿»«»ƒƒ≈«ƒ¿∆¿«

:ÈÈ Ì„˜ ÔeÁa„ÈÂ ‡nÚ ˙È»«»¿ƒ¿¿√»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰'.ד) Ï‡ e¯ÈzÚ‰לא לּמה לדעת צרי «¿ƒ∆ִַַָָָָֹ

ׁשעׂשה ּכמֹו זֹו ּבמּכה ּביתֹו אל ּובא ְְֵֶֶַָָָָָָּפנה

חרטּמיו הראּוהּו זאת את ּגם הלא הּדם ְְְֲֶֶַַַַַָָֹֹֻּבמּכת

טעם ּבֹו ענה ּפיו אכן הּמה. ּגם עׂשּו ִִֵֵַַַָָָָָּכי

וקרא ׁשהרּגׁש ּבּה ּכּיֹוצא וכל ּבזֹו ְְְְֵֶַַַָָָָָָָֻהרּגׁשתֹו

מתּפעל היה לא ּכי ּבעדֹו, להתּפּלל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹלמׁשה

סדר וזה עליו, נפלּו מות ּכׁשאימֹות ְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאּלא

ּבּה לֹו היה לא ּדם מּכת ראׁשֹונה ִַַָָָָָָָֹמּכֹותיו,

סביבֹות לֹו מצאּו לצמאֹו ּומים מות, ְְְִִִֶַַַָָָָסּכנת

נרּגׁש לא לזה מּיׂשראל קֹונה היה אֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹהיאֹור

ּדברים ׁשני ּבֹו היּו צפרּדע מּכת (ב) ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָמּמּנה:

נכנסים ׁשהיּו והּׁשני הּקֹול הרעׁשת ְְְִִִֵֶַַַַָָָָהא'

ּובעּמ ּובכה כ"ט) ז' (לעיל ּדכתיב ְְְְְְִִֵֵֵֶַָּבמעיהם

ואין הּנפׁש מבהלת זֹו ּומּכה הּצפרּדעים, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָיעלּו

מׁשה אל ּפרעה אמר לזה ּבחּייו, ּבטּוח ְְֶֶֶַַַַָָָָָָֹאדם

מעיווגֹו' ּבני מּתֹו ּפי' מּמּני הּצפרּדעים ויסר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

אבל ׁשּיצטער הגם ּכי ּכּנים מּכת (ג) ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָוגֹו';

ּבני ׁשּתנקב ּכצפרּדעים מות סּכנת ׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאין

ׁשּידע הגם ולזה טרפה, ותעׂשּנּו וגֹו' ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָמעיו

ּכי החרטּמים והעידּו היא אלהים אצּבע ְְְֱִִִִִִֵֶַַַֹֻּכי

לב וּיחזק כן ּפי על אף עׂשֹות יכֹולים ְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָאינם

ׁשּׁשלח ּבהמֹות ׁשן אימֹות ערב מּכת (ד) ְְֵֵֵֶַַַָָֹוגֹו':

ׁשלח ותכף מאד עד וּירא ּבהלּוהּו ּבֹו ְְֲִֵֵֶַַַָָֹה'

וגֹו' זבחּו לכּו כ"א) (ּפסּוק ואמר ְְְְֲִֵֶַַָָאחריהם

מּכת (ה) ּבעדי: העּתירּו וגֹו' אׁשּלח ְְֲֲִִִַַַַַַָֹאנכי

ׁשלח ּכי הגם לבד ּבּמקנה ׁשהיתה לצד ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָּדבר

ּפי על אף א' מת ולא יׂשראל מקנה ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹוראה

ׁשחין מּכת (ו) רחמים: לבּקׁש לּבֹו ׁשת לא ְְֲִִִֵֵַַַַָֹכן

ׁשּנתּכּבד אפׁשר ּגם סּכנה ּבֹו היה ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלצד

ּגם ּכי ּבפרּוׁש ה' הזּכיר ּׁשּלא מּמה זֹו ְְְִִִִֵֶַַַָֹּבמּכה

י"א) ט' (לקּמן אּלא אמר ולא ׁשחין היה ְְְִֶַַָָָָָֹּבֹו

לזה מצרים ּובכל ּבחרטּמים הּׁשחין היה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֻּכי

מּכת (ז) ּבעדֹו: להתּפּלל מּמׁשה ּבּקׁש ְְֲִִִֵֵֶַַַַֹלא

קֹולֹות ונתן מּׁשמים ה' ׁשהרעים לצד ְְְִִִִֶַַַָָָָּברד

ופחד אימתה עליהם נפלה הּׁשמים מן ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָואׁש

ּופחד ועמֹורה סדֹום ּכמהּפכת להם ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיעׂשה

וגֹו' הּצּדיק ה' ואמר לבבֹו ס') (יׁשעי' ְְְְְְִַַַַַָָָָורחב

ארּבה מּכת (ח) כ"ז): (ט' וגֹו' ה' אל ְְְִֶֶַַַַהעּתירּו

ׁשּירא לצד הּוא ּׁשּנתרּגׁש מה ּכי ּבֹו ענה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּפיו

את רק מעלי ויסר י"ז) (י' ּדכתיב מות ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָיראת

לֹו ראינּו לא חׁש מּכת (ט) הּזה: ִֶֶֶַַַַָָֹהּמות

ימים ּבג' ּכי ואּולי להתּפּלל, מּמׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָׁשּבּקׁש

ּגדֹולֹות ּופּנסֹות עׁשׁשּיֹות מדליק היה ְְֲִִִִַַָָָָראׁשֹונים

חׁש ׁשהיה ׁשנּיים ימים ּובג' החׁש את ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָוּיאר

מציאּות היה לא מּתחּתיו איׁש קמּו ולא ְְְְִִִַָָָָָֹֹֻממּׁשׁש

איׁש קמּו לא ּכי למׁשה לקרא אדם ׁשיל ְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹלֹו

אפלה ימי ׁשבעת ׁשּׁשלמּו ואחר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָמּתחּתיו,

ואמר מׁשה אחר ׁשלח ּומּיד ּתכף י"ד) ְִֵֶֶַַַַָָָ(ש"ר

ׁשּיחזרּו מהם ּבּטחֹון ׁשּיּתנּו אּלא ׁשּילכּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאליו

הּמּכה ּפסקה ׁשּכבר ּולצד מׁשה, קּבל ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹולא

התּפּלל: לֹו לֹומר הצר ְְִֵַַַֹֻלא
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(ä)éúîì éìò øàtúä äòøôì äLî øîàiå|Eì øézòà ©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´§À
éãáòìåézaîe Enî íéòcøôöä úéøëäì Enòìe E÷ø E §©«£¨¤¸Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−¦¨¤®©¬

:äðøàMz øàéa©§−Ÿ¦¨©«§¨
i"yx£ÈÏÚ ¯‡t˙‰∑י)ּכמֹו ּבלע"ז,(ישעיה וניט"ר ,מּמ ּגדֹול אני לֹומר: מׁשּתּבח ּבֹו"? החֹוצב על הּגרזן "היתּפאר ƒ¿»≈»«ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

ולֹומר ּגדֹול ּדבר ולׁשאל להתחּכם הׁשּתּבח – עלי" "התּפאר לעׂשֹותֹווכן: אּוכל ÓÏEÏ.ׁשּלא ¯ÈzÚ‡ È˙∑אׁשר את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ¿»««¿ƒ¿ֲֶֶ
ׁשּיּכרתּו, ּתרצה למתי הּצפרּדעים, הכרתת על הּיֹום ל נאמר:אעּתיר אּלּו לי. ׁשּתקּבע לּמֹועד ּדברי אׁשלים אם ותראה ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ

הּצפרּדעים ׁשּיּכרתּו עלי אתּפּלל הּיֹום אני מׁשמע: "למתי", ׁשּנאמר: עכׁשו אתּפּלל, מתי מׁשמע היה אעּתיר, ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמתי
נאמר: ולא והעּתרּתי, העּתירּו אעּתיר, ׁשּיּכרתּו. ּתרצה יֹום לאיזה אמר לי, ׁשּתקּבע מּפנילּזמן ועתרּתי, עתרּו אעּתר, ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹ

העּתירּו אעּתיר, יאמר: ּכ הפעיל, לׁשֹון והרּביתי, ארּבה הרּבּו, יאמר: וכאׁשר הּוא, ּפּלל הרּבֹות עתר, לׁשֹון ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּכל
לכּלם: ואב ּדברים, לה)והעּתרּתי הרּביתם(יחזקאל ּדבריכם, עלי החיים.העּתרּתם אור ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

(å)ýåýék ïéà-ék òãz ïòîì Eøáãk øîàiå øçîì øîàiå©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−©«§Ÿ̈¬
ìàý:eðé ¡Ÿ¥«

i"yx£¯ÁÓÏ ¯Ó‡iÂ∑הּיֹום למחרהתּפּלל .ׁשּיּכרתּו «…∆¿»»ְְְִִֵֶַַָָָ

ß zah b"k iying mei ß

(æ)ézaîe Enî íéòcøôöä eøñåéãáòîe E÷ø Enòîe E §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−¥«©¤®©¬
:äðøàMz øàéa©§−Ÿ¦¨©«§¨

(ç)ýåýé-ìà äLî ÷òöiå äòøt íòî ïøäàå äLî àöiå©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈½
:äòøôì íN-øLà íéòcøôöä øác-ìò©§©¬©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ

i"yx£˜ÚˆiÂ ‡ˆiÂ∑למחר ׁשּיּכרתּו החיים.מּיד, אור «≈≈«ƒ¿«ְְִִֶָָָָ

ÈÏה ·‰ ‡¯e·b CÏ Ï‡L ‰Ú¯ÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¿…¿«»¿»«ƒ
CnÚ ÏÚÂ CÈ„·Ú ÏÚÂ CÏÚ Èlˆ‡ È˙n‡Ï ÔÓÊ¿«¿ƒ»«¡«≈¬»¿««¿»¿««»
„BÁÏ CÈzaÓe CpÓ ‡i�Úc¯Ú ‰‡ˆÈLÏ¿≈»»À¿¿»«»ƒ»ƒ»»¿

:Ô¯‡zLz ‡¯‰�a¿«¬»ƒ¿»»»

Úc˙cו ÏÈ„a CÓb˙Ùk ¯Ó‡Â ¯ÁÓÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«¬«¿ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«
:‡�‰Ï‡ ÈÈk ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«»¡»»»

CÈc·ÚÓeז CÈzaÓe CpÓ ‡i�Úc¯Ú ÔecÚÈÂ¿∆¿À¿¿»«»ƒ»ƒ»»≈«¿»
:Ô¯‡zLÈ ‡¯‰�a „BÁÏ CnÚÓe≈«»¿¿«¬»ƒ¿»»»

LÓ‰ח ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜Ù�e¿«…∆¿«¬…ƒ¿»«¿…¿«ƒ…∆
:‰Ú¯ÙÏ ÈeL Èc ‡i�Úc¯Ú ˜ÒÚ ÏÚ ÈÈ Ì„√̃»¿»«≈«À¿¿»«»ƒ«ƒ¿«¿…

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ה) ÈÏÚ ¯‡t˙‰אֹומרֹו ּכּונת לדעת צרי ƒ¿»≈»«¿ְִַַַַָָָ

ׁשּיאמר הגם ּכי לֹומר ואם וגֹו'. עלי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹהתּפאר

ההתּפארּות הּוא זה ּומּיד ּתכף מעליו להסיר ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלֹו

עּתה אמר ולא למחר ּפרעה לֹו ּכׁשאמר ּכן ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹאם

עליו להתּפאר רצה לא ּכי ׁשּיּגיד זֹו ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹּבׁשעה

זה אין ּתדע למען ּכדבר לֹו לֹומר ּמקֹום ְְְִֵֵֶַַַַַָָמה

הּזמן: לֹו הרחיק ואדרּבה ליֹום מּיֹום ְְְְְְֲִִִִַַַַָָהתּפארּות

¯Ó‡L ‰LÓ È¯·c ˜c˜„Ï CÈ¯ˆ „BÚלמתי »ƒ¿«¿≈ƒ¿≈∆∆»«ְַָ

מתי אּלא לֹומר לֹו היה ׁשּלא וגֹו' ְְִֶֶַַַָָָָֹאעּתיר

המבּקׁש. ׁשהּוא הּצפרּדעים ְְְְִִֶַַַָָֻיסיר

ÔÎ‡אׁשר להראֹותֹו מׁשה לחּבבּכּונת ה' יפליא »≈ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָ

ּכי ּבדעּתֹו ויחליט יׁשער ּומּזה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָידידיו

מּדר הּנה ּכי אפן, ּבׁשּום ה' ׁשּיעזבם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמהּנמנע

ׁשּיּׂשיג ּולואי מרּבֹו ּדבר יׁשאל ּכי עבד ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמּוסר

ּובלבד מסּים ּבזמן עליו ׁשּיתנה לא לֹו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֻעשֹוהּו

יׁשאף ועבד אּלא יאחר ׁשּלא ּובלבד יקּדים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא

מׁשה ואמר רצֹון, לחננֹו יחּפץ אׁשר עת ְְְְֲֵֶֶַַַָָָֹרּבֹו

החּבּוב ּוׁשלמּות הּנכֹונה ההׁשּגחה ּוראה ְְְְִֵֵַַַַָָָֹּבא

יעׂשה ּכי ּבתפּלתי אליו ואמר לה' ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשאעּתיר

אֹומרֹו והּוא הּזמן, לֹו אקּבע אׁשר ּבעת ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָהּדבר

לֹומר עלי ּתתּפאר זמן, לאיזה ּפי' אעּתיר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָלמתי

וגֹו', יסיר ּפלֹוני לזמן ּכי עּתה לה' ְְְְִִִִִֵַַַַָָהתּפּלל

ּכי הגם ּכי וקׁשה וגֹו', למחר ּפרעה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹוהׁשיבֹו

ׁשאין ּבדבר ּדוקא זה רע אּותה רׁשע ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנפׁש

וכזה ּכזֹו אבל ּבּמׂשּכל אּלא לאדם נּכר ְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָָֻהרעֹות

ּכמֹו מות ּבסּכנת ׁשּיתעּכב ׁשּיחּפץ אדם ל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאין

והיה הּמות. את מעלי וּיסר הּוא קראּה ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּכן

ׁשאמר מׁשה ׁשל זריזּותֹו לראֹותֹו ּכי לֹומר ְְְִִִִֶֶֶַַָָנראה

אמר ּכי ׂשכלֹו עין הטעּתּו וגֹו' אעּתיר ְְְְְִִִִֵַַַַָָלמתי

הּמּכה קץ זמן קרב ּכי ׁשהּכיר לצד מׁשה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכן

העברים לאלהי ׁשליטה והלאה מאז עֹוד ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָֹואין

לצד מׁשה ח"ו והערים מאליה ּכלתה ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָוהּמּכה

למהר ּפרעה יחּפץ חפץ ּכי ּבדעּתֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹֹׁשאמר

הּסתם ּומן התּפאר אמר לזה הּנגע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּולהסיר

אֹותֹו צער סבל לזה הּזאת ּובעֹונה ּבעת ֵֶַַַַַָָָָָֹֹיאמר

למחר. ואמר אחז מרמה אם הּדבר להּכיר ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָזמן

‡l‡ּכי לזה, צריכין אנּו אין ּדרּכנּו ׁשּכפי ∆»ְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

ׁשאמר מׁשה התּפארּות לבחן ְְֲִִֶֶַָָָָֹרצה

ׁשּיׁשמע אלהיו על ּבתפּלתֹו ויתנה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּיתּפּלל

ואין למחר, אם ּכי יעׂשה ולא עּתה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּתפּלתֹו

ואמר ּומּזל. לכֹוכב ּבעֹובד אפּלּו זֹו ְְֲִִֵַַָָָָָמּדה

ּכי ּבתפּלתֹו ויאמר עכׁשו ׁשּיתּפּלל ּפי' ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלמחר

הּנּסיֹון להגּדיל הרׁשע נתּכּון וגֹו', יסיר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָלמחר

להסיר והׁשיבׁשּיתּפּלל למחר. עד יסיר ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּתדע למען נעׂשה ּכדבר ואמר זה על ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָמׁשה

ּבתנאיה ּתפּלתנּו ׁשּיקּבל אלהינּו ּכה' אין ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכי

ּכה' וגֹו' מי ּכי ז') ד' (ּדברים אֹומרֹו ּדר ְְְִִִֶֶַַָעל

ּומּיד ּתכף ולזה אליו, קראנּו ּבכל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹאלהינּו

ּבּמה ּכי ולֹומר לחּוׁש ואין לה'. והתּפּלל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָיצא

ולא אז ׁשהתּפּלל הּדבר את ּפרעה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּיאּמת

מתּפּלל היה ׁשּלא לצד הּנה ,הּצר ּבעת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלמחר

ּוכׁשּיצא ּתפּלתֹו זמן יֹודעים היּו הּכר ְְְְְִִֶַַָָָָָּתֹו

והּוא צֹודק, האֹות הּנה למחר ולא יֹום ְְְְִֵֵָָָֹּבאֹותֹו

וגֹו'אֹומרֹו מׁשה וּיצעקוּיצא ּפרעה מעם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַֹ

להסירם הא' ּדברים ב' צעק ּפי' וגֹו' ְְֲִִֵֶַַָָָָמׁשה

ּדקּדק ולזה קדם, ולא למחר להסירם ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹוהּב'

וּיצעק אמר ולא הּצפרּדעים ּדבר על ְְְְְְִִַַַַַַַַָֹלֹומר

נׁשמע יהיה ׁשאז הּצפרּדעים להסיר ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָוגֹו'

ּתנאי ּבלא לבד ההסרה על היתה ְְְְְֲִֶַַַַָָָָָֹׁשּתפּלתֹו

ׁשאמר ּבּזמן ּפי' מׁשה ּכדבר ה' וּיעׂש ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָהּזמן,

וגֹו': וּיסר ְֵַָלֹו

L‡.‰Ú¯ÙÏ¯ח) ÌNלפרׁש ׁשּצרי מּכאן ¬∆»¿«¿…ְִִֵֶָָָ

ְִָּתפּלתֹו:



x`e`מד zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iyiy meil inei xeriy

i"yx£‡È‰ ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡∑היא הּמקֹום מאת ּכׁשפים, ידי על אינּה זֹו ‰'.מּכה ¯ac ¯L‡k∑אליכם יׁשמע "ולא ∆¿«¡…ƒƒְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ«¬∆ƒ∆ְְֲִֵֶַֹ
.ּפרעה" ְַֹ

(æè)éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ¦§¥´
ýåýé øîà äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô©§½Ÿ¦¥−¥´©¨®§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½

:éðãáòéå énò çlL©©¬©¦−§©«©§ª«¦

(æé)ðéà-íà ékEa çéìLî éððä énò-úà çlLî E ¦´¦¥«§»§©¥´©¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹
éãáòáeézááe Enòáe Eíéøöî éza eàìîe áøòä-úà E ©«£¨¤¯§©§²§¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³¦§©¸¦Æ

:äéìò íä-øLà äîãàä íâå áøòä-úà¤¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨¨−£¤¥¬¨¤«¨
i"yx£Ea ÁÈÏLÓ∑:וכן ,ּב לב)מגרה ּבלע"ז(דברים אינציט"ר ׁשּסּוי, לׁשֹון ּבם", אׁשּלח ‰Ú¯·."וׁשןּֿבהמת ˙‡∑ «¿ƒ«¿ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ∆∆»…

ּבאּגדה ּבּדבר טעם ויׁש ּבהם. מׁשחיתים והיּו ּבערּבּוביא, ועקרּבים ּונחׁשים רעֹות חּיֹות מיני ּומּכה:ּכל מּכה ּבכל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
מעינֹותיה, מקלקל ּבתחּלה עיר: על ּכׁשּצרה מלכּות ּכסדר עליהם, ּבא מלכים מלחמֹות ּבטכסיסי זֹו? ולּמה זֹו ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלּמה
ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו', והֹומים מקרקרים הּצפרּדעים, וכן ּולבהלם, ליראם ּבּׁשֹופרֹות ּומריעין עליהם ּתֹוקעין ּכ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָואחר

ּתנחּומא .רּבי ְִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr `i zegiy ihewl)

רעֹות חּיֹות מיני יז)ּכל ח, רׁש"י(רש"י אְך ויּתּוׁשין"; "צרעין ׁשהיּו ּדעה ויׁש ּונמרים", אריֹות "ּדּבים ׁשהיּו דעה יׁש רּבה ּבמדרׁש ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

עּמֹו: ונּמּוקֹו רעֹות". חּיֹות מיני "ּכל סתם ּונמריםּכתב אריֹות "חּיֹותּדּבים הּכללי ּבּתאר אֹותם ׁשמזּכיר ּבזה מסּתּפק רׁש"י – ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּדוקא. אּלּו חּיֹות ׁשם ׁשהיּו לֹומר הכרח אין מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ׁשעל ּגם ּומה ויּתּוׁשיןרעֹות". להּלןצרעין ּפרׁש רׁש"י (פסוק- ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

מעֹורם.כז) הנאה אין ויּתּוׁשין צרעין והרי העֹורֹות, מן יהנּו לא ׁשהּמצרים ּכדי מתּו לא החייםׁשהערֹוב אור ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

(çé)ãîò énò øLà ïLb õøà-úà àeää íBiá éúéìôäå§¦§¥¦Á©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦ÆŸ¥´
ýåýé éðà ék òãz ïòîì áøò íL-úBéä ézìáì äéìò̈¤½¨§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:õøàä áø÷a§¤¬¤¨¨«¤

i"yx£È˙ÈÏÙ‰Â∑:וכן ט)והפרׁשּתי, וכן:(לקמן ה'", ל)"והפלה היא(דברים ּומפרׁשת מבּדלת לא – "מּמ היא נפלאת "לא ¿ƒ¿≈ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻ
מּמ.ı¯‡‰ ·¯˜a '‰ È�‡ Èk Ú„z ÔÚÓÏ∑ּבּתחּתֹונים מתקּימת ּגזרתי ּבּׁשמים, ׁשּׁשכינתי ּפי על .אף ְִ¿««≈«ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

ß zah c"k iyiy mei ß

(èé)úàä äéäé øçîì Enò ïéáe énò ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−¨¬Ÿ
:äfä©¤«

i"yx£˙„Ù ÈzÓNÂ∑עּמ ּובין עּמי ּבין החיים.ׁשּיבּדיל אור ¿«¿ƒ¿Àְִִֵֵֶֶַַַ

zÚ˙‡Â„טז ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
Ô�„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡iÓÏ ˜Ù� ‡‰ ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…»»≈¿«»¿≈«≈ƒ¿«

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ÁlL ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»«««ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡�‡יז ‡‰ ÈnÚ ˙È ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ≈»¿««»«ƒ»¬»
˙È CÈz··e CnÚ·e CÈc·Ú·e Ca ÁÏLÓ«¿«»¿«¿»¿«»¿»»»
Û‡Â ‡·B¯Ú ˙È ÌÈ¯ˆÓ Èza ÔeÏÓÈÂ ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»»»¿«

:dÏÚ Ôep‡c ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¬«

„‚ÔLיח ‡Ú¯‡ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»«»«¿»¿∆
Ôn˙ ÈÂ‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a dÏÚ ÌÈ‡˜ ÈnÚcƒ«ƒ»ƒ¬«¿ƒ¿»¿∆¡≈«»
B‚a ËÈlL ÈÈ ‡�‡ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¬»¿»«ƒ¿

:‡Ú¯‡«¿»

ÁÓ‡יט È˙È‡ CnÚ ÏÚÂ ÈnÚÏ Ô˜¯eÙ ÈÂL‡Â∆¡«ƒ¿«¿«ƒ¿««»«¿ƒ»»
:ÔÈ„‰ ‡˙‡ ‡‰È ¯ÁÓÏƒ¿»¿≈»»»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰Ú¯·.יז) ˙‡ ÌÈ¯ˆÓ Èza e‡ÏÓeטעם »¿»≈ƒ¿«ƒ∆∆»…ַַ

ּב' ּפעם לֹומר ‰Ú¯·ׁשחזר ולא‡˙ ֶַַַַָ∆∆»…ְֹ

נתּכּון לּה, סמּו ׁשהזּכיר הערב על ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹסמ

לא ואם מהערב, יּמלאּו ׁשהּבּתים ְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹלֹומר

זה על נׁשמע יהיה הערב את אֹומר ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהיה

ּוכפי מצרים ּבּתי את הערב ּומלאּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּדר

הערב ׁשּימּלאּו הּמּכה ּתכלית הּוא ְְְִֶֶֶַַַַָָֹזה

מּתחּלה אּלא הּוא כן ולא לבד, ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹּבּתיהם

Eaאמר ÁÈÏLÓּולהׁשחית לחּבל ּפי' וגֹו' ַָ«¿ƒ«¿ְְְְִֵַַֹ

והבן. מהערב הּבּתים ׁשּיּמלאּו אמר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹועֹוד

הערב את אֹומר היה לא אם יאמר ִֵֶֶַָָָֹֹֹאֹו

ּבּתי את הערב ּומלאּו מפרׁשים ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹוהיינּו

רּבּוים ּגבּול זה ּכי ּבּנׁשמע היה ְְְִִִִִֶַַָָָָמצרים

ּב ׁשּיהיה אתעד הם ׁשּימּלאּו זה ּגדר הם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

הערב הם רּבים ּכי הּוא כן ולא ְִִִֵֵֶַַָָֹֹהּבּתים

הּוא וזה מּכּלם, ולא מהם הּבּתים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻויתמּלאּו

ארץ ּובכל הּמּכה ּבהבאת הּכתּוב ְֲֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשאמר

וגֹו': ְְִִַמצרים

Ù„˙.יט) ÈzÓNÂלארץ יּכנסּו ׁשּלא מּלבד ּפי' ¿«¿ƒ¿Àְְְִִֵֶֶֶַָֹ

ׁשהם ליׂשראל אפי' ּפדּות יעׂשה עֹוד ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָּגׁשן

ודקּדק הערב. להם קרב לבל ּגׁשן מארץ ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹחּוץ

EnÚלֹומר ÔÈ·e ÈnÚ ÔÈaעּמי ּכׁשּיהיּו ּפי' ַ≈«ƒ≈«¿ְְִִֵֶַ

מּבין לזה ּפדּות ה' יעׂשה ּבׁשוה עֹומדים ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָועּמ

:יּׁשי לא יׂשראל ּולאיׁש יּׁשי ולּנכרי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹזה

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iying meil inei xeriy

(è)íézaä-ïî íéòcøôöä eúîiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©¬©§Ÿ̈−¦§©´¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦©¨¦¬
:úãOä-ïîe úøöçä-ïî¦©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ

(é):õøàä Làázå íøîç íøîç íúà eøaöiå©¦§§¬Ÿ¨−¢¨¦´¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤
i"yx£ÌÈ¯ÓÁ ÌÈ¯ÓÁ∑ּגּלין ּדגֹורין, ּדגֹורין, ּכתרּגּומֹו: צּבּורים, .צּבּורים √»ƒ√»ƒְְְְִִִִִִִַַ

(àé)àìå Baì-úà ãaëäå äçåøä äúéä ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ¨«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½§¬Ÿ
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL̈©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£BaÏŒ˙‡ „aÎ‰Â∑:וכן ונסֹוע", הלֹו" ּכמֹו: הּוא, ּפעל ג)לׁשֹון ב מֹואב",(מלכים את כב)"והּכֹות א "וׁשאֹול(שמואל ¿«¿≈∆ƒְְְְְְֵֶַַָָָָָֹ
ּבאלהים",ל כ)ֹו א ּופצע"(מלכים ‰'."הּכה ¯ac ¯L‡k∑"ּפרעה אליכם יׁשמע "ולא ּדּבר? .והיכן ִֵֵַַָֹֹ«¬∆ƒ∆ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹֹ

(áé)Ehî-úà äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ¤©«£½Ÿ§¥´¤©§½
:íéøöî õøà-ìëa ípëì äéäå õøàä øôò-úà Cäå§©−¤£©´¨¨®¤§¨¨¬§¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑,ּבחֹול וּיטמנהּו הּמצרי את ּכׁשהרג עליו ׁשהגן לפי מׁשה, ידי על ללקֹות ּכדאי העפר היה לא ¡…∆«¬…ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
אהרן ידי על .ולקה ְְֲֵַַָָֹ

(âé)iå eähîá Bãé-úà ïøäà èiå ïë-eNòiåøôò-úà C ©©«£¥À©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤£©´
äéä õøàä øôò-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä̈½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬¨¨²¤¨¨¬

:íéøöî õøà-ìëa íépë¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ìpk‰ È‰zÂ∑ּבלע"ז פדוליר"א החיים.הרחיׁשה, אור «¿ƒ«ƒ»ְְִַַָָ

(ãé)àìå íépkä-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤©¦¦−§´Ÿ
:äîäaáe íãàa ípkä éäzå eìëé̈®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨¨−©§¥¨«

i"yx£ÌÈpk‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï∑(ּולהֹוציאם אחרת: (נסחה אחרלבראתם, eÏÎÈ.מּמקֹום ‡ÏÂ∑על ׁשֹולט הּׁשד ׁשאין ¿ƒ∆«ƒƒְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…»…ֵֵֵֶַַ
מּכּׂשעֹורה ּפחּותה .ּברּיה ְְְִִַָָָ

(åè)÷æçiå àåä íéäìû òaöà äòøt-ìà ínèøçä eøîàiå©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®©¤«¡©³
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì¥«©§ŸÆ§Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i�Úc¯Ú‡ט e˙ÈÓe ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆ƒÀ¿¿»«»
:‡˙Ï˜Á ÔÓe ‡˙¯c ÔÓ ‡iza ÔÓƒ»«»ƒ»»»ƒ«¿»»

ÏÚי e‡È¯Òe ÔÈ¯B‚c ÔÈ¯B‚c ÔB‰˙È eL�Îe¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

È˙יא ¯wÈ˙ÈÂ ‡zÁÂ¯ ˙Â‰ È¯‡ ‰Ú¯Ù ‡ÊÁÂ«¬»«¿…¬≈¬«¿«¿»¿ƒ¿««»
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ daÏƒ≈¿»«ƒƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»

È˙יב ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»
‡‰ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe C¯ËÁÀ¿»¿»»«¿»¿«¿»ƒ≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ˜Ï¿«¿¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

d¯ËÁaיג d„È ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯‡Â ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈«¬≈«¬…»¿≈¿À¿≈
‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe¿»»«¿»¿«¿»«¬««¿¿»
˙Â‰ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ Ïk ‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a«¬»»ƒ¿ƒ»»«¿»¿«¿»¬«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

È˙יד ‡˜t‡Ï ÔB‰ÈLÁÏa ‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«»»»
‡L�‡a ‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»¿ƒ«¬««¿¿»«¬»»

:‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»

˜„Ìטו ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ‡iL¯Á e¯Ó‡Â«¬»»»«»¿«¿…»»»ƒ√»
ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â ‡È‰ ÈÈ¿»ƒ¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒ

:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יג) ¯ÙÚ Ïk 'B‚Â Ì„‡a Ìpk‰ È‰zÂ«¿ƒ«ƒ»»»»¿»¬«¿
היה וגֹו' עפר ּכל לֹומר צרי ׁשהיה ְֲִֶֶַַָָָָָָָקׁשה

על ויּובן ּובּבהמה. ּבאדם הּכּנם וּתהי ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָּכּנים

ּדף ׁשּבת ּבמּסכת הּתֹוספֹות ּׁשּנחלקּו מה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָּפי

הּנקראת היא מה ור"ת מאֹורליניׁש ר"י ְְְִִִֵֵֵַַי"ב

הּקֹופצת היא ּכּנה ּכי מּכאן הֹוכיחּו ּומהם ִִִִִִֵֶֶֶַָָָּכּנה,

אמרּו ּומהם הארץ, מעפר להתהּוֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּדרּכּה

הּגדלה הּלבנה היא וכּנה ּפרעֹוׁש נקראת זֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּכי

ׁשאמרּו מאֹותּה והֹוכיחּו נ"א)ּבבגדים (ּברכֹות ְְְְִִִֵֶָָָָ

ּכּנים ּכי ּׁשּנאמר למה והּנה קלמי. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַֹמּסמרטּוטי

מקֹום להסיר הּכתּוב ּבא הּלבנה ּכּנה ְְְִִִַַָָָָָָהיא

ּׁשּמתהּוה ׁשּמה זה ּדבר יּכיר הּׂשכל ּכי ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּטעּות

אֹומר היה אם לזה הּקֹופצת, ּכּנה היא ִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמהעפר

עפר ּתהיהּכל אז הּכּנם וּתהי וגֹו' הארץ ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ

נתחּכם לזה הּקֹופצת, ׁשהיא ּבפׁשיטּות ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכּונה

Ì„‡aלֹומר Ìpk‰ È‰zÂלהיֹות הרגילה ּפי' ַ«¿ƒ«ƒ»»»»ְְִִֵָָ

ׁשּיתרּבה היא ההּכאה והכנת מּמּנּו ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּבאדם

ּובּבהמה הּלבנה ּכּנה האדם ּבגּוף ויגּדל ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָעּפּוׁשֹו

ּבּה. הרגילה ְִִָָָָּכּנה

B‡רמזּה הא' ּבענין, היּו ׁשניהם ּכי ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָאפׁשר

Ó‰a·e‰ּבאֹומרֹו Ì„‡a Ìpk‰ È‰zÂ'ּפי ְְ«¿ƒ«ƒ»»»»«¿≈»ֵ

ּכּנה מּלבד ּומהּבהמה מהאדם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמתהּוה

ּוכפי ּכּנים, היה הארץ עפר ׁשּכל ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָהּקֹופצת

אין זה ּוכפי ּכּנים, נקראים אּלּו מּנים ּב' ְְִִִִִִִֵֵֶֶָזה

חכמים ּבדברי הּמזּכר לּכּנה מּכאן ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֻהֹוכחה

הּקֹופץ מין אֹו הּלבן מין היא אם היא ִִִִִֵַַַָָמה

אין ּומעּתה ּכּנה, נקראים ׁשּׁשניהם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכיון

ּובאנּו הֹוכחה מאֹורליניׁש הר"י ְִֵֵַָָָָָהֹוכחת

הּוא מה מהּׁש"ס ׁשהֹוכיח ר"ת ְְִֵֶַַַַַַָלהכרעת

הּקֹופצת אבל הּלבנה ׁשהיא ּכּנה חז"ל ְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּקֹורין

מין להּכיר ּכדי ּפרעֹוׁש ׁשם חכמים לּה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָיחדּו

הלכה וכן ּבׁשּבת ׁשאסרּו ש"עהּכּנה (טּור ְְְֲִֵֶַַָָָָָ

שט"ז): סימן ִָאו"ח



מה `x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iyiy meil inei xeriy

i"yx£‡È‰ ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡∑היא הּמקֹום מאת ּכׁשפים, ידי על אינּה זֹו ‰'.מּכה ¯ac ¯L‡k∑אליכם יׁשמע "ולא ∆¿«¡…ƒƒְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ«¬∆ƒ∆ְְֲִֵֶַֹ
.ּפרעה" ְַֹ

(æè)éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ¦§¥´
ýåýé øîà äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô©§½Ÿ¦¥−¥´©¨®§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½

:éðãáòéå énò çlL©©¬©¦−§©«©§ª«¦

(æé)ðéà-íà ékEa çéìLî éððä énò-úà çlLî E ¦´¦¥«§»§©¥´©¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹
éãáòáeézááe Enòáe Eíéøöî éza eàìîe áøòä-úà E ©«£¨¤¯§©§²§¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³¦§©¸¦Æ

:äéìò íä-øLà äîãàä íâå áøòä-úà¤¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨¨−£¤¥¬¨¤«¨
i"yx£Ea ÁÈÏLÓ∑:וכן ,ּב לב)מגרה ּבלע"ז(דברים אינציט"ר ׁשּסּוי, לׁשֹון ּבם", אׁשּלח ‰Ú¯·."וׁשןּֿבהמת ˙‡∑ «¿ƒ«¿ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ∆∆»…

ּבאּגדה ּבּדבר טעם ויׁש ּבהם. מׁשחיתים והיּו ּבערּבּוביא, ועקרּבים ּונחׁשים רעֹות חּיֹות מיני ּומּכה:ּכל מּכה ּבכל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
מעינֹותיה, מקלקל ּבתחּלה עיר: על ּכׁשּצרה מלכּות ּכסדר עליהם, ּבא מלכים מלחמֹות ּבטכסיסי זֹו? ולּמה זֹו ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלּמה
ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו', והֹומים מקרקרים הּצפרּדעים, וכן ּולבהלם, ליראם ּבּׁשֹופרֹות ּומריעין עליהם ּתֹוקעין ּכ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָואחר

ּתנחּומא .רּבי ְִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr `i zegiy ihewl)

רעֹות חּיֹות מיני יז)ּכל ח, רׁש"י(רש"י אְך ויּתּוׁשין"; "צרעין ׁשהיּו ּדעה ויׁש ּונמרים", אריֹות "ּדּבים ׁשהיּו דעה יׁש רּבה ּבמדרׁש ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

עּמֹו: ונּמּוקֹו רעֹות". חּיֹות מיני "ּכל סתם ּונמריםּכתב אריֹות "חּיֹותּדּבים הּכללי ּבּתאר אֹותם ׁשמזּכיר ּבזה מסּתּפק רׁש"י – ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּדוקא. אּלּו חּיֹות ׁשם ׁשהיּו לֹומר הכרח אין מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ׁשעל ּגם ּומה ויּתּוׁשיןרעֹות". להּלןצרעין ּפרׁש רׁש"י (פסוק- ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

מעֹורם.כז) הנאה אין ויּתּוׁשין צרעין והרי העֹורֹות, מן יהנּו לא ׁשהּמצרים ּכדי מתּו לא החייםׁשהערֹוב אור ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

(çé)ãîò énò øLà ïLb õøà-úà àeää íBiá éúéìôäå§¦§¥¦Á©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦ÆŸ¥´
ýåýé éðà ék òãz ïòîì áøò íL-úBéä ézìáì äéìò̈¤½¨§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:õøàä áø÷a§¤¬¤¨¨«¤

i"yx£È˙ÈÏÙ‰Â∑:וכן ט)והפרׁשּתי, וכן:(לקמן ה'", ל)"והפלה היא(דברים ּומפרׁשת מבּדלת לא – "מּמ היא נפלאת "לא ¿ƒ¿≈ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻ
מּמ.ı¯‡‰ ·¯˜a '‰ È�‡ Èk Ú„z ÔÚÓÏ∑ּבּתחּתֹונים מתקּימת ּגזרתי ּבּׁשמים, ׁשּׁשכינתי ּפי על .אף ְִ¿««≈«ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

ß zah c"k iyiy mei ß

(èé)úàä äéäé øçîì Enò ïéáe énò ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−¨¬Ÿ
:äfä©¤«

i"yx£˙„Ù ÈzÓNÂ∑עּמ ּובין עּמי ּבין החיים.ׁשּיבּדיל אור ¿«¿ƒ¿Àְִִֵֵֶֶַַַ

zÚ˙‡Â„טז ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
Ô�„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡iÓÏ ˜Ù� ‡‰ ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…»»≈¿«»¿≈«≈ƒ¿«

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ÁlL ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»«««ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡�‡יז ‡‰ ÈnÚ ˙È ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ≈»¿««»«ƒ»¬»
˙È CÈz··e CnÚ·e CÈc·Ú·e Ca ÁÏLÓ«¿«»¿«¿»¿«»¿»»»
Û‡Â ‡·B¯Ú ˙È ÌÈ¯ˆÓ Èza ÔeÏÓÈÂ ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»»»¿«

:dÏÚ Ôep‡c ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¬«

„‚ÔLיח ‡Ú¯‡ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»«»«¿»¿∆
Ôn˙ ÈÂ‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a dÏÚ ÌÈ‡˜ ÈnÚcƒ«ƒ»ƒ¬«¿ƒ¿»¿∆¡≈«»
B‚a ËÈlL ÈÈ ‡�‡ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¬»¿»«ƒ¿

:‡Ú¯‡«¿»

ÁÓ‡יט È˙È‡ CnÚ ÏÚÂ ÈnÚÏ Ô˜¯eÙ ÈÂL‡Â∆¡«ƒ¿«¿«ƒ¿««»«¿ƒ»»
:ÔÈ„‰ ‡˙‡ ‡‰È ¯ÁÓÏƒ¿»¿≈»»»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰Ú¯·.יז) ˙‡ ÌÈ¯ˆÓ Èza e‡ÏÓeטעם »¿»≈ƒ¿«ƒ∆∆»…ַַ

ּב' ּפעם לֹומר ‰Ú¯·ׁשחזר ולא‡˙ ֶַַַַָ∆∆»…ְֹ

נתּכּון לּה, סמּו ׁשהזּכיר הערב על ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹסמ

לא ואם מהערב, יּמלאּו ׁשהּבּתים ְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹלֹומר

זה על נׁשמע יהיה הערב את אֹומר ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהיה

ּוכפי מצרים ּבּתי את הערב ּומלאּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּדר

הערב ׁשּימּלאּו הּמּכה ּתכלית הּוא ְְְִֶֶֶַַַַָָֹזה

מּתחּלה אּלא הּוא כן ולא לבד, ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹּבּתיהם

Eaאמר ÁÈÏLÓּולהׁשחית לחּבל ּפי' וגֹו' ַָ«¿ƒ«¿ְְְְִֵַַֹ

והבן. מהערב הּבּתים ׁשּיּמלאּו אמר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹועֹוד

הערב את אֹומר היה לא אם יאמר ִֵֶֶַָָָֹֹֹאֹו

ּבּתי את הערב ּומלאּו מפרׁשים ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹוהיינּו

רּבּוים ּגבּול זה ּכי ּבּנׁשמע היה ְְְִִִִִֶַַָָָָמצרים

ּב ׁשּיהיה אתעד הם ׁשּימּלאּו זה ּגדר הם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

הערב הם רּבים ּכי הּוא כן ולא ְִִִֵֵֶַַָָֹֹהּבּתים

הּוא וזה מּכּלם, ולא מהם הּבּתים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻויתמּלאּו

ארץ ּובכל הּמּכה ּבהבאת הּכתּוב ְֲֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשאמר

וגֹו': ְְִִַמצרים

Ù„˙.יט) ÈzÓNÂלארץ יּכנסּו ׁשּלא מּלבד ּפי' ¿«¿ƒ¿Àְְְִִֵֶֶֶַָֹ

ׁשהם ליׂשראל אפי' ּפדּות יעׂשה עֹוד ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָּגׁשן

ודקּדק הערב. להם קרב לבל ּגׁשן מארץ ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹחּוץ

EnÚלֹומר ÔÈ·e ÈnÚ ÔÈaעּמי ּכׁשּיהיּו ּפי' ַ≈«ƒ≈«¿ְְִִֵֶַ

מּבין לזה ּפדּות ה' יעׂשה ּבׁשוה עֹומדים ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָועּמ

:יּׁשי לא יׂשראל ּולאיׁש יּׁשי ולּנכרי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹזה



x`e`מו zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iyiy meil inei xeriy

(æë)åéãáòî äòøtî áøòä øñiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ¥«£¨¨´
:ãçà øàLð àì Bnòîe¥«©®¬Ÿ¦§©−¤¨«

i"yx£·¯Ú‰ ¯ÒiÂ∑ּבעֹורֹותם הנאה להם יהיה מתּו, ׁשאם הּצפרּדעים, ׁשּמתּו ּכמֹו מתּו .ולא «»«∆»…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

(çë)çlL àìå úàfä íòta íb Baì-úà äòøt ãaëiå©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©©®Ÿ§¬Ÿ¦©−
:íòä-úà¤¨¨«

i"yx£˙‡f‰ ÌÚta Ìb∑הבטחתֹו קּים לא אתכם", אׁשּלח "אנכי ׁשאמר: ּפי על .אף «««««…ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

è(à)åéìà zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´¥À̈
énò-úà çlL íéøáòä éýìà ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−

:éðãáòéåהחיים אור §©«©§ª«¦

(á)ì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBòå çlL ¦²¦¨¥¬©¨−§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
i"yx£Ìa ˜ÈÊÁÓ∑ּכמֹו ּבם, כה)אֹוחז ּבמבׁשיו"(דברים ."והחזיקה «¬ƒ»ְְְֱִִֵֶָָָֻ

(â)ð÷îa äéBä ýåýé-ãé äpäíéñeqa äãOa øLà E ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½©¦³
:ãàî ãák øác ïàváe ø÷aa íélîba íéøîça©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤¨¥¬§«Ÿ

i"yx£‰ÈB‰ '‰ „È ‰p‰∑ּבלׁשֹון יאמר ּכן ּכי הוה, הֹויה,לׁשֹון העֹומד ועל ּתהיה, העתיד ועל היתה, ׁשעבר על נקבה ƒ≈«»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
רֹועה רֹוצה עֹוׂשה, החיים.ּכמֹו: אור ְָָָ

(ã)àìå íéøöî äð÷î ïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−¦§¥´¦§¨®¦§¬Ÿ
-ìkî úeîé:øác ìàøNé éðáì ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«

i"yx£‰ÏÙ‰Â∑והבּדיל. ¿ƒ¿»ְְִִ

(ä)äfä øácä ýåýé äNòé øçî øîàì ãòBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²©¨¨¬©¤−
:õøàaהחיים אור ¨¨«¤

B¯Ú·‡כז ÈcÚ‡Â ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆¿«¿ƒ»»
:„Á ¯‡zL‡ ‡Ï dnÚÓe È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓƒ«¿…≈«¿ƒ≈«≈»ƒ¿»«»

ÏÂ‡כח ‡„‰ ‡�ÓÊa Û‡ daÏ ˙È ‰Ú¯t ¯wÈÂ¿«««¿…»ƒ≈«¿ƒ¿»»»¿»
:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÏlÓ˙eא ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿«≈
˙È ÁlL È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„k dnÚƒ≈ƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈««»

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ«ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡zב ÔÚk „ÚÂ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»¿«¿««¿
:ÔB‰a Û˜˙Ó«¿≈¿

C¯ÈÚ·aג ‡ÈÂ‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰»»»ƒ√»¿»»¿»ƒ¿ƒ»
È¯B˙a ÈÏÓ‚a È¯ÓÁa ‡˙ÂÒeÒa ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿»»»«¬»≈¿«¿≈¿≈

:‡„ÁÏ ÛÈwz ‡˙BÓ ‡�Ú·e¿»»»«ƒ«¬»

ÔÈ·eד Ï‡¯NÈ„ ‡¯ÈÚa ÔÈa ÈÈ L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈
È�·Ï ÏkÓ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿≈

:ÌÚcÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«

ÈÈה „aÚÈ ¯ÁÓ ¯ÓÈÓÏ ‡�ÓÊ ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»¿««¿≈¿»
:‡Ú¯‡a ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ú¯t‰.א) Ï‡ ‡aמקֹום ּכל ּביד זה ּכלל …∆«¿…ְְְֶָָָָ

לֹו לֹומר יכּון ּפרעה אל ּבא ְְֵֶֶַַַַֹֹֹׁשּיאמר

רׁשּות הׁשאלת ּבלא ׁשּלֹו טרקלין אל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיּכנס

הּבית ׁשֹומרי הּמלכים ּכמׁשּפט לֹו ׁשהיּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָהגם

ׁשאלת מּבלי אצלֹו ויּכנס יעֹול כן ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָאף

ז"ל ּכאֹומרם עֹוׂשה היה וכן (ילקּוטרׁשּות, ְְְְְֵֶַָָָ

מזּיניםקע"ה) לפרעה היּו ּׁשֹומרים ּכּמה ְְְְִִִַַָָָֹֻּכי

נכ והיה ּוכלבים מֹונע.ואריֹות ּבאין נס ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ

מּמה ז"ל לדבריהם ּברּורה ראיה ְְְְִִִֵֶַָָָָָּומצאתי

למׁשה ּפרעה כ"ח)ּׁשאמר י' ל(לקּמן הּׁשמר ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹ

הצר לּמה וגֹו' ּפני ראֹות ּתסף אל ְְְְֶַַַָָָֹֻוגֹו'

לעבדיו לצּוֹות לֹו והיה ּבמׁשה להתרֹות ְְְְְְֲֶַַַַָָָָֹּפרעה

להעמיד הּמלכים מנהג כן ּכי הּבית ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָׁשֹומרי

לּכנס, יּניחּוהּו ׁשּלא יצו ולהם הּמל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשֹומרי

אריֹות ואפי' ּכנגּדֹו עמדּו לא ּכי וּדאי ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹאּלא

לֹו לֹומר צרי ה' היה לזה עצּום, נס ְִֵֶֶַָָָָָוזה

ולא אליו ועלה הּכנס ּפי' ּפרעה אל ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹּבא

ּפרעה ׁשהיה ּובזמן ּבעֹולם. למֹונע לּב ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹתׂשים

ּפרעה אל ל לֹו אֹומר היה הּמימה ְְֵֵֵֶַַַָָָֹיֹוצא

להצטר מהם לירא ׁשֹומרים אין ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶָָָּכי

זמן ׁשאין לצד אּלא אליו עלה אליו ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָלֹומר

ּבֹולעֹו מֹוציא הּוא ּכי להליכה ראּוי ְֲִִִֶַָָזה

אף ל לֹו אֹומר לזה מהּמּוסר ואינֹו ְֵֵֵֵֶַַַָָָהּתעּוב

כן: ּפי ִֵַעל

Oa„‰.ג) ¯L‡ּדכתיב מתּו וכּלן ּדוקא, ּפי' ¬∆«»∆ְְְִִֵֵַָָֻ

ּבּׂשדה ׁשהיּו ּפי' מצרים מקנה ּכל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוּימת

ה': ּבדברי ְְִֵָָּכרׁשּום

Ó‡Ï¯.ה) „ÚBÓ '‰ ÌNiÂאֹותם הֹודיע ּפי' «»∆≈≈…ִֵַָ

מהּׂשדֹות הּמקנה ׁשּיכניסּו ּכדי הּמּכה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָזמן

וׁשם הּברד, ּבמּכת ׁשעׂשה לֹו ׁשּמצינּו ְְְִֶֶַַַָָָָָָּוכמֹו

ּדכתיב מפרׁשים הּדברים ה' י"ט)אמר (ּפסּוק ְְְִִִִַַָָָָֹ

ּברמז, הּדברים אמר וכאן וגֹו' העז ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָׁשלח

ּבתבת לֹומר ּׁשּנתּכּון מה ּפרּוׁשÓ‡Ï¯והּוא ְְְִֵֵֶַַַַ≈…ֵ

לפרעה זה מֹועד ׂשימת ואהרן מׁשה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַֹֹֹׁשּיאמרּו

ּכמֹו המכּון ּתכלית הּוא ּכי ְְְְְִִִִִַַַָֻולּמצרּיים

ְֵֶַׁשּפרׁשנּו:

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iyiy meil inei xeriy

(ë)åéãáò úéáe äòøô äúéa ãák áøò àáiå ïk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½¥¬¨©§−Ÿ¥´£¨¨®
:áøòä éðtî õøàä úçMz íéøöî õøà-ìëáe§¨¤¯¤¦§©²¦¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬¤¨«Ÿ

i"yx£ı¯‡‰ ˙ÁMz∑,הארץ ארעאנׁשחתה החיים.אתחּבלת אור ƒ»≈»»∆ְְְֲִִֶַַַָָָָָ

(àë)eçáæ eëì øîàiå ïøäàìe äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨´©§½Ÿ¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²¦§¬
ìàìý:õøàa íëé ¥«Ÿ¥¤−¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a ÌÎÈ‰Ï‡Ï eÁ·Ê∑ּבּמדּברּבמקֹומכם ּתלכּו .ולא ƒ¿≈…≈∆»»∆ְְְְְִִֵֶַָֹ

(áë)íéøöî úáòBz ék ïk úBNòì ïBëð àì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦µ«£©´¦§©½¦
ìà ýåýéì çaæðýíéøöî úáòBz-úà çaæð ïä eðé ¦§©−©«§Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º¤«£©¬¦§©²¦

:eðì÷ñé àìå íäéðéòì§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚBz∑ּכמֹו מצרים, כג)יראת ב אֹותם(מלכים קֹורא יׂשראל ואצל עּמֹון", ּבני ּתֹועבת ּתֹועבה."ּולמלּכם ¬«ƒ¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

למצרים הּוא ׂשנאּוי ּדבר מצרים", "ּתֹועבת אחר: ּבלׁשֹון לֹומר יׁש אנּוועֹוד יראתם ׁשהרי זֹובחים, ׁשאנּו זביחה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
e�Ï˜ÒÈ.זֹובחים ‡ÏÂ∑ּבתמיהה. ְִ¿…ƒ¿¿Àְִִָ

(âë)ìL Cøcìà ýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé úLýeðé ¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«§Ÿ̈´¡Ÿ¥½
:eðéìà øîàé øLàk©«£¤−Ÿ©¬¥¥«

(ãë)ýåýéì ízçáæe íëúà çlLà éëðà äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§ÀŸ¨«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º©«§Ÿ̈³
ìàýeøézòä úëìì e÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna íëé ¡«Ÿ¥¤Æ©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−¨¤®¤©§¦−

:éãòaהחיים אור ©«£¦«

(äë)-ìà ézøzòäå Cnòî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ§©§©§¦´¤
÷ø øçî Bnòîe åéãáòî äòøtî áøòä øñå ýåýé§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬¥«©−¨¨®©À
:ýåýéì çaæì íòä-úà çlL ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ©©´¤¨½̈¦§−Ÿ©©«§Ÿ̈«

i"yx£Ï˙‰∑להתל .ּכמֹו »≈ְְֵָ

(åë):ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî äLî àöiå©¥¥¬¤−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«
i"yx£'‰ Ï‡ ¯zÚiÂ∑עכׁשו ּבתפּלה. וּירּבה ּומׁשמע לֹומר, יכֹול היה וּיעּתיר, לֹומר ּבא אם וכן ּבתפּלה, נתאּמץ «∆¿«∆ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

להתּפּלל וּירּבה מׁשמע וּיפעל, ּבלׁשֹון אֹומר .ּכׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָ

È·Ï˙כ ÛÈw˙ ‡·B¯Ú ‡˙‡Â Ôk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»≈«¬»»»«ƒ¿≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎ·e È‰Bc·Ú ˙È·Ïe ‰Ú¯t«¿…¿≈«¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡·B¯Ú Ì„˜ ÔÓ ‡Ú¯‡ ˙ÏaÁ˙‡ƒ¿«»««¿»ƒ√»»»

‡eÏÈÊכא ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆¿«¬…«¬«¡ƒ
:‡Ú¯‡a ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ eÁac«»√»¡»¬¿«¿»

‡¯Èכב Ôk „aÚÓÏ Ôw˙ ‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿∆¿«≈¬≈
‡�Á�‡ dpÓ dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚ·¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈ƒ≈¬«¿»
˙È Áa„� ‡‰ ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ï ÔÈ·Ò�»¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»»»¿««»
ÔÊÁ ÔB‰È Ôep‡Â dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈¿ƒ¿»»

:‡�Ób¯ÓÏ Ôe¯ÓÈÈ ‡Ï‰¬»≈¿¿ƒ¿¿»»

Áa„�eכג ‡¯a„Óa ÏÈÊÈ� ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ≈≈¿«¿¿»¿««
:‡�Ï ¯ÓÈÈc ‡Ók ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»¿»ƒ≈«»»

ÔeÁa„˙Âכד ÔBÎ˙È ÁlL‡ ‡�‡ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¬»¬««»¿¿ƒ¿¿
‡Ï ‡˜Á¯‡ „BÁÏ ‡¯a„Óa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬¿«¿¿»¿«¿»»»

:ÈÏÚ Û‡ Blˆ ÏÊÈÓÏ Ôe˜Á¯¿̇«¬¿≈»««»»

Èlˆ‡Âכה CnÚÓ ˜Ù� ‡�‡ ‡‰ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»¬»»≈≈ƒ»∆¡«≈
È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓ ‡·B¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈»»ƒ«¿…≈«¿ƒ
‡¯wLÏ ‰Ú¯t ÛÒBÈ ‡Ï „BÁÏ ¯ÁÓ dnÚÓe≈«≈¿»¿»≈«¿…¿«»»
Ì„˜ ‡Áa„Ï ‡nÚ ˙È ‡ÁlLÏ ‡Ïc ÏÈ„a¿ƒ¿»¿«»»»«»¿«»»√»

:ÈÈ¿»

ÈÈ:כו Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜Ù�e¿«…∆ƒ√»«¿…¿«ƒ√»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡¯ı.כ) ˙ÁMzּגם יׁשחית ׁשהערב ּפי' ƒ»≈»»∆ְִֵֶֶַַָֹ

אדם: ּבני מּלבד נמצא ְְְִִֵַָָָָּכל

ÎÏÏ˙.כד) e˜ÈÁ¯˙ ‡Ï'ג ּכׁשעּור ּפי' …«¿ƒ»∆∆ְִֵ

הּוא מׁשה ׁשאמר טעם ּכלּום ּכי ְִִֶֶַַַָָימים,

יצטרכּו לּמה ּכן אם יסקלנּו ולא וגֹו' נזּבח ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻהן

אֹו ּפרסה ּבהרחקת ימים ג' ּדר ְְְְְִִֶֶַַַַָָָלהרחיק

ּכיון מׁשה, לֹו ׁשּנתרּצה וטעם ּדי, קצת ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָיֹותר

לצאת אּלא מׁשּתּדלים אנּו אין עצמנו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּכל

וכי יֹומים, אֹו יֹום ּבתנאֹו ּלי מה ְְִִִִִֵַַָָמהעיר

לעּמתֹו, עֹומדת ּוּגזרתֹו רעה ּתּדפהּו ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹֻירּדף,

הּזמן ּבתנאי לדקּדק מׁשה רצה לא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹלזה

ׁשּלח לבלּתי התל ּפרעה יסף אל רק ְְְְִִֵֵַַַַַַָָֹֹואמר

לֹומר ודקּדק ׁשּיהיה, אפן לׁשֹון¯˜ּבאיזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַֹ«ְ

ּבתנאי הּׁשליחּות ׁשּיהיה הגם לֹומר ְְְֲִִִִֶֶַַַַמעּוט

ימים: מּג' ִִָָּפחֹות
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(æë)åéãáòî äòøtî áøòä øñiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ¥«£¨¨´
:ãçà øàLð àì Bnòîe¥«©®¬Ÿ¦§©−¤¨«

i"yx£·¯Ú‰ ¯ÒiÂ∑ּבעֹורֹותם הנאה להם יהיה מתּו, ׁשאם הּצפרּדעים, ׁשּמתּו ּכמֹו מתּו .ולא «»«∆»…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

(çë)çlL àìå úàfä íòta íb Baì-úà äòøt ãaëiå©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©©®Ÿ§¬Ÿ¦©−
:íòä-úà¤¨¨«

i"yx£˙‡f‰ ÌÚta Ìb∑הבטחתֹו קּים לא אתכם", אׁשּלח "אנכי ׁשאמר: ּפי על .אף «««««…ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

è(à)åéìà zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´¥À̈
énò-úà çlL íéøáòä éýìà ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−

:éðãáòéåהחיים אור §©«©§ª«¦

(á)ì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBòå çlL ¦²¦¨¥¬©¨−§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
i"yx£Ìa ˜ÈÊÁÓ∑ּכמֹו ּבם, כה)אֹוחז ּבמבׁשיו"(דברים ."והחזיקה «¬ƒ»ְְְֱִִֵֶָָָֻ

(â)ð÷îa äéBä ýåýé-ãé äpäíéñeqa äãOa øLà E ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½©¦³
:ãàî ãák øác ïàváe ø÷aa íélîba íéøîça©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤¨¥¬§«Ÿ

i"yx£‰ÈB‰ '‰ „È ‰p‰∑ּבלׁשֹון יאמר ּכן ּכי הוה, הֹויה,לׁשֹון העֹומד ועל ּתהיה, העתיד ועל היתה, ׁשעבר על נקבה ƒ≈«»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
רֹועה רֹוצה עֹוׂשה, החיים.ּכמֹו: אור ְָָָ

(ã)àìå íéøöî äð÷î ïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−¦§¥´¦§¨®¦§¬Ÿ
-ìkî úeîé:øác ìàøNé éðáì ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«

i"yx£‰ÏÙ‰Â∑והבּדיל. ¿ƒ¿»ְְִִ

(ä)äfä øácä ýåýé äNòé øçî øîàì ãòBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²©¨¨¬©¤−
:õøàaהחיים אור ¨¨«¤

B¯Ú·‡כז ÈcÚ‡Â ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆¿«¿ƒ»»
:„Á ¯‡zL‡ ‡Ï dnÚÓe È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓƒ«¿…≈«¿ƒ≈«≈»ƒ¿»«»

ÏÂ‡כח ‡„‰ ‡�ÓÊa Û‡ daÏ ˙È ‰Ú¯t ¯wÈÂ¿«««¿…»ƒ≈«¿ƒ¿»»»¿»
:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÏlÓ˙eא ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿«≈
˙È ÁlL È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„k dnÚƒ≈ƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈««»

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ«ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡zב ÔÚk „ÚÂ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»¿«¿««¿
:ÔB‰a Û˜˙Ó«¿≈¿

C¯ÈÚ·aג ‡ÈÂ‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰»»»ƒ√»¿»»¿»ƒ¿ƒ»
È¯B˙a ÈÏÓ‚a È¯ÓÁa ‡˙ÂÒeÒa ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿»»»«¬»≈¿«¿≈¿≈

:‡„ÁÏ ÛÈwz ‡˙BÓ ‡�Ú·e¿»»»«ƒ«¬»

ÔÈ·eד Ï‡¯NÈ„ ‡¯ÈÚa ÔÈa ÈÈ L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈
È�·Ï ÏkÓ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿≈

:ÌÚcÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«

ÈÈה „aÚÈ ¯ÁÓ ¯ÓÈÓÏ ‡�ÓÊ ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»¿««¿≈¿»
:‡Ú¯‡a ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿«¿»
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Ú¯t‰.א) Ï‡ ‡aמקֹום ּכל ּביד זה ּכלל …∆«¿…ְְְֶָָָָ

לֹו לֹומר יכּון ּפרעה אל ּבא ְְֵֶֶַַַַֹֹֹׁשּיאמר

רׁשּות הׁשאלת ּבלא ׁשּלֹו טרקלין אל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיּכנס

הּבית ׁשֹומרי הּמלכים ּכמׁשּפט לֹו ׁשהיּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָהגם

ׁשאלת מּבלי אצלֹו ויּכנס יעֹול כן ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָאף

ז"ל ּכאֹומרם עֹוׂשה היה וכן (ילקּוטרׁשּות, ְְְְְֵֶַָָָ

מזּיניםקע"ה) לפרעה היּו ּׁשֹומרים ּכּמה ְְְְִִִַַָָָֹֻּכי

נכ והיה ּוכלבים מֹונע.ואריֹות ּבאין נס ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ

מּמה ז"ל לדבריהם ּברּורה ראיה ְְְְִִִֵֶַָָָָָּומצאתי

למׁשה ּפרעה כ"ח)ּׁשאמר י' ל(לקּמן הּׁשמר ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹ

הצר לּמה וגֹו' ּפני ראֹות ּתסף אל ְְְְֶַַַָָָֹֻוגֹו'

לעבדיו לצּוֹות לֹו והיה ּבמׁשה להתרֹות ְְְְְְֲֶַַַַָָָָֹּפרעה

להעמיד הּמלכים מנהג כן ּכי הּבית ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָׁשֹומרי

לּכנס, יּניחּוהּו ׁשּלא יצו ולהם הּמל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשֹומרי

אריֹות ואפי' ּכנגּדֹו עמדּו לא ּכי וּדאי ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹאּלא

לֹו לֹומר צרי ה' היה לזה עצּום, נס ְִֵֶֶַָָָָָוזה

ולא אליו ועלה הּכנס ּפי' ּפרעה אל ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹּבא

ּפרעה ׁשהיה ּובזמן ּבעֹולם. למֹונע לּב ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹתׂשים

ּפרעה אל ל לֹו אֹומר היה הּמימה ְְֵֵֵֶַַַָָָֹיֹוצא

להצטר מהם לירא ׁשֹומרים אין ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶָָָּכי

זמן ׁשאין לצד אּלא אליו עלה אליו ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָלֹומר

ּבֹולעֹו מֹוציא הּוא ּכי להליכה ראּוי ְֲִִִֶַָָזה

אף ל לֹו אֹומר לזה מהּמּוסר ואינֹו ְֵֵֵֵֶַַַָָָהּתעּוב

כן: ּפי ִֵַעל

Oa„‰.ג) ¯L‡ּדכתיב מתּו וכּלן ּדוקא, ּפי' ¬∆«»∆ְְְִִֵֵַָָֻ

ּבּׂשדה ׁשהיּו ּפי' מצרים מקנה ּכל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוּימת

ה': ּבדברי ְְִֵָָּכרׁשּום

Ó‡Ï¯.ה) „ÚBÓ '‰ ÌNiÂאֹותם הֹודיע ּפי' «»∆≈≈…ִֵַָ

מהּׂשדֹות הּמקנה ׁשּיכניסּו ּכדי הּמּכה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָזמן

וׁשם הּברד, ּבמּכת ׁשעׂשה לֹו ׁשּמצינּו ְְְִֶֶַַַָָָָָָּוכמֹו

ּדכתיב מפרׁשים הּדברים ה' י"ט)אמר (ּפסּוק ְְְִִִִַַָָָָֹ

ּברמז, הּדברים אמר וכאן וגֹו' העז ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָׁשלח

ּבתבת לֹומר ּׁשּנתּכּון מה ּפרּוׁשÓ‡Ï¯והּוא ְְְִֵֵֶַַַַ≈…ֵ

לפרעה זה מֹועד ׂשימת ואהרן מׁשה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַֹֹֹׁשּיאמרּו

ּכמֹו המכּון ּתכלית הּוא ּכי ְְְְְִִִִִַַַָֻולּמצרּיים

ְֵֶַׁשּפרׁשנּו:



x`e`מח zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy

(âé)éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−¦§¥´
ìà ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå äòøôýçlL íéøáòä é ©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬

:éðãáòéå énò-úàהחיים אור ¤©¦−§©«©§ª«¦

(ãé)ék|Eaì-ìà éúôbî-ìk-úà çìL éðà úàfä íòta ¦´©©´©©ÀŸ£¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ¤¦§½
éãáòáe:õøàä-ìëa éðîk ïéà ék òãz øeáòa Enòáe E ©«£¨¤−§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬¨−Ÿ¦§¨¨¨«¤

i"yx£È˙ÙbÓ Ïk ׁשּמּכת∑‡˙ מּכאן הּמּכֹותּבכֹורֹותלמדנּו ּכל ּכנגד החיים.ׁשקּולה אור ∆»«≈…«ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

(åè)øáca Enò-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzò ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤©§−©¨®¤
:õøàä-ïî ãçkzå©¦¨¥−¦¨¨«¤

i"yx£'B‚Â È„È ˙‡ ÈzÁÏL ‰zÚ Èk∑אֹות והּכיתי ׁשלחּתיה ּבּדבר, ׁשהּכיתים ּבמקנ ידי ּכׁשהיתה רציתי אּלּו ּכי ƒ«»»«¿ƒ∆»ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עּמ הּבהמֹותואת ‰‡¯ı.עם ÔÓ „ÁkzÂ∑ז ּבעבּור וגֹו'אבל העמדּתי .את ְְְִֵֶַַ«ƒ»≈ƒ»»∆ְְֱֲֲִֶַַָֹ

(æè)ézãîòä úàæ øeáòa íìeàå-úà Eúàøä øeáòa E §À̈©«£¬ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´¤
:õøàä-ìëa éîL øtñ ïòîìe éçkהחיים אור Ÿ¦®§©²©©¥¬§¦−§¨¨¨«¤

ß zah d"k ycew zay ß

(æé):íçlL ézìáì énòa ììBzñî EãBò«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«
i"yx£ÈnÚa ÏÏBzÒÓ E„BÚ∑ּובלע"ז ּכביׁשא, ארח ּדמתרּגמינן מסּלה, מּגזרת והּוא ּבעּמי, ּבּה ּכביׁשת ּכתרּגּומֹו: ¿ƒ¿≈¿«ƒְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹ

נֹותן מתּפעל, ּבלׁשֹון לדּבר ּבאה והיא "סמ יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה ּכל מּקץ": "ויהי ּבסֹוף ּפרׁשּתי ּוכבר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָקלקי"ר.
ּוכגֹון: זֹו ּכגֹון עּקר, ׁשל אֹותּיֹות ּבאמצע ׁשּמּוׁש ׁשל יב)הּתי"ו סבל,(קהלת מּגזרת החגב" טז)"וּיסּתּבל תׂשּתרר(במדבר "ּכי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

וכן: ונגיד, ׂשר מּגזרת ח)עלינּו" ז הוית"(דניאל ."מׂשּתּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ

(çé)äéä-àì øLà ãàî ãák ãøa øçî úòk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧«Ÿ¨¨³
:äzò-ãòå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë̈¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©¨«¨

zÚ˙‡Â„יג ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿≈«≈ƒ¿«¬«¿»¡»»
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL È‡„e‰È„ƒ»≈««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙ÁÓיד Ïk ˙È ÁÏL ‡�‡ ‡„‰ ‡�ÓÊa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»»¬»»«»»»»«
˙ÈÏ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a CnÚ·e CÈc·Ú·e CaÏÏ¿ƒ»¿«¿»¿«»¿ƒ¿ƒ«¬≈≈

:‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL È˙ÂÎcƒ¿»ƒ«ƒ¿»«¿»

È˙טו ÔBt ÁÏL‡c ÈÓ„˜ ·È¯˜ ÔÚÎ È¯‡¬≈¿«¿≈√»«¿∆¿«»
‡˙BÓa CnÚ ˙ÈÂ C˙È ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ««¿À¿ƒ¿∆¿≈»»¿»«»¿»

:‡Ú¯‡ ÔÓ ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«ƒ«¿»

C˙eÈÊÁ‡Ïטז ÏÈ„a CzÓi˜ ‡c ÏÈ„a Ì¯·e¿«¿ƒ»«≈ƒ»¿ƒ¿«¬»»
ÈÓL ˙¯e·b ÔÚzLÓ ÔB‰Èc ÏÈ„·e ÈÏÈÁ ˙È»≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÏÎa¿»«¿»

Ïc‡יז ÏÈ„a ÈnÚa da ˙LÈ·k z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿¿≈«≈¿«ƒ¿ƒ¿»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

ÁÓ¯יח ÔÈ„‰ ‡�cÚa ‡¯ËÓ ˙ÈÁÓ ‡�‡ ‡‰»¬»»≈ƒ¿»¿ƒ»»»≈¿«
d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯a«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈
:ÔÚk „ÚÂ ˙ÏÏÎzL‡„ ‡ÓBÈ ÔÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יג) ¯˜aa ÌkL‰'א נצטּוה, מצוֹות ג' «¿≈«…∆¿ְְִִַָ

ׁשּלא ּפי' לפניו ׁשּיתיּצב ב' ּבהׁשּכמה, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיל

העֹומדים ּכדר קֹומתֹו ירּכין ולא ראׁשֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹירּכין

ּכי קטן לפני העֹומד ּכגדֹול אּלא ּגדֹולים, ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָלפני

לצּוֹותֹו והצר עליו, וׁשּליט רּבֹון עׂשאֹו ְְְְְֲִִַַַָָָָֻּכבר

מעט ראׁשֹו להרּכין מׁשה ׁשל ׁשּמּטבעֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַֹלצד

לא ּפרעה לפני ּכי אמר לזה הּׁשפלים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּכדר

לֹו ׁשאֹומר זה ּפרט ּכי לֹו רמז עֹוד ּכן, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָיתנהג

ההכנעה מעליו יסיר מקֹום ּבכל לא ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹהתיּצב

ּבלּבֹו יהיה אבל ּפרעה, לפני אּלא ּבּה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹהרגיל

ּבגּופֹו נּצב ויהיה עליֹון אל לפני וׁשפל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָענו

ּכבֹודֹו, הארץ ּכל מלא מאימת מכנע ְְְְִֵֵֶַָָָָֹֻולּבֹו

וגֹו': אליו ואמרּת ג' ְְְְִֵַָָָָּומצוה

B‚Â'.יד) ˙‡f‰ ÌÚta Èkהּמּכה עצם הֹודיעֹו ƒ««««…¿ִֶַַָֹ

עליו להתרֹות ׁשּצרי ההתראה ְְְְִִֶַַַָָָָָּכדין

קּלה ּבמיתה ּבֹו התרּו ׁשאם עצמּה, ְְְִִִִֶַַַָָָָּבּמיתה

ּכּידּוע: ּפטּור ּבחמּורה להמיתֹו ֲֲִִַַַַָָָָּובאים

.'B‚Â È˙ÙbÓ Ïkעליו ׁשהביא ראינּו הלא קׁשה »«≈…«¿ֲִִֵֶֶָָָָֹ

לֹומר נראה והיה אחרֹות. מּכֹות ׁשלׁש ְְֲִֵֶַַָָָעֹוד

ז"ל ּׁשאמרּו ּומה ּכּלן, ּכנגד זֹו ׁשּׁשקּולה לצד ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֻּכי

הּמּכֹות,(רׁש"י) ּכל ּכנגד ּבכֹורֹות מּכת ׁשּׁשקּולה ְְְִֶֶֶַַַַַָָ

ׁשׁש ׁשהם ׁשּלפניה ּכל ּכנגד ׁשקּולה ׁשּזֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאּולי

ׁשּלפניה ּכל ּכנגד ׁשקּולה ּבכֹורֹות ּומּכת ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָמּכֹות

מּכת ּתהיה למנין ּבא ּוכׁשאּתה ּבכלל, ּברד ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָּומּכת

ּדר הנאני ולא מּכֹות, י"ד ּכנגד ׁשקּולה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָֹּבכֹורֹות

ּכי אליו לֹומר ׁשּנתּכּון ּבעיני והּנכֹון ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָזה.

להרּגיׁש להבין לּבֹו יּטה זֹו מּכה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָּבאמצעּות

מּכה ּבכל ּכי יּובן ה', עליו ׁשהביא ְִִֵֵֶַַַָָָָָּבּמּגפֹות

ּפרעה מחליט היה לא עּתה עד ׁשהביא ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּומּכה

ּתֹולה והיה היכלת מאלהי הם ּכי ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבדעּתֹו

ׁשּגם האֹות ל וזה ׁשדים, ּומעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָּבמכּׁשפּות

מּכהׁשאמרּו והגםׁשהיתה ּכן, עֹוׂשים ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהחרטּמים

לפרעה מקֹום יׁש היא, אלהים אצּבע ְְְְֱִִִֵֶַַַַָֹֹֻהחרטּמים

הּׂשיגּו לא ההּמה האנׁשים ּכי אפׁשר ּכי ְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֹלחׁשב

ּכן ואֹומרים ּבמכּׁשפּות ואהרן מׁשה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹהּׂשגת

אמר לזה ּכן, ׁשּיעׂשה מכּׁשף אדם ימצא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּולעֹולם

ה' ‰f‡˙אליו ÌÚta Èkאׁשר הּמּכה ּבאמצעּות ֵָƒ««««…ְְֲֶֶַַָָ

ׁשּכבר מּגפֹותי ּכל את ׁשֹולח אני עלי ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאביא

עלי EaÏהבאתי Ï‡מעׂשה לא ּכי ׁשּתדע ּפי' ִֵֵֶָ∆ƒ¿ֲִֵֵֵֶַַֹ

והּוא אלהים, מעׂשה אּלא הּמה וׁשדים ְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָֹּכּׁשּוף

ּבראֹותÈ˙ÙbÓאֹומרֹו ּכי אֹותם העֹוׂשה ּבכּנּוי ְ«≈…«ְְְִִִֶָָ

לעׂשֹות וכּׁשּוף לׁשד יכלת אין אׁשר נפלאה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹמּכה

הּׁשמים מן אׁש להֹוריד ּדדֹומה ּדֹומה ְְֲִִִִֵֶֶַַָאפי'

ּתתּבֹונן: לראׁשֹונֹות אז ּפלאֹות ְְְְִִִֵָָָָּבפלאי

tÒ¯.טז) ÔÚÓÏe 'B‚Â ¯e·Úaירצה¯e·Úa «¬¿¿«««≈ְִֶ«¬

ÈÁk ˙‡ E˙B‡¯‰.'ה מי ׁשאמרּת אּתה «¿¿∆…ƒְִֶַַָָָ

¯tÒ ÔÚÓÏeÈÓLּבאמצעּותı¯‡‰ ÏÎaּפרּוׁשֹו ¿«««≈¿ƒְְְֶָ¿»»»∆ֵ

לממאן עׂשה אׁשר ּגדל את יסּפרּו העֹולם ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכל

ּגדֹול אחד מל ׁשאמר ׁשמענּו וכן ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבדבריו.

אֹו אֹות ויעׂשה יׂשראל מׁשיח יבֹוא אם ְְְֲִִִִֵֶַַָָּכי

ה': ּבדבר למאן ּכפרעה יעׂשה לא ּכי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹֹמֹופת

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iyiy meil inei xeriy

(å)äð÷î ìk úîiå úøçnî äfä øácä-úà ýåýé Nòiå©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³©¤Æ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ¦§¥´
:ãçà úî-àì ìàøNé-éðá äð÷nîe íéøöîהחיים אור ¦§¨®¦¦¦§¥¬§¥«¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«

(æ)ãçà-ãò ìàøNé äð÷nî úî-àì äpäå äòøt çìLiå©¦§©´©§½Ÿ§¦¥ÀŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−©¤¨®
:íòä-úà çlL àìå äòøt áì ãaëiå©¦§©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«

(ç)àìî íëì eç÷ ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ§´Ÿ
:äòøô éðéòì äîéîMä äLî B÷øæe ïLák çét íëéðôç̈§¥¤½¦−©¦§¨®§¨¬¤²©¨©−§¨§¥¥¬©§«Ÿ

i"yx£ÌÎÈ�ÙÁ ‡ÏÓ∑ּבלע"ז ÔL·k.ילוייניי"ש ÁÈt∑ּובלע"ז ּבּכבׁשן, הּנׂשרפות עמּומות הּגחלים מן הּנּפח ּדבר ¿…»¿≈∆ְַַƒ«ƒ¿»ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ּומפריחן מפיחן ׁשהרּוח הפחה, לׁשֹון ּפיח, LÓ‰.אולב"ש. B˜¯Êe∑ּביד אּלא נזרק אינֹו ּבכח, הּנזרק ּדבר וכל ְְְֲִִִֶַַַָָָָָ¿»…∆ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ

ׁשהאחת. ואחד, אהרן, וׁשל ׁשּלֹו חפנים מלא מׁשה ׁשל קמצֹו ׁשהחזיק אחד, הרּבה: נּסים עלהרי האבק ּכלל ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ
מצרים .ארץ ְִִֶֶַ

(è)íãàä-ìò äéäå íéøöî õøà-ìk ìò ÷áàì äéäå§¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧©¨«¨¹̈
ì äîäaä-ìòå:íéøöî õøà-ìëa úòaòáà çøt ïéçL §©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ§¨¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£˙ÚaÚ·‡ Á¯t ÔÈÁLÏ∑ּבּועֹות צֹומחין ידֹו ׁשעל אבעּבעין, סגי לׁשיחנא חמימּות,∑ÔÈÁL.ּכתרּגּומֹו: לׁשֹון ƒ¿ƒ…≈«¬«¿À…ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָֻ¿ƒְֲִ
ׁשחּונה ׁשנה מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש .והרּבה ְְְְְִִֵֵַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr el zegiy ihewl)

חמימּות ט)לׁשֹון ט, הּׁשחין(רש"י הּמּכה, ּגּוף זה, ּולפי רׁש"י. מּלׁשֹון לכאֹורה מׁשמע וכן ׂשֹורף". "חם היה ׁשהאבק הרמּב"ן, ּכתב ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

החזיקּו ואהרן ׁשּמׁשה מּזה אמנם, מצרים. ּבכל האבק ּופּזּור ּבהליכת רק היה והּנס טבעי, ּבאפן היה והאבעּבּועֹות, ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ(החמימּות)

נס. ּבּדרְך היה (החמימּות) הּמּכה ּגּוף ׁשּגם רׁש"י, ּבדעת לפרׁש נראה לכן ׂשֹורף". "חם היה ׁשּלא מכרח ּבידם, זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּפיח

(é)Búà ÷øæiå äòøô éðôì eãîòiå ïLákä çét-úà eç÷iå©¦§º¤¦´©©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬ŸŸ²
íãàa çøt úòaòáà ïéçL éäéå äîéîMä äLî¤−©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©¨«¨¨−

:äîäaáe©§¥¨«
i"yx£‰Ó‰a·e Ì„‡a∑אּלא מצרים"? מקנה ּכל "וּימת נאמר: ּכבר והלא הּבהמֹות, להם היּו מאין ּתאמר: ואם »»»«¿≈»ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

מקנהּו את הניס ה' ּדבר את והּירא ּבּׂשדה אׁשר ּבמקנ" ׁשּנאמר: ּבלבד, ׁשּבּׂשדֹות אֹותן על אּלא ּגזרה, נגזרה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלא
ּבחּור" רכב ׁשׁשֿמאֹות "וּיּקח אצל: ּבּמכילּתא ׁשנּויה וכן הּבּתים". יד)אל .(לקמן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

(àé)ïéçMä éðtî äLî éðôì ãîòì íénèøçä eìëé-àìå§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´©§¦®
:íéøöî-ìëáe ínèøça ïéçMä äéä-ék¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−§¨¦§¨«¦

(áé)øLàk íäìà òîL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤²
:äLî-ìà ýåýé øac¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

„·˙¯È‰Bו ‡ÓBÈa ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿ƒ
È�·„ ‡¯ÈÚaÓe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa Ïk ˙ÈÓeƒ…¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿≈

:„Á ˙ÈÓ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ»

ÈÚaÓ¯‡ז ˙ÈÓ ‡Ï ‡‰Â ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»»ƒƒ¿ƒ»
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ¯wÈ˙‡Â „Á „Ú Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«»¿ƒ¿««ƒ»¿«¿…¿»

:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÈÏÓח ÔBÎÏ e·ÈÒ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…ƒ¿¿≈
˙ÈˆÏ ‰LÓ dp˜¯ÊÈÂ ‡�ez‡„ ‡ÁÈt ÔBÎÈ�ÙÁ»¿≈ƒ»¿«»¿ƒ¿¿ƒ≈…∆¿≈

:‰Ú¯Ù È�ÈÚÏ ‡iÓL¿«»¿≈≈«¿…

È‰ÈÂט ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡˜·‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¿»«»«¿»¿ƒ¿»ƒƒ≈
ÈbÒ ‡�ÁÈLÏ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ ‡L�‡ ÏÚ«¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¬»«ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ú¯t‰י Ì„˜ eÓ˜Â ‡�ez‡„ ‡ÁÈt ˙È e·ÈÒ�e¿ƒ»ƒ»¿«»¿»√»«¿…
‡�ÁÈL ‰Â‰Â ‡iÓL ˙ÈˆÏ ‰LÓ d˙È ˜¯Êe¿«»≈…∆¿≈¿«»«¬»ƒ¬»

:‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a È‚Ò ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ»≈«¬»»ƒ¿ƒ»

ÔÓיא ‰LÓ Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ‡iL¯Á eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»«»¿≈»√»…∆ƒ
‡iL¯Áa ‡�ÁÈL ‰Â‰ È¯‡ ‡�ÁÈL Ì„√̃»ƒ¬»¬≈¬»ƒ¬»¿»»«»

:È‡¯ˆÓ ÏÎ·e¿»ƒ¿»≈

˜ÏÈaיב ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…¿»«ƒ
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÈ¯ˆÓ.ו) ‰�˜Ó Ïkהכניסּום ׁשּלא ּפי' …ƒ¿≈ƒ¿»ƒְִִֵֶֹ

והבן: ּבּׂשדה אׁשר אמר לא ולזה ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמהּׂשדה,

.Ï‡¯NÈ È�· ‰�˜nÓeיעקב מימי להם ׁשהיּו ƒƒ¿≈¿≈ƒ¿»≈ֲִֵֶֶַָָֹ

ׁשּקנּו אּולי ּגם מצרימה, ׁשּבאּו ְְִֶֶַַַָָָָָּובניו

ׁשהרויחּו לֹומרמרוח ירצה ועֹוד הּדם. ּבמּכת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָ

ליׂשראל למּכר מהּמצרּיים מתחּכמין היּו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָֹׁשאם

ׁשּיפליא ּכדי יׂשראל ׁשם על נקראים ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכדי

מתּו. אּלּו ּגם מערימין והיּו ימּותּו ולא ּבהם ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹה'

מקניהם האמת ּכפי ׁשהם יׂשראל מקנה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָאבל

מקנה ּכל וּימת הּוא הּכתּוב וׁשעּור מת, ְְִִֵֵַַָָָָֹלא

מ"ם ּופי' יׂשראל, בני מּמקנה א' וחלק ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָמצרים

מן מּקצת מ"ם אּלא הּצאן מּקצת מ"ם ְְִִִֶַַָָֹֹלא

מקנה יׁש ּכי יׂשראל, ׁשם על הּנקרא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּמקנה

ׁשּלֹו ׁשאינֹו ויׁש ׁשּלֹו, והּוא ׁשמֹו על ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָׁשּנקרא

אחת ּבחינה ּכי ואמר עליו, נקרא ׁשמֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָָָאּלא

לקרֹותם הּמצרּיים ׁשהערימּו יׂשראל ְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַָָמּמקנה

ּכפי ׁשהּוא ּפי' יׂשראל ּומקנה מתּו. ׁשמם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָעל

א': אפּלּו מהם מת לא יׂשראל ׁשל ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָֹהאמת



מט `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy

(âé)éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−¦§¥´
ìà ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå äòøôýçlL íéøáòä é ©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬

:éðãáòéå énò-úàהחיים אור ¤©¦−§©«©§ª«¦

(ãé)ék|Eaì-ìà éúôbî-ìk-úà çìL éðà úàfä íòta ¦´©©´©©ÀŸ£¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ¤¦§½
éãáòáe:õøàä-ìëa éðîk ïéà ék òãz øeáòa Enòáe E ©«£¨¤−§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬¨−Ÿ¦§¨¨¨«¤

i"yx£È˙ÙbÓ Ïk ׁשּמּכת∑‡˙ מּכאן הּמּכֹותּבכֹורֹותלמדנּו ּכל ּכנגד החיים.ׁשקּולה אור ∆»«≈…«ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

(åè)øáca Enò-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzò ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤©§−©¨®¤
:õøàä-ïî ãçkzå©¦¨¥−¦¨¨«¤

i"yx£'B‚Â È„È ˙‡ ÈzÁÏL ‰zÚ Èk∑אֹות והּכיתי ׁשלחּתיה ּבּדבר, ׁשהּכיתים ּבמקנ ידי ּכׁשהיתה רציתי אּלּו ּכי ƒ«»»«¿ƒ∆»ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עּמ הּבהמֹותואת ‰‡¯ı.עם ÔÓ „ÁkzÂ∑ז ּבעבּור וגֹו'אבל העמדּתי .את ְְְִֵֶַַ«ƒ»≈ƒ»»∆ְְֱֲֲִֶַַָֹ

(æè)ézãîòä úàæ øeáòa íìeàå-úà Eúàøä øeáòa E §À̈©«£¬ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´¤
:õøàä-ìëa éîL øtñ ïòîìe éçkהחיים אור Ÿ¦®§©²©©¥¬§¦−§¨¨¨«¤

ß zah d"k ycew zay ß

(æé):íçlL ézìáì énòa ììBzñî EãBò«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«
i"yx£ÈnÚa ÏÏBzÒÓ E„BÚ∑ּובלע"ז ּכביׁשא, ארח ּדמתרּגמינן מסּלה, מּגזרת והּוא ּבעּמי, ּבּה ּכביׁשת ּכתרּגּומֹו: ¿ƒ¿≈¿«ƒְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹ

נֹותן מתּפעל, ּבלׁשֹון לדּבר ּבאה והיא "סמ יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה ּכל מּקץ": "ויהי ּבסֹוף ּפרׁשּתי ּוכבר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָקלקי"ר.
ּוכגֹון: זֹו ּכגֹון עּקר, ׁשל אֹותּיֹות ּבאמצע ׁשּמּוׁש ׁשל יב)הּתי"ו סבל,(קהלת מּגזרת החגב" טז)"וּיסּתּבל תׂשּתרר(במדבר "ּכי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

וכן: ונגיד, ׂשר מּגזרת ח)עלינּו" ז הוית"(דניאל ."מׂשּתּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ

(çé)äéä-àì øLà ãàî ãák ãøa øçî úòk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧«Ÿ¨¨³
:äzò-ãòå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë̈¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©¨«¨

zÚ˙‡Â„יג ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿≈«≈ƒ¿«¬«¿»¡»»
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL È‡„e‰È„ƒ»≈««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙ÁÓיד Ïk ˙È ÁÏL ‡�‡ ‡„‰ ‡�ÓÊa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»»¬»»«»»»»«
˙ÈÏ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a CnÚ·e CÈc·Ú·e CaÏÏ¿ƒ»¿«¿»¿«»¿ƒ¿ƒ«¬≈≈

:‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL È˙ÂÎcƒ¿»ƒ«ƒ¿»«¿»

È˙טו ÔBt ÁÏL‡c ÈÓ„˜ ·È¯˜ ÔÚÎ È¯‡¬≈¿«¿≈√»«¿∆¿«»
‡˙BÓa CnÚ ˙ÈÂ C˙È ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ««¿À¿ƒ¿∆¿≈»»¿»«»¿»

:‡Ú¯‡ ÔÓ ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«ƒ«¿»

C˙eÈÊÁ‡Ïטז ÏÈ„a CzÓi˜ ‡c ÏÈ„a Ì¯·e¿«¿ƒ»«≈ƒ»¿ƒ¿«¬»»
ÈÓL ˙¯e·b ÔÚzLÓ ÔB‰Èc ÏÈ„·e ÈÏÈÁ ˙È»≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÏÎa¿»«¿»

Ïc‡יז ÏÈ„a ÈnÚa da ˙LÈ·k z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿¿≈«≈¿«ƒ¿ƒ¿»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

ÁÓ¯יח ÔÈ„‰ ‡�cÚa ‡¯ËÓ ˙ÈÁÓ ‡�‡ ‡‰»¬»»≈ƒ¿»¿ƒ»»»≈¿«
d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯a«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈
:ÔÚk „ÚÂ ˙ÏÏÎzL‡„ ‡ÓBÈ ÔÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יג) ¯˜aa ÌkL‰'א נצטּוה, מצוֹות ג' «¿≈«…∆¿ְְִִַָ

ׁשּלא ּפי' לפניו ׁשּיתיּצב ב' ּבהׁשּכמה, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיל

העֹומדים ּכדר קֹומתֹו ירּכין ולא ראׁשֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹירּכין

ּכי קטן לפני העֹומד ּכגדֹול אּלא ּגדֹולים, ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָלפני

לצּוֹותֹו והצר עליו, וׁשּליט רּבֹון עׂשאֹו ְְְְְֲִִַַַָָָָֻּכבר

מעט ראׁשֹו להרּכין מׁשה ׁשל ׁשּמּטבעֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַֹלצד

לא ּפרעה לפני ּכי אמר לזה הּׁשפלים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּכדר

לֹו ׁשאֹומר זה ּפרט ּכי לֹו רמז עֹוד ּכן, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָיתנהג

ההכנעה מעליו יסיר מקֹום ּבכל לא ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹהתיּצב

ּבלּבֹו יהיה אבל ּפרעה, לפני אּלא ּבּה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹהרגיל

ּבגּופֹו נּצב ויהיה עליֹון אל לפני וׁשפל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָענו

ּכבֹודֹו, הארץ ּכל מלא מאימת מכנע ְְְְִֵֵֶַָָָָֹֻולּבֹו

וגֹו': אליו ואמרּת ג' ְְְְִֵַָָָָּומצוה

B‚Â'.יד) ˙‡f‰ ÌÚta Èkהּמּכה עצם הֹודיעֹו ƒ««««…¿ִֶַַָֹ

עליו להתרֹות ׁשּצרי ההתראה ְְְְִִֶַַַָָָָָּכדין

קּלה ּבמיתה ּבֹו התרּו ׁשאם עצמּה, ְְְִִִִֶַַַָָָָּבּמיתה

ּכּידּוע: ּפטּור ּבחמּורה להמיתֹו ֲֲִִַַַַָָָָּובאים

.'B‚Â È˙ÙbÓ Ïkעליו ׁשהביא ראינּו הלא קׁשה »«≈…«¿ֲִִֵֶֶָָָָֹ

לֹומר נראה והיה אחרֹות. מּכֹות ׁשלׁש ְְֲִֵֶַַָָָעֹוד

ז"ל ּׁשאמרּו ּומה ּכּלן, ּכנגד זֹו ׁשּׁשקּולה לצד ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֻּכי

הּמּכֹות,(רׁש"י) ּכל ּכנגד ּבכֹורֹות מּכת ׁשּׁשקּולה ְְְִֶֶֶַַַַַָָ

ׁשׁש ׁשהם ׁשּלפניה ּכל ּכנגד ׁשקּולה ׁשּזֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאּולי

ׁשּלפניה ּכל ּכנגד ׁשקּולה ּבכֹורֹות ּומּכת ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָמּכֹות

מּכת ּתהיה למנין ּבא ּוכׁשאּתה ּבכלל, ּברד ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָּומּכת

ּדר הנאני ולא מּכֹות, י"ד ּכנגד ׁשקּולה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָֹּבכֹורֹות

ּכי אליו לֹומר ׁשּנתּכּון ּבעיני והּנכֹון ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָזה.

להרּגיׁש להבין לּבֹו יּטה זֹו מּכה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָּבאמצעּות

מּכה ּבכל ּכי יּובן ה', עליו ׁשהביא ְִִֵֵֶַַַָָָָָּבּמּגפֹות

ּפרעה מחליט היה לא עּתה עד ׁשהביא ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּומּכה

ּתֹולה והיה היכלת מאלהי הם ּכי ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבדעּתֹו

ׁשּגם האֹות ל וזה ׁשדים, ּומעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָּבמכּׁשפּות

מּכהׁשאמרּו והגםׁשהיתה ּכן, עֹוׂשים ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהחרטּמים

לפרעה מקֹום יׁש היא, אלהים אצּבע ְְְְֱִִִֵֶַַַַָֹֹֻהחרטּמים

הּׂשיגּו לא ההּמה האנׁשים ּכי אפׁשר ּכי ְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֹלחׁשב

ּכן ואֹומרים ּבמכּׁשפּות ואהרן מׁשה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹהּׂשגת

אמר לזה ּכן, ׁשּיעׂשה מכּׁשף אדם ימצא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּולעֹולם

ה' ‰f‡˙אליו ÌÚta Èkאׁשר הּמּכה ּבאמצעּות ֵָƒ««««…ְְֲֶֶַַָָ

ׁשּכבר מּגפֹותי ּכל את ׁשֹולח אני עלי ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאביא

עלי EaÏהבאתי Ï‡מעׂשה לא ּכי ׁשּתדע ּפי' ִֵֵֶָ∆ƒ¿ֲִֵֵֵֶַַֹ

והּוא אלהים, מעׂשה אּלא הּמה וׁשדים ְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָֹּכּׁשּוף

ּבראֹותÈ˙ÙbÓאֹומרֹו ּכי אֹותם העֹוׂשה ּבכּנּוי ְ«≈…«ְְְִִִֶָָ

לעׂשֹות וכּׁשּוף לׁשד יכלת אין אׁשר נפלאה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹמּכה

הּׁשמים מן אׁש להֹוריד ּדדֹומה ּדֹומה ְְֲִִִִֵֶֶַַָאפי'

ּתתּבֹונן: לראׁשֹונֹות אז ּפלאֹות ְְְְִִִֵָָָָּבפלאי

tÒ¯.טז) ÔÚÓÏe 'B‚Â ¯e·Úaירצה¯e·Úa «¬¿¿«««≈ְִֶ«¬

ÈÁk ˙‡ E˙B‡¯‰.'ה מי ׁשאמרּת אּתה «¿¿∆…ƒְִֶַַָָָ

¯tÒ ÔÚÓÏeÈÓLּבאמצעּותı¯‡‰ ÏÎaּפרּוׁשֹו ¿«««≈¿ƒְְְֶָ¿»»»∆ֵ

לממאן עׂשה אׁשר ּגדל את יסּפרּו העֹולם ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכל

ּגדֹול אחד מל ׁשאמר ׁשמענּו וכן ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבדבריו.

אֹו אֹות ויעׂשה יׂשראל מׁשיח יבֹוא אם ְְְֲִִִִֵֶַַָָּכי

ה': ּבדבר למאן ּכפרעה יעׂשה לא ּכי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹֹמֹופת



x`e`נ zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy

(ãë)ãàî ãák ãøaä CBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´©¨¨®¨¥´§½Ÿ
:éBâì äúéä æàî íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì øLà£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦¥−̈¨«§¨¬§«

i"yx£„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó∑:נס ּבתֹו עׂשּונס קֹונם, רצֹון ולעׂשֹות הּוא, מים והּברד, מערבין, והּברד האׁש ƒ¿«««¿«»»ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹ
ּביניהם רבה)ׁשלֹום החיים.(שמות אור ֵֵֶָ

(äë)iåäãOa øLà-ìk úà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ¨£¤´©¨¤½
ãøaä äkä äãOä áNò-ìk úàå äîäa-ãòå íãàî¥«¨¨−§©§¥¨®§¥̧¨¥³¤©¨¤Æ¦¨´©¨½̈

:øaL äãOä õò-ìk-úàå§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«

(åë):ãøa äéä àì ìàøNé éða íL-øLà ïLb õøàa ÷ø©µ§¤´¤½¤£¤¨−§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈¨¨«

(æë)íäìà øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤£¥¤−
:íéòLøä énòå éðàå ÷écvä ýåýé íòtä éúàèç̈¨´¦©¨®©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−¨«§¨¦«

(çë)ãøáe íéäìû úì÷ úéäî áøå ýåýé-ìà eøézòä©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ¡Ÿ¦−¨¨®
:ãîòì ïeôñú àìå íëúà äçlLàå©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ

i"yx£·¯Â∑ּכבר ּׁשהֹוריד ּבמה לֹו .ּדי ¿«ְְִֶַַָ

(èë)étk-úà Nøôà øéòä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ¤©©−
ïòîì ãBò-äéäé àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé-ìà¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ¦«§¤½§©´©

:õøàä ýåýéì ék òãz¥©½¦¬©«§Ÿ̈−¨¨«¤
i"yx£¯ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆk∑ּגּלּולים מלאה ׁשהיתה לפי התּפּלל, לא העיר ּבתֹו אבל העיר, רבה)מן החיים.(שמות אור ¿≈ƒ∆»ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

(ì)éãáòå äzàåýåýé éðtî ïeàøéz íøè ék ézòãé E §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦µ¤´¤¦«§½¦§¥−§Ÿ̈¬
:íéäìû¡Ÿ¦«

i"yx£Ôe‡¯Èz Ì¯Ë∑:ּכמֹו קדם. לׁשֹון ואינֹו הּוא. לא, עדין – ׁשּבּמקרא טרם ּכל וכן ּתיראּון, לא יט)עדין (בראשית ∆∆ƒ¿ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשכיבּו, לא עד – יׁשּכבּו" ב)"טרם יראים,(שם אינכם עדין ּכי ידעּתי הּוא: ּכן זה אף צמח, לא עד – יצמח" "טרם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּבקלקּולכם ּתעמדּו הרוחה החיים.ּומּׁשּתהיה אור ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

B‚aכד ˙·‰ÏzLÓ ‡˙M‡Â ‡c¯· ‰Â‰Â«¬»«¿»¿∆»»ƒ¿«¿»«¿
ÏÎa d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯·«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈¿»

:ÌÚÏ ˙Â‰c ÔcÚÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬«¿»

Ïkכה ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡c¯· ‡ÁÓe¿»«¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ»»
Ïk ˙ÈÂ ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L�‡Ó ‡Ï˜Á· Ècƒ¿«¿»≈¬»»¿«¿ƒ»¿»»

‡c¯· ‡ÁÓ ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚÔÏÈ‡ Ïk ˙ÈÂ ∆¿»¿«¿»¿»«¿»¿»»ƒ«
:¯·z ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿«

Ï‡¯NÈכו È�a Ôn˙ Èc ÔL‚„ ‡Ú¯‡a „BÁÏ¿¿«¿»¿∆ƒ«»¿≈ƒ¿»≈
:‡c¯a ‡Â‰ ‡Ï»¬»«¿»

Ó‡Â¯כז Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»¿…∆¿«¬…«¬«
ÈnÚÂ ‡�‡Â ‰‡kÊ ÈÈ ‡„‰ ‡�ÓÊ ˙È·Á ÔB‰Ï¿»ƒƒ¿»»»¿»«»»«¬»¿«ƒ

:ÔÈ·iÁ«»ƒ

ÔB‰Èכח ‡Ïc ÁÂ¯ È‰BÓ„˜ ÈbÒÂ ÈÈ Ì„˜ Bl«̂√»¿»¿«ƒ√»ƒ¿«¿»¿
‡c¯·e ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈl‡k ËÂÏc ÔÈÏ˜ ‡�ÏÚ¬»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈ƒ√»¿»«¿»
:‡·kÚ˙‡Ï ÔeÙÒB˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¿¿»¿¿ƒ¿«»»

‡NB¯Ùכט ‡z¯˜ ÔÓ È˜tÓa ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»∆¿
‡Ï ‡c¯·e ÔeÚpÓ˙È ‡iÏ˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È„È¿«ƒ¿√»¿»»«»ƒ¿«¿«¿»»
:‡Ú¯‡ ÈÈc È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a „BÚ È‰È¿≈¿ƒ¿ƒ«¬≈«¿»«¿»

Ï‡ל ÔÚk „Ú È¯‡ ‡�Ú„È CÈc·ÚÂ z‡Â¿«¿¿«¿»¿«¿»¬≈«¿«»
:ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔezÚ�k˙‡ƒ¿¿«¿ƒ√»¿»¡…ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כד) L‡Â „¯· È‰ÈÂאֹומרֹו˙ÁwÏ˙Ó «¿ƒ»»¿≈¿ְƒ¿«««

ב' הם והאׁש ׁשהּמים להיֹות ּכי ְְִִִֵֵֵֶַַָּפי'

להם קרּוב ואין הּקצוֹות ּבקצה הפכּיים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּדברים

נֹוצח חברֹו על הּמתרּבה יחד ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָּובהתחּברם

ואם לכּבֹות, יּוכלּו רּבים מים אם ְְְְְִִִִַַַַּומאּבדֹו

ה' והֹודיע הּמים, את אֹוכלת היא רּבה ְִִִֵֶֶֶַַַַָאׁש

האׁש היתה יחד ּכׁשּׁשלחם ה' ּבׁשליחּות ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּכי

אׁשר טבעּה הפכּיּות מפעלת ּפי' ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָמתלּקחת

עם היא יחד להתלּקח ׁשּלא ּבּה ה' ְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹהטּביע

ונסמכת הּברד ּבתֹו מתלּקחת היתה היא ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמים

:יתּבר רצֹונֹו לעׂשֹות ְְֲִֵַַָָאליו

BÚ„.כט) ‰È‰È ‡Ï „¯a‰Âיהיה לא ּפי' ¿«»»…ƒ¿∆ְִֵֶֹ

הּׁשמים מן ויצא היה ּׁשּכבר ּומה ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָמחדׁש

אֹומרֹו ּדר על עֹוד ל"ג)אין לא(ּפסּוק ּומטר ְֵֶֶַָָָֹ

ּדברֹו ּבֹוא עת עד ּבאויר ועמד ארצה ְְְֲִִֵַַַַָָָָנּת

ּגב על ׁשהיּו אבנים והֹוריד הּימים ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָּבאחרית

נ"ד:):איׁש (ּברכֹות ְִָ

.'B‚Â Ú„z ÔÚÓÏעלי מתּפּלל אני אין ּפי' ¿««≈«¿ְֲִִֵֵֵֶַָ

את ׁשּתׁשּלח ּבדברי מאמין ׁשאני ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָלצד

הארץ: לה' ּכי להראֹות אּלא ְְְִֶֶַַָָָָָהעם

B‚Â'.ל) EÈ„·ÚÂ ‰z‡Âלהיֹות העבדים הזּכיר ¿«»«¬»∆¿ְְֲִִִִָָ

והּניחּו ה' ּדבר אל לּבם ׂשמּו לא ּכי ְְִִִִֶֶַָָָָֹׁשראה

ואם יחד, ׁשּתפם ּבּׂשדה ּומקניהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעבדיהם

עֹודם הּברד מּכת ׁשאחר למׁשה ּגּלה מי ְִִֶֶַַַַַַָָָָֹּתאמר

את עליהם הצּדיקּו והלא נכנעּו ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָֹֹּבמרּדם

ועּמי ואני הּצּדיק ה' ואמרּו ּכ אחר ְְְֲִִִִַַַַַַַָָהּדין

ּכי הׂשּכילֹו ׁשהּׁשם ל ּכתבּתי ּכבר ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהרׁשעים,

מה ּכפי ּגם הּמצרּיים, על ּבכֹורֹות מּכת ְְְִִִִִַַַַַַָיביא

ּבּפסּוק ד')ּׁשּפרׁשּתי ז' אלכם(לעיל יׁשמע ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

אפי' לׁשמע עֹוד ירצה ׁשּלא עת ׁשּיּגיע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹֹּפרעה

ׁשהגם מׁשה ידע מּזה ּכן אם מהם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָהּׁשליחּות

ואמר העם את יׁשּלחּו לא וגֹו' הּמטר ְְְְְְֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיחּדלּו

יׁשנֹו ּכי ּבסמּו יתּבאר עֹוד וגֹו'. ידעּתי ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָלהם

ּתיראּון: טרם אמר ׁשּמּמּנּו ְִִֶֶֶֶַַַַָלּטעם

.Ôe‡¯Èz Ì¯Ë Èk ÈzÚ„Èּכי אני ּיֹודע ּפי' »«¿ƒƒ∆∆ƒ¿ֲִִֵֵַ

את יראים אּתם הּמּכה ׁשּתסּתּלק ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹקדם

ּכלֹות אחר אבל וגֹו' הּצּדיק ה' ואֹומרים ְְְְֲִִַַַַָה'

ּכבּתחּלה למרד ּתֹוסיפּו הרוחה ותראּו ְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹהּמּכה

העם ׁשּלּוח על ׁשּתסּכים עּמי ּכן נהגּת ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּוכבר

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy

i"yx£¯ÁÓ ˙Úk∑.למחר הּזאת הּכעת ירד לכאן חּמה ּכׁשּתּגיע למחר, ּבּכתל: ׂשריטה לֹו ∑‰Òe„‰.ּברדׂשרט »≈»»ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹƒ»¿»
הּיֹו"ד ּבמקֹום הּוי"ו ּתבא מתּפעלת, ּכׁשהיא יסר, ידע, ילד, יסד, ּכגֹון: יֹו"ד, יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה וכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹׁשּנתיּסדה,

ליֹוסף", "וּיּולד וּיּודע, הּולדּה, הּוסדּה, כט)ּכמֹו: עבד"(משלי יּוסר לא ."ּבדברים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

(èé)ð÷î-úà æòä çìL äzòåäãOa Eì øLà-ìk úàå E §©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬§−©¨¤®
óñàé àìå äãOá àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk̈¨«¨¨¸§©§¥¹̈£¤¦¨¥´©¨¤À§³Ÿ¥«¨¥Æ

:eúîå ãøaä íäìò ãøéå äúéaä©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈¨¥«
i"yx£ÊÚ‰ ÁÏL∑:וכן ּכנֹוׁש, ׁשלח י)ּכתרּגּומֹו: העיזּו",(ישעיה הּגבים ו)"יֹוׁשבי ּבנימין"(ירמיה ּבני ÛÒ‡È."העזּו ‡ÏÂ ¿«»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ¿…≈»≈

‰˙Èa‰∑הּוא הכנסה לׁשֹון החיים.- אור ««¿»ְְַָָ

(ë)åéãáò-úà ñéðä äòøt éãáòî ýåýé øác-úà àøiä©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−©§®Ÿ¥¦²¤£¨¨¬
:íézaä-ìà eäð÷î-úàå§¤¦§¥−¤©¨¦«

i"yx£ÒÈ�‰∑"וּינס" לׁשֹון .הבריח, ≈ƒְְִִַַָָ

(àë)åéãáò-úà áæòiå ýåýé øác-ìà Baì íN-àì øLàå©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´§Ÿ̈®©©«£²Ÿ¤£¨¨¬
:äãOa eäð÷î-úàåהחיים אור §¤¦§¥−©¨¤«

(áë)íéîMä-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©©¨©½¦
ìòå äîäaä-ìòå íãàä-ìò íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå¦¦¬¨¨−§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´§©©§¥À̈§©²

:íéøöî õøàa äãOä áNò-ìk̈¥¬¤©¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£ÌÈÓM‰ ÏÚ∑למעלה למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הגּביהֹו אּגדה: ּומדרׁש הּׁשמים, הּׁשמיםלצד .מן ««»«ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)úì÷ ïúð ýåýéå íéîMä-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼©«§Ÿ̈À¨©³ŸŸÆ
õøà-ìò ãøa ýåýé øèîiå äöøà Là-Cìäzå ãøáe¨½̈©¦«£©¥−¨®§¨©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈©¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦

CÏיט Èc Ïk ˙ÈÂ C¯ÈÚa ˙È LB�k ÁÏL ÔÚÎe¿«¿«¿»¿ƒ»¿»»ƒ»
ÁÎzL‡c ‡¯ÈÚ·e ‡L�‡ Ïk ‡Ï˜Áa¿«¿»»¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¿«
ÔB‰ÈÏÚ ˙BÁÈÂ ‡˙È·Ï L�k˙È ‡ÏÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»ƒ¿¿≈¿≈»¿≈¬≈

:Ôe˙eÓÈÂ ‡c¯a«¿»ƒ

„ÈÈכ ‡Ób˙tÓ ÏÈÁ„cL�k ‰Ú¯t È„·ÚÓ ƒ»≈ƒƒ¿»»«¿»≈«¿≈«¿…¿«
:‡iz·Ï È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú ˙È»«¿ƒ¿»≈ƒ¿»«»

È˙כא ˜·L ÈÈ„ ‡Ób˙ÙÏ daÏ ÈeL ‡Ï È„Â¿ƒ»«ƒƒ≈¿ƒ¿»»«¿»¿«»
:‡Ï˜Áa È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿»

ˆÈ˙כב ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»«≈
ÏÚ È‡¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡c¯· È‰ÈÂ ‡iÓL¿«»ƒ≈«¿»¿»«¿»¿ƒ¿»≈«
‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ Ïk ÏÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ ‡L�‡¬»»¿«¿ƒ»¿«»∆¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÈÈÂכג ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈«≈¿«»«»
ÏÚ ‡˙M‡ ‡Îl‰Óe ‡c¯·e ÔÈÏ˜ ·‰È¿«»ƒ«¿»¿«¿»∆»»«
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡c¯a ÈÈ ¯ËÓ‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿«¿«¿»«¿»««¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÊÚ.יט) ÁÏL ‰zÚÂּכן אם ּתאמר ואם ¿«»¿«»≈ְִִֵַֹ

מה לפני ׁשּל הרי עֹוׂשה. זֹו ּמּכה ְְֲֵֶֶַַַָָָמה

הּכּונה ּתכלית ׁשאין לֹו לֹומר ה' ְְִִִֵֶֶַַַַָָּׁשהקּדים

הּגדֹול ּכחֹו הראֹותֹו ּבעבּור אּלא להרע ְְֲֶַַַַַַָָָֹּבּמּכֹות

ּובהמה אדם ׁשּיאסף הֹודיעֹו ולזה החזקה, ְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹוידֹו

רׁשם הּמּכה ּתעׂשה ּפנים ּכל ועל הּׂשדה, ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָמן

ּכתיב ׁשּכן לארץ מחּבר ּׁשהּוא מה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻּבהׁשחתה

עץ ּכל ואת הּברד הּכה הּׂשדה עׂשב ּכל ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואת

ׁשּבר: ִֵֶַָהּׂשדה

¯‡L�Âּבתבת להׂשּכיל יכּוןzÚÂ‰לנּו מה ¿ƒ¿»ְְְִֵַַָ¿«»ְֵַַ

ּכפׁשטּה לֹומר אם עליֹון. אלהינּו ְְֱִִֵֶַָָָֹּבּה

ּכיון זה על האל יצו לּמה עת ּבאֹותֹו ְְֵֵֵֶַַַָָָָָמּמׁש

ואּולי ההּוא. ּכעת למחר עד יֹורד הּברד ְְֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשאין

ׁשאדם למקֹום עד לׁשלח זה ׁשעּור צרי ְְִִִִֶֶַַָָָָֹּכי

הּביתה. לאסף ולׁשּוב ׁשּמה ְְְֵֵֵַַָָָָָָּובהמה

„BÚהעז ׁשלח ה' ּדבר לׁשאל ּבהקּדים ְְְְְְִִִֵֶַַַָֹנראה

ה' ּדבר להּירא אם נֹוטה מקֹום ְְְִֵֵֶֶַַָָלאיזה

ה' ימטיר מחר ּכי ּכׁשּיׁשמע מעצמֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָהּוא

אּלא ּומקנהּו עבדיו ויכניס יירא ּבּׂשדה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּברד

ׁשאינֹו למי אּלא הּדברים ּבאּו ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹוּדאי

ּבאֹומרֹו יכּון זה ּוכפי ה', ּדבר zÚÂ‰ירא ְְְְְִֵֵֶַַָ¿«»

ז"ל אֹומרם ּדר פכ"א)על ועּתה(ב"ר אין ְְֵֶֶַַָָ

ּכי ּתׁשּובה, ׂשמיםאּלא אינם ׁשהם להיֹות ְְִִִֵֵֶֶָָָָ

ׁשּיחזרּו להם אמר לזה ה' ּדבר לב ְְְֵֶֶֶַַַַָָָעל

עׂשה ּכי ה' ּדבר לב על ויׂשימּו ְְְִִִֵַַָָָּבתׁשּובה

הּכתּוב והֹודיע וגֹו'. הּׂשדה מן ויכניסּו ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָיעׂשה

ׂשמּו ולא ּבתׁשּובה חזרּו לא הרׁשעים ְְְְִִִָָָָָֹֹּכי

ה': אׁש ּבם ּובערה וגֹו' ְֲִֵָָָָלּבם

ÊÚiÂ·.כא) 'B‚Â ‡Ï ¯L‡Âאֹומרֹו טעם «¬∆…¿««¬…ְַַ

·ÊÚiÂּכן הּכתּוב ׁשעּור וא"ו, ּבתֹוספת ««¬…ְִֵֶֶַָָ

אל הּקֹודם ּבכל לּבֹו ׁשת לא ואׁשר ְֲִֵֶֶַַָָֹהּוא

ּכזה ּבדבר אפי' חּטאתֹו על הֹוסיף ה' ְְֲִִֶַַַָָָָּדבר

והּוא הּביתה ּבהכנסתם הפסד ׁשּום לֹו ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין

כן ּפי על אף קניניו להפסיד ÊÚiÂ·עֹומד ְְְִִִֵֵַַַָָ««¬…

ּכי והצצּתי ּבזה. ה' ּדבר ּכי להראֹות ְְְְְְִִִֵַַַָָוגֹו'

לצד לא הּמקֹום את היּו מכעיסים ְְְִִִִִֶַַַַָָֹהּמצרּיים

ׁשהיּו הּוא לעבֹודתם ּביׂשראל מחזיקים ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשהיּו

האמינּו ׁשּלא לפני והּנה לׁשלחם, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָֹממאנים

הּברד להֹוריד וׁשלֹום חס ּבֹו ּכח ְְִֵֶַַַָָָֹׁשּיׁש

ׁשּלא אצלם היּו לא ספק ּבתֹורת ְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹואפּלּו

ואּולי ּובהמּתם. עבדיהם לׁשמירת ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָחׁשׁשּו

הּקֹודמֹות מּכֹות ּבׁשׁש היּו ׁשּלא לצד ְְְִֵֶַַַָֹּכי

ּכי ׁשעּור מהם לקחּו לא ּכזה ּפלא ְְִִֵֶֶֶֶַָָֹּדבר

ׁשּיכֹול רחֹוק ׁשהּוא ּבעיניהם ונראה לּה ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָיכֹול

ֲעשֹוהּו:
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(ãë)ãàî ãák ãøaä CBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´©¨¨®¨¥´§½Ÿ
:éBâì äúéä æàî íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì øLà£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦¥−̈¨«§¨¬§«

i"yx£„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó∑:נס ּבתֹו עׂשּונס קֹונם, רצֹון ולעׂשֹות הּוא, מים והּברד, מערבין, והּברד האׁש ƒ¿«««¿«»»ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹ
ּביניהם רבה)ׁשלֹום החיים.(שמות אור ֵֵֶָ

(äë)iåäãOa øLà-ìk úà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ¨£¤´©¨¤½
ãøaä äkä äãOä áNò-ìk úàå äîäa-ãòå íãàî¥«¨¨−§©§¥¨®§¥̧¨¥³¤©¨¤Æ¦¨´©¨½̈

:øaL äãOä õò-ìk-úàå§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«

(åë):ãøa äéä àì ìàøNé éða íL-øLà ïLb õøàa ÷ø©µ§¤´¤½¤£¤¨−§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈¨¨«

(æë)íäìà øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤£¥¤−
:íéòLøä énòå éðàå ÷écvä ýåýé íòtä éúàèç̈¨´¦©¨®©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−¨«§¨¦«

(çë)ãøáe íéäìû úì÷ úéäî áøå ýåýé-ìà eøézòä©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ¡Ÿ¦−¨¨®
:ãîòì ïeôñú àìå íëúà äçlLàå©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ

i"yx£·¯Â∑ּכבר ּׁשהֹוריד ּבמה לֹו .ּדי ¿«ְְִֶַַָ

(èë)étk-úà Nøôà øéòä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ¤©©−
ïòîì ãBò-äéäé àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé-ìà¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ¦«§¤½§©´©

:õøàä ýåýéì ék òãz¥©½¦¬©«§Ÿ̈−¨¨«¤
i"yx£¯ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆk∑ּגּלּולים מלאה ׁשהיתה לפי התּפּלל, לא העיר ּבתֹו אבל העיר, רבה)מן החיים.(שמות אור ¿≈ƒ∆»ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

(ì)éãáòå äzàåýåýé éðtî ïeàøéz íøè ék ézòãé E §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦µ¤´¤¦«§½¦§¥−§Ÿ̈¬
:íéäìû¡Ÿ¦«

i"yx£Ôe‡¯Èz Ì¯Ë∑:ּכמֹו קדם. לׁשֹון ואינֹו הּוא. לא, עדין – ׁשּבּמקרא טרם ּכל וכן ּתיראּון, לא יט)עדין (בראשית ∆∆ƒ¿ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשכיבּו, לא עד – יׁשּכבּו" ב)"טרם יראים,(שם אינכם עדין ּכי ידעּתי הּוא: ּכן זה אף צמח, לא עד – יצמח" "טרם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּבקלקּולכם ּתעמדּו הרוחה החיים.ּומּׁשּתהיה אור ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

B‚aכד ˙·‰ÏzLÓ ‡˙M‡Â ‡c¯· ‰Â‰Â«¬»«¿»¿∆»»ƒ¿«¿»«¿
ÏÎa d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯·«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈¿»

:ÌÚÏ ˙Â‰c ÔcÚÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬«¿»

Ïkכה ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡c¯· ‡ÁÓe¿»«¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ»»
Ïk ˙ÈÂ ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L�‡Ó ‡Ï˜Á· Ècƒ¿«¿»≈¬»»¿«¿ƒ»¿»»

‡c¯· ‡ÁÓ ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚÔÏÈ‡ Ïk ˙ÈÂ ∆¿»¿«¿»¿»«¿»¿»»ƒ«
:¯·z ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿«

Ï‡¯NÈכו È�a Ôn˙ Èc ÔL‚„ ‡Ú¯‡a „BÁÏ¿¿«¿»¿∆ƒ«»¿≈ƒ¿»≈
:‡c¯a ‡Â‰ ‡Ï»¬»«¿»

Ó‡Â¯כז Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»¿…∆¿«¬…«¬«
ÈnÚÂ ‡�‡Â ‰‡kÊ ÈÈ ‡„‰ ‡�ÓÊ ˙È·Á ÔB‰Ï¿»ƒƒ¿»»»¿»«»»«¬»¿«ƒ

:ÔÈ·iÁ«»ƒ

ÔB‰Èכח ‡Ïc ÁÂ¯ È‰BÓ„˜ ÈbÒÂ ÈÈ Ì„˜ Bl«̂√»¿»¿«ƒ√»ƒ¿«¿»¿
‡c¯·e ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈl‡k ËÂÏc ÔÈÏ˜ ‡�ÏÚ¬»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈ƒ√»¿»«¿»
:‡·kÚ˙‡Ï ÔeÙÒB˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¿¿»¿¿ƒ¿«»»

‡NB¯Ùכט ‡z¯˜ ÔÓ È˜tÓa ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»∆¿
‡Ï ‡c¯·e ÔeÚpÓ˙È ‡iÏ˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È„È¿«ƒ¿√»¿»»«»ƒ¿«¿«¿»»
:‡Ú¯‡ ÈÈc È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a „BÚ È‰È¿≈¿ƒ¿ƒ«¬≈«¿»«¿»

Ï‡ל ÔÚk „Ú È¯‡ ‡�Ú„È CÈc·ÚÂ z‡Â¿«¿¿«¿»¿«¿»¬≈«¿«»
:ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔezÚ�k˙‡ƒ¿¿«¿ƒ√»¿»¡…ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כד) L‡Â „¯· È‰ÈÂאֹומרֹו˙ÁwÏ˙Ó «¿ƒ»»¿≈¿ְƒ¿«««

ב' הם והאׁש ׁשהּמים להיֹות ּכי ְְִִִֵֵֵֶַַָּפי'

להם קרּוב ואין הּקצוֹות ּבקצה הפכּיים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּדברים

נֹוצח חברֹו על הּמתרּבה יחד ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָּובהתחּברם

ואם לכּבֹות, יּוכלּו רּבים מים אם ְְְְְִִִִַַַַּומאּבדֹו

ה' והֹודיע הּמים, את אֹוכלת היא רּבה ְִִִֵֶֶֶַַַַָאׁש

האׁש היתה יחד ּכׁשּׁשלחם ה' ּבׁשליחּות ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּכי

אׁשר טבעּה הפכּיּות מפעלת ּפי' ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָמתלּקחת

עם היא יחד להתלּקח ׁשּלא ּבּה ה' ְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹהטּביע

ונסמכת הּברד ּבתֹו מתלּקחת היתה היא ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמים

:יתּבר רצֹונֹו לעׂשֹות ְְֲִֵַַָָאליו

BÚ„.כט) ‰È‰È ‡Ï „¯a‰Âיהיה לא ּפי' ¿«»»…ƒ¿∆ְִֵֶֹ

הּׁשמים מן ויצא היה ּׁשּכבר ּומה ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָמחדׁש

אֹומרֹו ּדר על עֹוד ל"ג)אין לא(ּפסּוק ּומטר ְֵֶֶַָָָֹ

ּדברֹו ּבֹוא עת עד ּבאויר ועמד ארצה ְְְֲִִֵַַַַָָָָנּת

ּגב על ׁשהיּו אבנים והֹוריד הּימים ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָּבאחרית

נ"ד:):איׁש (ּברכֹות ְִָ

.'B‚Â Ú„z ÔÚÓÏעלי מתּפּלל אני אין ּפי' ¿««≈«¿ְֲִִֵֵֵֶַָ

את ׁשּתׁשּלח ּבדברי מאמין ׁשאני ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָלצד

הארץ: לה' ּכי להראֹות אּלא ְְְִֶֶַַָָָָָהעם

B‚Â'.ל) EÈ„·ÚÂ ‰z‡Âלהיֹות העבדים הזּכיר ¿«»«¬»∆¿ְְֲִִִִָָ

והּניחּו ה' ּדבר אל לּבם ׂשמּו לא ּכי ְְִִִִֶֶַָָָָֹׁשראה

ואם יחד, ׁשּתפם ּבּׂשדה ּומקניהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעבדיהם

עֹודם הּברד מּכת ׁשאחר למׁשה ּגּלה מי ְִִֶֶַַַַַַָָָָֹּתאמר

את עליהם הצּדיקּו והלא נכנעּו ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָֹֹּבמרּדם

ועּמי ואני הּצּדיק ה' ואמרּו ּכ אחר ְְְֲִִִִַַַַַַַָָהּדין

ּכי הׂשּכילֹו ׁשהּׁשם ל ּכתבּתי ּכבר ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהרׁשעים,

מה ּכפי ּגם הּמצרּיים, על ּבכֹורֹות מּכת ְְְִִִִִַַַַַַָיביא

ּבּפסּוק ד')ּׁשּפרׁשּתי ז' אלכם(לעיל יׁשמע ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

אפי' לׁשמע עֹוד ירצה ׁשּלא עת ׁשּיּגיע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹֹּפרעה

ׁשהגם מׁשה ידע מּזה ּכן אם מהם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָהּׁשליחּות

ואמר העם את יׁשּלחּו לא וגֹו' הּמטר ְְְְְְֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיחּדלּו

יׁשנֹו ּכי ּבסמּו יתּבאר עֹוד וגֹו'. ידעּתי ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָלהם

ּתיראּון: טרם אמר ׁשּמּמּנּו ְִִֶֶֶֶַַַַָלּטעם

.Ôe‡¯Èz Ì¯Ë Èk ÈzÚ„Èּכי אני ּיֹודע ּפי' »«¿ƒƒ∆∆ƒ¿ֲִִֵֵַ

את יראים אּתם הּמּכה ׁשּתסּתּלק ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹקדם

ּכלֹות אחר אבל וגֹו' הּצּדיק ה' ואֹומרים ְְְְֲִִַַַַָה'

ּכבּתחּלה למרד ּתֹוסיפּו הרוחה ותראּו ְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹהּמּכה

העם ׁשּלּוח על ׁשּתסּכים עּמי ּכן נהגּת ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּוכבר
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(àì)áéáà äøòOä ék äúkð äøòOäå äzLtäå§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½
:ìòáb äzLtäå§©¦§−̈¦§«Ÿ

i"yx£‰˙k� ‰¯ÚO‰Â ‰zLt‰Â∑לׁשֹון לפרׁשֹו יּתכן ולא נּכּו. לא וכן נכאים, נכה", "ּפרעה לׁשֹון: נׁשּברה, ¿«ƒ¿»¿«¿…»À»»ְְְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֹֹֹֻ
הּוא והרי ּבּתיבה, ׁשרׁש הּנּו"ן אּלא הּכּו, ּכמֹו נּכּו, הּכתה, ּכמֹו נּכתה לפרׁש ה"א ּבמקֹום נּו"ן ׁשאין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻֻֻהּכאה,

לג)מּגזרת עצמֹותיו"(איוב ‡·È·."וׁשּפּו ‰¯ÚO‰ Èk∑הּפׁשּתה וכן ונפלּו, ונׁשּתּברּו ּבקׁשיה ועֹומדת ּבּכרה ּכבר ְְְִִַַָֻƒ«¿…»»ƒְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבגבעֹוליה לעמד והּקׁשה ּכבר ‡·È·.ּגדלה ‰¯ÚO‰∑ל ּבאּביה, ו)ׁשֹוןעמדה השירים הּנחל(שיר החיים.""ּבאּבי אור ְְְְְְֲִֶַָָָָָֹֻ«¿…»»ƒְְְְִִֵֶַַַָָָ

(áì)ähçäå:äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäå §©«¦¨¬§©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨
i"yx£‰p‰ ˙ÏÈÙ‡ Èk∑עׂשב ּכל "ואת ׁשּנאמר: ּפי על ואף קׁשה. ּבפני לעמד ויכֹולֹות רּכֹות היּו ועדין מאחרֹות, ƒ¬ƒ…≈»ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

רּבי ּומדרׁש ּבברד. ללקֹות הראּויים ּבקלחם העֹומדים ּבעׂשבים מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו לפרׁש יׁש הּברד", הּכה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָהּׂשדה
לקּו: ׁשּלא להם נעׂשּו ּפלאֹות ּפלאי – אפילת" "ּכי ודרׁשּו: זאת על ׁשּנחלקּו מרּבֹותינּו יׁש ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹּתנחּומא,

(âì)åétk Nøôiå øéòä-úà äòøt íòî äLî àöiå©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ©¨−
:äöøà Czð-àì øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬¨«§¨

i"yx£Cz� ‡Ï∑,לארץ הּגיעּו לא ּבאויר, ׁשהיּו אֹותן ואף הּגיע, לא …ƒ«ְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹ
לֹו: ט)ודֹומה ּבחלק(דניאל חּברֹו סרּוק ּבן ּומנחם עלינּו. וּתּגיע ּדעזרא, והּׁשבּועה" האלה עלינּו כב)"וּתּת (יחזקאל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

"וּיּצק" ּכתרּגּומֹו: ּדבריו, את אני ורֹואה מּתכת, יציקת לׁשֹון ּכסף" לז)"ּכהּתּו "לצקת"(שמות ,לח)ואּתי (שמות ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ארצה הּצק לא – לארץ" נּת "לא זה: אף .לאּתכא, ְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(48 'nr e zegiy ihewl)

הּוצק לא . . הּגיע לג)לא ט, הּמטר:(רש"י הפסקת ׁשל הּמארע ּבתכן ׁשאלה לתרץ ּגם אּלא "נּתְך", ּתבת לפרׁש רק לא ּכּונתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

ּבאויר. נמצאּו ׁשּכבר לטּפֹות ארע הּגיעמה ּבאויר.לא ּתלּויֹות נׁשארּו זה לפרּוׁש הּוצק– ּתכּונתלא את אּבדּו זה לפרּוׁש – ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

לגמרי. והתּבּטלּו ׁשּנאבדּו היינּו ונׁשּפכים), נּצֹוקים (להיֹות ׁשּבהן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּנֹוזל

(ãì)óñiå úìwäå ãøaäå øènä ìãç-ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦«¨©¸©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ©Ÿ́¤
å àeä Baì ãaëiå àèçì:åéãáòהחיים אור ©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«

(äì)øLàk ìàøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®©«£¤²
:äLî-ãéa ýåýé øac¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

סימן. יעיא"ל סימן. גיבעו"ל פסוקים, ואראקכ"א פרשת חסלת

‡ÔÈ·Èaלא ‡È�¯ÚÒ È¯‡ B˜Ï È¯ÚÒÂ ‡�zÎÂ¿ƒ»»¿«¬≈¿¬≈«¿«¿»«ƒƒ
:ÔÈÏBÚ·b ‡�zÎÂ¿ƒ»»«¿ƒ

‡ÏÈÙ˙‡לב È¯‡ B˜Ï ‡Ï ‡iz�ÎÂ ‰‡hÁÂ¿ƒ»»¿À¿«»»¿¬≈¬ƒ»»
:Ôep‡ƒ

N¯Ùeלג ‡z¯˜ ˙È ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‰LÓ ˜Ù�e¿«…∆ƒ¿»«¿…»«¿»¿«
‡c¯·e ‡iÏ˜ eÚÈ�Ó˙‡Â ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È‰B„È¿ƒƒ¿√»¿»¿ƒ¿¿ƒ»«»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ËÓ ‡Ï ˙ÈÁ� ‰Â‰„ ‡¯ËÓeƒ¿»«¬»»ƒ»¿»««¿»

c¯·e‡לד ‡¯ËÓ Ú�Ó˙‡ È¯‡ ‰Ú¯t ‡ÊÁÂ«¬»«¿…¬≈ƒ¿¿«ƒ¿»«¿»
‡e‰ daÏÏ d¯wÈÂ ÈËÁÓÏ ÛÒB‡Â ‡iÏ˜Â¿»«»¿≈¿∆¡≈¿«¿≈¿ƒ≈

:È‰Bc·ÚÂ¿«¿ƒ

È�aלה ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:‰LÓc ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

Ù Ù Ù

åð÷ 'îòá äñôãð àøàå úùøôì äøèôä
dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

.לּב ּתכּביד ּכלֹות ואחר הּמּכה ּכלֹות ְְְְִִֶַַַַַָָֹקדם

ּדבריהם ּכי הּוא יֹודע ּכי להֹודיעֹו ירצה ְְְִִִִִֵֵֶֶַעֹוד

מׁשה ׁשּיתרּצה ּכדי ותחּבּלה ערמה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֻלא

לבבם ורהב ּפחד מּלּבם אּלא ּבעדם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָלהתּפּלל

ויׁש אלהים, יֹודעמה' ּכי להם הֹודעה ּבזה ְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

זה ודבר ותחּבּלֹותיו, אדם מחׁשבֹות ְְְְְֶַַָָָָָֻהּוא

מׁשה, ּבימין צדק ּכי ּבעצמֹו ּפרעה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַֹיּׂשיגהּו

אּלא זה אין ּכי הּוא יֹודע ּכי ּבזה הֹודיעֹו ִִִֵֵֶֶֶַַָָּגם

הרוחה ּכׁשּיראה כן אחרי לא הּמּכה ּכלֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹטרם

ׁשּיׁשּתּדל ׁשהגם לבּסֹוף ידעהּו זה וגם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹימרד

ימׁשל לא יׂשראל ּולׁשּלח נבּואתֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹלהכחיׁש

והבן: ְְֵָּברּוחֹו

B‚Â'.לא) ‰zLt‰Âסּדר לּמה לדעת צרי ¿«ƒ¿»¿ִִֵַַָָָָ

מׁשה ׁשל ּתפּלתֹו ענין ּגמר קדם זה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹענין

לגמר לֹו היה וגֹו' העיר את ּכצאתי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשהבטיח

ּפרעה מאת ויצא ּכן מׁשה עׂשה ּכי ְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹאמר

אׁשר את יֹודיעּנּו ּכ ואחר וגֹו' ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָוהתּפּלל

הּברד. ַָָָָעׂשה

ÈÏe‡Âטרם לאֹומרֹו זה ענין להסמי ׁשּיתּכּון ¿«ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ

סּבבה אׁשר הּסּבה לרמז ה' את ְְְֲִִִִֶֶַָָֹּתיראּון

ואמר לּבם לחּזק ואמרּוzLt‰Â‰אֹותם וגֹו' ְְִֵַַָָָ¿«ƒ¿»ְְְָ

אפילת ּכי לׁשֹונם וזה ּתנחּומא ּבמדרׁש ְְְְְֲִִִֶַַָָֹז"ל

והּנה ע"כ, לקּו ׁשּלא להם נעׂשּו ּפלאֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹּפלאי

ּבחּטה הּברד מּכת ׁשלטה לא ּכי ּפרעה ְְְִִִַַַַַָָָָָֹֹּכראֹות

ּפלאֹות ּפלאי ּכאֹומרם הּטבע ּכפי ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻוכּסמת

אּלא הפליא ה' ּכי יתלה לא הּוא להם ְְֲִִִִֶֶֶַָָֹנעׂשּו

הֹווה ּבּכל יׂשראל אלהי ׁשליטת אין ּכי ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹיתלה

ׁשליטה ואין הּׁשּתּוף וׁשלֹום חס יּגיד ְְְְִִִֵֶַַַָָוזה

ולזה לּבֹו, להכּביד מקֹום לֹו היה וזה ְְְְִִֶֶַַָָָָֹּבּכל

מׁשה Ôe‡¯Èz,אמר Ì¯Ë Èk ÈzÚ„ÈוטעמֹוÈk ֶַָ»«¿ƒƒ∆∆ƒ¿ְֲַƒ

‰zLt‰'וגֹו‰hÁ‰Â'וגֹוek� ‡Ï'ה ועׂשה «ƒ¿»ְ¿«ƒ»ְ…Àְָָ

ואני ּדּבר ּכאׁשר ּפרעה לב לחּזק זה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹּפלא

וגֹו': ְֲֵַאחּזק

B‚Â'.לד) Ï„Á Èk ‰Ú¯t ‡¯iÂׁשּלא ּפי' ««¿«¿…ƒ»«¿ֵֶֹ

וגֹו' הּצּדיק ה' ׁשאמר ּבתׁשּובתֹו ְְִִֶַַַַָָָעמד

לחטא וּיסף ּומּיד ּתכף אּלא מעט זמן ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאפי'

אּלא היה לא אּלּו ּכי הּקֹודם על הֹוסיף ִִִֵֵֶַַָָָֹּפי'

להחזיק מסּפיק היה לא הראׁשֹון ְְֲִִִִַַָָָֹׁשעּור

ׁשהֹוסיף אּלא הּברד ּפלא ראֹותֹו אחרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּביׂשראל

ולב לּבֹו והכּביד ּבֹו ׁשהיה רׁשעֹו ּגדר ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָעל

ֲָָעבדיו:

‡¯‡Â ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«»≈»



נג

לשבוע פרשת וארא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ט טבת
מפרק צ

עד סוף פרק צו  

יום רביעי - כ"ב טבת
מפרק קו 

עד סוף פרק קז 

יום שני - כ' טבת
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום חמישי - כ"ג טבת
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שלישי - כ"א טבת
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שישי - כ"ד טבת
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח 

שבת קודש - כ"ה טבת
פרק קיט מתחילת הפרק עד סוף פסוק צו

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 



zahנד 'k ipy mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת כ' שני יום
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,xzei dpeilrähîì íâådÎmlera -,dfìëì øLkä úòL àéä §©§©¨¦§©©Ÿ¤§¨
,íãà,xzei zilrp dbixcnl zelrzdl -æàLz`ixw zrya - ¨¨¤¨

,dltze rnyøM÷îzegek z` "ipepia"d -BlL úòc-äðéa-äîëç §©¥¨§¨¦¨©©¤
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa Bzòc ÷éîòäì ,'äìwnrzn `ed - ©§©£¦©§¦§ª©¥¨

,d"awd ly ezelcb yibxne oian `ed epnn oipra ezaygna

øøBòìe,zeppeazd iciÎlr -ììça Là étLøk äáäàä úà §¥¤¨©£¨§¦§¥¥¤¨¨
,BaìaL éðîéäiciÎlry ,mincewd miwxta xaqedy itk - ©§¨¦¤§¦

eala zxxerzn ,d"awd zlecba daygnd zewnrzde zeppeazd

,eil` dad`,äáäàî äéúBöîe äøBzä íei÷a Ba ä÷áãì- §¨§¨§¦©¨¦§¤¨¥©£¨
ÎiciÎlr ,oky ,zeevne dxez miiwl eze` zxxern d"awdl ezad`

,d"awd mr cg`zne ezti`y z` `lnn `ed jkeäfLxxerl - ¤¤

,myd zlecba zeppeazd iciÎlr d"awdl dad`d z` ripdle

`ed ,zeevne dxez miiwl ef dad`aeòîL úàéø÷a øàáîä ïéðò¦§¨©§Ÿ¨¦§¦©§©
,àúéøBàc,dxezd on devn `idy -äéðôlL äéúBëøáe §©§¨¦§¤¨¤§¨¤¨

,òîL úàéøwä íei÷ì äðëä ïä ¯ ïðaøcî ïäL äéøçàìeod - §©£¤¨¤¥¦§©¨¨¥£¨¨§¦©§¦©§©
l"f epinkg epwizy zekxa

ly dpkez meiwl dpkdk

,rny z`ixwBîk§
øçà íB÷îa øàaúpL1; ¤¦§¨¥§¨©¥

æàå,dltzd zrya - §¨
zad`a `vnp "ipepia"dyk

,'dl zadlyÎadlòøä̈©
éìàîOä ììçaL,alay - ¤§¨¨©§¨¦

ytpd ly iy`xd dnewin

,zindadìèáe óeôk̈¨¥
ììça èMtúnä áBhì©©¦§©¥¤¨¨

éðîéädnewin ,alay - ©§¨¦
.ziwl`d ytpd ly iy`xd

,'dl ef ezad` ,df "aeh"

miraepúòc-äðéa-äîëçî¥¨§¨¦¨©©
úlãâa íéøM÷îä çnaL¤©Ÿ©©§ª¨¦¦§ª©

;àeä-Ceøa óBñ-ïéà- ¥¨
lka 'd zlecba ezeppeazdn

,dnkg ,zegekd zyly

dad` ,alay ipnid "llg"dn zhytzne zxxerzn ,zrce dpia

zrya ,lha didi zindad ytpd ly rxdy rityn dfe ,z"iydl

f` el didzy mewn oi` `linne ,ziwl`d ytpd ly aehl ,dyrn

ly onfa xaecn ,xen`d lk - dnecke mlerd ipiprl de`z

,dltzd zrya ,zcgein zelrzd,älôzä øçà ìáà£¨©©©§¦¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà úeìãâc ïéçnä úe÷lzñäazelbzdd - §¦§©§©Ÿ¦§©§¥¨

,xzei dxi`n dpi` ,dltzd zrya dxi`nd zcgeind ziwl`déøä£¥
úBåàúì äåàz äeàúîe ,éìàîOä ììça øBòðå øæBç òøä̈©¥§¥¤¨¨©§¨¦¦§©¤©£¨§©£

.åéâeðòúå äfä íìBòy rxdy ,`id jkl daiqd -ala,"ipepia"d ¨©¤§©£¨
okle ,oldl xiaqiy itk ,dltzd ixg` mb etwz lka mvra `ed

.de`z zee`zdl leki `ed
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íéøîà éèå÷éì
äéúåðéçá øùò ïäù úéäìàä ùôð úåîöòå úåäî êà

äìùîîäå äëåìîä ïãáì ïäì àìíà éë äðè÷ øéòá
àéäù äìôúå òîù úàéø÷ úòùá åîë íéðîåæî íéúòá

úåìãâã ïéçåî úòùúòù àéä äèîì íâå äìòîì
÷éîòäì 'äì åìù ã"áç øù÷î æàù íãà ìëì øùåëä

úìåãâá åúòãéôùøë äáäàä úà øøåòìå ä"á ñ"à
äøåúä íåé÷á åá ä÷áãì åáìáù éðîéä ììçá ùà

äéúåöîåòîù úàéø÷á øàåáîä ïéðò åäæù äáäàî
ïðáøãî ïäù äéøçàìå äéðôìù äéúåëøáå àúééøåàã

ïäììçáù òøä æàå à"îá ù"îë ù"÷ä íåé÷ì äðëä
éðîéä ììçá èùôúîä áåèì ìèáå óåôë éìàîùä
ìáà .ä"á ñ"à úìåãâá íéøùå÷îä çåîáù ã"áçî

ñ"à úåìãâã ïéçåîä úå÷ìúñäá äìôúä øçàéøä ä"á
úåàúì äåàú äåàúîå éìàîùä ììçá øåòéðå øæåç òøä

.åéâåðòúå æ"äåò
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נמשכת1. מצוה, כל על-ידי היא: הדבר משמעות מדרבנן. - עליה והברכה התורה, מן היא עצמה המצוה - הרי ובברכותיהן, בכלל במצוות

על לברך חכמים תיקנו - מצוה עשייתו בשעת זו אלקית קדושה לקליטת כלי יהיה שיהודי כדי יהודי. של בנפשו אלקית קדושה מלמעלה

לאותה הברכה של שייכותה בבהירות אנו רואים מצוה בכל אך, המצוה. קדושת את לקלוט אותו ומכשירה אותו מרוממת זו וברכה המצוה,

מובנת בציצית"; "להתעטף או ציצית", מצות "על הציצית: בברכת תפילין", "להניח התפילין: בברכת כמו ברכה, באותה נזכרת והמצוה מצוה,

החכמים אותן תיקנו מה לשם להבין: צריכים - שמע קריאת שלפני לברכות ביחס ואילו, למצוות. והכנתן ושייכותן הברכות, של משמעותן הרי,

עיקר - אלא שמע! לקריאת שייכות כל להן אין לכאורה, המעשיות)? המצוות בכל שהדבר כמו שמע, קריאת מצות על ברכות הן אין (הרי

להתעמק הכנה נדרשת זו, להתעוררות להגיע וכדי לבבך", בכל אלקיך ה' את ה"ואהבת את בתוכו לעורר הוא שמע קריאת של בעניניםענינה

- ביותר הנעלים המלאכים איך הקב"ה, של גדולתו בהרחבה מוזכרת בהן שמע, קריאת ברכות תיקנו כך ולשם - להקב"ה אהבה המעוררים

מדת ועל לישראל, הקב"ה אהבת גודל על - השניה ובברכה הראשונה; בברכה - לגמרי מהם מובדל הקב"ה ואיך להקב"ה, בתכלית בטלים

בהרחבה מוסבר שהדבר כפי להקב"ה, להאהבה שמע, קריאת לתוכן להגיע יהודי שיוכל נכונה, הכנה משום יש זה בכל וכדומה. אליהם, קירבתו

מט). פרק תניא (ראה בחסידות

zah h"i oey`x mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י"ט ראשון יום
פרקיב ,32 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éðåðéáäå áé ÷øô,32 'nr cr.åéîé ìë ãçà

.áé ÷øtly aehdy in `ed "wicv"y owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
.rxd ly eyexib ick cr ,zindad eytp ly rxd lr xaeb ziwl`d eytp

ziwl`d eytp ly aehd lr xaeb zindad eytp ly rxdy in `ed "ryx"

.daygna ,xeaica ,dyrna `ehgl mc`d z` `iane

z` owfd epax xiaqi a"i wxta

oiay dbixcn ,"ipepia"d zbixcn

in edfy - "ryx"l "wicv"

,daygna ,ziyrnd ezbdpday

ytpd ly dci ,dyrne xeaic

,zindad ytpl qgia ,ziwl`d

`id oi`e ,dpeilrd lr `id

helyl zindad ytpl zpzep

elit`e ,sebd on wlg lr `l s`

xedxd iciÎlr ,hw rbxl `l

`l xeaica ,daeh `l daygna

edyn ziiyra `ly i`ceae ,aeh

ytpd iyeal .lreta rx

yi ,cala md ,"ipepia"a ziwl`d

d lka ,mc`d ly eteb lr dhilyd mdl- dyrne xeaic ,daygnl xeyw

qgia xaecnyk eli`e ,dyrna zeevn miiwle dxez ixac xacle aeygl

qgia ,zindad ytpd "mvr"le ziwl`d ytpd "mvr"lzegekllkyd

,xnelk .zindad ytpd lr zepeilr ziwl`d ytpl oi` - odly zecnde

ytpdy `l` ,mlerd ipiprl zee`zdl ,dgeka yi oiicr ,ely zindad ytpd

.iyrn revia icil `eal el` zee`zl zpzep dpi`e dze` znlea ziwl`d

òøä ïéà íìBòlL àeä ,éðBðéaäå,zindad eytp ly -ìk øáBb §©¥¦¤§¨¥¨©¥¨
äpè÷ øéòä úà Laëì Cklry ,"dphw xir" `xwpy sebd - ¨¦§Ÿ¤¨¦§©¨

ytpd oial ziwl`d ytpd oia dnglnd zldpzn eilr dhilyd

,zindad;Bàéèçäì óeba Laìúäìytpd ly rxd oi` - §¦§©¥©§©£¦
.ynn `hg icil e`iadl ,mrt s` ea xabzn zindad,eðéäc§©§

ìMLäNòîe øeac äáLçî íäL ,úéîäaä Lôð éLeáì äL ¤§Ÿ¨§¥¤¤©§¥¦¤¥©£¨¨¦©£¤
ätìwä ãvnLxeq`y mixeaic ,oze` aeygl xeq`y zeaygn - ¤¦©©§¦¨

miwpei ,xaqed xaky itky ,mzeyrl xeq`y miyrne mda xacl

ytpd ly dl` miyeal dyly - "`xg` `xhq"e dtilwdn mzeig

y avna elv` md ,zindadúéäìàä Lôð ìò Ba íéøáBb ïéà¥§¦©¤¤¨¡Ÿ¦
çna óeba Laìúäìyeal" - xeq`y dna xdxdi gendy - §¦§©¥©©Ÿ©

,zindad ytpd ly "daygndätáe- mixeq` mixeaic xacl - ©¤
"xeaicd yeal",íéøáà ç"îø øàLáemirax` miz`n x`ya - ¦§¨§¨¥¨¦

yeal" - xeq`y dn z` mda zeyrl ,mc`d ixa` dpenye

,"dyrnd,íBìLå ñç íànèìe íàéèçäìjkÎiciÎlre - §©£¦¨§©§¨©§¨
,"ryx" `xwidlìL ÷øíä úéäìàä Lôð éLeáì äLícáì ©§Ÿ¨§¥¤¤¨¡Ÿ¦¥§©¨

,óeba íéLaìúîytpd iyealy ,yibcn `ed cg` cvn - ¦§©§¦©
ytpd iyealy - ipy cvne ,sebd lr mrt s` ehlyi `l zindad

,seba cinz ehlyi ziwl`díäL:md ,ziwl`d ytpd iyeal - ¤¥

,äøBzä úBöî â"éøz ìL äNòîe øeac äáLçîytpd - ©£¨¨¦©£¤¤©§©¦§©¨
,mc`d ixa` x`yae dta ,gena zhley `id wx ziwl`d

,cala `id dipipr jxevl mda zynzyne,åéîiî äøáò øáò àìå§Ÿ¨©£¥¨¦¨¨
-:`"hily x"enc` w"k zxrddn ,xnelk ,"dreci `iyewd"

,o`k xne` owfd epaxy

in `ed "ipepia"yxar `ly

dreci ,einin dxiar

okzi ixd :jk lr `iyewd

dlilg lykii icediy xacd

daeyza xefgie dxiara

ixg` ,ezcearae ,ie`xk

envr z` cinri ,daeyzd

,oky) ?"ipepia"d zbixcna

,ixd ,leki "daeyz" ixg`

elit` ribdl mc`d

i`ceae ,"wicv" zbixcnl

zbixcnl ribdl leki `edy

- c"prtle" (!"ipepia"

`ed ipepiay - 'itd - ezxrda `"hily x"enc` w"k jiynn

) eavnyzrkcizra e` xara dxiar ziiyr zllyeny dfk `ed (

ik ,dzr lyn dpey ote`a xvid znglne zepeiqp f`y s`)

ryx t"kr `ed - k"d`lagka`ipz oiire ,zilkza ipepia df oi`e ,

`le" xne` owfd epaxy dn :jk `iyewd z` uxzn iaxd ."(l"t

`l "ipepia"y ,miln ly oheytk dpeekd oi` "einin dxiar xar

iybxÎiniptd eavnay in `xwp "ipepia" :eiig ini jyna llk `hg

igkepd;cizra mbe xara mb ,dxiara lykidl elv` rpnpd on

"ipepia"k`leavn itl :xnelk .`hg `l `ed - `linne ,`heg did

igkepdwa`nd jldnae xzei miywd zepeiqpa mb `heg did `l

m` ok oi`y dn .dxiara lykpyk el eidy ,rxdÎxvid mr

,igkepd eavna wx `hgl zekiiyd z` zrpen ezbixcn`leeavna

"ryx" `xwp `ed - xaragekaavna ,ezlkia il`ivphet ote`a :

"ipepia" epi` oiicr `edy zxne` z`f - dxiar xearl ,xg``elna

"ipepia"y epcnly dn .l wxta oldl jk lr d`xe - dlnd oaen

:cizrl qgia mb xacd jk ixd ,einin dxiar xar `ly in `ed

,íìBòì øáòé àìåcizray dpeekd oi` -lelr epi`xearl §Ÿ©£Ÿ§¨
eavn ,xen`k ,`l` ,"dxiga" el yi ixd ik ,dxiarigkepd`ed

.`edy onf dfi`a ,`hgl zekiiy el didzy rpnpd ony ,dfkàìå§Ÿ
.åéîé ìk ãçà òâøå úçà äòL elôà "òLø" íL åéìò àø÷ð¦§¨¨¨¥¨¨£¦¨¨©©§¤©¤¨¨¨¨
dxiar xaery mc`l m`zen "ryx" mydy ,xaqed xaky itk -

ezbixcn zpigany "ipepia"d eli`e .dyrna e` xeaica ,daygna

eilr lg `l mrt s`y ixd ,dxiar xeariy rpnpd on ,zigkepd

`le ,cala "ipepia" `xwp `ed ,`eti` ,recn ,mxa ."ryx" myd

?"wicv"
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íéøîà éèå÷éì
éðåðéáäå áé ÷øôøáåâ òøä ïéà íìåòìù àåä

'ðè÷ øéòä úà ùåáëì êë ìë
åàéèçäì óåâá ùáìúäìùôð éùåáì 'ùìùù åðééäã

'ôéì÷ä ãöîù äùòîå øåáã äáùçî íäù úéîäáä
ìò åá íéøáåâ ïéàçåîá óåâá ùáìúäì úéäìàä ùôð

å"ç íàîèìå íàéèçäì íéøáà ç"îø øàùáå äôáå
äùìù ÷øíéùáìúî íãáì íä úéäìàä ùôð éùåáì

úåöî â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù óåâá
äøåúäàìå íìåòì øåáòé àìå åéîéî äøéáò øáò àìå
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נה zah 'k ipy mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת כ' שני יום

,32 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen..úåîöòå úåäî êà,32 'nr cr.åéâåðòúå æ"äåò

äéúBðéça øNò ïäL ,úéäìàä Lôð úeîöòå úeäî Càdn - ©¨§©§¤¤¨¡Ÿ¦¤¥¤¤§¦¤¨
,ziwl`d ytpd "mvr" mi`xwp zecnd rahe lkyd zegek dylyy

miynynd ,dyrne xeaic ,daygnd iyeall d`eeyda wx df

,ziwl`d ytpd ly reviaÎilke mizxynkäëeìnä ïcáì ïäì àìŸ¨¤§©¨©§¨
,äpè÷ øéòa äìLînäå- §©¤§¨¨¨¦§©¨

yi ,oldl xiaqiy itk ,oky

zindad ytpd zegekl mb

,sebd lr zniieqn dhily

eala mixxern mdy jka

z`lrdl znxebd de`z

,egena mixedxdíà ék¦¦
,íéðnæî íézòayi - §¦¦§ª¨¦

ziwl`d ytpd zegekl

lr zhlgend dhilyd

ytpd zegekl f` oi`e ,sebd

,eilr drtyd lk zindad

òîL úàéø÷ úòLa Bîk§¦§©§¦©§©
ïéçî úòL àéäL ,älôúe§¦¨¤¦§©Ÿ¦

,äìòîì úeìãâc- §©§§©§¨
:xnelk .mipeilrd zenlera

dxi`n dry dze`a

miipgexd zenlera

ziwl` zelbzd ,mipeilrd

,xzei dpeilrähîì íâådÎmlera -,dfìëì øLkä úòL àéä §©§©¨¦§©©Ÿ¤§¨
,íãà,xzei zilrp dbixcnl zelrzdl -æàLz`ixw zrya - ¨¨¤¨

,dltze rnyøM÷îzegek z` "ipepia"d -BlL úòc-äðéa-äîëç §©¥¨§¨¦¨©©¤
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa Bzòc ÷éîòäì ,'äìwnrzn `ed - ©§©£¦©§¦§ª©¥¨

,d"awd ly ezelcb yibxne oian `ed epnn oipra ezaygna

øøBòìe,zeppeazd iciÎlr -ììça Là étLøk äáäàä úà §¥¤¨©£¨§¦§¥¥¤¨¨
,BaìaL éðîéäiciÎlry ,mincewd miwxta xaqedy itk - ©§¨¦¤§¦

eala zxxerzn ,d"awd zlecba daygnd zewnrzde zeppeazd

,eil` dad`,äáäàî äéúBöîe äøBzä íei÷a Ba ä÷áãì- §¨§¨§¦©¨¦§¤¨¥©£¨
ÎiciÎlr ,oky ,zeevne dxez miiwl eze` zxxern d"awdl ezad`

,d"awd mr cg`zne ezti`y z` `lnn `ed jkeäfLxxerl - ¤¤

,myd zlecba zeppeazd iciÎlr d"awdl dad`d z` ripdle

`ed ,zeevne dxez miiwl ef dad`aeòîL úàéø÷a øàáîä ïéðò¦§¨©§Ÿ¨¦§¦©§©
,àúéøBàc,dxezd on devn `idy -äéðôlL äéúBëøáe §©§¨¦§¤¨¤§¨¤¨

,òîL úàéøwä íei÷ì äðëä ïä ¯ ïðaøcî ïäL äéøçàìeod - §©£¤¨¤¥¦§©¨¨¥£¨¨§¦©§¦©§©
l"f epinkg epwizy zekxa

ly dpkez meiwl dpkdk

,rny z`ixwBîk§
øçà íB÷îa øàaúpL1; ¤¦§¨¥§¨©¥

æàå,dltzd zrya - §¨
zad`a `vnp "ipepia"dyk

,'dl zadlyÎadlòøä̈©
éìàîOä ììçaL,alay - ¤§¨¨©§¨¦

ytpd ly iy`xd dnewin

,zindadìèáe óeôk̈¨¥
ììça èMtúnä áBhì©©¦§©¥¤¨¨
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נמשכת1. מצוה, כל על-ידי היא: הדבר משמעות מדרבנן. - עליה והברכה התורה, מן היא עצמה המצוה - הרי ובברכותיהן, בכלל במצוות

על לברך חכמים תיקנו - מצוה עשייתו בשעת זו אלקית קדושה לקליטת כלי יהיה שיהודי כדי יהודי. של בנפשו אלקית קדושה מלמעלה

לאותה הברכה של שייכותה בבהירות אנו רואים מצוה בכל אך, המצוה. קדושת את לקלוט אותו ומכשירה אותו מרוממת זו וברכה המצוה,

מובנת בציצית"; "להתעטף או ציצית", מצות "על הציצית: בברכת תפילין", "להניח התפילין: בברכת כמו ברכה, באותה נזכרת והמצוה מצוה,

החכמים אותן תיקנו מה לשם להבין: צריכים - שמע קריאת שלפני לברכות ביחס ואילו, למצוות. והכנתן ושייכותן הברכות, של משמעותן הרי,

עיקר - אלא שמע! לקריאת שייכות כל להן אין לכאורה, המעשיות)? המצוות בכל שהדבר כמו שמע, קריאת מצות על ברכות הן אין (הרי

להתעמק הכנה נדרשת זו, להתעוררות להגיע וכדי לבבך", בכל אלקיך ה' את ה"ואהבת את בתוכו לעורר הוא שמע קריאת של בעניניםענינה

- ביותר הנעלים המלאכים איך הקב"ה, של גדולתו בהרחבה מוזכרת בהן שמע, קריאת ברכות תיקנו כך ולשם - להקב"ה אהבה המעוררים

מדת ועל לישראל, הקב"ה אהבת גודל על - השניה ובברכה הראשונה; בברכה - לגמרי מהם מובדל הקב"ה ואיך להקב"ה, בתכלית בטלים

בהרחבה מוסבר שהדבר כפי להקב"ה, להאהבה שמע, קריאת לתוכן להגיע יהודי שיוכל נכונה, הכנה משום יש זה בכל וכדומה. אליהם, קירבתו

מט). פרק תניא (ראה בחסידות
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,CLçä ïî äaøä äçBc éîLb- ?jyegd dgcp cvike -äçãpL ©§¦¤©§¥¦©Ÿ¤¤¦§¤
,àìénîe åéìàî epnî,jyegd mr mglidl xe`d lr oi` -Ck ¦¤¥¥¨¦¥¨¨

ììçaL àøçà àøèñå ätìwä ìL äaøä úeìëñ àìénî äçãð¦§¤¦¥¨¦§©§¥¤©§¦¨§¦§¨¨¢¨¤§¨¨
éìàîOädnewny zindad ytpd ly "`xg` `xhq"de dtilwd - ©§¨¦

.alay il`nyd "llg"aì"æø øîàîk]5:dxiar xaer mc` oi` - §©£©©©
,['eëå "úeèL çeø Ba ñðëð ïk íà àlà"mi`xew l"f epizeax - ¤¨¦¥¦§©©§§

l ixd"zelkq" edfy xg`ne - "zehy" mya zindad ytpd ze`z

,`linne eil`n dgcp df - "zehy"eLôpaL äîëçä éðtî¦§¥©¨§¨¤©¤¤
dðBöø øLà ,çnaL úéäìàä:ixd `ed ziwl`d ytpd ly - ¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©£¤§¨

,øéòa dcáì ìLîì,sebd `id "dphw xir"a -ìLa LaìúäìeäL ¦§Ÿ§©¨¨¦§¦§©¥¦§Ÿ¨
ìéòì íéøkæpä äéLeáì6ìéòì økæpk Blk óebä ìëa ,7íäL ,- §¤¨©¦§¨¦§¥§¨©ª©¦§¨§¥¤¥

:md ,ziwl`d ytpd iyeal dylyìL äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤¤
.ìéòì økæpk ,äøBzä úBöî â"éøz.c wxta - ©§©¦§©¨©¦§¨§¥
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íéøîà éèå÷éì
éðôî ÷øäëåìîä èôùî åãáì åì àìù

ìà çëî åúåàú àéöåäì ìåëé åðéà øéòá äìùîîäå
äáùçîå øåáã äùòîá óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä
úàìîì êéà æ"äåò éâåðòúá åúáùçî ÷éîòäì ùîî
'ô î"øá ù"îë] áìä ìò èéìù çåîä éë åáì úåàú
íãàä øöåð êëù åúøéöé òáèå åúãìåúá [ñçðéô
÷ôàúäì åçåîáù åðåöøá ìåëé íãà ìëù åúãìåúá
úåìàùî úàìîì àìù åáìáù åúåàú çåøá ìåùîìå
éøîâì åúòã çéñäìå äáùçîå øåáã äùòîá åáì
äùåã÷ä ãö ìà èøôáå éøîâì êôää ìà åáì úåàúî
ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì ïåøúé ùéù éúéàøå áéúëãë
äèéìùå ïåøúé åì ùé øåàäù åîë 'éô êùåçä ïî øåàä
ïî äáøä äçåã éîùâ øåà èòîù êùåçä ìò äìùîîå
àìéîî äçãð êë àìéîîå åéìàî åðîî äçãðù êùçä
éìàîùä ììçáù à"ñå äôéì÷ä ìù äáøä úåìëñ
['åëå úåèù çåø åá ñðëð ïë íà àìà ì"æø øîàîë]
äðåöø øùà çåîáù úéäìàä ùôðáù äîëçä éðôî
ì"ðä äéùåáì äùìùá ùáìúäìå øéòá äãáì ìåùîì
â"éøú äùòîå øåáã äáùçî íäù ì"ðë åìåë óåâä ìëá

ì"ðë äøåúä úåöî
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א.2. רכד, ח"ג יג.3.זהר ב, יג.4.קהלת ד, א.5.קהלת ג, ד.6.סוטה ט.7.פרק פרק



נז zah b"kÎa"k iyingÎiriax mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת כ"ב רביעי יום
יוםרביעֿיחמישיכ"בֿכ"גטבת

,fi 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenàø÷ð åðéà ë"ôòàå...,34 'nr cr.'åë äìôú ïåéòå

טבת כ"ג חמישי יום

,34 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenìéòåî äæìù ÷ø...,34 'nr cråéçà íò óñåéî.

diyealy ,genay ziwl`d ytpd ly df dpevxcalaeyiali

zweyzy ,zindad ytpdn zraepd de`za hley - sebd z`

`l s`e xeaica `l ,dyrna `l ,lreta ynenz `l ald

"oexzi" ely ziwl`d ytply ,xacd `ed jk m` ,mxa .daygna

`ide ,zindad ytpd lr

,eizeaygn lka zhleyd

,mc`d ly eiyrne eixeaic

dpigan eteb lka ,xnelk

oi` ,`eti` ,recn - ziyrn

- ?"wicv" `xwp `ed-óàå§©
àø÷ð Bðéà ïë-ét-ìò©¦¥¥¦§¨

,ììk "÷écö"`ed `l` - ©¦§¨
,"ipepia" `xwpéðtî¦§¥

øBàì øLà äfä ïBøúiL¤¦§©¤£¤§
CLçä ìò úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦©©Ÿ¤
ätìwä ìL úeìëñå§¦§¤©§¦¨
Bðéà ¯ àìénî äçãpä©¦§¤¦¥¨¥

ìLa àlàäéLeáì äL ¤¨¦§Ÿ¨§¤¨
,ìéòì íéøkæpä;xnelk - ©¦§¨¦§¥

dyrne xeaic ,daygna

ytpd xzei dwfg ,cala

,zindad ytpdn ziwl`d

dúeîöòå dúeäîa àìå§Ÿ§¨¨§©§¨
,ziwl`d ytpd ly -ìò©

ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
ätìwä,zindad ytpde -Lôð ìL dúeîöòå dúeäî ék ©§¦¨¦¨¨§©§¨¤¤¤
úéîäaäéìàîOä ììçaL ätìwänLly dze`ivn mvr - ©§¥¦¤¥©§¦¨¤§¨¨©§¨¦

,zindad ytpdøçà éðBðéáa BîB÷nî ììk äçãð àìŸ¦§¤§¨¦§§¥¦©©
ïéàL ,älôzä,f` -Baì úelbúäa 'ä úáäà Là étLø ©§¦¨¤¥¦§¥¥©£©§¦§©¦
,éðîéä ììça,lirl xen`k ,ezltz zrya xacdy enk - ¤¨¨©§¨¦

z` eala yibxn `ed ,zelbzda `id f` elv` 'd zad`y

,dad`dBëBz íà ék,ealay iniptd wlgd -äáäà" óeöø ¦¦¨©£¨

,"úøzñî,dad`d z` yibxn `ed oi` ielba eli`e -àéäL §ª¤¤¤¦
.ïn÷ì øàaúiL Bîk ,úéäìàä LôpaL úéòáhä äáäà- ©£¨©¦§¦¤©¤¤¨¡Ÿ¦§¤¦§¨¥§©¨

.d"awl zxzeqn dad` dpyi icedi lkay ,g"i wxtaéæàå- ©£©
,eala zelbzda dpi` dad`dyk ,ezlitz ixg`úBéäì ìBëé̈¦§

òøä ìéñkä úeìëñ- ¦§©§¦¨©
,zindad ytpd ly

ììça Baì úelbúäa§¦§©¦¤¨¨
úBeàúäì ,éìàîOä©§¨¦§¦§©
úeiîLb éðéðò ìëì äåàz©£¨§¨¦§§¥©§¦
øzäa ïéa ,äfä íìBò- ¨©¤¥§¤¥

xzeny mixaca mb

oi`y `l` ,mzeyrl

m` ik de`z myl mzeyrl

`ed eli`e ,miny myl

beprzd llba mdl de`zn

,mdayñç øeqàa ïéa¥§¦©
,íBìLåmdy mixaca mb - §¨

,dxezd on mixeq`elàk§¦
àlà .ììk ìltúä àìŸ¦§©¥§¨¤¨
äìBò Bðéà øeqà øáãaL¤¦§©¦¥¤
øeqàä úBNòì Bzòãa§©§©£¨¦
,íBìLå ñç Lnî ìòôa§Ÿ©©¨©§¨
zekiiy "ipepia"l oi` jkl -

.llkäøáò éøeäøä àlà¤¨¦§¥£¥¨
äøáòî íéLwäitk - ©¨¦¥£¥¨

,mcewd wxta xaqedyBìaìáìe Bçîì úBìòì ìòôì íéìBëé§¦¦§Ÿ©£§Ÿ§©§§
ì"æø øîàîëe ,äãBáòå äøBzî8ìBvð íãà ïéà úBøáò 'â" : ¦¨©£¨§©£©©©£¥¥¨¨¦

,íBé ìëa ïäî:mde ,mdilr xearln lvpidl c`n dyw ,oky - ¥¤§¨
."'eë älôz ïeiòå äøáò øeäøämd "dxiar ixedxd"y ixd - ¦§£¥¨§¦§¦¨

dkxal mpexkf epinkgyke ,mdn lvpidl xzeia dywy mixacdn

ixd ."ipepia"d lr fnex df ,mzq "mc`" x`eza miynzyn

,dxiar ixedxdn levip epi` "ipepia"dy

¯ ,ïéçna eîéLøä ìéòBî äælL ÷ømb ea x`ypy xkipd myexd ©¤¨¤¦¨§¦©Ÿ¦
zewnrzdn ,dlitzd ixg`

zrya 'd zlecba ezaygn

,dlitzd'ä úàøéå§¦§©
ììça úøzñîä Búáäàå§©£¨©§ª¤¤¤¨¨

¯ ,éðîéäzexfer od ,ealay ©§¨¦
,elìå øabúäììò èìL §¦§©¥§¦§Ÿ©

¯ äfä òøäytpd ly ¨©©¤

,zindadäìLîîe äèéìL Bì úBéäì àlL ,äåàz äeàúnä©¦§©¤©£¨¤Ÿ¦§§¦¨¤§¨¨
¯ øéòarxl didz `ly ¨¦

,seba dlynne dhily

ìà çkî Búåàz àéöBäì§¦©£¨¦Ÿ©¤
¯ ìòtä.ynn lreta ©Ÿ©

.óebä éøáàa Laìúäì§¦§©¥§¥§¥©
øäøäì ,Bcáì çna elôàå©£¦©Ÿ©§©§©§¥
äèéìL Bì ïéà ,òøa§©¥§¦¨

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éðôî ììë ÷éãö àø÷ð åðéà ë"ôòàå
úåìëñå êùåçä ìò úéäìàä ùôð øåàì øùà äæä ïåøúéù
'éùåáì äùìùá àìà åðéà àìéîî äçãðä äôéì÷ä ìù
ìù äúåîöòå äúåäî ìò äúåîöòå äúåäîá àìå ì"ðä
úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî éë äôéì÷ä
åîå÷îî ììë äçãð àì éìàîùä ììçáù äôéì÷äîù
'ä úáäà ùà éôùø ïéàù äìôúä øçà éðåðéáá
äáäà óåöø åëåú íà éë éðîéä ììçá åáì úåìâúäá
úéäìàä ùôðáù úéòáèä äáäà àéäù úøúåñî
òøä ìéñëä úåìëñ úåéäì ìåëé éæàå ïî÷ì ù"îë
éðééðò ìëì äåàú úåàúäì éìàîùä ììçá åáì 'åìâúäá
àì åìàë å"ç øåñéàá ïéá øúéäá ïéá æ"äåò úåéîùâ
åúòãá äìåò åðéà øåñéà øáãáù àìà ììë ììôúä
äøéáò éøåäøä àìà å"ç ùîî ìòåôá øåñéàä úåùòì
åìáìáìå åçåîì úåìòì ìåòôì íéìåëé äøéáòî íéù÷ä
ïäî ìåöéð íãà ïéà úåøéáò 'â ì"æøàîëå äãåáòå äøåúî

'åë äìôú ïåéòå äøéáò øåäøä íåé ìëá

ìéòåî äæìù ÷ø
ììçá úøúåñîä åúáäàå 'ä úàøéå ïéçåîá åîéùøä
äåàú äåàúîä äæä òøä ìò èåìùìå øáâúäì éðîéä
åúåàú àéöåäì øéòá äìùîîå äèéìù åì úåéäì àìù
çåîá 'éôàå óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä ìà çëî
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ב.8. קסד, בתרא בבא



zahנח d"k ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת כ"ה קודש שבת יום

,g"i 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenòøäù øçàî êà...,38 'nr cr[ïìåë ãâðë úåéçä

."ipepia"a mzrc mirinyne ,mihteyk mdipy miynyn rxdÎxvide

:jkl di`x d`ian `xnbdeáéúëc2ïBéáà ïéîéì ãîòé ék" : ¦§¦¦©£Ÿ¦¦¤§
¯ ,"BLôð éèôBMî òéLBäìmihtey ipy ,miax oeyl "ihtey" §¦©¦§¥©§

"mipepia"l qgia ,miptÎlkÎlr .rxdÎxvide aehdÎxvid ,mc`a

l"f epinkg miynzyn

dfe df" iehiaa"ohtey-

äæå äæ" eøîà àìå§Ÿ¨§¤¨¤
¯ ,íBìLå ñç "íéìLBî§¦©§¨
yexitk yxtp m` ,oky

in `ed "ipepia"y ,heytd

zeevn zivgn ea yiy

ixd ,zexiar zivgne

aehdÎxvid mb ,mdipyy

,rxdÎxvid mbemilyen

f`e - "ipepia"d ly eteba

l"f epinkg lr did

,"milyen" iehiaa ynzydl

lr ,dxiar xearl ick ik

helyl rxdÎxvidleynle

xaqedy dn itl ,mxa .seba

i` ,"ipepia"d ly ezedn lr

- "milyen" xnel xyt`

:oldl xaqeiy itkék¦
äèéìL Bæéà LiLk§¤¥¥§¦¨

¯ ,"äpè÷ øéò"a òøä øöiì äìLîîeeilr dhilyd lry ,sebd ¤§¨¨©¥¤¨©¨¦§©¨
,rxdÎxvil aehÎxvid oia wa`nd ldpznäl÷ äòL éôì elôà£¦§¦¨¨©¨

¯e` xeaica ,dyrna dxiara mc`d lykp ,`edy onf dfi`ae

,daygna¯ .äòL dúBàa òLø àø÷ð"ipepia"a o`k xaecn ixde ¦§¨¨¨§¨¨¨
,"ryx"a `leBîk ìLî Cøc ìò ÷ø Bðéà òøä øöiä àlà¤¨©¥¤¨©¥©©¤¤¨¨§

¯ ,ètLna Bzòc øîBàä ïiãå èôBLlr dhily el yiy `le ¥§©¨¨¥©§©¦§¨
,sebdCk äëìä ÷ñt äéäé àlL úBéäì ìBëé ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¨¦§¤Ÿ¦§¤§©£¨¨¨

¯ ,äNòîì,df htey ly ezrckïiãå èôBL ãBò LiL éðtî §©£¤¦§¥¤¥¥§©¨
éøöå ,åéìò ÷ìBçä.òéøënä éøáãk äëìäå ,íäéðéa òéøëäì C ©¥¨¨§¨¦§©§¦©¥¥¤©£¨¨§¦§¥©©§¦©

¯ CkrxdÎxvid oial aehdÎxvid oia ldpznd wa`na xac eze` ©

:"ipepia"a¯ ,álaL éìàîOä ììça Bzòc øîBà òøä øöiä`ed ©¥¤¨©¥©§¤¨¨©§¨¦¤©¥
n jka ,ala de`z xxernsebd lr cvik "ezrc" zrnyd z`haz

,bdpzdl¯ ,Ba øäøäì çnì äìBò áläîegenl aldn ef dilr ¥©¥¤©Ÿ©§©§¥
`linn mieedzn ,ala de`z zxxerznyk ,oky ,`linn jxca d`a

,gena mixedxd¯ ãiîemr ¦¨
,gena mixedxdd ziilr

éðMä èôBMä åéìò ÷ìBç¥¨¨©¥©¥¦
úéäìàä Lôpä àeäL¤©¤¤¨¡Ÿ¦
ììça èMtúnä ,çnaL¤©Ÿ©©¦§©¥¤¨¨
ïkLî íB÷î álaL éðîéä©§¨¦¤©¥§¦§©

¯ ,áBè øöiäipnid "llg"a ©¥¤
,aehdÎxvid dlbzn ,alay

.ziwl`d ytpd ly zecnd

Îxvid mr wa`p aehdÎxvid

mewn zzl `ly ,rxd

,de`zd ly dyeninl

aehdÎxvid ly "ezrc"

zegekd lky ,`id

mikixv ,sebd ly mixai`de

dyecw ly mipipra lvpidl

.calaéøáãk äëìäå©£¨¨§¦§¥
-LBãwä àeä ,òéøënä©©§¦©©¨
øöiäì BøæBòä àeä-Ceøä¨§§©¥¤

¯ ,áBèegeka didiy

,rxdÎxvid lr xabzdlì"æø øîàîk3-Ceøa-LBãwä àìîìà" : §©£©©©¦§¨¥©¨¨
¯ BøæBò àeä,aehdÎxvil¯ ."Bì ìBëé ïéàxabznd rxdÎxvil §¥¨

.mei icn mc`a¯ ,øæòäå:`ed ,aehdÎxvil xfer d"awdyàéä §¨¥¤¦
ïBøúé dì úBéäì ,úéäìàä Lôð ìò 'ä øBà øéànL äøàää©¤¨¨¤¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦¦§¨¦§
ïî øBàä ïBøúék ,òøä øöéå ìéñkä úeìëñ ìò äèéìLe§¦¨©¦§©§¦§¥¤¨©§¦§¨¦

¯ .ìéòì økæpk ,CLçädgec xe`d on zvwy myky ,a"i wxta ©Ÿ¤©¦§¨§¥
dgcp jk ,mlrpe xe`dn `linn beqp jyegde ,jyegd on daxd

xe`n hrn znerl ,rxdÎxvid ly jyegdne "zelkq"dn daxd

ly ezxfr z`hazn jka - ziwl`d ytpdn xi`nd dyecwd

aehdÎxvil d"awd4.

wxtd zligza dywd xy` z` ,owfd epax uxzn ,mi`ad eixaca

dn lr ,oey`xdmixne` elek mlerd lk elit`e" zxne` `xnbdy

zea` zkqna dpynd ixd - "ryxk jipira did ,dz` wicv jl

ryxk eipira didi m` :mbe" ?"jnvr ipta ryx idz l`e" :zxne`

- ?"aal aehae dgnya 'd cearl lkei `le avr didie eaal rxi

,"ryxk" exn`e mpeyla ewiic l"f epinkg :oldl owfd epax xiaqn

inl envr aeygiy ,"ryxk" `l` ,"ryx" envr aeygiy `l

,oky ."ipepia"l `id dpeekde ,ryxl dnec `ed miniieqn mixacay
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íéøîà éèå÷éì
åùôð éèôåùî òéùåäì ïåéáà ïéîéì ãåîòé éë áéúëã
äèéìù åæéà ùéùë éë å"ç íéìùåî äæå äæ åøîà àìå
äì÷ äòù éôì 'éôà äðè÷ øéòá òøä øöéì äìùîîå
î"ãò ÷ø åðéà ø"äöéä àìà äòù äúåàá òùø àø÷ð
ìåëé ë"ôòàå èôùîá åúòã øîåàä ïééãå èôåù åîë
ùéù éðôî äùòîì êë äëìä ÷ñô äéäé àìù úåéäì
íäéðéá òéøëäì êéøöå åéìò ÷ìåçä ïééãå èôåù ãåò

úòã øîåà ø"äöéä êë òéøëîä éøáãë äëìäåììçá å
ãéîå åá øäøäì çåîì äìåò áìäîå áìáù éìàîùä
çåîáù úéäìàä ùôðä àåäù éðùä èôåùä åéìò ÷ìåç
áåè øöéä ïëùî íå÷î áìáù éðîéä ììçá èùôúîä
áåè øöéäì åøæåòä ä"á÷ä àåä òéøëîä éøáãë äëìäå
øæòäå åì ìåëé ïéà åøæåò ä"á÷ä àìîìà ì"æø øîàîë
úåéäì úéäìàä ùôð ìò 'ä øåà øéàîù äøàää àéä
ïåøúéë ø"äöéå ìéñëä úåìëñ ìò äèéìùå ïåøúé äì

.ì"ðë êùåçä ïî øåàä
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לא.2. קט, ב.3.תהלים ל, שולט4.קדושין שכלו הלב", על שליט שה"מוח מתולדתו, האדם שבטבע הזקן, רבנו אמר (י"ב) הקודם שבפרק למרות

בתאוה "זהומושל בהערה: שליט"א אדמו"ר כ"ק מתרץ כך? לשם מהקב"ה מיוחדת לעזרה האדם שצריך כאן, אומר הוא איפוא, מדוע, - שבלבו

ש ההרהור נגד א) היצ"ט: נצחון על ש·ÁÂÓטעם הימני שבחלל ב) ;·Ï·לאחר דקאי בפי"ב משא"כ במוח), יתבונן שלא (אם השמאלי חלל על

שנסתלקו דאף ההגיון„‚„ÔÈÁÂÓ""˙ÂÏשהתפלל, מפני (ע"ב) לקמן ועד"ז במוח, היצה"ר דעת אמירת אפשרות שוללת - שנשארה במוחין הרשימו -

לשמה". תמידי

zah c"k iyiy mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת כ"ד שישי יום
פרקיג ,g"i 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå .âé ÷øô,g"i 'nr cr.ì"ðë êùåçä ïî

¯ ,BçîaL BðBöøa íBìLå ñç øäøäì äìLîîeea milery dn ¤§¨¨§©§¥©§¨¦§¤§Ÿ
iptn m` ik ,mda aeygl dvex `edy iptn df oi` ,mirx mixedxd

egena `linn zeltep ,mlerd ibeprz ixg` oiicr ddep ealy

y ,dl` dee`zÎzeaygn`l,epevxaíBìLå ñç ïBöøa ìa÷iL¤§©¥§¨©§¨
äìBòä òøä äæ øeäøä¦§¤¨©¨¤
økæpk çnì áläî åéìàî¥¥¨¥©¥©Ÿ©©¦§¨

ìéòì9¯ ,lr mby ,ixd §¥
dhily oi` ,cala gend

,zindad ytpd ly "rx"l

ì Búiìòa ãiî àlà¯ ,íL ¤¨¦¨©£¦¨§¨
,egena xedxdd dleryn

¯ ,íéãé ézLa eäçBc`ed ¥¦§¥¨©¦
`elna xedxdd z` dgec

llk mewn el ozep epi`e egek

,egenaãiî Bzòc çéqîe©¦©©§¦¨
,òø øeäøä àeäL økæpL¤¦§¨¤¦§©
elôà ïBöøa Bìa÷î Bðéàå§¥§©§§¨£¦

¯ ,ïBöøa Ba øäøäìwx `l §©§¥§¨
zevxl ezrca dler epi`y

rval`l` ,ef drx daygn

- jka xdxdl oevxd mb

,"ipepia"a jiiy epi`ìëå§¨
úòcä ìò BúBìòäì ïkL¤¥§©£©©©©
Bà ,íBìLå ñç BúBNòì©£©§¨

¯ ,Ba øaãì elôà,"ipepia"d jiiy `ly i`cea jkl¯ øäøäîä ék £¦§©¥¦©§©§¥
,dxiar ixedxd¯ ,äòL dúBàa òLø àø÷ð ïBöøa,eli`e §¨¦§¨¨¨§¨¨¨

¯ .íìBòì úçà äòL elôà òLø Bðéà éðBðéaäågxkdd ony ,ixd §©¥¦¥¨¨£¦¨¨©©§¨
,xaec o`k cr .dxiar ixedxda aeygl dvxiy jiiy `ly xnel

mixacl qgia `edy iehia dfi`l ribdl ealay rxl ozep `ed oi`y

,d"awdl mc` oia ,"mewnl mc` oia" ly beqd on mdy¯ ïëåjk §¥
,xacd¯ ,Bøáçì íãà ïéaL íéøáãadrx dcny ozep `ed oi` ¦§¨¦¤¥¨¨©£¥

e` ,daygna iygen iehia icil `eaz ,ipy icedil qgia ,ealay

`l` ,dyrna `ly i`cee ,xeaicaçnì áläî Bì äìBòL ãiî¦¨¤¤¥©¥©Ÿ©
¯ ,íBìLå ñç äàðNå àðéè Bæéà,zleflñòk Bà äàð÷ Bæéà Bà ¥¦¨§¦§¨©§¨¥¦§¨©©

¯ .BðBöøáe Bçîa ììk ïìa÷î Bðéà ¯ ïäéîBãå àãéô÷ Bàdvxiy §¥¨§¥¤¥§©§¨§¨§Ÿ¦§

,oda xdxdlúBNòì BaìaL çeøa ìLBîe èélL çnä ,äaøcàå§©§©¨©Ÿ©©¦¥¨©¤§¦©£
¯ ,Lnî Côää:ealay ybxd yxecy dnnBøáç íò âäðúäì ©¥¤©¨§¦§©¥¦£¥
¯ ,ãñç úcîazcnn raepd - qrkd e` d`pyd ybxl cebipa z`fe §¦©¤¤

,cqgd zcna eil` qgiizi - zlefd itlk eala yiy - "dxeab"d

¯ Bì úòãeî äøúé äaçå§¦¨§¥¨©©
,zcgein dad` el ze`xdl

cräö÷ ãò epnî ìañì¦§Ÿ¦¤©¨¤
ñç ñòëì àìå ,ïBøçàä̈©£§Ÿ¦§Ÿ©

¯ ,íBìLålaeq `edy in lr §¨
,epnnì àlL íâåBì ílL §©¤Ÿ§©¥

¯ ,íBìLå ñç Bìòôkmb §¨¢©§¨
jezn `ly z`f zeyrl `l

,qrkìîâì äaøcà àlà¤¨©§©¨¦§Ÿ
¯ íéáiçì,ecbpk,úBáBè §©¨¦

øäfa áeúkL Bîk10, §¤¨©Ÿ©
¯ :åéçà íò óñBiî ãîìì¦§Ÿ¦¥¦¤¨
el enxby mixeqid mewnay

,ixd .zeaeha mdl mliy -

mc` oia"y mixaca mby

ozep "ipepia"d oi` ,"exiagl

iehia icil `eal ealay rxl

i`ceae xeaica ,daygna

.dyrna `ly

lkay ,oaen df wxtn

dhilyd "ipepia"a ziwl`d ytpl yi ,lretle dyrnl xeywd

ayeg epi`e xacn epi` ,dyer `ed oi` lretl - sebd lr d`lnd

eli`e .dxeza xdxdne xacne zeevn miiwn m` ik ,xeq`y dna

ly rxl yi ,ytpd ly zecnde lkyd zegeka ,xnelk ,ely "mvr"a

xywa .eala zee`z zelrdl ezlkiae ,wfg ic cnrn zindad ytpd

zelrzdl icedi lkl oevx zr `id dlitzd zryy ,epcnly dnl

zg`a xn` yhiee`aeiln r"p v"iixden iaxdy dn siqedl i`ck -

envr z` yibxn `ed - dxez cnel icediy drya - :eizegiyn

,eaxn dnkg cnel cinlzy myk .eax iptl cinlzk ,d"awd itlk

lltzn icediy dryae ;dxez `idy dnkg d"awdn cnel `ed jk

.eia` iptl oak ,d"awd itlk envr z` yibxn `ed -

.âé ÷øtokzi m` mb ,"ipepia"l qgiay ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
- eala de`z xxerzzy

gekk ziwl`d ytpd zynyn

ynenz `l de`zdy ,mlea

.daygna e` xeaica ,dyrna

mihlyp ,dl` miyeal dyly

miiwle dxez ixac xacle aeygl - cala ziwl`d ytpd iciÎlr "ipepia"a

.zeevn

ì ïáeé äæáeøîàî ïBL ¨¤¨§©£©
ì"æø1äæå äæ ¯ íéðBðéa" : ©©¥¦¤¨¤

"ïèôBLáBè øöé ,Leøt] §¨¥¥¤
¯ ,[òøä øöéåaehdÎxvid §¥¤¨©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

å"ç øäøäì äìùîîå äèéìù åì ïéà òøá øäøäì åãáì
òøä äæ øåäøä å"ç ïåöøá ìá÷éù åçåîáù åðåöøá
íùì åúééìòá ãéî àìà ì"ðë çåîì áìäî åéìàî äìåòä
àåäù øëæðù ãéî åúòã çéñîå íéãé éúùá åäçåã
ïåöøá åá øäøäì 'éôà ïåöøá åìá÷î åðéàå òø øåäøä
øáãì 'éôà åà å"ç åúåùòì úòãä ìò åúåìòäì ù"ëå
éðåðéáäå äòù äúåàá òùø '÷ð ïåöøá øäøäîä éë åá
íéøáãá ïëå .íìåòì úçà äòù 'éôà òùø åðéà
åæéà çåîì áìäî åì äìåòù ãéî åøéáçì íãà ïéáù
àãéô÷ åà ñòë åà äàð÷ åæéà åà å"ç äàðùå àðéè
çåîä äáøãàå åðåöøáå åçåîá ììë ïìá÷î åðéà ïäéîåãå
ùîî êôää úåùòì åáìáù çåøá ìùåîå èéìù
åì úòãåî äøúé äáéçå ãñç úãîá åøéáç íò âäðúäì
àìù íâå å"ç ñåòëì àìå ïåøçàä äö÷ ãò åðîî ìåáñì
íéáééçì ìåîâì äáøãà àìà å"ç åìòôë åì íìùì

:åéçà íò óñåéî ãåîìì øäæá ù"îë úåáåè

äæáå âé ÷øôäæå äæ íéðåðéá ì"æøîàî ïåùì ïáåé
[òøä øöéå áåè øöé 'éô] ïèôåù
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בתחלתו.9. ט, א.10.פרק רא, ב.1.ח"א סא, ברכות



נט zah d"k ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת כ"ה קודש שבת יום

,g"i 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenòøäù øçàî êà...,38 'nr cr[ïìåë ãâðë úåéçä

."ipepia"a mzrc mirinyne ,mihteyk mdipy miynyn rxdÎxvide

:jkl di`x d`ian `xnbdeáéúëc2ïBéáà ïéîéì ãîòé ék" : ¦§¦¦©£Ÿ¦¦¤§
¯ ,"BLôð éèôBMî òéLBäìmihtey ipy ,miax oeyl "ihtey" §¦©¦§¥©§

"mipepia"l qgia ,miptÎlkÎlr .rxdÎxvide aehdÎxvid ,mc`a

l"f epinkg miynzyn

dfe df" iehiaa"ohtey-

äæå äæ" eøîà àìå§Ÿ¨§¤¨¤
¯ ,íBìLå ñç "íéìLBî§¦©§¨
yexitk yxtp m` ,oky

in `ed "ipepia"y ,heytd

zeevn zivgn ea yiy

ixd ,zexiar zivgne

aehdÎxvid mb ,mdipyy

,rxdÎxvid mbemilyen

f`e - "ipepia"d ly eteba

l"f epinkg lr did

,"milyen" iehiaa ynzydl

lr ,dxiar xearl ick ik

helyl rxdÎxvidleynle

xaqedy dn itl ,mxa .seba

i` ,"ipepia"d ly ezedn lr

- "milyen" xnel xyt`

:oldl xaqeiy itkék¦
äèéìL Bæéà LiLk§¤¥¥§¦¨

¯ ,"äpè÷ øéò"a òøä øöiì äìLîîeeilr dhilyd lry ,sebd ¤§¨¨©¥¤¨©¨¦§©¨
,rxdÎxvil aehÎxvid oia wa`nd ldpznäl÷ äòL éôì elôà£¦§¦¨¨©¨

¯e` xeaica ,dyrna dxiara mc`d lykp ,`edy onf dfi`ae

,daygna¯ .äòL dúBàa òLø àø÷ð"ipepia"a o`k xaecn ixde ¦§¨¨¨§¨¨¨
,"ryx"a `leBîk ìLî Cøc ìò ÷ø Bðéà òøä øöiä àlà¤¨©¥¤¨©¥©©¤¤¨¨§

¯ ,ètLna Bzòc øîBàä ïiãå èôBLlr dhily el yiy `le ¥§©¨¨¥©§©¦§¨
,sebdCk äëìä ÷ñt äéäé àlL úBéäì ìBëé ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¨¦§¤Ÿ¦§¤§©£¨¨¨

¯ ,äNòîì,df htey ly ezrckïiãå èôBL ãBò LiL éðtî §©£¤¦§¥¤¥¥§©¨
éøöå ,åéìò ÷ìBçä.òéøënä éøáãk äëìäå ,íäéðéa òéøëäì C ©¥¨¨§¨¦§©§¦©¥¥¤©£¨¨§¦§¥©©§¦©

¯ CkrxdÎxvid oial aehdÎxvid oia ldpznd wa`na xac eze` ©

:"ipepia"a¯ ,álaL éìàîOä ììça Bzòc øîBà òøä øöiä`ed ©¥¤¨©¥©§¤¨¨©§¨¦¤©¥
n jka ,ala de`z xxernsebd lr cvik "ezrc" zrnyd z`haz

,bdpzdl¯ ,Ba øäøäì çnì äìBò áläîegenl aldn ef dilr ¥©¥¤©Ÿ©§©§¥
`linn mieedzn ,ala de`z zxxerznyk ,oky ,`linn jxca d`a

,gena mixedxd¯ ãiîemr ¦¨
,gena mixedxdd ziilr

éðMä èôBMä åéìò ÷ìBç¥¨¨©¥©¥¦
úéäìàä Lôpä àeäL¤©¤¤¨¡Ÿ¦
ììça èMtúnä ,çnaL¤©Ÿ©©¦§©¥¤¨¨
ïkLî íB÷î álaL éðîéä©§¨¦¤©¥§¦§©

¯ ,áBè øöiäipnid "llg"a ©¥¤
,aehdÎxvid dlbzn ,alay

.ziwl`d ytpd ly zecnd

Îxvid mr wa`p aehdÎxvid

mewn zzl `ly ,rxd

,de`zd ly dyeninl

aehdÎxvid ly "ezrc"

zegekd lky ,`id

mikixv ,sebd ly mixai`de

dyecw ly mipipra lvpidl

.calaéøáãk äëìäå©£¨¨§¦§¥
-LBãwä àeä ,òéøënä©©§¦©©¨
øöiäì BøæBòä àeä-Ceøä¨§§©¥¤

¯ ,áBèegeka didiy

,rxdÎxvid lr xabzdlì"æø øîàîk3-Ceøa-LBãwä àìîìà" : §©£©©©¦§¨¥©¨¨
¯ BøæBò àeä,aehdÎxvil¯ ."Bì ìBëé ïéàxabznd rxdÎxvil §¥¨

.mei icn mc`a¯ ,øæòäå:`ed ,aehdÎxvil xfer d"awdyàéä §¨¥¤¦
ïBøúé dì úBéäì ,úéäìàä Lôð ìò 'ä øBà øéànL äøàää©¤¨¨¤¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦¦§¨¦§
ïî øBàä ïBøúék ,òøä øöéå ìéñkä úeìëñ ìò äèéìLe§¦¨©¦§©§¦§¥¤¨©§¦§¨¦

¯ .ìéòì økæpk ,CLçädgec xe`d on zvwy myky ,a"i wxta ©Ÿ¤©¦§¨§¥
dgcp jk ,mlrpe xe`dn `linn beqp jyegde ,jyegd on daxd

xe`n hrn znerl ,rxdÎxvid ly jyegdne "zelkq"dn daxd

ly ezxfr z`hazn jka - ziwl`d ytpdn xi`nd dyecwd

aehdÎxvil d"awd4.

wxtd zligza dywd xy` z` ,owfd epax uxzn ,mi`ad eixaca

dn lr ,oey`xdmixne` elek mlerd lk elit`e" zxne` `xnbdy

zea` zkqna dpynd ixd - "ryxk jipira did ,dz` wicv jl

ryxk eipira didi m` :mbe" ?"jnvr ipta ryx idz l`e" :zxne`

- ?"aal aehae dgnya 'd cearl lkei `le avr didie eaal rxi

,"ryxk" exn`e mpeyla ewiic l"f epinkg :oldl owfd epax xiaqn

inl envr aeygiy ,"ryxk" `l` ,"ryx" envr aeygiy `l

,oky ."ipepia"l `id dpeekde ,ryxl dnec `ed miniieqn mixacay
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íéøîà éèå÷éì
åùôð éèôåùî òéùåäì ïåéáà ïéîéì ãåîòé éë áéúëã
äèéìù åæéà ùéùë éë å"ç íéìùåî äæå äæ åøîà àìå
äì÷ äòù éôì 'éôà äðè÷ øéòá òøä øöéì äìùîîå
î"ãò ÷ø åðéà ø"äöéä àìà äòù äúåàá òùø àø÷ð
ìåëé ë"ôòàå èôùîá åúòã øîåàä ïééãå èôåù åîë
ùéù éðôî äùòîì êë äëìä ÷ñô äéäé àìù úåéäì
íäéðéá òéøëäì êéøöå åéìò ÷ìåçä ïééãå èôåù ãåò

úòã øîåà ø"äöéä êë òéøëîä éøáãë äëìäåììçá å
ãéîå åá øäøäì çåîì äìåò áìäîå áìáù éìàîùä
çåîáù úéäìàä ùôðä àåäù éðùä èôåùä åéìò ÷ìåç
áåè øöéä ïëùî íå÷î áìáù éðîéä ììçá èùôúîä
áåè øöéäì åøæåòä ä"á÷ä àåä òéøëîä éøáãë äëìäå
øæòäå åì ìåëé ïéà åøæåò ä"á÷ä àìîìà ì"æø øîàîë
úåéäì úéäìàä ùôð ìò 'ä øåà øéàîù äøàää àéä
ïåøúéë ø"äöéå ìéñëä úåìëñ ìò äèéìùå ïåøúé äì
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לא.2. קט, ב.3.תהלים ל, שולט4.קדושין שכלו הלב", על שליט שה"מוח מתולדתו, האדם שבטבע הזקן, רבנו אמר (י"ב) הקודם שבפרק למרות

בתאוה "זהומושל בהערה: שליט"א אדמו"ר כ"ק מתרץ כך? לשם מהקב"ה מיוחדת לעזרה האדם שצריך כאן, אומר הוא איפוא, מדוע, - שבלבו

ש ההרהור נגד א) היצ"ט: נצחון על ש·ÁÂÓטעם הימני שבחלל ב) ;·Ï·לאחר דקאי בפי"ב משא"כ במוח), יתבונן שלא (אם השמאלי חלל על

שנסתלקו דאף ההגיון„‚„ÔÈÁÂÓ""˙ÂÏשהתפלל, מפני (ע"ב) לקמן ועד"ז במוח, היצה"ר דעת אמירת אפשרות שוללת - שנשארה במוחין הרשימו -

לשמה". תמידי



zahס d"k ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,íéðnæî íézòa Baì úelbúäa,calaälôzä úòLa Bîk §¦§©¦§¦¦§ª¨¦§¦§©©§¦¨
¯ .da àöBiëå"ipepia"d oezp ,mcewd wxta xkfpy itk ,f`y §©¥¨

ytpd ly "rx"d lr ritynd xac ,d"awdl zadlyÎadl zad`a

.ziwl`d ytpd ly "aeh"l lha didiy ,zindadúàæ íb óàå§©©Ÿ
¯ ,íòtä,aewpd onfa mb ©©©

zxabzn ziwl`d ytpdyk

,zindad ytpd lrdðéà¥¨
,ãáì äìLîîe äèéìL ÷ø©§¦¨¤§¨¨§©

¯lr zhley ziwl`d ytpd

oi` la` ,zindad ytpd

mvr lr drityn `id

,zindad ytpd ly dzedn

ixnbl lhazz dnvr `idy

,ziwl`d ytpd ipta

káéúëã6íàlî íàìe" : §¦§¦§Ÿ¦§Ÿ
¯ "õîàélr xn`p df weqt ¤¡¨

"dcear"ae ,eyre awri

oiay wa`nd lr fnex xacd

ytpl ziwl`d ytpd

"un`i" df ixd - zindad

"awri"y ,calawfgzn

enke ,"eyr" znerl cala

:z`f mixicbn l"f epinkgy

,ìôBð äæ í÷ äfLk"§¤¤¨¤¥
"'eë í÷ äfLëe7¯ ,,ixd §¤¤¨

"ipepia"a ziwl`d ytply

yidhily.zindad ytpd lr - cala ipnf ote`a z`f mbe - cala

ìò úøabúîe úönàúî úéäìàä LôpLøB÷îa ,úéîäaä Lôð ¤¤¤¨¡Ÿ¦¦§©¤¤¦§©¤¤©¤¤©§¥¦¦§
¯ ,äðéa àéäL úBøeábäzxitqy ,dlawd zxeza `aeny itk ©§¤¦¦¨

zxeabl xewndy ,ytpl qgia mb jk ."zexeab"d xewn `id "dpia"d

ly ezlecb z` oian `ed ea ,"dpia"d gek `ed ,ziwl`d ytpd

,d"awdäáäà ãéìBäìe ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä úlãâa ïðBaúäì§¦§¥¦§ª©¥¨§¦©£¨
¯ æàå ,BaìaL éðîéä ììça Là étLøk 'äì äfòytpdyk ©¨©§¦§¥¥¤¨¨©§¨¦¤§¦§¨

,d"awdl efk dwfge dielb dad`a dnvr z` z`han ziwl`d

¯ .éìàîOä ììçaL àøçà àøèñ àéôkúà"`xg` `xhq"d ¦§©§¨¦§¨¨¢¨¤§¨¨©§¨¦
,ziwl`d ytpd iciÎlr zhlype zttkp ,alay il`nyd llgay

¯ ìáà,"rx"d¯ ,÷écöa àlà ,éðBðéáa éøîâì ìhaúð àì £¨Ÿ¦§©¥§©§¥§¥¦¤¨§©¦
ytpd ly "aeh"l lilk zindad ytpd ly rxd lha cala "wicv"a

,ziwl`dBa øîàpL8¯ :,"wicv"aììç éaìå"9¯ ,"éaø÷aenewn ¤¤¡©§¦¦¨¨§¦§¦
,wix - "wicv"d ly eala rxdÎxvid ly¯ àeäå,"wicv"dñàBî §¥

¯ ,ñeànäå äàðOä úéìëúa BàðBNå òøawicv"a xacd jk ¨©§§§©§¦©¦§¨§©¦
,"xenb¯ ,äàðOä úéìëúa àlL Bàepi`y wicv"a xacd jk ¤Ÿ§©§¦©¦§¨
,"xenb¯ .ìéòì økæpkeli`e ,"wicv"l qgia `ed xen`d lk .i wxta ©¦§¨§¥

,"ipepia"a¯ àeä éðBðéáa ìáà,zindad eytp ly "rx"dìLî Cøc £¨§¥¦¤¤¨¨
¯ ,BúðMî øBòéìå øæçì ìBëiL ,ïLiL íãàkoi` ezpiy zrya §¨¨¤¨¥¤¨©£Ÿ§¥¦§¨

xxerzdl rbx lk lelr `ed la` ,milret mc`d ly eizegek

,milirte mixr miyrp eizegeke ezpiynïLék àeä éðBðéáa òøä Ck̈¨©§¥¦§¨¥
¯ éìàîOä ììça,alay ¤¨¨©§¨¦

lr `l mb rityn epi`e

edfe - ala de`z zexxerzd

òîL úàéø÷ úòLa¦§©§¦©§©
øòBa BalL ,älôúe§¦¨¤¦¥

¯ ,'ä úáäàarityn dfe §©£©
,zindad ytpd ly rxdy

.dpiya oezp eli`k didi

,mxa¯ Ck øçàåixg` §©©¨
,dltzd¯ ìBëé,"rx"d ¨

¯ .øBòéðå øæBç úBéäìo`k ¦§¥§¥
,xiaqdl owfd epax ligzn

xzei dpeilr dbxc zniiwy

oezp `edyk - "ipepia"alk

meidenk d"awdl dad`a

"rx"d okle ,dltzd zrya

eli`k "cinz" oezp eay

epl xaqei jka - dpiya

xnel dax did leki cvik

."ipepia" `edy envr lr

i`y epcnl oey`xd wxta

,zehyta xnel xyt`

m` ,oky ,zexiar zivgne zeevn zivgn ea yiy in `ed "ipepia"y

`ly drya ,"ipepia" `edy envra zerhl dax leki did cvik - ok

itl mb ,mxa ?dxez lehia ly dxiard elit` ea dzidxaqedy dn

rxl de`z eala minrtl dlery `l` ,llk zexiar oi` "ipepia"ly

xg`n ,"ipepia"l envr z` dax wifgd cvik ,oiadl dyw oiicr -

,`l` ?rxl de`z llk eala oi`y ahid rcie "wicv" did ixd `edy

dler `ly "ipepia"a ztqep dbixcn zniiwy ,oldl xaqeiy itk

eala.ahid xacd epl oaei - rxl de`z mrt s`äaø äéä ïëìå§¨¥¨¨©¨
¯ ,àñøbî déîet ÷éñt àìc óà ,éðBðéák Bîöò ÷éæçî`ly s` ©£¦©§§¥¦©§Ÿ¨¦¥¦¦§¨

,dxez ceniln eit wqtäöéôça ,äìéìå íîBé Böôç 'ä úøBúáe§©¤§¨¨¨§¨©£¦¨
úòLák äaø äáäàa 'äì ä÷÷BL Lôðå ä÷eLúe ä÷éLçå©£¦¨§¨§¤¤¥¨©§©£¨©¨§¦§©

¯ ,älôúe òîL úàéø÷"ipepia"d f` xxern ,xak xaqedy itke §¦©§©§¦¨
il`nyd llga "rx"a yibxn epi`y cr ,z"iydl dad` ekeza

y - dax .ealaymeid lkel dzid `le ,z"iydl dad` ea dxra

mrt s`,jk llba ,aeygl did leki - mlerd zee`zl zekiiy lk

meyn ,"ipepia"l envr z`¯ åéðéòa äîãðå,dax lyéðBðéák §¦§¤§¥¨§¥¦
¯ ,íBiä ìk ìltúnäzrya enk dbixcn dze`a meid lk oezpy ©¦§©¥¨©
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íéøîà éèå÷éì
ì úåìâúäáäìôúä úòùá åîë íéðîåæî íéúòá åá

äìùîîå äèéìù ÷ø äðéà íòôä úàæ íâ óàå äá àöåéëå
ìôåð äæ í÷ äæùë õîàé íåàìî íåàìå áéúëãë ãáì
ìò úøáâúîå úöîàúî úéäìàä ùôðù 'åë í÷ äæùëå
ïðåáúäì äðéá àéäù úåøåáâä øå÷îá úéîäáä ùôð
éôùøë 'äì äæò äáäà ãéìåäìå ä"á ñ"à 'ä úìåãâá
ììçáù à"ñ àéôëúà æàå åáìáù éðîéä ììçá ùà
÷éãöá àìà éðåðéáá éøîâì ìèáúð àì ìáà éìàîùä
åàðåùå òøá ñàåî àåäå éáø÷á ììç éáìå åá øîàðù
äàðùä úéìëúá àìù åà ñåàéîäå äàðùä úéìëúá
ìåëéù ïùéù íãàë î"ã àåä éðåðéáá ìáà .ì"ðë
ììçá ïùéë àåä éðåðéáá òøä êë åúðùî øåòéìå øåæçì
'ä úáäàá øòåá åáìù äìôúå ù"÷ úòùá éìàîùä
÷éæçî äáø äéä ïëìå .øåòéðå øæåç úåéäì ìåëé ë"çàå
'ä úøåúáå àñøéâî äéîåô ÷éñô àìã óà éðåðéáë åîöò
ùôðå ä÷åùúå ä÷éùçå äöéôçá äìéìå íîåé åöôç
äîãðå äìôúå ù"÷ úòùáë äáø äáäàá 'äì ä÷÷åù
éàåìä ì"æø øîàîëå íåéä ìë ììôúîä éðåðéáë åéðéòá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

כג.6. כה, ˘ËÈÏ"‡:7.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(אלו בתיבות מוסיף (וזה נופל הי' זה שלפני אף (השני) קם זה להיות קט,8."שיכול תהלים

˘ËÈÏ"‡:9.כב. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ש .. חלל בפ"א: (קצת) משמע (הוספת‡ÔÈ"כן יצה"ר מדרי'˘‰¯‚Âאח"כ‰·Â‡È¯לו למיעוטי הוא -

יותר ˘‰ÂÎÙנעלית Ì‰¯·‡„ופשטות ברכות ברש"י אבל למעליותא). - בקרבו חלל לבו אין ואז - דברכות ספ"ט בירוש' כדאיתא - ליצה"ר

הפי'". ב' - תהלים בפרש"י מת. - מענין - הירוש'

zah d"k ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

de`z ea xexyzy okzie ,etwza oiicr eytpay "rx"d "ipepia"a mb

."ryx" lv` dfy enk ,alaéìàîOä ììçaL òøäL øçàî Cà©¥©©¤¨©¤§¨¨©§¨¦
éâeðòz ìëì äåàz úBeàúäì ,BzãìBúk Bt÷úa àeä éðBðéáa§¥¦§¨§§©§§¦§©©£¨§¨©£¥

¯ ,áBhä éaâì èeòîa ìhaúð àìå ,äfä íìBòytpd ly ¨©¤§Ÿ¦§©¥§¦§©¥©
xacdy enk ,ziwl`d

,"wicv"aäçãð àìå§Ÿ¦§¤
Bì ïéàL ÷ø ,ììk BîB÷nî¦§§¨©¤¥

¯,"rx"läìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨
¯ ,óebä éøáàa èMtúäì§¦§©¥§¥§¥©
drtyde dhily "rx"l oi`

,zeyrl ,sebd ixa` lr

mixac aeygl e` xacl

.mirx:xirn iaxddfa mb"

- rxd zehytzd zripna -

rxde ,ezclezn dpzyp `l

xcrd ik ,etweza

aehd iptn epi` zehytzdd

:"m` ik ,mc`ayéðtî¦§¥
ãîBòä àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¨¥
øéàîe øæBòå ïBéáà ïéîéì¦¦¤§§¥¥¦

¯ úéäìàä Lôpìlkezy ©¤¤¨¡Ÿ¦
,zindad ytpd cbp cenrl

zindad ytpl oi` ,okle

la` .sebd ixa` lr dhily

ytpd ly envr "rx"d

etwza `ed - zindad

.ezclezk¯ àø÷ð ïëì̈¥¦§¨
,"ipepia"d¯ ,"òLøk"enk §¨¨

,ryx:ì"æø øîàîk§©£©©©
Blk íìBòä ìk elôà"£¦¨¨¨ª
,äzà ÷écö Eì íéøîBà§¦§©¦©¨

éðéòa äéäàìå ,"òLøk E ¡¥§¥¤§¨¨§Ÿ
¯ ,Lnî òLø,oky ¨¨©¨

dpynd5zxne` ixd

etnaryx didi m`a ,xen`k ,mbe ,"jnvr ipta ryx idz l`e" :yx

,dgnya z"iyd z` cearl lkei `l ,eipiraBîöò ÷éæçiL àlà¤¨¤©£¦©§
ìhaúð BaL òøäL íéøîBàL íìBòäì ïéîàäì àìå ,éðBðéáì§¥¦§Ÿ§©£¦§¨¨¤§¦¤¨©¤¦§©¥

¯ ,÷écö úâéøãî BfL ,áBhä éaâì"rx"d lhazp cala "wicv"a §©¥©¤©§¥©©¦
dxiar xaer epi`y - eiyrn xe`ly ,`ed eli`e ,"aeh"l jtde envr

"rx" xak oi` ea mby "mler"d ayeg - `idy efi`mxebdzexiarl

,lha `l oiicr eay rxd ,oky ,ef dric lawl el l` -äéäé àlà¤¨¦§¤
Búøeáâáe Bt÷úa àeä òøä ìL Búeîöòå Búeäî elàk åéðéòa§¥¨§¦¨§©§¤¨©§¨§¦§¨

¯ epnî Cìäå óìç àìå ,BzãìBúk éìàîOä ììça,"rx"d ¤¨¨©§¨¦§©§§Ÿ¨©§¨©¦¤
¯ Ba LnzLpL ,ïîfä CLîäa øúBé ÷fçúð äaøcàå ,äîeàî§¨§©§©¨¦§©¥¥§¤§¥©§©¤¦§©¥

,il`nyd "llg"ny "rx"aéðéðò øàLe äiúLe äìéëàa äaøä©§¥©£¦¨§¦¨§¨¦§§¥
¯ .äfä íìBòipiprl zindad ytpa zcnznd zeynzydd ¨©¤

,ezclezn raha `ed xy`n xzei dgek z` zwfgn ,dfdÎmlerd

wfgzn `edy ,yeg lk ly eraha df xac mi`ven ep`y itk

yxtn owfd epaxy ,ixd ,epcnl .ea zeynzydd iciÎlr ccgzne

envr z` wifgiy dpeekd - "ryxk jipira did" :`xnbd xn`n

ecnrny in s`e ."ipepia"l

aeh - dpeilr dbixcna

envr z` wifgdl el uegpe

z` wifgi m` ,oky ,"ipepia"l

aeygie "wicv"l envr

lha xak ely "rx"dy

z` wiqti - "aeh"l

ytpd mr ezngln

oi` oiicr m`ae ,zindad

lelr `ed "wicv" `ed

dbxcl ezbixcnn letil

."ipepia"n dhnly

zece` epcnl dzr cr

wqery ,wqr lra "ipepia"

dk`lna e` xgqna mb

lr meid lk ayei epi`e

oldl .dceard lre dxezd

- "ipepia" zece` cnlp

cinz oezpy ,"lde` ayei"

:dxezd wqra elekéî óàå§©¦
äbäéå Böôç 'ä úøBúaL¤§©¤§§¤§¤

ì äìéìå íîBé da¯ dîL ¨¨¨©§¨¦§¨
äçãpL ììk äçëBä Bæ ïéà¥¨¨§¨¤¦§¤
ìBëé àlà ,BîB÷nî òøä̈©¦§¤¨¨
Búeîöòå BúeänL úBéäì¦§¤¨§©§

¯,rxd lyBt÷úa àeä§¨§
ììça BîB÷îa Búøeáâáe¦§¨¦§¤¨¨

¯ ,éìàîOä,alay÷ø ©§¨¦©
äáLçî íäL ,åéLeálL¤§¨¤¥©£¨¨
Lôð ìL äNòîe øeac¦©£¤¤¤¤
,óebä éøáà øàLe íéãiäå ätäå çna íéLaìúî ïðéà ,úéîäaä©§¥¦¥¨¦§©§¦©Ÿ©§©¤§©¨©¦§¨¥§¥©

¯,xeq`y dn z` zeyrle xacl ,aeygläèéìL ïúpL 'ä éðtî¦§¥¤¨©§¦¨
úìLBî çnaL úéäìàä Lôð ïëìå .álä ìò çnì äìLîîe¤§¨¨©Ÿ©©©¥§¨¥¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©¤¤

ì äákøîe Leáì eéäiL ,ílk óebä éøáà ,"äpè÷ øéò"aìLäL ¨¦§©¨¥§¥©ª¨¤¦§§¤§¨¨¦§Ÿ¨
¯ äéLeáìziwl`d ytpd iyeal zylya miyeal eidi sebd ixa`y §¤¨

,dilr "akex"d iabl "dakxn"k mdl milha eidie,íäa eLaìúiL¤¦§©§¨¤
¯,sebd ixa`aúBöî â"éøz ìL äNòîe øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦©£¤¤©§©¦§

¯ .äøBzäziiyrle ,dxeza xeaicle daygnl xeywd lkay ,ixd ©¨
,sebd lr - d"awd ly ezxfra - ziwl`d ytpd zhley - zeevn

.zindad ytpd lr zepeilrd dciaeìL dúeîöòå dúeäî ìáà£¨¨¨§©§¨¤
dúeîöòå dúeäî ìò äìLîîe äèéìL dì ïéà ¯ úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦¥¨§¦¨¤§¨¨©¨¨§©§¨
àeä 'ä úáäàL äòLa íà ék ,éðBðéáa úéîäaä Lôð ìL¤¤¤©§¥¦§¥¦¦¦§¨¨¤©£©
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íéøîà éèå÷éì
ììçáù òøäù øçàî êà
äåàú úåàúäì åúãìåúë åô÷úá àåä éðåðéáá éìàîùä
àìå áåèä éáâì èåòéîá ìèáúð àìå æ"äåò éâåðòú ìëì
äìùîîå äèéìù åì ïéàù ÷ø ììë åîå÷îî äçãð
ïåéáà ïéîéì ãîåòä ä"á÷ä éðôî óåâä éøáàá èùôúäì
ì"æøàîë òùøë àø÷ð ïëì úéäìàä ùôðì øéàîå øæåòå
äéä äúà ÷éãö êì íéøîåà åìåë íìåòä ìë åìéôà
åîöò ÷éæçéù àìà ùîî òùø àìå òùøë êéðéòá
åáù òøäù íéøîåàù íìåòäì ïéîàäì àìå éðåðéáì
åéðéòá äéäé àìà ÷éãö úâøãî åæù áåèä éáâì ìèáúð
åúøåáâáå åô÷úá àåä òøä ìù åúåîöòå åúåäî åìàë
äîåàî åðîî êìäå óìç àìå åúãìåúë éìàîùä ììçá
äáøä åá ùîúùðù ïîæä êùîäá øúåé ÷æçúð äáøãàå
úøåúáù éî óàå æ"äåò éðééðò øàùå äéúùå äìéëàá
ììë äçëåä åæ ïéà äîùì äìéìå íîåé äá äâäéå åöôç 'ä
åúåîöòå åúåäîù úåéäì ìåëé àìà åîå÷îî òøä äçãðù
÷ø éìàîùä ììçá åîå÷îá åúøåáâáå åô÷úá àåä
ùôð ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù åéùåáìù
øàùå íéãéäå äôäå çåîá íéùáìúî ïðéà úéîäáä
ìò çåîì äìùîîå äèéìù ïúðù 'ä éðôî óåâä éøáà
äðè÷ øéòá úìùåî çåîáù úéäìàä ùôð ïëìå áìä
äéùåáì 'ùìùì äáëøîå ùåáì åéäéù íìåë óåâä éøáà
â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù íäá åùáìúéù
úéäìàä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìáà äøåúä úåöî
ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìò äìùîîå äèéìù äì ïéà
àåä 'ä úáäàù äòùá íà éë éðåðéáá úéîäáä
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יג.5. ב, אבות



סי zah d"k ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,íéðnæî íézòa Baì úelbúäa,calaälôzä úòLa Bîk §¦§©¦§¦¦§ª¨¦§¦§©©§¦¨
¯ .da àöBiëå"ipepia"d oezp ,mcewd wxta xkfpy itk ,f`y §©¥¨

ytpd ly "rx"d lr ritynd xac ,d"awdl zadlyÎadl zad`a

.ziwl`d ytpd ly "aeh"l lha didiy ,zindadúàæ íb óàå§©©Ÿ
¯ ,íòtä,aewpd onfa mb ©©©

zxabzn ziwl`d ytpdyk

,zindad ytpd lrdðéà¥¨
,ãáì äìLîîe äèéìL ÷ø©§¦¨¤§¨¨§©

¯lr zhley ziwl`d ytpd

oi` la` ,zindad ytpd

mvr lr drityn `id

,zindad ytpd ly dzedn

ixnbl lhazz dnvr `idy

,ziwl`d ytpd ipta

káéúëã6íàlî íàìe" : §¦§¦§Ÿ¦§Ÿ
¯ "õîàélr xn`p df weqt ¤¡¨

"dcear"ae ,eyre awri

oiay wa`nd lr fnex xacd

ytpl ziwl`d ytpd

"un`i" df ixd - zindad

"awri"y ,calawfgzn

enke ,"eyr" znerl cala

:z`f mixicbn l"f epinkgy

,ìôBð äæ í÷ äfLk"§¤¤¨¤¥
"'eë í÷ äfLëe7¯ ,,ixd §¤¤¨

"ipepia"a ziwl`d ytply

yidhily.zindad ytpd lr - cala ipnf ote`a z`f mbe - cala

ìò úøabúîe úönàúî úéäìàä LôpLøB÷îa ,úéîäaä Lôð ¤¤¤¨¡Ÿ¦¦§©¤¤¦§©¤¤©¤¤©§¥¦¦§
¯ ,äðéa àéäL úBøeábäzxitqy ,dlawd zxeza `aeny itk ©§¤¦¦¨

zxeabl xewndy ,ytpl qgia mb jk ."zexeab"d xewn `id "dpia"d

ly ezlecb z` oian `ed ea ,"dpia"d gek `ed ,ziwl`d ytpd

,d"awdäáäà ãéìBäìe ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä úlãâa ïðBaúäì§¦§¥¦§ª©¥¨§¦©£¨
¯ æàå ,BaìaL éðîéä ììça Là étLøk 'äì äfòytpdyk ©¨©§¦§¥¥¤¨¨©§¨¦¤§¦§¨

,d"awdl efk dwfge dielb dad`a dnvr z` z`han ziwl`d

¯ .éìàîOä ììçaL àøçà àøèñ àéôkúà"`xg` `xhq"d ¦§©§¨¦§¨¨¢¨¤§¨¨©§¨¦
,ziwl`d ytpd iciÎlr zhlype zttkp ,alay il`nyd llgay

¯ ìáà,"rx"d¯ ,÷écöa àlà ,éðBðéáa éøîâì ìhaúð àì £¨Ÿ¦§©¥§©§¥§¥¦¤¨§©¦
ytpd ly "aeh"l lilk zindad ytpd ly rxd lha cala "wicv"a

,ziwl`dBa øîàpL8¯ :,"wicv"aììç éaìå"9¯ ,"éaø÷aenewn ¤¤¡©§¦¦¨¨§¦§¦
,wix - "wicv"d ly eala rxdÎxvid ly¯ àeäå,"wicv"dñàBî §¥

¯ ,ñeànäå äàðOä úéìëúa BàðBNå òøawicv"a xacd jk ¨©§§§©§¦©¦§¨§©¦
,"xenb¯ ,äàðOä úéìëúa àlL Bàepi`y wicv"a xacd jk ¤Ÿ§©§¦©¦§¨
,"xenb¯ .ìéòì økæpkeli`e ,"wicv"l qgia `ed xen`d lk .i wxta ©¦§¨§¥

,"ipepia"a¯ àeä éðBðéáa ìáà,zindad eytp ly "rx"dìLî Cøc £¨§¥¦¤¤¨¨
¯ ,BúðMî øBòéìå øæçì ìBëiL ,ïLiL íãàkoi` ezpiy zrya §¨¨¤¨¥¤¨©£Ÿ§¥¦§¨

xxerzdl rbx lk lelr `ed la` ,milret mc`d ly eizegek

,milirte mixr miyrp eizegeke ezpiynïLék àeä éðBðéáa òøä Ck̈¨©§¥¦§¨¥
¯ éìàîOä ììça,alay ¤¨¨©§¨¦

lr `l mb rityn epi`e

edfe - ala de`z zexxerzd

òîL úàéø÷ úòLa¦§©§¦©§©
øòBa BalL ,älôúe§¦¨¤¦¥

¯ ,'ä úáäàarityn dfe §©£©
,zindad ytpd ly rxdy

.dpiya oezp eli`k didi

,mxa¯ Ck øçàåixg` §©©¨
,dltzd¯ ìBëé,"rx"d ¨

¯ .øBòéðå øæBç úBéäìo`k ¦§¥§¥
,xiaqdl owfd epax ligzn

xzei dpeilr dbxc zniiwy

oezp `edyk - "ipepia"alk

meidenk d"awdl dad`a

"rx"d okle ,dltzd zrya

eli`k "cinz" oezp eay

epl xaqei jka - dpiya

xnel dax did leki cvik

."ipepia" `edy envr lr

i`y epcnl oey`xd wxta

,zehyta xnel xyt`

m` ,oky ,zexiar zivgne zeevn zivgn ea yiy in `ed "ipepia"y

`ly drya ,"ipepia" `edy envra zerhl dax leki did cvik - ok

itl mb ,mxa ?dxez lehia ly dxiard elit` ea dzidxaqedy dn

rxl de`z eala minrtl dlery `l` ,llk zexiar oi` "ipepia"ly

xg`n ,"ipepia"l envr z` dax wifgd cvik ,oiadl dyw oiicr -

,`l` ?rxl de`z llk eala oi`y ahid rcie "wicv" did ixd `edy

dler `ly "ipepia"a ztqep dbixcn zniiwy ,oldl xaqeiy itk

eala.ahid xacd epl oaei - rxl de`z mrt s`äaø äéä ïëìå§¨¥¨¨©¨
¯ ,àñøbî déîet ÷éñt àìc óà ,éðBðéák Bîöò ÷éæçî`ly s` ©£¦©§§¥¦©§Ÿ¨¦¥¦¦§¨

,dxez ceniln eit wqtäöéôça ,äìéìå íîBé Böôç 'ä úøBúáe§©¤§¨¨¨§¨©£¦¨
úòLák äaø äáäàa 'äì ä÷÷BL Lôðå ä÷eLúe ä÷éLçå©£¦¨§¨§¤¤¥¨©§©£¨©¨§¦§©

¯ ,älôúe òîL úàéø÷"ipepia"d f` xxern ,xak xaqedy itke §¦©§©§¦¨
il`nyd llga "rx"a yibxn epi`y cr ,z"iydl dad` ekeza

y - dax .ealaymeid lkel dzid `le ,z"iydl dad` ea dxra

mrt s`,jk llba ,aeygl did leki - mlerd zee`zl zekiiy lk

meyn ,"ipepia"l envr z`¯ åéðéòa äîãðå,dax lyéðBðéák §¦§¤§¥¨§¥¦
¯ ,íBiä ìk ìltúnäzrya enk dbixcn dze`a meid lk oezpy ©¦§©¥¨©
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ì úåìâúäáäìôúä úòùá åîë íéðîåæî íéúòá åá

äìùîîå äèéìù ÷ø äðéà íòôä úàæ íâ óàå äá àöåéëå
ìôåð äæ í÷ äæùë õîàé íåàìî íåàìå áéúëãë ãáì
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äàðùä úéìëúá àìù åà ñåàéîäå äàðùä úéìëúá
ìåëéù ïùéù íãàë î"ã àåä éðåðéáá ìáà .ì"ðë
ììçá ïùéë àåä éðåðéáá òøä êë åúðùî øåòéìå øåæçì
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÷éæçî äáø äéä ïëìå .øåòéðå øæåç úåéäì ìåëé ë"çàå
'ä úøåúáå àñøéâî äéîåô ÷éñô àìã óà éðåðéáë åîöò
ùôðå ä÷åùúå ä÷éùçå äöéôçá äìéìå íîåé åöôç
äîãðå äìôúå ù"÷ úòùáë äáø äáäàá 'äì ä÷÷åù
éàåìä ì"æø øîàîëå íåéä ìë ììôúîä éðåðéáë åéðéòá
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כג.6. כה, ˘ËÈÏ"‡:7.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(אלו בתיבות מוסיף (וזה נופל הי' זה שלפני אף (השני) קם זה להיות קט,8."שיכול תהלים

˘ËÈÏ"‡:9.כב. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ש .. חלל בפ"א: (קצת) משמע (הוספת‡ÔÈ"כן יצה"ר מדרי'˘‰¯‚Âאח"כ‰·Â‡È¯לו למיעוטי הוא -

יותר ˘‰ÂÎÙנעלית Ì‰¯·‡„ופשטות ברכות ברש"י אבל למעליותא). - בקרבו חלל לבו אין ואז - דברכות ספ"ט בירוש' כדאיתא - ליצה"ר

הפי'". ב' - תהלים בפרש"י מת. - מענין - הירוש'



zahסב d"k ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

jxc zxceg `idy xg`n ,zn`d zcn oda mb zniiw - dlrnly

owfd epax .dly zn`d zcne dbixcn lky ixd - zebixcnd lk

`id dpezgzd dbixcndy ,o`k xn`py dnl xewn oldl `ian

:dpeilrd dbixcnd iabl "oi`k"¯ ,ïç éòãBéì òeãik]zxez ©¨©§§¥¥
,dlawdLàø úðéçaL¤§¦©Ÿ

úBâøãî ìL ïéçîeŸ¦¤©§¥
ähîì ïä úBðBzçz©§¥§©¨
éìâøå íéá÷ò úðéçaî¦§¦©£¥©¦§©§¥
,ïäî úBðBéìò úBâøãî©§¥¤§¥¤

ì"æø øîàîëe13éìâø" : §©£©©©©§¥
¯ :["ïlk ãâðk úBiçä,dbixcn lka zccnp ,zn`d zcny ,ixd ©©§¤¤ª¨

zceary ,jk m` ,oaen .zebxcd mleqa dnewne davnl m`zda

dbixcnl m`zda ,zizin` dcear `id "mipepia"dmdlys` ,

.zn` zcear z`xwp `id oi` "miwicv"d zbixcn iably

aehdÎxvid ly dnglnd zece` ,df wxta epcnly dnl xywda

x"enc` w"k xn`y dn ,siqedl ie`x ,"ipepia"a rxdÎxvide

ly oexg` zecreezda) `"hilyzeric izy :(`"kyz zpya gqt

dric :"yak mr a`f xbe" giynd zenil xywa `iapd ixaca

inr lr lyn wx md mixacdy zxaeq ('eke m"anxd) zg`

('eke o"anxd ,c"a`xd) dipy dric .l`xyi ipa licadle ,mlerd

ik ,zeigd oia xexyi melydy ,mheytk md mixacdy zxaeq

dpzyi - odly rahd

zeciqgd zxez .ixnbl

,dipyd drick zxaeq

mixacd z` xiaqd iaxde

f` xexyiy myk :jk

mdy dl` oia melyd

dl` oia cgeinae ,mc`d - d`ixad ly dzilkze dxwir

mi`xwpd l`xyi ipa ,"mc` miiexw mz` - mz` mc`" mi`xwpy

ytpd oia l`xyi ipaa xexyiy melyd iciÎlr ixd ."mc`"

gex z`e" f` miiewiy xg`n ,zindad ytpd oial ziwl`d

iwlg x`y lr mb xacd rityi - "ux`d on xiar` d`nehd

dpiigz zeigd mby cr .melyd xexyi mda mby ,d`ixad

.dipyd mr zg` melya
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úåðåúçú úåâøãî ìù ïéçåîå ùàø 'éçáù ç"éì òåãéë]
ïäî úåðåéìò úåâøãî éìâøå íééá÷ò 'éçáî äèîì ïä

:[ïìåë ãâðë úåéçä éìâø ì"æø øîàîëå
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א.13. יג, חגיגה

zah d"k ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"rx"d `linne ,meid lk elv` zelbzda `id dad`d - dltzd

de`zl mrt s` jiiy `ed oi`e ,dpiya oezp eli`k cinz `ed eay

,`idy efi`ì"æø øîàîëe10íBiä ìk íãà ìltúiL éàåìä" : §©£©©©©§©¤¦§©¥¨¨¨©
¯ :"Blk- "ipepia"l envr z` aeygl dax xak did leki `linn ª

"ipepia"a efk dbixcn

lltznd ipepia" z`xwpd

`ed meid lky ,"meid lk

zrya enk avn eze`a oezp

ixd ,miptÎlkÎlr .dltzd

ezbixcnl qgia xaqed

mby ,"ipepia" ly zillkd

dlbzn f`y ,ezltz zrya

ad`ik df oi` ,z"iydl ez

ytpd zexabzd m`

,zindad ytpd lr ziwl`d

ixg`y xacd okzi okle

ytpd aey xxerzz dltzd

oi` - jky oeikne ,zindad

iabl zizin`d dceard ef

,oky - "miwicv"d zbixcn

ly dbixcn `id "zn`"

epaxe ,zepzydÎi`e zecinz

zexnly ,oldl xiaqn owfd

ly mzad` zaygp ,z`f

"mipepia" xeza "mipepia"d

.zicinz dcearl ,zizin`l

,Bæ äáäà úcî ,äpäå§¦¥¦©©£¨
¯ úeøabúä éãé ìò älôzä úòLa ,íéðBðéáa äøeîàäzipnfd ¨£¨§¥¦¦§©©§¦¨©§¥¦§©§

,ly¯ ,'eë úéäìàä Lôpä,zindad ytpd lrúâøãî éaâì äpä ©¤¤¨¡Ÿ¦¦¥§©¥©§¥©
¯ Bæ äáäà úðéça ïéà ¯ Bzîàì úîàa 'ä éãáBò íé÷écvä©©¦¦§¥¤¡¤©£¦¥§¦©©£¨

,"mipepia"aúôìBçL øçàî ,ììk "úîà úãBáò" íLa úàø÷ð¦§¥§¥£©¡¤§¨¥©©¤¤¤
áéúëe ,älôzä øçà úøáBòå11ãòå ,ãòì ïBkz úîà úôN" : §¤¤©©©§¦¨§¦§©¡¤¦¨©§©

ì äòébøà."ø÷L ïBL¯meiw ea yiy xac lr wx lg "zn`" x`ezd ©§¦¨§¨¤
ze`ivn df oi` - cala ipnf `ed xacd ly eneiwyk eli`e ,icinz

ef dad`a yge yibxn "ipepia"dy xg`n ,eppipra mb jk .zizin`

- eala zelbzda ef dad` oi` dltzd ixg`e ,cala ezltz zrya

ly zizin`d zn`d zcna dpi` "ipepia"d ly ezceary ixd

;"miwicv"úàø÷ð ¯ íéðBðéaä úâøãî éaâì ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥§©¥©§¥©©¥¦¦§¥
¯ ,íälL Bzîàì úîàa "änz äãBáò","mipepia"d lyLéà £¨©¨¤¡¤©£¦¤¨¤¦
¯ ,íéðBðéaä úâøãîa Búâøãî éôk Léàzeniiwy epcnly itk ¦§¦©§¥¨§©§¥©©¥¦

."mipepia"a zepey zebxcíb íúlôúaL íúáäàa àøB÷ éðéøäå©£¥¦¥§©£¨¨¤¦§¦¨¨©
¯ ,"ãòì ïBkz úîà úôN" ¯ ïk`id "mipepia"d ly mzad` ¥§©¡¤¦¨©

zizin`zicinzedltzd zrya iehia icil d`a `idy zexnl

,oky ,calaúðéça øøBòìe øæçì úéäìàä íLôð çëáe ìéàBä¦§Ÿ©©§¨¨¡Ÿ¦©£Ÿ§¥§¦©
¯ ,íìBòì Bæ äáäà,ycgn¯ dúeøabúäa,ziwl`d ytpd ly ©£¨§¨§¦§©§¨

Lôð ìëì äéeàøä äðëä éãé ìò ,íBéa íBé écî älôzä úòLa¦§©©§¦¨¦¥§©§¥£¨¨¨§¨§¨¤¤

¯ .dúâøãîe dkøò éôk,xzei dpeilr dbixcna `idy ytp ,oky §¦¤§¨©§¥¨¨
,z"iydl dad` da xxerl ick jk lk dlecb dpkdl dwewf dpi`

lk lr .xzei dax dpkdl dwewf ,ytpa xzei dkenp dbixcn eli`e

zrya ,ekeza xxerl cinz `ed leki dni`zn dpkd ixg`l - mipt

.z"iydl dad` ,ezlitz

zicinz `id dad`dy ,ixd

z`vnp `id oky ,elv` mb

dxeva m` ,cinz ea

ote`a e` ,dlirtÎziyrn

el yi cinzy ,il`ivphet

ef dad` `iadl zlekid

- lirl xen`ke) ielb iehial

,"elek meid lk lltzdl"

el didzy ,leki "ipepia"

a zegtlgekdad`d ,

jyna ,dltz ly dbixcnde

.(meid lkyecwd epeylae

`"hily x"enc` w"k ly

:dxrdagka e` lreta"

ote`alekiyd`iadl

lretacinzl"pke)

."(elek meid lk lltzdl

xacd oerh oiicr ,mxa

iably okzi cvik :xaqd

"miwicv"d zbixcndpi`

,"zn`"l ef dcear zaygp

"mipepia" iabl eli`eok`

dilr - "zn`" ef m` :dxe`kl ?"zn`"l dcear dze` zaygp

jk zeidllkazcny ,"`ipz"a oldl exaqei mixacd - !zebixcnd

ly zinvrd dzedn z` z`han `id ,dbixcn lka zniiw "zn`"d

jk .dbixcn dze`l m`zda `id "zn`"d `linne ,dbixcn lk

cr xzeia dpeilrdn ,dlrnl zenlerd ly zebixcnd lka xacd

,jxr lk xzei zepezgzd zebixcnl oi`y xg`ne .xzeia dpezgzl

,`eti` ,cvik - zepeilrd zebixcnd iabl ,zeniiw opi` eli`ke

d`eeyda "zn`" `xwidl zepezgz zebixcn oze` zeleki

zcewp dl yi dbixcn lk :`ed xaqdd j` - ?zepeilrd zebixcnl

zn`ddly.dly jxrd itl ,ìL Búcî àéä úîà úcî ,äpä ék¦¦¥¦©¡¤¦¦¨¤
¯ ,á÷òéaezky enk12,"awril zn` ozz" :ïBëézä çéøa" :àø÷pä ©£Ÿ©¦§¨¨¦©©¦

¯ "äöwä ìà äöwä ïî çéøánä:zeipgexa xnelkíeøî ©©§¦©¦©¨¤¤©¨¤¥
¯ ,ïébøc ìk óBñ ãò úBâøãîe úBìònä,zebixcnd lk seq cr ©©£©§¥©¨©§¦

¯ ,úéòöîàä äc÷ð CBz çéøáî äâøãîe äìòî ìëáedze` ly §¨©£¨©§¥¨©§¦©§ª¨¨¤§¨¦
,dbixcn¯ .dlL úîà úcî úðéçáe úc÷ð àéäLlky dgkede ¤¦§ª©§¦©¦©¡¤¤¨

zn`d zcn ,dl yi dbixcndly:éìa äìçð" àéä úîà úcîe¦©¡¤¦©£¨§¦
úBìòî ìëå ,úBìònä íeø ãò äìòîì øeòL dì ïéàå ,"íéøöî§¨¦§¥¨¦§©§¨©©©£§¨©£
äìòîlL úBâøãîe úBìòî éaâì ïéàk íä ähîlL úBâøãîe©§¥¤§©¨¥§©¦§©¥©£©§¥¤§©§¨

¯ ïäîzebixcnd iabl oi`k od dhnly zebixcndy ,z`f zexnle ¥¤
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åæ äáäà úãî äðäå :åìåë íåéä ìë íãà ììôúéù
ùôðä úåøáâúä é"ò äìôúä úòùá íéðåðéáá äøåîàä
úîàá 'ä éãáåò íé÷éãöä úâøãî éáâì äðä 'åë úéäìàä
úîà úãåáò íùá úàø÷ð åæ äáäà 'éçá ïéà åúéîàì
áéúëå äìôúä øçà úøáåòå úôìåçù øçàî ììë
ë"ôòàå ø÷ù ïåùì äòéâøà ãòå ãòì ïåëú úîà úôù
úîàá äîú äãåáò úàø÷ð íéðåðéáä úâøãî éáâì
úâøãîá åúâøãî éôë ùéà ùéà íäìù åúéîàì
úôù ë"â íúìôúáù íúáäàá àøå÷ éðéøäå íéðåðéáä
øåæçì úéäìàä íùôð çëáå ìéàåä ãòì ïåëú úîà
úòùá äúåøáâúäá íìåòì åæ äáäà 'éçá øøåòìå
éôë ùôð ìëì äéåàøä äðëä é"ò íåéá íåé éãî äìôúä
á÷òé ìù åúãî àéä úîà úãî äðä éë 'úâøãîå äëøò

çéøáîä ïåëéúä çéøá àø÷ðäíåøî äö÷ä ìà äö÷ä ïî
äâøãîå äìòî ìëáå ïéâøã ìë óåñ ãò úåâøãîå úåìòîä
úãî 'éçáå úãå÷ð àéäù úéòöîàä äãå÷ð êåú çéøáî
äì ïéàå íéøöî éìá äìçð àéä úîà úãîå äìù úîà
úåâøãîå úåìòî ìëå úåìòîä íåø ãò äìòîì øåòéù
ïäî äìòîìù úåâøãîå úåìòî éáâì ïéàë íä äèîìù
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א.10. כא, יט.11.ברכות יב, כ.12.משלי ז, מיכה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc migaf(oey`x meil)

åz`íLàäå úàhçämb aixwdl yiìíLeze` zxtkàèç §©©¨§¨¨¨§¥¥§
a md eliayay.mi`
,éñBé éaø øîàBaìa äéä àlL éî óàaixwdlììkî ãçà íL ¨©©¦¥©¦¤Ÿ¨¨§¦§¥¤¨¦¨

mixac dyy,elàgafd ,mzqa aixwd `l`.øLkmeynàeäL ¥¨¥¤
ïéc úéa éàðzxikfdl `le ,mzqa oaxwd z` hegyl epwizy , §©¥¦

,enyl eze` mihgeyyxn`ie xg` oaxw `edy xeaqie drhi `ny
odkd ok xn`i m`e .ea etilgn `edy oaxw eze` myl ehgeyy

,enyl eaygi milrady elit`e ,gafd lqti aixwndLixdïéà ¤¥
,ãáBòä øçà àlà úëìBä äáLçnädliren milrad zaygn oi`e ©©£¨¨¤¤¤¨©©¨¥

.melk

àøîâ
:epizpyn oicl xewn `xnbd d`ian,áø øîà äãeäé áø øîàxewn ¨©©§¨¨©©

dler zyxta xn`py dnn `ed epizpyn oic(h ` `xwie)dX` dlr'Ÿ¨¦¥
' .''dl gFgip gix'äìBòdaixwdl yiy cnll `aì,äìBò íL ¥©¦©©¨§¥¨

eé÷etàìdaxwy dlerì,íéîìL íLàìc.efk daygna dpaixwi §©¥§¥§¨¦§Ÿ
'äMà'daixwdl yiy cnll `aì,íéMà íLeàáák é÷etàì,àìc ¦¥§¥¦¦§©¥§¨¨§Ÿ

gafnd y` dplk`zy zpn lr `l` ,ilv dzeyrl zpn lr dpaixwi
.ixnbl
'çéø'dlerd z` aixwdl yiy ,cnll `aìíLdlrzyçéølr ¥©§¥¥©

e ,gafndàìc ïìòäå ïàìvL íéøáà é÷etàìlr dpaixwi `ly ± §©¥¥¨¦¤§¨¨§¤¡¨§Ÿ
wxe gafnd iab lry mivrd zkxrnl uegn dligz dzelvl zpn
iab lr gix dlrn dpi` dfk ote`a oky ,dilr dzelrdl jk xg`

enke .gafnd,áø øîà äãeäé áø øîàcïàìvL íéøáàuegn §¨©©§¨¨©©¥¨¦¤§¨¨
dkxrnlåjk xg`ïìòä,dilríeMî ïäa ïéàoic meiwçéøxn`py §¤¡¨¥¨¤¦¥©
.dlera
'çBçéð'daixwdl yiy ,cnll `aìçeø úçðä íLjexa yecwd iptl ¦©§¥£¨©©

.eiptln gex zgp yi epevx dyrpy jkay ,dlerd lr deivy `ed
''äì'dlerd z` aixwdl yiy ,cnll `aìäéäå øîàL éî íL ©§¥¦¤¨©§¨¨

.íìBòä̈¨

zxnin z` `xnbd d`ianixacn eilr dywne ,dnyl `ly oica ax
:epizpyna iqei iax,áø øîà äãeäé áø øîàì dèçML úàhçíL ¨©©§¨¨©©©¨¤§¨¨§¥

äìBò`id ixd,äìeñtlirl dpyna x`ean oky(.a)z`hgy ¨§¨
dhgyp m` la` .dleqt xg` gaf myl dhgypyìïéleç íL`id §¥¦

.äøLk§¥¨
,øæòìà éaø øîàáøc àîòè éàî,oileg myl z`hg xiyknd ¨©©¦¤§¨¨©©£¨§©

xn`py meyn(eh ak `xwie),'ìàøNé éða éLã÷ úà eìlçé àìå'o`kne §Ÿ§©§¤¨§¥§¥¦§¨¥
`weecyå ,íéLã÷ ïéìlçî íéLã÷mle`.íéLã÷ ïéìlçî ïéleç ïéà ¨¨¦§©§¦¨¨¦§¥¦§©§¦¨¨¦

xg` xac myl daygn meyy ,`id 'ellgi `le' zernyn oky
miycw zllgn dpi` miycw epi`yxn`p `l dnyl `ly leqte ,

cala mixg` miycw myl daygna `l`.
äaø áéúî,epizpyna epipy `ld ,ax ixac lr,éñBé éaø øîà'óà ¥¦©¨¨©©¦¥©

ì Baìa äéä àlL éî,øLk elà ìkî ãçà íLúéa éàðz àeäL ¦¤Ÿ¨¨§¦§¥¤¨¦¨¥¨¥¤§©¥
.'ïéc,iqei iax ixacn rnyneàîòèwx `ed dxyk mzqa dhigyy ¦©£¨

meynBaìa äéä àlLdaygn mey,ììkàäm`Baìa äéähegyl ¤Ÿ¨¨§¦§¨¨¨¨§¦
oaxwd z`ì,ïéleç íL`ed ixd,ìeñtxiyknd ax ixack `le §¥¦¨

.oileg myl z`hg
ééaà déì øîà,daxlàîìce mzqa hgy m`äéä àìmey eala ¨©¥©©¥¦§¨Ÿ¨¨

daygn,ììkoaxwdå øLks`ävøî,milralàäm`Baìa äéä §¨¨¥§§©¤¨¨¨§¦
ehgeylì,ïéleç íL`ed ixdå øLkmle`ävøî Bðéàs`e .milral §¥¦¨¥§¥§©¤

oiprl `l` epi` ,dxiyk `idy oileg myl z`hga ax xn`y dn
.daeg myl dler dpi` mewn lkn j` ,dzexyk mvr

:miycwa epyiy sqep leqt `xnbd d`ian,øæòìà éaø øîàúàhç ¨©©¦¤§¨¨©¨
ì dèçML,ïéleç íL`id ixd.äøLkdhgy m` la`ïéleç íeMî ¤§¨¨§¥¦§¥¨¦¦

`id ixd ,oileg znda `idy zerha xaqy -.äìeñtepi` m` oky §¨
wqrzn `ed ezaygn cvny `vnp ,miycw znda `id efy rcei
xn`py 'wqrzn' leqt `ed dfe ,miycwa wqer epi`e mixg` mixaca

.miycwa
zyxtn`edy ,df leqt mrha `xnbddépéî àòáãk[l`yy itk-] §¦§¨¦¥

,àðeä áøî ìàeîL§¥¥©¨
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סג zah d"k ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

jxc zxceg `idy xg`n ,zn`d zcn oda mb zniiw - dlrnly

owfd epax .dly zn`d zcne dbixcn lky ixd - zebixcnd lk

`id dpezgzd dbixcndy ,o`k xn`py dnl xewn oldl `ian

:dpeilrd dbixcnd iabl "oi`k"¯ ,ïç éòãBéì òeãik]zxez ©¨©§§¥¥
,dlawdLàø úðéçaL¤§¦©Ÿ

úBâøãî ìL ïéçîeŸ¦¤©§¥
ähîì ïä úBðBzçz©§¥§©¨
éìâøå íéá÷ò úðéçaî¦§¦©£¥©¦§©§¥
,ïäî úBðBéìò úBâøãî©§¥¤§¥¤

ì"æø øîàîëe13éìâø" : §©£©©©©§¥
¯ :["ïlk ãâðk úBiçä,dbixcn lka zccnp ,zn`d zcny ,ixd ©©§¤¤ª¨

zceary ,jk m` ,oaen .zebxcd mleqa dnewne davnl m`zda

dbixcnl m`zda ,zizin` dcear `id "mipepia"dmdlys` ,

.zn` zcear z`xwp `id oi` "miwicv"d zbixcn iably

aehdÎxvid ly dnglnd zece` ,df wxta epcnly dnl xywda

x"enc` w"k xn`y dn ,siqedl ie`x ,"ipepia"a rxdÎxvide

ly oexg` zecreezda) `"hilyzeric izy :(`"kyz zpya gqt

dric :"yak mr a`f xbe" giynd zenil xywa `iapd ixaca

inr lr lyn wx md mixacdy zxaeq ('eke m"anxd) zg`

('eke o"anxd ,c"a`xd) dipy dric .l`xyi ipa licadle ,mlerd

ik ,zeigd oia xexyi melydy ,mheytk md mixacdy zxaeq

dpzyi - odly rahd

zeciqgd zxez .ixnbl

,dipyd drick zxaeq

mixacd z` xiaqd iaxde

f` xexyiy myk :jk

mdy dl` oia melyd

dl` oia cgeinae ,mc`d - d`ixad ly dzilkze dxwir

mi`xwpd l`xyi ipa ,"mc` miiexw mz` - mz` mc`" mi`xwpy

ytpd oia l`xyi ipaa xexyiy melyd iciÎlr ixd ."mc`"

gex z`e" f` miiewiy xg`n ,zindad ytpd oial ziwl`d

iwlg x`y lr mb xacd rityi - "ux`d on xiar` d`nehd

dpiigz zeigd mby cr .melyd xexyi mda mby ,d`ixad

.dipyd mr zg` melya
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íéøîà éèå÷éì
úåðåúçú úåâøãî ìù ïéçåîå ùàø 'éçáù ç"éì òåãéë]
ïäî úåðåéìò úåâøãî éìâøå íééá÷ò 'éçáî äèîì ïä

:[ïìåë ãâðë úåéçä éìâø ì"æø øîàîëå

1
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א.13. יג, חגיגה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc migaf(oey`x meil)

åz`íLàäå úàhçämb aixwdl yiìíLeze` zxtkàèç §©©¨§¨¨¨§¥¥§
a md eliayay.mi`
,éñBé éaø øîàBaìa äéä àlL éî óàaixwdlììkî ãçà íL ¨©©¦¥©¦¤Ÿ¨¨§¦§¥¤¨¦¨

mixac dyy,elàgafd ,mzqa aixwd `l`.øLkmeynàeäL ¥¨¥¤
ïéc úéa éàðzxikfdl `le ,mzqa oaxwd z` hegyl epwizy , §©¥¦

,enyl eze` mihgeyyxn`ie xg` oaxw `edy xeaqie drhi `ny
odkd ok xn`i m`e .ea etilgn `edy oaxw eze` myl ehgeyy

,enyl eaygi milrady elit`e ,gafd lqti aixwndLixdïéà ¤¥
,ãáBòä øçà àlà úëìBä äáLçnädliren milrad zaygn oi`e ©©£¨¨¤¤¤¨©©¨¥

.melk

àøîâ
:epizpyn oicl xewn `xnbd d`ian,áø øîà äãeäé áø øîàxewn ¨©©§¨¨©©

dler zyxta xn`py dnn `ed epizpyn oic(h ` `xwie)dX` dlr'Ÿ¨¦¥
' .''dl gFgip gix'äìBòdaixwdl yiy cnll `aì,äìBò íL ¥©¦©©¨§¥¨

eé÷etàìdaxwy dlerì,íéîìL íLàìc.efk daygna dpaixwi §©¥§¥§¨¦§Ÿ
'äMà'daixwdl yiy cnll `aì,íéMà íLeàáák é÷etàì,àìc ¦¥§¥¦¦§©¥§¨¨§Ÿ

gafnd y` dplk`zy zpn lr `l` ,ilv dzeyrl zpn lr dpaixwi
.ixnbl
'çéø'dlerd z` aixwdl yiy ,cnll `aìíLdlrzyçéølr ¥©§¥¥©

e ,gafndàìc ïìòäå ïàìvL íéøáà é÷etàìlr dpaixwi `ly ± §©¥¥¨¦¤§¨¨§¤¡¨§Ÿ
wxe gafnd iab lry mivrd zkxrnl uegn dligz dzelvl zpn
iab lr gix dlrn dpi` dfk ote`a oky ,dilr dzelrdl jk xg`

enke .gafnd,áø øîà äãeäé áø øîàcïàìvL íéøáàuegn §¨©©§¨¨©©¥¨¦¤§¨¨
dkxrnlåjk xg`ïìòä,dilríeMî ïäa ïéàoic meiwçéøxn`py §¤¡¨¥¨¤¦¥©
.dlera
'çBçéð'daixwdl yiy ,cnll `aìçeø úçðä íLjexa yecwd iptl ¦©§¥£¨©©

.eiptln gex zgp yi epevx dyrpy jkay ,dlerd lr deivy `ed
''äì'dlerd z` aixwdl yiy ,cnll `aìäéäå øîàL éî íL ©§¥¦¤¨©§¨¨

.íìBòä̈¨

zxnin z` `xnbd d`ianixacn eilr dywne ,dnyl `ly oica ax
:epizpyna iqei iax,áø øîà äãeäé áø øîàì dèçML úàhçíL ¨©©§¨¨©©©¨¤§¨¨§¥

äìBò`id ixd,äìeñtlirl dpyna x`ean oky(.a)z`hgy ¨§¨
dhgyp m` la` .dleqt xg` gaf myl dhgypyìïéleç íL`id §¥¦

.äøLk§¥¨
,øæòìà éaø øîàáøc àîòè éàî,oileg myl z`hg xiyknd ¨©©¦¤§¨¨©©£¨§©

xn`py meyn(eh ak `xwie),'ìàøNé éða éLã÷ úà eìlçé àìå'o`kne §Ÿ§©§¤¨§¥§¥¦§¨¥
`weecyå ,íéLã÷ ïéìlçî íéLã÷mle`.íéLã÷ ïéìlçî ïéleç ïéà ¨¨¦§©§¦¨¨¦§¥¦§©§¦¨¨¦

xg` xac myl daygn meyy ,`id 'ellgi `le' zernyn oky
miycw zllgn dpi` miycw epi`yxn`p `l dnyl `ly leqte ,

cala mixg` miycw myl daygna `l`.
äaø áéúî,epizpyna epipy `ld ,ax ixac lr,éñBé éaø øîà'óà ¥¦©¨¨©©¦¥©

ì Baìa äéä àlL éî,øLk elà ìkî ãçà íLúéa éàðz àeäL ¦¤Ÿ¨¨§¦§¥¤¨¦¨¥¨¥¤§©¥
.'ïéc,iqei iax ixacn rnyneàîòèwx `ed dxyk mzqa dhigyy ¦©£¨

meynBaìa äéä àlLdaygn mey,ììkàäm`Baìa äéähegyl ¤Ÿ¨¨§¦§¨¨¨¨§¦
oaxwd z`ì,ïéleç íL`ed ixd,ìeñtxiyknd ax ixack `le §¥¦¨

.oileg myl z`hg
ééaà déì øîà,daxlàîìce mzqa hgy m`äéä àìmey eala ¨©¥©©¥¦§¨Ÿ¨¨

daygn,ììkoaxwdå øLks`ävøî,milralàäm`Baìa äéä §¨¨¥§§©¤¨¨¨§¦
ehgeylì,ïéleç íL`ed ixdå øLkmle`ävøî Bðéàs`e .milral §¥¦¨¥§¥§©¤

oiprl `l` epi` ,dxiyk `idy oileg myl z`hga ax xn`y dn
.daeg myl dler dpi` mewn lkn j` ,dzexyk mvr

:miycwa epyiy sqep leqt `xnbd d`ian,øæòìà éaø øîàúàhç ¨©©¦¤§¨¨©¨
ì dèçML,ïéleç íL`id ixd.äøLkdhgy m` la`ïéleç íeMî ¤§¨¨§¥¦§¥¨¦¦

`id ixd ,oileg znda `idy zerha xaqy -.äìeñtepi` m` oky §¨
wqrzn `ed ezaygn cvny `vnp ,miycw znda `id efy rcei
xn`py 'wqrzn' leqt `ed dfe ,miycwa wqer epi`e mixg` mixaca

.miycwa
zyxtn`edy ,df leqt mrha `xnbddépéî àòáãk[l`yy itk-] §¦§¨¦¥

,àðeä áøî ìàeîL§¥¥©¨
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המשך ביאור למס' זבחים ליום ראשון עמ' ב 



היום יום . . . סד

ה'תש"גיט טבתיום ראשון

חומש: שמות, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: פרק יב. והבינוני . . . 32 כל ימיו.

ביי חסידי חב"ד איז מקובל מדור דור, דעם אלטען רבי'ס א תקנה, אז אלע טָאג זָאל 
מען לערנען א פרשה חומש מיט פירש"י פון דער ווָאך סדרה. אזוי הָאבען זיך אויך נוהג 

געווען די רביים נשיאי חסידי חב"ד.

ׁש  ה ֻחּמָ ָרׁשָ ל יֹום ִיְלְמדּו ּפָ ּכָ ֵקן, ׁשֶ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ָנתֹו ׁשֶ ּקָ ֶלת ִמּדֹור ּדֹור ּתַ "ד ְמֻקּבֶ ֵאֶצל ֲחִסיֵדי ַחּבַ
"ד. יֵאי ֲחִסיֵדי ַחּבַ ם ָנֲהגּו ָהַאְדמֹו"ִרים ְנׂשִ ְך ּגַ בּוַע. ּכָ ת ַהּשָׁ ָרׁשַ "י ִמּפָ רּוׁש ַרׁשִ ִעם ּפֵ

ה'תש"גכ טבתיום שני

חומש: שמות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך מהות . . . 32 ותענוגיו.

דער מיטעלער רבי הָאט געענטפרעט איינעם אויף א יחידות: אז איינער רעדט מיט 
דעם אנדערען בעניני עבודה און זיי לערנען צוזאמען, איז דָאס צוויי נפש האלקית אויף 

איין נפש הטבעית.

ה',  ֲעבֹוַדת  ִעְנְיֵני  ּבְ זּוָלתֹו  ִעם  ְמׂשֹוֵחַח  ֶאָחד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ יִחידּות:  ּבִ ְלֶאָחד  ָעָנה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ְבִעית' ַאַחת. י 'ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִקית' ֶנֶגד 'ֶנֶפׁש ַהּטִ ּתֵ ְולֹוְמִדים ַיַחד – ֲהֵרי ֶזה ׁשְ

ה'תש"גכא טבתיום שלישי

חומש: שמות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: רק מפני . . . יז התורה כנ"ל.

)כ"ק אדמו"ר שליט"א פגע בנושא דליים מלאים מים. ויאמר:( אז מ'באגעגענט וואסער 
זָאגט דער בעש"ט: אז מ'בַאגעגענט וואסער זָאל מען זָאגען, אז דער בעל שם זָאגט, ַאז 

דָאס איז א סימן ברכה.

ְמֵלִאים  ָלִיים  ּדְ א  נֹוׂשֵ ַגׁש  ּפָ ֵעֶדן[  ָמתֹו  ִנְשׁ ְמהֹוַרַיי"צ  ]=ַאְדמֹו"ר   ִליָט"א  ׁשְ ַאְדמֹו"ר  ת  ְקֻדּשַׁ בֹוד  )ּכְ
ם אֹוֵמר  ַעל ׁשֵ ַהּבַ ּיֹאְמרּו ׁשֶ ים ַמִים ׁשֶ ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ם טֹוב: ּכְ ַעל ׁשֵ ים ַמִים אֹוֵמר ַהּבַ ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ַמִים. ַוּיֹאַמר:( ּכְ

ָרָכה. הּו ִסיָמן ּבְ ּזֶ ׁשֶ
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סה היום יום . . . 

ה'תש"גכב טבתיום רביעי

חומש: שמות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ואעפ"כ . . . 34 תפלה כו'.

הכרזת אאמו"ר באחת ההתועדות: ָאט אזוי ווי הנחת תפילין בכל יום איז א מצוה 
דאורייתא אויף יעדען אידען, ָאהן א חילוק צי א גדול בתורה, צי א איש פשוט, אזוי 
איז א חוב גמור אויף יעדען אידען צו טרַאכטען יעדען טָאג א האלבע שעה וועגען דעם 
חנוך פון קינדער, און טָאן אלץ, ווָאס עס איז בכוחו צו טָאן און יתר מכפי כחו, זעהן 

פועל זיין ביי די קינדער, ַאז זיי זָאלען געהן אין דעם דרך ווָאס מען איז זיי מדריך.

ָכל  ין ּבְ ִפּלִ ֲהָנַחת ּתְ ם ׁשֶ ׁשֵ ִדּיּוק ּכְ ַאַחת ַהִהְתַוֲעדּויֹות: ּבְ "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ ַהְכָרַזת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ׁשּוט,  ּתֹוָרה, אֹו ִאיׁש ּפָ דֹול ּבַ ל ִאם הּוא ּגָ ִלי ֶהְבּדֵ ל ְיהּוִדי, ִמּבְ אֹוַרְייָתא ַעל ּכָ יֹום ִהיא ִמְצָוה ּדְ
ָעה אֹודֹות ִחּנּוְך ַהְיָלִדים, ְוַלֲעׂשֹות ַהּכֹל, ַמה  ל יֹום ֲחִצי ׁשָ ל ְיהּוִדי ַלֲחׁשֹב ּכָ מּור ַעל ּכָ ְך חֹוב ּגָ ּכָ

ּה ַמְדִריִכים אֹוָתם. ּבָ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ְלכּו ּבַ ּיֵ ִפי ּכֹחֹו, ִלְדֹאג ִלְפֹעל ַעל ְיָלָדיו ׁשֶ ֹכחֹו ַלֲעׂשֹות, ְויֹוֵתר ִמּכְ ּבְ ּשֶׁ

ה'תש"גכג טבתיום חמישי

חומש: שמות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: רק שלזה . . . עם אחיו.

ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש  י  "ּכִ יּוָבן":  ל  ְמׁשָ "ְוַהּנִ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ה"  ּפֶ ם  ׂשָ ְתִחיל "ִמי  ַהּמַ ּבּור  ּדִ "ּתֹוָרה אֹור" 
ַמֲעָלה", ָצִריְך ִלְהיֹות "ְוֵכן ֵיׁש ַמֲעָלה".

ב ְוִלְפֹקַח  ַח ֶאת ַהּלֵ ִתיָחה[ ִלְפּתֹ ְנעּול' ]=ָיִדית ַהּפְ ת ַהּמַ ּפַ ע. ָהֲאָנָחה ִהיא ַרק 'ּכַ ׁשַ ֲאָנחֹות ְלַבד ֹלא ִנּוָ ּבַ
ר יּוַכל ִלְפֹעל  ֲאׁשֶ ר ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל, ִאיׁש ִאיׁש ּבַ ִחּבּוק ָיַדִים, ַרק ְלַסּדֵ ֶבת ּבְ ּלֹא ָלׁשֶ ֶאת ָהֵעיַנִים ׁשֶ
ְנאּומֹו ְוֶזה  ְכָתבֹו ְוֶזה ּבִ ְצוֹות, ֶזה ּבִ ִמיַרת ַהּמִ ַצת ַהּתֹוָרה ּוׁשְ ַתֲעמּוָלה ְלִחּזּוק ַהּתֹוָרה ַהְרּבָ ְוַלֲעׂשֹות ּבְ

ַכְסּפֹו. ּבְ

ה'תש"גכד טבתיום ששי

חומש: שמות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: יג. ובזה . . . החשך כנ"ל.

הסתלקות אדמו"ר הזקן בכפר פיענא במוצאי ש"ק פ' שמות תקע"ג. ומ"כ בעיר האדיץ.
אאזמו"ר שאל את הצ"צ: ווָאס הָאט דער זיידע געווָאלט מיט דרכי החסידות, און 
ווָאס הָאט ער געווָאלט מיט חסידות. ויענהו הצ"צ: דרכי החסידות איז, אז אלע חסידים 
זָאלען זיין ווי איין משפחה ע"פ התורה באהבה. חסידות איז חיות. אריינטרָאגען א חיות 
און באלייכטען אלץ, אויך דעם לא טוב, מען זָאל וויסען פון דעם אייגענעם רע ווי ער 

איז, אויף מתקן זיין עס.

בֹוד  מֹות תקע"ג. ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ת ׁשְ ָרׁשַ ת ֹקֶדׁש ּפָ ּבַ מֹוָצֵאי ׁשַ יֶעָנא ּבְ ְכַפר ּפְ ֵקן ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּלְ ִהְסּתַ
ִעיר הַאִדיץ. ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבָ

ָבא  ַהּסָ ל  ַמח ֶצֶדק": ֶמה ָהְיָתה ַמְטָרתֹו ׁשֶ ַאל ֶאת ַה"ּצֶ ׁשָ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ֲאֹדִני ָאִבי 
ל  ּכָ ְרֵכי ַהֲחִסידּות' ֵהן – ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": 'ּדַ ֲעֵנהּו ַה"ּצֶ ֲחִסידּות? ַוּיַ 'ַדְרֵכי ַהֲחִסידּות', ּוֶמה ָהְיָתה ַמְטָרתֹו ּבַ ּבְ
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ה'תשע"א טבת י"ט ראשון יום לבייש אסור כוונה בלי גם

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰ä÷éfäå äøáòL Là¥¤¨§¨§¦¦¨

Béetøáe BzáLáe åé÷æða áiç øéòánä éøä ¯ Ba äìáçå íãàä úà¤¨¨¨§¨§¨£¥©©§¦©¨¦§¨¨§¦§§¦

.Bãéa B÷éfä elàk ,BzLááe Bøòöáe§©£§¨§§¦¦¦§¨

א)בגמרא כג, משום(ב"ק 'אשו הסובר יוחנן ר' שלדעת נאמר

רש"י ופירש דברים בארבעה חייב המבעיר לחייבו)חציו', (ד"ה

התכוון אם ורק ושבת, ריפוי צער, נזק, הם: התשלומים שארבעת

כי לפושע נחשב האש מבעיר כי 'בושת', גם לשלם חייב לבייש

ולכן מצויה, ברוח תתפשט שהאש בדעתו להעלות צריך היה

לבייש. התכוין לא הרי אבל התשלומים, בארבעת חייב

האש מבעיר את המחייב שהרמב"ם לומר צריך זה ולפי

צער, בושת, – דברים בארבעה מחייב יוחנן שר' יפרש ב'בושת'

- ושבת חציו'sqepaריפוי משום ש'אשו מאחר כי 'נזק', לחיוב

המזיק כממון ולא דברים בחמישה החייב המזיק כאדם נידון

משום 'אשו הסובר לקיש, ריש כדעת שלא בלבד, בנזק החייב

בנזק רק מחייב י"א)ממונו' ס"ק סתי"ח חו"מ .(ב"ח

המבעיר את הרמב"ם מחייב מדוע להבין: צריך ועדיין

אם רק בושת משלם המזיק לדעתו גם והרי 'בושת', בתשלום

שכתב כמו לבייש, פ"אהתכוין ומזיק חובל מןהי"ב)(הל' שנפל "מי :

מן ופטור דברים בארבעה חייב והזיק, מצויה ברוח הגג

אין אבל פשיעה היא מצויה ברוח הגג מן נפילה כי הבושת",

ולבייש? להזיק כוונה בה

לחלק: ויש

האדם, של רצונו נגד היא מצויה) ברוח (אף הגג מן נפילה

נחשב התפשטותה את מונע ואינו מצויה ברוח אש המבעיר אבל

בבושת וחייב מסויימת), במידה (לפחות חו"מל'מתכוון' (פרישה

.שם)

ה'תשע"א טבת כ' שני יום לזריקה זריקה בין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰·È�‚ ˙ÂÎÏ‰úaLa äëàìî úéOòð íàå§¦©£¥§¨¨§©¨

àlL ïBâk ?ãöék .äMîçå äòaøà éîeìLzî øeèt ¯ äøéënä úòa§¥©§¦¨¨¦©§¥©§¨¨©£¦¨¥©§¤Ÿ

.ç÷Blä øöça çeðzL ãò Bì äð÷ä¦§¨©¤¨©©£©©¥©

מתשלומי פטור המכירה או הטביחה מעשה על מיתה החייב

הוצאה איסור זו, ובהלכה מיניה'. בדרבה ליה 'קם משום ממון

אך השניה, ברשות נח החפץ אם רק הוא בשבת לרשות מרשות

הממון חיוב נמצא באויר, עודנו כשהחפץ חלה המכירה אם

מממון פטור ולכן פוטרתו. המיתה ואין המיתה לאיסור קודם

נחו השה או שהשור לאחר רק תחול שהמכירה התנו אם רק

מיתה. התחייב ואז הקונה ברשות

לעיל מדוע כן, אם תמוה: הרמב"ם(ה"ב)ולכאורה פסק

מלשלם, פטור בהליכתו בגד וקרע בשבת אמות ד' חץ שהזורק

והרי בשבת, אמות ד' העברת על מיתה מתחייב שבזריקה כיון

רק הוא השבת איסור ואילו באויר כשהחץ היא הבגד קריעת

הנחתו? בעת

לחלק: ויש

ולכן לרשות, מרשות החפץ מקום בשינוי נעוץ הוצאה איסור

כניסת ואילו השניה, ברשות ההנחה לאחר רק נקבע החיוב

אינה ולכן החיוב, מגורמי אינה שנח קודם החצר לאויר החפץ

אמות ד' בהעברת אך ההנחה. בעת שחל ממון מחיוב פוטרת

האמות מד' חלק וכל ברה"ר החפץ הנעת בעצם הוא האיסור

כך בתוך שחל ממון מחיוב פוטר הוא ולכן החיוב, מגורמי הוא

הגר"ח בשם ה"ב לעיל האזל .מבריסק)(אבן

אחר: באופן מחלקים ויש

מהקריעה, מתחיל אכן הממון חיוב חץ, ידי על בגד בקריעת

הח מזריקת נובע הוא מיתהאך מחייב הזריקה ומעשה ומאחר ץ,

המכירה על הממון חיוב ואילו הממון, מחיוב פוטר הוא הרי

לרשות המוכר ידי על השה או השור הכנסת בפעולת קשור אינו

ונמצא אחר ידי על לחצר יגיע אם גם תחול והמכירה הקונה,

כן אם אלא הממון לחיוב שבת חיוב בין משותף מכנה שאין

ההנחה בעת חלה המכירה כאשר – אחד ברגע חלים (דבריהם

יח) כו, סי' .יחזקאל

ה'תשע"א טבת כ"א שלישי יום גנוב? בחפץ אשה לקדש אפשר מתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰·È�‚ ˙ÂÎÏ‰,äáðbä ïî íéìòaä eLàéúð¦§¨£©§¨¦¦©§¥¨

äð÷ ¯ øënL øçà eLàéúpL ïéa ápbä øëî Ck øçàå eLàéúpL ïéa¥¤¦§¨£§©©¨¨©©©¨¥¤¦§¨£©©¤¨©¨¨

.úeLø éepLå Leàéa ç÷Blä©¥©§¥§¦§

'שינוי נתהווה הגנוב החפץ את לרשותו הכניס הקונה כאשר

וסובר הקונה. לרשות הגנב מרשות עבר החפץ – רשות'

מקנה אינו עדיין הבעלים ייאוש גניבה שלענין שאף הרמב"ם,

לגנב החפץ הי"ג)את פ"א שינוי(לעיל בצירוף ייאוש מקום מכל ,

קונה. רשות,

משנה' ה'מגיד מסביר ה"ז)בכך פ"ה אישות שאם(הל' הדין, את

מקודשת. – ממנו התייאש שבעליו לאחר גזול בדבר אשה קידש

יש ליאוש שבנוסף אלא קונה? אינו לבדו ייאוש כאמור, והרי

האשה. ליד עוברת שהגזילה רשות, שינוי גם כאן

והן ייאוש הן יש בו מקרה בכל הרמב"ם, לדעת והנה,

– למה קדם מה משנה ולא נקנית. הגזילה – רשות העברת

הרשות. שינוי או הייאוש

הרא"ש יח)אך סי' פ"י אם(ב"ק רק קונה רשות ששינוי סובר

בהיתר, הקונה לידי החפץ בא זה, במקרה כי לו. קדם הייאוש

בטרם לרשותו בא אם כן שאין מה התייאש. שבעליו לאחר

ברשות ועודנו באיסור, לידיו הגיע שהחפץ הרי הבעלים, ייאוש

בעליו.

לא – התייאש שהנגזל לפני אשה יקדש הגזלן אם זה, לפי

הקידושין. יחולו

(` ,bpy oniq oyegd zevw)

ַאֲהָבה. 'ֲחִסידּות' ִהיא ַחּיּות, ְלַהְכִניס ַחּיּות ּוְלָהִאיר  י ּתֹוָרה, ּבְ ָחה ַאַחת, ַעל ּפִ ּפָ ִמׁשְ ַהֲחִסיִדים ִיְהיּו ּכְ
נֹו. ֵדי ְלַתּקְ הּוא, ּכְ מֹות ׁשֶ י ּכְ ירּו ֶאת ָהַרע ָהִאיׁשִ ּכִ ּיַ ם ֶאת ַה"ּלֹא-טֹוב", ׁשֶ ֶאת ַהּכֹל, ּגַ

ה'תש"גכה טבתשבת
ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָבט, ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ׁשְ

ֵרׁש. ִאים ַיׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַהּבָ
חומש: שמות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: אך מאחר . . . כנגד כולן.

משיחות אאמו"ר: יציאת מצרים איז דער ארויסגעהן פון מצרים וגבולים, און חסידות 
איז אויף ארויסגעהן פון די מצרים און גבולים פון וועלט. עס איז פאראן א הפרש: יצי"מ 
איז א ענין פון שבירה און עזיבה, דערפאר איז מען אוועק פון מצרים. יצי"מ פון חסידות 
איז בירור און תקון, יציאה פון מצרים און גבולים פון וועלט ָאבער אין וועלט. ד. ה. 
זייענדיג אין וועלט באדארפען זיין אין א יציאה פון מיצר וגבול פון וועלט. ארָאּפנעהמען 
דעם מיצר וגבול און דערהערען דעם אמת, אז וועלט אליין איז באמת גוט, ווייל דָאס 

איז דָאך רצונו ית', איז דָאס דורך עבודה פון חסידות.

לֹות;  ּוִמְגּבָ ָצִרים  ִמּמֵ ַהְיִציָאה  ִהיא  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יחֹות  ִמּשִׂ
ל ָהעֹוָלם. לֹות ׁשֶ ְגּבָ ָצִרים ְוַהּמִ ֵדי ְלֵצאת ֵמַהּמֵ ַוֲחִסידּות ִהיא ּכְ

ְיִציַאת  ְצַרִים;  ִמּמִ ְרׁשּו  ּגֹ ָלֵכן  ַוֲעִזיָבה,  ִביָרה  ׁשְ ל  ׁשֶ ְתנּוָעה  ּבִ ִמְצַרִים ִהיא  ְיִציַאת  ל:  ֶהְבּדֵ נֹו  ֶיׁשְ
לֹוַמר:  תֹוְך ָהעֹוָלם. ּכְ לֹות ָהעֹוָלם, ַאְך ּבְ ְצֵרי ּוִמְגּבְ רּור ְוִתּקּון – ְיִציָאה ִמּמֵ ל ֲחִסידּות ִהיא ּבֵ ִמְצַרִים ׁשֶ
בּול ְוִלְקֹלט  ַצר ְוַהּגְ ַצר ּוְגבּול ָהעֹוָלם. ְלָהִסיר ֶאת ַהּמֵ יִציָאה ִמּמֵ עֹוָלם, ֵיׁש ִלְהיֹות ּבִ ְצאּות ּבָ ִעם ַהִהּמָ
ג[ ַעל ְיֵדי  ֵרְך, ֲהֵרי ֶזה ]ֻמּשָׂ הּו ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ּזֶ ֵני ׁשֶ ֱאֶמת טֹוב, ִמּפְ ָהעֹוָלם ַעְצמֹו הּוא ּבֶ ֶאת ָהֱאֶמת, ׁשֶ

ֲעבֹוַדת ַהֲחִסידּות.

שבת 
קודש
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סז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א טבת י"ט ראשון יום לבייש אסור כוונה בלי גם

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰ä÷éfäå äøáòL Là¥¤¨§¨§¦¦¨

Béetøáe BzáLáe åé÷æða áiç øéòánä éøä ¯ Ba äìáçå íãàä úà¤¨¨¨§¨§¨£¥©©§¦©¨¦§¨¨§¦§§¦

.Bãéa B÷éfä elàk ,BzLááe Bøòöáe§©£§¨§§¦¦¦§¨

א)בגמרא כג, משום(ב"ק 'אשו הסובר יוחנן ר' שלדעת נאמר

רש"י ופירש דברים בארבעה חייב המבעיר לחייבו)חציו', (ד"ה

התכוון אם ורק ושבת, ריפוי צער, נזק, הם: התשלומים שארבעת

כי לפושע נחשב האש מבעיר כי 'בושת', גם לשלם חייב לבייש

ולכן מצויה, ברוח תתפשט שהאש בדעתו להעלות צריך היה

לבייש. התכוין לא הרי אבל התשלומים, בארבעת חייב

האש מבעיר את המחייב שהרמב"ם לומר צריך זה ולפי

צער, בושת, – דברים בארבעה מחייב יוחנן שר' יפרש ב'בושת'

- ושבת חציו'sqepaריפוי משום ש'אשו מאחר כי 'נזק', לחיוב

המזיק כממון ולא דברים בחמישה החייב המזיק כאדם נידון

משום 'אשו הסובר לקיש, ריש כדעת שלא בלבד, בנזק החייב

בנזק רק מחייב י"א)ממונו' ס"ק סתי"ח חו"מ .(ב"ח

המבעיר את הרמב"ם מחייב מדוע להבין: צריך ועדיין

אם רק בושת משלם המזיק לדעתו גם והרי 'בושת', בתשלום

שכתב כמו לבייש, פ"אהתכוין ומזיק חובל מןהי"ב)(הל' שנפל "מי :

מן ופטור דברים בארבעה חייב והזיק, מצויה ברוח הגג

אין אבל פשיעה היא מצויה ברוח הגג מן נפילה כי הבושת",

ולבייש? להזיק כוונה בה

לחלק: ויש

האדם, של רצונו נגד היא מצויה) ברוח (אף הגג מן נפילה

נחשב התפשטותה את מונע ואינו מצויה ברוח אש המבעיר אבל

בבושת וחייב מסויימת), במידה (לפחות חו"מל'מתכוון' (פרישה

.שם)

ה'תשע"א טבת כ' שני יום לזריקה זריקה בין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰·È�‚ ˙ÂÎÏ‰úaLa äëàìî úéOòð íàå§¦©£¥§¨¨§©¨

àlL ïBâk ?ãöék .äMîçå äòaøà éîeìLzî øeèt ¯ äøéënä úòa§¥©§¦¨¨¦©§¥©§¨¨©£¦¨¥©§¤Ÿ

.ç÷Blä øöça çeðzL ãò Bì äð÷ä¦§¨©¤¨©©£©©¥©

מתשלומי פטור המכירה או הטביחה מעשה על מיתה החייב

הוצאה איסור זו, ובהלכה מיניה'. בדרבה ליה 'קם משום ממון

אך השניה, ברשות נח החפץ אם רק הוא בשבת לרשות מרשות

הממון חיוב נמצא באויר, עודנו כשהחפץ חלה המכירה אם

מממון פטור ולכן פוטרתו. המיתה ואין המיתה לאיסור קודם

נחו השה או שהשור לאחר רק תחול שהמכירה התנו אם רק

מיתה. התחייב ואז הקונה ברשות

לעיל מדוע כן, אם תמוה: הרמב"ם(ה"ב)ולכאורה פסק

מלשלם, פטור בהליכתו בגד וקרע בשבת אמות ד' חץ שהזורק

והרי בשבת, אמות ד' העברת על מיתה מתחייב שבזריקה כיון

רק הוא השבת איסור ואילו באויר כשהחץ היא הבגד קריעת

הנחתו? בעת

לחלק: ויש

ולכן לרשות, מרשות החפץ מקום בשינוי נעוץ הוצאה איסור

כניסת ואילו השניה, ברשות ההנחה לאחר רק נקבע החיוב

אינה ולכן החיוב, מגורמי אינה שנח קודם החצר לאויר החפץ

אמות ד' בהעברת אך ההנחה. בעת שחל ממון מחיוב פוטרת

האמות מד' חלק וכל ברה"ר החפץ הנעת בעצם הוא האיסור

כך בתוך שחל ממון מחיוב פוטר הוא ולכן החיוב, מגורמי הוא

הגר"ח בשם ה"ב לעיל האזל .מבריסק)(אבן

אחר: באופן מחלקים ויש

מהקריעה, מתחיל אכן הממון חיוב חץ, ידי על בגד בקריעת

הח מזריקת נובע הוא מיתהאך מחייב הזריקה ומעשה ומאחר ץ,

המכירה על הממון חיוב ואילו הממון, מחיוב פוטר הוא הרי

לרשות המוכר ידי על השה או השור הכנסת בפעולת קשור אינו

ונמצא אחר ידי על לחצר יגיע אם גם תחול והמכירה הקונה,

כן אם אלא הממון לחיוב שבת חיוב בין משותף מכנה שאין

ההנחה בעת חלה המכירה כאשר – אחד ברגע חלים (דבריהם

יח) כו, סי' .יחזקאל

ה'תשע"א טבת כ"א שלישי יום גנוב? בחפץ אשה לקדש אפשר מתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰·È�‚ ˙ÂÎÏ‰,äáðbä ïî íéìòaä eLàéúð¦§¨£©§¨¦¦©§¥¨

äð÷ ¯ øënL øçà eLàéúpL ïéa ápbä øëî Ck øçàå eLàéúpL ïéa¥¤¦§¨£§©©¨¨©©©¨¥¤¦§¨£©©¤¨©¨¨

.úeLø éepLå Leàéa ç÷Blä©¥©§¥§¦§

'שינוי נתהווה הגנוב החפץ את לרשותו הכניס הקונה כאשר

וסובר הקונה. לרשות הגנב מרשות עבר החפץ – רשות'

מקנה אינו עדיין הבעלים ייאוש גניבה שלענין שאף הרמב"ם,

לגנב החפץ הי"ג)את פ"א שינוי(לעיל בצירוף ייאוש מקום מכל ,

קונה. רשות,

משנה' ה'מגיד מסביר ה"ז)בכך פ"ה אישות שאם(הל' הדין, את

מקודשת. – ממנו התייאש שבעליו לאחר גזול בדבר אשה קידש

יש ליאוש שבנוסף אלא קונה? אינו לבדו ייאוש כאמור, והרי

האשה. ליד עוברת שהגזילה רשות, שינוי גם כאן

והן ייאוש הן יש בו מקרה בכל הרמב"ם, לדעת והנה,

– למה קדם מה משנה ולא נקנית. הגזילה – רשות העברת

הרשות. שינוי או הייאוש

הרא"ש יח)אך סי' פ"י אם(ב"ק רק קונה רשות ששינוי סובר

בהיתר, הקונה לידי החפץ בא זה, במקרה כי לו. קדם הייאוש

בטרם לרשותו בא אם כן שאין מה התייאש. שבעליו לאחר

ברשות ועודנו באיסור, לידיו הגיע שהחפץ הרי הבעלים, ייאוש

בעליו.

לא – התייאש שהנגזל לפני אשה יקדש הגזלן אם זה, לפי

הקידושין. יחולו

(` ,bpy oniq oyegd zevw)
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לא זו שחוקה לומר – משפט' לחוקת ישראל לבני 'והיתה

פ"ותשתנה" נחלות הל' שלכלה"א).(רמב"ם, האסור כדבר זה והרי

להתירו יכול המלך חוק אין סי'הדעות תנינא רעק"א וראה(שו"ת פ"ג.

רס"ב) עמ' ירושה ע' .אנצ"ת

ה'תשע"א טבת כ"ה קודש שבת בקרקעות וחזקה גזילה

:'‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰Bøáçî ò÷ø÷ ìæBbä©¥©§©¥£¥

úà õöwL Bà ,úBøòîe ïéçéL úBøBa da øôçL ïBâk ,dãéñôäå§¦§¦¨§¤¨©¨¦¦§¨¤¨©¤

úéa Bì ãéîòäì áiç ¯ ïéðaä ñøäå úBðéònä úà úçLå úBðìéàä̈¦¨§¦¥¤©©§¨§¨©©¦§¨©¨§©£¦©¦

.ãéñôäM äî éîc ílLé Bà ,äìæbä úòLa eéäLk äãO Bà¨¤§¤¨¦§©©§¥¨§©¥§¥©¤¦§¦

לרצונו בניגוד מחברו קרקע הלוקח האם ראשונים, נחלקו

) התוספות לדעת תגזול'. 'לא על א)עובר סא, אינהב"מ קרקע

איסור אין כן ואם ממקומה" לזוזה אפשר דאי "משום נגזלת

בקרקע. תגזול' 'לא

אבל ממקומה, קרקע להזיז ניתן לא אמנם לעיין: יש ועדיין

חזקה. כגון אחרת, בדרך לקנות אפשרות יש הרי

מועילה 'מוחזק' טענת האם הראשונים נחלקו גופא בזה אכן,

התוס' לדעת א)בקרקעות: קג, אלא(ב"מ מועילה אינה זו טענה

בידו תפוסה אינה הקרקע כי ונטעןבמטלטלין, טוען למלך, (משנה

.טוֿט)

בקרקעות גם מועילה 'מוחזק' שטענת אומרים בבאויש (רשב"ם

תוס' ב. לד, ועוד)בתרא ב. לא, חלשהשם הטענה אלו לדעות גם אך

בידו תפוסה לא הקרקע כי במטלטלין מאשר אלחנןיותר ר' (שיעורי

להֿג) מציעא .בבא

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א טבת כ"ב רביעי יום בנים על אב כרחם

:È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰·È�‚ ˙ÂÎÏ‰úéaä ìòáì øeøa øácä äéä̈¨©¨¨¨§©©©©¦

äæ éøä ¯ Bâøä íàå ,Bâøäì øeñà ...BâøBä Bðéà åéìò àaä ápbä äfL¤¤©©¨©¨¨¨¥§¨§¨§§¦£¨£¥¤

éàceL ,âøäð Bðéà ¯ Bða ìò úøzçna àaä áà ,Cëéôì ...Lôð âøBä¥¤¤§¦¨¨©¨©©§¤¤©§¥¤¡¨¤©©

.âøäð ¯ åéáà ìò àaä ïaä ìáà ;BâøBä BðéàL¤¥§£¨©¥©¨©¨¦¤¡¨

במדרש ואמרו בניו על האב ברחמי הפליגו רבהחז"ל (שמות

ד) עלמו, מרחם אדם כי אומרים שיש עד לרחם", אב של "דרכו

לבנו רע יאונה שלא כדי נפשו ומוסר מעצמו יותר (אלשיך,בנו

יג) קג, .תהילים

נעלם כשהבעל מעגינותן נשים שהתיר מי יש ובהלכה,

הרי בחיים, עודנו האב שאם בנימוק קטנים ילדים אחריו והותיר

חוזר היה בוודאי ילדיו על שרחמיו בשו"תכיון מוורדון, ר"א (תשובת

ד) סי' אבה"ע, ו, אומר, יביע שו"ת צב; סי' הרא"ש, בן לר"י יהודה .זכרון

את לרצוח עשוי אינו שהאב להנחה יסוד גם היא זו חזקה

דמים לו אין במחתרת הבא שגנב אף ולכן בתו, את או בנו

יעמוד שאם [הגנב] בא כן מנת "על כי להרגו", לכל יש ו"רשות

להורגו" השכם להרגך ו"הבא יהרגנו", - כנגדו הממון בעל

א) כב, שמות אינו(רש"י, בנו על במחתרת הבא "אב מקום מכל ,

בנו" על האב רחמי "וודאי כי הורגו", שאינו שוודאי נהרג,

ב) עב, סנהדרין בן(רש"י, לגבי כזו הנחה אין גיסא שלאידך בעוד ,

ירצח שהבן לחשוש יש אלא אביו על במחתרת אביוהבא את

אביו על הבן מרחמי גדולים בנו על האב שרחמי משום רח"ל,

רא) סימן זאב, בנימין .(שו"ת

חזקה בגדר אינה לאב ביחס האמורה החזקה גם אמנם,

האב של שנאה של במצב מדובר ואם לסתירה, ניתנת שאינה

גנב דין האב על חל - בנו" על אכזרי שהוא ידוע ו"הוא לבנו

) להרגו ומותר במחתרת משנה)הבא מגיד שלט. סי' א, חלק המבי"ט, .שו"ת

ה'תשע"א טבת כ"ג חמישי יום כרציחה! גזילה

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰Bøáç úà ìæBbä ìk̈©¥¤£¥

ìk úBçøà ïk :øîàpL ;epnî BúîLð ìèBð elàk ¯ äèeøt äåL̈¤§¨§¦¥¦§¨¦¤¤¤¡©¥¨§¨

.øîBâå Lôð úà òöa òöaŸ¥©¨©¤¤¤§¥

בגמרא יוחנן רבי מדברי הוא הרמב"ם של א)מקורו קיט, (ב"ק

בניך ולחמך קצירך ואכל "ואומר: מוסיפה: שם הגמרא אך

נפש את אף אלא נוטל הוא נפשו את רק שלא ללמד ובנותיך",

זה? פרט גם הרמב"ם הביא לא ומדוע ובנותיו. בניו

כנטילת נחשבת גזילה מדוע הביאור בהקדמת יובן והדבר

התוספות ב)נפש: נח, הנגזל(ב"מ שלפעמים משום שהוא כתבו

נפשו. לחיי אוכל לקנות במה לו ואין רעב

התוספות מדברי ונראה כל, חסר בנגזל רק מדובר זה לפירוש

" ולא לחבירו" "הגוזל בגמרא זהlkשגרסו טעם כי הגוזל",

" כתב הרמב"ם אך גזילה. בכל שייך שמשמעוlkאינו הגוזל"

האופנים. בכל

ממון נטילת או בגניבה הדין הוא הרי התוספות לטעם ועוד:

"כל שכתב הרמב"ם מדברי ואילו בגזילה, רק ולא אחר באופן

lfebdמשמע דוקא, גזילה בהלכות יוחנן ר' דברי את והביא ,"

נפש. כנוטל הוא הגוזל שרק

עלולה שגזילה משום הטעם אין הרמב"ם שלדעת נראה לכן

למדים יקח" בעליו "נפש שמהכתוב אלא נשמה לנטילת לגרום

על בעלותו ביטול תוך בחוזקה אדם של ממונו לקיחת שעצם

בגלוי הנעשית בגזילה רק וזהו נפש. כנטילת נחשבת הממון

בנטילת לא אך הבעלות, להפקעת ביטוי ומהווה יד ובחוזק

אחרת. בדרך ממון

ובנותיו", בניו "נפש של הסיום את הרמב"ם הביא לא ולכן

מגזילה כתוצאה ימותו שאולי בנים לנגזל יש כאשר רק השייך

לתוצאותיה, ולא הגזילה מעשה לעצם הנוגע את רק אלא זו,

"כאילו חמורה תגזול" "לא משום האסורה גזילה שכל ללמד

נשמתו". נוטל

(112 'nr ,a"l zegiy ihewl)

ה'תשע"א טבת כ"ד שישי יום מתי? – דינא' דמלכותא 'דינא

:‡"È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰B÷ñtL ñëî¤¤¤§¨

ú÷æça Bðéà ...Cìnì äæ ÷ìç úBaâì ìàøOé ñëBî ãéîòäå ...Cìnä©¤¤§¤¡¦¥¦§¨¥¦§¥¤¤©¤¤¥§¤§©

.àeä ïéc Cìnä ïécL éôì ,ïìæb©§¨§¦¤¦©¤¤¦

על הנקבעים ממונות דיני – דינא' דמלכותא 'דינא הוא: כלל

ישראל בדיני גם תוקף להם יש המלך א)ידי כח, .(נדרים

שהם בדברים רק תקפים המלך שחוקי סוברים יש אמנם,

בעניינים לא אך וכד'), מסים (כגביית ותועלתו המלך להנאת

לחברו אדם ה"א)שבין פכ"ז ולוה מלוה הל' שהמלך(מ"מ אומרים ויש .

תועלת לו שאין בדברים אף המדינה לתקנת חוקים לחוקק רשאי

הרשב"א)מהם בשם ס"ד שס"ט סי' חו"מ משה .(דרכי

הש"ך סל"ט)וכתב ע"ג סי' דמלכותא(חו"מ 'דינא אם דינא'שגם

נגד שאינם בדברים רק זה הרי המדינה, לטובת שהוא דבר בכל

תוקף, כל להם אין התורה דיני נגד הם אם אך התורה, חוקי

וכיו"ב... פסול או קרוב ואפילו אחד, עד מכשירים ..." הם ואם

דיני כל ח"ו בטלו כן לא שאם כמותם, בהם נדון שלא פשיטא

מישראל" שס"ט)(לשוןהתורה סו"ס חו"מ .הלבוש

האזל' ה'אבן ה"ה)וביאר פ"ח דינא'(נז"מ דמלכותא 'דינא :

הדינים על נצטוו נח שבני כך על ה"א)מבוסס פ"ט מלכים ולכן(הל'

כנגד כוח להם אין אבל המדינה, לתיקון חוקים לתקן רשאים

התורה.

אומרים אין למה הסבר איגר הגר"ע הוסיף ירושה, ובדיני

לדיני מנוגדים המלכות חוקי כאשר דינא' דמלכותא 'דינא

עם הבת ירושת או כפליים בכור בן ירושת אי (לדוגמא התורה

הבן):

ממונו, על למחול יכול אדם כי בממונות תקף המלכות דין

שנאמר "לפי עליה להתנות או לבטלה יכול אינו בירושה אך
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לא זו שחוקה לומר – משפט' לחוקת ישראל לבני 'והיתה

פ"ותשתנה" נחלות הל' שלכלה"א).(רמב"ם, האסור כדבר זה והרי

להתירו יכול המלך חוק אין סי'הדעות תנינא רעק"א וראה(שו"ת פ"ג.

רס"ב) עמ' ירושה ע' .אנצ"ת

ה'תשע"א טבת כ"ה קודש שבת בקרקעות וחזקה גזילה

:'‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰Bøáçî ò÷ø÷ ìæBbä©¥©§©¥£¥

úà õöwL Bà ,úBøòîe ïéçéL úBøBa da øôçL ïBâk ,dãéñôäå§¦§¦¨§¤¨©¨¦¦§¨¤¨©¤

úéa Bì ãéîòäì áiç ¯ ïéðaä ñøäå úBðéònä úà úçLå úBðìéàä̈¦¨§¦¥¤©©§¨§¨©©¦§¨©¨§©£¦©¦

.ãéñôäM äî éîc ílLé Bà ,äìæbä úòLa eéäLk äãO Bà¨¤§¤¨¦§©©§¥¨§©¥§¥©¤¦§¦

לרצונו בניגוד מחברו קרקע הלוקח האם ראשונים, נחלקו

) התוספות לדעת תגזול'. 'לא על א)עובר סא, אינהב"מ קרקע

איסור אין כן ואם ממקומה" לזוזה אפשר דאי "משום נגזלת

בקרקע. תגזול' 'לא

אבל ממקומה, קרקע להזיז ניתן לא אמנם לעיין: יש ועדיין

חזקה. כגון אחרת, בדרך לקנות אפשרות יש הרי

מועילה 'מוחזק' טענת האם הראשונים נחלקו גופא בזה אכן,

התוס' לדעת א)בקרקעות: קג, אלא(ב"מ מועילה אינה זו טענה

בידו תפוסה אינה הקרקע כי ונטעןבמטלטלין, טוען למלך, (משנה

.טוֿט)

בקרקעות גם מועילה 'מוחזק' שטענת אומרים בבאויש (רשב"ם

תוס' ב. לד, ועוד)בתרא ב. לא, חלשהשם הטענה אלו לדעות גם אך

בידו תפוסה לא הקרקע כי במטלטלין מאשר אלחנןיותר ר' (שיעורי

להֿג) מציעא .בבא

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מחנוכה והקודמו, ומובן שמצטער אני על אשר עמל בענין רופא המתאים 

בעד כפר חב"ד ונדמה שלא הי' תועלת בהשתדלותו, אבל מה שכותב שכל עמל שלו הי' לחנם, מובן שאינני 

מסכים לזה, כיון שעי"ז עורר אותם ומכתביו שלו הנמצאים בכפר מעוררים אותם גם עתה אף אלו שלא 

כתבו מענה אליו, וסו"ס יביאו הפירות, וכידוע הדוגמא מזריעה שנקלט בקרקע ומצמיח רק אחוז מסוים 

יזרקו רק מספר הגרעינים אלו, תהי' הזריעה פחותה כמה פעמים ככה,  מגרעינים הנזרקים, אבל באם 

והנה בהנוגע לזריעה, במלות אחרות בהנוגע לעניני הרשות יש מקום לומר שהגרעינים שלא נקלטו ענינים 

מצד עצמם הי' לחנם אף שמוכרחים היו גם הם כנ"ל, נוסף על זה בעניני קדושה ומצוה שכל פעולה ופעולה 

מביאה תועלת ולא רק תועלת פרטית בענינה אלא גם תועלת כללית בהגדלת האור בעולם כולו ולהוספה 

זה לאבינו שבשמים בורא עולם  ידי  על  נוסף על הנחת רוח שנגרם  שאפילו מעט אור דוחה הרבה חשך 

ומנהיגו אשר הוא שאמר שואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה...

מוסג"פ קטע ממכתבי שבטח יענין את כבודו, כן נשלח לו בפ"ע המאמר מים רבים, אף שתקותי 

שכבר ראה אותו וגם קרא אותו.

בברכה לבריאות )כיון שאינו מזכיר אודות זה בטח הוטבה( ולבשו"ט בענינים הכללים ובענינים 

הפרטים.
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חּיב הראׁשֹון - ּדליֹו43ּכּסהּו ׁשּימסר ּומּׁשּמסר44עד לּׁשני; ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
הּׁשני ונתחּיב הראׁשֹון נפטר מּמּנּו לדלֹות לּׁשני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּדליֹו

הראׁשֹון ּכּסהּו ולא45לכּסֹותֹו. מגּלה ּומצאֹו הּׁשני ּובא , ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֻ
עד חּיב? לבּדֹו הּׁשני יהיה אימתי ועד חּיב. הּׁשני - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּכּסהּו

ּפֹועלים ׁשּיּׂשּכר ּוכדי מגּלה, ׁשהּבֹור הראׁשֹון ויכרת46ׁשּידע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֻ
לבּדֹו הּׁשני הרי - זה זמן ּתֹו ּבֹו ׁשּימּות וכל ויכּסּנּו. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹארזים

ּכזה47חּיב זמן אחר ּבֹו ׁשּימּות וכל חּיבין48ּבֹו; ׁשניהן - ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבֹו. ּפׁשעּו ׁשניהן ׁשהרי ְְְֲֵֵֵֶֶַָלׁשּלם,

.Áּבנזקיו חּיב - לׁשֹומר ּבֹורֹו לחרׁש49הּמֹוסר מסרֹו ואם . ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָ
וקטן מכּסה50ׁשֹוטה ׁשהיה ּפי על אף הּבעלים51, הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

להתּגּלֹות עּׂשּוי ׁשהּבֹור ּדעת52חּיבים; ּבהן אין ואּלּו ,53. ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
.Ëחברֹו ׁשל ּבדליֹו ּבֹורֹו ונטל54המכּסה הּדלי ּבעל ּובא , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָ

חּיב הּבֹור ּבעל - .55ּדליֹו ְַַַַָָ
.Èּבֹור החֹופר ׁשיח56אחד מערה57אֹו חריץ58אֹו .59אֹו ְִִֵֶַַָָָָ

נאמר להמית60ולּמה ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה עד ּכדי61ּבֹור? וכּמה . ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מעּׂשרה, ּפחֹות היה אם אבל טפחים. עּׂשרה עמק ְְֲֲֲִִִֵֶָָָָָָָָָָֹלהמית?
ּפטּור - ומת ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשאר אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ;62ונפל ְְְְֵֵַַָָָָָָָ

חּיב - הּזקּו הּתּקלה63ואם ׁשלם.64ּבעל נזק ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
.‡È;חּיב - מים אחד טפח ּומהן ּתׁשעה, הּבֹור עמק ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה

מים ׁשל היה65ׁשהּטפח ּבּיּבׁשה. טפחים ׁשני ּכעמק חׁשּוב ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
עמקֹו ׁשהיה אֹו מים, טפחים ׁשני ּומהן ׁשמֹונה, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעמק
וכּיֹוצא ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל מים, טפחים ׁשלׁשה ּומהן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשבעה,

לׁשּלם אֹותֹו מחּיבין אין - ומת אין66ּבֹו - הּנּזק ּתפּׂש ואם ; ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
מּידֹו ספק.67מֹוציאין ּבהן יׁש האּלּו ׁשהּדברים ; ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

.·Èוהׁשלימֹו אחר ּובא טפחים, עּׂשרה עמק ּבֹור ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהחֹופר
לׁשלׁשים והׁשלימֹו אחר ּובא חּיבים68לעּׂשרים, ּכּלן -69. ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֻ

מעּׂשרה ּפחֹות הראׁשֹון האחרֹון70חפר ּובא טפח, אפּלּו ֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָ
לעּׂשרה טפח71והׁשלימֹו ּבֹו ׁשחפר ּבין ּבנין72, ׁשהגּביּה אֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
טפח ּׂשפתֹו חּיב73על האחרֹון זה ׁשהֹוסיף74- טפח סתם .75 ְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּבנה טפח ׁשּסתר נסּתּלק76אֹו ּכבר אם ספק זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ראׁשֹון נסּתּלק.77מעּׂשה לא עדין אֹו ְֲֲִִִֵֵַַַֹ

.‚Èעמק ּבֹור הראׁשֹון והרחיבֹו78חפר האחרֹון ּובא ונפל79, , ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹ
הבלֹו מחמת אם ומת: ׁשֹור ּפטּור,80לתֹוכֹו האחרֹון - מת ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָ

הבלֹו מעט חבטֹו81ׁשהרי מחמת ואם חּיב,82; האחרֹון - מת ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
זה ּבֹור הּזק קירב הּוא מאֹותֹו83ׁשהרי הּׁשֹור נפל אם וכן . ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ

ּבֹור הּזק קירב ׁשהרי חּיב, האחרֹון - האחרֹון ׁשהרחיב ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּצד
ההבל מן ׁשּמת ּפי על אף ׁשחפר84זה, הּצד מן ואם ; ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ

נפל הבלֹו.85הראׁשֹון מעט האחרֹון ׁשּזה חּיב, הראׁשֹון - ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
.„Èאּלא הּבהמה מתה לא אפּלּו - הּתֹורה עליו ׁשחּיבה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבֹור

מחבטֹו86מהבלֹו מתה אם לֹומר צרי ואין אם87, ,לפיכ . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הבל לֹו אין - ּכרחּבֹו הּבֹור עמק ּבֹו88היה נחּבטה לא ואם , ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ּפטּור - ומתה לֹו89הּבהמה יׁש - רחּבֹו על יתר עמקֹו היה . ְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָָָ
נחּבטה ׁשּלא ּפי על אף חּיב - הּבהמה ּבֹו מתה ואם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהבל,

.90ּבקרקעיתֹו ְְִַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כגירסה43) שלא שם, במשנה, ורבינו הרי"ף גירסת זוהי שיבוא. בנזק נתחייב פתוח, הבור את והשאיר דלה שהראשון מרגע כי
חייב. "השני" האומרת, זוהי44)במשנתינו ט). הלכה לקמן השווה לבור, כיסוי גם הדלי שימש (ואולי מים לדלות הדלי את
נא: שם יעקב בן אליעזר רבי נב.45)דעת שם משנה בו, שנשתמש זו46)לאחר הלכה פועלים. לשכירת הדרוש הזמן שיעור

שם. יוחנן רבי כדעת אנוס.47)היא הוא הראשון עשאן.48)כי ולא האמורות לפעולות נכנס49)הדרוש כי חייב, השומר
ד. הלכה ד, פרק למעלה השווה הבעלים, לשמור.50)במקום דעת בהם י.51)שאין שם העפר,52)כראוי, שקיעת ידי על
דעתם. על זאת להעלות צריכים היו חייבים.53)והבעלים והבעלים מספקת, שמירה זו אין לפיכך הבור. את ולכסות לתקן

ברשות.54) שלא חבירו של מבורו הדלי55)שלקח שבעל דעתו, על להעלות היה צריך כי המגולה, בורו שהזיק הנזקים על
ל. שם דליו, את שלקח הבור, לבעל שיודיע הדלי בעל את מחייבים ואין הדלי. את מרובעת58)ארוך.57)עגול.56)יקח

בקירוי. בור.59)ומכוסה כדין דינם הנ"ל כל מקורה. ואינה כמערה ומרובע לג).60)רחב כא, (שמות בהבל61)בתורה או
להמית. כדי בו ויש טפחים, עשרה של עומק בו יש בור וסתם בחבטה. המיתו.62)או הבור לא עומק63)כי בכל בור כל כי

להזיק. כדי בו יש בור.64)שהוא שם עליו אין טפחים מעשרה פחות כי הבור", "בעל אומר: רבינו אין החפירה. בעל
יבשה.65) טפחים כשני ושקול הבל אחרת66)מוסיף גירסה כאן (לרבינו שם הראייה, עליו מחבירו והמוציא נפתרו, שלא בעיות

שהם כזאת במידה הבל שמוסיפים אומרים מים, טפחים ובשלושה בשניים גם אם היא: הבעייא שם). ראה שלנו, בגמרא מאשר
כזאת. הבל תוספת אין עמוק, אינו שהבור מכיוון או יבשה, טפחים ושישה ארבעה כנגד ספק.67)שקולים של מקרה בכל כמו

הברייתא.68) של הדוגמא זביד69)זוהי כרב טפחים, ל' של זה בבור שותפים שכולם מפני מת, או והוזק שור לתוכו נפל אם
ב. עמוד שם ראשון, להמית.70)בלשון כדי בו להמית.71)שאין כדי בו שיש לבור, אותו הטפח72)ועשה את והוסיף

נא:73)מלמטה. שם, רבא של דוגמא הבור, מן למעלה טפח מזה והוסיף הבור, שפת על אבן שהניח בין74)כגון בכול,
להמית, כדי בו שיש בור היינו קודם, קיים היה שלא בור עשה שהאחרון מכיוון הוא, הטעם שם. רבנן, כדעת במיתה, ובין בנזקים

להמית. שעשוי בור היה לכן קודם גם שם כי לכ', שהשלימו הקודם, למקרה דומה זה ואין חייב. לבדו הוא מלמטה.75)לפיכך
שלו,77)מלמעלה.76) הטפח את סתם אפילו כן ואם הוא, האחרון של ברשותו הבור וכל הטפח, את הוסיף שהאחרון ברגע

חייב. והראשון כמקודם, הראשון של ט' של בור להמית.78)נשאר כדי בו אפשרות79)שיש ואת הבור שטח את והגדיל
לתוכו. שבבור.80)הנפילה טוב הלא מזיק.81)האוויר פחות שבתוכו האוויר יותר, רחב שהבור במידה שקיבל82)כי המכה
הבור. נא:83)מקרקעית שם אשי, רב כדעת בתוכו. החבטה ושטח הבור שטח את שהגדיל את84)בזה מיעט האחרון והלא

נופל היה ולא שבתחילה, הבור פי למקום מגיע השור היה לא הבור, פי את הרחיב שלולא ייתכן כי חייב, הוא זאת בכל ההבל,
הבדל85)לתוכו. חייב. האחרון מת, חבטו מחמת ואם פטור, האחרון הבלו, מחמת שמת זו, שבהלכה הראשון לדין פירוט זהו

את זו משלימות שם אשי רב של הלשונות שתי רבינו לדעת שם. אשי, רב בשם אומרים" ה"יש כדעת הוא הצדדים שני בין זה
משנה). (כסף הבור.86)זו, מעצם ולא מאליו שם,87)שבא שמואל כדעת הוא זה דין גופו. הבור בקרקעית השור שנחבט

נא:88)נ: שם יוסף ורב רבה מחלוקת מזיק, שבו האוויר הבור.89)אין מפאת בא לא המוות הבל90)כי מחמת מתה כי
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ּבֹור‡. הרּבים1החֹופר חמֹור2ּברׁשּות אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל ,3 ְְְֲִִֵַַַָָ
צמר ׁשל גּזֹות מלא הּבֹור היה אפּלּו ּבהן4ומת, -5וכּיֹוצא ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הּבֹור ּבעל הּבֹור6הרי ּבעל ׁשּנאמר: ׁשלם; נזק לׁשּלם חּיב ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
ואחד7יׁשּלם ועֹוף.8. חּיה ּבהמה מיני ׁשאר אֹו וחמֹור ׁשֹור ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבהוה אּלא וחמֹור ׁשֹור נאמר .9לא ֱֲֶֶֶַַַָֹֹ
ּבֹור·. החֹופר אֹו הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור החֹופר ְִִֵֵֶַַַָָאחד

הרּבים10ּברׁשּותֹו לרׁשּות חברֹו11ּופתחֹו לרׁשּות ּפתח ,12אֹו ְְְְֲִִִִֵַַָָָ
לרׁשּותֹו ּופתח ׁשחפר רׁשּותֹו13אֹו הפקיר14והפקיר ולא ְְְְְְִִִִִֶַַָָֹ

חּיב זה הרי - ּובֹורֹו,15ּבֹורֹו רׁשּותֹו הפקיר אם אבל ּבנזקיו. ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ
ׁשּברׁשּותֹו ּבֹורֹו ׁשהפקיר ּפטּור.16אֹו זה הרי - הקּדיׁשֹו אֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶָ

הפקר; וזה ּבעלים, לֹו ׁשּיׁש מי - יׁשּלם הּבֹור ּבעל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּנאמר:
חפר17ּובּתחּלה ּברׁשּותֹו.18ּברׁשּות ׁשחפר מּפני , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

מאליו‚. ׁשּנחּפר אֹו ּבֹור החֹופר ׁשחפרּתּו19אחד אֹו ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
למּלאתֹו20ּבהמה חּיב והּוא הֹואיל - חּיה לכּסֹותֹו21אֹו אֹו ְְְְִֵַַַַָָָֹ

הּלֹוקח אֹו החֹופר ואחד ּבנזקיו. חּיב זה הרי עּׂשה, 22ולא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשּיׁש מי - יׁשּלם הּבֹור ּבעל ׁשּנאמר: ּבמּתנה; לֹו ׁשּנּתן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאֹו
מקֹום מּכל ּבעלים .23לֹו ְִִָָָ

המגּלה„. אֹו החֹופר ׁשּנאמר:24אחד מכּסה; ׁשהיה מקֹום ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבֹור איׁש יפּתח ּכראּוי25ּכי ּכּסהּו ואם יכרה. ּכי אף26אֹו , ְְְִִִִִִִֶַַָָָ

ׁשהתליע ּפי ּפטּור28מּתֹוכֹו27על - ומת ׁשֹור לתֹוכֹו ;29ונפל ְְְִִִִֵֶַַַָָָ
ּפטּור - ּכּסהּו אם הא יכּסּנּו. ולא ּבדבר30ׁשּנאמר: ּכּסהּו . ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

גמּלים, ּבפני לעמד יכֹול ואינֹו ׁשורים ּבפני לעמד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹׁשּיכֹול
ונתרֹועע ּגמּלים עליו ּבֹו:31והלכּו ונפלּו ׁשורים עליו והלכּו , ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָ

מּפני ּפטּור, זה הרי - מקֹום ּבאֹותֹו מצּויין הּגמּלים אין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָאם
אנס יבֹואּו32ׁשּזה ואם הרי33; - לפרקים אפּלּו ּגמּלים ׁשם ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

חּיב .34זה ֶַָ
ׁשהּגמּלים‰. ּפי על אף ׁשורים, ּבֹו ונפלּו מּתֹוכֹו ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָהתליע

לגמּלים ּפֹוׁשע הּוא והרי ּתמיד ׁשם הֹואיל35מצּויין - ְְֲִִִִִֵֵַַַָָ
ׁשהתליע ּפטּור36ּומחמת זה הרי הּׁשורים, ּבֹו וכן37נפלּו . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבזה ּכּיֹוצא .38ּכל ֵֶַָֹ
.Âחּיב הּבֹור ּבעל - וגּלהּו וחזר וכּסהּו ּבֹור וזה39הּמֹוצא , ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

-40האחרֹון העפר ּכל את והֹוציא וחזר ּבעפר סתמֹו ּפטּור. ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָ
חּיב האחרֹון מעּׂשה41זה נסּתּלק ּבעפר ׁשּסתמֹו ׁשּכיון ; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

.42ראׁשֹון ִ
.Êולא הּׁשני ּכּסהּו, ולא הראׁשֹון ועבר ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּבֹור
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נ:1) קמא בבא שם.2)משנה, לחפור רשאי שאינו שמה3)מקום ונפל ... בור איש יפתח "וכי התורה מן לקוחה הדוגמא
לג). כא, (שמות חמור" או שם.4)שור שמואל, של אלא5)הדוגמא החבטה מחמת בא לא והמוות חבטה, המונע רך ריפוד

הבור. של המחניק) (האוויר ההבל שלו.6)מחמת שאינו פי על אף שעשהו, מכיוון וחייב, הבור בעל נקרא ולא7)החופר
מהבל. או מחבטה בא המוות אם אחד.8)חשוב נד:9)ודין שם משנה היום-יומית, המציאות מן בחצירו,10)דוגמא כגון

שם. לחפור לו שמותר הבור.11)מקום בעל חייב כך משום הרבים. ברשות נמצא ליפול, אפשר שדרכו הבור, של והפתח
חייב.12) זאת בכל בה, מצויים רבים שאין היחיד, ברשות נמצא שהפתח פי על נעשו13)אף הפתיחה וגם החפירה גם כלומר

לשם.14)ברשותו. להיכנס רשאי אחד את15)וכל שחפר פי על אף ישלם", הבור "בעל אומרת והתורה הבור, בעל הוא כי
בחצירו. פתחו וגם רשותו.16)הבור הפקיר הבור.17)ולא את חפר כשם18)כאשר החפירה, מעשה על לחייבו ואין

ובגמרא מט: שם במשנה הזאת ההלכה כל הבור. בעל שאיננו פי על אף החפירה, מעשה על הרבים ברשות החופר את שמחייבים
נ. הקודמת.19)שם בהלכה כמו מדובר, בורו הפקיר ולא רשותו ובהפקיר האדמה, ששקעה כגון זו20)ברשותו, אם בין

הבור בעל על נופלת לבור והאחריות החצר, בנזקי הבהמה בעל חייב חבירו, בהמת שזו במקרה חבירו. בהמת זו אם ובין בהמתו
בלבד. החצר בעל על מוטלת הכיסוי וחובת בור, "שור" ולא תורה, אמרה בור, "איש" יכרה כי הבהמה, בעל על כי21)ולא

מח. שם בורו, מניין23)הקונה.22)זה ..." נאמר: שם יוחאי. בן שמעון דרבי במכילתא זה דין מקור ומתנה. קנייה כולל
ובירושלמי במתנה" לו ושניתן ולקח שירש את לרבות ישלם, הבור בעל לומר תלמוד במתנה? לו ושניתן ולקח שירש את לרבות

"או". מהמלה כנראה יכרה", כי "או מהפסוק זה לומד ו, הלכה ה פרק קמא אחר.24)בבא ידי על שנחפר את25)בור יסיר
כבר. קיים שהיה מבור שור.26)המכסה בפני לעמוד שיוכל שור.27)כיסוי בפני לעמוד יכול מבחוץ.28)ואינו ניכר ולא

נב.29) שם הוא, אנוס לא.30)כי או התליע אם להיווכח כדי עליו, ולנקוש עליו ולדרוך הכיסוי את לבדוק מחוייב ואינו
שוורים31) בפני לעמוד יכול ואינו גמלים32).ונתקלקל, שאין מכיוון גמלים, שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה לא כי

שם. ונפלו.33)מצויים שוורים שם הלכו כן ואחרי הכיסוי, ונתרועע באו ואם דעתו,34)כלומר, על להעלות צריך היה כי
נב: שם, דאמרי" ה"איכא כדעת גמלים, שם חייב.35)שיעברו היה גמלים בו נפלו הגמלים.36)ולּו מחמת שנתרועע ולא

שם.37) השוורים, מיתת ובין הפשיעה בין קשר כל אין לתחילתו38)כי דומה זה ואין בפשיעה. הנזק את לתלות אפשרות שאין
כאן). תוספות (ראה האונס מגיע היה לא פשיעתו לולא שם כי א, הלכה ד, בפרק שלמעלה באונס וסופו שהבור39)בפשיעה זה

מגולה. שהשאירו וגילה.40)שלו, העפר.41)שכיסה כל את והוציא וכשהוציא42)שסתם הראשון, שעשה הבור נסתלק
כט: שם וחייב, חדש בור חופר הריהו העפר, את השני
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חּיב הראׁשֹון - ּדליֹו43ּכּסהּו ׁשּימסר ּומּׁשּמסר44עד לּׁשני; ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
הּׁשני ונתחּיב הראׁשֹון נפטר מּמּנּו לדלֹות לּׁשני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּדליֹו

הראׁשֹון ּכּסהּו ולא45לכּסֹותֹו. מגּלה ּומצאֹו הּׁשני ּובא , ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֻ
עד חּיב? לבּדֹו הּׁשני יהיה אימתי ועד חּיב. הּׁשני - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּכּסהּו

ּפֹועלים ׁשּיּׂשּכר ּוכדי מגּלה, ׁשהּבֹור הראׁשֹון ויכרת46ׁשּידע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֻ
לבּדֹו הּׁשני הרי - זה זמן ּתֹו ּבֹו ׁשּימּות וכל ויכּסּנּו. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹארזים

ּכזה47חּיב זמן אחר ּבֹו ׁשּימּות וכל חּיבין48ּבֹו; ׁשניהן - ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבֹו. ּפׁשעּו ׁשניהן ׁשהרי ְְְֲֵֵֵֶֶַָלׁשּלם,

.Áּבנזקיו חּיב - לׁשֹומר ּבֹורֹו לחרׁש49הּמֹוסר מסרֹו ואם . ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָ
וקטן מכּסה50ׁשֹוטה ׁשהיה ּפי על אף הּבעלים51, הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

להתּגּלֹות עּׂשּוי ׁשהּבֹור ּדעת52חּיבים; ּבהן אין ואּלּו ,53. ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
.Ëחברֹו ׁשל ּבדליֹו ּבֹורֹו ונטל54המכּסה הּדלי ּבעל ּובא , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָ

חּיב הּבֹור ּבעל - .55ּדליֹו ְַַַַָָ
.Èּבֹור החֹופר ׁשיח56אחד מערה57אֹו חריץ58אֹו .59אֹו ְִִֵֶַַָָָָ

נאמר להמית60ולּמה ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה עד ּכדי61ּבֹור? וכּמה . ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מעּׂשרה, ּפחֹות היה אם אבל טפחים. עּׂשרה עמק ְְֲֲֲִִִֵֶָָָָָָָָָָֹלהמית?
ּפטּור - ומת ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשאר אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ;62ונפל ְְְְֵֵַַָָָָָָָ

חּיב - הּזקּו הּתּקלה63ואם ׁשלם.64ּבעל נזק ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
.‡È;חּיב - מים אחד טפח ּומהן ּתׁשעה, הּבֹור עמק ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה

מים ׁשל היה65ׁשהּטפח ּבּיּבׁשה. טפחים ׁשני ּכעמק חׁשּוב ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
עמקֹו ׁשהיה אֹו מים, טפחים ׁשני ּומהן ׁשמֹונה, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעמק
וכּיֹוצא ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל מים, טפחים ׁשלׁשה ּומהן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשבעה,

לׁשּלם אֹותֹו מחּיבין אין - ומת אין66ּבֹו - הּנּזק ּתפּׂש ואם ; ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
מּידֹו ספק.67מֹוציאין ּבהן יׁש האּלּו ׁשהּדברים ; ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

.·Èוהׁשלימֹו אחר ּובא טפחים, עּׂשרה עמק ּבֹור ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהחֹופר
לׁשלׁשים והׁשלימֹו אחר ּובא חּיבים68לעּׂשרים, ּכּלן -69. ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֻ

מעּׂשרה ּפחֹות הראׁשֹון האחרֹון70חפר ּובא טפח, אפּלּו ֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָ
לעּׂשרה טפח71והׁשלימֹו ּבֹו ׁשחפר ּבין ּבנין72, ׁשהגּביּה אֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
טפח ּׂשפתֹו חּיב73על האחרֹון זה ׁשהֹוסיף74- טפח סתם .75 ְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּבנה טפח ׁשּסתר נסּתּלק76אֹו ּכבר אם ספק זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ראׁשֹון נסּתּלק.77מעּׂשה לא עדין אֹו ְֲֲִִִֵֵַַַֹ

.‚Èעמק ּבֹור הראׁשֹון והרחיבֹו78חפר האחרֹון ּובא ונפל79, , ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹ
הבלֹו מחמת אם ומת: ׁשֹור ּפטּור,80לתֹוכֹו האחרֹון - מת ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָ

הבלֹו מעט חבטֹו81ׁשהרי מחמת ואם חּיב,82; האחרֹון - מת ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
זה ּבֹור הּזק קירב הּוא מאֹותֹו83ׁשהרי הּׁשֹור נפל אם וכן . ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ

ּבֹור הּזק קירב ׁשהרי חּיב, האחרֹון - האחרֹון ׁשהרחיב ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּצד
ההבל מן ׁשּמת ּפי על אף ׁשחפר84זה, הּצד מן ואם ; ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ

נפל הבלֹו.85הראׁשֹון מעט האחרֹון ׁשּזה חּיב, הראׁשֹון - ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
.„Èאּלא הּבהמה מתה לא אפּלּו - הּתֹורה עליו ׁשחּיבה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבֹור

מחבטֹו86מהבלֹו מתה אם לֹומר צרי ואין אם87, ,לפיכ . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הבל לֹו אין - ּכרחּבֹו הּבֹור עמק ּבֹו88היה נחּבטה לא ואם , ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ּפטּור - ומתה לֹו89הּבהמה יׁש - רחּבֹו על יתר עמקֹו היה . ְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָָָ
נחּבטה ׁשּלא ּפי על אף חּיב - הּבהמה ּבֹו מתה ואם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהבל,

.90ּבקרקעיתֹו ְְִַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כגירסה43) שלא שם, במשנה, ורבינו הרי"ף גירסת זוהי שיבוא. בנזק נתחייב פתוח, הבור את והשאיר דלה שהראשון מרגע כי
חייב. "השני" האומרת, זוהי44)במשנתינו ט). הלכה לקמן השווה לבור, כיסוי גם הדלי שימש (ואולי מים לדלות הדלי את
נא: שם יעקב בן אליעזר רבי נב.45)דעת שם משנה בו, שנשתמש זו46)לאחר הלכה פועלים. לשכירת הדרוש הזמן שיעור

שם. יוחנן רבי כדעת אנוס.47)היא הוא הראשון עשאן.48)כי ולא האמורות לפעולות נכנס49)הדרוש כי חייב, השומר
ד. הלכה ד, פרק למעלה השווה הבעלים, לשמור.50)במקום דעת בהם י.51)שאין שם העפר,52)כראוי, שקיעת ידי על
דעתם. על זאת להעלות צריכים היו חייבים.53)והבעלים והבעלים מספקת, שמירה זו אין לפיכך הבור. את ולכסות לתקן

ברשות.54) שלא חבירו של מבורו הדלי55)שלקח שבעל דעתו, על להעלות היה צריך כי המגולה, בורו שהזיק הנזקים על
ל. שם דליו, את שלקח הבור, לבעל שיודיע הדלי בעל את מחייבים ואין הדלי. את מרובעת58)ארוך.57)עגול.56)יקח

בקירוי. בור.59)ומכוסה כדין דינם הנ"ל כל מקורה. ואינה כמערה ומרובע לג).60)רחב כא, (שמות בהבל61)בתורה או
להמית. כדי בו ויש טפחים, עשרה של עומק בו יש בור וסתם בחבטה. המיתו.62)או הבור לא עומק63)כי בכל בור כל כי

להזיק. כדי בו יש בור.64)שהוא שם עליו אין טפחים מעשרה פחות כי הבור", "בעל אומר: רבינו אין החפירה. בעל
יבשה.65) טפחים כשני ושקול הבל אחרת66)מוסיף גירסה כאן (לרבינו שם הראייה, עליו מחבירו והמוציא נפתרו, שלא בעיות

שהם כזאת במידה הבל שמוסיפים אומרים מים, טפחים ובשלושה בשניים גם אם היא: הבעייא שם). ראה שלנו, בגמרא מאשר
כזאת. הבל תוספת אין עמוק, אינו שהבור מכיוון או יבשה, טפחים ושישה ארבעה כנגד ספק.67)שקולים של מקרה בכל כמו

הברייתא.68) של הדוגמא זביד69)זוהי כרב טפחים, ל' של זה בבור שותפים שכולם מפני מת, או והוזק שור לתוכו נפל אם
ב. עמוד שם ראשון, להמית.70)בלשון כדי בו להמית.71)שאין כדי בו שיש לבור, אותו הטפח72)ועשה את והוסיף

נא:73)מלמטה. שם, רבא של דוגמא הבור, מן למעלה טפח מזה והוסיף הבור, שפת על אבן שהניח בין74)כגון בכול,
להמית, כדי בו שיש בור היינו קודם, קיים היה שלא בור עשה שהאחרון מכיוון הוא, הטעם שם. רבנן, כדעת במיתה, ובין בנזקים

להמית. שעשוי בור היה לכן קודם גם שם כי לכ', שהשלימו הקודם, למקרה דומה זה ואין חייב. לבדו הוא מלמטה.75)לפיכך
שלו,77)מלמעלה.76) הטפח את סתם אפילו כן ואם הוא, האחרון של ברשותו הבור וכל הטפח, את הוסיף שהאחרון ברגע

חייב. והראשון כמקודם, הראשון של ט' של בור להמית.78)נשאר כדי בו אפשרות79)שיש ואת הבור שטח את והגדיל
לתוכו. שבבור.80)הנפילה טוב הלא מזיק.81)האוויר פחות שבתוכו האוויר יותר, רחב שהבור במידה שקיבל82)כי המכה
הבור. נא:83)מקרקעית שם אשי, רב כדעת בתוכו. החבטה ושטח הבור שטח את שהגדיל את84)בזה מיעט האחרון והלא

נופל היה ולא שבתחילה, הבור פי למקום מגיע השור היה לא הבור, פי את הרחיב שלולא ייתכן כי חייב, הוא זאת בכל ההבל,
הבדל85)לתוכו. חייב. האחרון מת, חבטו מחמת ואם פטור, האחרון הבלו, מחמת שמת זו, שבהלכה הראשון לדין פירוט זהו

את זו משלימות שם אשי רב של הלשונות שתי רבינו לדעת שם. אשי, רב בשם אומרים" ה"יש כדעת הוא הצדדים שני בין זה
משנה). (כסף הבור.86)זו, מעצם ולא מאליו שם,87)שבא שמואל כדעת הוא זה דין גופו. הבור בקרקעית השור שנחבט

נא:88)נ: שם יוסף ורב רבה מחלוקת מזיק, שבו האוויר הבור.89)אין מפאת בא לא המוות הבל90)כי מחמת מתה כי
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חּיב - ּבהמה ּבין אדם ּבין ּבהן והּזקּו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּבהן
ולא רׁשּותֹו והפקיר ּברׁשּותֹו, הּניחן אם וכן ׁשלם. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹנזק
חּיב - ּבּה והּזק זֹו ּבתּקלה ונחּבט ּבּקרקע נתקל ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֻהפקירן.
ּפטּור. - נּטּנפּו אֹו אּלּו ּבכל ּכלים הּזקּו ואם הּתּקלה. ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבעל

והרּביץ„. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַֹהכניס
ׁשהּגלל ּפטּור; - הּבית ּבעל ׁשל ּכליו ּבהן ונּטּנפּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּגללים,
הּכלים. על ּבֹו ׁשחּיב ּבֹור מצאנּו ולא הּוא, ּבֹור ּתֹולדת ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹזה

ונתקל‰. [המהּל] והל הרּבים, ּברׁשּות הּכד את ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָהּמּניח
ּבּדר להתּבֹונן אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - וׁשּברּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבּה
ּבנזקיו, חּיב הּכד ּבעל הרי - ּבּה הּזק ואם מהּלכין. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻּכׁשהן
לֹו ׁשאין ּבמקֹום נזקיו הּמפקיר ׁשּכל הּכד; הפקיר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָואפּלּו

הפקירן. לא ּכאּלּו חּיב - מּתחּלה לעּׂשֹותּה ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹרׁשּות
.Âּכגֹון ׁשם, להּניחּה רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום הּכד את ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּניח

- וׁשּברּה ּבּה ונתקל ּבהן, וכּיֹוצא ּגּתֹות ׁשל הּקרנֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמקֹום
ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּכד ּבעל - המהּל ּבּה הּזק ואם ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻחּיב;
ּכּדים הּדר ּכל ׁשּמּלא אֹו אפלה, היתה ואם להסּתּכל. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹו
חּיב. הּכד ּבעל הרי - ּבּה נתקל ואם ׁשבירתּה; על ּפטּור -ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Êהר ּברׁשּות ּכּדֹו ׁשּלקהנׁשּברה אֹו ּבּמים אחד והחלק ּבים, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּבדיני וחּיב הּוא; ׁשאנּוס לפי אדם, מּדיני ּפטּור - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבחרסיה
והּמים החרסים והרי החרסים. סּלק ׁשּלא מּפני ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשמים,
ואם ּפטּור. ּולפיכ ׁשּנאנס, אחר אּלא הפקיר ולא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכהפקר,
הּדין והּוא חּיב. - אחר ּבהן והּזק ּבחרסיה, לזּכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻנתּכּון
ּכלים הּזקּו ואם ּבּה. ּכּיֹוצא וכל העמידּה ולא גמּלֹו ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻלנפלה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הפקיר, לא ּבין הפקיר ּבין ּפטּור, - אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּבכל

.Áונתקל זה, אחר זה ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו קּדרים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשני
לעמד לראׁשֹון היה אם ּבראׁשֹון: הּׁשני ונתקל ונפל, ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹהראׁשֹון
אנּוס ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ׁשני, ּבנזקי הראׁשֹון חּיב - עמד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹולא
הּוא והרי ,ּבּדר מּטל ּבהיֹותֹו אנּוס אינֹו - נפילה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבׁשעת
ׁשּלא ּפי על ואף ּפטּור, - לעמד לֹו היה לא ואם לעמד; ְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֹֹֹיכֹול

ּבנפׁשֹו. טרּוד ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ׁשּנתקל לזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָהזהיר
.Ë?ׁשני ׁשל ּבנזקיו חּיב ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

ׁשאינֹו ּפטּור; - ּכליו הּזקּו אם אבל ׁשני; ׁשל ּגּופֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻּכׁשהּזק
ּכמֹו הּוא, ּבֹור ּתֹולדת ּתּקלה וכל ּבבֹור, הּכלים על ְְְִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.È,זה אחר זה מהּלכין ׁשהיּו ּבהן וכּיֹוצא והּזּגגים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּקּדרים

ּבּׁשני, והּׁשליׁשי ּבראׁשֹון, הּׁשני ונתקל ונפל, הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָונתקל
ּבנזקי חּיב הראׁשֹון - עמד ולא לעמד לֹו יׁש מהן אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוכל
ּבין ּבארץ הּמּטל ראׁשֹון ׁשל ּבגּופֹו ׁשהּזק ּבין ׁשני, ׁשל ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻגּופֹו
הּזק אם ׁשליׁשי, ׁשל גּופֹו ּבנזקי חּיב והּׁשני ּבמּׂשאֹו; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻׁשהּזק
- ׁשּנפל ׁשני ׁשל ּבמּׂשאֹו הּזק אם אבל ׁשני, ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבגּופֹו
אני אין מּׂשאי, ׁשהּוא זה, ּבֹור הּׁשני: לֹו אֹומר ׁשהרי ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּפטּור.
ואם מּׂשאֹו. עם הּׁשני הּפיל ראׁשֹון ׁשהרי אֹותֹו; ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָהּכֹורה

ּפטּורין. ּכּלן - זה את זה ְְִִִֶֶֶָֻהזהירּו
.‡Èאחד ונתקל ,הּדר לרחב מּטל והיה הראׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻנפל

ּבנזקי חּיב הּוא הרי - ּבבטנֹו ואחד ּברגליו ואחד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹו
עמד. ולא לעמד לֹו והיה הֹואיל ְְֲִַַָָָָֹֹֻּכּלן,

.·È- אחר ּבהן והּזק הרּבים, ּברׁשּות הּמים את ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻהּׁשֹופ

נבלעּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, - ּכליו נּטּנפּו ואם ּבנזקיו; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָחּיב
והּזק ונפל והחלק חלקה, הארץ ונׁשארה ּבארץ ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻהּמים

ּבנזקיו. חּיב זה הרי - ְְֲִֵֶַַַַָָָּבּקרקע
.‚Èאין - מערֹותיהן וגֹורפין ּביבֹותיהן ׁשּפֹותקין אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָּכל

אבל החּמה; ּבימֹות הרּבים ּברׁשּות הּמים לׁשּפ רׁשּות ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹלהן
הּזק אם כן, ּפי על ואף רׁשּות. להן יׁש - הּגׁשמים ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻּבימֹות

ׁשלם. נזק חּיבין - ּבּמים ּבהמה אֹו ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאדם
.„Èׁשּיּדֹוׁשּו ּכדי הרּבים לרׁשּות וקּׁשֹו ּתבנֹו אדם יֹוציא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹלא

ּכהפקר, ׁשּיהיּו חכמים קנסּוהּו - הֹוציא ואם זבל. לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָויעּׂשּו
קדם ואם והׁשּביחּו. ׁשּנּדֹוׁשּו מעת זכה ּבהן הּקֹודם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכל
מֹוציאין אין - הרּבים לרׁשּות הֹוצאה מּׁשעת ּבהן וזכה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָאדם
ּבהמה אֹו אדם ּבהן הּזק אם ּכהפקר, ׁשהן ּפי על ואף ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמּידֹו.

לׁשּלם. חּיב הּמֹוציא זה הרי -ְֲִֵֵֶַַַָ
.ÂËלרׁשּות והּגללים הּזבל את להֹוציא אדם לכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָיׁש

ולצּבר זבלים הֹוצאת ּבׁשעת יֹוםהרּבים ׁשלׁשים ׁשם אֹותן ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹ
ּפי על ואף ּבהמה]. [ורגלי אדם ּברגלי נּׁשֹוף ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכדי
ּגזל; מּׁשּום הּגלל זה על וחּיבין לׁשּלם. חּיב - הּזיק אם ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָכן,

ּבֹו. קנסּו לא נדֹוׁש, אם ׁשבח ּבֹו ׁשאין ְִֵֵֶֶַָָָֹּכיון
.ÊË;לבנים לֹובנים ואין הרּבים, ּברׁשּות טיט ׁשֹורין ְְְְִִִִִִֵֵֵַָאין

לבנים. לא אבל הרּבים, ּברׁשּות טיט ּגֹובלין ְְְֲֲִִִִִֵַָָָֹאבל
.ÊÈוהּבֹונה מביא אבנים הּמביא - הרּבים ּברׁשּות ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּבֹונה

ׁשלם. נזק לׁשּלם חּיבין - ׁשהּזיקּו וכּלן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבֹונה.
.ÁÈאֹו אדם ּבּה והּזק לסּתת, ּומסרּה אבן ׁשחצב ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהחֹוצב

מסר חּיב. החּמר - לחּמר ׁשּמסר וסּתת חּיב. הּסּתת - ְְְֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָּבהמה
חּיב. הּבֹונה - לבֹונה ּכּתף מסר חּיב. הּכּתף - לכּתף ְְֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָחּמר
חּיב. המתּקן - ּבּבנין יׁשיבתּה ׁשּמתּקן לזה הּבֹונה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמסרּה
והיּו והּזיקה, נפלה הּדימֹוס ּגּבי על ׁשהעלּוה אחר ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָואם
חּיב, האחרֹון - ּובּׂשכירּות חּיבין; ּכּלן - ּבקּבלנּות ְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻעֹוּׂשין

ּפטּורין. ְְִָֻוכּלן
.ËÈּפטּור - והּזיקּו הרּבים לרׁשּות ׁשּנפלּו והאילן ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹהּכתל

לבֹור, ּדֹומים ׁשאינן לפי ׁשהפקירן; ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּלׁשּלם,
קֹובעין ּדין ּבית - רעּועין היּו ואם להּזיק. ּתחּלתן אין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשהרי
הּזמן? וכּמה הּכתל. את ולסּתר האילן את לקץ זמן ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹלֹו
הּזמן לאחר ּפטּור; - והּזיקּו הּזמן ּבתֹו נפלּו יֹום. ְְְְְְְִִִַַַַַַָָׁשלׁשים

אֹותן. ׁשּׁשהה מּפני חּיב, -ְִִֵֶַָָָ
.Îּבקֹוצים ּגדרֹו והּגֹודר הּזכּוכית, ואת הּקֹוץ את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַהּמצניע

ׁשלם. נזק חּיב - ּבהן אחד והּזק הרּבים, לרׁשּות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻוהפריח
ׁשאין לפי ּפטּור, - רׁשּותֹו ּבתֹו ּבצמצּום ּבקֹוצים ּגדר ְְְְְְְִִִִֵֶַָָואם

ּבכתלים. להתחּכ אדם ּבני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּדר
.‡Îּובא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבתֹו ּוזכּוכּיֹותיו קֹוציו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָהּמצניע

אם והּזיק: הרּבים לרׁשּות ונפל ּכתלֹו, את וסתר הּכתל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבעל
ּבעל - הּוא ּבריא ּכתל ואם חּיב, הּמצניע - היה רעּוע ְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּכתל

חּיב. ֶַַָֹהּכתל
.·Îואת הּקֹוצים את מצניעין היּו הראׁשֹונים ְְֲִִִִִִִֶֶַַָָחסידים

ּכדי ּבארץ, טפחים ׁשלׁשה ּבעמק ּׂשדֹותיהן ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהּזכּוכּיֹות
ּבאׁש, אֹותם ּׂשֹורפים ואחרים הּמחרׁשה. ּתעלם ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּלא
ּבהם יּזק ׁשּלא ּכדי לּנהר, אֹו לּים אֹותם מׁשליכים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻואחרים

ָָאדם.
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.ÂËהּבהמה ּבֹו ונחּבטה הרּבים, ּברׁשּות ּגבֹוּה ּתל 91עּׂשה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
טפחים עּׂשרה גבֹוּה היה אם לׁשּלם92ומתה: חּיב ואם93- , ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ

הּבהמה מיתת על ּפטּור - מעּׂשרה ּפחֹות אם94היה אבל . ְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָ
ּכל ּגבֹוּה ּבתל ואפּלּו ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב - ּבלבד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּזקה

ּדבר95ׁשהּוא ׁשהּוא ּבכל ׁשהּנזק ׁשהיא; ּכל ּבחפירה אֹו ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
וידּוע הּוא96מצּוי והרי מצּויה, ׁשהּוא ּבכל הּמיתה ואין , ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

אנס .97ּכמֹו ְֶֹ
.ÊËחביטתּה על אֹו ּבבֹור הּבהמה מיתת על חּיב אינֹו ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָוכן

ׁשֹוטה אֹו חרׁשת אֹו קטּנה הּבהמה היתה אם אּלא 98ּבתל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבּלילה ׁשּנפלה אֹו סֹומא ונפלה99אֹו ּפּקחת היתה אם אבל , ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָ

הּבהמה ׁשּדר מּפני אנס, ּכמֹו ׁשּזה ּפטּור; - ומתה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבּיֹום
ומת, אדם לתֹוכֹו נפל אם וכן הּמכׁשֹולֹות. מן ולסּור ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָלראֹות
אֹו חֹורין ּבן ׁשהיה ּבין ּבּלילה, ׁשּנפל אֹו סֹומא היה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאפּלּו

ּפטּור זה הרי - הּבהמה100עבד אֹו האדם ּבֹו הּזק ואם . ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשלם נזק חּיב - ׁשּבארנּו101הּפּקחת ּכמֹו ,102. ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

.ÊÈהּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשֹור לתֹוכֹו זה103נפל הרי - ומת ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻ
ׁשּלֹו ׁשהּמת מי - ּלֹו יהיה והּמת ׁשּנאמר: זה104ּפטּור; יצא , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּיּקבר. ודינֹו ּבהנאה אסּור ְֲִִֵֶֶַָָָָׁשהּוא

.ÁÈמּקֹול הּבֹור ּבתֹו הּבהמה ונפלה ּבבֹור, חֹופר ְְְְְִֵֵַַָָָָָהיה
ּכגֹון מאחריה, חּיב; - מּלפניה נפלה אם ומתה: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהחפירה

ונפלה105ׁשּנבעתה לאחֹור עקבּה על -106וחזרה ומתה ְְְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָָ
נפילה ּדר ׁשּיּפל עד - ונפל ׁשּנאמר: נפלה107ּפטּור; . ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּדין ּבית אין - ומתה לּבֹור חּוץ החפירה מּקֹול ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָלפניה
אֹותֹו ואם108מחּיבין מּידֹו. מֹוציאין אין - הּנּזק ּתפס ואם ; ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ

הּבֹור ּבעל - הּזקה אֹו ּומתה לּבֹור חּוץ לאחֹוריה ְְֲֵֶַַַַַָָָָָֻנפלה
.109ּפטּור ָ

.ËÈהּוא מּועד אם ומתה: הּבֹור לתֹו ּבהמה ׁשּדחף ְְִֵֵֶַַָָָָָׁשֹור
מחצה הּׁשֹור ּובעל מחצה, מׁשּלם הּבֹור ּבעל ּתם110- ואם ; ְְֱֱִֵֶֶַַַַַַַָָָ

מּגּופֹו רביע מׁשּלם הּׁשֹור ּבעל - מׁשּלם111הּוא הּבֹור ּובעל , ְְְִִֵֵַַַַַַַַַ

חלקים אֹומר112ׁשלׁשה הּנבלה ׁשּבעל ׁשּבנכסיו. הּיפה מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
נבלה ּפחת הּבֹור: אצל113לבעל לי יׁש ּפי114זֹו על אף ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

ּופּקחת גדֹולה ׁשּנפלה115ׁשהיא ּכמי זֹו הרי ׁשּנדחפה ּכיון , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
אני116ּבּלילה הּׁשֹור מּבעל להֹוציא יכֹול ׁשאני ּכל ; ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹ

לׁשּלמֹו.117מֹוציא חּיב אּתה והּׁשאר , ְְְְִַַַַָָָ
.Îהּבֹור ּפי על אבן הּמּניח ּובא118וכן ּבּה,, ונתקל הּׁשֹור ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

מחצה מׁשּלם האבן את הּמּניח - ומת לּבֹור ּובעל119ונפל , ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
מחצה. ֱֶַָהּבֹור

.‡Îהּמקּדׁשין ּפסּולי וׁשל הדיֹוט ׁשל ׁשֹור ׁשּנגחּו120וכן ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֻ
נזק חצי מׁשּלם - הדיֹוט ׁשל זה הּוא ּתם אם ,121ּכאחד: ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

להֹוציא ׁשאּוכל ּכל לֹו: אֹומר ׁשהּנּזק ׁשלם. נזק - מּועד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹואם
ּופטּור, הּוא והקּדׁש הֹואיל וזה ;מּמ והּׁשאר אֹוציא, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָמּזה

הּכל לי ּתׁשּלם .122אּתה ְִֵַַַָֹ
.·Îׁשֹור עליו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֶַַָָָָָָמי

ּפטּור הּׁשֹור ּבעל - ּבעל123והרגֹו נֹוטל - הּׁשֹור מת ואם . ְֲִֵֵַַַַַַַָָ
הּבֹור ּבעל מּיֹורׁשי ׁשֹורֹו ּדמי .124הּׁשֹור ְְִֵֵַַַַ

עּׂשר ׁשלׁשה ¨¨¨§¤¤ּפרק

ּפטּור;‡. הּבֹור ּבעל - ונׁשּתּברּו לבֹור ׁשּנפלּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָּכלים
למדּו: הּׁשמּועה מּפי חמֹור. אֹו ׁשֹור ׁשּמה ונפל ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּבכליו, ׁשֹור נפל אפּלּו ּכלים. ולא - חמֹור אדם, ולא - ְְְֲֲִִֵֵַָָָָֹֹׁשֹור
על ּופטּור הּבהמה על חּיב - ּכליו ונׁשּתּברּו הּׁשֹור ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָּומת

ִֵַהּכלים.
מּועדין·. ּכמֹוהּו ותֹולדֹותיו הּוא, נזיקין מאבֹות ְְְֲִִִֵַָָָהּבֹור

ואם הּבֹור. ּתֹולדת זֹו הרי - ּתּקלה הּמּניח וכל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּתחּלתן.
נזק הּתּקלה ׁשהּניח זה מׁשּלם - ּבהמה אֹו אדם ּבּה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּזק
ּבּה הּזקּו ואם הפקירּה; לא ּבין הּתּקלה הפקיר ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻׁשלם,

ּפטּור. - ִֵָּכלים
וכּיֹוצא‚. מּׂשאֹו אֹו ּתבנֹו אֹו סּכינֹו אֹו אבנֹו הּמּניח ְְְִִִֵֵַַַַַַַַָּכיצד?
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם. ונפלה.91)הבור, התל על להמית.92)שעלתה כדי בו שיש בור, של העומק שהתורה93)כשיעור שמואל, כדעת
שם. עומק, לתוך דווקא ולאו חייב, שהיא נפילה בכל "ונפל", טפחים,94)אמרה מעשרה פחותה בנפילה מצוייה אינה המיתה כי

כאונס. זה הרי כזו, בנפילה מיתה של במקרה פרק95)ולכן שם ירושלמי ו; פרק שם תוספתא קמא, תנא כדעת שהוא, גובה כל
ב. הלכה יזיק.96)א, שהתל דעתו, על להעלות לו שהיה התל, בעל פשע כן אפשרות97)ועל דעתו על להעלות לו היה שלא
מיתה. דעת.98)של בנות פקחת.99)שאינן הייתה ודורשים100)אפילו שור", שמה "ונפל הכתוב גזירת הוא זה דין שם,

כח: קמא בבא אדם, ולא גדולים101)"שור" ממכשולים אמנם נזהרת ובהמה בדרכים. להתבונן דרכו אין אדם דבר, של טעמו
קטנים. ממכשולים לא אבל ביותר, טפחים.102)ומסוכנים מי' פחות בבור בהמה נזקי על שחייבים הקודמת, כגון103)בהלכה

שנפדה. לאחר ואפילו מום בו שנפל קרבן נא.104)שור שם רבא, לשון זה כל ממנו. ליהנות שנבהלה.105)שיוכל
הבור.106) העורף.107)לתוך על ולא הפנים על נפילה בקרקע108)זוהי ולא הרבים רשות בקרקע מחבטה מתה הבהמה כי

בהבלו. ולא הבור שם.109)של הכול, שם.110)לדעת נתן רבי כדעת המיתוהו. שניהם היה111)כי לבדו השור שאילו
מגופו. הנזק רבע דהיינו למחצה, הוא התשלום גם שותף, לו שיש עכשיו מגופו, נזק חצי משלם היה חצי.112)ממית, במקום

מיתה.113) לאחר מחירה לבין בחיים הבהמה מחיר בין לכל114)ההפרש אחראי ואתה בורך, בתוך מתה נמצאה שלי בהמה כי
פטור.115)הנזק. הבור בעל ומתה, ביום נפלה שאם טז, בהלכה הבהמה116)ואמרנו "שדרך הקודם לנימוק מקום אין כי

המכשולות". מן ולסור הבור117)לראות בעל כלפי הניזק של הזאת הטענה כל מרבע. יותר להוציא אפשר אי השור ומבעל
שם. שם, בגמרא, הבור.118)מובאת שפת האחריות119)על כל את להטיל יכול האבן בעל אין המיתוהו. הבור ובעל הוא כי

נופל היה לא באבן, נתקל לולא לענות: יכול הבור בעל כי לשור, נזק גורמת האבן הייתה לא הבור שלולא בטענה, הבור בעל על
הנזק. חצי משלם אחד וכל שווה, אחריותם מידת כן על מום.120)בבור. בעל בכור כגון פדיון, לו שאין או נפדה, שלא

בדין.121) ממנו לגבות אפשר שאי מכיוון כלום, לו מועילה הקדש של שותפות אחראי122)ואין השותפים משני אחד כל כי
נג. שם רבא כדעת כולו, פרק123)לנזק למעלה ראה ז. ערכין בבלי להזיק, נתכוון לא כי נסקל, השור ואין פשע, הבור חופר כי

ט. הלכה יא.124)י, פרק סוף ולווה מלווה בהלכות לדעתו בהתאם היורשים, מן גובה שטר בלי חוב שזהו פי על אף
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חּיב - ּבהמה ּבין אדם ּבין ּבהן והּזקּו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּבהן
ולא רׁשּותֹו והפקיר ּברׁשּותֹו, הּניחן אם וכן ׁשלם. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹנזק
חּיב - ּבּה והּזק זֹו ּבתּקלה ונחּבט ּבּקרקע נתקל ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֻהפקירן.
ּפטּור. - נּטּנפּו אֹו אּלּו ּבכל ּכלים הּזקּו ואם הּתּקלה. ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבעל

והרּביץ„. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַֹהכניס
ׁשהּגלל ּפטּור; - הּבית ּבעל ׁשל ּכליו ּבהן ונּטּנפּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּגללים,
הּכלים. על ּבֹו ׁשחּיב ּבֹור מצאנּו ולא הּוא, ּבֹור ּתֹולדת ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹזה

ונתקל‰. [המהּל] והל הרּבים, ּברׁשּות הּכד את ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָהּמּניח
ּבּדר להתּבֹונן אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - וׁשּברּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבּה
ּבנזקיו, חּיב הּכד ּבעל הרי - ּבּה הּזק ואם מהּלכין. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻּכׁשהן
לֹו ׁשאין ּבמקֹום נזקיו הּמפקיר ׁשּכל הּכד; הפקיר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָואפּלּו

הפקירן. לא ּכאּלּו חּיב - מּתחּלה לעּׂשֹותּה ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹרׁשּות
.Âּכגֹון ׁשם, להּניחּה רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום הּכד את ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּניח

- וׁשּברּה ּבּה ונתקל ּבהן, וכּיֹוצא ּגּתֹות ׁשל הּקרנֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמקֹום
ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּכד ּבעל - המהּל ּבּה הּזק ואם ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻחּיב;
ּכּדים הּדר ּכל ׁשּמּלא אֹו אפלה, היתה ואם להסּתּכל. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹו
חּיב. הּכד ּבעל הרי - ּבּה נתקל ואם ׁשבירתּה; על ּפטּור -ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Êהר ּברׁשּות ּכּדֹו ׁשּלקהנׁשּברה אֹו ּבּמים אחד והחלק ּבים, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּבדיני וחּיב הּוא; ׁשאנּוס לפי אדם, מּדיני ּפטּור - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבחרסיה
והּמים החרסים והרי החרסים. סּלק ׁשּלא מּפני ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשמים,
ואם ּפטּור. ּולפיכ ׁשּנאנס, אחר אּלא הפקיר ולא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכהפקר,
הּדין והּוא חּיב. - אחר ּבהן והּזק ּבחרסיה, לזּכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻנתּכּון
ּכלים הּזקּו ואם ּבּה. ּכּיֹוצא וכל העמידּה ולא גמּלֹו ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻלנפלה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הפקיר, לא ּבין הפקיר ּבין ּפטּור, - אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּבכל

.Áונתקל זה, אחר זה ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו קּדרים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשני
לעמד לראׁשֹון היה אם ּבראׁשֹון: הּׁשני ונתקל ונפל, ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹהראׁשֹון
אנּוס ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ׁשני, ּבנזקי הראׁשֹון חּיב - עמד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹולא
הּוא והרי ,ּבּדר מּטל ּבהיֹותֹו אנּוס אינֹו - נפילה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבׁשעת
ׁשּלא ּפי על ואף ּפטּור, - לעמד לֹו היה לא ואם לעמד; ְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֹֹֹיכֹול

ּבנפׁשֹו. טרּוד ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ׁשּנתקל לזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָהזהיר
.Ë?ׁשני ׁשל ּבנזקיו חּיב ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

ׁשאינֹו ּפטּור; - ּכליו הּזקּו אם אבל ׁשני; ׁשל ּגּופֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻּכׁשהּזק
ּכמֹו הּוא, ּבֹור ּתֹולדת ּתּקלה וכל ּבבֹור, הּכלים על ְְְִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.È,זה אחר זה מהּלכין ׁשהיּו ּבהן וכּיֹוצא והּזּגגים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּקּדרים

ּבּׁשני, והּׁשליׁשי ּבראׁשֹון, הּׁשני ונתקל ונפל, הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָונתקל
ּבנזקי חּיב הראׁשֹון - עמד ולא לעמד לֹו יׁש מהן אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוכל
ּבין ּבארץ הּמּטל ראׁשֹון ׁשל ּבגּופֹו ׁשהּזק ּבין ׁשני, ׁשל ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻגּופֹו
הּזק אם ׁשליׁשי, ׁשל גּופֹו ּבנזקי חּיב והּׁשני ּבמּׂשאֹו; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻׁשהּזק
- ׁשּנפל ׁשני ׁשל ּבמּׂשאֹו הּזק אם אבל ׁשני, ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבגּופֹו
אני אין מּׂשאי, ׁשהּוא זה, ּבֹור הּׁשני: לֹו אֹומר ׁשהרי ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּפטּור.
ואם מּׂשאֹו. עם הּׁשני הּפיל ראׁשֹון ׁשהרי אֹותֹו; ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָהּכֹורה

ּפטּורין. ּכּלן - זה את זה ְְִִִֶֶֶָֻהזהירּו
.‡Èאחד ונתקל ,הּדר לרחב מּטל והיה הראׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻנפל

ּבנזקי חּיב הּוא הרי - ּבבטנֹו ואחד ּברגליו ואחד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹו
עמד. ולא לעמד לֹו והיה הֹואיל ְְֲִַַָָָָֹֹֻּכּלן,

.·È- אחר ּבהן והּזק הרּבים, ּברׁשּות הּמים את ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻהּׁשֹופ

נבלעּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, - ּכליו נּטּנפּו ואם ּבנזקיו; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָחּיב
והּזק ונפל והחלק חלקה, הארץ ונׁשארה ּבארץ ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻהּמים

ּבנזקיו. חּיב זה הרי - ְְֲִֵֶַַַַָָָּבּקרקע
.‚Èאין - מערֹותיהן וגֹורפין ּביבֹותיהן ׁשּפֹותקין אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָּכל

אבל החּמה; ּבימֹות הרּבים ּברׁשּות הּמים לׁשּפ רׁשּות ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹלהן
הּזק אם כן, ּפי על ואף רׁשּות. להן יׁש - הּגׁשמים ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻּבימֹות

ׁשלם. נזק חּיבין - ּבּמים ּבהמה אֹו ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאדם
.„Èׁשּיּדֹוׁשּו ּכדי הרּבים לרׁשּות וקּׁשֹו ּתבנֹו אדם יֹוציא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹלא

ּכהפקר, ׁשּיהיּו חכמים קנסּוהּו - הֹוציא ואם זבל. לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָויעּׂשּו
קדם ואם והׁשּביחּו. ׁשּנּדֹוׁשּו מעת זכה ּבהן הּקֹודם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכל
מֹוציאין אין - הרּבים לרׁשּות הֹוצאה מּׁשעת ּבהן וזכה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָאדם
ּבהמה אֹו אדם ּבהן הּזק אם ּכהפקר, ׁשהן ּפי על ואף ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמּידֹו.

לׁשּלם. חּיב הּמֹוציא זה הרי -ְֲִֵֵֶַַַָ
.ÂËלרׁשּות והּגללים הּזבל את להֹוציא אדם לכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָיׁש

ולצּבר זבלים הֹוצאת ּבׁשעת יֹוםהרּבים ׁשלׁשים ׁשם אֹותן ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹ
ּפי על ואף ּבהמה]. [ורגלי אדם ּברגלי נּׁשֹוף ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכדי
ּגזל; מּׁשּום הּגלל זה על וחּיבין לׁשּלם. חּיב - הּזיק אם ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָכן,

ּבֹו. קנסּו לא נדֹוׁש, אם ׁשבח ּבֹו ׁשאין ְִֵֵֶֶַָָָֹּכיון
.ÊË;לבנים לֹובנים ואין הרּבים, ּברׁשּות טיט ׁשֹורין ְְְְִִִִִִֵֵֵַָאין

לבנים. לא אבל הרּבים, ּברׁשּות טיט ּגֹובלין ְְְֲֲִִִִִֵַָָָֹאבל
.ÊÈוהּבֹונה מביא אבנים הּמביא - הרּבים ּברׁשּות ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּבֹונה

ׁשלם. נזק לׁשּלם חּיבין - ׁשהּזיקּו וכּלן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבֹונה.
.ÁÈאֹו אדם ּבּה והּזק לסּתת, ּומסרּה אבן ׁשחצב ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהחֹוצב

מסר חּיב. החּמר - לחּמר ׁשּמסר וסּתת חּיב. הּסּתת - ְְְֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָּבהמה
חּיב. הּבֹונה - לבֹונה ּכּתף מסר חּיב. הּכּתף - לכּתף ְְֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָחּמר
חּיב. המתּקן - ּבּבנין יׁשיבתּה ׁשּמתּקן לזה הּבֹונה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמסרּה
והיּו והּזיקה, נפלה הּדימֹוס ּגּבי על ׁשהעלּוה אחר ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָואם
חּיב, האחרֹון - ּובּׂשכירּות חּיבין; ּכּלן - ּבקּבלנּות ְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻעֹוּׂשין

ּפטּורין. ְְִָֻוכּלן
.ËÈּפטּור - והּזיקּו הרּבים לרׁשּות ׁשּנפלּו והאילן ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹהּכתל

לבֹור, ּדֹומים ׁשאינן לפי ׁשהפקירן; ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּלׁשּלם,
קֹובעין ּדין ּבית - רעּועין היּו ואם להּזיק. ּתחּלתן אין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשהרי
הּזמן? וכּמה הּכתל. את ולסּתר האילן את לקץ זמן ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹלֹו
הּזמן לאחר ּפטּור; - והּזיקּו הּזמן ּבתֹו נפלּו יֹום. ְְְְְְְִִִַַַַַַָָׁשלׁשים

אֹותן. ׁשּׁשהה מּפני חּיב, -ְִִֵֶַָָָ
.Îּבקֹוצים ּגדרֹו והּגֹודר הּזכּוכית, ואת הּקֹוץ את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַהּמצניע

ׁשלם. נזק חּיב - ּבהן אחד והּזק הרּבים, לרׁשּות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻוהפריח
ׁשאין לפי ּפטּור, - רׁשּותֹו ּבתֹו ּבצמצּום ּבקֹוצים ּגדר ְְְְְְְִִִִֵֶַָָואם

ּבכתלים. להתחּכ אדם ּבני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּדר
.‡Îּובא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבתֹו ּוזכּוכּיֹותיו קֹוציו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָהּמצניע

אם והּזיק: הרּבים לרׁשּות ונפל ּכתלֹו, את וסתר הּכתל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבעל
ּבעל - הּוא ּבריא ּכתל ואם חּיב, הּמצניע - היה רעּוע ְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּכתל

חּיב. ֶַַָֹהּכתל
.·Îואת הּקֹוצים את מצניעין היּו הראׁשֹונים ְְֲִִִִִִִֶֶַַָָחסידים

ּכדי ּבארץ, טפחים ׁשלׁשה ּבעמק ּׂשדֹותיהן ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהּזכּוכּיֹות
ּבאׁש, אֹותם ּׂשֹורפים ואחרים הּמחרׁשה. ּתעלם ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּלא
ּבהם יּזק ׁשּלא ּכדי לּנהר, אֹו לּים אֹותם מׁשליכים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻואחרים

ָָאדם.
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מּדיני ּפטּור הּטֹומן הרי - אֹותּה ואכלה האׁש ועברה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבתבן,
על ּפטּור האׁש את ׁשהּמדליק מּפני ׁשמים, ּבדיני וחּיב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאדם

ַָהּטמּון.
.ÂËהרי - ּבֹו וחבלה האדם את והּזיקה ׁשעברה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָאׁש

ּובבׁשּתֹו, ּובצערֹו ּוברּפּויֹו ּובׁשבּתֹו ּבנזקיו חּיב ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָהּמבעיר
הּוא הרי הּוא, ממֹונֹו ׁשאּׁשֹו ּפי על ׁשאף ּבידֹו; הּזיקֹו ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָּכאּלּו
את ּבֹורֹו אֹו ּבהמּתֹו הּזיקה אם אבל ּבחּציו. ׁשהּזיקה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶָָָָּכמֹו

ּכמ ּבלבד, ּבנזק אּלא חּיב אינֹו - ׁשּבארנּו.האדם ֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
.ÊËאֹו אבן הּניח ּכיצד? ּכאׁש. הן הרי האׁש ּתֹולדֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל

חּיב - והּזיקּו מצּויה ּברּוח ונפלּו ּגּגֹו, ּבראׁש מּׂשא אֹו ְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹסּכין
הן. הּבערה ּתֹולדֹות ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל ׁשלם; נזק ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלׁשּלם

ּפטּור. - והּזיקּו מצּויה ׁשאינּה ּברּוח נפלּו ְְְְְִִִֵֶַָָָָואם
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ממֹון נזקי הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָסליקּו

ה'תשע"א טבת כ' שני יום
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לא מצֹות וחמׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹיׁש
הּגּנב. ּדין ב) ממֹון. לגנב ׁשּלא א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹתעּׂשה,
עול יעּׂשה ׁשּלא ד) הּמׁשקלֹות. עם הּמאזנים לצּדק ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹג)
איפה ואבן אבן לאדם יהיה ׁשּלא ה) ּובּמׁשקלֹות. ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבּמּדֹות
יּסיג ׁשּלא ו) ּבהן. ונֹותן לֹוקח ׁשאינֹו ּפי על אף ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹואיפה,

נפׁשֹות. לגנב ׁשּלא ז) ְְְִֶָֹֹּגבּול.

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ּפרק
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¤¤¦

הּגֹונב‡. ּפרּוטה2ממֹון1ּכל על4ּולמעלה3מּׁשוה עֹובר - ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשּנאמר תעּׂשה, לאו5לא על לֹוקין ואין תגנב. לא זה,6: ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
לתׁשלּומין נּתן לׁשּלם7ׁשהרי ּתֹורה חּיבּתּו ׁשהּגּנב ואחד8, .9 ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּכֹוכבים עֹובד ממֹון הּגֹונב אֹו יּׂשראל ממֹון ואחד10הּגֹונב , ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
הּקטן את אֹו הּגדֹול את .11הּגֹונב ֵֶֶַַַָָָ

ׁשהּוא·. ּכל לגנב ּתֹורה12אסּור ּדר13ּדין לגנב ואסּור . ְְְִִִֶֶֶָָָָֹֹ
להחזיר מנת על לגנב אֹו לׁשּלם14ּׂשחֹוק מנת על הּכל15אֹו ; ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָֹֹ

ּבכ.16אסּור עצמֹו ירּגיל ׁשּלא , ְְְִֶַַָָֹ
ּבּסתר‚. אדם ממֹון הּלֹוקח זה גּנב? זהּו הּבעלים17אי ואין ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ואין מעֹותיו ולקח חברֹו ּכיס לתֹו ידֹו הּפֹוׁשט ּכגֹון ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָיֹודעים,
ּבגלּוי לקח אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן רֹואים, 18הּבעלים ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

יד19ּובפרהסיא גזלן20ּבחזק אּלא גּנב, זה אין -21,לפיכ . ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּגנב מזּין ּפי22לסטים על אף גּנב, אּלא גזלן, אינֹו - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

יֹודעים ׁשּגנב.23ׁשהּבעלים ּבׁשעה ְְְִִֶֶַַָָָָ
עדים„. עליו ׁשהעידּו לׁשּלם25ּכׁשרים24ּגּנב חּיב - ׁשּגנב ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשניםלב26ׁשנים מׁשּלם - ּדינר ּגנב אם הּגנבה. ּגנב27על ; ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָ
ּבדמיה ׁשנים מׁשּלם - גמל אֹו ּכסּות אֹו נמצא28חמֹור . ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
חברו את לחּסר ׁשּבּקׁש ּכׁשעּור .29מפסיד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַֹ

מעצמֹו‰. ׁשהֹודה הּקרן30ּגּנב את מׁשּלם - ּופטּור31ׁשּגנב ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּכפל אלהים32מן ירׁשיעּון אׁשר ׁשּנאמר: ;33- ׁשנים יׁשּלם ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ג.1) הלכה להלן ראה "גנב" המונח כסף).2)הגדרת דווקא (ולאו תשעים3)רכוש ממאה אחד נחושת, של קטנה מטבע
כסף. של בדינר שם).4)ושניים ורש"י נז. סנהדרין (ראה מוחל אדם פרוטה משווה "לא5)פחות כתוב שם יא. יט, ויקרא

להלן רבינו כותב וכן פו. (סנהדרין נפשות בגונב מדבר הדברות שבעשרת תגנוב" "לא אבל ממון, בגונב מדבר זה פסוק תגנובו".
א). הלכה ט מעשה,6)בפרק בו שיש לאו שבתורה, תעשה לא ו"כל מעשה, בו שיש פי על אף תגנובו", "לא של זו אזהרה על

טז.). מכות (ראה עליו" ומשלם".7)לוקין לוקה אין בתשלומין דחייב ג).8)ו"כיוון כב, (שמות ישלם" שניים ... המצא "אם
ובין.9) בין = ואחד ... לגניבה.10)ואחד הדין והוא א-ב, קיג קמא בבא - אסור" גוי על11)"גזל בא בתורה החיוב כי

מקטן. גנב או מגדול גנב אם חשוב ולא פרוטה.12)הגניבה משווה פחות הלא13)אפילו על לעבור שהשיעור פי על אף
שיעור שחצי יוחנן, כרבי פוסק רבינו אכילה. באיסורי שיעור חצי כמו משיעור, בפחות אף הוא האיסור פרוטה, שווה הוא תעשה

עד.). (יומא התורה מן בשבילו.14)אסור לעכבו בדעתו ואין גופו, החפץ ויודע15)את לההנותו "שרוצה משום כפל תשלומי
סא:). מציעא בבבא (רש"י יקבל" שלא תגנובו"16)בו "לא יא) יט, (ויקרא הכתוב מן זה דין למדו שם, מציעא בבא [בגמרא

לאו בזה שאין ללמוד יש רבינו ומדברי - וכדומה לשלם מנת על שלא ממש כגנב בלאו זה גנב עובר זה טעם ולפי מיותר. שהוא
עיון]. וצריך הבעלים.17)ממש, לעיני רואים.18)ולא הכול.19)שהבעלים הבעלים.20)לעיני רצון הגדרה21)נגד

המצרי מיד החנית את "ויגזול כא): כג, (שמואל-ב, בו שנאמר יהוידע, בן מבניהו הגמרא שמביאה הדוגמא על מבוססת גזלן של זו
עט:). קמא (בבא אנשים.22)ויהרגהו" מפני ומפחד בסתר נחשב23)הבא זאת בכל הנשק, באיום בחזקה ממנו לוקח הוא כי

ונז.). נו: (שם בפרהסייא מעשהו עושה ואינו אנשים, מפני מתחבא שהוא משום בתורה24)גנב, כתוב כי מספיק, לא אחד עד
(דברים דבר" יקום עדים שלושה פי על או עדים שני פי על יחטא, אשר חטא בכל חטאת ולכל עוון לכל באיש אחד עד יקום "לא

טו). שקבע25)יט, יג הלכה ח פרק ממון נזקי הלכות למעלה וראה וד, ג משנה ג פרק סנהדרין ראה לעדות, הפסולים רשימת
עדויות". שאר להעיד הכשרים עדים שיהיו עד עדים פי על ממון לעולם מחייבים "אין כלל: ישלם"26)שם "שניים שכתוב

ג). כב, הגניבה.27)(שמות מעשה על כקנס נוסף ודינר שגנב אחד שני28)דינר לשלם מחוייב שהגנב לומר, תטעה שלא כדי
כפליים שדמיו אחר משהו או כסף משלם הגנב - פירוש בדמיה" "שניים ואומר רבינו מדייק שגנב, חפץ כל בעד ממש חפצים

הגניבה. כשיעור29)מדמי בממונו יינזק בממון, שהזיק ומי ... בשווה שעשה כמו בו שיעשה בכלל לזולתו חוטא כל "עונש
מא). פרק ג חלק נבוכים, (מורה בו" כיוצא ממנו וילקח לקח, אשר הדבר לומר רצונו לרעהו, שניים ישלם ... בשווה ההוא

ט.30) הלכה ג בפרק להלן כמבואר הקרן, את לשלם אותו המחייב באופן סד: קמא שגנב.31)בבא פי32)הדבר על אף
ח. הלכה ג, פרק להלן ראה שגנב, והעידו כן אחרי עדים עדים.33)שבאו פי על השופט אותו שירשיע
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.‚Îעֹוּׂשין ואין הרּבים. לרׁשּות מרׁשּותֹו אדם יסּקל ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹלא
מערֹות, ולא ׁשיחין ולא ּבֹורֹות ולא הרּבים, רׁשּות ּתחת ְְְְְִִִַַַָָָָֹֹֹחלל
טעּונה והיא ּגּביהן על להּל יכֹולה ׁשהעגלה ּפי על ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָואף
ּבֹור והחֹופר מּדעּתֹו. ׁשּלא מּלמּטה ּתפחת ׁשּמא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאבנים,

מּתר. - רּבים ְְִֵַָָֻלצרכי
.„Îאם אּלא הרּבים לרׁשּות ּוגזזטראֹות זיזין מֹוציאין ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָֻאין

על הּדר יאפיל ׁשּלא והּוא, ורֹוכבֹו; מּגמל למעלה היּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכן
ּכנס ּומֹוציאֹו. ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס רצה, ואם הרּבים. רׁשּות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּבני
יכֹול אינֹו אבל ׁשּירצה. זמן ּכל מֹוציא זה הרי - הֹוציא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹולא
ּבֹו ׁשהחזיקּו מצר ׁשּכל לעֹולם; למקֹומן ּכתלים ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָלהחזיר

לקלקלֹו. אסּור - ְְְִַַָרּבים
.‰Îהרּבים לרׁשּות יֹוצאֹות ּוגזזטראֹות זיזין ּובּה חצר ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻלקח

ּכׁשהיתה. אֹותּה ּובֹונה חֹוזר - נפלה ואם ּבחזקתּה; זֹו הרי -ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
.ÂÎׁשּיהיה ּכדי קֹוצץ - הרּבים לרׁשּות נֹוטה ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאילן

ּׂשפתֹות מּׁשתי ּפנּוי מקֹום ּומּניחין ּברֹוכבֹו. עֹובר ְְְְִִִִֵֵַַָָָָהּגמל
הּספינה. ּומֹוׁשכין ׁשם ׁשּיֹורדין הּמּלחים ּכתפי ּכרחב ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּנהר
מתרין ואין מּיד, אֹותֹו קֹוצצין - זה ּברחב הּנמצא אילן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹוכל

הּספינה. מֹוׁשכי מעּכב ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּבבעליו,
.ÊÎנטלּה ּׂשדהּו, ּבתֹו עֹוברת הרּבים דר ׁשהיתה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמי

לא ׁשּנטל וזה ּבֹו, וזכּו נתן ּׁשּנתן מה - הּצד מן להם ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּונתנּה
עּׂשרה מּׁשׁש ּפחֹות אין הרּבים? ּדר רחב וכּמה ּבֹו. ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹזכה

ַָאּמה.

עּׂשר ארּבעה ¨¨¨¨§©¤¤ּפרק

.‡- [והּזיקה] הּדלקה ועברה חברֹו, ּׂשדה ּבתֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָהּמדליק
קצים ּומצאה אׁש תצא ּכי ׁשּנאמר: ׁשלם; נזק לׁשּלם ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחּיב
וגֹומר. הּמבעיר יׁשּלם ׁשּלם וגֹומר, הּקמה אֹו ּגדיׁש ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָונאכל

היא. נזיקין מאבֹות ְְְֲִִִֵֵַָוהּבערה
ּכדי·. הּמצר מּסֹוף להרחיק צרי - רׁשּותֹו ּבתֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָהדליק

ההרחקה? ׁשעּור וכּמה חברֹו. לּׂשדה הּדלקה ּתעבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
האׁש ועברה ּכראּוי, הרחיק לא ואם הּדלקה. גבּה לפי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹֹהּכל
ועברה ּכראּוי, הרחיק ׁשלם. נזק לׁשּלם חּיב - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוהּזיקה
עברה אם וכן היא. ׁשמים ּבידי מּכה ׁשּזֹו ּפטּור; - ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָוהּזיקה
ּפטּור. - אּמֹות ׁשמֹונה ורחּבן מים ּבהן ׁשּיׁש ׁשלּולית אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָנהר

והעצים‚. הּדלקה וגבּה הּגדר ּגבּה אֹומדין - גדר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹעברה
ּפטּור, - לעבר ראּויה אינּה אם ׁשם: הּמצּויין הּקֹוצים ְְֲִִִֵַַַָָָָֹאֹו
ּבאׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה חּיב. - לעבר ראּויה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹואם
מּגבּה ונכּפף העֹולה ּגדֹול להב לּה היה אם אבל ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹהּקֹודחת;
אּלא אמד, לּה אין - ׁשם מצּויין עצים והיּו הּלהב, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעלּית

חּיב. - אּמה אלף עברה ְֲִֶֶַַָָָָאפּלּו
הּדלקה,„. מחמת ׁשּלא ּגדר ונפל ּבחצרֹו, דלקה ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹנפלה

הּגדר לגּדר יכֹול היה אם אחרת, ּבחצר הּדלקה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹועברה
ׁשּיצא לׁשֹורֹו ּדֹומה? הּדבר למה חּיב. - גדרֹו ולא ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּנפל

ׁשמרֹו. ולא לׁשמרֹו לֹו ׁשהיה ְְְְְִִֶָָָָֹוהּזיק,
מּדיני‰. ּפטּור - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ּביד הּבערה את ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשֹולח

להן ׁשּמסר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשמים. ּבידי וחּיב ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאדם
ׁשּתעבר קדם מאליה להּכבֹות הּגחלת ׁשּדר ולּבּוה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּגחלת

מעּׂשיו ׁשהרי חּיב, - ׁשלהבת להן מסר אם אבל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָותדליק;
ְָּגרמּו.

.Âחּיב ׁשהבעיר הּפּקח זה - ּפּקח ּביד הּבערה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשלח
הּבערה לׁשמר ׁשֹומר הּניח אם וכן ּפטּור. והּׁשֹולח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹלׁשּלם,

חּיב. הּׁשֹומר -ֵַַָ
.Êהּמביא - העצים את הביא ואחד האּור את הביא ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד

את הביא ואחד העצים את הביא אחד חּיב. העצים ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאת
המלּבה - ולּבה אחר ּבא חּיב. האּור את הּמביא - ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהאּור

ּכ הרי - ּתמיד מצּויה ׁשאינּה רּוח לּבּתּו ּפטּורין.חּיב. ּלן ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
להּזיק הּגֹורם וכל גרם, הּוא ׁשהרי חּיב; - הרּוח ולּבּתּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלּבה
הּמּזיקין. ּכל ּכׁשאר ׁשּבּנכסים, הּיפה מן ׁשלם נזק ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמׁשּלם

.Áחּיב - עפר אֹו אבנים אֹו עצים ואכלה ׁשּיצאה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָאׁש
גדיׁש אכלה הּׂשדה. אֹו קצים ּומצאה ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלׁשּלם;
ּכגֹון היּו אם הּגדיׁש: ּבתֹו טמּונים ּכלים והיּו ּבֹו, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָוכּיֹוצא
הּׂשדה אנׁשי ׁשּדר מּדברים ּבהן וכּיֹוצא ּבקר ּוכלי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמֹוריגים
זכּוכית ּוכלי ּבגדים היּו לׁשּלם; חּיב - ּבגדיׁש ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָלטמנם

הּכלים. על ּפטּור - ּבהן ְִֵֵֶַַַָָוכּיֹוצא
.Ëאבל חברֹו; ּׂשדה ּבתֹו ּבמדליק אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָּבּמה

ּכל על ּפטּור - חברֹו לּׂשדה ועברה ׁשּלֹו ּבתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבמדליק
מקֹום ׁשעּור הּוא מׁשּלם אבל ּבּגדיׁש. הּטמּונים ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהּכלים
אֹו חּטים ׁשל גדיׁש מלא הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ורֹואין ְְְִִִִִִֵֶַָֹהּכלים,

ּׂשעֹורים. ְִֶׁשל
.È,הּגדיׁש ונאכל האׁש ויצאה חברֹו, ּׂשדה ּבתֹו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמדליק

ׁשּכן חּיב; - עּמֹו ונּׂשרף לֹו סמּו ועבד לֹו ּכפּות גדי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהיה
סמּו ּוגדי ּכפּות עבד היה ּבּגדיׁש. לעּׂשֹות אדם ּבני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדר

ּפטּור. - עּמֹו ונּׂשרף ְְִִַָלֹו
.‡È,ּכלים ּבֹו והטמין ּבֹו והגּדיׁש לחברֹו, מקֹום ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָהּמׁשאיל

דמי אּלא מׁשּלם אינֹו - הּגדיׁש וּׂשרף הּמׁשאיל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהדליק
והגּדיׁש חּטים להגּדיׁש מקֹום הׁשאילֹו ּבלבד. ְְְְְְִִִִִִִִִַַָָגדיׁש
ׁשהגּדיׁש אֹו חּטים, והגּדיׁש ּׂשעֹורים להגּדיׁש אֹו ְְְְְְְִִִִִִִִִֶַּׂשעֹורים,
ּבחּטים וחּפם ּׂשעֹורים ׁשהגּדיׁש אֹו ּבּׂשעֹורים, וחּפם ְְְְְְִִִִִִִִִִִֶָָחּטים

ּבלבד. ּׂשעֹורים דמי אּלא לֹו מׁשּלם אינֹו -ְְְְִִֵֵֵֶַַָ
.·Èמה ּכל מׁשּלם - חברֹו ׁשל הּבירה את ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמדליק

וכל ּכליהם ּכל להּניח אדם ּבני ּדר ׁשּכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּׁשּבתֹוכּה;
נׁשּבע זה הרי - הּבית ּבעל ׁשּיטען וכל ּבּבּתים. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹחפציהם
ּכמֹו סֹופרים, מּדברי זֹו ּוׁשבּועה ונֹוטל. חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָּבנקיטת
ׁשהּוא אֹו ּבהן, אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען ּובלבד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיתּבאר.

אצלֹו. ּפּקדֹון ׁשּטען הּדברים אֹותן להיֹות ְְְִִִֶֶַַָָָָָלמּוד
.‚Èונכנס הרּבים, ּברׁשּות ועֹובר ּפׁשּתן טעּון ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּגמל

ּכל את והדליק חנוני, ׁשל ּבנרֹו ודלקה החנּות לתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּפׁשּתנֹו
ּבין ּבמּׂשאֹוי. ׁשהרּבה מּפני חּיב, הּגמל ּבעל - ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּבירה
מּבחּוץ נרֹו החנוני הּניח עמדה. ׁשּלא ּבין הּבהמה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשעמדה
מּבחּוץ. נרֹו ׁשהּניח מּפני ּפׁשּתן, ּבדמי אף חּיב החנוני -ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

לׁשמר. ליׁשב לֹו היה חנּכה נר ְֲֲִִֵֵֵַָָָֹֻואפּלּו
.„Èאין אם ׁשּתדלק, עד האׁש לפני חברֹו ׁשל קמתֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּכֹופף

מּדיני ּפטּור - מצּויה ׁשאינּה ּברּוח אּלא לּה מּגעת ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאׁש
אֹו ּבעפר חברֹו ׁשל קמתֹו והּטֹומן ׁשמים. ּבדיני וחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאדם
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מּדיני ּפטּור הּטֹומן הרי - אֹותּה ואכלה האׁש ועברה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבתבן,
על ּפטּור האׁש את ׁשהּמדליק מּפני ׁשמים, ּבדיני וחּיב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאדם

ַָהּטמּון.
.ÂËהרי - ּבֹו וחבלה האדם את והּזיקה ׁשעברה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָאׁש

ּובבׁשּתֹו, ּובצערֹו ּוברּפּויֹו ּובׁשבּתֹו ּבנזקיו חּיב ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָהּמבעיר
הּוא הרי הּוא, ממֹונֹו ׁשאּׁשֹו ּפי על ׁשאף ּבידֹו; הּזיקֹו ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָּכאּלּו
את ּבֹורֹו אֹו ּבהמּתֹו הּזיקה אם אבל ּבחּציו. ׁשהּזיקה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶָָָָּכמֹו

ּכמ ּבלבד, ּבנזק אּלא חּיב אינֹו - ׁשּבארנּו.האדם ֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
.ÊËאֹו אבן הּניח ּכיצד? ּכאׁש. הן הרי האׁש ּתֹולדֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל

חּיב - והּזיקּו מצּויה ּברּוח ונפלּו ּגּגֹו, ּבראׁש מּׂשא אֹו ְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹסּכין
הן. הּבערה ּתֹולדֹות ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל ׁשלם; נזק ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלׁשּלם

ּפטּור. - והּזיקּו מצּויה ׁשאינּה ּברּוח נפלּו ְְְְְִִִֵֶַָָָָואם
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ממֹון נזקי הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָסליקּו

ה'תשע"א טבת כ' שני יום
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לא מצֹות וחמׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹיׁש
הּגּנב. ּדין ב) ממֹון. לגנב ׁשּלא א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹתעּׂשה,
עול יעּׂשה ׁשּלא ד) הּמׁשקלֹות. עם הּמאזנים לצּדק ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹג)
איפה ואבן אבן לאדם יהיה ׁשּלא ה) ּובּמׁשקלֹות. ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבּמּדֹות
יּסיג ׁשּלא ו) ּבהן. ונֹותן לֹוקח ׁשאינֹו ּפי על אף ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹואיפה,

נפׁשֹות. לגנב ׁשּלא ז) ְְְִֶָֹֹּגבּול.

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ּפרק
daipbzekld
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הּגֹונב‡. ּפרּוטה2ממֹון1ּכל על4ּולמעלה3מּׁשוה עֹובר - ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשּנאמר תעּׂשה, לאו5לא על לֹוקין ואין תגנב. לא זה,6: ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
לתׁשלּומין נּתן לׁשּלם7ׁשהרי ּתֹורה חּיבּתּו ׁשהּגּנב ואחד8, .9 ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּכֹוכבים עֹובד ממֹון הּגֹונב אֹו יּׂשראל ממֹון ואחד10הּגֹונב , ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
הּקטן את אֹו הּגדֹול את .11הּגֹונב ֵֶֶַַַָָָ

ׁשהּוא·. ּכל לגנב ּתֹורה12אסּור ּדר13ּדין לגנב ואסּור . ְְְִִִֶֶֶָָָָֹֹ
להחזיר מנת על לגנב אֹו לׁשּלם14ּׂשחֹוק מנת על הּכל15אֹו ; ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָֹֹ

ּבכ.16אסּור עצמֹו ירּגיל ׁשּלא , ְְְִֶַַָָֹ
ּבּסתר‚. אדם ממֹון הּלֹוקח זה גּנב? זהּו הּבעלים17אי ואין ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ואין מעֹותיו ולקח חברֹו ּכיס לתֹו ידֹו הּפֹוׁשט ּכגֹון ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָיֹודעים,
ּבגלּוי לקח אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן רֹואים, 18הּבעלים ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

יד19ּובפרהסיא גזלן20ּבחזק אּלא גּנב, זה אין -21,לפיכ . ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּגנב מזּין ּפי22לסטים על אף גּנב, אּלא גזלן, אינֹו - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

יֹודעים ׁשּגנב.23ׁשהּבעלים ּבׁשעה ְְְִִֶֶַַָָָָ
עדים„. עליו ׁשהעידּו לׁשּלם25ּכׁשרים24ּגּנב חּיב - ׁשּגנב ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשניםלב26ׁשנים מׁשּלם - ּדינר ּגנב אם הּגנבה. ּגנב27על ; ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָ
ּבדמיה ׁשנים מׁשּלם - גמל אֹו ּכסּות אֹו נמצא28חמֹור . ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
חברו את לחּסר ׁשּבּקׁש ּכׁשעּור .29מפסיד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַֹ

מעצמֹו‰. ׁשהֹודה הּקרן30ּגּנב את מׁשּלם - ּופטּור31ׁשּגנב ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּכפל אלהים32מן ירׁשיעּון אׁשר ׁשּנאמר: ;33- ׁשנים יׁשּלם ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ג.1) הלכה להלן ראה "גנב" המונח כסף).2)הגדרת דווקא (ולאו תשעים3)רכוש ממאה אחד נחושת, של קטנה מטבע
כסף. של בדינר שם).4)ושניים ורש"י נז. סנהדרין (ראה מוחל אדם פרוטה משווה "לא5)פחות כתוב שם יא. יט, ויקרא

להלן רבינו כותב וכן פו. (סנהדרין נפשות בגונב מדבר הדברות שבעשרת תגנוב" "לא אבל ממון, בגונב מדבר זה פסוק תגנובו".
א). הלכה ט מעשה,6)בפרק בו שיש לאו שבתורה, תעשה לא ו"כל מעשה, בו שיש פי על אף תגנובו", "לא של זו אזהרה על

טז.). מכות (ראה עליו" ומשלם".7)לוקין לוקה אין בתשלומין דחייב ג).8)ו"כיוון כב, (שמות ישלם" שניים ... המצא "אם
ובין.9) בין = ואחד ... לגניבה.10)ואחד הדין והוא א-ב, קיג קמא בבא - אסור" גוי על11)"גזל בא בתורה החיוב כי

מקטן. גנב או מגדול גנב אם חשוב ולא פרוטה.12)הגניבה משווה פחות הלא13)אפילו על לעבור שהשיעור פי על אף
שיעור שחצי יוחנן, כרבי פוסק רבינו אכילה. באיסורי שיעור חצי כמו משיעור, בפחות אף הוא האיסור פרוטה, שווה הוא תעשה

עד.). (יומא התורה מן בשבילו.14)אסור לעכבו בדעתו ואין גופו, החפץ ויודע15)את לההנותו "שרוצה משום כפל תשלומי
סא:). מציעא בבבא (רש"י יקבל" שלא תגנובו"16)בו "לא יא) יט, (ויקרא הכתוב מן זה דין למדו שם, מציעא בבא [בגמרא

לאו בזה שאין ללמוד יש רבינו ומדברי - וכדומה לשלם מנת על שלא ממש כגנב בלאו זה גנב עובר זה טעם ולפי מיותר. שהוא
עיון]. וצריך הבעלים.17)ממש, לעיני רואים.18)ולא הכול.19)שהבעלים הבעלים.20)לעיני רצון הגדרה21)נגד

המצרי מיד החנית את "ויגזול כא): כג, (שמואל-ב, בו שנאמר יהוידע, בן מבניהו הגמרא שמביאה הדוגמא על מבוססת גזלן של זו
עט:). קמא (בבא אנשים.22)ויהרגהו" מפני ומפחד בסתר נחשב23)הבא זאת בכל הנשק, באיום בחזקה ממנו לוקח הוא כי

ונז.). נו: (שם בפרהסייא מעשהו עושה ואינו אנשים, מפני מתחבא שהוא משום בתורה24)גנב, כתוב כי מספיק, לא אחד עד
(דברים דבר" יקום עדים שלושה פי על או עדים שני פי על יחטא, אשר חטא בכל חטאת ולכל עוון לכל באיש אחד עד יקום "לא

טו). שקבע25)יט, יג הלכה ח פרק ממון נזקי הלכות למעלה וראה וד, ג משנה ג פרק סנהדרין ראה לעדות, הפסולים רשימת
עדויות". שאר להעיד הכשרים עדים שיהיו עד עדים פי על ממון לעולם מחייבים "אין כלל: ישלם"26)שם "שניים שכתוב

ג). כב, הגניבה.27)(שמות מעשה על כקנס נוסף ודינר שגנב אחד שני28)דינר לשלם מחוייב שהגנב לומר, תטעה שלא כדי
כפליים שדמיו אחר משהו או כסף משלם הגנב - פירוש בדמיה" "שניים ואומר רבינו מדייק שגנב, חפץ כל בעד ממש חפצים

הגניבה. כשיעור29)מדמי בממונו יינזק בממון, שהזיק ומי ... בשווה שעשה כמו בו שיעשה בכלל לזולתו חוטא כל "עונש
מא). פרק ג חלק נבוכים, (מורה בו" כיוצא ממנו וילקח לקח, אשר הדבר לומר רצונו לרעהו, שניים ישלם ... בשווה ההוא

ט.30) הלכה ג בפרק להלן כמבואר הקרן, את לשלם אותו המחייב באופן סד: קמא שגנב.31)בבא פי32)הדבר על אף
ח. הלכה ג, פרק להלן ראה שגנב, והעידו כן אחרי עדים עדים.33)שבאו פי על השופט אותו שירשיע
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טלה73הּגנבה ּגנב מׁשּלם74. - ׁשֹור ונעּׂשה עגל איל, ונעּׂשה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הּגנבה ּכׁשעת ּכפל ׁשהגּדיל75ּתׁשלּומי אחר מכרֹו אֹו טבחֹו . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּנּוי נעּׂשה הּוא76- וׁשּלֹו טֹובח הּוא וׁשּלֹו וקנהּו, ּבידֹו ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָ
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָמֹוכר,

.„Èּכלי אֹו ּבהמה היה77ּגנב הּגנבה ּובׁשעת ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
- ׁשנים ׁשוה ּבּדין העמדה ּבׁשעת ועכׁשו ארּבעה, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשוה

הּגנבה ּכׁשעת קרן ארּבעה78מׁשּלם אֹו ּכפל ותׁשלּומי , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבּדין העמדה ּכׁשעת הּגנבה79וחמּׁשה ּבׁשעת ׁשוה היה . ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ

אֹו מכר אֹו ׁשחט אם ארּבעה: ּבּדין העמדה ּובׁשעת ְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָָׁשנים,
הּכלי ארּבעה80ׁשּבר אֹו ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - אּבדֹו אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבּדין העמדה ּכׁשעת אבד81וחמּׁשה אֹו הּבהמה מתה ואם ; ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ
הּגנבה ּכׁשעת ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - מאליו .82הּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

.ÂËּפחתֹו אֹו וׁשּברֹו ּכלי ׁשּגנב נפחת83מי אֹו נׁשּבר אֹו , ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָ
הּפחת לֹו ׁשמין אין - ׁשוה84מאליו היה ּכּמה רֹואין אּלא , ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

הּׁשבּור והּכלי ּבדמיו, ׁשנים לּבעלים ּומׁשּלם הּכלי ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָאֹותֹו
הּבעל רצּו ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לּגּנב. הּכלייהיה לּטל ים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

הּפחת להם ויׁשּלם להם85הּׁשבּור ׁשֹומעין - .86והּכפל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
.ÊËעל אף ּבעלים, יאּוׁש לפני מכר אֹו וטבח ׁשּגנב ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּגּנב

לֹוקח קנה ׁשּלא ּבעצמּה87ּפי חֹוזרת הּגנבה מּיד88והרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם זה הרי - ואין89הּלֹוקח . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

יאּוׁש לאחר מכר אֹו טבח אם לֹומר מׁשּלם90צרי ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ּבמעּׂשיו הֹועיל ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה וקנה91ּתׁשלּומי ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

.92הּלֹוקח ֵַַ

.ÊÈאחר מּגּנב הּבעלים93הּגֹונב ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף ,94- ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
מׁשּלם אינֹו - ּומכר טבח ואם ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאינֹו
הּבהמה דין ׁשהרי הראׁשֹון; לּגּנב וחמּׁשה ארּבעה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּתׁשלּומי

ּבעיניה לחזר הּגּנב95הּזאת קנאּה ולא ולּבעלים96לּבעלים . ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
מׁשּלם גנבּה97אינֹו ׁשּלא מּפני וחמּׁשה, ארּבעה אֹו הּכפל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.98מרׁשּותן ְֵָ
.ÁÈמׁשּלם האחרֹון הּגּנב - וגנב אחר גּנב ּובא וטבח, ְְְֲֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָּגנב

מעּׂשה ּבׁשּנּוי קנה ׁשהרי הראׁשֹון, לּגּנב ּכפל ,99ּתׁשלּומי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּומכר, ּגנב וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם הראׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָוגּנב
הרי - הּבעלים נתיאׁשּו אם הּלֹוקח: מן וגנב אחר ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּובא
הּׁשני והּגּנב וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָהראׁשֹון

ּכפל ּתׁשלּומי אין100מׁשּלם - הּבעלים נתיאׁשּו לא ואם ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבלבד קרן אּלא מׁשּלם .101האחרֹון ְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

ׁשני ¦¥¤¤ּפרק

אינֹו‡. - הקּדׁש נכסי ׁשּגנב אֹו ּכֹוכבים העֹובד את ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּגֹונב
לרעהּו. ׁשנים יׁשּלם ׁשּנאמר: ּבלבד; הּקרן אּלא ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמׁשּלם
וכן ּכֹוכבים. לעֹובד ולא - לרעהּו להקּדׁש, ולא - ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶָֹֹלרעהּו
קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין ּבעליהן, מּבית קדׁשים ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהּגֹונב
ּבין ּבאחריּותן חּיבין הּבעלים ׁשאין קדׁשים ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָקּלים,
מן ּפטּור זה הרי - ּבאחריּותן חּיבין ׁשהּבעלים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָקדׁשים
מּבית וגּנב ׁשּנאמר: וחמּׁשה; ארּבעה ּומּתׁשלּומי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּכפל

הקּדׁש. מּבית ולא - ְְִִֵֵֶָֹהאיׁש
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כולה73) קטלה לי "מה אומרים: שהכחישה, ובמקרה שם. תקח"?! ואתה פטמתי "אני לטעון: הוא יכול פיטמה שהגנב במקרה
כשעת משלם ממש כשהרגה וכשם הכחישה, כלומר במקצת, הרגה או לגמרי הרגה בין הבדל אין פירוש: פלגא"? קטלא לי מה

בהכחישה. גם כך צעירה.74)הגניבה, היה75)כבשה הגניבה ובשעת הגניבה, על חייב הוא שכפל הוא, הטעם סה: שם
טלה. מעשה.76)זה ידי על ולא מאליו בא שזה פי על וחמישה.77)אף ארבעה תשלומי בו להחזיר78)שאין יכול ואינו

ג) כב, (שמות ישלם" ... "חיים בגניבה אמרה שהתורה וטעמו, שם). רב (דעת לפניך" שלך "הרי ולהגיד: עצמה הבהמה את
שגנב. כעין הגנב ישלם ירד, הקרן מחיר אם כלומר שגנב", כעין לקרן מחייב79)"אחייה הדין שבית בשעה שם, רב של דעתו

הבעלים. ברשות הוזלה הריהי כי שעה, באותה הגניבה מחיר לפי לחשב יש וה' ד' או כפל לשלם בבעל80)אותו לשחט מקביל
דומה81)חי. זה לבעלים. הרווח נתייקרה, ואם לבעלים, שייכת הגניבה כי בדין, העמדה כשעת שמשלם הקרן, את גם כולל זה

יא. הלכה למעלה ראה לבעלים, שהרווח מאליה, כשעת82)להשביחה לשלם אותו מחייבים לכן הגניבה, על רק בא החיוב
הכלי. שבר או שמכר שעה על שחייב הקודם, במקרה כן שאין מה או84)קלקלו.83)הגניבה, השבור הכלי את מוסרים אין

שאמר: יא.), (שם שמואל דעת זוהי שבירתו. לפני למחירו השבור הכלי מחיר בין ההבדל את בכסף ומשלימים לבעלים הנפחת
שם). ירושלמי וראה כאן, הראב"ד כדעת (שלא לכפל גם אלא לקרן, רק לא כלומר הגנב, תשלומי לכל מכוונים לגנב" שמין "אין

השבור.85) הכלי מחיר לבין שלם כלי מחיר בין מוותרים86)הפרש הבעלים אם ולכן שלמעלה, הדין נאמר הבעלים לטובת כי
להם. שומעים המקולקל, הכלי בידם שיישאר מעדיפים קונה.87)או אינו ייאוש בלי רשות שינוי מעשה88)כי הועיל ולא

מכר. לא וכאילו שם).89)הגנב, נחמן רב (דעת מכר והרי המכירה, עצם על וחמישה ארבעה מחייבת התורה כדעת90)כי
קונה. אינו בלבד ייאוש כי מוכר, הוא שלו טובח, הוא שלו אומרים ואין שם, ששת ור' נחמן ר' יוחנן, קיימת,91)ר' ומכירתו

הקונה. ביד הגניבה את גילו שאין92)אפילו ייאוש. לאחר החיוב הוא החידוש [בטביחה לבעלים. הגניבה את מחזירים ואין
אינו לבד רשות שינוי כי כלום, הועילה שלא פי על אף ייאוש לפני החיוב - חידושו ובמכירה טובח", הוא "שלו אומרים: אנו
ניגוד בה ואין שם נאמרה שיגרה מתוך טבח והמלה מכירה, לדין איפוא משתייך יאוש לפני של במקרה כאן שנאמר מה כל קונה.

ראשון.93)לדין]. מגנב גנבה שני וגנב הבית, מבעל גנבה ראשון הבעלים.94)גנב נתייאשו כשלא שכן עצמה95)וכל היא
דמיה. כשיצאה96)ולא אלא קונה אינו יאוש עם אפילו הגנב לבית הבעלים מבית הרשות ושינוי קונה, אינו בלבד יאוש כי

ואחר רשות ששינוי ג, הלכה ב פרק גזילה ובהלכות ג הלכה ה פרק לקמן רבינו לדעת ואפילו אחרת, לרשות הגנב מרשות הגניבה
קונה. יאוש הבעלים.97)כך של היא שהבהמה פי על מבית98)אף ולא ו) כב, (שמות האיש" מבית "וגונב אמרה: והתורה

סז). וגמרא סב: קמא בבא (משנה שם.99)הגנב קונה, ייאוש בלי אפילו בלבד, מעשה ושינוי השחיטה, ידי לקונה,100)על
הקונה, בידי כבר כשהייתה המכירה, לאחר רק בא או המכירה, לפני כבר היה הייאוש אם הבדל ואין רשות, ובשינוי בייאוש שקנה

שם. גזילה ובהלכות ג הלכה ה פרק לקמן רבינו דעת קנה.101)לפי לא הלוקח כי

daipb zekld - zah 'k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עצמֹו את הּמרׁשיע לכל34ולא הּדין והּוא ׁשנים. מׁשּלם ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹ
ּפטּור35הּקנסֹות ּבהן ׁשהּמֹודה ,36. ְֶֶֶַַָָָ

.Âאת ׁשהּגֹונב וׁשֹור; מּׂשה חּוץ ּבּכל, נֹוהגין ּכפל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּתׁשלּומי
מכר אֹו וטבח הּׂשה את אֹו הּׂשה37הּׁשֹור על מׁשּלם - ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָ

חמּׁשה. ּתׁשלּומי הּׁשֹור ועל ארּבעה, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָּתׁשלּומי
.Êהאּׁשה ואחד האיׁש חּיבין38אחד - לׁשּלם39ׁשּגנבּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

וחמּׁשה ארּבעה ותׁשלּומי ּכפל איׁש40ּתׁשלּומי אׁשת היתה . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לׁשּלם לּה הּכפל41ׁשאין הרי ׁשּתתּגרׁש42- עד חֹוב עליה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מּמּנה נפרעים ּדין ּובית ּבעלּה, ימּות .43אֹו ְְִִִִֵֶַָָָָ
.Áהּכפל44קטן מן ּפטּור - לֹו45ׁשּגנב ּומחזירין ּדבר46, ֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

ואפּלּו הּקרן, אף לׁשּלם חּיב אינֹו - אּבדֹו ואם מּמּנּו. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּגנּוב
ׁשהגּדיל .47לאחר ְְִִֶַַ

.Ëהּכפל מן ּפטּור - ׁשּגנב ׁשאין48העבד ּפטּורין. ּובעליו , ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ממֹונֹו ׁשהן ּפי על אף עבדיו, נזקי על חּיב מּפני49אדם , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

יל רּבֹו, יכעיסּנּו ׁשאם לׁשמרן; יכֹול ואינֹו ּדעת ּבהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיׁש
ּגדיׁש נזקין.50וידליק מּׁשאר ּבזה וכּיֹוצא ּדינר ּבאלף ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לׁשּלם חּיב - העבד הּכפל.51נׁשּתחרר את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

.Èהּקטּנים את להּכֹות ּדין לבית על52ראּוי הּקטן ּכח ּכפי ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
נזקין. ׁשאר הּזיקּו אם וכן ּבּה. רגילין יהיּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהּגנבה,

רּבה מּכה ׁשהּזיקּו אֹו ׁשּגנבּו העבדים את מּכין ּכדי53וכן , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
להּזיק. רגילין יהיּו ְְְִִִִֶַֹׁשּלא

.‡Èּכבּׂשה ּכגֹון מאליה, והׁשּביחה הּגּנב ּביד הּגנבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיתה
ולדֹותיה54ׁשּילדה ואת ּגּזֹותיה ואת אֹותּה מׁשּלם - .55ּוגזזּה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ

יאּוׁש אחר הּגנבה56ואם ּכׁשעת מׁשּלם - ּוגזזּה .57ילדה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
הּׁשבח הרי - ׁשּפּטמּה ּכגֹון והׁשּביחה, הֹוצאה עליה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהֹוציא

ּגּנב -58ׁשל הּכפל עם הּגנבה ּוכׁשּמחזיר יאּוׁש. לפני אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּׁשבח הּכפל59נֹוטל מן לֹו מחּׁשבים אֹו הּבעלים, .60מן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

.·Èהּגּנב ּביד ׁשהיא עצמּה חֹוזרת61הּגנבה - נׁשתּנית ולא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
יאּוׁש62לבעליה לאחר ּבין יאּוׁש לפני ׁשאחר63ּבין אּלא ; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לּגּנב הּׁשבח ׁשּבארנּו64יאּוׁש ּכמֹו ּביד65, הּגנבה נׁשתּנית . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
קנאּה66הּגּנב ואינֹו67- יאּוׁש, לפני אפּלּו ׁשבחּה וקנה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָ

דמים אּלא .68מׁשּלם ְִֵֶַָָ
.‚Èּכחּוׁשה והכחיׁשה70והׁשמינה69ּגנב ׁשמנה אֹו ,71- ְְְְְְִִִִֵַָָָָָ

וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל ּתׁשלּומי ּכׁשעת72מׁשּלם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
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הודאתו.34) ידי הלכות35)על למעלה (ראה פחות או הקרן על יתר שהוא תשלום כל מקיף "קנס" המשוג ועוד. נזק חצי כגון
טו:). קמא בבא ח; הלכה ב, פרק ממון ובמקרה36)נזקי - מעצמו מודה החוטא ואם החטא, למניעת כאמצעי בא הקנס כי

שם. בגמרא בקנס, מודה דין הקנס. על לו מוותרים - הגניבה את מחזיר גם או37)גניבה וטבחו שה או שור איש יגנוב "כי
מטלטלין, מבשאר יותר ובשה בשור שהחמירו והטעם לז), כא, (שמות השה" תחת צאן וארבע השור תחת ישלם בקר חמישה מכרו
אפשר ואי בשדות, רוב פי על נמצאים והבקר שהצאן משום שם, נבוכים במורה רבינו פירש אחרים, חיים בעלי שחט או מכר אם
כדי בעונשה, החמירו העבירה את לעשות קל שיותר ובמידה אותם, לגנוב וקל היישוב בתוך הדברים ששומרים כמו לשמרם
מאשר שור לגנוב קל ויותר יחד, הרועים כצאן שלא מפוזרים רועים הבקר כי מבצאן, יותר החמירו בבקר מלעשותה. שיימנעו
ז פרק קמא בבא ובתוספתא יב פרשה משפטים ובמכילתא בכבשה. מאשר יותר שחט, או מכר אם בשור, החמירו כן ועל כבשה,
עובד שהשור משום אומר מאיר רבי מבשה, בשור החמירו למה עט: קמא בבא בגמרא גם שהובאו אחרים טעמים נמסרו ג, הלכה
זכאי בן יוחנן ורבי ארבעה", משלם מלאכה לו שאין שה חמישה, משלם מלאכה לו שיש "שור ממלאכתו. ביטלו והגנב בשדה,

מעצמו. הולך ושור ומתבזה, כתפו על נושא הוא שה הבריות, כבוד מפני לשניהם.38)מסביר, אחד דין אשה, ובין איש בין
שבתורה.39) דינין לכל לאיש אשה הכתוב וחמישה.40)השווה ארבעה תשלומי יש41)או ואם לבעלה, ידיה מעשי שהרי

לבעלה. פירותיהם הרי נכסים, ממנה.42)לה מוציאים בעלה ביד או בידה היא אם עצמה, הגניבה שלה.43)אבל מהנכסים
בגופו.44) ידועים במקומות שערות שתי לו וצמחו אחד ויום שנה י"ג לגיל שהגיע בו45)לפני אין כי עונשין, בר איננו שקטן

לט.). (שם למעשיו אחראי ואינו הגניבה.46)דעת שחייבת47)לבעל איש באשת כן שאין מה כלל, נתחייב לא שגנב בשעה כי
ט. הלכה ראה שנשתחרר, עבד וכן שנתאלמנה, או שנתגרשה לפני ממנה לגבות היה אפשר שאי אלא כסף48)לשלם, לו אין כי

רבו. קנה עבד, שקנה מה כל כי ממונו.49)לשלם, לנזקי אחראי בגמרא50)ואדם מובא זה טעם לשלם. רבו את לחייב כדי
פז.51)שם. שם משנה נכסים, לו היו שלא משום רק בא הקודם הפטור כי שנתגרשה, אשה פטורין52)כדין שהם פי על אף

הדין. ועושים53)מן דעת בהם שיש ומפני עבודתם ובכושר בבריאותם לפגום בלי רבה במכה לעמוד ויכולים גדולים שהם מפני
אדם שבין במצוות רק נאמר זה מעבירה, הקטן את להרחיק מצווים דין בית שאין האומרים לדעת [ואפילו זדון. כוונת מתוך זאת

משנה)]. (מגיד לאחרים מלהזיק הקטנים את להרחיק הדין בית על מוטל לחבירו אדם שבין במצוות אבל משנה54)למקום,
זה. לעניין כגזלן דינו וגנב הגזלן, בדין צג: שינוי55)שם זה שאין רבינו, דעת הגניבה. בשעת צמר וטעונה מעוברת כשהייתה

הצמר. את ולא הוולד את ולא אותה, קונה הגנב ואין גמור, מפרש56)מעשה רבינו הנגנב. הדבר להחזרת מלקוות חדלו הבעלים
ייאוש. לאחר שמדובר הגזילה", כשעת משלמים הגזלנים "כל האומר: זו, במשנה הכלל טעונה,57)את או מעוברת הייתה אם

עכשיו. שהיא כמו מחזירה וגזזה וילדה הגנב, אצל ונטענה נתעברה אם אבל גנב. של והצמר והוולד טעונה, או מעוברת דמי משלם
(שם).58) תקח?! ואתה אפטם אני פירוש: שקלת"? ואת פטימנא "אנא הגנב הפיטום.59)טענת לאחר הבהמה מחיר תוספת
המותר.60) את ומשלם הכפל מן השבח דמי לו אחר.61)מנכים לרשות העבירה הגזילה62)ולא את "והשיב שכתוב כמו

הגזילה. כדין הגניבה ודין סו.). (שם יחזיר נשתנתה) (שלא שגזל כעין אם רבותינו: ודרשו כג), ה, (ויקרא גזל" כדעת63)אשר
עצמה. הגניבה את להחזיר עליו כן ועל מדרבנן", ואפילו קונה אינו "יאוש שאמר, שם, יוסף את64)רב לגנב ישלמו והבעלים

השבח. הקודמת.65)דמי בגדים.66)בהלכה ועשאן צמר כלים, ועשאן עצים הגוזל קונה67)כגון ששינוי רבה, כדעת
קונה.68)(שם). יאוש, בלי אף בלבד, מעשה שינוי כי הגנב, ביד היא אפילו עצמה, הגניבה את להחזיר חייב בהמה69)ואינו

סה. שם ברייתא פטמה.70)כחושה, (שם).71)הגנב יתירה עבודה ידי על הכחישה מכרה.72)הגנב או שחטה אם
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טלה73הּגנבה ּגנב מׁשּלם74. - ׁשֹור ונעּׂשה עגל איל, ונעּׂשה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הּגנבה ּכׁשעת ּכפל ׁשהגּדיל75ּתׁשלּומי אחר מכרֹו אֹו טבחֹו . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּנּוי נעּׂשה הּוא76- וׁשּלֹו טֹובח הּוא וׁשּלֹו וקנהּו, ּבידֹו ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָ
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָמֹוכר,

.„Èּכלי אֹו ּבהמה היה77ּגנב הּגנבה ּובׁשעת ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
- ׁשנים ׁשוה ּבּדין העמדה ּבׁשעת ועכׁשו ארּבעה, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשוה

הּגנבה ּכׁשעת קרן ארּבעה78מׁשּלם אֹו ּכפל ותׁשלּומי , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבּדין העמדה ּכׁשעת הּגנבה79וחמּׁשה ּבׁשעת ׁשוה היה . ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ

אֹו מכר אֹו ׁשחט אם ארּבעה: ּבּדין העמדה ּובׁשעת ְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָָׁשנים,
הּכלי ארּבעה80ׁשּבר אֹו ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - אּבדֹו אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבּדין העמדה ּכׁשעת אבד81וחמּׁשה אֹו הּבהמה מתה ואם ; ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ
הּגנבה ּכׁשעת ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - מאליו .82הּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

.ÂËּפחתֹו אֹו וׁשּברֹו ּכלי ׁשּגנב נפחת83מי אֹו נׁשּבר אֹו , ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָ
הּפחת לֹו ׁשמין אין - ׁשוה84מאליו היה ּכּמה רֹואין אּלא , ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

הּׁשבּור והּכלי ּבדמיו, ׁשנים לּבעלים ּומׁשּלם הּכלי ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָאֹותֹו
הּבעל רצּו ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לּגּנב. הּכלייהיה לּטל ים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

הּפחת להם ויׁשּלם להם85הּׁשבּור ׁשֹומעין - .86והּכפל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
.ÊËעל אף ּבעלים, יאּוׁש לפני מכר אֹו וטבח ׁשּגנב ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּגּנב

לֹוקח קנה ׁשּלא ּבעצמּה87ּפי חֹוזרת הּגנבה מּיד88והרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם זה הרי - ואין89הּלֹוקח . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

יאּוׁש לאחר מכר אֹו טבח אם לֹומר מׁשּלם90צרי ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ּבמעּׂשיו הֹועיל ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה וקנה91ּתׁשלּומי ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

.92הּלֹוקח ֵַַ

.ÊÈאחר מּגּנב הּבעלים93הּגֹונב ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף ,94- ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
מׁשּלם אינֹו - ּומכר טבח ואם ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאינֹו
הּבהמה דין ׁשהרי הראׁשֹון; לּגּנב וחמּׁשה ארּבעה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּתׁשלּומי

ּבעיניה לחזר הּגּנב95הּזאת קנאּה ולא ולּבעלים96לּבעלים . ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
מׁשּלם גנבּה97אינֹו ׁשּלא מּפני וחמּׁשה, ארּבעה אֹו הּכפל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.98מרׁשּותן ְֵָ
.ÁÈמׁשּלם האחרֹון הּגּנב - וגנב אחר גּנב ּובא וטבח, ְְְֲֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָּגנב

מעּׂשה ּבׁשּנּוי קנה ׁשהרי הראׁשֹון, לּגּנב ּכפל ,99ּתׁשלּומי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּומכר, ּגנב וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם הראׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָוגּנב
הרי - הּבעלים נתיאׁשּו אם הּלֹוקח: מן וגנב אחר ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּובא
הּׁשני והּגּנב וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָהראׁשֹון

ּכפל ּתׁשלּומי אין100מׁשּלם - הּבעלים נתיאׁשּו לא ואם ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבלבד קרן אּלא מׁשּלם .101האחרֹון ְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

ׁשני ¦¥¤¤ּפרק

אינֹו‡. - הקּדׁש נכסי ׁשּגנב אֹו ּכֹוכבים העֹובד את ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּגֹונב
לרעהּו. ׁשנים יׁשּלם ׁשּנאמר: ּבלבד; הּקרן אּלא ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמׁשּלם
וכן ּכֹוכבים. לעֹובד ולא - לרעהּו להקּדׁש, ולא - ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶָֹֹלרעהּו
קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין ּבעליהן, מּבית קדׁשים ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהּגֹונב
ּבין ּבאחריּותן חּיבין הּבעלים ׁשאין קדׁשים ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָקּלים,
מן ּפטּור זה הרי - ּבאחריּותן חּיבין ׁשהּבעלים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָקדׁשים
מּבית וגּנב ׁשּנאמר: וחמּׁשה; ארּבעה ּומּתׁשלּומי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּכפל

הקּדׁש. מּבית ולא - ְְִִֵֵֶָֹהאיׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כולה73) קטלה לי "מה אומרים: שהכחישה, ובמקרה שם. תקח"?! ואתה פטמתי "אני לטעון: הוא יכול פיטמה שהגנב במקרה
כשעת משלם ממש כשהרגה וכשם הכחישה, כלומר במקצת, הרגה או לגמרי הרגה בין הבדל אין פירוש: פלגא"? קטלא לי מה

בהכחישה. גם כך צעירה.74)הגניבה, היה75)כבשה הגניבה ובשעת הגניבה, על חייב הוא שכפל הוא, הטעם סה: שם
טלה. מעשה.76)זה ידי על ולא מאליו בא שזה פי על וחמישה.77)אף ארבעה תשלומי בו להחזיר78)שאין יכול ואינו

ג) כב, (שמות ישלם" ... "חיים בגניבה אמרה שהתורה וטעמו, שם). רב (דעת לפניך" שלך "הרי ולהגיד: עצמה הבהמה את
שגנב. כעין הגנב ישלם ירד, הקרן מחיר אם כלומר שגנב", כעין לקרן מחייב79)"אחייה הדין שבית בשעה שם, רב של דעתו

הבעלים. ברשות הוזלה הריהי כי שעה, באותה הגניבה מחיר לפי לחשב יש וה' ד' או כפל לשלם בבעל80)אותו לשחט מקביל
דומה81)חי. זה לבעלים. הרווח נתייקרה, ואם לבעלים, שייכת הגניבה כי בדין, העמדה כשעת שמשלם הקרן, את גם כולל זה

יא. הלכה למעלה ראה לבעלים, שהרווח מאליה, כשעת82)להשביחה לשלם אותו מחייבים לכן הגניבה, על רק בא החיוב
הכלי. שבר או שמכר שעה על שחייב הקודם, במקרה כן שאין מה או84)קלקלו.83)הגניבה, השבור הכלי את מוסרים אין

שאמר: יא.), (שם שמואל דעת זוהי שבירתו. לפני למחירו השבור הכלי מחיר בין ההבדל את בכסף ומשלימים לבעלים הנפחת
שם). ירושלמי וראה כאן, הראב"ד כדעת (שלא לכפל גם אלא לקרן, רק לא כלומר הגנב, תשלומי לכל מכוונים לגנב" שמין "אין

השבור.85) הכלי מחיר לבין שלם כלי מחיר בין מוותרים86)הפרש הבעלים אם ולכן שלמעלה, הדין נאמר הבעלים לטובת כי
להם. שומעים המקולקל, הכלי בידם שיישאר מעדיפים קונה.87)או אינו ייאוש בלי רשות שינוי מעשה88)כי הועיל ולא

מכר. לא וכאילו שם).89)הגנב, נחמן רב (דעת מכר והרי המכירה, עצם על וחמישה ארבעה מחייבת התורה כדעת90)כי
קונה. אינו בלבד ייאוש כי מוכר, הוא שלו טובח, הוא שלו אומרים ואין שם, ששת ור' נחמן ר' יוחנן, קיימת,91)ר' ומכירתו

הקונה. ביד הגניבה את גילו שאין92)אפילו ייאוש. לאחר החיוב הוא החידוש [בטביחה לבעלים. הגניבה את מחזירים ואין
אינו לבד רשות שינוי כי כלום, הועילה שלא פי על אף ייאוש לפני החיוב - חידושו ובמכירה טובח", הוא "שלו אומרים: אנו
ניגוד בה ואין שם נאמרה שיגרה מתוך טבח והמלה מכירה, לדין איפוא משתייך יאוש לפני של במקרה כאן שנאמר מה כל קונה.

ראשון.93)לדין]. מגנב גנבה שני וגנב הבית, מבעל גנבה ראשון הבעלים.94)גנב נתייאשו כשלא שכן עצמה95)וכל היא
דמיה. כשיצאה96)ולא אלא קונה אינו יאוש עם אפילו הגנב לבית הבעלים מבית הרשות ושינוי קונה, אינו בלבד יאוש כי

ואחר רשות ששינוי ג, הלכה ב פרק גזילה ובהלכות ג הלכה ה פרק לקמן רבינו לדעת ואפילו אחרת, לרשות הגנב מרשות הגניבה
קונה. יאוש הבעלים.97)כך של היא שהבהמה פי על מבית98)אף ולא ו) כב, (שמות האיש" מבית "וגונב אמרה: והתורה

סז). וגמרא סב: קמא בבא (משנה שם.99)הגנב קונה, ייאוש בלי אפילו בלבד, מעשה ושינוי השחיטה, ידי לקונה,100)על
הקונה, בידי כבר כשהייתה המכירה, לאחר רק בא או המכירה, לפני כבר היה הייאוש אם הבדל ואין רשות, ובשינוי בייאוש שקנה

שם. גזילה ובהלכות ג הלכה ה פרק לקמן רבינו דעת קנה.101)לפי לא הלוקח כי
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- לנהר והׁשליכֹו הרּבים לרׁשּות הֹוציאֹו ּכ ואחר ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָהּיחיד,
קדם ּגנבה ּבאּסּור נתחּיב ׁשהרי ּכפל; ּתׁשלּומי לׁשּלם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹחּיב
קצץ אם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן סקילה. ּבאּסּור ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּיתחּיב

ה את ׁשהדליק אֹו ּבֹו; והתרּו טֹוב, ּביֹום חברֹו ּגדיׁשאילן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָ
הּכּפּורים, ּביֹום וטבח גנב אֹו ּבֹו; והתרּו הּכּפּורים, ְְְְְִִִִִַַַַָָּביֹום
- ּבֹו התרּו לא אם אבל הּתׁשלּומין. מן ּפטּור - ּבֹו ְְְְֲִִִִִַַָָֹוהתרּו

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי ּומׁשּלם ּבתׁשלּומין, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָחּיב
ּפטּור‚. - ּבׁשגגה אפּלּו זרה, לעבֹודה אֹו ּבׁשּבת וטבח ְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָָּגנב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָמּתׁשלּומי
.„- ּגנבה ּדר ּבׁשּבת ּוטבחּה אצלֹו, ׁשאּולה ּפרה ְְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָָהיתה

ּבאין ּגנבה ואּסּור ׁשּבת אּסּור ׁשהרי הּכפל; מן אף ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּפטּור
מכירה. ואין טביחה אין - ּגנבה אין ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָּכאחת.

לׁשּלם‰. חּיב - זרה לעבֹודה ׁשּמכר אֹו ּבׁשּבת ּומכר ְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּגנב
נעּׂשית ואם מיתה. ּבמכירה ׁשאין וחמּׁשה; ארּבעה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּתׁשלּומי
ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּור - הּמכירה ּבעת ּבׁשּבת ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָמלאכה
ּבחצר ׁשּתנּוח עד לֹו הקנה ׁשּלא ּכגֹון ּכיצד? ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוחמּׁשה.
ׁשּבת אּסּור לרׁשּות, מרׁשּות ּכׁשהֹוציא ׁשּנמצא, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהּלֹוקח;

ּכאחת. ּבאין ְְִִֶָָָּומכירה
.Âהרי - ּבׁשּבת הּׁשליח לֹו וׁשחט לֹו, לׁשחט ׁשליח ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹעּׂשה

לא הּגּנב זה ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּגּנב
ידי על ׁשהּׁשֹוחט ּבארנּו, ּוכבר ּדין. ּבית מיתת עֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָעּׂשה

ּבתׁשלּומין. חּיב ְְִִַַַָָׁשליח
.Êׁשּטבח עצמן הן ׁשהעידּו ּבין ׁשּגנב, מעידים ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיּו

מׁשּלם - מכר אֹו ׁשּטבח אחרים ׁשהעידּו ּבין מכר ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
ועד ׁשּגנב, מעידים ׁשנים היּו וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
אֹו ׁשּטבח מעצמֹו ׁשהֹודה אֹו מכר, אֹו ׁשּטבח מעיד ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמכר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, - ּבקנס ׁשהּמֹודה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָוחמּׁשה;
.Áּבּתחּלה הֹודה אם עדים: ּבאּו ּכ ואחר ּבקנס ׁשהֹודה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָמי

לבית חּוץ הֹודה אם אבל ּפטּור; - ּדין ּובבית ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָּבפני
- עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבלבד, ׁשנים ּבפני ׁשהֹודה אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּדין,

ּפיהם. על קנס מׁשּלם זה ְְֲִֵֵֶֶַַָהרי
.Ëׁשּגנב עדים ּבאּו ּכ ואחר ׁשּגנב, ּדין ּבבית הֹודה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשּיבֹואּו קדם ּבקרן עצמֹו חּיב ׁשהרי הּכפל, מן ּפטּור -ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
הּכל, מן עצמֹו ׁשּפטר גנבּתי', 'לא אמר אם אבל ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹעדים.
מכרּתי', אֹו 'טבחּתי ּדין ּבבית ואמר וחזר ׁשּגנב, עדים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּובאּו
ּתׁשלּומי מׁשּלם - מכר אֹו ׁשּטבח ּכ אחר עדים ּבאּו ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאם
ׁשּבאּו עד מּכלּום ּתחּלה עצמֹו ׁשּפטר לפי וחמּׁשה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָארּבעה

ִֵָהעדים.
.Èּבבית והֹודה מכרֹו, אֹו ּוטבחֹו ׁשּתפין ׁשני ׁשל ׁשֹור ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָֻהּגֹונב

ׁשּגנב עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבאחר, וכפר מהן לאחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּדין

ּבקר חצאי חמּׁשה לֹו ׁשּכפר לזה מׁשּלם - מכר אֹו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוטבח
צאן. חצאי ְְֲֵַָָָֹוארּבעה

.‡Èארּבעה ּתׁשלּומי אֹו והּכפל הּקרן לׁשּלם הּגּנב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּדין
- מּטלטלין לֹו נמצאּו לא אם ׁשּלֹו. הּמּטלטלין מן ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָֹוחמּׁשה
ׁשּבנכסיו, הּיפה מן הּכל וגֹובין לנכסיו יֹורדין ּדין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבית
לא לֹו אין ואם ּׂשדהּו. מיטב ּבהן: ׁשּנאמר הּנזקין, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשאר
ּדמיו ונֹותנין אֹותֹו מֹוכרין ּדין ּבית - מּטלטלין ולא ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹקרקע

ל אין אם ׁשּנאמר: ּבגנבתֹו.לּנּזק; ונמּכר ֹו ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָ
.·Èמּפי זה ודבר האּׁשה. לא אבל ּבגנבתֹו, נמּכר ְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָֹהאיׁש

אֹו ּבּכפל אבל ּבּקרן, אּלא נמּכר הּגּנב ואין ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּקּבלה.
עליו זה הרי אּלא נמּכר, אינֹו - וחמּׁשה ארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבתׁשלּומי

ׁשּיעׁשיר. עד ֲִֶַַחֹוב
.‚Èעל נמּכר אינֹו - הקּדׁש אֹו ּכֹוכבים העֹובד את ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגנב

ׁשּיעׁשיר. עד חֹוב עליו זה הרי אּלא ֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּקרן,
.„Èאּלא ׁשוה הּגּנב ואין מאה, ׁשוה הּגנבה קרן ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהיה

חֹוב עליו הּכפל עם הּקרן ּוׁשאר נמּכר, זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָחמּׁשים
מאה ׁשוה הּגּנב היה ויׁשּלם. ויעׁשיר ּבּׁשביעית ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעד
ׁשּיהיּו עד - ּבגנבתֹו ונמּכר ׁשּנאמר: נמּכר; אינֹו - ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחד

ּבגנבתֹו. מבלעין ּכּלן ְְִִֵָָָָָֻֻדמיו
.ÂËנמּכר זה הרי - ּגנב לּׁשני אם וגנב: וחזר ונמּכר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגנב

ּפעמים; מאה נמּכר - אנׁשים למאה גנב ואפּלּו ׁשנּיה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָּפעם
יּׁשאר אּלא ׁשנּיה, נמּכר אינֹו - ׁשנּיה ּפעם ּגנב לראׁשֹון ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָואם

חֹוב. הּכל ַָָֹעליו
.ÊËׁשּתפין ּכּלם - לזה וגנב וחזר לזה, וגנב וחזר לזה, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּגנב

הּקרן מן ּפחֹות אֹו ׁשלׁשּתן ׁשל הּקרן ּכנגד דמיו היּו אם ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבֹו.
ואם עליו; חֹוב הּכפלֹות ּוׁשאר ּביניהן, ּומחּלקין נמּכר, -ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּיעׁשיר. עד עליו חֹוב והּכל נמּכר, אינֹו - יתר דמיו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהיּו

.ÊÈ,ּביניהן מׁשּלׁשין - ּכאחד ׁשּגנבּו מהןׁשּתפין אחד וכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
הּקרן חלק על יתר ׁשּדמיו מי וכל הּקרן. מן ּבחלקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנמּכר

נמּכר. אינֹו - ּבֹו ְְִִֵֵֶַָׁשּנתחּיב

ה'תשע"א טבת כ"א שלישי יום

רביעי ¦¦§¤¤ּפרק

נׁשּבע1הּטֹוען‡. אם הּפּקדֹון: מּביתֹו ּכ2ׁשּנגנב ואחר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
זה הרי - אצלֹו הּזה וׁשהּפּקדֹון טען ׁשּׁשקר עדים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאּו

הּגּנב עצמֹו הּוא ׁשהרי ּכפל, ּתׁשלּומי טבח3מׁשּלם ואם . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ׁשּנׁשּבע אחר .4ּומכר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

ׁשבּועתֹו על עדים ּפי על אׁשם מביא מביא5ואינֹו ואינֹו . ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
הּכפל6חמׁש עם מׁשּתּלם החמׁש ׁשאין עדים7, ּבאּו ואם . ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

ּבלבד הּקרן אּלא מׁשּלם אינֹו - ׁשּיּׁשבע .8קדם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(משנה1) ואבידה מגניבה פטור חינם שומר שהרי מלשלם, עצמו ופוטר נגנב שהפיקדון טוען חפץ, אצלו שהופקד חינם, שומר
קח:). קמא נגנב.2)בבא לעצמו.3)שהפיקדון החפץ את ולקח שנשבע לעניין4)מרגע גם גנב כדין גנב טענת הטוען דין כי

קו: שם יוחנן רבי דעת זוהי וחמישה, ארבעה לעניין וגם מעצמו,5)כפל הודה אם רק שקר שבועת על אדם מביא אשם קרבן
קח:). (שם חטאתם" את "והתוודו ו) ה, (במדבר בתורה שכתוב לאחר6)כמו עצמו מפי בהודה רק נאמר עליו" יוסף "וחמישיתו

לשקר. חומש7)שנשבע חיוב ולפיכך קרן, משמעותו "בראשו" חכמים ודרשו וחמישיתו" בראשו אותו "ושלם (שם) שנאמר
כפל. משלם אם לא אבל בלבד, קרן משלם אם רק לשקר,8)הוא קודם נשבע כן אם אלא כפל חייב אינו גנב טענת טוען כי

daipb zekld - zah 'k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מׁשּלם·. אינֹו - וקרקעֹות ּוׁשטרֹות עבדים הּגֹונב ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָוכן
ּבמּטלטלין אּלא הּכפל הּתֹורה חּיבה ׁשּלא ּכפל. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּתׁשלּומי
ּׂשלמה; על ּׂשה על חמֹור על ׁשֹור על ׁשּנאמר: ממֹון, ְֱֲֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגּופן
אתם והתנחלּתם ׁשּנאמר: לקרקעֹות, הּקׁשּו העבדים ְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאבל

ממֹון. ּגּופן אין והּׁשטרֹות ְְְִֵֵֶַָָָלבניכם,
מׁשּלם‚. - ׁשּיּפדה קדם חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹהּגֹונב

ראּוי ׁשּלֹו, עכׁשו ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּבעלים; ּכפל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּתׁשלּומי
ׁשּיּפ אחר לֹו דה.להיֹותֹו ְִִֶֶַַָ

טבלֹו.„. דמי לֹו מׁשּלם - ואכלֹו חברֹו ׁשל טבלֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָהּגֹונב
חלּבֹו. דמי לֹו מׁשּלם - ואכלֹו חלּבֹו ּגנב אם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָוכן

אינֹו‰. - ׁשהפריׁשּוה הּיּׂשראלים מּבעליה ּתרּומה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּגנב
הנאה, טֹובת אּלא ּבּה להם ׁשאין ּכפל; ּתׁשלּומי ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשּלם

ממֹון. אינֹו הנאה ְֲֵַָָָוטֹובת
.Â- אביו מת ּכ ואחר מכר אֹו וטבח אביו מּׁשל ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגֹונב

ּכ ואחר אביו מת ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָמׁשּלם
ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - מכר אֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָטבח
- הקּדיׁש ּכ ואחר מכר אֹו וטבח ּגנב וחמּׁשה. ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָארּבעה
ּכ ואחר הקּדיׁש ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָמׁשּלם
מׁשּלם - קּלים קדׁשים ׁשהקּדיׁשֹו ּפי על אף מכר, אֹו ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָטבח
ּבּמה וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו ּכפל, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּתׁשלּומי
הקּדיׁש אם אבל יאּוׁש; אחר ּכׁשהקּדיׁש אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָּדברים
מׁשּלם - מכר אֹו טבח ואם קדֹוׁש, אינֹו - יאּוׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָלפני

וחמּׁשה. ארּבעה ְְֲִֵַַַָָָּתׁשלּומי
.Êלפי קדֹוׁש, אינֹו - הּגּנב ּבבית והּוא הּבעלים ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהקּדיׁשּו

אֹו טבח ואם נתיאׁשּו; ׁשּלא ּפי על ואף ּברׁשּותן, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - הקּדׁשן אחר אפּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָמכר

.Áמׁשּלם - והמעּקר והּנֹוחר ּבידֹו, ונתנּבלה ְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָהּׁשֹוחט
לכלבים, אֹו לרפּואה ׁשחט אם אבל ּבלבד; ּכפל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּתׁשלּומי
ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּבעזרה ׁשּׁשחטֹו אֹו טרפה, ׁשּנמצאת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאֹו
אסּורין ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו ׁשחּלין ּפי על אף וחמּׁשה. ְְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻארּבעה
לׁשּלם חּיב זה הרי - מּדבריהם ואּסּורן הֹואיל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהנאה,

וחמּׁשה. ארּבעה ְְֲִֵַַַָָָּתׁשלּומי
.Ëׁשּגנב אֹו אחר, ּומּמין הּׂשה מן הּבא ּכלאים הּגֹונב ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוכן

הּׁשּתפין, ּבהמת אֹו סֹומא, אֹו חּגרת אֹו קּטעת אֹו ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻטרפה
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּומכר ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָוטבח

.È,וטבח לטּבח לאחר ׁשּנתן אֹו ּבמּתנה, לאחר ונתן ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹּגנב
ּגנב והּקיף, ּגנב לאחר; ּומכרּה למּכר לאחר ׁשּנתן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאֹו
חמיו לבית סבלֹונֹות ׁשּׁשלחֹו אֹו ּבהּקפֹו, ּופרע ּגנב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהחליף,

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם -ְְְֲִֵֵַַַַָָָ
.‡Èּובתֹו יֹום, ׁשלׁשים לאחר לּמֹוכר והקנה ּומכר, ְְְְְִִֵַַַַַָָָּגנב

חּוץ מכרֹו ּכפל. אּלא מׁשּלם אינֹו - הּגּנב הּכר יֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשלׁשים
ּדבר: ׁשל ּכללֹו רגלֹו, אֹו מּידֹו חּוץ אֹו ׁשּבֹו מּמאה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאחד
מּתׁשלּומי ּפטּור - ּבׁשחיטה עּמֹו הּנּתר דבר ּבֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּׁשּיר
- מּקרניו חּוץ אֹו מּגּזתֹו חּוץ מכרֹו ואם וחמּׁשה; ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָארּבעה
עּמֹו נּתרים אינם ׁשאּלּו וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָחּיב

ְִִָּבׁשחיטה.
.·Èחּוץ ׁשּמכרּה אֹו מכרּה, ּכ ואחר אבר מּמּנה וקטע ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּגנב

מֹוציאין אין - יֹום מּׁשלׁשים חּוץ ׁשּמכרּה אֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָָמּמלאכּתּה,

אין - הּנּזק ּתפּׂש ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמּמּנּו
מּידֹו. ִִִָמֹוציאין

.‚Èארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּור - ׁשּתפּות ּבּה לֹו והיתה ְְְְְִֵַַָָָָָָָָָֻמכרּה
ֲִַָוחמּׁשה.

.„Èחברֹו מּדעת מכר אֹו מהן אחד טבח אם ׁשּגנבּו: ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתפין
מּדעת ׁשּלא עּׂשה ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלמין -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבכפל. וחּיבין וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּורים - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחברֹו

.ÂËמה לֹו ּתן צא הּדּינין: לֹו ואמרּו ּבּדין, ועמד ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָּגנב
מּתׁשלּומי ּפטּור - מכר אֹו טבח ּכ ואחר ויצא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָּׁשּגנבּת,
אֹו וטבח לֹו, ליּתן אּתה חּיב לֹו: אמרּו וחמּׁשה; ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָארּבעה
וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב זה הרי - ּכ אחר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמכר
ּבגנבתֹו. הּוא עֹומד ועדין עליו הּדין חתכּו ולא ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹהֹואיל

.ÊËהיא עדין והּגנבה הֹואיל הּבעלים, ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָהּגֹונב
ּברׁשּותן ׁשם ּומכר טבח אם וכן הּכפל. מן ּפטּור - ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּברׁשּותם
ּפי על אף ּגֹונב מּׁשּום נתחּיב - הּגנבה הגּביּה ואם ּפטּור. -ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָ
מן טלה ּגנב ּכיצד? הּבעלים. מרׁשּות הֹוציאּה לא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשעדין
ּפטּור; - הּבעלים ּברׁשּות ּומת ויֹוצא, מֹוׁשכֹו והיה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָהּדיר,
ׁשם נתנֹו חּיב. - ומת הּבעלים מרׁשּות הֹוציאֹו אֹו ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהגּביהֹו
חּנם לׁשֹומר אֹו חֹובֹו לבעל אֹו ּבנֹו לבכֹורת הּבעלים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָּבבית
ומת לֹו ׁשּנּתן זה מֹוׁשכֹו והיה ּולּׂשֹוכר, ּׂשכר לנֹוּׂשא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּולׁשֹואל
ומת ּבעלים מרׁשּות ׁשהֹוציאֹו אֹו הגּביהֹו הּׁשֹומר; ּפטּור -ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ
לא ׁשעדין מּפני לֹו, ׁשּנּתן החֹוב ּבעל אֹו הּׁשֹומר חּיב -ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

ּבעליו. מרׁשּות הּגּנב ְְִֵַַָָָהֹוציאֹו
.ÊÈּוטמנּה הּבהמה את ׁשהּכיׁש ּכיון - ּבּיער העדר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

אֹו טבחּה ואם ּכפל; ּבתׁשלּומי חּיב והעצים האילנֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבתֹו
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ׁשם ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָמכרּה

.ÁÈהֹוציאּה ׁשּנגנבה ׁשּידעּו ואחר הּבעלים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָּגנב
חּוץ והֹוציא ׁשּגנב אֹו מרׁשּותן; חּוץ מכרּה אֹו ְְְְִֵֶַָָָָָָּוטבחּה
ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּברׁשּותן מכר אֹו וטבח ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָמרׁשּותן,

ֲִַָוחמּׁשה.

ׁשליׁשי ¦¦§¤¤ּפרק

ּבּה‡. ׁשּיׁש עברה העֹוּׂשה ׁשּכל נערה, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבר
ּפי על אף מׁשּלם, אינֹו - ותׁשלּומין ּדין ּבית מיתת ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַעֹון
ותׁשלּומין מלקּות ּבּה ׁשּנתחּיב עברה והעֹוּׂשה ׁשֹוגג. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה
אם ,לפיכ ּומׁשּלם. לֹוקה אדם ׁשאין מׁשּלם, ואינֹו לֹוקה -ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּדברים ּבּמה לֹוקה. ואינֹו מׁשּלם - ּבֹו התרּו לא אֹו ׁשֹוגג ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהיה
ּכאחת, ּדין ּבית מיתת עֹון עם ּבתׁשלּומין ׁשּנתחּיב ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַאמּורים?
נתחּיב אם אבל אחת; ּבבת ּומלקּות ּתׁשלּומין ׁשּנתחּיב ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָאֹו
ּבמלקּות, אֹו ּדין ּבית ּבמיתת נתחּיב ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָּבתׁשלּומין
נתחּיב ּכ ואחר ּדין ּבית מיתת אֹו מלקּות ׁשּנתחּיב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָאֹו

ומת. ּומׁשּלם לֹוקה זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָּבתׁשלּומין
וקרע·. ארּבע, לסֹוף ארּבע מּתחּלת ּבׁשּבת חץ זרק ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָּכיצד?

אֹו ּבׁשּבת; חברֹו ּגדיׁש ׁשהדליק אֹו ּבהליכתֹו; חברֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבגד
מרׁשּות ׁשהֹוציאֹו עד מגררֹו והיה ּבׁשּבת, ּכיס ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּגנב
- ׁשם ואּבדֹו הרּבים, לרׁשּות הּיחיד, רׁשּות ׁשהיא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהּבעלים,
והּזק ּגנבה ואּסּור ׁשּבת ׁשאּסּור הּתׁשלּומין, מן ּפטּור זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרי
ּברׁשּות ׁשם והגּביהֹו ּבׁשּבת, ּכיס ּגנב אם אבל ּכאחד. ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָּבאין
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- לנהר והׁשליכֹו הרּבים לרׁשּות הֹוציאֹו ּכ ואחר ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָהּיחיד,
קדם ּגנבה ּבאּסּור נתחּיב ׁשהרי ּכפל; ּתׁשלּומי לׁשּלם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹחּיב
קצץ אם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן סקילה. ּבאּסּור ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּיתחּיב

ה את ׁשהדליק אֹו ּבֹו; והתרּו טֹוב, ּביֹום חברֹו ּגדיׁשאילן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָ
הּכּפּורים, ּביֹום וטבח גנב אֹו ּבֹו; והתרּו הּכּפּורים, ְְְְְִִִִִַַַַָָּביֹום
- ּבֹו התרּו לא אם אבל הּתׁשלּומין. מן ּפטּור - ּבֹו ְְְְֲִִִִִַַָָֹוהתרּו

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי ּומׁשּלם ּבתׁשלּומין, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָחּיב
ּפטּור‚. - ּבׁשגגה אפּלּו זרה, לעבֹודה אֹו ּבׁשּבת וטבח ְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָָּגנב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָמּתׁשלּומי
.„- ּגנבה ּדר ּבׁשּבת ּוטבחּה אצלֹו, ׁשאּולה ּפרה ְְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָָהיתה

ּבאין ּגנבה ואּסּור ׁשּבת אּסּור ׁשהרי הּכפל; מן אף ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּפטּור
מכירה. ואין טביחה אין - ּגנבה אין ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָּכאחת.

לׁשּלם‰. חּיב - זרה לעבֹודה ׁשּמכר אֹו ּבׁשּבת ּומכר ְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּגנב
נעּׂשית ואם מיתה. ּבמכירה ׁשאין וחמּׁשה; ארּבעה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּתׁשלּומי
ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּור - הּמכירה ּבעת ּבׁשּבת ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָמלאכה
ּבחצר ׁשּתנּוח עד לֹו הקנה ׁשּלא ּכגֹון ּכיצד? ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוחמּׁשה.
ׁשּבת אּסּור לרׁשּות, מרׁשּות ּכׁשהֹוציא ׁשּנמצא, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהּלֹוקח;

ּכאחת. ּבאין ְְִִֶָָָּומכירה
.Âהרי - ּבׁשּבת הּׁשליח לֹו וׁשחט לֹו, לׁשחט ׁשליח ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹעּׂשה

לא הּגּנב זה ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּגּנב
ידי על ׁשהּׁשֹוחט ּבארנּו, ּוכבר ּדין. ּבית מיתת עֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָעּׂשה

ּבתׁשלּומין. חּיב ְְִִַַַָָׁשליח
.Êׁשּטבח עצמן הן ׁשהעידּו ּבין ׁשּגנב, מעידים ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיּו

מׁשּלם - מכר אֹו ׁשּטבח אחרים ׁשהעידּו ּבין מכר ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
ועד ׁשּגנב, מעידים ׁשנים היּו וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
אֹו ׁשּטבח מעצמֹו ׁשהֹודה אֹו מכר, אֹו ׁשּטבח מעיד ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמכר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, - ּבקנס ׁשהּמֹודה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָוחמּׁשה;
.Áּבּתחּלה הֹודה אם עדים: ּבאּו ּכ ואחר ּבקנס ׁשהֹודה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָמי

לבית חּוץ הֹודה אם אבל ּפטּור; - ּדין ּובבית ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָּבפני
- עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבלבד, ׁשנים ּבפני ׁשהֹודה אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּדין,

ּפיהם. על קנס מׁשּלם זה ְְֲִֵֵֶֶַַָהרי
.Ëׁשּגנב עדים ּבאּו ּכ ואחר ׁשּגנב, ּדין ּבבית הֹודה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשּיבֹואּו קדם ּבקרן עצמֹו חּיב ׁשהרי הּכפל, מן ּפטּור -ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
הּכל, מן עצמֹו ׁשּפטר גנבּתי', 'לא אמר אם אבל ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹעדים.
מכרּתי', אֹו 'טבחּתי ּדין ּבבית ואמר וחזר ׁשּגנב, עדים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּובאּו
ּתׁשלּומי מׁשּלם - מכר אֹו ׁשּטבח ּכ אחר עדים ּבאּו ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאם
ׁשּבאּו עד מּכלּום ּתחּלה עצמֹו ׁשּפטר לפי וחמּׁשה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָארּבעה

ִֵָהעדים.
.Èּבבית והֹודה מכרֹו, אֹו ּוטבחֹו ׁשּתפין ׁשני ׁשל ׁשֹור ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָֻהּגֹונב

ׁשּגנב עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבאחר, וכפר מהן לאחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּדין

ּבקר חצאי חמּׁשה לֹו ׁשּכפר לזה מׁשּלם - מכר אֹו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוטבח
צאן. חצאי ְְֲֵַָָָֹוארּבעה

.‡Èארּבעה ּתׁשלּומי אֹו והּכפל הּקרן לׁשּלם הּגּנב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּדין
- מּטלטלין לֹו נמצאּו לא אם ׁשּלֹו. הּמּטלטלין מן ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָֹוחמּׁשה
ׁשּבנכסיו, הּיפה מן הּכל וגֹובין לנכסיו יֹורדין ּדין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבית
לא לֹו אין ואם ּׂשדהּו. מיטב ּבהן: ׁשּנאמר הּנזקין, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשאר
ּדמיו ונֹותנין אֹותֹו מֹוכרין ּדין ּבית - מּטלטלין ולא ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹקרקע

ל אין אם ׁשּנאמר: ּבגנבתֹו.לּנּזק; ונמּכר ֹו ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָ
.·Èמּפי זה ודבר האּׁשה. לא אבל ּבגנבתֹו, נמּכר ְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָֹהאיׁש

אֹו ּבּכפל אבל ּבּקרן, אּלא נמּכר הּגּנב ואין ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּקּבלה.
עליו זה הרי אּלא נמּכר, אינֹו - וחמּׁשה ארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבתׁשלּומי

ׁשּיעׁשיר. עד ֲִֶַַחֹוב
.‚Èעל נמּכר אינֹו - הקּדׁש אֹו ּכֹוכבים העֹובד את ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגנב

ׁשּיעׁשיר. עד חֹוב עליו זה הרי אּלא ֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּקרן,
.„Èאּלא ׁשוה הּגּנב ואין מאה, ׁשוה הּגנבה קרן ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהיה

חֹוב עליו הּכפל עם הּקרן ּוׁשאר נמּכר, זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָחמּׁשים
מאה ׁשוה הּגּנב היה ויׁשּלם. ויעׁשיר ּבּׁשביעית ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעד
ׁשּיהיּו עד - ּבגנבתֹו ונמּכר ׁשּנאמר: נמּכר; אינֹו - ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחד

ּבגנבתֹו. מבלעין ּכּלן ְְִִֵָָָָָֻֻדמיו
.ÂËנמּכר זה הרי - ּגנב לּׁשני אם וגנב: וחזר ונמּכר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגנב

ּפעמים; מאה נמּכר - אנׁשים למאה גנב ואפּלּו ׁשנּיה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָּפעם
יּׁשאר אּלא ׁשנּיה, נמּכר אינֹו - ׁשנּיה ּפעם ּגנב לראׁשֹון ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָואם

חֹוב. הּכל ַָָֹעליו
.ÊËׁשּתפין ּכּלם - לזה וגנב וחזר לזה, וגנב וחזר לזה, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּגנב

הּקרן מן ּפחֹות אֹו ׁשלׁשּתן ׁשל הּקרן ּכנגד דמיו היּו אם ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבֹו.
ואם עליו; חֹוב הּכפלֹות ּוׁשאר ּביניהן, ּומחּלקין נמּכר, -ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּיעׁשיר. עד עליו חֹוב והּכל נמּכר, אינֹו - יתר דמיו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהיּו

.ÊÈ,ּביניהן מׁשּלׁשין - ּכאחד ׁשּגנבּו מהןׁשּתפין אחד וכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
הּקרן חלק על יתר ׁשּדמיו מי וכל הּקרן. מן ּבחלקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנמּכר

נמּכר. אינֹו - ּבֹו ְְִִֵֵֶַָׁשּנתחּיב

ה'תשע"א טבת כ"א שלישי יום
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נׁשּבע1הּטֹוען‡. אם הּפּקדֹון: מּביתֹו ּכ2ׁשּנגנב ואחר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
זה הרי - אצלֹו הּזה וׁשהּפּקדֹון טען ׁשּׁשקר עדים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאּו

הּגּנב עצמֹו הּוא ׁשהרי ּכפל, ּתׁשלּומי טבח3מׁשּלם ואם . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ׁשּנׁשּבע אחר .4ּומכר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

ׁשבּועתֹו על עדים ּפי על אׁשם מביא מביא5ואינֹו ואינֹו . ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
הּכפל6חמׁש עם מׁשּתּלם החמׁש ׁשאין עדים7, ּבאּו ואם . ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

ּבלבד הּקרן אּלא מׁשּלם אינֹו - ׁשּיּׁשבע .8קדם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(משנה1) ואבידה מגניבה פטור חינם שומר שהרי מלשלם, עצמו ופוטר נגנב שהפיקדון טוען חפץ, אצלו שהופקד חינם, שומר
קח:). קמא נגנב.2)בבא לעצמו.3)שהפיקדון החפץ את ולקח שנשבע לעניין4)מרגע גם גנב כדין גנב טענת הטוען דין כי

קו: שם יוחנן רבי דעת זוהי וחמישה, ארבעה לעניין וגם מעצמו,5)כפל הודה אם רק שקר שבועת על אדם מביא אשם קרבן
קח:). (שם חטאתם" את "והתוודו ו) ה, (במדבר בתורה שכתוב לאחר6)כמו עצמו מפי בהודה רק נאמר עליו" יוסף "וחמישיתו

לשקר. חומש7)שנשבע חיוב ולפיכך קרן, משמעותו "בראשו" חכמים ודרשו וחמישיתו" בראשו אותו "ושלם (שם) שנאמר
כפל. משלם אם לא אבל בלבד, קרן משלם אם רק לשקר,8)הוא קודם נשבע כן אם אלא כפל חייב אינו גנב טענת טוען כי
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ונׁשּבע גדֹול, ּכׁשהּוא ּותבעֹו קטן ּבאּו45ּכׁשהּוא ּכ ואחר , ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָ
איׁש יּתן ּכי ׁשּנאמר: הּכפל; מן ּפטּור זה הרי - ,46עדים ֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ּכלּום קטן נתינת ׁשוין47ואין ּותביעה נתינה ׁשּתהיה וצרי . ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
.48ּבגדֹול ְָ

.Èׁשהפקד מעדר טלה ׁשּגנב ּכגֹון מרׁשּותֹו, ׁשּגנב ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשֹומר
חּיב - עדים עליו יׁש אם אצלֹו, ׁשהפקד מּכיס וסלע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאצלֹו

לעדרֹו49ּבכפל והּטלה למקֹומֹו הּסלע ׁשהחזיר ּפי על ואף . ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
ּבאחריּותן חּיב זה הרי ׁשהרי50- הּבעלים; ׁשּיֹודיע עד ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשמירתֹו ּכלּום51ּכלתה החזיר לא ּוכאּלּו ׁשּיֹודיע52, עד ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָֹ
מּביתֹו,53ּבעליו ּכלי אֹו חברֹו מּכיס סלע הּגֹונב אבל . ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

הּבעלים ידעּו אם למקֹומֹו, מּביתֹו הּגנּוב ּדבר ְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָָוהחזיר
ּבאחריּותֹו חּיב הּגּנב עדין - ּבחזירתֹו ידעּו ולא 54ּבגנבתֹו ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹ

מעֹותיו את ׁשּימנה .55עד ְְִֶֶֶַָ
.‡Èּפטּור56מנה - הּמנין ׁשלם ּומצאֹו ּכיסֹו לא57את ואם . ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

אינֹו מנין אפּלּו - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו לא הּבעלים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹידעּו
מאחריּותֹו.58צרי נפטר למקֹומֹו ׁשהחזירֹו ּכיון אּלא , ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

.·Èאמּורים ּדברים חּיים59ּבּמה רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר ?60. ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
והחזירֹו הּבעלים, ּבֹו וידעּו חברֹו, מעדר טלה הּגֹונב ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

הּבעלים מּדעת ׁשּלא חּיב61לעדר - נגנב אֹו ּומת , ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ואם ּפטּור. - ׁשלמה והיא הּצאן את מנּו ואם ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּבאחריּותֹו.
ׁשּמנּו ּפי על אף ּבחזירתֹו, ולא ּבגנבתֹו לא הּבעלים ידעּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹלא
את ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו חּיב - ׁשלמה והיא הּצאן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאת

למדּו62הּבעלים ׁשהרי הּגנּוב; הּטלה את ׁשּיׁשמרּו ּכדי , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הּצאן63 ׁשאר מּדר חּוץ אחרת זה.64דר ׁשּבעדר ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ

חמיׁשי ¦¦£¤¤ּפרק

הּוא,‡. ּגדֹול ועֹון ׁשּגנב. החפץ הּגּנב מן לקנֹות ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאסּור
ּגנבֹות לגנב לֹו וגֹורם עברה, עֹוברי ידי מחזיק ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹׁשהרי
נאמר: זה ועל גֹונב. אינֹו - לֹוקח ימצא לא ׁשאם ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאחרֹות;

נפׁשֹו. ּׂשֹונא ּגּנב עם ְִֵֵַַָחֹולק
הּגּנב,·. הּכר ּכ ואחר הּבעלים, נתיאׁשּו ולא ּומכר, ְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָֹֻהּגֹונב

- ּבפנינּו גנבֹו הּוא ּפלֹוני ׁשּמכרֹו החפץ ׁשּזה עדים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּובאּו
ׁשּׁשקל ּדמים לּלֹוקח נֹותנין והּבעלים לבעליו, החפץ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָחֹוזר

עם ּדין ועֹוּׂשים חֹוזרין והּבעלים הּׁשּוק, ּתּקנת מּפני ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָלּגּנב,
הּׁשּוק, ּתּקנת ּבֹו עּׂשּו לא - הּוא מפרסם ּגּנב ואם ְְְִַַַַַַָָָָָֹֻהּגּנב.
ועֹוּׂשה הּלֹוקח חֹוזר אּלא ּכלּום; לּלֹוקח נֹותנין הּבעלים ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָואין

לֹו. ׁשּׁשקל ּדמים מּמּנּו ּומֹוציא הּגּנב, עם ִִִִִֶֶַַַָָָּדין
מכר‚. ּכ ואחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין הּגנבה, מן הּבעלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָנתיאׁשּו

וׁשּנּוי ּביאּוׁש הּלֹוקח קנה - ׁשּמכר אחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגּנב
להם נֹותן אּלא לבעליה; עצמּה הּגנבה מחזיר ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרׁשּות,
חפץ לא ּכלל נֹותן אינֹו אֹו מפרסם, מּגּנב לקח אם - ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻהּדמים
ּגּנב הּמֹוכר זה היה לא אם - הּׁשּוק ּתּקנת מּפני דמים, ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹולא

ְְָֻמפרסם.
עדים„. אין אם הּבית, ּבעל עם ּדין עֹוּׂשה ׁשהּלֹוקח ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַּבזמן

לקח, ּבכּמה חפץ ּבנקיטת נׁשּבע הּתּגר הרי - לקח ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּבכּמה
מּדבריהם, ׁשבּועתֹו - ונֹוטל הּנׁשּבע וכל הּבעלים. מן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָונֹוטל

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו חפץ, ּבנקיטת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָונׁשּבע
.‰ּבכ אֹומר: והּוא הּגּנב, עם ּדין עֹוּׂשה ׁשהּלֹוקח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבזמן

ּבפחֹות אּלא ל מכרּתי לא אֹומר: והּוא ,מּמ לקחּתי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹוכ
ׁשאין הּגּנב; מן ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּתּגר - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּזה

הּׁשבּועה. על חׁשּוד ׁשהּוא מּפני ליּׁשבע, יכֹול ְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּגּנב
.Âּתּקנת ּבזה אין - ּבהּקפֹו ּופרע ּגנב ּבחֹובֹו, ּופרע ְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּגנב

ויּׁשאר דמים, ּבלא הּגנבה נֹוטלים הּבעלים אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּׁשּוק;
ׁשּמׁשּכנּה ּבין הּגנבה, מׁשּכן ּכׁשהיה. הּגּנב על אּלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחֹוב
לבעל נֹותנין הּבעלים - מּדמיה ּבפחֹות אֹו ּדמיה על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּביתר
היה ּכן אם אּלא הּגּנב; עם ּדין ועֹוּׂשין וחֹוזרין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּמׁשּכֹון,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מפרסם, ְְְְֵֶַַַָָֻהּגּנב
.Êמאה ׁשוה מּמּנּו ׁשּלקח ּבין מפרסם, ׁשאינֹו מּגּנב ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּלֹוקח

הּדמים נֹוטל זה הרי - ּבמאה מאתים ׁשוה אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבמאתים
הּׁשּוק, ּתּקנת מּפני הּגנבה, מחזיר ּכ ואחר הּבית ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָמּבעל

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Áונתן חֹובֹו, לבעל והביא וגנב זּוז, מאה ּבּגּנב נֹוׁשה ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה

לזה: ואֹומרין לבעליה, חֹוזרת הּגנבה הרי - אחרת מאה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלֹו
מּפני האחרת הּמאה לֹו נתּת ׁשּלא ּבמאתים; הּגּנב ּותבע ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹל
ּבראׁשֹונה ׁשהאמנּתֹו ּכׁשם ּבלבד, ל ׁשהביא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהחפץ

ּבאחרֹונה. ְֱֲֶַַָָהאמנּתֹו
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ה)]. הלכה ג, לקטן.46)שנגנב.45)פרק ידו.47)פרט על כפל לידי באים ואין נתינתו, טענת על נשבעים ומכיוון48)אין
(שם). בגדול הייתה שהתביעה פי על אף הכפל, מן פטור זה הרי קטן ידי על היא גנב.49)שהנתינה כל במקרה50)כדין אף

שגנב.51)אונס. ברגע שמירתו הבעלים.52)נסתיימה שומר להיות חדל והוא החזיר, לא לבעלים טלה53)שהרי החזיר ואז
להחזרה. נחשב החזרה.54)לעדרו שמה אין הגניבה, החזרת על יודעים אינם שהבעלים עוד כל ייוודע55)כי כך ידי ועל

הבעלים וידעו חברו מכיס סלע גנב שאם קיח.), (שם חסדא ורב יוחנן רבי שמואל, סברת לפי הוא זה דין הוחזר. שנגנב שהכסף לו,
הגניבה, בהחזרת והרגישו שבכיסם הכסף את מנו הבעלים אם כלומר פוטר", "מניין הסלע, את הגנב החזיר כך ואחר הגניבה, על

לבעלים. ישירה בהודעה צורך ואין הכיס.56)דיו, י.57)בעל הלכה לסוף שייך זה ונראים58)הגנב. שם. יוחנן כרבי
יב. הלכה לקמן ראה חי. בבעל לא אבל כלי, או בסלע יוחנן לרבי מודה חסדא רב גם רבינו שלדעת בלי59)הדברים שהגונב

צריך. אינו מניין ואפילו פטור והחזיר הבעלים שירגישו60)דעת צורך אין בגניבה הרגישו לא הבעלים שאם כלי, או סלע כגון
פוטר.61)בהחזרה. המניין מנו, הבעלים שאם סלע, הגונב כדין כלומר,62)דינו דעת", צריך לדעת "שלא חסדא, רב כדעת

לבעלים. להודיע לעדר, הטלה את שהחזיר הגנב, חייב הגניבה, על הבעלים ידעו לא הטלה64)הגנב.63)שאם עלול כן ועל
סלע) גנב (ולא טלה לגנב המיוחד זה, טעם לבעלים. מיוחדת בהודעה צורך יש כך ומשום יתירה, לשמירה וזקוק העדר, מן לברוח
המניין, פוטר בחזירתו, ידעו ולא בגניבתו הבעלים ידעו אם א) חבירו: מרשות הגונב יוצא: מכאן שם. חסדא רב לדברי רבה נותן
מניין אפילו סלע, כגון חיים, רוח בו שאין דבר זה אם בחזירתו, ולא בגניבתו לא הבעלים ידעו לא אם ב) בטלה. ובין בסלע בין

לבעלים. יודיע כן אם אלא פוטר המניין אין טלה, כגון חיים, רוח בו שיש דבר הוא ואם ופטור, צריך אינו

daipb zekld - zah `"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אמּורים·. ּדברים ּבּפּקדֹון9ּבּמה ׁשּׁשלח קדם ׁשּנׁשּבע ? ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּובאּו10יד ונׁשּבע, ּגּנב טענת וטען יד, ּבֹו ׁשלח אם אבל ; ְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָ

ּבֹו נתחּיב יד ׁשּׁשלח ׁשּכיון הּכפל, מן ּפטּור - 11עדים ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
.12וקנהּו ְָָ

ּבפּקדֹון‚. אבדה ּטענת הּטֹוען וטען13וכן וחזר ונׁשּבע, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
הּכפל, מן ּפטּור - עדים ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָטענת

הּבעלים מידי הּפּקדֹון יצא ראׁשֹונה14ׁשּכבר .15מּׁשבּועה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ּבאבדה„. ּגּנב טענת עדים16הּטֹוען ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ

ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - טען וׁשקר ּברׁשּותֹו ;17ׁשהאבדה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
אבדה ּכל על ּבלסטים18ׁשּנאמר: ׁשּנגנבה ׁשּיטען והּוא, . ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

אנּוס19מזּין ׁשהּוא ּבלא21ּופטּור20, ׁשּנגנבה טען אם אבל ; ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֻ
לׁשּלם חּיב ׁשהּוא מּפני הּכפל, מן ּפטּור - ּפי22אנס על ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

הּוא ּׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ׁשּׁשֹומר ׁשּיתּבאר.23טענתֹו, ּכמֹו , ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
עדים‰. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּטֹוען

ונׁשּבע ּגּנב טענת ּבֹו וטען וחזר ּברׁשּותֹו, ּכ24ׁשהּוא ואחר , ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָ
חּיב - ּפעמים מאה אפּלּו הּוא, ּברׁשּותֹו ׁשעדין עדים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבאּו

וטענה טענה ּכל על -25ּכפל ּפעמים חמׁש נׁשּבע ואם . ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבּקרן וחמּׁשה אצלֹו, ׁשהפקיד הּקרן ׁשּׁשה: מׁשּלם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנמצא

ׁשבּועֹות. חמׁש ׁשל ּכפלֹות חמּׁשה ְְֲִִֵֶָָָמּׁשּום
.Âּגּנב טענת וטען26טען וחזר אבדה27ונׁשּבע, טענת ְְְְֲֲֲִֵַַַַַַַַַָָָָָ

עדים ּובאּו -28ונׁשּבע, אבד ׁשּלא הּוא והֹודה נגנב, ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

חמׁש מׁשּלם אינֹו עדים, ּפי על ּכפל ּתׁשלּומי ּומׁשּלם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹהֹואיל
אחרֹונה ׁשבּועה ׁשהֹודה29על ּפי על ׁשהּממֹון30אף ; ְֲִֶֶַַַַַָָָָ

החמׁש מן ּפֹוטרֹו ּבכפל .31המחּיבֹו ְְְְִֶֶֶַַַֹ
.Êלׁשנים ׁשֹורֹו והֹודה32מסר ונׁשּבעּו, ּגּנב טענת וטענּו , ְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָ

את מׁשּלמין ׁשניהן - עדים עליו ּבאּו והּׁשני מהם, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
מֹוציאין33הּקרן אין - הּכפל את הּפּקדֹון ּבעל ּתפּׂש ואם ; ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשהֹודה34מּידֹו וזה ׁשבּועת35; הּנׁשּבעין ּכׁשאר חמׁש, מׁשּלם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

מעצמן. ׁשהֹודּו ְִֵֶַַָָהּפּקדֹון
.Áהּׁשֹומר את ׁשּתבע הּפּקדֹון ׁשּנגנב36ּבעל ונׁשּבע ,37, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

לֹו והֹודה הּגּנב, את הּׁשֹומר ותבע הּגּנב, הּכר ּכ ְְְֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻואחר
עדים ּובאּו וכפר, הּגּנב, את הּפּקדֹון ּבעל ותבע ׁשּגנב, ְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָהּגּנב

הּׁשֹומר נׁשּבע ּבאמת אם נפטר38ׁשּגנב: - ׁשּנגנב ּכׁשּטען ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
לּׁשֹומר ּבהֹודאתֹו הּכפל מן נׁשּבע39הּגּנב ּבׁשקר ואם ;40- ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּגּנב מן הּכפל מֹוציאין הּכפל41אין הּבעלים ּתפּׂשּו ואם ; ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
וׁשּלם הּׁשֹומר את הּבעלים ּתבעּו מּידן. מֹוציאין אין -42, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּגנב, להן והֹודה הּבעלים ּותבעּוהּו הּגּנב, הּכר ּכ ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻואחר
אין - ׁשּגנב עדים ּובאּו ּבֹו, וכפר הּׁשֹומר ּתבעֹו ּכ ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָואחר

הּגּנב מן הּכפל -43מֹוציאין הּכפל את הּׁשֹומר ּתפּׂש ואם ; ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
וחמּׁשה ארּבעה ּבתׁשלּומי הּדין וכן מּידֹו. מֹוציאין ,44אין ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

מכר. אֹו הּגּנב טבח ִַַַַָָָאם
.Ëלֹו ׁשּנתן ּפי על אף קטן, ׁשל ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּטֹוען
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

סג:). (שם לשבועה כלומר, האלהים" אל הבית בעל "ונקרב ז) כב, (שמות בו שכתוב תשלומי9)כמו משלם גנב טענת שטוען
בו.10)כפל. שהשתמש מ11)קודם ואבידה, בגניבה שכן ומכל האונסין בכל כגזלן.לשלם שדינו חיוב12)כיוון לעניין

קז:). (שם ששת רב דעת מכפל, שפטור כגזלן ודינו כפל, חייב אינו דמיו מלשלם פוטרתו אינה נגנב שטענת ומכיוון תשלומים
(שם).13) יוחנן רבי בשם אילעא רבי של מימרא מלשלם, עצמו ופוטר אבד שהפיקדון שטוען חינם שבשעה14)שומר פי על אף

הבעלים. של הפיקדון עוד היה לא זאת בכל בו, השתמש לא עדיין החפץ על גנב זו15)שטען שבועה ועל שאבד, שנשבע
קח:). שם (משנה בלבד גנב טענת הטוען על בתורה נאמר הכפל דין כי עדים, באו אם אפילו כפל חייב אינו המוצא16)עצמה,

רבי בשם מימרא ממנו, נגנבה שהאבידה וטען לאחיך", תשיבם "השב א) כב, (דברים שכתוב כמו לבעלים, להשיבה וחייב אבידה
קו:). (שם גנב.17)יוחנן לרעהו".18)כדין שניים "ישלם הפסוק איים19)וסוף אבל אדם, בני יראוהו שלא שנשמר גנב

נז.). (שם ולקחה - האבידה מוצא על הגניבה.20)בנשק את למנוע בכוחו פטור21)שאין אבידה שומר זו טענה פי ועל
הקרן.22)מלשלם. נו:).23)את (שם יוסף רבי כדעת ואבידה, בגניבה הוחזק24)וחייב דין בית באותו כי אחר, דין בבית

ישביעוהו. ולא קח.).25)שקרן (שם פיקדון אותו על הן הטענות שכל פי על פ27)בפיקדון.26)אף אותו יקדון.על
בכפל.28) שאבד.29)ונתחייב חומש.30)שנשבע משלם והודה בפיקדון לשקר נשבע שאם הוא, הדין מקום ובכל
החומש,31) מן פטור זאת בכל הכפל, את מחייבת אינה שאבד שהשבועה פי על אף מחייב" "אינו משמעותה "פוטרו" המלה

כפל. לשלם כבר נתחייב הזה הפיקדון שעל מה33)לשמירה.32)מכיוון אם בגמרא, בעייא זוהי פטורים, שניהם מכפל אבל
הכפל את האחד ישלם הם, אנשים שני זה שבמקרה ומכיוון בלבד, האיש באותו זה וחומש כפל לשלם שלא הקפידה שהתורה
מן פטור יהי' שלפנינו בדין גם כן ועל חומש, וגם כפל גם ישלמו לא אחד ממון שעל הייתה התורה כוונת או החומש. את והשני

הכפל. תשלומי את מספק לחייב אין ולפיכך נפתרה, לא זו בעיה בחומש. קודם נתחייב כבר שהראשון מכיוון מאותה34)הכפל,
ספק. שזה מכיוון ועל35)סיבה, זה, בממון הכפל בעיית קיימת הייתה לא ועדיין השני, על עדים באו לא עדיין שהודה בזמן
חומש. משלם הוא קח:).36)כן (שם הפיקדון את לו חינם.37)שיחזיר שומר כדין מלשלם השבועה38)ופטור פרטי כל אם

אונס. זה היה ובאמת באונס שנגנב שנשבע כגון להבא,39)נכונים, גם הבעלים על הוא נאמן הוא, ישר אדם שהשומר מכיוון
אותו, תבעו הבעלים כאילו הרי אותו, ותובע הגנב את מוצא השומר אם ולפיכך יימצא. הפיקדון אם השמירה את בידו וישאירו

מכפל. ופטור היא, הודאה לשומר הגנב באונס.40)והודאת שלא נגנב ובאמת באונס, שנגנב שנשבע בעייא41)כגון זוהי
נפתרה, לא זו בעייא לא. או בכפל, וחייב הודאה, אינה השומר בפני הגנב הודאת כן ועל פסק, בשומר הבעלים אימון אם (שם),

מידו. מוציאין אין מספק כן בגניבה.42)ועל מלשלם פטור שהוא פי על נאמר43)אף אם (שם), נפתרה שלא בעייא זו גם
שהבעלים לשומר נוח או בכפל, הוא חייב כן ועל הודאה, בפניהם הגנב הודאת ואין נסתלקו, הפיקדון דמי שקיבלו שהבעלים

כפל. מתשלומי אותו ופוטרת היא, הודאה בפניהם הגנב הודאת כן ועל הגנב, את לגלות את44)יטרחו הגנב מיד מוציאים אין
מתשלום הגנב את לגמרי לפטור דעתך על יעלה שלא משמיענו, [רבינו השומר. מיד מוציאים אין השומר תפס ואם וה', ד' תשלומי
(למעלה וד'" ג' ולא תורה אמרה וה' "ד' אמרו: והרי כפל לשלם נתחייב שלא מפני מידו, מוציאים השומר תפס אם ואפילו וה' ד'
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ונׁשּבע גדֹול, ּכׁשהּוא ּותבעֹו קטן ּבאּו45ּכׁשהּוא ּכ ואחר , ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָ
איׁש יּתן ּכי ׁשּנאמר: הּכפל; מן ּפטּור זה הרי - ,46עדים ֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ּכלּום קטן נתינת ׁשוין47ואין ּותביעה נתינה ׁשּתהיה וצרי . ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
.48ּבגדֹול ְָ

.Èׁשהפקד מעדר טלה ׁשּגנב ּכגֹון מרׁשּותֹו, ׁשּגנב ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשֹומר
חּיב - עדים עליו יׁש אם אצלֹו, ׁשהפקד מּכיס וסלע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאצלֹו

לעדרֹו49ּבכפל והּטלה למקֹומֹו הּסלע ׁשהחזיר ּפי על ואף . ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
ּבאחריּותן חּיב זה הרי ׁשהרי50- הּבעלים; ׁשּיֹודיע עד ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשמירתֹו ּכלּום51ּכלתה החזיר לא ּוכאּלּו ׁשּיֹודיע52, עד ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָֹ
מּביתֹו,53ּבעליו ּכלי אֹו חברֹו מּכיס סלע הּגֹונב אבל . ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

הּבעלים ידעּו אם למקֹומֹו, מּביתֹו הּגנּוב ּדבר ְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָָוהחזיר
ּבאחריּותֹו חּיב הּגּנב עדין - ּבחזירתֹו ידעּו ולא 54ּבגנבתֹו ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹ

מעֹותיו את ׁשּימנה .55עד ְְִֶֶֶַָ
.‡Èּפטּור56מנה - הּמנין ׁשלם ּומצאֹו ּכיסֹו לא57את ואם . ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

אינֹו מנין אפּלּו - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו לא הּבעלים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹידעּו
מאחריּותֹו.58צרי נפטר למקֹומֹו ׁשהחזירֹו ּכיון אּלא , ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

.·Èאמּורים ּדברים חּיים59ּבּמה רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר ?60. ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
והחזירֹו הּבעלים, ּבֹו וידעּו חברֹו, מעדר טלה הּגֹונב ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

הּבעלים מּדעת ׁשּלא חּיב61לעדר - נגנב אֹו ּומת , ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ואם ּפטּור. - ׁשלמה והיא הּצאן את מנּו ואם ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּבאחריּותֹו.
ׁשּמנּו ּפי על אף ּבחזירתֹו, ולא ּבגנבתֹו לא הּבעלים ידעּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹלא
את ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו חּיב - ׁשלמה והיא הּצאן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאת

למדּו62הּבעלים ׁשהרי הּגנּוב; הּטלה את ׁשּיׁשמרּו ּכדי , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הּצאן63 ׁשאר מּדר חּוץ אחרת זה.64דר ׁשּבעדר ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ

חמיׁשי ¦¦£¤¤ּפרק

הּוא,‡. ּגדֹול ועֹון ׁשּגנב. החפץ הּגּנב מן לקנֹות ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאסּור
ּגנבֹות לגנב לֹו וגֹורם עברה, עֹוברי ידי מחזיק ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹׁשהרי
נאמר: זה ועל גֹונב. אינֹו - לֹוקח ימצא לא ׁשאם ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאחרֹות;

נפׁשֹו. ּׂשֹונא ּגּנב עם ְִֵֵַַָחֹולק
הּגּנב,·. הּכר ּכ ואחר הּבעלים, נתיאׁשּו ולא ּומכר, ְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָֹֻהּגֹונב

- ּבפנינּו גנבֹו הּוא ּפלֹוני ׁשּמכרֹו החפץ ׁשּזה עדים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּובאּו
ׁשּׁשקל ּדמים לּלֹוקח נֹותנין והּבעלים לבעליו, החפץ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָחֹוזר

עם ּדין ועֹוּׂשים חֹוזרין והּבעלים הּׁשּוק, ּתּקנת מּפני ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָלּגּנב,
הּׁשּוק, ּתּקנת ּבֹו עּׂשּו לא - הּוא מפרסם ּגּנב ואם ְְְִַַַַַַָָָָָֹֻהּגּנב.
ועֹוּׂשה הּלֹוקח חֹוזר אּלא ּכלּום; לּלֹוקח נֹותנין הּבעלים ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָואין

לֹו. ׁשּׁשקל ּדמים מּמּנּו ּומֹוציא הּגּנב, עם ִִִִִֶֶַַַָָָּדין
מכר‚. ּכ ואחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין הּגנבה, מן הּבעלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָנתיאׁשּו

וׁשּנּוי ּביאּוׁש הּלֹוקח קנה - ׁשּמכר אחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגּנב
להם נֹותן אּלא לבעליה; עצמּה הּגנבה מחזיר ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרׁשּות,
חפץ לא ּכלל נֹותן אינֹו אֹו מפרסם, מּגּנב לקח אם - ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻהּדמים
ּגּנב הּמֹוכר זה היה לא אם - הּׁשּוק ּתּקנת מּפני דמים, ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹולא

ְְָֻמפרסם.
עדים„. אין אם הּבית, ּבעל עם ּדין עֹוּׂשה ׁשהּלֹוקח ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַּבזמן

לקח, ּבכּמה חפץ ּבנקיטת נׁשּבע הּתּגר הרי - לקח ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּבכּמה
מּדבריהם, ׁשבּועתֹו - ונֹוטל הּנׁשּבע וכל הּבעלים. מן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָונֹוטל

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו חפץ, ּבנקיטת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָונׁשּבע
.‰ּבכ אֹומר: והּוא הּגּנב, עם ּדין עֹוּׂשה ׁשהּלֹוקח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבזמן

ּבפחֹות אּלא ל מכרּתי לא אֹומר: והּוא ,מּמ לקחּתי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹוכ
ׁשאין הּגּנב; מן ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּתּגר - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּזה

הּׁשבּועה. על חׁשּוד ׁשהּוא מּפני ליּׁשבע, יכֹול ְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּגּנב
.Âּתּקנת ּבזה אין - ּבהּקפֹו ּופרע ּגנב ּבחֹובֹו, ּופרע ְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּגנב

ויּׁשאר דמים, ּבלא הּגנבה נֹוטלים הּבעלים אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּׁשּוק;
ׁשּמׁשּכנּה ּבין הּגנבה, מׁשּכן ּכׁשהיה. הּגּנב על אּלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחֹוב
לבעל נֹותנין הּבעלים - מּדמיה ּבפחֹות אֹו ּדמיה על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּביתר
היה ּכן אם אּלא הּגּנב; עם ּדין ועֹוּׂשין וחֹוזרין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּמׁשּכֹון,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מפרסם, ְְְְֵֶַַַָָֻהּגּנב
.Êמאה ׁשוה מּמּנּו ׁשּלקח ּבין מפרסם, ׁשאינֹו מּגּנב ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּלֹוקח

הּדמים נֹוטל זה הרי - ּבמאה מאתים ׁשוה אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבמאתים
הּׁשּוק, ּתּקנת מּפני הּגנבה, מחזיר ּכ ואחר הּבית ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָמּבעל

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Áונתן חֹובֹו, לבעל והביא וגנב זּוז, מאה ּבּגּנב נֹוׁשה ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה

לזה: ואֹומרין לבעליה, חֹוזרת הּגנבה הרי - אחרת מאה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלֹו
מּפני האחרת הּמאה לֹו נתּת ׁשּלא ּבמאתים; הּגּנב ּותבע ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹל
ּבראׁשֹונה ׁשהאמנּתֹו ּכׁשם ּבלבד, ל ׁשהביא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהחפץ

ּבאחרֹונה. ְֱֲֶַַָָהאמנּתֹו
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ה)]. הלכה ג, לקטן.46)שנגנב.45)פרק ידו.47)פרט על כפל לידי באים ואין נתינתו, טענת על נשבעים ומכיוון48)אין
(שם). בגדול הייתה שהתביעה פי על אף הכפל, מן פטור זה הרי קטן ידי על היא גנב.49)שהנתינה כל במקרה50)כדין אף

שגנב.51)אונס. ברגע שמירתו הבעלים.52)נסתיימה שומר להיות חדל והוא החזיר, לא לבעלים טלה53)שהרי החזיר ואז
להחזרה. נחשב החזרה.54)לעדרו שמה אין הגניבה, החזרת על יודעים אינם שהבעלים עוד כל ייוודע55)כי כך ידי ועל

הבעלים וידעו חברו מכיס סלע גנב שאם קיח.), (שם חסדא ורב יוחנן רבי שמואל, סברת לפי הוא זה דין הוחזר. שנגנב שהכסף לו,
הגניבה, בהחזרת והרגישו שבכיסם הכסף את מנו הבעלים אם כלומר פוטר", "מניין הסלע, את הגנב החזיר כך ואחר הגניבה, על

לבעלים. ישירה בהודעה צורך ואין הכיס.56)דיו, י.57)בעל הלכה לסוף שייך זה ונראים58)הגנב. שם. יוחנן כרבי
יב. הלכה לקמן ראה חי. בבעל לא אבל כלי, או בסלע יוחנן לרבי מודה חסדא רב גם רבינו שלדעת בלי59)הדברים שהגונב

צריך. אינו מניין ואפילו פטור והחזיר הבעלים שירגישו60)דעת צורך אין בגניבה הרגישו לא הבעלים שאם כלי, או סלע כגון
פוטר.61)בהחזרה. המניין מנו, הבעלים שאם סלע, הגונב כדין כלומר,62)דינו דעת", צריך לדעת "שלא חסדא, רב כדעת

לבעלים. להודיע לעדר, הטלה את שהחזיר הגנב, חייב הגניבה, על הבעלים ידעו לא הטלה64)הגנב.63)שאם עלול כן ועל
סלע) גנב (ולא טלה לגנב המיוחד זה, טעם לבעלים. מיוחדת בהודעה צורך יש כך ומשום יתירה, לשמירה וזקוק העדר, מן לברוח
המניין, פוטר בחזירתו, ידעו ולא בגניבתו הבעלים ידעו אם א) חבירו: מרשות הגונב יוצא: מכאן שם. חסדא רב לדברי רבה נותן
מניין אפילו סלע, כגון חיים, רוח בו שאין דבר זה אם בחזירתו, ולא בגניבתו לא הבעלים ידעו לא אם ב) בטלה. ובין בסלע בין

לבעלים. יודיע כן אם אלא פוטר המניין אין טלה, כגון חיים, רוח בו שיש דבר הוא ואם ופטור, צריך אינו



daipbפב zekld - zah a"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכפל ּתׁשלּומי ואין4לֹו הּמׁשקל. אֹו הּמּדה לֹו מׁשּלם אּלא , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבתׁשלּומין חּיב ׁשהּוא מּפני זה, לאו על .5לֹוקין ְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּמׁשהה‚. מי מׁשקל6ּכל אֹו חסרה מּדה ּבחנּותֹו אֹו ּבביתֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבכיס ל יהיה לא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ּבלא עֹובר - ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹחסר

-7וגֹומר רגלים מימי ׁשל עביט הּמּדה לעּׂשֹות ואפּלּו . ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
יבֹוא8אסּור ׁשּמא ּבּה, ּומֹוכר לֹוקח זה ׁשאין ּפי על ׁשאף ; ִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

חסרה ׁשהיא יֹודע ׁשאינֹו לאו9מי על לֹוקין ואין ּבּה. וימּדד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
מעּׂשה ּבֹו אין ׁשהרי .10זה, ֲֲֵֵֶֶֶַ

ּבחֹותם„. חתּומֹות העיר ּבני ׁשל והּמׁשקלֹות הּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהיּו
הרי11ידּוע - חֹותם ּבלא החסרים הּמׁשקל אֹו הּמּדה וזֹו , ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֹ

לׁשהֹותם מּתר ּבזה12זה ּכּיֹוצא הּבית. ּתׁשמיׁשי :13לׁשאר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
הּצד14סלע מן ּבין15ׁשּנפּגמה מׁשקל יעּׂשּנה לא - ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּגרּוטֹותיו ּבין יזרקּנה ולא יּקבּנה16מׁשקלֹותיו, ולא ,17 ְְְְְְְֳִִִֵֶֶָָָָֹֹ
אחר יבֹוא ׁשּמא ּבנֹו, ּבצּואר מׁשקל18ויתלּנה ;19ויעּׂשּנה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

יׁשחק אֹו יקץ20אּלא אֹו ,יחּת אֹו לים21, יׁשלי אֹו , ְְְְִִֶַַַָָָֹֹ
.22הּמלח ֶַַ

יקּים‰. - מחצה על ועמדה ּפחֹות23חסרה על עמדה . ְְְְְֱֵֶַַַָָָָָָָָ
מּמחצה24מּמחצה יתר על על25אֹו ׁשּיעמידּנה עד יקץ - ֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מּׁשתּות ּפחֹות אּלא חסרה לא ואם לּׂשאת26מחצה. יקּים - ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
למׁשקל27ולתת לא אבל ּבני28ּבּה, רב מּׁשתּות ּפחֹות ׁשּכל ; ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹֹ

ּובמּתן ּבמּׂשא ּבֹו מֹוחלין .29אדם ְְֲִַַָָָָ
.Âלהרג למכרּה אסּור - ּבאמצע ׁשּנפגמה אֹו30סלע ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָ

אחרים31לחרם את ּבּה ׁשּמרּמין מּפני נֹוקבּה32, אבל ;33 ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
הּקטן ּבצּואר אֹותּה .34ותֹולה ְְֶַַַָָָ

.Êמּדֹותיו אדם סאה35עֹוּׂשה ורבע סאה וחצי וקב36סאה , ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹ
לא אבל הרבע; ּוׁשמינית הרבע וחצי הּקב ורבע קב ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָֹֹֹֹוחצי

קּבים הּסאה37יעּׂשה ּברבע ּתתחּלף ׁשּלא קב38, ׁשהּוא , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
הּלח ּבמּדֹות וכן הין39ּומחצה. עֹוּׂשה ּוׁשליׁשית40, הין וחצי ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָ

ּוׁשמינית ּורביעית לג וחצי ולג ההין, ּורביעית ואחד41ההין ְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַָֹֹ
ּבׁשמינית הין42ּבׁשמֹונה ׁשליׁשית לעּׂשֹות אסרּו ולא . ְְְְְֲִִִִִִִַָָֹ

הין ּבזה43ּורביעית זה ׁשּמתחּלפין ּפי על אף והיּו44, הֹואיל , ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָ
רּבנּו מׁשה מימֹות .45ּבּמקּדׁש ְִִֵֶַַָ

.Áוהּנֹותן הּנֹוּׂשא ּכֹוכבים,46אחד עֹובד עם אֹו יּׂשראל עם ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
תעּׂשהאם לא על עֹובר - ּבחסר ׁשקל אֹו וחּיב47מדד , ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ּכֹוכבים העֹובד את להטעֹות אסּור וכן ּבחׁשּבֹון,48להחזיר. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
קנהּו עם וחּׁשב ׁשּנאמר: עּמֹו; ידקּדק ּפי49אּלא על אף . ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
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ואין4)במשנה. - ממש כגזל במשקלות ההונאה את מגדירים שם, מציעא בבבא המשקל. מן או המידה מן לו שהחסיר מה על
בגניבה. אלא בגזל ה,5)כפל ויקרא גזל". אשר הגזילה את "והשיב בה שכתוב גזילה, כדין לו שהחסיר מה את לקונה לשלם

א. הלכה א, פרק למעלה ראה עליו. לוקין אין לתשלומין, שניתן לאו וכל בהם.6)כג. משתמש שאינו פי על ואבן,7)אף אבן
וקטנה. גדולה ואיפה, איפה בביתך לך יהיה לא וקטנה. בדעתו8)גדולה אין ואפילו לכתחילה, חסירה מידה לעשות אסור

פט:). בתרא (בבא רגליים למי אלא למדידה בה מלוכלכת9)להשתמש והיא רגליים למי כבר בה שהשתמש חסירה במידה ואף
מידה. לשם בו וישתמש העביט את ינקה אחרת, מידה ימצא כשלא הדחק, שבשעת לחשוש, אין10)יש מעשה בו שאין ולאו

) שדרשו פי על ואף מעשה, בה אין [השהייה טו. מכות עליו, כילוקין לוקה, אינו עשייה", משעת עליו "לעבור שם) מציעא בבא
עשייה]. משעת היא שהעבירה אלא ההשהייה רק אסורה לעצמה כשהיא העשייה לא היינו וכו' לך יהיה לא כתבה של11)התורה

פט:). בתרא (בבא והמשקלות המידות את הבודקים איש12)השלטונות כי ולמשקל, למידה בהם ישתמשו שמא לחשוש אין כי
חותם. בהם שאין ובמשקל, במידה יקנה משקל.13)לא יעשנו אחר שמא חסר, משקל להשהות שאסור ג, להלכה נמשך

כסף.14) דינרי ארבעה שקלים, שני של מטבע המשנה הלכה15)בתקופת לקמן ראה באמצע שנפגמה הסלע דין הצד. מן חסרה
בה וירמה בפגימה, ירגישו שלא עד מסביב אותה וליישר אותה לנסר המטבע, לידו שתגיע הרמאי, יכול הצד מן נפגמה אם ו.

נב:). מציעא בבא כסף.16)(ראה כלי הפגימה.17)שברי במקום חור בה החור.18)יעשה את שיוציא עד סביב ויחתוך
למשקל.19) במטבעות השתמשו לאבק.20)כי איש.22)ישבור.21)ויעשנה ימצאנה שלא חשש23)מקום אין כי

נב.). (שם ניכר שחסרונה מפני בסלע, בשקל.24)שיחליפנה דהיינו סלע, בחצי שיחליפנה חשש שיחשבוה25)יש חשש יש
משתות.26)לסלע. פחות למחצה לה חסר ממחצה, פחות על שעמדה במקרה או שבה, השישי מחלק פחות וחסרה נשחקה הסלע
במשנה27) שמעון כרבי הפוסק רבא, דעת זוהי מוחל. אדם משתות בפחות שאונאה אחר, חפץ כדין המטבע דין ומתן במשא כי

שם. הרי"ף, גם פוסק כך נב. מט: בהלכות28)שם שנזכר מהטעם סלע, משקל בתור כלשהי חסרה בסלע להשתמש אסור
מב:29)הקודמות. קידושין ראה א). הלכה טו פרק מכירה (הלכות כלשהו אפילו מוחל אדם אין במשקל לרוצח.30)אבל

נפגמה.32)לגזלן.31) שלא כסלע מידם אותה יקבלו מפניהם פחד באמצע.33)ומתוך הפגימה יאבדנה34)במקום אם ואף
הרי נקובה, שהיא פי על אף לקבלה, יכריח שהגזלן לחשוש באת ואם הבריות את בה לרמות אפשרות כל אין רמאי ליד ותגיע

כלום. לתת ולא החפץ את לגזול גם בערך.35)יכול ליטר 13 קבים, שישה = סאה צ.). פט: בתרא (בבא ופירות תבואה למדוד
לעין.36) ניכר ביניהן ההבדל כי גדולה, במידה קטנה מידה יחליף שמא לחשוש ואין עושה אדם האלה המידות שני37)כל

(שם).38)קבים. לטעות אדם עלול וברבע קבים, משני רבע דהיינו בלבד, קב חצי הוא הסאה לרובע קבים שני בין ההפרש כי
וחצי.40)הנוזלים.39) ליטר שישה בערך לוג, עשר לוג.41)שנים אבל42)של אלה, קטנות במידות גם למדוד דרכו לח

ושמינית. המתחיל דיבור צ. שם רש"י ראה הוא. יקר דבר אם במשקל, או באומד, נמכר אלא קטן בכלי למדוד דרכו אין יבש
רובע43) והתירו סאה, ורובע סאה שליש לעשות שאסרו כדרך להיפך, או רביעית, אסרו לא למה שלישית שעשה לאחר כלומר,

ההין.44)בלבד. שלישית של רבע דהיינו אחד, לוג הוא ביניהם ההפרש יד):45)כי כח, (במדבר משה בתורת שכתוב
יין". לכבש ההין ורביעית לאיל ההין ומוכר.46)"ושלישית -47)קונה ובמשורה במשקל במידה במשפט עול תעשו לא

קיג:). קיג. קמא (בבא אסור הגוי וגזל סא:), מציעא (בבא כגזל דינו חסר משקל כי גוי, לגבי גם קיים זה איסור א. הלכה למעלה
וכן48) אותו, יטעה עליו" "יגלום מפרש רבינו קיג:). (שם קונהו" עם ידקדק קונהו, עם וחישב לומר תלמוד עליו? יגלום יכול

עליו. יגלום יכול המתחיל דיבור תוספות שם וראה שם. כרש"י שלא הערוך, שקנה.49)פירש גוי על שם ומדובר

daipb zekld - zah a"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëּבמאה לאחר ּומכר ּבמאה, מפרסם ׁשאינֹו מּגּנב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלקח
מאה האחרֹון לזה נֹותן הּגנבה ּבעל - הּגּנב והּכר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻועּׂשרים,
ּׂשכר ׁשל עּׂשרים ונֹוטל הּבעל וחֹוזר ּגנבתֹו, ונֹוטל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָועּׂשרים
- הּוא מפרסם ּגּנב ואם הּגּנב. מן הּמאה ונֹוטל הּמֹוכר, ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻמן

הּתּגרנֹוטל והֹול הּגּנב, מן ׁשּלקח הּתּגר מן ועּׂשרים הּמאה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
הּׁשני מכר אם הּדין והּוא קרן. ׁשל ּבּמאה הּגּנב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָותֹובע
מּכל נֹוטל ׁשהּוא - מאה אפּלּו לרביעי, והּׁשליׁשי ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַָָלׁשליׁשי,
הּדברים וכל הּגּנב. מן הּקרן ונֹוטל ּׁשּנּׂשּכר, מה ואחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו יאּוׁש, לפני ְְְִֵֵֵֵֶַָהאּלּו
.Èׁשם לֹו ויצא ּכליו, את למּכר עּׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבעל

עּׂשּוי ׁשהיה אֹו אחרים, ּביד ּוספריו ּכליו והּכיר ּבעיר, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּגנבה
להׁשאיל העּׂשּויין מּכלים ׁשהּכיר אּלּו ּכלים והיּו ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹלמּכר,
ׁשהן זה יּׁשבע - זה ׁשל ּכליו ׁשּזה עדים ּבאּו אם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּולהּׂשּכיר,
ויחזיר הּבית, מּבעל ויּטל לקח, ּבכּמה חפץ ּבנקיטת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹּבידֹו

ּכליו. ֵָלֹו
.‡Èמּדברים היּו ולא ּכליו, את למּכר עּׂשּוי הּבית ּבעל ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהיה

ּגנבה ׁשם לֹו ׁשּיצא ּפי על אף ּולהּׂשּכיר, להׁשאיל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהעּׂשּויין
הּוא ׁשּמא הּלקֹוחֹות, מּיד מחזירן אינֹו - ּכליו והּכרּו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבעיר
עמד ּביתֹו, ּבתֹו ולנּו אדם ּבני ּבאּו אם אבל לאחרים. ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָמכרן
ּומצאּו אדם ּבני ּובאּו ּוספרי, ּכלי נגנבּו ּבּלילה: ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָוזעק
ּוצרֹורֹות יֹוצאין ּביתֹו ּבתֹו ׁשּלנּו אדם ּובני חתּורה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָמחּתרת
ּוספריו ּכליו הּללּו אֹומרים: והּכל ּכתפיהם, על ּכלים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשל
ּבנקיטת ּבידֹו ׁשהּכלים זה ויּׁשבע נאמן. זה הרי - ּפלֹוני ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ּכליו. לֹו ויחזיר הּגנבה, מּבעל ויּטל הֹוציא, ּכּמה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹחפץ

.·Èועדים חברֹו, ּבית לתֹו ׁשּנכנס ונתּפרסם ׁשהחזק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻּגּנב
ּפי על אף ּכנפיו, ּתחת לֹו טמּונים וכלים ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמעידים
ּובעל ּבידי, הן לקּוחין ואמר: וטען הּבית, ּבעל ׁשם ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָׁשהיה
ּדרּכֹו ׁשאין הּבית ּבעל היה אם הם, ּגנּובים אֹומר: ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּבית
להטמינן, אדם ּבני ּדר אין ּכלים ואֹותם ּכליו, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלמּכר
ּבעל הרי - ּכנפיו ּתחת ּכליו להצניע הּמחזק אֹותֹו ּדר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻואין
אדם אין ואם ּכליו. ונֹוטל חפץ ּבנקיטת ויּׁשבע נאמן, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּבית
זה נׁשּבע אּלא נאמן; הּבית ּבעל אין - ּבגנבה מחזק ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻזה
ּבידֹו, לקּוחים האּלּו ׁשהּכלים הּסת ׁשבּועת ּבידֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּכלים

.ְֵוהֹול

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

וכן‡. אֹותֹו. ליּקח אסּור - גנּוב ׁשהּוא ׁשחזקתֹו ּדבר ְְִֵֶֶֶַָָָָָָּכל
לפיכ אֹותֹו. לֹוקחין אין - גנּוב ׁשהּוא הּדבר אֹותֹו רב ְְִִִֵֶַָָָָֹאם
אבל גדיים; אֹו חלב אֹו צמר הרֹועים מן לֹוקחים ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָאין
ּומּתר ּבּיּׁשּוב. לא אבל ּבּמדּבר, ּוגבינה חלב מהן ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻלֹוקחין
מעדר צמר ׁשל ּגּזֹות ארּבע אֹו צאן ארּבע הרֹועים מן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹליּקח
ּבדבר גנּוב ׁשהּוא חזקתֹו ׁשאין ּגדֹול; מעדר חמׁש אֹו ְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָקטן,

ֶזה.

הּבית·. ּבעל היה אם מֹוכרֹו, ׁשהרֹועה ּכל ּדבר: ׁשל ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכללֹו
הּבית ּבעל אין ואם הרֹועה, מן ללקחֹו מּתר - ּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻמרּגיׁש

ללקחֹו. אסּור - ּבֹו ְְְִַָָמרּגיׁש
ּבזמן‚. אּלא ּפרֹות, אֹו עצים ּפרֹות מּׁשֹומרי לֹוקחין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאין

הּדבר ׁשהרי לפניהם; והּפלס והּסּלים ּומֹוכרים יֹוׁשבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהן
אבל הּגּנה, מּפתח ולֹוקחין ּגנבה. זה ואין קֹול, לֹו ויׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגלּוי
מהן. לקחת אסּור - 'הטמן' ׁשאמרּו וכּלן הּגּנה. מאחֹורי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻלא
ּובעצים. ּבּפרֹות חלק לֹו יׁש ׁשהרי האריס, מן לקחת ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּומּתר

הּנׁשים„. מן לֹוקחין אּלאאין הּקטּנים ּומן העבדים ּומן ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
נׁשים ּכגֹון הּבעלים, מּדעת ׁשּלהן ׁשהן ׁשחזקתן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָדברים
ׁשאמרּו וכּלן ּבּׁשרֹון. עגלים אֹו ּבּגליל ּפׁשּתן ּכלי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשּמכרּו
ּגנבה. ּבחזקת ׁשהן מּפני מהן, ליּקח אסּור - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'הטמן'
אמר ואם אדם. מּכל מקֹום ּבכל ותרנגֹולים ּביצים ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָולֹוקחים

אסּור. - ְֵַָ'הטמן'
לא‰. אבל ּבמּדה, וׁשמן ּבמּדה זיתים הּבּדדין מן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹלֹוקחין

ּכל וכן הם. ּגנבה ׁשחזקתֹו מּועט; ׁשמן ולא מּועטים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹזיתים
ּבהם. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Âמֹוציא וׁשהּסֹורק ׁשּלֹו; אּלּו הרי - מֹוציא ׁשהּכֹובס ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַמּוכין
והן חּוטין ׁשלׁשה נֹוטל הּכֹובס הּבית. ּבעל ׁשל אּלּו הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
לבן ּגּבי על ׁשחר היה אם הּבית. ּבעל ׁשל - מּכן יתר ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלֹו;

ׁשּלֹו. והם הּכל את נֹוטל -ְֵֵֶֶַֹ
.Êהּבגד מן וׁשּיר מחט, מׁשיכת ּכדי החּוט מן ׁשּׁשּיר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהחּיט

חּיב - אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ׁשהיא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָמטלית
ׁשּלֹו. - מּכן ּפחֹות לּבעלים; ְְֲִִִֶַַָָָָלהחזירן

.Áּבעל ׁשל - ּבכּׁשיל ׁשּלֹו, - ּבּמעצד מֹוציא ׁשהחרׁש ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹנסרת
ׁשל הּנסרת אף - הּבית ּבעל אצל עֹוּׂשה היה ואם ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהּבית.
ּבהן הֹולכין ּבהן וכּיֹוצא האּלּו הּדברים וכל הּבית. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבעל

הּמדינה. מנהג ְְִִַַַַָאחר
.Ëּכהלכֹות ׁשּלֹו ׁשאינֹו הּדברים מן ּדבר ׁשּמכר אּמן ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּכל

ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו ּבמקֹום הּסֹורק ׁשּמכרן מּוכין ּכגֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּמדינה,
ּגנבה; ּבחזקת ׁשהן מּפני מּמּנּו, לּקח אסּור - הּבית ּבעל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשל

מלא ּכר מּמּנּו לֹוקחין ּדבריםאבל האּמן מכר ואם מּוכין. ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ
'הטמן' אמר ואם מּמּנּו. לֹוקחין - מדינה ּכהלכֹות ׁשּלֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהן

אסּור. -ָ

ה'תשע"א טבת כ"ב רביעי יום

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ׁשהסּכימּו‡. הּמׁשקל מן חסרֹות מּמׁשקלֹות לחברֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשֹוקל
הּמדינה אֹותּה ּבני ּבמּדה1עליו הּמֹודד אֹו מהּמּדה2, חסרה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

לא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ּבלא עֹובר זה הרי - עליה ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשהסּכימּו
ּובּמּׂשּורה ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט, עול .3תעּׂשּו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

מׁשּלם·. אינֹו ּגֹונב, חסר הּׁשֹוקל אֹו ׁשהּמֹודד ּפי על ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָאף
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(ראה1) חלודה שהעלו או שנפחתו משום חסירות, קילו במשקלות לו שקל והמוכר קילו, של במשקלות לשקול שהסכימו כגון
ז). הלכה ח, פרק ז,2)לקמן הלכה לקמן ראה בנוזלים, מידה או בתבואה, וסאה קב מידת או בבד, או בקרקע חבל מידת כגון

במדינה3)ט). והמוסכם הידוע במשפט כלומר, הלח), (מידת המשורה במשפט או המשקל במשפט המידה, במשפט כלומר,
פח. בתרא בבא סא: מציעא בבא וגמרא לד, יט, לויקרא עזרא אבן וראה ט הלכה לקמן ראה ולמשורה, למשקל למידה, ביחס



פג daipb zekld - zah a"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכפל ּתׁשלּומי ואין4לֹו הּמׁשקל. אֹו הּמּדה לֹו מׁשּלם אּלא , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבתׁשלּומין חּיב ׁשהּוא מּפני זה, לאו על .5לֹוקין ְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּמׁשהה‚. מי מׁשקל6ּכל אֹו חסרה מּדה ּבחנּותֹו אֹו ּבביתֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבכיס ל יהיה לא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ּבלא עֹובר - ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹחסר

-7וגֹומר רגלים מימי ׁשל עביט הּמּדה לעּׂשֹות ואפּלּו . ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
יבֹוא8אסּור ׁשּמא ּבּה, ּומֹוכר לֹוקח זה ׁשאין ּפי על ׁשאף ; ִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

חסרה ׁשהיא יֹודע ׁשאינֹו לאו9מי על לֹוקין ואין ּבּה. וימּדד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
מעּׂשה ּבֹו אין ׁשהרי .10זה, ֲֲֵֵֶֶֶַ

ּבחֹותם„. חתּומֹות העיר ּבני ׁשל והּמׁשקלֹות הּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהיּו
הרי11ידּוע - חֹותם ּבלא החסרים הּמׁשקל אֹו הּמּדה וזֹו , ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֹ

לׁשהֹותם מּתר ּבזה12זה ּכּיֹוצא הּבית. ּתׁשמיׁשי :13לׁשאר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
הּצד14סלע מן ּבין15ׁשּנפּגמה מׁשקל יעּׂשּנה לא - ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּגרּוטֹותיו ּבין יזרקּנה ולא יּקבּנה16מׁשקלֹותיו, ולא ,17 ְְְְְְְֳִִִֵֶֶָָָָֹֹ
אחר יבֹוא ׁשּמא ּבנֹו, ּבצּואר מׁשקל18ויתלּנה ;19ויעּׂשּנה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

יׁשחק אֹו יקץ20אּלא אֹו ,יחּת אֹו לים21, יׁשלי אֹו , ְְְְִִֶַַַָָָֹֹ
.22הּמלח ֶַַ

יקּים‰. - מחצה על ועמדה ּפחֹות23חסרה על עמדה . ְְְְְֱֵֶַַַָָָָָָָָ
מּמחצה24מּמחצה יתר על על25אֹו ׁשּיעמידּנה עד יקץ - ֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מּׁשתּות ּפחֹות אּלא חסרה לא ואם לּׂשאת26מחצה. יקּים - ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
למׁשקל27ולתת לא אבל ּבני28ּבּה, רב מּׁשתּות ּפחֹות ׁשּכל ; ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹֹ

ּובמּתן ּבמּׂשא ּבֹו מֹוחלין .29אדם ְְֲִַַָָָָ
.Âלהרג למכרּה אסּור - ּבאמצע ׁשּנפגמה אֹו30סלע ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָ

אחרים31לחרם את ּבּה ׁשּמרּמין מּפני נֹוקבּה32, אבל ;33 ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
הּקטן ּבצּואר אֹותּה .34ותֹולה ְְֶַַַָָָ

.Êמּדֹותיו אדם סאה35עֹוּׂשה ורבע סאה וחצי וקב36סאה , ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹ
לא אבל הרבע; ּוׁשמינית הרבע וחצי הּקב ורבע קב ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָֹֹֹֹוחצי

קּבים הּסאה37יעּׂשה ּברבע ּתתחּלף ׁשּלא קב38, ׁשהּוא , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
הּלח ּבמּדֹות וכן הין39ּומחצה. עֹוּׂשה ּוׁשליׁשית40, הין וחצי ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָ

ּוׁשמינית ּורביעית לג וחצי ולג ההין, ּורביעית ואחד41ההין ְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַָֹֹ
ּבׁשמינית הין42ּבׁשמֹונה ׁשליׁשית לעּׂשֹות אסרּו ולא . ְְְְְֲִִִִִִִַָָֹ

הין ּבזה43ּורביעית זה ׁשּמתחּלפין ּפי על אף והיּו44, הֹואיל , ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָ
רּבנּו מׁשה מימֹות .45ּבּמקּדׁש ְִִֵֶַַָ

.Áוהּנֹותן הּנֹוּׂשא ּכֹוכבים,46אחד עֹובד עם אֹו יּׂשראל עם ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
תעּׂשהאם לא על עֹובר - ּבחסר ׁשקל אֹו וחּיב47מדד , ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ּכֹוכבים העֹובד את להטעֹות אסּור וכן ּבחׁשּבֹון,48להחזיר. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
קנהּו עם וחּׁשב ׁשּנאמר: עּמֹו; ידקּדק ּפי49אּלא על אף . ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
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ואין4)במשנה. - ממש כגזל במשקלות ההונאה את מגדירים שם, מציעא בבבא המשקל. מן או המידה מן לו שהחסיר מה על
בגניבה. אלא בגזל ה,5)כפל ויקרא גזל". אשר הגזילה את "והשיב בה שכתוב גזילה, כדין לו שהחסיר מה את לקונה לשלם

א. הלכה א, פרק למעלה ראה עליו. לוקין אין לתשלומין, שניתן לאו וכל בהם.6)כג. משתמש שאינו פי על ואבן,7)אף אבן
וקטנה. גדולה ואיפה, איפה בביתך לך יהיה לא וקטנה. בדעתו8)גדולה אין ואפילו לכתחילה, חסירה מידה לעשות אסור

פט:). בתרא (בבא רגליים למי אלא למדידה בה מלוכלכת9)להשתמש והיא רגליים למי כבר בה שהשתמש חסירה במידה ואף
מידה. לשם בו וישתמש העביט את ינקה אחרת, מידה ימצא כשלא הדחק, שבשעת לחשוש, אין10)יש מעשה בו שאין ולאו

) שדרשו פי על ואף מעשה, בה אין [השהייה טו. מכות עליו, כילוקין לוקה, אינו עשייה", משעת עליו "לעבור שם) מציעא בבא
עשייה]. משעת היא שהעבירה אלא ההשהייה רק אסורה לעצמה כשהיא העשייה לא היינו וכו' לך יהיה לא כתבה של11)התורה

פט:). בתרא (בבא והמשקלות המידות את הבודקים איש12)השלטונות כי ולמשקל, למידה בהם ישתמשו שמא לחשוש אין כי
חותם. בהם שאין ובמשקל, במידה יקנה משקל.13)לא יעשנו אחר שמא חסר, משקל להשהות שאסור ג, להלכה נמשך

כסף.14) דינרי ארבעה שקלים, שני של מטבע המשנה הלכה15)בתקופת לקמן ראה באמצע שנפגמה הסלע דין הצד. מן חסרה
בה וירמה בפגימה, ירגישו שלא עד מסביב אותה וליישר אותה לנסר המטבע, לידו שתגיע הרמאי, יכול הצד מן נפגמה אם ו.

נב:). מציעא בבא כסף.16)(ראה כלי הפגימה.17)שברי במקום חור בה החור.18)יעשה את שיוציא עד סביב ויחתוך
למשקל.19) במטבעות השתמשו לאבק.20)כי איש.22)ישבור.21)ויעשנה ימצאנה שלא חשש23)מקום אין כי

נב.). (שם ניכר שחסרונה מפני בסלע, בשקל.24)שיחליפנה דהיינו סלע, בחצי שיחליפנה חשש שיחשבוה25)יש חשש יש
משתות.26)לסלע. פחות למחצה לה חסר ממחצה, פחות על שעמדה במקרה או שבה, השישי מחלק פחות וחסרה נשחקה הסלע
במשנה27) שמעון כרבי הפוסק רבא, דעת זוהי מוחל. אדם משתות בפחות שאונאה אחר, חפץ כדין המטבע דין ומתן במשא כי

שם. הרי"ף, גם פוסק כך נב. מט: בהלכות28)שם שנזכר מהטעם סלע, משקל בתור כלשהי חסרה בסלע להשתמש אסור
מב:29)הקודמות. קידושין ראה א). הלכה טו פרק מכירה (הלכות כלשהו אפילו מוחל אדם אין במשקל לרוצח.30)אבל

נפגמה.32)לגזלן.31) שלא כסלע מידם אותה יקבלו מפניהם פחד באמצע.33)ומתוך הפגימה יאבדנה34)במקום אם ואף
הרי נקובה, שהיא פי על אף לקבלה, יכריח שהגזלן לחשוש באת ואם הבריות את בה לרמות אפשרות כל אין רמאי ליד ותגיע

כלום. לתת ולא החפץ את לגזול גם בערך.35)יכול ליטר 13 קבים, שישה = סאה צ.). פט: בתרא (בבא ופירות תבואה למדוד
לעין.36) ניכר ביניהן ההבדל כי גדולה, במידה קטנה מידה יחליף שמא לחשוש ואין עושה אדם האלה המידות שני37)כל

(שם).38)קבים. לטעות אדם עלול וברבע קבים, משני רבע דהיינו בלבד, קב חצי הוא הסאה לרובע קבים שני בין ההפרש כי
וחצי.40)הנוזלים.39) ליטר שישה בערך לוג, עשר לוג.41)שנים אבל42)של אלה, קטנות במידות גם למדוד דרכו לח

ושמינית. המתחיל דיבור צ. שם רש"י ראה הוא. יקר דבר אם במשקל, או באומד, נמכר אלא קטן בכלי למדוד דרכו אין יבש
רובע43) והתירו סאה, ורובע סאה שליש לעשות שאסרו כדרך להיפך, או רביעית, אסרו לא למה שלישית שעשה לאחר כלומר,

ההין.44)בלבד. שלישית של רבע דהיינו אחד, לוג הוא ביניהם ההפרש יד):45)כי כח, (במדבר משה בתורת שכתוב
יין". לכבש ההין ורביעית לאיל ההין ומוכר.46)"ושלישית -47)קונה ובמשורה במשקל במידה במשפט עול תעשו לא

קיג:). קיג. קמא (בבא אסור הגוי וגזל סא:), מציעא (בבא כגזל דינו חסר משקל כי גוי, לגבי גם קיים זה איסור א. הלכה למעלה
וכן48) אותו, יטעה עליו" "יגלום מפרש רבינו קיג:). (שם קונהו" עם ידקדק קונהו, עם וחישב לומר תלמוד עליו? יגלום יכול

עליו. יגלום יכול המתחיל דיבור תוספות שם וראה שם. כרש"י שלא הערוך, שקנה.49)פירש גוי על שם ומדובר
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ׁשני הארץ מן ּוגבֹוהין טפחים, ׁשני ּבֹו ּתלּויין ׁשהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהחּוטים
טפחים. ּתׁשעה ארּכן והחּוטין והּקנה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָטפחים,

.Èהחּוט אר יהיה - הּבית ּבעל וׁשל חנוני ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמאזנים
והּקנה טפח, הארץ מן ּוגבֹוהין טפח, ּבֹו ּתלּויים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהן

טפחים. ׁשּׁשה ארּכן ְְְִִִַָָָָוהחּוטין
.‡Èוׁשל זהב ׁשל מאזנים חּוט וכן הּפלס, ּבֹו ׁשּתֹולין ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהחּוט

הארץ מן ּוגבֹוהין אצּבעֹות, ׁשלׁש ארּכֹו - טֹוב ארּגמן ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָמֹוכרי
ּכפי - ׁשּלֹו הּׁשלׁשלאֹות ואר הּפלס ואר אצּבעֹות, ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשלׁש

רֹוצה. ּׁשהּוא ֶֶַמה
.·È?לֹו ׁשּׁשֹוקל ּבעת לּלֹוקח להכריע הּמֹוכר ׁשחּיב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָמּנין

יהיה וצדק ׁשלמה אבן צּדקׁשּנאמר: ּתֹורה: אמרה .ּל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
לֹו. ותן ְִֵֶָמּׁשּל

.‚Èלארּבע אחד - ּוביבׁש למאה, אחד - ּבלח ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָוכּמה?
אחד גרּומין לֹו נֹותן - לח לטרא עּׂשר לֹו מכר ּכיצד? ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמאֹות.
לֹו נֹותן - יבׁש לטרין עּׂשרים לֹו מכר ואם ּבלטרא, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמעּׂשרה
רב ּבין זה חׁשּבֹון לפי וכן ּבלטרא. מעּׂשרים אחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָגרּומין

מעט. ְֵַּבין
.„È;ּבעין עין למּכר ׁשּנהגּו ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה

טפח. לֹו להכריע חּיב - להכריע ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָאבל
.ÂËאחת ׁשקל לֹו: יאמר לא - לטרים עּׂשר לֹו ׁשֹוקל ְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹהיה

אחד והכרע אחת, ּבבת עּׂשרה לֹו ׁשֹוקל אּלא והכרע; ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת
ְָֻלכּלן.

.ÊËלא - ּבגּסה ּבגּסה; ימד לא - ּבדּקה למד ׁשּנהגּו ְְְֲֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹמקֹום
נהגּו אם וכן ּבּדמים; ויֹוסיף יגּדׁש לא - למחק ּבדּקה. ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹֹֹימד
ּכמנהג מֹודד אּלא הּדמים. מן ויפחת ימחק לא - ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹלגּדׁש

ְִַָהּמדינה.
.ÊÈהּמׁשקלֹות על אֹו הּמּדֹות על להֹוסיף ׁשרצּו מדינה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבני

חמּׁשה, מכיל הּקב היה ׁשאם ׁשתּות. על יתר יֹוסיפּו לא -ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
לא - ׁשּׁשה על יתר ּבידן; הרׁשּות - ׁשּׁשה מכיל ְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹועּׂשאּוהּו

ֲַיעּׂשּו.
.ÁÈּובעל יֹום, לׁשלׁשים אחת מּדֹותיו את מקּנח ְְִִִִֵֶַַַַַַַָהּסיטֹון

ּפעמים מקּנחן והחנוני חדׁש. עּׂשר לׁשנים אחת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּבית
ּומקּנח ּבׁשּבת, אחת ּפעם מׁשקלֹותיו ּוממחה ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָּבׁשּבת,

יחלידּו. ׁשּלא ּכדי ּומׁשקל, מׁשקל ּכל על ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹמאזנים
.ËÈּבכף לטרא נֹותן - לטרא רביעי ׁשלׁשה לׁשקל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹהמבּקׁש

אֹומר אּתה ׁשאם ׁשנּיה; ּבכף לטרא ּורביע והּבּׂשר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמאזנים
רביע יּפל ׁשּמא אחת, ּבכף לטרא ּורביע לטרא חצי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹנֹותן

רֹואהּו. הּלֹוקח ואין ְְִֵֵֵַַַָהּלטרא
.Îּומדינה מדינה ּבכל ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָחּיבין

את ּומצּדקין החנּיֹות על מחּזרין ׁשּיהיּו ,ופל ּפל ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּובכל
ׁשּנמצא מי וכל הּׁשערים. ּופֹוסקין הּמּדֹות ואת ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּמאזנים
יׁש - מקלקלין מאזנים אֹו חסרה מּדה אֹו חסר מׁשקל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻעּמֹו
ּדין ּבית ראּות ּכפי ּולקנסֹו ּכחֹו ּכפי להּכֹותֹו רׁשּות ְְְְְְְִִִֵֶַָָֹלהם
- ּביקר ּומֹוכר הּׁשער את ׁשּמפקיע מי וכל הּדבר. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹלחּזק

הּׁשּוק. ּכׁשער ּומֹוכר אֹותֹו וכֹופין אֹותֹו ְְִִֵַַַַמּכין

ּתׁשיעי ¦¦§¤¤ּפרק

לא‡. ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר - אדם נפׁש הּגֹונב ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל

לגֹונב אזהרה היא הּדברים ּבעּׂשרת האמּור זה ּפסּוק ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹתגנב.
לא ּבכלל: ׁשּזה תעּׂשה, ּבלא עֹובר - הּמֹוכרֹו וכן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹנפׁשֹות.
מּפני אּלּו, לאוין ׁשני על לֹוקין ואין עבד. ממּכרת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָיּמכרּו
יּמצא ּכי ׁשּנאמר: ּדין, ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא

ּבחנק. ּומיתתֹו וגֹומר. מאחיו נפׁש ּגנב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹאיׁש
הּיּׂשראל,·. את ׁשּיגנב עד חנק מיתת חּיב הּגּנב ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאין

ׁשּנאמר: לאחרים; וימּכרּנּו ּבֹו, ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו, ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַויכניסּנּו
ּב אּלא ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ואפּלּו ּומכרֹו. ּבֹו פחֹותוהתעּמר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּפי על אף ּבֹו, נסמ אֹו עליו ׁשּנׁשען ּכגֹון ּפרּוטה, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָמּׁשוה
ּבֹו. נׁשּתּמׁש זה הרי - יׁשן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּנגנב

ולא‚. עצמֹו ּברׁשּות הּגנּוב ועדין ּומכרֹו, ּבֹו ונׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹּגנבֹו
לרׁשּותֹו והֹוציאֹו ּגנבֹו ּפטּור. - לרׁשּותֹו הּגּנב ְְְְְִִִִִַַָָָהכניסֹו
אֹו ּבֹו, ׁשּנׁשּתּמׁש קדם מכרֹו אֹו מכרֹו, ולא ּבֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹונׁשּתּמׁש
ׁשּמכרֹו ּכגֹון ּגנּוב, ׁשל מּקרֹוביו לאחד ּומכרֹו ּבֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָנׁשּתּמׁש
מאחיו נפׁש ּגנב ׁשּנאמר: ּפטּור; זה הרי - לאחיו אֹו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹלאביו
ּגנבֹו אם וכן ּבמכירה. ּומּקרֹוביו מאחיו ׁשּיבּדילּנּו עד -ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
יׁשן הּוא ועדין ּומכרֹו יׁשן, ּכׁשהּוא ּבֹו ונׁשּתּמׁש יׁשן, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָוהּוא

ּפטּור. זה הרי -ֲֵֶָ
ׁשהתנה„. ּכגֹון ּבלבד, לעּבריה ּומכרּה אּׁשה ּגנב אם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻוכן

הרי - הּולדֹות אּלא ל ואין לי, הּׁשפחה ׁשּזֹו הּלֹוקח: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ּפטּור. ֶָזה

האּפֹוטרֹוּפין‰. וכן הּקטן, אחיו את אֹו ּבנֹו את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגֹונב
ׁשּגנב הּבית ּובעל אצלם, סמּוכין ׁשהן היתֹומים את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגנבּו
ׁשּגנב ּתינֹוקֹות ּומלּמד ׁשלחנֹו, על הּסמּוכין ּביתֹו מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאחד
ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁש ּפי על אף אצלֹו, הּלֹומדים הּקטּנים מן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָאחד
ׁשהן לאּלּו ּפרט - בידֹו ונמצא ׁשּנאמר: ּפטּור; - ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָּומכרֹו

ּבידם. ְְִָָמצּויין
.Âׁשּכלּו יֹומֹו ּבן הּקטן את הּגֹונב אֹו הּגדֹול את הּגֹונב ֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

אּׁשה אֹו איׁש הּגּנב ׁשהיה ּבין נקבה, ּבין זכר ּבין חדׁשיו, ְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָלֹו
ואחד מקֹום. מּכל - נפׁש ּגנב ׁשּנאמר: נהרגין; אּלּו הרי -ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּנאמר: מׁשחרר; עבד אֹו ּגר ׁשּגנב אֹו יּׂשראל את ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּגֹונב
אבל ּובמצֹות. ּבתֹורה הן אחינּו ּבכלל ואּלּו מאחיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָנפׁש
ּפטּור. - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי אֹו העבד את ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָהּגֹונב

.Ê;ּדמים לֹו אין - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ּבּמחּתרת, ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבא
ּורׁשּות ּפטּורין. - האדם ׁשאר אֹו הּבית ּבעל הרגֹו אם ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָאּלא
ׁשּיכֹולין מיתה ּבכל ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין להרגֹו, לּכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹיׁש

ּדמים. לֹו אין ׁשּנאמר: ֱֲִִֵֶֶַַָלהמיתֹו;
.Áאדם ׁשל ּגּגֹו ּבתֹו ׁשּנמצא גּנב אֹו ּבּמחּתרת הּבא ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָואחד

ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין קרּפיפֹו, ּבתֹו אֹו חצרֹו ּבתֹו ְְְְֲִֵֵֵַַַַָאֹו
ּבּמחּתרת לבֹוא הּגּנבים רב ׁשּדר לפי מחּתרת? נאמר ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹולּמה

ְַַָּבּלילה.
.Ëׁשּבא ּפי על אף ּגּנב ׁשל דמֹו ּתֹורה הּתירה מה ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּפני

לפניו הּבית ּבעל עמד ׁשאם ׁשחזקתֹו, לפי ממֹון? עסקי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
ּכרֹודף לגנב חברֹו לבית הּנכנס זה ונמצא יהרגּנּו, - ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּומנעֹו
ׁשהיה ּבין גדֹול ׁשהיה ּבין יהרג. ּולפיכ להרגֹו, חברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאחר

נקבה. ּבין זכר ּבין ְֵֵֵָָָָָקטן,
.Èאינֹו עליו הּבא הּגּנב ׁשּזה הּבית לבעל ּברּור הּדבר ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהיה

ואם להרגֹו, אסּור - ממֹון עסקי על אּלא ּבא ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהֹורגֹו,
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יד ּתחת ּכבּוׁש ׁשאינֹו50ׁשהּוא ּכֹוכבים לעֹובד וחמר קל , ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּוא והרי .יד ּתחת אלהי51ּכבּוׁש ה' תֹועבת ּכי ּבכלל: ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ

אּלה עּׂשה מקֹום52ּכל מּכל - עול עּׂשה ּכל ,53. ִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹ
.Ëהּקרקע ּבמּדת ּבמׁשיחת54וכן חברֹו את הטעה אם , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָ

עול55הּקרקע תעּׂשּו לא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ּבלא עֹובר - ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
ּבּמּדה ענין56ּבּמׁשּפט הּוא וכן הּקרקע. מּדת זֹו - ּבּמּדה . ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָ

זה הּמׁשקל57ּפסּוק ּבמׁשּפט לא ּבּמׁשּפט, עול תעּׂשּו לא : ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּכמּׂשּורה קטּנה מּדה אפּלּו הּמּדה, ּבמׁשּפט .58ולא ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹ

.Èחבּורה זה59ּבני על זה חלק60הּמקּפידים ׁשהחליפּו ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
מּׁשּום עֹוברין - לֹו והחזיר מאכל מּמּנּו לוה אֹו ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָּבחלק,

ּופֹורעין61מּדה לֹווין ּומּׁשּום מנין, ּומּׁשּום מׁשקל, ּומּׁשּום , ְְְִִִִִִִִָָָ
טֹוב .62ּביֹום ְ

.‡Èרעהּו ּגבּול ּבתֹו64והכניס63הּמּסיג חברֹו מּתחּום ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַ
ּגזלן זה הרי - עּׂשה ּבחזקה אם אצּבע: מלא אפּלּו ,65ּתחּומֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ

הּסיג יּׂשראל ּבארץ ואם ּגּנב. זה הרי - ּבּסתר הּסיג ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָואם
ּגנבה ּבלאו לאוין: ּבׁשני עֹובר זה הרי - ּבלאו66הּגבּול אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָ

תּסיג'67ּגזלה 'לא ּובלאו זה68, ּבלאו חּיב ואין אּלא69. ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּתנחל.70ּבארץ אׁשר ּבנחלת ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָ

.·Èמּדֹות ׁשל ענׁשן עריֹות71קׁשה ׁשל מענׁשן ׁשּזה72יתר ; ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
הּמקֹום לבין חברֹו73ּבינֹו לבין ּבינֹו וזה הּכֹופר74, וכל . ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָ

מצרים ּביציאת ּככֹופר - מּדֹות ּתחּלת75ּבמצות ׁשהיא , ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַ
מֹודה76הּצּוּוי זה הרי - מּדֹות מצות עליו המקּבל וכל ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הּצּוּויין לכל גרמה ׁשהיא מצרים, .77ּביציאת ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ

ׁשמיני ¦¦§¤¤ּפרק

הּמאזנ‡. לצּדק עּׂשה יפהמצות והּמּדֹות והּמׁשקלֹות ים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
צדק מאזני ׁשּנאמר: עּׂשּיתן, ּבׁשעת ּבחׁשּבֹונן ּולדקּדק ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיפה
מׁשיחת ּבחׁשּבֹון לדקּדק צרי הּקרקע ּבמּדת וכן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָוגֹומר.
הּגימטרּיא. ּבכתבי הּמתּבארים העּקרים ּפי על ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָהּקרקע

היא ּכאּלּו אֹותּה רֹואין הּקרקע מן אצּבע מלא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹׁשאפּלּו
ּכרּכם. ְְֵַָֹמלאה

ּבמׁשיחתן.·. מזלזלין - לחריץ הּסמּוכין אּמֹות ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָארּבע
ׁשהן מּפני ּכלל, אֹותן מֹוׁשחין אין - הּנהר לּׂשפת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוהּסמּוכים

הרּבים. רׁשּות ּבני ְְִֵֶַָׁשל
ּולאחד‚. החּמה ּבימֹות לאחד ימד לא הּקרקע את ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹוהּמֹודד

החּמה. ּבימֹות מתקּצר ׁשהחבל מּפני הּגׁשמים, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבימֹות
ּבהם וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ּבׁשלׁשלת אֹו ּבקנה מדד אם ,ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלפיכ

ּכלּום. ּבכ אין -ְְֵָ
ולא„. עֹופרת ׁשל ולא ּברזל ׁשל לא מׁשקלֹות עֹוּׂשין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹאין

חלּדה ׁשּמעלין מּפני ּכאּלּו, מּתכֹות מיני ׁשאר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשל
וׁשל זכּוכית וׁשל סלע צחיח ׁשל עֹוּׂשין אבל ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָּומתחּסרין;

ּבהן. וכּיֹוצא ׁשהם ְֵֶֶֶַַָֹאבן
מקל,‰. ׁשהּוא מּפני ּדלעת, ׁשל לא הּמחק את עֹוּׂשין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאין

זית ׁשל עֹוּׂשהּו אבל מכּביד; ׁשהּוא מּפני מּתכת, ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹולא
ּבהן. וכּיֹוצא אׁשּכרֹוע וׁשל ׁשקמה וׁשל אגֹוזים ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָוׁשל

.Â.עבה אחד וצּדֹו קצר אחד צּדֹו הּמחק את עֹוּׂשין ְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאין
ימחק ולא לּמֹוכר; ׁשּמפחיתֹו מּפני מעט, מעט ימחק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֹולא

לּלֹוקח. ׁשּמפחיתֹו מּפני אחת, ְְְִִֵֵֶַַַַַַּבבת
.Êולא ׁשּיפחתּו. ּכדי ּבמלח הּמׁשקלֹות את טֹומנין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאין

קטּנה הּמּדה היתה ואפּלּו ׁשּמֹודד, ּבעת הּלח ּבמּדת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָירּתיח
ׁשהּוא, ּבכל הּמּדֹות על הקּפידה הּתֹורה ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּביֹותר;
מּׁשלׁשים קטּנה אחת מּדה והיא ּובּמּׂשּורה, ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

ּבלג. ְְָֹּוׁשלׁשה
.Áלהיֹות צרי - ּבהן וכּיֹוצא ּברזל ׁשל עׁשׁשּיֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמֹוכרי

ׁשלׁשה ּבאויר ּתלּוי ּבידֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז הּמאזנים ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחּוטי
קני ואר טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּוגבֹוהין ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹטפחים,

טפח. עּׂשר ׁשנים החּוטים ואר ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּמאזנים
.Ëאר יהיה - זכּוכית מֹוכרי וׁשל צמר מֹוכרי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹֹמאזנים
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ישראל.50) שלטון תחת ישראל בארץ עברי עבד שקנה גוי על בתורה שם מדובר בחשבון.51)כי הגוי את איפה52)המטעה
ואבן. אבן הזה.53)ואיפה, לפסוק החיים ואור עזרא אבן ראה גוי. ובין ישראל בכלי.54)בין מידה על דובר כן לפני

בחבל.55) הקרקע פט:).56)במדידת בתרא (בבא הפסוק אותו בסוף נאמרה בכלי מידה כי הקרקע, מידת במשפט57)זו המלה
א). הלכה למעלה (ראה זה בפסוק המפורטים משורה, על וגם משקל על וגם מידה על גם משלושים58)מוסבה אחד שהיא

ז). הלכה ח פרק לקמן (ראה בלוג עה.).59)ושלושה מציעא (בבא אחד בבית יושבים או בדרך זה60)שהולכים שמדקדקים
בלשון משתמשים רבינו וגם [התלמוד ובמניין. במשקל במידה לזה זה להלוות ומקפידים מועט דבר על מוחלים ואינם זה עם

ארוך]. לזמן מוסרם אם בחפצים, גם עול61)"הלוואה" תעשו "לא על עובר הריהו שקיבל, מידה אותה בדיוק החזיר לא אם
ובמשורה". במשקל במידה מתוך62)במשפט שמא פירות, וכך כך "הלווני" טוב ביום או בשבת לחבירו לומר אחד לכל שאסור

קמח.). (שבת קצר לזמן - פירוש השאילני, אומר אבל היא, ארוך לזמן כלל בדרך "הלוואה" כי לכתוב, יבוא מקפיד שהוא
שלו.63) השדה שטח את להגדיל כדי חבירו, שדה לתוך הקרקע גבולות סימן [=מזיז] הגדרת65)קרקע.64)המעתיק זוהי

ג. הלכה א פרק למעלה בסתר.66)גזלן השיג עשה.67)אם בחזקה בארץ",68)אם תנחל אשר בנחלתך ... רעך "גבול וגומר
יד. יט, תסיג".69)דברים "לא פרשת70)בלאו בספרי מקורה הזאת ההלכה כל בלבד. תגזול לא משום עובר לארץ בחוץ אבל

פח:71)שופטים. בתרא בבא לוי רבי של מימרא עול, בהן עושה איש72)אם אשת קרובות, כגון תורה, שאסרה בעילות
בתשובה.73)וכדומה. לחזור יודע74)ואפשר ואינו מרבים גזל והוא לנגזל, הגזילה את החזיר כן אם אלא תשובה תועיל ולא

יחזיר. צדק75)למי והין צדק איפת צדק אבני צדק "מאזני כתוב: כך הלא מצרים. יציאת עם מידות מצוות את מקשרת התורה
אתכם הוצאתי תנאי על זה: לפסוק מעיר והספרא לו). יט, (ויקרא מצרים" מארץ אתכם הוצאתי אשר אלוקיכם ה' אני לכם יהיה

מצרים. ביציאת כופר מידות במצוות הכופר וכל מצרים, ב).76)מארץ כ, (שמות מצרים ביציאת פותחים הדברות עשרת
העם77) את "בהוציאך יב) ג, (שם שכתוב כמו במצוותיו, המחוייבים ה', לעבדי נעשינו עבדים מבית ממצרים אותנו שהוציא בזה

הזה". ההר על האלוקים את תעבדון ממצרים
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ׁשני הארץ מן ּוגבֹוהין טפחים, ׁשני ּבֹו ּתלּויין ׁשהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהחּוטים
טפחים. ּתׁשעה ארּכן והחּוטין והּקנה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָטפחים,

.Èהחּוט אר יהיה - הּבית ּבעל וׁשל חנוני ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמאזנים
והּקנה טפח, הארץ מן ּוגבֹוהין טפח, ּבֹו ּתלּויים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהן

טפחים. ׁשּׁשה ארּכן ְְְִִִַָָָָוהחּוטין
.‡Èוׁשל זהב ׁשל מאזנים חּוט וכן הּפלס, ּבֹו ׁשּתֹולין ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהחּוט

הארץ מן ּוגבֹוהין אצּבעֹות, ׁשלׁש ארּכֹו - טֹוב ארּגמן ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָמֹוכרי
ּכפי - ׁשּלֹו הּׁשלׁשלאֹות ואר הּפלס ואר אצּבעֹות, ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשלׁש

רֹוצה. ּׁשהּוא ֶֶַמה
.·È?לֹו ׁשּׁשֹוקל ּבעת לּלֹוקח להכריע הּמֹוכר ׁשחּיב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָמּנין

יהיה וצדק ׁשלמה אבן צּדקׁשּנאמר: ּתֹורה: אמרה .ּל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
לֹו. ותן ְִֵֶָמּׁשּל

.‚Èלארּבע אחד - ּוביבׁש למאה, אחד - ּבלח ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָוכּמה?
אחד גרּומין לֹו נֹותן - לח לטרא עּׂשר לֹו מכר ּכיצד? ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמאֹות.
לֹו נֹותן - יבׁש לטרין עּׂשרים לֹו מכר ואם ּבלטרא, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמעּׂשרה
רב ּבין זה חׁשּבֹון לפי וכן ּבלטרא. מעּׂשרים אחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָגרּומין

מעט. ְֵַּבין
.„È;ּבעין עין למּכר ׁשּנהגּו ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה

טפח. לֹו להכריע חּיב - להכריע ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָאבל
.ÂËאחת ׁשקל לֹו: יאמר לא - לטרים עּׂשר לֹו ׁשֹוקל ְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹהיה

אחד והכרע אחת, ּבבת עּׂשרה לֹו ׁשֹוקל אּלא והכרע; ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת
ְָֻלכּלן.

.ÊËלא - ּבגּסה ּבגּסה; ימד לא - ּבדּקה למד ׁשּנהגּו ְְְֲֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹמקֹום
נהגּו אם וכן ּבּדמים; ויֹוסיף יגּדׁש לא - למחק ּבדּקה. ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹֹֹימד
ּכמנהג מֹודד אּלא הּדמים. מן ויפחת ימחק לא - ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹלגּדׁש

ְִַָהּמדינה.
.ÊÈהּמׁשקלֹות על אֹו הּמּדֹות על להֹוסיף ׁשרצּו מדינה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבני

חמּׁשה, מכיל הּקב היה ׁשאם ׁשתּות. על יתר יֹוסיפּו לא -ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
לא - ׁשּׁשה על יתר ּבידן; הרׁשּות - ׁשּׁשה מכיל ְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹועּׂשאּוהּו

ֲַיעּׂשּו.
.ÁÈּובעל יֹום, לׁשלׁשים אחת מּדֹותיו את מקּנח ְְִִִִֵֶַַַַַַַָהּסיטֹון

ּפעמים מקּנחן והחנוני חדׁש. עּׂשר לׁשנים אחת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּבית
ּומקּנח ּבׁשּבת, אחת ּפעם מׁשקלֹותיו ּוממחה ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָּבׁשּבת,

יחלידּו. ׁשּלא ּכדי ּומׁשקל, מׁשקל ּכל על ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹמאזנים
.ËÈּבכף לטרא נֹותן - לטרא רביעי ׁשלׁשה לׁשקל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹהמבּקׁש

אֹומר אּתה ׁשאם ׁשנּיה; ּבכף לטרא ּורביע והּבּׂשר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמאזנים
רביע יּפל ׁשּמא אחת, ּבכף לטרא ּורביע לטרא חצי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹנֹותן

רֹואהּו. הּלֹוקח ואין ְְִֵֵֵַַַָהּלטרא
.Îּומדינה מדינה ּבכל ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָחּיבין

את ּומצּדקין החנּיֹות על מחּזרין ׁשּיהיּו ,ופל ּפל ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּובכל
ׁשּנמצא מי וכל הּׁשערים. ּופֹוסקין הּמּדֹות ואת ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּמאזנים
יׁש - מקלקלין מאזנים אֹו חסרה מּדה אֹו חסר מׁשקל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻעּמֹו
ּדין ּבית ראּות ּכפי ּולקנסֹו ּכחֹו ּכפי להּכֹותֹו רׁשּות ְְְְְְְִִִֵֶַָָֹלהם
- ּביקר ּומֹוכר הּׁשער את ׁשּמפקיע מי וכל הּדבר. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹלחּזק

הּׁשּוק. ּכׁשער ּומֹוכר אֹותֹו וכֹופין אֹותֹו ְְִִֵַַַַמּכין

ּתׁשיעי ¦¦§¤¤ּפרק

לא‡. ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר - אדם נפׁש הּגֹונב ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל

לגֹונב אזהרה היא הּדברים ּבעּׂשרת האמּור זה ּפסּוק ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹתגנב.
לא ּבכלל: ׁשּזה תעּׂשה, ּבלא עֹובר - הּמֹוכרֹו וכן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹנפׁשֹות.
מּפני אּלּו, לאוין ׁשני על לֹוקין ואין עבד. ממּכרת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָיּמכרּו
יּמצא ּכי ׁשּנאמר: ּדין, ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא

ּבחנק. ּומיתתֹו וגֹומר. מאחיו נפׁש ּגנב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹאיׁש
הּיּׂשראל,·. את ׁשּיגנב עד חנק מיתת חּיב הּגּנב ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאין

ׁשּנאמר: לאחרים; וימּכרּנּו ּבֹו, ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו, ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַויכניסּנּו
ּב אּלא ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ואפּלּו ּומכרֹו. ּבֹו פחֹותוהתעּמר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּפי על אף ּבֹו, נסמ אֹו עליו ׁשּנׁשען ּכגֹון ּפרּוטה, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָמּׁשוה
ּבֹו. נׁשּתּמׁש זה הרי - יׁשן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּנגנב

ולא‚. עצמֹו ּברׁשּות הּגנּוב ועדין ּומכרֹו, ּבֹו ונׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹּגנבֹו
לרׁשּותֹו והֹוציאֹו ּגנבֹו ּפטּור. - לרׁשּותֹו הּגּנב ְְְְְִִִִִַַָָָהכניסֹו
אֹו ּבֹו, ׁשּנׁשּתּמׁש קדם מכרֹו אֹו מכרֹו, ולא ּבֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹונׁשּתּמׁש
ׁשּמכרֹו ּכגֹון ּגנּוב, ׁשל מּקרֹוביו לאחד ּומכרֹו ּבֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָנׁשּתּמׁש
מאחיו נפׁש ּגנב ׁשּנאמר: ּפטּור; זה הרי - לאחיו אֹו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹלאביו
ּגנבֹו אם וכן ּבמכירה. ּומּקרֹוביו מאחיו ׁשּיבּדילּנּו עד -ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
יׁשן הּוא ועדין ּומכרֹו יׁשן, ּכׁשהּוא ּבֹו ונׁשּתּמׁש יׁשן, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָוהּוא

ּפטּור. זה הרי -ֲֵֶָ
ׁשהתנה„. ּכגֹון ּבלבד, לעּבריה ּומכרּה אּׁשה ּגנב אם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻוכן

הרי - הּולדֹות אּלא ל ואין לי, הּׁשפחה ׁשּזֹו הּלֹוקח: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ּפטּור. ֶָזה

האּפֹוטרֹוּפין‰. וכן הּקטן, אחיו את אֹו ּבנֹו את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגֹונב
ׁשּגנב הּבית ּובעל אצלם, סמּוכין ׁשהן היתֹומים את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגנבּו
ׁשּגנב ּתינֹוקֹות ּומלּמד ׁשלחנֹו, על הּסמּוכין ּביתֹו מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאחד
ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁש ּפי על אף אצלֹו, הּלֹומדים הּקטּנים מן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָאחד
ׁשהן לאּלּו ּפרט - בידֹו ונמצא ׁשּנאמר: ּפטּור; - ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָּומכרֹו

ּבידם. ְְִָָמצּויין
.Âׁשּכלּו יֹומֹו ּבן הּקטן את הּגֹונב אֹו הּגדֹול את הּגֹונב ֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

אּׁשה אֹו איׁש הּגּנב ׁשהיה ּבין נקבה, ּבין זכר ּבין חדׁשיו, ְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָלֹו
ואחד מקֹום. מּכל - נפׁש ּגנב ׁשּנאמר: נהרגין; אּלּו הרי -ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּנאמר: מׁשחרר; עבד אֹו ּגר ׁשּגנב אֹו יּׂשראל את ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּגֹונב
אבל ּובמצֹות. ּבתֹורה הן אחינּו ּבכלל ואּלּו מאחיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָנפׁש
ּפטּור. - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי אֹו העבד את ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָהּגֹונב

.Ê;ּדמים לֹו אין - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ּבּמחּתרת, ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבא
ּורׁשּות ּפטּורין. - האדם ׁשאר אֹו הּבית ּבעל הרגֹו אם ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָאּלא
ׁשּיכֹולין מיתה ּבכל ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין להרגֹו, לּכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹיׁש

ּדמים. לֹו אין ׁשּנאמר: ֱֲִִֵֶֶַַָלהמיתֹו;
.Áאדם ׁשל ּגּגֹו ּבתֹו ׁשּנמצא גּנב אֹו ּבּמחּתרת הּבא ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָואחד

ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין קרּפיפֹו, ּבתֹו אֹו חצרֹו ּבתֹו ְְְְֲִֵֵֵַַַַָאֹו
ּבּמחּתרת לבֹוא הּגּנבים רב ׁשּדר לפי מחּתרת? נאמר ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹולּמה

ְַַָּבּלילה.
.Ëׁשּבא ּפי על אף ּגּנב ׁשל דמֹו ּתֹורה הּתירה מה ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּפני

לפניו הּבית ּבעל עמד ׁשאם ׁשחזקתֹו, לפי ממֹון? עסקי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
ּכרֹודף לגנב חברֹו לבית הּנכנס זה ונמצא יהרגּנּו, - ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּומנעֹו
ׁשהיה ּבין גדֹול ׁשהיה ּבין יהרג. ּולפיכ להרגֹו, חברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאחר

נקבה. ּבין זכר ּבין ְֵֵֵָָָָָקטן,
.Èאינֹו עליו הּבא הּגּנב ׁשּזה הּבית לבעל ּברּור הּדבר ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהיה

ואם להרגֹו, אסּור - ממֹון עסקי על אּלא ּבא ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהֹורגֹו,
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ּגזלה הׁשבת אגּדֹות33ּבתֹורת ׁשלׁש ּגזל ׁשלׁש34. ׁשוֹות ְְֲֲֵַַַָָָָָָֻ
והחזיר ּפרּוטֹות, ׁשּתי ׁשוֹות ׁשלׁשּתן והרי והּוזלּו, ְְְְְְְְֱֲִֵֵֶַָָָּפרּוטֹות,

הּׁשליׁשית להחזיר חּיב - ׁשּתים היתה35לֹו ּובּתחּלה הֹואיל , ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָ
ּפרּוטה -36ׁשוה אחת והחזיר ּפרּוטה, ׁשוֹות ׁשּתים ּגזל . ְְְְֱִִֶַַַַָָָָָָ

ּכאן אין ּכאן37ּגזלה אין ּגזלה הׁשבת מצות ,38. ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָ
.Ê- ּבּמדּבר גזלתֹו לֹו והחזיר ּבּיּׁשּוב, חברֹו את ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּגֹוזל

לֹו: אֹומר - לאו ואם נֹוטל; - רצה אם הּנגזל: ּביד ְְְְִִִֵֵַַָָָָָהרׁשּות
ּכאן מּמּני ּתאנס ׁשּמא ּבּיּׁשּוב, אּלא נֹוטל היא39איני והרי . ֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּובאחריּותֹו הּגזלן וכן40ּברׁשּות ּבּיּׁשּוב. לֹו ׁשּיחזירּנה עד ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
הּגזלה. ְְִֵֵַָּבדמי

.Áּבחׁשּבֹון לֹו והבליע חברֹו את יצא41הּגֹוזל ואם42- . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
עּׂשּוי44לכיסֹו43החזיר ׁשאדם יצא; - מעֹות ּבֹו ׁשּיׁש ְֱִִֵֶֶֶָָָָָָ

ּבכיסֹו לֹו45למׁשמׁש ׁשהחזיר הּמעֹות מנה והרי ׁשעה, ּבכל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּפֹוטר מּדעת ׁשּלא ּומנין מעֹותיו, לכיס46ּבכלל החזיר ואם . ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

יצא לא - ּכלּום ּבֹו עד47ׁשאין הּגזלה ּבאחריּות וחּיב , ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּפלֹוני.48ׁשּיֹודיעֹו לכיס ׁשהחזיר ְְֱִִִִֶֶֶ

.Ëהחֹומד חברֹו,49ּכל ׁשל וכליו ּביתֹו אֹו אמתֹו אֹו עבּדֹו ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָ
מּמּנּו ׁשּיקנהּו לֹו ׁשאפׁשר דבר ּברעים50אֹו עליו והכּביר , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

ּבֹו דמים51והפציר לֹו ׁשּנתן ּפי על אף מּמּנּו, ׁשּלקחֹו עד ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
תחמד.52רּבים לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹ

מעּׂשה ּבֹו ׁשאין מּפני זה, לאו על לֹוקין עֹובר53ואין ואינֹו . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשחמד החפץ ׁשּיּקח עד זה ׁשּנאמר54ּבלאו ּכענין לא55, : ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבֹו ׁשּיׁש חּמּוד - ל ולקחּת עליהם וזהב ּכסף ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹתחמד
.56מעּׂשה ֲֶַ

.Èהּמתאּוה ּכל57ּכל וכן חברֹו, ׁשל וכליו אׁשּתֹו אֹו ּביתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּכיון - מּמּנּו לקנֹותן לֹו ׁשאפׁשר ּדברים מּׁשאר ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכּיֹוצא

ּבּדבר ּבלּבֹו ונפּתה זה דבר יקנה היא ּבלּבֹו עבר58ׁשחׁשב ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבּלב אּלא ּתאוה ואין תתאּוה, לא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבלא

.59ּבלבד ְִַ
.‡Èגזל לידי מביא והחּמּוד חּמּוד, לידי מביאה ;60הּתאוה ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

להם ׁשהרּבה ּפי על אף למּכר הּבעלים רצּו לא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם
גזל לידי יבֹוא - ּברעים והפציר וחמדּו61ּבדמים ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ממֹונם62בּתים להּציל ּבפניו הּבעלים עמדּו ואם אֹו63וגזלּו. ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָ
ּולמד64מנעּוהּו צא ּדמים. ׁשפיכּות לידי יבֹוא - מּלגזל ְְְְִִִִִֵֵַָָָֹ

ונבֹות אחאב .65מּמעּׂשה ְְֲִֵַַָָ
.·Èׁשהּמתאּוה למדּת, אחד66הא ּבלאו עֹובר והּקֹונה67- , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

- מהן ּבבּקׁשה אֹו ּבּבעלים ׁשהפציר ּבהפצר ׁשהתאּוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָדבר
תתאּוה' ו'לא תחמד' 'לא נאמר: לכ לאוין. ּבׁשני .68עֹובר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

ּגזל לאוין.69ואם ּבׁשלׁשה עבר - ְְִִִַַָָָָ
.‚Èּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל נׁשמתֹו70ּכל נֹוטל ּכאּלּו - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבצע ּבצע ּכל ארחֹות ּכן ׁשּנאמר: נפׁש71מּמּנּו; וגֹומר.72את ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
כן ּפי על קּימת73ואף הּגזלה היתה לא אם הּגזלן74, ורצה , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּתׁשּובה מאליו75לעּׂשֹות ּובא ּתּקנת76, - הּגזלה ּדמי והחזיר ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
היא אֹותֹו77חכמים עֹוזרין אּלא מּמּנּו, מקּבלין 78ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ
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ב). הלכה נה:).33)למעלה מציעא (בבא ממון אינו פרוטה משווה פחות קמא34)כי (בבא ירק כגון יחד, הנאגדים דברים
הגזילה.35)קה.). השבת בתורת אינו פרוטה משווה שפחות אמרנו והרי פרוטה, משווה פחות שהיא פי על וחלה36)אף

ההשבה. חובת הגזילה משעת פרוטה.37)עליו משווה פחות הוא בידו שנשאר מה הגזילה,38)כי השבת מצוות את קיים לא
שס סימן משפט חושן הטור גירסת שהביא משנה כסף וראה משנה. במגיד פירש [כך הכול להחזיר ועליו פרוטה, שווה גזל כי
בידו]. שנשאר מה להחזיר מחוייב שהגזלן מפרש הוא גם כי הבדל, אין ולהלכה כאן" אין השבה כאן, יש "גזילה רבינו: בדברי

מזויינים.39) שודדים ידי על כגון באונס, ממני אותה יקחו חייב.40)שמא הגזלן אונס, וקרה במדבר כורחו בעל לו החזירה אם
שגזל.41) לומר התבייש כי בחשבון, והבליע הגזילה דמי עליהם הוסיף דמיו לו וכשנתן חפץ, ממנו קנה זמן ידי42)לאחר

מאחריותו. הגזלן פטור הנגזל, מיד הכסף נגנב ואם הנגזל.44)הגזלן.43)חובתו, של את45)לארנקו לבדוק רגיל אדם
קיח:). קמא בבא הכול כדעת שנתקבלה כא: מציעא בבא יצחק רבי (דעת הכסף נגנב לא אם לראות כדי קרובות, לפעמים ארנקו

אם46) מאחריותו, הגזלן את פוטר הגזילה, את לו שהחזיר לו הודיע לא שהגזלן פי על אף לו, שהוחזר הכסף את מנה הנגזל אם
כן. לאחר רבינו47)אבד פירשו כך הגזילה. לו הוחזרה אם ידע לא כך ומתוך בו, למשמש דרכו אין כסף, בכיס שאין מכיוון

רש"י).ו כפירוש (שלא שם מעות, בו שאין כיס לבין מעות בו שיש כיס בין בגמרא ההבדל את עליו48)הרי"ף שישמור כדי
ואילך. מכאן להשיג.49)הנגזל לב בכל דבר50)החפץ כל אף ומקנה, קונה שהוא בדבר מפורש ואמתו) (עבדו הפרט "מה

ח). פרשה יתרו (מכילתא ומקנה" קונה והתעקש.51)שהוא דברים עליו להו"52)הרבה משמע דמי בלא לאינשי תחמוד "לא
דמים. בנותן אף קיים, תחמוד" "לא איסור שבאמת מכאן ה:). מציעא לאחר53)(בבא עבירה, בו אין הקנייה מעשה עצם כי

מעשה. אין ובזה וההפצרה, השידול רק היא והעבירה מרובה, שידול לאחר הבעלים בהסכמת לאו54)שנעשה על עובר אינו
שחמד. החפץ את קנה דהיינו מטרתו, את החומד השיג כן אם אלא תחמוד" שנאמר.55)"לא למה אפילו56)דומה "או

(מכילתא מעשה" שעושה עד כאן אף מעשה, שעושה עד להלן מה וגומר, עליהם וזהב כסף תחמוד לא לומר תלמוד בדיבור? חומד
ח).. פרשה מעשה.57)יתרו, ידי על לפועל תשוקתו להוציא לו.58)בלי שימכרנו החפץ בעל על להטריח בליבו גמר

בפני59) החמדה ועל עצמה בפני התאווה על לחייב תתאווה, ולא אומר הוא ולהלן תחמוד "לא מעשה. בו שיש לחימוד בניגוד
שם). (מכילתא חמד60)עצמה" ואם תחמוד, ולא תתאווה ולא שנאמר לחמוד, סופו התאווה שאם לך ולומר ... אומר: "רבי

(שם). וגזלו" שדות וחמדו שנאמר ולגזול, לאנוס בחזקה.61)סופו ונשאו.62)ויקח ובתים וגזלו שדות וחמדו במקרא:
מהם.63) שגזלוהו שגזלו.64)לאחר העמידוהו65)לפני עליו, העלילו נבות וכשסרב לקנותו וביקש נבות כרם חמד אחאב

כא). (מלכים-א המלך לאוצר החרימו כרמו ואת והרגוהו לפועל.66)למשפט חפצו מוציא תתאווה.67)ואינו "לחייב68)לא
שם). (מכילתא עצמה" בפני החמדה ועל עצמה בפני התאווה למכרו.69)על סרבו והבעלים אותו, שחמד לאחר דבר

קיט.70) קמא בבא יוחנן רבי של הגוזל.71)מימרא הנגזל.72)כל של נפשו כלומר יקח, כה73)בעליו הגזילה שעברת
נשרפה.74)חמורה. או שאבדה צד:).75)כגון (שם תשובה" לעשות שביקש אחד באדם אותו76)"מעשה שתבע בלי

בבית-הדין. ה.77)הנגזל הלכה למעלה ראה דמיה, את להחזיר חייב תורה שדבר פי על תשובה.78)אף לעשות
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עליו הּׁשמׁש זרחה אם ׁשּנאמר: נפׁש; הֹורג זה הרי - ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהרגֹו
אל ,עּמ ׁשלֹום לֹו ׁשּיׁש ּכּׁשמׁש הּדבר ל ּברּור אם -ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נהרג, אינֹו - ּבנֹו על ּבּמחּתרת הּבא אב ,לפיכ ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּתהרגהּו.
נהרג. - אביו על הּבא הּבן אבל הֹורגֹו; ׁשאינֹו ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּוּדאי

.‡Èׁש הּגּנב מןוכן יֹוצא ּומצאֹו גנב ׁשּלא אֹו ויצא, ּגנב ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
וכן ּדמים. לֹו יׁש רֹודף, ואינֹו ערף ּופנה הֹואיל - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּמחּתרת
הּוא ׁשעדין ּפי על אף עדים, אֹו אדם ּבני הּקיפּוהּו ְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָאם
ּבא אם לֹומר צרי ואין נהרג. אינֹו - עליו ׁשּבא זה ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּברׁשּות

נהרג. ׁשאינֹו ּדין ְֱִֵֵֶֶָלבית
.·Èלתֹו אֹו ּׂשדהּו לתֹו אֹו ּגּנתֹו לתֹו ּבּמחּתרת הּבא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוכן

הּממֹון על ׁשּבא ׁשחזקתֹו ּדמים; לֹו יׁש - והּסהר ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּדיר
אּלּו. ּבמקֹומֹות מצּויים הּבעלים רב ׁשאין לפי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹּבלבד,

.‚È- ּבׁשּבת ּגל עליו נפל אם דמים, לֹו ׁשּיׁש ּגּנב ְִִֵֶַַַַָָָָָָָּכל
ּבתׁשלּומין; חּיב - ּבביאתֹו ּכלים ׁשּבר ואם עליו, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָמפּקחים
ּכמֹו ּפטּור, - ּבביאתֹו ּכלים ׁשּׁשּבר דמים לֹו ׁשאין מי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָאבל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּגנבה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִֵַַָָָסליקּו

ה'תשע"א טבת כ"ג חמישי יום
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לאיׁש מצֹות וחמׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ

פרטן: הּוא וזה ְְֲֶֶַָָתעּׂשה,
ׁשּלאא) ד) לחמד. ׁשּלא ג) לעׁשק. ׁשּלא ב) לגזל. ְְֲִֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹֹֹׁשּלא

מ יתעּלם ׁשּלא ו) הּגזלה. את להׁשיב ה) ןלהתאּוֹות. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
האבדה. להׁשיב ז) ְֲֲִֵֵָָָָָהאבדה.

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ּפרק
dciàedlifbzekld

¤¤¦

הּגֹוזל‡. תעּׂשה,1ּכל ּבלא עֹובר - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

זה לאו על לֹוקין ואין תגזל. לא הּכתּוב2ׁשּנאמר: ׁשהרי , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
לעּׂשה את3נּתקֹו והׁשיב ׁשּנאמר: להחזיר; חּיב - ּגזל ׁשאם , ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

עּׂשה מצות זֹו - ּגזל אׁשר הּגזלה4הּגזלה ּׂשרף ואפּלּו .5- ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשּנּתן לאו וכל ּדמיה, לׁשּלם חּיב הּוא ׁשהרי לֹוקה; ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאינֹו

עליו. לֹוקין אין ְְִִֵַָָלתׁשלּומין
ׁשהּוא·. ּכל לגזל ּתֹורה6ואסּור ּכֹוכבים7ּדין עֹובד אפּלּו . ְְֲִִִִֵֶָָָָֹ

יחזיר. - עׁשקֹו אֹו ּגזלֹו ואם לעׁשקֹו; אֹו לגזלֹו ְְְְְְֲֲִִַָָָָָאסּור
גֹוזל‚. זהּו ּבחזקה8אי האדם ממֹון הּלֹוקח זה ּכגֹון9? . ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

מּידֹו ּברצֹון10ׁשחטף ׁשּלא לרׁשּותֹו ׁשּנכנס אֹו מּטלטלין, ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֹ
ּכלים מּׁשם ונטל ּבעבּדֹו11הּבעלים ׁשּתקף אֹו ּובבהמּתֹו12, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבהן ּׂשדהּו13ונׁשּתּמׁש לתֹו ׁשּירד אֹו וכל14, ּפרֹותיה, ואכל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
החני את וּיגזל ׁשּנאמר: ּכענין גֹוזל. הּוא - ּבזה תּכּיֹוצא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּמצרי .15מּיד ְִִִַַ
עֹוׁשק„. זהּו ּברצֹון16אי ידֹו לתֹו חברֹו ממֹון ׁשּבא זה ? ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָ

ּכבׁש17הּבעלים ׁשּתבעּוהּו וכיון ולא18, ּבחזקה אצלֹו הּממֹון ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּׂשכירּות אֹו הלואה חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ּכגֹון ,19החזירֹו. ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָ
אּלם ׁשהּוא מּפני מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו ּתֹובעֹו, 20והּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ

.רע את תעׁשק לא נאמר: זה ועל ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַָֹֹוקׁשה.
עצמּה‰. הּגזלה להחזיר חּיב הּגֹוזל והׁשיב21ּכל ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

נׁשתּנית אֹו אבדה ואם ּגזל. אׁשר הּגזלה מׁשּלם22את - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּגזל23ּדמיה עדים עליו ׁשּבאּו ּבין עצמֹו מּפי ׁשהֹודה ּבין . ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבלבד הּקרן לׁשּלם חּיב זה הרי ּובנאּה24- קֹורה גזל אפּלּו . ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
נׁשתּנית25ּבבירה ולא הֹואיל הּוא26- ּתֹורה ּדין ׁשּיהרס27, ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹ

מּפני חכמים ּתּקנּו אבל לבעליה; קֹורה ויחזיר הּבנין ּכל ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאת
הּׁשבים הּבנין28ּתּקנת יפסיד ולא ּדמיה את נֹותן ׁשּיהיה ,29. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

החג, ּבסּכת ועּׂשאּה קֹורה גזל אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻוכן
ּדמיה את לֹו נֹותן - החג ּבתֹו לתבעּה הּקֹורה ּבעל ;30ּובא ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבטיט ּבנאה ולא נׁשתּנית ולא הֹואיל - החג אחר ,31אבל ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

עצמּה. הּקֹורה את ְֲִֶַַַָָמחזיר
.Âׁשעבר ּפי על אף ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות אינֹו32הּגֹוזל - ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ג).1) הלכה ולקמן ג הלכה א פרק גניבה הלכות (ראה יד" בחוזק ובפרהסיא "בגלוי מעשה2)הלוקח בו שיש לאו שכל פי על אף
עליו. קום3)לוקין בה שיש תעשה לא מצוות כל הכלל "זה מלקות. זה לאו על אין כן ועל עשה, למצוות והעתיקו אותו העביר

טז.). (מכות עליה" חייבין אין לתאר4)ועשה, הכתוב כוונת אין "... הגזלה את והשיב ואשם יחטא כי "והיה מתחיל: הכתוב
הגזילה. את להשיב הגזלן על לצוות בא אלא הגזילה, את השיב אם ככתבה.5)מקרה, מצות-העשה את שוב לקיים אפשר ואי

נז.).6) (סנהדרין פרוטה משווה פחות ב).7)אפילו הלכה א פרק גניבה הלכות (ראה התורה מן אסור משיעור פחות שאף לפי
א.8) בהלכה הגוזל", ל"כל ביאור הבעלים.9)זהו ידיעת בלי בסתר האדם ממון הלוקח לגנב בניגוד יד, הדוגמא10)בחוזק זוהי

זו. הלכה בסוף המובא שבכתוב לדוגמה המתאימה ביותר מידו.11)הפשוטה הנוטל כדין מרשותו הנוטל עבדו12)דין את תפס
או13)בכוח. בעבד כאן אולם לחלוטין, הכלים ואת המטלטלין את לעצמו נטל שם הקודמות. הדוגמאות משתי שונה זו דוגמא

צז.). צו: (שם בלבד בהם השתמש אלא לעצמו, אותם לקח לא דובר14)בבהמה שם הקודמות. הדוגמאות את משלימה זו דוגמא
לח:). בתרא (בבא קרקע על וכאן מטלטלין עט:).15)על קמא (בבא לגזלן דוגמא בתלמוד משמש הזה ביאור16)הכתוב זהו

ב. בהלכה הנזכר הבעלים.17)לעושק ברצון שלא לידו חבירו ממון בא שמתחילתו לגוזל אצלו19)עיכב.18)בניגוד שעבד
אסא.). מציע (בבא שכיר כחפצו.20)כפועל ועושה בתשלומים.21)תקיף עצמו לפטור יכול הגזלן הגוזל22)ואין כגון,

צג:). קמא (בבא בגדים ועשאן צמר כלים, ועשאן כעין23)עצים אם גזל? אשר לומר תלמוד מה גזל, אשר הגזילה את "והשיב
י). פרק שם תוספתא סו. (שם שלומי" בעי בעלמא דמים לאו ואם יחזיר, עליו24)שגזל העידו אם שניים, פי שמשלם כגנב ולא

שגנב. עדים גדול.25)שני שהייתה.26)בניין כמו קורה תישאר הבניין הריסת לאחר כי הגזילה27)מברייתה, את והשיב
גזל. בתשובה.28)אשר לחזור הגזלן על להקל מלעשות29)כדי יימנע עצמה, הקורה את ולהחזיר ביתו את להרוס נכריחו שאם
עצמה,30)תשובה. הקורה את יחזיר שלא תקנה, כאן גם תיקנו החג, לאחר להריסה עומדת והסוכה בטיט, חיברה שלא אף-על-פי

שם). (גמרא קבע בניין כדין הסוכה דין החג ימי בתוך מחזיר31)כי אינו החג לאחר ואף בניין, כדין הסוכה דין בטיט, בנאה ואם
שם). (גמרא השבים תקנת מפני דמיה, את לו נותן אלא עצמה, הקורה (ראה32)את תורה" דין שהוא כל לגזול "אסור כי עבירה,
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ּגזלה הׁשבת אגּדֹות33ּבתֹורת ׁשלׁש ּגזל ׁשלׁש34. ׁשוֹות ְְֲֲֵַַַָָָָָָֻ
והחזיר ּפרּוטֹות, ׁשּתי ׁשוֹות ׁשלׁשּתן והרי והּוזלּו, ְְְְְְְְֱֲִֵֵֶַָָָּפרּוטֹות,

הּׁשליׁשית להחזיר חּיב - ׁשּתים היתה35לֹו ּובּתחּלה הֹואיל , ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָ
ּפרּוטה -36ׁשוה אחת והחזיר ּפרּוטה, ׁשוֹות ׁשּתים ּגזל . ְְְְֱִִֶַַַַָָָָָָ

ּכאן אין ּכאן37ּגזלה אין ּגזלה הׁשבת מצות ,38. ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָ
.Ê- ּבּמדּבר גזלתֹו לֹו והחזיר ּבּיּׁשּוב, חברֹו את ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּגֹוזל

לֹו: אֹומר - לאו ואם נֹוטל; - רצה אם הּנגזל: ּביד ְְְְִִִֵֵַַָָָָָהרׁשּות
ּכאן מּמּני ּתאנס ׁשּמא ּבּיּׁשּוב, אּלא נֹוטל היא39איני והרי . ֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּובאחריּותֹו הּגזלן וכן40ּברׁשּות ּבּיּׁשּוב. לֹו ׁשּיחזירּנה עד ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
הּגזלה. ְְִֵֵַָּבדמי

.Áּבחׁשּבֹון לֹו והבליע חברֹו את יצא41הּגֹוזל ואם42- . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
עּׂשּוי44לכיסֹו43החזיר ׁשאדם יצא; - מעֹות ּבֹו ׁשּיׁש ְֱִִֵֶֶֶָָָָָָ

ּבכיסֹו לֹו45למׁשמׁש ׁשהחזיר הּמעֹות מנה והרי ׁשעה, ּבכל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּפֹוטר מּדעת ׁשּלא ּומנין מעֹותיו, לכיס46ּבכלל החזיר ואם . ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

יצא לא - ּכלּום ּבֹו עד47ׁשאין הּגזלה ּבאחריּות וחּיב , ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּפלֹוני.48ׁשּיֹודיעֹו לכיס ׁשהחזיר ְְֱִִִִֶֶֶ

.Ëהחֹומד חברֹו,49ּכל ׁשל וכליו ּביתֹו אֹו אמתֹו אֹו עבּדֹו ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָ
מּמּנּו ׁשּיקנהּו לֹו ׁשאפׁשר דבר ּברעים50אֹו עליו והכּביר , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

ּבֹו דמים51והפציר לֹו ׁשּנתן ּפי על אף מּמּנּו, ׁשּלקחֹו עד ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
תחמד.52רּבים לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹ

מעּׂשה ּבֹו ׁשאין מּפני זה, לאו על לֹוקין עֹובר53ואין ואינֹו . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשחמד החפץ ׁשּיּקח עד זה ׁשּנאמר54ּבלאו ּכענין לא55, : ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבֹו ׁשּיׁש חּמּוד - ל ולקחּת עליהם וזהב ּכסף ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹתחמד
.56מעּׂשה ֲֶַ

.Èהּמתאּוה ּכל57ּכל וכן חברֹו, ׁשל וכליו אׁשּתֹו אֹו ּביתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּכיון - מּמּנּו לקנֹותן לֹו ׁשאפׁשר ּדברים מּׁשאר ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכּיֹוצא

ּבּדבר ּבלּבֹו ונפּתה זה דבר יקנה היא ּבלּבֹו עבר58ׁשחׁשב ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבּלב אּלא ּתאוה ואין תתאּוה, לא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבלא

.59ּבלבד ְִַ
.‡Èגזל לידי מביא והחּמּוד חּמּוד, לידי מביאה ;60הּתאוה ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

להם ׁשהרּבה ּפי על אף למּכר הּבעלים רצּו לא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם
גזל לידי יבֹוא - ּברעים והפציר וחמדּו61ּבדמים ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ממֹונם62בּתים להּציל ּבפניו הּבעלים עמדּו ואם אֹו63וגזלּו. ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָ
ּולמד64מנעּוהּו צא ּדמים. ׁשפיכּות לידי יבֹוא - מּלגזל ְְְְִִִִִֵֵַָָָֹ

ונבֹות אחאב .65מּמעּׂשה ְְֲִֵַַָָ
.·Èׁשהּמתאּוה למדּת, אחד66הא ּבלאו עֹובר והּקֹונה67- , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

- מהן ּבבּקׁשה אֹו ּבּבעלים ׁשהפציר ּבהפצר ׁשהתאּוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָדבר
תתאּוה' ו'לא תחמד' 'לא נאמר: לכ לאוין. ּבׁשני .68עֹובר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

ּגזל לאוין.69ואם ּבׁשלׁשה עבר - ְְִִִַַָָָָ
.‚Èּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל נׁשמתֹו70ּכל נֹוטל ּכאּלּו - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבצע ּבצע ּכל ארחֹות ּכן ׁשּנאמר: נפׁש71מּמּנּו; וגֹומר.72את ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
כן ּפי על קּימת73ואף הּגזלה היתה לא אם הּגזלן74, ורצה , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּתׁשּובה מאליו75לעּׂשֹות ּובא ּתּקנת76, - הּגזלה ּדמי והחזיר ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
היא אֹותֹו77חכמים עֹוזרין אּלא מּמּנּו, מקּבלין 78ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ
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ב). הלכה נה:).33)למעלה מציעא (בבא ממון אינו פרוטה משווה פחות קמא34)כי (בבא ירק כגון יחד, הנאגדים דברים
הגזילה.35)קה.). השבת בתורת אינו פרוטה משווה שפחות אמרנו והרי פרוטה, משווה פחות שהיא פי על וחלה36)אף

ההשבה. חובת הגזילה משעת פרוטה.37)עליו משווה פחות הוא בידו שנשאר מה הגזילה,38)כי השבת מצוות את קיים לא
שס סימן משפט חושן הטור גירסת שהביא משנה כסף וראה משנה. במגיד פירש [כך הכול להחזיר ועליו פרוטה, שווה גזל כי
בידו]. שנשאר מה להחזיר מחוייב שהגזלן מפרש הוא גם כי הבדל, אין ולהלכה כאן" אין השבה כאן, יש "גזילה רבינו: בדברי

מזויינים.39) שודדים ידי על כגון באונס, ממני אותה יקחו חייב.40)שמא הגזלן אונס, וקרה במדבר כורחו בעל לו החזירה אם
שגזל.41) לומר התבייש כי בחשבון, והבליע הגזילה דמי עליהם הוסיף דמיו לו וכשנתן חפץ, ממנו קנה זמן ידי42)לאחר

מאחריותו. הגזלן פטור הנגזל, מיד הכסף נגנב ואם הנגזל.44)הגזלן.43)חובתו, של את45)לארנקו לבדוק רגיל אדם
קיח:). קמא בבא הכול כדעת שנתקבלה כא: מציעא בבא יצחק רבי (דעת הכסף נגנב לא אם לראות כדי קרובות, לפעמים ארנקו

אם46) מאחריותו, הגזלן את פוטר הגזילה, את לו שהחזיר לו הודיע לא שהגזלן פי על אף לו, שהוחזר הכסף את מנה הנגזל אם
כן. לאחר רבינו47)אבד פירשו כך הגזילה. לו הוחזרה אם ידע לא כך ומתוך בו, למשמש דרכו אין כסף, בכיס שאין מכיוון

רש"י).ו כפירוש (שלא שם מעות, בו שאין כיס לבין מעות בו שיש כיס בין בגמרא ההבדל את עליו48)הרי"ף שישמור כדי
ואילך. מכאן להשיג.49)הנגזל לב בכל דבר50)החפץ כל אף ומקנה, קונה שהוא בדבר מפורש ואמתו) (עבדו הפרט "מה

ח). פרשה יתרו (מכילתא ומקנה" קונה והתעקש.51)שהוא דברים עליו להו"52)הרבה משמע דמי בלא לאינשי תחמוד "לא
דמים. בנותן אף קיים, תחמוד" "לא איסור שבאמת מכאן ה:). מציעא לאחר53)(בבא עבירה, בו אין הקנייה מעשה עצם כי

מעשה. אין ובזה וההפצרה, השידול רק היא והעבירה מרובה, שידול לאחר הבעלים בהסכמת לאו54)שנעשה על עובר אינו
שחמד. החפץ את קנה דהיינו מטרתו, את החומד השיג כן אם אלא תחמוד" שנאמר.55)"לא למה אפילו56)דומה "או

(מכילתא מעשה" שעושה עד כאן אף מעשה, שעושה עד להלן מה וגומר, עליהם וזהב כסף תחמוד לא לומר תלמוד בדיבור? חומד
ח).. פרשה מעשה.57)יתרו, ידי על לפועל תשוקתו להוציא לו.58)בלי שימכרנו החפץ בעל על להטריח בליבו גמר

בפני59) החמדה ועל עצמה בפני התאווה על לחייב תתאווה, ולא אומר הוא ולהלן תחמוד "לא מעשה. בו שיש לחימוד בניגוד
שם). (מכילתא חמד60)עצמה" ואם תחמוד, ולא תתאווה ולא שנאמר לחמוד, סופו התאווה שאם לך ולומר ... אומר: "רבי

(שם). וגזלו" שדות וחמדו שנאמר ולגזול, לאנוס בחזקה.61)סופו ונשאו.62)ויקח ובתים וגזלו שדות וחמדו במקרא:
מהם.63) שגזלוהו שגזלו.64)לאחר העמידוהו65)לפני עליו, העלילו נבות וכשסרב לקנותו וביקש נבות כרם חמד אחאב

כא). (מלכים-א המלך לאוצר החרימו כרמו ואת והרגוהו לפועל.66)למשפט חפצו מוציא תתאווה.67)ואינו "לחייב68)לא
שם). (מכילתא עצמה" בפני החמדה ועל עצמה בפני התאווה למכרו.69)על סרבו והבעלים אותו, שחמד לאחר דבר

קיט.70) קמא בבא יוחנן רבי של הגוזל.71)מימרא הנגזל.72)כל של נפשו כלומר יקח, כה73)בעליו הגזילה שעברת
נשרפה.74)חמורה. או שאבדה צד:).75)כגון (שם תשובה" לעשות שביקש אחד באדם אותו76)"מעשה שתבע בלי

בבית-הדין. ה.77)הנגזל הלכה למעלה ראה דמיה, את להחזיר חייב תורה שדבר פי על תשובה.78)אף לעשות
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החבית ׁשּבר אם ּבארּבעה: ועמדה אצלֹו והּוקרה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּגזלה,
- ׁשהּוקרה אחר ּבמּתנה נתנּה אֹו מכרּה אֹו אֹותּה ׁשתה ְְְְֶַַַָָָָָָָָָָאֹו
הּניחּה, ׁשאּלּו העֹולם; מן הֹוצאה ּכׁשעת ארּבעה, ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָמׁשּלם
מׁשּלם - אבדה אֹו מאליה נׁשּברה ּבעצמּה. חֹוזרת ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיתה

הּגזלה. ּכׁשעת ְְִִֵַַָָּדינר,
מן·. הֹוצאה ּובׁשעת ארּבעה, הּגזלה ּבׁשעת ׁשוה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָהיתה

אֹו ׁשּׁשּברּה ּבין הּגזלה, ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ּדינר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהעֹולם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מאליה. אבדה אֹו ׁשּנׁשּברה ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשתאּה

החֹותל‚. ּוכׁשּיּמכר ּתמרים, חמּׁשים ּבֹו ׁשּיׁש חֹותל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹוזל
יּמכר אחת אחת ּוכׁשּיּמכר ּבתׁשעה, יּמכר ּכאחת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻּכּלֹו
לֹומר יכֹול הּנגזל ואין ּתׁשעה, אּלא מׁשּלם אינֹו - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבעּׂשרה
ּכל וכן ּבמּזיק, הּדין וכן מֹוכר. הייתי אחת אחת אני ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָֹלֹו:
אּלא כן, אינֹו ּבהקּדׁש אבל הדיֹוט; ּבנכסי ּבזה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכּיֹוצא

עּׂשרה. ְֲֵַָָמׁשּלם
לחזר,„. יכֹול ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשה אֹו והזקינה ּבהמה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּגזל

מטּבע ׁשּגזל אֹו ּתעלה, רפּואת להם ׁשאין חלאים ְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכגֹון
אֹו ּכּלן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו ,הּמל ּפסלֹו אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻונסּדק
ּומׁשּלם וׁשּברֹו, ּכלי ׁשּגזל ּכמי זה הרי - והחמיץ יין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּגזל
ׁשאפׁשר ּכחׁש וכחׁשּו ּבהמֹות ּגזל אם אבל הּגזלה. ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכׁשעת
ונפסל מטּבע ׁשּגזל אֹו והזקינּו, עבדים ׁשּגזל אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלחזר,
ּפרֹות ׁשּגזל אֹו אחרת, ּבמדינה יֹוצא הּוא והרי זֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבמדינה
ועבר חמץ ׁשּגזל אֹו ונטמאת, ּתרּומה אֹו מקצתם, ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָוהרקיבּו
נפסלה אֹו עברה, ּבּה ונעבדה ּבהמה אֹו הּפסח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעליו
ׁשּל הרי לֹו: אֹומר - להּסקל יֹוצאה ׁשהיתה אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָמּלּקרב,

ּבעצמּה. אֹותּה ּומחזיר ,ְְְֲִֶַַָָָלפני
אם‰. אבל הּגזלה; ּכׁשהחזיר אמּורים? ּדברים ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה

חּיב - ּבהנאה ׁשּנאסרה אחר אבדה אֹו הּגזלה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנּׂשרפה
אחר ּבֹו ּכפר אם ,לפיכ הּגזלה. ּכׁשעת דמיה לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָלהחזיר
ואׁשם. וחמׁש קרן לׁשּלם חּיב - ונׁשּבע ּבהנאה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאסרה

.Âחרׁש אֹו עליה רכב אֹו מּׂשא עליה ונּׂשא ּבהמה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּגֹוזל
ׁשעבר ּפי על אף לבעליה, והחזיר ּבזה, וכּיֹוצא ּבּה דׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו
הפסידּה לא ׁשהרי ּכלּום, לׁשּלם חּיב אינֹו - תעּׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבלא
אֹו לעׁשק אֹו לגזל זה אדם החזק ואם הכחיׁשּה. ְְְְְֲִִִִֶַַָָָֹֹֹֻולא
ואפּלּו אֹותֹו, קֹונסין - ּפעם אחר ּפעם אּלּו מעּׂשים ְֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַלעּׂשֹות
ּבּבהמה ׁשהׁשּביח הּׁשבח אֹו הּׂשכר וׁשמין לארץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבחּוצה

לּנגזל. ְְִֵַַָּומׁשּלם
.Êּבּטלֹו ולא מלאכה, ּבֹו ועּׂשה חברֹו ׁשל עבּדֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹהּתֹוקף

עבּדֹו. יּבטל ׁשּלא לאדם לֹו ׁשּנֹוח ּפטּור; - אחרת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּמלאכה
ּכפֹועל. לֹו מׁשּלם - אחרת מּמלאכה ּבּטלֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָואם

.Áאינּה אם מלאכה: ּבּה ועּׂשה חברֹו ׁשל ספינתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָהּתֹוקף
ל עּׂשּויהעּׂשּויה היא ואם ּומׁשּלם; ּפחתה ּכּמה ׁשמין - ּׂשכר ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָָ

ׁשּלא וירד הֹואיל - ּׂשכירּות ּבתֹורת לּה ירד אם ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹלּׂשכר:
לּטל רצה נֹוטל, - ּׂשכרּה לּטל הּבעל רצה אם ְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹּברׁשּות,
וכן הּפחת. נֹותן - ּגזל ּבתֹורת לּה ירד ואם נֹוטל; - ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָּפחתּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.Ëאינּה חצר אֹותּה אם מּדעּתֹו: ׁשּלא חברֹו ּבחצר ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּדר
ּפי על אף ּׂשכר, לֹו להעלֹות צרי אינֹו - לּׂשכר ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָעּׂשּויה
אינֹו וזה נהנה ׁשּזה לעצמֹו, מקֹום לּׂשּכר הּדר זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּדר
זה ּדר ׁשאין ּפי על אף לּׂשכר, עּׂשּויה החצר ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחסר;

ממֹון. חּסרֹו ׁשהרי ּׂשכר, לֹו להעלֹות צרי - ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹלּׂשּכר
.Èהּצמר וצבע אחד ּובא ׁשרּויין, וסּמנים צמר לֹו ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמי

ּׁשהפסיד מה דמי לֹו מׁשּלם - חברֹו מּדעת ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבּסּמנין
ואם הּצמר. ּגּבי ׁשעל סּמנין ׁשבח לֹו מחּׁשב ואינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָּבּצמר,
מּידֹו. מֹוציאין אין - הּסּמנין מן ּׁשחּסרֹו מה ּדמי הּנּזק ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּתפּׂש

.‡Èיד על אֹו ּבעצמֹו יד ׁשּׁשלח ּבין ּבפּקדֹון, יד ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשֹולח
ונעּׂשת ּבאנסיו, ונתחּיב ּגזלן; זה הרי - ּוׁשלּוחֹו ועבּדֹו ְְְְְְְְְֲֲֳִֵֵֶַַַַָָָָּבנֹו
ּבפּקדֹון יד לׁשלח חׁשב הּגזלנים. ּכל ּכדין ּברׁשּותֹו, ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹהּגזלה
נתחּיב יד ּומּׁשּׁשלח יד. ׁשּיׁשלח עד ּבאחריּותֹו, חּיב אינֹו -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הּפּקדֹון נטל אּלא ּכלּום, מּמּנּו חּסר ׁשּלא ּפי על אף ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו.
חּיב; זה הרי - יד ּבֹו לׁשלח ּכדי ּברׁשּותֹו למקֹום ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹמּמקֹום

חּסרֹון. צריכה אינּה יד ְְִִִֵֶָָָָׁשּׁשליחּות
.·Èנתחּיב - רביעית מּמּנה לּטל החבית את ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹהגּביּה

הּכיסּבאנסי את הגּביּה אם אבל נטל. ׁשּלא ּפי על אף ה, ְְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
- אחד ּגּוף ׁשאינן מּדברים ּבכיס וכּיֹוצא ּדינר, מּמּנּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלּטל
ּבדינר אּלא נתחּיב לא אֹו הּכיס ּבכל נתחּיב אם ספק זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי

ְִַּבלבד.
.‚Èאּלא חּיב אינֹו - מקצתן ונטל אצלֹו מפקדין ּפרֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהיּו

- ּבמקֹומֹו הּמּנח הּפּקדֹון ּוׁשאר ׁשּנטל, הּפרֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבאחריּות
- ׁשּנטל זה מחמת הּׁשאר נפסד ואם הּוא. ּבעליו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּברׁשּות
מּמּנה ונטל ּבמקֹומּה החבית את הּטה ּכיצד? ּבּכל. ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹחּיב
- ּבמקֹומּה והיא ׁשּנטל אחר נׁשּברה אם יתר: אֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָרביעית
ואם החבית; הגּביּה לא ׁשהרי ׁשּנטל, ּכּמה אּלא חּיב ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאינֹו
ּכל וכן הּגזלה. ּכׁשעת ּכּלּה ּדמי את מׁשּלם - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהחמיצה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.„Èּבּׁשעה ּברׁשּותֹו היה אם ּדין, ּבבית ּבפּקדֹון ְְְִִִִֵֵַַָָָָָהּכֹופר

ּבאנסֹו. וחּיב ּגזלן, עליו נעּׂשה - ְְְְֲֶַַַַָָָָָָָׁשּכפר
.ÂËּכלי היה ּגזלן. זה הרי - הּבעלים מּדעת ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשֹואל

מהן אחד ּולקחֹו עבּדֹו, ּביד אֹו הּבית ּבעל ׁשל ּבנֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָּביד
ּברׁשּותֹו, ונעּׂשה מּדעת; ׁשּלא ׁשֹואל זה הרי - ּבֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹונׁשּתּמׁש
החזירֹו אם ,לפיכ לּבעלים. ׁשּיחזירּנּו עד ּבאנסיו, ְְְְְֱֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָונתחּיב
חּיב - נׁשּבר אֹו מהן ואבד לעבד, אֹו ּבידֹו ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּקטן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַַָֹלׁשּלם.
.ÊËהרי - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּלא הּלוה מּיד מׁשּכֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹהחֹוטף

נכנס אם לֹומר צרי ואין לֹו. חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּגזלן, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָזה
ּתעמד. ּבחּוץ ׁשּנאמר: גזלן, ׁשהּוא ּומׁשּכנֹו חברֹו ּבית ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹלתֹו

ה'תשע"א טבת כ"ד שישי יום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כך.1) אינו התורה דין כלומר,

dcia`e dlifb zekld - zah b"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

וכל הּׁשבים. על היׁשרה הּדר לקרב ּכדי לֹו, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּומֹוחלין
מּמּנּו נֹוחה חכמים רּוח אין - הּגזלה דמי מּמּנּו .79המקּבל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשני ¦¥¤¤ּפרק

אף‡. ׁשהיתה, ּכמֹו היא הרי אּלא נׁשתּנית ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּגזלה
הּגזלן ׁשּמת ּפי על ואף מּמּנה, הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָעל
ואם ּבעצמּה. לבעליה חֹוזרת זֹו הרי - ּבניו ּביד היא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהרי
הּבעלים נתיאׁשּו לא ׁשעדין ּפי על אף הּגזלן, ּביד ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹנׁשתּנית

הּגזלה. ּכׁשעת ּדמיה ּומׁשּלם ּבׁשּנּוי, קנאּה - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּמּנה
אׁשר·. הּגזלה את והׁשיב ׁשּנאמר: הּוא, ּתֹורה ּדין זה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָודין

אֹותּה, מׁשּלם - ּכׁשּגזלּה היא אם למדּו: הּׁשמּועה מּפי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּגזל.
מּמּנה הּבעלים נתיאׁשּו ּדמיה. מׁשּלם - ּבידֹו נׁשתּנית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָואם
יאּוׁש, אחר ׁשהׁשּביחה הּׁשבח ּכל הּגזלן קנה - נׁשתּנית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹולא
מּפני מּדבריהם, זה ודבר הּגזלה. ּכׁשעת אּלא מׁשּלם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואינֹו
ונֹוטל הּׁשבח לֹו ׁשמין הּגזלה, לֹו ּוכׁשּמחזיר הּׁשבים. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּתּקנת

הּנגזל. ְִִַָמן
נׁשתּנית‚. ׁשּלא ּפי על אף ּבמּתנה, נתנּה אֹו הּגזלן ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמכרּה

ונתיאׁשּו הֹואיל הּלֹוקח; מּיד ּבעצמּה חֹוזרת אינּה - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּגזלה
ּונתינה, מכירה לאחר ּבין ּונתינה מכירה לפני ּבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּבעלים,

רׁשּות. וׁשּנּוי ּביאּוׁש הּלֹוקח ְְְְִֵֵַַָָקנאּה
מה„. - יאּוׁש לפני הֹוריׁש אֹו ּומכר והׁשּביח, ְְְִִִִֵֵֵַַַַָהּגֹוזל

יֹורׁש אֹו לֹוקח וקנה מכר, ּׁשהׁשּביח ּומה הֹוריׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשהׁשּביח
הּגזלה, לֹו ּומחזיר הּנגזל מן הּׁשבח ּדמי ונֹוטל הּׁשבח, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאת
נתיאׁש. לא ׁשהרי הּגזלן, מן הּׁשבח ּדמי ונֹוטל הּנגזל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוחֹוזר
הּנגזל. מן הּׁשבח נֹוטל - הּיֹורׁש אֹו הּלֹוקח הׁשּביח אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָוכן

העֹובד‰. ׁשהׁשּביח ּפי על אף ּכֹוכבים, לעֹובד הּגזלן ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמכר
ליּׂשראל ּכֹוכבים העֹובד מכרּה לבעליה. חֹוזרת - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּכֹוכבים
ּבידֹו ׁשהיא וזה יּׂשראל והּגזלן הֹואיל - ׁשהׁשּביח ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאחר
מּידֹו. מֹוציאין אין - הּנגזל ּתפּׂש ואם הּׁשבח; קנה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָיּׂשראל,

.Âאחר אֹו יאּוׁש אחר ׁשהׁשּביחה ׁשהּגזלה ּבארנּו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכבר
ּפי על אף הּׁשבים, ּתּקנת מּפני לּגזלן, הּׁשבח - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָׁשּנׁשתּנית
ּבין אצלֹו, ונתעּברה ּפרה ּגזל ּכיצד? מאליה. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהׁשּביחה
רחל ּגזל ילדה; לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ׁשּתבעֹו קדם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּילדה
לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ׁשּתבעֹו קדם ׁשּגזזּה ּבין אצלֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹונטענה
ואם הּגזלה. ּכׁשעת מׁשּלם הּבעלים, ונתיאׁשּו הֹואיל - ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָגזזּה
ילדה לא עדין ואם ּגזלן; ׁשל והּולדֹות הּגּזֹות - ּוגזזּה ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹילדה
ּומחזיר הּנגזל, מן הּׁשבח ונֹוטל לֹו, ׁשמין - גזזּה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹולא

עצמּה. ְְֵַַָָהּבהמה
.Ê;ילדה ּכ ואחר הּבעלים, ונתיאׁשּו מעּברת, ּפרה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻּגזל

ּדמי מׁשּלם - ּגזזּה ּכ ואחר הּבעלים, ונתיאׁשּו טעּונה, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָרחל
לפני ואם לּגזז. העֹומדת רחל ּודמי לילד העֹומדת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּפרה
והּולדֹות הּגּזֹות הרי - גזזּה אֹו ילדה ׁשּנׁשּתּנה קדם אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיאּוׁש
הּגזלן; ּביד נטענה אֹו ׁשּנתעּברה ּפי על ואף ּבעלים, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשל

ּברׁשּות - הּגזלה נׁשתּנית ולא הּבעלים נתיאׁשּו ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹֹהֹואיל
ּבאנסיה. חּיב ׁשהּגזלן ּפי על אף עדין, היא ְְְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבעליה

.Á- הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו אחר וטבח והקּדיׁש גזל, אֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּגנב
ׁשּלא ּכדי ּבלבד, ׁשהקּדיׁשּה מּׁשעה הּגזלן ּברׁשּות היא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
עד ּגנבה מּׁשעת וגּזֹותיה ולדֹותיה וכל נּׂשּכר; חֹוטא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיהא

ּבעלים. ׁשל - הקּדׁש ְְְִֵֶֶַָׁשעת
.Ëּגּזֹות ּכגֹון מאליו, הּבא ּבׁשבח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

יאּוׁש לפני אפּלּו - ּופּטמּה ּכחּוׁשה היתה אם אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֵָָָָָָּוולדֹות;
מּׁשבח ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפּטּום. ׁשבח הּנגזל מן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנֹוטל

הֹוצאה. ּבֹו ֵֶָָׁשּיׁש
.Èעצים הּגֹוזל ּכיצד? ׁשּנּוי. אינֹו - לברּיתֹו החֹוזר ְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָׁשּנּוי

אפׁשר ׁשהרי ׁשּנּוי; אינֹו - ּתבה מהן ועּׂשה ּבמסמרים ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָודּבקן
ּכׁשהיּו. לּוחֹות וחֹוזרין ְְְְְִֶָָָלפרקן,

.‡È,הּלבנה ידק ׁשאם קנה; לא - לבנה ועּׂשאהּו עפר ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹּגזל
מטּבע ועּׂשאהּו מּתכת ׁשל לׁשֹון ּגזל ּכׁשהיתה. עפר ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּתחזר
ּכל וכן ּכׁשהיתה. לׁשֹון יחזר הּמטּבע יּתי ׁשאם קנה; לא -ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.·Èועּׂשאן ּבהן חקק אֹו ּוקצצן וׁשפן עצים הּגֹוזל ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָאבל

טוי ׁשּגזל אֹו ולּבנֹו, נּפצֹו אֹו ּוצבעֹו צמר ׁשּגזל אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכלים,
וסּתתן, אבנים אֹו עפר, ועּׂשאּה לבנה ׁשּגזל אֹו ּבגד, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָועּׂשהּו
מעֹות יעּׂשם ׁשאם ּבידֹו; ׁשּנּוי זה הרי - והּתיכן מעֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָאֹו

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. חדׁשֹות ּפנים - ְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָֹאחרֹות
.‚Èׁשהרי קנה; לא - וחּדׁשן וׁשפן יׁשנֹות מעֹות ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹהּגֹוזל

קנה; - ויּׁשנם חדׁשים מעֹות ּגזל ּכׁשהיּו. וחֹוזרין ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָמתיּׁשנין
- ּוקצצֹו מחּבר ּדקל ּגזל הן. חדׁשֹות ּפנים - יחּדׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשאם
קנה. - קֹורֹות עּׂשהּו חליֹות; חליֹות ּכרתֹו ואפּלּו קנה, ְְְֲִַָָָָָָָֹֻֻלא

.„Èעּׂשאן קנה; לא - קטּנֹות ועּׂשאן ּגדֹולֹות קֹורֹות ְְֲֲַַַָָָָָָָֹּגזל
- עליו והפריד לּולב ּגזל קנה. - ׁשמם ׁשּנׁשּתּנה עד ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָלּוחֹות
טלה ּגזל קנה. - חּופּיה ועּׂשאן עלים ּגזל העלים. ֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָקנה
וקנהּו, ּבידֹו ׁשּנּוי זה הרי - ׁשֹור ונעּׂשה עגל איל, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָונעּׂשה
הּבעלים. נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי על ואף הּגזלה, ּכׁשעת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּומׁשּלם

.ÂËמׁשּלם אּלא הּפחת; לֹו ׁשמין אין - וׁשּברֹו ּכלי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּגזל
הּכלי לּטל הּבעלים רצּו ואם ּגזלן. ׁשל הּׁשבּור והּכלי ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹּדמיו,
לּבעלים, היא ּתּקנה ׁשּזֹו הּפחת; ּומׁשּלם נֹוטלין, - ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהּׁשבּור

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבידן. הרׁשּות - רצּו לא ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹואם
.ÊËׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף והּוקרה, נׁשתּנית ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּגזלה

לּבע חֹוזרת זֹו הרי - מּמּנה ּבּההּבעלים לּגזלן ואין לים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכגֹון אּלא יאּוׁש אחר הּׁשבח את לּגזלן ּתּקנּו ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכלּום.
חֹוזרת הּגזלה היתה אם הּיקר, ׁשבח אבל ּוולדֹות; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּגּזֹות

ּבּה. זֹוכה אינֹו ְֵֵֶֶָָּבעיניה,

ׁשליׁשי ¦¦§¤¤ּפרק

ּבׁשעת‡. דינר ׁשוה היא והרי מחברֹו, יין ׁשל חבית ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּגֹוזל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בעל79) הוא אם אפילו ממנו, אותה ומקבלים מחזירה קיימת הגזילה אם א. סיכום: בתשובה. מלחזור הגזלנים את מונע הוא כי
דמיה, נותן ה), הלכה (למעלה בבניין שבנאה קורה כגון לגזלן, רב הפסד ייגרם ההחזרה ידי ועל קיימת הגזילה אם ב. תשובה.
בתלמוד, שנאמר מקום כל ד. והחזיר. מאליו בא אם ממנו, מקבלים אין דמיה אפילו קיימת, הגזילה אין ג. השבים. תקנת מפני

דין. בבית אותו תובעים אלא מרצונו, שב שאינו לגזלן הכוונה דמים, משלם שהגזלן



פט dcia`e dlifb zekld - zah c"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

החבית ׁשּבר אם ּבארּבעה: ועמדה אצלֹו והּוקרה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּגזלה,
- ׁשהּוקרה אחר ּבמּתנה נתנּה אֹו מכרּה אֹו אֹותּה ׁשתה ְְְְֶַַַָָָָָָָָָָאֹו
הּניחּה, ׁשאּלּו העֹולם; מן הֹוצאה ּכׁשעת ארּבעה, ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָמׁשּלם
מׁשּלם - אבדה אֹו מאליה נׁשּברה ּבעצמּה. חֹוזרת ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיתה

הּגזלה. ּכׁשעת ְְִִֵַַָָּדינר,
מן·. הֹוצאה ּובׁשעת ארּבעה, הּגזלה ּבׁשעת ׁשוה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָהיתה

אֹו ׁשּׁשּברּה ּבין הּגזלה, ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ּדינר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהעֹולם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מאליה. אבדה אֹו ׁשּנׁשּברה ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשתאּה

החֹותל‚. ּוכׁשּיּמכר ּתמרים, חמּׁשים ּבֹו ׁשּיׁש חֹותל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹוזל
יּמכר אחת אחת ּוכׁשּיּמכר ּבתׁשעה, יּמכר ּכאחת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻּכּלֹו
לֹומר יכֹול הּנגזל ואין ּתׁשעה, אּלא מׁשּלם אינֹו - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבעּׂשרה
ּכל וכן ּבמּזיק, הּדין וכן מֹוכר. הייתי אחת אחת אני ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָֹלֹו:
אּלא כן, אינֹו ּבהקּדׁש אבל הדיֹוט; ּבנכסי ּבזה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכּיֹוצא

עּׂשרה. ְֲֵַָָמׁשּלם
לחזר,„. יכֹול ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשה אֹו והזקינה ּבהמה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּגזל

מטּבע ׁשּגזל אֹו ּתעלה, רפּואת להם ׁשאין חלאים ְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכגֹון
אֹו ּכּלן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו ,הּמל ּפסלֹו אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻונסּדק
ּומׁשּלם וׁשּברֹו, ּכלי ׁשּגזל ּכמי זה הרי - והחמיץ יין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּגזל
ׁשאפׁשר ּכחׁש וכחׁשּו ּבהמֹות ּגזל אם אבל הּגזלה. ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכׁשעת
ונפסל מטּבע ׁשּגזל אֹו והזקינּו, עבדים ׁשּגזל אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלחזר,
ּפרֹות ׁשּגזל אֹו אחרת, ּבמדינה יֹוצא הּוא והרי זֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבמדינה
ועבר חמץ ׁשּגזל אֹו ונטמאת, ּתרּומה אֹו מקצתם, ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָוהרקיבּו
נפסלה אֹו עברה, ּבּה ונעבדה ּבהמה אֹו הּפסח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעליו
ׁשּל הרי לֹו: אֹומר - להּסקל יֹוצאה ׁשהיתה אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָמּלּקרב,

ּבעצמּה. אֹותּה ּומחזיר ,ְְְֲִֶַַָָָלפני
אם‰. אבל הּגזלה; ּכׁשהחזיר אמּורים? ּדברים ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה

חּיב - ּבהנאה ׁשּנאסרה אחר אבדה אֹו הּגזלה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנּׂשרפה
אחר ּבֹו ּכפר אם ,לפיכ הּגזלה. ּכׁשעת דמיה לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָלהחזיר
ואׁשם. וחמׁש קרן לׁשּלם חּיב - ונׁשּבע ּבהנאה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאסרה

.Âחרׁש אֹו עליה רכב אֹו מּׂשא עליה ונּׂשא ּבהמה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּגֹוזל
ׁשעבר ּפי על אף לבעליה, והחזיר ּבזה, וכּיֹוצא ּבּה דׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו
הפסידּה לא ׁשהרי ּכלּום, לׁשּלם חּיב אינֹו - תעּׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבלא
אֹו לעׁשק אֹו לגזל זה אדם החזק ואם הכחיׁשּה. ְְְְְֲִִִִֶַַָָָֹֹֹֻולא
ואפּלּו אֹותֹו, קֹונסין - ּפעם אחר ּפעם אּלּו מעּׂשים ְֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַלעּׂשֹות
ּבּבהמה ׁשהׁשּביח הּׁשבח אֹו הּׂשכר וׁשמין לארץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבחּוצה

לּנגזל. ְְִֵַַָּומׁשּלם
.Êּבּטלֹו ולא מלאכה, ּבֹו ועּׂשה חברֹו ׁשל עבּדֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹהּתֹוקף

עבּדֹו. יּבטל ׁשּלא לאדם לֹו ׁשּנֹוח ּפטּור; - אחרת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּמלאכה
ּכפֹועל. לֹו מׁשּלם - אחרת מּמלאכה ּבּטלֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָואם

.Áאינּה אם מלאכה: ּבּה ועּׂשה חברֹו ׁשל ספינתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָהּתֹוקף
ל עּׂשּויהעּׂשּויה היא ואם ּומׁשּלם; ּפחתה ּכּמה ׁשמין - ּׂשכר ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָָ

ׁשּלא וירד הֹואיל - ּׂשכירּות ּבתֹורת לּה ירד אם ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹלּׂשכר:
לּטל רצה נֹוטל, - ּׂשכרּה לּטל הּבעל רצה אם ְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹּברׁשּות,
וכן הּפחת. נֹותן - ּגזל ּבתֹורת לּה ירד ואם נֹוטל; - ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָּפחתּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.Ëאינּה חצר אֹותּה אם מּדעּתֹו: ׁשּלא חברֹו ּבחצר ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּדר
ּפי על אף ּׂשכר, לֹו להעלֹות צרי אינֹו - לּׂשכר ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָעּׂשּויה
אינֹו וזה נהנה ׁשּזה לעצמֹו, מקֹום לּׂשּכר הּדר זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּדר
זה ּדר ׁשאין ּפי על אף לּׂשכר, עּׂשּויה החצר ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחסר;

ממֹון. חּסרֹו ׁשהרי ּׂשכר, לֹו להעלֹות צרי - ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹלּׂשּכר
.Èהּצמר וצבע אחד ּובא ׁשרּויין, וסּמנים צמר לֹו ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמי

ּׁשהפסיד מה דמי לֹו מׁשּלם - חברֹו מּדעת ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבּסּמנין
ואם הּצמר. ּגּבי ׁשעל סּמנין ׁשבח לֹו מחּׁשב ואינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָּבּצמר,
מּידֹו. מֹוציאין אין - הּסּמנין מן ּׁשחּסרֹו מה ּדמי הּנּזק ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּתפּׂש

.‡Èיד על אֹו ּבעצמֹו יד ׁשּׁשלח ּבין ּבפּקדֹון, יד ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשֹולח
ונעּׂשת ּבאנסיו, ונתחּיב ּגזלן; זה הרי - ּוׁשלּוחֹו ועבּדֹו ְְְְְְְְְֲֲֳִֵֵֶַַַַָָָָּבנֹו
ּבפּקדֹון יד לׁשלח חׁשב הּגזלנים. ּכל ּכדין ּברׁשּותֹו, ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹהּגזלה
נתחּיב יד ּומּׁשּׁשלח יד. ׁשּיׁשלח עד ּבאחריּותֹו, חּיב אינֹו -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הּפּקדֹון נטל אּלא ּכלּום, מּמּנּו חּסר ׁשּלא ּפי על אף ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו.
חּיב; זה הרי - יד ּבֹו לׁשלח ּכדי ּברׁשּותֹו למקֹום ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹמּמקֹום

חּסרֹון. צריכה אינּה יד ְְִִִֵֶָָָָׁשּׁשליחּות
.·Èנתחּיב - רביעית מּמּנה לּטל החבית את ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹהגּביּה

הּכיסּבאנסי את הגּביּה אם אבל נטל. ׁשּלא ּפי על אף ה, ְְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
- אחד ּגּוף ׁשאינן מּדברים ּבכיס וכּיֹוצא ּדינר, מּמּנּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלּטל
ּבדינר אּלא נתחּיב לא אֹו הּכיס ּבכל נתחּיב אם ספק זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי

ְִַּבלבד.
.‚Èאּלא חּיב אינֹו - מקצתן ונטל אצלֹו מפקדין ּפרֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהיּו

- ּבמקֹומֹו הּמּנח הּפּקדֹון ּוׁשאר ׁשּנטל, הּפרֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבאחריּות
- ׁשּנטל זה מחמת הּׁשאר נפסד ואם הּוא. ּבעליו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּברׁשּות
מּמּנה ונטל ּבמקֹומּה החבית את הּטה ּכיצד? ּבּכל. ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹחּיב
- ּבמקֹומּה והיא ׁשּנטל אחר נׁשּברה אם יתר: אֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָרביעית
ואם החבית; הגּביּה לא ׁשהרי ׁשּנטל, ּכּמה אּלא חּיב ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאינֹו
ּכל וכן הּגזלה. ּכׁשעת ּכּלּה ּדמי את מׁשּלם - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהחמיצה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.„Èּבּׁשעה ּברׁשּותֹו היה אם ּדין, ּבבית ּבפּקדֹון ְְְִִִִֵֵַַָָָָָהּכֹופר

ּבאנסֹו. וחּיב ּגזלן, עליו נעּׂשה - ְְְְֲֶַַַַָָָָָָָׁשּכפר
.ÂËּכלי היה ּגזלן. זה הרי - הּבעלים מּדעת ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשֹואל

מהן אחד ּולקחֹו עבּדֹו, ּביד אֹו הּבית ּבעל ׁשל ּבנֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָּביד
ּברׁשּותֹו, ונעּׂשה מּדעת; ׁשּלא ׁשֹואל זה הרי - ּבֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹונׁשּתּמׁש
החזירֹו אם ,לפיכ לּבעלים. ׁשּיחזירּנּו עד ּבאנסיו, ְְְְְֱֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָונתחּיב
חּיב - נׁשּבר אֹו מהן ואבד לעבד, אֹו ּבידֹו ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּקטן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַַָֹלׁשּלם.
.ÊËהרי - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּלא הּלוה מּיד מׁשּכֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹהחֹוטף

נכנס אם לֹומר צרי ואין לֹו. חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּגזלן, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָזה
ּתעמד. ּבחּוץ ׁשּנאמר: גזלן, ׁשהּוא ּומׁשּכנֹו חברֹו ּבית ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹלתֹו

ה'תשע"א טבת כ"ד שישי יום

רביעיּפר ק ¤¤§¦¦

חכמים‡. קנסּו ּכל1קנס על נׁשּבע הּנגזל ׁשּיהיה לּגזלנין, ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
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כך.1) אינו התורה דין כלומר,



dcia`eצ dlifb zekld - zah c"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Áהּבית ּבעל מחרים זה? ּבדין עֹוּׂשים סתם44וכיצד 45חרם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
ּכלּום מּביתֹו ׁשּנטל מי ואפּלּו46על ּדין. ּבבית מֹודה ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּבלבד, ּבּה ׁשהֹודה הּמקצת מחזיר - קצת ׁשּגזל הּגזלן ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָהֹודה
וּדאי טענת טֹוענֹו הּבית ּבעל אין .47ׁשהרי ֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַַ

.Ëמחמּׁשה אחד הּנגזל48הּגֹוזל הּוא מי ידּוע וכל49ואין , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשאין ּפי על אף ּגזלּת, לי ואֹומר: ּתֹובעֹו מהן ואחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד

ׁשּגזל עדים גזלֹו,50ׁשם ׁשּזה נׁשּבע מהן אחד ּכל הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ואחד אחד לכל ּגזלה הּוא51ּומׁשּלם קנס זה ּדבר אף . ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ּתֹורה ּדין אבל וגזל; עברה ׁשעבר מּפני חכמים, 52ׁשּקנסּוהּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּספק לׁשּלם חּיב .53אינֹו ְִֵֵֵַַָָ

.Èלׁשנים מּכם54אמר אחד ׁשל אביו אֹו מּכם אחד ּגזלּתי :55 ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשמים ידי לצאת ּבא אם איזהּו, יֹודע לׁשּלם56ואיני חּיב - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ואחד אחד לכל ּבדין57ּגזלה אבל גזלה58; אּלא נֹותן אינֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
יֹודע מהן אחד אין ׁשהרי ּביניהן. אֹותּה חֹולקין והן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחת,

ּבדבר59ׁשּנגזל חכמים קנסּו ולא והֹודיעם, ּבא זה אּלא , ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּתֹובע60זה לֹו ׁשאין מּפני ,61. ְִֵֵֵֶֶַ

.‡Èלא אמר: אם מאה, ּגזלּתני לֹו: ואמר חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּטֹוען
הּסת62גזלּתי ׁשבּועת נׁשּבע נתּבע63- ּכל ּכדין ואם64, ; ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

מׁשּלם - חמּׁשים ׁשּגזלֹו הּתֹורה65הֹודה ׁשבּועת ונׁשּבע ,66 ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
ּבמקצת מֹודה ּכל ּכדין הּׁשאר, ּגזלן67על החזק לא ׁשהרי , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

חברֹו68ּבעדים את הּטֹוען וכן ּכלים,69. ּוגזלֹו לביתֹו ׁשּנכנס ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
אצל לי ׁשּיׁש ּבחֹובי לקחּתי מׁשּכֹון ּדר אֹומר: ,70והּוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

ּכלּום ּבידי ל אין אֹומר: הּבית ׁשהֹודה71ּובעל ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ּברׁשּות ׁשּלא ׁשּמעידים72ׁשּמׁשּכנֹו עדים ׁשם ואין הֹואיל , ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָֹ

נׁשּבע73ׁשּגזל זה הרי ׁשהּפה74, הּמׁשּכֹון; מן חֹובֹו וגֹובה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשהּתיר75ׁשאסר הּפה הרי76הּוא ונֹוטל, נׁשּבע והּוא והֹואיל . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

חפץ ּבנקיטת נׁשּבע טֹוען77זה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ,78. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
.·Èּבעל ּבפני ׁשּלא חברֹו ּבית לתֹו ׁשּנכנס עדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹראּוהּו

מגּלין ׁשהֹוציאן ּפי על אף ּכלים, מּׁשם ונטל ואף79הּבית ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֻ
ּכליו את למּכר עּׂשּוי הּזה הּבית ׁשּבעל ּפי טען80על אם , ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ואּתה ּבאתי, ּברׁשּות אֹומר: והּלה לקחן, ּגזל ּדר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָואמר:
לי נתּתם אֹו לי ּתפּׂשּתים81מכרּתם אצל לי ׁשּיׁש ּבחֹוב אֹו , ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

ּבפניו ׁשּלא חברֹו לבית הּנכנס ׁשּכל נאמן; אינֹו ונטל82- ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּגזלן ּבחזקת זה הרי - עדים ּבפני והֹוציאן מּׁשם .83ּכלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשבּועה ּכאן ואין הּבית. לבעל הּכלים מחזיר 84לפיכ, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָ

ׁשּיחזיר ואחר ּגזל. מה ראּו העדים את85ׁשהרי ותֹובע חֹוזר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ּביניהן והּדין ּׁשּיטען, מה ּבכל הּבית .86ּבעל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

.‚Èאחד87וכן עד ׁשם היה טֹוען88אם הּבית ּובעל ּבלבד, ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבידֹו זה ּכלי הּוא ּבידי,89ׁשּגזּול הּוא לקּוח אֹומר: והּלה , ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

זה הרי - אצל הּוא ּופּקדֹון היה ׁשּלי אֹו ּגביתיו, ּבחֹוב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָאֹו
ׁשני ׁשם היה ׁשאּלּו ׁשבּועה. ּבלא לבעליו הּכלי להחזיר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹחּיב
אחד, עד אּלא ׁשם ׁשאין ועכׁשו, לׁשּלם; חּיב היה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעדים,

ׁשבּועה את90חּיב מכחיׁש אינֹו ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מׁשּלם.91העד - לּׁשבע יכֹול ואינֹו ׁשבּועה המחּיב וכל ; ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֻ
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חרם.44) הגזלן.45)מכריז שם את לפרט בלי כללי נשבע47)משהו.46)באופן היה וודאי, טענת טוען בעל-הבית היה לּו
משנה). (מגיד הוא הגאונים תקנת זו שבהלכה החרם הכול. מאחד48)ונוטל וחטף אנשים, חמישה של קבוצה שעמדה כגון

קיח: יבמות משנה כסף, ארנק עדים.49)מהם מהם אחד לאף הר50)שאין עליו מחבירו "המוציא הדין ובאיןולפי אייה",
מלשלם. הנתבע פטור שם.51)עדים עקיבא רבי טו).52)כדעת יט, (דברים דבר" יקום ... עדים שני פי אין53)"על כי
הנגזל. מיהו ידוע ולא לז.54)עדים, מציעא בבא משנה אותו, תובעים שהם הקודמת, להלכה ואי55)בניגוד מתו, והאבות

מאומה. יודעים אינם הבנים כי לברר, שם.56)אפשר גמרא לנגזל, הגזילה את השיב שלא על שמים בידי ייענש כי57)שלא
הגזילה. את בחזרה קיבל שהנגזל בוודאות שיידע היחידה, הדרך הדין.58)זוהי עד59)לפי הגזילה את להניח טעם ואין

ביניהם". אותה חולקין "הם כן על יודה. מהם שגזל.60)שאחד פי על אותו,61)אף תובעים כשהם הקודמת, להלכה בניגוד
מספק. לשלם אותו בכול.62)שקנסו כופר הוא בין63)כלומר, ההבדל בדבר מ: שבועות בכל, לכופר התלמוד חכמי שתיקנו

ד. הלכה למעלה ראה הסת, שבועת ולבין התורה מן עליו",64)שבועה לו יש כן אם אלא תובע, אדם אין "חזקה כי בכל. כופר
שם. שהודה.65)גמרא תורה.66)מה ספר כגון חפץ, שבועות67)בנקיטת התורה, מן שבועה שנשבע בגזילה, נאשם שאינו

א.68)מב: הלכה למעלה ראה עדים, שני ידי על בהוחזק הוא ונוטל, נשבע שהנגזל הגזלן, את שקנסו עדים.69)והקנס ואין
רשות.70) בלי נכנסתי אם אף גזלת, בידך.71)ולא גזולים והכלים כלום לך חייב שהנגזל72)אינני אותו, שקנסו כגזלן ודינו

א. הלכה למעלה ויטול, א.73)יישבע הלכה ולמעלה מד: שבועות משנה ראה אותו, קונסים ואין גזלן, הוחזק לא כן על
כמשכון.74) הכלים את כלים.75)שלקח משם ונטל ברשות, שלא לביתו שנכנס בחובו,76)והודה הכלים את שנטל ואמר

עדים. הבית לבעל אין כי לביתו, שנכנס בכלל להכחיש היה ונוטלין.77)שיכול הנשבעין כל המקרים78)כדין בשני א. פרק
שדינו ברשות, שלא שמשכנו מודה הוא שני ובמקרה בגזילה, חלקית מודה הוא ראשון במקרה בגזילה. הנתבע נאשם זו בהלכה
כמי שני במקרה במקצת, מודה ככל התורה שבועת ראשון במקרה חפץ: בנקיטת נשבע הוא בשניהם עדים. אין בשניהם כגזילה.

כאן. משנה מגיד ראה הגאונים. מן כמוסכם חפץ בנקיטת בשבועה דמיו כדי עד חובו שגובה משכון, כדרך79)שבידו שלא
בידי.80)הגנבים. הם לקוחים טוען בעל82)במתנה.81)והנכנס אם בידי, הם לקוחים לטעון היה נאמן בפניו, לקח לּו

שם. ורי"ף מו. שבועות ראה כליו, למכור עשוי אדם83)הבית ואין ובחזקתו, ברשותו זה הרי אדם, של בביתו שיש מה שכל
וילנא. דפוס כח: כח. שבועות רי"ף ראה ראיות, בלי דבר ממנו להוציא הנוטל.84)רשאי בעל-הבית על שבועה חיוב כאן אין

לקדמותו.85) המצב הכלים.86)וחזר בעלות על דין ביניהם שם.87)יתקיים שלא88)רי"ף חבירו בית לתוך נכנס שראהו
כלי. משם ונטל בעל-הבית העד,89)בפני מעיד שעליו זה, שכלי (וודאי), ברי טענת טוען בידו, הכלי את שראה הבית, בעל

(ראה הכלי את שהוציאו בשעה בבית היה שלא פי על אף וודאי, טענת לטעון יכול הוא הוא. גזל הנתבע, של בידו כעת והנמצא
הלכה90)ראב"ד). לקמן משנה מגיד [וראה בידו". זה כלי הוא "שגזול ברי טענת טוען הבית בעל כי העד, דברי את להכחיש

הבית]. בעל של שמא בטענת אף שבועה מחייב אחד שעד רבינו, לדעת שכתב אלא91)יז, חבירו, מבית כלי שנטל מודה הוא

dcia`e dlifb zekld - zah c"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּׁשּיטען הּגזלן2מה מן והּוא3ונֹוטל מחזק4. זה ׁשּיהיה , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
עדים ּבׁשני .5ׁשּגזלֹו ְְִִֵֵֶָ

למׁשּכנֹו·. חברֹו ּבית לתֹו ׁשּנכנס הרי עדים,6ּכיצד? ּבפני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ
ּכנפיו ּתחת ּכלּום היה ּתחת7ולא לֹו מּטלין וכלים ויצא , ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹֻ

הן מה העדים ידעּו ולא אֹומר8ּכנפיו, הּבית ּובעל ,9ּכ : ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
ולא נכנסּתי לא מעֹולם הּגזלן: ׁשאמר ּבין - ּגזלּתני ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹוכ

ּכלּום ׁשראּו10נטלּתי ּכמֹו למׁשּכן נכנסּתי ׁשאמר: ּבין , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
נטלּתי11העדים לא אבל ּכלים12, אּלא ּכנפי ּתחת היה ולא , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
זה13ׁשּלי ּכלי נטלּתי ׁשאמר: ּבין ׁשּנטל14, טֹוען הּבית ּובעל , ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - אחר ּוכלי חפץ15זה ,16ּבנקיטת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ּׁשּיטען. מה ּכל ְְִֵֶַַָונֹוטל

אמּורים‚. ּדברים אמּוד17ּבּמה ׁשהּוא ּדברים ּבׁשּטען ? ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ
אצלֹו18ּבהן ׁשּמפקידין אמּוד ׁשהּוא ּדברים19אֹו אֹותן ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָ

הּכנפים ּתחת ׁשּיּנטלּו ׁשאפׁשר ּבדברים וטען ּכמֹו20ׁשּטען, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
העדים .21ׁשהעידּו ִִֵֵֶָ

ּבעת„. ראּוהּו ולא חברֹו את למׁשּכן ׁשּנכנס עדים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹראּוהּו
הּבית22ׁשּיצא ּובעל ּכלּום, ּכנפיו ּתחת נראה ואין ׁשּיצא אֹו , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

נכנסּתי, לא מעֹולם אֹומר: אפּלּו נטל, וכ ּכ ואֹומר: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹטֹוען
ּפטּור זה הרי - העדים את מכחיׁש אמר:23ׁשהרי ׁשאם . ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

נטלּתי ולא הּסת24נכנסּתי ׁשבּועת נׁשּבע נטל25- ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
גזל ולא לגזל ׁשּיּכנס ׁשאפׁשר ;והֹול .26ּכלּום, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

מעידֹו‰. אחד עד ּכנפיו27היה ּתחת ּכלים ונטל ,28ׁשּנכנס ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּכלּום גזלּתי לא אֹומר: והּוא הן, מה יֹודע אֹו29ואינֹו , ְְְְִֵֵֵֵַַָָֹ

נטלּתי ּבחֹובי יֹודע30ׁשאמר: העד ואין הֹואיל היה31- מה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
חפץ ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי ּכנפיו, ׁשאינֹו32ּתחת גזל; ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

עדים ּבׁשני אּלא ּבגזלנּות .33מחזק ְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
.Âהּגזלן מן ונֹוטל נׁשּבע הּבית ׁשּבעל ׁשֹומר34ּכׁשם ּכ , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

הּבית ּבעל נׁשּבעת35ׁשל ׁשֹומר ׁשל אׁשּתֹו אפּלּו נטל36. ׁשּזה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
הּגזלן. ּומׁשּלם ,וכ ְְְֵַַַָָָּכ

.Êׁשם ּׂשכירֹו38לקיטֹו37היה אינן39אֹו - הּבית ּבעל ׁשל ְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ונֹוטלין היה40נׁשּבעין לא ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול הּנגזל ואין ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

ּתחת ּנטל מה יֹודעים העדים ואין ׁשּנגזל; ּבּׁשעה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבביתֹו
להחזיר הּגזלן לחּיב ּכדי את41ּכנפיו מׁשּביעין ואין ; ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

הּׁשבּועה42הּגזלן על חׁשּוד ׁשהּוא מּפני ,43. ְְְִֵֶַַַַָָָ
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הגזלן,2) כי3)נגד (שם), משלמין" ולא נשבעין שבתורה הנשבעין "כל מלשלם ופטור הנתבע נשבע התורה מן כי הקנס וזהו
מה. שם שבועה", לו לשלם, שעליו "מי י), כב, (שמות ישלם" ולא בעליו "ולקח בתנאי.4)כתוב: הוא זה עדים5)ודין שני

מו. שם גמרא גזל, מה בדיוק יודעים כשאינם אפילו הנגזל, מן שגזל עליו שלישי,6)מעידים פרק למעלה ראה גזלן, כדין ודינו
טז. בגדו.7)הלכה בגדו.8)כנפי כנפי תחת טמונים היו שהכלים הם9)מכיוון מה לדעת אפשר אי כשכבר זמן, לאחר

הגזלן. שהוציא את10)הכלים להכחיש בשבועה נאמן הגזלן שאין וודאי זה במקרה כלים, ונטל שנכנס אותו מעידים והעדים
בלא אף מקבלם הנגזל היה הגזלן, שהוציא הכלים הם מה בדיוק העדים ידעו לו וייטול. יישבע שהנגזל אותו וקנסו העדים, דברי

מצידו.11)שבועה. הכחשה כל זו בנקודה בי.12)ואין חזרתי כי חברי, זה13)משל במקרה התובע. בידי שאולים שהיו
אותו מכחישים העדים זה ובמקרה בגדי כנפי תחת אלו כלים היו כשנכנסתי טוען: שהוא או כלום, אותו מכחישים העדים אין

כנפיו". תחת כלום היה "ולא שנכנס מעידים שהם אחד, באמת14)בפרט ייתכן כי העדים, ידי על הכחשה כל אין זה במקרה
נטל. אחד כלי אותו.15)שרק קנסו כן ועל גזלן, כדין ומשכנו חבירו לבית הנכנס דין בשבועת16)כי כמו תורה, ספר כגון,

שיטעון.17)התורה. מה כל ונוטל הנגזל מו:18)שנשבע שבועות טוען, שהוא כאלו כלים לו שהיו אותו, כי19)שמעריכים
שם. אצלו, הופקדו אלה שכלים טוען והוא הוא נאמן גדולים.20)איש לא דברים כנפיו,21)כגון, תחת לו מוטלין שכלים

כאלה. כלים הוצאת על העידו לא שהעדים מכיוון נאמן, אינו הכנפיים, תחת שיינטלו אפשר שאי בדברים, יטען אם ב. הלכה ראה
חבירו.22) את למשכן שנכנס לאחר שיצא, כלים.23)ראוהו ממנו שנטלו עדים הבית לבעל שאין התלמוד24)מכיוון בלשון

פי על ואף זו. בטענה גם לו מאמינים אנו אותו פוטרת שהייתה אחרת טענה לטעון היה שיכול מפני כלומר: "מיגו", נקרא זה
היה שלא מאחר חבירו, לבית הכניסה את ששכח אפשר כי פטור, כאן - עדים ידי על מוכחשת כשטענתו "מיגו" אומרים שאין

ולאו לה עביד דאינש עליה רמיא דלא "מילתא התלמוד: בלשון לזוכרו. ראוי חשוב דבר כל חושןבה יוסף בית ראה אדעתיה".
צ. סימן בנקיטת25)משפט שהיא המשנה, לשבועת בניגוד חפץ נקיטת בלי והיא הכול, לכופר התלמוד חכמי שתיקנו שבועה

מ: שבועות ב; הלכה סוף למעלה ראה וראה26)חפץ, עביד" ולא דגזים איניש "עביד והטעם: מו. שבועות נחמן רב דעת זוהי
."... הממשכן בחוקי שערים "שלושה שם, למשכן27)רי"ף הנכנס על וכעת עדים, שני בפני למשכן הנכנס על דובר כה עד

אחד. עד עדים.28)בפני בשני ב בהלכה מובאת זו לטענתו29)דוגמא מקבילה זו טענה הם. שלי כנפי שתחת הכלים כי
ב. עדים.30)בהלכה שני היו לא כי גזלן, הוחזק לא שמשכנו, שהודה פי על לא31)אף ואומר העד את מכחיש כשהוא

יודע" העד ואין "הואיל רבינו שכתב ומה לקח. מה שיודע מעיד כשהעד אפילו ונפטר התורה שבועת נשבע הוא כלום נטלתי
(מגיד יג בהלכה לקמן שיתבאר כמו לשלם, שחייב נטלתי", "שלי וטוען הבית בעל של כלים שלקח מודה שהוא למקרה התכוון

מ.32)משנה). שבועות שבועה", מחייבו אחד עד ממון, אותו מחייבין ששניים מקום "כל התורה. מן שבועה מחייב אחד עד
משלם".33) ולא "נשבע כולה התורה בכל בשבועה כמו כאן הדין כן על א. בהלכה רבינו שקבע לכלל בראוהו34)בהתאם

ב. הלכה למעלה למשכנו, ביתו לתוך שנכנס ושלוחו35)שניים הבית, בעל של כשליחו דינו הבית, על לשמור שהופקד מכיוון
מו: שבועות רבא של מימרא הבית. כבעל ודינו כמותו, אדם שם.36)של הבית, בעל בהסכמת לשמור לבעלה עוזרת היא כי

תשתתף השומר שאשת מסכים המפקיד כלומר מפקיד", הוא ... אשתו דעת על המפקיד "כל שאמר לו. מציעא בבא רבא דברי וראה
השדה.38)בביתו.37)בשמירה. מן תבואה האוסף בעל-הבית39)פועל מסר לא ושכיר ללקיט קבוע. לזמן בשכר פועל

הבית. תפס40)שמירת אם ואפילו הראייה". עליו מחבירו "המוציא הכלל לפי נוהגים כן על שם. נפתרה, שלא פפא רב בעיית
והרי משנה), (מגיד מידו" מוציאין תפס אפילו בפירוש, התקינו שלא "ובמה היא, תקנה ונוטל" "נשבע כי מידו, מוציאים הנגזל

ונוטל. נשבע שנגזל הייתה, הנגזל.41)התקנה שבועת בלי הבית42)אף בעל של שכירו או ולקיטו זה, כלי נטלתי שאמר כגון
ב. הלכה סוף השווה אחר, וכלי זה כלי שנטל עדים.43)טוען, שני ידי על שגזל הוחזק כי שקר, שבועת שיישבע



צי dcia`e dlifb zekld - zah c"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Áהּבית ּבעל מחרים זה? ּבדין עֹוּׂשים סתם44וכיצד 45חרם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
ּכלּום מּביתֹו ׁשּנטל מי ואפּלּו46על ּדין. ּבבית מֹודה ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּבלבד, ּבּה ׁשהֹודה הּמקצת מחזיר - קצת ׁשּגזל הּגזלן ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָהֹודה
וּדאי טענת טֹוענֹו הּבית ּבעל אין .47ׁשהרי ֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַַ

.Ëמחמּׁשה אחד הּנגזל48הּגֹוזל הּוא מי ידּוע וכל49ואין , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשאין ּפי על אף ּגזלּת, לי ואֹומר: ּתֹובעֹו מהן ואחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד

ׁשּגזל עדים גזלֹו,50ׁשם ׁשּזה נׁשּבע מהן אחד ּכל הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ואחד אחד לכל ּגזלה הּוא51ּומׁשּלם קנס זה ּדבר אף . ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ּתֹורה ּדין אבל וגזל; עברה ׁשעבר מּפני חכמים, 52ׁשּקנסּוהּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּספק לׁשּלם חּיב .53אינֹו ְִֵֵֵַַָָ

.Èלׁשנים מּכם54אמר אחד ׁשל אביו אֹו מּכם אחד ּגזלּתי :55 ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשמים ידי לצאת ּבא אם איזהּו, יֹודע לׁשּלם56ואיני חּיב - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ואחד אחד לכל ּבדין57ּגזלה אבל גזלה58; אּלא נֹותן אינֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
יֹודע מהן אחד אין ׁשהרי ּביניהן. אֹותּה חֹולקין והן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחת,

ּבדבר59ׁשּנגזל חכמים קנסּו ולא והֹודיעם, ּבא זה אּלא , ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּתֹובע60זה לֹו ׁשאין מּפני ,61. ְִֵֵֵֶֶַ

.‡Èלא אמר: אם מאה, ּגזלּתני לֹו: ואמר חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּטֹוען
הּסת62גזלּתי ׁשבּועת נׁשּבע נתּבע63- ּכל ּכדין ואם64, ; ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

מׁשּלם - חמּׁשים ׁשּגזלֹו הּתֹורה65הֹודה ׁשבּועת ונׁשּבע ,66 ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
ּבמקצת מֹודה ּכל ּכדין הּׁשאר, ּגזלן67על החזק לא ׁשהרי , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

חברֹו68ּבעדים את הּטֹוען וכן ּכלים,69. ּוגזלֹו לביתֹו ׁשּנכנס ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
אצל לי ׁשּיׁש ּבחֹובי לקחּתי מׁשּכֹון ּדר אֹומר: ,70והּוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

ּכלּום ּבידי ל אין אֹומר: הּבית ׁשהֹודה71ּובעל ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ּברׁשּות ׁשּלא ׁשּמעידים72ׁשּמׁשּכנֹו עדים ׁשם ואין הֹואיל , ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָֹ

נׁשּבע73ׁשּגזל זה הרי ׁשהּפה74, הּמׁשּכֹון; מן חֹובֹו וגֹובה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשהּתיר75ׁשאסר הּפה הרי76הּוא ונֹוטל, נׁשּבע והּוא והֹואיל . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

חפץ ּבנקיטת נׁשּבע טֹוען77זה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ,78. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
.·Èּבעל ּבפני ׁשּלא חברֹו ּבית לתֹו ׁשּנכנס עדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹראּוהּו

מגּלין ׁשהֹוציאן ּפי על אף ּכלים, מּׁשם ונטל ואף79הּבית ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֻ
ּכליו את למּכר עּׂשּוי הּזה הּבית ׁשּבעל ּפי טען80על אם , ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ואּתה ּבאתי, ּברׁשּות אֹומר: והּלה לקחן, ּגזל ּדר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָואמר:
לי נתּתם אֹו לי ּתפּׂשּתים81מכרּתם אצל לי ׁשּיׁש ּבחֹוב אֹו , ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

ּבפניו ׁשּלא חברֹו לבית הּנכנס ׁשּכל נאמן; אינֹו ונטל82- ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּגזלן ּבחזקת זה הרי - עדים ּבפני והֹוציאן מּׁשם .83ּכלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשבּועה ּכאן ואין הּבית. לבעל הּכלים מחזיר 84לפיכ, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָ

ׁשּיחזיר ואחר ּגזל. מה ראּו העדים את85ׁשהרי ותֹובע חֹוזר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ּביניהן והּדין ּׁשּיטען, מה ּבכל הּבית .86ּבעל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

.‚Èאחד87וכן עד ׁשם היה טֹוען88אם הּבית ּובעל ּבלבד, ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבידֹו זה ּכלי הּוא ּבידי,89ׁשּגזּול הּוא לקּוח אֹומר: והּלה , ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

זה הרי - אצל הּוא ּופּקדֹון היה ׁשּלי אֹו ּגביתיו, ּבחֹוב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָאֹו
ׁשני ׁשם היה ׁשאּלּו ׁשבּועה. ּבלא לבעליו הּכלי להחזיר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹחּיב
אחד, עד אּלא ׁשם ׁשאין ועכׁשו, לׁשּלם; חּיב היה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעדים,

ׁשבּועה את90חּיב מכחיׁש אינֹו ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מׁשּלם.91העד - לּׁשבע יכֹול ואינֹו ׁשבּועה המחּיב וכל ; ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֻ
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חרם.44) הגזלן.45)מכריז שם את לפרט בלי כללי נשבע47)משהו.46)באופן היה וודאי, טענת טוען בעל-הבית היה לּו
משנה). (מגיד הוא הגאונים תקנת זו שבהלכה החרם הכול. מאחד48)ונוטל וחטף אנשים, חמישה של קבוצה שעמדה כגון

קיח: יבמות משנה כסף, ארנק עדים.49)מהם מהם אחד לאף הר50)שאין עליו מחבירו "המוציא הדין ובאיןולפי אייה",
מלשלם. הנתבע פטור שם.51)עדים עקיבא רבי טו).52)כדעת יט, (דברים דבר" יקום ... עדים שני פי אין53)"על כי
הנגזל. מיהו ידוע ולא לז.54)עדים, מציעא בבא משנה אותו, תובעים שהם הקודמת, להלכה ואי55)בניגוד מתו, והאבות

מאומה. יודעים אינם הבנים כי לברר, שם.56)אפשר גמרא לנגזל, הגזילה את השיב שלא על שמים בידי ייענש כי57)שלא
הגזילה. את בחזרה קיבל שהנגזל בוודאות שיידע היחידה, הדרך הדין.58)זוהי עד59)לפי הגזילה את להניח טעם ואין

ביניהם". אותה חולקין "הם כן על יודה. מהם שגזל.60)שאחד פי על אותו,61)אף תובעים כשהם הקודמת, להלכה בניגוד
מספק. לשלם אותו בכול.62)שקנסו כופר הוא בין63)כלומר, ההבדל בדבר מ: שבועות בכל, לכופר התלמוד חכמי שתיקנו

ד. הלכה למעלה ראה הסת, שבועת ולבין התורה מן עליו",64)שבועה לו יש כן אם אלא תובע, אדם אין "חזקה כי בכל. כופר
שם. שהודה.65)גמרא תורה.66)מה ספר כגון חפץ, שבועות67)בנקיטת התורה, מן שבועה שנשבע בגזילה, נאשם שאינו

א.68)מב: הלכה למעלה ראה עדים, שני ידי על בהוחזק הוא ונוטל, נשבע שהנגזל הגזלן, את שקנסו עדים.69)והקנס ואין
רשות.70) בלי נכנסתי אם אף גזלת, בידך.71)ולא גזולים והכלים כלום לך חייב שהנגזל72)אינני אותו, שקנסו כגזלן ודינו

א. הלכה למעלה ויטול, א.73)יישבע הלכה ולמעלה מד: שבועות משנה ראה אותו, קונסים ואין גזלן, הוחזק לא כן על
כמשכון.74) הכלים את כלים.75)שלקח משם ונטל ברשות, שלא לביתו שנכנס בחובו,76)והודה הכלים את שנטל ואמר

עדים. הבית לבעל אין כי לביתו, שנכנס בכלל להכחיש היה ונוטלין.77)שיכול הנשבעין כל המקרים78)כדין בשני א. פרק
שדינו ברשות, שלא שמשכנו מודה הוא שני ובמקרה בגזילה, חלקית מודה הוא ראשון במקרה בגזילה. הנתבע נאשם זו בהלכה
כמי שני במקרה במקצת, מודה ככל התורה שבועת ראשון במקרה חפץ: בנקיטת נשבע הוא בשניהם עדים. אין בשניהם כגזילה.

כאן. משנה מגיד ראה הגאונים. מן כמוסכם חפץ בנקיטת בשבועה דמיו כדי עד חובו שגובה משכון, כדרך79)שבידו שלא
בידי.80)הגנבים. הם לקוחים טוען בעל82)במתנה.81)והנכנס אם בידי, הם לקוחים לטעון היה נאמן בפניו, לקח לּו

שם. ורי"ף מו. שבועות ראה כליו, למכור עשוי אדם83)הבית ואין ובחזקתו, ברשותו זה הרי אדם, של בביתו שיש מה שכל
וילנא. דפוס כח: כח. שבועות רי"ף ראה ראיות, בלי דבר ממנו להוציא הנוטל.84)רשאי בעל-הבית על שבועה חיוב כאן אין

לקדמותו.85) המצב הכלים.86)וחזר בעלות על דין ביניהם שם.87)יתקיים שלא88)רי"ף חבירו בית לתוך נכנס שראהו
כלי. משם ונטל בעל-הבית העד,89)בפני מעיד שעליו זה, שכלי (וודאי), ברי טענת טוען בידו, הכלי את שראה הבית, בעל

(ראה הכלי את שהוציאו בשעה בבית היה שלא פי על אף וודאי, טענת לטעון יכול הוא הוא. גזל הנתבע, של בידו כעת והנמצא
הלכה90)ראב"ד). לקמן משנה מגיד [וראה בידו". זה כלי הוא "שגזול ברי טענת טוען הבית בעל כי העד, דברי את להכחיש

הבית]. בעל של שמא בטענת אף שבועה מחייב אחד שעד רבינו, לדעת שכתב אלא91)יז, חבירו, מבית כלי שנטל מודה הוא



dcia`eצב dlifb zekld - zah c"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מחזירן - עצמֹו על ּומחמיר ותיק היה ואם גזלה. ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּזֹו
הראׁשֹונים. ְִִִַָָלּבעלים

.‡Èּבזמן ּכלסטים? ׁשהּמֹוכס אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּבּמה
מֹוכס אֹו מאליו, העֹומד מֹוכס אֹו ּכֹוכבים, עֹובד ִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָׁשהּמֹוכס
ּׁשּירצה מה לֹוקח אּלא קצּבה, לֹו ואין הּמל מחמת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהעֹומד
ׁשּיּקח ואמר ,הּמל ׁשּפסקֹו מכס אבל ּׁשּירצה; מה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּומּניח
לגּבֹות יּׂשראל מֹוכס והעמיד קצּוב, דבר אֹו רביע אֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָׁשליׁש
ּכלּום מֹוסיף ואינֹו נאמן זה ׁשאדם ונֹודע ,לּמל זה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָחלק

הּמל ּׁשּגזר מה הּמלעל ׁשּדין לפי ּגזלן, ּבחזקת אינֹו -  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
זה, מּמכס הּמבריח עֹובר ׁשהּוא אּלא עֹוד, ולא הּוא. ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּדין
ּכֹוכבים עֹובד הּמל ׁשהיה ּבין ,הּמל מנת גֹוזל ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמּפני

יּׂשראל. הּמל ׁשהיה ְִֵֵֶֶֶַָָָּבין
.·Èאיׁש ּכל על אֹו העיר ּבני על מס ׁשּמּׂשים מל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן

ּדבר וּׂשדה ּׂשדה על אֹו לׁשנה, מּׁשנה קצּוב ּדבר ְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָָואיׁש
ּכל יּלקחּו - זה ּדבר על ׁשּיעבר מי ׁשּכל ׁשּגזר, אֹו ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקצּוב;
הּגרן ּבׁשעת ּבּׂשדה ׁשּיּמצא מי ּכל אֹו ;הּמל לבית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנכסיו
ּבין הּׂשדה ּבעל הּוא ׁשהיה ּבין ׁשעליה, הּמס יּתן הּוא -ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
גזל, אינֹו - אּלּו מּדברים ּכּיֹוצא וכל הּׂשדה; ּבעל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו
הּוא והרי ּגזלן, ּבחזקת אינֹו - לּמל אֹותן ׁשּגבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָויּׂשראל
ּכלּום. לעצמֹו יּקח ולא יׁשּנה ולא יֹוסיף ׁשּלא והּוא, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹּכׁשר.

.‚Èמּבני וׁשּמׁשיו מעבדיו אחד על ׁשּכעס מל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן
להנֹות ּומּתר ּגזל, אינּה - חצרֹו אֹו ּׂשדהּו ולקח ְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֻהּמדינה,
הּבעלים ואין ׁשּלֹו, היא הרי - הּמל מן והּלֹוקחּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּה,
ממֹון ּכל לּקח ּכּלם, הּמלכים דין ׁשּזה מּידֹו; אֹותּה ְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻמֹוציאין
ׁשעּבּודן, הפקיע הּמל והרי עליהם, ּכׁשּכֹועסין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמׁשיהם
מן אֹותּה הּקֹונה וכל ּכהפקר, זֹו ּׂשדה אֹו זֹו חצר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָונעּׂשת
אחד ׁשל ּׂשדה אֹו חצר ׁשּלקח מל אבל ּבּה. זכה - ֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּמל
והּלֹוקח ּגזלן; זה הרי - ׁשחקק ּבּדינין ׁשּלא הּמדינה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמּבני

מּידֹו. הּבעלים מֹוציאין - ְִִִִִֶַָָמּמּנּו
.„Èולא לּכל הּמל אֹותֹו ׁשּיחקק ּדין ּכל ּדבר: ׁשל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּכללֹו

מאיׁש ׁשּיּקח וכל גזל; אינֹו - עצמֹו ּבפני אחד לאדם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיהיה
הרי - זה את חמס אּלא לּכל, הידּועה ּכּדת ׁשּלא ּבלבד ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹזה
ּבּמס הּׂשדֹות ׁשּמֹוכרים וׁשֹוטריו הּמל ּגּבאי ,לפיכ ּגזל. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָזה
איׁש ּכל ׁשעל מס אבל ממּכר; ממּכרן - הּׂשדֹות על ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָהּקצּוב
הּׂשדה מכרּו ואם עצמֹו, האדם מן אּלא גֹובה אינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָואיׁש
היה ּכן אם אּלא ממּכר, אינֹו זה הרי - הראׁש ׁשעל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּמס

.ּכ הּמל ִֶֶַָדין
.ÂË- הּׂשדה ׁשעל הּמס יּתן ׁשּלא ׁשּכל דיניו, ׁשהיּו ִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמל

ּובא הּמס, מּפני הּׂשדה ּבעל ּוברח הּמס, לנֹותן הּׂשדה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּתהיה
אּלא ּגזל, זה אין - ּפרֹותיה ואכל לּמל ׁשעליה מס ונתן ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה
הּמל ׁשּדין הּבעלים; ׁשּיחזרּו עד הּמס ונֹותן ּפרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָאֹוכל

ׁשאמרנּו. ּכמֹו הּוא, ְְִֶַָּדין
.ÊËהאיׁש על הּקצּוב מס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ׁשּגזר, מל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוכן

יּׂשראל ׁשעל הּמס ונתן יּׂשראל ּובא נתן, ׁשּלא ּבזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיׁשּתעּבד
ּדין; הּמל ׁשּדין מּדי, יֹותר ּבֹו עֹובד זה הרי - העני ֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָזה

ּכעבד. ּבֹו עֹובד אינֹו ְֲֵֵֶֶָאבל
.ÊÈ- ּגׁשר מהן ועּׂשה ּבּתים ּבעלי ׁשל אילנֹות ׁשּכרת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמל

חֹומה אֹו ּדר ועּׂשאן ּבּתים הרס אם וכן עליו. לעבר ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻמּתר
ּדין. הּמל ׁשּדין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּה. להנֹות מּתר -ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

.ÁÈּבאֹותן יֹוצא ׁשּמטּבעֹו ּבמל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָּבּמה
וסמכה הארץ, אֹותּה ּבני עליו הסּכימּו ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָָהארצֹות;
מטּבעֹו אין אם אבל עבדים. לֹו והם אדֹוניהם ׁשהּוא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָדעּתן
לסטים חבּורת ּוכמֹו זרֹוע, ּבעל ּכגזלן הּוא הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָיֹוצא
ּגזלנין עבדיו וכל זה מל וכן ּדין, ּדיניהם ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻהמזּינין

ּדבר. ְָָָלכל

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

אם‡. הּנהר: ׁשּׁשטפם ּבהן וכּיֹוצא ועצים ואבנים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקֹורֹות
מּצילן; ׁשל והן מּתרין, אּלּו הרי - מהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻנתיאׁשּו
להחזיר; חּיב - נתיאׁשּו לא אם נתיאׁשּו אם יֹודע אינֹו ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹואם

אחריהם. מרּדפין הּבעלים היּו אם לֹומר צרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואין
ׁשל·. ּומּׁשלּוליתֹו ים ׁשל ּומּזֹוטֹו הּנהר מן הּמּציל ,ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָלפיכ

ּומן הּדב ּומן הארי ּומן הּדלקה ּומן ּכֹוכבים העֹובד ּומן ְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָָֹנהר
- הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּבוּדאי ידע אם הּברּדלס: ּומן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּנמר

יחזיר. - ידע לא ואם ׁשּלֹו, אּלּו ְֲֲִִֵֵֶַַָֹהרי
ׁשּסתם‚. מּפני ׁשּלֹו, אּלּו הרי - יּׂשראל לסטים מּיד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּמּציל

חּיב - נתיאׁשּו ׁשּלא ידע ואם הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּדבר
מֹוכס אֹו ּכֹוכבים עֹובד לסטים מּיד הּמּציל אבל ְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָלהחזיר.
נתיאׁשּו ׁשּלא הּדבר ׁשּסתם להחזיר, חּיב - ּכֹוכבים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹעֹובד
ּומּפני ׁשּלֹו. אּלּו הרי - ׁשּנתיאׁשּו ּבוּדאי ידע ואם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבעלים;
העֹובד ּוסתם הּבעלים נתיאׁשּו יּׂשראל לסטים סתם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָמה
ׁשהעֹובדי יֹודעים, ׁשהּבעלים מּפני נתיאׁשּו? לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּכֹוכבים
עדים ׁשם ׁשאין ּפי על אף הּגזלן מּיד מחזירין ְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּכֹוכבים

הּדעת. ּובאמד רעּועֹות ּבראיֹות אּלא ְְְִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּגזל,
לחין„. ּכׁשהן המלּקטן הּפׁשּתן, ּבתֹו הּצֹומחים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָׁשחלים

ּבעל ׁשל הּפׁשּתן מפסידין ׁשהן מּפני ּגזל, מּׁשּום ּבֹו אין -ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
מה הפסידּו ׁשּכבר ּגזל, מּׁשּום אסּורין - יבׁשּו ואם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהּׂשדה.
לחין. ּכׁשהן אפּלּו אסּורין - הּגבּול על היּו ואם ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָּׁשהפסידּו.

לרׁשּות‰. וקּׁשֹו ּתבנֹו ׁשהּמֹוציא ממֹון, ּבנזקי ּבארנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכבר
לרׁשּות הּגלל הּמֹוציא אבל ּגזל. מּׁשּום ּבהם אין - ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהרּבים
הֹוצאת ּבׁשעת ׁשּלא ּבין זבלים הֹוצאת ּבׁשעת ּבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהרּבים,

ּגזל. מּׁשּום עליהם חּיבין - ְֲִִִֵֵֶַָָָזבלים
.Âאֹו האבל ּבבית אחרים ּבכלים ּכליו לֹו ׁשּנתחּלפּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָמי

הּלה ׁשּיבֹוא עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא זה הרי - הּמׁשּתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבבית
אׁשּתֹו אם האּמן: ּבבית לֹו נתחּלפּו ׁשּלֹו. את ויּטל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹֻויחזיר
טל לֹו: ואמר האּמן לֹו ׁשּנתן אֹו לֹו, נתנּו אּמן ׁשל ְְֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻּובניו
ויחזיר הּלה ׁשּיבֹוא עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכלי
יׁשּתּמׁש זה הרי - זה ּכלי טל האּמן: לֹו אמר ׁשּלֹו. את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻויּטל
ׁשל ּכליו ׁשּמא ׁשּלֹו; את ויּטל ויחזיר הּלה ׁשּיבֹוא עד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו
ּכל וכן לֹו. למכרֹו האּמן את צּוה הּכלי ּבעל אֹו הּוא, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻאּמן

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ê- עליהן והעֹובר ּגזל, מּׁשּום חכמים אסרּו הרּבה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדברים

והמּׂשחקים יֹונים מפריחי ּכגֹון מּדבריהם. ּגזלן זה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהרי
הּיּׁשּוב, ּבתֹו אדם יפריח לא ּכיצד? יֹונים מפריחי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֻּבקביא.
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נטלּתי ולא לביתֹו נכנסּתי לא ואמר: ּכפר אם ,ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹלפיכ
הרי92ּכלּום מכחיׁשֹו, והּוא אחד עד אּלא ׁשם ואין הֹואיל - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע ונפטר.93זה ּכלּום, מּביתֹו לקח ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
.„Èּבאחד ּכסף94מעּׂשה ׁשל לׁשֹון ּבפני95ׁשחטף חברֹו מּיד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

החֹוטף ּובא אחד, חטפּתי96עד חטפּתי,97ואמר: וׁשּלי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חכמים ׁשבּועה98וחּיבּוהּו מחּיב ׁשהּוא מּפני ּבעד99להחזיר, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֻ

ואּלּו העד. ׁשאמר ּכמֹו הֹודה ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזה,
הּסת ׁשבּועת נׁשּבע היה ּכלל, עד ׁשם היה ׁשּׁשּלֹו100לא ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

העד101חטף הכחיׁש ואּלּו חטפּתי,102; לא מעֹולם ואמר: ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
ּבכל דנין זה ּוכדין חטף. ׁשּלא הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹהיה

ּבזה מקֹום103ּכּיֹוצא .104ּבכל ְֵֶַָָָ
.ÂËׁשּלי105חטף אֹומר: והּוא אחד], [ּבעד זהּובים מּמּנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

חטף ּכּמה יֹודע העד ׁשאין ּפי על אף היּו, ועּׂשרים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָחטפּתי
חטף, ׁשּזהּובים ּבוּדאי ידע ׁשהרי העּׂשרים. מׁשּלם זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשנים היּו לׁשּלם106ואּלּו חּיב אחד107היה ּבעד ונמצא , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשבּועה לּׁשבע108מחּיב יכֹול ׁשּבארנּו109ואינֹו ּכמֹו ,110. ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻ

.ÊË:אֹומר והּנגזל הן, וׁשּלי חטפּתי עּׂשרים החֹוטף: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמר
יֹודע העד ואין הֹואיל - חטף מׁשּלם111מאה הרי מנינן, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ

על הּתֹורה ׁשבּועת ונׁשּבע ׁשחטפן, ּבהן ׁשהֹודה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעּׂשרים
ּבמקצת נתחּיב ׁשהרי ׁשּיּׁשבע112הּׁשאר, ּבזה נֹוטה ודעּתי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכלּום113הּסת הֹודה לא ׁשהרי חטפּתי'.114, 'ׁשּלי אמר אּלא , ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
.ÊÈּבפני ּכלים מּׁשם ונטל ּבפניו ׁשּלא חברֹו ׁשל לביתֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנכנס

אֹומר: הּבית ּבעל (הרי) נטל, ּכּמה יֹודע העד ואין אחד, ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָעד
ּבביתי היּו ּכלים אּלא115עּׂשרים נטלּתי לא אֹומר: והּגֹוזל , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

מחּיב ׁשהּוא מּפני העּׂשרה, להחזיר חּיב - ׁשּלי והם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻעּׂשרה
הּׁשאר116ׁשבּועה על נׁשּבע ואינֹו לּׁשבע. יכֹול 117ואינֹו ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

טענת הּגזלן על לטען יכֹול ׁשאינֹו מּפני הּסת, ׁשבּועת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאפּלּו
.118וּדאי ַַ

חמיׁשי ¦¦£¤¤ּפרק

על‡. לסעדֹו ואסּור הּגזלן. מן הּגזּול ּדבר לקנֹות ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָאסּור
- ּבהן וכּיֹוצא אּלּו דברים העֹוּׂשה ׁשּכל ׁשּיקנהּו. ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנּויֹו
תּתן לא עּור 'ולפני על ועֹובר עברה, עֹוברי ידי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַָֹמחּזק

ְִֹמכׁשל'.
והּוא,·. יאּוׁש. לאחר ואפּלּו הּגזּול, ּבדבר להנֹות ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָאסּור

ידע ּכיצד? עצמּה. הּגזלה הּוא זה ׁשּדבר ּבוּדאי ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּידע
ּבּה. לחרׁש אֹו עליה לרּכב אסּור - ּגזּולה זֹו ׁשּבהמה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבוּדאי

ּבּה‚. לּכנס אֹו ּבתֹוכּה לעבר אסּור - ּׂשדה אֹו ּבית ְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹּגזל
ּדר ואם הּגׁשמים. מּפני ּובּגׁשמים החּמה מּפני ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּבחּמה
חברֹו ּבחצר הּדר ּכדין לּבעלים, ּׂשכר להעלֹות חּיב - ְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָּבתֹוכּה
לעבר אסּור - ּגׁשר מהן ועּׂשה ּדקלים ּגזל מּדעּתֹו. ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָָֹעליו.
ואם„. מּלׁשּלם. ּפטּור - יאּוׁש אחר הּגזלה ואכל ׁשעבר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמי

ּגֹובין, - האֹוכל מן לגּבֹות הּבעלים ורצּו יאּוׁש, קדם ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאכל
הּגזלן. מן ּגֹובין רצּו, ואם היא; ּברׁשּותן ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָׁשעדין

יאּוׁש‰. אחר לּבנים הּגזלה את ׁשהאכיל ּבין ומת, ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּגֹוזל
- קרקע הּניח אם אבדה: אֹו מכרּה אּלא האכילם ׁשּלא ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבין
לׁשּלם; חּיבין אינן - הּמּטלטלין מן אבל לׁשּלם, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָחּיבין
מׁשּתעּבדין הּמּטלטלין ואין הּגזלן, על הן חֹוב הּגזלה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשּדמי

חֹוב. ְַַלבעל
.Âהּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר

ּבין אכלּו ּבין לׁשּלם חּיבין לפיכ ּפה. על ּבמלוה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואפּלּו
ּבין הּקרקע מן ּבין נתיאׁשּו, לא ּבין נתיאׁשּו ּבין אכלּו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹלא

ׁשהּניח. הּמּטלטלין ְְִִִִִֶַַַמן
.Êאם הּגּנב: מן ּכלֹוקח הּגזלן מן מּטלטלין הּלֹוקח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָּדין

אינֹו ואם הּׁשּוק; ּתּקנת ּבֹו עּׂשּו לא - הּוא מפרסם ְְְְִֵַַַַָָָָֹֻּגזלן
ׁשּנתן ּדמים הּנגזל ונֹותן הּׁשּוק, ּתּקנת ּבֹו עּׂשּו - ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻמפרסם
ּכבר ואם הּגזלה. ּבדמי הּגזלן ותֹובע וחֹוזר ּגזלתֹו, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָולֹוקח
ואינֹו ּגזלה ׁשל עצמּה לֹוקח קנה - הּבעלים ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָנתיאׁשּו

ֲִַָמחזירּה.
.Áּפי על אף ׁשּלֹו, מעּוט היה ואם הּגזלן. מן להנֹות ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאסּור

ּבוּדאי ׁשּידע עד מּמּנּו, להנֹות מּתר - ּגזּול ממֹונֹו ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשרב
ּבידֹו. ּגזּול זה ְֶֶָָָָׁשּדבר

.Ë,הּגזל מן ממֹונן ּכל וחזקת ּגזלנין ׁשחזקתן אדם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבני
- והּלסטים הּמֹוכסין ּכגֹון ּגזלנין, מלאכת ׁשּמלאכּתן ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמּפני
ואין גזּול. ׁשהּוא זֹו מלאכה ׁשחזקת מהן; להנֹות ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאסּור
ּגזלה. ּבחזקת ׁשהּכל ׁשּלהן, הּתבה מן ּדינרים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמצרפים

.Èחמֹורֹו (נטלּו אחרת, לֹו והחזירּו ּכסּותֹו מֹוכסים ְְְְְֱֲִִֶֶֶַָָנטלּו
ּכמכירה ׁשּזֹו מּפני ׁשּלֹו; אּלּו הרי - אחר) חמֹור לֹו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָוהחזירּו
ּבוּדאי יֹודע ואינֹו מּמּנה, הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו וחזקתּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהיא,
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לו. שייך זה שכלי טוען, כלום.92)שהוא נטלתי לא אבל נכנסתי, אמר התורה,93)או מן ממון מחייבים עדים ששני כשם
ה. הלכה למעלה וראה מ. שבועות התורה, מן שבועה מחייב אחד עד מז.94)כך שבועות לג: בתרא בצורת95)בבא מוארך

הדין.96)לשון. בית העד.97)בפני דברי את שם.98)ומאשר אבא, העד.99)רבי דברי את הכול,100)להכחיש בכופר
ד. הלכה למעלה ראה חטפתי. לא לטעון: יכול שהרי במיגו עדים.101)ונאמן פי על גזלן הוחזק שלא הכחיש102)מכיוון

העד. דברי כחוטף.103)את דינו הבית בעל בפני שלא חבירו לבית שהנכנס הקודמת, בהלכה ובחוצה104)כגון ישראל בארץ
עצמו.105)לארץ. שחטף.106)סברת חטף.107)עדים כמה יודע אינו שהעד פי על ואף חטף.108)עשרים. שלא
שחטף.109) העד לדברי הודה יג.110)כי הלכה השאר.111)למעלה על מלהישבע פטור החוטף היה עשרים, שהיו ידע לו
יא.112) הלכה למעלה ראה התורה, מן שבועה חייב במקצת בכול.113)ומודה כופר העד.114)כדין בגלל בא לשלם והחיוב
ל115) שהנכנס וודאי, טענת טוען אינו טענתאבל שם שטוען יג, להלכה ובניגוד הקודמת, שבהלכה וודאי לטענת (בניגוד קחם

בידו"). זה כלי הוא "שגזול שמא.116)וודאי טענת טוען הבית בעל אם אפילו העד, דברי את כמו117)להכחיש שלא
שבועה. שחייב הקודמת טענת118)בהלכה כן אם אלא התובע, טענת מחמת נשבע הנתבע ואין בפניו, שלא לביתו נכנס כי

היא. וודאי
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מחזירן - עצמֹו על ּומחמיר ותיק היה ואם גזלה. ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּזֹו
הראׁשֹונים. ְִִִַָָלּבעלים

.‡Èּבזמן ּכלסטים? ׁשהּמֹוכס אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּבּמה
מֹוכס אֹו מאליו, העֹומד מֹוכס אֹו ּכֹוכבים, עֹובד ִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָׁשהּמֹוכס
ּׁשּירצה מה לֹוקח אּלא קצּבה, לֹו ואין הּמל מחמת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהעֹומד
ׁשּיּקח ואמר ,הּמל ׁשּפסקֹו מכס אבל ּׁשּירצה; מה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּומּניח
לגּבֹות יּׂשראל מֹוכס והעמיד קצּוב, דבר אֹו רביע אֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָׁשליׁש
ּכלּום מֹוסיף ואינֹו נאמן זה ׁשאדם ונֹודע ,לּמל זה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָחלק

הּמל ּׁשּגזר מה הּמלעל ׁשּדין לפי ּגזלן, ּבחזקת אינֹו -  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
זה, מּמכס הּמבריח עֹובר ׁשהּוא אּלא עֹוד, ולא הּוא. ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּדין
ּכֹוכבים עֹובד הּמל ׁשהיה ּבין ,הּמל מנת גֹוזל ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמּפני

יּׂשראל. הּמל ׁשהיה ְִֵֵֶֶֶַָָָּבין
.·Èאיׁש ּכל על אֹו העיר ּבני על מס ׁשּמּׂשים מל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן

ּדבר וּׂשדה ּׂשדה על אֹו לׁשנה, מּׁשנה קצּוב ּדבר ְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָָואיׁש
ּכל יּלקחּו - זה ּדבר על ׁשּיעבר מי ׁשּכל ׁשּגזר, אֹו ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקצּוב;
הּגרן ּבׁשעת ּבּׂשדה ׁשּיּמצא מי ּכל אֹו ;הּמל לבית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנכסיו
ּבין הּׂשדה ּבעל הּוא ׁשהיה ּבין ׁשעליה, הּמס יּתן הּוא -ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
גזל, אינֹו - אּלּו מּדברים ּכּיֹוצא וכל הּׂשדה; ּבעל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו
הּוא והרי ּגזלן, ּבחזקת אינֹו - לּמל אֹותן ׁשּגבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָויּׂשראל
ּכלּום. לעצמֹו יּקח ולא יׁשּנה ולא יֹוסיף ׁשּלא והּוא, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹּכׁשר.

.‚Èמּבני וׁשּמׁשיו מעבדיו אחד על ׁשּכעס מל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן
להנֹות ּומּתר ּגזל, אינּה - חצרֹו אֹו ּׂשדהּו ולקח ְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֻהּמדינה,
הּבעלים ואין ׁשּלֹו, היא הרי - הּמל מן והּלֹוקחּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּה,
ממֹון ּכל לּקח ּכּלם, הּמלכים דין ׁשּזה מּידֹו; אֹותּה ְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻמֹוציאין
ׁשעּבּודן, הפקיע הּמל והרי עליהם, ּכׁשּכֹועסין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמׁשיהם
מן אֹותּה הּקֹונה וכל ּכהפקר, זֹו ּׂשדה אֹו זֹו חצר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָונעּׂשת
אחד ׁשל ּׂשדה אֹו חצר ׁשּלקח מל אבל ּבּה. זכה - ֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּמל
והּלֹוקח ּגזלן; זה הרי - ׁשחקק ּבּדינין ׁשּלא הּמדינה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמּבני

מּידֹו. הּבעלים מֹוציאין - ְִִִִִֶַָָמּמּנּו
.„Èולא לּכל הּמל אֹותֹו ׁשּיחקק ּדין ּכל ּדבר: ׁשל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּכללֹו

מאיׁש ׁשּיּקח וכל גזל; אינֹו - עצמֹו ּבפני אחד לאדם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיהיה
הרי - זה את חמס אּלא לּכל, הידּועה ּכּדת ׁשּלא ּבלבד ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹזה
ּבּמס הּׂשדֹות ׁשּמֹוכרים וׁשֹוטריו הּמל ּגּבאי ,לפיכ ּגזל. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָזה
איׁש ּכל ׁשעל מס אבל ממּכר; ממּכרן - הּׂשדֹות על ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָהּקצּוב
הּׂשדה מכרּו ואם עצמֹו, האדם מן אּלא גֹובה אינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָואיׁש
היה ּכן אם אּלא ממּכר, אינֹו זה הרי - הראׁש ׁשעל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּמס

.ּכ הּמל ִֶֶַָדין
.ÂË- הּׂשדה ׁשעל הּמס יּתן ׁשּלא ׁשּכל דיניו, ׁשהיּו ִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמל

ּובא הּמס, מּפני הּׂשדה ּבעל ּוברח הּמס, לנֹותן הּׂשדה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּתהיה
אּלא ּגזל, זה אין - ּפרֹותיה ואכל לּמל ׁשעליה מס ונתן ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה
הּמל ׁשּדין הּבעלים; ׁשּיחזרּו עד הּמס ונֹותן ּפרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָאֹוכל

ׁשאמרנּו. ּכמֹו הּוא, ְְִֶַָּדין
.ÊËהאיׁש על הּקצּוב מס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ׁשּגזר, מל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוכן

יּׂשראל ׁשעל הּמס ונתן יּׂשראל ּובא נתן, ׁשּלא ּבזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיׁשּתעּבד
ּדין; הּמל ׁשּדין מּדי, יֹותר ּבֹו עֹובד זה הרי - העני ֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָזה

ּכעבד. ּבֹו עֹובד אינֹו ְֲֵֵֶֶָאבל
.ÊÈ- ּגׁשר מהן ועּׂשה ּבּתים ּבעלי ׁשל אילנֹות ׁשּכרת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמל

חֹומה אֹו ּדר ועּׂשאן ּבּתים הרס אם וכן עליו. לעבר ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻמּתר
ּדין. הּמל ׁשּדין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּה. להנֹות מּתר -ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

.ÁÈּבאֹותן יֹוצא ׁשּמטּבעֹו ּבמל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָּבּמה
וסמכה הארץ, אֹותּה ּבני עליו הסּכימּו ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָָהארצֹות;
מטּבעֹו אין אם אבל עבדים. לֹו והם אדֹוניהם ׁשהּוא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָדעּתן
לסטים חבּורת ּוכמֹו זרֹוע, ּבעל ּכגזלן הּוא הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָיֹוצא
ּגזלנין עבדיו וכל זה מל וכן ּדין, ּדיניהם ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻהמזּינין

ּדבר. ְָָָלכל

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

אם‡. הּנהר: ׁשּׁשטפם ּבהן וכּיֹוצא ועצים ואבנים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקֹורֹות
מּצילן; ׁשל והן מּתרין, אּלּו הרי - מהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻנתיאׁשּו
להחזיר; חּיב - נתיאׁשּו לא אם נתיאׁשּו אם יֹודע אינֹו ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹואם

אחריהם. מרּדפין הּבעלים היּו אם לֹומר צרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואין
ׁשל·. ּומּׁשלּוליתֹו ים ׁשל ּומּזֹוטֹו הּנהר מן הּמּציל ,ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָלפיכ

ּומן הּדב ּומן הארי ּומן הּדלקה ּומן ּכֹוכבים העֹובד ּומן ְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָָֹנהר
- הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּבוּדאי ידע אם הּברּדלס: ּומן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּנמר

יחזיר. - ידע לא ואם ׁשּלֹו, אּלּו ְֲֲִִֵֵֶַַָֹהרי
ׁשּסתם‚. מּפני ׁשּלֹו, אּלּו הרי - יּׂשראל לסטים מּיד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּמּציל

חּיב - נתיאׁשּו ׁשּלא ידע ואם הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּדבר
מֹוכס אֹו ּכֹוכבים עֹובד לסטים מּיד הּמּציל אבל ְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָלהחזיר.
נתיאׁשּו ׁשּלא הּדבר ׁשּסתם להחזיר, חּיב - ּכֹוכבים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹעֹובד
ּומּפני ׁשּלֹו. אּלּו הרי - ׁשּנתיאׁשּו ּבוּדאי ידע ואם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבעלים;
העֹובד ּוסתם הּבעלים נתיאׁשּו יּׂשראל לסטים סתם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָמה
ׁשהעֹובדי יֹודעים, ׁשהּבעלים מּפני נתיאׁשּו? לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּכֹוכבים
עדים ׁשם ׁשאין ּפי על אף הּגזלן מּיד מחזירין ְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּכֹוכבים

הּדעת. ּובאמד רעּועֹות ּבראיֹות אּלא ְְְִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּגזל,
לחין„. ּכׁשהן המלּקטן הּפׁשּתן, ּבתֹו הּצֹומחים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָׁשחלים

ּבעל ׁשל הּפׁשּתן מפסידין ׁשהן מּפני ּגזל, מּׁשּום ּבֹו אין -ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
מה הפסידּו ׁשּכבר ּגזל, מּׁשּום אסּורין - יבׁשּו ואם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהּׂשדה.
לחין. ּכׁשהן אפּלּו אסּורין - הּגבּול על היּו ואם ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָּׁשהפסידּו.

לרׁשּות‰. וקּׁשֹו ּתבנֹו ׁשהּמֹוציא ממֹון, ּבנזקי ּבארנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכבר
לרׁשּות הּגלל הּמֹוציא אבל ּגזל. מּׁשּום ּבהם אין - ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהרּבים
הֹוצאת ּבׁשעת ׁשּלא ּבין זבלים הֹוצאת ּבׁשעת ּבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהרּבים,

ּגזל. מּׁשּום עליהם חּיבין - ְֲִִִֵֵֶַָָָזבלים
.Âאֹו האבל ּבבית אחרים ּבכלים ּכליו לֹו ׁשּנתחּלפּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָמי

הּלה ׁשּיבֹוא עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא זה הרי - הּמׁשּתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבבית
אׁשּתֹו אם האּמן: ּבבית לֹו נתחּלפּו ׁשּלֹו. את ויּטל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹֻויחזיר
טל לֹו: ואמר האּמן לֹו ׁשּנתן אֹו לֹו, נתנּו אּמן ׁשל ְְֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻּובניו
ויחזיר הּלה ׁשּיבֹוא עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכלי
יׁשּתּמׁש זה הרי - זה ּכלי טל האּמן: לֹו אמר ׁשּלֹו. את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻויּטל
ׁשל ּכליו ׁשּמא ׁשּלֹו; את ויּטל ויחזיר הּלה ׁשּיבֹוא עד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו
ּכל וכן לֹו. למכרֹו האּמן את צּוה הּכלי ּבעל אֹו הּוא, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻאּמן

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ê- עליהן והעֹובר ּגזל, מּׁשּום חכמים אסרּו הרּבה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדברים

והמּׂשחקים יֹונים מפריחי ּכגֹון מּדבריהם. ּגזלן זה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהרי
הּיּׁשּוב, ּבתֹו אדם יפריח לא ּכיצד? יֹונים מפריחי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֻּבקביא.
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קּימת והּגזלה ומת, אביו הּיֹורׁש23ּגזל וכפר ונׁשּבע,24, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
וחמׁש. קרן מׁשּלם - הֹודה ּכ ְְֵֶֶֶַַַָָָֹואחר

והֹודה‰. האב ונׁשּבע האב הרי25ּגזל - מת ּכ ואחר ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָ
וחמׁש. קרן מׁשּלם ְֵֵֶֶֶַַָֹהּיֹורׁש

.Âומת ונׁשּבע הּיֹורׁש26ּגזל והֹודה ּבלבד.27, הּקרן מׁשּלם - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ּכ ּובין ּכ האׁשם28ּובין מן ּפטּור .29הּיֹורׁש ִֵֵֵַָָָָָָ

.Êּכֹוכבים לעֹובד חּיב30הּנׁשּבע ואינֹו הּקרן את מׁשּלם - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבעמיתֹו וכחׁש ׁשּנאמר: מּׁשוה31ּבחמׁש; ּפחֹות הּגֹוזל וכן . ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

מּׁשוה ּפחֹות ׁשאין ּבחמׁש; חּיב אינֹו - ונׁשּבע וכפר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפרּוטה
ממֹון ּבּקרן32ּפרּוטה מארּבעה אחד החמׁש? הּוא ּכּמה .33. ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

היתה ואם חמּׁשה. מׁשּלם - ונׁשּבע ארּבעה ׁשוה ּגזל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאם
אֹותּה מחזיר - קּימת ׁשּלּה.34הּגזלה רביע ּדמי ונֹותן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.Áׁשּיֹודה עד חמׁש מׁשּלם ממֹון ּכפירת על הּנׁשּבע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאין
עדים35מעצמֹו ּבאּו אם אבל ,36- ּבכפירתֹו עֹומד והּוא ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָ

החמׁש; את מׁשּלם ואינֹו עדים, ּפי על ּבלבד הּקרן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹמׁשּלם
אּלא מביאם ואינֹו ּבאים, הם לכּפרה הּקרּבן עם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהחמׁש

עצמֹו ּפי .37על ְִַַ
.Ëּבֹו ׁשּכפר ּפי על אף חברֹו, את ולא38הּגֹוזל הֹואיל , ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹ

הּבעלים39נׁשּבע אחר לרּדף חּיב אינֹו - והֹודה חזר אם ,40 ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֹ
עד הּגזלן ּביד יהא אּלא ׁשּבידֹו, ממֹון להם ׁשּיחזיר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעד
ׁשוה על נׁשּבע אם אבל ׁשּלהן. ויּטלּו הּבעלים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיבֹואּו

ׁשּיחזיר41ּפרּוטה עד הּבעלים אחר לרּדף חּיב - ומעלה ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּים ּבאּיי הם אפּלּו מאחר42להם, נתיאׁשּו ׁשּכבר מּפני ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

לתבעֹו. עֹוד ּבאין ואינן ְְְְִִֵֶַָָָׁשּנׁשּבע,

.Èחּיב - ּפרּוטה מּׁשוה חּוץ ּכּלּה הּגזלה החזיר ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻאפּלּו
הּנגזל אחר נגזל43להֹוליכּה ׁשל לבנֹו לא יּתן ולא ולא44. ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹ

ּבעדים45לׁשלּוחֹו הּׁשליח הּנגזל עּׂשה ּכן אם אּלא ואם46, . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
זה הרי - ׁשּבעירֹו ּדין לבית החמׁש ואת הּגזלה את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהביא

לֹו ּומתּכּפר אׁשם ּבּה47מביא מטּפלין ּדין ּובית עד48, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ
הּנֹותן וכל ּדין. ּבית לׁשליח הּוא נֹותן וכן לבעלּה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשּתּגיע

יצא. - ּדין לבית ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִֵֵֵַַָָָהּגזלה
.‡Èהּקרן את לֹו ׁשּמחל49נתן אֹו החמׁש, את לֹו נתן ולא ְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

הּקרן את על50לֹו לֹו ׁשּמחל אֹו החמׁש, על לֹו מחל ולא ְֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
צרי אינֹו - ּבּקרן ּפרּוטה ׁשוה מּפחֹות חּוץ זה ועל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָזה

אחריו על51להֹולי ואף הּׁשאר. את ויּטל הּנגזל יבֹוא אּלא , ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּתתיּקר ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין - קּימת עצמּה ׁשהּגזלה 52ּפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

החמׁש את לֹו נתן אם אבל ּפרּוטה. ׁשוה הּנׁשאר ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹונמצא
מחל ולא החמׁש על לֹו ׁשּמחל אֹו הּקרן, את לֹו נתן ְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹולא
ּפרּוטה מּׁשוה חּוץ זה ועל זה על לֹו ׁשּמחל אֹו הּקרן, על ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלֹו
ּכמֹו ׁשּבעירֹו, ּדין לבית לתת אֹו אחריו להֹוליכֹו חּיב - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּקרן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.·Èלּבעלים הּקרן את ּבחמׁש53הּמחזיר ׁשנּיה ּפעם וכפר ,54 ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ּדבר לכל ּכקרן החמׁש נעּׂשה - עליו עליו55ונׁשּבע ּומׁשּלם ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
וחמׁשתיו ׁשּנאמר: אחר; ׁשהּוא56חמׁש מלּמד, - עליו יסף ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבֹו ׁשּיכּפר החמׁש ׁשּיתמעט עד חמׁש, על חמׁש ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹמֹוסיף
ּפרּוטה מּׁשוה עליו .57ונׁשּבע ְְְִִֶָָָָָ

.‚Èוהֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען ּפּקדֹון, אצלֹו ׁשהיה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמי
ׁשהּוא והֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר אצלֹו, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
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אינו הוא כי בחומש, לחייבו אין כן פי על אף ה, הלכה ה בפרק למעלה שנתבאר כמו לשלם חייב והבן הגזילה לדמי משועבדת
אביו. אלא גזל לא הוא שהרי עצמו מחמת הגזילה.23)חייב את להחזיר החובה היורש על שהוא24)ומוטלת בממון כפר

עצמו. מחמת בו בחייו.25)חייב ובחומש בקרן בחומש.26)ונתחייב נתחייב לא הודה, שלא שלא27)ומכיוון ומכיוון
קיימת. כשהגזילה אפילו בחומש נתחייב לא לשקר, משלם28)נשבע שהיורש ולבין ה), (הלכה וחומש קרן משלם שהיורש בין

ו). (הלכה בלבד האשם).29)קרן מן ופטורין המתחיל דיבור ד: קמא בבא רש"י (ראה למתים" כפרה "אין חייב30)כי היה
שקר. על ונשבע בו וכפר לגוי "עם31)ממון כלומר, איתו", - "עם כלומר, איתו". - "עם מלים: כשתי נדרשת "עמיתו" המלה

ל.). ושבועות נט. מציעא בבא (וראה במצוות חייב שאינו גוי להוציא ובמצוות", בתורה "הגוזל32)שאיתך קג. קמא בבא משנה
ו). הלכה א, פרק למעלה (ראה קה. שם וגמרא פרוטה" שווה חבירו רבעים33)את ארבעה על כלומר מלבר", "חומש נקרא זה

כתוב בו שגם שני, למעשר בקשר הגמרא מסקנת זוהי ביחד. הרבעים מחמשת חומש שהוא הקרן, רבע מוסיף הוא הקרן של
ראה כד. ה, (שם עליו" יוסף "חמישיתו כתוב בו שגם גזל, חומש על רבינו לומד מכאן לא). כז, (ויקרא עליו" יוסף "חמישיתו

נד.). מציעא הלכה34)בבא ב, פרק למעלה (ראה לשקר ונשבע הגזלן שכפר לאחר הבעלים שנתייאשו פי על אף דמיה, ולא
את35)א-ב). והתוודו ז): ה, (במדבר בכתוב מקורו זה דין ואשם". וחומש קרן משלם מעצמו "הודה קח: קמא בבא משנה

מהכתוב: זה דין שלמדו מדבריו משמע שלכאורה הנזכרת. למשנה לרבינו המשניות פירוש (ראה עליו יוסף וחמישיתו ... חטאתם
בתורה). הנ"ל לכתוב רש"י פירוש וראה כיצד, ביאר ולא ואשם יחטא כי בתשובה.37)שגזל.36)והיה וחזר שהודה כלומר,

ממונו.38) את ממנו שתבע הגזילה.39)לאחר את ממנו לתבוע וישוב הנגזל, נתייאש אליו.40)לא יבואו הבעלים כי
ו.41) הלכה א פרק למעלה ראה גזילה, השבת חובת בה אין פרוטה משווה פחות ובלשון42)שם. רחוקה, בארץ לים, מעבר

למדי". ואפילו אחריו "יוליכנו קג.).43)המשנה: קמא בבא (משנה חצייה לו והחזיר פרוטה שווה חבירו את הגוזל כדין דינו כי
שם.44) משנה יתננו", לו הוא "לאשר כד): (שם, ככתוב עצמו, לנגזל הדרך,45)אלא מאחריות בזה שייפטר דעת על הנגזל של

עליו. הדרך ואחריות עצמו הנגזל ליד הגזילה את להמציא חייב שילך46)שהגזלן לשליח, הנגזל אותו מינה עדים בנוכחות
נסתלק וגם הגזילה השבת מצוות וקיים לשליח, הגזילה את למסור לגזלן לו מותר זה במקרה הגזלן. מן הגזילה את לו ויביא

קד. קמא בבא חסדא רב דעת זוהי הנגזל.47)מאחריותו. ליד הגזילה הגיע לא שעדיין פי על שתיקנו48)אף תקנה זוהי
שם. הדרך, הוצאות להם ולחסוך בתשובה החוזרים על להקל כדי מעצמו,49)החכמים והודה שקר על ונשבע שכפר לאחר

קג. קמא בבא כפירעון.50)משנה הריהי ומחילה לו, שהודה לאחר הקרן את לגזלן לו מחל חייב51)הנגזל הגזלן הכלל: זה
ומעלה. פרוטה משווה הקרן בידו נשארה אם הנגזל, אחרי קה.52)ללכת קמא בבא פפא, רב בשם אומרים היש כדעת

שם.53) משנה וחומש, בקרן שנתחייב שילם.54)לאחר שכבר וטען בחומש, כפר וכעת בקרן כפר הראשונה גם55)בפעם
הקודמת. ההלכה השווה אחריו, שיוליך לדין רבים.56)בנוגע בחומש57)לשון יתחייב לא ויודה, לשקר ויישבע בו יכפור אם

dcia`e dlifb zekld - zah d"k ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זכר ׁשּמׁשּלח מּפני ּכּדין, ׁשּלא אחרים ממֹון לֹוקח ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהרי
יֹונים ולא זכר. ותביא נקבה אֹו אחר מּׁשֹוב נקבה ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹויביא
ּובהמה חּיה אֹו עֹופֹות ּבׁשאר ּכזה העֹוּׂשה ּכל אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבלבד,

מּדבריהם. ּגזלן זה הרי -ְְֲִִֵֵֶֶַָ
.Áׁשהן מּפני הּיּׁשּוב, ּבתֹו יֹונים לצּוד חכמים אסרּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָוכן

הרחיק ּכן אם אּלא ליֹונים, נׁשּבין ּפֹורּׂשין ואין אחרים. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶָׁשל
ו מילין. ארּבעה הּיּׁשּוב אפּלּומן - ּכרמים יּׁשּוב היה אם ְְְֲִִִִִִִִַַָָָָָ

לא וכן הם. ּכרמים ּבעלי ׁשל ׁשהּיֹונים יפרּׂש, לא מיל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹמאה
עֹובד ׁשל אֹו ׁשּלֹו ׁשהן ּפי על אף הּׁשֹובכין, ּבתֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיפרּׂש
מאה הּיּׁשּוב מן ׁשהרחיק ּפי על ואף הפקר, ׁשל אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכֹוכבים

הּׁשֹובכין. ליּׁשּוב ּבאֹות ׁשהּיֹונים מּפני ְְִִִִִֵֶַַָָמיל,
.Ëיעּׂשה ולא אּמה. חמּׁשים העיר מן הּׁשֹוב את ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹמרחיקין

אּמה חמּׁשים לֹו יׁש ּכן אם אּלא ּׂשדהּו ּבתֹו ׁשֹוב ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָאדם
ויאכלּו ּבּׂשדֹות ויפסידּו הּגֹוזלֹות יּמׁשכּו ׁשּלא ּכדי רּוח, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹלכל
ּתחּלת ּובין ּבינֹו היה אפּלּו מאחר, לקחֹו ואם אחרים. ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמּׁשל
ואין ּבחזקתֹו, הּוא הרי - ּבלבד רבע ּבית חברֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָֹּׂשדה

להרחיק. אֹותֹו ְְְְִִַַמחּיבין
.Èאֹו ּבעצים ׁשּמּׂשחקים אּלּו ּכיצד? ּבקביא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָֻהמּׂשחקין

ּביניהם, ּתנאי ועֹוּׂשים ּבהן, וכּיֹוצא ּבעצמֹות אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבצרֹורֹות
- וכ ּכ מּמּנּו יּקח ּׂשחֹוק ּבאֹותֹו חברֹו את הּנֹוצח ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּכל
לקח, הּבעלים ׁשּברצֹון ּפי על אף מּדבריהם. ּגזל זה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי
זה הרי - והּתּול ּׂשחֹוק ּדר ּבחּנם חברֹו ממֹון ולקח ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהֹואיל
ועֹוּׂשים ּבעֹופֹות, אֹו ּבחּיה אֹו ּבבהמה המּׂשחקים וכן ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָּגֹוזל.
ּכ מחברֹו יּקח יֹותר ּתרּוץ אֹו ּבהמּתֹו ׁשּתנּצח ׁשּכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּתנאי,
מּדבריהם וגזל אסּור, הּכל אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא וכל .ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹוכ

הּוא.
.‡Èאּסּור ּבֹו אין - ּכֹוכבים העֹובד עם ּבקביא ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻוהמּׂשחק

ראּוי ׁשאין ּבטלים; ּבדברים עֹוסק אּסּור ּבֹו יׁש אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָּגזל,
ׁשל ּוביּׁשּובֹו חכמה ּבדברי אּלא ימיו ּכל ׁשּיעסק ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹלאדם

ָעֹולם.
.·Èלתֹו החּיה מיני ׁשּנפלּו ודגים ועֹופֹות חּיה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָמצֹודֹות

מּפני מּדבריהם, ּגזל זה הרי - ּונטלן אחר ּובא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצֹודה,
ּבהן. הּזֹוכה ליד הּגיעּו לא ְֲִִִֶֶֶַַַָֹׁשעדין

.‚È.אדם ּכל ׁשל הן הרי - הּנֹובעין ּומעינֹות הּמֹוׁש ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָנהר
אחר עני ּובא ׁשכחה, ׁשל זיתים הּזית ּבראׁש המנּקף ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹעני
העני היה ואם מּדבריהם. ּגזל זה הרי - הארץ מעל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּונטלן

ּגמּור; ּגזל זה הרי - לארץ ּומׁשלי הּזית ּבראׁש ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמקּבץ
ּבהן. הּזֹוכה ליד הּגיעּו ְֲִִֵֶֶֶַַָׁשהרי

.„È,ואּוזים ּתרנגֹולים ּכמֹו אדם ׁשל ּברׁשּותֹו אינן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּדבֹורים
ּדבֹורים, נחיל והּגֹוזל מּדבריהם. קנין ּבהן יׁש כן ּפי על ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואף
מּדבריהם. ּגזל זה הרי - לרׁשּותֹו ּבא אם מּבעליו ׁשּמנעֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאֹו
ּברׁשּות וׁשכן מרׁשּותֹו ּדבֹורים ׁשל נחיל ׁשּיצא מי ,ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָלפיכ
ׁשּיּטל עד חברֹו ּׂשדה ּבתֹו להּל הּנחיל לבעל יׁש - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹחברֹו
את יקץ לא אבל ּׁשהּזיק. מה מׁשּלם - הּזיק ואם נחילֹו. ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹאת

ּדמים. לּתן מנת על ְִִֵַָָֹּׂשֹוכה
.ÂË,והּוא זה. נחיל יצא מּכאן לֹומר: קטן אֹו אּׁשה ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָנאמנת

הּנחיל אחר מרּדפין הּבעלים ויהיּו ּתּמן, לפי מּׂשיחין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָֻׁשּיהיּו
ּבני קטן אֹו אּׁשה ׁשאין ּפי על ואף חֹונה. היכן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוׁשֹואלים
ּבֹו. אֹותם האמינּו מּדבריהם, ּדבֹורים וקנין הֹואיל ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָעדּות,

.ÊËמּידֹו יֹוצא אינֹו - ּדבריהם ׁשל גזל ּבידֹו ׁשּיׁש מי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָּכל
ּכמֹו חמׁש מֹוסיף אינֹו - ונׁשּבע ּבֹו ּכפר אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹּבדּינין.

הּגמּור. הּגזל על ִֵֶַַַָָׁשּמֹוסיף

ה'תשע"א טבת כ"ה קודש שבת

ׁש ביעיּפרק ¤¤§¦¦

מי‡. הּיּׂשראל1ּכל לחברֹו ממֹון ונׁשּבע2ׁשּנתחּיב ּבֹו וכפר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשקר ותֹוספת3על ּבֹו ׁשּכפר הּקרן לֹו להחזיר חּיב זה הרי - ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבקרּבן וחּיב ּגזלֹות4חמׁש. אׁשם הּנקרא והּוא .5. ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹ
הּגֹוזל·. הּגֹונב8העֹוׁשק7אֹו6אחד אֹו9אֹו ׁשהלוהּו אֹו , ְִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּביניהן ׁשהיתה אֹו ּבּה, וכחׁש אבדה מצא אֹו אצלֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהפקיד
ולא10ׁשּתפּות מלאכה לֹו ׁשעּׂשה אֹו ממֹון, אצלֹו לֹו ונׁשאר ְְְְְִֶֶַָָָָָָֹֻ

ּׂשכרֹו לֹו חּיב11נתן הֹודה ׁשאּלּו ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו . ְְִֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר:13ּבּדין12לׁשּלם וחמׁש; קרן מׁשּלם - ונׁשּבע וכפר , ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו .14וכחׁש ְְֲִִִֵַָ
אמּורים‚. ּדברים מחמת15ּבּמה לׁשּלם חּיב ּכׁשהיה ? ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

אינֹו16עצמֹו - אביו מחמת לׁשּלם חּיב היה אם אבל ; ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ
חמׁש ׁשהיה17מׁשּלם אֹו גנב אֹו אביו ׁשּגזל ּכגֹון ּכיצד? . ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

יֹודע והּבן לאחרים, ּכ18חּיב ואחר ונׁשּבע, הּבן וכפר , ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָ
ּבלבד הּקרן מׁשּלם - ּגזל19הֹודה אׁשר ׁשּנאמר: על20; - ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

אביו. ּגזל על חמׁש מֹוסיף ואינֹו חמׁש, מֹוסיף הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹּגזלֹו
אמּורים„. ּדברים קּימת21ּבּמה הּגזלה ּבׁשאין אם22? אבל ; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
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קג:1) קמא בבא ז.2)משנה הלכה להלן ועיין בעמיתו", "וכיחש כא) ה, (ויקרא בתורה כתוב כב.3)כי שם, לכפר4)ויקרא
השקר. שבועת כג).5)על (שם, ואשם" יחטא כי "והיה שום על "אשם" ונקרא כה). (שם לה'" יביא אשמו "ואת ככתוב

כא.6) ה, ויקרא ובין.7)בחוזקה, בין פירושו: או, ... (שם).8)אחד הבעלים ברצון לידו שהגיע חבירו ממון בידו המעכב
ד. הלכה א, פרק למעלה ג.9)ראה הלכה א פרק גניבה, הלכות ראה רואים, הבעלים ואין בסתר, אדם ממון ככתוב10)הלוקח

עזרא. ואבן אונקלוס שם ראה שותפות, שפירושה יד" בתשומת "או כא) למעלה11)(שם, ראה הוא, "עושק" בכלל זה מקרה
ד. הלכה א, מלשלם12)פרק פטור הודה שאילו כפל, כגון קנס, לו:למעט שבועות פטור", בקנס "מודה לכלל ולא13)בהתאם

לז. מציעא בבא וגמרא משנה השווה בלבד, שמים ידי בדין.14)לצאת לשלם חייב בו שהמודה ממון של שחייב15)דוגמא
חומש. לווה.16)לשלם או גזל, עצמו שהוא קד:17)כגון קמא בבא לשקר, נשבע שהבן פי על מובן18)אף יודע אינו אם

קה. שם ראה שקר, שבועת זו אין כי מחומש, פטור שהוא הגזילה19)מאליו שאין פי על אף לשלם, חייב הוא הקרן את אבל
ה-ו). הלכה ה פרק למעלה (ראה לבניו שהשאיר הנכסים מן אותם וגובים אביהם, על הם חוב הגזילה דמי כי מלים20)קיימת,

שהוא גזילה על ורק אך בא חומש, שתשלום באו, להדגשה כך ומשום הגזילה", את "והשיב לכתוב היה מספיק כי מיותרות, אלה
קד: קמא בבא גזל, והודה.21)עצמו ונשבע כפר אפילו חומש, משלם אינו והיא22)שהבן קרקע הניח כשהגזלן ואפילו



צה dcia`e dlifb zekld - zah d"k ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קּימת והּגזלה ומת, אביו הּיֹורׁש23ּגזל וכפר ונׁשּבע,24, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
וחמׁש. קרן מׁשּלם - הֹודה ּכ ְְֵֶֶֶַַַָָָֹואחר

והֹודה‰. האב ונׁשּבע האב הרי25ּגזל - מת ּכ ואחר ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָ
וחמׁש. קרן מׁשּלם ְֵֵֶֶֶַַָֹהּיֹורׁש

.Âומת ונׁשּבע הּיֹורׁש26ּגזל והֹודה ּבלבד.27, הּקרן מׁשּלם - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ּכ ּובין ּכ האׁשם28ּובין מן ּפטּור .29הּיֹורׁש ִֵֵֵַָָָָָָ

.Êּכֹוכבים לעֹובד חּיב30הּנׁשּבע ואינֹו הּקרן את מׁשּלם - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבעמיתֹו וכחׁש ׁשּנאמר: מּׁשוה31ּבחמׁש; ּפחֹות הּגֹוזל וכן . ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

מּׁשוה ּפחֹות ׁשאין ּבחמׁש; חּיב אינֹו - ונׁשּבע וכפר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפרּוטה
ממֹון ּבּקרן32ּפרּוטה מארּבעה אחד החמׁש? הּוא ּכּמה .33. ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

היתה ואם חמּׁשה. מׁשּלם - ונׁשּבע ארּבעה ׁשוה ּגזל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאם
אֹותּה מחזיר - קּימת ׁשּלּה.34הּגזלה רביע ּדמי ונֹותן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.Áׁשּיֹודה עד חמׁש מׁשּלם ממֹון ּכפירת על הּנׁשּבע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאין
עדים35מעצמֹו ּבאּו אם אבל ,36- ּבכפירתֹו עֹומד והּוא ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָ

החמׁש; את מׁשּלם ואינֹו עדים, ּפי על ּבלבד הּקרן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹמׁשּלם
אּלא מביאם ואינֹו ּבאים, הם לכּפרה הּקרּבן עם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהחמׁש

עצמֹו ּפי .37על ְִַַ
.Ëּבֹו ׁשּכפר ּפי על אף חברֹו, את ולא38הּגֹוזל הֹואיל , ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹ

הּבעלים39נׁשּבע אחר לרּדף חּיב אינֹו - והֹודה חזר אם ,40 ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֹ
עד הּגזלן ּביד יהא אּלא ׁשּבידֹו, ממֹון להם ׁשּיחזיר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעד
ׁשוה על נׁשּבע אם אבל ׁשּלהן. ויּטלּו הּבעלים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיבֹואּו

ׁשּיחזיר41ּפרּוטה עד הּבעלים אחר לרּדף חּיב - ומעלה ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּים ּבאּיי הם אפּלּו מאחר42להם, נתיאׁשּו ׁשּכבר מּפני ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

לתבעֹו. עֹוד ּבאין ואינן ְְְְִִֵֶַָָָׁשּנׁשּבע,

.Èחּיב - ּפרּוטה מּׁשוה חּוץ ּכּלּה הּגזלה החזיר ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻאפּלּו
הּנגזל אחר נגזל43להֹוליכּה ׁשל לבנֹו לא יּתן ולא ולא44. ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹ

ּבעדים45לׁשלּוחֹו הּׁשליח הּנגזל עּׂשה ּכן אם אּלא ואם46, . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
זה הרי - ׁשּבעירֹו ּדין לבית החמׁש ואת הּגזלה את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהביא

לֹו ּומתּכּפר אׁשם ּבּה47מביא מטּפלין ּדין ּובית עד48, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ
הּנֹותן וכל ּדין. ּבית לׁשליח הּוא נֹותן וכן לבעלּה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשּתּגיע

יצא. - ּדין לבית ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִֵֵֵַַָָָהּגזלה
.‡Èהּקרן את לֹו ׁשּמחל49נתן אֹו החמׁש, את לֹו נתן ולא ְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

הּקרן את על50לֹו לֹו ׁשּמחל אֹו החמׁש, על לֹו מחל ולא ְֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
צרי אינֹו - ּבּקרן ּפרּוטה ׁשוה מּפחֹות חּוץ זה ועל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָזה

אחריו על51להֹולי ואף הּׁשאר. את ויּטל הּנגזל יבֹוא אּלא , ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּתתיּקר ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין - קּימת עצמּה ׁשהּגזלה 52ּפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

החמׁש את לֹו נתן אם אבל ּפרּוטה. ׁשוה הּנׁשאר ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹונמצא
מחל ולא החמׁש על לֹו ׁשּמחל אֹו הּקרן, את לֹו נתן ְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹולא
ּפרּוטה מּׁשוה חּוץ זה ועל זה על לֹו ׁשּמחל אֹו הּקרן, על ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלֹו
ּכמֹו ׁשּבעירֹו, ּדין לבית לתת אֹו אחריו להֹוליכֹו חּיב - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּקרן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.·Èלּבעלים הּקרן את ּבחמׁש53הּמחזיר ׁשנּיה ּפעם וכפר ,54 ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ּדבר לכל ּכקרן החמׁש נעּׂשה - עליו עליו55ונׁשּבע ּומׁשּלם ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
וחמׁשתיו ׁשּנאמר: אחר; ׁשהּוא56חמׁש מלּמד, - עליו יסף ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבֹו ׁשּיכּפר החמׁש ׁשּיתמעט עד חמׁש, על חמׁש ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹמֹוסיף
ּפרּוטה מּׁשוה עליו .57ונׁשּבע ְְְִִֶָָָָָ

.‚Èוהֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען ּפּקדֹון, אצלֹו ׁשהיה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמי
ׁשהּוא והֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר אצלֹו, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
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אינו הוא כי בחומש, לחייבו אין כן פי על אף ה, הלכה ה בפרק למעלה שנתבאר כמו לשלם חייב והבן הגזילה לדמי משועבדת
אביו. אלא גזל לא הוא שהרי עצמו מחמת הגזילה.23)חייב את להחזיר החובה היורש על שהוא24)ומוטלת בממון כפר

עצמו. מחמת בו בחייו.25)חייב ובחומש בקרן בחומש.26)ונתחייב נתחייב לא הודה, שלא שלא27)ומכיוון ומכיוון
קיימת. כשהגזילה אפילו בחומש נתחייב לא לשקר, משלם28)נשבע שהיורש ולבין ה), (הלכה וחומש קרן משלם שהיורש בין

ו). (הלכה בלבד האשם).29)קרן מן ופטורין המתחיל דיבור ד: קמא בבא רש"י (ראה למתים" כפרה "אין חייב30)כי היה
שקר. על ונשבע בו וכפר לגוי "עם31)ממון כלומר, איתו", - "עם כלומר, איתו". - "עם מלים: כשתי נדרשת "עמיתו" המלה

ל.). ושבועות נט. מציעא בבא (וראה במצוות חייב שאינו גוי להוציא ובמצוות", בתורה "הגוזל32)שאיתך קג. קמא בבא משנה
ו). הלכה א, פרק למעלה (ראה קה. שם וגמרא פרוטה" שווה חבירו רבעים33)את ארבעה על כלומר מלבר", "חומש נקרא זה

כתוב בו שגם שני, למעשר בקשר הגמרא מסקנת זוהי ביחד. הרבעים מחמשת חומש שהוא הקרן, רבע מוסיף הוא הקרן של
ראה כד. ה, (שם עליו" יוסף "חמישיתו כתוב בו שגם גזל, חומש על רבינו לומד מכאן לא). כז, (ויקרא עליו" יוסף "חמישיתו

נד.). מציעא הלכה34)בבא ב, פרק למעלה (ראה לשקר ונשבע הגזלן שכפר לאחר הבעלים שנתייאשו פי על אף דמיה, ולא
את35)א-ב). והתוודו ז): ה, (במדבר בכתוב מקורו זה דין ואשם". וחומש קרן משלם מעצמו "הודה קח: קמא בבא משנה

מהכתוב: זה דין שלמדו מדבריו משמע שלכאורה הנזכרת. למשנה לרבינו המשניות פירוש (ראה עליו יוסף וחמישיתו ... חטאתם
בתורה). הנ"ל לכתוב רש"י פירוש וראה כיצד, ביאר ולא ואשם יחטא כי בתשובה.37)שגזל.36)והיה וחזר שהודה כלומר,

ממונו.38) את ממנו שתבע הגזילה.39)לאחר את ממנו לתבוע וישוב הנגזל, נתייאש אליו.40)לא יבואו הבעלים כי
ו.41) הלכה א פרק למעלה ראה גזילה, השבת חובת בה אין פרוטה משווה פחות ובלשון42)שם. רחוקה, בארץ לים, מעבר

למדי". ואפילו אחריו "יוליכנו קג.).43)המשנה: קמא בבא (משנה חצייה לו והחזיר פרוטה שווה חבירו את הגוזל כדין דינו כי
שם.44) משנה יתננו", לו הוא "לאשר כד): (שם, ככתוב עצמו, לנגזל הדרך,45)אלא מאחריות בזה שייפטר דעת על הנגזל של

עליו. הדרך ואחריות עצמו הנגזל ליד הגזילה את להמציא חייב שילך46)שהגזלן לשליח, הנגזל אותו מינה עדים בנוכחות
נסתלק וגם הגזילה השבת מצוות וקיים לשליח, הגזילה את למסור לגזלן לו מותר זה במקרה הגזלן. מן הגזילה את לו ויביא

קד. קמא בבא חסדא רב דעת זוהי הנגזל.47)מאחריותו. ליד הגזילה הגיע לא שעדיין פי על שתיקנו48)אף תקנה זוהי
שם. הדרך, הוצאות להם ולחסוך בתשובה החוזרים על להקל כדי מעצמו,49)החכמים והודה שקר על ונשבע שכפר לאחר

קג. קמא בבא כפירעון.50)משנה הריהי ומחילה לו, שהודה לאחר הקרן את לגזלן לו מחל חייב51)הנגזל הגזלן הכלל: זה
ומעלה. פרוטה משווה הקרן בידו נשארה אם הנגזל, אחרי קה.52)ללכת קמא בבא פפא, רב בשם אומרים היש כדעת

שם.53) משנה וחומש, בקרן שנתחייב שילם.54)לאחר שכבר וטען בחומש, כפר וכעת בקרן כפר הראשונה גם55)בפעם
הקודמת. ההלכה השווה אחריו, שיוליך לדין רבים.56)בנוגע בחומש57)לשון יתחייב לא ויודה, לשקר ויישבע בו יכפור אם
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ּׁשּיׁש‚. מה ּכל לנּו הראה לֹו: ואמר הּגזלן את הּמל ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאנס
- הּמל ּונטלּה ּׂשדֹותיו, ּבכלל ׁשּגזל זֹו ּׂשדה והראה ,ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָל
ּדמיה. נֹותן אֹו ּכמֹותּה, אחרת ּׂשדה לֹו להעמיד ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָחּיב

ּדמי„. את גֹובה הּׂשדה ּכׁשּבעל ּבידֹו, והפסידּה ּׂשדה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּגזל
מּפני חֹורין, ּבני מּנכסים אֹותן ּגֹובה - הּגזלן ּׁשהפסיד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמה
לׁשּלם ונתחּיב ּבּדין הּגזלן עמד ואם ּפה. על ּכמלוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהיא

מׁשעּבדין. מּנכסים ּגֹובה - מכר ּכ ְְְְִִִֶַַַָָָָֻואחר
ׁשאכל‰. הּפרֹות ּכל מׁשּלם - ּפרֹותיה ואכל ּׂשדה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּגזל

על וידֹו לֹו ׁשמין - והׁשּביח ּגזל חֹורין. ּבני ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָמּנכסים
ההֹוצאה נֹוטל - ההֹוצאה על יתר הּׁשבח אם ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּתחּתֹונה:
לֹו אין - הּׁשבח על יתרה ההֹוצאה ואם הּנגזל; מן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבלבד

הּׁשבח. ׁשעּור אּלא ההֹוצאה ִִֶֶַַַָָָמן
.Âעל יתר הּׁשבח אם הּלֹוקח, והׁשּביחּה ּומכרּה ּׂשדה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּגזל

עם נֹוטל והּקרן הּׂשדה, מּבעל ההֹוצאה נֹוטל - ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָההֹוצאה
הּגזלן. מן הּׁשבח ְְִֶַַַַָָׁשאר

.Êמּנכסים הּׁשבח ּוׁשאר מׁשעּבדים, מּנכסים ּגֹובה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻהּקרן
נֹוטל אינֹו - ּכׁשּלקחּה גזּולה ׁשהיא ּבּה הּכיר ואם חֹורין. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבני
על הּיתר הּׁשבח ׁשאר ּומפסיד ּבלבד, הּקרן אּלא הּגזלן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָמן
ּבּה ׁשהּכיר ּבין הּׁשבח, על יתרה ההֹוצאה היתה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָההֹוצאה.
אּלא ההֹוצאה מן לֹו אין - הּכיר ׁשּלא ּבין גזּולה ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהיא
הּגזלן מן נֹוטל והּקרן הּׂשדה, מּבעל נֹוטל הּׁשבח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשעּור

מׁשעּבדין. ְְְִִִָָֻמּנכסים
.Áמחּׁשבין - ּפרֹותיה הּלֹוקח ואכל ּומכרּה, ּׂשדה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגֹוזל

וגֹובה וחֹוזר הּׂשדה, לבעל ּומׁשּלם ׁשאכל הּפרֹות ּכל ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעליו
ׁשּגזּולה ּבּה הּכיר ואם חֹורין. ּבני מּנכסים הּגזלן מן ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָאֹותן
ּבלבד. הּקרן אּלא הּגזלן מן גֹובה ואינֹו ּפרֹות, לֹו אין - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהיא

.Ëקנה ולא ממּכר, ממּכרֹו אין - ׁשּלֹו ׁשאינּה ּׂשדה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהּמֹוכר
ּולקחּה ׁשּמכרּה אחר הּגזלן חזר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלּום, ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָלֹוקח
לֹו נתנּה ואפּלּו הּגזלן. מן הּלֹוקח ּביד נתקּימה - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמּבעליה
ּולקחּה ׁשחזר ּכיון - ּבידֹו גזּולה ּכׁשהיתה מּתנה ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהּגזלן
עד הּגזלן טרח זה ׁשּמּפני הּמּתנה; ׁשּקּבל זה ּביד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנתקּימה

ּבנאמנּותֹו. לעמד ּכדי ְְְֱֲֵֶֶַָָָֹׁשּקנאּה,
.Èּׂשדה לֹו ׁשּמכר מּפני הּגזלן את הּלֹוקח ּתבע אם ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלפיכ

על להכריז ּדין ּבית והתחיל לׁשּלם, ונתחּיב ׁשּלֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשאינּה

ׁשהתחילּו ואחר לּלֹוקח, מהן להגּבֹות ּכדי הּגזלן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָנכסי
ּביד נתקּימה לא - הּבעלים מן הּגזלן לקחּה ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָֹההכרזה

נתּגּלה נכסיו על ׁשהכריזּו ׁשּמאחר נאמן,הּלֹוקח; ׁשאינֹו ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּלֹוקח. ּביד להעמידּה ּכדי הּבעלים מן לקחּה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹולא

.‡È,גזּולה ּכׁשהיא ׁשּמכרּה אחר הּבעלים מן הּגזלן ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָלקחּה
גּלה הרי - הֹוריׁשּה אֹו ּבמּתנה נתנּה אֹו לאחר ּומכרּה ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָוחזר
ּכׁשהיתה מּמּנּו ׁשּלקחּה זה ּביד להעמידּה רֹוצה ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָדעּתֹו
ּביד נתקּימה לא - ּבירּׁשה לּגזלן נפלה אם וכן ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹֻגזּולה.

ֵַַהּלֹוקח.
.·Èואמר אחרת, קרקע לּנגזל יׁש אם ּבחֹובֹו: הּגזלן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּגבאּה

להעמידּה מתּכּון זה הרי - ּבחֹובי גֹובה אני זֹו הּגזלן: ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָלֹו
חֹובֹו לגּבֹות - זֹו אּלא קרקע לּנגזל אין ואם הּלֹוקח; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָּביד

ׁשּנתּכּון. ְִֵֶַהּוא
.‚Èלא ׁשאּלּו הּלֹוקח. קנאּה - מּתנה לּגזלן הּבעלים ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹנתנּוה

טרח, זה ּומּפני ּבמּתנה; לֹו נֹותנים היּו לא - לּבעלים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹטרח
ּביד ותתקּים ּבנאמנּותֹו, ויעמד ּבדין, ּבּה ׁשּיזּכה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי

ֵַַהּלֹוקח.
.„Èחזר עליה ּגזלן והחזק ׁשּגזלּה ואחר ּׂשדה, ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהּגֹוזל

הייתי אנּוס ואמר: הּנגזל וטען הראׁשֹונים, מּבעלים ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָָָּולקחּה
- ּגזלנּותֹו מחמת מכרּתי לדעּתי וׁשּלא לֹו ׁשּמכרּתיה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבּׁשעה
לקחּה. ׁשּבפניהם עדים לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף הּגזלן, זכה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
ׁשּנתן. הּדמים לּגזלן ּומחזירין לּבעלים, הּׂשדה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹותחזר

.ÂËּבפניהם ׁשּמנה העדים ּכׁשהעידּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה
לּגזלן מכר הּקרקע ׁשּבעל העידּו אם אבל הּמעֹות; ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָאת
ׁשּלא טֹוען והּנגזל ,וכ ּכ דמים לֹו ׁשּנתן ּבפניהם לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהֹודה
אּלא ּכלּום, לּגזלן אין - לֹו הֹודה יראה ּומחמת דמים לֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָנתן
אּלא לֹו הֹודה ׁשּלא מּפני דמים, ּבלא הּׂשדה מּמּנּו ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמֹוציאין

ע ּגזלן והחזק הֹואיל ּכׁשּטען, הּפחד ליה.מּפני ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
.ÊË.זה מכר על מֹודעה לעּׂשֹות צרי הּׂשדה ּבעל ֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאין

ראיה, ּבּה ראיתֹו ואין זֹו, ּׂשדה על גזלן זה והחזק ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהֹואיל
את האֹונס ּכדין ּגזלן ּדין ואין מֹודעה. למסר צרי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹואין
רֹוצה אינֹו האֹונס ׁשּזה לֹו, ׁשּימּכר עד אֹותֹו ותלה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹחברֹו
הּמֹוכר מסר לא אם לפיכ ּכלּום, עדין גזלֹו ולא ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹֹֹלגזל

קּים. ממּכרֹו - מֹודעא ְִַָָָָָָהאנּוס
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טמאים‡. ּכלים, ּבין אדם ּבין הּמת, מחמת הּמתטּמאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָּכל
ׁשּמטּמאין ּבדברים ׁשּנגע ּכלי אֹו אדם ּכיצד? ׁשבעה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻטמאת
ׁשּמטּמאין מּדברים ּבאחד ּבאהל ׁשּנטמא אֹו ּבמּגע, הּמת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמן

ּבמּׂשא הּמת מן ׁשּמטּמאין דברים ׁשּנּׂשא אדם וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאהל,
האהל אל הּבא ּכל ׁשּנאמר: ׁשבעה; טמאת טמאים הּכל -ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

ימים. ׁשבעת יטמא ּבאהל אׁשר ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹוכל
טמאין·. - זה אדם ּבהן ׁשּיּגע וכלים ּבמת ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאדם

הּׁשביעי ּבּיֹום ּבגדיכם וכּבסּתם ׁשּנאמר: ׁשבעה; ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻטמאת
ׁשּנגע ּבין ּבמת, ׁשּנטמא ּבאדם ׁשּנגע אדם אבל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּוטהרּתם.
נֹוגע עדין ּכׁשהּוא ּבֹו ׁשּנגע ּבין מּמטּמאיו ׁשּפרׁש אחר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבֹו
והּנפׁש ׁשּנאמר: ערב; טמאת טמא הּׁשני זה הרי - ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻּבּמת
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האחד; הּקרן עם ּוׁשבּועה ׁשבּועה לכל חמׁש מׁשּלם - ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאצלֹו
ּכּמה מׁשּלם ׁשהּוא מלּמד, - עליו יסף וחמׁשתיו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

אחד קרן על .58חמׁשין ֳִֶֶֶַָָ

ׁשמיני ¦¦§¤¤ּפרק

לּיֹורׁשים.‡. הּגזלה יחזיר - הּנגזל ּומת חברֹו את ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּגֹוזל
לֹו נׁשּבע ואם ּדמיה. להם נֹותן - נׁשתּנית אֹו אבדה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָואם

והחמׁש. הּקרן לּיֹורׁשים נֹותן - מת ּכ ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹואחר
הּגזלה·. אין אם האב: ּומת לֹו, ונׁשּבע אביו את ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל

ועל הּקרן על אחיו עם חׁשּבֹון עֹוּׂשה - נׁשתּנית אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָקּימת
עצמּה הּגזלה להֹוציא חּיב - קּימת הּגזלה ואם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהחמׁש;
לאחיו, החמׁש ואת הּגזלה את נֹותן ,לפיכ ידֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּתחת

חׁשּבֹון. עּמהן ְְִֶֶֶָועֹוּׂשה
.‚- הּיֹורׁש הּוא לבּדֹו הּגזלן זה ׁשּנמצא אחין, לֹו אין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָאם

הּבן לזה ּבנים אין ואם לבניו. ידֹו מּתחת הּגזלה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמֹוציא
הֹואיל לצדקה. אֹו ּבהלואתֹו אֹו חֹובֹו לבעל נֹותנּה - ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָהּגזלן
ׁשּנתנּה ּפי על אף נפטר, - ידֹו מּתחת עצמּה גזלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָויצאה
ּגזל זה ויאמר: ׁשּיֹודיעם והּוא, ּבחֹובֹו. ּפרעּה אֹו ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּתנה

ַָאּבא.
וזקף„. לֹו, והֹודה וחזר לֹו, ונׁשּבע הּגר את הּגֹוזל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָוכן

ׁשּזכה ּפי על אף - הּגר מת ּכ ואחר מלוה, הּכל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹעליו
ידֹו. מּתחת להֹוציאּה חּיב ְְִִֵַַַַָָָָּבּגזלה,

ּגזל‰. אם אבל ּבינתים; ּכׁשהֹודה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה
זה הרי - הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים לֹו ׁשאין הּגר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַאת
ּומביא מׁשמר, אֹותֹו ׁשל לּכהנים וחמׁש הּקרן לׁשּלם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹחּיב

ּבֹו. יתּכּפר ּכ ואחר ְְֲִֵַַַָָאׁשמֹו,
.Âאין ואם ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּפי

מדּבר, הּכתּוב יֹורׁשים לֹו ואין ׁשּמת ּבגר - ּגאל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹלאיׁש
הּמחזיר ,לפיכ דמיה. אֹו הּגזלה הּוא ּכאן האמּור זה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָואׁשם
ואין הּכתּוב, קראֹו אׁשם ׁשהרי יצא; לא - ּבּלילה הּגר ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּגזל
ּגזל ּכנגד הּגר ּגזל חֹולקין הּכהנים ואין ּבּלילה. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹמקריבין
אחר. אׁשם ּבּׂשר נגד אׁשם ּבּׂשר חֹולקין ׁשאין ּכדר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּגר,

.Êמאנׁשי וכהן ּכהן לכל ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין הּגר ּגזל ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכל
לה' הּמּוׁשב ׁשּנאמר: הׁשבה; ידי הּמחזירֹו יצא לא - ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמׁשמר
הּגר ּבגזל נאמר ולּמה ּכהן. לכל הׁשבה ׁשּתהיה עד - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלּכהן
לֹו יׁש אם עליו ּולחּזר לחקר צרי אּתה ׁשהאיׁש ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ'איׁש'?

אבל לֹו; אין אם אֹו אּתהיֹורׁשים אי - קטן הּגר היה אם ְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ
יֹורׁשים. לֹו ׁשאין חזקתֹו אּלא עליו, לחּזר ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָצרי

.Áהּגֹוזל ,לפיכ הן. מּתנֹות ּכמקּבלי הּגר ּבגזל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּכהנים
חּיב - הּפסח עליו ועבר יֹורׁשים, לֹו ׁשאין הּגר מן ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָחמץ
עכׁשו להן יּתנהּו ׁשאם הּגזלה; ּכׁשעת ּדמיו את לּכהנים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלּתן
קּים, הּגר היה ואּלּו ּבהנאה. אסּור הּוא ׁשהרי מּתנה, אינּה -ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,לפני ׁשּל הרי לֹו: אֹומר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָהיה

.Ë- הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים לֹו ׁשאין ּגר ׁשּגזל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹּכהן
לכל ידֹו מּתחת יֹוציא אּלא ידֹו, ׁשּתחת ּבגזלֹו זה זכה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלא

הּמׁשמרת. ּבני הּכהנים ְְֲִִֵֶֶַַָֹֹאחיו
.Èאׁשמֹו והפריׁש הּגר, ּומת לֹו, ונׁשּבע הּגר את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּגֹוזל

ּבני הרי - ּכּפרה קדם הּגזלן ּומת לּכהנים, להעלֹותן ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּוגזלתֹו
והאׁשם עצמּה, הּגזלה אֹו הּגזלה ּכסף את יֹורׁשים ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּגזלן

ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַֹירעה
.‡Èּכּפרה קדם ּומת מׁשמר, לאנׁשי הּכסף את הּגזלן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנתן

ׁשּנאמר: הּכהנים; מּיד להֹוציא יכֹולין הּגזלן יֹורׁשי אין -ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשאין קטן, הּגזלן היה ואפּלּו יהיה. לֹו לּכהן יּתן אׁשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאיׁש

הּכהנים. מּיד מֹוציאין יֹורׁשים אין - מּתנה ְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹמּתנתֹו
.·Èהאׁשם ואת הּמׁשמרֹות, מן לאחת הּכסף את ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָנתן

האׁשם אצל הּכסף יחזיר - ׁשּבּתּה ׁשהיא זֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלמׁשמרה
ּבלא ּכסף ׁשּלקחה ׁשהּמׁשמרה הּקבּועה; הּמׁשמרה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלאנׁשי

מּידּה. ּומֹוציאין זכתה, לא ְִִִַַָָָָָֹׁשּבּתּה
.‚Èהּקרן הּגזלן ׁשּיחזיר עד האׁשם את מקריבין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאין

יֹורׁשים. לֹו ׁשאין ּגר גזל היה אם - לּכהנים אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלּבעלים,
מעּכב החמׁש ואין לֹו, נתּכּפר - אׁשמֹו והקריב הּקרן את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹנתן

ּכּפרה. אחר החמׁש את לּתן וחּיב ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּכּפרה.
.„È.חמׁש ּתֹוספת ּבהן אין - והּקרקעֹות והּׁשטרֹות ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעבדים

מּטלטלין ּבענין האמּור ּכל ּבפּקדֹון. ּבעמיתֹו וכחׁש ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
לקרקעֹות, ׁשהּקׁשּו ועבדים קרקעֹות יצאּו ממֹון. וגּופן ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָֻהּוא
ׁשאין ּגר גזל היּו אם וכן ממֹון. ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָויצאּו
נקנית אינּה הּקרקע וכן לּכהנים. חֹוזרים אינן - יֹורׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹלֹו
נמּכרה ואפּלּו עֹומדת. ּבעליה ּברׁשּות אּלא לּגזלן, ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָלעֹולם
לּנגזל חֹוזרת זֹו הרי - הּבעלים ונתיאׁשּו זה אחר זה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלאלף
ׁשּמכרּה זה על חֹוזר ידֹו מּתחת ׁשּיצאה מי וכל דמים. ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבלא
ׁשּיחזר עד הראׁשֹון, הּמֹוכר על הּׁשני הּמֹוכר וחֹוזר ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹלֹו,
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּמּנּו, ויּטל הּגזלן על הּגזלן מן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּלֹוקח

ּתׁשיעי ¦¦§¤¤ּפרק

ּבֹורֹות‡. ּבּה ׁשחפר ּכגֹון והפסידּה, מחברֹו קרקע ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָהּגֹוזל
הּמעינֹות את וׁשחת האילנֹות את ׁשּקצץ אֹו ּומערֹות, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשיחין
ּבׁשעת ּכׁשהיּו ּׂשדה אֹו ּבית לֹו להעמיד חּיב - הּבנין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָוהרס
נׁשחתה אם אבל ּׁשהפסיד. מה ּדמי יׁשּלם אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּגזלה,
מן ׁשּירדה ּבאׁש נּׂשרפה אֹו נהר ׁשּׁשטפּה ּכגֹון ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָמאליה,
ּבחזקת ׁשהּקרקע .לפני ׁשּל הרי לֹו: אֹומר - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּׁשמים

הפסד אחריּות ואין קּימת, הפסידּבעלים ּכן אם אּלא עליו ּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּטלטלין, ּכן הּדין ּׁשאין מה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָּבידֹו.

אם·. :הּמל ּבכח מציקים ּונטלּוה מּמּנּו ונגזלה ּׂשדה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּגזל
ּכל ׁשל ּבּתים אֹו ּׂשדֹות הּמל ׁשּלקח ּכגֹון היא, מדינה ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָמּכת
מחמת ואם ;לפני ׁשּל הרי לֹו: אֹומר - הּמדינה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאנׁשי

אחרת. ּׂשדה לֹו להעמיד חּיב - נלקחה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָהּגזלן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ז. הלכה למעלה ראה בחומש, חייב אינו ונשבע וכפר פרוטה משווה פחות שהגוזל כשם חמישיות58)נוסף, ריבתה "התורה
היינו "וחמישיתיו" הכתוב מאותו לומדים זה גם ושבועה. שבועה כל על קרן חייב ואינו שם. רבא של מימרא אחת", לקרן הרבה

"עליהם". ולא "עליו" נאמר וגם אחת, קרן



צז zn z`neh zekld - zah h"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּׁשּיׁש‚. מה ּכל לנּו הראה לֹו: ואמר הּגזלן את הּמל ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאנס
- הּמל ּונטלּה ּׂשדֹותיו, ּבכלל ׁשּגזל זֹו ּׂשדה והראה ,ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָל
ּדמיה. נֹותן אֹו ּכמֹותּה, אחרת ּׂשדה לֹו להעמיד ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָחּיב

ּדמי„. את גֹובה הּׂשדה ּכׁשּבעל ּבידֹו, והפסידּה ּׂשדה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּגזל
מּפני חֹורין, ּבני מּנכסים אֹותן ּגֹובה - הּגזלן ּׁשהפסיד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמה
לׁשּלם ונתחּיב ּבּדין הּגזלן עמד ואם ּפה. על ּכמלוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהיא

מׁשעּבדין. מּנכסים ּגֹובה - מכר ּכ ְְְְִִִֶַַַָָָָֻואחר
ׁשאכל‰. הּפרֹות ּכל מׁשּלם - ּפרֹותיה ואכל ּׂשדה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּגזל

על וידֹו לֹו ׁשמין - והׁשּביח ּגזל חֹורין. ּבני ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָמּנכסים
ההֹוצאה נֹוטל - ההֹוצאה על יתר הּׁשבח אם ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּתחּתֹונה:
לֹו אין - הּׁשבח על יתרה ההֹוצאה ואם הּנגזל; מן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבלבד

הּׁשבח. ׁשעּור אּלא ההֹוצאה ִִֶֶַַַָָָמן
.Âעל יתר הּׁשבח אם הּלֹוקח, והׁשּביחּה ּומכרּה ּׂשדה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּגזל

עם נֹוטל והּקרן הּׂשדה, מּבעל ההֹוצאה נֹוטל - ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָההֹוצאה
הּגזלן. מן הּׁשבח ְְִֶַַַַָָׁשאר

.Êמּנכסים הּׁשבח ּוׁשאר מׁשעּבדים, מּנכסים ּגֹובה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻהּקרן
נֹוטל אינֹו - ּכׁשּלקחּה גזּולה ׁשהיא ּבּה הּכיר ואם חֹורין. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבני
על הּיתר הּׁשבח ׁשאר ּומפסיד ּבלבד, הּקרן אּלא הּגזלן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָמן
ּבּה ׁשהּכיר ּבין הּׁשבח, על יתרה ההֹוצאה היתה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָההֹוצאה.
אּלא ההֹוצאה מן לֹו אין - הּכיר ׁשּלא ּבין גזּולה ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהיא
הּגזלן מן נֹוטל והּקרן הּׂשדה, מּבעל נֹוטל הּׁשבח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשעּור

מׁשעּבדין. ְְְִִִָָֻמּנכסים
.Áמחּׁשבין - ּפרֹותיה הּלֹוקח ואכל ּומכרּה, ּׂשדה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגֹוזל

וגֹובה וחֹוזר הּׂשדה, לבעל ּומׁשּלם ׁשאכל הּפרֹות ּכל ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעליו
ׁשּגזּולה ּבּה הּכיר ואם חֹורין. ּבני מּנכסים הּגזלן מן ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָאֹותן
ּבלבד. הּקרן אּלא הּגזלן מן גֹובה ואינֹו ּפרֹות, לֹו אין - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהיא

.Ëקנה ולא ממּכר, ממּכרֹו אין - ׁשּלֹו ׁשאינּה ּׂשדה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהּמֹוכר
ּולקחּה ׁשּמכרּה אחר הּגזלן חזר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלּום, ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָלֹוקח
לֹו נתנּה ואפּלּו הּגזלן. מן הּלֹוקח ּביד נתקּימה - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמּבעליה
ּולקחּה ׁשחזר ּכיון - ּבידֹו גזּולה ּכׁשהיתה מּתנה ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהּגזלן
עד הּגזלן טרח זה ׁשּמּפני הּמּתנה; ׁשּקּבל זה ּביד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנתקּימה

ּבנאמנּותֹו. לעמד ּכדי ְְְֱֲֵֶֶַָָָֹׁשּקנאּה,
.Èּׂשדה לֹו ׁשּמכר מּפני הּגזלן את הּלֹוקח ּתבע אם ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלפיכ

על להכריז ּדין ּבית והתחיל לׁשּלם, ונתחּיב ׁשּלֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשאינּה

ׁשהתחילּו ואחר לּלֹוקח, מהן להגּבֹות ּכדי הּגזלן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָנכסי
ּביד נתקּימה לא - הּבעלים מן הּגזלן לקחּה ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָֹההכרזה

נתּגּלה נכסיו על ׁשהכריזּו ׁשּמאחר נאמן,הּלֹוקח; ׁשאינֹו ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּלֹוקח. ּביד להעמידּה ּכדי הּבעלים מן לקחּה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹולא

.‡È,גזּולה ּכׁשהיא ׁשּמכרּה אחר הּבעלים מן הּגזלן ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָלקחּה
גּלה הרי - הֹוריׁשּה אֹו ּבמּתנה נתנּה אֹו לאחר ּומכרּה ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָוחזר
ּכׁשהיתה מּמּנּו ׁשּלקחּה זה ּביד להעמידּה רֹוצה ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָדעּתֹו
ּביד נתקּימה לא - ּבירּׁשה לּגזלן נפלה אם וכן ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹֻגזּולה.

ֵַַהּלֹוקח.
.·Èואמר אחרת, קרקע לּנגזל יׁש אם ּבחֹובֹו: הּגזלן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּגבאּה

להעמידּה מתּכּון זה הרי - ּבחֹובי גֹובה אני זֹו הּגזלן: ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָלֹו
חֹובֹו לגּבֹות - זֹו אּלא קרקע לּנגזל אין ואם הּלֹוקח; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָּביד

ׁשּנתּכּון. ְִֵֶַהּוא
.‚Èלא ׁשאּלּו הּלֹוקח. קנאּה - מּתנה לּגזלן הּבעלים ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹנתנּוה

טרח, זה ּומּפני ּבמּתנה; לֹו נֹותנים היּו לא - לּבעלים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹטרח
ּביד ותתקּים ּבנאמנּותֹו, ויעמד ּבדין, ּבּה ׁשּיזּכה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי

ֵַַהּלֹוקח.
.„Èחזר עליה ּגזלן והחזק ׁשּגזלּה ואחר ּׂשדה, ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהּגֹוזל

הייתי אנּוס ואמר: הּנגזל וטען הראׁשֹונים, מּבעלים ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָָָּולקחּה
- ּגזלנּותֹו מחמת מכרּתי לדעּתי וׁשּלא לֹו ׁשּמכרּתיה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבּׁשעה
לקחּה. ׁשּבפניהם עדים לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף הּגזלן, זכה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
ׁשּנתן. הּדמים לּגזלן ּומחזירין לּבעלים, הּׂשדה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹותחזר

.ÂËּבפניהם ׁשּמנה העדים ּכׁשהעידּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה
לּגזלן מכר הּקרקע ׁשּבעל העידּו אם אבל הּמעֹות; ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָאת
ׁשּלא טֹוען והּנגזל ,וכ ּכ דמים לֹו ׁשּנתן ּבפניהם לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהֹודה
אּלא ּכלּום, לּגזלן אין - לֹו הֹודה יראה ּומחמת דמים לֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָנתן
אּלא לֹו הֹודה ׁשּלא מּפני דמים, ּבלא הּׂשדה מּמּנּו ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמֹוציאין

ע ּגזלן והחזק הֹואיל ּכׁשּטען, הּפחד ליה.מּפני ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
.ÊË.זה מכר על מֹודעה לעּׂשֹות צרי הּׂשדה ּבעל ֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאין

ראיה, ּבּה ראיתֹו ואין זֹו, ּׂשדה על גזלן זה והחזק ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהֹואיל
את האֹונס ּכדין ּגזלן ּדין ואין מֹודעה. למסר צרי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹואין
רֹוצה אינֹו האֹונס ׁשּזה לֹו, ׁשּימּכר עד אֹותֹו ותלה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹחברֹו
הּמֹוכר מסר לא אם לפיכ ּכלּום, עדין גזלֹו ולא ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹֹֹלגזל

קּים. ממּכרֹו - מֹודעא ְִַָָָָָָהאנּוס
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טמאים‡. ּכלים, ּבין אדם ּבין הּמת, מחמת הּמתטּמאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָּכל
ׁשּמטּמאין ּבדברים ׁשּנגע ּכלי אֹו אדם ּכיצד? ׁשבעה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻטמאת
ׁשּמטּמאין מּדברים ּבאחד ּבאהל ׁשּנטמא אֹו ּבמּגע, הּמת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמן

ּבמּׂשא הּמת מן ׁשּמטּמאין דברים ׁשּנּׂשא אדם וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאהל,
האהל אל הּבא ּכל ׁשּנאמר: ׁשבעה; טמאת טמאים הּכל -ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

ימים. ׁשבעת יטמא ּבאהל אׁשר ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹוכל
טמאין·. - זה אדם ּבהן ׁשּיּגע וכלים ּבמת ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאדם

הּׁשביעי ּבּיֹום ּבגדיכם וכּבסּתם ׁשּנאמר: ׁשבעה; ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻטמאת
ׁשּנגע ּבין ּבמת, ׁשּנטמא ּבאדם ׁשּנגע אדם אבל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּוטהרּתם.
נֹוגע עדין ּכׁשהּוא ּבֹו ׁשּנגע ּבין מּמטּמאיו ׁשּפרׁש אחר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבֹו
והּנפׁש ׁשּנאמר: ערב; טמאת טמא הּׁשני זה הרי - ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻּבּמת
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ׁשם היתה ּבׁשּלא טהֹורין? מּמּנּו מעלה וׁשל ׁשּתחּתיו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּכלים
ּובין ּבינֹו מבּדיל ׁשהיה אֹו אהל, טמאת ולא רצּוצה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻֻטמאה

ּבמקֹומֹו.הּכ ׁשּיתּבאר ּכמֹו אבן, לים ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

ה'תשע"א טבת כ' שני יום

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

מקּבלין‡. אינן - ּכלים מהן העֹוּׂשה ועֹורֹו, הּדג ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָעצמֹות
וכן סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה
טהֹור, - ּׁשּבּים מה ׁשּכל ּבּה. וכּיֹוצא הּמים ּפני ׁשעל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָירֹוקה
מעֹור אהל העֹוּׂשה ,לפיכ ּכלים. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּכמֹו
מקּבל זה אהל ׁשל עצמֹו אין - ּבּים ׁשּגדל מּצמר אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדג
יהיה אׁשר לכל הּטמאה את ׁשּמביא ּפי על אף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאה,

אהלים. ּכׁשאר ְְִִַָָָֹּתחּתיו
מקּבלין·. אינן - אדמה ּוכלי אבנים ּוכלי גללים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּכלי

מת טמאת ּבין סֹופרים, מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹֹֻֻטמאה
הּתבה ּכגֹון לנחת, העּׂשּוי עץ ּכלי וכן הּטמאֹות. ׁשאר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻּבין
ויהיה ּבלח סאה ארּבעים מחזיקין ׁשהן והּכּורת, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוהּמגּדל
ּתֹורה מּדברי לא ּכלל טמאה מקּבלין אינן - ׁשּולים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻלהם
ּבמּדה. הּבא עץ ּכלי הּנקראין הן ואּלּו סֹופרים. מּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹולא

ּכלי‚. טמאים. ּומקּבליהם טהֹורים, ּפׁשּוטיהם - עץ ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַּכלי
טמאין ואינן טמאין. ּומקּבליהן טהֹורין, ּפׁשּוטיהן - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָחרּׂש
מּגּבֹו ּבמת חרּׂש ּכלי נגע אפּלּו הּזב. ּבהּסט אֹו מאוירן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
ואף ּבאוירֹו הּטמאֹות מן טמאה נכנסה ואם מתטּמא. אינֹו -ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֻֻ

ּבאהלע הּמת עם חרּׂש ּכלי היה נטמא. - ּבֹו נגעה ׁשּלא ּפי ל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
צמיד מּקף היה ואם ּבאוירֹו. נכנסה הּטמאה ׁשהרי נטמא, -ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻ
ּבּתֹורה; ׁשּנתּפרׁש ּכמֹו טהֹור, ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא - ְְְִִֵֶֶַַָָָָּפתיל
הּוא ׁשהרי הּזב, ּובהּסט מּפתחֹו אּלא לֹו נכנסה טמאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשאין

ּבכּלֹו. ׁשּנגע ְְִֶַָֻּכמי
ׁשהּניח„. ּכגֹון טמאה, מקּבל ׁשאינֹו מּדבר גֹולל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהעֹוּׂשה

ּבמּדה הּבא עץ ּכלי אֹו אדמה ּכלי אֹו אבן הּקבר ּגּבי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
וכּיֹוצא ועצמֹו הּדג עֹור אֹו ּפתיל צמיד הּמּקף חרּׂש ּכלי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻאֹו
ּבגֹולל. נֹוגע מּׁשּום ׁשבעה טמאת טמא ּבהן הּנֹוגע - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻּבאּלּו
- מּתחּתיהן הּמת את ׁשהסיר אֹו ּגֹולל מּלהיֹות ּפרׁשּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָואם
- ּגֹולל אֹותּה ועּׂשה ׁשּכפתּה ּבהמה וכן טהֹורין. הן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָָהרי
הּתיר גֹולל. ׁשהיא זמן ּכל ׁשבעה טמאת טמא ּבּה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּנֹוגע
ׁשהיא חבית וכן הּבהמֹות. ּכׁשאר טהֹורה היא הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּבהמה
- למת ּגֹולל אֹותּה ועּׂשה ּפתיל צמיד מּקפת מׁשקין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻמלאה
טהֹורין. והּמׁשקין והחבית ׁשבעה, טמאת טמא ּבּה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּנֹוגע

על‰. מּטה ּבין עֹומדת ּבין לקבר, ּגֹולל ׁשעּׂשאּה ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻקֹורה
ּבּקצה והּנֹוגע ּבלבד, הּקבר ּפתח ּכנגד אּלא טמא אין - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָצּדּה
והרי לקבר ּגֹולל ראׁשּה עּׂשה טהֹור. - לּקבר חּוץ ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּמּנח
ּבארּבעה מּמּנה הּנֹוגע אילן: ּכמֹו הּקבר על עֹומדת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיא
ּולמעלה ּומארּבעה ּגֹולל, מּׁשּום טמא - לּקבר סמּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָטפחים
לקץ עתיד ׁשהּוא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹור. -ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

ּגֹולל. ּכּלּה - אֹותּה לקץ עתיד אינֹו אם אבל ֲִִֵֵָָָָָָֹֻאֹותּה;
.Âׁשעּׂשאן טפחים ארּבעה ארּבעה ׁשל ּגדֹולֹות אבנים ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּתי

- מהן אחת נּטלה טמא. ׁשּתיהן ּגּבי על הּמאהיל - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּגֹולל

דר לּטמאה ׁשּיׁש מּפני טהֹור, ׁשנּיה ּגּבי על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמאהיל
ּבֹו. ֵֵֶׁשּתצא

.Êאּלא טמא אין - לקבר גֹולל ׁשעּׂשאהּו צרֹורֹות ׁשל ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּגל
ׁשל צרּכֹו ׁשהּוא הּפנימי, ּבׁשארסדר הּנֹוגע אבל קבר; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

טהֹור. - ֲִָָָהאבנים
.Áּבגֹולל וכּסּוהּו הּמת ּבֹו והּניחּו ּבסלע חקּוק ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָארֹון

למה טמא. ּבּגֹולל והּנֹוגע טהֹור, מקֹום ּבכל ּבּסלע הּנֹוגע -ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
ּפיה, על ּגדֹולה ואבן מתים, מלא ּגדֹול לבֹור דֹומה? ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָזה
הרי - ּגּבּה על נפׁש ּבנה ואם חללּה. ּכנגד אּלא טמא ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאין
החקּוקה הארֹון היתה סביביו. מּכל ּומטּמא סתּום ּכקבר ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָזֹו
הּנֹוגע - ּבתֹוכּה והּמת מלמעלה וצרה מּלמּטה רחבה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָּבּסלע
מלמעלה הּצדדין ׁשהרי טמא; ּומלמעלן טהֹור, מּלמּטן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבּה
רחבה הארֹון היתה ּכגֹולל. ונעּׂשּו הּמת ּגּבי על ְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָָָָסמכּו
היתה טמא. מקֹום מּכל ּבּה הּנֹוגע - מּלמּטה וצרה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָמלמעלה
טמא, - ּולמעלה לקרקעיתּה הּסמּו מּטפח ּבּה הּנֹוגע ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָׁשוה:
ּבתֹוכּה הּמת והכניס ּבסלע ארֹון נּקב טהֹור. - ּולמּטה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּטפח
ּפתחּה. מּמקֹום חּוץ טהֹור, מקֹום מּכל ּבּה הּנֹוגע - נגר ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּכמֹו

.Ëּבזמן הּמערה: לפני וחצר ּבתֹוכּה ׁשהּקבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמערה
יּגע ׁשּלא ּובלבד טהֹור, לתֹוכּה העֹומד - לאויר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהחצר
ּבּה היה אם מקרה: ׁשהחצר ּובזמן הּמערה; ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבמׁשקֹוף
אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה הּמערה] ּבצד ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֻ[מגּלה
על מארּבעה ּפחּותה היתה טהֹור; לׁשם הּנכנס - ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָיתר
ּבפתח נגע ׁשּלא ּפי על ואף טמא לׁשם הּנכנס - ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹארּבעה

ְַָָהּמערה.
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את‡. [ּופרץ ּפתח לֹו ׁשהיה אֹו ּבתֹוכֹו, ׁשהּמת סתּום ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבית
מאחֹוריו ּבֹו והּנֹוגע סביביו, מּכל מטּמא - ּוסתמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָּפּצימיו]
ּבֹו נפּתח סתּום. ּכקבר ׁשהּוא מּפני ׁשבעה, טמא - מּגּגֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
מאחֹוריו ּבֹו הּנֹוגע - ּפצימיו ּפרץ לא אם סתמֹו, אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּפתח,
ׁשעּור יהיה וכּמה הּפתח. ּכנגד אּלא טמא ואין טהֹור, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומּגּגֹו
הּמת מן ּוכזית טפחים, ּבארּבעה ּפתחֹו - הּמת ׁשלם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּפתח?
ּופתחֹו ּכמת הּוא הרי - מּכזית וגדֹול ּבטפח, ּפתחֹו -ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ

ְְַָָּבארּבעה.
נעּולים·. ׁשּכּלם ּבזמן הרּבה, ּפתחים ּובֹו הּבית ּבתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמת

הּתקרה ּתחת מהן ּפתח ּכל ּבצד והּיֹוׁשב טמאים, ּכּלם -ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ
ׁשחׁשב אֹו מהן, אחד נפּתח נטמא. - הּפתח על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּיֹוצא
הּמת, ׁשּמת אחר ׁשחׁשב ּפי על ואף מהן, ּבאחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלהֹוציאֹו
- ארּבעה על ארּבעה ׁשהיא ּבחּלֹון להֹוציאֹו חׁשב ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָאפּלּו
ׁשּנפּתח הּפתח ּכנגד אּלא טמא ואין ּכּלן, הּפתחים על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּציל
אין והרי נעּולין ׁשהן מּפני טהֹורין, והּׁשאר עליו, ׁשחׁשב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ּבֹו להֹוציאֹו ּפתח לחּתר התחיל אם וכן סתּום. ּכקבר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּבית
היה ּכּלן. הּפתחים על הּציל ארּבעה על ארּבעה מּׁשּיחּתר -ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
מּׁשּיתחיל - לפתחֹו והתחיל להֹוציאֹו וחׁשב סתּום ּפתח ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשם
וכּלן הרּבה חּלֹונֹות ּבֹו היּו ּכּלן. הּפתחים על הּציל ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹֻֻלפּתח
הּצילּו ולא טמאֹות, ּכּלן - נפּתחּו טהֹורֹות. ּכּלן - ְְְְְִִִֵָָָֹֻֻמּוגפֹות
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ה עד ּתטמא מּדבריהּנגעת אבל ּתֹורה. ּדין זהּו ערב. ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
מחּבר הּוא ועדין אחר ּבאדם ונגע ּבמת הּנֹוגע ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻסֹופרים,
הּׁשני זה נגע ּוכאּלּו ׁשבעה, טמאת טמאין ׁשניהן - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻּבּמת
וקדׁשים; ּתרּומה לענין אמּורים? ּדברים ּבּמה עצמֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבּמת
ׁשּפרׁש אחר ּבין חּבּור ּבׁשעת ּבין ּפסח, ּולעֹוּׂשה לנזיר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאבל

ּתֹורה. ּכדין ערב, טמאת אּלא טמא אינֹו -ְְִֵֵֶֶֶַָָָֻ
הן‚. הרי - ּבאהל ּבין ּבמּגע ּבין ּבמת, ׁשּנטמאּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹּכלים

ּבֹו, הּנֹוגע מטּמא הּמת מה עצמֹו: ּבּמת ּכנֹוגע ּבהן ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָלּנֹוגע
ּבמת, ׁשּנטמאּו ּכלים אף ׁשבעה; טמאת ּכלים, ּבין אדם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻּבין
ׁשבעה. טמאת טמאין ּבהן ׁשּיּגע האדם אֹו והּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻהם
ׁשהחרב למדּו, הּׁשמּועה מּפי במת; אֹו חרב ּבחלל ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:
ׁשטף ּכלי ּבין מּתכֹות ּכלי ּבין ּכלים, לׁשאר הּדין והּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכּמת.
וכי ּבחלל. נגע וכל נפׁש הרג ּכל אֹומר: הּוא הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹֹּובגדים.
נטמא והרג אבן זרק אֹו והרג חץ ירה ׁשּזה ,ּדעּת על ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּתעלה
ׁשּנטמא ּבּה, וכּיֹוצא ּבחרב נפׁש הֹורג אּלא ימים?! ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשבעת
ׁשאף ּומּנין ּבּמת. הּכלי נגע ׁשהרי ּבֹו, ׁשהרג ּבּכלי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבנגיעתֹו
ׁשּטמאים ּבמת ׁשּנטמאּו ּבכלים ׁשּנגע ּבאדם הּנֹוגעין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּכלים
ּבּיֹום ּבגדיכם וכּבסּתם אֹומר: הּוא ׁשהרי ׁשבעה? ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻטמאת
טמאת הּטמא אדם ׁשּכל למדּת, הא ּוטהרּתם. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּׁשביעי

ׁשבעה. טמאת ּבגדים מטּמא ְְְְְִִִֵַַָָָֻׁשבעה
.„- אחר ּבאדם ואדם ּבמת, ׁשּנגע אדם אֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָנמצאת

ּכלים ערב. טמאת והּׁשני ׁשבעה, טמאת טמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻהראׁשֹון
טמאת טמאים ׁשניהם - ּבּכלים וכלים ּבמת, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֻהּנֹוגעין
טמאת טמא ּכלים, ּבין אדם ּבין הּׁשליׁשי, אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻׁשבעה;
- ּבאדם וכלים ּבּכלים, ואדם ּבמת, הּנֹוגעין ּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָערב.
ּכלים, ּבין אדם ּבין והרביעי, ׁשבעה; טמאת טמאין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֻׁשלׁשּתן

ערב. טמאת ְֵֶֶַָֻטמא
אבל‰. וקדׁשים; ּתרּומה לענין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָּבּמה

אינֹו - קדׁשים אכילת על אֹו מקּדׁש ּביאת על ּכרת ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלחּיב
ׁשּנגע והּׁשני ּבּמת ׁשּנגע הראׁשֹון ּבלבד: הּׁשנים אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָחּיב
יטמא; הּטמא ּבֹו יּגע אׁשר וכל ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּכדין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבֹו,
ׁשּנגע ּבאדם הּנֹוגע אֹו ּבאדם ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאבל
ּביאת ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, - ּבמת ׁשּנגעּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבכלים
אינן - קּבלה ּדברי ׁשהן ּפי על אף האּלּו, ׁשהּדברים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמקּדׁש.
ּבמת ׁשּנטמא זה אּלא ּבּתֹורה נתּפרׁשּו לא ׁשהרי ּתֹורה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּדין
ּבין אדם ּבין ראׁשֹון, ׁשהּוא ּבֹו הּנֹוגע והּׁשני אב, ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

ִֵּכלים.
.Âואינֹו טמא. - ּבאהל עּמֹו ׁשהיה אֹו ּבמת ׁשּנגע חרּׂש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּכלי

ׁשאין ּכלים; ׁשאר ולא אחר חרּׂש ּכלי ולא אדם] [לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹמטּמא
ּבׁשאר ולא ּבמת לא לעֹולם, הּטמאה אב נעּׂשה חרּׂש ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻּכלי

קּבלה. ׁשהּוא ּפי על אף ּתֹורה, ּדין וזה ְְִִֶֶַַַָָָֻטמאֹות.
.Êאדם מטּמא הּטמאה אב ּכל ּבטמאֹות: ּגדֹול ּכלל ְְְְְֵֶַַַָָָָָָֻֻזה

ּבין ׁשטף ּכלי ּבין מּתכֹות ּכלי ּבין וכלים, ּבגדים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּומטּמא
אב זה הרי - ּבנגיעה וכלים אדם המטּמא וכל חרּׂש. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלי
ואינֹו ּומׁשקין, אכלין מטּמא הּטמאֹות ולד וכל ְְְְְְְֳִִֵֵַַַַַָָָֻֻהּטמאה.
ּכלים ׁשאר ולא חרּׂש ּכלי לא וכלים, אדם לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹמטּמא

ְִָּובגדים.

.Áּבראׁשֹון והּנֹוגע ראׁשֹון, הּנקרא הּוא ּבאב הּנֹוגע ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָּכל
והּנֹו ׁשליׁשי, נקרא ּבׁשני והּנֹוגע ׁשני, ּבׁשליׁשינקרא גע ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ

ולד נקראין ּכּלן מּמּנּו וׁשּלמּטה והראׁשֹון רביעי. ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָֻנקרא
ְַָֻהּטמאה.

.Ëּבין אדם ּבין ׁשבעה, טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֻּכל
הּטמאֹות מאבֹות אב והּוא מת. טמא הּנקרא הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֻּכלים,
ּכדי ׁשּבארנּו, ּכמֹו קדׁשים, וטמאת ּתרּומה טמאת ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻֻלענין
ּבמּגע וכלים אדם לטּמא ּוכדי וׁשני, ראׁשֹון מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמנֹות

ּבמּׂשא. מטּמא ואינֹו הּטמאֹות. אבֹות ְְְְְֲִֵֵַַַָָֻּכׁשאר
.È,הּטמאה ולד הּוא ערב טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻֻּכל

הּמת מן הרביעי ׁשּיהיה ואפׁשר לטמאה. הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻוהּוא
וקדׁשים. ּתרּומה לענין ׁשּבארנּו, ּכמֹו לטמאה, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻראׁשֹון

.‡Èהּפרס ּובית העּמים ארץ ּבמּגע ׁשּנטמאּו ּכלים אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאדם
ּבאהלן, אֹו ודֹופק וגֹולל ּתבּוסה ּדם ּבמּגע אֹו ּבמּׂשאן, ְְְְְְֳֵֵַַַַָָָָָאֹו
וכל ּכּלן אּלּו הרי - ּתבּוסה דם ּבמּׂשא ׁשּנטמא אדם ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻוכן
ּבגדים וכן סֹופרים. ּדברי ׁשל טמאֹות אבֹות ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻּכּיֹוצא
הּטמאֹות אבֹות ּכּלן - ׁשבעה טמאת אּלּו מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָֻֻֻהּמתטּמאין

סֹופרים. ּדברי ְְִִֵֶׁשל
.·Èׁשּלא ּפי על אף הּטמאה, על הּמאהיל עצמֹו ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֻהאהל

הּתֹורה, מן ׁשבעה טמאת טמא הּוא הרי - טמאה ּבֹו ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻֻנגעה
האהל. על והּזה ׁשּנאמר: ּבמת; ׁשּנגעּו ּכבגדים הּוא ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוהרי
ּכלי אֹו ּׂשק אֹו ּבגד האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבּמה
ּבין לאכילה הּמּתרין ּבין וחּיה, ּבהמה עֹור אחד עֹור, אֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעץ
- הּמׁשּכן על האהל את וּיפרּׂש ׁשּנאמר: לאכילה; ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהאסּורין
האהל היה אם אבל ּכּמׁשּכן. ועֹור ארּוג אּלא אהל קרּוי ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹאין
אֹו ּבהן, וכּיֹוצא והּמחצלת הּתקרה ּכגֹון עץ, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנסרין
לֹומר, צרי ואין טהֹור. זה הרי - מּתכֹות ׁשל אֹו עצם ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיה
הּבית ׁשּנאמר מקֹום וכל טהֹור. ׁשהּוא - ּבנין היה ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשאם
יֹוצא ל ואין הּבית. ׁשּבכל וכלים אדם אּלא אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָטמא
ּבלבד. הּפׁשּתן אּלא אהלים טמאת מתטּמא ׁשהּוא העץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמן

.‚Èלטּמא ּכמת ׁשהן ּפי על אף ּבמת, הּנֹוגעין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבגדים
ּבאהל לטּמא ּכמת אינן - ׁשבעה טמאת ּבהן ׁשּנגעּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחרים
ׁשּבארנּו; ּכמֹו מפרׁש, אינֹו עצמֹו למת ׁשהּמּׂשא ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּובמּׂשא.
,לפיכ ּבאהל. ימּות ּכי אדם אֹומר: הּוא אהל ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹֻּובטמאת
הּמאהיל וכל ּבהן, נגע ולא ּבמת ׁשּנגעּו ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנֹוּׂשא
זה הרי - ּבאהל עּמֹו ׁשהיּו אֹו עליו ׁשהאהילּו אֹו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹעליהן
הרי - הּכלים על והאהיל ּבמת ׁשּנטמא האדם וכן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָטהֹור.

ּבלבד. ּבמּגע אּלא טמא מת טמא ׁשאין טהֹורין; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהן
.„Èמעל מּדף ולא מּתחּתיו ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמא אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹהּמת

אֹו ּתחּתיו ׁשהיה אֹו מּצּדֹו ּבּמת ׁשּיּגע ּכלי אחד אּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּגּביו,
למעלה, והּמת זה ּגּבי על זה ּבגדים עּׂשרה ּכיצד? ּגּביו. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָעל
ּבֹו הּנֹוגע ּבגד מלמעלה: ּגּבֹו על אחרים ּבגדים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָועּׂשרה
טמאת טמאים ׁשניהן - ּבֹו ׁשּנגע ּבּבגד ׁשּנגע הּׁשני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻוהּבגד
ּבין מעלה ׁשל ּבין ערב, טמאת טמא - והּׁשליׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשבעה,
ּולמעלה הרביעי ּומן ּולמּטה הרביעי ּומן והרביעי מּטה, ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשל
ּכמֹו ּומֹוׁשב, מׁשּכב ּבּטמאי ּכן ּׁשאין מה טהֹורין. ּכּלן -ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
אֹו הּבגדים ׁשּכל אמּורים ּדברים ּבּמה ּבמקֹומֹו. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּיתּבאר
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ׁשם היתה ּבׁשּלא טהֹורין? מּמּנּו מעלה וׁשל ׁשּתחּתיו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּכלים
ּובין ּבינֹו מבּדיל ׁשהיה אֹו אהל, טמאת ולא רצּוצה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻֻטמאה

ּבמקֹומֹו.הּכ ׁשּיתּבאר ּכמֹו אבן, לים ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

ה'תשע"א טבת כ' שני יום

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

מקּבלין‡. אינן - ּכלים מהן העֹוּׂשה ועֹורֹו, הּדג ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָעצמֹות
וכן סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה
טהֹור, - ּׁשּבּים מה ׁשּכל ּבּה. וכּיֹוצא הּמים ּפני ׁשעל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָירֹוקה
מעֹור אהל העֹוּׂשה ,לפיכ ּכלים. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּכמֹו
מקּבל זה אהל ׁשל עצמֹו אין - ּבּים ׁשּגדל מּצמר אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדג
יהיה אׁשר לכל הּטמאה את ׁשּמביא ּפי על אף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאה,

אהלים. ּכׁשאר ְְִִַָָָֹּתחּתיו
מקּבלין·. אינן - אדמה ּוכלי אבנים ּוכלי גללים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּכלי

מת טמאת ּבין סֹופרים, מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹֹֻֻטמאה
הּתבה ּכגֹון לנחת, העּׂשּוי עץ ּכלי וכן הּטמאֹות. ׁשאר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻּבין
ויהיה ּבלח סאה ארּבעים מחזיקין ׁשהן והּכּורת, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוהּמגּדל
ּתֹורה מּדברי לא ּכלל טמאה מקּבלין אינן - ׁשּולים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻלהם
ּבמּדה. הּבא עץ ּכלי הּנקראין הן ואּלּו סֹופרים. מּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹולא

ּכלי‚. טמאים. ּומקּבליהם טהֹורים, ּפׁשּוטיהם - עץ ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַּכלי
טמאין ואינן טמאין. ּומקּבליהן טהֹורין, ּפׁשּוטיהן - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָחרּׂש
מּגּבֹו ּבמת חרּׂש ּכלי נגע אפּלּו הּזב. ּבהּסט אֹו מאוירן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
ואף ּבאוירֹו הּטמאֹות מן טמאה נכנסה ואם מתטּמא. אינֹו -ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֻֻ

ּבאהלע הּמת עם חרּׂש ּכלי היה נטמא. - ּבֹו נגעה ׁשּלא ּפי ל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
צמיד מּקף היה ואם ּבאוירֹו. נכנסה הּטמאה ׁשהרי נטמא, -ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻ
ּבּתֹורה; ׁשּנתּפרׁש ּכמֹו טהֹור, ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא - ְְְִִֵֶֶַַָָָָּפתיל
הּוא ׁשהרי הּזב, ּובהּסט מּפתחֹו אּלא לֹו נכנסה טמאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשאין

ּבכּלֹו. ׁשּנגע ְְִֶַָֻּכמי
ׁשהּניח„. ּכגֹון טמאה, מקּבל ׁשאינֹו מּדבר גֹולל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהעֹוּׂשה

ּבמּדה הּבא עץ ּכלי אֹו אדמה ּכלי אֹו אבן הּקבר ּגּבי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
וכּיֹוצא ועצמֹו הּדג עֹור אֹו ּפתיל צמיד הּמּקף חרּׂש ּכלי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻאֹו
ּבגֹולל. נֹוגע מּׁשּום ׁשבעה טמאת טמא ּבהן הּנֹוגע - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻּבאּלּו
- מּתחּתיהן הּמת את ׁשהסיר אֹו ּגֹולל מּלהיֹות ּפרׁשּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָואם
- ּגֹולל אֹותּה ועּׂשה ׁשּכפתּה ּבהמה וכן טהֹורין. הן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָָהרי
הּתיר גֹולל. ׁשהיא זמן ּכל ׁשבעה טמאת טמא ּבּה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּנֹוגע
ׁשהיא חבית וכן הּבהמֹות. ּכׁשאר טהֹורה היא הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּבהמה
- למת ּגֹולל אֹותּה ועּׂשה ּפתיל צמיד מּקפת מׁשקין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻמלאה
טהֹורין. והּמׁשקין והחבית ׁשבעה, טמאת טמא ּבּה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּנֹוגע

על‰. מּטה ּבין עֹומדת ּבין לקבר, ּגֹולל ׁשעּׂשאּה ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻקֹורה
ּבּקצה והּנֹוגע ּבלבד, הּקבר ּפתח ּכנגד אּלא טמא אין - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָצּדּה
והרי לקבר ּגֹולל ראׁשּה עּׂשה טהֹור. - לּקבר חּוץ ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּמּנח
ּבארּבעה מּמּנה הּנֹוגע אילן: ּכמֹו הּקבר על עֹומדת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיא
ּולמעלה ּומארּבעה ּגֹולל, מּׁשּום טמא - לּקבר סמּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָטפחים
לקץ עתיד ׁשהּוא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹור. -ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

ּגֹולל. ּכּלּה - אֹותּה לקץ עתיד אינֹו אם אבל ֲִִֵֵָָָָָָֹֻאֹותּה;
.Âׁשעּׂשאן טפחים ארּבעה ארּבעה ׁשל ּגדֹולֹות אבנים ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּתי

- מהן אחת נּטלה טמא. ׁשּתיהן ּגּבי על הּמאהיל - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּגֹולל

דר לּטמאה ׁשּיׁש מּפני טהֹור, ׁשנּיה ּגּבי על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמאהיל
ּבֹו. ֵֵֶׁשּתצא

.Êאּלא טמא אין - לקבר גֹולל ׁשעּׂשאהּו צרֹורֹות ׁשל ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּגל
ׁשל צרּכֹו ׁשהּוא הּפנימי, ּבׁשארסדר הּנֹוגע אבל קבר; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

טהֹור. - ֲִָָָהאבנים
.Áּבגֹולל וכּסּוהּו הּמת ּבֹו והּניחּו ּבסלע חקּוק ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָארֹון

למה טמא. ּבּגֹולל והּנֹוגע טהֹור, מקֹום ּבכל ּבּסלע הּנֹוגע -ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
ּפיה, על ּגדֹולה ואבן מתים, מלא ּגדֹול לבֹור דֹומה? ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָזה
הרי - ּגּבּה על נפׁש ּבנה ואם חללּה. ּכנגד אּלא טמא ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאין
החקּוקה הארֹון היתה סביביו. מּכל ּומטּמא סתּום ּכקבר ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָזֹו
הּנֹוגע - ּבתֹוכּה והּמת מלמעלה וצרה מּלמּטה רחבה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָּבּסלע
מלמעלה הּצדדין ׁשהרי טמא; ּומלמעלן טהֹור, מּלמּטן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבּה
רחבה הארֹון היתה ּכגֹולל. ונעּׂשּו הּמת ּגּבי על ְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָָָָסמכּו
היתה טמא. מקֹום מּכל ּבּה הּנֹוגע - מּלמּטה וצרה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָמלמעלה
טמא, - ּולמעלה לקרקעיתּה הּסמּו מּטפח ּבּה הּנֹוגע ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָׁשוה:
ּבתֹוכּה הּמת והכניס ּבסלע ארֹון נּקב טהֹור. - ּולמּטה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּטפח
ּפתחּה. מּמקֹום חּוץ טהֹור, מקֹום מּכל ּבּה הּנֹוגע - נגר ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּכמֹו

.Ëּבזמן הּמערה: לפני וחצר ּבתֹוכּה ׁשהּקבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמערה
יּגע ׁשּלא ּובלבד טהֹור, לתֹוכּה העֹומד - לאויר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהחצר
ּבּה היה אם מקרה: ׁשהחצר ּובזמן הּמערה; ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבמׁשקֹוף
אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה הּמערה] ּבצד ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֻ[מגּלה
על מארּבעה ּפחּותה היתה טהֹור; לׁשם הּנכנס - ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָיתר
ּבפתח נגע ׁשּלא ּפי על ואף טמא לׁשם הּנכנס - ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹארּבעה

ְַָָהּמערה.

ה'תשע"א טבת כ"א שלישי יום

ׁשביעי ּפרק
יוםשני־שלישיכ'־כ"אטבת

¤¤§¦¦

את‡. [ּופרץ ּפתח לֹו ׁשהיה אֹו ּבתֹוכֹו, ׁשהּמת סתּום ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבית
מאחֹוריו ּבֹו והּנֹוגע סביביו, מּכל מטּמא - ּוסתמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָּפּצימיו]
ּבֹו נפּתח סתּום. ּכקבר ׁשהּוא מּפני ׁשבעה, טמא - מּגּגֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
מאחֹוריו ּבֹו הּנֹוגע - ּפצימיו ּפרץ לא אם סתמֹו, אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּפתח,
ׁשעּור יהיה וכּמה הּפתח. ּכנגד אּלא טמא ואין טהֹור, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומּגּגֹו
הּמת מן ּוכזית טפחים, ּבארּבעה ּפתחֹו - הּמת ׁשלם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּפתח?
ּופתחֹו ּכמת הּוא הרי - מּכזית וגדֹול ּבטפח, ּפתחֹו -ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ

ְְַָָּבארּבעה.
נעּולים·. ׁשּכּלם ּבזמן הרּבה, ּפתחים ּובֹו הּבית ּבתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמת

הּתקרה ּתחת מהן ּפתח ּכל ּבצד והּיֹוׁשב טמאים, ּכּלם -ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ
ׁשחׁשב אֹו מהן, אחד נפּתח נטמא. - הּפתח על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּיֹוצא
הּמת, ׁשּמת אחר ׁשחׁשב ּפי על ואף מהן, ּבאחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלהֹוציאֹו
- ארּבעה על ארּבעה ׁשהיא ּבחּלֹון להֹוציאֹו חׁשב ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָאפּלּו
ׁשּנפּתח הּפתח ּכנגד אּלא טמא ואין ּכּלן, הּפתחים על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּציל
אין והרי נעּולין ׁשהן מּפני טהֹורין, והּׁשאר עליו, ׁשחׁשב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ּבֹו להֹוציאֹו ּפתח לחּתר התחיל אם וכן סתּום. ּכקבר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּבית
היה ּכּלן. הּפתחים על הּציל ארּבעה על ארּבעה מּׁשּיחּתר -ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
מּׁשּיתחיל - לפתחֹו והתחיל להֹוציאֹו וחׁשב סתּום ּפתח ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשם
וכּלן הרּבה חּלֹונֹות ּבֹו היּו ּכּלן. הּפתחים על הּציל ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹֻֻלפּתח
הּצילּו ולא טמאֹות, ּכּלן - נפּתחּו טהֹורֹות. ּכּלן - ְְְְְִִִֵָָָֹֻֻמּוגפֹות
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ואין הּטהרֹות. את להפסיד ׁשּלא הּטמאה, ּבצּדי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּומּכאן
ארץ את להפסיד ׁשּלא הּטמאה, מּמקֹום הּצּיּון את ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻמרחיקין
אּלא לּכל, ידּועין הן ׁשהרי הּוּדאֹות, על מצּינין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹיּׂשראל.
והּפרעֹות. והּסככֹות קבר ּבּה ׁשאבד ּׂשדה ּכגֹון הּספקֹות, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעל

.Èּבּה אין אם ּטיבּה: מה ידּוע ואין מצּינת ּׂשדה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמצא
ּבידּוע - אילנֹות ּבּה יׁש קבר; ּבּה ׁשאבד ּבידּוע - ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאילנֹות

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו קבר, ּבּה ְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָׁשּנחרׁש
.‡Èיׁש אם ׁשּתים: היּו טמא. ּתחּתיה - מצּינת אבן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמצא

על אּלא ּביניהן, סיד אין ואם טמא; ּביניהם - ּביניהם ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָסיד
א זה ׁשאין טהֹור, - ּביניהן חרּׂש יׁש אם ּבנין;ראׁשיהן: ּלא ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָ

מּכאן ראׁשיהן על מרּדד הּסיד והיה ּביניהן חרּׂש אין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻואם
הּוא - מצּין אחד מצר מצא וטמא. צּיּון זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּומּכאן
מצא ׁשליׁשית. וכן ׁשנּיה, וכן טהֹורה. הּׂשדה וכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָטמא
טמאה; ּכּלּה הּׂשדה וכל טהֹורין הן - מצּינין מצריה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻארּבעה

הּטמאה. מּמקֹום הּצּיּון מרחיקין ְְְִִִִֵֶַַַָֻׁשאין

ה'תשע"א טבת כ"ג חמישי יום

ּתׁשיעי ¦¦§¤¤ּפרק

אחת‡. ּבגּמא רּבים מתים ּומצא ּבּׂשדה חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמי
ׁשּמצא אֹו הרּוגים, ׁשּמצא אֹו זה, ּבצד זה אֹו זה ּגב על ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזה
זה מקֹום ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - ּברּכיו ּבין ראׁשֹו אֹו יֹוׁשב ְִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹמת
העפר ּכל ונֹוטל ׁשּמצא, הּמת נֹוטל אּלא היה; הּקברֹות ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּבית
אצּבעֹות, ׁשלׁש קרקע ּבבתּולת וחֹופר ׁשּתחּתיו, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָהּתחּוח
קדם ּכׁשהיתה טהרה ּבחזקת הּׂשדה ּוׁשאר הּכל, ְְְְְֳִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּומֹוציא
הּנקרא הּוא ׁשחֹופר אצּבעֹות ׁשלׁש עם זה ועפר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּימצא.

הּמת. ְֵַַּתבּוסת
ׁשּבּה,·. העצמֹות ּכל מלּקט - הרּוגים ּבּה ׁשּנהרגּו ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּׂשדה

מלּקט - ּׂשדהּו מּתֹו קברֹו המפּנה וכן טהֹורה. היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוהרי
ׁשּמטילים ּבֹור וכן טהֹורה. היא והרי עצם עצם העצמֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכל
עצם ׁשּבֹו העצמֹות ּכל מלּקט - הרּוגים אֹו נפלים ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָּבתֹוכֹו

טהֹור. הּוא והרי ֲֵֶֶַָעצם
.‚- הּמתים ׁשּקֹוברין ּכדר מׁשּכב מת ּומצא חֹופר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהיה

אחד ּכל נֹוטל - ׁשנים מצא אם וכן ּתבּוסתֹו. ואת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנֹוטלֹו
ּותבּוסתֹו מתים,מהן ׁשלׁשה מצא טהֹורה. הּׂשדה וכל עּמֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

לזה זה ּבין יׁש אם הּנקּברין, ּכדר מּטל מהן אחד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻּכל
זה הרי - וקֹובריה מּטה ּכמלא ׁשמֹונה, ועד אּמֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמארּבע
האחרֹון מן לבּדק וצרי זה, הּוא הּקברֹות ּבית ׁשּמא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחֹוׁשׁש
לא ואם ׁשּביניהם. וחצר מערֹות ּכׁשּתי ׁשהן אּמה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹעּׂשרים
אף טהֹורֹות, ׁשּבדק העּׂשרים אֹותן הרי - אחר מת ׁשם ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמצא
עּׂשרים ּבסֹוף אחד מת מצא קברֹות. ׁשכּונת ׁשהן ּפי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָעל
ׁשרגלים לפי אחרֹות, אּמה עּׂשרים מּמּנּו לבּדק צרי - ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאּמה
הרּוג ּבּסֹוף אֹו ּבּתחּלה ׁשּמצא מאּלּו אחד היה ואם ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָלּדבר.
ירכֹותיו ּבין ראׁשֹו ׁשּיהיה ּכדרּכֹו, ׁשּלא מׁשּכב אֹו יֹוׁשב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻאֹו
ּבלבד; ּתבּוסתן ואת נֹוטלן אּלא אּמה, עּׂשרים ּבֹודק אינֹו -ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּכֹוכבים. עֹובדי ְְִֵֶֶָָָׁשחזקתן

ואינן„. הֹואיל קברֹות. טמאת להם אין ּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻהעֹובדי
ּבעצמּה ׁשּיּגע עד טהֹור, ּבקברן הּנֹוגע הרי ּבאהל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמטּמאין

יּׂשאּנה. אֹו טמאה ְִֶֶָָָֻׁשל
לֹו‰. אין - ימּות החי מן יּנטל ׁשאם איבר ׁשחסר ִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמת

ּפני על ּגלּויים הּנמצאים ּומתים קברֹות. ׁשכּונת ולא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּתבּוסה
מלּקט אּלא ּתבּוסה, ולא קברֹות ׁשכּונת להם אין - ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׂשדה
לֹו יׁש - ּברׁשּות ׁשּלא והּנקּבר טהֹור. והּכל עצם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹעצם

קברֹות. ׁשכּונת לֹו ואין ְְְְֵַָָּתבּוסה
.Âׁשּמצא אֹו ּבּתחּלה, ּכדרּכן מתים ׁשלׁשה הּמֹוצא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד

קברֹות. ׁשכּונת זֹו הרי - ּומערה ּונקיע ּכּו אֹו ּכּוכין ְְְְְֲִִֵַַָָָָׁשלׁשה
להם ואין ּתבּוסה להם יׁש - ידּוע היה ואחד ׁשנים ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָמצא
ולא ׁשכּונה. עֹוּׂשה אינֹו הּידּוע ׁשהּקבר קברֹות; ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשכּונת
ּבדיקה. ׁשּצרי הּוא ּבּתחּלה ׁשלׁשה הּמֹוצא אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאמרּו
מּגיע ׁשהּוא עד חֹופר ׁשאמרנּו? אּמה העּׂשרים ּבֹודק ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכיצד
עבּודה. ׁשאינּה ׁשּנראית הּקרקע והיא לבתּולה, אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלסלע
ּכבּתחּלה, זֹו הרי - חרּׂש ּומצא אּמה מאה אפּלּו ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהעמיק

לב ׁשּיּגיע עד להעמיק זֹווצרי הרי - למים הּגיע תּולה. ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָ
ְִָּכבתּולה.

.Ê,סֹופן עד העּׂשרים מּתחּלת אחד ּתלם לחּפר צרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאינֹו
אּמה על אּמה וחֹופר אּמה, ּומּניח אּמה על אּמה חֹופר ְִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָאּלא
ּפחֹות לקבר קבר ּבין ׁשאין סֹופן; עד וכן אּמה, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּומּניח

ֵַָמאּמה.
.Áאֹו לׁשלּולית אֹו לנהר העּׂשרים ּבתֹו והּגיע ּבֹודק ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָהיה

נפסקה ׁשהרי לבּדק, צרי ואינֹו יפסיק - הרּבים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלדר
הּקברֹות. ְְַַָׁשכּונת

.Ëמצא ּכן אם אּלא טהֹור, - ּבדיקה ׁשל זה עפר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָהּמֹוציא
ּבתרּומה. אֹוכל ׁשּימצא קדם אבל ׁשחפר; ּבּמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻטמאה
וּדאי יֹודע ׁשהרי ּבתרּומה; אֹוכל אינֹו - ּבּגל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָוהמפּקח

מקֹומן. מּכיר ׁשאינֹו אּלא הּגל, ּתחת ׁשם ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּמתים
.Èמהן אחד ּבדק טהֹורין: גּלין ּבׁשני ׁשּנתערב טמא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגל

ׁשנים ּבדק טמאין; והּׁשנים טהֹור הּוא - טהֹור ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּומצאֹו
ּבדק טמא; ּבחזקת והּׁשליׁשי טהֹורים הן - טהֹורים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָונמצאּו
ׁשּיבּדק עד טמאה ּבחזקת ּכּלן - טהֹור ּומצא ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹֻֻׁשלׁשּתן
טהֹורין. ׁשלׁשּתן ויהיּו לבתּולה אֹו לסלע ׁשּיּגיע עד ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשלׁשּתן

.‡Èדין טמא עליו הּמאהיל - נפלים לתֹוכֹו ׁשּמטילין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּבֹור
ספק אין ׁשם, מצּויין ּוברּדלס ׁשחלּדה ּפי על אף ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻּתֹורה.
ידּוע ואין נפל, אּׁשה ׁשם הּפילה אם אבל וּדאי. מידי ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמֹוציא
וחלּדה הֹואיל הּפילה, לא אֹו המטּמא דבר הּפילה ְְְִִִִִִֵַַָָָָָֹֻאם

ׁשם מצּויין טהֹור.ּוברּדלס ספקֹו הרי - ְְְְֲִֵֵַָָָ
.·Èמּׁשּום ׁשהן ּבהן וכּיֹוצא הּטמאֹות אּלּו ׁשּכל ידּוע, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּדבר

מי אּלא הּתֹורה מן טמא ואין ּדבריהן. ׁשל הן הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָספק
ּבין ּבטמאֹות ּבין הּספקֹות, ּכל אבל וּדאי; טמאת ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֻֻׁשּנטמא
אּלא להם אין - וׁשּבתֹות ּבעריֹות ּבין אסּורֹות ְְֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָּבמאכלֹות
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּדבר כן, ּפי על [ואף סֹופרים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּדברי
אׁשם חּיב אֹותֹו העֹוּׂשה ׁשהרי הּתֹורה, מן אסּור ספקֹו -ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ
מקֹומֹות. ּובכּמה ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּתלּוי.]
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ּגּבי על הּמאהיל - ּגדֹול ּפתח ּבתֹו קטן ּפתח הּפתחים. ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָעל
הּגדֹול. את קטן טהר - ּבּקטן להֹוציאֹו חׁשב טמא. ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשניהם
חׁשב טמא. ׁשניהם ּגּבי על הּמאהיל - מתאימין ׁשניהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהיּו
אחד ּפתח לּבית היה חברֹו. את טהר - מהן ּבאחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלהֹוציאֹו
ּבאּו ּכ ואחר ּבּצפֹוני, להֹוציאֹו וחׁשב לדרֹום, ּופתח ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָלצפֹון
- ּבּדרֹומי אּלא אֹותֹו מֹוציאין אין ואמרּו: קרֹוביו אֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָאחיו
- הערים ואם יערים. ׁשּלא ּובלבד הּצפֹוני, את ּדרֹומי ְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַֹטהר

טמאים. ְְִֵֵֶׁשניהן
לאכסד‚. הּפתּוחין היהּבּתים אם מהן: ּבאחד והּמת רה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

והּבּתים ׁשער הּבית הרי - ּבאכסדרה לצאת מת ׁשל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָדרּכֹו
החדר טהֹור. והּבית טמא, ׁשער ּבית - לאו ואם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָטמאים;
- חּלֹון ּדר לפנים טמאה ונכנסה מּוגף, הּבית מן ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֻׁשּלפנים
ּדר ויֹוצאת חֹוזרת ׁשהּטמאה מּפני טהֹור, החיצֹון ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּבית

ּבֹו. ׁשּנכנסה ְְִֶַַָהחּלֹון
טפח„. חלל ׁשם ׁשּיהיה עד סביביו מּכל מטּמא הּקבר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאין

חלל ּגּבי על הּבנין הגּביּה אפּלּו טפח. רּום על טפח ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָעל
היתה ּכקבר. ׁשהּכל לפי טמא, הּכל - לרקיע עד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹטפח
ּבֹוקעת טמאה - טפח חלל ׁשם היה ולא רצּוצה ְְְְֶַַַָָָָָָָָֹֻֻטמאה
הּטמאה ּכנגד הּנֹוגע אּלא טמא ואין ויֹורדת, ּבֹוקעת ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻועֹולה,
ּכנגּדּה הּנֹוגע אֹו מלמעלה, עליה הּמאהיל אֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמלמעלה
ּבצּדי הּנֹוגע אבל מּלמּטה; עליו ּׁשהאהיל מה אֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּלמּטה

טהֹור. - ְִַָָהּבנין
מן‰. ּבאהל המטּמא ּדבר ׁשּכל מת: ּבטמאת ּגדֹול ּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻזה

הּטמאה הרי - טפח חלל לֹו ׁשאין רצּוץ, היה אם ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּמת,
ואינּה הּתהֹום, עד ויֹורדת ּבֹוקעת לרקיע, עד ועֹולה ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָּבֹוקעת
ׁשל גל אֹו ּתבּואה ׁשל ּכרי ּכיצד? הּצדדין. מן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָמטּמאה
ואינן הּטמאה ּבצד וכלים ּבתֹוכֹו, הּמת מן ּוכזית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֻאבנים
ּכנגד מכּון הּגל ׁשּבתֹו ּכלי וכל טהֹורין, ּכלים - ּבּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻנֹוגעין
ּבֹוקעת ׁשהּטמאה טמא, מּלמּטה אֹו מלמעלה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻֻהּטמאה
טפח חלּול הּטמאה מקֹום היה ואם ויֹורדת. ּובֹוקעת ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֻועֹולה
מּכל ּומטּמא סתּום ּכקבר הּוא - טפח רּום על טפח ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָעל

ְִָסביביו.
.Âוהרי הּבית ּבּטל זה הרי - צרֹורֹות אֹו עפר ׁשּמלאֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבית

טמאה היתה ואם צרֹורֹות, אֹו עפר ׁשל ּכגל ּבתֹוהּוא ְְְְְְִֶַָָָָָֻ
ׁשּבצּדיה וכלים ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת - ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעפר

טהֹורים. העפר ְְִֶָָּבתֹו
.Êהּסּכה - לּכתל סּכה וסמ ּבכתל רצּוצה ׁשהיא ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻֻטמאה

ּפי על ואף האהל. מּצּדי צד הּכתל נעּׂשה ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹטמאה,
אבל אהל, עליהן היה לא אּלּו לּנֹוגע טהֹורים ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהּצדדין
הּטמאה ׁשהרי טמא, ּכּלֹו האהל - אהל עליהן ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻמּׁשּנעּׂשה

ְּבתֹוכֹו.

ה'תשע"א טבת כ"ב רביעי יום

ׁשמיני ¦¦§¤¤ּפרק

ּובמּׂשא‡. ּבמּגע מטּמא עפרּה - ּבתֹוכּה קבר ׁשאבד ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּׂשדה
ּכּׂשעֹורה עצמֹות ויהיּו ּבּה הּקבר נדֹוׁש ׁשּמא הּפרס, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכבית
ואם נטמא. עליה הּמאהיל - ּכּלּה הּׂשדה וכל עפרּה. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻּבתֹו

ׁשּמא ּבאהל, ּׁשּיׁש מה ּכל נטמא - אהל ּבתֹוכּה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹהעמיד
מאהיל. הּוא הּקבר על ּׂשדה ּבאֹותּה ׁשהעמיד ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאהל

עלּיה·. ׁשל ּפתחּה היה אם ּגּביו: על ועלּיה ּבית (ּבּה) ְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָּבנה
הּקבר [היה] ׁשאפּלּו טהֹורה, העלּיה - ּבית ׁשל ּפתחּה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכנגד
על אהל הּוא ׁשהרי טהֹורה, העלּיה - הּבית מׁשקֹוף ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּתחת
העלּיה אף - מכּון היה לא ואם ׁשּיתּבאר; ּכמֹו אהל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻּגּבי
מאהילה העלּיה והרי הּקבר, על עלּיה אסקּפת ׁשּמא ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻטמאה,

הּקבר. ֶֶַַעל
ׁשרׁשי‚. ׁשאין לפי זרע, ּכל ּבתֹוכּה לזרע מּתר זֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻוּׂשדה

אילני ּבתֹוכּה נֹוטעין אין אבל לּקבר. עד מּגיעים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזרעים
הּתלּולּיֹות לּמת. עד מּגיעין ׁשהּׁשרׁשים מּפני ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָמאכל,
ּבית לדר אֹו הּקברֹות לבית הּסמּוכה לעיר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָהּקרֹובֹות

אחד ּבחזקתהּקברֹות, אּלּו הרי - יׁשנֹות ואחד חדׁשֹות ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשחין ּומּכי הּנפלים, את ׁשם קֹוברֹות ׁשהּנׁשים מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻטמאה,
טהֹורֹות, החדׁשֹות - הרחֹוקֹות אבל איבריהן. ׁשם ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָקֹוברין
מּדר אֹו ׁשחרבה מעיר קרֹובֹות היּו ׁשּמא טמאֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָוהיׁשנֹות
קרֹוב אחר ּתל ׁשם ׁשאין ּכל קרֹוב? ּתל זהּו ואי ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשאבדה.

זֹוכרֹו. אדם ׁשאין ויׁשן? מּמּנּו. ְְִֵֵֶֶָָָָיֹותר
הּקברֹות„. לבית הּקרֹוב הּמקֹום והּוא ּבֹוכים, ְְְְִֵֵַַַָָָּׂשדה

טהֹור, ׁשעפרּה ּפי על אף ּובֹוכֹות, ׁשם יֹוׁשבֹות ְֲִִֶֶַַַָָָָָׁשהּנׁשים
זֹורעין ואין אֹותֹו נֹוטעין אין - טמאה ׁשם החזקה לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹֻֻׁשהרי
טמאה. ׁשם יׁש ׁשּמא לׁשם, אדם רגל להרּגיל ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻאֹותֹו,
מּמּנּו, ּבעליו נתיאׁשּו ּכבר הּקברֹות לבית קרֹוב ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָמּפני
לֹו. חׁשׁשּו זה מּפני ּבֹו, ויקּבר אדם ׁשּיבֹוא אפׁשר ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹלפיכ
החזקה לא ׁשהרי לקדׁש, ּתּנּורים זה מקֹום מעפר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻועֹוּׂשין

טמאה. ְָָֻׁשם
טמא‰. מקֹומֹו - ּפּנהּו ואם לפּנֹותֹו; מּתר - הּנמצא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻקבר

- הּידּוע וקבר ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשּיּבדק, עד ּבהניה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואסּור
ּבהניה. ּומּתר טהֹור מקֹומֹו - ּפּנהּו ואם לפּנֹותֹו; ְְְֲִִַַָָָָָָֻאסּור

.Âטמא ּומקֹומֹו אֹותֹו, מפּנין - הרּבים את מּזיק ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָקבר
ּבהניה. ְֲַָָָואסּור

.Êמביאֹו - הּתחּום ּבתֹו מצאֹו אם מצוה: ּבמת ְְְְְְִִִֵֵַַַָָהּפֹוגע
ּכרּכֹום ּׂשדה ּבתֹו אפּלּו לּתחּום, חּוץ מצאֹו הּקברֹות; ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָלבית
- הּמצר על מצאֹו ׁשּנמצא. ּבּמקֹום ויּקבר מקֹומֹו, קנה -ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
- זה מּצד ניר ּוּׂשדה זה מּצד ּבּור ּׂשדה לצדדין. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָמסּלקֹו
ניר. ּבּׂשדה קֹוברֹו - זרע ּוּׂשדה ניר ּׂשדה ּבּור. ּבּׂשדה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַקֹוברֹו
ּוּׂשדה אילן ּׂשדה זרע. ּבּׂשדה קֹוברֹו - כרם ּוּׂשדה זרע ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּׂשדה
ׁשניהן היּו הּטמאה. אהל מּפני כרם, ּבּׂשדה קֹוברֹו - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻכרם

ׁשּירצה. צד זה לאי קֹוברֹו - ְְְִִֵֶֶֶַָׁשוין
.Áּברי ואמר: אחר ּבא ואם למפרע. מטּמא - הּנמצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָקבר

אינֹו - ׁשנה לעּׂשרים קדם אפּלּו קבר, ּכאן היה ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹלי
.ואיל מציאה מּׁשעת אּלא ְְְְִִֵֵֶַַַָָמטּמא

.Ëהּמת מן ּבאהל ׁשּמטּמא דבר אֹו מת אֹו קבר הּמֹוצא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכל
ּובחּלֹו לאחרים. ּתקלה יהיה ׁשּלא ּכדי עליו, לצּין חּיב -ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
אין הּקברֹות. על לצּין ּדין מּבית יֹוצאין היּו מֹועד ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשל
ּבארץ. יחסר ׁשּסֹופֹו לפי הּמת, מן מצמצם ּכזית על ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻמצּינין
אין הּטמאה. מקֹום על וׁשֹופ ממחה ּבסיד. מצּינין? ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֻּובּמה
מּכאן עֹודף יהי אּלא הּטמאה, ּגּבי על הּצּיּון את ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻמעמידין
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ואין הּטהרֹות. את להפסיד ׁשּלא הּטמאה, ּבצּדי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּומּכאן
ארץ את להפסיד ׁשּלא הּטמאה, מּמקֹום הּצּיּון את ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻמרחיקין
אּלא לּכל, ידּועין הן ׁשהרי הּוּדאֹות, על מצּינין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹיּׂשראל.
והּפרעֹות. והּסככֹות קבר ּבּה ׁשאבד ּׂשדה ּכגֹון הּספקֹות, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעל

.Èּבּה אין אם ּטיבּה: מה ידּוע ואין מצּינת ּׂשדה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמצא
ּבידּוע - אילנֹות ּבּה יׁש קבר; ּבּה ׁשאבד ּבידּוע - ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאילנֹות

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו קבר, ּבּה ְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָׁשּנחרׁש
.‡Èיׁש אם ׁשּתים: היּו טמא. ּתחּתיה - מצּינת אבן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמצא

על אּלא ּביניהן, סיד אין ואם טמא; ּביניהם - ּביניהם ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָסיד
א זה ׁשאין טהֹור, - ּביניהן חרּׂש יׁש אם ּבנין;ראׁשיהן: ּלא ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָ

מּכאן ראׁשיהן על מרּדד הּסיד והיה ּביניהן חרּׂש אין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻואם
הּוא - מצּין אחד מצר מצא וטמא. צּיּון זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּומּכאן
מצא ׁשליׁשית. וכן ׁשנּיה, וכן טהֹורה. הּׂשדה וכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָטמא
טמאה; ּכּלּה הּׂשדה וכל טהֹורין הן - מצּינין מצריה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻארּבעה

הּטמאה. מּמקֹום הּצּיּון מרחיקין ְְְִִִִֵֶַַַָֻׁשאין

ה'תשע"א טבת כ"ג חמישי יום

ּתׁשיעי ¦¦§¤¤ּפרק

אחת‡. ּבגּמא רּבים מתים ּומצא ּבּׂשדה חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמי
ׁשּמצא אֹו הרּוגים, ׁשּמצא אֹו זה, ּבצד זה אֹו זה ּגב על ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזה
זה מקֹום ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - ּברּכיו ּבין ראׁשֹו אֹו יֹוׁשב ְִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹמת
העפר ּכל ונֹוטל ׁשּמצא, הּמת נֹוטל אּלא היה; הּקברֹות ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּבית
אצּבעֹות, ׁשלׁש קרקע ּבבתּולת וחֹופר ׁשּתחּתיו, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָהּתחּוח
קדם ּכׁשהיתה טהרה ּבחזקת הּׂשדה ּוׁשאר הּכל, ְְְְְֳִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּומֹוציא
הּנקרא הּוא ׁשחֹופר אצּבעֹות ׁשלׁש עם זה ועפר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּימצא.

הּמת. ְֵַַּתבּוסת
ׁשּבּה,·. העצמֹות ּכל מלּקט - הרּוגים ּבּה ׁשּנהרגּו ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּׂשדה

מלּקט - ּׂשדהּו מּתֹו קברֹו המפּנה וכן טהֹורה. היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוהרי
ׁשּמטילים ּבֹור וכן טהֹורה. היא והרי עצם עצם העצמֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכל
עצם ׁשּבֹו העצמֹות ּכל מלּקט - הרּוגים אֹו נפלים ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָּבתֹוכֹו

טהֹור. הּוא והרי ֲֵֶֶַָעצם
.‚- הּמתים ׁשּקֹוברין ּכדר מׁשּכב מת ּומצא חֹופר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהיה

אחד ּכל נֹוטל - ׁשנים מצא אם וכן ּתבּוסתֹו. ואת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנֹוטלֹו
ּותבּוסתֹו מתים,מהן ׁשלׁשה מצא טהֹורה. הּׂשדה וכל עּמֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

לזה זה ּבין יׁש אם הּנקּברין, ּכדר מּטל מהן אחד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻּכל
זה הרי - וקֹובריה מּטה ּכמלא ׁשמֹונה, ועד אּמֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמארּבע
האחרֹון מן לבּדק וצרי זה, הּוא הּקברֹות ּבית ׁשּמא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחֹוׁשׁש
לא ואם ׁשּביניהם. וחצר מערֹות ּכׁשּתי ׁשהן אּמה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹעּׂשרים
אף טהֹורֹות, ׁשּבדק העּׂשרים אֹותן הרי - אחר מת ׁשם ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמצא
עּׂשרים ּבסֹוף אחד מת מצא קברֹות. ׁשכּונת ׁשהן ּפי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָעל
ׁשרגלים לפי אחרֹות, אּמה עּׂשרים מּמּנּו לבּדק צרי - ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאּמה
הרּוג ּבּסֹוף אֹו ּבּתחּלה ׁשּמצא מאּלּו אחד היה ואם ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָלּדבר.
ירכֹותיו ּבין ראׁשֹו ׁשּיהיה ּכדרּכֹו, ׁשּלא מׁשּכב אֹו יֹוׁשב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻאֹו
ּבלבד; ּתבּוסתן ואת נֹוטלן אּלא אּמה, עּׂשרים ּבֹודק אינֹו -ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּכֹוכבים. עֹובדי ְְִֵֶֶָָָׁשחזקתן

ואינן„. הֹואיל קברֹות. טמאת להם אין ּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻהעֹובדי
ּבעצמּה ׁשּיּגע עד טהֹור, ּבקברן הּנֹוגע הרי ּבאהל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמטּמאין

יּׂשאּנה. אֹו טמאה ְִֶֶָָָֻׁשל
לֹו‰. אין - ימּות החי מן יּנטל ׁשאם איבר ׁשחסר ִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמת

ּפני על ּגלּויים הּנמצאים ּומתים קברֹות. ׁשכּונת ולא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּתבּוסה
מלּקט אּלא ּתבּוסה, ולא קברֹות ׁשכּונת להם אין - ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׂשדה
לֹו יׁש - ּברׁשּות ׁשּלא והּנקּבר טהֹור. והּכל עצם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹעצם

קברֹות. ׁשכּונת לֹו ואין ְְְְֵַָָּתבּוסה
.Âׁשּמצא אֹו ּבּתחּלה, ּכדרּכן מתים ׁשלׁשה הּמֹוצא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד

קברֹות. ׁשכּונת זֹו הרי - ּומערה ּונקיע ּכּו אֹו ּכּוכין ְְְְְֲִִֵַַָָָָׁשלׁשה
להם ואין ּתבּוסה להם יׁש - ידּוע היה ואחד ׁשנים ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָמצא
ולא ׁשכּונה. עֹוּׂשה אינֹו הּידּוע ׁשהּקבר קברֹות; ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשכּונת
ּבדיקה. ׁשּצרי הּוא ּבּתחּלה ׁשלׁשה הּמֹוצא אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאמרּו
מּגיע ׁשהּוא עד חֹופר ׁשאמרנּו? אּמה העּׂשרים ּבֹודק ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכיצד
עבּודה. ׁשאינּה ׁשּנראית הּקרקע והיא לבתּולה, אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלסלע
ּכבּתחּלה, זֹו הרי - חרּׂש ּומצא אּמה מאה אפּלּו ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהעמיק

לב ׁשּיּגיע עד להעמיק זֹווצרי הרי - למים הּגיע תּולה. ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָ
ְִָּכבתּולה.

.Ê,סֹופן עד העּׂשרים מּתחּלת אחד ּתלם לחּפר צרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאינֹו
אּמה על אּמה וחֹופר אּמה, ּומּניח אּמה על אּמה חֹופר ְִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָאּלא
ּפחֹות לקבר קבר ּבין ׁשאין סֹופן; עד וכן אּמה, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּומּניח

ֵַָמאּמה.
.Áאֹו לׁשלּולית אֹו לנהר העּׂשרים ּבתֹו והּגיע ּבֹודק ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָהיה

נפסקה ׁשהרי לבּדק, צרי ואינֹו יפסיק - הרּבים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלדר
הּקברֹות. ְְַַָׁשכּונת

.Ëמצא ּכן אם אּלא טהֹור, - ּבדיקה ׁשל זה עפר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָהּמֹוציא
ּבתרּומה. אֹוכל ׁשּימצא קדם אבל ׁשחפר; ּבּמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻטמאה
וּדאי יֹודע ׁשהרי ּבתרּומה; אֹוכל אינֹו - ּבּגל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָוהמפּקח

מקֹומן. מּכיר ׁשאינֹו אּלא הּגל, ּתחת ׁשם ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּמתים
.Èמהן אחד ּבדק טהֹורין: גּלין ּבׁשני ׁשּנתערב טמא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגל

ׁשנים ּבדק טמאין; והּׁשנים טהֹור הּוא - טהֹור ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּומצאֹו
ּבדק טמא; ּבחזקת והּׁשליׁשי טהֹורים הן - טהֹורים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָונמצאּו
ׁשּיבּדק עד טמאה ּבחזקת ּכּלן - טהֹור ּומצא ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹֻֻׁשלׁשּתן
טהֹורין. ׁשלׁשּתן ויהיּו לבתּולה אֹו לסלע ׁשּיּגיע עד ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשלׁשּתן

.‡Èדין טמא עליו הּמאהיל - נפלים לתֹוכֹו ׁשּמטילין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּבֹור
ספק אין ׁשם, מצּויין ּוברּדלס ׁשחלּדה ּפי על אף ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻּתֹורה.
ידּוע ואין נפל, אּׁשה ׁשם הּפילה אם אבל וּדאי. מידי ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמֹוציא
וחלּדה הֹואיל הּפילה, לא אֹו המטּמא דבר הּפילה ְְְִִִִִִֵַַָָָָָֹֻאם

ׁשם מצּויין טהֹור.ּוברּדלס ספקֹו הרי - ְְְְֲִֵֵַָָָ
.·Èמּׁשּום ׁשהן ּבהן וכּיֹוצא הּטמאֹות אּלּו ׁשּכל ידּוע, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּדבר

מי אּלא הּתֹורה מן טמא ואין ּדבריהן. ׁשל הן הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָספק
ּבין ּבטמאֹות ּבין הּספקֹות, ּכל אבל וּדאי; טמאת ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֻֻׁשּנטמא
אּלא להם אין - וׁשּבתֹות ּבעריֹות ּבין אסּורֹות ְְֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָּבמאכלֹות
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּדבר כן, ּפי על [ואף סֹופרים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּדברי
אׁשם חּיב אֹותֹו העֹוּׂשה ׁשהרי הּתֹורה, מן אסּור ספקֹו -ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ
מקֹומֹות. ּובכּמה ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּתלּוי.]
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הּמרצּופין, ּכחֹותם ׁשעּורן? וכּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָּובמּׂשא,
חּוצה ועפר הּפרס ּבית עפר סּקאין. ׁשל גדֹולה ּכפּקה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָוהּוא
- הּמרצּופין ּכחֹותם אחד ּבמקֹום יׁש אם ּבירק: ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלארץ
ּגּוׁש על אּלא גזרּו ׁשּלא מצטרף; אינֹו - לאו ואם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמטּמא,
ּכהנים לבני לארץ מחּוצה ּבאֹות אּגרֹות ׁשהיּו מעּׂשה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּכברּיתֹו.
להן חׁשּו ולא חֹותמֹות, ּוכסאתים ּכסאה ּבהן והיּו ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹּגדֹולים,
הּמרצּופין. ּכחֹותם מהן ּבחֹותם היה ׁשּלא לפי טמאה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמּׁשּום

עד„. לארץ: מחּוצה חרּׂש ּוכלי ּוספלים ּתּנּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמביא
- מּׁשהּסקּו העּמים; ארץ מּׁשּום טמאים - הּסקּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹֻֻׁשּלא
ׁשאינֹו העּמים, ּבארץ ׁשּנטמא חרס ּכלי מּׁשּום ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָטמאים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכלים, אדם ְְְְִֵֵֵֶַַָָמטּמא
טמאת‰. טמא - ּובסלעים ּבהרים העּמים ּבארץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהמהּל

נֹוגע מּׁשּום טהֹור - ּבזעּפֹו עֹולה ׁשהּים ּובמקֹום ּבּים ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשבעה;
העּמים לארץ הּנכנס אוירּה. מּׁשּום וטמא העּמים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבארץ
זרּוק ׁשאהל טמא; - ּבאויר הּפֹורחין ּומגּדל ּתבה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּבׁשּדה

אהל. קרּוי ֵֶָֹאינֹו
.Âלא טהֹור. ואוירּה לארץ, ּכחּוצה טמא עפרּה - ְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָָֹסּוריא

יּׂשראל לארץ סמּוכה היתה אם ,לפיכ אוירּה. על ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָגזרּו
ולא העּמים ארץ לא ּביניהן מפסיק היה ולא ּבּׂשפה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹּׂשפה
לּה להּכנס יכֹול זה הרי - הּפרס ּבית ולא הּקברֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבית
וכן ּבגּוׁשּה. יּגע ׁשּלא והּוא ּומגּדל, ּתבה ּבׁשּדה ְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבטהרה
טמא מקֹום ּביניהן ואין יּׂשראל לארץ הּסמּוכה העּמים ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָארץ

ּוטהֹורה. נבּדקת זֹו הרי -ְְֲִֵֶֶָ
.Êזה הרי - יּׂשראל ּבארץ ּכֹוכבים עֹובדי ּבֹו ׁשּׁשכנּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָמקֹום

נפלים. ּבֹו קברּו ׁשּמא ׁשּיּבדק, עד העּמים ּכארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמטּמא
.Áּכֹוכבים העֹובדי מדֹור מחמת ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּותרּומה

ויהיה ּבּמקֹום יׁשהּו וכּמה ּׂשֹורפין. ולא אֹוכלין לא ּתֹולין, -ְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹ
נפל ותּפיל אּׁשה ׁשּתתעּבר ּכדי יֹום, ארּבעים ּבדיקה? ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָצרי

ארּבעים ׁשהה אם אּׁשה, עּמֹו ׁשאין איׁש אפּלּו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּמטּמא.
ׁשּתהיה מדֹור מּׁשּום ּגזרה ׁשּיּבדק. עד טמא מדֹורֹו - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיֹום
ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן אֹו אּׁשה אֹו וסריס עבד אפּלּו אּׁשה. ְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבֹו

ּכֹוכבים. העֹובדי מדֹור עֹוּׂשה אחד ְְְִֵֶֶָָָויֹום
.Ëאּׁשה אֹו (מּיּׂשראל) עבד ּבֹו ׁשהיה ּכֹוכבים עֹובדי ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמדֹור

אינֹו - נפל ׁשם יקּברּו ׁשּלא אֹותֹו מׁשּמרין ּתׁשע ּבן קטן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
ואת העמּקים הּביבין את ּבֹודקין? הן מה ואת ּבדיקה. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻצרי
להֹולי יכֹולין והחלּדה ׁשהחזיר מקֹום וכל הּסרּוחין. ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֻהּמים
אֹותם ּגֹוררין ׁשהן מּפני ּבדיקה, צרי אינֹו - הּנפל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּׁשם
עד ּבטמאתֹו הּוא הרי - ׁשחרב ּכֹוכבים העֹובדי מדֹור ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֻמּׁשם.

ִֵֶָׁשּיּבדק.
.Èלפיהא ּכֹוכבים, עֹובדי מדֹור מּׁשּום ּבהן אין - צטונּיֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ

ועּׂשרה הּנפלים. להטמין מקֹום ּבּה ואין גלּויה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהיא
ׁשאין לפי ּכֹוכבים. עֹובדי מדֹור מּׁשּום ּבהם אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָמקֹומֹות
העּׂשרה הן ואּלּו טמאה. עליהן גזרּו לא קבּועה, ְְְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָָֹֻּדירתן
והּברּגנין, והּצריפין, והּסּכֹות, הערבּיים, אהלי ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַַָָָֻֻמקֹומֹות:
הּקיץ, ּבּתי והן ּדפנֹות, לּה ואין העּמּודים ּגּבי ׁשעל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוהּתקרה
ּבֹו ׁשעֹוּׂשין ּומקֹום והּמרחץ, חצר, ׁשל ואוירּה ׁשער, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּובית

הלגיֹונֹות. ּומקֹום הּמלחמה, ּוכלי ְְְְִִִִֵַַַָָהחּצים
.‡Èאם אּלא ּכֹוכבים, עֹובדי מדֹור מּׁשּום ּבּה אין - ְְֲִִִֵֵֶַָָָהחנּות

העֹובדי מדֹור מּׁשּום טמאה ׁשהיא חצר ּבתֹוכּה. דר היה ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָּכן
ואין ּכמֹוה. טמאין ואוירּה ׁשּלּה ׁשער ּבית הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכֹוכבים
לארץ. ּבחּוצה הּפרס ּבית ולא ּכֹוכבים העֹובדי ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹמדֹור

.·È,וחברֹותיה סיסית ּכגֹון יּׂשראל, ּבארץ הּמבלעֹות ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻעירֹות
הּמעּׂשרֹות מן ׁשּפטּורֹות ּפי על אף וחברֹותיה], ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָ[אׁשקלֹון
ּדרכים וחזקת העּמים. ארץ מּׁשּום ּבהן אין - הּׁשביעית ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּומן
ּבארץ מבלעֹות ׁשהן ּפי על אף טהֹורֹות, ּבבל עֹולי ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻׁשל

ִַָהעּמים.
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ה'תשע"א טבת י"ט ראשון יום

.‡Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשניי"טֿכ'טבת
- 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 ְִֶֶֶֶֶַָ

ה'תשע"א טבת כ' שני יום

.„Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.ËÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

- הרמ"ד ממֹון,הּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ
ּתגנבּו" "לא אמרֹו: i`)והּוא ,hi `xwie)ּובּמכלּתא . ְְְְְִִַָָֹֹ

(mihtyn zyxt)לגֹונב אזהרה הרי - ּתגנבּו "לא :ְְְֲִֵֵַָָֹֹ
ּבתׁשלּומין חּיב - זה לאו על והעֹובר ְְְִֵֶַַַָָָָממֹון".
ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי אֹו הּכתּוב: ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָׁשהזּכיר

ּבלבד הּקרן החזרת אֹו וחמּׁשה, .(dcedyk)ארּבעה ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָ
miyecw)ּובספרא zyxt):ּבגנבה ׁשּנאמר "לפי : ְְְְֱִִִֵֶֶַָָ

יׁשּלם' b)'ׁשנים ,ak zeny)אזהרה ענׁש, למדנּו ְְְְִֵֶַַַַָָָֹ
למּקט", מנת על ּתגנבּו' 'לא לומר: ּתלמּוד ְְְְִִִִַַַַַָֹֹמּנין?

eapbz)ּכלֹומר: l`)ולהביאֹו אתֿהּנגנב להרּגיז ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ
על ּתגנבּו' "'לא לֹו; ּתחזיר ואחרּֿכ ְְְֲִִִַַַַָָֹֹּבמבּוכה,
ּוכבר וחמּׁשה". ארּבעה ּתׁשלּומי לֹו לׁשּלם ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָמנת

קּמא. מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָנתּבארּו

- הרל"ט הּגֹונבהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
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ה'תשע"א טבת כ"ד שישי יום

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

ׁשהרי‡. קבר. ּבֹו ׁשּנחרׁש הּמקֹום זה הּפרס? ּבית ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאיזהּו
הּׂשדה, ּבכל ונתּפרסּו העפר ּבתֹו הּמת עצמֹות ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנתּדקּדקּו
חרׁש אפּלּו הּקבר. ּבּה ׁשּנחרׁש הּׂשדה ּכל על טמאה ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻוגזרּו
ואפּלּו ּובאבנים, ּברֹובדין מׁשקע היה ואפּלּו הארֹון, ּגּבי ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֻעל
קבר על וחרׁש הֹואיל קֹומֹות, ׁשּתי רּום הארֹון ּגּבי על ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהיה
הּפרס? ּבית נעּׂשה הּוא ּכּמה עד הּפרס. ּבית עֹוּׂשה זה הרי -ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּקבר. מּמקֹום אּמה מאה על אּמה ְִֵֵֶֶַַַַָָָָמאה
ּבית·. הּוא הרי סאין, ארּבעת ּבית ׁשהּוא המרּבע, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֻּכל

ואינֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ועפרֹו ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּפרס,
טהֹור. - הּזה הּפרס ּבית על הּמאהיל וכן ּבאהל. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמטּמא

וקדם‚. ,והֹול חֹורׁשֹו והיה הּקבר, את לחרׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹהתחיל
אֹו ּבסלע ׁשהטיח אֹו הּמחרׁשה את נער אּמה מאה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיגמר
טהֹור, והּׁשאר ּבלבד, הּפרס ּבית עֹוּׂשה הּוא ׁשם עד - ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבגדר

חר המחרׁשה. ּבמׁשֹו אליו הּגיע לא חמּׁשיםׁשהרי ּכמֹו ׁש ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ּבית הּכל - הּמאה ׁשהׁשלים עד וחרׁש וחזר יתר אֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאּמה
אּמה מּמאה - אּמה למאה חּוץ והֹול חֹורׁש היה ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָָהּפרס.
מּמאה. ליתר מּגיעֹות קבר עצמֹות ׁשאין טהֹור, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָולחּוץ

ׁשהן„. ׁשּיּודע עד אדם, ׁשל ׁשהן המכּסֹות העצמֹות ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחזקת
עד ּבהמה, ׁשל ׁשהן המגּלֹות העצמֹות וחזקת ּבהמה; ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל
אֹו אדם, עצמֹות מלא חריץ ׁשם היה אדם. ׁשל ׁשהן ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָׁשּיּודע
אּלּו עצמֹות וחרׁש קרקע, ּגּבי על צבּורֹות אדם עצמֹות ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשהיּו
קבר ּבּה] ׁשּנמצא [אֹו ּבּה ׁשאבד ּׂשדה ׁשחרׁש אֹו הּׂשדה, ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעם
על אּלא טמאה גזרּו ׁשּלא הּפרס; ּבית עֹוּׂשה אינֹו זה הרי -ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
- ּבּׂשדה הּמת את החֹורׁש וכן וּדאי. קבר ּבּה ׁשּנחרׁש ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּׂשדה
הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר אּלּו ׁשּכל הּפרס; ּבית עֹוּׂשה ְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינֹו

הּמצּוי. דבר ׁשהּוא ׁשּנחרׁש ּבקבר אּלא גזרּו ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
ּבית‰. עֹוּׂשה אינֹו - ׁשּלֹו ׁשאינּה ּבּׂשדה הּקבר את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהחֹורׁש

אֹו ׁשּתף אפּלּו ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר אדם ׁשאין ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהּפרס,
קבר חרׁש הּפרס. ּבית עֹוּׂשה אינֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס אֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָאריס
וׁשל הּפרס, ּבית עֹוּׂשה ׁשּלֹו - ּכאחד חברֹו וׁשל ׁשּלֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּבּׂשדה

הּפרס. ּבית עֹוּׂשה אינֹו ְֲֵֵֵֶַָחברֹו
.Âּבית עֹוּׂשה אינֹו - ּבּׂשדהּו קבר ׁשחרׁש ּכֹוכבים ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעֹובד

ּכֹוכבים. לעֹובדי ּפרס ּבית ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶַָָָהּפרס,
.Êוׁשטפּו למּטה, טהֹורה וּׂשדה למעלה ּפרס ּבית ְְְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָּׂשדה

אדּמה היתה אפּלּו לּטהֹורה, הּפרס ּבית מעפר ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻגׁשמים
ּפרס ּבית ׁשאין טהֹורה; - והאּדימה לבנה אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָוהלּבינה
ּכברּיתֹו. ּגּוׁש על אּלא טמאה גזרּו ולא ּפרס, ּבית ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֻעֹוּׂשה

.Áׁשהּׁשרׁשים לפי נטע, ּכל ּבֹו לנטע מּתר הּזה הּפרס ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּבית
טהֹור, הּפרס ּבבית מּׁשלׁשה ּולמּטה מּׁשלׁשה, למּטה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָיֹורדים
ּבתֹוכּה זֹורעין אין אבל הּׂשדה. ּפני על נפרס הּקבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרי
ּבתֹוכֹו, ּגרנֹו את צֹובר - ועקר זרע ואם הּנקצר. זרע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
ּבׁשלׁש הּקטנּיֹות ואת ּכברֹות, ּבׁשּתי הּתבּואה את ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוכֹובר
ואת הּקׁש את וּׂשֹורף ּכּׂשעֹורה. עצם ּבהן יׁש ׁשּמא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכברֹות,
ּתּתיר ואם ּכּׂשעֹורה, עצם ּבהן יהיה ׁשּמא ּגזרה ׁשם. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהעצה
הּטמאה. את מרּגיל ונמצא ּומֹוכרֹו, מֹוציאֹו - ּבהניה ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻלֹו

.Ëּבית היא אפּלּו הּפרס, ּבית ׁשהיא ׁשהחזקה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּׂשדה
ׁשאינֹו הר הּטיט מּמקֹום מׁשּוכה ואפּלּו ּכֹורין, ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָארּבעה
מּקפת טהֹורה ּׂשדה ואפּלּו הּפרס, ּבית נעּׂשה ולא ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנחרׁש

ּבחזקתּה. היא הרי - רּוחֹותיה מארּבע ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָאֹותּה
.Èאילן ּבּה יׁש אם ּטיבּה: מה יֹודע ואין מצּינת ּׂשדה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמצא

ׁשאבד ּבידּוע - אילן ּבּה אין ּבתֹוכּה; קבר ׁשּנחרׁש ּבידּוע -ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
זקן מקֹום ּבאֹותֹו ׁשּיהיה והּוא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבתֹוכּה, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָקבר
ׁשּמּתר ויֹודעין ּבכ ּבקיאין אדם ּכל ׁשאין חכם; ּתלמיד ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻאֹו

ּבאחרת. לנטע ואסּור ּבזֹו ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹלנטע
.‡Èמתנדנדין ׁשאין אבנים ּגּבי על הּפרס ּבבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָהמהּל

והּוא לּה ׁשּנכנס אֹו עליהן, ׁשּמהּל ּבׁשעה אדם רגלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּתחת
אבל טהֹור. זה הרי - יפה ׁשּכחן ּובהמה אדם ּגּבי על ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹרֹוכב
על אף ,הּלּו ּבׁשעת ׁשּמזּדעזעין אבנים ּגּבי על הל ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָאם

ׁשּנׁש העפרּפי על ׁשהל ּכמי טמא זה הרי - נתנדנד ולא מר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּתהיינה עד רע ׁשּכחֹו אדם ּגּבי על הל אם וכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעצמֹו.
נֹוּׂשאֹו, ּכׁשהּוא מרעידֹות וׁשֹוקיו לזֹו זֹו נֹוקׁשֹות ְְְְְְִֶַַָָָֻארכּבֹותיו
ּבׁשעת ּגללים ׁשּתטיל עד רע ׁשּכחּה ּבהמה ּגּבי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹו

ּברגליו. הל ּוכאּלּו טמא זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָרכיבה
.·Èּתלמידי ׁשני ּבמעמד לטהרֹו צרי הּפרס ּבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָהמטהר

ׁשהּוא העפר ּכל את ּכֹונס אֹותֹו? מטהרין וכיצד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָחכמים.
ּכברה לתֹו ונֹותנֹו הּׂשדה ּפני ּכל מעל להסיטֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָיכֹול
הּנמצא ּכּׂשעֹורה עצם ּכל ּומֹוציא ּוממחה דּקין, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנקביה
עפר טפחים ׁשלׁשה ּגּביו על נתן אם וכן ויטהר. ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָׁשם,
הרי - טפחים ׁשלׁשה ּפניו ּכל מעל ׁשּנטל אֹו אחר, ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמּמקֹום
חציֹו על ונתן טפחים ׁשלׁשה אחד מחציֹו נטל טהֹור. ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָזה
טפח ּפניו מעל נטל טהֹור. זה הרי - טפחים ׁשלׁשה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהאחר
לא - אחר מּמקֹום עפר ּומחצה טפח עליה ונתן ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּומחצה
מּלמּטה עּזּוק ּבׁשעת ּובדק עּזקֹו אם וכן ּכלּום. ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָעּׂשה
מתנדנדין ׁשאינן ּבאבנים רּצפֹו ּכלּום. עּׂשה לא - ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּומלמעלה

טהֹור. זה הרי - אדם ֲִֵֵֶָָָמהּלּו

ה'תשע"א טבת כ"ה קודש שבת

עּׂשר אחד ּפרק
יוםשישי־שבתקודשכ"ד־כ"הטבת
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ּכבית‡. ּבלבד ּגּוׁשּה על גזרּו ּבּתחּלה - העּמים ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָארץ
נֹוּׂשא אֹו נֹוגע אֹו ּבּה המהּל אּלא מטּמאים היּו ולא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּפרס,
נגע ׁשּלא ּפי על ואף ׁשּיטּמא אוירּה על וגזרּו חזרּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמעפרּה.
העּמים ארץ לאויר ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס ּכיון אּלא נּׂשא, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻולא

או ׁשהכניס חרּׂש ּכלי וכן ּוׁשארנטמא. העּמים, לארץ ירֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
נטמאּו. - העּמים ארץ לאויר רּבם ׁשהכניס ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֻּכלים

עפרּה,·. ּכטמאת אֹותּה עּׂשּו לא העּמים ארץ אויר ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻֻטמאת
ּתרּומֹות ּׂשֹורפין עפרּה טמאת ׁשעל מּמּנה: היא קּלה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֻאּלא
וצרי ׁשבעה טמאת טמא - ּבגּוׁשּה והּמתטּמא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻוקדׁשים,
צרי אין - ּבאוירּה הּנטמא אבל ּוׁשביעי; ׁשליׁשי ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָהּזיה
ּתרּומה וכן ׁשמׁש, והערב טבילה אּלא ּוׁשביעי ׁשליׁשי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּזיה
ולא אֹוכלין לא ּתֹולין, - אוירּה מחמת ׁשּנטמאּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָֹֹוקדׁשים

ְִּׂשֹורפין.
ּבמּגע‚. מטּמאין הּפרס ּבית ועפר העּמים ארץ ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָעפר
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הּמרצּופין, ּכחֹותם ׁשעּורן? וכּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָּובמּׂשא,
חּוצה ועפר הּפרס ּבית עפר סּקאין. ׁשל גדֹולה ּכפּקה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָוהּוא
- הּמרצּופין ּכחֹותם אחד ּבמקֹום יׁש אם ּבירק: ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלארץ
ּגּוׁש על אּלא גזרּו ׁשּלא מצטרף; אינֹו - לאו ואם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמטּמא,
ּכהנים לבני לארץ מחּוצה ּבאֹות אּגרֹות ׁשהיּו מעּׂשה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּכברּיתֹו.
להן חׁשּו ולא חֹותמֹות, ּוכסאתים ּכסאה ּבהן והיּו ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹּגדֹולים,
הּמרצּופין. ּכחֹותם מהן ּבחֹותם היה ׁשּלא לפי טמאה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמּׁשּום

עד„. לארץ: מחּוצה חרּׂש ּוכלי ּוספלים ּתּנּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמביא
- מּׁשהּסקּו העּמים; ארץ מּׁשּום טמאים - הּסקּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹֻֻׁשּלא
ׁשאינֹו העּמים, ּבארץ ׁשּנטמא חרס ּכלי מּׁשּום ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָטמאים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכלים, אדם ְְְְִֵֵֵֶַַָָמטּמא
טמאת‰. טמא - ּובסלעים ּבהרים העּמים ּבארץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהמהּל

נֹוגע מּׁשּום טהֹור - ּבזעּפֹו עֹולה ׁשהּים ּובמקֹום ּבּים ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשבעה;
העּמים לארץ הּנכנס אוירּה. מּׁשּום וטמא העּמים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבארץ
זרּוק ׁשאהל טמא; - ּבאויר הּפֹורחין ּומגּדל ּתבה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּבׁשּדה

אהל. קרּוי ֵֶָֹאינֹו
.Âלא טהֹור. ואוירּה לארץ, ּכחּוצה טמא עפרּה - ְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָָֹסּוריא

יּׂשראל לארץ סמּוכה היתה אם ,לפיכ אוירּה. על ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָגזרּו
ולא העּמים ארץ לא ּביניהן מפסיק היה ולא ּבּׂשפה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹּׂשפה
לּה להּכנס יכֹול זה הרי - הּפרס ּבית ולא הּקברֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבית
וכן ּבגּוׁשּה. יּגע ׁשּלא והּוא ּומגּדל, ּתבה ּבׁשּדה ְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבטהרה
טמא מקֹום ּביניהן ואין יּׂשראל לארץ הּסמּוכה העּמים ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָארץ

ּוטהֹורה. נבּדקת זֹו הרי -ְְֲִֵֶֶָ
.Êזה הרי - יּׂשראל ּבארץ ּכֹוכבים עֹובדי ּבֹו ׁשּׁשכנּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָמקֹום

נפלים. ּבֹו קברּו ׁשּמא ׁשּיּבדק, עד העּמים ּכארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמטּמא
.Áּכֹוכבים העֹובדי מדֹור מחמת ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּותרּומה

ויהיה ּבּמקֹום יׁשהּו וכּמה ּׂשֹורפין. ולא אֹוכלין לא ּתֹולין, -ְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹ
נפל ותּפיל אּׁשה ׁשּתתעּבר ּכדי יֹום, ארּבעים ּבדיקה? ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָצרי

ארּבעים ׁשהה אם אּׁשה, עּמֹו ׁשאין איׁש אפּלּו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּמטּמא.
ׁשּתהיה מדֹור מּׁשּום ּגזרה ׁשּיּבדק. עד טמא מדֹורֹו - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיֹום
ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן אֹו אּׁשה אֹו וסריס עבד אפּלּו אּׁשה. ְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבֹו

ּכֹוכבים. העֹובדי מדֹור עֹוּׂשה אחד ְְְִֵֶֶָָָויֹום
.Ëאּׁשה אֹו (מּיּׂשראל) עבד ּבֹו ׁשהיה ּכֹוכבים עֹובדי ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמדֹור

אינֹו - נפל ׁשם יקּברּו ׁשּלא אֹותֹו מׁשּמרין ּתׁשע ּבן קטן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
ואת העמּקים הּביבין את ּבֹודקין? הן מה ואת ּבדיקה. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻצרי
להֹולי יכֹולין והחלּדה ׁשהחזיר מקֹום וכל הּסרּוחין. ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֻהּמים
אֹותם ּגֹוררין ׁשהן מּפני ּבדיקה, צרי אינֹו - הּנפל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּׁשם
עד ּבטמאתֹו הּוא הרי - ׁשחרב ּכֹוכבים העֹובדי מדֹור ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֻמּׁשם.

ִֵֶָׁשּיּבדק.
.Èלפיהא ּכֹוכבים, עֹובדי מדֹור מּׁשּום ּבהן אין - צטונּיֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ

ועּׂשרה הּנפלים. להטמין מקֹום ּבּה ואין גלּויה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהיא
ׁשאין לפי ּכֹוכבים. עֹובדי מדֹור מּׁשּום ּבהם אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָמקֹומֹות
העּׂשרה הן ואּלּו טמאה. עליהן גזרּו לא קבּועה, ְְְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָָֹֻּדירתן
והּברּגנין, והּצריפין, והּסּכֹות, הערבּיים, אהלי ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַַָָָֻֻמקֹומֹות:
הּקיץ, ּבּתי והן ּדפנֹות, לּה ואין העּמּודים ּגּבי ׁשעל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוהּתקרה
ּבֹו ׁשעֹוּׂשין ּומקֹום והּמרחץ, חצר, ׁשל ואוירּה ׁשער, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּובית

הלגיֹונֹות. ּומקֹום הּמלחמה, ּוכלי ְְְְִִִִֵַַַָָהחּצים
.‡Èאם אּלא ּכֹוכבים, עֹובדי מדֹור מּׁשּום ּבּה אין - ְְֲִִִֵֵֶַָָָהחנּות

העֹובדי מדֹור מּׁשּום טמאה ׁשהיא חצר ּבתֹוכּה. דר היה ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָּכן
ואין ּכמֹוה. טמאין ואוירּה ׁשּלּה ׁשער ּבית הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכֹוכבים
לארץ. ּבחּוצה הּפרס ּבית ולא ּכֹוכבים העֹובדי ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹמדֹור

.·È,וחברֹותיה סיסית ּכגֹון יּׂשראל, ּבארץ הּמבלעֹות ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻעירֹות
הּמעּׂשרֹות מן ׁשּפטּורֹות ּפי על אף וחברֹותיה], ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָ[אׁשקלֹון
ּדרכים וחזקת העּמים. ארץ מּׁשּום ּבהן אין - הּׁשביעית ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּומן
ּבארץ מבלעֹות ׁשהן ּפי על אף טהֹורֹות, ּבבל עֹולי ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻׁשל

ִַָהעּמים.
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ה'תשע"א טבת י"ט ראשון יום

.‡Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשניי"טֿכ'טבת
- 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 ְִֶֶֶֶֶַָ

ה'תשע"א טבת כ' שני יום

.„Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.ËÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

- הרמ"ד ממֹון,הּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ
ּתגנבּו" "לא אמרֹו: i`)והּוא ,hi `xwie)ּובּמכלּתא . ְְְְְִִַָָֹֹ

(mihtyn zyxt)לגֹונב אזהרה הרי - ּתגנבּו "לא :ְְְֲִֵֵַָָֹֹ
ּבתׁשלּומין חּיב - זה לאו על והעֹובר ְְְִֵֶַַַָָָָממֹון".
ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי אֹו הּכתּוב: ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָׁשהזּכיר

ּבלבד הּקרן החזרת אֹו וחמּׁשה, .(dcedyk)ארּבעה ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָ
miyecw)ּובספרא zyxt):ּבגנבה ׁשּנאמר "לפי : ְְְְֱִִִֵֶֶַָָ

יׁשּלם' b)'ׁשנים ,ak zeny)אזהרה ענׁש, למדנּו ְְְְִֵֶַַַַָָָֹ
למּקט", מנת על ּתגנבּו' 'לא לומר: ּתלמּוד ְְְְִִִִַַַַַָֹֹמּנין?

eapbz)ּכלֹומר: l`)ולהביאֹו אתֿהּנגנב להרּגיז ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ
על ּתגנבּו' "'לא לֹו; ּתחזיר ואחרּֿכ ְְְֲִִִַַַַָָֹֹּבמבּוכה,
ּוכבר וחמּׁשה". ארּבעה ּתׁשלּומי לֹו לׁשּלם ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָמנת

קּמא. מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָנתּבארּו

- הרל"ט הּגֹונבהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
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ּומה תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ,"רע ְְְֱֲֲִֵֶַַַָֹֹֹּגבּול
ׁשּכ מלּמד תּסיג" "לא לֹומר לֿהעֹוקרּתלמּוד ְְִֵֵֶַַַַָָֹ

אף יכֹול לאוין. ּבׁשני עֹובר - חברֹו ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶַָָּתחּומֹו
אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ְְְְֲֲֶֶַַַָָָָּבחּוצה

ּבארץ" ּבׁשני(my)ּתנחל עֹובר יׂשראל ּבארץ , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
לאו מּׁשּום אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוצה ְִִֵֵֶֶָָָָָָלאוין;
זה ׁשּלאו נתּבאר הּנה תגזל. לא ּכלֹומר: - ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹאחד"

יׂשראל. ּבארץ אּלא ְְִֵֵֶֶֶָָאינֹו

- הרמ"ג אדםהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻ
ּתגנב" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹמּיׂשראל,

(eh ,k zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt): ְְְִַָ
סנהדרין ּובגמרא נפׁש". לגֹונב אזהרה :(et.)"הרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ

אֹומר: יאׁשּיה רּבי מּנין? נפׁשֹות לגֹונב ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ"אזהרה
יּמכרּו מ"ּלא אֹומר: יֹוחנן רּבי ְְִִִִִֵַָָָֹֹֹמ"ּלאּֿתגנב",

עבד" an)ממּכרת ,dk `xwie)ּפליגי `mpiולא md) ְְְִִִֶֶֶָָ
(miwlegחׁשב קא מר :(l qgiizn cg`)ּדגנבה לאו ְִֵֵָָָָָ

עֹונׁשים ׁשאין לפי ּדמכירה", לאו חׁשב קא ְְְִִִִֵֵֶָָָָָּומר
ׁשני על ּוכׁשּיעבֹור וימּכֹור, ׁשּיגנֹוב עד ּכ על ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָאֹותֹו
איׁש "וגנב יתעּלה: אמר חנק. חּיב - אּלּו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאוין

יּומת" מֹות בידֹו ונמצא fh)ּומכרֹו ,`k zeny)ּוכבר . ְְְְְִָָָָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(dt:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

ה'תשע"א טבת כ"ג חמישי יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

- הרמ"ה והיאהּמצוה מּלגזֹול, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ
ּוב ּבאנס ּבֹו, זכּות לנּו ׁשאין ּדבר חזקהלקיחת ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹ

תגזל" "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא hi,ּבגלּוי, `xwie) ְְְְְִִֶַָָֹֹ
(biהּקּבלה ּבעלי ּפרׁשּו וכ .(:hr `nw `aa)לא" : ְְֲֵֵַַַָָָֹ

מּיד אתֿהחנית "וּיגזל ׁשּנאמר: ּכענין - ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַֹֹתגזל"
k`)הּמצרי" ,bk aÎl`eny)לעׂשה נּתק זה ולאו . ְְֲִִִֵֶַַַָ

ּגזל" אׁשר אתֿהּגזלה "והׁשיב אמרֹו: (xwie`והּוא ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ
(bk ,dּבטל ׁשאפּלּו אּלא ,meiw zrpend dlert dyr) ֲִֶֶַָָ

(dלֹוקה אינֹו - ׁשּבּה wzipdעׂשה e`l lkak `ly) ֲֵֵֶֶָ
(dyrlלאו ׁשהּוא לפי ּומׁשּלם] לֹוקה אדם [ׁשאין ,ְְִֵֵֶֶֶַָָָ

אתֿהּגזלה ׂשרף ׁשאם לתׁשלּומין: [ׁשּנּתק] ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנּתן
ּכפר ואם ׁשוה; מהּֿׁשהיתה מׁשּלם - לּים זרקּה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָאֹו
מּכמֹו אׁשם, ּומקריב חמׁש מֹוסיף - ונׁשּבע ְְְְִִִֶַַָָָֹּבּה

ּבמקֹומֹו fr)ׁשּנתּבאר dyr zevn)ּבסֹוף נתּבאר וכן , ְְְְְִִִֵֵֵֶָָ
ט'(fh.)מּכֹות ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

קּמא. מּבבא י' ִֶֶַָָָּופרק

ה'תשע"א טבת כ"ד שישי יום

.ÊÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםחמישֿישישיכ"גֿכ"דטבת

- הרמ"ז מּלכּבֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
(akrl)הּקבּועים החֹובֹות עלינּו(milhend)את ְִֵֶַַָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא נׁשּלמם, ולא ּבהם נחזיק ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹלבל
תגזל" ולא אתֿרע bi)"לאֿתעׁשק ,hi `xwie). ְְֲֲִֵֶַֹֹֹֹ

הּזּולת ׁשל ּדבר לקיחת היא ׁשהגנבה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָוהּוא
ּבאמרֹו: זה מּמעׂשה והזהרנּו ּובהסּתר, ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻּבתחּבּולה

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתגנבּו", cnx)"לא dyrz `l); ְְְִֵֶַֹֹ
וחזקה ּבאנס הּזּולת ׁשל ּדבר לקיחת הּוא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹוהּגזל
ּגם והזהרנּו הּדרכים, ׁשֹודדי ׁשעֹוׂשים ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָֻּבגלּוי
הּוא והעׁשק תגזל"; "לא ּבאמרֹו: זה מעׂשה ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹֹעל
ׁשּנקּבע ּכלֹומר: מסּים, חֹוב אצל לזּולת ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֻׁשּיהא
ואינ ּבֹו מחזיק ואּתה ממֹון ּובאחריּות אצל ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָלֹו
אּלא אנס, ּדר ׁשּלא ּבין אנס ּדר ּבין לֹו ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹמֹוסרֹו

(zeprha edgec)ּגםּבל הזהרנּו ּברמּיה. אֹו וׁשּוב  ְְְְִִֵַַָָֻ
אתֿ תעׁשק "לא יתעּלה: ּבאמרֹו זה מעׂשה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹעל

ּבספרא אמרּו ּובפרּוׁש ."רע(miyecw zyxt): ְְְְֲִֵֵָָ
זה ואיזה? ממֹון, ׁשל ׁשהּוא עׁשק - ְֲֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹ"לאֿתעׁשק

ׂשכיר" ׂשכר lretd)הּכֹובׁש xky akrn)וכן ְְִֵֵַַָ
ׁשהּוא לפי ׂשכיר, ּבׂשכר והמׁשיל לֹו. ְְְְִִִִִֶֶַַָָּכלֿהּדֹומה
ממֹון ל מסר ׁשּלא אףֿעלּֿפי עלי הּקבּוע ְִֶֶַַַַַָָָָֹחֹוב
ממֹון, ׁשּום מּמּנּו אּתה ליד ּבא ולא ְְְִִֶֶַָָָָֹמּׁשּלֹו
הזהרּת חֹוב אצל לֹו ׁשּנקּבע ּכיון ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻואףֿעלּֿפיֿכן
והביא זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ּבֹו. ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמּלהחזיק
ׂשכיר" "לאֿתעׁשק ואמר: ּבעצמֹו זה ּדבר ְְְְְֲִֶַַַָָָָָֹֹֻלדגמא

(ci ,ck mixac)לפי אתֿהּׂשכיר לאֿתעׁשֹוק ענינֹו: ,ְְֲִִִֶַַָָֹ
"ולאֿתבֹוא ּבֹו: ׁשאמר ּכדר ואביֹון, עני ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהּוא

הּׁשמׁש el)עליו ribnd mlyzy ila)"הּוא עני ּכי ִִֶֶַָָָ
(eh ,my)ספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)ֿלא" : ְְִֵֹ

"לא נאמר: ּכבר והלא ואביֹון, עני ׂשכיר ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹֹתעׁשק
עֹובר - ׂשכיר ׂשכר ׁשּכלֿהּכֹובׁש מלּמד ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹתגזל"?
ּפעּלת ּובלֿתלין ּובלֿתגזל, תעׁשק, ּבל ְְֲִִִַַַַַָֹֹֻמּׁשּום:
אמרּו וׁשם ׂשכרֹו". תּתן ּביֹומֹו ּומּׁשּום ְְְְִִִֵָָָָׂשכיר,
"ממהר אמרּו: ואביֹון" "עני אמרֹו ענין ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָּבפרּוׁש

עלֿידי להּפרע a)אני xaecnyk)."ואביֹון עני ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
ׁשוה. הּגזלן ודין ּבענׁש ּדינֹו העׁשק על ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוהעֹובר
אֹוֿ ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש יתעּלה: ְְְֲִִִִֵֶַַַָָאמר

אתֿעמיתֹו" עׁשק אֹו ּבגזל אֹו יד (xwie`בתׂשּומת ְְֲִִֵֶֶַָָָ
(`k ,d.
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ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי מּמּנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנגּבה
נמּכרּנּו, אֹו ּבּמחּתרת, ּבא אם נהרגּנּו אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָוחמּׁשה,
ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו ּבכלל הּגּנב ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָוכלֿענׁשי

מ ז' ּבפרק זה ּדין ּכלֿמׁשּפטי קּמא(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ
מ ג' ּופרק מּסנהדרין ח' מציעא(aa`)ּופרק ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָ

ּבכתּבֹות מעּטים (gp:)וקּדּוׁשין(l:)ּובמקֹומֹות ְְְְִִִִִַֻ
.(an:)ּוׁשבּועֹות ְ

ה'תשע"א טבת כ"א שלישי יום
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- הר"ח הּמׁשקלֹותהּמצוה לצּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ּבדּיּוקם, ּולהקּפיד והּמּדֹות ְְְְְְְְִִִִַַַַָָֹוהּמאזנים
והין צדק איפת אבניֿצדק צדק "מאזני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹיתעּלה:

לכם" יהיה el)צדק ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון . ְְְִִֶֶֶֶָָ
(miyecw zyxt)אתֿהּמאזנים צּדק - צדק "מאזני :ְְִֵֵֶֶֶַַַֹֹ

יפה אתֿהּמׁשקלֹות צּדק - אבניֿצדק יפה; ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹיפה
יפה; יפה אתֿהאיפֹות צּדק - צדק איפת ֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָיפה;
ידעּת, ּוכבר יפה" יפה ההינין את צּדק - צדק ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהין
וכלֿאּלּו הּלח. מּדת - וההין הּיבׁש; מּדת ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשאיפה
לפי הּמּדֹות. מיני ׁשּנׁשּתּנּו אףֿעלּֿפי אחד, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָענינם
ׁשעּור אּלא אינֹו נמּדד אֹו הּנׁשקל הּזה ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּדבר
האּלה, וכלֿהּסּוגים מסּים. ּדבר ׁשל ְְִֵֶֶַַָָָָָֻּכּמּותֹו
ּומּדֹות הּיבׁש ּומּדֹות והּמׁשקלֹות הּמאזנים ְְְְִִִִֵַַַַַָֹֹּכלֹומר:
להקּפיד ׁשּנצטּוינּו והּצּוּוי, מּדֹות. נקראים: ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָהּלח,

מה ּבכלֿסּוג עליהם ׁשּמסּכם הּׁשעּורין -ּבדּיּוק ם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֻ
ספרא ּולׁשֹון מּדֹות. מצות ּתנאי(my)נקרא: "על : ְְְְְִִִִַַַָָ

ּתנאי על - מצרים מארץ אתכם הֹוצאתי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּכ
ּבמצות ׁשּכלֿהּמֹודה מּדֹות, מצות עליכם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשּתקּבלּו
ּבמצות וכלֿהּכֹופר מצרים; ּביציאת מֹודה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָמּדֹות
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מצרים". ּביציאת ּכֹופר ְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָמּדֹות

מ ה' ּבפרק זֹו .(gt.)ּבתרא(aa`)מצוה ְְְִִֶֶַָָ

- הרע"א מּלרּמֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
והּוא ּובּמׁשקלֹות, ּובּמּדֹות הּקרקעֹות ְְְְִִִִַַַַַָָּבמדידת
ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט עול "לאֿתעׂשּו ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹאמרֹו:

dl)ּובּמׂשּורה" ,my)ׁשּבא ּכפי הּפסּוק ענין , ְְְִִֶַַַָָָ
והּוא הּמּדה. ּבמׁשּפט עול" ּתעׂשּו "לא ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹּבּקּבלה:

miyecw)אמרם zyxt `xtq):זה לאו ענין ּבבאּור ְְְִֵֶַָָָ
לדין אם ּבּמׁשּפט', עול תעׂשּו oicd)"'לא ziaa)- ְְֲִִִֶַַָָֹ

מלּמד ּבּמׁשּפט? נאמר לּמה ּכן אם אמּור; ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָּכבר

זֹו - "ּבּמּדה אמרּו: וׁשם ּדּין". נקרא ְְְִִֵֶַַַָָָָָׁשהּמֹודד
וחלּוקתּה, מדידתּה ּכלֹומר הארץ", ְְְֲִִֶַַַָָָָָָמדידת
מֹופתי ׁשּמחּיבים מה ּכפי אתֿזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשּיעׂשה

dqcpdde)הּתׁשּברת oeaygd znkg)הּמּדֹות ּבדּיּוק ְְִִִֶַַֹ
אתֿזה יעׂשה ואל ּבהם, הּנכֹונים הּדרכים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָוידיעת
רב ׁשעֹוׂשים ּכדר אמת ּבהם ׁשאין הּׁשערה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבדרכי
והּמאזנים. הּמׁשקלֹות ּכֹולל - ּומׁשקל ְְְְִִִֵַַָָָָָֹהעם.

- הער"ב מּלהחזיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ואףֿעלּֿפי ּבבּתינּו אצלנּו חסרים ּומּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָמׁשקלֹות
אמרֹו והּוא ּוממּכר, ּבמּקח ּבהם נׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹׁשּלא
ּגדֹולה ואבן אבן ּבכיס ל "לאֿיהיה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹיתעּלה:

bi)ּוקטּנה" ,dk mixac)ואיפה איפה וכן ,ibeq ipy) ְְְֵֵֵַָָָ
(dxiknl - dphwe ;dipwl - dlecb :zelewynּולׁשֹון .ְ

ּבתרא ּבבא מּדה(ht:)ּגמרא ׁשּיׁשהה לאדם "אסּור : ְְְִֶֶַַָָָָָָָָָָ
עביט היא ואפּלּו ּביתֹו ּבתֹו יתרה אֹו (ilk)חסרה ְְֲֲִִִֵֵֵַָָָ

"לאֿיהיה ׁשאמרֹו: ּתחׁשֹוב ואל רגלים". מימי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשל
ׁשּתי - ואבן" אבן ל ולאֿיהיה ואיפה, איפה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹל
ּדיני להׁשלמת נאמרּו הּלאוין ׁשּׁשני לפי ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמצות,
ׁשהם הּמדידה מיני ׁשני לכלֹול ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָהּמצוה,

"`dti")והּמּדה("`oa")הּמׁשקל - gtpd zcn), ְְִִַַַָ
ולא ּבמׁשקל לא מּדֹות ׁשּתי ל יהיּו לא אמר: ְְְְְְְִִִִֵָָָֹֹֹּכאּלּו

עׂשה ּבמצות ׁשּבארנּו ּכדר ואמרֹו:(gx)ּבמּדה, . ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ
איפה ל יהיה ולא ואבן אבן ּבכיס ל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹֹ"לאֿיהיה
ּכסף נׁש לאחי לאֿתּׁשי" אמרֹו: ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹואיפה"

"יּׁש אׁשר ּכלּֿדבר נׁש אכל נׁש(k ,bk my)ׁשהּוא ֲִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹ
ענין ּבכּלם ׁשּדן רּבים מינים ּבֹו ׁשּכלל אחד, ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻלאו
אם "ולא" ּבכפל מתרּבֹות הּמצות ואין עצמֹו. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹאחד
ּוכבר הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשהקּדמנּו ּכמֹו אחד, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהענין
מאתים הּמׁשלימה ּבּמצוה לזה ּדֹומה ל ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָקדם
ל "ולאֿיראה אמרֹו: והּוא לאֿתעׂשה, ְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֹמּמצות

ׂשאר". ל ולאֿיראה ְְְֵֵֶָָֹֹחמץ

ה'תשע"א טבת כ"ב רביעי יום
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יוםשלישֿירביעיכ"אֿכ"בטבת

- הרמ"ו מּלגנֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
אתֿהּגבּול נׁשּנה ׁשּלא והּוא הּקרקעֹות, ְְְְְֶֶֶַַַַָֹּגבּולֹות
לּטֹוען אפׁשר ׁשּיהא עד זּולתנּו לבין ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּבינינּו

אמרֹו(envrl)לטעֹון והּוא זּולתֹו. אתֿקרקע ְְְְִֶַַָָ
"רע ּגבּול תּסיג "לא ci)יתעּלה: ,hi mixac). ְְֲִִֵֶַַֹ

my)ּובספרי mihtey zyxt)תּסיג "לא אמרּו: ְְְִִֵַָֹ
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ּומה תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ,"רע ְְְֱֲֲִֵֶַַַָֹֹֹּגבּול
ׁשּכ מלּמד תּסיג" "לא לֹומר לֿהעֹוקרּתלמּוד ְְִֵֵֶַַַַָָֹ

אף יכֹול לאוין. ּבׁשני עֹובר - חברֹו ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶַָָּתחּומֹו
אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ְְְְֲֲֶֶַַַָָָָּבחּוצה

ּבארץ" ּבׁשני(my)ּתנחל עֹובר יׂשראל ּבארץ , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
לאו מּׁשּום אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוצה ְִִֵֵֶֶָָָָָָלאוין;
זה ׁשּלאו נתּבאר הּנה תגזל. לא ּכלֹומר: - ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹאחד"

יׂשראל. ּבארץ אּלא ְְִֵֵֶֶֶָָאינֹו

- הרמ"ג אדםהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻ
ּתגנב" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹמּיׂשראל,

(eh ,k zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt): ְְְִַָ
סנהדרין ּובגמרא נפׁש". לגֹונב אזהרה :(et.)"הרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ

אֹומר: יאׁשּיה רּבי מּנין? נפׁשֹות לגֹונב ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ"אזהרה
יּמכרּו מ"ּלא אֹומר: יֹוחנן רּבי ְְִִִִִֵַָָָֹֹֹמ"ּלאּֿתגנב",

עבד" an)ממּכרת ,dk `xwie)ּפליגי `mpiולא md) ְְְִִִֶֶֶָָ
(miwlegחׁשב קא מר :(l qgiizn cg`)ּדגנבה לאו ְִֵֵָָָָָ

עֹונׁשים ׁשאין לפי ּדמכירה", לאו חׁשב קא ְְְִִִִֵֵֶָָָָָּומר
ׁשני על ּוכׁשּיעבֹור וימּכֹור, ׁשּיגנֹוב עד ּכ על ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָאֹותֹו
איׁש "וגנב יתעּלה: אמר חנק. חּיב - אּלּו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאוין

יּומת" מֹות בידֹו ונמצא fh)ּומכרֹו ,`k zeny)ּוכבר . ְְְְְִָָָָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(dt:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

ה'תשע"א טבת כ"ג חמישי יום
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- הרמ"ה והיאהּמצוה מּלגזֹול, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ
ּוב ּבאנס ּבֹו, זכּות לנּו ׁשאין ּדבר חזקהלקיחת ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹ

תגזל" "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא hi,ּבגלּוי, `xwie) ְְְְְִִֶַָָֹֹ
(biהּקּבלה ּבעלי ּפרׁשּו וכ .(:hr `nw `aa)לא" : ְְֲֵֵַַַָָָֹ

מּיד אתֿהחנית "וּיגזל ׁשּנאמר: ּכענין - ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַֹֹתגזל"
k`)הּמצרי" ,bk aÎl`eny)לעׂשה נּתק זה ולאו . ְְֲִִִֵֶַַַָ

ּגזל" אׁשר אתֿהּגזלה "והׁשיב אמרֹו: (xwie`והּוא ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ
(bk ,dּבטל ׁשאפּלּו אּלא ,meiw zrpend dlert dyr) ֲִֶֶַָָ

(dלֹוקה אינֹו - ׁשּבּה wzipdעׂשה e`l lkak `ly) ֲֵֵֶֶָ
(dyrlלאו ׁשהּוא לפי ּומׁשּלם] לֹוקה אדם [ׁשאין ,ְְִֵֵֶֶֶַָָָ

אתֿהּגזלה ׂשרף ׁשאם לתׁשלּומין: [ׁשּנּתק] ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנּתן
ּכפר ואם ׁשוה; מהּֿׁשהיתה מׁשּלם - לּים זרקּה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָאֹו
מּכמֹו אׁשם, ּומקריב חמׁש מֹוסיף - ונׁשּבע ְְְְִִִֶַַָָָֹּבּה

ּבמקֹומֹו fr)ׁשּנתּבאר dyr zevn)ּבסֹוף נתּבאר וכן , ְְְְְִִִֵֵֵֶָָ
ט'(fh.)מּכֹות ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

קּמא. מּבבא י' ִֶֶַָָָּופרק

ה'תשע"א טבת כ"ד שישי יום

.ÊÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםחמישֿישישיכ"גֿכ"דטבת

- הרמ"ז מּלכּבֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
(akrl)הּקבּועים החֹובֹות עלינּו(milhend)את ְִֵֶַַָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא נׁשּלמם, ולא ּבהם נחזיק ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹלבל
תגזל" ולא אתֿרע bi)"לאֿתעׁשק ,hi `xwie). ְְֲֲִֵֶַֹֹֹֹ

הּזּולת ׁשל ּדבר לקיחת היא ׁשהגנבה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָוהּוא
ּבאמרֹו: זה מּמעׂשה והזהרנּו ּובהסּתר, ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻּבתחּבּולה

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתגנבּו", cnx)"לא dyrz `l); ְְְִֵֶַֹֹ
וחזקה ּבאנס הּזּולת ׁשל ּדבר לקיחת הּוא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹוהּגזל
ּגם והזהרנּו הּדרכים, ׁשֹודדי ׁשעֹוׂשים ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָֻּבגלּוי
הּוא והעׁשק תגזל"; "לא ּבאמרֹו: זה מעׂשה ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹֹעל
ׁשּנקּבע ּכלֹומר: מסּים, חֹוב אצל לזּולת ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֻׁשּיהא
ואינ ּבֹו מחזיק ואּתה ממֹון ּובאחריּות אצל ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָלֹו
אּלא אנס, ּדר ׁשּלא ּבין אנס ּדר ּבין לֹו ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹמֹוסרֹו

(zeprha edgec)ּגםּבל הזהרנּו ּברמּיה. אֹו וׁשּוב  ְְְְִִֵַַָָֻ
אתֿ תעׁשק "לא יתעּלה: ּבאמרֹו זה מעׂשה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹעל

ּבספרא אמרּו ּובפרּוׁש ."רע(miyecw zyxt): ְְְְֲִֵֵָָ
זה ואיזה? ממֹון, ׁשל ׁשהּוא עׁשק - ְֲֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹ"לאֿתעׁשק

ׂשכיר" ׂשכר lretd)הּכֹובׁש xky akrn)וכן ְְִֵֵַַָ
ׁשהּוא לפי ׂשכיר, ּבׂשכר והמׁשיל לֹו. ְְְְִִִִִֶֶַַָָּכלֿהּדֹומה
ממֹון ל מסר ׁשּלא אףֿעלּֿפי עלי הּקבּוע ְִֶֶַַַַַָָָָֹחֹוב
ממֹון, ׁשּום מּמּנּו אּתה ליד ּבא ולא ְְְִִֶֶַָָָָֹמּׁשּלֹו
הזהרּת חֹוב אצל לֹו ׁשּנקּבע ּכיון ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻואףֿעלּֿפיֿכן
והביא זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ּבֹו. ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמּלהחזיק
ׂשכיר" "לאֿתעׁשק ואמר: ּבעצמֹו זה ּדבר ְְְְְֲִֶַַַָָָָָֹֹֻלדגמא

(ci ,ck mixac)לפי אתֿהּׂשכיר לאֿתעׁשֹוק ענינֹו: ,ְְֲִִִֶַַָָֹ
"ולאֿתבֹוא ּבֹו: ׁשאמר ּכדר ואביֹון, עני ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהּוא

הּׁשמׁש el)עליו ribnd mlyzy ila)"הּוא עני ּכי ִִֶֶַָָָ
(eh ,my)ספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)ֿלא" : ְְִֵֹ

"לא נאמר: ּכבר והלא ואביֹון, עני ׂשכיר ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹֹתעׁשק
עֹובר - ׂשכיר ׂשכר ׁשּכלֿהּכֹובׁש מלּמד ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹתגזל"?
ּפעּלת ּובלֿתלין ּובלֿתגזל, תעׁשק, ּבל ְְֲִִִַַַַַָֹֹֻמּׁשּום:
אמרּו וׁשם ׂשכרֹו". תּתן ּביֹומֹו ּומּׁשּום ְְְְִִִֵָָָָׂשכיר,
"ממהר אמרּו: ואביֹון" "עני אמרֹו ענין ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָּבפרּוׁש

עלֿידי להּפרע a)אני xaecnyk)."ואביֹון עני ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
ׁשוה. הּגזלן ודין ּבענׁש ּדינֹו העׁשק על ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוהעֹובר
אֹוֿ ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש יתעּלה: ְְְֲִִִִֵֶַַַָָאמר

אתֿעמיתֹו" עׁשק אֹו ּבגזל אֹו יד (xwie`בתׂשּומת ְְֲִִֵֶֶַָָָ
(`k ,d.
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èCìîéçà-ìà äáð àa éLé-ïa-úà éúéàø øîàiå ìeàL-éãáò-ìò ávð àeäå éîãàä âàc ïòiå©©¹©Ÿ¥´¨«£Ÿ¦À§²¦¨¬©©§¥«¨−©Ÿ©®¨¦Æ¦Æ¤¤¦©½¨´½Ÿ¤¤£¦¤−¤
:áeèçà-ïaéìtä úéìb áøç úàå Bì ïúð äãéöå ýåýéa Bì-ìàLiå:Bì ïúð ézLàéàø÷ì Cìnä çìLiå ¤£¦«©¦§©Æ©«Ÿ̈½§¥−̈¨´©®§¥À¤²¤¨§©¬©§¦§¦−¨¬©«©¦§©´©¤¿¤¦§ŸÁ

:Cìnä-ìà ílë eàáiå áða øLà íéðäkä åéáà úéa-ìk úàå ïäkä áeèéçà-ïa Cìîéçà-úàáéøîàiå ¤£¦¤̧¤¤£¦¹©Ÿ¥À§¥̧¨¥¬¨¦²©«Ÿ£¦−£¤´§®Ÿ©¨¬Ÿª−̈¤©¤«¤©´Ÿ¤
:éðãà éððä øîàiå áeèéçà-ïa àð-òîL ìeàLâéåìà øîàiå(éø÷ åéìà)äzà éìò ízøL÷ änì ìeàL ¨½§©«−̈¤£¦®©−Ÿ¤¦§¦¬£Ÿ¦«©³Ÿ¤¥¨Æ¥¨Æ¨½µ¨¨§©§¤´¨©½©−̈

:äfä íBik áøàì éìà íe÷ì íéýìûa Bì ìBàLå áøçå íçì Bì Ezúa éLé-ïáeãéCìîéçà ïòiå ¤¦¨®§¦§Æ¹¤´¤§¤À¤§¨¬Æ¥«Ÿ¦½¨¬¥©²§Ÿ¥−©¬©¤«©©©̄£¦¤²¤
éãáò-ìëá éîe øîàiå Cìnä-úà:Eúéáa ãaëðå EzòîLî-ìà øñå Cìnä ïúçå ïîàð ãåãk EåèíBiä ¤©¤−¤©Ÿ©®¦³§¨£¨¤ÆÆ§¨¦´¤«¡½̈©«£©¬©¤²¤§¨¬¤¦§©§¤−§¦§¨¬§¥¤«©¯

ì éúlçä-ìåàLì)(éø÷-ìàLòãé-àì ék éáà úéá-ìëa øáã Bcáòa Cìnä íNé-ìà él äìéìç íéýìûa Bì ©«¦²Ÿ¦¦§¨¦§¨¬¥«Ÿ¦−¨¦´¨¦®©¨¥Á©¤̧¤§©§³¨¨Æ§¨¥´¨¦½¦Â«Ÿ¨©³
:ìBãâ Bà ïè÷ øác úàæ-ìëa Ecáòæèéáà úéa-ìëå äzà Cìîéçà úeîz úBî Cìnä øîàiå:Eæéøîàiå ©§§Æ§¨½Ÿ¨¨¬¨−Ÿ¬¨«©´Ÿ¤©¤½¤¬¨−£¦¤®¤©−̈§¨¥¬¨¦«©´Ÿ¤

àìå àeä çøá-ék eòãé éëå ãåc-íò íãé-íâ ék ýåýé éðäk | eúéîäå eañ åéìò íéávpä íéöøì Cìnä©¤¿¤¨«̈¦Á©¦¨¦̧¨¹̈¬Ÿ§¨¦´«Ÿ£¥´§Ÿ̈À¦³©¨¨Æ¦¨¦½§¦³¨«§Æ¦«Ÿ¥´©½§¬Ÿ
åðæà-úà eìâ(éø÷ éðæà)ì Cìnä éãáò eáà-àìå:ýåýé éðäëa òâôì íãé-úà çìLçéâéBãì Cìnä øîàiå ¨−¤¨§¦®¨§¦®§«Ÿ¨º©§¥³©¤Æ¤Æ¦§´Ÿ©¤¨½̈¦§−Ÿ©§«Ÿ£¥¬§Ÿ̈«©³Ÿ¤©¤Æ¤Æ§¥½

(éø÷ âàBãì)âéBc áqiå íéðäka òâôe äzà áñ(éø÷ âàBc)àeää íBia | úîiå íéðäka àeä-òbôiå éîãàä §¥½´Ÿ©½̈§©−©«Ÿ£¦®©¦ºŸ¥´¥´¨«£Ÿ¦À©¦§©Æ©´Ÿ£¦½©¨´¤©´©À
:ãa ãBôà àùð Léà äMîçå íéðîLèéììBòî äMà-ãòå Léàî áøç-éôì äkä íéðäkä-øéò áð úàå §Ÿ¦³©«£¦¨¦½Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«§¥̧³Ÿ¦©«Ÿ£¦Æ¦¨´§¦¤½¤¥¦Æ§©¦½̈¥«¥−
:áøç-éôì äùå øBîçå øBLå ÷ðBé-ãòåëéøçà çøáiå øúéáà BîLe áeèçà-ïa Cìîéçàì ãçà-ïa èìniå §©¥®§¯©«£²¨¤−Ÿ§¦¨«¤©¦¨¥´¥¤À̈©«£¦¤Æ¤Æ¤£¦½§−¤§¨¨®©¦§©−©«£¥¬

:ãåãàë:ýåýé éðäk úà ìeàL âøä ék ãåãì øúéáà ãbiåáëàeää íBia ézòãé øúéáàì ãåc øîàiå ¨¦«©©¥¬¤§¨−̈§¨¦®µ¦¨©´¨½¥−«Ÿ£¥¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤¨¦¹§¤§¨À̈¨©¹§¦©³©Æ
âéBc íL-ék(éø÷ âàBc)ì ãébé ãbä-ék éîãàäéáà úéa Lôð-ìëa éúañ éëðà ìeàL:Eâëézà äáL ¦«¨Æ¥´¥´¨«£Ÿ¦½¦«©¥¬©¦−§¨®¨«Ÿ¦´©½Ÿ¦§¨¤−¤¥¬¨¦«§¨³¦¦Æ

:éãnò äzà úøîLî-ék ELôð-úà Lwáé éLôð-úà Lwáé-øLà ék àøéz-ìà©¦½̈¦²£¤§©¥¬¤©§¦−§©¥´¤©§¤®¦«¦§¤¬¤©−̈¦¨¦«

i"yx

(‚È).ÌÈ‰Ï‡· ÂÏ ÏÂ‡˘Âנשאלין שאין מלך, עשיתו

להדיוט: ותומים Í˙ÚÓ˘Ó.(È„)באורים Ï‡ ¯ÒÂכמו

ג) יט שמע(בראשית ואל לשמושך וקרב אליו, ויסורו :

בשליחותך: הולך שאינו להבין לי היה וכי דבריך,

(ÂË).ÂÏ Ï‡˘Ï È˙ÂÏÁ‰ ÌÂÈ‰רבים ימים זה בתמיה,

ישראל, את ומביא מוציא שמינהו בו, הצבור שצורך

באלהים: לו שואל אני ÈÏ.ומאז ‰ÏÈÏÁדבר מעשות

ומעל: למרד ÂÈÏÚ.(ÊÈ)זה ÌÈ·ˆ�‰ ÌÈˆ¯Ïאבנר

היו: ‡·Â.ועמשא ‡ÏÂורקין אכין יח)דרשו א :(יהושע

לדבר אפילו יכול וגו', פיך את ימרה אשר איש כל

'רק': לומר תלמוד שמו,ÈÂ„Ï‚.(ÁÈ)עבירה נשתנה

הרוג אתה עליהם, הלשנת אתה כדג, נתפסת לו אמר

È˙·Ò.(Î·)אותם: ÈÎ�‡לידי שבא עד הדבר סבבתי

�È˘Ù.(Î‚)כך: ˙‡ ˘˜·È ¯˘‡ ÈÎרודף אחד אדם

כי אתה, תמלט אני, שם שאמלט במקום שנינו,

דבעי מאן ארי יונתן: תרגם כך תמיד, תהיה במשמרתי

אשר כי לפרש; עוד ויש למקטלך. בעי למיקטלי

את ישמור נפשי את ישמור ואשר יאהבך, יאהבני

במקרא דוגמא ויש י)נפשך, כט ישנאו(משלי דמים אנשי :

לטובה: נפש בקשת כאן הרי נפשו, יבקשו וישרים תם

cec zcevn
(Ë).·ˆ� ‡Â‰Âלהם שאמר בעת שאול, לעבדי סמוך עמד

האלה: ותומים:·‰'.(È)הדברים במה·˙˙Í.(È‚)באורים
לאורב: להקימו עלי שקשרתם נראה וכו', לחם לו שנתת

(„È).ÍÈ„·Ú ÏÎ· ÈÓÂכי זאת, עשיתי במרד לא לומר: רצה
נאמן עבד עבדיך מכל מי כי המלך, בדבר הוא שהולך אמרתי

תצונו:ÒÂ¯.כדוד: אשר לכל לך, נשמע להיות סר היה ‰È˙ÂÏÁ.(ÂË)ומאז ÌÂÈ‰,באלהים לו לשאל ההתחלה היה היום וכי
והמביא: המוציא היה הוא כי בהיות לו, שאלתי מאז ÈÏ.הלא ‰ÏÈÏÁ:ובמעל במרד זאת אשמה:„·¯.לעשות דבר לומר: רצה

.ÏÎ·:אבי בית ובכל Ê‡˙.כמו ÏÎ·:בך דוד שמרד Ì„È.(ÊÈ)במה Ì‚:עצתם גם לומר: ‡ÂÙ„.(ÁÈ)רצה ‡˘Â�אחד כל
בשמואל שנאמר וכמו ה', עובדי אותו ילבשו מכובד, מלבוש והוא אפוד, נושא היה יח)מהם ב בד:(לעיל אפוד חגור נער :

(·Î).‡Â‰‰ ÌÂÈ·:לשאול יגיד והוא שם שדואג אז ידעתי בנוב, È˙Â·Ò.בהיותי ÈÎ�‡המיתה סבבתי אני ואומר, מתאונן היה
התקלה: באה ידי ועל È·˜˘.(Î‚)לכולם, ¯˘‡ ÈÎמעלי תפרד אל לזה נפשך, מבקש הוא לספותה, נפשי המבקש שאול הלא

עמדי: שמור ותהיה

oeiv zcevn
(È).‰„ÈˆÂ:מזון(ÊÈ).ÌÈˆ¯Ï:מרכבתו לפני רגלי הרצים

.ÂÈÏÚ:לשמשו להמיתם:Â·Ò.אצלו ללכת מפה ÏÂ‡סובו
.Â·‡:רצו כמוÚÂ‚ÙÏ.ולא מות, מכת טו)ענין א גש(שמואלֿב :

בו: פגע

zah d"k ycew zay - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"א טבת כ"ה קודש שבת

.‰Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

- הרס"ה מּלהעסיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשל קנין לרּכֹוׁש אי ּבתחּבּולֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַָמחׁשבֹותינּו
תחמד "לא יתעּלה: אמרֹו וזהּו מאחינּו, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹזּולתנּו

"רע fi)ּבית ,k zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִֵֵֶַָ
(my exziאֹו - תחמד "לא :(ile` jkÎm`)אפּלּו ְֲִַֹֹ

ּכסף "לאֿתחמד לֹומר: ּתלמּוד ּבדּבּור? ְְְִִֶֶַַַֹֹחּמּוד
"ל ולקחּת עליהם dk)וזהב ,f mixac)ּלהּלן מה , ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָ

ׁשעֹוׂשה עד נּמי ּכאן אף מעׂשה, ׁשּיעׂשה ֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָעד
מזהיר זה ׁשּלאו ל נתּבאר הּנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָמעׂשה",
ּדבר לעצמנּו ׁשּנּׂשיג ּכדי ּתחּבּולֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָמּלעׂשֹות
ּדמים ּומּתן ּבקנּיה ואפּלּו אחינּו, מרכּוׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשחמדנּו

תחמד". "לא על עברה ׁשּכלֿזה - ְְֲִֵֶֶַַָָֹֹֻמרּבים
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc migaf(ycew zay meil)

,weqta zeaezk ody xcqk el`älk íà,mdizepzn lk z`,øték ¦¦¨¦¥
eälk àì íà,mdizepzn lk z`,øték àìcnll aezkd `aeíàL ¦Ÿ¦¨Ÿ¦¥¤¦

.íeìk àìå äNò àì úBðznä ìkî úçà øqéç¦¥©©¦¨©©¨Ÿ¨¨§Ÿ§
`neia(.q)ea xn`py meyn ,akrn mixetkd mei dyrn xcqy xn`p

aezkk ,'dweg'(cl fh `xwie)lr xRkl mlFr zwgl mkl z`G dzide'§¨§¨Ÿ¨¤§ª©¨§©¥©
on zepyl oi`y cnln 'dweg'e ,'dpWA zg` mz`hg lMn l`xUi ipA§¥¦§¨¥¦¨©Ÿ¨©©©¨¨
`l` 'dweg' xn`p `l dcedi iaxly cer my xn`p .aezka xen`d
iax o`k jxved jkitl .cala miycwd ycewa miyrpd mixacd lr
,lkida zeyrpd el` s` ,zeakrn mcd zepzn lky yexcl dcedi
lr xn`p 'dweg'y xaeq `edy itl jkl jxved `l `aiwr iax eli`e

.miycwd ycewa `ly dyrpd mb ,dyxta xen`d lk
:`xnbd zxxan .`ziixad ixac z` zx`an `xnbdeäééðéa éàî± ©¥©§

weqta xn`p mdipyly xg` ,dcedi iaxe `aiwr iax ewlgp dna
jka ewlgp :`xnbd zxne` .zeakrn zepznd lkyéaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦

,éåì ïa òLBäéye.xaca zerc iz §ª©¤¥¦
ãçmdnøîàyeäééðéa àkéà ïéLøBc úeòîLîmdipia zwelgnd ± ©¨©©§¨§¦¦¨¥©§

xiryae xta zeakrn mcd zepzny micen lkdy ,mieqn oica dpi`
zakrn dpi` miixiy zkityy micen lkd oke ,weqtd `a jklye
weqtdy xaeq `aiwr iaxy .miaezkd z` yexcl cvik ewlgpe ,mda
z` dlik ,mcd zepzn lk z` xtik m`y ,ey`xl eteqn yxcp
dcedi iax el xn`e .dlik `l olek z` xtik `l m`e ,oaxwd zecear
okziy ,zeakrn zepznd lky rcei dz` oi` ,ok yxec dz` m`y
,jk yexcl yi ok lre ,zepevigd ze`hgak zakrn odn zg` wxy
m`e ,oaxwd xtik ,dyxt dze`a zexen`d zepznd lk z` dlik m`
,zakrn dpi` miixiy zkityy micen lkde .xtik `l ,dlik `l
,dcedi iaxl 'dlik' llka `le ,`aiwr iaxl 'xtik' llka `l dpi`e
,giyn odk xtn zcnlp `id `l` ,dyxt dze`a dxen` dpi`y oeik

lirl xen`k(`"r).
ãçåmdnøîàoicyíééøéLm`ïéákòî,miakrn mpi`y e`àkéà §©¨©¦©¦§©§¦¦¨

eäééðéadn lk z` xtik m`y yxec `aiwr iaxy .ewlgp jka ± ¥©§
,ezaeg ici `vie xiryde xtd zecear z` dlik ,dyxta xen`y
eli`e ,ef dyxta dxen` dpi`y meyn ,zakrn dpi` miixiy zkitye

xec dcedi iaxs`e ,el` zepaxwa xen`y dn lk z` dlik m`y y
,`l m`e ,oaxwd xtik ,miixiy zkity enk ,xg` mewnn cnlpy dn

.xtik `l
iaxe opgei iax ly ef zwelgna gikedl xyt` m` dpc `xnbd

:mdn cg` lk xn` dn ,iel oa ryediíéézñzgikedl lkez ±éaøc ¦§©¥§©¦
éákòîc íééøéL øîàc àeä éåì ïa òLBäé,ediipia `ki`éaø øîàc §ª©¤¥¦§¨©¦©¦¦§©§¦§¨©©¦

øîBàä éøáãì ,éåì ïa òLBäéy,ïéákòî íééøéLzepzn z` xnb m` §ª©¤¥¦§¦§¥¨¥¦©¦§©§¦
,ca`e mcd jtype oevigd gafna miixiyd z` jty `l oiicre mcd

,ãçà øt àéáîenc z` lawne ehgeyeìéçúîeencn zzlälçza ¥¦©¤¨©§¦©§¦¨
[dligzn-]íéðôaaygi encn x`ypdy ick ,adfd gafn lr lkidd ¦§¦

oia mcd jtyp did eli` .oevigd gafnd ceqi lr mktyi f`e ,miixiy
epnn ozpy mcew zkextd lr mcd on ozpy xg` oebk ,onvr zepznd

mewnn encn zzl ligzne xg` xt `ian did ,adfd gafn lr
z` zzle xefgl jixv epi`e ,adfd gafn zepznn epiidc ,wiqtdy
lk z` milydy o`k mle` ,oey`xd xtd on ozp xaky zepznd
ipyd xta ligziy xyt` i` ,dyr `l miixiy zkity wxe zepznd
mcd zepzn ixiiy mdyk `l` miixiy oi` ixdy ,miixiy zkitya
oeike ,adfd gafn lr mcd zepzn z` ozepe xfeg `ed ok lre ,onvr

.oevigd gafnd ceqi lr ektey ,miixiyl mcd x`y dyrpy
miixiyy xne`d zhiyl eixacy yxit iel oa ryedi iaxy oeikn
`edy gikedl yi ok lre ,efk drc zniiwy xaeq `edy ixd ,miakrn

.miakrn miixiyy xaeq `ziixaa dcedi iaxy xn`y df
,llk dgked ef oi` :`xnbd dgeceèà[m`d-]ïðçBé éaølr wlegd ¨©¦¨¨

i iax,dcedi iax zrc yexita iel oa ryedàøáñ àä déì úéìepi` ± ¥¥¨§¨¨
,miakrn miixiyy efk drc zniiwy xaeqøîàäå[xn` `lde-]éaø §¨¨©©¦

ïðçBéoldl(.`iw)xn`y dingp iax zrc xe`iaa(:iw oldl)aixwd m`y ¨¨
,uega zepaxw aixwnk aiig ,dxfrl uegn zepaxwd mc ixiiy z`

yàðz[dpy-]äéîçð éaøeixac z`øîBàä éøáãkyïéákòî íéøéL ¨¨©¦§¤§¨§¦§¥¨¥¦©¦§©§¦
`ed ok lre ,el` zepaxwa exn`p eixacy ,zeiniptd ze`hgd z`
miakrn mpi` m`y ,aiig uega odixiiy z` aixwd m`y xne`
el` eixaca .uega mzkity lr aiig did `l ,mdicrla xyk oaxwde

.miakrn miixiyy zxaeqd drc zniiw ezrcl s`y gkenàlàdn ¤¨
xn`y df `ed iel oa ryedi iaxy zxn`y jixac z` ayiil xn`z
iaxy opgei iax xn`y dny ,miakrn miixiy dcedi iax zrcly

dpy dingpøîBàä éøáãkxne`y in yiy dpeekd ,miakrn miixiy §¦§¥¨¥
okåmle`éàpz éðäì åàì`aiwr iax] el` mi`pzn cg` df oi` ± §¨§¨¥©¨¥

ok m` ,[dcedi iaxeénð àëäxn`y dny jl xnel lke` o`k s` ± ¨¨©¦
y iel oa ryedi iaxéøáãk[ixacl-]øîBàä`ian miakrn miixiy §¦§¥¨¥

ok xne`y in yiy ezpeek ,'eke cg` xtåmle`éàpz éðäì åàìoi` ± §¨§¨¥©¨¥
heytl oi`y `vnpe .[dcedi iaxe `aiwr iax] el` mi`pzn cg` df
miixiyy dcedi iax zrcy xaeq iel oa ryedi iaxe opgei iaxn in
,ok mixaeqd mi`pz yiy mdixaca exikfd mdipyy meyn ,miakrn

.dcedi iaxl oiekzd mdn inl xxazp `le

äðùî
zepaxw oica zwqere ,zepaxwd ipic xe`aa dkiynn epizpyn

ipic .z`hgdå øeavä úBàhçze`hg,ãéçiäzhxtne .md jk ©©¦§©¨¦
:dpyndøeavä úBàhç ïä elàmiqipkn oi`y oeik lirl epyp `ly ¥¥©©¦

,oevigd gafnd lr wx ozip mnc `l` ,ycewl mncnéøéòN§¦¥
ly mitqendúBãòBî ìLå íéLãç éLàømiaxwd ,miaeh mini - ¨¥¢¨¦§¤£

,el` lk .z`hglïBôva ïúèéçLoick dxfrd ly ipetvd wlga - §¦¨¨©¨
,milw miycwk dxfrd lka `le miycw iycwåokéìëa ïîc ìeaé÷ §¦¨¨¦§¦

,úøLdyrp.ïBôva ¨¥©¨
:dpynd dtiqenïîãåel` ze`hg lyòaøà ìò úBðzî òaøà ïeòè §¨¨¨©§©©¨©©§©

úBðø÷gafnd:dpynd zxxan .ãöék.el` zepzn mipzip §¨¥©
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שבת קודש עמ' א



קז ak wxt `Îl`eny - mi`iap

`Îl`enyakbkÎh

èCìîéçà-ìà äáð àa éLé-ïa-úà éúéàø øîàiå ìeàL-éãáò-ìò ávð àeäå éîãàä âàc ïòiå©©¹©Ÿ¥´¨«£Ÿ¦À§²¦¨¬©©§¥«¨−©Ÿ©®¨¦Æ¦Æ¤¤¦©½¨´½Ÿ¤¤£¦¤−¤
:áeèçà-ïaéìtä úéìb áøç úàå Bì ïúð äãéöå ýåýéa Bì-ìàLiå:Bì ïúð ézLàéàø÷ì Cìnä çìLiå ¤£¦«©¦§©Æ©«Ÿ̈½§¥−̈¨´©®§¥À¤²¤¨§©¬©§¦§¦−¨¬©«©¦§©´©¤¿¤¦§ŸÁ

:Cìnä-ìà ílë eàáiå áða øLà íéðäkä åéáà úéa-ìk úàå ïäkä áeèéçà-ïa Cìîéçà-úàáéøîàiå ¤£¦¤̧¤¤£¦¹©Ÿ¥À§¥̧¨¥¬¨¦²©«Ÿ£¦−£¤´§®Ÿ©¨¬Ÿª−̈¤©¤«¤©´Ÿ¤
:éðãà éððä øîàiå áeèéçà-ïa àð-òîL ìeàLâéåìà øîàiå(éø÷ åéìà)äzà éìò ízøL÷ änì ìeàL ¨½§©«−̈¤£¦®©−Ÿ¤¦§¦¬£Ÿ¦«©³Ÿ¤¥¨Æ¥¨Æ¨½µ¨¨§©§¤´¨©½©−̈

:äfä íBik áøàì éìà íe÷ì íéýìûa Bì ìBàLå áøçå íçì Bì Ezúa éLé-ïáeãéCìîéçà ïòiå ¤¦¨®§¦§Æ¹¤´¤§¤À¤§¨¬Æ¥«Ÿ¦½¨¬¥©²§Ÿ¥−©¬©¤«©©©̄£¦¤²¤
éãáò-ìëá éîe øîàiå Cìnä-úà:Eúéáa ãaëðå EzòîLî-ìà øñå Cìnä ïúçå ïîàð ãåãk EåèíBiä ¤©¤−¤©Ÿ©®¦³§¨£¨¤ÆÆ§¨¦´¤«¡½̈©«£©¬©¤²¤§¨¬¤¦§©§¤−§¦§¨¬§¥¤«©¯

ì éúlçä-ìåàLì)(éø÷-ìàLòãé-àì ék éáà úéá-ìëa øáã Bcáòa Cìnä íNé-ìà él äìéìç íéýìûa Bì ©«¦²Ÿ¦¦§¨¦§¨¬¥«Ÿ¦−¨¦´¨¦®©¨¥Á©¤̧¤§©§³¨¨Æ§¨¥´¨¦½¦Â«Ÿ¨©³
:ìBãâ Bà ïè÷ øác úàæ-ìëa Ecáòæèéáà úéa-ìëå äzà Cìîéçà úeîz úBî Cìnä øîàiå:Eæéøîàiå ©§§Æ§¨½Ÿ¨¨¬¨−Ÿ¬¨«©´Ÿ¤©¤½¤¬¨−£¦¤®¤©−̈§¨¥¬¨¦«©´Ÿ¤

àìå àeä çøá-ék eòãé éëå ãåc-íò íãé-íâ ék ýåýé éðäk | eúéîäå eañ åéìò íéávpä íéöøì Cìnä©¤¿¤¨«̈¦Á©¦¨¦̧¨¹̈¬Ÿ§¨¦´«Ÿ£¥´§Ÿ̈À¦³©¨¨Æ¦¨¦½§¦³¨«§Æ¦«Ÿ¥´©½§¬Ÿ
åðæà-úà eìâ(éø÷ éðæà)ì Cìnä éãáò eáà-àìå:ýåýé éðäëa òâôì íãé-úà çìLçéâéBãì Cìnä øîàiå ¨−¤¨§¦®¨§¦®§«Ÿ¨º©§¥³©¤Æ¤Æ¦§´Ÿ©¤¨½̈¦§−Ÿ©§«Ÿ£¥¬§Ÿ̈«©³Ÿ¤©¤Æ¤Æ§¥½

(éø÷ âàBãì)âéBc áqiå íéðäka òâôe äzà áñ(éø÷ âàBc)àeää íBia | úîiå íéðäka àeä-òbôiå éîãàä §¥½´Ÿ©½̈§©−©«Ÿ£¦®©¦ºŸ¥´¥´¨«£Ÿ¦À©¦§©Æ©´Ÿ£¦½©¨´¤©´©À
:ãa ãBôà àùð Léà äMîçå íéðîLèéììBòî äMà-ãòå Léàî áøç-éôì äkä íéðäkä-øéò áð úàå §Ÿ¦³©«£¦¨¦½Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«§¥̧³Ÿ¦©«Ÿ£¦Æ¦¨´§¦¤½¤¥¦Æ§©¦½̈¥«¥−
:áøç-éôì äùå øBîçå øBLå ÷ðBé-ãòåëéøçà çøáiå øúéáà BîLe áeèçà-ïa Cìîéçàì ãçà-ïa èìniå §©¥®§¯©«£²¨¤−Ÿ§¦¨«¤©¦¨¥´¥¤À̈©«£¦¤Æ¤Æ¤£¦½§−¤§¨¨®©¦§©−©«£¥¬

:ãåãàë:ýåýé éðäk úà ìeàL âøä ék ãåãì øúéáà ãbiåáëàeää íBia ézòãé øúéáàì ãåc øîàiå ¨¦«©©¥¬¤§¨−̈§¨¦®µ¦¨©´¨½¥−«Ÿ£¥¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤¨¦¹§¤§¨À̈¨©¹§¦©³©Æ
âéBc íL-ék(éø÷ âàBc)ì ãébé ãbä-ék éîãàäéáà úéa Lôð-ìëa éúañ éëðà ìeàL:Eâëézà äáL ¦«¨Æ¥´¥´¨«£Ÿ¦½¦«©¥¬©¦−§¨®¨«Ÿ¦´©½Ÿ¦§¨¤−¤¥¬¨¦«§¨³¦¦Æ

:éãnò äzà úøîLî-ék ELôð-úà Lwáé éLôð-úà Lwáé-øLà ék àøéz-ìà©¦½̈¦²£¤§©¥¬¤©§¦−§©¥´¤©§¤®¦«¦§¤¬¤©−̈¦¨¦«

i"yx

(‚È).ÌÈ‰Ï‡· ÂÏ ÏÂ‡˘Âנשאלין שאין מלך, עשיתו

להדיוט: ותומים Í˙ÚÓ˘Ó.(È„)באורים Ï‡ ¯ÒÂכמו

ג) יט שמע(בראשית ואל לשמושך וקרב אליו, ויסורו :

בשליחותך: הולך שאינו להבין לי היה וכי דבריך,

(ÂË).ÂÏ Ï‡˘Ï È˙ÂÏÁ‰ ÌÂÈ‰רבים ימים זה בתמיה,

ישראל, את ומביא מוציא שמינהו בו, הצבור שצורך

באלהים: לו שואל אני ÈÏ.ומאז ‰ÏÈÏÁדבר מעשות

ומעל: למרד ÂÈÏÚ.(ÊÈ)זה ÌÈ·ˆ�‰ ÌÈˆ¯Ïאבנר

היו: ‡·Â.ועמשא ‡ÏÂורקין אכין יח)דרשו א :(יהושע

לדבר אפילו יכול וגו', פיך את ימרה אשר איש כל

'רק': לומר תלמוד שמו,ÈÂ„Ï‚.(ÁÈ)עבירה נשתנה

הרוג אתה עליהם, הלשנת אתה כדג, נתפסת לו אמר

È˙·Ò.(Î·)אותם: ÈÎ�‡לידי שבא עד הדבר סבבתי

�È˘Ù.(Î‚)כך: ˙‡ ˘˜·È ¯˘‡ ÈÎרודף אחד אדם

כי אתה, תמלט אני, שם שאמלט במקום שנינו,

דבעי מאן ארי יונתן: תרגם כך תמיד, תהיה במשמרתי

אשר כי לפרש; עוד ויש למקטלך. בעי למיקטלי

את ישמור נפשי את ישמור ואשר יאהבך, יאהבני

במקרא דוגמא ויש י)נפשך, כט ישנאו(משלי דמים אנשי :

לטובה: נפש בקשת כאן הרי נפשו, יבקשו וישרים תם

cec zcevn
(Ë).·ˆ� ‡Â‰Âלהם שאמר בעת שאול, לעבדי סמוך עמד

האלה: ותומים:·‰'.(È)הדברים במה·˙˙Í.(È‚)באורים
לאורב: להקימו עלי שקשרתם נראה וכו', לחם לו שנתת

(„È).ÍÈ„·Ú ÏÎ· ÈÓÂכי זאת, עשיתי במרד לא לומר: רצה
נאמן עבד עבדיך מכל מי כי המלך, בדבר הוא שהולך אמרתי

תצונו:ÒÂ¯.כדוד: אשר לכל לך, נשמע להיות סר היה ‰È˙ÂÏÁ.(ÂË)ומאז ÌÂÈ‰,באלהים לו לשאל ההתחלה היה היום וכי
והמביא: המוציא היה הוא כי בהיות לו, שאלתי מאז ÈÏ.הלא ‰ÏÈÏÁ:ובמעל במרד זאת אשמה:„·¯.לעשות דבר לומר: רצה

.ÏÎ·:אבי בית ובכל Ê‡˙.כמו ÏÎ·:בך דוד שמרד Ì„È.(ÊÈ)במה Ì‚:עצתם גם לומר: ‡ÂÙ„.(ÁÈ)רצה ‡˘Â�אחד כל
בשמואל שנאמר וכמו ה', עובדי אותו ילבשו מכובד, מלבוש והוא אפוד, נושא היה יח)מהם ב בד:(לעיל אפוד חגור נער :

(·Î).‡Â‰‰ ÌÂÈ·:לשאול יגיד והוא שם שדואג אז ידעתי בנוב, È˙Â·Ò.בהיותי ÈÎ�‡המיתה סבבתי אני ואומר, מתאונן היה
התקלה: באה ידי ועל È·˜˘.(Î‚)לכולם, ¯˘‡ ÈÎמעלי תפרד אל לזה נפשך, מבקש הוא לספותה, נפשי המבקש שאול הלא

עמדי: שמור ותהיה

oeiv zcevn
(È).‰„ÈˆÂ:מזון(ÊÈ).ÌÈˆ¯Ï:מרכבתו לפני רגלי הרצים

.ÂÈÏÚ:לשמשו להמיתם:Â·Ò.אצלו ללכת מפה ÏÂ‡סובו
.Â·‡:רצו כמוÚÂ‚ÙÏ.ולא מות, מכת טו)ענין א גש(שמואלֿב :

בו: פגע

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc migaf(ycew zay meil)

,weqta zeaezk ody xcqk el`älk íà,mdizepzn lk z`,øték ¦¦¨¦¥
eälk àì íà,mdizepzn lk z`,øték àìcnll aezkd `aeíàL ¦Ÿ¦¨Ÿ¦¥¤¦

.íeìk àìå äNò àì úBðznä ìkî úçà øqéç¦¥©©¦¨©©¨Ÿ¨¨§Ÿ§
`neia(.q)ea xn`py meyn ,akrn mixetkd mei dyrn xcqy xn`p

aezkk ,'dweg'(cl fh `xwie)lr xRkl mlFr zwgl mkl z`G dzide'§¨§¨Ÿ¨¤§ª©¨§©¥©
on zepyl oi`y cnln 'dweg'e ,'dpWA zg` mz`hg lMn l`xUi ipA§¥¦§¨¥¦¨©Ÿ¨©©©¨¨
`l` 'dweg' xn`p `l dcedi iaxly cer my xn`p .aezka xen`d
iax o`k jxved jkitl .cala miycwd ycewa miyrpd mixacd lr
,lkida zeyrpd el` s` ,zeakrn mcd zepzn lky yexcl dcedi
lr xn`p 'dweg'y xaeq `edy itl jkl jxved `l `aiwr iax eli`e

.miycwd ycewa `ly dyrpd mb ,dyxta xen`d lk
:`xnbd zxxan .`ziixad ixac z` zx`an `xnbdeäééðéa éàî± ©¥©§

weqta xn`p mdipyly xg` ,dcedi iaxe `aiwr iax ewlgp dna
jka ewlgp :`xnbd zxne` .zeakrn zepznd lkyéaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦

,éåì ïa òLBäéye.xaca zerc iz §ª©¤¥¦
ãçmdnøîàyeäééðéa àkéà ïéLøBc úeòîLîmdipia zwelgnd ± ©¨©©§¨§¦¦¨¥©§

xiryae xta zeakrn mcd zepzny micen lkdy ,mieqn oica dpi`
zakrn dpi` miixiy zkityy micen lkd oke ,weqtd `a jklye
weqtdy xaeq `aiwr iaxy .miaezkd z` yexcl cvik ewlgpe ,mda
z` dlik ,mcd zepzn lk z` xtik m`y ,ey`xl eteqn yxcp
dcedi iax el xn`e .dlik `l olek z` xtik `l m`e ,oaxwd zecear
okziy ,zeakrn zepznd lky rcei dz` oi` ,ok yxec dz` m`y
,jk yexcl yi ok lre ,zepevigd ze`hgak zakrn odn zg` wxy
m`e ,oaxwd xtik ,dyxt dze`a zexen`d zepznd lk z` dlik m`
,zakrn dpi` miixiy zkityy micen lkde .xtik `l ,dlik `l
,dcedi iaxl 'dlik' llka `le ,`aiwr iaxl 'xtik' llka `l dpi`e
,giyn odk xtn zcnlp `id `l` ,dyxt dze`a dxen` dpi`y oeik

lirl xen`k(`"r).
ãçåmdnøîàoicyíééøéLm`ïéákòî,miakrn mpi`y e`àkéà §©¨©¦©¦§©§¦¦¨

eäééðéadn lk z` xtik m`y yxec `aiwr iaxy .ewlgp jka ± ¥©§
,ezaeg ici `vie xiryde xtd zecear z` dlik ,dyxta xen`y
eli`e ,ef dyxta dxen` dpi`y meyn ,zakrn dpi` miixiy zkitye

xec dcedi iaxs`e ,el` zepaxwa xen`y dn lk z` dlik m`y y
,`l m`e ,oaxwd xtik ,miixiy zkity enk ,xg` mewnn cnlpy dn

.xtik `l
iaxe opgei iax ly ef zwelgna gikedl xyt` m` dpc `xnbd

:mdn cg` lk xn` dn ,iel oa ryediíéézñzgikedl lkez ±éaøc ¦§©¥§©¦
éákòîc íééøéL øîàc àeä éåì ïa òLBäé,ediipia `ki`éaø øîàc §ª©¤¥¦§¨©¦©¦¦§©§¦§¨©©¦

øîBàä éøáãì ,éåì ïa òLBäéy,ïéákòî íééøéLzepzn z` xnb m` §ª©¤¥¦§¦§¥¨¥¦©¦§©§¦
,ca`e mcd jtype oevigd gafna miixiyd z` jty `l oiicre mcd

,ãçà øt àéáîenc z` lawne ehgeyeìéçúîeencn zzlälçza ¥¦©¤¨©§¦©§¦¨
[dligzn-]íéðôaaygi encn x`ypdy ick ,adfd gafn lr lkidd ¦§¦

oia mcd jtyp did eli` .oevigd gafnd ceqi lr mktyi f`e ,miixiy
epnn ozpy mcew zkextd lr mcd on ozpy xg` oebk ,onvr zepznd

mewnn encn zzl ligzne xg` xt `ian did ,adfd gafn lr
z` zzle xefgl jixv epi`e ,adfd gafn zepznn epiidc ,wiqtdy
lk z` milydy o`k mle` ,oey`xd xtd on ozp xaky zepznd
ipyd xta ligziy xyt` i` ,dyr `l miixiy zkity wxe zepznd
mcd zepzn ixiiy mdyk `l` miixiy oi` ixdy ,miixiy zkitya
oeike ,adfd gafn lr mcd zepzn z` ozepe xfeg `ed ok lre ,onvr

.oevigd gafnd ceqi lr ektey ,miixiyl mcd x`y dyrpy
miixiyy xne`d zhiyl eixacy yxit iel oa ryedi iaxy oeikn
`edy gikedl yi ok lre ,efk drc zniiwy xaeq `edy ixd ,miakrn

.miakrn miixiyy xaeq `ziixaa dcedi iaxy xn`y df
,llk dgked ef oi` :`xnbd dgeceèà[m`d-]ïðçBé éaølr wlegd ¨©¦¨¨

i iax,dcedi iax zrc yexita iel oa ryedàøáñ àä déì úéìepi` ± ¥¥¨§¨¨
,miakrn miixiyy efk drc zniiwy xaeqøîàäå[xn` `lde-]éaø §¨¨©©¦

ïðçBéoldl(.`iw)xn`y dingp iax zrc xe`iaa(:iw oldl)aixwd m`y ¨¨
,uega zepaxw aixwnk aiig ,dxfrl uegn zepaxwd mc ixiiy z`

yàðz[dpy-]äéîçð éaøeixac z`øîBàä éøáãkyïéákòî íéøéL ¨¨©¦§¤§¨§¦§¥¨¥¦©¦§©§¦
`ed ok lre ,el` zepaxwa exn`p eixacy ,zeiniptd ze`hgd z`
miakrn mpi` m`y ,aiig uega odixiiy z` aixwd m`y xne`
el` eixaca .uega mzkity lr aiig did `l ,mdicrla xyk oaxwde

.miakrn miixiyy zxaeqd drc zniiw ezrcl s`y gkenàlàdn ¤¨
xn`y df `ed iel oa ryedi iaxy zxn`y jixac z` ayiil xn`z
iaxy opgei iax xn`y dny ,miakrn miixiy dcedi iax zrcly

dpy dingpøîBàä éøáãkxne`y in yiy dpeekd ,miakrn miixiy §¦§¥¨¥
okåmle`éàpz éðäì åàì`aiwr iax] el` mi`pzn cg` df oi` ± §¨§¨¥©¨¥

ok m` ,[dcedi iaxeénð àëäxn`y dny jl xnel lke` o`k s` ± ¨¨©¦
y iel oa ryedi iaxéøáãk[ixacl-]øîBàä`ian miakrn miixiy §¦§¥¨¥

ok xne`y in yiy ezpeek ,'eke cg` xtåmle`éàpz éðäì åàìoi` ± §¨§¨¥©¨¥
heytl oi`y `vnpe .[dcedi iaxe `aiwr iax] el` mi`pzn cg` df
miixiyy dcedi iax zrcy xaeq iel oa ryedi iaxe opgei iaxn in
,ok mixaeqd mi`pz yiy mdixaca exikfd mdipyy meyn ,miakrn

.dcedi iaxl oiekzd mdn inl xxazp `le

äðùî
zepaxw oica zwqere ,zepaxwd ipic xe`aa dkiynn epizpyn

ipic .z`hgdå øeavä úBàhçze`hg,ãéçiäzhxtne .md jk ©©¦§©¨¦
:dpyndøeavä úBàhç ïä elàmiqipkn oi`y oeik lirl epyp `ly ¥¥©©¦

,oevigd gafnd lr wx ozip mnc `l` ,ycewl mncnéøéòN§¦¥
ly mitqendúBãòBî ìLå íéLãç éLàømiaxwd ,miaeh mini - ¨¥¢¨¦§¤£

,el` lk .z`hglïBôva ïúèéçLoick dxfrd ly ipetvd wlga - §¦¨¨©¨
,milw miycwk dxfrd lka `le miycw iycwåokéìëa ïîc ìeaé÷ §¦¨¨¦§¦

,úøLdyrp.ïBôva ¨¥©¨
:dpynd dtiqenïîãåel` ze`hg lyòaøà ìò úBðzî òaøà ïeòè §¨¨¨©§©©¨©©§©

úBðø÷gafnd:dpynd zxxan .ãöék.el` zepzn mipzip §¨¥©
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zayקח zkqn ± awri oir

awri oir

א עמ' ל øîà÷ãe155øákLדף íéúnä úà éðà çaLå" :äîìL §¨¨©§ŸŸ§©¥©£¦¤©¥¦¤§¨

"eúî156äLî ãîò ,øaãna ìàøNé eàèçLkL ,157éðôì ¥¤§¤¨§¦§¨¥©¦§¨¨©Ÿ¤¦§¥

änk øîàå ,àeä Ceøa LBãwä158àìå ,åéðôì íéðeðçúå úBlôz ©¨¨§¨©©¨§¦§©£¦§¨¨§Ÿ

e ,äðòð159Lë160:øîà(לב çöéì÷(שמות íäøáàì øëæ" ©£¨§¤¨©§Ÿ§©§¨¨§¦§¨

éãáò ìàøNéìeäðòð ãiî ,"E161å .162:äîìL øîà äôé àì §¦§¨¥£¨¤¦¨©£¨§Ÿ¨¤¨©§ŸŸ

øçà øác ."eúî øákL íéúnä úà éðà çaLå"163Bâäðî : §©¥©£¦¤©¥¦¤§¨¥¨¨©¥¦§¨

íìBò ìL164äøæb øæBb íãå øNa øN ,165÷ôñ ,166ïéîi÷î ¤¨©¨¨¨¨¥§¥¨¨¥§©§¦

dúBà167÷ôñ ,168øîBì éöîz íàå .dúBà ïéîi÷î ïéà169 ¨¨¥¥§©§¦¨§¦¦§¦©

dúBà ïéîi÷î170åéiça ,171ïéîi÷î ïéà BúBîa ,dúBà ïéîi÷î §©§¦¨§©¨§©§¦¨§¥§©§¦

änk øæb eðaø äLî elàå .dúBà172,úBðwz äîk ïwúå ,úBøæb ¨§¦Ÿ¤©¥¨©©¨§¥§¦¥©¨©¨

å173å .íéîìBò éîìBòìe íìBòì ïä úBîi÷174øîà äôé àì §©¨¥§¨§§¥¨¦§Ÿ¨¤¨©

äîìL175øçà øác ."eúî øákL íéúnä úà éðà çaLå" :176: §ŸŸ§©¥©£¦¤©¥¦¤§¨¥¨¨©¥

éðà çaLå"177äãeäé áøãk ,'Bâå178øîà179áø øîàc ,áø §©¥©£¦§¦§©§¨¨©©§¨©©

áéúëc éàî :áø øîà ,äãeäé180:(פו úBà(תהילים énò äNò"181eLáéå éàðN eàøéå ,äáBèì182, §¨¨©©©¦§¦£¥¦¦§¨§¦§Ÿ§©§¥Ÿ

ãåc øîà183ïBò BúBà ìò éì ìçî ,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì184Bì øîà .185: ¨©¨¦¦§¥©¨¨¦¤¨§Ÿ¦©¨¨©

Bì øîà .Cì ìeçî186úBà énò äNò :187éiça188déì øîà .189éiça :òéãBî éðéà E190éiça , ¨¨¨©£¥¦¦§©©¨©¥§©¤¥¦¦©§©¥

ða äîìLòéãBî éðà E191äîìL äðaLk .192Lwa ,Lc÷nä úéa úà193ñéðëäì194ïBøà195 §ŸŸ¦§£¦¦©§¤¨¨§ŸŸ¤¥©¦§¨¦¥§©§¦¨

e÷ác ,íéLãwä éLã÷ úéáì196íéøòL197äæa äæ198úBððø òaøàå íéøNò äîìL øîà .199, §¥¨§¥©¢¨¦¨§§¨¦¤¨¤¨©§ŸŸ¤§¦§©§©§¨

å200äðòð àì201. §Ÿ©£¨

i"yx

.äùî ãîòepnn wicv jl oi`e

:ezekfa dprp `leéðà çáùå à"ã
.íéúîä úàmiigd on mipey`xd

miaeh mipey`xdy eiykr ly

eizexfb zeniiwzny rcz dl`n

eniiwzn oi`e dyn lyzexifb z

:eiykr ly miklnäîë ï÷úå
.úåð÷údlibna `ipzc `idd iksc)

('ale 'cediy l`xyil mdl owz dyn

:mei ly epipra oiyxece oil`ey

.ïåò åúåà ìò:ray zacå÷áã
.íéøòù:miycwd iycw zia ly

.úåððø ã"ëdpgz dltz dpx

c"k cr dnly zltza miaezk

`le ziprzc zekxa c"k `"ie

:`xidp

l"fg zecb`a mixeriy jezn

ּׁשאמר.155) זאת?156)ּומה אמר מי רּבנּו.157)ּכלּפי ְִֵֵֶַַַַַָָֹ
ו.160)רק.159)הרּבה.158) הּמתים, את ונתקּבלה161)הזּכיר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

האם.162)ּתפּלתֹו. ּכן, נֹוסף.163)אם אם.164הסּבר ְְִִִִֵֵֶַָָ
קּים165) ּבעֹודֹו אפּלּו169)אם.168)ו.167)אם.166)ׁשאפּלּו ְְֲֲִִִִֶַָ

ׁשּכן. רק.170)אּלה זה ּגזרֹותיו, את הרּבה.172)אבל.171)– ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּכְך:175)האם.174)כּלן173 רּבי176)על ּבאר נֹוסף ּפרּוׁש ִִֵֵֵַַַָָָֻ

ׁשאמר: ׁשלמה לדברי מּתֹוְך177)ּתנחּום הּמתים", את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
לֹו. וׁשּתף עד היה עצמֹו ׁשהּוא ּבׁשם.179)ׁש178)מעׂשה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָֻ

מהּקּב"ה:מה180) ּכׁשּבּקׁש הּמלְך ּדוד סּמן.181)התּכּון ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּכְך.182) ונחמּתני" עזרּתני ה' אּתה ׁשל184)הּמלְך.183)ּכי ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

עֹון מּכל לגמרי נקי אני ׁשּבאמת ׁשלמה, אם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבת־ׁשבע
ואכן.185ואׁשמה. לבּקׁשתָך, נעּתר אני הּוא: ּברּוְך הּקדֹוׁש ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָ

מּמָך,186) אּנא הּוא: ּברּוְך לּקדֹוׁש הּמלְך סּמן.187)ּדוד ְִִִֶֶַַָָָָָָ
חי,188) עדין ׁשאני זמן ּגם189)ּכל לדוד: הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָ

אְך. נעּתרּתי, זֹו אבל.190)לבּקׁשה את191)אֹותּה, ּומפרסם ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָ
העֹון, על לָך ׁשּמחלּתי ּדוד.192)צדקתָך, ׁשל ּבנֹו הּמלְך, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

נּסי.197)ה196)הּקדׁש.195)את.194רצה193) ולא198)ּבאפן ְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹ
ו יׂשראל, ּכל ּכנגד הּמלְך ׁשלמה עמד סּוגי199)נפּתחּו. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ו'. ּפרק ובדבה"י־ב ח' ּפרק ב' ּבמלכים המפרטֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָֹּתפּלֹות
זאת.200) לכן.201)בכל נעּולים נׁשארּו הּׁשערים אּלא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ

iÎh wxt mildz - miaezk

mildzh`kÎhiicÎ`

èéúå÷z ïBéáà çëMé çöðì àì ékáéúë)(íéåðò:ãòì ãáàz íéiðòëeèôMé LBðà æòé-ìà äåäé äîe÷ ¦³´Ÿ−¨¤©¦¨©´¤§®¦§©¬¹£¦¦ÀŸ©¬¨©«¨´−§Ÿ̈©¨´Ÿ¡®¦¨«§¬
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i"yx

(ËÈ).ÁÎ˘È Áˆ�Ï ‡Ï ÈÎ:לעד תאבד לא עניים ותקות בו, ששיעבדו מה עליהם מלפקוד האביון ישראל

(Î).'‰ ‰ÓÂ˜:זאת לעשות וימהר שיקום הקב"ה לפני מתפלל הי' ÊÚÈ.דוד Ï‡:בגדולתו ימים לאורך עמלק

.ÍÈ�Ù ÏÚ:במקדשך שהכעיסוך הכעס ביםÂÓ¯‰.(Î‡)בשביל ירה לשון השלכה לשון מורה ד"א ועול מרות

טו) תער(שמות לשון מורה ‚ÌÈÂ.:(סא"א)וי"א ÂÚ„È:שולטת גבורתם להיות אלהות ולא אנוש ˙ÌÈÏÚ(‡)שהם
.‰¯ˆ· ˙Â˙ÚÏ:הצרה לעתות עינים אחרי:Ï„È˜.(·)תעלים דלקת כי כמו Â·˘Á.ירדוף ÂÊ ˙ÂÓÊÓ· Â˘Ù˙È

עליהם: חושבים שהרשעים במזמות העניים הם ¯˘Ú.(‚)נתפסים ÏÏ‰ ÈÎכי ברחוק תעמוד ה' למה על מוסב

נפשו: תאות כל שמשיג מתהלל הרשע עמלק ‰'.עתה ı‡� Í¯· ÚˆÂ·Â'ה נאץ לאמר עצמו את שבח והגזלן

נקוד והיה הראשונה באות למעלה הטעם הי' דבר שם הי' שאילו ותדע פעל לשון ברך כמו ברך לי, יהיה ושלום

רי"ש של תיבות שהרבה ברך אמר שלא ברך על תתמה ואל ברי"ש, למטה וטעמו קטן קמץ נקוד וזה פתח

ה' חרף אויב כגון כך עד)משמשות חרף:(לקמן נאמר מנחם:�‡ı.ולא פתר כך ניאוץ ל' כל וכן חרף כמו

(„).ÂÙ‡ ‰·Â‚Î Ú˘¯:בגבהותו ואפו פניו וזוקף ומגביה רוח גבה Â¯„È˘.שהוא Ï·לו אומרות מזימותיו כל

משפט: אין כי שאעשה מה כל הקב"ה ידרוש ‡ÌÈ‰Ï.בל ÔÈ‡:דיין ולית דין לית

cec zcevn
(ËÈ).Áˆ�Ï ‡Ï ÈÎ:מציריו מן יפרע ÚÏ„.ובכך מלת˙‡·„

לעד: תאבד לא אמר כאילו בשנים, משמשת ÊÂÚÈ‡(Î)לא Ï
.˘Â�‡:אויביך יתחזקו ÍÈ�Ù.אל ÏÚ:כעסך בעת ר"ל
(‡Î).‰˙È˘לעולם שהמה ידעו למען השפלה להם תשים

אל: ולא ·¯ÂÁ˜.(‡)אנוש „ÂÓÚ˙מקום ברחוק תעמוד כאלו
צרה: בעת עצמך רודף·‚‡Â˙.(·)ותעלים גאותו רוב בעבור

בו: לתפשו חשב אשר במחשבתו אותו ותופש העני את
(‚).Ú˘¯ ÏÏ‰ ÈÎעצמו ומשבח מהלל שהרשע בעבור

האדם לב מלא ע"כ דבר בו נעשה לא כי לי יהיה שלום לאמר בלבבו יתברך אז נאצות עשותו בעת והגזלן תאותו שהשיג
רע: בעולםÂ‚Î·‰.(„)לעשות אלהים שאין הוא מחשבותיו וכל במעשיו דורש מי שאין חושב מי על חמתו גבהה כאשר

מעשיו: על לו לפרוע

oeiv zcevn
(Î).˘Â�‡שהוא חולשו על ויורה האדם משמות שם הוא

הוא ואנוש י"ז)מל' ה'ÍÈ�Ù:(ירמיה פני כמו כעסך ל"ד). :(לקמן

(‡Î).‰¯ÂÓבים ירה כמו ט"ו)השלכה ˙ÌÈÏÚ.(‡):(שמות
העלמה: אחריÏ„È˜.(·)מל' דלקת כי וכן (בראשיתירדוף

מחשבה:·ÂÓÊÓ˙.:ל"א) ויהללו‰ÏÏ.(‚)ענין כמו שבח ענין
י"ב)אותה בצעÚˆÂ·Â.:(שם בוצע הוי כמו ב')הגזלן :(חבקוק

.ı‡�'ה מנחת את האנשים נאצו כי כמו ב')בזה :(ש"א

xe` ldi
ע"גלמה(‡) דנ"ה מ"ט ס"פ וירא רבות ברחוק. תעמוד ה'

ערכו. וחין גבורות ודבר בדיו אחריש לא מפסוק העירו
למשה לאברהם החריש שהקב"ה ור"ל ג'. מ"א סי' באיוב
כו' אפך יחרה ה' למה כו' לך חלילה קשות שדברו אף ודוד
אכן מ"א. ס"פ לך פ' במד"ר עוד וע' כו' ברחוק תעמוד למה
לאברהם כ' בדיו אחריש לא ע"פ מ"א בסי' באיוב בילקוט
יקרא ביצחק כי אמרתי לי שתק שהוא למה שתקתי בלבד
אני אף לי ושתק בנך את נא קח אמרתי ואח"כ זרע לך
כו' תספה האף כו' קשים דברים שאמר אע"פ לו אחריש

ע"ש:
אמרנשא(·) אחד כתוב פניו. ה' ישא גבי ע"ב דרמ"ה פי"א

ברחוק תעמוד ה' למה אומר אחד וכתוב קוראיו לכל ה' קרוב
גז"ד משנחתם קוראיו לכל ה' קרוב דין גזר נחתם שלא עד
רמז תחלת נשא פ' בילקוט וכ"ה ברחוק. תעמוד ה' למה

צ': רמז בש"א ובילקוט הספרי בשם תשי"א
איןבמדרש(‚) כו' לשיירא משל חנניא א"ר במקומו. תלים

כו' דרשו הקב"ה אמר כך כו' בלילה להפתח בורגן של דרכו

תעמוד ה' למה כו' שנמסרו כיון כו' קרוב בהיותו קראוהו
עד ח"ו עולם עד שמא כו' בקשתם לא כשבקשתי כו' ברחוק
סוף ס"ה סי' בישעי' בילקוט כה"ג וע' עדן. ופלג ועידנין עדן
החסד מדת זהו יום כי נ' שאלו. ללא נדרשתי ע"פ שס"ח רמז
שם בי"ע מדה"ד לילה משא"כ הוי' שם והוא אצילות יחו"ע
והוי' בענין וכמ"ש באד' מאיר הוי' שם כאשר ולכן אד'.
משם הוי' שם בהסתלקות משא"כ יום. נק' זהו קדשו בהיכל
ואז יכסה שהחשך לילה בחי' אזי מדה"ד הנהגת ונשאר אד'
להפתח. הוי' שם גילוי עד"מ שהוא בורגן של דרכו אין

בלילה: אסתימו דג"ע תרעין וכענין
כו'זח"ב(„) ה' למה גאונך. וברוב ע"פ ב'. נ"ח בשלח

נ"ב הרח"ו בשם שם ובמק"מ לעילא. לעילא סליק קוב"ה
שפירושו לעילא לעילא וז"ש עכ"ל לאריך עולה ז"א פנימי'

המק"מ.לעי עכ"ל אריך עד אבא. מן ולעילא אימא מן לא
ובזח"ג אברהם. אל וארא בד"ה וארא פ' בת"א מזה ועמ"ש
כתר שהוא שהאלף אוי. שזהו"ע ע"א ריש דע"ה אחרי פ'

ויסוד: ת"ת שהוא ויו"ד ו' לגבי סליק
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א עמ' ל øîà÷ãe155øákLדף íéúnä úà éðà çaLå" :äîìL §¨¨©§ŸŸ§©¥©£¦¤©¥¦¤§¨
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íìBò ìL164äøæb øæBb íãå øNa øN ,165÷ôñ ,166ïéîi÷î ¤¨©¨¨¨¨¥§¥¨¨¥§©§¦

dúBà167÷ôñ ,168øîBì éöîz íàå .dúBà ïéîi÷î ïéà169 ¨¨¥¥§©§¦¨§¦¦§¦©
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.äùî ãîòepnn wicv jl oi`e

:ezekfa dprp `leéðà çáùå à"ã
.íéúîä úàmiigd on mipey`xd

miaeh mipey`xdy eiykr ly

eizexfb zeniiwzny rcz dl`n

eniiwzn oi`e dyn lyzexifb z

:eiykr ly miklnäîë ï÷úå
.úåð÷údlibna `ipzc `idd iksc)

('ale 'cediy l`xyil mdl owz dyn

:mei ly epipra oiyxece oil`ey

.ïåò åúåà ìò:ray zacå÷áã
.íéøòù:miycwd iycw zia ly

.úåððø ã"ëdpgz dltz dpx

c"k cr dnly zltza miaezk

`le ziprzc zekxa c"k `"ie

:`xidp

l"fg zecb`a mixeriy jezn

ּׁשאמר.155) זאת?156)ּומה אמר מי רּבנּו.157)ּכלּפי ְִֵֵֶַַַַַָָֹ
ו.160)רק.159)הרּבה.158) הּמתים, את ונתקּבלה161)הזּכיר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

האם.162)ּתפּלתֹו. ּכן, נֹוסף.163)אם אם.164הסּבר ְְִִִִֵֵֶַָָ
קּים165) ּבעֹודֹו אפּלּו169)אם.168)ו.167)אם.166)ׁשאפּלּו ְְֲֲִִִִֶַָ

ׁשּכן. רק.170)אּלה זה ּגזרֹותיו, את הרּבה.172)אבל.171)– ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּכְך:175)האם.174)כּלן173 רּבי176)על ּבאר נֹוסף ּפרּוׁש ִִֵֵֵַַַָָָֻ

ׁשאמר: ׁשלמה לדברי מּתֹוְך177)ּתנחּום הּמתים", את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
לֹו. וׁשּתף עד היה עצמֹו ׁשהּוא ּבׁשם.179)ׁש178)מעׂשה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָֻ

מהּקּב"ה:מה180) ּכׁשּבּקׁש הּמלְך ּדוד סּמן.181)התּכּון ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּכְך.182) ונחמּתני" עזרּתני ה' אּתה ׁשל184)הּמלְך.183)ּכי ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

עֹון מּכל לגמרי נקי אני ׁשּבאמת ׁשלמה, אם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבת־ׁשבע
ואכן.185ואׁשמה. לבּקׁשתָך, נעּתר אני הּוא: ּברּוְך הּקדֹוׁש ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָ

מּמָך,186) אּנא הּוא: ּברּוְך לּקדֹוׁש הּמלְך סּמן.187)ּדוד ְִִִֶֶַַָָָָָָ
חי,188) עדין ׁשאני זמן ּגם189)ּכל לדוד: הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָ

אְך. נעּתרּתי, זֹו אבל.190)לבּקׁשה את191)אֹותּה, ּומפרסם ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָ
העֹון, על לָך ׁשּמחלּתי ּדוד.192)צדקתָך, ׁשל ּבנֹו הּמלְך, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

נּסי.197)ה196)הּקדׁש.195)את.194רצה193) ולא198)ּבאפן ְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹ
ו יׂשראל, ּכל ּכנגד הּמלְך ׁשלמה עמד סּוגי199)נפּתחּו. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ו'. ּפרק ובדבה"י־ב ח' ּפרק ב' ּבמלכים המפרטֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָֹּתפּלֹות
זאת.200) לכן.201)בכל נעּולים נׁשארּו הּׁשערים אּלא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
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.íéìåìéç éðùá:ellgi `le exfpie aizk `lcn.øúåð ìåñô ãçàlelig dia ogky`c

opiaxnc miyicwn md xy` i`w ediiexz`e llig 'd ycw z` ik (hi `xwie) aizkc

:miycwend lk dipin.éìéî éðä àðîea bby m` xzep meyn eilr oiaiig oi` mcc

:mizy aiig epi` sebd z`neha olk` m` oke zg` `l` mizy aiig epi` xzepe mca

.'åë àø÷ øîà àìåò øîàe`l `lerc `d

'qna xnzi` dlirn iab `l` xnzi` `kd

minca oilren oi` ipzwc (.`i sc) dlirn

xn` oizipznc ilin ipd `pn w"d `kde

iac `pze mkl `xw xn` dlirn iab `ler

`ed xn` opgei 'xe 'ek xtkl l`rnyi iax

cge xzepn ihernl cg i`xw `zlz `pwqne

:d`nehn ihernl cge dlirnn ihernléðàå
.àäé íëìù íëì åéúúðoi`y mkly oilegk

:dlirn oda.øôëìlr mkl eizzp ip`e

zxeza eizzp dxtkl (fi `xwie) xtkl gafnd

ea oi` dlirn oiprl ea lernl `le miycw

:miycw oic.àåäeziieeda `ed eytpa enc

:`diäøôë øçàì äî 'åë äøôë éðôì àåä
.äìéòî åá ïéàziyrpc oeik ol `hiytc

jxev ez dia zilc oeikc ea oilren oi` ezevn

:'d iycw dia opixw `l deab.'åë øáã êì ïéà
:`kti` `l` ikd diyxcz `l k"r jkld

.ïùãä úîåøú éøäådzgna dzeg mei lka

ozepe dpnn dzgnd `ln oycd z` mxeze

my rnyn enye aizkck yak ly egxfna

xeq` `nl` onewna rlap mye ozfipb

:d`pda.äðåäë éãâáåodky micba drax`

xeq`y k"deia miptle iptl oda qpkp lecb

cad icba z` hyte aizkc cer ea ynzydl

oiperhy cnln opiyxce my mgipde 'ebe

`nei 'qna `qec iaxe opaxc `zbelt :dfipb

iziin:dlïäëì ïä ïéøùë øîàã àñåã éáøì
.[èåéãä]:dpyd zeni lk ycwna oda cearl

.äôåøò äìâòå(`k mixac) my etxre aizkc

my `dzy xnel `ed `xizi `xw my i`de

:dzxeaw.ïéãîìî ïéàli`ed inp `xw i`d ediipin di`x iziin `le opitli `lc oeike

:ikd diyxcz `l `kti` diyxcnl `ki`e.éáéúë éèåòéî:odn oicnl oi`y xnel

.äôåøòä:efk zxg` `le ef.åîùå`le dfl enye aizke mye azknl dil dedcn

:xg`l.éàø÷ àúìú:`ed xtkl mkl.øúåðî éèåòîìmiycwk `le oileg x`yk mkl

eilr eaiigzi `le oilegk `l` miycwk xg` xacl `le miycwk eizzp dxtkl xtkl

:oxn`ck dlirnn ihernl `ede d`neh meyn.úåúéøë äùìùmdil` xen`

lka rbz ik ytp (f my) 'ebe xya lk`z xy` ytpde (ak `xwie) 'ebe mkizexecl

:(my) 'ebe mc` z`neh
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éëämieb iycw iab lirl il dniz .xzep leqt cg` xacn aezkd oilelig ipya opiqxb

dniz cere ixii` xzepa inp d`neh lelig `ld d`nehn lelig lelig xzep iz`

dl zgkyn `kde miaxc lelig xzepa aizk `lc rnyn (.bt sc oixcdpq) oitxypd 'tac

:izyxit (:eh sc) ipy wxt yixa lirle ipzcn

àåäz"x dywd .dxtk xg`lk dxtk iptl

(:ai sc) z`hg [cle] wxt dlirnac

ea oilren miycw zndal mc fiwnd opixn`

`lc miign mzdc uxize mca dlirn yi `nl`

dxtk iptl s` dhigy xg`l la` dxtk `kiiy

wxta iziine (.ai sc) ipz mzdc z"`e oilren oi`

lgpl `vi ea oilren oi` dligza mc dry lk

z"`e opaxc mzdc dlirnc l"ie oilren oexcw

in igeky`l wigcc (:a sc) dlirn yixa k"`

dyw cere dpyn jdn iziil opaxc dlirn `ki`

wcal dler yicwn iab (:al sc) dxenz seqa

jixte zelirn izy da oilreny xn`wc ziad

`ki` `d dyw i`n zelirn 'a i`n` opaxcn i`

ezny miycwa oke opaxc `idy mcc dlirn

dlirn yiy mzdc l"ie (.a sc) dlirn yixa

`kilc mcae dipin ilica dler meyn `ziixe`c

opax epiwz dipin ilica `l `ziixe`c dlirn

mexca ohgyy miycw` dlirn yixae dlirn

iiez`l wigc b"dk lre inc oepiwpgc o`nkc i`w

ediipin ilicac b"r` dlirn opax oewzc di`x

ezny miycwc opgei iaxn iziine ezna (enk)

oilren oexcw lgpl `veic yxtn did miig x"de

epnn epdi `ly eze` oiycwn c"ay `ziixe`c

`l i`n` izk` cere `ed wgece oeict `la

zegpn) zlkzd seqc `iddn dlirn yixa iziin

eed zepwz izy xn`c dxt xt` iab (.ap sc

`xwirnc xnel oi`e dlirn da epiwz `xwirn

c"a eidiy oewzc `ziixe`c dlirn dzid inp

dlirnac cere oifn eid j`id k"` eze` oiycwn

miycw opgei iax xn`c (.ai sc) z`hg cle yixa

opaxcn la` dxez xac dlirn icin e`vi ezny

`le dlirn dia zi` seqale dlirn dia zil `xwirnc icin `ki` in jixte dlirn `ki`

:`iyew i`n eze` oiycwn oic ziay oexcw lgpc dlirn i`e 'ek ezligza opzc mc ixde

ïéàjl oi`c dxtk iptl hrnp `l daxc` z"`e .ea oilrene ezevn ziyrpy xac jl

exwi` `lc meyn epiid milw miycw `ki`c b"r`e elrni `ly ezevn ziyrp `ly [xac]

dlbre oycd znexz ozevn zry cr oilren oi`c dzekc `aeh opgky`c l"ie 'd iycw

:dzcixi xg` cr dtexràìåsc) z`hg cle 't dlirna opzc `de .oycd znexz ixde

sxypy zxhwd on adfd gafn epiid oilren `le oipdp `l dxepnde iniptd gafn oeyic (:`i

egxfna ozepe zeiniptd zelke`nd on dzgnd `ln dzeg didy oevigd gafn `kde eilr

oevigd gafn `nlya xn`wc oilren oi` oeviga s`c mzd rnyn 'nba edine yak ly

oeyicdy iniptd oeyica oilren `lc rnyn mzdc 'ipznc l"ie oilrenc dil rnyn enyen daxc` `zrnyae oilren oi`c yixc enyenc rnyn ol `pn inipt `l` enye dia aizkc

seqa opiyxcck dlirn `ki` dnxd xg`l s` n"n oycl devn jkle enye aizkc oevig `nlya xn`w df lre oycl devn `ki` k"` oilren oeyic mcew la` dlirn icin e`iven

l` jilyde ez`xen z` xiqde `xw xn`c ipyne dlirn icin e`iven oycdy xne` dz`y oycl devnc ol `pn inipt `l` xfti `ly enye elek enye zgpa enye (.cl sc) dxenz

eyriy cr elrni dvepe d`xen xn`z m`e d`pda xeq` oeyicdy olpn ira xcde inipta llk oeyic opicarc olpn `yixa irac zvw ok rnyn inlyexia `neic ipy 'tae oycd mewn

la` ezevn epiidc iniptd gafn oeyic ip`y l"ie dlirn icin e`vi dvepe d`xen dnc dvnzpy serd zler opixn` (y"fb) dxenzae iniptd gafn oeyick gafn lv` eklyeiy ozevn

seqa gkenck dlirn i"r oilegl witp `lc oycd znexz `ki` `d zxy ilke dnda `l` lren xg` lren oi` xn`c (.dp sc) oiyecwa z"`e dvepe d`xen xizn mc zcear serd zler

:oilegl witp `lc mixeni` enk epiidc dnda llka iedc l"ie dxenzíåùîxzei jix`n (:`i sc) z`hg cle 't dlirna .cg`k oi`ad oiaezk ipy dpedk icbae oycd znexz iedc

:`kdck `pwqneäìâòc w"ta l"p my etxren i"yx 'it .dtexrdtixr xg`l xeq`l jixv myc l"i miycwk dxtk da aizkcn (:hk sc f"r) oicinrn oi` 'ta l"pc i`de (.e sc) zezixk

:ea oilrene ezevn ziyrpy xac jl oi` xnel `ly

éøú(:biw sc oileg) xyad lk wxta mifrd iab oke ibq cgac `iyw .iaizk iherinãçiccdn opitlic herin cga ibq d`nehe xzepl dniz .d`nehn ihernl cge xzepn ihernl

oda oi`c b"r` mipdk zgpne unew oebk oixizn el oi`c ikid ik aiig ded d`neh meyn la` `wec xzepa `herin `pinwenc l"ie mieb iycw iab lirlck `lewl s`e lelig lelig

:mc iabl inp opiaxn ded ikd miyicwn md xy`n opiaxnc d`neh xeqi` oda yi lebit
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ìeñt ãçàå ,øúBð ìeñt ãçà ,øaãî áeúkä ïéìeléç éðLa¦§¥¦¦©¨§©¥¤¨§¨§¤¨§
øîà ,àleò øîà .éléî éðä àðî :'eë ícä ïî õeç :äàîeè§¨¦©¨§¨¨¥¦¥¨©¨¨©
ìàòîLé éaø éác .àäé íëlL ,'íëì åézúð éðàå' àø÷§¨©£¦§©¦¨¤¤¨¤§¥§¥©¦¦§¨¥
éaø .äìéòîì àìå åézúð äøtëì ,'øtëì' àø÷ øîà ,àðz̈¨¨©§¨§©¥§©¨¨§©¦§Ÿ¦§¦¨©¦
øçàìk ,äøtk éðôì 'àeä' ,'àeä' àø÷ øîà ,øîà ïðçBé¨¨¨©¨©§¨¦§¥©¨¨¦§©©
ïéà ,äøtk éðôì óà .äìéòî Ba ïéà ,äøtk øçà äî .äøtk©¨¨¨©©©¨¨¥§¦¨©¦§¥©¨¨¥
éðôl äî .äøtk éðôìk äøtk øçàì ,àîéà .äìéòî Ba§¦¨¥¨§©©©¨¨§¦§¥©¨¨©¦§¥
ïéà .äìéòî Ba Lé ,äøtk øçàì óà .äìéòî Ba Lé ,äøtk©¨¨¥§¦¨©§©©©¨¨¥§¦¨¥
úîeøz éøäå ,àìå .Ba ïéìòBîe ,Búåöî úéNòpL øác Eì§¨¨¤©£¥¦§¨£¦¨Ÿ©£¥§©
éðL ,äpeäë éãâáe ïLcä úîeøz éåäc íeMî .ïLcä©¤¤¦§¨¥§©©¤¤¦§¥§¨§¥
ïéà ,ãçàk ïéàaä íéáeúë éðL ìëå ,ãçàk ïéàaä ïéáeúë§¦©¨¦§¤¨§¨§¥§¦©¨¦§¤¨¥
ãnìî ,'íL íçépäå' éøîàc ,ïðaøì àçéðä .ïéãnìî§©§¦¨¦¨§©¨¨§¨§¦§¦¦¨¨§©¥
ïäëì ïä úBøzeî øîàc ,àñBc éaøì àlà .äæéðb ïéðeòhL¤§¦§¦¨¤¨§©¦¨§¨©¨¥§Ÿ¥
éàî ,øçà íéøetkä íBéì ïäa LnzLé àlL ãáìáe ,èBéãä¤§¦§©¤Ÿ¦§©¥¨¤§©¦¦©¥©
,äôeøò äìâòå ïLcä úîeøz éåäc íeMî .øîéîì àkéà¦¨§¥©¦§¨¥§©©¤¤§¤§¨£¨
,ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL ìëå ,ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL§¥§¦©¨¦§¤¨§¨§¥§¦©¨¦§¤¨
ïàîì àlà ,ïéãnìî ïéà øîàc ïàîì àçéðä .ïéãnìî ïéà¥§©§¦¨¦¨§©§¨©¥§©§¦¤¨§©
,éáéúk éèeòéî éøz .øîéîì àkéà éàî ,ïéãnìî øîàc§¨©§©§¦©¦¨§¥©§¥¦¥§¦¦
éàø÷ àúìúe .'BîNå' áéúk íúäå ,'äôeøòä' áéúk àëä̈¨§¦¨£¨§¨¨§¦§¨§¨¨§¨¥
ìáà .äàîehîe ,øúBpî ,äìéònî éèeòîì .éì änì ,íãa§¨¨¨¦§©¥¦§¦¨¦¨¦§¨£¨

éøö àì ìebétíãàì ïéa ïéøézî Bì LiL ìk ,ïðúc ,àø÷ C ¦Ÿ¨¦§¨¦§©¨¤¥©¦¦¥§¨¨
øézî ,déôeb íãå .ìebét íeMî åéìò ïéáéiç ,çaænì ïéa¥§¦§¥©©¨¦¨¨¦¦§¨¥©¦

ìL ,ïðçBé éaø øîà .àeä.änì ,íéîìLa úBúéøk äL ¨©©¦¨¨§Ÿ¨§¥¦§¨¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc migaf(oey`x meil)

øaãî áeúkä ïéìeléç éðLax`ean 'ellgi `le' aezky jkny ± ¦§¥¦¦©¨§©¥
d ,milelig ipyl weqtd zpeekyãçàa wqer,øúBð ìeñtea ep`vny ¤¨§¨

,lelig oeyl,äàîeè ìeñt ãçàåeay ,sebd z`neha lke`d epiide §¤¨§§¨
'il miyicwn md xy`' dxezd dazkyk jkitle ,df weqt wqer
,mixizn mdl oi`y el` z` s`e miycwend lk z` zeaxl miyxece

.xzep xeqi` oiprl oiae d`neha dlik` xeqi` oiprl oia df ixd
:dpyna epipy,'åë ícä ïî õeçxzep meyn eilr miaiig oi`y ¦©¨

.d`nehe
:`xnbd zxxanéléî éðä àðî`xnbd .el` mixac micnel okidn ± §¨¨¥¦¥

dlirn zkqna `xnbd ixac z` d`ian(.`i)xewnd z` zxxand
mb x`azn mixacd zpwqnae ,zepaxwd mca bdep dlirn oic oi`y
d`ian jke .d`neha dlik`e xzep aeign mc hrnl xewnd ok

:my `xnbd,àleò øîààø÷ øîàzepaxwd mc oiprl(`i fi `xwie)iM' ¨©¨¨©§¨¦
`ed mCA xUAd Wtpíëì åézúð éðàåmkizWtp lr xRkl gAfOd lr ¤¤©¨¨©¨¦©£¦§©¦¨¤©©¦§¥©§©¥©©§Ÿ¥¤

drnyn 'mkl' zaize ,'xRki WtPA `Ed mCd iMàäé íëlLmcy ± ¦©¨©¤¤§©¥¤¨¤§¥
.dlirn oic da bdep oi`y mkly oileg znda mck didi oaxwd

àðz ìàòîLé éaø éácz` eyxc l`rnyi iax ly eyxcn ziaa ± §¥©¦¦§¨¥¨¨
,xg` ote`a weqtd,àø÷ øîàgAfOd lr mkl eiYzp ip`e','øtëì ¨©§¨©£¦§©¦¨¤©©¦§¥©§©¥

,rnyne,äìéòîì àìå åézúð äøtëìdaiygdy dn lky ,xnelk §©¨¨§©¦§Ÿ¦§¦¨
`l la` ,xtkn `edy df oiprl wx epiid miycwk 'mc'd z` dxezd

.dlirn oic ea bdpiy
,øîà ïðçBé éaøàø÷ øîàmCd iM'àeäzaize ,'xRki WtPA'àeä' ©¦¨¨¨©¨©§¨¦©¨©¤¤§©¥

epic `l` ,dpzyn epic oi`y xnelk ,`edy zenk `diy rnynéðôì¦§¥
äøtkmcd ozn iptl ±,äøtk øçàìkBa ïéà äøtk øçà äîoic ©¨¨¦§©©©¨¨¨©©©¨¨¥
,äìéòî,''d iycw' `xwp epi` aeye ezevn ziyrp xak ixdyóà §¦¨©

,äøtk éðôì''d iycw' aygp `edy mbdBa ïéàoic.äìéòî ¦§¥©¨¨¥§¦¨
:`xnbd zl`ey .opgei iax zyxca dpc `xnbdàîéàxn`z `ny ± ¥¨

mcdy ,epcnln df weqty ,jtdläøtk øçàì`ed epicéðôìk §©©©¨¨§¦§¥
,äøtk,äìéòî Ba Lé äøtk éðôl äîBa Lé äøtk øçàì óà ©¨¨©¦§¥©¨¨¤§¦¨©§©©©¨¨¤
,äìéòîoaxwd mc ly epicy wx zcnln '`ed' zaiz ixd ,xnelk §¦¨

zpeeky opgei iax cnel recne ,dxtk xg`l oiae dxtk iptl oia dey
dxezdy okzi ixd ,dwixf iptly mca dlirn oi`y cnll dxezd
dlirn ea yi ,ezevn ziyrpy ,dwixf xg`l s`y ,jtidl cnll d`a

y oeik ,ok xnel okzi `l :`xnbd daiyn .dwixf iptl enkEì ïéà¥§
,Búåöî úéNòpL øác,Ba ïéìòBîeea oi` i`ce dwixf xg`ly oeike ¨¨¤©£¥¦§¨£¦

.dlirn ea oi` dwixf mcew s`y cnll weqtd `a jgxk lr ,dlirn
:ef daeyz lr ddnz `xnbdàìåea bdepy xac ep`vn `l ike ± ¨Ÿ

,ezevn dzyrp xaky xg`l dlirnïLcä úîeøz éøäå`ln ± ©£¥§©©¤¤
ly egxfna ozepe ,gafnd lrn odkd lhep didy xt` ly unewd
oeike .ezevn dzyrpy it lr s` d`pda xeq` `edy ,gafnd yak
dlirn ea `diy xefbl mc iabl aezkd zpeeky xn`p `l recn ,jky
`diy oycd znexzn cenll oi` :`xnbd zvxzn .dwixf xg`l s`

,dwixf xg`l mca dlirn oicéãâáe ïLcä úîeøz éåäc íeMî¦§¨¥§©©¤¤¦§¥
äpeäë,mixetikd meia lecbd odkd icbae ,oycd znexzy meyn ± §¨

md ,mzevn dzyrpy xg`l s` dlirn oic xn`p mdayïéáeúë éðL§¥§¦
ãçàk ïéàaä,mipey zenewn ipya xn`pd cg` oic ±éðL ìëå ©¨¦§¤¨§Ÿ§¥

,ãçàk ïéàaä íéáeúëïéãnìî ïéàxg` oicl mdn micnl oi` ± §¦©¨¦§¤¨¥§©§¦
xg`l mca dlirn oic `diy myn cenll oi` jkitle ,'a` oipa'a
'`ed' zaizn dligza `xnbd dyxcy itk yexcl yi aeye ,dwixf
ea oi`y dwixfd xg`l mck epic dwixf iptl mcy ,`di ezieeday

.dlirn
:`xnbd dywnàçéðäoaen df uexiz ±ìzhiyéøîàc ïðaø± ¨¦¨§©¨¨§¨§¦

meia lecb odkd yaly micbad iabl aezkd zyxca mixne`d
mixetikd'íL íçépäå'(bk fh `xwie),L ãnìîmicbael`äæéðb ïéðeòh §¦¦¨¨§©¥¤§¦§¦¨

md oycd znexze dpedk icba ok` ef drcl ok m` ,d`pda mixeq`e
dzyrpy xaca s` dlirn yiy cnll cg`k mi`ad miaezk ipy

,mdn micnl oi`e ,ezevnì àlàzrc,àñBc éaøøîàcodk icbay ¤¨§©¦¨§¨©
mixetkd meia lecb,èBéãä ïäëì ïä úBøzeîcearl `ed i`yxy ¨¥§Ÿ¥¤§

,dpyd zeni lk mdaïäa LnzLé àlL ãáìáelecbd odkdíBéì ¦§©¤Ÿ¦§©¥¨¤§
,øçà íéøetkä,dlirn meyn micbad exq`p `l ezhiyleéàî ©¦¦©¥©

øîéîì àkéàziyrpy xaca dlirn ep`vn `l ixd ,xnel yi dn ± ¦¨§¥©
mitqep zenewnl myn cenll xyt`e ,oycd znexza `l` ezevn
`iyewd zxfeg ok m`e ,ezeevn dzyrpy xaca s` dlirn yiy

myk dwixf xg`l mca bdep dlirn oic `diy ,dnewnliptl epyiy
xaca s` dlirn oic yiy oycd znexza ep`vny itke ,dwixf

.ezevn ziyrpy
oycd znexzn cenll oi` `qec iax zrcl s` :`xnbd zvxzn

,ezevn dzyrpy xg`l mca dlirn oic `diyúîeøz éåäc íeMî¦§¨¥§©
,äôeøò äìâòå ïLcä,dztixr xg`l d`pda dxeq`dïéáeúë éðL ©¤¤§¤§¨£¨§¥§¦

,ãçàk ïéàaä.ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL ìëå ©¨¦§¤¨§Ÿ§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦
xn`py mipipr ipy yi lkd ixacl mpn` :dywne `xnbd dkiynn

,dyw oiicr j` ,mzevn dzyrpy xg`l dlirn oi`y mdaàçéðä̈¦¨
øîàc ïàîìcg`k mi`ad miaezk ipyy,ïéãnìî ïéàxyt` i`e §©§¨©¥§©§¦

,wxfpy xg`l mca dlirn didzy cenlløîàc ïàîì àlàipyy ¤¨§©§¨©
cg`k mi`ad miaezk,ïéãnìîøîéîì àkéà éàî,xnel yi dn ± §©§¦©¦¨§¥©

znexz] mipipr ipya ep`vny xg`n dywi oiicr ef drcl ixdy
,mzevn dzyrpy s` dlirn yiy mda aezky [dtexr dlbre oycd
s` mca dlirn oic bdep `diy '`ed' zaizn yexcp `ly recn

.ezwixf xg`l
cenll oi`y cgein herin el` mixac ipya yiy zvxzn `xnbd
zvxzn .ozevn dzyrpy xg`l dlirn `diy mixg` mixacl

:`xnbdéáéúk éèeòéî éøz,dxeza miaezk miherin ipy ±àëä± §¥¦¥§¦¦¨¨
,dtexr dlbr iabl ,o`káéúk(e `k mixac),'äôeøòä'dazky jkne §¦¨£¨

xg`l d`pda dxeq` ef `weec rnyn 'dtexr' `le 'dtexrd' dxezd
.zxg` `le ,dzeevn dzyrpyíúäåoycd znexz iabl my oke ± §¨¨

áéúkBîNå''gAfOd lv`(b e `xwie)'mye' dxezd dazk `ly jkne , §¦§¨¥¤©¦§¥©
wxy `vnp .xg` `le d`pda xeq` `ed `weecy rnyn 'enye' `l`
mixac `le ,mzevn dzyrpy xg`l d`pda mixeq` el` mixac
enk dwixf xg`l mca dlirn oic `diy xnel oi` jkitle ,mixg`
xg` mca dlirn oic oi`y myky .jtidl miyxec `l` ,dwixf iptl

.dwixf iptl dlirn ea oi` jk dwixf
zxxan ,dlirnn oaxw mc hrnl opgei iax zyxc dx`azpy xg`l
'mkl' ,df oipra lirl e`aedy zeyxcd lk z` mikixv recn `xnbd

:`xnbd zl`ey .'`ed'e xtkl'éì änì íãa éàø÷ àúìúerecn ± §¨¨§¨¥§¨¨¨¦
herina ic `le ,dlirnn oaxw mc hrnl miaezk dyly mikixv ep`

.cg`
mi`a miaezkd zyly :`xnbd daiynéèeòîìoaxw mc hrnl - §©¥

,äìéònî,øúBpî,äàîehîedf oiprl zyxcp 'mkl' zaizy epiide ¦§¦¨¦¨¦§¨
wx miycwk mcd oicy zcnln 'xtkl' zaize ,xzep oic mca oi`y
zyxcp '`ed' zaize ,d`neha dlik` oiprl `l j` ,dxtk oiprl

.dwixf iptl elit` mca milren oi`y df oiprl
:`xnbd dtiqenéøö àì ìebét ìáààø÷ Cdyxc jixv oi` j` ± £¨¦Ÿ¨¦§¨

,lebit zlik` meyn aeign oaxw mc hrnl zcgeinïðúcdpyna ¦§©
lirl(.bn)ïéøézî Bì LiL ìk,exizny xg` xac el yiy xac lk ± Ÿ¤¤©¦¦
ì ïéazlik`ì ïéa íãàzlik`,ìebét íeMî åéìò ïéáéiç ,çaæn ¥§¨¨¥§¦§¥©©¨¦¨¨¦¦

åeli`àeä øézî déôeb íã,'xizn' aygp envra oaxwd ly 'mc'd ± §¨¥©¦
e` dxhwdl oaxwa miwlgd x`y z` xizn `ed mcd ozn ixdy
mixacd llka mcd oi` `linne ,exiznd xg` xac oi`e ,dlik`l

.lebit meyn mdilr miaiigy
yly ea aezky mewn iabl opgei iax ly dyxc d`ian `xnbd

:cg` xac cnll zeyxc,ïðçBé éaø øîàdyly dxeza ep`vn ¨©©¦¨¨
minly xya lke`a yiy zxk yper lr micnlnd ze`xwn
mkrxf lMn axwi xW` Wi` lM mkizxcl mdl` xn`' .` ,d`neha¡Ÿ£¥¤§ŸŸ¥¤¨¦£¤¦§©¦¨©§£¤
dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl l`xUi ipa EWiCwi xW` miWcTd l ¤̀©¢¨¦£¤©§¦§¥¦§¨¥©§ª§¨¨¨§¦§§¨

''d ip` iptNn `edd WtPd(b ak `xwie)xUA lk`Y xW` WtPde' .a . ©¤¤©¦¦§¨©£¦§©¤¤£¤Ÿ©¨¨
'diOrn `edd WtPd dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl xW` minlXd gaGn¦¤©©§¨¦£¤©§ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨

(k f my)F` d`nh dndaA F` mc` z`nhA `nh lkA rBz iM Wtpe' .b .§¤¤¦¦©§¨¨¥§ª§©¨¨¦§¥¨§¥¨
WtPd dzxkpe 'dl xW` minlXd gaf xUAn lk`e `nh uwW lkA§¨¤¤¨¥§¨©¦§©¤©©§¨¦£¤©§¦§§¨©¤¤

'diOrn `edd(`k f my).,xxal yieìLänì íéîìLa úBúéøk äL ©¦¥©¤¨§Ÿ¨§¥¦§¨¦¨¨
,cg` mewna zxkd yper z` xikfdl did ic ixd ,eazkp
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קיי oifge` mipy` cenr en sc ± oey`x wxtzereay

.íéìåìéç éðùá:ellgi `le exfpie aizk `lcn.øúåð ìåñô ãçàlelig dia ogky`c

opiaxnc miyicwn md xy` i`w ediiexz`e llig 'd ycw z` ik (hi `xwie) aizkc

:miycwend lk dipin.éìéî éðä àðîea bby m` xzep meyn eilr oiaiig oi` mcc

:mizy aiig epi` sebd z`neha olk` m` oke zg` `l` mizy aiig epi` xzepe mca

.'åë àø÷ øîà àìåò øîàe`l `lerc `d

'qna xnzi` dlirn iab `l` xnzi` `kd

minca oilren oi` ipzwc (.`i sc) dlirn

xn` oizipznc ilin ipd `pn w"d `kde

iac `pze mkl `xw xn` dlirn iab `ler

`ed xn` opgei 'xe 'ek xtkl l`rnyi iax

cge xzepn ihernl cg i`xw `zlz `pwqne

:d`nehn ihernl cge dlirnn ihernléðàå
.àäé íëìù íëì åéúúðoi`y mkly oilegk

:dlirn oda.øôëìlr mkl eizzp ip`e

zxeza eizzp dxtkl (fi `xwie) xtkl gafnd

ea oi` dlirn oiprl ea lernl `le miycw

:miycw oic.àåäeziieeda `ed eytpa enc

:`diäøôë øçàì äî 'åë äøôë éðôì àåä
.äìéòî åá ïéàziyrpc oeik ol `hiytc

jxev ez dia zilc oeikc ea oilren oi` ezevn

:'d iycw dia opixw `l deab.'åë øáã êì ïéà
:`kti` `l` ikd diyxcz `l k"r jkld

.ïùãä úîåøú éøäådzgna dzeg mei lka

ozepe dpnn dzgnd `ln oycd z` mxeze

my rnyn enye aizkck yak ly egxfna

xeq` `nl` onewna rlap mye ozfipb

:d`pda.äðåäë éãâáåodky micba drax`

xeq`y k"deia miptle iptl oda qpkp lecb

cad icba z` hyte aizkc cer ea ynzydl

oiperhy cnln opiyxce my mgipde 'ebe

`nei 'qna `qec iaxe opaxc `zbelt :dfipb

iziin:dlïäëì ïä ïéøùë øîàã àñåã éáøì
.[èåéãä]:dpyd zeni lk ycwna oda cearl

.äôåøò äìâòå(`k mixac) my etxre aizkc

my `dzy xnel `ed `xizi `xw my i`de

:dzxeaw.ïéãîìî ïéàli`ed inp `xw i`d ediipin di`x iziin `le opitli `lc oeike

:ikd diyxcz `l `kti` diyxcnl `ki`e.éáéúë éèåòéî:odn oicnl oi`y xnel

.äôåøòä:efk zxg` `le ef.åîùå`le dfl enye aizke mye azknl dil dedcn

:xg`l.éàø÷ àúìú:`ed xtkl mkl.øúåðî éèåòîìmiycwk `le oileg x`yk mkl

eilr eaiigzi `le oilegk `l` miycwk xg` xacl `le miycwk eizzp dxtkl xtkl

:oxn`ck dlirnn ihernl `ede d`neh meyn.úåúéøë äùìùmdil` xen`

lka rbz ik ytp (f my) 'ebe xya lk`z xy` ytpde (ak `xwie) 'ebe mkizexecl

:(my) 'ebe mc` z`neh
úçà
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éëämieb iycw iab lirl il dniz .xzep leqt cg` xacn aezkd oilelig ipya opiqxb

dniz cere ixii` xzepa inp d`neh lelig `ld d`nehn lelig lelig xzep iz`

dl zgkyn `kde miaxc lelig xzepa aizk `lc rnyn (.bt sc oixcdpq) oitxypd 'tac

:izyxit (:eh sc) ipy wxt yixa lirle ipzcn

àåäz"x dywd .dxtk xg`lk dxtk iptl

(:ai sc) z`hg [cle] wxt dlirnac

ea oilren miycw zndal mc fiwnd opixn`

`lc miign mzdc uxize mca dlirn yi `nl`

dxtk iptl s` dhigy xg`l la` dxtk `kiiy

wxta iziine (.ai sc) ipz mzdc z"`e oilren oi`

lgpl `vi ea oilren oi` dligza mc dry lk

z"`e opaxc mzdc dlirnc l"ie oilren oexcw

in igeky`l wigcc (:a sc) dlirn yixa k"`

dyw cere dpyn jdn iziil opaxc dlirn `ki`

wcal dler yicwn iab (:al sc) dxenz seqa

jixte zelirn izy da oilreny xn`wc ziad

`ki` `d dyw i`n zelirn 'a i`n` opaxcn i`

ezny miycwa oke opaxc `idy mcc dlirn

dlirn yiy mzdc l"ie (.a sc) dlirn yixa

`kilc mcae dipin ilica dler meyn `ziixe`c

opax epiwz dipin ilica `l `ziixe`c dlirn

mexca ohgyy miycw` dlirn yixae dlirn

iiez`l wigc b"dk lre inc oepiwpgc o`nkc i`w

ediipin ilicac b"r` dlirn opax oewzc di`x

ezny miycwc opgei iaxn iziine ezna (enk)

oilren oexcw lgpl `veic yxtn did miig x"de

epnn epdi `ly eze` oiycwn c"ay `ziixe`c

`l i`n` izk` cere `ed wgece oeict `la

zegpn) zlkzd seqc `iddn dlirn yixa iziin

eed zepwz izy xn`c dxt xt` iab (.ap sc

`xwirnc xnel oi`e dlirn da epiwz `xwirn

c"a eidiy oewzc `ziixe`c dlirn dzid inp

dlirnac cere oifn eid j`id k"` eze` oiycwn

miycw opgei iax xn`c (.ai sc) z`hg cle yixa

opaxcn la` dxez xac dlirn icin e`vi ezny

`le dlirn dia zi` seqale dlirn dia zil `xwirnc icin `ki` in jixte dlirn `ki`

:`iyew i`n eze` oiycwn oic ziay oexcw lgpc dlirn i`e 'ek ezligza opzc mc ixde

ïéàjl oi`c dxtk iptl hrnp `l daxc` z"`e .ea oilrene ezevn ziyrpy xac jl

exwi` `lc meyn epiid milw miycw `ki`c b"r`e elrni `ly ezevn ziyrp `ly [xac]

dlbre oycd znexz ozevn zry cr oilren oi`c dzekc `aeh opgky`c l"ie 'd iycw

:dzcixi xg` cr dtexràìåsc) z`hg cle 't dlirna opzc `de .oycd znexz ixde

sxypy zxhwd on adfd gafn epiid oilren `le oipdp `l dxepnde iniptd gafn oeyic (:`i

egxfna ozepe zeiniptd zelke`nd on dzgnd `ln dzeg didy oevigd gafn `kde eilr

oevigd gafn `nlya xn`wc oilren oi` oeviga s`c mzd rnyn 'nba edine yak ly

oeyicdy iniptd oeyica oilren `lc rnyn mzdc 'ipznc l"ie oilrenc dil rnyn enyen daxc` `zrnyae oilren oi`c yixc enyenc rnyn ol `pn inipt `l` enye dia aizkc

seqa opiyxcck dlirn `ki` dnxd xg`l s` n"n oycl devn jkle enye aizkc oevig `nlya xn`w df lre oycl devn `ki` k"` oilren oeyic mcew la` dlirn icin e`iven

l` jilyde ez`xen z` xiqde `xw xn`c ipyne dlirn icin e`iven oycdy xne` dz`y oycl devnc ol `pn inipt `l` xfti `ly enye elek enye zgpa enye (.cl sc) dxenz

eyriy cr elrni dvepe d`xen xn`z m`e d`pda xeq` oeyicdy olpn ira xcde inipta llk oeyic opicarc olpn `yixa irac zvw ok rnyn inlyexia `neic ipy 'tae oycd mewn

la` ezevn epiidc iniptd gafn oeyic ip`y l"ie dlirn icin e`vi dvepe d`xen dnc dvnzpy serd zler opixn` (y"fb) dxenzae iniptd gafn oeyick gafn lv` eklyeiy ozevn

seqa gkenck dlirn i"r oilegl witp `lc oycd znexz `ki` `d zxy ilke dnda `l` lren xg` lren oi` xn`c (.dp sc) oiyecwa z"`e dvepe d`xen xizn mc zcear serd zler

:oilegl witp `lc mixeni` enk epiidc dnda llka iedc l"ie dxenzíåùîxzei jix`n (:`i sc) z`hg cle 't dlirna .cg`k oi`ad oiaezk ipy dpedk icbae oycd znexz iedc

:`kdck `pwqneäìâòc w"ta l"p my etxren i"yx 'it .dtexrdtixr xg`l xeq`l jixv myc l"i miycwk dxtk da aizkcn (:hk sc f"r) oicinrn oi` 'ta l"pc i`de (.e sc) zezixk

:ea oilrene ezevn ziyrpy xac jl oi` xnel `ly

éøú(:biw sc oileg) xyad lk wxta mifrd iab oke ibq cgac `iyw .iaizk iherinãçiccdn opitlic herin cga ibq d`nehe xzepl dniz .d`nehn ihernl cge xzepn ihernl

oda oi`c b"r` mipdk zgpne unew oebk oixizn el oi`c ikid ik aiig ded d`neh meyn la` `wec xzepa `herin `pinwenc l"ie mieb iycw iab lirlck `lewl s`e lelig lelig

:mc iabl inp opiaxn ded ikd miyicwn md xy`n opiaxnc d`neh xeqi` oda yi lebit
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øézî ,déôeb íãå .ìebét íeMî åéìò ïéáéiç ,çaænì ïéa¥§¦§¥©©¨¦¨¨¦¦§¨¥©¦
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`oifgeקיב mipya cenr en sc ± oey`x wxtzereay

.èøôì úçàå ììëì úçàcnll `l cnll llkd on `vie llka didy xac yexcl

gafn] xya lk`z xy` ytpde `vi elek llkd lr cnll `l` `vi envr lr

mdil` yiwdl e`vi dnle eid miycwd lk llka minly `lde (f `xwie) [minlyd

miycwd lk llka) gafn iycw lk s` gafn iycw micgein minly dn jl xnele

l`xyi ipa eyicwi xy` miycwd l`

:(llka miycwd lk (ak my) eilr ez`nehe

.ïéìëàð ïðéàù íéøáãìdpeale mivr oebk

mdn lk` m` dlik`l miie`x opi`y

:oizipznc opaxk aiig sebd z`neha.ù"øìå
:'ipzncéàäî ãç.àæåæ`zlin `cg ixn`

:`zlin `cg ixz jpi`e.øîà ãçi`dn cg

iax lr minkg ewlgpy zwelgn xn` `fef

:aiigy oerny.øùá úàîåèáolk` m`

e`l meyn dwel oi`nh dpeale mivrl

(f `xwie) 'ebe `nh lka rbi xy` xyadec

`xizi xyade (:el sc oileg) xn xn`c

:dpeale mivr zeaxl.óåâä úàîåèá ìáà
`lc dwel epi` lkd ixac mixedh ode

opiqxb ikd :da eaxzi`äéá ïðéø÷ã ïåéë
åúàîåèå äéá àðéø÷ 'åâå òâé øùà øùáäå

.äúøëðå åéìòxya z`nehac oeik xnelk

z`neha dpeale mivr` dwel opax ixn`

iccd iab `dc dwelc edl zi` inp sebd

:iaizk.àôéñàopixn` ikde y"xc dizlin`

iwl `lc opaxc` oerny iaxc zwelgn

la` `pngx iax `lc sebd z`neha

lkd ixac `xw edpiaxc onvr z`neha

:dwel.åäá ïðéø÷ àìã ïåéëdpeale mivra

`l sebd z`nehc eilr ez`nehe oerny iaxl

:'ebe rbi xy` xyade eda opixwàìåñôì
.àîìòá`zknq` `xwe `id opaxc dlrne

(:ck sc) migqta 'ixn` ikde `ed `nlra

:eilr oiwel oi`c'éðúî.çáæ íùìiwet`l

:xg` gaf myl oebk ycw iepy.çáåæ íùì
i`xwn edl opitli `de milra iepy iwet`l

:(:c lirl) w"ta.çéø íùì íéùà íùì
:`xwn dl silie i`n iwet`l yxtn `xnba

.àèç íùì:eilr e`ian `edy e`hg myl

.'åë åáìá äéä àìù éî óà:xyk mzq hgyy

.ïéã úéá éàðú àåäùoxn`ck mzq hgyiy

`nil `lc oic zia epzd (:a lirl) w"ta

:enyl `ly xninl iz` `nlc enylïéàù
.ãáåòä øçà àìà úëìåä äáùçîäjkld

ixn` milrac b"r` enyl `ly ded i`

`ilz edcica e`lc `ed icin e`l enyl

aygi `l eze` aixwnd aizkc `zlin

:(f `xwie)'îâ.'åë äìåò íùì äìåò`xw

(` `xwie) 'dl gegip gix dy` dler yixcw

dil ogky` aizk dhigya e`lc b"r`e

iabe diab edlek iaizkc meyn dlerc `xw `kd hwpc i`de my myl miy` myl minly myl dgiaf `dzy (b my) 'dl dy` minlyd gafn aixwde dgiaf iab minlya

:gegip gixl `xw `edda aizk `l minly.àááë é÷åôàìaiakpe `zaxrc `pbed iziipe (:hk sc) oiaexira eznbece f"rla y"`ipeaxw milgba zeielv zekizg ezeyrl n"r

:lekipe.çéø íåùî íäá ïéà:`gix iwqn `l ez dkxrnl ueg dligz o`lvc oeikc.çåø úçðä:epevx dyrpe xn`y `ed jexa yecwd iptl gex zgp.åììçé àìåxac oi`

:z`hgl dze` hgyen millgzn enyl `ly daygnac (.d lirl) ol `wtpck miycw oillgn miycw ellgn in `l` miycw z` llgn xg`.ììë åáìá äéä àìã àîòè
:enyl axw `linne mzq ehgyy.äöøî åðéàå øùë ïéìåç íùì àä:xn`w dvxn dpi`e dxyk inp ax xn` ike.ïéìåç íùìdxyk oileg myl hgye z`hg `idy rceiy

:miycw oillgn oileg oi`y oxn`ck.ïéìåç íåùî:miycwa weqr epi`e mixg` mixaca wqrzn epiidc dleqt oileg mdy xeaqk
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úçàdidy xac `l` od dfn df miwgexnc ynn hxte llk e`l .hxt zg`e llkl

sc) zenaic w"ta dlr opiyxcck `vi elek llkd lr cnll llkd on `vie llka

il wetiz inp ziad wca iycw z"`e ziad wca iycw opihrnne gafn iycw lk opiaxne (.f

gafn iycwa ilin ipd axwil xyk opira ik `pin` dedc l"ie axwil xyka 'iyxcc axwin

(:dk sc zegpn) dax unewda xn`c `d z"`e

eilr oiaiig mixedhl xzipd xya lk`i xedh lk

wetiz dwixf iptl xya ihernl 'ek d`neh meyn

`d axwil xyka lirl opiyxcc axwin dil

l"ie 'ek oixizn eaxwiyn oixizn el yi cvik

axwi azk `le xedh lk `pngx azk i`c ikixvc

mixedhl xzip aiyg dwixf mcewc `pin` ded

'ihrnn ded `le dligzkl wexfl lekic oeik

jixhvi` cere `veie ol dwixf iptl `nh `l`

azk i`e ilka ycwiyn oixizn el oi`l axwi

`pin` ded xedh lk azk `le axwi `pngx

gafn `pin` ded `le zexzepe oilebit elit`

:mixedhl xzipc `xw e`l i` herin minlyd

ìáà.dwel epi` lkd ixac sebd z`neha

minlya zezixk yly lirl opixn` `de z"`e

heytz zegtd lkl oilk`p opi`y mixacl cg

efa zwelgn jk efa zwelgnk xn`c opgei 'xc

miaiige dpeal iab (.i sc) dlirna `ipz cere

`wecc l"ie `nhe xzepe lebit meyn dilr

`l` eaxzi` `lc dwel epi`c xn`w zewln

xn`wcn ikd rnyn `l edine zxk oiprloeik

ez`nehe dia opixw rbi xy` xyade dia opixwc

:zxk oiprl inp ixii`c rnyn eilr

ú÷åìçî`kdc `zbelt jd .xya z`neha

`pyill oia `nw `pyill oia

l"xe opgei iaxc `zbeltl `kiiy `l `xza

lk 'ta dwixf iptl ycw xya lk`y `nhc

`axl oiae iia`l oiae (.cl sc lirl) oileqtd

:l"we .ayiil yi mzdc
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.ïéìëàð ïðéàL íéøáãì úçàå ,èøôì úçàå ,ììëì úçà©©¦§¨§©©¦§¨§©©¦§¨¦¤¥¨¤¡¨¦
ïéáéiç ïéà ,ïéìëàð ïéàL íéøác ,øîàc ïBòîL éaøìe§©¦¦§§¨©§¨¦¤¥¤¡¨¦¥©¨¦

éeúéàì ,äàîeè íeMî íäéìòúBàhç ééeúéàì .éàî é £¥¤¦§¨§¦¥©§¦¥©¨
,ïBòîL éaø øîàå ìéàBä ,àðéîà êzòc à÷ìñ ,úBiîéðtä©§¦¦¨§¨©§¨¨¦¨¦§¨©©¦¦§
åéìò ïéáéiç ïéà ,íéîìMk ïBöéçä çaæî ìò BðéàL ìk̈¤¥©¦§¥©©¦©§¨¦¥©¨¦¨¨
òîLî à÷ ,áéiçéì àì énð äàîeè íeMî .ìebét íeMî¦¦¦§¨©¦Ÿ¦©©¨©§©
:'eë ìBëàì BkøcL úà áéiçî ïBòîL éaø éîBð :ïì̈¥©¦¦§§©¥¤¤©§¤¡
éaøa éñBé éaøå øæòìà éaø ,Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø ,øîzéà¦§©©¦¨¨§¥¨¦©¦¤§¨¨§©¦¥§©¦
ú÷Bìçî ,øîà ãç .àæeæ éàäî ãçå ,àæeæ éàäî ãç ,àðéðç£¦¨©¥©¨§©¥©¨©¨©©£¤
Bðéà ìkä éøác ,óebä úàîeèa ìáà .øNa úàîeèa§§©¨¨£¨§§©©¦§¥©Ÿ¥
éàî .Bæa ú÷Bìçî Ck ,Bæa ú÷Bìçîk ,øîà ãçå .ä÷Bì¤§©¨©§©£¤¨¨©£¤¨©
,'àîè ìëa òbé øLà øNaäå' déa àðéø÷c ïåék ,àîòè©£¨¥¨§¨¥¨¥§©¨¨£¤¦©§¨¨¥
áø .éëä éðúî ,éîBéáè áø .'åéìò Búàîèå' déa ïðéø÷̈¦©¥§ª§¨¨¨©©§¦©§¥¨¦©
.àôéqà àæeæ éàäî ãçå ,àæeæ éàäî ãç .éëä éðúî ,àðäk©£¨©§¥¨¦©¥©¨§©¥©¨©¥¨
,øNa úàîeèa ìáà .óebä úàîeèa ú÷Bìçî ,øîà ãç©¨©©£¤§§©©£¨§§©¨¨
ú÷Bìçî Ck ,Bæa ú÷Bìçîk ,øîà ãçå .ä÷Bì ìkä éøác¦§¥©Ÿ¤§©¨©§©£¤¨¨©£¤
Ck Bæa ú÷Bìçîk ,øîàc ïàîk àøazñî ,àáø øîà .Bæä¨©¨¨¦§©§¨§©§¨©§©£¤¨¨
Búàîeèå' déa àðéø÷ àìc ïåék ,àîòè éàî .Bæa ú÷Bìçî©£¤¨©©£¨¥¨§Ÿ¨¥¨¥§§¨
àîè ìëa òbé øLà øNaäå' déa ïðéø÷ àì ,'äúøëðå åéìò̈¨§¦§§¨Ÿ¨¦©¥§©¨¨£¤¦©§¨¨¥
.äðBáìe íéöò úBaøì 'øNaäå' ,øî øîàäå .'ìëàé àìŸ¥¨¥§¨¨©©§©¨¨§©¥¦§¨

:àîìòa àìeñôìäðùîìçáfä ,íéøác äML íL ¦§¨§¨§¨§¥¦¨§¨¦©¤©
ì .çaæðì ,çáæ íLì ,çáBæ íLì ,íMä íL,íéMà íL ¦§¨§¥¤©§¥¥©§¥©¥§¥¦¦

ìì ,çéø íLì ,íLàäå úàhçäå .çBçéð íL.àèç íL §¥¥©§¥¦©§©©¨§¨¨¨§¥¥§
ì Baìa äéä àlL éî óà ,éñBé éaø øîàïéàL ,ïéc úéa éàðz àeäL ,øLk ,elà ìkî ãçà íL ¨©©¦¥©¦¤Ÿ¨¨§¦§¥¤¨¦¨¥¨¥¤§©¥¦¤¥
:ãáBòä øçà àlà úëìBä äáLçnäàøîâì 'äìBò' ,áø øîà äãeäé áø øîà,äìBò íL ©©£¨¨¤¤¤¨©©¨¥¨©©§¨¨©©¨§¥¨

ì é÷etàìì 'äMà' .àìc ,íéîìL íLì 'çéø' .àìc ,àáák é÷etàì ,íéMà íLé÷etàì ,çéø íL §©¥§¥§¨¦§Ÿ¦¥§¥¦¦§©¥§¨¨§Ÿ¥©§¥¥©§©¥
íeMî ïäa ïéà ,ïìòäå ïàìvL íéøáà ,áø øîà äãeäé áø øîàc .àìc ,ïìòäå ïàìvL íéøáà¥¨¦¤§¨¨§¤¡¨§Ÿ§¨©©§¨¨©©¥¨¦¤§¨¨§¤¡¨¥¨¤¦

ì 'çBçéð' .çéøì ''äì' .çeø úçðä íL,áø øîà äãeäé áø øîà .íìBòä äéäå øîàL éî íL ¥©¦©§¥£¨©©©§¥¦¤¨©§¨¨¨¨¨©©§¨¨©©
ì dèçML úàhçì .äìeñt ,äìBò íLïéleç íL,áøc àîòè éàî ,øæòìà éaø øîà .äøLk , ©¨¤§¨¨§¥¨§¨§¥¦§¥¨¨©©¦¤§¨¨©©£¨§©

áéúî .íéLã÷ ïéìlçî ïéleç ïéàå ,íéLã÷ ïéìlçî íéLã÷ ,'ìàøNé éða éLã÷ úà eìlçé àìå'§Ÿ§©§¤¨§¥§¥¦§¨¥¨¨¦§©§¦¨¨¦§¥¦§©§¦¨¨¦¥¦
ì Baìa äéä àlL éî óà ,éñBé éaø øîà' ,äaø.'ïéc úéa éàðz àeäL ,øLk elà ìkî ãçà íL ©¨¨©©¦¥©¦¤Ÿ¨¨§¦§¥¤¨¦¨¥¨¥¤§©¥¦
ì Baìa äéä àä .ììk Baìa äéä àlL ,àîòèäéä àì ,àîìc ,ééaà déì øîà .ìeñt ,ïéleç íL ©£¨¤Ÿ¨¨§¦§¨¨¨¨§¦§¥¦¨¨©¥©©¥¦§¨Ÿ¨¨

ì Baìa äéä àä .ävøîe øLk ,ììk,øæòìà éaø øîà .ävøî Bðéàå øLk ,ïéleç íL §¨¨¥§©¤¨¨¨§¦§¥¦¨¥§¥§©¤¨©©¦¤§¨¨
ì dèçML úàhç,àðeä áøî ìàeîL dépéî àòáãk .äìeñt ïéleç íeMî .äøLk ,ïéleç íL ©¨¤§¨¨§¥¦§¥¨¦¦§¨§¦§¨¦¥§¥¥©¨
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קיג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc migaf(oey`x meil)

ze`xwna exkfedy zezixkd on mipyy ,`ed dfa xe`iade
exn`p d`neha dlik`a zxk yper lr micnlndúçàå ììëì úçà©©¦§¨§©©

,èøôìzg`a ef dyxt yexcl ick exkfed el` minrt izyy xnelk ¦§¨
`vie llka didy xac lk' `ede ,oda zyxcp dxezdy zecind on
,'`vi elek llkd lr cnll `l` `vi envr lr cnll `l ,llkd on
mr cgi minlyd oaxw z` zxka dxezd dllk cg` mewna ,xnelk

dazke ,miycwd lk(b ak `xwie)l` mkrxf lMn axwi xW` Wi` lM'¨¦£¤¦§©¦¨©§£¤¤
lkay 'llk'd epiide ,'ebe 'dzxkpe eilr Fz`nhe 'ebe miWcTd©¢¨¦§ª§¨¨¨§¦§§¨
,llka minly s`e ,d`neha mzlik` lr zxk aeig yi miycwd

xg` mewna eli`e(k f my)zehxta ezazke llkdn dxezd ez`ived
eilr Fz`nhe 'dl xW` minlXd gaGn xUA lk`Y xW` WtPde'§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦£¤©§ª§¨¨¨
aezkd lr cnll `a ,llkdn aezkd e`ivedy oeike ,'ebe 'dzxkpe§¦§§¨
lr xacn ipyd weqtdy myky ,ipyd weqtl eyiwdle oey`xd
'miycw' ea xn`py oey`xd aezkd jk ,gafn iycw mdy minly
la` ,gafn iycw epiidc minlyl minecd miycw `l` llek epi`

e`d.zxk aiig epi` sebd z`neha ziad wca iycw lk,úçàåxnelk §©©
ef dyxta zxk ea xkfeny sqepd aezkd(`k f `xwie)aeig zeaxl `a

zxkïéìëàð ïðéàL íéøáãì,dlik`l miie`x mpi`y gafn iycw ± ¦§¨¦¤¥¨¤¡¨¦
.zxk aiig d`neha mlke`dy ,zxehwe dpeale mivr oebk

:`xnbd zl`eyïBòîL éaøìeøîàcepizpyna(:dn)yïéàL íéøác §©¦¦§§¨©§¨¦¤¥
,ïéìëàðíeMî íäéìò ïéáéiç ïéàa dlik`,äàîeèéàî ééeúéàì± ¤¡¨¦¥©¨¦£¥¤¦§¨§¦¥©

.zeaxl iyilyd aezkd `a dn
:`xnbd daiynééeúéàìd z` zeaxl weqtd `a ±úBàhç §¦¥©¨

úBiîéðtäc oeik ,cgein ieaix mdl jixvy mrhde ,êzòc à÷ìñ ©§¦¦¨§¨©§¨
àðéîà,xnel jzrc lr dler didy ±ïBòîL éaø øîàå ìéàBä ¨¦¨¦§¨©©¦¦§

lirl dpyna(.bn)yìkoaxwLenc zwixfïBöéçä çaæî ìò Bðéà Ÿ¤¥©¦§¥©©¦
íéîìMk,oevigd gafnd lr `id mnc zwixfyåéìò ïéáéiç ïéà ©§¨¦¥©¨¦¨¨

,ìebét íeMîy xn`p ok m`eáéiçéì àì énð äàîeè íeMîlry ± ¦¦¦§¨©¦Ÿ¦©©
` zepaxw,d`neha dlik` meyn s` zxk eaiigzi `l elòîLî à÷̈©§©

ïìmby cnll ,sqep weqta zxk aeig aezkl dxezd dkxved okl ± ¨
.zxk aiig d`neha zeiniptd ze`hg lke`d

:dpyna epipy,'åë ìBëàì BkøcL úà áéiçî ïBòîL éaø éîBð¥©¦¦§§©¥¤¤©§¤¡
meyn miaiig oi`y xaeqe `nw `pz lr wleg oerny iax ,xnelk
dxeza exkfed .dlik`l miie`x mpi`y mixac lr d`neha dlik`
miycw zlik` xeqi` .` ,d`neha miycw zlik`a mixeqi` ipy
.a .lirl `xnba x`eank zxk `ed jk lr yperdy sebd z`neha

yxetnk ,mi`nh miycw lek`l xedh mc`l xeqi`aezka(hi f `xwie)

d`ian `xnbd .'ebe sxVi W`A lk`i `l `nh lkA rBi xW` xUAde'§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥¨¥¦¨¥
:epizpyna mi`pzd zwelgn xe`iaa mi`xen` zwelgn,øîzéàéaø ¦§©©¦

Lé÷ì Léøå ïðçBéewlgp oke ,xaca ewlgpéñBé éaøå øæòìà éaø ¨¨§¥¨¦©¦¤§¨¨§©¦¥
,àðéðç éaøaàæeæ éàäî ãçàæeæ éàäî ãçåcg`e df befn cg` ± §©¦£¦¨©¥©¨§©¥©¨

,xg` xac exn` mixg`d mipyde ,cg` xac exn` df befnãçcg` ± ©
bef lkn,øîàú÷Bìçîoerny iax lr minkg ewlgpy zwelgnd ± ¨©©£¤

miie`x mpi`y mixac lr d`neh meyn miaiigy exn`e epizpyna
`weec `id dlik`løNa úàîeèa,e`nhp miycwdy ote`a ± §§©¨¨

ly xeqi` yi mi`nh dpeale mivr zlik`a s`y mixaeq minkgy
'xyade' zaiz ly cgein xezii yiy meyn ,`nh ycew zlik`

,mdilr dwely dpeale mivr zeaxlóebä úàîeèa ìáàm` ± £¨§§©©
l ,xedh ycewd eli`e `nh lke`d mc`d,ä÷Bì Bðéà ìkä éøác¦§¥©Ÿ¥¤

meyn dwel lke`d oi`y oerny iaxl minkg micen df ote`ay
`l d`neha ycew lek`l xeqi`d iably oeik ,dpeale mivr zlik`

.dlik`l miie`x mpi`y mixac eaxzpøîà ãçålkn cg` `xen`e ± §©¨©
,xn` befBæa ú÷Bìçî Ck Bæa ú÷Bìçîklr minkg ewlgpy myk - §©£¤¨¨©£¤¨

llek xeqi`d m`d ,`nh ycw xya zlik` xeqi` iabl oerny iax
mc` ly xeqi`d iabl ewlgp jk ,dlik`l miie`x mpi`y mixac s`
mixac zlik` lr miaiign minkg dfa mby ,xedh ycew lek`l `nh

.dlik`l miie`x mpi`y
:`xnbd zx`anàîòè éàîmeyn s` minkg miaiigny mrhd dn ± ©©£¨

,dlik`l miie`x mpi`y mixaca sebd z`neha dlik`àðéø÷c ïåék¥¨§¨¥¨
déaz` dlik`l ie`x epi`y xac oiprl s` miyxec ep`y oeik ± ¥

`nh ycw xya zlik` xeqi` oipra aezkd(hi f `xwie)øLà øNaäå'§©¨¨£¤
,'àîè ìëa òbéjkitldéa ïðéø÷mb ,dlik`l ie`x epi`y xaca ± ¦©§¨¨¥¨¦©¥

jenqd weqtd z`(k my)minlXd gaGn xUA lk`Y xW` WtPde'§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦
'dl xW`åéìò Búàîèåweqtd dfy ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe £¤©§ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨

oeik ,xnelk .sebd z`neha miycw zlik` xeqi` lr cnlnd
mixac llek `nh ycw xya zlik` ly xeqi`dy mixaeq minkgy

pi`yly xeqi`d iabl s` mzhiy idefy xnel yi ,dlik`l miie`x m
.dfl df zekinqa eazkp miweqtd ipy ixdy ,sebd z`neha dlik`

:lirl zxkfpd zwelgna zxg` `qxib d`ian `xnbdéîBéáè áø©©§¦
éëä éðúî,zwelgnd z` [lirl `aedy itk] jk dpy ineiah ax ± ©§¥¨¦

eli`eéëä éðúî àðäk áø,dpey ote`a zwelgnd z` dpy ±ãç ©©£¨©§¥¨¦©
àæeæ éàäî ãçå àæeæ éàäîxac exn` df befn cg`e df befn cg` ¥©¨§©¥©¨

,xg` xac exn` mixg`de ,cg`àôéqàoerny iax ixac itlk ± ©¥¨
,dpynd ly `tiqa exn`pyãçbef lkn cg` `xen` ±,øîà ©¨©

ú÷Bìçîzewln oi`y xn`e minkg lr oerny iax wlgpy dn ± ©£¤
`weec epiid dlik`l miie`x mpi`y mixac zlik` lr d`neh meyn

óebä úàîeèa,xedh ycewd eli`e `nh lke`d mc`dy ote`a ± §§©©
mpi`y mixacl cgein ieax epivn `l zewln iably meyn epiide

,dlik`l miie`xøNa úàîeèa ìáà,`nh envr ycewdy ote`a ± £¨§§©¨¨
lìkä éøáclke`dä÷Bì,dlik`l miie`x mpi`y mixac lr s` ¦§¥©Ÿ¤

mixac zeaxl cgein ieax epyi `nh ycew zlik` xeqi` iably
.dlik`l miie`x mpi`yøîà ãçå,xn` bef lkn cg` `xen`e ± §©¨©

Bæa ú÷Bìçî Ck Bæa ú÷Bìçîklr wleg oerny iaxy myk ± §©£¤¨¨©£¤¨
eqi`d iabl minkgmiaiig oi`y xaeqe ycew lek`l `nh ly x

mdilr wlgp jk ,dlik`l miie`x mpi`y mixac zlik` lr zewln
.`nh ycew lek`l xeqi`d iabl

:ef drcl reiq d`ian `xnbd,àáø øîàøîàc ïàîk àøazñî± ¨©¨¨¦§©§¨§©§¨©
y xne`d zrck xnel xazqn,Bæa ú÷Bìçî Ck Bæa ú÷Bìçîk§©£¤¨¨©£¤¨

mpi`y mixac zlik` lr d`neh meyn miaiig oi` oerny iax zrcle
iabl oiae ycew lek`l `nh ly xeqi`d iabl oia dlik`l miie`x

.`nh ycew lek`l xeqi`dàîòè éàî,xazqn jky mrhd dn ± ©©£¨
déa àðéø÷ àìc ïåékiab miyxec ep` oi` oerny iax zrcly oeiky ± ¥¨§Ÿ¨¥¨¥

ycew lek`l `nh xeqi` iabl aezkd z` dlik`l ie`x epi`y xac
(k f `xwie)'dl xW` minlXd gaGn xUA lk`Y xW` WtPde'Búàîeèå §©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦£¤©§§¨

,'äúøëðå åéìòokldéa ïðéø÷ àìmb dlik`l ie`x epi`y xaca - ¨¨§¦§§¨Ÿ¨¦©¥
`nh xya zlik` xqe`d ok iptly aezkd z`(hi my)øLà øNaäå'§©¨¨£¤

,'ìëàé àì àîè ìëa òbéoi` oerny iax zrcly xazqn okle ¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥
.`nh ycew zlik` ly xeqi`d llka dlik`l miie`x mpi`y mixac

,`xnbd dywnøî øîàäåzaizy epipy `lde -'øNaäå'dxn`py §¨¨©©§©¨¨
zyxcp ,`nh ycew xya zlik` xeqi` iabläðBáìe íéöò úBaøì§©¥¦§¨

xnel xyt` cvike ,xeqi`d llka md ixd dlik` ipa mpi`y s`y
epi` oerny iaxympi`y mixac lr aiign epi`e z`f dyxc xaeq
.dlik`l miie`x

`l` d`a `l ef dyxc :`xnbd zvxznàîìòa àìeñôìleqtl - ¦§¨§¨§¨
dn ik ,mzlik` lr zewln aiigl `l j` ,e`nhpy dpeale mivr
jgxk lre ,opaxcn `l` df oi` d`neh milawn el` mixacy
,xeqi`d llka mdy dpeale mivr zeaxl 'xyade' ly ef dyxcy

.xenb oic `le `zknq` `l` dpi`

äðùî
ì,çaæð çáfä íéøác äML íL.` .md el`eìçáæ íLaixwdl yi - §¥¦¨§¨¦©¤©¦§¨§¥¤©

.a .xg` gaf myl `le gaf eze` myl oaxwd z`ìçáBæ íLyi ± §¥¥©
.b .xg` mc` myl `le ,oaxwd lra myl eaixwdlì.íMä íL.c §¥©¥

ìíéMà íLmilerd oaxwd iwlg z` gafnd y` lk`zy zpn lr ± §¥¦¦
.d .gafnlìíLdlriyçéø.e .gafnd lrìçBçéð íLzgpl didiy ± §¥¥©§¥¦©

.'d iptl gex
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xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc migaf(ipy meil)

íéLã÷a ÷qòúîì ïépîmixaca wqrznk `l` dpeek ila mhgeye ¦©¦§¦§©¥§¨¨¦
mixg`,.ìeñt àeäLdnn `ed df leqt xewn :`ped ax el aiyd ¤¨
øîàpL,''ä éðôì ø÷aä ïa úà èçLå'xyk oaxwd oi`àäzL ãò ¤¤¡©§¨©¤¤©¨¨¦§¥©¤§¥

dì äèéçL.ø÷a ïa íLiax ly epic z` epcnl s` ef dyxcne §¦¨§¥¤¨¨
,oileg mdy xeaq `ede miycw mdy rcei hgeyd oi` m`y ,xfrl`

.wqrzn `edy meyn dleqt ezhigy
déì øîàdyxc ,`ped axl l`enyàéä eðéãéa Bæ,dpnn eprci xake ¨©¥§¨¥¦

zpeeka oaxwd z` hegyl yi devnly jkl `l` di`x myn oi` j`
dzid izl`ye ,dhigyïépî ákòìzakrn ef dpeeky epl oipn ± §©¥¦©¦

.oaxwd xykdadéì øîàmiycw zhigya xn`p ,`ped axíëðBöøì' ¨©¥¦§§¤
,'eäçaæzezernyneeçáæ íëzòãìdpeek jezn xnelk ,oaxwd z` ¦§¨ª§©§§¤¦§

minrt izy wqrzn oic z` aezkd dpye .wqrznk `le dhigyl
.akrn `edy epcnll ick

:iqei iax ixaca dpyna epipyøçà àlà úëìBä äáLçnä ïéàL¤¥©©£¨¨¤¤¤¨©©
.ãáBòä:df xaca iqei iax lr miwlegd mi`pz d`ian `xnbd ¨¥

àpz éàä ék àìc ïéúéðúî,àéðúc,,éñBé éaøa øæòìà éaø øîà ©§¦¦§Ÿ¦©©¨§©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¥
ézòîLizeaxnLmbïéìbôî íéìòaäeze` milqete ,oaxwd z` ¨©§¦¤©§¨¦§©§¦

xaeqd iqei iax lr iqei iaxa xfrl` iax wlegy ixd .lebit zaygna
,caerd zrca `l` miielz mpi` oaxwa exn`py daygn ipic lky

.milrad zrca `le
,àáø øîàéñBé éaøa øæòìà éaøc àîòè éàîmilrady xaeqd ¨©¨¨©©£¨§©¦¤§¨¨§©¦¥

meyn ,milbtnàø÷ øîàc(c eh xacna)áéø÷nä áéø÷äå'ixd .'FpAxw §¨©§¨§¦§¦©©§¦¨§¨
xn`py dn llka `ed ixde ,'aixwn' oaxwd lral aezkd `xwy

lebita(gi f `xwie).'aWgi `l Fz` aixwOd'©©§¦ŸŸ¥¨¥
mb dielz daygndy mixaeqd mitqep mi`pz `xnbd d`ian

:milraa,ééaà øîà,éñBé éaøa øæòìà éaø,øæòéìà éaøåéaøå ¨©©©¥©¦¤§¨¨§©¦¥§©¦¡¦¤¤§©¦
,øæòìà ïa ïBòîLáñ eälekeäì àøéyk s`yäæ[milrad]áMçî ¦§¤¤§¨¨§§¦¨§¤§©¥

,ef dcear lr znieqn daygnäæå[exiag]ãáBòilan dceard z` §¤¥
,ef daygn da aeygl,äáLçî àéåä.milrad zaygn dlge ¨§¨©£¨¨
éñBé éaøa øæòìà éaøa ok xn`ïøîàc àäe .milbtn milradyéaø ©¦¤§¨¨§©¦¥¨©£¨¨©¦

øæòéìà,dxf dcear zaygn oiprl df oic xn`ïðúcoilega(:gl), ¡¦¤¤¦§©
èçBMäoileg zndaìd jxevíéáëBk ãáBò,dndad lra `edy ©¥§¥¨¦

ìñBt øæòéìà éaøå .äøLk BúèéçLmzqy meyn ,ef dhigy §¦¨§¥¨§©¦¡¦¤¤¥
s` ok lre ,miakek zcear myl `id dhigya miakek caer zaygn
.dxf dcear zaexwz meyn zxq`p `id ixd dhgey l`xyiyk
oi`y elit`e ,dhigyd lr milrad zaygn dlgy eixacn x`eane

e .envra hgey `edøæòìà ïa ïBòîL éaødlireny df oic xn` ©¦¦§¤¤§¨¨
.zaya d`ved zk`ln oiprl ,xg` mc` itlk cg` mc` ly daygn

[àéðúc] (ïðúã)zaya(.er),,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ììkìk §©§¨§¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ
xac,òéðöäì øLk ïéàLåy `l` ripvdl xykd xac okïéàea ¤¥¨¥§©§¦©§¥

y xeriy,eäBîk ïéòéðöîm`øLëeäxacd [aygp-]ìmc`äæ ©§¦¦¨§©§¤
,Bòéðöäåàáemc`BàéöBäå øçà,zayaáéiçúð`ivenäæ §¦§¦¨©¥§¦¦§©¥¤

ìL äáLçnaripvn.äædpyna epipy oky(:dr my)lr miaiig oi`y , ©©£¨¨¤¤
xyk `edy xac lr `l` ,zaya zeyxl zeyxn d`ved zk`ln
xeriy ea yiyk wx oke ,mc`l jxev ea yiy xac xnelk ,ripvdl
m` j` .mc`l zeaiyg da yiy zenk xnelk ,edenk miripvny
,eripvdl jxc oi`y xeriy e` ,eripvdl jxc oi`y xac mc` ripvd
xacd oi` mc` lk lv`y elit`e ,xacd z` jka aiygn `ed ixd
meyn eilr aiigzdl ripvnd lv` aygp `ed mewn lkn ,aygp
la` ,xg` mc` `le aiig envr ripvnd wx dpynd zrcle .d`ved
z` aiygdl ripvnd zaygn dlireny xaeq xfrl` oa oerny iax

.d`ved meyn eilr aiigle mc` lkl xacd
:df ixacl df el` mi`pz lk micen m`d dpc `xnbdeäééåøziax ± ©§©§

xfrl` oa oerny iaxe xfril`eäì úéàezhiykéaøa øæòìà éaøc ¦§§©¦¤§¨¨§©¦
éñBéixdy .zlbtn milrad zaygny miycwaàzLäm`adyrn ¥©§¨§

n dyrpyõeçmda xn`p `ly zaye dxf dcear oebk dxfrl
,daygn oic yexitaïðéøîàmc`e dyrn dyr cg` mc` m` s`y ¨§¦©

miycw zcear ,daygn ef ixd eilr ayig xg`ziyrpdíéðôa¦§¦
daygn oic yexita da xn`py dxfrdàéòaéîxnel jixv ike - ¦©§¨

la` .xg` mc` ly dyrn lr cg` mc` zaygn dlirenyéaø©¦
eäééåøúc eäì úéì éñBé éaøa øæòìàixack xeaql gxken epi` ± ¤§¨¨§©¦¥¥§§©§©§

c meyn ,xfrl` oa oerny iaxe xfril` iaxàîìc`weecy xaeq `ed ¦§¨
ziyrpy miycw zcearaíéðôa,da xn`p daygn oic xwiryàeä ¦§¦

ïðéøîàcla` ,ipyd zcear z` leqtl cg`d ly daygn dlireny §¨§¦©
dyrpd dyrnaïðéøîà àì ,õeçalr df mc` ly daygn dlgy ©Ÿ¨§¦©

.xg` mc` ly dyrn
:`xnbd zyxtn cerøæòìà ïa ïBòîL éaødlireny xaeqd ©¦¦§¤¤§¨¨

,d`ved meyn aiigl ripvnd zaygndéì úéàezhiykéaøc ¦¥§©¦
øæòéìàixdy ,dxf dcearaàzLäm`ïðéøîà úaLadlireny ¡¦¤¤©§¨§©¨¨§¦©

,ripvnd zaygnàéòaéî íéáëBk úãBáòadlgy xnel jixv ike ± ©£©¨¦¦©§¨
`ld .l`xyid ici lr dyrpy dyrn lr miakek caerd zaygn

oirk `id dxf dcearmipt zcear,dxf dceara dxezd daiig oky
ok lre ,ycwna zeyrpd zecear oze` lr,miycwn dcnell yi

yi` ly dcear lr df yi` ly daygn dlg miycway myky
la` .dxf dcearl oicd `ed ,xg`øæòéìà éaødlireny xaeqd ©¦¡¦¤¤

,dxf dceara milrad zaygndéì úéìxeaql gxken epi` ± ¥¥
ezhiykøæòìà ïa ïBòîL éaøcc meyn .zay z`vedaàîìc`ed §©¦¦§¤¤§¨¨¦§¨

`weecy xaeqïðéøîàc àeä íéáëBk úãBáòaly daygn dlireny ©£©¨¦§¨§¦©
`idy meyn ,df ly dcearl dfïéòkziyrpd miycw zcear §¥

,íéðôa,lirl x`eankìáàaúaLzaygn dliren oi`y okzi ¦§¦£¨©¨
wxy meyn ,xg` mc` `le envr eze` aiigl `l` ripvndúëàìî§¤¤

,äøBz äøñà úáLçîzeyrl oiekzn dze` dyerdy dk`ln `ide ©£¤¤¨§¨¨
,dxenb dk`lnoiekzn epi` dyerd lv` aeyg xacd oi`yke
.dxenb dk`lnl

éàîù úéá êìò ïøãä

ïîå÷î åäæéà ¯ éùéîç ÷øô
mnc zlaw ,zepaxwd ly mzhigy ziyrp okid ,x`eai df wxta

.mxyaa dyrp dne ,ez`fde

äðùî
:dpynd zxxaníéçáæ ìL ïîB÷î eäæéàie`xd mewnd okid - ¥¤§¨¤§¨¦
migafd zecearl.

:llk d`ian dpynd,íéLã÷ éLã÷zelere zeny`e ze`hg mdy ¨§¥¨¨¦
,xeaiv inlyeïBôva ïúèéçL.gafnl oetvn `vnpd dxfrd wlga - §¦¨¨©¨

:ze`hgd ipic z` dligz zhxtn dpyndøtz`hgdøéòNå ¨§¨¦
z`hgd,íéøetékä íBé ìL,ïBôva ïúèéçLúøL éìëa ïîc ìeaé÷å ¤©¦¦§¦¨¨©¨§¦¨¨¦§¦¨¥
,ïBôvaìò äéfä ïeòè ïîãåy mewndíécaä ïéaoex`d ica oia - ©¨§¨¨¨©¨¨©¥©©¦

mcn oke xtd mcn dfie mdipia odkd cenriy ,miycwd ycewa
,oeilrd dceg itlk dlrnl zg` d`fd ,zxetkd iaer cbpk xiryd

,zxetkd iaer ly oezgzd eivg itlk dhnl ze`fd rayeìòå§©
úëBøtäcbpk zkextd len lkida cenriy ,miycwd ycew gztay ©¨¤

,dhnl raye dlrnl zg` dfie uegan oex`dáäfä çaæî ìòå§©¦§©©¨¨
zepxw zrax` lr mpzie xiryde xtd mc z` axriy ,lkiday

elit` dyr `l m`e .ebb lr ze`fd raye gafndïäî úçà äðzî©¨¨©©¥¤
,[elld mcd zepzn lkn-]úákòî.dxtkd z`ícä éøéLilkay §©¨¤§¨¥©¨
éáøòî ãBñé ìò CôBL äéä,ïBöéçä çaæî ìLïúð àì íàåmze` ¨¨¥©§©£¨¦¤¦§¥©©¦§¦Ÿ¨©

,gafnd ceqi lrákò àì.dxtkd z` Ÿ¦¥
íéôøNpä íéøtueg sxyp mxyay giyn odk xte xac mlrd xt - ¨¦©¦§¨¦
,zepgn dyelylíéôøNpä íéøéòNe,dxf dcear ixiry -ïúèéçL §¦¦©¦§¨¦§¦¨¨

ìò äéfä ïeòè ïîãå ,ïBôva úøL éìëa ïîc ìeaé÷å ,ïBôva©¨§¦¨¨¦§¦¨¥©¨§¨¨¨©¨¨©
úëBøtädfie uegan oex`d cbpk zkextd len lkida cenriy - ©¨¤

,minrt ray mncnìòåzepxw zrax`.áäfä çaæî §©¦§©©¨¨
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קטו oifge` mipy` cenr fn sc ± oey`x wxtzereay

ùã÷á ÷ñòúîì.íé:mixg` mixaca wqrznk `l` dpeeka `le miycw hgeyåðéãéá
.àåä:aekir `le ol `wtpc `ed devn edine dze` eprci xak z`f di`xéúòîù

.ïéìâôî íéìòáäùlr dilr milrad eayige dwizya odkd laiw m` odkd zceara

:lebit ied lebit.áéø÷îä áéø÷äåepaxw aixwnd aixwde aizk mikqp zyxta epaxw

dil ixw epaxw aixwn `nl` (eh xacna) 'dl

:aygi `l aixwnd llka edl eed jkldéáøå
.ìñåô øæòéìàmzqy `icda yxtn mzd

edi` `lc b"r`e dxf dcearl ieb zaygn

:leqt dl higy.òéðöäì øùë ïéàùzkqna

:d`pd (e`) xeqi` e` dcp mc oebk zayïéàå
.åäåîë ïéòéðöîdid m` eripvdl `ed xyky

oi`e `ed hren df ly exeriy la` exeriy

:eripvdl eayeg mc`.åàéöåäå øçà àáå
iptn dk`ln aiygc aiig x"dxl zaya

:eripvde el xykedy df ly ezaygn

.åäééåøúå:xfrl` oa y"xe xfril` iax

.õåçá àúùä`lc zaye dxf dceara

aygn df opixn` `icda daygn eda `aizk

:daygn ied dyer dfe.íéðôázepaxwa

:`irain `aizk eda daygncàåä íéðôá
.øîàãzepaxwa zeaygn xwirc meyn

:`aizk.õåçá ìáàzaye dxf dcear oebk

:`l.àéòáéî äøæ äãåáòádxf dcearc

`pngx da aiig mipt zcearc `inec

n`ckgaef (:q oixcdpq) zezin rax`a 'ix

zeie`xd zecear 'dl izla mxgi midl`l

dkxcy oia dxf dceara eda aiig mewnl

oiprl jkld jka dkxc oi`y oia jka

:miptan dxnbinl `ki` inp daygnúëàìî
.äøåú äøñà úáùçîzyxtl zay dknqpy

dyerdy zaygn zk`lne ldwiea okynd

bbyy `l` dxenb dk`lnl oiekzn dze`

dfe zxzen ef dk`lny xeaq e` zaya

:dk`lnl oiekzn epi` eipira aeyg df xeriy

éàîù úéá êìò ïøãä

.íéùã÷ éùã÷zeny`e ze`hg llka olek

meyn edine xeaiv inlye dlere

ipz xcd ozxhwda e` minc ozna oiwelgc

yxtl diytp it`a cge cg lk edl

:odizekld.ïåôöá ïúèéçùh"n yxtn 'nbae

ze`hg opzc y"ne onc leawe `pz `l

:`yixa zeiniptdíåé ìù øéòùå øô
.'åë íéøåôëäol `pn `nrh sili 'nba

:oetva zxy ilka onc leaiwe ozhigyc.úøù éìëámigafd lk ecnl dpnne (ck zeny) zepb`a myie ipiqa dlera aizkc

:ilk oerhil ywida.íéãáä ïéá ìò äéæäeid `le zxtk ly diiaer cbpk dhnl 'fe dlrnl '` dfne oex` ica ipy oia cner

:da mirbep.úëøôä ìòå:(fh `xwie) cren ld`l dyri oke aizkck.áäæä çáæî ìòåixg`a 'ebe gafnd l` `vie aizkck

:zen.úáëòî ïäî úçà äðúî:(:el sc lirl) i`ny zia 'ta 'ixn`ck.'åë ãåñé ìò êôåù äéä íãä éøéù:'nba siliíàå
.ïúð àì:'ek epakri leki `ziixaa dl sili 'nbae dxtkd akir `l ceqil elld mixiy.íéôøùðä íéøôodk xte mlrd xt

mipdkl oilk`p oi`y giyn`nei xcqa opitlie (c `xwie) sxyi oycd jty l` eda aizkck milyexil ueg oitxyp `l`

:milyexil ueg `edy (.gq sc).íéôøùðä íéøéòùå:(my) i`ny zia wxta mdixac lkl mlrd xtl eywedy dxf dcear ixiry.úëåøôä ìò äéæämicad oia la` eda aizk

:(fh `xwie) 'ebe zxtkd ipt lr erav`a dfde mixetkd mei xta aizkck eda aizk `l
äðúî
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ïéðîepikqa wqrzn oebk qxhpewa yxit (.bi sc) oilegc w"t .leqt `edy miycwa wqrznl

erae ozp iaxc dilr ibiltc opaxl leqt oilega elit` b"dkc dywe ewxefl [e`] ediabdl

gkenck dkizgl oiekzn aiygc lzeka dvrepl oikq wxf oebk dkizgl oiekzn 'it`e dpeek

oiekzn epi`c ab lr s` oipniq zkizgl oiekziy cr opax ilqt d"t` (:`l sc) oilegc a"t

mzd xn`wck ixykn i`ce xya xizdl dhigyl

`din dkizgl dgiafl dpeek era `lc idp opaxe

zxg` dkizg la` oipniq zkizgl yexit opira

dkizgl oiekzn lzeka dvrepl oikq wxfc `l

epiid miycwc wqrzn i`d d`xpe opax ilqte `ed

oilegac dgiaf myl `le oipniq zkizgl oiekzn

oebk xg` wqrzn yi cere leqt miycwae xyk

edleke oileg ody xeaqk epiidc oileg meyn

:iwtp xwad oa z` hgyen

éàîù úéá êìò ïøãä

åäæéà.oetva ozhigy miycw iycw :onewn

`lc o`kn wcwcn did mixt` x"d

ilka ozhigy ipzw `lcn dhigya oikq opira

ilka onc leaiwe dlaw iab ipzwck oetva zxy

xn`c `d xity `iz` jk jezne oetva zxy

dpw ly zinexw wcay oebk (.b sc) oilegc w"ta

zvw rnyn oke zxy ilk ira `lc da hgye

cg` lk didy (.eq sc) mixac el`e 't migqta

seqac ok xnel xyt` i`e ezia jezn epikq `ian

(:fv onwl) z`hg mc seqae (:at zegpn) dcezd

dperh dlerc zlk`nd z` gwie aizkcn yixc

`ian did wxt dheqae edlek dipin opitlie ilk

yixa cere mcl dil ycwn oikqc rnyn (:ci sc)

`nil` oikq c"nl `ki` (:gr zegpn) dcezd

ab lr s`c zxy ilkn`ycwn jez dl zilc

dpwzy xninl `ki` dpw ly zinexw `idde

did wxta xn`c dcedi 'xa iqei 'xke ilk d`yre

`idde urc zxy ilk oiyerc (:ci dheq) `ian

yicwd cg` lk xni` (.eq 'igqt) mixac el`c

ozhigy `kd opz `lc i`de zay axra epikq

dlawac inc `l dlawa opzck oetva zxy ilka

mb `diy irac meyn `l` ilkd xikfd `l inp

ilkde oetva dndad m` iwet`l oetva ilkd

erac edpd lkac rcz ekeza glwn mcde mexca

zxy ilka onc leaiwe 'ek dhigy ipzw oetv

mewn lka ozhigyy milw miycw iabe oetva

b"r` zxy ilka onc leaiwe ipzw `l dxfra

sc) ipy wxt lirl oke zxy ilka dlaw irac

leawe mipta ozhigy milw miycw `ipzc (.ek

jixvy opireny`l `z` mipta zxy ilka onc

uega ilkd aex m` iwet`l mipta ilkd `diy

lqtp mipta mcd oi`y t"r` mipta dherine

meyn inp i` miptay herina lawnc `veia

jixhvi` cia lawzny rxevn my` `ki`c
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õeça ,àzLä ,éñBé éaøa øæòìà éaøc eäì úéà eäééåøz©§©§¦§§©¦¤§¨¨§©¦¥©§¨§
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àzLä .øæòéìà éaøc déì úéà ,øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¦¥§©¦¡¦¤¤©§¨
,øæòéìà éaø .àéòaéî íéáëBk úãBáòa ,ïðéøîà úaLa§©¨¨§¦©©£©¨¦¦©§¨©¦¡¦¤¤
íéáëBk úãBáòa àîìc .øæòìà ïa ïBòîL éaøc déì úéì¥¥§©¦¦§¤¤§¨¨¦§¨©£©¨¦
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:äøBz äøñà̈§¨¨
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ïúèéçL ,íéøetékä íBé ìL øéòNå øt .ïBôva©¨¨§¨¦¤©¦¦§¦¨¨
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`oifgeקטז mipya cenr fn sc ± oey`x wxtzereay

.úáëòî ïäî úçà äðúî:dyr xy`k dyren (.hl lirl) i`ny zia 'ta oxn`ck

.åìàå åìà:oitxypd x`ye mixetkd mei ly.ïùãä úéáà ïéôøùðoi`iveny mewnl

dpgnl uegn l` oycd z` `ivede dia aizkc oevigd gafn ly oycd z` my

eyiwd mixetkd mei lye (c my) oycd jty l` aizk mitxypd mixtae (e `xwie)

(.hl lirl) y"a wxta opixn`ck mlrd xtl

:mixetkd mei xt df xtl'îâéîð éðúéðå
.àùéøáonc leawe miycw iycw ly mzq iab

:ozhigy `pzc ikid ikìåáé÷ òøåöî íùà
.ãéá åîãjezl enc lawny onwl silick

:etk.äéøééùdil `wiqt `lc meyn

lky miycw x`yc illk icda diipzinl

:ilka onc leaw.éîð äéì éâñ àìã ïåéëå`la

oilawn mipdk ipy onwl silick ilk zlaw

diipz xcd ilka cg`e cia cg` enc z`

:ellk `le `icda.ç÷ìåaizk rxevn my`a

'ebe jepz lr ozpe my`d mcn odkd gwle

odk ly envra dpizp dn (ci `xwie)

mc silie ony iab rav` aizkc erav`a

:dipin.çáæîì óà ìåëérxevn my` mc

ozn oica onwl dil opiaxnc gafnl wxfpd

diteba e`lc b"r`e gafnl oixeni`e minc

:`aizkàåä íùàä úàèçë éëmy`a .

df my` oic z`hg oick aizk rxevn

zlawa ilk dperh z`hg dn odkd zceara

mipdk zxeza dgiwl dgiwl opitlic dnc

z`hgd mcn odkd gwle z`hga aizk

ivg dyn gwie ipiq zlera aizke (c `xwie)

df my` s` (ck zeny) zepb`a myie mcd

:cia dlaw ea epxn`y it lr s` ilk oerh
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`ztqeza `dn wcwcl yi edine oetva zxy ilka onc leaiwe miycw edleka ipzinl

`l` ilk dperh dpi` dhigyde ilk dperh dvinwdy dhigyan dvinwa xneg zegpnc

dler dn opixn` `dc llk ilk iraz `lc xn`w `l jigxk lre dpw ly zinexw 'it`

xn`w dti ilkl opiyiig `lc yxtl yi edine xn`w zxy ilk ira `lc `l` 'ek ilk dperh

`p edaixwd meyn dpw ly zinexw dlqt `lc

`ian did wxt dheqa q"yd jixtck jzgtl

jxcy `ed oexecc zixvn dtitk iab (:ci sc)

i` opiyiig `l dhigya la` d`p ilka `iadl

ly zinexwn xzei zxrekn zixvn dtitk inp

:dpw

åìàqxhpewa yxit .oycd zia` oitxyp el`e

xtc `yiwidn iz` mixetikd mei xtc

xtl (.hl lirl) i`ny zia wxta xn`ck mlrd

xac oi` `de xn`z m`e mixetikd mei xt df

mlrd xte ywida cnlne xfeg ywida cnld

odk xtne oycd zia `l` dia aizk `l diteba

(c `xwie) mlrd xta aizkck iz` giynd

enk ywid epiide oey`xd xtd z` sxy xy`k

ywid dil ixwc dlerd mewna z`hgd hgye

lirl) i`ny zia wxtc i"yxitle (.gn sc) onwl

dliahe mca z`l mixetikd mei xt opitlic (.n

inp slinl epivnc `nip ok m` giyn odk xtn

yie `iyw mzdc z"xtl la` oycd zia ztixy

dyre mlrd xta iyiwid ixz `ki`c xnel

i`ny zia wxt dipin opiyxcc xtl dyr xy`k

ze`fda akrl oia giyn odk xt df (my df mb)

xta zeilkd izye zxzei ixenb`l oia giynk

t dtixy oiprl xnbipc oicd `ed giynn mlrdx

xy`ke mlrd xta azke xcd ike giynn mlrd

cere diteba aizkc o`nk dil ded (jklid) sxy

onwl sili zepgn 'bl ueg oitxypc `d xnel yi

jklid xn`w ziyily dpgna cge cg lka azkc dpgnl uegnc `nlra `zlin ielibk `l` df oi`e edleka azk i` ziyily dpgnl uegn l` zlz aizkcn (:dw sc) mei leah seqa

y"bl oerny iaxle micba `nhn etxeyd zg` dpgnl uegn `viy oeik jl xnel opaxl mixetikd mei xta aizkc dpgnl uegn mzd el xzii`e mlrd xtn mixetikd mei xt xity iz`

o`nk ied zepgn dylyc idpc dyw i`ce oycd zia edine milyexi ly dgxfnl o`k s` milyexi ly dgxfnl oldl dn zepgn dyly oldl s` zepgn dyly o`k dn dxtn cnll

ielib aeyg df mb `nye ywida cnlne xfeg epi`e ywida cnld xac ied oyc mewn irac `d ok m`e oyc mewna `ly zepgn 'bl ueg xyt`c diteba aizk `l oycd zia diteba aizkc

uegnc y"ba oycd zia opitli edlek inp i` mlrd xtl ywzi` `lc k"dei xiry xity iz` `zyd (xg`) oycd mewna oitxyp zepgn ylyl ueg oitxypd lkc `id `nlra `zlin

l` `ivei z`hgd xiry z`e z`hgd xt z`e (.bt sc) zaexrzd seqa onwl opiyxcc mixetkd mei ly xirye xta aizkc z`hg z`hgc `ieaixn iz`c yxtl oi`e giyn odkn dpgnl

dxf dcear ixirye xeaiv ly xac mlrd xte giyn odk xt zeaxl oipn cala el` `l` oycd ziaa oitxype micba `nhnc il oi`c lekiy z`hg z`hg l"z dn etxye dpgnl uegn

'xc giken oke eda aizk `lc hwp micba `nhn meyn `l` aizk giyn odk xta oycd jty lr xwir `dc daqp ick oycd zia` oitxyp oigxk lrc dcedi iax ixac z`hg z`hg l"z

z`hg z`hgc `ieaixn silic ikid ik `nye micba `nhn otxeyy mipta mixtkznd lk lr cnil xtkl xnel cenlz oi`y xtkl xne` `ed ixd jixv epi` xn`we dilr bilt xi`n

:mixetkd mei ly xirye xtn oycd zia diteb `ieaix `eddn ediipin sili ded inp ikd mixetkd mei ly xirye xtn edleka micba z`nehäîqxhpewa 'it .odk ly envra dpizp

oipa ied inp dpizpn dgiwl il d`xpe ywida cnlne xfeg a` oipaa cnld xac i` ol `irain (.`p sc) onwle a` oipan `ywid ied k"` dnize ediipin mc silie ony iab rav` aizkcn

:j"exa .a` oipan a` oipa xity opitlic opixn` onwle zepaxw x`yc dpizpn `le dicic dpizpn opitlie a`óàgwle dgiwlíãîaizk inp z`hg iabc dniz .odk ly envra my`d

yixc mipdk zxezac b"r`e ipre xiyr (ci my) rxevna aizkc xziinc meyn yixc `kd `nye odk ly envra dgiwl s` odk ly envra dpizp dn xn` `le ozpe gwle (c `xwie)

ofe` ciarc epiid erav`e xn`w ilka oigxk lr `l` lawl xyt` `l rav`ac lawn ecia e`l ok m` ozpe erav`a z`hgd mcn gwle aizk z`hgac il d`xpe jinq `xza` i`nwn

gwien opixnbc dey dxifbl jixhvi` ikdl dlawa ixiin `le `wec lahe epiid erav`a gwle `nip `lc meyne rav`a aizk `l my`a la` (.ck sc) ipy wxt lirl xn`ck wxfn ztyl

:j"exa .k"za zepb`a myie mcd ivgäîgwie ipiq zlera aizke z`hgd mcn odkd gwle z`hga aizk mipdk zxeza dgiwl dgiwl opitlic qxhpewa yxit .'ek ilk dperh z`hg

edine opilf` cnln xza xn`c o`nl `hiyti` `le (.p sc) onwl `id `irae my`d z`hgkc `ywida cnlne xfeg dey dxifba cnld xac dil ded dnize zepb`a myie mcd ivg dyn

i`n ilk oerh lk s` ilk dperh dler dn xn`wc xeaiv inly igafn dxezd z`fc `ywida `iz`c rnyn (:fv sc) z`hg mc seqa onwlc dgiwl dgiwl opitlic qxhpewa yxit mpga

oilbtn minly dn mzd dipin opitlie `xw i`da aizkc minlyl edlek ywzi` xcdc oeike yexit zepb`a myie mcd ivg dyn gwie aizk inp xeaiv inly igafa wxfn `nili` ilk

dxezd z`fec `ywid `eddac xnel yi ywida cnlne xfeg epi`e ywida cnld xac dil dedc oiicr dyw mewn lkn edine ipiqa eed minly inp mzdc minlyn sliz inp ilk oilbtzne

my`d z`hgk `z` jkld odk ly envrac cia diyxcpe ilk zlawn `xw dihrnc `pin` dedc `l` rxevn my` elit` llka zeny` lke minly ly enk yewzi`e my` inp azk

dey dxifbe `ywidn ilk zlawl minlyn opitli z`hgc xnel yi minlyn edlek slil il dnl ipiqn dgiwlc dey dxifb dywe ixnbl ilk zlawn e`ivedl aezkd `a `lc iielbl

dgiwl dgiwlcopitlick dxezd z`fc `yiwida minlyn my` `xwirn opixnb `le my`d z`hgkc `ywida z`hgn my` opitli xcde z`hgc diteba aizkc o`nk iedinl jixhvi`

:[il] dnl dgiwl dgiwlc dey dxfb ok m`c lebit oiprl
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ìò CôBL äéä ícä éøéL .úákòî ,ïäî úçà äðzî©¨¨©©¥¤§©¨¤§¨¥©¨¨¨¥©
.ákò àì ïúð àì íàå ,ïBöéçä çaæî ìL éáøòî ãBñé§©£¨¦¤¦§¥©©¦§¦Ÿ¨©Ÿ¦¥
,ïBôva ïúèéçL ,íéôøNpä íéøéòNe íéôøNpä íéøẗ¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦§¦¨¨©¨
ìò äéfä ïeòè ïîãå ,ïBôva úøL éìëa ïîc ìeaé÷å§¦¨¨¦§¦¨¥©¨§¨¨¨©¨¨©
.úákòî ,ïäî úçà äðzî .áäfä çaæî ìòå úëBøtä©¨¤§©¦§©©¨¨©¨¨©©¥¤§©¨¤
,ïBöéçä çaæî ìL éáøòî ãBñé ìò CôBL äéä ícä éøéL§¨¥©¨¨¨¥©§©£¨¦¤¦§¥©©¦
:ïLcä úéaà ïéôøNð ,elàå elà .ákéò àì ïúð àì íàå§¦Ÿ¨©Ÿ¦¥¥¨¥¦§¨¦©¥©¨¤

àøîâïåék .'ïBôva úøL éìëa ïîc ìeaé÷å' énð éðúéðå§¦§¥©¦§¦¨¨¦§¦¨¥©¨¥¨
,àìå .déøéiL ,àeä ãia Bîc ìeaé÷c ,òøBöî íLà àkéàc§¦¨£©§¨§¦¨©¨©§¥¨Ÿ
ïúèéçL ,òøBöî íLàå øéæð íLà' ïn÷ì dì éðz÷ àäå§¨¨¨¥¨§©¨£©¨¦©£©§¨§¦¨¨
,øáñ àøwéòî .'ïBôva úøL éìëa ïîc ìea÷å ïBôva©¨§¦¨¨¦§¦¨¥©¨¥¦¨¨¨©
àlà déì ébñ àìc ïåéëå .déøéiL ,àeä ãia Bîc ìeaé÷¦¨©¨©§¥§¥¨§Ÿ©¦¥¤¨
ãeîìz ,éìëa ìBëé ,'ç÷ìå' ,àéðúc .dééðz øãä ,éìëa¦§¦£©©§¥§©§¨§¨©¨¦§¦©§
äçé÷ì óà ,ïäk ìL Bîöòa äðéúp äî ,'ïúðå' øîBì©§¨©©§¦¨§©§¤Ÿ¥©§¦¨
ék' øîBì ãeîìz ,ïk çaænì óà ìBëé .ïäk ìL Bîöòa§©§¤Ÿ¥¨©©¦§¥©¥©§©¦
íLà óà ,éìk äðeòè úàhç äî ,'àeä íLàä úàhçk©©¨¨¨¨©©¨§¨§¦©¨¨
íéðäë éðL ,òøBöî íLà ,øîBà äzà úàöîð .éìk ïeòè̈§¦¦§¥¨©¨¥£©§¨§¥Ÿ£¦
,éìka BìaéwL äæ .éìëa ãçàå ãia ãçà ,Bîc úà ïéìa÷î§©§¦¤¨¤¨©¨§¤¨¦§¦¤¤¦§©§¦
:òøBöî ìöà Bì àa ,ãia BìaéwL äæå .çaæî ìöà Bì àä¥¤¦§¥©§¤¤¦§©¨¨¥¤§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc migaf(ipy meil)

elit` dyr `l m`eúákòî ,ïäî úçà äðzî.dxtkd z`éøéL ©¨¨©©¥¤§©¨¤§¨¥
éáøòî ãBñé ìò CôBL äéä ícäïúð àì íàå ,ïBöéçä çaæî ìL ©¨¨¨¥©§©£¨¦¤¦§¥©©¦§¦Ÿ¨©

,ceqid lr mze`ákéò àì.dxtkd z` Ÿ¦¥
elàå elàmixirye mixt oiae ,mixetikd mei ly xirye xt oia - ¥¨¥

`l` milk`p mpi` ,mitxypdïLcä úéaà ïéôøNðsxyp mxya - ¦§¨¦©¥©¨¤
.milyexil uegn didy 'oycd zia' `xwpd mewna

àøîâ
:`xnbd zl`ey .'oetva ozhigy miycw iycw' `yixa epipyéðúéðå§¦§¥

énð`yixa,'ïBôva úøL éìëa ïîc ìeaé÷å'dey df oic s` ixdy ©¦§¦¨¨¦§¦¨¥©¨
:`xnbd zayiin .miycw iycw lkaàkéàc ïåékmiycw iycw llka ¥¨§¦¨

mbàeä ãia Bîc ìeaé÷c ,òøBöî íLàenc z` lawl oic ea yiy - £©§¨§¦¨©¨
,odk ly etka dhigyd zryadéøéiLzlaw oic z` `pzd xiiW - ©§¥¦¥

x`iayk wxtd jynda m` ik ,`yixa e`py `le zxy ilka mcd
zxy ilka enc zlawy mb xn` ,miycw iycw ly beq lk ly epic

.oetva
:`xnbd dywnàìåilka enc lawl oic ea oi` rxevn my` ike - ¨Ÿ

,zxydì éðz÷ àäådpynaïn÷ì(:cp),envr rxevn my` iabl §¨¨¨¥¨§©¨
Là'òøBöî íLàå øéæð í'ekeéìëa ïîc ìea÷å ïBôva ïúèéçL £©¨¦©£©§¨§¦¨¨©¨§¦¨¨¦§¦

,'ïBôva úøL,`yixa `pzd xn` `l recn ,dl`yd zxfeg ok m`e ¨¥©¨
.oetva zxy ilka dyrp mnc leaiwy ,miycw iycw lk oiprl

:`xnbd zvxznàøwéòîillkd oicd lr xaicyk wxtd zligza - ¥¦¨¨
,miycw iycwaøáñixd ,`pzdBîc ìeaé÷mb rxevn my` lyãia ¨©¦¨©¨

,àeäz`y dfn oaei 'oetva zxy ilka onc leaiwe' `yixa xn`i m`e
ilka lawl jixv ,rxevn my` ly einc s` ,miycwd iycw inc lk

jkitl .cia ziyrp minc zlaw mey oi`e ,caladéøéiLz` xiiy - ©§¥
.exikfd `le mcd zlaw oicïåéëå`ed rxevn my` ly epicyàìc §¥¨§Ÿ

éìëa àlà déì ébñelawl jixv `l` cia enc z` lawl ic `ly - ©¦¥¤¨¦§¦
,ilka mbdééðz øãäilka mcd zlaw ly df oic oldl dpye xfg - £©©§¥

.rxevn my` iabl,ilkae cia enc lawl rxevn my` ly epic oky
,àéðúcrxevn my` ly enc zlawa xn`p(dk ci `xwie)ç÷ìå'odMd §©§¨§¨©©Ÿ¥

,'mW`d mCnìBëéziyrp ef dgiwl didz,éìëa,zepaxw x`yk ¦©¨¨¨¨¦§¦
øîBì ãeîìzrxevna(my)ïúðå'zipnid xdhnd of` KEpY lrlre ©§©§¨©©§Ÿ¤©¦©¥©§¨¦§©

mcd zlaw z` aezkd yiwd ,'zipnid Flbx odA lre zipnid Fci odAŸ¤¨©§¨¦§©Ÿ¤©§©§¨¦
,ezpizpläðéúp äîziyrp rxevnd ly eizepedae epfe` lr ef ©§¦¨
Bîöòa[eteba-],ïäk ìL,erav`a mcd z` eilr odkd ozepyóà §©§¤Ÿ¥©
äçé÷ìziyrp ef,ïäk ìL Bîöòa.etka mcd z` odkd lawnyìBëé §¦¨§©§¤Ÿ¥¨

óàwxfidl cizrd rxevnd my` mcn wlg eze`çaænìepic,ïk ©©¦§¥©¥
,etka dndad x`evn eplawiyøîBì ãeîìzrxevn my` zhigya ©§©

(bi ci my)àeä íLàä úàhçk ék'rxevn my` aezkd yiwd ,'odMl ¦©©¨¨¨¨©Ÿ¥
,zeey mdizeceary cnll ,z`hgléìk äðeòè úàhç äîzlawa ©©¨§¨§¦

,dncéìk ïeòè íLà óà.enc zlawaíLà ,øîBà äzà úàöîð ©¨¨¨§¦¦§¥¨©¨¥£©
ãçà ,Bîc úà ïéìa÷î íéðäë éðL òøBöîelawnãçàå ãiaelawn §¨§¥Ÿ£¦§©§¦¤¨¤¨©¨§¤¨
çaæî ìöà Bì àa éìka BìaéwL äæ .éìëalr mcd on ozepe oevigd ¦§¦¤¤¦§©§¦¨¥¤¦§¥©

,eizepxwòøBöî ìöà Bì àa ãia BìaéwL äæår mcd on ozepejepz l §¤¤¦§©¨¨¥¤§¨
.zipnid elbx odeae zipnid eci odea lre zipnid epfe`
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elit` dyr `l m`eúákòî ,ïäî úçà äðzî.dxtkd z`éøéL ©¨¨©©¥¤§©¨¤§¨¥
éáøòî ãBñé ìò CôBL äéä ícäïúð àì íàå ,ïBöéçä çaæî ìL ©¨¨¨¥©§©£¨¦¤¦§¥©©¦§¦Ÿ¨©

,ceqid lr mze`ákéò àì.dxtkd z` Ÿ¦¥
elàå elàmixirye mixt oiae ,mixetikd mei ly xirye xt oia - ¥¨¥

`l` milk`p mpi` ,mitxypdïLcä úéaà ïéôøNðsxyp mxya - ¦§¨¦©¥©¨¤
.milyexil uegn didy 'oycd zia' `xwpd mewna

àøîâ
:`xnbd zl`ey .'oetva ozhigy miycw iycw' `yixa epipyéðúéðå§¦§¥

énð`yixa,'ïBôva úøL éìëa ïîc ìeaé÷å'dey df oic s` ixdy ©¦§¦¨¨¦§¦¨¥©¨
:`xnbd zayiin .miycw iycw lkaàkéàc ïåékmiycw iycw llka ¥¨§¦¨

mbàeä ãia Bîc ìeaé÷c ,òøBöî íLàenc z` lawl oic ea yiy - £©§¨§¦¨©¨
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x`iayk wxtd jynda m` ik ,`yixa e`py `le zxy ilka mcd
zxy ilka enc zlawy mb xn` ,miycw iycw ly beq lk ly epic

.oetva
:`xnbd dywnàìåilka enc lawl oic ea oi` rxevn my` ike - ¨Ÿ

,zxydì éðz÷ àäådpynaïn÷ì(:cp),envr rxevn my` iabl §¨¨¨¥¨§©¨
Là'òøBöî íLàå øéæð í'ekeéìëa ïîc ìea÷å ïBôva ïúèéçL £©¨¦©£©§¨§¦¨¨©¨§¦¨¨¦§¦

,'ïBôva úøL,`yixa `pzd xn` `l recn ,dl`yd zxfeg ok m`e ¨¥©¨
.oetva zxy ilka dyrp mnc leaiwy ,miycw iycw lk oiprl

:`xnbd zvxznàøwéòîillkd oicd lr xaicyk wxtd zligza - ¥¦¨¨
,miycw iycwaøáñixd ,`pzdBîc ìeaé÷mb rxevn my` lyãia ¨©¦¨©¨

,àeäz`y dfn oaei 'oetva zxy ilka onc leaiwe' `yixa xn`i m`e
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jkitl .cia ziyrp minc zlaw mey oi`e ,caladéøéiLz` xiiy - ©§¥
.exikfd `le mcd zlaw oicïåéëå`ed rxevn my` ly epicyàìc §¥¨§Ÿ
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øîBì ãeîìzrxevna(my)ïúðå'zipnid xdhnd of` KEpY lrlre ©§©§¨©©§Ÿ¤©¦©¥©§¨¦§©

mcd zlaw z` aezkd yiwd ,'zipnid Flbx odA lre zipnid Fci odAŸ¤¨©§¨¦§©Ÿ¤©§©§¨¦
,ezpizpläðéúp äîziyrp rxevnd ly eizepedae epfe` lr ef ©§¦¨
Bîöòa[eteba-],ïäk ìL,erav`a mcd z` eilr odkd ozepyóà §©§¤Ÿ¥©
äçé÷ìziyrp ef,ïäk ìL Bîöòa.etka mcd z` odkd lawnyìBëé §¦¨§©§¤Ÿ¥¨

óàwxfidl cizrd rxevnd my` mcn wlg eze`çaænìepic,ïk ©©¦§¥©¥
,etka dndad x`evn eplawiyøîBì ãeîìzrxevn my` zhigya ©§©

(bi ci my)àeä íLàä úàhçk ék'rxevn my` aezkd yiwd ,'odMl ¦©©¨¨¨¨©Ÿ¥
,zeey mdizeceary cnll ,z`hgléìk äðeòè úàhç äîzlawa ©©¨§¨§¦

,dncéìk ïeòè íLà óà.enc zlawaíLà ,øîBà äzà úàöîð ©¨¨¨§¦¦§¥¨©¨¥£©
ãçà ,Bîc úà ïéìa÷î íéðäë éðL òøBöîelawnãçàå ãiaelawn §¨§¥Ÿ£¦§©§¦¤¨¤¨©¨§¤¨
çaæî ìöà Bì àa éìka BìaéwL äæ .éìëalr mcd on ozepe oevigd ¦§¦¤¤¦§©§¦¨¥¤¦§¥©
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה לוי יצחק שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו בו כותב ראשי פרקים מהשתתפותו בפעולות יום הבהיר 

והן  בכמות  הן  מורחבות  לפעולות  טובה  התחלה  זה  שתהי'  רצון  ויהי  נפשנו,  ופדות  גאולתנו  כסלו  י"ט 

באיכות ובמילא יתרבה ג"כ הרצון לכתוב שהידיעות אלו משמחים ומענגים את הנפש ומקיימים בכתיבה 

המצוה דואהבת לרעך כמוך, ויהי רצון שלא יסתפק בזה אלא ישפיע על כל אלה שיד השפעתו מגעת שגם 

הם יתנהגו כהנ"ל וכהוראת ימי חנוכה דאזלינן מנייהו שמוסיף והולך מיום ליום בנר ואור הבא משמן 

טהור משתשקע החמה )שמ"ר טו, ו( ועל פתח ביתו מבחוץ.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc migaf(iyily meil)

:zeiniptd ze`hg oipra epipyíéøetékä íBé ìL øéòNå øt'ozhigy ¨§¨¦¤©¦¦
'oetva.'åë

:`xnbd dywnéãkîoic xewn ixd -,áéúk äìBòa ,ïBôöxn`py ¦§¦¨§¨§¦
o`v zlera(`i ` `xwie)z`hgae .'ebe 'dptv gAfOd Kxi lr Fz` hgWe'§¨©Ÿ©¤¤©¦§¥©¨Ÿ¨

z`hga xn`py ,ywida dlern cnlp `ed(gi e `xwie)xW` mFwnA'¦§£¤
ok m` .'ebe 'z`Hgd hgXY dlrd hgXY,àLéøa äìBò éðúéðrecne ¦¨¥¨Ÿ¨¦¨¥©©¨¦§¥¨§¥¨

a oetv oic :`xnbd zvxzn .z`hga oetv oic z` micwd,úàhç©¨
àLøcî éúàc éãééà,ywida ,dyxcn cnlpy oeik -déì àáéáç ©§¥§¨¥¦§¨¨£¦¨¥

.dligz ezepyl
ok m` :`xnbd dywnéðúéðåa oetv oic z` dligzúBàhç §¦§¥©¨

,úBðBöéçäz`hga aezk 'ebe 'hgXY xW` mFwnA' weqtd ixdy ©¦¦§£¤¦¨¥
zvxzn .zeiniptd ze`hga oetv oic z` dligz dpy recne ,cigi

:`xnbdíéðôìå éðôì ïîc ñðëðc éãééàzeiniptd on yiy oeik - ©§¥§¦§¨¨¨¦§©§¦§¦
,miycwd ycewa wxfp oncy.déì àáéáç£¦¨¥

:`xnbd zl`eyåixdàáéúk àëéä äìBòa 'äðBôö'xn`p okid - §¨¨§¨¥¨§¦¨
o`v zlera xn`p `ed ixd ,'dpetv' dzhigy mewny(`i ` `xwie)

'äðBôö çaænä Cøé ìò BúBà èçLå'dzrne ,'ebeïçkLàep`vn - §¨©©¤¤©¦§¥©¨¨©§§¨
zlerïàö ïa`idy dlera la` ,oetv dperhyïì àðî ø÷a ïa. ¤Ÿ¤¨¨§¨¨

:`xnbd daiynàø÷ øîào`v zler zyxta(i ` my)'ïàvä ïî íàå' ¨©§¨§¦¦©Ÿ
,xwa zler zyxt daezk diptle zeide ,'ebeå"éå'm`e' lyéñBîóz` ¨¦

o`v zlera xen`dìòdïéðòdïBLàø,[xwa zler zyxt-]ãîìéå ©¦§©¦§¦§©
ïBzçzî ïBéìòoetv oic z` dpeilrd dyxta aezkd xwa oa cnlie - ¤§¦©§

.dpezgzd dyxta aezkd o`v oan
:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àçéðäsiqend e"ie ici lryïéãîìipy ¨¦¨§©§¨©§¥¦

.dfn df miaezkdïéãîì ïéà øîàc ïàîì àlàoexg`d `l` dfn df ¤¨§©§¨©¥§¥¦
,oey`xd on cnel cala,øîéîì àkéà éàîcenll xyt` i` ixd ©¦¨§¥©

.o`v oan
:siqend e"ie oipra zwelgnd xewn z` d`ian `xnbd,àéðúcxn`p §©§¨

ielz my`a(gi-fi d `xwie)Lôð íàå''`hgz iM.'åâådxn`p ef dyxt §¦¤¤¦¤¡¨
cnlp o`kne ,zelirn my` zyxt xg`áéiçìmbúBìéòî ÷ôñ ìò §©¥©§¥§¦

.ïéøèBt íéîëçå ,àáé÷ò éaø éøác ,éeìz íLà:`xnbd zwiicn ¨¨¨¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦
ïéãéîì øáñ øî ,éâìôéî à÷ àäa åàì éàîxaq `aiwr iax - ©¨§¨¨¦§§¦©¨©§¥¦

aezkd 'ytp m`e' ly e"ie jkitle ,oexg`dn cnel oey`xd aezkdy
diptly zelirn zyxtl da xen`d z` siqen ielz my` zyxta

.dlirn wtqa mb ielz my` `iadl yiy cnlneïéà øáñ øîe©¨©¥
,ïéãéîì,dyw ok m` .dlirn wtqa ielz my` `iadl oi` jkitle §¥¦

.oetv dperh xwa zlery micnl mzhiyl okidn
:`xnbd zvxzn,ïéãéîì àîìò éleëc ,àtt áø øîàzrcl s`e ¨©©¨¨§¥¨§¨§¥¦

.o`v oan xwa oaa oetv oic cnlp minkgïðaøc àîòè eðééäåexhty §©§©£¨§©¨¨
y ,ielz my`n zelirn wtqïàk øîàðielz my`a(fi d `xwie) ¤¡©¨

lMn zg` dzUre'úBöî,'ebe 'dpiUrz `l xW` 'dúàhça øîàðå §¨§¨©©¦¨¦§£¤Ÿ¥¨¤¨§¤¡©§©©
áìç(fk c my)n zg`'úBöîdxifba cnlpe ,'ebe 'dpiUrz `l xW` 'd ¥¤©©¦¦§£¤Ÿ¥¨¤¨
,deyïläl äîlr xar m` wx d`ian alg z`hgaéáéiçL øácï ©§©¨¨¨¤©¨¦

ïàk óà ,úàhç BúââL ìòå úøk BðBãæ ìòwx e`ian ielz my`a ©§¨¥§©¦§¨©¨©¨
xac lr xar m` wtzqnykBúââL ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáéiçL¤©¨¦©§¨¥§©¦§¨

,úàhç,z`hg ezbby lr `le zxk epecf lr oi` dlirn xeqi`e ©¨
.ielz my` ewitq lr `ian epi`y exn` jkitl

:`xnbd zxxan,àáé÷ò éaøåiax :daiyne .ef dey dxifbn cnl dn §©¦£¦¨
,xg` oic dpnn cnl `aiwrïläl äîxaecn alg z`hgaäòeá÷a ©§©¨¦§¨

,dxiry e` dayk mi`iany ,xiyrk iprl reaw oaxwa -ïàk óà©¨
wx e`ian ielz my`aäòeá÷am`y xaca `hg m` wtzqnyk - ¦§¨

.dreaw z`hg `ian did ea `hgy i`cea rcei didúàhç é÷etàì§©¥©¨
åéLã÷å Lc÷î úàîeèce` ycwnl qpkp m` wtzqnd `ivedl - §§©¦§¨§¨¨¨

oaxw `ian `hgy i`cea rceiyky ,d`neha ycew lk`äìBòc§¤
,àeä ãøBéå.ielz my` ewtq lr `ian epi`y §¥

:`xnbd zxxan,ïðaøåd`a dey dxifbdy md mb exn` `l recn §©¨¨
.reaw aeig ea oi`y xac lr ielz my` `ian epi`y epcnll wx

:`xnbd daiyn,äöçîì äåL äøéæb ïéàdpnn micnely myke ¥§¥¨¨¨§¤¡¨

micnel jk ,reaw aeig ea oi`y xac lr ielz my` `ian epi`y
.cala z`hg ezbbye zxk epecfy xac lr e`iadl yiy dpnn

:`xnbd zl`ey,énð àáé÷ò éaøåixd.äöçîì äåL äøéæb ïéà §©¦£¦¨©¦¥§¥¨¨¨§¤¡¨
:`xnbd daiynð éëä ïéàéndey dxifb oi` ezrcl mb ok` - ¦¨¦©¦

,dvgnl,øáñ àáé÷ò éaø ,éâìôéî÷ àäa àëäåielz my`ae zeid §¨¨§¨¨¦§§¦©¦£¦¨¨©
,áéúk 'Lôð íàå'ixdå"éå'm`e' lyéñBîómy` zyxta xen`d z` §¦¤¤§¦¨¦

ielzìòa xen`dïéðòdïBLàøjixvy cnlne [zelirn zyxt-] ©¦§©¦
dey dxifbdy df ici lr xxaede ,dlirn wtqa mb ielz my` `iadl

.zenewn x`yak `ly ,dvgnl dey dxifb `id
:`xnbd zl`eyénð ïðaøå,jk lr epri dn -'Lôð íàå' áéúëäyie §©¨¨©¦¨§¦§¦¤¤

.dlirn wtqa mb ielz my` `iadl jixvy o`kn cenllàäa àîéì¥¨§¨
éãò Lwéä øáñ øîc ,éâìôéî÷óxy`ky xaq `aiwr iaxy - ¨¦§§¦§©¨©¤¥¨¦

ywidn cenild ,dey dxifbn cenild z` xzeq ywiddn cenild
dxifbn cenild z` dgec siqend e"ie ici lr cenild jkitl .sicr

.dvgnl dey dxifb ziyrpe deyéãò äåL äøéæb øáñ øîeó- ©¨©§¥¨¨¨¨¦
on cenild z` lhane sicr dey dxifbn cenildy exaq minkge

.ywidd
:`xnbd daiynéãò Lwéäc àîìò éleëc ,àì,ïðaø Cì éøîàå .ó Ÿ§¥¨§¨§¤¥¨¦§¨§¦¨©¨¨

siqend e"ie ici lr ik ,eze` dgec dey dxifbn cenild oi` o`k ixd
íéì÷L óñëa íLàì ïBéìòî øîâc àeä ïBzçzielz my` zyxt - ©§§¨©¥¤§§¨¨§¤¤§¨¦

enky ,diptl daezkd dlirn zyxtn zcnel dpexg` daezkd
jk ,mirlq ipy ieeya xnelk ,'milwy sqka' li` `ian dlirnay

ick ,jxvp ywidde .ielz my`aøîàz àlLyàìB÷éôñ àäély ¤ŸŸ©Ÿ§¥§¥
,zxk epecfa yiy dfk `hgBàceî øeîçi`cea el reciy inn - ¨¦©¨

,ea lykpyäîlrBàce`ianà÷ðc úa úàhçdrn ieeya z`hg - ©©¨©¨©©§¨
,ohw mekq dey xnelk ,sqkóàlrB÷éôñ`iaiy el icøa íLà ©§¥¨¨©

.à÷ðcieeya e`iany cnll zelirn my`l ielz my` ywed jkitl ©§¨
.mirlq ipy

:`xnbd zl`eydéì àðî àøáñ éàä ,àáé÷ò éaøåcnl okidn - §©¦£¦¨©§¨¨§¨¥
:`xnbd daiyn .mirlq ipy ieeya ielz my` `iadl yiydéì à÷ôð̈§¨¥

îe' aezkd'íLàä úøBz úàf(` f `xwie),dfl df zeny`d lk eywed ¥Ÿ©¨¨¨
y cnll,úBîLàä ìëì úçà äøBzzelirn my`n mleka micnele ¨©©§¨¨£¨

.mirlq ipy ieeya m`iadl yiy
zegpn zkqna(:b)ea aezky oaxw m`d ,oerny iaxe minkg ewlgp

df micnele beqd eze`l mikiiyd lk ea eywedy aygp 'zxez z`f'
:`xnbd zl`ey jkitl .dfn'úøBz' déì úéàc ïàî çpézoaen - ¦©©§¦¥©

.ywid `id 'zxez z`f' oeyldy [oerny iax-] xne`d itl xacd
la`'úøBz' déì úéìc ïàî,[minkg-] ywidk dyxec epi`y in - ©§¥¥©

øîb àëéäî.mirlq ipy ieeya mi`a zeny` x`yy cnl okidn - ¥¥¨¨©
:`xnbd daiyn,'Ekøòa' 'Ekøòa' øîbzelirn my`a xn`py ¨©§¤§§§¤§§

(eh d `xwie)zelifb my`a xn`p oke ,'ebe 'LMxrA o`Sd on minY li`'©¦¨¦¦©Ÿ§¤§§
(dk d my)ielz my`ae(gi d my)my`y enky ,dey dxifbn cnlpe ,

.mirlq ipy ieeya mi`a md jk ,mirlq ipy ieeya `a zelirn
:`xnbd zl`ey,'Ekøòa' áéúëc àëéä çpézla`äçôL íLà ¦©¥¨¦§¦§¤§§£©¦§¨

äôeøç.øîéîì àkéà éàî ,'Ekøòa' déa áéúk àìcdaiyn £¨§Ÿ§¦¥§¤§§©¦¨§¥©
:`xnbd'ìéàa' 'ìéàa' øîbzelirn my`a xn`py dnn z`f cnl - ¨©§¥§¥

(fh d `xwie)dtexg dgty my`a xn`p oke ,'ebe 'mW`d li`A'hi my) §¥¨¨¨
(ak,mirlq ipy ieeya `a zelirn my`y enky ,dey dxifbn cnlpe ,

.dtexg dgty my` jk
:`xnbd zxxan .oetva onc leawe ze`hg zhigyy dpyna epipy

.ïBôö àéòác ïì àðî úàhç:daiyneáéúëc`iany mifr zxirya ©¨§¨¨§¨£¨¨¦§¦
ez`hgl cigid(hk c `xwie).'äìBòä íB÷îa úàhçä úà èçLå'did §¨©¤©©¨¦§¨¨

'z`hgd z`' xn`y dn jgxk lre ,'dze` hgye' xnel leki aezkd
.oetv dperh z`hg dnyy lky a` oipaa cnll `ed

:`xnbd zl`eyïçkLàäèéçLla` ,oetv dperhyäìa÷zlaw - ©§§¨§¦¨©¨¨
z`hga mcdïì àðî:`xnbd daiyn .oetv dperhyáéúëcweqta §¨¨¦§¦

eixg`y(l c my).'[Bòaöàa dîcî] (úàèçä íãî) ïäkä ç÷ìå'§¨©©Ÿ¥¦¨¨§¤§¨
weqtl xaegnk df weqt `exwl yie ,mcd zlaw `id ef dgiwl
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המשך בעמוד סו 



קיט oifge` mipy` cenr gn sc ± oey`x wxtzereay

.áéúë äìåòá:dpetv gafnd jxi lr eze` hgye `xwiea o`v zler iab.àùøãî
:(c `xwie) dlerd hgyz xy` mewna aizkc `ywidn.ïåéìòdlrnl xwa oa zyxt

:o`v oa zyxtn.ïéãîì øîàã ïàîì àçéðä:siqend e"ie ici lr oezgzn oeilríàå
.ùôðzyxt dpnid dlrnle 'ebe `hgz ik ytp m`e `xwiea aizk ielz my` iab

on dpdpy onf xg`l rciy zi`ce dlirn

:i`ce my` dilr oiaiige bbeya ycwddìò
.úåìéòî ÷ôñdpdpe eiptl oilege ycwd

epi` eiykre oileg mdipy xeaqk mdn cg`n

obdl ielz my` `ian dpdp odn dfi`n rcei

`iane lrn i`cey el rceiy cr oixeqid on

:milwy sqka li` `ed mbe i`ce my`.ïéãîì
my` zyxtn ycwd zyxt oezgzn oeilr

ycwdd on dpdpdc `xninl dizgzy ielz

:ewitq lr ielz my` iziin inp.úåöî øîàð
`xwie) zevn lkn zg` dzyre ielz my`a

:z`hga oke (d.úàèç äîzbby lr d`a

my` s` (.g sc) zeixeda opitlick zxk oecf

ezbbye zxk epecfy xac wtq lr ielz

:z`hg.àáé÷ò éáøådey dxifb jdl dl xnb

s` xiyrk iprl reaw oaxw z`hg dn ikd

z`hg wtq lr `l` `a epi` ielz my`

:reaw.é÷åôàìwtq ycwnl `nh qpkp wtq

`ian oi` cxeie dlera i`cee li`ed qpkp `l

:ielz my` ewitq lr.äöçîì ù"æâ ïéàike

dipin xenb `zlin `d iabl dl opixnbc ikid

:zxk wtq lr `l` `a epi`c inpêì éøîàå
.ïðáøxnbc `ed oezgz `z` ikdl ywid

my` iabc mirlq izya my` zepwl oeilrn

my` xnbe milwy sqk jkxra aizk zelirn

ly ewitq `di `l xn`z `ly dipin ielz

:e`ceen xeng zxk.à÷ðãdrn xnelk zezy

hwp `weec e`le xpic ly zezy `edy sqk

dl ozip `ly `nlra milw minc `l`

:davw.úøåú äéì úéàã ïàî çðéú`zrnya

:(:b sc) zegpnc `ziinw.êëøòá êëøòá
jkxra aizk zelifb my`ae ielz my`a

aizkc zelirn my`c jkxrn opixnbe my`l

:milwy sqk jkxra dia.ìéàá ìéàá øîâ
aizk inp jpdn cgae my`d li`a dia aizk

`l inp rxevn my`e xifp my`e my`d li`a

li`cne dpy oa yak aizkc meyn opiaxn

oa yak mirlq izya `a mipy izy oa `edy

sc) zezixka oizrny dlek rlqa `a dpy

:(:ak.úàèçä úàz`hga `dc `ed `xizi

il dnl dze` hgye azknl dil dede i`w

z`hg enyy lkl a` oipa z`hgd z`

cigi zxiry `weec `niz `lc oetv oerhy

:diab aizkc.ïäëä ç÷ìåaizk hgye xza

inp dlerd mewna rnyne cigi z`hga

k"za y"ba xnbc dlaw dgiwl jde gwli

gwie dgiwl oldl xn`pe dgiwl o`k xn`p

:(ck zeny) zepb`a myie mcd ivg dyn

.åîöò ìá÷î`le oetva cenrl jixvy

lv` el jenq oetva eci hiyeie mexca cenri

m` onwl xn` `dc olpn laiwe my ewlgp oetvde mexcdy dxfr rvn`mexca cnr

:leqt oetva laiweåì ç÷ìå.ç÷é:mcd mewnl gwi envr z` edyxce rxtnl ediqxq

.áéúë àðéøçà àø÷`iyp xirya 'ebe eze` hgye `ipzck `aekirl `pz dil yixcc

:aizk.ïåôöá äæ óà:dilr xnbn `xw i`d
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éãééàjixtck seqal dler ipzil ok m` xn`z m`e .dil `aiag [`yxcn iz`c]

dler `iz`c icii` xnel yie dy` zeg` iab (.b sc) zenaic `ziinw `zrnya

:cigia `l` epi`c my` `ipz xcde xeaiva ze`ac ze`hg icda `ipz xeaiva

ïçëùàxwad oa opiyxc (:al sc) oileqtd lk wxt lirlc dniz .olpn xwa oa o`v oa

o`v oa opixn` `le 'd iptl hgeyd oi`e 'd iptl

oal i`xw ixz opikxvn `l zeyxc dnkle oipn

sqen e"ied `yxc jd` `nye o`v oale xwa

ihernl eze` aizk o`v oaac meyn inp i` jinq

xwad oac `idda edin iieaxl `kd jixhvi`

o`v oa xn`w `lc `gip hytde dkinqe 'd iptl

oeilr la` oeilrn oezgz opitlic `hiytc oipn

:sili `lc c"q oezgznäîoiaiigy xac oldl

dey dxifbn sili ikid xn`z m`e .zxk ececf lr

`yiwida dteb alg z`hg `d zevn zevn

dxf dcearl dxezd lk dywed xn`ck `tli

epi` ywida cnl aiyg `l `peeb i`d ikc l"ie

ded `ywid e`l i`c oeik ywida cnlne xfeg

`l` `ywid `z` `le xac lka dil `pinwen

:zxk ea yiy xaca `l` ixii` `lc xninl

éìåëãopixn`de z"`e .`ticr `ywid `nlr

dey dxifb r"kc (:`n sc oihib) gleyd 't

epiid sicr ywid r"kc xn`wc `d l"ie `ticr

dnn dvgnl y"fbd zeyrl epl aehc oiprl

e` yiwnc mzd la` ixnbl ywidd lhapy

epiidc dzctp `l dctdl xhy epiidc dyteg

enk liren xhya ecar ivg xxgyn xnel sqk

`ticr dy`n dl dlc dey dxifb xn`we sqka

lhazp `l mzde liren `l divg dy` dn

l"i cere ixge` ilinl jixv `nyc ywidd

dxifba `l` l"nw `l ziprpk dgtya xhyc

dey dxifbc xn`w jkl dy`n dl dlc dey

xhy iedzc dey dxifb zeyrl aehc `ticr

dy`c hb enk dgtyadivg liredl `ly

hbn `dc dctde el jenqy sqk enk ezeyrln

:j"exa .xwire xexgy xhy `wtp dy`

úàèçå`weec e`l qxhpewa 'it .`wpc za

enr oicde davw ozip `ly milw minc `l`

iab (.fk sc) zezixkc `xza 'ta `zi` `icdac

dxtk ixqegna xeriy dxez dpzp `l dn iptn

davw dl `dz alg z`hg dzrn `l` jixte

(:i sc zezixk) dxtk ixqegn 'ta `d z"`e

rlqa ilr ixd xne`d iab rlqa iedc rnyn

rlqa axwy xac jl oi`y yak `iai gafnl

xn`wc mikqp `la epiid rlq i`de yak `l`

xqziyn [cg] iedinl dilr `pngx qgc

:xgaend on devnl mzdc l"ie zexiyra

çðéú`zbelt .zxez z`f dil zi`c o`nl

ikde (:b sc) zegpna `ziinw `zrnya

sqka my` edl `pn opaxl irainl ivn ded inp

:zxez z`f edl zilc oeik zeny` lka milwy

øîâedl zi` i` opax z"`e .jkxra jkxra

dnl ytp [m`e] k"` jkxra jkxrac dey dxifb

milwy sqka zelifb my` k"` edl zil i`e il

jixhvi` edl zi`c b"r`c z"x xne`e edl `pn

(:ak zezixk) dhigy mc 't xn` `peeb i`d ikc e`cen xeng ewitq `di `ly ytp m`e

x`yl ilin ipd zg` dxezn i`c 'ek ytp m`e jixhvi` zxez z`f aizkc b"r` opaxe

inp jkxrac dey dxifbn opaxl z"`e e`cen ewitq xeng `di `l ielz my` la` zeny`

milwy sqk oiprl `l` yiwdl rnyn `l jkxrac l"ie zelirn wtqa ielz my` slip

:zelirn wtql ytp m`e r"xl jixhvi` inp `nrh i`dne

íùàrxevne xifp my` hrnnc `nrh epiide `ed l"z 'ek rxevne xifp my` s` leki my` my` dey dxifbn milwy sqkl dgty my` sili mipdk zxezae .li` li`a dtexg dgty

:i"yx yxitck dpy oa `edy yak oi`ac meyn zeny` x`yn ith
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äìBòa ,ïBôö éãkî :'eë íéøetékä íBé ìL øéòNå øẗ§¨¦¤©¦¦¦§¦¨§¨
éøa äìBò éðúéð ,áéúk,àLøcî éúàc éãééà ,úàhç .àL §¦¦§¥¨§¥¨©¨©§¥§¨¥¦§¨¨

ïîc ñðëðc éãééà .úBðBöéçä úBàhç éðúéðå .déì àáéáç£¦¨¥§¦§¥©¨©¦©§¥§¦§¨¨¨
.àáéúk àëéä ,äìBòa 'äðBôö'å .déì àáéáç ,íéðôìå éðôì¦§©§¦§¦£¦¨¥§¨¨§¨¥¨§¦¨
ïa .ïàö ïa ,ïçkLà .'äðBôö çaænä Cøé ìò BúBà èçLå'§¨©©¤¤©¦§¥©¨¨©§§¨¤Ÿ¤

éñBî å"éå ,'ïàvä ïî íàå' àø÷ øîà .ïì àðî ,ø÷aìò ó ¨¨§¨¨¨©§¨§¦¦©Ÿ¨¦©
,øîàc ïàîì àçéðä .ïBzçzî ïBéìò ãîìéå ,ïBLàø ïéðò¦§©¦§¦§©¤§¦©§¨¦¨§©§¨©
.øîéîì àkéà éàî ,ïéãîì ïéà ,øîàc ïàîì àlà .ïéãîì§¥¦¤¨§©§¨©¥§¥¦©¦¨§¥©
íLà ,úBìéòî ÷ôñ ìò áéiçì ,'Bâå Lôð íàå' ,àéðúc§©§¨§¦¤¤§©¥©§¥§¦¨¨
àäa ,åàì éàî .ïéøèBt íéîëçå ,àáé÷ò éaø éøác ,éeìz̈¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦©¨§¨
øîà .ïéãéîì ïéà øáñ øîe ,ïéãéîì øáñ øî .éâìôéî à÷̈¦§§¦©¨©§¥¦©¨©¥§¥¦¨©
øîàð ,ïðaøc àîòè eðééäå ,ïéãéîì àîìò éleëc ,àtt áø©¨¨§¥¨§¨§¥¦§©§©£¨§©¨¨¤¡©
øác ,ïläl äî .'úBöî' áìç úàhça øîàðå ,'úBöî' ïàk̈¦§§¤¡©§©©¥¤¦§©§©¨¨¨
,ïàk óà .úàhç BúââL ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáéiçL¤©¨¦©§¨¥§©¦§¨©¨©¨
,àáé÷ò éaøå .úàhç BúââL ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáéiçL¤©¨¦©§¨¥§©¦§¨©¨§©¦£¦¨
úàhç é÷etàì ,äòeá÷a ïàk óà ,äòeá÷a ïläl äî©§©¨¦§¨©¨¦§¨§©¥©¨
ïéà ,ïðaøå .àeä ãøBéå äìBòc ,åéLã÷å Lc÷î úàîeèc§§©¦§¨§¨¨¨§¤§¥§©¨¨¥
äåL äøéæb ïéà ,énð àáé÷ò éaøå .äöçîì äåL äøéæb§¥¨¨¨§¤¡¨§©¦£¦¨©¦¥§¥¨¨¨
àáé÷ò éaø ,éâìôéî÷ àäa àëäå ,énð éëä ïéà .äöçîì§¤¡¨¦¨¦©¦§¨¨§¨¨¦§§¦©¦£¦¨

éñBî å"éå ,áéúk 'Lôð íàå' ,øáñïðaøå .ïBLàø ïéðò ìò ó ¨©§¦¤¤§¦¨¦©¦§©¦§©¨¨
,øáñ øîc .éâìôéî÷ àäa ,àîéì .'Lôð íàå' áéúëä ,énð©¦¨§¦§¦¤¤¥¨§¨¨¦§§¦§©¨©

éãò Lwéäéãò äåL äøéæb ,øáñ øîe .óéleëc ,àì .ó ¤¥¨¦©¨©§¥¨¨¨¨¦Ÿ§¥
éãò Lwéäc àîìòøîâc àeä ïBzçz ,ïðaø Cì éøîàå ,ó ¨§¨§¤¥¨¦§¨§¦¨©¨¨©§§¨©

àäé àì ,øîàz àlL .íéì÷L óñëa íLàì ,ïBéìòî¥¤§§¨¨§¤¤§¨¦¤ŸŸ©Ÿ§¥
óà .à÷ðc úa úàhç ,Bàce äî .Bàceî øeîç B÷éôñ§¥¨¦©¨©©¨©¨©©§¨©
àðî àøáñ éàä ,àáé÷ò éaøå .à÷ðc øa íLà ,B÷éôñ§¥¨¨©©§¨§©¦£¦¨©§¨¨§¨
ìëì úçà äøBz ,'íLàä úøBz úàf'î déì à÷ôð .déì¥¨§¨¥¦Ÿ©¨¨¨¨©©§¨
déì úéìc ïàî .'úøBz' déì úéàc ïàî ,çpéz .úBîLàä̈£¨¦©©§¦¥©©§¥¥

'Ekøòa' øîb .øîb àëéäî ,'úøBz'àëéä ,çpéz .'Ekøòa' ©¥¥¨¨©¨©§¤§§§¤§§¦©¥¨
déa áéúk àìc ,äôeøç äçôL íLà .'Ekøòa' áéúëc¦§¦§¤§§£©¦§¨£¨§Ÿ§¦¥
,úàhç :'ìéàa' 'ìéàa' ,øîb .øîéîì àkéà éàî ,'Ekøòa'§¤§§©¦¨§¥©¨©§¥§¥©¨
íB÷îa úàhçä úà èçLå' áéúëc .ïBôö àéòác ïì àðî§¨¨§¨£¨¨¦§¦§¨©¤©©¨¦§
ç÷ìå' áéúëc .ïì àðî äìa÷ ,äèéçL ïçkLà .'äìBòä̈¨©§§¨§¦¨©¨¨§¨¨¦§¦§¨©
,Bîöò ìa÷î .'[Bòaöàa dîcî] (úàèçä íãî) ïäkä©Ÿ¥¦¨¨§¤§¨§©¥©§
ákòì ,äåöîì ïçkLà .çw Bì 'ç÷ìå' ,àø÷ øîà .ïì àðî§¨¨¨©§¨§¨©©©§§¨§¦§¨§©¥
øLà íB÷îa BúBà èçLå' ,áéúk àðéøçà àø÷ .ïépî¦©¦§¨©£¦¨§¦§¨©¦§£¤
øLà íB÷îa BúBà èçLå'] ,àéðúå .'äìBòä úà èçLé¦§©¤¨¨§©§¨§¨©¦§£¤
.ïBôva äæ óà ,ïBôva ,äèçLð äìBò ïëéä ,['åâå 'èçLé¦§©¥¨¨¦§£¨©¨©¤©¨
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זבחים. פרק חמישי - איזהו מקומן דף מח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc migaf(iyily meil)

:zeiniptd ze`hg oipra epipyíéøetékä íBé ìL øéòNå øt'ozhigy ¨§¨¦¤©¦¦
'oetva.'åë

:`xnbd dywnéãkîoic xewn ixd -,áéúk äìBòa ,ïBôöxn`py ¦§¦¨§¨§¦
o`v zlera(`i ` `xwie)z`hgae .'ebe 'dptv gAfOd Kxi lr Fz` hgWe'§¨©Ÿ©¤¤©¦§¥©¨Ÿ¨

z`hga xn`py ,ywida dlern cnlp `ed(gi e `xwie)xW` mFwnA'¦§£¤
ok m` .'ebe 'z`Hgd hgXY dlrd hgXY,àLéøa äìBò éðúéðrecne ¦¨¥¨Ÿ¨¦¨¥©©¨¦§¥¨§¥¨

a oetv oic :`xnbd zvxzn .z`hga oetv oic z` micwd,úàhç©¨
àLøcî éúàc éãééà,ywida ,dyxcn cnlpy oeik -déì àáéáç ©§¥§¨¥¦§¨¨£¦¨¥

.dligz ezepyl
ok m` :`xnbd dywnéðúéðåa oetv oic z` dligzúBàhç §¦§¥©¨

,úBðBöéçäz`hga aezk 'ebe 'hgXY xW` mFwnA' weqtd ixdy ©¦¦§£¤¦¨¥
zvxzn .zeiniptd ze`hga oetv oic z` dligz dpy recne ,cigi

:`xnbdíéðôìå éðôì ïîc ñðëðc éãééàzeiniptd on yiy oeik - ©§¥§¦§¨¨¨¦§©§¦§¦
,miycwd ycewa wxfp oncy.déì àáéáç£¦¨¥

:`xnbd zl`eyåixdàáéúk àëéä äìBòa 'äðBôö'xn`p okid - §¨¨§¨¥¨§¦¨
o`v zlera xn`p `ed ixd ,'dpetv' dzhigy mewny(`i ` `xwie)

'äðBôö çaænä Cøé ìò BúBà èçLå'dzrne ,'ebeïçkLàep`vn - §¨©©¤¤©¦§¥©¨¨©§§¨
zlerïàö ïa`idy dlera la` ,oetv dperhyïì àðî ø÷a ïa. ¤Ÿ¤¨¨§¨¨

:`xnbd daiynàø÷ øîào`v zler zyxta(i ` my)'ïàvä ïî íàå' ¨©§¨§¦¦©Ÿ
,xwa zler zyxt daezk diptle zeide ,'ebeå"éå'm`e' lyéñBîóz` ¨¦

o`v zlera xen`dìòdïéðòdïBLàø,[xwa zler zyxt-]ãîìéå ©¦§©¦§¦§©
ïBzçzî ïBéìòoetv oic z` dpeilrd dyxta aezkd xwa oa cnlie - ¤§¦©§

.dpezgzd dyxta aezkd o`v oan
:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àçéðäsiqend e"ie ici lryïéãîìipy ¨¦¨§©§¨©§¥¦

.dfn df miaezkdïéãîì ïéà øîàc ïàîì àlàoexg`d `l` dfn df ¤¨§©§¨©¥§¥¦
,oey`xd on cnel cala,øîéîì àkéà éàîcenll xyt` i` ixd ©¦¨§¥©

.o`v oan
:siqend e"ie oipra zwelgnd xewn z` d`ian `xnbd,àéðúcxn`p §©§¨

ielz my`a(gi-fi d `xwie)Lôð íàå''`hgz iM.'åâådxn`p ef dyxt §¦¤¤¦¤¡¨
cnlp o`kne ,zelirn my` zyxt xg`áéiçìmbúBìéòî ÷ôñ ìò §©¥©§¥§¦

.ïéøèBt íéîëçå ,àáé÷ò éaø éøác ,éeìz íLà:`xnbd zwiicn ¨¨¨¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦
ïéãéîì øáñ øî ,éâìôéî à÷ àäa åàì éàîxaq `aiwr iax - ©¨§¨¨¦§§¦©¨©§¥¦

aezkd 'ytp m`e' ly e"ie jkitle ,oexg`dn cnel oey`xd aezkdy
diptly zelirn zyxtl da xen`d z` siqen ielz my` zyxta

.dlirn wtqa mb ielz my` `iadl yiy cnlneïéà øáñ øîe©¨©¥
,ïéãéîì,dyw ok m` .dlirn wtqa ielz my` `iadl oi` jkitle §¥¦

.oetv dperh xwa zlery micnl mzhiyl okidn
:`xnbd zvxzn,ïéãéîì àîìò éleëc ,àtt áø øîàzrcl s`e ¨©©¨¨§¥¨§¨§¥¦

.o`v oan xwa oaa oetv oic cnlp minkgïðaøc àîòè eðééäåexhty §©§©£¨§©¨¨
y ,ielz my`n zelirn wtqïàk øîàðielz my`a(fi d `xwie) ¤¡©¨

lMn zg` dzUre'úBöî,'ebe 'dpiUrz `l xW` 'dúàhça øîàðå §¨§¨©©¦¨¦§£¤Ÿ¥¨¤¨§¤¡©§©©
áìç(fk c my)n zg`'úBöîdxifba cnlpe ,'ebe 'dpiUrz `l xW` 'd ¥¤©©¦¦§£¤Ÿ¥¨¤¨
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,úàhç,z`hg ezbby lr `le zxk epecf lr oi` dlirn xeqi`e ©¨
.ielz my` ewitq lr `ian epi`y exn` jkitl

:`xnbd zxxan,àáé÷ò éaøåiax :daiyne .ef dey dxifbn cnl dn §©¦£¦¨
,xg` oic dpnn cnl `aiwrïläl äîxaecn alg z`hgaäòeá÷a ©§©¨¦§¨

,dxiry e` dayk mi`iany ,xiyrk iprl reaw oaxwa -ïàk óà©¨
wx e`ian ielz my`aäòeá÷am`y xaca `hg m` wtzqnyk - ¦§¨

.dreaw z`hg `ian did ea `hgy i`cea rcei didúàhç é÷etàì§©¥©¨
åéLã÷å Lc÷î úàîeèce` ycwnl qpkp m` wtzqnd `ivedl - §§©¦§¨§¨¨¨

oaxw `ian `hgy i`cea rceiyky ,d`neha ycew lk`äìBòc§¤
,àeä ãøBéå.ielz my` ewtq lr `ian epi`y §¥

:`xnbd zxxan,ïðaøåd`a dey dxifbdy md mb exn` `l recn §©¨¨
.reaw aeig ea oi`y xac lr ielz my` `ian epi`y epcnll wx

:`xnbd daiyn,äöçîì äåL äøéæb ïéàdpnn micnely myke ¥§¥¨¨¨§¤¡¨

micnel jk ,reaw aeig ea oi`y xac lr ielz my` `ian epi`y
.cala z`hg ezbbye zxk epecfy xac lr e`iadl yiy dpnn

:`xnbd zl`ey,énð àáé÷ò éaøåixd.äöçîì äåL äøéæb ïéà §©¦£¦¨©¦¥§¥¨¨¨§¤¡¨
:`xnbd daiynð éëä ïéàéndey dxifb oi` ezrcl mb ok` - ¦¨¦©¦

,dvgnl,øáñ àáé÷ò éaø ,éâìôéî÷ àäa àëäåielz my`ae zeid §¨¨§¨¨¦§§¦©¦£¦¨¨©
,áéúk 'Lôð íàå'ixdå"éå'm`e' lyéñBîómy` zyxta xen`d z` §¦¤¤§¦¨¦

ielzìòa xen`dïéðòdïBLàøjixvy cnlne [zelirn zyxt-] ©¦§©¦
dey dxifbdy df ici lr xxaede ,dlirn wtqa mb ielz my` `iadl

.zenewn x`yak `ly ,dvgnl dey dxifb `id
:`xnbd zl`eyénð ïðaøå,jk lr epri dn -'Lôð íàå' áéúëäyie §©¨¨©¦¨§¦§¦¤¤

.dlirn wtqa mb ielz my` `iadl jixvy o`kn cenllàäa àîéì¥¨§¨
éãò Lwéä øáñ øîc ,éâìôéî÷óxy`ky xaq `aiwr iaxy - ¨¦§§¦§©¨©¤¥¨¦

ywidn cenild ,dey dxifbn cenild z` xzeq ywiddn cenild
dxifbn cenild z` dgec siqend e"ie ici lr cenild jkitl .sicr

.dvgnl dey dxifb ziyrpe deyéãò äåL äøéæb øáñ øîeó- ©¨©§¥¨¨¨¨¦
on cenild z` lhane sicr dey dxifbn cenildy exaq minkge

.ywidd
:`xnbd daiynéãò Lwéäc àîìò éleëc ,àì,ïðaø Cì éøîàå .ó Ÿ§¥¨§¨§¤¥¨¦§¨§¦¨©¨¨

siqend e"ie ici lr ik ,eze` dgec dey dxifbn cenild oi` o`k ixd
íéì÷L óñëa íLàì ïBéìòî øîâc àeä ïBzçzielz my` zyxt - ©§§¨©¥¤§§¨¨§¤¤§¨¦

enky ,diptl daezkd dlirn zyxtn zcnel dpexg` daezkd
jk ,mirlq ipy ieeya xnelk ,'milwy sqka' li` `ian dlirnay

ick ,jxvp ywidde .ielz my`aøîàz àlLyàìB÷éôñ àäély ¤ŸŸ©Ÿ§¥§¥
,zxk epecfa yiy dfk `hgBàceî øeîçi`cea el reciy inn - ¨¦©¨

,ea lykpyäîlrBàce`ianà÷ðc úa úàhçdrn ieeya z`hg - ©©¨©¨©©§¨
,ohw mekq dey xnelk ,sqkóàlrB÷éôñ`iaiy el icøa íLà ©§¥¨¨©

.à÷ðcieeya e`iany cnll zelirn my`l ielz my` ywed jkitl ©§¨
.mirlq ipy

:`xnbd zl`eydéì àðî àøáñ éàä ,àáé÷ò éaøåcnl okidn - §©¦£¦¨©§¨¨§¨¥
:`xnbd daiyn .mirlq ipy ieeya ielz my` `iadl yiydéì à÷ôð̈§¨¥

îe' aezkd'íLàä úøBz úàf(` f `xwie),dfl df zeny`d lk eywed ¥Ÿ©¨¨¨
y cnll,úBîLàä ìëì úçà äøBzzelirn my`n mleka micnele ¨©©§¨¨£¨

.mirlq ipy ieeya m`iadl yiy
zegpn zkqna(:b)ea aezky oaxw m`d ,oerny iaxe minkg ewlgp

df micnele beqd eze`l mikiiyd lk ea eywedy aygp 'zxez z`f'
:`xnbd zl`ey jkitl .dfn'úøBz' déì úéàc ïàî çpézoaen - ¦©©§¦¥©

.ywid `id 'zxez z`f' oeyldy [oerny iax-] xne`d itl xacd
la`'úøBz' déì úéìc ïàî,[minkg-] ywidk dyxec epi`y in - ©§¥¥©

øîb àëéäî.mirlq ipy ieeya mi`a zeny` x`yy cnl okidn - ¥¥¨¨©
:`xnbd daiyn,'Ekøòa' 'Ekøòa' øîbzelirn my`a xn`py ¨©§¤§§§¤§§

(eh d `xwie)zelifb my`a xn`p oke ,'ebe 'LMxrA o`Sd on minY li`'©¦¨¦¦©Ÿ§¤§§
(dk d my)ielz my`ae(gi d my)my`y enky ,dey dxifbn cnlpe ,

.mirlq ipy ieeya mi`a md jk ,mirlq ipy ieeya `a zelirn
:`xnbd zl`ey,'Ekøòa' áéúëc àëéä çpézla`äçôL íLà ¦©¥¨¦§¦§¤§§£©¦§¨

äôeøç.øîéîì àkéà éàî ,'Ekøòa' déa áéúk àìcdaiyn £¨§Ÿ§¦¥§¤§§©¦¨§¥©
:`xnbd'ìéàa' 'ìéàa' øîbzelirn my`a xn`py dnn z`f cnl - ¨©§¥§¥

(fh d `xwie)dtexg dgty my`a xn`p oke ,'ebe 'mW`d li`A'hi my) §¥¨¨¨
(ak,mirlq ipy ieeya `a zelirn my`y enky ,dey dxifbn cnlpe ,

.dtexg dgty my` jk
:`xnbd zxxan .oetva onc leawe ze`hg zhigyy dpyna epipy

.ïBôö àéòác ïì àðî úàhç:daiyneáéúëc`iany mifr zxirya ©¨§¨¨§¨£¨¨¦§¦
ez`hgl cigid(hk c `xwie).'äìBòä íB÷îa úàhçä úà èçLå'did §¨©¤©©¨¦§¨¨

'z`hgd z`' xn`y dn jgxk lre ,'dze` hgye' xnel leki aezkd
.oetv dperh z`hg dnyy lky a` oipaa cnll `ed

:`xnbd zl`eyïçkLàäèéçLla` ,oetv dperhyäìa÷zlaw - ©§§¨§¦¨©¨¨
z`hga mcdïì àðî:`xnbd daiyn .oetv dperhyáéúëcweqta §¨¨¦§¦

eixg`y(l c my).'[Bòaöàa dîcî] (úàèçä íãî) ïäkä ç÷ìå'§¨©©Ÿ¥¦¨¨§¤§¨
weqtl xaegnk df weqt `exwl yie ,mcd zlaw `id ef dgiwl
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`oifgeקכ mipya cenr gn sc ± oey`x wxtzereay

.ïàëî éëåz`hgd zxez llka ze`hgd lk `lde envr ipta dfl cnll jixv

:'ebe dlerd hgyz xy` mewna.òåá÷ì:jka ereaiw akrl eilr zepyl.åðéà åà`a

oetva xg` xiry oi`e oetva df cnlle `herin iedc eze` ea aezkl `l` akrl

hgyz miiwn ip` dne zecrend itqen lye dxf dcear ixirye k"dei ixiry oebk

eze`c mixiryn ueg zenda x`ya z`hgd

:edpihernl aizk.øîåì ãåîìúzxirya

dil dedc z`hgd z` hgye (c `xwie) cigi

lkl `ed a` oipa dze` hgye azknl

dipin ol `wtp `l `din `aekire ze`hg

`iadle jixhvi` devnl xninl `ki`c

eze`n edpihernl `lc ze`hg ixiry

:il dnl eze` `l`e jixt onwle `iyp xiryc

.äåöîì éîð úåàèç øàùhgyzn ogky`

:z`hgd.äøéòùá áéúëå äáùëá áéúëã
ibqe dlerd hgyi xy` mewna aizk mleka

ike devnl dayk dipin slize dxirya dil

zeiniptl oiprl edpz dayka diazk xcd

:`aekirl milbxd ixiryle.ïåùçð øéòù ïéàå
:`hg lr e`a `ly mi`iypd zkepg ixiry

.àéðúãëìinp iieaxl c"qe dkinql iaxzi`c

:ihernl eze` aizk ikdl oetva dhigylìò
.øéòùä ùàøede aizk `iyp xiryadil d

:ey`x lr azknläøæ äãåáò éøéòù úåáøì
.äëéîñìdkinql dcedi 'x edpihrnc meyn

xiryc i`dn (.av sc) zegpn 'qna

eici izy z` oxd` jnqe aizkc glzynd

oerh igd (fh `xwie) igd xiryd y`x lr

dkinq oiperh dxf dcear ixiry oi`e dkinq

oi`e oxd`a dkinq oerh igd yxc y"xe

`l` oxd`a dkinq oerh dxf dcear xiry

:`kdn dil iaxne dcrd ipwfaéáøì àçéðä
.äãåäéihernl jixhvi` dkinql dil iaxnc

:oetv.éáøúéà àì éáøúéà àìã éàîì`dc

:iziz `kidn oetve aizk dkinq iab `ieax

ike (:dp sc) zegpna `ibeq jdl opiqxb ikd

iziz `pin` ded `xw dihrn `l i` `niz

`xw wezyl dteb dkinq k"` a` oipaa

:a` oipan izize dipin.áà ïéðááz` hgyen

:z`hgd.áà ïéðáî éúéú éîð äôåâ äëéîñ
azknl ivne z`hgd y`x lr jnqe aizkc

enyy lkl `ed a` oipa `l` ey`x lr

:dkinq oerhiy z`hgàìà.'åë`pwqn

jixhvi` `nrh i`n dkinq `id `iyewc

opixnb ded `l `iieax `l i`c meyn iieaxl

inp ikd zexec iycwn a` oipaa dry iycw

dnk lk ihernl eze` il dnl oetv zhigyn

:a` oipaa ixnb `l `xw `nil `lcàìå
.ïåôöá èçåùm`y oetva cenriy jixv oi`

oetva eci hiyeie oetv lv` mexca cner dvx

:hegyie.'åë ìá÷îäù åðéöîù éôìgwln

:lirlck gwleïá ïéàå ïåôöá åúåà àìà â"ä
ïåòè óåò ïá àäé ìåëé àéðúã ïåôöá óåò
ïàö ïáì äî åúåà ì"ú 'åë àåä ïéãå ïåôö

.óåò ïá ïéàå :'åë:dpei ipae oixez zwilnùàì
.ïäë åì òá÷:dxyk xfa dhigyc.óåò ïá
.ïäë åì òá÷l` odkd eaixwde [aizkc]

:(` `xwie) 'ebe ey`x z` wlne gafndïëù
.éìë åì òá÷:oxetva wlnpy ser oaa xn`z lawl wxfn oke i`ed dler mzde (:fv sc onwl) zlk`nd z` gwien dhigyl oikq.ïåôöá çñô àìåxnege lwa diizz `lc

xne` awri oa xfril` iax `ipzc oetva gqt `le opiqxb ikd `l` qxb `l `wtp awri oa xfril` iaxcn :oetvl inp mewn el rawi miaxrd oia ezhigyl onf rawe li`ed

:opiqxb eze` xnel cenlz oetv el rawiy oic epi` :mipey`xd mixtqa diz`vn oke 'ek.úàèçî:oetv dperhe lilk dpi`y z`hgn dil opiziin ded dihrnc e`l i`åäìåëî
éîð.íéùã÷ éùã÷ ïëù:miycw iycw oky `kxit `dl dikxtinl `ki` cvd dna edlekn inp iiez`l ira i`e xnelk.ïåôöá èçåù éèåòîì åàìe`l xiry iabc eze`

la` oetva hgey oi`e oetva eze` opiyxc ikdc oetva lawnc oetva hgeyc `herinc `iwecn `ieaxl `l` `wtp `ig` iaxc eze`n i`cec ixn`w oetva hgey ihernl

:oetva lawn.ïçëùà éîð äìá÷:oetva lawn la` oxn`ck.äéì àéù÷ àä:dicic xnege lw wiic mrh i`dn xnelk.ø÷éòä ïî øåîç ìôèoebk cnlnd on xeng cnl

:aizk dlera oetv xwirc dler gkn d`ay z`hg
éøäå
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ä"äâäira `l 'd iptl elit` `d `xw l"l dniz .oetva hgey `le oetva eze`

iptl hgey `le 'd iptl xwad oa (:al sc) oileqtd lk yixa lirl opiyxcck

:xg` oipra aezk i`d mzd yixcc ipnizd y"xk xaeq `kdc xnel yie 'd

äîo`v oa dne (:el sc) oiyecwc w"ta ikd jixt `lc dnize .ilk el raw oky o`v oal

odk el raw ezhigyl odk el raw `ly

oic epi` ezwilna odk el rawy ser oa ez`fdl

lkc mzdc xnel yie ez`fda odk el rawiy

oicdc oeik p"le ilkn jxtinl jiiy `l odka epic

dhigyc ilkn jxtinl jiiy `l d`fdn ied

o`v oa dne mewnn xnege lw `kd ciarile z"`e

oetv mewn el raw ezhigya gafn el raw `ly

onwl) opiyxcck ezwilna gafn el rawy ser oa

dwiln s` gafn ly ey`xa dxhwd dn (.dq sc

oac `"cqc xnel oi` dfe oetv el rawiy oic epi`

z`fc oetv irail `pngx diixw z`hgc oeik ser

`l` ied `l zxez z`fc `nyc z`hgd zxez

:zehgyplàìàlawn la` oetva hgey oi`

`wtp `ig` iaxcn inp `d dniz .oetva

oetva lawnc llkn hgey ihernl jixhvi`cn

ihernl `xw il dnl oetva lawnc `l i`c

lawny epivny itl `ig` iax xn`wck hgey

yixc `ig` iax `nye ok df s` leki oetva

:dil opiyxc `l op` la` gwi el gwleäìá÷
la` xn`ck 'hpewa 'it .ogky` devnl inp

dler iab aizkc eze`nc dywe oetva lawn

iab aizkc eze`ne oetva hgey `le opiyxc

lawn k"`e oetva lawn la` opiyxc z`hg

ixz ikixv my` iabe ol `pn dlera devnl

`aekir cere lawne dlawl devnl i`xw

`l` dpyy epivn `lc ol `pn z`hga lawna

lawnd lr `l la` dlawd lre dhigyd lr

d"d dlawk lawn devnl ogky`c oeikn l"ie

(.c lirl) w"ta opixn` `peeb i`d ike akrl

minlya dgiaf dxn`pe z`hga dgiaf dxn`p

:'ek zwlg `l mzd dn

ixde
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áéúëe ,äaNëa áéúëc .ïì àðî ,ákòì .äåöîì ïçkLà©§§¨§¦§¨§©¥§¨¨¦§¦§¦§¨§¦
,àéðúãëì déì éòaéî .éì änì 'BúBà' ,àlà .äøéòNa¦§¦¨¤¨¨¨¦¦¨¥¥§¦§©§¨
Cîñå' ,àéðúå .ïBôva ïBLçð øéòN ïéàå ,ïBôva 'BúBà'©¨§¥§¦©§©¨§©§¨§¨©
,äëéîñì ïBLçð øéòN úBaøì ,'øéòOä Làø ìò Bãé̈©Ÿ©¨¦§©§¦©§¦§¦¨
éøéòN úBaøì ,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¦§¥§©§¦¥
ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ .äëéîñì íéáëBk úãBáò£©¨¦¦§¦¨¨§¨©§¨¨¦¨¦
.ïì òîLî à÷ ,ïBôöì énð eaøúéà ,äëéîñì eaøúéàå§¦§©¦§¦¨¦§©©¦§¨¨©§©¨

é÷úîïBòîL éaøì ,äãeäé éaøì àçéðä ,àðéáø dì ó ©§¦¨©¦¨¨¦¨§©¦§¨§©¦¦§
éáè áøc déøa àøèeæ øî déì øîà .øîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©¨©¥©§¨§¥§©¨¦
.éaøúéà ,éaøúéàc éàîì .àçéð éî äãeäé éaøìe ,àðéáøì§©¦¨§©¦§¨¦¦¨§©§¦§©¦¦§©¦
,àîéz éëå .éaøúéà àì ,éaøúéà àìc [éàîì] (éàîå)§©§Ÿ¦§©¦Ÿ¦§©¦§¦¥¨
íà .áà ïéðáa éúéz ,àðéîà äåä ,àø÷ déèòî àì éà¦Ÿ©£¥§¨£¨¨¦¨¥¥§¦§©¨¦
,úBøBcî [äòL] ,àlà .áà ïéðaî éúéz ,dôeb äëéîñ ,ïk¥§¦¨¨¥¥¦¦§©¨¤¨¨¨¦

òL] ,énð àëä .ïðéøîb àì,àlàå .ïðéøîb àì ,úBøBcî [ä Ÿ¨§¦©¨¨©¦¨¨¦Ÿ¨§¦©§¤¨
àiçà éaøcî ,èçBL ,ïBôva èçBL ïéàå ,ïBôva 'BúBà'©¨§¥¥©¨¥¦§©¦£¦¨
Cøé ìò BúBà èçLå' ,øîBà àiçà éaø ,àéðúc .à÷ôð̈§¨§©§¨©¦£¦¨¥§¨©©¤¤
ãîBò eðéönL éôì ,øîBì ãeîìz äî ,'äðBôö çaænä©¦§¥©¨¨©©§©§¦¤¨¦¥
,ïBôva ìaé÷å íBøca ãîò íàå ,ïBôva ìa÷îe ïBôva©¨§©¥©¨§¦¨©©¨§¦¥©¨
'BúBà' àlà .ïBôva èçBMä ïéàå ,ïBôva BúBà ,'BúBà' øîBì ãeîìz ,ïk äæ óà ìBëé .ìeñẗ¨©¤¥©§©©¨§¥©¥©¨¤¨
àlL ïàö ïa äîe ,àeä ïéãå .ïBôö ïeòè óBò ïa àäé ìBëé ,àéðúc .ïBôva óBò ïa ïéàå ,ïBôva©¨§¥¤©¨§©§¨¨§¥¤¨¨§¦©¤Ÿ¤Ÿ
,øîBì ãeîìz .ïBôö Bì òa÷iL ïéc Bðéà ,ïäk Bì òáwL óBò ïa .ïBôö Bì òá÷ ,ïäk Bì òá÷̈©Ÿ¥¨©¨¤¤¨©Ÿ¥¥¦¤¦§©¨©§©
éaø ,àéðúc ,ïBôva çñt ïéàå ,ïBôöa 'BúBà' ,àlà .éìk Bì òá÷ ïkL ,ïàö ïál äî .'BúBà'©§¤Ÿ¤¥¨©§¦¤¨©¨§¥¤©©¨§©§¨©¦
Bì òá÷ àì ïkL ,äìBò äîe ,àeä ïéãå .ïBôö ïeòè çñt àäé ìBëé ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨§¥¤©¨¨§¦¨¨¤¥Ÿ¨©

ì ïîæì ïîæ Bì òáwL çñt .ïBôö Bì òá÷ ,BúèéçLãeîìz .ïBôö Bì òa÷iL ïéc Bðéà ,BúèéçL §©¦§¦¨¨©¨¤©¤¨©§©¦§¦¨¥¦¤¦§©¨©§
.úBúéøk éáéiç ìò úøtëî ïkL ,úàhçl äî .úàhçî .ìéìk ïkL ,äìBòl äî .'BúBà' ,øîBì©©¨¨¤¥¨¦¥©¨©©©¨¤¥§©¤¤©©¨¥§¥
ïøîàãk íìBòì .íéLã÷ éLã÷ ïkL ,énð ïlekî .íéLã÷ éLã÷ ïkL ,íLàl äî .íLàî¥¨¨©¨¨¨¤¥¨§¥¨¨¦¦¨©¦¤¥¨§¥¨¨¦§¨¦§£¨¨
éèeòîì åàì ,ïì à÷ôð àiçà éaøcî ,Cì àéL÷ãe .ïBôva èçBL ïéàå ,ïBôva 'BúBà' ,àøwéòî¥¦¨¨©¨§¥¥©¨§©§¨¨¦§©¦£¦¨¨§¨¨¨§©¥
.à÷ôð ['çw Bì' 'ç÷lå'î] ,ìa÷î .ïBôva ìa÷î ìáà ,ïBôva èçBL ïéà ,àlà .ïBôva èçBL¥©¨¤¨¥¥©¨£¨§©¥©¨§©¥¦§¨©©¨§¨
ïçkLà .äåöîì ,énð äìa÷ .äåöîì ,äìBòa äèéçL ïçkLà .déì òîLî àì ,['çw Bì' 'ç÷lå']§¨©©Ÿ©§©¥©§§¨§¦¨§¨§¦§¨©¨¨©¦§¦§¨©§§¨
.øîBçå ì÷ ,àìéL øa äaø àîézéàå ,äáäà øa àãà áø øîà .ïìðî ,ákòì .äìa÷å äèéçL§¦¨§©¨¨§©¥§¨¨¨©©£¨©©£¨§¦¥¨©¨©¦¨©¨¤
äî .úákònL ïéc Bðéà ,dçkî úàhç äàaL äìBò .úákòî ,äìBò çkî äàaä úàhç äîe©©¨©¨¨¦Ÿ©¨§©¤¤¨¤¨¨©¨¦Ÿ¨¥¦¤§©¤¤©
.äáäà øa àãà áøì déì àéL÷ àä ,àðéáø øîà .úBúéøk éáéiç ìò úøtëî ïkL ,úàhçl©©¨¤¥§©¤¤©©¨¥§¥¨©©¦¨¨©§¨¥§©£¨©©£¨

øîà .øwéòä ïî øeîç ìôè ,eðéöî íeìk.àìå ,àðéáøì éøî áøc déøa àøèeæ øî déì §¨¦¨¥¨¦¨¦¨¨©¥©§¨§¥§©¨¦§©¦¨¨Ÿ
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זבחים. פרק חמישי - איזהו מקומן דף מח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc migaf(iyily meil)

:`ziixad zl`eyeïàkî éëå`iyp xirya df weqtn -ãîì äzà §¦¦¨©¨¨¥
,oetva ezhigyyøîàð øák àìäåz`hg ly illkd oica(gi e `xwie) ©£Ÿ§¨¤¡©

,'úàhçä èçMz äìBòä èçMz øLà íB÷îa'`edd weqtdne ¦§£¤¦¨¥¨¨¦¨¥©©¨
.ze`hgd llka `ed s` ixdy ,oetv oerh `iyp xiry mby cnlpàä̈

àöi äîìze`hgd llkn `iyp xiry `vi jxev dfi`l ok m` - §©¨¨
zpn lr i`ce ,envr ipta oetv oic ea dpypeíB÷î Bì òBa÷ìxnel - ¦§©¨

,akrl `ed oetva ezhigy mewn rawpy dnydèçL àì íàL¤¦Ÿ§¨¨
,ïBôva.ìeñt:`ziixad dywneøîBà äzàyàöé Cëì`iyp xiry ©¨¨©¨¥§¨¨¨

,ea akrn oetvy cnll envr ipta weqta azkidl llkd onBà
[ile`-]Bðéà,jixackàlà`ed `iyp xirya df weqt azkpy mrhd ¥¤¨

epnn yexcl ickLxkf xiryäfcalaïéàå ïBôö ïeòèxiryøçà ¤¤¨¨§¥©¥
,ïBôö ïeòèdcear ixirye zecrende mixetikd mei ixiryy epiide ¨¨

hgye' weqtd oeyl zernynk ,dligzkl s` oetv miperh mpi` dxf
.ze`hgd ixiry x`y z` `le oetva hegyl yi eze` `weecy ,'eze`

:`ziixad daiynøîBì ãeîìzcigi zxirya(hk c my)úà èçLå' ©§©§¨©¤
,'äìBòä íB÷îa úàhçäweqtáà äða äæ[a` oipaa cnln-]ìëì ©©¨¦§¨¨¤¨¨¨§¨

d ibeqúBàhç,mixiry llekïBôö úBðeòè eäiL.dligzkl devnl ©¨¤§§¨
z`hgd z` xikfd xaky itl ,'dze` hgye' xnel leki aezkd didy
xefgl ick `ed 'z`hgd z`' xn`y dn jgxk lre ,weqtd zligza
`ziixaa x`ean dpd .mixiryd on ze`ad ze`hgd z` s` zeaxle
`ed z`hga oetv oicy cnll `a `iyp xirya xn`py weqtdy ef

.akrl mb
:`xnbd zxxanïçkLày ep`vn -àéNð øéòNoetv oerhïéa ©§§¨§¦¨¦¥

äåöîìe,ákòì ïéaeïçkLà énð úBàhç øàLoetv zeperhy §¦§¨¥§©¥§¨©¨©¦©§§¨
,äåöîìz`hg ly illkd oica wqerd weqta(gi e my)xW` mFwnA' §¦§¨¦§£¤

oetv zeperh ze`hg x`yy la` .'z`Hgd hgXY dlrd hgXY¦¨¥¨Ÿ¨¦¨¥©©¨
,ákòì.ïì àðî:`xnbd daiynáéúëcoetv oice äaNëaáéúëmb §©¥§¨¨¦§¦§¦§¨§¦

,äøéòNacigi zayka xn`py(bl c my)mFwnA z`Hgl Dz` hgWe' ¦§¦¨§¨©Ÿ¨§©¨¦§
cigi zxirya mb xn`pe ,'dlrd z` hgWi xW`(hk c my)z` hgWe' £¤¦§©¤¨Ÿ¨§¨©¤

z` zeaxl jxvp ,cigi zxirya weqtd .'dlrd mFwnA z`Hgd©©¨¦§¨Ÿ¨
oetv miperhy dxf dcear ixirye zecrende mixetikd mei ixiry
lre ,xzein dayka weqtd la` ,lirl `ziixaa x`eank ,dligzkl
ze`hgd x`yl dpnn cenll ick dayka df oic aezkd dpy jgxk

.oda akrn oetvy
`iyp xirya aezkdy `ziixaa epipy(ck c my)`a epi` 'eze` hgye'

xfeg cigi zxirya aezkd ixdy ,oetv oicn mixiry x`y hrnl
xn`p jxev dfi`l ,ok m` zxxan `xnbd .oetv oicl mze` daxne

:'eze` hgye' `iyp xiryaàlà'BúBà',éì änìaezkd `a dn ¤¨¨¨¦
:`xnbd daiyn .ef dlina hrnl,àéðúãëì déì éòaéîBúBàz` - ¦¨¥¥§¦§©§¨

hegyl yi `iyp xiry,ïBôvaïBôva ïBLçð øéòN ïéàåxirydy - ©¨§¥§¦©§©¨
oi` gafnd zkepgl dcedi hay `iyp acpinr oa oeygp `iady
`hg lr `aed `ly oeik ,`iyp ici lr `aedy s` ,oetva ezhigy

.ze`hg x`yk
`ly oeygp xiry z` hrnl cgein weqt jixv recn zx`an `xnbd

zeid :`xnbd zx`an .oetv oerh didi,àéðúå`iany xirya xn`p §©§¨
ez`hg lr `iypd(ck c my).'øéòOä Làø ìò Bãé Cîñå'aezkd did §¨©¨©Ÿ©¨¦

`ed 'xiryd y`x lr' xn`y dne ,'ey`x lr eci jnqe' xnel leki
ickúBaøìz`äëéîñì ïBLçð øéòNlr eici izya dkinq aeigl - §©§¦©§¦§¦¨

,cigi oaxw lkak ,ezhigy mcew ey`x.äãeäé éaø éøácïBòîL éaø ¦§¥©¦§¨©¦¦§
e wleg,øîBà`l` ,dkinql oeygp xiry z` zeaxl df aezk `a `l ¥
úBaøìz`.äëéîñì íéáëBk úãBáò éøéòN:`xnbd zx`ane §©§¦¥£©¨¦¦§¦¨

dcedi iax zhiyl,àðéîà Czòc à÷ìñå ìéàBäx`ye oeygp ixiry ¨§¨©§¨¨¦¨¦§
mihayd i`iypeaøúéà[eaxzp-],äëéîñìïBôöì énð eaøúéà- ¦§©¦§¦¨¦§©©¦§¨

.oetva dhigy miperh zeidlïì òîLî à÷epl rinyn jkitl - ¨©§©¨
oeygp ixirye ,oetv oerh `ed `weecy ,`iyp xirya 'eze`' aezkd

.oetv miperh mpi` mihayd i`iyp x`ye
:`xnbd dywné÷úî,àðéáø dì óäãeäé éaøì àçéðäz` daxnd ©§¦¨©¦¨¨¦¨§©¦§¨

dlina oetv oicn ehrnl jixv jkitle dkinq oicl oeygp xiry

la` ,`iyp xiryay 'eze`'ïBòîL éaøìxiry z` daxn epi`y §©¦¦§
,dkinql oeygp,øîéîì àkéà éàîxefgl jxev oi` ezhiyl ixd ©¦¨§¥©

.`iyp xirya 'eze`' xn`p jxev dfi`l ok m` ,oetv oicn ehrnle
dnl oaen dcedi iax zhiyly `piax xn`y dn lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .'eze`' herind jxvpáøc déøa àøèeæ øî déì øîà̈©¥©§¨§¥§©
,àðéáøì éáè,àçéð éî äãeäé éaøìe,ezhiyl mb ixdéàîì ¨¦§©¦¨§©¦§¨¦¦¨§©

,éaøúéà éaøúéàc(éàîå)[éàîì]éaøúéà àì éaøúéà àìcdnl - §¦§©¦¦§©¦§©§Ÿ¦§©¦Ÿ¦§©¦§
`ly dnl la` ,daxzp ,[dkinql-] yxetna oeygp xiry daxzpy§
jixv recne ,daxzp `l ixd ,[oetvl-] yxetna oeygp xiry daxzp

.ehrnl cgein weqtàîéz éëåxiry z` hrnl jixvy daiqdy §¦¥¨
ik oetv oicn oeygpàø÷ déèòî àì éàaezkd ehrnn did `l m` - ¦Ÿ©£¥§¨

áà ïéðáa éúéz àðéîà äåämr cgi eze` mb cnlpy xne` iziid - £¨¨¦¨¥¥§¦§©¨
,cigi zxiryn a` oipaa mixiryd x`y lk,ïk íàdôeb äëéîñ ¦¥§¦¨¨

áà ïéðaî éúézly oicd z` mb oeygp xirya cnlz -dkinqd ¥¥¦¦§©¨
milind on ezeaxl dcedi iax jixv recne ,cigi zxiryn a` oipaa

.'xiryd y`x lr eci jnqe'àlàiax cnl `ly mrhd jgxk lr ¤¨
ik ,cigi zxiryn oeygp xirya dkinqd oic z` dcedi[äòL]¨¨

ïðéøîb àì úBøBcî,oeygp xiry ly epic z` cenll xyt` i` - ¦Ÿ¨§¦©
oaxw `idy ,cigi zxiry oicn ,dry z`xeda `aedy oaxw `edy

ok m` .zexecl bdepdénð àëä,oetv oic oiprlàì úBøBcî [äòL] ¨¨©¦¨¨¦Ÿ
.ïðéøîbxiryy epnn cenll xewn oi` dcedi iax zhiyl mby `vnp ¨§¦©

xiryay 'eze`'n ehrnle xefgl jxev oi` jkitle ,oetv oerh oeygp
.`iyp

zx`ane ,oey`xd xe`iad z` `xnbd dgec el` zeiyew gkne
:'eze`' `iyp xirya xn`p jxev dfi`l ,xg` ote`aàlàårecn §¤¨

y epnn cenll ,`iyp xirya 'eze`' xn`pBúBàzrya cinrdl yi
dhigyd,ïBôvaïéàådèçBL`ed mb cenrl jixv xiryd z` ©¨§¥¥
,ïBôvaoetvl eci qipkne mexca mewn zekinqa cner dvx m` `l` ©¨
.hgeye

a df oic `lde :`xnbd dywnèçBLoi` ,oetva cenrl jixv epi`y ¥
xaky oeik ,`iyp xirya aezkd oeyln ecnell jxevàiçà éaøcî¦§©¦£¦¨

à÷ôð.`ig` iax zyxcn cnlp -,àéðúc,øîBà àiçà éaøxn`p ¨§¨§©§¨©¦£¦¨¥
dler oaxwa(`i ` my)'äðBôö çaænä Cøé ìò BúBà èçLå','ebeäî §¨©©¤¤©¦§¥©¨¨©

øîBì ãeîìz`l` ,'eze`' dlina hrnl aezkd `a dn -éôì ©§©§¦
eðéönLodkd didiy jixvy mcd zlawaïBôva ãîBòìa÷îez` ¤¨¦¥©¨§©¥

ilka mcd,ïBôvaíBøca ãîò íàåilkd z` hiyedeìaé÷åmcd z` ©¨§¦¨©©¨§¦¥
,ïBôvaoaxwdïk äæ óà ìBëé ,ìeñtmexca cnr m` hgeyd s` - ©¨¨¨©¤¥

jkitl .leqt oaxwd didi oetva hgyeøîBì ãeîìzdler oaxwa ©§©
(my)hgWe'BúBàaezkd oeyln miwiicne ,'ebe 'dpFtv gAfOd Kxi lr §¨©©¤¤©¦§¥©¨¨

`weecyBúBàdhigyd zrya cinrdl yi oaxwd z` -,ïBôvaïéàå ©¨§¥
èçBMä`ed mb cenrl jixv.ïBôvaoic z` cenll jxev oi`y `vnp ©¥©¨

.`iyp xiryay herindn hgeyd
,iyily ote`a zx`ane ,df xe`ia mb `xnbd dgec ef `iyew gkne

:'eze`' `iyp xirya xn`p jxev dfi`làlà'eze`' xn`p recn ¤¨
y epnn cenll ,`iyp xiryaBúBàhegyl jixv dnda oaxw `edy

,ïBôvaïBôva óBò ïa ïéàådperh dpi` dpei ipae mixez zwiln - ©¨§¥¤©¨
.oetv

:df oic `id mb zcneld `ziixa d`ian `xnbd,àéðúcàäé ìBëé §©§¨¨§¥
ïeòè óBò ïaa dwiln,ïBôöåixdàeä ïéãlwn oetv oerh `diy ¤¨¨§¦

,o`v oa zlern xnegeïàö ïa äîelwdïäk Bì òá÷ àlLoi`y - ©¤Ÿ¤Ÿ¨©Ÿ¥
ok it lr s` ,xfa dxiyk dhigy ixdy odka `weec ziyrp ezhigy

,ïBôö Bì òá÷l xnege lwóBò ïaxengdïäk Bì òáwLezwilny - ¨©¨¤¤¨©Ÿ¥
,odka `weec ziyrp.ïBôö Bì òa÷iL ïéc BðéàjkitløîBì ãeîìz ¥¦¤¦§©¨©§©

hgWe'BúBà.oetv oerh epi` ser oa la` ,oetv oerh `ed `weec ,'ebe §¨©
ixd ,ser oan xzei lw o`v oa ike :`xnbd dywnïàö ïál äîyiy ©§¤Ÿ

xeng cv eaéìk Bì òá÷ ïkLlawl wxfne ezhigya oikq oerhy - ¤¥¨©§¦
ezwilny lwd ser oaa ok oi`y dn ,oetv oerh mb okle enc z` ea
z` dfn odkd `l` llk mcd zlaw ea oi`e odk ly epxetiva ziyrp
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc migaf(iyily meil)

:`ziixad zl`eyeïàkî éëå`iyp xirya df weqtn -ãîì äzà §¦¦¨©¨¨¥
,oetva ezhigyyøîàð øák àìäåz`hg ly illkd oica(gi e `xwie) ©£Ÿ§¨¤¡©

,'úàhçä èçMz äìBòä èçMz øLà íB÷îa'`edd weqtdne ¦§£¤¦¨¥¨¨¦¨¥©©¨
.ze`hgd llka `ed s` ixdy ,oetv oerh `iyp xiry mby cnlpàä̈

àöi äîìze`hgd llkn `iyp xiry `vi jxev dfi`l ok m` - §©¨¨
zpn lr i`ce ,envr ipta oetv oic ea dpypeíB÷î Bì òBa÷ìxnel - ¦§©¨

,akrl `ed oetva ezhigy mewn rawpy dnydèçL àì íàL¤¦Ÿ§¨¨
,ïBôva.ìeñt:`ziixad dywneøîBà äzàyàöé Cëì`iyp xiry ©¨¨©¨¥§¨¨¨

,ea akrn oetvy cnll envr ipta weqta azkidl llkd onBà
[ile`-]Bðéà,jixackàlà`ed `iyp xirya df weqt azkpy mrhd ¥¤¨

epnn yexcl ickLxkf xiryäfcalaïéàå ïBôö ïeòèxiryøçà ¤¤¨¨§¥©¥
,ïBôö ïeòèdcear ixirye zecrende mixetikd mei ixiryy epiide ¨¨

hgye' weqtd oeyl zernynk ,dligzkl s` oetv miperh mpi` dxf
.ze`hgd ixiry x`y z` `le oetva hegyl yi eze` `weecy ,'eze`

:`ziixad daiynøîBì ãeîìzcigi zxirya(hk c my)úà èçLå' ©§©§¨©¤
,'äìBòä íB÷îa úàhçäweqtáà äða äæ[a` oipaa cnln-]ìëì ©©¨¦§¨¨¤¨¨¨§¨

d ibeqúBàhç,mixiry llekïBôö úBðeòè eäiL.dligzkl devnl ©¨¤§§¨
z`hgd z` xikfd xaky itl ,'dze` hgye' xnel leki aezkd didy
xefgl ick `ed 'z`hgd z`' xn`y dn jgxk lre ,weqtd zligza
`ziixaa x`ean dpd .mixiryd on ze`ad ze`hgd z` s` zeaxle
`ed z`hga oetv oicy cnll `a `iyp xirya xn`py weqtdy ef

.akrl mb
:`xnbd zxxanïçkLày ep`vn -àéNð øéòNoetv oerhïéa ©§§¨§¦¨¦¥

äåöîìe,ákòì ïéaeïçkLà énð úBàhç øàLoetv zeperhy §¦§¨¥§©¥§¨©¨©¦©§§¨
,äåöîìz`hg ly illkd oica wqerd weqta(gi e my)xW` mFwnA' §¦§¨¦§£¤

oetv zeperh ze`hg x`yy la` .'z`Hgd hgXY dlrd hgXY¦¨¥¨Ÿ¨¦¨¥©©¨
,ákòì.ïì àðî:`xnbd daiynáéúëcoetv oice äaNëaáéúëmb §©¥§¨¨¦§¦§¦§¨§¦

,äøéòNacigi zayka xn`py(bl c my)mFwnA z`Hgl Dz` hgWe' ¦§¦¨§¨©Ÿ¨§©¨¦§
cigi zxirya mb xn`pe ,'dlrd z` hgWi xW`(hk c my)z` hgWe' £¤¦§©¤¨Ÿ¨§¨©¤

z` zeaxl jxvp ,cigi zxirya weqtd .'dlrd mFwnA z`Hgd©©¨¦§¨Ÿ¨
oetv miperhy dxf dcear ixirye zecrende mixetikd mei ixiry
lre ,xzein dayka weqtd la` ,lirl `ziixaa x`eank ,dligzkl
ze`hgd x`yl dpnn cenll ick dayka df oic aezkd dpy jgxk

.oda akrn oetvy
`iyp xirya aezkdy `ziixaa epipy(ck c my)`a epi` 'eze` hgye'

xfeg cigi zxirya aezkd ixdy ,oetv oicn mixiry x`y hrnl
xn`p jxev dfi`l ,ok m` zxxan `xnbd .oetv oicl mze` daxne

:'eze` hgye' `iyp xiryaàlà'BúBà',éì änìaezkd `a dn ¤¨¨¨¦
:`xnbd daiyn .ef dlina hrnl,àéðúãëì déì éòaéîBúBàz` - ¦¨¥¥§¦§©§¨

hegyl yi `iyp xiry,ïBôvaïBôva ïBLçð øéòN ïéàåxirydy - ©¨§¥§¦©§©¨
oi` gafnd zkepgl dcedi hay `iyp acpinr oa oeygp `iady
`hg lr `aed `ly oeik ,`iyp ici lr `aedy s` ,oetva ezhigy

.ze`hg x`yk
`ly oeygp xiry z` hrnl cgein weqt jixv recn zx`an `xnbd

zeid :`xnbd zx`an .oetv oerh didi,àéðúå`iany xirya xn`p §©§¨
ez`hg lr `iypd(ck c my).'øéòOä Làø ìò Bãé Cîñå'aezkd did §¨©¨©Ÿ©¨¦

`ed 'xiryd y`x lr' xn`y dne ,'ey`x lr eci jnqe' xnel leki
ickúBaøìz`äëéîñì ïBLçð øéòNlr eici izya dkinq aeigl - §©§¦©§¦§¦¨

,cigi oaxw lkak ,ezhigy mcew ey`x.äãeäé éaø éøácïBòîL éaø ¦§¥©¦§¨©¦¦§
e wleg,øîBà`l` ,dkinql oeygp xiry z` zeaxl df aezk `a `l ¥
úBaøìz`.äëéîñì íéáëBk úãBáò éøéòN:`xnbd zx`ane §©§¦¥£©¨¦¦§¦¨

dcedi iax zhiyl,àðéîà Czòc à÷ìñå ìéàBäx`ye oeygp ixiry ¨§¨©§¨¨¦¨¦§
mihayd i`iypeaøúéà[eaxzp-],äëéîñìïBôöì énð eaøúéà- ¦§©¦§¦¨¦§©©¦§¨

.oetva dhigy miperh zeidlïì òîLî à÷epl rinyn jkitl - ¨©§©¨
oeygp ixirye ,oetv oerh `ed `weecy ,`iyp xirya 'eze`' aezkd

.oetv miperh mpi` mihayd i`iyp x`ye
:`xnbd dywné÷úî,àðéáø dì óäãeäé éaøì àçéðäz` daxnd ©§¦¨©¦¨¨¦¨§©¦§¨

dlina oetv oicn ehrnl jixv jkitle dkinq oicl oeygp xiry

la` ,`iyp xiryay 'eze`'ïBòîL éaøìxiry z` daxn epi`y §©¦¦§
,dkinql oeygp,øîéîì àkéà éàîxefgl jxev oi` ezhiyl ixd ©¦¨§¥©

.`iyp xirya 'eze`' xn`p jxev dfi`l ok m` ,oetv oicn ehrnle
dnl oaen dcedi iax zhiyly `piax xn`y dn lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .'eze`' herind jxvpáøc déøa àøèeæ øî déì øîà̈©¥©§¨§¥§©
,àðéáøì éáè,àçéð éî äãeäé éaøìe,ezhiyl mb ixdéàîì ¨¦§©¦¨§©¦§¨¦¦¨§©

,éaøúéà éaøúéàc(éàîå)[éàîì]éaøúéà àì éaøúéà àìcdnl - §¦§©¦¦§©¦§©§Ÿ¦§©¦Ÿ¦§©¦§
`ly dnl la` ,daxzp ,[dkinql-] yxetna oeygp xiry daxzpy§
jixv recne ,daxzp `l ixd ,[oetvl-] yxetna oeygp xiry daxzp

.ehrnl cgein weqtàîéz éëåxiry z` hrnl jixvy daiqdy §¦¥¨
ik oetv oicn oeygpàø÷ déèòî àì éàaezkd ehrnn did `l m` - ¦Ÿ©£¥§¨

áà ïéðáa éúéz àðéîà äåämr cgi eze` mb cnlpy xne` iziid - £¨¨¦¨¥¥§¦§©¨
,cigi zxiryn a` oipaa mixiryd x`y lk,ïk íàdôeb äëéîñ ¦¥§¦¨¨

áà ïéðaî éúézly oicd z` mb oeygp xirya cnlz -dkinqd ¥¥¦¦§©¨
milind on ezeaxl dcedi iax jixv recne ,cigi zxiryn a` oipaa

.'xiryd y`x lr eci jnqe'àlàiax cnl `ly mrhd jgxk lr ¤¨
ik ,cigi zxiryn oeygp xirya dkinqd oic z` dcedi[äòL]¨¨

ïðéøîb àì úBøBcî,oeygp xiry ly epic z` cenll xyt` i` - ¦Ÿ¨§¦©
oaxw `idy ,cigi zxiry oicn ,dry z`xeda `aedy oaxw `edy

ok m` .zexecl bdepdénð àëä,oetv oic oiprlàì úBøBcî [äòL] ¨¨©¦¨¨¦Ÿ
.ïðéøîbxiryy epnn cenll xewn oi` dcedi iax zhiyl mby `vnp ¨§¦©

xiryay 'eze`'n ehrnle xefgl jxev oi` jkitle ,oetv oerh oeygp
.`iyp

zx`ane ,oey`xd xe`iad z` `xnbd dgec el` zeiyew gkne
:'eze`' `iyp xirya xn`p jxev dfi`l ,xg` ote`aàlàårecn §¤¨

y epnn cenll ,`iyp xirya 'eze`' xn`pBúBàzrya cinrdl yi
dhigyd,ïBôvaïéàådèçBL`ed mb cenrl jixv xiryd z` ©¨§¥¥
,ïBôvaoetvl eci qipkne mexca mewn zekinqa cner dvx m` `l` ©¨
.hgeye

a df oic `lde :`xnbd dywnèçBLoi` ,oetva cenrl jixv epi`y ¥
xaky oeik ,`iyp xirya aezkd oeyln ecnell jxevàiçà éaøcî¦§©¦£¦¨

à÷ôð.`ig` iax zyxcn cnlp -,àéðúc,øîBà àiçà éaøxn`p ¨§¨§©§¨©¦£¦¨¥
dler oaxwa(`i ` my)'äðBôö çaænä Cøé ìò BúBà èçLå','ebeäî §¨©©¤¤©¦§¥©¨¨©

øîBì ãeîìz`l` ,'eze`' dlina hrnl aezkd `a dn -éôì ©§©§¦
eðéönLodkd didiy jixvy mcd zlawaïBôva ãîBòìa÷îez` ¤¨¦¥©¨§©¥

ilka mcd,ïBôvaíBøca ãîò íàåilkd z` hiyedeìaé÷åmcd z` ©¨§¦¨©©¨§¦¥
,ïBôvaoaxwdïk äæ óà ìBëé ,ìeñtmexca cnr m` hgeyd s` - ©¨¨¨©¤¥

jkitl .leqt oaxwd didi oetva hgyeøîBì ãeîìzdler oaxwa ©§©
(my)hgWe'BúBàaezkd oeyln miwiicne ,'ebe 'dpFtv gAfOd Kxi lr §¨©©¤¤©¦§¥©¨¨

`weecyBúBàdhigyd zrya cinrdl yi oaxwd z` -,ïBôvaïéàå ©¨§¥
èçBMä`ed mb cenrl jixv.ïBôvaoic z` cenll jxev oi`y `vnp ©¥©¨

.`iyp xiryay herindn hgeyd
,iyily ote`a zx`ane ,df xe`ia mb `xnbd dgec ef `iyew gkne

:'eze`' `iyp xirya xn`p jxev dfi`làlà'eze`' xn`p recn ¤¨
y epnn cenll ,`iyp xiryaBúBàhegyl jixv dnda oaxw `edy

,ïBôvaïBôva óBò ïa ïéàådperh dpi` dpei ipae mixez zwiln - ©¨§¥¤©¨
.oetv

:df oic `id mb zcneld `ziixa d`ian `xnbd,àéðúcàäé ìBëé §©§¨¨§¥
ïeòè óBò ïaa dwiln,ïBôöåixdàeä ïéãlwn oetv oerh `diy ¤¨¨§¦

,o`v oa zlern xnegeïàö ïa äîelwdïäk Bì òá÷ àlLoi`y - ©¤Ÿ¤Ÿ¨©Ÿ¥
ok it lr s` ,xfa dxiyk dhigy ixdy odka `weec ziyrp ezhigy

,ïBôö Bì òá÷l xnege lwóBò ïaxengdïäk Bì òáwLezwilny - ¨©¨¤¤¨©Ÿ¥
,odka `weec ziyrp.ïBôö Bì òa÷iL ïéc BðéàjkitløîBì ãeîìz ¥¦¤¦§©¨©§©

hgWe'BúBà.oetv oerh epi` ser oa la` ,oetv oerh `ed `weec ,'ebe §¨©
ixd ,ser oan xzei lw o`v oa ike :`xnbd dywnïàö ïál äîyiy ©§¤Ÿ

xeng cv eaéìk Bì òá÷ ïkLlawl wxfne ezhigya oikq oerhy - ¤¥¨©§¦
ezwilny lwd ser oaa ok oi`y dn ,oetv oerh mb okle enc z` ea
z` dfn odkd `l` llk mcd zlaw ea oi`e odk ly epxetiva ziyrp
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המשך בעמוד קלס 



`oifgeקכב mipy` cenr hn sc ± oey`x wxtzereay

.äãôð àåäã éðù øùòî éøäå`ln (:bp sc n"a) opitlick `nhp m` milyexia 'it`

e`yn `yie xn`py dlik` `l` z`y oi`e ez`y lkez:z.äãôð åðéà'xc `ail`

:xwirn xeng lth `ki` `nl` dcedi.íéìà àìã íåùî íúä:`ed `xneg `le

éìééç àì íéùã÷.(äéìò)zyecw ycwil reaw men lra lr lg epi` ycwd zligz

oi`veie `nlra minc zyecw `l` sebd

carile ffbil elit`e oeicta oixenb oilegl

(:p sc) `nei xcqa el e`ived wxt `ipzck

men lra lr dlg dxenzdy dxenza xneg

dn carile ffbil oilegl `vei oi`e reaw

rxa aeh aizk dxenz iabc gafa ok oi`y

mlek lr dxenz oiprl mzl men lra deeyd

gaf la` ycw didi ezxenze `ed dide xn`p

yecw enen z` eyicwd mcw m` oey`x

carile ffbil oilegl `vei epi`e sebd zyecw

mcwy miycwd lk (.ci sc) zexekaa opzck

:i`xwn dl silie dctp oyicwdl onen

.åúà÷ ïéìåç çëî íéùã÷mdilr dlg `l

gkn d`a dxenz la` zncew dyecw

on xeng lth e`l jkld zncew dyecw

:`ed xwirc `xneg `dc `ed xwirdíéîìù
.àåä:lth diayginl ixwin gqt xzen `le

.àîéà úéòáéàå:`kdn dlerc `aekir

íå÷îá áéúëã.äìåòä 'åëcnil dpye xfg

:dnewn `ed mlerl dlerl ezrawy mewn

.åîã úàå íùàä úà åèçùéezhigy mewna

:enc zlaw `dz.åîã úàå åîãivncn

aizke wexfi ence my`d z` ehgyi azkinl

:lawnd z` zeaxl z` enc z`eúà èçùå
.'åâå ùáëäaezkd dpy aizk rxevn my`a

:akrl eilrãëì.'åë àéðúexifgdl jixvc

ira inp oetv zhigy oiprl jkld ellkl

ikid ik dieeba diazk xcd `l i`c exifgdl

iraip `l `pin` ded enc oznl dixcd`c

:oetv.åììëì åøéæçäì ìåëé äúà éà`diy

:llkd x`yk cer.òøåöî íùà àöéùllkn

z`e edleka azk dedc my`d zxez z`f

oetv zhigyl o`k s` .gafnd lr wexfi enc

:dilr dpyc `ed exifgdl inp.áåúëì
iab aezkp `le rxevn my`a oetv zhigy

dipin ellk xnbpe my`d zxez z`f

:`ed `aekirl `kde `kd diazkcne
ìáà
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éøäåoi`e ez`y lkez `ln opitlick `nhp m` milyexia elit` .dctp `edc xyrn

dcedi 'xc `ail` dctp epi` ipy xyrn sqka gewl eli`e dlik` `l` z`y

`nrh yxtn xyrz xyr zyxt ixtqae qxhpewa 'it jk xwirn xeng lth `ki` `nl`

n"a) adfd yixa xn`c `de ipy sqk `le oey`x sqk [sqkd] aizkc meyn dcedi iaxc

lq iab (.dn scyi daix sqk sqkc oixpic oir

epeict dpwe ixnbl epeict o`k xnbpy dfa wlgl

zkqna opze dctp did `l xedh did m`e xyrn

dcedi 'xl el exn` (i"n) iyily 't ipy xyrn

dctp `ed ixd `nhpy envr ipy xyrn m` dn

dctiy oic epi` `nhpy xyrn sqka gewld

envr ipy xyrna mzxn` m` `l mdl xn`

gewla exn`z mewn wegxa xedh dctp oky

mewn wegxa xedh dctp epi`y xyrn sqka

`l `nhp `l oi` `nhp `kd iqxbc mixtq zi`e

yexit xwirn xeng lthc opaxn dii`x iziine

ueg 'it` dctp epi` `nhp `l opaxl dctp `nhp

ueg epiide dctp envr xyrny t"r` milyexil

dctp xedh xyrn oi` milyexiac milyexil

qxhpewd 'itk rnyn ipy xyrnc `ztqezae

`pyil i`d opikxt dcedi 'xc `zlin lrc

mzd `zi` ikde xwird on xeng lth dyery

dcedi iaxl el exn` 'ek xyrn sqka gewld

mixtqd zqxible xwird on xzei dlitha xingz

xeng lth ixaq inp opaxc gikene `l `nhp `l

dyw milyexil ueg xedh xyrn iab xwird on

edcicl edl iywiz dcedi 'xl opax ikxt i`c

gewlc i`d xwird on xeng lth `xewc oeik

la` dctp envr xyrne dctp epi` xedh

`l i`dc xninl `ki`c `gip qxhpewd zqxibl

xedh envr xyrnc xwird on xeng lth ixwin

milyexia minca zectl ick mewn wegxa dctp

lka sqkd zzpe aizkck xkye oii o`ve xwa

ueg ea zexit gwl m` la` jytp de`z xy`

enk dcti `l milyexia mlke`l ick milyexil

milyexia gwel didy dn dcet did `ly

yexitl dyw `l `nhp `l mixtqd zqxible

oillgn iab (:dp sc n"a) adfd wxtc qxhpewd

xefgie zexitd lr zygp zygp lr sqk eze`

zexit elri mixne` minkge zexitd z` dctie

mixne` minkge qxhpewa 'ite milyexia elk`ie

m` `l` w"z enk mllgl xefgl edewiwfd `l

jezn rnyn ea elwdc envr zexit dlri dvx

`xeqi` elit`c rnyne zexitd z` dcete xfegyk `lew `id efy rnyn `kde milyexil sqkd dlrie zexitd z` dctie xefgi k"`` zexitd lr zygp ixy `lc xingn n"xc eyexit

:(xefgie d"c :dp sc n"a) adfd wxta izkx`d mye (i"n b"t) zexyrn zkqna `id dnily dpyne mewn wegxa xedh dctp epi`c `l `nhp `l 'iqxbc i`nl `ki`çñôzeni x`ya

ipynck l"ie xwird on xeng lth dxezd lka el epivn `ly xyr cg` df cg`d (:`v zegpn) zecn izy 'ta opixn`ck xwird on xeng lthy xyr cg` ixd z"`e .`ed minly dpyd

ied minly gqtd xzen `kdm` (.h lirl) `nw wxt opiyxcck `xw ira inp gqtd xzenc `xw jixvncn (.`q sc) zexekaa rnynck eilr minly ipic lkc ied minly xyr cg` p"d

:`weec e`l lth dil ixwc `de weye dfg ztepze mikqpe dkinq eprhiy minly zevn lkl gqt zngn oi`ad minlye ezpy dxary gqt `iadl aykáëòìhgye aizkc ol `pn

:`eakir opirci `l lawnl .yakd z`éôìipercie ae` oke ycg xac aiyg `l oiperh oi` ze`hg x`ye mikqp dperh rxevn z`hgy dn .'ek ycgd xaca oecil rxevn my` `viy

ixwn i`e (:fq sc oixcdpq) zezin rax` wxte (.c sc) zenaic `nw wxt mitykn x`ya ipercie ae`n dliwq opixnb d"t`e zezixk e"la ipz `lcn mitykn x`ya ok oi`y dn zxk yiy

x`yc `kd ik ellk xzeqyk `l` ycg xac iexw `l `l` y"pilxe`n awri x"d dywd dfe dipin xnb `l ellk c"nl dliwq ediipin xnb ikid ycgd xac ipercie ae`a aizkc zxk

rxevn z`hgy dn la` ellk xzeqy ycgd xac edfe dxzed efe zeixrd lk exq`py (.f sc) zenaic `nw wxta g` zy` oebke zepedal epnn mcd rxevn my`e gafnl mcd lk zeny`

xnb `lc l"ie g` zy`n zeixr edlek inp etlile zepeda ozn oiperh zeny` lk eidi dipin xnb ellk xn`c o`nl z"`e oaxwd lr `ed ztqez `l` ellkn xzeq epi` mikqp dperh

ea `veik ycgd xaca oecil `vei did ok m`c cere ycg xac o`k cer did `l k"`c qxhpewa yxitck dipin xnb `l yecigd la` oetv zhigy oebk ea ycig `lc icin `l` dipin

:elek llkd lr cnlláåúëð:xizdl `a oky rxevn my`l dn rxevn my`n itli ikid zeny` x`ye dniz .i`da aezkp `le i`da
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc migaf(iriax meil)

éøäåa ep`vnøNòîrd on xeng lthdy ipy,xwiàeäcm` envr ©£¥©£¥§
`nhpäcôðsqkd dyrpe milyexia elit` sqka ezectl xyt` - ¦§¤

,oileg miyrp zexitde eizgz yecweléàåd lk`nóñëa çe÷ì §¦¨©§¤¤
øNòî`nhp m` ,ipyïðúc .äcôð Bðéàipy xyrn zkqna(i"n b"t), ©£¥¥¦§¤¦§©

øNòî óñëa çe÷läipy,äãté ,àîèpLeäãeäé éaøe wlegøîBà ©¨©§¤¤©£¥¤¦§¨¦¨¤©¦§¨¥
`l` ezectl xyt` i`y.(àì àîèð àì ïéà àîèð) øáwéixd ¦¨¥¦§¨¦Ÿ¦§¨Ÿ

on xeng ,lthd `edy ,ipy xyrn sqka gewld ,dcedi iax zrcly
:`xnbd zvxzn .xwird `edy ,envr ipy xyrndíúägewld iabl ¨¨

,ezxneg iptn dppi` ezectl xyt` i`y daiqd ,ipy xyrn sqka
y iptn ,jtidl `l`déðBéãt ñtúéîì déúMeã÷ àîélà àìoi` - Ÿ©¦¨§¨¥§¦§©¦§¥

lk`nd oi` jkitle ,oeictd zerna qtzidl jk lk dwfg ezyecw
.oilegl `vei

lth ep`vn `ly `piax ixac lr zxg` `iyew dywn `xnbd
:xwird on xengéøäåiabl ep`vnäøeîzmiycw znda zxnd - ©£¥§¨

,xwird on da xeng lthdy ,zxg` dndaaeléàcyicwnyk §¦
didzy oileg zndaéìééç àì ,íéLã÷[dyecw dlg `l-]ìò ¨¨¦Ÿ¨§¦©

`idy dndaàìééç éäéà eléàå ,òeá÷ íeî ìòa,`id eli`e - ©©¨©§¦¦¦¨§¨
xy`k mb dlg ,zxg` dndaa miycw znda ly dxndd xnelk
dxeng ,lthd `idy dxenzdy ixd .reaw men zlra `id dipyd
dxenzy daiqd :`xnbd zvxzn .xwird `edy oey`xd ycwddn

dy iptn `l` ,dzxneg iptn dppi` ,men zlra lr mb dlgäøeîz§¨
àéúà à÷ íéLã÷ çkîdndad ly dyecwd gkn d`a - ¦Ÿ©¨¨¦¨¨§¨

men zlra dnda elit` da qitzdl dic dwfg `idy ,dpey`xd
,reawåeli`íéLã÷mzycwd zligzaéúà÷ ïéleç çkîmi`a - §¨¨¦¦Ÿ©¦¨¨¥

m` jkitle ,dyecw mey o`k dzid `l oiicr ,xnelk ,oileg gkn
oi`y `vnp .dilr legl ycwdl gk oi` reaw men zlra dndad
zlra lr s` dlg dxenzdy dn oky ,xwird on xeng lth o`k
zxneg zngn `l` ,lthd `idy dxenzd zxneg zngn epi` men

.xwird `idy dpey`xd dndad zyecw
e :zxg` `iyew `piax ixac lr dywn `xnbdéøäoaxwçñt £¥¤©

,xwird on ea xeng lthdyàeäcenvräëéîñ ïeòè Bðéàey`x lr §¥¨§¦¨
,ezhigy mcewåzgpn oerh epi`íéëñð,oaxwd mr d`adåoerh epi` §§¨¦§

÷BLå äæç úôeðzsipny,'d iptl milrad mr cgi odkdøúBî eléàå §©¨¤¨§¦¨
déãéc`vnpe enewna xg` aixwde hgypy mxh ca`y gqt oaxw - ¦¥

,ok mb eaixwdl jixvy `ed oicdy ,oey`xdíéëñðe äëéîñ ïeòè̈§¦¨§¨¦
÷BLå äæç úôeðúe`edy ,gqtd xzeny ixd .minly oaxw oick §©¨¤¨

oaxw :`xnbd zvxzn .xwird `edy ,envr gqtdn xeng ,lthd
çñteaixwn m`äðMä úBîé øàLa`l` gqt my eilr oi`íéîìL ¤©¦§¨§©¨¨¥§¨¦
,àeäoi`e ,`ed xg` oaxw ixdy ,gqt iabl lth aygp epi` `linne

.xwird on xeng lth o`k
lirl dzl`yl ztqep daeyz d`ian `xnbd(:gn)cnlp okidn

:dlera akrn oetvy,àîéà úéòaéàåc dnn z`f cnlpàø÷ øîà §¦¨¥¥¨¨©§¨
z`hga(hk c `xwie)mFwnA z`Hgd z` hgWe'.'äìBòäaezkd lki §¨©¤©©¨¦§¨¨

dpy 'dlerd mewna' xn`y jkae ,'oetva z`hgd z` hgye' xnel
`weecy cnll ick ,oetva dnewn dlerdy aey aezkddîB÷îa¦§¨

[oetva-]àäz.dleqt oetva `ly d`yr m`e ziyrp §¥
my`a oetv oic cnlp okidn zxxan `xnbd:`xnbd zxxan :íLà̈¨

.ïBôö éòác ïìðîdnn cnlp df xac :`xnbd daiynáéúëcoica §¨¨§¨¥¨¦§¦
my` ly illkd(a f `xwie)eèçLé äìBòä úà eèçLé øLà íB÷îa'¦§£¤¦§£¤¨¨¦§£

'íLàä úàda xn`py ,oetva zhgyp ixd dlere ,'ebe(`i ` my)lr' ¤¨¨¨©
.'ebe 'dptv gAfOd Kxi¤¤©¦§¥©¨Ÿ¨

:`xnbd zl`eyäèéçL ïçkLàdperh my`d zhigyy ep`vn - ©§§¨§¦¨
la` ,oetvïì àðî äìa÷dkixv enc zlaw mby cnlp okidn - ©¨¨§¨¨

my`a weqtd jyndn cnlp df xac :`xnbd daiyn .oetva zeidl
(a f my)mW`d z` EhgWi dlrd z` EhgWi xW` mFwnA'Bîc úàå ¦§£¤¦§£¤¨Ÿ¨¦§£¤¨¨¨§¤¨
÷Bøæé,'z`e' dlinay siqend e"ie ici lr micnele ,'aiaq gAfOd lr ¦§©©¦§¥©¨¦§¤

yénð Bîc ìea÷[ok mb-].ïBôva ¦¨©¦©¨
:`xnbd zxxanïì àðî Bîöò ìa÷îz` lawndy epcnl okidn - §©¥©§§¨¨

mewn zekinqa cenrl leki epi`e oetva `ed mb zeidl jixv mcd
cnlp df xac :`xnbd daiyn .oetva lawle eci hiyedle mexca

e' xnel lkiy ,`edd weqta oeyld xeziinBîcxn`e ,'wxfiBîc úàå' ¨§¤¨
.oetv oerh `ed s`y lawnd z` zeaxl ,'wxfi

:`xnbd zl`eyäåöîì ïçkLàoetv oerh my`y ep`vn - ©§§¨§¦§¨
oetv oerh didiy la` ,dligzkl devnl ezhigyaákòì,carica §©¥

.ïì àðî:`xnbd daiyn,áéúk àðéøçà àø÷rxevn my`a xn`py §¨¨§¨©£¦¨§¦
(bi ci `xwie)Nákä úà èçLå'z`e z`Hgd z` hgWi xW` mFwnA §¨©¤©¤¤¦§£¤¦§©¤©©¨§¤

.akrl aezkd eilr dpyy ixd ,'ebe 'dlrd̈Ÿ¨
:`xnbd dywnàúàc àeä éëäì éàäå,`a jkl df weqt ike - §©§¨¦©£¨

ixd ,my`a akrn oetvy cnlléàä[df weqt-]déì éòaéî ©¦¨¥¥
àéðúãëìdxyr yly z` zx`and l`rnyi iaxc `ziixaa §¦§©§¨

`id odn zg`y ,oda zyxcp dxezdy zecndììka äéäL øác- ¨¨¤¨¨©§¨
lk ly mpic cnlp epnny weqtn epic z` cenll did xyt`y xac

,beqd eze`l mikiiyd mixacdLãçä øáca ïBcéì àöéåazkpe - §¨¨¦©¨¨¤¨¨
ycg oic ea cnll ick envr ipta weqta `edd xacd ly epic

,cala el cgeindepøéæçiL ãò Bììëì Bøéæçäì éàMø äzà éà¦©¨©©§©£¦¦§¨©¤©£¦¤
Leøéôa Bììëì áeúkäly mpicl epic z` zeeydl i`yx jpi` - ©¨¦§¨§¥

deyie aezkd xefgiyk `l` oey`xd weqta milelkd mixacd x`y
:`nbec `ziixad d`iane .yxetna mdl eze`,ãöékmy`a oebk ¥©

ea xn`py ,rxevn(bi ci `xwie)èçLé øLà íB÷îa Nákä úà èçLå'§¨©¤©¤¤¦§£¤¦§©
àeä íLàä úàhçk ék Lãwä íB÷îa äìBòä úàå úàhçä úà¤©©¨§¤¨¨¦§©Ÿ¤¦©©¨¨¨¨

'odMl'íLàä úàhçk' øîBì ãeîìz ïéàL .'åâå`l dxe`kly - ©Ÿ¥¤¥©§©©©¨¨¨¨
m` ik ,'mW`d z`HgM' milind z` aezkl dxezd dkixv dzid©©¨¨¨¨
`ld ,z`hgk oetva hgyp rxevn my`y cnll ick eazkpy xn`p

weqtd zligza xn`p xak(my)hgWi xW` mFwnA UaMd z` hgWe'§¨©¤©¤¤¦§£¤¦§©
oerh rxevn my`y cnll ick eazkpy xn`p m`e ,'z`Hgd z ¤̀©©¨
xak `ld ,z`hgk dpedk ixkfl lk`pe gafnl mixeni`e minc ozn

my`a illkd oica xn`p(e-` f `xwie)FnC z`e 'ebe mW`d zxFY z`fe'§Ÿ©¨¨¨§¤¨
.df llka rxevn my` s`e ,'ebe 'EPlk`i mipdMA xkf lM 'ebe wxfi¦§Ÿ¨¨¨©Ÿ£¦Ÿ§¤

ok m`,'íLàä úàhçk' øîBì ãeîìz äîjgxk lràöiL éôì ©©§©©©¨¨¨¨§¦¤¨¨
òøBöî íLà'ebe 'mW`d zxFY z`fe' weqtay zeny`d llkn(my) £©§¨§Ÿ©¨¨¨

ickLãçä øáca ïBcéì,cala el cgeind ycg oic ea cnll - ¦©¨¨¤¨¨
minc ozn `ed oerhyúéðîé ïæàå ìâø ïäBáe ãé ïäBáaly §¤¨¤¤¤§Ÿ¤§¨¦

,rxevndìBëée ixnbl llkd on aezkd e`ivedïzî ïeòè àäé àì ¨Ÿ§¥¨©©
,'àeä íLàä úàhçk' øîBì ãeîìz ,çaæî éaâì ïéøeîéàå íéîc̈¦§¥¦§©¥¦§¥©©§©©©¨¨¨¨
íLà óà ,çaæî éaâì ïéøeîéàå íéîc ïzî äðeòè úàhç äî©©¨§¨©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©©£©

.çaæî éaâì ïéøeîéàå íéîc ïzî ïeòè òøBöîmb jixv df mrhne §¨¨©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©
zligz z``edd weqtd(bi ci `xwie)xW` mFwnA UaMd z` hgWe'§¨©¤©¤¤¦§£¤

ellkl rxevn my` z` xifgdl zpn lr ,'ebe 'z`Hgd z` hgWi¦§©¤©©¨
`vnp .dligzkl devnl oetv oerh zeidl z`hgk epicy xnele
lka akrn oetvy epnn cenll xyt` i`e ,xzein weqtd oi`y

.zeny`d
:`xnbd zvxznïk íàz` hgWe' aezkd xn`y dny jixack m` - ¦¥§¨©¤

,oetv oicl rxevn my` z` xifgdl `a 'ebe 'UaMdàìå éàäa áBzëð ©¤¤¦§§©§Ÿ
éàäa áBzëðxn`i `le ,cala rxevn my`a oetv aezkd xn`iy - ¦§§©

EhgWi dlFrd z` EhgWi xW` mFwnA'] my` ly illkd oica oetv¦§£¤¦§£¤¨¨¦§£
'mW`d z`(a f `xwie)eidiy zeny`d lkl cnlp rxevn my`ne ,[ ¤¨¨¨

oic z` aezkd dpyy dn jgxk lre .dligzkl devnl oetv miperh
cnll ick `ed ,my` ly illkd weqta mbe rxevn my`a mb oetv

.zeny`d lka akrn oetvy
:`xnbd dywnïì àøéáñ éà àçéðäe llka didy xacyïBcéì àöé ¨¦¨¦§¦¨¨¨¨¦

Bììkî øîb àìc àeä eäéà ,Lãçä øácacnel epi` `ed `weec - ©¨¨¤¨¨¦§Ÿ¨©¦§¨
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קכג oifge` mipy` cenr hn sc ± oey`x wxtzereay

.äãôð àåäã éðù øùòî éøäå`ln (:bp sc n"a) opitlick `nhp m` milyexia 'it`

e`yn `yie xn`py dlik` `l` z`y oi`e ez`y lkez:z.äãôð åðéà'xc `ail`

:xwirn xeng lth `ki` `nl` dcedi.íéìà àìã íåùî íúä:`ed `xneg `le

éìééç àì íéùã÷.(äéìò)zyecw ycwil reaw men lra lr lg epi` ycwd zligz

oi`veie `nlra minc zyecw `l` sebd

carile ffbil elit`e oeicta oixenb oilegl

(:p sc) `nei xcqa el e`ived wxt `ipzck

men lra lr dlg dxenzdy dxenza xneg

dn carile ffbil oilegl `vei oi`e reaw

rxa aeh aizk dxenz iabc gafa ok oi`y

mlek lr dxenz oiprl mzl men lra deeyd

gaf la` ycw didi ezxenze `ed dide xn`p

yecw enen z` eyicwd mcw m` oey`x

carile ffbil oilegl `vei epi`e sebd zyecw

mcwy miycwd lk (.ci sc) zexekaa opzck

:i`xwn dl silie dctp oyicwdl onen

.åúà÷ ïéìåç çëî íéùã÷mdilr dlg `l

gkn d`a dxenz la` zncew dyecw

on xeng lth e`l jkld zncew dyecw

:`ed xwirc `xneg `dc `ed xwirdíéîìù
.àåä:lth diayginl ixwin gqt xzen `le

.àîéà úéòáéàå:`kdn dlerc `aekir

íå÷îá áéúëã.äìåòä 'åëcnil dpye xfg

:dnewn `ed mlerl dlerl ezrawy mewn

.åîã úàå íùàä úà åèçùéezhigy mewna

:enc zlaw `dz.åîã úàå åîãivncn

aizke wexfi ence my`d z` ehgyi azkinl

:lawnd z` zeaxl z` enc z`eúà èçùå
.'åâå ùáëäaezkd dpy aizk rxevn my`a

:akrl eilrãëì.'åë àéðúexifgdl jixvc

ira inp oetv zhigy oiprl jkld ellkl

ikid ik dieeba diazk xcd `l i`c exifgdl

iraip `l `pin` ded enc oznl dixcd`c

:oetv.åììëì åøéæçäì ìåëé äúà éà`diy

:llkd x`yk cer.òøåöî íùà àöéùllkn

z`e edleka azk dedc my`d zxez z`f

oetv zhigyl o`k s` .gafnd lr wexfi enc

:dilr dpyc `ed exifgdl inp.áåúëì
iab aezkp `le rxevn my`a oetv zhigy

dipin ellk xnbpe my`d zxez z`f

:`ed `aekirl `kde `kd diazkcne
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éøäåoi`e ez`y lkez `ln opitlick `nhp m` milyexia elit` .dctp `edc xyrn

dcedi 'xc `ail` dctp epi` ipy xyrn sqka gewl eli`e dlik` `l` z`y

`nrh yxtn xyrz xyr zyxt ixtqae qxhpewa 'it jk xwirn xeng lth `ki` `nl`

n"a) adfd yixa xn`c `de ipy sqk `le oey`x sqk [sqkd] aizkc meyn dcedi iaxc

lq iab (.dn scyi daix sqk sqkc oixpic oir
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,odka dyrpd xacl wx llkd l`ìáàiablàéòa àìc ,äèéçL £¨§¦¨§Ÿ¨£¨

äpeäke llkd l` exifgd `ly xn`z ,xfa dxiyk `id ixdyàì §¨Ÿ
éòaéî[oerh epi`-].ïBôö:`piax aiydïk íàjixack m` - ¦¨¥¨¦¥

,oixeni`e minc ozn oiprl wx llkd l` aezkd exifgdyàø÷ àîéð¥¨§¨
àeä úàhçk ék','odMl,'mW`d' dlind ilaíLàä úàhçk' éàî ¦©©¨©Ÿ¥¨¨¨©©©¨¨¨¨

y dfa cnll aezkd `a jgxk lr ,'`Ed,äéäé úBîLà øàLkoia ¦§¨£¨¦§¤
.rxevn my` jk ,oetva dhigyl oiae oixeni`e minc ozn oiprl
oetvy cnlne ,dyxcl xzein 'ebe 'UaMd z` hgWe' aezkd jkitle§¨©¤©¤¤

.zeny`d lkl cnlp epnne ,ea akrn
xn`p ,my`a akrn oetvy ecnl epnn weqta(bi ci my)z` hgye'

:`xnbd zxxan .'dlrd z`e z`hgd z` hgyi xy` mewna yakd
éLewàì éì änìmy` z` yiwdl -úàhçìeéLewàì éì änìmb ¨¨¦§©¥§©¨¨¨¦§©¥

,äìBòì.edenk oetv oerhy cnll mdn cg`l eyiwdl ic ixd §¨
:`xnbd daiynéøèöéà ,àðéáø øîà.Cikàìå úàhçì déLwà éà ¨©©¦¨¦§§¦¦©§¥§©¨§Ÿ

,àðéîà äåä ,äìBòì déLwàdpdäãîì ïëéäî úàhçzeidl ©§¥§¨£¨¨¦¨©¨¥¥¨§¥¨
z`f dcnl `ld ,oetv dperhäìBòîmy`l dpnn cnlp m`e ,ywida ¥¨

miycwd lkay o`kn cenll yi ,ywidaãîlä øácedylk oic ¨¨©¨¥
ãnìîe øæBç ,Lwéäaxg` xacl oicd z`.Lwéäaitly oeike §¤¥¥§©¥§¤¥

lr ,ywida cnln epi` ywidn cnldy `ed miycwa llkd ,zn`d
aezk oetv oicy ,dlerl mb rxevn my` z` yiwde aezkd xfg ok

.yxetna da
:`xnbd dywn,àðéáøì éøî áøc déøa àøèeæ øî déì øîàm` ¨©¥©§¨§¥§©¨¦§©¦¨

,jixackdéLwéðå[epyiwi-]äìBòìcala.úàhçì déLwéð àìå §¦§¥§¨§Ÿ¦§¥§©¨
,dlerl wx epyiwi m` :`piax aiydàðéîà äåäzn`ayãîlä øác £¨¨¦¨¨¨©¨¥

úàhçì éLewà éLwéð àîéz éëå ,Lwéäa ãnìîe øæBç Lwéäa- §¤¥¥§©¥§¤¥§¦¥¨¦§¥©¥§©¨
,aiydl did xyt` df lr ,z`hgl epyiwiy xn`z m`edéì àçéð¦¨¥

ìôhì déì Léwð àìå øwéòì déì Léwîceyiwdl xzei el aeh - §©¦¥¨¦¨§Ÿ©¦¥©¨¥
eyiwdl `le ,yxetna da aezk oetv oicy ,xwird `idy dlerl
,jk cnlz `ly icke .yxetna da aezk epi`y ,dlth `idy z`hgl

déLwà éëäìdligzúàhçìxfgedéLwàåmbøác ,øîéîì ,äìBòì §¨¦©§¥§©¨§©§¥§¨§¥©¨¨
.Lwéäa ãnìîe øæBç BðéàL Lwéäa ãîläcnldy cnlp o`kne ©¨¥§¤¥¤¥¥§©¥§¤¥

.ywida cnlne xfeg epi` ywidn
ywidn cnld xacy llkd cnlp okidn ,ztqep drc d`ian `xnbd

:ywida cnln epi`,øîà àáø`ed df llk xewnáéúëc ,àëäî ¨¨¨©¥¨¨¦§¦
giyn odk xta(i-g c `xwie)EPOn mixi z`Hgd xR alg lM z`e'§¤¨¥¤©©©¨¨¦¦¤

'ebe'íéîìMä çáæ øBMî íøeé øLàk,dl`yd zl`ype .'ebeéàîì ©£¤¨¦¤©©§¨¦§©
àúëìä.minlyl ywedúBéìkä ézLe ãákä úøúBéì éàick m` - ¦§§¨¦§¤¤©¨¥§¥©§¨

,minlyk zeilkde zxzeid zxhwd oerhy cnlláéúk déôeâa- §¥§¦
azkpy dn jgxk lr .yxetna giyn odk xta xak md miaezk ixd

,envr ea edylk oic cnll epi` giyn odk xta df weqtáø øîà)¨©©
(àtt`l`éøeîâà éòác íeMîoic z` [cnll dvxy-]úøúBé ¨¨¦§¨¥©§¥¤¤

úãBáò éøéòNì øeaö ìL øác íìòä øtî úBéìkä ézLe ãákä©¨¥§¥©§¨¦©¤§¥¨¨¤¦¦§¦¥£©
,íéáëBkixiryl xac mlrd xtn cnlp ozxhwd oicy iptn ,xnelk ¨¦

df oice ,ywida miakek zceardéôeâaxac mlrd xt ly,áéúk àì §¥Ÿ§¦
øîâc àeä çéLî ïäk øtîeodk xtl ywedy dnn ea cnlpe - ¦©Ÿ¥¨¦©§¨©

,ywida cnlne xfeg ywidn cnldy `vnpe ,giynéøèöéà éëäìC §¨¦¦§§¦
aezklgiyn odk xta'íøeé øLàk',etebl jxvp epi`y ,'ebe ©£¤¨

xac mlrd xt oiprl eze` miyxecedéôeâa áúëc ïàîk éåäéðc- §¤¡¥§©§¨©§¥
ecnlle xefgl lkeie envr xac mlrd xta oicd aezk eli`k didiy

,miakek zcear ixiryl ywidaøæBç Lwéäa ãîlä øác éåäéð àìå§Ÿ¤¡¥¨¨©¨¥§¤¥¥
.Lwéäa ãnìîemlrd xty ick 'mxEi xW`M' dxezd dazky jkne §©¥§¤¥©£¤¨

xacy cenll yi ,miakek zcear ixiryl cnlle xefgl lkei xac
.ywida cnlne xfeg epi` ywidn cnld

:`xnbd dywn,àáøì àtt áø déì øîàxzein weqt jxvpe li`ed ¨©¥©¨¨§¨¨
,xac mlrd xta zeilkde zxzeid oic z` cnll ick giyn odk xta

,dyw ok m`Léwð àìå ,déôeâa déázëéìåxta yxetna epazki - §¦§§¥§¥§Ÿ©¦
.giyn odk xtl eyiwi `le ,xac mlrd

:`ax aiydáúk éàdf oicàðéîà äåä ,Léwà àìå déôeâayøác ¦¨©§¥§Ÿ©¦£¨¨¦¨¨¨
éLewà éLwð àîéz éëå ,Lwéäa ãnìîe øæBç Lwéäa ãîläm`e - ©¨¥§¤¥¥§©¥§¤¥§¦¥¨¦§¥©¥

epnn df oic cenlle giyn odk xtl eyiwdl sicr ok m`y xn`z
,aiydl did xyt` df lr ,ywida,déôeâa déáúëc déì àçéð¦¨¥§©§¥§¥

éLewà déì Léwàcî.xg` mewnn ywida ecnell xy`n -éëäì ¦§©¦¥©¥§¨¦
déLwàå déáúkmbe 'ebe 'mxEi xW`M' giyn odk xta azk okl - ©§¥§©§¥©£¤¨

,lirl x`azpy enk ,giyn odk xtl cxtpa eyiwdàøîéîìyøác §¥§¨¨¨
.Lwéäa ãnìîe øæBç ïéà Lwéäa ãîlä©¨¥§¤¥¥¥§©¥§¤¥

.[á"à ï"éðáe] ø"îBçå ì"÷ ä"åL ä"øéæâe L"wéä)edfïîéñzxikfl ¤¥§¥¨¨¨©¨¤¦§©¨¦¨
cnlne xfeg m`d cnld xac oipra `xnba ze`ad zexnind.(

e` ywid zervn`a edylk oic cnld xac iabl zxxan `xnbd
xacl ecnlle xefgl lkei m`d ,a` oipa e` xnege lw e` dey dxifb

.elld mikxcdn zg` zervn`a xg`
xfeg m`d ,ywidn cnld xac ipic z` `xnbd zxxan dligz

:`xnbd zxne` .zexkfpd mikxcd zrax`a cnlneãîlä øác̈¨©¨¥
,Lwéäay `ed llkd.Lwéäa ãnìîe øæBç ïéà,z`f epcnleéà §¤¥¥¥§©¥§¤¥¦
àáøcîodk xta 'mxEi xW`M' xn`py dnn ,lirl `ax zyxcn e` - ¦§¨¨©£¤¨
,giynàðéáøcî éàmy` ywedy dnn ,lirl `piax zyxcn e` - ¦¦§©¦¨

.dlerle z`hgl rxevn
:`xnbd zxxan.äåL äøéæâa ãnìiL eäî ,Lwéäa ãîlä øác̈¨©¨¥§¤¥©¤§©¥¦§¥¨¨¨

:wtqd heytl d`a `xnbdñBîìeèáà ïa ïúð éaø ,òîL àz̈§©©¦¨¨¤©§§
íéãâaa äçéøôì ïépî ,øîBàdxfge cbad on derxwy zrxv - ¥¦©¦¦§¦¨©§¨¦

eleka dgxte,äøBäè àéäLya 'úçaâ'å 'úçø÷' øîàðirbp,íéãâa ¤¦§¨¤¡©¨©©§©©©§§¨¦
(dp bi `xwie),'FYgAba F` FYgxwA'a 'úçaâ'å 'úçø÷' øîàðåy`x irbp §¨©§§©©§§¤¡©¨©©§©©©§

d,íãà(an bi my),dey dxifba micnele ,'FYgAba F` FYgxwA'äî ¨¨§¨©§§©©§©
ïlälm` ,y`xd irbpaBleëa çøtmc`d,øBäè,oldl x`eankóà §©¨¨©§¨©
ïàkm` ,micba irbpaBleëa çøtcbadíúäå .øBäèy`xd irbpa ¨¨©§¨§¨¨

ïì àðî,xedh eleka gxt m`yáéúëceteb irbpa(bi-ai bi my)m`e' §¨¨¦§¦§¦
'ebe gxtY gFxRåéìâø ãòå BLàøî,'ebe 'rbPd z` xdhe 'ebeL÷zéàå ¨©¦§©¥Ÿ§©©§¨§¦©¤©¨©§¦§©

df weqta,ìâøì BLàø,cnllïläl äîx`ya enk ,lbxay rbpa Ÿ¨¤¤©§©¨
m` ,sebd irbp(ïáì Côä Blek)ïàk óà ,øBäè Bleëa çøtrbpa ¨©¨¨¨©§¨©¨

m`y oicd didi ,y`xay(ïáì Côä Blek).øBäè Bleëa çøtixd ¨©¨¨¨©§¨
dey dxifba epic z` cnlne xfeg [y`xd irbp] ywidn cnld xacy

.[micba irbpl]
iaxxfeg epi` ywida cnld xacy gikene ,di`xd z` dgec opgei

:dey dxifba cnlne,ïðçBé éaø øîàoeik ,miycwl mirbpn di`x oi` ¨©©¦¨¨
ydlek äøBzä ìëaok`ãîlî ãîì ïéãéîìxacn cenll ozip - §¨©¨¨§¥¦¨¥¦¨¥

,xg` xacn epic z` cnlyL ,íéLãwä ïî õeçjgxk lr mdaïéà ¦©¢¨¦¤¥
ïk íàc ,ãîlî ãîì ïéðcdxifba cnlne xfeg ywidn cnld m` - ¨¦¨¥¦¨¥§¦¥
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc migaf(iying meil)

ìàòîLé éaø éác àðúcîlirl(:n)zenieqn zekld micnely , ¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥
,dxf dcear ixiryn xnege lwa mixetikd mei xiry ly enc z`fda
.ywida giyn odk xtn el` mipic ecnlp dxf dcear ixiryay s`

:`xnbd zxxan,Lwéäa ãîlä øác.áà ïéðáa ãnìiL eäî ¨¨©¨¥§¤¥©¤§©¥§¦§©¨
:`xnbd daiyn,äéîøé éaø øîà,a` oipaa cnln ywidn cnld m` ¨©©¦¦§§¨

my`a cgein weqt azkp recn(a f `xwie)z` EhgWi xW` mFwnA'¦§£¤¦§£¤
ahen ixd ,dlerk oetva hgypy cnll 'mW`d z` EhgWi dlrd̈Ÿ¨¦§£¤¨¨¨

yáBzëì àìzhigy oic z`,íLàa äðBôöéúéúå[epcnlze-]ïéðaî Ÿ¦§¨¨¨¨¨§¥¥¦¦§©
déáúk àúëìä éàîì .úàhçî áàoicy iptn jgxk lr ,my`a ¨¥©¨§©¦§§¨©§¥

cenll xyt` i` jkitle ,ywida dlern da cnlp z`hga oetv
.a` oipaa my`l dpnnàøîéîì åàì,di`x o`kn oi` m`d -øáãc ¨§¥§¨§¨¨

,Lwéäa ãîlä.áà ïéðáa ãnìîe øæBç ïéà ©¨¥§¤¥¥¥§©¥§¦§©¨
:dinxi iax lr dywn `xnbdéîòèéìåC`ly mrhdy jixacle - §¦©§¨

da cnlp df oicy iptn `ed z`hgn my`a oetv oic z` epcnl
ok m` ,ywidnéúézmy`a oetv oic,äìBòî áà ïéðaîda aezky ¥¥¦¦§©¨¥¨

,jgxk lre .yxetna df oicéúà àì àîòè éàî`l `ed recn - ©©£¨Ÿ¨¥
,myn cnlp,Cøôéîì àkéàc íeMîäìBòl äîdxengdïkL`id ¦§¦¨§¦§©©¨¨¤¥

daixwìéìkexyay ,my` ok oi`y dn ,oetv dperh okle gafnd lr ¨¦
a ok m` ,oetv oerh didi `ly `ed oic ,mipdkl lk`pénð úàhç©¨©¦

,Cøôéîì àkéàúàhçl äîdxengdéáéiç ìò úøtëî ïkL ¦¨§¦§©©©©¨¤¥§©¤¤©©¨¥
úBúéøkiaiig lr xtkn epi`y my` ok oi`y dn ,oetv dperh okle §¥

di`x o`kn oi`y `vnpe .oetv oerh didi `ly `ed oic zezixk
.a` oipaa cnlne xfeg epi` ywida cnld xacy

cnlne xfeg epi` ywidn cnld xacy zxg` di`x d`ian `xnbd
` oipaampn` :`xnbd zxne` .aàéúà àì àãçî àãçcg` - £¨¥£¨Ÿ¨§¨

cg`a oetv oic z` cenll xyt` i` ,xnelk ,cnlp epi` cg`n
m` mewn lkn ,exiagn a` oipaa ,dler e` z`hg e` my` ,zepaxwd

a` oipaa cnlne xfeg ywidn cnldézøzî àãç éúézz` cnlz - ¥¥£¨¦©§¥
oicd azkiy epiid .mixg`d mipyd on a` oipaa mdn cg`a oetv oic
ecnlie mdipy exfgie ywida cnlp didi ipyae yxetna mdn cg`a
xacy iptn ,jk micnel oi`y dn jgxk lre .'deyd cvd'a iyilyl

.a` oipaa cnlne xfeg epi` ywidn cnld
:`xnbd dgecéúéz éäîxn`z m` ixd ,z`f cnlz mdn dfi`n - ¥¥¥¥

yàðîçø áBzëð àìa oetv oic z`,íLàå úàhçî éúéúå äìBòyi Ÿ¦§©£¨¨¨§¥¥¥©¨§¨¨
,jextlðäl äîCmixengd [my`e z`hgl-]ïéøtëî ïkLjkitle ©§¨¨¤¥§©§¦

oic xtkl d`a dpi`e oexec `idy dler ok oi`y dn ,oetv miperh
m`e .oetv dperh didz `ly `edàðîçø áBzëð àìoetv oic z` Ÿ¦§©£¨¨

ðäî éúéúå úàhçaC,jextl yi ixd ,my`e dlern -ðäl äîC ©©¨§¥¥¥¨¨©§¨¨
[my`e dlerl-]ïkLzendan m`iadl mda dxezd dcitwdíéøëæ ¤¥§¨¦

dn ,oetv miperh eidiy mb mdilr dcitwdy xnel yi jkitle ,cala
,zeaiwpd on minrtle mixkfd on minrtl d`ay z`hga ok oi`y

m`e .oetv dperh didz `ly `ed oicáBzëð àìoetv oic z`íLàa Ÿ¦§¨¨¨
ðäî éúéúåC,jextl yi ixd ,z`hge dlern -ðäl äîCdlerl-] §¥¥¥¨¨©§¨¨

mixengd [z`hgeãéçéák øeaéöa ïðLé ïkLzepaxw odn yiy - ¤¥¤§¨§¦¦§¨¦
my` ok oi`y dn ,oetv miperh okle ,cigi zepaxw wx `le xeaiv
i`y `vnpe .oetv oerh didi `ly `ed oic ,cigia `l` `a epi`y

.a` oipaa eixag ipyn cg`d z` cenll xyt`
xfeg `ed m`d ,dey dxifbn cnld xac ipic z` zxxan `xnbd
zxxane .a` oipaa e` xnege lwa e` dey dxifba e` ywida cnlne

:ywida cnlle xefgl leki `ed m`d ,dligzäøéæâa ãîlä øác̈¨©¨¥¦§¥¨
,äåL.Lwéäa ãnìiL eäî:`xnbd daiyn,àtt áø øîàepcnl ¨¨©¤§©¥§¤¥¨©©¨¨

dcez oaxwa xn`py dnn z`f(ai-`i f `xwie)çáæ úøBz úàæå'§Ÿ©¤©
íéîìMä['åâå]äãBz ìò íàoaxw z` aezkd yiwd ,'ebe 'EPaixwi ©§¨¦¦©¨©§¦¤

o`kne ,minly oaxwl dcezøNònä ïî äàaL äãBúì eðãîì- ¨©§§¨¤¨¨¦©©£¥
,ipy xyrn sqkn dcez `iadl xzenyeúàc íéîìL ïçkLàcî¦§©§§¨§¨¦§¨

øNònî,ipy xyrn sqkn m`iadl xzeny minlya ep`vn ixdy - ¦©£¥
ixde .ywida dcezl minlyn df oic micneleàðî eäééôeb íéîìL§¨¦©§§¨

ïì,dey dxifbn ,mnvr minlya z`f epcnl okidn -áéúëc ¨¦§¦

minlya(f fk mixac)Ylk`e minlW Ygafe''íLxyrna aezke ,'ebe §¨©§¨§¨¦§¨©§¨¨
ipy(bi ci my)FnW oMWl xgai xW` mFwOA 'ebe Ylk`e''íLixd .'ebe §¨©§¨©¨£¤¦§©§©¥§¨

ywida epic z` cnlne xfeg [minly-] dey dxifbn cnld xacy
.[dcezl]

:di`xd z` dgec `xnbdéøî áøc déøa àøèeæ øî déì øîà̈©¥©§¨§¥§©¨¦
,àðéáøì`lde,ïâc øNòî,àeä àîìòa ïéleçepwtzqd `l ep`e §©¦¨©§©¨¨¦§¨§¨

jkitl ,cnld on cnl oicnly `ed llkd oilega la` ,miycwa `l`
dcezl mdn cenlle xefgl xyt` minlyl epnn micnely oeik
`ed dey dxifba cnlnd xy`k mby o`kn di`x oi`e .ywida

.ywida xg` xacl cnlne xfeg epnn cnld miycw
:ixn axc dixa `xhef xn ixac z` dgec `xnbddéì øîà`piax ¨©¥

ike ,ixn axc dixa `xhef xnldøîà øîàef dreny xn`y in - ¨©Ÿ§¨
xfeg epi`y xn` `ed m`d [cnlne xfeg cnld xac oi` miycway]

dyk `weec cnlneå Lã÷ ãîìd mb.Lã÷ ãnìîxn` `l `ed ixd ¨¥Ÿ¤§§©¥Ÿ¤
ipy xyrn `ed cnlndy o`k oebk ,ycew epi` cnlndyk s`e ,jk
xefgl lkei `ly ick ycew epnn cnld didiy epl ic ,oileg `edy
,dey dxifba minlyl ipy xyrnn micnely ep`vny oeike .cnlle
leki dey dxifbn cnldy di`x ef ixd ,ywida dcezl micnel mdne

.`tt ax gikedy itk ,ywida cnlle xefgl
:`xnbd zxxan,äåL äøéæâa ãîlä øáã.äåL äøéæâa ãnìiL eäî ¨¨©¨¥¦§¥¨¨¨©¤§©¥¦§¥¨¨¨
:`xnbd daiyn,àîç øa éîø øîàc dnn z`f epcnlàéðúoipra ¨©¨¦©¨¨©§¨

cg` ,zelg ipin drax` dnr `iadl dceza oicd oky .dcez zelg
,'dkeax'e 'oiwiwx' 'zelg' md dvnd ipin zylye ,dvn dylye ung

dkeaxa xn`pe(ai f `xwie)e'úëaøî úìño`kn ,'ebe 'zNgeðãîì §Ÿ¤ª§¤¤©Ÿ¨©§
äàaL äëeáøìd on.úìBñïéépî úBlç'zelg'l epcnl okidn - ¨§¨¤¨¨¤©¦©¦

,zleqd on ze`ayøîBì ãeîìzxn`py dnn z`f cenll yi - ©§©
zelga(my)úBlç'dkeaxa xn`pe ,'zFSn(my)zkAxn zlqe','úBlç ©©§Ÿ¤ª§¤¤©

zelgd jk zleqd on d`a dkeaxdy myky ,dey dxifba micnele
.zleqd on ze`aïéépî ïé÷é÷øon mi`ay oiwiwxl epcnl okidn - §¦¦¦©¦

,zleqdøîBì ãeîìzúBvî'.'úBvî`ziixad zpeek dxe`kle ©§©©©
oiwiwxa xn`py dnn dey dxifba cnlpy(my)xn`pe ,'zFSn iwiwxE'§¦¥©

oiwiwxd jk zleqd on ze`a zelgdy myk ,'zFSn zFNg' zelga©©
xfeg [zelgd-] dey dxifba cnld xacy ixd .zleqd on mi`a

.[oiwiwxl] dey dxifba cnlne
:`ng xa inxzii`x z`dgec `xnbdàðéáø déì øîà,`ng xa inxl ¨©¥©¦¨

úBvî'c éànî'úBvîøîb úBlçîcenll `ziixad zpeeky oipn - ¦©§©©¥©¨©
,dcez ly zevn zelga daezkd 'zFSn' dlindn dey dxifbaàîìc ©¦§¨

øîb øepú äôànîdlindn dey dxifba cenll dzpeek ile` - ¦©£¥©¨©
da xn`py ,dnvr ipta d`ad xepz dt`n zgpna daezkd 'zFSn'©

yxetna 'zleq'(c a `xwie).'ebe 'zFSn iwiwxE 'ebe zFNg zlq'Ÿ¤©§¦¥©
:zxg` di`x d`ian `xnbd,àáø øîà àlàdnn z`f epcnl ¤¨¨©¨¨
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.dligz egzpl
:xtd ztixya mb `ed df oic m`d zxxan `ziixadìBëémbepôøNé ¨¦§§¤
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da aezky(h-g ` my)micnele ,'ebe 'eirxkE FAxwe 'ebe W`xd z`'¤¨Ÿ§¦§§¨¨
,dey dxifbaïläl äî`id gafnd iab lr dzxhwd ,dleraéãé ìò ©§©¨©§¥
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:giyn odk xta sqep oic dlern cnlp m`d zxxan `ziixadéà¦
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קכז oifge` mipy` cenr p sc ± oey`x wxtzereay

.ìàòîùé éáø éáã éðúãîoaxw eeyed `ly mewna dne (.`n sc lirl) y"a wxta

xfeg ywida cnld xac l`rnyi 'x xaqwc mzd `pniwe`e oaxwllwa cnlne

:xnege.áà ïéðáázeli`y drax`e el`yp miycwa elld zeli`y oleke epivn dn

xnege lwae dey dxfbae ywida cnliy edn ywida cnld xac oebk dcne dcn lka

edn dey dxfba cnld xace a` oipaae

xace a` oipaae e"we y"bae ywida cnliy

:oleka cnliy edn a` oipaa cnld

.êéîòèéìådlern iziil diazk `d meyn i`

:`icda da aizkc.'åë úøôëî ïëùjl oi`e

:o`kn ediizli`y yxtlàéúà àì àãçî
.'åëhytinl e`le `id dytp dit`a `zlin

daiyg `l my`e z`hg iabl dler :oiira

:dxtk dicic dyr zxtk.äãåúì åðãîì
m` xyrnd on d`ay minlyn ywida o`kn

zernn d`iadl n"r excp zrya yxit

:y"rn.íù íù(fk mixac) aizk minlya

my) aizk xyrnae my zlk`e minly zgafe

xgai xy` mewna jidl` 'd iptl zlk`e (ci

jxdvie jyexiz jpbc xyrn my eny okyl

:zexekae.àåä ïéìåç`irainw miycwa op`e

:ol.äøîà øîàcnlne ycw cnl xen`d

miycwa ediy oikixv odipy ike dinza ycw

hytin xity minly oebk ycw cnle li`ed

xza xaq `xhef xne opilf` cnl xzac oiira

lirl) `nlra opixn`c epiide opilf` cnln

cnl xza c"nl `gipd (:q sc onwle .dn sc

:opilf`åðãîì.äëåáømina zelyean zelg

:gnw `le zleq d`ay dcezay dligz

.ïééðî äãåúáù úåìçyi dvn oipin dylyy

ody oiipn day zelg dkeax oiwiwx zelg da

:zleq.úåìç úåìç ì"úzelg zelga xn`p

:zelg dkeaxa xn`pe.úåöî úåöîxn`p

opitlie zevn zelga xn`pe zevn oiwiwxa

mdipye dkeaxn ecnl zelge zelgn oiwiwx

:y"fba.éàîîåzevn zevn dcezc oiwiwxc

:ixnb dcezc zelgnáéúëã úåöîî àîìã
ïé÷é÷ø éáâ.éøîâ äôàî úçðîzlq mzde

onya zelela zevn zelg zlq aizk `icda

:(a `xwie) onya migeyn zevn iwiwxeãîìî
.íìù øôä ìë úà àéöåîùgzepna i`c

migzpd zg` d`veda `ivei lkd j`id

:eyxte eaxwe.åéòøëå åùàø ïàë øîàðlr

:(c my) eirxk lre ey`xåùàø ïìäì øîàðå
.åéòøëåz` odkd jxre aizk o`v oa zlera

:(` my) ugxi eirxke eaxwe aizke y`xdäî
.çåúéð é"ò ïìäì:dia aizk gezipc exihwn did.çåúéð é"ò äæ ìù äôéøù óàxtae

:i`w giyn odk.'åë åáø÷á åùøôù íùëeaxw ztixyl exyae exer ztixy ywzi`c

:eyxte.åáø÷á åùøô äî:oira etxeyle e`ivedl `ed dpebn xacc
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àìm`e my`e z`hga oetv `icda aezkle 'it .my`e z`hgn izize dlera `pngx aezkp

igafl dnc jxtinl `ki`c l"ie ediipin dler slipe xeav inly igafa aezkle xn`z

xeaiva epi` oky my`e mixkf oky dipin iz` `l z`hgc cere reaw epnf oky xeaiv inly

`niz ike a` oipaa il wetiz dlerl xeaiv inly igaf (.dp sc) onwl iyew`l il dnl z"`e

ivn ied dlerk miycw iycw mdy 'ireny`l

jxtinl `ki`c l"ie z`hgl ywzi`cn slinl

sc migqt) hgyp cinz wxta yxtnck xicz oky

oiperh opi` oky minly myl dn inp i` (.dq

e .h sc) zereayc w"ta z"`e oetvsilic (my

lr `l` xtkn epi`c oevig xiryn g"xc xiry

onfl `a dfe li`ed xn`wc eiycwe ycwn z`neh

mzd yxitck xn`w uega dyrpd xiryae reaw

qpkp oky jxtinl dil ded iniptn i`c qxhpewa

xiryn slip daxc`c cere miptle iptl dnc

i` `zyd la` zexiar x`ya xtknc glzynd

xiryn ith iccd` encc `gip xnb oevign

heytz k"` xnb oevign i` `zyde glzynd

oevigc a` oipaa cnlne xfeg ywida cnld xacc

`dc l"ie iniptc `ywidn `l` `prci `l diteb

z"`e `ed `nlra `zlin ielibc mzd opixn`

inlya dkinq (.k sc) dviac a"ta xnb ikide

`de [daeg zlern] (dacp inlyn) a` oipaa daeg

l"ie ywid epiidc `tli htynkn daeg zler

ziac i`nn mzd jixtc `ed `nlra `iyewc

m` xnelk ixnb daeg zlern `nlc 'ek lld

cnlne xfeg ywida cnld xacc xnel ivniz

(:`k sc zegpn) dax unewda w"ere a` oipaa

dgpn `ad xn`pe gln `ade dgpn `ad xn`p

lyn gln s` xeaiv lyn mivr dn mivr `ade

ywzi`cn `l` opirci `l ediiteb mivre xeaiv

lr xy` mivrd lr (` `xwie) aizkc gafnl

:'eke xeaiv lyn gafn dn gafnd lr xy` y`d

íày"pilxe`n awri x"d dywd .'ek dcez lr

dcezd 'tae (.gv sc onwl) z`hg mc wxta

`l` d`a dpi` z`hg dn xn`c (.bt sc zegpn)

oiaezk ipy dceze minly `d il dnl oilegd on

sili ikid dyw cer oicnln oi`e cg`k oi`ad

on oi`ac dceze minly `ki`c oeik z`hgn mzd

`l` dxezd z`fc `ywida opitli `lc xyrnd

i`dnc weqta mixkfpd lka bedpl lekiy xac

zler (.k sc) dviac a"ta `xw ol irain `nrh

z`fc `ywidn opitli `le dkinq dperh daeg

xekac edleka ira `l dkinqc meyn dxezd

zecn izy wxt opzck dkinq era `l xyrne

z`hgl opiywn daeg lkc l"ie (.av sc zegpn)

r"ve (.bt sc my) dcezd wxta gkenck oilegd on `l` `a epi`e daegay xac z`hg dn

cnln zqn yixcc (.g sc) dbibgc w"ta z"`e l"pn oilegd on `l` d`a dpi`c dacp zgpn

xn`wc meyn l"ie ywidn il wetize `id daeg `ld il dnl oilegd on ezbibg `ian mc`y

`l` xyrnd on lkd d`a dpi`c xninl zqn jixhvi` xyrnd on inp d`a dbibgc mzd

ediiexzn xyrnd one oilegd on:zqn jixhvi` ikdl xyrnn `iz`c jzrc `wlq `xwc ditiqa jkxai xy`k aizkc meyn inp i`øîà`ny zxn` xni` yxtn l`eny epiaxe .dxn`

ipz `ax xn` (:cn sc) zeaezkae iewl en` irnny lk in`l dil `prnyc epiid (.t sc) lxrd wxt zenaiae mkg my in`e dxn` in` qixb mz epiaxe ycw opira mdipyy xnel dvex dz`

yexit oda aizk `icda dcez ingl xyr xyr ze`a zexfipe dcez ingl opixn` (.er zegpn) zegpn el` seqae `ira `hiyti` `l `xhef xnlc z"`e mixb zleza `le l`xyi zleza in`

ywidn zexifpe dxyrn cg` o`k s` dxyrn cg` oldl dn dnexz xyrn znexza oldl xn`pe dnexz o`k xn`p (:fr sc my) dcezd wxta xn`e 'dl dnexz oaxw lkn cg` epnn aizkc

eze ywida zcnlne zxfeg y"ba `iz` dcezc oic `nl` 'i ze`a eidiye ony bel ivge zinlyexi oiaw dxyrl dcez ingl oic lkl 'it xifp inly zeaxl einly zcez gaf lr xn xn`c

jixt dteb `zrny `iddae a` oipaa cnlne xfeg y"ba cnld xac heytz ok m`e xyrn znexzn y"ba `iz`c dcez ingln a` oipaa xyr ze`a zegpnd lkc opitli lirl `zrny `idda

cnl xza `kd l"qc `piaxl `iyw jd edine `ed oileg obc xyrn `kd xn`wck `ed oileg mzdc xyrn znexzc l"ie oiziagn slip a` oipaa cnlne xfeg y"ba cnld xacc l"q i` mzd

:zegpnc `iddn onwlc `ira ok enk dil `hyti` `piaxlc xnel wgece ewiz opixn` jenqae opilf`äîxfeg y"ba cnld xacc `kdn sili ikid xn`z m`e .hytda `ly gezip i"r oldl

xg` xace epnid iedc oeik ywida cnlne xfeg ywida cnl elit` b"dk `ld dlern opixnb giyn odk xta gezipe giyn odk xtn hytda `ly gezpa mixetkd mei xt opitlic y"ba cnlne

`lyc l"ie `nlra `zlin ielib `l` ywid df oi` `nye dey dxifba cnlne xfeg epi` ywida cnld xace qxhpewa yxitck sili yxtl xyae xer ywzi`cn giyn odk xta hytda `lyc
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`oifgeקכח mipya cenr p sc ± oey`x wxtzereay

.ïìäì øîàðåmixetikd mei ly xirye xta o`k xn`pe (c `xwie) giyn odk xta

:myxt z`e mxya z`e mzexer z`e 'ebe z`hgd xiry z`e z`hgd xt z`e (fi my)

.ïìäì äî:giyn odk xta.çåúéð é"ò:dlern y"bn opitlic.å"÷cnlp e"wn xnelk

dli`y jl yxtlb"d :ef.'åë ù÷éäá ãîìî åðéàù ù÷éä äîå:cnl b"leù"â
ù÷éäá úãîìîä:dcnl 'iqxb `le 'iqxb

.àôô áøãî'ek minlyd gaf zxez z`fe

zxfeg dey dxifbl dipin `tt ax hytc

:ywida zcnlneáøã 'éì úéàã ïàîì àçéðä
.àôô:opilf` cnl xza xn`cïàîì àìà
.øîàãy"fb ogky` `l opilf` cnln xza

oileg xyrn mzdc ywida zcnlne zxfeg

:dcnlnd `ed.äúøéáç ù"æâáoi`y dn

:exiag ywida ok dyer ywidøá éîøãî
.àîçon dcinl dpi`y :zelg zkaxen zlq

:'iqxb ywidd.ïðçåé 'øãîdpetv xn`i `l

ywida cnld xac oi`y epcnl myn my`a

:y"fba cnln.ù÷éäá äãéîì äðéàùxnelk

:ywidd on.å"÷á ãîìîe"wn lirl xn`ck

e"wa cnln ywidd on cnl epi`y ywid dne

xa inxcn dzxiag y"fbn zcnlnd y"fb

:'eke `ng.øîåçå ì÷ ïá å"÷ åäæådf e"w

e"w cnll dxeza eyxecl o`k oi`ian ep`y

`l `ed s`y xacn eze` oicinl ep` e"wn

y"fbn dl iziin `dc e"wa `l` edepcnl

`l` dl opirci `l `teb `ide e"wa zcnlnd

opikxte :lirl opitli e"wac e"w i"rìù åðá ïá
.àåä å"÷xacn eze` oicinl epiid 'it`y

e"w oa envr did `ed e"w i"r edepcnl `ly

lirl oxn`ck eze` oicnl ep` e"wa ixdy

ep`y y"fb s`y eiykr 'ek y"fb dne e"wa

`id s` dxeza dyxecl epnn eze` oicinl

`vnp e"wn `l` e"wa cnlzy dcnl `l

zcn `ian dz`yipy gkn dxeza xnege lw

ly epa oae e"w ly epa l"ede oixenge oilw

:lifine slinl ol zil i`d ilek `nlce e"w

.àìàe"wa zcnlnd dey dxifbn diaxz `l

dil sili `l` ol `iz` e"wn dteb `idc

`zipznn ol `wtpc e"wa cnlnd ywidn

xacc dl xnb `xnbc l`rnyi iax iac ipzc

xnege lwa cnlne xfeg ywida cnlnd

xnege lw oa xnege lw `l` ied `l `zyde

lwa zcnln dey dxifbc lirlc jpi` ik

:xnege lwn xnege.äòéìáä úéáá äàîèî
dtixh zwiln oi`c xedh ser zlap oick

inp oicd `ede dlap icin zxdhn miycwa

iaxl d`nhn dtixh oileg ser hgeyl

zg` n"xl xaca zwelgn yly .dcedi

miycwa dwiln zg`e oileg ly ser zhigy

ef dcedi 'xle dliap icin oztixh zexdhn

zxdhn dhigy iqei 'xle zxdhn dpi` efe

wxta zexdh zkqna yxtn oke dwiln `le

:mixac dxyr ylyúøäèî äúèéçù
.äúàîåèî äúôéøèxerda opixn`ck

dndad on zeni ike (:gkw sc oileg) ahexde

dnda zvwne d`nhn dnda zvwn 'ebe

:dhgyy dtixh ef efi`e d`nhn dpi`óåò úìáð.àùîáå òâîá àîèî åðéà:`yne rbn `le dlik` da xen`d `l` jl oi` da d`nhl (ak `xwie) aizkc ueganïéã åðéà
.äúàîåèî äúôéøè úøäèî äúèéçù àäúù:a` oipaa miycwc dwiln` `xnbine `xcd e"wn oilega zxdhnc dhigy l"iwc `zyde.úøùëîù äèéçùá åðéöî äî

:'ek dwiln s` dz`nehn dztixh zxdhne oilega lek`l
éëä

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

aizkc opirny mixetkd mei xtc ditebnc slinl jixv `le digxe` ab` hwp hytda

:myxtl mxyae mxer ywzi`c myxt z`e mxya z`e mzexer z` y`a etxye (fh `xwie)

àìà` xa `c` axe .xninl `ki` i`n `tt axc l"lc o`nlakrnc oetv lirl silic dad

dlera devnlc devnl epiid dlerl ywzi`cn my` sili xcde z`hgn e"wn dlera

`ed dler` ipnif ixz ywzi`cn `dine aizk

mdl xn` 'tac z"`e my`a `aekir opitlic

mici yeciwc rnyn (.al sc `nei) dpennd

xn`wc ywida cnlne xfeg e"wa `ad milbxe

dliah oerh oi`y mewna dne e"w xfrl` oa y"x

oerhy oic epi` dliah oerhy mewn yeciw oerh

dn dyiall dhiyt yiwn xn`w xcde 'ek yeciw

l"ie yeciw oerh dhiyt s` yeciw oerh dyial

:`wec oaxwd seb `l` miycw ixwi` `l i`dcïá
lfinle slinl ol zil i`d ileke .`ed e"w ly epa

dnk lk xity slip `l i`n` `ed e"wc oeik dywe

od elit` y"ba opitlic ikid ik slinl opivnc

meyn `ed e"w ly epa oa yxtl yie d`n

e"wa cnld xac i` dil `iranc `ed `xwirnc

e"wa eedcn gikedl `a j`id y"ba cnlne xfeg

oecl dvex dz` k"` e"w i"r e"wa dcnlny y"ba

`id z`f `ld xnege lwa `ad xacn e"w i"r e"w

:da wteqn dz`y jzli`y

éáø.drilad ziaa micba d`nhn xne` dcedi

rnyn (`"t) zexdh 'qnac qxhpewa 'it

dwiln zg`e oileg ly sera dhigy zg` n"xlc

iaxle dliap icin ozetxh zexdhn miycwa

el` wxtac z"`e zxdhn dpi` efe ef dcedi

wica dcedi iax opixn` (.ep sc oileg) zetixh

wicac o`n l"`e `hgna wica dingp 'xe `cia

lik`n dz` izn cr `cia wicac o`nl `hgna

edpip zehegy `d c"q zeliap l`xyil zeliap

oiied zeliap i`ce dcedi iaxl `iyw i`n

l"ie zxdhn dpi` ser zhigyc `kd rnynck

opaxc oeik dcedi iaxc `ail` jxtinl l"ed `lc

:dilr ibiltäîrbna d`nhny dnda zlap

dpi`y dnda zlapl dn dniz .'ek `ynae

n"xc `nrh xwirc l"ie drilad ziaa d`nhn

't onwlck serde dndad zxez z`fc `ywidn

:'hpewa 'itck (:hq sc) serd z`hgäîepivn

igce .'eke dlik`a dzxykny ser ly dhigya

nb oileg zhigyn ediiexz `id `lezwiln 'it ix

m` ik dpi`y ser zhigyn epivn dna miycw

zhigyn e"wa oileg ly ser zhigye oilega

ser zwiln xnb j`id dnize oileg znda

oilega zxykn oky dhigyl dn ser zhigyn

ser zhigyn ser zwilnc dil `pnc dyw cere

m`c il d`xpe xnb dndac dhigyn `nlc xnb

`nrh epiide ser zhigy xnbck e"wa xnb ded ok

`lc
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éà ,àáøcî éà ,Lwéäa ãnìî BðéàL Lwéä äîe¨¤¥¤¥§©¥§¤¥¦¦§¨¨¦
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øác .e÷éz .áà ïéðáa ãnìiL eäî ,äåL äøéæâa ãîlä©¨¥¦§¥¨¨¨©¤§©¥§¦§©¨¥¨¨
äîe ,øîBçå ì÷ .Lwéäa ãnìiL eäî ,øîBçå ì÷a ãîlä©¨¥§©¨¤©¤§©¥§¤¥©¨¤©
ãnìî ,ïðçBé éaøcî ,àLwéäa äãîì dðéàL äåL äøéæb§¥¨¨¨¤¥¨§¥¨§¤¥¨¦§©¦¨¨§©¥
àðúcî ,Lwéäî ãîlä øîBçå ì÷ .àtt áøcî ,Lwéäa§¤¥¦§©¨¨©¨¤©¨¥¥¤¥¦§¨¨
ïàîì ,àçéðä .Lwéäa ãnìiL ïéc Bðéà ,ìàòîLé éaø éác§¥©¦¦§¨¥¥¦¤§©¥§¤¥¨¦¨§©
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,Lwéäî ãîlä øîBçå ì÷ .ïøîàãk ,øîBçå ì÷a ãnìî§©¥§©¨¤¦§£¨¨©¨¤©¨¥¥¤¥
.øîBçå ì÷a ãnìiL ïéc Bðéà ,ìàòîLé éaø éác àðúcî¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥¥¦¤§©¥§©¨¤
.àeä øîBçå ì÷ ìL Bða ïa .'øîBçå ì÷ ïa øîBçå ì÷' eäæå§¤©¨¤¤©¨¤¤§¤©¨¤
éà ,Lwéäa ãîì BðéàL Lwéä äîe ,øîBçå ì÷ àlà¤¨©¨¤¨¤¥¤¥¨¥§¤¥¦
éaø éác àðúcî ,øîBçå ì÷a ãnìî ,àðéáøcî éà ,àáøcî¦§¨¨¦¦§©¦¨§©¥§©¨¤¦§¨¨§¥©¦
éaø éác àðúcî ,Lwéäî ãîlä øîBçå ì÷ .ìàòîLé¦§¨¥©¨¤©¨¥¥¤¥¦§¨¨§¥©¦
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc migaf(iying meil)

ïläì øîàðågiyn odk xta'øBò''øNá'e,'Løô'åea aezkyc `xwie) §¤¡©§©¨¨¨¨¤¤
(`idxifba micnele ,'FWxtE FAxwe 'ebe FxUA lM z`e xRd xFr z`e'§¤©¨§¤¨§¨§¦§¦§

,deyïläl äî`id eztixy ,giyn odk xtaçezéð éãé ìòdligz ©§©¨©§¥¦©
eèLôäa àlL,exera ecera `l`ïàk óàmei ly xirye xta ¤Ÿ§¤§¥©¨

mztixy didz ,mixetikdçezéð éãé ìòe dligzèLôäa àlL ©§¥¦©¤Ÿ§¤§¥
mei ly xirye xt gezip oic z` `ziixad zcnely ixd .mxer
epcnl envr giyn odk xtae ,giyn odk xtn dey dxifba mixetikd
xfeg dey dxifbn cnld xacy o`kne ,dlern dey dxifba z`f

.dey dxifba cnlne
:`xnbd zxxan,äåL äøéæâa ãîlä øáã.øîBçå ì÷a ãnìiL eäî ¨¨©¨¥¦§¥¨¨¨©¤§©¥§©¨¤

zervn`a df wtq heytl yi :`xnbd daiyn.øîBçå ì÷Lwéä äîe ©¨¤¨¤¥
dfa ylg egekyBðéàLe xfegãnìîxg` xacl,Lwéäaepcnly itk ¤¥§©¥§¤¥

àáøcî éà`ax zyxcn e` -(:hn lirl),àðéáøcî éàzyxcn e` - ¦¦§¨¨¦¦§©¦¨
`piax(my)e xfegy epi`x ok it lr s`e ,ãnìîxg` xaclì÷a §©¥§©
,øîBçåepcnly itkìàòîLé éaø éác àðúcî(.`n lirl),äåL äøéæb ¨¤¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¥¨¨¨

,dti dgekyäe zxfegúãnìîxg` xacl,Lwéäaepcnly itk ©§©¤¤§¤¥
àtt áøcî(`"r lirl),L ïéc Bðéàe xefgz.øîBçå ì÷a ãnìú ¦§©¨¨¥¦¤§©¥§©¨¤

llkd lr iepa ,wtqd z` `xnbd dhyt ezervn`ay xnege lwd
`ed df llk mpn` .ywida cnlne xfeg dey dxifbn cnld xacy
lr zwlegd drc mb d`aed my `xnbae ,lirl `tt ax zrcl `weec

:`xnbd dywn jkitl ,`tt axàtt áøc déì úéàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§¦¥§©¨¨
llkd iably ,`tt axk xaeqy in itl oaen df xnege lw ±
,cnld xacd xg` mikled cnlne xfeg cnld xac oi` miycway

lirl epwtzqdy wtqd hytp eixac itle(`"r)dxifbn cnld xacy
xnege lwa cenll xyt` `linne ,ywida cnlne xfeg ok` dey

cnlne xfeg dey dxifbn cnld xacy.xnege lwaúéìc ïàîì àlà¤¨§©§¥
àtt áøc déìdixa `xhef xn-] `tt axk xaeq epi`y inl la` - ¥§©¨¨

`l eixac itle ,cnlnd xacd xg` mikledy xaeq `l` ,[ixn axc
,ywida cnlne xfeg dey dxifbn cnld xac m`d wtqd hytp

lirl x`eank(`"r),øîéîì àkéà éàîxac m`d wtqd heytp ji` - ©¦¨§¥©
xnege lwd lha ixd ,xnege lwa cnlne xfeg dey dxifbn cnld

:zxg` di`x d`ian `xnbd .df wtq heytl epywia epnnyàlà¤¨
zervn`a dfd llkd z` cnlpøîBçå ì÷.xg`Lwéä äîeegeky ©¨¤¨¤¥

dfa ylgïéàLe xfeg `edLwéäa ãnìîepcnly itk ,edenk sqep ¤¥§©¥§¤¥
,àðéáøcî éà àáøcî éàe xfegy epi`x ok it lr s`eì÷a ãnìî ¦¦§¨¨¦¦§©¦¨§©¥§©

,øîBçåepcnly itk,ìàòîLé éaø éác àðúcîäåL äøéæbdgeky ¨¤¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¥¨¨¨
,dtiäe zxfegúãnìîxg` xacldzøéáç äåL äøéæâa,[denk-] ©§©¤¤¦§¥¨¨¨£¤§¨

epcnly itkàîç øa éîøcî(`"r lirl)L ïéc Bðéà ,e xefgzãnìú ¦§¨¦©¨¨¥¦¤§©¥
.øîBçå ì÷a§©¨¤

:`xnbd zxxan,äåL äøéæâa ãîlä øáã.áà ïéðáa ãnìiL eäî ¨¨©¨¥¦§¥¨¨¨©¤§©¥§¦§©¨
:`xnbd zxne`e÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

xfeg `ed m`d ,xnege lwn cnld xac ipic z` zxxan `xnbd
zxxane .a` oipaa e` xnege lwa e` dey dxifba e` ywida cnlne

:ywida cnlle xefgl leki `ed m`d dligz,øîBçå ì÷a ãîlä øác̈¨©¨¥§©¨¤
.Lwéäa ãnìiL eäîzervn`a df wtq heytl yi :`xnbd daiyn ©¤§©¥§¤¥

.øîBçå ì÷äåL äøéæb äîedfa ylg dgekyäãîì dðéàL ©¨¤©§¥¨¨¨¤¥¨§¥¨
,àLwéäacnlpy oic dey dxifba cenlle xefgl xyt` i`y epiid §¤¥¨

epcnly itk ,ywidn dligzaïðçBé éaøcî(:hn lirl)ok it lr s`e , ¦§©¦¨¨
e xfeg dey dxifbn cnlpdy epi`xãnìîxg` xacl,Lwéäaitk §©¥§¤¥

epcnlyøîBçå ì÷ ,àtt áøcî,dti egeky,Lwéäî ãîläepiid ¦§©¨¨©¨¤©¨¥¥¤¥
itk ,ywidn dligza cnlpy oic xnege lwa cenlle xefgl xyt`y

epcnly,ìàòîLé éaø éác àðúcî.Lwéäa ãnìiL ïéc Bðéàdywn ¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥¥¦¤§©¥§¤¥
:`xnbdàtt áøc déì úéàc ïàîì àçéðäxaeqy inl xacd oaen - ¨¦¨§©§¦¥§©¨¨

dey dxifbn cnld xac ezhiyle ,cnld xg` mikledy `tt axk
.ywida cnlne xfeg,àtt áøc déì úéìc ïàîì àlà`l ezhiyle ¤¨§©§¥¥§©¨¨

,ywida cnlne xfeg dey dxifbn cnld xac m`d wtqd hytpéàî©
øîéîì àkéàxfeg xnege lwn cnld xac m`d wtqd heytp ji` - ¦¨§¥©

zxne` .df wtq ephyt epnny xnege lwd lha ixd ,ywida cnlne
:`xnbde÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:`xnbd zxxan,øîBçå ì÷a ãîlä øác.äåL äøéæâa ãnìiL eäî ¨¨©¨¥§©¨¤©¤§©¥¦§¥¨¨¨

zervn`a df wtq heytl yi :`xnbd daiyn.øîBçå ì÷äøéæb äîe ©¨¤©§¥¨
äåLdfa ylg dgeky,àLwéäa äãéîì dðéàLxyt` i`y epiid ¨¨¤¥¨§¥¨§¤¥¨

epcnly itk ,ywidn dligza cnlpy oic dey dxifba cenlle xefgl
,ïðçBé éaøcîe xfeg dey dxifbn cnlpdy epi`x ok it lr s`eãnìî ¦§©¦¨¨§©¥
,äåL äøéæâaepcnly itk,àîç øa éîøcîøîBçå ì÷,dti egeky ¦§¥¨¨¨¦§¨¦©¨¨©¨¤

,Lwéäa ãîläcnlpy oic xnege lwa cenlle xefgl xyt`y epiid ©¨¥§¤¥
epcnly itk ,ywidn dligza,ìàòîLé éaø éác àðúcîïéc Bðéà ¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥¥¦

[ãnìiL] (ãîìúù).äåL äøéæâa ¤§©¥¦§¥¨¨¨
:`xnbd zxxan,øîBçå ì÷a ãîlä øác.øîBçå ì÷a ãnìiL eäî ¨¨©¨¥§©¨¤©¤§©¥§©¨¤

zervn`a df wtq heytl yi :`xnbd daiyn.øîBçå ì÷äøéæb äîe ©¨¤©§¥¨
äåLdfa ylg dgeky,Lwéäa äãéîì dðéàLxyt` i`y epiid ¨¨¤¥¨§¥¨§¤¥

epcnly itk ,ywidn dligza cnlpy oic dey dxifba cenlle xefgl
,ïðçBé éaøcîe xfeg dey dxifbn cnlpdy epi`x ok it lr s`eãnìî ¦§©¦¨¨§©¥
xg` xacl,øîBçå ì÷aïøîàãk,lirløîBçå ì÷,dti egeky §©¨¤¦§£¨¨©¨¤

,Lwéäî ãîläcnlpy oic xnege lwa cenlle xefgl xyt`y epiid ©¨¥¥¤¥
epcnly itk ,ywidn dligza,ìàòîLé éaø éác àðúcîïéc Bðéà ¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥¥¦

.øîBçå ì÷a ãnìiL¤§©¥§©¨¤
:`xnbd dtiqeneäæå,'øîBçå ì÷ ïa øîBçå ì÷'xnege lw ,xnelk §¤©¨¤¤©¨¤

s`y xacn eze` micinl ep` ,xnege lwa cnld xacn cnlpd df
xnege lw cenll xyt`y llkd z` ixdy .xnege lwa epcnl eze`
zxfegy dey dxifb ly llkdn epcnl xnege lwa cnld xacn
epcnl eze` s` dey dxifb ly `edd llkde ,xnege lwa zcnlne

.xnege lw zervn`a lirl
lw `l` ,xnege lw oa xnege lw wx `l edf ixde :`xnbd dywn

xnege.àeä øîBçå ì÷ ìL Bða ïa.o`k yi xnege lw dyly ,xnelk ¤§¤©¨¤
cnld xacn xnege lwa dxeza oic cenll xyt`y llkd z` ixdy
llkdn edepcnl ixdy ,xnege lw ipy zervn`a epcnl ,xnege lwn
envr dey dxifb ly llkde xnege lw zervn`a dey dxifb ly
`edd oicd z` micnel ep`yky `vnpe ,xnege lwa `ed s` cnlp
xyt`y ep`vn `le .xnege lw dylyl exear ep` mikixv dxeza
d`ian `xnbd .xnege lw dyly zervn`a miycwa oic cenll

:zxg` di`xàlàxfeg xnege lwn cnld xacy llkd z` cnlp ¤¨
zervn`a ,sqep xnege lwa cnlneøîBçå ì÷.xg`Lwéä äîe ©¨¤¨¤¥

dfa ylg egeky,Lwéäa ãîì BðéàLxefgl xyt` i`y epiid ¤¥¨¥§¤¥
epcnly itk ,ywidn dligzn cnlpy oic sqep ywida cenlleéà¦

,àðéáøcî éà àáøcîe xfegy epi`x ok it lr s`eì÷a ãnìî ¦§¨¨¦¦§©¦¨§©¥§©
,øîBçåepcnly itk,ìàòîLé éaø éác àðúcîøîBçå ì÷egeky ¨¤¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥©¨¤

,dti,Lwéäî ãîläoic xnege lwa cenlle xefgl xyt`y epiid ©¨¥¥¤¥
epcnly itk ,ywidn dligzn cnlpy,ìàòîLé éaø éác àðúcî¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥

L ïéc Bðéàe xefgiøîBçå ì÷a ãnìé.sqepeäæåì÷ ïa øîBçå ì÷' ¥¦¤©¥§©¨¤§¤©¨¤¤©
,'øîBçålwn cnld xacn xnege lwa miycwa cenild ,xnelk ¨¤

ly epicn epiyry df xnege lw zervn`a wx ecnell ozip ,xnege
.ywidn cnld xac

:`xnbd zxxan,øîBçå ì÷a ãîlä øác.áà ïéðáa ãnìiL eäî ¨¨©¨¥§©¨¤©¤§©¥§¦§©¨
:`xnbd daiyn,äéîøé éaø øîà,òîL àzdpyna epipy jky ¨©©¦¦§§¨¨§©

oldl(.hq),äôéøè úàöîðå ÷ìîzler e` serd z`hg wlny odk - ¨©§¦§¥§¥¨
,dtixh serd didy `vnp dwilnd xg`e serd,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥

jkitle dliap llkn dz`ived dzwilnúéáa äànèî dpéà¥¨§©§¨§¥
äòéìaä.xedh ser zlap x`ykäãeäé éaøe wleg,øîBàdtixh ©§¦¨©¦§¨¥

e dliapk dpic dwlnpy.äòéìaä úéáa äànèî,øéàî éaø øîà §©§¨§¥©§¦¨¨©©¦¥¦
a ixack cenll yi ixd,øîBçå ì÷äîäa úìáp äîe,dxengd ©¨¤©¦§©§¥¨
,àOîáe òbîa äànènLy epi`x ok it lr s`eúøäèî dúèéçL ¤§©§¨§©¨§©¨§¦¨¨§©¤¤

dúàîehî dúôéøèz`vnpy s` dzkldk dnda hgy m`y - §¥¨¨¦§¨¨
`ly dzhigy dlired mewn lkn dlik`a dxeq`e dtixh jk xg`

y oky lk ,dliap z`neh da didzóBò úìéáð,dlwdànèî ïéàL §¥©¤¥§©¥
òbîadrilad ziaa `ly,àOîáedúèéçL àäzL ïéc Bðéà §©¨§©¨¥¦¤§¥§¦¨¨

dúàîehî dúôéøè úøäèîdtixh z`vnpe oileg ser hgy m`y - §©¤¤§¥¨¨¦§¨¨
oipaa cnlp dhigyne .dliap z`neh da didz `ly dzhigy lirez

,dwilnl a`äèéçLa eðéön äîoileg ser lyäìéëàa dzøLënL ©¨¦¦§¦¨¤©§©§¨©£¦¨
,dtixh dpi`yk
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`oifgeקל mipy` cenr `p sc ± oey`x wxtzereay

'iqxb ikdéåäéú íúä àéä àìå.àéúà÷ ïéìåçã äèéçùîxwir mzd eyexit ikde

onwlck serde dndad zxez z`fc ywidn `l` a` oipaa sili `l n"xc `nrh

dl xnbc iediz inp i`e yxce gky` `xw n"x opixn` (:hq sc) serd z`hg wxta

`l 'ipzna ipzwck a` oipaadhigyn miycwa dwiln n"x `dc oiira `hytin

o`nle oilegc cnln dil ded xnb oilegc

ycw cnlc ab lr s` `tt axc dil zilc

:`id dii`x e`l.àäî èåùô`cg 'ipzn

:`ira jpdn.åøîà äî éðôî'ta `id onwl

yixcc dcedi iaxl (:ct sc) [ycwn] gafnd

hxt oiherin el` ixd dlerd `id z`f

dnc `viye dnc jtypye dlila dhgypl

el` z` `ivedl d`x dn jixte mirlwl ueg

:x`yd z` xiykdleíãá ïì åøîà äî éðôî
.øùëxyk ixdy cxi `l dlr m`y

`l gafnl elre oixeni` epl m` oixeni`a

:ecxiïéøåîéàá ïìåøùáá ïì éøäù øùë äîì
.øùëminly zlik` onfy dxezd on xenb

lr a` oipaa ixnb oixeni` `nl` mini ipy

:mcd.àîèm` dn iptn oi`nh dler ixai`

:ecxi `l elr.åìåâéôì äöøîå ìéàåäli`ed

lebit meyn eilr aiigl enc z`vxd daeyge

ixeni` jkitl xykda eixizn eaxwy enk

:ecxi `l elry lebit.ïéìåñô åìá÷ùm`

e` mcd elr m` dn iptn enc z` ewxf

:ecxi `l oixeni`d.ïéìåñô êðäámixiykn

:`nh odk oebk xeav zcearl efgcïéðã éëå
.'åë øáãmxiykda `ly oixeni`a ztli `wc

eze ezevn `id efe jka exiykdc xyaa olpn

eleky dnaa `vein ycwna `vei sili ikid

:dcyd t"r `l` mirlw my oi`y `ed `vei

.äìåòä úøåú úàæoilerd lkl zg` dxez

lk dcwen lr aizkck ecxi `l elr m`

z`fn hrnnc meyn elld zei`x lke dlild

i`n jpdn iziin ileqt `zlz dlerd `id

`zknq`e `xwn xwirde ipdn ipd `py

:`ed `nlra.àîòè éàî`ed axrn ceqi l`

ceqi l` (c `xwie) giyn odk xta aizkc

ceqi cren ld` gzt xy` dlerd gafn

`edy gafn ly eaxrn `id efe gztd cbpky

(.ap sc) `ziixaa onwle lkidd gzt cbpk

xtdc `ieaixn mixetkd mei xt ol `wtp

xiryae giyn odk xta ceqil mc ozn oerhy

:xtd mcl dyr xy`k enc z` dyre (fh `xwie) aizk.äìåòä çáæî ãåñé ìàyng

lye `iyp xiry lye zeinipt ody mlrd lye giyn xt ly z`hga od zeiyxt

aizk `iyp xiryae zeiniptd mizya .zeipevig ody cigi zxiry lye cigi zyak

`nzq gafn ceqi l` aizk zepevigd mizya dlerd gafn ceqi l` odixiy zkitya

ceqi l` k"za dl b"de aezkd yxit dnl dlerd gafn l` `zlz `pz yixcwe

ly dlerd gafn ceqi l` iniptd gafn ceqi `le giyn odk xt ly dlerd gafn

oevigd gafn ixiy iniptd gafn laiw `l eixiy z` m`y xnel cenlz oi`y `iyp xirya dlerd gafn ceqi l` xne` `edyk .envr iniptl ceqi el oi`(l"z oi`y dcrd xt

eyexite 'iqxb ikde qxbinl `zlz opira inp `kde dler ly dgafnl ceqi oz dlerd gafn ceqi l` xnel cenlz dn ok m` envr iniptl ceqi el yi ike xg` xac .lawi

:eixiy zkity eidi my zepxwd ozn mewna xn`z `ly iniptd gafn ceqi `le giyn odk xta xen`d dlerd gafn ceqi l`.äìåòä çáæî ãåñé ìà`lc dcrd xta xen`d

:iniptl `le dlerd gafnl didi ceqi `yxcl xzeine li`ed yixcin ikde iniptl el oi` ceqi elit`y `a cenll `l` iccdl yewzi` `dc ez jixv.äìåòä çáæî ãåñé ìà
ly eixiy oxn`ck iniptd laiw `l dcre giyn xta oebk inipt ly onvr ly minc ixiy [`dc `cg] inrh ixzn `icda k"za yxtnck l"z oi`y `iyp xirya xen`d

zxez oz dler ly dgafnl ceqi oz dlerd gafn ceqi l` xnel cenlz dn ok m` oizrnya dl opiyxt ikd inp (.ap sc) onwle ceqi el oi`y epcnl cere dinza lawi oevig

eqid l` mixiy zkity eilr oipzipd minc lkae dlera oerh gafnd `diy dler ly dgafn zekldl ceqi mixiy zkityzewixf izy epnn wxefyk melk ilka x`yp m` c

:`kdn slinl jixhvi` mixiy zkity aizk `l dlerac meyne ceqil epktyi zepxw izyl.ãåñé àäé äìåò ìù äçáæîì àìà åðéà åàzkity lr melk cnll `a epi` e`

opixn`ck ceqi el oi`y zinexc zigxfn oxw ihernle ceqid cbpk dizepzn izy oziy dler ly dnc ozna gafnd zekld lr cnll `a `l` minc x`y lye dler ly mixiy

:(:bp sc) oiwxit i`da.øîåçå ì÷î ìàòîùé éáø øîà:`xw ira `le `d ol `wtp.'åë ãåñé ïéðåòè ïéøôëî ïéàù úàèç ìù íéøéù äîxnege lw `dl dl xnb `aiwr iaxe

:'ek ediipia i`n yxtn dinwle 'ek mixiy dne ikd.äéôåâì äéì àéòáéî éàä`herin sili `kidnc iniptd lr mpzi dvx m` oky lk edine oevigd gafn ceqil mktyiy

jl zil eze iyily `xwn `l` ikdl ipy xziin `l ez `herinl `piipze ditebl `nw zyxc i`e `xwc `xeziin `edd ixnbl ceqi el oi`c `ziixan opitli `d `iyw i`e

:iyily `yxc.à÷ôð ãòåî ìäà çúô øùàî:`herinl il dnl dlerd gafn cren ld` gzt xy` gafnd ceqi l` azkinl ivn dede oevig epiidc
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ikid dyw cere .j"exa .dndan sere dhigyn dwiln iiepiy ixz `ki`c xnb `lc

a` oipaa `iz` ser zhigyc `ni` a` oipaa cnlne xfeg e"wa cnld xacc wiic

d`xpe `zrnya `wqnck a` oipaa cnlne xfeg a` oipaa cnld xace dnda zhigyn

onwlck dxezd z`fc `ywidn n"x ly enrh xwirc `hiytc wiicw 'ipznc `pyilc

i`c sili sern epivn dnac dil `hiyte

:e"wa iiezi`l il dnl dndanèåùô`dn

oipaa cnlnc oeikc heytz izxzc dniz .`cg

epi`y ywid dne e"wa cnln ok m` exiag a`

`pzcn e"wa cnln `piaxcn i` ywida cnln

a` oipaa cnlnd a` oipa l`rnyi iax iac

e"w ciar b"dke e"wa cnliy oic epi` exiag

:lirl

éðôîikid dniz .xyk mca ol exn` dn

cnlne xfeg a` oipac `kdn wiic

dngd zriwy xg`l mcd ol `nlic a` oipaa

dngd zriwya iliqt `lc oixeni`c oln sili

oixeni`c ol sili xcde xgyd cenra `l`

oln ecxi `l elr m`c xgyd cenra milqtpd

silic b"r`c dil `hiytc xnel yie xya

mc xyac exiykdn exiykd `ly mixeni`a

exiykda `ly mc opitli `le sicr xiznd

mc ol `xwirn opitli `lcn rcz exiykdn

:xya oln

øùàgztd cbpky ceqi .cren ld` gzt

cbpk ediy gafn ly eaxrn edfe

dn qixb `le qxhpewa 'it jk lkidd gzt

meyn `yixa rbtc `edd mixtqa aezky

`le zevnd lr oixiarn oi`y mrhn rnync

z`hg iab `lde cren ld` gzt weqtd on

onwl iaxrn ceqi lr mcd ixiy ixn`c zi`

yxetnd on mezq cenli `nrh xn`e (.bp sc)

cere `icda yxetnc rnyn inipt z`hgn

cenli xn`we inexc ceqi lr ixn`c zi`c

lkidd on ez`ivil el jenqa yakd on ezcixi

`lde dfn xzei df el heyt okidn el jenqa

zevnd lr oixiarn oi`c `nrh jiiy ediiexza

miycw iycw lr (:gp sc) onwl opixn` cere

cren ld` gzt xy` eda aizk `icda mixiy

il dnlc `iyw `teb `d edinegztc `xw

zevnd lr oixiarn oi`c il wetiz cren ld`

jixtc (:eh sc) `neic w"ta df mrh ogky`ck

iabe `yixa dpetv dgxfn aidic `py i`n

ixear oke oixiarn oi`c meyn mcew gafn oeyic xn` dxepnde inipt gafn oeyic

izy yiyk `l` zevnd lr oixiarn oi` jiiy `lc xnel yie xeq` `ztheh` `rxc

okidn rcei epi`y zepxw zevn oebk e` dxepne zinipt gafn oeyic oebk eiptl zevn

`xw ilbc e`l i` `nrh i`dn opiraw `l mixiy zkity` mewn reawl la` ligzi

:`icda
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dzøLënL ä÷éìî óà .dúàîehî dúôéøè úøäèî§©¤¤§¥¨¨¦§¨¨©§¦¨¤©§©§¨
dic ,øîBà éñBé éaø .dúàîehî dúôéøè øäèz ,äìéëàa©£¦¨§©¥§¥¨¨¦§¨¨©¦¥¥©¨
àìå ,dzøäèî dúèéçML ,äøBäè äîäa úìáðk§¦§©§¥¨§¨¤§¦¨¨§©©§¨§Ÿ
ïéleçc äèéçMî àéä éåäéz ,íúä ,àéä àìå .dú÷éìî§¦¨¨§Ÿ¦¨¨¤¡¥¦¦§¦¨§¦
,Lwéäa ãnìiL eäî ,áà ïéðáa ãîlä øác .ïééúà÷̈¨§¨¨¨©¨¥§¦§©¨©¤§©¥§¤¥
.àãç ,àäî èBLt .áà ïéðááe ,øîBçå ì÷áe ,äåL äøéæâae¦§¥¨¨¨§©¨¤§¦§©¨§¥¨£¨
.øLk ïéøeîéàa ïì éøäL ,øLk íca ïì ,eøîà äî éðtî¦§¥¨¨§¨©¨¨¥¤£¥¨¨¥¦¨¥
ìéàBä ,àöBé .øLk øNaa ïì éøäL ,øLk ïéøeîéàa ïì̈¨¥¦¨¥¤£¥¨©¨¨¨¥¥¦
.øeaéö úãBáòa øzeäå ìéàBä ,àîè .äîaa øLk àöBéå§¥¨¥©¨¨¨¥¦§©©£©¦
ìéàBä ,BîB÷îì õeç .Bìebéôì ävøîe ìéàBä ,Bpîæì õeç¦§©¦§©¤§¦¦§¦
ðäa ,ïîc e÷øæå ïéìeñt eìaéwL .Bpîæì õeçì LweäåC §©§¦§©¤¦§§¦§¨§¨¨§¨¨
,BøéLëäa àlL øác ïéðc éëå .øeaéö úãBáòì eæçc ïéìeñt§¦©£©£©¦§¦¨¦¨¨¤Ÿ§¤§¥
,äaéø 'äìBòä úøBz úàf'î ,àpz .BøéLëäaL øácî¦¨¨¤§¤§¥©¨¦Ÿ©¨¨¦¨

éîñìà' àø÷ øîà ,àîòè éàî :'eë ícä éøéL :déì C ¨¦¥§¨¥©¨©©£¨¨©§¨¤
òâôc àeää ,'ãòBî ìäà çút øLà äìBòä çaæî ãBñé§¦§©¨¨£¤¤©Ÿ¤¥©§¨©
ãBñé àìå ,'äìBòä çaæî ãBñé ìà' ,ïðaø eðz .àLéøa§¥¨¨©¨¨¤§¦§©¨¨§Ÿ§
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,äìBò úlçz .ãBñé ïéðeòè ,ïéøtëî ïéàL íééøéM¦©¦¤¥§©§¦§¦§§¦©¨
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äðeòhL ïéc Bðéà ,äøtëì äàáe úøtënL ,äìBò úlçz§¦©¨¤§©¤¤¨¨§©¨¨¥¦¤§¨

ìz äî ,ïk íà .ãBñé,'äìBòä çaæî ãBñé ìà' øîBì ãeî §¦¥©©§©¤§¦§©¨¨
çaæî ãBñé ìà' ,øî øîà .äìBò ìL dçaæîì ãBñé ïz¥§§¦§¨¨¤¨¨©©¤§¦§©
.déôeâì déì éòaéî ,àä .éîéðtä çaæî ãBñé àìå ,'äìBòä̈¨§Ÿ§¦§¥©©§¦¦¨¦¨¥¥§¥
,'äìBòä çaæî ãBñé ìà' .à÷ôð 'ãòBî ìäà çút øLà'î¥£¤¤©Ÿ¤¥¨§¨¤§¦§©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc migaf(iyiy meil)

dzhigy dtixh `idykeä÷éìî óà ,dúàîehî dúôéøè úøäèî§©¤¤§¥¨¨¦§¨¨©§¦¨
miycw ser lyäìéëàa dzøLënL,dtixh dpi`ykøäèz ¤©§©§¨©£¦¨§©¥

dúàîehî dúôéøè`ly dzwiln dl lirez dtixh `idyk - §¥¨¨¦§¨¨
.drilad ziaa d`nhn didzøîBà éñBé éaø,mdipy ixack `l ©¦¥¥

`l`dicoecizy serd ztixhldúèéçML ,äøBäè äîäa úìáðk ©¨§¦§©§¥¨§¨¤§¦¨¨
dú÷éìî àìå dzøäèîdzhigy dtixh z`vnpe dnda hgeydy - §©©§¨§Ÿ§¦¨¨

serd zhigy jk ,dzwiln `l la` dliap z`nehn dzxdhn
iax ixacly ixd .dzwiln `l la` drilad zia z`nehn dzxdhn
zxfeg xnege lwa dnda zhigyn zcnlpd oileg ser zhigy ,xi`n

ser zwilnl a` oipaa zcnlnelwn cnld xacy gkene ,miycw
.a` oipaa cnlne xfeg xnege

:dinxi iax zii`x z` dgec `xnbdàéä àìåiax zpeek ef oi` - §Ÿ¦
z`f cnel xi`n iax `l`] a` oipaa dwilnl dhigyn cenll xi`n

oldl x`eank ,ywida(:hq)m` s`e .[àéä éåäéz íúämy m` mb - ¨¨¤¡¥¦
iabl di`x dfn oi` oiicr ,a` oipaa micnely ezpeek ef dzid dpyna

myy oeik ,miycwa cnld xacïééúà÷ ïéleçc äèéçMîcenild - ¦§¦¨§¦¨¨§¨
xn xn` ixde ,oilega dnda zhigyn `ed xnege lwa oey`xd

ixn axc dixa `xhef(.p lirl)cnld leki ,oileg `ed cnlndyky
.miycwa mb xg` xacl cnlle xefgl epnn

:cnlne xfeg `ed m`d ,a` oipan cnld xac ipic z` zxxan `xnbd
å ,Lwéäa ãnìiL eäî ,áà ïéðáa ãîlä øácokì÷áe ,äåL äøéæâa ¨¨©¨¥§¦§©¨©¤§©¥§¤¥§¦§¥¨¨¨§©

.áà ïéðááe ,øîBçå̈¤§¦§©¨
:`xnbd daiynàãç àäî èBLtzg` oldlc `ziixadn heytz - §¥¨£¨

ileqt oipra da epipy jky .a` oipaa cnln m`d ,zel`yd on
,zepaxwdøLk íca ïì eøîà äî éðtîoiprl minkg ecnl okidn - ¦§¥¨¨§¨©¨¨¥

xar m`y ,dwixfn dfa lqtpe mei ceran gafnd lr wxfp `ly mc
,xyk oaxwd FwxfeøLk ïéøeîéàa ïì éøäLa` oipaa z`f ecnl - ¤£¥¨¨¥¦¨¥

mpicy ,dxhwdn elqtpe xgyd zelr cr exhwed `ly oixeni`n
,carica mixyky mda ep`vny myke ,ecxi `l mlrde xar m`y

y ecnl okidne .carica xyk ewxfe oly mc jk,øLk ïéøeîéàa ïì̈¨¥¦¨¥
øLk øNaa ïì éøäLm`y minly xyan a` oipaa z`f micnel - ¤£¥¨©¨¨¨¥

mb lk`dl ezevny oeik dlik`n lqtp `l cg` dlil eilr xar
a` oipaa cnlne xfeg [oixeni`-] a` oipan cnld xacy ixd .zxgnl

.[mcl]
elr m`y mitqep mileqt oipra `ziixad jynd z` d`ian `xnbd

leqt :`ziixad zxxan .ecxi `làöBéixeni` e` dler ixai` - ¥
m`y oipn ,dxfrd znegl uegn e`viyk elqtpy zepaxwd x`y

:`ziixad daiyn .ecxi `l mlrde xaräîaa øLk àöBéå ìéàBä- ¦§¥¨¥©¨¨
leqt mda oi`y ,cigi znaa zepaxw ixeni`n a` oipaa z`f micnel

.dnaa dvign oi`y oeik `vei
leqt :`ziixad zxxanàîèdfa elqtpe e`nhpy dler ixai` - ¨¥

:`ziixad daiyn .ecxi `l mlrde xar m`y oipn ,dxhwdnìéàBä¦
øeaéö úãBáòa øzeäå,mipdkd z`nehn a` oipaa z`f micnel - §©©£©¦

xeaiv zepaxw aixwdl `nh odkl xzen xedh odk `vnp `l m`y
.dligzkl

:`ziixad zxxanBpîæì õeçwexfl ayig ezhigy zryay oaxw - ¦§©
dfa lqtpe ie`xd onfl ueg elke`l e` exihwdl e` enc z`oipn ,
:`ziixad daiyn .ecxi `l eixeni` z` dlrde xar m`yìéàBä¦

Bìebéôì ävøîeznxeby jka dwixf my dl yi enc zwixfy oeik - §©¤§¦¥
eilr oaxw my jkitl ,lebit xeqi` meyn exya zlik` lr aiigl¥

.cxi `l dlr m`e
:`ziixad zxxanBîB÷îì õeçayig ezhigy zryay oaxw - ¦§

xar m`y oipn ,dfa lqtpe ie`xd mewnl ueg exihwdl e` elke`l
:`ziixad daiyn .ecxi `l eixeni` z` dlrdeLweäå ìéàBäueg ¦§©

enewnl,Bpîæì õeçìitk] cxi `l dlr m` epnfl uegy myke §¦§©
.cxi `l dlr m` enewnl ueg jk ,[x`azpy

zepaxw :`ziixad zxxanïîc e÷øæå ïéìeñt eìaéwLmipdky - ¤¦§§¦§¨§¨¨
dlrde xar m`y oipn ,dfa elqtpe mnc z` ewxf e` elaiw mileqt

wx `ed df oic :`ziixad daiyn .ecxi `l oixeni`d e` mcd z`
ðäaøeaéö úãBáòì eæçc ïéìeñt Cmiie`xy mileqt mze`a - §¨¨§¦©£©£©¦

s`y `ed oicd mday ,`nh odk oebk ,dligzkl xeaiv zcearl
`l gafnl zepaxwd elr m` xeaiv zcear dpi`y dcear ecaryk
z` ewxf e` elaiwe ,xzid mey mda ep`vn `ly mileqt la` .ecxi

.ecxi ,oixeni`d e` mcd z` dlrde xar m` ,mcd
:`ziixad ixac lr dywn `xnbdïéðc éëåxiykdlàlL øác §¦¨¦¨¨¤Ÿ

BøéLëäaa` oipaa ,dligzkl ea xzend ote`a `ly -øácî §¤§¥¦¨¨
BøéLëäaL,ezevn `id jke dligzkl dfk ote`a xyky ep`vny - ¤§¤§¥

elqtpy oixeni` carica xiykdl minlyn `ziixad dcnl cvike
.ycwna `vei carica xiykdl dnaa `veine ,dpila

:xg` ote`a `ziixad zhiy z` `xnbd zx`an ,ef `iyew gkne
,jgxk lr `l`éîñ äaéø äìBòä úøBz úàfî àpzdéì C± ©¨¦Ÿ©¨¨¦¨¨¦¥

z`G' aezkd lr jnq ,elqtpy oixeni` carica `pzd xiykdykŸ
'ebe 'dlFrd zxFY(a e `xwie)iab lr milerd lkl zg` dxez daixy , ©¨¨

el` mileqt lkl cenildy `ziixaa xn`y dne ,ecxi `ly gafnd
.cala `zknq` ef ixd ,a` oipaa `ed

dpyna epipy(.fn lirl),mixetikd mei ly xirye xt zece`ícä éøéL§¨¥©¨
'åë.oevigd gafn ly iaxrn ceqi lr jtey did

:`xnbd zx`an .df oic ly exewn z` zxxan `xnbdàîòè éàî± ©©£¨
ziyrp mixetikd mei ly xirye xta miixiy zkityy xewnd edn

,iaxrn ceqi lràø÷ øîàweqta xn`p ±(f c `xwie)xt ly enc iabl ¨©§¨
y xg` ,giyn odkKRWi xRd mC lM z`e' ,lkida enc z` oziìà §¥¨©©¨¦§Ÿ¤

,'ãòBî ìäà çút øLà äìBòä çaæî ãBñél` jetyiy epiideàeää §¦§©¨¨£¤¤©Ÿ¤¥©
àLéøa òâôc,lkiddn ez`va dpey`xa ea ybet `edy ceqi eze` ± §¨©§¥¨

,'jetyi mcd lk z`e' xnel aezkd lkiy oeike .iaxrn ceqi `ede
mei xt mb zeaxl `ay ea yexcl yi ,'jetyi xtd mc lk z`e' xn`e
.oevigd gafn ly iaxrnd eceqi lr mipzip eixiiy s`y ,mixetikd

mixetikd mei ly xirya xn`py meyne(eh fh `xwie)enc z` dyre'
lr mipzip ,xtd ixiiyk ,eixiiy s` jkl ,'xtd mcl dyr xy`k

.oevigd gafnd ly iaxrnd ceqid
`xnbdzpizpa mixen`d miweqtd z` zyxecd `ziixa d`ian

`xwie ynega .dlerd gafn ceqi lr miixiy(c wxt)yng exn`p
mypery mi`hg lr mi`ad zepaxw] z`hg zepaxw ly zeiyxt

zxk cifna[xt' `xwpe xt `iadl eilry ,giyn odk z`hg oaxw .` :
'giyn odk.mdn mlrp xy`k oic zia ici lr `aend z`hg oaxw .a

mdit lr ldwd eyre eilr xearl exede dxezd ipicn oic,mdilry
'xac mlrd xt' `xwpe xt `iadl.eilry ,`iyp z`hg oaxw .b

,`hgy cigi ly z`hg oaxw .d-c .'`iyp xiry' `xwpe xiry `iadl
z`ad ipic .'cigi z`hg' `xwpe ,dxiry e` dayk `iadl eilry
zeiyxtd yng lka .daykae dxirya ,miinrt epyp cigi z`hg
,gafnd ceqi lr jetyl yi mcd ixiiy z` ik dxezd dazk elld
gafn ceqi' lr mkteyl yiy mb dazke dtiqed zepey`xd yelyae
.el` zeiyxt yelya xen`d z` zyxec oldlc `ziixad .'dlerd

ïðaø eðzz`hga miweqtd zyely z` yexcl yi ,`ziixaamda ¨©¨¨
.'dlerd gafn ceqi l`' mcd z` jetyl xn`p

giyn odk xta xn`p .`(f c `xwie)KRWi xRd mC lM z`e'ãBñé ìà §¥¨©©¨¦§Ÿ¤§
,'äìBòä çaæî,oevigd gafn ceqi l` `weec epktyiy jcnll ¦§©¨¨

,'dlerd gafn' dpekndàìål`ãBñéd.éîéðtä çaæî §Ÿ§¦§¥©©§¦¦
xeaiv ly xac mlrd xta xn`p .a(gi c my)KRWi mCd lM z`e'ìà §¥¨©¨¦§Ÿ¤

,'äìBòä çaæî ãBñél` epktyiy aey dxezd dyibcd dn myl §¦§©¨¨
,giyn odk xtl xac mlrd xt eywed `lde ,dlerd gafn ceqi

xac mlrd xta xn`py(k my),'z`Hgd xtl dUr xW`M xRl dUre'§¨¨©¨©£¤¨¨§©©©¨
cnll `a df ixd .oevigd gafnd ceqi lr ozip ency eprci `linne

llkyì ãBñé Bì ïéàd gafn,Bîöò éîéðtgafnl `l` ceqi oi`y ¥§©§¦¦©§
.cala oevigd

`iyp xirya xn`p .b(dk my)KRWi FnC z`e','äìBòä çaæî ãBñé ìà §¤¨¦§Ÿ¤§¦§©¨¨
,dlerd gafn ceqi l` epktyiy dyibcde dxezd dxfg dn myl
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קלי oifge` mipy` cenr `p sc ± oey`x wxtzereay

'iqxb ikdéåäéú íúä àéä àìå.àéúà÷ ïéìåçã äèéçùîxwir mzd eyexit ikde

onwlck serde dndad zxez z`fc ywidn `l` a` oipaa sili `l n"xc `nrh

dl xnbc iediz inp i`e yxce gky` `xw n"x opixn` (:hq sc) serd z`hg wxta

`l 'ipzna ipzwck a` oipaadhigyn miycwa dwiln n"x `dc oiira `hytin

o`nle oilegc cnln dil ded xnb oilegc

ycw cnlc ab lr s` `tt axc dil zilc

:`id dii`x e`l.àäî èåùô`cg 'ipzn

:`ira jpdn.åøîà äî éðôî'ta `id onwl

yixcc dcedi iaxl (:ct sc) [ycwn] gafnd

hxt oiherin el` ixd dlerd `id z`f

dnc `viye dnc jtypye dlila dhgypl

el` z` `ivedl d`x dn jixte mirlwl ueg

:x`yd z` xiykdleíãá ïì åøîà äî éðôî
.øùëxyk ixdy cxi `l dlr m`y

`l gafnl elre oixeni` epl m` oixeni`a

:ecxiïéøåîéàá ïìåøùáá ïì éøäù øùë äîì
.øùëminly zlik` onfy dxezd on xenb

lr a` oipaa ixnb oixeni` `nl` mini ipy

:mcd.àîèm` dn iptn oi`nh dler ixai`

:ecxi `l elr.åìåâéôì äöøîå ìéàåäli`ed

lebit meyn eilr aiigl enc z`vxd daeyge

ixeni` jkitl xykda eixizn eaxwy enk

:ecxi `l elry lebit.ïéìåñô åìá÷ùm`

e` mcd elr m` dn iptn enc z` ewxf

:ecxi `l oixeni`d.ïéìåñô êðäámixiykn

:`nh odk oebk xeav zcearl efgcïéðã éëå
.'åë øáãmxiykda `ly oixeni`a ztli `wc

eze ezevn `id efe jka exiykdc xyaa olpn

eleky dnaa `vein ycwna `vei sili ikid

:dcyd t"r `l` mirlw my oi`y `ed `vei

.äìåòä úøåú úàæoilerd lkl zg` dxez

lk dcwen lr aizkck ecxi `l elr m`

z`fn hrnnc meyn elld zei`x lke dlild

i`n jpdn iziin ileqt `zlz dlerd `id

`zknq`e `xwn xwirde ipdn ipd `py

:`ed `nlra.àîòè éàî`ed axrn ceqi l`

ceqi l` (c `xwie) giyn odk xta aizkc

ceqi cren ld` gzt xy` dlerd gafn

`edy gafn ly eaxrn `id efe gztd cbpky

(.ap sc) `ziixaa onwle lkidd gzt cbpk

xtdc `ieaixn mixetkd mei xt ol `wtp

xiryae giyn odk xta ceqil mc ozn oerhy

:xtd mcl dyr xy`k enc z` dyre (fh `xwie) aizk.äìåòä çáæî ãåñé ìàyng

lye `iyp xiry lye zeinipt ody mlrd lye giyn xt ly z`hga od zeiyxt

aizk `iyp xiryae zeiniptd mizya .zeipevig ody cigi zxiry lye cigi zyak

`nzq gafn ceqi l` aizk zepevigd mizya dlerd gafn ceqi l` odixiy zkitya

ceqi l` k"za dl b"de aezkd yxit dnl dlerd gafn l` `zlz `pz yixcwe

ly dlerd gafn ceqi l` iniptd gafn ceqi `le giyn odk xt ly dlerd gafn

oevigd gafn ixiy iniptd gafn laiw `l eixiy z` m`y xnel cenlz oi`y `iyp xirya dlerd gafn ceqi l` xne` `edyk .envr iniptl ceqi el oi`(l"z oi`y dcrd xt

eyexite 'iqxb ikde qxbinl `zlz opira inp `kde dler ly dgafnl ceqi oz dlerd gafn ceqi l` xnel cenlz dn ok m` envr iniptl ceqi el yi ike xg` xac .lawi

:eixiy zkity eidi my zepxwd ozn mewna xn`z `ly iniptd gafn ceqi `le giyn odk xta xen`d dlerd gafn ceqi l`.äìåòä çáæî ãåñé ìà`lc dcrd xta xen`d

:iniptl `le dlerd gafnl didi ceqi `yxcl xzeine li`ed yixcin ikde iniptl el oi` ceqi elit`y `a cenll `l` iccdl yewzi` `dc ez jixv.äìåòä çáæî ãåñé ìà
ly eixiy oxn`ck iniptd laiw `l dcre giyn xta oebk inipt ly onvr ly minc ixiy [`dc `cg] inrh ixzn `icda k"za yxtnck l"z oi`y `iyp xirya xen`d

zxez oz dler ly dgafnl ceqi oz dlerd gafn ceqi l` xnel cenlz dn ok m` oizrnya dl opiyxt ikd inp (.ap sc) onwle ceqi el oi`y epcnl cere dinza lawi oevig

eqid l` mixiy zkity eilr oipzipd minc lkae dlera oerh gafnd `diy dler ly dgafn zekldl ceqi mixiy zkityzewixf izy epnn wxefyk melk ilka x`yp m` c

:`kdn slinl jixhvi` mixiy zkity aizk `l dlerac meyne ceqil epktyi zepxw izyl.ãåñé àäé äìåò ìù äçáæîì àìà åðéà åàzkity lr melk cnll `a epi` e`

opixn`ck ceqi el oi`y zinexc zigxfn oxw ihernle ceqid cbpk dizepzn izy oziy dler ly dnc ozna gafnd zekld lr cnll `a `l` minc x`y lye dler ly mixiy

:(:bp sc) oiwxit i`da.øîåçå ì÷î ìàòîùé éáø øîà:`xw ira `le `d ol `wtp.'åë ãåñé ïéðåòè ïéøôëî ïéàù úàèç ìù íéøéù äîxnege lw `dl dl xnb `aiwr iaxe

:'ek ediipia i`n yxtn dinwle 'ek mixiy dne ikd.äéôåâì äéì àéòáéî éàä`herin sili `kidnc iniptd lr mpzi dvx m` oky lk edine oevigd gafn ceqil mktyiy

jl zil eze iyily `xwn `l` ikdl ipy xziin `l ez `herinl `piipze ditebl `nw zyxc i`e `xwc `xeziin `edd ixnbl ceqi el oi`c `ziixan opitli `d `iyw i`e

:iyily `yxc.à÷ôð ãòåî ìäà çúô øùàî:`herinl il dnl dlerd gafn cren ld` gzt xy` gafnd ceqi l` azkinl ivn dede oevig epiidc
éëä
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ikid dyw cere .j"exa .dndan sere dhigyn dwiln iiepiy ixz `ki`c xnb `lc

a` oipaa `iz` ser zhigyc `ni` a` oipaa cnlne xfeg e"wa cnld xacc wiic

d`xpe `zrnya `wqnck a` oipaa cnlne xfeg a` oipaa cnld xace dnda zhigyn

onwlck dxezd z`fc `ywidn n"x ly enrh xwirc `hiytc wiicw 'ipznc `pyilc

i`c sili sern epivn dnac dil `hiyte

:e"wa iiezi`l il dnl dndanèåùô`dn

oipaa cnlnc oeikc heytz izxzc dniz .`cg

epi`y ywid dne e"wa cnln ok m` exiag a`

`pzcn e"wa cnln `piaxcn i` ywida cnln

a` oipaa cnlnd a` oipa l`rnyi iax iac

e"w ciar b"dke e"wa cnliy oic epi` exiag

:lirl

éðôîikid dniz .xyk mca ol exn` dn

cnlne xfeg a` oipac `kdn wiic

dngd zriwy xg`l mcd ol `nlic a` oipaa

dngd zriwya iliqt `lc oixeni`c oln sili

oixeni`c ol sili xcde xgyd cenra `l`

oln ecxi `l elr m`c xgyd cenra milqtpd

silic b"r`c dil `hiytc xnel yie xya

mc xyac exiykdn exiykd `ly mixeni`a

exiykda `ly mc opitli `le sicr xiznd

mc ol `xwirn opitli `lcn rcz exiykdn

:xya oln

øùàgztd cbpky ceqi .cren ld` gzt

cbpk ediy gafn ly eaxrn edfe

dn qixb `le qxhpewa 'it jk lkidd gzt

meyn `yixa rbtc `edd mixtqa aezky

`le zevnd lr oixiarn oi`y mrhn rnync

z`hg iab `lde cren ld` gzt weqtd on

onwl iaxrn ceqi lr mcd ixiy ixn`c zi`

yxetnd on mezq cenli `nrh xn`e (.bp sc)

cere `icda yxetnc rnyn inipt z`hgn

cenli xn`we inexc ceqi lr ixn`c zi`c

lkidd on ez`ivil el jenqa yakd on ezcixi

`lde dfn xzei df el heyt okidn el jenqa

zevnd lr oixiarn oi`c `nrh jiiy ediiexza

miycw iycw lr (:gp sc) onwl opixn` cere

cren ld` gzt xy` eda aizk `icda mixiy

il dnlc `iyw `teb `d edinegztc `xw

zevnd lr oixiarn oi`c il wetiz cren ld`

jixtc (:eh sc) `neic w"ta df mrh ogky`ck

iabe `yixa dpetv dgxfn aidic `py i`n

ixear oke oixiarn oi`c meyn mcew gafn oeyic xn` dxepnde inipt gafn oeyic

izy yiyk `l` zevnd lr oixiarn oi` jiiy `lc xnel yie xeq` `ztheh` `rxc

okidn rcei epi`y zepxw zevn oebk e` dxepne zinipt gafn oeyic oebk eiptl zevn

`xw ilbc e`l i` `nrh i`dn opiraw `l mixiy zkity` mewn reawl la` ligzi

:`icda
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dic ,øîBà éñBé éaø .dúàîehî dúôéøè øäèz ,äìéëàa©£¦¨§©¥§¥¨¨¦§¨¨©¦¥¥©¨
àìå ,dzøäèî dúèéçML ,äøBäè äîäa úìáðk§¦§©§¥¨§¨¤§¦¨¨§©©§¨§Ÿ
ïéleçc äèéçMî àéä éåäéz ,íúä ,àéä àìå .dú÷éìî§¦¨¨§Ÿ¦¨¨¤¡¥¦¦§¦¨§¦
,Lwéäa ãnìiL eäî ,áà ïéðáa ãîlä øác .ïééúà÷̈¨§¨¨¨©¨¥§¦§©¨©¤§©¥§¤¥
.àãç ,àäî èBLt .áà ïéðááe ,øîBçå ì÷áe ,äåL äøéæâae¦§¥¨¨¨§©¨¤§¦§©¨§¥¨£¨
.øLk ïéøeîéàa ïì éøäL ,øLk íca ïì ,eøîà äî éðtî¦§¥¨¨§¨©¨¨¥¤£¥¨¨¥¦¨¥
ìéàBä ,àöBé .øLk øNaa ïì éøäL ,øLk ïéøeîéàa ïì̈¨¥¦¨¥¤£¥¨©¨¨¨¥¥¦
.øeaéö úãBáòa øzeäå ìéàBä ,àîè .äîaa øLk àöBéå§¥¨¥©¨¨¨¥¦§©©£©¦
ìéàBä ,BîB÷îì õeç .Bìebéôì ävøîe ìéàBä ,Bpîæì õeç¦§©¦§©¤§¦¦§¦
ðäa ,ïîc e÷øæå ïéìeñt eìaéwL .Bpîæì õeçì LweäåC §©§¦§©¤¦§§¦§¨§¨¨§¨¨
,BøéLëäa àlL øác ïéðc éëå .øeaéö úãBáòì eæçc ïéìeñt§¦©£©£©¦§¦¨¦¨¨¤Ÿ§¤§¥
,äaéø 'äìBòä úøBz úàf'î ,àpz .BøéLëäaL øácî¦¨¨¤§¤§¥©¨¦Ÿ©¨¨¦¨

éîñìà' àø÷ øîà ,àîòè éàî :'eë ícä éøéL :déì C ¨¦¥§¨¥©¨©©£¨¨©§¨¤
òâôc àeää ,'ãòBî ìäà çút øLà äìBòä çaæî ãBñé§¦§©¨¨£¤¤©Ÿ¤¥©§¨©
ãBñé àìå ,'äìBòä çaæî ãBñé ìà' ,ïðaø eðz .àLéøa§¥¨¨©¨¨¤§¦§©¨¨§Ÿ§
ãBñé Bì ïéà ,'äìBòä çaæî ãBñé ìà' .éîéðtä çaæî¦§¥©©§¦¦¤§¦§©¨¨¥§
çaæîì ,ãBñé ïz ,'äìBòä çaæî ãBñé ìà' .Bîöò éîéðtì©§¦¦©§¤§¦§©¨¨¥§§¦§¥©
àäé ,äìBò ìL dçaæî[ì] àlà ,Bðéà Bà .äìBò ìL¤¨¥¤¨§¦§¨¨¤¨§¥
äî ,øîBçå ì÷ ,ìàòîLé éaø øîà .[ãBñé] (ãåñéì)§¨©©¦¦§¨¥©¨¤©
,äìBò úlçz .ãBñé ïéðeòè ,ïéøtëî ïéàL íééøéM¦©¦¤¥§©§¦§¦§§¦©¨
äî ,àáé÷ò éaø øîà .ãBñé äðeòhL ïéc Bðéà ,úøtënL¤§©¤¤¥¦¤§¨§¨©©¦£¦¨©
.ãBñé ïéðeòè ,äøtëì ïéàa ïéàå ,ïéøtëî ïéàL íééøéM¦©¦¤¥§©§¦§¥¨¦§©¨¨§¦§
äðeòhL ïéc Bðéà ,äøtëì äàáe úøtënL ,äìBò úlçz§¦©¨¤§©¤¤¨¨§©¨¨¥¦¤§¨

ìz äî ,ïk íà .ãBñé,'äìBòä çaæî ãBñé ìà' øîBì ãeî §¦¥©©§©¤§¦§©¨¨
çaæî ãBñé ìà' ,øî øîà .äìBò ìL dçaæîì ãBñé ïz¥§§¦§¨¨¤¨¨©©¤§¦§©
.déôeâì déì éòaéî ,àä .éîéðtä çaæî ãBñé àìå ,'äìBòä̈¨§Ÿ§¦§¥©©§¦¦¨¦¨¥¥§¥
,'äìBòä çaæî ãBñé ìà' .à÷ôð 'ãòBî ìäà çút øLà'î¥£¤¤©Ÿ¤¥¨§¨¤§¦§©¨¨
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זבחים. פרק חמישי - איזהו מקומן דף נא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc migaf(iyiy meil)

dzhigy dtixh `idykeä÷éìî óà ,dúàîehî dúôéøè úøäèî§©¤¤§¥¨¨¦§¨¨©§¦¨
miycw ser lyäìéëàa dzøLënL,dtixh dpi`ykøäèz ¤©§©§¨©£¦¨§©¥

dúàîehî dúôéøè`ly dzwiln dl lirez dtixh `idyk - §¥¨¨¦§¨¨
.drilad ziaa d`nhn didzøîBà éñBé éaø,mdipy ixack `l ©¦¥¥

`l`dicoecizy serd ztixhldúèéçML ,äøBäè äîäa úìáðk ©¨§¦§©§¥¨§¨¤§¦¨¨
dú÷éìî àìå dzøäèîdzhigy dtixh z`vnpe dnda hgeydy - §©©§¨§Ÿ§¦¨¨

serd zhigy jk ,dzwiln `l la` dliap z`nehn dzxdhn
iax ixacly ixd .dzwiln `l la` drilad zia z`nehn dzxdhn
zxfeg xnege lwa dnda zhigyn zcnlpd oileg ser zhigy ,xi`n

ser zwilnl a` oipaa zcnlnelwn cnld xacy gkene ,miycw
.a` oipaa cnlne xfeg xnege

:dinxi iax zii`x z` dgec `xnbdàéä àìåiax zpeek ef oi` - §Ÿ¦
z`f cnel xi`n iax `l`] a` oipaa dwilnl dhigyn cenll xi`n

oldl x`eank ,ywida(:hq)m` s`e .[àéä éåäéz íúämy m` mb - ¨¨¤¡¥¦
iabl di`x dfn oi` oiicr ,a` oipaa micnely ezpeek ef dzid dpyna

myy oeik ,miycwa cnld xacïééúà÷ ïéleçc äèéçMîcenild - ¦§¦¨§¦¨¨§¨
xn xn` ixde ,oilega dnda zhigyn `ed xnege lwa oey`xd

ixn axc dixa `xhef(.p lirl)cnld leki ,oileg `ed cnlndyky
.miycwa mb xg` xacl cnlle xefgl epnn

:cnlne xfeg `ed m`d ,a` oipan cnld xac ipic z` zxxan `xnbd
å ,Lwéäa ãnìiL eäî ,áà ïéðáa ãîlä øácokì÷áe ,äåL äøéæâa ¨¨©¨¥§¦§©¨©¤§©¥§¤¥§¦§¥¨¨¨§©

.áà ïéðááe ,øîBçå̈¤§¦§©¨
:`xnbd daiynàãç àäî èBLtzg` oldlc `ziixadn heytz - §¥¨£¨

ileqt oipra da epipy jky .a` oipaa cnln m`d ,zel`yd on
,zepaxwdøLk íca ïì eøîà äî éðtîoiprl minkg ecnl okidn - ¦§¥¨¨§¨©¨¨¥

xar m`y ,dwixfn dfa lqtpe mei ceran gafnd lr wxfp `ly mc
,xyk oaxwd FwxfeøLk ïéøeîéàa ïì éøäLa` oipaa z`f ecnl - ¤£¥¨¨¥¦¨¥

mpicy ,dxhwdn elqtpe xgyd zelr cr exhwed `ly oixeni`n
,carica mixyky mda ep`vny myke ,ecxi `l mlrde xar m`y

y ecnl okidne .carica xyk ewxfe oly mc jk,øLk ïéøeîéàa ïì̈¨¥¦¨¥
øLk øNaa ïì éøäLm`y minly xyan a` oipaa z`f micnel - ¤£¥¨©¨¨¨¥

mb lk`dl ezevny oeik dlik`n lqtp `l cg` dlil eilr xar
a` oipaa cnlne xfeg [oixeni`-] a` oipan cnld xacy ixd .zxgnl

.[mcl]
elr m`y mitqep mileqt oipra `ziixad jynd z` d`ian `xnbd

leqt :`ziixad zxxan .ecxi `làöBéixeni` e` dler ixai` - ¥
m`y oipn ,dxfrd znegl uegn e`viyk elqtpy zepaxwd x`y

:`ziixad daiyn .ecxi `l mlrde xaräîaa øLk àöBéå ìéàBä- ¦§¥¨¥©¨¨
leqt mda oi`y ,cigi znaa zepaxw ixeni`n a` oipaa z`f micnel

.dnaa dvign oi`y oeik `vei
leqt :`ziixad zxxanàîèdfa elqtpe e`nhpy dler ixai` - ¨¥

:`ziixad daiyn .ecxi `l mlrde xar m`y oipn ,dxhwdnìéàBä¦
øeaéö úãBáòa øzeäå,mipdkd z`nehn a` oipaa z`f micnel - §©©£©¦

xeaiv zepaxw aixwdl `nh odkl xzen xedh odk `vnp `l m`y
.dligzkl

:`ziixad zxxanBpîæì õeçwexfl ayig ezhigy zryay oaxw - ¦§©
dfa lqtpe ie`xd onfl ueg elke`l e` exihwdl e` enc z`oipn ,
:`ziixad daiyn .ecxi `l eixeni` z` dlrde xar m`yìéàBä¦

Bìebéôì ävøîeznxeby jka dwixf my dl yi enc zwixfy oeik - §©¤§¦¥
eilr oaxw my jkitl ,lebit xeqi` meyn exya zlik` lr aiigl¥

.cxi `l dlr m`e
:`ziixad zxxanBîB÷îì õeçayig ezhigy zryay oaxw - ¦§

xar m`y oipn ,dfa lqtpe ie`xd mewnl ueg exihwdl e` elke`l
:`ziixad daiyn .ecxi `l eixeni` z` dlrdeLweäå ìéàBäueg ¦§©

enewnl,Bpîæì õeçìitk] cxi `l dlr m` epnfl uegy myke §¦§©
.cxi `l dlr m` enewnl ueg jk ,[x`azpy

zepaxw :`ziixad zxxanïîc e÷øæå ïéìeñt eìaéwLmipdky - ¤¦§§¦§¨§¨¨
dlrde xar m`y oipn ,dfa elqtpe mnc z` ewxf e` elaiw mileqt

wx `ed df oic :`ziixad daiyn .ecxi `l oixeni`d e` mcd z`
ðäaøeaéö úãBáòì eæçc ïéìeñt Cmiie`xy mileqt mze`a - §¨¨§¦©£©£©¦

s`y `ed oicd mday ,`nh odk oebk ,dligzkl xeaiv zcearl
`l gafnl zepaxwd elr m` xeaiv zcear dpi`y dcear ecaryk
z` ewxf e` elaiwe ,xzid mey mda ep`vn `ly mileqt la` .ecxi

.ecxi ,oixeni`d e` mcd z` dlrde xar m` ,mcd
:`ziixad ixac lr dywn `xnbdïéðc éëåxiykdlàlL øác §¦¨¦¨¨¤Ÿ

BøéLëäaa` oipaa ,dligzkl ea xzend ote`a `ly -øácî §¤§¥¦¨¨
BøéLëäaL,ezevn `id jke dligzkl dfk ote`a xyky ep`vny - ¤§¤§¥

elqtpy oixeni` carica xiykdl minlyn `ziixad dcnl cvike
.ycwna `vei carica xiykdl dnaa `veine ,dpila

:xg` ote`a `ziixad zhiy z` `xnbd zx`an ,ef `iyew gkne
,jgxk lr `l`éîñ äaéø äìBòä úøBz úàfî àpzdéì C± ©¨¦Ÿ©¨¨¦¨¨¦¥

z`G' aezkd lr jnq ,elqtpy oixeni` carica `pzd xiykdykŸ
'ebe 'dlFrd zxFY(a e `xwie)iab lr milerd lkl zg` dxez daixy , ©¨¨

el` mileqt lkl cenildy `ziixaa xn`y dne ,ecxi `ly gafnd
.cala `zknq` ef ixd ,a` oipaa `ed

dpyna epipy(.fn lirl),mixetikd mei ly xirye xt zece`ícä éøéL§¨¥©¨
'åë.oevigd gafn ly iaxrn ceqi lr jtey did

:`xnbd zx`an .df oic ly exewn z` zxxan `xnbdàîòè éàî± ©©£¨
ziyrp mixetikd mei ly xirye xta miixiy zkityy xewnd edn

,iaxrn ceqi lràø÷ øîàweqta xn`p ±(f c `xwie)xt ly enc iabl ¨©§¨
y xg` ,giyn odkKRWi xRd mC lM z`e' ,lkida enc z` oziìà §¥¨©©¨¦§Ÿ¤

,'ãòBî ìäà çút øLà äìBòä çaæî ãBñél` jetyiy epiideàeää §¦§©¨¨£¤¤©Ÿ¤¥©
àLéøa òâôc,lkiddn ez`va dpey`xa ea ybet `edy ceqi eze` ± §¨©§¥¨

,'jetyi mcd lk z`e' xnel aezkd lkiy oeike .iaxrn ceqi `ede
mei xt mb zeaxl `ay ea yexcl yi ,'jetyi xtd mc lk z`e' xn`e
.oevigd gafn ly iaxrnd eceqi lr mipzip eixiiy s`y ,mixetikd

mixetikd mei ly xirya xn`py meyne(eh fh `xwie)enc z` dyre'
lr mipzip ,xtd ixiiyk ,eixiiy s` jkl ,'xtd mcl dyr xy`k

.oevigd gafnd ly iaxrnd ceqid
`xnbdzpizpa mixen`d miweqtd z` zyxecd `ziixa d`ian

`xwie ynega .dlerd gafn ceqi lr miixiy(c wxt)yng exn`p
mypery mi`hg lr mi`ad zepaxw] z`hg zepaxw ly zeiyxt

zxk cifna[xt' `xwpe xt `iadl eilry ,giyn odk z`hg oaxw .` :
'giyn odk.mdn mlrp xy`k oic zia ici lr `aend z`hg oaxw .a

mdit lr ldwd eyre eilr xearl exede dxezd ipicn oic,mdilry
'xac mlrd xt' `xwpe xt `iadl.eilry ,`iyp z`hg oaxw .b

,`hgy cigi ly z`hg oaxw .d-c .'`iyp xiry' `xwpe xiry `iadl
z`ad ipic .'cigi z`hg' `xwpe ,dxiry e` dayk `iadl eilry
zeiyxtd yng lka .daykae dxirya ,miinrt epyp cigi z`hg
,gafnd ceqi lr jetyl yi mcd ixiiy z` ik dxezd dazk elld
gafn ceqi' lr mkteyl yiy mb dazke dtiqed zepey`xd yelyae
.el` zeiyxt yelya xen`d z` zyxec oldlc `ziixad .'dlerd

ïðaø eðzz`hga miweqtd zyely z` yexcl yi ,`ziixaamda ¨©¨¨
.'dlerd gafn ceqi l`' mcd z` jetyl xn`p

giyn odk xta xn`p .`(f c `xwie)KRWi xRd mC lM z`e'ãBñé ìà §¥¨©©¨¦§Ÿ¤§
,'äìBòä çaæî,oevigd gafn ceqi l` `weec epktyiy jcnll ¦§©¨¨

,'dlerd gafn' dpekndàìål`ãBñéd.éîéðtä çaæî §Ÿ§¦§¥©©§¦¦
xeaiv ly xac mlrd xta xn`p .a(gi c my)KRWi mCd lM z`e'ìà §¥¨©¨¦§Ÿ¤

,'äìBòä çaæî ãBñél` epktyiy aey dxezd dyibcd dn myl §¦§©¨¨
,giyn odk xtl xac mlrd xt eywed `lde ,dlerd gafn ceqi

xac mlrd xta xn`py(k my),'z`Hgd xtl dUr xW`M xRl dUre'§¨¨©¨©£¤¨¨§©©©¨
cnll `a df ixd .oevigd gafnd ceqi lr ozip ency eprci `linne

llkyì ãBñé Bì ïéàd gafn,Bîöò éîéðtgafnl `l` ceqi oi`y ¥§©§¦¦©§
.cala oevigd

`iyp xirya xn`p .b(dk my)KRWi FnC z`e','äìBòä çaæî ãBñé ìà §¤¨¦§Ÿ¤§¦§©¨¨
,dlerd gafn ceqi l` epktyiy dyibcde dxezd dxfg dn myl
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`oifgeקלב mipya cenr `p sc ± oey`x wxtzereay

ïðéñøâ éëäceqi oz dlerd gafn ceqi l`

aizkck jzrc `wlq i`e dler ly dgafnl

i`xa `d mixiy [miixiyl `xw] il dnl ipd

i`xal i`ebc jtin jit`c `niz ike edl ciar

envr iniptl ceqi el oi` `d i`ebl i`xace
åà

1

2

3

4

5

ïúe` `kd slinl jixhvi` ceqil mixiy zkity `aizk `l dlerac meyne ceqil mixiy zkity oerh oevigd gafn lr oipzipd minc lk qxhpewa yxit .dler ly gafnl ceqi dl

cbpk zepzn zligzl jixhvi` `l `xwe 'ek l`rnyi iax xn` ceqid cbpk migafd lk ly zepzn ediy minc zligzl ceqil `di dler ly dgafnl `l` mixiya llk xacn epi`

ipixg` i`xwn ol `wtp (.fl sc) y"a wxta lirlc dywe qxhpewa yxit jk `xw iz` migafd lkl ceqil mixiy jixvdl jigxk lr `l` ez` z`hg ly mixiyc xnege lwnc ceqid

`aiwr iaxe l`rnyi iaxl iziin lirlc `xwe `yxc jd edl zi` ixdy ibiltc l`rnyi iaxe `aiwr iax lr lirlc `yxc jd iiezi`l dil ded ithe mcan iaxle jtyi jigaf mcn

(:ep sc) oiwxit seqa onwlc dyw cere `kdc

gqte xyrn xeka zepzn zligza ceqi opitli

il dnle dlern dwixf dwixfc dey dxifba

`aiwr iaxe l`rnyi iaxc xnege lwa il wetiz

ikid ik 'ek oixtkn oi`y mixiy dne `kdc

`niz ike minlye dler xnege lw i`dn opitlic

`a `edy xekan xzei dxtka ikiiyc meyn

`l ozligz lirlc `xwn e` `xw i`dn ceqi oiperh mixiy cere ceqi dperhy oic epi` zakrny dler zligz ceqi oiperh oiakrn oi`y mixiy dne `peeb i`d ik xnege lwa slip daeg

cere zepaxw x`yn dwixf dwixf `iz` xninl dil dede ez` `kdc xnege lwn edlek `ld zepaxw x`y e` minlyn ith dler hwp i`n` dlern dwixf `iz` xn`wc cere oky lk

l` aizkc ol `pn `teb dlere mzd xn`wcciar ikid dyw cere daqp ickc yxite onwl wgc qxhpewae ceqil mixiyl iz` `xwe xnege lwn zepzn zligz `d dlerd gafnd ceqi

opixn` cere edleka ceqi xninl `kile zepxw rax` lr `idy itl xnel yie z`hgn minc zligz lk `ia` ip` s` ceqi dperh dpi`e zxtkny gikez z`hg `nip mixiyn xnege lw

el heyt okidn ceqi dperh dler zxn` (`de) 'ek dperh dler s` zepxw rax` lr zepzn rax` z`hg dn i` jixte dlera aiaq xn`pe z`hga aiaq xn`p (:bp sc) oiwxita onwl

z`hgc mixiy dne xnege lwn ceqi dperh `dz `l i`n` (my) onwlck zinexc zigxfn oxw lr ziyrp dzidy serd zler cere dlerc e"w `ki` inp z`hga `d z`hgan ith dlera

yxtnck `weec dlerl `l` mipevigd mincl mixiy zkity slinl `kil `kdc `xwnc miig epiax yxtne ceqi dperhy oic epi` zxtkny dler zligz ceqi oiperh oixtkn oi`y serd

opireny`l `z` gafn ceqi l`c `xwe zlk`pd serd z`hga aizk mca x`ypde oke lk`z xyade ditiqa aizkc oilk`pl `l` `z` `l (ai mixac) jtyi jigaf mcec `xwe `xwa

mixiy rnync aizk dlerd gafn ceqi minc zligz rnync dlerd ceqi l` aizk in wiqne ceqid cbpk `di dler ly dizepzn zligz xnelk ('ek epi` e`) ceqi zxez el yiy dlera

ok m`e ebb` iedc `prci xnege lwn yexita ceqi dia aizkc oeikc iz` xnege lwnc l`rnyi iax xn`w df lre ebb` `l` ceqic dtiwf` `niz `lc gafn aizk `nlicc xn` xcde

m` ik xg` oaxwa minc zligza xnege lw opicar `l z`hg ly mixiyn la` dicic mixiyn xnege lwa dler zligz `iz` `zydne iz`w ceqi` iedilc dler ly mixiyl oigxk lr

ceqid cbpk xeka` (.fp sc) onwl irac `de xyrne xeka enk dlern dwixf dwixf y"ba ez` ceqi eda aizk `lc zepaxw x`ye eizepzn zligz opixnb envr oaxw eze` ly mixiy lr

ceqi dia aizk `lc oeik iz` `l (z`hgc) xnege lwn la` edlek` dlern dwixf dwixf `iz`we ol `pn ceqid cbpk iraw zepaxwd lk yxity xg`l inp i` i`w dilrc meyn ol `pn

dkity yixcc (.fl sc lirl) i`ny zia yixac `pzl dyw edine xnege lw i`d` gikez z`hg xninl jiiy `le xn`w ebb` xn`wc ceqic iielbl `l` iz` `l xnege lw i`dc yexita

minc zligzl zepaxw x`y slip inp ikd dicic mixiyc xnege lwn dler zligz opitlic ikid ik il dyw izk`e dwixf eda aizk `l `d ceqi dil `pn jtyi jigaf mcen gqte xyrna

e xeka slinl onwl il dnle jigaf mcen iz`c edcic mixiyni"yx yexitl enk dyw dlerd gafn ceqi l` aizkc ol `pn dteb dlere xn`wc onwlc eze dlern dey dxifba xyrn

l`c `xwn `l` dicic mixiyn elit` xnege lwn llk xnb `l ceqi cbpk dler zligzc df yexit ayiil yie z`hgn xzei el heyt `kidn ceqi dperh dler zxn` uxezn epi` mbe

aizkc `kid ebbl `l` llk iz` `l xnege lw la` ceqil mixiyl dipin opiyxc ok m` iz` xnege lwnc jixhvi` `l bbl xzeinc gafne ceqil minc zligz opirci dlerd gafn ceqi

`hyt cinrdl il yi mcewc xnel yie iz` `cegl mixiyl `ni`e mixiy opiyxc gafnc `xezine minc zligz ilin izxz weqtd on opiyxcc zvw dyw j` xity lkd iz` `zyd ceqi

zepxw `icda aizkc z`hgn xa ceqid cbpk eidi dlerd gafn lry minc ozn zligz lky dler ly gafnl ceqi oz `"ra yxtl cer yie .jexa .mixiyl xeziide zepzn zligzc `xwc

lk rnync aizk dlerd gafn `weec dler rnync dlerd ceqil aizk in jixte zepaxw x`yc `le dlerc `weec xnelk ceqil `di dler ly gafn `l` epi` e` `ed aezkd zxifbc

ebb` `xw xn`wc ceqic iielbl `l` iz` `l xnege lw i`de xnege lwa iz` bb l`rnyi iax xn`w dlre ceqi bb meyn dlerd gafn aizk `nlic xn`w xcd dlerd gafn ly minc

opirci `l dler ly dgafnl `yxcn ceqil minc ozn zligzc meyn dwixf dwixfc dey dxifb onwl jixvc `de dler ly gafnl ceqi oz wiqne gikez z`hg xninl jiiy `le xn`w

mewn lkn iaxcn e` jtyi jigaf mcen ceqil edcic mixiy opitli elit`e rax` ody zepzn izyc dlerc `inec inp i` gqte xyrne xeka iwet`l xtkne oexec ody dlerc `inec `l`

opiyxc `l izk` xn`z m`e aizk dlera `xw xwirc meyn ceqi dperh dler zxn` xn`wc onwle gikez z`hg xninl `ki`c ez` `l mixiyn xnege lwa opirci `l minc zligz

a` oipaa cnlne xfeg dey dxifba cnld xacc heytiz ok m` xekac a` oipan `niz ike ceqi ol `pne dwixf eda aizk `l `d jtyi jigaf mcen gqte xyrnl gafn ceqil minc ozn

`iz` `l serd zler edine gqte xyrnk edpzi` zg` dpznay oze`a elit` ixii` minc lka dler ly dgafnl ceqi oz ok m` xeka zpzna dey dxifb `xw ol ilbc oeik xnel yie

ewlgl zqpkpe dcedi ly ewlgn d`vei drevxde sxeh ly ewlga did `ly itl ceqi dl did `l zigxfn zinexc oxwc yxtn (:bp sc) onwlc xn`z m`e migafpa `l` `xw ixiin `lc

il dnl i`xw ipd lk ok m`e gafn ceqi el did gafn dilekl ok m`c (.ai sc) `neic w"ta gkenck drevxc `ziixa (`iddn opixnb ikid) dwlgzp `l milyexi xn`c o`nl oinipa ly

irac onwl wcwcl jixve ceqi el did `lc opixnb ikd dwlgzp `l xn`c o`nl 'it` `nye oiakrn reaixe ceqie yakc (.aq sc) miycw iycw wxt onwl xn`ck ceqi `la gafn oi` `d

jenq dtvxd dxwrp m` e` dtvxd cec yicwc mcewc xnel yie ceqi bbe ceqi dperh dlerc igkenc i`xw ipdl edl ciar i`n dtvxd lr wexfl lekiy minca s` dcedi iax xninl
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זבחים. פרק חמישי - איזהו מקומן דף נא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc migaf(iyiy meil)

yexcl yiïzzxez,ãBñé,miixiy zkity zeyrl jilr xnelk ¥§
,äìBò ìL çaæîìdlerk ,oevigd gafnd lr ency in lkl xnelk §¦§¥©¤¨

.miixiy zkity da xn`p `ly
:`xnbd zx`an .df cenill gxkdd z` zyxtn `xnbdà÷ìñ éàc§¦¨§¨

áéúëãk Czòcenk weqtd z` yxtl jzrc lr dler did m`y ± ©§¨§¦§¦
`a `le ,envr `iyp xirya oicd z` cnll `ay ,aezk `edy

,dyw ,dxen`d dyxcl aezkdéðägafn ceqi l`' el` zeaiz - ¨¥
'dlerd(àø÷) éì änìl`' aezkl did ic `ld ,epcnll e`a dn ¨¨¦§¨

xn`p m`e .'dlerd' gafna xaecndy yxtl `la ,'gafnd ceqi
jkn epcnlyíéøéMì`iyp xiry ly mcd ixiiy z` jetyl jixvy ©¦©¦

,heyt df oic ixd ,oevigd gafn ceqil÷åñô êøöð òåãî Y (íéøéL)¦©¦
eäì ãéáò éàøa àä ,ïåöéçä çáæîä ìò åðúðéù íééøéù ïéã ãîìì¨¨©¨¦§

z` ozi `ly i`cee ,lkidl uegn dyrp onc ozn s` `ld ±
ze`hg elit` ixdy ,lkiday iniptd gafn ceqi lr miixiyd
mipta mnc ozny xac mlrd xte giyn odk xt epiidc ,zeiniptd
mby `iyp xiry oky lk ,oevigd gafna mdixiiy zpizp ,lkidd
cnll aezkd `ay jgxk lre ,uega epzpi eixiiyy uega enc ozn

zkity mikixvy ,oevigd gafna mncy zepaxwd lk lrlr miixiy
.ceqid

:`xnbd dtiqenàîéz éëåxnel dxezd dkxvedy xn`z m`e ± §¦¥¨
dxez dxn`y ileli`y ,dlerd gafn ceqi lr mipzip el` mixiiyy
lwn micnl epiid `l ['gafnd ceqi l`' wx xn`p dide] 'dlerd'
,xnel xyt` didy ,oevigd gafna epzpi `iyp xiry ixiiyy xnege

,daxc`éôàcCôéî C,efn ef ze`hgd od zeketdy ± §¨¦¥¨
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קלג oifge` mipya cenr `p sc ± oey`x wxtzereay

ïðéñøâ éëäceqi oz dlerd gafn ceqi l`

aizkck jzrc `wlq i`e dler ly dgafnl

i`xa `d mixiy [miixiyl `xw] il dnl ipd

i`xal i`ebc jtin jit`c `niz ike edl ciar

envr iniptl ceqi el oi` `d i`ebl i`xace
åà

1

2

3

4

5

ïúe` `kd slinl jixhvi` ceqil mixiy zkity `aizk `l dlerac meyne ceqil mixiy zkity oerh oevigd gafn lr oipzipd minc lk qxhpewa yxit .dler ly gafnl ceqi dl

cbpk zepzn zligzl jixhvi` `l `xwe 'ek l`rnyi iax xn` ceqid cbpk migafd lk ly zepzn ediy minc zligzl ceqil `di dler ly dgafnl `l` mixiya llk xacn epi`

ipixg` i`xwn ol `wtp (.fl sc) y"a wxta lirlc dywe qxhpewa yxit jk `xw iz` migafd lkl ceqil mixiy jixvdl jigxk lr `l` ez` z`hg ly mixiyc xnege lwnc ceqid

`aiwr iaxe l`rnyi iaxl iziin lirlc `xwe `yxc jd edl zi` ixdy ibiltc l`rnyi iaxe `aiwr iax lr lirlc `yxc jd iiezi`l dil ded ithe mcan iaxle jtyi jigaf mcn

(:ep sc) oiwxit seqa onwlc dyw cere `kdc

gqte xyrn xeka zepzn zligza ceqi opitli

il dnle dlern dwixf dwixfc dey dxifba

`aiwr iaxe l`rnyi iaxc xnege lwa il wetiz

ikid ik 'ek oixtkn oi`y mixiy dne `kdc

`niz ike minlye dler xnege lw i`dn opitlic

`a `edy xekan xzei dxtka ikiiyc meyn

`l ozligz lirlc `xwn e` `xw i`dn ceqi oiperh mixiy cere ceqi dperhy oic epi` zakrny dler zligz ceqi oiperh oiakrn oi`y mixiy dne `peeb i`d ik xnege lwa slip daeg

cere zepaxw x`yn dwixf dwixf `iz` xninl dil dede ez` `kdc xnege lwn edlek `ld zepaxw x`y e` minlyn ith dler hwp i`n` dlern dwixf `iz` xn`wc cere oky lk

l` aizkc ol `pn `teb dlere mzd xn`wcciar ikid dyw cere daqp ickc yxite onwl wgc qxhpewae ceqil mixiyl iz` `xwe xnege lwn zepzn zligz `d dlerd gafnd ceqi

opixn` cere edleka ceqi xninl `kile zepxw rax` lr `idy itl xnel yie z`hgn minc zligz lk `ia` ip` s` ceqi dperh dpi`e zxtkny gikez z`hg `nip mixiyn xnege lw

el heyt okidn ceqi dperh dler zxn` (`de) 'ek dperh dler s` zepxw rax` lr zepzn rax` z`hg dn i` jixte dlera aiaq xn`pe z`hga aiaq xn`p (:bp sc) oiwxita onwl

z`hgc mixiy dne xnege lwn ceqi dperh `dz `l i`n` (my) onwlck zinexc zigxfn oxw lr ziyrp dzidy serd zler cere dlerc e"w `ki` inp z`hga `d z`hgan ith dlera

yxtnck `weec dlerl `l` mipevigd mincl mixiy zkity slinl `kil `kdc `xwnc miig epiax yxtne ceqi dperhy oic epi` zxtkny dler zligz ceqi oiperh oixtkn oi`y serd

opireny`l `z` gafn ceqi l`c `xwe zlk`pd serd z`hga aizk mca x`ypde oke lk`z xyade ditiqa aizkc oilk`pl `l` `z` `l (ai mixac) jtyi jigaf mcec `xwe `xwa

mixiy rnync aizk dlerd gafn ceqi minc zligz rnync dlerd ceqi l` aizk in wiqne ceqid cbpk `di dler ly dizepzn zligz xnelk ('ek epi` e`) ceqi zxez el yiy dlera

ok m`e ebb` iedc `prci xnege lwn yexita ceqi dia aizkc oeikc iz` xnege lwnc l`rnyi iax xn`w df lre ebb` `l` ceqic dtiwf` `niz `lc gafn aizk `nlicc xn` xcde

m` ik xg` oaxwa minc zligza xnege lw opicar `l z`hg ly mixiyn la` dicic mixiyn xnege lwa dler zligz `iz` `zydne iz`w ceqi` iedilc dler ly mixiyl oigxk lr

ceqid cbpk xeka` (.fp sc) onwl irac `de xyrne xeka enk dlern dwixf dwixf y"ba ez` ceqi eda aizk `lc zepaxw x`ye eizepzn zligz opixnb envr oaxw eze` ly mixiy lr

ceqi dia aizk `lc oeik iz` `l (z`hgc) xnege lwn la` edlek` dlern dwixf dwixf `iz`we ol `pn ceqid cbpk iraw zepaxwd lk yxity xg`l inp i` i`w dilrc meyn ol `pn

dkity yixcc (.fl sc lirl) i`ny zia yixac `pzl dyw edine xnege lw i`d` gikez z`hg xninl jiiy `le xn`w ebb` xn`wc ceqic iielbl `l` iz` `l xnege lw i`dc yexita

minc zligzl zepaxw x`y slip inp ikd dicic mixiyc xnege lwn dler zligz opitlic ikid ik il dyw izk`e dwixf eda aizk `l `d ceqi dil `pn jtyi jigaf mcen gqte xyrna

e xeka slinl onwl il dnle jigaf mcen iz`c edcic mixiyni"yx yexitl enk dyw dlerd gafn ceqi l` aizkc ol `pn dteb dlere xn`wc onwlc eze dlern dey dxifba xyrn

l`c `xwn `l` dicic mixiyn elit` xnege lwn llk xnb `l ceqi cbpk dler zligzc df yexit ayiil yie z`hgn xzei el heyt `kidn ceqi dperh dler zxn` uxezn epi` mbe

aizkc `kid ebbl `l` llk iz` `l xnege lw la` ceqil mixiyl dipin opiyxc ok m` iz` xnege lwnc jixhvi` `l bbl xzeinc gafne ceqil minc zligz opirci dlerd gafn ceqi

`hyt cinrdl il yi mcewc xnel yie iz` `cegl mixiyl `ni`e mixiy opiyxc gafnc `xezine minc zligz ilin izxz weqtd on opiyxcc zvw dyw j` xity lkd iz` `zyd ceqi

zepxw `icda aizkc z`hgn xa ceqid cbpk eidi dlerd gafn lry minc ozn zligz lky dler ly gafnl ceqi oz `"ra yxtl cer yie .jexa .mixiyl xeziide zepzn zligzc `xwc

lk rnync aizk dlerd gafn `weec dler rnync dlerd ceqil aizk in jixte zepaxw x`yc `le dlerc `weec xnelk ceqil `di dler ly gafn `l` epi` e` `ed aezkd zxifbc

ebb` `xw xn`wc ceqic iielbl `l` iz` `l xnege lw i`de xnege lwa iz` bb l`rnyi iax xn`w dlre ceqi bb meyn dlerd gafn aizk `nlic xn`w xcd dlerd gafn ly minc

opirci `l dler ly dgafnl `yxcn ceqil minc ozn zligzc meyn dwixf dwixfc dey dxifb onwl jixvc `de dler ly gafnl ceqi oz wiqne gikez z`hg xninl jiiy `le xn`w

mewn lkn iaxcn e` jtyi jigaf mcen ceqil edcic mixiy opitli elit`e rax` ody zepzn izyc dlerc `inec inp i` gqte xyrne xeka iwet`l xtkne oexec ody dlerc `inec `l`

opiyxc `l izk` xn`z m`e aizk dlera `xw xwirc meyn ceqi dperh dler zxn` xn`wc onwle gikez z`hg xninl `ki`c ez` `l mixiyn xnege lwa opirci `l minc zligz

a` oipaa cnlne xfeg dey dxifba cnld xacc heytiz ok m` xekac a` oipan `niz ike ceqi ol `pne dwixf eda aizk `l `d jtyi jigaf mcen gqte xyrnl gafn ceqil minc ozn

`iz` `l serd zler edine gqte xyrnk edpzi` zg` dpznay oze`a elit` ixii` minc lka dler ly dgafnl ceqi oz ok m` xeka zpzna dey dxifb `xw ol ilbc oeik xnel yie

ewlgl zqpkpe dcedi ly ewlgn d`vei drevxde sxeh ly ewlga did `ly itl ceqi dl did `l zigxfn zinexc oxwc yxtn (:bp sc) onwlc xn`z m`e migafpa `l` `xw ixiin `lc

il dnl i`xw ipd lk ok m`e gafn ceqi el did gafn dilekl ok m`c (.ai sc) `neic w"ta gkenck drevxc `ziixa (`iddn opixnb ikid) dwlgzp `l milyexi xn`c o`nl oinipa ly

irac onwl wcwcl jixve ceqi el did `lc opixnb ikd dwlgzp `l xn`c o`nl 'it` `nye oiakrn reaixe ceqie yakc (.aq sc) miycw iycw wxt onwl xn`ck ceqi `la gafn oi` `d

jenq dtvxd dxwrp m` e` dtvxd cec yicwc mcewc xnel yie ceqi bbe ceqi dperh dlerc igkenc i`xw ipdl edl ciar i`n dtvxd lr wexfl lekiy minca s` dcedi iax xninl

:`nedz zirx` cr yicw `l e` gafnléëä:dpin rny izxz iaxrn ceqil dil opiyxcc ab lr s`e .`wtp cren ld` gzt xy`n opiqxb
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc migaf(iyily meil)

oetv oerh zeidl o`v oan cnliy xnel oi` ,gafnd l` etebn enc
.`iyp xiryay 'eze`'n ehrnle xefgl jxev oi`y `vnp .edenk

,iriax ote`a zx`ane ,df xe`ia mb `xnbd dgec ef `iyew gkne
:'eze`' `iyp xirya xn`p jxev dfi`làlà'eze`' xn`p recn ¤¨

y epnn cenll ,`iyp xiryaBúBàhegyl jixv,ïBôöaïéàåoaxw ©¨§¥
çñtdhigy oerh,ïBôva.dxfra mewn lka ehgey dvx m` `l` ¤©©¨

:df oic `id mb zcneld `ziixa d`ian `xnbd,àéðúcøæòéìà éaø §©§¨©¦¡¦¤¤
,øîBà á÷òé ïaïeòè çñt àäé ìBëéa dhigy,ïBôöàeä ïéãå`diy ¤©£Ÿ¥¨§¥¤©¨¨§¦

,xnege lwn oetv oerhäîeoaxwäìBò,lwdïîæ Bì òá÷ àì ïkL ¨¨¤¥Ÿ¨©§©
mieqnìBúèéçLok it lr s` ,jkl xyk meid lk `l`,ïBôö Bì òá÷ ¦§¦¨¨©¨

oaxwl xnege lwçñtxengdì ïîæ Bì òáwLBúèéçLlk oi`y - ¤©¤¨©§©¦§¦¨
,cala miiaxrd oia `l` ezhigyl xyk meidBì òa÷iL ïéc Bðéà¥¦¤¦§©

.ïBôöjkitløîBì ãeîìzhgWe'BúBà,oetv oerh `ed `weec ,'ebe ¨©§©§¨©
.oetv oerh epi` gqt oaxw la`

ixd ,gqtn xzei dlw dler ike :`xnbd dywnäìBòl äîda yiy ©¨¨
xeng cvìéìk ïkL,oetv dperh mb okle gafnd lr dlek zxhwpy - ¤¥¨¦

xnel oi` jkitl ,gafnl mixhwp eixeni` wxy ,lwd gqt ok oi`y dn
dlern ok` :`xnbd daiyn .denk oetv oerh zeidl dlern cnliy

cnlp la` ,gqt oaxwl cenll xyt` i`,úàhçîzxhwp dpi`y ¥©¨
lw ,oetv dperh ok it lr s`e ,dzhigyl onf dl raw `le lilk

.oetv oerh didiy ezhigyl onf el rawy gqtl xnege
da yiy iptn oetv dperh z`hgy xnel xyt` ixd :`xnbd dywn

ik ,xeng cvúBúéøk éáéiç ìò úøtëî ïkL úàhçl äîokle ©©©¨¤¥§©¤¤©©¨¥§¥
xnel oi` jkitle xtkl `a epi`y gqt ok oi`y dn ,oetv dperh
oaxwl cenll xyt` i` z`hgn ok` :`xnbd daiyn .dpnn cnliy

lp la` ,gqtcn,íLàîraw `le zezixk iaiig lr xtkl `a epi`y ¥¨¨
el rawy gqtl xnege lw ,oetv oerh ok it lr s`e ,ezhigyl onf el

.oetv oerh didiy ezhigyl onf
cv ea yiy iptn oetv oerh my`y xnel xyt` ixd :`xnbd dywn

,xengïkL íLàl äî`edíéLã÷ éLã÷oi`y dn ,oetv oerh okle ©¨¨¨¤¥¨§¥¨¨¦
e .epnn cnliy xnel oi` jkitle milw miycw `edy gqt okïlekî¦¨

énðmy`e z`hge dleray deyd cvdn cnlpy xnel oi` ok enk - ©¦
.oetv oerh didi gqtd s`e ,oetv miperh mlekyïkLmdéLã÷ ¤¥¨§¥

íéLã÷miycw `edy gqt oaxw ok oi`y dn ,oetv miperh md okle ¨¨¦
.`iyp xiryay 'eze`'n ehrnle xefgl jxev oi` jkitl .milw

xe`iad l` zxfege ,df xe`ia mb `xnbd dgec el` zeiyew gkne
`l` :'eze`' `iyp xirya xn`p jxev dfi`l ,lirl dx`iay ipyd

àøwéòî ïøîàãk íìBòì'eze`'n cenildy ,dligz epxn`y enk - §¨¦§£¨¨¥¦¨¨
y `ed `iyp xiryayBúBàdhigyd zrya cinrdl yiïéàå ïBôva©¨§¥

dèçBLcenrl jixv.ïBôvaïì à÷ôð àiçà éaøcî Cì àéL÷ãe- ¥©¨§©§¨¨¦§©¦£¦¨¨§¨¨
'eze` hgye'n `ziixaa `ig` iax yxc xak df oicy ziywdy dne

zn`a `iyp xirya aezkdy aiydl yi df lr ,dlera aezkdåàì̈
ïBôva èçBL éèeòîìjixv epi` hgeydy oicd xewn `ed oi` - §©¥¥©¨

,dleray herindn cnlp df ik ,oetva cenrlàlàxirya aezkd ¤¨
l ick wx oetv oicn hgeyd z` hrnn `iypy epnn wiicïéàdèçBL ¥¥

ìáà ïBôvadìa÷îcenrl jixv mcd z`,ïBôvaoicd xewn o`kne ©¨£¨§©¥©¨
.oetv oerh lawndy

dy df oic ixde :`xnbd dywnìa÷î,oetv oerh(ç÷ìå ç÷ìî) §©¥
['çw Bì' 'ç÷lå'î]à÷ôðz`hga aezkd oeyln cnlp -(l c `xwie) ¦§¨©©¨§¨

lirl edeyxcy 'ebe 'DnCn odMd gwle'(`"r)el odkd' aezk eli`k §¨©©Ÿ¥¦¨¨
.oetva `edy mcd zlaw mewn l` gwi eteb z` odkd xnelk ,'gw
iax :`xnbd zvxzn .`iyp xiryay 'eze`'n ecnell jxev oi`e

,`iyp xirya aezkd 'eze`'n lawnd oic z` cnly `ig`ç÷ì)
['çw Bì' 'ç÷lå'] (ç÷ìådéì òîLî àìz` jk yexcl xaeq epi` - §¨©©Ÿ©§©¥

xiryay 'eze`' herind z` `ed jixv jkitl .'gwle' weqtd oeyl
lawnd la` oetva cenrl jixv epi` hgeyd `weecy cnll ,`iyp

.oetva cenrl jixv
:`xnbd zxxan .akrl dlera oetv oic cnlp okidn zxxan `xnbd

ïçkLày ep`vn -äìBòa äèéçLoetv dperhäåöîì,dligzkl ©§§¨§¦¨§¨§¦§¨
eïçkLà äåöîì énð äìa÷`idy ep`vn dlera mcd zlaw mb - ©¨¨©¦§¦§¨©§§¨

y la` ,dligzkl devnl oetv dperhäìa÷å äèéçLzeperh dlera §¦¨§©¨¨
oetv,ákòì.ïìðî:`xnbd daiyn,äáäà øa àãà áø øîà §©¥§¨¨¨©©£¨©©£¨

àîézéàåz`f xn`y mixne` yie -,àìéL øa äaøcnlp df xac §¦¥¨©¨©¦¨
a.øîBçå ì÷úàhç äîedlwdäìBò çkî äàaäcnlp oetv oicy - ©¨¤©©¨©¨¨¦Ÿ©¨

z`hga xn`py ,dlerl ywidn da(gi e `xwie)hgXY xW` mFwnA'¦§£¤¦¨¥
ok it lr s`e ,'ebe 'z`Hgd hgXY dlrdúákòîakrn oetv oic - ¨Ÿ¨¦¨¥©©¨§©¤¤

l xnege lw ,lirl `ziixaa x`eank ,daäìBòdxengdäàaL ¨¤¨¨
dçkî úàhç,oetv oic z` z`hg dcnl dpnny -ïéc Bðéà ©¨¦Ÿ¨¥¦

úákònL.da akri oetvy - ¤§©¤¤
ixd ,dlern xzei dlw z`hg ike :`xnbd dywnúàhçl äîyiy ©©©¨

xeng cv daúBúéøk éáéiç ìò úøtëî ïkL,da akrn oetv okle ¤¥§©¤¤©©¨¥§¥
akrn oetv didi `l jkitle xtkl d`a dpi`y dler ok oi`y dn

:`xnbd daiyn .da,àðéáø øîàdad` xa `c` ax zpek oi` ¨©©¦¨
`l` ,oipr lka dlern xzei dlw z`hgyàä[jk-]áøì déì àéL÷ ¨©§¨¥§©

äáäà øa àãà,wiicl `ay xacd dfeïî øeîç ìôè eðéöî íeìk £¨©©£¨§¨¦¨¥¨¦
øwéòä,cnlnd on xzei xeng didi cnldy mewn meya ep`vn ike - ¨¦¨

dil` dlith z`hge ,oetv oicl xewnde xwird `id dlery oeike
z`hga akrn oetvy aezkd epl dlib xy`k jkitl ,dpnn dcnle

.dlera mb akriy xnege lw
on xeng lth ep`vn `ly xn`y `piax ixac lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .xwirdéøî áøc déøa àøèeæ øî déì øîà̈©¥©§¨§¥§©¨¦
,àðéáøìàìå,xwird on xeng lth ep`vn `l ike - §©¦¨¨Ÿ
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שלישי עמ' ב 

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

בשאלתו אודות התספורת של בנם שליט"א שכיון שחל בימי החורף יש חשש שהשינוי הפתאומי 

מריבוי שיער לתספורת מדוייקת עלולה לגרום הצטננות ח"ו וכו' שלכן קס"ד לאחר איזה זמן.

והנה לדעתי לא נכון הדבר, כי מלשון הידוע של כ"ק מו"ח אדמו"ר בהנוגע לתספורת דג' שנים 

משמע שיש בזה המשכת קדושה תוספת קדושה בנשמת הילד ע"י הנחת הפיאות וכו' ולמה יאחרו המשכה 

שיהי'  ובלבד  לפ"ע  גדולות  להניח שערות  ויכול  מדוייקת  לתספורת  הכרח  כל  אין  גיסא  לאידך  זו, אבל 

ניכר הענין הנחת הפיאות והשי"ת יצליחו ואת זוגתו שיחיו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך 

בריאות הנכונה והרחבת הדעת.

בברכה



xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc migaf(ycew zay meil)

éàøáì éàeâãe éàeâì éàøác,[uegl zeiniptde miptl zepevigd-] §¨©§©©§©©§¨©
zkity ,oevigd gafnd lr mnc ozny ,zepevigd ze`hgdy xnelk
mnc ozny ,zeiniptd ze`hgdye ,iniptd gafn lr `dz mdixiiy
jkle ,oevigd gafnd lr `dz mdixiiy zkity ,iniptd gafnd lr
ceqi l`' jetyi mcd ixiiy z`y xn`e `iyp xirya aezkd `a
mipzip `iyp xiry ixiiy mby `l` ,jk df oi`y xnel 'dlerd gafn

.oevigd gafna
,lkez `l ,ok xnel dvxz m`àä[ixdy-]éîéðtì ãBñé Bì ïéà ¨¥§©§¦¦

,Bîöòxta xen`d 'dlerd gafn ceqi l`'n `ziixad dyxcy enke ©§
epzpi `iyp xiry ixiiyy i`cee ,ok xnel oi` `linne ,xac mlrd
'dlerd gafn ceqi l`' dxez dxn`y dn jgxk lre ,oevigd gafna
zepaxwd lky epiide ,dler ly dgafnl ceqi ozil yiy cnll `a

.ceqil miixiy zkity miperh oevigd gafna mncy
:`ziixad jyndBðéà Bàaezkd xne`àlàyäìBò ìL çaæî[ì] ¥¤¨§¦§¥©¤¨

,[ãBñé] (ãåñéì) àäéody zepxwa wx didi dler inc ozny epiide §¥§
lirl x`azpy itke ,ceqid cbpk(.`p).

:`xnbd dywnéî[m`d-],'äìBòä ãBñé ìà' áéúkrnyny ¦§¦¤§¨¨
`ld ,dler oaxwa oic cnln aezkdy'äìBòä çaæî ãBñé ìà'¤§¦§©¨¨

,áéúkgafn lr ozip mncy zepaxwd lk lr cnln aezkdy rnyne §¦
l`' xnel el did dler oaxwa `l` xacn aezkd did `l m`e ,df
dxaq ,ok xnel dpc `ziixad xy`k :`xnbd zvxzn .'dlerd ceqi

yáéúk äåä éàwxàðéîà äåä ,'äìBòä ãBñé ìà'dlerd inc ozny ¦£¨§¦¤§¨¨£¨¨¦¨
didiãBñé ìà äôé÷æaly sewfd ewlga ozpiy epiidc ,gafnd ¦§¦¨¤§

e ,ceqidàzLä[dzr-],'äìBòä çaæî ãBñé ìà' áéúëcaezkd `a ©§¨¦§¦¤§¦§©¨¨
epiidc ,gafnl dnecd ceqid lr mcd ozpiy jka cnllãBñéc Bbbà©©¦

.akeyd ewlga xnelk ,ceqid bb lr ±
:df xe`ia itl ,`ziixad ixac jynd z` d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦

,ìàòîLélr zeidl jixv dlerd ly dnc ozny df oicâbd,ãBñé ¦§¨¥©§
àø÷ éì änì`ld ,exearäîe ,àeä øîBçå ì÷zkityéøéMmc ¨¨¦§¨©¨¤©§¨¥

oaxw,úøtëî dðéàL ,úàhçok it lr s`eäðeòèdkixv-] ©¨¤¥¨§©¤¤§¨
[lr zeyridlâbd,ãBñéda xn`py(l c `xwie),'gafnd ceqi l`' ©§

,ebb lr epiidc ,gafnk `edy ceqid l` rnyneúlçzmcd ozn §¦©
a,äìBò,gafnd lr ezwixf `ideL`idL ïéc Bðéà ,úøtën`dz ¨¤§©¤¤¥¦¤

äðeòh[lr zeyridl dkixv-]âbd,àáé÷ò éaø øîà .ãBñédf oic §¨©§¨©©¦£¦¨
,xnege lwa ecnell xyt`å ïéøtëî ïéàL úàhç éøéM äîembïéà ©§¨¥©¨¤¥§©§¦§¥

å úøtënL ,äìBò úlçz ,ãBñé âb äðeòè ,øtëì ïéàambäàá ¨¦§©¥§¨©§§¦©¨¤§©¤¤§¨¨
ïk íà .ãBñé âb äðeòhL ïéc Bðéà ,øtëìlwn z`f cenll xyt`y §©¥¥¦¤§¨©§¦¥

,xnege'äìBòä çaæî ãBñé ìà' øîBì ãeîìz äîxirya xn`pd ©©§©¤§¦§©¨¨
xnel aezkd `a .`iyp,äìBò ìL çaæîì ãBñé ïz.lirl xen`ke ¥§§¦§¥©¤¨

x`an `xnbd:`aiwr iax ixacl l`rnyi iax ixac oia dn zéàî©
eäééðéa,ewlgp dna ±,äáäà øa àãà áø øîàzkity oicíéøéL ¥©§¨©©£¨©©£¨¦©¦

m`øî .eäééðéa àkéà ,íéákòî[l`rnyi iax]øáñmiixiyy §©§¦¦¨¥©§©¨©
éákòîwx xn` jkitle ,mnvra mixtkn oi`y `l` ,oaxwd zxtka §©§¦

,'eke 'mixtkn mpi`y z`hg ixiiy dne'øîe[`aiwr iax]øáñ ©¨©
miixiyy,éákòî àì,'dxtkl mi`a mpi`e' cer xn`e siqed jkitle Ÿ§©§¦

jty `l elit`y ,envr oaxwd zxtk z` miakrn mpi` mby epiide
.llk miixiya ielz epi` z`hgd inc ozny ,xtik ,miixiy

àîìò éleëc ,øîà àtt áøy mixaeqàëäå ,íéákòî ïéà íéøéL ©¨¨¨©§¥¨§¨¦©¦¥§©§¦§¨¨
,`ziixaaéevéîaóBòä úàhç`ed m`ákòîoaxwd z`à÷ §¦©©¨§©¥¨
éâìôéî.[ewlgp-]øî[l`rnyi iax]øáñserd z`hg ievinákòî ¦§§¦©¨©§©¥

oi`y z`f wx miixiyd lr xn` okle ,lqtp ,dvin `l m`y ,oaxwa
,mixtknøîe[`aiwr iax]øáñserd z`hg ievinákòî àì,oaxwa ©¨©Ÿ§©¥

dvin `l elit`y ,dxtkl mi`a oi` mb elld miixiydy siqed okle
xtkzp ,serd z`hg mc z`.

:`tt ax ixack `ziixa d`ian `xnbd,àtt áøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¨¨
.`ziixaa oldlck ,miakrn miixiyy xaeq epi` l`rnyi iaxy

m` dpce miixiy zkity oerh mixetkd mei xty zcnln `ziixad
giyn odk xta dxeza xn`p :`ziixad zxne` .zakrn `idc `xwie)

(fCtLé [øtä íc] (íãä) ìk úàå','dlrd gAfn cFqi l`äî §¥¨©©¨¦§Ÿ¤§¦§©¨Ÿ¨©
,'øtä' øîBì ãeîìz,'jetyi mcd lk z`e' aezkl dxezd dlki `ld ©§©©¨

`l` ,miixiy zkity dxn`p mda miweqtd x`ya xn`p xy`k
L ,íéøetékä íBé øt ìò ãnéì`ed s`,ãBñéì íéîc ïzî ïeòh ¦¥©©©¦¦¤¨©©¨¦©§

.éaø éøác¦§¥©¦
,ìàòîLé éaø øîàmiixiy zkity oerh mixetkd mei xty ,df oic ¨©©¦¦§¨¥

n ecnell yi ,gafnd ceqilBîc ñðëð ïéàL éî íà äîe ,øîBçå ì÷©¨¤¨¦¦¤¥¦§¨¨
íéðôì[lkidl-],äáBçenc qpkiy ok rx`iy daeg ef oi`y xnelk ¦§¦¨

el oi`y e`hg lr `ay giyn odk xt oebk ,ea epnn zefdl lkidl
`ed ok it lr s`e ,enc z` qipkdle df oaxw `iadle `ehgl daeg

ïeòèd iab lr miixiy zkity [jixv-]íéðôì Bîc ñðëpL éî ,ãBñé ¨§¦¤¦§¨¨¦§¦
,äáBç`ede ,miptl enc qpkiy jk icil `iadl `id daegy xnelk ¨

m`d ,dpy lka daeg `edy mixetkd mei xtïéc Bðéà[xnege lw-] ¥¦
L`edïeòhd iab lr miixiy zkity.ãBñé ¤¨§

,àáé÷ò éaø øîàxt mc oi`y dnn ecnel [l`rnyi iax] dz`y cr ¨©©¦£¦¨
deevn `ed `hg m`y] devnl `l` daegl lkidl qpkp giyn odk
oi`y dnn ecnell dz` leki ,[lkidl encn qipkdle oaxw `iadl

,xn`z jke ,llke llk miycwd ycewl qpkp encBîc ïéàL én äîe©¦¤¥¨
íéðôìå éðôì ñðëð[miycwd ycewl-],äåöîì ïéa äáBçì ïéa ¦§¨¦§©§¦§¦¥§¨¥§¦§¨

devn mb `l` miycwd ycewl eqipkdl daeg oi`y wx `l ,xnelk
lkidl wxy ,giyn odk xt oebk ,mlerl myl qpkp epi`e xaca oi`

`ed z`f lkae ,miycwd ycwl `le qpkp encïeòèmiixiy zkity ¨
d lr,íéðôìå éðôì äáBç Bîc ñðëpL éî ,ãBñé,mixetkd mei xt oebk §¦¤¦§¨¨¨¦§©§¦§¦

ïeòhL ïéc Bðéàd lr miixiy zkity.ãBñé ¥¦¤¨§
:`ziixad zl`eyìBëéxkfpd aezkd jxved `ly oeiky xnel iziid ¨

xta miixiy zkity lr cnll ,'jetyi xtd mc lk z`e' ,iax ixaca
ok it lr s`e ,xen`ke ,xnege lwn dcnell yi ixdy ,mixetkd mei

df oic ok lr ,eazkepákòé,ok dyrii `l m` lqtiy ,oaxwlãeîìz §©§¤©§
øîBìxtd zeiyr seqa(k fh `xwie),'Lãwä úà øtkî älëå'`ae ©§¦¨¦©¥¤©Ÿ¤

my zeaezkd zeceard z` odkd dyry dnay xnel aezkd
,dyxtaeîìLenze,ïlek úBøtkä ìkmiixiy zkityy oeikne ¨§¨©©¨¨

,zakrn dpi`e ,dicrla mb xtkn oaxwdy epcnl ,my daezk dpi`
.ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥

xnel yi `ld :giyn odk xta ok enk dpc `ziixadøîBçå ì÷mb ©¨¤
miixiy zkity jixvdl,çéLî ïäk øôì`ed xnege lwdeøéòùî) §©Ÿ¥¨¦©

(àéùð,cigi z`hgeäzòîzkity jixvdl xnege lw epyxcy ¥©¨
ep`ay dzrn ,xnelk .giyn odk xtn mixetkd mei xta miixiy
xnel xyt` ,mixetkd mei xta miixiy jixvdl xnege lw llkl

,xnege lwd `ed jke .giyn odk xtl xnege lw mb jxc dze`aäîe©
íéðôì Bîc ñðëð ïéàL én[lkidl-],äåöî àìå äáBç àìxnelk ¦¤¥¦§¨¨¦§¦Ÿ¨§Ÿ¦§¨

devn oi` mb `l` ,lkidl enc z` qipkdl daeg oi`y wx `ly
mncy ,cigi z`hg oke `iyp xiry oebk ,myl eqipkdl xeq`e xaca

`ed ok it lr s`e ,cala oevigd gafn lr ozipïeòèmiixiy zkity ¨
líéðôì Bîc ñðëpL éî ,ãBñé[lkidl-],äåöîì ïéa äáBçì ïéa §¦¤¦§¨¨¦§¦¥§¨¥§¦§¨

`l m`e ok zeyrl daeg mb `l` ,eqipkdl devny cala ef `ly
,giyn odk xt oebk ,elqt qipkdïeòhL ïéc Bðéàmiixiy zkity ¥¦¤¨

l.ãBñé§
ìBëémiixiy zkity lr cnll aezkd jxved `ly oeiky xnel iziid ¨
xtadnn ok m` ,xen`d xnege lwa ecnell xyt` ixdy ,giyn odk

mb ,miixiy zkity ly ,df oicy cenll yi ,azkp ok it lr s`y
epákòédazk ok lry ,lqti ,ceqil eixiy z` jty `l m`y ,oaxwl §©§¤

`edy jka siqedl ,xnege lwa ecnell xyt`y s` df oic dxezd
.oaxwd z` akrnøîBì ãeîìz(f c `xwie)[øtä íc] (íãä) ìk úàå' ©§©§¥¨©©¨

CtLécry ,epeyla aezkd dpiyy dnne ,'dlrd gAfn cFqi l` ¦§Ÿ¤§¦§©¨Ÿ¨
dfde' ,'xtd mcn giynd odkd gwle' oeyla eizecear z` xn` dzr
gafn zepxw lr mcd on odkd ozpe' ,''d iptl minrt ray mcd on

'minqd zxhw(f-d my)mc lk z`e' ,zxg` oeyla xn` o`k eli`e ,
z` jtye' ,dk cr xn`y oeyla xnel el did xy` zgz 'jetyi xtd
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קלה oifge` mipy` cenr ap sc ± oey`x wxtzereay

.'åë åðéà åàjtyi xy` mixiyl epcnll `a dn il dnl ipd `z` ditebl c"q i`e

ike eyrp uega eizepzn zligz `dc mktyi eilrc `hiyt oevigd gafnl eixiy

cd ixiy jtin jitp `pin` ded `nzq gafn ceqi l` aizk (`l) i` `nizmiiniptd m

el oi` `d iniptl eppzi oevigd ixiyy cnel dz` mdne uega jetyl aezkd jixvd

ceqi oz jgxk lr jklid envr iniptl ceqi

:xn`w dler ly gafnlãåñé ìà áéúë éî
.áéúë äìåòä çáæî ãåñé ìà äìåòä`nlya

lkl miixiy zkity zxez ozil dil zyxc i`

dlerd gafn aizk xity mipevigd minc

minc lkl dlerd gafnl ceqi zxez ozil

`w minc zligzl i` `l` eilr miwxfpd

cbpk dxez ozil xninl `kil ez dil zyxc

z`hg `dc einc lkl dlerd gafnl ceqid

zinexc oxwe zepxw rax` lr ozn dperh

dicegl dler` jgxk lre llka zigxfn

dlerd ceqi l` azkinl dil ded diyxcz

i`n dlerd gafn ceqid cbpk dlerd `dzy

:`id.ãåñéã äôé÷æázepzn zligz wexfiy

dqipkd cr ux`d ony dn` ziilra dlerd

oia dn` `edd dlekc dn` qepk `idy

`zyd `iixwin ceqi dqipka oia ddaeba

dnec `edy ceqi gafnd ceqi l` aizkc

:ceqi ly bb epiidc gafnlïéáëòî íééøéù
.åäééðéá àëéà`ed dxtk xaq l`rnyi 'x

`aiwr iax iakrn iaekr la` ixtkn `lc

ozn oi`c opirny` dxtkl oi`a oi`e siqenc

edl iakrn `lc oda ielz zepzn ly minc

:ze`fdl miixiyíééøéù àîìò éìåëãàì
.éáëòîmiixiy jpde zeinipt 'it`e ze`hga

ievina `aiwr 'xe l`rnyi 'x eda belti`c

dfde aizkc ez`fd ixiy `edy serd z`hg

mca x`ypde gafnd xiw lr z`hgd mcn

:(d `xwie) 'ebeàôô áøã äéúååë àéðúzi`c .

:mixiy iakrn `l inp l`rnyi 'xl dilúàå
.øôä íã ìëmcd lk z`e aizk giyn odka

:'ek xtd l"z dn aezkl leki did jetyiø"à
.'åë ìàòîùécnll `l` `a `ed welgl `l

k"dei xt xn`w ikde ea oiakrn miixiy oi`y

eazk akrl leki aezkd eazke `a `ed e"wn

`zlinc `pwqn 'ek xtkn dlke l"z jl

:`iz` l`rnyi iaxcåîã ñðëð ïéàù éî
.äáåç íéðôìbkenc zqipky giyn odk xt oe

devn did `ly dreaw daeg dpi` miptl

:z`hg `iadle `ehgl.ãåñé ïåòè:miixiy zkity.äáåç íéðôì åîã ñðëðù éîdz`y cr eixac lr siqedl `a `aiwr iaxe dpy lka dreaw daeg `edy mixetkd mei xt

:oerhiy oic epi` daegl elit` el qpkp dfe devnl `le daegl `l el qpkp epi`y miptle iptln ecnle `v devn el qpkp xt mcy lkidn ecnel.åðáëòé ìåëéink iedipc

:eazke aezkl jxved `l ixdy akrl aezkd eilr dpyy.øîåì ãåîìú`l miixiy zkitye oipra zexen`d elld zeceara olek zextkd lk enly xtkn dlke zen ixg`a

:my exn`p.äúòî çéùî ïäë øôì øîåçå ì÷ixdy aezkd ieaixn giyn odk xta oiakrn miixiyy xnele ea `veik xnege lw yexcl epl yi xnege lw llkl ep`ay xg`n

:dlke xnel cenlz dzrn epakri leki `iyp xiryn miixiy zkityl cnl did xnege lwa.íéðôì åîã ñðëð ïéàù éî äîålkidl miqpkp oi`y cigi z`hge `iyp xiry oebk

`zcixb devnl `l` devnl oia daegl oia `pwqn i`da opiqxb `lc ipira d`xp ceqi oerhy oic epi` devn miptl enc qpkpy giyn xt ceqi oiperh devn `le daeg `l

daeg giyn xt zqipk ied `l mixetkd mei xt iabl devn oia daeg oia dpey `ed o`ke daeg miptl qpkp epi`y giyn xt mc lr `yixa `pzc` dywiz `l dl opiqxb i`e

:dil ixw daeg zeyx iabl devn `peeb i`dk opixn` (:cn sc) dheq zkqnae daeg giyn xt zqipkl dl ixw llk dil liir `lc `iyp xiry iabl la` ezenk daeg epi`y

.åðáëòé ìåëé:akrl eilr dpyy ink iedipc dzrn.áåúëä å÷úð 'åâå øôä íã ìë úàå ì"úiy e`yre zeceard x`y xcqnzeceard lky epeyl jelida dpyy devn ix

:akrl mze` enk daeg dpi`y xnel zeceard x`y llkn ewzpl drnyna dpy `l` ceqi l` enc jtye aizk `l o`ke zepxw lr ozpe dfde gwle aizk
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:ycewa xtkl eda opixw `le `aiwr iaxl oixtkn oi` mixiyc l"ieââ`xw il dnl ceqi

mca axrzpy z`hg mc iab opixn` (.`t sc) zaexrzd wxt onwl miig x"d dywd .e"w

seq la` dlere z`hg zligz `l` epy `l iia` xn` opaxe xfril` iax ibiltc dler

dler mewn lkd ixac dler zligze z`hg

z`hg ixiy eaxrzp m`c yexit mixiy mewn

on dhnl mpzi `nlr ilekl dler zligza

ixiyl xyk dler ozn zligz mewnc hegd

oizzey mdil`ne gafnd xiwl mwxfie z`hg

xn` ikd sqei ax l"` mewn iepy o`k oi`e ceqil

yexit `ahvi` oikixv miixiy dcedi ax

`ahvi`k ieyrd ynn ceqid bb lr mktyiy

rnync dler htynk sewfd xiwl mwxfi `le

opirac i`dc l"ie ceqi bb dperh dpi` dlerc

`l` `z` `l ceqi bb dler zligza `kd

ony gafn ly dpezgzd dnc` dn` ihernl

cr dlrn ly sewfd xiw la` dqipkd cr ux`d

ynn ceqi bbn (dlera) sicrc `hiyt ceqid

ody zepzn izy opirac meyn sicr dcegc

:rax`ãîéìminc ozn oerhy k"dei xt lr

dyre iab (:n sc) i`ny zia wxt lirl .ceqil

nq yixc dyr xy`k xtlxta mcd ixiye dki

mye dil `pn dkinq `pz i`dl `nize k"dei

:epyxit

äîådn dniz .daeg miptl enc qpkp oi`y in

zxiar lr xtkn oky giyn odk xtl

(:n sc) i`ny zia 't lirl jixtck dreci devn

ixiryn xnege lwa iz`c i`d` jinqc l"ie

ywida cnld xacc miycg iy`x ixirye milbx

:e"wa cnlne xfegìåëéol zilc .epakri

`ki`c dnk lk `xw dl azke gxh xninl
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dðéàL ,úàhç éøéM äîe .àeä øîBçå ì÷ ,àø÷ éì¦§¨©¨¤©§¨¥©¨¤¥¨
ïéc Bðéà ,úøtënL ,äìBò úlçz .ãBñé âb äðeòè ,úøtëî§©¤¤§¨©§§¦©¨¤§©¤¤¥¦
úàhç éøéM äîe ,àáé÷ò éaø øîà .ãBñé âb äðeòhL¤§¨©§¨©©¦£¦¨©§¨¥©¨
úlçz .ãBñé âb äðeòè ,øtëì ïéàa ïéàå ïéøtëî ïéàL¤¥§©§¦§¥¨¦§©¥§¨©§§¦©
.ãBñé âb äðeòhL ïéc Bðéà ,øtëì äàáe úøtënL ,äìBò¨¤§©¤¤¨¨§©¥¥¦¤§¨©§
ãBñé ïz ,'äìBòä çaæî ãBñé ìà' øîBì ãeîìz äî ,ïk íà¦¥©©§©¤§¦§©¨¨¥§
,äáäà øa àãà áø øîà .eäééðéa éàî .äìBò ìL çaæîì§¦§¥©¤¨©¥©§¨©©£¨©©£¨
øîe .éákòî ,øáñ øî .eäééðéa àkéà ,íéákòî íéøéL¦©¦§©§¦¦¨¥©§©¨©§©§¦©
ïéà íéøéL àîìò éleëc ,øîà àtt áø .éákòî àì ,øáñ̈©Ÿ§©§¦©¨¨¨©§¥¨§¨¦©¦¥
.éâìôéî à÷ ,ákòî óBòä úàhç éevéîa ,àëäå .íéákòî§©§¦§¨¨§¦©©¨§©¥¨¦§§¦
áøc déúååk àéðz .ákòî àì ,øáñ øîe .ákòî ,øáñ øî©¨©§©¥©¨©Ÿ§©¥©§¨§¨¥§©
øîBì ãeîìz äî ,'CtLé [øtä íc] (íãä) ìk úàå' ,àtẗ¨§¥¨©©¨¦§Ÿ©©§©
íéîc ïzî ïeòhL ,íéøetékä íBé øt ìò ãnéì ,'øtä'©¨¦¥©©©¦¦¤¨©©¨¦
íà äîe ,øîBçå ì÷ ,ìàòîLé éaø øîà .éaø éøác ,ãBñéì©§¦§¥©¦¨©©¦¦§¨¥©¨¤¨¦
ñðëpL éî .ãBñé ïeòè ,äáBç íéðôì Bîc ñðëð ïéàL éî¦¤¥¦§¨¨¦§¦¨¨§¦¤¦§¨
,àáé÷ò éaø øîà .ãBñé ïeòhL ïéc Bðéà ,äáBç íéðôì Bîc̈¦§¦¨¥¦¤¨§¨©©¦£¦¨

äáBç Bîc ñðëpL éî .ãBñé ïeòè ,äåöîì ïéa äáBçì ïéa ,íéðôìå éðôì ñðëð Bîc ïéàL én äîe©¦¤¥¨¦§¨¦§©§¦§¦¥§¨¥§¦§¨¨§¦¤¦§¨¨¨
,epákòé ìBëé .ãBñé ïeòhL ïéc Bðéà ,íéðôìå éðôìeîìL ,'Lãwä úà øtkî älëå' øîBì ãeîìz ¦§©§¦§¦¥¦¤¨§¨§©§¤©§©§¦¨¦©¥¤©Ÿ¤¨§

äîe .äzòî (àéùð øéòùî) ,çéLî ïäk øôì ,øîBçå ì÷ .ìàòîLé éaø éøác ,ïlek úBøtkä ìk̈©©¨¨¦§¥©¦¦§¨¥©¨¤§©Ÿ¥¨¦©¥©¨©
äáBçì ïéa ,íéðôì Bîc ñðëpL éî .ãBñé ïeòè ,äåöî àìå äáBç àì ,íéðôì Bîc ñðëð ïéàL én¦¤¥¦§¨¨¦§¦Ÿ¨§Ÿ¦§¨¨§¦¤¦§¨¨¦§¦¥§¨
,'CtLé [øtä íc] (íãä) ìk úàå' øîBì ãeîìz ,epákòé ìBëé .ãBñé ïeòhL ïéc Bðéà ,äåöîì ïéa¥§¦§¨¥¦¤¨§¨§©§¤©§©§¥¨©©¨¦§Ÿ
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`oifgeקלו mipya cenr ap sc ± oey`x wxtzereay

.øàùð åðéàùåmiixiy xaq `pz i`d :ievin jixv oi` d`fda mcd lk `vi m` xnelk

:opiqxb oiakrnäúåà àèçîäaizk z`hgd zxez z`fc dllkae dnc z` wxefd .

epiidc zepxw da jl izazky ezkldk dnc z` `hgn m` `id `herin dze`

:`l `l i` zlk`pe iehig i`edc `ed dlrnl.úàá ïéàî éëåzwwfpy xiykdl

:leqtl `xwn `iadl.êôùézg` dkity

:lk`z xyade xn`pe.äèîì íéîã åøîàð
mcn dfde serd z`hga `xwiqd hegn

sc) onwl dil opiyxce (d `xwie) z`hgd

:oezgzd xiw df (:cq.äìòîì íéîã øîàðå
:dnda z`hgaäèîì íéøåîàä íéîã äî

.øôéë àì äìòîì ïðúðùez`fda aizk `dc

opixn` ikdc leqt da dpiy m`y `id z`hg

olek dyrnk dlrnl d`yr (.eq sc) onwl

:leqt.äèîì ïôåñ ïëù:ceqil oipzip mixiy

.õåçì ïôåñù:mdixiy zkityïàùò íàå
.øôë àì õåçá äìéçúáeda aizk `aekirc

:dyr xy`k dyren `piaxckçáæî ïéàù
.ï÷øîî éîéðôäminc ozn xnb my oi`y

ixing jklid zg` dcear oikixv ocery

:`id i`n lif`e yxtn onwleïéðúéðá øîàú
äìòîì.åúåà úå÷øîîù úåðø÷áxnb `edy

miixiy `nlr ilekl `dc akrl mdinc ozn

ixing `l jklid iakrn `l mipevigd

e:dze` jixhvi` ikdl ohnl exykiïëù éàî
åúåà ÷øîî éîéðôä çáæî ïéà.[åàì]

:eda iakrn miixiy zkityc.àáø äéì øîà
:`ng xa inxl.éëä éàuegan miixiyc

`le xnege lwn `iz`c oky lk eda iakrn

mdixiy seqy miiniptd minc dne :`xw ira

:'ek uega dligza o`yr akrl uegl daeg

opiqxb ikdï÷øîî éîéðôä çáæî ïéà àìà
.úëøô àìà ãáìádiifd zligz oerh oncc

zecear izy oiperhe li`ed zkextd lr

xn`z uega 'zeyrln akrl ixing mipta

z` zewxnn zepxw oky olrnl oipzipa

izy oiperh oi`e zepeilrd odizecear

:eakrilc xn`w `l miixiya la` zecear

b"d.'åâå øôëî äìëå ø"úyxtn dinwle

:ediipia i`ne ixn`w i`n.øîàð àì äî éðôî
:eazkn xcqk epyxcp `l dn iptn.'åë ïéùøåã úåòîùîdil rnyn `aiwr iax ikd dil rnyn xne ikd dil rnyn xn `l` ixn`w zeakrny zepznd lr cnll ediieexz

dpin opirny `l `zydc ikd diyxcz h"n w"de dil zi` iakrn `l mixiy inp dcedi 'xe iakrn `l mixiye dnlyd dielz zepzna epiidc dxtka yixcn `yixl `tiqcn

oipray dn lk dlk `l m`e xtikc `ed azky dnk lkd dlk m` ikd yexc `l` zepevigd ze`hgc `inec xn`w zg` dpzn zxtka xninl `ki`c zeakrn eizepzn lky

iaxle mixiyl mixetikd mei xt iaxzi`c `ed giyn odk xt iabc df oipra oixen` opi`y iakrn `l miixiye melk dyr `l zepznd on zg` xqig m`y epcnle xtik `l

:aizkc `ed miptle iptl oal icbaa oiyrpd mixaca dweg `aizk ik xn`c meyn `kdn zepzn aekir slinl jixhvi` dcedi.åäééðéá àëéà éáëòî íééøéù`aiwr iaxle

s`e eizecear ikxev lk dlk xninl dcedi iax `z`e iakrn `l oipra xen` dpi`y miixiy la` `aekirl dweg aizkc dlk oipra xen`y dn xtik m` w"de iakrn `l

:rnyn ceqi ozna elit`e 'ek zepznd lkn zg` xqig m`y xtik `l dlk `l m`e xtik xg` mewnn el oicnlnd.'åë éáëòî íééøéù øîåàä éøáãìolek zepzn xnb m`

jtype zkxtd lry zepzn xnb zkxta ligzie xg` xt `ian mcd jtype miptan zepzn xnb 'ixn`c b"r`c miixiy el ediy ick lkida ligzne xg` xt `ian mcd jtype

jtype iniptd gafn zepzn xnb m` 'ixn` `le oiakrn miixiy xne`d ixacl onvr ipta dxtk oleky milydy dcear ligzdl jixv oi`e gafna ligzie xg` xt `iai mcd

miixiy xn`c o`nl `ki` iel oa ryedi iaxl `nl` uega mktyie miixiy eyriy ligzi gafna `l` mixiy epiid e`l ok m`c oevigd ceqi lr jetyie xg` `iai mcd

:oiakrn.àøáñ êä äéì úéì éî ïðçåé 'ø åèà:oiakrn miixiy xn`c o`nl `ki`c.ïðçåé éáø øîà àäå:(.`iw sc onwl) hgeyd wxta.'åë øîåàä éøáãë äéîçð éáø àðú
dil zi`c `ki` inp opgei iaxl `nl` oiakrn miixiy xne`d ixack dizlinl dingp iax `pz dlr opgei iax xn`e aiig uega eaixwdy mcd ixiy xne` dingp iax ipzwc

iax` i`w lirlc i`pz ipd` `le i`w mixg` i`pz` xn`wc xne`d ixacl opgei iaxc` iiepyl ziran iel oa ryedi 'xk dl onwen ik opgei iaxc dlr ipyn i`n `l` ikd

:i`w i`pz ipd` e`l xne`d ixacl iel oa ryedi iax xn`wc `de ediipia `ki` miakrn miixiy xn`c `ed opgei iaxc xninl `ki` inp `kd `aiwr iaxe dcedi'éðúî
.øåáéö úåàèç ïä åìà:epyp xak dxf dcear ixirye dcrd xt zeiniptd ixdy mxikfdl mikixv ep`y.úåãòåî ìùå íéùãç éùàø éøéòù:oevigd gafn lr odyïúèéçù

.ïåôöáixdy:ze`hg lkl a` oipaa epcnl.'åë úåðúî òáøà:(:fl sc lirl) i`ny zia wxta zepxw zepxwn opitlick
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äúåàyixa lirl jixt ikid k"` z"`e .dhnl dnc ozpy dze` `le dlrnl dnc ozpy

dedc l"ie dhnl `l` dlrnl ozp `ly t"r` xtke `ni` (.gl sc) i`ny zia

dlrnl zxg` `le dlrnl dze` (:i sc) w"ta lirl yixcck izixg` `yxcl dze` yixc

`iddc o`k `kiiy `le xtik mlerle dplk`i `l dhnl la` dplk`i dze` yxtn ded p"`

gafnl mc ribdy oeikc (:ek 'c lirl) l`enyc

:xtkzpäîopzp m` dhnl mixen`d minc

serd z`hgac 'hpewa yxit .xtik `l dlrnl

`d dnize dlqt da dpiy m`y `id aizk
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc migaf(ycew zay meil)

,äöné àì øàLð BðéàLåoi` ,d`fda mcd lk `vi m`y ,xnelk §¤¥¦§¨Ÿ¦¨¥
l`rnyi iax zrcy ixd .oaxwd z` akrn df oi`e ,ievina cer jxev
zeziixa izy :`xnbd zvxzn .akrn epi` serd z`hg ieviny `id
z`hg ieviny l`rnyi iax zrca x`ean da ,dzr d`aedy ef ,el`
x`iay itke] ezrca x`ean da lirlc `ziixade ,akrn epi` serd

ici lr epyp ,akrn serd z`hg ieviny [`tt axéàpz éøzipy-] §¥©¨¥
,df lr df miwlegd [mi`pze`id mzwelgnàaélà[ezhiya-]éaøc ©¦¨§©¦

.ìàòîLé¦§¨¥
:miakrn miixiyy zxaeqe zwlegd drc d`ian `xnbdéîø øîà̈©¨¦

àpz éàä ,àîç øa,oldlc ,df `pz ±øáñyéákòî íéøéLz` ©¨¨©©¨¨©¦©¦§©§¦
.`ziixad jynda x`eai xy`ke ,oaxwd

,dlrnl `le dhnl gafna dnc ozipy z`hgy zcnln `ziixad
:dleqtàéðúcz`hg oaxw iabl weqta xn`p ,`ziixaa(hi e `xwie) §©§¨

dúBà àhçîä ïäkä'xnele hrnl d`a 'dze`' daizde ,'dPlk`i ©Ÿ¥©§©¥¨Ÿ£¤¨
wxy,äìòîì dîc ïzépL dúBàitk ,gafnd zepxwa epiidc ¨¤¦©¨¨§©§¨

`ide [dwixf dzwixf-] iehig diehig ,zeyrl dxezd dzxedy
,zlk`pe dxiykähîì dîc ïzépL dúBà àìådpi`y ,dpick `ly §Ÿ¨¤¦©¨¨§©¨

.zlk`p
:`ziixad zl`ey .df cenil jxvp recn zx`an `ziixad,zøîà̈©§¨

äúàa ïéàî éëå,`id dxiyk dhnl dnc ozipy z`hgy xnel §¦¥©¦¨¨
dn :`ziixad daiyn .jka dleqt `idy cenil `iadl zkxvedy

`ed ,z`hgd z` lqet mcd ozn mewna iepiyy ycgl z`ayììkî¦§¨
øîàpL(fk ai mixac)Lidl` 'd gAfn lr mCde xUAd Lizlr ziUre' ¤¤¡©§¨¦¨ŸŸ¤©¨¨§©¨©¦§©¡Ÿ¤

éçáæ íãå'åâå çaæî ìò CôMé Edne ,'lk`Y xUAde Lidl` 'd §©§¨¤¦¨¥©¦§©¡Ÿ¤§©¨¨Ÿ¥
,gafnd iab lr zg` [dpizp-] dkity rnyn ,'jtyi' dxez dxn`y

e ,dlik`a xyad xzed ,mcd on zg` dpzn zpizpay xnelkeðãîì̈©§
df weqtnìd zepaxwïéðzépgafnd lròaøà ïzîarax`a-] §¦¨¦§©©©§©

,z`hg oebk ,[zepznúçà äðzîa ïðúð íàL,calaøték,oaxwd ¤¦§¨¨§©¨¨©©¦¥
dzrne .zg` dpzn `l` zakrn oi`yìBëéy xnel iziidóà ¨©

äzeidl mpicy zepaxwïéðzépgafnaäìòîì,[oeilrd eivga-] ©¦¨¦§©§¨
,dnda z`hgkïðúpLgafnaähîì,mpick `ly [oezgzd eivga-] ¤§¨¨§©¨

y,øtékozn mewn mb jk ,akrn epi` mcd zepizp oipny myky ¦¥
.z`f hrnl 'dze`'n cenild jxved jkle ,mcd

mcd ozn mewny epnvrn micnl epiid `l recn zx`an `ziixad
:`ziixad zl`ey .akrnå`ldàeä ïéãmewny ,df oic cenll yi ± §¦

ixdy ,'dze`'n xen`d cenild `la mb ,akrn mcd ozneøîàð¤¤§
íéîcgafna mipzipyäìòîì,dnda z`hg inc mde ,eivgneøîàðå ¨¦§©§¨§¤¤§
íéîcgafna mipzipd,ïhîì,serd z`hg inc mde ,oezgzd eivga ¨¦§©¨

,xn`pe dfn df cnlpe,ïhîì íéøeîàä íéîc äî,serd z`hg inc ©¨¦¨£¦§©¨
Lm`,ïìòîì íéøeîàä íéîc óà ,øték àì ïìòîì ïðúpinc ¤§¨¨§©§¨Ÿ¦¥©¨¦¨£¦§©§¨

,dnda z`hgøték àì ähîì ïðúð íàrecn ,dyw dzrne .dlqte ¦§¨¨§©¨Ÿ¦¥
serd z`hgy myky cenll xyt` `ld ,'dze`'n cenill epkxved

.dhnl dleqt dnda z`hg jk dlrnl dleqt
:`ziixad daiynàìy meyn ,efn ef cenll lkezzøîà íà Ÿ¦¨©§¨

df ixd ,lqt mewn iepiyayad mincíéðBzçz,[dhnl mipzipd-] §©§¦
,serd z`hg inca xnelk,äìòîì äðéúða ïéðzépLmeyn df ixdy ¤¦¨¦¦§¦¨§©§¨

ïôBñ ïéàLozpidl dinc ly,ïìòîìjkleøték àì,lqtpe oaxwd ¤¥¨§©§¨Ÿ¦¥
jk iptn m`døîàzmb oaxwd z` lqtyad minc,íéðBéìòxnelk Ÿ©©¤§¦

,dnda z`hg inca,ähîì ïðúpLmipeyy ,xnele wlgl yi `ldy ¤§¨¨§©¨
serd z`hg ly el` mincïäî LiL`edy wlg,ähîì áø÷mde ¤¥¥¤¨¥§©¨

milqtp md oi`y xnel xyt` ok lre ,ceqid lr mipzipd miixiyd
mincn mcnell oi`e ,mdixiiy wx `le dhnl mlek epzip m`
xac oi` df oaxwny oeik ,elqtpy dlrnl epzipy dhnl mipzipd

.ea lqet df iepiy jkle ,dlrnl ozipd
,xnele ef `kxit zegcl yi `ld :dgece `ziixad zxfegíéîc̈¦

(íééøéù)zepaxw ly,íéiîéðtä,lkidd mipta mnc ozny xnelk ©§¦¦¦
eçéëBé,dpekp dpi` ef `kxityL`ld,ïäî Liel` zepaxwn,áø÷ ¦¤¥¥¤¨¥
,õeça,oevigd gafnd lr mipzip mdixiiyyåok it lr s`ïðúð íà ©§¦§¨¨

älçza[mcd zepzn zligz z`-],øték àì ,õeçazcnl o`kne ©§¦¨©Ÿ¦¥
ozp m`y miieqn mewna mipzip eixiiyy dny xnel `xaq ef oi`y
epkxved dnl dl`yd day aeye ,lqt `ly einc xwir z` my
cenll xyt` ixde ,dlqty dhnl d`yr m`y 'dze`'n cenill

.mlqty dlrnl mpzpy dhnly mincy dnn z`f
:digcd z` dgec `ziixadàìmiiniptd mincn gikedl lkez Ÿ

oky ,dhnl mpzpy mipeilrd mincl uega mpzpyíéîca zøîà íà¦¨©§¨©¨¦
íéiîéðtäiptn mixeng mdy meyn df ixd ,lqty uega mpzpy ©§¦¦¦

ï÷øîî éîéðtä çaæî ïéàLoi`y xnelk ,[mnc ozn z` miiqn-] ¤¥¦§¥©©§¦¦§¨§¨
,zg` dcear cer mikixv mde iniptd gafna miizqn mnc ozn

m`d ,oldl x`eai xy`keøîàzmb okad mincíéðBéìòmpzp m`y Ÿ©§¤§¦
,md milw `lde ,mlqty dlrnlïúBà úB÷øîî úBðø÷ éøäL¤£¥§¨§¨§¨

milwy oeike ,akrn mdixiiy ozn oi`y ,[mdizepzn z` zeniiqn-]
dok lre ,mixeng mdy miiniptd mincd on mdilr gikedl oi` m

y xnel ozip,íéøLk ähîì ïðúð íàcenill epkxved jkitle ¦§¨¨§©¨§¥¦
y ,xen`k ,leqtl,'dúBà' øîBì ãeîìzwxy yexclïzépL dúBà ©§©¨¨¤¦©

äìòîì dîc,dxiykàìådze`.ähîì dîc ïzépL ¨¨§©§¨§Ÿ¤¦©¨¨§©¨
:miakrn miixiyy xaeq ef `ziixaa `pzdy giken `ng xa inxéàî©

miiniptd minca `ziixaa xen`d edn ±éîéðtä çaæî ïéàL'¤¥¦§¥©©§¦¦
åàì ,'ï÷øîîy dpeekd oi` m`d ±elàd,íééøéLmincy xnele §¨§¨¨¥¦©¦

gafnd lr mnc ozna ic oi`e ,miakrn mdixiiyy mixeng miiniptd
gafnd lr mipzipd mincd lr mdn cenll oi` ok lre ,iniptd
mnc ozna ice ,miakrn mdixiiy oi`y milw mdy ,dlrnl oevigd
miixiyy xaeq `ziixad ly `pzdy ,gken o`kn .zepxwd lr

.miakrn miiniptd
:df xe`ia dgec `xnbdàáø déì øîà,`ng xa inxléëä éàm` ± ¨©¥¨¨¦¨¦

oi` miiniptd mincy xnel `ziixad ly `pzd zpeeky ,jixack
zakrnd miixiy zkity oiicr mikixv mdy itl owxnn iniptd gafn
z`hgy cnll weqt jixv oi`y oky lk dzrn `ld ,oaxwd z`

y iptn ,dlqty dhnl dinc z` ozpyéúéz[z`f cenll yi-]ì÷a ¥¥§©
øîBçå,xnege lwd `ed jke ,miiniptd miixiyníééøéM äî ¨¤©¦©¦

ïôBqL ,íéiîéðtäa ozpidl,õeça äáBçxyk oaxwd oi`y xnelk ©§¦¦¦¤¨¨©
m` z`f lkae ,oevigd gafnd lr mdixiiy z` jetyi `l m`ïàNò£¨¨

,õeça älçzamzeyrl mewna ,oevigd gafna mdinc z` ozpy ©§¦¨©
,miptaøték àìminc ,oaxwd z` lqteïéðzépäoevigd gafna Ÿ¦¥©¦¨¦

îì,ähîì äáBç ïôBñ ïéàL ,äìòmdixiiy zkity oi`y xnelk §©§¨¤¥¨¨§©¨
xare ,oaxwd z` zakrn dhnl gafna,ähîì älçza ïàNòåozpy §£¨¨©§¦¨§©¨
m`d ,dhnle gafnd ivgn mdinc z`øték àlL ïéc Bðéàlqtpe ¥¦¤Ÿ¦¥

jgxk lr `l` .'dze`'n cenill epkxved recn dyw aeye ,oaxwd
dpeekzd jkl `le ,miakrn miixiyy zxaeq `ziixad oi`y

.miiniptd mincd z` wxnn gafnd oi`y dxne`a
gafn oi`' miiniptd mincy dxne`a `ziixad xe`ia edn wiqn `ax

:'owxnnàlày `id `ziixad zpeek ,`ax xn`éîéðtä çaæî ïéà ¤¨¥¦§¥©©§¦¦
,úëBøt àlà ãáìa ï÷øîî`l` ,iniptd gafnd zepzna ic oi`y §¨§¨¦§©¤¨¨¤

izy mikixvy md mixengy oeike ,zkextd lr zepzn mb mda yi
.uega ozip mnc xy`k xiykdl oi` mda wxy xyt` ,mipta zecear
zpizp mewn iepiya mda leqtl miipevigd mincl mdn cenll oi`e

.mc zpzn ly zecear izy mda oi`y ,milw mdy xg` ,mcd
:miakrn miixiy m` oecipl zkiiyd ztqep `ziixa d`ian `xnbd

ïðaø eðzmixetkd meia xiryde xtd zepzn zece` xn`p ,`ziixaa ¨©¨¨
(k fh `xwie)øtkî älëå'gAfOd z`e crFn ld` z`e WcTd z` §¦¨¦©¥¤©Ÿ¤§¤Ÿ¤¥§¤©¦§¥©

xiryd z` aixwde' xnel ic didy ,dywe ,'igd xirVd z` aixwde§¦§¦¤©¨¦¤¨
z`e cren ld` z`e ycwd z` xtkn dlke' mb xn`p dn iptne ,'igd

y cnll dxezd d`ay `l` ,'gafndíà,øtéklk z` ozpy epiidc ¦¦¥
,gafnaye cren lde`aye yceway mcd zepznälkmdiyrn z` ¦¨

,md mixyke xiryde xtd lyøték àì íàålk z` ozp `le §¦Ÿ¦¥
,mdizepznälk àì,mixyk mpi`e ,mdiyrn z`.àáé÷ò éaø éøác Ÿ¦¨¦§¥©¦£¦¨

øîàð àì äî éðtî ,äãeäé éaø Bì øîàzeaiz yexcp `l recn ± ¨©©¦§¨¦§¥¨ŸŸ©
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המשך בעמוד קו



c"agקלח i`iyp epizeax zxezn

אכלו לא ומקצתם שתו ולא לשובע אכלו מקצתם אם אבל
כיון שתה שלא אע"פ לשובע שאכל מי יברך ושתו לשובע
באכילה תלוי התורה מן המזון ברכת שחיוב כהאומרים שהעיקר

בשתיה: ולא שביעה כדי

Áהוא לבד שהמזמן חכמים כתיקון בזימון כשמברכים זה וכל
שכולם עכשיו אבל חובתם ידי כולם את ומוציא מברך
אף לברך ויכול זה לכל לחוש אין המזמן עם בלחש מברכים
לשובע שאכלו אחרים שיש אע"פ שתה ולא לבד כזית שאכל מי

ושתו.

מפי ישמעו אלא כן לנהוג שאין קפ"ג בסי' נתבאר שכבר אלא
הזן: ברכת סיום עד לפחות המזמן

Ëנהנה אם גסה אכילה ואכל שאכל קודם שבע כבר שהיה מי
אחרים ומוציא ולאחריו לפניו מברך האכילה מאותה גרונו
חייב אינו והוא התורה מן חייבים שהם פי על אף חובתם ידי
נהנה גרונו ואין עליו קצה נפשו אם אבל סופרים מדברי אלא
אינה שזו לפי לאחריה ולא לפניה לא כלל מברך אינו מאכילתו
עשה מצות לענין בין שבתורה מצות לכל כלל אכילה חשובה
כמה תעשה לא מצות לענין בין תע"ו בסי' שנתבאר כמו

תרי"ב: בסי' שכתבנו

דֿט סעיפים עשרה או ג' לזימון צירוף דין קצז, סימן א חלק

אכל‡ שלא אחד ונכנס בזימון מברכים והם שאכלו שלשה
לענות חייב משלו שאכלנו נברך המברך כשאמר נכנס אם
אמן עונה אינו ושוב ועד לעולם תמיד שמו ומבורך ברוך אחריו
בעש מזמנים ואם קצ"ה בסימן כמ"ש שאכלנו ברוך רהאחר

והוא ועד לעולם תמיד שמו ומבורך אלהינו ברוך אחריו עונה
עמהם. אכל ולא כשאכלו שם היה אם הדין

ברוך עונין כשהמסובין שנכנס או כך אחריו ענה לא ואם
שאמר שמע שלא כיון ומבורך ברוך לענות יכול שאינו שאכלנו
מש"ץ ברכו שמע שלא שמי האומרים לדברי (ואף נברך המברך
שהם המסובין עם לענות יכול אינו כאן הציבור עם לענות יכול
אינו ג"כ עצמו בפני ולענות אכל לא והוא שאכלנו ברוך עונים
אחר עונה אינו ושוב אמן אחריהם יענה שמע) שלא כיון ראוי

המברך. שחוזר שאכלנו ברוך

שחייב השם הזכרת בהן שיש הגמורות בברכות לומר צריך ואין
בהם. חייב שאינו אע"פ אמן אחריהם לענות

אומרים יש שאכלנו ברוך ואומר חוזר כשהמברך נכנס ואם
שהמסובים שכיון שא"צ אומרים ויש אמן אחריו לענות שצריך
לסברא לחוש (ויש כלל חיוב שום עליו אין שותקים הם שאכלו

הראשונה):

א סעיף שאכלו שלשה אצל נכנס אחד קצח, סימן א חלק
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dxez ihewl

יוצר בברכת המתוארת המלאכים עבודת תוכן

המטרה אודות הקודמים בפרקים המבואר יסוד [על

הבאים בפרקים לבאר ימשיך התפלה, עבודת של הכללית

שמע]. קריאת ברכות של והענין התוכן את

,äìòîìù ùà úðéçá êùîúå ãøúù éãë äðäå
àúåøòúà éãé ìò ,èåéãää ïî àéáäì äåöî

.àúúìã
יורדת שהאש דאע"פ הקרבנות גבי רז"ל אמרו
להביא מצוה מקום מכל המזבח), גבי (על מלמעלה
התפלה בעבודת שגם מובן ומזה ההדיוט. מן [אש]
אלו: אש בחינות שתי יש – תקנוה הקרבנות שכנגד

שלמעלה". ו"אש שלמטה" "אש

מלמעלה" היורדת ה"אש שענין נתבאר כבר והנה,
גילוי התפלהשורשהוא שבעת היינו הבהמית, הנפש

אהבה שלהבת אש רשפי בחינת האדם בלב מתגלית
העליונה שבמרכבה המלאכים אהבת מעין להקב"ה,

הבהמית). הנפש שורש (שהם

ותתגלה תומשך שלמעלה" שה"אש כדי אך
"אש ההדיוט") ("מן להביא האדם צריך למטה,

לה' האהבה אש את לעורר היינו בכוחותשלמטה",

דלתתא"עצמו "אתערותא הקדוש בזהר הנקראת ,

מלמטה); (התעוררות

אתערותא דלתתא ש"באתערותא לפי – והטעם
התעוררות נעשית מלמטה התעוררות ידי [על דלעילא"
הנפש ששורש כדי בעניננו: הוא וכך למעלה],
למטה יומשך אכן העליונה) מרכבה (בחינת הבהמית
אהבה אש ברשפי יתלהב שלבו עד האדם בלב ויתגלה
על לכך להתכונן האדם צריך שלמעלה"), ("אש לה'

דלתתא"). ("אתערותא מלמטה התעוררות ידי

שלמטה?] אש מביאים [וכיצד

äùøùå äáöåç øå÷îá úåððåáúä éãé ìò åðééäå
äåàúîä çëä ç÷ìð äðîîù ,äðåéìòä äáëøîá

.ì"ðë úéîäáä åùôðáù
("אתערותא ההדיוט" "מן מלמטה האש הבאת
בעבודת מתבונן שהאדם ההתבוננות היא דלתתא"),
חוצבה מקור שהם – העליונה שבמרכבה המלאכים
מהמלאכים (שנמשכת הבהמית הנפש של ושרשה

העליונה). שבמרכבה

éáâì ,àñëå "äáëøî" úðéçáá ,íéìèá íäù êéà
.àñëä ìòù íãà úåîã
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.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.ÂËÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â BÙ˙k ÏÚ B˙ÏÈ·Á ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ[an‰ÈzÁz ı¯[bnÈ�ÙÏ ÚÈbnL „Ú ÌÈa¯‰ ˙eL¯a elÈÙ‡ §¥¦¤¨§¨£¦¨©§¥§¦¥¨¨©¨©§¤¨£¦¦§¨©¦©¤©¦©¦§¥

¯eËt ÈeNn‰ Ô˜zÏ B˙ˆe¯Ó ÚˆÓ‡a „ÓÚ Ì‡ Û‡Â „È ¯Á‡Ïk ÌL ‰p˜¯ÊÈÂ B˙Èa Á˙t[cn‰lÁzÎlL ‡l‡) ¤©¥§¦§§¤¨¨¦§©©¨§©¦¨©§¤§©§¨§©¥©¨¨¤¨¤§©§¦¨

:(¯Á‡ ÔÈ�Úa BÏ ¯LÙ‡ È‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÏÏk „BÓÚÏ ¯eÒ‡̈©£§¨¤¨¦¥¦¤§¨§¦§©©¥

טו סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld

íåéä åéìò ùã÷å [áîבין החשכה קודם לרוץ התחיל בין -
כרמלית. אלא לנו אין בזמננו שהרי החשכה, לאחר

¯ äéúçú õø [âîסכנה במקום שלא אפילו .52משמע

¯ øåèô [ãîבלא - לביתו עד לרוץ יוכל שלא יודע אם אף
לרוץ להתחיל לו מותר - המשוי לתקן .53שיעמוד

zetqede mipeiv

בכיסו52) אבל היכר, בזה יש - בחבילתו לרוץ דרך שאין כיון
ערוה"ש). (ראה הסכנה במקום אלא לרוץ היתר אין

אלא53) אסור', אבל 'פטור אינו - 'פטור' בלשון שנקט ומה

אחר בענין לו אפשר אי כן אם אלא אינו זה שהיתר משום
סק"ה). (קו"א

•
zekld - jexr ogleyoefnd zkxa

שיזמנו„ עד אחרונה ברכה לברך שלא ליזהר צריך המצטרף
שוב שתייתו או אכילתו על אחרונה ברכה בירך שאם עליו

מהם: נסתלק שכבר עמהם ולענות לזמן יכול אינו

המצטרפים‰ שכל הזן ברכת סיום עד הזימון הוא היכן עד
המזון מברכת ראשונה ברכה ולשמוע לכוין צריכים לזימון
נפטר לא הזן ברכת ששמע ואע"פ קצ"ג בסי' כמ"ש המזמן מפי
ובשתיה תמרים אכל א"כ אלא אכילתו על אחרונה מברכה בה
מקום ומכל ר"ח בסי' שיתבאר כמו יין שתה א"כ אלא נפטר לא
ברכת בשמיעתו לכתחלה חובתו ידי לצאת שלא יכוין לכתחלה
כמו לו הראויה ברכה מין כל על לברך צריך שלכתחלה המזון

שיתבאר:

Âשיצטרף מעט לאכול לשלישי ונתנו ושבעו שאכלו שנים
י פת כזית אכל אם לזימון המזוןעמהם ברכת להם לברך כול

התורה מן המזון בברכת חייב ואינו שביעה כדי אכל לא אפי'
את להוציא יכול כלל אכל שלא מי אף התורה שמן לפי כמותם
אינו בדבר מחוייב שאינו מי כל אמרו שלא ושבע שאכל מי
נשים כמו כלל מצווה שאינו במי אלא חובתם ידי אחרים מוציא
אע"פ בהן נוהגת זו שמצוה כל אבל בהן נוהגות שאינן במצות
מחוייב ג"כ הוא נקרא חבירו אלא הוא עתה בה נתחייב שלא
להציל ועליו בזה זה ערבים ישראל שכל ערבות מדין בדבר

בה. שנתחייב ממצוה ולפוטרו מעון חבירו

שאינו מי הנהנין ובברכת הנהנין ברכת היא המזון שברכת ואף
זו בברכה מחוייב שאינו לפי שנהנה מי את מוציא אינו נהנה
שלא הוא שיכול חבירו על חובה ואינו הואיל ערבות משום
מקום מכל קס"ז בסי' כמ"ש בברכה להתחייב ושלא ליהנות
הוא מחוייב לברך ונתחייב נהנה שכבר כיון המזון בברכת

לו. ולברך מעון להצילו

ברכת לברך יכול אינו פת אכל שלא שמי אמרו שהחכמים אלא

מה על זה וסמכו הנאה בלא הנהנין ברכת לברך שאין המזון
זה אם ואפי' יברך הוא שאכל מי וברכת ושבעת ואכלת שכתוב
ביד כח שיש לו מברך חבירו אין לברך יודע אינו ושבע שאכל
אינה שזה ועוד תעשה ואל בשב התורה מן דבר לעקור חכמים
פת שאכל מי אבל לו ולברך עמו לאכול אחר שיכול עקירה
שאכל חבירו ג"כ מוציא עצמו הנאת על שמברך כיון כזית אפי'

שביעה. כדי

אפי' המזון ברכת אחריו שמברכין פת כזית אכל לא אם אבל
אינו שלש מעין אחריו שמברכין המינים מחמשת תבשיל אכל
לא אפי' פת האוכלים את להוציא כדי המזון ברכת לברך יכול

כזית. אלא אכלו

מי את מוציא אינו שביעה כדי אכל שלא שמי אומרים ויש
בני שאם לכתחלה לדבריהם לחוש וטוב שביעה כדי שאכל
שביעה כדי אכלו לא ומקצתם שביעה כדי אכלו מקצתם חבורה
א"כ אלא האחרים ויוצאים שביעה כדי מהאוכלים אחד מברך
מי יברך אזי לברך שיודע מי בהם אין שביעה כדי שהאוכלים
כבר שבע היה (אם חובתם ידי כולם את ויוציא כזית שאכל
של חיוב לידי עצמו להביא לו אפשר שאי הכזית שאכל קודם
לחוש יש יותר לאכול לו אפשר אם אבל יותר שיאכל ע"י תורה

האחרונה): לסברא

Êשתוואם לא ומקצתם שתו ומקצתם שביעה כדי כולם אכלו
אומרים שיש לפי ששתה מי שיברך טוב לשתות תאבים והם
תאב הוא אם שתה אם אלא לברך חייב אינו התורה שמן
אכילה זו ואכלת חכמים ודרשו ושבעת ואכלת שנאמר לשתות
בעלמא סמך שזה עיקר דבריהם שאין ואע"פ שתיה זו ושבעת
ואכלת שנאמר כזית על המזון ברכת לחייב חכמים שסמכו הוא
יוצא המקרא אין אבל שתיה זו ושבעת בכזית ואכילה אכילה זו
לא ואפי' ושבע כשאכל אלא לברך חייב שאינו פשוטו מידי
שיברך שאפשר במקום לדבריהם לחוש טוב מקום מכל שתה

ששתה. מי
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אכלו לא ומקצתם שתו ולא לשובע אכלו מקצתם אם אבל
כיון שתה שלא אע"פ לשובע שאכל מי יברך ושתו לשובע
באכילה תלוי התורה מן המזון ברכת שחיוב כהאומרים שהעיקר

בשתיה: ולא שביעה כדי

Áהוא לבד שהמזמן חכמים כתיקון בזימון כשמברכים זה וכל
שכולם עכשיו אבל חובתם ידי כולם את ומוציא מברך
אף לברך ויכול זה לכל לחוש אין המזמן עם בלחש מברכים
לשובע שאכלו אחרים שיש אע"פ שתה ולא לבד כזית שאכל מי

ושתו.

מפי ישמעו אלא כן לנהוג שאין קפ"ג בסי' נתבאר שכבר אלא
הזן: ברכת סיום עד לפחות המזמן

Ëנהנה אם גסה אכילה ואכל שאכל קודם שבע כבר שהיה מי
אחרים ומוציא ולאחריו לפניו מברך האכילה מאותה גרונו
חייב אינו והוא התורה מן חייבים שהם פי על אף חובתם ידי
נהנה גרונו ואין עליו קצה נפשו אם אבל סופרים מדברי אלא
אינה שזו לפי לאחריה ולא לפניה לא כלל מברך אינו מאכילתו
עשה מצות לענין בין שבתורה מצות לכל כלל אכילה חשובה
כמה תעשה לא מצות לענין בין תע"ו בסי' שנתבאר כמו

תרי"ב: בסי' שכתבנו

דֿט סעיפים עשרה או ג' לזימון צירוף דין קצז, סימן א חלק

אכל‡ שלא אחד ונכנס בזימון מברכים והם שאכלו שלשה
לענות חייב משלו שאכלנו נברך המברך כשאמר נכנס אם
אמן עונה אינו ושוב ועד לעולם תמיד שמו ומבורך ברוך אחריו
בעש מזמנים ואם קצ"ה בסימן כמ"ש שאכלנו ברוך רהאחר

והוא ועד לעולם תמיד שמו ומבורך אלהינו ברוך אחריו עונה
עמהם. אכל ולא כשאכלו שם היה אם הדין

ברוך עונין כשהמסובין שנכנס או כך אחריו ענה לא ואם
שאמר שמע שלא כיון ומבורך ברוך לענות יכול שאינו שאכלנו
מש"ץ ברכו שמע שלא שמי האומרים לדברי (ואף נברך המברך
שהם המסובין עם לענות יכול אינו כאן הציבור עם לענות יכול
אינו ג"כ עצמו בפני ולענות אכל לא והוא שאכלנו ברוך עונים
אחר עונה אינו ושוב אמן אחריהם יענה שמע) שלא כיון ראוי

המברך. שחוזר שאכלנו ברוך

שחייב השם הזכרת בהן שיש הגמורות בברכות לומר צריך ואין
בהם. חייב שאינו אע"פ אמן אחריהם לענות

אומרים יש שאכלנו ברוך ואומר חוזר כשהמברך נכנס ואם
שהמסובים שכיון שא"צ אומרים ויש אמן אחריו לענות שצריך
לסברא לחוש (ויש כלל חיוב שום עליו אין שותקים הם שאכלו

הראשונה):

א סעיף שאכלו שלשה אצל נכנס אחד קצח, סימן א חלק
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יוצר בברכת המתוארת המלאכים עבודת תוכן

המטרה אודות הקודמים בפרקים המבואר יסוד [על

הבאים בפרקים לבאר ימשיך התפלה, עבודת של הכללית

שמע]. קריאת ברכות של והענין התוכן את

,äìòîìù ùà úðéçá êùîúå ãøúù éãë äðäå
àúåøòúà éãé ìò ,èåéãää ïî àéáäì äåöî

.àúúìã
יורדת שהאש דאע"פ הקרבנות גבי רז"ל אמרו
להביא מצוה מקום מכל המזבח), גבי (על מלמעלה
התפלה בעבודת שגם מובן ומזה ההדיוט. מן [אש]
אלו: אש בחינות שתי יש – תקנוה הקרבנות שכנגד

שלמעלה". ו"אש שלמטה" "אש

מלמעלה" היורדת ה"אש שענין נתבאר כבר והנה,
גילוי התפלהשורשהוא שבעת היינו הבהמית, הנפש

אהבה שלהבת אש רשפי בחינת האדם בלב מתגלית
העליונה שבמרכבה המלאכים אהבת מעין להקב"ה,

הבהמית). הנפש שורש (שהם

ותתגלה תומשך שלמעלה" שה"אש כדי אך
"אש ההדיוט") ("מן להביא האדם צריך למטה,

לה' האהבה אש את לעורר היינו בכוחותשלמטה",

דלתתא"עצמו "אתערותא הקדוש בזהר הנקראת ,

מלמטה); (התעוררות

אתערותא דלתתא ש"באתערותא לפי – והטעם
התעוררות נעשית מלמטה התעוררות ידי [על דלעילא"
הנפש ששורש כדי בעניננו: הוא וכך למעלה],
למטה יומשך אכן העליונה) מרכבה (בחינת הבהמית
אהבה אש ברשפי יתלהב שלבו עד האדם בלב ויתגלה
על לכך להתכונן האדם צריך שלמעלה"), ("אש לה'

דלתתא"). ("אתערותא מלמטה התעוררות ידי

שלמטה?] אש מביאים [וכיצד

äùøùå äáöåç øå÷îá úåððåáúä éãé ìò åðééäå
äåàúîä çëä ç÷ìð äðîîù ,äðåéìòä äáëøîá

.ì"ðë úéîäáä åùôðáù
("אתערותא ההדיוט" "מן מלמטה האש הבאת
בעבודת מתבונן שהאדם ההתבוננות היא דלתתא"),
חוצבה מקור שהם – העליונה שבמרכבה המלאכים
מהמלאכים (שנמשכת הבהמית הנפש של ושרשה

העליונה). שבמרכבה

éáâì ,àñëå "äáëøî" úðéçáá ,íéìèá íäù êéà
.àñëä ìòù íãà úåîã
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המלאכים בשם זה שבח מזכירים ולמה ומובדל, קדוש
שלהם התפעלות שמזכירים מה יפלא זאת ועוד דוקא.
באימה כו' חיים אלקים דברי ביראה שמשמיעים איך
מהתפעלות להתפעל צריכים אנחנו וכי כו', וביראה

מהם". גבוהות הנשמות הלא דוקא, שלהם

תכלית כי מובן, לעיל שנתבאר מה ע"פ אך
עלהמכ לפעול היא בתפילה הבהמיתוון שגםהנפש ,

כיצד להתבונן יש ולכן לה', באהבה תתעורר היא
הנפש של ומקורה שרשה שהם – העליונים המלאכים
תתעורר זה ידי שעל כדי ה', את עובדים – הבהמית

כמוהם. ה' את לעבוד היא גם

של הביטול גודל יוצר בברכת שמתארים וזהו
עליונים. מלאכים

שגם מובן מזה המלאכיםפרטי[והנה, עבודת אופני

לקדושה), (שתתהפך הבהמית הנפש עם לעבודה שייכים

יוצר בברכת פרטים כמה יבאר ולכן מהם. ששרשה מאחר

יבאר הבא בפרק וכן זה בפרק המלאכים: עבודת אודות

המולידה היא זו שהשגה באלקות, המלאכים השגת אופן

זו התבוננות כיצד יבאר ה' ובפרק לאלקות; הביטול בהם

" בשתי ה' את לעבוד עליהם הנקראותתנועותפועלת "

ושוב" לעבוד"רצוא צריך למטה האדם גם כיצד ויסיק ,

כזה. באופן ה' את

שישנם כלליים סוגים שני בביאור שממשיך, וזהו

יוצר:] בברכת שאומרים כפי – גופא במלאכים

.'åë åéúøùî øùàå íéúøùî øöåéå
וכו'" משרתיו ואשר משרתים "יוצר הלשון כפל
[הם משרתים "יוצר מלאכים. סוגי שני על קאי
[הם משרתיו ואשר יום, בכל המתחדשים המלאכים]
וגבריאל". מיכאל כמו מעולם, הקיימים] המלאכים

íéàøáð úåááø àåáøå óìà äîëù ,íéúøùî øöåé
íéìë úøòåá ùàë íúáäà ó÷åú úîçîå ,íåé ìëá

.íéùãçúîå íéøæåçå ,íéôøùðå
שכל היינו יום", בכל ה"מתחדשים מלאכים ישנם
הכוונה ואין בלבד, יום לאותו אלא אינה בריאתם
מלמד הדבר אלא יום, כעבור ונפסדת כלה שמציאותם
כך כל ועצומה גדולה לה' שאהבתם עבודתם, גודל על
בכלות באלקות ומתבטלים ונשרפים כלים שהם עד
ולחדש לחזור צורך יש יום שבכל עד ממש, הנפש
מתחדשים מלאכים רבבות ורבוא אלפי וכמה אותם.

ויום. יום בכל כך

óìà äîë ,úéùàøá éîé úùùî ,åéúøùî øùàå
,øôñî ïéà åéãåãâìå ,ãçà ãåãâá úåááø àåáøå

.àøîâá éðùîãë ,åéãåãâì øôñî ùéä áéúëãë
לגדודיו", מספר "היש כתיב כאן מקשה: בגמרא

א עד רבים מלאכים שישנם ואילומשמע מספר, ין
גו'". ישמשוני' אלפים "אלף – מספר נקט אחר בכתוב
מספר הוא ישמשוני' אלפים אלף מתרצת: והגמרא

מספר. אין עצמם לגדודיו אבל אחד, גדוד

ימי מששת החל שנבראו המלאכים ריבוי והם
בראשית.

המלאכים:] של הביטול גודל לבאר [וממשיך

íúâùä úîçî ,'åë íéùéã÷îå íéöéøòî íìåëå
íäì êùîðä íîåé÷å íúåéçù íéâéùîå íéòãåéù

.ãáì åîù úðéçáî àåä 'úé åúàî
שהמלאכים וזה הבדלה, לשון היא קדושה –

שהם היינו "קדוש"), (באמירת ה' את "מקדישים"
לגמרי, מהם ומובדל קדוש הקב"ה כיצד מכירים
מכל מאלקות, אלא אינם וחיותם קיומם שכל ואע"פ
ובעצמו בכבודו שהקב"ה ומשיגים מכירים הם מקום
ית' ממנו המתפשטת זו מחיות לגמרי ונעלה מובדל
אינה בתוכם המתלבשת האלקית החיות כי להחיותם,
בעצמו הקב"ה אבל "שמו", הנקראת מבחינה אלא

מהם. לגמרי ומובדל "קדוש" הוא

" גדר :]"שם[וביאור

íöò åðéàù ,íãà ìù åîù ,ìùî êøã ìò åîë
äøàä úðéçá äæéà àìà ,ììë åúåîöòî
åì àåø÷ì åúìåæ ìëåéù éãë åðîî úåèùôúäå

.åîùá
שהרי ועצמותו, ממהותו חלק אינו האדם שם
אי (וגם לשם כלל זקוק אינו לעצמו הוא כשהאדם
שמו), ידי על ותכונותיו האדם מהות את להכיר אפשר
שיוכל הזולת, בשביל רק הוא השם ענין כל אלא

בשמו. לקרותו

האדם יחס והרי הזולת– ועצמותואל מהותו אינו
"הארה" (כמו שלו "התפשטות" רק אלא האדם של

עלי'). ולדרים לארץ המתפשטת השמש של

להחיות ית' ממנו המתפשטת האלקית החיות וכך
והתפשטות "הארה רק היא הנבראים את ולקיים

לבד. "שם" בחינת ממנו",

åðîî äøàä øîåìë ,àåä êåøá óåñ ïéà øåà àø÷ðå
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

מוחלט ביטול היינו ברוחניות "מרכבה" בחינת –

לעצמה רצון כלל לה שאין זו כמרכבה הקב"ה, לגבי
רצונו. כפי ורק אך אותה מוביל הרוכב אלא

נקראים העליונים שהמלאכים לכך הטעם וזהו
" ביטולםמרכבהבשם גודל מחמת שהוא – עליונה"

דמות שעל אדם בדמות עליהם המתגלה להקב"ה
הכסא.

המלא של הביטול גודל את ומתאר כים[והולך

עליונה:] שבמרכבה

íéèäìúîå íéáäìúîå ,àñë ìéçî íéìçå íéòæå
øåàá ììëäìå ìèáéì ùà éôùø úáäìùå úáäìá

.íäéìò òôåùä 'ä
הבאת ענין ההדיוט"אש[וזהו התפלהמן בעבודת "

כיצד האדם של ההתבוננות ידי על כי אדם, כל של

הנפש של ומקורה שרשה (שהם העליונים המלאכים

הקב את עובדים תתפעל"הבהמית) אהבה, אש ברשפי ה

להתעורר מהמלאכים) (שמקורה הבהמית הנפש גם

לאלקות. באהבה

ביאור: ליתר

היותה שתמורת הבהמית הנפש על לפעול כדי

באהבת לאלקות נמשכת תהי' גשמיים בתענוגים שקועה

ש לה לבאר די לא טוב"ה', לי אלקים ית'קרבת ושהוא "

המחשבה לפי שהרי – בזה וכיוצא החיים, מקור הוא

הזה עולם לתאוות שלה המשיכה שלה, והתפיסה

שלה, והמהות הטבע בעצם טבועה גשמיים ולתענוגים

אחרת? למהות תתהפך ואיך

" צריך לראש לכל שאיןלהסבירולכן, הבהמית לנפש "

העובד מלאך היא למעלה בשרשה אדרבה, כי כך, הדברים

וכל לאלקות; מוחלט ובביטול אהבה אש ברשפי ה' את

שירדה מכך כתוצאה רק היא גשמיים לתענוגים משיכתה

(ספ לעיל (כמובא והחומרי הגשמי הזה דמהות"לעולם א)

" היא הבהמית המתאווההנפש דוקאכח ולאו בעלמא, "

גם להתאוות יכול עצמו זה כח אלא רעות לתאוות

טובים). לדברים

הנפש של מהותה עצם את לשנות צורך שאין ונמצא,

את בה לגלות אלא אחרת, למהות ולהפכה הבהמית

האמיתית ומקורה.מהותה בשרשה שהיא כפי

היא אזי הבהמית בנפש נקבעת זו שאמת ולאחר

" ולבואלהביןיכולה אלקים שבקרבת הנפלא הטוב את "

לאלקות. אהבה לידי

היא ידה, על המתעוררת האהבה עם זו, והתבוננות –

."שלמטהאש"ה

" את בעצמו מעורר שהאדם לאחר האהבהאשאך "

נפשומלמטהלאלקות של בשרשה ההתבוננות ידי על ,

" הרי דלעילאהבהמית, אתערותא דלתתא –]באתערותא "

äåàúîä çë ìò íâ äáäàä øåà øéàé àìéîîå
úåéäì åáì øøåòì ,íùî ç÷ìðù úéîäáä åùôðáù

äá ò÷ùð øùà íééîùâ íéâåðòúî ÷úòðúåéäìå ,í
.'ä øåàá ììëäìå ìèáäì ,åùøù øçà êùîð

ל"אש זוכים ההדיוט" מן "הבא האש ידי על
הבא לה' האהבה אור השמים", מן ,מלמעלההיורדת

(שהם העליונים המלאכים של האהבה שאור – והוא
המתאוה בכח ומתגלה מאיר הבהמית) הנפש שורש
בנפש מתגלית זה ידי ועל הבהמית, הנפש של

האמיתיתהבהמית שרשהמהותה מצד שהיא כפי
ותענוגי מתאוות ומתנתקת "נעתקת" והיא ומקורה,
כמו ה' באור בטלה להיות לאלקות ונמשכת הזה עולם

העליונים. המלאכים

[כלומר:

ידי על הנולדת לה' האדםהאהבה של התבוננות

"אש בחינת עלשלמטההיא באה אינה זו אהבה כי ,"
כפי הבהמית הנפש של האמיתית מהותה גילוי ידי
אלא שלמעלה") "אש (בחינת שרשה מצד שהיא

בעצמושהאדם ההתבוננותמעורר ידי על לה', אהבה
רע,וההכרה אינה הבהמית נפשו של שמהותה בכך

האדם עצמוובמילא את עדמנתק גשמיים מתענוגים
זה ואין אלקות, אחרי נמשך להיות בעצמו שפועל
שתסכים הבהמית בנפש הזזה "פועל שהאדם מה אלא

בבחינת והיא האלקית, בלבד";חלישותלהנפש

ומקורה משרשה הבהמית בנפש כשמאיר משא"כ
והיא פנימי" "ביטול בה נעשה שלמעלה"), ("אש

לטוב מהותה]"משתנית" .בעצם

úàéø÷ úåëøá äìåãâä úñðë éùðà åð÷ú ïëìå
øîàð íùù ,øåà øöåé úëøá ,äéðôì íéúù ,òîù
êéà ,úåéçå íéôøùå íéëàìîä øãñ úåëéøàá äðùðå

.'úé åøåàì íéìèá íäù
כנסת שאנשי לכך הפנימי הטעם יובן האמור לפי
יש ד"לכאורה שמע. קריאת ברכות את תקנו הגדולה
שהמלאכים מה מזכירים אנו טעם לאיזה להבין
ית' שהוא ההוא השבח נדע לא אנחנו וכי אומרים,
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קמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

המלאכים בשם זה שבח מזכירים ולמה ומובדל, קדוש
שלהם התפעלות שמזכירים מה יפלא זאת ועוד דוקא.
באימה כו' חיים אלקים דברי ביראה שמשמיעים איך
מהתפעלות להתפעל צריכים אנחנו וכי כו', וביראה

מהם". גבוהות הנשמות הלא דוקא, שלהם

תכלית כי מובן, לעיל שנתבאר מה ע"פ אך
עלהמכ לפעול היא בתפילה הבהמיתוון שגםהנפש ,

כיצד להתבונן יש ולכן לה', באהבה תתעורר היא
הנפש של ומקורה שרשה שהם – העליונים המלאכים
תתעורר זה ידי שעל כדי ה', את עובדים – הבהמית

כמוהם. ה' את לעבוד היא גם

של הביטול גודל יוצר בברכת שמתארים וזהו
עליונים. מלאכים

שגם מובן מזה המלאכיםפרטי[והנה, עבודת אופני

לקדושה), (שתתהפך הבהמית הנפש עם לעבודה שייכים

יוצר בברכת פרטים כמה יבאר ולכן מהם. ששרשה מאחר

יבאר הבא בפרק וכן זה בפרק המלאכים: עבודת אודות

המולידה היא זו שהשגה באלקות, המלאכים השגת אופן

זו התבוננות כיצד יבאר ה' ובפרק לאלקות; הביטול בהם

" בשתי ה' את לעבוד עליהם הנקראותתנועותפועלת "

ושוב" לעבוד"רצוא צריך למטה האדם גם כיצד ויסיק ,

כזה. באופן ה' את

שישנם כלליים סוגים שני בביאור שממשיך, וזהו

יוצר:] בברכת שאומרים כפי – גופא במלאכים

.'åë åéúøùî øùàå íéúøùî øöåéå
וכו'" משרתיו ואשר משרתים "יוצר הלשון כפל
[הם משרתים "יוצר מלאכים. סוגי שני על קאי
[הם משרתיו ואשר יום, בכל המתחדשים המלאכים]
וגבריאל". מיכאל כמו מעולם, הקיימים] המלאכים

íéàøáð úåááø àåáøå óìà äîëù ,íéúøùî øöåé
íéìë úøòåá ùàë íúáäà ó÷åú úîçîå ,íåé ìëá

.íéùãçúîå íéøæåçå ,íéôøùðå
שכל היינו יום", בכל ה"מתחדשים מלאכים ישנם
הכוונה ואין בלבד, יום לאותו אלא אינה בריאתם
מלמד הדבר אלא יום, כעבור ונפסדת כלה שמציאותם
כך כל ועצומה גדולה לה' שאהבתם עבודתם, גודל על
בכלות באלקות ומתבטלים ונשרפים כלים שהם עד
ולחדש לחזור צורך יש יום שבכל עד ממש, הנפש
מתחדשים מלאכים רבבות ורבוא אלפי וכמה אותם.

ויום. יום בכל כך

óìà äîë ,úéùàøá éîé úùùî ,åéúøùî øùàå
,øôñî ïéà åéãåãâìå ,ãçà ãåãâá úåááø àåáøå

.àøîâá éðùîãë ,åéãåãâì øôñî ùéä áéúëãë
לגדודיו", מספר "היש כתיב כאן מקשה: בגמרא

א עד רבים מלאכים שישנם ואילומשמע מספר, ין
גו'". ישמשוני' אלפים "אלף – מספר נקט אחר בכתוב
מספר הוא ישמשוני' אלפים אלף מתרצת: והגמרא

מספר. אין עצמם לגדודיו אבל אחד, גדוד

ימי מששת החל שנבראו המלאכים ריבוי והם
בראשית.

המלאכים:] של הביטול גודל לבאר [וממשיך

íúâùä úîçî ,'åë íéùéã÷îå íéöéøòî íìåëå
íäì êùîðä íîåé÷å íúåéçù íéâéùîå íéòãåéù

.ãáì åîù úðéçáî àåä 'úé åúàî
שהמלאכים וזה הבדלה, לשון היא קדושה –

שהם היינו "קדוש"), (באמירת ה' את "מקדישים"
לגמרי, מהם ומובדל קדוש הקב"ה כיצד מכירים
מכל מאלקות, אלא אינם וחיותם קיומם שכל ואע"פ
ובעצמו בכבודו שהקב"ה ומשיגים מכירים הם מקום
ית' ממנו המתפשטת זו מחיות לגמרי ונעלה מובדל
אינה בתוכם המתלבשת האלקית החיות כי להחיותם,
בעצמו הקב"ה אבל "שמו", הנקראת מבחינה אלא

מהם. לגמרי ומובדל "קדוש" הוא

" גדר :]"שם[וביאור

íöò åðéàù ,íãà ìù åîù ,ìùî êøã ìò åîë
äøàä úðéçá äæéà àìà ,ììë åúåîöòî
åì àåø÷ì åúìåæ ìëåéù éãë åðîî úåèùôúäå

.åîùá
שהרי ועצמותו, ממהותו חלק אינו האדם שם
אי (וגם לשם כלל זקוק אינו לעצמו הוא כשהאדם
שמו), ידי על ותכונותיו האדם מהות את להכיר אפשר
שיוכל הזולת, בשביל רק הוא השם ענין כל אלא

בשמו. לקרותו

האדם יחס והרי הזולת– ועצמותואל מהותו אינו
"הארה" (כמו שלו "התפשטות" רק אלא האדם של

עלי'). ולדרים לארץ המתפשטת השמש של

להחיות ית' ממנו המתפשטת האלקית החיות וכך
והתפשטות "הארה רק היא הנבראים את ולקיים

לבד. "שם" בחינת ממנו",

åðîî äøàä øîåìë ,àåä êåøá óåñ ïéà øåà àø÷ðå
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זהÙ"ÚÂג) ענין יתפרש בזה"ק נ"ע הבעש"ט יסוד עומק
מלבד היחוד ענין בביאור ופלא הפלא ביותר
אפי' ממש עוד שאין זאת עוד כנ"ל האלהות בשפע היחוד
ודבר יש בחי' הנבראים אין האמת שע"פ ור"ל בנבראים
שאיננו לפי אצלינו זהו כי בעינינו אנחנו שנראי' כמו
אותנו המחי' אלהות חיות לגבי אבל האלהות, חיות רואים
השמש כזיו ממש אפס ובבחי' ממציאות בטילים אנחנו
(פ"ג) ח"ב בלק"א כמ"ש כו' השמש כדור בגוף כשהוא
שאין ונמצא יעו"ש כו' לראות לעין רשות ניתנה שאילו
היחוד וה"ז ית' מציאותו זולת כלל מציאות שום עוד
ומשנברא העולם נברא שלא עד הוא אתה וכמאמר הגמור
שום הי' לא שנבה"ע קודם שכמו ור"ל ממש, בשוה
שגם לפי הדמיון בכ"ף באמת עכשיו גם כך זולתו מציאות
בעיני שנראה כמו באמת יש אינו ומלואו העולם שנמצא

ואפ אין שם אלא האמת, רואים שאין כזיובשר עליהם ס
שנבה"ע קודם לכמו דמיון וה"ז כו' בכדור כשהוא השמש
ועכשיו ממש לא אלא כלל זה מציאות אפי' הי' לא שאז
זו מצוה והנה פ"ח, האמונה במצות ועמ"ש כלא, הוא
מאיר האחדות ואור הוי' חלק שהם לפי לישראל ניתנה
לומר ולא בעולם וכמותר ואפס אין בחי' צ"ל ולכן עליהם
כמ"ש איך) קיין ניטא איז (עש אין מאני לעשות אלא אני
מרובכם לא ואומר י"א) ל"ב (בראשית כו' קטנתי יעקב
התולדה וזהו כדפירש"י ז') ז' (דברים כו' העמים מכל
כנ"ל מלבדו עוד שאין היחוד שבהאמנת זו ממצוה היוצאת
אמיתית וזהו באמת שהוא כמו אין האדם צ"ל א"כ
לסט"א, [ד]קדושה סט' שבין ההבדל ועיקר החסידות
יש בבחי' והכל תורה ג"כ שם שיש בנוגה ואפי' שבסט"א
מילה במצות מזה קצת וכמ"ש להיפוך ובקדושה כו' ודבר
ברא שה' שיודעים והגם יש בחי' הם או"ה משא"כ ע"ש,
לי' קרו אבל כ"ה במצוה כמבואר אותו ומחי' העולם
הנקודה זו שמכחישים ור"ל לעצמם יש והם דאלקא אלקא
כנ"ל ממש עוד שאין דאחדות זו ממצוה היוצא הנפלאה
פירוד בבחי' ג"כ בשרשם שהם לפי ממנה פטורים והם
אלא מלבדו עוד שאין כמו בגלוי בהם מאיר ה' אור ואין
יש והנה באמת, נפרדים שהם עד והעלמים לבושים ע"י
הוא לא ויאמרו בה' כחשו כמ"ש בה' שמכחישים עוכומ"ז
אשר הנ"ל כ"ה במצוה ג"כ שמכחישים ר"ל י"ב) ה' (ירמי'
אשור מלך סנחריב ענין הי' וזה בה ג"כ מחוייבים הם
אד' יגלח ההוא ביום עליו נאמר ולכן חי אל לחרף ששלח
הזקן את וגם הרגלים ושער הראש את אשור במלך כו'
רעים אנשים מציאת סיבת כי והענין כ'), ז' (ישעי' תספה

מתדמית שהקליפה לפי זהו כ"כ בנפשותם וחטאים
בחי' שיש ידוע האלהית שבקדושה כמו והנה לקדושה
יתיב יומין ועתיק כמ"ש שערות בשם הנקראת המשכה
ט') ז' (דניאל נקא כעמר רישי' ושער חיור כתלג לבושי'
ותכלית חקר לה שאין ית' מחכמתו המשכה כשצ"ל והיינו
המשכה צ"ל שאז באבי"ע החכמה גילוי התהוות להיות
מוחי' ומותרי חיצוניות מבחי' ית' מחכמתו מאד מצומצמת
כלל באפשרי הי' לא חכמתו עצמות מאיר הי' אילו כי
שערות בשם זו המשכה ונק' דאבי"ע החכמה מהות להוות
נמשכת שמשם המקור ממהות שבפירוד המשכה שהם
בהחתך ולכן המוחי' ממותרי רק שהם לפי המוח שהיא
התהוות מזה להיות יכול ולכן כו' לו יכאב לא השערה
בבחי' ולא מקורה ממהות שאינה אחרת חכמה מהות
דעתיקא דיקנא שערות ענין והוא ועלול, עילה השתלשלות
התורה ענין והיינו דאצי' חכמה התהוות להיות כדי
תרומות פיאה כמו גשמיים בעניני' ית' חכמתו התלבשות
הוא כי לבנים שערות והם אלו שערות ידי על ומעשרות
כדכתיב שחורות דז"א שערות ועד"ז הרחמים, מקור
ביותר גדולים צמצומים י"א) ה' (שה"ש כעורב שחורות
וכן אלהות, שהם ית' ממדותיו בבי"ע גבול בעלי להוות
(שה"ש כארגמן ראשך ודלת כמ"ש אדומי' דנוק' שערות
גשמיים דברים להוות יותר גדולים צמצומים והם ו') ז'
והנה דהדיוטא. מילי' שהם רקיע יהי אור יהי ולומר
שערות בבחי' ג"כ ממנה להשפיע ג"כ מתדמי' הקליפה
מהמקור ריחוק בבחי' הערך בדילוג נמשכת ההשפעה ואז
לגמרי בה' הכופרים או"ה התהוות מזה ומסתעף כנ"ל
בהשתלשלות בהדרגה מהם נמשכת ההשפעה הי' ואילו
אלהא לי' דקרו ית' במציאותו מודים כולם הי' עו"ע
אבל כנ"ל אותם מהוה ית' שהוא שיודעים לפי דאלהיא
הערך וריחוק דילוג בבחי' פארותיה ג"כ ששולחת מצד
חלק להם שאין ואלו לגמרי הכופרים התהוות מזה יצא
שלא השערות את אשור במלך ה' יגלח לע"ל ולכן לעוה"ב
הגמור הנפרד מזה שמתהוה מהקליפות שערות עוד יצמחו
במציאות להקליפות ודיים הנ"ל אשור כמלך לגמרי הכופר
ואלו הנ"ל השערות מן נמשכו שלא בה' המודים או"ה
הנ"ל, מטעם האחדות מצות על כלל נצטוו לא כי יתקיימו
לנו להיות זו במצוה שנצטוינו ומכופלת כפולה טובה ולנו
ההוא ביום ואמר כמ"ש ית' אלהותו גילוי פנימיות לע"ל
במצוה וכמ"ש ט') כ"ה (ישעי' כו' לו קוינו זה אלקינו הנה
הוא שכר שהמתן ח') נ"ב (ישעי' יראו בעין עין ע"פ ט'

ע"ש: מדה כנגד מדה
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האלקית לחיות המקובלים קראו זה מטעם

" בשם הנבראים את להחיות ית' ממנו אורהמתפשטת

בשם ולא סוף" הואשפעאין "אור" של שגדרו לפי ,

בלבד, "הארה" מןהיותו המתפשט השמש אור כמו

ועצמות ממהות מאומה נמצא לא שבאור השמש,

נוגעת שאינה ממנו חיצונית הארה רק והוא השמש,

השמש שמצד בפועל שרואים (וכפי השמש כדור לגוף

או עלי' ולדרים לארץ מגיע אורה אם הבדל כל אין

לארץ). מלהאיר מאורה המונעים עננים שיש

היא ית' ממנו המתפשטת האלקית החיות וכך

לגבי כלל מקום תופסת ואינה ית' ממנו בלבד הארה

ית'. ועצמותו מהותו

å[ש íäî[זהו ìãáåî àåäù øîåìë ,ùåã÷ íéøîåà
.éåìéâ úðéçáá íäá ùáìúî åðéàå

על קדוש ואמירת כנ"ל, הבדלה לשון הוא קדוש
הקב"ה כיצד משיגים שהם מלמדת המלאכים ידי
(מאחר מנבראים לגמרי מובדל ובעצמו בכבודו

בלבד). הארה אלא אינה שבהם שהחיות

שהקב"ה אומרים איך להבין: צריך ולכאורה,
פנוימובדל אתר "לית והרי ("קדוש") מהנבראים

מקום? בכל נמצא ית' והוא מיני'"

מקום, בכל נמצא שהקב"ה דאף הוא, הענין אך
"בבחינת הנבראים בתוך "מתלבש" אינו מקום מכל
"הארה רק כי מהם, ומובדל קדוש להיותו גילוי",

להחיותם. בנבראים המתפשטת היא בלבד" ממנו
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הרבה‡Í(יט) למעלה שרשה שהנשמה אע"פ באמת הנה
היא עליה לצורך ירידתה עיקר כל כנ"ל מנה"ט
עיקר שזהו הטבעית לנפש ותתקן שתעלה מה ע"י ודוקא
קיום על מצטער שהי' מר"ע (וראי' נפשך בוכל מס"נ מצות
באח"ד נשמתו ונכללה יצא' שעי"ז בפ"מ דמס"נ זו מצוה
נהורא סליק עי"ז לגוף דמבטשין בזוהר ממ"ש ראי' וגם כו')
איך זה ולהבין ותשו') התו"מ עיקר הוסד וע"ז דנשמתא
מביטול יותר ורב גדול כח יש ביח"ת לאין היש ביטול שע"י
בעילוי הנשמה תתעלה ידה שעל עד ביח"ע דנשמה עצמי
בע"ת בענין ידוע הנה כלל עצמה מצד לה היה שלא
משכי ובע"ת דיח"ע התיקון מבחי' שצ"ג מצ"ג שגדולים
שור מפני נה"ט ששרש לפי כו' יתיר בחילא לקדב"ה לי'
הרוכב מבחי' יותר עליונה במרכבה כח ויש שבמרכבה
כו' הכסא את שנושאות מאחר הכסא שעל אדם בחי' שהוא
מעלה למעלה זה אדם לבחי' ומעלים שנושאים דהיינו
הוא אדם לא כי בו שנא' המאציל בעצמות והוא אדם מבחי'
ואלה וכמ"ש התיקון שלפני התהו בבחי' ששרשם מפני וכו'
משם שלמעלה ס"ג בבחי' שזהו כו' מלוך לפני כו' המלכים
שיש הוא עצמו הטעם ומזה בע"ח כמ"ש דתיקון דאדם מ"ה
אדם צלם בבחי' שהיא לנשמה להעלות בנה"ט ורב גדול כח
מצד היינו יתיר חילא פי' כו' משכי דבע"ת הענין והוא כנ"ל

אדם כתיב הנה כי התיקון שלפני התהו בבחי' דנה"ט שרש
בחי' ובהמה אדם שנק' ונה"ט נה"א הוא ה' תושיע ובהמה
וזרע אדם זרע ב"י וזרעתי מ"ש והיינו כידוע וב"ן מ"ה
אך כו' הבהמה ורוח למעלה העולה האדם ורוח כו' בהמה
כאשר בהמה בבחי' יותר וגדול רב וכח מעלה יתרון יש
בכחו להיות דלבא מעומקא תשובה ע"י לטוב הרע יהופך
מעלה למעלה מגיע שרשה כי אדם שנק' להנשמה להעלות
אור בבחי' רק אינו בצ"ג גם הנשמות שאור הנה"א משרש
אתם בנים כמ"ש הנשמות כל תולדות ומקור אב שנק' החכ'
שנק' כידוע דאצי' שבז"א דאבא מוחין בחי' והוא כו' להוי'
הגם נה"ט שנקרא בהמה זרע בחי' שרש אבל כו' דאצי' אדם
מצד מ"מ כו' שור דפני בחיצוניות רק הוא חוצבה שמקור
דאדם התיקון עולם לפני דמרכבה וחיות הבהמות שרש
העליון שבאדם הנשמות משרש הרבה למעלה הוא כנ"ל
מן יתיר בחילא עצמו לקוב"ה לי' משכי בע"ת ולכך דאצי'
לעמוד א"י צ"ג עומדים שבע"ת שבמקום עד דצ"ג נשמות
וד"ל כנ"ל הכסא את נושאות דמרכבה שהחיות הטעם כמו
הדעת מן שלמטה בהמה עמך הייתי בהמות ואני דוד וז"ש
עצם בבחי' שהוא מהדעת שלמעלה רבה בבהמ' ששרשה
אדם וז"ש דאדם ודעת הטעם מן שלמעלה הרצון נקודת

וד"ל: ה' תושיע ובהמה
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זהÙ"ÚÂג) ענין יתפרש בזה"ק נ"ע הבעש"ט יסוד עומק
מלבד היחוד ענין בביאור ופלא הפלא ביותר
אפי' ממש עוד שאין זאת עוד כנ"ל האלהות בשפע היחוד
ודבר יש בחי' הנבראים אין האמת שע"פ ור"ל בנבראים
שאיננו לפי אצלינו זהו כי בעינינו אנחנו שנראי' כמו
אותנו המחי' אלהות חיות לגבי אבל האלהות, חיות רואים
השמש כזיו ממש אפס ובבחי' ממציאות בטילים אנחנו
(פ"ג) ח"ב בלק"א כמ"ש כו' השמש כדור בגוף כשהוא
שאין ונמצא יעו"ש כו' לראות לעין רשות ניתנה שאילו
היחוד וה"ז ית' מציאותו זולת כלל מציאות שום עוד
ומשנברא העולם נברא שלא עד הוא אתה וכמאמר הגמור
שום הי' לא שנבה"ע קודם שכמו ור"ל ממש, בשוה
שגם לפי הדמיון בכ"ף באמת עכשיו גם כך זולתו מציאות
בעיני שנראה כמו באמת יש אינו ומלואו העולם שנמצא

ואפ אין שם אלא האמת, רואים שאין כזיובשר עליהם ס
שנבה"ע קודם לכמו דמיון וה"ז כו' בכדור כשהוא השמש
ועכשיו ממש לא אלא כלל זה מציאות אפי' הי' לא שאז
זו מצוה והנה פ"ח, האמונה במצות ועמ"ש כלא, הוא
מאיר האחדות ואור הוי' חלק שהם לפי לישראל ניתנה
לומר ולא בעולם וכמותר ואפס אין בחי' צ"ל ולכן עליהם
כמ"ש איך) קיין ניטא איז (עש אין מאני לעשות אלא אני
מרובכם לא ואומר י"א) ל"ב (בראשית כו' קטנתי יעקב
התולדה וזהו כדפירש"י ז') ז' (דברים כו' העמים מכל
כנ"ל מלבדו עוד שאין היחוד שבהאמנת זו ממצוה היוצאת
אמיתית וזהו באמת שהוא כמו אין האדם צ"ל א"כ
לסט"א, [ד]קדושה סט' שבין ההבדל ועיקר החסידות
יש בבחי' והכל תורה ג"כ שם שיש בנוגה ואפי' שבסט"א
מילה במצות מזה קצת וכמ"ש להיפוך ובקדושה כו' ודבר
ברא שה' שיודעים והגם יש בחי' הם או"ה משא"כ ע"ש,
לי' קרו אבל כ"ה במצוה כמבואר אותו ומחי' העולם
הנקודה זו שמכחישים ור"ל לעצמם יש והם דאלקא אלקא
כנ"ל ממש עוד שאין דאחדות זו ממצוה היוצא הנפלאה
פירוד בבחי' ג"כ בשרשם שהם לפי ממנה פטורים והם
אלא מלבדו עוד שאין כמו בגלוי בהם מאיר ה' אור ואין
יש והנה באמת, נפרדים שהם עד והעלמים לבושים ע"י
הוא לא ויאמרו בה' כחשו כמ"ש בה' שמכחישים עוכומ"ז
אשר הנ"ל כ"ה במצוה ג"כ שמכחישים ר"ל י"ב) ה' (ירמי'
אשור מלך סנחריב ענין הי' וזה בה ג"כ מחוייבים הם
אד' יגלח ההוא ביום עליו נאמר ולכן חי אל לחרף ששלח
הזקן את וגם הרגלים ושער הראש את אשור במלך כו'
רעים אנשים מציאת סיבת כי והענין כ'), ז' (ישעי' תספה

מתדמית שהקליפה לפי זהו כ"כ בנפשותם וחטאים
בחי' שיש ידוע האלהית שבקדושה כמו והנה לקדושה
יתיב יומין ועתיק כמ"ש שערות בשם הנקראת המשכה
ט') ז' (דניאל נקא כעמר רישי' ושער חיור כתלג לבושי'
ותכלית חקר לה שאין ית' מחכמתו המשכה כשצ"ל והיינו
המשכה צ"ל שאז באבי"ע החכמה גילוי התהוות להיות
מוחי' ומותרי חיצוניות מבחי' ית' מחכמתו מאד מצומצמת
כלל באפשרי הי' לא חכמתו עצמות מאיר הי' אילו כי
שערות בשם זו המשכה ונק' דאבי"ע החכמה מהות להוות
נמשכת שמשם המקור ממהות שבפירוד המשכה שהם
בהחתך ולכן המוחי' ממותרי רק שהם לפי המוח שהיא
התהוות מזה להיות יכול ולכן כו' לו יכאב לא השערה
בבחי' ולא מקורה ממהות שאינה אחרת חכמה מהות
דעתיקא דיקנא שערות ענין והוא ועלול, עילה השתלשלות
התורה ענין והיינו דאצי' חכמה התהוות להיות כדי
תרומות פיאה כמו גשמיים בעניני' ית' חכמתו התלבשות
הוא כי לבנים שערות והם אלו שערות ידי על ומעשרות
כדכתיב שחורות דז"א שערות ועד"ז הרחמים, מקור
ביותר גדולים צמצומים י"א) ה' (שה"ש כעורב שחורות
וכן אלהות, שהם ית' ממדותיו בבי"ע גבול בעלי להוות
(שה"ש כארגמן ראשך ודלת כמ"ש אדומי' דנוק' שערות
גשמיים דברים להוות יותר גדולים צמצומים והם ו') ז'
והנה דהדיוטא. מילי' שהם רקיע יהי אור יהי ולומר
שערות בבחי' ג"כ ממנה להשפיע ג"כ מתדמי' הקליפה
מהמקור ריחוק בבחי' הערך בדילוג נמשכת ההשפעה ואז
לגמרי בה' הכופרים או"ה התהוות מזה ומסתעף כנ"ל
בהשתלשלות בהדרגה מהם נמשכת ההשפעה הי' ואילו
אלהא לי' דקרו ית' במציאותו מודים כולם הי' עו"ע
אבל כנ"ל אותם מהוה ית' שהוא שיודעים לפי דאלהיא
הערך וריחוק דילוג בבחי' פארותיה ג"כ ששולחת מצד
חלק להם שאין ואלו לגמרי הכופרים התהוות מזה יצא
שלא השערות את אשור במלך ה' יגלח לע"ל ולכן לעוה"ב
הגמור הנפרד מזה שמתהוה מהקליפות שערות עוד יצמחו
במציאות להקליפות ודיים הנ"ל אשור כמלך לגמרי הכופר
ואלו הנ"ל השערות מן נמשכו שלא בה' המודים או"ה
הנ"ל, מטעם האחדות מצות על כלל נצטוו לא כי יתקיימו
לנו להיות זו במצוה שנצטוינו ומכופלת כפולה טובה ולנו
ההוא ביום ואמר כמ"ש ית' אלהותו גילוי פנימיות לע"ל
במצוה וכמ"ש ט') כ"ה (ישעי' כו' לו קוינו זה אלקינו הנה
הוא שכר שהמתן ח') נ"ב (ישעי' יראו בעין עין ע"פ ט'
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ההפכים שנושא מה דוקא השלימות ענין דזהו אחר במקום
ח"ו הפכים בבחינת בו אינם אמנם אחד) קו בבחינת ולא
בהשכל ניתן לא זה (ודבר ממש כאחד שניהם אם כי
ידעתיו אלּו אמרו זה כגון ועל הוא. ומה איך ִלהשיגו
הוא בהכרח השלימות שענין מחייב שהשכל רק כו' הייתיו
הריבוי שנושא דברים ב' כאן יש כן ואם שנתבאר) באופן
לומר יש וההתגלות ממש. דיחיד האחדות בבחינת וכולם
מגלה אלקים דהשם אלקים, ושם הוי' שם ידי על שהוא
ושיעור קץ אין עד נבראים ריבוי שיהיו והוא הריבוי את
המדריגות שכל האחדות בחינת מגלה הוי' ושם כו'.
ומתכללים מתאחדים בנבראים והן בנאצלים הן פרטיות
ממש, אחד הן פרטים שהריבוי דיחיד היחוד בבחינת
יובן זה פי ועל כו'. שבעצמות היחוד בחינת שמגלה והיינו
ליה הוה דלכאורה אחד, הוי' כו' ישראל שמע שנאמר מה
כידוע כו' מאחד יותר אחדות על שמורה יחיד הוי' למימר
הוא הענין אך ביניהם. ההפרש אחר במקום ומבואר

אחד יש נאמר זה שעל יחיד בחינת הוא זה אחד דבאמת
כו'. הפרטים התאחדות ולא המנוי אחד שאינו לו שני ואין
הוא הוי' והשם שבעצמות הריבוי הם שהפרטים להיות כי
יחיד בבחינת הוא כן אם שבעצמות היחוד בחינת התגלות
הוא הוי' דשם דהיחוד להיות אחד הוי' שנאמר אלא ממש.
השם ובנבראים בנאצלים מדריגות הפרטי נתגלו כאשר
נאמר היה דאם אחד הוי' נאמר ולכן כנ"ל. מייחדם דהוי'
אם כי הפרטים התגלות על שקאי יודעים היינו לא יחיד
נאמר לזאת כו'. בעצמותו שהוא כמו העצמות בחינת על
הנאצלים פרטי בחינת שנתגלו לאחר דגם אחד הוי'
מתאחדים הם הרי מדריגות פרטי בריבוי והנבראים
ממש יחיד בבחינת להיות דהוי' בהשם כולם ומתכללים

כו'.
.¯ÂˆÈ˜שם יחיד. בבחינת בו והוא הריבוי נושא איןֿסוף

– הוי' שם הריבוי, בנבראים מגלה אלקים
יחיד. בבחינת הנבראים אחדות אחד הוי' דיחיד. האחדות
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ומנצח עצמיים, רחמים מעורר מהארה, רק ושהיא מאין, יש הבריאה בענין התבוננות ע"י
צר מקום וזהו ה', מדבר היא העולם שמציאות מבין כי המלחמה.

ּומבינֹוp‰Â‰ה) מאין, יׁש ּדבריאה זה ענין לֹומד ּכאׁשר ¿ƒ≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבההתּבֹוננּות ּתחּלה ּבֹו ּומתּבֹונן ּבטֹוב, ְְְְְְִִִִֵַַָּומּׂשיגֹו
ׁשּבעת ּבההתּבֹוננּות התּבֹוננּות, אפני ּבׁשני הינּו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּדתֹורה,
ׁשּבענין ׂשכלית ההמצאה את להּׂשיג היא ׁשּבעּקרּה ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּלּמּוד
הּוא הּלּמּוד ואחר הּסברא, נקּדת הינּו מאין יׁש ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֻּבריאה
נקּדת הּׂשגת רק לא הינּו ההּׂשגה, ּבהבנת ְְְְֲִַַַַַַַַַַָָָָֹֻההתּבֹוננּות
ׁשהיא ּכמֹו מאין יׁש ּדבריאה ההׂשּכלה הבנת אם ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּסברא
ׁשּקדם ההתּבֹוננּות ּכ ואחר ּומפרטת, מסּדרת ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהׂשּכלה
ּומּׂשיג מבין אז הּנה הּתפּלה, ּבעת וההתּבֹוננּות ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָהּתפּלה

אים ּבא אּפ זי לייגט עס – אצלֹו עניןטּומּנח ׁשּכללּות – ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻ
ּדהלא צר, מקֹום הּוא מאין יׁש ּבריאה ּבדר ׁשּנברא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהעֹולם

הּוא ּובזה לבד, מהארה אּלא אינּה הּבריאה ענין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכללּות
ּדעצ עצמּיים הרחמים ּובזהמעֹורר הּוא, ּברּו סֹוף אין מּות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ּומּׂשיג ׁשּמבין ּבלבד זֹו ולא הּמלחמה, ונּצּוח התּגּברּות ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹהיא
ּבׂשכלֹו ׁשּמּׂשיגם ׁשּבּתֹורה והלכֹות ׁשהּסגיֹות מּמׁש ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבמּוחׁש
ׁשּבּתֹורה וסגיא סגיא ּדבכל הוי', ּתֹורת ּבאמת הם ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻהאנֹוׁשי
מצות ּגם הּמצות ּבענין וכן ׁשּבזה, הּפנימּיּות יׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהרי
עֹוד אּלא הוי', מצוֹות להיֹותם הּוא העּקר הרי ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָהּמׁשּפטים
ליׁש הּנראה הּגׁשמי ׁשהעֹולם ּומבין מּׂשיג ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹזאת,
הוי', ּדבר הּוא ּומהּותֹו מציאּותֹו ענין ּכל הּנה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָּומציאּות,
רחמים מעֹורר ּובזה צר, מקֹום הּוא העֹולם ּכללּות ּכן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָואם

ְִֶָהעליֹונים.
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‰�˘Ó·מים לתוכה שנפל צלוחית א' משנה דפרה פ"ט
ירד בענין וכן וחכמי', ר"א אפליגו שהן, כל
פוסלי'. וחכמי' בחמה, יניח אומר אליעזר ר' טל לתוכה
הפירות מן אלא עולה הטל אין אומרים וחכמים ובתוספתא
יותר גבוה טל הלא בטל, יפסל מדוע יפלא ולכאו' בלבד,
ניחא מים לתוכה שנפל בענין שפליגי שמה חיים, מים מן
שתי יזה אומר אליעזר ר' גם ולכן במדריגה, נמוכי' שהמים
והלא חיים המים יפסול מדוע יותר גבוה הטל אבל הזיות,
דמ"ט תזריע בזח"ג הלא צ"ל וגם מנה, מאתי' בכלל
טלא שיורי חטאת דמי הם, א' ענין חטאת ומי דטל משמע
שמלובש דע"י גבו' בחי' הוא האפר ענין וגם דבדולחא,
סומקי דגוונא דבדולחא טלא בחי' ממש והוא במו"ס,
טלא שיורא הם חטאת דמי הוא הענין אך בי'. אתחזי
ובטלא ממש, טלא ולא טלא שיורא לומר דקדק דבדולחא

לבד. בי' אתחזי רק סומקי גוונא דבדולחא
Ô·ÂÈÂתחיית אשר ההקדמה ע"פ הטל ענין שורש בהקדם

מגן במדריגה הרבה גבוהי' המשיח וימות המתים
עוה"ב והעיקר שעה לפי רק העליון עדן דגן העליון, עדן
כו' ונחה נא' המשיח שבימות ההפרש ושורש דאתי, עלמא
עליונה, היותר עלי' ירום, עבדי ישכיל וכתי' חכ', רוח
למרום משה מעליית גבוה גבוה, היותר מדריגה בחי' והיינו
במרום משה בהיות כי יובן והטעם אכל, לא לחם יום שמ'
יסודות מד' הי' מ"מ גופו, ונזדכך אכילה הוצרך שלא הגם
מא"ס הגוף חיות עיקר יהי' לע"ל אבל שנזדכך, רק גשמי'

התבוננות ידי על כו' יחי' כן כו' מאכל ע"י חי שעכשיו כמו
הדעת רוח יהי' כי דעת, רוח עליו ונחה וזהו כו', והשגות
שיהי' מוכרח א"כ עכשיו, הנפש כמו ממש הגוף לחיות בה'
חיותו ויקבל שיחי' עד האלקות אל בערך קרוב הגוף כלי
אלקות, מחיות הגוף שיחי' המתים תחיית וזהו מאלקו'.
ממוצע ע"י אמנם רוחני, מנפש חי עכשיו גם כי והגם
לממוצע. תצטרך שלא לאחדי' יהי' ולע"ל ושתי', דאכילה
למעלה שמתעגל כמה שכל העיגול בענין המשל נודע והנה
מכל עגול שהוא מאחר ממש, זה לפ"ע למטה מתעגל כן
השפלתו להיות יוכל ביותר הגבוה שכל יובן וכמו"כ צד,

שאנו מאחר כאן גם וא"כ המתיםביותר, תחיית ענין רואי'
הנפש חיות כדרך שלא כלל, השתלשלות ע"פ שלא הוא
אמנם כו', ובשר דם אמצעית ע"פ שזהו הגוף את שמחי'
כלי שום יש לא שבמת קטן בעצם רוחני החיות שיהי'
שאנו ומאחר הרוח, בא רוחות מארבע כי רק כלל, ומכון
אלקי חיות שיושפל גדול דילוג כאן יש שמלמעלמ"ט רואי'
שממקום מובן ההשפלה שמצד קטן, עצם עד כ"כ למטה
השתלשלות מסדר מלמעלה היינו ירד, נעלה מאד גבוה
דנטיף טלא מבחי' והיינו הנ"ל, העיגול כמשל אבי"ע
אבא הגלוי' וכלים אורות מבחי' הרבה שלמעלה מעתיקא
הסדר להפך נמשך להיות יכול משם ולכן האצי', שורש
בחי' הוא שג"ע לתחה"מ, ג"ע בין ההפרש וזהו וכו'.
המל' עליית לע"ל אבל השכינה, זיו ממכ"ע השתלשלות
ממש. בגוף להחיות סוכ"ע מבחי' ההמשכה יהי' מאד וגבה
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Â‰ÊÂ'הוי דבאמת אלקים, לשם הוי' שם בין ההפרש
ממש סוף אין הוא אלקים דשם חד כולא ואלקים
שם על כלל מסתיר אלקים השם אין וממילא הוי' שם כמו
הם אלקים שם ידי על שמתהווים הנבראים שגם עד הוי'
מגלה אלקים דשם אלא כו'. האחדות תכלית בבחינת
בבחינת נבראים להיות והיינו שבהם, ההתחלקות בחינת
בחינת התגלות זהו דבאמת כו'. מחולקים פרטים ריבוי
מה מובן אינו דלכאורה שבעצמות. הפרטים ריבוי
שהם דמאחר ושיעור, קץ אין עד ריבוי יש שבנבראים

למציאותם, וגבול קץ להיות צריך היה הרי גבול בעלי
ושיעור קץ אין עד התחלקות בריבוי נמצאים הם ואיך
נושא הרי שבו השלימות מצד סוף דאין הענין אך כלל.

א ועד קץ אין עד ריבוי איןֿסוף.בעצמו בבחינת שיעור ין
דאינו ממש יחיד בבחינת האחדות בבחינת בו הכל אך
הוא כאחד הפרטים והתאחדות ח"ו פרטים שם לומר שייך
יחיד דבחינת לומר אפשר אי וזה כו'. ממש יחיד בבחינת
שנושא לומר בהכרח השלימות דמצד הריבוי שולל שבו
שכתוב (וכמו ממש. יחיד בבחינת והכל כן גם הריבוי
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ההפכים שנושא מה דוקא השלימות ענין דזהו אחר במקום
ח"ו הפכים בבחינת בו אינם אמנם אחד) קו בבחינת ולא
בהשכל ניתן לא זה (ודבר ממש כאחד שניהם אם כי
ידעתיו אלּו אמרו זה כגון ועל הוא. ומה איך ִלהשיגו
הוא בהכרח השלימות שענין מחייב שהשכל רק כו' הייתיו
הריבוי שנושא דברים ב' כאן יש כן ואם שנתבאר) באופן
לומר יש וההתגלות ממש. דיחיד האחדות בבחינת וכולם
מגלה אלקים דהשם אלקים, ושם הוי' שם ידי על שהוא
ושיעור קץ אין עד נבראים ריבוי שיהיו והוא הריבוי את
המדריגות שכל האחדות בחינת מגלה הוי' ושם כו'.
ומתכללים מתאחדים בנבראים והן בנאצלים הן פרטיות
ממש, אחד הן פרטים שהריבוי דיחיד היחוד בבחינת
יובן זה פי ועל כו'. שבעצמות היחוד בחינת שמגלה והיינו
ליה הוה דלכאורה אחד, הוי' כו' ישראל שמע שנאמר מה
כידוע כו' מאחד יותר אחדות על שמורה יחיד הוי' למימר
הוא הענין אך ביניהם. ההפרש אחר במקום ומבואר

אחד יש נאמר זה שעל יחיד בחינת הוא זה אחד דבאמת
כו'. הפרטים התאחדות ולא המנוי אחד שאינו לו שני ואין
הוא הוי' והשם שבעצמות הריבוי הם שהפרטים להיות כי
יחיד בבחינת הוא כן אם שבעצמות היחוד בחינת התגלות
הוא הוי' דשם דהיחוד להיות אחד הוי' שנאמר אלא ממש.
השם ובנבראים בנאצלים מדריגות הפרטי נתגלו כאשר
נאמר היה דאם אחד הוי' נאמר ולכן כנ"ל. מייחדם דהוי'
אם כי הפרטים התגלות על שקאי יודעים היינו לא יחיד
נאמר לזאת כו'. בעצמותו שהוא כמו העצמות בחינת על
הנאצלים פרטי בחינת שנתגלו לאחר דגם אחד הוי'
מתאחדים הם הרי מדריגות פרטי בריבוי והנבראים
ממש יחיד בבחינת להיות דהוי' בהשם כולם ומתכללים

כו'.
.¯ÂˆÈ˜שם יחיד. בבחינת בו והוא הריבוי נושא איןֿסוף

– הוי' שם הריבוי, בנבראים מגלה אלקים
יחיד. בבחינת הנבראים אחדות אחד הוי' דיחיד. האחדות
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ומנצח עצמיים, רחמים מעורר מהארה, רק ושהיא מאין, יש הבריאה בענין התבוננות ע"י
צר מקום וזהו ה', מדבר היא העולם שמציאות מבין כי המלחמה.

ּומבינֹוp‰Â‰ה) מאין, יׁש ּדבריאה זה ענין לֹומד ּכאׁשר ¿ƒ≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבההתּבֹוננּות ּתחּלה ּבֹו ּומתּבֹונן ּבטֹוב, ְְְְְְִִִִֵַַָּומּׂשיגֹו
ׁשּבעת ּבההתּבֹוננּות התּבֹוננּות, אפני ּבׁשני הינּו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּדתֹורה,
ׁשּבענין ׂשכלית ההמצאה את להּׂשיג היא ׁשּבעּקרּה ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּלּמּוד
הּוא הּלּמּוד ואחר הּסברא, נקּדת הינּו מאין יׁש ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֻּבריאה
נקּדת הּׂשגת רק לא הינּו ההּׂשגה, ּבהבנת ְְְְֲִַַַַַַַַַַָָָָֹֻההתּבֹוננּות
ׁשהיא ּכמֹו מאין יׁש ּדבריאה ההׂשּכלה הבנת אם ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּסברא
ׁשּקדם ההתּבֹוננּות ּכ ואחר ּומפרטת, מסּדרת ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהׂשּכלה
ּומּׂשיג מבין אז הּנה הּתפּלה, ּבעת וההתּבֹוננּות ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָהּתפּלה

אים ּבא אּפ זי לייגט עס – אצלֹו עניןטּומּנח ׁשּכללּות – ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻ
ּדהלא צר, מקֹום הּוא מאין יׁש ּבריאה ּבדר ׁשּנברא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהעֹולם

הּוא ּובזה לבד, מהארה אּלא אינּה הּבריאה ענין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכללּות
ּדעצ עצמּיים הרחמים ּובזהמעֹורר הּוא, ּברּו סֹוף אין מּות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ּומּׂשיג ׁשּמבין ּבלבד זֹו ולא הּמלחמה, ונּצּוח התּגּברּות ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹהיא
ּבׂשכלֹו ׁשּמּׂשיגם ׁשּבּתֹורה והלכֹות ׁשהּסגיֹות מּמׁש ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבמּוחׁש
ׁשּבּתֹורה וסגיא סגיא ּדבכל הוי', ּתֹורת ּבאמת הם ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻהאנֹוׁשי
מצות ּגם הּמצות ּבענין וכן ׁשּבזה, הּפנימּיּות יׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהרי
עֹוד אּלא הוי', מצוֹות להיֹותם הּוא העּקר הרי ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָהּמׁשּפטים
ליׁש הּנראה הּגׁשמי ׁשהעֹולם ּומבין מּׂשיג ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹזאת,
הוי', ּדבר הּוא ּומהּותֹו מציאּותֹו ענין ּכל הּנה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָּומציאּות,
רחמים מעֹורר ּובזה צר, מקֹום הּוא העֹולם ּכללּות ּכן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָואם

ְִֶָהעליֹונים.
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במאד, אוהב הייתי פה בעל משניות לימוד את

ובמהירות בחיבה חוזר הייתי בהם בקי שהייתי והסדרים

באותיות. מדקדק הייתי זה ועם גדולה

החסיד עם התחרות לי היתה אחת פעם כי דכירנא

� מיוחד בפרק בע"ה יבוא הוא גם � פרסון ז"ל אבא ר'

נפלא. באופן ובתניא משנה סדרי בשתא בקי שהיה

כ"ק הוד כי לאבא אמר � ז"ל אבא ר' � הוא

ה"יחידות" על לו אמר צדק" ה"צמח רבנו אאזמו"ר

על נשמה, הוא משנה פה, בעל משניות "למוד הראשונה

הגוף, את מאירה הנשמה פה בעל משניות אמירת ידי

יותר". מאיר נעשה שהגוף

אחת פעם אבל זה, דבר סיבת היה מה אדע לא

� בערך אדר בתחילת היה זה � בחדר אנחנו יושבים

פסח, הלכות אדמו"ר שו"ע אנחנו ולומדים הנר, והודלק

אותך. קורא אבא ואומר מענדל, המשרת בא פתאום

ר' של בביתו היה שלנו החדר כי � הביתה רצתי

נקנה כך אחר אשר הבית הוא קאסטיער, ז"ל סעדיה

ונכנסתי � השיעור שם והיה תמימים" "תומכי עבור

כסא על יושב ז"ל אבא ר' גם והנה אבא, של בחדרו

אבא. ממול

לחזור תוכל זמן בכמה � אבא אומר � יצחק יוסף

ולא ונפחדתי דבר, פשר ידעתי לא אנכי זרעים, סדר

או באמת, לי הדרוש מכפי יותר אם להשיב, מה ידעתי

אוכל ויותר בשעה אשר לי כמדומה עניתי: פחות, להגיד

הסדר. כל לחזור

בשעה זרעים סדר חוזר הנני אנכי ז"ל, אבא ר' אמר

ולכל רגעים חמשה עוד לקמץ ואפשר רגעים, ועשרים

רגעים. עשרה היותר

בו, ויבט השעון את ויוציא ונראה, נבחון אבא, ויאמר

חזרתי זרעים. סדר לחזור לי ויאמר קטן, משניות ויקח

כל חזרתי רגעים ושמונה ובחמשים הפסק בלי הסדר כל

הסדר.

אבא של פניו צהיבות לראות זכיתי הראשונה הפעם

לגודל אשר הוא ירא כי הגיד כך אחר רק גלוי, רוח בנחת

הוא חושב ולזאת הדיבור, אצלי יתקלקל לא המהירות

אשר היה וכן נגינה, של הטעמים וקריאת דקדוק להוריני

אשר המלמד גרשון יצחק ר' זה על מיוחד מורה לי לוקח

אחת. שעה בשבוע פעמים שתי ילמדני

אז קבלתי בפרט משניות בלימוד הצטיינות לאות

כתי"ק הספר את הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד מאת מתנה

חלק צדק" ה"צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד של

הוד מאת במתנה לו ניתן אשר צדק", ה"צמח מתשובות

הרה"ק. אביו כ"ק
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בנה, עם השתקעה החיים" "ארץ המקובלים במושבת נחלתה תמורת דוד ר' אלמנת שקיבלה בכסף
ר' - בתואר וסביבתה בפוזנא שנודע המנוח, בעלה אח גיסה, ברוך ר' גר שבו מקום בפוזנא, קדיש,

בטלן. ברוך

ועשיר. גדול סוחר גם היה ובצדקות בתורה גדלותו מלבד ועיקר: כלל בטלן היה לא ברוך ר'
מידות בעל בטלן ברוך ר' היה בכלל מצליח. כסוחר - המסחר ובעולם כגאון, הוכר הלמדני בעולם

מאד. והעריכוהו אותו חיבבו יהודים סתם וגם סוחרים וגם למדנים גם נוח. ומזג טובות

ודאג מירבית, לב ובתשומת יפות פנים בסבר היתום בנה ואת האלמנה גיסתו את קיבל ברוך ר'
והקים היא, אף אלמנה אחרת, אשה עם האלמנה את קישר הוא החדש. במקומם הטובה להסתדרותם
לישיבה הכניס היתום קדיש את בכבוד. פרנסה לשתיהן שהבטיח דבר נשים, לבגדי משותף עסק עבורן
קדיש, בגמרא. יומי שיעור עצמו הוא אתו קבע לכך נוסף ללימודים. טוב חבר לו להעמיד ודאג טובה,
ראשי את הן במהרה, הרשים בקבלה, והן בגמרא הן בלימודיו, המקובלים, במושבת עוד שהצטיין,
שהיה בנימין, עצמו, ברוך ר' של בנו בלימודים. העצומה בהצלחתו ברוך, ר' דודו את והן הישיבה
ותכונות. בהתנהגות והן בלימודים הן היתום בןֿדודו אחרי רבה במדה פיגר היתום, מקדיש מעט צעיר
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קורא אבא כי לי ויאמר מענדל המשרת יצא פתאום

אבל התבלבלתי, לרגע כי אם החדרה, אליו להיכנס אותי

גדולה. בשמחה ואלך נרגעתי ומיד תיכף

פניו אבא, מטת אצל עמדתי ודברים אומר באין

כי עד למאד, עד דכאוני כוחו וחלישות עיפותו הלבנות,

עושה, אתה מה יצחק, יוסף שואל, החלש קולו שמעתי

השמרת הזה, הזמן במשך למדת מה לומד, אתה האם

בציבור. להתפלל ללכת

ג' בציבור להתפלל הלכתי � עניתי � ויום יום בכל

בדיבור למעט אותי הזהירו אבל למדתי, גם ביום, פעמים

לי נתנו לא הימים משך כל מנוחתך, להפריע שלא

ישלחוני אשר אגרום שלא אני וירא לחדרך, להיכנס

מפה.

יעצרו לא מעתה אבא, שפתי על נראו קל שחוק

אבא. שואל תה! שתית האם אלי, מלהיכנס בעדך

חפצתי שלא מלבד שקר לדבר המצרים, בין באתי

הכל, בודאי ויודע וצדיק חסיד אבא הלא יראתי, הנה

חפצתי לא כן גם האמת את להגיד לפניו, אשקר ואיך

אין בעצמם הצדיקים אל הנוגעים בדברים כי ואפשר

יוסף מכירת במעשה נזכרתי ברגע בה להם. מגלים

מיעקב. והעלים ידע שיצחק

זה ברגע בעתו, וכדבר לענותו מה ידעתי ולא גמגמתי

חלב וכוס החדרה תי' הרבנית מורתי אמי כבוד נכנסה

כוסות כשלש לשתות ציוו הרופאים כי ותאמר בידה

השינה. עד זו בלילה

אשתה, אפשר שיהיה כמה עד � אבא עונה � טוב

יתקרר כאשר לי יגיש יצחק ויוסף הכוס את והעמיד

ואשתה. במעט,

עונג תחלואי, כל נתרפאו האלה הדברים לשמע

אבא, את אשרת אנכי גווי, בכל וחלף עבר רוח וקורת

בקשתי בכיתי האהל, אל רצתי שעות כי"א זה אשר אנכי

תפלתי, קיבל האלקים כי לראות זכיתי עתה רחמים,

מוגבלת. בלתי אהבה אביו את האוהב יחיד בן תפלת

עוד אשר על מרובה הנאה הנני נהנה לבבי ובפנימיות

מעיק תענית, מתוך אבא את ומשמש מאומה טעמתי לא

שתיתי אם הפעם עוד אבא ישאל שלא הנני ומתירא לי

כל מגרשת אבא את משמש שהנני רוחי קורת אבל תה,

יראה.

תענית: מתוך אבא את משמש הנני כי עונגי וכפול

אבינו, יעקב התם אחיו את להרוג שחפץ הרשע עשו ומה

האמין שלא יקרים, בגדים לבש אביו את כששימש

שראוי וצדיק חסיד בן אני שכן ומכל לאמו, רק שמירתם

מ אבא את לשמש זו למדריגה לבוא תעניתאני תוך

לב. וטוהר

של בבריאותו גדול שינוי הוכר והלאה ההוא מהיום

הותר השבוע בסוף כי עד כוחו מתחזק ליום ומיום אבא,

על אבא של בחדרו הנני היום ורוב כסא, על לשבת לו

גדול. עונג לי שגרם דבר בקשתי, פי

הוא יכול אשר ברודא הרופא לו התיר טבת בכ"ד

אשר מנהגו היה כן כי קדיש, ולהגיד השני לחדר לצאת

חסידות כתב ההוא ביום גם קדיש, מגיד היה טבת בכ"ד

כתוב, שעליו השבת, ליום שיר מזמור המאמר (והוא

טבת). בכ"ד ונכתב תשרי, י"ג יאצ"ט בשבת נאמר כתי"ק:

לאט גדלות, סימני בי הוכרו והלאה ההיא העת מן

בני עם המשחק הנני עוזב נערות, מעשה עוזב הנני לאט

בחברתם, למאוס הנני מתחיל לאה, דבורה דודתי

אבא אשר ז"ל הענדל חנוך ר' החסיד אל הנני ומתקרב

חסידות מדרכי הבאות מדותיו בשבח ומפליג מחבבו,

יסודיים.

הוא ראוי אשר האישים אחד הוא הלזה החסיד

הן הרוממה, משפחתנו ימי דברי בתולדות מיוחד לפרק

לבית וקרבתו התיחסותו מצד והן הפרטית אישיותו מצד

ונוטל בית בן כמו היה שנה כארבעים אשר משפחתנו,

עוד ובע"ה לנו, המתיחס פרטי ענין כל בראש גדול חלק

זה. לדבר אשוב

אבא, הרז"א, דודי זקנתי, אמי כבוד משפחתנו, מצב

של שולחנה על סמוכים היו כולם כי אף הרמ"מ, דודי

מיוחדת בדירה גר היה אחד כל אבל זקנתי אמי כבוד

כבר הוא, ריק הכיס אבל לכולם, אחת הוצאה כי ואם

ונשבר גדולים חוב בעלי דודיי ונשארו העסקים כל כלו

מיוחד. בפרק יבוא זה וגם לחמם, מטה

האורחים כי ואם עוז, בתוקף בבית שרר הדוחק

כבוד בית כי בזה, המה מרגישים בלתי הבאים מקרובינו

כרגיל, הוא והסדר לרווחה, הוא פתוח זקנתי אמי

יודעים הבית גרי אבל נוסעים, וקרובים באים קרובים

היטב. זאת

אבא הוא רגיל הוא, טוב לא המצב כי הבנתי אני גם

פה בעל משניות פרק לימוד עבור קאפ' חמשה לי לתת

כבוד היא ורגילה � אחד פרק מתלמד הייתי יום ובכל �

יום, בכל קאפ' חמשה לי לתת תי' הרבנית מורתי אמי

אות אבל בקשתי, לא אנכי קבלתי, לא אשר נכון זמן וזה

השורר. המצב על לי היה גמור

אשר בלימודי, נהיה חדש סדר אבא, שהבריא מעת

וחצי כשעה שוהה לחדר בא אבא ה' ביום שבוע בכל

שלמדתי במה ניסן ר' המלמד בפני אותי ובוחן ויותר,

זמן גמירת אחרי � בערב יום ובכל השבוע, במשך

החדש הפרק את אבא לפני לחזור עלי � בחדר הלימוד

ב לפניו חוזר הייתי ואגב ההוא, ביום למדתי פהאשר על

בקי. שהנני ממה
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***

במאד, אוהב הייתי פה בעל משניות לימוד את

ובמהירות בחיבה חוזר הייתי בהם בקי שהייתי והסדרים

באותיות. מדקדק הייתי זה ועם גדולה

החסיד עם התחרות לי היתה אחת פעם כי דכירנא

� מיוחד בפרק בע"ה יבוא הוא גם � פרסון ז"ל אבא ר'

נפלא. באופן ובתניא משנה סדרי בשתא בקי שהיה

כ"ק הוד כי לאבא אמר � ז"ל אבא ר' � הוא

ה"יחידות" על לו אמר צדק" ה"צמח רבנו אאזמו"ר

על נשמה, הוא משנה פה, בעל משניות "למוד הראשונה

הגוף, את מאירה הנשמה פה בעל משניות אמירת ידי

יותר". מאיר נעשה שהגוף

אחת פעם אבל זה, דבר סיבת היה מה אדע לא

� בערך אדר בתחילת היה זה � בחדר אנחנו יושבים

פסח, הלכות אדמו"ר שו"ע אנחנו ולומדים הנר, והודלק

אותך. קורא אבא ואומר מענדל, המשרת בא פתאום

ר' של בביתו היה שלנו החדר כי � הביתה רצתי

נקנה כך אחר אשר הבית הוא קאסטיער, ז"ל סעדיה

ונכנסתי � השיעור שם והיה תמימים" "תומכי עבור

כסא על יושב ז"ל אבא ר' גם והנה אבא, של בחדרו

אבא. ממול

לחזור תוכל זמן בכמה � אבא אומר � יצחק יוסף

ולא ונפחדתי דבר, פשר ידעתי לא אנכי זרעים, סדר

או באמת, לי הדרוש מכפי יותר אם להשיב, מה ידעתי

אוכל ויותר בשעה אשר לי כמדומה עניתי: פחות, להגיד

הסדר. כל לחזור

בשעה זרעים סדר חוזר הנני אנכי ז"ל, אבא ר' אמר

ולכל רגעים חמשה עוד לקמץ ואפשר רגעים, ועשרים

רגעים. עשרה היותר

בו, ויבט השעון את ויוציא ונראה, נבחון אבא, ויאמר

חזרתי זרעים. סדר לחזור לי ויאמר קטן, משניות ויקח

כל חזרתי רגעים ושמונה ובחמשים הפסק בלי הסדר כל

הסדר.

אבא של פניו צהיבות לראות זכיתי הראשונה הפעם

לגודל אשר הוא ירא כי הגיד כך אחר רק גלוי, רוח בנחת

הוא חושב ולזאת הדיבור, אצלי יתקלקל לא המהירות

אשר היה וכן נגינה, של הטעמים וקריאת דקדוק להוריני

אשר המלמד גרשון יצחק ר' זה על מיוחד מורה לי לוקח

אחת. שעה בשבוע פעמים שתי ילמדני

אז קבלתי בפרט משניות בלימוד הצטיינות לאות

כתי"ק הספר את הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד מאת מתנה

חלק צדק" ה"צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד של

הוד מאת במתנה לו ניתן אשר צדק", ה"צמח מתשובות

הרה"ק. אביו כ"ק
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בנה, עם השתקעה החיים" "ארץ המקובלים במושבת נחלתה תמורת דוד ר' אלמנת שקיבלה בכסף
ר' - בתואר וסביבתה בפוזנא שנודע המנוח, בעלה אח גיסה, ברוך ר' גר שבו מקום בפוזנא, קדיש,

בטלן. ברוך

ועשיר. גדול סוחר גם היה ובצדקות בתורה גדלותו מלבד ועיקר: כלל בטלן היה לא ברוך ר'
מידות בעל בטלן ברוך ר' היה בכלל מצליח. כסוחר - המסחר ובעולם כגאון, הוכר הלמדני בעולם

מאד. והעריכוהו אותו חיבבו יהודים סתם וגם סוחרים וגם למדנים גם נוח. ומזג טובות

ודאג מירבית, לב ובתשומת יפות פנים בסבר היתום בנה ואת האלמנה גיסתו את קיבל ברוך ר'
והקים היא, אף אלמנה אחרת, אשה עם האלמנה את קישר הוא החדש. במקומם הטובה להסתדרותם
לישיבה הכניס היתום קדיש את בכבוד. פרנסה לשתיהן שהבטיח דבר נשים, לבגדי משותף עסק עבורן
קדיש, בגמרא. יומי שיעור עצמו הוא אתו קבע לכך נוסף ללימודים. טוב חבר לו להעמיד ודאג טובה,
ראשי את הן במהרה, הרשים בקבלה, והן בגמרא הן בלימודיו, המקובלים, במושבת עוד שהצטיין,
שהיה בנימין, עצמו, ברוך ר' של בנו בלימודים. העצומה בהצלחתו ברוך, ר' דודו את והן הישיבה
ותכונות. בהתנהגות והן בלימודים הן היתום בןֿדודו אחרי רבה במדה פיגר היתום, מקדיש מעט צעיר
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זקן של בנוכחותו איש הבחין ולא כמעט העלמין לבית המנוח הילד את שליווה הרב ההמון בין

נמצאים היו ודאי ללב נוגעת כה לויה זו היתה לולא כמטורף. אותו ראו שכולם יהונתן, אשר בשם

הזקן. המטורף מן ללעוג מנסים שהיו כאלה

לא ואיש המדרש, בבית התאכסן רבות, שנים לפני לפוזנא, הגיע ומאז מאד, זקן היה יהונתן אשר
האיחסון תא אל עולה מכן לאחר ומיד "כוותיקין", הראשון המנין עם מתפלל היה הוא אליו. לב שם

לא אף ואיש שם עושה הוא מה ידע לא איש העת. כל שם ושוהה הכנסת בית בתקרת קבוע שהיה

ביקש לא מעולם מישהו. את עניין לא זה וגם חי, הוא ממה גם ידע לא איש הדבר. את לבדוק טרח

עם מאומה דיבר לא בכלל טובים. וימים בשבתות לא אף איש, של שולחנו על סעד ולא מאיש, אוכל

הכל הגה. להשמיע מבלי ראשו את ומסב בתמיהה בו מסתכל היה בדברים אליו פנה וכשמישהו איש,

ומטורף. דעה חסר הוא כי הניחו

בעולם בערה אז שנה. לארבעים אז הוערך וגילו שנה, חמשים לפני לפוזנא הגיע יהונתן אשר

הקבלה. לימוד ונגד מוורמייזא בעלֿשם אליהו רבי נגד הגאונים מן כמה של המחלוקת אש היהודי

לפוזנא אז שהגיע המוזר ההלך כי בדעתו העלה לא איש מחנות. לשתי נחלקה הקהילות, כל כמו פוזנא,
והקדמה רקע למעשה ששימשה זו, למחלוקת כלשהי בדרך קשור המשונה בהתנהגותו מיד והתחיל

הזמן במשך מטורף. אלא אינו זה יהונתן אשר כי החליטו והכל רב זמן עבר לא החסידות. להופעת

לב. תשומת כל לו להעניק וחדלו ולהתנהגותו לקיומו כולם התרגלו

התקרה מעליית ירד התשעים בן יהונתן שאשר לכך חשיבות כל ייחס לא שאיש איפוא, פלא, אין

הצבור שבת. ערב באותו שהתקיימה חיים, ישראל ר' של החמש בן ילדו שמחה, של להלווייתו והגיע

הישיש. של בנוכחותו כלל הבחין ולא כמעט השבת כניסת זמן התקרבות לקראת בלחץ שרוי שהיה
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דאן רוסטוב תרפ"ב. טבת כ"ד ג' ב"ה

זצוקללה"ה והזקן הגדול אדמו"ר דכ"ק רבא הילולא

זי"ע נ"ע

ומרומם הנכבד הרב הנעלה, ידידי כבוד

נאה, שי' מענדיל מ' מו"ה אי"א וו"ח

בירושת"ו חב"ד דכולל הממונה

וברכה שלו'

ואני והנדפס... הכתוב הכל, וראיתי קבלתי, מכתביהם כל

גם יספיקו לא שמים יריעות אשיחה, לבבי מורשי את אם

אומרת, התורה היא. כן היתה באשר ודאגתי יכלו, ימים מקוי

תפוג. לא לעד אבליו ואבלת ישכח, לא לעולם ישראל, נשיא כי

נר ואשר ומעוררו, קדש לעם מגיד ואין כולנו, היינו יתומים

השמש חושך ואיש. איש לב ולהעיר, להאיר בידו אלקים

זכות ידבר. כי הוא, מה ואדם ה', הוא צדיק - לוקו והמאורות

קדש דרכי דרכיו, בעקבי ההולכים כל ועל עלינו קדשו,

דטהירו קדישא רוחא ההוא יאהיל, והמצוה, התורה בחיזוק

קדם שמי ומשמי לעד, מאתנו יסור לא בנו, דשביק עילאה

מרעיתו. וצאן עמו ה' ירחם

המדינות, בכל שי' אנ"ש ידידינו כל יבחנו באלה אמנם

בהתמסרותם הם כנים אם הגולה, ובארצות הקדושה, בארץ

זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק להוד

כ"ק להוד והגלוי' המסותרת ו[י]ראתם ואהבתם בכלל,

נפשם, יתנו אם בפרט, זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

מחלקה דבר שמץ בכל יתגאל, לא אשר מורם, בן את לשמור

עלי תעודתו לקיים - ית' בעזרתו - היכולת לנו ויתנו ומריבה,

קרן הרמת תורה, בהרבצת מעשיות במצות ברוכה, ארץ

אכרעה ואנכי והחומר, ברוח האלקית עבודה באור החסידות

טוהר נצור וברחמים, בחסד ירחמנו כי אבותי, לאלקי ואתחנן

תורת האמת, שרביט להט בלהב האלקים, מלאכות זיו

הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק הוד הנחילונו אשר החסידות,

זי"ע. נ"ע זצוקללה"ה
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לטיפוח התמסר והוא בפראג, לישיבה בנו בנימין את ברוך ר' שלח מזמושטש הבעלֿשם עצת לפי

בןֿאחיו.

אחרים מפורסמים אישים ועל המנוח, אביו משפחת על פרטים לקדיש נודע ברוך ר' דודו מפי
השיא זלמן שניאור לבנו אשר פוזנא, קהלת ראש משה, ר' על הסיפור עליו השפיע במיוחד בפוזנא.

רחל. בתו את יותר מאוחר ברוך ר'

יהונתן אשר רבי הברזל". "ראש בכינוי ידוע שהיה יהונתן, אשר ר' הגאון של תלמידו היה משה ר'

שמע קדיש בלמדנות. מאשר יותר טובים במעשים שהצטיין חיים, ישראל ר' בשם יהודי של בנו היה

מאד אותו הרשימו הדברים לשמו. זה זכה וכיצד בנו ועל חיים ישראל ר' על הסיפור את דודו מפי

וערכים. מושגים של חדש עולם לפניו ופתחו

למרות וסופרים. חכמים מלאה עיר שהיתה בפוזנא, הבולטים האישים מן היה לא חיים ישראל ר'

לילדים שהעניק הלב ותשומת החיבה בגלל בעיקר זה היה הטובים. מעשיו בגין בשבחו הכל שחו זאת

מלימודיהם, ה"חדרים" ילדי שוחררו בטרם בשבוע, ששי יום כל רבן. בית של תינוקות שבעיר, הרכים

שבת לכבוד שזה באמרו ושקדים, וצימוקים עוגיות ממתקים, לילדים ומחלק "חדר", לכל בא היה

ומוסף. לשחרית ובבוקר שבת לקבלת הכנסת לבית לבוא לילדים מזכיר היה כך כדי תוך קודש.

הילדים כל את מסביבו אוסף הראשון, אליו שהגיע חיים, ישראל ר' היה הכנסת, בבית שם,

שמע, יקראו ב"ברכו", יכרעו וקדושה, "אמן", שמו", וברוך הוא "ברוך רם בקול שיאמרו ומשגיח

אפשרויותיהם. לפי בתפלה חלק ויטלו

מן שמע. את לקרוא כדי לביתה הילדים את לוקח חיים ישראל ר' היה בעיר יולדת כשהיתה

ראש בכיסוי ילכו ילדותם שמשחר הרכים הילדים על ההשגחה היתה בהם שעסק הנוספים הדברים

הילדים בחינוך להבטיח הספיקו לא והמלמדים שההורים מה כל לנהוג. צריכים שיהודים כפי ויתנהגו
ישראל ילדי לחנוך הגדולה הזכות לו שנזדמנה על ובשמחה עזה באהבה משלים חיים ישראל ר' היה

לילדים בחיים. היו שהוריהם בילדים גם אמורים הדברים שמים. ויראי טובים יהודים להיות ולגדלם

התחומים בכל רבה במסירות כאלה בילדים טיפלו ורעייתו הוא כאב, גם חיים ישראל ר' היה יתומים

עינם. בבת כאל אליהם התייחסו והם

להם שנולד ילד כל ליצלן. רחמנא ילדיהם, לגדל הצליחו לא עצמם ורעייתו חיים ישראל שר' אלא

התרעמו לא הזוג בני אך הועילו. לא הגזירה רוע לביטול שנעשו הפעולות כל עלינו. לא מיד, נפטר
וה' נתן "ה' : אומרים היו כזה אסון להם שאירע פעם כל בשקט. כאבם ונשאו הקב"ה של מדותיו על

מבורך". ה' שם יהי - לקח

ילדם שלפחות קיוו ההורים שנים, חמש גיל עד חי שמחה, בשם בן חיים, ישראל ר' מילדי אחד

ונפטר. חמש בן בהיותו חלה הקטן שמחה גם אבל ימים, יאריך זה

זה ובמקום ל"חדרים", כדרכו, חיים, ישראל ר' הלך לא יום אותו בשבת. ששי ביום היה הדבר

ידועים היו ורעייתו חיים ישראל ר' גדול. בצער שרויה היתה פוזנא כל ילדו. בהלוויית להשתתף נאלץ

עמהם. היה התושבים כל ולב בעיר, ואהובים

השתתפו ביותר, לפשוטים ועד התורה גדולי למן פוזנא, בני כל משתתפים. רבת לויה זו היתה

חי ישראל ר' רק דמעות. נראו העינים בכל ה'בה. רצון את קיבלו והם מעמד, החזיקו ורעייתו ים

באהבה.
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זקן של בנוכחותו איש הבחין ולא כמעט העלמין לבית המנוח הילד את שליווה הרב ההמון בין

נמצאים היו ודאי ללב נוגעת כה לויה זו היתה לולא כמטורף. אותו ראו שכולם יהונתן, אשר בשם

הזקן. המטורף מן ללעוג מנסים שהיו כאלה

לא ואיש המדרש, בבית התאכסן רבות, שנים לפני לפוזנא, הגיע ומאז מאד, זקן היה יהונתן אשר
האיחסון תא אל עולה מכן לאחר ומיד "כוותיקין", הראשון המנין עם מתפלל היה הוא אליו. לב שם

לא אף ואיש שם עושה הוא מה ידע לא איש העת. כל שם ושוהה הכנסת בית בתקרת קבוע שהיה

ביקש לא מעולם מישהו. את עניין לא זה וגם חי, הוא ממה גם ידע לא איש הדבר. את לבדוק טרח

עם מאומה דיבר לא בכלל טובים. וימים בשבתות לא אף איש, של שולחנו על סעד ולא מאיש, אוכל

הכל הגה. להשמיע מבלי ראשו את ומסב בתמיהה בו מסתכל היה בדברים אליו פנה וכשמישהו איש,

ומטורף. דעה חסר הוא כי הניחו

בעולם בערה אז שנה. לארבעים אז הוערך וגילו שנה, חמשים לפני לפוזנא הגיע יהונתן אשר

הקבלה. לימוד ונגד מוורמייזא בעלֿשם אליהו רבי נגד הגאונים מן כמה של המחלוקת אש היהודי

לפוזנא אז שהגיע המוזר ההלך כי בדעתו העלה לא איש מחנות. לשתי נחלקה הקהילות, כל כמו פוזנא,
והקדמה רקע למעשה ששימשה זו, למחלוקת כלשהי בדרך קשור המשונה בהתנהגותו מיד והתחיל

הזמן במשך מטורף. אלא אינו זה יהונתן אשר כי החליטו והכל רב זמן עבר לא החסידות. להופעת

לב. תשומת כל לו להעניק וחדלו ולהתנהגותו לקיומו כולם התרגלו

התקרה מעליית ירד התשעים בן יהונתן שאשר לכך חשיבות כל ייחס לא שאיש איפוא, פלא, אין

הצבור שבת. ערב באותו שהתקיימה חיים, ישראל ר' של החמש בן ילדו שמחה, של להלווייתו והגיע

הישיש. של בנוכחותו כלל הבחין ולא כמעט השבת כניסת זמן התקרבות לקראת בלחץ שרוי שהיה
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דאן רוסטוב תרפ"ב. טבת כ"ד ג' ב"ה

זצוקללה"ה והזקן הגדול אדמו"ר דכ"ק רבא הילולא
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ומרומם הנכבד הרב הנעלה, ידידי כבוד

נאה, שי' מענדיל מ' מו"ה אי"א וו"ח

בירושת"ו חב"ד דכולל הממונה

וברכה שלו'

ואני והנדפס... הכתוב הכל, וראיתי קבלתי, מכתביהם כל

גם יספיקו לא שמים יריעות אשיחה, לבבי מורשי את אם

אומרת, התורה היא. כן היתה באשר ודאגתי יכלו, ימים מקוי

תפוג. לא לעד אבליו ואבלת ישכח, לא לעולם ישראל, נשיא כי

נר ואשר ומעוררו, קדש לעם מגיד ואין כולנו, היינו יתומים

השמש חושך ואיש. איש לב ולהעיר, להאיר בידו אלקים

זכות ידבר. כי הוא, מה ואדם ה', הוא צדיק - לוקו והמאורות

קדש דרכי דרכיו, בעקבי ההולכים כל ועל עלינו קדשו,

דטהירו קדישא רוחא ההוא יאהיל, והמצוה, התורה בחיזוק

קדם שמי ומשמי לעד, מאתנו יסור לא בנו, דשביק עילאה

מרעיתו. וצאן עמו ה' ירחם

המדינות, בכל שי' אנ"ש ידידינו כל יבחנו באלה אמנם

בהתמסרותם הם כנים אם הגולה, ובארצות הקדושה, בארץ

זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק להוד

כ"ק להוד והגלוי' המסותרת ו[י]ראתם ואהבתם בכלל,

נפשם, יתנו אם בפרט, זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

מחלקה דבר שמץ בכל יתגאל, לא אשר מורם, בן את לשמור

עלי תעודתו לקיים - ית' בעזרתו - היכולת לנו ויתנו ומריבה,

קרן הרמת תורה, בהרבצת מעשיות במצות ברוכה, ארץ

אכרעה ואנכי והחומר, ברוח האלקית עבודה באור החסידות

טוהר נצור וברחמים, בחסד ירחמנו כי אבותי, לאלקי ואתחנן

תורת האמת, שרביט להט בלהב האלקים, מלאכות זיו

הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק הוד הנחילונו אשר החסידות,

זי"ע. נ"ע זצוקללה"ה
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בעזרתו אשר בעזרו, ולהיות נאה, שי' הרמ"מ הממונה הרב

הקדוש, ורבכם מורכם יפקוד אשר את בפועל להביא יוכל ית'

ושמירת הכולל, בהטבת וישר, טוב מפעל בכל אתנו חי החי

עד אשר הברכה את תביאו ובזה ועבודה, תפלה בתורה סדריו

והתעוררות ובזכותו ולתהלה, לתפארת שיהי' כוללנו יפרח כי

חייא בבני ברכה, אוצרי לכם יפתח השמים אלקי רחמיו,

רויחא. ומזונא

בקדש, היושבים אחינו לכל קורא הנני עמוק ולב מקרב

אבות לרצון מסורה נפשו ואשר חב"ד, חסידי מגזע אשר

ארצות כל ואחריך ירושלים קומי התעוררי התעוררי עולם,

כ"ק הוד ייסדו כאשר ותורה תפלה באור אורי וקומי הקדש,

בעץ והתדבקו התקשרו אחינו, התחזקו הק', רבותינו אבותינו

תתנו אל ריב ובכל וחומץ, מעול כל הרחיקו והדעת, החיים

טהרה רוח אשר כל לאחיכם והודיעו עמדו, אחינו עמדו יד.

[ריב] מחרחרי פרשו אשר הביצה, טיט מבארות לצאת בו,

בכל ונסעה, נלכה ובאורכם במושבותיכם, יהי אור אז ומדון,

תנובה, תבל פני וימלא ישראל, ופרח יציץ תבל, ארצות כנפי

תנשאו, הגולה, ארצות מרחבי בכל אשר אחיכם כתפות על

מעלה. מעלה ותעלו יאהיל, עליכם אבות אור וזכות

להמשיך תואילו כי פונה הנני הנבחר הועד כבוד ואליכם

באשר הדברים ית' בעזרתו לי התברר עדי הלאה, עבודתכם

יושר במעגלי תנחני ה' ועצת בזה, השתתפותם ואופן הם,

בגו"ר. הימים כל לנו לטוב וצדק

ותחנון, בבקשה נפשי, אשא אליכם הנכבד ידידי ועתה

ושם עולם, אבות שם נתון, לבלי לכם, אשר בכל לי, נא עזרו

אנחנו, יודעים כמוהו, כמונו ח"ו. למרמס החסידים, תפארת

מי יהי' איש, פני לשאת עלינו ואין היא, ה' מלאכת אשר

דבר אחרית תמיד לזכור עלינו הוא. בנפשינו כי שיהי',

יקובל. לא הבל וטענת בנו, שידובר ביום נעשה ומה מראשיתו,

צעדינו, את ולספור לשקול עצמינו, את לבקר עלינו כן על

השמים ולאלקי הקדש, מאת לנו ניתן כאשר האמת אור בפלס

בעבודתינו, מועילים להיות ויזכינו לבבינו, יטהר כי נתחנן,

בגו"ר. ישראל בית בטוב תחזינה ועינינו

הזקן אדמו"ר אבותינו כ"ק זכות הימים, ובכל הזה ביום

ומפארי מייסדי ה', דבר את למלאות אחריו, והבאים והגדול,

בכל ישראל, בית אחינו כל ועל עלינו, יגן חב"ד, כולל המוסד

ב כפולה בברכה יתברכו שהם, ובגשמיות.מקום רוחניות

ה' אל המתחנן הדו"ש ידידו ונפש כאו"נ ושלו' ברכה והי'

בן הקדושים, עבדיו ע"י ד' לרצון נרצע עבד להיות יזיכינו כי

מו"ר.
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

מי יהי' שי', אנ"ש מקצת להם יבחרו ח"ו אחרת ואם

אהבת ומחלוקת, לריב רק אם שיהי', מה דבר ובסיבת שיהי',

ברוח, או בחומר שתהי', איזה יהי' ותחרות, קנאה שקר עצמו,

הנני כל לעין גלוי לנו, יחשב לתועבה כאחד שניהם אשר

אחפוץ. לא ודעתם אותם ודעת מזה, מסולקות ידי כי מודיע,

ח"ו, הפורש, משונאינו, או מאוהבינו אם לי, הוא אחת

רבותי אבותינו כ"ק הוד נ"עמכוונת זצוקללה"ה הקדושים נו

את לי יראו ישאו, לא פני את כי מבקש הנני ממנו. נבדל ֵזי"ע,

ובכל אפי, בזעת אעבדה ובל"נ תיקונים, וידרשו המגרעות,

אשא לא אני גם וכן מגעת, שידי מקום עד אשתדלה לי אשר

רם קל לפקודת רק ונתונים מסורים כאחד כולנו כי איש פני

רבותינו אבותינו כ"ק הוד הקדושים, עבדיו ע"י הבא ונשא

זי"ע. נ"ע זצוקללה"ה הק'

כמוני, אפס עוד ואין העליונה, ההשגחה ביד הנני ֶֶחוטר

מבלי רב, ודרישת אב לפקודת הם נתונים נתונים לי אשר כל

ותוצאותם והמיאון, החפץ וכבד, בקל עצמי עם התחשב

על העומדים לב כישרי ישרים, מות נפשי תמות כו'. לחיים

אדונם, היכל בחצרות ושונא אויב בבוא גם פקודתם, משמרת

כי יפרדו לא ומהם יגועו, ר"ל הבוערים הבית כותלי את אשר

נועם טוהר - הלי"ת ח"ו - באבדן וראיתי אוכל איככה

אבות הנחילונו הטהורה, נפשם במסירת אשר הדרכים,

ומחלוקת. לריב מעקשים בדרכים ולילך הרקיע, זוהרי העולם

את לנו שלח אשר וארץ, שמים ברא אשר והאלקים

כ"ק הוד נפשינו בשלו' פדה אשר הבעש"ט, מורנו משיחו,

ואשר שחת, מרדת החסידות ותורת והזקן הגדול אדמו"ר

קודש, לעם להורות הרה"ק אאמו"ר כ"ק קדש נשמת הוריד

אשר מלאכו, ישלח הוא בהיכלו, איליו ויקחהו חיים, ארחות

יגדע, בכחו היון טיט בוץ ואת נתיב, זדונים במים גם יגזור

מלאכי בגערתו ישקוט, שובבים ובשמאלו ישיב, נדחים בימינו

יגרש. הארץ פני מעל מר

לעמוד בהם כח אשר ורעיי, אחיי עם לאטי, אתנהלה ואני

דרכי מחבבי אמיתי, בהתמסרות העולם, אבות קדש בהיכלי

ורבם, מורם בן נפש לרחם יתלונן, בלבם שדי צל ואשר נועם,

לעורר למדינה, וממדינה לעיר מעיר ללכת עזרה בהשתתפות

לחבב והעבודה, התורה על ישורון, ועדת ישראל, בית את

אבות. פקודת ומקיימי תורה, לומדי ידי ולחזק

ידידינו כל ולפני הנעלה ידידי לפניכם, גליתי הנה ועתה

ברך, זרע הקדש, עם את וכמצביא בלבבי, אשר את שי' אנ"ש

הנני בראשם, וכעומד יחיו, עליהם ד' ד', לפני היושבים אחינו

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אשר ידידי, אל פונה

חב"ד, כולל ומנהל ממונה הכבוד, בתואר עטרהו זי"ע, נ"ע

בכוללנו הנדרשים תיקונים לעשות להשתדל ידיו את ומילא

אבותינו כ"ק המייסדים, כוונת כפי ותפלה, תורה בעניני

גדולה ועידה לעשות ואבקשה זצוקללה"ה, הקדושים רבותינו

פרשת לפניהם ולהרציא יחיו, עליהם ה' הכולל אנשי מכל

מא עלי הנסוכה מלאכות בשם ודרישתי, הקדש.הענין פני ת

ושמע הסכת בתחנון. אדברה נכבדה ועידה ואליכם

והחומר, הגשם מסוה את להסיר אבקשה כל ראשית ישראל,

המחי' הדבר. שקר כי הנותנים, ואנחנו המקבלים אתם לאמר

והוא ואחד, אחד לכל היא נתונה נתונה ומידו הוא, לאלקים

יברכם שהם מקום בכל ישראל, לעמו טובה פרנסה יתן

האלקים.

ואנחנו הקודש, בארצות הוי' לפני היושבים אתם כולנו,

ההר סיני בהר היינו מסובים המדינות, בכל הגולה, בני כל

אבותינו כ"ק ועבדיו, משיחיו במו להושיב האלקים חמד אשר

ה' דבר את כולנו ונשמע זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה הק' רבותינו

תשבו תלמידי אתם לאמר, אלקים, כהני מפי יוצא מפורש

יהיו הגולה בני כל ואחיכם האלקית ועבודה התורה על בקדש

בעזרת משענכם, יהיו והמה תפארתם, תהיו אתם בעזרכם.

ונשא. רם קל

כי ודרישה, בבקשה לפניהם, להתייצב מתכבד הנני ובזה

פני מאת עליכם הנסוכה ותעודתכם נפשכם חובת את תמלאו

הקדש.

הייתי ורענן שליו משלו, עפר על אין אחינו, הנני נפש, מר

זו אורה, במקום עמדתי ורוח, נפש חיי החיים אור בהיכל

הופיעו הוי' עבד האלקים, מאיש חיים, אלקים דברי תורה,

אהבה זיקי נתונה, אנשים בין ה' תבונת עמוקים, שכלים

עבודה ובכל נשאתי, הקדש פני מאת - חינם בחסד - טהורה

בה' תגיל ונפשי עבדתי, יחיו, ושם, פה היקרים, אחינו לטובת

הגדולה. הזכות על

פנימית חשיכה אימה עלי, נפלה חרדה הימים באחד והנה

השמים וזעם, עברה בהלה ימי אחדים, ימים וכעבור יאלצני,

מתקבלים, בלתי והתחנונים התפלות ואטומים, עצורים

נשימה והנה נשארו, אחדים רגעים מלכת, עמדה השמש

את אסף הרוחות, אלקי קל והארץ, השמים ואלקי האחרונה,

נהפכתי, לאומלל ממאושר אחת וברגע אליו, הטהורה הנשמה

ישראל. תפארת תפארתי הושבר

נער כל יקראוני, ותרמית למחלוקת ולמצה, לריב וכהיום

אנא יצחקו. נפשי ובערובת בי יתעולל ופרוע, סורר זקן שובב,

החוטאים אנשים את אתערב ואל והצילני, נא חוס[ה] ה'

הוי' אלקים אל העולם, אבות רבנן, דמלכא ביקרא ופושעים

לב לנו ויתן לבבינו, אבל כבד ויסיר כולנו, עלינו ירחם צבאות,

ית'. אותו ולאהבה לעבדו בשר

ככל מכם ולדרוש לכם, להגיד אקיים, חובתי ועתה

כל בהתמסרות אתם כנים אם תבחנו זו ובשעה עלי, המוטל

ורבכם מורכם לקול תשמעו אז לתעודתכם שי' מאנ"ש אחד

בראשכם להעומד היכולת, מכם ואחד אחד כל ותתנו זי"ע,
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc migaf(iyiy meil)

giyn odk xt m`y ,cg`d ,minrh ipyne eil`n xacd xexa `ld
mipzip mdixiiy z`f lka ,lkidd mipta ozip mncy xac mlrd xte

,mipta `le oevigd gafnd ceqi lrency `iyp xiryy `ed i`ce
xak ixdy ,cere ,mipta `le ea epzpi eixiiyy oevigd gafna ozip
`l` .zepaxwd ixiiy z` eilr zzl iniptd gafnl ceqi oi`y epcnl

,xnel `a df ixdïzzxez,ãBñézkity zeyrl jilr xnelk ¥§
,miixiy,äìBò ìL çaæîì,oevigd gafnd lr ency in lkl xnelk §¦§¥©¤¨

epcnle .dcnll df weqt `ae miixiy zkity da xn`p `ly dlerk
xn`p `ly el` s` ,zepaxwd lka miixiy zkity oic yiy df weqtn

.yxetna mda ok
:`ziixad zl`ey .dpexg`d dyxcl gxkdd z` zxxan `ziixad
lkl mixiiy zkity oic yiy 'dlerd gafn ceqi l`'n yexcl oipn

,oevigd gafnd lr mipzip mdincy migafdBà`nyBðéàxne` ¥
aezkdàlày,[ãBñé] (ãåñéì) àäé äìBò ìL dçaæî[ì],xnelk ¤¨§¦§¨¨¤¨§¥§

cbpk ef zepxw izya ziyrp `idy ,gafnd lry dlerd mc zwixfy
ziaxrn zinexcd oxwd ode ,ceqid cbpky zepxwa `dz ,oeqkl`a ef
zinexcd oxwa `le ,zigxfn zipetvd oxwd oeqkl`a dcbpky efe
zinexcd oxwly meyn ,ziaxrn zipetvd oxwd dcbpkye zigxfn
oipn ,ef dyxcl `ay aezkd z` yxtl yiy oeikne .ceqi oi` zigxfn
.ceqil miixiy zkity miperh zepaxwd lky cnll `ay yxtl epl

:ef dl`y aeyiia zerc izy d`ian `ziixad,ìàòîLé éaø øîà̈©©¦¦§¨¥
df oic,ceqid cbpky zepxwa zeidl jixv dlerd ly dnc ozny

n cnlp,øîBçå ì÷gafn ceqi l`' aezkdn eyxecl jixv oi`e ©¨¤
,xnege lwd `ed jke .'dlerdíééøéM äîz`hg oaxw lyïéàL ©¦©¦¤¥

,ïéøtëîok it lr s`eïéðeòèd iab lr ozpdl [mikixv-],ãBñé §©§¦§¦§
úlçza mcd ozn,äìBò,gafnd zepxw lr ezwixf `ide,úøtënL §¦©¨¤§©¤¤

ïéc Bðéàxnege lw df oi` m`d ±L`dzäðeòhd cbp dpizp.ãBñé ¥¦¤§¨§

,àáé÷ò éaø øîàzepxwa zeidl jixv dlerd ly dnc ozny df oic ¨©©¦£¦¨
l`' aezkdn eyxecl jixv oi`e ,xnege lwa cnlp ,ceqid cbpky

,xnege lwd `ed jke .'dlerd gafn ceqiíééøéM äî,z`hg ly ©¦©¦
å ïéøtëî ïéàLmb,äøtëì ïéàa ïéàmd ok it lr s`ïéðeòè ¤¥§©§¦§¥¨¦§©¨¨§¦

d iab lr ozpdl [mikixv-]úlçz ,ãBñéa mcd ozn,äìBò`ide §§¦©¨
,gafnd lr ezwixfL`idå úøtënmbïéc Bðéà ,äøtëì äàám`d ± ¤§©¤¤§¨¨§©¨¨¥¦
xnege lw df oi`L`dzäðeòhd cbp dpizp.ãBñé ¤§¨§

:`ziixad zniiqnïk íàzepxwa dyrp dlerd mc ozny df oicy ¦¥
le`yl yi dzrn ,xg` mewnn cnlp ,ceqid cbpkyãeîìz äî©©§

'äìBòä çaæî ãBñé ìà' øîBì`a jgxk lr .`iyp xirya xn`pd ©¤§¦§©¨¨
xnel aezkd,äìBò ìL dçaæîì ãBñé ïzlky cnll ,lirl xen`ke ¥§§¦§¨¨¤¨

miixiy zkity mikixv oevigd gafn lr mipzip mdincy zepaxwd
.ceqid lr

:mxcq itl `ziixad ixac z` zx`an `xnbdøî øîàxn`p ± ¨©©
giyn odk xta xen`dny ,`ziixaaçaæî ãBñé ìà''dlFrd ¤§¦§©¨¨

dlerd gafn ceqi lr miixiyd z` ozil yiy miyxecàìålrãBñé §Ÿ§
.éîéðtä çaæî¦§¥©©§¦¦
:`xnbd dywndéôeâì déì éòaéî àäcnll aezkd jxvp `ld ± ¨¦¨¥¥§¥

epnn cenll oi`e ,oevigd gafnd lr mcd ixiiy z` ozil jixvy
lekiy oky lky ,iniptd gafnd lr miixiyd z` ozi `ly hrnl
miixiyd z` ozil `ed lekiy df oic :`xnbd zvxzn .ea mb mzzl

,oevigd gafna mbîlk z`e' zeaizdgafnd ceqi l` jetyi xtd mc ¥
à÷ôð 'ãòBî ìäà çút øLà,'dlerd' xnel `la ,[ecnell xyt`-] £¤¤©Ÿ¤¥¨§¨

zzl oi`y cenll yi ,'dlerd gafn ceqi l`' dxezd dazky dnne
.cala oevigd gafn ceqi lr `l` miixiyd z`

dn z`y cer `ziixaa xn`p :`ziixad z` x`al dkiynn `xnbd
`iyp xirya xn`py,'äìBòä çaæî ãBñé ìà'¤§¦§©¨¨
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בעזרתו אשר בעזרו, ולהיות נאה, שי' הרמ"מ הממונה הרב

הקדוש, ורבכם מורכם יפקוד אשר את בפועל להביא יוכל ית'

ושמירת הכולל, בהטבת וישר, טוב מפעל בכל אתנו חי החי

עד אשר הברכה את תביאו ובזה ועבודה, תפלה בתורה סדריו

והתעוררות ובזכותו ולתהלה, לתפארת שיהי' כוללנו יפרח כי

חייא בבני ברכה, אוצרי לכם יפתח השמים אלקי רחמיו,

רויחא. ומזונא

בקדש, היושבים אחינו לכל קורא הנני עמוק ולב מקרב

אבות לרצון מסורה נפשו ואשר חב"ד, חסידי מגזע אשר

ארצות כל ואחריך ירושלים קומי התעוררי התעוררי עולם,

כ"ק הוד ייסדו כאשר ותורה תפלה באור אורי וקומי הקדש,

בעץ והתדבקו התקשרו אחינו, התחזקו הק', רבותינו אבותינו

תתנו אל ריב ובכל וחומץ, מעול כל הרחיקו והדעת, החיים

טהרה רוח אשר כל לאחיכם והודיעו עמדו, אחינו עמדו יד.

[ריב] מחרחרי פרשו אשר הביצה, טיט מבארות לצאת בו,

בכל ונסעה, נלכה ובאורכם במושבותיכם, יהי אור אז ומדון,

תנובה, תבל פני וימלא ישראל, ופרח יציץ תבל, ארצות כנפי

תנשאו, הגולה, ארצות מרחבי בכל אשר אחיכם כתפות על

מעלה. מעלה ותעלו יאהיל, עליכם אבות אור וזכות

להמשיך תואילו כי פונה הנני הנבחר הועד כבוד ואליכם

באשר הדברים ית' בעזרתו לי התברר עדי הלאה, עבודתכם

יושר במעגלי תנחני ה' ועצת בזה, השתתפותם ואופן הם,

בגו"ר. הימים כל לנו לטוב וצדק

ותחנון, בבקשה נפשי, אשא אליכם הנכבד ידידי ועתה

ושם עולם, אבות שם נתון, לבלי לכם, אשר בכל לי, נא עזרו

אנחנו, יודעים כמוהו, כמונו ח"ו. למרמס החסידים, תפארת

מי יהי' איש, פני לשאת עלינו ואין היא, ה' מלאכת אשר

דבר אחרית תמיד לזכור עלינו הוא. בנפשינו כי שיהי',

יקובל. לא הבל וטענת בנו, שידובר ביום נעשה ומה מראשיתו,

צעדינו, את ולספור לשקול עצמינו, את לבקר עלינו כן על

השמים ולאלקי הקדש, מאת לנו ניתן כאשר האמת אור בפלס

בעבודתינו, מועילים להיות ויזכינו לבבינו, יטהר כי נתחנן,

בגו"ר. ישראל בית בטוב תחזינה ועינינו

הזקן אדמו"ר אבותינו כ"ק זכות הימים, ובכל הזה ביום

ומפארי מייסדי ה', דבר את למלאות אחריו, והבאים והגדול,

בכל ישראל, בית אחינו כל ועל עלינו, יגן חב"ד, כולל המוסד

ב כפולה בברכה יתברכו שהם, ובגשמיות.מקום רוחניות

ה' אל המתחנן הדו"ש ידידו ונפש כאו"נ ושלו' ברכה והי'

בן הקדושים, עבדיו ע"י ד' לרצון נרצע עבד להיות יזיכינו כי

מו"ר.
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àøàå úùøô

åáøaãéåïåùàø:ýåýé éðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬§Ÿ̈«
âécL ìûa á÷ré-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå̈«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ§¥´©®̈

:íäì ézrãBð àì ýåýé éîLeãéúî÷ä íâå §¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«§©̧£¦³Ÿ¦
úà ïrðk õøà-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤¤´¤§®̈©¥²

:dá eøb-øLà íäéøâî õøàäézrîL éðà | íâå ¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«§©´£¦´¨©À§¦
íúà íéãárî íéøöî øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ®̈

:éúéøa-úà økæàå(éåì)åéðà ìàøNé-éðáì øîà ïëì ¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«¨¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´
íéøöî úìáñ úçzî íëúà éúàöBäå ýåýé§Ÿ̈¼§«¥¦´¤§¤À¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦
rBøæa íëúà ézìàâå íúãárî íëúà ézìväå§¦©§¦¬¤§¤−¥«£«Ÿ̈®̈§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©

:íéìãb íéèôLáe äéeèðæírì éì íëúà ézç÷ìå §½̈¦§¨¦−§Ÿ¦«§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈
ýåýé éðà ék ízrãéå íéýìûì íëì éúééäå§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ
:íéøöî úBìáñ úçzî íëúà àéöBnä íëéäìà¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©¦§¬¦§¨«¦

çéãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà íëúà éúàáäå§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½
dúà ézúðå á÷réìe ÷çöéì íäøáàì dúà úúì̈¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬

:ýåýé éðà äLøBî íëìèéða-ìà ïk äLî øaãéå ¨¤²«¨−̈£¦¬§Ÿ̈«©§©¥¬¤²¥−¤§¥´
äãárîe çeø øöwî äLî-ìà eòîL àìå ìûøNé¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−

:äL÷ô(ìàøùé)é:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
àé-éða-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà øaã àáŸ©¥½¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤§¥«

:Böøàî ìûøNéáéøîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå ¦§¨¥−¥«©§«©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ
éàå éìà eòîL-àì ìàøNé-éða ïääòøô éðrîLé C ¥³§¥«¦§¨¥ÆŸ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ

:íéúôN ìør éðàåôâéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©«£¦−£©¬§¨¨«¦©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´
Cìî äòøt-ìàå ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¤©§−Ÿ¤´¤
:íéøöî õøàî ìûøNé-éða-úà àéöBäì íéøöîñ ¦§®̈¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `k zegiy ihewl)

È˙È¯a ˙‡ ¯kÊ‡Â . . Ï‡¯NÈ È�a ˙˜‡� ˙‡ ÈzÚÓL È�‡ Ì‚Â,ו) ¿«¬ƒ»«¿ƒ∆«¬«¿≈ƒ¿»≈»∆¿…∆¿ƒƒ

ה)

הרעֹות לּמה – מׁשה לׁשאלת ּתׁשּובה ּכאן יׁש היכן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹוקׁשה,

("ולקחּתי ּתֹורה ּבמּתן הּמצֹות קּבלת ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּזה. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָלעם

מקּים האדם ּכאׁשר מחלטת, התּבּטלּות ּדֹורׁשת לעם") לי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאתכם

יהיּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי לכן, ה'. רצֹון להיֹותּה ורק א הּמצוה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאת

ואף הּגלּות, יּסּורי את לעבר צריכים היּו הּתֹורה, לקּבלת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ'ּכלים'

ּבהם˜ÈLאת ּפעלּו אּלּו יּסּורים העבֹודה"). ("ּתכּבד הּׁשעּבּוד ֶ…ƒְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָ

הּמצֹות. לקּיּום אֹותם ו'הכׁשירּו' ְְְְִִִִִַָּבּטּול

éðùãéøëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ®̈§¥̧§¥¹§´Ÿ
úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe CBðç ìûøNé¦§¨¥À£³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ

:ïáeàøåèïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe §¥«§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´

:ïBrîL úçtLî älà úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå§½Ÿ©§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«
æèúä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈

ìLe òáL éåì éiç éðLe éøøîe:äðL úàîe íéL §¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«
æé:íúçtLîì érîLå éðáì ïBLøâ éðaçéúä÷ éðáe §¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«§¥´§½̈

ìL úä÷ éiç éðLe ìûéfrå ïBøáçå øäöéå íøîrL ©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´§½̈¨¯
ìLeúàîe íéL:äðLèééLeîe éìçî éøøî éðáe §¦²§©−¨¨«§¥¬§¨¦−©§¦´¦®
à:íúãìúì éålä úçtLî älë-úà íøîr çwiå ¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−§«Ÿ§Ÿ¨«©¦©̧©§¹̈¤

-úàå ïøäà-úà Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤
ìLe òáL íøîr éiç éðLe äLî:äðL úàîe íéL ¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©§¦²§©−¨¨«

àë:éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáeáëìàLéî ìûéfr éðáe §¥−¦§¨®¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«§¥−ª¦¥®¦«¨¥¬
:éøúñå ïôöìàåâë-úa òáLéìà-úà ïøäà çwiå §¤§¨−̈§¦§¦«©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©

áãð-úà Bì ãìzå äMàì Bì ïBLçð úBçà áãðénr©¦«¨¨²£¬©§−´§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ
:øîúéà-úàå øærìà-úà àeäéáà-úàåãëçø÷ éðáe §¤£¦½¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«§¥´½Ÿ©

:éçøwä úçtLî älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®¥−¤¦§§¬Ÿ©¨§¦«
äëBì ìàéèet úBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øærìàå§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³«¦¥Æ´

úBáà éLàø älà ñçðét-úà Bì ãìzå äMàì§¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬
:íúçtLîì íiåìäåëøîà øLà äLîe ïøäà àeä ©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«¬©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³

íéøöî õøàî ìûøNé éða-úà eàéöBä íäì ýåýé§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦
:íúàáö-ìræë-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä íä ©¦§Ÿ¨«¥À©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤

àeä íéøönî ìàøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî¦§©½¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬
:ïøäàå äLîçëäLî-ìà ýåýé øac íBéa éäéå ¤−§©«£«Ÿ©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−

:íéøöî õøàañ §¤¬¤¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr e zegiy ihewl)

‰M‡Ï BÏ B˙„Bc „·ÎBÈ ˙‡ Ì¯ÓÚ ÁwiÂ(כ (ו, «ƒ««¿»∆∆∆»¿ƒ»

נעלה מּיחּוד ׁשּנֹולד מׁשה, ׁשל מעלתֹו את מדּגיׁש ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּפסּוק

יחּודים על מֹורים עריֹות ׁשאּסּורי ּבחסידּות, מבאר ּדהּנה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּביֹותר.

ולכן ואחֹות), אח הּנקראים ּומלכּות, ז"א (ּכיחּוד ּביֹותר ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָנעלים

נזק, לגרם עלּול ּבעֹולם אּלּו נעלים אֹורֹות ּגּלּוי ּכי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹנאסרּו,
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את ("וגם הּמצרים את להעניׁש ּבאּו הּמּכֹות הרי לׁשאל, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹיׁש

ּומּדּוע אלקים; ׁשּיׁש ׁשּידעּו ּכדי וכן אנכי"), דן יעבדּו אׁשר ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּגֹוי

את ללּמד ּגם ׁשּבאּו נבראÏ‡¯NÈאֹומר העֹולם ּדהּנה לֹומר, ויׁש . ְֵֵֶֶַַָƒ¿»≈ְְְִִֵֵַָָָ

ּומארע מארע ׁשּכל אפֹוא, ּומּובן יׂשראל, ּובׁשביל הּתֹורה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹּבׁשביל

ׁשל העּקרית הּמּטרה ּכאן: ואף יׂשראל". "ּבׁשביל ּבפנימּיּות ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָהּוא

מּטרה ּבהן ׁשּיׁש ּבהכרח אבל למצרים, ּביחס היתה אמנם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּמּכֹות

יׂשראל. לבני ּביחס ְְְִִֵֵֶֶַַָנֹוספת
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åèzávðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt-ìà Cì¥´¤©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬
Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìr Búàø÷ì¦§¨−©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈

:Eãéa çwzæèíéøárä éýìû ýåýé åéìà zøîàå ¦©¬§¨¤«§¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ
éìà éðçìLøaãna éðãáréå énr-úà çlL øîàì E §¨©³¦¥¤̧Æ¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦©¦§¨®

:äk-ãr zrîL-àì äpäåæéúàæa ýåýé øîà äk §¦¥¬«Ÿ¨©−§¨©«ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§Ÿ́

ähna | äkî éëðà äpä ýåýé éðà ék òãz¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧¨«Ÿ¦¹©¤´©©¤´
íãì eëôäðå øàéa øLà íénä-ìr éãéa-øLà: £¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ§¤«¤§¬§¨«

çéeàìðå øàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ§¦§´
ì íéøöî:øàéä-ïî íéî úBzLñèéýåýé øîàiå ¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹

-ìr Eãé-äèðe Ehî ç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´©§´§¥¨«§Á©
-ìrå íäéøàé-ìr | íúøäð-ìr íéøöî éîéî¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´©§«Ÿ¥¤´§©
íã äéäå íã-eéäéå íäéîéî äå÷î-ìk ìrå íäéîâà©§¥¤À§©²¨¦§¥¬¥«¥¤−§¦«§®̈§¨³¨¨Æ

:íéðáàáe íéöráe íéøöî õøà-ìëaëïë-eNriå §¨¤´¤¦§©½¦¨«¥¦−¨«£¨¦«©©«£¥Á
iå ähna íøiå ýåýé äeö | øLàk ïøäàå äLîC ¤̧§©«£¹Ÿ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤©©¤Æ©©³
åéãár éðérìe äòøô éðérì øàéa øLà íénä-úà¤©©̧¦Æ£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨®

:íãì øàéa-øLà íénä-ìk eëôäiåàë-øLà äâcäå ©¥¨«§²¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«§©¨¨̧£¤
ì íéøöî eìëé-àìå øàéä Làáiå äúî øàéaúBzL ©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ¨«§´¦§©½¦¦§¬

:íéøöî õøà-ìëa ícä éäéå øàéä-ïî íéî©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈§¨¤¬¤¦§¨«¦
áë-áì ÷æçiå íäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNriå©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®©¤«¡©³¥«

:ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøtâëïôiå ©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©¦´¤
:úàæì-íb Baì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©¨«Ÿ

ãëì íéî øàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiåék úBzL ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦¦§®¦´
ì eìëé àì:øàéä éîénî úzLäëúráL àìniå ³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ©¦¨¥−¦§©´

:øàéä-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîéôåëýåýé øîàiå ¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤©§«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
åéìà zøîàå äòøt-ìà àa äLî-ìàøîà äk ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´

:éðãáréå énr-úà çlL ýåýéæëäzà ïàî-íàå §Ÿ̈½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦§¦¨¥¬©−̈
ìâð éëðà äpä çlL:íércøôöa Eìeáb-ìk-úà ó §©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨§«§−©«§©§§¦«
çëøãçáe Eúéáa eàáe eìrå íércøôö øàéä õøLå§¨©´©§Ÿ»§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½©«£©¬

éãár úéááe Eúhî-ìrå EákLîEnráe E ¦§¨«§−§©¦¨¤®§¥³£¨¤¸Æ§©¤½
éøepúáeéúBøàLîáe E:Eèë-ìëáe Enráe äëáe §©¤−§¦§£¤«§¨¬§©§−§¨
éãár:íércøôöä eìré Eçà-ìà ýåýé øîàiå £¨¤®©«£−©«§©§§¦«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤

-ìr Ehîa Eãé-úà äèð ïøäà-ìà øîà äLî¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³¤¨«§Æ§©¤½©
-úà ìräå íénâàä-ìrå íéøàéä-ìr úøäpä©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©¨«£©¦®§©¬©¤

:íéøöî õøà-ìr íércøôöäáBãé-úà ïøäà èiå ©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦©¥³©«£ŸÆ¤¨½
õøà-úà ñëzå rcøôvä ìrzå íéøöî éîéî ìr©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ©§©§¥½©©§©−¤¤¬¤

:íéøöîâ-úà eìriå íäéèìa íénèøçä ïë-eNriå ¦§¨«¦©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤
:íéøöî õøà-ìr íércøôöäãäLîì äòøô àø÷iå ©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦©¦§¨̧©§¹Ÿ§¤´

íércøôöä øñéå ýåýé-ìà eøézrä øîàiå ïøäàìe§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´¤§Ÿ̈½§¨¥Æ©«§©§§¦½
:ýåýéì eçaæéå írä-úà äçlLàå énrîe épnî¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ¤¨½̈§¦§§−©«Ÿ̈«

äøézrà | éúîì éìr øàtúä äòøôì äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´



iriayקנד - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ãçà úî-àì ìûøNé-éðáæäpäå äòøt çìLiå §¥«¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«©¦§©´©§½Ÿ§¦¥À
äòøt áì ãaëiå ãçà-ãr ìûøNé äð÷nî úî-àìŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−©¤®̈©¦§©Æ¥´©§½Ÿ

:írä-úà çlL àìåôçäLî-ìà ýåýé øîàiå §¬Ÿ¦©−¤¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´
ïLák çét íëéðôç àìî íëì eç÷ ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ§´Ÿ¨§¥¤½¦−©¦§¨®

:ärøô éðérì äîéîMä äLî B÷øæeè÷áàì äéäå §¨¬¤²©¨©−§¨§¥¥¬©§«Ÿ§¨¨´§¨½̈
äîäaä-ìrå íãàä-ìr äéäå íéøöî õøà-ìk ìr©−¨¤´¤¦§®̈¦§¨¨̧©¨«¨¹̈§©©§¥À̈

ì:íéøöî õøà-ìëa úòaráà çøt ïéçLéeç÷iå ¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ§¨¤¬¤¦§¨«¦©¦§º
Búà ÷øæiå äòøô éðôì eãîriå ïLákä çét-úà¤¦´©©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬ŸŸ²
íãàa çøt úòaráà ïéçL éäéå äîéîMä äLî¤−©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©¨«¨−̈

:äîäaáeàééðôì ãîrì íénèøçä eìëé-àìå ©§¥¨«§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬
ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä éðtî äLî¤−¦§¥´©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−

:íéøöî-ìëáeáéàìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå §¨¦§¨«¦©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ
:äLî-ìà ýåýé øac øLàk íäìà òîLñ ¨©−£¥¤®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

âéávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−
éýìû ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå äòøô éðôì¦§¥´©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

çlL íéøárä:éðãáréå énr-úàãéírta | ék ¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦¦´©©´©
éãáráe Eaì-ìà éúôbî-ìk-úà çìL éðà úàfäE ©ÀŸ£¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ¤¦§½©«£¨¤−
:õøàä-ìëa éðîk ïéà ék òãz øeára Enráe§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬¨−Ÿ¦§¨¨¨«¤

åèEnr-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzr ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤©§−
:õøàä-ïî ãçkzå øácaæèúàæ øeára íìeàå ©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤§À̈©«£¬ŸÆ

ézãîräøtñ ïrîìe éçk-úà Eúàøä øeára E ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´¤Ÿ¦®§©²©©¥¬
:õøàä-ìëa éîL§¦−§¨¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr ak mgpn zxez)

‰Ú¯t ·Ï „aÎiÂ(ז (ט, ««¿≈≈«¿…

רֹוצה ּׁשהּיצר מּמה יֹותר הרע יצר את האדם מגרה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלפעמים

עֹוׂשה ׁשהּוא אֹומר הּבהמית הּנפׁש ׁשל הּׂשכל אפילּו עצמֹו. ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַמּצד

ׁשּבלּבֹו ה'ּפרעה' ׁשל הּכבדּות מּצד אבל לעצמֹו, ּומּזיק ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָֹׁשטּות

חפץ אינֹו עצמֹו מּצד הּיצר ּכאׁשר ּגם הרע יצר את מגרה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּוא

והּוא ּבנּסיֹון עֹומד אינֹו אדם ׁשּלפעמים רֹואים, ׁשאנּו ּוכפי .ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָּבכ

ׂשביעּות הפ ׁשל רגׁש לֹו יׁש מּכן ּולאחר ּתאותֹו, את ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָממּלא

אליו. ׁשּׁשמעּו מּכ מרּצה אינֹו הּיצר ׁשאפּלּו ּכיון ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻרצֹון,

éòéáùæé:íçlL ézìáì énra ììBzñî EãBrçééððä «§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«¦«§¦³
äéä-àì øLà ãàî ãák ãøa øçî úrk øéèîî©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧«Ÿ¨¨³
:äzr-ãrå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë̈¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©¨«¨

èéð÷î-úà ærä çìL äzråEì øLà-ìk úàå E §©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬§−
àìå äãOá àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa©¨¤®¨¨«¨¨¸§©§¥¹̈£¤¦¨¥´©¨¤À§³Ÿ

:eúîå ãøaä íäìr ãøéå äúéaä óñàéëàøiä ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈¨¥«©¨¥Æ

-úàå åéãár-úà ñéðä äòøt éãárî ýåýé øác-úà¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−©§®Ÿ¥¦²¤£¨¨¬§¤
:íézaä-ìà eäð÷îàëøác-ìà Baì íN-àì øLàå ¦§¥−¤©¨¦«©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´

:äãOa eäð÷î-úàå åéãár-úà áæriå ýåýéô §Ÿ̈®©©«£²Ÿ¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«
áëíéîMä-ìr Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©©¨©½¦

äîäaä-ìrå íãàä-ìr íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´§©©§¥À̈
:íéøöî õøàa äãOä áNr-ìk ìråâëäLî èiå §©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦©¥̧¤´

ãøáe úì÷ ïúð ýåýéå íéîMä-ìr eähî-úà¤©¥»»©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À¨©³ŸŸÆ¨½̈
õøà-ìr ãøa ýåýé øèîiå äöøà Là-Cìäzå©¦«£©¥−¨®§¨©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈©¤¬¤

:íéøöîãëãøaä CBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå ¦§¨«¦©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´©¨®̈
íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì øLà ãàî ãák̈¥´§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦

:éBâì äúéä æàîäëiåúà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ¥−̈¨«§¨¬§«©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ
áNr-ìk úàå äîäa-ãrå íãàî äãOa øLà-ìk̈£¤´©¨¤½¥«¨−̈§©§¥®̈§¥̧¨¥³¤

:øaL äãOä õr-ìk-úàå ãøaä äkä äãOäåë÷ø ©¨¤Æ¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«©µ
:ãøa äéä àì ìûøNé éða íL-øLà ïLb õøàa§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈¨¨«

æëíäìà øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤£¥¤−
:íérLøä énrå éðàå ÷écvä ýåýé írtä éúàèç̈¨´¦©®̈©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−¨«§¨¦«

çëãøáe íéýìû úì÷ úéäî áøå ýåýé-ìà eøézrä©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ¡Ÿ¦−¨®̈
:ãîrì ïeôñú àìå íëúà äçlLàåèëåéìà øîàiå ©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ©³Ÿ¤¥¨Æ

ýåýé-ìà étk-úà Nøôà øérä-úà éúàök äLî¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ¤©©−¤§Ÿ̈®
ék òãz ïrîì ãBò-äéäé àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ¦«§¤½§©´©¥©½¦¬

:õøàä ýåýéììéãárå äzàåíøè ék ézrãé E ©«Ÿ̈−¨¨«¤§©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦µ¤´¤
:íéýìû ýåýé éðtî ïeàøézàìäøòOäå äzLtäå ¦«§½¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¦«§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−

:ìráb äzLtäå áéáà äøòOä ék äúkðáìähçäå ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½§©¦§−̈¦§«Ÿ§©«¦¨¬
:äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäåøéèôîâìàöiå §©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨©¥¥̧

åétk Nøôiå øérä-úà äòøt írî äLî¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈
Czð-àì øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬

:äöøàãìãøaäå øènä ìãç-ék äòøt àøiå ¨«§¨©©´§©§ÀŸ¦«¨©¸©¨¨¯§©¨¨²
:åéãárå àeä Baì ãaëiå àèçì óñiå úìwäå§©Ÿ−Ÿ©´Ÿ¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«

äììûøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàkttt ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk zxaeg zeniyx)

„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡Â(כד (ט, ¿≈ƒ¿«««¿«»»

„¯aהּׁשני ואין הּזּולת ּכלּפי ּבתכלית קר ׁשהּוא לאדם רֹומז – »»ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּכלל. לֹו ‰a¯„נֹוגע CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡זֹו קרירּות סּבת – ְֵַָ≈ƒ¿«««¿«»»ְִִַ

אהבת ׁשל האׁש עצמֹו. ּכלּפי ּבתכלית חם היֹותֹו היא, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָּופנימּיּותּה

לּזּולת. מקֹום לֹו ׁשאין עד ּבעצמֹו ׁשקּוע להיֹות לֹו ּגֹורם ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָעצמֹו

.ïîéñ ì"àéòé .ïîéñ ì"åòáéâ ,íé÷åñô à"ë÷

iyy ,iying - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éãárìå EìEnî íércøôöä úéøëäì Enrìe E §À§©«£¨¤¸Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−
ézaîe:äðøàMz øàéa ÷ø Eåøîàiå øçîì øîàiå ¦¨¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ

:eðéýìû ýåýék ïéà-ék òãz ïrîì Eøáãk¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ek zegiy ihewl)

Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ(יב (ז, «ƒ¿««≈«¬…

‰hÓ ‰NÚ�Â ¯ÊÁL ¯Á‡Ó(רׁש"י) ≈««∆»«¿«¬»«∆ִַ

מּצב לפעמים יׁש אחר, יהּודי על ּבהׁשּפעה עֹוסק יהּודי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכאׁשר

העלמה – 'ּבליעה' ּכדי עד הּזּולת, את ּולבּטל 'לׁשּבר' עליו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּבֹו

א. ּתנאים. ׁשני ּדֹורׁשת זֹו ּפעּלה א מציאּותֹו. ׁשל hÓ‰מחלטת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֻֻ«≈

Ô¯‰‡ּבאהבת ּכּלֹו ּכל חדּור להיֹות חּיב זֹו ּבדר ׁשּמׁשּתּמׁש מי – «¬…ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

ב. הּכהן. ּכאהרן Yיׂשראל, ‰hÓ ‰NÚ�Â ¯ÊÁL ¯Á‡Óלעׂשֹות יׁש ְְֲִֵֵַַָֹֹ≈««∆»«¿«¬∆«∆ֲֵַ

והתרּגׁשּות. ּכעס מּתֹו ולא ּדֹומם, ּכמּטה אּפּוק, מּתֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַֹֹזאת

éùéîçæézaîe Enî íércøôöä eøñåéãárîe EE §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−
:äðøàMz øàéa ÷ø Enrîeçïøäàå äLî àöiå ¥«©¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ

øác-ìr ýåýé-ìà äLî ÷röiå äòøt írî¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈½©§©¬
:ärøôì íN-øLà íércøôöäèøáãk ýåýé Nriå ©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ©©¬©§Ÿ̈−¦§©´

úøöçä-ïî íézaä-ïî íércøôöä eúîiå äLî¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦©¨¦¬¦©«£¥−Ÿ
:úãOä-ïîeéLàázå íøîç íøîç íúà eøaöiå ¦©¨«Ÿ©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´¢¨¦®©¦§©−

:õøàäàéãaëäå äçåøä äúéä ék äòøt àøiå ¨¨«¤©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ¨«§¨½̈§©§¥Æ
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL àìå Baì-úàñ ¤¦½§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

áé-úà äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ¤©«£½Ÿ§¥´¤
õøà-ìëa ípëì äéäå õøàä øôr-úà Cäå Ehî©§½§©−¤£©´¨®̈¤§¨¨¬§¦¦−§¨¤¬¤

:íéøöîâéiå eähîá Bãé-úà ïøäà èiå ïë-eNriåC ¦§¨«¦©©«£¥À©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ
-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä øôr-úà¤£©´¨½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨

:íéøöî õøà-ìëa íépë äéä õøàä øôrãé-eNriå £©¬¨¨²¤¨¨¬¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£
àìå íépkä-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤©¦¦−§´Ÿ

:äîäaáe íãàa ípkä éäzå eìëéåèeøîàiå ¨®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«©«Ÿ§³
÷æçiå àåä íéýìû òaöà äòøt-ìà ínèøçä©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®©¤«¡©³

òîL-àìå äòøt-áì:ýåýé øac øLàk íäìàñ ¥«©§ŸÆ§Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
æèéðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ¦§¥´

øîà äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô©§½Ÿ¦¥−¥´©®̈§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´
:éðãáréå énr çlL ýåýéæéðéà-íà ékçlLî E §Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦´¦¥«§»§©¥´©

éãáráe Ea çéìLî éððä énr-úàézááe Enráe EE ¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹©«£¨¤¯§©§²§¨¤−
íâå áørä-úà íéøöî éza eàìîe áørä-úà¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³¦§©¸¦Æ¤¤´¨½Ÿ§©¬

:äéìr íä-øLà äîãàäçéàeää íBiá éúéìôäå ¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨§¦§¥¦Á©¸©¹
-úBéä ézìáì äéìr ãîò énr øLà ïLb õøà-úà¤¤´¤À¤£¤³©¦ÆŸ¥´¨¤½¨§¦§¦¬¡«

:õøàä áø÷a ýåýé éðà ék òãz ïrîì áør íL̈−¨®Ÿ§©´©¥©½¦²£¦¬§Ÿ̈−§¤¬¤¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(317 'nr ek zegiy ihewl)

ı¯‡‰ ·¯˜a '‰ È�‡ Èk(יח (ח, ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆

ירּוד הּוא ּובחיצֹונּיּות ׁשּבגלּוי יהּודי ּפֹוגׁשים ְְְְְִִִִִִֶָָָלפעמים

הּכֹולל 'וארא', ּפרׁשתנּו, ׁשם מלּמדנּו הארץ". "ּבקרב ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבתכלית,

ואף לּתֹורה, לקרבֹו ׁשּנּתן ּבלבד זֹו לא הּפרׁשה: עניני ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

ּבחינת אצלֹו ׁשּיהיה לפעל אפׁשר אּלא הּתֹורה, ,¯‡i‰לפנימּיּות ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ¿ƒ»

מּמׁש. ּבעיניו הּתֹורה עניני את רֹואה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּכאּלּו

éùùèéäéäé øçîì Enr ïéáe énr ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−
:äfä úàäëäúéa ãák áør àáiå ïk ýåýé Nriå ¨¬Ÿ©¤«©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½¥¬¨

õøà-ìëáe åéãár úéáe äòøôúçMz íéøöî ©§−Ÿ¥´£¨¨®§¨¤¯¤¦§©²¦¦¨¥¬
:áørä éðtî õøàäàëäLî-ìà äòøô àø÷iå ¨−̈¤¦§¥¬¤¨«Ÿ©¦§¨´©§½Ÿ¤¤−

:õøàa íëéäìàì eçáæ eëì øîàiå ïøäàìeáëøîàiå §©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²¦§¬¥«Ÿ¥¤−¨¨«¤©´Ÿ¤
çaæð íéøöî úárBz ék ïk úBNrì ïBëð àì äLî¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦µ«£©´¦§©½¦¦§©−
íéøöî úárBz-úà çaæð ïä eðéýìû ýåýéì©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º¤«£©¬¦§©²¦

:eðì÷ñé àìå íäéðérìâëìL CøcúLCìð íéîé §¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−
:eðéìà øîàé øLàk eðéýìû ýåýéì eðçáæå øaãna©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«

ãëýåýéì ízçáæe íëúà çlLà éëðà äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§ÀŸ¨«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º©«Ÿ̈³
úëìì e÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna íëéäìà¡«Ÿ¥¤Æ©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−¨¤®¤

:éãra eøézrääëàöBé éëðà äpä äLî øîàiå ©§¦−©«£¦«©´Ÿ¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³
äòøtî áørä øñå ýåýé-ìà ézøzräå Cnrî¥«¦¨Æ§©§©§¦´¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ
ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø øçî Bnrîe åéãárî¥«£¨¨¬¥«©−¨¨®©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½

:ýåýéì çaæì írä-úà çlL ézìáìåëäLî àöiå §¦§¦Æ©©´¤¨½̈¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«©¥¥¬¤−
:ýåýé-ìà øzriå äòøt írîæëøáãk ýåýé Nriå ¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´

øàLð àì Bnrîe åéãárî äòøtî áørä øñiå äLî¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ¦§©−
:ãçàçëàìå úàfä írta íb Baì-úà äòøt ãaëiå ¤¨«©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©©®Ÿ§¬Ÿ

:írä-úà çlLôèààa äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦©−¤¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ
éýìû ýåýé øîà-äk åéìà zøaãå äòøt-ìà¤©§®Ÿ§¦©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

:éðãáréå énr-úà çlL íéøáräáäzà ïàî-íà ék ¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦¦²¦¨¥¬©−̈
ì:ía ÷éæçî EãBrå çlLâäéBä ýåýé-ãé äpä §©¥®©§«§−©«£¦¬¨«¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈

ð÷îaíélîba íéøîça íéñeqa äãOa øLà E §¦§§Æ£¤´©¨¤½©¦³©«£Ÿ¦Æ©§©¦½
:ãàî ãák øác ïàváe ø÷aaãïéa ýåýé äìôäå ©¨−̈©®Ÿ¤−¤¨¥¬§«Ÿ§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ

-ìkî úeîé àìå íéøöî äð÷î ïéáe ìàøNé äð÷î¦§¥´¦§¨¥½¥−¦§¥´¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨
øác ìûøNé éðáì:äøçî øîàì ãrBî ýåýé íNiå ¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈

:õøàa äfä øácä ýåýé äNréå-úà ýåýé Nriå ©«£¤¯§Ÿ̈²©¨¨¬©¤−¨¨«¤©©̧©§Ÿ̈¹¤
äð÷nîe íéøöî äð÷î ìk úîiå úøçnî äfä øácä©¨¨³©¤Æ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬



קנה iriay - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ãçà úî-àì ìûøNé-éðáæäpäå äòøt çìLiå §¥«¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«©¦§©´©§½Ÿ§¦¥À
äòøt áì ãaëiå ãçà-ãr ìûøNé äð÷nî úî-àìŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−©¤®̈©¦§©Æ¥´©§½Ÿ

:írä-úà çlL àìåôçäLî-ìà ýåýé øîàiå §¬Ÿ¦©−¤¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´
ïLák çét íëéðôç àìî íëì eç÷ ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ§´Ÿ¨§¥¤½¦−©¦§¨®

:ärøô éðérì äîéîMä äLî B÷øæeè÷áàì äéäå §¨¬¤²©¨©−§¨§¥¥¬©§«Ÿ§¨¨´§¨½̈
äîäaä-ìrå íãàä-ìr äéäå íéøöî õøà-ìk ìr©−¨¤´¤¦§®̈¦§¨¨̧©¨«¨¹̈§©©§¥À̈

ì:íéøöî õøà-ìëa úòaráà çøt ïéçLéeç÷iå ¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ§¨¤¬¤¦§¨«¦©¦§º
Búà ÷øæiå äòøô éðôì eãîriå ïLákä çét-úà¤¦´©©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬ŸŸ²
íãàa çøt úòaráà ïéçL éäéå äîéîMä äLî¤−©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©¨«¨−̈

:äîäaáeàééðôì ãîrì íénèøçä eìëé-àìå ©§¥¨«§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬
ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä éðtî äLî¤−¦§¥´©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−

:íéøöî-ìëáeáéàìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå §¨¦§¨«¦©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ
:äLî-ìà ýåýé øac øLàk íäìà òîLñ ¨©−£¥¤®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

âéávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−
éýìû ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå äòøô éðôì¦§¥´©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

çlL íéøárä:éðãáréå énr-úàãéírta | ék ¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦¦´©©´©
éãáráe Eaì-ìà éúôbî-ìk-úà çìL éðà úàfäE ©ÀŸ£¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ¤¦§½©«£¨¤−
:õøàä-ìëa éðîk ïéà ék òãz øeára Enráe§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬¨−Ÿ¦§¨¨¨«¤

åèEnr-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzr ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤©§−
:õøàä-ïî ãçkzå øácaæèúàæ øeára íìeàå ©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤§À̈©«£¬ŸÆ

ézãîräøtñ ïrîìe éçk-úà Eúàøä øeára E ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´¤Ÿ¦®§©²©©¥¬
:õøàä-ìëa éîL§¦−§¨¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr ak mgpn zxez)

‰Ú¯t ·Ï „aÎiÂ(ז (ט, ««¿≈≈«¿…

רֹוצה ּׁשהּיצר מּמה יֹותר הרע יצר את האדם מגרה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלפעמים

עֹוׂשה ׁשהּוא אֹומר הּבהמית הּנפׁש ׁשל הּׂשכל אפילּו עצמֹו. ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַמּצד

ׁשּבלּבֹו ה'ּפרעה' ׁשל הּכבדּות מּצד אבל לעצמֹו, ּומּזיק ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָֹׁשטּות

חפץ אינֹו עצמֹו מּצד הּיצר ּכאׁשר ּגם הרע יצר את מגרה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּוא

והּוא ּבנּסיֹון עֹומד אינֹו אדם ׁשּלפעמים רֹואים, ׁשאנּו ּוכפי .ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָּבכ

ׂשביעּות הפ ׁשל רגׁש לֹו יׁש מּכן ּולאחר ּתאותֹו, את ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָממּלא

אליו. ׁשּׁשמעּו מּכ מרּצה אינֹו הּיצר ׁשאפּלּו ּכיון ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻרצֹון,

éòéáùæé:íçlL ézìáì énra ììBzñî EãBrçééððä «§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«¦«§¦³
äéä-àì øLà ãàî ãák ãøa øçî úrk øéèîî©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧«Ÿ¨¨³
:äzr-ãrå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë̈¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©¨«¨

èéð÷î-úà ærä çìL äzråEì øLà-ìk úàå E §©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬§−
àìå äãOá àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa©¨¤®¨¨«¨¨¸§©§¥¹̈£¤¦¨¥´©¨¤À§³Ÿ

:eúîå ãøaä íäìr ãøéå äúéaä óñàéëàøiä ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈¨¥«©¨¥Æ

-úàå åéãár-úà ñéðä äòøt éãárî ýåýé øác-úà¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−©§®Ÿ¥¦²¤£¨¨¬§¤
:íézaä-ìà eäð÷îàëøác-ìà Baì íN-àì øLàå ¦§¥−¤©¨¦«©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´

:äãOa eäð÷î-úàå åéãár-úà áæriå ýåýéô §Ÿ̈®©©«£²Ÿ¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«
áëíéîMä-ìr Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©©¨©½¦

äîäaä-ìrå íãàä-ìr íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´§©©§¥À̈
:íéøöî õøàa äãOä áNr-ìk ìråâëäLî èiå §©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦©¥̧¤´

ãøáe úì÷ ïúð ýåýéå íéîMä-ìr eähî-úà¤©¥»»©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À¨©³ŸŸÆ¨½̈
õøà-ìr ãøa ýåýé øèîiå äöøà Là-Cìäzå©¦«£©¥−¨®§¨©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈©¤¬¤

:íéøöîãëãøaä CBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå ¦§¨«¦©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´©¨®̈
íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì øLà ãàî ãák̈¥´§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦

:éBâì äúéä æàîäëiåúà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ¥−̈¨«§¨¬§«©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ
áNr-ìk úàå äîäa-ãrå íãàî äãOa øLà-ìk̈£¤´©¨¤½¥«¨−̈§©§¥®̈§¥̧¨¥³¤

:øaL äãOä õr-ìk-úàå ãøaä äkä äãOäåë÷ø ©¨¤Æ¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«©µ
:ãøa äéä àì ìûøNé éða íL-øLà ïLb õøàa§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈¨¨«

æëíäìà øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤£¥¤−
:íérLøä énrå éðàå ÷écvä ýåýé írtä éúàèç̈¨´¦©®̈©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−¨«§¨¦«

çëãøáe íéýìû úì÷ úéäî áøå ýåýé-ìà eøézrä©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ¡Ÿ¦−¨®̈
:ãîrì ïeôñú àìå íëúà äçlLàåèëåéìà øîàiå ©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ©³Ÿ¤¥¨Æ

ýåýé-ìà étk-úà Nøôà øérä-úà éúàök äLî¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ¤©©−¤§Ÿ̈®
ék òãz ïrîì ãBò-äéäé àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ¦«§¤½§©´©¥©½¦¬

:õøàä ýåýéììéãárå äzàåíøè ék ézrãé E ©«Ÿ̈−¨¨«¤§©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦µ¤´¤
:íéýìû ýåýé éðtî ïeàøézàìäøòOäå äzLtäå ¦«§½¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¦«§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−

:ìráb äzLtäå áéáà äøòOä ék äúkðáìähçäå ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½§©¦§−̈¦§«Ÿ§©«¦¨¬
:äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäåøéèôîâìàöiå §©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨©¥¥̧

åétk Nøôiå øérä-úà äòøt írî äLî¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈
Czð-àì øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬

:äöøàãìãøaäå øènä ìãç-ék äòøt àøiå ¨«§¨©©´§©§ÀŸ¦«¨©¸©¨¨¯§©¨¨²
:åéãárå àeä Baì ãaëiå àèçì óñiå úìwäå§©Ÿ−Ÿ©´Ÿ¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«

äììûøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàkttt ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk zxaeg zeniyx)

„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡Â(כד (ט, ¿≈ƒ¿«««¿«»»

„¯aהּׁשני ואין הּזּולת ּכלּפי ּבתכלית קר ׁשהּוא לאדם רֹומז – »»ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּכלל. לֹו ‰a¯„נֹוגע CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡זֹו קרירּות סּבת – ְֵַָ≈ƒ¿«««¿«»»ְִִַ

אהבת ׁשל האׁש עצמֹו. ּכלּפי ּבתכלית חם היֹותֹו היא, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָּופנימּיּותּה

לּזּולת. מקֹום לֹו ׁשאין עד ּבעצמֹו ׁשקּוע להיֹות לֹו ּגֹורם ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָעצמֹו

.ïîéñ ì"àéòé .ïîéñ ì"åòáéâ ,íé÷åñô à"ë÷



קנו
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:äðL íéraøà áLú àìå da-øárú àìáéCBúa äîîL íéøöî õøà-úà ézúðå|úBnLð úBöøà ´Ÿ©«£¨¨®§¬Ÿ¥¥−©§¨¦¬¨¨«§¨«©¦´¤¤Á¤Á¦§©¸¦§¨¹̈§´£¨´§©À

íéúéøæå íéBba íéøöî-úà éúöôäå äðL íéraøà äîîL ïééäz úBáøçî íéør CBúa äéørå§¨¤¸¨Æ§¸¨¦³¨«¢¨Æ¦«§¤´¨§¨½̈©§¨¦−¨¨®©«£¦Ÿ¦³¤¦§©¸¦Æ©¦½§¥«¦¦−

:úBöøàaâéeöôð-øLà íénrä-ïî íéøöî-úà õa÷à äðL íéraøà õwî äåýé éðãà øîà äk ék ¨«£¨«¦²¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¦¥º©§¨¦³¨¨Æ£©¥´¤¦§©½¦¦¨«©¦−£¤¨¬Ÿ

:änLãéäëìîî íL eéäå íúøeëî õøà-ìr ñBøút õøà íúà éúáLäå íéøöî úeáL-úà ézáLå ¨«¨§©§¦Æ¤§´¦§©½¦©«£¦Ÿ¦³Ÿ¨Æ¤´¤©§½©¤−¤§«¨¨®§¨¬−̈©§¨¨¬

:äìôLåèúBãø ézìáì íézèrîäå íéBbä-ìr ãBò àOðúú-àìå äìôL äéäz úBëìînä-ïî §¨¨«¦©©§¨Æ¦«§¤´§¨½̈§«Ÿ¦§©¥¬−©©¦®§¦̧§©§¦½§¦§¦−§¬

:íéBbaæèéðãà éðà ék eòãéå íäéøçà íúBðôa ïBr øékæî çèáîì ìûøNé úéáì ãBò-äéäé àìå ©¦«§´Ÿ¦«§¤Á§¥̧¦§¨¥³§¦§¨Æ©§¦´¨½¦§−̈©«£¥¤®§¨´§½¦¬£¦−£Ÿ¨¬

:ýåýéæé:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä Lãçì ãçàa ïBLàøa äðL òáLå íéøNra éäéåçéïaíãà- ¡Ÿ¦«©§¦À§¤§¦³¨¤̧©Æ¨½̈¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¨¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈

äèeøî óúk-ìëå çø÷î Làø-ìk øö-ìà äìBãb äãár Bìéç-úà ãéárä ìáa-Cìî øvàøãëeáð§«©§¤©´¤«¤Â̈¤Â¤«¡¦̧¤¥¹£Ÿ̈³§¨Æ¤½Ÿ¨´Ÿª§½̈§¨¨¥−§¨®

:äéìr ãár-øLà äãárä-ìr øvî Bìéçìe Bì äéä-àì øëNåèéïúð éððä ýåýé éðãà øîà äk ïëì §Â¨Â̈Ÿ¨̧¨³§¥Æ¦½Ÿ©¨«£Ÿ̈−£¤¨©¬¨¤«¨¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦«§¦¬Ÿ¥²

:Bìéçì øëN äúéäå dfa ææáe dììL ììLå dðîä àNðå íéøöî õøà-úà ìáa-Cìî øvàøãëeáðì¦§«©§¤©¬¤«¤¨¤−¤¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧£Ÿ¹̈§¨©³§¨¨Æ¨©´¦½̈§¨«§¨¬¨−̈§¥«

ë:äåäé éðãà íàð éì eNr øLà íéøöî õøà-úà Bì ézúð da ãár-øLà Búlrtàëàeää íBia §ª¨Æ£¤¨´©½̈¨©¬¦−¤¤´¤¦§¨®¦£¤Æ¨´¦½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«©´©À

:ýåýé éðà-ék eòãéå íëBúa ät-ïBçút ïzà Eìe ìàøNé úéáì ïø÷ çéîöà©§¦³©¤̧¤Æ§¥´¦§¨¥½§²¤¥¬¦§«¤−§¨®§¨«§−¦£¦¬§Ÿ̈«
el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

.BãBák úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤§

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 4 ,zFTC 48 ,xwFAA 9 drW ,'a mFi :clFnd©¨¨¨©¤©£¨¦

.daFhl Epilr `Ad iriaxd mFiaE iWilWd mFiA ,zah Wcg W`xŸŸ¤¥¥©©§¦¦©¨§¦¦©¨¨¥§¨

.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

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg

zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`
.(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

àøàå úùøôì äøèôäçë ÷øô ìà÷æçéá

çëäëéöa÷a ýåýé éðãà øîà-äk|íá ézLc÷ðå íá eöôð øLà íénrä-ïî ìûøNé úéa-úà «Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼§©§¦´¤¥´¦§¨¥À¦¨«©¦Æ£¤´¨´Ÿ½̈§¦§©¬§¦−̈

:á÷réì écárì ézúð øLà íúîãà-ìr eáLéå íéBbä éðérìåëeòèðå íézá eðáe çèáì äéìr eáLéå §¥¥´©¦®§¨«§Æ©©§¨½̈£¤¬¨©−¦§©§¦¬§©«£«Ÿ§¨«§´¨¤»¨»¨¤¼©¼¨³¨¦Æ§¨«§´

ýåýé éðà ék eòãéå íúBáéáqî íúà íéèàMä ìëa íéèôL éúBNra çèáì eáLéå íéîøë§¨¦½§¨«§−¨¤®©©«£¦´§¨¦À§¸Ÿ©¨¦³Ÿ¨Æ¦§¦´½̈§¨´§½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íäéäìàèëà:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä Lãçì øNr íéðLa éøNra úéøNrä äðMa ¡«Ÿ¥¤«©¨¨Æ¨«£¦¦½¨«£¦¦¾¦§¥¬¨−̈©®Ÿ¤¨¨¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

áéðt íéN íãà-ïa:dlk íéøöî-ìrå åéìr àápäå íéøöî Cìî äòøt-ìr Eâzøîàå øac ¤¨¾̈¦´¨¤½©©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¨¥´¨½̈§©¦§©−¦ª¨«©¥̧§¨«©§¹̈

øîà-äk|éìr éððä ýåýé éðãàøîà øLà åéøàé CBúa õáøä ìBãbä íépzä íéøöî-Cìî äòøt E «Ÿ¨©´£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦«§¦³¨¤̧Æ©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦©©¦Æ©¨½¨«Ÿ¥−§´§Ÿ̈®£¤¬¨©²

:éðúéNr éðàå éøàé éìãééçìa íéçç ézúðåéøàé-úbã éz÷aãäå EéúN÷N÷a Eéúéìräå ECBzî E ¦¬§Ÿ¦−©«£¦¬£¦¦«¦§¨«©¦³©¦Æ¦§¨¤½§¦§©§¦¬§©§Ÿ¤−§©§§¤®§©«£¦¦̧Æ¦´

éøàééøàé úâc-ìk úàå EéúN÷N÷a E:÷aãz EäézLèðeéøàé úâc-ìk úàå EúBà äøaãnä EE §Ÿ¤½§¥Æ¨§©´§Ÿ¤½§©§§¤−¦§¨«§©§¦´©¦§À̈¨«§Æ§¥Æ¨§©´§Ÿ¤½
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éìr àéáî éððä ýåýé:äîäáe íãà Cnî ézøëäå áøç Cèì íéøöî-õøà äúéäåäaøçå äîîL ¡Ÿ¦½¦«§¦²¥¦¬¨©−¦¨®¤§¦§©¦¬¦¥−¨¨¬§¥¨«§¨«§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ¦§¨¨´§¨§½̈

:éúéNr éðàå éì øàé øîà ïré ýåýé éðà-ék eòãéåééìà éððä ïëìéøàé-ìàå Eõøà-úà ézúðå E §¨«§−¦«£¦´§Ÿ̈®©©̄¨©²§¬Ÿ¦−©«£¦¬¨¦«¦¨¥²¦«§¦¬¥¤−§¤§Ÿ¤®§¨©¦º¤¤´¤
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לוח זמנים לשבוע פרשת וארא בערים שונות בעולם קנח
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
7:477:489:229:249:549:5610:3810:4016:2316:2816:5617:0116:0917:05מולדובה קישינב )ח(

7:007:039:179:209:479:4910:4410:4618:1418:1818:3818:4117:5918:45מקסיקו מ. סיטי )ח(

4:464:508:038:078:368:409:549:5720:1420:1520:4820:4819:5720:52ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:466:488:528:559:239:2610:1710:1917:2217:2617:4717:5117:0717:55נפאל קטמנדו )ח(

7:017:049:289:3110:0110:0411:0211:0519:0919:1219:3119:3418:5419:38סינגפור סינגפור )ח(

7:407:409:059:079:369:3810:1610:1815:3315:3816:1116:1615:1916:20פולין ורשא )ח(

5:415:458:208:248:538:569:5810:0118:3618:3918:5919:0218:2019:06פרו לימה )ח(

8:168:179:559:5710:2710:2911:1111:1417:0617:1117:3817:4316:5217:57צרפת ליאון )ח(

8:398:4010:1210:1310:4310:4511:2611:2817:0317:0817:3817:4316:4917:58צרפת פריז )ח(

5:525:558:238:268:538:569:549:5718:0118:0418:2418:2717:4618:31קולומביה בוגוטה )ח(

7:467:479:289:3010:0010:0210:4610:4816:5116:5517:2117:2616:3617:39קנדה טורונטו )ח(

7:297:309:089:109:409:4210:2510:2716:2016:2516:5216:5716:0617:11קנדה מונטריאול )ח(

6:506:528:438:459:169:1810:0610:0916:4116:4617:0917:1316:2717:17קפריסין לרנקה )ח(

8:538:5310:0910:1010:3910:4111:1611:1816:0716:1316:4916:5515:5417:14רוסיה מוסקבה )ח(

8:048:059:399:4010:1110:1310:5410:5716:3916:4417:1217:1716:2517:21רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

8:078:089:449:4610:1410:1610:5811:0116:4616:5117:1917:2416:3217:38שוייץ ציריך )ח(

6:366:398:538:559:259:2810:2310:2618:0018:0418:2318:2717:4618:31תאילנד בנגקוק )ח(

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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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:346:368:348:369:069:089:5810:0016:4816:5217:1417:1816:3217:28באר שבע )ח(

6:376:398:358:379:079:099:5810:0016:4416:4817:1017:1416:1717:25חיפה )ח(

6:326:348:338:359:049:069:569:5816:4716:5117:1317:1716:1017:26ירושלים )ח(

6:376:398:358:379:079:109:5910:0116:4616:5017:1217:1616:2917:27תל אביב )ח(

7:407:419:149:169:459:4710:2910:3116:1016:1516:4416:4915:5617:04אוסטריה וינה )ח(

5:535:579:039:069:359:3810:5010:5320:4720:4921:1721:1920:3121:32אוסטרליה מלבורן )ק(

7:377:389:139:159:459:4710:2910:3216:1816:2316:5116:5616:0417:00אוקראינה אודסה )ח(

7:277:289:009:029:329:3410:1510:1715:5315:5816:2716:3215:3916:36אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

8:028:029:299:3110:0210:0410:4310:4516:1016:1516:4616:5115:5616:55אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:547:559:229:249:549:5610:3510:3816:0316:0816:3916:4415:4916:48אוקראינה קייב )ח(

7:147:158:488:509:199:2110:0310:0515:4515:5016:1916:2315:3116:27אוקראינה דונייצק )ח(

7:598:009:379:3910:0910:1110:5410:5616:4916:5417:2117:2516:3517:40איטליה מילאנו )ח(

6:026:058:378:409:069:0910:0910:1218:2718:3018:4918:5218:1118:56אקוואדור קיטו )ח(

5:375:418:418:459:149:1710:2710:3020:1120:1220:3920:4019:5420:54ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:056:099:239:269:539:5711:1111:1421:2621:2721:5821:5921:0922:03ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

7:227:249:109:129:439:4510:3110:3316:5216:5617:2117:2516:3817:29ארה״ב בולטימור )ח(

7:157:169:029:049:349:3610:2110:2416:3916:4317:0817:1216:2417:25ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

7:167:179:029:049:349:3610:2210:2416:3816:4217:0717:1216:2317:25ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:567:579:419:4310:1210:1410:5911:0217:1017:1517:4017:4516:5617:57ארה״ב דטרויט )ח(

7:127:149:139:159:459:4710:3710:4017:3217:3617:5818:0217:1818:12ארה״ב היוסטן )ח(

6:536:548:498:529:219:2310:1210:1416:5516:5917:2117:2516:4017:35ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

7:037:059:089:109:409:4310:3410:3717:4017:4418:0518:0817:2518:18ארה״ב מיאמי )ח(

7:147:158:599:019:319:3310:1810:2116:3116:3517:0017:0516:1617:19ארה״ב ניו הייבן )ח(

7:127:138:589:009:299:3110:1710:1916:3116:3517:0117:0516:1617:16ארה״ב שיקאגו )ח(

5:505:538:418:449:099:1310:1710:2019:1719:1919:4019:4319:0119:47בוליביה לה פאס )ח(

8:438:4410:0910:1010:4110:4311:2211:2416:4216:4717:1917:2416:2817:43בלגיה אנטוורפן )ח(

8:408:4110:0810:1010:4010:4111:2111:2316:4616:5117:2217:2716:3217:44בלגיה בריסל )ח(

8:158:159:329:3410:0410:0510:4110:4315:3715:4316:1816:2415:2416:28בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:146:189:079:119:399:4210:4810:5120:0020:0220:2520:2719:4320:35ברזיל ס.פאולו )ק(

6:026:058:548:589:259:2910:3510:3819:4519:4720:1020:1219:2920:19ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

8:018:019:289:299:5910:0110:4010:4216:0116:0616:3816:4315:4717:00בריטניה לונדון )ח(

8:208:219:419:4310:1310:1510:5210:5415:5816:0416:3816:4315:4517:02בריטניה מנצ׳סטר )ח(

8:138:149:369:3810:0810:1010:4810:5016:0116:0616:3916:4415:4716:48גרמניה ברלין )ח(

8:198:199:499:5110:2010:2211:0211:0416:3316:3817:0817:1316:1917:17גרמניה פרנקפורט )ח(

5:075:118:068:098:368:399:479:5019:0919:1119:3519:3718:5319:41דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

7:077:099:189:219:519:5410:4710:5018:1118:1518:3518:3817:5618:42הודו בומביי )ח(

7:007:039:149:179:469:4810:4210:4518:1018:1318:3318:3617:5418:40הודו פונה )ח(

7:277:289:029:049:349:3610:1710:1916:0116:0616:3516:3915:4716:43הונגריה בודפשט )ח(

7:257:269:109:139:439:4510:3010:3216:4516:4917:1417:1816:3017:22טורקיה איסטנבול )ח(

7:367:389:279:299:5910:0110:4810:5017:1517:1917:4317:4717:0017:51יוון אתונה )ח(



קנט לוח זמנים לשבוע פרשת וארא 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
7:477:489:229:249:549:5610:3810:4016:2316:2816:5617:0116:0917:05מולדובה קישינב )ח(

7:007:039:179:209:479:4910:4410:4618:1418:1818:3818:4117:5918:45מקסיקו מ. סיטי )ח(

4:464:508:038:078:368:409:549:5720:1420:1520:4820:4819:5720:52ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:466:488:528:559:239:2610:1710:1917:2217:2617:4717:5117:0717:55נפאל קטמנדו )ח(

7:017:049:289:3110:0110:0411:0211:0519:0919:1219:3119:3418:5419:38סינגפור סינגפור )ח(

7:407:409:059:079:369:3810:1610:1815:3315:3816:1116:1615:1916:20פולין ורשא )ח(

5:415:458:208:248:538:569:5810:0118:3618:3918:5919:0218:2019:06פרו לימה )ח(

8:168:179:559:5710:2710:2911:1111:1417:0617:1117:3817:4316:5217:57צרפת ליאון )ח(

8:398:4010:1210:1310:4310:4511:2611:2817:0317:0817:3817:4316:4917:58צרפת פריז )ח(

5:525:558:238:268:538:569:549:5718:0118:0418:2418:2717:4618:31קולומביה בוגוטה )ח(

7:467:479:289:3010:0010:0210:4610:4816:5116:5517:2117:2616:3617:39קנדה טורונטו )ח(

7:297:309:089:109:409:4210:2510:2716:2016:2516:5216:5716:0617:11קנדה מונטריאול )ח(

6:506:528:438:459:169:1810:0610:0916:4116:4617:0917:1316:2717:17קפריסין לרנקה )ח(

8:538:5310:0910:1010:3910:4111:1611:1816:0716:1316:4916:5515:5417:14רוסיה מוסקבה )ח(

8:048:059:399:4010:1110:1310:5410:5716:3916:4417:1217:1716:2517:21רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

8:078:089:449:4610:1410:1610:5811:0116:4616:5117:1917:2416:3217:38שוייץ ציריך )ח(

6:366:398:538:559:259:2810:2310:2618:0018:0418:2318:2717:4618:31תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

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
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