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תהלים

מתוך פירוש רש"י

קט )א( אלהי תהלתי אל תחרש. על כל ישראל נאמר: )ב( כי פי רשע. עשו: )ד( תחת אהבתי. אותך ישטנוני: ואני תפלה. 
ואני מתפלל אליך תמיד )מצאתי(:

קי )ז( מנחל בדרך ישתה וגו'. מנילוס הנהר בדרך הליכתו היתה ארצו שותה ולא היתה צריכה למי גשמים על כן היה מרים 
ראש ומתפאר )יחזקאל כ"ט( לי יאורי ואני עשיתני, ענין אחר יש לפרש המזמור הזה בדוד:
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

È‰ÈÂמארץ ה' צבאֹות ּכל יצאּו הּזה הּיֹום ּבעצם «¿ƒְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ
מארץ להֹוציאם לה' הּוא ׁשּמּורים ליל ְְִִִִִֵֵֶֶַָָמצרים

גֹו' אדמֹו"ר1מצרים קדּוׁשת ּכבֹוד ּבזה ּומדּיק . ְְְְְִִֵֶַַַָָ
ּדׁשנת זה ּבדּבּורֿהּמתחיל נׁשמתֹוֿעדן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָ(מהורש"ב)

תרנ"ה הּמאמרים ּבספר ּכעת [ׁשּנדּפס ּדצרי2תרנ"ה ,[ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
היינּו יצאּו הּזה הּיֹום ּבעצם אמר ּׁשּבתחּלה מה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָלהבין

לקּמן וכן ּבּיֹום, היתה מצרים ּבעצם3ּדיציאת ויהי ּכתיב ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
גֹו', מצרים מארץ יׂשראל ּבני את ה' הֹוציא הּזה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּיֹום
מצרים מארץ להֹוציאם גֹו' ׁשּמּורים ליל אֹומר ּכ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואחר
ּומביא ּבּלילה. היתה מצרים ׁשּיציאת מּזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּדמׁשמע

ּבּגמרא ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה הּפסּוק4עלֿזה 5על ְְֵֶֶַַַַַַָָָָ
והלא יצאּו ּבּלילה וכי לילה מּמצרים אלקי ה' ְְְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹֹהֹוציא

ׁשּנאמר ּבּיֹום אּלא יצאּו ּבני6לא יצאּו הּפסח מּמחרת ְְְֱֳִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּגאּולה להם ׁשהתחילה מלּמד אּלא רמה ּביד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָיׂשראל
ּוגמר ּבּלילה היתה הּגאּולה ׁשהתחלת והינּו ְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמּבערב,

ּבּיֹום היה אי7הּגאּולה ּבאּור, ּדֹורׁש ּגּופא זה אמנם . ְְֵֵֵֶַַָָָָָָ
והרי ּבּלילה, והן ּבּיֹום הן היתה ׁשהּגאּלה לֹומר ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻאפׁשר
ענין, ׁשאֹותֹו אפׁשר ואי הפכים, ׁשני הם ולילה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָיֹום
ּבּיֹום ׁשהּגאּלה ּובפרט הפכים. ּבׁשני יהיה הּגאּולה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻענין

ּבתֹוקפֹו וכןהיתה גֹו', הּיֹום ּבעצם ׁשּכתּוב ּכמֹו יֹום ׁשל ְְְְְְֵֶֶֶֶַָָָ
ּברׁש"י (ּכדאיתא הּלילה ּבחצֹות היתה ּבּלילה 8הּגאּולה ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָ

ּבמקֹום9ּובּמכילּתא [ּכּמבאר הּלילה חׁש ּתקף ׁשּזהּו ,( ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
מתחיל10אחר ּכבר הּׁשני ּובחציֹו ,ונחׁש הֹול הּלילה ׁשל הראׁשֹון ׁשחציֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּכן ואם הּלילה], ּבחצֹות הּוא החׁש ׁשּתקף ונמצא הּיֹום, מאֹור קצת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹלהתנֹוצץ
ּכן ואם הּקצה, אל הּקצה מן הפכים ב' הם ּכאן ולילה ּדיֹום הענינים ב' ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהרי
מהּו ׁשם ּבהּמאמר מדּיק ּגם ּבׁשניהם. ּתהיה ׁשהּגאּלה ׁשּי אי ּביֹותר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻיקׁשה
ואֹומר ׁשחֹוזר מהּו וגם להוי', הׁשּמּור ענין מהּו להוי', הּוא ׁשּמּורים ליל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב
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מא.)1 יב, ואילך.)2פרשתנו עא נא.)3ע' יב, א.)4פרשתנו ט, א.)5ברכות טז, לג,)6ראה מסעי

שם.)7ג. תרנ"ה בסה"מ הובא - עה"פ פרשתנו רמב"ן ד.)8ראה יא, פרשתנו רש"י ראה)9ראה

הלילה. בחצי ויהי הפסוק על הליקוטים)10מכילתא ספר ובכ"מ. א'שסא. ע' מסעי אוה"ת ראה

ואילך. תקלו ע' לילה ערך צ"צ) (דא"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÏÈÏ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó '‰ ˙B‡·ˆ Ïk e‡ˆÈ ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ«¿ƒ¿∆∆««∆»¿»ƒ¿≈∆∆ƒ¿»ƒ≈
'B‚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ì‡ÈˆB‰Ï '‰Ï ‡e‰ ÌÈ¯enL1‰Êa ˜i„Óe . ƒƒ«¿ƒ»≈∆∆ƒ¿»ƒ¿«≈»∆

Œ¯ea„a Ô„ÚŒB˙ÓL� (·"˘¯Â‰Ó) ¯"BÓ„‡ ˙Le„˜ „B·k¿¿««¿ƒ¿»≈∆¿ƒ
˙Úk Òt„pL] ‰"�¯˙ ˙�Lc ‰Ê ÏÈÁ˙n‰שנת תשד"מ. שנת -) ««¿ƒ∆ƒ¿«∆ƒ¿«»≈

המאמר) ∆≈¿ÙÒa¯אמירת
‰"�¯˙ ÌÈ¯Ó‡n‰2,[ ««¬»ƒ

‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ«
ÌˆÚa ¯Ó‡ ‰lÁ˙aM∆ƒ¿ƒ»»«¿∆∆
e�ÈÈ‰ e‡ˆÈ ‰f‰ ÌBi‰««∆»¿«¿
‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ»¿»
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  מפתח  כללי

 ב.......................................תפילין נחת סדר ה  )א

 ג...............................י"קט "קלים מזמורי תה  )ב

עם ביאור בדרך ( ויהי בעצם היום הזהה "מאמר ד  )ג

 ה ....................... מ"דתש'ה , שבט'ג, באפ "ש )אפשר

 ט.............מ"דשת'השבט ' ג באפרשת  שבתשיחת   )ד

 כג.........מ"תשד'שבט ה' ג, משיחות שבת פרשת בא  )ה

  מוצאי שבת קודש פרשת בשלחשיחת   )ו

 ל............................................ז"תשי'ד שבט ה"יו

 גמ ...........זטרך כ )ק"בלה( באפרשת לקוטי שיחות   )ז

 ח"ג הרה"ק הרה"כל לקוטים מתורת לוי יצחק  )ח

 חמ................ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

 טמ...............באשת  על פרילקוט גאולה ומשיח  )ט

 בנ..............באלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )י

 טע.................באלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )יא

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יב

 פ..........................................באפרשת  לשבוע 

 אצ...............באלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יג

 גצ.........................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יד

  
 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 וצ ...............באלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )טו

  הכק ...........באלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )טז

 לק.................באלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

 גלק........................ י פרק יםתהל, גכ פרק א-מואלש

 הלק.........................................מסכת שבת עקבעין י  )יט
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  ולק..............................................נטף עד ד נגף מד
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 חסק................................................ר הזקן"אדמו

  ברכת המזון שולחן ערוך הלכות  )כב

 חסק................................................ר הזקן"אדמו

    כי תצאה "ד – תורהלקוטי   )כג

 טסק................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

 בעק.............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כה

 געק......................................."צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

 דעק.............................................ש"ר מוהר"אדמו

   החלצוס קונטר  )כז

 העק...........................................ב" מוהרשר"אדמו

   א"שת'ההמאמרים ספר   )כח

 ועק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

 ועק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ספר הזכרונות   )ל

 עחק...................................................צ"ר מוהריי"אדמו

  אגרות קודש   )לא

 אפק...................................................צ"ר מוהריי"אדמו

  באת התורה פרשת חומש לקריא  )לב

  דפק.................................."תורה תמימה"פ חומש "ע

 צק..........................אבפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

  אצק....................שבת קודשנרות ל הדלקת סדר  )לד



ה

,hay b ,`a zyxt zay .c"qa

.n"cyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

È‰ÈÂמארץ ה' צבאֹות ּכל יצאּו הּזה הּיֹום ּבעצם «¿ƒְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ
מארץ להֹוציאם לה' הּוא ׁשּמּורים ליל ְְִִִִִֵֵֶֶַָָמצרים

גֹו' אדמֹו"ר1מצרים קדּוׁשת ּכבֹוד ּבזה ּומדּיק . ְְְְְִִֵֶַַַָָ
ּדׁשנת זה ּבדּבּורֿהּמתחיל נׁשמתֹוֿעדן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָ(מהורש"ב)

תרנ"ה הּמאמרים ּבספר ּכעת [ׁשּנדּפס ּדצרי2תרנ"ה ,[ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
היינּו יצאּו הּזה הּיֹום ּבעצם אמר ּׁשּבתחּלה מה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָלהבין

לקּמן וכן ּבּיֹום, היתה מצרים ּבעצם3ּדיציאת ויהי ּכתיב ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
גֹו', מצרים מארץ יׂשראל ּבני את ה' הֹוציא הּזה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּיֹום
מצרים מארץ להֹוציאם גֹו' ׁשּמּורים ליל אֹומר ּכ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואחר
ּומביא ּבּלילה. היתה מצרים ׁשּיציאת מּזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּדמׁשמע

ּבּגמרא ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה הּפסּוק4עלֿזה 5על ְְֵֶֶַַַַַַָָָָ
והלא יצאּו ּבּלילה וכי לילה מּמצרים אלקי ה' ְְְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹֹהֹוציא

ׁשּנאמר ּבּיֹום אּלא יצאּו ּבני6לא יצאּו הּפסח מּמחרת ְְְֱֳִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּגאּולה להם ׁשהתחילה מלּמד אּלא רמה ּביד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָיׂשראל
ּוגמר ּבּלילה היתה הּגאּולה ׁשהתחלת והינּו ְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמּבערב,

ּבּיֹום היה אי7הּגאּולה ּבאּור, ּדֹורׁש ּגּופא זה אמנם . ְְֵֵֵֶַַָָָָָָ
והרי ּבּלילה, והן ּבּיֹום הן היתה ׁשהּגאּלה לֹומר ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻאפׁשר
ענין, ׁשאֹותֹו אפׁשר ואי הפכים, ׁשני הם ולילה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָיֹום
ּבּיֹום ׁשהּגאּלה ּובפרט הפכים. ּבׁשני יהיה הּגאּולה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻענין

ּבתֹוקפֹו וכןהיתה גֹו', הּיֹום ּבעצם ׁשּכתּוב ּכמֹו יֹום ׁשל ְְְְְְֵֶֶֶֶַָָָ
ּברׁש"י (ּכדאיתא הּלילה ּבחצֹות היתה ּבּלילה 8הּגאּולה ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָ

ּבמקֹום9ּובּמכילּתא [ּכּמבאר הּלילה חׁש ּתקף ׁשּזהּו ,( ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
מתחיל10אחר ּכבר הּׁשני ּובחציֹו ,ונחׁש הֹול הּלילה ׁשל הראׁשֹון ׁשחציֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּכן ואם הּלילה], ּבחצֹות הּוא החׁש ׁשּתקף ונמצא הּיֹום, מאֹור קצת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹלהתנֹוצץ
ּכן ואם הּקצה, אל הּקצה מן הפכים ב' הם ּכאן ולילה ּדיֹום הענינים ב' ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהרי
מהּו ׁשם ּבהּמאמר מדּיק ּגם ּבׁשניהם. ּתהיה ׁשהּגאּלה ׁשּי אי ּביֹותר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻיקׁשה
ואֹומר ׁשחֹוזר מהּו וגם להוי', הׁשּמּור ענין מהּו להוי', הּוא ׁשּמּורים ליל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב
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מא.)1 יב, ואילך.)2פרשתנו עא נא.)3ע' יב, א.)4פרשתנו ט, א.)5ברכות טז, לג,)6ראה מסעי

שם.)7ג. תרנ"ה בסה"מ הובא - עה"פ פרשתנו רמב"ן ד.)8ראה יא, פרשתנו רש"י ראה)9ראה

הלילה. בחצי ויהי הפסוק על הליקוטים)10מכילתא ספר ובכ"מ. א'שסא. ע' מסעי אוה"ת ראה

ואילך. תקלו ע' לילה ערך צ"צ) (דא"ח
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ÏÈÏ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó '‰ ˙B‡·ˆ Ïk e‡ˆÈ ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ«¿ƒ¿∆∆««∆»¿»ƒ¿≈∆∆ƒ¿»ƒ≈
'B‚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ì‡ÈˆB‰Ï '‰Ï ‡e‰ ÌÈ¯enL1‰Êa ˜i„Óe . ƒƒ«¿ƒ»≈∆∆ƒ¿»ƒ¿«≈»∆

Œ¯ea„a Ô„ÚŒB˙ÓL� (·"˘¯Â‰Ó) ¯"BÓ„‡ ˙Le„˜ „B·k¿¿««¿ƒ¿»≈∆¿ƒ
˙Úk Òt„pL] ‰"�¯˙ ˙�Lc ‰Ê ÏÈÁ˙n‰שנת תשד"מ. שנת -) ««¿ƒ∆ƒ¿«∆ƒ¿«»≈

המאמר) ∆≈¿ÙÒa¯אמירת
‰"�¯˙ ÌÈ¯Ó‡n‰2,[ ««¬»ƒ

‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ«
ÌˆÚa ¯Ó‡ ‰lÁ˙aM∆ƒ¿ƒ»»«¿∆∆
e�ÈÈ‰ e‡ˆÈ ‰f‰ ÌBi‰««∆»¿«¿
‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ»¿»

Ôn˜Ï ÔÎÂ ,ÌBia3·È˙k «¿≈¿«»¿ƒ
‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ«¿ƒ¿∆∆««∆
Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ '‰ ‡ÈˆB‰ƒ∆¿≈ƒ¿»≈
¯Á‡Â ,'B‚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ¿««
ÌÈ¯enL ÏÈÏ ¯ÓB‡ Ck»≈≈ƒƒ
ı¯‡Ó Ì‡ÈˆB‰Ï 'B‚¿ƒ»≈∆∆
‰fÓ ÚÓLÓc ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ∆
‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆiL∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ»¿»

‰ÏÈlaבסיפור הכתובים מן - ««¿»
הלילה בחצי "ויהי מצרים יציאת

קומו ויאמר בכור.. כל הכה וה'

משמע וגו'", עמי מתוך צאו

בלילה היתה מצרים .שיציאת
‰Ó ‰ÊŒÏÚ ‡È·Óe≈ƒ«∆«
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M∆»¿«≈

‡¯Óba4˜eÒt‰ ÏÚ5 «¿»»««»
EÈ˜Ï‡ '‰ E‡ÈˆB‰ƒ¬¡…∆
ÈÎÂ ‰ÏÈÏ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ»¿»¿ƒ
‡Ï ‡Ï‰Â e‡ˆÈ ‰ÏÈla««¿»»¿«¬……
¯Ó‡pL ÌBia ‡l‡ e‡ˆÈ6 »¿∆»«∆∆¡«
È�a e‡ˆÈ ÁÒt‰ ˙¯ÁnÓƒ»√««∆«»¿¿≈
,‡l‡ !‰Ó¯ „Èa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»»∆»

„nÏÓזמנים שני שישנם ¿«≈
מצרים «ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ‰ביציאת

·¯ÚaÓ ‰Ïe‡b‰ Ì‰Ï»∆«¿»ƒ»∆∆
היתה ליציאה הרשות נתינת

רשות להם נתן פרעה בלילה.

"ויקרא שנאמר בלילה לצאת

וגו'" לילה ולאהרן ,למשה
‰Ïe‡b‰ ˙ÏÁ˙‰L e�È‰Â¿«¿∆«¿»««¿»
¯Ó‚e ‰ÏÈla ‰˙È‰»¿»««¿»¿«
ÌBia ‰È‰ ‰Ïe‡b‰7 «¿»»»«
ביום רק היתה בפועל היציאה

היה עדיין בלילה מזו, (ויתירה

– ממצרים לצאת להם אסור

איש תצאו "לא משה ציווי מפני

בוקר") עד ביתו ‡LÙ¯מפתח CÈ‡ ,¯e‡a L¯Bc ‡Ùeb ‰Ê Ì�Ó‡ .»¿»∆»≈≈≈∆¿»
‰ÏÈÏÂ ÌBÈ È¯‰Â ,‰ÏÈla Ô‰Â ÌBia Ô‰ ‰˙È‰ ‰l‡b‰L ¯ÓBÏ«∆«¿À»»¿»≈«¿≈««¿»«¬≈»«¿»
,‰Ïe‡b‰ ÔÈ�Ú ,ÔÈ�Ú B˙B‡L ¯LÙ‡ CÈ‡Â ,ÌÈÎÙ‰ È�L Ì‰≈¿≈¬»ƒ¿≈∆¿»∆ƒ¿»ƒ¿««¿»
ÏL BÙ˜B˙a ‰˙È‰ ÌBia ‰l‡b‰L Ë¯Ù·e .ÌÈÎÙ‰ È�La ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿≈¬»ƒƒ¿»∆«¿À»«»¿»¿¿∆

ÌBÈהיום חצות -BÓk¿
,'B‚ ÌBi‰ ÌˆÚa ·e˙kL∆»¿∆∆«
‰ÏÈla ‰Ïe‡b‰ ÔÎÂ¿≈«¿»««¿»
‰ÏÈl‰ ˙BˆÁa ‰˙È‰»¿»«¬««¿»
È"L¯a ‡˙È‡„k)8 ƒ¿ƒ»¿«ƒ

‡zÏÈÎn·e9Û˜z e‰fL ,( «¿ƒ¿»∆∆…∆
¯‡·nk] ‰ÏÈl‰ CLÁ…∆««¿»«¿…»

¯Á‡ ÌB˜Óa10BÈˆÁL ¿»«≈∆∆¿
‰ÏÈl‰ ÏL ÔBL‡¯‰»ƒ∆««¿»
BÈˆÁ·e ,CLÁ�Â CÏB‰≈¿∆¿«¿∆¿
ÏÈÁ˙Ó ¯·k È�M‰«≈ƒ¿»«¿ƒ
¯B‡Ó ˙ˆ˜ ıˆB�˙‰Ï¿ƒ¿≈¿»≈
Û˜zL ‡ˆÓ�Â ,ÌBi‰«¿ƒ¿»∆…∆
˙BˆÁa ‡e‰ CLÁ‰«…∆«¬
'· È¯‰ Ôk Ì‡Â ,[‰ÏÈl‰««¿»¿ƒ≈¬≈
Ô‡k ‰ÏÈÏÂ ÌBÈc ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ¿»«¿»»
‰ˆw‰ ÔÓ ÌÈÎÙ‰ '· Ì‰≈¬»ƒƒ«»∆

‰ˆw‰ Ï‡האור תוקף - ∆«»∆
החושך ותוקף היום) (חצות

הלילה) Ôk(חצות Ì‡Â ,¿ƒ≈
CiL CÈ‡ ¯˙BÈa ‰L˜ÈÀ¿∆¿≈≈«»
.Ì‰È�La ‰È‰z ‰l‡b‰L∆«¿À»ƒ¿∆ƒ¿≈∆
ÌL ¯Ó‡n‰a ˜i„Ó Ìb«¿«≈¿««¬»»
ÌÈ¯enL ÏÈÏ ·e˙kL e‰Ó«∆»≈ƒƒ

'ÈÂ‰Ï ‡e‰ליל הזה, (הלילה «¬»»
הלילה המזיקין. מן משומר פסח,

ימי מששת ושמור מובטח הזה

הגאולה) בו שתהיה ,בראשית
'ÈÂ‰Ï ¯enL‰ ÔÈ�Ú e‰Ó«ƒ¿««ƒ«¬»»

הוי') שם e‰Ó(דוקא Ì‚Â ,¿««
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dfdו meid mvra idie

ּכפל עֹוד מהּו גֹו', ׁשּמּורים להוי' הּזה הּלילה הּוא ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָעֹוד
ְִַָהּדברים.

ÔÈ·‰Ïeמצרים יציאת ענין ּבאּור להקּדים יׁש זה ּכל ¿»ƒְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
ּדעבֹודה האדם. ונפׁש ּבגּוף הרּוחנית ְְֲֲִֶֶַָָָָָָָָּבעבֹודה

ׁשּכתּוב ּכמֹו ויֹום, יֹום ּבכל היא יֹום11זֹו את ּתזּכר למען ְְְְִִֶֶַַָָָֹ
זכירת ׁשענין היינּו ,חּיי ימי ּכל מצרים מארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָצאת
האדם ּבעבֹודת מצרים יציאת ענין ׁשּזהּו מצרים ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָיציאת
ׁשם, ּבּמאמר ּבזה ּומבאר ויֹום. יֹום ּכל ּבעבֹודת ְְֲֲֶֶַַַַָָָָָָֹיׁשנֹו
הּיציאה רק לא הּוא ּבעבֹודה מצרים יציאת ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹּדענין
מצרים ׁשּיׁש ּדכמֹו אּלא ּדלעּמתֿזה, וכּו' ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמהּמיצרים
וגם ּבקדּׁשה, ואפּלּו ּברּוחנּיּות למעלה יׁש ּכ ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻלמּטה
זה ענין ולכאֹורה מצרים. יציאת להיֹות צרי זֹו ְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַָָָָּבבחינה
אפׁשר אי קדּׁשה ׁשל ענין ׁשּזהּו ּדמּכיון ּבאּור, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻּדֹורׁש
מּמּנּו. לצאת וצרי מצרים ׁשל ענין ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָלֹומר

Ô·eÈÂה12זה והתּגּלּות ּדהמׁשכת הּידּוע ּמּדֹותעלּֿפי ¿»ְְְְִִִֶַַַַַַַָָ
על ׁשּליט מח ענין ּדזהּו הּמֹוחין, מּבחינת ְְְִִִִִִֶַַַַַַֹהיא

ׁשאמרּו13הּלב ואף הּלב. על מׁשּפיע ּתלת14ׁשהּמח ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹ
ּבין הרי מּכלֿמקֹום וכבדא, ליּבא מֹוחא אינּון ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָׁשּליטין
ּכי כּו'. הּלב על ׁשּליט הּמח עצמן אּלה ׁשּליטין ְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹג'

[וכּנֹודע הּלב מן למעלה הּוא נקראת15הראׁש ׁשּלכן ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
הראׁש ּבדגמת ׁשהּוא מּׁשּום הּׁשנה ראׁש הּׁשנה ְְְִִֶַַַַָָָָָֹֹֻּתחּלת
וכן האיברים], ּכל על וׁשּליט מקֹור ׁשהּוא האדם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּבגּוף
והם ׁשּבּלב מהּמּדֹות למעלה הם ׁשּבראׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמֹוחין
היא הּמּדֹות והתּגּלּות והמׁשכת עליהם, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָׁשֹולטים
ּבאּור, ּדֹורׁש זה ענין לכאֹורה והּנה הּמֹוחין. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָמּבחינת
והרי הּמֹוחין, מן ּתהיה הּמּדֹות ׁשהתהּוּות אפׁשר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּדאי
ּדוקא ּבמנּוחה הם ּדמֹוחין הפכים, ׁשני הם ּומּדֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָמֹוחין
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ג.)11 טז, תקס"ג)12ראה סה"מ א. נז, וארא תו"א ואילך. 41 ע' ה'ש"ת סה"מ בכ"ז: וראה ואילך. עב ע' שם תרנ"ה סה"מ ראה

פקמ"ז תרל"ו רבים מים המשך ואילך. רסד ע' בא ואילך. רמ ואילך. קעד ע' וארא אוה"ת ואילך. א קג, שמות תו"ח קו. ע' ח"א

ועוד. פ"א.)13ואילך. שם וראה פ"ל. פי"ז. פי"ב. א.)14תניא קנג, ח"ב ובכ"מ.)15זהר בתחלתו. עט"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

„BÚ ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁL'להוי הוא שמורים "ליל הפסוק: תחילת לאחר ∆≈¿≈
נוספת פעם הכתוב חוזר מצרים, מארץ ÈÂ‰Ï'להוציאם ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‡e‰««¿»«∆«¬»»

?ÌÈ¯·c‰ ÏÙk „BÚ e‰Ó ,'B‚ ÌÈ¯enLƒƒ«∆∆«¿»ƒ
‰„B·Úa ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ�Ú ¯e‡a ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê Ïk ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ»∆≈¿«¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ»¬»

LÙ�Â Ûe‚a ˙È�Áe¯‰»»ƒ¿¿∆∆
‡È‰ BÊ ‰„B·Úc .Ì„‡‰»»»«¬»ƒ
BÓk ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»¿

·e˙kL11˙‡ ¯kÊz ÔÚÓÏ ∆»¿««ƒ¿…∆
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ

EÈiÁ ÈÓÈ Ïkמצווה (האדם »¿≈«∆
יום) בכל מצרים יציאת ,לזכור
˙‡ÈˆÈ ˙¯ÈÎÊ ÔÈ�ÚL e�ÈÈ‰«¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ«
˙‡ÈˆÈ ÔÈ�Ú e‰fL ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ«
Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¬«»»»
ÌBÈ Ïk ˙„B·Úa B�LÈ∆¿«¬«»

ÌBÈÂמצרים יציאת פרשת »
נצחית. משמעות בחובה נושאת

מצרים' 'יציאת זכירת של ענינה

ה' עבודת היא הפנימי במובנה

לפעול האדם על היומיומית.

רוחנית מצרים' 'יציאת בעצמו

חייו' 'ימי Êa‰כל ¯‡·Óe .¿…»»∆
ÔÈ�Úc ,ÌL ¯Ó‡na««¬»»¿ƒ¿«
‰„B·Úa ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ»¬»
‰‡Èˆi‰ ˜¯ ‡Ï ‡e‰…««¿ƒ»
Œ˙nÚÏc 'eÎÂ ÌÈ¯ˆÈn‰Ó≈«≈»ƒ¿ƒ¿À«

‰Êשלעומת הטומאה כוחות =] ∆
שהאדם מה שענינם הקדושה.

ה'] מצוות על ‡l‡עבר ,∆»
‰hÓÏ ÌÈ¯ˆÓ LiL BÓÎcƒ¿∆≈ƒ¿«ƒ¿«»
˙ei�Áe¯a ‰ÏÚÓÏ LÈ Ck»≈¿«¿»¿»ƒ
Ì‚Â ,‰M„˜a elÙ‡Â«¬ƒƒ¿À»¿«
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ BÊ ‰�ÈÁ·aƒ¿ƒ»»ƒƒ¿

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈמדרגה שכל ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
זו לגבי 'מצרים' נקראת

הרוחנית מצרים יציאת שמעליה.

משתנית היא לה, רבות פנים –

מן היציאה נדרשת אדם מכל ואחד. אחד כל של הרוחנית מדרגתו ערך לפי

ורוע), טומאה (של דקליפה' מ'מצרים היציאה שנדרשת כשם שלו..., ה'מצרים'

של ממצב דקדושה'. מ'מצרים היציאה גם נדרשת כך וטוב, קדושה של למצב

יותר. ונעלים רחבים וקדושה טוב של למצב ומוגבלים, צרים וקדושה טוב

המוטלת חיל, אל מחיל המתמדת, הרוחנית הצמיחה חובת היא מצרים' 'יציאת

מעצמו' 'לצאת תדיר צריך הוא גם והמצוות. התורה בדרך ההולך האדם על גם

נדרשת ומדרגה מדרגה שבכל רגילותו, מכפי למעלה ה' את לעבוד היינו –

ודעת מטעם למעלה היא אשר עבודה האדם Ê‰מן ÔÈ�Ú ‰¯B‡ÎÏÂ .¿ƒ¿»ƒ¿»∆
ÔÂÈkÓc ,¯e‡a L¯Bc≈≈¿ƒ≈»
‰M„˜ ÏL ÔÈ�Ú e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿À»
‡e‰L ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡≈∆¿»«∆
CÈ¯ˆÂ ÌÈ¯ˆÓ ÏL ÔÈ�Úƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ

.epnÓ ˙‡ˆÏ»≈ƒ∆
‰Ê Ô·eÈÂ12Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ¿»∆«ƒ«»«

˙elb˙‰Â ˙ÎLÓ‰c¿«¿»«¿ƒ¿«
˙�ÈÁaÓ ‡È‰ ˙Bcn‰«ƒƒƒ¿ƒ«

ÔÈÁBn‰פרק בתניא (כמובא «ƒ
אמות נקראו [מוחין] 'וחב"ד ג'

הן המדות כי למדות ומקור

חב"ד') ÔÈ�Úתולדות e‰Êc ,¿∆ƒ¿«
·l‰ ÏÚ ËÈlL ÁÓ13 …««ƒ««≈

.·l‰ ÏÚ ÚÈtLÓ Án‰L∆«…««¿ƒ«««≈
e¯Ó‡L Û‡Â14˙Ïz ¿«∆»¿¿«

‡ÁBÓ Ôe�È‡ ÔÈËÈlL«ƒƒƒ»
‡„·ÎÂ ‡aÈÏשלשה=] ƒ»¿«¿»

לב מוח, באדם: הם שליטים

‰¯Èוכבד] ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»¬≈
‰l‡ ÔÈËÈlL '‚ ÔÈa≈«ƒƒ≈∆
ÏÚ ËÈlL Án‰ ÔÓˆÚ«¿»«…««ƒ«
‡e‰ L‡¯‰ Èk .'eÎ ·l‰«≈ƒ»…
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n"cyz'd ,hay 'b ,`a zyxt zay

כּו',16ּוכמאמר וׁשכי סתים ּומֹוחיּה סתים ּדעּתֹוהי סּבא ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ
ּבלׁשֹון [הּנקרא ּגדֹול ּברעׁש הם הּמּדֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ּבגׁשמּיּות ּגם הּוא וכן טּומל], הּומל ּדכלי17אידיׁש , ְְְְְְִִִִִֵַַ
מׁשּכן ׁשהּוא הּלב מהּֿׁשאיןּֿכן וכּו' קר הּוא ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַֹהּמח

ּדלּבא ּדפיקּו ּדפק, ּבֹו יׁש ּתמיד18הּמּדֹות ׁשהּוא היינּו , ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
הּוא ׁשהּׂשכל ּדמה הּוא, הענין א וׁשֹוב. רצֹוא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּבמרּוצה,
ׁשּבּׂשכל הּמעׂשה ּבבחינת רק היינּו הּמּדֹות אל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָמקֹור
מן הּמּדֹות התהּוּות ולכן ההׂשּכלה, ּתמצית ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָׁשהּוא
ּכאׁשר ההׂשּכלה, אֹור ּכל סּלּוק עלֿידי ּדוקא היא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׂשכל
נמצא ּדכאׁשר ׁשּבּׂשכל. והּמּסקנא הּבכן רק אצלֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָנׁשאר
ּדבינה והרחב ּדחכמה העמק אצלֹו ּומאיר הּׂשכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבעֹולם
הּמּדֹות, התהּוּות מּזה ׁשּתהיה יּתכן לא ּדדעת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹוהעמקּות

מּזהוד להיֹות אפׁשר הּבכן רק אצלֹו נׁשאר ּכאׁשר וקא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
עדין עצמֹו ׁשּבּׂשכל הּבכן ּגם אמנם הּמּדֹות. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהתהּוּות
אּלא מּדֹות למהּות ׂשכל מּמהּות להתהּפ יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאינֹו
ּפֹועל זה ׁשּמיצר הּגרֹון, מצר ׁשהּוא ממּצע ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻעלֿידי
עד ׁשּבּה] הּבכן [היינּו ּבהׂשּכלה ּכזה וצמצּום ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהפסק
ּגם נּכר זה ודבר מּדֹות. למהּות ׂשכל מּמהּות ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנהּפכת
ועמק, רחב אר ּבֹו ׁשּיׁש ּדאף הּגרֹון, ׁשל הּגׁשמי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹּבּצּיּור
הראׁש. ּולגּבי ּבער צר מקֹום הּוא הרי ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹמּכלֿמקֹום

‰Ê·eהּגרֹון מצר ׁשהּוא ּדקדּׁשה מצרים ענין יּובן »∆ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ
מן הּמּדֹות המׁשכת אפׁשרּיֹות את ְְִִֶֶֶַַַָָָֻהעֹוׂשה
יׁש הּתחּתֹון האדם ׁשּבצּיּור ּדכׁשם ּבקדּׁשה, ּגם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּמֹוחין
האדם ׁשהרי העליֹון, ּבאדם ּגם הּוא ּכ הּגרֹון ְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָמצר

לעליֹון אּדּמה ׁשם על אדם נקרא זה19הּתחּתֹון וענין . ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
[ס'איז טֹוב ּדבר הּוא והפסק) (הּצמצּום ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֻּבקדּׁשה
ועד הּמּדֹות, והתהּוּות ּגּלּוי ּבׁשביל זאך] ּגּוטע ְְְְִִִִִֶַַַַַא

ּבפעל. הּמעׂשה ּכ אחר ּבא ּדוקא ְְֲֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשעלֿידֹו

‰p‰Â,ּדקדּׁשה מצרים יציאת ענין יּובן הנ"ל עלּֿפי ¿ƒ≈ְְְְִִִִִִַַַַַַָָֻ
הּוא ענינֹו הּגרֹון מצר ׁשהּוא ׁשּמצרים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּדכיון
ׁשענין מּובן לּמּדֹות, הּמֹוחין ׁשּבין וההפרדה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּצמצּום
יאיר ּבּמּדֹות ׁשּגם ענינּה הּמצרים ּובּטּול מצרים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָיציאת
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Ìb ÔÈÁBn‰ ÔÓ ˙Bcn‰«ƒƒ«ƒ«
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ÔÈÁBn‰ ¯B‡צמצום ללא «ƒ
אלא e‰L‡והפרדה BÓk¿∆
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ז n"cyz'd ,hay 'b ,`a zyxt zay

כּו',16ּוכמאמר וׁשכי סתים ּומֹוחיּה סתים ּדעּתֹוהי סּבא ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ
ּבלׁשֹון [הּנקרא ּגדֹול ּברעׁש הם הּמּדֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ּבגׁשמּיּות ּגם הּוא וכן טּומל], הּומל ּדכלי17אידיׁש , ְְְְְְִִִִִֵַַ
מׁשּכן ׁשהּוא הּלב מהּֿׁשאיןּֿכן וכּו' קר הּוא ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַֹהּמח

ּדלּבא ּדפיקּו ּדפק, ּבֹו יׁש ּתמיד18הּמּדֹות ׁשהּוא היינּו , ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
הּוא ׁשהּׂשכל ּדמה הּוא, הענין א וׁשֹוב. רצֹוא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּבמרּוצה,
ׁשּבּׂשכל הּמעׂשה ּבבחינת רק היינּו הּמּדֹות אל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָמקֹור
מן הּמּדֹות התהּוּות ולכן ההׂשּכלה, ּתמצית ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָׁשהּוא
ּכאׁשר ההׂשּכלה, אֹור ּכל סּלּוק עלֿידי ּדוקא היא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׂשכל
נמצא ּדכאׁשר ׁשּבּׂשכל. והּמּסקנא הּבכן רק אצלֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָנׁשאר
ּדבינה והרחב ּדחכמה העמק אצלֹו ּומאיר הּׂשכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבעֹולם
הּמּדֹות, התהּוּות מּזה ׁשּתהיה יּתכן לא ּדדעת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹוהעמקּות

מּזהוד להיֹות אפׁשר הּבכן רק אצלֹו נׁשאר ּכאׁשר וקא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
עדין עצמֹו ׁשּבּׂשכל הּבכן ּגם אמנם הּמּדֹות. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהתהּוּות
אּלא מּדֹות למהּות ׂשכל מּמהּות להתהּפ יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאינֹו
ּפֹועל זה ׁשּמיצר הּגרֹון, מצר ׁשהּוא ממּצע ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻעלֿידי
עד ׁשּבּה] הּבכן [היינּו ּבהׂשּכלה ּכזה וצמצּום ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהפסק
ּגם נּכר זה ודבר מּדֹות. למהּות ׂשכל מּמהּות ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנהּפכת
ועמק, רחב אר ּבֹו ׁשּיׁש ּדאף הּגרֹון, ׁשל הּגׁשמי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹּבּצּיּור
הראׁש. ּולגּבי ּבער צר מקֹום הּוא הרי ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹמּכלֿמקֹום

‰Ê·eהּגרֹון מצר ׁשהּוא ּדקדּׁשה מצרים ענין יּובן »∆ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ
מן הּמּדֹות המׁשכת אפׁשרּיֹות את ְְִִֶֶֶַַַָָָֻהעֹוׂשה
יׁש הּתחּתֹון האדם ׁשּבצּיּור ּדכׁשם ּבקדּׁשה, ּגם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּמֹוחין
האדם ׁשהרי העליֹון, ּבאדם ּגם הּוא ּכ הּגרֹון ְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָמצר

לעליֹון אּדּמה ׁשם על אדם נקרא זה19הּתחּתֹון וענין . ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
[ס'איז טֹוב ּדבר הּוא והפסק) (הּצמצּום ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֻּבקדּׁשה
ועד הּמּדֹות, והתהּוּות ּגּלּוי ּבׁשביל זאך] ּגּוטע ְְְְִִִִִֶַַַַַא

ּבפעל. הּמעׂשה ּכ אחר ּבא ּדוקא ְְֲֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשעלֿידֹו

‰p‰Â,ּדקדּׁשה מצרים יציאת ענין יּובן הנ"ל עלּֿפי ¿ƒ≈ְְְְִִִִִִַַַַַַָָֻ
הּוא ענינֹו הּגרֹון מצר ׁשהּוא ׁשּמצרים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּדכיון
ׁשענין מּובן לּמּדֹות, הּמֹוחין ׁשּבין וההפרדה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּצמצּום
יאיר ּבּמּדֹות ׁשּגם ענינּה הּמצרים ּובּטּול מצרים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָיציאת
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dfdח meid mvra idie

עלֿידי נעׂשה זה וענין ּבמקֹומֹו. ׁשהּוא ּכמֹו הּמֹוחין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָאֹור
ׁשעלֿידיֿזה הּמֹוחין, ּפנימּיּות ּדגדלּות, מֹוחין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָהמׁשכת
על ויתר ּבמּדֹות. ּבמקֹומֹו, ׁשהּוא ּכמֹו הּמֹוחין אֹור ְְְְִִִִֵֶֶֶַַמאיר
הּמצּפּונֹות את ּגם מגּלים ּדגדלּות מֹוחין ׁשּבחינת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַּכן,
מׁשרׁש ּגם ׁשּלמעלה הּמּדֹות ׁשרׁש (ועד) ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּבּמּדֹות

אחר ּבמקֹום וכּמבאר ּבחינת20הּמֹוחין. זה ׁשּמּטעם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
מּׁשּום ּבּמח, ולא ּבּלב ּדוקא ׁשֹורה ׁשּבּנפׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיחידה

הּוא הּמּדֹות עניןׁשׁשרׁש וזהּו הּמֹוחין. מׁשרׁש למעלה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
הּנמׁשכת ׁשּבמּדֹות זֹו מּבחינה הּיציאה מצרים, ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָיציאת
הּמֹוחין הארת ּבהם ׁשּמאירה עד הּגרֹון, מצר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעלֿידי
ׁשרׁש ּבהם ׁשּמאיר ועד ּבמקֹומם, הם ׁשהּמחין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכפי

הּמֹוחין. מׁשרׁש ׁשּלמעלה ְְִִִֶֶַַַָֹהּמּדֹות

e‰ÊÂמארץ הוי' צבאֹות ּכל יצאּו הּזה הּיֹום ּבעצם ¿∆ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
מארץ להֹוציאם להוי' הּוא ׁשּמּורים ליל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמצרים
יֹום ּכמֹו הם לזה זה ּבער ּומּדֹות ּדמֹוחין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָמצרים,
לילה. ּדגמת הן ּומּדֹות יֹום ּדגמת הם ּדמֹוחין ְְְְְִִֵֵַַַַָָָֻֻולילה,
הּמֹוחין, ּגּלּוי ּתקף על ׁשּמֹורה הּזה, הּיֹום ּבעצם ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹוזהּו
עלֿידיֿזה הּנה הּמֹוחין, ּופנימּיּות הּמֹוחין ּגדלּות ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַּבחינת
נהּפ הּלילה ׁשּגם הּמּדֹות, ּתקף ׁשּמּורים, ליל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹנעׂשה

יאיר ּכּיֹום ולילה הּמּדֹות21ליֹום, ׁשרׁש ׁשּמאיר ועד , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ
סתרֹו חׁש יׁשת ענין וזהּו הּמֹוחין, מׁשרׁש .22ׁשּלמעלה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

מּמׁש, להוי' להוי', הּוא ׁשּמּורים ליל ּכתיב ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָולכן
הּלילה הפיכת עלֿידי הוי' ּבׁשם אֹור ּתֹוספת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנמׁשכת
ליל ּפעמים ב' ּׁשחֹוזר מה על הּטעם ּגם וזהּו ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָליֹום.
אתהּפכא ּבחינת ּכי גֹו', ׁשּמּורים להוי' הּוא ְְְֲִִִִִִִַַַָָָׁשּמּורים

ּבכפלים ׁשהיא הּתׁשּובה עבֹודת ּכמֹו .23היא ְְְְֲִִִִֶַַַָ

‰p‰Âענין ּכן ּגם נמׁש ּברּוחנּיּות מצרים יציאת מענין ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָ
יאיר ּכּיֹום לילה ּׁשּנעׂשה ּבגׁשמּיּות מצרים ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָיציאת
ּבּגאּלה ּגם יהיה וכן סתרֹו. חׁש יׁשת ּבחינת וגם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻּכפׁשּוטֹו
נפלאֹות אראּנּו מצרים מארץ צאת ּדכימי ,24העתידה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבער ּגם נפלאֹות יהיּו אז ׁשהּנפלאֹות מּזֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָויתירה
מּמׁש. ּבימינּו ּובמהרה מצרים, ּביציאת ׁשהיּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהנפלאֹות
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פל"ה.)20 תער"ב המשך ואילך. ד ה, תצא ד. נח, ר"ה לקו"ת גם ראה

ואילך. רנא פרק תער"ב המשך ואילך. ד יא, בראשית תו"ח גם וראה
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טו.)24 ז, מיכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

a,˙eÏ„‚c ÔÈÁBÓ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ� ‰Ê ÔÈ�ÚÂ .BÓB˜Óƒ¿¿ƒ¿»∆«¬∆«¿≈«¿»«ƒ¿«¿
ÔÈÁBn‰ ˙eiÓÈ�tעל ולשלוט למשול שהעיקר ט"ז, פרק בתניא (כמבואר ¿ƒƒ«ƒ

בגדולת במוחו שמתבונן המאיר ה' אור ידי על שבלב השמאלי שבחלל הטבע

ויראה) אהבה מבינתו להוליד הוא ברוך סוף È‡Ó¯אין ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,∆«¿≈∆≈ƒ
‡e‰L BÓk ÔÈÁBn‰ ¯B‡«ƒ¿∆
¯˙ÈÂ .˙BcÓa ,BÓB˜Óaƒ¿¿ƒ¿∆∆
ÔÈÁBÓ ˙�ÈÁaL ,Ôk ÏÚ«≈∆¿ƒ«ƒ
˙‡ Ìb ÌÈl‚Ó ˙eÏ„‚c¿«¿¿«ƒ«∆
˙BcnaL ˙B�etˆn‰««¿∆«ƒ
ולמעלה הלב שבהתגלות (אהבה

הלב) שבפנימיות אהבה מזה

˙Bcn‰ L¯L („ÚÂ)¿«…∆«ƒ
המסותרת הטבעית האהבה

מישראל ואחד אחד שבכל

L¯LÓ Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«ƒ…∆
ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ .ÔÈÁBn‰«ƒ¿«¿…»¿»

¯Á‡20‰Ê ÌÚhnL «≈∆ƒ««∆
LÙpaL ‰„ÈÁÈ ˙�ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»∆«∆∆
אלוקה חלק – הנשמה עצם

לשום זקוקה שאינה ממש ממעל

שהיא לעוררה כדי התבוננות

‡ÏÂ ·la ‡˜Âc ‰¯BL»«¿»«≈¿…
L¯LL ÌeMÓ ,Ána«…«ƒ∆…∆
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙Bcn‰«ƒ¿«¿»
e‰ÊÂ .ÔÈÁBn‰ L¯LÓƒ…∆«ƒ¿∆
,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ�Úƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ
BÊ ‰�ÈÁaÓ ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»ƒ¿ƒ»
ŒÏÚ ˙ÎLÓp‰ ˙BcÓaL∆¿ƒ«ƒ¿∆∆«

È„Èוצמצום Óˆ¯הפסק ¿≈≈«
Ì‰a ‰¯È‡nL „Ú ,ÔB¯b‰«»«∆¿ƒ»»∆
ÈÙk ÔÈÁBn‰ ˙¯‡‰∆»««ƒ¿ƒ
,ÌÓB˜Óa Ì‰ ÔÈÁn‰L∆«…ƒ≈ƒ¿»
L¯L Ì‰a ¯È‡nL „ÚÂ¿«∆≈ƒ»∆…∆
L¯LÓ ‰ÏÚÓlL ˙Bcn‰«ƒ∆¿«¿»ƒ…∆

.ÔÈÁBn‰«ƒ
‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa e‰ÊÂ¿∆¿∆∆««∆
'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ Ïk e‡ˆÈ»¿»ƒ¿¬»»
ÏÈÏ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿»ƒ≈
'ÈÂ‰Ï ‡e‰ ÌÈ¯enLƒƒ«¬»»
,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ì‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»≈∆∆ƒ¿»ƒ
‰Ê C¯Úa ˙BcÓe ÔÈÁBÓc¿ƒƒ¿∆∆∆
,‰ÏÈÏÂ ÌBÈ BÓk Ì‰ ‰ÊÏ»∆≈¿»«¿»

ÌBÈ ˙Ó‚c Ì‰ ÔÈÁBÓcכפי ¿ƒ≈À¿«
שכאשר בחסידות שמוסבר

סוף אין בגדולת במוחו מתבונן

אצלו יום) (בחינת מאיר אזי ב"ה

שבחלל הטבע על לשלוט ה' אור

הרע) (יצר שבלב ÏÈÏ‰השמאלי ˙Ó‚c Ô‰ ˙BcÓeהלב מדות כאמור, ƒ≈À¿««¿»
תמצית שהיא מצומצמת המשכה אם כי המוחין מן נמשכת כאשר רק מתהוות

לילה) (בחינת Û˜zהשכלה ÏÚ ‰¯BnL ,‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa e‰ÊÂ .¿∆¿∆∆««∆∆∆«…∆
‰p‰ ,ÔÈÁBn‰ ˙eiÓÈ�Ùe ÔÈÁBn‰ ˙eÏ„b ˙�ÈÁa ,ÔÈÁBn‰ Èelbƒ«ƒ¿ƒ««¿«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ≈

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚתוקף שנמשכים «¿≈∆
למדות המוחין ∆¬»�NÚ‰ועיקר

Û˜z ,ÌÈ¯enL ÏÈÏ≈ƒƒ…∆
˙Bcn‰עצמן המדות שבתוקף «ƒ

המוחין ועיקר תוקף ÌbLמאיר ,∆«
‰ÏÈÏÂ ,ÌBÈÏ Ct‰� ‰ÏÈl‰««¿»∆¿«¿¿«¿»

¯È‡È ÌBik21¯È‡nL „ÚÂ , «»ƒ¿«∆≈ƒ
‰ÏÚÓlL ˙Bcn‰ L¯L…∆«ƒ∆¿«¿»
ÔÈ�Ú e‰ÊÂ ,ÔÈÁBn‰ L¯LÓƒ…∆«ƒ¿∆ƒ¿«

B¯˙Ò CLÁ ˙LÈישים=] »∆…∆ƒ¿
ונעלה, גבוה אור סביבותיו. חושך

לקבלו העולמות בכוח שאין עד

בשם הוא נקרא מצידם ולכן כלל,

22ÏÈÏחושך] ·È˙k ÔÎÏÂ .¿»≈¿ƒ≈
,'ÈÂ‰Ï ‡e‰ ÌÈ¯enLƒƒ«¬»»
˙ÎLÓpL ,LnÓ 'ÈÂ‰Ï«¬»»«»∆ƒ¿∆∆
'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡ ˙ÙÒBz∆∆¿≈¬»»
‰ÏÈl‰ ˙ÎÈÙ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ«««¿»

ÌBÈÏעל שהוא 'אתהפכא' ענין ¿
החושך מן הבא האור יתרון דרך

ÏÚדוקא ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ .¿∆«««««
ÏÈÏ ÌÈÓÚt '· ¯ÊBÁM ‰Ó«∆≈¿»ƒ≈
'ÈÂ‰Ï ‡e‰ ÌÈ¯enLƒƒ«¬»»
˙�ÈÁa Èk ,'B‚ ÌÈ¯enLƒƒƒ¿ƒ«
˙„B·Ú BÓk ‡È‰ ‡Ît‰˙‡ƒ¿«¿»ƒ¿¬«

‰·eLz‰רפואה המביאה «¿»
לעולם È‰L∆ƒ‡וגאולה
ÌÈÏÙÎa23. ¿ƒ¿«ƒ

˙‡ÈˆÈ ÔÈ�ÚÓ ‰p‰Â¿ƒ≈≈ƒ¿«¿ƒ«
CLÓ� ˙ei�Áe¯a ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ�Ú Ôk Ìb«≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ
‰ÏÈÏ ‰NÚpM ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ∆«¬»«¿»
Ì‚Â BËeLÙk ¯È‡È ÌBik«»ƒƒ¿¿«
.B¯˙Ò CLÁ ˙LÈ ˙�ÈÁa¿ƒ«»∆…∆ƒ¿
‰l‡ba Ìb ‰È‰È ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆««¿À»
E˙‡ˆ ÈÓÈÎc ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»¿ƒ≈≈¿
ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆

˙B‡ÏÙ�24BfÓ ‰¯È˙ÈÂ , ƒ¿»ƒ≈»ƒ
eÈ‰È Ê‡ ˙B‡ÏÙp‰L∆«ƒ¿»»ƒ¿
C¯Úa Ìb ˙B‡ÏÙ�ƒ¿»«¿≈∆
˙‡ÈˆÈa eÈ‰L ˙B‡ÏÙ�‰«ƒ¿»∆»ƒƒ«
e�ÈÓÈa ‰¯‰Ó·e ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ¿≈»¿»≈
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מוגה בלתי

ענינים,‡. וכמה כמה מצד - בשבט) (בעשירי אדמו"ר וחמי מורי דכ"ק ההילולא ליום שייכת זו שבת
כדלקמן.

בא. פרשת השבתֿקודש ביום היתה ההסתלקות שהרי בא, פרשת שבת השבוע. פרשת מצד - לראש לכל

היתה וההסתלקות החודש, ימי עלֿפי נקבעים בזה) וכיוצא ומועדים (ימיםֿטובים הענינים שרוב ואףֿעלֿפי
ופרשת השבוע לימי ביחס הקביעות עם גם להתחשב שיש בארוכה פעמים כמה כבר דובר הרי - בשבט בעשירי

השבוע.

החודש, ימי מצד המתאימה הקביעות בבוא אמנם, עיקרו, בשנה, שנה מדי וניעור החוזר דבר כל כלומר:
דיום הענין עיקר ובעניננו: זה. ענין והתעוררות לחזרת שייכת השבוע ופרשת השבוע בימי הקביעות גם אבל
השבוע ופרשת השבוע דימי הקביעות גם - זה עם ביחד אבל בשבט, בעשירי הוא ושנה) שנה (בכל ההילולא
הקביעות מצד ההילולא ענין וניעור חוזר בשנה, שנה מדי בא פרשת שבת בבוא ולכן, ההילולא, ליום שייכת

השבוע. ופרשת השבוע דימי

כידוע·. ההילולא, יום מתברך שממנה השבת זו הרי השבוע, פרשת מצד ההילולא ליום השייכות על נוסף
דעשירי ההילולא יום חל שבו השבת, יום כולל הבא, השבוע ימי כל - יומין כולהו מתברכין השבת שמיום

זו. שבת - שלפניו מהשבת מתברך הוא שגם זו), שנה (בקביעות בשבט
שבעת יומין"), ("כולהו השבוע ימי לכל - בפשטות - היא השבוע לימי השבת מיום הברכה המשכת דהנה,
בלבד, החול ימי על היא הברכה שהמשכת לומר מסתבר לא שהרי השבת, ויום המעשה, ימי ששת השבוע. ימי

לגמרי! מוזר דבר - זו ברכה המשכת חסרה השבת ביום ואילו

לגבי בטיהרא" "כשרגא היא יומין") כולהו מתברכין ("מיניה השבת מיום הברכה שהמשכת לומר שיש ואף
שיום היינו, אותו", ויקדש השביעי יום את אלקים "ויברך נאמר עליו עצמו, השבת שביום הברכה המשכת

הנה: - שלפניו השבת מיום הברכה להמשכת זקוק אינו השבת

ל השבת מיום הברכה המשכת האם ובירור עיון צריך - לראש בטיהרא"לכל "כשרגא אמנם היא השבוע ימי
כו'. מיוחדת מעלה בזה שיש לומר מקום יש שהרי לאו, אם עצמו, השבת דיום הברכה המשכת לגבי

בפניֿעצמם, ענינים ב' הם ו"טיהרא" "שרגא" הרי - בטיהרא" "כשרגא אמנם הוא זה שענין נאמר אם ואפילו
עצמו השבת דיום הברכה המשכת ישנה כאשר גם ובעניננו: ד"שרגא", המציאות ישנה ב"טיהרא" שגם היינו,
"כשרגא היא זו שברכה אף שלפניו, השבת דיום הברכה המשכת את חסֿושלום מבטל זה אין "טיהרא", -

בטיהרא".

שכן כו', האור מגילוי הנאה היינו, הדבר, לתועלת ביחס זה הרי - אהני" מאי בטיהרא "שרגא ביאור: ליתר
לאו "מצוות - המצוות ענין [עצם שבו ההנאה מענין שלמעלה הענין, לעצם ביחס אבל מנה"; מאתיים "בכלל

התוקף. בכל ד"שרגא" הגילוי ישנו - ניתנו"] ליהנות

שיום - ובעניננו שלפניו, השבת מיום הברכה המשכת ישנה השבת ביום שגם לומר ופשוט מסתבר ולכן,
זו. שבת - שלפניו השבת מיום מתברך זו) שנה (בקביעות בשבט דעשירי השבת

- החסידות בתורת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה דתורה בנגלה הן - מקומות וכמה בכמה המבואר עלֿפי ובפרט
בהמשכת גם ענין יש עצמה, מצד השבת דיום הברכה המשכת על שנוסף מובן, שמזה הברכה, ענין מעלת גודל

שלפניו. השבת מיום נוספת ברכה

הברכות, כל ומקור שורש בעצמו, מהקב"ה הברכה המשכת על שנוסף - ענינים וכמה בכמה דוגמתו ומצינו
השבוע, לימי השבת מיום הברכה המשכת - עצמו זה בענין - ולדוגמא פרטי. מענין נוספת ברכה המשכת ישנה

וכו': ראשון יום

הקב"ה של רצונו ואףֿעלֿפיֿכן, הברכות, כל מקור - בעצמו מהקב"ה חיותו מקבל עצמו מצד ראשון יום
שאז החודש, מברכים משבת ברכה המשכת - לזה ונוסף השבת. מיום נוספת ברכה יקבל ראשון שיום הוא

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



ט

.n"cyz'd hay 'b ,`a zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

ענינים,‡. וכמה כמה מצד - בשבט) (בעשירי אדמו"ר וחמי מורי דכ"ק ההילולא ליום שייכת זו שבת
כדלקמן.

בא. פרשת השבתֿקודש ביום היתה ההסתלקות שהרי בא, פרשת שבת השבוע. פרשת מצד - לראש לכל

היתה וההסתלקות החודש, ימי עלֿפי נקבעים בזה) וכיוצא ומועדים (ימיםֿטובים הענינים שרוב ואףֿעלֿפי
ופרשת השבוע לימי ביחס הקביעות עם גם להתחשב שיש בארוכה פעמים כמה כבר דובר הרי - בשבט בעשירי

השבוע.

החודש, ימי מצד המתאימה הקביעות בבוא אמנם, עיקרו, בשנה, שנה מדי וניעור החוזר דבר כל כלומר:
דיום הענין עיקר ובעניננו: זה. ענין והתעוררות לחזרת שייכת השבוע ופרשת השבוע בימי הקביעות גם אבל
השבוע ופרשת השבוע דימי הקביעות גם - זה עם ביחד אבל בשבט, בעשירי הוא ושנה) שנה (בכל ההילולא
הקביעות מצד ההילולא ענין וניעור חוזר בשנה, שנה מדי בא פרשת שבת בבוא ולכן, ההילולא, ליום שייכת

השבוע. ופרשת השבוע דימי

כידוע·. ההילולא, יום מתברך שממנה השבת זו הרי השבוע, פרשת מצד ההילולא ליום השייכות על נוסף
דעשירי ההילולא יום חל שבו השבת, יום כולל הבא, השבוע ימי כל - יומין כולהו מתברכין השבת שמיום

זו. שבת - שלפניו מהשבת מתברך הוא שגם זו), שנה (בקביעות בשבט
שבעת יומין"), ("כולהו השבוע ימי לכל - בפשטות - היא השבוע לימי השבת מיום הברכה המשכת דהנה,
בלבד, החול ימי על היא הברכה שהמשכת לומר מסתבר לא שהרי השבת, ויום המעשה, ימי ששת השבוע. ימי

לגמרי! מוזר דבר - זו ברכה המשכת חסרה השבת ביום ואילו

לגבי בטיהרא" "כשרגא היא יומין") כולהו מתברכין ("מיניה השבת מיום הברכה שהמשכת לומר שיש ואף
שיום היינו, אותו", ויקדש השביעי יום את אלקים "ויברך נאמר עליו עצמו, השבת שביום הברכה המשכת

הנה: - שלפניו השבת מיום הברכה להמשכת זקוק אינו השבת

ל השבת מיום הברכה המשכת האם ובירור עיון צריך - לראש בטיהרא"לכל "כשרגא אמנם היא השבוע ימי
כו'. מיוחדת מעלה בזה שיש לומר מקום יש שהרי לאו, אם עצמו, השבת דיום הברכה המשכת לגבי

בפניֿעצמם, ענינים ב' הם ו"טיהרא" "שרגא" הרי - בטיהרא" "כשרגא אמנם הוא זה שענין נאמר אם ואפילו
עצמו השבת דיום הברכה המשכת ישנה כאשר גם ובעניננו: ד"שרגא", המציאות ישנה ב"טיהרא" שגם היינו,
"כשרגא היא זו שברכה אף שלפניו, השבת דיום הברכה המשכת את חסֿושלום מבטל זה אין "טיהרא", -

בטיהרא".

שכן כו', האור מגילוי הנאה היינו, הדבר, לתועלת ביחס זה הרי - אהני" מאי בטיהרא "שרגא ביאור: ליתר
לאו "מצוות - המצוות ענין [עצם שבו ההנאה מענין שלמעלה הענין, לעצם ביחס אבל מנה"; מאתיים "בכלל

התוקף. בכל ד"שרגא" הגילוי ישנו - ניתנו"] ליהנות

שיום - ובעניננו שלפניו, השבת מיום הברכה המשכת ישנה השבת ביום שגם לומר ופשוט מסתבר ולכן,
זו. שבת - שלפניו השבת מיום מתברך זו) שנה (בקביעות בשבט דעשירי השבת

- החסידות בתורת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה דתורה בנגלה הן - מקומות וכמה בכמה המבואר עלֿפי ובפרט
בהמשכת גם ענין יש עצמה, מצד השבת דיום הברכה המשכת על שנוסף מובן, שמזה הברכה, ענין מעלת גודל

שלפניו. השבת מיום נוספת ברכה

הברכות, כל ומקור שורש בעצמו, מהקב"ה הברכה המשכת על שנוסף - ענינים וכמה בכמה דוגמתו ומצינו
השבוע, לימי השבת מיום הברכה המשכת - עצמו זה בענין - ולדוגמא פרטי. מענין נוספת ברכה המשכת ישנה

וכו': ראשון יום

הקב"ה של רצונו ואףֿעלֿפיֿכן, הברכות, כל מקור - בעצמו מהקב"ה חיותו מקבל עצמו מצד ראשון יום
שאז החודש, מברכים משבת ברכה המשכת - לזה ונוסף השבת. מיום נוספת ברכה יקבל ראשון שיום הוא
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הברכה להמשכת ועד כו', ברכה של לשונות בששה החודש, ימי כל את - ועלֿידו חודש", "ראש את מברכים
מהקב"ה פרטי יום לכל שיש הברכה המשכת על נוסף - כאמור - זה וכל השנה. ימי כל על בראשֿהשנה

הברכות. כל ושורש מקור בעצמו,

שכתוב כמו בעצמו, מהקב"ה השבת יום שמקבל הברכה המשכת על שנוסף - בעניננו מובן ועלֿדרךֿזה
שחל ההילולא שיום ונמצא, שלפניו. השבת מיום הברכה המשכת גם ישנה גו'", השביעי יום את אלקים "ויברך

זו. משבת מתברך - לטובה עלינו הבא השבת ביום

הה‚. דיום השבת עם זו שבת המקשר נוסף שביןענין והשייכות הקשר - הברכה) המשכת (מלבד ילולא
כל נחשבים עיקריים ענינים לכמה שבנוגע ועד לזה, זה שייכים השנה שבתות שכל כידוע השנה, שבתות כל

אחד. לענין השבתות
מתחלק הזמן ענין שכללות כידוע - הזמן לענין ביחס ביותר מודגש השנה) שבתות דכל (הקשר זה וענין
הזמן, ענין כללות מתחדש ההיקף) (סיום השבת יום ולאחרי ההיקף, ימי שבעת הרשב"א: ובלשון ימים, לשבעה
בעל לדרושי עד א), כה, השירים (שיר תורה' ב'לקוטי הזקן אדמו"ר מדרושי [החל חסידות בדרושי כמבואר
שכבר אף וכו', שני יום ראשון יום תמיד מונין שאנו מה תש"ד)] השמיני ביום ויהי (דיבורֿהמתחיל ההילולא
הוא א' יום "כל ולכן, חלילה, שחוזרין ההיקף ימי שהן לפי - עתה עד בראשית ימי מששת ימים רבבות עברו

כו'". מהזמן מלמעלה הזמן שנתחדש בראשית ימי ששת של א' יום כמו ראשון יום ממש

ולכן בראשית", למעשה "זכר השבת: בתפלת שכתוב כמו בראשית, שבת בדוגמת הוא שבת שכל ונמצא,
רבותינו במדרשי וכמבואר א). לא, השנה (ראש ששבת" שם "על - השבת" ליום שיר "מזמור שבת בכל אומרים

בראשית. ימי דששת הראשונה בשבת הראשון אדם אמרו זה שמזמור ועוד) צב. תהלים (מדרש ז"ל

דיום השבת הבאה, השבת עם עיקריים) ענינים (בכמה אחד דבר שנעשית ועד קשורה זו ששבת ונמצא,
בשבט). (עשירי ההילולא

לחיות„. שצריכים הזקן אדמו"ר [כתורת היומי חומש בשיעור גם ההילולא ליום הקשר מודגש - לזה נוסף
בא: פרשת סוף עד משביעי והיום], השבוע פרשת - הזמן עם

שהן כסדר לכתבן "צריך [שהרי תורה עלֿפי הראשונות פרשיות ב' התפילין, ענין - הוא היומי חומש שיעור
אורח הזקן ודאדמו"ר (שולחןֿערוך כו'" יביאך כי והיה ואחרֿכך קדש פרשת תחילה לכתוב בתורה, כתובות

במעלה*. גם הראשונות הן שלכן לב)], סימן ריש חיים

חב"ד, לנשיאי בנוגע גם מובן שמזה - חב"ד חסידות תורת של ענינה מודגש התפילין שבענין לומר ויש
בשבט: דעשירי ההילולא בעל אדמו"ר, מו"ח לכ"ק עד

תורהֿשבכתב התניא, בספר הדבר שמפורש מכיון כו', וחיפוש עיון דורש אינו - חב"ד חסידות של ענינה
"תשובות - לספרו בהקדמה הזקן אדמו"ר שכתב מה עלֿפי – שענינו חב"ד, חסידות רבותדתורת שאלות על

בשם הנקראים אלו "בקונטרסים הזקן אדמו"ר שרשם ה'", בעבודת בנפשם עצות לשית . . בעצה שואלין אשר
אמרים". לקוטי

החלקים שאר מלבד פרקים, ג"ן ישנם הראשון בחלקו שהרי ענינים, ריבוי ישנם עצמו התניא בספר והנה,
הדבר אליך קרוב כי פסוק על "מיוסד ב"דףֿהשער": מתבטא התניא דספר הכללי התוכן אמנם, התניא; דספר

יתברך". ה' בעזרת וקצרה ארוכה בדרך מאד, קרוב הוא איך היטב לבאר לעשותו ובלבבך בפיך מאוד

כדלקמן. תפילין, במצות במיוחד מודגש - לעשותו" ובלבבך בפיך גו' "הדבר - זה וענין

ותוכנן‰. שנקודתן המצוות, כל כללות לפניֿזה), (שנאמרה הזאת" "המצוה על קאי - יחיד לשון - "הדבר"
המצוות. מצוה הקב"ה, עם המצוות את המקיים היהודי של וחיבור צוותא אחד, דבר -
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צריכים ("הדבר") ומצוותיה התורה שעניני - לעשותו" ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב "כי הפירוש וזהו
מעשה - ו"לעשותו" מחשבה, - "בלבבך" דיבור, - "בפיך" ומעשה: דיבור דמחשבה הענינים ג' בכל להתבטא

בפועל.

- שעיקרם מעשיות, מצוות שיש כידוע - ומחשבה דיבור במעשה הם ("הדבר") המצוות כללות כלומר:
במחשבה שעיקרם מצוות ויש וכיוצאֿבזה; התפלה מצות כמו - בדיבור שעיקרם מצוות יש בפועל; מעשה

וכיוצאֿבזה. ישראל אהבת ה', ויראת ה' אהבת כמו - ("בלבבך")

דיבור דמחשבה הענינים שג' - לעשותו" ובלבבך בפיך גו' יחיד) (לשון ד"הדבר שהפירוש בזה, להוסיף ויש
וחיבור), צוותא אחד, דבר הוא תוכנם (שרק המצוות בכללות רק לא הוא - יחיד לשון ב"הדבר" נכללים ומעשה

ומעשה: דיבור דמחשבה הענינים ג' ישנם גופא מצוה שבכל אלא

שאם ל"ח) פרק (ריש בתניא וכמבואר העיקר"), הוא ("המעשה בפועל מעשה שעיקרם אף - מעשיות מצוות
מכלֿמקום, – המצוה קיום ידיֿחובת יצא לא חסֿושלום, בפועל המעשה את עשה ולא הכוונות כל את כיוון
בדיבור התלויות במצוות המצוות; ברכת - הדיבור ענין וכן מחשבה, - המצוה דכוונת הענין גם להיות צריך
ישנו במחשבה התלויות ובמצוות המצוה; כוונת - המחשבה ענין וכן שפתיו, עקימת - המעשה ענין גם ישנו
שבמחשבה, דיבור שבמחשבה, עשיה שיש י"ט) (סימן הקודש' ב'אגרת כמבואר - והמעשה הדיבור ענין גם

שבמחשבה. ומחשבה

שבכל בלבד זו שלא כןונמצא, אלא לעשותו", ובלבבך ד"בפיך הענינים ג' ישנם ("הדבר") המצוות לות
יחיד. לשון "הדבר" - פרטית מצוה בכל גם הוא

המצוה והידור שלימות ורק מחשבה, או דיבור דמעשה, הענינים מג' באחד היא המצוה שעיקר מכיון אמנם,
לעשותו") ובלבבך ("בפיך הנ"ל ענינים דג' ההתאחדות הרי - הענינים ב' דשאר ההתכללות גם ישנה כאשר היא
עיקר הוא מהם אחד ביניהם: לחלק אפשר שהרי ממש, אחד דבר נעשים שהם באופן עדיין אינה ב"הדבר"

המצוה. והידור שלימות - והשאר המצוה,

ומחשבה) דיבור (מעשה, לעשותו" ובלבבך ד"בפיך הענינים ג' כל מתאחדים שבהם מצוות, ג' ישנם אבל
ציצית, תפילין, - והם כו'), והידור שלימות בתור רק (לא עצמה המצוה מקיום חלק שכולם - ממש ביחד

וסוכה:

בנוגע ח) סימן (אורחֿחיים הטור שכתב כמו המצוה, קיום בעת כוונה של מיוחד חיוב מצינו אלו מצוות בג'
תפילין: במצות וכן כו'", מצוותיו כל שנזכור כדי להתעטף המקום שצוונו בהתעטפו "ויכוין ציצית: למצות
(שם סוכה דמצות הכוונה פרטי את לבאר שמאריך - סוכה במצות וכן כה), סימן (שם כו'" בהנחתן "ויכוין

וב'ביתֿחדש'). תרכה, סימן

תפילין בהלכות וכן בהתעטפו, שיכוין דבעי להורות לרבינו שהכריח "מה ח): סימן (שם ה'ביתֿחדש' וכתב
תהיה למען וגו' לאות לך והיה ובתפילין וגו', תזכרו למען ציצית בפרשת שכתוב דלפי נראה, סוכה, ובהלכות
שיכוין בכוונתה, תלויה וקיומה המצוה עיקר כי יורה גו', דורותיכם ידעו למען ובסוכה וגו', בפיך ה' תורת

כו'". בה יכוין שלא אףֿעלֿפי ידיֿחובתם דיוצא המצוות שאר מהֿשאיןֿכן המצוה, קיום בשעת

כוונת ללא בלבד, בפועל במעשה קיומה עלֿידי המצוה קיום ידיֿחובת יוצאים המצוות שאר בכל כלומר:
המעשה עלֿידי בשלימותו ישנו המצוה (ועיקר) גוף הרי - נשמה בלי כגוף היא כוונה בלי שמצוה ואף המצוה.
אורחֿחיים (ביתֿחדש הכוונה" אותה יכוין לא אם כתיקונה המצוה קיים "לא - אלו מצוות בג' אבל בפועל;
המצוה בגוף ונשמה חיות שמוסיפה כוונה רק ולא עצמה, המצוה מגוף חלק היא שהכוונה היינו, תרכה), סימן

המצוות). (כבשאר

שאין המצוות כאותן דלא המצוות", "ברכת להיות מוכרחת אלו שבמצוות - הדיבור לענין בנוגע הוא וכן
מ הדגשה יש הצדקה במצות - ואדרבה עליהן, קיוםמברכים את לעכב שלא כדי עליה, לברך שאין יוחדת

בלבד. אחד לרגע אפילו - תתן" ו"נתן תפתח" "פתח - ממש בפועל המצוה

ובלבבך "בפיך - ומחשבה דיבור דמעשה הענינים ג' נחשבים וסוכה) תפילין, (ציצית, אלו שבמצוות ומכיון
ובלבבך "בפיך בא ש"הדבר" ביותר מודגש אלו שבמצוות נמצא, עצמה, המצוה מקיום חלק בתור - לעשותו"
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צריכים ("הדבר") ומצוותיה התורה שעניני - לעשותו" ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב "כי הפירוש וזהו
מעשה - ו"לעשותו" מחשבה, - "בלבבך" דיבור, - "בפיך" ומעשה: דיבור דמחשבה הענינים ג' בכל להתבטא

בפועל.

- שעיקרם מעשיות, מצוות שיש כידוע - ומחשבה דיבור במעשה הם ("הדבר") המצוות כללות כלומר:
במחשבה שעיקרם מצוות ויש וכיוצאֿבזה; התפלה מצות כמו - בדיבור שעיקרם מצוות יש בפועל; מעשה

וכיוצאֿבזה. ישראל אהבת ה', ויראת ה' אהבת כמו - ("בלבבך")

דיבור דמחשבה הענינים שג' - לעשותו" ובלבבך בפיך גו' יחיד) (לשון ד"הדבר שהפירוש בזה, להוסיף ויש
וחיבור), צוותא אחד, דבר הוא תוכנם (שרק המצוות בכללות רק לא הוא - יחיד לשון ב"הדבר" נכללים ומעשה

ומעשה: דיבור דמחשבה הענינים ג' ישנם גופא מצוה שבכל אלא

שאם ל"ח) פרק (ריש בתניא וכמבואר העיקר"), הוא ("המעשה בפועל מעשה שעיקרם אף - מעשיות מצוות
מכלֿמקום, – המצוה קיום ידיֿחובת יצא לא חסֿושלום, בפועל המעשה את עשה ולא הכוונות כל את כיוון
בדיבור התלויות במצוות המצוות; ברכת - הדיבור ענין וכן מחשבה, - המצוה דכוונת הענין גם להיות צריך
ישנו במחשבה התלויות ובמצוות המצוה; כוונת - המחשבה ענין וכן שפתיו, עקימת - המעשה ענין גם ישנו
שבמחשבה, דיבור שבמחשבה, עשיה שיש י"ט) (סימן הקודש' ב'אגרת כמבואר - והמעשה הדיבור ענין גם

שבמחשבה. ומחשבה

שבכל בלבד זו שלא כןונמצא, אלא לעשותו", ובלבבך ד"בפיך הענינים ג' ישנם ("הדבר") המצוות לות
יחיד. לשון "הדבר" - פרטית מצוה בכל גם הוא

המצוה והידור שלימות ורק מחשבה, או דיבור דמעשה, הענינים מג' באחד היא המצוה שעיקר מכיון אמנם,
לעשותו") ובלבבך ("בפיך הנ"ל ענינים דג' ההתאחדות הרי - הענינים ב' דשאר ההתכללות גם ישנה כאשר היא
עיקר הוא מהם אחד ביניהם: לחלק אפשר שהרי ממש, אחד דבר נעשים שהם באופן עדיין אינה ב"הדבר"

המצוה. והידור שלימות - והשאר המצוה,

ומחשבה) דיבור (מעשה, לעשותו" ובלבבך ד"בפיך הענינים ג' כל מתאחדים שבהם מצוות, ג' ישנם אבל
ציצית, תפילין, - והם כו'), והידור שלימות בתור רק (לא עצמה המצוה מקיום חלק שכולם - ממש ביחד

וסוכה:

בנוגע ח) סימן (אורחֿחיים הטור שכתב כמו המצוה, קיום בעת כוונה של מיוחד חיוב מצינו אלו מצוות בג'
תפילין: במצות וכן כו'", מצוותיו כל שנזכור כדי להתעטף המקום שצוונו בהתעטפו "ויכוין ציצית: למצות
(שם סוכה דמצות הכוונה פרטי את לבאר שמאריך - סוכה במצות וכן כה), סימן (שם כו'" בהנחתן "ויכוין

וב'ביתֿחדש'). תרכה, סימן

תפילין בהלכות וכן בהתעטפו, שיכוין דבעי להורות לרבינו שהכריח "מה ח): סימן (שם ה'ביתֿחדש' וכתב
תהיה למען וגו' לאות לך והיה ובתפילין וגו', תזכרו למען ציצית בפרשת שכתוב דלפי נראה, סוכה, ובהלכות
שיכוין בכוונתה, תלויה וקיומה המצוה עיקר כי יורה גו', דורותיכם ידעו למען ובסוכה וגו', בפיך ה' תורת

כו'". בה יכוין שלא אףֿעלֿפי ידיֿחובתם דיוצא המצוות שאר מהֿשאיןֿכן המצוה, קיום בשעת

כוונת ללא בלבד, בפועל במעשה קיומה עלֿידי המצוה קיום ידיֿחובת יוצאים המצוות שאר בכל כלומר:
המעשה עלֿידי בשלימותו ישנו המצוה (ועיקר) גוף הרי - נשמה בלי כגוף היא כוונה בלי שמצוה ואף המצוה.
אורחֿחיים (ביתֿחדש הכוונה" אותה יכוין לא אם כתיקונה המצוה קיים "לא - אלו מצוות בג' אבל בפועל;
המצוה בגוף ונשמה חיות שמוסיפה כוונה רק ולא עצמה, המצוה מגוף חלק היא שהכוונה היינו, תרכה), סימן

המצוות). (כבשאר

שאין המצוות כאותן דלא המצוות", "ברכת להיות מוכרחת אלו שבמצוות - הדיבור לענין בנוגע הוא וכן
מ הדגשה יש הצדקה במצות - ואדרבה עליהן, קיוםמברכים את לעכב שלא כדי עליה, לברך שאין יוחדת

בלבד. אחד לרגע אפילו - תתן" ו"נתן תפתח" "פתח - ממש בפועל המצוה

ובלבבך "בפיך - ומחשבה דיבור דמעשה הענינים ג' נחשבים וסוכה) תפילין, (ציצית, אלו שבמצוות ומכיון
ובלבבך "בפיך בא ש"הדבר" ביותר מודגש אלו שבמצוות נמצא, עצמה, המצוה מקיום חלק בתור - לעשותו"
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.Â:תפילין במצות מיוחד עילוי ישנו - עצמם אלו מצוות ג' בין והנה,
הסוכות. חג ימי שבעת במשך - בלבד בשנה אחת פעם היא סוכה מצות

לובש שכאשר היינו, טלית, חובת אלא גברא חובת אינה הרי - השנה ימי בכל היותה למרות ציצית, מצות
כדי כנפות ד' בת טלית להשיג להשתדל חייב אינו אבל ציצית, בה להטיל חייב אזי כנפות ד' בה שיש טלית

א). מא, (מנחות בזה השתדל שלא על ענשינן" ריתחא דאיכא "בזמן ורק בציצית, שיתחייב

ובנוגע ביומו. יום מדי ולהניחם תפילין להשיג חייב שיהודי היינו. היא, גברא חובת - תפילין מצות אבל
טור ב. לו, (מנחות אות" גופא ש"הן מפני הוא הדבר טעם הרי - תפילין מניחים אין שבהם ויוםֿטוב לשבת
נפעל שבתפילין גו'" ידך על ד"לאות שהענין היינו, ל"א), סימן ריש אורחֿחיים הזקן) (ודאדמו"ר ושולחןֿערוך

ויוםֿטוב*. השבת ענין עצם מצד

במצות מיוחד עילוי ישנו - ביחד לעשותו" ובלבבך "בפיך "הדבר" בא שבהם המצוות שבג' ונמצא,
בזה: להוסיף ויש כולה. השנה ימות בכל גברא חובת להיותה התפילין,

הקרוב, מקיף - לבוש הרחוק, מקיף - בית ומזון: לבוש, בית, - כלליים סוגים לג' נחלקים האדם שצרכי ידוע
כבשרו. ובשר דם שנעשה - ומזון

הנ"ל: מצוות בג' - הענינים ברוחניות הוא וכן

ענין טלית, חובת - ציצית מצות (סוכה); עראי בדירת הוא ביתו הסוכות בחג שהרי בית, - סוכה מצות
המזון. ענין בדוגמת כבשרו, ובשר דם האדם, של מציאותו עצם - גברא" "חובת - תפילין מצות ואילו הלבוש;

.Ê:חב"ד נשיאי עם - ובמילא חב"ד, חסידות תורת עם התפילין דענין המיוחדת השייכות מובנת עלֿפיֿזה
איך היטב לבאר לעשותו, ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך ד"קרוב הענין ביאור - ענינה חב"ד חסידות תורת

מאד". קרוב הוא

ש"הדבר"וזהו היינו, לעשותו", ובלבבך בפיך גו' "הדבר ביותר מודגש שבה - תפילין למצות המיוחד הקשר
ביחד. שהם כפי לעשותו" ובלבבך "בפיך בא

ביחד לעשותו" ובלבבך "בפיך המצוה קיום - התפילין ענין שתוכן דורשת חב"ד חסידות תורת ביאור: ליתר
התפילין שענין - לתפילין" כולה התורה כל "הוקשה ז"ל רבותינו מאמר [עלֿדרך המצוות בכל בגילוי יומשך -
בכח הן האדם. כחות בכל שתחדור באופן הוא ומצוה מצוה כל שקיום היינו, המצוות], בכל גם ונמשך חודר

המצוה. מציאות - אחת למציאות נעשים שכולם ועד המעשה, בכח והן הדיבור בכח הן המחשבה,

אודות מדובר היומי חומש שבשיעור מכיון - ההילולא יום עם היומי חומש דשיעור המיוחד הקשר וזהו
לכ"ק עד חב"ד, נשיאי עם - ועלֿידיֿזה חב"ד, חסידות תורת עם מיוחד קשר לה שיש מצוה תפילין, מצות

בשבט. דעשירי ההילולא בעל - אדמו"ר מו"ח

.Áדימי הקביעות מצד [הן ההילולא יום עם זו דשבת המיוחדת השייכות אודות לעיל האמור כל על נוסף
מפני והן השנה, שבתות דכל הקשר מפני הן ההילולא, יום מתברך שממנה מפני הן השבוע, ופרשת השבוע

זו, בשבת התוועדות לעריכת הסיבה שזוהי - היומי) חומש שיעור
חשובים, הכי אורחים - וביניהם הרבים, האורחים של לכבודם - זו בשבת להתוועדות נוספת סיבה ישנה

ההילולא. יום לקראת שהגיעו

אורחים הכנסת "גדולה ז"ל רבותינו למאמר בהתאם - מיוחדת לקבלתֿפנים ראוי מהאורחים אחד כל
ב), קכז, (שבת שכינה" פני מהקבלת

עיירות וכמה בכמה לאחרונה שנדפסו תניא ספרי וכמה כמה עמהם שהביאו חשובים, הכי אורחים - ובמיוחד
בנשמתם, - ובוודאי בגופם בממונם, רבה, ביגיעה בזה והשתדלו מקומות, ובעוד במירון ישראל, בני ומושבות
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ובוודאי מקומות, וכמה בכמה קצר זמן במשך להדפיס - המשוער מן למעלה ובאיכות) (בכמות בזה והצליחו
שבהם המקומות בכל התניא ספר את להדפיס - יעשו וכן יראו ומהם עוז, וביתר שאת ביתר בזה לעסוק ימשיכו

התניא. ספר את שם הדפיסו לא עדיין שלעתֿעתה ישראל בני דרים

.Ëת זו בהתוועדות אשר בעלויהיֿרצון עלֿידי ונתפרסמה שנתגלתה - הזקן אדמו"ר של הבטחתו קויים
כפי ישראל, של ׂשרם מיכאל, מלאך של מפעולתו יותר לפעול חסידית התוועדות של שבכוחה - ַָההילולא
באחוה באהבה הטובה והתנהגותם ילדיו חיי בארחות המסתכל מאב משל עלֿפי – הדבר טעם את שמבאר
משאלותיהם ומקיים ונחתֿרוח עונג מתמלא שעלֿידיֿזה ישראל, ואחדות ישראל אהבת מתוך ובריעות, בשלום

.(199 עמוד לתהלים מכתבים (קובץ כו'
אליך "קרוב - התניא דספר העיקרית הנקודה אודות לעיל להמוזכר בנוגע תהיה זו התוועדות של ופעולתה

לעשותו", ובלבבך בפיך מאד הדבר

(שבת הקץ" זה ה' ל"דבר - ממש מאד" "קרוב - ממש בקרוב נזכה גו'") הדבר גו' ("קרוב הזה ומ"הדבר"
ב). קלח,

- ובעיקר - גם אלא ובלבבך"), ("בפיך ובמחשבה בדיבור רק לא היינו, לעשותו", ובלבבך ד"בפיך ובאופן
("לעשותו"), כפשוטו בפועל במעשה

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

***

.Èאדמו"ר של בזמנו עוד שנקבע [כפי החדשי תהלים משיעור ולימוד הוראה ישנה לעיל, האמור על נוסף
דחודש ג' יום - זו שנה בקביעות בא פרשת דשבת ההילולא] בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק בתקנת ונתפרסם הזקן,

שבט:
הציל ביום הזאת השירה דברי את לה' דבר "אשר דוד, שירת - היא בחודש ג' דיום תהלים שיעור התחלת
ישועות "מגדיל - הענין לסיום עד ונפלאות, נסים על לה' שירה - ותוכנה שאול", ומיד אויביו כל מכף אותו ה'

משיחא. מלכא דוד עלֿידי העתידה הגאולה על דקאי עולם", עד ולזרעו לדוד למשיחו חסד ועושה מלכו

יבואו לדור לאד' יסופר יעבדנו זרע גו' בגוים ומושל המלוכה להוי' "כי - זה דיום תהלים שיעור וסיום
הבאים, לדורות יסופרו לפניֿזה) (המדוברים ונפלאות הנסים עניני שכל היינו, עשה", כי נולד לעם צדקתו ויגידו

דוקא. עשיה של באופן מטה, למטה ומתגלים נמשכים אלו ונפלאות שנסים - עשה" "כי ובהדגשה

.‡È:השבוע פרשת עם זה ענין לקשר ויש
דיציאת הסיפור לראשונה מופיע בפרשתנו שהרי מצרים, יציאת סיפור - היא השבוע דפרשת הכללית הנקודה
ישלחם חזקה ביד "כי מצרים, יציאת אודות ההבטחה נאמרה - וארא ובפרשת שמות בפרשת בפועל: מצרים

וגו'"; מצרים סבלות מתחת אתכם "והוצאתי ביציאתגו'", שהיו הענינים פרטי אודות מדובר בשלח בפרשת
מצרים. דיציאת המאורע עצם אודות מסופר - בפרשתנו ואילו מצרים;

יפלה "אשר ה'", ד"והפלה הענין וכמודגש ונפלאות, נסים מתוך היה מצרים דיציאת הענין כללות והנה,
מטה, למטה בגלוי נמשכו אלו שנפלאות ובאופן מצרים, ליציאת בקשר פעמים וכמה כמה – בזה וכיוצא ה'",

הארץ". "בקרב הכתוב: ובלשון

מטה למטה הנמשכים ונפלאות נסים אודות מדובר בו שגם - בחודש ג' דיום תהלים השיעור עם הקשר וזהו
עשה". "כי עשיה, של לענין עד

לזה: ונוסף

אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי שכתוב כמו העתידה, הגאולה עם גם קשור מצרים דיציאת הענין כללות
לנסים בערך "נפלאות" של באופן יהיו דלעתידֿלבוא שהנסים הפנימי הפירוש [מלבד הפשוט כפירוש נפלאות",

מצרים". מארץ צאתך ב"ימי שהיו כשם "נפלאות" יהיו שלעתידֿלבוא – מצרים] דיציאת

עולם", עד ולזרעו לדוד למשיחו חסד ועושה מלכו ישועות "מגדיל - היומי תהלים שיעור עם הקשר וזהו
משיחא. מלכא דוד עלֿידי העתידה הגאולה על דקאי
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ובוודאי מקומות, וכמה בכמה קצר זמן במשך להדפיס - המשוער מן למעלה ובאיכות) (בכמות בזה והצליחו
שבהם המקומות בכל התניא ספר את להדפיס - יעשו וכן יראו ומהם עוז, וביתר שאת ביתר בזה לעסוק ימשיכו

התניא. ספר את שם הדפיסו לא עדיין שלעתֿעתה ישראל בני דרים

.Ëת זו בהתוועדות אשר בעלויהיֿרצון עלֿידי ונתפרסמה שנתגלתה - הזקן אדמו"ר של הבטחתו קויים
כפי ישראל, של ׂשרם מיכאל, מלאך של מפעולתו יותר לפעול חסידית התוועדות של שבכוחה - ַָההילולא
באחוה באהבה הטובה והתנהגותם ילדיו חיי בארחות המסתכל מאב משל עלֿפי – הדבר טעם את שמבאר
משאלותיהם ומקיים ונחתֿרוח עונג מתמלא שעלֿידיֿזה ישראל, ואחדות ישראל אהבת מתוך ובריעות, בשלום

.(199 עמוד לתהלים מכתבים (קובץ כו'
אליך "קרוב - התניא דספר העיקרית הנקודה אודות לעיל להמוזכר בנוגע תהיה זו התוועדות של ופעולתה

לעשותו", ובלבבך בפיך מאד הדבר

(שבת הקץ" זה ה' ל"דבר - ממש מאד" "קרוב - ממש בקרוב נזכה גו'") הדבר גו' ("קרוב הזה ומ"הדבר"
ב). קלח,

- ובעיקר - גם אלא ובלבבך"), ("בפיך ובמחשבה בדיבור רק לא היינו, לעשותו", ובלבבך ד"בפיך ובאופן
("לעשותו"), כפשוטו בפועל במעשה

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

***

.Èאדמו"ר של בזמנו עוד שנקבע [כפי החדשי תהלים משיעור ולימוד הוראה ישנה לעיל, האמור על נוסף
דחודש ג' יום - זו שנה בקביעות בא פרשת דשבת ההילולא] בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק בתקנת ונתפרסם הזקן,

שבט:
הציל ביום הזאת השירה דברי את לה' דבר "אשר דוד, שירת - היא בחודש ג' דיום תהלים שיעור התחלת
ישועות "מגדיל - הענין לסיום עד ונפלאות, נסים על לה' שירה - ותוכנה שאול", ומיד אויביו כל מכף אותו ה'

משיחא. מלכא דוד עלֿידי העתידה הגאולה על דקאי עולם", עד ולזרעו לדוד למשיחו חסד ועושה מלכו

יבואו לדור לאד' יסופר יעבדנו זרע גו' בגוים ומושל המלוכה להוי' "כי - זה דיום תהלים שיעור וסיום
הבאים, לדורות יסופרו לפניֿזה) (המדוברים ונפלאות הנסים עניני שכל היינו, עשה", כי נולד לעם צדקתו ויגידו

דוקא. עשיה של באופן מטה, למטה ומתגלים נמשכים אלו ונפלאות שנסים - עשה" "כי ובהדגשה

.‡È:השבוע פרשת עם זה ענין לקשר ויש
דיציאת הסיפור לראשונה מופיע בפרשתנו שהרי מצרים, יציאת סיפור - היא השבוע דפרשת הכללית הנקודה
ישלחם חזקה ביד "כי מצרים, יציאת אודות ההבטחה נאמרה - וארא ובפרשת שמות בפרשת בפועל: מצרים

וגו'"; מצרים סבלות מתחת אתכם "והוצאתי ביציאתגו'", שהיו הענינים פרטי אודות מדובר בשלח בפרשת
מצרים. דיציאת המאורע עצם אודות מסופר - בפרשתנו ואילו מצרים;

יפלה "אשר ה'", ד"והפלה הענין וכמודגש ונפלאות, נסים מתוך היה מצרים דיציאת הענין כללות והנה,
מטה, למטה בגלוי נמשכו אלו שנפלאות ובאופן מצרים, ליציאת בקשר פעמים וכמה כמה – בזה וכיוצא ה'",

הארץ". "בקרב הכתוב: ובלשון

מטה למטה הנמשכים ונפלאות נסים אודות מדובר בו שגם - בחודש ג' דיום תהלים השיעור עם הקשר וזהו
עשה". "כי עשיה, של לענין עד

לזה: ונוסף

אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי שכתוב כמו העתידה, הגאולה עם גם קשור מצרים דיציאת הענין כללות
לנסים בערך "נפלאות" של באופן יהיו דלעתידֿלבוא שהנסים הפנימי הפירוש [מלבד הפשוט כפירוש נפלאות",

מצרים". מארץ צאתך ב"ימי שהיו כשם "נפלאות" יהיו שלעתידֿלבוא – מצרים] דיציאת

עולם", עד ולזרעו לדוד למשיחו חסד ועושה מלכו ישועות "מגדיל - היומי תהלים שיעור עם הקשר וזהו
משיחא. מלכא דוד עלֿידי העתידה הגאולה על דקאי
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.·È:ומקום מקום בכל התניא ספר הדפסת עם גם קשור לעיל האמור
שבתורה נעלים הכי שהענינים היינו, חוצה, המעיינות הפצת - ענינה ומקום, מקום בכל התניא ספר הדפסת

הארץ". "בקרב ל"חוצה", עד ובאים נמשכים "נפלאות", - תורה) אלא מים אין - המים (מעיינות

שאז והגאולה, המאסר לאחרי היה חוצה המעיינות דהפצת הענין שעיקר כידוע - השיעורֿתהלים עם והקשר
גוים, - "אויביו" עלֿידי (לא באה הטבע בדרך המאסר סיבת שהרי שאול", מיד גו' אותו ה' ד"הציל הענין היה
יותר "רודפו ששאול מכיון (גוים), "אויביו" מאשר יותר גרוע שזהו שאול", "מיד - יהודים עלֿידי אלא)
לו יש המאסר) היה (שעלֿידו הנ"ל שיהודי לומר וחסֿושלום חסֿושלום – הפסוק). על רש"י (פירוש מכולם"

יותר. רודפו שהיה אם כי לשאול, דמיון שהוא איזה אפילו או שייכות

העמים וכל השרים כל בעיני . . בארץ לעשות ה' והגדיל ש"הפליא באופן היתה כסלו די"ט הגאולה וגם:
כלומר, במכתבו), הזקן אדמו"ר שכתב (כמו בעינינו" נפלאת היא זאת היתה ה' מאת אם כי זאת על ואמרו . .

נפלא של כו'".ענינים העמים וכל השרים כל "בעיני מטה למטה המתגלים ות

בזה: להוסיף ויש

של באופן (דתורה) "נפלאות" של ענין גילוי - משמעותו דפוס, של באופן בא התניא שספר הענין עצם
הארץ". "בקרב - הרוחני) במובן (גם רחוקים הכי במקומות גם נעשית ההדפסה כאשר ובפרט עשה". "כי עשיה,

"מגדיל השבוע, פרשת - נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך ["כימי העתידה הגאולה עם גם קשור זה וענין
תוכן - חוצה המעיינות הפצת שעלֿידי מכיון היומי], תהלים שיעור - גו'" למשיחו חסד ועושה מלכו ישועות

משיחא. מלכא דא מר אתי קא אזי - ומקום מקום בכל תניא ספרי דהדפסת הענין

.‚È:לנהורא חשוכא דאתהפכא הענין - ומקום מקום בכל התניא ספרי בהדפסת נוסף ענין
שמקום זאת, עוד אלא בתכלית, ל"חוצה" עד מגיעים התניא) (ספר התורה דפנימיות שהמעיינות בלבד זו לא

לנהורא. חשוכא אתהפכא - התניא ספרי את מדפיסים שבו עד לקדושה, מתהפך עצמו ה"חוצה"

דאתהפכא הענין יהיה שאז - משיחא מלכא דא מר אתי כאשר דלעתידֿלבוא, ומצב למעמד ההכנה וזוהי
השלימות. בתכלית

[עלֿדרך דאתהפכא באופן גם אלא דאתכפיא, באופן רק לא להיות צריכה הגלות זמן דסוף העבודה ולכן,
מכיון - וגו'"] יטרף זאב "בנימין הפסוק בפירוש ואילך) ג סעיף בטבת עשרה (שיחת בארוכה לעיל המדובר

העתידה. לגאולה המתאימה ההכנה שזוהי

החדשי: תהלים ובשיעור השבוע, בפרשת מצינו לנהורא) חשוכא (אתהפכא זה ענין וגם

- ישראל לבני מסייע עצמו שפרעה היינו, גו'", ועולות זבחים בידינו תתן אתה "גם נאמר: השבוע בפרשת
לנהורא. חשוכא אתהפכא

"מגדיל - ובסיומו וגו'", אויביו כל "מכף הצלה שדרושה מצב אודות מדובר שבתחילה - תהלים בשיעור וכן
צדקתו ויגידו ד"יבואו ובאופן גו'", בגוים ומושל המלוכה לה' "כי גו'", למשיחו חסד ועושה מלכו ישועות

עשה". כי גו'

גו'": יסופר יעבדנו "זרע בפסוק גם מרומז זה וענין

התחלת גם וזהו תהלים, שיעור באותו [שנאמר מספרים" "השמים כמו "ספיר", מלשון הוא - "יסופר"
ונציצין דנהרין מספרים "מאי ב) (קלו, בזהר שכתוב כמו – שפירושו השבת], יום בתפילת שאומרים המזמורים

(במקומו) האמצעי לאדמו"ר המלות' וב'פירוש ב'סידור' בארוכה כמבואר ספיר, אבן כמו העניןכו'", וזהו .
המאיר. דבר מ"אבן" שעושים - דאתהפכא

(משפטים הספיר" לבנת כמעשה רגליו "ותחת העליונה המרכבה בענין שכתוב מה עם גם קשור זה וענין
(פירוש לבנים במעשה מצרים שעבוד עם קשורה הספיר" "לבנת שהרי - דאתהפכא הענין מודגש שבזה י), כד,

העליונה. במרכבה - לפניו היו אלו ולבנים הפסוק), על רש"י

מקום בכל חוצה" מעינותיך ד"יפוצו באופן התורה פנימיות גילוי - התניא ספרי הדפסת עם הקשר וזהו
מרכבה מעשה ראיית ובדוגמת עלֿדרך חב"ד, חסידות דתורת והשגה הבנה - ד"יתפרנסון" ובאופן ומקום,

"יתפרנסון". - וישתו" ד"ויאכלו באופן האלקים") את ("ויחזו
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.„Èדברים היותם למרות אשר ענינים, כמה להבהיר כדאי - התניא ספרי הדפסת אודות להמדובר בהמשך
ז"ל רבותינו למאמר בהתאם - אודותם לעורר מוטב מכלֿמקום, נעשו, שבוודאי לקוות יש שלכן פשוטים,

מעשה: בשעת ומזרזים שחוזרים
שאין ופשוט מובן הרי - חוצה המעיינות דהפצת הענין שיהיה היא התניא ספרי הדפסת שכוונת מכיון
להשתדל יש התניא, ספר את מדפיסים שבו ומקום מקום בכל אלא בלבד, התניא ספרי בהדפסת להסתפק

ההדפסה. לאחרי מיד בו שילמדו

נעשית הכריכה מלאכת ואילו בלבד, הדפוס מלאכת נעשית שבהם מקומות לאותם גם שייך זה שכל ומובן
לאחרי ומיד תיכף להיות יכול התניא בספר הלימוד שהרי - בזה) וכיוצא המקום לתנאי (בהתאם אחר במקום
מתוך היתה הזקן אדמו"ר של בזמנו התניא בספר הלימוד שהתחלת - ולהעיר הכריכה. לפני עוד - ההדפסה
ספר בתוך לאור להוציאו כדי הדפוס לבית הובאו אחרֿכך ורק התניא), לספר בהקדמה (כמבואר "קונטריסים"

מכורך*.

רוב "בריצוי - קהל ישנו וכאשר חפץ, שלבו במקום יתחילו - הלימוד התחלת תהיה שבו לענין ובנוגע
התניא). ספר בסיום הזקן אדמו"ר של (כלשונו המנין"

וכפתגם מעשה, לידי המביא לימוד - הזקן אדמו"ר של לרצונו בהתאם להיות צריך שהלימוד - והעיקר
בחיי להתנהג כיצד אותו מלמד התניא שספר אלא התניא, בספר לומד שהוא רק לא ההילולא: בעל של הידוע

היוםֿיום.

ההד לאחרי מיד התניא בספר למדו שלא מקומות ישנם לשובואם להשתדל יש - שתהיה) סיבה (מאיזה פסה
התניא. בספר ללמוד כדי בהדפסה) מהמשתדלים אחד - (עלֿכלֿפנים זה למקום ולחזור

.ÂË:לזה נוסף
שנדפסו טופסים של חשוב מספר במקום להשאיר יש - התניא ספר את מדפיסים שבו ומקום מקום בכל
מצדם נוספת השתדלות היא כזו פעולה שכן, בזה, וכיוצא הקהילה מנהיגי הרב, אצל בבתיֿהכנסת, זה, במקום
התניא בהדפסת שהמשתדלים לאחרי גם מצוא, עת בכל התניא בספר בעצמם ללמוד יוכלו המקום שתושבי

למקומם. יחזרו זה במקום

- אחר במקום נעשית הכריכה מלאכת ואילו הדפוס, מלאכת רק נעשית שבהם מקומות לאותם והואֿהדין
להאמור בהתאם הנ"ל, במקום להשאירם כדי טופסים, של חשוב מספר ההדפסה למקום יחזירו הכריכה שלאחרי

לעיל.

דוקא: זה במקום שנדפסו התניא טופסי את ומקום מקום בכל משאירים כאשר מיוחדת מעלה - זה ובענין

זה, במקום נדפס זה תניא שספר - להפתעתו - ומגלה התניא, ספר את פותח המקום מתושבי אחד כאשר
ללמוד שעליו מיוחדת התעוררות זו עובדה מהווה א), מז, (סוטה יושביו" על מקום ד"חן הענין על נוסף הרי
סוף ס, (עירובין אמות" כד' כולה ד"העיר - ולהעיר שלו. אמות בד' במקומו, נדפס זה ספר שכן התניא, בספר

ב). עמוד

תושבֿהמקום שבתור תובע עצמו שהמקום הוראה זו הרי - במקומו נדפס התניא שספר בידעו ובפשטות:
אחר, במקום נדפס התניא ספר כאשר מהֿשאיןֿכן זה; במקום נדפס התניא ספר שכן התניא, בספר ללמוד עליו

כו'. קדוש הכי למקום עד

בפנים שכתוב למה בהתאם יתנהגו שהלומדים יביא התניא בספר שהלימוד היינו, - מצוה גוררת ומצוה
הענין). גודל בתניא (כמבואר בכלל התורה בלימוד להוספה יביא התניא בספר שהלימוד - לזה נוסף הספר,
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- "miaewpd zeyx izla oedlic `xib ici lr `le onvr ici lr `l l"pd miqixhpew qitcdl `ly" my eneiqa k"yntr (*

- my eazeky yygd yiy mrt lka ,r"eyd lra mb `edy ,`ipzd lran dxexa d`xed idefy

dgekÎi`ae "z"dw" zldpd ,eppipra - "miaewpd zeyx izla oedlic `xib ici lr `le onvr ici lr `l" `ipzd xtq z` i"pa eqitci `l gha xy` ipgeha

,dpexg`d mrta z"dw i"r `ipzd xtqc "qetcd zelk mein mipy yng jyn"

.aeh zkxa `eaze mrpei mirneyle - my owfd x"enc` epiax w"k mzege meiq t"re



טו n"cyz'd hay 'b ,`a zyxt zay zgiy

.„Èדברים היותם למרות אשר ענינים, כמה להבהיר כדאי - התניא ספרי הדפסת אודות להמדובר בהמשך
ז"ל רבותינו למאמר בהתאם - אודותם לעורר מוטב מכלֿמקום, נעשו, שבוודאי לקוות יש שלכן פשוטים,

מעשה: בשעת ומזרזים שחוזרים
שאין ופשוט מובן הרי - חוצה המעיינות דהפצת הענין שיהיה היא התניא ספרי הדפסת שכוונת מכיון
להשתדל יש התניא, ספר את מדפיסים שבו ומקום מקום בכל אלא בלבד, התניא ספרי בהדפסת להסתפק

ההדפסה. לאחרי מיד בו שילמדו

נעשית הכריכה מלאכת ואילו בלבד, הדפוס מלאכת נעשית שבהם מקומות לאותם גם שייך זה שכל ומובן
לאחרי ומיד תיכף להיות יכול התניא בספר הלימוד שהרי - בזה) וכיוצא המקום לתנאי (בהתאם אחר במקום
מתוך היתה הזקן אדמו"ר של בזמנו התניא בספר הלימוד שהתחלת - ולהעיר הכריכה. לפני עוד - ההדפסה
ספר בתוך לאור להוציאו כדי הדפוס לבית הובאו אחרֿכך ורק התניא), לספר בהקדמה (כמבואר "קונטריסים"

מכורך*.

רוב "בריצוי - קהל ישנו וכאשר חפץ, שלבו במקום יתחילו - הלימוד התחלת תהיה שבו לענין ובנוגע
התניא). ספר בסיום הזקן אדמו"ר של (כלשונו המנין"

וכפתגם מעשה, לידי המביא לימוד - הזקן אדמו"ר של לרצונו בהתאם להיות צריך שהלימוד - והעיקר
בחיי להתנהג כיצד אותו מלמד התניא שספר אלא התניא, בספר לומד שהוא רק לא ההילולא: בעל של הידוע

היוםֿיום.

ההד לאחרי מיד התניא בספר למדו שלא מקומות ישנם לשובואם להשתדל יש - שתהיה) סיבה (מאיזה פסה
התניא. בספר ללמוד כדי בהדפסה) מהמשתדלים אחד - (עלֿכלֿפנים זה למקום ולחזור

.ÂË:לזה נוסף
שנדפסו טופסים של חשוב מספר במקום להשאיר יש - התניא ספר את מדפיסים שבו ומקום מקום בכל
מצדם נוספת השתדלות היא כזו פעולה שכן, בזה, וכיוצא הקהילה מנהיגי הרב, אצל בבתיֿהכנסת, זה, במקום
התניא בהדפסת שהמשתדלים לאחרי גם מצוא, עת בכל התניא בספר בעצמם ללמוד יוכלו המקום שתושבי

למקומם. יחזרו זה במקום

- אחר במקום נעשית הכריכה מלאכת ואילו הדפוס, מלאכת רק נעשית שבהם מקומות לאותם והואֿהדין
להאמור בהתאם הנ"ל, במקום להשאירם כדי טופסים, של חשוב מספר ההדפסה למקום יחזירו הכריכה שלאחרי

לעיל.

דוקא: זה במקום שנדפסו התניא טופסי את ומקום מקום בכל משאירים כאשר מיוחדת מעלה - זה ובענין

זה, במקום נדפס זה תניא שספר - להפתעתו - ומגלה התניא, ספר את פותח המקום מתושבי אחד כאשר
ללמוד שעליו מיוחדת התעוררות זו עובדה מהווה א), מז, (סוטה יושביו" על מקום ד"חן הענין על נוסף הרי
סוף ס, (עירובין אמות" כד' כולה ד"העיר - ולהעיר שלו. אמות בד' במקומו, נדפס זה ספר שכן התניא, בספר

ב). עמוד

תושבֿהמקום שבתור תובע עצמו שהמקום הוראה זו הרי - במקומו נדפס התניא שספר בידעו ובפשטות:
אחר, במקום נדפס התניא ספר כאשר מהֿשאיןֿכן זה; במקום נדפס התניא ספר שכן התניא, בספר ללמוד עליו

כו'. קדוש הכי למקום עד

בפנים שכתוב למה בהתאם יתנהגו שהלומדים יביא התניא בספר שהלימוד היינו, - מצוה גוררת ומצוה
הענין). גודל בתניא (כמבואר בכלל התורה בלימוד להוספה יביא התניא בספר שהלימוד - לזה נוסף הספר,
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- "miaewpd zeyx izla oedlic `xib ici lr `le onvr ici lr `l l"pd miqixhpew qitcdl `ly" my eneiqa k"yntr (*

- my eazeky yygd yiy mrt lka ,r"eyd lra mb `edy ,`ipzd lran dxexa d`xed idefy

dgekÎi`ae "z"dw" zldpd ,eppipra - "miaewpd zeyx izla oedlic `xib ici lr `le onvr ici lr `l" `ipzd xtq z` i"pa eqitci `l gha xy` ipgeha

,dpexg`d mrta z"dw i"r `ipzd xtqc "qetcd zelk mein mipy yng jyn"

.aeh zkxa `eaze mrpei mirneyle - my owfd x"enc` epiax w"k mzege meiq t"re



n"cyz'dטז hay 'b ,`a zyxt zay zgiy

אתה בחלקו תופס כשאתה העצם שהרי כולה, התורה כל עם קשור זה הרי בתורה, חלק שלהיותו - ובפרט
מדה מארץ "ארוכה מספר", אין ועלמות גו' מלכות המה "ששים שבתורה, הריבוי שלמרות כידוע בכולו, תופס

אחת*. נקודה הידוע: ובלשון אחת", "תורה היא כולה התורה כל הרי - ים" מני ורחבה

.ÊËשנעשתה ישראל) בני של מושבותיהם מקום בכל התניא ספרי (הדפסת זו פעולה התחלת לאחרי והנה,
שכבר מכיון המקומות, בשאר זו בפעולה להמשיך אחריהם הבאים לכל יותר נקל אזי - וכמה כמה עלֿידי כבר

זה.נעש לענין וסלילתֿהדרך ה"פתיחה" תה
קשות", התחלות ד"כל באופן הדרך דפתיחת המיוחד העילוי ישנו - המתחילים אצל בזה: שאין מה בזה ויש
הענק עלֿגבי העומד (יחיד) ננס של באופן נעשית שפעולתם העילוי ישנו - בעקבותיהם הממשיכים ואצל
קודמיהם, של הפעולה קו את לעצמם מאמצים שהם באופן רק אינה הממשיכים של פעולתם שהרי (רבים),
קודמיהם, של הכחות כל את להם שיש כך קודמיהם, של לפעולה נוסף ושלב המשך בתור באה פעולתם אלא

יותר! עוד לפעול ובכוחם

כננס להיותו - דמשיחא דעקבתא דרא זה, דורנו של המיוחדת המעלה אודות פעמים כמה המדובר ועלֿדרך
ובהקדים: הענק. עלֿגבי העומד

למטה בלבד, "עקב" זה הרי - אחד מצד (לכאורה): הפכיים ענינים ב' על מורה דמשיחא" "עקבתא התואר
דרא" "אכשור הידוע: ובלשון שברגל, תחתונה הכי לבחינה עד הגוף, חלקי שאר וכל מהלב ולמטה מהראש
מפני - דמשיחא" "עקבתא כבר נקרא עצמו זה שזמן ועד הגאולה, תבוא דוקא זה בדור - ולאידך (בתמיה);
שומעים שכבר עד כך, כל קרובה היא צדקנו משיח ביאת המשיח! עקבי פעמי את ושומעים מרגישים שכבר

משיח!... של עקביו צעדי את

הדורות לכל ובהמשך לאחרי שבא האחרון הדור ה"עקב", הוא זה שדור מכיון תליא: בהא שהא לומר ויש
זה דור דוקא ולכן, הענק, עלֿגבי העומד ננס בדוגמת הקודמים, הדורות של הכחות כל את לו יש - שלפניו

דמשיחא. עקבתא את שומעים שכבר ובאופן לגאולה, זוכה

הלב כולל כולו, הגוף עומד עליו הרי הגוף, חלקי שאר מכל למטה היותו שעם - כפשוטו העקב ובדוגמת
שברגל, העקב עלֿידי הדבר נעשה - חיל אל מחיל וללכת להתעלות צריך הראש כאשר מזו: ויתירה והראש,

הגוף. חלקי לכל ובהמשך לאחרי להיותו - הדבר וטעם והראש, הגוף את המוליך שהוא

"כחי זה שאין ומכריז הוא הולך ולכן בלבד, "עקב" אלא שאינו לעובדה מודע להיות צריך ה"עקב" אמנם,
זה הוא נעשה - ועלֿידיֿזה ממנו, המעולים הגוף חלקי לשאר ובהמשך לאחרי להיותו אלא ידי", ועוצם

הגוף. את ומוליך שמעמיד

אינה ומעלתו בתמיה, דרא" ש"אכשור בעובדה ומכיר שיודע - דמשיחא דעקבתא לדרא בנוגע ועלֿדרךֿזה
ומ הענק, עלֿגבי "עקב") (הננס, הוא עומד - מזה וכתוצאה שלפניו, לדורות ובהמשך לאחרי להיותו ביאאלא

ובגלוי. בפועל העתידה הגאולה את

.ÊÈהענק עלֿגבי כננס שלפניו, הדורות לפעולת בהמשך בא דמשיחא, דעקבתא דרא זה, שדורנו לעיל האמור
פרשת שבת (שיחת הקודמת בהתוועדות שהוזכרו ואילך) א (רנא, השל"ה דברי על נוסף והסבר ביאור מהווה -

התפילה: בקשות קיום אודות י) סעיף וארא
לבאר השל"ה מקדים - נענו לא ועדיין הגאולה על בתפילתם מבקשים ישראל שבני היתכן השאלה על
מדוגמת "עושה אכן שהקב"ה - ועיקר ועוד כו'", שמור והשכר למעלה "רישומה דתפילה המצותֿעשה שקיום

מצילנו". והקב"ה לכלותינו עלינו עומדים . . גאולה יש ויום יום בכל כי וממינה, הבקשה

ובהקדים: - בזה להוסיף ויש

בברכה מסויימת בקשה הקב"ה אצל מבקש יהודי שכאשר יא) (פרק התשובה' ב'אגרת מבאר הזקן אדמו"ר
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envr itn exn` dyn xn` m` zg` daiz elit` cg` weqt elit` 'd mrn dxezd oi`y xne`d"c (g"d b"t daeyz 'ld m"anx) c"qtdn xirdl (*

."'ek dt lray dxez `ede dyexta xtekd oke .dxeza xtek df ixd

n"cyz'd hay 'b ,`a zyxt zay zgiy

חשש משום להקל ברכות ספק (ש)הרי . . בעולם ספיקא וספק ספק שום "בלי מתקיימת זו שבקשה בודאי -

הגאולה. ענין אודות ישראל בני ותפלת בקשת מתקיימת שאכן לומר בהכרח - ועלֿפיֿזה לבטלה". ברכה

שבכל ישראל בני כל של ובקשותיהם תפילותיהם את הקב"ה מקבל שבוודאי - בעניננו הדברים ופירוש
בני כל של תפילותיהם כלומר: ממש! בימינו במהרה הגאולה תהיה - מזה וכתוצאה הגאולה, על הדורות
פעולתן את הן פועלות שסוףֿכלֿסוף עד לזו, זו מצטרפות - הגאולה ענין אודות הדורות כל שבמשך ישראל
בקשות עלֿידי נפעלת אכן כפשוטה שהגאולה ונמצא, כו'), הענינים ברוחניות רק (לא כפשוטה הגאולה שתהיה
רגע עוד חסֿושלום מתעכבת הגאולה היתה אזי - אחת תפילה חסרה היתה אילו כי הדורות, שבכל התפילה

אחד!...

.ÁÈלא אלו בימינו הרי - זה דורנו של ופעולה לעבודה עד להמתין צריכים היו שלפנינו בדורות אם והנה,
אחרית הימים", "אחרית שזהו מכיון ממש, דמשיחא בעקבתא כבר נמצאים שהרי להמתין, מה על עוד נותר

כפשוטו!
פירושים! כל ללא כפשוטו, "נאו" 'נאו', משיח ביאת פועלים - 'נאו' התפילה עלֿידי הרי שכן, ומכיון

של בדורו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ב), צז, (סנהדרין הקיצין" כל "כלו שכבר נאמר הגמרא בזמן אפילו דהנה,
ידיֿחובת ישראל בני יצאו כבר - וכו' ות"ט ת"ח גזירות שלאחרי תשובה שערי בספרו שכתב האמצעי, אדמו"ר

משיח ד"חבלי ",הענין

ז"ל רבותינו שאמרו ומה לגאולה", ד"לאלתר הענין את פירסם ההילולא שבעל לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
ד"לאלתר הענין כבר היה לגאולה" ד"לאלתר הענין עם ביחד הרי - בתשובה" אלא תלוי הדבר "אין

לתשובה"!...

(סעיף לעיל האמור עלֿדרך – משיחא מלכא לדוד שמתנגדים אלו אריינגעמישט" זיך "האבן שבינתיים אלא
אלא כן, לומר חסֿושלום – בשאול שנאמר ה'" ד"משיח לענין הכוונה שאין ופשיטא "שאול", אודות יב)
שיש שאול) (של היחיד הענין זהו משיחא!... מלכא לדוד ההתנגדות שזוהי המלך, לדוד להתנגדותו הכוונה

בהם!

עמוד סוף מא, (שם ז"ל רבותינו כמאמר – שסופם א), מב, (סוטה כו' דחנפנים הכתות ד' גם נוספו ועליהם
"נופל" שנעשה אלא כו', אליו כפוף שנעשה ממדרגתו, ירידה רק לא היינו, בידו", נופל סוף כו' המחניף "כל ב)
לו, שהחניף זה של כו) כא, חוקת רש"י (פירוש ברשותו - "בידו" היא מציאותו שכל ובאופן הירידה, תכלית -

אדון כקונה עברי עבד הקונה נאמר עליו עברי, כעבד לא - כנעני" כ"עבד אלא אינה מציאותו שכל היינו,
אינו עצמו שהוא ועד ממש! כנעני עבד אלא הדמיון, בכ"ף כנעני, כעבד רק ולא כנעני, כעבד אלא לעצמו,
כנעני עבד אלא שאינו היא האמת אבל וכו', ופועל עושה הוא לעצמו, מציאות שהוא לו נדמה - בכך מרגיש

ממש!

של חסדיו ברוב אמנם, אלו!! לימינו עד הגאולה התעכבה - הבחירה ענין את נוטלים לא שמיהודי ומכיון
דוד ביאת - ממש בימינו ובמהרה שאול", ומיד אויביו כל מכף גו' ה' ד"הציל הענין יהיה בודאי - הקב"ה

משיחא. מלכא

ישראל בני "ולכל בפרשתנו שכתוב מה יקויים - הגלות זמן דסוף האחרונים ברגעים נמצאים כאשר וגם
וכלי כסף כלי המצריים, של בבתיהם שנעשה מה כל את ישראל בני ראו שעלֿידו "אור" במושבותם", אור היה
זהב", וכלי כסף כלי גו' משכנתה אשה "ושאלה שנאמר מה לקיים מהן", שואלין "היו שכאשר כך וכו', זהב
רש"י (פירוש הוא" פלוני ובמקום ראיתיו אני (היהודי) לו אומר כלום, בידינו אין אומרים (המצריים) "והיו

דגים! בה שאין כמצולה מצרים", את ד"ונצלתם הענין נפעל ועלֿידיֿזה כב), י, פרשתנו

.ËÈשל האיתנה העמידה עלֿידי שנפעלת לפעולה בנוגע והוראה לימוד לעיל האמור מהווה - לענין מענין
יעקב": ל"גאון המתאים באופן יהודי

כלום" בידינו "אין ולטעון להמשיך יכלו ואםֿכן, שקר... דבר מאמירת הסתייגו לא בודאי שהמצריים למרות
ראיתיו "אני באמרו יעקב", "גאון המתאים, בתוקף אליהם פנה יהודי שכאשר בפועל רואים מכלֿמקום, –

שמבקש. מה כל ליהודי ולתת להכנע אלא ברירה להם נותרה לא הוא", פלוני ובמקום
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יז n"cyz'd hay 'b ,`a zyxt zay zgiy

חשש משום להקל ברכות ספק (ש)הרי . . בעולם ספיקא וספק ספק שום "בלי מתקיימת זו שבקשה בודאי -

הגאולה. ענין אודות ישראל בני ותפלת בקשת מתקיימת שאכן לומר בהכרח - ועלֿפיֿזה לבטלה". ברכה

שבכל ישראל בני כל של ובקשותיהם תפילותיהם את הקב"ה מקבל שבוודאי - בעניננו הדברים ופירוש
בני כל של תפילותיהם כלומר: ממש! בימינו במהרה הגאולה תהיה - מזה וכתוצאה הגאולה, על הדורות
פעולתן את הן פועלות שסוףֿכלֿסוף עד לזו, זו מצטרפות - הגאולה ענין אודות הדורות כל שבמשך ישראל
בקשות עלֿידי נפעלת אכן כפשוטה שהגאולה ונמצא, כו'), הענינים ברוחניות רק (לא כפשוטה הגאולה שתהיה
רגע עוד חסֿושלום מתעכבת הגאולה היתה אזי - אחת תפילה חסרה היתה אילו כי הדורות, שבכל התפילה

אחד!...

.ÁÈלא אלו בימינו הרי - זה דורנו של ופעולה לעבודה עד להמתין צריכים היו שלפנינו בדורות אם והנה,
אחרית הימים", "אחרית שזהו מכיון ממש, דמשיחא בעקבתא כבר נמצאים שהרי להמתין, מה על עוד נותר

כפשוטו!
פירושים! כל ללא כפשוטו, "נאו" 'נאו', משיח ביאת פועלים - 'נאו' התפילה עלֿידי הרי שכן, ומכיון

של בדורו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ב), צז, (סנהדרין הקיצין" כל "כלו שכבר נאמר הגמרא בזמן אפילו דהנה,
ידיֿחובת ישראל בני יצאו כבר - וכו' ות"ט ת"ח גזירות שלאחרי תשובה שערי בספרו שכתב האמצעי, אדמו"ר

משיח ד"חבלי ",הענין

ז"ל רבותינו שאמרו ומה לגאולה", ד"לאלתר הענין את פירסם ההילולא שבעל לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
ד"לאלתר הענין כבר היה לגאולה" ד"לאלתר הענין עם ביחד הרי - בתשובה" אלא תלוי הדבר "אין

לתשובה"!...

(סעיף לעיל האמור עלֿדרך – משיחא מלכא לדוד שמתנגדים אלו אריינגעמישט" זיך "האבן שבינתיים אלא
אלא כן, לומר חסֿושלום – בשאול שנאמר ה'" ד"משיח לענין הכוונה שאין ופשיטא "שאול", אודות יב)
שיש שאול) (של היחיד הענין זהו משיחא!... מלכא לדוד ההתנגדות שזוהי המלך, לדוד להתנגדותו הכוונה

בהם!

עמוד סוף מא, (שם ז"ל רבותינו כמאמר – שסופם א), מב, (סוטה כו' דחנפנים הכתות ד' גם נוספו ועליהם
"נופל" שנעשה אלא כו', אליו כפוף שנעשה ממדרגתו, ירידה רק לא היינו, בידו", נופל סוף כו' המחניף "כל ב)
לו, שהחניף זה של כו) כא, חוקת רש"י (פירוש ברשותו - "בידו" היא מציאותו שכל ובאופן הירידה, תכלית -

אדון כקונה עברי עבד הקונה נאמר עליו עברי, כעבד לא - כנעני" כ"עבד אלא אינה מציאותו שכל היינו,
אינו עצמו שהוא ועד ממש! כנעני עבד אלא הדמיון, בכ"ף כנעני, כעבד רק ולא כנעני, כעבד אלא לעצמו,
כנעני עבד אלא שאינו היא האמת אבל וכו', ופועל עושה הוא לעצמו, מציאות שהוא לו נדמה - בכך מרגיש

ממש!

של חסדיו ברוב אמנם, אלו!! לימינו עד הגאולה התעכבה - הבחירה ענין את נוטלים לא שמיהודי ומכיון
דוד ביאת - ממש בימינו ובמהרה שאול", ומיד אויביו כל מכף גו' ה' ד"הציל הענין יהיה בודאי - הקב"ה

משיחא. מלכא

ישראל בני "ולכל בפרשתנו שכתוב מה יקויים - הגלות זמן דסוף האחרונים ברגעים נמצאים כאשר וגם
וכלי כסף כלי המצריים, של בבתיהם שנעשה מה כל את ישראל בני ראו שעלֿידו "אור" במושבותם", אור היה
זהב", וכלי כסף כלי גו' משכנתה אשה "ושאלה שנאמר מה לקיים מהן", שואלין "היו שכאשר כך וכו', זהב
רש"י (פירוש הוא" פלוני ובמקום ראיתיו אני (היהודי) לו אומר כלום, בידינו אין אומרים (המצריים) "והיו

דגים! בה שאין כמצולה מצרים", את ד"ונצלתם הענין נפעל ועלֿידיֿזה כב), י, פרשתנו

.ËÈשל האיתנה העמידה עלֿידי שנפעלת לפעולה בנוגע והוראה לימוד לעיל האמור מהווה - לענין מענין
יעקב": ל"גאון המתאים באופן יהודי

כלום" בידינו "אין ולטעון להמשיך יכלו ואםֿכן, שקר... דבר מאמירת הסתייגו לא בודאי שהמצריים למרות
ראיתיו "אני באמרו יעקב", "גאון המתאים, בתוקף אליהם פנה יהודי שכאשר בפועל רואים מכלֿמקום, –

שמבקש. מה כל ליהודי ולתת להכנע אלא ברירה להם נותרה לא הוא", פלוני ובמקום
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n"cyz'dיח hay 'b ,`a zyxt zay zgiy

ולהחזיר לוותר הגוי, בפני להכנע - ההפכית ההנהגה לגמרי ומופרכת מושללת כמה עד לאידך, מובן ומזה
אלו בימינו שהתנהגו כפי ישראל, בני של בטחונם - הטבע בדרך - תלוי שבהם לענינים עד שונים, ענינים לו
ולאחרי ממש, פיקוחֿנפש עם הקשורים ענינים וכו', וכו' נפט שדות אסטרטגיים, שטחים למצרים שהחזירו -

רחמנאֿליצלן! יעקב", "גאון מתבטא שבזה עצמם את משלים - הכל ככלות

על להתנהג עליהם כיצד ידע להם להקנות צריך זה ונסיון המצבים. בכל ישראל בני כבר נתנסו לדאבוננו,
תבוא. שלא צרה כל

וויתור כניעה של השיטה הן בפועל, במעשה השיטות ב' נוסו - צרה פעמיים תקום לא - הביניים בימי ואכן,
יעקב": ב"גאון בתוקף, עמידה של השיטה והן הבטחות, תמורת לגויים

יאונה שלא חגיגית להם והבטיחו ליהודים העולם אומות פנו שבהם מקומות וכמה בכמה מקרים עשרות היו
שאין להראות כדי שלהם, הנשק את שימסרו בתנאי - וזאת ארצה, ראשם משערות אחת תיפול לא רע, כל להם
אומות להם שנותנים והערבויות בהבטחות המלא אימונם את בכך ולהביע בלתיֿרצויות, כוונות שום להם

העולם.

בלבד זו לא הנה - ה"הבטחות" סמך על כו' הנשק את ומסרו נכנעו שבהם מקרים באותם לפועל: ובנוגע
דרך עלֿפי – מסוגלים היו שבעזרתו הנשק כל את הפסידו זו בכניעה הרי וכלל, כלל קויימו לא שההבטחות
הדבר כאשר אפילו הנה - יעקב" ד"גאון בתוקף עמדו שבהם מקומות באותם ואילו עצמם; על להגן - הטבע
וזאת בגוים", "נקמה היתה בתוקף העמידה - ובכלל להנצל, שהצליחו וכמה כמה היו כו', בנצחון הסתיים לא
כי אחר, במקום הנמצאים ליהודים יועיל שהדבר כדי אלא בגוים, נקמה לעשות להוטים שיהודים מפני לא -

ולהבא. מכאן אותם הדבר ירתיע - וכו' נשק בכלי ואוחזים בתוקף שנעמדים יראו כאשר

היו המקרים ובכל פעמים, וכמה כמה אלא אחת, פעם רק ולא בעבר, כבר נוסו אלו שיטות ב' - וכאמור
האמור. באופן התוצאות

את למצרים החזירו - וכאמור כו', וויתורים כניעה של בשיטה ללכת ממשיכים - הזה המר הנסיון ולאחרי
ערכן את כבר רואים שכיום בעלמא, "הבטחות" תמורת - וזאת וכו', וכו' אסטרטגיים שטחים הנפט, שדות

ושוויין!

את הוכיחה שככר שיטה באותה ממשיכים מדוע העבר?! מנסיונות ללמוד אופן בשום מוכנים אינם מדוע
קרבנות למאות גרמה זו ששיטה לדעת שנוכחו לאחרי אפילו - וזאת בחובה?! טומנת שהיא הסכנה גודל

מלא!! עולם היא מישראל אחת נפש אפילו אשר ה'ֿינקוםֿדמם,

צריכים - וויתורים כניעה של בשיטה ההליכה - העבר טעויות על להודות שלא "עקשנות" בשביל האם
ישראל?! בני של בטחונם את לסכן להמשיך

שיהודים לראות השתוממו עצמם העולם אומות אפילו כזו! הנהגה מצינו לא שבאומות" "מקולקלים אצל
לבטחונם ביותר החיוניים הדברים את למצרים שיתנו - כזו אפשרות דעתם על העלו לא מעולם כן! מתנהגים

מזלֿטוב!! ואיחולי חגיגות מתוך זאת שיעשו - גם ומה ישראל! בני של

.Îנמנעה בטחון) עניני כל על הוויתורים (תמורת מצרים עם הסכםֿהשלום שעלֿידי הטוענים ישנם
הנכון: הוא ההיפך כי האמיתי, המצב של מוחלט טשטוש היא זו טענה - נוספת. שפיכותֿדמים

את ולתמוך לעודד מסוגלת מצרים היתה לא - וכו' וכו' הנפט שדות את למצרים מחזירים היו לא אם
תמיכה והן ארץֿישראל, של לשטח משטחה שחודרים מחבלים באותם תמיכה הן המחבלים, של פעולותיהם
חיבוקים מתוך המחבלים לראש חמה קבלתֿפנים עלֿידי או ונשק, כסף משלוחי עלֿידי אם המחבלים, בשאר

ישראל! בני של הוויתורים כל בעקבות מצרים של מהתעצמותה כתוצאה - זה וכל ונשיקות!...

שהביא הסכםֿהשלום בעקבות - אדרבה אלא שפיכותֿדמים, מנע לא שהסכםֿהשלום בלבד זו לא כלומר:
ה' בחסדי ורק ה'ֿינקוםֿדמם, קרבנות למאות שהביא דבר המחבלים, של כחם גבר מצרים, של להתעצמותה
מלא! עולם היא מישראל אחת נפש אפילו שהרי - כזו לנחמה ואבוי אוי - יותר! עוד גדול מספרם היה לא

רואים כאשר ובפרט וויתורים, כניעה של הסכנה גודל את להבין כדי מוצלח פוליטיקאי להיות צריכים לא
זאבי "שבעים של מצב אותו - זה בדורנו והן הקודמים, בדורות הן - ממש בפועל הדברים תוצאות ם"את
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"עם הוא הרי העמים" בין ומפורד "מפוזר היותו למרות אשר אחד", "עם - אחת" ל"כבשה מסביב הנמצאים
מת". אינו "ציבור שהרי הדורות, שבכל ישראל בני כל על קאי זה שענין אחד",

לדברים אלא שעברו, בשנים שהיו לדברים רק לא - וכוונתי זו, בדרך ממשיכים הנ"ל כל למרות - וכאמור
במשך הספיקו בלבד, ספורים חדשים שעברו למרות אשר תשמ"ד), (או תשד"מ שנת עצמה, זו בשנה שנעשו

הנ"ל! בדרך בלתיֿרצויים דברים וכמה כמה לעשות זה קצר זמן

.‡Î:מצרים יציאת מסיפור ולימוד הוראה ישנה כך על גם - כזו? לעקשנות הסיבה איפוא, נובעת, מניין
ולכאורה שמות). פרשת (סוף מארצו" יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה ביד "כי - נאמר מצרים יציאת אודות
במצב ישראל בני היו במצרים בהיותם הרי - ממצרים ישראל בני את יגרש שפרעה צורך היה מה לשם תמוה:

מצרים?! מגלות לצאת בעצמם רצו ובוודאי וכו', פרך עבודת גלות, של

טוב, דבר הוא שהגלות שחשבו עד וגוי'שקייט, בגלות כך כל שקועים שהיו כאלו יהודים היו - מאי אלא
מצרים. מגלות יגרשם שפרעה הכרח היה ולכן,

שאינם עד כך, כל גדול הוא וגוי'שקייט גוים כלפי שלהם שרגשֿהנחיתות יהודים ישנם בעניננו: הוא וכן
בזה טוב, דבר שזהו להם שנדמה - כך כדי ועד הגוי! כלפי והנחיתות הכניעה מרגש להשתחרר מסוגלים

רחמנאֿליצלן! יעקב", "גאון אצלם מתבטא

מלכתחילה שהוא דבר רק לא היינו, למיתקא, ומרירו לנהורא חשוכא אתהפכא של המושג קיים בקדושה
שכן, ומכיון למתוק. נהפך עצמו המר והדבר לאור, נהפך עצמו שהחושך - יותר גדול עילוי אלא ומתוק, אור
רק לא שקיים לכך הסיבה וזוהי הבחירה. ענין להיות שיוכל כדי זה, מעין גם לו שיתנו ה'לעומתֿזה', טוען
חושך של מצב על כ): ה, (ישעיה למתוק" ומר לאור חושך "שמים - מזו יתירה אלא ומרירות, חושך של מצב
טוב! לדבר הגלות מצב את שמחשיבים כך מתוק, דבר שזהו אומרים - מר הכי דבר ועל אור, שזהו אומרים -

וישובו ממרום, רוח עליהם יערה בודאי שסוףֿכלֿסוף ובפרט כו', והמבהיל המצער בדבר להאריך ואין
וכו'. מדרכם

.·Î,למיתקא ומרירו לנהורא חשוכא אתהפכא - לאמיתתו דאתהפכא לענין נזכה ממש שבקרוב ויהיֿרצון
בי - לקדושה.ובפשטות הפיכתם - ואדרבה הבלתיֿרצויים, הענינים כל טול

כולל התורה, שלימות עם ביחד גדול", "קהל ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו העם, לשלימות וזוכים
הארץ, שלימות עם וביחד כהלכה, דגיור הענין -

זבחים בידינו תתן אתה "גם - דאתהפכא ובאופן מהגלות, ישראל בני כל יוצאים ממש שבקרוב - ובפשטות
מהגלות, לצאת ישראל לבני מסייע עצמו שפרעה היינו, גו'",

אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו באים יחדיו וכולם
השלישי, המקדש ולבית הקודש עיר לירושלים שנה",

שמיא". ענני עם ד"ארו ובאופן ממש, בימינו במהרה

***

.‚Î.'גו הזה היום בעצם ויהי דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.„Îהענינים את לבאר עוד צריכים - אדוניֿאביֿמוריֿורבי ובהערות רש"י בפירוש ענין ללימוד בנוגע
שלא ענינים ועוד וארא), פרשת (שבת שעבר דשבוע אדוניֿאביֿמוריֿורבי והערות רש"י לפירוש השייכים
בהערות וכן השבוע, בפרשת רש"י לפירוש בנוגע - לראש לכל אבל הנ"ל: בהתוועדות דיֿצרכן נתבארו

דפרשתנו. הזהר על אדוניֿאביֿמוריֿורבי
לשונו כלב יחרץ לא ישראל בני "ולכל נאמר: - ז) (יא, בפרשתנו מסופר שאודותיה בכורות למכת בקשר

ישראל". ובין מצרים בין ה' יפלה אשר תדעון למען גו'
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"עם הוא הרי העמים" בין ומפורד "מפוזר היותו למרות אשר אחד", "עם - אחת" ל"כבשה מסביב הנמצאים
מת". אינו "ציבור שהרי הדורות, שבכל ישראל בני כל על קאי זה שענין אחד",

לדברים אלא שעברו, בשנים שהיו לדברים רק לא - וכוונתי זו, בדרך ממשיכים הנ"ל כל למרות - וכאמור
במשך הספיקו בלבד, ספורים חדשים שעברו למרות אשר תשמ"ד), (או תשד"מ שנת עצמה, זו בשנה שנעשו

הנ"ל! בדרך בלתיֿרצויים דברים וכמה כמה לעשות זה קצר זמן

.‡Î:מצרים יציאת מסיפור ולימוד הוראה ישנה כך על גם - כזו? לעקשנות הסיבה איפוא, נובעת, מניין
ולכאורה שמות). פרשת (סוף מארצו" יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה ביד "כי - נאמר מצרים יציאת אודות
במצב ישראל בני היו במצרים בהיותם הרי - ממצרים ישראל בני את יגרש שפרעה צורך היה מה לשם תמוה:

מצרים?! מגלות לצאת בעצמם רצו ובוודאי וכו', פרך עבודת גלות, של

טוב, דבר הוא שהגלות שחשבו עד וגוי'שקייט, בגלות כך כל שקועים שהיו כאלו יהודים היו - מאי אלא
מצרים. מגלות יגרשם שפרעה הכרח היה ולכן,

שאינם עד כך, כל גדול הוא וגוי'שקייט גוים כלפי שלהם שרגשֿהנחיתות יהודים ישנם בעניננו: הוא וכן
בזה טוב, דבר שזהו להם שנדמה - כך כדי ועד הגוי! כלפי והנחיתות הכניעה מרגש להשתחרר מסוגלים

רחמנאֿליצלן! יעקב", "גאון אצלם מתבטא

מלכתחילה שהוא דבר רק לא היינו, למיתקא, ומרירו לנהורא חשוכא אתהפכא של המושג קיים בקדושה
שכן, ומכיון למתוק. נהפך עצמו המר והדבר לאור, נהפך עצמו שהחושך - יותר גדול עילוי אלא ומתוק, אור
רק לא שקיים לכך הסיבה וזוהי הבחירה. ענין להיות שיוכל כדי זה, מעין גם לו שיתנו ה'לעומתֿזה', טוען
חושך של מצב על כ): ה, (ישעיה למתוק" ומר לאור חושך "שמים - מזו יתירה אלא ומרירות, חושך של מצב
טוב! לדבר הגלות מצב את שמחשיבים כך מתוק, דבר שזהו אומרים - מר הכי דבר ועל אור, שזהו אומרים -

וישובו ממרום, רוח עליהם יערה בודאי שסוףֿכלֿסוף ובפרט כו', והמבהיל המצער בדבר להאריך ואין
וכו'. מדרכם

.·Î,למיתקא ומרירו לנהורא חשוכא אתהפכא - לאמיתתו דאתהפכא לענין נזכה ממש שבקרוב ויהיֿרצון
בי - לקדושה.ובפשטות הפיכתם - ואדרבה הבלתיֿרצויים, הענינים כל טול

כולל התורה, שלימות עם ביחד גדול", "קהל ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו העם, לשלימות וזוכים
הארץ, שלימות עם וביחד כהלכה, דגיור הענין -

זבחים בידינו תתן אתה "גם - דאתהפכא ובאופן מהגלות, ישראל בני כל יוצאים ממש שבקרוב - ובפשטות
מהגלות, לצאת ישראל לבני מסייע עצמו שפרעה היינו, גו'",

אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו באים יחדיו וכולם
השלישי, המקדש ולבית הקודש עיר לירושלים שנה",

שמיא". ענני עם ד"ארו ובאופן ממש, בימינו במהרה

***

.‚Î.'גו הזה היום בעצם ויהי דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.„Îהענינים את לבאר עוד צריכים - אדוניֿאביֿמוריֿורבי ובהערות רש"י בפירוש ענין ללימוד בנוגע
שלא ענינים ועוד וארא), פרשת (שבת שעבר דשבוע אדוניֿאביֿמוריֿורבי והערות רש"י לפירוש השייכים
בהערות וכן השבוע, בפרשת רש"י לפירוש בנוגע - לראש לכל אבל הנ"ל: בהתוועדות דיֿצרכן נתבארו

דפרשתנו. הזהר על אדוניֿאביֿמוריֿורבי
לשונו כלב יחרץ לא ישראל בני "ולכל נאמר: - ז) (יא, בפרשתנו מסופר שאודותיה בכורות למכת בקשר

ישראל". ובין מצרים בין ה' יפלה אשר תדעון למען גו'
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להבין: וצריך

כלב יחרץ לא ישראל בני ש"לכל מיוחד בנס צורך יש שבה המכות שאר מכל בכורות מכת נשתנתה מה א)
להדגיש זקוקים שלכן בניֿישראל, על לנבוח הכלבים עלולים דוקא זו שבמכה הקאֿסלקאֿדעתא מהי - לשונו"
דכלבים הקשר מה שמייהו, דכר מאן כלבים - ובכלל לשונו"? כלב יחרץ לא ישראל בני ש"לכל נס שיהיה

בכורות! למכת לא אבל ערוב, למכת אולי שייכים כלבים בכורות?! למכת

לעיר, בא המות מלאך צועקים כלבים דאמרינן "אףֿעלֿגב איתא: מבעליֿהתוספות זקנים דעת בפירוש
פירוש - אבל לשונו". כלב יחרץ לא ישראל בני ולכל הכי אפילו בכורות, מכת בשעת לצעק היה דין ואםֿכן

אינ אפילו שרש"י גם ומה מקרא, של פשוטו עלֿפי אינו זה.זה על מרמז ו

בין ה' יפלה אשר תדעון למען גו' לשונו כלב יחרץ לא ישראל בני "ולכל הפסוק בהמשך הביאור מהו ב)
("אשר ישראל ובין מצרים שבין ההבדלה מתבטאת לשונו" כלב יחרץ ש"לא בכך וכי - ישראל" ובין מצרים
בכורי (מהֿשאיןֿכן גו'" מצרים בארץ בכור כל "ומת עצמה, בכורות מכת עלֿידי מאשר יותר גו'") ה' יפלה

תוסיף"?! לא וכמוהו נהיתה לא כמוהו אשר מצרים ארץ בכל גדולה צעקה "והיתה ישראל),

לנבוח". יוכלו לא אלמים "כלבים י) (נו, בישעיה שכתוב כמו נביחה, - הוא לכלבים ביחס הרגיל הלשון ג)
לכלבים, ביחס רגיל שאינו לשון יחרץ", "לא כאן נאמר מדוע - ועלֿפיֿזה "למנבח". כאן: אונקלוס תרגום וראה

ינבח"? "לא - הרגיל בלשון ולא

הכתובים! פשטות בלימוד שמתעוררות שאלות היותן למרות - וזאת אלו, שאלות לבאר מתעכב אינו ורש"י

כו'", שנון "לשון אלא סתם, נביחה זו שאין - "יחרץ" דתיבת הפירוש את שמבאר רש"י בפירוש מצינו
"יחרץ". אלא רגילה, נביחה זו שאין לכך הטעם את מבאר אינו - אבל וכו', חריפות של באופן

הקושיא יותר תגדל חריפות, של באופן אלא סתם, נביחה זו שאין רש"י פירוש עלֿפי – אדרבה אחר: בסגנון
של באופן אלא סתם, נביחה ולא - כלבים נביחת תהיה בכורות מכת שבעת הקאֿסלקאֿדעתא מהי דלעיל:
גם בכורות?! שבמכת גו'" תדעון ד"למען לענין זו חריפה נביחה של שייכותה ומה ישראל, בני על - חריפות
תיבת אלא מבאר אינו הרי - לשונו" כלב (יחרץ) "לא התיבות את גם מהפסוק רש"י מעתיק מדוע להבין: צריך

בלבד? "יחרץ"

"לא - פירושו שבהמשך הראשון לפסוק בהתאם אלו תיבות (גם) מביא שרש"י לומר מקום היה לכאורה,
גופא זה ענין - אבל לשונו". גו' חרץ "לא התיבות מופיעים זה שבפסוק לשונו", את לאיש ישראל לבני חרץ

ביאור: דורש זה) פסוק מביא (שרש"י

להביא כוונתו שאין מובן, - וכו'" תחרץ אז גו' חרץ לא וכן כו', שינון לשון שהוא אני "אומר רש"י מלשון
("וכן הפסוקים שאר את גם מפרש - אני") ("אומר עצמו מדעת כאן, פירושו עלֿפי אלא אלו, מפסוקים ראיה

וכו'"). חרץ לא

את זה במקום ולבאר לפרש וכו') במשנה בחומש, מפרש, כל (וכן רש"י של דרכו אין הרי תמוה: ולכאורה
- ובפרט בזה)? וכיוצא יהושע (בספר זה פסוק שלאחרי בפסוקים זה לשון מופיע שבהם המקומות שאר כל

בהתא (בדיבורֿהמתחיל) כאן יהושע!להוסיף שבספר לפסוק ם

.‰Î,מ) הזהר מאמר מובא נט) עמוד לויֿיצחק (לקוטי דפרשתנו הזהר על אדוניֿאביֿמוריֿורבי בהערות
מיובלא". אתנהרא . . שמשא מן מתנהרא . . משמשא מתברכא . . "סיהרא ב)

והיינו, אתנהרא. אחד, לשון נקט וביובלא מתנהרא, מתברכא לשונות, ב' נקט "בשמשא אאמו"ר: ומבאר
וכסותה, שארה ועלֿדרך מקיף, בבחינת ב' פנימי בבחינת א' למלכות, המשכות ב' יש דזעירֿאנפין משמשא
בחינת הוא ואור בפנימיות המשכה הוא ברכה . . מקיף בבחינת רק למלכות, אחת המשכה יש דבינה ומיובלא

וכו'". מקיף

ללמוד שיש ההוראה מהי - ה' בעבודת הענינים פרטי את ביאר לא שאאמו"ר פעמים כמה וכמדובר
דומין ישראל שבני העובדה לאור ובפרט לקונו, האדם לעבודת בנוגע דסיהרא הענין אודות בזוהר מהמבואר

לקמן. שיתבאר וכפי ללבנה,
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n"cyz'd hay 'b ,`a zyxt zay zgiy

.‰Ïשחסיד הידוע לפתגם בהתאם הנה "חכם", בדרגת ואחד אחד כל נמצא שבוודאי להאמור ...בהמשך
ההכנות בכל לעסוק ואחד אחד כל יזדרז בודאי - היום לעשות שיכול מה למחר דוחה אינו ולכן חכם, הוא

וכו'. מסודר באופן ההילולא, יום לקראת המתאימות
ועלֿדרך לקראתו, ההכנה להיות צריכה כזה באופן - שבדבר העילוי לגודל שבהתאם פעמים כמה וכמדובר
הכנה דורשת שאינה חול, בסעודת מהֿשאיןֿכן חשיבותה, גודל מפני - ויוםֿטוב שבת לסעודת רבה" "הכנה

ביצה). (ריש

הרחבה. של ובאופן ומופלגה, רבה בהצלחה יהיו אלו ענינים שכל ויהיֿרצון

***

.ÂÏוכל שלום וביתך שלום "אתה בענין - וארא דפרשת הזהר על אדוניֿאביֿמוריֿורבי בהערות הביאור
שלום": לך אשר

ענין עם הקשר וזהו יוחאי, בן שמעון רבי של לתורתו בקשר נאמרה וגו'" שלום "אתה בפסוק הדרשה
השלום ענין עלֿדרך התורה, פנימיות עם דתורה דנגלה החיבור הוא יוחאי בן שמעון רבי של ענינו כי - השלום

כו'. הפכים ב' המחבר

"אתה - עצמו יוחאי בן שמעון רבי של תורתו דרגות: ג' - יוחאי) בן שמעון רבי של (תורתו זה ובענין
כמבואר גידולין, גידולי תלמידיו, תלמידי עלֿידי שנלמדת והתורה שלום", "ביתך - תלמידיו של תורתם שלום",
דשבק רוחא עלֿדרך כו', מהזריעה שנשארים הספיחים ענין עלֿדרך שזהו תר"א) עמוד (בהר התורה' ב'אור

שלום". לך אשר "וכל - כו' בה

שנתגלתה כפי יוחאי, בן שמעון רבי של תורתו התורה, פנימיות להפצת בקשר - לפועל בנוגע ההוראה וזוהי
הזק אדמו"ר עלֿידי חב"ד:ונתבארה חסידות בתורת ן

- תלמידיו עלֿידי תורתו לימוד על ונוסף שלום", "אתה - בעצמו הזקן אדמו"ר של תורתו לימוד על נוסף
וכו', תלמידיו תלמידי עלֿידי התורה פנימיות הפצת - שלום" לך אשר ד"כל הענין גם ישנו שלום", "ביתך

כו'. השמיני השביעי, דור - זה לדורנו עד כו', גידולין גידולי של באופן

מפי נוספת פעם שמעו מפיו, התורה שמיעת לאחרי שהרי - הזקן אדמו"ר של בזמנו כבר היה זה וענין
שעלֿידיֿזה בזה, וכיוצא בקונטרסים אותם ויפיצו התורות את שיכתבו הזקן אדמו"ר תבע לזה ונוסף תלמידיו,

כו'. גידולין גידולי של באופן ההפצה נפעלת

הנ"ל. אופנים ג' בכל להיות צריך חוצה המעיינות דהפצת שהענין - לפועל בנוגע ההוראה וזוהי

.ÊÏ:דפרשתנו בזהר אאמו"ר מביאור הנלמדת ההוראה ביאור
הדרגות ב' כנגד הם - מקיף בבחינת ב' פנימי, בבחינת א' דזעירֿאנפין, משמשא ההמשכות ב'
שלמעלה הבחינה כנגד היא - דבינה' מ'יובלא וההמשכה (מקיף), וסובבֿכלֿעלמין (פנימי) דממלאֿכלֿעלמין

ומהותו. עצמותו - יחד גם וסובבֿכלֿעלמין מממלאֿכלֿעלמין

הם וזכרונות שמלכיות - ושופרות זכרונות דמלכיות הענינים ג' אודות חסידות בדרושי המבואר ועלֿדרך
משניהם. שלמעלה הבחינה כנגד - דבינה) (יובלא ושופרות וסובב, ממלא כנגד

שמהרע בזה, הבעלֿשםֿטוב פירוש - [כולל טוב עשה מרע, דסור העבודה אופני ג' - האדם בעבודת וענינם
ורדפהו. שלום בקש - השלישית והבחינה טוב], ממנו ועשה מרע סור - טוב עושים עצמו

לעשותו". ובלבבך "בפיך - ומעשה דיבור דמחשבה הענינים ג' כנגד גם הם אלו ענינים וג'

הקב"ה ברא ש"לא ומכיון העבודה, אופני כל על מלמעלה כח נתינת שישנה - לפועל בנוגע ההוראה וזוהי
בלבול גורמים - זאת לולי שהרי ובשלימותן, במילואן אלו כחות לנצל בהכרח - לבטלה" אחד דבר בעולמו

פעמים. כמה כמדובר הבריאה, בסדרי

.ÁÏמשקה אתן - יהודים דרים שבו ומקום מקום בכל התניא ספרי הדפסת אודות לעיל להמדובר בהמשך
אדמו"ר תורת עלֿפי אשר ויהיֿרצון מקומות. וכמה בכמה תניא ספרי להדפיס כדי השבת לאחרי שנוסע לאחד
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כי n"cyz'd hay 'b ,`a zyxt zay zgiy

.‰Ïשחסיד הידוע לפתגם בהתאם הנה "חכם", בדרגת ואחד אחד כל נמצא שבוודאי להאמור ...בהמשך
ההכנות בכל לעסוק ואחד אחד כל יזדרז בודאי - היום לעשות שיכול מה למחר דוחה אינו ולכן חכם, הוא

וכו'. מסודר באופן ההילולא, יום לקראת המתאימות
ועלֿדרך לקראתו, ההכנה להיות צריכה כזה באופן - שבדבר העילוי לגודל שבהתאם פעמים כמה וכמדובר
הכנה דורשת שאינה חול, בסעודת מהֿשאיןֿכן חשיבותה, גודל מפני - ויוםֿטוב שבת לסעודת רבה" "הכנה

ביצה). (ריש

הרחבה. של ובאופן ומופלגה, רבה בהצלחה יהיו אלו ענינים שכל ויהיֿרצון

***

.ÂÏוכל שלום וביתך שלום "אתה בענין - וארא דפרשת הזהר על אדוניֿאביֿמוריֿורבי בהערות הביאור
שלום": לך אשר

ענין עם הקשר וזהו יוחאי, בן שמעון רבי של לתורתו בקשר נאמרה וגו'" שלום "אתה בפסוק הדרשה
השלום ענין עלֿדרך התורה, פנימיות עם דתורה דנגלה החיבור הוא יוחאי בן שמעון רבי של ענינו כי - השלום

כו'. הפכים ב' המחבר

"אתה - עצמו יוחאי בן שמעון רבי של תורתו דרגות: ג' - יוחאי) בן שמעון רבי של (תורתו זה ובענין
כמבואר גידולין, גידולי תלמידיו, תלמידי עלֿידי שנלמדת והתורה שלום", "ביתך - תלמידיו של תורתם שלום",
דשבק רוחא עלֿדרך כו', מהזריעה שנשארים הספיחים ענין עלֿדרך שזהו תר"א) עמוד (בהר התורה' ב'אור

שלום". לך אשר "וכל - כו' בה

שנתגלתה כפי יוחאי, בן שמעון רבי של תורתו התורה, פנימיות להפצת בקשר - לפועל בנוגע ההוראה וזוהי
הזק אדמו"ר עלֿידי חב"ד:ונתבארה חסידות בתורת ן

- תלמידיו עלֿידי תורתו לימוד על ונוסף שלום", "אתה - בעצמו הזקן אדמו"ר של תורתו לימוד על נוסף
וכו', תלמידיו תלמידי עלֿידי התורה פנימיות הפצת - שלום" לך אשר ד"כל הענין גם ישנו שלום", "ביתך

כו'. השמיני השביעי, דור - זה לדורנו עד כו', גידולין גידולי של באופן

מפי נוספת פעם שמעו מפיו, התורה שמיעת לאחרי שהרי - הזקן אדמו"ר של בזמנו כבר היה זה וענין
שעלֿידיֿזה בזה, וכיוצא בקונטרסים אותם ויפיצו התורות את שיכתבו הזקן אדמו"ר תבע לזה ונוסף תלמידיו,

כו'. גידולין גידולי של באופן ההפצה נפעלת

הנ"ל. אופנים ג' בכל להיות צריך חוצה המעיינות דהפצת שהענין - לפועל בנוגע ההוראה וזוהי

.ÊÏ:דפרשתנו בזהר אאמו"ר מביאור הנלמדת ההוראה ביאור
הדרגות ב' כנגד הם - מקיף בבחינת ב' פנימי, בבחינת א' דזעירֿאנפין, משמשא ההמשכות ב'
שלמעלה הבחינה כנגד היא - דבינה' מ'יובלא וההמשכה (מקיף), וסובבֿכלֿעלמין (פנימי) דממלאֿכלֿעלמין

ומהותו. עצמותו - יחד גם וסובבֿכלֿעלמין מממלאֿכלֿעלמין

הם וזכרונות שמלכיות - ושופרות זכרונות דמלכיות הענינים ג' אודות חסידות בדרושי המבואר ועלֿדרך
משניהם. שלמעלה הבחינה כנגד - דבינה) (יובלא ושופרות וסובב, ממלא כנגד

שמהרע בזה, הבעלֿשםֿטוב פירוש - [כולל טוב עשה מרע, דסור העבודה אופני ג' - האדם בעבודת וענינם
ורדפהו. שלום בקש - השלישית והבחינה טוב], ממנו ועשה מרע סור - טוב עושים עצמו

לעשותו". ובלבבך "בפיך - ומעשה דיבור דמחשבה הענינים ג' כנגד גם הם אלו ענינים וג'

הקב"ה ברא ש"לא ומכיון העבודה, אופני כל על מלמעלה כח נתינת שישנה - לפועל בנוגע ההוראה וזוהי
בלבול גורמים - זאת לולי שהרי ובשלימותן, במילואן אלו כחות לנצל בהכרח - לבטלה" אחד דבר בעולמו

פעמים. כמה כמדובר הבריאה, בסדרי

.ÁÏמשקה אתן - יהודים דרים שבו ומקום מקום בכל התניא ספרי הדפסת אודות לעיל להמדובר בהמשך
אדמו"ר תורת עלֿפי אשר ויהיֿרצון מקומות. וכמה בכמה תניא ספרי להדפיס כדי השבת לאחרי שנוסע לאחד
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n"cyz'dכב hay 'b ,`a zyxt zay zgiy

(ה בהצלחה,הזקן תהיה שהפעולה הדבר יעזור - משקה" שכולו ל"יום בנוגע מ"ו) פרק תרל"ז וככה משך
אריבער. דלכתחילה ובאופן

שעינם אלו (מפני בישא" ל"עינא חסֿושלום לגרום יכול בפרהסיא אודותיו שהדיבור שאףֿעלֿפי – ולהעיר
שייך לא התורה, הפצת תורה, של ענין אודות מדובר כאשר הרי - בזה) וכיוצא סופרים קנאת מצד כו' צרה
נפעל אזי - והפצתה תורה של בענין זיך") ("מ'טשעפעט לפגוע מנסים כאשר ואדרבה: בישא", "עינא בזה
- דגים) של מקומם אינו (ששם הארץ" "בקרב אחת: בבת הפכים ב' [שבזה הארץ" בקרב לרוב ד"וידגו הענין
שכתוב וכמו שבט. דחודש מזלו ההילולא), בעל של הראשון (שמו יוסף כברכת ד"לרוב"], ובאופן "ידגו"
כן ואדרבה] נמשך, הדבר אין - עז" כי "אפם - בלבד האף עיקום - קל הכי דבר [אפילו אותו יענו "כאשר

יפרוץ". וכן ירבה

בדרך שיכולים [אלו מקומות וכמה בכמה תניא ספרי להדפיס עצמם על ומקבלים שמתכוננים אלו כן וכמו
משקה, לקבל הם גם יגשו - נדר"] "בלי אפילו להתחייב אין - לאו אם מהֿשאיןֿכן כך, על להתחייב הטבע

כיוהרא. שמחזי מפני או הבריות, שיאמרו ממה להתפעל או להתבייש מבלי

הכן "עמדו כאשר הנה לנשיאותו, השייכים לענינים שבנוגע - ההילולא בעל הבטחת תקויים ובוודאי
עלֿידי הקב"ה של ברכותיו - הפרטיים ובענינים הכלליים בענינים - הברכות כל לקבלת זוכים אזי כולכם",
ודרא, דרא שבכל דמשה אתפשטותא ודור, דור שבכל - מנביא עדיף חכם - נשיאינו רבותינו הנביאים", "עבדיו

דורנו. נשיא ההילולא ובעל הזקן, אדמו"ר - ובפרט כולל

בלבד זו שלא ובאופן ומופלגה, רבה בהצלחה יהיה - חוצה המעיינות הפצת שתוכנו - זה שענין ויהיֿרצון
נפעל שעלֿידיֿזה לקדושה, הארץ", "בקרב ה"חוצה", את מהפכים אדרבה: אלא מה"חוצה", מתפעלים שאין
בקרב לרוב "וידגו יפרוץ", וכן ירבה כן אותו יענו "כאשר בענין האמור [עלֿדרך החושך מן האור יתרון
- מ"אחר" שעושים אחר", בן לי ה' "יוסף - ההילולא בעל - "יוסף" של העבודה אופן גם זהו והרי הארץ"],

"בן".

דלכאורה - וקצרה" ארוכה בדרך . . "לבאר התניא דספר השער" ב"דף שכתוב מה עם זה לקשר [ויש
ארוכה"? "בדרך ההוספה מהי - קצרה" "בדרך ל"מקומו" להגיע יכול אם צריךֿעיון:

ה וענינים וההגבלות המדידות שמהפכים החושך, מן האור דיתרון ההוספה שזוהי לומר מבלבליםויש
יותר, עוד קצרה - קצרה" ה"דרך נעשית ועלֿידיֿזה "ארוכה"), תהיה שהדרך (הגורמים זו בדרך להליכה

יותר]. ופנימיות ועומק בתמצית

בלשון כן גם אבל - השני (שמו "יצחק"* - דקדושה וצחוק שחוק מתוך העבודה נעשית - זה עם וביחד
ההילולא), בעל של - הקודש

צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה - פינו" שחוק ימלא "אז היעוד לקיום באים ומזה

ובאופן ומצוותיה, התורה שלימות עם ביחס ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו העם, דשלימות באופן
הארץ, שלימות - הקדושה לארצנו הולכים כזה

בנוגע "ירחיב" הן הארץ, לשלימות בנוגע הן - גבולך" את אלקיך ה' ירחיב ד"כי באופן לשלימות ועד
ומלאו ורבו "פרו - העם לשלימות בנוגע "ירחיב" והן משיח, של תורתו התורה, פנימיות - התורה לשלימות

וכבשוה", הארץ את

לבב, וטוב שמחה ומתוך ממש, בימינו במהרה

בבראזיל, תניא ספרי להדפסת בקשר - שיחי' הלפרין שבתי לר' משקה בקבוק נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק
בבלגיא. - שיחי' הולצמן יעקב ולר' באיטליא, - שיחי' פרידמן דובער שלום לר'

שי' לה'שליחֿציבור' צוה ואחרֿכך "ופרצת". לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - המשקה נתינת לאחרי
בתורתך". חלקנו ותן בימינו במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן
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.n"cyz'd hay 'b ,`a zyxt zay zegiyn .c"qa

- יהודים בה שיש ועיירה עיר בכל התניא ספר בהדפסת ההשתדלות בענין -

תניא‡. ספרי עמהם שהביאו חשובים הכי אורחים של בואם - היא זו בשבת להתוועדות הטעמים אחד
שונים במקומות השתדלותם עלֿידי מקומות).1שנדפסו כמה ובעוד (במירון

שכינה" פני מהקבלת אורחים הכנסת "גדולה - בכלל אורחים דהכנסת הענין גודל ידוע ,2שהרי

בנוגע בנשמתם, - ובודאי ובממונם, בגופם שהשתדלו אלו השובים, הכי אורחים - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
אלה. תניא ספרי להדפסת

כ"ק פתגם כידוע - חסידית התוועדות עם אורחים" ד"הכנסת הענין את מקשרים כאשר העילוי ומובן
הזקן אדמו"ר בשם שבט) דיו"ד ההילולא (בעל אדמו"ר יותר3מוריֿוחמי לפעול התוועדות של שבכוחה

כו'. באחדות הם שבניו רואה הקב"ה כאשר למעלה הנחתֿרוח גודל מפני מיכאל, מלאך של מפעולתו

ובהקדים:·. ענינים. כמה מצד - זו שבת עם תניא ספרי דהדפסת הענין את לקשר ויש
של מעיינותיו חוצה: המעיינות הפצת - תוכנה ישראל, בני דרים שבו מקום בכל התניא ספרי הדפסת

מיניה" ד"יתפרנסון באופן ומתגלים שנמשכים כפי הכללית, החסידות תורת חסידות4הבעלֿשםֿטוב, בתורת
היסוד התניא, בספר - לראש ולכל מקום6ותורהֿשבכתב5חב"ד, בכל ב"חוצה", נדפסים - חב"ד דחסידות

ישראל. בני דרים שבו ומקום

ההילולא שבעל לזה נוסף שהרי - בשבט דעשירי ההילולא בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק עם מיוחד קשר ולזה
המעיי דהפצת הענין את ההילולא) (בעל הוא פעל הזקן, אדמו"ר של מקומו ממלא ספרהוא ובפרט (כולל נות

ומפורסם. כידוע רחב, הכי באופן התניא)

בשבט: דעשירי ההילולא ליום שייכותה מפני - זו לשבת המיוחדת השייכות וזוהי

פרשת קודש שבת ביום - השבוע ופרשת השבוע בימי - היתה אדמו"ר מו"ח דכ"ק ההסתלקותֿהילולא (א)
כידוע. בא,

המועדים כברוב ההילולא, דיום הענין (עיקר החודש בימי וההילולא ההסתלקות יום - בשבט עשירי (ב)
הבא דשבוע יומין כולהו מתברכין זו משבת שהרי זו, משבת מתברך - החודש) ימי עלֿפי כולל7שקביעותם ,

זו). שנה (בקביעות בשבט עשירי - השבת יום

חסידות בדרושי וכמבואר בראשית"). "שבת כולן נקראות (שלכן בזו זו קשורות השנה שבתות כל (החל8(ג)
כן ולאחרי מהזמן), שלמעלה לבחינה עליה (ונפעלת זמנים סדר מסתיים שבת שבכל התניא), בעל מדרושי

הרשב"א ובלשון חדש. זמנים סדר דבר9מתחיל שנעשית ועד - קשורה זו ששבת ונמצא, ההיקף. ימי שבעת :

בשבט. עשירי הבאה, שבת עם עיקריים) ענינים (בכמה אחד

זו‚. לשבת התניא) ספר ובפרט חוצה, המעיינות דהפצת הענין (כללות התניא ספרי הדפסת בין נוסף קשר
הזקן אדמו"ר תורת (כידוע היומי חומש בשיעור מודגש והיום),10- השבוע פרשת - הזמן עם לחיות שצריכים

ונשיאי חב"ד חסידות עם הקשורה והוראה לימוד ישנו זה חומש בשיעור שכן, בא, פרשת חותם עד משביעי
התניא: ספר עם - ובמיוחד חב"ד,
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סי"ד.1) דחנוכה לז' אור ויגש, פ' ג' יום בשיחת הבקשה ע"פ
ב.2) לה, שבועות א. קכז, שבת
אהל3) מכתבים קובץ ואילך. ב) (פג, עא ע' ב' חוב' "התמים"

ע' תשי"א בסה"מ (נדפסה תרצ"ה אחש"פ שיחת .198 ע' יצחק יוסף
.(243

מלך4) כסא לזהר. בהקדמתו מק"מ בסופו. ת"ו תקו"ז ראה
שם. לתקו"ז

(5.114 ס"ע שלום תורת ראה
לתניא6) והערות קיצורים בספר נדפס - אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב

ח"ה שם וראה ואילך. רסא ע' ח"ד שלו קודש אגרות ואילך. קיח ע'
צ. ע'
א.7) פח, ב. סג, זח"ב
פה8) ע' שבועות דרושי במדבר אוה"ת א. כה, שה"ש לקו"ת

תש"ד. השמיני ביום ויהי ד"ה ואילך. א'תתצ ע' ברכה שם ואילך.
ובכ"מ.
ט.9) סי' ח"א בשו"ת
ואילך.10) 29 ע' תש"ב השיחות ס' חשון. ב' יום" "היום
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- יהודים בה שיש ועיירה עיר בכל התניא ספר בהדפסת ההשתדלות בענין -

תניא‡. ספרי עמהם שהביאו חשובים הכי אורחים של בואם - היא זו בשבת להתוועדות הטעמים אחד
שונים במקומות השתדלותם עלֿידי מקומות).1שנדפסו כמה ובעוד (במירון

שכינה" פני מהקבלת אורחים הכנסת "גדולה - בכלל אורחים דהכנסת הענין גודל ידוע ,2שהרי

בנוגע בנשמתם, - ובודאי ובממונם, בגופם שהשתדלו אלו השובים, הכי אורחים - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
אלה. תניא ספרי להדפסת

כ"ק פתגם כידוע - חסידית התוועדות עם אורחים" ד"הכנסת הענין את מקשרים כאשר העילוי ומובן
הזקן אדמו"ר בשם שבט) דיו"ד ההילולא (בעל אדמו"ר יותר3מוריֿוחמי לפעול התוועדות של שבכוחה

כו'. באחדות הם שבניו רואה הקב"ה כאשר למעלה הנחתֿרוח גודל מפני מיכאל, מלאך של מפעולתו

ובהקדים:·. ענינים. כמה מצד - זו שבת עם תניא ספרי דהדפסת הענין את לקשר ויש
של מעיינותיו חוצה: המעיינות הפצת - תוכנה ישראל, בני דרים שבו מקום בכל התניא ספרי הדפסת

מיניה" ד"יתפרנסון באופן ומתגלים שנמשכים כפי הכללית, החסידות תורת חסידות4הבעלֿשםֿטוב, בתורת
היסוד התניא, בספר - לראש ולכל מקום6ותורהֿשבכתב5חב"ד, בכל ב"חוצה", נדפסים - חב"ד דחסידות

ישראל. בני דרים שבו ומקום

ההילולא שבעל לזה נוסף שהרי - בשבט דעשירי ההילולא בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק עם מיוחד קשר ולזה
המעיי דהפצת הענין את ההילולא) (בעל הוא פעל הזקן, אדמו"ר של מקומו ממלא ספרהוא ובפרט (כולל נות

ומפורסם. כידוע רחב, הכי באופן התניא)

בשבט: דעשירי ההילולא ליום שייכותה מפני - זו לשבת המיוחדת השייכות וזוהי

פרשת קודש שבת ביום - השבוע ופרשת השבוע בימי - היתה אדמו"ר מו"ח דכ"ק ההסתלקותֿהילולא (א)
כידוע. בא,

המועדים כברוב ההילולא, דיום הענין (עיקר החודש בימי וההילולא ההסתלקות יום - בשבט עשירי (ב)
הבא דשבוע יומין כולהו מתברכין זו משבת שהרי זו, משבת מתברך - החודש) ימי עלֿפי כולל7שקביעותם ,

זו). שנה (בקביעות בשבט עשירי - השבת יום

חסידות בדרושי וכמבואר בראשית"). "שבת כולן נקראות (שלכן בזו זו קשורות השנה שבתות כל (החל8(ג)
כן ולאחרי מהזמן), שלמעלה לבחינה עליה (ונפעלת זמנים סדר מסתיים שבת שבכל התניא), בעל מדרושי

הרשב"א ובלשון חדש. זמנים סדר דבר9מתחיל שנעשית ועד - קשורה זו ששבת ונמצא, ההיקף. ימי שבעת :

בשבט. עשירי הבאה, שבת עם עיקריים) ענינים (בכמה אחד

זו‚. לשבת התניא) ספר ובפרט חוצה, המעיינות דהפצת הענין (כללות התניא ספרי הדפסת בין נוסף קשר
הזקן אדמו"ר תורת (כידוע היומי חומש בשיעור מודגש והיום),10- השבוע פרשת - הזמן עם לחיות שצריכים

ונשיאי חב"ד חסידות עם הקשורה והוראה לימוד ישנו זה חומש בשיעור שכן, בא, פרשת חותם עד משביעי
התניא: ספר עם - ובמיוחד חב"ד,

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

סי"ד.1) דחנוכה לז' אור ויגש, פ' ג' יום בשיחת הבקשה ע"פ
ב.2) לה, שבועות א. קכז, שבת
אהל3) מכתבים קובץ ואילך. ב) (פג, עא ע' ב' חוב' "התמים"

ע' תשי"א בסה"מ (נדפסה תרצ"ה אחש"פ שיחת .198 ע' יצחק יוסף
.(243

מלך4) כסא לזהר. בהקדמתו מק"מ בסופו. ת"ו תקו"ז ראה
שם. לתקו"ז

(5.114 ס"ע שלום תורת ראה
לתניא6) והערות קיצורים בספר נדפס - אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב

ח"ה שם וראה ואילך. רסא ע' ח"ד שלו קודש אגרות ואילך. קיח ע'
צ. ע'
א.7) פח, ב. סג, זח"ב
פה8) ע' שבועות דרושי במדבר אוה"ת א. כה, שה"ש לקו"ת

תש"ד. השמיני ביום ויהי ד"ה ואילך. א'תתצ ע' ברכה שם ואילך.
ובכ"מ.
ט.9) סי' ח"א בשו"ת
ואילך.10) 29 ע' תש"ב השיחות ס' חשון. ב' יום" "היום
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הפרשיות כתובות זה חומש בשיעור שהרי התפילין, ענין - הוא היומי חומש דשיעור הכללית והנקודה התוכן
תורה [עלֿפי במעלה11הראשונות גם ראשונות - ובמילא שבתפילין.12, [

חב"ד, לנשיאי בנוגע גם מובן שמזה - חב"ד חסידות תורת של ענינה מודגש התפילין שבענין לומר ויש
כדלקמן. בשבט, דעשירי ההילולא בעל אדמו"ר, מו"ח לכ"ק עד

וב"ד„. (כנ"ל). חב"ד דחסידות תורהֿשבכתב התניא, בספר מבואר - חב"ד חסידות של -ענינה ףֿהשער"
פסוק על "מיוסד הזקן: אדמו"ר הוא13כותב איך היטב לבאר לעשותו, ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי

יתברך". ה' בעזרת וקצרה ארוכה בדרך מאד, קרוב
הענין: ביאור

לפניֿזה (שנאמרה הזאת" "המצוה על קאי - יחיד לשון - המצוות14"הדבר" כל כללות ותוכנן15). שנקודתן ,

וחיבור צוותא הדבר16- גו' ד"קרוב הפירוש וזהו המצוות. מצוה הקב"ה, עם המצוות את המקיים היהודי של
("בלבבך") דמחשבה הענינים ג' בכל ובא נמשך הזאת") ("המצוה ש"הדבר" היינו, לעשותו", ובלבבך בפיך גו'
שהם כפי אלא עצמו, בפני הוא מהם אחד שכל כפי רק לא - גופא ובזה ("לעשותו"), ומעשה ("בפיך") דיבור

כדלקמן. ביחד, כולם

ובהקדים: תפילין. במצות (בעיקר) מודגש ביחד) לעשותו" ובלבבך "בפיך בא (ש"הדבר" זה וענין

חדש' ה'בית שכתב מה הכוונה17ידוע שבהם - סוכה ומצות תפילין מצות ציצית, מצות - מצוות ג' שישנם
הכוונה". אותה יכוין לא אם כתיקונה המצוה את קיים "לא ולכן המצוה, מעשה מקיום חלק היא

לא בפועל המצוה את עשה ולא הכוונות כל את כיון ואם המצוה, מעשה הוא העיקר המצוות בכל כלומר:
כו'" לבד כו' בדיעבד ידיֿחובתו יצא לבו כיון ולא מצוה "עשה ולאידך, ידיֿחובתו. וכן18יצא שתפילה [ואף

נשמה18מצוה בלא כגוף כוונה מחובת19בלא חלק היא הכוונה אלו מצוות בג' אבל - ישנו] המצוה גוף הרי -

המצוה. (גוף) קיום

הוא אחד) בענין ביחד, ומעשה דיבור דמחשבה (ההתאחדות לעשותו" ובלבבך בפיך גו' ש"הדבר ונמצא,
אלו: מצוות בג' - בעיקר -

הוא המצוה קיום כאשר גם הנה - המצוה קיום עצם על נוסף דבר היא הכוונה שבהן המצוות שאר בכל
ברכ המצוה, (מעשה ומחשבה דיבור המצוהבמעשה וכוונת המצוה, בפני20ת ענין הוא מהם אחד כל הרי ,(

המצוות כוונת ללא גם להיות יכול המצוה שקיום - והראיה שהכוונה21עצמו, אלו מצוות בג' מהֿשאיןֿכן ;

חלק הם שכולם ובאופן יחד, מתאחדים לעשותו" ובלבבך "בפיך הענינים ג' הרי - המצוה מקיום חלק היא
גופא. (המצוה) מ"הדבר"

קצת: אחר בסגנון

בכללות שהוא כפי דרגות: כמה - יחיד לשון ב"הדבר" לעשותו" ובלבבך "בפיך הענינים ג' של בהתאחדות
לשון ("הדבר" אחד דבר הוא כולם שתוכן שבמחשבה, ומצוות שבדיבור, מצוות שבמעשה, מצוות - המצוות
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(ושו"ע11) טושו"ע ב. לד, מנחות פרשתנו. סוף מכילתא ראה
לב. ר"ס חאו"ח אדה"ז)

כו'.12) קרא דאקדמי משום ועוד) ב. מט, (סנהדרין הגמרא ובל'
בס' - התפילין (דרושי ובחסידות כתהאריז"ל אֿב) (רסב, ובזח"ג
ושמע חו"ב, - יביאך כי והי' דקדש - ועוד) סידור פע"ח, הכוונות,

ואכ"מ. ד)דעת. (חו"ג - שמוע אם והי'
יד.13) ל, נצבים
יא.14) שם,
ונת'15) התשובה. מצות על קאי הזאת" ד"המצוה שם ברמב"ן

נצבים באוה"ת וכ"ה עיי"ש). ג. מה, (נצבים עה"פ בלקו"ת בארוכה
אבל א). (לט, ותשובה וידוי מצות להצ"צ ספהמ"צ ואילך). א'רלד (ע'
שתשובה אלא עוד ולא התורה, מצות בכל היא התשובה שמצות ידוע
ובמילא שם. לעמוד יכולים אין צד"ג שאפילו לדרגא האדם את מעלה
שם יקר כלי ראה עיקר: וג"ז ועוד - שלו. המצות את גם מעלה
שם. באוה"ח וכ"ה התורה". מצות כל "על דקאי הראשון) (בפירוש

גם וכ"ה וי"ד]. י"ב פסוק שם בפרש"י גם משמע שכן [ולהעיר
ובכ"מ. שמז. ע' תרס"ו בהמשך

ובכ"מ.16) ג. מה, בחוקותי לקו"ת
ציצית17) להל' בב"ח ועד"ז תרכה). (ר"ס סוכה הל' או"ח לטור

ובשו"ע בשו"ע הוא וכן סכ"ה). (שם תפילין ולהל' ס"ח) (או"ח
שם. אדה"ז

פל"ח.18) תניא ראה
שם.19) תניא ב. רמט, של"ה
פינחס.20) ר"פ לקו"ת וראה תתקלז. ע' יתרו באוה"ת כמבואר
שאין21) מצוות שיש ועד - המצוות לברכת בנוגע הוא וכן

תקיט ע' המצוות ברכת ע' תלמודית אנציק' (ראה עליהם מברכים
וא' עלי', לברך שלא הדגשה - צדקה במצות ואדרבה, וש"נ). ואילך
(וראה א' לרגע אפילו המצוה קיום את לעכב שלא כדי - לזה הטעמים

רמז). ר"ס יו"ד שו"ע

n"cyz'd hay 'b ,`a zyxt zay zegiyn

המצוה וכוונת המצוה, ברכת המצוה, מעשה - אחת במצוה שהוא כפי וחיבור; צוותא - שהוא20יחיד) וכפי ;
גופא. מהמצוה חלק הם שכולם - אלו מצוות בג'

תפילין:‰. במצות מיוחד עילוי ישנו - עצמן אלו מצוות בג' והנה,
הסוכות. חג ימי שבעת במשך - בלבד בשנה אחת פעם היא סוכה מצות

(הלבוש) מנא חובת אלא גברא חובת אינה הרי - השנה ימי בכל היותה למרות ציצית, היינו,22מצות ,

בת טלית להשיג להשתדל חייב אינו אבל ציצית, בה להטיל חייב אזי כנפות ד' בה שיש טלית לובש שכאשר
בציצית. שיתחייב כדי כנפות ד'

החול מימות ויום יום בכל היא גברא חובת - תפילין מצות ולהניחם23אבל תפילין להשיג חייב יהודי שהרי ,

ביומו. יום מדי

במצות מיוחד עילוי ישנו - ביחד לעשותו" ובלבבך "בפיך "הדבר" בא שבהם המצוות שבג' ונמצא,
כולה. השנה ימות בכל גברא חובת להיותה התפילין,

בזה: נקודה עוד

ומזון לבוש, בית, - כלליים סוגים לג' נחלקים האדם ענינים24צרכי ג' כנגד הם הנ"ל מצוות שג' לומר ויש .
עצם - גברא" "חובת - תפילין מצות ואילו לבוש, - ציצית מצות עראי), בית - (אלא בית - סוכה מצות אלו:

כבשרו ובשר דם האדם, של המזון.25מציאותו ענין בדוגמת ,

.Âעם - ובמילא התניא, ספר - חב"ד חסידות תורת עם התפילין דענין המיוחדת השייכות מובנת עלֿפיֿזה
חב"ד: נשיאי

איך היטב לבאר לעשותו, ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך ד"קרוב הענין ביאור - ענינה חב"ד חסידות תורת
מאד". קרוב הוא

ש"הדבר" היינו, לעשותו", ובלבבך בפיך גו' "הדבר ביותר מודגש שבה - תפילין למצות המיוחד הקשר וזהו
ביחד. שהם כפי לעשותו" ובלבבך "בפיך בא

ביחד לעשותו" ובלבבך "בפיך המצוה קיום - התפילין ענין שתוכן דורשת חב"ד חסידות תורת ביאור: ליתר
ז"ל רבותינו מאמר [עלֿדרך המצוות בכל בגילוי יומשך התפילין26- שענין - לתפילין" כולה התורה כל "הוקשה

בכח הן האדם, כחות בכל שתחדור באופן יהיה ומצוה מצוה כל שקיום היינו, המצוות], בכל גם ונמשך חודר
המצוה. מציאות - אחת למציאות נעשים שכולם ועד המעשה, בכח והן הדיבור, בכח הן המחשבה,

חומש שבשיעור מכיון - ההילולא יום ועם התניא ספרי הדפסת עם היומי חומש דשיעור המיוחד הקשר וזהו
חב"ד, חסידות תורת - התניא דספר התוכן עם מיוחד קשר לה שיש מצוה תפילין, מצות אודות מדובר היומי

בשבט. דעשירי ההילולא בעל - אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד חב"ד, נשיאי עם - ועלֿידיֿזה

.Êדעשירי ההילולא יום עם והן התניא, ספרי הדפסת עם הן [הקשור חוצה המעיינות דהפצת הענין כללות
שבט: דחודש ג' יום - זו דשבת תהלים בשיעור וכן השבוע, פרשת בכללות גם מרומז ב)] סעיף (כנ"ל בשבט
העתידה הגאולה עם גם קשור זה וענין בפועל. מצרים יציאת סיפור - היא השבוע דפרשת הכללית הנקודה

נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי שהרי -27.

הקאפיטל סיום זה: דיום תהלים בשיעור גם מופיע העתידה) (הגאולה זה תהלים28וענין דשיעור הראשון
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ס"א.22) סכ"ד סי"ט. או"ח (ודאדה"ז) טושו"ע א. מא, מנחות
"הן23) כי תפילין, ד)מצות (האות חסר לא ויו"ט בשבת דגם וי"ל

ודאדה"ז טושו"ע ב. לו, מנחות - אות" גופן טובים) וימים (השבתות
זמן לאו שויו"ט הוא שהלשון אף - צ"ע אופן ובכל - ס"א. סל"א שם
שתהי' סיבה שמאיזה אדם - יו"ד) יג, בא בתיב"ע מזה (ויתרה תפילין
במאי - דתפילין באות הוא המחוייב השויו"ט. חלל) כהן - (ע"ד חילל
פ"ג למו"ק הצ"צ סתקמ"ט. ח"ב יושר אמרי בשו"ת בזה דשקו"ט

.25 הערה 288 ע' חי"ז בלקו"ש נזכר - מ"ד.
בתחלתו.24) תרל"ו רבים מים ואילך. ד צח, ברכה לקו"ת ראה

ועוד.
השייכות25) מודגשת בזה שגם ולהעיר ב). (ט, פ"ה התניא לשון

חב"ד דחסידות החידוש שהרי - חב"ד לחסידות דתפילין המיוחדת
בהבנה ד"יתפרנסון", באופן יהי' החסידות שגילוי ס"ב) (כנ"ל הוא
מזון נעשה . . והשגתה התורה ש"ידיעת שם בתניא וכמבואר והשגה.

כבשרו. ובשר דם כו'", לנפש
א.26) לה, קידושין
טו.27) ז, מיכה
ועוד).28) כט. ע' אור יהל (ראה בכ"מ הצ"צ לשון הוא כן



כה n"cyz'd hay 'b ,`a zyxt zay zegiyn

המצוה וכוונת המצוה, ברכת המצוה, מעשה - אחת במצוה שהוא כפי וחיבור; צוותא - שהוא20יחיד) וכפי ;
גופא. מהמצוה חלק הם שכולם - אלו מצוות בג'

תפילין:‰. במצות מיוחד עילוי ישנו - עצמן אלו מצוות בג' והנה,
הסוכות. חג ימי שבעת במשך - בלבד בשנה אחת פעם היא סוכה מצות

(הלבוש) מנא חובת אלא גברא חובת אינה הרי - השנה ימי בכל היותה למרות ציצית, היינו,22מצות ,

בת טלית להשיג להשתדל חייב אינו אבל ציצית, בה להטיל חייב אזי כנפות ד' בה שיש טלית לובש שכאשר
בציצית. שיתחייב כדי כנפות ד'

החול מימות ויום יום בכל היא גברא חובת - תפילין מצות ולהניחם23אבל תפילין להשיג חייב יהודי שהרי ,

ביומו. יום מדי

במצות מיוחד עילוי ישנו - ביחד לעשותו" ובלבבך "בפיך "הדבר" בא שבהם המצוות שבג' ונמצא,
כולה. השנה ימות בכל גברא חובת להיותה התפילין,

בזה: נקודה עוד

ומזון לבוש, בית, - כלליים סוגים לג' נחלקים האדם ענינים24צרכי ג' כנגד הם הנ"ל מצוות שג' לומר ויש .
עצם - גברא" "חובת - תפילין מצות ואילו לבוש, - ציצית מצות עראי), בית - (אלא בית - סוכה מצות אלו:

כבשרו ובשר דם האדם, של המזון.25מציאותו ענין בדוגמת ,

.Âעם - ובמילא התניא, ספר - חב"ד חסידות תורת עם התפילין דענין המיוחדת השייכות מובנת עלֿפיֿזה
חב"ד: נשיאי

איך היטב לבאר לעשותו, ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך ד"קרוב הענין ביאור - ענינה חב"ד חסידות תורת
מאד". קרוב הוא

ש"הדבר" היינו, לעשותו", ובלבבך בפיך גו' "הדבר ביותר מודגש שבה - תפילין למצות המיוחד הקשר וזהו
ביחד. שהם כפי לעשותו" ובלבבך "בפיך בא

ביחד לעשותו" ובלבבך "בפיך המצוה קיום - התפילין ענין שתוכן דורשת חב"ד חסידות תורת ביאור: ליתר
ז"ל רבותינו מאמר [עלֿדרך המצוות בכל בגילוי יומשך התפילין26- שענין - לתפילין" כולה התורה כל "הוקשה

בכח הן האדם, כחות בכל שתחדור באופן יהיה ומצוה מצוה כל שקיום היינו, המצוות], בכל גם ונמשך חודר
המצוה. מציאות - אחת למציאות נעשים שכולם ועד המעשה, בכח והן הדיבור, בכח הן המחשבה,

חומש שבשיעור מכיון - ההילולא יום ועם התניא ספרי הדפסת עם היומי חומש דשיעור המיוחד הקשר וזהו
חב"ד, חסידות תורת - התניא דספר התוכן עם מיוחד קשר לה שיש מצוה תפילין, מצות אודות מדובר היומי

בשבט. דעשירי ההילולא בעל - אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד חב"ד, נשיאי עם - ועלֿידיֿזה

.Êדעשירי ההילולא יום עם והן התניא, ספרי הדפסת עם הן [הקשור חוצה המעיינות דהפצת הענין כללות
שבט: דחודש ג' יום - זו דשבת תהלים בשיעור וכן השבוע, פרשת בכללות גם מרומז ב)] סעיף (כנ"ל בשבט
העתידה הגאולה עם גם קשור זה וענין בפועל. מצרים יציאת סיפור - היא השבוע דפרשת הכללית הנקודה

נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי שהרי -27.

הקאפיטל סיום זה: דיום תהלים בשיעור גם מופיע העתידה) (הגאולה זה תהלים28וענין דשיעור הראשון
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ס"א.22) סכ"ד סי"ט. או"ח (ודאדה"ז) טושו"ע א. מא, מנחות
"הן23) כי תפילין, ד)מצות (האות חסר לא ויו"ט בשבת דגם וי"ל

ודאדה"ז טושו"ע ב. לו, מנחות - אות" גופן טובים) וימים (השבתות
זמן לאו שויו"ט הוא שהלשון אף - צ"ע אופן ובכל - ס"א. סל"א שם
שתהי' סיבה שמאיזה אדם - יו"ד) יג, בא בתיב"ע מזה (ויתרה תפילין
במאי - דתפילין באות הוא המחוייב השויו"ט. חלל) כהן - (ע"ד חילל
פ"ג למו"ק הצ"צ סתקמ"ט. ח"ב יושר אמרי בשו"ת בזה דשקו"ט

.25 הערה 288 ע' חי"ז בלקו"ש נזכר - מ"ד.
בתחלתו.24) תרל"ו רבים מים ואילך. ד צח, ברכה לקו"ת ראה

ועוד.
השייכות25) מודגשת בזה שגם ולהעיר ב). (ט, פ"ה התניא לשון

חב"ד דחסידות החידוש שהרי - חב"ד לחסידות דתפילין המיוחדת
בהבנה ד"יתפרנסון", באופן יהי' החסידות שגילוי ס"ב) (כנ"ל הוא
מזון נעשה . . והשגתה התורה ש"ידיעת שם בתניא וכמבואר והשגה.

כבשרו. ובשר דם כו'", לנפש
א.26) לה, קידושין
טו.27) ז, מיכה
ועוד).28) כט. ע' אור יהל (ראה בכ"מ הצ"צ לשון הוא כן



n"cyz'dכו hay 'b ,`a zyxt zay zegiyn

עולם" עד ולזרעו לדוד למשיחו חסד ועושה מלכו ישועות "מגדיל - לה29זה "כי תהלים: השיעור ובסיום ,'

בגוים" ומושל .30המלוכה

דא מר אתי קא צדקנו, משיח לביאת ההכנה זוהי שהרי - חוצה המעיינות דהפצת הענין עם הקשר וזהו
משיחא .31מלכא

ושיעור השבוע פרשת עם חוצה) המעיינות (הפצת התניא ספר הדפסת - הענינים בקשר ביאור להוסיף ויש
חומש:

- השבוע בפרשת רצוי: בלתי ממצב גאולה של ענין אודות מדובר תהלים בשיעור והן השבוע בפרשת הן
שאול" ומיד אויביו כל מכף אותו ה' הציל "ביום תהלים ובשיעור מצרים, מגלות .32גאולה

כידוע - התניא) ספרי (הדפסת חוצה המעיינות הפצת עם הקשר מעינותיך33וזהו ד"יפוצו הענין שעיקר
כסלו. די"ט והגאולה המאסר לאחרי התחיל חוצה"

עלֿדרך – יהודים עלֿידי אלא) גוים, - "אויביו" עלֿידי (לא באה הטבע בדרך המאסר שסיבת - [ולהעיר
יותר "רודפו ששאול מכיון (גוים), "אויביו" מאשר יותר גרוע שזהו שאול", "מיד תהלים: בשיעור שכתוב מה

.34מכולם"

שהוא איזה אפילו או שייכות לו יש המאסר) היה (שעלֿידו הנ"ל שיהודי לומר וחסֿושלום חסֿושלום -

יותר]. רודפו שהיה אם כי לשאול, דמיון

ועוד: זאת

ההוא ביום "והפליתי - דוקא הארץ" "בקרב היו והנפלאות שהנסים מיוחדת הדגשה ישנה מצרים בגאולת
הארץ" בקרב ה' אני כי תדע למען גו' גושן ארץ הוא35את וכן מטה. למטה - מעלה דמעלה ההמשכה היינו, ,

יסופר יעבדנו "זרע תהלים: עשה"36בשיעור כי נולד לעם צדקתו ויגידו יבואו לדור ש"צדקתו"37לאד' היינו, -

עשה". "כי עשיה, של לענין עד מטה למטה באה (נפלאות)

המים (מעיינות שבתורה עליונה הכי דרגא וגילוי המשכת - חוצה המעיינות דהפצת הענין כללות גם וזהו
תורה אלא מים אין וע38- העשיה, עולם - התחתונה בארץ התורה) פנימיות ל"חוצה".- ד

ש"הפליא באופן היתה חוצה) המעיינות דהפצת הענין עיקר (התחלת כסלו די"ט הגאולה שגם - [ולהעיר
היא זאת היתה ה' מאת אם כי זאת על ואמרו . . העמים וכל השרים כל בעיני . . בארץ לעשות ה' והגדיל

בעינינו" כו'"].39נפלאת העמים וכל השרים כל "בעיני מטה למטה המתגלים נפלאות של ענינים כלומר, ,

עשיה של ענין היא הדפסה שהרי - ומקום מקום בכל התניא ספרי בהדפסת מיוחד באופן מתבטא זה וענין
"חוצה". - ומקום מקום ובכל עשה"), ("כי בפועל
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נא.29) יח,
כט.30) כב,
(הוצאת31) בכש"ט (גם) נדפסה - דהבעש"ט הידועה אגה"ק

ובכ"מ. בתחלתו. קה"ת)
א.32) יח,
ואילך.33) 112 ס"ע שלום תורת
עה"פ.34) פרש"י
יח.35) ח, וארא
הוא36) כג] בפסוק לאחי" שמך "אספרה [וכן ש"יסופר" להעיר,

כמעשה רגליו "ותחת מ"ש ע"ד שזהו לומר ויש ספיר. מלשון (גם)
נהפכו מצרים דשעבוד שהלבנים - י) כד, (משפטים הספיר" לבנת
לנהורא* חשוכא אתהפכא - שם) (פרש"י לפניו" ש"היו ועד ל"ספיר",

ואילך). כד ע' שמות אוה"ת ג. עח, מתו"א גם (להעיר
דיצי"מ הענין עם היומי תהלים דשיעור נוסף קשר ועפ"ז:

תתן אתה "גם דאתהפכא, באופן היתה יצי"מ גם כי - שבפרשתנו
בהמשך (א) כי: - התניא הדפסת עם וגם כה): י, (פרשתנו גו'" בידינו
את "ויחזו כתיב הספיר" . . רגליו ותחת ישראל אלקי את ל"ויראו
פנימיות גילוי - ענינה חב"ד חסידות והרי וישתו", ויאכלו האלקים
וישתו"). ("ויאכלו ד"יתפרנסון" באופן האלקים") את ("ויחזו התורה
ה"חוצה", את להפוך ענינה ומקום מקום בכל התניא ספרי הדפסת (ב)

בפנים. (סי"ב) כדלקמן
כי . . הצדיק יוסף היכל הוא הספיר "לבנת שם: אוה"ת וראה

כו'". אחר בן לי הוי' יוסף נאמר ביוסף
לאֿלב.37) כב,
ב).38) (ח, פ"ד תניא וראה וש"נ. א. יז, ב"ק
הזקן39) אדמו"ר קודש אגרות - הידועה שלו באגרת אדה"ז לשון

ואילך). צז (ע' סל"ח

.izenvr lk xtq` cbpk dxtq` :(bk weqt) my r"a`xn xirdl (*

n"cyz'd hay 'b ,`a zyxt zay zegiyn

.Á,פשוטים (דברים לפועל בנוגע פרטים כמה להבהיר כדאי - התניא ספרי הדפסת אודות להמדובר בהמשך
נעשו): שבוודאי לקוות יש שלכן

שאין ופשוט מובן הרי - חוצה המעיינות דהפצת הענין שיהיה היא התניא ספרי הדפסת שכוונת מכיון
להשתדל יש התניא, ספר את מדפיסים שבו ומקום מקום בכל אלא בלבד, התניא ספרי בהדפסת להסתפק

ההדפסה. לאחרי מיד בו שילמדו

נעשית הכריכה מלאכת ואילו בלבד, הדפוס מלאכת נעשית שבהם מקומות לאותם גם שייך זה שכל ומובן
לאחרי ומיד תיכף להיות יכול התניא בספר הלימוד שהרי - בזה) וכיוצא המקום לתנאי (בהתאם אחר במקום
מתוך היתה הזקן אדמו"ר של בזמנו התניא בספר הלימוד שהתחלת - ולהעיר הכריכה. לפני עוד - ההדפסה
ספר בתוך לאור והוציאוהו הדפוס לבית הובאו אחרֿכך ורק התניא), לספר בהקדמה (כמבואר "קונטריסים"

.40מכורך

חפץ שלבו במקום יתחילו - התניא בספר הלימוד התחלת תהיה שבו וענין לפרק ישנו41ובנוגע וכאשר ,
המנין" רוב "בריצוי - .42קהל

וכפתגם מעשה, לידי המביא לימוד - הזקן אדמו"ר של לרצונו בהתאם להיות צריך שהלימוד - והעיקר
בחיי להתנהג כיצד אותו מלמד התניא שספר אלא התניא, בספר לומד שהוא רק לא ההילולא: בעל של הידוע

היוםֿיום.

לשוב להשתדל יש - שתהיה) סיבה (מאיזה ההדפסה לאחרי מיד התניא בספר למדו שלא מקומות ישנם ואם
בספר המקום) תושבי עם (ביחד ללמוד כדי בהדפסה) מהמשתדלים אחד - (עלֿכלֿפנים זה למקום ולחזור

לתושיה" ד"כפליים באופן - ואדרבה .43התניא,

.Ë:לזה נוסף
שנדפסו טופסים של חשוב מספר במקום להשאיר יש - התניא ספר את מדפיסים שבו ומקום מקום בכל
השתדלות היא כזו פעולה שכן, בזה, וכיוצא ציבורי עסקן הקהילה, מנהיג הרב, אצל בבתיֿהכנסת, זה, במקום
בהדפסת שהמשתדלים לאחרי גם מצוא, עת בכל התניא בספר בעצמם ללמוד יוכלו המקום שתושבי נוספת

למקומם. יחזרו זה במקום התניא

- אחר במקום נעשית הכריכה מלאכת ואילו הדפוס, מלאכת רק נעשית שבהם מקומות לאותם והואֿהדין
להאמור בהתאם הנ"ל, במקום להשאירם כדי טופסים, של חשוב מספר ההדפסה למקום יחזירו הכריכה שלאחרי

לעיל.

דוקא: זה במקום שנדפסו התניא טופסי את ומקום מקום בכל משאירים כאשר מיוחדת מעלה - זה ובענין

זה, במקום נדפס זה תניא שספר - להפתעתו - ומגלה התניא, ספר את פותח המקום מתושבי אחד כאשר
במקומו נדפס זה ספר שכן אליו, שייך התניא בספר שהלימוד נוספת התעוררות זו עובדה אמות44מהווה בד' ,

התניא.45שלו בספר ללמוד שיש ותובע דורש עצמו שהמקום כלומר, ,

מצוה גוררת בפנים46ומצוה שכתוב למה בהתאם יתנהגו שהלומדים יביא התניא בספר שהלימוד היינו, -

הענין). גודל בתניא (כמבואר בכלל התורה בלימוד להוספה יביא התניא בספר שהלימוד - לזה נוסף הספר,

אתה בחלקו תופס כשאתה העצם שהרי כולה, התורה כל עם קשור זה הרי בתורה, חלק שלהיותו - ובפרט
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על40) לא הנ"ל קונטריסים להדפיס "שלא שם בסיומו עפמש"כ
- הנקובים" רשות בלתי דילהון גירא ידי על ולא עצמן ידי

בכל השו"ע, בעל גם שהוא התניא, מבעל ברורה הוראה שזוהי
- שם שכותבו החשש שיש פעם

ידי על "לא התניא ספר את בנ"י ידפיסו לא בטח אשר בטוחני
בעניננו, - הנקובים" רשות בלתי דילהון גירא ידי על ולא עצמן
הדפוס" כלות מיום שנים חמש "משך ובאיֿכוחה "קה"ת" הנהלת

האחרונה, בפעם קה"ת ע"י התניא דספר
יונעם ולשומעים - שם הזקן אדמו"ר רבינו כ"ק וחותם סיום וע"פ

טוב. ברכת ותבוא
א.41) יט, ע"ז ראה
וחותם42) ובסיום ס"א, באגה"ק - לתפלה בנוגע אדה"ז מ"ש ע"ד

התניא. דספר
מו.43) ר"פ שמו"ר ו. יא, איוב
ע44) מקום חן א: מז, מסוטה יושביו.להעיר ל
סע"ב).45) ס, (עירובין אמות" כד' כולה ד"העיר - להעיר
מ"ב.46) פ"ד אבות
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.Á,פשוטים (דברים לפועל בנוגע פרטים כמה להבהיר כדאי - התניא ספרי הדפסת אודות להמדובר בהמשך
נעשו): שבוודאי לקוות יש שלכן

שאין ופשוט מובן הרי - חוצה המעיינות דהפצת הענין שיהיה היא התניא ספרי הדפסת שכוונת מכיון
להשתדל יש התניא, ספר את מדפיסים שבו ומקום מקום בכל אלא בלבד, התניא ספרי בהדפסת להסתפק

ההדפסה. לאחרי מיד בו שילמדו

נעשית הכריכה מלאכת ואילו בלבד, הדפוס מלאכת נעשית שבהם מקומות לאותם גם שייך זה שכל ומובן
לאחרי ומיד תיכף להיות יכול התניא בספר הלימוד שהרי - בזה) וכיוצא המקום לתנאי (בהתאם אחר במקום
מתוך היתה הזקן אדמו"ר של בזמנו התניא בספר הלימוד שהתחלת - ולהעיר הכריכה. לפני עוד - ההדפסה
ספר בתוך לאור והוציאוהו הדפוס לבית הובאו אחרֿכך ורק התניא), לספר בהקדמה (כמבואר "קונטריסים"

.40מכורך

חפץ שלבו במקום יתחילו - התניא בספר הלימוד התחלת תהיה שבו וענין לפרק ישנו41ובנוגע וכאשר ,
המנין" רוב "בריצוי - .42קהל

וכפתגם מעשה, לידי המביא לימוד - הזקן אדמו"ר של לרצונו בהתאם להיות צריך שהלימוד - והעיקר
בחיי להתנהג כיצד אותו מלמד התניא שספר אלא התניא, בספר לומד שהוא רק לא ההילולא: בעל של הידוע

היוםֿיום.

לשוב להשתדל יש - שתהיה) סיבה (מאיזה ההדפסה לאחרי מיד התניא בספר למדו שלא מקומות ישנם ואם
בספר המקום) תושבי עם (ביחד ללמוד כדי בהדפסה) מהמשתדלים אחד - (עלֿכלֿפנים זה למקום ולחזור

לתושיה" ד"כפליים באופן - ואדרבה .43התניא,

.Ë:לזה נוסף
שנדפסו טופסים של חשוב מספר במקום להשאיר יש - התניא ספר את מדפיסים שבו ומקום מקום בכל
השתדלות היא כזו פעולה שכן, בזה, וכיוצא ציבורי עסקן הקהילה, מנהיג הרב, אצל בבתיֿהכנסת, זה, במקום
בהדפסת שהמשתדלים לאחרי גם מצוא, עת בכל התניא בספר בעצמם ללמוד יוכלו המקום שתושבי נוספת

למקומם. יחזרו זה במקום התניא

- אחר במקום נעשית הכריכה מלאכת ואילו הדפוס, מלאכת רק נעשית שבהם מקומות לאותם והואֿהדין
להאמור בהתאם הנ"ל, במקום להשאירם כדי טופסים, של חשוב מספר ההדפסה למקום יחזירו הכריכה שלאחרי

לעיל.

דוקא: זה במקום שנדפסו התניא טופסי את ומקום מקום בכל משאירים כאשר מיוחדת מעלה - זה ובענין

זה, במקום נדפס זה תניא שספר - להפתעתו - ומגלה התניא, ספר את פותח המקום מתושבי אחד כאשר
במקומו נדפס זה ספר שכן אליו, שייך התניא בספר שהלימוד נוספת התעוררות זו עובדה אמות44מהווה בד' ,

התניא.45שלו בספר ללמוד שיש ותובע דורש עצמו שהמקום כלומר, ,

מצוה גוררת בפנים46ומצוה שכתוב למה בהתאם יתנהגו שהלומדים יביא התניא בספר שהלימוד היינו, -

הענין). גודל בתניא (כמבואר בכלל התורה בלימוד להוספה יביא התניא בספר שהלימוד - לזה נוסף הספר,

אתה בחלקו תופס כשאתה העצם שהרי כולה, התורה כל עם קשור זה הרי בתורה, חלק שלהיותו - ובפרט
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על40) לא הנ"ל קונטריסים להדפיס "שלא שם בסיומו עפמש"כ
- הנקובים" רשות בלתי דילהון גירא ידי על ולא עצמן ידי

בכל השו"ע, בעל גם שהוא התניא, מבעל ברורה הוראה שזוהי
- שם שכותבו החשש שיש פעם

ידי על "לא התניא ספר את בנ"י ידפיסו לא בטח אשר בטוחני
בעניננו, - הנקובים" רשות בלתי דילהון גירא ידי על ולא עצמן
הדפוס" כלות מיום שנים חמש "משך ובאיֿכוחה "קה"ת" הנהלת

האחרונה, בפעם קה"ת ע"י התניא דספר
יונעם ולשומעים - שם הזקן אדמו"ר רבינו כ"ק וחותם סיום וע"פ

טוב. ברכת ותבוא
א.41) יט, ע"ז ראה
וחותם42) ובסיום ס"א, באגה"ק - לתפלה בנוגע אדה"ז מ"ש ע"ד

התניא. דספר
מו.43) ר"פ שמו"ר ו. יא, איוב
ע44) מקום חן א: מז, מסוטה יושביו.להעיר ל
סע"ב).45) ס, (עירובין אמות" כד' כולה ד"העיר - להעיר
מ"ב.46) פ"ד אבות



n"cyz'dכח hay 'b ,`a zyxt zay zegiyn

בכולו מספר"47תופס אין ועלמות פלגשים ושמונים מלכות המה "ששים שבתורה, הריבוי שלמרות כידוע ,48,

ים" מני ורחבה מדה מארץ אחת",49"ארוכה "תורה היא כולה התורה כל הרי אחת- .50נקודה

.È(ישראל בני של מושבותיהם מקום בכל התניא ספרי (הדפסת זו פעולה התחלת שלאחרי ויהיֿרצון
יעשו, וכן יראו מהם הנה - ובאיכות) (בכמות המשוער מן למעלה ובהצלחה וכמה, כמה עלֿידי כבר -שנעשתה

התניא). ספר את שם הדפיסו לא (שעדיין ישראל בני דרים שבו ומקום מקום בכל תניא ספרי להדפיס
בזה: שאין מה בזה מעלה ויש

הגדולה והזכות המעלה להם יש - הנ"ל להצעהֿבקשה בהתאם תניא ספרי בהדפסת הראשונים שהיו אלו
"פתחו" קשות"51שהם התחלות ד"כל באופן זו, ,52דרך

התחלות ד"כל הענין את לו שאין אף הנה - יחידה קבוצה או יחיד - בעקבותיהם שימשיכו מאלו אחד וכל
לו יש - לאידך הרי הראשונים, עלֿידי הדרך פתיחת נעשתה שכבר מפני שבדבר), העילוי עם (ביחד קשות"

(רבים) הענק עלֿגבי העומד (יחיד) הננס כמשל הראשונים, מן יותר לפעול שביכלתו שפעולתו53מעלה דמכיון ,
של הכחות את לו יש הרי הראשונים, של לפעולתם ובהוספה בהמשך אם) כי עצמו, בפני ענין בתור (לא באה

יותר. עוד לפעול ביכלתו ולכן לו, שקדמו אלו כל

דמשיחא דעקבתא לדור בנוגע הביאור עלֿדרך שזהו לומר בחינת54[ויש - "עקבתא" קצוות: ב' בו שיש -

(בתמיה) דרא" "אכשור האחרון, דור המשיח,55עקב, את להביא יזכו שהם היינו, דמשיחא", "עקבתא - ולאידך ;
בכח (לא בא זה שדור מכיון תליא: בהא שהא לומר ויש המשיח! עקבי פעמי את כבר שומעים שהם ועד
הענק, עלֿגבי העומד ננס בדוגמת הוא זה עקב הרי - שלפניֿזה הדורות לכל ובהוספה בהמשך אם) כי עצמו,

כו']. הכחות כל את להם יש ולכן,

.‡È.מקומות וכמה בכמה תניא ספרי להדפיס כדי השבת לאחרי שנוסע לאחד משקה אתן - להנ"ל בהמשך
תור עלֿפי אשר הזקןויהיֿרצון אדמו"ר תהיה56ת שהפעולה הדבר יעזור - משקה" שכולו ל"יום בנוגע

אריבער. דלכתחילה ובאופן בהצלחה,
(מצד בישא" ל"עינא חסֿושלום לגרום לכאורה יכול בפרהסיא אודותיו שהדיבור שאףֿעלֿפי – ולהעיר
התורה, הפצת תורה, של ענין אודות מדובר כאשר הרי - בזה) וכיוצא סופרים קנאת מצד כו' צרה שעינם אלו

דגים ובדוגמת עלֿדרך בישא", "עינא בזה שייך בענין57לא זיך") ("מ'טשעפעט לפגוע מנסים כאשר ואדרבה: ,
הארץ" בקרב לרוב ד"וידגו הענין נפעל אזי - והפצתה תורה הארץ"58של "בקרב אחת: בבת הפכים ב' שבזה ,

מזלו ההילולא), בעל של הראשון (שמו יוסף כברכת ד"לרוב", ובאופן "ידגו" - דגים) של מקומם אינו (ששם
שבט שכתוב59דחודש וכמו עז"60. כי "אפם - בלבד האף עיקום - קל הכי דבר [אפילו אותו יענו -61"כאשר

יפרוץ". וכן ירבה כן ואדרבה] כלל, נמשך הדבר אין

בדרך שיכולים [אלו מקומות וכמה בכמה תניא ספרי להדפיס עצמם על ומקבלים שמתכוננים אלו כן וכמו
משקה, לקבל הם גם יגשו - נדר"] "בלי אפילו להתחייב אין - לאו אם מהֿשאיןֿכן כך, על להתחייב הטבע

כיוהרא. שמחזי מפני או הבריות, שיאמרו ממה להתפעל או להתבייש מבלי

לנשיאותו השייכים לענינים שבנוגע - ההילולא בעל הבטחת תקויים הכן62ובוודאי "עמדו כאשר הנה ,
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וש"נ.47) סקט"ז. הוספות קה"ת) (הוצאת כש"ט
שם.48) ושהש"ר ח י, שה"ש
ט.49) יא, איוב
ד"האומר50) ה"ח) פ"ג תשובה הל' (רמב"ם מהפס"ד להעיר

אמר אם אחת תיבה אפילו אחד פסוק אפילו ה' מעם התורה שאין
והוא בפירושה הכופר וכן בתורה. כופר זה הרי עצמו מפי אמרו משה

כו'". פה שבעל תורה
ועוד.51) רפג. ע' תרע"ח סה"מ ראה
ה.52) יט, יתרו עה"פ ופרש"י מכילתא
מטראני).53) ישעי' רבי (בשם הספר בראש הלקט שבלי ראה

וכבר ת. ע' תרס"ו המשך יו"ד. לשו"ע לפירושו דעת החוות הקדמת
ספרים. בכמה המ"מ נאספו

תקד.54) ע' ריש תצא. ס"ע שם עקב. פ' ריש אוה"ת ראה
וש"נ.55) (ובפרש"י). ב לט, יבמות
פמ"ו.56) תרל"ז וככה המשך
וש"נ.57) א. כ, ברכות
טז.58) מח, ויחי
ס"א59) תשמ"ג שמות ש"פ שיחת .360 ע' חכ"א לקו"ש ראה

ס"א. תשד"מ וארא ש"פ ואילך.
יב.60) א, שמות
ז.61) מט, ויחי
המקדש62) כלי הל' (רמב"ם משיחה צריך אין דמלך (יחיד) דבן

ניסן. ב' ביום נשיא ונעשה - ספ"א) מלכים הל' הי"א. פ"א

n"cyz'd hay 'b ,`a zyxt zay zegiyn

עלֿידי63כולכם" הקב"ה של ברכותיו - הפרטיים ובענינים הכלליים בענינים - הברכות כל לקבלת זוכים אזי ,

הנביאים" מנביא64"עבדיו עדיף חכם - נשיאינו רבותינו דרא65, שבכל דמשה אתפשטותא ודור, דור שבכל -

אדמו"ר66ודרא - ובפרט כולל דורנו., נשיא ההילולא ובעל הזקן,

.·Èזו שלא ובאופן ומופלגה, רבה בהצלחה יהיה - חוצה המעיינות הפצת שתוכנו - זה שענין ויהיֿרצון
שעלֿידיֿזה לקדושה, - הארץ" "בקרב ה"חוצה", את מהפכים אדרבה: אלא מה"חוצה", מתפעלים שאין בלבד

החושך מן האור יתרון מקומות67נפעל בכמה כמבואר - ההילולא) (בעל "יוסף" עבודת גם שזוהי בפירוש68,
אחר" בן לי ה' "בן"69"יוסף - מ"אחר" שעושים ,70.

"יצחק" - דקדושה וצחוק שחוק מתוך העבודה נעשית - זה עם בלשון71וביחד כן גם אבל - השני (שמו
ההילולא), בעל של - הקודש

פינו" שחוק ימלא "אז היעוד לקיום באים "קרוב72ומזה יהיה ממש, מאד" "קרוב ממש, בקרוב כאשר -

הקץ" זה ה' "דבר - מאד" הדבר צדקנו,73אליך משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה ,

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו העם, כזה74שלימות ובאופן ומצוותיה, התורה שלימות עם ביחד ,

הארץ, שלימות - הקדושה לארצנו הולכים

גבולך" את אלקיך ה' ד"ירחיב באופן לשלימות בנוגע75ועד "ירחיב" הן הארץ, לשלימות בנוגע הן -

משיח של תורתו התורה, פנימיות - התורה ומלאו76לשלימות ורבו "פרו - העם לשלימות בנוגע "ירחיב" והן ,
וכבשוה" הארץ ,77את

ממש, בימינו במהרה

לבב. וטוב שמחה מתוך - זה וכל

שד"ב לר' בבראזיל), תניא ספרי להדפסת (בקשר שיחי' א. ש. לר' משקה בקבוק נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
(בבלגיא). שיחי' ה. י. ולר' באיטליא), תניא ספרי (להדפסת שיחי' פ.

שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' להש"ץ צוה ואחרֿכך "ופרצת". לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל אחרֿכך
בתורתך"]. חלקנו ותן בימינו במהרה המקדש בית
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בהקדמה63) (נדפס תרח"צ אייר מכ"ו אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב
קודש אגרות ב. שצז, ח"ב קונטרסים סה"מ - בתחלתו צ"ו לקונטרס

רעט). ע' ח"ד שלו
ז.64) ג, עמוס
א.65) יב, ב"ב
ז"ך.66) לסי' הביאור בסוף אגה"ק א). (קיד, תס"ט תקו"ז
יג.67) ב, קהלת - הכתוב ל'
ועוד.68) ואילך. א דש, ואילך. א שפו, ויחי אֿב. רכ, ויצא אוה"ת
כד.69) ל, ויצא
(70. "לבאר התניא דספר השער" ב"דף מ"ש עם זה לקשר ויש

ל"מקומו" להגיע יכול אם צ"ע: דלכאורה - וקצרה" ארוכה בדרך .

ההוספה שזוהי וי"ל ארוכה"? "בדרך ההוספה מהי - קצרה" "בדרך

וענינים והגבלות המדידות שמהפכים החושך, מן האור דיתרון
ועי"ז "ארוכה"), תהי' שהדרך (הגורמים זו בדרך להליכה המבלבלים
ופנימיות ועומק בתמצית יותר, עוד קצרה - קצרה" ה"דרך נעשית

יותר.
בשי"ן.71) "ישחק" ט) (קה, ובתהלים
ב.72) קכו, תהלים
ב.73) קלח, שבת
ט.74) י, פרשתנו
ח.75) יט, שופטים כ. יב, ראה
עיי"ש.76) ח. יא, עה"פ קה"ר ראה
כח.77) א, בראשית
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עלֿידי63כולכם" הקב"ה של ברכותיו - הפרטיים ובענינים הכלליים בענינים - הברכות כל לקבלת זוכים אזי ,

הנביאים" מנביא64"עבדיו עדיף חכם - נשיאינו רבותינו דרא65, שבכל דמשה אתפשטותא ודור, דור שבכל -

אדמו"ר66ודרא - ובפרט כולל דורנו., נשיא ההילולא ובעל הזקן,

.·Èזו שלא ובאופן ומופלגה, רבה בהצלחה יהיה - חוצה המעיינות הפצת שתוכנו - זה שענין ויהיֿרצון
שעלֿידיֿזה לקדושה, - הארץ" "בקרב ה"חוצה", את מהפכים אדרבה: אלא מה"חוצה", מתפעלים שאין בלבד

החושך מן האור יתרון מקומות67נפעל בכמה כמבואר - ההילולא) (בעל "יוסף" עבודת גם שזוהי בפירוש68,
אחר" בן לי ה' "בן"69"יוסף - מ"אחר" שעושים ,70.

"יצחק" - דקדושה וצחוק שחוק מתוך העבודה נעשית - זה עם בלשון71וביחד כן גם אבל - השני (שמו
ההילולא), בעל של - הקודש

פינו" שחוק ימלא "אז היעוד לקיום באים "קרוב72ומזה יהיה ממש, מאד" "קרוב ממש, בקרוב כאשר -

הקץ" זה ה' "דבר - מאד" הדבר צדקנו,73אליך משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה ,

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו העם, כזה74שלימות ובאופן ומצוותיה, התורה שלימות עם ביחד ,

הארץ, שלימות - הקדושה לארצנו הולכים

גבולך" את אלקיך ה' ד"ירחיב באופן לשלימות בנוגע75ועד "ירחיב" הן הארץ, לשלימות בנוגע הן -

משיח של תורתו התורה, פנימיות - התורה ומלאו76לשלימות ורבו "פרו - העם לשלימות בנוגע "ירחיב" והן ,
וכבשוה" הארץ ,77את

ממש, בימינו במהרה

לבב. וטוב שמחה מתוך - זה וכל

שד"ב לר' בבראזיל), תניא ספרי להדפסת (בקשר שיחי' א. ש. לר' משקה בקבוק נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
(בבלגיא). שיחי' ה. י. ולר' באיטליא), תניא ספרי (להדפסת שיחי' פ.

שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' להש"ץ צוה ואחרֿכך "ופרצת". לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל אחרֿכך
בתורתך"]. חלקנו ותן בימינו במהרה המקדש בית
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בהקדמה63) (נדפס תרח"צ אייר מכ"ו אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב
קודש אגרות ב. שצז, ח"ב קונטרסים סה"מ - בתחלתו צ"ו לקונטרס

רעט). ע' ח"ד שלו
ז.64) ג, עמוס
א.65) יב, ב"ב
ז"ך.66) לסי' הביאור בסוף אגה"ק א). (קיד, תס"ט תקו"ז
יג.67) ב, קהלת - הכתוב ל'
ועוד.68) ואילך. א דש, ואילך. א שפו, ויחי אֿב. רכ, ויצא אוה"ת
כד.69) ל, ויצא
(70. "לבאר התניא דספר השער" ב"דף מ"ש עם זה לקשר ויש

ל"מקומו" להגיע יכול אם צ"ע: דלכאורה - וקצרה" ארוכה בדרך .

ההוספה שזוהי וי"ל ארוכה"? "בדרך ההוספה מהי - קצרה" "בדרך

וענינים והגבלות המדידות שמהפכים החושך, מן האור דיתרון
ועי"ז "ארוכה"), תהי' שהדרך (הגורמים זו בדרך להליכה המבלבלים
ופנימיות ועומק בתמצית יותר, עוד קצרה - קצרה" ה"דרך נעשית

יותר.
בשי"ן.71) "ישחק" ט) (קה, ובתהלים
ב.72) קכו, תהלים
ב.73) קלח, שבת
ט.74) י, פרשתנו
ח.75) יט, שופטים כ. יב, ראה
עיי"ש.76) ח. יא, עה"פ קה"ר ראה
כח.77) א, בראשית
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מוגה בלתי

אדמו"ר‡. וחמי מורי כ"ק של ההילולא עם הקשורה זו להתוועדות השייך ענין – צדיק של להילולא בנוגע
ז"ל חכמינו אמרו זכרונם".1– הם הטובים שמעשיהם לצדיקים נפשות עושין "אין

מהווה הטובים" "מעשיהם של הקיום המשך כי, זכרון, של בענין צורך אין צדיקים שאצל – בזה והענין
(הצדיקים) שהם ראיה זו הרי חיים, הטובים" ש"מעשיהם זמן שכל היינו, הצדיקים, של קיומם המשך על ראיה

חיים. עצמם

תענית במסכת הגמרא דברי בחיים".2ועלֿדרך הוא אף בחיים זרעו "מה אבינו ליעקב בנוגע

נשמה:·. לכל בנוגע הוא זה שענין להוסיף, ויש
ז"ל חכמינו כולל3אמרו הראשון שאדם כשם היינו, הראשון", דאדם שופריה מעין אבינו דיעקב "שופריה

הנשמות כל את יעקב גם כולל זה מעין הנה שבעולם, הנשמות ישראל4כל בני שכל בפשטות שהוא וכמו ,
שלימה" ש"מטתו מיעקב שכולל5יצאו לכך (נוסף ישראל נשמות בכל שלימות פועל שיעקב גם נכלל שבזה –

כולם). את

הוא אף בחיים זרעו ש"מה – הנשמות לכל בנוגע "כלל" לומדים ליעקב, בנוגע הגמרא שמדברי מובן ומזה
בחיים":

ז"ל רבותינו כמאמר בחיים", "זרעו שזהו – ומצוות תורה של ענינים עם קשורים ישראל שבני זמן 6כל

מצוות" פירי ו"מאי טובים", מעשים צדיקים של ("זרעו") בחיים",7"תולדותיהם הוא "אף אזי –

נמצאים שבו מקום באותו אלא טפחים, מעשרה למעלה רק בעולםולא שמקומם – ומצוות) (התורה "זרעו"
ז"ל רבותינו כמאמר דוקא, הגשמי השמים"8הזה על הודך "תנה המלאכים לטענת המענה שהתורה9אודות ,

וכו'", ביניכם יש הרע "יצר ירדתם", ש"למצרים במקום דוקא ניתנה

זו הרי צדיקים", של "תולדותיהם בחיים", ד"זרעו הענין ישנו הגשמי) הזה (בעולם זה במקום כאשר ולכן,
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כו'" חנטייא וחנטו ספדנייא ספדו בכדי "וכי להקשות מקום כיון11יש מזה, מתפעלים לא ואףֿעלֿפיֿכן, ,
ואילו הגשמי, בשר לעין שנראה מה אלא אינה הנ"ל) הקושיא (שמעוררת זו ש"מציאות" כמוzn`dשיודעים

ש"אף – miigaשהוא `ed."בחיים ש"זרעו כיון ,"

לנשמה‚ בנוגע הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה נשמה, לכל בנוגע אמורים הדברים ואם .zillk:

בגמרא שמצינו כפי – מת" לא ש"ציבור כלל ישנו לציבור, חטאת12בנוגע בין דתורה בנגלה נפקאֿמינה
בציבור". מיתה שאין לפי בציבור, לא אבל ביחיד, מילי הני בעליה, שמתו "חטאת ציבור: לחטאת יחיד

כללית. נשמה – ציבור של נשמה ויש יחיד, של נשמה שיש – גופא בנשמות ודוגמתו

יותר: ובפרטיות

בספרים ראשיֿתיבות13איתא ונמצא,xeינוניםaדיקיםvש"צבור" המחבר), וא"ו בתוספת (רשעים שעים
ורשעים. בינונים דצדיקים הסוגים כל שכוללת נשמה היא ציבור של שנשמה
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"בילטמאר". באולם נערכה ההתוועדות (*ָ
סתכ"א.1) הריב"ש שו"ת לגירסת – ה"ה פ"ב שקלים ירושלמי

שם. יוסף ובעץ יא. פפ"ב, ב"ר וראה
ואילך.2) 223 ע' חל"ה ואילך. 7 ע' חכ"ו בלקו"ש נתבאר – ב. ה,
א.3) נח, ב"ב א. פד, ב"מ
ס"ז.4) אגה"ק תניא ראה
לא.5) מז, ויחי פרש"י ה. פל"ו, ויק"ר
ו.6) פ"ל, ב"ר וראה נח. ר"פ פרש"י
סע"א.7) מו, סוטה

ואילך.8) סע"ב פח, שבת
ב.9) ח, תהלים
לג.10) מט, ויחי פרש"י שם. תענית
שם.11) תענית
א.12) ו, הוריות
אל13) מ"ד) פ"ב (אבות המשנה בפי' ס"ז (להחיד"א) לאדן ככר

הגדול) (שבת כב דרוש (להנ"ל) אחדים דברים הצבור. מן תפרוש
(השני). ציבור שליח ערך קה"י ג. קטו,

f"iyz'd hay c"ei ,glya zyxt ycew zay i`ven zgiy

בוחר שאינו היינו, ישראל, בני כל את שכולל ישראל" "רועה נשמת היא ציבור של שנשמה – בזה והענין
" בשם שנקרא זה של התיקון גם לו נוגע אלא בינונים, גם עלֿכלֿפנים או בלבד, צדיקים לפיryxלעצמו "

ש" שבידעו אלא עוד ולא תשובה), שיעשה (עד לאi`ceaשעה כי . . תשובה לעשות נדח"14סופו ממנו ,15ידח

שהוא כמו אותו הוא מציאותוzn`aרואה שזוהי תשובה, שיעשה לאחרי –zizin`d16,xagneעם אותו גם
(צדיקים). והצדי"ק (בינונים) הבי"ת

מהווה זה di`xeוענין oniqבמדרש שכתוב כמו – ישראל" "רועה היותו ישראל17על לרועה oey`xdבנוגע

מהימנא" רעיא ש"נקרא רבינו, וקיים"18(משה חי ישראל מלך (ש"דוד המלך דוד וכן בצאן19), לדוד ש"בדק ,(

מוציא ש"היה באופן היתה שהנהגתו כיון כו'", בצאן אלא הקב"ה בחנו לא משה ואף . . יפה רועה ומצאו
הבחורים מוציא ואחר הבינונית, עשב שירעו כדי הזקנים מוציא ואחר הרך, עשב שירעו כדי לרעות הקטנים
בעמי, וירעה יבוא כחו, לפי איש הצאן לרעות יודע שהוא מי הקב"ה, "אמר ועלֿזה הקשה", עשב אוכלין שהיו

דכתיב הוא מהווה20הדא זו שתכונה היינו, עמו", ביעקב לרעות הביאו עלות להיותdgkedמאחר ראוי היותו על
בראשיֿתיבות שנכללים ורשעים בינונים צדיקים ישראל, שבבני הסוגים כל את "לרעות" – ישראל רועה

ד"צבור".

דצדיקים הסוגים כל את שכולל ישראל רועה של (נשמתו כללית שבנשמה נמצא, מת", לא ש"ציבור וכיון
הוא החיים ענין ורשעים) zhlgenבינונים dhilya.כלל (מיתה) העדר של ענין שייך שלא כך ,

ד"מה הכלל ישנו אצלם שגם הנשמות, משאר וקלֿוחומר הכלֿשכן על נוסף – זה ed`בחייםerxfוכל s`

מהווה בחיים" ש"זרעו כללית, בנשמה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ב), סעיף (כנ"ל ztqepבחיים" dgkedהוא ש"אף
.21בחיים"

שבתֿקודש:„ במוצאי בעמדנו במיוחד מודגש זה ענין .

בביתֿיוסף "בסדורים22איתא שזהו23: – שבת" במוצאי אלא באכילה נהנה ואינו . . באדם יש אבר מפרש
לוז" ז"ל24ה"עצם חכמינו אמרו ועליו הדעת, מעץ נהנה לאחרי25שלא גם קיים ונשאר עליו שולטת מיתה שאין

שכתוב (כמו הגוף כל בנין יהיה שממנו אלא עוד ולא כו'), ולאבדו לשחקו אפשר (ואי עצמות26מיתה "ותקרבו
("וחי נצחיים חיים ויחיו לתחיה המתים כשיקומו וגו'") עור עליהם ויקרם עלה ובשר גידים גו' עצמו אל עצם

).27לעולם"

בהשייכות הביאור בלקוטיֿשיחותi`venl[המשך ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה – דוקא שבת
ואילך 75 עמוד ל"ו ].28חלק

המיתה ענין ושלילת הדעת עץ חטא תיקון מודגש – לוז העצם נהנה שממנה שבת דמוצאי שבאכילה ונמצא,
שיראו כפי לבוא, xyaלעתיד ipiraהיעוד עפר".29כשיקויים שוכני ורננו "הקיצו

לעיל: האמור כל לגבי שבתֿקודש שבמוצאי היתירה ההוספה וזוהי

ויתירה בשכל, אמנם מובן – מת") לא ד"ציבור הענין (ועלֿדרךֿזה בחיים" הוא אף בחיים זרעו ד"מה הענין
אףֿעלֿפיֿכן, אבל הלב, בהרגש גם ("דערנעמען") לחדור שיכול d`xpמזה, df oi`;טפחים מעשרה למטה

בתחיית הגוף נבנה שממנו לוז העצם נהנה שממנה שבת דמוצאי הסעודה עלֿידי שנפעל – החידוש ואילו
זאת שרואים הוא, – inybdהמתים xyaa!
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יד.14) יד, שמואלֿב ע"פ
ג.15) הלכה סוף פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא
(16.54 ע' ח"ו לקו"ש גם ראה
ב.17) פ"ב, שמו"ר
רפמ"ב.18) תניא
א.19) כה, ר"ה
עא.20) עח, תהלים
חי"ד21) (אג"ק זו שנה שבט כ"ח מכתב גם ראה – לקמן בהבא

כו'". ההילולא יום בהתועדות המדובר פי "על שצב): ע'
הלקט).22) (משבלי ס"ש לטאו"ח

ומראשונים,23) מגמרא ענינים הב"י מביא שבדרךֿכלל להעיר,
מסידורים. מביא כאן ואילו

משה).24) (ממטה ב אות שם או"ח רבה אלי'
זח"א25) ב). טז, (ב"ק והוא תוד"ה א. פי"ח, ויק"ר ג. פכ"ח, ב"ר

חי"ח לקו"ש וראה ועוד. ב. כח, זח"ב (מהנ"ע). סע"א קכו, א. סט,
ואילך. 14 ע' ז חוברת "רשימות" גם וראה וש"נ. .248 ע'

זֿח.26) לז, יחזקאל
כב.27) ג, בראשית – הכתוב לשון
תשכ"ו.28) ניסן לי"ג אור צו, פ' מוצש"ק שיחת עם בשילוב
יט.29) כו, ישעי'
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).27לעולם"

בהשייכות הביאור בלקוטיֿשיחותi`venl[המשך ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה – דוקא שבת
ואילך 75 עמוד ל"ו ].28חלק

המיתה ענין ושלילת הדעת עץ חטא תיקון מודגש – לוז העצם נהנה שממנה שבת דמוצאי שבאכילה ונמצא,
שיראו כפי לבוא, xyaלעתיד ipiraהיעוד עפר".29כשיקויים שוכני ורננו "הקיצו

לעיל: האמור כל לגבי שבתֿקודש שבמוצאי היתירה ההוספה וזוהי

ויתירה בשכל, אמנם מובן – מת") לא ד"ציבור הענין (ועלֿדרךֿזה בחיים" הוא אף בחיים זרעו ד"מה הענין
אףֿעלֿפיֿכן, אבל הלב, בהרגש גם ("דערנעמען") לחדור שיכול d`xpמזה, df oi`;טפחים מעשרה למטה

בתחיית הגוף נבנה שממנו לוז העצם נהנה שממנה שבת דמוצאי הסעודה עלֿידי שנפעל – החידוש ואילו
זאת שרואים הוא, – inybdהמתים xyaa!
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יד.14) יד, שמואלֿב ע"פ
ג.15) הלכה סוף פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא
(16.54 ע' ח"ו לקו"ש גם ראה
ב.17) פ"ב, שמו"ר
רפמ"ב.18) תניא
א.19) כה, ר"ה
עא.20) עח, תהלים
חי"ד21) (אג"ק זו שנה שבט כ"ח מכתב גם ראה – לקמן בהבא

כו'". ההילולא יום בהתועדות המדובר פי "על שצב): ע'
הלקט).22) (משבלי ס"ש לטאו"ח

ומראשונים,23) מגמרא ענינים הב"י מביא שבדרךֿכלל להעיר,
מסידורים. מביא כאן ואילו

משה).24) (ממטה ב אות שם או"ח רבה אלי'
זח"א25) ב). טז, (ב"ק והוא תוד"ה א. פי"ח, ויק"ר ג. פכ"ח, ב"ר

חי"ח לקו"ש וראה ועוד. ב. כח, זח"ב (מהנ"ע). סע"א קכו, א. סט,
ואילך. 14 ע' ז חוברת "רשימות" גם וראה וש"נ. .248 ע'

זֿח.26) לז, יחזקאל
כב.27) ג, בראשית – הכתוב לשון
תשכ"ו.28) ניסן לי"ג אור צו, פ' מוצש"ק שיחת עם בשילוב
יט.29) כו, ישעי'



f"iyz'dלב hay c"ei ,glya zyxt ycew zay i`ven zgiy

מתחילה בפועל, נשיא נעשה שכאשר ופשוט מובן dycgהרי dtewzבהעבודה לזהelyאפילו קודם שגם ,

אנשים. שאר לגבי בעילוי היתה

Êאדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר – שלו הנשיאות קבלת של וההתחלה ההכנה לאופן בנוגע והנה, שבשנת42. ,

" נשמתוֿעדן: (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו לו אמר qprwl`eeההסתלקות rxreey oriib cp`lqex sie`עננים) " ©¨

" לאמר: והוסיף רוסיא), על באים zxiqnשחורים ora`d ehql`f zecdid zwfgd oe` miny z`xia dxezd zvaxd sie`¨¨

gka x`p hip ,lreta ytp,בפועל נפש מסירת לך שתהיה – היהדות והחזקת שמים ביראת התורה הרבצת (עבור " ¨

בכח). רק לא
מקומו: ממלא לבנו הנשיאות את העביר שבהם הסתלקותו, קודם בישראל, נשיא של החינוך דברי הם אלו

lreta ytp zxiqn ly ote`a dcearבגמרא שמצינו [עלֿדרך בהחלטה תוקף ולהוסיף הענין לכפול וכדי "והוא43.
" והדגיש: הוסיף – אמן"] "אמן זימני", תרי הן הן gkaדאמר wx `l ,lreta ytp zxiqn!"

היתה בכח) רק לא בפועל, נפש (מסירת כזה שהיהzlawבאופן לפני עוד מסירתjxevהנשיאות: של בענין
הרי – בכח אפילו dnvrlykנפש, ze`iypd zlawשל ענין כבר lretaהיתה ytp zxiqn,כי ,rci reci dligzkln

למסירת עד בכך הכרוכה האחריות כל עם הנשיאות, את קיבל כן מנת ועל בפועל, נפש במסירת הצורך דבר על
בפועל; נפש

עבודתו היתה בכח) רק לא בפועל, נפש (מסירת כזה תקופהzlgzdaבאופן באותה – בפועל הנשיאות
האבן ("זיי זאת "חיו" בעצמם שהם מדינה, באותה אז שהיו אלה שיודעים [כפי השחורים העננים באו ָשאכן
התחיל שאז – השמועה] מפי עלֿכלֿפנים זאת יודעים מקום, בריחוק שהיו ואלה איבערגעלעבט"), אליין ַָדאס

ומחריבייך" מ"מהרסייך ישראל, דת על וביחוד הדת, על הרדיפות ;44תוקף

עבודתו היתה בכח) רק לא בפועל, נפש (מסירת כזה eze`iypובאופן zepy lk jynaהסתלקותו יום –45עד

בפועל נפש מסירת גם אלא בכח, נפש מסירת רק לא וכאמור, נפש, המסירת ענין היה בעבודתו השני" שה"חוט
לבוא שצריכים הענינים כל את ("דורכצופירן") פועל לידי להביא אם כי הגוף, עניני עם להתחשב שלא –

בעולם. שמתרחשים הענינים ומצד הכללי המצב מצד לפועל

Áנשיאות תקופת במשך ההילולא בעל של עבודתו שאופן מובן, ומזה נפש. מסירת של באופן עבודה – ו
היותר להמקור ומגיע עולה חייו ימי כל בה עמל אשר עבודתו שכל ההסתלקותֿהילולא, ביום ביותר מודגש –

כו'. ממקור למעלה ועד נעלה,
מעולם העליה נעשית שבו ושנה, שנה בכל ההילולא ביום זה ענין וניעור" "חוזר – קדושה עניני בכל וכמו

יותר. עליון לעולם עליון

של בעבודתם גם צורך שיש l`xyiאלא, ipaהכח ניתן שלהם ,lertlהאלה "הימים זכרוןmixkfpשיהיו – "

" – ועלֿידיֿזה טובה, התעוררות לידי וההשפעות,miyrpeשיביא ההמשכות כל הענינים, כל וייעשו שיחזרו ,"

האריז"ל מכתבי (כמובא הראשונה בפעם שהיו הפסוק46כמו גם47על כולל ונעשים"), נזכרים האלה "והימים
("שנפלהdiyraההמשכה הנופלת" דוד "סוכת בחינת המעשה, ובכח העשיה בעולם היינו, דוקא, ("ונעשים")

עשיה" בחינת . . עד . .48.(

[זכירה בפועל להביאה מנת על טובה התעוררות עם בבד בד ("נזכרים"), הזכירה שעלֿידי – דידן ובנידון
ה"נעשים", את פועלים בשנה], שנה מדי ההילולא ביום ואומץ כח בתוספת ומתחזקים שהולכים והתעוררות
דבר אפילו דבר, ששום – שלאחריו להזמן וגם אליו, השייכים לכל הנשיא עלֿידי שניתן הכח בפועל שיומשך
העליונה! ההשגחה עלֿידי עליהם שהוטלה השליחות ממילוי אותם יבלבל לא בפועל, נפש מסירת הדורש
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(42.3ֿ132 ע' תרפ"ז סה"ש
א.43) לב, מגילה וראה א. לו, שבועות
יז.44) מט, ישעי' – הכתוב לשון
יום45) גו' "טוב שם) קה"ר וראה א. ז, (קהלת ממש"נ ולהעיר

ההסתלקות דיום שהשלימות גם מרומז שבזה הוולדו", מיום המוות

הוולדו". "מיום ובאה נלקחת
דוד46) לב בספר ונתבאר הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז

וש"נ. .330 ע' חי"ח תו"מ וראה פכ"ט. (להחיד"א)
כח.47) ט, אסתר
ס"ט.48) אגה"ק תניא

f"iyz'd hay c"ei ,glya zyxt ycew zay i`ven zgiy

נזכה – בחיים" ד"זרעו ענין שזהו – ההילולא בעל של ובאורחותיו בדרכיו ההליכה שעלֿידי ויהיֿרצון
בימינו במהרה המר, מגלות ויוציאנו בראשם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו היעוד לקיום בימינו במהרה

ממש.

***

החסידות‰ בתורת מבואר בחייו",30. נפשו שעמלה האדם עמל "כל למעלה עולה הסתלקותֿהילולא שביום
עבודתו כל במשך מאשר יותר נעלית ודרגא למקום – חייו" ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו "כל

חייו. ימי כל במשך
דרגות חילוקי יש גופא חייו ימי כל במשך ישראל) לנשיא בנוגע (ועלֿדרךֿזה האדם שבעבודת וכיון

העבודה לדרגת ביחס היא ההסתלקותֿהילולא שביום העליה אודות ההדגשה עיקר הרי, zilrp(כדלקמן), xzeid

כדלקמן. גופא, חייו ימי שבמשך

Âבז שיש – האדם עבודת שבכללות הדרגות חילוקי ובהקדם תקופות:. כמה ה
גם ישנה – האדם devnÎxaעבודת iptl,מכלֿמקום במצוות, מחוייב הקטן אין דין שעלֿפי אףֿעלֿפי שכן, ,

שבת הלכות בשולחןֿערוך (ש)עבר31מצינו "קטן.. דקטן: חינוך לענין בשולחנו) הזקן אדמו"ר גם (והביאו
לזה [ומההוכחות ולכפרה" לתשובה דבר איזה עצמו על שיקבל לו טוב בקטנותו.. עבירות פסקֿדין32שאר –

שעשה33הרמב"ם דבר על קרבן מביא שאז דעת", בן ויהיה שיגדיל עד (קרבן) מביא ש"אינו קטן לענין
לאחרי להעבודה ברֿמצוה, לפני שנה, י"ג עד העבודה דומה שאינה ופשוט, מובן אףֿעלֿפיֿכן, אבל בקטנותו],

שנה. י"ג

חילוקים: ישנם ברֿמצוה לאחרי וגם

שיהא עד עונשין מעלה של ביתֿדין שאין נגלה, עלֿפי שנה, לעשרים שנה י"ג בין החילוק – לראש לכל
עשרים במדבר34בן פרשת תורה' ב'לקוטי הזקן רבינו שמבאר וכפי קבלה35. עלֿפי רבותינו36– מאמר "פירוש –

בתרא דבבא ט פרק המוחין37ז"ל שלימות אצלו נעשית שאז שנה", עשרים בן שיהיה עד אביו בנכסי ולמכור
היא שנה כ' עד שמי"ג מובן, שמזה יותר), גדולה היא עליו המוטלת האחריות גם (שלכן, הדעת ושלימות

בעבודתו. יותר נעלית תקופה מתחילה ולמעלה שנה ומכ' האדם, בעבודת אחת תקופה

המשנה כדברי – שנים עשר של תקופה בכל חילוקים ישנם שנה עשרים לאחרי בן38וגם כו', עשרים "בן
מאה". בן כו' שבעים בן כו' שלשים

שנאמר . . מנוחה להם אין חכמים ש"תלמידי זה מצד בזמן זמן מדי העליה כללות על נוסף – זה 39וכל

חיל" אל מחיל .40ילכו

שינויי שמצד החילוקים על השינוייםgeldעלֿפיmipnfdונוסף מצד חילוקים גם ישנם וכו'), כ' בן י"ג, (בן
האדם ed`בתקופות eiigaולאחרי העולם, בעניני להתעסקות כניסתו קודם החתונה; ולאחרי החתונה לפני –

צווארו. על שריחיים

שלפני התקופה חילוק גם ניתוסף – ההילולא בעל ישראל, ונשיא ישראל לרועה בנוגע דידן, ובנידון
הנשיאות, ושלאחרי הנשיאות

בחברתה" נוגעת מלכות ש"אין זה מצד הרי, בפועל, נשיא שנעשה לפני שכן, היה41– ,eia`מהורש"ב (אדמו"ר
– בפועל ומלכותו נשיאותו התחילה ואז מקומו, ממלא לבנו הנשיאות עברה זה ולאחרי הנשיא, נשמתוֿעדן)

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

הל"ג30) שער דא"ח) (עם סידור וכח. סז"ך אגה"ק תניא ראה
ואילך). סע"ב (דש, בעומר

שמג.31) סו"ס או"ח
שנז.32) ע' ח"ז אג"ק גם ראה
הי"ז.33) פ"ג ביאה איסורי הל' גם וראה ה"ג. פ"ט שגגות הל'

ה"ד. פי"א נדרים הל'
פרש"י34) (בסופו). ג קרח כז.תנחומא טז, קרח

רע"א.35) ב,
שם).36) (לקו"ת שכ"ד" "בע"ח
א.37) קנו,
ספ"ה.38) אבות
ח.39) פד, תהלים
בסופן.40) ומו"ק ברכות
וש"נ.41) ב. מח, ברכות
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מתחילה בפועל, נשיא נעשה שכאשר ופשוט מובן dycgהרי dtewzבהעבודה לזהelyאפילו קודם שגם ,

אנשים. שאר לגבי בעילוי היתה

Êאדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר – שלו הנשיאות קבלת של וההתחלה ההכנה לאופן בנוגע והנה, שבשנת42. ,

" נשמתוֿעדן: (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו לו אמר qprwl`eeההסתלקות rxreey oriib cp`lqex sie`עננים) " ©¨

" לאמר: והוסיף רוסיא), על באים zxiqnשחורים ora`d ehql`f zecdid zwfgd oe` miny z`xia dxezd zvaxd sie`¨¨

gka x`p hip ,lreta ytp,בפועל נפש מסירת לך שתהיה – היהדות והחזקת שמים ביראת התורה הרבצת (עבור " ¨

בכח). רק לא
מקומו: ממלא לבנו הנשיאות את העביר שבהם הסתלקותו, קודם בישראל, נשיא של החינוך דברי הם אלו

lreta ytp zxiqn ly ote`a dcearבגמרא שמצינו [עלֿדרך בהחלטה תוקף ולהוסיף הענין לכפול וכדי "והוא43.
" והדגיש: הוסיף – אמן"] "אמן זימני", תרי הן הן gkaדאמר wx `l ,lreta ytp zxiqn!"

היתה בכח) רק לא בפועל, נפש (מסירת כזה שהיהzlawבאופן לפני עוד מסירתjxevהנשיאות: של בענין
הרי – בכח אפילו dnvrlykנפש, ze`iypd zlawשל ענין כבר lretaהיתה ytp zxiqn,כי ,rci reci dligzkln

למסירת עד בכך הכרוכה האחריות כל עם הנשיאות, את קיבל כן מנת ועל בפועל, נפש במסירת הצורך דבר על
בפועל; נפש

עבודתו היתה בכח) רק לא בפועל, נפש (מסירת כזה תקופהzlgzdaבאופן באותה – בפועל הנשיאות
האבן ("זיי זאת "חיו" בעצמם שהם מדינה, באותה אז שהיו אלה שיודעים [כפי השחורים העננים באו ָשאכן
התחיל שאז – השמועה] מפי עלֿכלֿפנים זאת יודעים מקום, בריחוק שהיו ואלה איבערגעלעבט"), אליין ַָדאס

ומחריבייך" מ"מהרסייך ישראל, דת על וביחוד הדת, על הרדיפות ;44תוקף

עבודתו היתה בכח) רק לא בפועל, נפש (מסירת כזה eze`iypובאופן zepy lk jynaהסתלקותו יום –45עד

בפועל נפש מסירת גם אלא בכח, נפש מסירת רק לא וכאמור, נפש, המסירת ענין היה בעבודתו השני" שה"חוט
לבוא שצריכים הענינים כל את ("דורכצופירן") פועל לידי להביא אם כי הגוף, עניני עם להתחשב שלא –

בעולם. שמתרחשים הענינים ומצד הכללי המצב מצד לפועל

Áנשיאות תקופת במשך ההילולא בעל של עבודתו שאופן מובן, ומזה נפש. מסירת של באופן עבודה – ו
היותר להמקור ומגיע עולה חייו ימי כל בה עמל אשר עבודתו שכל ההסתלקותֿהילולא, ביום ביותר מודגש –

כו'. ממקור למעלה ועד נעלה,
מעולם העליה נעשית שבו ושנה, שנה בכל ההילולא ביום זה ענין וניעור" "חוזר – קדושה עניני בכל וכמו

יותר. עליון לעולם עליון

של בעבודתם גם צורך שיש l`xyiאלא, ipaהכח ניתן שלהם ,lertlהאלה "הימים זכרוןmixkfpשיהיו – "

" – ועלֿידיֿזה טובה, התעוררות לידי וההשפעות,miyrpeשיביא ההמשכות כל הענינים, כל וייעשו שיחזרו ,"

האריז"ל מכתבי (כמובא הראשונה בפעם שהיו הפסוק46כמו גם47על כולל ונעשים"), נזכרים האלה "והימים
("שנפלהdiyraההמשכה הנופלת" דוד "סוכת בחינת המעשה, ובכח העשיה בעולם היינו, דוקא, ("ונעשים")

עשיה" בחינת . . עד . .48.(

[זכירה בפועל להביאה מנת על טובה התעוררות עם בבד בד ("נזכרים"), הזכירה שעלֿידי – דידן ובנידון
ה"נעשים", את פועלים בשנה], שנה מדי ההילולא ביום ואומץ כח בתוספת ומתחזקים שהולכים והתעוררות
דבר אפילו דבר, ששום – שלאחריו להזמן וגם אליו, השייכים לכל הנשיא עלֿידי שניתן הכח בפועל שיומשך
העליונה! ההשגחה עלֿידי עליהם שהוטלה השליחות ממילוי אותם יבלבל לא בפועל, נפש מסירת הדורש
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(42.3ֿ132 ע' תרפ"ז סה"ש
א.43) לב, מגילה וראה א. לו, שבועות
יז.44) מט, ישעי' – הכתוב לשון
יום45) גו' "טוב שם) קה"ר וראה א. ז, (קהלת ממש"נ ולהעיר

ההסתלקות דיום שהשלימות גם מרומז שבזה הוולדו", מיום המוות

הוולדו". "מיום ובאה נלקחת
דוד46) לב בספר ונתבאר הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז

וש"נ. .330 ע' חי"ח תו"מ וראה פכ"ט. (להחיד"א)
כח.47) ט, אסתר
ס"ט.48) אגה"ק תניא
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הרמ"א שכתב כמו – כלל מתענין שאין דעות יש זה מטעם אלא55ואכן, למחר), (לדחות כן נוהגין ש"אין
כלל" מתענין .60אין

שלישית דעה באחרונים מצינו לזה, בכגוןֿדא61ונוסף כלל שבדרך (אף שבת לערב התענית שמקדימים –

מקדמי" לא כו' ).62"אקדומי

בשבת לאמרם שאין ליארצייט השייכים ובקשות תפילות הלימוד, לסדר מובא63ובנוגע ירושלים64– מנהג ָ
mnicwdl.(כנ"ל המעשה, לאחר הוא שאז השבת, לאחרי לדחותם (ולא שבת לערב

לפועל: ובנוגע

בחול, כשחל גם צדיקים, של בהילולא ובפרט ביארצייט, להתענות מנהגנו אין הרי – לתענית ָבנוגע
כלל". מתענין "אין הרמ"א שלדעת בשבת, כשחל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

תנחומא במדרש שמצינו עלֿדרך תענית, במקום מהני השבת יום שמעלת – בזה ההסברה לומר 65ויש

תעניות". מאלף עדיף שבת ש"כבוד

זאת לדחות שלא הוחלט הנ"ל עלֿפי הנה – פדיונות וקריאת כתיבת בממון, צדקה לנתינת בנוגע אמנם,
שבת בערב זאת ולעשות להקדים אלא המעשה, לאחר ראשון, .66ליום

·Èלהיותו ראשון, ליום אלה ענינים לדחות סברא יש דידן שבנידון ולהעיר, .dxeawd mei67:

דעה פוסקים68יש אנו שאין ואף הקבורה. ביום היארצייט קובעים אחד, ביום אינם והקבורה המיתה ָשכאשר
המיתה) ביום היארצייט קובעים (אלא באחרונים69כן דעה יש מכלֿמקום, לקיים70, שאיֿאפשר שבמקום ָ

יש ועלֿפיֿזה, הקבורה. ביום הוא שהיארצייט הדעה על – "סניף" בתור – לסמוך יש המיתה, ביום ָָהיארצייט
הקבורה. יום שהוא ראשון, ליום בשבת, לעשותם שאיֿאפשר היארצייט עניני לדחות ָסברא

ואפילו ראשונה, בשנה אפילו המיתה ביום – "יארצייט היא: אדמו"ר, מו"ח מכ"ק ששמעתי ההוראה אבל,
המיתה" מיום רחוק הקבורה .71כשיום

– הקבורה ביום יהיה שהיארצייט שהדעה משמע גם ixnblומזה zllyenאפילו זו דעה על לסמוך שאין כך, , ָ
"סניף". בתור לא

הששי. ביום ולעשותם ליארצייט, השייכים הענינים להקדים שיש האחרונים כדעת ההנהגה היתה ָולכן,

‚Èכידוע חצות, ולאחר חצות קודם בין חילוק יש – גופא הששי ביום והנה, חצות72. לאחרי הששי שביום
השבת. יום הארת כבר מתחילה

הצדקה, נתינת וכן הפדיונות, קריאת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שכתיבת לדייק סברא לכתחילה היתה זה ומשום
שבת. קדושת עם כבר וקשור ששייך בזמן דוקא, חצות לאחר יהיו

האריז"ל בכתבי שכתוב ממה גם שבת73ולהעיר בערב meiaש"הנקבר zery yng xg`חיבוט רואה אינו . .

אז". מאירה שבת קדושת כבר . . כי . . הקבר

אחר שבת מערב מתחילה זו שעליה – בשבת העולמות עליית לענין – שמחה של בענינים בכללות, גם וכן
כנ"ל. השבת, יום הארת כבר ישנה שאז חצות,
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שצ.60) ע' גרינוואלד) (להרב אבילות הלכות על בו כל ס' ַראה
וכף61) בשד"ח הובאו – ועוד. לה. אות לו סי' יו"ד הד"ט עיקרי

שם. החיים
א.62) ה, מגילה
השבת,63) ביום גם להיות יכול הי' עצמו מצד שהלימוד דאף

מצד zeywadeמ"מ, zeltzdשא) הלימוד סדר יכוליםשלאחרי ינם
הלימוד. זמן גם להשתנות צריך בשבת), להיות

שם.64) בשד"ח
ג.65) בראשית
שכד).66) ע' חי"ד (אג"ק זו שנה שבט א' מכתב גם ראה

ראשון.67) ביום – והקבורה הש"ק, ביום היתה ההסתלקות שהרי
צד.68) ס"ק שם בשד"ח מובא
שם.69) ובנ"כ תב, סו"ס רמ"א ס"ח; סתקס"ח או"ח שו"ע ראה
צה.70) ס"ק שם החיים בכף מובא
וראה71) .79 ע' חב"ד המנהגים ספר שבט. יג יום" "היום

.53 בהערה שם ובהנסמן ,10 ע' ב) (יומן ה חוברת "רשימות"
שער72) פע"ח ע"ש. טבילת וענין ו' ליל ענין הכוונות שער ראה

מצות להצ"צ סהמ"צ בתחלתה. שבת תוספות מס' מ"ח פ"ג. השבת
א). צ, (דרמ"צ אש תבערו לא

ועוד.73) כג. הקדמה הגלגולים שער
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ועוד: זאת

של בתנועה עמידה שתוכנה, כו'), יבלבל לא דבר (ששום זו והתעוררות זכירה gkaעלֿידי ytp zxiqn–

כך וההסתר, ההעלם ממילא בדרך jxevמתבטל oi`yא שגם (כפי נפש כמהבמסירת היו אדמו"ר מו"ח כ"ק צל
כזה). באופן ענינים וכמה

הזקן אדמו"ר בשם האמצעי אדמו"ר כדברי – מעלה של דין דבית הפסקֿדין מסירת49ויקויים שבזכות –

העליונה. על מקושריו יד תהיה ומצוות תורה עניני בכל הנה, הזקן, אדמו"ר של נפשו

("מ'וועט שיגיעו ועד והתפשטות, התרחבות ומתוך והסתרים, העלמות ללא זה שיהיה השםֿיתברך ויעזור
יֿה" במרחב "ענני ענין שזהו העצמי, במרחב – חוצה המעיינות הפצת עלֿידי – בגאולה50דערלאנגען") , ַ

בימינו. במהרה והשלימה, האמיתית

***

Ë.לגני באתי המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק .

***

Èתלמידי כאן שנמצאים כיון – בחיים" הוא אף בחיים זרעו ד"מה הענין אודות לעיל להמדובר בהמשך .

ש" שיראו ובאופן שמח, ניגון יחד ינגנו הרבי, של miigaהישיבות erxfש"אף נוספת ראיה זה ויהיה ,"`ed

miiga.טפחים מעשרה למטה ,"
ניגון ינגנו מסתמא –gny.("חיים מערער אנזען זיך ("ס'זאל "חיים" יתר ניכר שיהיה כדי ,ָָ

השירה. את מאד ועודד שמח, ניגון לנגן בעצמו התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

וטורונטו בנוארק הישיבות תלמידי – בחיים" ב"זרעו חדשים ענינים שני שניתוספו כיון אמר]: ,51אחרֿכך ַ
"ניגון". עם וגם במיוחד, "לחיים" הם גם יאמרו – כאן שנמצאים

"לחיים"]. שיאמרו הישיבה מעסקני וכמה לכמה הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

‡Èהשבת ביום הילולא דיום להקביעות בנוגע ליארצייט,52. השייכים דחול לעובדין בנוגע הנה, –ָ
בשב לעשותם לדחותםשאיֿאפשר או שבת, לערב להקדימם כלל, זו) (בשנה לעשותם לא אפשרויות: ג' ישנם ת,

ראשון. ליום
יותר :53ובפרטיות

אביו מיתת ביום להתענות להמנהג בשולחןֿערוך54בנוגע איתא –55. בשבת אביו מיתת יום אירע ש"אם
למחר" ידחה .56.

אחרונים להקל57והקשו אביו כבוד משום – דוקא אביו") מיתת ("יום זה ביום להיות צריך שהתענית כיון :
דנפשיה מזליה לירע שלא משום או מעלה, של בדין למחר",58עליו ש"ידחה בכך התועלת מהי –xg`l

dyrnd59!?
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וש"נ.49) ואילך. רסד ס"ע ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
ועוד.50) בתחלתו. עת"ר סה"מ וראה ה. קיח, תהלים
אד"ר51) ז' טבת; י"ד מכתב ראה לאחרונה. שנתייסדו ישיבות

ש"פ שיחת לטורונטו. בנוגע – תיג) ע' עדר; ע' חי"ד (אג"ק זו שנה
;191 ס"ע חי"ח (תו"מ סמ"ד כסלו כ"ף וישב, פ' מוצש"ק סי"ז; נח

) לנוארק בנוגע – (290 ).l"endע' ַ
(כבפעם52) השבת ביום ההילולא דיום שהקביעות לציין יש

(תשי"ז) זו בשנה היתה תש"י) בשנת ).dpey`xl)l"endהראשונה

וש"נ.53) .132 ע' חי"ט לקו"ש קכה. ע' ח"ח אג"ק גם ראה
תב.54) סו"ס ס"ד. סשע"ו שם רמ"א תג. סו"ס יו"ד ב"י

ס"ט.55) סתקס"ח או"ח
ס"ז.56) פל"ב ח"א החיים גשר ס' ראה
אסיפת57) בשד"ח שהובאו ספרים קסב. סי' או"ח חת"ס שו"ת

צד. ס"ק שם או"ח החיים כף צו; ס"ק אבילות מערכת דינים
(58.98 ע' יושר לקט ס"ט. מינץ מהר"ם
המעשה59) לאחר גם מהני שתענית לפעמים שמצינו להעיר אבל

רשאים אינם . . עכו"ם שהקיפוה "עיר מקודם: ההחלטה קיבלו אם –
לכשינצלו . . להתענות עליהם יקבלו אלא כוחם, לשבר שלא להתענות

ס"ג). סתקע"א שם (שו"ע כו'"
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הרמ"א שכתב כמו – כלל מתענין שאין דעות יש זה מטעם אלא55ואכן, למחר), (לדחות כן נוהגין ש"אין
כלל" מתענין .60אין

שלישית דעה באחרונים מצינו לזה, בכגוןֿדא61ונוסף כלל שבדרך (אף שבת לערב התענית שמקדימים –

מקדמי" לא כו' ).62"אקדומי

בשבת לאמרם שאין ליארצייט השייכים ובקשות תפילות הלימוד, לסדר מובא63ובנוגע ירושלים64– מנהג ָ
mnicwdl.(כנ"ל המעשה, לאחר הוא שאז השבת, לאחרי לדחותם (ולא שבת לערב

לפועל: ובנוגע

בחול, כשחל גם צדיקים, של בהילולא ובפרט ביארצייט, להתענות מנהגנו אין הרי – לתענית ָבנוגע
כלל". מתענין "אין הרמ"א שלדעת בשבת, כשחל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

תנחומא במדרש שמצינו עלֿדרך תענית, במקום מהני השבת יום שמעלת – בזה ההסברה לומר 65ויש

תעניות". מאלף עדיף שבת ש"כבוד

זאת לדחות שלא הוחלט הנ"ל עלֿפי הנה – פדיונות וקריאת כתיבת בממון, צדקה לנתינת בנוגע אמנם,
שבת בערב זאת ולעשות להקדים אלא המעשה, לאחר ראשון, .66ליום

·Èלהיותו ראשון, ליום אלה ענינים לדחות סברא יש דידן שבנידון ולהעיר, .dxeawd mei67:

דעה פוסקים68יש אנו שאין ואף הקבורה. ביום היארצייט קובעים אחד, ביום אינם והקבורה המיתה ָשכאשר
המיתה) ביום היארצייט קובעים (אלא באחרונים69כן דעה יש מכלֿמקום, לקיים70, שאיֿאפשר שבמקום ָ

יש ועלֿפיֿזה, הקבורה. ביום הוא שהיארצייט הדעה על – "סניף" בתור – לסמוך יש המיתה, ביום ָָהיארצייט
הקבורה. יום שהוא ראשון, ליום בשבת, לעשותם שאיֿאפשר היארצייט עניני לדחות ָסברא

ואפילו ראשונה, בשנה אפילו המיתה ביום – "יארצייט היא: אדמו"ר, מו"ח מכ"ק ששמעתי ההוראה אבל,
המיתה" מיום רחוק הקבורה .71כשיום

– הקבורה ביום יהיה שהיארצייט שהדעה משמע גם ixnblומזה zllyenאפילו זו דעה על לסמוך שאין כך, , ָ
"סניף". בתור לא

הששי. ביום ולעשותם ליארצייט, השייכים הענינים להקדים שיש האחרונים כדעת ההנהגה היתה ָולכן,

‚Èכידוע חצות, ולאחר חצות קודם בין חילוק יש – גופא הששי ביום והנה, חצות72. לאחרי הששי שביום
השבת. יום הארת כבר מתחילה

הצדקה, נתינת וכן הפדיונות, קריאת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שכתיבת לדייק סברא לכתחילה היתה זה ומשום
שבת. קדושת עם כבר וקשור ששייך בזמן דוקא, חצות לאחר יהיו

האריז"ל בכתבי שכתוב ממה גם שבת73ולהעיר בערב meiaש"הנקבר zery yng xg`חיבוט רואה אינו . .

אז". מאירה שבת קדושת כבר . . כי . . הקבר

אחר שבת מערב מתחילה זו שעליה – בשבת העולמות עליית לענין – שמחה של בענינים בכללות, גם וכן
כנ"ל. השבת, יום הארת כבר ישנה שאז חצות,
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שצ.60) ע' גרינוואלד) (להרב אבילות הלכות על בו כל ס' ַראה
וכף61) בשד"ח הובאו – ועוד. לה. אות לו סי' יו"ד הד"ט עיקרי

שם. החיים
א.62) ה, מגילה
השבת,63) ביום גם להיות יכול הי' עצמו מצד שהלימוד דאף

מצד zeywadeמ"מ, zeltzdשא) הלימוד סדר יכוליםשלאחרי ינם
הלימוד. זמן גם להשתנות צריך בשבת), להיות

שם.64) בשד"ח
ג.65) בראשית
שכד).66) ע' חי"ד (אג"ק זו שנה שבט א' מכתב גם ראה

ראשון.67) ביום – והקבורה הש"ק, ביום היתה ההסתלקות שהרי
צד.68) ס"ק שם בשד"ח מובא
שם.69) ובנ"כ תב, סו"ס רמ"א ס"ח; סתקס"ח או"ח שו"ע ראה
צה.70) ס"ק שם החיים בכף מובא
וראה71) .79 ע' חב"ד המנהגים ספר שבט. יג יום" "היום

.53 בהערה שם ובהנסמן ,10 ע' ב) (יומן ה חוברת "רשימות"
שער72) פע"ח ע"ש. טבילת וענין ו' ליל ענין הכוונות שער ראה

מצות להצ"צ סהמ"צ בתחלתה. שבת תוספות מס' מ"ח פ"ג. השבת
א). צ, (דרמ"צ אש תבערו לא

ועוד.73) כג. הקדמה הגלגולים שער



f"iyz'dלו hay c"ei ,glya zyxt ycew zay i`ven zgiy

ש" הביאור, שייךeycw[המשך "zyecwlבמן" ואילו שבת,ekxaשבת, דקדושת להזמן מוגבלת אינה במן"
לסעודהzrlÎzrndlאלא גם נמשכת ולכן שליט"אi`vencדשבת, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה – ונדפסשבת

ואילך]. 72 עמוד ל"ו חלק שיחות בלקוטי

ÊÈ:המן דירידת מהסדר ישראל בני בעבודת וההוראה הלימוד ולבאר להוסיף ויש .
גם נמשכה השבת דיום המן שברכת לעיל בבוקר,i`venaנתבאר היתה המן שירידת יום בכל כמו – שבת

לחם" תשבעו הלילה.85"בבוקר סעודת גם אכלו וממנו ,

עיקר" כל בו ירד "לא שבשבת זה שהרי, השבוע, ימי בכל נמשכה השבת ביום המן שברכת – מזה ויתירה
המן לירידת בנוגע אלא הברכהdhnlאינו המשכת אבל ,dlrnlnירידת היתה זה ובכח השבת, ביום עיקרה –

בזהר כדאיתא השבוע, ימי בכל למטה .86המן . ביה אשתכח ברכתא מה . . השביעי יום את אלקים "ויברך
יומין". שיתא כל מיניה מתברכאן . . תליין שביעאה ביומא . . ברכאן כל

הזה: בזמן ישראל בני בעבודת מזה וההוראה

מהר"ש אדמו"ר בשם אמר אדמו"ר מו"ח כי,87כ"ק "מן", בדוגמת היא הזה בזמן ישראל בני שפרנסת ,

מן "לחם שזהו לומר צריך כן ועל המצטרך, לכל הפרנסה תספיק כיצד רואים לא הטבע בדרך כשמתבוננים
בנסו"88השמים" מכיר הנס בעל ש"אין אלא ,89.

שנמשל הגלות ובזמן החול, בימות בגשמיות פרנסה לו שתהיה רוצה יהודי שכאשר – ההוראה איפוא זוהי
ליום90ללילה שנמשל גאולה של וממצב השבת, מיום "לקחת" צריך ,91:

ז"ל רבותינו כמאמר מצוות, ומקיים תורה כשלומד – מהגלות גאולה של במצב יהודי נמצא לך92מתי "אין
לגוים, שליטה אין הנשמה, עם הקשורים רוחניים לענינים בנוגע שכן, תורה", בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן

אדמו"ר מו"ח כ"ק בתֿחורין.93וכדברי היא הנשמה אבל גלויות, לשעבוד נמסר הגוף שרק ההילולא, בעל

נמשכת ומזה לחם", תשבעו "בבוקר אזי – (בוקר) ליום שנמשל גאולה, של במצב נמצא כשיהודי ובכן,
הגלות. בזמן בלילה, גם הפרנסה ברכת

ראשון יום "היום החול, ימי בכל השבת מיום ממשיכים שכאשר – החול דימות לפרנסה בנוגע ועלֿדרךֿזה
וכו' בשבת" "שני להוי'"94בשבת", "שבת שענינו השבת, קדושת תומשך יום שבכל עוסקים95, לא שבו ,

החול. בימות הפרנסה ברכת נמשכת אזי – ומצוותיה תורה אלקות, בעניני אם כי דחול, בעובדין

ועוד: זאת

פסולת בו היה לא שהמן כפשוטה,96כשם פסולת בה יהיה שלא בלבד זו שלא – לפרנסה בנוגע גם יהיה כך ,
פסולת ללא תהיה עצמה מהפרנסה וההנאה התועלת שגם זאת, עוד אלא כלל, והנאה תועלת בהם שאין ענינים

עבור`zlik(דוגמת רק יהיה בפרנסה שהשימוש היינו, האכילה), לאחרי פסולת להסיר שיצטרכו מבלי המן
ושמחים בריאים .97דברים

ÁÈיהיה שממנו לוז העצם ונהנה ניזון מלכה מלוה שמסעודת ד) (סעיף לעיל האמור עם זה לקשר ויש .
המתים :תחיית

"מות" ענינו – עצמו מצד הנשמה98גשמיות מצד אלא אינה וחיותו עצמו, מצד וקיום חיות לו שאין ,

בו. ונותנים שממשיכים והרוחניות
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יב.85) טז, בשלח
בלקו"ש86) הנסמן גם וראה ב). סג, בפרשתנו (ועד"ז א פח, ח"ב

.173 ע' חט"ז
ע'87) שם לקו"ש קלט. ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר אג"ק ראה

וש"נ. .38 הערה 178

ד.88) טז, בשלח
א.89) לא, נדה
הערה90) רסו ע' ח"ב מלוקט בסה"מ הנסמן רע"ב. סז, זח"ג ראה

.16

צו.91) ר"פ האוה"ח פי' ראה
מ"ב.92) פ"ו אבות
וש"נ.93) .169 ע' תרפ"ז סה"ש
וש"נ.94) .328 ע' חי"ח תו"מ גם ראה
ועוד.95) יו"ד. כ, יתרו
ב.96) עה, יומא ראה
וש"נ.97) .133 ע' ריש חט"ז תו"מ גם ראה
ובכ"מ.98) ב. עב, האזינו סע"ד. יב, צו לקו"ת ראה

f"iyz'd hay c"ei ,glya zyxt ycew zay i`ven zgiy

שייכים אינם שבת בערב שנעשים בשבת שחל היארצייט שעניני היא המסקנא – העיון לאחר zyecwlאמנם, ָ
חצות. ולאחר חצות קודם בין חילוק בהם אין ובמילא, שבת,

„È:בנגלה מדין דוגמא עלֿפי ויתבאר ויובן .
מבעוד גם לקדש יכולים אלא הכוכבים, צאת עד להמתין צורך אין – ויוםֿטוב שבת בליל לקידוש בנוגע

הקודש על מחול שמוסיפים בזמן שמצינו74יום, וכפי שבת75. בערב . . מקדימין היו . . הקדמונים ש"בימי
jk lk lecb meid ceraאכילה אחר לטייל הלכו עמו הקהל טובי וכל הקדמונים מהגדולים שהיה העיר רב שהיה

הלילה". קודם לבתיהם חוזרים והיו . . שבת סעודת של

כוס . . בלילה אלא יום).. מבעוד ולאכול (לקדש כן לעשות יכול "אינו – פסח בליל לקידוש בנוגע אמנם,
הקודש" על מחול שהוסיף במה ולא ממש, בלילה צריך לפיכך כוסות הד' מן אחד הוא קידוש .76של

הכוכבים" צאת לאחר עד בסוכה יאכל ש"לא – סוכות בליל פת כזית לאכילת בנוגע .77ועלֿדרךֿזה

החילוק שהיום78וטעם היינו, ביום, הלילה קדושת המשכת היא הקודש על מחול ההוספה שפעולת לפי –
בוmeiנשאר שנמשכת אלא לילה), נעשה שהיום השייכיםzyecw(ולא הענינים לכך, ובהתאם dyecwlהלילה.

להיות שצריכים הענינים ואילו ההוספה, בזמן גם לעשותם יכולים –dlila,ההוספה בזמן לעשותם אפשר אי –

הכוכבים. צאת עד להמתין צריכים אלא

עם שקשור (ויוםֿטוב), שבת קידוש שכתובdyecwdולכן: כמו השבת, לקדשו",79דיום השבת יום את "זכור
ביום גם הוא הקידוש שהרי – דוקא הלילה זמן עם קשור בלילה,80ואינו קידש ולא נאנס או שכח שאם ובפרט ,

ביום הארוך הקידוש נוסח שיש81אומר כיון הקודש, על מחול שמוסיפים בזמן יום, מבעוד גם להיות יכול –
(ויוםֿטוב).zyecwבו שבת

"הוקשה מצה ואכילת מצה", מאכילת שוה בגזירה ש"נלמד בסוכה, פת כזית אכילת בנוגע מהֿשאיןֿכן
נאמר שבו פסח" גם82לאכילת (כולל כוסות הד' כל "גם וכן ממש", "בלילה הזה", בלילה הבשר את "ואכלו

על מחול ההוספה מהני לא – מצה" לאכילת הראוי בזמן בלילה אלא אינו חכמים שתקנו קידוש") של "כוס
מתחילה יום מבעוד שכבר להיותzyecwהקודש, שצריכים לחיובים הפסח, חג או הסוכות דוקא.dlilaחג

ÂË:דידן בנידון גם מובן ומזה .
א זה שביום ההילולא יום עניני הרי בשבת, חל ההילולא יום כאשר שייכיםגם אםzyecwlינם כי השבת,

zrlÎzrnd zery c"kl.(השבת יום הוא זו (שבשנה

השבת לקדושת שייכים אינם ששי, ביום שנעשים והפדיונות, צדקה נתינת כמו היארצייט, עניני גם ָובמילא,
חצות. אחר ששי ביום שמתחילה

החילוק כי, חצות, לאחר חצות קודם שבת ערב בין לחלק מקום אין היארצייט לעניני בנוגע הרי, שכן, ָוכיון
בנוגע אלא אינו חצות ולאחר חצות קודם שבת שייכיםzyecwlדערב שאינם לענינים בנוגע אבל השבת,

ערב להיותו אלא אינו שבת בערב שנעשים וזה שבת, שבערב שבת zrlÎzrndלקדושת zery c"k,ההילולא דיום
שבת ערב שמצדelekהרי, חצות דלאחר המעלה בזה שייך ולא ההילולא, יום ערב השבת.zyecwהוא

ÊËהשבוע בפרשת שכתוב כמו – שבת בערב המן לירידת בנוגע גם מצינו לזה דוגמא מעין ביום83. "והיה
– המן ירד לא שבו השבת יום עבור והן ששי יום עבור הן גו'", משנה והיה יביאו אשר את והכינו הששי

עיקר" כל בו ירד שלא במן, וקדשו עומרים, שני שבת בערב . . במן "ברכו ענינים: ב' בזה .84שיש

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

ס"ב.74) סרע"א או"ח אדה"ז שו"ע
סרס"א.75) או"ח בב"ח הובא – ס"א בת"ה מהרא"י
ס"ב.76) סתע"ב שם אדה"ז שו"ע
ס"כ.77) סתרל"ט שם
ודבריו78) ז"ל מּפראג מהר"ל ("כ"כ תעב ר"ס לטאו"ח ב"ח ַראה

ואילך. 194 ע' חי"א תו"מ .58 ע' חי"ט לקו"ש גם וראה נכונים").
וש"נ.

רעא.79) ר"ס שם אדה"ז שו"ע ח. כ, יתרו
ס"ב.80) סרפ"ט שם
סט"ז.81) סרע"א שם
ח.82) יב, בא
ה.83) טז, בשלח
יא.84) כ, יתרו ג. ב, בראשית פרש"י וראה ב. פי"א, ב"ר



לז f"iyz'd hay c"ei ,glya zyxt ycew zay i`ven zgiy

ש" הביאור, שייךeycw[המשך "zyecwlבמן" ואילו שבת,ekxaשבת, דקדושת להזמן מוגבלת אינה במן"
לסעודהzrlÎzrndlאלא גם נמשכת ולכן שליט"אi`vencדשבת, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה – ונדפסשבת

ואילך]. 72 עמוד ל"ו חלק שיחות בלקוטי

ÊÈ:המן דירידת מהסדר ישראל בני בעבודת וההוראה הלימוד ולבאר להוסיף ויש .
גם נמשכה השבת דיום המן שברכת לעיל בבוקר,i`venaנתבאר היתה המן שירידת יום בכל כמו – שבת

לחם" תשבעו הלילה.85"בבוקר סעודת גם אכלו וממנו ,

עיקר" כל בו ירד "לא שבשבת זה שהרי, השבוע, ימי בכל נמשכה השבת ביום המן שברכת – מזה ויתירה
המן לירידת בנוגע אלא הברכהdhnlאינו המשכת אבל ,dlrnlnירידת היתה זה ובכח השבת, ביום עיקרה –

בזהר כדאיתא השבוע, ימי בכל למטה .86המן . ביה אשתכח ברכתא מה . . השביעי יום את אלקים "ויברך
יומין". שיתא כל מיניה מתברכאן . . תליין שביעאה ביומא . . ברכאן כל

הזה: בזמן ישראל בני בעבודת מזה וההוראה

מהר"ש אדמו"ר בשם אמר אדמו"ר מו"ח כי,87כ"ק "מן", בדוגמת היא הזה בזמן ישראל בני שפרנסת ,

מן "לחם שזהו לומר צריך כן ועל המצטרך, לכל הפרנסה תספיק כיצד רואים לא הטבע בדרך כשמתבוננים
בנסו"88השמים" מכיר הנס בעל ש"אין אלא ,89.

שנמשל הגלות ובזמן החול, בימות בגשמיות פרנסה לו שתהיה רוצה יהודי שכאשר – ההוראה איפוא זוהי
ליום90ללילה שנמשל גאולה של וממצב השבת, מיום "לקחת" צריך ,91:

ז"ל רבותינו כמאמר מצוות, ומקיים תורה כשלומד – מהגלות גאולה של במצב יהודי נמצא לך92מתי "אין
לגוים, שליטה אין הנשמה, עם הקשורים רוחניים לענינים בנוגע שכן, תורה", בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן

אדמו"ר מו"ח כ"ק בתֿחורין.93וכדברי היא הנשמה אבל גלויות, לשעבוד נמסר הגוף שרק ההילולא, בעל

נמשכת ומזה לחם", תשבעו "בבוקר אזי – (בוקר) ליום שנמשל גאולה, של במצב נמצא כשיהודי ובכן,
הגלות. בזמן בלילה, גם הפרנסה ברכת

ראשון יום "היום החול, ימי בכל השבת מיום ממשיכים שכאשר – החול דימות לפרנסה בנוגע ועלֿדרךֿזה
וכו' בשבת" "שני להוי'"94בשבת", "שבת שענינו השבת, קדושת תומשך יום שבכל עוסקים95, לא שבו ,

החול. בימות הפרנסה ברכת נמשכת אזי – ומצוותיה תורה אלקות, בעניני אם כי דחול, בעובדין

ועוד: זאת

פסולת בו היה לא שהמן כפשוטה,96כשם פסולת בה יהיה שלא בלבד זו שלא – לפרנסה בנוגע גם יהיה כך ,
פסולת ללא תהיה עצמה מהפרנסה וההנאה התועלת שגם זאת, עוד אלא כלל, והנאה תועלת בהם שאין ענינים

עבור`zlik(דוגמת רק יהיה בפרנסה שהשימוש היינו, האכילה), לאחרי פסולת להסיר שיצטרכו מבלי המן
ושמחים בריאים .97דברים

ÁÈיהיה שממנו לוז העצם ונהנה ניזון מלכה מלוה שמסעודת ד) (סעיף לעיל האמור עם זה לקשר ויש .
המתים :תחיית

"מות" ענינו – עצמו מצד הנשמה98גשמיות מצד אלא אינה וחיותו עצמו, מצד וקיום חיות לו שאין ,

בו. ונותנים שממשיכים והרוחניות
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יב.85) טז, בשלח
בלקו"ש86) הנסמן גם וראה ב). סג, בפרשתנו (ועד"ז א פח, ח"ב

.173 ע' חט"ז
ע'87) שם לקו"ש קלט. ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר אג"ק ראה

וש"נ. .38 הערה 178

ד.88) טז, בשלח
א.89) לא, נדה
הערה90) רסו ע' ח"ב מלוקט בסה"מ הנסמן רע"ב. סז, זח"ג ראה

.16

צו.91) ר"פ האוה"ח פי' ראה
מ"ב.92) פ"ו אבות
וש"נ.93) .169 ע' תרפ"ז סה"ש
וש"נ.94) .328 ע' חי"ח תו"מ גם ראה
ועוד.95) יו"ד. כ, יתרו
ב.96) עה, יומא ראה
וש"נ.97) .133 ע' ריש חט"ז תו"מ גם ראה
ובכ"מ.98) ב. עב, האזינו סע"ד. יב, צו לקו"ת ראה



f"iyz'dלח hay c"ei ,glya zyxt ycew zay i`ven zgiy

של באופן הוא המורכב, dlecbדבר dcixiהרמב"ם שכתב וכמו בפשיטותו, בהיותו מדריגתו שיסוד110לגבי
הוא שנוצרוjexrÎoi`aהיולי הנבראים פרטי כל לגבי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הפשוטים, היסודות ד' לגבי אפילו

בנוגע גם הוא שכן מובן הרי – הפשוטים היסודות ד' המורכבbeprzlמהרכבת שתענוג ,jxra epi`לתענוג
הפשוט.

חילוק שזהו הפשוט, לתענוג המורכב תענוג שבין החילוק ישנו שבתורה בתענוג שגם מובן, ומזה
שבאיןֿערוך.

‡Î:התורה לפנימיות דתורה נגלה שבין החילוק זה הרי – ובכללות .
בזהר היא111איתא התורה הןznyp`שפנימיות הן – דתורה ונגלה תורה.itebדאורייתא,

של ענין היא שהנשמה – לגוף נשמה שבין הואzehiytוהחילוק הגוף שהרי הגוף, יסודות,akxenבערך מד'
עצמה שמצד הנשמה מהֿשאיןֿכן שינויים, בעל zeipgexוהוא dlekשכלים" שנקראים ממלאכים במכלֿשכן ,

השרת"112נבדלים" ממלאכי לפנים ש"מחיצתן נשמות, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה יסודות, מד' שנבדלים כיון ,113.

תורה, גופי דתורה, לנגלה דאורייתא, נשמתא התורה, פנימיות בין שהחילוק – לתורה בנוגע גם מובן ומזה
שבין החילוק בדוגמת דברzehiytהוא .akxendלגבי

בזה :114וההסברה

קשור – דתורה גשמיakxeneנגלה בקלף תפילין הלכות כמו התורה, הלכות דנים שבהם העולם עניני עם
גשמי, בצמר ציצית והלכות

ול דוקא, התורה בלימוד הוא זה הוא[וענין המצוות קיום כי: במצוות, inybdא xacaההרכבה אופן כן, ואם ,
הוא הגשמיות עם המצוה jxraשל `lyהגשמי בדבר אינו התורה לימוד אבל "הרכבה"; זו אין ובמילא, ,
אלא עצמו, הצמר) או zipgexd(הקלף `xaqa– "הרכבה" בזה שייך ובמילא, הגשמיים, הדברים עם הקשורה

הקשורה בהלכה שנתלבשה עד כו'", למדרגה ממדרגה . . וירדה "נסעה הקב"ה של שחכמתו בתניא שכתוב כמו
גשמי]. ענין עם

איהו חד וחיוהי "איהו אשר ספירות, עשר אלקות, עניני אודות מדברת – התורה פנימיות מהֿשאיןֿכן
חד" של115וגרמוהי ענין שזהו ,,zehiyt.כולה והבריאה העולמות כל בערך

·Î:התורה וחיצוניות דתורה נגלה לימוד לגבי התורה פנימיות שבלימוד ההוספה וזוהי .
בסוף הזקן אדמו"ר שכתב כמו – התורה פנימיות לימוד לגבי דתורה נגלה בלימוד מעלה יש גיסא מחד

התניא כהלכה",116ספר ומצוותו ממש האתרוג ותופס משיג (למשל) אתרוג הלכות zedndש"בלימוד zbyd,

האלקות" במהות כלום להשיג לנברא אפשר "אי – וכו' הספירות עניני התורה, פנימיות בלימוד מהֿשאיןֿכן
כי עלֿאחתֿכמהֿוכמה], – הספירות מהות להשיג, יכול אינו שלו הנפש מהות ומה וקלֿוחומר: [ובמכלֿשכן

ze`ivndאם zrici.בלבד

ה" ישנה התורה בפנימיות דוקא – גיסא לאידך למטהzehiytאבל שנשתלשלו להענינים בערך דתורה "

תורה". ב"גופי ונתלבשו

‚Îשל החידוש ניתוסף זה ועל .zeciqgd zxezאדמו"ר המגיד, מקומו, וממלאי הבעלֿשםֿטוב, עלֿידי –

זה: בדורנו ההילולא לבעל ועד לדורותיהם, נשיאינו ורבותינו הזקן,
(ה" התורה שפנימיות – הוא החסידות תורת של שלומדיםzehiytהחידוש באופן רק לא תהיה דתורה) "

ויבוא שיומשך אלא והענינים, האותיות dbydeמציאות dpada.

מעשה" לידי שמביא תלמוד ש"גדול וחיות117וכיון אור תוספת גם מביא החסידות תורת לימוד הרי ,

במעשה:
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פע"ב.110) ח"א מו"נ ראה
א.111) קנב, ח"ג
ב).112) (קכט, ס"כ אגה"ק תניא וראה רפמ"ט. ח"א מו"נ
כג.113) כג, בלק פרש"י יב. פ"א, דב"ר ספ"ו. שבת ירושלמי

וש"נ.114) .314 ע' חי"ח תו"מ גם ראה
רס"כ.115) אגה"ק בתניא הובא סע"ב). (ג, בהקדמה תקו"ז
ואילך).116) סע"ב (קנה, בפע"ח מ"ש להבין ד"ה קו"א
וש"נ.117) ב. מ, קידושין

f"iyz'd hay c"ei ,glya zyxt ycew zay i`ven zgiy

ורע" דטוב "אילנא הדעת, עץ מחטא נהנה שלא שכיון – לוז העצם של ענינו גם ל"אילנא99וזהו הוא שייך ,

הגשמיים.99דחיי" בענינים בה"מתים", חיות ונותן ממשיך הוא הרי ולכן, ,

וו געזונטע ("א וחי בריא שבוע שיהיה – רויחי.ובפשטות ומזוני חיי בבני וואך"), לעבעדיקע א און אך ַַָָ

***

ËÈבהמאמר) לעיל להמדובר בהמשך הוי'"100. בנועם "לחזות בענין מלשון101) ("נועם" התענוג ענין שהוא
פרשתנו תורה' ב'לקוטי מבואר – הבא דעולם ערוך102תענוג) שאין מה אחר "באופן הוא זה תענוג שמהות

הזה", שבעולם התענוגים עניני כל כלל אליו
ז"ל רבותינו אמרו ש"לכן כל103וממשיך, כדאי אשר דאתי, לעלמא וליתי דלדייניה מוטב אחר אלישע גבי

כפי הזה, עולם יסורי לכל באיןֿערוך הם בגיהנם אחת דשעה והיסורים [שהצער . . חודש י"ב כל גיהנם יסורי
התשובה באגרת הזקן אדמו"ר הרמב"ן104שמביא שכתב להן105"מה אין שנה ע' איוב של יסורים שאפילו . .

כו'". העונג שיקבל בשביל בגיהנם"] אחת שעה הנפש ליסורי כלל ערך

הטעם106ומקדים בחוש תענוג יש כלל דרך "כמו בתענוג, דרגות חילוקי יש הזה עולם בתענוגי שגם לבאר
ל"התענוג ועד כו'", ערב זמר כלי או דפומא זמרא נאה קול בשמיעת תענוג יש וכן . . בדיבור תענוג יש וכן . .

וכו'". הטעם שבחוש מהתענוג לגמרי אחר תענוג מהות (ש)הוא . . שבשכל

השכל בענין רק מונח התענוג כח כל – גדול חכם שהוא האדם) שלימות (שזוהי שכל בעל אצל ועוד: זאת
מענינים צער הרגישו לא וחכמה, שכל בעניני שקועים שלהיותם חכמים, כמה אצל מצינו שלכן והחכמה,

שלהם. העצם מונח היה שבזה והחכמה, השכל ענין מלבד ענינים, משאר התענגו לא וגם אחרים,

וכמו שלו. בענינים קטן תינוק שמתענג התענוג לו יחשב שלצחוק מבוגר, מאדם – לזה דוגמא להביא ויש
אצלו, קטנות של ענין הוא ושתיה באכילה שלו שהצורך גופא, מבוגר אדם אצל ו"גדלות" ל"קטנות" בנוגע כן
וצמאונו רעבונו שבמילוי התענוג הרי – ועמוק גדול בשכל גם ולחדש להשיג שביכלתו היא שלו הגדלות ואילו

ושתיה, אכילה llkעלֿידי mewn qtez epi`ונחשבoi`ke `lk.החכמה בלימוד לו שיש התענוג לגבי

חכמות וגדלות, קטנות של חילוקים יש הענינים) בכל (כמו בהם שגם גופא, חכמה לעניני בנוגע מובן ומזה
נעלית שבחכמה להתענוג דומה אינו תחתונה בדרגא שהם בחכמות שהתענוג – ועמוקות גדולות וחכמות קטנות
תענוג שלגבי להיות שיכול ועד בערך, שלא הוא שבה התענוג גם בערך, שלא היא החכמה מעלת וכאשר יותר,

לגמרי. מקום תפיסת העדר של באופן הוא החכמות שבשאר התענוג זה,

התענוג מעלת :dxezayוזוהי

שכתוב וכמו חכמה, בשם נקראת התורה שגם שגם107אףֿעלֿפי היינו, העמים", לעיני גו' חכמתכם היא "כי
חכמה להיותה מכלֿמקום, חכמות, סתם עם משותפת נקודה לה שיש כך שבה, החכמה את רואים אינםֿיהודים

חכמות, שאר לגבי בערך שלא ביותר נעלית

אחד ורצונו וחכמתו והוא הקב"ה, של ורצונו חכמתו היא התורה שהרי ערוך108– ש"אין כשם כן, ואם ,
– יתברך לחכמתו ערוך אין גם כך לך",

ביותר. נעלית שבחכמה התענוג גם כולל התענוגים, שאר כל לגבי בערך שלא הוא שבה התענוג גם הרי

Î.דרגות חילוקי יש גופא שבתורה בתענוג והנה, .
פשוט ותענוג המורכב, תענוג תענוג: אופני ב' שיש – ובפרט109ובהקדמה הרכבה, שסובל שדבר וכשם .
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רסכ"ו.99) אגה"ק בתניא הובא (ברע"מ). ב קכד, זח"ג
ואילך).100) 8 ס"ע (לעיל פ"ג
ד.101) כז, תהלים
ד.102) א, בשלח
ב.103) טו, חגיגה
יב.104) פרק

שם).105) (אגה"ת איוב" לפי' "בהקדמה
ג.106) שם, לקו"ת
ו.107) ד, ואתחנן
פ"ד.108) תניא ראה
ואילך.109) 53 ע' תרס"ו המשך ואילך. כד ע' תרס"ג סה"מ ראה

ועוד.



לט f"iyz'd hay c"ei ,glya zyxt ycew zay i`ven zgiy

של באופן הוא המורכב, dlecbדבר dcixiהרמב"ם שכתב וכמו בפשיטותו, בהיותו מדריגתו שיסוד110לגבי
הוא שנוצרוjexrÎoi`aהיולי הנבראים פרטי כל לגבי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הפשוטים, היסודות ד' לגבי אפילו

בנוגע גם הוא שכן מובן הרי – הפשוטים היסודות ד' המורכבbeprzlמהרכבת שתענוג ,jxra epi`לתענוג
הפשוט.

חילוק שזהו הפשוט, לתענוג המורכב תענוג שבין החילוק ישנו שבתורה בתענוג שגם מובן, ומזה
שבאיןֿערוך.

‡Î:התורה לפנימיות דתורה נגלה שבין החילוק זה הרי – ובכללות .
בזהר היא111איתא התורה הןznyp`שפנימיות הן – דתורה ונגלה תורה.itebדאורייתא,

של ענין היא שהנשמה – לגוף נשמה שבין הואzehiytוהחילוק הגוף שהרי הגוף, יסודות,akxenבערך מד'
עצמה שמצד הנשמה מהֿשאיןֿכן שינויים, בעל zeipgexוהוא dlekשכלים" שנקראים ממלאכים במכלֿשכן ,

השרת"112נבדלים" ממלאכי לפנים ש"מחיצתן נשמות, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה יסודות, מד' שנבדלים כיון ,113.

תורה, גופי דתורה, לנגלה דאורייתא, נשמתא התורה, פנימיות בין שהחילוק – לתורה בנוגע גם מובן ומזה
שבין החילוק בדוגמת דברzehiytהוא .akxendלגבי

בזה :114וההסברה

קשור – דתורה גשמיakxeneנגלה בקלף תפילין הלכות כמו התורה, הלכות דנים שבהם העולם עניני עם
גשמי, בצמר ציצית והלכות

ול דוקא, התורה בלימוד הוא זה הוא[וענין המצוות קיום כי: במצוות, inybdא xacaההרכבה אופן כן, ואם ,
הוא הגשמיות עם המצוה jxraשל `lyהגשמי בדבר אינו התורה לימוד אבל "הרכבה"; זו אין ובמילא, ,
אלא עצמו, הצמר) או zipgexd(הקלף `xaqa– "הרכבה" בזה שייך ובמילא, הגשמיים, הדברים עם הקשורה

הקשורה בהלכה שנתלבשה עד כו'", למדרגה ממדרגה . . וירדה "נסעה הקב"ה של שחכמתו בתניא שכתוב כמו
גשמי]. ענין עם

איהו חד וחיוהי "איהו אשר ספירות, עשר אלקות, עניני אודות מדברת – התורה פנימיות מהֿשאיןֿכן
חד" של115וגרמוהי ענין שזהו ,,zehiyt.כולה והבריאה העולמות כל בערך

·Î:התורה וחיצוניות דתורה נגלה לימוד לגבי התורה פנימיות שבלימוד ההוספה וזוהי .
בסוף הזקן אדמו"ר שכתב כמו – התורה פנימיות לימוד לגבי דתורה נגלה בלימוד מעלה יש גיסא מחד

התניא כהלכה",116ספר ומצוותו ממש האתרוג ותופס משיג (למשל) אתרוג הלכות zedndש"בלימוד zbyd,

האלקות" במהות כלום להשיג לנברא אפשר "אי – וכו' הספירות עניני התורה, פנימיות בלימוד מהֿשאיןֿכן
כי עלֿאחתֿכמהֿוכמה], – הספירות מהות להשיג, יכול אינו שלו הנפש מהות ומה וקלֿוחומר: [ובמכלֿשכן

ze`ivndאם zrici.בלבד

ה" ישנה התורה בפנימיות דוקא – גיסא לאידך למטהzehiytאבל שנשתלשלו להענינים בערך דתורה "

תורה". ב"גופי ונתלבשו

‚Îשל החידוש ניתוסף זה ועל .zeciqgd zxezאדמו"ר המגיד, מקומו, וממלאי הבעלֿשםֿטוב, עלֿידי –

זה: בדורנו ההילולא לבעל ועד לדורותיהם, נשיאינו ורבותינו הזקן,
(ה" התורה שפנימיות – הוא החסידות תורת של שלומדיםzehiytהחידוש באופן רק לא תהיה דתורה) "

ויבוא שיומשך אלא והענינים, האותיות dbydeמציאות dpada.

מעשה" לידי שמביא תלמוד ש"גדול וחיות117וכיון אור תוספת גם מביא החסידות תורת לימוד הרי ,

במעשה:

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

פע"ב.110) ח"א מו"נ ראה
א.111) קנב, ח"ג
ב).112) (קכט, ס"כ אגה"ק תניא וראה רפמ"ט. ח"א מו"נ
כג.113) כג, בלק פרש"י יב. פ"א, דב"ר ספ"ו. שבת ירושלמי

וש"נ.114) .314 ע' חי"ח תו"מ גם ראה
רס"כ.115) אגה"ק בתניא הובא סע"ב). (ג, בהקדמה תקו"ז
ואילך).116) סע"ב (קנה, בפע"ח מ"ש להבין ד"ה קו"א
וש"נ.117) ב. מ, קידושין



f"iyz'dמ hay c"ei ,glya zyxt ycew zay i`ven zgiy

המעיינות נמצאים אצלו שלאחריו, והנשיאים הבעלֿשםֿטוב של תלמיד הוא אחד כל זה, בדורנו עתה
את יביא שזה – בעולם דחלקו בה"חוצה" גם שיחדור עד בעולם בחלקו אותם להפיץ ובכחו דהבעלֿשםֿטוב,

(הפרטי ודם,131המשיח בשר כפשוטו, משיח ישראל, דכללות הכללי המשיח את – ולאחריֿזה בעולם, בחלקו (
טפחים. מעשרה למטה גידים, ושס"ה אברים ברמ"ח

ÂÎ?"קטנות" רק שפועלים רואים בזה, כשעוסקים גם שסוףֿסוף, – לקושיא מקום יש ועדיין .
סנהדרין במסכת הגמרא דברי עלֿפי – לזה :132והמענה

דעביד133"כתיב מאן ואמר בוכה היה הזה, למקרא מגיע גמליאל רבן כשהיה יחיה, חיה הוא edleklצדיק

אכל" לא ההרים "אל לפניֿזה: שנזכרו הנעלים הענינים אבותיו"134[כל בזכות אכל "שלא ש132, כל וכן אר,
אל מעתה אלא עקיבא רבי ליה אמר לא. מינייהו בחדא דחיי, הוא לזה] בהמשך שנימנו תטמאו135הענינים

אלה נמי136בכל הכי אלה, מכל באחת אלא לא. מינייהו בחדא אין, בכולהו נמי, אלה".zg`aהכי מכל

מכות במסכת "כתיב137ועלֿדרךֿזה עושה138: כתיב מי . . לעולם ימוט לא אלה אלהlkעושה עושה אלה,
אפילו מינייהו".cga`כתיב,

באופן עלֿכלֿפנים הבעלֿשםֿטוב, של המעיינות ישנם מאתנו אחד כל שאצל – דידן בנידון גם מובן ומזה
אלה".`zgד" מכל

קשור אינו שיהודי לומר חסֿושלום – לא". מינייהו בחדא דחיי, הוא לכולהו דעביד "מאן שרק לומר ואין
נאמר שעלֿזה דביקות, של באופן הבעלֿשםֿטוב חיים".139עם (ועלֿידיֿזה) גו' הדבקים "ואתם

" רק אלא אלה", "כל עושה שאינו מי חלקו`zgגם אּפגעטאן") און ("אויפגעטאן וסיים פעל – אלה" ָָָמכל
משיח. ביאת עלֿידי האמיתית הגאולה את – עלֿכלֿפנים במקצת – וקירב חוצה, המעיינות בהפצת

ÊÎליחידי ששייך ענין או החסידות", "דרכי של ענין אינו המעיינות שהפצת – לעיל האמור מכל המורם .

מישראל, ואחת אחד לכל השייך ענין זהו אלא בלבד, סגולה
"אין (שהרי והיכולת הכח לו שניתן זאת, עוד אלא המעיינות, דהפצת החוב מוטל שעליו בלבד זו לא אשר,

בריותיו" עם בטרוניא בא שעשאה140הקב"ה כזו פעולה לעשות (epnfa aehÎmyÎlrad...!

הענק גבי על כננס היא שלו שהפעולה ,141אלא

הבעלֿשםֿטוב [כתורת והשביל הצינור פתיחת לאחרי – ז"ל142וגם רבותינו מאמר העולם143בפירוש "כל
וגםliayaניזון שפתחו נשיאינו, רבותינו עלֿידי השפע"] ושביל צינור שפתח צנור, הוא "שביל בני", חנינא

" – והדרך השביל את בגמראdסללו כדאיתא ביותר, רחבה דרך – הידיעה בה"א (לאdש"144דרך" היא דרך"
דהבעלֿשםֿטוב המעיינות את להמשיך נוכל ועלֿידה שבה אמה, ל"ב של אלא) אמה, י"ו של סתם "דרך" רק

חוצה.

העיקר: והוא ועוד

רישא "בתר – מהגוף חלק הוא שגם שברגל, העקב תחתון, היותר החלק אפילו הגוף, חלקי כל – "גופא"
פארבונדן145אזיל" מיר זיינען אזוי ("אט שלנו הכללית הנשמה עם אנו קשורים כן וכמו עמו. שקשור כיון ,ַַָ

כללית"). נשמה אונזער מיט
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ס"ד.131) אגה"ק תניא ראה
א.132) פא,
ט.133) יח, יחזקאל
ו.134) שם,
כד.135) יח, אחרי
רצוני136) אין שלכן, רצויים, בלתיֿ ענינים אודות שמדבר פסוק

הפסוק. את לסיים
א.137) כד,
ה.138) טו, תהלים

ספל"ד.139) דר"נ אבות וראה ד. ד, ואתחנן
(140.122 שבהערה לגני באתי המשך וראה סע"א. ג, ע"ז
מטראני).141) ישעי' רבי (בשם הספר בראש הלקט שבלי ראה

וכבר ת. ע' תרס"ו המשך יו"ד. לשו"ע לפירושו דעת החוות הקדמת
ספרים. בכמה המ"מ נאספו

ס"ה.142) כש"ט
וש"נ.143) ב. יז, ברכות
רע"ב.144) ק, ב"ב
ב.145) מה, סוטה וראה א. מא, עירובין

f"iyz'd hay c"ei ,glya zyxt ycew zay i`ven zgiy

בקיום וחיות אור אצלו ניתוסף המצוה, כוונת עלֿכלֿפנים לומד או שיודע שעלֿידיֿזה – לראש לכל
בהגוף חיות שמוסיפה נשמה כמו היא המצוה כוונת שהרי .118המצוות,

גם ישנם החסידות, תורת ולימוד החסידות תורת על שנוסף – ועוד החסידות.ikxcזאת

„Îהבעש"ט תלמידי טוב, שם להבעל שייך זה שכל חסֿושלום, לומר, שרוצים כאלה ישנם אמנם, .

בעולם הוא שהבעלֿשםֿטוב כיון זה, בדורנו אבל נשיאינו. ורבותינו הזקן אדמו"ר המגיד, וממלאיֿמקומם,
בענינים לעסוק יתום, דור זה, בדורנו יכולים איך – שלאחריו והרביים הזקן אדמו"ר המגיד, גם וכן האמת,
שלא בשעה בה וממלאיֿמקומם, הזקן ואדמו"ר הבעלֿשםֿטוב בדרכי ההליכה שזוהי ולומר כאלה, נעלים

ממלאיֿמקומו?!... תלמידיו לא וגם נמצא, עצמו הבעלֿשםֿטוב
לזה: והמענה

לנו הודיע שהבעלֿשםֿטוב לשאלתו119כיון (במענה משיחא מלכא לו אמר הידועה נשמה" "עליית שבעת
בא, לא עדיין משיח ולעתֿעתה חוצה, – דהבעלֿשםֿטוב – מעינותיך כשיפוצו שיבוא מר) אתי אימת

מוכרח משיחא, ממלכא הבעלֿשםֿטוב ששמע ובדברים בהבעלֿשםֿטוב שמאמין מי שכל ברור, דבר הרי,
הוא שהרי – המעיינות דהפצת הענין ישנו ועכשיו דהבעלֿשםֿטוב, המעיינות ישנם שעכשיו להאמין גם הוא

ש יום בכל . . ה"פכים"מאמין המעיינות, דהפצת הענין את שישלימו עלֿידיֿזה משיח", קומט אט "אט ָָיבוא",
השלימו. לא עדיין עתה שעד קטנים"

איפוא dxexaזוהי dgkedהבעלֿשםֿטוב של המעיינות את להפיץ הקדוש התפקיד מוטל מאתנו אחד כל שעל
למטה. כאן בפועל המשיח ביאת תלויה שבזה ב"חוצה", גם שיגיעו שלאחריו והנשיאים

‰Îלפעול יוכל כבר מה – לקושיא מקום יש שעדיין אלא .`ed egkaמעמדו בנפשיה איניש שידע ובפרט ,
ומצבו?!

לך" למה דרחמנא כבשא "בהדי – שלו הכחות למעלת בנוגע ;120הנה

כחן" לפי "אלא מבקש אינו שהקב"ה – הוא שברור מה ואחד"121אבל, אחד כל של הכח "לפי ובמילא,122, ,
מאדך" ד"בכל באופן – הוא בכחו – בדבר שיעסוק ממנו "מאד123תובעים היותו עם אשר, ,jlyהרי בלבד, "

האמיתי "מאד" עם קשור .124זה

קטן היותר כח לגבי אפילו כלל מקום תופס זה אין שבאמת שאף קטן, תינוק של מתענוג – לזה והמשל
כח עם אוועק") אינגאנצן זיך ("גיט עצמותו בכל מתמסר הקטן התינוק כאשר מכלֿמקום, החכם, האב ַַשל

מגיע הוא הרי שלו, a`dcהתענוג beprzdaכנ"ל) קטן תינוק של בתענוג עצמו את מצמצם שהאב ופועל ,
שאמרו125בהמאמר עלֿדרך אלא והסתר, העלם של צמצום לא – קצרה",126) דרך לתלמידו אדם ישנה "לעולם

עצמותו כל את הרב מכניס זו קצרה" .127וב"דרך

במדרש גדולות".128וכדאיתא ב"מראות כמו אופן באותו קטנות" ב"מראות בבואה מראיית המשל

ברור דבר זה הרי – וביכלתו בכחו ומצבו, במעמדו זיך") נארנדיק ("ניט מרומה להיות מבלי ַולכן,
כו' וענפיהם מישראל ריבוא מששים אחד שכל בלבד129ופשוט, זו לא דמשיחא, דעקבתא ezlkiayשבדרא

לו שהראו זאת עוד אלא הבעלֿשםֿטוב, מעיינות את אדמו"רcvikלהפיץ מו"ח כ"ק כדברי – זאת ,130לעשות

אודות גילה שהבעלֿשםֿטוב ההילולא, הראהezlkiבעל הזקן ואדמו"ר יהודי, כל יהודיcvikשל כל יכול
זאת. לעשות
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פל"ח.118) תניא ראה
ובכ"מ.119) בתחלתו. בכש"ט נדפסה – הידועה באגה"ק
סע"א.120) יו"ד, ברכות
ג.121) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
(122.(113 ע' תש"י (סה"מ פ"ב ה'שי"ת לגני באתי המשך
ה.123) ו, ואתחנן
ובכ"מ.124) ד. לט, מקץ תו"א ראה

(125.(8 ע' ריש (לעיל פ"ב
וש"נ.126) ב. ג, פסחים
(127.17 הערה 88 ע' ח"כ לקו"ש א. שם, בשלח לקו"ת גם ראה
וש"נ.

ואילך.128) ב נג, קרח לקו"ת וראה ד. פ"ד, ב"ר
א).129) (מח, פל"ז תניא ראה
וש"נ.130) .190 ע' ח"א תו"מ גם וראה .259 ע' תש"ח סה"ש ראה
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המעיינות נמצאים אצלו שלאחריו, והנשיאים הבעלֿשםֿטוב של תלמיד הוא אחד כל זה, בדורנו עתה
את יביא שזה – בעולם דחלקו בה"חוצה" גם שיחדור עד בעולם בחלקו אותם להפיץ ובכחו דהבעלֿשםֿטוב,

(הפרטי ודם,131המשיח בשר כפשוטו, משיח ישראל, דכללות הכללי המשיח את – ולאחריֿזה בעולם, בחלקו (
טפחים. מעשרה למטה גידים, ושס"ה אברים ברמ"ח

ÂÎ?"קטנות" רק שפועלים רואים בזה, כשעוסקים גם שסוףֿסוף, – לקושיא מקום יש ועדיין .
סנהדרין במסכת הגמרא דברי עלֿפי – לזה :132והמענה

דעביד133"כתיב מאן ואמר בוכה היה הזה, למקרא מגיע גמליאל רבן כשהיה יחיה, חיה הוא edleklצדיק

אכל" לא ההרים "אל לפניֿזה: שנזכרו הנעלים הענינים אבותיו"134[כל בזכות אכל "שלא ש132, כל וכן אר,
אל מעתה אלא עקיבא רבי ליה אמר לא. מינייהו בחדא דחיי, הוא לזה] בהמשך שנימנו תטמאו135הענינים

אלה נמי136בכל הכי אלה, מכל באחת אלא לא. מינייהו בחדא אין, בכולהו נמי, אלה".zg`aהכי מכל

מכות במסכת "כתיב137ועלֿדרךֿזה עושה138: כתיב מי . . לעולם ימוט לא אלה אלהlkעושה עושה אלה,
אפילו מינייהו".cga`כתיב,

באופן עלֿכלֿפנים הבעלֿשםֿטוב, של המעיינות ישנם מאתנו אחד כל שאצל – דידן בנידון גם מובן ומזה
אלה".`zgד" מכל

קשור אינו שיהודי לומר חסֿושלום – לא". מינייהו בחדא דחיי, הוא לכולהו דעביד "מאן שרק לומר ואין
נאמר שעלֿזה דביקות, של באופן הבעלֿשםֿטוב חיים".139עם (ועלֿידיֿזה) גו' הדבקים "ואתם

" רק אלא אלה", "כל עושה שאינו מי חלקו`zgגם אּפגעטאן") און ("אויפגעטאן וסיים פעל – אלה" ָָָמכל
משיח. ביאת עלֿידי האמיתית הגאולה את – עלֿכלֿפנים במקצת – וקירב חוצה, המעיינות בהפצת

ÊÎליחידי ששייך ענין או החסידות", "דרכי של ענין אינו המעיינות שהפצת – לעיל האמור מכל המורם .

מישראל, ואחת אחד לכל השייך ענין זהו אלא בלבד, סגולה
"אין (שהרי והיכולת הכח לו שניתן זאת, עוד אלא המעיינות, דהפצת החוב מוטל שעליו בלבד זו לא אשר,

בריותיו" עם בטרוניא בא שעשאה140הקב"ה כזו פעולה לעשות (epnfa aehÎmyÎlrad...!

הענק גבי על כננס היא שלו שהפעולה ,141אלא

הבעלֿשםֿטוב [כתורת והשביל הצינור פתיחת לאחרי – ז"ל142וגם רבותינו מאמר העולם143בפירוש "כל
וגםliayaניזון שפתחו נשיאינו, רבותינו עלֿידי השפע"] ושביל צינור שפתח צנור, הוא "שביל בני", חנינא

" – והדרך השביל את בגמראdסללו כדאיתא ביותר, רחבה דרך – הידיעה בה"א (לאdש"144דרך" היא דרך"
דהבעלֿשםֿטוב המעיינות את להמשיך נוכל ועלֿידה שבה אמה, ל"ב של אלא) אמה, י"ו של סתם "דרך" רק

חוצה.

העיקר: והוא ועוד

רישא "בתר – מהגוף חלק הוא שגם שברגל, העקב תחתון, היותר החלק אפילו הגוף, חלקי כל – "גופא"
פארבונדן145אזיל" מיר זיינען אזוי ("אט שלנו הכללית הנשמה עם אנו קשורים כן וכמו עמו. שקשור כיון ,ַַָ

כללית"). נשמה אונזער מיט
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ס"ד.131) אגה"ק תניא ראה
א.132) פא,
ט.133) יח, יחזקאל
ו.134) שם,
כד.135) יח, אחרי
רצוני136) אין שלכן, רצויים, בלתיֿ ענינים אודות שמדבר פסוק

הפסוק. את לסיים
א.137) כד,
ה.138) טו, תהלים

ספל"ד.139) דר"נ אבות וראה ד. ד, ואתחנן
(140.122 שבהערה לגני באתי המשך וראה סע"א. ג, ע"ז
מטראני).141) ישעי' רבי (בשם הספר בראש הלקט שבלי ראה

וכבר ת. ע' תרס"ו המשך יו"ד. לשו"ע לפירושו דעת החוות הקדמת
ספרים. בכמה המ"מ נאספו

ס"ה.142) כש"ט
וש"נ.143) ב. יז, ברכות
רע"ב.144) ק, ב"ב
ב.145) מה, סוטה וראה א. מא, עירובין
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לציווי ומצות...",1בקשר הזה... בלילה "ואכלו...

בניסן, ט"ו בליל מצה לאכול בניֿישראל את המצווה

לכאורה: פלא, דבר מוצאים במצרים, עדיין בהיותם

ראה (בפרשת מצה אכילת על לדורות אומרת2בציווי (

כי עוני לחם מצות עליו תאכל ימים "שבעת התורה:

לומדים ומכך מצרים", מארץ יצאת שהמצה3בחפזון ,

"לחם להיות וכיווןiperצריכה עשירה. מצה לא – דוקא "

נראה עוני", "לחם מוזכר אין בפרשתנו, מצרים, ,4שבפסח

מצה אכילת חובת ידי לצאת בניֿישראל יכלו שבמצרים

עשירה מצה אכילת עלֿידי .5גם

המצה צריכה דורות שבפסח שלמרות מובן, זה לפי

עצמה מצרים בגאולת זאת בכל דוקא, עוני" "לחם להיות

בעת לא זאת אך עשירה, למצה גם מקום d`ividהיה

עוני" "לחם ישראל בני אכלו אז שהרי ממש, ,6ממצרים

לקראתה.diptlאלא וכהכנה ,

.·
ÁÒÙ ·¯Ú· ‰¯È˘Ú ‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÌÂÈÎ Ì‚
מובן דורות. לפסח ושורש מקור מהווה מצרים פסח

שכהכנה מצרים, פסח לגבי לעיל שהובא שהענין אפוא,

צריך עשירה, מצה לאכילת מקום היה מצרים ליציאת

דורות: בפסח גם דוגמתו להיות

כתובב" היו7מרדכי" קיים המקדש שבית ש"בזמן

מצוה מצת אוכלין היו ולא הסעודה אחר הסדר כל עושין

מצה אוכלין היו ו"בימיהם כריסן..." שמלאו לאחר אלא

סעודתן" על הסעודה8עשירה של "המוציא" שברכת (כדי

את ב"סדר", יותר, מאוחר יקיימו שבה מצה על תיאמר לא

מצה אכילת ).9מצוות

שעורכים למרות הזה, בזמן גם מוצאים לכך בדומה

הסדר לפניiptlאת פסח, שבערב קובע הדין הסעודה:

עשירה" מצה לאכול "מותר העשירית, למרות10השעה

מצה שום לאכול שההלכה11שאסור שהעובדה לומר, ויש .

מלכתחילה עשירה מצה אכילת אז מוכיחה12מתירה ,

מצרים,axraש וליציאת לפסח מתכוננים כאשר פסח,

עשירה. מצה לאכילת מקום התורה נותנת
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יח.1) שם, וראה ח. יב, פרשתנו

ג.2) טז,

ה"ה.3) פ"ו ה"כ. פ"ה חו"מ הל' רמב"ם א. לו, שם א. לה, פסחים

ס"ד. סתנ"ד ס"ו. ס"א, שם אדה"ז שו"ע ס"א. סתס"ב או"ח טושו"ע

נאמר4) עוני דלחם שהציווי את"ל אף ע"בipiqaכי ריש ו, חגיגה (ראה

נאמרו לא כו' ראה דפ' הציווים) (וכל זה שציווי מובן הרי – ועוד) (וש"נ).

– הדיבור .mixvnaלפני

הציווים5) ב' – דורות בפסח גם פמ"ח) ה' (גבורות המהר"ל ולדעת

עשירה מצה רק לו שיש ומי מצות. ב' הם עוני"] ו"לחם מצות" תאכלו ["בערב

עכ"פ לקיים פסח בליל יאכלנה חימוץ] לידי לבא ויכולה מים גם בה [שיש

בב"ח (וכ"כ עוני לחם מצות יקיים שלא אף מצות, תאכלו בערב מצות

סק"ה). א"א שם פמ"ג סק"ח. שם רבה אלי' וראה סתע"א. לטאו"ח

ס"ל לא סק"ב) סתס"ב סק"ה. שם בח"י וכ"ה סק"ה. (שם במג"א אבל

ס"דֿה*. סתע"א סל"ג. סתנ"ה אדה"ז בשו"ע להלכה וכ"ה כן.

אבהתנא6) אכלו די עניא "לחמא בהגדה דמש"נ (פנ"א) ה' גבורות ראה

בעת שאכלו להמצות בזה** הכוונה דמצרים", ממצרים,mz`iviבארעא

לחם שנק' דהמצה תנג) ע' ב' כרך (ויקרא לחמא הא רד"ה ובאוה"ת עיי"ש.

המאמר), בסוף עיי"ש (אבל ממצרים כשיצאו שאכלו מה היינו עוני

מצה אז אכלו שלא מובן, הרי עשירה, מצה שולל עוני שלחם ומכיון

עשירה.

הל'7) הרמב"ם על בזה ופליג מאיר. רבינו בשם הסדר בדיני פסחים סוף

פ"ח. חו"מ

ב).8) (קיט, המס' בסוף שם

מרור).9) (לענין רע"א קטו, פסחים ראה

פסחים10) – יאכל לא בתוד"ה (הובא פסחים ערבי ר"פ פסחים ירושלמי

שם אדה"ז שו"ע ס"ב. סתע"א או"ח טושו"ע ספ"ו. חו"מ הל' רמב"ם ב). צט,

ס"ד.

שם.11) אדה"ז שו"ע שם. טושו"ע

שריא12) עשירה מצה אבל (בסופו): שם יאכל לא תוד"ה id'ראה oke

z"x bdep.ועוד ספ"ו. חו"מ הל' הג"מ .

xzen l"xdndl mb f`y ,(min ila) zexit ina wx dyelipy dqirl `id "zexit in da axiry epiidc dxiyr dvn" ('c sirq) y"yna ezpeeky ,wegcl xyt` 'id dxe`kl (*

.uenig icil `eal dleki dpi`y iptn gqt axra dlk`l

ik .epi` la`

"'ek dyelipy" my (g"ad weicke) xehd oeyln dpyny hxtae ,(min mb da yiy rnyny) "zexit in da axiry" `le "zexit ina dyelipy epiid" l"led (`) :k"`y dfl sqep)

(a) .("'ek axiry epiidc" (my oiivny) `rz 'iqa enewna yxtiy dn lr jinqe ,xehd oeyln my zepyl dvx `l ile`e ± 'ek dyelipy :a"q cnz 'iqa f"dc` oeyl d`x la`)

l"i dfay `l` .[ueng icil `eal dleki dpi`y iptn (`"k ,"dxiyr dvn" `idy iptn `l) `ed dlk`l xzeny mrhd ixdy] "dxiyr dvn" zeaizd llk xikfdl l"ed `l :xwire

[('ek epiidc ,dxiyr :oeyld ltk uxzl ± ok l"v k"d`lae) 'eke xeh ,y"`xd oeyl `edy ,`pniq yix lr i`wc

.(ipzw oiccvlc ± l"i wgecay s`) encewd lr cnlp df sirqne ,min mb da yiy dvna i`wy gken "gqt axra dlk`l xeq`e" 'd sirqa y"nn

.(y"iir) mine gnw :b"lq dpz oniqa yxetn ixd ± ote` lkae

.39 dxrd onwl d`xe .'` wxt 'd oniq ak jxkl mi`elin y"eza e`aed mdn k"ek ± dfa miyexitde h"ewyd drecie (**

f"iyz'd hay c"ei ,glya zyxt ycew zay i`ven zgiy

כן, mi`iypdואם mr epzexywzdאת אחד לכל שנותנת היא היא ינתק, בל וחזק אמיץ מבליgkdבקשר –

המעיינות. בהפצת חלקו לפעול – פרטי איש בתור עצמו) (מצד שלו הכח על הבט

ÁÎ"ביתו הון "כל – השכר לכל זוכים המעיינות, בהפצת ההתעסקות ועלֿידי הקב"ה146. עלֿידי לו שניתן ,

לו" יבוזו ד"בוז באופן אויבערשטער"), דער אּפ אים גיט ,147("דאס ָָ
שז בהמאמרועד (כנ"ל הוי'" בנועם "לחזות התורה,148וכים בפנימיות שישנו התענוג עצם גילוי – (

דתורה, בנגלה גם נמשך ועלֿידיֿזה

היעוד יקויים כאשר ממש, במהרה לנו תהיה כן –149:

מנרתקה" חמה "מוציא שהקב"ה – הוי'" כבוד דשם150"ונגלה ונרתק מהמגן הוי'" ה"שמש את שמוציא ,

,151אלקים

שכתוב מה עלֿדרך בעליֿחיים, של גם אלא אדם, בני של רק ולא הגשמי, בשר אפילו – בשר" כל 152"וראו

הפרות", "וישרנה

דיבר". הוי' פי "כי
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ז.146) ח, שה"ש
ג.147) יח, תולדות תו"א וראה שם. שה"ש
ואילך).148) 8 ס"ע (לעיל פ"ג
ה.149) מ, ישעי'

וש"נ.150) סע"ב. ח, נדרים
רפ"ד.151) שעהיוה"א תניא ראה
יב.152) ו, שמואלֿא

•

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח טבת, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מכ"ג טבת, בו כותבת על דבר הספיקות שיש אצלה בהנוגע לנכבדות עם פב"פ 

ושלכן ימים אלו קשים לה ביותר לא תחדל דמעה וכו'.

והנה לפלא על שהספיקות פעלו עלי' את הנ"ל והרי תופעה רגילה היא שישנן ספיקות בענינים כמו 

אלו ולא רק רגילה אלא גם מובנת שהרי זהו צעד עיקרי בחיים, וכיון שאין שלימות בבריאה מובן שתמיד 

יש מקום לספיקות, אף שצריכים להתבונן בכל הנ"ל בכל הרצינית הדרושה אין זה צריך לפעול את הנ"ל 

ובפרט שבכדי להחליט כיאות צריך להעשות זה מתוך מנוחת הנפש ולא במצב הפכי מזה...

כן נראה ממכתבה שגם יחסה שלה אינו ברור בהחלטה אצלה, ובמקרים כאלו הדרך הנכונה לברר 

ככל הדרוש הוא להפסוק את הפגישות ואפילו קישור ע"י מכתבים במשך איזה שבועות, והפסק זה כמעט 

תמיד מבהיר את היחס לאחד הקצוות. מובן שמספר השבועות תלוי בתכונת נפש כל אחד ואחת ובמדת 

ינחה  ומנהיגו  עולם  ובורא  דרך הרגיל שלשה ארבעה שבועות מספיקים,  ועל  זריזות להחליט החלטות, 

בדרך הטובה לפני' ולהחלטה טובה בגשמיות וברוחניות, והרי זכות התעסקותה בחינוך על טהרת הקדש 

במוסדו של כ"ק מו"ח אדמו"ר מסייעתה בכל האמור.

בברכה לבשו"ט.
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לציווי ומצות...",1בקשר הזה... בלילה "ואכלו...

בניסן, ט"ו בליל מצה לאכול בניֿישראל את המצווה

לכאורה: פלא, דבר מוצאים במצרים, עדיין בהיותם

ראה (בפרשת מצה אכילת על לדורות אומרת2בציווי (

כי עוני לחם מצות עליו תאכל ימים "שבעת התורה:

לומדים ומכך מצרים", מארץ יצאת שהמצה3בחפזון ,

"לחם להיות וכיווןiperצריכה עשירה. מצה לא – דוקא "

נראה עוני", "לחם מוזכר אין בפרשתנו, מצרים, ,4שבפסח

מצה אכילת חובת ידי לצאת בניֿישראל יכלו שבמצרים

עשירה מצה אכילת עלֿידי .5גם

המצה צריכה דורות שבפסח שלמרות מובן, זה לפי

עצמה מצרים בגאולת זאת בכל דוקא, עוני" "לחם להיות

בעת לא זאת אך עשירה, למצה גם מקום d`ividהיה

עוני" "לחם ישראל בני אכלו אז שהרי ממש, ,6ממצרים

לקראתה.diptlאלא וכהכנה ,
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מובן דורות. לפסח ושורש מקור מהווה מצרים פסח

שכהכנה מצרים, פסח לגבי לעיל שהובא שהענין אפוא,

צריך עשירה, מצה לאכילת מקום היה מצרים ליציאת

דורות: בפסח גם דוגמתו להיות

כתובב" היו7מרדכי" קיים המקדש שבית ש"בזמן

מצוה מצת אוכלין היו ולא הסעודה אחר הסדר כל עושין

מצה אוכלין היו ו"בימיהם כריסן..." שמלאו לאחר אלא

סעודתן" על הסעודה8עשירה של "המוציא" שברכת (כדי

את ב"סדר", יותר, מאוחר יקיימו שבה מצה על תיאמר לא

מצה אכילת ).9מצוות

שעורכים למרות הזה, בזמן גם מוצאים לכך בדומה

הסדר לפניiptlאת פסח, שבערב קובע הדין הסעודה:

עשירה" מצה לאכול "מותר העשירית, למרות10השעה

מצה שום לאכול שההלכה11שאסור שהעובדה לומר, ויש .

מלכתחילה עשירה מצה אכילת אז מוכיחה12מתירה ,

מצרים,axraש וליציאת לפסח מתכוננים כאשר פסח,

עשירה. מצה לאכילת מקום התורה נותנת
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יח.1) שם, וראה ח. יב, פרשתנו

ג.2) טז,

ה"ה.3) פ"ו ה"כ. פ"ה חו"מ הל' רמב"ם א. לו, שם א. לה, פסחים

ס"ד. סתנ"ד ס"ו. ס"א, שם אדה"ז שו"ע ס"א. סתס"ב או"ח טושו"ע

נאמר4) עוני דלחם שהציווי את"ל אף ע"בipiqaכי ריש ו, חגיגה (ראה

נאמרו לא כו' ראה דפ' הציווים) (וכל זה שציווי מובן הרי – ועוד) (וש"נ).

– הדיבור .mixvnaלפני

הציווים5) ב' – דורות בפסח גם פמ"ח) ה' (גבורות המהר"ל ולדעת

עשירה מצה רק לו שיש ומי מצות. ב' הם עוני"] ו"לחם מצות" תאכלו ["בערב

עכ"פ לקיים פסח בליל יאכלנה חימוץ] לידי לבא ויכולה מים גם בה [שיש

בב"ח (וכ"כ עוני לחם מצות יקיים שלא אף מצות, תאכלו בערב מצות

סק"ה). א"א שם פמ"ג סק"ח. שם רבה אלי' וראה סתע"א. לטאו"ח

ס"ל לא סק"ב) סתס"ב סק"ה. שם בח"י וכ"ה סק"ה. (שם במג"א אבל

ס"דֿה*. סתע"א סל"ג. סתנ"ה אדה"ז בשו"ע להלכה וכ"ה כן.

אבהתנא6) אכלו די עניא "לחמא בהגדה דמש"נ (פנ"א) ה' גבורות ראה

בעת שאכלו להמצות בזה** הכוונה דמצרים", ממצרים,mz`iviבארעא

לחם שנק' דהמצה תנג) ע' ב' כרך (ויקרא לחמא הא רד"ה ובאוה"ת עיי"ש.

המאמר), בסוף עיי"ש (אבל ממצרים כשיצאו שאכלו מה היינו עוני

מצה אז אכלו שלא מובן, הרי עשירה, מצה שולל עוני שלחם ומכיון

עשירה.

הל'7) הרמב"ם על בזה ופליג מאיר. רבינו בשם הסדר בדיני פסחים סוף

פ"ח. חו"מ

ב).8) (קיט, המס' בסוף שם

מרור).9) (לענין רע"א קטו, פסחים ראה

פסחים10) – יאכל לא בתוד"ה (הובא פסחים ערבי ר"פ פסחים ירושלמי

שם אדה"ז שו"ע ס"ב. סתע"א או"ח טושו"ע ספ"ו. חו"מ הל' רמב"ם ב). צט,

ס"ד.

שם.11) אדה"ז שו"ע שם. טושו"ע

שריא12) עשירה מצה אבל (בסופו): שם יאכל לא תוד"ה id'ראה oke

z"x bdep.ועוד ספ"ו. חו"מ הל' הג"מ .

xzen l"xdndl mb f`y ,(min ila) zexit ina wx dyelipy dqirl `id "zexit in da axiry epiidc dxiyr dvn" ('c sirq) y"yna ezpeeky ,wegcl xyt` 'id dxe`kl (*

.uenig icil `eal dleki dpi`y iptn gqt axra dlk`l

ik .epi` la`

"'ek dyelipy" my (g"ad weicke) xehd oeyln dpyny hxtae ,(min mb da yiy rnyny) "zexit in da axiry" `le "zexit ina dyelipy epiid" l"led (`) :k"`y dfl sqep)

(a) .("'ek axiry epiidc" (my oiivny) `rz 'iqa enewna yxtiy dn lr jinqe ,xehd oeyln my zepyl dvx `l ile`e ± 'ek dyelipy :a"q cnz 'iqa f"dc` oeyl d`x la`)

l"i dfay `l` .[ueng icil `eal dleki dpi`y iptn (`"k ,"dxiyr dvn" `idy iptn `l) `ed dlk`l xzeny mrhd ixdy] "dxiyr dvn" zeaizd llk xikfdl l"ed `l :xwire

[('ek epiidc ,dxiyr :oeyld ltk uxzl ± ok l"v k"d`lae) 'eke xeh ,y"`xd oeyl `edy ,`pniq yix lr i`wc

.(ipzw oiccvlc ± l"i wgecay s`) encewd lr cnlp df sirqne ,min mb da yiy dvna i`wy gken "gqt axra dlk`l xeq`e" 'd sirqa y"nn

.(y"iir) mine gnw :b"lq dpz oniqa yxetn ixd ± ote` lkae

.39 dxrd onwl d`xe .'` wxt 'd oniq ak jxkl mi`elin y"eza e`aed mdn k"ek ± dfa miyexitde h"ewyd drecie (**



a`מד zyxt zegiyÎihewl

למרות והנאה); תענוג מתוך (ולא עול קבלת מתוך עבודה

גם אין מכך) (וכתוצאה הסברים שום אין beprzשבשכל

מתוך הקב"ה את היהודי עובד זאת בכל אלקיים, לענינים

מתוך עבודה היא זאת, לעומת עשירה", "מצה עול. קבלת

הנאה. "טעם", בה שיש עבודה ודעת", "טעם

ללא עול, קבלת מתוך רק היא יהודי של עבודתו כאשר

במצב, שרוי הוא הרי (רגשות), ומדות שכל של ה"טעם"

ומדותיו שכלו לעשותmewnאצלוyiשלפי אחרת, להתנהג

את מכניע הוא קבלתֿהעול של הכח שבאמצעות אלא רע,

לעומת ה'. את עובד והוא הרע) כפיית = ("אתכפיא" הרע

בשלימות, ודעת, טעם מתוך היא העבודה כאשר זאת,

milleyההיפך את לעשות האפשרות את והמידות השכל

לטוב הרע הפיכת = ("אתהפכא" רע כל אין ה', מרצון

מוחלט).

[(א) לעיל שנמנו המצה סוגי שני בין הקשר זהו ואכן,

לידי באים שאינם מדברים העשויה מצה (ב) עשירה מצה

בפנימיו – באחימוץ] הפרטים מן אחד הענינים. של תם

עשירה", "מצה של באופן עבודה האחר: מן כתוצאה

אפשרות שוללת – ומדות שכל מתוך עבודה – בשלימותה

ורע חימוץ כפשוטה,25של עשירה, שמצה כשם ,dppi`

dlekiכרגיל חימוץ.26לבוא, לידי ,

מאפשרת עול, קבלת עוני", "לחם של עבודה רק

לידי לבוא היכול לחם (זהו ורע חמץ של הימצאות

מאפשרים ואין הרע, את שמכניעים אלא חימוץ),

עלֿידי "ושמרתם", עלֿידי – וחימוץ הגבהה התפשטות,

והתעסקות. מתמדת עבודה

.Â
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בשני כללי, באופן מתבטאים, העבודה אופני שני

והגאולה מצרים גאולת גאולה: של הכלליים הסוגים

העתידה.

כתוב מצרים כי27ביציאת (חפזון), העם" ברח "כי

היה עדיין ישראל שבנפשות היוetwza"28"הרע ולכן ,

מצרים" מ"טומאת הרע, מן לברוח ענינו28מוכרחים וזהו ,

לעתיד כן לא אך "אתכפיא". של עבודה – עוני" "לחם של

תלכו" בחפזון "לא יהיה אז הטומאה29לבוא: רוח "ואת

הארץ" מן עשירה.30אעביר מצה – "אתהפכא" של מצב ,

טעם מהווה יצאת..." ש"בחפזון לכך ההסבר זהו

מצה להיות יכולה איננה פסח ליל של שמצה להלכה

לידי באים שאינם מדברים העשויה מצה לא (וכן עשירה

ש" מפני עדייןoeftgaחימוץ): היה שהרע יצאת...",

לעיל) שהוסבר (כפי קבלת31בתוקפו של עבודה דרושה ,

עוני" "לחם – ו"אתכפיא" .32עול

.Ê
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מצה אכילת חובת ידי יוצאים אין שבפסח ההלכה

שמשמעותה מפני רק איננה עשירה מצה אכילת עלֿידי

מצרים, גאולת כמו איננה עשירה מצה של הפנימית

" של באופן ו"אתכפיא",gxaשהיתה עול (קבלת העם"

גם וכך עוני", של"לחם מפני גם אלא לעיל), כמוסבר

והגאולה עשירה", "מצה פני על יתרון יש מצרים, לגאולת

כדלהלן: לבוא, שלעתיד

מתבטל33אמנם הרע עשירה) (מצה ב"אתהפכא" ,

עבודה רק ב"אתכפיא": יתרון יש זאת בכל אך לחלוטין,

efב אתezribiכרוכה ולהכניע ללחום עליו האדם, של

הרע.

את מבטאת "אתהפכא" של עבודה אחרת: בדרך או

ezecg`zdאת מזכך שהוא עלֿידי אלקות עם האדם של

של מציאות מאפשרת איננה שמציאותו כך, כדי עד עצמו

את מבטאת "אתכפיא" וההתמסרותzelhazddרע;

אך לרע, ואפשרות מקום יש ומדותיו, שכלו לפי לאלקות:

ממה ההיפך את עושה עצמו, את מכניע הוא זאת למרות

ממנו ה'.eze`ivnשדורש רצון את ומקיים ,

יהיה העתידה בגאולה שגם לכך ההסברים אחד זהו

מצרים ליציאת שיהיו34זכר היא, המטרה שהרי ,ipy

"אתהפכא", של בדרגה נמצאים כאשר גם ביחד: היתרונות

– לרע מקום כלל שאין עד לחלוטין, האדם מציאות זיכוך
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הערה25) דלעיל המקומות בשאר – (ועד"ז ויקהל ס"פ תו"א ראה

כלל. חימוץ לידי באה שאינה עשירה.. מצה הקודמת):

לה,26) (פסחים מחמיצין אין (לבד) פירות מי – מים בה מערבין דכשאין

סי' אדה"ז) (ושו"ע טושו"ע ה"ב. פ"ה חו"מ הל' רמב"ם וש"נ. ע"ב, ריש

תסב).

ה.27) יד, בשלח

פל"א.28) תניא

(29.31 הערה דלקמן וככה המשך וראה יב. נב, ישעי'

ב.30) יג, זכרי'

ובארוכה31) ג. א, במדבר ב. לה, אמור לקו"ת – דה"חפזון" בענין ראה

כי ד"ה פקכ"ט. שם בתחילתו, תרל"ז וככה ואילך. רצא ע' בא אוה"ת –

ועוד. (והמשכו). תש"ח בחפזון

הנ"ל.32) לחמא הא סד"ה אוה"ת עד"ז ראה

(33.24 בהערה שנסמנו במקומות בכ"ז ראה

נפלאות"34) אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי ונאמר ספ"א. ברכות משנה

טז). יא, (ישעי' מצרים" מארץ עלותו ביום לישראל היתה "כאשר טו) ז, (מיכה

`a zyxt zegiyÎihewl
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אכילת על iperבציווי mglמציין לעיל, שהובא ,

מארץ יצאת בחפזון "כי – לציווי הטעם את הפסוק

להחמיץ". בצק הספיק "לא ולכן 13מצרים",

ש"לחם לiperכיוון בנוסף מצהung14שולל, גם ,

גם טעם מהווה יצאת..." בחפזון ש"כי נראה עשירה,

עלֿידי מצה אכילת חובת ידי לצאת שאיֿאפשר לעובדה

עשירה. מצה אכילת

"כי המילים מן ללמוד ניתן כיצד להבין: אפוא, יש,

ידי לצאת אפשר שאי לכך הסיבה את יצאת..." בחפזון

עשירה? מצה אכילת עלֿידי מצה אכילת חובת

.„
‰Ï ‰ÈÂ˘Ú˘ ¯·„Ó ˜¯ ‰ˆÓıÈÓÁ

עליו תאכל "לא לעיל, שצוטט הפסוק של מתחילתו

לומדים מצות...", עליו תאכל ימים שבעת שאפשר15חמץ

הבאים "דברים באמצעות רק מצה אכילת מצות לקיים

חימוץ". לידי

פשוט: הוא זה לדין יצאת..." בחפזון "כי שבין [הקשר

ש בצק היה מצרים שבפסח וlekiכיוון להחמיץ, wxהיה

"לא ה"חפזון" גםwitqdבגלל צריכה – להחמיץ" ...

עשויה להיות מצרים יציאת לזכר שאוכלים המצה

להיות וצריך חימוץ", לידי הבאים שימנע16מ"דברים גורם

צריך החימוץ, ליציאתxenylאת זכר מחימוץ, המצה את

" של בפרט יצאת..."]oeftgaמצרים

ידי בהם לצאת אפשר שאי המצות סוגי שלשני כיוון

שאינם דברים (ב) עשירה מצה (א) מצה אכילת חובת

בחפזון "כי הטעם, אותו בפסוק מובא – חימוץ לידי באים

כללי, באופן יש, אלו מצה סוגי שלשני מובן יצאת...",

eze`.באמצעותם מצה אכילת מצוות קיום לגבי פגם

נאמרה עשירה מצה לגבי שההלכה מוצאים שני מצד

את זאת ולעומת א') בסעיף שהוסבר (כפי דורות בפסח רק

כזה, מבצק להיות צריכה פסח ליל של שהמצה ההלכה

חימוץ" לידי לבוא "יכולה באופן17שהיא מוצאים, אנו ,

ב"ירושלמי" שנלמד כפי מצרים, בפסח כבר מן18כללי,

חובה19הפסוק ידי לצאת שניתן המצות", את "ושמרתם

שימור" שצריכה "מצה באמצעות למרות20רק כלומר, .

מצה אכילת חובת ידי לצאת היה אפשר מצרים שבפסח

מצהעלֿי להיות צריכה זו היתה עשירה, מצה אכילת די

עם מים בה שערבבו עיסה [כגון: שימור", ש"צריכה כזאת

– ואדרבה חימוץ", לידי "באה היא שאז פירות, מי

להחמיץ ].21ממהרת

.‰
ÌÈÎ¯„ È˙˘ ÌÈÏÓÒÓ Ï"�‰ ˙ÂˆÓ‰ È‚ÂÒ È�˘

'‰ ˙„Â·Ú·
יובן הענינים), של פנימיותם (עלֿפי זה לכל ההסבר

לבין עוני" "לחם שבין התוכני ההבדל הבהרת באמצעות

ה': לעבודת ביחס עשירה" "מצה

שאין ומים, מקמח רק העשוי מבצק נאפה עוני" "לחם

מעיסה נאפית זאת, לעומת עשירה, מצה טעם. שום להם

ודבש שמן יין, עם אחרים22שנילושה פירות מי או ,23,

לעיסה. טעם המוסיפים

ה' בעבודת מסמל24ענינם עוני" "לחם כדלהלן: הוא
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עה"פ.13) רש"י

ועוד.14) רפנ"א. ה' גבורות לחמא. הא פי' להגש"פ ריטב"א ראה

תנג.15) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע ה"ד. פ"ו שם רמב"ם א. לה, פסחים

סי"ד.16) סתנ"ג, חאו"ח אדה"ז שו"ע וראה המצות. את ושמרתם וכמש"נ

.20 ובהערה בפנים לקמן וראה

רק17) לא והיינו, – סוס"א. סתס"ב שו"ע אדה"ז צ"לobcdyלשון

בפנים), כנ"ל גו'" עליו תאכל מ"לא נלמד (שזה חימוץ" לידי הבאים "מדברים

שגם שימור*,dqirdאלא וצריכה חימוץ לידי לבוא שיכולה זו – צ"ל

(קה"ת וביאורים מנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ בארוכה כמשנ"ת

(וש"נ). ואילך שצז ע' תשמ"וֿז)

ה"ד.18) פ"ב פסחים

במצרים).19) בהיותם עוד ע"ז שנצטוו (היינו יז יב, פרשתנו

חו"מ20) הל' מ"מ וראה א). (לו, פ"ב פסחים ה' במלחמת רמב"ן עיין

אדה"ז שו"ע לש). ואם ומ"ש ד"ה סתס"ב לטאו"ח בב"י (הובא ה"ה פ"ו

הנ"ל.

מ, (פסחים הבבלי שגם – ב' אות סנ"ז חאו"ח צ"צ שו"ת בארוכה וראה

בארוכה וראה דירושלמי. זו דרשה ס"ל סי"ד) סתנ"ג אדה"ז בשו"ע הובא א.

שם. הנ"ל הגש"פ

ס"ג.21) שם אדה"ז שו"ע ס"ב. תסב סי' או"ח טושו"ע בכ"ז ראה

פ"ו22) ה"כ. (פ"ה שם וברמב"ם א. לו, א. לה, פסחים – הגמרא לשון

סתס"ב ב"י – א) לה, (פסחים דריב"ל עובדא ע"פ והוא "חלב". מוסיף ה"ה)

שם.

כס"מ23) (וראה י"ח יוצאין פירות מי דבשאר ה"ה) (פ"ו שם ברמב"ם

אחד לשום ראיתי לא שם: סתס"ב לטאו"ח ב"י ראה אבל ה"ב). פ"ה שם

פר"ח וראה משקין. מי לשאר וחלב ודבש ושמן יין בין שחילק מהפוסקים

תסב. ר"ס או"ח

וביאוריו24) ב), צ, ג. (פט, קחו ד"ה ויקהל ס"פ תו"א עיין – לקמן בהבא

קסג ב' (ע' שם אוה"ת ב). קטז, ד. קטו, ואילך. ג (קיד, בהוספות שם בתו"א

תנח ע' (6 הערה (דלעיל לחמא הא ד"ה אוה"ת ב'קפא). ואילך. ב'קעא ואילך.

ואילך. סע"ג ו, ויקרא לקו"ת ג"כ וראה ואילך.

.n"k`e .l"i cere .my l"pd t"ybd d`x ± xeniy dkixvy s` lah ly dvna oi`vei oi`y ± "'eb lk`z `l"c cenild mb jixv n"ne (*
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למרות והנאה); תענוג מתוך (ולא עול קבלת מתוך עבודה

גם אין מכך) (וכתוצאה הסברים שום אין beprzשבשכל

מתוך הקב"ה את היהודי עובד זאת בכל אלקיים, לענינים

מתוך עבודה היא זאת, לעומת עשירה", "מצה עול. קבלת

הנאה. "טעם", בה שיש עבודה ודעת", "טעם

ללא עול, קבלת מתוך רק היא יהודי של עבודתו כאשר

במצב, שרוי הוא הרי (רגשות), ומדות שכל של ה"טעם"

ומדותיו שכלו לעשותmewnאצלוyiשלפי אחרת, להתנהג

את מכניע הוא קבלתֿהעול של הכח שבאמצעות אלא רע,

לעומת ה'. את עובד והוא הרע) כפיית = ("אתכפיא" הרע

בשלימות, ודעת, טעם מתוך היא העבודה כאשר זאת,

milleyההיפך את לעשות האפשרות את והמידות השכל

לטוב הרע הפיכת = ("אתהפכא" רע כל אין ה', מרצון

מוחלט).

[(א) לעיל שנמנו המצה סוגי שני בין הקשר זהו ואכן,

לידי באים שאינם מדברים העשויה מצה (ב) עשירה מצה

בפנימיו – באחימוץ] הפרטים מן אחד הענינים. של תם

עשירה", "מצה של באופן עבודה האחר: מן כתוצאה

אפשרות שוללת – ומדות שכל מתוך עבודה – בשלימותה

ורע חימוץ כפשוטה,25של עשירה, שמצה כשם ,dppi`

dlekiכרגיל חימוץ.26לבוא, לידי ,

מאפשרת עול, קבלת עוני", "לחם של עבודה רק

לידי לבוא היכול לחם (זהו ורע חמץ של הימצאות

מאפשרים ואין הרע, את שמכניעים אלא חימוץ),

עלֿידי "ושמרתם", עלֿידי – וחימוץ הגבהה התפשטות,

והתעסקות. מתמדת עבודה

.Â
È�ÙÓ ‡˜Â„ "È�ÂÚ ÌÁÏ" ˙„Â·Ú· Í¯Âˆ ˘È

"˙‡ˆÈ ÔÂÊÙÁ·"˘
בשני כללי, באופן מתבטאים, העבודה אופני שני

והגאולה מצרים גאולת גאולה: של הכלליים הסוגים

העתידה.

כתוב מצרים כי27ביציאת (חפזון), העם" ברח "כי

היה עדיין ישראל שבנפשות היוetwza"28"הרע ולכן ,

מצרים" מ"טומאת הרע, מן לברוח ענינו28מוכרחים וזהו ,

לעתיד כן לא אך "אתכפיא". של עבודה – עוני" "לחם של

תלכו" בחפזון "לא יהיה אז הטומאה29לבוא: רוח "ואת

הארץ" מן עשירה.30אעביר מצה – "אתהפכא" של מצב ,

טעם מהווה יצאת..." ש"בחפזון לכך ההסבר זהו

מצה להיות יכולה איננה פסח ליל של שמצה להלכה

לידי באים שאינם מדברים העשויה מצה לא (וכן עשירה

ש" מפני עדייןoeftgaחימוץ): היה שהרע יצאת...",

לעיל) שהוסבר (כפי קבלת31בתוקפו של עבודה דרושה ,

עוני" "לחם – ו"אתכפיא" .32עול

.Ê
ÔÂ¯˙È ˘È Ï"�‰ ÌÈ‚ÂÒ‰ È�˘Ó „Á‡ ÏÎÏ

מצה אכילת חובת ידי יוצאים אין שבפסח ההלכה

שמשמעותה מפני רק איננה עשירה מצה אכילת עלֿידי

מצרים, גאולת כמו איננה עשירה מצה של הפנימית

" של באופן ו"אתכפיא",gxaשהיתה עול (קבלת העם"

גם וכך עוני", של"לחם מפני גם אלא לעיל), כמוסבר

והגאולה עשירה", "מצה פני על יתרון יש מצרים, לגאולת

כדלהלן: לבוא, שלעתיד

מתבטל33אמנם הרע עשירה) (מצה ב"אתהפכא" ,

עבודה רק ב"אתכפיא": יתרון יש זאת בכל אך לחלוטין,

efב אתezribiכרוכה ולהכניע ללחום עליו האדם, של

הרע.

את מבטאת "אתהפכא" של עבודה אחרת: בדרך או

ezecg`zdאת מזכך שהוא עלֿידי אלקות עם האדם של

של מציאות מאפשרת איננה שמציאותו כך, כדי עד עצמו

את מבטאת "אתכפיא" וההתמסרותzelhazddרע;

אך לרע, ואפשרות מקום יש ומדותיו, שכלו לפי לאלקות:

ממה ההיפך את עושה עצמו, את מכניע הוא זאת למרות

ממנו ה'.eze`ivnשדורש רצון את ומקיים ,

יהיה העתידה בגאולה שגם לכך ההסברים אחד זהו

מצרים ליציאת שיהיו34זכר היא, המטרה שהרי ,ipy

"אתהפכא", של בדרגה נמצאים כאשר גם ביחד: היתרונות

– לרע מקום כלל שאין עד לחלוטין, האדם מציאות זיכוך
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הערה25) דלעיל המקומות בשאר – (ועד"ז ויקהל ס"פ תו"א ראה

כלל. חימוץ לידי באה שאינה עשירה.. מצה הקודמת):

לה,26) (פסחים מחמיצין אין (לבד) פירות מי – מים בה מערבין דכשאין

סי' אדה"ז) (ושו"ע טושו"ע ה"ב. פ"ה חו"מ הל' רמב"ם וש"נ. ע"ב, ריש

תסב).

ה.27) יד, בשלח

פל"א.28) תניא

(29.31 הערה דלקמן וככה המשך וראה יב. נב, ישעי'

ב.30) יג, זכרי'

ובארוכה31) ג. א, במדבר ב. לה, אמור לקו"ת – דה"חפזון" בענין ראה

כי ד"ה פקכ"ט. שם בתחילתו, תרל"ז וככה ואילך. רצא ע' בא אוה"ת –

ועוד. (והמשכו). תש"ח בחפזון

הנ"ל.32) לחמא הא סד"ה אוה"ת עד"ז ראה

(33.24 בהערה שנסמנו במקומות בכ"ז ראה

נפלאות"34) אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי ונאמר ספ"א. ברכות משנה

טז). יא, (ישעי' מצרים" מארץ עלותו ביום לישראל היתה "כאשר טו) ז, (מיכה



a`מו zyxt zegiyÎihewl

שבני לכך גרמה ממצרים היציאה הדברים: של הסברם

ה'" "עבדי ונהיו פרעה", "עבדי היו לא כבר .41ישראל

של בדרגה אז היו הם ezeklnכלומר, zlaw42יתברך,

חז"ל: [כלשון ה' ציוויי לקיום העול קבלת לפני 43שבאה

עליו יקבל ואחרֿכך תחילה שמים מלכות עול עליו יקבל

מצוות]. עול

בדומהefבעבודה – האדם "מציאות" את לערב אין

חז"ל (=מי44לדברי מלכא קמיה במחוג דמחוי מאן

לפיכך החיים. היפך הוא עונשו המלך) לפני ברמז שמצביע

עשירה, מצה של והתענוג ה"טעם" את כאן לערב אסור

היא ה') עבדי (להיעשות הקב"ה של מלכותו קבלת כי

"לחם בלבדiperבאמצעות התבטלות45" ,zhlgen.

(e"kyz ipiny t"ye t"yg` zgiyn)
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היתה לא (ואילך) חצות ו]שלאחרי שימור (מצדdlekiצריכה חימוץ לידי לבוא

בחי' ש"היא תתקלג) ע' (ח"ב תער"ב ובהמשך כו'), ממה"מ עליהם שנגלה זה

dxiyr dvn."'כו

ה ע"פ י"ל שלאואולי זה דגם ב'קסאֿב) (ס"ע ויקהל באוה"ת מבואר

בפנים, לקמן (ראה בפנימיות" שזהו רק אתכפיא בחי' "כמו הוא כו' הספיק

קבלת ענינה עניןzeklnדיצי"מ מצד – ג"כ נק' ולכן בתכלית), ביטול שמים,

נעשה [שזה אתהפכא ולא אתכפיא רק שהוא מכיון עוני", "לחם – זה עיקרי

הקודמת. כבהערה כו'], בספה"ע רק

א.41) יד, מגילה נה. שם, מב. כה, בהר ראה

ואילך.42) תנג ע' הנ"ל לחמא הא ד"ה ראה

ועוד.43) ג. כ, יתרו מכילתא וראה מ"ב. פ"ב ברכות משנה

שם.44) 13 ובהערה 32 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה ב. ה, חגיגה

(45.24 שבהערה לקו"ת גם ראה

•

`a zyxt zegiyÎihewl

שב"אתכפיא" היתרון קיים אז –35גם מצרים) (גאולת

ezelhazd.ויגיעה בעבודה המתבטאת האדם, של

.Á
· Ì‚‰ÏÂ‡‚‰ ˙¯ÎÊ‰· Í¯Âˆ ˘È ÌÈ¯ˆÓ ˙ÏÂ‡‚

‰„È˙Ú‰
אור" "תורה בספרו מסביר הזקן שבכך36אדמו"ר ,

mixvnש zle`baגם אעלך "ואנכי – עליות שתי כתובות

בגאולה37עלה" שתהיה השניה לעליה גם היא הכוונה ,

העתידה.

על ותשפיע תיזכר מצרים שגאולת שכשם אפוא, מובן,

להיות צריכה מצרים בגאולת גם כך העתידה, הגאולה

ודיבורו הבטחתו לגאולה38מורגשת בקשר הקב"ה של

העתידה.

גם ולנצחו ברע להילחם והאומץ היכולת לכך: ההסבר

נשאר הוא שבירתו לאחר אפילו (והרי בתוקפו הרע כאשר

צריך שהיה מצרים ביציאת היה שזה כפי בתוקפו, עדיין

" וההרגשהgxaלהיות ההכרה בסיוע מתאפשרים העם"),

דבר, של בסופו תביא, "אתכפיא" של שהעבודה

ל"אתהפכא".

היה כבר מצרים, גאולת תחילת לפני עוד ולפיכך,

של והודעה גםizyדיבור – עלה" גם "אעלך – העליות

העתידה. הגאולה על

.Ë
˙¯Á‡‰ ‰„Â·Ú· Ë¯Ù ‡È‰ ˙Â„Â·Ú‰ ÔÓ ˙Á‡ ÏÎ
כדי רק איננה מצרים, בגאולת העתידה הגאולה הזכרת

ה על זאתcizrלהודיע ליישם כח נתינת גם זוהי אלא ,

(גלות העבודה בתחילת שכבר – בהווה האדם בעבודת

העתידה. הגאולה "מעין" של עבודה קיימת תהיה מצרים)

בתחילת עדיין נמצאים כאשר לשאול: אפשר ולכאורה

עודנו והרע שלetwezaהעבודה, מציאות תיתכן כיצד ,

הוא שענינה העתידה, הגאולה "מעין" שהיא עבודה

הרע?zexcrd"אתהפכא", של מוחלטת

איננה העבודה שבתחילת למרות הוא: לכך ההסבר

בדרך היא העבודה ולפיכך הרע, של התבטלותו קיימת

בכל ה'), בסעיף לעיל שהובהר (כפי עול וקבלת מלחמה

רק להיות צריכות העול" ו"קבלת ההתבטלות אין זאת

עצמה ההתבטלות את "לקשור" יש אלא הכרח, בדרך

"יסכימו"ze`ivnל" ומדותיו שכלו שגם כך האדם, "

קבלת מתוך העבודה תהיה ואז עול, ולקבלת להתבטלות

בתענוג. גם מלווה עול

איננה מצרים גאולת שבתוך העתידה הגאולה כלומר,

בסופה המביאה עצמן, בפני ומדות שכל של העבודה

מהווה היא אלא ה') בסעיף שהוסבר (כפי ל"אתהפכא"

מתוך העבודה – מצרים גאולת של ה"אתכפיא" בתוך פרט

בתענוג. מלווה עול קבלת

שיוזכר מצרים, גאולת של הענין גם לכך [בדומה

עיקר העתידה: בגאולה "פרט" הוא לבוא, לעתיד

("אתהפכא"), האדם מציאות זיכוך הוא בעתיד ההתעלות

האדם של זיכוכו לפי רק ומוגבל מדוד יהיה לא הזיכוך אך

מציאותו מהגבלות יותר אלא "מציאותו"), (לפי עצמו את

ההתבטלות]. מעלת –

.È
˜¯ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÏÂ‡‚ ÍÂ˙· ˙‡ˆÓ� ‰„È˙Ú‰ ‰ÏÂ‡‚‰

ÌÈË¯Ù‰ ÔÓ „Á‡·
במצרים, ישראל בני שאכלו שהמצה לכך ההסבר זהו

עשירה מצה להיות יכלה מצרים, ליציאת אך39כהכנה ,

שימור": שצריכה "מצה להיות צריכה היתה היא שני מצד

בגאולת העתידה הגאולה של ההתכללות סמך על

גאולת אך מצרים. בתוך גם עשירה מצה מתאפשרת מצרים

של בפרט רק העתידה לגאולה "להידמות" יכולה מצרים

ש – lerd"עשירה" zlaw"ב"טעם מלווה תהיה עצמה

"יכולה אינה העתידה הגאולה שלפיו בענין לא אך ותענוג,

יכול איננו זה פרט ("אתהפכא"), חימוץ" לידי לבוא

בתוקפו. עודנו הרע כאשר להתקיים

.‡È
„·Ï· "È�ÂÚ ÌÁÏ" - ÌÈ¯ˆÓÓ ‰‡ÈˆÈ‰ ¯Á‡Ï

ישראל בני עדיין היו שבו הזמן לגבי אמור הנ"ל כל

לאחר ממצרים, ביציאה אבל הגאולה, לפני במצרים

לזכר פסח בליל שאוכלים המצה לגבי וכך z`iviהגאולה,

דוקא עוני" "לחם להיות מוכרח .40מצרים,

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

ועד"מ35) כו', תזכור למען יצאת בחפזון תש"ח: צאתך כימי סד"ה ראה

כו'. סט"א אתכפיא כד דוקא.. בנצחון המלך עונג

שמות.36) ר"פ

הגאולה37) ענין א"ל י"ד פסוק ג' בשמות וכן הנ"ל: ובתו"א ד. מו, ויגש

כו'. האחרונה

ועוד).38) כב. פמ"ד, (ב"ר מעשה דחשיב

המצה39) הוא עוני" דה"לחם איתא, הנ"ל לחמא הא סד"ה באוה"ת

אכלוiptlשאכלו די עניא "לחמא בהגדה מש"נ מבאר [ועפ"ז עיי"ש חצות,

ג.aאבהתנא קיד, ג. (פט, 24 שבהערה בתו"א מוכח וכן דמצרים"], ארעא

עיי"ש),

דברים עליו שעונים ג"כ (כולל ענינים כו"כ בו יש עוני" ש"לחם וי"ל

שצריכה כזו עשירה ומצה סע"ב) קטו, א. לו, פסחים – ג"כxeniyהרבה נק'

וראה עוני). בלחם עיקרי ענין – אתכפיא שענינה (מכיון עוני" "לחם (בכללות)

הבאה. הערה

בהגדה.40) מ"ש להבין ד"ה צו (לקו"ת הידוע עם זה לתווך איך ויל"ע

היתה חצות [שלפני דמצה ובכ"מ) והגדת. ד"ה סידור (הא'). ימים ששת ד"ה



מז `a zyxt zegiyÎihewl

שבני לכך גרמה ממצרים היציאה הדברים: של הסברם

ה'" "עבדי ונהיו פרעה", "עבדי היו לא כבר .41ישראל

של בדרגה אז היו הם ezeklnכלומר, zlaw42יתברך,

חז"ל: [כלשון ה' ציוויי לקיום העול קבלת לפני 43שבאה

עליו יקבל ואחרֿכך תחילה שמים מלכות עול עליו יקבל

מצוות]. עול

בדומהefבעבודה – האדם "מציאות" את לערב אין

חז"ל (=מי44לדברי מלכא קמיה במחוג דמחוי מאן

לפיכך החיים. היפך הוא עונשו המלך) לפני ברמז שמצביע

עשירה, מצה של והתענוג ה"טעם" את כאן לערב אסור

היא ה') עבדי (להיעשות הקב"ה של מלכותו קבלת כי

"לחם בלבדiperבאמצעות התבטלות45" ,zhlgen.

(e"kyz ipiny t"ye t"yg` zgiyn)
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היתה לא (ואילך) חצות ו]שלאחרי שימור (מצדdlekiצריכה חימוץ לידי לבוא

בחי' ש"היא תתקלג) ע' (ח"ב תער"ב ובהמשך כו'), ממה"מ עליהם שנגלה זה

dxiyr dvn."'כו

ה ע"פ י"ל שלאואולי זה דגם ב'קסאֿב) (ס"ע ויקהל באוה"ת מבואר

בפנים, לקמן (ראה בפנימיות" שזהו רק אתכפיא בחי' "כמו הוא כו' הספיק

קבלת ענינה עניןzeklnדיצי"מ מצד – ג"כ נק' ולכן בתכלית), ביטול שמים,

נעשה [שזה אתהפכא ולא אתכפיא רק שהוא מכיון עוני", "לחם – זה עיקרי

הקודמת. כבהערה כו'], בספה"ע רק

א.41) יד, מגילה נה. שם, מב. כה, בהר ראה

ואילך.42) תנג ע' הנ"ל לחמא הא ד"ה ראה

ועוד.43) ג. כ, יתרו מכילתא וראה מ"ב. פ"ב ברכות משנה

שם.44) 13 ובהערה 32 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה ב. ה, חגיגה

(45.24 שבהערה לקו"ת גם ראה

•

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שלום מענדל שי' שו"ב

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הכי ארוכה נתקבל מכתבו מי"ג טבת, אף שגם ממנו אינו מובן סיבת השתיקה.

נעם לי לקרות בו איך שראה השגחה פרטית והתועלת הכי גדולה שהיתה מהיותו בחג הסוכות 

מזה  גדול  דבר  לך  ואין  וכו'  מזולל  יקר  להוציא  מאנ"ש  איזה  עם  ביחד  בידו  שעלה  במאנטמארענסי 

ושל  חלקו  ואשרי  הפשוט,  בדבר  להאריך  ואין  א(  פה,  )ב"מ  הש"ס  מסוגית  ג"כ  ומובן  בכ"מ,  וכמבואר 

כל אלו שהשתתפו בהאמור, ויה"ר שתקוים בהם הבטחת משנה מצוה גוררת מצוה שילכו מחיל אל חיל 

בפעולות המקרבות לבם של בני ישראל לאבינו שבשמים, ובטוח נותן התורה ומצוה המצות לשלם שכרם 

במדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה ברוב נחת חסידותי מכל יו"ח שיחיו ובפעולותיהם בבירור הניצוצות בכלל 

שזהו הענין דלהוציא יקר מזולל, וכמבואר בתורת החסידות כי תקותי חזקה שלא יסתפקו בהנעשה עד 

עתה ואז יתוסף גם בהצלחה נוסף על ההצלחה דעד עתה.

לפלא שלא כותב איך נצלו ימי הסגולה דחדש כסלו יו"ד י"ט כסלו וימי חנוכה שבודאי עשו בהנ"ל 

בימי סגולה אלו.

בברכה לבשו"ט תכה"י בענינים הכללים ובעניניו הפרטים.



מח

יצחק אבינו 

ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב.

הלשון שיח ביחוד שייך ליצחק, שכתוב על תפלתו, 
מנחה, לשון שיחה.

ושיחתן של עבדי אבות1 )היינו אליעז"ר, גימטריא 
שי"ח2( היתה בנוגע לזיווגו.

שיח — פירושו דיבור, ועיקר בנין המלכות, עולם 
הדיבור3, הוא מהגבורות של יצחק.

)ליקוטים ואגרות עמ' שלד(

ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב . . ותשא רבקה 
את עיניה ותרא את יצחק, ותפול מעל הגמל . . ותקח 

הצעיף ותתכס4.

תפלת  בזמן  מתגלה  יצחק  של  גבורותיו  תוקף 
המנחה, שיצחק תיקן אותה.

יצחק  את  הראשונה  בפעם  רבקה  כשראתה  לכן, 
מאד  נבהלה  בשדה,  מנחה  תפלת  להתפלל  כשיצא 

ונפלה מעל הגמל.
ותתכס — מפני תוקף גבורותיו.

בשלשה  אלקי"ם  פעמים  שלש  מספר   — ותתכ"ס 
מילואיו )ה"א, ה"ה, ה"י(.

ועל ידי הצעי"ף, שהוא מספר הוי"ה אהי"ה, הוי"ה 
אלקי"ם, הוי"ה אדנ"י — התכסתה מתוקף גבורותיו.

)תורת לוי יצחק עמ' כג(

והאיש משתאה לה מחריש לדעת ההצליח ה' דרכו 
אם לא5.

להיות  צריכה  היתה  גבורה,  יצחק,  של  בנישואיו 
דרכך6,  והצליח  דרכו,  ה'  ההצליח   — דוקא  הצלחה 

וה' הצליח דרכי7.
הצלחה — רומזת על גבורה.

צל"ח — גימטריא שתי פעמים די"ן, היינו גבורות.

1( ראה רש"י חיי שרה כד, מב.
2( ראה רש"י לך לך יד, יד.

3( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.
4( חיי שרה כד, סג-סה.

5( שם, כא.
6( שם, מ.
7( שם, נו.

עולה8,  עצי  ויבקע  כמו  ביקוע,  פירושו   — צלח 
כי  הגבורה,  מצד  היא  התחלקות  וכל  וצלח,  תרגומו 

טבע האש לפרר ולחלק.
הצלי"ח — גימטריא קמ"ג, שרומז על גבורות, כי 
קג"מ.  תיבות  ראשי  גבורה,  לוים,  מררי,  גרשון  קהת 

וביע"ל קג"ם הלכה כאביי9, שבחינתו גבורה10.
היא  דבר,  באיזה  שמצליחים  מה  שהצלחה,  ואף 

חסד — הנה עיקרה גבורה, רק שכלולה גם מחסד.
)ליקוטים ואגרות עמ' ל(

ויצחק בן ששים שנה בלדת אותם11.

הוא  ששים  המספר  וכן  גבורה,  מדתו   — יצחק 
בגבורה, כמו שכתוב12 ששים גבורים סביב לה.

)ליקוטים ואגרות עמ' שלד(

וימצא בשנה ההיא מאה שערים13.

שערים,  בו  וכתיב  בינה.  בחינת  הוא   — יצחק 
כמאמר14 חמשים שערי בינה נבראו בעולם.

)ליקוטים ואגרות עמ' שלד(

וילך הלוך וגדול עד כי גדל מאוד15.

כספו  ולא  יצחק  של  פרדותיו  זבל  אומרים,  שהיו 
וזהבו של אבימלך16. 

עשירות  כי  מופלגה,  עשירות  מצינו  בינה,  ביצחק, 
היא בבינה, כמאמר17 הרוצה שיעשיר יצפין, וסימניך 
מקור  השמאל,  קו  התחלת  היא  ובינה  בצפון,  שלחן 

הגבורות.
)ליקוטים ואגרות עמ' שלד(

8( וירא כב, ג.
9( קידושין נב, א.

10( כי היה מבית עלי )ראש השנה יח, א(, בחינת קין, גבורות. 
11( תולדות כה, כו.

12( שיר השירים ג, ז.
13( תולדות כו, יב.

14( ראש השנה כא, ב.
15( תולדות שם, יג.

16( רש"י.
17( בבא בתרא כה, ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



מט
י, א-ב – ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי 
אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי 
אתתי אלה בקרבו. ולמען תספר באזני בנך ובן 
אתתי  ואת  במצרים  התעללתי  אשר  את  בנך 

אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה'

אשר התעללתי. דרשו )רש”י( לשון  א. איכא למידק מהו 
צחוק ומהו הצחוק. גם אומרו וידעתם כי אני ה' אין ענינו פה. 
גם  לבו.  את  הכבדתי  כי  למימר  לי'  והוה  יתר  אני  תיבת  גם 
תחילה אמר בקרבו ואחרי זה אמר אשר שמתי בם. גם הוה 

לי' למימר בקרבם לשון רבים כמו שאמר בם.
ויראה אומרו התעללתי שחקתי כמו שאמרו בזוהר )ח”ב 
ו.( מבית עבדים )שמות כ, ב( עבדים הוו ולא אתתקפו אלא 
בשביל ישראל, ויקם מלך חדש קימה היתה לו על כל אומים 
דעלמא וכן בכל ארץ כשדים זה עם לא הי', וכן אדום קטון 

נתתיך בגוים )עובדי' א, ב(, וכולהו אתתקפו בשביל ישראל.
גדל  הדברים  אחר  ב(  ז,  רבה  )אסתר  שאמרו  וְלַמה 
גדולת  יודע  זה  ידי  שעל  לפי  א(,  ג,  )אסתר  המן  את  המלך 
השי”ת בהשפילו, כמו שאמר )עובדי' א, ד( אם תגבי' כנשר 
יודע  זה  ידי  שעל  כדי  ציווי,  לשון  קנך  שים  ככבים  בין  ואם 
בזוהר  שאמרו  וכמו  אורידך.  משם  בהשפילו  הנורא  גדולתו 
בגדולתם  לעתיד  לבא  וסנחריב  פרעה  שעתידים  נח:(  )ח”ב 
ויפילם השי”ת, כמו שאמר הכתוב ואכבדה בפרעה ולעתיד 

והתגדלתי והתקדשתי.
שיודע  כדי  בו  שחקתי  לפרעה  שנתתי  גדולתו  נמצא 
גדולתו בהלחם בו. ולמען תספר לבנך שכן יהי' לעתיד שיעלו 
בגדולתם כדי להשפילם אחרי זה, ועל ידי זה וידעתם כי אני 
ה' בהלחמי עם מלכים תקפין, משום הכי הוצרכתי להכביד 
לבו למען שתי אותותי אלה ולמען תספר באזני בנך, שעל ידי 
זה יתקדש שמי בגוים ומה שהי' הוא שיהי' לעתיד ויתקדש 

שמי בהם כאמור.
כל כתבי ר' חיים אבולעפיא – עץ החיים

לאמר  ישראל  עדת  כל  אל  דברו   – ג  יב, 
לבית  שה  איש  להם  ויקחו  הזה  לחדש  בעשר 

אבת שה לבית

ב. טעם לשבח, קדימת לקיחתו של פסח לשחיטתו ארבע 
שכולו  לעולם  להם  נשאר  שלא  להם  להורות  בא  יען  ימים, 
שבת כי אם ד' אלפים שני, כי שיתא אלפי שני הוי עלמא ב' 
אלפים תוהו, ותורה נתנה באלף הג' בתחלתו, אם כן נשאר 
להם ד' אלפים לגמר כל העולם, לכן הקדים לקיחתו ד' ימים 
לומר שלא נשאר להם מהכנת המעשה לטרוח בערב שבת 
ולהכין לאותו יום שכלו שבת כי אם ארבע אלפים שנה, וכמו 
עלמא  הוי  שני  אלפי  לשיתא  רמז  היו  הבריאה  ימי  שששת 
ויום הז' שבת רמז לעולם שכלו שבת כן אלו הד' ימים הוו רמז 
לד' אלפים שנה הנשארים לאלף הז' שהרי עברו שני אלפים.

זמן  יש  ימים להורות שלא  ד'  לכן הקדים לקיחת הפסח 
יש  לא  וכן  לבד,  ימים  ד'  אם  כי  הגדול  דין  יום  אותו  להכנת 
בין לקיחתו לגמר שחיטתו כי אם ד' ימים לומר מכאן עד ד' 
ימים יגמר העולם וישחטו היצר הרע כמ"ש רז"ל )סוכה נב.( 

שעתיד הקב"ה לשחוט היצר הרע לעתיד לבא, וגם זה טעם 
קריאתו שבת הגדול זכר ליום שבת דין הגדול.

חן טוב

יב, יג – והיה הדם לכם לאת על הבתים אשר 
אתם שם וראיתי את הדם ופסחתי עלכם ולא 

יהיה בכם נגף למשחית בהכתי בארץ מצרים

ג. והי' הדם לכם לאות וגו'. בפסחים )צו, א( ג' מזבחות היו 
במצרים המשקוף ושתי המזוזות. כבר כתבנו שהי' מרמז על 
ג' בתי מקדשים דהיינו הבית הראשון ושני ובנין העתיד, וז”ש 
והי' הדם לכם לאות על הבתים, ר”ל בתי מקדשים שיאכלו 

אותו בהם.
לאות  לכם  הדם  והי'  במכילתא  מ”ש  בזה  לפרש  ויש 
ב( כשאמר  ט,  )ברכות  ולא לאחרים לאות לרמז משאחז”ל 
הקב”ה אהי' אשר אהי', אמר משה די' לצרה בשעתה, והשיב 
והיתה  וגו',  אליכם  שלחני  אהי'  ישראל  לבני  תאמר  כה  לו 
הכוונה בתחלה לגלות למשה לבדו ולא לישראל שלא לצער 
אותם, וכיון שזה ג”כ הי' לאות על בתי מקדשים שנחרבו לא 

גילה זה הקב”ה אלא למשה, וזהו לכם לאות ולא לאחרים.
פנים יפות

אך  תאכלו  מצות  ימים  שבעת   – טו  יב, 
כל  כי  מבתיכם  שאר  תשביתו  הראשון  ביום 
אכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום 

הראשון עד יום השביעי

ד. בזמן צאתנו ממצרים צונו הש"י להשבית ולבער החמץ 
ושאר, חמ"ץ שא"ר בגי' ע"ץ הדע"ת וחטא זה הי' ע"י פיתויי 
הנחש, והנה ציונו הש”י להשבית ולבער חמץ ז' ימים בשנה, 
ימים,  שנ"ח  נשאר  אזי  שבשנה  ימים  שס”ה  מן  ז'  כשתקח 
כל  מעולה  לשמירה  הוא  הללו  בימים  חמץ  בביעור  להיות 
ימי השנה לביטול וביעור זוהמת הנחש ובוא יבא משי"ח, זה 
לעומת זה חושבנ' דדין כחושבנא דדין אזי מלכותא חייבתא' 
נחש תתבטל והי' ה' למלך על כל הארץ י"י מל"ך י"י מל"ך י"י 

ימל"ך בגי' משי”ח.
הראשון  אדם  חטא  לתקן  חמץ  ביעור  ענין  תבין  ומעתה 
מהם  להוציא  חייבתא  מלכותא  ולבטל  הדע”ת  ע”ץ  ענין 
ד' את כל הארץ  ולרבות כבוד שמים למלאות כבוד  הגה”ק 

וימלוך על כל העולם כולו בכבודו במהרה בימינו.
בני יששכר – מאמרי חדש ניסן, מאמר ד', טיול בפרדס – 

דרוש ו'

להוציאם  לה'  הוא  שמרים  ליל   – מב  יב, 
מארץ מצרים הוא הלילה הזה לה' שמרים לכל 

בני ישראל לדרתם

בתשרי  ע"ב(  י"א  )ר"ה  ז"ל  דאמרו  מה  על  נשאלתי  ה. 
עתידין  בניסן  ולר"י  שופר,  שופר  אתיא  לגאול  עתידין 
ביום  נזיר  )מ"ג ע"ב( הרני  כדמסיק שם, הא אמרו בעירובין 
שבן דוד בא מותר לשתות יין בשבתות וי"ט דאין בן דוד בא 
החול,  ימות  כל  לשתות  ואסור  טוב  יום  ובערב  שבת  בערב 

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בא 



נ
והשתא לר"א לא יהא אסור אלא בתשרי ולר"י בניסן )הנה 
קושיא זו מצאתי אח"ז בס' טורי אבן בר"ה במקומו והאריך 
ולחלק יצא עפ"י מה דאז"ל זכו אחישנה לא זכו בעתו עיי"ש(.

בא  דוד  שבן  ביום  כי  כלל  קושיא  בגדר  זה  אין  ולענ"ד 
י"א  פרק  הרמב"ם  שכתב  כמו  אם  כי  הגאולה  תהי'  לא  אז 
מהלכות מלכים אחר שיכוף את ישראל ללכת בדרכי תורה 
וילחם מלחמת ה' ויצליח ויבנה המקדש ויקבץ נדחי ישראל 
התורה  עפ"י  ויובלות  שמיטין  ויעשו  קרבנות  ומקריבים 
ישלח  במהרה  שלימה  הגאולה  תהי'  אז  פה  ובעל  שבכתב 

מקדש.
שו"ת תשובה מאהבה ח"א סי' רי"א

לכם  הוא  ראשון  ד”א  בא  פרשת  א(  ט”ו  )פ'  במד”ר  ו. 
כביכול הקב”ה שנקרא ראשון כו', וציון )היינו בית המקדש( 
ועשו  כו',  מראשון  מרום  כבוד  כסא  שנאמר1  ראשון  נקרא 
הקב”ה  יבוא  כו',  ראשון  נקרא  ומשיח  כו',  ראשון  נקרא 
ויפרע  ראשון,  שנקרא  המקדש  בית  ויבנה  ראשון  שנקרא 
מן עשו שנקרא ראשון, ויביא משיח שנקרא ראשון, בחדש 
עכ”ל  וגו',  חדשים  ראש  לכם  הזה  החדש  שנאמר  הראשון 

המד”ר שם.
שנקרא  הקב”ה  שיבא  דמה  משמע  הזה  מהמד”ר  הנה 
ראשון ויפרע מעשו כו', ויבנה בית המקדש כו', ויבא משיח 
בשביל  שהוא  לומר  אפשר  אי  כי  כלל.  זכות  בלי  הוא  כו', 
השכר דביום הראשון דפסח, כי אם כן הוי לי' להמד”ר לומר 
לכם  הוא  ראשון  על  ולא  דפסח,  הראשון  ביום  על  הדרשה 
דחדש ניסן בכלל, וגם אי אפשר לפרש שהוא בשביל ובזכות 
שישראל מקיימים המצוה למנות חדשי השנה מניסן, שהוא 
החדש הראשון, ולא איזו חדש אחר, בשביל זה יבא הקב”ה 
כן הול”ל בזכות ראשון הוא לכם  כי אם  כו',  שנקרא ראשון 

יבא הקב”ה שנקרא ראשון כו'.
אלא משמעות הדברים הוא, שהוא בלי שום זכות כלל, רק 
כמו שגאולת מצרים היתה באתערותא דלעילא מצד עצמו 
בלי שום זכות, כמ”ש2 קול דודי הנה זה בא כו', באתערותא 

דלעילא מצד עצמו בחדש הראשון, שהוא חדש ניסן.
כמו  הקב”ה  )שיבא  בניסן  יהי'  העתידה  הגאולה  כן  כמו 
כמ”ש3  ובעצמו,  בכבודו  הקב”ה  שנגלה  במצרים  שבא 
ועברתי בארץ מצרים כו', וכמאמר שנגלה עליהם מלך מלכי 
שנאבדו  כמו  עשו,  של  זרעו  ויכרת  וגאלם.  הקב”ה  המלכים 
המצרים, ויבנה בית המקדש ע”ד כמו שהוקם המשכן בניסן, 
ויבא משיח כמו שמשה גאלם ממצרים כמ”ש4 וישלח מלאך 
ויוציאנו ממצרים שקאי על משה( באתערותא דלעילא מצד 

עצמו בלי שום זכות.
לקוטי לוי יצחק – ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומחז"ל – 

עמוד ק"ח

ז. אמרו רז”ל )ראש השנה יא, ב( תניא רא”א כו' בתשרי 
כז,  )ועיין שם  בניסן עתידין להגאל  כו'  רי”א  עתידין להגאל 

שופר  יליף  דר”א  טעמייהו  ומפרש  כמאן(  סד”ה  בתוס'  א 
יליף מליל  ולר”י  תקעו בחדש שופר,  משופר דראש השנה, 
שימורים, הנאמר ביציאת מצרים, ליל המשומר ובא מששת 

ימי בראשית.
מתאימה  הזמן,  לענין  בגאולה  דפלוגתתם  לומר  ויש 
לפלוגתתם בגאולה במצב נפש בני ישראל אז בקיום התורה 
על  נגאלין  דישראל  דרא”א  ב(  )צז,  בסנהדרין  והוא  ומצות, 
שמעצמן עושין תשובה – שזהו גם כן רמז שופר דראש  ידי 
השנה, וכמו שהאריך הרמב”ם בהלכות תשובה פרק ג הלכה 
ד, ובכלל הוא ענין חדש תשרי וכמרז”ל )ויק”ר פכ”ט( תקעו 
בחדש שופר אם שפרתם מעשיכם כו' במאזנים לעלות כו' 

תשרי, תשרי ותשבוק ותכפר על חובי עמך.
ורי”א דאפילו אין עושין תשובה מעצמן נגאלין, כי הקב”ה 
מעמיד להן מלך שגזירותיו קשות כהמן כו' ומחזירן למוטב 
התורה  קבלת  בזכות  שנגאלו  מצרים,  ביציאת  כמו  והוא   –
)שמ”ר פ”ב(, ואמרו רז”ל )שבת פח, א( שכפה עליהם הקב”ה 

כו' מכאן מודעה כו'.
משומר  )שם(  השנה  בראש  הלשון  דיוק  דזהו  לומר  ויש 
ובא מששת ימי בראשית, שג' תיבות אלו הם לכאורה שפת 
יתר, אלא שהוא לרמז שאינו תלוי בעבודת האדם מצד עצמו.
והארץ  השמים  תולדות  אלה  שנאמר  ממה  להעיר  ויש 
ואדם אין  )ב”ר פי”ג(  גו' ואמרו רז”ל  ואדם אין  גו'  בהבראם 

להעביד את הבריות להקב”ה.
תורה  במתן  כי  עתה,  ועד  מאז  גדול  חילוק  זה  בכל  והנה 
עדיין לא היו מצווין, ולכן יש להם מענת אונס ומודעה רבה, 
משא”כ עתה דמצווין, הנה גם כשבאה התשובה על ידי מלך 
קשה, כיון שהוא על ידי שהקב”ה מעמידו עליהן, על זה אמרו 
)הלכות  הרמב”ם  שביאר  וכמו  עושה,  שלם  בלב  דבודאי 
גירושין פרק ב הלכה כ( הטעם: מי שתקפו יצר הרע לבטל 
מצוה כו' והוכה עד שעשה כו' אין זה אנוס כו' מאחר שהוא 

רוצה להיות מישראל ורוצה הוא לעשות כל המצות כו'.
אגרות קודש – מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו – ח"א עמוד 

קט"ז

מן  תוציא  לא  יאכל  אחד  בבית   – מה  יב, 
הבית מן הבשר חוצה ועצם לא תשברו בו

השובע  על  אלא  נאכל  אינו  פסח  קרבן  בש"ס  איתא  ח. 
לתיאבון  יאכל  ואם  בו,  תשברו  לא  ועצם  דכתיב  משום 

חיישינן שמא ישבר בו עצם.
עכשיו  אבל  קיים,  המקדש  שבית  בזמן  התינח  ומקשינן 
ומשני  למימר,  איכא  מאי  הפסח  במקום  הוא  שהאפיקומן 
אכלנו  לא  מי  אשתקד  ויאמרו  המקדש  בית  יבנה  מהרה 
אפיקומן במקום פסח לתיאבון אף עכשיו נאכל הפסח גם כן 

לתיאבון וכו' ולכן אפיקומן אינו נאכל אלא על השובע.
דברי יהונתן – דרושים לפסח ד"ה כל דכפין
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1( ירמי' יז, יב.

2( שיר השירים ב, ח.

3( שמות יב, יב.

4( במדבר כ, טז.

המשך בעמוד צ



ני אגרות קודש

 ב"ה,  ב' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ד טבת הוא יום ההילולא של רבנו הזקן בעל התניא והשולחן ערוך,

א( איך להתנהג בכדי להשפיע על תלמיד ישיבה להמשיך בלימודו בישיבה.

מובן ע"י הסברה אשר תורתנו היא תורת חיים גם כפשוטה, חיים בעולם הזה, ומובן הדבר שהרי 

בשביל  לדעת מהו הטוב באמת  יכול  ית'  הוא  רק  ביחוד, אשר  ובורא האדם  בכלל  העולם  נתנה מבורא 

האדם הנמצא בעולם זה, והבורא הודיע אותנו הוראות מפורטות בתורתנו, ואחד הציווים העיקרים בה 

הוא לימוד התורה, וחשיבות נוספת ללימודה בימים המשמשים יסוד והכנה לדרך האדם כשיצא לחוץ מד' 

אמות של ביתו של בית הכנסת ושל בית המדרש, וכמה דברי התעוררות והסברה בזה נמצאים בספרים 

בכלל ובספרי החסידות ביחוד.

ב( איך לגרש המחשבות זרות המבלבלות בעת התפלה והלימוד.

אחת העצות לזה היא ללמוד מתוך הספר ואפילו בעת שעובר במחשבתו על הסוגיא והעיון יהי' 

הספר פתוח לפניו באותו הענין בו ואודותו מתבונן, וכשירגיש שהמחשבה מתחילה לשוטט הצדה, יביט 

בפנים הספר, ואותיות אוחזות מסבירות ומאירות.

ג( ענין החלומות המבלבלים.

ידוע ומרומז גם במאמרי רז"ל, אין אדם רואה אלא מהרהורי לבו, אשר החלומות הם תולדות 

המחשבה בטלה וכו' אשר במשך היום, וכשממעטים הסיבה בדרך ממילא מתמעט המסובב, וכיון שעוד 

סיבות לחלומות )עיין תניא פרק כ"ט וש"נ( יש להיות זהיר בק"ש שעל המטה, שיהי' גופו טהור יהי' זהיר 

בטבילת עזרא, והמזוזה בפתח חדרו כשרה.

ד( חיזוק בעניני אמונה ובטחון וכו', ילמוד חסידות בשופי ויתוסף בכל הנ"ל.

ה( איך להתנהג עם המנגדים לחסידות.

מובן שמבהיל הדבר איך זה מנגדים לחלק מתורת ה' ובטח בא זה מחסרון ידיעה מה זה תורת 

פנימיות  זוהי  ומאור שבתורה  תורה  אור  להפיץ  כי אם  בוויכוחים  להכנס  ולכן מהנכון שלא  החסידות, 

התורה ככל האפשרי על ידי הוספה בלימוד עצמו ועל ידי השפעה בסביבתו שיתפשט לימוד זה גם שם, 

וכנ"ל מבלי להכנס בוויכוחים בזה, ובדרך ממילא תתמעט ההתנגדות הלוך פחות ותתרבה הדיעה והחכמה 

בתורת דא"ח.

בודאי יודע אשר בעשירי לחדש זה ש"ק פ' בשלח הבע"ל הוא יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וכל הרוצים להיות קשורים להוראותיו ולתורתו מתעוררים ומחליטים ביום זה 

להוסיף בלימוד התורה ובהידור בקיום מצותי'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ. ב. כבקשתו ובתור יוצא מן הכלל הנני בא על החתום, אבל גם כשחותם המזכיר, פשוט אשר 

מקודם לזה קורא אני כל המכתבים המתקבלים על שמי, ומקריא המענה על כל אלו המכתבים החתומים 

בשמי וקודם ששולחים אותם נקרא המענה על ידי, ולפלא החשד המוזר שאין כן הסדר והרי לא נחשדו בני 

ישראל על ענינים כחשד האמור.
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i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ּבֹו אני∑È˙L.והתרה ׁשאׁשית .ׂשימי, «…∆∆…∆…∆«¿…ְְֵַƒƒֲִִִִֶָ
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ּבֹו א)והתרה י, ועׂשה(רׁש"י . . ונתחּזק ּדחק "אם הּנה ּתׁשּובה", לעׂשֹות ּבידֹו מסּפיקין ׁש"אין ּבֹו ׁשּנאמר מי ׁשאף ּב'ּתניא', מבאר ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבתׁשּובה. ולׁשּוב להתחּזק הּבחירה ּבידֹו היתה עדין ּפרעה לב את ה' ׁשהכּביד לאחר ּגם ּכאן, ואף ּתׁשּובתֹו". מקּבלין - ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּתׁשּובה

ּבֹוזהּו ּכדיוהתרה ּפרעה לב את הכּביד הּקּב"ה ּבידֹולׁשלל– היה ׁשעדין מגּלה רׁש"י אְך ּתׁשּובה; ׁשל האפׁשרּות את מּמּנּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשהאדם ּכלל, ּבדרְך היא, התראה ׁשל הּמּטרה ׁשהרי ּתׁשּובה, החייםאֹותּה.יקּבללעׂשֹות אור ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

(á)ðá éðæàa øtñz ïòîìeða-ïáe EøLà úà E §©¿©§©¥Á§¨§¥̧¦§¹¤¦§À¥´£¤³
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

LÓ‰.א) Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂאמירה לׁשֹון אמר «…∆∆∆ְֲִַָָ

לצד לא הרחמים, ׁשם הזּכיר ּגם ְְֲִִִֵַַַַָָֹרּכה,

ׁשהזּכר הּׁשליח לצד אּלא אליו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻהּמׁשּתּלח

ּבהםּבסמ ׁשּיׂשמח ּדברים הם ּכי משה אל ּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

אמירה לׁשֹון אמר לזה נקם, חזה ּכי ְֲִִִֶַַָָָָָָָצּדיק

הּסֹועדים ּדברים הם ּכי הרחמים ׁשם ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָוהזּכרת

לּבֹו: ִֶאת

„BÚּומּיד ּתכף הּמּכה ׁשֹולח ה' היה ׁשּלא ְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלצד

למר קדם, ּבֹו להתרֹות ׁשֹולח ׁשהיה ְְְֵֶֶַַַַָָֹעד

א' פ"ט)ׁשבּוע וזה(שמו"ר ׁשבּועֹות, ג' ּולמר ְְֶַַָָ

לׁשֹון אמר לזה והרחמים החסד מּמּדת ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָהּוא

ּדר על ירצה עֹוד הרחמים. ׁשם וזכרֹון ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָאמירה

וארא ּבפרׁשת למעלה ב')ׁשּפרׁשּתי אפילּו(ו' ּכי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּדין לעׂשֹות ּבׂשמחה הסּכימה הרחמים ְְְֲֲִִִִִִַַַָָָמּדת

זה: מאֹויב ְִֵֵֵֶָּולהּנקם

.Èz„aÎ‰ È�‡ Èkלדעת ּתׂשּכיל מעּתה ּפרּוׁש ƒ¬ƒƒ¿«¿ƒְִֵֵַַַַָָ

מּטבע ּכי לּבֹו את ׁשהכּבדּתי הּוא אני ְְֲִִִִִִִֶֶֶַַּכי

ויפחד ירעד ּכאבן קׁשה לּבֹו יהיה לּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָאדם

ּברׁשעֹו עֹודּנּו האיׁש וזה הּברד, מּכת ְְְְִִִֶֶַַַָָָּבראֹותֹו

עליו ּגזר אלהים אּלא אדם מּמּדת זה ֱִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאין

ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ּולפי ט'להקׁשֹותֹו. (לעיל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

ּכיל"ב) וגֹו' אפילת ּכי וגֹו' והּכּסמת ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹֻוהחּטה

להכּביד סּבה היה וזה ּפלאים ּפלאי עׂשה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָה'

נכֹון על ּכן ּגם ידּיק ‰Èz„aÎלּבֹו È�‡ Èk ְִֵַַַָֻƒ¬ƒƒ¿«¿ƒ

זה: ּפלא ֲֶֶֶַּבעׂשֹות

B‡הּמּכה מׁשה ׁשראה לצד ּכי זה לדר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָירצה

הֹוסיף אדרּבה זה ורׁשע הּברד ׁשל ְְְִֶֶַַַַָָָָָָהּגדֹולה

לבבֹו ויתחּמץ מּמּנּו הּתקוה יׁשלל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹלחטא

ּתחּוׁש לא אמר לזה ּפרעה, אל ְְִִֶֶַַָָָָֹֹּבׁשליחּותיו

BaÏלזה Èz„aÎ‰ È�‡ Èkּכׁשארף זה וזּולת ֶָƒ¬ƒƒ¿«¿ƒƒְְֶֶֶֶַ

מׁשּלחם: הּוא הּנה לב ּכבד ְְִִֵֵֶֶַָֹמּמּנּו

.ÂÈ„·Ú ·Ï ˙‡Âהּוא עבדיו לב ּכבד טעם ¿∆≈¬»»ֲֵֶַַָָֹ

ּתהיה ׁשּבזה ּגם לׁשּלח, יעצּוהּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָלבל

לבד לפרעה ולא מצרים לכל הּמּכֹות ְְְְְְֲִִַַַַַַָָֹֹהבאת

יביא אׁשר הּמּכֹות ּפרסּום יהיה לא ּבזה ְְֲִִִִֶֶֶַַָָֹּכי

ה' הזּכיר ׁשּלא והגם לבד. ּפרעה על ְְְֲִִֶַַַַַֹֹה'

אּלא אמר ולא ראׁשֹונה ּבׁשליחּות זה ְְְִִִֶֶַָָָָֹּפרט

ּובכללֹו העּקר אמר ּפרעה, לב את ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאחּזק

ּכאן ּבדבריו ה' ׁשּנתּכּון ואּולי עבדיו, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָהם

ּפ לב ׁשּלא הראׁשֹונים ּדבריו לֹו רעהלפרׁש ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹ

ּבאר ׁשלא וטעם עבדיו, לב ּגם אּלא ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלבד

ּבּפרׁשה מׁשה ׁשאמר לצד עּתה, ּובאר ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּקדם

ל')הּקֹודמת ּכי(ט' ּדעּתֹו ּגּלה ועבדי ואּתה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָ

ּבהזּכרת נכללת עבדיו הזּכרת ׁשאין סֹובר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא

ואני לֹו ׁשאמר ה' ּבדברי יבין ּומעּתה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּפרעה

ּבּכלל עבדיו אין ּכי ּפרעה לב את ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֹאחּזק

יצא מה' לא עבדיו לב חּזּוק ּכי ְְֲִִֵֵַָָָָֹֹויחׁשב

אמר לזה Â‡˙הּדבר, BaÏ ˙‡ Èz„aÎ‰ È�‡ ֶַַָָָָ¬ƒƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿∆

:ÂÈ„·Ú ·Ï≈¬»»

.Ba¯˜a ‰l‡ È˙˙‡ È˙L ÔÚÓÏלדעת צרי ¿««ƒƒ……«≈∆¿ƒ¿ִַַָָ

לֹומר ּדקּדק ‡l‰לּמה È˙B˙B‡ׁשּיראה ְִֵַָָ«≈∆ֵֶֶָ

אֹותֹות לצד הּוא לּבֹו ׁשהכּביד הּטעם ְְִִִִֶֶַַַַַׁשעּקר

אֹותֹות ּבׂשימת צר ׁשּיׁש ׁשּנראה לׂשּומם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹאּלה

אֹומרֹו עֹוד זּולתם, ולא ויתּבארBa¯˜a.אּלה ְְֵֶָָֹ¿ƒ¿ְְִֵָ

ז"ל אֹומרם ּדר פי"ב)על רּבה מעׂשה(ׁשמֹות ּכי ְְֲִֵֶֶַַַָָ

הּׁשּליט הּוא ּכי האלהּות על מעיד ְֱִִִִִֵַַַַָֹמצרים

ּביׂשראל ׁשחפץ לצד והאדֹון האדֹון, ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָוהּוא

להׂשּכילם חפץ היה ּבֹו ּולדבקה לעבדֹו ְְְְְְְְִֵַָָָָָָָָָלקרבם

חּוץ אמּונה ּכל הכחׁשת ּבעין ּולהּביט ְְְְֱִִִַַַַָָָלראֹות

רּוח ּבֹורא הּוא ּכי הראם לא ועדין ְֲִִִֵֶֶַַַָֹמּמּנּו,

הּוא ּכי הראם לא ּגם רּוחֹות, מלאכיו ְְְִֶֶַַָָָֹועֹוׂשה

אמר ולזה ,וחׁש אֹור È˙Lּברא ÔÚÓÏ'וגֹו ְְֶֶַָָָָ¿««ƒƒְ

את הכּבדּתי אני ּכי אליו ׁשאמר לצד ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּפרּוׁש

עֹוד יארי לּמה לֹומר למׁשה מקֹום יׁש ְֲִִֵֶַַָָָלּבֹו

יׁש ּכי הּמערכֹות לׁשּדד ּכן ּגם ויצטר ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹהּטרח

אם הּבריאה, מערכת סדר ׁשּנּוי מּכה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּבכל

מי עליו אמר אׁשר יתּבר ּכחֹו את ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹלהראֹותֹו

ידֹו ה' והראהּו הּברד מּכת הּכה הלא ְְֲִֶַַַָָָָָֹה'

עֹוד, הּבריאה סדר להפ ּצר ּומה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּנפלאה

אּלה אתתי ׁשתי למען טעם אליו אמר ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלזה

ּכדי ּבעֹולמי לעׂשֹות רֹוצה ׁשאני אֹותֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶַָּפרּוׁש

מהם נׁשארּו עדין האלהּות יׂשראל ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּיּכירּו

מּכֹות ׁשבע ּבכל ּכי האמּונה, להׁשלמת ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָאּלה

לּׁשמׁש לּמׁשּתחוה הכחׁשה ּבהם אין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעברּו

הרּוח ּבֹורא ּכי יטעה לאׁשר ּגם לּירח, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹו

והג העפר, ּבֹורא הארץאינֹו על ה' ׁשּׁשלט ם ֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

אדם הּיֹוצר הּוא רּוח ּבֹורא הּוא ּכי יּודע ִִֵֵֶַַַַַָָָּבּמה

ּבמעׂשה להראֹותם ה' והצר צּורה, ְְְְְְֲֵַַַָָָֻוצר

ּגם להביאם רּוחֹות מלאכיו עׂשה ּכי ְְֲִִֶַַַַָָָָָָהארּבה

יהנּו לבל הּמתים את לׂשאת ּגם ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָלהחזירם,

הּמצרּיים פי"ג)מהם הּוא(ׁשם ּכי חׁש ּובמּכת ְְִִִִֵֶֶַַַָ

החׁש יצירת ּגם ּבהם, וׁשלט המאֹורֹות ְְְִֵֶֶַַַַַָָיֹוצר

למצרים עבֹות לׁשּמׁש עליו פי"ד),וגזר (ׁשם ְְְְִִֵַַַָָָָָ

צּורה הּיֹוצר הּוא ּכי נֹודע ּבכֹורֹות ְְִֵַַַַָּובמּכת

הּבכֹור טּפת ּומּכיר צּורה ס"א:)ּבתֹו ּגם(ב"מ ְְִִַַַַָ

מצוֹות ה' צּוה זֹו מּכה י"גּבאמצעּות (לקּמן ְְְְִִֶַַָָָָ

ּכיב') לזּכרֹון זה ויהיה ּבכֹור, כל לי ְְְְִִִִֵֶֶַָָקּדׁש

ּכׁשּמצא ולזה לֹו, לעבד מּבטן יֹוצרֹו ְְְְִֶֶֶֶֶֶָָָהּוא

אּלה אתתי ׁשתי למען לּבֹו ה' הקׁשה זה ְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹרׁשע

הּנזּכר לּטעם ּולמֹופת לאֹות לעׂשֹות צרי ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָׁשאני

הּתרעלה ּכֹוסֹות אֹותֹו ׁשּתמצאנה ּבקרּבֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָיהיּו

ה' היה לא זה טעם וזּוּלת רׁשעֹו לצד ּכן ְְְִֵֶַַַַַָָֹּגם

לבד: ּבׁשבילֹו הּמערכֹות ְְְֲִִֵַַַַָמׁשּדד

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

i"yx£ÈzÏlÚ˙‰∑:ּכמֹו כב)ׂשחקּתי, ּבי",(במדבר התעּללּת ו)"ּכי א ּבמצרים.(שמואל האמּור ּבהם", התעּלל ּכאׁשר "הלֹוא ƒ¿««¿ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ּכמֹו: – עֹוללּתי לכּתב לֹו היה ּכן, ׁשאם – ּומעללים ּפֹועל לׁשֹון א)ואינֹו לי",(איכה עֹוללּת ּכאׁשר למֹו "ועֹולל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לי" עֹולל החיים."אׁשר אור ֲִֶַ

(â)øîà-äk åéìà eøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´¥À̈«Ÿ¨©³
ìà ýåýéýçlL éðtî úðòì zðàî éúî-ãò íéøáòä é §Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨¨®©©¬

:éðãáòéå énò©¦−§©«©§ª«¦
i"yx£˙�ÚÏ∑,לאתּכנעא מּפניּכתרּגּומֹו: וׁשפל עני להיֹות מאנּת עני, מּגזרת .והּוא ≈»…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָ

(ã)ì äzà ïàî-íà ékøçî àéáî éððä énò-úà çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²
:Eìáâa äaøà©§¤−¦§ª¤«

(ä)õøàä-úà úàøì ìëeé àìå õøàä ïéò-úà äqëå§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¤
ìëàå|ìëàå ãøaä-ïî íëì úøàLpä äèìtä øúé-úà §¨©´¤¤¤́©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ

:äãOä-ïî íëì çîvä õòä-ìk-úà¤¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«
i"yx£ı¯‡‰ ÔÈÚ מראה∑‡˙ B‚Â'.הארץאת ÏÎeÈ ‡ÏÂ∑ּדּבר קצרה ולׁשֹון הארץ, את לראֹות .הרֹואה ∆≈»»∆ְֵֶֶַָָ¿…«¿ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

(å)ézá eàìîeéãáò-ìë ézáe EøLà íéøöî-ìë ézáe E ¨«§¸¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧
éúáà eàø-àìéúáà úBáàå E-ìò íúBéä íBiî E «Ÿ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ©

:äòøt íòî àöiå ïôiå äfä íBiä ãò äîãàäהחיים אור ¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ

(æ)eðì äæ äéäé éúî-ãò åéìà äòøô éãáò eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥¸©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ
ìà ýåýé-úà eãáòéå íéLðàä-úà çlL L÷Bîìýíäé §¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®

:íéøöî äãáà ék òãz íøèä£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦

dÏג e¯Ó‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈
È˙n‡ „Ú È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„kƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈«ƒ»«
ÈnÚ ÁlL ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Ú�k˙‡Ï z‡ ·¯ÒÓ¿»∆«¿¿ƒ¿¿»»ƒ√»»«««ƒ

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿√»»

‰‡ד ÈnÚ ˙È ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»»«ƒ»
:CÓeÁ˙a ‡·Bb ¯ÁÓ È˙ÈÓ ‡�‡¬»«¿ƒ¿»»ƒ¿»

ÏekÈה ‡ÏÂ ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ
‡z·ÊL ¯‡L ˙È ÏeÎÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈»«¿»¿≈»¿»≈«¿»
Ïk ˙È ÏeÎÈÂ ‡c¯a ÔÓ ÔBÎÏ ¯‡zL‡„¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿≈»»

:‡Ï˜Á ÔÓ ÔBÎÏ ÁÓˆ‡„ ‡�ÏÈ‡ƒ»»¿«¿«¿ƒ«¿»

ÏÎו Èz·e CÈc·Ú ÏÎ Èz·e CÈza ÔeÏÓÈÂ¿ƒ¿»»»≈»«¿»»≈»
C˙‰·‡ ˙‰·‡Â C˙‰·‡ BÊÁ ‡Ï Èc ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ»¬¬»»»«¬»«¬»»»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ‰Óc ‡ÓBiÓƒ»¿∆¡≈««¿»«»»≈

:‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ˜Ù�e È�t˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ√»«¿…

„ÔÈז È‰È È˙n‡ „Ú dÏ ‰Ú¯Ù È„·Ú e¯Ó‡Â«¬»«¿≈«¿…≈«ƒ»«¿≈≈
ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ‡i¯·b ˙È ÁlL ‡Ï˜˙Ï ‡�Ï»»¿«¿»««»À¿«»¿ƒ¿¿√»¿»
˙„·‡ È¯‡ zÚ„È ‡Ï ÔÚk „Ú‰ ÔB‰‰Ï‡∆»¬««¿«»¿«¿»¬≈¬≈«

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ב) ¯tÒz ÔÚÓÏeענין לאיזה לדעת צרי ¿««¿«≈¿ְְִִֵֶַַָָָ

הראׁשֹון ּבּטעם הסּפיק ולא זה לטעם ְְְְִִִֶַַַַַַָֹֻהצר

ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אּלה אֹותֹות להׂשים חפץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשה'

ּבמצרים עֹודמההּואאתאׁשרהתעּללּתי .ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָּבסמּו

עֹוד ּדברים. ב' ׁשהם ׁשּנראה אתתי ואת הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹּומה

אֹומרֹו ּכּונת לדעת צריÌzÚ„ÈÂ:'וגֹו ְִַַַַָָָƒ«¿∆ְ

ÔÎ‡להֹודיעֹו ה' ּבא ּכי הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְִִַַַָָָ

האֹותֹות ּבהבאת הּכּונה ּתכלית אין ְֲִִֵַַַַַָָָָּכי

לחּזק אּלא ּבפרעה נקמה לעׂשֹות ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָֹּבקרּבֹו

ּכדי יׂשראל ּבלב האמּונה עּקר ׁשהם ְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָָהאֹותֹות

ּכׁשּיהיה ּכי לנצח, יּׁשכח ּבל רׁשּום ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה

יׂשראל ּבני ּבזכרֹון יהיה ּפרעה ׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹּבקרּבֹו

ז"ל אֹומרם ּדר על והּכּונה ועד, ְְְֶֶֶַַַָָָָָלעֹולם

חּלין אם(ע"ה:)ּבמּסכת ּכי ּפקּועה ּבן ּבדין ְְְִִִִֶֶֶַָֻ

ּתמיד מזּכר יהיה מפלאים ּדברים ב' ּבֹו ְְְְְִִִִִֶָָָָֻֻיהיּו

יחׁשדּוהּו לא ׁשחיטה ּבלא ׁשאֹוכלֹו ְְְְְְְִִֶֶַָֹֹּוכׁשּיראּו

מדּכר ּתמיהי ּתרי ּכי ּביניהם הּוא מזּכר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֻּכי

ׁשּיפליא הּפלא ּבאמצעּות והּנה אינׁשי. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָּדכירי

ּובּמים ּברּוח ׁשֹולט הּוא ּכי להֹודיעם ְִִִֵַַַָָה'

וכּדֹומה ּובאויר ּובאׁש חּיים ּובבעלי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּובעפר

לעֹולםאין ּבתמידּות הּדבר ׁשּיּזכר מסּפיק זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

הפלאה היֹות ּבאמצעּות אּלא האמּונה, ְְְֱֱֲֶֶַַָָָָָָֹלחקק

ועבדיו ּפרעה את להרע ה' יפליא ּכי ְְְֲִִֶַַַַָָָֹב'

לכל כן היה ּׁשּלא מה לענה ּכֹוסֹות ְְְֲֵֶַַַָָָָָֹלהׁשקֹותם

ּתסּפר ּולמען נעם אמרי נעימּות ל וזה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַֹּגֹוי,

ׁשּיהיה הּנמנע מן והּסּפּור זה, ענין ּבּנ ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבאזני

ב' ּבאמצעּות זּולת ּבזכרֹונ ּתמיד ְְְְְִִֶַַָָָָהּדבר

הא' ÌÈ¯ˆÓaּתמיהֹות, ÈzÏlÚ˙‰ ¯L‡ ˙‡ ְִָ∆¬∆ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

להם עֹוׂשה ה' ׁשהיה הגם אחת ּתמּיה ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָהרי

והּטבעּיּות הּמערכֹות ׁשּדּוד ּבהם ׁשאין ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָצרֹות

עׂשר והּמּכֹות הּצרֹות רב לצד כן ּפי על ְְִֵֶֶַַַַַַָֹאף

מּכֹות וה' ארּבע ׁשל היתה מּכה וכל ְְְְֶַַַַַָָָָמּכֹות

ּותמּיה ּתמּוּה, הּדבר הּנה ּגֹוי לכל כן עׂשה ְְִִֵֵַַָָָָָָָֹלא

מעׂשה יסּפרּו ולא אינׁשי ּדכירי לא לבד ְְְְְְֲִִִִֵַַַֹֹזֹו

ואמר ‡˙˙Èה' ˙‡Âׁשעׂשה האֹותֹות ּפרּוׁש ְַָ¿∆……«ֵֶָָָ

האֹות מצרים ענין ּבלא ׁשּגם ׁשנית ּתמיהה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹה',

ּפלאֹות ב' ּובאמצעּות ּפלא, ּדבר הּוא ְְְְְֵֶֶֶַַָָמעצמֹו

המכּון ותכלית וגֹו', ּבנ ּובן בנ ּבאזני ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻּתסּפר

עֹוד ואין ה' אני ּכי וידעּתם הּוא ְְֲִִִִֵֶַַּבּסּפּור

ּכׁשּדּבר ּתמצא וכן זה, זּולת האמּונֹות ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָותכזיבּו

ּדבריו ּפתח סיני ּבהר הּוא ּברּו ה' ְְִִֶַַַָָָָאּתנּו

אמר ב')יתּבר כ' וזה(לקּמן אלהי ה' אנכי ְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹֹ

והּוא מצרים, מארץ הֹוצאתי אׁשר האֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָל

ה' אני ּכי וידעּתם ואמר ּכאן ּדבריו ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשהקּדים

מה האמּונה צדק הראּות ּבחּוׁש ּבזה ְְֱִֶֶֶַַָָָָיּכירּו

ּברּו העֹולם עד מהעֹולם אדם הּׂשיג ִִֵֶַָָָָָָָֹּׁשּלא

לנּו: עׂשה ּכן ֲֵֶָָָאׁשר

iÂˆ‡.ו) ÔÙiÂׁשהתוּדה ׁשאחר ּבעיניו זלזלֹו «ƒ∆«≈≈ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

כ"ז)ואמר לסרחֹונֹו(ט' חזר וגֹו' הּצּדיק ה' ְְְְִִַַַַָָ

ּבני ׁשאר עם הּנהּוג ּכּדר ויצא ּפנה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָלזה

לֹו ׁשּלם הרׁשע ּפרעה ּגם ּכי ותמצא ְְְִִִֵַַָָָָָָֹאדם.

ּדכתיב ח')ּכן אתם(ּפסּוק ויגרׁש וגֹו' וּיּוׁשב ְְְִִֵֵַַַָָָֹ

ּכׁשּקרא ּכ ׁשאחר ּתמצא ולזה פרעה, ּפני ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמאת

אמר הארּבה מּכת הסרת על להתּפּלל ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָלֹו

ט"ז)אליהם ּׁשּלא(ּפסּוק מה ולכם לה' חטאתי ְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

על להתוּדֹות ׁשּנתּכּון קדם, לֹומר רגיל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹהיה

אֹותם: ויגרׁש ּפחיתּות מנהג ּבם ְְְִִֵֶַַַָָָָׁשּנהג
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i"yx£ÈzÏlÚ˙‰∑:ּכמֹו כב)ׂשחקּתי, ּבי",(במדבר התעּללּת ו)"ּכי א ּבמצרים.(שמואל האמּור ּבהם", התעּלל ּכאׁשר "הלֹוא ƒ¿««¿ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ּכמֹו: – עֹוללּתי לכּתב לֹו היה ּכן, ׁשאם – ּומעללים ּפֹועל לׁשֹון א)ואינֹו לי",(איכה עֹוללּת ּכאׁשר למֹו "ועֹולל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לי" עֹולל החיים."אׁשר אור ֲִֶַ

(â)øîà-äk åéìà eøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´¥À̈«Ÿ¨©³
ìà ýåýéýçlL éðtî úðòì zðàî éúî-ãò íéøáòä é §Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨¨®©©¬

:éðãáòéå énò©¦−§©«©§ª«¦
i"yx£˙�ÚÏ∑,לאתּכנעא מּפניּכתרּגּומֹו: וׁשפל עני להיֹות מאנּת עני, מּגזרת .והּוא ≈»…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָ

(ã)ì äzà ïàî-íà ékøçî àéáî éððä énò-úà çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²
:Eìáâa äaøà©§¤−¦§ª¤«

(ä)õøàä-úà úàøì ìëeé àìå õøàä ïéò-úà äqëå§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¤
ìëàå|ìëàå ãøaä-ïî íëì úøàLpä äèìtä øúé-úà §¨©´¤¤¤́©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ

:äãOä-ïî íëì çîvä õòä-ìk-úà¤¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«
i"yx£ı¯‡‰ ÔÈÚ מראה∑‡˙ B‚Â'.הארץאת ÏÎeÈ ‡ÏÂ∑ּדּבר קצרה ולׁשֹון הארץ, את לראֹות .הרֹואה ∆≈»»∆ְֵֶֶַָָ¿…«¿ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

(å)ézá eàìîeéãáò-ìë ézáe EøLà íéøöî-ìë ézáe E ¨«§¸¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧
éúáà eàø-àìéúáà úBáàå E-ìò íúBéä íBiî E «Ÿ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ©

:äòøt íòî àöiå ïôiå äfä íBiä ãò äîãàäהחיים אור ¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ

(æ)eðì äæ äéäé éúî-ãò åéìà äòøô éãáò eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥¸©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ
ìà ýåýé-úà eãáòéå íéLðàä-úà çlL L÷Bîìýíäé §¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®

:íéøöî äãáà ék òãz íøèä£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦

dÏג e¯Ó‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈
È˙n‡ „Ú È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„kƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈«ƒ»«
ÈnÚ ÁlL ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Ú�k˙‡Ï z‡ ·¯ÒÓ¿»∆«¿¿ƒ¿¿»»ƒ√»»«««ƒ

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿√»»

‰‡ד ÈnÚ ˙È ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»»«ƒ»
:CÓeÁ˙a ‡·Bb ¯ÁÓ È˙ÈÓ ‡�‡¬»«¿ƒ¿»»ƒ¿»

ÏekÈה ‡ÏÂ ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ
‡z·ÊL ¯‡L ˙È ÏeÎÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈»«¿»¿≈»¿»≈«¿»
Ïk ˙È ÏeÎÈÂ ‡c¯a ÔÓ ÔBÎÏ ¯‡zL‡„¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿≈»»

:‡Ï˜Á ÔÓ ÔBÎÏ ÁÓˆ‡„ ‡�ÏÈ‡ƒ»»¿«¿«¿ƒ«¿»

ÏÎו Èz·e CÈc·Ú ÏÎ Èz·e CÈza ÔeÏÓÈÂ¿ƒ¿»»»≈»«¿»»≈»
C˙‰·‡ ˙‰·‡Â C˙‰·‡ BÊÁ ‡Ï Èc ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ»¬¬»»»«¬»«¬»»»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ‰Óc ‡ÓBiÓƒ»¿∆¡≈««¿»«»»≈

:‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ˜Ù�e È�t˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ√»«¿…

„ÔÈז È‰È È˙n‡ „Ú dÏ ‰Ú¯Ù È„·Ú e¯Ó‡Â«¬»«¿≈«¿…≈«ƒ»«¿≈≈
ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ‡i¯·b ˙È ÁlL ‡Ï˜˙Ï ‡�Ï»»¿«¿»««»À¿«»¿ƒ¿¿√»¿»
˙„·‡ È¯‡ zÚ„È ‡Ï ÔÚk „Ú‰ ÔB‰‰Ï‡∆»¬««¿«»¿«¿»¬≈¬≈«

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ב) ¯tÒz ÔÚÓÏeענין לאיזה לדעת צרי ¿««¿«≈¿ְְִִֵֶַַָָָ

הראׁשֹון ּבּטעם הסּפיק ולא זה לטעם ְְְְִִִֶַַַַַַָֹֻהצר

ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אּלה אֹותֹות להׂשים חפץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשה'

ּבמצרים עֹודמההּואאתאׁשרהתעּללּתי .ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָּבסמּו

עֹוד ּדברים. ב' ׁשהם ׁשּנראה אתתי ואת הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹּומה

אֹומרֹו ּכּונת לדעת צריÌzÚ„ÈÂ:'וגֹו ְִַַַַָָָƒ«¿∆ְ

ÔÎ‡להֹודיעֹו ה' ּבא ּכי הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְִִַַַָָָ

האֹותֹות ּבהבאת הּכּונה ּתכלית אין ְֲִִֵַַַַַָָָָּכי

לחּזק אּלא ּבפרעה נקמה לעׂשֹות ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָֹּבקרּבֹו

ּכדי יׂשראל ּבלב האמּונה עּקר ׁשהם ְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָָהאֹותֹות

ּכׁשּיהיה ּכי לנצח, יּׁשכח ּבל רׁשּום ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה

יׂשראל ּבני ּבזכרֹון יהיה ּפרעה ׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹּבקרּבֹו

ז"ל אֹומרם ּדר על והּכּונה ועד, ְְְֶֶֶַַַָָָָָלעֹולם

חּלין אם(ע"ה:)ּבמּסכת ּכי ּפקּועה ּבן ּבדין ְְְִִִִֶֶֶַָֻ

ּתמיד מזּכר יהיה מפלאים ּדברים ב' ּבֹו ְְְְְִִִִִֶָָָָֻֻיהיּו

יחׁשדּוהּו לא ׁשחיטה ּבלא ׁשאֹוכלֹו ְְְְְְְִִֶֶַָֹֹּוכׁשּיראּו

מדּכר ּתמיהי ּתרי ּכי ּביניהם הּוא מזּכר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֻּכי

ׁשּיפליא הּפלא ּבאמצעּות והּנה אינׁשי. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָּדכירי

ּובּמים ּברּוח ׁשֹולט הּוא ּכי להֹודיעם ְִִִֵַַַָָה'

וכּדֹומה ּובאויר ּובאׁש חּיים ּובבעלי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּובעפר

לעֹולםאין ּבתמידּות הּדבר ׁשּיּזכר מסּפיק זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

הפלאה היֹות ּבאמצעּות אּלא האמּונה, ְְְֱֱֲֶֶַַָָָָָָֹלחקק

ועבדיו ּפרעה את להרע ה' יפליא ּכי ְְְֲִִֶַַַַָָָֹב'

לכל כן היה ּׁשּלא מה לענה ּכֹוסֹות ְְְֲֵֶַַַָָָָָֹלהׁשקֹותם

ּתסּפר ּולמען נעם אמרי נעימּות ל וזה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַֹּגֹוי,

ׁשּיהיה הּנמנע מן והּסּפּור זה, ענין ּבּנ ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבאזני

ב' ּבאמצעּות זּולת ּבזכרֹונ ּתמיד ְְְְְִִֶַַָָָָהּדבר

הא' ÌÈ¯ˆÓaּתמיהֹות, ÈzÏlÚ˙‰ ¯L‡ ˙‡ ְִָ∆¬∆ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

להם עֹוׂשה ה' ׁשהיה הגם אחת ּתמּיה ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָהרי

והּטבעּיּות הּמערכֹות ׁשּדּוד ּבהם ׁשאין ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָצרֹות

עׂשר והּמּכֹות הּצרֹות רב לצד כן ּפי על ְְִֵֶֶַַַַַַָֹאף

מּכֹות וה' ארּבע ׁשל היתה מּכה וכל ְְְְֶַַַַַָָָָמּכֹות

ּותמּיה ּתמּוּה, הּדבר הּנה ּגֹוי לכל כן עׂשה ְְִִֵֵַַָָָָָָָֹלא

מעׂשה יסּפרּו ולא אינׁשי ּדכירי לא לבד ְְְְְְֲִִִִֵַַַֹֹזֹו

ואמר ‡˙˙Èה' ˙‡Âׁשעׂשה האֹותֹות ּפרּוׁש ְַָ¿∆……«ֵֶָָָ

האֹות מצרים ענין ּבלא ׁשּגם ׁשנית ּתמיהה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹה',

ּפלאֹות ב' ּובאמצעּות ּפלא, ּדבר הּוא ְְְְְֵֶֶֶַַָָמעצמֹו

המכּון ותכלית וגֹו', ּבנ ּובן בנ ּבאזני ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻּתסּפר

עֹוד ואין ה' אני ּכי וידעּתם הּוא ְְֲִִִִֵֶַַּבּסּפּור

ּכׁשּדּבר ּתמצא וכן זה, זּולת האמּונֹות ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָותכזיבּו

ּדבריו ּפתח סיני ּבהר הּוא ּברּו ה' ְְִִֶַַַָָָָאּתנּו

אמר ב')יתּבר כ' וזה(לקּמן אלהי ה' אנכי ְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹֹ

והּוא מצרים, מארץ הֹוצאתי אׁשר האֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָל

ה' אני ּכי וידעּתם ואמר ּכאן ּדבריו ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשהקּדים

מה האמּונה צדק הראּות ּבחּוׁש ּבזה ְְֱִֶֶֶַַָָָָיּכירּו

ּברּו העֹולם עד מהעֹולם אדם הּׂשיג ִִֵֶַָָָָָָָֹּׁשּלא

לנּו: עׂשה ּכן ֲֵֶָָָאׁשר

iÂˆ‡.ו) ÔÙiÂׁשהתוּדה ׁשאחר ּבעיניו זלזלֹו «ƒ∆«≈≈ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

כ"ז)ואמר לסרחֹונֹו(ט' חזר וגֹו' הּצּדיק ה' ְְְְִִַַַַָָ

ּבני ׁשאר עם הּנהּוג ּכּדר ויצא ּפנה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָלזה

לֹו ׁשּלם הרׁשע ּפרעה ּגם ּכי ותמצא ְְְִִִֵַַָָָָָָֹאדם.

ּדכתיב ח')ּכן אתם(ּפסּוק ויגרׁש וגֹו' וּיּוׁשב ְְְִִֵֵַַַָָָֹ

ּכׁשּקרא ּכ ׁשאחר ּתמצא ולזה פרעה, ּפני ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמאת

אמר הארּבה מּכת הסרת על להתּפּלל ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָלֹו

ט"ז)אליהם ּׁשּלא(ּפסּוק מה ולכם לה' חטאתי ְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

על להתוּדֹות ׁשּנתּכּון קדם, לֹומר רגיל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹהיה

אֹותם: ויגרׁש ּפחיתּות מנהג ּבם ְְְִִֵֶַַַָָָָׁשּנהג
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i"yx£Ú„z Ì¯Ë‰∑ידעּת לא מצרים?העֹוד אבדה החיים.ּכי אור ¬∆∆≈«ְְְִִִַַָָָָָֹ

(ç)íäìà øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà áLeiå©©º¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©Ÿ́¤£¥¤½
ìà ýåýé-úà eãáò eëìý:íéëìää éîå éî íëé §¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«

i"yx£·LeiÂ∑ׁשליח ידי על וההּוׁשבּו אחריהם, אלׁשּׁשלחּו ׁשיבּום ««ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
החיים.ּפרעה אור ְַֹ

(è)eðúBðááe eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéøòða äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧¦§¥¹
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

(é)çlLà øLàk íënò ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬
:íëéðt ãâð äòø ék eàø íëtè-úàå íëúà¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«

i"yx£'B‚Â ÌÎ˙‡ ÁlL‡ ¯L‡k∑הּצאן את ּגם אׁשּלח ּכי ואתאף «¬∆¬««∆¿∆¿ְֲִֶֶַַַַַֹ
אמרּתם ּכאׁשר ÌÎÈ�t.הּבקר, „‚� ‰Ú¯ Èk e‡¯∑,רעה ׁשּׁשמֹו יׁש אחד ּכֹוכב ׁשמעּתי: אּגדה ּומדרׁש ּכתרּגּומֹו. ְֲֲֶֶַַַָָ¿ƒ»»∆∆¿≈∆ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

והריגה. ּדם סימן והּוא ּבּמדּבר לקראתכם עֹולה ּכֹוכב אֹותֹו ׁשּלי ּבאיצטגנינּות אני רֹואה ּפרעה: להם ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאמר
ּבתפּלתֹו: מׁשה אמר להרגם, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּובּקׁש ּבעגל יׂשראל לב)ּוכׁשחטאּו לאמר(לקמן מצרים יאמרּו "לּמה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

לדם הּדם את והפ הרעה" על ה' "וּיּנחם מּיד: ּפניכם", נגד רעה ּכי "ראּו להם: ׁשאמר היא זֹו הֹוציאם"? ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּברעה
ׁשּנאמר: וזהּו אֹותם, יהֹוׁשע ׁשּמל ה)מילה ּדם(יהושע לכם: אֹומרים ׁשהיּו מעליכם", מצרים חרּפת את ּגּלֹותי "הּיֹום ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

ּבּמדּבר עליכם רֹואין .אנּו ְֲִִֵֶַָָ

Ú¯t‰ח ˙ÂÏ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È ·˙Bz‡Â¿ƒ«»…∆¿»«¬…¿»«¿…
ÔÓ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¡ƒ¿»√»¿»¡»¬»

:ÔÈÏÊ‡c ÔÓe»¿»¿ƒ

a·��‡ט ÏÈÊ� ‡�·Ò·e ‡�ÓÏeÚa ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿∆»»¿»»»≈≈¿»»»
Ì„˜ ‡bÁ È¯‡ ÏÈÊ� ‡�¯B˙·e ‡��Úa ‡�˙�··eƒ¿»»»¿»»»¿»»≈≈¬≈«»√»

:‡�Ï ÈÈ¿»»»

k„י ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÎ È‰È ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈≈≈¿»«¿»¿«¿¿«
‡LÈ· È¯‡ BÊÁ ÔBÎÏÙË ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ÁlL‡¬««»¿¿»«¿¿¬¬≈ƒ»
ÔBÎÈt‡ Ï·˜Ï „aÚÓÏ ÔÈ¯È·Ò Ôez‡c¿«¿ƒƒ¿∆¿«»√≈«≈

:‡¯ÁzÒ‡Ï¿ƒ¿«»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ז) ‰È‰È È˙Ó „Úלׁשּלח ׁשהסּכימּו לא «»«ƒ¿∆¿ְְִִֵֶַַֹ

למׁשה ה' ׁשאמר הּנבּואה ּכי ּבהחלט ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל

ּבאפן ׁשּילכּו אּלאׁשרצּו ּתכחיׁשזה, וגֹו' ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹהכּבדּתי

ולזהּתמצאּכׁשאמרמׁשהּבנערינּו וּדאי, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיחזרּו

עֹוד ּדּבר יספּו לא ּפרעה וגרׁשם וגֹו' ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָֹֹּובזקנינּו

ּבסדר לאהאמינּו ּכי ּגםּפיהםענהּבם ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּדברהּזה,

והּנֹורא והּגּבֹור הּגדֹול העברים אלהי ּכי ְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹהּמעׂשה

יֹוקׁשים ׁשהיּו אּלא יׂשראל לׁשלח ּבהם ידֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹנטה

ּכזה: הענין ּבאמּתּות ּכפירה ל ואין ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּבהם

.Ú„z Ì¯Ë‰ּתרצה ׁשּתׁשּלחם קדם האם ּפרּוׁש ¬∆∆≈«ְְְִִֵֵֶֶֶַַֹ

אֹותם ׁשּלח לזה מצרים, ׁשאבדה ְְִִֶֶַַַַַָָָָָלדעת

מצרים: אבדת ׁשל זה ּגדר ׁשּיּגיע ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹקדם

È˙È‡¯Âעל ּדעּתם הסּכימה ּבּמה לב לתת ¿»ƒƒְְִִֵֵֶַַַָָָ

והלכּו וׁשתקּו ּכ אחר מצרים ְְְְְֲִִֵַַַַָָָאבדת

מה ּבענין ּבחקר נׂשּכיל הענין ּולהבין ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹלהם,

הענין, מּתחּלת ועבדיו ּפרעה ׁשל ּדעּתֹו ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹהיתה

הרעֹות ּכל ׁשּיסּבל ּבעֹולם ּגמּור ׁשֹוטה יׁש ְִִֵֶֶַָָָָָָֹהאם

נפׁשֹות, ּבסּכנֹות עצמֹו ויכניס ההּמה ְְְְְְִֵַַַַָָָָָוהּצרֹות

צמחי ואבדּו מקניו וספּו אלהֹו ׁשּלקה לֹו ְְְְְְֱִִֵֶָָָָָֹועֹוד

ּתדע הטרם ּכאֹומרֹו ּתּמּו ספּו וכמעט ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָהאדמה

אב ּכלּכי ּכי יאמן לא הּסתם ּומן מצרים, דה ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֹ

רּוחֹו, את ה' הקׁשה ּכי והגם היה, טּפׁש ְֲִִִֵֶַַָָָָּכ

ׁשּבּה סברא איזה לֹו ׁשּתהיה צרי זה ּכל ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָעם

לא ּכי ּבראֹות הּקׁשיא ותגּדל טּפׁשּותֹו, ְְְְְְִִִִִֶַַָֹֻיתלה

והגם ימים, ׁשלׁשת ּדר אּלא מּמּנּו ה' ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאל

אמר לא ה' ּכי י"ח) ג' (לעיל ׁשם ְְִֵֶַַָָָֹׁשּכתבנּו

ּבכל הרי זה ּכל עם יׂשראל, אּלא זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָּפרט

לי ויחּגּו א') (ה' אּלא אמר לא ְְִִֶַָָָָֹֹׁשליחּותיו

לא ּכי יּגיד זה ג'), (ּפסּוק ויעבדּוני ְְְִִִִֶַַַַָָֹּבּמדּבר,

אׁשר זה הּוא ּכי ּדבר ואבין ה'. יצו ְְֲֲִִִֶֶַַָָָלחלּוטין

אׁשר הּׁשליחּות אפן עּמֹו ּולכל לפרעה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹהטעהּו

ׁשהּכּונה ּבּמדּבר לחג יׂשראל לׁשלח ה' ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשלח

לפרעה ּגלּוי הּוא הרי ּכ אחר לׁשּוב ְְֲֵַַַָָָֹהּוא

נפל ּומּזה ׁשֹואל הּוא ּבהחלט לא ּכי ְְְִִֵֵֶֶַַָֹּולעּמֹו

ּדבר ּכי הא' צדדין. ׁשני ּבּדבר יׁש ּכי ְְְִִִֵֵַַַָָָָָהּטעּות,

ׁשלׁשת ּדר אּלא חפץ אינֹו ּכי הּוא אמת ְֱִֵֵֶֶֶֶֶָָה'

ואין ערמה ּדר ּבאּו הּדברים ּכי והּב' ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָימים,

זה ּולפי לחלּוטין, להֹוציאם אּלא ְְְֲִִִֶֶַַָָּדעּתֹו

ּבֹו ּכח אין ּכביכֹול ּכי מעידים ְְְִִִִִֵַַָָֹהּדברים

ׁשּיׁש למדּת הא מינן ּבר ּבהחלט ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָלהֹוציאם

ולזה יחּפץ, אׁשר לרצֹון וׁשלֹום חס מניעה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָֹלֹו

ּבהם האמּונה עּקר ׁשלילת לצד ועבדיו ְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָָֹּפרעה

לקּבל ּומאנּו ערּפם הקׁשּו ולזה הּב' צד ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָחׁשבּו

וׁשלֹום חס ּבּכחֹו אין אמרּו ּכי ה' ְְְֲִֵַַַָָֹמאמר

הּמפלא האֹות ל וזה ּגדֹול הכרח ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻלהכריח

ּכ ואחר לּבם, הקׁשּו ולזה יערים ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָׁשערֹום

מּכֹות ׁשבע עליהם ׁשעברּו עבדיו ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשראּו

לב נתנּו הארּבה ׁשל ׁשמינית ּבמּכה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָוהתרה

ׁשל ׁשּטעמֹו היא האמת ּכי הא' צד ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָלצּדד

להֹוּציאם חפץ ׁשאינֹו הּוא הּוא ּברּו ְֱִֵֵֶַָָָָֹהאלּה

אֹומרֹו והּוא וגֹו'לחלּוטין, יהיה מתי ׁשּלחעד ְְְְֲִִֶַַַַַָ

ה' ּכּונת ׁשאין ּפרּוׁש ויעבדּו האנׁשים ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָאת

הּדבר הכרחנּו ׁשּבֹו והּטעם זה ּפרט על ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָאּלא

ׁשּילכּו ּכּונתֹו היתה ואם יכֹול ּכל ּכי הּכרנּו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּכי

ּכל ויאבד ּבפרּוׁש ּכן אֹומר היה ְְֲִֵֵֵַַָָָֹלחלּוטין

ואמרּו ּבדבריו, ּוממאן ּכימסרב ּתדע הטרם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

למדּת הא הּכה אׁשר ּבּמּכֹות מצרים ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָאבדה

ּולפי יחּפץ. אׁשר ּכל לעׂשֹות הּוא יכֹול ְְֲֲִִֶַַָָֹּכי

לא ׁשּיׂשראל הא' ּדברים, ׁשני הכריחּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹזה

אם ּכי הּמּכֹות מּפלאי והצּדיקּו ּבהחלט, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַילכּו

מּידֹו אין ּבהחלט להֹוציאם חפץ ה' ְְְִִֵֵֵֶָָָָָהיה

והׁשיבם הרׁשע ּפרעה נתחּכם ּכי ותמצא ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֹמּציל.

מי להם וּיאמר וגֹו' מׁשה את וּיּוׁשב ְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹּבמרמה

נל ּובזקנינּו ּבנערינּו והׁשיבּוהּו ההלכים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָֹומי

וגֹו' הּגברים נא לכּו וגֹו' נגד רעה להם ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָואמר

וגֹו' אתם ויגרׁש מבּקׁשים אּתם אתּה ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹּכי

ּפרעה עבדי ּדעת נסּתרה הּמעׂשה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּומאמצעּות

לׁשעה אּלא הליכתם ׁשאין ׁשחׁשבּו ּכמֹו לא ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָֹּכי

והליכתם ּבּדבר ערמה ּכי מּוכח מהענין ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָׁשהרי

לּמחּוׁש ּכן ּגם חזרנּו זה ּולפי עֹולם, ְְֲִִֵֵֶַַַַָָהליכת

יכֹול לּכל לא ּכי האֹות ל זה ּכי ְִִִֶַָָָֹֹהראׁשֹון

עֹוד לדּבר הֹוסיפּו לא ּובזה למעלה ְְְְִִֵֶַַַַָָֹּכּנזּכר

הראׁשֹונים: ְְִִִֵֶָּכדבריהם

B‚Â'.ח) e„·Ú eÎÏהּדברים סתם אמר ¿ƒ¿¿ְְִַַָָָ

הּדעת על יעלה ׁשּלא להרחיק ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַֹונתחּכם

לכּו סתם ּדּבר ולזה ּכּלם, ׁשּילכּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֻׁשּיׁשאלּו

ואמר ÈÓÂעבדּו, ÈÓאם ּכּלם אם לֹוּמר לא ְְִַָƒ»ƒִִַָֹֻ

העבֹודה ּבני אּלא ילכּו ׁשּלא וּדאי זה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמהם

ּכי וגֹו' הּגברים נא לכּו לבּסֹוף ׁשּגּלה ְְְְְִִִֶַַָָָּכמֹו

היה ּבּגברים ּגם אּלא מבּקׁשים אּתם ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹאתּה

ּכּלם: ילכּו ׁשּלא ְֵֵֶָָֹֻחפץ

`a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k ipy meil inei xeriy

(àé)dúà ék ýåýé-úà eãáòå íéøábä àð eëì ïë àì́Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈
:äòøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áî ízà©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

i"yx£ÔÎ ‡Ï∑'ה את ועבדּו הּגברים לכּו אּלא עּמכם, הּטף להֹולי אמרּתם ÌÈL˜·Ó.ּכאׁשר Ìz‡ d˙‡ Èk∑ …≈ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָƒ…»«∆¿«¿ƒ
לזּבח(אֹותּה הּטף ּדר ואין לאלהינּו, נזּבחה הּנה: עד ּבּקׁשּתם ‡˙Ì.עבֹודה) L¯‚ÈÂ∑,קצר לׁשֹון זה ולאהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ«¿»∆…»ְֲֵֶָָָֹ

המגרׁש מי .ּפרׁש ְִֵֵַַָ

ß zah f"k ipy mei ß

(áé)íéøöî õøà-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤¦§©¸¦Æ
áNò-ìk-úà ìëàéå íéøöî õøà-ìò ìòéå äaøàä«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ¤¨¥´¤

:ãøaä øéàLä øLà-ìk úà õøàä̈½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−©¨¨«
i"yx£‰a¯‡a∑הארּבה מּכת החיים.ּבׁשביל אור »«¿∆ְְִִֶַַַָ

(âé)âäð ýåýéå íéøöî õøà-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³
äéä ø÷aä äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−§¨©¨®§¨©´Ÿ¤¨½̈

:äaøàä-úà àNð íéãwä çeøå§¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«
i"yx£ÌÈ„w‰ Áe¯Â∑ּכמֹו היתה, מערבית ּבדרֹומית ׁשּמצרים ּכנגּדֹו, ׁשּבא לפי הארּבה, את נׂשא מזרחית רּוח ¿««»ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

אחר ּבמקֹום .ׁשּמפרׁש ְְֵֶַָָֹ

(ãé)-ìk ìò äaøàä ìòiåìeáb ìëa çðiå íéøöî õøà ©©©́¨«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´
åéøçàå eäîk äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ¨½Ÿ§©«£¨−

:ïk-äéäé àì¬Ÿ¦«§¤¥«
i"yx£ÔkŒ‰È‰È ‡Ï ÂÈ¯Á‡Â∑:ׁשּנאמר יֹואל, ּבימי ׁשהיה ב)ואֹותֹו ּכבד(יואל ׁשהיה למדנּו מןֿהעֹולם", נהיה לא "ּכמהּו ¿«¬»…ƒ¿∆≈ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

אּלא היה לא מׁשה ׁשל אבל ּגזם, חסיל, ילק, ארּבה, יחד: ׁשהיּו הרּבה מינין ידי על היה] יֹואל ׁשל [ּכי מׁשה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹמּׁשל
וכמֹוהּו מזרחי), אלּיהּו רּבי ּגרסת ּכ) אחד מין יהיהׁשל ולא היה .לא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

(åè)-úà ìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïéò-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©¤
ãøaä øéúBä øLà õòä éøt-ìk úàå õøàä áNò-ìk̈¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−©¨¨®
:íéøöî õøà-ìëa äãOä áNòáe õòa ÷øé-ìk øúBð-àìå§«Ÿ©̧¨¤̄¤¨¥²§¥¬¤©¨¤−§¨¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£˜¯È Ïk∑ּבלע"זעלה וירדור"א .ירק, »∆∆ְֶַַָָֹ

(æè)éúàèç øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì äòøt øäîéå©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤¨¨²¦
ìà ýåýéìýíëìå íëé: ©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§¨¤«

ÈÈיא Ì„˜ eÁÏÙe ‡i¯·b ÔÚÎ eÏÈÊ‡ ÔÎ ‡Ï»≈¡ƒ¿«À¿«»¿»√»¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔB‰˙È CÈ¯˙Â ÔÚa Ôez‡ d˙È È¯‡¬≈»««»»¿»ƒ»¿ƒ√»

:‰Ú¯t«¿…

‡¯Ú‡יב ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»««¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜qÈÂ ‡·B‚ È˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»¿ƒ«««¿»¿ƒ¿»ƒ
¯‡L‡ Èc Ïk ˙È ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏeÎÈÂ¿≈»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ«¿«

:‡c¯a«¿»

„ÌÈ¯ˆÓיג ‡Ú¯‡ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈««¿»¿ƒ¿«ƒ
‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡Ú¯‡a ‡Óec˜ Áe¯ ¯ac ÈÈÂ«»«««ƒ»¿«¿»»»«
˙È ÏË� ‡Óec˜ Áe¯Â ‰Â‰ ‡¯Ùˆ ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ¿»≈¿»«¿»¬»¿«ƒ»¿«»

:‡·Bb»

Le¯‡יד ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡·Bb ˜ÈÏÒe¿≈»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»
‡Ï È‰BÓ„˜ ‡„ÁÏ ÛÈwz ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa¿»¿ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»√»ƒ»
:ÔÎ È‰È ‡Ï È‰B¯˙·e d˙ÂÎc ‡·Bb ÔÎ ‰Â‰¬»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈

ÎBLÁÂ˙טו ‡Ú¯‡ ÏÎ„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿»«¿»«¬«
Ïk ˙ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏÎ‡Â ‡Ú¯‡«¿»«¬«»»∆¿»¿«¿»¿»»
¯‡zL‡ ‡ÏÂ ‡c¯a ¯‡L‡ Èc ‡�ÏÈ‡ È¯Èt≈≈ƒ»»ƒ«¿««¿»¿»ƒ¿»«
ÏÎa ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ·e ‡�ÏÈ‡a ‡˜B¯È Ïk»»»¿ƒ»»¿∆¿»¿«¿»¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô¯‰‡Ïeטז ‰LÓÏ È¯˜ÓÏ ‰Ú¯Ù ÈÁB‡Â¿ƒ«¿…¿ƒ¿≈¿…∆¿«¬…
:ÔBÎÏe ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˙È·Á ¯Ó‡Â«¬«»ƒ√»¿»¡»¬¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבמּטהּו.a¯‡a‰.יב) אחד ארּבה ׁשּיקׁשר אּולי אתְְְִֵֶֶֶַַַָֹ∆¿»« ּבנטֹותֹו הארּבה ׁשם ׁשּיזּכיר אפׁשר ארּבה:ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָאֹו ּבׁשביל הּוא ידֹו נטּית ּכי לסימן ְְְְִִִִִֶַַָָָידֹו



נה `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k ipy meil inei xeriy

(àé)dúà ék ýåýé-úà eãáòå íéøábä àð eëì ïë àì́Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈
:äòøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áî ízà©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

i"yx£ÔÎ ‡Ï∑'ה את ועבדּו הּגברים לכּו אּלא עּמכם, הּטף להֹולי אמרּתם ÌÈL˜·Ó.ּכאׁשר Ìz‡ d˙‡ Èk∑ …≈ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָƒ…»«∆¿«¿ƒ
לזּבח(אֹותּה הּטף ּדר ואין לאלהינּו, נזּבחה הּנה: עד ּבּקׁשּתם ‡˙Ì.עבֹודה) L¯‚ÈÂ∑,קצר לׁשֹון זה ולאהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ«¿»∆…»ְֲֵֶָָָֹ

המגרׁש מי .ּפרׁש ְִֵֵַַָ

ß zah f"k ipy mei ß

(áé)íéøöî õøà-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤¦§©¸¦Æ
áNò-ìk-úà ìëàéå íéøöî õøà-ìò ìòéå äaøàä«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ¤¨¥´¤

:ãøaä øéàLä øLà-ìk úà õøàä̈½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−©¨¨«
i"yx£‰a¯‡a∑הארּבה מּכת החיים.ּבׁשביל אור »«¿∆ְְִִֶַַַָ

(âé)âäð ýåýéå íéøöî õøà-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³
äéä ø÷aä äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−§¨©¨®§¨©´Ÿ¤¨½̈

:äaøàä-úà àNð íéãwä çeøå§¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«
i"yx£ÌÈ„w‰ Áe¯Â∑ּכמֹו היתה, מערבית ּבדרֹומית ׁשּמצרים ּכנגּדֹו, ׁשּבא לפי הארּבה, את נׂשא מזרחית רּוח ¿««»ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

אחר ּבמקֹום .ׁשּמפרׁש ְְֵֶַָָֹ

(ãé)-ìk ìò äaøàä ìòiåìeáb ìëa çðiå íéøöî õøà ©©©́¨«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´
åéøçàå eäîk äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ¨½Ÿ§©«£¨−

:ïk-äéäé àì¬Ÿ¦«§¤¥«
i"yx£ÔkŒ‰È‰È ‡Ï ÂÈ¯Á‡Â∑:ׁשּנאמר יֹואל, ּבימי ׁשהיה ב)ואֹותֹו ּכבד(יואל ׁשהיה למדנּו מןֿהעֹולם", נהיה לא "ּכמהּו ¿«¬»…ƒ¿∆≈ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

אּלא היה לא מׁשה ׁשל אבל ּגזם, חסיל, ילק, ארּבה, יחד: ׁשהיּו הרּבה מינין ידי על היה] יֹואל ׁשל [ּכי מׁשה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹמּׁשל
וכמֹוהּו מזרחי), אלּיהּו רּבי ּגרסת ּכ) אחד מין יהיהׁשל ולא היה .לא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

(åè)-úà ìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïéò-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©¤
ãøaä øéúBä øLà õòä éøt-ìk úàå õøàä áNò-ìk̈¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−©¨¨®
:íéøöî õøà-ìëa äãOä áNòáe õòa ÷øé-ìk øúBð-àìå§«Ÿ©̧¨¤̄¤¨¥²§¥¬¤©¨¤−§¨¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£˜¯È Ïk∑ּבלע"זעלה וירדור"א .ירק, »∆∆ְֶַַָָֹ

(æè)éúàèç øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì äòøt øäîéå©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤¨¨²¦
ìà ýåýéìýíëìå íëé: ©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§¨¤«

ÈÈיא Ì„˜ eÁÏÙe ‡i¯·b ÔÚÎ eÏÈÊ‡ ÔÎ ‡Ï»≈¡ƒ¿«À¿«»¿»√»¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔB‰˙È CÈ¯˙Â ÔÚa Ôez‡ d˙È È¯‡¬≈»««»»¿»ƒ»¿ƒ√»

:‰Ú¯t«¿…

‡¯Ú‡יב ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»««¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜qÈÂ ‡·B‚ È˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»¿ƒ«««¿»¿ƒ¿»ƒ
¯‡L‡ Èc Ïk ˙È ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏeÎÈÂ¿≈»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ«¿«

:‡c¯a«¿»

„ÌÈ¯ˆÓיג ‡Ú¯‡ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈««¿»¿ƒ¿«ƒ
‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡Ú¯‡a ‡Óec˜ Áe¯ ¯ac ÈÈÂ«»«««ƒ»¿«¿»»»«
˙È ÏË� ‡Óec˜ Áe¯Â ‰Â‰ ‡¯Ùˆ ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ¿»≈¿»«¿»¬»¿«ƒ»¿«»

:‡·Bb»

Le¯‡יד ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡·Bb ˜ÈÏÒe¿≈»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»
‡Ï È‰BÓ„˜ ‡„ÁÏ ÛÈwz ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa¿»¿ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»√»ƒ»
:ÔÎ È‰È ‡Ï È‰B¯˙·e d˙ÂÎc ‡·Bb ÔÎ ‰Â‰¬»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈

ÎBLÁÂ˙טו ‡Ú¯‡ ÏÎ„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿»«¿»«¬«
Ïk ˙ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏÎ‡Â ‡Ú¯‡«¿»«¬«»»∆¿»¿«¿»¿»»
¯‡zL‡ ‡ÏÂ ‡c¯a ¯‡L‡ Èc ‡�ÏÈ‡ È¯Èt≈≈ƒ»»ƒ«¿««¿»¿»ƒ¿»«
ÏÎa ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ·e ‡�ÏÈ‡a ‡˜B¯È Ïk»»»¿ƒ»»¿∆¿»¿«¿»¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô¯‰‡Ïeטז ‰LÓÏ È¯˜ÓÏ ‰Ú¯Ù ÈÁB‡Â¿ƒ«¿…¿ƒ¿≈¿…∆¿«¬…
:ÔBÎÏe ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˙È·Á ¯Ó‡Â«¬«»ƒ√»¿»¡»¬¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבמּטהּו.a¯‡a‰.יב) אחד ארּבה ׁשּיקׁשר אּולי אתְְְִֵֶֶֶַַַָֹ∆¿»« ּבנטֹותֹו הארּבה ׁשם ׁשּיזּכיר אפׁשר ארּבה:ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָאֹו ּבׁשביל הּוא ידֹו נטּית ּכי לסימן ְְְְִִִִִֶַַָָָידֹו



a`נו zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k ipy meil inei xeriy

(æé)ýåýéì eøézòäå íòtä Cà éúàhç àð àN äzòå§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´©©½©§©§¦−©«Ÿ̈´
ìàýäfä úånä-úà ÷ø éìòî øñéå íëé: ¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−¤©¨¬¤©¤«

(çé)ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî àöiå: ©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«

(èé)äaøàä-úà àOiå ãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ©¦¨Æ¤¨´©§¤½
ìeáb ìëa ãçà äaøà øàLð àì óeq äné eäò÷úiå©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ¦§©Æ©§¤´¤½̈§−Ÿ§¬

:íéøöî¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ Áe¯∑מערבי ÛeÒ.רּוח ‰nÈ∑ּדרֹומית רּוח ּכל ּכנגד ּבמערב מּקצתֹו היה סּוף ׁשּים אני ּבמזרחּהאֹומר וגם «»ֲִַַָ»»ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מזרח, לצד ּפֹונה ׁשהּוא ּתחּומין, לענין מצינּו וכן ּכנגּדֹו, סּוף ּביּמה לארּבה ּתקעֹו ים רּוח ,לפיכ יׂשראל, ארץ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשל
כג)ׁשּנאמר: ּבפלׁשּתים:(לקמן ׁשּנאמר היה, ּבּמערב ּפלׁשּתים ׁשּים למערב, מּמזרח ּפלׁשּתים", ים ועד סּוף (צפניה"מּים ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּכרתים"ב) ּגֹוי הּים, חבל ‡Á„."יֹוׁשבי ‰a¯‡ ¯‡L� ‡Ï∑הּמלּוחים מהםאף רבה)ׁשּמלחּו .(שמות ְְִֵֵֶֶַָ…ƒ¿««¿∆∆»ְְִֵֶֶַַָ

(ë)ìàøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬¦§¨¥«

(àë)éäéå íéîMä-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ©©¨©½¦¦¬¦
:CLç Lîéå íéøöî õøà-ìò CLç−¤©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−«¤

i"yx£CLÁ LÓÈÂ∑עֹוד ויחׁשי יאמיׁש לילה ׁשל וחׁש לילה, ׁשל מחׁשכֹו יֹותר חׁש עליהם ויחׁשי.LÓÈÂ∑ּכמֹו ¿»≈…∆ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ¿»≈ְ
חסרֹונּה, על מקּפיד הּכתּוב אין ,ּכ ּכל נּכרת האל"ף הברת ׁשאין לפי אל"ף, חסרֹות הרּבה ּתבֹות לנּו יׁש ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָויאמׁש.

יג)ּכגֹון: וכן:(ישעיה אהלֹו, יּטה לא – יאהל, לא ּכמֹו – ערבי" ׁשם יהל כב)"לא ב וּתאּזרני.(שמואל ּכמֹו חיל", "וּתזרני ְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
ליליא, קבל ּדיעּדי ּבתר ימיׁש, לא ּכמֹו הסרה, לׁשֹון ּתרּגם מיּׁשבואּונקלֹוס הּדּבּור אין אבל הּיֹום, לאֹור סמּו ּכׁשּיּגיע ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

לׁשֹון ּפֹותרֹו אּגדה ּומדרׁש ."חׁש "ויהי אחר ּכתּוב ׁשהּוא לפי וימׁש, ׁשל הּוי"ו כח)על ׁשהיה(דברים ּבּצהרים", "ממּׁשׁש ְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
מּמׁש ּבֹו ׁשהיה עד ועב ּומכּפל .ּכפּול ְְֶַַָָָָָָֻ

(áë)-ìëa äìôà-CLç éäéå íéîMä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥¬¤²¤¨−©©¨¨®¦©§¦¯«¤£¥¨²§¨
ìL íéøöî õøà:íéîé úL ¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL 'B‚Â ‰ÏÙ‡ CLÁ È‰ÈÂ∑ימים ג' אותן אחיו את איׁש ראּו ׁשּלא אפל, ׁשל רבה)חׁש ועֹוד(בשמות , «¿ƒ…∆¬≈»¿¿…∆»ƒְִִִֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ
א ימים ליׁשבׁשלׁשת יכֹול אין ועֹומד לעמד, יכֹול אין יֹוׁשב מּתחּתיו, איׁש קמּו ׁשּלא זה על מכּפל חׁש (שמותחרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹֻ

עיי"ש) ימירבה. ּבׁשלׁשת ּומתּו לצאת רֹוצים היּו ולא רׁשעים, הּדֹור ּבאֹותֹו ּביׂשראל ׁשהיּו ?חׁש עליהם הביא ולּמה .ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ
ּוכׁשּיצאּו ּכליהם, את וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו ועֹוד ּכמֹונּו. לֹוקין הם אף ויאמרּו: ּבמּפלּתם מצרים יראּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאפלה,

הּוא ּפלֹוני ּובמקֹום ּבבית ראיתיו אני לֹו: אֹומר ּכלּום, ּבידינּו אין אֹומרים: והיּו מהן ׁשֹואלין ÌÈÓÈ.והיּו ˙LÏL∑ ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָ¿…∆»ƒ
ׁשל ימיםׁשלּוׁש ׁשל שטיינ"א מקֹום, ּבכל ימים ׁשבעת וכן ּבלע"ז, טרציינ"א .ימים, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(3 'nr `i zFgiU ihETl)¦¥¦

לצאת רֹוצים היּו כב)ולא י, אּלּו(רׁש"י ּדוקא ּומּדּוע נגאלּו, זאת ולמרֹות זרה, עבֹודה עֹובדי היּו מצרים ּבגלּות הרי לׁשאל: יׁש ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשּיֹום מבאר, הּדבר ּובטעם עליו. מכּפר ּכּפּור יֹום אין ּכּפּור יֹום אּסּורי על ׁשעבר מי ּדהּנה לֹומר, ויׁש לּגאּלה. זכּו לא לצאת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻׁשּסרבּו

ּבין הּקּים הּפנימי מהּקׁשר נבעה מצרים ּגאּלת ּכאן: זה ּדרְך ועל סּנגֹור. נעׂשה קטגֹור ואין זה, לחטא ּגֹורם ּבגדר הּוא עצמֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻּכּפּור

לֹו. יֹועיל ׁשהּוא יּתכן לא וׁשּוב – הּקׁשר לעצם התנּגד לצאת ׁשּסרב מי אְך הרׁשע; לרּבֹות יהּודי, ּכל ּובין החייםהּקּב"ה אור ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

‰„‡יז ‡�ÓÊ Ì¯a È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe¿«¿¿«¿ƒ¿«ƒ¿»»»
˙È „BÁÏ ÈpÓ ÈcÚÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ BlˆÂ¿«√»¿»¡»¬¿«¿≈ƒƒ¿»

:ÔÈ„‰ ‡˙BÓ»»≈

ÈÈ:יח Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ù�e¿«ƒ¿»«¿…¿«ƒ√»¿»

ÏË�eיט ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡·¯ÚÓ ‡Áe¯ ÈÈ CÙ‰Â«¬«¿»»««¿»«ƒ«¬»¿«
¯‡zL‡ ‡Ï ÛeÒ„ ‡nÈÏ È‰Ó¯e ‡·Bb ˙È»»¿»ƒ¿«»¿»ƒ¿»«

:ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa „Á ‡·Bb»«¿…¿ƒ¿»ƒ

È�aכ ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

iÓL‡כא ˙Èˆ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«≈¿«»
ÈcÚÈc ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ÎBLÁ È‰ÈÂƒ≈¬»««¿»¿ƒ¿»ƒ»«¿∆¿≈

:‡ÈÏÈÏ Ï·¿̃«≈¿»

Â‰Â‰כב ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈«≈¿«»«¬»
‡˙Ïz ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa Ï·˜ CBLÁ¬¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»

:ÔÈÓBÈƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B„È.כב) ˙‡ ‰LÓ ËiÂלּמה לדעת צרי «≈∆∆»ִַַָָָָ

ׁשאמר הגם לּה הּסמּוכה הארּבה ְְְֲֶֶַַַַַַָָָָּבמּכת

מׁשה וּיט הּכתּוב אמר יד נטה ה' ְְֵֵֵֶַַַָָָָאליו

היתה לא הּמּכֹות ּבכל וגם וגֹו', מּטהּו ְְְְֵֶַַַַָָָֹאת

ּובמּכה מּטה אּלא יד נטּית ּבּה ׁשהזּכיר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָמּכה

ּפי על ׁשּיתּכּון ואּולי ידֹו. את אמר ְְִִֵֶֶַַַַָָזֹו

חׁש ּכי פי"ד) רּבה (ׁשמֹות ז"ל ְְִִֵֶֶַָּדבריהם

(ּתהּלים ּדכתיב חׁש מאֹותֹו היה מצרים ְְְִִִִִִֵֶֶַָָׁשל

לא ּכן על אׁשר סתרֹו, חׁש יׁשת ְֲִֵֶֶֶַָֹי"ח)

מּטהּו לנטֹות ּכבֹוד ּדר מעּוט מנהג ְְִִִֵֶֶַַַָָנהג

מעלה: ְְֵַַָּכלּפי

Ìb(ׁשם רּבה (ׁשמֹות ׁשאמרּו מרּבֹותינּו ליׁש «ְְְֵֵֵֶַַָָָ

`a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k iyily meil inei xeriy

(âë)ìL åézçzî Léà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àìúL «Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬¦©§−̈§´¤
:íúáLBîa øBà äéä ìàøNé éða-ìëìe íéîéהחיים אור ¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨−§«§Ÿ¨«

ß zah g"k iyily mei ß

(ãë)ýåýé-úà eãáò eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´¤§Ÿ̈½
:íënò Cìé íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª¨®©©§¤−¥¥¬¦¨¤«

i"yx£‚vÈ∑מּצג החיים.ּבמקֹומֹויהא אור À»ְְִֵָֻ

(äë)úìòå íéçáæ eðãéa ïzz äzà-íb äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½©©¨²¦¥¬§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ
ìà ýåýéì eðéNòåý:eðé §¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£Ôzz ‰z‡ Ìb∑ּתּתן אּתה ּגם אּלא עּמנּו, יל ׁשּמקננּו ּדּיי החיים.לא אור ««»ƒ≈ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(åë)çwð epnî ék äñøt øàMú àì eðnò Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦µ¦¤´¦©½
ìà ýåýé-úà ãáòìý-úà ãáòp-äî òãð-àì eðçðàå eðé ©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤

a-ãò ýåýé:änL eðà §Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨
i"yx£‰Ò¯t∑ּבלע"ז פלנט"א רגל, Úp·„.ּפרסת ‰Ó Ú„� ‡Ï∑.העבֹודה ּתכּבד ּׁשּיׁשּכּמה מּמה יֹותר יׁשאל ׁשּמא «¿»ְְֶֶַַַַ…≈«««¬…ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

החיים.ּבידינּו אור ְֵָ

‡�Lכג eÓ˜ ‡ÏÂ È‰BÁ‡ ˙È L�‡ BÊÁ ‡Ï»¬¡»»¬ƒ¿»»¡»
Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏe ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz È‰B˙BÁzÓƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:ÔB‰�·˙BÓa ‡¯B‰� ‰Â‰¬»¿»¿¿»¿

eÁÏtכד eÏÈÊ‡ ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆«¬«¡ƒ¿»
Û‡ e˜e·L ÔBÎ¯B˙Â ÔBÎ�Ú „BÁÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»¿¿¿¿«

:ÔBÎnÚ ÏÈÊÈ ÔBÎÏÙË«¿¿≈≈ƒ¿

�ÒÎ˙כה ‡�„Èa ¯ÒÓz z‡ Û‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆««¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¿«
:‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „aÚ�Â ÔÂÏÚÂ ÔÈL„À̃¿ƒ«¬»»¿«¿≈√»¿»¡»»»

˙zL‡¯כו ‡Ï ‡�nÚ ÏÈÊÈ ‡�¯ÈÚa Û‡Â¿«¿ƒ»»≈≈ƒ»»»ƒ¿»«
Ì„˜ ÁÏÙÓÏ ÔÈ·Ò� ‡�Á�‡ dpÓ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈ƒ≈¬«¿»»¿ƒ¿ƒ¿«√»
‰Ó ÔÈÚ„È ‡�Á�‡ ˙ÈÏ ‡�Á�‡Â ‡�‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«¬«¿»≈¬«¿»»¿ƒ»

:Ônz ‡�˙ÈÓ „Ú ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙ�ƒ¿«√»¿»«≈»»«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

נתּכּונּו ׁשניהם ּכי אּולי מּגיהּנם, היה זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשחׁש

ׁשּׁשּמׁש אחד היּו חׁש מיני ב' ּכי האמת ֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָאל

ימים ּבג' ׁשּׁשּמׁש וא' וגֹו' ראּו ׁשּלא ימים ְְְְִִִֵֶֶָָָֹּבג'

וגֹו': קמּו ׁשּלא ְֲִֵֶָֹאחרים

B‚Â'.כג) ¯B‡ ‰È‰ Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏeּדקּדק ¿»¿≈ƒ¿»≈»»¿ְִֵ

מּיׂשראללֹומר ואחד אחד ׁשּכל לֹומר ּולכל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

אֹור לֹו היה הּמצרי לבית הֹול ְְִִֵֵֶַָָָָׁשהיה

אֹור לֹוּמר יכּון אֹו הּמצרּיים. ׁשל ְְְְִִִֵֶַַַָּבמֹוׁשבֹותם

ׁשהּוא ואמר מֹוצאֹו מּנין ּבמֹוׁשבֹותם,זה אֹור ְְְִִֶֶַַָָָ

ּכן, יקּצרּו מקראֹות והרּבה אׁשר ּתבת ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָוחסר

הרׁשעים ּכי (ׁשם) ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְִִֶֶַַַָָָָָָוהּכּונה

הּמצרים ּכּסה אׁשר והּוא ,ּבחׁש ְְְְֲִִִִִֶֶַַָמתּכּסים

ּברּו ה' יזרח עליהם הּצּדיקים ּוכנגד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהרׁשעים,

ּומאֹור ּבגבּורתֹו הּׁשמׁש ּכצאת ואהביו ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹהּוא

א', חלק הּוא ּברּו ה' להם לּוה ְִֵֶֶָָָָמֹוׁשבֹותם

ּבמֹוׁשבתם: אֹור אֹומרֹו ְְְְָֹוהּוא

B‚Â'.כד) ‰Ú¯t ‡¯˜iÂׁשּׁשלמּו אחר ּפרּוׁש «ƒ¿»«¿…¿ְֵֶַַָ

וגֹו', איׁש קמּו לא קדם ּכי החׁש ְְִִֵֶֶַָֹֹימי

אל לֹו ואמר למׁשה קׁשֹות הרׁשע ּדּבר ְְְִֵֶֶַַָָָָָָולזה

א ּכי ּתמּות, ּפני ראֹות וגֹו' חׁשּתסף ם ְְְִִֶֶַָָֹ

ּתחנּונים: מדּבר היה ְְֲִֵֵַַָָיׁשּופהּו

.ÌÎtË Ìbיחד ההֹולכים הסמי ׁשּלא טעם ««¿∆ְְִִִֶַַַַַֹ

עבדּו לכּו הּדר זה על הּמּצגים ּכ ְְְִִֶֶֶַַַַַָָֻואחר

ׁשּנתחּכם אּולי וגֹו' צאנכם רק טּפכם ּגם ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַֹוגֹו'

וזה לּמעׂשה, קדם הּתנאי להקּדים ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָֹהרׁשע

ּדבריו הראׁשֹוניםׁשעּור ּכדברי עבדּו לכּו ְְְְְִִִִִֵָָָ

אם רק הּטף, ולא העֹובדים הם ְְְִִִֵֶַַַַָָֹׁשהּגברים

זה ּתנאי וגֹו'ּתעׂשּו זהׁשּצאנכם ּבתנאי יּצג ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַֹֻ

ילכּו לא הּתנאי וזּולת וגֹו' יל טּפכם ְְְְְֵֵֵֶַַַַַֹּגם

ואם הּטף, ולא הּגברים ׁשהם העֹובדים ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאּלא

וגֹו' טּפכם ּגם לֹומר הּמעׂשה מקּדים ְְְֲִֶֶַַַַַַָָהיה

קּים הּמעׂשה צאנכם רק יאמר ּכ ְְֲֶֶַַַַַַַָָֹֹואחר

יקּפידּו הּגֹויים ּבין ׁשּגם ואּולי ּבטל. ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָוהּתנאי

ּדברים והם סברא ּדברי להיֹות זה ּדּיּוק ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָעל

ּוממּכר: ּבמּקח ְְְִִִֶַָָהרגילים

e�„Èa.כה) Ôzz ‰z‡ Ìbׁשאֹול אי קׁשה ««»ƒ≈¿»≈ֵֶָָ

ּבזּוי מאיׁש אלהים זבחי ה' עבד ְְֱִִִִֵֵֶֶַָֹיׁשאל

נֹוסף יׂשראל ּבקדֹוׁש ּפיו הרים אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָוטמא

רׁשעים, ּבזבח לה' החפץ נכרי, היֹותֹו ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָעל

(חּלין לרּבֹות איׁש איׁש ּתֹורה ׁשאמרה ְְֲִִִֶַַַָָָֻוהגם

ּדברי אכן מּמּנּו. לׁשאל לא ורק א ְְְִִִֵֵֶַַָֹֹי"ג:),

ואמר ּבלׁשֹונֹו ּדקּדק חכם ׁשהיהּפי ועׂשינּו ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ

נתּכּונּו אּלא אלהינּו, לה' לעׂשֹות לֹומר ְְֱֲִֵֶַַַַָֹלֹו

לזבחים הראּוי מקנה ּבידם יּתן ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלֹומר

אּלא עצמנּו לצר אלהינּו לה' נעׂשה ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹואנחנּו

מּמּנה ׁשּיסּתּפקּו מּתנה להם ימציא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

זבחים אֹומרֹו קׁשה לא ּבזה ּגם לה'. ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹלזבחיהם

ׁשאין ע"ג:) (מנחֹות ׁשאמר לּתּנא ְְֵֶֶַַַָָָועֹולֹות

ׁשלמים ולא עֹולה אּלא העֹולם מאּמֹות ְְְְִִֵֶַָָָָָֹֻמקּבלין

זבחים ּכאן הּכתּוב ּדּבר מלא מקרא ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָוהרי

קׁשה: לא ולדברנּו ְְְִֵֶָָֹועֹולֹות,

B‚Â'.כו) e��˜Ó Ì‚Âהצר לּמה לדעת צרי ¿«ƒ¿≈¿ְִַַַָָָָֻ

ּתּתן אּתה ּגם אליו אמר ׁשּכבר אחר ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָלהזּכיר

מקנ ׁשּיּקחּו ׁשּמּלבד יּגיד וגֹו'.זה אּתה ּגם יהם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

לֹומר נראה והיה מקניהם, הזּכיר הרי ּכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָאם

ירמז לא אּתה ּגם אֹומרֹו ּכי ּפרעה ׁשּיבין ְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹׁשחׁש

מּלבד ּכי הּטף על אּלא מקניהם על ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּקדם

ּבאר לזה וגֹו', לּתן הּוא צרי ּגם הּטף ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיל

לדעת צרי עֹוד ּדחק. זה הּמקנה, ׁשעל ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּדברים

אֹומרֹו ּבזהּכּונת חּדּוׁש מה וגֹו' נּקח מּמּנּו ּכי ְְִִִִֶֶַַַַָָ

הלא צאן, ּבזביחת ה' ׁשעֹובדים להֹודיעֹו ְְְֲִִִִִֶַֹֹאם

זבחים ּבידינּו ּתּתן אּתה ּגם אליו אמר ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּכבר

צרי עֹוד זֹו. ּבהֹודעה חּדּוׁש אין ּכן אם ְְִִִֵֵָָָוגֹו'

הּדברים ּפׁשט ּכי ּנעבד מה נדע לא אֹומרֹו ְְְֲִִֵַַַַַַַָָֹֹלדעת

ּכּמה יֹודעים ׁשאינם הּׁשעּור על הּוא ּבזה ְִִִֵֶֶַַַַָָָיּגיד

הּוא וגם למקניהם צריכין ולזה העבֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּתכּבד

נעבד. ּכּמה לֹומר לֹו היה ּכן אם יחּפץ, אם ְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹיּתן

לבל אחת טענה לׁשלל נתּכּון ּכי נראה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאכן

אֹותּה הראּוייטען מין יּקחּו ּכי והּוא ּפרעה ְְְְִִִִַָָָֹֹ

וגם אמר לזה יּצג ראּוי ׁשאינֹו ּומין לה' ְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻלזּבח

ׁשאינם אֹותם אפּלּו ּפרּוׁש עּמנּו יל ְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָמקננּו

אמר ּגמר ולזה לזביחה, ּתּׁשארראּויים לא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

נכלל זה ּובכלל ּבהמה רגל ּכל ּפרּוׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרסה

להם יקרא ּכּלם ּכי וכּו' חמֹור ּגמל ּופרד ְְֲִִֶֶֶָָָָָֻסּוס

ּדר על יתּבאר נּקח מּמּנּו ּכי ואֹומרֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָמקנה.

ת"ש לׁשֹונם וזה כ"ד:) (ע"ז ּבּמּסכת ְְְֶֶֶַַָָאֹומרם

למען וגֹו' הּצאן מיטב על העם חמל אׁשר ְְְֲֵֶַַַַַַָָָֹוכּו'

ׁשנא ּומאי מיטב ּדמי מיטב מאי וגֹו' לה' ְְְְֵֵֵַַַַָָָֹזבח
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

נתּכּונּו ׁשניהם ּכי אּולי מּגיהּנם, היה זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשחׁש

ׁשּׁשּמׁש אחד היּו חׁש מיני ב' ּכי האמת ֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָאל

ימים ּבג' ׁשּׁשּמׁש וא' וגֹו' ראּו ׁשּלא ימים ְְְְִִִֵֶֶָָָֹּבג'

וגֹו': קמּו ׁשּלא ְֲִֵֶָֹאחרים

B‚Â'.כג) ¯B‡ ‰È‰ Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏeּדקּדק ¿»¿≈ƒ¿»≈»»¿ְִֵ

מּיׂשראללֹומר ואחד אחד ׁשּכל לֹומר ּולכל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

אֹור לֹו היה הּמצרי לבית הֹול ְְִִֵֵֶַָָָָׁשהיה

אֹור לֹוּמר יכּון אֹו הּמצרּיים. ׁשל ְְְְִִִֵֶַַַָּבמֹוׁשבֹותם

ׁשהּוא ואמר מֹוצאֹו מּנין ּבמֹוׁשבֹותם,זה אֹור ְְְִִֶֶַַָָָ

ּכן, יקּצרּו מקראֹות והרּבה אׁשר ּתבת ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָוחסר

הרׁשעים ּכי (ׁשם) ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְִִֶֶַַַָָָָָָוהּכּונה

הּמצרים ּכּסה אׁשר והּוא ,ּבחׁש ְְְְֲִִִִִֶֶַַָמתּכּסים

ּברּו ה' יזרח עליהם הּצּדיקים ּוכנגד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהרׁשעים,

ּומאֹור ּבגבּורתֹו הּׁשמׁש ּכצאת ואהביו ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹהּוא

א', חלק הּוא ּברּו ה' להם לּוה ְִֵֶֶָָָָמֹוׁשבֹותם

ּבמֹוׁשבתם: אֹור אֹומרֹו ְְְְָֹוהּוא

B‚Â'.כד) ‰Ú¯t ‡¯˜iÂׁשּׁשלמּו אחר ּפרּוׁש «ƒ¿»«¿…¿ְֵֶַַָ

וגֹו', איׁש קמּו לא קדם ּכי החׁש ְְִִֵֶֶַָֹֹימי

אל לֹו ואמר למׁשה קׁשֹות הרׁשע ּדּבר ְְְִֵֶֶַַָָָָָָולזה

א ּכי ּתמּות, ּפני ראֹות וגֹו' חׁשּתסף ם ְְְִִֶֶַָָֹ

ּתחנּונים: מדּבר היה ְְֲִֵֵַַָָיׁשּופהּו

.ÌÎtË Ìbיחד ההֹולכים הסמי ׁשּלא טעם ««¿∆ְְִִִֶַַַַַֹ

עבדּו לכּו הּדר זה על הּמּצגים ּכ ְְְִִֶֶֶַַַַַָָֻואחר

ׁשּנתחּכם אּולי וגֹו' צאנכם רק טּפכם ּגם ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַֹוגֹו'

וזה לּמעׂשה, קדם הּתנאי להקּדים ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָֹהרׁשע

ּדבריו הראׁשֹוניםׁשעּור ּכדברי עבדּו לכּו ְְְְְִִִִִֵָָָ

אם רק הּטף, ולא העֹובדים הם ְְְִִִֵֶַַַַָָֹׁשהּגברים

זה ּתנאי וגֹו'ּתעׂשּו זהׁשּצאנכם ּבתנאי יּצג ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַֹֻ

ילכּו לא הּתנאי וזּולת וגֹו' יל טּפכם ְְְְְֵֵֵֶַַַַַֹּגם

ואם הּטף, ולא הּגברים ׁשהם העֹובדים ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאּלא

וגֹו' טּפכם ּגם לֹומר הּמעׂשה מקּדים ְְְֲִֶֶַַַַַַָָהיה

קּים הּמעׂשה צאנכם רק יאמר ּכ ְְֲֶֶַַַַַַַָָֹֹואחר

יקּפידּו הּגֹויים ּבין ׁשּגם ואּולי ּבטל. ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָוהּתנאי

ּדברים והם סברא ּדברי להיֹות זה ּדּיּוק ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָעל

ּוממּכר: ּבמּקח ְְְִִִֶַָָהרגילים

e�„Èa.כה) Ôzz ‰z‡ Ìbׁשאֹול אי קׁשה ««»ƒ≈¿»≈ֵֶָָ

ּבזּוי מאיׁש אלהים זבחי ה' עבד ְְֱִִִִֵֵֶֶַָֹיׁשאל

נֹוסף יׂשראל ּבקדֹוׁש ּפיו הרים אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָוטמא

רׁשעים, ּבזבח לה' החפץ נכרי, היֹותֹו ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָעל

(חּלין לרּבֹות איׁש איׁש ּתֹורה ׁשאמרה ְְֲִִִֶַַַָָָֻוהגם

ּדברי אכן מּמּנּו. לׁשאל לא ורק א ְְְִִִֵֵֶַַָֹֹי"ג:),

ואמר ּבלׁשֹונֹו ּדקּדק חכם ׁשהיהּפי ועׂשינּו ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ

נתּכּונּו אּלא אלהינּו, לה' לעׂשֹות לֹומר ְְֱֲִֵֶַַַַָֹלֹו

לזבחים הראּוי מקנה ּבידם יּתן ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלֹומר

אּלא עצמנּו לצר אלהינּו לה' נעׂשה ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹואנחנּו

מּמּנה ׁשּיסּתּפקּו מּתנה להם ימציא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

זבחים אֹומרֹו קׁשה לא ּבזה ּגם לה'. ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹלזבחיהם

ׁשאין ע"ג:) (מנחֹות ׁשאמר לּתּנא ְְֵֶֶַַַָָָועֹולֹות

ׁשלמים ולא עֹולה אּלא העֹולם מאּמֹות ְְְְִִֵֶַָָָָָֹֻמקּבלין

זבחים ּכאן הּכתּוב ּדּבר מלא מקרא ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָוהרי

קׁשה: לא ולדברנּו ְְְִֵֶָָֹועֹולֹות,

B‚Â'.כו) e��˜Ó Ì‚Âהצר לּמה לדעת צרי ¿«ƒ¿≈¿ְִַַַָָָָֻ

ּתּתן אּתה ּגם אליו אמר ׁשּכבר אחר ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָלהזּכיר

מקנ ׁשּיּקחּו ׁשּמּלבד יּגיד וגֹו'.זה אּתה ּגם יהם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

לֹומר נראה והיה מקניהם, הזּכיר הרי ּכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָאם

ירמז לא אּתה ּגם אֹומרֹו ּכי ּפרעה ׁשּיבין ְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹׁשחׁש

מּלבד ּכי הּטף על אּלא מקניהם על ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּקדם

ּבאר לזה וגֹו', לּתן הּוא צרי ּגם הּטף ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיל

לדעת צרי עֹוד ּדחק. זה הּמקנה, ׁשעל ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּדברים

אֹומרֹו ּבזהּכּונת חּדּוׁש מה וגֹו' נּקח מּמּנּו ּכי ְְִִִִֶֶַַַַָָ

הלא צאן, ּבזביחת ה' ׁשעֹובדים להֹודיעֹו ְְְֲִִִִִֶַֹֹאם

זבחים ּבידינּו ּתּתן אּתה ּגם אליו אמר ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּכבר

צרי עֹוד זֹו. ּבהֹודעה חּדּוׁש אין ּכן אם ְְִִִֵֵָָָוגֹו'

הּדברים ּפׁשט ּכי ּנעבד מה נדע לא אֹומרֹו ְְְֲִִֵַַַַַַַָָֹֹלדעת

ּכּמה יֹודעים ׁשאינם הּׁשעּור על הּוא ּבזה ְִִִֵֶֶַַַַָָָיּגיד

הּוא וגם למקניהם צריכין ולזה העבֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּתכּבד

נעבד. ּכּמה לֹומר לֹו היה ּכן אם יחּפץ, אם ְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹיּתן

לבל אחת טענה לׁשלל נתּכּון ּכי נראה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאכן

אֹותּה הראּוייטען מין יּקחּו ּכי והּוא ּפרעה ְְְְִִִִַָָָֹֹ

וגם אמר לזה יּצג ראּוי ׁשאינֹו ּומין לה' ְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻלזּבח

ׁשאינם אֹותם אפּלּו ּפרּוׁש עּמנּו יל ְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָמקננּו

אמר ּגמר ולזה לזביחה, ּתּׁשארראּויים לא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

נכלל זה ּובכלל ּבהמה רגל ּכל ּפרּוׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרסה

להם יקרא ּכּלם ּכי וכּו' חמֹור ּגמל ּופרד ְְֲִִֶֶֶָָָָָֻסּוס

ּדר על יתּבאר נּקח מּמּנּו ּכי ואֹומרֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָמקנה.

ת"ש לׁשֹונם וזה כ"ד:) (ע"ז ּבּמּסכת ְְְֶֶֶַַָָאֹומרם

למען וגֹו' הּצאן מיטב על העם חמל אׁשר ְְְֲֵֶַַַַַַָָָֹוכּו'

ׁשנא ּומאי מיטב ּדמי מיטב מאי וגֹו' לה' ְְְְֵֵֵַַַַָָָֹזבח
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ׁשהגם הּנה ּכאן. עד זבינא עליהם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָּדאקּפץ

לּה מפרׁש לה' זבח למען הּכתּוב ְְְֵֶַַַַַַָָָָֹׁשאמר

ּכן ּוכמֹו זבחים מּדמיהן קנֹות למען ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָהּתלמּוד

ּכאן אֹומרֹו הגםיתּבאר ּפרּוׁש נּקח מּמּנּו ּכי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

יצטר כן ּפי על אף לזביחה ראּויים ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאינם

לטעם לעבדלנּו נּקח מּדמיו ּפרּוׁש מּמּנּו ּכי ְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ

מּמּנּו אמר לא ולזה עבֹודה, צרכי ּפרּוׁש ְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹה'

אלהינּו:נזּב לה' ח ְֱִֵַַֹ

B¯ÓB‡Âואם ּפרּוׁש ּנעבד מה נדע לא ואנחנּו ¿¿ְְֲֲִֵֵַַַַַֹֹ

לעבֹודה הּמסּפיק ׁשעּור נׁשער ְְֲִִֵַַַַָָֹּתאמר

ּתבת ּנעבד מה נדע לא אמר לזה יּצג, ְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֻוהּׁשאר

הּוא הא' נתּכּון, ּולׁשניהם ענינים ב' ּתסּבל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹמה

האל ׁשּיצו העבֹודה אפן הּוא מה והּב' ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹּכּמה,

ּבֹו לזּבח ּבנין ׁשּנבנה ׁשּיאמר אפׁשר ּכי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹאֹותנּו,

ּומרּגלּיֹות טֹובֹות ואבנים ׁשעּור אין זהב ְְֲִִִֵֵַַָָָָּוכלי

וגֹו' ונזּבחה ׁשאמרּו והגם אחרים, ְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָועבֹודֹות

ּפרטים והכניס ויעבדני עּמי ׁשּלח עֹוד אמר ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָֻהרי

ׁשאין ּבאפן הּזביחה מּלבד זה ּבכלל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאחרים

אׁשר זּולתּה, ׁשאין מסּים הּזביחה ׁשל זה ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּדבר

אּתה וגם לנּו ּׁשּיׁש מה לכל צריכין אנּו ּכן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָעל

ואֹומרֹו להׁשיבּתּתן. נתחּכם ׁשּמה ּבאנּו עד ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹ

ּדבר ל ּוׁשאל אּתה נביא הלא אליו יאמר ְְֲִִֵַַַָָָָָֹֹּכי

,צר ּבֹו ׁשאין ּדבר ויּצג הענין ויתּברר מה' ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻזה

זה ׁשאין ּפרּוׁש ׁשּמה ּבאנּו עד אמר ֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלזה

לדעת הּדבר על אלהינּו את לׁשאל ְֱִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹמהּמּוסר

אז העבֹודה ּבמקֹום ׁשּמה ּבאנּו עד ּיחּפץ ְְֲִֵַַַָָָָָֹֹמה

הצּדיק לא ׁשּפרעה לצד ּכי ואּולי הּדבר. ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹנדע

עליו יערים ערֹום מׁשה ּכי וחׁשד זֹו ְְֲִִֶַַָָָָָּתׁשּובה

ּבפיהּו וׁשלֹום חס ואין מׁשיב עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָודברי

לידע יכֹולים ּגם יֹודעים הּסתם מן ּכי ְְְְִִִִֵַַַָָנכֹונה

לנגּדֹו זֹו ּתׁשּובה אמר עצמֹו מּפי מׁשה ְְְְִִֶֶֶַַָָָאּלא

ראֹות ּתסף אל אליו ואמר עליו נתּכעס ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלזה

וגֹו': ְַָּפני

B‚Â'.כז) ‰·‡ ‡ÏÂ 'B‚Â '‰ ˜fÁÈÂיעיד «¿«≈¿¿…»»¿ִָ

ּבדעּתֹו החליט הּזאת ּבּפעם ּכי ְְְִִֶַַַַַַָֹהּכתּוב

ׁשליחּות ּבדעּתֹוׁשלילת נׁשאר ולא יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵַַַָֹ

אם אֹו לּמּכֹות יחּוׁש אם מחׁשבֹות ְְִִַַַַָָֹלחׁשב

יעבר הּדבר חתם אּלא הּגדֹולֹות מּכֹות ְְֲִֶַַַַַָָָָֹֹיסּבל

ׁשּיהרג: הגם ה' ּדברי ְֲִֵֵֵֶַַָעל

B‡יבֹואּו ׁשּלא אפן לעׂשֹות ׁשּנתחּכם ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹֹירצה

לׁשּלחם הכרח אין ּובזה מּכֹות עֹוד ְְְֵֵֶֶַַַָָָָעליו

אבה ולא לאֹומרֹו סמּו ּׁשאמר מה ְְְְֶַַָָָָֹוהּוא

ּבזה הּכּונה וגֹו', מעלי ל ּפרעה לֹו ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוּיאמר

עליו ׁשּבאּו מּכֹות ּבתׁשע ׁשהׂשּכיל לצד ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּכי

ואחד ּבהתראה ב' האפן זה על היּו ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּכּלן

היה ׁשבּועֹות ג' ּדאמר למאן התראה ְְְְַַָָָָָָָֹּבלא

ׁשבּוע ּדאמר ּולמאן ּומּכה מּכה ּכל על ְְְֶַַַַַַָָָָָָמתרה

להיֹות ּתתחּיב הּבאה זֹו ּבמּכה מעּתה אמר ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָא',

לזה מּכה, אין התראה אין ואם ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָההתראה

ּפני ראֹות ּתסף אל ל הּׁשמר ואמר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹנתחּכם

התראה ׁשאין וכיון התראה אין ׁשּכן ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכיון

לעׂשֹות לּבֹו את ה' הקׁשה לא והּנה מּכה. ְְֲִִִֵֵֶַַָָֹאין

אּלא נׁשארה ולא מּכֹות ט' ּכלֹות עד אּלא ְְְֲִֵֶֶַַָָָֹּכן

מׁשה אמר ולזה ּבכֹורֹות, לאמּכת ּדּברּת ּכן ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּפרׁשּתי ּכבר מׁשה ּדברי ּופרּוׁש וגֹו', עֹוד ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹאסף

ואני ג') (ז' ּבּפסּוק וארא ּבפרׁשת ְֲִֵַַַָָָָָָאֹותם

וגֹו': ּפרעה אלכם יׁשמע ולא ְְְְְֲִֵֶֶַַַֹֹאקׁשה,

B¯ÓB‡a ‰ˆ¯È ÊÓ¯ C¯„·eּתׁשּובה ּדּברּת ּכן ¿∆∆∆∆ƒ¿∆¿¿ְְִֵַָָ

ּתמּות פני ראת ּביֹום לֹו ּׁשאמר ְְְְֶַַַָָָֹלמה

אּלא ּבידֹו ואין להמית יכֹול אינֹו ּכי ְְְִִִֵֵֵֶָָָָהׁשיבֹו

כן ולא ּדּברּת ּכן אֹומרֹו והּוא הּדּבּור, ְְְְִִֵֵַַַָֹֹּכח

ּכן ּדּברּת ּכבר הּדר זה על ירצה אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּתעׂשה.

עלתה מה ראה הּוא והמכּון אחרת, ְְְְֵֶֶַַַַָָָָֻּפעם

ּבּפסּוק פ"א) רּבה (ׁשמֹות ז"ל ּכאֹומרם ְְְְְַַָָָָּביד

עלתה ולא מׁשה את להרג ויבּקׁש ט"ו) ְְְֲֵֶֶַַַָָֹֹ(ב'

ּכל ׁשהרג קע"ה) (ילקּוט אמרּו ּגם ְְְֶַַַָָָָּבידֹו,

אין ּכי והׁשיבּו לּכנס למׁשה ׁשהּניחּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָׁשֹועריו

מחליט אי הּבזּוי ּכן ואם עליו, ׁשליטה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָלהם

מּצד הענין ּוכנגד ּתמּות. וגֹו' ּביֹום ְְְְִִֶֶַַָָָלֹומר

אני ּגם ּפני לראֹות חפץ אּתה ׁשאין ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָעצמֹו

וגֹו': אסף לא ּבדמּות להסּתּכל חפץ אני ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָֹֹאין

B‚Â'.א) Ú‚� „BÚ 'B‚Â '‰ ¯Ó‡iÂזֹו ּפרׁשה «…∆¿∆«¿ָָָ

ותמצא קדם. ה' אמר ּׁשּכבר מה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹמּגדת

ׁשהיתה ראׁשֹונה נבּואה הּמּכֹות התחלת ְְְִִֶַַַַָָָָָּכי

מל אתכם יּתן לא י"ט) (ג' לֹו אמר ְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹּבמדין

ידי את וׁשלחּתי חזקה ּביד ולא להל ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹמצרים

וגֹו'. וׁשאלה וגֹו' העם חן את ונתּתי ְְְְְֲִֵֶַָָָָָוגֹו'

ּבכֹורֹות מּכת הֹודיעֹו ּבמדין ּכן ּגם ב' ְְְְִִֵַַַָָּונבּואה

לׁשּלחֹו וּתמאן וגֹו' בכרי ּבני כ"ב) (ד' ְְְְְְְִִִִֵַַָֹּדכתיב

מּכת ּבידֹו הרי ּבכר ּבנ את הרג אנכי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹהּנה

מצרים ּבארץ ג' ּונבּואה ּבאחרֹונה. ְְְְֲִִֶֶַַָָָּבכֹורֹות

הּוא הּמּכֹות סֹוף סימן ּכי ד') (ז' אליו ִִֵַַַַָָאמר

ירצה ׁשּלא ּפרּוׁש ּפרעה להם יׁשמע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹּכׁשּלא

לֹו ּכׁשאמר ּכן על אׁשר עֹוד, ּדבריהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹלׁשמע

מּכה זמן הּגיע ּכי ידע מּזה וגֹו' ּתסף ְְִִִִֶֶַַַַַָָֹאל

זֹו היא ּכי אֹותּה וידע יצאּו ׁשּבּה ְְֲִִֵֶַַָָָָָהאחרֹונה

הּנאמרת וכּו' ּכל ּכנגד ׁשּׁשקּולה ּבכֹורֹות ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַָָמּכת

מׁשכנּתּה, אּׁשה וׁשאלה מצות ּבסמיכּות ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָאליו

הּכתּוב ּׁשאמר מה נגעוהּוא עֹוד ה' וּיאמר ְֶֶֶַַַַַָָֹ

ׁשהּוא ּפרּוׁש וגֹו' עֹוד ה' אמר ּכבר ּפרּוׁש ְְְֵֵֶַָָוגֹו'

ׁשרׁשמּתי, ּכמֹו הראׁשֹונֹות ּבּנבּואֹות ּׁשּכתב ְְְִִֶֶַַַַָָָמה

ה' אמר ּכה ּפרעה אל ּתכף מׁשה אמר ְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹולזה

ׁשאמר מצינּו ׁשּלא והגם וגֹו'. הּלילה ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָֹֹּכחצת

סתּום ילמד ּכחצת, ׁשל זה ּפרט ׁשם ה' ְְֲִֶֶַַָָָֹלֹו

ׁשּקּצר אּלא הּדברים ׁשם היּו כן ּכי ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמהמפרׁש

ה'. אליו אמר כן ּכי למד אּתה ְִִֵֵֵַַָָָָּומּמקֹומֹו

לא ּגם ּבמצרים, זֹו נבּואה נאמרה לא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹּומעּתה

ּכלים ׁשאלת על ּפעמים ה' יצו לּמה ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָקׁשה

ְִִִַמּמצרים:
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i"yx£‡� ¯ac∑(ז אברהם:(ברכות צּדיק, אֹותֹו יאמר ׁשּלא ,ּכ על הזהירם ,מּמ ּבבּקׁשה ּבּקׁשה. לׁשֹון אּלא נא אין «∆»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבהם קּים לא ּגדֹול", ּברכּוׁש יצאּו כן "ואחרי ּבהם, קּים אֹותם", ועּנּו ."ועבדּום ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
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מצרים ּבעיני העם חן את ה' ג)וּיּתן ולא(יא, החן נתינת ּבכלל היה לא מצרים, ּבׁשעּבּוד היה ׁשּלא לוי, ׁשּׁשבט אֹומרים יׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

להּלן רׁש"י ראה אבל מצרים. מּבּזת יג)קּבל ׁשל(יג, ּומּזהבם מּכסּפם טעּונים חמֹורים הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד לָך ׁשאין : ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָ�ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ְִִַמצרים.
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i"yx£'‰ ¯Ó‡ ‰k ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ראֹות הֹוסיף לא מּלפניו מּׁשּיצא ׁשהרי זֹו, נבּואה לֹו נאמרה ּפרעה לפני ּבעמדֹו «…∆…∆…»«ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
‰ÏÈl‰.ּפניו ˙ˆÁk∑:ּכמֹו ּכחצֹות, הּלילה. יט)ּכהחלק א קכד)"ּכעלֹות",(מלכים ּפׁשּוטֹו,(תהלים זהּו ּבנּו", אּפם "ּבחרֹות ָָ«¬…««¿»ְְְְֲֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו חצי. ׁשל ּדבר ׁשם חצֹות ׁשאין אפניו, על ד)ליּׁשבֹו מׁשה:(ברכות ׁשאמר ואמרּו הּלילה, ּכבחצֹות ּכמֹו ְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּבּדאי מׁשה ויאמרּו ּפרעה אצטגניני יטעּו ׁשּמא ּבחצֹות, אמר ולא לאחריו, אֹו לפניו אֹו לֹו, סמּו ּדמׁשמע ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ'ּכחצֹות',

'ּבחצֹות' אמר: ּורגעיו, עּתיו יֹודע הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אבל החיים.הּוא, אור ְֲֲִֵַַַַָָָָָָָ

(ä)áLiä äòøt øBëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk úîe¥´¨§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´
øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä øBëa ãò Bàñk-ìò©¦§½©µ§´©¦§½̈£¤−©©´¨«¥¨®¦§−Ÿ§¬

:äîäa§¥¨«
i"yx£È·M‰ ¯BÎa „Ú∑?הּׁשבּויים לקּו מצריםלּמה על ּפרענּות והביאה עלּבֹונם, ּתבעה יראתם יאמרּו: ׁשּלא .ּכדי «¿«¿ƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

‰ÁÙM‰ ¯BÎa „Ú 'B‚Â ‰Ú¯t ¯BÎaÓ∑לקּו ולּמה ּבכלל, היּו הּׁשפחה מּבכֹור וחׁשּובים ּפרעה מּבכֹור הּפחּותים ּכל ƒ¿«¿…¿«¿«ƒ¿»ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָֹ
מׁשעּבד היּו הם ׁשאף הּׁשפחֹות? ּבצרתםּבני ּוׂשמחים ּבהם Ó‰a‰.ים ¯BÎa ÏÎÂ∑ּוּכׁשהּקדֹוׁש לּה. עֹובדין ׁשהיּו לפי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ¿…¿¿≈»ְְְִִֶֶַָָָ

מאלהיה נפרע האּמה, מן נפרע הּוא החיים.(מכילתא)ּברּו אור ְְִִִֵֶָָָָָָֹֻ

ÔÓב ¯·b eÏÈ‡Le ‡nÚ Ì„˜ ÔÚk ÏÈlÓ«≈¿«√»«»¿ƒ¿«ƒ
ÔÈ�Óe ÛÒÎc ÔÈ�Ó d˙¯·Á ÔÓ ‡˙z‡Â d¯·Á«¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»«»ƒƒ¿«»ƒ

:·‰„cƒ¿»

‡Ûג ÌÈ¯ˆÓ È�ÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡„ÁÏ ·¯ ‰LÓ ‡¯·b«¿»…∆««¬»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡nÚ È�ÈÚ·e ‰Ú¯Ù È„·Ú È�ÈÚa¿≈≈«¿≈«¿…¿≈≈«»

ÈÏÈÏ‡ד ˙ebÏÙk ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„k ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿«¬«¿»¿«¿≈¿»
:ÌÈ¯ˆÓ B‚a ÈÏb˙Ó ‡�‡¬»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

„ÌÈ¯ˆÓה ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ˙eÓÈÂƒ»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ „È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»¿«¿…¿»ƒ¿ƒ««»¿≈
‡ÈÁÈ¯ ¯˙a Èc ‡˙Ó‡„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ»«≈¿»

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿…¿»ƒ¿ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÏÈl‰.ד) ˙ˆÁkז"ל רּבֹותינּו ּדּברּו ּכבר «¬…««¿»ְְִֵַָ

ּבכ"ף. ּכחצת אֹומרֹו ּבטעם ד'.) ְְְְֲַַַָָֹ(ּברכֹות

(ּבראׁשית ז"ל אֹומרם ּדר על עֹוד ׁשּיכּון ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָואּולי

וּיחלק ט"ו) י"ד (ּבראׁשית ּבּפסּוק פמ"ג) ְִֵֵֵַַַָָָרּבה

עֹוד היה. ּבניסן ט"ו ליל ּכי לילה ְְֲִִֵֵֶַָָָָעליהם

הריגת ּכי פמ"ב) רּבה (ּבראׁשית ז"ל ְְֲִִִֵַַָָאמרּו

אמּונֹות, ּכּמה אּבדה אברהם ׁשהרג מלכים ְְְֱִִֶַַַָָָָָָד'

הית ּורׁשּומהּגם ועצּומה ּגדֹולה מלחמה ה ְְְְֲִַַָָָָָָָ

וׁשלטּו ּתּקיפים מלכים היּו ּכי עֹולם ְְְְְִִִִֵַַָָָָּבמלכי

אחד ואדם ותּקיפים ּגדֹולים מלכים ה' ְְְְִִִִֶַַָָָָעל

הּזמן לֹו צּין לזה נּצחּום, ּביתֹו ועבדי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָהּוא

לֹו ׁשּיצאתיואמר ּבעֹולם הּידּוע הּלילה ּכחצֹות ְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָ

וגֹו': יֹוצא אני ּכן ּכמֹו אביהם אברהם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָליׁשע

.'B‚Â ‡ˆBÈ È�‡ּכּמה לי ׁשּיׁש הגם ּפרּוׁש ¬ƒ≈¿ֲִֵֵֶַַָ

אצא ּבעצמי אני כן ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָמׁשרתים

לחּבת א' סּבֹות, לב' והּטעם מצרים, ְְְְְִִִִַַַַַּבתֹו

ּבכבֹודֹו ידֹו על יציאתם ׁשּתהיה ְְְִִִִֶֶַַָָָָהּבנים

ההבחנה מבחין מלא אין ּכי ב' ְְְְְִִֵַַַַַָָָּובעצמֹו.

ׁשל ראׁשֹונה מּטּפה ׁשּנֹוצר הּוא מי ְִִִִֶֶַַָָָהּגדֹולה

וג' ב' ׁשהּוא הגם ּבכֹור ּכן ּגם ׁשּיּקרא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָאדם

הּוא ּברּו הּבֹורא הּוא הּיֹוצר הּוא זּולת ְֵֵֶֶַַַָלבטן

הּבכֹור: ומי מי ׁשּצר הּטּפֹות ְִִִִֶַַַָָמּכיר

BÎa¯.ה) Ïk ˙Óe'וגֹו ּכל והרגּתי אמר ולא ≈»¿ְְְְִַַָָָֹ

ּבידֹו הּטֹוב ּפֹועל הּוא ּברּו ה' ּכי ְְִִֵַָָלהיֹות

ּדברֹו עֹוׂשי למׁשרתיו יצו הרע ּפעּלת ְְְְְֲִֵַַַָָָָָֻאבל

ּומת אּלא והרגּתי אמר לא לזה יעׂשּו, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהם

הזּכרת הּמה ה', ּומעׂשה ׁשליח, ידי על ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָּפרּוׁש

ּכי ּגֹורם וזה הּוא, זה הּבכֹורֹות ְְִֵֶֶַַָהֹודעת

ּפרּוׁש יתּגּלה ּומּזה ּומת, יׁשחיתּנּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַהּמׁשחית

ׁשליח: ידי על ׁשהּוא והּכיתי ְְְִִִִֵֶַַָאֹומרֹו

„BÚ(.ל"ד (ׁשּבת ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֶֶֶַַָָירצה

ונעׂשה אמרּו ּגם וקטליה, עיניה ּביה ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָיהיב

ּבהׁשקפה אּלּו ּדברים והּנה עצמֹות. ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּגל

ראּית ּתהיה אי ּכי הׂשכל ירחקם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָראׁשֹונה

טֹוב כ"ב) (מׁשלי ּכתיב והלא לרעה ְְְֲִִִֵַַָָֹצּדיק

יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ר' צּין ּגם ,יבר הּוא ְְִִִֵֶַַַָֹעין

ּבעינֹו הּמזיק עין לרע רי"א) ח"ג (זהר ְְִִֵַַַַַֹז"ל

ּבדקּדּוק ההׁשקפה אחר אכן רע. חלק הּוא ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּכי

ּבֹו ראה לֹומר לֹו היה עיניה יהיב ְִֵֵַָָָָָָאֹומרם



נט `a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(á)Léà eìàLéå íòä éðæàa àð-øac|äMàå eäòø úàî ©¤¨−§¨§¥´¨¨®§¦§£º¦´¥¥´¥¥À§¦¨Æ
:áäæ éìëe óñë-éìk dúeòø úàî¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«

i"yx£‡� ¯ac∑(ז אברהם:(ברכות צּדיק, אֹותֹו יאמר ׁשּלא ,ּכ על הזהירם ,מּמ ּבבּקׁשה ּבּקׁשה. לׁשֹון אּלא נא אין «∆»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבהם קּים לא ּגדֹול", ּברכּוׁש יצאּו כן "ואחרי ּבהם, קּים אֹותם", ועּנּו ."ועבדּום ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

(â)íb íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ýåýé ïziå|äLî Léàä ©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´¤À
íòä éðéòáe äòøô-éãáò éðéòa íéøöî õøàa ãàî ìBãb: ¨³§ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ§¥¥¬¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr k zFgiU ihETl)¦¥¦

מצרים ּבעיני העם חן את ה' ג)וּיּתן ולא(יא, החן נתינת ּבכלל היה לא מצרים, ּבׁשעּבּוד היה ׁשּלא לוי, ׁשּׁשבט אֹומרים יׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

להּלן רׁש"י ראה אבל מצרים. מּבּזת יג)קּבל ׁשל(יג, ּומּזהבם מּכסּפם טעּונים חמֹורים הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד לָך ׁשאין : ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָ�ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ְִִַמצרים.

ß zah h"k iriax mei ß

(ã)àöBé éðà äìélä úöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ©©½§¨£¦¬¥−
:íéøöî CBúa§¬¦§¨«¦

i"yx£'‰ ¯Ó‡ ‰k ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ראֹות הֹוסיף לא מּלפניו מּׁשּיצא ׁשהרי זֹו, נבּואה לֹו נאמרה ּפרעה לפני ּבעמדֹו «…∆…∆…»«ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
‰ÏÈl‰.ּפניו ˙ˆÁk∑:ּכמֹו ּכחצֹות, הּלילה. יט)ּכהחלק א קכד)"ּכעלֹות",(מלכים ּפׁשּוטֹו,(תהלים זהּו ּבנּו", אּפם "ּבחרֹות ָָ«¬…««¿»ְְְְֲֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו חצי. ׁשל ּדבר ׁשם חצֹות ׁשאין אפניו, על ד)ליּׁשבֹו מׁשה:(ברכות ׁשאמר ואמרּו הּלילה, ּכבחצֹות ּכמֹו ְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּבּדאי מׁשה ויאמרּו ּפרעה אצטגניני יטעּו ׁשּמא ּבחצֹות, אמר ולא לאחריו, אֹו לפניו אֹו לֹו, סמּו ּדמׁשמע ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ'ּכחצֹות',

'ּבחצֹות' אמר: ּורגעיו, עּתיו יֹודע הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אבל החיים.הּוא, אור ְֲֲִֵַַַַָָָָָָָ

(ä)áLiä äòøt øBëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk úîe¥´¨§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´
øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä øBëa ãò Bàñk-ìò©¦§½©µ§´©¦§½̈£¤−©©´¨«¥¨®¦§−Ÿ§¬

:äîäa§¥¨«
i"yx£È·M‰ ¯BÎa „Ú∑?הּׁשבּויים לקּו מצריםלּמה על ּפרענּות והביאה עלּבֹונם, ּתבעה יראתם יאמרּו: ׁשּלא .ּכדי «¿«¿ƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

‰ÁÙM‰ ¯BÎa „Ú 'B‚Â ‰Ú¯t ¯BÎaÓ∑לקּו ולּמה ּבכלל, היּו הּׁשפחה מּבכֹור וחׁשּובים ּפרעה מּבכֹור הּפחּותים ּכל ƒ¿«¿…¿«¿«ƒ¿»ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָֹ
מׁשעּבד היּו הם ׁשאף הּׁשפחֹות? ּבצרתםּבני ּוׂשמחים ּבהם Ó‰a‰.ים ¯BÎa ÏÎÂ∑ּוּכׁשהּקדֹוׁש לּה. עֹובדין ׁשהיּו לפי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ¿…¿¿≈»ְְְִִֶֶַָָָ

מאלהיה נפרע האּמה, מן נפרע הּוא החיים.(מכילתא)ּברּו אור ְְִִִֵֶָָָָָָֹֻ

ÔÓב ¯·b eÏÈ‡Le ‡nÚ Ì„˜ ÔÚk ÏÈlÓ«≈¿«√»«»¿ƒ¿«ƒ
ÔÈ�Óe ÛÒÎc ÔÈ�Ó d˙¯·Á ÔÓ ‡˙z‡Â d¯·Á«¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»«»ƒƒ¿«»ƒ

:·‰„cƒ¿»

‡Ûג ÌÈ¯ˆÓ È�ÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡„ÁÏ ·¯ ‰LÓ ‡¯·b«¿»…∆««¬»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡nÚ È�ÈÚ·e ‰Ú¯Ù È„·Ú È�ÈÚa¿≈≈«¿≈«¿…¿≈≈«»

ÈÏÈÏ‡ד ˙ebÏÙk ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„k ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿«¬«¿»¿«¿≈¿»
:ÌÈ¯ˆÓ B‚a ÈÏb˙Ó ‡�‡¬»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

„ÌÈ¯ˆÓה ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ˙eÓÈÂƒ»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ „È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»¿«¿…¿»ƒ¿ƒ««»¿≈
‡ÈÁÈ¯ ¯˙a Èc ‡˙Ó‡„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ»«≈¿»

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿…¿»ƒ¿ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÏÈl‰.ד) ˙ˆÁkז"ל רּבֹותינּו ּדּברּו ּכבר «¬…««¿»ְְִֵַָ

ּבכ"ף. ּכחצת אֹומרֹו ּבטעם ד'.) ְְְְֲַַַָָֹ(ּברכֹות

(ּבראׁשית ז"ל אֹומרם ּדר על עֹוד ׁשּיכּון ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָואּולי

וּיחלק ט"ו) י"ד (ּבראׁשית ּבּפסּוק פמ"ג) ְִֵֵֵַַַָָָרּבה

עֹוד היה. ּבניסן ט"ו ליל ּכי לילה ְְֲִִֵֵֶַָָָָעליהם

הריגת ּכי פמ"ב) רּבה (ּבראׁשית ז"ל ְְֲִִִֵַַָָאמרּו

אמּונֹות, ּכּמה אּבדה אברהם ׁשהרג מלכים ְְְֱִִֶַַַָָָָָָד'

הית ּורׁשּומהּגם ועצּומה ּגדֹולה מלחמה ה ְְְְֲִַַָָָָָָָ

וׁשלטּו ּתּקיפים מלכים היּו ּכי עֹולם ְְְְְִִִִֵַַָָָָּבמלכי

אחד ואדם ותּקיפים ּגדֹולים מלכים ה' ְְְְִִִִֶַַָָָָעל

הּזמן לֹו צּין לזה נּצחּום, ּביתֹו ועבדי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָהּוא

לֹו ׁשּיצאתיואמר ּבעֹולם הּידּוע הּלילה ּכחצֹות ְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָ

וגֹו': יֹוצא אני ּכן ּכמֹו אביהם אברהם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָליׁשע

.'B‚Â ‡ˆBÈ È�‡ּכּמה לי ׁשּיׁש הגם ּפרּוׁש ¬ƒ≈¿ֲִֵֵֶַַָ

אצא ּבעצמי אני כן ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָמׁשרתים

לחּבת א' סּבֹות, לב' והּטעם מצרים, ְְְְְִִִִַַַַַּבתֹו

ּבכבֹודֹו ידֹו על יציאתם ׁשּתהיה ְְְִִִִֶֶַַָָָָהּבנים

ההבחנה מבחין מלא אין ּכי ב' ְְְְְִִֵַַַַַָָָּובעצמֹו.

ׁשל ראׁשֹונה מּטּפה ׁשּנֹוצר הּוא מי ְִִִִֶֶַַָָָהּגדֹולה

וג' ב' ׁשהּוא הגם ּבכֹור ּכן ּגם ׁשּיּקרא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָאדם

הּוא ּברּו הּבֹורא הּוא הּיֹוצר הּוא זּולת ְֵֵֶֶַַַָלבטן

הּבכֹור: ומי מי ׁשּצר הּטּפֹות ְִִִִֶַַַָָמּכיר

BÎa¯.ה) Ïk ˙Óe'וגֹו ּכל והרגּתי אמר ולא ≈»¿ְְְְִַַָָָֹ

ּבידֹו הּטֹוב ּפֹועל הּוא ּברּו ה' ּכי ְְִִֵַָָלהיֹות

ּדברֹו עֹוׂשי למׁשרתיו יצו הרע ּפעּלת ְְְְְֲִֵַַַָָָָָֻאבל

ּומת אּלא והרגּתי אמר לא לזה יעׂשּו, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהם

הזּכרת הּמה ה', ּומעׂשה ׁשליח, ידי על ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָּפרּוׁש

ּכי ּגֹורם וזה הּוא, זה הּבכֹורֹות ְְִֵֶֶַַָהֹודעת

ּפרּוׁש יתּגּלה ּומּזה ּומת, יׁשחיתּנּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַהּמׁשחית

ׁשליח: ידי על ׁשהּוא והּכיתי ְְְִִִִֵֶַַָאֹומרֹו

„BÚ(.ל"ד (ׁשּבת ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֶֶֶַַָָירצה

ונעׂשה אמרּו ּגם וקטליה, עיניה ּביה ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָיהיב

ּבהׁשקפה אּלּו ּדברים והּנה עצמֹות. ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּגל

ראּית ּתהיה אי ּכי הׂשכל ירחקם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָראׁשֹונה

טֹוב כ"ב) (מׁשלי ּכתיב והלא לרעה ְְְֲִִִֵַַָָֹצּדיק

יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ר' צּין ּגם ,יבר הּוא ְְִִִֵֶַַַָֹעין

ּבעינֹו הּמזיק עין לרע רי"א) ח"ג (זהר ְְִִֵַַַַַֹז"ל

ּבדקּדּוק ההׁשקפה אחר אכן רע. חלק הּוא ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּכי

ּבֹו ראה לֹומר לֹו היה עיניה יהיב ְִֵֵַָָָָָָאֹומרם
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(å)àì eäîk øLà íéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷òö äúéäå§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³¨¸ŸÆ´Ÿ
óñú àì eäîëå äúéäð: ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

(æ)ìëìe|ì áìk-õøçé àì ìàøNé éða-ãòå Léàîì BðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½§¥¦−§©
ïéáe íéøöî ïéa ýåýé äìôé øLà ïeòãz ïòîì äîäa§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´§Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£B�LÏ ·Ïk ı¯ÁÈ ‡Ï∑וכן יׁשּנן, לא ׁשּנּון: לׁשֹון ׁשהּוא אני י)אֹומר את(יהושע לאיׁש יׂשראל לבני חרץ "לא …∆¡«∆∆¿…ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
ׁשּנן. לא ה)לׁשֹונֹו", ב ּתׁשּתּנן.(שמואל ּתחרץ", מא)"אז ׁשנּון.(ישעיה חרּוץ", כא)"למֹורג חריף(משלי אדם חרּוץ", "מחׁשבֹות ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
י)וׁשנּון, א ׁשנּונים(שמואל סֹוחרים חריפים, ּתעׁשיר", חרּוצים ÏÙÈ‰."ויד ¯L‡∑החיים.יבּדיל אור ְְְֲֲֲִִִִִִַַָָ¬∆«¿∆ְִַ

(ç)éãáò-ìë eãøéåàö øîàì éì-eåçzLäå éìà älà E §¨«§´¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ¥³
éìâøa-øLà íòä-ìëå äzà-íòî àöiå àöà ïë-éøçàå E ©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®©¥¥¬¥«¦

:óà-éøça äòøt©§−Ÿ¨«¢¦¨«
i"yx£EÈ„·Ú ÏÎ e„¯ÈÂ∑מּתֹו ּצאּו "קּומּו ואמר: ּבּלילה אליו ּבעצמֹו ּפרעה ירד ּבּסֹוף, ׁשהרי לּמלכּות, ּכבֹוד חלק ¿»¿»¬»∆ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

לי והׁשּתחוית אלי וירדּת מּתחּלה מׁשה לֹו אמר ולא קב)עּמי", EÈÏ‚¯a.(זבחים ¯L‡∑והּלּוכ עצת אחר .ההֹולכים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ¬∆¿«¿∆ְְְְֲִִַַַָ
‡ˆ‡ ÔÎ È¯Á‡Â∑מארצ העם ּכל Ú¯t‰.עם ÌÚÓ ‡ˆiÂ∑,ּדבריו מּלפניוּכׁשּגמר ‡Û.יצא È¯Áa∑ׁשאמר על ¿«¬≈≈≈≈ְְִֵַָָָ«≈≈≈ƒ«¿…ְְְִֶַָָָָָָָ»√ƒ»ֶַַָ

ראֹות ּתסף "אל החיים.ּפני"לֹו: אור ְֶַַָֹ

„ÌÈ¯ˆÓו ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡a¯ ‡zÁÂˆ È‰˙e¿≈¿«¿»«»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÛÒ˙ ‡Ï d˙ÂÎ„Â ˙Â‰ ‡Ï d˙ÂÎcƒ¿»≈»¬«¿ƒ¿»≈»…≈

d�LÈÏז ‡aÏk ˜Ê�È ‡Ï Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏe¿…¿≈ƒ¿»≈»«¿≈«¿»ƒ»≈
ÔeÚc˙c ÏÈ„a ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L�‡ÓÏ Áa�ÓÏ¿ƒ¿«¿≈¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈ ÔÈ·e ÌÈ¯ˆÓ ÔÈa ÈÈ LÈ¯ÙÈcƒ«¿≈¿»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈpÓח ÔBÚ·ÈÂ È˙ÂÏ ÔÈl‡ CÈc·Ú Ïk Ôe˙ÁÈÂ¿∆∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
Ôk ¯˙·e CnÚ È„ ‡nÚ ÏÎÂ z‡ ˜et ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿¿»«»ƒƒ»»«≈
:Ê‚¯ ÛB˜˙a ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ù�e ˜Bt‡∆¿«ƒ¿»«¿…ƒ¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּבעֹולם רע חלק ּכל ּכי להיֹות אּלא ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבעיניו,

ׁשהּוא ּכל הּמעמיד ּדבר לֹו יהיה ּכי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּבהכרח

הרע חלק ּכי הּטֹוב ּבחינת ׁשהּוא ְִִִִֵֵֶֶַַַַָמהחּיּוני

ּבּמציאּות ויהיה יחיה ואי לֹו יׁש מיתה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָׁשם

חּיים, ּכבעלי ויל ׁשּיתנֹועע לֹומר צרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָואין

ּב מּבחינהלזה ׁשהּוא ּכל חלק ּבֹו ׁשּיהיה הכרח ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

ּתׂשּכיל ּובזה טֹוב. חלק וזה חּיים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָהּנקראת

לעתיד ּכי נ"ב.) (סּכה ז"ל מאמרם ְֲִִִֶַָָָָָֻלהבין

ויׁשחטּנּו לס"מ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש יביא ְְְֲִִֶַָָָָלבֹוא

אּלּו ּודברים ּכאן. עד וכּו' הּצּדיקים ְְְֲִִִֵַַַַַָָּבמעמד

ׁשחיטה יצּדק לא ּכי מׁשמעּות להם ְְְִִֵֶַַָָָֹֻאין

יסיר ּכי הּכּונה ּתהיה ּׁשהקּדמנּו ּולמה ,ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָלמלא

הּטֹוב חלק מּמּנּו ּובהסרת המחּיהּו חלק ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמּמּנּו

ׁשחיטתֹו: היא ְִִָזֹו

„BÚלמינֹו יׁשאף מקֹור ּכל ּכי לדעת ל ְְְִִִֵַַַָָָיׁש

ּברּורי ּבחינת סֹוד הּוא וזה ְְְְֲִִֵֵֶֶַויׁשאבּנּו,

ועסק יׂשראל נׁשמֹות ּבאמצעּות הּקדּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻניצֹוצי

יּכירּו קדמֹונינּו העצּומים והּצּדיקים ְְֲִִִִֵַַַַָָָּתֹורתם,

החּיּוני ּכח מּמּנּו לברר רׁשע ּבאדם ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבהּביטם

הּדּקה הראּיה ּבאמצעּות הּטֹוב ּבחינת ְְְְִִֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

הּטֹוב חלק להֹוציא החכמה ּבעין יּביטּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָאׁשר

ּתעׂשה הּקדּׁשה ענף למּול ּכׁשּיתּכּון ּכי ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָֻההּוא

לּברזל הּׁשֹואבת אבן ּכמעׂשה הּצּדיק נפׁש ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַּבֹו

מּמקֹום ׁשּתֹוציאּנּו ּבלע"ז קאלמיט"ע ְְִִִֵֶֶַָהּנקראת

ּבעֹולם ּדמיֹונֹות עׂשה וה' ּבראּיה, ׁשם ְְְִִִִֶַַָָָָָָׁשּנקּבע

ּדעת נמצא ּומעּתה חכם. ּבתֹורת אדם ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָלהאמין

ּבאֹומרֹו ּכיאלהים ּפרּוׁש ּבכֹור ּכל ּומת ְְְֱִִֵֵָֹ

ימּות ּבזה מצרים ּבתֹו עֹובר ׁשאני ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָּבאמצעּות

חכמים ׁשל עין ּכנתינת ּבכֹור ּכל ְְְֲִִִִֵֶַַַָָמעצמֹו

ּכי עצמֹות ׁשל ּגל אֹותם ועֹוׂשים ְְֲִִִִֶַָָָּברׁשעים

כן ּכמֹו החּיּונּיּות מהם יצא ּכן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָּבאמצעּות

העברתֹו ּבאמצעּות מהם ׁשּיפריד הּזה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּדבר

ואֹומרֹו הּדברים. והבן הּבכֹורֹות נׁשמֹות ּכל ְְְְְְִֵַַָָָָָׁשם

לבד מהּגּוף הּנפׁש ׁשּתצא לא ּפרּוׁש ּבכֹור ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכל

ׁשל ונפׁש ּגּוף ּתמּות נפׁש ּבחינת ׁשּגם ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָאּלא

נתעּצ לא ּבזה ּכי ואּולי מצרים. ּבכֹור םקלּפת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹ

מצרים וׁשעּבּוד ּגלּות ּכבחינת עֹוד ּגלּות ְְְְִִִִִַַָָׁשּום

ּבכֹור: ּבחינת ׁשהּוא העצּום הּקלּפה ּכח אבד ְְְִִִֶֶַַַָָָֹּכי

È˙È‡¯Âאּלא יׂשראל יצאּו לא לּמה טעם לתת ¿»ƒƒְְִֵֵֶַַָָָָָָֹ

ה' לּמה עֹוד ּבכֹורֹות. מּכת ְְְֶַַָָָּבאמצעּות

(לקּמן ּדכתיב מצרי ׁשאינֹו ּבכֹור אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהּכה

הּוא הּטעם ּכי ואּולי הּׁשבי. ּבכֹור כ"ט) ְְְִִַַַַַי"ב

כ"ב) ד' (לעיל ליׂשראל ה' ׁשּקרא ׁשּמצינּו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלצד

(זהר ז"ל רּבֹותינּו הֹודיעּונּו ּוכבר בכרי ְְְִִִֵַַָֹֹּבני

הּטֹוב ּבמּדת ה' ּׁשּברא מה ּכל ּכי רס"ג) ְִִֶַַַָָָח"ב

הרע ּבבחינת האלהים עׂשה זה לעּמת זה ְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹֻּגם

ּכנגּדּה יׁש ּבּקדּׁשה ׁשּיׁש ּובחינה ּבחינה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻוכל

ּבּה, לאחז ּומתחּזקת מתאּמצת והּקלּפה ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּקלּפה

היתה ׁשּבּקדּׁשה הּבכֹורה ּבחינת ּכנגד ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֻולזה

ּבּה ותֹוקפת אֹוחזת ׁשּבּקלּפה ּבכֹורה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָּבחינת

הּבכֹורה ׁשם ּכל ה' הרג אׁשר עד ׁשּלח ְְֲֵֶַַַַַַָָָלבל

האּמֹות ׁשל ּבין מצרים ׁשל ּבין מצרים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֻׁשּבקלּפת

הּׁשפחה ּובכֹור הּׁשבי ּבכֹור עד ּדכתיב ׁשם ְְְְְִִִִֶַַַָָָׁשהיּו

אֹותם קּדׁש יׂשראל ּבכֹור וגם ּבהמה, ּבכֹור ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָוכל

כל י"ז) ח' (ּבּמדּבר הקּדׁשּתיּכאֹומרֹו וגֹו' ּבכֹור ְְְְְְְִִִַַָָ

ׁשל זּוּלת ּבכֹורה ּתּׁשאר ׁשּלא ּכדי לי ְְִִֵֵֶֶַָָָֹאֹותם

ּבכֹור אפּלּו מת ולזה ה', הקּדיׁש אׁשר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶָֹקדׁש

הרע ענף נפל זה ׁשם ׁשּנעקר וכיון ְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבהמה,

יצאּו ּתכף ולזה הּקדּׁשה ּבבכֹור מחזיק ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשהיה

ורדפּו ׁשיצאּו ׁשּמצינּו והגם יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּבני

לאחז ּכח ּבהם יׁש ׁשעדין חׁשבּו ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאחריהם,

נֹותר לא ּבידם עלתה מה ּולמד וצא ְְְְֵַַָָָָָָֹּבם,

אחד: עד ֶֶַָָּבהם

B‚Â'.ז) Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏeהּכּונה לדעת צרי ¿»¿≈ƒ¿»≈¿ִַַַַָָָָ

היה מהם, אדם ימּות ׁשּלא לֹומר ואם ְִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבזה,

וגֹו'. יׂשראל מּבני ימּות ולא ּבפרּוׁש לֹומר ְְְְְִִֵֵֵַָָֹלֹו

אֹומרם ּדר על הּדּבּור ּבסדר ׁשּנתּכּון ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָואּולי

מלאז"ל צֹועקים ּכלבים ס':) קּמא ְְֲִִַַַָָָָ(ּבבא

אמר לזה ּבעיר, וגֹו'הּמות יׂשראל ּבני ּולכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשּלא ׁשּתדע יחרץּכדי ׁשּלא אדם מהם ימּות ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּביניהם נראה ׁשּלא למדּת הא ׁשם לׁשֹונֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּכלב

אֹומרֹו והּוא יפלה:מחּבל, אׁשר ּתדעּון למען ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַ

„BÚׁשּיהיּו ּבמקֹום ּדוקא ּכי לֹו לרמז ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹנתּכּון

יהיּו יחד ּכּלם ּפרּוׁש יׂשראל ּבני ְְְִִֵֵֵַַָָָֻּכל

ּכי האֹות ל זה וגֹו' ּכלב יחרץ לא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָֹיׂשראל

יׂשראל ּבני ּכּלם יהיּו לא אם אבל אּתם זר ְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָֹֻאין

לׁשֹונֹו ּכלב יחרץ מצרי איׁש ּביניהם ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַויהיה

ּבזה והּכּונה מׁשחית, ׁשם יראה ּכי למדּת ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהא

להּמלט לּבכֹורֹות ערמה ּתֹועיל לא ּכי לֹו ְְְִִִֵַַָָָֹלֹומר

יׂשראל ּבין הּמצרים הּבכֹורֹות ׁשּיתחּבאּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשהגם

רז"ל אמרּו וכן זה, ּבאמצעּות יּמלטּו ְְְְְִֵֶֶַַָָָֹלא

פי"ח:) רּבה ְַָ(ׁשמֹות

B‚Â'.ח) EÈ„·Ú Ïk e„¯ÈÂּכי הבטיח ּכאן ¿»¿»¬»∆¿ְִִִַָ

אחד מהם ימּות ולא יחיּו אּלּו ְְֲִֵֵֶֶָָָָֹעבדיו

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(è)ïòîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©
:íéøöî õøàa éúôBî úBáø§¬«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£È˙ÙBÓ ˙B·¯ ÔÚÓÏ∑מצרים את ּולנער סּוף ים ּוקריעת ּבכֹורֹות, מּכת ׁשלׁשה: רבֹות, ׁשנים. החיים.מֹופתי, אור ¿««¿¿«ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

(é)éðôì älàä íéúônä-ìk-úà eNò ïøäàå äLîe¤´§©«£ÀŸ¨²¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´
-éða-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«

:Böøàî ìàøNé¦§¨¥−¥«©§«
i"yx£'B‚Â eNÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓe∑ּב אּלא ּכאן ׁשנאּה ולא הּמֹופתים, ּבכל זאת לנּו ּכתב לּפרׁשהּכבר לסמכּה ׁשביל …∆¿«¬…»¿ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

החיים.ׁשּלאחריה אור ְֲֶֶַָ

áé(à)íéøöî õøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ּבמצוה זה ּכבֹוד לֹו חלק ּכמׁשה, ּבּמֹופתים וטרח עׂשה ׁשאהרן ּבׁשביל «…∆∆…∆¿∆«¬…ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּבּדּבּור מׁשה עם ׁשּכללֹו ÌÈ¯ˆÓ.ראׁשֹונה, ı¯‡a∑(מכילתא):לֹומר ּתלמּוד ?הּכר ּבתֹו אּלא אינֹו אֹו .לּכר חּוץ ְִִִֶֶַָָֹ¿∆∆ƒ¿«ƒְְְְֵֶַַַַָָָ

חמּור ּדבר ּכוכבים, עבודת מלאה ׁשהיתה לפי ,הּכר ּבתֹו התּפּלל לא קּלה ּתפּלה ּומה וגֹו'", העיר את ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ"ּכצאתי
ׁשּכן? ּכל לא .ּכזה, ֵֶֶָָֹ

(á)íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø íëì äfä Lãçä©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½
:äðMä éLãçì§¨§¥−©¨¨«

i"yx£‰f‰ L„Á‰∑(רבה שמות ואין(מכילתא. חדׁש. ראׁש ל יהיה מתחּדׁש, ּכׁשהּירח לֹו: ואמר ּבחּדּוׁשּה, לבנה הראהּו «…∆«∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
- סיון ׁשני, קרּוי אּיר ׁשּיהא החדׁשים, מנין לסדר ראׁש יהיה זה לֹו: אמר ניסן חדׁש על ּפׁשּוטֹו: מידי יֹוצא ְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמקרא

לקּדׁש,∑‰f‰.ׁשליׁשי ראּויה ותהיה ּתראה ׁשעּור ּבאיזֹו הּלבנה, מֹולד על מׁשה אתנתקּׁשה ּבאצּבע לֹו והראה ְִִ«∆ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: ּבּיֹום אּלא עּמֹו מדּבר היה לא והלא הראהּו, וכיצד וקּדׁש. ראה ּכזה לֹו: ואמר ּברקיע ו)הּלבנה "ויהי(לעיל ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

Ú¯t‰ט ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿«≈ƒ¿«¿…
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙÓ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a¿ƒ¿«¿»»…¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰‡ÔÈlי ‡i˙ÙBÓ Ïk ˙È e„·Ú Ô¯‰‡Â ‰LÓe…∆¿«¬…¬»»»¿«»»ƒ≈
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿««≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»

:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÁlL««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

„ÌÈ¯ˆÓא ‡Ú¯‡a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

‰e‡ב È‡Ó„˜ ÔÈÁ¯È LÈ¯ ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡Á¯È«¿»»≈¿≈«¿ƒ«¿«
:‡zL ÈÁ¯ÈÏ ÔBÎÏ¿¿«¿≈«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ואין ּפׁשּוטים ּכּלם ׁשהיּו ואּולי ּבכֹורֹות. ְְְְְִֵֶַַַָָֻּבמּכת

הגם אֹו נביא. ּבידיעת וידע ּביניהם ְְֲִִִֵֵֶַַַָָּבכֹור

הֹוציאם כן ּפי על אף ּבכֹורֹות ּביניהם ְִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהיּו

אלא צדקּותם לצד לא והּטעם הּמּכה, ְְְְִִֶַַַַַַַָָָֹמּכלל

אליו ודּבר ּבפניהם הרׁשע ּפרעה ׁשּבּזהּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלצד

וגֹו' ּביֹום ּכי וגֹו' ראֹות ּתסף אל הּנבל ְְְְְִֵֶַַַָָֹּכדּבר

ּכדין ּבפניהם להתּבּזֹות הּוא ּגם צרי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָלזה

לפּיסֹו ׁשּצרי רּבים ּבפני חברֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָהמבּיׁש

הּדבר על מׁשה ׁשהקּפיד ותמצא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּבפניהם,

הגם והּנה אף. ּבחרי ּפרעה מעם וּיצא ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹּדכתיב

נתּכּון עבדי ּכל וירדּו אּלא מׁשה אמר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

לילה יקּום ּבעצמֹו הּוא ּכי עליו ּגם ְְְִַַַַָָָָלֹומר

ּכבֹוד: ּדר ׁשּדּבר ִֵֶֶֶֶָָאּלא

.¯Ó‡Ï ÈÏ eÂÁzL‰Âּבפרּוׁש אמר ׁשּלא טעם ¿ƒ¿«¬ƒ≈…ְֵֶַַַָֹ

אמצעּות ּכי לֹומר נתּכּון לי, ְְְְִִִֵֶַַָֹויאמרּו

צא לאמר ּכּונתם ּכי יּגיד עצמּה ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹההׁשּתחויה

האדֹון ּכן אם עליהם אדֹון ׁשהּוא ּכיון ֲִֵֵֵֶֶַָָָָָאּתה

וא חפצֹו ּכייעׂשה ירצה עֹוד ׁשלטֹון. עליו ין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָ

לדּבר אדם ּכׁשּיבֹוא הּמלכים מנהג ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלהיֹות

ּכי הּמל ידע ּומּזה לפניו יׁשּתחוּו ּדבר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאליהם

לדּבר מהּמּוסר אין ּכי עּמֹו, לדּבר חפצים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָהם

ּדר אין ּגם רׁשיֹון ׁשאלת ּבלא ּגדֹול מל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹלפני

ידע ּובזה יׁשּתחוה לזה רׁשּות לׁשאל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּכבֹוד

והּוא ּדּבר, אליו ויאמר ּדּבר חפץ ּכי ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמל

ׁשההׁשּתחויהׁשאמר ּפרּוׁש לאמר לי והׁשּתחוּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

אּתה צא והאמירה לאמר ׁשרֹוצים להּגיד ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹהיא

ּבאֹותּה זה ּפרט הּכתּוב הזּכיר ׁשּלא והגם ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹוגֹו'.

ׁשּפרעה ּכאן מהאמּור ּגדֹולה ואמר קּצר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּלילה,

וגֹו': לילה קם ְְְַַָָעצמֹו

ÚÓLÈ.ט) ‡Ï 'B‚Â '‰ ¯Ó‡iÂּבזה הּכּונה «…∆¿…ƒ¿«ֶַַָָָ

ּכל ּבראֹותֹו ּפרעה ּכי מׁשה ׁשחׁשב ְְִִֶֶַַַָָֹאּולי

הגם ּבזה מׁשה עׂשה אׁשר והּפלאים ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָהּמֹופתים

ּתּפל ׁשּמא חזרּו ולא יׂשראל הלכּו ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹׁשּיראה

יׂשראל, ּבני אחרי ירּדף ולא ּופחד אימתּה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹעליו

אליכם יקּבל לא ּפרּוׁש יׁשמע לא ּכי הֹודיעֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלזה

ּדעּתֹו ׁשהחליט חֹוׁשבים ּׁשאּתם למה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַּפרּוׁש

אחר אפּלּו לֹומר עתיד לׁשֹון ואמר ְְְֲִִִִֵַַַַָָָמּיׂשראל.

האחרֹון לּקצה לּבֹו אכניע לא ּבכֹורֹות ְְֲִִֶַַַַַַָָֹמּכת

רבֹות למען והּטעם ּבהחלט, לׁשלח ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַֹלקּבל

ואֹומרֹו אחריהם, ּכׁשּירדפּו מצרים ּבארץ ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָמֹופתי

ּכי ּבּפסּוק י"ד) (מכילּתא ז"ל אמרּו ּכבר ְְְְִִֶֶַָָָָארץ

ּדבריהם: ׁשם יעּין וגֹו' ּבמצרים להם נלחם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֻה'

‰LÓ ¯Ó‡L ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯È „BÚלי והׁשּתחוּו ƒ¿∆ƒ¿∆»«∆ְְֲִִַ

ּברגלי אׁשר העם וכל אּתה צא ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹלאמר

לעם ׁשהֹוציאם הרי ,ּברׁשּות הּוא ּברגלי ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּופי'

מלּכנּו רֹוענּו מׁשה ּברׁשּות ּונתנם ּפרעה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹמרׁשּות

ּבעקירת היתה מּמצרים יציאתן ּכי לֹו ּגּלה ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָּובזה

ּפרע אליורׁשּות ה' אמר לזה מעליהם לאה ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּדבריכם יבין לא ּפרּוׁש ּפרעה אליכם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹיׁשמע

יבין ואם מֹופתי, רבֹות למען והּטעם ְְְְְְִִַַַַַַַָֹּפרעה,

קּומּו ל"א) (י"ב ּבּלילה לכם ׁשּיאמר מעת ְֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּדבר

אחריהם לרּדף מקֹום לֹו ואין הּדבר יחליט ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹצאּו

רֹוצה ׁשאני לּמֹופתים מקֹום ואין ּכ ְְֲִִֵֶֶַַַָָאחר

יסֹובבּוהּו: מּכֹות וחמּׁשים מאתים ְְְְֲִִִַַַַָלהרּבֹות

B‚Â'.י) ˜fÁÈÂ 'B‚Â Ô¯‰‡Â ‰LÓeּכּונת ∆¿«¬…¿«¿«≈¿ַַָ

ּכל את ׁשעׂשּו ׁשהגם לֹומר ֲֶֶֶַַַָָָהּכתּוב

נתרּצה לא כן ּפי על אף האּלה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּמֹופתים

מארצֹו לצאת אּלא ּבהחלט ׁשּלא אפּלּו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשּלחם

ג' ּדר ּנא נלכה ג') ה' (לעיל ּכאֹומרֹו ְְְְְֵֵֶֶַָָלבד

ִָימים:



סי `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(è)ïòîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©
:íéøöî õøàa éúôBî úBáø§¬«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£È˙ÙBÓ ˙B·¯ ÔÚÓÏ∑מצרים את ּולנער סּוף ים ּוקריעת ּבכֹורֹות, מּכת ׁשלׁשה: רבֹות, ׁשנים. החיים.מֹופתי, אור ¿««¿¿«ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

(é)éðôì älàä íéúônä-ìk-úà eNò ïøäàå äLîe¤´§©«£ÀŸ¨²¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´
-éða-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«

:Böøàî ìàøNé¦§¨¥−¥«©§«
i"yx£'B‚Â eNÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓe∑ּב אּלא ּכאן ׁשנאּה ולא הּמֹופתים, ּבכל זאת לנּו ּכתב לּפרׁשהּכבר לסמכּה ׁשביל …∆¿«¬…»¿ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

החיים.ׁשּלאחריה אור ְֲֶֶַָ

áé(à)íéøöî õøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ּבמצוה זה ּכבֹוד לֹו חלק ּכמׁשה, ּבּמֹופתים וטרח עׂשה ׁשאהרן ּבׁשביל «…∆∆…∆¿∆«¬…ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּבּדּבּור מׁשה עם ׁשּכללֹו ÌÈ¯ˆÓ.ראׁשֹונה, ı¯‡a∑(מכילתא):לֹומר ּתלמּוד ?הּכר ּבתֹו אּלא אינֹו אֹו .לּכר חּוץ ְִִִֶֶַָָֹ¿∆∆ƒ¿«ƒְְְְֵֶַַַַָָָ

חמּור ּדבר ּכוכבים, עבודת מלאה ׁשהיתה לפי ,הּכר ּבתֹו התּפּלל לא קּלה ּתפּלה ּומה וגֹו'", העיר את ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ"ּכצאתי
ׁשּכן? ּכל לא .ּכזה, ֵֶֶָָֹ

(á)íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø íëì äfä Lãçä©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½
:äðMä éLãçì§¨§¥−©¨¨«

i"yx£‰f‰ L„Á‰∑(רבה שמות ואין(מכילתא. חדׁש. ראׁש ל יהיה מתחּדׁש, ּכׁשהּירח לֹו: ואמר ּבחּדּוׁשּה, לבנה הראהּו «…∆«∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
- סיון ׁשני, קרּוי אּיר ׁשּיהא החדׁשים, מנין לסדר ראׁש יהיה זה לֹו: אמר ניסן חדׁש על ּפׁשּוטֹו: מידי יֹוצא ְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמקרא

לקּדׁש,∑‰f‰.ׁשליׁשי ראּויה ותהיה ּתראה ׁשעּור ּבאיזֹו הּלבנה, מֹולד על מׁשה אתנתקּׁשה ּבאצּבע לֹו והראה ְִִ«∆ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: ּבּיֹום אּלא עּמֹו מדּבר היה לא והלא הראהּו, וכיצד וקּדׁש. ראה ּכזה לֹו: ואמר ּברקיע ו)הּלבנה "ויהי(לעיל ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

Ú¯t‰ט ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿«≈ƒ¿«¿…
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙÓ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a¿ƒ¿«¿»»…¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰‡ÔÈlי ‡i˙ÙBÓ Ïk ˙È e„·Ú Ô¯‰‡Â ‰LÓe…∆¿«¬…¬»»»¿«»»ƒ≈
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿««≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»

:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÁlL««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

„ÌÈ¯ˆÓא ‡Ú¯‡a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

‰e‡ב È‡Ó„˜ ÔÈÁ¯È LÈ¯ ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡Á¯È«¿»»≈¿≈«¿ƒ«¿«
:‡zL ÈÁ¯ÈÏ ÔBÎÏ¿¿«¿≈«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ואין ּפׁשּוטים ּכּלם ׁשהיּו ואּולי ּבכֹורֹות. ְְְְְִֵֶַַַָָֻּבמּכת

הגם אֹו נביא. ּבידיעת וידע ּביניהם ְְֲִִִֵֵֶַַַָָּבכֹור

הֹוציאם כן ּפי על אף ּבכֹורֹות ּביניהם ְִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהיּו

אלא צדקּותם לצד לא והּטעם הּמּכה, ְְְְִִֶַַַַַַַָָָֹמּכלל

אליו ודּבר ּבפניהם הרׁשע ּפרעה ׁשּבּזהּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלצד

וגֹו' ּביֹום ּכי וגֹו' ראֹות ּתסף אל הּנבל ְְְְְִֵֶַַַָָֹּכדּבר

ּכדין ּבפניהם להתּבּזֹות הּוא ּגם צרי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָלזה

לפּיסֹו ׁשּצרי רּבים ּבפני חברֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָהמבּיׁש

הּדבר על מׁשה ׁשהקּפיד ותמצא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּבפניהם,

הגם והּנה אף. ּבחרי ּפרעה מעם וּיצא ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹּדכתיב

נתּכּון עבדי ּכל וירדּו אּלא מׁשה אמר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

לילה יקּום ּבעצמֹו הּוא ּכי עליו ּגם ְְְִַַַַָָָָלֹומר

ּכבֹוד: ּדר ׁשּדּבר ִֵֶֶֶֶָָאּלא

.¯Ó‡Ï ÈÏ eÂÁzL‰Âּבפרּוׁש אמר ׁשּלא טעם ¿ƒ¿«¬ƒ≈…ְֵֶַַַָֹ

אמצעּות ּכי לֹומר נתּכּון לי, ְְְְִִִֵֶַַָֹויאמרּו

צא לאמר ּכּונתם ּכי יּגיד עצמּה ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹההׁשּתחויה

האדֹון ּכן אם עליהם אדֹון ׁשהּוא ּכיון ֲִֵֵֵֶֶַָָָָָאּתה

וא חפצֹו ּכייעׂשה ירצה עֹוד ׁשלטֹון. עליו ין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָ

לדּבר אדם ּכׁשּיבֹוא הּמלכים מנהג ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלהיֹות

ּכי הּמל ידע ּומּזה לפניו יׁשּתחוּו ּדבר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאליהם

לדּבר מהּמּוסר אין ּכי עּמֹו, לדּבר חפצים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָהם

ּדר אין ּגם רׁשיֹון ׁשאלת ּבלא ּגדֹול מל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹלפני

ידע ּובזה יׁשּתחוה לזה רׁשּות לׁשאל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּכבֹוד

והּוא ּדּבר, אליו ויאמר ּדּבר חפץ ּכי ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמל

ׁשההׁשּתחויהׁשאמר ּפרּוׁש לאמר לי והׁשּתחוּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

אּתה צא והאמירה לאמר ׁשרֹוצים להּגיד ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹהיא

ּבאֹותּה זה ּפרט הּכתּוב הזּכיר ׁשּלא והגם ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹוגֹו'.

ׁשּפרעה ּכאן מהאמּור ּגדֹולה ואמר קּצר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּלילה,

וגֹו': לילה קם ְְְַַָָעצמֹו

ÚÓLÈ.ט) ‡Ï 'B‚Â '‰ ¯Ó‡iÂּבזה הּכּונה «…∆¿…ƒ¿«ֶַַָָָ

ּכל ּבראֹותֹו ּפרעה ּכי מׁשה ׁשחׁשב ְְִִֶֶַַַָָֹאּולי

הגם ּבזה מׁשה עׂשה אׁשר והּפלאים ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָהּמֹופתים

ּתּפל ׁשּמא חזרּו ולא יׂשראל הלכּו ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹׁשּיראה

יׂשראל, ּבני אחרי ירּדף ולא ּופחד אימתּה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹעליו

אליכם יקּבל לא ּפרּוׁש יׁשמע לא ּכי הֹודיעֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלזה

ּדעּתֹו ׁשהחליט חֹוׁשבים ּׁשאּתם למה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַּפרּוׁש

אחר אפּלּו לֹומר עתיד לׁשֹון ואמר ְְְֲִִִִֵַַַַָָָמּיׂשראל.

האחרֹון לּקצה לּבֹו אכניע לא ּבכֹורֹות ְְֲִִֶַַַַַַָָֹמּכת

רבֹות למען והּטעם ּבהחלט, לׁשלח ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַֹלקּבל

ואֹומרֹו אחריהם, ּכׁשּירדפּו מצרים ּבארץ ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָמֹופתי

ּכי ּבּפסּוק י"ד) (מכילּתא ז"ל אמרּו ּכבר ְְְְִִֶֶַָָָָארץ

ּדבריהם: ׁשם יעּין וגֹו' ּבמצרים להם נלחם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֻה'

‰LÓ ¯Ó‡L ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯È „BÚלי והׁשּתחוּו ƒ¿∆ƒ¿∆»«∆ְְֲִִַ

ּברגלי אׁשר העם וכל אּתה צא ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹלאמר

לעם ׁשהֹוציאם הרי ,ּברׁשּות הּוא ּברגלי ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּופי'

מלּכנּו רֹוענּו מׁשה ּברׁשּות ּונתנם ּפרעה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹמרׁשּות

ּבעקירת היתה מּמצרים יציאתן ּכי לֹו ּגּלה ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָּובזה

ּפרע אליורׁשּות ה' אמר לזה מעליהם לאה ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּדבריכם יבין לא ּפרּוׁש ּפרעה אליכם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹיׁשמע

יבין ואם מֹופתי, רבֹות למען והּטעם ְְְְְְִִַַַַַַַָֹּפרעה,

קּומּו ל"א) (י"ב ּבּלילה לכם ׁשּיאמר מעת ְֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּדבר

אחריהם לרּדף מקֹום לֹו ואין הּדבר יחליט ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹצאּו

רֹוצה ׁשאני לּמֹופתים מקֹום ואין ּכ ְְֲִִֵֶֶַַַָָאחר

יסֹובבּוהּו: מּכֹות וחמּׁשים מאתים ְְְְֲִִִַַַַָלהרּבֹות

B‚Â'.י) ˜fÁÈÂ 'B‚Â Ô¯‰‡Â ‰LÓeּכּונת ∆¿«¬…¿«¿«≈¿ַַָ

ּכל את ׁשעׂשּו ׁשהגם לֹומר ֲֶֶֶַַַָָָהּכתּוב

נתרּצה לא כן ּפי על אף האּלה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּמֹופתים

מארצֹו לצאת אּלא ּבהחלט ׁשּלא אפּלּו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשּלחם

ג' ּדר ּנא נלכה ג') ה' (לעיל ּכאֹומרֹו ְְְְְֵֵֶֶַָָלבד

ִָימים:



a`סב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

ה'", ּדּבר ז)ּביֹום צּוֹותֹו",(ויקרא טו)"ּביֹום נאמרה(במדבר החּמה לׁשקיעת סמּו אּלא והלאה"? ה' צּוה אׁשר הּיֹום "מן ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
חׁשכה עם והראהּו זֹו ּפרׁשה החיים.לֹו אור ְְֲִֵֶָָָָָ

(â)äfä Lãçì øNòa øîàì ìàøNé úãò-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−©´Ÿ¤©¤®
:úéaì äN úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬©¨«¦

i"yx£˙„Ú Ïk Ï‡ e¯ac∑(מכילתא),לזה זה ּכבֹוד חֹולקין אּלא – תדּבר"? "אּתה נאמר: ּכבר והלא מדּבר, אהרן וכי «¿∆»¬«ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
מדּברים ׁשניהם ּכאּלּו ׁשניהם מּבין יֹוצא והּדּבּור לּמדני, לזה: זה Ó‡Ï¯.ואֹומרים Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏkŒÏ‡ e¯ac ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ«¿∆»¬«ƒ¿»≈≈…

L„ÁÏ ¯NÚa∑(מכילתא),חדׁש ּבראׁש הּיֹום, לחדׁשּדּברּו ּבעׂשר ּבעׂשר∑‰f‰.ׁשּיּקחּוהּו מּקחֹו מצרים ּפסחּפסח ולא ∆»«…∆ְְְִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ«∆ְְִִִֶֶֶַַַָָֹ
צו)ּדֹורֹות ‡·˙.(פסחים ˙È·Ï ‰N∑(שם).אחת "ׂשהלמׁשּפחה לֹומר: ּתלמּוד לכּלן? אחד ׂשה יכֹול מרּבין, ׁשהיּו הרי ∆¿≈»…ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

החיים.לּבית" אור ִַָ

ÓÈÓÏ¯ג Ï‡¯NÈ„ ‡zL�k Ïk ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿≈«
‡¯ÒÚa¯n‡ ¯·b ÔB‰Ï Ôe·qÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ¿«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿¿«ƒ»

:‡˙È·Ï ¯n‡ ‡a‡ ˙È·Ï¿≈«»ƒ»¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ב) ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ראׁש ּכפל טעם «…∆«∆»∆¿ַַַָֹ

ּכי לֹומר נתּכּון וגֹו', הּוא ראׁשֹון ְְֳִִִִֵַַָחדׁשים

ׁשּבחדׁשים מבחר ּפרּוׁש ראׁש הּוא זה ְֳִֵֶֶֶַָָֹֹֻחדׁש

ראׁש. ּבׂשמים ל') (ׁשמֹות אֹומרֹו ּדר ְְְִֶֶַָֹעל

לֹומר ּכיודקּדק ּומעּלהלכם מׁשּבח אינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָֻֻ

ׁשאמרּו ותמצא ליׂשראל. אּלא ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּבחדׁשים

נגאלּו ּבניסן י"א.) הּׁשנה (ראׁש ז"ל ְְֲִִֵַַָָָֹרּבֹותינּו

לטֹובת מסּים החדׁש ּכי לּגאל, עתידין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹֻּבניסן

לכם להיֹות ראּוי הּוא ראׁשֹון זה ועל ְְְִִִֵֶֶַָָָיׂשראל

ירמז עֹוד מעלתֹו. לצד מּניסן מֹונים ְְְֲִִִִִֶַַָָֹׁשּיהיּו

זה,ּבאֹומרֹו חדׁש אמר ולא לכם הּזה החדׁש ְְְֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהּוא הּידּוע על ְִֶַַַַָָָֹלרמז

זה יהיה ּכי אלי זה ב') ט"ו (לקּמן ְְְִִִִִֵֶֶֶַָּדכתיב

י"ד) (מכילּתא ז"ל ּכאֹומרם להם ׁשּיּגלה ְְְְִִֶֶֶֶָָָָָלכם

ירמז עֹוד וכּו'. הּים על ׁשפחה החדׁשראתה ּכי ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹ

ּכּנּוי ליׂשראל ׁשּיהיה ּפרּוׁש ראׁש לכם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹהּזה

ּוׁשפלים. נבזים עֹוד יהיּו ׁשּלא הראׁש ְְְְִִִִִֵֶַָֹֹּבחינת

ּבתבת רמז החדׁשיםעֹוד לכל ראׁש יהיה ּכי ּזה ְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָֹ

זה: ּכמסּפר י"ב ְְִֵֶֶַׁשהם

Ó‡Ï¯.ג) 'B‚Â e¯acהצר לּמה לדעת צרי «¿¿≈…ְִַַַָָָָֻ

ּבפסּוק ּׁשאמר מה על סמ ולא ּדּברּו ְְְֶַַַַַַָָָֹלֹומר

הסּפיק לא ואם לאמר, וגֹו' ה' וּיאמר ְְְִִִִֵֶַֹֹֹראׁשֹון

אֹומרֹו קדם ּדּברּו לֹומר לֹו היה לאמר ּתבת ְְֵֵֶַַַָָֹֹלֹו

לדֹורֹותם ליׂשראל זֹו מצוה ּכי הּזה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹהחדׁש

קׁשה עֹוד ּדּברּו. לּה קדם אמר לא ולּמה ְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹנּתנה

ּתבת יׂשראל.אֹומרֹו יאמרּו למי ּכי לאמר ְְְְִִִֵֵֵַָֹֹ

הּׂשה לקיחת ׁשל זֹו ׁשּבמצוה לצד ּכי ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָואּולי

נׂשאּו ּבּה ּכי לטֹובה א' ּבחינֹות, ב' ּבּה ְְְִִֵָָָָיׁש

ּבאלהיהם עֹוׂשים אֹויביהם אֹותם וראּו ְְִֵֵֵֶֶָָֹֹראׁש

והּב' פט"ז), רּבה (ׁשמֹות ז"ל ּכאֹומרם ְְְְְִַַָָָׁשפטים

ּכן לעׂשֹות היא הּמל מצות ּכי הּמצוה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָלצד

לֹומר הצר לזה יענׁש ענֹוׁש עליה ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻוהעֹובר

וגֹו' צרּדּברּו ּכנגד קׁשי לׁשֹון ּדּברּו לאמר, ְְְְְִֵֶֶֶַַֹֹ

עֹובר, ּכל על ּולהעניׁש מל ּוגזרת ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהּדבר

אׁשר וכבֹוד מעלה ּכנגד רּכה אמירה ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹולאמר

ּבתחּלת ׁשּצּוה ׁשּבּמצוה ּולצד ּבּדבר. ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּתּׂשיגם

לעֹובר ענׁש אין מּניסן לחׁשב ׁשהיא ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּנבּואה

לא ולזה הּפסח מעׂשֹות החדל ּכענׁש זה ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹעל

הצר ּכן על אׁשר לאמר אּלא ּכנגּדּה ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻאמר

עֹוד ואמר ּפסח, מצות ּכנגד ּדּברּו ולֹומר ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹלחזר

ּכּנזּכר. ליׂשראל מעלה יׁש ּבּה ּגם ּכי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹלאמר

ּבהנהגת יׂשראל את להנהיג צּום ּדרׁש ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּובדר

ותֹורֹותיו ה' חּקי להֹודיעם והּמצוֹות ְְְְִִֵַַָָָֻהּתֹורה

ואמר ּדּברּו אמר ולזה יׁשרה, ּבדר ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָּולהנהיגם

אֹומרֹו ּדר על מעּלים, ׁשּיהיּו ּכדי ּפרּוׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַֹֻלאמר

וגֹו': צּדיק אמרּו ג') ְְְְִִַַָ(יׁשעי'

„BÚּכמֹו הּזקנים אל ידּבר מּתחּלה ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָירצה

(ּפסּוק ּדכתיב מׁשה עׂשה ׁשּכן לֹו ְִִִֵֶֶֶָָָָׁשּמצינּו

והּוא יׂשראל, זקני לכל מׁשה וּיקרא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָכ"א)

ׁשּיאמראֹומרֹו לאמר יׂשראל, עדת ּכל אל ּדּברּו ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

הּכתּוב ׁשם ּׁשאמר מה ּכן ּגם והּוא ְְֵֶַַַַָָָָָלהעם,

אליהם: ֲֵֶֶַֹוּיאמר

.'B‚Â Ì‰Ï eÁwÈÂּבתחּלת ו' אמר לּמה קׁשה ¿ƒ¿»∆¿ְִִֶַַָָָָ

הּנאמרים לּדברים רמז ּכי ואּולי ְְְֱִִִִֶַַַַָָָָענין.

וגֹו' ּוקחּו מׁשכּו ּדכתיב ליׂשראל מׁשה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָּבדברי

מׁשכּו ׁשם) רּבה (ׁשמֹות ז"ל רּבֹותינּו ְְְְִֵַַָָָואמרּו

נאמר לא זה ודבר וגֹו', זרה מעבֹודה ְְְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָֹידיכם

כן ּכי נׁשמע מׁשה מּדברי והּנה ה' ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָּבדברי

ּבתֹוספת ויּקחּו אֹומרֹו והּוא ּבנבּואה, לֹו ְְְְְְֱִִֶֶֶַָנאמר

ׁשאמר מׁשכּו הּוא, ּומה ּדּבּור ׁשּקדם רמז ְִִֶֶַַַַָָָו'

יכֹול ּבעׂשר ׁשאמר להיֹות ירצה עֹוד ְְִִֶֶֶֶַָָָמׁשה.

יּקח לא ּבעׂשֹור לקח לא יׁשחט ּבעׂשֹור ְִִֶֶַַַַָָָָֹֹלקח

ויּקחּו לֹומר ּתלמּוד ּבי"ד, ּבי"ג ּבי"ב ְְְְְְְִַַּבי"א

ּדין למדּו (ּכאן) ּובמכילּתא .ּכ אחר ְְְְִִִַַַָָָָלרּבֹות

מּדין ּבי"ד ּבי"ג ּבי"ב ּבי"א לקיחה ׁשל ְְְְְִִִֶֶָזה

נמצא אם וחמר ּבקל הּבא ודבר וחמר, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹקל

נתּכּון. לזה ּכי לֹומר נסּכים ּבּכתּוב רמז ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלֹו

אֹומרֹו עֹוד להם. ּתבת עֹוד ּבדקּדּוק ירמז ְְְְִִֵֶַָֹעֹוד

ויּקחּוּתבת אּלא לֹומר צרי היה ׁשּלא איׁש ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

אֹומרם ּדר על ירצה אכן וגֹו', לבית ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָׂשה

וזה ּתרּומה לי ויּקחּו ּבּפסּוק (ּתנחּומא) ְְְְְִִֶַַָָָז"ל

והּוא עּמכם, אֹותי קחּו הקב"ה אמר ְְְִִֶַָָָלׁשֹונם

הֹודיעם ראׁשֹונה מצוה זֹו ּכי לצד ּכאן ְְְִִִִַָָָָאֹומרֹו

ה' עליו יׁשרה ּבעׂשֹותּה ּכי הּמצוה ְְֲִִֶַַַַַָָָָָהּׂשגת

עּמי ּכל וראּו י') כ"ח (ּדברים ּבסֹוד ְְְְִִֵַָָָָׁשכינתֹו

ּכי אמרּו ּגם ,עלי נקרא ה' ׁשם ּכי ְְִִִֵֶֶַָָָָָהארץ

ּבא"ת חצי הוי"ה ׁשם ּבּה יׁש מצוה ְְֲֲִִֵֵֵַָָָָּתבת

כ"ט) ּתּקּון זהר (ּתּקּוני ּבפׁשּוט וחצי ְֲִִִֵַַָֹב"ׁש

אֹומרֹו ּדרוהּוא על ּפרּוׁש איׁש להם ויּקחּו ְְְְִִֵֶֶֶַָ

אּלא איׁש אין איׁש מ"ב:) (סֹוטה ז"ל ְִִֵֶָָָאֹומרם

ּגדֹולה לקיחה להם יּקחּו זֹו ּבמצוה ּכי ְְְְְִִִִֶָָָָהקב"ה,

מלּכנּו: אלהינּו ׁשהּוא איׁש והּוא ְְֱֲִֵֵֶַַָֹועצּומה

È˙È‡¯Âּבפסח ה' צּוה לא לּמה לב לתת ¿»ƒƒְִֵֵֶַָָָָֹ

ה על ּובנימצרים והערלים ּטמאים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָ

אזהרת ּכי אמת הן מּפסח, יאכלּו ׁשּלא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּנכר

חּקת זאת ּבפרׁשת ּׁשּכתבנּו מה לפי ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻהּטמאים

הערלים אבל ּבּדבר, נכֹון טעם יׁש ֲֲִֵֵַַַַָָָָָָהּתֹורה

לפי והּנה ה'. אֹותם צּוה לא לּמה הּנכר ְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹּובני

על ׁשניהם על יׂשראל הזהרּו ז"ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֻּדבריהם

ט"ז) (יחזקאל קּבלה ּבדברי ּכאמּור ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהּמילה

ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ,ּבדמי מתּבֹוססת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָוארא

ועל מילה, ודם ּפסח ּדם י"ט) רּבה ְְְִֶַַַַַָָ(ׁשמֹות

מׁשכּו ּבּפסּוק ט"ז) (ׁשם רז"ל ּדרׁשּו נכר ְְִֵֶַַַָָָָּבן

ׁשהזהיר הרי זרה מעבֹודה ידיכם מׁשכּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָוגֹו'

מּכלל יצאּו הּפסח מצות קדם ּכי הּדבר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹעל

וכל יׂשראל, ּבכלל ויּכנסּו זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָעֹובדי

ּבאּו לא לּמה ּכי לקׁשיתנּו מסּפיק אינֹו ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻזה

הּמצוה: ּבעּקר ה' ּבדברי ְְְְְִִִִֵַַַָָהּדברים

‰p‰Âיׂשראל יציאת ׁשּסּדר אחר הּפרׁשה ּבסֹוף ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

הּפסח חּקת זאת ּפרׁשת נאמרה ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻמּמצרים

וראיתי וגֹו'. עבד וכל וגֹו' נכר ּבן ּכל ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָוגֹו'

ּפרׁשה ּכי ׁשּכתב ז"ּל עזרא ּבן אברהם ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָלר'

אחרֹות מצוֹות והֹוסיף ּדֹורֹות לפסח נאמרה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָזֹו

הם וערל נכר ּבן ּכי לֹומר נתּכּון ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָוכּו',

ּכאן ּדבריו ּדֹורֹות ּבפסח מּוספֹות ְְְִֶַָָָָמצוֹות

מּמה וגם ז"ל, רּבֹותינּו ּדברי ּכפי הם ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַּבטלים

נכר ּובן ערל ּבפרׁשת ׁשם הּכתּוב אמר ְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּׁשּגמר

ּכאׁשר יׂשראל ּבני וּיעׂשּו נ') (ּפסּוק ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָואמר

לא זֹו ּפרׁשה נאמרה ּדֹורֹות לפסח ואם ְְְְִֶֶֶַָָָָֹוגֹו',

צּוה ּכאׁשר יׂשראל ּבני וּיעׂשּו לֹומר לֹו ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָהיה

האמּור ּכל יׂשראל ׁשעׂשּו ׁשּמׁשמע ְְְִֵֶֶַָָָָָָוגֹו'

ׁשעׂשּו ּפסח על ׁשּיכּון ּׁשאמר מה ּגם ְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבּפרׁשה,

יׁשמע ּומי ּבעלמא ּדברים הם סיני ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָּבמדּבר

הגם ּבזה, ּדבריו לקּבל לֹומר צרי ואין ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָאליו

ּדברי על חֹולק ואינֹו לקמחיה חׁש ז"ל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהרב

לעתיד הֹוראה ּבֹו ׁשאין ּבדבר אּלא ְְִֵֵֶֶַָָָָָָרּבֹותינּו

חֹו ּׁשּלפנינּו ּבּמה ּגם כן ּפי על ּבלאאף לק ְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

ּבֹו: וכּיֹוצא הּמכריח ְְִֵֶַַַַֹעמק

È˙È‡¯Âוזה ׁשאמרּו ּבמכילּתא ז"ל לרּבֹותינּו ¿»ƒƒְְְְְִִֵֶֶַָָ

ּובפסח מצרים ּבפסח הּפסח חּקת זאת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹֻלׁשֹונם

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(ã)BðëLe àeä ç÷ìå äOî úBéäî úéaä èòîé-íàå§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼§¨©´À§¥²
eqëz Bìëà éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà áøwä©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ

:äNä-ìò©©¤«
i"yx£‰OÓ ˙BÈ‰Ó ˙Èa‰ ËÚÓÈ Ì‡Â∑,נֹותר לידי ויבא לאכלֹו יכֹולין ׁשאין אחד, מּׂשה מהיֹות מּועטין יהיּו ואם ¿ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

להתמעט יכֹולין עליו, ׁשּנמנּו ׁשאחר ללּמד מדרׁש ּבֹו יׁש ועֹוד ּפׁשּוטֹו. לפי מׁשמעֹו זהּו וגֹו'", ּוׁשכנֹו הּוא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ"ולקח
הּׂשה ּבעֹוד יתמעטּו מּׂשה, מהיֹות ּולהתמעט ידיהם למׁש ּבאּו אם א אחר, ׂשה על ּולהּמנֹות הימּנּו ידיהם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹולמׁש

מׁשּנׁשחטקּים, ולא ּבחּיים פט)ּבהיֹותֹו וכן:∑ÒÎÓa˙.(פסחים כז)חׁשּבֹון, הערּכ"(ויקרא ‡BÏÎ."מכסת ÈÙÏ∑הראּוי ְְְִִִִֶַַַַָֹ¿ƒ¿«ְְְְְִֵֶֶַָ¿ƒ»¿ָָ
לחֹולה ּפרט ּכּזיתלאכילה, לאכל יכֹול ׁשאינֹו החיים.ּתתמּנּון∑eqÎz.(מכילתא)וזקן אור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ»…ְִַ

(ä)-ïîe íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN¤¯¨¦²¨¨¬¤¨¨−¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬¦
:eçwz íéfòä̈«¦¦−¦¨«

i"yx£˙ÌÈÓ∑מּום L�‰.ּבלא Ôa∑,ׁשנה ּבן קרּוי ׁשנתֹו זֹוּכל ּבׁשנה ׁשּנֹולד ‰ÌÈfÚ.ּכלֹומר ÔÓe ÌÈN·k‰ ÔÓ∑ »ƒְֹ∆»»ְְְֶֶַַָָָָָָָƒ«¿»ƒƒ»ƒƒ
ׁשּנאמר: ׂשה, קרּוי עז ׁשאף מּזה, אֹו מּזה יד)אֹו עּזים"(דברים החיים."וׂשה אור ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

(å)äfä Lãçì íBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®
:íéaøòä ïéa ìàøNé-úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå§¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦

i"yx£˙¯ÓLÓÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑הקּדים מה ּומּפני ׁשחיטה. קדם ימים ארּבעה מּמּום ּבּקּור ׁשּטעּון ּבּקּור, לׁשֹון זהּו ¿»»»∆¿ƒ¿∆∆ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אֹומר: הּוא הרי אֹומר: חרׁש ּבן מתיא רּבי היה ּדֹורֹות? ּבפסח ּכן צּוה ׁשּלא מה ימים, ארּבעה לׁשחיטתֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹלקיחתֹו

טז) היּו(יחזקאל ולא ּבניו את ׁשאגאל לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה הּגיעה ּדדים", עת עּת והּנה וארא עלי ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ"ואעבר
ׁשּנאמר: ׁשּיּגאלּו, ּכדי ּבהם, להתעּסק מצֹות מילה(שם)ּבידם ודם ּפסח ּדם מצֹות: ׁשּתי להם ונתן ועריה", ערם "ואּת ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

‡n¯‡ד ÏÚ ‰‡�Ó˙‡lÓ ‡˙Èa ¯ÈÚÊÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈≈»ƒ¿ƒ¿¿»»«ƒ¿»
ÔÈ�Óa d˙È·Ï ·È¯˜c d··ÈLÂ ‡e‰ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈»≈¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«
ÏÚ Ôe�Ó˙z dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ‡˙LÙ�«¿»»¿«¿≈¿≈ƒ¿¿«

:‡¯n‡ƒ¿»

ÔÓה ÔBÎÏ È‰È dzL ¯a ¯Îc ÌÈÏL ¯n‡ƒ»¿ƒ¿«««≈¿≈¿ƒ
:Ôe·qz ‡ifÚ ÔÓe ‡i¯n‡ƒ¿«»ƒƒ«»ƒ¿

ÓBÈ‡ו ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡ „Ú ‡¯hÓÏ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿¿«¿»««¿¿»«¿»»
‡zL�Î ‡Ï‰˜ Ïk d˙È ÔeÒkÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»»≈¿ƒ¿»≈…¿»»¿ƒ¿»

:‡iLÓL ÔÈa Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈≈ƒ¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

רּבי יאׁשּיה רּבי ּדברי מדּבר הּכתּוב ְְִִִִֵֵַַַַָָֹּדֹורֹות

אין מדּבר הּכתּוב מצרים ּבפסח אֹומר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָיֹונתן

ּתלמּוד מּנין ּדֹורֹות ּפסח מצרים ּפסח אּלא ְְִִִִִֶֶֶַַַַַָלי

ּכאן, עד אֹותֹו יעׂשּו וגֹו' חּקֹותיו ּככל ְְֲַַַָָָֻלֹומר

הּכתּוב מצרים ּבפסח הּתּנאים ּדעֹות ּדלכל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהרי

והיּו עזרא ּבן אברהם ר' ּדברי ונעקרּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמדּבר

ּבאֹומרֹו הּכתּוב ׁשּירמז אפׁשר זה ּולפי היּו, ְְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֹּכלא

מׁשיכתם ּומצות מילה מצות מּלבד ּפרּוׁש ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָויּקחּו

ה' ׁשּצּוה נכר ּבן ּבחינת ׁשהיא זרה ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמעבֹודה

ואֹומרֹו וגֹו', ויּקחּו לֹומר עֹוד ּכאןהֹוסיף להם ְְְְְִִֶַָָ

לאכל יּוכלּו ׁשּלא וערל נכר ּבן ׁשלילת ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹרמז

זאת ּבנבּואת מבאר הּדבר ׁשּבא ּכמֹו ְְְִֶֶַַַַָָָָֹֹּבּפסח

הּפסח: ֶַַַֻחּקת

B‚Â'.ד) ËÚÓÈ Ì‡Âלדעת ּבין יתיּׁשב הּכתּוב ¿ƒƒ¿«¿ְְִֵֵַַַַָ

ׁשּנחלקּו יֹוסי רּבי לדעת ּובין יהּודה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָרּבי

לרּבי צ"ט.) ּפסחים (מכילּתא, ּכהנים ְְְְְֲִִִִַַָָֹּבתֹורת

חבּורה מּבני אחד ׁשּיּׁשאר צרי ׁשאמר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָיהּודה

אֹומרֹו ידּיק ּפרּוׁשראׁשֹונה הּבית ימעט ְְְִִִֵַַַַָֻ

ּולרּבי החבּורה, ּכל ולא מהחבּורה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּיתמעט

ׁשהּוא ּכמֹות הּפסח יּניחּו ׁשּלא ׁשאמר ְִִֶֶֶֶַַַַָֹיֹוסי

אֹומרֹו יתמעטידּיק ׂשה ׁשּמעט מּׂשה מהיֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַֻ

ּבלא יּׁשאר ׁשּלא ההקּפדה הּוא ועליו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹמּמנּויים

הּוא: ׁשקּול והּכתּוב ְְִַָָמנּויים,

„BÚׁשּיהיה ּדר ׁשאין לֹומר ׁשּיכּון ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַנראה

ּבֹו יּמצא ּבׂשר ּכזית ּכי לאֹוכליו מּועט ְְְִִִֵֶַַָָָָָהּׂשה

ּבחבּורה: ׁשּיהיּו ְְֲִִֶַַָלרּבים

B‡ויּמצא היא מרּבה הּקדׁש ּברּכת ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֻירצה

הּמעּוט יּמצא ולא למנּוייו הּצרי ׁשעּור ְְִִִִִֵַַָָָֹּבֹו

חבּורה ּבני ׁשהם ּבבית יסּפיקאּלא ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ְְָלאכלֹו:

.eqÎz BÏÎ‡ ÈÙÏאֹומרם ּדר על יתּבאר ¿ƒ»¿»…ְְִֵֶֶַָָ

ידי על אדם ׁשֹוחט פ"ח.) (ּפסחים ְְִֵֵַָָָז"ל

ּגם אׁשּתֹו, ידי על וגם הּקטּנים ּובּתֹו ְְְְְִִִֵַַַַַּבנֹו

אצל לבֹוא למּודה היא אם פ"ז:) (ׁשם ְְִִֵֶָָָָאמרּו

רגילה היֹותּה לצד אביה מּׁשל אֹוכלת ְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָאביה

אֹומרֹו והּוא ׁשם, ּפרּוׁשלאכל אכלֹו לפי איׁש ְְְְֱִִֵֶָָֹ

לאכל אצלֹו לבֹוא רגילים ׁשהם אֹותם ְְֱִִֵֶֶֶַָָֹעל

עּמֹו יּמנה ּׁשהם מה לפי ׁשלחנֹו על ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֻוסֹומכים

מקֹומם: קנּו ְְָָָוׁשם

„BÚׁשאֹונן צ':) (ׁשם אֹומרם ּדר על ְְִֵֵֶֶֶַָָָיתּבאר

אינֹו ׁשחיטה ׁשּבׁשעת הגם עליו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָׁשֹוחטים

עליו, ׁשֹוחטין ּבּלילה לאכל ׁשּיכֹול ּכיון ְֱֲִֵֶֶַַָָָָָָֹראּוי

אֹומרֹו ונמניןוהּוא הֹולכין ּפרּוׁש אכלֹו לפי ְְְְְְְִִִִֵָ

אכילה: ׁשעת על ׁשחיטה ְְְֲִִִַַַָָּבׁשעת

‰ˆ¯È „BÚּׁשּׁשנינּו מה ּפי על אכלֹו לפי ƒ¿∆ְְִִִֶַַָָ

עליו ׁשֹוחטים וכּו' זב (ׁשם) ְְֲִִִָָָָָּבפסחים

טבּול על וזֹורקים ׁשֹוחטין התם אמרינן ְְְְְֲִִִַַַָָָוגם

טמא על אף אמר ועּולא ּכּפּורים ּומחּסר ְְְִִֵַַַָָָֻיֹום

לאכל ׁשּיכֹול ּכל הּוא והּטעם ּכאן, עד ְֱֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשרץ

אֹומרֹו והּוא אכילתֹו, ּבעת ּפסחֹו לפיאת ְְְְְֲִִִֵֶָ

אכילתֹו לפי אּלא ּבֹו הֹולכים אין ּפרּוׁש ְְְֲִִִֵֵֶָָָאכלֹו

ראּוי הּוא אכילתֹו ׁשּבׁשעת וכל ּפסח ְְֲִִֶֶֶַַָָָׁשל

ראּוי היה לא ׁשחיטה ׁשּבׁשעת הגם ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹלאכלֹו

מת טמא הּדין הּוא זה ּולפי עליו, ְְֲִִִֵֵֶַָָׁשֹוחטין

ׁשֹוחטין י"ד ּביֹום חל ׁשּלֹו ז' יֹום היה ְֲִִֶָָָאם

לערב: ואֹוכל ְֵֶֶָָָעליו

‰Óeוהּובא ּכהנים ּבתֹורת ׁשם ּׁשאמרּו «ְְְֲִֶַָָָֹ

ּכי ׁשּסֹובר ּתּנא סברת צ' ּדף ְְִִִֵֶַַַָָָּבפסחים

(ּבּמדּבר ההּוא ּבּיֹום הּפסח לעׂשֹות יכלּו ְְְֲִֶַַַַַַָָֹולא

נּדחּו כן ּפי על ואף היה ׁשּלהם ז' יֹום ו') ְְִִֵֶֶַַָָָט'

ולזה ּדחמירא מת טמאת ּדוקא ב', ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֻלפסח

היּו ׁשּלערב הגם אדם לנפׁש (ׁשם) ְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָאמר

לֹומר נּוכל (ׁשם) הּגלילי יֹוסי ּולרּבי ְְְִִִִִַַַַָטהֹורים.

י"ד ּביֹום ׁשּלֹו ז' ׁשחל מת טמא ְְֲִֵֵֶֶֶָׁשאפּלּו

ּוכדעת טבלּו אם ּגם ּומה עליו. ְְֲִִַַַַָָָׁשֹוחטים

הראב"ד ּולדעת צ' ּדף ּבפסחים ְְִִַַַַָָָהּתֹוספֹות

ּפסח קרּבן מהלכֹות ּבפ"ו רמּב"ם על ְְְְִִִִֶֶַַַַָָׁשהּׂשיג

לפׁשטא קרֹוב הּיֹותר והּוא ּדבריו ׁשם ְְְְִֵַַָָָָָָֻיעּין

ְְָֻּדסגיא:

eÁwz.ה) ÌÈfÚ‰ ÔÓeלֹומר ׁשהצר טעם ƒ»ƒƒƒ»ְֶַַַַֻ

לּקח יכֹול ּכבׂשים יׁש אפּלּו לֹומר ְֲִִִִֵַַָָָּתּקחּו

לעּזים: לקיחה סמ לזה העּזים, ְִִִִִִֶַָָָָָמן



סג `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(ã)BðëLe àeä ç÷ìå äOî úBéäî úéaä èòîé-íàå§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼§¨©´À§¥²
eqëz Bìëà éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà áøwä©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ

:äNä-ìò©©¤«
i"yx£‰OÓ ˙BÈ‰Ó ˙Èa‰ ËÚÓÈ Ì‡Â∑,נֹותר לידי ויבא לאכלֹו יכֹולין ׁשאין אחד, מּׂשה מהיֹות מּועטין יהיּו ואם ¿ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

להתמעט יכֹולין עליו, ׁשּנמנּו ׁשאחר ללּמד מדרׁש ּבֹו יׁש ועֹוד ּפׁשּוטֹו. לפי מׁשמעֹו זהּו וגֹו'", ּוׁשכנֹו הּוא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ"ולקח
הּׂשה ּבעֹוד יתמעטּו מּׂשה, מהיֹות ּולהתמעט ידיהם למׁש ּבאּו אם א אחר, ׂשה על ּולהּמנֹות הימּנּו ידיהם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹולמׁש

מׁשּנׁשחטקּים, ולא ּבחּיים פט)ּבהיֹותֹו וכן:∑ÒÎÓa˙.(פסחים כז)חׁשּבֹון, הערּכ"(ויקרא ‡BÏÎ."מכסת ÈÙÏ∑הראּוי ְְְִִִִֶַַַַָֹ¿ƒ¿«ְְְְְִֵֶֶַָ¿ƒ»¿ָָ
לחֹולה ּפרט ּכּזיתלאכילה, לאכל יכֹול ׁשאינֹו החיים.ּתתמּנּון∑eqÎz.(מכילתא)וזקן אור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ»…ְִַ

(ä)-ïîe íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN¤¯¨¦²¨¨¬¤¨¨−¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬¦
:eçwz íéfòä̈«¦¦−¦¨«

i"yx£˙ÌÈÓ∑מּום L�‰.ּבלא Ôa∑,ׁשנה ּבן קרּוי ׁשנתֹו זֹוּכל ּבׁשנה ׁשּנֹולד ‰ÌÈfÚ.ּכלֹומר ÔÓe ÌÈN·k‰ ÔÓ∑ »ƒְֹ∆»»ְְְֶֶַַָָָָָָָƒ«¿»ƒƒ»ƒƒ
ׁשּנאמר: ׂשה, קרּוי עז ׁשאף מּזה, אֹו מּזה יד)אֹו עּזים"(דברים החיים."וׂשה אור ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

(å)äfä Lãçì íBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®
:íéaøòä ïéa ìàøNé-úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå§¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦

i"yx£˙¯ÓLÓÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑הקּדים מה ּומּפני ׁשחיטה. קדם ימים ארּבעה מּמּום ּבּקּור ׁשּטעּון ּבּקּור, לׁשֹון זהּו ¿»»»∆¿ƒ¿∆∆ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אֹומר: הּוא הרי אֹומר: חרׁש ּבן מתיא רּבי היה ּדֹורֹות? ּבפסח ּכן צּוה ׁשּלא מה ימים, ארּבעה לׁשחיטתֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹלקיחתֹו

טז) היּו(יחזקאל ולא ּבניו את ׁשאגאל לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה הּגיעה ּדדים", עת עּת והּנה וארא עלי ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ"ואעבר
ׁשּנאמר: ׁשּיּגאלּו, ּכדי ּבהם, להתעּסק מצֹות מילה(שם)ּבידם ודם ּפסח ּדם מצֹות: ׁשּתי להם ונתן ועריה", ערם "ואּת ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

‡n¯‡ד ÏÚ ‰‡�Ó˙‡lÓ ‡˙Èa ¯ÈÚÊÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈≈»ƒ¿ƒ¿¿»»«ƒ¿»
ÔÈ�Óa d˙È·Ï ·È¯˜c d··ÈLÂ ‡e‰ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈»≈¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«
ÏÚ Ôe�Ó˙z dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ‡˙LÙ�«¿»»¿«¿≈¿≈ƒ¿¿«

:‡¯n‡ƒ¿»

ÔÓה ÔBÎÏ È‰È dzL ¯a ¯Îc ÌÈÏL ¯n‡ƒ»¿ƒ¿«««≈¿≈¿ƒ
:Ôe·qz ‡ifÚ ÔÓe ‡i¯n‡ƒ¿«»ƒƒ«»ƒ¿

ÓBÈ‡ו ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡ „Ú ‡¯hÓÏ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿¿«¿»««¿¿»«¿»»
‡zL�Î ‡Ï‰˜ Ïk d˙È ÔeÒkÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»»≈¿ƒ¿»≈…¿»»¿ƒ¿»

:‡iLÓL ÔÈa Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈≈ƒ¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

רּבי יאׁשּיה רּבי ּדברי מדּבר הּכתּוב ְְִִִִֵֵַַַַָָֹּדֹורֹות

אין מדּבר הּכתּוב מצרים ּבפסח אֹומר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָיֹונתן

ּתלמּוד מּנין ּדֹורֹות ּפסח מצרים ּפסח אּלא ְְִִִִִֶֶֶַַַַַָלי

ּכאן, עד אֹותֹו יעׂשּו וגֹו' חּקֹותיו ּככל ְְֲַַַָָָֻלֹומר

הּכתּוב מצרים ּבפסח הּתּנאים ּדעֹות ּדלכל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהרי

והיּו עזרא ּבן אברהם ר' ּדברי ונעקרּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמדּבר

ּבאֹומרֹו הּכתּוב ׁשּירמז אפׁשר זה ּולפי היּו, ְְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֹּכלא

מׁשיכתם ּומצות מילה מצות מּלבד ּפרּוׁש ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָויּקחּו

ה' ׁשּצּוה נכר ּבן ּבחינת ׁשהיא זרה ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמעבֹודה

ואֹומרֹו וגֹו', ויּקחּו לֹומר עֹוד ּכאןהֹוסיף להם ְְְְְִִֶַָָ

לאכל יּוכלּו ׁשּלא וערל נכר ּבן ׁשלילת ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹרמז

זאת ּבנבּואת מבאר הּדבר ׁשּבא ּכמֹו ְְְִֶֶַַַַָָָָֹֹּבּפסח

הּפסח: ֶַַַֻחּקת

B‚Â'.ד) ËÚÓÈ Ì‡Âלדעת ּבין יתיּׁשב הּכתּוב ¿ƒƒ¿«¿ְְִֵֵַַַַָ

ׁשּנחלקּו יֹוסי רּבי לדעת ּובין יהּודה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָרּבי

לרּבי צ"ט.) ּפסחים (מכילּתא, ּכהנים ְְְְְֲִִִִַַָָֹּבתֹורת

חבּורה מּבני אחד ׁשּיּׁשאר צרי ׁשאמר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָיהּודה

אֹומרֹו ידּיק ּפרּוׁשראׁשֹונה הּבית ימעט ְְְִִִֵַַַַָֻ

ּולרּבי החבּורה, ּכל ולא מהחבּורה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּיתמעט

ׁשהּוא ּכמֹות הּפסח יּניחּו ׁשּלא ׁשאמר ְִִֶֶֶֶַַַַָֹיֹוסי

אֹומרֹו יתמעטידּיק ׂשה ׁשּמעט מּׂשה מהיֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַֻ

ּבלא יּׁשאר ׁשּלא ההקּפדה הּוא ועליו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹמּמנּויים

הּוא: ׁשקּול והּכתּוב ְְִַָָמנּויים,

„BÚׁשּיהיה ּדר ׁשאין לֹומר ׁשּיכּון ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַנראה

ּבֹו יּמצא ּבׂשר ּכזית ּכי לאֹוכליו מּועט ְְְִִִֵֶַַָָָָָהּׂשה

ּבחבּורה: ׁשּיהיּו ְְֲִִֶַַָלרּבים

B‡ויּמצא היא מרּבה הּקדׁש ּברּכת ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֻירצה

הּמעּוט יּמצא ולא למנּוייו הּצרי ׁשעּור ְְִִִִִֵַַָָָֹּבֹו

חבּורה ּבני ׁשהם ּבבית יסּפיקאּלא ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ְְָלאכלֹו:

.eqÎz BÏÎ‡ ÈÙÏאֹומרם ּדר על יתּבאר ¿ƒ»¿»…ְְִֵֶֶַָָ

ידי על אדם ׁשֹוחט פ"ח.) (ּפסחים ְְִֵֵַָָָז"ל

ּגם אׁשּתֹו, ידי על וגם הּקטּנים ּובּתֹו ְְְְְִִִֵַַַַַּבנֹו

אצל לבֹוא למּודה היא אם פ"ז:) (ׁשם ְְִִֵֶָָָָאמרּו

רגילה היֹותּה לצד אביה מּׁשל אֹוכלת ְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָאביה

אֹומרֹו והּוא ׁשם, ּפרּוׁשלאכל אכלֹו לפי איׁש ְְְְֱִִֵֶָָֹ

לאכל אצלֹו לבֹוא רגילים ׁשהם אֹותם ְְֱִִֵֶֶֶַָָֹעל

עּמֹו יּמנה ּׁשהם מה לפי ׁשלחנֹו על ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֻוסֹומכים

מקֹומם: קנּו ְְָָָוׁשם

„BÚׁשאֹונן צ':) (ׁשם אֹומרם ּדר על ְְִֵֵֶֶֶַָָָיתּבאר

אינֹו ׁשחיטה ׁשּבׁשעת הגם עליו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָׁשֹוחטים

עליו, ׁשֹוחטין ּבּלילה לאכל ׁשּיכֹול ּכיון ְֱֲִֵֶֶַַָָָָָָֹראּוי

אֹומרֹו ונמניןוהּוא הֹולכין ּפרּוׁש אכלֹו לפי ְְְְְְְִִִִֵָ

אכילה: ׁשעת על ׁשחיטה ְְְֲִִִַַַָָּבׁשעת

‰ˆ¯È „BÚּׁשּׁשנינּו מה ּפי על אכלֹו לפי ƒ¿∆ְְִִִֶַַָָ

עליו ׁשֹוחטים וכּו' זב (ׁשם) ְְֲִִִָָָָָּבפסחים

טבּול על וזֹורקים ׁשֹוחטין התם אמרינן ְְְְְֲִִִַַַָָָוגם

טמא על אף אמר ועּולא ּכּפּורים ּומחּסר ְְְִִֵַַַָָָֻיֹום

לאכל ׁשּיכֹול ּכל הּוא והּטעם ּכאן, עד ְֱֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשרץ

אֹומרֹו והּוא אכילתֹו, ּבעת ּפסחֹו לפיאת ְְְְְֲִִִֵֶָ

אכילתֹו לפי אּלא ּבֹו הֹולכים אין ּפרּוׁש ְְְֲִִִֵֵֶָָָאכלֹו

ראּוי הּוא אכילתֹו ׁשּבׁשעת וכל ּפסח ְְֲִִֶֶֶַַָָָׁשל

ראּוי היה לא ׁשחיטה ׁשּבׁשעת הגם ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹלאכלֹו

מת טמא הּדין הּוא זה ּולפי עליו, ְְֲִִִֵֵֶַָָׁשֹוחטין

ׁשֹוחטין י"ד ּביֹום חל ׁשּלֹו ז' יֹום היה ְֲִִֶָָָאם

לערב: ואֹוכל ְֵֶֶָָָעליו

‰Óeוהּובא ּכהנים ּבתֹורת ׁשם ּׁשאמרּו «ְְְֲִֶַָָָֹ

ּכי ׁשּסֹובר ּתּנא סברת צ' ּדף ְְִִִֵֶַַַָָָּבפסחים

(ּבּמדּבר ההּוא ּבּיֹום הּפסח לעׂשֹות יכלּו ְְְֲִֶַַַַַַָָֹולא

נּדחּו כן ּפי על ואף היה ׁשּלהם ז' יֹום ו') ְְִִֵֶֶַַָָָט'

ולזה ּדחמירא מת טמאת ּדוקא ב', ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֻלפסח

היּו ׁשּלערב הגם אדם לנפׁש (ׁשם) ְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָאמר

לֹומר נּוכל (ׁשם) הּגלילי יֹוסי ּולרּבי ְְְִִִִִַַַַָטהֹורים.

י"ד ּביֹום ׁשּלֹו ז' ׁשחל מת טמא ְְֲִֵֵֶֶֶָׁשאפּלּו

ּוכדעת טבלּו אם ּגם ּומה עליו. ְְֲִִַַַַָָָׁשֹוחטים

הראב"ד ּולדעת צ' ּדף ּבפסחים ְְִִַַַַָָָהּתֹוספֹות

ּפסח קרּבן מהלכֹות ּבפ"ו רמּב"ם על ְְְְִִִִֶֶַַַַָָׁשהּׂשיג

לפׁשטא קרֹוב הּיֹותר והּוא ּדבריו ׁשם ְְְְִֵַַָָָָָָֻיעּין

ְְָֻּדסגיא:

eÁwz.ה) ÌÈfÚ‰ ÔÓeלֹומר ׁשהצר טעם ƒ»ƒƒƒ»ְֶַַַַֻ

לּקח יכֹול ּכבׂשים יׁש אפּלּו לֹומר ְֲִִִִֵַַָָָּתּקחּו

לעּזים: לקיחה סמ לזה העּזים, ְִִִִִִֶַָָָָָמן



a`סד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

ׁשּנאמר: הּלילה, ּבאֹותֹו ואֹומר:(שם)ׁשּמלּו ּדמים, ּבׁשני ,"ּבדמי ט)"מתּבֹוססת ׁשּלחּתי(זכריה ּבדםּֿברית "ּגםֿאּת ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּבֹו", מים אין מּבֹור ידיכםאסירי "מׁשכּו" לכם", ּוקחּו "מׁשכּו להם: אמר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ׁשטּופים מעבֹודתוׁשהיּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

מצוה ׁשל צאן לכם" "ּוקחּו B‚Â'.ּכֹוכבים B˙‡ eËÁLÂ∑ּכמֹותֹו אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן, אּלא ׁשֹוחטין? ּכּלן וכי ְְִִֶֶָָָֹ¿»¬…¿ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָֻ
מא) קידושין Ï‡¯NÈ.(מכילתא. ˙„Ú Ï‰˜∑אחר זֹו ּכּתֹות, ּבׁשלׁש נׁשחטין צּבּור ּפסחי אמרּו: מּכאן ויׂשראל. ועדה קהל ¿«¬«ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹ

ּבפסחים ּכדאיתא וכּו', העזרה ּדלתֹות ננעלּו ראׁשֹונה, ּכת נכנסה סד)זֹו. ‰ÌÈa¯Ú.(דף ÔÈa∑ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָָָ≈»«¿»ƒְְִֵַָָ
עריבת ׁשּבין ׁשעֹות אֹותן ּבעיני, נראה הערּבים" "ּבין ּולׁשֹון לערב, מבֹואֹו לבית נֹוטה ׁשהּׁשמׁש הערּבים, ּבין ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹקרּוי
ערב, הּלילה. ּבתחּלת הּלילה ועריבת ערב, צללי יּנטּו מּכי ׁשעֹות ׁשבע ּבתחּלת הּיֹום עריבת הּלילה. לעריבת ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָהּיֹום

ּכמֹו: ,וחׁש נׁשף כד)לׁשֹון ּכלֿׂשמחה(ישעיה .""ערבה ְְְְְִֶֶֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(114 'nr fh zFgiU ihETl)¦¥¦

ימים ארּבעה לׁשחיטתֹו לקיחתֹו הקּדים מה ו)ּומּפני יב, מּתֹוְך(רׁש"י החלטה לקּבל לאדם הּנדרׁש הּזמן מׁשְך הם ימים ארּבעה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

(ׁשהּוא למּסעֹו הּׁשליׁשי ּבּיֹום רק הּמֹורּיה הר את לאברהם הראה ׁשהּקּב"ה העקדה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכפי הּדעת. ויּׁשּוב ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמתינּות

היּוהרביעיהּיֹום יׂשראל ׁשּבני מּכיון ּכאן: ואף ּדעּתֹו". וטרד ּפתאֹום וערּבבֹו הממֹו יאמרּו, ׁשּלא "ּכדי העקדה) על הּצּוּוי מאז ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

הּדעת יּׁשּוב ׁשל ימים ּבארּבעה צרְך היה אּלא זרה, מעבֹודה אֹותם לנּתק ּכדי חד-ּפעמית ּבפעּלה ּדי היה לא ּבאלילים, ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻׁשטּופים

זֹו. ּפעּלה החייםלפני אור ְְִֵָֻ

(æ)óB÷Lnä-ìòå úæeænä ézL-ìò eðúðå ícä-ïî eç÷ìå§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©©©§®
:íäa Búà eìëàé-øLà íézaä ìò©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«

i"yx£Ìc‰ ÔÓ eÁ˜ÏÂ∑קּבלת ּבּסף"זֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּבּיד? יכֹול אחת∑‰ÊeÊn˙.הּדם. הּזקּופֹות הם ¿»¿ƒ«»ְֲֶַַַַַַַַָָָָ«¿…ְֵַַַ
לּפתח מּכאןמּכאן ּולׁשֹון∑‰ÛB˜Ln.ואחת ּבלע"ז. לינט"ל אֹותֹו, ּכׁשּסֹוגרין עליו ׁשֹוקף ׁשהּדלת העליֹון הּוא ְִִֶַַַַָָ««¿ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּכמֹו: חבטה, – כו)ׁשקיפה מׁשקֹופי(ויקרא "חּבּורה" ּדׁשקיף, טרפא נּדף" עלה ‡˙B."קֹול eÏÎ‡È ¯L‡ ÌÈza‰ ÏÚ ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָ««»ƒ¬∆…¿…
Ì‰a∑הּבקר ּובבית הּתבן ׁשּבבית ּומזּוזֹות מׁשקֹוף על ּבתֹוכןולא ּדרין .ׁשאין »∆ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(ç)úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà eìëàå§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
:eäìëàé íéøøî-ìò©§Ÿ¦−Ÿ§ª«

i"yx£¯Na‰ ועצמֹות∑‡˙ ּגידים פג)ולא פסחים ÌÈ¯¯Ó.(מכילתא. ÏÚ∑,מרֹור לאכל וצּום מרֹור, נקרא מר עׂשב ּכל ∆«»»ְֲִִַָֹ«¿…ƒְְֱִִֵֶֶַָָָָָֹ
חּייהם" את ל"וימררּו החיים.זכר אור ְְֲֵֵֶֶֶַַָ

ÏÚÂז ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚ Ôe�zÈÂ ‡Óc ÔÓ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ«»¿«
:ÔB‰a d˙È ÔeÏÎÈc ‡iza ÏÚ ‡Ù˜L«¿»«»«»ƒ≈¿»≈¿

�e¯ח ÈÂË ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡¯Òa ˙È ÔeÏÎÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿≈¿»«¿≈
:dpÏÎÈ ÔÈ¯¯Ó ÏÚ ¯ÈhÙe«ƒ«¿»ƒ≈¿À≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÓLÓÏ¯˙.ו) ÌÎÏ ‰È‰Âׁשמירה צרי ּפרּוׁש ¿»»»∆¿ƒ¿∆∆ְִִֵָָ

ּפסח. ׁשם עליו ׁשּקרא ּכיון קדׁשים ְֳִִֵֵֶֶַָָָָָָּכדין

הּׁשירים (ׁשיר ז"ל אֹומרם ּדר על ירמז ְְִִִִֶֶַַָֹעֹוד

ּגֹוי ּבּפסּוק החחים) ּבין ּכׁשֹוׁשּנה פ' ְִֵַַַַָָָֹרּבה

קצת סרּוכים ּבמצרים יׂשראל ׁשהיּו ּגֹוי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָמּקרב

הּמצרּיים, ּבין היֹותם מּצד זרה עבֹודה ְְֱֲִִִִֵֵַַָָָָֻּבחּקי

הּכתּוב ׁשרמז פט"ז) רּבה (ׁשמֹות עֹוד ְְְֶַַַָָָָואמרּו

והּנה זרה. מעבֹודה ׁשּיּמׁשכּו מׁשכּו ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָּבאֹומרֹו

עֹובדי ׁשהיּו וׁשלֹום חס לֹומר ז"ל ּכּונתם ְְֵֵֶַַַָָָָָאין

מּבלי ּביניהם ׁשהיּו לצד אּלא זרה ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָעבֹודה

זרה עבֹודה עֹובדי ׁשל חּקים יעׂשּו ְְֲֲִִֵֶַָָָָָֻידיעתם

ּודברים והּמאכלים הּמלּבּוׁשים ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּבפרטי

ׁשּיעקרּו ׁשּצּוה מּלבד ּכן על ואׁשר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהרגילים,

אל עֹוד נתחּכם להם ׁשּידמּו ּפרטים ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָמאֹותם

ּתּקּון ולעׂשֹות מהם הרע ּבחינת לעקר ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָֹעליֹון

עבֹודה ׁשהיא הּטלה ׁשּיּקחּו ואמר זה ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹעון

הּמכׁשֹולֹות ליׂשראל היה ׁשּבּה מצרים ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָזרה

יהיה ּובזה ּבענין האמּורה מצוה ּבּה ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָויעׂשּו

והּוא זרה, עבֹודה עון לׁשמירת ּתּקּון ְְֲֲִִִֶַָָָָֹלהם

ּבמקֹוםאֹומרֹו ּפרּוׁש למׁשמרת לכם והיה ְְְְְִִֵֶֶֶָָָ

מׁשּפט ּבֹו ּכׁשּינהגּו זרה עבֹודה ׁשמירת ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָמצות

והבן: ְֵָָּכתּוב

‰Na¯.ח) ˙‡ eÏÎ‡Âּפסחים) ז"ל רּבֹותינּו ¿»¿∆«»»ְִֵַָ

ועצמֹות ּגידים ולא הּבׂשר את אמרּו ְְֲִִֶַַָָָָֹפ"ג.)

מה את אמר לּמה ּולדבריהם ּוטלפים. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָקרנים

ּׁשאמרּו מה לרּבֹות ּבא ּכי ונראה לרּבֹות. ְְְְְִִֶֶַַַָָָּבא

הּגדֹול ּבּׁשֹור הּנאכל ּכל פ"ד.) (ׁשם ְֱִֶַַַַָָָָָּבּמׁשנה

הּנאכל ּכל רבא לּה ּומפרׁש ,הר ּבּגדי ְְֱֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָנאכל

וכּו': ּבׁשלקא הּגדֹול ְְְִַַָָּבּׁשֹור

„BÚלקיׁש וריׁש יֹוחנן ר' מחלקת ּפי על ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹירצה

יֹוחנן לר' להתקּׁשֹות ׁשּסֹופם ּבגידין ְְְְִִִֶַָָָָ(ׁשם)

יתּבאר יֹוחנן לר' נמנין. אין לקיׁש ּולריׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָנמנין

לּבׂשר ׁשּדמּו ּכל הּבׂשר את הּדר זה על ֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּכתּוב

לקיׁש ּולריׁש ּדֹומין, הם והרי קאמר ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשעּמהם

עצמֹו מּצד הּבׂשר ּבבחינת לּבׂשר ׁשּדֹומין ְְִִִִֶַַַַַָָָָָּכל

וכּו': להתקּׁשֹות סֹופֹו אין ׁשהּבׂשר ְְְְִֵֵֶַַָָּוכׁשם

.ÌÈ¯¯Ó ÏÚ ˙BvÓeלפי הּכתּוב ּפׁשט לפי ««¿…ƒְְְִִַַָ

צלי ׁשּצרי ה' ׁשאמר ּׁשראינּו ְִִִֶֶֶַַָָָמה

עליֹון ׁשּדעת יּגיד זה כּו' ׁשלם וׁשּיהיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָאׁש

ואין והחרּות הּגדֹולה ּבחינה להראֹות ְְְְְְִֵֵַַַָָהּוא

הּמרֹורים ּגם זה ּולפי עליהם, אחרים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַרׁשּות

צלי אֹוכלי ּדר כן ּכי לצד הּוא ה' ְְְְִִֵֵֶֶֶַַׁשּיצו

האֹוכל לח יערב ּבזה ּכי חד ּדבר עּמֹו ְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלאכל

ּגדל יּכר ּבזה ּגם נפׁשֹו. אּות ּבכל ְְְֶֶַַַַַַָָֹֹֻויאכל

מה ּגם מרֹורים. לפיו ּכׁשּיקּדים ְְְְֲִִִֵֶַַַָהערבּות

ח יכֹונן אׁשר ּפרט הּוא הּמּצֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַָּׁשהזּכיר

יטעימּו הּׂשריגים ג' והּנה הּצלי. לֹו יטעם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַאֹוכל

הּגלּות הּוא הא' ּדברים, לג' רֹומז והּוא ְְְִֵַַַָָָיחד

ּתכף היציאה היא הּב' חּייהם, את ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּמררּו

ּבמצרים, להחמיץ ּבצקם הסּפיק ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹּומּיד

ּבחינת והּוא ּבּתיהם על ה' ּפסח אׁשר ְְֲִֵֶֶַַַָָג'

חבל ונּתק מצרים ּבארץ ה' עבר ּכי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּגאּולה

ׁשהּוא ּבהם ּתֹוקפים ׁשהיּו העבֹות ְְִֶֶֶֶָָָמֹוסרֹות

ּבמקֹומֹו הענין ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו הּבכֹורה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבחינת

ּוׁשלׁשת ה'). י"א היּו(לעיל יחד הענינים ְְְִִֵֶַַָָָ

האחרים, ּבׁשנים נס אין א' וזּולת להיֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָצריכין

אׁשר מּׂשיגים היּו לא הּגלּות היה לא ֲִִִֶֶַַָָָָֹֹׁשאם

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(è)-éìö-íà ék íéna ìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª¨−©¨®¦¦´¦§¦
:Baø÷-ìòå åéòøk-ìò BLàø Là¥½Ÿ¬©§¨−̈§©¦§«

i"yx£‡� epnÓ eÏÎ‡z Ï‡∑ערבי ּבלׁשֹון נא קֹוראֹו צרּכֹו, ּכל צלּוי ÏM·Ó.ׁשאינֹו ÏL·e∑לא" ּבאזהרת זה ּכל «…¿ƒ∆»ְְְְִֵֶַָָָָָ»≈¿À»ְְֶַַָָֹ
פא)ּתאכלּו" מקֹום∑ÌÈna.(שם מּכל מבּׁשל", "ּובׁשל לֹומר: ּתלמּוד מׁשקין? לׁשאר ‡L‡ŒÈÏˆŒÌ.(שם)מּנין Èk∑ ְֹ«»ƒְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻƒƒ¿ƒ≈

אׁש" צלי אם ּכי מּמּנּו ּתאכלּו "אל ּתעׂשה', 'לא עליו הֹוסיף וכאן עׂשה', ּב'מצות עליו ּגזר ÏÚ.למעלה, BL‡¯ ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ…«
ÂÈÚ¯k∑ּכאחד ּכּלֹו הדחתןצֹולהּו אחר לתֹוכֹו נֹותן מעיו ּובני קרּבֹו, ועם ּכרעיו ועם ראׁשֹו עד)עם "על(שם ּולׁשֹון . ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ

ּכלׁשֹון קרּבֹו", ועל יג)ּכרעיו אף(לקמן ׁשהן, ּכמֹות – ּבצבאֹותם ּכמֹו צבאֹותם", ּבׂשרֹו"על ּכל ׁשהּוא, ּכמֹות זה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
.מׁשלם ְָֻ

(é)Làa ø÷a-ãò epnî øúpäå ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àìå§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬
:eôøNz¦§«Ÿ

i"yx£¯˜a „Ú epnÓ ¯˙Bp‰Â∑מּׁשעת מׁשמעֹו ׁשהּבקר ּבקר, על ּבקר ליּתן ׁשנּיה, ּפעם ּבקר" "עד לֹומר ּתלמּוד מה ¿«»ƒ∆«…∆ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹֹ
החּמה, ׁשאינֹוהנץ לּמד אחר: מדרׁש ועֹוד מׁשמעֹו. לפי זהּו הּׁשחר, מעלֹות ּבאכילה ׁשאסּור להקּדים הּכתּוב ּובא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשני, ּבקר עד ראׁשֹון ּבבקר מּמּנּו והּנֹותר ּתדרׁשּנּו: וכ מּמחרת, אּלא טֹוב ּביֹום ותׂשרפּנּונׂשרף .ּתעמד ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

(àé)íëéìâøa íëéìòð íéøâç íëéðúî Búà eìëàz äëëå§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½
:ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©Ÿ̈«

i"yx£ÌÈ¯‚Á ÌÎÈ�˙Ó∑מזּמניםלּדר.ÔBÊtÁa∑:ּכמֹו ּומהירּות, ּבהלה כג)לׁשֹון א ללכת",(שמואל נחּפז ּדוד "ויהי »¿≈∆¬Àƒְִֶֶַָֻ¿ƒ»ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
ז) ב ּבחפזם"(מלכים ארם הׁשליכּו Ï‰'."אׁשר ‡e‰ ÁÒt∑הּדּלּוג ׁשם על ּפסח, קרּוי הּוא ׁשהּקדֹוׁשהּקרּבן והּפסיחה ְְְֲֲִִֶָָָ∆««ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

עבֹודֹותיו ּכל עׂשּו ואּתם נמלט, אמצעי ויׂשראל למצרי מּמצרי וקֹופץ מצרים ּבּתי מּבין יׂשראל ּבּתי מדּלג הּוא ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּברּו
ּפסיעה לׁשֹון פסק"א וגם ּפסח, ׁשּקרּוי לׁשמֹו זכר ּוקפיצה, ּדּלּוג ּדר אחר) (ּדבר ׁשמים. .לׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

(áé)øBëa-ìë éúékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáòå§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨§Æ
ìà-ìëáe äîäa-ãòå íãàî íéøöî õøàaýíéøöî é §¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦

:ýåýé éðà íéèôL äNòà¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£Èz¯·ÚÂ∑,למקֹום מּמקֹום העֹובר לֹוקיןּכמל ּכּלן אחד ּוברגע אחת ı¯‡a.(מכילתא)ּובהעברה ¯BÎa Ïk ¿»«¿ƒְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ»¿¿∆∆

ÌÈ¯ˆÓ∑אחרים ּבכֹורֹות לֹומר:אף ּתלמּוד אחרים? ׁשּבמקֹומֹות מצרים ּבכֹורי אף ּומּנין ּבמצרים. קלו)והם (תהלים ƒ¿«ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַ
ּבבכֹוריהם" מצרים Ó‰a‰."למּכה „ÚÂ Ì„‡Ó∑הּפרענּות מתחלת מּמּנּו ּתחּלה, ּבעברה ׁשהתחיל ‡È‰Ï.מי ÏÎ·e ְְְִִִֵֵֶַַ≈»»¿«¿≈»ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ¿»¡…≈

ÌÈ¯ˆÓ∑לארץ ונּתכת נּמסת מּתכת וׁשל נרקבת, עץ ‰'.ׁשל È�‡ ÌÈËÙL ‰NÚ‡∑ּבעצמי ׁשליחאני ידי על .ולא ƒ¿«ƒְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ∆¡∆¿»ƒ¬ƒְְְְֲִִִֵַַַָֹ

(âé)íL ízà øLà íézaä ìò úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´½̈
âð íëá äéäé-àìå íëìò ézçñôe ícä-úà éúéàøåó §¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧¨¤¬¤̧¤Æ

:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£˙‡Ï ÌÎÏ Ìc‰ ‰È‰Â∑מּבפנים אּלא הּדם נתנּו ׁשּלא מּכאן, לאֹות. לאחרים ולא לאֹות ‡˙.לכם È˙È‡¯Â ¿»»«»»∆¿…ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ¿»ƒƒ∆

·ÏM‡ט ‡Ï Û‡Â ÈÁ „k dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿«»«»»
ÏÚ dLÈ¯ ¯e� ÈÂË Ô‰l‡ ‡iÓa ÏM·Ó¿À»¿«»∆»≈¿≈≈≈«

:deb ÏÚÂ È‰BÚ¯k¿»ƒ¿««≈

dpÓי ¯‡zLÈ„e ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡ÏÂ¿»«¿¬ƒ≈««¿»¿ƒ¿»«ƒ≈
:Ôe„˜B˙ ‡¯e�a ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿»¿

‡ÔÈ¯ÈÒיא ÔB‰È ÔBÎÈˆ¯Á d˙È ÔeÏÎÈz ÔÈ„Îe¿≈≈¿»≈«¿≈¿¬ƒƒ
ÔBÎÈ„Èa ÔBÎÈ¯ËÁÂ ÔBÎÈÏ‚¯a ÔBÎÈ�ÒÓ¿»≈¿ƒ¿≈¿À¿≈ƒ≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡ÁÒt eÏÈ‰·a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»√»¿»

‰„ÔÈיב ‡ÈÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡· È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»»≈
‡L�‡Ó ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÏBË˜‡Â¿∆¿»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ≈¬»»
ÔÈ�Èc „aÚ‡ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÚË ÏÎ·e ‡¯ÈÚa „ÚÂ¿«¿ƒ»¿»«¬«ƒ¿«ƒ∆¿≈ƒƒ

:ÈÈ ‡�‡¬»¿»

‡Ôezיג Èc ‡iza ÏÚ ˙‡Ï ÔBÎÏ ‡Ó„ È‰ÈÂƒ≈¿»¿¿««»«»ƒ«
È‰È ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÚ ÒBÁÈ‡Â ‡Óc ˙È ÈÊÁ‡Â Ônz«»¿∆¡≈»¿»¿≈¬≈¿»¿≈
‡Ú¯‡a ÈÏË˜Óa ‡ÏaÁÏ ‡˙BÓ ÔBÎ·¿»¿«»»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מה לפי ּגם ּומה ּׁשּבררּו, ּומה מהּצרּוף ְְִִִֵֵֶַַַַַָהּׂשיגּו

ּכי ג') מ"ו (וּיּגׁש אחרים ּבמקֹומֹות ְְֲִִִִֵֶַַַָּׁשּכתבנּו

הם מּמצרים ה' ׁשהֹוציא עצמֹו ּגדֹול ְְִִִִֵֶַַָּגֹוי

וׁשם היתה ׁשּׁשם הּקדּׁשה ניצֹוצי ְְְְִִֵֶַָָָָָֻּבחינֹות

אׁשר הּמרֹור הּוא הֹוצאתּה ּוסגּלת ְְֲִֵֶַַָָָָֻנמצאת,

(קהלת אֹומרֹו סֹוד והּוא חּייהם, את ְְְֵֵֶֶֶֶַֹמררּו

לֹו. לרע ּבאדם האדם ׁשלט אׁשר עת ְְֲֵֶַַָָָָָָח')

היּו ה' ׁשהֹוציאם הּמהירּות היה לא ְְִִִֶַָָָָֹואּלּו

והּוא ּומתּבררים, ּבֹוררים ּומׁשּתּקעים ְְְְְְְִִִִִִַָחֹוזרים

וגֹו' הֹוציא לא ואּלּו (הּגדה) הּתּנא ְְֲִִַַַַַָָָֹמאמר

ּדכתיב וכּו' לפרעה עבדים והיינּו וכּו' ְְְְְְֲֲִִִִִַַָָֹעדין

ועּקר להתמהמּה, יכלּו ולא ל"ט) י"ב ְְְְְְְִִֵַַַַָָֹ(לקּמן



סה `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(è)-éìö-íà ék íéna ìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª¨−©¨®¦¦´¦§¦
:Baø÷-ìòå åéòøk-ìò BLàø Là¥½Ÿ¬©§¨−̈§©¦§«

i"yx£‡� epnÓ eÏÎ‡z Ï‡∑ערבי ּבלׁשֹון נא קֹוראֹו צרּכֹו, ּכל צלּוי ÏM·Ó.ׁשאינֹו ÏL·e∑לא" ּבאזהרת זה ּכל «…¿ƒ∆»ְְְְִֵֶַָָָָָ»≈¿À»ְְֶַַָָֹ
פא)ּתאכלּו" מקֹום∑ÌÈna.(שם מּכל מבּׁשל", "ּובׁשל לֹומר: ּתלמּוד מׁשקין? לׁשאר ‡L‡ŒÈÏˆŒÌ.(שם)מּנין Èk∑ ְֹ«»ƒְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻƒƒ¿ƒ≈

אׁש" צלי אם ּכי מּמּנּו ּתאכלּו "אל ּתעׂשה', 'לא עליו הֹוסיף וכאן עׂשה', ּב'מצות עליו ּגזר ÏÚ.למעלה, BL‡¯ ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ…«
ÂÈÚ¯k∑ּכאחד ּכּלֹו הדחתןצֹולהּו אחר לתֹוכֹו נֹותן מעיו ּובני קרּבֹו, ועם ּכרעיו ועם ראׁשֹו עד)עם "על(שם ּולׁשֹון . ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ

ּכלׁשֹון קרּבֹו", ועל יג)ּכרעיו אף(לקמן ׁשהן, ּכמֹות – ּבצבאֹותם ּכמֹו צבאֹותם", ּבׂשרֹו"על ּכל ׁשהּוא, ּכמֹות זה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
.מׁשלם ְָֻ

(é)Làa ø÷a-ãò epnî øúpäå ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àìå§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬
:eôøNz¦§«Ÿ

i"yx£¯˜a „Ú epnÓ ¯˙Bp‰Â∑מּׁשעת מׁשמעֹו ׁשהּבקר ּבקר, על ּבקר ליּתן ׁשנּיה, ּפעם ּבקר" "עד לֹומר ּתלמּוד מה ¿«»ƒ∆«…∆ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹֹ
החּמה, ׁשאינֹוהנץ לּמד אחר: מדרׁש ועֹוד מׁשמעֹו. לפי זהּו הּׁשחר, מעלֹות ּבאכילה ׁשאסּור להקּדים הּכתּוב ּובא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשני, ּבקר עד ראׁשֹון ּבבקר מּמּנּו והּנֹותר ּתדרׁשּנּו: וכ מּמחרת, אּלא טֹוב ּביֹום ותׂשרפּנּונׂשרף .ּתעמד ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

(àé)íëéìâøa íëéìòð íéøâç íëéðúî Búà eìëàz äëëå§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½
:ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©Ÿ̈«

i"yx£ÌÈ¯‚Á ÌÎÈ�˙Ó∑מזּמניםלּדר.ÔBÊtÁa∑:ּכמֹו ּומהירּות, ּבהלה כג)לׁשֹון א ללכת",(שמואל נחּפז ּדוד "ויהי »¿≈∆¬Àƒְִֶֶַָֻ¿ƒ»ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
ז) ב ּבחפזם"(מלכים ארם הׁשליכּו Ï‰'."אׁשר ‡e‰ ÁÒt∑הּדּלּוג ׁשם על ּפסח, קרּוי הּוא ׁשהּקדֹוׁשהּקרּבן והּפסיחה ְְְֲֲִִֶָָָ∆««ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

עבֹודֹותיו ּכל עׂשּו ואּתם נמלט, אמצעי ויׂשראל למצרי מּמצרי וקֹופץ מצרים ּבּתי מּבין יׂשראל ּבּתי מדּלג הּוא ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּברּו
ּפסיעה לׁשֹון פסק"א וגם ּפסח, ׁשּקרּוי לׁשמֹו זכר ּוקפיצה, ּדּלּוג ּדר אחר) (ּדבר ׁשמים. .לׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

(áé)øBëa-ìë éúékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáòå§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨§Æ
ìà-ìëáe äîäa-ãòå íãàî íéøöî õøàaýíéøöî é §¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦

:ýåýé éðà íéèôL äNòà¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£Èz¯·ÚÂ∑,למקֹום מּמקֹום העֹובר לֹוקיןּכמל ּכּלן אחד ּוברגע אחת ı¯‡a.(מכילתא)ּובהעברה ¯BÎa Ïk ¿»«¿ƒְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ»¿¿∆∆

ÌÈ¯ˆÓ∑אחרים ּבכֹורֹות לֹומר:אף ּתלמּוד אחרים? ׁשּבמקֹומֹות מצרים ּבכֹורי אף ּומּנין ּבמצרים. קלו)והם (תהלים ƒ¿«ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַ
ּבבכֹוריהם" מצרים Ó‰a‰."למּכה „ÚÂ Ì„‡Ó∑הּפרענּות מתחלת מּמּנּו ּתחּלה, ּבעברה ׁשהתחיל ‡È‰Ï.מי ÏÎ·e ְְְִִִֵֵֶַַ≈»»¿«¿≈»ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ¿»¡…≈

ÌÈ¯ˆÓ∑לארץ ונּתכת נּמסת מּתכת וׁשל נרקבת, עץ ‰'.ׁשל È�‡ ÌÈËÙL ‰NÚ‡∑ּבעצמי ׁשליחאני ידי על .ולא ƒ¿«ƒְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ∆¡∆¿»ƒ¬ƒְְְְֲִִִֵַַַָֹ

(âé)íL ízà øLà íézaä ìò úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´½̈
âð íëá äéäé-àìå íëìò ézçñôe ícä-úà éúéàøåó §¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧¨¤¬¤̧¤Æ

:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£˙‡Ï ÌÎÏ Ìc‰ ‰È‰Â∑מּבפנים אּלא הּדם נתנּו ׁשּלא מּכאן, לאֹות. לאחרים ולא לאֹות ‡˙.לכם È˙È‡¯Â ¿»»«»»∆¿…ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ¿»ƒƒ∆

·ÏM‡ט ‡Ï Û‡Â ÈÁ „k dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿«»«»»
ÏÚ dLÈ¯ ¯e� ÈÂË Ô‰l‡ ‡iÓa ÏM·Ó¿À»¿«»∆»≈¿≈≈≈«

:deb ÏÚÂ È‰BÚ¯k¿»ƒ¿««≈

dpÓי ¯‡zLÈ„e ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡ÏÂ¿»«¿¬ƒ≈««¿»¿ƒ¿»«ƒ≈
:Ôe„˜B˙ ‡¯e�a ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿»¿

‡ÔÈ¯ÈÒיא ÔB‰È ÔBÎÈˆ¯Á d˙È ÔeÏÎÈz ÔÈ„Îe¿≈≈¿»≈«¿≈¿¬ƒƒ
ÔBÎÈ„Èa ÔBÎÈ¯ËÁÂ ÔBÎÈÏ‚¯a ÔBÎÈ�ÒÓ¿»≈¿ƒ¿≈¿À¿≈ƒ≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡ÁÒt eÏÈ‰·a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»√»¿»

‰„ÔÈיב ‡ÈÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡· È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»»≈
‡L�‡Ó ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÏBË˜‡Â¿∆¿»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ≈¬»»
ÔÈ�Èc „aÚ‡ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÚË ÏÎ·e ‡¯ÈÚa „ÚÂ¿«¿ƒ»¿»«¬«ƒ¿«ƒ∆¿≈ƒƒ

:ÈÈ ‡�‡¬»¿»

‡Ôezיג Èc ‡iza ÏÚ ˙‡Ï ÔBÎÏ ‡Ó„ È‰ÈÂƒ≈¿»¿¿««»«»ƒ«
È‰È ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÚ ÒBÁÈ‡Â ‡Óc ˙È ÈÊÁ‡Â Ônz«»¿∆¡≈»¿»¿≈¬≈¿»¿≈
‡Ú¯‡a ÈÏË˜Óa ‡ÏaÁÏ ‡˙BÓ ÔBÎ·¿»¿«»»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מה לפי ּגם ּומה ּׁשּבררּו, ּומה מהּצרּוף ְְִִִֵֵֶַַַַַָהּׂשיגּו

ּכי ג') מ"ו (וּיּגׁש אחרים ּבמקֹומֹות ְְֲִִִִֵֶַַַָּׁשּכתבנּו

הם מּמצרים ה' ׁשהֹוציא עצמֹו ּגדֹול ְְִִִִֵֶַַָּגֹוי

וׁשם היתה ׁשּׁשם הּקדּׁשה ניצֹוצי ְְְְִִֵֶַָָָָָֻּבחינֹות

אׁשר הּמרֹור הּוא הֹוצאתּה ּוסגּלת ְְֲִֵֶַַָָָָֻנמצאת,

(קהלת אֹומרֹו סֹוד והּוא חּייהם, את ְְְֵֵֶֶֶֶַֹמררּו

לֹו. לרע ּבאדם האדם ׁשלט אׁשר עת ְְֲֵֶַַָָָָָָח')

היּו ה' ׁשהֹוציאם הּמהירּות היה לא ְְִִִֶַָָָָֹואּלּו

והּוא ּומתּבררים, ּבֹוררים ּומׁשּתּקעים ְְְְְְְִִִִִִַָחֹוזרים

וגֹו' הֹוציא לא ואּלּו (הּגדה) הּתּנא ְְֲִִַַַַַָָָֹמאמר

ּדכתיב וכּו' לפרעה עבדים והיינּו וכּו' ְְְְְְֲֲִִִִִַַָָֹעדין

ועּקר להתמהמּה, יכלּו ולא ל"ט) י"ב ְְְְְְְִִֵַַַַָָֹ(לקּמן



a`סו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

Ìc‰∑ע את אני נֹותן הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש אמר אּלא לפניו, ּגלּוי אניהּכל ּופֹוסח ּבמצֹותי, עסּוקים ׁשאּתם לראֹות יני «»ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
לֹו:∑ÈzÁÒÙe.עליכם ודֹומה לא)וחמלּתי, ּוקפיצה:(ישעיה ּדּלּוג לׁשֹון ּפסיחה, ּכל אֹומר: ואני והמליט", "ּפסֹוח ֲֵֶ»«¿ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ

וכן: זה. ּבתֹו זה ׁשרּויים ׁשהיּו מצרים, לבּתי יׂשראל מּבּתי היה מדּלג יח)ּופסחּתי, א הּסעּפים",(מלכים עלֿׁשּתי "ּפסחים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
הּמּומתים מּבין ּוממּלטֹו מדּלגֹו והמליט", "ּפסֹוח וכן ּכקֹופצים, הֹולכים הּפּסחים ּכל �‚Û.וכן ÌÎ· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆

ּבמצרים הּוא הֹווה בכם(מכילתא)אבל "ולאֿיהיה לֹומר: ּתלמּוד יּמלט? יכֹול יׂשראל, ׁשל ּבביתֹו מצרי ׁשהיה הרי . ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ּכמֹותֹו? ילקה אני ׁשֹומע מצרי, ׁשל ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה הרי ׁשּבבּתיכם. ּבמצרי הֹווה אבל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנגף",

נגף בכם החיים.""ולאֿיהיה אור ְְִֶֶֶֶָֹ

(ãé)ýåýéì âç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´©«Ÿ̈®
:eäbçz íìBò úwç íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«

i"yx£ÔB¯kÊÏ∑לדֹורֹות.B˙‡ Ì˙bÁÂ∑(מכילתא)יֹום זהּו אי ׁשמענּו לא ועדין חֹוגגֹו, אּתה לזּכרֹון ל ׁשהּוא יֹום ¿ƒ»ְ¿«…∆…ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ
יֹוםהּזּכרֹון? ואיזה זּכרֹון. ׁשל יֹום הּוא היציאה ׁשּיֹום למדנּו יצאתם", אׁשר הּזה הּיֹום את "זכֹור לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לֹומר: ּתלמּוד לג)יצאּו? ט"ו(במדבר ליל ׁשהרי טֹוב, יֹום ׁשל הּוא ּבניסן, ט"ו יֹום אֹומר הוי יצאּו", הּפסח "מּמחרת ְְְְֱֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
יצאּו ולּבקר הּפסח את B‚Â'.(מכילתא)אכלּו ÌÎÈ˙¯„Ï∑עֹולם "חּקת לֹומר: ּתלמּוד ׁשנים? ּדֹורֹות מעּוט אני ׁשֹומע ְְְֶֶֶַַַָָֹ¿……≈∆¿ְְֲִִִֵַַַַַָֻ

החיים.(מכילתא)ּתחּגהּו" אור ְָֻ

(åè)ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé úòáL¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½
ék íëézaî øàO eúéaLz|äúøëðå õîç ìëà-ìk ©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈

:éòáMä íBé-ãò ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬©§¦¦«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ימים ׁשל eÏÎ‡z.שטיינ"א ˙BvÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑:אֹומר הּוא אחר טז)ּובמקֹום "ׁשׁשת(דברים ƒ¿«»ƒִֶָƒ¿«»ƒ«…≈ְֵֵֵֶַָ

מּצֹות". ּתאכל קכ)ימים אף(פסחים מּנין חמץ. יאכל ׁשּלא ּובלבד מּצה, לאכל חֹובה ׁשאינֹו ּפסח ׁשל ׁשביעי על לּמד ְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ
ּבּכלל ׁשהיה ּדבר ּבּתֹורה: מּדה זֹו ימים", "ׁשבעת לֹומר ּתלמּוד רׁשּות? עלׁשּׁשה ללּמד לא ללּמד, הּכלל מן ויצא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

הראׁשֹון לילה אף יכֹול רׁשּות. ׁשּׁשה אף רׁשּות, ּׁשביעי מה יצא: ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, ּבלבד ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻעצמֹו
חֹובה קבעֹו הּכתּוב מּצֹות", ּתאכלּו "ּבערב לֹומר: ּתלמּוד כח)רׁשּות? N‡¯.(שם e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia C‡∑ ְְְְֶֶַַַַָָָָֹ««»ƒ«¿ƒ¿…

ּכמֹו ראׁשֹון, קרּוי מקּדם ּומצינּו הּׁשבעה. לפני ׁשהּוא לפי ראׁשֹון וקרּוי טֹוב, יֹום טו)מערב אדם(איוב "הראׁשֹון ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ
ּתׁשחט לא עלֿחמץ", "לאֿתׁשחט לֹומר: ּתלמּוד ׁשבעה? ׁשל ראׁשֹון אּלא אינֹו אֹו נֹולדּת? אדם הלפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּתּולד"?

קּים חמץ ועדין ‰‰Â‡.(מכילתא)הּפסח LÙp‰∑,ּובדעּתּה ּבנפׁשּה לאנּוסּכׁשהיא אני∑Ï‡¯NiÓ.ּפרט ׁשֹומע ֲִֵֶַַַַַָָ«∆∆«ƒְְְְְְְִֶַַָָָָƒƒ¿»≈ֲִֵַ
רׁשּותי ׁשהּוא מקֹום ּבכל "מּלפני", אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד אחר? לעם לּה ותל מּיׂשראל החיים.ּתּכרת אור ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

ÔebÁ˙eיד ‡�¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ È‰ÈÂƒ≈»»≈¿¿¿»»¿«
:dpbÁz ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È»≈«»√»¿»¿»≈¿»»»¿«À≈

ÓBÈa‡טו Ì¯a ÔeÏÎÈz ¯Èht ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«ƒ≈¿¿«¿»
Ïk È¯‡ ÔBÎÈzaÓ ÚÈÓÁ ÔeÏh·z ‰‡Ó„«̃¿»»¿«¿¬ƒ«ƒ»≈¬≈»
Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L�‡ ÈˆzLÈÂ ÚÈÓÁ ÏeÎÈc¿≈¬ƒ«¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒƒ¿»≈

:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ „Ú ‰‡Ó„˜ ‡ÓBiÓƒ»«¿»»«»¿ƒ»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכי אֹומר נמצאת הּפסיחה. היא ְְְִִִִֵֵַַָָָהּגאּולה

מדקּדק הּלל היה ולזה העּקר, הם יחד ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשלׁשּתם

קט"ו.): (ּפסחים יחד ְְְִַַָָָלכרכם

ÈÁLÓÏ˙.יג) 'B‚Â ‰È‰È ‡ÏÂלסּבת ּפרּוׁש ¿…ƒ¿∆¿¿«¿ƒְִֵַ

ּבֹו אין ּבּזּולת להׁשחית ׁשּיֹוצא ְְְִִֵֵֶַַַַמׁשחית

ּבראֹות זּולת לכל ההׁשחתה טבע ּבחינת ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָאּלא

ויירא יפחד המצּוה ׁשהּוא יתּבר ׁשמֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָחֹותם

אליו, הּדםמּגׁשת להיֹות ה' ׁשּצּוה הּוא ולזה ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

נחּבא ׁשהיה מצרי ּכן אם ּתאמר ואם ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹלאֹות.

ּבכם לֹומר ּתלמּוד נּצֹול יהיה יׂשראל ּבית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָאל

להּצלה הּמצוה אֹור ּתאיר לא ּכי ּבּמצרים ְְְְִִִִִַַַָָָָֹֹולא

יזרח ועלי ס') (יׁשעי' ּדכתיב יׂשראל על ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָאּלא

יראה: עלי ּוכבֹודֹו ְִֵֶַָָה'

e‰bÁz.יד) ÌÏBÚ ˙wÁהסּפיק ׁשּלא טעם À«»¿»Àְִִֶַַֹ

ז"ל ׁשאמרּו והגם לדֹורֹותיכם. ְְֲֵֶֶַַַָלֹומר

אֹומר הייתי לבד ּדֹורֹותיכם ּכי ְְְִִִִֵֵֶַָָ(מכילּתא)

עֹולם חּקת לֹומר ּתלמּוד ׁשנים רּבים ְְִִִַַַַַָֻמעּוט

עדין ּתמיד ׁשהּוא ּדֹורֹותיכם ּפרּוׁש על ְֲִִֵֵֶֶַַַָלגּלֹות

לֹו היה לא לדֹורֹותיכקׁשה חּקתלֹומר אּלא ם ְֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

(ּברכֹות האֹומר ּדר על יתּבאר אכן ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָעֹולם.

מצרים מארץ צאת יֹום את ּתזּכר למען ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַֹי"ב:)

ּולמאן הּמׁשיח, לימֹות להביא חּיי ימי ְְְִִִֵֶַַַָָָָּכל

אמר ּכי אפׁשר הּלילֹות חּיי ימי ּכל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָּדאמר

ּבימי החרּות ּבימי ּתּנח ּתאמר ׁשּלא עֹולם ִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֻחּקת

לזּכרֹון ּמקֹום מה מׁשעּבדים ׁשאנּו ְְְִִֶַַָָָָָֻהּגלּות

אפּלּו עֹולם חּקת לֹומר ּתלמּוד ׁשּפסקה ְְֲִֶַַַַָָָָֻלּטֹובה

ה'. חקק חּקה ּגלּיֹות ּבׁשאר הּׁשעּבּוד ְְְִִִַַַָָָָֻֻּבזמן

הסרת ּכן ּגם ּתׂשּכיל זה ּפרּוׁשם ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּומאמצעּות

ואם ּדֹורֹות. ב' ּכּונתֹו ׁשאין לדֹורֹותיכם ְְֲִֵֵֶֶַַַָָטענת

ׁשֹומעים היינּו לא לדֹורֹותיכם אֹומר היה ְְִִֵֵֶָָָֹֹלא

ׁשּלא אֹומרים והיינּו עֹולם ּבחּקת ּׁשּפרׁשנּו ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֻמה

לבד ּדֹורֹות לב' ולא ּדֹורֹות להתמדת אּלא ְְְְְֶַַַָָָֹּבא

מה ׁשמענּו ּומהּיּתּור לדֹורֹותיכם מּתבת ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּנׁשמע

ְֵֶַּׁשּפרׁשנּו:

ÌÈÓÈ.טו) ˙Ú·Lׁשּלא לצד הּוא הּטעם הּנה ƒ¿«»ƒְִֵֶַַַַֹ

הּגֹואל. ּוגאלם להחמיץ ּבצקם ְְְְֲִִִֵֵַַָָָהסּפיק

יצאּו לא עדין הּיֹוצאים והלא ּתאמר ְְְֲֲִִִַַַַָֹֹֹואם

ׁשּצּוה הּפסח ּגם הלא לּדבר. זּכרֹון ֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹלעׂשֹות

ּפסח לא עדין וגֹו' אבֹות לבית ׂשה לקחת ְְֲִֵֶַַַַָָָֹה'

הּמּצה ּגם ה', יפסח זֹו מצוה ׁשּבזכּות ְְְִִִֶֶַַַַָָָאּלא

וכן לגאלם. ימהר זֹו מצוה היה:ּבזכּות ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָ

‡ˆÓ˙Â(.ק"כ (ּפסחים ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ¿ƒ¿»ְְִֵֶַָָ

ּכי מּדֹות ּבי"ג ּבא' הּתֹורה ְְְִִִַָָמּדרׁשֹות

לילה אּלא ּבמּצה חּיּוב אין ׁשבעה ְְְִִֵֶַַָָָָָּכל

ּגם ּכי והּטעם חֹובה, הּכתּוב קבעֹו ְְִִַַַַַָָָָָהראׁשֹונה

וזה ט"ו ּבליל אּלא היה לא הּמצוה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּבחינת

אין והלאה ּומאז עצמֹו ּבּזמן לחֹובה ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָנקּבע

ׁשבעת אֹומרֹו וטעם והבן. לּמצוה ּבּנס ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָּכּוּון

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iriax meil inei xeriy

(æè)-àø÷î éòéáMä íBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½¦§¨
øLà Cà íäá äNòé-àì äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´

:íëì äNòé Bcáì àeä Lôð-ìëì ìëàé¥«¨¥´§¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬¨¤«
i"yx£L„˜ ‡¯˜Ó∑לאכילה קדׁש אֹותֹו קרא ּדבר. ׁשם ּוכסּותמקרא, ·‰Ì.(מכילתא)ּוׁשתּיה ‰NÚÈ ‡Ï∑אפּלּו ƒ¿»…∆ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹ…≈»∆»∆ֲִ

אחרים ידי Bc·Ï.על ‡e‰∑,(לּכנענים ולא לכם לכם", יעׂשה לבּדֹו "הּוא לֹומר: ּתלמּוד לּכנענים? אף (יכֹול ְֲִֵֵַ¿«ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
טֹוב יֹום מערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מכׁשיריו, ולא �LÙ.הּוא ÏÎÏ∑.לבהמה ּתלמּודאפּלּו לּכנענים? אף יכֹול ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ¿»∆∆ְְְֲִִִֵַַַַַָָ

חּלק) א לֹומר: ּתלמּוד אחרת: (נסחה "לכם" ב"ר.)לֹומר: כ"ח, .(ביצה ְְֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

(æé)éúàöBä äfä íBiä íöòa ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º¤©¬©¤²

:íìBò úwç íëéúøãì§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«

i"yx£˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑,ּתפח אמרּו: מּכאן חּמּוץ, לידי יבאּו אלׁשּלא אֹומר: יאׁשּיה רּבי ּבצֹונן. ּתלטׁש ¿«¿∆∆««ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹֹ
הּמצֹות, את מחמיצין אין ּכ הּמּצֹות, את מחמיצין ׁשאין ּכדר הּמצֹות", "את אּלא הּמּצֹות", "את קֹורא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָּתהי

מּיד אֹותּה עׂשה ,ליד ּבאה אם ‰f‰.אּלא ÌBi‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑מּמלאכה.ÌÏBÚ ˙wÁ ÌÎÈ˙¯„Ï∑ׁשּלא לפי ְְֲִִֵֶָָָָָָ¿«¿∆∆««∆ְִָָ¿……≈∆À«»ְִֶֹ
"ּכלֿמלאכה אזהרת ּתאמר: ׁשּלא ּכאן, ּוׁשנאֹו חזר לכ החגיגה, על אּלא הּמלאכה, על עֹולם וחּקת ּדֹורֹות ְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻנאמר

לא הּדֹורלאֿיעׂשה", לאֹותֹו אּלא נאמרה, החיים.לדֹורֹות אור ְְְֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

(çé)eìëàz áøòa Lãçì íBé øNò äòaøàa ïLàøä«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−
:áøòa Lãçì íéøNòå ãçàä íBé ãò úvî©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚÂ „Á‡‰ ÌBÈ „Ú∑?מּנין לילֹות "ימים", ׁשּנאמר לפי ימים"? "ׁשבעת נאמר: ּכבר והלא נאמר, לּמה «»∆»¿∆¿ƒְְְֱֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
וגֹו'" האחד יֹום "עד לֹומר: .ּתלמּוד ְְֶַַַָָ

(èé)ék íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL|ìëà-ìk ¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´
øba ìàøNé úãòî àåää Lôpä äúøëðå úöîçî©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−

:õøàä çøæàáe§¤§©¬¨¨«¤

i"yx£ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï∑?לגבּולין ּביתמּנין מה – "ּבבּתיכם"? לֹומר ּתלמּוד מה ."ּגבּול "ּבכל לֹומר: ּתלמּוד …ƒ»≈¿»≈∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
אחריּות עליו קּבל ולא יׂשראל אצל ׁשהּוא ּכֹוכבים עֹובד ׁשל חמצֹו יצא ,ׁשּברׁשּות ּגבּול אף ,ּברׁשּות.Èk ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹƒ

˙ˆÓÁÓ ÏÎ‡ŒÏk∑?החמץ על ענׁש ּכבר והלא הּׂשאֹור. על ּכרת לאכילהלענׁש ׁשראּוי חמץ ּתאמר: ׁשּלא אּלא »…≈«¿∆∆ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

ÓBÈ·e‡טז LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈ·e¿»«¿»»¿»««ƒ¿»
‡„È·ÈÚ Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ»
LÙ� ÏÎÏ ÏÎ‡˙Ó Èc Ì¯a ÔB‰a „·Ú˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈¿¿«ƒƒ¿¬≈¿»¿«

:ÔBÎÏ „·Ú˙È È‰B„BÁÏ· ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿¬≈¿

‰„ÔÈיז ‡ÓBÈ Ô¯Îa È¯‡ ‡¯Èht ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«ƒ»¬≈ƒ¿«»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎÈÏÈÁ ˙È ˙È˜Èt‡«≈ƒ»≈≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»»≈¿»≈¿»»»

Á¯ÈÏ‡יח ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡a ÔÒÈ�a¿ƒ»¿«¿¿»«¿»»¿«¿»
ÔÈ¯ÒÚ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Èht ÔeÏÎÈz ‡LÓ¯a¿«¿»≈¿«ƒ»«»∆¿ƒ

:‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ „ÁÂ¿«¿«¿»¿«¿»

ÔBÎÈz·aיט ÁÎzLÈ ‡Ï ¯ÈÓÁ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¬ƒ»ƒ¿¿«¿»≈
‡L�‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÚÓÁÓ ÏeÎÈc Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿¿»¿ƒ¿≈≈¬»»
‡·ÈvÈ·e ‡¯Bi‚a Ï‡¯NÈ„ ‡zL�kÓ ‡È‰‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּדּבר ואּוּלי רׁשּות. אּלא אינֹו מּצֹות ְְִִֵֵֶֶַַָָימים

ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ּכי לֹומר זה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבסדר

מקראי ב' ה' צּוה ּכי ותמצא ז'. ּכל ְְְִִִִֵַָָָָָאכל

נס לצד א' יֹום הּז' ּובּיֹום הא' ּבּיֹום ְֵֶַַַַָֹקדׁש

ׁשליֹו הּגאּולה ּגמר נס לצד ז' ויֹום ט"ו, ְְְְֵֶַַַָם

אֹומרֹו טעם עֹוד וכּו'. סּוף ים ׁשבעתקריעת ְְְְִִַַַַַ

ּתאכל ּדלא לאו ז' ּבכל ה' צּוה ׁשּלא ְְְִֶַַָָָֹֹֹלצד

אין חמץ אכל לא אם אֹומר והייתי ְִִִֵֵֵֵַָָָָֹחמץ

ׁשבעת לֹומר ּתלמּוד ענׁש ולא זכּות לא ְְְְְִֶַַַָֹֹֹּבידֹו

אכל ּכׁשּלא ּכי ל לֹומר מּצֹות ּתאכל ְְִִֶַַַַָָֹֹימים

מצוֹות ז' ּבידֹו והרי מּצֹות אכל ּכאּלּו ְְְֲִִֵֵַַַָָָחמץ

נתּכּון יֹותר, ולא ּפחֹות ולא ז' וטעם ְְְְֲִֵֵֵַַַָֹֹעׂשה.

הּגאּולה ּגמר עד ּבמצוֹות עסּוקים ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִֶַַַָה'

ה' הפליא אׁשר ּפסח ׁשל ז' ּביֹום ְְֲִִֶֶֶֶַׁשהּוא

ּגם מׁשּפטים. ּוברֹודפיהם להם נּסים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָעׂשֹות

ׁשהם הּקדּׁשה יסֹודי ּכי ּברּוחנּיּות טעם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻיׁש

ג'), (זכרי' עינים ׁשבעה יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשרׁש

(זהר זֹו לסּבה ׁשבע ּבת יׂשראל ּכנסת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹותּקרא

ו'): ח"ג

B‚Â'.יז) ˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLeּכׁשם ּפרּוׁש ¿«¿∆∆««¿ְֵֵ

אחד יֹום אחרּתי ולא הּיֹום ׁשמרּתי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹׁשאני

זהּובעצם לטעם אתכם הֹוצאתי הּזה הּיֹום ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַ

ׁשּתחמיץ. עד הּמּצה ּתאחרּו לא ּכן ּגם ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָֹאּתם

עֹוד ּכןואמר יצו הּזה הּיֹום את ּוׁשמרּתם ְְְְֵֶֶֶַַַַַָ

הּיֹום ּגם מׁשּמר האדם ׁשּיהיה ּכן ּגם ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאל

יאחר ולא יקּדים ולא ּבחׁשּבֹון יטעה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַֹֹלבל

ּבמקֹומֹו. אחר יֹום ולא הּזה הּיֹום את ְְֲִֵֶֶַַַַֹמעׂשֹות

אֹומרֹו זה ּוׂשמאל,ּוכפי ימין יאיר ּבעצם ּכי ְְְְִִִִֶֶֶָָֹ

לׁשמירת ּׁשּלפניו למה טעם לתת ְְְִִִֵֶַַַַָָָָיאיר

הּיֹום לׁשמירת ּׁשּלאחריו למה ויאיר ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָהּמצוֹות,

לטעם ּפרּוׁש וגֹו' ּבעצם ּכי הּדר זה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַעל

את ּכן ּגם אּתם ּוׁשמרּתם וגֹו' הּיֹום ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּבעצם

ע"כ: הּזה ֶַַהּיֹום
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(æè)-àø÷î éòéáMä íBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½¦§¨
øLà Cà íäá äNòé-àì äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´

:íëì äNòé Bcáì àeä Lôð-ìëì ìëàé¥«¨¥´§¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬¨¤«
i"yx£L„˜ ‡¯˜Ó∑לאכילה קדׁש אֹותֹו קרא ּדבר. ׁשם ּוכסּותמקרא, ·‰Ì.(מכילתא)ּוׁשתּיה ‰NÚÈ ‡Ï∑אפּלּו ƒ¿»…∆ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹ…≈»∆»∆ֲִ

אחרים ידי Bc·Ï.על ‡e‰∑,(לּכנענים ולא לכם לכם", יעׂשה לבּדֹו "הּוא לֹומר: ּתלמּוד לּכנענים? אף (יכֹול ְֲִֵֵַ¿«ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
טֹוב יֹום מערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מכׁשיריו, ולא �LÙ.הּוא ÏÎÏ∑.לבהמה ּתלמּודאפּלּו לּכנענים? אף יכֹול ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ¿»∆∆ְְְֲִִִֵַַַַַָָ

חּלק) א לֹומר: ּתלמּוד אחרת: (נסחה "לכם" ב"ר.)לֹומר: כ"ח, .(ביצה ְְֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

(æé)éúàöBä äfä íBiä íöòa ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º¤©¬©¤²

:íìBò úwç íëéúøãì§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«

i"yx£˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑,ּתפח אמרּו: מּכאן חּמּוץ, לידי יבאּו אלׁשּלא אֹומר: יאׁשּיה רּבי ּבצֹונן. ּתלטׁש ¿«¿∆∆««ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹֹ
הּמצֹות, את מחמיצין אין ּכ הּמּצֹות, את מחמיצין ׁשאין ּכדר הּמצֹות", "את אּלא הּמּצֹות", "את קֹורא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָּתהי

מּיד אֹותּה עׂשה ,ליד ּבאה אם ‰f‰.אּלא ÌBi‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑מּמלאכה.ÌÏBÚ ˙wÁ ÌÎÈ˙¯„Ï∑ׁשּלא לפי ְְֲִִֵֶָָָָָָ¿«¿∆∆««∆ְִָָ¿……≈∆À«»ְִֶֹ
"ּכלֿמלאכה אזהרת ּתאמר: ׁשּלא ּכאן, ּוׁשנאֹו חזר לכ החגיגה, על אּלא הּמלאכה, על עֹולם וחּקת ּדֹורֹות ְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻנאמר

לא הּדֹורלאֿיעׂשה", לאֹותֹו אּלא נאמרה, החיים.לדֹורֹות אור ְְְֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

(çé)eìëàz áøòa Lãçì íBé øNò äòaøàa ïLàøä«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−
:áøòa Lãçì íéøNòå ãçàä íBé ãò úvî©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚÂ „Á‡‰ ÌBÈ „Ú∑?מּנין לילֹות "ימים", ׁשּנאמר לפי ימים"? "ׁשבעת נאמר: ּכבר והלא נאמר, לּמה «»∆»¿∆¿ƒְְְֱֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
וגֹו'" האחד יֹום "עד לֹומר: .ּתלמּוד ְְֶַַַָָ

(èé)ék íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL|ìëà-ìk ¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´
øba ìàøNé úãòî àåää Lôpä äúøëðå úöîçî©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−

:õøàä çøæàáe§¤§©¬¨¨«¤

i"yx£ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï∑?לגבּולין ּביתמּנין מה – "ּבבּתיכם"? לֹומר ּתלמּוד מה ."ּגבּול "ּבכל לֹומר: ּתלמּוד …ƒ»≈¿»≈∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
אחריּות עליו קּבל ולא יׂשראל אצל ׁשהּוא ּכֹוכבים עֹובד ׁשל חמצֹו יצא ,ׁשּברׁשּות ּגבּול אף ,ּברׁשּות.Èk ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹƒ

˙ˆÓÁÓ ÏÎ‡ŒÏk∑?החמץ על ענׁש ּכבר והלא הּׂשאֹור. על ּכרת לאכילהלענׁש ׁשראּוי חמץ ּתאמר: ׁשּלא אּלא »…≈«¿∆∆ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

ÓBÈ·e‡טז LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈ·e¿»«¿»»¿»««ƒ¿»
‡„È·ÈÚ Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ»
LÙ� ÏÎÏ ÏÎ‡˙Ó Èc Ì¯a ÔB‰a „·Ú˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈¿¿«ƒƒ¿¬≈¿»¿«

:ÔBÎÏ „·Ú˙È È‰B„BÁÏ· ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿¬≈¿

‰„ÔÈיז ‡ÓBÈ Ô¯Îa È¯‡ ‡¯Èht ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«ƒ»¬≈ƒ¿«»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎÈÏÈÁ ˙È ˙È˜Èt‡«≈ƒ»≈≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»»≈¿»≈¿»»»

Á¯ÈÏ‡יח ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡a ÔÒÈ�a¿ƒ»¿«¿¿»«¿»»¿«¿»
ÔÈ¯ÒÚ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Èht ÔeÏÎÈz ‡LÓ¯a¿«¿»≈¿«ƒ»«»∆¿ƒ

:‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ „ÁÂ¿«¿«¿»¿«¿»

ÔBÎÈz·aיט ÁÎzLÈ ‡Ï ¯ÈÓÁ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¬ƒ»ƒ¿¿«¿»≈
‡L�‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÚÓÁÓ ÏeÎÈc Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿¿»¿ƒ¿≈≈¬»»
‡·ÈvÈ·e ‡¯Bi‚a Ï‡¯NÈ„ ‡zL�kÓ ‡È‰‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּדּבר ואּוּלי רׁשּות. אּלא אינֹו מּצֹות ְְִִֵֵֶֶַַָָימים

ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ּכי לֹומר זה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבסדר

מקראי ב' ה' צּוה ּכי ותמצא ז'. ּכל ְְְִִִִֵַָָָָָאכל

נס לצד א' יֹום הּז' ּובּיֹום הא' ּבּיֹום ְֵֶַַַַָֹקדׁש

ׁשליֹו הּגאּולה ּגמר נס לצד ז' ויֹום ט"ו, ְְְְֵֶַַַָם

אֹומרֹו טעם עֹוד וכּו'. סּוף ים ׁשבעתקריעת ְְְְִִַַַַַ

ּתאכל ּדלא לאו ז' ּבכל ה' צּוה ׁשּלא ְְְִֶַַָָָֹֹֹלצד

אין חמץ אכל לא אם אֹומר והייתי ְִִִֵֵֵֵַָָָָֹחמץ

ׁשבעת לֹומר ּתלמּוד ענׁש ולא זכּות לא ְְְְְִֶַַַָֹֹֹּבידֹו

אכל ּכׁשּלא ּכי ל לֹומר מּצֹות ּתאכל ְְִִֶַַַַָָֹֹימים

מצוֹות ז' ּבידֹו והרי מּצֹות אכל ּכאּלּו ְְְֲִִֵֵַַַָָָחמץ

נתּכּון יֹותר, ולא ּפחֹות ולא ז' וטעם ְְְְֲִֵֵֵַַַָֹֹעׂשה.

הּגאּולה ּגמר עד ּבמצוֹות עסּוקים ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִֶַַַָה'

ה' הפליא אׁשר ּפסח ׁשל ז' ּביֹום ְְֲִִֶֶֶֶַׁשהּוא

ּגם מׁשּפטים. ּוברֹודפיהם להם נּסים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָעׂשֹות

ׁשהם הּקדּׁשה יסֹודי ּכי ּברּוחנּיּות טעם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻיׁש

ג'), (זכרי' עינים ׁשבעה יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשרׁש

(זהר זֹו לסּבה ׁשבע ּבת יׂשראל ּכנסת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹותּקרא

ו'): ח"ג

B‚Â'.יז) ˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLeּכׁשם ּפרּוׁש ¿«¿∆∆««¿ְֵֵ

אחד יֹום אחרּתי ולא הּיֹום ׁשמרּתי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹׁשאני

זהּובעצם לטעם אתכם הֹוצאתי הּזה הּיֹום ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַ

ׁשּתחמיץ. עד הּמּצה ּתאחרּו לא ּכן ּגם ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָֹאּתם

עֹוד ּכןואמר יצו הּזה הּיֹום את ּוׁשמרּתם ְְְְֵֶֶֶַַַַַָ

הּיֹום ּגם מׁשּמר האדם ׁשּיהיה ּכן ּגם ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאל

יאחר ולא יקּדים ולא ּבחׁשּבֹון יטעה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַֹֹלבל

ּבמקֹומֹו. אחר יֹום ולא הּזה הּיֹום את ְְֲִֵֶֶַַַַֹמעׂשֹות

אֹומרֹו זה ּוׂשמאל,ּוכפי ימין יאיר ּבעצם ּכי ְְְְִִִִֶֶֶָָֹ

לׁשמירת ּׁשּלפניו למה טעם לתת ְְְִִִֵֶַַַַָָָָיאיר

הּיֹום לׁשמירת ּׁשּלאחריו למה ויאיר ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָהּמצוֹות,

לטעם ּפרּוׁש וגֹו' ּבעצם ּכי הּדר זה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַעל

את ּכן ּגם אּתם ּוׁשמרּתם וגֹו' הּיֹום ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּבעצם

ע"כ: הּזה ֶַַהּיֹום
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אֹומר: הייתי החמץ, על ענׁש ולא הּׂשאֹור על ענׁש ואם עליו. יענׁש לא לאכילה ראּוי ׁשאינֹו ׂשאֹור עליו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹענׁש
ׁשניהם נאמרּו לכ עליו. יענׁש לא אחרים, מחּמץ ׁשאינֹו חמץ עליו, ענׁש אחרים, מחּמץ ׁשהּוא ba¯.(מכילתא)ׂשאֹור ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ«≈

ı¯‡‰ Á¯Ê‡·e∑הּגרים את לרּבֹות הצר ליׂשראל, נעׂשה ׁשהּנס .לפי ¿∆¿«»»∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ

(ë)eìëàz íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî-ìk̈©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−
:úBvî©«

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ∑ׂשאֹוראזהרה אכילת ÓÁÓˆ˙.על Ïk∑ּתערבּתֹו את ÌÎÈ˙·LBÓ.להביא ÏÎa «¿∆∆……≈ְְֲִַַַָָ»«¿∆∆ְְֲִֶַָֹ¿…¿…≈∆
˙BvÓ eÏÎ‡z∑ׁשני למעׂשר ּפרט מֹוׁשבתיכם, ּבכל להאכל ראּויה ׁשּתהא ללּמד ּבא ּתֹודהזה עייןוחּלֹות שם)(מכילתא …¿«ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבירּוׁשלים) אּלא מֹוׁשבֹות, ּבכל להאכל ראּויים .(ׁשאינם ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ß hay '` iying mei ß

(àë)eëLî íäìà øîàiå ìàøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®¦«§À
:çñtä eèçLå íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−§©«£¬©¨«©

i"yx£eÎLÓ∑לֹו ׁשּיׁש מּׁשּלֹומי ימׁש הּׁשּוק∑eÁ˜e.צאן, מן יּקח לֹו, ׁשאין לבית∑ÌÎÈ˙ÁtLÓÏ.מי ׂשה ƒ¿ְִִִֵֶֶֹֹ¿ִִִֵֶַַ¿ƒ¿¿…≈∆ְֵֶ
החיים.אבֹות אור ָ

(áë)óqa-øLà íca ízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»©¨´£¤©©¼
øLà ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä-ìà ízòbäå§¦©§¤³¤©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©¨−£¤´
:ø÷a-ãò Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå óqa©¨®§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−©«Ÿ¤

i"yx£·BÊ‡∑ּגבעֹולין לֹו ׁשּיׁש ירק ‡BÊ·.מין ˙c‚‡∑קלחין אגּדהג' Ûqa.קרּויין ¯L‡∑ּכסף סּפֹות ּכמֹו .ּבכלי, ≈ְִִִֵֶָָ¬À«≈ְְֲִִָָֻ¬∆««ְְִִִֶֶ
Ûqa ¯L‡ Ìc‰ ÔÓ∑,"ּבסף "אׁשר עֹוד נאמר לכ הּמּתנֹות, לׁשלׁש אחת טבילה ּתאמר: ׁשּלא ּוׁשנאֹו? חזר לּמה ƒ«»¬∆«»ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

טבילה הּגעה, ּכל על ּבּסף": אׁשר "מןֿהּדם ּונתינה נתינה ּכל B‚Â'.ׁשּתהא e‡ˆ˙ ‡Ï Ìz‡Â∑ׁשּנּתנה ׁשּמאחר מּגיד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ¿«∆…≈¿¿ְִִֵֶֶַַַָ
לחּבל, לּמׁשחית ׁשּנאמר:רׁשּות הּוא, לּמחּבלים רׁשּות ולילה לרׁשע, צּדיק ּבין מבחין קד)אינֹו ּכל(תהלים תרמׂש "ּבֹו ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

יער" .(מכילתא)חיתֹו ְַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(78 'nr fk zFgiU ihETl)¦¥¦

הּמּתנֹות לׁשלׁש אחת כב)טבילה יב, הּמזּבח,(רׁש"י על הּדם זריקת ׁשל ּגדר היה הּמׁשקֹוף ועל הּמזּוזֹות ׁשּתי על הּדם לזריקת ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

הּמּתנֹות". "לׁשלׁש ּכאן: רׁש"י מּלׁשֹון מׁשמע וכן הּמזּוזֹות". ּוׁשּתי הּמׁשקֹוף ּבמצרים, להם היּו מזּבחֹות "ׁשלׁשה ּבּמכילּתא: ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּכדאיתא

לעיל ּכתב ז)וכן החיד"א(ּפסּוק וכתב הּדם. קּבלת זֹו ד): ּדרּוׁש אחדים ּדברים והּמזּוזֹות(ספר הּמׁשקֹוף על ּונתינתֹו ּבּסף הּדם ׁש"קּבלת ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּבּפרק". ּבֹו ּבכֹורֹות ּדהוּו ּבּכהנים, ׁשּמצותֹו ּדינֹו ּבוּדאי . .ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָֹ

(âë)bðì ýåýé øáòå-ìò ícä-úà äàøå íéøöî-úà ó §¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ©
àìå çútä-ìò ýåýé çñôe úæeænä ézL ìòå óB÷Lnä©©§½§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ

bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé:ó ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ

i"yx£ÁÒÙe∑ודּלג לפרׁש ויׁש ‰ÈÁLn˙.וחמל, ÔzÈ ‡ÏÂ∑:ּכמֹו לבא, יכלת לֹו יּתן כא)ולא אלהים(בראשית נתנֹו "ולא »«ְְְְִֵֵֵַָָ¿…ƒ≈««¿ƒְְְְְֱִִֵֶָָֹֹֹֹֹ
עּמדי" .להרע ְִִַָָ

ÔBÎÈ�·˙BÓכ ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡ÚÓÁÓ Ïk»«¿¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯Èht ÔeÏÎÈz≈¿«ƒ»

ÔB‰Ïכא ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»»≈ƒ¿»≈«¬«¿
‡�Ú (È�a ÔÓ) ÔBÎÏ e·ÈÒÂ e„È‚�˙‡ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»»

:‡ÁÒÙ eÒeÎÂ ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬»¿¿ƒ¿»

Ó„a‡כב ÔeÏaË˙Â ‡·BÊ‡ ˙¯Ò‡ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¡»«≈»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡Óc ÔÓ ‡itÒ ÔÈ¯˙ÏÂ ‡Ù˜LÏ Ôec˙Â ‡�Ó·„ƒ¿»»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»
d˙Èa Ú¯zÓ L�‡ Ôe˜t˙ ‡Ï Ôez‡Â ‡�Ó·cƒ¿»»¿«»ƒ¿¡«ƒ¿«≈≈

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

È˙כג ÈÊÁÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ˙È ÈÁÓÓÏ ÈÈ ÈÏ‚˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ¿∆¡≈»
ÏÚ ÈÈ ÒBÁÈÂ ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚÂ ‡Ù˜L ÏÚ ‡Óc¿»««¿»¿«¿≈ƒ«»¿≈¿»«
ÔBÎÈz·Ï ÏÚÈÓÏ ‡ÏaÁÏ ˜BaLÈ ‡ÏÂ ‡Ú¯z«¿»¿»ƒ¿¿«»»¿≈«¿»≈

:ÈÁÓÓÏ¿ƒ¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï‡¯NÈ.כא) È�˜Ê ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜iÂוהגם «ƒ¿»∆¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ֲַַ

עדת ּכל אל ּדּברּו אליו אמר ה' ְֲִֵֶַַַָָָּכי

י"ג) ד' (וּיקרא ּכּמאמר ּפרּוׁשֹו יהיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָיׂשראל,

הּזקנים על ׁשּיאמר יׁשּגּו יׂשראל עדת ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָואם

ו ּכהנים), (ּבתֹורת ּבמקֹומֹו ׁשמפרׁש ּיאמרּכמֹו ְְְְֲִִֶֶַַָֹֹֹ

מצות ּכל ּכמׁשּפט העם לׁשאר יכּון ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאליהם

נ"ד.): (ערּובין מׁשה מּפי ׁשהיּו ליׂשראל ְְִִִִֵֵֶֶָָה'

B‡ידּברּו והם לּזקנים אּלא אמר ׁשּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאפׁשר

מׁשאר זֹו מצוה וחלּוקה יׂשראל, עדת ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָלכל

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iying meil inei xeriy

(ãë)éðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLeE §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−
:íìBò-ãòהחיים אור ©¨«

(äë)øLàk íëì ýåýé ïzé øLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´
:úàfä äãáòä-úà ízøîLe øac¦¥®§©§¤−¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ

i"yx£e‡·˙ Èk ‰È‰Â∑ּבּׁשנה ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ולא לארץ, ּבביאתם זֹו מצוה הּכתּוב ּתלה ¿»»ƒ»…ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּדּבּור ּפי על ac¯.הּׁשנית ¯L‡k∑?ּדּבר ו)והיכן וגֹו'"(לעיל הארץ אל אתכם החיים."והבאתי אור ִִִֵַַַ«¬∆ƒ≈ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ

åë)(úàfä äãáòä äî íëéða íëéìà eøîàé-ék äéäå§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ
íëì: ¨¤«

(æë)éza-ìò çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ ízøîàå©«£©§¤¿¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³
ìévä eðéza-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤¨¥´¦¦®

:eåçzLiå íòä ãwiå©¦¬Ÿ¨¨−©¦§©«£«
i"yx£ÌÚ‰ „wiÂ∑להם ׁשּיהיּו הּבנים ּובׂשֹורת הארץ ּוביאת הּגאּלה, ּבׂשֹורת .על «ƒ…»»ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(çë)äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða eNòiå eëìiå©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬
:eNò ïk ïøäàå§©«£−Ÿ¥¬¨«

i"yx£'B‚Â eNÚiÂ eÎÏiÂ∑עליהם מעלה עליהם, ׁשּקּבלּו מּכיון אּלא להם? נאמר חדׁש מראׁש והלא עׂשּו? ּכבר וכי «≈¿««¬¿ְְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
עׂשּו ּכאּלּו eNÚiÂ.(מכילתא)הּכתּוב eÎÏiÂ∑לעׂשּיה וׂשכר להליכה ׂשכר ליּתן הּכתּוב, מנה ההליכה L‡k¯.אף ְִַָָ«≈¿««¬ְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָ«¬∆

Ô¯‰‡Â ‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆ∑ּדבר הּפילּו ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ׁשבחן עׂשּו"?להּגיד "ּכן ּומהּו ואהרן. מׁשה מצות מּכל ƒ»∆…∆¿«¬…ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
ואהרן מׁשה עׂשּואף החיים.ּכן אור ְֲֵֶַַָֹֹ

CÈ�·ÏÂכד CÏ ÌÈ˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»»»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»
:ÌÏÚ „Ú«»»

ÔBÎÏכה ÈÈ ÔzÈc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬¿«¿»ƒƒ≈¿»¿
:ÔÈ„‰ ‡�ÁÏt ˙È Ôe¯h˙Â ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»¿»»»≈

ÁÏt�‡כו ‰Ó ÔBÎÈ�a ÔBÎÏ Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿¿¿≈∆»¿»»
:ÔBÎÏ ÔÈ„‰»≈¿

ÏÚכז ÒÁ Èc ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÒÈÁ Áac Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿««¬»√»¿»ƒ»«
˙È ÈÁÓ ‰Â‰ „k ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È�· Èza»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ«¬»»≈»
:e„È‚Òe ‡nÚ Ú¯Îe ·ÈÊL ‡�za ˙ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿»»»»≈ƒ¿««»¿ƒ

ÈÈכח „ÈwÙ„ ‡Ók Ï‡¯NÈ È�a e„·ÚÂ eÏÊ‡Â«¬»«¬»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˙È»…∆¿«¬…≈¬»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּברית יׂשראל נכנסּו לא עדין ּכי הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹמצוֹות

היה ולזה ולעׂשֹות לׁשמר להּכנס החנכּו ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָֹֹֻולא

ּובדר ּבנחת ידּבר א' ּכל והּזקנים לּזקנים ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמדּבר

נֹוחים ׁשּיהיּו ּכדי מׁשּפחּתֹו לבני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַהּמתקּבל

ֲַלעׂשֹות:

‰f‰.כד) ¯·c‰ ˙‡ Ìz¯ÓLeּפׁשט הּנה ¿«¿∆∆«»»«∆ְִֵַ

ּדברים יצו לדֹורֹות ּגם ּכי יּגיד ְְְִִִַַַַָָהּכתּוב

קדמֹונינּו, ּכן ׁשעׂשּו ראינּו ולא ּבענין ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹהאמּורים

ּכי ונראה ּכן. לעׂשֹות צּוּו לא רּבֹותינּו ְְֲִִִֵֵֶַַַֹּגם

הּכתּוב ּׁשאמר וחזרמּמה עצמֹו ּבפני ל לחק ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

הּדרלֹומר זה על ׁשהּוא המכּון ּגּלה ּולבני ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

לֹומר לֹו ׁשהיה ּובבנֹו ּבֹו ׁשוים הּדברים ְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשאין

ּומאֹומרֹו עֹולם, לחק הּזה הּדבר את ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָּוׁשמרּתם

ׁשאינם המכּון מפרׁש זה הרי ּולבני ל ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻלחק

ּבענין. האמּור ּכל הּוא ל לחק ּבּדבר, ְְְִִַָָָָָָָָָׁשוים

הּכתּוב וסמ מהענין, ּפרטים עֹולם עד ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּולבני

הּפרטים אחרים ּבמקֹומֹות ּׁשּיבֹוא מה ְְֲִִִֵֶַַַָָעל

ׁשאינם ּפרטים ּבהם וׁשלל לדֹורֹות נֹוהגים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהם

ּבאר ּכאן וגם ּבהם, הזּכירם ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹלדֹורֹות

אל לבא הּמׁשחית יּתן ולא ּבאֹומרֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹהּדברים

אינֹו זה ודבר מצרים את ׁשּינּגף לנּגף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּבּתיכם

לדֹורֹות: ְָמצּוי

B‚Â'.כה) e‡·˙ Èk ‰È‰Âהּכתּוב ּפׁשט הּנה ¿»»ƒ»…¿ְִֵַַָ

ּכניסתם אחר אּלא אינּה זֹו מצוה ּכי ְְִִִִֵֶַַַָָָָָיּגיד

וצּוה זֹו מּדעת ה' חזר לּמה ּכן אם ְִִִֵֶַַַָָָָָָלארץ,

הּׁשנית ּבּׁשנה א') ט' (ּבּמדּבר יׂשראל ּבני ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָאת

ּככל ּבמֹועדֹו הּפסח חקֹותיו:לעׂשֹות ְְֲֲֶַַַָָֻ

‰‡¯�Âהיה ּכי ּבזה עליֹון ּדעת ה' ּגּלה ּכי ¿ƒ¿∆ְִִִֶֶַַָָָָ

ּפסח יעׂשּו לא יׂשראל יזּכּו אם ְְְְֲִִִֵֶַַַָֹּבדעּתֹו

מעת המראתם לצד אּלא ּכנען ּבארץ אּלא ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָב'

ּבים ואפּלּו ה' ּפי ממרים והם מּמצרים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָיצאּו

ק"ו) (ּתהּלים ּדכתיב למרֹות התחילּו ְְְְִִִִִִַסּוף

ׁשארכּו סּבה היה זה סּוף ּבים ים על ְְְִֶֶַַַַָָָָָוּימרּו

ּומּיד, ּתכף לעלֹות זכּות להם היה ולא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹהּימים

נכנסּו ולא מעׂשיהם ׁשּגרמּו ה' ּכׁשראה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹולזה

לעׂשֹות לצּוֹות הצר ּבּמדּבר עדין והם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֻלארץ

אּלא נצטּוּו לא עּתה עד ּכי ּבּמדּבר ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹהּפסח

קֹורא האדֹון ּכי והגם הארץ. אל תבאּו ֲִִֵֶֶַַָָָָָֹּכי

כן ּפי על אף מ"א), (יׁשעי' מראׁש ְְִֵֵַַַַָֹהּדֹורֹות

ּכּנזּכר: לעּמֹו הּגיד הּטֹובים ְְְְִִִִַַַַַָמחׁשבֹותיו

eNÚ.כח) Ôk 'B‚Â eÎÏiÂלֹומר ּכןהצר «≈¿¿≈»ְֵַַֻ

לֹומר ּׁשּקדם ּבּמה הסּפיק ולא ְְִִֶֶַַַָָֹעׂשּו

ּבמצות ּבמעׂשיהם הצּדיקּו לֹומר וגֹו', ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַוּיעׂשּו

ּבמׁשמעּות, הּוא ּכן ׁשּלא ּדבר הבינּו ולא ְְְִֵֵֶַָָָֹֹה'

ּכאׁשר וגֹו' וּיעׂשּו מאֹומרֹו נׁשמע היה לא ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹוזה

ּׁשחׁשבּו מה אֹומר ׁשהּכתּוב אפׁשר ּכי ְְְִֵֶֶֶַַָָָוגֹו'

והבן: ְֵֵָהם
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(ãë)éðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLeE §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−
:íìBò-ãòהחיים אור ©¨«

(äë)øLàk íëì ýåýé ïzé øLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´
:úàfä äãáòä-úà ízøîLe øac¦¥®§©§¤−¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ

i"yx£e‡·˙ Èk ‰È‰Â∑ּבּׁשנה ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ולא לארץ, ּבביאתם זֹו מצוה הּכתּוב ּתלה ¿»»ƒ»…ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּדּבּור ּפי על ac¯.הּׁשנית ¯L‡k∑?ּדּבר ו)והיכן וגֹו'"(לעיל הארץ אל אתכם החיים."והבאתי אור ִִִֵַַַ«¬∆ƒ≈ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ

åë)(úàfä äãáòä äî íëéða íëéìà eøîàé-ék äéäå§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ
íëì: ¨¤«

(æë)éza-ìò çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ ízøîàå©«£©§¤¿¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³
ìévä eðéza-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤¨¥´¦¦®

:eåçzLiå íòä ãwiå©¦¬Ÿ¨¨−©¦§©«£«
i"yx£ÌÚ‰ „wiÂ∑להם ׁשּיהיּו הּבנים ּובׂשֹורת הארץ ּוביאת הּגאּלה, ּבׂשֹורת .על «ƒ…»»ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(çë)äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða eNòiå eëìiå©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬
:eNò ïk ïøäàå§©«£−Ÿ¥¬¨«

i"yx£'B‚Â eNÚiÂ eÎÏiÂ∑עליהם מעלה עליהם, ׁשּקּבלּו מּכיון אּלא להם? נאמר חדׁש מראׁש והלא עׂשּו? ּכבר וכי «≈¿««¬¿ְְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
עׂשּו ּכאּלּו eNÚiÂ.(מכילתא)הּכתּוב eÎÏiÂ∑לעׂשּיה וׂשכר להליכה ׂשכר ליּתן הּכתּוב, מנה ההליכה L‡k¯.אף ְִַָָ«≈¿««¬ְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָ«¬∆

Ô¯‰‡Â ‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆ∑ּדבר הּפילּו ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ׁשבחן עׂשּו"?להּגיד "ּכן ּומהּו ואהרן. מׁשה מצות מּכל ƒ»∆…∆¿«¬…ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
ואהרן מׁשה עׂשּואף החיים.ּכן אור ְֲֵֶַַָֹֹ

CÈ�·ÏÂכד CÏ ÌÈ˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»»»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»
:ÌÏÚ „Ú«»»

ÔBÎÏכה ÈÈ ÔzÈc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬¿«¿»ƒƒ≈¿»¿
:ÔÈ„‰ ‡�ÁÏt ˙È Ôe¯h˙Â ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»¿»»»≈

ÁÏt�‡כו ‰Ó ÔBÎÈ�a ÔBÎÏ Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿¿¿≈∆»¿»»
:ÔBÎÏ ÔÈ„‰»≈¿

ÏÚכז ÒÁ Èc ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÒÈÁ Áac Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿««¬»√»¿»ƒ»«
˙È ÈÁÓ ‰Â‰ „k ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È�· Èza»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ«¬»»≈»
:e„È‚Òe ‡nÚ Ú¯Îe ·ÈÊL ‡�za ˙ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿»»»»≈ƒ¿««»¿ƒ

ÈÈכח „ÈwÙ„ ‡Ók Ï‡¯NÈ È�a e„·ÚÂ eÏÊ‡Â«¬»«¬»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˙È»…∆¿«¬…≈¬»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּברית יׂשראל נכנסּו לא עדין ּכי הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹמצוֹות

היה ולזה ולעׂשֹות לׁשמר להּכנס החנכּו ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָֹֹֻולא

ּובדר ּבנחת ידּבר א' ּכל והּזקנים לּזקנים ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמדּבר

נֹוחים ׁשּיהיּו ּכדי מׁשּפחּתֹו לבני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַהּמתקּבל

ֲַלעׂשֹות:

‰f‰.כד) ¯·c‰ ˙‡ Ìz¯ÓLeּפׁשט הּנה ¿«¿∆∆«»»«∆ְִֵַ

ּדברים יצו לדֹורֹות ּגם ּכי יּגיד ְְְִִִַַַַָָהּכתּוב

קדמֹונינּו, ּכן ׁשעׂשּו ראינּו ולא ּבענין ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹהאמּורים

ּכי ונראה ּכן. לעׂשֹות צּוּו לא רּבֹותינּו ְְֲִִִֵֵֶַַַֹּגם

הּכתּוב ּׁשאמר וחזרמּמה עצמֹו ּבפני ל לחק ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

הּדרלֹומר זה על ׁשהּוא המכּון ּגּלה ּולבני ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

לֹומר לֹו ׁשהיה ּובבנֹו ּבֹו ׁשוים הּדברים ְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשאין

ּומאֹומרֹו עֹולם, לחק הּזה הּדבר את ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָּוׁשמרּתם

ׁשאינם המכּון מפרׁש זה הרי ּולבני ל ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻלחק

ּבענין. האמּור ּכל הּוא ל לחק ּבּדבר, ְְְִִַָָָָָָָָָׁשוים

הּכתּוב וסמ מהענין, ּפרטים עֹולם עד ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּולבני

הּפרטים אחרים ּבמקֹומֹות ּׁשּיבֹוא מה ְְֲִִִֵֶַַַָָעל

ׁשאינם ּפרטים ּבהם וׁשלל לדֹורֹות נֹוהגים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהם

ּבאר ּכאן וגם ּבהם, הזּכירם ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹלדֹורֹות

אל לבא הּמׁשחית יּתן ולא ּבאֹומרֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹהּדברים

אינֹו זה ודבר מצרים את ׁשּינּגף לנּגף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּבּתיכם

לדֹורֹות: ְָמצּוי

B‚Â'.כה) e‡·˙ Èk ‰È‰Âהּכתּוב ּפׁשט הּנה ¿»»ƒ»…¿ְִֵַַָ

ּכניסתם אחר אּלא אינּה זֹו מצוה ּכי ְְִִִִֵֶַַַָָָָָיּגיד

וצּוה זֹו מּדעת ה' חזר לּמה ּכן אם ְִִִֵֶַַַָָָָָָלארץ,

הּׁשנית ּבּׁשנה א') ט' (ּבּמדּבר יׂשראל ּבני ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָאת

ּככל ּבמֹועדֹו הּפסח חקֹותיו:לעׂשֹות ְְֲֲֶַַַָָֻ

‰‡¯�Âהיה ּכי ּבזה עליֹון ּדעת ה' ּגּלה ּכי ¿ƒ¿∆ְִִִֶֶַַָָָָ

ּפסח יעׂשּו לא יׂשראל יזּכּו אם ְְְְֲִִִֵֶַַַָֹּבדעּתֹו

מעת המראתם לצד אּלא ּכנען ּבארץ אּלא ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָב'

ּבים ואפּלּו ה' ּפי ממרים והם מּמצרים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָיצאּו

ק"ו) (ּתהּלים ּדכתיב למרֹות התחילּו ְְְְִִִִִִַסּוף

ׁשארכּו סּבה היה זה סּוף ּבים ים על ְְְִֶֶַַַַָָָָָוּימרּו

ּומּיד, ּתכף לעלֹות זכּות להם היה ולא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹהּימים

נכנסּו ולא מעׂשיהם ׁשּגרמּו ה' ּכׁשראה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹולזה

לעׂשֹות לצּוֹות הצר ּבּמדּבר עדין והם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֻלארץ

אּלא נצטּוּו לא עּתה עד ּכי ּבּמדּבר ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹהּפסח

קֹורא האדֹון ּכי והגם הארץ. אל תבאּו ֲִִֵֶֶַַָָָָָֹּכי

כן ּפי על אף מ"א), (יׁשעי' מראׁש ְְִֵֵַַַַָֹהּדֹורֹות

ּכּנזּכר: לעּמֹו הּגיד הּטֹובים ְְְְִִִִַַַַַָמחׁשבֹותיו

eNÚ.כח) Ôk 'B‚Â eÎÏiÂלֹומר ּכןהצר «≈¿¿≈»ְֵַַֻ

לֹומר ּׁשּקדם ּבּמה הסּפיק ולא ְְִִֶֶַַַָָֹעׂשּו

ּבמצות ּבמעׂשיהם הצּדיקּו לֹומר וגֹו', ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַוּיעׂשּו

ּבמׁשמעּות, הּוא ּכן ׁשּלא ּדבר הבינּו ולא ְְְִֵֵֶַָָָֹֹה'

ּכאׁשר וגֹו' וּיעׂשּו מאֹומרֹו נׁשמע היה לא ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹוזה

ּׁשחׁשבּו מה אֹומר ׁשהּכתּוב אפׁשר ּכי ְְְִֵֶֶֶַַָָָוגֹו'

והבן: ְֵֵָהם



a`ע zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

ß hay 'a iyiy mei ß

(èë)éäéå|õøàa øBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça ©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»§¤´¤
éáMä øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä äòøt øëaî íéøöî¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ§´©§¦½

:äîäa øBëa ìëå øBaä úéáa øLà£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬§¥¨«

i"yx£'‰Â∑ּופלֹוני ּפלֹוני ּכמֹו הּוא, ּתֹוספת לׁשֹון ׁשהּוי"ו ּדינֹו, ּובית הּוא וה', ׁשּנאמר מקֹום BÎa¯.ּכל ÏÎ ‰k‰∑ «ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָƒ»»¿
ּבמצרים והּוא אחרת אּמה ׁשל Ú¯t‰.אף ¯BÎaÓ∑ּפ אֹומר:אף הּוא ועליו הּבכֹורֹות, מן ונׁשּתּיר היה, ּבכֹור רעה ְְְִִֶֶֶַַַָֻƒ¿«¿…ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ

ט) סּוף(לעיל ּבים אתּֿכחי", הראת ּבעבּור ,העמדּתי זאת ‰È·M."ּבעבּור ¯BÎa „Ú∑ׁשל לאידם ׂשמחין ׁשהיּו ְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַַֹֹֹ«¿«¿ƒְְִֵֵֶֶָָ
ׁשּבכּלן החׁשּוב מן מנה ׁשהרי היה, ּבכלל הּׁשפחה ּובכֹור הּפרענּות. זּו הביאה יראתנּו יאמרּו: ׁשּלא ועֹוד, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻיׂשראל.

הּׁשבי מּבכֹור חׁשּוב הּׁשפחה ּובכֹור הּפחּות, .עד ְְְִִִֶַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz oqip `"i zgiU)¦©¦¨

הּלילה ּבחצי כט)ויהי את(יב, ה' הֹוציא הּזה הּיֹום ("ּבעצם הּיֹום ּבחצי היתה ּבפעל והּגאּלה הּלילה, ּבחצי היתה הּגאּלה התחלת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻ

מצרים"). מארץ יׂשראל הּלילהּבני אדםחצי וגם העֹולם; ּבחׁשכת ׁשקּוע האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר החׁשּוְך הרגע – ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

הּתֹורה.ּבכחֹוזה לקּבלת הּמֹובילה ּבּדרְך ולעלֹות ממצרים' הּיֹום'לצאת ׁשּבֹוחצי מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר הּמּואר הרגע - ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

זה אדם וגם הּתֹורה; ּבאֹור מּקף יֹותר.חּיבהאדם ּגבֹוהֹות לדרגֹות ּביחס ּכ'מצרים' נחׁשב הּנֹוכחי ׁשּמּצבֹו ולחּוׁש ממצרים' 'לצאת ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

(ì)íéøöî-ìëå åéãáò-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iåéäzå ©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦©§¦²
:úî íL-ïéà øLà úéa ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷òö§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬¥«−̈¥«

i"yx£‰Ú¯t Ì˜iÂ∑מּמּטתֹו.‰ÏÈÏ∑ּבּיֹום ׁשעֹות ּבׁשלׁש הּמלכים ּכדר עבדיו,∑‰e‡.ולא ּכ ואחר ּתחּלה, «»»«¿…ִִָ«¿»ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּומעמידן עבדיו ּבּתי על מחּזר הּוא ׁשהיה Ó˙.מלּמד ÌLŒÔÈ‡ ¯L‡ ˙Èa ÔÈ‡ŒÈk∑ׁשם אין מת. ּבכֹור, ׁשם יׁש ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָƒ≈«ƒ¬∆≈»≈ְֵֵֵָָ

ׁשּנאמר: ּבכֹור, קרּוי ׁשּבּבית ּגדֹול פט)ּבכֹור, ּבעליהם(תהלים ּתחת מזּנֹות מצרּיֹות אחר: ּדבר אּתנהּו". ּבכֹור אני "אף ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
ּפנּויים, מרּוקים לאביוויֹולדֹות ּבכֹור אחד ּכל אחת, לאּׁשה חמּׁשה ּפעמים, הרּבה. ּבכֹורֹות להם החיים.והיּו אור ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(àì)CBzî eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦´
ýåýé-úà eãáò eëìe ìàøNé éða-íb ízà-íb énò©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬¤§Ÿ̈−

:íëøaãk§©¤§¤«

i"yx£‰ÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜iÂ∑ׁשרּוי מׁשה היכן וצֹועק: העיר ּפתחי על מחּזר ׁשהיה אהרןמּגיד היכן ? «ƒ¿»¿…∆¿«¬…«¿»ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
‡Ìz.ׁשרּוי? Ìb∑הּגברים.Ï‡¯NÈ È�aŒÌb∑הּטף.ÌÎ¯a„k '‰ ˙‡ e„·Ú eÎÏe∑ולא ׁשאמרּתם ּכמֹו הּכל, ָ««∆ְִַָ«¿≈ƒ¿»≈ַַ¿ƒ¿∆¿«∆¿∆ְְְֲֶֶַַֹֹ

יצג" ּובקרכם צאנכם "רק ּבטל ההֹולכים", ומי "מי ּבטל אׁשּלח", "לא ּבטל אני, ׁשאמרּתי החיים.ּכמו אור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

Îea¯‡כט Ïk ÏË˜ ÈÈÂ ‡ÈÏÈÏ ˙ebÏÙa ‰Â‰Â«¬»¿«¿≈¿»«»¿«»¿»
„È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿…¿»ƒ
‡È·L„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ¿ƒ««»¿≈«¿≈«¿»¿ƒ¿»
:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ècƒ¿≈¬ƒ≈¿…¿»ƒ¿ƒ»

ÈÏÈÏ‡ל ‰Ú¯t Ì˜ÂÏÎÂ È‰Bc·Ú ÏÎÂ ‡e‰ ¿»«¿…≈¿»¿»«¿ƒ¿»
È¯‡ ÌÈ¯ˆÓa ‡˙a¯ ‡zÁÂˆ ˙Â‰Â ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¬«¿«¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ¬≈
:‡˙Ó Ônz d· ‰Â‰ ˙ÈÏ Èc ‡˙Èa ˙ÈÏ≈≈»ƒ≈¬»≈«»≈»

˜eÓeלא ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿«¬…≈¿»«¬«
Ï‡¯NÈ È�a Û‡ Ôez‡ Û‡ ÈnÚ BbÓ e˜eÙƒ«ƒ«««¿≈ƒ¿»≈
:ÔÈ¯Ó‡ Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ¿»√»¿»¿»ƒ¬≈»¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏÈÏ‰.ל) ‰Ú¯t Ì˜iÂאֹומרֹו לילהטעם «»»«¿…«¿»ְְַַַָ

ח"ב (זהר ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֵֶֶַַָָֹיתּבאר

ּכצחּות יאיר ּכּיֹום היה לילה אֹותֹו ּכי ְְִִַַַָָָָל"ח.)

ח') י"ג (לקּמן ּבּפסּוק זה רמז ורמזּתי ְְְִֶֶֶַַַַָָָהּיֹום.

ׁשּיּגיד לֹוּמר יכּון ּכי ההּוא ּבּיֹום לבנ ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָוהּגדּת

ּתאמר וׁשּמא יֹום. ׁשּנעׂשה הּלילה נס ּגם ְְֲֵֶֶַַַַַָָָֹלֹו

ולּטֹובים. לרעים ּכלל ּדר ּבּלילה אֹור זרח ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּכי

אמר לקראלזה הּוא ּכׁשּקם לילה ּפרעה וּיקם ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

והיה אֹורה מרׁשע ה' מנע ּולאהרן ְְְֲֵֶַַָָָָָָֹלמׁשה

ה') א' (ּבראׁשית ּכאֹומרֹו חׁש ּפרּוׁש ְְְְִֵֵֶַָלילה

לילה: קרא ְְֶַָָָָולחׁש

iÂ.‰ÏÈÏלא) 'B‚Â ‰LÓÏ אֹומרֹו˜¯‡ טעם «ƒ¿»¿∆¿«¿»ְַַ

ב' ּפרעהּפעם חׁש ּכי להיֹות אּולי לילה, ְְְִִַַַַַָָֹ

מחׁשׁשּבקריאתֹו לקראתֹו יצא ׁשּלא למׁשה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹ

ראֹות ּתסף אל כ"ח) י' (לעיל לֹו ׁשאמר ְְְֵֵֶֶַַָָֹּגזרתֹו

יחּוׁש ּכן ואם ּתמּות ּפני ראֹות ּביֹום ּכי ְְְְִִֵַַָָָָּפני

ּבקריאתֹו אמר לזה עליו, יעליל לילהלבל ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָ

אמר לא הּוא ּכי הּגזרה מּתנאי זה אין ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּפרּוׁש

אֹו הּוא. לילה זה ּוזמן ּבּלילה ולא ּבּיֹום ְְְְֶֶַַַַַָָָֹאּלא

לילה הּוא ּכי אֹומר הּוא ּפניו יראה ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַַָָָֹלצד

הּוא ּכי ּפני ראֹות ּתסף אל טענת ּכאן ְְֲִֵֶַַַַָָֹואין

וגֹו': את איׁש יראּו לא ְְְְִִֶַָֹּבמחׁש

B‡ּפרעה אל מׁשה ּתׁשּובת לֹומר הּכתּוב ְְְֵֶֶַַַַַָֹיכּון

אני ואין לילה לֹו ואמר ענהּו ּכי לֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָּכׁשּקרא

כ"ב) (ּפסּוק ה' צּוה ּכי עּמ לדּבר לצאת ְְִִִֵֵַָָָָיכֹול

ואמר ּבקר, עד ּביתֹו מּפתח איׁש תצאּו ְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹלא

חֹוריןּפרעה ּבני עׂשאם ּפרּוׁש וגֹו' צאּו קּומּו ְְְְֲִֵֵַָָֹ

ּבתבת ׁשרמז ואּולי לׁשֹוןלעצמן, קּומּו ְְְְְֵֶַַַַָָ

ּׁשּדרׁשּו מה ּדר על ראׁש ּונׂשיאּות ְְְְִִֶֶֶַַָֹהתקֹוממּות

כ"ג) (ּבראׁשית ּבּפסּוק פנ"ח) (ב"ר ז"ל ְִֵֵַַָרּבֹותינּו

הּמּכה ּתקל ּבזה ּכי וחׁשב עפרֹון, ׂשדה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוּיקם

ׁשּיבא הגם לׁשּלחם מּצידֹו הּדבר ּכׁשּיגמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמעליו

ּדבר: אׁשמת עליו אין מהם ְִֵֵֶַַָָָָָהעּכּוב

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

(áì)eëìå ízøac øLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−¨¥®
:éúà-íb ízëøáe¥«©§¤−©Ÿ¦«

i"yx£eÁ˜ ÌÎ¯˜a Ìb ÌÎ�‡ˆ Ìb∑ּדּברּתם"?ּו "ּכאׁשר י)מהּו ועֹולֹות"(לעיל זבחים ּבידנּו ּתּתן ÌzÎ¯·e."ּגםֿאּתה «…¿∆«¿«¿∆¿ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ≈«¿∆
È˙B‡ Ìb∑,אמּות ׁשּלא עלי ּבכֹורהתּפּללּו החיים.(מכילתא)ׁשאני אור «ƒְְְֲִִֶֶַַָָֹ

(âì)ì øäîì íòä-ìò íéøöî ÷æçzåék õøàä-ïî íçlL ©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦¨¨®¤¦¬
:íéúî eðlk eøîà̈«§−ª¨¬¥¦«

i"yx£ÌÈ˙Ó e�lk∑חמּׁשה מתים, הּפׁשּוטים אף וכאן ּבכֹור", ּכל "ּומת אמר: ׁשהרי הּוא, מׁשה ּכגזרת לא אמרּו: À»≈ƒְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
אחד ּבבית עׂשרה .(מכילתא)אֹו ְֲִֶַָָָ

(ãì)úøøö íúøàLî õîçé íøè B÷öa-úà íòä àOiå©¦¨¬¨¨²¤§¥−¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ
:íîëL-ìò íúìîNa§¦§Ÿ−̈©¦§¨«

i"yx£ıÓÁÈ Ì¯Ë∑חּמּוץ ּכדי לׁשהֹות הּניחּום לא מּצה∑Ì˙¯‡LÓ.הּמצרּיים ÌÓÎL.(מכילתא)ּומרֹורׁשירי ÏÚ∑ ∆∆∆¿»ְְְִִִִִִִֵַֹƒ¿¬…»ְֵַָָָ«ƒ¿»
הּמצֹות את היּו מחּבבים עּמהם, הֹוליכּו הרּבה ׁשּבהמֹות ּפי על .(מכילתא)אף ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

(äì)íéøönî eìàLiå äLî øáãk eNò ìàøNé-éðáe§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®©¦§£Æ¦¦§©½¦
:úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ

i"yx£‰LÓ ¯·„k∑:ּבמצרים להם יא)ׁשאמר רעהּו"(לעיל מאת איׁש להם∑ÏÓNe˙."ויׁשאלּו חׁשּובֹות היּו הן אף ƒ¿«…∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ¿»…ֲֵֶַָָ
הּזהב, ּומן הּכסף חׁשּובמן ּבּפסּוק, החיים.(מכילתא)והמאחר אור ְְִִֶֶַַַַָָָָָֻ

(åì)íeìàLiå íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦©©§¦®
:íéøöî-úà eìvðéå©§©§−¤¦§¨«¦

i"yx£ÌeÏ‡LiÂ∑,מהם ׁשֹואלים היּו ּׁשּלא מה ולאף ׁשנים טל אחד, אֹומר אּתה להם: נֹותנים ∑eÏv�ÈÂ.היּו ««¿ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ«¿«¿
החיים.ורֹוקינּו אור ְִ

„Èלב ‡Ók e¯·c ÔBÎ¯Bz Û‡ ÔBÎ�Ú Û‡«»¿«¿¿»¿»ƒ
:ÈÏÚ Û‡ BlˆÂ eÏÈÊ‡Â ÔÂzÏlÓ«∆¿∆¡ƒ¿««»»

ÁB‡Ï‡‰לג ‡nÚ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÙÈ˜˙e¿≈«ƒ¿«ƒ««»¿»»
‡�lk e¯Ó‡ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿ƒ«¿»¬≈¬»À»»

:ÔÈ˙ÈÓ»¿ƒ

ÚÓÁלד ‡Ï „Ú ÔB‰ÈLÈÏ ˙È ‡nÚ ÏË�e¿««»»«¿≈«»¬»
ÏÚ ÔB‰ÈL·Ïa ¯È¯ˆ ÔB‰˙Âˆ‡ ¯˙BÓ««¿»¿¿ƒƒ¿»≈«

:ÔB‰Èt˙k«¿≈

„LÓ‰לה ‡Ób˙Ùk e„·Ú Ï‡¯NÈ È�·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿ƒ¿»»¿…∆
·‰„c ÔÈ�Óe ÛÒÎc ÔÈ�Ó ÌÈ¯ˆnÓ eÏÈ‡Le¿ƒƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«

:ÔÈLe·Ïe¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓלו È�ÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ·‰È ÈÈÂ«»¿«»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ ˙È e�È˜B¯Â ÔepÏÈ‡Le¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B¯ÓB‡a ÊÓ¯È „BÚהיּו ׁשּלא לצד ּכי צאּו קּומּו ƒ¿…¿¿ְְִֶַָֹ

חׁשב ּכי לקּום קראם אליו לצאת ְִִֵֵַָָָָָָרֹוצים

ואמר אצלֹו לבֹוא מּמּטתם לקּום רֹוצים ְְִִִֵֶֶַָָָָָָׁשאינם

צאּו להם ׁשאֹומר להנאתם הּוא להם קריאתֹו ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָּכי

הּכתּוב הקּדים לילה, אֹומרֹו טעם זה ּולדר ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָוגֹו'.

וה' ּומּיד ּתכף לקראתֹו יצאּו ׁשּלא טעם ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹלֹומר

אׁשר סּבה הקּדים לזה הּמלכּות ּכבֹוד על ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָצּוה

ׁשּלאס סּבה וזֹו לילה ואמר מּצאת עּכבתם ּבבה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

איׁשמּפתח תצאּו לא צּוה ה' ּכי אצלֹו ויצאּו ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹקמּו

וגֹו': ְֵּביתֹו

.'B‚Â Ìz‡ Ìbּגם אמר לּמה לדעת צרי ««∆¿ִַַַַָָָָָ

היּו ואהרן מׁשה ּכי ועֹוד ּדבר. ְְְֲִִִֶַַָָָֹּבתחּלת

ואּוליאסּורים עּמי. מּתֹו צאּו לֹומר ׁשהצר ְְְֲִִִֶַַַַֻ

חפץ היה ּכי מחׁשבּתֹו ּגּלה ּדבריו מּתֹו ְְְִִִִֵַַָָָָָָּכי

אמר לזה ואהרן מׁשה מּלבדׁשּיּצגּו אּתם ּגם ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ּגם ּבתבת מּובן הּדבר ׁשאין ּולצד ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל,

לא מׁשה האמת לפי ּכי יׂשראל על ְְֱִִִִֵֶֶֶַָָֹׁשהיא

ּבּמׁשמעּות אין ּגם ּוכׁשאמר ּבמאסר ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָהיה

אּתם ּגם לֹומר יצּדק ולא יׂשראל ּבני ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָֹֻהּקֹודם

חזר לזה ּכּנזּכר. ּפרעה מחׁשבת לפי ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא

יׂשראל:לבאר ּבני ּגם ְְְִֵֵֵַָָ

„BÚׁשּיחּפצּו הגם אֹותם לגרׁש נתּכּון ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָירצה

יצּדק זה ּולפי עּמהם, לׁשבת ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֻמרצֹונם

עצמכםלֹומר ּברׁשּות ׁשאּתם הגם אּתם ּגם ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַ

ּבארצי, ׁשּתׁשבּו חפץ אני אין כן ּפי על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָאף

א') (י"א ה' ּׁשאמר מה והּוא חּדּוׁש, ְְִֶֶַַָוזה

ואֹומרֹו אתכם. יגרׁש ּגרׁש ּכלה ּגםּכׁשּלחֹו ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָ

ואֹומרֹו והּנׁשים, הּטף לרּבֹות יׂשראל ּגםּבני ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָ

מה לרּבֹות אֹו מקנה ׁשאר לרּבֹות וגֹו' ְְְְְְִֶֶַַַָֹצאנכם

מּמּנּו: לעזר ְֲִֵֶֶֶָּׁשּׁשאלּו

‡˙È.לב) Ìb ÌzÎ¯·eּתברכּו וגם אמר ּכאּלּו ≈«¿∆«…ƒְְְְִַַָָ

אֹותי ּכן ּגם ּוברכּתם הּכתּוב וׁשעּור ְְִִִֵֵֶַַַָאֹותי,

והקרבת הּנזק הרחקת הּמּכה ׁשּיסיר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָמּלבד

ֶֶַהּתֹועלת:

LÓ‰.לה) ¯·„k eNÚלהנאת לא ּפרּוׁש »ƒ¿«∆ֲֵַַָֹ

על ירצה עֹוד נביא. למצות אּלא ְְְִִִֶֶַַַָָָהּממֹון

מהלכֹות ט' ּבפרק רמּב"ם ּׁשהעלה מה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָּפי

ליׂשראל ויאמר נביא יבֹוא אם ּכי הּתֹורה ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹיסֹודי

ׁשעה הֹוראת אחת מצוה על לעבר ה' ּפי ְֲִִַַַַַַָָָָֹעל

חּוץ לֹו ׁשֹומעין וכּדֹומה הּכרמל ּבהר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָּכאלּיהּו

אֹומרֹומ והּוא זרה, עׂשּועבֹודה יׂשראל ּובני ְְְְֲִֵֵֵָָָָָ

הגּון ּבלּתי מעׂשה הּוא זה מעׂשה ּכי ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָּולצד

יצּדיקּו ואי ממֹונם, לגזל ּגם ּגֹוי, ּדעת ְְְְִִִֵַַַַָָֹֹלגנב

אמר לזה עברה עבֹור להם לאֹומר ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל

ּובפרט לנביא הבחן אׁשר ּפרּוׁש מׁשה ּפי ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֻעל

ּכּנזּכר: ּדבריו יאמנּו ְְְִֵֶַַָָָזה

B‚Â'.לו) eÏv�ÈÂ ÌeÏ‡LiÂׁשּנתן לצד ּפרּוׁש ««¿ƒ«¿«¿¿ְֵֶַַָ

היּו ּובזה הּמצרים ּבעיני העם חן ְְִִֵֵֵֶַָָָָה'

ּומחמת ּכרחם ּבעל אֹותם מׁשאילים ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּמצרים

ללכת ּכּונתם אין ּכי הּדברים הצּדיקּו ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה

לקחת הם מבּקׁשים היּו ּכן ׁשאם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּבהחלט



עי `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

(áì)eëìå ízøac øLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−¨¥®
:éúà-íb ízëøáe¥«©§¤−©Ÿ¦«

i"yx£eÁ˜ ÌÎ¯˜a Ìb ÌÎ�‡ˆ Ìb∑ּדּברּתם"?ּו "ּכאׁשר י)מהּו ועֹולֹות"(לעיל זבחים ּבידנּו ּתּתן ÌzÎ¯·e."ּגםֿאּתה «…¿∆«¿«¿∆¿ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ≈«¿∆
È˙B‡ Ìb∑,אמּות ׁשּלא עלי ּבכֹורהתּפּללּו החיים.(מכילתא)ׁשאני אור «ƒְְְֲִִֶֶַַָָֹ

(âì)ì øäîì íòä-ìò íéøöî ÷æçzåék õøàä-ïî íçlL ©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦¨¨®¤¦¬
:íéúî eðlk eøîà̈«§−ª¨¬¥¦«

i"yx£ÌÈ˙Ó e�lk∑חמּׁשה מתים, הּפׁשּוטים אף וכאן ּבכֹור", ּכל "ּומת אמר: ׁשהרי הּוא, מׁשה ּכגזרת לא אמרּו: À»≈ƒְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
אחד ּבבית עׂשרה .(מכילתא)אֹו ְֲִֶַָָָ

(ãì)úøøö íúøàLî õîçé íøè B÷öa-úà íòä àOiå©¦¨¬¨¨²¤§¥−¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ
:íîëL-ìò íúìîNa§¦§Ÿ−̈©¦§¨«

i"yx£ıÓÁÈ Ì¯Ë∑חּמּוץ ּכדי לׁשהֹות הּניחּום לא מּצה∑Ì˙¯‡LÓ.הּמצרּיים ÌÓÎL.(מכילתא)ּומרֹורׁשירי ÏÚ∑ ∆∆∆¿»ְְְִִִִִִִֵַֹƒ¿¬…»ְֵַָָָ«ƒ¿»
הּמצֹות את היּו מחּבבים עּמהם, הֹוליכּו הרּבה ׁשּבהמֹות ּפי על .(מכילתא)אף ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

(äì)íéøönî eìàLiå äLî øáãk eNò ìàøNé-éðáe§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®©¦§£Æ¦¦§©½¦
:úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ

i"yx£‰LÓ ¯·„k∑:ּבמצרים להם יא)ׁשאמר רעהּו"(לעיל מאת איׁש להם∑ÏÓNe˙."ויׁשאלּו חׁשּובֹות היּו הן אף ƒ¿«…∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ¿»…ֲֵֶַָָ
הּזהב, ּומן הּכסף חׁשּובמן ּבּפסּוק, החיים.(מכילתא)והמאחר אור ְְִִֶֶַַַַָָָָָֻ

(åì)íeìàLiå íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦©©§¦®
:íéøöî-úà eìvðéå©§©§−¤¦§¨«¦

i"yx£ÌeÏ‡LiÂ∑,מהם ׁשֹואלים היּו ּׁשּלא מה ולאף ׁשנים טל אחד, אֹומר אּתה להם: נֹותנים ∑eÏv�ÈÂ.היּו ««¿ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ«¿«¿
החיים.ורֹוקינּו אור ְִ

„Èלב ‡Ók e¯·c ÔBÎ¯Bz Û‡ ÔBÎ�Ú Û‡«»¿«¿¿»¿»ƒ
:ÈÏÚ Û‡ BlˆÂ eÏÈÊ‡Â ÔÂzÏlÓ«∆¿∆¡ƒ¿««»»

ÁB‡Ï‡‰לג ‡nÚ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÙÈ˜˙e¿≈«ƒ¿«ƒ««»¿»»
‡�lk e¯Ó‡ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿ƒ«¿»¬≈¬»À»»

:ÔÈ˙ÈÓ»¿ƒ

ÚÓÁלד ‡Ï „Ú ÔB‰ÈLÈÏ ˙È ‡nÚ ÏË�e¿««»»«¿≈«»¬»
ÏÚ ÔB‰ÈL·Ïa ¯È¯ˆ ÔB‰˙Âˆ‡ ¯˙BÓ««¿»¿¿ƒƒ¿»≈«

:ÔB‰Èt˙k«¿≈

„LÓ‰לה ‡Ób˙Ùk e„·Ú Ï‡¯NÈ È�·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿ƒ¿»»¿…∆
·‰„c ÔÈ�Óe ÛÒÎc ÔÈ�Ó ÌÈ¯ˆnÓ eÏÈ‡Le¿ƒƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«

:ÔÈLe·Ïe¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓלו È�ÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ·‰È ÈÈÂ«»¿«»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ ˙È e�È˜B¯Â ÔepÏÈ‡Le¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B¯ÓB‡a ÊÓ¯È „BÚהיּו ׁשּלא לצד ּכי צאּו קּומּו ƒ¿…¿¿ְְִֶַָֹ

חׁשב ּכי לקּום קראם אליו לצאת ְִִֵֵַָָָָָָרֹוצים

ואמר אצלֹו לבֹוא מּמּטתם לקּום רֹוצים ְְִִִֵֶֶַָָָָָָׁשאינם

צאּו להם ׁשאֹומר להנאתם הּוא להם קריאתֹו ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָּכי

הּכתּוב הקּדים לילה, אֹומרֹו טעם זה ּולדר ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָוגֹו'.

וה' ּומּיד ּתכף לקראתֹו יצאּו ׁשּלא טעם ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹלֹומר

אׁשר סּבה הקּדים לזה הּמלכּות ּכבֹוד על ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָצּוה

ׁשּלאס סּבה וזֹו לילה ואמר מּצאת עּכבתם ּבבה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

איׁשמּפתח תצאּו לא צּוה ה' ּכי אצלֹו ויצאּו ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹקמּו

וגֹו': ְֵּביתֹו

.'B‚Â Ìz‡ Ìbּגם אמר לּמה לדעת צרי ««∆¿ִַַַַָָָָָ

היּו ואהרן מׁשה ּכי ועֹוד ּדבר. ְְְֲִִִֶַַָָָֹּבתחּלת

ואּוליאסּורים עּמי. מּתֹו צאּו לֹומר ׁשהצר ְְְֲִִִֶַַַַֻ

חפץ היה ּכי מחׁשבּתֹו ּגּלה ּדבריו מּתֹו ְְְִִִִֵַַָָָָָָּכי

אמר לזה ואהרן מׁשה מּלבדׁשּיּצגּו אּתם ּגם ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ּגם ּבתבת מּובן הּדבר ׁשאין ּולצד ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל,

לא מׁשה האמת לפי ּכי יׂשראל על ְְֱִִִִֵֶֶֶַָָֹׁשהיא

ּבּמׁשמעּות אין ּגם ּוכׁשאמר ּבמאסר ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָהיה

אּתם ּגם לֹומר יצּדק ולא יׂשראל ּבני ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָֹֻהּקֹודם

חזר לזה ּכּנזּכר. ּפרעה מחׁשבת לפי ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא

יׂשראל:לבאר ּבני ּגם ְְְִֵֵֵַָָ

„BÚׁשּיחּפצּו הגם אֹותם לגרׁש נתּכּון ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָירצה

יצּדק זה ּולפי עּמהם, לׁשבת ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֻמרצֹונם

עצמכםלֹומר ּברׁשּות ׁשאּתם הגם אּתם ּגם ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַ

ּבארצי, ׁשּתׁשבּו חפץ אני אין כן ּפי על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָאף

א') (י"א ה' ּׁשאמר מה והּוא חּדּוׁש, ְְִֶֶַַָוזה

ואֹומרֹו אתכם. יגרׁש ּגרׁש ּכלה ּגםּכׁשּלחֹו ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָ

ואֹומרֹו והּנׁשים, הּטף לרּבֹות יׂשראל ּגםּבני ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָ

מה לרּבֹות אֹו מקנה ׁשאר לרּבֹות וגֹו' ְְְְְְִֶֶַַַָֹצאנכם

מּמּנּו: לעזר ְֲִֵֶֶֶָּׁשּׁשאלּו

‡˙È.לב) Ìb ÌzÎ¯·eּתברכּו וגם אמר ּכאּלּו ≈«¿∆«…ƒְְְְִַַָָ

אֹותי ּכן ּגם ּוברכּתם הּכתּוב וׁשעּור ְְִִִֵֵֶַַַָאֹותי,

והקרבת הּנזק הרחקת הּמּכה ׁשּיסיר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָמּלבד

ֶֶַהּתֹועלת:

LÓ‰.לה) ¯·„k eNÚלהנאת לא ּפרּוׁש »ƒ¿«∆ֲֵַַָֹ

על ירצה עֹוד נביא. למצות אּלא ְְְִִִֶֶַַַָָָהּממֹון

מהלכֹות ט' ּבפרק רמּב"ם ּׁשהעלה מה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָּפי

ליׂשראל ויאמר נביא יבֹוא אם ּכי הּתֹורה ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹיסֹודי

ׁשעה הֹוראת אחת מצוה על לעבר ה' ּפי ְֲִִַַַַַַָָָָֹעל

חּוץ לֹו ׁשֹומעין וכּדֹומה הּכרמל ּבהר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָּכאלּיהּו

אֹומרֹומ והּוא זרה, עׂשּועבֹודה יׂשראל ּובני ְְְְֲִֵֵֵָָָָָ

הגּון ּבלּתי מעׂשה הּוא זה מעׂשה ּכי ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָּולצד

יצּדיקּו ואי ממֹונם, לגזל ּגם ּגֹוי, ּדעת ְְְְִִִֵַַַַָָֹֹלגנב

אמר לזה עברה עבֹור להם לאֹומר ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל

ּובפרט לנביא הבחן אׁשר ּפרּוׁש מׁשה ּפי ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֻעל

ּכּנזּכר: ּדבריו יאמנּו ְְְִֵֶַַָָָזה

B‚Â'.לו) eÏv�ÈÂ ÌeÏ‡LiÂׁשּנתן לצד ּפרּוׁש ««¿ƒ«¿«¿¿ְֵֶַַָ

היּו ּובזה הּמצרים ּבעיני העם חן ְְִִֵֵֵֶַָָָָה'

ּומחמת ּכרחם ּבעל אֹותם מׁשאילים ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּמצרים

ללכת ּכּונתם אין ּכי הּדברים הצּדיקּו ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה

לקחת הם מבּקׁשים היּו ּכן ׁשאם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּבהחלט
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(æì)óìà úBàî-LLk äúkñ ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«¥¸¤¯¤
:óhî ãáì íéøábä éìâø©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«

i"yx£‰˙kÒ ÒÒÓÚ¯Ó∑,היּו מיל ׁשּנאמר:ק"כ ׁשעה, לפי ׁשם יט)ּובאּו נׁשרים"(לקמן ּכנפי על אתכם ."ואּׂשא ≈«¿¿≈À…»ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ÌÈ¯·b‰∑ׁשנה עׂשרים .ומעלהמּבן «¿»ƒְְִִֶֶַָָָָ

(çì)ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízà äìò áø áøò-íâå§©¥¬¤©−¨¨´¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬
:ãàî§«Ÿ

i"yx£·¯ ·¯Ú∑ּגרים ׁשל אּמֹות .ּתערֹובֹות ≈∆«ֲִֵֶַֻ

(èì)úBvî úâò íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà eôàiå©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ©−
dîäîúäì eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ§¦§©§¥½©

:íäì eNò-àì äãö-íâå§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«

i"yx£˙BvÓ ˙‚Ú∑מּצה קרּוי החמיץ ׁשּלא ּבצק מּצה. ׁשל Ì‰Ï.חררה eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â∑ׁשבחן מּגיד .לּדר À…«ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ¿«≈»…»»∆ְִִֶֶַַָ
ּבּקּבלה: ׁשּמפרׁש הּוא והלכּו. האמינּו אּלא צדה? ּבלא לּמדּבר נצא האי אמרּו: ׁשּלא יׂשראל, ב)ׁשל "זכרּתי(ירמיה ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

א נעּורי חסד יׂשראלל "קדׁש אחריו? מפרׁש ּׂשכר ּומה זרּועה". לא ּבארץ ּבּמדּבר אחרי לכּת ,ּכלּולתי הבת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ
וגֹו'" החיים.(מכילתא)לה' אור ְַ

(î)ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîeäðL íéL ©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´¨½̈
:äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa e·LÈ ¯L‡∑"להם לא "ּבארץ ּגרים, ׁשּיׁשבּו היׁשיבֹות ׁשאר B‡Ó˙.אחר Úa¯‡Â ‰�L ÌÈLÏL ¬∆»¿¿ƒ¿»ƒְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ¿…ƒ»»¿«¿«≈
‰�L∑יהיה ּגר "ּכי נתקּים: לאברהם, זרע לֹו מּׁשהיה ׁשנה. מאֹות ארּבע היּו עכׁשו עד יצחק מּׁשּנֹולד הּכל, ּבין »»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּבתרים ּבין ּגזרת מׁשּנגזרה היּו ׁשנה ּוׁשלׁשים ,"לבּדּה,זרע מצרים ּבארץ לֹומר ואיֿאפׁשר יצחק. ׁשּנֹולד עד ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּתמצאם לא מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים ּבנֹו עמרם ׁשנֹות וכל ׁשנֹותיו ּכל וחׁשב צא היה. יעקב עם הּבאים מן קהת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשהרי
קהת, ּבׁשנֹות נבלעים עמרם מּׁשנֹות והרּבה למצרים, ירד ׁשּלא עד לקהת היּו ׁשנים הרּבה ּכרח ועל .ּכ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכל
לֹומר והזקקּת מצרים, לביאת מאֹות ארּבע ּתמצא ׁשּלא הרי, עמרם. ּבׁשנֹות נבלעים מׁשה ׁשל מּׁשמֹונים ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻוהרּבה

ׁשּנאמר: ּכענין ּבחברֹון, ואפּלּו ּגרּות נקראּו היׁשיבֹות ׁשאר ׁשאף ,ּכרח לה)על ויצחק",(בראשית אברהם ׁשם ּגר "אׁשר ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ו)ואֹומר: זרע.(לעיל לֹו מּׁשהיה ,"זרע יהיה ּגר "ּכי לֹומר צרי אּתה לפיכ ּבּה". ּגרּו אׁשר מגּוריהם ארץ "את ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּדברים מן אחד וזה ׁשנה, ר"י יציאתן עד למצרים מּביאתן ּתמצא יצחק, מּׁשּנֹולד ׁשנה מאֹות ארּבע ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּוכׁשּתמנה
הּמל לתלמי .ׁשּׁשּנּו ְְִֶֶֶַַַ

(àî)ìL õwî éäéåéäéå äðL úBàî òaøàå äðL íéL ©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨®©§¦À
:íéøöî õøàî ýåýé úBàáö-ìk eàöé äfä íBiä íöòa§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²¨¦§¬§Ÿ̈−¥¤¬¤¦§¨«¦

zLkלז ˙BkÒÏ ÒÒÓÚ¯Ó Ï‡¯NÈ È�· eÏË�e¿»¿≈ƒ¿»≈≈«¿¿≈¿À¿ƒ¿
:‡ÏÙhÓ ¯a ‡i¯·b ÔÈ‡Ï‚¯ ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó¿»«¿ƒƒ¿»ƒÀ¿«»«ƒ«¿»

ÚÂ�‡לח ÔB‰nÚ e˜ÈÏÒ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈ‡¯Îe� Û‡Â¿«¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿¿»»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ‡¯ÈÚa ÔÈ¯B˙Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ«¬»

ÔˆÈ¯bלט ÌÈ¯ˆnÓ e˜Èt‡ Èc ‡LÈÏ ˙È BÙ‡Â«¬»«¿»ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
ÌÈ¯ˆnÓ eÎ¯z‡ È¯‡ ÚÓÁ ‡Ï È¯‡ Ô¯Èht«ƒ»¬≈»¬»¬≈ƒ»»ƒƒ¿«ƒ
e„·Ú ‡Ï ÔÈ„ÂÊ Û‡Â ‡·kÚ˙‡Ï eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»¿«¿»ƒ»¬»

:ÔB‰Ï¿

ÌÈ¯ˆÓaמ e·È˙È Èc Ï‡¯NÈ È�a ·˙BÓe«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
:ÔÈ�L ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ

ÔÈ�Lמא ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ„ ‡iÏÈÁ Ïk e˜Ù� ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈¿»»≈«»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מצרים. את וינּצלּו ּובזה יֹותר להרויח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמהם

אדם ּפעל ּכי יראה הּדבר על הּמׂשּכיל ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹוהּנה

חּבבּו ׁשּיׂשראל לצד ּכי ט':) (ּברכֹות לֹו ְְְְְִִִֵֶַַָָֻיׁשּלם

הּוא ממֹון להנאת חׁשׁשּו ולא היציאה ְְְְֲִַַַַָָָָֹּדבר

ּוזכּותם להרויח ׁשהפליאּו הּסּבה והּוא ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָהּדבר

להם: ֶֶֶָעֹומדת

ıÓÁ.לט) ‡Ï Èk ˙BvÓׁשאפּוהּו הּטעם ּפרּוׁש «ƒ…»≈ֵֶַַַָ

לזה חמץ לאכל להם הּתר לא ּכי ֱִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻמּצֹות

ליׁשה מעת ׁשּׁשהה והגם מּצה. לאפֹותֹו ֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָמהרּו

מתעּמלים היּו ּכי אּולי מה. זמן אפּיה עת ְְְֲִִִִֵַַַַָָָעד

צררת מׁשארתם הּכתּוב אמר ולזה ְְְֲִֶַַָָָָֹֹֻּבֹו,

מקֹום להם היה לא וכי ׁשכמם, על ְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹּבׂשמלתם

אּלא ׁשכמם, על לתּתם ׁשהצרכּו אֹותם ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻלׂשאת

ׁשּמתעּמלים זמן וכל ּבהם ׁשּיתעּמלּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּכדי

ּבֹו נתנּו ׁשּלא על נֹוסף מחמצת אינּה ְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבעּסה

ל טעם הּכתּוב ונתן לחּמץ. חמץׂשאֹור לא ּכי ְְְְִֵֵַַַַַָָָֹ

וגֹו': מּמצרים ּגרׁשּו ְְְִִִִַֹּכי

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

i"yx£‰�L ÌÈLÏL ıwÓ È‰ÈÂ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Â∑ּכהרף הּמקֹום עּכבן לא הּקץ, ׁשהּגיע ׁשּכיון מּגיד «¿ƒƒ≈¿…ƒ»»¿«¿ƒ¿∆∆««∆ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
נגזרה ּבניסן ּובט"ו יצחק נֹולד ּבניסן עׂשר ּבחמּׁשה לבּׂשרֹו, אברהם אצל הּׁשרת מלאכי ּבאּו ּבניסן ּבט"ו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעין.

הּבתרים ּבין החיים.(מכילתא)ּגזרת אור ְְִֵֵַַָ

(áî)íéøöî õøàî íàéöBäì ýåýéì àeä íéønL ìéì¥´¦ª¦¬Æ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦
ìàøNé éða-ìëì íéønL ýåýéì äfä äìélä-àeä«©©³§¨©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬¦§¨¥−

:íúøãì§«ŸŸ¨«
i"yx£ÌÈ¯nL ÏÈÏ∑מצרים מארץ להֹוציאם הבטחתֹו לקּים לֹו ּומצּפה ׁשֹומר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ‰e‡.ׁשהיה ≈ƒÀƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

'‰Ï ‰f‰ ‰ÏÈl‰∑ּבני את ּגֹואל אני הּזה ּבּלילה לאברהם, ׁשאמר הּלילה È�aŒÏÎÏ.הּוא ÌÈ¯nLÏ‡¯NÈ ««¿»«∆«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָƒÀƒ¿»¿≈ƒ¿»≈
Ì˙¯„Ï∑"'וגֹו הּמׁשחית יּתן "ולא ׁשּנאמר: ּכענין הּמּזיקין, מן ּובא החיים.מׁשּמר אור ¿……»ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

(âî)çñtä úwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk̈¤¥¨−Ÿ¬Ÿ©«

i"yx£ÁÒt‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑להם נאמרה ּבניסן זֹוּבי"ד Î�ŒÔa¯.ּפרׁשה Ïk∑ואחד ׁשּבּׁשמים, לאביו מעׂשיו ׁשּנתנּכרּו …À««»«ְְְֱִֶֶָָָָָָ»∆≈»ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ּבמׁשמע מּומר יׂשראל ואחד ּכֹוכבים החיים.(מכילתא)עֹובד אור ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

(ãî):Ba ìëàé æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà ãáò-ìëå§¨¤¬¤¦−¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈¬Ÿ©«
i"yx£Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡ ‰zÏÓe∑.עא)רּבֹו רּבי(יבמות יהֹוׁשע. רּבי ּדברי ּבּפסח, מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו ׁשּמילת מּגיד «¿»…»…«ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֻ

העבד ּבֹו"? יאכל "אז לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן אם ּבּפסח. מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו מילת אין אֹומר: .אליעזר ְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ÔB‰˙e˜t‡Ïמב ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ¯ÈË� ÈÏÈÏ≈≈¿ƒ√»¿»¿«»¿
ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„‰ ‡ÈÏÈÏ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ≈¿»»≈√»¿»

Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏ ÔÈ¯ÈË�:ÔB‰È¯„Ï ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»≈

‚ÈÊ¯˙מג ‡„ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…»¿≈«
ÏeÎÈ ‡Ï „nzLÈc Ï‡¯NÈ ¯a Ïk ‡ÁÒtƒ¿»»«ƒ¿»≈¿ƒ¿««»≈

:da≈

d˙Èמד ¯Ê‚˙Â ‡tÒk È�È·Ê ¯·b „·Ú ÏÎÂ¿»»≈¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿«»≈
:da ÏeÎÈ ÔÎa¿≈≈≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.מא) ıwÓ È‰ÈÂמה הּכתּוב אמר ולא «¿ƒƒ≈¿ְַַַָָֹ

חזר הרי היציאה על נתּכּון ואם ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהיה,

לדעת צרי עֹוד ּבעצם. ויהי ב' ּפעם ְְְִִֶֶַַַַַַָָָואמר

ּבתבת ירמז ּצער יּגידמה ּכי ואּולי ויהי. ְְְְִִִִֵַַַַַַַֹ

היה ולא הּקץ עד עּכּובם ׁשל הּצער ְִֵֶַַַַַַָָָָֹהּכתּוב

ּכי לרמז אֹו הּקץ. קדם לצאת זכּות ְְִִֵֵֶֶַָָֹֹּבהם

למעלה הּמזּכר ּבּמסּפר ליׂשראל ׁשהיה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהּצער

הּזמן ּכל לא וגֹו' יׂשראל ּבני ּומֹוׁשב ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹּדכתיב

מּקץ: אּלא ִֵֶַָההּוא

.ÌˆÚa È‰ÈÂהּיֹוצאים יציאת ׁשל הּצער רמז «¿ƒ¿∆∆ְְִִֶַַַַַַָ

ּכי לרמז אֹו רעֹות. סּבבּו ׁשּמהם ְְִִִֵֶֶֶָָֹֻעּמהם

ּבעצם ּגם מּמצרים והּצרֹות הּמּכֹות חדלּו ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹלא

ל"ג) (ּבּמדּבר אֹומר הּוא וכן הּזה, ְְִֵֵֶַַַָהּיֹום

ּביד יצאים יׂשראל ּובני וגֹו' מקּברים ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּומצרים

ע"כ: ח') (י"ד ָָרמה

B‚Â'.מב) ÌÈ¯nL ÏÈÏלרמז הּכתּוב יכּון ≈ƒÀƒ¿ְְִֵַַָֹ

א) זֹו. לילה ׁשּזמּנם מפלאים נּסים ְְְִִִֶַַָָָֻה'

י"ד ל) מלכים ד' את ּכׁשהּכה אברהם ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָּבימי

מצרים ּביציאת ב) לילה. עליהם וּיחלק ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָט"ו)

ג) הּלילה. ּבחצי ויהי כ"ט) (ּפסּוק ְְְֲִִִִַַַַָָּדכתיב

סנחריב מחנה ּגבריאל ּכׁשהּכה חזקיהּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבימי

ּבימי ד) ההּוא. ּבּלילה ויהי י"ט) (מ"ב ְְְִִִִֵַַַַָּדכתיב

נדדה ההּוא ּבּלילה ו') (אסּתר ואסּתר ְְְְְְֳֵֵֶֶַַַַָָָָמרּדכי

נס ּכנגד העתידה. ּגאּולה ה) .הּמל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָׁשנת

אמר ּכיאברהם לה' הּוא ׁשּמרים ליל ְִִִֵַַַָָָֻ

ּכאֹומרם יתּבר אמּתתֹו נתּגּלית הּנס ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבאמצעּות

מהאּמֹות ׁשּיׁש פמ"ב) רּבה (ּבראׁשית ְִֵֵֵֶַָָֻז"ל

ּכׂשּדים מאּור הּצלתֹו ּבנס מאמינים היּו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּלא

מצרים ּוכנגד מלכים. ד' הּכאת ּבנס ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָוהאמינּו

חזקיהּואמר נס ּוכנגד מצרים. מארץ להֹוציאם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבדבריאמר ּכרׁשּום לנס הּידּוע הּלילה הּוא ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָ

וּיצא ההּוא ּבּלילה ויהי י"ט) (מ"ב ְְִִֵֵַַַַַָָנביא

אמר מרּדכי נס ּוכנגד וגֹו'. לה'.מלא הּזה ְְְְֳֵֶֶֶַַַַַַָָ

אמר העתידה ּגאּולה ּבניּוכנגד לכל ׁשּמרים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻ

ּבעגלא הּדֹורֹות לסֹוף ּפרּוׁשֹו לדרתם ְְְֲִֵֵַַָָָָֹֹיׂשראל

קריב: ְִִַָּובזמן

‰ÁÒt.מג) ˙wÁ ˙‡Ê 'B‚Â '‰ ¯Ó‡iÂקׁשה «…∆¿…À««∆«ֶָ

ּכּסדר יׂשראל ּבני אל ּדּבר אמר לא ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלּמה

ּׁשּכתבנּו מה ּולפי ּומצוה. מצוה ּבכל ְְְְְִִִֶַַָָָָָָהאמּור

ּבי"ד נאמרה זֹו ּפרׁשה ּכי ג') ּפסּוק ְְְִֵֶֶָָָָָ(לעיל

סמּוכה היא ּכי ּדּבר לֹומר הצר לא ְְְִִִֵַַַָָֹֻּבניסן

ׁשם. ׁשאמר יׂשראל עדת ּכל אל ּדּברּו ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָעם

ּכי ּבמקֹומּה. נכּתבה לא לּמה טעם לתת ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹויׁש

ּדֹורֹות ּבפסח יׁשנּה ּבׁשלמּות זֹו ׁשּמצוה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָלצד

זה ּכל ּכי לֹומר מצרים יציאת אחר ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָנאמרה

לדֹורֹות: מעּכב ְְְִֵֵַּבׁשלמּות

È˙È‡¯Â(פי"ט רּבה (ׁשמֹות רּבֹותינּו מדרׁש ¿»ƒƒְְִֵַַַָ

ּפסחֹו ּובּׂשם עדן מּגן רּוח ה' ְִִִִֵֵֶֶַַׁשהֹוציא

מׁשה לֹו ואמרּו יׂשראל ּכל ונתקּבצּו מׁשה ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָׁשל

להם אמר ׁשּל מּפסח האכילנּו ּבבּקׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָרּבנּו

ּדכתיב אֹוכלים אּתם אין נּמֹולים אּתם ְְִִִִִֵֵֶֶַַאין

ּומלּו עצמן נתנּו מּיד וגֹו' הּפסח חּקת ְְְִֶַַַַָָָָֹֻזאת

קׁשה לא זה מדרׁש לפי הּנה ּכאן. עד ְְְִִִֵֶֶַָָָֹוכּו'

ּפרׁשה ּכי לאמר אֹו וגֹו' ּדּבר אמר לא ְִֵֵַַָָָָָָֹֹלּמה

ּבן ּכל אֹותם וצּוה נאמרה ּולאהרן למׁשה ְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָֹזֹו

אכילת לצד יׂשראל ׁשּבאּו ואחר וגֹו' ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָנכר

עצמם: מלּו המבּׂשם מׁשה ׁשל ְְְִֶֶַַָָָֻּפסחֹו

‰L˜Âלהם לּתן יכֹול אי הּמדרׁש לדברי ¿»∆ְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

אּלא נאכל הּפסח אין והלא ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹמּפסחֹו

ׁשּיּמֹולּו ּכדי ּכן להם ׁשאמר ואּולי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָלמנּוייו.

ׁשל ּכפסחֹו ּפסחיהם כן ּכמֹו יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶּוכׁשּיּמֹולּו

הּמדרׁש לדברי ראיה וראיתי מבּׂשם. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻמׁשה

(כ') ּביחזקאל ּׁשאמר מּמה לּמֹול רצּו ְִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּלא

ואמר וגֹו' אלי לׁשמע אבּו ולא בי ְְְְִִֵַַַַַָָֹֹֹוּימרּו

הרי מצרים, ארץ ּבתֹו עליהם חמתי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָֹלׁשּפ

:יתּבר מצוֹותיו עׂשֹות קּבלּו ְְְֲִִִֶַָָֹׁשּלא



עג `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

i"yx£‰�L ÌÈLÏL ıwÓ È‰ÈÂ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Â∑ּכהרף הּמקֹום עּכבן לא הּקץ, ׁשהּגיע ׁשּכיון מּגיד «¿ƒƒ≈¿…ƒ»»¿«¿ƒ¿∆∆««∆ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
נגזרה ּבניסן ּובט"ו יצחק נֹולד ּבניסן עׂשר ּבחמּׁשה לבּׂשרֹו, אברהם אצל הּׁשרת מלאכי ּבאּו ּבניסן ּבט"ו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעין.

הּבתרים ּבין החיים.(מכילתא)ּגזרת אור ְְִֵֵַַָ

(áî)íéøöî õøàî íàéöBäì ýåýéì àeä íéønL ìéì¥´¦ª¦¬Æ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦
ìàøNé éða-ìëì íéønL ýåýéì äfä äìélä-àeä«©©³§¨©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬¦§¨¥−

:íúøãì§«ŸŸ¨«
i"yx£ÌÈ¯nL ÏÈÏ∑מצרים מארץ להֹוציאם הבטחתֹו לקּים לֹו ּומצּפה ׁשֹומר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ‰e‡.ׁשהיה ≈ƒÀƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

'‰Ï ‰f‰ ‰ÏÈl‰∑ּבני את ּגֹואל אני הּזה ּבּלילה לאברהם, ׁשאמר הּלילה È�aŒÏÎÏ.הּוא ÌÈ¯nLÏ‡¯NÈ ««¿»«∆«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָƒÀƒ¿»¿≈ƒ¿»≈
Ì˙¯„Ï∑"'וגֹו הּמׁשחית יּתן "ולא ׁשּנאמר: ּכענין הּמּזיקין, מן ּובא החיים.מׁשּמר אור ¿……»ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

(âî)çñtä úwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk̈¤¥¨−Ÿ¬Ÿ©«

i"yx£ÁÒt‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑להם נאמרה ּבניסן זֹוּבי"ד Î�ŒÔa¯.ּפרׁשה Ïk∑ואחד ׁשּבּׁשמים, לאביו מעׂשיו ׁשּנתנּכרּו …À««»«ְְְֱִֶֶָָָָָָ»∆≈»ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ּבמׁשמע מּומר יׂשראל ואחד ּכֹוכבים החיים.(מכילתא)עֹובד אור ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

(ãî):Ba ìëàé æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà ãáò-ìëå§¨¤¬¤¦−¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈¬Ÿ©«
i"yx£Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡ ‰zÏÓe∑.עא)רּבֹו רּבי(יבמות יהֹוׁשע. רּבי ּדברי ּבּפסח, מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו ׁשּמילת מּגיד «¿»…»…«ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֻ

העבד ּבֹו"? יאכל "אז לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן אם ּבּפסח. מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו מילת אין אֹומר: .אליעזר ְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ÔB‰˙e˜t‡Ïמב ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ¯ÈË� ÈÏÈÏ≈≈¿ƒ√»¿»¿«»¿
ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„‰ ‡ÈÏÈÏ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ≈¿»»≈√»¿»

Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏ ÔÈ¯ÈË�:ÔB‰È¯„Ï ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»≈

‚ÈÊ¯˙מג ‡„ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…»¿≈«
ÏeÎÈ ‡Ï „nzLÈc Ï‡¯NÈ ¯a Ïk ‡ÁÒtƒ¿»»«ƒ¿»≈¿ƒ¿««»≈

:da≈

d˙Èמד ¯Ê‚˙Â ‡tÒk È�È·Ê ¯·b „·Ú ÏÎÂ¿»»≈¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿«»≈
:da ÏeÎÈ ÔÎa¿≈≈≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.מא) ıwÓ È‰ÈÂמה הּכתּוב אמר ולא «¿ƒƒ≈¿ְַַַָָֹ

חזר הרי היציאה על נתּכּון ואם ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהיה,

לדעת צרי עֹוד ּבעצם. ויהי ב' ּפעם ְְְִִֶֶַַַַַַָָָואמר

ּבתבת ירמז ּצער יּגידמה ּכי ואּולי ויהי. ְְְְִִִִֵַַַַַַַֹ

היה ולא הּקץ עד עּכּובם ׁשל הּצער ְִֵֶַַַַַַָָָָֹהּכתּוב

ּכי לרמז אֹו הּקץ. קדם לצאת זכּות ְְִִֵֵֶֶַָָֹֹּבהם

למעלה הּמזּכר ּבּמסּפר ליׂשראל ׁשהיה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהּצער

הּזמן ּכל לא וגֹו' יׂשראל ּבני ּומֹוׁשב ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹּדכתיב

מּקץ: אּלא ִֵֶַָההּוא

.ÌˆÚa È‰ÈÂהּיֹוצאים יציאת ׁשל הּצער רמז «¿ƒ¿∆∆ְְִִֶַַַַַַָ

ּכי לרמז אֹו רעֹות. סּבבּו ׁשּמהם ְְִִִֵֶֶֶָָֹֻעּמהם

ּבעצם ּגם מּמצרים והּצרֹות הּמּכֹות חדלּו ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹלא

ל"ג) (ּבּמדּבר אֹומר הּוא וכן הּזה, ְְִֵֵֶַַַָהּיֹום

ּביד יצאים יׂשראל ּובני וגֹו' מקּברים ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּומצרים

ע"כ: ח') (י"ד ָָרמה

B‚Â'.מב) ÌÈ¯nL ÏÈÏלרמז הּכתּוב יכּון ≈ƒÀƒ¿ְְִֵַַָֹ

א) זֹו. לילה ׁשּזמּנם מפלאים נּסים ְְְִִִֶַַָָָֻה'

י"ד ל) מלכים ד' את ּכׁשהּכה אברהם ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָּבימי

מצרים ּביציאת ב) לילה. עליהם וּיחלק ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָט"ו)

ג) הּלילה. ּבחצי ויהי כ"ט) (ּפסּוק ְְְֲִִִִַַַַָָּדכתיב

סנחריב מחנה ּגבריאל ּכׁשהּכה חזקיהּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבימי

ּבימי ד) ההּוא. ּבּלילה ויהי י"ט) (מ"ב ְְְִִִִֵַַַַָּדכתיב

נדדה ההּוא ּבּלילה ו') (אסּתר ואסּתר ְְְְְְֳֵֵֶֶַַַַָָָָמרּדכי

נס ּכנגד העתידה. ּגאּולה ה) .הּמל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָׁשנת

אמר ּכיאברהם לה' הּוא ׁשּמרים ליל ְִִִֵַַַָָָֻ

ּכאֹומרם יתּבר אמּתתֹו נתּגּלית הּנס ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבאמצעּות

מהאּמֹות ׁשּיׁש פמ"ב) רּבה (ּבראׁשית ְִֵֵֵֶַָָֻז"ל

ּכׂשּדים מאּור הּצלתֹו ּבנס מאמינים היּו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּלא

מצרים ּוכנגד מלכים. ד' הּכאת ּבנס ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָוהאמינּו

חזקיהּואמר נס ּוכנגד מצרים. מארץ להֹוציאם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבדבריאמר ּכרׁשּום לנס הּידּוע הּלילה הּוא ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָ

וּיצא ההּוא ּבּלילה ויהי י"ט) (מ"ב ְְִִֵֵַַַַַָָנביא

אמר מרּדכי נס ּוכנגד וגֹו'. לה'.מלא הּזה ְְְְֳֵֶֶֶַַַַַַָָ

אמר העתידה ּגאּולה ּבניּוכנגד לכל ׁשּמרים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻ

ּבעגלא הּדֹורֹות לסֹוף ּפרּוׁשֹו לדרתם ְְְֲִֵֵַַָָָָֹֹיׂשראל

קריב: ְִִַָּובזמן

‰ÁÒt.מג) ˙wÁ ˙‡Ê 'B‚Â '‰ ¯Ó‡iÂקׁשה «…∆¿…À««∆«ֶָ

ּכּסדר יׂשראל ּבני אל ּדּבר אמר לא ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלּמה

ּׁשּכתבנּו מה ּולפי ּומצוה. מצוה ּבכל ְְְְְִִִֶַַָָָָָָהאמּור

ּבי"ד נאמרה זֹו ּפרׁשה ּכי ג') ּפסּוק ְְְִֵֶֶָָָָָ(לעיל

סמּוכה היא ּכי ּדּבר לֹומר הצר לא ְְְִִִֵַַַָָֹֻּבניסן

ׁשם. ׁשאמר יׂשראל עדת ּכל אל ּדּברּו ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָעם

ּכי ּבמקֹומּה. נכּתבה לא לּמה טעם לתת ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹויׁש

ּדֹורֹות ּבפסח יׁשנּה ּבׁשלמּות זֹו ׁשּמצוה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָלצד

זה ּכל ּכי לֹומר מצרים יציאת אחר ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָנאמרה

לדֹורֹות: מעּכב ְְְִֵֵַּבׁשלמּות

È˙È‡¯Â(פי"ט רּבה (ׁשמֹות רּבֹותינּו מדרׁש ¿»ƒƒְְִֵַַַָ

ּפסחֹו ּובּׂשם עדן מּגן רּוח ה' ְִִִִֵֵֶֶַַׁשהֹוציא

מׁשה לֹו ואמרּו יׂשראל ּכל ונתקּבצּו מׁשה ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָׁשל

להם אמר ׁשּל מּפסח האכילנּו ּבבּקׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָרּבנּו

ּדכתיב אֹוכלים אּתם אין נּמֹולים אּתם ְְִִִִִֵֵֶֶַַאין

ּומלּו עצמן נתנּו מּיד וגֹו' הּפסח חּקת ְְְִֶַַַַָָָָֹֻזאת

קׁשה לא זה מדרׁש לפי הּנה ּכאן. עד ְְְִִִֵֶֶַָָָֹוכּו'

ּפרׁשה ּכי לאמר אֹו וגֹו' ּדּבר אמר לא ְִֵֵַַָָָָָָֹֹלּמה

ּבן ּכל אֹותם וצּוה נאמרה ּולאהרן למׁשה ְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָֹזֹו

אכילת לצד יׂשראל ׁשּבאּו ואחר וגֹו' ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָנכר

עצמם: מלּו המבּׂשם מׁשה ׁשל ְְְִֶֶַַָָָֻּפסחֹו

‰L˜Âלהם לּתן יכֹול אי הּמדרׁש לדברי ¿»∆ְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

אּלא נאכל הּפסח אין והלא ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹמּפסחֹו

ׁשּיּמֹולּו ּכדי ּכן להם ׁשאמר ואּולי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָלמנּוייו.

ׁשל ּכפסחֹו ּפסחיהם כן ּכמֹו יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶּוכׁשּיּמֹולּו

הּמדרׁש לדברי ראיה וראיתי מבּׂשם. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻמׁשה

(כ') ּביחזקאל ּׁשאמר מּמה לּמֹול רצּו ְִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּלא

ואמר וגֹו' אלי לׁשמע אבּו ולא בי ְְְְִִֵַַַַַָָֹֹֹוּימרּו

הרי מצרים, ארץ ּבתֹו עליהם חמתי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָֹלׁשּפ

:יתּבר מצוֹותיו עׂשֹות קּבלּו ְְְֲִִִֶַָָֹׁשּלא



a`עד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyiy meil inei xeriy

(äî):Ba ìëàé-àì øéëNå áLBz¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«

i"yx£·LBz∑ּתֹוׁשב ּגר לא∑ÈÎNÂ¯.זה ערל "וכל ונאמר הם, ערלים והלא לֹומר, ּתלמּוד ּומה ּכֹוכבים. העֹובד זה »ֵֶָ¿»ƒְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ׂשכיר אֹו ּתֹוׁשב והּוא מהּול, וגבעֹוני מהּול ערבי ּכגֹון אּלא ּבֹו"? .יאכל ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ

(åî)øNaä-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé ãçà úéáa§©³¦¤¨Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦©¨−̈
:Bá-eøaLú àì íöòå äöeç®¨§¤−¤¬Ÿ¦§§«

i"yx£ÏÎ‡È „Á‡ ˙È·a∑(מכילתא)ּבחבּורה אֹומר אּתה ויחלקּוהּו. חבּורֹות ׁשּתי עליו הּנמנין יעׂשּו ׁשּלא אחת, ּבחבּורה ¿«ƒ∆»≈»≈ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
לּבית? יּכנסּו ׁשּלא ּגׁשמים וירדּו ּבחצר אֹוכלים והיּו התחילּו ׁשאם ּוללּמד ּכמׁשמעֹו, אחד ּבבית אּלא אינֹו אֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאחת,

מקֹומֹות ּבׁשני אֹוכל ׁשהאֹוכל, מּכאן ּבהם", אֹותֹו יאכלּו אׁשר הּבּתים "על לֹומר: ‰Èa˙.ּתלמּוד ÔÓ ‡ÈˆB˙ ‡Ï∑ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ…ƒƒ««ƒ
החבּורה ·B.מן e¯aL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ∑אין עצם, ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו יׁש ּבׂשר, ּכּזית עליו ׁשּיׁש ּכגֹון לאכילה, הראּוי ֲִַָ¿∆∆…ƒ¿¿ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

עצם ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו אין מח, אֹו ּבׂשר ּכּזית .עליו ְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

(æî):Búà eNòé ìàøNé úãò-ìk̈£©¬¦§¨¥−©«£¬Ÿ«
i"yx£B˙‡ eNÚÈ Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏk∑עליו ׁשּנמנּו אבֹות", לבית "ׂשה מצרים: ּבפסח אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה »¬«ƒ¿»≈«¬…ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

יׂשראל "ּכלֿעדת לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּדֹורֹות ּפסח אף יכֹול אֹותֹו"יעׂשלמׁשּפחֹות, .ּו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

(çî)Bì ìBnä ýåýéì çñô äNòå øb Ezà øeâé-éëåøëæ-ìë §¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼¦¯´¨¨À̈
õøàä çøæàk äéäå BúNòì áø÷é æàåìëàé-àì ìøò-ìëå §¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´¨¨®¤§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©

:Ba«
i"yx£ÁÒÙ ‰NÚÂ∑ּבארּבעה אזרח מה הארץ". ּכאזרח "והיה לֹומר: ּתלמּוד מּיד? ּפסח יעׂשה הּמתּגּיר ּכל יכֹול ¿»»∆«ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

עׂשר ּבארּבעה ּגר אף Ba.עׂשר, ÏÎ‡ÈŒ‡Ï Ï¯ÚŒÏÎÂ∑,לערלּות מּומר ׁשאינֹו מילה, מחמת אחיו ׁשּמתּו את להביא ְְֵַַָָָָָָ¿»»≈……«ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּבֹו" יאכל לא נכר מ"ּבן נלמד החיים.ואינֹו אור ְְִִֵֵֶַָָֹֹ

(èî):íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäé úçà äøBz¨´©©½¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«

i"yx£'B‚Â ˙Á‡ ‰¯Bz∑ׁשּבּתֹורה מצוֹות לׁשאר אף לאזרח ּגר .(מכילתא)להׁשוֹות »««¿ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

(ð)äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða-ìk eNòiå©©«£−¨§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬
eNò ïk ïøäà-úàå: §¤©«£−Ÿ¥¬¨«

(àð)ìàøNé éða-úà ýåýé àéöBä äfä íBiä íöòa éäéå©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹¤§¥¯¦§¨¥²
íúàáö-ìò íéøöî õøàî:החיים אור ¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

da:מה ÏeÎÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡·˙Bz»»«¬ƒ»»≈≈

Èa˙‡מו ÔÓ ˜Èt˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡„Á ‡¯Â·Áa«¬…»¬»ƒ¿¬≈»«≈ƒ≈»
:da Ôe¯a˙˙ ‡Ï ‡Ó¯‚Â ‡¯·Ï ‡¯Òa ÔÓƒƒ¿»¿»»¿«¿»»ƒ¿¿≈

d˙È:מז Ôe„aÚÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

ÁÒt‡מח „aÚÈÂ ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
·¯˜È ÔÎ·e ‡¯eÎc Ïk dÏ ¯Ê‚Ó ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«≈»¿»¿≈ƒ¿«
‡Ï¯Ú ÏÎÂ ‡Ú¯‡„ ‡·ÈvÈk È‰ÈÂ d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ≈¿«ƒ»¿«¿»¿»«¿»

:da ÏeÎÈ ‡Ï»≈≈

Bi‚Ïe¯‡מט ‡·ÈvÈÏ ‡‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿≈¿«ƒ»¿ƒ»
:ÔBÎÈ�Èa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

È˙נ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ È�a Ïk e„·ÚÂ«¬»»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ…∆¿»«¬…≈¬»

È�aנא ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈«≈¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÏÈÁ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Â.¯bמח) Ez‡ ¯e‚È ÈÎקּבלת על הסּכים ּכאן ¿ƒ»ƒ¿≈ְִִַַַָָ

אֹומרֹו והּוא מׁשה. ּכדעת רב מהערב ְְְִֵֵֵֶֶַַַָּגרים

על הסּכימה לא ּכי עליֹון ּדעת רמז עֹוד .ְְְִִִִֶַַַַָָֹאּת

ז"ל ּכאֹומרם חפץ ה' מׁשה לרצֹון אּלא ְְְִֵֶֶַָָָָָהּדבר

אֹומרֹו והּוא פמ"ב). רּבה ּפרּוׁש(ׁשמֹות ּגר אּת ְְְְִֵֵַָ

ולא ּבּנסּתרֹות ּבקי אּתה ׁשאין ּגר הּוא ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹעּמ

עלתה מה ּולמד וצא מחׁשבֹותיכם, ְְְְְְְֵֵֶַַַַָָָמחׁשבֹותי

מהם: ְֵֶָָּבידם

.¯ÎÊ Ïk BÏ ÏBn‰עבד ׁשּמילת ּכׁשם ּפרּוׁש ƒ»»»ְִֵֵֶֶֶַ

הּגר ּגם יאכל, ׁשּלא ּביׂשראל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמעּכבת

לֹו ׁשּיּמֹול עד אֹותֹו מעּכבת וגֹו' עבדיו ְְֲִִֶֶֶַַַָָמילת

ואֹומרֹו זכר. יצטרּכל לא ּפרּוׁש וגֹו'. יקרב ואז ְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹ

יקרב ּבעצמֹו הּוא עליו אחרים ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָׁשּיׁשחטּו

וגֹו':לעׂשֹותֹו ּכאזרח והיה ְְְְֲֶַַָָ

B‚Â'.נא) ÌˆÚa È‰ÈÂּבסמּו הּדבר הֹודיע «¿ƒ¿∆∆¿ְִַַָָָ

ּגמר ּגֹורם זה ּכי לֹומר ּפסח. ְֲִִֵֶֶַַַַַלעׂשּית

לצאת מצוֹות ּבידם היה לא זה זּולת ּכי ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹהיציאה,

וגֹו': עלי ואעבר ּבפ' פי"ז) (ׁשם ז"ל ְְְְֱִֶַָָָָֹּכאֹומרם

`a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy

ß hay 'b ycew zay ß

âé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)íãàa ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì-Lc÷©¤¦̧¨§¹¤³¤¨¤¸¤Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨¨−
:àeä éì äîäaáe©§¥¨®¦−«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk ¯Ët∑ּכמֹו ּתחּלה, הרחם את יז)ׁשּפתח וכן(משלי מדֹון", ראׁשית מים כב)"ּפֹוטר ּבׂשפה",(תהלים "יפטירּו ∆∆»∆∆ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׂשפתים ‰e‡.יפּתחּו ÈÏ∑קניתים מצריםלעצמי ּבכֹורי ׁשהּכיתי ידי .על ְְְִִַָƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַ

(â)øLà äfä íBiä-úà øBëæ íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º¤©³©¤Æ£¤̧
ýåýé àéöBä ãé ÷æça ék íéãáò úéaî íéøönî íúàöé§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´£¨¦½¦µ§´Ÿ¤½̈¦¯§Ÿ̈²

:õîç ìëàé àìå äfî íëúà¤§¤−¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«
i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ∑מצרים יציאת ׁשּמזּכירין יֹוםלּמד .ּבכל »∆««∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

(ã):áéáàä Lãça íéàöé ízà íBiä©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
i"yx£·È·‡‰ L„Áa∑אתכם ׁשהֹוציא ׁשּגמלכם חסד ראּו להם: אמר ּכ אּלא יצאּו? חדׁש ּבאיזה יֹודעין היינּו לא וכי ¿…∆»»ƒְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

אֹומר: הּוא וכן ּגׁשמים, ולא צּנה ולא חּמה לא לצאת, ּכׁשר ׁשהּוא סח)ּבחדׁש חדׁש(תהלים ּבּכֹוׁשרֹות", אסירים "מֹוציא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹֹ
לצאת ּכׁשר .ׁשהּוא ֵֵֶָָ

(ä)éøîàäå ézçäå éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧§¨«¡Ÿ¦¹
éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäåúáæ õøà Cì úúì E §©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ¨´¤½̈¤²¤¨©¬

:äfä Lãça úàfä äãáòä-úà zãáòå Láãe áìç̈−̈§¨®§¨«©§¨²¤¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«
i"yx£'B‚Â È�Ú�k‰ ı¯‡ Ï‡∑ּכנעני ּבכלל ׁשּכּלן ּבמׁשמע, ּגֹויים ׁשבעה ּכל עממין, חמּׁשה אּלא מנה ׁשּלא ּפי על ואף ∆∆∆«¿«¬ƒ¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ּכנעני אּלא ׁשם לּה נקרא ׁשּלא היתה ּכנען מּמׁשּפחת ואחת B‚Â'.(תנחומא)הם, EÈ˙·‡Ï ÚaL�∑:אֹומר הּוא ּבאברהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹƒ¿««¬…∆¿ְְֵַָָ
טו) אֹומר:(בראשית הּוא ּוביצחק וגֹו'", אברם את ה' ּכרת ההּוא כ)"ּבּיֹום ּוביעק(שם וגֹו'", הּזאת ּבארץ אֹומר:"ּגּור הּוא ב ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

כט) וגֹו'"(שם עליה ׁשֹוכב אּתה אׁשר L·„e."הארץ ·ÏÁ ˙·Ê∑הּתאנים ּומן הּתמרים מן זב והּדבׁש העּזים, מן זב חלב ְֲֵֶֶֶַָָָָָ»«»»¿»ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָ
ו) ‰f‡˙.(מגילה ‰„·Ú‰ צו)∑‡˙ חזר(פסחים ולּמה וגֹו'", הארץ אל תבאּו ּכי "והיה למעלה: נאמר ּכבר והלא ּפסח. ׁשל ∆»¬…»«…ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

נאמר: ראׁשֹונה ּבפרׁשה ּבּה. ׁשּנתחּדׁש ּדבר ּבׁשביל יב)ּוׁשנאּה? הּזאת(לעיל העבדה מה ּבניכם אליכם יאמרּו ּכי "והיה ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
והּכתּוב לׁשאל, יֹודע ׁשאינֹו ּבבן ,"לבנ "והּגדּת וכאן: הּכלל. מן עצמֹו את ׁשהֹוציא מדּבר, הּכתּוב רׁשע ּבבן ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלכם",

הּלב את הּמֹוׁשכין אּגדה ּבדברי אּתה לֹו ׁשּתפּתח החיים.מלּמד אור ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

(å)ýåýéì âç éòéáMä íBiáe úvî ìëàz íéîé úòáL: ¦§©¬¨¦−Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−©«Ÿ̈«

(æ)õîç Eì äàøé-àìå íéîiä úòáL úà ìëàé úBvî©Æ¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«̈¤̧§¹¨¥À
Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå: §Ÿ¥«̈¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

cÏÂ‡ב Ïk Á˙t ‡¯Îea Ïk ÈÓ„˜ Lc˜‡«¿≈√»«»¿»»«»«¿»
:‡e‰ ÈÏÈ„ ‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a Ï‡¯NÈ È�·aƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»ƒƒ

ÓBÈ‡ג ˙È ÔÈ¯ÈÎ„ BÂ‰ ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»¬¿ƒƒ»»
‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ Ôez˜Ù� Èc ÔÈ„‰»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»
‡ÏÂ ‡kÓ ÔBÎ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«≈¿»»¿ƒ»¿»

:ÚÈÓÁ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬ƒ«

Èa‡c·‡:ד ‡Á¯Èa ÔÈ˜Ù� Ôez‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«»¿ƒ¿«¿»¿«ƒ»

„Ú�Î�‡‰ה ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»»
ÌÈi˜ Èc È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ«ƒ
L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»«¿»«¿»¬»¿»
:ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡„‰ ‡�ÁÏt ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»»¿»»»»¿«¿»»≈

ÓBÈ·e‡ו ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈«ƒ»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«»√»¿»

ÈÊÁ˙Èז ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ˙È ÏÎ‡˙È ¯Èht«ƒƒ¿¬≈»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬≈
ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ÚÈÓÁ CÏ»¬ƒ«¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»

:CÓeÁz¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ה) E‡È·È ÈÎ ‰È‰Âׁשּתלה טעם ¿»»ƒ¿ƒ¬¿ֶַַָָ

עצמֹו לּטעם הארץ, ּבביאת זֹו ְְְִִֶַַַַַָָָמצוה

ּכי והיה כ"ה) י"ב (לעיל ּבּפסּוק ְְְִֵֶַַָָָָׁשּכתבנּו

יּׁשכח ׁשּלא ּכדי אֹו הארץ, אל ְִֵֶֶֶַָָָָֹֹתבאּו

על ימיהם ּכׁשּירּבּו ׁשם הּימים ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹּבאר

ֲָָָהאדמה:



עה `a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy

ß hay 'b ycew zay ß

âé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)íãàa ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì-Lc÷©¤¦̧¨§¹¤³¤¨¤¸¤Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨¨−
:àeä éì äîäaáe©§¥¨®¦−«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk ¯Ët∑ּכמֹו ּתחּלה, הרחם את יז)ׁשּפתח וכן(משלי מדֹון", ראׁשית מים כב)"ּפֹוטר ּבׂשפה",(תהלים "יפטירּו ∆∆»∆∆ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׂשפתים ‰e‡.יפּתחּו ÈÏ∑קניתים מצריםלעצמי ּבכֹורי ׁשהּכיתי ידי .על ְְְִִַָƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַ

(â)øLà äfä íBiä-úà øBëæ íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º¤©³©¤Æ£¤̧
ýåýé àéöBä ãé ÷æça ék íéãáò úéaî íéøönî íúàöé§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´£¨¦½¦µ§´Ÿ¤½̈¦¯§Ÿ̈²

:õîç ìëàé àìå äfî íëúà¤§¤−¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«
i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ∑מצרים יציאת ׁשּמזּכירין יֹוםלּמד .ּבכל »∆««∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

(ã):áéáàä Lãça íéàöé ízà íBiä©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
i"yx£·È·‡‰ L„Áa∑אתכם ׁשהֹוציא ׁשּגמלכם חסד ראּו להם: אמר ּכ אּלא יצאּו? חדׁש ּבאיזה יֹודעין היינּו לא וכי ¿…∆»»ƒְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

אֹומר: הּוא וכן ּגׁשמים, ולא צּנה ולא חּמה לא לצאת, ּכׁשר ׁשהּוא סח)ּבחדׁש חדׁש(תהלים ּבּכֹוׁשרֹות", אסירים "מֹוציא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹֹ
לצאת ּכׁשר .ׁשהּוא ֵֵֶָָ

(ä)éøîàäå ézçäå éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧§¨«¡Ÿ¦¹
éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäåúáæ õøà Cì úúì E §©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ¨´¤½̈¤²¤¨©¬

:äfä Lãça úàfä äãáòä-úà zãáòå Láãe áìç̈−̈§¨®§¨«©§¨²¤¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«
i"yx£'B‚Â È�Ú�k‰ ı¯‡ Ï‡∑ּכנעני ּבכלל ׁשּכּלן ּבמׁשמע, ּגֹויים ׁשבעה ּכל עממין, חמּׁשה אּלא מנה ׁשּלא ּפי על ואף ∆∆∆«¿«¬ƒ¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ּכנעני אּלא ׁשם לּה נקרא ׁשּלא היתה ּכנען מּמׁשּפחת ואחת B‚Â'.(תנחומא)הם, EÈ˙·‡Ï ÚaL�∑:אֹומר הּוא ּבאברהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹƒ¿««¬…∆¿ְְֵַָָ
טו) אֹומר:(בראשית הּוא ּוביצחק וגֹו'", אברם את ה' ּכרת ההּוא כ)"ּבּיֹום ּוביעק(שם וגֹו'", הּזאת ּבארץ אֹומר:"ּגּור הּוא ב ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

כט) וגֹו'"(שם עליה ׁשֹוכב אּתה אׁשר L·„e."הארץ ·ÏÁ ˙·Ê∑הּתאנים ּומן הּתמרים מן זב והּדבׁש העּזים, מן זב חלב ְֲֵֶֶֶַָָָָָ»«»»¿»ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָ
ו) ‰f‡˙.(מגילה ‰„·Ú‰ צו)∑‡˙ חזר(פסחים ולּמה וגֹו'", הארץ אל תבאּו ּכי "והיה למעלה: נאמר ּכבר והלא ּפסח. ׁשל ∆»¬…»«…ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

נאמר: ראׁשֹונה ּבפרׁשה ּבּה. ׁשּנתחּדׁש ּדבר ּבׁשביל יב)ּוׁשנאּה? הּזאת(לעיל העבדה מה ּבניכם אליכם יאמרּו ּכי "והיה ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
והּכתּוב לׁשאל, יֹודע ׁשאינֹו ּבבן ,"לבנ "והּגדּת וכאן: הּכלל. מן עצמֹו את ׁשהֹוציא מדּבר, הּכתּוב רׁשע ּבבן ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלכם",

הּלב את הּמֹוׁשכין אּגדה ּבדברי אּתה לֹו ׁשּתפּתח החיים.מלּמד אור ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

(å)ýåýéì âç éòéáMä íBiáe úvî ìëàz íéîé úòáL: ¦§©¬¨¦−Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−©«Ÿ̈«

(æ)õîç Eì äàøé-àìå íéîiä úòáL úà ìëàé úBvî©Æ¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«̈¤̧§¹¨¥À
Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå: §Ÿ¥«̈¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

cÏÂ‡ב Ïk Á˙t ‡¯Îea Ïk ÈÓ„˜ Lc˜‡«¿≈√»«»¿»»«»«¿»
:‡e‰ ÈÏÈ„ ‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a Ï‡¯NÈ È�·aƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»ƒƒ

ÓBÈ‡ג ˙È ÔÈ¯ÈÎ„ BÂ‰ ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»¬¿ƒƒ»»
‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ Ôez˜Ù� Èc ÔÈ„‰»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»
‡ÏÂ ‡kÓ ÔBÎ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«≈¿»»¿ƒ»¿»

:ÚÈÓÁ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬ƒ«

Èa‡c·‡:ד ‡Á¯Èa ÔÈ˜Ù� Ôez‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«»¿ƒ¿«¿»¿«ƒ»

„Ú�Î�‡‰ה ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»»
ÌÈi˜ Èc È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ«ƒ
L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»«¿»«¿»¬»¿»
:ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡„‰ ‡�ÁÏt ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»»¿»»»»¿«¿»»≈

ÓBÈ·e‡ו ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈«ƒ»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«»√»¿»

ÈÊÁ˙Èז ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ˙È ÏÎ‡˙È ¯Èht«ƒƒ¿¬≈»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬≈
ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ÚÈÓÁ CÏ»¬ƒ«¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»

:CÓeÁz¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ה) E‡È·È ÈÎ ‰È‰Âׁשּתלה טעם ¿»»ƒ¿ƒ¬¿ֶַַָָ

עצמֹו לּטעם הארץ, ּבביאת זֹו ְְְִִֶַַַַַָָָמצוה

ּכי והיה כ"ה) י"ב (לעיל ּבּפסּוק ְְְִֵֶַַָָָָׁשּכתבנּו

יּׁשכח ׁשּלא ּכדי אֹו הארץ, אל ְִֵֶֶֶַָָָָֹֹתבאּו

על ימיהם ּכׁשּירּבּו ׁשם הּימים ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹּבאר

ֲָָָהאדמה:



a`עו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy

(ç)ðáì zãbäåýåýé äNò äæ øeáòa øîàì àeää íBia E §¦©§¨´§¦§½©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³§Ÿ̈Æ
:íéøönî éúàöa éì¦½§¥¦−¦¦§¨«¦

i"yx£‰Ê ¯e·Úa∑הּללּו ּומרֹור מּצה ּפסח, ּכגֹון: מצוֹותיו, ׁשאקּים ÈÏ.ּבעבּור '‰ ‰NÚ∑רׁשע לבן ּתׁשּובה רמז «¬∆ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָ»»ƒְְֵַָָָָ
ׁשם, היית ׁשאּלּו ,ל ולא לי" ה' "עׂשה להּגאללֹומר: ּכדאי היית .(מכילתא)לא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr fk zFgiU ihETl)¦¥¦

ליגאל ּכדאי היית ח)לא ׁשּסרבּו(יג, הרׁשעים רק ּדהּנה לבאר, ויׁש נגאל". היה "לא נאמר ּבּמכילּתא מּמצריםואּלּו מתּולצאת ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

נגאלּו ולא חׁשְך מּכת כב)ּבעת י, לעיל רק(רׁש"י הּכלל מן עצמֹו את מֹוציא הּוא ׁשהרי נגאל, היה ּכן זה רׁשע' ׁש'ּבן אפֹוא, מּובן . ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּפסחלגּבי (ּכמֹוקרּבן נגאל היית ׁשם היית לּו הּכתּוב: לֹו אֹומר לכן מצרים. ליציאת ׁשּיְך ׁשהּוא מֹודה הּוא אּולם ּומרֹור), (מּצה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

לכְך. וראּוי ּכדאי היית לא אבל מּמצרים), ׁשּיצאּו אחרים, ּבדברים ׁשחטאּו הרׁשעים החייםׁשאר אור ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

(è)éðéò ïéa ïBøkæìe Eãé-ìò úBàì Eì äéäåïòîì E §¨¨Á§¸§¹©¨«§À§¦¨Æ¥´¥¤½§©À©
éôa ýåýé úøBz äéäzýåýé EàöBä ä÷æç ãéa ék E ¦«§¤²©¬§Ÿ̈−§¦®¦µ§¨´£¨½̈¦«£¬§Ÿ̈−

:íéøönî¦¦§¨«¦
i"yx£˙B‡Ï EÏ ‰È‰Â∑לאֹות ל ּתהיה מצרים EÈ�ÈÚ.יציאת ÔÈa ÔB¯kÊÏe E„ÈŒÏÚ∑ּפרׁשּיֹות ׁשּתכּתב לֹומר רֹוצה ¿»»¿¿ְְְְְִִִִֶַַ«»¿¿ƒ»≈≈∆ְִִֶֶַָָֹ

ּובּזרֹוע ּבראׁש ותקׁשרם E„È.הּללּו ÏÚ∑ׁשנּיה ּבפרׁשה מלא ידכה ,לפיכ ׂשמאל. יד טז)על פסוק ּבּה(לקמן לדרׁש , ְְְְִֵַַַָָֹ«»¿ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָָֹֹ
ּכהה ׁשהיא לז)יד מנחות .(מכילתא. ִֵֶָָ

(é):äîéîé íéîiî dãòBîì úàfä äwçä-úà zøîLå§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£¨®¦¨¦−¨¦«¨
i"yx£‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ∑לׁשנה לו)מּׁשנה .(מנחות ƒ»ƒ»ƒ»ְִָָָָ

(àé)òaLð øLàk éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàáé-ék äéäå§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ¤¤´¤©§©«£¦½©«£¤²¦§©¬
éúáàìå Eì:Cì dðúðe E §−§©«£Ÿ¤®§¨−̈¨«

i"yx£E‡·È Èk ‰È‰Â∑ּבכֹור קדׁשּו ׁשּלא מּכאן ׁשּלמדּו מרּבֹותינּו מפרׁשיׁש ׁשּקדׁשּו, והאֹומר ּבּמדּבר. הּנֹולדים ֹות ¿»»ƒ¿ƒ¬ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשם ּותקּימּוהּו לארץ להּכנס ּתזּכּו ּבּמדּבר, ּתקּימּוהּו אם לֹומר: זֹו EÏ.(מכילתא)ּביאה ÚaL�∑?ל נׁשּבע והיכן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָƒ¿«¿ְְְִֵַָ

ו) וגֹו'"(לעיל נׂשאתי אׁשר הארץ אל אתכם CÏ."והבאתי d�˙�e∑(מכילתא)ּבעיני ואלּתהא ּבּיֹום, ּבֹו ל נתנּה ּכאּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ¿»»»ְְְְְְִֵֵֶַַָָ
אבֹות ּכירּׁשת ּבעיני החיים.ּתהי אור ְְִִֵֶַָֻ

ÏÈ„aח ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa C�·Ï ÈeÁ˙e¿«ƒƒ¿»¿»«¿≈»¿ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ È˜tÓa ÈÏ ÈÈ „·Ú ÔÈc≈¬«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿»ƒ

CÈ�ÈÚט ÔÈa ‡�¯Î„Ïe C„È ÏÚ ˙‡Ï CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿««¿»¿»¿»»≈≈»
‡„Èa È¯‡ CÓeÙa ÈÈ„ ‡˙È¯B‡ È‰z ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿»«¿»¿»¬≈ƒ»

:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ C˜t‡ ‡ÙÈw«̇ƒ»«¿»¿»ƒƒ¿»ƒ

ÔÓÊÏ:י ÔÓfÓ d�ÓÊÏ ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»»»»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»

Ók‡יא È‡�Ú�Î„ ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»≈¿»
:CÏ dp�zÈÂ C˙‰·‡ÏÂ CÏ ÌÈi˜ È„ƒ«ƒ»¿«¬»»»¿ƒ¿ƒ«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ח) E�·Ï z„b‰Âלא לּמה לדעת צרי ¿ƒ«¿»¿ƒ¿¿ִַַָָָָֹ

לרּבֹותינּו מצינּו הּגדה ּתבת ּכי ואמרּת ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָאמר

ּדברים ּבּה ׁשּיתּכּון פ"ז.) (ׁשּבת ׁשאמרּו ְְְִִֵֶֶַַָָָָז"ל

אֹומרֹו קׁשה עֹוד ּכגידים. ההּואקׁשים ּבּיֹום ְְִִִֶַַָָ

רּבֹותינּו ודרׁשּו זה ּבעבּור אמר ּגמר ְְְֲֵֶֶַַַָָָֹּובסמּו

ּומרֹור ׁשּמּצה ּבׁשעה ּובהּגדה) (מכילּתא ְְְִֶַַַָָָָָָָז"ל

היהו לא ּכן ואם ּבּיֹום ולא ּבּלילה והּוא גֹו' ְְְְְִֵַַַָָָֹֹ

זה ּבעבּור לאמר לבנ והּגדּת אּלא לֹומר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹלֹו

עֹוד ּבּלילה. ׁשהּוא ההּגדה זמן יֹודע ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָואני

אֹומרֹו לדעת אמרצרי ּכבר והלא לאמר ְְֲִֵַַַַָָָָֹֹ

ְְִַָוהּגדּת.

‰‡¯�Âּפסחים) ז"ל אֹומרם ּדר על יכּון ּכי ¿ƒ¿∆ְְְִִֵֶֶַַָָ

ּבׁשבח, ּומסּים ּבגנּות מתחיל ְְְְִִֵֶַַַקט"ז.)

היה לא ּכי האבֹות ׁשל אבֹותיהם ּגנּות ְֲִֵֶֶַָָָָֹֹיאמר

אֹומרֹו והּוא מׁשּבח, קׁשיםּדבר ּדברים והּגדּת ְְְְְְִִִַָָָָָָֻ

מסּים ּכ ואחר מהם, נעקׁש האדם ְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּלב

אֹומרֹו והּוא מׁשּבחֹותּבׁשבח, אמירֹות לאמר ְְְְֲִֵֶַָֹֻ

ואמר אֹותֹו, ּומסעדים הּלב את ּבּיֹוםמׂשּמחים ְְְְֲִִֵֶַַַַַָ

הּלילה ּכי צּדיק לׁשֹון ּבמתק הֹודיע ְְְִִִֶֶַַַַַָההּוא

(ּתהּלים אֹומרֹו והּוא לילה לא יּקרא יֹום ְְְְִִִֵַַָָֹההּוא

ׁשּתטעה חׁש ולא יאיר, ּכּיֹום ולילה ְְְְִִֶֶַַָָָֹקל"ט)

זה ּבעבּור אמר ּׁשּגמר מּמה מּמׁש יֹום ֲִֶֶֶַַַַַָָֹלֹומר

ואּולי ז"ל. ּכאֹומרם כּו' מּצה ּבׁשעת ְְְְִֶַַַָָׁשהּוא

זה נס ּגם ּכי והּגדּת עם ההּוא ּבּיֹום סמ ְְִִִִֵֶַַַַַָָּכי

ההּגדה: מצות ְְִִַַַַָָּבכלל

B¯ÓB‡a ‰ˆ¯È „BÚׁשאמר להיֹות לאמר ƒ¿∆¿¿ְִֵֶַָֹ

אם ּבן לֹו יׁש אם ּתּנח לבנ ְְְְִִִִִֵֵַָָוהּגדּת

לאמר לֹומר ּתלמּוד ּפטּור יהיה ּבן לֹו ְְִֵֵֵֶַַָֹאין

לבין ּבינֹו אפּלּו להּגיד צרי ּפנים ּכל ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָׁשעל

הּוא ּפנים ּכל ׁשעל ּכיון ּתאמר ואם ְְִִֵֶַַַָָָֹעצמֹו.

ּכן אם עצמֹו לבין ּבינֹו אפּלּו להּגיד ְְְֲִִִִֵֵֵַַָצרי

הּיּתּור ׁשּבאמצעּות ואּולי .לבנ אמר ְְְְְִִֶֶַַַָָָָלּמה

עֹוד ואפׁשר יּתּור. ּבלא ולא ּכן מבין ְְְְֲִִִֵֵֶָֹֹאני

ּבאֹומרֹו הּגדהׁשּירמז יּגיד ׁשאם לבנ והּגדּת ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ

ּוכדי לבנֹו ׁשּיּגיד ה' יזּכהּו ּבענין ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהאמּורה

לאמר: אמר לזה ּדוקא, לֹומר ּתטעה ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

.‰Ê ¯e·Úaמצוֹות י"ב זה ּבתבת ׁשרמז אּולי «¬∆ְְִֵֶֶַַַָ

ּבח ּפסחהרׁשּומים ּדברים ג' הּפסח. ג ְְְִִֶֶַַַַָָ

יֹום וקּדּוׁש החג, ימי וז' והּגדה, ּומרֹור, ְְְְִֵֶַַָָָָָמּצה

אֹומרֹו והּוא ז"ה, ּכמסּפר י"ב הרי ּוב', ְְְְֲִֵַא'

החג ימי ׁשּז' והגם וגֹו', עׂשה זה ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָּבעבּור

מצוֹות: לז' נמנים אינם מצוֹות ּתרי"ג ְְְְְְְִִִִִֵַַַָלענין

B‚Â'.יא) E‡·È Èk ‰È‰Âאמריביא ּכי והיה ¿»»ƒ¿ƒ¬¿ְְֲִִַָָָ

ירחיב ּכי ה' מצוֹות יׁשּכח ׁשּלא לֹומר ְְְְִִִִֶַַַֹוגֹו'

ּדוקא ּכי לֹומר חׁש ולא ויבעט, ויׁשמן ּגבּולֹו ְְְְְְְִִִַַַַָָֹה'

ואמרינן ּבגּוף הּתלּויה מצוה ׁשהיא לצד ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּבארץ,

ּבגּוף ּתלּויה ׁשהיא מצוה ׁשּכל (ל"ו:) ְְְְִִִִֶֶָָָּבקּדּוׁשין

לארץ: ּבחּוץ ּבין ּבארץ ּבין חּלּוק ְִֵֵֵֶֶָָָָאין

`a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy

(áé)øèt-ìëå ýåýéì íçø-øèt-ìë zøáòäå|äîäa øâL §©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®§¨¤´¤¤´¤§¥À̈
:ýåýéì íéøëfä Eì äéäé øLà£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−©«Ÿ̈«

i"yx£z¯·Ú‰Â∑"לבּתֹו נחלתֹו את "והעברּתם אֹומר: הּוא וכן הפרׁשה, לׁשֹון אּלא והעברּת Ó‰a‰.אין ¯‚L∑ ¿«¬«¿»ְְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ∆∆¿≈»
נפל, ׁשאינֹו ואף אחריו, הּבא את לפטר ּבבכֹורה קדֹוׁש ׁשהּוא הּכתּוב ולּמד עּתֹו, ּבלא וׁשּלחּתּו אּמֹו ׁשּׁשּגרּתּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹנפל
ּתאמר: ואם רחם". ּפטר "ּכל ּכתב: ּכבר ׁשהרי הּנפל, על ללּמד אּלא ּבא לא זה אבל ,אלפי ׁשגר ּכמֹו ׁשגר, ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹקרּוי
ּכל "והעברּת לפרׁש: יׁש אחר, לׁשֹון ."ּובצאנ ּבבקר" אחר: ּבמקֹום ּופרׁש ּבא ּבמׁשמע, טמאה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאף

אדם ּבבכֹור רחם", מדּברּפטר .הּכתּוב ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

(âé)Bzôøòå äcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®
éðáa íãà øBëa ìëå:äcôz E §¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«

i"yx£¯ÓÁ ¯Ët∑ׁשּנמ לפי היא, הּכתּוב גזרת טמאה, ּבהמה ׁשאר ּפטר ועֹוד,ולא לחמֹורים. מצרים ּבכֹורי ׁשלּו ∆∆¬…ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּומּזהבם מּכסּפם טעּונים חמֹורים) הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל (ׁשאין מּמצרים ּביציאתן יׂשראל את ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשּסּיעּו

מצרים Na‰.ׁשל ‰cÙz∑והּׂשה ּבהנאה מּתר חמֹור ּופטר לּכהן, ׂשה ּכהןנֹותן ּביד עֹורפֹו∑BzÙ¯ÚÂ.חּלין ְִִֶַƒ¿∆¿∆ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻֻ«¬«¿ְ
ממֹונֹו יפסיד לפיכ ּכהן, ׁשל ממֹונֹו הפסיד הּוא והֹורגֹו. מאחֹוריו cÙz‰.(מכילתא)ּבקֹופיץ EÈ�·a Ì„‡ ¯BÎa ÏÎÂ∑ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹ¿…¿»»¿»∆ƒ¿∆

אחר ּבמקֹום קצּוב ּפדיֹונֹו סלעים, .חמׁש ְְְִִֵֵַָָָָ

(ãé)ðá EìàLé-ék äéäåzøîàå úàf-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ§¨«©§¨´
:íéãáò úéaî íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

i"yx£¯ÁÓ E�a EÏ‡LÈ Èk∑:ּוכגֹון זה ּכגֹון זמן, לאחר ׁשהּוא מחר ויׁש עכׁשו ׁשהּוא מחר כב)יׁש "מחר(יהושע ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ל ּבניכם ראּובןיאמרּו ּובני ּגד ּדבני f‡˙.בנינּו" ‰Ó∑:וׁשֹואל וסֹותם ׁשאלתֹו להעמיק יֹודע ׁשאינֹו טּפׁש ּתינֹוק זה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָֹ«…ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ

אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום ּזאת". ו)"מה חכם.(דברים ּבן ׁשאלת זאת הרי וגֹו'", והּמׁשּפטים והחּקים העדֹות "מה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֹֻ
חכמה ּדר והּׁשֹואל לׁשאל, יֹודע וׁשאינֹו רׁשע, ּתם, ּבנים: ארּבעה ּכנגד ּתֹורה החיים.ּדּברה אור ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

(åè)ì äòøô äL÷ä-ék éäéåøBëa-ìk ýåýé âøäiå eðçlL ©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³¨§Æ
éðà ïk-ìò äîäa øBëa-ãòå íãà øëaî íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧
äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä íçø øèt-ìk ýåýéì çáæ: Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨¤³¤¤¸¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«

(æè)éðéò ïéa úôèBèìe äëãé-ìò úBàì äéäå÷æça ék E §¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦µ§´Ÿ¤
:íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé̈½«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

i"yx£ÔÈa ˙ÙËBËÏeEÈ�ÈÚ∑ּבכתפי 'טט' טֹוטפֹות, קרּויין ּבּתים ארּבעה ׁשהם ׁשם ועל 'ּפת'ּתפּלין, ׁשּתים, ¿»…≈≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
האמּורה ,"עיני ּבין "ּולזּכרֹון ּכמֹו ּדּבּור, לׁשֹון ּתּטיפּו", "אל ּדרֹום", אל "והּטף עם חּברֹו ּומנחם ׁשּתים. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבאפריקי

ּבֹו: וידּבר הּנס יזּכר העינים, ּבין קׁשּורים אֹותם ׁשהרֹואה ראׁשֹונה, החייםּבפרׁשה אור ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

סימן. ימנ"ה פסוקים, באק"ה פרשת חסלת

Á˙tיב ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡cÏÂ Á˙Ù Ïk ¯aÚ˙Â¿«¿«»»««¿»√»¿»¿»»«
Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îc CÏ È‰È Èc ‡¯ÈÚa „ÏÂ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈√»

:ÈÈ¿»

B¯Ùz˜יג ‡¯ÓÁ„ (‡¯Îea) Á˙t ÏÎÂ¿»»«¿»«¬»»ƒ¿
ÏÎÂ dÙ˜�˙Â ˜B¯Ù˙ ‡Ï Ì‡Â ‡¯n‡a¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿»

:˜B¯Ùz CÈ�·a ‡L�‡„ ‡¯Îea¿»«¬»»ƒ¿»ƒ¿

Ó‡יד ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ C�a CpÏ‡LÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈«»
ÈÈ ‡�˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡„»¿≈«≈ƒ¿¿»«¿»»¿»

:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»

eÁÏLÏ˙�‡טו ‰Ú¯Ù ÈL˜‡ È¯‡ ‰Â‰Â«¬»¬≈«¿≈«¿…¿«»»»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÈÈ ÏË˜e¿«¿»»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea „ÚÂ ‡L�‡„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»«¬»»¿«¿»ƒ¿ƒ»«
ÔÈ¯Îc ‡cÏÂ Á˙t Ïk ÈÈ Ì„˜ Á·„ ‡�‡ Ôk≈¬»»«√»¿»»»««¿»ƒ¿ƒ

:˜B¯Ù‡ È�·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿»¿»ƒ¿«∆¿
CÈ�ÈÚטז ÔÈa ÔÈlÙ˙ÏÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿»«¿»¿ƒ¿ƒƒ≈≈»

:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡�˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יד) EÏ‡LÈ Èk ‰È‰Âּבׁשעה ּפרּוׁש ¿»»ƒƒ¿»¿¿ְֵָָ

יׁשאל אם ּבכֹור ּפדיֹון ענין ּבנ ְְְְְְְִִִִִִֶֶַָׁשּיראה

חּיּוב אין ׁשאלה ּבלא אבל לֹו לֹומר חּיב ְְֲִֵֵַַַָָָָֹאּתה

לֹומר ּדקּדק ולזה ּפסח, ּבליל ּפרּוׁשאּלא מחר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ואמר ׁשּיהיה, זמן ּכל ּדהינּו למחר ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָאפּלּו

ׁשּתאמר ּבּׁשאלה ּכּונתֹו ׁשּתהיה ּפרּוׁש ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹלאמר

אבל האמּור, ּבּדר ׁשּתׁשיבהּו הּוא אז ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָאליו

לכּונת לא זלזּול ּבדר ּזאת מה יאמר ְְְִִֶֶַַַַָֹֹֹאם

ּכזה: ּתׁשיבהּו לא ְְִֵֶַָָֹהּתׁשּובה

„BÚּבלׁשֹון הּׁשאלה ׁשּתהיה צרי ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָירצה

אפן ּבאיזה ׁשּתהיה הגם אּלא ּזאת מה ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹזה

לאמר הּוא הּׁשאלה ׁשל ׁשהמכּון ּכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּתהיה

ׁשּלא זה ּפסּוק ּכי אֹומרים נמצינּו ּזאת, ְְִִִִֶֶַָֹֹמה

רחם ּפטר קדּׁשת ּבמצות אּלא נאמר ּפסח ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֻּבליל

ורּבֹותינּו ׁשאלה, ידי על זּולת ּבהּגדה צר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָֹואין

ּדר זה כּו' ּבנים ד' ּכנגד אמרּו (מכילּתא) ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָז"ל

ע"כ: ְּדרּוׁש

B‚Â'.טז) ‰Î„È ÏÚ ˙B‡Ï ‰È‰Âרּבֹותינּו ¿»»¿«»¿»¿ֵַ

ּכהה יד ידכה אמרּו ל"ז) (מנחֹות ְְְֵָָָָָָז"ל

ו ׂשמאל, יד ּבחרׁשהּוא לא מּדּוע לדעת צרי ְְִֶַַַַַַָָָֹֹ

הּוא ּכי הּמצוה ּבֹו לעׂשֹות ימין ּביד ְְֲִִִַַָָָה'



עז `a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b ycew zayl inei xeriy

(áé)øèt-ìëå ýåýéì íçø-øèt-ìë zøáòäå|äîäa øâL §©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®§¨¤´¤¤´¤§¥À̈
:ýåýéì íéøëfä Eì äéäé øLà£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−©«Ÿ̈«

i"yx£z¯·Ú‰Â∑"לבּתֹו נחלתֹו את "והעברּתם אֹומר: הּוא וכן הפרׁשה, לׁשֹון אּלא והעברּת Ó‰a‰.אין ¯‚L∑ ¿«¬«¿»ְְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ∆∆¿≈»
נפל, ׁשאינֹו ואף אחריו, הּבא את לפטר ּבבכֹורה קדֹוׁש ׁשהּוא הּכתּוב ולּמד עּתֹו, ּבלא וׁשּלחּתּו אּמֹו ׁשּׁשּגרּתּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹנפל
ּתאמר: ואם רחם". ּפטר "ּכל ּכתב: ּכבר ׁשהרי הּנפל, על ללּמד אּלא ּבא לא זה אבל ,אלפי ׁשגר ּכמֹו ׁשגר, ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹקרּוי
ּכל "והעברּת לפרׁש: יׁש אחר, לׁשֹון ."ּובצאנ ּבבקר" אחר: ּבמקֹום ּופרׁש ּבא ּבמׁשמע, טמאה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאף

אדם ּבבכֹור רחם", מדּברּפטר .הּכתּוב ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

(âé)Bzôøòå äcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®
éðáa íãà øBëa ìëå:äcôz E §¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«

i"yx£¯ÓÁ ¯Ët∑ׁשּנמ לפי היא, הּכתּוב גזרת טמאה, ּבהמה ׁשאר ּפטר ועֹוד,ולא לחמֹורים. מצרים ּבכֹורי ׁשלּו ∆∆¬…ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּומּזהבם מּכסּפם טעּונים חמֹורים) הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל (ׁשאין מּמצרים ּביציאתן יׂשראל את ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשּסּיעּו

מצרים Na‰.ׁשל ‰cÙz∑והּׂשה ּבהנאה מּתר חמֹור ּופטר לּכהן, ׂשה ּכהןנֹותן ּביד עֹורפֹו∑BzÙ¯ÚÂ.חּלין ְִִֶַƒ¿∆¿∆ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻֻ«¬«¿ְ
ממֹונֹו יפסיד לפיכ ּכהן, ׁשל ממֹונֹו הפסיד הּוא והֹורגֹו. מאחֹוריו cÙz‰.(מכילתא)ּבקֹופיץ EÈ�·a Ì„‡ ¯BÎa ÏÎÂ∑ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹ¿…¿»»¿»∆ƒ¿∆

אחר ּבמקֹום קצּוב ּפדיֹונֹו סלעים, .חמׁש ְְְִִֵֵַָָָָ

(ãé)ðá EìàLé-ék äéäåzøîàå úàf-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ§¨«©§¨´
:íéãáò úéaî íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

i"yx£¯ÁÓ E�a EÏ‡LÈ Èk∑:ּוכגֹון זה ּכגֹון זמן, לאחר ׁשהּוא מחר ויׁש עכׁשו ׁשהּוא מחר כב)יׁש "מחר(יהושע ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ל ּבניכם ראּובןיאמרּו ּובני ּגד ּדבני f‡˙.בנינּו" ‰Ó∑:וׁשֹואל וסֹותם ׁשאלתֹו להעמיק יֹודע ׁשאינֹו טּפׁש ּתינֹוק זה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָֹ«…ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ

אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום ּזאת". ו)"מה חכם.(דברים ּבן ׁשאלת זאת הרי וגֹו'", והּמׁשּפטים והחּקים העדֹות "מה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֹֻ
חכמה ּדר והּׁשֹואל לׁשאל, יֹודע וׁשאינֹו רׁשע, ּתם, ּבנים: ארּבעה ּכנגד ּתֹורה החיים.ּדּברה אור ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

(åè)ì äòøô äL÷ä-ék éäéåøBëa-ìk ýåýé âøäiå eðçlL ©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³¨§Æ
éðà ïk-ìò äîäa øBëa-ãòå íãà øëaî íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧
äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä íçø øèt-ìk ýåýéì çáæ: Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨¤³¤¤¸¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«

(æè)éðéò ïéa úôèBèìe äëãé-ìò úBàì äéäå÷æça ék E §¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦µ§´Ÿ¤
:íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé̈½«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

i"yx£ÔÈa ˙ÙËBËÏeEÈ�ÈÚ∑ּבכתפי 'טט' טֹוטפֹות, קרּויין ּבּתים ארּבעה ׁשהם ׁשם ועל 'ּפת'ּתפּלין, ׁשּתים, ¿»…≈≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
האמּורה ,"עיני ּבין "ּולזּכרֹון ּכמֹו ּדּבּור, לׁשֹון ּתּטיפּו", "אל ּדרֹום", אל "והּטף עם חּברֹו ּומנחם ׁשּתים. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבאפריקי

ּבֹו: וידּבר הּנס יזּכר העינים, ּבין קׁשּורים אֹותם ׁשהרֹואה ראׁשֹונה, החייםּבפרׁשה אור ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

סימן. ימנ"ה פסוקים, באק"ה פרשת חסלת

Á˙tיב ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡cÏÂ Á˙Ù Ïk ¯aÚ˙Â¿«¿«»»««¿»√»¿»¿»»«
Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îc CÏ È‰È Èc ‡¯ÈÚa „ÏÂ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈√»

:ÈÈ¿»

B¯Ùz˜יג ‡¯ÓÁ„ (‡¯Îea) Á˙t ÏÎÂ¿»»«¿»«¬»»ƒ¿
ÏÎÂ dÙ˜�˙Â ˜B¯Ù˙ ‡Ï Ì‡Â ‡¯n‡a¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿»

:˜B¯Ùz CÈ�·a ‡L�‡„ ‡¯Îea¿»«¬»»ƒ¿»ƒ¿

Ó‡יד ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ C�a CpÏ‡LÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈«»
ÈÈ ‡�˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡„»¿≈«≈ƒ¿¿»«¿»»¿»

:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»

eÁÏLÏ˙�‡טו ‰Ú¯Ù ÈL˜‡ È¯‡ ‰Â‰Â«¬»¬≈«¿≈«¿…¿«»»»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÈÈ ÏË˜e¿«¿»»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea „ÚÂ ‡L�‡„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»«¬»»¿«¿»ƒ¿ƒ»«
ÔÈ¯Îc ‡cÏÂ Á˙t Ïk ÈÈ Ì„˜ Á·„ ‡�‡ Ôk≈¬»»«√»¿»»»««¿»ƒ¿ƒ

:˜B¯Ù‡ È�·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿»¿»ƒ¿«∆¿
CÈ�ÈÚטז ÔÈa ÔÈlÙ˙ÏÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿»«¿»¿ƒ¿ƒƒ≈≈»

:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡�˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יד) EÏ‡LÈ Èk ‰È‰Âּבׁשעה ּפרּוׁש ¿»»ƒƒ¿»¿¿ְֵָָ

יׁשאל אם ּבכֹור ּפדיֹון ענין ּבנ ְְְְְְְִִִִִִֶֶַָׁשּיראה

חּיּוב אין ׁשאלה ּבלא אבל לֹו לֹומר חּיב ְְֲִֵֵַַַָָָָֹאּתה

לֹומר ּדקּדק ולזה ּפסח, ּבליל ּפרּוׁשאּלא מחר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ואמר ׁשּיהיה, זמן ּכל ּדהינּו למחר ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָאפּלּו

ׁשּתאמר ּבּׁשאלה ּכּונתֹו ׁשּתהיה ּפרּוׁש ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹלאמר

אבל האמּור, ּבּדר ׁשּתׁשיבהּו הּוא אז ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָאליו

לכּונת לא זלזּול ּבדר ּזאת מה יאמר ְְְִִֶֶַַַַָֹֹֹאם

ּכזה: ּתׁשיבהּו לא ְְִֵֶַָָֹהּתׁשּובה

„BÚּבלׁשֹון הּׁשאלה ׁשּתהיה צרי ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָירצה

אפן ּבאיזה ׁשּתהיה הגם אּלא ּזאת מה ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹזה

לאמר הּוא הּׁשאלה ׁשל ׁשהמכּון ּכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּתהיה

ׁשּלא זה ּפסּוק ּכי אֹומרים נמצינּו ּזאת, ְְִִִִֶֶַָֹֹמה

רחם ּפטר קדּׁשת ּבמצות אּלא נאמר ּפסח ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֻּבליל

ורּבֹותינּו ׁשאלה, ידי על זּולת ּבהּגדה צר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָֹואין

ּדר זה כּו' ּבנים ד' ּכנגד אמרּו (מכילּתא) ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָז"ל

ע"כ: ְּדרּוׁש

B‚Â'.טז) ‰Î„È ÏÚ ˙B‡Ï ‰È‰Âרּבֹותינּו ¿»»¿«»¿»¿ֵַ

ּכהה יד ידכה אמרּו ל"ז) (מנחֹות ְְְֵָָָָָָז"ל

ו ׂשמאל, יד ּבחרׁשהּוא לא מּדּוע לדעת צרי ְְִֶַַַַַַָָָֹֹ

הּוא ּכי הּמצוה ּבֹו לעׂשֹות ימין ּביד ְְֲִִִַַָָָה'



עח

çô÷ 'îòá äñôãð àá úùøôì äøèôä

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מכּון להיֹותֹו (ׁשם) אמרּו ורּבֹותינּו ְְְְְִֵַַָָָָֻֻהמׁשּבח,

אּלא אמת, ודבריהם ׂשמאל, ׁשּבצד הּלב ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּכנגד

עצמֹו הּכתּוב ּכי טעם טּוב לתת לי ְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשּנראה

ּׁשּכתב ּבּמה הּדבר טעם ּכינתן יד, ּבחזק ּכי ְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּבמּדֹותיו יׁש הּוא ּברּו האדֹון ּכי לדעת ל ְְִִֵֵַַָָָָָיׁש

ּתּקרא והא' הּגדֹולה, יד ּתּקרא הא' ּבחינֹות, ְְְִִִֵֵַָָָָָָב'

והּטֹוב, החסד צד היא הּגדֹולה הּיד החזקה, ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָיד

לעֹוׂשה המׁשּלמת הּגבּורה היא החזקה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָוהּיד

מּמצרים יׂשראל ּבהֹוצאת והּנה ּכרעתֹו, ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָרעה

מּכֹות, עׂשר ׂשֹונאיו והּכה החזקה יד ה' ְְֲִֶֶַַָָָָָָָנטה

הּנחת ׁשּתהיה האדֹון אמר ּגמר לזה ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאׁשר

ׁשהיא ׁשּלנּו ּכהה ּביד זּכרֹון ּבכתיבת ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָּתפילין

מּמצרים, אֹותנּו הּמֹוציאה החזקה יד ְְֲִִִִַַַַָָָָָֻּדגמת

ּכאן הּכתּוב ׁשאמר ונכֹון.וזה יד ּבחזק ּכי ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹ

יד ּפעמים ּבהרּבה ׁשאמר ׁשּמצינּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָוהגם

הּדין למּדת הרחמים מּדת הסּכמת זֹו ְְְֲִִִִַַַַַַַָָָהּגדֹולה

יתּכּנה: החזקה יד הּמׁשּפט עּקר ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָאבל

ּבא ּפרׁשת ֲַַָָָֹחסלת

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבם מיום ההילולא של רבנו הזקן, בו כותבים אודות ההוספה בלימודים, שעות הלימוד 

וכו', ובסיום מכתבם אשר משתדלים לסדר סעודה שלישית בש"ק בשביל תלמידי ההאי-סקול.

וגודל ענין זה בודאי למותר להאריך בו, כי הרי רואים במוחש הצלחת קירוב תלמידים ע"י ענינים 

כאלו, ואשר נחקקים הדברים עי"ז בנקל יותר ובעומק יותר מאשר בדרכים אחרים, וביחוד אשר קדושת 

יום השבת מסייעת בזה, שהרי פועלת קדושה זו אפילו על עם הארץ גמור )עיין דמאי ריש פרק ד'( ומכש"כ 

בתלמידים, ובפרט בעלות המנחה דש"ק רעווא דכל רעווין.

יגעת   - הידוע  רז"ל  ע"ז במאמר  הובטחו  וכבר  כותבים,  אודותם  בכל הסעיפים  שיצליחו  ויה"ר 

ומצאת,

וזכות מייסד הישיבה ומנהלה הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר יום ההילולא 

שלו ממשמש ובא, יעמוד להם למעט ההעלמות וההסתרים ולהרבות ההצלחה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

 ב"ה,  כ"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

כנוהג בחדשים האחרונים נתקבל מכתב כת"ר עם המוסגר בו היום בקר לפני נסעי על הציון הק' 

של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והזכרתי שם אותו ואת ב"ב שיחיו מתאים לתוכן המכתב...

)וידוע  ולהודעתו מיום הולדתו ה' שבט הבע"ל )ולהעיר מתוס' ב"מ ק"ו ע"ב( יה"ר שיגבר מזלו 

הפירוש בתורת הדא"ח, אין - מזל לישראל( ותהי' שנה הבאה שנת הצלחה ובעיקר הענין דמרא דאתרא 

שרושם המרות יהי' ניכר באתרא ע"י החזקת היהדות והפצתה שם בכלל ובהפצת המעינות ביחוד כי מצות 

היום, היום אתינא )סנהדרין צ"ח סוף ע"א( הפצת מעינות הבעש"ט וממלא מקומו, וכידוע מאגה"ק אודות 

עליית הנשמה של הבעש"ט.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



עט

לשבוע פרשת בא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ו טבת
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום רביעי - כ"ט טבת
מפרק קמ 

עד סוף פרק קנ 

יום שני - כ"ז טבת
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום חמישי - א' שבט
מפרק א

עד סוף פרק ט

יום שלישי - כ"ח טבת
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שישי - ב' שבט
מפרק י

עד סוף פרק יז 

שבת קודש - ג' שבט
מפרק יח עד סוף פרק כב

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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íåùá ãçà 'äî å"ç ãøôðå ìãáåî úåéäì äöåø éððéà éë
äöåø éðà ÷ø 'åâå íéìéãáî íëéúåðåò áéúëãë ïôåà
äùìùá ïùáìúäá éúîùðå éçåø éùôð åá ä÷áãì
åúøåúå 'äá äáùçîå øåáã äùòî íäù 'úé åéùåáì
'åììë áìá åîë 'äì éáìáù úøúåñî äáäàî åéúåöîå
ìåëé íéì÷áù ì÷ 'éôàå êîù éáäåà åàø÷ðù ìàøùé
åðîî éëðà ìôåð àìå 'ä úùåã÷ ìò åùôð øåñîì
'øéáòáù åì äîãðå úåèù çåø åá ñðëðù àìà éàãåá
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ב.1. נט, יב.2.ישעי' ה, תהלים

zah f"k ipy mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת כ"ז שני יום

,38 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øáãá ë"àùî,k 'nr cr.ù"ò 'åë íé÷éãö

- ?"milway¯ ,úeèL çeø Ba ñðëpL àlàmixne`y enk3epinkg ¤¨¤¦§©©§
ok m` `l` dxiar xaer mc` oi`" :l"f,"zehy gex ea dqpkpäîãðå§¦§¤
¯ Búeãäéa epãBò Bæ äøáòaL Bìznbete dwifn ef dxiar oi`y ¤©£¥¨¤§©£

,"ezecdi"a¯ ,ìàøNé éäìàî úìcáî BúîLð ïéàåzn`d eli`e §¥¦§¨ª§¤¤¥Ÿ¥¦§¨¥
,c"k wxta xiaqiy itk ,`id

lykp icediy dryay

,dlilg cxtp `ed ,dxiara

dyrn zrya;d"awdn ,

did "milway lw"d mb m`e

dze`a ok`y yibxne yg

dze`y `l` .mipt meya `heg did `l - d"awdn cxtp `ed dxiar

drya mb d"awdn cxtp `ed oi`y ,aeygl eze` dgicn "zehy gex"

d"awdl ezad`y zexnl ,zeevn miiwn `ed oi` recn .`heg `edy

:iptn df ixd - ?oniiwl eilry el daizkn'äì Búáäà çëBL íâå§©¥©©£¨©
¯ ,Baìa úøzñîäezad` dzid eli` .zeevn miiwn `ed oi` okle ©§ª¤¤§¦

,cg`zdl ick ,ezlkia xy` lkk dyer did ,d`lnd ezxkda 'dl

eli`e ,"milway lw"l qgia `ed xen`d lk .d"awd mr ,ozervn`a

:eytp oeayga jiynn icedi eze`úBéäì äöBø épðéà éðà ìáà£¨£¦¥¤¦¤¦§
¯ .úîàä øtëì eäBîk äèBLdxiar iciÎlry ,ixd `id "zn`"de ¤¨¦§Ÿ¨¡¤

ok`cxtp mc`d dyrp

ixd `id "zn`"de ,d"awdn

zniiwydad`" icedia

,d"awdl "zxzeqn

- zeevn miiwl el daizknd

,dvex ip` oi` ,jk meyne

,ziynn zexidfl qgiizn xen`d "ytpd oeayg" ."zn`"d z` xetkl

ervn`a .dyrne xeaic ,daygna lykidl `lydf "oeayg" z

`ly ,"rxn xeq"a mb ,rxd exvi lr xabzdl icedi lk lbeqn

jke - zeevn miiwl lczydl - "aeh dyre"a mbe ,zexiara lykidl

."ipepia" zbixcnl ribdl ezlkia

¯ òøä àäiL eðéäc ,álì øeñnä øáãa ïk ïéàM äîzee`z ©¤¥¥§¨¨©¨©¥§©§¤§¥¨©
,miinyb zebeprze¯ ,äàðN úéìëúa éeàðNå ála Lnî ñeàî̈©¨©¥§¨§©§¦¦§¨

,"xenb wicv"a xacdy itk¯ äàðN úéìëúa àlL elôà Bàitk £¦¤Ÿ§©§¦¦§¨
,"xenb epi`y wicv"a xacdyúîàa äéäiL øLôà éà äæ äpä¦¥¤¦¤§¨¤¦§¤¤¡¤
ìãb éãé ìò àlà Bzîàì©£¦¤¨©§¥Ÿ¤
,'äì äáäàä ó÷úå§Ÿ¤¨©£¨©
äáäà" úðéçáa¦§¦©©£¨
'ä ìò âpòúäì ,"íéâeðòza©©£¦§¦§©¥©

¯ ,àaä íìBò ïéòî,oky ¥¥¨©¨
" ,`adÎmleraoipdp-

od ,"dpikyd eifn - zenypd

.zewl`n zebprzne zepdp

dliknd ,d"awdl ef dad`

zxvei - zewl`n beprz

zee`zl ,"rx"l d`py

itk ,miipteb mibeprzle

miwxta xaqed xacdy

.mincewd¯ äæ ìòålr §©¤
dad`" ly ef dcear

,"mibeprzaì"æø eøîà4éiça äàøz EîìBò" :¯ ;"'eë Eribdy in ¨§©©¨§¦§¤§©¤
,`adÎmlerdn wlg eiiga "d`ex" ,ef dcearläëBæ íãà ìk ïéàå§¥¨¨¨¤

¯ eäæ ék ,äæì`id ,'d zceara efk dad` zbixcnìea÷ ïéòk ¨¤¦¤§¥¦
¯ ,øëN.dlrnln eze` lawn `ed ,envra lhep mc` oi` "xky"e ¨¨
áéúëãëe5¯ ,"'Bâå íëúpäk úà ïzà äðzî úãBáò" :dyr` §¦§¦£©©¨¨¤¥¤§ª©§¤§

zbixcn zxzken ipgex oaena .mkl xkyÎzpznk mkzpedk z`

(mipdk wx `l ,dbxc dze`a `vnpy in lka) "mibeprza dad`"

" x`ezadpedk`id "dpedk"d zceary ,aezkd xne` jk lre ."

,dlrnln dpzn¯ .øçà íB÷îa øàaúpL Bîkzbixcny ,ixd §¤¦§¨¥§¨©¥
dad`"n zraepd ,"rx"d ly eqe`ina ,alay dcear `idy ,"wicv"

jiiy cg` lky xnel xyt` i` - dlrnln dpzn `idy "mibeprza

ezceara ribdl cg` lk leki "ipepia"d zbixcnl eli`e .ef dcearl

lr) `xnbd xn`n lr `iyewd z` owfd epax uxzi jka .zinvrd

z`xa ,miwicv z`xa ,mler ly epeaix" (:d"awdl aei` ixac

epax jk lr l`y - "miryx

wicv `de" :` wxta owfd

- "?xn`w `l ryxe

ezxev dlrnl miraewyk

cnerd mc`d ly eakxde

mkg didi m` mipc ,cleeidl

qgia eli`e .'eke yth e`

xn`p `l ,ryx e` wicvl

xeqn xacd oky ,xac my

,cvik ,mc`d ly ezxigal

" aei` xne` ,`eti`z`xa

`xa d"awdy ,"miwicv

m`zda ,`l` ?miwicv

,xaqen xacd - xen`l

dkef mc` lk `l ,oky

aei` ly ezprh dzid efe ,dlrnln dpzn `ide "wicv" zbixcnl

"z`xadze`l zekfl ocia didiy zenyp `xa d"awdy ,"miwicv

:owfd epax xne` jke ."wicv" ly dlrp dbixcn:áBià øîà ïëìå§¨¥¨©¦
¯ ;"'eë íé÷écö úàøa"ef dbixcnl zekfl elkeiy el`k zenyp ¨¨¨©¦¦

xywa `iyewd z`) dligzkln d"awd `xa ok` ,"wicv" ly

.(f"k wxta oldl owfd epax uxzi - "miryx z`xa"làúéàãëå§¦§¦¨
íéðewza6¯ ,,"xdf ipewiz"aéðéî änk ìàøNé úBîLða LiL ©¦¦¤¥§¦§¦§¨¥©¨¦¥

éøàî ,íøöé ìò íéøabúnä íéøBab ,íéãéñç :úBðéçáe úBâøãî©§¥§¦£¦¦¦¦©¦§©§¦©¦§¨¨¥
¯ ,äøBz,"dxez ilra"¯ :íL ïiò ,'eë íé÷écö ,'eë íéàéáðixd ¨§¦¦©¦¦©¥¨

"miwicv" zbixcna ody el`k opyi onvr zenypd zpigany7.
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìàøùé éäìàî úìãáåî åúîùð ïéàå åúåãäéá åðãåò åæ
éððéà éðà ìáà åáìá úøúåñîä 'äì åúáäà çëåù íâå

.úîàä øåôëì åäåîë äèåù úåéäì äöåø

ë"àùî
áìá ùîî ñåàî òøä àäéù åðééäã áìì øåñîä øáãá
äàðù úéìëúá àìù 'éôà åà äàðù úéìëúá éåàðùå
ìãåâ é"ò àìà åúéîàì úîàá äéäéù øùôà éà äæ äðä
âðòúäì íéâåðòúá äáäà 'éçáá 'äì äáäàä ó÷åúå
äàøú êîìåò ì"æø åøîà äæ ìòå .á"äåò ïéòî 'ä ìò
øëù ìåá÷ ïéòë åäæ éë äæì äëåæ íãà ìë ïéàå 'åë êééçá
ù"îë 'åâå íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò áéúëãëå
àúéàãëå 'åë íé÷éãö úàøá áåéà øîà ïëìå .à"îá
úåâøãî éðéî äîë ìàøùé úåîùðá ùéù íéðå÷éúá
éøàî íøöé ìò íéøáâúîä íéøåáâ íéãéñç .'éçáå

:ù"ò 'åë íé÷éãö 'åë íéàéáð äøåú
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א.3. ג, א.4.סוטה יז, ז.5.ברכות יח, ב.6.במדבר א, בהקדמה זהר דברים.7.תקוני של פירושם לכאורה נראים ˘ËÈÏ"‡,כך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î



פי zah f"k ipy mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת כ"ז שני יום

,38 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øáãá ë"àùî,k 'nr cr.ù"ò 'åë íé÷éãö

- ?"milway¯ ,úeèL çeø Ba ñðëpL àlàmixne`y enk3epinkg ¤¨¤¦§©©§
ok m` `l` dxiar xaer mc` oi`" :l"f,"zehy gex ea dqpkpäîãðå§¦§¤
¯ Búeãäéa epãBò Bæ äøáòaL Bìznbete dwifn ef dxiar oi`y ¤©£¥¨¤§©£

,"ezecdi"a¯ ,ìàøNé éäìàî úìcáî BúîLð ïéàåzn`d eli`e §¥¦§¨ª§¤¤¥Ÿ¥¦§¨¥
,c"k wxta xiaqiy itk ,`id

lykp icediy dryay

,dlilg cxtp `ed ,dxiara

dyrn zrya;d"awdn ,

did "milway lw"d mb m`e

dze`a ok`y yibxne yg

dze`y `l` .mipt meya `heg did `l - d"awdn cxtp `ed dxiar

drya mb d"awdn cxtp `ed oi`y ,aeygl eze` dgicn "zehy gex"

d"awdl ezad`y zexnl ,zeevn miiwn `ed oi` recn .`heg `edy

:iptn df ixd - ?oniiwl eilry el daizkn'äì Búáäà çëBL íâå§©¥©©£¨©
¯ ,Baìa úøzñîäezad` dzid eli` .zeevn miiwn `ed oi` okle ©§ª¤¤§¦

,cg`zdl ick ,ezlkia xy` lkk dyer did ,d`lnd ezxkda 'dl

eli`e ,"milway lw"l qgia `ed xen`d lk .d"awd mr ,ozervn`a

:eytp oeayga jiynn icedi eze`úBéäì äöBø épðéà éðà ìáà£¨£¦¥¤¦¤¦§
¯ .úîàä øtëì eäBîk äèBLdxiar iciÎlry ,ixd `id "zn`"de ¤¨¦§Ÿ¨¡¤

ok`cxtp mc`d dyrp

ixd `id "zn`"de ,d"awdn

zniiwydad`" icedia

,d"awdl "zxzeqn

- zeevn miiwl el daizknd

,dvex ip` oi` ,jk meyne

,ziynn zexidfl qgiizn xen`d "ytpd oeayg" ."zn`"d z` xetkl

ervn`a .dyrne xeaic ,daygna lykidl `lydf "oeayg" z

`ly ,"rxn xeq"a mb ,rxd exvi lr xabzdl icedi lk lbeqn

jke - zeevn miiwl lczydl - "aeh dyre"a mbe ,zexiara lykidl

."ipepia" zbixcnl ribdl ezlkia

¯ òøä àäiL eðéäc ,álì øeñnä øáãa ïk ïéàM äîzee`z ©¤¥¥§¨¨©¨©¥§©§¤§¥¨©
,miinyb zebeprze¯ ,äàðN úéìëúa éeàðNå ála Lnî ñeàî̈©¨©¥§¨§©§¦¦§¨

,"xenb wicv"a xacdy itk¯ äàðN úéìëúa àlL elôà Bàitk £¦¤Ÿ§©§¦¦§¨
,"xenb epi`y wicv"a xacdyúîàa äéäiL øLôà éà äæ äpä¦¥¤¦¤§¨¤¦§¤¤¡¤
ìãb éãé ìò àlà Bzîàì©£¦¤¨©§¥Ÿ¤
,'äì äáäàä ó÷úå§Ÿ¤¨©£¨©
äáäà" úðéçáa¦§¦©©£¨
'ä ìò âpòúäì ,"íéâeðòza©©£¦§¦§©¥©

¯ ,àaä íìBò ïéòî,oky ¥¥¨©¨
" ,`adÎmleraoipdp-

od ,"dpikyd eifn - zenypd

.zewl`n zebprzne zepdp

dliknd ,d"awdl ef dad`

zxvei - zewl`n beprz

zee`zl ,"rx"l d`py

itk ,miipteb mibeprzle

miwxta xaqed xacdy

.mincewd¯ äæ ìòålr §©¤
dad`" ly ef dcear

,"mibeprzaì"æø eøîà4éiça äàøz EîìBò" :¯ ;"'eë Eribdy in ¨§©©¨§¦§¤§©¤
,`adÎmlerdn wlg eiiga "d`ex" ,ef dcearläëBæ íãà ìk ïéàå§¥¨¨¨¤

¯ eäæ ék ,äæì`id ,'d zceara efk dad` zbixcnìea÷ ïéòk ¨¤¦¤§¥¦
¯ ,øëN.dlrnln eze` lawn `ed ,envra lhep mc` oi` "xky"e ¨¨
áéúëãëe5¯ ,"'Bâå íëúpäk úà ïzà äðzî úãBáò" :dyr` §¦§¦£©©¨¨¤¥¤§ª©§¤§

zbixcn zxzken ipgex oaena .mkl xkyÎzpznk mkzpedk z`

(mipdk wx `l ,dbxc dze`a `vnpy in lka) "mibeprza dad`"

" x`ezadpedk`id "dpedk"d zceary ,aezkd xne` jk lre ."

,dlrnln dpzn¯ .øçà íB÷îa øàaúpL Bîkzbixcny ,ixd §¤¦§¨¥§¨©¥
dad`"n zraepd ,"rx"d ly eqe`ina ,alay dcear `idy ,"wicv"

jiiy cg` lky xnel xyt` i` - dlrnln dpzn `idy "mibeprza

ezceara ribdl cg` lk leki "ipepia"d zbixcnl eli`e .ef dcearl

lr) `xnbd xn`n lr `iyewd z` owfd epax uxzi jka .zinvrd

z`xa ,miwicv z`xa ,mler ly epeaix" (:d"awdl aei` ixac

epax jk lr l`y - "miryx

wicv `de" :` wxta owfd

- "?xn`w `l ryxe

ezxev dlrnl miraewyk

cnerd mc`d ly eakxde

mkg didi m` mipc ,cleeidl

qgia eli`e .'eke yth e`

xn`p `l ,ryx e` wicvl

xeqn xacd oky ,xac my

,cvik ,mc`d ly ezxigal

" aei` xne` ,`eti`z`xa

`xa d"awdy ,"miwicv

m`zda ,`l` ?miwicv

,xaqen xacd - xen`l

dkef mc` lk `l ,oky

aei` ly ezprh dzid efe ,dlrnln dpzn `ide "wicv" zbixcnl

"z`xadze`l zekfl ocia didiy zenyp `xa d"awdy ,"miwicv

:owfd epax xne` jke ."wicv" ly dlrp dbixcn:áBià øîà ïëìå§¨¥¨©¦
¯ ;"'eë íé÷écö úàøa"ef dbixcnl zekfl elkeiy el`k zenyp ¨¨¨©¦¦

xywa `iyewd z`) dligzkln d"awd `xa ok` ,"wicv" ly

.(f"k wxta oldl owfd epax uxzi - "miryx z`xa"làúéàãëå§¦§¦¨
íéðewza6¯ ,,"xdf ipewiz"aéðéî änk ìàøNé úBîLða LiL ©¦¦¤¥§¦§¦§¨¥©¨¦¥

éøàî ,íøöé ìò íéøabúnä íéøBab ,íéãéñç :úBðéçáe úBâøãî©§¥§¦£¦¦¦¦©¦§©§¦©¦§¨¨¥
¯ ,äøBz,"dxez ilra"¯ :íL ïiò ,'eë íé÷écö ,'eë íéàéáðixd ¨§¦¦©¦¦©¥¨

"miwicv" zbixcna ody el`k opyi onvr zenypd zpigany7.
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íéøîà éèå÷éì

ìàøùé éäìàî úìãáåî åúîùð ïéàå åúåãäéá åðãåò åæ
éððéà éðà ìáà åáìá úøúåñîä 'äì åúáäà çëåù íâå

.úîàä øåôëì åäåîë äèåù úåéäì äöåø

ë"àùî
áìá ùîî ñåàî òøä àäéù åðééäã áìì øåñîä øáãá
äàðù úéìëúá àìù 'éôà åà äàðù úéìëúá éåàðùå
ìãåâ é"ò àìà åúéîàì úîàá äéäéù øùôà éà äæ äðä
âðòúäì íéâåðòúá äáäà 'éçáá 'äì äáäàä ó÷åúå
äàøú êîìåò ì"æø åøîà äæ ìòå .á"äåò ïéòî 'ä ìò
øëù ìåá÷ ïéòë åäæ éë äæì äëåæ íãà ìë ïéàå 'åë êééçá
ù"îë 'åâå íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò áéúëãëå
àúéàãëå 'åë íé÷éãö úàøá áåéà øîà ïëìå .à"îá
úåâøãî éðéî äîë ìàøùé úåîùðá ùéù íéðå÷éúá
éøàî íøöé ìò íéøáâúîä íéøåáâ íéãéñç .'éçáå

:ù"ò 'åë íé÷éãö 'åë íéàéáð äøåú
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א.3. ג, א.4.סוטה יז, ז.5.ברכות יח, ב.6.במדבר א, בהקדמה זהר דברים.7.תקוני של פירושם לכאורה נראים ˘ËÈÏ"‡,כך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î



zahפב g"k iyily mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת כ"ח שלישי יום

,k 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen..ïáåé äæáå æé ÷øô,40 'nr cr.÷éãö éäú

ì ìôk ïáeé äæáe¯ :äòeáMä ïBL,dreayd oeyl ltk xaqei jka ¨¤¨¤¤§©§¨
:mc`d z` oiriayn ,`xnbd xn`na .` wxta xkfedy,÷écö éäz"§¦©¦

BúBà íéòéaLnL øçàî ék ,deîz äøBàëìc ;"òLø éäz ìàå§©§¦¨¨§¦§¨¨©¦¥©©¤©§¦¦
¯ ,"÷écö éäz"jk m`e ,ryx didi `ly xacd i`ceíéëéøö änì §¦©¦¨¨§¦¦

äéäé àlL ãBò BòéaLäì§©§¦¤Ÿ¦§¤
ïéàL íeMî àlà ?òLø̈¨¤¨¦¤¥
úBéäì äëBæ íãà ìk̈¨¨¤¦§
ètLî íãàì ïéàå ,÷écö©¦§¥¨¨¨¦§©
,Ck ìk äæa äøéçaä©§¦¨¨¤¨¨
,úîàa 'ä ìò âpòúäì§¦§©¥©¤¡¤
Lnî ñeàî òøä äéäiLå§¤¦§¤¨©¨©¨

¯ ,úîàalkl `ly ,ixd ¤¡¤
d`lnd dxigad dpyi cg`

- ''wicv'' zeidl zexyt`de

ìà" úéðL íéòéaLî ïëìå§¨¥©§¦¦¥¦©
¯ ,íéðt ìk ìò "òLø éäz§¦¨¨©¨¨¦
.ryx didi `ly mipt lk lr

dkfz `lyk mb ,xnelk

,zegtl ,''wicv'' zbixcnl

ik ,''ryx'' didz l` ,la`

.''ipepia'' - m`¯ äæaL¤¨¤
,''ryx'' didi `lyètLî¦§©

äðeúð úeLøäå äøéçaä©§¦¨§¨§§¨
çeøa ìLîì íãà ìëì§¨¨¨¦§Ÿ§©
Laëìå BaìaL Búåàz©£¨¤§¦§¦§Ÿ

òLø äéäé àlL ,Bøöé¦§¤Ÿ¦§¤¨¨
,åéîé ìk úçà äòL elôà£¦¨¨©©¨¨¨
¯ "òøî øeñ" úðéçáa ïéa¥¦§¦©¥©
Î`lÎzeevn lr xearl `ly

,dyrz¯ ,"áBè äNòå" úðéçáa ïéa,dyrÎzeevn miiwlïéà"å ¥¦§¦©©£¥§¥
¯ ,"äøBz àlà áBèl''f epinkg xn`nk8,''dxez `l` aeh oi`'' : ¤¨¨

dyre''a xidf zeidl mc`d lry o`k xne` `edyke''aehdf -

,dxez mb llek¯ .ïlk ãâðkL äøBz ãeîìz eðéäcxidf didiy §©§©§¨¤§¤¤ª¨
lehia oeerk ,jkn xnyidl dywy ,efk dyrÎzevn lr xearln s`

,d`ln dxiga lra ezeida ,oky .dxezxyt`mb xnyidl el

ipy eze` miriayn jk myl .dxez lehian."ryx" didi `ly ,z

yi ,"wicv" zbixcnl ribdl zexyt`de zekfd el oi` m`a mb ,oky

ea ielz df xace ."ryx" zeidl `ly zexyt`d zegtl ,la` ,el

lkei `l mrt s`y ,xacd okziy zexnl ,mxa .ezxigaae envr

mby ,oldl owfd epax xne` - "wicv" zbixcnl ribdl icedi eze`

zen`zend zecear oze`a weqrle un`zdl jixv dfk icedi

zee`za qe`nl lbxzdl lczydl :enk - "wicv" zbixcnl

ly dad` eala xxerl lczydl - z`f znerle ,miinyb mibeprzae

jke - z"iyd zlecba dwenr zeppeazd iciÎlr ,d"awdl beprz

xacd z` `iadl mb gilvi ile` zniieqn dcnae) miiwl lczydl

z` (lreta dyrnl

eze` miriayny dreayd

epax xne` jke ."wicv idz"

:owfd¯ ïë-ét-ìò-óà ,Cà©©©¦¥
`l ,xen`d itky ,zexnl

q`en'' zeidl leki mc` lk

dad`'' lrae ''rxa

ezbixcn `idy - ''mibeprza

ixd o`k eli`e ''wicv''d ly

,''ipepia''a xaecnéøöC ¨¦
ïk íb íézò Bì òa÷ì¦§Ÿ©¦¦©¥

ìúBéäì BLôða úBöò úéL ¨¦¥§©§¦§
¯ ,òøa ñàBîybx xxerl ¥§©

zee`zl aerize qe`in ly

,miinyb mibeprzleïBâk§
ì"æ eðéîëç úöòa9¯ : ©£©£¨¥©

,miyp zee`za qe`nl cvik

:envrl xiaqiy iciÎlr

äàBö äàìî úîç äMà"¦¨¥¤§¥¨¨
¯ àðåb éàäëe ,"'eë§©©§¨
zee`za qe`nle .dnecke

:ezeppeazd iciÎlr ,dlik`d

íénòèî éðéî ìk ïëå§¥¨¦¥©§©¦
úîç :Ck íéNòð íépãòîe©£©¦©£¦¨¥¤
éâeðòz ìk ïëå ;'eë àìî̈¥§¥¨©£¥
änø úBéäìå á÷øì ïôBqL ,ïäî ãìBpä äàBø íëçä ,äfä íìBò¨©¤¤¨¨¤©¨¥¤¤¨¦§Ÿ§¦§¦¨

¯ .ätLàåzee`z `epyl lbxzi ,dl` mixaca ezeppeazd iciÎlr §©§¨
,miinyb mibeprze¯ ,Côääå,lbxzdl lczydl eilrâpòúäì §©¥¤§¦§©¥

a óBñ-ïéà úlãâa úeððBaúä éãé ìò ,'äa çîNìåéôk àeä-Ceø §¦§Ÿ©©©§¥¦§§¦§ª©¥¨§¦
¯ .Bzìëé,zewl`a beprz ea zxveid d''awd ly ezelcb biydlóà §¨§©

¯ Bzîàì úîàa Bæ äâøãîì òébé àlL BLôða òãBiL`epyl ¤¥©§©§¤Ÿ©¦©§©§¥¨¤¡¤©£¦
,zewl`a bprzdle ''rx''d z`¯ úBðBéîãa íà ék`edy el dnciy ¦¦§¦§

ok`zn`ayi ''zepeinc''ne - zewl`n bprzne ''rx''d z` `pey

.'d zceara xnyidle xdfidl c`n ixdäNòé àeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©£¤
'äå ,"÷écö éäz" íéòéaLnL äòeáMä úà íi÷ì ,BlL úà¤¤§©¥¤©§¨¤©§¦¦§¦©¦©

¯ .åéðéòa áBhä äNòé,''wicv''d zbixcn z` dpzna el zzl m` ©£¤©§¥¨
.`l e`¯ ,ãBòålbxziy iciÎlr eil` ribdl leki `edy sqep xac §
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íéøîà éèå÷éì
äæáåéäú ìàå ÷éãö éäú äòåáùä ïåùì ìôë ïáåé

øçàî éë äåîú äøåàëìã òùøíéòéáùîù
äéäé àìù ãåò åòéáùäì íéëéøö äîì ÷éãö éäú åúåà

íãà ìë ïéàù íåùî àìà .òùø÷éãö úåéäì äëåæ
'ä ìò âðòúäì êë ìë äæá äøéçáä èôùî íãàì ïéàå

òøä äéäéùå úîàáíéòéáùî ïëìå úîàá ùîî ñåàî
äøéçáä èôùî äæáù ô"ëò òùø éäú ìà úéðù

äðåúð úåùøäååáìáù åúåàú çåøá ìåùîì íãà ìëì
åéîé ìë úçà äòù 'éôà òùø äéäé àìù åøöé ùåáëìå

ïéáàìà áåè ïéàå áåè äùòå 'éçáá ïéá òøî øåñ 'éçáá
ë"ôòà êà .ïìåë ãâðëù äøåú ãåîìú åðééäã äøåú
úåéäì åùôðá úåöò úéùì ïë íâ íéúò åì òåá÷ì êéøö

úöòá ïåâë òøá ñàåîäàìî úîç äùà ì"æ åðéîëç
íéðãòîå íéîòèî éðéî ìë ïëå .àðååâ éàäëå .'åë äàåö

íéùòðíëçä æ"äåò éâåðòú ìë ïëå .'åë àìî úîç êë
äîø úåéäìå áå÷øì ïôåñù ïäî ãìåðä äàåøäôùàå

ñ"à úìåãâá úåððåáúä é"ò 'äá çåîùìå âðòúäì êôääå
åúìåëé éôë ä"áòãåéù óàäâøãîì òéâé àìù åùôðá

äùòé àåä ë"ôòà úåðåéîãá íà éë åúéîàì úîàá åæ
íéé÷ì åìù úà÷éãö éäú íéòéáùîù äòåáùä úà

øáã ìë ìò ìâøääù ãåòå .åéðéòá áåèä äùòé 'äå
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.ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚ‰ ,Ï·‡הסוגים שכל - זוהר" ה"תיקוני את להסביר הזקן רבנו כיוון כך אכן אם יסודי עיון שנדרש להיות, יכול עיון". "צריך

שבכך יצרם", על המתגברים "גבורים, של הסוג למשל, מונה, הוא שביניהם מאחר - שהם כמו להיות מלכתחילה ממש נבראו כאן המנויים

שייכות להם יש שבשורשם נשמות הם ש"גבורים" ללמוד: אפשר כלומר, עבודה, על-ידי היצר-הרע על גוברים והם לצדיקים, דומים הם אין

קו. באותו היא עבודתם ולכן - ל"תפארת" - תורה" ול"מארי ל"חסד", שייכות לחסידים שיש כשם ה"גבורה", ה,8.למדת ברכות ג. ו, אבות

א.9.א. קנב, שבת

zah h"k iriax mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת כ"ט רביעי יום
פרקטו ,40 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæáå å"è ÷øô,40 'nr cr.åáø÷á ììç åáìå

:zewl`a bprzdle ''rx''a qe`nl ,''wicv'' ly eizecearaìbøääL¤©¤§¥
òøä úà ñàîì ìébøiLëe ,éðL òáè äNòðå ,ïBèìL ¯ øác ìk ìò©¨¨¨¦§§©£¨¤©¥¦§¤©§¦§¨¥¤¨©

¯ ,úîàa úö÷ ñàîð äéäé ¯z` `epyl ligzi ok` onfd jynay ¦§¤¦§¨§¨¤¡¤
.''rx''d¯ ìébøiLëe,envr z`úeððBaúä éãé ìò 'äa Bùôð çnNì §¤©§¦§©¥©©§©©§¥¦§§

éøä ¯ 'ä úlãâa¦§ª©£¥
àzúìc àúeøòúàa§¦§¨¨¦§©¨

¯ ,àìéòìc àúeøòúàÎlr ¦§¨¨¦§¥¨
,dhnl mc`d zexxerzd ici

,dlrnln zexxerzd zxvep

¯ éìeàå éàä élëålk ixg` §ª¥©§©
,z`fçeø åéìò äøòé©£¤¨¨©

çeø úðéçáì äkæéå ,íBønî¦¨§¦§¤¦§¦©©
÷écö äæéà LøMî¦Ÿ¤¥¤©¦

¯ ,Ba øaòúzLly ote`a ¤¦§©¥
''xeair''10`aeny itk .

y oiprdepyiymyky ,''dlaw''ae`sebazlblebndnypy ,''leblb'' l

''wicv'' ly eznypy ,''xeair'' ly oiprd epyi jk ,xg` xaca

cearl lkei ''ipepia''dy ick z`fe ,''ipepia'' ly eznypa ''zxarzn''

- edfe .''wicv'' ly ezbixcn itl z''iyd z`äçîNa 'ä ãáòì©£Ÿ§¦§¨
áéúëãk ,úézîà11¯ ,"'äa íé÷écö eçîN" :dryayybcenmbjka £¦¦§¦§¦¦§©¦¦©

eznyp mr ''oeilr wicv''k xzkend ''wicv'' ly eznyp cgi zeybtpy

egny'' f` rvazn - ''oezgz wicv''k xzkend ,''ipepia'' lymiwicv-

,"'da - miax oeyléäz" :íéòéaLnL äòeáMä úîàa Ba íi÷úúå§¦§©¥¤¡¤©§¨¤©§¦¦§¦
¯ :"÷écöiciÎlr dreayd z` miiwiy ,cala ef `lzelczydzeidl ©¦

ribdle ,ynn lret icil xacd z` ok` `iai `edy `l` ,''wicv''

.''wicv'' znyp ly ''xeair''l zecezz`fe ,''wicv'' zbixcnlzn`a

''mixeab'' ze`xwpd zenyp opyiy ,df wxta `aedy dnl xywda

exvi z` ''yeakl'' egeka yi cg` lkye ,rxdÎxvid lr zexabznd

,iaxdy ,aehÎmyÎlrad ly ziceqid ezxni` siqedl i`ck - rxd

:eizegiyn zg`a d`iad ,yhiee`aeiln ocr eznyp v''iixdenlr

:aehÎmyÎlrad xn` - ''exvi z` yaekd xeab edfi`'' :dpynd

`l - exvi z` ''xaeyd"

ly ezxiaya ,ik ,xn`p

meyn oi` rxdÎxvid

`id dxeabd .dxeab

,rxdÎxvid z` ''yeakl''

eizegeka ynzydl ,xnelk

,rxdÎxvid ly eizelrnae

ixde .dyecw ly mipipra

gka ze`eaz axe'' :xn`p

zindad ytpd - ''xey

da yi ''xey'' z`xwpd

edfi`'' edfe .dyecwa df wfege geka ynzydl yie - wfege swez

eizegek z` ''yaek''y in `ed xeab - ''exvi z` yaekd xeab

.dyecwl mda ynzyne rxdÎxvid ly

miinyb mibeprza qe`ind zece` ,df wxta epcnly dnl qgia

seqal mieedzn dl` mibeprzny ,dyer mc`dy oeaygd iciÎlr

dfa xikfp - gvpl micner miipgex mipipr eli`e ,d`eve mirlez

mya xqny ,yhiee`aeiln ocr eznyp v''iixden iaxd ly ezxni`

qgi lk xqeg lr mrt exaca :ocr eznyp a"yxden iaxd ,eia`

inyb mixac ly d`eeydeiaxd xn` ,miipgex mipipr iabl mi

igiex ipefne iig ipa ,dpy miray jyna el eidiy mc` - :a"yxden

el yiy zekfd iabl jxr lk xacl oi` ,zelkide zepenx` mr

.dxez xtqa zg` dwiypa

.åè ÷øt"wicv" oiay lcadd z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
xyt` i` ,okle ,eytpa "rx" oi` ,rxdÎxvi xak oi` "wicv"l ."ipepia"l

okzi ,okle .eytpa "rx" oiicr yi "ipepia"a eli`e ."rx"l de`z el didzy

zngel "ipepia"a ziwl`d ytpdy `l` .de`z ixacl dihp eala dlrzy

,zindad ytpd ly "rx"a

,hytzdl "rx"l zpzep dpi`e

,daygna ,ynnzdl de`zle

.dyrna e` xeaic

¯ äæáelr epcnly dna ¨¤
wicv'' oiay lcadd

,''ipepia''läî ïáeé¨©
áeúkM1íéäìà ãáò ïéa ,òLøì ÷écö ïéa íúéàøe ízáLå" : ¤¨§©§¤§¦¤¥©¦§¨¨¥Ÿ¥¡Ÿ¦

¯ ,"Bãáò àì øLàì`xnbd2"wicv" epiid :df weqt lr zl`ey ©£¤Ÿ£¨
ixd ,xnelk ,"ecar `l" epiid "ryx" epiid ,"miwl` caer" epiid

xac md ecar `l xy`e ryx oke ,cg` xac md miwl` caere wicv

"wicv" oia ,milcad ipy o`k mpyi eli`k ,oeyld zelitk idne ,cg`

:zvxzn `xnbde ?"ecar `l xy`"l "miwl` caer" oiae "ryx"l

mdipy) edpip ixenb iwicv ediieexz "ecar `l xy`"e "miwl` caer"

dpeyl minrt d`n ewxt dpey dnec epi`e (mixenb miwicv md

."cg`e minrt d`n ewxt

oi` "ecar `l" :xnelk

`l` ,"ryx"l dpeekd

el `xew weqtde ,"wicv"l

`edy iptn "ecar `l xy`"

minrt d`n ecenil lr xfeg

"miwl` caer" eli`e ,cala

minrt d`n ecenil lr xfegd "wicv" `edcg`e,zvxzn jka .

eli`e ."ecar `l epiid ryx epiid" `iyewd z` wx `xnbd ,dxe`kl

ez `l "miwl` caer epiid wicv epiid" `iyewdixdy ,llk dvx

"wicv" `ed mby ("ecar `l") iyily sqep cere ,"miwicv" mdipy
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ïåèìùòøä úà ñàîì ìéâøéùëå .éðù òáè äùòðå
é"ò 'äá åùôð çîùì ìéâøéùëå úîàá úö÷ ñàîð äéäé
àúúìã àúåøòúàá éøä 'ä úìåãâá úåððåáúä

äøòé éìåàå éàä éìåëå àìéòìã àúåøòúàçåø åéìò
øáòúúù ÷éãö äæéà ùøùî çåø 'éçáì äëæéå íåøîî

úéúéîà äçîùá 'ä ãåáòì åáíé÷éãö åçîù áéúëãë
íéòéáùîù äòåáùä úîàá åá íéé÷úúå 'äá

:÷éãö éäú

äæáå åè ÷øôïéá íúéàøå íúáùå ù"î ïáåé
íéäìà ãáåò ïéá òùøì ÷éãö

ùøôääù åãáò àì øùàì÷éãöì íéäìà ãáåò ïéá
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.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.''צדיקים בראת ממש''א ל''ק ולכן - תתהפך עצמה שנשמתו יב.11.''ולא צז, יח.1.תהלים ג, מלאכי

ב.2. ט, חגיגה
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¯ ,Ba øaòúzLly ote`a ¤¦§©¥
''xeair''10`aeny itk .

y oiprdepyiymyky ,''dlaw''ae`sebazlblebndnypy ,''leblb'' l

''wicv'' ly eznypy ,''xeair'' ly oiprd epyi jk ,xg` xaca

cearl lkei ''ipepia''dy ick z`fe ,''ipepia'' ly eznypa ''zxarzn''
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''mixeab'' ze`xwpd zenyp opyiy ,df wxta `aedy dnl xywda

exvi z` ''yeakl'' egeka yi cg` lkye ,rxdÎxvid lr zexabznd

,iaxdy ,aehÎmyÎlrad ly ziceqid ezxni` siqedl i`ck - rxd

:eizegiyn zg`a d`iad ,yhiee`aeiln ocr eznyp v''iixdenlr

:aehÎmyÎlrad xn` - ''exvi z` yaekd xeab edfi`'' :dpynd

`l - exvi z` ''xaeyd"

ly ezxiaya ,ik ,xn`p

meyn oi` rxdÎxvid

`id dxeabd .dxeab

,rxdÎxvid z` ''yeakl''

eizegeka ynzydl ,xnelk

,rxdÎxvid ly eizelrnae

ixde .dyecw ly mipipra

gka ze`eaz axe'' :xn`p

zindad ytpd - ''xey

da yi ''xey'' z`xwpd

edfi`'' edfe .dyecwa df wfege geka ynzydl yie - wfege swez

eizegek z` ''yaek''y in `ed xeab - ''exvi z` yaekd xeab

.dyecwl mda ynzyne rxdÎxvid ly

miinyb mibeprza qe`ind zece` ,df wxta epcnly dnl qgia

seqal mieedzn dl` mibeprzny ,dyer mc`dy oeaygd iciÎlr

dfa xikfp - gvpl micner miipgex mipipr eli`e ,d`eve mirlez

mya xqny ,yhiee`aeiln ocr eznyp v''iixden iaxd ly ezxni`

qgi lk xqeg lr mrt exaca :ocr eznyp a"yxden iaxd ,eia`

inyb mixac ly d`eeydeiaxd xn` ,miipgex mipipr iabl mi

igiex ipefne iig ipa ,dpy miray jyna el eidiy mc` - :a"yxden

el yiy zekfd iabl jxr lk xacl oi` ,zelkide zepenx` mr

.dxez xtqa zg` dwiypa

.åè ÷øt"wicv" oiay lcadd z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
xyt` i` ,okle ,eytpa "rx" oi` ,rxdÎxvi xak oi` "wicv"l ."ipepia"l

okzi ,okle .eytpa "rx" oiicr yi "ipepia"a eli`e ."rx"l de`z el didzy

zngel "ipepia"a ziwl`d ytpdy `l` .de`z ixacl dihp eala dlrzy

,zindad ytpd ly "rx"a

,hytzdl "rx"l zpzep dpi`e

,daygna ,ynnzdl de`zle

.dyrna e` xeaic

¯ äæáelr epcnly dna ¨¤
wicv'' oiay lcadd

,''ipepia''läî ïáeé¨©
áeúkM1íéäìà ãáò ïéa ,òLøì ÷écö ïéa íúéàøe ízáLå" : ¤¨§©§¤§¦¤¥©¦§¨¨¥Ÿ¥¡Ÿ¦

¯ ,"Bãáò àì øLàì`xnbd2"wicv" epiid :df weqt lr zl`ey ©£¤Ÿ£¨
ixd ,xnelk ,"ecar `l" epiid "ryx" epiid ,"miwl` caer" epiid

xac md ecar `l xy`e ryx oke ,cg` xac md miwl` caere wicv

"wicv" oia ,milcad ipy o`k mpyi eli`k ,oeyld zelitk idne ,cg`

:zvxzn `xnbde ?"ecar `l xy`"l "miwl` caer" oiae "ryx"l

mdipy) edpip ixenb iwicv ediieexz "ecar `l xy`"e "miwl` caer"

dpeyl minrt d`n ewxt dpey dnec epi`e (mixenb miwicv md

."cg`e minrt d`n ewxt

oi` "ecar `l" :xnelk

`l` ,"ryx"l dpeekd

el `xew weqtde ,"wicv"l

`edy iptn "ecar `l xy`"

minrt d`n ecenil lr xfeg

"miwl` caer" eli`e ,cala

minrt d`n ecenil lr xfegd "wicv" `edcg`e,zvxzn jka .

eli`e ."ecar `l epiid ryx epiid" `iyewd z` wx `xnbd ,dxe`kl

ez `l "miwl` caer epiid wicv epiid" `iyewdixdy ,llk dvx

"wicv" `ed mby ("ecar `l") iyily sqep cere ,"miwicv" mdipy
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חמישי שבטיום א'

,40 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùé éðåðéááå,`k 'nr cr.åúåìéâøî øúåé

"wicv" oia lcadd lr epcnly dn itl ,mxa .`xnbd yexit itl

:oldlcke ,"miwl` caer"l "wicv" oiay lcadd mb oaei - "ipepia"l

àeä "ãáBò"L ,àeä "÷écö"ì "íéäìà ãáBò" ïéa LøôääL¤©¤§¥¥¥¡Ÿ¦§©¦¤¥
ì¯ ,äåä ïBLcaer `edeiykr,d''awd z`òöîàa àeäL §Ÿ¤¤§¤§©

äîçìnä àéäL ,äãBáòä̈£¨¤¦©¦§¨¨
øabúäì ,òøä øöiä íò¦©¥¤¨¨§¦§©¥
øéò"äî BLøâìe åéìò̈¨§¨§¥¨¦

¯ ,"äpè÷`xwpd ,sebdn §©¨
dhilyd lry ,''dphw xir''

aehdÎxvid miwa`p ,dilr

,rxdÎxvideLaìúé àlL¤Ÿ¦§©¥
¯ ,óebä éøáàarxdÎxviy §¥§¥©

,sebd ixa`a yalzi `l

`ly ,dyri `ly ,xnelk

edyn aeygi `lye xaci

.rx''dcear''lr zqqean ef

,rxdÎxvia aehÎxvide ziwl`d ytpd ly wa`ndúîàa àeäL¤¤¡¤
¯ ;éðBðéaä eðéäå ,ãéîz Ba íçläì ìBãb ìîòå äãBáòlr £¨§¨¨¨§¦¨¥¨¦§©§©¥¦

megll "ipepia"dcinzxxerl rxdÎxvid lelr ea ,oky ,rxdÎxvia

rxdÎxvia megll "ipepia"d lre ,dfdÎmlerd ibeprzl de`z

`le xeaica `l ,dyrna `l ,ynenz `ly ,de`zd lr hlzydle

weqr `ed - "miwl` caer" - "ipepia"d `xwp jk meyn .daygna

dzrly enevira zrd lk cner `ed .'d zcear ly jildza

.rxdÎxvia wa`nd¯ "'ä ãáò" àø÷ð ÷écvä ìáà`le ''car'' £¨©©¦¦§¨¤¤
,''caer''¯ ,øàzä íLamy `ed ''caer'' .envr mc`d z` oiivnd §¥©Ÿ©

rvn`a zrk `vnp `ed - ezceara mc`d z` oiivnd dlertd

:`ed ''car'' eli`e ,ezcear

,Cìî Bà íëç íL Bîk§¥¨¨¤¤
Bà íëç äNòð øákL¤§¨©£¨¨¨

¯ äæ Ck ,Cìî''wicv''d ¤¤¨¤
`xwpycar'',"'døák§¨

úãBáò éøîâì øîâå ãáò̈©§¨©§©§¥£©
ék ãò ,òøä íò äîçìnä©¦§¨¨¦¨©©¦

å eäLøâéåBaìå ,Bì Cìé ©§¨§¥©¥¤§¦
¯ .Baø÷a ììçly enewn ¨¨§¦§

,wix - eala rxdÎxvid

"rx"d z` dpity ixg`

mya `xwp `ed okle ,myn

" x`ezdcar,ixd ."rx"a dnglnd z` xak miiq `ed ,oky ,"'d

"miwl` caer" :"wicv" enk dbixcn dze` epi` "miwl` caer"y

...mzaye" weqta zelitkd zxaqen jk) "ipepia"d zbixcnl dpeekd

oia lcadd xaqei ,oldl .("...miwl` caer oia ,ryxl wicv oia

`xnbd zxne` "ecar `l" lr mby ,"ecar `l"l "miwl` caer"

:ryx `ed oi`y

àì øLà"å ,"íéäìà ãáBò" :úBâøãî ézL ïk íb Lé éðBðéááe§¥¦¥©¥§¥©§¥¥¡Ÿ¦©£¤Ÿ
¯ "Bãáò.'d zceara rbie lnr `ed oi`¯ ïë-ét-ìò-óàåxy`'' df £¨§©©¦¥

,''ecar `l¯ ,òLø Bðéàmr wa`nd epnn xcrpy zexnl ¥¨¨
,rxdÎxvid¯ ,äl÷ äøáò íeL åéîiî øáò àì ékxacd i`cee ¦Ÿ¨©¦¨¨£¥¨©¨

dxiar mey einin xar `ly

qgia edf - .dxeng

;dyrzÎ`lÎzeevnlíâå§©
øLôàL úBönä ìk íi÷¦¥¨©¦§¤¤§¨

¯ ,ïîi÷ì Bì,dyrÎzeevn §©§¨
,ílk ãâðk äøBz ãeîìúå§©§¨§¤¤ª¨

¯`ed dxez lehia oeery s`

c`n dywy zepeerd cg`

,epnn lvpidl÷éñt àìå§Ÿ¨¦
¯ .àñøbî déîetwqt `l ¥¦¦§¨

,j` .dxez cenlln eit

`xwp `ed ,jk m` ,recn

?''ecar `l'',Bçvðì øöiä íò äîçìî íeL äNBò BðéàL àlà¤¨¤¥¤¦§¨¨¦©¥¤§©§
ìò èélMä çnaL úéäìàä Lôð ìò øéànä 'ä øBà éãé ìò©§¥©¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©©©¦©

ìéòì økæpk álä3¯ ,rxdÎxvia megll ,"ipepia"d ly ekxc efy ©¥©¦§¨§¥
gena z`vnpd ziwl`d eytp lr xi`nd iwl`d xe`a egvple ely

rxdÎxvid mr dnglnl wewf epi` ,`ed eli`e ."ald lr hilyd"

."ipepia" zeidl ick?dnl jk lkeBcâðì ãîBò Bøöé ïéàL éðtî¦§¥¤¥¦§¥§¤§
éøö ïéàå ,BúãBáòå BúøBzî Bìháì ììk¯ Bnò íçìì Cmr §¨§©§¦¨©£¨§¥¨¦¦§Ÿ¦

,rxdÎxvidBzãìBzî Bòáèa Bãenìa ãéîúî àeäL ïBâk ,ììk§¨§¤©§¦§¦§¦§¦©§
¯ ,"äøçL äøn"ä úøaâz éãé ìò"dpald dxnd"yk ,recik ©§¥¦§Ÿ¤©¨¨§Ÿ̈

,mc`a zhleyoi``ed

zeidl erahn dhep

dxn"d m` eli`e ,"cinzn"

- mc`a zhley ,"dxegyd

zirahd dihpd ea yi

`ed oi` `linne .dcnzdl

dnglnl wwcfdl jixv

onfa cenll ick ,rxdÎxvia

.el ixyt`dBì ïéà ïëå§¥¥
íéLð úBåàzî äîçìî¦§¨¨¦©£¨¦
,Bòáèa ïpöî àeäL éðtî¦§¥¤§ª¨§¦§

¯wewf `ed oi` `linne

,de`z dze`n miraepd ,dxiar ixedxda mglidløàLa ïëå§¥¦§¨
¯ äfä íìBò éâeðòz,mdilr hlzydl ick lenrl jixv `ed oi` ©£¥¨©¤

ikéøö ïéà ïëìå .Bòáèa äàðä Lbøä øqçî àeäïðBaúäì C §ª©¤§¥£¨¨§¦§§¨¥¥¨¦§¦§¥
¯ ,'ä úlãâa Ck ìk,ick'ä úàøéå úòc çeø Búðéaî ãéìBäì ¨¨¦§ª©§¦¦¦¨©©©§¦§©

¯ ,Bçîa,jk ici lre,äNòú àì úBöî ìò øáòì àlL øîMäì §Ÿ§¦¨¥¤Ÿ©£Ÿ©¦§Ÿ©£¤
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åàãáò øáë äæ êë êìî åà íëç äùòð øáëù êìî

éë ãò òøä íò äîçìîä úãåáò éøîâì øîâååäùøâéå
.åáø÷á ììç åáìå åì êìéå

úåâøãî éúù ë"â ùé éðåðéááå
àì øùàå íéäìà ãáåòàì éë òùø åðéà ë"ôòàå åãáò

úåöîä ìë íéé÷ íâå äì÷ äøéáò íåù åéîéî øáò
åì øùôàù÷éñô àìå íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå ïîéé÷ì

íò äîçìî íåù äùåò åðéàù àìà àñøéâî äéîåôøöéä
çåîáù úéäìàä ùôð ìò øéàîä 'ä øåà é"ò åçöðì

åøöé ïéàù éðôî ì"ðë áìä ìò èéìùäììë åãâðì ãîåò
ììë åîò íåçìì êéøö ïéàå åúãåáòå åúøåúî åìèáì
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שבט ב' שישי יום

,`k 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,42 'nr cr.ììë åúãåáò

¯iciÎlr xq`py xac zeyrln xnyi d''awdn ecgt zngny ,jk

wewf `ed oi` ok .jkl wwcfdl jixv epi` `ed eli`e .d''awd

xxerl ick 'd zelcba opeazdl¯ ,Baìa 'ä úáäàåd`vezke §©£©§¦
,ef dad`nãâðk äøBz ãeîìúå ,úBönä íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦©¦§§©§¨§¤¤

¯ ,ïlkdxez cenil iciÎlre ª¨
`ed oi` ,olek cbpk `edy

ick egena rbiizdl jixv

dielb dad` eala xxerl

.d''awd l`¯ Bì éc àlà¤¨©
dxeza mly zeidl ick

,zeevneúøzñî äáäàa§©£¨§ª¤¤
k áìa øLà,ìàøNé úeìì £¤§¥§¨¦§¨¥

eàø÷pL4¯ ."BîL éáäBà" ¤¦§§£¥§
dad` icedi lkl ,oky

,d"awdl eala zxzeqn

dwitqn ef zxzeqn dad`e

miiwle dxez cenll ick el

mglidl jixvy in .zeevn

xenyl ick rxdÎxvia

eilr ,zeevne dxez

,z"iyd zlecba opeazdl

ybx ekeza xxerl ick

xxerl oke ;dyrzÎ`lÎzeevn lr xearln rpnidl ,d"awdn cgtd

.d"awd mr cg`zdl ick - d"awdl zybxen dad` ekeza

xg`n ,dxez cenlle zeevn miiwl eze` `ian df dad`Îybx

,o`k xaecn ezece`y df eli`e .d"awd mr cg`zn `ed eciÎlry

,zexen`d zeaiqd llba ,rxdÎxvid mr llk mglidl jixv epi`

zeraepd dad`e d`xi ly beq eze`l wwcfidl jixv epi` `linne

eizepekz mr cgi ,eliaya dwitqn .'d zlecba zeppeazdn

cg` lk rahay ,zxzeqnd ezad` ,zeni`znd zeirahd

.zinvr dcear jezn el `a df lk oi` ,mxa .l`xyinBðéà ïëìå§¨¥¥
¯ ,ììk "ãáBò" àø÷ð,''miwl` caer'' `xwp epi`Bæ äáäà ék ¦§¨¥§¨¦©£¨

¯ úøzñîä,zeevne dxez miiwn `ed dciÎlrBúlòt dðéà ©§ª¤¤¥¨§ª¨
¯ ,ììk BúãBáòå,zinvrd ezcearn zraep dpi`¯ àéä àlà ©£¨§¨¤¨¦

,zxzeqnd dad`deðúMøé§ª¨¥
,ìàøNé ììëì eðéúBáàî¥£¥¦§©¦§¨¥

ïn÷ì øàaúiL Bîëe5¯ . §¤¦§¨¥§©¨
dyexi `id ef dad` cvik

,miptÎlkÎlr .epizea`n epl

jezn - `ed `ly xg`n

,ef dad` xvi - ezcear

,zeevnde dxezd z` eneiwe

"dcear"a elv` xeyw epi`

."ecar `l" `xwp `ed -

opyi ,envr "ipepia"ay ,ixd

caer" :zebixcn izy

lk ."ecar `l"e "miwl`

inl qgia `ed xen`d

cinzn `ed erahay

mglidl wewf epi`e ecenila

.rxd exvi mréî óà ïëå§¥©¦
Bãenìa ãéîúî BðéàL¤¥©§¦§¦
äNòðå ,äìBãb äãîúäa ãîìì Bîöò ìébøäL ÷ø ,Bòáèa§¦§©¤¦§¦©§¦§Ÿ§©§¨¨§¨§©£¨

¯ éðL òáè Bì ìbøäädyrp lbxd''y ,mcewd wxta xkfpy itk ©¤§¥¤©¥¦
elv` irah xac df ixd ,jka envr libxdy ixg`e - ''ipy rah

,dcnzda cenlle zayl¯ Bì éc,zrkàlà ,Bæ úøzñî äáäàa ©§©£¨§ª¤¤¤¨
¯ .Búeìéâøî øúBé ãîìì äöBø ïk íàdad` xxerl eilr ,f`y ¦¥¤¦§Ÿ¥¥§¦

xzei cenlle ,rahd ixcb z` uextl ,wfgzdl ick ,eala ziygen

wewf `ed oi` ,ezelibx itk wx cenll ick ,mxa .ezelibx itkn

."dcear" meyl

àøîba áeúkM äî ïáeé äæáe6éî eðéä "íéäìà ãáBò"c , ¨¤¨©¤¨©§¨¨§¥¡Ÿ¦©§¦
éî eðéä ¯ "Bãáò àì"å ,ãçàå íéîòt äàî B÷øt äðBML¤¤¦§¥¨§¨¦§¤¨§Ÿ£¨©§¦

.ãáì íéîòt äàî B÷øt äðBMLmrta yi recn :dxe`kly - ¤¤¦§¥¨§¨¦§©
d`ndzg`ecnel `ed m`y - minrt d`nd cbpk ,jk lk rixkdl

,cala minrt d`noi``ed

llbae "miwl` caer" `xwp

d mrtdzg`lr ztqepd

`xwp xak `ed - d`nd

itk - `l` ?"miwl` caer"

xzei cenll icky ,xaqedy

mc`d wewf ,ezelibxn

mr dnglnle "dcear"l

:jiynn "`ipz"dy itke ,ahid xacd oaei ,rxdÎxvidíeMî ,eðéäå§©§¦
íäéîéaL,`xnbde cenlzd inkg inia -ì úeìéâøä äéäúBðL ¤¦¥¤¨¨¨§¦¦§

,íéîòt äàî ÷øt ìkoeik ,"dcear"l jk myl ewwfp `l ,okle - ¨¤¤¥¨§¨¦
mrt cenll ick ,eli`e .lbxday xac df didyzg`lr ,ztqep

xzei edfy ,zencewd d`nd

mikixv eid ,mzelibxn

mrt llbae - "dcear"l

caer" `xwp `ed ,ef dcigi

."miwl`íúä àúéàãk¦§¦¨¨¨
àøîbaep`y enk - ©§¨¨

:`xnba my mi`venìLî̈¨
íéønç ìL ÷eMî¦¤©¨¦
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פה hay 'a iyiy mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט ב' שישי יום

,`k 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,42 'nr cr.ììë åúãåáò

¯iciÎlr xq`py xac zeyrln xnyi d''awdn ecgt zngny ,jk

wewf `ed oi` ok .jkl wwcfdl jixv epi` `ed eli`e .d''awd

xxerl ick 'd zelcba opeazdl¯ ,Baìa 'ä úáäàåd`vezke §©£©§¦
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eilr ,zeevne dxez
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eizepekz mr cgi ,eliaya dwitqn .'d zlecba zeppeazdn
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¯ ,ììk "ãáBò" àø÷ð,''miwl` caer'' `xwp epi`Bæ äáäà ék ¦§¨¥§¨¦©£¨
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mglidl wewf epi`e ecenila

.rxd exvi mréî óà ïëå§¥©¦
Bãenìa ãéîúî BðéàL¤¥©§¦§¦
äNòðå ,äìBãb äãîúäa ãîìì Bîöò ìébøäL ÷ø ,Bòáèa§¦§©¤¦§¦©§¦§Ÿ§©§¨¨§¨§©£¨

¯ éðL òáè Bì ìbøäädyrp lbxd''y ,mcewd wxta xkfpy itk ©¤§¥¤©¥¦
elv` irah xac df ixd ,jka envr libxdy ixg`e - ''ipy rah

,dcnzda cenlle zayl¯ Bì éc,zrkàlà ,Bæ úøzñî äáäàa ©§©£¨§ª¤¤¤¨
¯ .Búeìéâøî øúBé ãîìì äöBø ïk íàdad` xxerl eilr ,f`y ¦¥¤¦§Ÿ¥¥§¦

xzei cenlle ,rahd ixcb z` uextl ,wfgzdl ick ,eala ziygen

wewf `ed oi` ,ezelibx itk wx cenll ick ,mxa .ezelibx itkn

."dcear" meyl

àøîba áeúkM äî ïáeé äæáe6éî eðéä "íéäìà ãáBò"c , ¨¤¨©¤¨©§¨¨§¥¡Ÿ¦©§¦
éî eðéä ¯ "Bãáò àì"å ,ãçàå íéîòt äàî B÷øt äðBML¤¤¦§¥¨§¨¦§¤¨§Ÿ£¨©§¦

.ãáì íéîòt äàî B÷øt äðBMLmrta yi recn :dxe`kly - ¤¤¦§¥¨§¨¦§©
d`ndzg`ecnel `ed m`y - minrt d`nd cbpk ,jk lk rixkdl

,cala minrt d`noi``ed

llbae "miwl` caer" `xwp

d mrtdzg`lr ztqepd

`xwp xak `ed - d`nd

itk - `l` ?"miwl` caer"

xzei cenll icky ,xaqedy

mc`d wewf ,ezelibxn

mr dnglnle "dcear"l

:jiynn "`ipz"dy itke ,ahid xacd oaei ,rxdÎxvidíeMî ,eðéäå§©§¦
íäéîéaL,`xnbde cenlzd inkg inia -ì úeìéâøä äéäúBðL ¤¦¥¤¨¨¨§¦¦§

,íéîòt äàî ÷øt ìkoeik ,"dcear"l jk myl ewwfp `l ,okle - ¨¤¤¥¨§¨¦
mrt cenll ick ,eli`e .lbxday xac df didyzg`lr ,ztqep

xzei edfy ,zencewd d`nd

mikixv eid ,mzelibxn

mrt llbae - "dcear"l

caer" `xwp `ed ,ef dcigi

."miwl`íúä àúéàãk¦§¦¨¨¨
àøîbaep`y enk - ©§¨¨

:`xnba my mi`venìLî̈¨
íéønç ìL ÷eMî¦¤©¨¦

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ãéîúî àåäù ïåâëéãé ìò åúãìåúî åòáèá åãåîìá
úåàúî äîçìî åì ïéà ïëå äøåçù äøîä úøåáâú

éðôî íéùðæ"äåò éâåðòú øàùá ïëå åòáèá ïðåöî àåäù
êéøö ïéà ïëìå åòáèá äàðä ùâøä øñåçî àåäïðåáúäì

'ä úàøéå úòã çåø åúðéáî ãéìåäì 'ä úìåãâá êë ìë
ìò øåáòì àìù øîùäì åçåîá'ä úáäàå ú"ì úåöî

àìà ïìåë ãâðë ú"úå úåöîä íåé÷á åá ä÷áãì åáìá
äáäàá åì éãìàøùé úåììë áìá øùà úøúåñî

éë ììë ãáåò àø÷ð åðéà ïëìå åîù éáäåà åàø÷ðù
åæ äáäààéä àìà ììë åúãåáòå åúìåòô äðéà úøúåñîä

ïëå .ïî÷ì ù"îëå ìàøùé ììëì åðéúåáàî åðúùåøé
åîöò ìéâøäù ÷ø åòáèá åãåîìá ãéîúî åðéàù éî óà

ìâøää äùòðå äìåãâ äãîúäá ãåîììéã éðù òáè åì
åúåìéâøî øúåé ãåîìì äöåø ë"àà åæ úøúåñî äáäàá åì

ù"î ïáåé äæáååèäðåùù éî åðééä íéäìà ãáåòã àøîâá
äðåùù éî åðééä åãáò àìå ãçàå íéîòô äàî å÷øô
äéä íäéîéáù íåùî åðééäå ãáì íéîòô äàî å÷øô

àúéàãë íéîòô äàî ÷øô ìë úåðùì úåìéâøäíúä
éñøô øùòì íéøëùðù íéøîç ìù ÷åùî ìùî àøîâá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

לז.4. סט, ומד.5.תהלים יט יח, ב.6.פרק ט, חגיגה



hayפו 'b ycew zay mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט ג' קודש שבת יום
פרקטז ,42 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ììë äæå .æè ÷øô,44 'nr cr.úåëéøàá ïî÷ì

àæeæa éñøt øNòì íéøkNpLxkya mnvr z` mixikynd - ¤¦§¨¦§¤¤©§¥§¨
,ze`qxt xyr ly wgxn xear cg` fef lyéñøt øNò ãçàìe§©©¨¨©§¥

,éæeæ éøúa,mifef ipya -àeäL éðtî,ztqepd `qxtdy -øúBé ¦§¥¥¦§¥¤¥
,íúeìéâøîfef - ztqepd zg`d `qxtd xear migwel md okl - ¥§¦¨

ina mb xac eze` .sqep

d`n cnelyminrtzg`e

itkn xzei edf ,oky -

,ezelibxíòtä úàæ ïëìå§¨¥Ÿ©©©
,úçàå äànäzg` mrt - ©¥¨§©©

,ef dcigieìò äøúéä©§¥¨©
åéøeòpî ìbøäL úeìéâøä̈§¦¤ª§©¦§¨
,ïlk ãâðk äìe÷L ¯§¨§¤¤ª¨

ïäéab ìò äìBòå- §¨©©¥¤
,dzlrnaúàN øúéa§¤¤§¥

àø÷ð úBéäì ,æò øúéå§¤¤¨¦§¦§¨
;"íéäìà ãáBò"jk lke - ¥¡Ÿ¦

?dnlì éãkL éðtîúBpL ¦§¥¤§¥§©
éøö ,úeìéâøä òáèC ¤©¨§¦¨¦
,'äì äáäàä úà øøBòì§¥¤¨©£¨©
úlãâa ïðBaúnL éãé ìò©§¥¤¦§¥¦§ª©

,Bçîa 'äeze` d`ian ef zeppeazde -ìòáhä ìò èìL §Ÿ¦§Ÿ©©¤©
éìàîOä ììçaLÎxvide zindad ytpd ly dnewn ,alay - ¤¤¨¨©§¨¦

,rxdàeä äpnnL ,ätìwänL úéîäaä Lôpä íc àìnä©¨¥©©¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨¤¦¤¨
òáhä,ixd .rahd lr xabzdl ecia yi ,ef dad` gekae - ©¤©

d`ad dad`n d`vezk znxbp rahd lr ezexabzdy

.d''awd zlecba zeppeazddnBæåzindad ytpd lr zexabzdd - §
,zeppeazdd iciÎlr d`ad dad`n d`vezk znxbpdäãBáò àéä¦£¨

änz,dnilye d`ln dcear -Bà .éðBðéáìztqep jxc - ©¨§¥¦
:''ipepia''d ly ezceara,BaìaL úøzñîä äáäàä úà øøBòì§¥¤¨©£¨©§ª¤¤¤§¦

,dzelble dxxerl `l` ,eala zxzqen x`yiz `ly -ìò ìLîì¦§Ÿ©
,éìàîOä ììçaL òáhä ìò dãé,alay -ïk íb àø÷ð BfL ¨¨©©¤©¤¤¨¨©§¨¦¤¦§¨©¥

äáäàä øøBònL éãé ìò ,øöiäå òáhä íò íçläì ,äãBáò£¨§¦¨¥¦©¤©§©¥¤©§¥¤§¥¨©£¨
.Baìa úøzñîäjka xak yi ,mxa ,dnz dcear oiicr ef oi` - ©§ª¤¤§¦
.''dcear'' meynììk äîçìî Bì ïéàLk ïk ïéàM äîmb - ©¤¥¥§¤¥¦§¨¨§¨

`ed ,oky ,zxzeqnd dad`d z` xxerl dceare dngln `l

ezcnzdy dnk cr wx cnelzirahdmby zexnle ;el daizkn

dad`d `lel ,icinz meiw el didiy xyt` i` ,dfk cenil

dzid `l ,zegtd lkl zxzeqnd dad`d ila ,oky) zxzeqnd

`ed ,lkd zelkk ixg`y meyn ,zirahd ezcnzd el zcner

d`a ef dad` oi`y xg`n ,mxa .(ezeigep z`e eteb z` xzei ade`

dribi jezn elBúãBáò úàø÷ð dîöò ãvî Bæ äáäà ïéà¥©£¨¦©©§¨¦§¥£¨
:ììkcaer" `xwiy ick ."ecar `l" `xwp `ed `linne - §¨

dad` iciÎlr e` ,rxd exvi mr mglidle cearl eilr ,"miwl`

d`vezk znxbpd

ÎlkÎlr ,e` ,zeppeazdn

z`ad iciÎlr ,mipt

ely zxzeqnd dad`d

.ielib icil

epcnly dnl xywda

caer" `xwp "ipepia"y

eilry iptn ,"miwl`

mglidle zeyw rbiizdl

ie`xd on - zindad eytpa

exn`na xn`pd z` siqedl

eznyp v"iixden iaxd ly

dlndy ,yhiee`aeiln ocr

zexer" oeyln `id "dcear"

xern xevil ick ."micear

aezkl slw ,dnda ly dar

ly ezceara mb jk .jyenne ax ceaira jxev yi - dxez xtq eilr

,y"xdn iaxd lr mixtqn .jkcfdl ick ,dribi daxd dyexc ,icedi

,"dcear"l ezkxa z` ywae ,cg` ciqg eil` qpkp zg` mrty

`l` ,rcei ip` oi` - "dcear" `id dn ,iax :`hazd ezywaa

zxez ...aeh xac edfy oian ip` - da dvex ip` oi`y dcaerdn

e`eai miny z`xie dxez ipipry ,jkl ax lwyn dpzp zeciqgd

zcnln ,jk mr cgi ,j` .envr mr dax dribin ,"dcear"n d`vezk

iaxd .dlende yrx miwdl dpeekd oi` "dcear"y ,zeciqg epze`

- :owfd epax mya mrt rny yhiee`aeiln ocr eznyp a"yxden

xacd ,dlendae yrxa zeidl dkixv "dcear"y ayeg "mler"d

zvwna milrznyk - "yaka dlr" :zeidl jixv :ixnbl heyt

- "aaeql dpte" ,(dlrnl miler dciÎlr dbixcn oirk `id "yak")

el didp - "zinexc oxwl el `ae" ,eaiaq dyrpda opeazn mc`de

,(xzei mg zeinexcd zevx`a ,zening lr fnex mexc cv) xzei mg

"zipetv zigxfn" ,(ynyd zgixf oeyln) xzei xe` didp - "zigxfn"

`edy cr ,"ipetv" `xwpd rxdÎxvid z` mb mixi`n jk iciÎlr -

,dyecwe aeh - rxdÎxvidn miyer - "ziaxrn zipetv" ,l ribn

zernyn edfy ,weznl xnn ,"`wznl exixnn" eze` miktdn

.zewizne zeaixr oeyln - "ziaxrn" dlnd

.æè ÷øtÎlbxd iepiya ,mpyi mipte` ipyy ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
iciÎlr ,zindad ytpd ly rahddceardad`d zelbzde zexxerzd - :

,"dnz dcear" z`xwp efe - d"awd zlecba zeppeazdd iciÎlr d"awdl

l`xyin cg` lk alay zxzeqnd dad`d zexxerzd - ;dnily dcear

,epizea`n epl dyexi `id `l` ,ezceara xvei mc`d oi` ef dad` - d"awdl

wxtd zligza .cala dad`d zexxerzda z`hazn jka mc`d ly ezceare

epyi "mipepia"d ly mzceara :owfd epax xiaqi ,cenll micner ep` eze` ,`ad

.zindad ytpd ly rahd lr leynle helyl - `ede ,"lecb llk"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

íéøîà éèå÷éì
éæåæ éøúá éñøô øùò ãçàìå àæåæáøúåé àåäù éðôî

ìò äøúéä úçàå äàîä íòôä úàæ ïëìå .íúåìéâøî
åéøåòðî ìâøåäù úåìéâøäìò äìåòå ïìåë ãâðë äìå÷ù

íéäìà ãáåò àø÷ð úåéäì æò øúéå úàù øúéá ïäéáâ
éãëù éðôîúà øøåòì êéøö úåìéâøä òáè úåðùì
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:ììë åúãåáò úàø÷ð äîöò ãöî åæ äáäà ïéà ììë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

hay 'b ycew zay mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
úåéä éðôî àéä äæì äáéñäå)
øåáéò 'éçáî åìù ð"øðå åìù ïéçåîä

äãéì 'éçáî àìå äðåáúä êåú íìòäå
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,àìéòì àçøôì íúBéçäì úBönä äNòîa íéLaìúnä- ©¦§©§¦§©£¥©¦§§©£¨§¨§¨§¥¨
- ?dnl jk lke .dlrnl dpilrzy ,zeevnd dyrna zeig qipkdl

,äNònä éìk íäL íéøáà øàLk ,éøîç ïk íb àeä álä ék¦©¥©¥¨§¦¦§¨¥¨¦¤¥§¥©©£¤
ytpd ly ielibd ,xnelk - ,ala zybxen dad` el yiyk ,okl -

`edy ,efk dcna dnybd icil `a ,dad` ly ybxa `haznd

lawzdl ,dad`d ,df iytp ielib xak leki - ald "xneg"a ybxen

dn miyer mdyk ,zeig mda qipkdle ,miinybd mixa`d x`ya mb

x`y lk ly zeigde "zeinipt"d `ed ald ,oky .dvex aldy

:oldl xne` "`ipz"dy itk ,mixa`dàeäL àlà,ald -éîéðt ¤¨¤§¦¦

,íäì úeiçå,mixa`d x`yl -íäa Laìúäì ìBëé ïëìå- §©¨¤§¨¥¨§¦§©¥¨¤
`ed jk mr cgie mixa`d x`yl aexw mvra `ed aldy zngn

mixa`dy miyrna yalzdl aldÎzad` dleki ,mdly "zeig"d

,miyerïéôcb íäì úBéäì,miitpk -.íúBìòäìz` zelrdl - ¦§¨¤©¨¦§©£¨
,dlrnl zeevnd dyrn

,ygena mi`ex ep`y enk

xac dyer mc`y dryay

f` zelret ,dad` jezn

dpey "zeig"a micid

,xen`k ,oky ,zcgeine

icil `a ytpd ielibyk

`edy efk dxeva dnybd

leki `ed ,ala ybxen

lka mb ybxen f` zeidl

qipkdle ,mixa`d x`y

mdyk mixa`a "zeig"

.dyrnd z` miyerCà©
eîéçøe eìéçcäd`xid - ©§¦§¦

,dad`deBçî úBðeáúaL¤¦§Ÿ
økæpä Baì úBîeìòúå§©£¦©¦§¨
íäéëøc eäáb ¯ ìéòì§¥¨§©§¥¤

íäì øLôà éàå ,äNònä úðéçaî äìòî äìòîìdad`l - §©§¨©§¨¦§¦©©©£¤§¦¤§¨¨¤
,"zeilky"d d`xieúBéäì úBönä äNòî úðéçáa Laìúäì§¦§©¥¦§¦©©£¥©¦§¦§

íäì,zeevnl -,àìéòì àçøôì ïúBìòäì úeiçå ïéçî úBðéça ¨¤§¦Ÿ¦§©§©£¨§¨§¨§¥¨
ozelrdl -icil d`a dad`dy dcaerd ,oky ,dlrnl ("gextl")

- mixg` mixa` x`yn xzei oicr gende - cala gena iehia

,jk lk oiicr mybzd `l ,gena dlbznd ytpd ieliby ,dzernyn

.gend xneg enk mipicr mpi`y mixa`d x`ya mb hytzdl lkeiy

xac zeyrl ala wyg mc`l oi`yk ,ygena mi`ex ep`y enk

oian `edy zngn edfy `l` ,xacd z` dyer mpn` `ed ,miieqn

.df dyrna "zeig" f` dxqg - dyrnd z` zeyrl eilry egena

oi` ,cala "dpeaz" zpigaa ody d`xie dad`l qgia mb jk

,zeevnd dyrna die`xd "zeig"d z` zzle xicgdl ozlekia

,zeevnd z` zelrdl jkÎiciÎlreàeä-Ceøa-LBãwäL àì íà¦Ÿ¤©¨¨
;äNònä úðéçáì ïøaçîe ïôøöîynyl od zeleki jke - §¨§¨§©§¨¦§¦©©©£¤

;dyrnl "miitpk"kïäå,genay d`xie dad` oze` -úBàø÷ð §¥¦§¨
,"äáBè äáLçî" íLawx od -daygn","daeheìéçc ïðéà ék §¥©£¨¨¨¦¥¨§¦

eîéçøe,dad`e d`xi -úðeáúa íà ék ,Baì úelbúäa Lnî §¦©¨§¦§©¦¦¦¦§©
.ìéòì økæpk Baì úBîeìòúå Bçîze`hazn ody iptne -gena, Ÿ§©£¦©¦§¨§¥

" ze`xwp oddaygnd"awdy ,(gena ixd `id daygn) "daeh

"dtxvnzervn`a dyer mc`dy zeevnd dyrnl - "dyrnl

:iehiad epl xaqei jka .dlrnl zelrl elkeiy ,ef daeh daygn

,o`k dpyi "daygn"e o`k epyi "dyrn" ,oky - "dyrnl dtxvn"

,ddbd "`ipz"a d`a o`k .dyrnl daygnd z` sxvl wx yi

,dlrnl `edy enk df oipr lr xaecn dlawd zxezay ,zpiivnd

:mc`d zceara dhnl mb eze` mipian myne - zexitqaBîëe)*§
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íéøîà éèå÷éì
äùòîì äôøöî ä"á÷ä äáåè äáùçî íøîàá ì"æø

øîéîì äéì äåäå.äàùò åìàë áåúëä åéìò äìòî
íä åáì úåìâúäáù åîéçøå åìéçã éë ïéðòä àìà

íéùáìúîäàìéòì àçøôì íúåéçäì úåöîä äùòîá
éìë íäù íéøáà øàùë éøîåç ë"â àåä áìä éë

äùòîäìåëé ïëìå íäì úåéçå éîéðô àåäù àìà
êà .íúåìòäì ïéôãâ íäì úåéäì íäá ùáìúäì

åìéçãäì"ðä åáì úåîåìòúå åçåî úåðåáúáù åîéçøå
éàå äùòîä 'éçáî äìòî äìòîì íäéëøã åäáâøùôà

'éçá íäì úåéäì úåöîä äùòî 'éçáá ùáìúäì íäì
ä"á÷äù àì íà àìéòì àçøôì ïúåìòäì úåéçå ïéçåî
äáùçî íùá úåàø÷ð ïäå äùòîä 'éçáì ïøáçîå ïôøöî

åìéçã ïðéà éë äáåèíà éë åáì úåìâúäá ùîî åîéçøå
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ב.3. מ, קדושין



hayצ 'b ycew zay mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
øäåæá ù"îëå)äðåáúã ç"òå

åìéçã ïäù ú"áå ï"á úåéúåà

úãøåé äðåáúä íéîòôìå åîéçøå
ïéçåî úåéäìïäù ïéôðà øéòæã '÷åðá

ìéëùîäå úåöîäå äøåúä úåéúåà

:(ïéáé

ïa" úBiúBà "äðeáú"c ,íéiç õòå øäfa áeúkLïäL ,"úáe- ¤¨©Ÿ©§¥©¦¦§¨¦¥©¤¥
:md ,dceara "za"e "oa".eîéçøe eìéçc.dad`e d`xi -íéîòôìå §¦§¦§¦§¨¦

úBiúBà ïäL ,"ïétðà øéòæ"c àá÷eða ïéçî úBéäì úãøBé äðeázä©§¨¤¤¦§Ÿ¦§§¨¦§¥©§¦¤¥¦
.úBönäå äøBzä.zeevnde dxezd zeize`l fnex df "dcear"a - ©¨§©¦§

jixv ,libxd xcqd itl

"`"f"l jynidl "dpeaz"n

byend - "oitp` xirf")

enk - ("zecn"l ilawd

lkydn lkd jynp mc`ay

leki df okn xg`le - zecnl

,j` ."zekln"l jynidl

,`ed xcqd "minrtl"

xyi jynp "dpia"ny

zervn` ila) "zekln"l

,("`"f" jxc dxardd

qgia xacd zernyn

:`id ,mc`d ly ezcearl

zeidl jixv oekpd xcqd

zeppeazddny ,illk ote`a

d`xide dad`dne ,d`xie dad` xxerl ,"zecn"a dpadd jyniz

dxeva `ed xcqd minrtl ,j` .zeevne dxez meiwl drtydd d`a

.zeevnde dxezdmeiwe cenill xiyi ote`a jynp "dpeaz"ny ,zxg`

:(ïéáé ìékNnäåjyndae ,miilaw mibyena dxefy "ddbd"d - §©©§¦¨¦
,owfd epax xiaqn oldl .zexida xzia exaqei "`ipz"a cenild

"dpeaz"d ony daehd daygnd z` sxvn d"awdy dna yecigdy

mlerl zelrl elkei zeevnd dyrny ick ,zeevnd dyrnld`ixad

mler `ed -dbydddad`n zeraepd zeevnde dxezd zeler ea -

zeppeazdn zexvepd ,d`xiedbydeila mb ,mxa .d"awd zlecba

mlerl zeevnde dxezd zeler ,df sexivdxividdad`d iciÎlr -

.l`xyin cg` lk ly eala zexzeqnd ,d"awdl zeirahd d`xide

äæ óeøö Càony daehd daygnd z` sxvn d"awdy epcnly - ©¥¤
,dlrnl elriy ick ,zeevnd dyrnl "dpeaz"d-LBãwä óøöî§¨¥©¨

íéNòpä äøBzä ÷ñòå úBönä äNòî úBìòäì éãk ,àeä-Ceøä§¥§©£©£¥©¦§§¥¤©¨©©£¦

,ìéòì økæpä "äáBè äáLçî" éãé ìò"daeh daygn" dze` - ©§¥©£¨¨¨©¦§¨§¥
,"dpeaz"d on zraepdäøBzä úiìò íB÷î ,äàéøaä íìBò ãò©¨©§¦¨§£¦©©¨

eîéçøe eìéçc éãé ìò íéNòpä úBönäå,dad`e d`xi -íéiìëN §©¦§©©£¦©§¥§¦§¦¦§¦¦
éëä åàìa ìáà .Lnî Baì úelbúäa øLà,z`f icrla -éîð- £¤§¦§©¦©¨£¨§¨¨¥¨¥
,ok mbíéìBòdxezd - ¦

,zeevnde,äøéöéä íìBòì§¨©§¦¨
eîéçøe eìéçc éãé ìò©§¥§¦§¦

íéiòáèd`xie dad` - ¦§¦¦
,zeirahìk áìa íéøzñîä©§ª¨¦§¥¨

,íúBãìBúa ìàøNélkl - ¦§¨¥§§¨
d`xie dad` raha yi icedi

,d"awdl zexzqen

d`xie dad` zervn`ae

mlerl zeevnd zeler ,el`

,dxividøàaúiL Bîk§¤¦§¨¥
:úeëéøàa ïn÷ìenk - §©¨©£¦

mi`ad miwxta xaqeiy

zelrn recn ,zekix`a

,zeirahd d`xide dad`d

leki epi`y in mby oaen ,miptÎlkÎlr .dxivid mlerl zeevnd z`

,"dpeaz"d zpigaa m` ik ,ald zelbzda d`xie dad` ekeza xevil

od mby ,zeevnae dxeza ,oci lr ,mly zeidl ,xacd el witqn

d`xie dad`n zeraepd zeevnde dxezd enk ,dlrnl dpilrz

.ald zelbzday

z` dlrne "zeig" dnixfnd 'd zad` lr epcnly dnl xywda

iciqg :siqedl ie`xd on ,xzei dlrp mlerl zeevnde dxezd

zad` e` 'd zad` ,xzei dlrp dn ,mdipia egkeezd owfd epax

:mdl xn` `ede ,jk lr edel`ye owfd epax l` eqpkp ?l`xyi

in z` mb miade`y ,`id edyinl zizin` dad`l dgkedd

:aezkk ,l`xyi ipa z` ixd ade` d"awd .ade` aed`dy

ly eiaed` mdy ,micedi miade`yke ,"'d xn` mkz` izad`"

owfd epaxe .zizin` `id d"awdl dad`dy giken df ,d"awd

."jiwl` 'd z` zad`e"l ilk `id "jenk jrxl zad`e" - :miiq
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íéøîà éèå÷éì
úåîåìòúå åçåî úðåáúá
äæ óåøéö êà * ì"ðë åáì

óøöîúåìòäì éãë ä"á÷ä
÷ñòå úåöîä äùòî
éãé ìò íéùòðä äøåúä
ãò ì"ðä äáåè äáùçî

íìåòúééìò íå÷î äàéøáä
øùà íééìëù åîéçøå åìéçã é"ò íéùòðä úåöîäå äøåúä

åáì 'åìâúäá'øéöéä íìåòì íéìåò éîð ä"àìá ìáà ùîî
ìë áìá íéøúåñîä íééòáè åîéçøå åìéçã é"òìàøùé

:úåëéøàá ïî÷ì ù"îë íúåãìåúá
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בין  ולזכרון  ידך  על  לאות  לך  והיה  יג, ט – 
עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך כי ביד חזקה 

הוצאך ה' ממצרים

ט. והי' לאות על ידך וגו' כי בחוזק יד הוציאנו. ר”ל דזה הי' 
חוזק יד דאף שלא היינו כדאים להגאל מכל מקום הוציאנו ה' 
וגו' והתפלין עדות  ממצרים, כאמרו אנכי ארד עמך מצרים 

שה'  מה  ישראל  שמע  ד(  ו,  )דברים  הפירוש  זהו  כי  זה,  על 
אלקינו הוא אחד בלי השתנות בין זכאין ובין אינם זכאין ע”כ 
למענו עשה, וכן לעתיד כימי צאתך ממצרים אף אם לא יהיו 
זכאין אראנו נפלאות כמו שנאמר למעני למעני אעשה ולמען 

ירושלים במהרה בימינו אמן.
ישמח משה

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בא 
המשך מעמוד נ



צי היום יום . . . 

ה'תש"גכו טבתיום ראשון

חומש: וארא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: פרק יד. והנה . . . 38 לכפור האמת.

ר  ָנה, ֲאׁשֶ ּוָ ר" ְלֵתַבת "ְוַתְכִניַע", ַמְתִאים ְלַהּכַ ין "ּוְתַמּגֵ יִנים" ַמְפִסיִקים ְקָצת ּבֵ ְלׁשִ ת "ְוַלּמַ ִבְרּכַ ּבְ
ת  ִריִכים ַהֲעָבָרה ְלַגְמֵרי, "ְוַתְכִניַע" – ְלֶנֶגד ְקִלּפַ ּצְ ר" ֵהם ֶנֶגד ג' ְקִלּפֹות ׁשֶ ר ּוְתַמּגֵ ּבֵ ר ּוְתׁשַ ַעּקֵ "ּתְ

רּור. ּה ּבֵ ִריָכה ַהְכָנָעה ְוֵיׁש ּבָ ּצְ ֹנַגּה ׁשֶ

ה'תש"גכז טבתיום שני

חומש: וארא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: משא"כ . . . צדיקים כו' ע"ש.

רבינו הזקן אמר: אידישע גשמיות איז רוחניות, דער אויבערשטער גיט אונז גשמיות, 
מיר זָאלען דערפון מַאכען רוחניות. אמָאל אז עס איז לרגע ניט אזוי, דארפען געבען 

דעם אויבערשטען אפילו מנחת עני גיט ער א פולע.

ִמּיּות,  ׁשְ רּוְך הּוא נֹוֵתן ָלנּו ּגַ דֹוׁש ּבָ ל ְיהּוִדים ִהיא רּוָחִנּיּות. ַהּקָ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֵקן ָאַמר: ּגַ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
רּוְך הּוא ְולּו  דֹוׁש ּבָ ן, ֵיׁש ָלֵתת ַלּקָ ָבר ּכֵ ר ְלֶרַגע ֵאין ַהּדָ ֲאׁשֶ ים, ּכַ ה רּוָחִנּיּות. ְלִעּתִ ּנָ ּצֹור ִמּמֶ ּנִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ַפע. ׁשֶ ִמְנַחת ָעִני, ְוהּוא נֹוֵתן ּבְ

ה'תש"גכח טבתיום שלישי

חומש: וארא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ובזה יובן . . . תהי צדיק.

ַמח ֶצֶדק"  הֹות. ַה"ּצֶ ה ַהּגָ ס – ֲחֵסִרים ַהְרּבֵ ְדּפָ ַמח ֶצֶדק" ַהּנִ ֶרְך ֱאמּוָנה( ְלַה"ּצֶ ֵסֶפר ַהֲחִקיָרה )ּדֶ ּבְ
ִעְנָיִנים ֵאּלּו. ֵאלֹות ּבְ ה ׁשְ ּמָ ם ָהָיה ָצִריְך ַלֲענֹות ַעל ּכַ ּשָׁ ַיַחס ִעם ְנִסיעֹוָתיו ְלֶפֶטְרּבּוְרג, ׁשֶ רֹו ּבְ ִחּבְ

ה'תש"גכט טבתיום רביעי

חומש: וארא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק טו, ובזה . . . 40 חלל בקרבו.

אנן פועלי דיממא אנן. יום הוא אור, עבודתנו היא עבודת האור, מַאכען ליכטיג די 
וועלט באור תורה. ומלבד כי צריכים לעמוד במעמד ומצב טוב בעז"ה בעצמו - אליין 
דארף מען זיין ווי עס דארף צו זיין - הנה כל העבודה היא לזכות להעמיד תלמידים 
גרונטיקע מענשען, אשר יהיו מסורים בלבם ודעתם אל הכוונה הפנימית. שאינו מספיק 

למוד תורה הנגלית וחבוב הקודש בשמירת המצות, כי אם צריכים גם עבודה שבלב.

יָמָמא ֲאָנן ]=ָאנּו, ּפֹוֲעֵלי יֹום ָאנּו[. יֹום הּוא אֹור, ֲעבֹוָדֵתנּו ִהיא ֲעבֹוַדת ָהאֹור,  ֲאָנן ּפֹוֲעֵלי ּדִ
ַעְצמֹו  ֶעְזַרת ה', ּבְ ב טֹוב, ּבְ ַמֲעָמד ּוַמּצָ י ְצִריִכים ַלֲעֹמד ּבְ ַבד ּכִ אֹור ּתֹוָרה. ּוִמּלְ ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ
ים,  ים ְיסֹוִדּיִ ְלִמיִדים ֲאָנׁשִ ל ָהֲעבֹוָדה ִהיא ִלְזּכֹות ְלַהֲעִמיד ּתַ ה ּכָ ִריְך – ִהּנֵ ּצָ ִפי ׁשֶ ַעְצמֹו ּכְ – ִלְהיֹות ּבְ
ְגֵלית ְוִחּבּוב  יק ִלּמּוד ּתֹוָרה ַהּנִ ֵאינֹו ַמְסּפִ ִניִמית. ׁשֶ ָנה ַהּפְ ּוָ ם ֶאל ַהּכַ ם ְוַדְעּתָ ִלּבָ ר ִיְהיּו ְמסּוִרים ּבְ ֲאׁשֶ

ב. ּלֵ ּבַ ם ֲעבֹוָדה ׁשֶ י ִאם ְצִריִכים ּגַ ְצֹות, ּכִ ִמיַרת ַהּמִ ׁשְ ַהּקֶֹדׁש ּבִ
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היום יום . . . צב

ה'תש"גא שבט, ר"חיום חמישי

חומש: וארא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ובבינוני . . . כא מרגילותו.

ל ַאַנ"ׁש  ֵנִסּיֹות ׁשֶ י ּכְ ּתֵ ין ּבָ ֶזה ׁשּום ֶהְפֵרׁש ּבֵ ה( ֵאין ּבָ ִפּלָ ָכל יֹום ַאַחר ַהּתְ ים ָהָאמּור )ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ
ד  ח ּפֹוִלין, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו. ּוִמּצַ ַנז אֹו ֻנּסַ ּכְ ח ַאׁשְ ֵלי ֻנּסַ ּלְ ְחיּו, אֹו ִמְתּפַ ּיִ "ד[ ׁשֶ לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ ]ַאְנׁשֵ
ִניִמית, ַהּנֹוֵגַע ִלְכַלל  ָנָתּה ַהּפְ ִצּבּור ְוַכּוָ ים ּבְ ִהּלִ ל ֲאִמיַרת ּתְ ָרֵאל... ּוִבְפָרט ְלֹגֶדל ָהִעְנָין ׁשֶ ַאֲהַבת ִיׂשְ
לּות  ּדְ ּתַ ָכל ִמיֵני ִהׁשְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ י ּוְמזֹוָנא, ּוְברּוָחִנּיּות... ָעֵלינּו ְלִהׁשְ ָבֵני ַחּיֵ ִמּיּות, ּבְ ׁשְ ּגַ ׁש ּבְ ָרֵאל ַמּמָ ִיׂשְ

ְהֶיה. ּיִ ח ׁשֶ ֶנֶסת ֵמֵאיֶזה ֻנּסָ י ַהּכְ ּתֵ ָכל ּבָ ע ּבְ ר ֻיְקּבַ ֲאׁשֶ

ה'תש"גב שבטיום ששי

חומש: וארא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ובזה יובן . . . עבודתו כלל.

אאמו"ר סיפר: הדרוש וארא גו' ושמי ד' גו' המדבר בענין כי לא ידח ממנו נדח )אינו 
הנדפס בתו"א(, קנה לו שם "דער פרומער וארא", והי' רגיל רבינו הזקן לחזור אותו אחת 
לשלש שנים, ובכל פעם ופעם כמעט שהי' אומר אותו כלשונו. ואמר הצ"צ: יעדער מָאל 
איז געווען א אור חדש. הָאט דער טַאטע געזָאגט: א אור איז אלע מָאל גלייך, ָאבער 

מאור איז אלע מָאל ווי א דבר חדש.

י ֹלא  ִעְנָין "ּכִ ר ּבְ ִמי ה'" ּגֹו', ַהְמַדּבֵ רּוׁש "ָוֵאָרא ּגֹו' ּוׁשְ ר: ַהּדְ "ּב[ ִסּפֵ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ם "ּדֶער ְפרּומֶער ָוֵאָרא", ]="ָוֵאֶרא" ַה'ְיֵרא  "תֹוָרה אֹור"(, ָקָנה לֹו ׁשֵ ס ּבְ ְדּפָ ח" )ֵאינֹו ַהּנִ ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶ ִיּדַ
ָהָיה  ְמַעט ׁשֶ ַעם ּוַפַעם ּכִ ִנים, ּוְבָכל ּפַ ֹלׁש ׁשָ ֵקן ַלֲחֹזר אֹותֹו ַאַחת ְלׁשָ נּו ַהּזָ ַמִים'[. ְוָהָיה ָרִגיל ַרּבֵ ׁשָ
א: 'אֹור' הּוא  ַעם ָהָיה ֶזה אֹור ָחָדׁש. ֵהִגיב ַאּבָ ָכל ּפַ ַמח ֶצֶדק": ּבְ ְלׁשֹונֹו. ְוָאַמר ַה"ּצֶ אֹוֵמר אֹותֹו ּכִ

ָדָבר ָחָדׁש. ַעם ּכְ ָכל ּפַ ִמיד ֵזֶהה, ַאְך 'ָמאֹור' הּוא ּבְ ּתָ

ה'תש"גג שבטשבת

חומש: וארא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק טז. וזה . . . באריכות.

בֹו  ִמְכּתָ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִלי ַההֹוָספֹות( . ַה"ּצֶ קָאּפּוְסט )ּבְ ַנת תקצ"ז ּבְ ׁשְ ס ָלִראׁשֹוָנה ּבִ "ּתֹוָרה אֹור" ִנְדּפָ
ַנת  ּשְׁ ּמִ ים ׁשֶ רּוׁשִ ה... ּבֹו ַמֲאָמִרים ֹרב ַהּדְ ס ַעּתָ ְדּפָ ָבט תקצ"ז ּכֹוֵתב: ֵסֶפר "ּתֹוָרה אֹור" ַהּנִ ִמּיֹום ג ׁשְ
יָהם,  ְוִהּגִ ֲעֵליֶהם  ִעּיּונֹו  ֵעין  ַעְצמֹו  ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ם  ׂשָ ֵמֶהם  ה  ַהְרּבֵ ר  ֲאׁשֶ תקע"ב,  סֹוף  ַעד  תקנ"ו 
ַעל  ָהִראׁשֹון  ֵחֶלק  ֲחָלִקים,  ֵני  ׁשְ ּכֹוֵלל  ֶפר  ְוַהּסֵ פּוס.  ַהּדְ ְלֵבית  ַלֲהִביָאם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְעּתֹו  ּדַ יָמה  ְוִהְסּכִ
ת  ָפָרׁשַ ּבְ ן ּתֹוָרֵתנּו  בּועֹות ְזַמן ַמּתַ ים ְלַחג ַהּשָׁ רּוׁשִ ּדְ ה  ּמָ ּכַ ם  ּגַ ה ּופּוִרים,  ַוֲחֻנּכָ י ַהּתֹוָרה  ׁשֵ ֻחּמְ ֵני  ׁשְ
יִרים  יר ַהּשִׁ י ַהּתֹוָרה ְוׁשִ ׁשֵ ִני ִאם ִיְרֶצה ה' ַעל ג' ֻחּמְ ְקֵהל. ְוֵחֶלק ַהּשֵׁ ת ַוּיַ ָפָרׁשַ ִיְתרֹו, ּוְקָצת ְלֶפַסח ּבְ
א ב'  ִגיַמְטִרּיָ " ּבְ מֹו "ְוָאַהְבּתָ ֵניאֹור, ּכְ ר ָנֶאה לֹו: ׁשְ ם ַהְמַחּבֵ ּפּור... ְוׁשֵ ָנה ְויֹום ּכִ ּומֹוֲעִדים ְוֹראׁש ַהּשָׁ

אן ְלׁשֹונֹו – ָעִמים אֹור. ַעד ּכָ ּפְ
פּוס  י ַהּדְ ּתֵ ה ִמּבָ ּמָ ָלה ּכַ ְמׁשָ ינּות ָסְגָרה ַהּמֶ י ַעל ְיֵדי ַמְלׁשִ יס ַרק ֵחֶלק ָהִראׁשֹון, ּכִ יקּו ְלַהְדּפִ ֹלא ִהְסּפִ
ַנת  ׁשְ ּבִ ַה"ּתֹוָרה אֹור".  יסּו  ִהְדּפִ ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ קָאּפּוְסט  ּבְ פּוס  ַהּדְ ית  ּבֵ ם  ּגַ ּוֵביֵניֶהם  רּוְסָיה,  ּבְ ָהִעְבִרים 

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ּנּוי ַהּשֵׁ ִזיטָאִמיר ּוְבׁשִ ס ֵחֶלק ב' ּבְ תר"ח ִנְדּפָ
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ה'תשע"א טבת כ"ו ראשון יום חכמים כבוד

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰Bà íëç äéä íà¦¨¨¨¨
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חכם של כבודו על חסה שהתורה כיון ביאור: צריך לכאורה

היה עצמו שהוא בכך מה אבידה, מלהשיב אותו ופטרה זקן או

ממונו? הפסד עבור להתבזות מוכן

לבאר: ויש

בגמרא א)אמרו ל, דוחה(ב"מ אבידה השבת של עשה שאין

להשבת הקברות לבית יכנס לא ולכן למת, כהן טומאת איסור

בממון הרי ולכאורה, ממון. מפני נדחה איסור אין כי אבידה,

מאחר כי הרמב"ן, ופירש אבידה? השבת של מצוה גם יש זה

הרי מצוה, כאן תהיה לא שוב ממונם את יפקירו הבעלים ואם

איסור. ידם על ייגרם שלא כדי כך לעשות חייבים הם

חייב הממון שבעל לומר יש כבודו" לפי ואינה ב"זקן וכן

לחייבו אין ואולם חברו, בזיון את למנוע כדי זכותו על לוותר

כבודו, מפני ממונו על מוחל היה עצמו המוצא כאשר אלא בכך

לדאוג צריך אינו המאבד כבודו, על מוחל היה לעצמו אם אך

ממנו. יותר לכבודו

בכל נאמר כבודו" לפי ואינה "זקן של הפטור זה ולפי

וכדומה חסדים גמילות כגון לחברו, אדם שבין (נתיבהמצוות

כה) כג, סי' ב"מ .חיים,

אין נפשות בהצלת שאף חידש, קלוגר שלמה רבי והגאון

הצלת חיוב כי למציל, ביזיון בכך שייגרם במקום להציל חובה

פטור ממונו שבהצלת וכשם ממונו, השבת מדין נלמד הגוף

גופו בהצלת כך ביזיון תכ"ו)במקום סי' חו"מ שלמה .(חכמת

מתבזה היה אם פטור אינו אבידה בהשבת אף הלוא ותמוה:

גופו ולהצלת ומאחר עצמו, אבידת מוכןעבור היה בוודאי

חברו? את מלהציל יפטר למה להתבזות

ממונו, הצלת עבור מתבזה שהיה באדם רק שכוונתו ונראה

המקפיד כאדם נחשב הוא אין מכבודו עליו חביב שממונו וכיון

אף גופו, הצלת לגבי אך הפטור, בכלל אינו ולכן כבודו על

על המקפיד כאדם נחשב עדיין כך, לשם מתבזה היה שבודאי

ופטור סקכ"ב)כבודו כד סי' יו"ד ח"ג יהושע .(דבר

ה'תשע"א טבת כ"ז שני יום אליהו" שיבוא עד מונח "יהא

:È ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰àìå òéãBä Bà æéøëä¦§¦¦©§Ÿ

.eäiìà àBáiL ãò Bìöà úçpî äàéönä äéäz ¯ íéìòaä eàä©§¨¦¦§¤©§¦¨ª©©¤§©¤¨¥¦¨

ערוך' ה'שלחן מסכם א-ב)כך רנט להשיב(חו"מ החובה את

להשיבה בה ליטפל חייב ישראל, אבידת "הרואה אבידה:

במקום אמורים, דברים במה ... תשיבם השב שנאמר לבעליה,

באבידה בה להסתפק שראוי ובמקום משם, להשיב חייב שהוא

ושיהיה מדעת, תהיה ושלא אבידה שהיא שמוכח בענין ושתהא

מטפל ושהיה במקומה, או בגופה סימן ושיש פרוטה, שוה בה

אבל אבידתו. להשיב שחייב מי של ושתהיה שלו, היתה אם בה

אבידתו". להשיב חייב אינו אלו, מכל אחת חסר אם

טו)ומוסיף רסז, המציאה(שם, תהא הבעלים, באו ולא "הכריז :

אליהו". שיבא עד אצלו מונחת

הממון ספק שהכרעת מקום שבכל מחדש פיינשטיין והגר"מ

החפץ, ערך את לרשום ניתן אליהו" שיבוא עד מונח "יהא היא

השווי את להעריך המדויקים, סימניה את אבידה של ובמקרה

החפץ בעל יבוא הימים מן ביום ואם ולמוכרו. החפץ ערך של

של הכספי ערכו את ולקבל סימנים לתת יוכל אותו, לתבוע

אם ונסתפק סימן בו שאין דבר "וכשמצא דבריו: ואלה החפץ.

בו לטפל שמחויב זמן ואחר לקחתו מחויב יאוש, קודם הוא

סימן בו שיש בדבר הדין והוא שמצא, מה בפנקסו לרשום יכול

ידוע, הוא אם האבידה שוויות גם וירשום סימנים כל ירשום

יכול ואז ... לשומו צריך לאו מהואם וזה לעצמו בו להשתמש

אליהו, שיבוא עד מונח יהא שאמרינן מקום בכל לעשות שיש

לכשיתבקש". הדבר לברר יוכל שכתב שממה

(dn ,a n"eg ,dyn zexb` z"ey)

ה'תשע"א טבת כ"ח שלישי יום בעלים? מרשות מוציא יאוש מתי

:Á-Ê ‰ÎÏ‰ ,Ê"Ë ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰ïBîèî àöBnä©¥©§

. ?øöçä ìòa äð÷é àì änì . .BlL elà éøä ¯ ïLé ìúëa Bà ìâa§©§Ÿ¤¨¨£¥¥¤¨¨Ÿ¦§¤©©¤¨¥
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הבא: במקרה הראשונים דנו

מכן, לאחר ממנו. והתייאש הפרטי, בביתו חפץ איבד ראובן

המציאה? שייכת למי – הבית בתוך האבידה את שמעון מצא

הדין שהרי לשמעון. למוצא, נתונה הבעלות כי האומרים, יש

במציאה זוכה והמוצא כהפקר, כמוהו שיאוש הוא, (תוס'הפשוט

כו,א) ;ב"מ

שייכת המציאה זה שבמקרה טוענים, אחרים לעומתם

עוד כל מועיל אינו יאוש לדבריהם, לראובן. הראשון, לבעלים

בעליו ברשות נמצא שם)החפץ .(רמב"ן

האבידות: סוגי בין מבדיל והרמב"ם

כל כהפקר אינו יאוש – להימצא העתידה רגילה, באבידה

בחנות, שאבדו מטבעות לדוגמא: בעליו. ברשות שהחפץ זמן

הקרוב בניקיון אותם שימצאו ;ז')(כבהלכהמסתבר

כאילו נחשבת – למוצאה סבירות כל שאין אבידה ואולם,

הדוגמא זו בה. זוכה המוצא ולכן ברשותו, מונחת אינה

ואיש קיר, בתוך היטב שהוחבא עתיק מטמון כאן: שהובאה

אודותיו. יודע אינו

(f 'iq xvg oipw ,mixt` dpgn)



צג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א טבת כ"ו ראשון יום חכמים כבוד

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰Bà íëç äéä íà¦¨¨¨¨

.ïäa ìthäì áiç Bðéà ¯ Bãéa elà íéìk ìhì Bkøc ïéàL ãaëî ï÷æ̈¥§ª¨¤¥©§¦Ÿ¥¦¥§¨¥©¨§¦©¥¨¤

áiç Ck ¯ Bîöòì ïøéæçî äéä íà :BlL eéä elà Bzòc úà ãîBàå§¥¤©§¦¨¤¦¨¨©£¦¨§©§¨©¨

.Bøáç ìL øéæçäì§©£¦¤£¥

חכם של כבודו על חסה שהתורה כיון ביאור: צריך לכאורה

היה עצמו שהוא בכך מה אבידה, מלהשיב אותו ופטרה זקן או

ממונו? הפסד עבור להתבזות מוכן

לבאר: ויש

בגמרא א)אמרו ל, דוחה(ב"מ אבידה השבת של עשה שאין

להשבת הקברות לבית יכנס לא ולכן למת, כהן טומאת איסור

בממון הרי ולכאורה, ממון. מפני נדחה איסור אין כי אבידה,

מאחר כי הרמב"ן, ופירש אבידה? השבת של מצוה גם יש זה

הרי מצוה, כאן תהיה לא שוב ממונם את יפקירו הבעלים ואם

איסור. ידם על ייגרם שלא כדי כך לעשות חייבים הם

חייב הממון שבעל לומר יש כבודו" לפי ואינה ב"זקן וכן

לחייבו אין ואולם חברו, בזיון את למנוע כדי זכותו על לוותר

כבודו, מפני ממונו על מוחל היה עצמו המוצא כאשר אלא בכך

לדאוג צריך אינו המאבד כבודו, על מוחל היה לעצמו אם אך

ממנו. יותר לכבודו

בכל נאמר כבודו" לפי ואינה "זקן של הפטור זה ולפי

וכדומה חסדים גמילות כגון לחברו, אדם שבין (נתיבהמצוות

כה) כג, סי' ב"מ .חיים,

אין נפשות בהצלת שאף חידש, קלוגר שלמה רבי והגאון

הצלת חיוב כי למציל, ביזיון בכך שייגרם במקום להציל חובה

פטור ממונו שבהצלת וכשם ממונו, השבת מדין נלמד הגוף

גופו בהצלת כך ביזיון תכ"ו)במקום סי' חו"מ שלמה .(חכמת

מתבזה היה אם פטור אינו אבידה בהשבת אף הלוא ותמוה:

גופו ולהצלת ומאחר עצמו, אבידת מוכןעבור היה בוודאי

חברו? את מלהציל יפטר למה להתבזות

ממונו, הצלת עבור מתבזה שהיה באדם רק שכוונתו ונראה

המקפיד כאדם נחשב הוא אין מכבודו עליו חביב שממונו וכיון

אף גופו, הצלת לגבי אך הפטור, בכלל אינו ולכן כבודו על

על המקפיד כאדם נחשב עדיין כך, לשם מתבזה היה שבודאי

ופטור סקכ"ב)כבודו כד סי' יו"ד ח"ג יהושע .(דבר

ה'תשע"א טבת כ"ז שני יום אליהו" שיבוא עד מונח "יהא

:È ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰àìå òéãBä Bà æéøëä¦§¦¦©§Ÿ

.eäiìà àBáiL ãò Bìöà úçpî äàéönä äéäz ¯ íéìòaä eàä©§¨¦¦§¤©§¦¨ª©©¤§©¤¨¥¦¨

ערוך' ה'שלחן מסכם א-ב)כך רנט להשיב(חו"מ החובה את

להשיבה בה ליטפל חייב ישראל, אבידת "הרואה אבידה:

במקום אמורים, דברים במה ... תשיבם השב שנאמר לבעליה,

באבידה בה להסתפק שראוי ובמקום משם, להשיב חייב שהוא

ושיהיה מדעת, תהיה ושלא אבידה שהיא שמוכח בענין ושתהא

מטפל ושהיה במקומה, או בגופה סימן ושיש פרוטה, שוה בה

אבל אבידתו. להשיב שחייב מי של ושתהיה שלו, היתה אם בה

אבידתו". להשיב חייב אינו אלו, מכל אחת חסר אם

טו)ומוסיף רסז, המציאה(שם, תהא הבעלים, באו ולא "הכריז :

אליהו". שיבא עד אצלו מונחת

הממון ספק שהכרעת מקום שבכל מחדש פיינשטיין והגר"מ

החפץ, ערך את לרשום ניתן אליהו" שיבוא עד מונח "יהא היא

השווי את להעריך המדויקים, סימניה את אבידה של ובמקרה

החפץ בעל יבוא הימים מן ביום ואם ולמוכרו. החפץ ערך של

של הכספי ערכו את ולקבל סימנים לתת יוכל אותו, לתבוע

אם ונסתפק סימן בו שאין דבר "וכשמצא דבריו: ואלה החפץ.

בו לטפל שמחויב זמן ואחר לקחתו מחויב יאוש, קודם הוא

סימן בו שיש בדבר הדין והוא שמצא, מה בפנקסו לרשום יכול

ידוע, הוא אם האבידה שוויות גם וירשום סימנים כל ירשום

יכול ואז ... לשומו צריך לאו מהואם וזה לעצמו בו להשתמש

אליהו, שיבוא עד מונח יהא שאמרינן מקום בכל לעשות שיש

לכשיתבקש". הדבר לברר יוכל שכתב שממה

(dn ,a n"eg ,dyn zexb` z"ey)

ה'תשע"א טבת כ"ח שלישי יום בעלים? מרשות מוציא יאוש מתי

:Á-Ê ‰ÎÏ‰ ,Ê"Ë ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰ïBîèî àöBnä©¥©§

. ?øöçä ìòa äð÷é àì änì . .BlL elà éøä ¯ ïLé ìúëa Bà ìâa§©§Ÿ¤¨¨£¥¥¤¨¨Ÿ¦§¤©©¤¨¥

.íãà ìkîe epnî ãeáà ïBîènä äæ éøäå .©£¥¤©©§¨¦¤¦¨¨¨

הבא: במקרה הראשונים דנו

מכן, לאחר ממנו. והתייאש הפרטי, בביתו חפץ איבד ראובן

המציאה? שייכת למי – הבית בתוך האבידה את שמעון מצא

הדין שהרי לשמעון. למוצא, נתונה הבעלות כי האומרים, יש

במציאה זוכה והמוצא כהפקר, כמוהו שיאוש הוא, (תוס'הפשוט

כו,א) ;ב"מ

שייכת המציאה זה שבמקרה טוענים, אחרים לעומתם

עוד כל מועיל אינו יאוש לדבריהם, לראובן. הראשון, לבעלים

בעליו ברשות נמצא שם)החפץ .(רמב"ן

האבידות: סוגי בין מבדיל והרמב"ם

כל כהפקר אינו יאוש – להימצא העתידה רגילה, באבידה

בחנות, שאבדו מטבעות לדוגמא: בעליו. ברשות שהחפץ זמן

הקרוב בניקיון אותם שימצאו ;ז')(כבהלכהמסתבר

כאילו נחשבת – למוצאה סבירות כל שאין אבידה ואולם,

הדוגמא זו בה. זוכה המוצא ולכן ברשותו, מונחת אינה

ואיש קיר, בתוך היטב שהוחבא עתיק מטמון כאן: שהובאה

אודותיו. יודע אינו

(f 'iq xvg oipw ,mixt` dpgn)



v"ndqeצד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א טבת כ"ט רביעי יום לעולם מועד אדם

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰.íìBòì ãòeî íãà̈¨¨§¨

ïLiäL íéøeîà íéøác äna ...ïLé ïéa øò ïéa ,ãéæî ïéa ââBL ïéa¥¥¥¥¦¥¥¥¨¥©¤§¨¦£¦¤©¨¥

ì áiçàáe ,ïLé ãçà äéä íà ìáà ...ãçàk eðLiL íéðLa ?ílL ©¨§©¥¦§©¦¤¨§§¤¨£¨¦¨¨¤¨¨¥¨

ïLiä B÷éfä íàå ,ãòenä àeä äðBøçàa àaL äæ ¯ Bcöa áëLå øçà©¥§¨©§¦¤¤¨¨©£¨©¨§¦¦¦©¨¥

.øeèt Y¨

התוספות ב)כתבו כז, ב"ק ושמואל המזיק(ד"ה אדם של שחיובו

בדעתו להעלותו יכול שהיה גמור, שאינו באונס רק הוא

לכך: ראיות כמה והביאו פטור. גמור באונס אך מכך, ולהישמר

לידו. ששכב זה של מנזקו פטור ראשון שהשוכב מהדין א)

פטור. המזיק אדם אפילו גמור שבאונס ומכאן

שפטור בשוגג הבשר את שקלקל אומן טבח מדין ב)

מלשלם.

ידעו ולא שאולה פרה אביהם להם שהניח יתומים מדין ג)

הבשר מאכילת הנאתם כפי אלא משלמים שאין ואכלוה,

הפרה. שווי מלוא את מלשלם ופטורים

הרמב"ן ב)אך פב, באונס(ב"מ אפילו חייב המזיק שאדם סובר

פשע השני זה שבמקרה משום פטור ראשון לישון והבא גמור,

פשע לא הניזק כאשר אך הראשון, ליד שנשכב בכך בעצמו

גמור. באונס אפילו חייב המזיק

שכל משום מזיק, דין אין במלאכתו הטועה ובאומן

הבעלים וברשות בהיתר היתה בממון הל'התעסקותו אפרים (מחנה

ה) סי' .נזק"מ

בהיתר היה המעשה שאולה פרה שאכלו יתומים לגבי ואילו

ומזיק אביהם, של אינה שהפרה לחשוש עליהם היה שלא כיון

אסור היה המעשה כשעצם רק באונס אף א)חייב לד, כתובות .(שטמ"ק

שלא בכך פשע אביהם כי פטורים שהיתומים אומרים ויש

המזיק את פוטרת אחר אדם ופשיעת שאולה שהפרה הודיעם

ס"ב)באונס תמ"ח סי' או"ח מאיר .(בית

כלים ושבר נפשו על הנרדף לשאול: יש התוספות דעת ועל

משום אנוס שהיה אף עליהם לשלם חייב מנוסתו כדי תוך

מזה! גדול אונס לך ואין נפשו ו)(מחנההצלת סי' שם .אפרים

נעשה כשהמעשה רק פטור האנוס לבאר: dpeekויש `llאך ,

נפשו כהצלת גמור באונס זה שהיה אף חייב בכוונה כשהזיק

סק"ב) שע"ח סי' חו"מ .(ש"ך

ה'תשע"א שבט א' חמישי יום לרוץ? מותר מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰ïéëläî eéäL íéðL§©¦¤¨§©§¦

õøä äæ ...ïäî ãçà ÷fäå ,Cläî ãçàå õø ãçà ,íéaøä úeLøa¦§¨©¦¤¨¨§¤¨§©¥§ª©¤¨¥¤¤¨¨

,øeèt ¯ úBLîMä ïéa úaL áøò äéä íàå .äpLî àeäL éðtî ,áiç©¨¦§¥¤§©¤§¦¨¨¤¤©¨¥©§¨¨

.õø àeä úeLøaL éðtî¦§¥¤¦§¨

שנעשה מנזק פוטרת מצוה דבר לכל ריצה האם לעיין: ויש

הריצה? כדי תוך

ה'מרדכי' לשון לט)וזה אות דבין(ב"ק מצוה אותה "דווקא :

לרוץ כגון מצוות, בשאר אבל כלל, שהות לו דאין השמשות,

חייב". הזיק אם פנאי, לו דיש המדרש, לבית או הכנסת לבית

יש כאשר השמשות, בין שבת ערב של ריצה רק לדעתו הרי

הרץ אבל ברשות, ריצה היא לשבת ההכנות את לסיים למהר

ונראה פנאי". לו "דיש חייב ריצה כדי תוך והזיק מצוות לשאר

זו הרי פנאי לו שאין מפני רץ אם המצוות בשאר שגם מדבריו

ברשות. ריצה

טוב' יום ט')וה'עונג סי' שבת(א"ח בערב הריצה שהיתר מחדש

בין שבת ערב בכל חנינא ר' אמירת על מבוסס השמשות בין

מלכתא" כלה לקראת ונצא "בואו א)(ב"קהשמשות ופירשלב, .

בואו)רש"י הריצה(ד"ה עצם כן ואם מלך". פני המקבל "כאדם :

פטור, הריצה כדי תוך הזיק אם ולכן המצוה היא השבת לכבוד

שיכול מצה", או לולב מצוות לקיים כמו אחרת, למצוה רץ "אבל

חייב. הריצה כדי תוך והזיק ריצה ללא גם המצוה את לעשות

זרוע' ה'אור קס"ד)אך סי' ב"ק שהריצה(פסקי רש"י בשם הביא

לרוץ אדם צריך כן מלך, פני המקבל כ"אדם היא השמשות בין

דלאו מדבריו, ללמוד לי "יש והוסיף: שבת". צרכי כל ולתקן

צרכי כל לתקן שמתחילין משעה אלא השמשות, בין דווקא

כשם ולדבריו, ברשות". רץ הוי ולצלות, ולבשל לאפות שבת,

דבר לכל ריצה כך ברשות, ריצה נחשבת שבת לצרכי שהריצה

ברשות. ריצה היא מצוה

ה'תשע"א שבט ב' שישי יום הדם גאולת

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ,˘Ù� ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰ãéa äåöî¦§¨§©

úà úéîé àeä ícä ìàb :øîàpL ,[çöBøä úà âøäì] ícä ìàBb¥©¨©£Ÿ¤¨¥©¤¤¡©Ÿ¥©¨¨¦¤

Bà ,ícä ìàBâ äöø àì .ícä ìàBâ àeä äMøéì éeàøä ìëå .çöøä̈Ÿ¥©§¨¨¨¦ª¨¥©¨Ÿ¨¨¥©¨

ïéúéîî ïéc úéa ¯ íc ìàBâ Bì ïéàL Bà ,Búéîäì ìBëé äéä àlL¤Ÿ¨¨¨©£¦¤¥¥¨¥¦§¦¦

éña çöBøä úà.ó ¤¨¥©§©¦

מצּווה הדם גואל אשם, ונמצא לדין שעמד בזדון רוצח

מבוסס אינו הדם גואל דין זה, לפי דינו. גזר את לפועל להוציא

אלא זעם, חמת מתוך שפעל לרוצח פלילית מאחריות פטור על

את שנטל אדם להמית המצוה קיום בתכלית שונה תפיסה על

הזולת. של חייו

הוא בזדון הרוצח את להמית הציווי ביסוד המונח ההגיון

כלפי גם אלא ומשפחתו הנרצח כלפי רק חוטא אינו שהרוצח

כפי הדין, גזר ביצוע על לוותר ניתן לא כן ועל העולם, בורא

החינוך" "ספר בעל תיב)(פרששמטעים מצווה מסעי, רצהת "אפילו :

ושיקחו דמו על מוחל שהוא לדיין ואמר לפטרו, הדם גואל

בכל לפטרו ולא כופר, ליקח רשאים אינן ירצו, אם כופר ממנו

עלינו". הא-ל כמצוות יומת אלא שבעולם, ממון

שבעניין ללמוד יש בשגגה ברוצח הדם גאולת מהלכות גם

רוצח לדוגמא: החטא. חומר של יסודות מונחים הדם גאולת

הכהן מות עד מקלט" ב"עיר להישאר ועליו גלות חייב בשגגה

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

להרוג הדם לגואל נתונה הרשות מקלטו, מעיר יצא ואם הגדול.

הריגת על פטור הדם, גואל שאינו זר, אדם גם אולם אותו.

מקלטו לעיר מחוץ י"א)הרוצח הל' פ"ה להלן שגאולת(ראה מכאן .

להתרת היסוד אילו שהרי חלילה, נקמה, של עניין אינה הדם

הדם לגואל מותר היה החם", "לבבו היה הדם גואל של פעולתו

לו שאין זר לאדם ולא מקלטו מעיר שיצא ברוצח לפגוע בלבד

הרוצח. עם דבר

ה'תשע"א שבט ג' קודש שבת חשמל וכיבוי אוכל מניעת אויר, מניעת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘Ù� ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰÷øfL Bà¤¨©

øéñäå ílqä úà ÷lñå øçà àáe ,åéìò ïâäì Bãéa ñéøz äéäå õç Ba¥§¨¨§¦§¨§¨¥¨¨¨©¥§¦¥¤©ª¨§¥¦
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אור וכיבוי הדלקת אודות בהרחבה דנים זמננו פוסקי

החשמל מתג הזזת כי שסברו יש טוב. וביום בשבת החשמל

לפי וזאת בלבד, 'גרמא' אלא ישירה כיבוי פעולת נחשבת אינה

לגוף להגיע לחץ המאפשרת המגן שהזזת כאן ברמב"ם המבואר

'גרמא'. אלא רציחה כפעולת נחשבת אינה האדם

שדרכו שהחוט כך הפועל החשמל מתג הסטת לגבי גם וכך

המצופה קטן גלגל ידי על באמצעו נפסק החשמל זרם עובר

באופן הגלגל נע המתג הפעלת עם כאשר במתכת, בחלקו

הוא ובכך החוט קצות לשני בשווה עומד המתכת שציפוי

המתג בכיבוי ואילו לנוע, החשמל לזרם המאפשר 'גשר' מהווה

החוט קצות כנגד עומד אינו המתכתי החלק כאשר הגלגל נע

הזרם. מעבר נחסם וכך

'גרמא', היא לנוע לחץ המאפשרת המגן הזזת אם ולכאורה,

אך 'גרמא', היא הזרם מעבר את המונעת ה'גשר' הסרת גם

ובהם: טעמים, מכמה זו סברא שולל אוירבך הגרש"ז

אטום(ה"ט)לעיל בית חבירו סביב שהבונה הרמב"ם פסק

הכופת מאידך, בידו". שחנקו "כמי הוא הרי אויר ממנו ומנע

גרמא אלא אינו כי פטור ברעב שמת עד חבירו ומה(ה"י)את .

ההבדל?

ללא ומצוי רגע, בכל לאדם הכרחי צורך הוא שהאויר אלא

לדין אויר המונע את לדמות יש לפיכך מצידו. פעולה כל

כי נשמה, נטילת משום שחייב בשבת הים מתוך דגים השולה

בין והיחס בידיים, כהריגה נחשבת חיותם ממקום נטילתם

מצוי אינו האוכל אך לים, הדגים שבין זה כמו הוא לאויר האדם

לאוכל האדם בין מחיצה יצירת ולכן האויר, כמו לאדם וסמוך

דבר כמניעת רק אלא חיותו, ממקום כניתוקו נחשבת אינה

ממוות. המציל

הזרם יחס מעשה, כל ללא בחוט הזורם החשמל לגבי וכן

את המונעת פעולה ולכן לאוויר, האדם שבין כיחס הוא לאור

'גרמא'. ולא ישירה בפעולה ככיבוי נחשבת הזרם המשך

(zekix`a y"iir ,b"t y` ixe`n)
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להרוג הדם לגואל נתונה הרשות מקלטו, מעיר יצא ואם הגדול.

הריגת על פטור הדם, גואל שאינו זר, אדם גם אולם אותו.

מקלטו לעיר מחוץ י"א)הרוצח הל' פ"ה להלן שגאולת(ראה מכאן .

להתרת היסוד אילו שהרי חלילה, נקמה, של עניין אינה הדם

הדם לגואל מותר היה החם", "לבבו היה הדם גואל של פעולתו

לו שאין זר לאדם ולא מקלטו מעיר שיצא ברוצח לפגוע בלבד

הרוצח. עם דבר

ה'תשע"א שבט ג' קודש שבת חשמל וכיבוי אוכל מניעת אויר, מניעת
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אור וכיבוי הדלקת אודות בהרחבה דנים זמננו פוסקי

החשמל מתג הזזת כי שסברו יש טוב. וביום בשבת החשמל

לפי וזאת בלבד, 'גרמא' אלא ישירה כיבוי פעולת נחשבת אינה

לגוף להגיע לחץ המאפשרת המגן שהזזת כאן ברמב"ם המבואר

'גרמא'. אלא רציחה כפעולת נחשבת אינה האדם

שדרכו שהחוט כך הפועל החשמל מתג הסטת לגבי גם וכך

המצופה קטן גלגל ידי על באמצעו נפסק החשמל זרם עובר

באופן הגלגל נע המתג הפעלת עם כאשר במתכת, בחלקו

הוא ובכך החוט קצות לשני בשווה עומד המתכת שציפוי

המתג בכיבוי ואילו לנוע, החשמל לזרם המאפשר 'גשר' מהווה

החוט קצות כנגד עומד אינו המתכתי החלק כאשר הגלגל נע

הזרם. מעבר נחסם וכך

'גרמא', היא לנוע לחץ המאפשרת המגן הזזת אם ולכאורה,

אך 'גרמא', היא הזרם מעבר את המונעת ה'גשר' הסרת גם

ובהם: טעמים, מכמה זו סברא שולל אוירבך הגרש"ז

אטום(ה"ט)לעיל בית חבירו סביב שהבונה הרמב"ם פסק

הכופת מאידך, בידו". שחנקו "כמי הוא הרי אויר ממנו ומנע

גרמא אלא אינו כי פטור ברעב שמת עד חבירו ומה(ה"י)את .

ההבדל?

ללא ומצוי רגע, בכל לאדם הכרחי צורך הוא שהאויר אלא

לדין אויר המונע את לדמות יש לפיכך מצידו. פעולה כל

כי נשמה, נטילת משום שחייב בשבת הים מתוך דגים השולה

בין והיחס בידיים, כהריגה נחשבת חיותם ממקום נטילתם

מצוי אינו האוכל אך לים, הדגים שבין זה כמו הוא לאויר האדם

לאוכל האדם בין מחיצה יצירת ולכן האויר, כמו לאדם וסמוך

דבר כמניעת רק אלא חיותו, ממקום כניתוקו נחשבת אינה

ממוות. המציל

הזרם יחס מעשה, כל ללא בחוט הזורם החשמל לגבי וכן

את המונעת פעולה ולכן לאוויר, האדם שבין כיחס הוא לאור

'גרמא'. ולא ישירה בפעולה ככיבוי נחשבת הזרם המשך

(zekix`a y"iir ,b"t y` ixe`n)

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המהיר מיום ההילולא של רבנו הזקן, בו כותב אודות האשה ובתה והמיול"ח 

שאין  שהודיעוהו  התלפנית  הידיעה  אח"כ  נתקבלה  כן  וכו'  לגירות  בהנוגע  ספק  ונתעורר  אצלו  שביקרו 

מעונינים בהענין.

וכיון שכבר נזדמן לענין זה, כדאי עוה"פ לנסות להשפיע עליהם באופן המתאים על ידי הסברה 

דורות, שלכן  ודורי  לדורות  ונוגע הדבר  ולא הענין האמיתי,  שעצם השם רעפארם מורה שזהו רעפארם 

מוכרח שהפעם יתקנו המעוות וכו' ודוקא קודם שתשתדך, ואף שגם עתה דעתי שהוא עצמו לא יהי' בהבית 

דין המגיירים, אבל ישתדל לסדר כל הענינים, זאת אומרת להתדבר עם שלשה רבנים המתעסקים בזה 

כו' וכו' וכשיהי' הכל מן המוכן לקשר הנ"ל עם הרבנים, ואף שידוע היחס לגירות, שונה במקרה זה כיון 

שכנראה כבר נטמעו ומתבוללים בתוך בני ישראל ואין הסביבה יודעת וגם לא חושדת שיש כאן דבר בלתי 

מותר ומתאים.

בברכה.



dcia`eצו dlifb zekld - zah e"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriy`"ryz'd hay 'bÎzah e"k -

ה'תשע"א טבת כ"ו ראשון יום

dca`e dlfB zFkld¦§§¥¨©£¥¨
עּׂשירי ּפרק
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ׁשאנס‡. זרֹוע ּבעל ּכֹוכבים לתֹו1עֹובד וירד יּׂשראל נכסי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
מחמת אֹו הּׂשדה, ּבעל על חֹוב לֹו ׁשהיה מחמת ֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּׂשדהּו,
ממֹונֹו ׁשהפסיד מחמת אֹו הּיּׂשראל, זה ּביד נזק לֹו ,2ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּתקף אין3ואחר - אחר ליּׂשראל מכרּה הּׂשדה את לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּלֹוקח מּיד להֹוציא יכֹולין .4הּבעלים ְְְִִִִֵַַַַָ

אמּורים·. ּדברים טען5ּבּמה ׁשאמת הּבעלים ּבׁשהֹודּו ?6 ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ
טען ׁשהאמת יּׂשראל עדי יעידּו אֹו [הּמֹוכר, ּכֹוכבים ְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעֹובד
ּׂשר אֹו מל ׁשם היה אם וכן הּמֹוכר]. ּכֹוכבים ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהעֹובד
לדין, ׁשּמכר ּכֹוכבים העֹובד את לכף ׁשּיכֹול מקֹום ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבאֹותֹו

הּבעלים ּתבעּו יכֹולין7ולא אינן - ּכֹוכבים העֹובד את ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשאינן ּפי על אף ּכֹוכבים, העֹובד מן הּלֹוקח מּיד ְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהֹוציא
ׁשאמת עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּכֹוכבים לעֹובד ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמֹודין

אֹומ ׁשהרי ּכֹוכבים; העֹובד ּגזלןטען אם לּבעלים: הּלֹוקח ר ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
ּבדיניהם8הּוא אֹותֹו ּתבעּתם לא לּמה ּכֹוכבים, ?9העֹובד ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ליּׂשראל‚. הּמציקים ּכֹוכבים להרגם,10העֹובדי ּומבקׁשים ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ

ּבביתֹו אֹו ּבּׂשדהּו ּכֹוכבים העֹובד מּיד עצמֹו ׁשּיפּדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעד
אֹותּה למּכר הּמציק ּכׁשּירצה יּניחּנּו, ּכ ואחר לּמציק ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹויּתנּנה

קֹודמין הן - הּמציק מן לּקח הּבעלים ּביד יׁש אם ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָהּקרקע:
הּקרקע ׁשּׁשהה אֹו לּקח, הּבעלים ּביד אין ואם אדם; ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָלכל
הּמציק מן ולקח הּקֹודם ּכל - חדׁש עּׂשר ׁשנים הּמציק ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּביד

אֹו11זכה הּקרקע רביע הראׁשֹונים לּבעלים ׁשּיּתן ּובלבד . ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
וקרקע הֹואיל ּבזֹול, מֹוכר הּמציק ׁשּזה מּפני הּמעֹות. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשליׁש

רביע ּבפחֹות מֹוכר זה הרי - מֹוכר הּוא ׁשּלֹו אֹו12ׁשאינּה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
ׁשּלהן ׁשהיא מחמת ׁשהרי ּבעלים, ׁשל רביע וזה לֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָקרֹוב
נֹותן - ּבׁשלׁשים הּמציק מן הּלֹוקח ,לפיכ ּבזֹול. ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָמֹוכר

עּׂשרה הּקרקע13לּבעלים רביע להם נֹותן יקנה14אֹו ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּבידֹו. ּכגזל הּקרקע רביע הרי - נתן לא ואם ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹהּכל.

חברֹו„. ּׂשדה לתֹו ּונטעּה15הּיֹורד ּברׁשּות אם16ׁשּלא : ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹ
לּטע העּׂשּויה ּׂשדה לּתן17היתה רֹוצה אדם ּכּמה אֹומדין - ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

עּׂשּויה אינּה ואם הּׂשדה; מּבעל ונֹוטל לּטעּה, זֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּׂשדה
ׁשמין - הּתחּתֹונה18לּטע על וידֹו .19לֹו ְְִִַַַַָָָ

הּׂשדה‰. ּבעל לֹו ול20אמר אילנ עקר ׁשֹומעים21: - ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
אילני22לֹו עֹוקר הריני הּנֹוטע: אמר לֹו,23. ׁשֹומעין אין - ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָ

הּקרקע את ׁשּמכחיׁש .24מּפני ְְְִִֵֶֶַַַַ
.Âּבּתים ּבהן ּולהֹוסיף לבנין ראּויין הן הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָהחצרֹות

הּגאֹונים25ועלּיֹות הֹורּו לפיכ חברֹו26. ּבחצר ׁשהּבֹונה , ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָ
וׁשמין לּטע, העּׂשּויה ּׂשדה ּכנֹוטע זה הרי - מּדעּתֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

והּוא לבנֹותֹו. זה ּבבנין לּתן רֹוצה אדם ּכּמה ׁשּיבנה27לֹו , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
הּמֹועיל מקֹום28ּבנין אֹותֹו ּכמנהג חצר לאֹותּה הראּוי ,29. ְְְְִִִֵַַָָָָָָ
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הדין.1) בית ידי על ולא עצמו, דעת על בכוח דברי2)שלקח את רבינו מפרש כך לגוי. נזק גרם שורו, כגון היהודי, של ממונו
כאן. משנה ומגיד ,117 עמוד לגיטין הגאונים אוצר ראה גאון האי רב פירש וכך אנפרות", ומחמת חוב מחמת "הבא שם הברייתא

בכוח.3) מפרש,4)שלקח ורבינו ג) הלכה להלן ראה סיקריקין (דין סיקריקין" משום בו "אין הנ"ל: בברייתא הדברים ומקור
גאון האי רב פירש וכך לבעלים. רביע משלם אינו וגם קיים. מקחו חודש י"ב לפני אפילו ממנו והקונה סיקריקין, דין בו שאין
ממנו, קנאו כאילו בחובו גבאו דכי קיים, מקחו ממנו והלוקח סיקריקון, משום בו אין אנפרות ומחמת חוב מחמת "הבא שאמר:

שם. עיין אחרת. מפרש כאן ורש"י .123 עמוד שם הגאונים אוצר אונס", זה הלוקח.5)ואן מיד להוציא יכולים הבעלים שאין
גזלן.6) דין זה לגוי אין כן השר.7)ועל או המלך לפני השדה.8)לדין בעל על חוב כל לו ואין בחזקה, השדה את שלקח
(9,124 עמוד שם הגאונים אוצר (ראה נכונה הגוי טענת וודאי אלא הגוי. על דינם לכוף שבכוחם השר, או המלך של הדין בבתי

ל). שער והממכר המקח בספר גאון האי רב דברי את קיימים10)המביא שהיו נה:), (גיטין במשנה הנזכרים הסיקריקין הם אלו
המשנה. לתקופת עד ביהודה, הרומאים מלחמת ביד11)בתקופת ויש חודש י"ב לפני אבל מידו. להוציאה יכולים הבעלים ואין

הגאונים אוצר ראה ששילם. הכסף את לו ולהחזיר מידו להוציאו הבעלים ביד והזכות בשדה הלוקח זכה לא - ליקח כסף הבעלים
.117 עמוד שליש12)שם שהם דינר, עשרה לבעלים הקונה ייתן כן על בשלושים. מוכרה הוא דינר, ארבעים שווה הקרקע אם

ארבעים. השווה הקרקע מן רבע שהוא דינר, עשרה בשווי הקרקע מן חלק או למציק, ששילם הקרקע13)המעות מחיר שוודאי
ארבעים. שם).14)- (ברייתא נוטלין" במעות רצו נוטלין; בקרקע רצו העליונה, על הבעלים אבותינו15)"ויד קא. מציעא בבא

השדה. לתוך "היורד" הביטוי מכאן בבקעה. היו והשדות ביטחון) (מטעמי גבוהים במקומות בתיהם שיפה17)אילנות.16)בנו
מלזרעים. יותר לו.18)לאילן ידו19)מעריכים כן על בזרעים, אלא בנטיעות מעוניינים שאינם לטעון, הבעלים שיכולים לפי

מן חלק יקבל השבח, על עולה ההוצאה ואם ההוצאה, דמי יקבל ההוצאה, על עולה השבח אם כלומר, התחתונה, על הנוטע של
משנה). (מגיד ה הלכה ט, פרק כלמעלה השבח בשיעור הקודמת20)ההוצאה ההלכה בסוף מדובר שעליו ליטע, עשוי שאינו

משנה). (זרעים).21)(מגיד לבן בשדה אלא אילן בשדה חפץ זה22)איני [ודין מלאילנות. לזרעים יותר מתאים השדה כי
לפני שבא מהמעשה מוכח זה משנה)]. ומגיד ראב"ד (ראה ישראל ארץ יישוב משום בזה חוששים ואין ישראל, בארץ גם נאמר

ליטע. בעשוייה לא אבל בלבד, ליטע עשוייה שאינה בשדה נאמר וזה שם). מציעא (בבא על23)רב תהיה שידי מסכים ואיני
לארץ.)24התחתונה. חוצה לבין ישראל ארץ בין הבדל אין זה טעם ולפי האחרון). כלשון קא: (שם השדה מן ינקו שהאילנות

בבית.25) עליונה סבוראי.26)קומה רבנן אחרי בבבל הישיבות החצר.28)בתנאי.27)ראשי לבעל תועלת המביא
מקום.29) באותו למקובל בהתאם יהיו הבניין וטיב והחיצוניים הפנימיים הבניין סידורי

dcia`e dlifb zekld - zah e"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Êׁשאינּה ּׂשדה נטע אפּלּו ּברׁשּות, חברֹו לּׂשדה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּיֹורד
היתה ׁשאם העליֹונה: על וידֹו לֹו ׁשמין - לּטע ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָעּׂשּויה

ההֹוצאה נֹוטל - הּׁשבח על יתר יתר30ההֹוצאה הּׁשבח ואם , ְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּׁשבח נֹוטל - ההֹוצאה אׁשּתֹו31על ּבנכסי ּובעל .32 ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ

הן,33והּׁשּתף ּברׁשּות ּכיֹורד - ּבּה חלק לֹו ׁשּיׁש ּבּׂשדה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
העליֹונה. על וידם להם ְְְִֶֶַָָָָָָוׁשמין

.Áואחר ּבנה, אֹו ונטע ּברׁשּות ׁשּלא חברֹו לּׂשדה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּיֹורד
הּנטיעֹות ׁשּׁשמר אֹו הּבנין והׁשלים הּׂשדה ּבעל ּבא 34ּכ, ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

נֹוטה ׁשּדעּתֹו ׁשּמראין הּדברים ּבאּלּו ּׁשעּׂשה35וכּיֹוצא למה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
העליֹונה על וידֹו לֹו ׁשמין - הּדבר ּבא ּוברצֹונֹו .36זה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָ

.Ë- ּברׁשּות ׁשּלא ּובנאּה חברֹו ׁשל חרּבתֹו לתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹהּיֹורד
הּתחּתֹונה על וידֹו לֹו עצי37ׁשמין הּבנין: ּבעל אמר ואם . ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָ

נֹוטל אני לֹו38ואבני ׁשֹומעין - ּבבית ּבּׂשדה39: אין40, - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ
לֹו ּבעל41ׁשֹומעין לֹו אמר הּקרקע. את ׁשּמכחיׁש מּפני , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָ

ּׁשּבנית מה טל לֹו42הּקרקע: ׁשֹומעין -43. ְְִִֶַַַַָָֹ
.Èלֹו ׁשּׁשמין מי העליֹונה44ּכל על ידֹו ׁשהיתה ּבין ּבין45, ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

הּתחּתֹונה על ידֹו ׁשּיּׁשבע46ׁשהיתה עד ּכלּום נֹוטל אינֹו - ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
חפץ ויעּׂשּו47ּבנקיטת הּדּינים יבֹואּו אמר: ואם הֹוציא. ּכּמה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

לעיניהם גלּויה היא והרי ההֹוצאה, העצים48ׁשּומת ויׁשערּו , ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּבּׁשערים ּבּפחֹות האּמנין ּוּׂשכר והּסיד -49והאבנים ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשבּועה ּבלא ונֹוטל לֹו הּׁשבח50ׁשֹומעין ׁשּנֹוטל זה וכן . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ׁשבּועה51ּבלבד צרי אין - העליֹונה על ידֹו .52והיתה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

.‡È,נתּתי ואמר: הּׂשדה ּבעל ׁשּטען ונֹוטל, לֹו ׁשּׁשמין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכל
ׁשּלא ונׁשּבע נאמן, הּיֹורד - נטלּתי לא אֹומר: לּׂשדה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוהּיֹורד
לא עדין הּׂשדה: לבעל אֹומרין ׁשהרי ונֹוטל; ּכלּום לֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנתן

נתּת היא לּתן, חּיב אּתה ּכּמה ידעּת ולא ,ל אבל53ׁשמּו ? ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹ
לֹו ּתן הּׂשדה: לבעל ואמרּו לֹו ׁשמּו אף54אם נתּתי, ואמר: , ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ

הּיֹורד נׁשּבע לא ׁשעדין ּפי נאמן,55על הּׂשדה ּבעל הרי - ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
הּסת ׁשבּועת ּבחזקת56ויּׁשבע ׁשהּקרקע ויּפטר; ׁשּנתן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

.57ּבעליה ְֶָָ
.·Èאריסין ׁשהֹוריד אׁשּתֹו58ּבעל ּכ59ּבנכסי ואחר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָ

אריס60ּגרׁשּה עצמֹו הּבעל אם נסּתּלקּו61: ּבעל נסּתּלק - ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָ
הּבעל ּדעת על אּלא לּה ירדּו ׁשּלא להם62אריסיו, וׁשמין , ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

הּתחּתֹונה על ּדעת63וידם על - אריס הּבעל אין ואם ; ְְְִִֵַַַַַַַַַָָָָ
ירדּו ּכאריס.64הּקרקע להם וׁשמין , ְְְְִִֶַַַָָָָ

עּׂשר אחד ¨¨©©¤¤ּפרק

הׁשב‡. ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות - ליּׂשראל אבדה ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהׁשבת
- והּניחּה מּמּנה ונתעּלם יּׂשראל אבדת והרֹואה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתׁשיבם.
אחי ׁשֹור את תראה לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹעֹובר
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הבעלים.30) על משנה].31)וההפסד מגיד ראה לאריסים. לתת היה שנהוג השבח חלק "בנכסי32)[כלומר, לומר: צריך
למאן היא ויכולה ואחיה אמה שהשיאוה קטנה יתומה פירוש: משנה). המגיד כתב וכן הרשב"א בשם משנה (כסף הקטנה" אשתו
אישות מהלכות כג בפרק רבינו כתב וכן הקטנה. בתו את להשיא הזכות ניתנה לאב ורק הואיל כשתגדל, הנישואין ולבטל בבעלה
רבינו שפסק וכמו שם בגמרא שאמרו כמו התחתונה על ידו הגדולה שבאשתו פי על ואף פ. בכתובות הדברים ומקור י. הלכה
מופרז ניצול ידי על השדה, את הבעל יפסיד פן שחששו מפני העליונה, על ידו שתהא חכמים תקנו קטנה באשתו - ט) (הלכה שם

יב. הלכה להלן וראה שם). (גמרא בו תמאן שמא תמיד חושש שהוא מאחר השבחה, כל כיורד33)ללא "שותף מב: בתרא בבא
דמי". קא.34)ברשות מציעא בבא סביבן, גדר שעשה מסכים.35)כגון, ואין36)שהוא ז. בהלכה הדברים כמשמעות

ליטע. עשוייה שאינה שדה לבין ליטע העשוייה שדה בין דינה37)מבדילים כן על לבנותה, רצו ולא חורבה השאירו הבעלים כי
ד. הלכה למעלה ראה התחתונה, על הנוטע שיד ליטע, עשוייה שאינה על38)כשדה "ידו דין לפי בתשלום רוצה ואיני

ה. הלכה למעלה אילני" עוקר "הריני הנוטע לטענת מקביל זה נזק39)התחתונה". גורם אינו הבניין הריסת ידי שעל משום
קא:). שם (גמרא הקרקע בשדה.40)לבעל בנה בשדה,41)אם פירש: ורש"י נבנה. שעליו הקרקע להכחשת גורם הבניין כי

ה. הלכה למעלה וראה שם. בגמרא מפורש לשדה בית בין זה הבדל אחרת, פירש שרבינו נראה אבל בנטיעות, כי42)כלומר
ה. הלכה למעלה ולך" אילנך "עקור השדה בעל לטענת מקביל זה בבניין. רוצה שלא43)אינני חורבתו לתוך ירד שהלה מכיוון

שם. מציעא לבבא רי"ף וראה שבנית", מה "טול לומר: יכול בשניהם בשדה. ובין בבית בין הבדל אין בזה את44)ברשות.
השבח. לעומת ז.45)ההוצאה הלכה למעלה ונטעה, ברשות חבירו שדה לתוך היורד חבירו46)כגון שדה לתוך היורד כגון

ד. הלכה למעלה ליטע, עשוייה אינה והשדה ברשות, כמו47)שלא תפילין, כגון אחר, קדושה דבר או תורה ספר אוחז כשהוא
ושבועה חפץ, בנקיטת היא במשנה, המפורשת ונוטל נשבע שבועת כל במקצת. מודה או השומרים שבועת כגון התורה, מן בשבועה
ויטול" הוציא כמה יישבע אכל, ולא "הוציא אשתו: נכסי על הוצאות שהוציא בבעל במשנה מפורשת הוציא, כמה שישבע זו,

עט:) לעינ48)(כתובות הבניין חמרי שהרי גלוייה, יישבע.49)יהם.ההוצאה שלא ובלבד ביותר, הפחות כי50)במחיר
כאן. כן שאין מה בעלֿהדין, בטענת ספק שיש במקום רק דרושה הלכה51)השבועה (למעלה ההוצאה על יתר שהשבח כגון

לעין.52)ז). גלוי השבח ראייה,53)כי הביא שלא עוד וכל ראייה, להביא עליו שנתן, טען ואם נתן. שלא בחזקת הוא כן ועל
נטל. שלא שישבע ובלבד ליורד, מאמינים דווקא54)אנו לאו - לו" "תן רבינו שכתב (מה ביתֿהדין ידי על נקבע כבר והסכום

אחר לומר הוא נאמן - תן" "צא אמרו ובין ליתן" אתה "חייב אמרו שבין ה, הלכה ונטען טוען מהלכות ז בפרק כתב שהרי הוא,
נתתי). הקודמת).55)כך הלכה (ראה שישבע עד כלום נוטל שאינו דינו והרי הוציא, כופר56)כמה כדין חפץ, נקיטת בלי

התלמוד. חכמי שתיקנו שבועה שחייב ראייה.57)בכל, להביא ועליו מחבירו המוציא הוא את58)והיורד המעבדים פועלים
המקום. למנהג בהתאם רבע או שליש חצי, היבול, מן חלק כשכר ומקבלים הבעלים אוכל59)אדמת שהבעל מלוג, נכסי

משנה). (מגיד הנכסים.60)פירותיהם בעלת האשה מן שכרם תובעים את61)והאריסים לעבד ויודע אריסות בטיב בקיא
האשה.62)הקרקע. דעת על כי63)ולא שדינו הגדולה אשתו בנכסי עצמו הבעל הלכהכדין למעלה (ראה ברשות שלא ורד

השדה. את מעבד עצמו הבעל היה הם לולא כי ד). (הלכה ליטע העשוייה שדה כדין דנין אין לאריסות, זקוק השדה אם ואפילו ז).
נוטלים64) אינם הקרקע, בעיבוד בקיא הבעל שאם משמע, שם [ובגמרא אותם הורידה האשה כאילו ודינם להם, זקוקה הקרקע כי
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.Êׁשאינּה ּׂשדה נטע אפּלּו ּברׁשּות, חברֹו לּׂשדה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּיֹורד
היתה ׁשאם העליֹונה: על וידֹו לֹו ׁשמין - לּטע ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָעּׂשּויה

ההֹוצאה נֹוטל - הּׁשבח על יתר יתר30ההֹוצאה הּׁשבח ואם , ְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּׁשבח נֹוטל - ההֹוצאה אׁשּתֹו31על ּבנכסי ּובעל .32 ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ

הן,33והּׁשּתף ּברׁשּות ּכיֹורד - ּבּה חלק לֹו ׁשּיׁש ּבּׂשדה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
העליֹונה. על וידם להם ְְְִֶֶַָָָָָָוׁשמין

.Áואחר ּבנה, אֹו ונטע ּברׁשּות ׁשּלא חברֹו לּׂשדה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּיֹורד
הּנטיעֹות ׁשּׁשמר אֹו הּבנין והׁשלים הּׂשדה ּבעל ּבא 34ּכ, ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

נֹוטה ׁשּדעּתֹו ׁשּמראין הּדברים ּבאּלּו ּׁשעּׂשה35וכּיֹוצא למה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
העליֹונה על וידֹו לֹו ׁשמין - הּדבר ּבא ּוברצֹונֹו .36זה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָ

.Ë- ּברׁשּות ׁשּלא ּובנאּה חברֹו ׁשל חרּבתֹו לתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹהּיֹורד
הּתחּתֹונה על וידֹו לֹו עצי37ׁשמין הּבנין: ּבעל אמר ואם . ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָ

נֹוטל אני לֹו38ואבני ׁשֹומעין - ּבבית ּבּׂשדה39: אין40, - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ
לֹו ּבעל41ׁשֹומעין לֹו אמר הּקרקע. את ׁשּמכחיׁש מּפני , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָ

ּׁשּבנית מה טל לֹו42הּקרקע: ׁשֹומעין -43. ְְִִֶַַַַָָֹ
.Èלֹו ׁשּׁשמין מי העליֹונה44ּכל על ידֹו ׁשהיתה ּבין ּבין45, ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

הּתחּתֹונה על ידֹו ׁשּיּׁשבע46ׁשהיתה עד ּכלּום נֹוטל אינֹו - ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
חפץ ויעּׂשּו47ּבנקיטת הּדּינים יבֹואּו אמר: ואם הֹוציא. ּכּמה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

לעיניהם גלּויה היא והרי ההֹוצאה, העצים48ׁשּומת ויׁשערּו , ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּבּׁשערים ּבּפחֹות האּמנין ּוּׂשכר והּסיד -49והאבנים ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשבּועה ּבלא ונֹוטל לֹו הּׁשבח50ׁשֹומעין ׁשּנֹוטל זה וכן . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ׁשבּועה51ּבלבד צרי אין - העליֹונה על ידֹו .52והיתה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

.‡È,נתּתי ואמר: הּׂשדה ּבעל ׁשּטען ונֹוטל, לֹו ׁשּׁשמין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכל
ׁשּלא ונׁשּבע נאמן, הּיֹורד - נטלּתי לא אֹומר: לּׂשדה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוהּיֹורד
לא עדין הּׂשדה: לבעל אֹומרין ׁשהרי ונֹוטל; ּכלּום לֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנתן

נתּת היא לּתן, חּיב אּתה ּכּמה ידעּת ולא ,ל אבל53ׁשמּו ? ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹ
לֹו ּתן הּׂשדה: לבעל ואמרּו לֹו ׁשמּו אף54אם נתּתי, ואמר: , ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ

הּיֹורד נׁשּבע לא ׁשעדין ּפי נאמן,55על הּׂשדה ּבעל הרי - ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
הּסת ׁשבּועת ּבחזקת56ויּׁשבע ׁשהּקרקע ויּפטר; ׁשּנתן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

.57ּבעליה ְֶָָ
.·Èאריסין ׁשהֹוריד אׁשּתֹו58ּבעל ּכ59ּבנכסי ואחר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָ

אריס60ּגרׁשּה עצמֹו הּבעל אם נסּתּלקּו61: ּבעל נסּתּלק - ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָ
הּבעל ּדעת על אּלא לּה ירדּו ׁשּלא להם62אריסיו, וׁשמין , ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

הּתחּתֹונה על ּדעת63וידם על - אריס הּבעל אין ואם ; ְְְִִֵַַַַַַַַַָָָָ
ירדּו ּכאריס.64הּקרקע להם וׁשמין , ְְְְִִֶַַַָָָָ

עּׂשר אחד ¨¨©©¤¤ּפרק

הׁשב‡. ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות - ליּׂשראל אבדה ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהׁשבת
- והּניחּה מּמּנה ונתעּלם יּׂשראל אבדת והרֹואה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתׁשיבם.
אחי ׁשֹור את תראה לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹעֹובר
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הבעלים.30) על משנה].31)וההפסד מגיד ראה לאריסים. לתת היה שנהוג השבח חלק "בנכסי32)[כלומר, לומר: צריך
למאן היא ויכולה ואחיה אמה שהשיאוה קטנה יתומה פירוש: משנה). המגיד כתב וכן הרשב"א בשם משנה (כסף הקטנה" אשתו
אישות מהלכות כג בפרק רבינו כתב וכן הקטנה. בתו את להשיא הזכות ניתנה לאב ורק הואיל כשתגדל, הנישואין ולבטל בבעלה
רבינו שפסק וכמו שם בגמרא שאמרו כמו התחתונה על ידו הגדולה שבאשתו פי על ואף פ. בכתובות הדברים ומקור י. הלכה
מופרז ניצול ידי על השדה, את הבעל יפסיד פן שחששו מפני העליונה, על ידו שתהא חכמים תקנו קטנה באשתו - ט) (הלכה שם

יב. הלכה להלן וראה שם). (גמרא בו תמאן שמא תמיד חושש שהוא מאחר השבחה, כל כיורד33)ללא "שותף מב: בתרא בבא
דמי". קא.34)ברשות מציעא בבא סביבן, גדר שעשה מסכים.35)כגון, ואין36)שהוא ז. בהלכה הדברים כמשמעות

ליטע. עשוייה שאינה שדה לבין ליטע העשוייה שדה בין דינה37)מבדילים כן על לבנותה, רצו ולא חורבה השאירו הבעלים כי
ד. הלכה למעלה ראה התחתונה, על הנוטע שיד ליטע, עשוייה שאינה על38)כשדה "ידו דין לפי בתשלום רוצה ואיני

ה. הלכה למעלה אילני" עוקר "הריני הנוטע לטענת מקביל זה נזק39)התחתונה". גורם אינו הבניין הריסת ידי שעל משום
קא:). שם (גמרא הקרקע בשדה.40)לבעל בנה בשדה,41)אם פירש: ורש"י נבנה. שעליו הקרקע להכחשת גורם הבניין כי

ה. הלכה למעלה וראה שם. בגמרא מפורש לשדה בית בין זה הבדל אחרת, פירש שרבינו נראה אבל בנטיעות, כי42)כלומר
ה. הלכה למעלה ולך" אילנך "עקור השדה בעל לטענת מקביל זה בבניין. רוצה שלא43)אינני חורבתו לתוך ירד שהלה מכיוון

שם. מציעא לבבא רי"ף וראה שבנית", מה "טול לומר: יכול בשניהם בשדה. ובין בבית בין הבדל אין בזה את44)ברשות.
השבח. לעומת ז.45)ההוצאה הלכה למעלה ונטעה, ברשות חבירו שדה לתוך היורד חבירו46)כגון שדה לתוך היורד כגון

ד. הלכה למעלה ליטע, עשוייה אינה והשדה ברשות, כמו47)שלא תפילין, כגון אחר, קדושה דבר או תורה ספר אוחז כשהוא
ושבועה חפץ, בנקיטת היא במשנה, המפורשת ונוטל נשבע שבועת כל במקצת. מודה או השומרים שבועת כגון התורה, מן בשבועה
ויטול" הוציא כמה יישבע אכל, ולא "הוציא אשתו: נכסי על הוצאות שהוציא בבעל במשנה מפורשת הוציא, כמה שישבע זו,

עט:) לעינ48)(כתובות הבניין חמרי שהרי גלוייה, יישבע.49)יהם.ההוצאה שלא ובלבד ביותר, הפחות כי50)במחיר
כאן. כן שאין מה בעלֿהדין, בטענת ספק שיש במקום רק דרושה הלכה51)השבועה (למעלה ההוצאה על יתר שהשבח כגון

לעין.52)ז). גלוי השבח ראייה,53)כי הביא שלא עוד וכל ראייה, להביא עליו שנתן, טען ואם נתן. שלא בחזקת הוא כן ועל
נטל. שלא שישבע ובלבד ליורד, מאמינים דווקא54)אנו לאו - לו" "תן רבינו שכתב (מה ביתֿהדין ידי על נקבע כבר והסכום

אחר לומר הוא נאמן - תן" "צא אמרו ובין ליתן" אתה "חייב אמרו שבין ה, הלכה ונטען טוען מהלכות ז בפרק כתב שהרי הוא,
נתתי). הקודמת).55)כך הלכה (ראה שישבע עד כלום נוטל שאינו דינו והרי הוציא, כופר56)כמה כדין חפץ, נקיטת בלי

התלמוד. חכמי שתיקנו שבועה שחייב ראייה.57)בכל, להביא ועליו מחבירו המוציא הוא את58)והיורד המעבדים פועלים
המקום. למנהג בהתאם רבע או שליש חצי, היבול, מן חלק כשכר ומקבלים הבעלים אוכל59)אדמת שהבעל מלוג, נכסי

משנה). (מגיד הנכסים.60)פירותיהם בעלת האשה מן שכרם תובעים את61)והאריסים לעבד ויודע אריסות בטיב בקיא
האשה.62)הקרקע. דעת על כי63)ולא שדינו הגדולה אשתו בנכסי עצמו הבעל הלכהכדין למעלה (ראה ברשות שלא ורד

השדה. את מעבד עצמו הבעל היה הם לולא כי ד). (הלכה ליטע העשוייה שדה כדין דנין אין לאריסות, זקוק השדה אם ואפילו ז).
נוטלים64) אינם הקרקע, בעיבוד בקיא הבעל שאם משמע, שם [ובגמרא אותם הורידה האשה כאילו ודינם להם, זקוקה הקרקע כי
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קּים - הׁשיבּה ואם עּׂשה. מצות ּובּטל מהם; ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָוהתעּלמּת
עּׂשה. ְֲִֵַמצות

ועבר·. עּׂשה, מצות ּבּטל - הׁשיבּה ולא האבדה את ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלקח
תגזל'. 'לא ועל להתעּלם' תּוכל 'לא על לאוין: ׁשני ְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹֹעל
וכּיֹוצא לתאבֹון נבלה ואֹוכל רׁשע האבדה ּבעל היה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָאפּלּו
- להכעיס נבלה אֹוכל אבל אבדתֹו. לֹו להׁשיב מצוה - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָּבֹו
ּכֹוכבים עבֹודת ועֹובדי והאּפיקֹורֹוסים אּפיקֹורֹוס; הּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָהרי
ּכעֹובד אבדה, להן להחזיר אסּור - ּבפרהסיא ׁשּבת ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּומחּללי

ִָּכֹוכבים.
.‚.אחי אבדת ׁשּנאמר: מּתרת, - ּכֹוכבים עֹובד ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻאבדת

יד מחזיק ׁשהּוא מּפני עברה, עֹובר זה הרי - ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּמחזירּה
את ׁשּיפארּו ּכדי הּׁשם, את לקּדׁש החזירּה ואם עֹולם. ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָרׁשעי
ּובמקֹום מׁשּבח. זה הרי - אמּונה ּבעלי ׁשהם וידעּו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻיּׂשראל
ּובכל להחזירּה. וחּיב אסּורה, אבדתֹו - הּׁשם חּלּול ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּיׁש
מּפני יּׂשראל, ּככלי הּגּנבים מּפני ּכליהם מכניסין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמקֹום

ׁשלֹום. ְֵַָּדרכי
ׁשּטעה„. והּוא, ּומּתרת. ּכאבדתֹו, - ּכֹוכבים העֹובד ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻטעּות

אסּור. - להטעֹותֹו אבל ְְְֲֵַַָָמעצמֹו;
.‰וצרי וטעה. חׁשּבֹון ּכֹוכבים העֹובד ׁשעּׂשה ּכגֹון ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָּכיצד?

אנ חׁשּבֹונ ׁשעל ראה יּׂשראל: לֹו ואיניׁשּיאמר ,סֹומ י ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
מּתר. זה ּכגֹון .ל נֹותן אני אֹומר ּׁשאּתה מה אּלא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻיֹודע,
ּכֹוכבים העֹובד יתּכּון ׁשּמא אסּור; - ּכן לֹו אמר לא אם ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל

מתחּלל. ׁשמים ׁשם ונמצא ְְְְְִִִֵֵַַָָָלבדקֹו,
.Âעֹובדי ּומחצה ּבּה, ּדרין ּכֹוכבים ועֹובדי ׁשּיּׂשראלים ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶָָָָעיר

ּומכריז. נֹוטל - אבדה ּבּה ּומצא יּׂשראל, ּומחצה ְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכֹוכבים
להחזיר. חּיב - סימניה ונתן יּׂשראל ּבא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָואם

.Êהעיר מן ּבמקֹום מצא אם ּכֹוכבים: עֹובדי העיר רב ְְִִִִִֵָָָָָָָָֹהיה
מצא אם אבל להכריז; חּיב - יּׂשראל ׁשם הּמצּויים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשרב
מדרׁשֹות ּובבּתי כנסּיֹות ּבבּתי גדֹולה, ּופלטיא ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּבסרטיא
ׁשהרּבים מקֹום ּובכל ּתמיד, ׁשם מצּויין ּכֹוכבים ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשהעֹובדי
ונתן יּׂשראל ּבא ואפּלּו ׁשּלֹו, הּמציאה הרי - ׁשם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמצּויין
אֹומר: ׁשהּוא מּפני ּכׁשּנפלה, מּמּנה נתיאׁש ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָסימניה;
ליל הרֹוצה ׁשּלֹו, ׁשהיא ּפי על אף מצאּה. ּכֹוכבים ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעֹובד
את מחזיר - הּדין מּׁשּורת לפנים ועֹוּׂשה והּיׁשר הּטֹוב ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּבדר

סימניה. את ּכׁשּיּתן ליּׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָהאבדה
.Áיינּה - יין ׁשל חבית ּכֹוכבים עֹובדי ׁשרּבּה זֹו ּבעיר ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמצא

יּׂשראל ּבא ואם אבדה. מּׁשּום מּתר וקנקּנּה ּבהנאה, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻאסּור
ׁשּמצאּה. יּׂשראל לזה ּבׁשתּיה מּתר - סימניה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻונתן

.Ëׁשרב ּפי על אף אחרת, ּבחצר והׁשליכֹו ּבּׂשר ׁשחטף ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעֹוף
נתיאׁשּו ׁשהרי אבדה, מּׁשּום מּתר זה הרי - יּׂשראל ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻהעיר

מּמּנּו. ְִִֶַָהּבעלים
.Èׁשאינֹו נהר ׁשל ּובׁשלּוליתֹו ים ׁשל ּבזֹוטֹו אבדה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּמֹוצא

מֹוצאּה; ׁשל זֹו הרי - סימן ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּפֹוסק,

מּמּנּו ׁשאבּודה מי - ּומצאתּה מּמּנּו ּתאבד אׁשר ְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה זֹו יצאת אדם, ּכל אצל היא ְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּומצּויה

מּמּנה. נתיאׁש וּדאי ׁשּזה ְִִֵֶֶֶַַָָָָאדם,
.‡Èהּניח ּכיצד? לֹו. נזקקין אין - לדעת ממֹונֹו ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָהמאּבד

הׁשלי לֹו, והל קׁשרּה ולא ּדלת לּה ׁשאין ּברפת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּפרתֹו
זה הרי - ּבזה ּכּיֹוצא וכל לֹו, והל הרּבים ּברׁשּות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכיסֹו
לּטל זה דבר לרֹואה ׁשאסּור ּפי על ואף לדעּתֹו. ממֹונֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאּבד
ּפרט - ּתאבד אׁשר ׁשּנאמר: להחזיר; זקּוק אינֹו - ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלעצמֹו

לדעּתֹו. ְְְִֵַַלמאּבד
.·Èולא להּטּפל חּיב אינֹו - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבדה

ְֲִַָלהחזירּה.
.‚Èׁשאין מכּבד זקן אֹו חכם היה אם קּפה, אֹו ּׂשק ְִֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻמצא

ואֹומד ּבהן. להּטּפל חּיב אינֹו - ּבידֹו אּלּו ּכלים לּטל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּדרּכֹו
חּיב ּכ - לעצמֹו מחזירן היה אם ׁשּלֹו: היּו אּלּו ּדעּתֹו ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאת
היה אפּלּו ּכבֹודֹו על מֹוחל היה לא ואם חברֹו; ׁשל ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹלהחזיר
להחזיר דרּכֹו היה להחזיר. חּיב אינֹו חברֹו ּבׁשל ּכ - ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלֹו
ּבעיר ּומצאן ּבעיר, להחזירן ּדרּכֹו ואין ּבּׂשדה, ּכאּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּכלים
עד להחזירן חּיב - ּבּׂשדה מצאן להחזיר; חּיב אינֹו -ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
לעיר ּבהן נכנס ׁשהרי ּפי על ואף הּבעלים, לרׁשּות ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיּגיעּו

.ּבכ ּדרּכֹו ְְְֵַָואין
.„Èּבּה להּטּפל נתחּיב - והּכיׁשּה ּבהמה מצא אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוכן

אף התחילּולהחזירּה ׁשהרי כבֹודֹו; לפי ׁשאינּה ּפי על ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
להחזיר; חּיב - ּפעמים מאה אפּלּו ּוברחה, החזירּה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּבּמצוה.
מׁשמעֹו. ּפעמים מאה אפּלּו 'הׁשב' ּתׁשיבם. הׁשב ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
ּבעליה לרׁשּות ׁשּיחזירּנה עד ּבּה, להּטּפל חּיב הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלעֹולם
מׁשּתּמר, ׁשאין למקֹום החזירּה אם אבל הּמׁשּתּמר; ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלמקֹום

ּבאחריּותּה. חּיב - מּׁשם ואבדה וחרּבה, ּגּנה ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָּכגֹון
.ÂËנכנסין ׁשהּבעלים למקֹום ּבׁשחרית האבדה את ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהחזיר

ׁשהרי ּבּה, להּטּפל חּיב אינֹו - ּבׁשחרית ׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָויֹוצאין
ׁשאינֹו מקֹום ׁשהּוא ּפי על אף אֹותּה, רֹואין ְִִִֵֶֶַַַָָָהּבעלים
חּיים; רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמׁשּתּמר.
ׁשּיכניסּה עד ּבּה, להּטּפל חּיב לעֹולם - חּיים ּבבעלי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל
ּבעלים. ּדעת צרי ואינֹו הּמׁשּתּמרת. הּבעלים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלרׁשּות

.ÊËהרי - למקֹומּה והחזירּה הּדיר מן ׁשּברחה ּבהמה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָראה
הּבעלים. ּדעת צרי ואינֹו הּמצוה, קּים ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָזה

.ÊÈהּדין מּׁשּורת לפנים ועֹוּׂשה והּיׁשר הּטֹוב ּבדר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָההֹול
לפי ׁשאינּה ּפי על אף מקֹום, ּבכל האבדה את מחזיר -ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ְכבֹודֹו.
.ÁÈמּטּמא אינֹו - הּקברֹות ּבבית האבדה ׁשראה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכהן

אבדה, הׁשב ׁשל עּׂשה מצות ׁשּמקּים ׁשּבעת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהחזירּה.
'לא ׁשל תעּׂשה לא על ועֹובר יהיּו' 'קדׁשים ׁשל עּׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹמבּטל
ועּׂשה. תעּׂשה לא את דֹוחה עּׂשה ואין ּבעּמיו', ּבעל ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיּטּמא

.ËÈ,יחזיר - ּתחזירּנה אל אביו: לֹו ואמר האבדה, את ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָראה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שרבינו ונראה עצמו. כבעל אכל" - שאכל ומה הוציא - שהוציא "מה אלא ברשות, שלא יורד כדין השבח בשיעור הוצאה אפילו
וראה רבינו. דברי את נסים רבינו פירש כך עט.). כתובות (משנה ברשות שלא יורד ככל שדינו כלום, אכל שלא למקרה מתכוון

שם]. הב"ח הגהות

dcia`e dlifb zekld - zah f"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מצות ׁשּקּים ּבעת נמצא מאביו, קּבל ׁשאם מּמּנּו. יקּבל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹולא
ּתׁשיבם' 'הׁשב ׁשל עּׂשה ּבּטל ,'אבי את 'ּכּבד ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעּׂשה

להתעּלם'. תּוכל 'לא על ְְְִֵַַַַָֹועבר
.Îּׂשדהּו אֹו חברֹו ּבנין להׁשחית ּובאין ׁשֹוטפין מים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהרֹואה

- אחי אבדת לכל ׁשּנאמר: ּולמנעם; ּבפניהם לגּדר חּיב -ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
קרקעֹו. אבדת ְְֲֵַַַָלרּבֹות

עּׂשר ׁשנים ¨¨¥§¤¤ּפרק

אם‡. חברֹו: ואבדת ּבאבדתֹו ּופגע אבדה, לֹו ׁשאבדה ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמי
אינֹו ואם ׁשּתיהן; להחזיר חּיב - ׁשּתיהן את להחזיר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָיכֹול
ואפּלּו קֹודמת. אבדתֹו - מהן אחת אּלא להחזיר ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיכֹול

אדם. לכל קֹודם ׁשּלֹו - רּבֹו ׁשל אֹו אביו ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָלאבדת
ׁשקּול·. אביו היה אם אביו: אבדת עם רּבֹו ּבאבדת ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָּפגע

קֹודמת. רּבֹו ׁשל - לאו ואם קֹודמת; אביו ׁשל - רּבֹו ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָּכנגד

למד. מּמּנּו ּתֹורה ׁשל חכמתֹו ׁשרב מבהק, רּבֹו ׁשּיהיה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻוהּוא,
ּׂשכר‚. אּלא לֹו אין - חברֹו אבדת והחזיר אבדתֹו ְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּניח

יפה ׁשּלֹו חברֹו, וחמֹור חמֹורֹו נהר ׁשטף ּכיצד? לֹו. ֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָהראּוי
חברֹו ׁשל את והּציל ׁשּלֹו את הּניח מאתים, חברֹו וׁשל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמנה
ׁשּל את אּציל לֹו: אמר ואם לֹו. הראּוי ּׂשכרֹו אּלא לֹו אין -ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
חּיב - ּדין ּבית ּבפני ׁשהתנה אֹו ׁשּלי, דמי לי נֹותן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואּתה
הֹואיל - מאליו עלה ׁשחמֹורֹו ּפי על ואף ׁשּלֹו. דמי לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלּתן

עּמֹו. ׁשהתנה ּבּמה זכה ּבֹו, נתעּסק ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹולא
לֹו.„. הראּוי ּׂשכרֹו אּלא לֹו אין - הּציל ולא להּציל ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹירד

דינר, ׁשּׁשוה מּמלאכּתֹו ּובטל ּבמלאכה, עֹוסק היה אם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכן
דינר לי ּתן לֹו: יאמר לא - דינר מאה ׁשּׁשוה אבדה ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹוהחזיר
מאֹותּה ׁשּיבטל ּבטל ּכפֹועל ּׂשכרֹו לֹו נֹותן אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהפסדּתי,
ּבפני אֹו הּבעלים עם התנה ואם ּבּה. עֹוסק ׁשהיה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָמלאכה
ואם נֹוטל. זה הרי - והרׁשּוהּו ּׁשּיפסיד, מה ׁשּיּטל ּדין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹּבית

קֹודם. ׁשּלֹו - ּדין ּבית ולא ּבעלים ׁשם ְְִִֵֵֵֶָָֹאין
ּבכד‰. וזה יין ׁשל ּבחבית זה ,ּבּדר ּבאים ׁשהיּו ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוכן

לארץ הּדבׁש ׁשּיּׁשפ וקדם ּדבׁש, ׁשל הּכד ונסּדק ּדבׁש, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשל
לֹו אין - החבית לתֹו הּדבׁש את והּציל יינֹו את זה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשפ
נֹותן ואּתה ׁשּל את אּציל אמר: ואם לֹו. הראּוי ּׂשכרֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
לּתן חּיב זה הרי - ּדין ּבית ּבפני ׁשהתנה אֹו ׁשּלי, דמי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלי
- הּמּציל וכל הפקר, זה הרי - לארץ הּדבׁש נׁשּפ ואם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלֹו.

מּציל. ְְִַַלעצמֹו
.Âונסּדקה ריקנים, ּבקנקּנים ּבא וזה ּדבׁש ׁשל ּבכד ּבא זה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה

זה דבׁש ל מּציל איני הּקנקּנים: ּבעל לֹו ואמר הּדבׁש, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָּכד
וקּבל ּדינרין, וכ ּכ אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו לי ׁשּתּתן עד ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבקנקּני
נֹותן ואינֹו ּבֹו, ּׂשחק זה הרי - הן לֹו: ואמר הּדבׁש ּבעל ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָעליו

ּכלּום. הפסידֹו לא ׁשהרי לֹו; הראּוי ּׂשכרֹו אּלא ְְְֲִִֵֶֶָָָָֹלֹו
.Ê,לפניו מעּברת והיתה האסּורים, מּבית ׁשּברח מי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן

לֹו אין - והעבירֹו דינר, ל נֹותן ואני העבירני לֹו: ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָואמר

ּבּטל לֹו: ואמר צּיד, היה ואם לֹו. הראּוי ּׂשכרֹו ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָאּלא
ּכל וכן עּמֹו. ּׁשהתנה מה ּכל לֹו נֹותן - והעבירני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמצֹודת

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Á:ּוטרפּה ּגיס עליה ועמד ּבּמדּבר, הֹולכת ׁשהיתה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשּירא

- והּציל מהן אחד ועמד מּידם, להּציל יכֹולים אינן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאם
מהן אחד וקדם מּידם, להּציל הן יכֹולין ואם לעצמֹו; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּציל
לאמצע. הּציל - מּציל אני לעצמי ׁשאמר: ּפי על אף ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָוהּציל,

.Ëמּציל הּמּציל ּכל - הּדחק ידי על להּציל יכֹולין ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהיּו
מּציל זה הרי - מּציל אני לעצמי אמר: ּכן אם אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלאמצע;
היה מּציל', אני 'לעצמי אֹומר ׁשּׁשמעּוהּו ׁשּכיון ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלעצמֹו.
הרי - הּצילּו ולא ׁשּיׁשבּו וכיון ּולהּציל; עצמן לדחק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלהן

הּכל. מן ְֲִִַָֹנתיאׁשּו
.Èואם לאמצע. הּציל - מהן אחד והּציל ׁשּתפין, ׁשני ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻהיּו

והּציל מחברֹו, חלק זה הרי - מּציל אני לעצמי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָאמר:
הּוא הרי ׁשּיּציל ּכל - להּציל הּפֹועל את הּׂשֹוכר וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹלעצמֹו.
ּבֹו חֹוזר זה הרי - מּציל אני לעצמי אמר: ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָלּמּׂשּכיר.
ׁשּלֹו. הּוא הרי ּכן ׁשאמר אחר ׁשּיּציל וכל הּׂשכירּות, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמן

.‡Èּופסקּו לטרפּה, ּגיס עליה ועמד ּבּמדּבר, ׁשחנתה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשּירא
ואין ממֹונם, לפי מחּׁשבין - לֹו ונתנּו ממֹון הּגיס ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָעם
להֹודיעם לפניהם ּתּיר ּׂשכרּו ואם נפׁשֹות. לפי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמחּׁשבין
יׁשּנּו ואל נפׁשֹות. ּולפי ממֹון לפי ּׂשכרֹו מחּׁשבין - ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָהּדר

החּמרים. ְִִִַַַָמּמנהג
.·Èמּמּנּורּׁשאי ׁשּתאבד מי ּכל ּביניהן: להתנֹות החּמרים ן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּפׁשע ואם אחרת. חמֹור לֹו מעמידין - הּׁשּירא מּבני ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָחמֹור
לֹו. להעמיד חּיבין אין - ואבדה הּוא ְְְֲִִֵַַָָָָּבּה

.‚Èלּקח רֹוצה ואני דמיה לי ּתנּו ואמר: חמֹורֹו, ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָאבדה
מעמידין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - עּמכם ׁשֹומר והריני ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָחמֹור
ואפּלּו ּבהמּתֹו. ויׁשמר עצמֹו ׁשּיזּדרז ּכדי אחרת, חמֹור ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלֹו
אחת ׁשֹומר דֹומה אינֹו - ּבּׁשּירא אחרת ּבהמה לֹו ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהיתה

ׁשּתים. ְְִֵַלׁשֹומר
.„Èנחׁשֹול עליה ועמד ּבּים, מהּלכת ׁשהיתה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָספינה

ואין מּׂשאּוי, לפי מחּׁשבין - מּמּׂשאּה והקּלּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָלטבעּה,
הּסּפנים. מּמנהג יׁשּנּו ואל ממֹון. לפי ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָמחּׁשבין

.ÂËלֹו ׁשּתאבד מי ּכל ּביניהן: להתנֹות הּסּפנים ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאין
אֹו ואבדה, ּבּה ּפׁשע אחרת. ספינה לֹו מעמידים - ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָספינה
אין - הּזמן ּבאֹותֹו ּבֹו הֹולכֹות הּספינֹות ׁשאין למקֹום ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּפרׁש

לֹו. להעמיד ְֲִִַַָחּיבין

ה'תשע"א טבת כ"ז שני יום

עּׂשר ׁשלׁשה ¨¨¨§¤¤ּפרק

להחזירּה‡. חּיב ׁשהּוא אבדה להכריז1הּמֹוצא חּיב -2 ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּולהֹודיעּה ּפלֹוני3עליה מין לֹו ׁשאבד מי יבֹוא4ולֹומר: , ְְְִִִִֶֶַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכו'.1) יד ופרק יא פרק עיין להחזירה חייב שאינו אבידה בסוף2)על כמו פומבי, במקום היא ההכרזה כז: מציעא בבא משנה
חֿט. הלכה להלן ועיין זו, ט.3)הלכה הלכה ראה ולמיודעיו. לשכניו שיודיע דין להכריז, אפשר שאי דוגמאות4)במקום

נחמן, רב כדעת היא זו הלכה אחרים. חפצים שאבדו אלו את לשווא להטריח שלא כדי מצאתי, "אבדה" סתם יכריז ואל ב בהלכה



צט dcia`e dlifb zekld - zah f"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מצות ׁשּקּים ּבעת נמצא מאביו, קּבל ׁשאם מּמּנּו. יקּבל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹולא
ּתׁשיבם' 'הׁשב ׁשל עּׂשה ּבּטל ,'אבי את 'ּכּבד ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעּׂשה

להתעּלם'. תּוכל 'לא על ְְְִֵַַַַָֹועבר
.Îּׂשדהּו אֹו חברֹו ּבנין להׁשחית ּובאין ׁשֹוטפין מים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהרֹואה

- אחי אבדת לכל ׁשּנאמר: ּולמנעם; ּבפניהם לגּדר חּיב -ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
קרקעֹו. אבדת ְְֲֵַַַָלרּבֹות

עּׂשר ׁשנים ¨¨¥§¤¤ּפרק

אם‡. חברֹו: ואבדת ּבאבדתֹו ּופגע אבדה, לֹו ׁשאבדה ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמי
אינֹו ואם ׁשּתיהן; להחזיר חּיב - ׁשּתיהן את להחזיר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָיכֹול
ואפּלּו קֹודמת. אבדתֹו - מהן אחת אּלא להחזיר ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיכֹול

אדם. לכל קֹודם ׁשּלֹו - רּבֹו ׁשל אֹו אביו ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָלאבדת
ׁשקּול·. אביו היה אם אביו: אבדת עם רּבֹו ּבאבדת ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָּפגע

קֹודמת. רּבֹו ׁשל - לאו ואם קֹודמת; אביו ׁשל - רּבֹו ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָּכנגד

למד. מּמּנּו ּתֹורה ׁשל חכמתֹו ׁשרב מבהק, רּבֹו ׁשּיהיה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻוהּוא,
ּׂשכר‚. אּלא לֹו אין - חברֹו אבדת והחזיר אבדתֹו ְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּניח

יפה ׁשּלֹו חברֹו, וחמֹור חמֹורֹו נהר ׁשטף ּכיצד? לֹו. ֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָהראּוי
חברֹו ׁשל את והּציל ׁשּלֹו את הּניח מאתים, חברֹו וׁשל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמנה
ׁשּל את אּציל לֹו: אמר ואם לֹו. הראּוי ּׂשכרֹו אּלא לֹו אין -ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
חּיב - ּדין ּבית ּבפני ׁשהתנה אֹו ׁשּלי, דמי לי נֹותן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואּתה
הֹואיל - מאליו עלה ׁשחמֹורֹו ּפי על ואף ׁשּלֹו. דמי לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלּתן

עּמֹו. ׁשהתנה ּבּמה זכה ּבֹו, נתעּסק ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹולא
לֹו.„. הראּוי ּׂשכרֹו אּלא לֹו אין - הּציל ולא להּציל ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹירד

דינר, ׁשּׁשוה מּמלאכּתֹו ּובטל ּבמלאכה, עֹוסק היה אם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכן
דינר לי ּתן לֹו: יאמר לא - דינר מאה ׁשּׁשוה אבדה ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹוהחזיר
מאֹותּה ׁשּיבטל ּבטל ּכפֹועל ּׂשכרֹו לֹו נֹותן אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהפסדּתי,
ּבפני אֹו הּבעלים עם התנה ואם ּבּה. עֹוסק ׁשהיה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָמלאכה
ואם נֹוטל. זה הרי - והרׁשּוהּו ּׁשּיפסיד, מה ׁשּיּטל ּדין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹּבית

קֹודם. ׁשּלֹו - ּדין ּבית ולא ּבעלים ׁשם ְְִִֵֵֵֶָָֹאין
ּבכד‰. וזה יין ׁשל ּבחבית זה ,ּבּדר ּבאים ׁשהיּו ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוכן

לארץ הּדבׁש ׁשּיּׁשפ וקדם ּדבׁש, ׁשל הּכד ונסּדק ּדבׁש, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשל
לֹו אין - החבית לתֹו הּדבׁש את והּציל יינֹו את זה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשפ
נֹותן ואּתה ׁשּל את אּציל אמר: ואם לֹו. הראּוי ּׂשכרֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
לּתן חּיב זה הרי - ּדין ּבית ּבפני ׁשהתנה אֹו ׁשּלי, דמי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלי
- הּמּציל וכל הפקר, זה הרי - לארץ הּדבׁש נׁשּפ ואם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלֹו.

מּציל. ְְִַַלעצמֹו
.Âונסּדקה ריקנים, ּבקנקּנים ּבא וזה ּדבׁש ׁשל ּבכד ּבא זה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה

זה דבׁש ל מּציל איני הּקנקּנים: ּבעל לֹו ואמר הּדבׁש, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָּכד
וקּבל ּדינרין, וכ ּכ אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו לי ׁשּתּתן עד ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבקנקּני
נֹותן ואינֹו ּבֹו, ּׂשחק זה הרי - הן לֹו: ואמר הּדבׁש ּבעל ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָעליו

ּכלּום. הפסידֹו לא ׁשהרי לֹו; הראּוי ּׂשכרֹו אּלא ְְְֲִִֵֶֶָָָָֹלֹו
.Ê,לפניו מעּברת והיתה האסּורים, מּבית ׁשּברח מי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן

לֹו אין - והעבירֹו דינר, ל נֹותן ואני העבירני לֹו: ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָואמר

ּבּטל לֹו: ואמר צּיד, היה ואם לֹו. הראּוי ּׂשכרֹו ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָאּלא
ּכל וכן עּמֹו. ּׁשהתנה מה ּכל לֹו נֹותן - והעבירני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמצֹודת

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Á:ּוטרפּה ּגיס עליה ועמד ּבּמדּבר, הֹולכת ׁשהיתה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשּירא

- והּציל מהן אחד ועמד מּידם, להּציל יכֹולים אינן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאם
מהן אחד וקדם מּידם, להּציל הן יכֹולין ואם לעצמֹו; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּציל
לאמצע. הּציל - מּציל אני לעצמי ׁשאמר: ּפי על אף ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָוהּציל,

.Ëמּציל הּמּציל ּכל - הּדחק ידי על להּציל יכֹולין ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהיּו
מּציל זה הרי - מּציל אני לעצמי אמר: ּכן אם אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלאמצע;
היה מּציל', אני 'לעצמי אֹומר ׁשּׁשמעּוהּו ׁשּכיון ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלעצמֹו.
הרי - הּצילּו ולא ׁשּיׁשבּו וכיון ּולהּציל; עצמן לדחק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלהן

הּכל. מן ְֲִִַָֹנתיאׁשּו
.Èואם לאמצע. הּציל - מהן אחד והּציל ׁשּתפין, ׁשני ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻהיּו

והּציל מחברֹו, חלק זה הרי - מּציל אני לעצמי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָאמר:
הּוא הרי ׁשּיּציל ּכל - להּציל הּפֹועל את הּׂשֹוכר וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹלעצמֹו.
ּבֹו חֹוזר זה הרי - מּציל אני לעצמי אמר: ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָלּמּׂשּכיר.
ׁשּלֹו. הּוא הרי ּכן ׁשאמר אחר ׁשּיּציל וכל הּׂשכירּות, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמן

.‡Èּופסקּו לטרפּה, ּגיס עליה ועמד ּבּמדּבר, ׁשחנתה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשּירא
ואין ממֹונם, לפי מחּׁשבין - לֹו ונתנּו ממֹון הּגיס ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָעם
להֹודיעם לפניהם ּתּיר ּׂשכרּו ואם נפׁשֹות. לפי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמחּׁשבין
יׁשּנּו ואל נפׁשֹות. ּולפי ממֹון לפי ּׂשכרֹו מחּׁשבין - ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָהּדר

החּמרים. ְִִִַַַָמּמנהג
.·Èמּמּנּורּׁשאי ׁשּתאבד מי ּכל ּביניהן: להתנֹות החּמרים ן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּפׁשע ואם אחרת. חמֹור לֹו מעמידין - הּׁשּירא מּבני ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָחמֹור
לֹו. להעמיד חּיבין אין - ואבדה הּוא ְְְֲִִֵַַָָָָּבּה

.‚Èלּקח רֹוצה ואני דמיה לי ּתנּו ואמר: חמֹורֹו, ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָאבדה
מעמידין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - עּמכם ׁשֹומר והריני ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָחמֹור
ואפּלּו ּבהמּתֹו. ויׁשמר עצמֹו ׁשּיזּדרז ּכדי אחרת, חמֹור ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלֹו
אחת ׁשֹומר דֹומה אינֹו - ּבּׁשּירא אחרת ּבהמה לֹו ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהיתה

ׁשּתים. ְְִֵַלׁשֹומר
.„Èנחׁשֹול עליה ועמד ּבּים, מהּלכת ׁשהיתה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָספינה

ואין מּׂשאּוי, לפי מחּׁשבין - מּמּׂשאּה והקּלּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָלטבעּה,
הּסּפנים. מּמנהג יׁשּנּו ואל ממֹון. לפי ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָמחּׁשבין

.ÂËלֹו ׁשּתאבד מי ּכל ּביניהן: להתנֹות הּסּפנים ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאין
אֹו ואבדה, ּבּה ּפׁשע אחרת. ספינה לֹו מעמידים - ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָספינה
אין - הּזמן ּבאֹותֹו ּבֹו הֹולכֹות הּספינֹות ׁשאין למקֹום ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּפרׁש

לֹו. להעמיד ְֲִִַַָחּיבין

ה'תשע"א טבת כ"ז שני יום

עּׂשר ׁשלׁשה ¨¨¨§¤¤ּפרק

להחזירּה‡. חּיב ׁשהּוא אבדה להכריז1הּמֹוצא חּיב -2 ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּולהֹודיעּה ּפלֹוני3עליה מין לֹו ׁשאבד מי יבֹוא4ולֹומר: , ְְְִִִִֶֶַַָָָָָ
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וכו'.1) יד ופרק יא פרק עיין להחזירה חייב שאינו אבידה בסוף2)על כמו פומבי, במקום היא ההכרזה כז: מציעא בבא משנה
חֿט. הלכה להלן ועיין זו, ט.3)הלכה הלכה ראה ולמיודעיו. לשכניו שיודיע דין להכריז, אפשר שאי דוגמאות4)במקום

נחמן, רב כדעת היא זו הלכה אחרים. חפצים שאבדו אלו את לשווא להטריח שלא כדי מצאתי, "אבדה" סתם יכריז ואל ב בהלכה



dcia`eק dlifb zekld - zah f"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

סימנין הּמציאה5ויּתן ּבעת ּפרּוטה ׁשוה היתה אפּלּו ויּטל. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ
להכריז6והּוזלה חּיב ּגבֹוהה7- ואבן חּוץ8עליה. היתה ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ

מכריזין. היּו ׁשעליה ְִִִִֶֶַַָָָָלירּוׁשלים,
מכריז·. לֹו9ּכיצד ׁשאבד מי מכריז: - מעֹות מצא אם ? ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשטרֹות,10מטּבע אֹו ּבהמה אֹו ּכסּות לֹו ׁשאבד מי מכריז: וכן . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ
חֹוׁשׁש ואינֹו ויּטל. סימנים ויּתן מין11יבֹוא ׁשהֹודיע מּפני ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ

מבהקין סימנים ׁשּיּתן עד מחזירֹו ׁשאינֹו לפי .12האבדה, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
מבהקין‚. ׁשאינן סימנים ונתן האבדה ּבעל אין13ּבא - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻ

על אף והרּמאי, מבהקין. סימנים ׁשּיאמר עד לֹו, ְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֻמחזירין
ׁשּיביא עד לֹו, מחזירין אין - מבהקין סימנים ׁשאמר ְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּפי

אחי14עדים ּדרׁש עד עּמ והיה חכמים: אמרּו ׁשּלֹו. ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
לאו אם הּוא רּמאי אם אחריו ׁשּתחקר עד -15. ְֲִִֶַַַַַָָֹ

סימניה„. ונתן ּובא אבדה לֹו ׁשאבדה מי ּכל 16ּבראׁשֹונה, ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָ
רּמאי החזק ּכן אם אּלא לֹו, אֹותּה מחזירין מּׁשרּבּו17- . ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻ

לֹו אֹומרין ׁשּיהּו ּדין, ּבית התקינּו עדים18הרּמאין, הבא : ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָ
וטל רּמאי אּתה .19ׁשאין ֵֶַַַָָֹ

ּבכל‰. ּפיהם על ודנין עליהם סֹומכין - הּמבהקין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּסימנים
ּתֹורה20מקֹום והּמּדה21ּדין הּמׁשקל22. הּמנין23אֹו אֹו24אֹו ְְְִִִִַַַָָָָָ

האבדה הן.25מקֹום מבהקין סימנין - ְְֲִִִֵֵָָָָֻ
.Âׁשנים סימני26ּבאּו נתן וזה האבדה, סימני נתן זה , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

האחר ׁשּנתן ּכמֹו אּלא27האבדה לזה, ולא לזה לא יּתן לא - ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ
מּנחת ּביניהן28ּתהיה יעּׂשּו אֹו לחברֹו האחד ׁשּיֹודה עד ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ

יּתן - עדים הביא והּׁשני הּסימנים, את האחד נתן ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפׁשרה.
העדים אחד29לבעל ועד סימנים נתן וזה סימנים, נתן זה . ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשאינֹו ּכמֹו האחד העד הרי ויּניח.30- , ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ
.Êׁשארגּוה אריגה עדי הביא וזה ּבּה, וכּיֹוצא ּׂשמלה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמצא

נפילה לעדי יּתן - מּמּנּו ׁשּנפלה עדים הביא וזה זה31לֹו, . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ
מּדת ׁשּנתן למי יּתן - רחּבּה מּדת נתן וזה ארּכּה, מּדת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנתן

רחּבּה מּדת הרּמאי ׁשּיׁשער ׁשאפׁשר ּכׁשהיה32ארּכּה; ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּכּון וזה ורחּבּה, ארּכּה מּדת נתן זה ּבּה. מתּכּסה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבעליה

מׁשקלּה ׁשּכּון למי יּתן - ארּכּה33מׁשקלֹותיה מּדת נתן זה . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
האמריֹות34ורחּבּה מּדת נתן וזה ׁשּנתן35, למי יּתן - ׁשּבּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ורחּבּה ארּכּה .36מּדת ְְְִַָָָָ
.Áעליה מכריז היה אבדה, ׁשּמצא מי ּכל ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּבראׁשֹונה,

רגלים ׁשני37ׁשלׁשה ראׁשֹון. אֹומר: - ראׁשֹון רגל .38- ְְִִִִֵֵֶֶָָ
סתם מכריז - ׁשליׁשי ׁשני. לֹו39אֹומר: יתחּלף ׁשּלא ּכדי , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ

ּבׁשליׁשי מכריז40ׁשני ימים ּבׁשבעת האחרֹון רגל ואחר . ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
הּׁשֹומע ׁשּיל ּכדי רביעית; ימים41ּפעם ּבׁשלׁשה 42לביתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּכליו הּמכריז43וימּׁשׁש זה וימצא הּימים, ּבׁשלׁשת ויחזר , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּבּׁשביעי .44מכריז ְְִִִַַ
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הרי"ף. פסק וכך כח: מציעא מין.5)בבא מאותו החפצים מיתר זה חפץ מציאה.6)המייחדים אינה פרוטה משווה ופחות
כז.).7) מציעא (בבא בה ונתחייב פרוטה שווה הייתה שמצאה משום8)שבשעה טוען" "אבן כח: שם בברייתא הנזכרת זו

"הטועין"). הגירסה יט. (בתענית אבידות להם שאבדו אלו כל באו פלוני"9)שלשם "מין לכלל דוגמאות באות זו בהלכה
א. מטבע.אבל10)שבהלכה איזו מפרט בעל11)אינו את במקרה וידע כסות, כגון האבידה, מין את ידע שאם הרמאי, מפני

מציעא בבא מכריז, "אבידה" סובר הוא כך ומשום יהודה, רב מביע זה חשש ויטלה. סימניה ייתן בסימניה, ומכיר שאבדה הכסות
באותו12)כח: בגדים הרבה יש כי מספיק, אינו הבגד, צבע כגון בעלמא, סימן אבל הכסות, של רחבה ומידת ארכה מידת כגון

ה. הלכה לקמן וראה ואנא. המתחיל דיבור תוספות כז: שם וראה ולבן.13)צבע, אדום יש14)כגון כרמאי, ידוע הוא אם כי
יש נקב כגון ביותר, המובהק הסימן יספיק ולא עדים, ממנו דורשים כן על רמאות. בדרך המובהקים הסימנים לו שנודעו לחשוש

בשטר. פלונית אות תחזיר15)בצד אל רמאי שהוא תמצא ואם רמאי אינו אם לידע אחיך את שתדרוש משמע אחיך" ["דרוש
מובהקים]. בסימנים אפילו שלו.17)המובהקים.16)לו היא שהאבידה עדים הבאת דרשו הוחזק18)וממנו שלא לאדם

סימנים.19)רמאי. פי בגוף20)על שנמצאו סימנים סמך על עגונה להתיר או בסימנים אשה גט להחזיר כגון באיסור, אפילו
כז:). (שם כח.).21)ההרוג (שם הם התורה מן שסימנים רבא ליטר22)כדעת כגון בלח, מידה או ורוחב, אורך מידת כגון

כג:).24)ביבש.23)שמן. (שם במחרוזת דגים עשרה הוא25)כגון שמקום כב: שם רבא כדעת היחיד, ברשות כשמצא
מובהקים, ב. בשטר; פלונית אות בצד נקב כגון ביותר, מובהקים א. סימנים: סוגי שלושה [ישנם י. הלכה טו פרק לקמן וראה סימן.
להחזיר מועיל ב' סוג עניינים, בכל עליהם סומכים ביותר שמובהקים רבינו, ודעת מובהקים, אינם ג. ומניין; משקל מידה, כגון
להחזרת הכוונה הם" מובהקים סימנים וכו' המניין או המשקל או "והמידה כאן: רבינו שכתב ומה באיסורים. לא אבל אבידה

משנה]. בכסף פירש כך א. מסוג לסימנים הכוונה המובהקים" "הסימנים זו: הלכה בראש שאמר ומה מהם26)אבידה, אחד וכל
כח. שם רבא, של מימרא נפלה, שממנו המציאה27)טוען, תינתן ביותר, מובהק סימן נתן וחבירו מובהק סימן נתן אחד אם אבל

ז. הלכה ראה טוֿיז.28)לחבירו. הלכות להלן ראה בעליה. נודעו שלא במציאה כמו בהם ויעשה המוצא, עדים29)אצל כי
התורה. מן סימנים שגם אףֿעלֿפי מסימנים, כמו30)עדיפים חשובים סימנים ונותן ממנו, שאבדה טוען מהם אחד שכל מכיוון

(שם). להכריע אחד עד בידי כוח אין חבירו, שנפלה31)של מעידים עדים שהרי לחבירו, מכרה לו שארגוה שזה אומרים, אנו
(שם). לשער.32)ממנו יותר וקשה גדולה שהיא אורכה מידת כן שאין מה קטנה, לשער,33)שהיא אפשר רוחבה מידת כי

מובהק סימן הוא השמלה משקל כן על השמלה. של משקלה לא אבל לשער, בקושי אפשר אורכה מידת ואפילו שאמרנו, כפי
ואורכה. רוחבה ממידת לחוד.34)יותר מידה הבגד.35)כל המובהקים36)שפות הסימנים שבעל הוא, זו בהלכה הכלל

האבידה. את יקבל לעלות37)יותר ישראל בני כל חייבים הרגלים בשלושת כי הוא, והטעם כח. שם במשנה יהודה רבי כדעת
בשלישי. יעלה ובשני בראשון עלה שלא ומי ידע38)לירושלים, שהמאבד כדי מכריז, שהוא השני הרגל שזהו מציין המוצא

(שם). מיד לחזור יצטרך ולא השלישי הרגל עד שהות לו האחרון,39)שיש הרגל שזהו ידע, השומע וכל זה, רגל איזה לציין בלי
מיד. יחזור חפץ, לו שאבד נמצא המשותפת),40)ואם ה"שין" (בגלל בשני להחליפו בטעות השומע עלול שלישי יכריז אם

אבידתו. את ויפסיד מיד יחזור ולא הבא, הרגל עד שהות לו שיש הקודמים.41)ויחשוב הרגלים בשני היה ביתו42)שלא אם
כזה. במרחק זה.43)נמצא ממין כלי לו אבד אם לברר שישהה44)כדי המוצא את חכמים הטריחו לא ימים משבעה יותר

dcia`e dlifb zekld - zah f"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëּבבּתי45מּׁשחרב מכריזין ׁשּיהּו התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מדרׁשֹות46ּכנסּיֹות האּנסין47ּובבּתי מּׁשרּבּו ואמרּו:48. ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

היא מל ׁשל ׁש49הּמציאה התקינּו לׁשכניו, מֹודיעין ּיהיּו ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָ
ודּיֹו.50ולמיּדעיו ְְְִַָָֻ

.Èהֹודיע51הכריז הּמציאה52אֹו ּתהיה - הּבעלים ּבאּו ולא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹ
אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד אצלֹו אצלֹו,53מּנחת ׁשהאבדה זמן ּובכל . ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

נאנסה ואם ּבאחריּותּה; חּיב - אבדה אֹו נגנבה -54אם ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ
הּוא ּׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ׁשּׁשֹומר עֹוסק55ּפטּור. ׁשהּוא מּפני , ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ

עּׂשה מצֹות מּכּמה ונפטר עֹוסק56ּבמצוה ׁשהּוא זמן ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
.57ּבׁשמירתּה ְִִָָ

.‡Èלבּקר ּולבדקּה58וצרי האבדה ּתּפסד59את ׁשּלא ּכדי , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
מאליה ּתׁשיבּנּו60ותאבד היא ראה - לֹו והׁשבתֹו ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

צמר61לֹו ׁשל ּכסּות מצא ּכיצד? מנערּה62. אחת63- ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבמּקל ינערּנה ולא יֹום. אדם64לׁשלׁשים ּבני ּבׁשני ולא ,65. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
לצרּכּה מּטה ּגּבי על לצרּכּה66וׁשֹוטחּה לא אבל ּבלבד, ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹ

ואפּלּו67ּולצרּכֹו ּבפניהם יׁשטחּנה לא - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו . ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּתּגנב. ׁשּמא - ְְִֵֶָָָָלצרּכּה

.·Èּכלי ירקבּו. ׁשּלא ּכדי ּבהן, מׁשּתּמׁש - עץ ּכלי ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמצא
ּבחּמין ּבהן מׁשּתּמׁש - האּור68נחׁשת ידי על לא אבל ,69, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּמׁשחיקן לא70מּפני אבל ּבצֹונן, ּבהן מׁשּתּמׁש - ּכסף ּכלי . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מגרפֹות מצא ׁשּמׁשחירן. מּפני -71ּבחּמין, וקרּדּמֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻ

ׁשּמפחיתן מּפני ּבקׁשה, לא אבל ,ּבר ּבהן מצא72יׁשּתּמׁש . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּפׁשּתן ׁשל ּוכסּות זכּוכית ּוכלי זהב יּגע73ּכלי לא זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
אמרּו ּכ ּבאבדה, ׁשאמרּו וכּדר אלּיהּו. ׁשּיבֹוא עד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהן

הּים למדינת ּבעליו ׁשהלכּו .74ּבפּקדֹון ְְְְִִִֶַַָָָָָ
.‚Èּבהן קֹורא - ספרים ואם75מצא יֹום. לׁשלׁשים אחת ְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּגֹוללן - לקרֹות יֹודע ּולעֹולם76אינֹו יֹום. ׁשלׁשים לא77ּכל ְְְְִִֵֵַָָָֹ
לכּתחּלה ּבהן ויׁשנה78ילמד ּפרׁשה יקרא ולא יקרא79, ולא , ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ויתרּגם דּפין80ּפרׁשה מּׁשלׁשה יתר ּבֹו יפּתח ולא ולא81. . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ
זה וימׁש זה ימׁש ׁשּמא ענינין, ּבׁשני קֹורין ׁשנים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹיהיּו

ה קֹורין אבל הּספר; אחדויבלה ּבענין יקראּו82ן ולא . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
אחד. ּבענין ואפּלּו אחד, ּבספר ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָׁשלׁשה

.„Èׁשם - ּתפּלין עליו83מצא ּומּניחן מצּוי84ּדמיהן ׁשּדבר ; ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ
הּכל ּביד ּבלבד85הּוא למצותן אּלא עּׂשּויין ואין ,86. ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

.ÂËהּוא צרי ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש דבר ֲִִֵֵֶֶַַָָָָָמצא
ואֹוכל ׁשעֹוּׂשה דבר היה אם וחמֹור87להאכילֹו: ּפרה ּכגֹון , ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבהן מטּפל חדׁש88- עּׂשר ּומּׂשּכירן89ׁשנים הּמציאה, מּיֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
הרי - אכילתן על יתר ּׂשכרן היה ואם ּומאכילן. ּׂשכר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָולֹוקח

הּתרנגֹולין וכן לּבעלים. ּכל90הּיתר ּומאכילן ּביציהן מֹוכר - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
עליו ּדמיהן ׁשם - ואיל מּכן חדׁש. עּׂשר הן91ׁשנים והרי , ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ

ּבׁשּתפּות ּבעלים וׁשל מחברֹו.92ׁשּלֹו ּבהמה הּׁשם ּכל ּכדין , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
.ÊËּוסיחין עגלים רעי93מצא ׁשל ׁשלׁשה94: ּבהן מטּפל - ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּבריאה וׁשל ותרנגֹולין95חדׁשים, אּוזים יֹום. ׁשלׁשים - ְְְְְְֳִִִִִֶַַָָָ
קטּנים96ּגדֹולים מצא יֹום. ׁשלׁשים ּבהן מטפל ּדבר97- וכל , ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם). רבא (דעת יותר ולא מירושלים ימים שלושת דרך עד הגרים לאלו רק מספיקים הימים ששבעת ואףֿעלֿפי בירושלים.
שם.45) הקודמת הברייתא שם.46)המשך מצויים ורבים שם שם.47)שמתפללים מצויים ורבים שם שלקחו48)שלומדים

המוצא. מיד המציאה את פומבי.49)בכוח במקום להכריז חששו כך ומשום (שם), הפרסים למכרים50)כגון הודיעו והם
מדרשות.51)שלהם. ובבתי כנסיות בבתי או המקדש אנסים.52)בבית שיש בשעה בעל53)למיודעיו הוא מי ויוודע

ל.). (שם זאת.54)האבידה למנוע המוצא בכוח היה ולא מזויין, שודד ידי על פסק55)כגון באונס. ופטור בגניבה שחייב
יוסף, רב כדעת הכל (דעת יוסף" דרב להו אית עלמא "דכולי אומר התלמוד שהרי נו. קמא ובבא פב. כט. מציעא בבא יוסף כרב

חננאל. רבינו פסק וכך פב.), המצווה,56)שם מן פטור במצווה שהעוסק בה, וכיוצא לעני פת נתינת כגון, כיס, חסרון בהן שיש
שכר. כשומר דינו כן העוסק57)ועל אמרו שהרי טיפול. ללא אצלו מונחת כשהיא לא אבל לצרכה, הכסות את שמנער כגון

בראשו שתפילין מי כן, לא שאם בשתיהן, חייב יחד, המצוות שתי לקיים לו שאפשר כל הוא: והכלל המצווה. מן פטור במצווה
הנאה. בההיא המתחיל דיבור תוספות שם וראה המצוות. מכל פטור יהא בבגדו לזמן.58)וציצית שהוא59)מזמן בשעה

נתקלקלה. לא אם יבדוק אותה בכסות.60)מבקר עש כח:).61)כגון, מציעא בבא (משנה בשלימות לו תשיב כלומר,
והרי"ף.62) חננאל רבינו פירשו כך שם). (גמרא לו מזיק הניעור כי ינער, לא פשתן בגד האבק.63)אבל עלולה64)מן כי

מדי.65)להיקרע. יותר אותה וממתחים ומנערים, ראשיה בשני ל.).66)האוחזים (שם המיטה.67)שתתאוורר את לכסות
לחומרא. רבינו ופסק נפתרה שלא בעייא בצונן.68)זוהי שכן וכל בחמים (אש).69)אפילו האור על הכלי ייתן לא

אוכלת.70) שהאש החומר מן מעדר.71)ומאבדים לה.73)פוגמם.72)מין מזיק לטפל74)שהניעור השומר חייב כן ועל
בה. יגע לא זה הרי ארץ, באותה נמצא הפיקדון בעל אם אבל במציאה, לטפל חייב שהמוצא דרך באותה כדי75)בפיקדון

אותם. מגילות.76)לאוורר בצורת עשויים הספרים היו המשנה בתקופת אוויר. בהם שייכנס לשלושים77)כדי אחת אפילו
הספר.78)יום. לטובת לא וזה אחד. מקום על רב זמן מתעכב כי למד, שלא שם.79)עניין גמרא שנייה, פעם ויקרא
העם.80) ולהתקלקל.81)לשפת ליפול הספר קריאה82)עלול ובין אחד בעניין קריאה בין הבדל שיש (שם) אביי תשובת לפי

מותר. עניינים ובשני אסור אחד שבעניין להיפך, מפרש רש"י אבל הרי"ף. של וכפירושו עניינים את84)מעריך.83)בשני
בדמים.85)התפילין. לקנותם יוכל תפילין, ירצה המאבד שלו.86)ואם בתפילין דווקא מעוניין שיהיה לחשוש ואין

כח:).87) שם וברייתא (משנה מעשיו שכר את להאכילו מעוניין88)ויכולים שהמאבד מפני בתפילין, כמו אותם, ימכור ואל
בקולו. לשמוע שלמדה כח.89)בבהמתו שם מדאי", יותר באבידה רבנן הטריחו שם).90)"לא (ברייתא התרנגולות

כאן.91) בסוגייה הרי"ף על שם אנשי חידושי הגהות וראה טז, הלכה כדלהלן דין, בית פי על להיות צריכה מחצה92)השומה
בתרנגולות. הטיפול על כשכר מחצה, שם).93)על (ברייתא עושים ואינם מרובה.94)שאוכלים טיפולם ואין במרעה שרועים

מרובים.95) בדמים ועולה מרעה) שאין (בזמן להאכילם ושלא96)שצריך חננאל רבינו פירש (כך מזונם את בעצמם שמוצאים
שם). מרובות.97)כרש"י וההוצאות והטרחה להאכילם צריך
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.Ëּבבּתי45מּׁשחרב מכריזין ׁשּיהּו התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מדרׁשֹות46ּכנסּיֹות האּנסין47ּובבּתי מּׁשרּבּו ואמרּו:48. ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

היא מל ׁשל ׁש49הּמציאה התקינּו לׁשכניו, מֹודיעין ּיהיּו ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָ
ודּיֹו.50ולמיּדעיו ְְְִַָָֻ

.Èהֹודיע51הכריז הּמציאה52אֹו ּתהיה - הּבעלים ּבאּו ולא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹ
אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד אצלֹו אצלֹו,53מּנחת ׁשהאבדה זמן ּובכל . ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

נאנסה ואם ּבאחריּותּה; חּיב - אבדה אֹו נגנבה -54אם ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ
הּוא ּׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ׁשּׁשֹומר עֹוסק55ּפטּור. ׁשהּוא מּפני , ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ

עּׂשה מצֹות מּכּמה ונפטר עֹוסק56ּבמצוה ׁשהּוא זמן ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
.57ּבׁשמירתּה ְִִָָ

.‡Èלבּקר ּולבדקּה58וצרי האבדה ּתּפסד59את ׁשּלא ּכדי , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
מאליה ּתׁשיבּנּו60ותאבד היא ראה - לֹו והׁשבתֹו ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

צמר61לֹו ׁשל ּכסּות מצא ּכיצד? מנערּה62. אחת63- ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבמּקל ינערּנה ולא יֹום. אדם64לׁשלׁשים ּבני ּבׁשני ולא ,65. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
לצרּכּה מּטה ּגּבי על לצרּכּה66וׁשֹוטחּה לא אבל ּבלבד, ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹ

ואפּלּו67ּולצרּכֹו ּבפניהם יׁשטחּנה לא - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו . ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּתּגנב. ׁשּמא - ְְִֵֶָָָָלצרּכּה

.·Èּכלי ירקבּו. ׁשּלא ּכדי ּבהן, מׁשּתּמׁש - עץ ּכלי ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמצא
ּבחּמין ּבהן מׁשּתּמׁש - האּור68נחׁשת ידי על לא אבל ,69, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּמׁשחיקן לא70מּפני אבל ּבצֹונן, ּבהן מׁשּתּמׁש - ּכסף ּכלי . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מגרפֹות מצא ׁשּמׁשחירן. מּפני -71ּבחּמין, וקרּדּמֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻ

ׁשּמפחיתן מּפני ּבקׁשה, לא אבל ,ּבר ּבהן מצא72יׁשּתּמׁש . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּפׁשּתן ׁשל ּוכסּות זכּוכית ּוכלי זהב יּגע73ּכלי לא זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
אמרּו ּכ ּבאבדה, ׁשאמרּו וכּדר אלּיהּו. ׁשּיבֹוא עד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהן

הּים למדינת ּבעליו ׁשהלכּו .74ּבפּקדֹון ְְְְִִִֶַַָָָָָ
.‚Èּבהן קֹורא - ספרים ואם75מצא יֹום. לׁשלׁשים אחת ְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּגֹוללן - לקרֹות יֹודע ּולעֹולם76אינֹו יֹום. ׁשלׁשים לא77ּכל ְְְְִִֵֵַָָָֹ
לכּתחּלה ּבהן ויׁשנה78ילמד ּפרׁשה יקרא ולא יקרא79, ולא , ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ויתרּגם דּפין80ּפרׁשה מּׁשלׁשה יתר ּבֹו יפּתח ולא ולא81. . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ
זה וימׁש זה ימׁש ׁשּמא ענינין, ּבׁשני קֹורין ׁשנים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹיהיּו

ה קֹורין אבל הּספר; אחדויבלה ּבענין יקראּו82ן ולא . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
אחד. ּבענין ואפּלּו אחד, ּבספר ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָׁשלׁשה

.„Èׁשם - ּתפּלין עליו83מצא ּומּניחן מצּוי84ּדמיהן ׁשּדבר ; ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ
הּכל ּביד ּבלבד85הּוא למצותן אּלא עּׂשּויין ואין ,86. ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

.ÂËהּוא צרי ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש דבר ֲִִֵֵֶֶַַָָָָָמצא
ואֹוכל ׁשעֹוּׂשה דבר היה אם וחמֹור87להאכילֹו: ּפרה ּכגֹון , ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבהן מטּפל חדׁש88- עּׂשר ּומּׂשּכירן89ׁשנים הּמציאה, מּיֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
הרי - אכילתן על יתר ּׂשכרן היה ואם ּומאכילן. ּׂשכר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָולֹוקח

הּתרנגֹולין וכן לּבעלים. ּכל90הּיתר ּומאכילן ּביציהן מֹוכר - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
עליו ּדמיהן ׁשם - ואיל מּכן חדׁש. עּׂשר הן91ׁשנים והרי , ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ

ּבׁשּתפּות ּבעלים וׁשל מחברֹו.92ׁשּלֹו ּבהמה הּׁשם ּכל ּכדין , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
.ÊËּוסיחין עגלים רעי93מצא ׁשל ׁשלׁשה94: ּבהן מטּפל - ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּבריאה וׁשל ותרנגֹולין95חדׁשים, אּוזים יֹום. ׁשלׁשים - ְְְְְְֳִִִִִֶַַָָָ
קטּנים96ּגדֹולים מצא יֹום. ׁשלׁשים ּבהן מטפל ּדבר97- וכל , ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
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שם). רבא (דעת יותר ולא מירושלים ימים שלושת דרך עד הגרים לאלו רק מספיקים הימים ששבעת ואףֿעלֿפי בירושלים.
שם.45) הקודמת הברייתא שם.46)המשך מצויים ורבים שם שם.47)שמתפללים מצויים ורבים שם שלקחו48)שלומדים

המוצא. מיד המציאה את פומבי.49)בכוח במקום להכריז חששו כך ומשום (שם), הפרסים למכרים50)כגון הודיעו והם
מדרשות.51)שלהם. ובבתי כנסיות בבתי או המקדש אנסים.52)בבית שיש בשעה בעל53)למיודעיו הוא מי ויוודע

ל.). (שם זאת.54)האבידה למנוע המוצא בכוח היה ולא מזויין, שודד ידי על פסק55)כגון באונס. ופטור בגניבה שחייב
יוסף, רב כדעת הכל (דעת יוסף" דרב להו אית עלמא "דכולי אומר התלמוד שהרי נו. קמא ובבא פב. כט. מציעא בבא יוסף כרב

חננאל. רבינו פסק וכך פב.), המצווה,56)שם מן פטור במצווה שהעוסק בה, וכיוצא לעני פת נתינת כגון, כיס, חסרון בהן שיש
שכר. כשומר דינו כן העוסק57)ועל אמרו שהרי טיפול. ללא אצלו מונחת כשהיא לא אבל לצרכה, הכסות את שמנער כגון

בראשו שתפילין מי כן, לא שאם בשתיהן, חייב יחד, המצוות שתי לקיים לו שאפשר כל הוא: והכלל המצווה. מן פטור במצווה
הנאה. בההיא המתחיל דיבור תוספות שם וראה המצוות. מכל פטור יהא בבגדו לזמן.58)וציצית שהוא59)מזמן בשעה

נתקלקלה. לא אם יבדוק אותה בכסות.60)מבקר עש כח:).61)כגון, מציעא בבא (משנה בשלימות לו תשיב כלומר,
והרי"ף.62) חננאל רבינו פירשו כך שם). (גמרא לו מזיק הניעור כי ינער, לא פשתן בגד האבק.63)אבל עלולה64)מן כי

מדי.65)להיקרע. יותר אותה וממתחים ומנערים, ראשיה בשני ל.).66)האוחזים (שם המיטה.67)שתתאוורר את לכסות
לחומרא. רבינו ופסק נפתרה שלא בעייא בצונן.68)זוהי שכן וכל בחמים (אש).69)אפילו האור על הכלי ייתן לא

אוכלת.70) שהאש החומר מן מעדר.71)ומאבדים לה.73)פוגמם.72)מין מזיק לטפל74)שהניעור השומר חייב כן ועל
בה. יגע לא זה הרי ארץ, באותה נמצא הפיקדון בעל אם אבל במציאה, לטפל חייב שהמוצא דרך באותה כדי75)בפיקדון

אותם. מגילות.76)לאוורר בצורת עשויים הספרים היו המשנה בתקופת אוויר. בהם שייכנס לשלושים77)כדי אחת אפילו
הספר.78)יום. לטובת לא וזה אחד. מקום על רב זמן מתעכב כי למד, שלא שם.79)עניין גמרא שנייה, פעם ויקרא
העם.80) ולהתקלקל.81)לשפת ליפול הספר קריאה82)עלול ובין אחד בעניין קריאה בין הבדל שיש (שם) אביי תשובת לפי

מותר. עניינים ובשני אסור אחד שבעניין להיפך, מפרש רש"י אבל הרי"ף. של וכפירושו עניינים את84)מעריך.83)בשני
בדמים.85)התפילין. לקנותם יוכל תפילין, ירצה המאבד שלו.86)ואם בתפילין דווקא מעוניין שיהיה לחשוש ואין

כח:).87) שם וברייתא (משנה מעשיו שכר את להאכילו מעוניין88)ויכולים שהמאבד מפני בתפילין, כמו אותם, ימכור ואל
בקולו. לשמוע שלמדה כח.89)בבהמתו שם מדאי", יותר באבידה רבנן הטריחו שם).90)"לא (ברייתא התרנגולות

כאן.91) בסוגייה הרי"ף על שם אנשי חידושי הגהות וראה טז, הלכה כדלהלן דין, בית פי על להיות צריכה מחצה92)השומה
בתרנגולות. הטיפול על כשכר מחצה, שם).93)על (ברייתא עושים ואינם מרובה.94)שאוכלים טיפולם ואין במרעה שרועים

מרובים.95) בדמים ועולה מרעה) שאין (בזמן להאכילם ושלא96)שצריך חננאל רבינו פירש (כך מזונם את בעצמם שמוצאים
שם). מרובות.97)כרש"י וההוצאות והטרחה להאכילם צריך
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ימים ׁשלׁשה ּבהן מטּפל - מּׂשכרֹו מרּבה מּכן98ׁשּטּפּולֹו . ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
ּפרֹות וכן ּדין. ּבבית מֹוכרן - להרקיב99ואיל ׁשהתחילּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ

ּדין. ּבבית מֹוכרן - ּבהן ְְְִֵֵֶַָָוכּיֹוצא
.ÊÈלּמֹוצא יּנתנּו ּבּדמים? ּיעּׂשה רׁשּות100מה לֹו ויׁש , ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

אֹו ּגיס ׁשּטרפם ּכגֹון נאנסּו, אם ,לפיכ ּבהן. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלהׁשּתּמׁש
נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּפי על ואף לׁשּלם. חּיב - ּבּים ּבהן;101טבעּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

אצלֹו הן הרי - ּבהן להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכיון
.102ּכׁשאלה ְִֵָ

.ÁÈהאבדה ּבדמי אמּורים? ּדברים ונּטּפל103ּבּמה הֹואיל , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
אבדה104ּבהן מעֹות אבל ּבהן105; יׁשּתּמׁש לא -106,לפיכ . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּכמֹו ּׂשכר, ׁשֹומר הּוא ׁשהרי ּפטּור; - ּבאנס אבדּו ְְְֲִֵֵֶֶָָָָֹאם
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.ËÈׁשּימּכרּנה קדם ּבאבדה ׁשּמטּפל הּימים אֹותן 107ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ויראה הּבעלים. מן נֹוטל - מּׁשּלֹו האכילּה אם ּדין, ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבבית

העֹולם. ּתּקּון מּפני ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶָָָֹלי,
.Îיּׁשבע לא - מציאה ׁשאם108הּמֹוצא העֹולם; ּתּקּון מּפני , ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ׁשּלא ּכדי לֹו, ויל הּמציאה יּניח - יּׁשבע אֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹאּתה
ּכיס109יּׁשבע מצא אפּלּו ׁשּׁשני110. הּמציאה ּבעל וטען , ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

אפׁשר ואי היּו קׁשּורים אם111ּכיסים אּלא האחד ׁשּיּמצא ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
יּׁשבע. לא זה הרי - עּמֹו הּקׁשּור האחר ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹנמצא

עּׂשר ארּבעה ¨¨¨¨§©¤¤ּפרק

והּׂשה‡. הּׁשֹור וכן היתה, 'אחי אבדת 'ּכל ּבכלל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׂשמלה
מרּדעת. ּבסימני להחזירֹו חמֹור? הּכתּוב ּפרט ולּמה ְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַָָָָָוחמֹור.
ּפרט ולּמה יחזיר. - לֹו הּטפל ּבדבר ׁשהּסימן ּפי על ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָאף
על אף ׁשֹור, זנב גז אֹו הּׂשה גּזת אפּלּו להחזיר וּׂשה? ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָׁשֹור
מּמּנה: ללמד הּׂשמלה? ּפרט ולּמה מּועט. דבר ׁשהּוא ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹּפי
לּה ׁשּיׁש וחזקתּה סימנין, לּה ׁשּיׁש מיחדת הּׂשמלה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻמה
הרי - סימנים לֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל אף להחזיר; וחּיב ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתֹובעין,
ׁשאין ּדבר אבל להחזיר; וחּיב ּתֹובעין, לֹו ׁשּיׁש ּבחזקת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא
ׁשל הּוא הרי - הּבעלים מּמּנּו נתיאׁשּו אּלא ּתֹובעין, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָלֹו

סימנים. ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְִִִֵֶַַָמֹוצאֹו,
ׁשאבד·. ּכיון סימן, ּבֹו ׁשאין ּדבר ּכל ּבאבדה: הּכלל ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָזה

ּבעליו ׁשּנתיאׁשּו ּבחזקת זה הרי - ׁשאבד הּבעלים ּבֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוידעּו
אינן ׁשהרי מטּבע, אֹו אחת מחט אֹו אחד מסמר ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמּמּנּו.
לזה הּוא הרי ּולפיכ להן. להחזירֹו סימן לּתן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָיכֹולים

ְֶָׁשּמצאֹו.
זה‚. הרי - ּובהמה ּׂשמלה ּכגֹון סימן, ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָוכל

לּתן ּתלּויה ּדעּתן ׁשהרי ּבעליו; מּמּנּו נתיאׁשּו ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבחזקת

להכריז. חּיב הּמֹוצאֹו לפיכ להן. ויחזר ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹסימנין
אֹותם ׁשּׁשמע ּכגֹון הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ידע ּכן אם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשּמראין אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּכיס, לחסרֹון וי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָאֹומרים:

מֹוצאּה. ׁשל האבדה אֹותּה הרי - ְְֲֲֲִֵֵֶֶָָָָָׁשּנתיאׁשּו
ּבהן,„. וכּיֹוצא ּובנהר ּבים סימן ּבֹו ׁשּיׁש דבר מצא אם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָוכן

ׁשּנתיאׁשּו ּבחזקת זה הרי - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשרּבֹו ּבמקֹום ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻאֹו
ואף מֹוצאֹו ׁשל הּוא הרי ּולפיכ ׁשּנפל. מּׁשעה מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבעליו

מּמּנּו. ׁשּנתיאׁשּו הּבעלים ׁשמעּו ׁשּלא ּפי ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹעל
אינֹו‰. - סימן ּבֹו ׁשאין ּבדבר אפּלּו מּדעת, ׁשּלא ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיאּוׁש

ּפי על אף ׁשּנפל, ּבֹו ידע ולא דינר מּמּנּו נפל ּכיצד? ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיאּוׁש.
עד עּתה, יאּוׁש אינֹו זה הרי - יתיאׁש ׁשּנפל ּבֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּכׁשּידע
הּבעלים: אֹומרים עדין אם אבל ׁשּנפל. הּבעלים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּידעּו
טעיתי ׁשּמא אֹו מּנח, הּוא ּבמגּדל אֹו לפלֹוני, נתּתיו ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָֻׁשּמא

יאּוׁש. זה אין - הּדברים ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָּבחׁשּבֹון,
.Â,ּבֹו ידע ולא הארץ על דינר מּמּנּו ׁשּנפל חברֹו ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהרֹואה

לאוין, ׁשני ועל עּׂשה על עֹובר - יאּוׁש קדם הּדינר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹונטל
- ׁשּנתיאׁש לאחר הּדינר לֹו החזיר ואפּלּו ׁשּבארנּו. ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכמֹו

האּסּורים. על עבר ּוכבר זֹו, היא ְִִִַַַָָָָָמּתנה
.Êיאּוׁש ּולאחר להחזירֹו, מנת על יאּוׁש לפני הּדינר ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָנטל

לּה המּתין ּתׁשיבם'. 'הׁשב מּׁשּום עֹובר - אֹותֹו לגזל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָֹנתּכּון
ה הּבעליםולא ׁשּידעּו עד הּדינר נטל ולא לּבעלים ֹודיע ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹ

הּדינר נטל ּכ ואחר ׁשּבארנּו, ּכמֹו נתיאׁשּו ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנפל,
להתעּלם'. תּוכל 'לא מּׁשּום אּלא עֹובר אינֹו - הארץ ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמעל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Á,אדם ּבני מּׁשלׁשה אפּלּו ׁשּנפל, מטּבע אֹו סלע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָראה

חּיב - ואחד אחד לכל ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואף
לחברֹו, חלקֹו מהן אחד ּומחל הן, ׁשּתפין ׁשּמא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻלהחזיר;

ּפרּוטה. ׁשוה זה ׁשל אבדתֹו ְְְֲִֵֵֶֶָָָָונמצאת
.Ëּבתֹו אֹו החֹול ּבתֹו דינר מּמּנּו ׁשּנפל חברֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָראה

והרי לּנהר, אֹו לּים ּכנֹופל זה הרי - מּמּנּו ונתעּלם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהעפר,
סימן. ּבֹו ׁשאין מּפני מּמּנּו, נתיאׁש ׁשהרי מֹוצאֹו; ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָהּוא
רעּועה ּבדעת - אחריו לחּפּׂש ּכברה מביא אֹותֹו ראה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָואפּלּו
ׁשּלא הּבּלׁשין ׁשאר ּבעפר ׁשּמחּפּׂשים ּכדר מחּפּׂש, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּוא
הּוא ּכ לאחרים, ּׁשּנפל מה ימצאּו ׁשּמא ּכלּום, מהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנפל

נתיאׁש. ׁשּלא מּפני לא מחּפּׂש, ְְְִִֵֵֵֶֶַָֹֹזה
.È,היא ׁשּלי לֹו: ואמר חברֹו מצאֹו ּבּׁשּוק, סלע ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוצא

היא; ּפלֹוני מל וׁשל היא, ּפלֹונית מדינה וׁשל היא, ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָוחדׁשה
חּיב ואינֹו ּכלּום, אמר לא - עליה ּכתּוב ׁשמי אמר: ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאפּלּו
להֹוצאה, ׁשחזקתֹו מּפני סימן, הּמטּבע סימני ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלהחזיר.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הבעלים.98) מן הפסד למנוע כדי יטפל, לא ימים מג' יותר הבעלים. יבואו מחלוקת99)שמא יש להרקיב והתחילו פירות במפקיד
כמשיב שהוא מפני דין, בית בפני מוכרם אומר: גמליאל בן שמעון ורבן בהם, יגע לא אומרים: החכמים לח.). מציעא (בבא במשנה
שיטפלו בעלים יש שהרי יגע, אל במפקיד הוא: והטעם דין. בבית ימכור הכול לדעת גופה שבאבידה יוצא, מכאן לבעלים. אבידה

באבידה. כן שאין מה הבעלים.100)בהם, שיבואו (שם).101)עד באונסין אותו מחייבת השימוש חייב102)זכות ושואל
נשתמש. שלא האבידה.103)אףֿעלֿפי תמורת שקיבל שבעל104)דמים הנחה מתוך בדמים להשתמש טרפון רבי הרשה

טרחתו. על למוצא טובה יכיר כי לזה, יסכים ומצאון.105)האבידה שאבדו כט:).106)מעות (שם בהן טרח לא כי
עושה.107) ואינו לירות.108)באוכל עשרים בו שהיו טוען והמאבד לירות, עשר ובו ארנק מצא אמת.109)אם על אפילו
וודאי.111)ארנק.110) טענת טוען והמאבד

dcia`e dlifb zekld - zah f"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחר. מּיד ונפלה מּידֹו, והֹוציאּה היתה, ׁשּלֹו אֹומרין: ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָואנּו
נתיאׁש, נפילה מּׁשעת - עליו ׁשּסֹומכין סימן ואינֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָוהֹואיל

מֹוצאּה. ׁשל היא ְֲִֵֶַָוהרי
.‡È- סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבצד סימן ּבֹו ׁשאין דבר ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּמֹוצא

ׁשּזה ואמר ׁשּלֹו, את ונטל הּסימן ּבעל ּבא להכריז. ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּיב
סימן. ּבֹו ׁשאין ּבּדבר הּמֹוצא זכה - מּמּנּו נפל ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבלבד

.·È:ׁשוה ּכּלן ׁשּצּורת מּכלים ּבהן וכּיֹוצא חרּׂש ּכלי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמֹוצא
דינר ּכמֹו הן ׁשהרי ׁשּלֹו. הם הרי - הם חדׁשים ּכלים ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָאם
מּכירים הּבעלים ואין סימן; לֹו ׁשאין הּדינרים, ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמּׁשאר
אֹו ׁשּלֹו זֹו צלֹוחית אֹו זה ּפ אם יֹודע אינֹו ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָאֹותן,
להכריז. חּיב - העין ׁשּׂשבעתן ּכלים היה ואם אחר. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשל
לּתן יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף ויאמר: חכם ּתלמיד יבֹוא ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאם
לֹו; להראֹותֹו חּיב - עין טביעּות ּבֹו לֹו יׁש סימן, ּכזה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּבכלי

מחזירן. - הּוא ׁשּלי ואמר: הּכירֹו ְֲִִִִִֶַַָָאם
.‚Èמׁשּנה ׁשאינֹו ותיק, ּבתלמיד אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּבּמה

אֹו ּבמּטה אֹו ּבמּסכּתא אֹו ׁשלֹום ּבדברי אּלא ּכלל, ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּבדּבּורֹו
דנּדה, ּבמּסכּתא עֹוסק היה ּכיצד? ּבֹו. מתארח ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבבית
ׁשאלֹות יׁשאלּוהּו ׁשּלא ּכדי ׁשֹונה, אני ּבמקואֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹואמר:
ׁשּמא יׁשן, אני ּבזֹו ואֹומר: זֹו, ּבמּטה ׁשּיׁשן אֹו נּדה; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבענין
אצל ואמר: ׁשמעֹון, אצל ׁשּנתארח אֹו קרי; ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיּמצא
אצלֹו; ׁשּנתארח זה על יטריח ׁשּלא ּכדי מתארח, אני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹראּובן
ּכדי וגרע, והֹוסיף לחברֹו, אדם ּבין ׁשלֹום ׁשהביא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָאֹו
ׁשּׁשּנה עדים ּבאּו אם אבל מּתר. זה הרי - לזה זה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלחּבבן
עין. ּבטביעּות לֹו מחזירין אין - אּלּו מּדברים חּוץ ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָּבדּבּורֹו

עּׂשר חמּׁשה ¨¨¨¦£¤¤ּפרק

ּבּה‡. ׁשאין ּבין סימן ּבּה ׁשּיׁש ּבין אבדה, הּמֹוצא ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
ּבעליה ׁשּמא ּבּה, לּגע אסּור - הּנחה ּדר מצאּה אם ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָסימן,

עד ׁשם דברהּניחּוה והיה לּטלּנה יבֹוא ואם לּה; ׁשּיחזרּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ
לֹו אין ׁשהרי ּבידֹו, חברֹו ממֹון אּבד הרי - סימן ּבֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָׁשאין
הרי - סימן לֹו ׁשּיׁש דבר היה ואם ּבֹו; להחזיר סימן ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָּבּה
לֹו אסּור ּולפיכ סימנּה. ולתת אחריה לרּדף הטריחן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹזה
הּדבר לֹו נסּתּפק ואפּלּו נפילה. דר ׁשּימצאּנה עד ּבּה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּיּגע
ּבֹו. יּגע לא זה הרי - מּנח אֹו אבּוד זה ּדבר אם ידע ְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻולא
דבר היה ואם לׁשם. להחזירֹו לֹו אסּור - ּונטלֹו עבר ְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָואם

להחזירֹו. חּיב ואינֹו ּבֹו, זכה - סימן ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַָָָָׁשאין
.·ּבדר ּבין הּנחה ּבדר ּבין סימן, ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל

להכריז. חּיב - הרּבים ּברׁשּות ּבין הּיחיד ּברׁשּות ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָנפילה,
ּבּדר רֹועים ּפרה אֹו חמֹור ׁשּמצא ּכגֹון הּנחה? ּדר ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכיצד
ּבהן; יּגע לא זה הרי - ּבאׁשּפה מכּסה ּכלי ׁשּמצא אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּבּיֹום,
הפּוכים, וכליו חמֹור מצא אם אבל .ּבּדר נּדחים ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
זֹו הרי - ּבאׁשּפה מגּלה ּכלי אֹו הּכרמים, ּבין רצה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֻּופרה

ּומכריז. ונֹוטל ְְֲִֵֵַָאבדה,
הרי‚. - ּבּלילה ּכדרּכן: ּבאפר רֹועים ּפרה אֹו חמֹור ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָָָראה

ימים ׁשלׁשה אֹותן ראה אם ּובּנׁשף, הּיֹום ּבפנֹות אבדה; ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָזֹו
רצה ּפרה ראה ּומכריז. ונֹוטל אבדה, זֹו הרי - זה אחר ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָזה
הּׂשדה ּכלּפי אבדה; זֹו אין - העיר ּכלּפי ּפניה אם :ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּדר

אבדה. זֹו הרי -ֲֲֵֵָ

אבדת„. מּׁשּום להחזיר חּיב - הּכרמים ּבין רֹועה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָמצאּה
אינּה - ּכֹוכבים עֹובד ׁשל הּכרמים היּו אם ,לפיכ ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּקרקע.
העֹובד יהרגּנה ׁשּמא חׁשׁש ואם להחזיר. חּיב ואינֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאבדה,
אבדה, זֹו הרי - הּכרם ׁשהפסידה מּפני ּכׁשּימצאּנה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכֹוכבים

ּומכריז. ְְִֵַונֹוטל
.‰- לּתחּום חּוץ עֹומדת אם הרּבים, ּברׁשּות ּפרה ְְִִִֶֶַַָָָָָמצא

ּברפת ׁשהיתה אֹו ּבעּׂשבים, רֹועה היתה להחזיר. ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָחּיב
זֹו ׁשאין ּבּה, יּגע לא - מאּבדת ואינּה מׁשּתּמרת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינּה
יּגע לא זה הרי - הּגדר ּבצד קרּדם: אֹו טּלית מצא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאבדה.
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומכריז. נֹוטל זה הרי - ּבסרטיא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהן;

.Âאֹו הּגדר אחר ּומדּדין ּבכנפיהן מקּׁשרין גֹוזלֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻמצא
ּבהן, יּגע לא זה הרי - ׁשּבּׂשדֹות ּבּׁשבילין אֹו הּגפה ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחר
ואם ׁשּלֹו. אּלּו הרי - נטלן ואם ׁשם. הּניחּום ּבעליהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּמא
מצאן אם וכן להכריז. חּיב - סימן ׁשהּוא קׁשר קׁשּורין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהיּו

סימן. ׁשהּמקֹום להכריז; חּיב - ּבמקֹומן ְְְְִִִִֶַַַָָָָקבּועים
.Êּכמֹו ּבֹו, יּגע לא זה הרי - מכּסה ּכלי ּבאׁשּפה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻמצא

ונמל היא, להתּפּנֹות עּׂשּויה ׁשאינּה אׁשּפה ואם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבארנּו.
וכן ּומכריז. נֹוטל - מכּסה ׁשּמצאֹו ּפי על אף לפּנֹותּה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻעליה
אפּלּו ּבהן, וכּיֹוצא וׁשּפּוד סּכין ּכגֹון קטּנים, ּכלים היּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאם

ּומכריז. נֹוטל - הּקבּועה ּבאׁשּפה מכּסין ְְְְִִֵַַַָָָָֻהיּו
.Áּדר ּבהן; יּגע לא - הּנחה ּדר מפּזרין: ּפרֹות ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמצא

ׁשל קטּנֹות ּכריכֹות מצא אם וכן ׁשּלֹו. הן הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָנפילה
ׁשּמצא אֹו סימן, ּבהן אין ׁשהרי הרּבים, ּברׁשּות ְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבלים
ּדגים, ׁשל ּומחרֹוזֹות נחּתֹום, ׁשל וכּכרֹות דבלה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָעּגּולי
ואניצי מּמדינתן, הּבאֹות צמר וגּזי ּבּׂשר, ׁשל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוחתיכֹות
ּב ׁשאין מּפני ׁשּלֹו, אּלּו הרי - ארּגמן ׁשל ּולׁשֹונֹות הןּפׁשּתן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

העּׂשּוי ׁשּסימן ּומכריז; נֹוטל - סימן ּבהן יׁש ואם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָסימן.
סימן. הּוא הרי ֲִִֵֵָָלּדרס

.Ëצמר וגּזי הּבית, ּבעל ׁשל ּכּכרֹות מצא אם ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאבל
להכריז; חּיב - ׁשמן וכּדי יין ּכּדי האּמן, מּבית ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהּלקּוחֹות
האֹוצרֹות נפּתחּו ואם מבהקין. סימנין להם יׁש אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻׁשּכל
רׁשּומין. ׁשהם ּפי על ואף ׁשּלֹו. אּלּו הרי - ׁשמן וׁשל יין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשל
ּככּכרֹות הּכּדין אּלּו ונמצאּו רׁשּומֹות, היּו ּכ הּכּדֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּכל
לכּלם. אחד ּומׁשקל לכּלן אחת צּורה ׁשּיׁש ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהּנחּתֹום,

.Èאּלּו הרי - נפילה ּדר אם הּיחיד: ּברׁשּות ּכריכֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמצא
ׁשאין ּפי על ׁשאף להכריז; חּיב - הּנחה ּדר ואם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּלֹו,
מבהק). סימן ׁשאינֹו ּפי על (אף סימן, הּמקֹום - סימן ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלהם
נֹוטל - הרּבים ּברׁשּות ּבין הּיחיד ּברׁשּות ּבין אלּמֹות, ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻמצא

ְִַּומכריז.
.‡Èחתיכה מעֹות, ּובתֹוכֹו ּכּכר חרּׂש, ּובתֹוכֹו עּגּול ְְֲִִִֶֶָָָָָמצא

ּכּיֹוצא ּכל וכן ,נׁשּו ּדג ּבחתיכֹות, מׁשּנה ׁשהּוא ּבּׂשר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשל
עּׂשאּום ׁשּלא להכריז; חּיב ׁשּנּוי, ּבהן ויׁש הֹואיל - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבאּלּו

לסימן. אּלא ְְִֵֶֶָָָּבעליהן
.·Èקב ּכמֹו היּו אם הּגרנֹות: ּבמקֹום מפּזרין ּפרֹות ְְְְִִִֵַַָָָָָֻמצא

אּלּו הרי - אּמֹות ארּבע על ּביתר אֹו אּמֹות ארּבע ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָּבתֹו
מפּזרין היּו ּבאסיפתן. מטּפלים הּבעלים ׁשאין מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּלֹו,
הּניחּום הּבעלים ׁשּמא ּבהן, יּגע לא - אּמֹות מארּבע ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבפחֹות
אּמֹות, ּבׁשמֹונה קּבים אֹו אּמֹות ּבׁשּתי קב חצי ּכמֹו היּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשם.
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אחר. מּיד ונפלה מּידֹו, והֹוציאּה היתה, ׁשּלֹו אֹומרין: ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָואנּו
נתיאׁש, נפילה מּׁשעת - עליו ׁשּסֹומכין סימן ואינֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָוהֹואיל

מֹוצאּה. ׁשל היא ְֲִֵֶַָוהרי
.‡È- סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבצד סימן ּבֹו ׁשאין דבר ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּמֹוצא

ׁשּזה ואמר ׁשּלֹו, את ונטל הּסימן ּבעל ּבא להכריז. ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּיב
סימן. ּבֹו ׁשאין ּבּדבר הּמֹוצא זכה - מּמּנּו נפל ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבלבד

.·È:ׁשוה ּכּלן ׁשּצּורת מּכלים ּבהן וכּיֹוצא חרּׂש ּכלי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמֹוצא
דינר ּכמֹו הן ׁשהרי ׁשּלֹו. הם הרי - הם חדׁשים ּכלים ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָאם
מּכירים הּבעלים ואין סימן; לֹו ׁשאין הּדינרים, ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמּׁשאר
אֹו ׁשּלֹו זֹו צלֹוחית אֹו זה ּפ אם יֹודע אינֹו ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָאֹותן,
להכריז. חּיב - העין ׁשּׂשבעתן ּכלים היה ואם אחר. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשל
לּתן יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף ויאמר: חכם ּתלמיד יבֹוא ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאם
לֹו; להראֹותֹו חּיב - עין טביעּות ּבֹו לֹו יׁש סימן, ּכזה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּבכלי

מחזירן. - הּוא ׁשּלי ואמר: הּכירֹו ְֲִִִִִֶַַָָאם
.‚Èמׁשּנה ׁשאינֹו ותיק, ּבתלמיד אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּבּמה

אֹו ּבמּטה אֹו ּבמּסכּתא אֹו ׁשלֹום ּבדברי אּלא ּכלל, ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּבדּבּורֹו
דנּדה, ּבמּסכּתא עֹוסק היה ּכיצד? ּבֹו. מתארח ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבבית
ׁשאלֹות יׁשאלּוהּו ׁשּלא ּכדי ׁשֹונה, אני ּבמקואֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹואמר:
ׁשּמא יׁשן, אני ּבזֹו ואֹומר: זֹו, ּבמּטה ׁשּיׁשן אֹו נּדה; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבענין
אצל ואמר: ׁשמעֹון, אצל ׁשּנתארח אֹו קרי; ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיּמצא
אצלֹו; ׁשּנתארח זה על יטריח ׁשּלא ּכדי מתארח, אני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹראּובן
ּכדי וגרע, והֹוסיף לחברֹו, אדם ּבין ׁשלֹום ׁשהביא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָאֹו
ׁשּׁשּנה עדים ּבאּו אם אבל מּתר. זה הרי - לזה זה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלחּבבן
עין. ּבטביעּות לֹו מחזירין אין - אּלּו מּדברים חּוץ ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָּבדּבּורֹו

עּׂשר חמּׁשה ¨¨¨¦£¤¤ּפרק

ּבּה‡. ׁשאין ּבין סימן ּבּה ׁשּיׁש ּבין אבדה, הּמֹוצא ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
ּבעליה ׁשּמא ּבּה, לּגע אסּור - הּנחה ּדר מצאּה אם ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָסימן,

עד ׁשם דברהּניחּוה והיה לּטלּנה יבֹוא ואם לּה; ׁשּיחזרּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ
לֹו אין ׁשהרי ּבידֹו, חברֹו ממֹון אּבד הרי - סימן ּבֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָׁשאין
הרי - סימן לֹו ׁשּיׁש דבר היה ואם ּבֹו; להחזיר סימן ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָּבּה
לֹו אסּור ּולפיכ סימנּה. ולתת אחריה לרּדף הטריחן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹזה
הּדבר לֹו נסּתּפק ואפּלּו נפילה. דר ׁשּימצאּנה עד ּבּה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּיּגע
ּבֹו. יּגע לא זה הרי - מּנח אֹו אבּוד זה ּדבר אם ידע ְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻולא
דבר היה ואם לׁשם. להחזירֹו לֹו אסּור - ּונטלֹו עבר ְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָואם

להחזירֹו. חּיב ואינֹו ּבֹו, זכה - סימן ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַָָָָׁשאין
.·ּבדר ּבין הּנחה ּבדר ּבין סימן, ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל

להכריז. חּיב - הרּבים ּברׁשּות ּבין הּיחיד ּברׁשּות ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָנפילה,
ּבּדר רֹועים ּפרה אֹו חמֹור ׁשּמצא ּכגֹון הּנחה? ּדר ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכיצד
ּבהן; יּגע לא זה הרי - ּבאׁשּפה מכּסה ּכלי ׁשּמצא אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּבּיֹום,
הפּוכים, וכליו חמֹור מצא אם אבל .ּבּדר נּדחים ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
זֹו הרי - ּבאׁשּפה מגּלה ּכלי אֹו הּכרמים, ּבין רצה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֻּופרה

ּומכריז. ונֹוטל ְְֲִֵֵַָאבדה,
הרי‚. - ּבּלילה ּכדרּכן: ּבאפר רֹועים ּפרה אֹו חמֹור ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָָָראה

ימים ׁשלׁשה אֹותן ראה אם ּובּנׁשף, הּיֹום ּבפנֹות אבדה; ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָזֹו
רצה ּפרה ראה ּומכריז. ונֹוטל אבדה, זֹו הרי - זה אחר ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָזה
הּׂשדה ּכלּפי אבדה; זֹו אין - העיר ּכלּפי ּפניה אם :ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּדר

אבדה. זֹו הרי -ֲֲֵֵָ

אבדת„. מּׁשּום להחזיר חּיב - הּכרמים ּבין רֹועה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָמצאּה
אינּה - ּכֹוכבים עֹובד ׁשל הּכרמים היּו אם ,לפיכ ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּקרקע.
העֹובד יהרגּנה ׁשּמא חׁשׁש ואם להחזיר. חּיב ואינֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאבדה,
אבדה, זֹו הרי - הּכרם ׁשהפסידה מּפני ּכׁשּימצאּנה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכֹוכבים

ּומכריז. ְְִֵַונֹוטל
.‰- לּתחּום חּוץ עֹומדת אם הרּבים, ּברׁשּות ּפרה ְְִִִֶֶַַָָָָָמצא

ּברפת ׁשהיתה אֹו ּבעּׂשבים, רֹועה היתה להחזיר. ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָחּיב
זֹו ׁשאין ּבּה, יּגע לא - מאּבדת ואינּה מׁשּתּמרת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינּה
יּגע לא זה הרי - הּגדר ּבצד קרּדם: אֹו טּלית מצא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאבדה.
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומכריז. נֹוטל זה הרי - ּבסרטיא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהן;

.Âאֹו הּגדר אחר ּומדּדין ּבכנפיהן מקּׁשרין גֹוזלֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻמצא
ּבהן, יּגע לא זה הרי - ׁשּבּׂשדֹות ּבּׁשבילין אֹו הּגפה ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחר
ואם ׁשּלֹו. אּלּו הרי - נטלן ואם ׁשם. הּניחּום ּבעליהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּמא
מצאן אם וכן להכריז. חּיב - סימן ׁשהּוא קׁשר קׁשּורין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהיּו

סימן. ׁשהּמקֹום להכריז; חּיב - ּבמקֹומן ְְְְִִִִֶַַַָָָָקבּועים
.Êּכמֹו ּבֹו, יּגע לא זה הרי - מכּסה ּכלי ּבאׁשּפה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻמצא

ונמל היא, להתּפּנֹות עּׂשּויה ׁשאינּה אׁשּפה ואם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבארנּו.
וכן ּומכריז. נֹוטל - מכּסה ׁשּמצאֹו ּפי על אף לפּנֹותּה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻעליה
אפּלּו ּבהן, וכּיֹוצא וׁשּפּוד סּכין ּכגֹון קטּנים, ּכלים היּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאם

ּומכריז. נֹוטל - הּקבּועה ּבאׁשּפה מכּסין ְְְְִִֵַַַָָָָֻהיּו
.Áּדר ּבהן; יּגע לא - הּנחה ּדר מפּזרין: ּפרֹות ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמצא

ׁשל קטּנֹות ּכריכֹות מצא אם וכן ׁשּלֹו. הן הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָנפילה
ׁשּמצא אֹו סימן, ּבהן אין ׁשהרי הרּבים, ּברׁשּות ְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבלים
ּדגים, ׁשל ּומחרֹוזֹות נחּתֹום, ׁשל וכּכרֹות דבלה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָעּגּולי
ואניצי מּמדינתן, הּבאֹות צמר וגּזי ּבּׂשר, ׁשל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוחתיכֹות
ּב ׁשאין מּפני ׁשּלֹו, אּלּו הרי - ארּגמן ׁשל ּולׁשֹונֹות הןּפׁשּתן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

העּׂשּוי ׁשּסימן ּומכריז; נֹוטל - סימן ּבהן יׁש ואם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָסימן.
סימן. הּוא הרי ֲִִֵֵָָלּדרס

.Ëצמר וגּזי הּבית, ּבעל ׁשל ּכּכרֹות מצא אם ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאבל
להכריז; חּיב - ׁשמן וכּדי יין ּכּדי האּמן, מּבית ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהּלקּוחֹות
האֹוצרֹות נפּתחּו ואם מבהקין. סימנין להם יׁש אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻׁשּכל
רׁשּומין. ׁשהם ּפי על ואף ׁשּלֹו. אּלּו הרי - ׁשמן וׁשל יין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשל
ּככּכרֹות הּכּדין אּלּו ונמצאּו רׁשּומֹות, היּו ּכ הּכּדֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּכל
לכּלם. אחד ּומׁשקל לכּלן אחת צּורה ׁשּיׁש ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהּנחּתֹום,

.Èאּלּו הרי - נפילה ּדר אם הּיחיד: ּברׁשּות ּכריכֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמצא
ׁשאין ּפי על ׁשאף להכריז; חּיב - הּנחה ּדר ואם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּלֹו,
מבהק). סימן ׁשאינֹו ּפי על (אף סימן, הּמקֹום - סימן ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלהם
נֹוטל - הרּבים ּברׁשּות ּבין הּיחיד ּברׁשּות ּבין אלּמֹות, ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻמצא

ְִַּומכריז.
.‡Èחתיכה מעֹות, ּובתֹוכֹו ּכּכר חרּׂש, ּובתֹוכֹו עּגּול ְְֲִִִֶֶָָָָָמצא

ּכּיֹוצא ּכל וכן ,נׁשּו ּדג ּבחתיכֹות, מׁשּנה ׁשהּוא ּבּׂשר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשל
עּׂשאּום ׁשּלא להכריז; חּיב ׁשּנּוי, ּבהן ויׁש הֹואיל - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבאּלּו

לסימן. אּלא ְְִֵֶֶָָָּבעליהן
.·Èקב ּכמֹו היּו אם הּגרנֹות: ּבמקֹום מפּזרין ּפרֹות ְְְְִִִֵַַָָָָָֻמצא

אּלּו הרי - אּמֹות ארּבע על ּביתר אֹו אּמֹות ארּבע ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָּבתֹו
מפּזרין היּו ּבאסיפתן. מטּפלים הּבעלים ׁשאין מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּלֹו,
הּניחּום הּבעלים ׁשּמא ּבהן, יּגע לא - אּמֹות מארּבע ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבפחֹות
אּמֹות, ּבׁשמֹונה קּבים אֹו אּמֹות ּבׁשּתי קב חצי ּכמֹו היּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשם.
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ׁשמׁשמין ּתמרים ּכמֹו מינין, ּוׁשלׁשה מּׁשנים הּקב ׁשהיה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָֻאֹו
אינֹו - נטל ואם יּטל, לא לפיכ ספק. אּלּו ּכל - ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹ[ורּמֹונים]

להכריז. ְְִַַָחּיב
.‚Èּכמֹות ּכלי אֹו ּבכלי, ּפרֹות אֹו ּפרֹות, צּבּורי ְְְִִִִֵֵֵֵַהּמֹוצא

אּלּו הרי - ּפרֹות ּולפניו ּכלי מצא להכריז. חּיב - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשהּוא
ׁשל הּכלי אֹומר: ׁשאני ּומכריז; נֹוטל והּכלי הּפרֹות, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּלֹו
מראין ואם סימן. ּבֹו אין והרי אחר, ׁשל והּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאחד

להכריז. חּיב - אחד אדם ׁשל ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּדברים
.„È;ׁשּלֹו אּלּו הרי - הּפרֹות לפני הּכלי אחֹורי היּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָּכיצד?

נׁשּפכּו. הּכלי מן ׁשּמא חֹוׁשׁשין - הּפרֹות לפני הּכלי ּפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהיּו
הרי - הּפרֹות ּכלּפי ׁשּפניו ּפי על אף לּכלי, אגנים היּו ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָואם
ּבתֹוכֹו מהן נׁשאר היה הּכלי, מן נׁשּפכּו ׁשאּלּו ׁשּלֹו; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאּלּו
חּיב - ּבארץ ּומקצתן ּבּכלי הּפרֹות מקצת היּו האגנים. ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָמּפני

ְְִַלהכריז.
.ÂËהרי - קציעֹות ּׂשדה ּבצד ואפּלּו ,ּבּדר קציעֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַהּמֹוצא

ּתאנים ונמצאּו ,לּדר נֹוטה ׁשהיא ּתאנה וכן ׁשּלֹו. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאּלּו
עם ּבּה וכּיֹוצא ׁשהּתאנה ּגזל; מּׁשּום מּתרֹות - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּתחּתיה
וחרּובין זיתים אבל מעּׂשר. מּׁשּום ּופטּורֹות נמאסת. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָנפילתּה

אסּורין. - ּבהן ְֲִֵֶַָוכּיֹוצא
.ÊËמחלּום ׁשהּבעלים מּתרֹות; - הרּוח ׁשּמּׁשירן ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻּתמרים

ּבני ׁשאינן יתֹומים, ׁשל היּו ואם חזקתן. וזהּו אדם, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלכל
מקֹום והּקיף הּׂשדה ּבעל הקּפיד אם וכן אסּורין. - ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָמחילה
- ׁשּילקטם עד הּנֹובלֹות ּבֹו ׁשּיּפלּו מקֹום ּתּקן אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהאילנֹות

מחל. ׁשּלא דעּתֹו גּלה ׁשהרי אסּורֹות; אּלּו ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹהרי
.ÊÈּבֹו ואין לקּימֹו, אסּור - הּקטּנים את ׁשהֹורג רע ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָחתּול

ׁשעֹורֹו ּפי על אף אבדה, הׁשב מּׁשּום ּבֹו ואין ּגזל, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמּׁשּום
ׁשּלֹו. והעֹור והֹורגֹו ּבֹו, זכה הּמֹוצאֹו ּכל אּלא ְְְְִֶֶַָָָָָמֹועיל;

.ÁÈהרי - אּמה חמּׁשים ּבתֹו :לׁשֹוב קרֹוב הּנמצא ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָּגֹוזל
ׁשל הּוא הרי - אּמה לחמּׁשים חּוץ ,הּׁשֹוב ּבעל ׁשל ֲֲִִֵֶֶַַַַַָָהּוא
ּבין נמצא אּמה. חמּׁשים על יתר מדּדה הּגֹוזל ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמֹוצאֹו;
יחלקּו. - למחצה מחצה קרֹוב; ׁשל הּוא הרי - ׁשֹובכֹות ְְֱֱֲֲֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשני
ׁשוים הּׁשֹובכֹות ׁשני יֹוני ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה

אף הרב אחר הּל - רּבים האחד יֹוני היּו אם אבל ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבמנין;
רחֹוק. ׁשהּוא ּפי ִֶַָעל

ה'תשע"א טבת כ"ח שלישי יום
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מחטים‡. אם2וצּנֹורֹות1הּמֹוצא ּבהן: וכּיֹוצא ּומסמרים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּלֹו אּלּו הרי - אחד אחד -3מצאם יתר אֹו ׁשנים ׁשנים , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

סימן. ׁשּמנין להכריז; ְְְִִִֶַַָָָחּיב
ׁשּלֹו·. אּלּו הרי - מפּזרים מעֹות הּמֹוצא היּו4וכן אפּלּו . ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻ

זה ּגּבי על זה מטּבעֹות ּכמפּזרין5מקצת הן הרי אבל6- . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
להכריז חּיב - מעֹות צּבּור מצא מטּבעֹות7אם ׁשלׁשה מצא .8 ְְְְְִִִַַַָָָָָָָ
ּכמגּדל עּׂשּויין והן זה ּגב על ואחד9זה מּכן אחד ׁשהיּו אֹו , ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ּגּביהן על ואחד זה,10מּכן מקצת על זה מקצת ׁשהיּו אֹו , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
אחת ּבבת יּנטלּו ּביניהן קיסם יכניס ׁשאם חּיב11ּכדי - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּכׁשיר עּׂשּויים היּו ּכׁשּורה12להכריז. ּכחצּובה13אֹו אֹו14אֹו ְְְְֲֲִִֵַַָָָ
יּטל.15ּכסּלם ולא ספק, זה הרי - ְְֲִֵֵֶָָֹֹֻ

ּבכיס‚. מעֹות חּיב16הּמֹוצא - ׁשהּוא ּכמֹות ּכיס אֹו , ְְִִֵֶַַָָ
ׁשּלֹו17להכריז אּלּו הרי - מפּזרים מעֹות ּולפניו ּכיס מצא .18. ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻ

אחד אדם ׁשל והּמעֹות ׁשהּכיס הּדברים מראין ּומן19ואם ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
להכריז. חּיב - נפלּו ְְְִִַַַָָהּכיס

ּתבה„. ּבין היּו אם ּבחנּות: מעֹות הרי20הּמֹוצא - לחנוני ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
החנּות ּבעל ׁשל צרי21הן ואין הּתבה, על מצאן ואם ; ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

מֹוצאן ׁשל הן הרי - ולחּוץ מּתבה ולּמה22לֹומר לא23. ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹ
הּמׁשּתּמרת חצר ׁשאינּה לפי לבעליה? החנּות ואף24ּתקנה . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבתֹוכּה ׁשּבעליה ּפי ּכמֹו25על חנּותי, לי ּתקנה לֹומר: צרי , ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ
תּבאר.ׁשּי ְִֵֶָ

הּׁשלחני‰. ּבחנּות מעֹות ּכּסא26מצא ּבין הרי27: - לּׁשלחני ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֻֻ
ׁשלחני ׁשל היּו28אּלּו אפּלּו הּׁשלחני, לפני הּכּסא על מצאן ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻ

והּוא,29צרּורין מֹוצאן. ׁשל אּלּו הרי - הּׁשלחן על ּומּנחין ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻֻ
ּכֹוכבים עֹובדי רב רב30ׁשּיהיּו היּו אם אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

צרּורים ׁשהן מּפני להכריז, חּיב - סימן.31יּׂשראל להם יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
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כד.1) מציעא בבא זהב.2)ברייתא חוטי לטוות מזלגות פרק3)כעין למעלה ראה עין. טביעת ולא סימן לא בהם אין שהרי
ב. הלכה סימן.4)יד, בהן אין למטה.5)שהרי דינם רבינו פירש מטבעות בשלושה אבל השני, על אחד מן6)מטבע ונפלו

כה.). מציעא (בבא המוצא של הן הרי כן ועל הלכה7)הבעלים, טו, פרק למעלה (ראה סימן הוא והמקום הינוח, דרך זה שהרי
מטבעות8)י). ומיעוט מצאתי, מטבעות מכריז המוצא שהרי סימן, המספר אין מטבעות בשתי סימן. הוא המספר כה. שם משנה

שם). (גמרא ו"כמגדל"9)שניים זה", גב על זה מטבעות "שלושה שם. המשנה את יצחק רבי פירש כך נפילה. דרך זה שאין
מונחים והם אחד ברוחב כשהמטבעות אפילו יוחנן רבי ולפי למעלה, והקצר באמצע הבינוני למטה, הרחב חנינא, רבי לפי פירושו,

(שם). להכריז וחייב הינוח דרך זה הרי חבירו, על עודף אחד ואין זה גב על כה:).10)זה (שם זה על וחציו זה על חציו
כה.).11) (שם הוא הינוח (שם).12)דרך כצמיד זה.13)עגול אצל שניים.14)זה של אוויר כנגד אחד אמצעי15)כל רוב

שם. רש"י מעלות, כמו האמצעי על העליון ורוב התחתון כד:).16)על שם (משנה בארנק.17)בארנק סימן יש שהרי
ויד.18) יג הלכה טו פרק למעלה ראה כה.). (גמרא סימן אין מפוזרות ולמעות נפלו, מהארנק לא שמנעול19)שהמעות כגון

שמקצת או המעות, לצד פונה הפתוח שם.הארנק הכיס, יד על ומקצתן בכיס לפניה.20)מעות יושב שמיד21)שהחנווני
מקומו. שם שהרי נפל, שם.22)החנווני אלעזר רבי דעת והתייאש. נפל הקונים מאחד אומרים בהן23)שאנו זכה לא ולמה

יא.). מציעא (בבא מדעתו? שלא לו קונה אדם של חצרו הרי שם.24)החנווני ונכנסים יוצאים רבים כחצר25)שהרי דינה אין
הנ"ל. מהטעם כו:).26)המשתמרת, מציעא בבא (משנה מעות בין27)מחליף והמפרידה המעות, את עליה ששמים התיבה

כסא. נקראת לקונים לשם.28)השולחני ניגש הקונה אין שהרי נפלו, חננאל29)שממנו רבינו גירסת זוהי סימן. בהן ויש
"צרורין", גרס לא ורש"י המוצא). (של שלו" אלו הרי השולחן גבי על ומונחין צרורין אפילו אלעזר רבי "אמר בגמרא. והרי"ף

שם. צרורין.30)ראה אפילו המתחיל דיבור כו: שם בתוספות וראה סימן, בו שיש מדבר אפילו הבעלים אבל31)שנתייאשו

dcia`e dlifb zekld - zah g"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âּומצא ּפרֹות, חברֹו לֹו ׁשּׁשלח אֹו מחברֹו, ּפרֹות ֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּלֹוקח
ּומכריז נֹוטל - צרּורֹות מעֹות הרי32ּבתֹוכן - מפּזרֹות מצאן ; ְְְְְֲִֵֵַָָָָָֻ

ׁשּלֹו הּתּגר33אּלּו מן הּפרֹות ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה .34 ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּדׁש הּבית ּבעל אם אבל הּתּגר; מן ׁשּלקחן הּבית מּבעל ְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָאֹו

הּכנענים וׁשפחֹותיו עבדיו ידי על אֹו לעצמֹו הרי35הּפרֹות - ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
להחזיר חּיב .36זה ְֲִֶַַָ

.Êמטמֹון ׁשּלֹו;38ּבגל37הּמֹוצא אּלּו הרי - יׁשן ּבכתל אֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הן הּקדמֹונים אמֹורּיים ׁשל אֹומר: ׁשּימצאם39ׁשאני והּוא, . ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

מּטה היׁשנֹות40מּטה הּמטמֹונֹות ּכל אם41ּכדר אבל ; ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָ
הּדבר לֹו נסּתּפק אפּלּו חדׁש, מטמֹון ׁשהן הּדברים 42מראין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשם הם מּנחים ׁשּמא ּבהן, יּגע לא זה הרי -43. ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
.Áּכמֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל וחצרֹו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹוהֹואיל

ׁשּבתֹו הּמטמֹון זה החצר ּבעל יקנה לא לּמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיתּבאר,
מציאה ותהיה אמֹורּיים, ׁשל ׁשהּוא ּפי על אף הּיׁשן ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּכתל

החצר לבעל ידּוע44זֹו ׁשאינֹו מּפני לאחרים,45? ולא לֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשל הּוא ּולפיכ אדם, ּומּכל מּמּנּו אבּוד הּמטמֹון זה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהרי

אדם ׁשל אבדה ּומה ּתאבד46מֹוצאֹו. אׁשר ּתֹורה: אמרה , ְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָֹ
אדם ּכל אצל ּומצּויה מּמּנּו ׁשאבּודה מי - ּומצאתּה ,47מּמּנּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ

זֹו אדם48יצאת ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה לּים קל49ׁשּנפלה ; ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ
מעֹולם ׁשּלֹו היה ׁשּלא קדמֹוני, למטמֹון אבּוד50וחמר והּוא , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מֹוצאֹו. ׁשל הּוא לפיכ אדם. ּומּכל ְְִִִֶֶָָָָמּמּנּו
.Ëחדׁש ּבכתל מטמֹון ׁשהּוא51מצא מֹוכיח הּמטמֹון אם : ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ

אחד ׁשל ׁשהּוא מֹוכיח ואם ׁשּלֹו; הּוא הרי - הּבית ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלבעל

מֹוצאֹו ׁשל הּוא הרי - הּׁשּוק הרי52מן - הּסּכין ּכיצד? . ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַ
ׁש מֹוכיחהּנּצב מֹוכיח53ּלֹו ּפיו - והּכיס ;54ּתֹו נמצא ואם . ְְְִִִִִִִֶַַַַָָ

מהן מלא חֹולקין55הּכתל -56. ְִֵֵֶֶַָֹ
.Èׁשם ׁשאין זהב, ׁשל לׁשֹונֹות אֹו מעֹות הּכתל ּבתֹו ְְֵֶֶֶַָָָָָֹהיּו

ולחּוץ57מֹוכיח מחציֹו מֹוצא58: ׁשל ולפנים59- מחציֹו ,60- ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַ
הּבית ּבעל .61ׁשל ִֶַַַַ

.‡Èאמּורים הּדברים ׁשאין לי, ּבעל62ויראה ּכׁשּטען אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשאנּו יֹורׁש, ׁשהיה אֹו ׁשּלֹו; ׁשהּמטמֹון לֹו63הּבית 64טֹוענין ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הן הרי - מציאה ׁשהן הֹודה אם אבל הן; אביו ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּמא
מֹוצא הרי65ׁשל - לאחרים ּביתֹו מּׂשּכיר היה אם ,לפיכ . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

אחרֹון ּׂשֹוכר ׁשל עֹובדי66הן לׁשלׁשה הּׂשּכירֹו ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
ּפנּדק67ּכֹוכבים עּׂשאהּו הרי - ּבֹו,68ּכאחד הּנמצא וכל , ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָֻ

אחד ׁשאין מּפני מֹוצאן; ׁשל הּוא הרי - הּבית ּבתֹו 69אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּפנּדק. עּׂשאהּו ׁשהרי טמן, ׁשהּוא אֹו ׁשּלֹו ׁשהן לטען ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻיכֹול

עּׂשר ׁשבעה ¨¨¨§¦¤¤ּפרק

זֹוכה‡. אינֹו מֹוצאּה, ׁשל ׁשהיא ּבּה ׁשאמרנּו מציאה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכל
את ראה אם אבל לרׁשּותֹו; אֹו לידֹו ׁשּתּגיע עד ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּבּה
זה הרי - ּבּה והחזיק אחר ּובא עליה, נפל אפּלּו ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמציאה,

ּבּה. זכה ּבּה ֱִֶֶָָָָׁשהחזיק
ואמר·. הּמציאה, את וראה ּבהמה ּגּבי על רֹוכב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה

ואף הרֹוכב, קנה לֹו ׁשהגּביהּה ּכיון - ּבּה לי זכה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָלחברֹו:
ואמר: ּונטלּה לי, ּתנה לֹו: אמר ואם לידֹו. הּגיע ׁשּלא ּפי ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹעל
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המוצא ליד הגיעו והמעות מייד, מתייאשים והבעלים סימן בהן שאין מפני שלו, אלו הרי ישראל ברוב אפילו צרורים, אינם אם
כא: מציעא ובבא ב הלכה שם ראה ייאוש, המספר.32)לאחר או הקשר סימן, בהן יש (משנה33)שהרי סימן בהן אין שהרי

מאנשים34)שם). באו והפירות סימן במעות אין שהרי אפשר, אי ולהכריז להחזיר, למי יודעים ואין אנשים מהרבה פירות הקונה
כז.). (שם לקונה המעות כן ועל הכסף, מי של ידוע ולא רבו.35)שונים קנה עבד שקנה מה פי36)וכל על אף הבית, לבעל

ידי על כשדשם אבל שם). (גמרא מכר למי יודע הוא שהרי מתייאש, אינו הבית ובעל הן. מי של יודעים שהרי סימן, בהן שאין
ונתייאשו. המעות נפלו שמהם אפשר העבריים סתר.37)עבדיו במקום כה:).38)טמון שם (משנה על39)אבנים אף ולכן

שם). (גמרא כן הדין במקום, גויים היו לא האחרונים שבדורות שידוע טפי",40)פי "דשתיך שלנו בגמרא הגירסה הקרקע. בתוך
היסוד. אצל למטה מונח כלומר, "דשתית", רבינו גירסת רב. מזמן מונח שהוא מוכיח וזה מרובה, חלודה העלה שהחפץ כלומר,

באדמה.41) שוקעים הבתים שקירות לאחר בקרקע אותם חדש.42)שמוצאים מטמון זה לא43)אם כן ועל לקחתו, ויבואו
א. הלכה טו, פרק למעלה ראה שם), (גמרא הינוח ספק כל כדין ז).44)יגע הלכה (ראה לקחתה למוצא מתירים שיש45)ומדוע

וקיים.46)מטמון. להחזיר.47)שחי (שם).48)חייבים להכריז צריכים שנתייאשו49)שאין שנפלה,וחזקה משעה הבעלים
ד. הלכה יד, פרק למעלה ראה שלהם, החפץ על זכותם את אבדו כן דיבור50)ועל כו. שם תוספות וראה בה. זוכה שאינו

כאן. ובראב"ד דשתיך כה:).51)המתחיל שם (משנה שבכותל חור המוצא,52)בתוך של זה הרי הינוח, וודאי שזה פי על אף
נתייאשו. כבר והבעלים רב, זמן המונח מטמון שזה בעל53)מכיוון הבית, לפנים פונה הניצב ואם בניצב, סכין מחזיקים שכן

שם (גמרא המוצא של זה כן ועל שם, הטמינו דרך מעוברי אחד הרבים, לרשות פונה ואם שלו, זה והרי שם, אותו הטמין הבית
(שם).54)כו.). המוצא של הריהו לחוץ, פונה ואם הבית, בעל של הריהו לפנים, פונה (כסף55)אם י הלכה לסוף שייך

הכותל. רוחב כל את תופסות שהמעות והכוונה מחציו56)משנה), הבית, בעל של ולפנים מחציו (שם) המשנה לדברי בהתאם
הסכין של הניצב למעלה: שנאמרו ההוכחות על סומכים הכותל, עובי כל ממלאים אם אפילו וכיס בסכין אבל המוצא. של ולחוץ

מוכיחים. הכיס פי שם).57)או (גמרא הרבים רשות מבני אחד או אותן שם הבית בעל הרבים58)אם לרשות הקרוב בחצי
שם). מהן.59)(משנה התייאש הזמן ובמשך ושכח, שם אותן הניח דרך שעובר הנחה הבית.60)מתוך לפנים הקרוב בחצי

התייאש.61) ולא אותן הניח הוא הבית.62)כי בעל של טוען.64)הדיינים.63)שהמטמון אינו עצמו שהוא פי על אף
גם65) וזהו הוא. משתמרת שאינה חצר הרבים לרשות הפתוח החור שהרי מדעתו, שלא לו קונה אדם של חצרו אומרים ואין

המוצא. של ולחוץ שמחציו המשנה, לדין הבית.66)הטעם בעל של לאחד67)ולא אפילו אלא גויים, לשלושה דווקא לאו
שם. רש"י וראה שם. הגמרא לשון נוקט ורבינו מוצאם, של אלו שם.68)הרי מצויים ודווקא69)שרבים הבית. בעל ואף

שם רבא דעת מתייאשים. אינם ולכן שותפים שהם שאפשר להם, להחזיר חייב ישראליים לשלושה השכיר אבל לגויים, השכיר
הרי"ף. גם פסק וכן אחרון. שהוא מפני נחמן רב נגד כמותו ופסק כו:



קה dcia`e dlifb zekld - zah g"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âּומצא ּפרֹות, חברֹו לֹו ׁשּׁשלח אֹו מחברֹו, ּפרֹות ֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּלֹוקח
ּומכריז נֹוטל - צרּורֹות מעֹות הרי32ּבתֹוכן - מפּזרֹות מצאן ; ְְְְְֲִֵֵַָָָָָֻ

ׁשּלֹו הּתּגר33אּלּו מן הּפרֹות ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה .34 ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּדׁש הּבית ּבעל אם אבל הּתּגר; מן ׁשּלקחן הּבית מּבעל ְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָאֹו

הּכנענים וׁשפחֹותיו עבדיו ידי על אֹו לעצמֹו הרי35הּפרֹות - ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
להחזיר חּיב .36זה ְֲִֶַַָ

.Êמטמֹון ׁשּלֹו;38ּבגל37הּמֹוצא אּלּו הרי - יׁשן ּבכתל אֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הן הּקדמֹונים אמֹורּיים ׁשל אֹומר: ׁשּימצאם39ׁשאני והּוא, . ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

מּטה היׁשנֹות40מּטה הּמטמֹונֹות ּכל אם41ּכדר אבל ; ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָ
הּדבר לֹו נסּתּפק אפּלּו חדׁש, מטמֹון ׁשהן הּדברים 42מראין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשם הם מּנחים ׁשּמא ּבהן, יּגע לא זה הרי -43. ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
.Áּכמֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל וחצרֹו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹוהֹואיל

ׁשּבתֹו הּמטמֹון זה החצר ּבעל יקנה לא לּמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיתּבאר,
מציאה ותהיה אמֹורּיים, ׁשל ׁשהּוא ּפי על אף הּיׁשן ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּכתל

החצר לבעל ידּוע44זֹו ׁשאינֹו מּפני לאחרים,45? ולא לֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשל הּוא ּולפיכ אדם, ּומּכל מּמּנּו אבּוד הּמטמֹון זה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהרי

אדם ׁשל אבדה ּומה ּתאבד46מֹוצאֹו. אׁשר ּתֹורה: אמרה , ְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָֹ
אדם ּכל אצל ּומצּויה מּמּנּו ׁשאבּודה מי - ּומצאתּה ,47מּמּנּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ

זֹו אדם48יצאת ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה לּים קל49ׁשּנפלה ; ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ
מעֹולם ׁשּלֹו היה ׁשּלא קדמֹוני, למטמֹון אבּוד50וחמר והּוא , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מֹוצאֹו. ׁשל הּוא לפיכ אדם. ּומּכל ְְִִִֶֶָָָָמּמּנּו
.Ëחדׁש ּבכתל מטמֹון ׁשהּוא51מצא מֹוכיח הּמטמֹון אם : ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ

אחד ׁשל ׁשהּוא מֹוכיח ואם ׁשּלֹו; הּוא הרי - הּבית ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלבעל

מֹוצאֹו ׁשל הּוא הרי - הּׁשּוק הרי52מן - הּסּכין ּכיצד? . ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַ
ׁש מֹוכיחהּנּצב מֹוכיח53ּלֹו ּפיו - והּכיס ;54ּתֹו נמצא ואם . ְְְִִִִִִִֶַַַַָָ

מהן מלא חֹולקין55הּכתל -56. ְִֵֵֶֶַָֹ
.Èׁשם ׁשאין זהב, ׁשל לׁשֹונֹות אֹו מעֹות הּכתל ּבתֹו ְְֵֶֶֶַָָָָָֹהיּו

ולחּוץ57מֹוכיח מחציֹו מֹוצא58: ׁשל ולפנים59- מחציֹו ,60- ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַ
הּבית ּבעל .61ׁשל ִֶַַַַ

.‡Èאמּורים הּדברים ׁשאין לי, ּבעל62ויראה ּכׁשּטען אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשאנּו יֹורׁש, ׁשהיה אֹו ׁשּלֹו; ׁשהּמטמֹון לֹו63הּבית 64טֹוענין ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הן הרי - מציאה ׁשהן הֹודה אם אבל הן; אביו ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּמא
מֹוצא הרי65ׁשל - לאחרים ּביתֹו מּׂשּכיר היה אם ,לפיכ . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

אחרֹון ּׂשֹוכר ׁשל עֹובדי66הן לׁשלׁשה הּׂשּכירֹו ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
ּפנּדק67ּכֹוכבים עּׂשאהּו הרי - ּבֹו,68ּכאחד הּנמצא וכל , ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָֻ

אחד ׁשאין מּפני מֹוצאן; ׁשל הּוא הרי - הּבית ּבתֹו 69אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּפנּדק. עּׂשאהּו ׁשהרי טמן, ׁשהּוא אֹו ׁשּלֹו ׁשהן לטען ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻיכֹול

עּׂשר ׁשבעה ¨¨¨§¦¤¤ּפרק

זֹוכה‡. אינֹו מֹוצאּה, ׁשל ׁשהיא ּבּה ׁשאמרנּו מציאה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכל
את ראה אם אבל לרׁשּותֹו; אֹו לידֹו ׁשּתּגיע עד ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּבּה
זה הרי - ּבּה והחזיק אחר ּובא עליה, נפל אפּלּו ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמציאה,

ּבּה. זכה ּבּה ֱִֶֶָָָָׁשהחזיק
ואמר·. הּמציאה, את וראה ּבהמה ּגּבי על רֹוכב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה

ואף הרֹוכב, קנה לֹו ׁשהגּביהּה ּכיון - ּבּה לי זכה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָלחברֹו:
ואמר: ּונטלּה לי, ּתנה לֹו: אמר ואם לידֹו. הּגיע ׁשּלא ּפי ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹעל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המוצא ליד הגיעו והמעות מייד, מתייאשים והבעלים סימן בהן שאין מפני שלו, אלו הרי ישראל ברוב אפילו צרורים, אינם אם
כא: מציעא ובבא ב הלכה שם ראה ייאוש, המספר.32)לאחר או הקשר סימן, בהן יש (משנה33)שהרי סימן בהן אין שהרי

מאנשים34)שם). באו והפירות סימן במעות אין שהרי אפשר, אי ולהכריז להחזיר, למי יודעים ואין אנשים מהרבה פירות הקונה
כז.). (שם לקונה המעות כן ועל הכסף, מי של ידוע ולא רבו.35)שונים קנה עבד שקנה מה פי36)וכל על אף הבית, לבעל

ידי על כשדשם אבל שם). (גמרא מכר למי יודע הוא שהרי מתייאש, אינו הבית ובעל הן. מי של יודעים שהרי סימן, בהן שאין
ונתייאשו. המעות נפלו שמהם אפשר העבריים סתר.37)עבדיו במקום כה:).38)טמון שם (משנה על39)אבנים אף ולכן

שם). (גמרא כן הדין במקום, גויים היו לא האחרונים שבדורות שידוע טפי",40)פי "דשתיך שלנו בגמרא הגירסה הקרקע. בתוך
היסוד. אצל למטה מונח כלומר, "דשתית", רבינו גירסת רב. מזמן מונח שהוא מוכיח וזה מרובה, חלודה העלה שהחפץ כלומר,

באדמה.41) שוקעים הבתים שקירות לאחר בקרקע אותם חדש.42)שמוצאים מטמון זה לא43)אם כן ועל לקחתו, ויבואו
א. הלכה טו, פרק למעלה ראה שם), (גמרא הינוח ספק כל כדין ז).44)יגע הלכה (ראה לקחתה למוצא מתירים שיש45)ומדוע

וקיים.46)מטמון. להחזיר.47)שחי (שם).48)חייבים להכריז צריכים שנתייאשו49)שאין שנפלה,וחזקה משעה הבעלים
ד. הלכה יד, פרק למעלה ראה שלהם, החפץ על זכותם את אבדו כן דיבור50)ועל כו. שם תוספות וראה בה. זוכה שאינו

כאן. ובראב"ד דשתיך כה:).51)המתחיל שם (משנה שבכותל חור המוצא,52)בתוך של זה הרי הינוח, וודאי שזה פי על אף
נתייאשו. כבר והבעלים רב, זמן המונח מטמון שזה בעל53)מכיוון הבית, לפנים פונה הניצב ואם בניצב, סכין מחזיקים שכן

שם (גמרא המוצא של זה כן ועל שם, הטמינו דרך מעוברי אחד הרבים, לרשות פונה ואם שלו, זה והרי שם, אותו הטמין הבית
(שם).54)כו.). המוצא של הריהו לחוץ, פונה ואם הבית, בעל של הריהו לפנים, פונה (כסף55)אם י הלכה לסוף שייך

הכותל. רוחב כל את תופסות שהמעות והכוונה מחציו56)משנה), הבית, בעל של ולפנים מחציו (שם) המשנה לדברי בהתאם
הסכין של הניצב למעלה: שנאמרו ההוכחות על סומכים הכותל, עובי כל ממלאים אם אפילו וכיס בסכין אבל המוצא. של ולחוץ

מוכיחים. הכיס פי שם).57)או (גמרא הרבים רשות מבני אחד או אותן שם הבית בעל הרבים58)אם לרשות הקרוב בחצי
שם). מהן.59)(משנה התייאש הזמן ובמשך ושכח, שם אותן הניח דרך שעובר הנחה הבית.60)מתוך לפנים הקרוב בחצי

התייאש.61) ולא אותן הניח הוא הבית.62)כי בעל של טוען.64)הדיינים.63)שהמטמון אינו עצמו שהוא פי על אף
גם65) וזהו הוא. משתמרת שאינה חצר הרבים לרשות הפתוח החור שהרי מדעתו, שלא לו קונה אדם של חצרו אומרים ואין

המוצא. של ולחוץ שמחציו המשנה, לדין הבית.66)הטעם בעל של לאחד67)ולא אפילו אלא גויים, לשלושה דווקא לאו
שם. רש"י וראה שם. הגמרא לשון נוקט ורבינו מוצאם, של אלו שם.68)הרי מצויים ודווקא69)שרבים הבית. בעל ואף

שם רבא דעת מתייאשים. אינם ולכן שותפים שהם שאפשר להם, להחזיר חייב ישראליים לשלושה השכיר אבל לגויים, השכיר
הרי"ף. גם פסק וכן אחרון. שהוא מפני נחמן רב נגד כמותו ופסק כו:



dcia`eקו dlifb zekld - zah g"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אמר: לרֹוכב מּׁשּנתנּה ואם הּנֹוטל. ּבּה זכה - ּבּה זכיתי ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָאני
ּכלּום. אמר לא - ּתחּלה ּבּה זכיתי ְְֲִִִִַָָָָֹאני

ׁשּלא‚. ּפי על ואף חברֹו. קנה - לחברֹו מציאה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּמגּביּה
קנאּוה - ׁשנים הּמציאה הגּביהּו ּבּה]. [זכה - ּכלּום לֹו ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָאמר

ְֵֶׁשניהם.
הּפּקח,„. קנה לא - קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש לֹו ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהגּביהּה

מּתֹו - ּכאחד ּופּקח חרׁש הגּביהּה ּדעת. להן ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלפי
ּתּקנּו - חרׁשים ׁשניהם היּו חרׁש. קנה לא ּפּקח קנה ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא

להּנצֹות. יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ׁשּיקנּו, ְְְֲִִִֵֶֶָָָֹחכמים
ׁשניהם‰. וקדמּו מציאה, ׁשל חמֹור אֹו גמל ׁשראּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָׁשנים

מֹוׁש ואחד מנהיג אחד ׁשהיה אֹו מׁשכּוהּו, אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָוהנהיגּוהּו
ּבגמל, אבל ּבחמֹור; אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשניהם. קנּו -ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ
לא אבל קנה, הּמֹוׁש - מֹוׁש ואחד מנהיג אחד היה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאם

ְִַַהּמנהיג.
.Âעד קנה, לא - ּבּמֹוסרה ואחז אחד ׁשּקדם מציאה ְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבהמת

לבּדּה. הּמֹוסרה קנה אבל הּגר. ּבנכסי וכן ינהיג. אֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּימׁש
.Êקנה הרֹוכב - ּבּמֹוסרה אֹוחז ואחד רֹוכב אחד ְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהיה

ׁשאחז וזה ּבלבד, הּבהמה לחיי ׁשעל והּמֹוסרה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבהמה
לא הּמֹוסרה ּוׁשאר ּבידֹו, ּׁשאחז מה מּמּנה קנה ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּמֹוסרה

מהן. אחד ֵֶַַָָקנהּו
.Áּבּה נפלה ואם מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹחצרֹו

אמּורים? ּדברים ּבּמה החצר. ּבעל ׁשל היא הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמציאה
היה אם ּבהן: וכּיֹוצא וגּנה ּבּׂשדה אבל הּמׁשּתּמרת; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבחצר
אינֹו ואם ּבּה; זכה - ּׂשדי לי זכתה ואמר: ּׂשדהּו ּבצד ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעֹומד
ּכל - ּׂשדי' לי 'זכתה אמר ולא עֹומד ׁשהיה אֹו ׁשם, ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹעֹומד
ּבצּדֹו עֹומד ׁשהּוא אדם ׁשל אּמֹות ארּבע וכן זכה. ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּקֹודם
ארּבע לתֹו הּמציאה הּגיעה ואם לֹו, קֹונים אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ

ּבּה. זכה - ׁשּלֹו ֶַָָָאּמֹות
.Ëעם זה הּמֹוצאין יריבּו ׁשּלא ּכדי זה, דבר ּתּקנּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹחכמים

הרּבים רׁשּות ּבצּדי אֹו ּבסמטא, אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָזה.
אבל ּבעלים; לֹו ׁשאין ּבּׂשדה אֹו ּבהן, ּדֹוחקין הרּבים ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאין
ארּבע אין - חברֹו ּׂשדה ּבתֹו אֹו הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָהעֹומד
לידֹו. מציאה ׁשּתּגיע עד ׁשם קֹונה ואינֹו לֹו, קֹונֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָאּמֹות

.Èאין - וקטן אּמֹות, ארּבע לּה ויׁש חצר לּה יׁש - ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָקטּנה
מּידּה קטּנה ׁשל ׁשחצר מּפני אּמֹות. ארּבע לֹו ואין חצר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלֹו
ּכ לידּה, הּמּגיע ּבגט מתּגרׁשת ׁשהיא ׁשּכׁשם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלמדנּוה:
לענין חצר לּה ׁשּיׁש ּוכׁשם לחצרּה; הּמּגיע ּבגט ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמתּגרׁשת
אדם ׁשל אּמֹות וארּבע מציאה; לענין לּה יׁש ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגט,
לֹו קֹונה ׁשחצרֹו למדנּו האיׁש אבל מציאה. לענין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכחצרֹו
חצרֹו; לֹו ּתקנה ּכ ׁשלּוחֹו, לֹו ׁשּקֹונה ּכדר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָמּׁשלּוחֹו:
ארּבע ולא חצרֹו אין ּכ ׁשליח, עֹוּׂשה ואינֹו הֹואיל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוהּקטן,

לידֹו. מציאה ׁשּתּגיע עד לֹו, קֹונין ׁשּלֹו ְְִִִֶֶַַַַָָאּמֹות
.‡Èצבי היא והרי הּמציאה, אחר רצים אחרים ׁשראה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמי

ּׂשדהּו ּבצד עֹומד היה אם ּפרחּו: ׁשּלא גֹוזלֹות אֹו ְְִֵֵֶַָָָָָָֹׁשבּור
ּׂשדי לי זכתה ואמר: מּגיען, היה רץ היה ואּלּו ּבתֹוכּה, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָׁשהן
ּכצבי אּלּו הרי - להּגיען יכֹול אינֹו ואם ּׂשדהּו; לֹו זכתה -ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָ
אּלא ּכלּום, אמר ולא הּמפריחים, ּוכגֹוזלֹות ּכדרּכֹו רץ ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹׁשהּוא
ואחר הֹואיל - ּבמּתנה לֹו נתנּו ואם זכה. ּבהן הּקֹודם ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכל

ואם ּׂשדהּו. קנתה ּׂשדהּו, ּבתֹו מתּגלּגלין הן והרי לֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהקנם
ּׂשדהּו. לֹו קנתה לא - מפריחין וגֹוזלֹות ּכדרּכֹו רץ צבי ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹהיה

.·Èּדרכי מּפני ּגזל, ּבּה יׁש - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָמציאת
יֹוצאה אינּה - מּידן ּוגזלּה אחר עבר אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָׁשלֹום.

ּבחמׁש. חּיב אינֹו - ונׁשּבע ּבּה ּכפר ואם ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּבדּינין,
.‚Èׁשהן ּפי על אף ׁשלחנֹו, על הּסמּוכים ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֻמציאת

על סֹומכת ׁשאינּה ּפי על אף הּנערה, ּבּתֹו ּומציאת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּגדֹולים,
וׁשפחתֹו עבּדֹו ּומציאת אמה, מכּורה היתה ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָֻׁשלחנֹו,
ּבנֹו מציאת אבל ׁשּלֹו. אּלּו הרי - אׁשּתֹו ּומציאת ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָהּכנענים,
ּומציאת קטן, ׁשהּוא ּפי על אף ׁשלחנֹו, על סֹומ ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻׁשאינֹו
מגרׁשת ׁשהיא אׁשּתֹו ּומציאת העברים, וׁשפחתֹו ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָֹעבּדֹו

אּלּו ּכל - מגרׁשת ׁשּלֹו.ואינּה אינן הּמציאֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

עּׂשר ׁשמֹונה ¨¨¨§¤¤ּפרק

אחריּות‡. ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף חֹוב, ׁשטר ְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹהּמֹוצא
מקּים ׁשהּוא ּפי על ואף מֹודה, ׁשהחּיב ּפי על ואף ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻנכסים,
ּכדי עֹוּׂשים הם ּוקנּוניא ּפרעֹו, ׁשּמא יחזיר; לא זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
לֹו יׁש ׁשהרי לֹו. הֹודה ּולפיכ ּכּדין, ׁשּלא לקֹוחֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלטרף
ׁשּלא ׁשהאחריּות אחריּות, ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ּבׁשטר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹלטרף
ּבין הלואה ּבׁשטרי ּבין הּוא, סֹופר טעּות - ּבׁשטר ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָנתּפרׁשה
ׁשהּוא זה ּבׁשטר ּפרׁש אם ,לפיכ ּוממּכר. מּקח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבׁשטרי
- לאו ואם יחזיר; - מֹודה החּיב היה אם ּבאחריּות: ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא

ּפרעֹו. ׁשּמא יחזיר, ְֲִֶַָָֹלא
והחּיב·. מקּים, והיה ּבּיֹום, ּבֹו ׁשּזמּנֹו ׁשטר מצא אם ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻוכן

ּכתב ׁשּמא יחזיר, לא - מקּים אינֹו ואם יחזיר; - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמֹודה
לוה. לא ועדין ְֲִִַַָָֹללוֹות

זה‚. הרי - ּבהן וכּיֹוצא עץ ּבכלי אֹו ּבחמת ׁשטר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמצא
ּבכר ּכרּוכין ׁשטרֹות ׁשלׁשה מצא סימן. ׁשּנתן למי ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָיחזיר
למי יחזיר - אחד אגד ואגּודים זה על זה מּנחין אֹו ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאחד,

סימן. ִֶַָָׁשּנתן
.„- הם מקּימים אם ׁשלׁשה: והּמלוים אחד הּלוה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהיה

ׁשּמא סימן; ׁשּנתן למי יחזיר - לאו ואם לּלוה, ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹיחזיר
היה הּדּין. מּיד ונפלּו לקּימן לסֹופר ׁשטרֹותיהן נתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהּמלוים
היּו ואם לּמלוה. יחזיר - ׁשלׁשה והּלוים אחד ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמלוה
סימן; ׁשּנתן למי יחזיר - אחד סֹופר ידי ּבכתב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשלׁשּתן
מּיד ונפלּו לכּתב לּסֹופר ׁשטריהן הֹוליכּו ׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּמא

ֵַהּסֹופר.
ואם‰. יחזיר. לא - ּביניהן חֹוב ּוׁשטר קרּועין ׁשטרֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹמצא

לּלוה; החֹוב ׁשטר יּתן - עדים ּבלא אפּלּו ׁשֹובר, עּמהן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹיׁש
והרי קרּועים, ׁשטרֹות ּבין הׁשליכֹו לא ּפרּוע, היה לא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשאּלּו

ּפרּוע. ׁשהּוא ּכתב עּמֹו ְִֵֶַָָיׁש
.Â;לאּׁשה יחזיר - מֹודה ׁשהּבעל ּבזמן נׁשים: גּטי ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמצא

לּה, יּנתן - מבהק סימן האּׁשה נתנה אם מֹודה: הּבעל ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻאין
מּידי הּבעל: אמר לזה. ולא לזה לא יחזיר לא - לאו ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹואם
סימניו ונתנה נפל, מּידי אֹומרת: והאּׁשה סימניו, ונתן ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָנפל,
נקב ׁשאמרה: ּכגֹון מבהק, סימן ׁשּתּתן והּוא, לּה. יּנתן -ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻ
היתה לא לידּה, הּגיע לא ׁשאּלּו ּפלֹונית; אֹות ּבצד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹיׁש

ַַיֹודעת.
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.Êאֹומרת והיא הּגט, ּבֹו ׁשּקׁשר החּוט סימני אֹומר ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּוא
ּכגֹון מבהק, סימן ׁשּתאמר והּוא, לּה. יּנתן - החּוט ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻסימני
אין - הּוא ׁשחר אֹו אדם אמרה: אם אבל החּוט; מּדת ְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹאר
אֹומרת: והיא מּנח, היה ּבחמת אֹומר: הּוא מבהק. סימן ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻֻזה

מבהק. סימן זה ׁשאין לֹו; יּנתן - מּנח היה ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻּבחמת
.Áאין לעבד; יחזיר - מֹודה ׁשהרב ּבזמן ׁשחרּור: גט ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמצא

לזה. ולא לזה לא יחזיר לא - מֹודה ְֲִֶֶֶַַָָָֹֹֹהרב
.Ëּפי על ואף היא, ּבריא מּתנת אם מּתנה: ׁשטר ְְְִִִִַַַַַַָָָָָמצא

ּכתב ׁשּמא לזה; ולא לזה לא יחזיר לא - מֹודים ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּׁשניהם
א זֹו ּׂשדה מכר זה ׁשטר ׁשּכתב ואחר נתן, ולא נתנּהלּתן ֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

קנּוניא לעּׂשֹות ּכדי לזה ׁשּמֹודה וזה ּבֹו, וחזר ּבמּתנה, ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלאחר
מרע ׁשכיב מּתנת ואם לֹו. ׁשּמכר אֹו לֹו ׁשּנתן האחרֹון ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָעל
מרע ׁשּׁשכיב יּתן; לא - לאו ואם יּתן, - הֹודה אם ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹהיא:
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו קנה, האחרֹון - זה אחר זה לׁשנים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנתן

.Èמֹודה ׁשהּיֹורׁש ּפי על אף ּבמּתנה, ׁשּנתנּה מרע ׁשכיב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמת
ׁשּמא לזה; ולא לזה לא יחזיר לא זה הרי - נתנּה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹׁשּמֹוריׁשֹו
והרי ּבֹו, וחזר נתנּה, אֹו הּיֹורׁש ּומכרּה נתן, ולא לּתן ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹּכתב
זה נכסי להפקיע ּכדי זה עם קנּוניא לעּׂשֹות רֹוצה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהּוא

ֲַָהאחרֹון.
.‡Èׁשטרֹו ׁשּנׁשּבר מֹודה הּׁשטר ׁשּבעל ּבזמן ׁשֹובר: ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמצא

- מֹודים ׁשניהם אין הּׁשֹובר; לבעל יּתן - מחלֹו אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּופרעֹו
לזה. ולא לזה לא יחזיר ְֲִֶֶַָָֹֹֹלא

.·Èיחזיר לא - מֹודים ׁשּׁשניהם ּפי על אף ּכתּבה, ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמצא
מכר ּכ ואחר נמחלה, אֹו זֹו ּכתּבה נפרעה ׁשּמא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֻלאּׁשה;
הּלקֹוחֹות. על קנּוניא לעּׂשֹות רֹוצה הּוא והרי נכסיו, ְְְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָהּבעל

.‚È,ּומאּונין חליצה ׁשטרי מזֹון, ואּגרֹות ׁשּום אּגרֹות ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָמצא
חברֹו, וׁשל זה ּדין ּבעל ׁשל הּדּינין ׁשּכֹותבין טענֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוׁשטרי
ּבעלי להן ׁשּבררּו הּׁשטרֹות והם ּברּורים, ׁשטרי ׁשּמצא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
להם ׁשּידּונּו עליהם וקּבלּו להם ׁשּדנין הּדּינין את ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּדינין
יחזיר. זה הרי - ּדין ּבית מעּׂשה ּכל ׁשּמצא אֹו ּופלֹוני, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפלֹוני
יחזיר, לא - לפרעֹון ּבֹו ׁשחֹוׁשׁשין ׁשטר ּכל ּדבר: ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹּכללֹו
ׁשהֹודה ואפׁשר מֹודה, החּיב היה ואם החֹוב; נפרע ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמא

ע קנּוניא לעּׂשֹות מּתנהּכדי מקּבל אֹו הּלֹוקח את ׁשּיפסיד ד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
- ּכּדין ׁשּלא מּידם ׁשּיפרעּו ּכדי הּׁשטר, זמן אחר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלקחּו

ׁשטר וכל מֹודים; ׁשּׁשניהם ּפי על אף יחזיר, לא זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהרי
יחזיר - לקנּוניא ולא לפרעֹון לא לחׁשׁש צד ּבֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשאין

ְִָָלבעליו.
.„Èהחזיר אם יחזיר, ׁשּלא ׁשּדינן הּנמצאים הּׁשטרֹות ְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּכל

מּתחת אֹותן מֹוציאין ואין ּבהן, וגֹובין ּכׁשרים, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
להם. חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתן הם והרי ּבעליהם, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיד
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ואבדה ּגזלה הלכֹות להֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָסליקּו

ה'תשע"א טבת כ"ט רביעי יום
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ממֹונֹו. מּזיק אֹו ּבחברֹו חֹובל דין והּוא אחת, עּׂשה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָמצות

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

ּבחברֹו‡. לׁשּלם1החֹובל חּיב ואּלּו2- דברים, חמּׁשה לֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָ
אּלּו, דברים וחמּׁשה ובׁשת. וׁשבת, ורּפּוי, וצער, נזק, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהם:

ׁשּבנכסיו3ּכּלן הּיפה מן הּמּזיקין4מׁשּתּלמים ּכל ּכדין ,5. ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכיצד·. אֹותֹו6נזק רֹואין - רגלֹו אֹו חברֹו יד קטע ׁשאם ? ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּבּׁשּוק נמּכר עבד הּוא יפה7ּכאּלּו היה ּכּמה וכּמה8, [אז] ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: מּדמיו. ׁשהפחית הּפחת ּומׁשּלם עּתה, יפה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּוא

הּׁשמּועה מּפי עין. ּתחת -9עין 'ּתחת' ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
הּוא. ממֹון ְֵַָלׁשּלם

ּבֹו‚. יּנתן ּכן ּבאדם מּום יּתן ּכאׁשר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר 10זה ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ראּוי ׁשהּוא אּלא ּבחברֹו; ׁשחבל ּכמֹו ּבזה לחבל אינֹו -ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

איבר מׁשּלם11לחּסרֹו ּולפיכ עּׂשה, ּכאׁשר ּבֹו לחבל אֹו ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
-12נזקֹו רצח לנפׁש כפר תקחּו ולא אֹומר: הּוא והרי . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹֹ

איברים לחסרֹון אבל ּכפר, ּבֹו ׁשאין הּוא ּבלבד אֹו13לרֹוצח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּכפר. ּבֹו יׁש ְֵֶַָֹלחּבלֹות

.„עינ תחֹוס לא ּומּזיקֹו: ּבחברֹו ּבחֹובל ׁשּנאמר זה 14וכן ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
זה הּוא עני ּתאמר: ׁשּמא ּבתׁשלּומין. ּתחּוס ׁשּלא וׁשּלא15- ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

עיני תחֹוס לא נאמר: לכ ארחמּנּו; ּבֹו, חבל .16ּבכּונה ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבאיברים‰. ׁשּנאמר ׁשּזה ּתׁשלּומין17ּומּנין עין', ּתחת 'עין ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּבֹו18הּוא ׁשּנאמר נאמר19? ּובפרּוׁש חּבּורה, ּתחת חּבּורה :20: ְֱֱֵֶֶֶַַַַַַָָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ידו.1) קוטע ידו.2)כגון, מקטעים ובושת.3)ואין צער כגון, כיס, חסרון בהם שאין שבנכסי4)אלו המעולה הקרקע מן
מטלטלין. לו אין אם למעלה5)החובל, וראה יד). כב, (שמות ישלם" כרמו ומיטב שדהו "מיטב תורה שאמרה חבירו, בממון

י. הלכה ח פרק ממון נזקי תשלום6)הלכות תמורת אפילו זו, בחבלה ירצה לא הנחבל שהרי הנזק? לחישוב המידה קנה מהו
לא.7)רב. או הוא חשוב אדם אם לב, שים בלי העבודה כושר מבחינת האדם של שוויו להערכת אובייקטיבי מידה קנה זהו

שם. קמא שנחבל.8)בבא לפני שווה רבינו.9)היה משה עד מרבו ורבו רבו מפי תלמיד לכאורה10)ששמע סותר זה והרי
הקודמת. שבהלכה השמועה מפי הפירוש יט.11)את כד, ויקרא כד; כא, שמות עזרא אבן הדברים12)ראה חמשת כל כולל

א. בהלכה (משפטים13)שנאמרו יוחאי בן שמעון דרבי מכילתא למיתה, ודומה לעולם חוזרת שאינה פי על אף ידו, קוטע כגון
כה). ואומר:14)כא, הזה הכתוב את מציין רבינו ממש. גופנית חבלה משמע ולכאורה כפה", את "וקצותה כתוב זה ולפני

דווקא. גופני לעונש כוונתו ושם עיניך, תחוס ולא יג) יט, (דברים נאמר ברוצח שגם משום ומזיקו", חבירו בחובל כך15)"שנאמר
יב. כה, דברים עזרא, אבן א.16)פירש הלכה ח פרק קמא בבא ירושלמי מזיד", ואחד שוגג באברים.17)"אחד בחובל היינו

זוממין. בעדים כא), יט, (דברים אחר במקום גם נאמר זה מעין שכתוב מכיוון "באברים", מציין הסכים18)רבינו אפילו דווקא,
איסור שאין למדנו, ג' בהלכה הוא". ממון לשלם "תחת ב), (הלכה למעלה לנאמר מכוונת זו שאלה אבר. לו שיחסירו החובל

משנה). (לחם אבר להחסיר לא אבל לקחת, מותר בלבד שכופר לומדים, אנו וכאן כופר, עניין.19)לקחת באותה20)באותו
למעלה. פרשה
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.Êאֹומרת והיא הּגט, ּבֹו ׁשּקׁשר החּוט סימני אֹומר ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּוא
ּכגֹון מבהק, סימן ׁשּתאמר והּוא, לּה. יּנתן - החּוט ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻסימני
אין - הּוא ׁשחר אֹו אדם אמרה: אם אבל החּוט; מּדת ְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹאר
אֹומרת: והיא מּנח, היה ּבחמת אֹומר: הּוא מבהק. סימן ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻֻזה

מבהק. סימן זה ׁשאין לֹו; יּנתן - מּנח היה ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻּבחמת
.Áאין לעבד; יחזיר - מֹודה ׁשהרב ּבזמן ׁשחרּור: גט ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמצא

לזה. ולא לזה לא יחזיר לא - מֹודה ְֲִֶֶֶַַָָָֹֹֹהרב
.Ëּפי על ואף היא, ּבריא מּתנת אם מּתנה: ׁשטר ְְְִִִִַַַַַַָָָָָמצא

ּכתב ׁשּמא לזה; ולא לזה לא יחזיר לא - מֹודים ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּׁשניהם
א זֹו ּׂשדה מכר זה ׁשטר ׁשּכתב ואחר נתן, ולא נתנּהלּתן ֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

קנּוניא לעּׂשֹות ּכדי לזה ׁשּמֹודה וזה ּבֹו, וחזר ּבמּתנה, ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלאחר
מרע ׁשכיב מּתנת ואם לֹו. ׁשּמכר אֹו לֹו ׁשּנתן האחרֹון ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָעל
מרע ׁשּׁשכיב יּתן; לא - לאו ואם יּתן, - הֹודה אם ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹהיא:
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו קנה, האחרֹון - זה אחר זה לׁשנים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנתן

.Èמֹודה ׁשהּיֹורׁש ּפי על אף ּבמּתנה, ׁשּנתנּה מרע ׁשכיב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמת
ׁשּמא לזה; ולא לזה לא יחזיר לא זה הרי - נתנּה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹׁשּמֹוריׁשֹו
והרי ּבֹו, וחזר נתנּה, אֹו הּיֹורׁש ּומכרּה נתן, ולא לּתן ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹּכתב
זה נכסי להפקיע ּכדי זה עם קנּוניא לעּׂשֹות רֹוצה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהּוא

ֲַָהאחרֹון.
.‡Èׁשטרֹו ׁשּנׁשּבר מֹודה הּׁשטר ׁשּבעל ּבזמן ׁשֹובר: ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמצא

- מֹודים ׁשניהם אין הּׁשֹובר; לבעל יּתן - מחלֹו אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּופרעֹו
לזה. ולא לזה לא יחזיר ְֲִֶֶַָָֹֹֹלא

.·Èיחזיר לא - מֹודים ׁשּׁשניהם ּפי על אף ּכתּבה, ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמצא
מכר ּכ ואחר נמחלה, אֹו זֹו ּכתּבה נפרעה ׁשּמא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֻלאּׁשה;
הּלקֹוחֹות. על קנּוניא לעּׂשֹות רֹוצה הּוא והרי נכסיו, ְְְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָהּבעל

.‚È,ּומאּונין חליצה ׁשטרי מזֹון, ואּגרֹות ׁשּום אּגרֹות ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָמצא
חברֹו, וׁשל זה ּדין ּבעל ׁשל הּדּינין ׁשּכֹותבין טענֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוׁשטרי
ּבעלי להן ׁשּבררּו הּׁשטרֹות והם ּברּורים, ׁשטרי ׁשּמצא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
להם ׁשּידּונּו עליהם וקּבלּו להם ׁשּדנין הּדּינין את ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּדינין
יחזיר. זה הרי - ּדין ּבית מעּׂשה ּכל ׁשּמצא אֹו ּופלֹוני, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפלֹוני
יחזיר, לא - לפרעֹון ּבֹו ׁשחֹוׁשׁשין ׁשטר ּכל ּדבר: ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹּכללֹו
ׁשהֹודה ואפׁשר מֹודה, החּיב היה ואם החֹוב; נפרע ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמא

ע קנּוניא לעּׂשֹות מּתנהּכדי מקּבל אֹו הּלֹוקח את ׁשּיפסיד ד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
- ּכּדין ׁשּלא מּידם ׁשּיפרעּו ּכדי הּׁשטר, זמן אחר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלקחּו

ׁשטר וכל מֹודים; ׁשּׁשניהם ּפי על אף יחזיר, לא זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהרי
יחזיר - לקנּוניא ולא לפרעֹון לא לחׁשׁש צד ּבֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשאין

ְִָָלבעליו.
.„Èהחזיר אם יחזיר, ׁשּלא ׁשּדינן הּנמצאים הּׁשטרֹות ְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּכל

מּתחת אֹותן מֹוציאין ואין ּבהן, וגֹובין ּכׁשרים, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
להם. חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתן הם והרי ּבעליהם, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיד
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ואבדה ּגזלה הלכֹות להֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָסליקּו

ה'תשע"א טבת כ"ט רביעי יום
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ממֹונֹו. מּזיק אֹו ּבחברֹו חֹובל דין והּוא אחת, עּׂשה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָמצות

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

ּבחברֹו‡. לׁשּלם1החֹובל חּיב ואּלּו2- דברים, חמּׁשה לֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָ
אּלּו, דברים וחמּׁשה ובׁשת. וׁשבת, ורּפּוי, וצער, נזק, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהם:

ׁשּבנכסיו3ּכּלן הּיפה מן הּמּזיקין4מׁשּתּלמים ּכל ּכדין ,5. ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכיצד·. אֹותֹו6נזק רֹואין - רגלֹו אֹו חברֹו יד קטע ׁשאם ? ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּבּׁשּוק נמּכר עבד הּוא יפה7ּכאּלּו היה ּכּמה וכּמה8, [אז] ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: מּדמיו. ׁשהפחית הּפחת ּומׁשּלם עּתה, יפה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּוא

הּׁשמּועה מּפי עין. ּתחת -9עין 'ּתחת' ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
הּוא. ממֹון ְֵַָלׁשּלם

ּבֹו‚. יּנתן ּכן ּבאדם מּום יּתן ּכאׁשר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר 10זה ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ראּוי ׁשהּוא אּלא ּבחברֹו; ׁשחבל ּכמֹו ּבזה לחבל אינֹו -ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

איבר מׁשּלם11לחּסרֹו ּולפיכ עּׂשה, ּכאׁשר ּבֹו לחבל אֹו ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
-12נזקֹו רצח לנפׁש כפר תקחּו ולא אֹומר: הּוא והרי . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹֹ

איברים לחסרֹון אבל ּכפר, ּבֹו ׁשאין הּוא ּבלבד אֹו13לרֹוצח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּכפר. ּבֹו יׁש ְֵֶַָֹלחּבלֹות

.„עינ תחֹוס לא ּומּזיקֹו: ּבחברֹו ּבחֹובל ׁשּנאמר זה 14וכן ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
זה הּוא עני ּתאמר: ׁשּמא ּבתׁשלּומין. ּתחּוס ׁשּלא וׁשּלא15- ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

עיני תחֹוס לא נאמר: לכ ארחמּנּו; ּבֹו, חבל .16ּבכּונה ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבאיברים‰. ׁשּנאמר ׁשּזה ּתׁשלּומין17ּומּנין עין', ּתחת 'עין ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּבֹו18הּוא ׁשּנאמר נאמר19? ּובפרּוׁש חּבּורה, ּתחת חּבּורה :20: ְֱֱֵֶֶֶַַַַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ידו.1) קוטע ידו.2)כגון, מקטעים ובושת.3)ואין צער כגון, כיס, חסרון בהם שאין שבנכסי4)אלו המעולה הקרקע מן
מטלטלין. לו אין אם למעלה5)החובל, וראה יד). כב, (שמות ישלם" כרמו ומיטב שדהו "מיטב תורה שאמרה חבירו, בממון

י. הלכה ח פרק ממון נזקי תשלום6)הלכות תמורת אפילו זו, בחבלה ירצה לא הנחבל שהרי הנזק? לחישוב המידה קנה מהו
לא.7)רב. או הוא חשוב אדם אם לב, שים בלי העבודה כושר מבחינת האדם של שוויו להערכת אובייקטיבי מידה קנה זהו

שם. קמא שנחבל.8)בבא לפני שווה רבינו.9)היה משה עד מרבו ורבו רבו מפי תלמיד לכאורה10)ששמע סותר זה והרי
הקודמת. שבהלכה השמועה מפי הפירוש יט.11)את כד, ויקרא כד; כא, שמות עזרא אבן הדברים12)ראה חמשת כל כולל

א. בהלכה (משפטים13)שנאמרו יוחאי בן שמעון דרבי מכילתא למיתה, ודומה לעולם חוזרת שאינה פי על אף ידו, קוטע כגון
כה). ואומר:14)כא, הזה הכתוב את מציין רבינו ממש. גופנית חבלה משמע ולכאורה כפה", את "וקצותה כתוב זה ולפני

דווקא. גופני לעונש כוונתו ושם עיניך, תחוס ולא יג) יט, (דברים נאמר ברוצח שגם משום ומזיקו", חבירו בחובל כך15)"שנאמר
יב. כה, דברים עזרא, אבן א.16)פירש הלכה ח פרק קמא בבא ירושלמי מזיד", ואחד שוגג באברים.17)"אחד בחובל היינו

זוממין. בעדים כא), יט, (דברים אחר במקום גם נאמר זה מעין שכתוב מכיוון "באברים", מציין הסכים18)רבינו אפילו דווקא,
איסור שאין למדנו, ג' בהלכה הוא". ממון לשלם "תחת ב), (הלכה למעלה לנאמר מכוונת זו שאלה אבר. לו שיחסירו החובל

משנה). (לחם אבר להחסיר לא אבל לקחת, מותר בלבד שכופר לומדים, אנו וכאן כופר, עניין.19)לקחת באותה20)באותו
למעלה. פרשה
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יּכה באגרף21וכי אֹו ּבאבן רעהּו את רק22איׁש וגֹומר, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹ
למדּת הא ירּפא, ורּפא יּתן ׁשּנאמר23ׁשבּתֹו ׁש'ּתחת' ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּבעין האמּור ל'תחת' הּדין והּוא ּתׁשלּומין, - 24ּבחּבּורה ְְְְְִִִַַַַַַָָָ
איברים .25ּובׁשאר ְִִֵָָ

.Âאּלּו ׁשּדברים ּפי על ׁשּבכתב26ואף ּתֹורה מענין ,27נראין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
סיני28וכּלן מהר רּבנּו מׁשה מּפי הן הלכה29מפרׁשין ּכּלן - ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻ

ׁשל ּדינֹו ּבבית ּדנין אבֹותינּו ראּו וכזה ּבידנּו, הן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָלמׁשה
ּובית ּדין ּבית ּובכל הרמתי, ׁשמּואל ׁשל ּדינֹו ּובבית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻיהֹוׁשע,

רּבנּו מׁשה מימֹות ׁשעמדּו עכׁשו.30ּדין ועד ְְְִִֵֶֶַַַָָ
.Êּבצער חּיב ּבחברֹו ׁשּמּזיק עצמֹו31ּומּנין ׁשהרי32ּבפני ? ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

עּנּה אׁשר ּתחת ּבאֹונס: המצער33נאמר לכל הּדין והּוא ;34 ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּבגּופֹו חברֹו הּצער.35את ּדמי לׁשּלם חּיב ׁשהּוא , ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָ

.Áּבׁשבת חּיב ׁשהּוא ורּפּוי36ּומּנין עצמֹו ּבפני37ּבפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּנאמר ירּפא.38עצמֹו? ורּפא יּתן ׁשבּתֹו רק : ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַֹ

.Ë:נאמר ׁשהרי עצמֹו? ּבפני ּבבׁשת חּיב ׁשהּוא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּומּנין
ּכּפּה את וקּצתה ּבמבׁשיו, והחזיקה ידּה ּבכלל39וׁשלחה ; ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ

המבּיׁש ּכל זה .40ּדין ְִֵֶַַָ
.Èמתּכּון ׁשּיהיה עד הּבׁשת על חּיב אינֹו ,41המבּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

ידּה וׁשלחה -42ׁשּנאמר: ּכּונה ּבלא חברֹו המבּיׁש אבל ; ְְְְֱֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּפטּור. - ׁשּבּיׁש ּבֹו וכּיֹוצא יׁשן ,לפיכ ְְִִֵֵֵֶַָָָָּפטּור.

.‡Èמּועד ּבין43אדם ער ּבין מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין לעֹולם. ְִֵֵֵֵֵֵֵָָָָ
ׁשּכֹור44יׁשן -45ּבין חברֹו ממֹון הּזיק אֹו ּבחברֹו חבל אם , ֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָ

חּיב ׁשהּיׁשן אמּורים ּדברים ּבּמה ׁשּבנכסיו. הּיפה מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמׁשּלם
את והּזיק מהן אחד ונתהּפ ּכאחד, ׁשּיׁשנּו ּבׁשנים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלׁשּלם?

אחר46חברֹו ּובא יׁשן, אחד היה אם אבל ּבגדֹו; קרע אֹו ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
הּזיקֹו ואם הּמּועד, הּוא ּבאחרֹונה ׁשּבא זה - ּבצּדֹו ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוׁשכב

-47הּיׁשן וׁשּברֹו הּיׁשן ּבצד ּכלי הּניח אם וכן ּפטּור. - ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
ׁשּפׁשע הּמּועד הּוא ׁשהּניחֹו ׁשּזה .48ּפטּור; ִִֶֶֶֶַַָָָ

.·Èמצּויה ּברּוח הּגג מן ׁשּנפל ּבארּבעה49מי חּיב - והּזיק ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ
הּבׁשת50דברים מן ּופטּור מצּויה51, ׁשאינּה ּברּוח נפל .52- ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבנזק דברים53חּיב מארּבעה ּופטּור נתהּפ54ּבלבד, ואם .55 ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבבׁשת אף ּבּכל, חּיב ּפי56- על אף להּזיק, הּמתּכּון ׁשּכל ; ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּבבׁשת חּיב - לבּיׁש נתּכּון .57ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶַַַָֹ
.‚Èּכאחד ּבאחד ׁשחבלּו חּיבין58ׁשנים ׁשניהם -59, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

-60ּומׁשּלׁשין מתּכּון ׁשאינֹו ואחד מתּכּון אחד היה ּביניהן. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הּבׁשת מן ּפטּור מתּכּון ׁשאינֹו .61זה ְִִֵֵֶֶֶַַָ

.„Èנֹותן - הּגדֹול את ּובּיׁש הּקטן את לבּיׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּמתּכּון
קטן62לּגדֹול ׁשל ּבׁשּתֹו את63ּדמי ּובּיׁש העבד לבּיׁש נתּכּון . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

עבד ׁשל ּבׁשּתֹו ּדמי חֹורין לבן נֹותן - חֹורין .64ּבן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָ
.ÂËּב ּבחיקֹו, מּנחת אבן לֹו ּבּההיתה הּכיר ׁשּלא ין ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

והיכה.21) לפנינו: חבורה.22)בכתוב במכילתא23)דהיינו ומקורו בבבלי מובא שאינו הכתוב, פשט על המבוסס לימוד וזהו
כלל מלאכי יד (ראה פג. קמא בבא הבבלי דרשות על אותו העדיף ורבינו נרדמים), מקיצי הוצאת ,176 עמוד שם (ראה דרשב"י
המתחיל דיבור א פרק קמא בבא בירושלמי הפנים" "מראה וקושיית כאן, משנה הלחם קושיית מיושבת ובזה הרמב"ם). מכללי ד

סומא. היה שלפניו.24)שאם כתוב.25)בכתוב ממון.26)באותו פירושם וכו' יד תחת יד עין, תחת שהרי27)שעין
הכתובים. מן אלו דינים "כולם".28)למדנו לומר: (תורת29)צריך מסיני" ודקדוקיה ופרטותיה כללותיה נאמרו התורה כל

המשנה). לפירוש הקדמה וראה בהר. הכתובים30)כוהנים, מן הדרשות וכל ממון, פירושו עין" תחת ש"עין ספק, כל היה ולא
בידם. מקובלת שהייתה להלכה התורה מן סימוכים למצוא י.31)באות הלכה ב פרק להלן ראה הצער על32)ושיעור נוסף

הנזק. ג33)דמי פרק כתובות (ירושלמי כסף סלעים חמישים של וקנס פגם בושת, על נוסף צער משלם שאונס לומדים, מכאן
בתולה נערה הלכות וראה פה.) קמא (בבא נזק" במקום צער ליתן פצע, תחת "פצע מהדרשה יותר מפורש זה לימוד ה). הלכה

כאן. משנה המגיד תמיהת מיושבת ובזה א. הלכה ב במקום34)פרק ציפורנו על במסמר או בשפוד כוואו כגון הזיק, לא אפילו
ג. הלכה ב פרק להלן וראה פג: קמא בבא חבורה, עושה אדם.35)שאינו מדיני פטור בגופו, שנגע בלי צער לו גרם אם אבל

ז. הלכה שם יא.36)ראה הלכה שם וראה החולי. מחמת מלאכתו הלכה37)ביטול שם וראה הרפואות, ודמי הרופא שכר
פה.38)יד. קמא בבא וראה למשכב. ונפל איש ובבא39)במכה תצא, ספרי ראה יד. תחת ביד כמו ממון, חכמינו ופירשו

כח. רצב.40)קמא שם, ספרי, זה ומעין בלבד, כדוגמא אלא באה לא במבושיו אינו41)והחזיקה אפילו שחייב כמזיק שלא
יא. הלכה ראה ח,42)מתכוון, פרק ירושלמי וראה הב"ח. הגהות שם וראה פו: קמא בבא לשלוח. שיתכוון עד חכמינו ולמדו

שם. וספרי ג כו.).43)הלכה (שם שלם נזק לשלם אונס.44)וחייב בבחינת כאנוס.45)שהוא דינו אבל הוא, ער שאמנם
כרצון. האונס ועל כמזיד השוגג על לחייבו פצע תחת פצע כו: שם לישון.47)בגופו.46)בגמרא ששכב הראשון כלומר

אותם.48) ישבור שהישן דעתו, על להעלות צריך שהיה הישן, בצד על49)שהניחם להעלות צריך שהיה הוא, למזיד קרוב
אותו. תפיל מצוייה שרוח להזיק.50)דעתו, נתכוון שלא פי על י.51)אף הלכה למעלה ראה פטור. כוונה בלא שהמבייש

אונס.52) זה והרי פתאום, שפרצה סערה שאונס53)כגון כתב, כאן משנה ובמגיד יא, הלכה למעלה ראה לעולם, מועד שאדם
קיצר כך שמפני ונראה שהפילתו. מצוייה שאינה רוח כעין גמור שאינו באונס אלא תורה פטרתו ולא נזק מדמי גם פטור ממש

בגמרא. שנאמרו כרצון", האונס "ועל המלים: את והשמיט יא בהלכה למזיד,54)רבינו קרוב או מזיד או אלא בהם חייב שאינו
כו. קמא בבא ובושת. ריפוי בתשלומי המסיים יח), כא, (שמות אנשים" יריבון "וכי בכתוב האדם,55)כמתואר על ליפול והתכוון

כז.). שם (רש"י החבטה את להקל מתכוון.56)כדי כשהוא אלא חייב שאינו י, בהלכה שאמרנו פי על פי57)אף על אף
י, הלכה את מפרשת זו הלכה כז. שם לניזק. בושה הגורם המעשה את לעשות שהתכוון מכיוון חייב, לבייש מתכוון שאינו

עצמו. לנזק אלא דווקא, לבושת פירושו אין אחת.58)ש"מתכוון" ממיתה.59)בבת פטורים שניהם מת, אם אבל בתשלומים,
כו: חצי.60)שם אלא משלם אינו מהם אחד כל כלומר, הכל.61)ומחלקים, ישלם אליו.62)וחבירו נתכוון שלא פי על אף

גדול.63) משל נמוך קטן של בושתו ביישו. אילו לקטן לתת ראוי שהיה בושת בבושת.64)דמי חייב העבד את המבייש שאף

wifne laeg zekld - zah h"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּוׁשכחּה65מעֹולם ּבּה ׁשהּכיר והּזיקה66ּבין ונפלה ועמד, ,67 ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
ּבנזק חּיב דברים68- מארּבעה ּופטּור אם69ּבלבד, וכן . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּתים לזרק ּכׁשהּוא70נתּכּון ׁשהּזיק אֹו והּזיק, ארּבע וזרק ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
דברים.71יׁשן מארּבעה ּופטּור ּבנזק, חּיב - ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ

.ÊËּבכּונה חברֹו את מקֹום72הּמּזיק ּבחמּׁשה73ּבכל חּיב - ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ
חברֹו לרׁשּות נכנס ואפּלּו והּזיקֹו74דברים. ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָֹ

רׁשּות לֹו ואין להֹוציאֹו, רׁשּות לֹו ׁשּיׁש חּיב; - הּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָּבעל
הּזק אם אבל ּבעל75להּזיקֹו. הרי - הּבית ּבבעל ׁשּנכנס זה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֻ

ּפטּור ׁשּנכנס76הּבית מּפני חּיב, - הּבית ּבעל ּבֹו הּזק ואם . ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָֻ
ּברׁשּות ׁשניהם היּו ּברׁשּות. ּברׁשּות,77ׁשּלא ׁשּלא ׁשניהם אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹ

ּפטּורין ׁשניהם - ּבזה זה .78והּזקּו ְְְְִֵֶֶֶָֻ
.ÊÈוהּזיק מהן עץ ּופרח הרּבים, ּברׁשּות עצים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהמבּקע

הּיחיד הּיחיד79ּברׁשּות ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו ּברׁשּות80; והּזיק , ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָ
הּיחיד81הרּבים ּברׁשּות והּזיק הּיחיד, ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו ; ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָ
נּגר82אחר ׁשל לחנּותֹו ׁשּנכנס אֹו ׁשּלא83; ּבין ּברׁשּות ּבין , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

חּיב84ּברׁשּות אּלּו ּבכל - ּפניו על וטפחה ּבקעת ונּתזה ,85 ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָ
דברים הּבׁשת86ּבארּבעה מן ּופטּור ,87. ְְְִִֶַַָָָָ

.ÁÈלמיתה ׁשאֹומדין לנזקין88ּכׁשם אֹומדין ּכ ּכיצד?89, . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
קטן ּבצרֹור חברֹו ׁשהּכה אֹו90הרי להּזיק, ּכדי ּבֹו ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ראּוי זה חפץ ׁשאין חּבלה ּבֹו וחבל קטן, עץ ׁשל ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבקיסם

ּפטּור זה הרי - באגרף91לעּׂשֹותֹו אֹו ּבאבן ׁשּנאמר: ;92- ְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ
ּבבׁשת הּוא חּיב אבל להּזיק. הראּוי אפּלּו93ּדבר ּבלבד. ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָ

חברֹו94רקק ׁשל לפיכ95ּבגּופֹו ּבבׁשת. חּיב צריכין96- ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
לבית ּבֹו ׁשהּזיק החפץ ּומביאין הּזיק, ּבּמה לידע ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהעדים

אֹותֹו97ּדין ׁשאֹומדין עד החפץ,98, אבד ואם עליו. ודנין ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
אני אנּוס ּוכמֹו להּזיק, ּכדי ּבֹו היה לא החֹובל: ;99ואמר ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

ויּטלוהּנ הּנחּבל יּׁשבע - להּזיק ּכדי ּבֹו היה אֹומר: ,100חּבל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּיתּבאר .101ּכמֹו ְְִֵֶָ

.ËÈאמד לֹו אין קטּנה102הּברזל מחט אפּלּו היא103. ראּויה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשיצאה ּולאחר אבן, הּזֹורק להּזיק. לֹומר צרי ואין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהמית,
ּפטּור - וקּבלּה החּלֹון מן ראׁשֹו את הּלה הֹוציא ידֹו ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹמּתחת

רעהּו104מּכלּום את ּומצא ׁשּנאמר: את105; לממציא ּפרט - ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.106עצמֹו ְַ

ׁשני ¦¥¤¤ּפרק

דברים‡. החמּׁשה לׁשּלם ראּוי ׁשהּוא חּבלה ּבחברֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהחֹובל
- ארּבעה אּלא ּבֹו ׁשאין נזק הּזיקֹו חמּׁשה. מׁשּלם - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכּלם
מׁשּלם - ׁשנים ׁשלׁשה. מׁשּלם - ׁשלׁשה ארּבעה. ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָמׁשּלם

אחד. מׁשּלם - אחד ְְִֵֶֶַַָָׁשנים.
עינֹו·. ׁשּסּמא אֹו מהן, אצּבע אֹו רגלֹו אֹו ידֹו קטע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בחיקו.65) אחר אדם והניחה ישן, שהיה שוגג.66)כגון לכלים.67)והריהו או עשו68)לאדם כי אנוס, שהוא פי על אף
יא. הלכה למעלה ראה פשע). לא הניזק (אם כמזיד ושוגג כרצון אונס למזיד.69)בו קרוב או מזיד או אלא בהם חייב שאינו

יב. הלכה למעלה אמות.70)ראה שתי בנזק,71)למרחק חייב שהוא להשמיענו, "ישן" דין רבינו מביא יא בהלכה למעלה
דברים. מארבעה פטור שהוא מודיענו - ביה".72)וכאן "ידע הגמרא ובלשון תחילה, ידיעה ובין73)מתוך הרבים ברשות בין

היחיד. ביתו.74)ברשות או חצרו הבית.75)כגון בבעל שנתקל שפשע.76)כגון הוא ברשות שלא הנכנס כגון77)כי
להיכנס. רשות הבית בעל לו שנתן או שניהם של שגם78)בחצר ידע כי להיזהר, צריך שהיה הניזק, פשע ברשות שניהם אם

ברשות. שלא שנכנס מפני הניזק פשע ברשות שלא שניהם ואם שם. נמצא אסור79)חבירו הרבים ברשות כי חייב, אחר, של
עצים. לבקע להיזהר,81)שלו.80)לאדם לו שהיה משום חייב, זאת בכל עצים, לבקע לאדם לו מותר שבחצרו פי על אף חייב,

הרבים. ברשות מצויים רבים דרכם82)שהרי הניתזים קיסמים כי חייב, זאת בכל שם, מצויים רבים שאין פי על אף אחרים, של
הביקוע. ממקום רחוק אומנים.83)ליפול של לחנות להיכנס רגילים החנות.84)שרבים מבעל רשות נטל והטעם,85)שלא

למעלה. שאמרנו כמו ברשות, כמו הוא רשות נטל שלא נגר של הוא.86)שחנות למזיד קרוב כאן, האמורים המקרים שבכל
להזיק.87) לא ואף לבייש, התכוון שלא יז):88)משום לה, (במדבר שנאמר להמיתו, כדי בו שיש בדבר שיכנו עד חייב שאינו

קס.) פיסקה מסעי, פרשת (ספרי היכהו בה, ימות אשר יד באבן קמא89)ואם (בבא פטור להזיק, כדי בו שאין בדבר חבירו היכה
קטנה.90)צא.). שם.91)באבן משנה ומגיד ד הלכה ו, פרק להלן ראה הוא. גמור ואונס נחבל, חולשתו ושם92)שמחמת

מת. ולא נחבל שהמוכה חבירו.93)מדובר את לבייש שגרם מעשה אותו לעשות התכוון שאין94)כי מה כלל, נזק בו שאין
צ. שם כלשהי, חבלה לחבול שיכולה קטנה, באבן ה.95)כן הלכה ג פרק להלן וראה צא. שם מלשלם, פטור בבגדו רקק אבל

לנזקים.96) שאומדים שאמרנו סומכ97)מאחר צ:ואין שם התימני, כשמעון פסק בלבד. העדים דברי על זה98)ים חפץ אם
זה. נזק לעשות היה ופטור.99)ראוי גמור לנחבל100)אונס מאמינים כך ומשום להזיק. כדי בו שיש בחפץ נעשה שהנזק חזקה

ומנמקם. רבינו דברי את ששיבח ראב"ד, ראה בו.101)(בשבועה). שחבל העדים ראו כשלא ד, הלכה ה פרק אין102)לקמן
לא. או ולהזיק להמית כדי בו יש אם אותו, במוט103)אומדים אותו היכה אם אבל סכין, או שפוד כגון חוד, לו שיש ברזל וכל

רוצח הלכות להלן ראה אבן. או עץ שאומדים כדרך אותו אומדים בלבד, המשקל מן כתוצאה בא והנזק בשפוד אפילו או ברזל,
ובכלי באבן ואילו טז), לה, (במדבר הכהו" ברזל בכלי "ואם הכתוב מן למדו שהוא בכל ממית שהברזל זה דין ד. הלכה ג פרק
בכל שממית בברזל, כן שאין מה יד, אחיזת מלא שיעור צריכים ועץ שבאבן אמרו, מכאן יד). עץ בכלי יד, (באבן "יד" כתוב עץ
פשוטה בדרך זה דין לומדים ב) הלכה ט פרק (סנהדרין בירושלמי עו:). סנהדרין קס; פיסקה מסעי, פרשת (ספרי מחט אפילו שהוא,
לומדים מכאן בו" ימות "אשר כתוב ולא היכהו", ברזל בכלי "ואם סתם כתוב בברזל ואילו בה", ימות "אשר כתוב ובעץ באבן יותר.
רוצח הלכות (ראה רבינו כנראה מסתמך ועליו יותר, פשוט זה לימוד להמית. יכולה בוושט תחיבה ידי שעל קטנה, מחט אפילו

הרי"ף.104)שם). פסק וכן שם, זביד כרב ולא רבא בשם פפא כרב פסק מנזק. ונשל105)אפילו ביער, עצים חוטב על מדובר
רעהו. את ומצא העץ מן שאם106)הברזל מכאן הברזל. שנשל משעה שם, היה כבר שרעהו משמע רעהו" את "ומצא הלשון

קפג). פיסקה שופטים וספרי ח. (מכות פטור ראשו, את הוציא כך אחר ורק שם, היה לא האבן זריקת בשעת
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ּוׁשכחּה65מעֹולם ּבּה ׁשהּכיר והּזיקה66ּבין ונפלה ועמד, ,67 ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
ּבנזק חּיב דברים68- מארּבעה ּופטּור אם69ּבלבד, וכן . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּתים לזרק ּכׁשהּוא70נתּכּון ׁשהּזיק אֹו והּזיק, ארּבע וזרק ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
דברים.71יׁשן מארּבעה ּופטּור ּבנזק, חּיב - ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ

.ÊËּבכּונה חברֹו את מקֹום72הּמּזיק ּבחמּׁשה73ּבכל חּיב - ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ
חברֹו לרׁשּות נכנס ואפּלּו והּזיקֹו74דברים. ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָֹ

רׁשּות לֹו ואין להֹוציאֹו, רׁשּות לֹו ׁשּיׁש חּיב; - הּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָּבעל
הּזק אם אבל ּבעל75להּזיקֹו. הרי - הּבית ּבבעל ׁשּנכנס זה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֻ

ּפטּור ׁשּנכנס76הּבית מּפני חּיב, - הּבית ּבעל ּבֹו הּזק ואם . ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָֻ
ּברׁשּות ׁשניהם היּו ּברׁשּות. ּברׁשּות,77ׁשּלא ׁשּלא ׁשניהם אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹ

ּפטּורין ׁשניהם - ּבזה זה .78והּזקּו ְְְְִֵֶֶֶָֻ
.ÊÈוהּזיק מהן עץ ּופרח הרּבים, ּברׁשּות עצים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהמבּקע

הּיחיד הּיחיד79ּברׁשּות ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו ּברׁשּות80; והּזיק , ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָ
הּיחיד81הרּבים ּברׁשּות והּזיק הּיחיד, ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו ; ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָ
נּגר82אחר ׁשל לחנּותֹו ׁשּנכנס אֹו ׁשּלא83; ּבין ּברׁשּות ּבין , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

חּיב84ּברׁשּות אּלּו ּבכל - ּפניו על וטפחה ּבקעת ונּתזה ,85 ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָ
דברים הּבׁשת86ּבארּבעה מן ּופטּור ,87. ְְְִִֶַַָָָָ

.ÁÈלמיתה ׁשאֹומדין לנזקין88ּכׁשם אֹומדין ּכ ּכיצד?89, . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
קטן ּבצרֹור חברֹו ׁשהּכה אֹו90הרי להּזיק, ּכדי ּבֹו ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ראּוי זה חפץ ׁשאין חּבלה ּבֹו וחבל קטן, עץ ׁשל ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבקיסם

ּפטּור זה הרי - באגרף91לעּׂשֹותֹו אֹו ּבאבן ׁשּנאמר: ;92- ְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ
ּבבׁשת הּוא חּיב אבל להּזיק. הראּוי אפּלּו93ּדבר ּבלבד. ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָ

חברֹו94רקק ׁשל לפיכ95ּבגּופֹו ּבבׁשת. חּיב צריכין96- ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
לבית ּבֹו ׁשהּזיק החפץ ּומביאין הּזיק, ּבּמה לידע ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהעדים

אֹותֹו97ּדין ׁשאֹומדין עד החפץ,98, אבד ואם עליו. ודנין ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
אני אנּוס ּוכמֹו להּזיק, ּכדי ּבֹו היה לא החֹובל: ;99ואמר ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

ויּטלוהּנ הּנחּבל יּׁשבע - להּזיק ּכדי ּבֹו היה אֹומר: ,100חּבל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּיתּבאר .101ּכמֹו ְְִֵֶָ

.ËÈאמד לֹו אין קטּנה102הּברזל מחט אפּלּו היא103. ראּויה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשיצאה ּולאחר אבן, הּזֹורק להּזיק. לֹומר צרי ואין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהמית,
ּפטּור - וקּבלּה החּלֹון מן ראׁשֹו את הּלה הֹוציא ידֹו ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹמּתחת

רעהּו104מּכלּום את ּומצא ׁשּנאמר: את105; לממציא ּפרט - ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.106עצמֹו ְַ

ׁשני ¦¥¤¤ּפרק

דברים‡. החמּׁשה לׁשּלם ראּוי ׁשהּוא חּבלה ּבחברֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהחֹובל
- ארּבעה אּלא ּבֹו ׁשאין נזק הּזיקֹו חמּׁשה. מׁשּלם - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכּלם
מׁשּלם - ׁשנים ׁשלׁשה. מׁשּלם - ׁשלׁשה ארּבעה. ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָמׁשּלם

אחד. מׁשּלם - אחד ְְִֵֶֶַַָָׁשנים.
עינֹו·. ׁשּסּמא אֹו מהן, אצּבע אֹו רגלֹו אֹו ידֹו קטע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בחיקו.65) אחר אדם והניחה ישן, שהיה שוגג.66)כגון לכלים.67)והריהו או עשו68)לאדם כי אנוס, שהוא פי על אף
יא. הלכה למעלה ראה פשע). לא הניזק (אם כמזיד ושוגג כרצון אונס למזיד.69)בו קרוב או מזיד או אלא בהם חייב שאינו

יב. הלכה למעלה אמות.70)ראה שתי בנזק,71)למרחק חייב שהוא להשמיענו, "ישן" דין רבינו מביא יא בהלכה למעלה
דברים. מארבעה פטור שהוא מודיענו - ביה".72)וכאן "ידע הגמרא ובלשון תחילה, ידיעה ובין73)מתוך הרבים ברשות בין

היחיד. ביתו.74)ברשות או חצרו הבית.75)כגון בבעל שנתקל שפשע.76)כגון הוא ברשות שלא הנכנס כגון77)כי
להיכנס. רשות הבית בעל לו שנתן או שניהם של שגם78)בחצר ידע כי להיזהר, צריך שהיה הניזק, פשע ברשות שניהם אם

ברשות. שלא שנכנס מפני הניזק פשע ברשות שלא שניהם ואם שם. נמצא אסור79)חבירו הרבים ברשות כי חייב, אחר, של
עצים. לבקע להיזהר,81)שלו.80)לאדם לו שהיה משום חייב, זאת בכל עצים, לבקע לאדם לו מותר שבחצרו פי על אף חייב,

הרבים. ברשות מצויים רבים דרכם82)שהרי הניתזים קיסמים כי חייב, זאת בכל שם, מצויים רבים שאין פי על אף אחרים, של
הביקוע. ממקום רחוק אומנים.83)ליפול של לחנות להיכנס רגילים החנות.84)שרבים מבעל רשות נטל והטעם,85)שלא

למעלה. שאמרנו כמו ברשות, כמו הוא רשות נטל שלא נגר של הוא.86)שחנות למזיד קרוב כאן, האמורים המקרים שבכל
להזיק.87) לא ואף לבייש, התכוון שלא יז):88)משום לה, (במדבר שנאמר להמיתו, כדי בו שיש בדבר שיכנו עד חייב שאינו

קס.) פיסקה מסעי, פרשת (ספרי היכהו בה, ימות אשר יד באבן קמא89)ואם (בבא פטור להזיק, כדי בו שאין בדבר חבירו היכה
קטנה.90)צא.). שם.91)באבן משנה ומגיד ד הלכה ו, פרק להלן ראה הוא. גמור ואונס נחבל, חולשתו ושם92)שמחמת

מת. ולא נחבל שהמוכה חבירו.93)מדובר את לבייש שגרם מעשה אותו לעשות התכוון שאין94)כי מה כלל, נזק בו שאין
צ. שם כלשהי, חבלה לחבול שיכולה קטנה, באבן ה.95)כן הלכה ג פרק להלן וראה צא. שם מלשלם, פטור בבגדו רקק אבל

לנזקים.96) שאומדים שאמרנו סומכ97)מאחר צ:ואין שם התימני, כשמעון פסק בלבד. העדים דברי על זה98)ים חפץ אם
זה. נזק לעשות היה ופטור.99)ראוי גמור לנחבל100)אונס מאמינים כך ומשום להזיק. כדי בו שיש בחפץ נעשה שהנזק חזקה

ומנמקם. רבינו דברי את ששיבח ראב"ד, ראה בו.101)(בשבועה). שחבל העדים ראו כשלא ד, הלכה ה פרק אין102)לקמן
לא. או ולהזיק להמית כדי בו יש אם אותו, במוט103)אומדים אותו היכה אם אבל סכין, או שפוד כגון חוד, לו שיש ברזל וכל

רוצח הלכות להלן ראה אבן. או עץ שאומדים כדרך אותו אומדים בלבד, המשקל מן כתוצאה בא והנזק בשפוד אפילו או ברזל,
ובכלי באבן ואילו טז), לה, (במדבר הכהו" ברזל בכלי "ואם הכתוב מן למדו שהוא בכל ממית שהברזל זה דין ד. הלכה ג פרק
בכל שממית בברזל, כן שאין מה יד, אחיזת מלא שיעור צריכים ועץ שבאבן אמרו, מכאן יד). עץ בכלי יד, (באבן "יד" כתוב עץ
פשוטה בדרך זה דין לומדים ב) הלכה ט פרק (סנהדרין בירושלמי עו:). סנהדרין קס; פיסקה מסעי, פרשת (ספרי מחט אפילו שהוא,
לומדים מכאן בו" ימות "אשר כתוב ולא היכהו", ברזל בכלי "ואם סתם כתוב בברזל ואילו בה", ימות "אשר כתוב ובעץ באבן יותר.
רוצח הלכות (ראה רבינו כנראה מסתמך ועליו יותר, פשוט זה לימוד להמית. יכולה בוושט תחיבה ידי שעל קטנה, מחט אפילו

הרי"ף.104)שם). פסק וכן שם, זביד כרב ולא רבא בשם פפא כרב פסק מנזק. ונשל105)אפילו ביער, עצים חוטב על מדובר
רעהו. את ומצא העץ מן שאם106)הברזל מכאן הברזל. שנשל משעה שם, היה כבר שרעהו משמע רעהו" את "ומצא הלשון

קפג). פיסקה שופטים וספרי ח. (מכות פטור ראשו, את הוציא כך אחר ורק שם, היה לא האבן זריקת בשעת
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על הּכהּו ובׁשת. וׁשבת, ורּפּוי, וצער, נזק, חמּׁשה: מׁשּלם -ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
- לחיֹות וסֹופּה ּומרדה, עינֹו על לחזר; וסֹופּה וצבתה, ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹידֹו
ראׁשֹו על הּכהּו ובׁשת. וׁשבת, ורּפּוי, צער, ארּבעה: ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמׁשּלם
ּבמקֹום הּכהּו ובׁשת. ורּפּוי, צער, ׁשלׁשה: מׁשּלם - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָוצבה
מׁשּלם - ּבגּבֹו אֹו ּברּכיו על ׁשהּכה ּכגֹון נראה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשאינֹו
וכּיֹוצא ּבׁשטר אֹו ׁשּבידֹו ּבמטּפחת הּכהּו ורּפּוי. צער ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָׁשנים:

ּבלבד. הּבׁשת והיא אחת, נֹותן - ְְִִֵֵֶַַַַָּבאּלּו
ׁשאינֹו‚. ּבמקֹום צּפרניו, על ּבמסמר אֹו ּבׁשּפּוד ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָּכואהּו

ּבלבד. הּצער מׁשּלם - מלאכה מעּכב ולא חּבּורה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹעֹוּׂשה
רּפּוי לֹו מׁשּלם - עֹורֹו מראה וׁשּנה סם, סכֹו אֹו סם ְְְְִִִֵֵַַַַָָָהׁשקהּו
לֹו נֹותן - ּבחדר אסרֹו ּכׁשהיה. מראהּו ׁשּיחזר עד ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבלבד,

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבלבד. ׁשבת ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹדמי
ּבלבד,„. ּבׁשּתֹו דמי לֹו נֹותן - חברֹו ראׁש ּׂשער ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָֹהמגּלח

סֹוף ׁשאין עד ׁשּכואהּו אֹו ּבסם ּגּלחֹו לחזר. ׁשּסֹופֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּפני
- ורּפּוי ּבצער ּבנזק דברים: ּבחמּׁשה חּיב - לחזר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּׂשער
חׁש ונמצא הּסם, מן אֹו הּכוּיה מן ראׁשֹו יתחּמם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשהרי
ּולנדנד לרּקד ראּוי הּוא ׁשהרי - ׁשבת לֹו ּומׁשּלם ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבראׁשֹו;
- ּובׁשת זֹו; מּמלאכה ּבטל ונמצא רּקּוד, ּבׁשעת ראׁשֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּדּלת

מּזה. ּגדֹול ּבׁשת ל ְִֵֶֶֶָׁשאין
חּיב‰. - חֹוזר ׁשאינֹו איבר חברֹו המחּסר ׁשּכל למדּת, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהא

ׁשאי ּבּכל, חּיב - ׁשּנֹו הּפיל אפּלּו דברים. החמּׁשה ְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָֹּבכל
לֹו אין ׁשהּׁשן ּפי על אף אחת. ׁשעה ּפיו יחלה ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאפׁשר

רפּואה. צרי הּׁשּנים ּבּׂשר ְְְִִִַַַָָָרפּואה,
.Â;דברים ּבחמּׁשה חּיב - ּבּׂשרֹו מעֹור ּכּׂשערה חּסרֹו ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָאפּלּו

וקרע ּבחברֹו החֹובל ,לפיכ צּלקת. אּלא חֹוזר אינֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהעֹור
דברים. ּבחמּׁשה חּיב - דם מּמּנּו והֹוציא ְְֲִִִִֶַַָָָָָהעֹור

.Êזה הרי - הּפחד מן ׁשחלה ּפי על אף חברֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמבעית
ּבֹו, נגע ׁשּלא והּוא, ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּפטּור

ׁש אֹו מאחֹוריו ׁשּצעק ּכגֹון וכּיֹוצאאּלא ּבאפלה [לֹו] ּנתראה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
וחּיב אדם מּדיני ּפטּור - וחרׁשֹו ּבאזנֹו צעק אם וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבזה.
ּודחפֹו ּבֹו ׁשּנגע אֹו וחרׁשֹו, ּבאזנֹו ותקע אחזֹו ׁשמים. ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבדיני
- אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּבבגדיו, ׁשאחז אֹו ׁשהבעיתֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבעת

ּבתׁשלּומין. ְְִַַָחּיב
.Á,עיני נסמית אֹו נתחרׁשּתי ׁשאמר: ׁשהּנחּבל לי, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיראה

אנּו אין ׁשהרי נאמן; אינֹו - ׁשֹומע איני אֹו רֹואה איני ֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהרי
זמן ׁשּיּבדק עד הּנזק נֹוטל ואינֹו יערים. ׁשּמא הּדבר, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמּכירין
ואחר נתחרׁש, אֹו עיניו מאֹור ׁשאּבד מחזק ויהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻמרּבה,

זה. יׁשּלם ְֵֶַָּכ
.Ëׁשהּוא אדם יׁש הּנּזק: לפי הּוא הּכל הּצער? הּוא ְִִֵֶַַַַַַָָָָֹּכּמה

לא הרּבה ממֹון לֹו נתנּו ואּלּו ממֹון, ּובעל מאד וענג ְְְְְִֵַַַַָָָָֹֹֹר
ּומּפני ועני, וחזק עמלן ׁשהּוא אדם ויׁש מעט; מצטער ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהיה
אֹומדין האּלה הּדברים ּפי ועל הרּבה. צער מצטער אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָזּוז

הּצער. ְִַַַּופֹוסקין
.Èׁשּקטע הרי איבר? ׁשחּסרֹו ּבמקֹום הּצער מׁשערין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד

ּבין לּתן רֹוצה ּכזה אדם ּכּמה אֹומדים - אצּבעֹו אֹו ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָידֹו
עליו ּגזר אם ּבסם, אֹותֹו לקטע אֹו ּבסיף זה איבר לֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹלקטע
לזה זה ּבין יׁש ּכּמה ואֹומדין רגלֹו, אֹו ידֹו לקטע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמל

הּמּזיק. ְִֵַַַּומׁשּלם

.‡Èחלה אּלא איבר חּסרֹו לא אם הּׁשבת? מׁשערין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכיצד
דמי לֹו נֹותן - לחזר וסֹופּה ידֹו ׁשּצבתה אֹו לּמׁשּכב, ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹונפל
מלאכה אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל ויֹום יֹום ּכל ׁשל ְְְִֵֵֶֶָָָָָָׁשבּתֹו
ּדמי נֹותן - ידֹו ׁשּקטע אֹו איבר חּסרֹו ואם מּמּנּו; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּבּטל
ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - וׁשבת הּנזק, ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶֶֶַָידֹו,
יֹום, ּבכל קּׁשּואין ׁשֹומר ּׂשכר הּוא ּכּמה ורֹואין ְְְִִִִִֵַַָָקּׁשּואים,
קטע אם וכן לֹו. ונֹותן זה, ׁשל חליֹו ימי ּכל חׁשּבֹון ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָועֹוּׂשין
עינֹו סּמא הּפתח. על ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ְְִִִֵֵֵֶַַַַרגלֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּברחים. טֹוחן הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין -ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ

.·Èוחרׁשֹו ּבאזנֹו, ותקע אחזֹו אֹו אזנֹו, על חברֹו את ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָהּכה
ּכלל. למלאכה ראּוי אינֹו ׁשהרי ּכּלֹו; דמי לֹו נֹותן -ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָֻ

.‚È,אמדּוהּו ולא ידֹו את קטע אמדּוהּו, ולא עינֹו את ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹסּמא
ולא הֹואיל - חרׁשֹו ּכ ואחר אמדּוהּו, ולא רגלֹו את ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹוקטע
נזק לכל אמדּוהּו ּכּלֹו. דמי לֹו נֹותן ונזק, נזק לכל ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻאמדּוהּו
דמי אּלא מּמּנּו ּגֹובין אין - לכּלֹו אמדּוהּו ּכ ואחר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻונזק
ּכּלֹו ּודמי ואיבר איבר ּכל נזק הּנּזק ּתפּׂש ואם ּבלבד; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּכּלֹו

מּידֹו. מֹוציאין אין -ִִִֵָ
.„Èזה יחיה ימים ּכּמה אֹומדין הרּפּוי? מׁשערין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּכיצד

אֹותֹו מחּיבין ואין מּיד. לֹו ונֹותן ,צרי הּוא וכּמה זה ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָמחלי
לּמּזיק. היא ּתּקנה זה ודבר ּביֹומֹו. יֹום ּדבר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָלּתן

.ÂËהיה אם מּיד. הּכל ונֹותן אֹותּה אֹומדין - הּׁשבת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן
ּׁשאמדּוהּו מה על יתר החלי ּבֹו ואר ,והֹול ּבחליֹו ְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמתּגלּגל
ּפֹוחתין אין - מּיד הבריא אם וכן ּכלּום. לֹו מֹוסיף אינֹו -ְְְֲִִִִִִֵֵֵָ

ּׁשאמדּוהּו. מּמה ֲִֶַָלֹו
.ÊËה ּתּקנה ׁשּזֹו הּמּזיק, ּבׁשרצה אמּורים? ּדברים יאּבּמה ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

אּלא זֹו, ּבתּקנה רצֹוני אין הּמּזיק: אמר אם אבל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָלֹו;
לֹו. ׁשֹומעין - ּביֹומֹו יֹום דבר ְְְְֲִֶַַארּפאּנּו

.ÊÈאת ארּפא ואני ידי, על ותן עּמי ּפסק הּנּזק: לֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאמר
ּתרּפא לא ׁשּמא לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹעצמי
אֹו ּביֹומֹו, יֹום דבר לֹו נֹותן אּלא ּכמּזיק. אני ואחזק ,ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָעצמ

ּדין. ּבית ידי על הרּפּוי ּדמי ונֹותן הּכל על ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָֹּפֹוסק
.ÁÈרֹופא לי יׁש אֹו ,אֹות ארּפא אני הּמּזיק, לֹו ְֲֲִִִֵֵֵַַַַָאמר

אּמן רֹופא מביא אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּמרּפא
ּבּׂשכר. ְְְֵַָָּומרּפאהּו

.ËÈועלּו ויֹום, יֹום מרּפא היה אּלא עּמֹו, ּפסק ׁשּלא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
- ׁשחיתה אחר הּמּכה נסּתרה אֹו הּמּכה, מחמת צמחים ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּבֹו
ׁשּלא צמחים ּבֹו עלּו ׁשבּתֹו. דמי לֹו ולתת לרּפאתֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹחּיב
ׁשבּתֹו. דמי לֹו נֹותן ואינֹו לרּפאתֹו, חּיב - הּמּכה ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָֹמחמת
לרּפאתֹו. חּיב אינֹו - החלי עליו והכּביד רֹופא ּדברי על ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹעבר

.Î- לׁשּלם אֹותֹו ּומחּיבין הּמּזיק על ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַּכׁשּפֹוסקין
נתחּיב ואם ּכלל. זמן לֹו קֹובעין ואין מּיד, הּכל מּמּנּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּגֹובין
ממֹון. חּסרֹו לא ׁשהרי לׁשּלם, זמן לֹו קֹובעין - ּבלבד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹּבבׁשת

ׁשליׁשי ¦¦§¤¤ּפרק

אינֹו‡. והּמתּבּיׁש. המבּיׁש לפי הּכל הּבׁשת? מׁשערין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַֹּכיצד
ׁשּזה ּומכּבד, ּגדֹול מאדם למתּבּיׁש הּקטן מן מתּבּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻדֹומה

מרּבה. ּבׁשּתֹו הּקל זה ְְְִֶֶַַָָֻׁשּבּיׁשֹו
נׁשבה·. ּפטּור. - ּבּמרחץ ׁשהּוא מי אֹו הערם את ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהמבּיׁש
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זה והֹוסיף ערם, הּוא והרי ּפניו על ׁשּוליו והפכה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹהרּוח
ׁשּנעּׂשה זה את מבּיׁש דֹומה ואינֹו ּבבׁשת; חּיב - ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבהפׁשטתֹו
לירד ּבגדיו הגּביּה אם וכן ערם. ׁשאינֹו את למבּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹערם
מבּיׁש דֹומה ואינֹו חּיב; - ּובּיׁשֹו הּנהר, מן ׁשעלה אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלּנהר

ּבבגדיו. המכּסה את למבּיׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָֻזה
ׁשנתֹו,‚. ּבתֹו מת ואם ּבבׁשת. חּיב - הּיׁשן את ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמבּיׁש

מן זה ּבׁשת ּגֹובין אין - ׁשּבּיׁשֹו ּבזה הרּגיׁש ולא הקיץ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹולא
מּידן. מֹוציאין אין - הּיֹורׁשין ּתפּׂשּו ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהמבּיׁש;

חּיב.„. - החרׁש את והמבּיׁש ּפטּור; - הּׁשֹוטה את ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהמבּיׁש
הּקטן: את המבּיׁש חּיב. - העבד את אֹו הּגר את ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהמבּיׁש
ּומּכל ּפטּור. - לאו ואם חּיב, - נכלם אֹותֹו ּכׁשּמכלימין ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָאם
ולא הּגדֹול, את למבּיׁש הּקטן את המבּיׁש דֹומה אינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמקֹום,
חרׁש מבּיׁש ולא חֹורין, ּבן את למבּיׁש העבד את ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהמבּיׁש

ּפּקח. ְִִֵַַלמבּיׁש
ּפטּור‰. - ּבגדיו על ׁשרקק אֹו ּבדברים, חברֹו את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהמבּיׁש

ּובכל מקֹום ּבכל ּבּדבר לגּדר ּדין לבית ויׁש הּתׁשלּומין. ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹמן
לֹו לׁשּלם חּיב - חכם ּתלמיד ּבּיׁש ואם ׁשּיראּו. ּכפי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָזמן
ּכבר ּבדברים. אּלא ּבּיׁשֹו ׁשּלא ּפי על אף ׁשלמה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבׁשת
- ּבדברים אפּלּו חכם, ּתלמיד המבּיׁש ׁשּכל הּדין, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָנפסק
מן דינר וחמּׁשה ׁשלׁשים מׁשקל מּמּנּו וגֹובין אֹותֹו ְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָקֹונסין
היא וקּבלה רביע. ּפחֹות סלעים ּתׁשע מׁשקל ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּזהב,

מ ּבכל זה קנס ׁשּגֹובין ּבחּוצהּבידנּו, ּבין ּבארץ ּבין קֹום, ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
ֶָָלארץ.

.Âּתלמידי ויׁש ּבספרד. ּבכ ּתמיד אצלנּו היּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמעּׂשים
ׁשּתֹובע ויׁש להם; נאה וכ זה, על מֹוחלין ׁשהיּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחכמים
למבּיׁש: אֹומרין היּו הּדּינים אבל ּביניהן. ּפׁשרה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָועֹוּׂשין

זהב. לטרא לֹו לּתן אּתה ְִִֵַַָָָָָחּיב
.Êמן ּפטּור ּבדברים העם ׁשאר ׁשהמבּיׁש ּפי על ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאף

אּלא לעם ּומגּדף מחרף ואינֹו הּוא. ּגדֹול עֹון - ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָהּתׁשלּומין
ּפני הּמלּבין ׁשּכל הראׁשֹונים, חכמים ואמרּו ׁשֹוטה. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָרׁשע
הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין - ּבדברים מּיּׂשראל ּכׁשר ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָאדם

.Áּבהן ואין מעט, וצער ּבּזּוי ּבהן ׁשּיׁש רּבֹות, הּכאֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁש
הּמּכה וכל קצּובים. ּדמים חכמים להם ּפסקּו ּוכבר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנזק.
וכּלן הּקצּוב. הּממֹון אֹותֹו מׁשּלם - מהן הּכאה ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻלחברֹו
והּבׁשת הּצער דמי הּוא הּקצּוב הּממֹון ואֹותֹו הן. ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָקנסֹות

- צרי לא ּבין וׁשבת לרפּואה צרי ּבין והּׁשבת. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹוהרּפּוי
מׁשּלם. הּוא ְֵֶַָּכזה

.Ëחמׁש מׁשּלם - ּברגלֹו ּבחברֹו הּבֹועט מׁשּלם? הּוא ְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַַָָוכּמה
קּבץ סלעים. ׁשלׁש מׁשּלם - ּבארכּבתֹו הּכהּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻסלעים.
- אגּודה ּכׁשהיא ּבידֹו והּכהּו אגּדה אֹוגד ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָָֻאצּבעֹותיו
מׁשּלם - ּבכּפֹו חברֹו את ּתקע סלעים. עּׂשרה ׁשלׁש ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמׁשּלם
מאחֹורי סטרֹו סלעים. חמּׁשים מׁשּלם - ּפניו על סטרֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָסלע.
ּתלׁש אֹו ּבאזנֹו, צרם אם וכן סלע. מאה מׁשּלם - ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָידֹו
טּלית העביר אֹו ּבבּׂשרֹו, [הרק והּגיעֹו ׁשרקק אֹו ְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָֹּבּׂשערֹו,
הּוא וכזה סלע. מאה מׁשּלם - האּׁשה] ראׁש ּופרע ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמעליו,

ע ּבחברֹומׁשּלם ׁשּבעט ּכגֹון ּכיצד? ּומעּׂשה. מעּׂשה ּכל ל ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
סלעים. עּׂשרים מׁשּלם - זֹו אחר זֹו אפּלּו ּבעיטֹות, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָארּבע
ּבּׁשאר. וכן סלע. מאה מׁשּלם - סטירֹות ׁשּתי ּפניו על ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָסטרֹו

.È,הּזמן ּבאֹותֹו יּׂשראל ארץ מּכסף הם הּסלעים אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכל
ּומחצה דינרין ּוׁשלׁשה ּכסף דינר חצי סלע ּבכל ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
סלע מאה לׁשּלם אּלּו ּבהּכאֹות ׁשּנתחּיב מי ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנחׁשת.
נקי. ּכסף ּומחצה סלע עּׂשרה ׁשּתים מׁשּלם זה הרי -ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

.‡Èמבּזה ׁשהּוא אדם אבל ּבמכּבד; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֻֻּבּמה
נֹוטל אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל מקּפיד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָואינֹו
ראּוי ׁשהּוא הּדּינים ׁשּיראּו ּוכמֹו לֹו, ּׁשראּוי מה לפי ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
ּבׁשּתם, על מקּפידין ׁשאין ּכעּורין, אדם ּבני ׁשּיׁש לפי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלּטל.
וקּלּות ּׂשחֹוק ּדר ּבּזּוי מיני ּבכל עצמן מבּזים הּיֹום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוכל
המּׂשחקים הּלצים מן אחת ּפרּוטה לּטל ּכדי אֹו ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָֹֹראׁש,

ִֶָעּמהם.

ה'תשע"א שבט א' חמישי יום

רביעי ¦¦§¤¤ּפרק

נתּכּון1הּנֹוגף‡. ׁשּלא ּפי על אף ילדיה, ויצאּו האּׁשה 2את ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לּבעל ולדֹות ּדמי לׁשּלם חּיב ונזק3- .6לאּׁשה5וצער4, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

היתה·. ּכּמה האּׁשה ׁשמין ולדֹות? ּדמי מׁשערין ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָוכיצד
ילדה7פהי ׁשּלא מּׁשּילדה8עד יפה היא ונֹותנין9וכּמה , ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹ

אחר נגפּה ואם לּיֹורׁשים. נֹותנין - הּבעל מת אם ְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָלּבעל.
הּבעל לאּׁשה10מיתת ולדֹות ּדמי אף נֹותנין -11. ְְְִִִֵַַַַַָָָ

ולדֹות‚. ּדמי נֹותן - הּגר ּבחּיי ּבּה וחבל לגר, נּׂשּואה ְְְְְְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהיתה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לאשה.2)המכה.1) נתכוון שלא משמע ילדיה", ויצאו הרה אשה ונגפו אנשים ינצו "וכי כב) כא, (שמות בתורה כתוב כי
מאה3) אמר ואם מנה, נותן הוא זוז) (מאה מנה אמר אם "יכול האשה". בעל עליו ישית "כאשר ישלם שהמכה בתורה, כתוב

עליו ישית כאשר נאמר למה כן אם הדיינים), שיאמרו כמה (כלומר, בדיינים בפלילים, ונתן לומר, תלמוד מנה, מאה יתן מנה,
מב: קמא בבא וראה כב). כא, דרשב"י (מכילתא לבעל" וולדות שדמי לימד האשה, המכה.4)בעל מחמת גופה שיש5)שנפחת

טבעית. בלידה מאשר יותר בהפלה, בגמרא6)לה רש"י דעת גם וכן זה בנזק חלק שלבעלה טו הלכה לקמן [ראה מב: קמא בבא
ושבת, ריפוי מזכיר ואינו טו]. הלכה ובין זו שבהלכה הדין בין הבדל למצוא וקשה כפשוטו רבינו דברי מפרש משנה והמגיד שם.
נותן). המתחיל דיבור שם (תוספות טבעית מבלידה יותר בהפלה ממלאכה מתבטלת ואינה ריפוי צריכה אינה כלל שבדרך מכיוון
שם בתוספות טו. בהלכה לקמן דבריו על וסמך בושת, הזכירה לא כן שגם הברייתא לשון אחר נמשך כי בושת, דין הזכיר [ולא
שחייב טו בהלכה לקמן פסק רבינו אבל פטור, זה את ובייש זה את לבייש שמתכוון שמעון, כרבי סוברת שהברייתא מפני מנמקים,
ריפוי צער נזק משלם ילדיה, ויצאו האשה את הכה נאמר: ט פרק קמא בבא ובתוספתא שלמעלה], לביאורינו צריכים אנו ולפיכך

לבעל. וולדות ודמי לאשה, ובושת כשפחה.7)שבת בשוק לקונה.8)להימכר הוולד יהיה תלד שאם גדול, שמחירה
מח:9) קמא בבא משנה לאשה. השייך הנזק, בחישוב באה המכה מחמת בהפלה הלידה פחת כי מכה, בלא יוצא10)מאליה

ליורשיו. להורישו יכול אינו בו, זכה לא עצמו שהוא ודבר וולדות, בדמי הבעל זכה לא הנגיפה מייחס11)שבשעת הכתוב שהרי



קיי wifne laeg zekld - hay '` iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זה והֹוסיף ערם, הּוא והרי ּפניו על ׁשּוליו והפכה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹהרּוח
ׁשּנעּׂשה זה את מבּיׁש דֹומה ואינֹו ּבבׁשת; חּיב - ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבהפׁשטתֹו
לירד ּבגדיו הגּביּה אם וכן ערם. ׁשאינֹו את למבּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹערם
מבּיׁש דֹומה ואינֹו חּיב; - ּובּיׁשֹו הּנהר, מן ׁשעלה אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלּנהר

ּבבגדיו. המכּסה את למבּיׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָֻזה
ׁשנתֹו,‚. ּבתֹו מת ואם ּבבׁשת. חּיב - הּיׁשן את ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמבּיׁש

מן זה ּבׁשת ּגֹובין אין - ׁשּבּיׁשֹו ּבזה הרּגיׁש ולא הקיץ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹולא
מּידן. מֹוציאין אין - הּיֹורׁשין ּתפּׂשּו ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהמבּיׁש;

חּיב.„. - החרׁש את והמבּיׁש ּפטּור; - הּׁשֹוטה את ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהמבּיׁש
הּקטן: את המבּיׁש חּיב. - העבד את אֹו הּגר את ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהמבּיׁש
ּומּכל ּפטּור. - לאו ואם חּיב, - נכלם אֹותֹו ּכׁשּמכלימין ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָאם
ולא הּגדֹול, את למבּיׁש הּקטן את המבּיׁש דֹומה אינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמקֹום,
חרׁש מבּיׁש ולא חֹורין, ּבן את למבּיׁש העבד את ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהמבּיׁש

ּפּקח. ְִִֵַַלמבּיׁש
ּפטּור‰. - ּבגדיו על ׁשרקק אֹו ּבדברים, חברֹו את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהמבּיׁש

ּובכל מקֹום ּבכל ּבּדבר לגּדר ּדין לבית ויׁש הּתׁשלּומין. ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹמן
לֹו לׁשּלם חּיב - חכם ּתלמיד ּבּיׁש ואם ׁשּיראּו. ּכפי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָזמן
ּכבר ּבדברים. אּלא ּבּיׁשֹו ׁשּלא ּפי על אף ׁשלמה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבׁשת
- ּבדברים אפּלּו חכם, ּתלמיד המבּיׁש ׁשּכל הּדין, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָנפסק
מן דינר וחמּׁשה ׁשלׁשים מׁשקל מּמּנּו וגֹובין אֹותֹו ְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָקֹונסין
היא וקּבלה רביע. ּפחֹות סלעים ּתׁשע מׁשקל ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּזהב,

מ ּבכל זה קנס ׁשּגֹובין ּבחּוצהּבידנּו, ּבין ּבארץ ּבין קֹום, ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
ֶָָלארץ.

.Âּתלמידי ויׁש ּבספרד. ּבכ ּתמיד אצלנּו היּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמעּׂשים
ׁשּתֹובע ויׁש להם; נאה וכ זה, על מֹוחלין ׁשהיּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחכמים
למבּיׁש: אֹומרין היּו הּדּינים אבל ּביניהן. ּפׁשרה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָועֹוּׂשין

זהב. לטרא לֹו לּתן אּתה ְִִֵַַָָָָָחּיב
.Êמן ּפטּור ּבדברים העם ׁשאר ׁשהמבּיׁש ּפי על ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאף

אּלא לעם ּומגּדף מחרף ואינֹו הּוא. ּגדֹול עֹון - ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָהּתׁשלּומין
ּפני הּמלּבין ׁשּכל הראׁשֹונים, חכמים ואמרּו ׁשֹוטה. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָרׁשע
הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין - ּבדברים מּיּׂשראל ּכׁשר ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָאדם

.Áּבהן ואין מעט, וצער ּבּזּוי ּבהן ׁשּיׁש רּבֹות, הּכאֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁש
הּמּכה וכל קצּובים. ּדמים חכמים להם ּפסקּו ּוכבר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנזק.
וכּלן הּקצּוב. הּממֹון אֹותֹו מׁשּלם - מהן הּכאה ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻלחברֹו
והּבׁשת הּצער דמי הּוא הּקצּוב הּממֹון ואֹותֹו הן. ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָקנסֹות

- צרי לא ּבין וׁשבת לרפּואה צרי ּבין והּׁשבת. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹוהרּפּוי
מׁשּלם. הּוא ְֵֶַָּכזה

.Ëחמׁש מׁשּלם - ּברגלֹו ּבחברֹו הּבֹועט מׁשּלם? הּוא ְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַַָָוכּמה
קּבץ סלעים. ׁשלׁש מׁשּלם - ּבארכּבתֹו הּכהּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻסלעים.
- אגּודה ּכׁשהיא ּבידֹו והּכהּו אגּדה אֹוגד ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָָֻאצּבעֹותיו
מׁשּלם - ּבכּפֹו חברֹו את ּתקע סלעים. עּׂשרה ׁשלׁש ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמׁשּלם
מאחֹורי סטרֹו סלעים. חמּׁשים מׁשּלם - ּפניו על סטרֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָסלע.
ּתלׁש אֹו ּבאזנֹו, צרם אם וכן סלע. מאה מׁשּלם - ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָידֹו
טּלית העביר אֹו ּבבּׂשרֹו, [הרק והּגיעֹו ׁשרקק אֹו ְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָֹּבּׂשערֹו,
הּוא וכזה סלע. מאה מׁשּלם - האּׁשה] ראׁש ּופרע ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמעליו,

ע ּבחברֹומׁשּלם ׁשּבעט ּכגֹון ּכיצד? ּומעּׂשה. מעּׂשה ּכל ל ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
סלעים. עּׂשרים מׁשּלם - זֹו אחר זֹו אפּלּו ּבעיטֹות, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָארּבע
ּבּׁשאר. וכן סלע. מאה מׁשּלם - סטירֹות ׁשּתי ּפניו על ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָסטרֹו

.È,הּזמן ּבאֹותֹו יּׂשראל ארץ מּכסף הם הּסלעים אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכל
ּומחצה דינרין ּוׁשלׁשה ּכסף דינר חצי סלע ּבכל ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
סלע מאה לׁשּלם אּלּו ּבהּכאֹות ׁשּנתחּיב מי ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנחׁשת.
נקי. ּכסף ּומחצה סלע עּׂשרה ׁשּתים מׁשּלם זה הרי -ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

.‡Èמבּזה ׁשהּוא אדם אבל ּבמכּבד; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֻֻּבּמה
נֹוטל אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל מקּפיד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָואינֹו
ראּוי ׁשהּוא הּדּינים ׁשּיראּו ּוכמֹו לֹו, ּׁשראּוי מה לפי ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
ּבׁשּתם, על מקּפידין ׁשאין ּכעּורין, אדם ּבני ׁשּיׁש לפי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלּטל.
וקּלּות ּׂשחֹוק ּדר ּבּזּוי מיני ּבכל עצמן מבּזים הּיֹום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוכל
המּׂשחקים הּלצים מן אחת ּפרּוטה לּטל ּכדי אֹו ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָֹֹראׁש,

ִֶָעּמהם.

ה'תשע"א שבט א' חמישי יום

רביעי ¦¦§¤¤ּפרק

נתּכּון1הּנֹוגף‡. ׁשּלא ּפי על אף ילדיה, ויצאּו האּׁשה 2את ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לּבעל ולדֹות ּדמי לׁשּלם חּיב ונזק3- .6לאּׁשה5וצער4, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

היתה·. ּכּמה האּׁשה ׁשמין ולדֹות? ּדמי מׁשערין ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָוכיצד
ילדה7פהי ׁשּלא מּׁשּילדה8עד יפה היא ונֹותנין9וכּמה , ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹ

אחר נגפּה ואם לּיֹורׁשים. נֹותנין - הּבעל מת אם ְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָלּבעל.
הּבעל לאּׁשה10מיתת ולדֹות ּדמי אף נֹותנין -11. ְְְִִִֵַַַַַָָָ

ולדֹות‚. ּדמי נֹותן - הּגר ּבחּיי ּבּה וחבל לגר, נּׂשּואה ְְְְְְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהיתה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לאשה.2)המכה.1) נתכוון שלא משמע ילדיה", ויצאו הרה אשה ונגפו אנשים ינצו "וכי כב) כא, (שמות בתורה כתוב כי
מאה3) אמר ואם מנה, נותן הוא זוז) (מאה מנה אמר אם "יכול האשה". בעל עליו ישית "כאשר ישלם שהמכה בתורה, כתוב

עליו ישית כאשר נאמר למה כן אם הדיינים), שיאמרו כמה (כלומר, בדיינים בפלילים, ונתן לומר, תלמוד מנה, מאה יתן מנה,
מב: קמא בבא וראה כב). כא, דרשב"י (מכילתא לבעל" וולדות שדמי לימד האשה, המכה.4)בעל מחמת גופה שיש5)שנפחת

טבעית. בלידה מאשר יותר בהפלה, בגמרא6)לה רש"י דעת גם וכן זה בנזק חלק שלבעלה טו הלכה לקמן [ראה מב: קמא בבא
ושבת, ריפוי מזכיר ואינו טו]. הלכה ובין זו שבהלכה הדין בין הבדל למצוא וקשה כפשוטו רבינו דברי מפרש משנה והמגיד שם.
נותן). המתחיל דיבור שם (תוספות טבעית מבלידה יותר בהפלה ממלאכה מתבטלת ואינה ריפוי צריכה אינה כלל שבדרך מכיוון
שם בתוספות טו. בהלכה לקמן דבריו על וסמך בושת, הזכירה לא כן שגם הברייתא לשון אחר נמשך כי בושת, דין הזכיר [ולא
שחייב טו בהלכה לקמן פסק רבינו אבל פטור, זה את ובייש זה את לבייש שמתכוון שמעון, כרבי סוברת שהברייתא מפני מנמקים,
ריפוי צער נזק משלם ילדיה, ויצאו האשה את הכה נאמר: ט פרק קמא בבא ובתוספתא שלמעלה], לביאורינו צריכים אנו ולפיכך

לבעל. וולדות ודמי לאשה, ובושת כשפחה.7)שבת בשוק לקונה.8)להימכר הוולד יהיה תלד שאם גדול, שמחירה
מח:9) קמא בבא משנה לאשה. השייך הנזק, בחישוב באה המכה מחמת בהפלה הלידה פחת כי מכה, בלא יוצא10)מאליה

ליורשיו. להורישו יכול אינו בו, זכה לא עצמו שהוא ודבר וולדות, בדמי הבעל זכה לא הנגיפה מייחס11)שבשעת הכתוב שהרי



wifneקיב laeg zekld - hay '` iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּפטּור12לּבעל - הּגר מת הּגר13. מיתת אחר ּבּה חבל ואם . ְִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָ
היא זכתה ולדֹות.14- ּבדמי ְְְִִֵָָָ

ּובׁשעת„. הריֹון, ּבׁשעת ּכֹוכבים עֹובדת אֹו ׁשפחה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהיתה
ׁשּלּה הּולדֹות דמי הרי - נתּגּירה אֹו נׁשּתחררה .15נגיפה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשהיה‰. ּפי על אף ומתה, ילדיה ויצאּו האּׁשה את ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּנֹוגף
הּתׁשלּומין מן ּפטּור זה הרי - ּכלּום16ׁשֹוגג מׁשּלם ;17ואינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָ

אסֹון יהיה ולא יענׁש18ׁשּנאמר: הּכתּוב19ענֹוׁש חּלק לא . ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מן לפטרֹו ּדין ּבית מיתת ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר למזיד ׁשֹוגג ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבין

ְִַַהּתׁשלּומין.
.Âאמּורים ּדברים לאּׁשה20ּבּמה ּכׁשּנתּכּון אם21? אבל ; ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

האּׁשה את ונגף לחברֹו הֹואיל22נתּכּון - ׁשּמתה ּפי על אף , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּדין ּבית מיתת ּבֹו ׁשאין ּכדבר זה הרי ּכּונה, ּבלא ,23והמיתּה ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ולדֹות.24ּומׁשּלם ּדמי ְְְֵֵַָ
.Êחּבּורה ּבהן עּׂשה ולא ואּמֹו אביו ּבחמּׁשה25הּמּכה חּיב - ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ּבחברֹו26דברים ׁשחבל אֹו חּבּורה, ּבהם עּׂשה אם אבל . ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשֹוגג היה אפּלּו מּפני27ּבׁשּבת, הּתׁשלּומין, מן ּפטּור - ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ
ּדין ּבית מיתת עֹון הּכתּוב28ׁשהּוא חּלק ׁשּלא ּבארנּו, ּוכבר . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

מן לפטרֹו למזיד ׁשֹוגג ּבין ּדין ּבית מיתת ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבדבר
ְִַַהּתׁשלּומין.

.Áהמקלקלין וכל הּוא, מקלקל החֹובל ּבׁשּבת29והלֹוא ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָ
ּבֹו ׁשּיׁש עֹון החֹובל זה נחׁשב ולּמה הּמיתה, מן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּפטּורין

רּוח נחת ועּׂשה הֹואיל ּדין? ּבית ּבעת30מיתת הרע ליצרֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ
ּבחברֹו מיתה,31ׁשחבל עֹון ונמצא ּכמתּקן, הּוא הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

מּתׁשלּומין. ּפטּור ְְִִִַָָלפיכ
.Ëהּכּפּורים ּביֹום ּבחברֹו ּבמזי32החֹובל אפּלּו חּיב33ד, - ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָ

עליה חּיב ׁשהּוא עברה ׁשעבר ּפי על אף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבתׁשלּומין,
ואינֹו34מלקּות לֹוקה - ותׁשלּומין מלקּות המחּיב ּכל והלֹוא . ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָֻ

ּומׁשּלם לֹוקה אדם ׁשאין ּבּכל35מׁשּלם, הּדברים הם ּכ ?36, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
מׁשּלם ׁשהּוא ּבחברֹו מחֹובל רּבתה37חּוץ ּבפרּוׁש ׁשהרי ; ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ

יּתן.38ּתֹורה ׁשבּתֹו רק ׁשּנאמר: לתׁשלּומין, ּבחברֹו חֹובל ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
.Èּפטּור - ׁשּלֹו ּכנעני ּבעבד עברי39החֹובל ּבעבד חבל . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

חּיב - הּׁשבת40ׁשּלֹו מן חּוץ ּכנעני41ּבכּלן ּבעבד החֹובל . ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
צערֹו ואפּלּו דברים. חמּׁשה נֹוטל עבד ׁשל רּבֹו - חברֹו 42ׁשל ְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּבמהרה ונתרּפא לרּבֹו.43ּבסם רפּואתֹו ּכל הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָ
.‡Èׁשחרּור ּגט הּגיע לא ועדין לחרּות ׁשּיצא עבד 44ּכל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

קנס לֹו אין - יכֹול45לידֹו אינֹו - ּבֹו ׁשחבלּו ואחרים . ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָ
מהן ולא46להֹוציא ׁשחרּורֹו; נגמר לא ׁשעדין לעצמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹֹ

קנין. ּבֹו [לֹו] נׁשאר לא ׁשהרי מהן, להֹוציא יכֹול ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹהאדֹון
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שאין שבמקום משמע, הגמרא שמסתם מג. קמא בבא וראה משנה). (כסף ילדיה" "ויצאו כב) כא, (שמות שנאמר אליה, אותם
לאשה. שייכים הריהם הוולדות, בדמי זוכה דבריו.12)הבעל לכל ישראל כדין גר אלא13)שדין יורשים, לגר שאין המזיק,

עצמו המזיק וזכה בהם זכות כל לאשה אין שמת, לפני וולדות בדמי זכה שהגר ומכיוון בקדושה ולידתו שהורתו בן הניח כן אם
הוולדות. שלה.14)בתשלומי הוולדות שדמי הבעל, מיתת אחר שנגפוה ישראלית באשה שאמרנו וכמו שם רבה כדעת

ממנו,15) שנתעברה האשה בוולדות זכויות לו ואין האשה", "בעל נקרא הוא אין ובגויה, בשפחה תופסים קידושין שאין מכיוון
אפילו וולדות בדמי זוכה שהבועל פי על [ואף בֿג. בהלכות כמו שלה, הוולדות דמי כן ועל הנגיפה, בשעת חי כשהוא אפילו
על בא גם זה ומטעם בעלה. להיות יכול ואינו בשפחה תופסים קידושין אין כאן אבל בעלה, להיות בראוי רק זה זנות, בביאת

ח)]. הלכה ה פרק קמא בבא בירושלמי עוקבא (רב בוולדות זוכה אינו בהן, תופסים קידושין שאין כריתות, על16)חייבי אף
בידינו כלל (כי מלשלם פטור הוא ואז במזיד, שעשה כגון מיתה, דין זה בעוון שיש משום מלשלם, פטור מיתה, חייב שאינו פי
לא דין בית מיתת דין בו שיש וכל מיניה"), בדרבה ליה "קם - מיתה של החמור בעונש מסתפקים כלומר, ומשלם, מת אדם שאין
ג פרק גניבה הלכות למעלה וראה לד:). וכתובות לה. קמא (בבא התשלומים מן פטור ובשניהם למזיד שוגג בין הכתוב חילק

א. שהמית.17)הלכה לאשה כופר ולא וולדות דמי האשה.18)לא מתה אינו19)ולא אסון, יש שאם מכאן ממון. ישלם
מב. קמא בבא התשלומים.20)משלם, מן פטור כשנגפה21)שבשוגג אבל הייתה, בשוגג והמיתה להמיתה, רצה לא אמנם

אליה. לנגפה.22)התכוון לא אף כלל, אליה התכוון (סנהדרין23)ולא שמעון כרבי פוסק [רבינו דין. בית מיתת דין בו שאין
משנה)]. (מגיד ממיתה פטור זה את והרג זה את להרוג שהמתכוון בית24)יט:) וראה מב. קמא בבא אהבה בר אדא רב כדעת

זה את והרג זה את להרוג שהמתכוון רבינו, פסק א הלכה אסורות מאכלות מהלכות ד [בפרק .129 עמוד קמא לבבא הבחירה
גזירת זו והרי המקרא מן דינו למד אדא שרב מפני וולדות, בדמי שחייב כאן פסק כן פי על ואף כחזקיה, מתשלומים, גם פטור

כאן]. משנה לחם וראה עוז) (מגדל וולדות בדמי דין.25)הכתוב בית מיתת בזה ואין דם. הוציא ריפוי,26)ולא צער, נזק,
שם. ובושת, ממיתה.27)שבת דין28)ופטור בו יש חבורה, בהם ועשה ואמו אביו המכה של או בשבת החובל של זה עוון

במזיד. שעשה כגון דין, בית שורפו.29)מיתת או בגד הקורע שבת30)כגון (ראה דעתו ונתקררה כעסו שכך כך ידי ועל
ח.31)שם). הלכה ח פרק שבת בהלכות פסק וכן איתו. כרת.32)שרב עונש אלא דין, בית מיתת בו שחייב33)שאין

בו. התרו אם לב.).34)מלקות כתובות (ראה למלקות בהם התרו אם לוקים כריתות חייבי ובגמרא35)שכל רפו. תצא ספרי
רשעיות". שתי משום מחייבו אתה ואי מחייבו, אתה אחת רשעה משום ב) כה, (דברים רשעתו "כדי נאמר: יג:) ומכות (שם

ותשלומים.36) מלקות בו שיש לוקה.37)עוון וראה38)ואינו שם. יוחנן, רבי ידי על שנתקבלה אילעא רבי של מימרא
א. הלכה ג פרק כתובות הוא.39)ירושלמי קניינו כי הכל, העבד של רבו נוטל אחרים, בו חבלו אפילו עבד40)שהרי כי

לגופו. אדון לרבו.41)עברי מלאכתו בסם43)רבו.42)שהרי השתמש ורבו ימים, חמישה הריפוי שיימשך שאמדוהו כגון
שכל הוא, והטעם טו). הלכה ב פרק למעלה (ראה לרבו שייך הריפוי דמי ומותר להתרפא מיהר אבל רב, צער לעבד שגרם חריף,

יב:). (גיטין רבו קנה עבד, שקנה שחרור.44)מה שלושים45)שטר "כסף אומרת: התורה והמיתו. שור נגחו אם שקל, שלושים
לא זו בעייה לא, או "אדוניו", נקרא עדיין שחרור גט מעוכב של רבו אם שואל, והתלמוד לב), כא, (שמות לאדוניו" יתן שקלים

מב:). (שם קנס בתשלום מחייבים אין מספק כך ומשום דברים.46)נפתרה חמישה תשלומי בדיינים,

wifne laeg zekld - hay '` iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עבּדֹו ׁשן הּמּפיל ,ּבׁשּנֹו,47לפיכ יֹוצא - עינֹו סּמא ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָ
עינֹו דמי לֹו נֹותן ּתפּׂש48ואינֹו ואם מּידֹו49; מֹוציאין אין -50. ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָ

.·Èעבד ׁשחציֹו צערֹו51מי אֹו אדם ׁשּבּיׁשֹו חֹורין ּבן וחציֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָ
ׁשֹור ׁשּנגחֹו רּבֹו52אֹו ׁשל ּביֹום זה ארעֹו אם ּבאּלּו: וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ

לרּבֹו לעצמֹו.53- - עצמֹו ׁשל ּביֹום , ְְְְְֶַַַ
.‚È.דברים ּבחמּׁשה חּיב - חברֹו ׁשל עברי ּבעבד ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹובל

ּבהן ּפרֹותיה54ויּלקח אֹוכל ורּבֹו העבד55קרקע, ולכׁשּיצא , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּׂשדה יצא מעּכב56לחרּות ׁשאינֹו הּזק הּזיקֹו רּבֹו. מּתחת ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּכלל הּכל57מלאכה - חטמֹו ראׁש אֹו אזנֹו ראׁש ׁשּקטע ּכגֹון , ְְְְְֶַַָָָָָָֹֹֹ
ּפרֹות. ּבהן לרּבֹו ואין ְְֵֵֶֶֶַָָלעבד,

.„Èאֹותּה הּפֹוחת נזק אם אחרים: ׁשל קטּנה ּבבת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהחֹובל
אב,58מּכסּפּה ׁשל - ׁשבּתּה וכן אב; ׁשל הּוא הרי - הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ידיה מעּׂשה מכירתּה59ׁשהרי אבל60וכסף הּוא; אביה ׁשל ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּפֹוחתּה ׁשאינֹו נזק וכן ׁשּלּה; הּוא הרי - ורּפּוי ּובׁשת ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָצער

וכן61מּכסּפּה ׁשּלּה. הּוא הרי צער- מׁשּלם - ּבבּתֹו החֹובל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
ובׁשת .62ורּפּוי ְִֶָ

.ÂËהּׁשבת - איׁש ּבאׁשת לבעלּה63החֹובל ,64והרּפּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּוא ּבגלּוי אם והּנזק: והּבׁשת ׁשּלּה. ׁשחבל65והּצער ּכגֹון , ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּלּה הּׁשליׁש - ּוזרֹועֹותיה ּבידיה אֹו ּובצּוארּה ּוׁשני66ּבפניה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

הּנזק הּוא ּבּסתר ואם לּבעל; לּבעל67ׁשליׁשים הּׁשליׁש - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַ
אּׁשה וׁשל מּיד, לֹו נֹותנין - ּבעל ׁשל לאּׁשה. ׁשליׁשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָּוׁשני

קרקע ּבהן יּלקח ּפרֹות68- אֹוכל .69והּבעל ְְִֵֵֶַַַַַַָָ
.ÊËאבל אחרים; ּבּה ּכׁשחבלּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָּבּמה

וכל הּנזק ּכל מּיד לּה לׁשּלם חּיב - ּבאׁשּתֹו ׁשחבל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבעל
ׁשּלּה והּכל והּצער, ּפרֹות70הּבׁשת ּבהן לּבעל ואין ואם71, . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה נֹותנת. - לאחר הּדמים לּתן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרצתה
חלייה. ּכל ׁשּמרּפא ּכדר אֹותּה, מרּפא ְְְְֳֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוהּבעל

.ÊÈחּיב - הּמּטה ּבתׁשמיׁש אׁשּתֹו .73ּבנזקיה72והּמּזיק ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
.ÁÈּבכתּבתּה ּתֹוספת היה אם ּבבעלּה: ׁשחבלה -74האּׁשה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֻ

לבעלּה הּתֹוספת למּכר אֹותּה הנאה75מחּיבין ,76ּבטֹובת ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ
מן ולגּבֹות לגרׁשּה רצה ואם הּבעל; רצה אם מּמּנה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָוגֹובה

למּכר77הּכל יכֹולה אינּה - ּתֹוספת לּה היה לא ואם ּגֹובה. - ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
ּכתּבתּה עּקר אׁשּתֹו78לֹו את לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ,79 ְְְְִִֶֶַַָָָָָֻ

ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי ּכתּבה, ּבלא אחת ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻׁשעה
ׁשטר עליה ּכֹותב הּבעל רצה אם אּלא ּבדמי80להֹוציאּה; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

לֹו81חבלֹו הראּוי מּכתּבתּה ונֹוטל מגרׁשּה אֹו ,82. ְְְְֲִֵָָָָָָָֻ
.ËÈׁשלחנֹו על סֹומכין אין אם הּגדֹולים, ּבבניו -83החֹובל ְְְְִִִֵֵַַַָָָֻ

והּקטּנים מּיד. להם קרקע84נֹותן ּבהן יּלקח והן85- ּבנזקן, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
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מרבו.47) שחרור גט וצריך לחירות לידו.48)ויצא שחרור שטר הגיע לא עדיין מרבו.49)כי עינו דמי או בו, שחבלו מאלו
עינו50) וסימא שינו שהפיל יד הלכה עבדים מהלכות ד בפרק רבינו שכתב [ומה נפתרה. שלא בעייה בכל רבינו של לדעתו בהתאם

בשור א, הלכה ממון מנזקי יא בפרק רבינו דברי גם לפרש יש וכן כאן. דבריו על וסמך תפס, אם - הכוונה עינו, דמי לו משלם
אחרונה, משנה לפי שהרי שחרור, גט מעוכב שהוא פי על ואף שקל) עשר (חמישה קנס חצי משלם חורין בן וחציו עבד חציו שהמית
הוא שחררו שלא זמן כל לשחררו, כופים דין שבית פי על שאף רבינו, בדעת לומר גם ואפשר משנה). (לחם לשחררו רבו את כופים
הלכה עבדים מהלכות ז פרק (ראה שותף או כסף ידי על שנשתחרר אחרי חציו על שחרור שטר כשקיבל והמדובר, גמור, עבד חצי

מא.51)ד)]. גיטין חלקו, את האחד ושיחרר שותפים שני של עבד פוסק53)והזיקו.52)כגון [רבינו מב. שם לרבו, משלם
שחזרו לאחר אבל אחד. יום עצמו ואת אחד יום רבו את עובד חורין בן וחציו עבד שחציו מא: שם ראשונה במשנה הלל כבית כאן
ולפיכך והרשב"א. והרמב"ן הראב"ד דעת הוא כך כלל, זה דין שייך לא לשחררו רבו את שכופין שמאי, בית כדברי להורות הלל בית
סובר, שרבינו ואפשר ורבייה. פרייה על מצווה אינה שאשה מפני לשחררה, הרב את כופים שאין בשפחה, הזה הדין הרמב"ן מפרש

ראשונה]. משנה של הדין נשאר שיחררו שלא הריפוי.54)שכל מהוצאות במלאכתו55)חוץ מפסיד הוא אף שהרי שם, כרבא
פו. שם שניזק, העבד לרבו.56)של קנוי גופו שאין עברי, לעבד שייכים הדברים חמשת שם.57)כי כלל, רבו הפסיד ולא

ידה.58) קטע או בפניה, שפצעה וכגון לאיש, להשיאה או לאמה, למכרה הוא59)כשבא ששבתה הטעם וזהו בגרותה, שעת עד
פז: שם אב, אב.60)של של הוא שהנזק הטעם וזהו ז), כא, (שמות לאמה" בתו את איש ימכור "וכי נתברר61)ככתוב לא

כשתגדל אבל עכשיו, דמיה פוחתת שאינה לפציעה שהכוונה ואפשר ב, הלכה א פרק למעלה ראה מכספה. פוחתת שאינה נזק איזהו
בו. זכות כל לאב אין ואז פציעה אותה ידי על ירוד עבודתה כושר הם.62)יהיה שלו שהרי ושבת, מנזק מעשי63)ופטור שהרי

שלו. לרפאותה.64)ידיה חייב הוא סובלה.65)כי והוא עליו שנמאסת ועוד לבעלה, גם בושת בן66)יש יהודה רבי כדעת
גאון). האי רב בשם (רי"ף ההלכה שכך נראה בדבריו אמוראים דנו שבגמרא מפני כמותו פסק יחיד שהוא פי על ואף שם. בתירה

ב.67) הלכה ב פרק למעלה וראה שם התוספות כפירוש רואה, אדם ואין בסתר שביישה מפרש שרבינו ונראה בושת. לבעלה אין
לה.68) שנופלים הנכסים כשאר זה ימות.69)שהרי או יגרשנה אם שלה, שהבעל70)והקרן אלא שלה, והנזק הבושת הדין שמן

כשחובלים עימה סובל הוא כן וכמו אשתו, את כשמביישים מבוייש הוא שגם משום בתירא, בן יהודה רבי לדעת מזה, חלק מקבל
משנה). (מגיד עצמו את ציער והוא עצמו את בייש הוא שהרי כלום, מקבל אינו בה חבל עצמו הוא אם אבל מתכערת. והיא באשתו

(ראב"ד).71) נשכר חוטא יהא שלא אותו, יזיק.72)קנסו שלא להיזהר היה צריך זאת בכל עימה, לשמש רשות לו שיש פי על אף
(טור).73) כאן אין בושת אבל וריפוי, שבת צער, נזק, היינו: דברים, ולאלמנה74)בארבעה דינר מאתיים לבתולה כותבים הדין לפי

כתובה. תוספת היא יותר, לה כתב ואם דינר, מאה למחול75)- המכירה לאחר היא יכולה לאחרים, למכור אותה נחייב אם כי
(שם). הלקוחות ויפסידו התוספת את תמות76)לבעלה אם שהרי פעוט, סכום אלא משלם ואינו שלו. התוספת תתגרש, שאם

שלו. התוספת וכה כה בין כתובה.77)בחייו, תוספת על עולה שהנזק וכגון הכתובה מעיקר ומאה78)גם לבתולה מאתיים היינו
אשתו.79)לאלמנה. לה.80)עם לשלם שחייב כתובתה מדמי יגבה יגרשנה דברים.81)ואם לו.82)חמישה המגיע

עליו.83) פרנסתם שלהם.84)אין הנזק ודמי מפרנסם שאינו מכיוון זכות, שום לאביהם אין בהם רב85)שאף בר רבה כדעת
נות ואין שם, אותם.הונא לשמור יודעים ואינם הם קטנים שהרי בידם, הכסף את נים
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עבּדֹו ׁשן הּמּפיל ,ּבׁשּנֹו,47לפיכ יֹוצא - עינֹו סּמא ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָ
עינֹו דמי לֹו נֹותן ּתפּׂש48ואינֹו ואם מּידֹו49; מֹוציאין אין -50. ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָ

.·Èעבד ׁשחציֹו צערֹו51מי אֹו אדם ׁשּבּיׁשֹו חֹורין ּבן וחציֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָ
ׁשֹור ׁשּנגחֹו רּבֹו52אֹו ׁשל ּביֹום זה ארעֹו אם ּבאּלּו: וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ

לרּבֹו לעצמֹו.53- - עצמֹו ׁשל ּביֹום , ְְְְְֶַַַ
.‚È.דברים ּבחמּׁשה חּיב - חברֹו ׁשל עברי ּבעבד ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹובל

ּבהן ּפרֹותיה54ויּלקח אֹוכל ורּבֹו העבד55קרקע, ולכׁשּיצא , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּׂשדה יצא מעּכב56לחרּות ׁשאינֹו הּזק הּזיקֹו רּבֹו. מּתחת ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּכלל הּכל57מלאכה - חטמֹו ראׁש אֹו אזנֹו ראׁש ׁשּקטע ּכגֹון , ְְְְְֶַַָָָָָָֹֹֹ
ּפרֹות. ּבהן לרּבֹו ואין ְְֵֵֶֶֶַָָלעבד,

.„Èאֹותּה הּפֹוחת נזק אם אחרים: ׁשל קטּנה ּבבת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהחֹובל
אב,58מּכסּפּה ׁשל - ׁשבּתּה וכן אב; ׁשל הּוא הרי - הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ידיה מעּׂשה מכירתּה59ׁשהרי אבל60וכסף הּוא; אביה ׁשל ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּפֹוחתּה ׁשאינֹו נזק וכן ׁשּלּה; הּוא הרי - ורּפּוי ּובׁשת ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָצער

וכן61מּכסּפּה ׁשּלּה. הּוא הרי צער- מׁשּלם - ּבבּתֹו החֹובל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
ובׁשת .62ורּפּוי ְִֶָ

.ÂËהּׁשבת - איׁש ּבאׁשת לבעלּה63החֹובל ,64והרּפּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּוא ּבגלּוי אם והּנזק: והּבׁשת ׁשּלּה. ׁשחבל65והּצער ּכגֹון , ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּלּה הּׁשליׁש - ּוזרֹועֹותיה ּבידיה אֹו ּובצּוארּה ּוׁשני66ּבפניה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

הּנזק הּוא ּבּסתר ואם לּבעל; לּבעל67ׁשליׁשים הּׁשליׁש - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַ
אּׁשה וׁשל מּיד, לֹו נֹותנין - ּבעל ׁשל לאּׁשה. ׁשליׁשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָּוׁשני

קרקע ּבהן יּלקח ּפרֹות68- אֹוכל .69והּבעל ְְִֵֵֶַַַַַַָָ
.ÊËאבל אחרים; ּבּה ּכׁשחבלּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָּבּמה

וכל הּנזק ּכל מּיד לּה לׁשּלם חּיב - ּבאׁשּתֹו ׁשחבל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבעל
ׁשּלּה והּכל והּצער, ּפרֹות70הּבׁשת ּבהן לּבעל ואין ואם71, . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה נֹותנת. - לאחר הּדמים לּתן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרצתה
חלייה. ּכל ׁשּמרּפא ּכדר אֹותּה, מרּפא ְְְְֳֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוהּבעל

.ÊÈחּיב - הּמּטה ּבתׁשמיׁש אׁשּתֹו .73ּבנזקיה72והּמּזיק ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
.ÁÈּבכתּבתּה ּתֹוספת היה אם ּבבעלּה: ׁשחבלה -74האּׁשה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֻ

לבעלּה הּתֹוספת למּכר אֹותּה הנאה75מחּיבין ,76ּבטֹובת ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ
מן ולגּבֹות לגרׁשּה רצה ואם הּבעל; רצה אם מּמּנה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָוגֹובה

למּכר77הּכל יכֹולה אינּה - ּתֹוספת לּה היה לא ואם ּגֹובה. - ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
ּכתּבתּה עּקר אׁשּתֹו78לֹו את לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ,79 ְְְְִִֶֶַַָָָָָֻ

ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי ּכתּבה, ּבלא אחת ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻׁשעה
ׁשטר עליה ּכֹותב הּבעל רצה אם אּלא ּבדמי80להֹוציאּה; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

לֹו81חבלֹו הראּוי מּכתּבתּה ונֹוטל מגרׁשּה אֹו ,82. ְְְְֲִֵָָָָָָָֻ
.ËÈׁשלחנֹו על סֹומכין אין אם הּגדֹולים, ּבבניו -83החֹובל ְְְְִִִֵֵַַַָָָֻ

והּקטּנים מּיד. להם קרקע84נֹותן ּבהן יּלקח והן85- ּבנזקן, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
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מרבו.47) שחרור גט וצריך לחירות לידו.48)ויצא שחרור שטר הגיע לא עדיין מרבו.49)כי עינו דמי או בו, שחבלו מאלו
עינו50) וסימא שינו שהפיל יד הלכה עבדים מהלכות ד בפרק רבינו שכתב [ומה נפתרה. שלא בעייה בכל רבינו של לדעתו בהתאם

בשור א, הלכה ממון מנזקי יא בפרק רבינו דברי גם לפרש יש וכן כאן. דבריו על וסמך תפס, אם - הכוונה עינו, דמי לו משלם
אחרונה, משנה לפי שהרי שחרור, גט מעוכב שהוא פי על ואף שקל) עשר (חמישה קנס חצי משלם חורין בן וחציו עבד חציו שהמית
הוא שחררו שלא זמן כל לשחררו, כופים דין שבית פי על שאף רבינו, בדעת לומר גם ואפשר משנה). (לחם לשחררו רבו את כופים
הלכה עבדים מהלכות ז פרק (ראה שותף או כסף ידי על שנשתחרר אחרי חציו על שחרור שטר כשקיבל והמדובר, גמור, עבד חצי

מא.51)ד)]. גיטין חלקו, את האחד ושיחרר שותפים שני של עבד פוסק53)והזיקו.52)כגון [רבינו מב. שם לרבו, משלם
שחזרו לאחר אבל אחד. יום עצמו ואת אחד יום רבו את עובד חורין בן וחציו עבד שחציו מא: שם ראשונה במשנה הלל כבית כאן
ולפיכך והרשב"א. והרמב"ן הראב"ד דעת הוא כך כלל, זה דין שייך לא לשחררו רבו את שכופין שמאי, בית כדברי להורות הלל בית
סובר, שרבינו ואפשר ורבייה. פרייה על מצווה אינה שאשה מפני לשחררה, הרב את כופים שאין בשפחה, הזה הדין הרמב"ן מפרש

ראשונה]. משנה של הדין נשאר שיחררו שלא הריפוי.54)שכל מהוצאות במלאכתו55)חוץ מפסיד הוא אף שהרי שם, כרבא
פו. שם שניזק, העבד לרבו.56)של קנוי גופו שאין עברי, לעבד שייכים הדברים חמשת שם.57)כי כלל, רבו הפסיד ולא

ידה.58) קטע או בפניה, שפצעה וכגון לאיש, להשיאה או לאמה, למכרה הוא59)כשבא ששבתה הטעם וזהו בגרותה, שעת עד
פז: שם אב, אב.60)של של הוא שהנזק הטעם וזהו ז), כא, (שמות לאמה" בתו את איש ימכור "וכי נתברר61)ככתוב לא

כשתגדל אבל עכשיו, דמיה פוחתת שאינה לפציעה שהכוונה ואפשר ב, הלכה א פרק למעלה ראה מכספה. פוחתת שאינה נזק איזהו
בו. זכות כל לאב אין ואז פציעה אותה ידי על ירוד עבודתה כושר הם.62)יהיה שלו שהרי ושבת, מנזק מעשי63)ופטור שהרי

שלו. לרפאותה.64)ידיה חייב הוא סובלה.65)כי והוא עליו שנמאסת ועוד לבעלה, גם בושת בן66)יש יהודה רבי כדעת
גאון). האי רב בשם (רי"ף ההלכה שכך נראה בדבריו אמוראים דנו שבגמרא מפני כמותו פסק יחיד שהוא פי על ואף שם. בתירה

ב.67) הלכה ב פרק למעלה וראה שם התוספות כפירוש רואה, אדם ואין בסתר שביישה מפרש שרבינו ונראה בושת. לבעלה אין
לה.68) שנופלים הנכסים כשאר זה ימות.69)שהרי או יגרשנה אם שלה, שהבעל70)והקרן אלא שלה, והנזק הבושת הדין שמן

כשחובלים עימה סובל הוא כן וכמו אשתו, את כשמביישים מבוייש הוא שגם משום בתירא, בן יהודה רבי לדעת מזה, חלק מקבל
משנה). (מגיד עצמו את ציער והוא עצמו את בייש הוא שהרי כלום, מקבל אינו בה חבל עצמו הוא אם אבל מתכערת. והיא באשתו

(ראב"ד).71) נשכר חוטא יהא שלא אותו, יזיק.72)קנסו שלא להיזהר היה צריך זאת בכל עימה, לשמש רשות לו שיש פי על אף
(טור).73) כאן אין בושת אבל וריפוי, שבת צער, נזק, היינו: דברים, ולאלמנה74)בארבעה דינר מאתיים לבתולה כותבים הדין לפי

כתובה. תוספת היא יותר, לה כתב ואם דינר, מאה למחול75)- המכירה לאחר היא יכולה לאחרים, למכור אותה נחייב אם כי
(שם). הלקוחות ויפסידו התוספת את תמות76)לבעלה אם שהרי פעוט, סכום אלא משלם ואינו שלו. התוספת תתגרש, שאם

שלו. התוספת וכה כה בין כתובה.77)בחייו, תוספת על עולה שהנזק וכגון הכתובה מעיקר ומאה78)גם לבתולה מאתיים היינו
אשתו.79)לאלמנה. לה.80)עם לשלם שחייב כתובתה מדמי יגבה יגרשנה דברים.81)ואם לו.82)חמישה המגיע

עליו.83) פרנסתם שלהם.84)אין הנזק ודמי מפרנסם שאינו מכיוון זכות, שום לאביהם אין בהם רב85)שאף בר רבה כדעת
נות ואין שם, אותם.הונא לשמור יודעים ואינם הם קטנים שהרי בידם, הכסף את נים
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ּפרֹותיו היּו86אֹוכלין ואם ּבהן. ׁשחבלּו ּבאחרים הּדין וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּפטּור - ּבהן וחבל ׁשלחנֹו על גדֹולים87סמּוכין ׁשהיּו ּבין , ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

יּתן - ּבגדֹולים אחרים: ּבהן חבלּו ואם קטּנים. ׁשהיּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבין
מּיד אֹוכלין88להם והן קרקע, ּבהן יּלקח - ּובקטּנים , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּיגּדילּו עד .89ּפרֹותיה ְִֵֶֶַַָ
.Îחּיב - ּבהן החֹובל רעה: ּפגיעתן וקטן ׁשֹוטה ,90חרׁש ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

החרׁש ׁשּנתּפּתח ּפי על אף ּפטּורין. - ּבאחרים ׁשחבלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָוהן
לׁשּלם,91ונׁשּתּפה חּיבין אינם - הּקטן והגּדיל הּׁשֹוטה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

דעת ּבני היּו לא ּבהן ׁשחבלּו .92ׁשּבׁשעה ְְְֵֶֶֶַַָָָָָֹ
.‡Îחּיב93העבד - ּבהן החֹובל רעה: ּפגיעתן ,94והאּׁשה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ּפטּורין - ּבאחרים ׁשחבלּו זמן,95והן לאחר מׁשּלמין אבל . ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
נתּגרׁשה העבד;96אם נׁשּתחרר אֹו ּבעלּה מת אֹו האּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

הן דעה ּבני ּיגּבה,97ׁשהרי מה לֹו ׁשאין חֹוב ּכבעל הן והרי , ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
לׁשּלם. חּיב העׁשיר ְֱִִֵֶֶַַָׁשאם

.·Îהרי ּכיצד? ּכממֹונֹו. - ּובהמּתֹו ּכגּופֹו, - אדם ׁשל ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָעבּדֹו
לּים ׁשּדחפֹו אֹו ומת; חברֹו, ׁשל עבּדֹו לב על ּגחלת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּניח
ּפטּור - ומת עלה, ולא מּׁשם לעלֹות יכֹול והּוא לאׁש, 98אֹו ְְְֲִֵֵַָָָָָָֹ

הּניח ּכאּלּו - חברֹו לבהמת ּכן עּׂשה ואם הּתׁשלּומין. ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָמן
ּבגדֹו על לׁשּלם99הּגחלת חּיב ׁשהּוא ּכל100ונּׂשרף, וכן . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

חמיׁשי ¦¦£¤¤ּפרק

החֹובל‡. ולא ּבחברֹו. ּבין ּבעצמֹו ּבין לחּבל לאדם ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָֹֹאסּור
ּבין קטן ּבין מּיּׂשראל, ּכׁשר אדם הּמּכה ּכל אּלא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבלבד,
ּבלא עֹובר זה הרי - נּציֹון ּדר אּׁשה, ּבין איׁש ּבין ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹּגדֹול,
ּתֹורה הזהירה אם להּכתֹו. יסיף לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹתעּׂשה,
הּצּדיק. את למּכה וחמר קל החֹוטא, ּבהּכאת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמּלהֹוסיף

ידֹו·. הּמגּביּה וכל אסּור. - חברֹו על ידֹו להגּביּה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָאפּלּו
רׁשע. זה הרי - הּכהּו ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, ֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹעל

לֹוקה;‚. - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּמּכה
לתׁשלּומין. נּתן זה לאו ׁשּיהיה ּכדי ּתׁשלּומין ּכאן אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי
- ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו עבד הּכה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואפּלּו
את ׁשהּכה ּכֹוכבים ועֹובד מצֹות. ּבמקצת יׁשנֹו ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָלֹוקה;
הּמצרי. את וּי וכה ּכה וּיפן ׁשּנאמר: מיתה; חּיב - ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹיּׂשראל

ׁשּיהא„. זרֹוע, ּבעלי הּׁשֹוטים לאּלּו חכמים קנסּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָקנס
זה, חבל ּבֹו חבל ׁשזה חפץ ּבנקיטת ונׁשּבע נאמן; ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּנחּבל

היּו ּכיצד? עדים. ׁשם ׁשּיהיּו והּוא, לֹו. ּׁשראּוי מה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָונֹוטל
חבּול, ויצא ׁשלם ידֹו לתֹו ׁשּנכנס אֹותֹו מעידין עדים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשני
והּלה חבלּתי, לא אֹומר: והּוא ּבֹו, ׁשחבל ּבעת ראּוהּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֹולא

ונֹוטל. נׁשּבע זה הרי - ּבי חבלּת אּתה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאֹומר:
ׁשאפׁשר‰. ּבמקֹום הּמּכה ּכׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה

ׁשּזה ׁשאפׁשר ׁשליׁשי, עּמהם ׁשהיה אֹו ּבעצמֹו, להּכֹות ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָלֹו
אין אם אבל אחר; על ּולהתרעם ּבֹו לחּבל לֹו אמר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּנחּבל

והיתה אחר, לעּׂשֹותעּמהם יכֹול ׁשאינֹו ּבמקֹום הּמּכה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
הרי - ּבזה וכּיֹוצא ּכתפיו ּבין נׁשיכה ׁשהיתה ּכגֹון ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבעצמֹו,

ׁשבּועה. ּבלא נֹוטל ְְֵֶָֹזה
.Âׁשהרי דברים; חמּׁשה מׁשּלם - חבל ׁשהּוא החֹובל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהֹודה

ויצא הּמריבה ּבׁשעת ׁשלם ידֹו לתֹו ׁשּנכנס ׁשם היּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהעדים
חבלּת אֹומר: הּוא ּכלל, עדים ׁשם היּו לא אם אבל ְְֲִִֵֵַָָָָָָָֹחבּול.
ּבׁשבת וחּיב הּצער, ּומן הּנזק מן ּפטּור - מעצמֹו והֹודה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבי,
לא ואמר: ּכפר אם ,לפיכ עצמֹו. ּפי על ּוברּפּוי ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּובבׁשת

הּסת. ׁשבּועת נׁשּבע - ְְְִִֵֶַַָָחבלּתי
.Ê?עצמֹו ּפי על אּלּו דברים ׁשלׁשה אדם מׁשּלם ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָולּמה

הרי לֹו, יּתן לא ׁשאם קנס; ולא הּוא ממֹון והרּפּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשהּׁשבת
לא והּבׁשת מּמלאכּתֹו. ּובטל ּבֹו מתרּפא ׁשהּוא ממֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹחּסרֹו
ּבֹו; חבל ׁשהּוא ּבפנינּו ׁשהֹודה ּבׁשעה אּלא לֹו ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָהּגיעה
והֹודאתֹו ּבׁשת, לֹו אין - אדם [ּבפני] ּבֹו חבל ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהּנחּבל

אֹותֹו. ׁשּבּיׁשה היא ּדין ְְִִִֵֶָּבבית
.Áלֹו הּמּגיע ּבׁשת ּבין ּבבׁשת הפרׁש ׁשאין למד, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנמצאת

ׁשהֹודה ּבעת לֹו הּמּגיע ּבׁשת ּובין אחרים ּבפני ּבֹו חבל ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאם
ּפי על ּבׁשת אדם מׁשּלם לפיכ ּבֹו. ׁשחבל אחרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבפני

ְַעצמֹו.
.Ëׁשהּמּזיק ממֹונֹו. למּזיק ּבגּופֹו חברֹו מּזיק דֹומה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָאינֹו

לֹו; נתּכּפר לׁשּלם חּיב ּׁשהּוא מה ׁשּׁשּלם ּכיון - חברֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָממֹון
אין - דברים חמּׁשה לֹו ׁשּנתן ּפי על אף ּבחברֹו, חבל ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָאבל
לֹו מתּכּפר אינֹו - נביֹות אילי ּכל הקריב ואפּלּו לֹו. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָמתּכּפר

לֹו. וימחל הּנחּבל מן ׁשּיבּקׁש עד עֹונֹו, נמחל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹולא
.Èזרע דר זֹו אין ימחל. ולא אכזרי להיֹות לּנחּבל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואסּור

ּפעם לֹו ונתחּנן החֹובל מּמּנּו ׁשּבּקׁש ּכיון אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיּׂשראל.
- רעתֹו על ונחם מחטאֹו ׁשב ׁשהּוא וידע ּוׁשנּיה, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָראׁשֹונה
ורּוח מׁשּבח, הּוא הרי - למחל הממהר וכל לֹו. ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹֻימחל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שלהם.86) הנזק דמי שולחנו,87)כי על שסמוכה בבתו בחובל הדין וכן מכספו. להפסיד שלא מקפיד הוא מפרנסם, שהוא מכיוון
על סמוכה כשאינה המדובר ובושת, ריפוי צער משלם בבתו שהחובל יד, בהלכה למעלה שכתב ומה שם. גמרא פטור, שהוא
מדיני פטור אבל ממלאכתה, שמתבטלת זמן כל אותה לזון ומחוייב למוכרה בידו שהרשות מפני מנזק פטור כן פי על ואף שולחנו

שם). (בסוגייא מזונותיה על העולים מן88)שבת סבלו שהם מכיוון להם, יינתן שהכסף מקפיד אינו מפרנסם, שהוא פי על אף
כלום. סבלו ולא להם באה שממילא האב של שהיא למציאה דומה זה ואין כלום. חסר אינו והוא עובר89)הנזק, כשיגדילו

הגבלה. כל בלי לרשותם ושבת,90)השדה ריפוי צער, נזק, - לשוטה כולם; את משלמים לחרש בקצתם, או דברים בחמישה
ד. הלכה ג פרק למעלה וראה לו. אין ופעמים לו יש פעמים בושת אבל שבת. לו אין והקטן בושת, בר שאינו לא, בושת אבל

בדעתו.91) שפוי למעשיהם.92)נעשה אחראים פז.93)ואינם קמא בבא רבו. קנה עבד, שקנה מה שכל כנעני, עבד
י.94) בהלכה למעלה כמבואר לרבו, דברים יח.95)חמישה הלכה למעלה וראה לשלם. מה להם נכסים.96)שאין לה ויש
לשלם.97) הוא.98)וחייבים דעת בן שהרי לסלקה, לעבד לו דעת.99)שהיה בבהמה אין הבגד100)שהרי בעל ואפילו

חננאל. רבינו וראה שם, גמרא חבירך, ממון להזיק לך היה לא למזיק, לו אומרים ממונו, הציל ולא בגדו את שורף אותו רואה

wifne laeg zekld - hay '` iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Èׁשהאֹומר ממֹונֹו. לנזקי גּופֹו נזקי ּבין הפרׁש יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָועֹוד
ּפטּור ׁשאּתה מנת על ידי, את קטע עיני, את סּמא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלחברֹו:
אדם ׁשאין ידּוע ׁשהּדבר דברים, ּבחמּׁשה חּיב זה הרי -ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
את ׁשּבר ּכסּותי, את קרע לחברֹו: האֹומר אבל ;ּבכ ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָרֹוצה
אמר לא ואם ּפטּור. זה הרי - ּפטּור ׁשאּתה מנת על ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכּדי,
ּפי על אף לׁשּלם, חּיב זה הרי - ּפטּור' ׁשאּתה מנת 'על ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלֹו

להׁשחית. ְְְִִֶַָׁשהרׁשהּו
.·Èּתחּלה לידֹו הּכלים ּכׁשּבאּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

ואמר אצלֹו, מפקדין אֹו ׁשאּולין ׁשהיּו ּכגֹון ׁשמירה, ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֻּבתֹורת
על לֹו: ׁשּיאמר עד לׁשּלם, חּיב - ּכן ועּׂשה ּוקרע, ׁשּבר ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹלֹו:
וׁשּברֹו, זה ּכלי קח לֹו: אמר אם אבל ּפטּור; ׁשאּתה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָמנת

ּפטּור. זה הרי - ּכן ועּׂשה ּוקרעֹו, זה ְְֲֵֵֶֶֶֶָָָָּבגד
.‚Èׁשאּתה מנת על ּפלֹוני ׁשל ּכליו ׁשּבר לחברֹו: ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאֹומר

סּמא לֹו: אמר ּוכאּלּו לׁשּלם. חּיב זה הרי - ועּׂשה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּפטּור,
ׁשהעֹוּׂשה ּפי על ואף ּפטּור. ׁשאּתה מנת על ּפלֹוני ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעינֹו
הּוא; ורׁשע ּבעֹון ׁשּתפֹו לֹו האֹומר זה הרי לׁשּלם, חּיב ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּוא

עברה. עֹוברי ידי וחּזק עּור, הכׁשיל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָׁשהרי

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

ׁשהיה‡. ּבין ׁשלם. נזק לׁשּלם חּיב - חברֹו ממֹון ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּזיק
הּגג מן נפל ּכיצד? ּכמזיד. הּוא הרי - אנּוס ׁשהיה ּבין ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשֹוגג
הּכלי על ונפל מהּל ּכׁשהּוא ׁשּנתקל אֹו הּכלים, את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָוׁשּבר
לא יׁשּלמּנה. בהמה ּומּכה ׁשּנאמר: ׁשלם. נזק חּיב - ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוׁשּברֹו

למזיד. ׁשֹוגג ּבין הּכתּוב ְִִֵֵֵֵַָחּלק
אֹו·. ּכליו הּׁשֹובר אֹו חברֹו ׁשל ּבהמּתֹו ההֹורג ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָואחד

הּוא. אחד ּדין הּכל - נטיעֹותיו קֹוצץ אֹו ּבגדיו ְְִִֵֵֶַַָָָָֹהּקֹורע
הּמּזיק‚. ּברׁשּות אבל הּנּזק; ּברׁשּות אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָּבּמה

אֹו ּבׁשגגה אבל ּבזדֹון, הּזיק אם אּלא לׁשּלם חּיב אינֹו -ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשּלא ׁשניהם אֹו ּברׁשּות ׁשניהן היּו אם וכן ּפטּור. - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹּבאנס
ּפטּור. - ּבכּונה ׁשּלא חברֹו ממֹון מהן אחד והּזיק ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּברׁשּות,

ונפלה„. מּתחּתיו ׁשליבה ונׁשמטה ּבסּלם, עֹולה ְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֻהיה
חזקה היתה חּיב; - וחזקה מהּדקת היתה לא אם ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻוהּזיקה:
מּכה ׁשּזֹו ּפטּור, זה הרי - ׁשהתליעה אֹו ונׁשמטה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּומהּדקת,
- הּדברים אּלּו ּכל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן היא. ׁשמים ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבידי
ׁשּיתּכּון עד ּפטּור, - הּמּזיק ּברׁשּות אבל הּנּזק; ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּברׁשּות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַלהּזיק,
הכניסם‰. אפּלּו וׁשמן, יין ּכּדי חברֹו חצר ׁשּמּלא ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי

זה הרי לׁשמר, החצר ּבעל עליו קּבל ולא הֹואיל - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּברׁשּות
ּבכניסתֹו הּכּדים מן ׁשּיׁשּתּבר וכל ּכדרּכֹו; ויֹוצא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹנכנס
אפּלּו ּבכּונה, ׁשּברן ואם עליהן. ּפטּור הּוא הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּוביציאתֹו
לׁשּלם. חּיב זה הרי - ּברׁשּות ׁשּלא הּכּדים ּבעל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהכניסם

ּבזה]. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹ[וכן
.Âׁשהּוא הּמּזיק, ּברׁשּות להרגֹו ׁשֹור ּגּבי על ׁשעלה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשֹור

ּבעל ּובא מּועד, ׁשהיה ּבין ּתם ׁשהיה ּבין הּתחּתֹון, ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבעל
הרי - ומת עליֹון ונפל להּצילֹו, ׁשֹורֹו את וׁשמט ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתחּתֹון

ּפטּור. ֶָזה
.Ê- ׁשמטֹו ולא לׁשמטֹו יכֹול היה אם ומת: לעליֹון ְְְְְְִֵֶָָָָָָָָֹּדחפֹו

ּפטּור. זה הרי - לׁשמטֹו יכֹול היה לא ואם חּיב; זה ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹהרי

.Áוזה ּבחביתֹו ּבא זה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשנים
ּפטּור; - זה ׁשל ּבקֹורתֹו זה ׁשל חביתֹו ונׁשּברה ּבקֹורתֹו, ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָּבא
הּקֹורה ּבעל היה .להּל רׁשּות ולזה להּל רׁשּות ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּלזה
ּפטּור. - ּבקֹורה חבית ונׁשּברה אחרֹון, החבית ּובעל ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָראׁשֹון
הזהיר ואם חּיב. - מּׂשאֹו מּכבד לנּוח הּקֹורה ּבעל עמד ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹואם
- מּׂשאֹו לתּקן עמד ּפטּור. - עמד לֹו: ואמר החבית ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹלבעל
לבעל הזהיר ׁשּלא ּפי על ואף ּופטּור. ּכמהּל הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹהרי
ּובעל ראׁשֹון חבית ּבעל היה ּבדרּכֹו. טרּוד ׁשהּוא ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָהחבית;
ּכמֹו ׁשּזה חּיב; - ּבקֹורה חבית ונׁשּברה אחרֹון, ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָקֹורה
ּפטּור. - לנּוח חבית ּבעל עמד ואם ּבכּונה. ּבידֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָׁשּׁשּברֹו
חּיב. זה הרי - עמד לֹו: ואמר הּקֹורה לבעל הזהיר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹואם
הּקֹורה לבעל הזהיר ׁשּלא ּפי על אף מּׂשאֹו, לתּקן עמד ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹואם
ּכל וכן ּבפׁשּתנֹו. ּבא וזה ּבנרֹו ּבא זה וכן חּיב. הּוא הרי -ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ëואחד רץ אחד הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשנים

ּבכּו ׁשּלא ּבחברֹו מהן אחד והּזק ,חּיב,מהּל הרץ זה - נה ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ערב היה ואם מׁשּנה. ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּפני
והּוא הּׁשּבת ּתּכנס ׁשּלא ּכדי רץ, הּוא ׁשּברׁשּות מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפטּור,
ּפטּורין, ׁשניהם - ּבזה זה והּזקּו רצים ׁשניהם היּו ּפנּוי. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻאינֹו

הּימים. ּבׁשאר ְֲִִִַַָָואפּלּו
.È,ּבֹו והּזיק חץ ירה אֹו אבן ׁשּזרק אֹו ּבידֹו, הּמּזיק ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאחד

אֹו ׁשרק אֹו והּזיק, הּכלים על אֹו חברֹו על מים ׁשּפטר ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹו
ּכמּזיק זה הרי - מּכחֹו ׁשהלכּו ּבעת וניעֹו ּבכיחֹו והּזיק ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹנע
על והּכיח הרק נח אם אבל אדם. ׁשל ּתֹולדֹות והם ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹּבידֹו.
ּבֹורֹו; מּׁשּום חּיב זה הרי - אדם ּבהן נתקל ּכ ואחר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהארץ,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו היא, ּבֹור ּתֹולדת ּתּקלה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּכל
.‡Èהּפּטיׁש מּתחת גץ ויצא ּבפּטיׁש, מּכה ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלֹוטׁש

הּבּנאי וכן חץ. אֹו אבן ׁשּזרק ּכמי חּיב, זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוהּזיק
הּזיק אֹו האבנים את וׁשּבר לסתרֹו, הּכתל את עליו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּקּבל
ואם ּפטּור. - אחר מּצד ונפל זה מּצד סֹותר היה חּיב. -ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּוא. ּבֹו והּזיק חץ ּכזֹורק ׁשּזה חּיב; - הּמּכה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָמחמת

.·È,מּלעלֹות ּומנעּה ׁשּנפלה אֹו ּבּמים, חברֹו ּבהמת ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכֹובׁש
הּמקֹום עליה וצמצם ּבחּמה ׁשהּניחּה אֹו ּבּמים; ׁשּמתה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעד
וכן לׁשּלם. חּיב - החּמה ׁשהרגּתה עד צל ּתמצא ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּכדי

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‚Èהּכלי את ׁשּברּו אֹו ּכאחת הּבהמה את ׁשהמיתּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשנים

ּביניהן. מׁשּלׁשין - ְְְִֵֵֶַַַּכאחת
.„È,מתה ולא הּבהמה על חבילֹות חמׁש ׁשהּניחּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹחמּׁשה

היתה אם ומתה: עליה חבילתֹו והּניח האחרֹון זה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּובא
ולא עמדה חבילתֹו זה ּומּׁשהֹוסיף החבילֹות, ּבאֹותן ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹמהּלכת
- מהּלכת היתה לא מּתחּלה ואם חּיב; האחרֹון - ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהלכה
ּבׁשוה. מׁשּלמין ּכּלן - ידּוע אין ואם ּפטּור; ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻהאחרֹון

.ÂËאחרֹון ּובא נׁשּבר, ולא הּכּסא על ׁשּיׁשבּו חמּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹוכן
קדם ּבהן להּׁשבר ראּוי ׁשהיה ּפי על אף ונׁשּבר, עליו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹויׁשב
ׁשהרי חּיב; האחרֹון - ׁשבירתֹו את וקרב הֹואיל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיׁשב,
קדם עֹומדים היינּו עלינּו, נסמכּת לא אּלּו לֹו: ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹאֹומרים
ּכל וכן חּיבין. ּכּלן - ונׁשּבר ּכאחת יׁשבּו ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻׁשּיּׁשבר.

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
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.‡Èׁשהאֹומר ממֹונֹו. לנזקי גּופֹו נזקי ּבין הפרׁש יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָועֹוד
ּפטּור ׁשאּתה מנת על ידי, את קטע עיני, את סּמא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלחברֹו:
אדם ׁשאין ידּוע ׁשהּדבר דברים, ּבחמּׁשה חּיב זה הרי -ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
את ׁשּבר ּכסּותי, את קרע לחברֹו: האֹומר אבל ;ּבכ ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָרֹוצה
אמר לא ואם ּפטּור. זה הרי - ּפטּור ׁשאּתה מנת על ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכּדי,
ּפי על אף לׁשּלם, חּיב זה הרי - ּפטּור' ׁשאּתה מנת 'על ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלֹו

להׁשחית. ְְְִִֶַָׁשהרׁשהּו
.·Èּתחּלה לידֹו הּכלים ּכׁשּבאּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

ואמר אצלֹו, מפקדין אֹו ׁשאּולין ׁשהיּו ּכגֹון ׁשמירה, ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֻּבתֹורת
על לֹו: ׁשּיאמר עד לׁשּלם, חּיב - ּכן ועּׂשה ּוקרע, ׁשּבר ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹלֹו:
וׁשּברֹו, זה ּכלי קח לֹו: אמר אם אבל ּפטּור; ׁשאּתה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָמנת

ּפטּור. זה הרי - ּכן ועּׂשה ּוקרעֹו, זה ְְֲֵֵֶֶֶֶָָָָּבגד
.‚Èׁשאּתה מנת על ּפלֹוני ׁשל ּכליו ׁשּבר לחברֹו: ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאֹומר

סּמא לֹו: אמר ּוכאּלּו לׁשּלם. חּיב זה הרי - ועּׂשה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּפטּור,
ׁשהעֹוּׂשה ּפי על ואף ּפטּור. ׁשאּתה מנת על ּפלֹוני ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעינֹו
הּוא; ורׁשע ּבעֹון ׁשּתפֹו לֹו האֹומר זה הרי לׁשּלם, חּיב ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּוא

עברה. עֹוברי ידי וחּזק עּור, הכׁשיל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָׁשהרי

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

ׁשהיה‡. ּבין ׁשלם. נזק לׁשּלם חּיב - חברֹו ממֹון ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּזיק
הּגג מן נפל ּכיצד? ּכמזיד. הּוא הרי - אנּוס ׁשהיה ּבין ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשֹוגג
הּכלי על ונפל מהּל ּכׁשהּוא ׁשּנתקל אֹו הּכלים, את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָוׁשּבר
לא יׁשּלמּנה. בהמה ּומּכה ׁשּנאמר: ׁשלם. נזק חּיב - ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוׁשּברֹו

למזיד. ׁשֹוגג ּבין הּכתּוב ְִִֵֵֵֵַָחּלק
אֹו·. ּכליו הּׁשֹובר אֹו חברֹו ׁשל ּבהמּתֹו ההֹורג ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָואחד

הּוא. אחד ּדין הּכל - נטיעֹותיו קֹוצץ אֹו ּבגדיו ְְִִֵֵֶַַָָָָֹהּקֹורע
הּמּזיק‚. ּברׁשּות אבל הּנּזק; ּברׁשּות אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָּבּמה

אֹו ּבׁשגגה אבל ּבזדֹון, הּזיק אם אּלא לׁשּלם חּיב אינֹו -ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשּלא ׁשניהם אֹו ּברׁשּות ׁשניהן היּו אם וכן ּפטּור. - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹּבאנס
ּפטּור. - ּבכּונה ׁשּלא חברֹו ממֹון מהן אחד והּזיק ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּברׁשּות,

ונפלה„. מּתחּתיו ׁשליבה ונׁשמטה ּבסּלם, עֹולה ְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֻהיה
חזקה היתה חּיב; - וחזקה מהּדקת היתה לא אם ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻוהּזיקה:
מּכה ׁשּזֹו ּפטּור, זה הרי - ׁשהתליעה אֹו ונׁשמטה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּומהּדקת,
- הּדברים אּלּו ּכל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן היא. ׁשמים ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבידי
ׁשּיתּכּון עד ּפטּור, - הּמּזיק ּברׁשּות אבל הּנּזק; ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּברׁשּות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַלהּזיק,
הכניסם‰. אפּלּו וׁשמן, יין ּכּדי חברֹו חצר ׁשּמּלא ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי

זה הרי לׁשמר, החצר ּבעל עליו קּבל ולא הֹואיל - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּברׁשּות
ּבכניסתֹו הּכּדים מן ׁשּיׁשּתּבר וכל ּכדרּכֹו; ויֹוצא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹנכנס
אפּלּו ּבכּונה, ׁשּברן ואם עליהן. ּפטּור הּוא הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּוביציאתֹו
לׁשּלם. חּיב זה הרי - ּברׁשּות ׁשּלא הּכּדים ּבעל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהכניסם

ּבזה]. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹ[וכן
.Âׁשהּוא הּמּזיק, ּברׁשּות להרגֹו ׁשֹור ּגּבי על ׁשעלה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשֹור

ּבעל ּובא מּועד, ׁשהיה ּבין ּתם ׁשהיה ּבין הּתחּתֹון, ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבעל
הרי - ומת עליֹון ונפל להּצילֹו, ׁשֹורֹו את וׁשמט ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתחּתֹון

ּפטּור. ֶָזה
.Ê- ׁשמטֹו ולא לׁשמטֹו יכֹול היה אם ומת: לעליֹון ְְְְְְִֵֶָָָָָָָָֹּדחפֹו

ּפטּור. זה הרי - לׁשמטֹו יכֹול היה לא ואם חּיב; זה ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹהרי

.Áוזה ּבחביתֹו ּבא זה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשנים
ּפטּור; - זה ׁשל ּבקֹורתֹו זה ׁשל חביתֹו ונׁשּברה ּבקֹורתֹו, ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָּבא
הּקֹורה ּבעל היה .להּל רׁשּות ולזה להּל רׁשּות ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּלזה
ּפטּור. - ּבקֹורה חבית ונׁשּברה אחרֹון, החבית ּובעל ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָראׁשֹון
הזהיר ואם חּיב. - מּׂשאֹו מּכבד לנּוח הּקֹורה ּבעל עמד ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹואם
- מּׂשאֹו לתּקן עמד ּפטּור. - עמד לֹו: ואמר החבית ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹלבעל
לבעל הזהיר ׁשּלא ּפי על ואף ּופטּור. ּכמהּל הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹהרי
ּובעל ראׁשֹון חבית ּבעל היה ּבדרּכֹו. טרּוד ׁשהּוא ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָהחבית;
ּכמֹו ׁשּזה חּיב; - ּבקֹורה חבית ונׁשּברה אחרֹון, ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָקֹורה
ּפטּור. - לנּוח חבית ּבעל עמד ואם ּבכּונה. ּבידֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָׁשּׁשּברֹו
חּיב. זה הרי - עמד לֹו: ואמר הּקֹורה לבעל הזהיר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹואם
הּקֹורה לבעל הזהיר ׁשּלא ּפי על אף מּׂשאֹו, לתּקן עמד ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹואם
ּכל וכן ּבפׁשּתנֹו. ּבא וזה ּבנרֹו ּבא זה וכן חּיב. הּוא הרי -ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ëואחד רץ אחד הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשנים

ּבכּו ׁשּלא ּבחברֹו מהן אחד והּזק ,חּיב,מהּל הרץ זה - נה ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ערב היה ואם מׁשּנה. ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּפני
והּוא הּׁשּבת ּתּכנס ׁשּלא ּכדי רץ, הּוא ׁשּברׁשּות מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפטּור,
ּפטּורין, ׁשניהם - ּבזה זה והּזקּו רצים ׁשניהם היּו ּפנּוי. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻאינֹו

הּימים. ּבׁשאר ְֲִִִַַָָואפּלּו
.È,ּבֹו והּזיק חץ ירה אֹו אבן ׁשּזרק אֹו ּבידֹו, הּמּזיק ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאחד

אֹו ׁשרק אֹו והּזיק, הּכלים על אֹו חברֹו על מים ׁשּפטר ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹו
ּכמּזיק זה הרי - מּכחֹו ׁשהלכּו ּבעת וניעֹו ּבכיחֹו והּזיק ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹנע
על והּכיח הרק נח אם אבל אדם. ׁשל ּתֹולדֹות והם ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹּבידֹו.
ּבֹורֹו; מּׁשּום חּיב זה הרי - אדם ּבהן נתקל ּכ ואחר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהארץ,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו היא, ּבֹור ּתֹולדת ּתּקלה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּכל
.‡Èהּפּטיׁש מּתחת גץ ויצא ּבפּטיׁש, מּכה ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלֹוטׁש

הּבּנאי וכן חץ. אֹו אבן ׁשּזרק ּכמי חּיב, זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוהּזיק
הּזיק אֹו האבנים את וׁשּבר לסתרֹו, הּכתל את עליו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּקּבל
ואם ּפטּור. - אחר מּצד ונפל זה מּצד סֹותר היה חּיב. -ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּוא. ּבֹו והּזיק חץ ּכזֹורק ׁשּזה חּיב; - הּמּכה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָמחמת

.·È,מּלעלֹות ּומנעּה ׁשּנפלה אֹו ּבּמים, חברֹו ּבהמת ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכֹובׁש
הּמקֹום עליה וצמצם ּבחּמה ׁשהּניחּה אֹו ּבּמים; ׁשּמתה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעד
וכן לׁשּלם. חּיב - החּמה ׁשהרגּתה עד צל ּתמצא ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּכדי

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‚Èהּכלי את ׁשּברּו אֹו ּכאחת הּבהמה את ׁשהמיתּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשנים

ּביניהן. מׁשּלׁשין - ְְְִֵֵֶַַַּכאחת
.„È,מתה ולא הּבהמה על חבילֹות חמׁש ׁשהּניחּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹחמּׁשה

היתה אם ומתה: עליה חבילתֹו והּניח האחרֹון זה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּובא
ולא עמדה חבילתֹו זה ּומּׁשהֹוסיף החבילֹות, ּבאֹותן ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹמהּלכת
- מהּלכת היתה לא מּתחּלה ואם חּיב; האחרֹון - ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהלכה
ּבׁשוה. מׁשּלמין ּכּלן - ידּוע אין ואם ּפטּור; ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻהאחרֹון

.ÂËאחרֹון ּובא נׁשּבר, ולא הּכּסא על ׁשּיׁשבּו חמּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹוכן
קדם ּבהן להּׁשבר ראּוי ׁשהיה ּפי על אף ונׁשּבר, עליו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹויׁשב
ׁשהרי חּיב; האחרֹון - ׁשבירתֹו את וקרב הֹואיל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיׁשב,
קדם עֹומדים היינּו עלינּו, נסמכּת לא אּלּו לֹו: ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹאֹומרים
ּכל וכן חּיבין. ּכּלן - ונׁשּבר ּכאחת יׁשבּו ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻׁשּיּׁשבר.

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
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.ÊËּבהמת אֹו ּכלים אֹו אדם אֹו ּבהמה ׁשּדחפּו וׁשֹור ְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָָָאדם
אֹו מת אֹו ּבּבֹור הּנדחף והּזק לבֹור, הּמקּדׁשין ְְְְְִִֵֵַַַַָָֻֻּפסּולי
ׁשלׁשּתן - ּבהמה הּזק אֹו אדם נזקי לענין הּכלים: ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָנׁשּתּברּו
ּומׁשּלׁשין הּבֹור, ּובעל הּׁשֹור ּובעל הּדֹוחף האדם ְְִִֵַַַַַַַַַָָָָחּיבין:
ּובעל חּיב, אדם - דברים וארּבעה ולדֹות ּדמי לענין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּביניהן;
- עבד ׁשל ּוׁשלׁשים ּכפר לענין ּפטּורין; הּבֹור ּובעל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַֹהּׁשֹור
ּכלים לענין ּפטּורין; הּבֹור ּובעל ואדם חּיב, הּׁשֹור ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָּבעל
הּבֹור ּובעל חּיבין, הּׁשֹור ּובעל אדם - הּמקּדׁשין ְְִִֵַַַַַַַַָָָָֻּופסּולי

ָּפטּור.

ה'תשע"א שבט ב' שישי יום

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

נּכר‡. ׁשאינֹו הּזק חברֹו ממֹון נׁשּתּנה1הּמּזיק ולא הֹואיל - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּפטּור2הּדבר זה הרי צּורתֹו, נפסדה ּדין3ולא הּתׁשלּומין מן ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
סֹופרים4ּתֹורה מּדברי אבל ּדמיהן,5. והפחית הֹואיל אמרּו: ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָ

ּׁשהפחית מה ּומׁשּלם חּיב, זה מּדמיהן.6הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּטּמא·. הרי טהֹורים7ּכיצד? אֹו8אכלין חברֹו, ׁשל ְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַָ

טּפת9ׁשּדּמע לֹו ערב אֹו ּפרֹות, נס10לֹו יינֹו,11יין ּבתֹו ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

הּכל עליו אסר ּבזה12ׁשהרי ּכּיֹוצא ּכל וכן מה13, ׁשמין - ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשלם נזק ּומׁשּלם ׁשּבנכסיו14ּׁשהפסיד, הּיפה ּכל15מן ּכדר , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

.16הּמּזיקין ִִַַ
זה‚. הּוא17ודבר יהיה18קנס ׁשּלא ּכדי חכמים, ׁשּקנסּוהּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ

חברֹו, ׁשל טהרֹותיו ּומטּמא הֹול הּמׁשחיתים מן אחד ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכל
אני ּפטּור ׁשאינֹו19ואֹומר: הּזק ׁשהּזיק זה מת אם ,לפיכ . ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

זה אּלא חכמים קנסּו ׁשּלא מּנכסיו; הּנזק ּגֹובין אין - ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹנּכר
קנסּוהּו. לא - ּכלּום עּׂשה ׁשּלא הּיֹורׁש אבל והּזיק, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשעבר

ּפטּור - ּבאנס אֹו ּבׁשגגה נּכר ׁשאינֹו הּזק הּמּזיק ׁשּלא20וכן ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
הּמתּכּון אּלא מּדעּתֹו21קנסּו .22להּזיק ְְְְִִִֵֶַַַַָָ

ׁשּפּגלּו„. לׁשּלם23הּכהנים חּיבין - ּבמזיד הּזבח: ,24את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ּפטּורין25ּבׁשֹוגג חּטאת26- ּבפרת מלאכה העֹוּׂשה וכן .27 ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָ

חּטאת לׁשּלם28ּובמי חּיב - ּבמזיד ּפטּור.29: - ּבׁשֹוגג , ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָ
למרּבק‰. ּפרה ׁשּתינק30הכניס והּסיח32ותדּוׁש31ּכדי ,33 ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ

חּטאת מּמי אדם34ּדעּתֹו מּדיני ּפטּור ׁשמים.35- ּבדיני וחּיב ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
.Âׁשאין36המנּס הּיין; נאסר לא - זרה לעבֹודה חברֹו יין ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

מּיּׂשראל ּבֹו37אדם לֹו היה ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ
מּומר ׁשהיה אֹו אֹו38ׁשּתפּות, ּכֹוכבים, ּכעֹובד הּוא ׁשהרי , ְֲִֵֵֶֶָָָָָֻ

ּבו ההתראהוקּב39ׁשהתרּו מּומר40ל הּוא ׁשהרי זה41, הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נג.1) כלום.2)גיטין בו חסר נג:3)שלא שם הופרכה שדעתו מפני חייב, תורה שדבר רבו, חזקיה דעת נגד יוחנן, כרבי פסק
שניכר.4)מברייתא. נזק הם בתורה, המפורטים הנזקין כל ג.5)כי הלכה ראה אותו. קנסו שלם.6)חכמים שנגע7)נזק

נב: שם משנה מת. שרץ עליהם הניח או טמא, כשהוא שיכול8)בהם פי על ואף בשריפה. שדינה לגמרי, שמפסידה תרומה כגון
פי על ואף בטהרה, אותם אוכל שחבירו חולין או רב. ערכה אין זו הנאה כי מלא, כהפסד זה הרי ביעורה, בשעת ממנה ליהנות
שהפרושים ישראל, בארץ לחולין טומאה לגרום שאסור מפני מדמיהם, שהפחית מה לשלם החכמים חייבוהו גמור, הפסד כאן שאין

נג. שם בטהרה, חוליהם שם שרק9)אוכלים בזול, לכהן פירותיו למכור שצריך ומפסידו, חבירו, של בחולין תרומה שערבב
שם. באכילה, מותרים במשהו.10)לכהנים תערובתו אוסר נסך זרה.11)שיין לעבודה שאוסר12)שנסכו נסך ביין המדובר

בהנאה. אחרים.13)אפילו על מאלו ללמוד שאין שאמר, כשמואל ולא כרב והיינו במשנה, הנזכרים שלושה אלו דווקא ולאו
שלמסקנה לומר גם ואפשר רב. שיטת לפי וטרו שקלו שם שבגמרא מפני כרב כאן פסק ממונות בדיני כשמואל שהלכה פי על [ואף
הוצרכו ולכן דומים אינם אלה ששלושה אלא אחרים, על מאלה לומדים ממש דומים שבעניינים מודה שמואל גם שם הסוגייה של

נג. שם לגמרי.14)כולם], פטור הוא התורה שמן פי על שאינו15)אף פי על ואף מטלטלים או שבקרקעותיו, הטובים מן
דאורייתא. כעין תיקנו חכמים כי מדרבנן, ה.16)אלא קמא בבא ישלם", כרמו ומיטב שדהו "מיטב בהם שחייב17)שכתוב

ניכר. שאינו היזק נג.).18)על (גיטין היזק אינו ניכר שאינו היזק כי הדין, מצד שם.19)ולא בגמרא מובא זה נימוק
שם.20) למעלה ראה כמזיד. שוגג חייב שניכר היזק במזיק אבל נב: גיטין שגג.21)משנה הפטור22)ולא אנוס. ולא מרצונו

במתכוון. אלא שאינו "... ומטמא הולך ... יהיה שלא "כדי למעלה האמור החיוב מטעם נובע ובאונס את23)בשוגג ששחטו
הקרבן. נפסל כך ידי ועל לזמנו, חוץ אותו שיאכלו מנת על זריקה או קבלה כגון הדם, מעבודות אחת עשו או את24)הקרבן

ניכר. שאינו היזק שזה פי על אף שהזיקו, ימים25)הנזק שני לאכלו עליו וחשבו שלמים, שהוא וחשבו חטאת קרבן שהיה כגון
הקרבן. את ומפגלת אסורה שהמחשבה ידע שלא או שלמים, אכילת כדין אחד, במשנתינו26)ולילה ניכר. שאינו היזק כדין

והמדמע בהמטמא כמו פטורים", שוגגים חייבים "מזידים בפירוש: גורסים ויש פטורים. ששוגגים ומשמע חייבין" "מזידין הגירסא:
עלה. ותני המתחיל דיבור תוספות נג: שם וראה הרי"ף גירסת גם וזוהי לטהר27)והמנסך, באפרה שמשתמשים אדומה בפרה

ב). יט, (במדבר עול" עליה עלה "לא שנאמר פוסלה, מלאכה בה והעושה ואף28)טמאים, הפרה, אפר את בהם שמערבבים
משקלות. כנגדם ששקל כגון במלאכה, נפסלים משנה).29)הם ומגיד ראב"ד (ראה ניכר שאינו היזק כדין קנס, מטעם

ל.).30) מציעא בבא רש"י (וראה ודשות בצוואריהן קשורות פרות שעומדות שם.31)למקום אמה שהייתה עם32)כגון יחד
הפרות. הסיח.33)שאר לכך34)או משומרים שיהיו כלומר ט), (שם, נידה" למי "למשמרת בהם שנאמר שמירה, הטעונים

נפסלו. משמירתם דעתו הסיח זה35)ואם ידי על נפסלה ולא שתינק, כדי הכניסה לטובתה שהרי לחייבו, אין שהכניסה על
לשלם, חייבים במזיד הזבח את שפגלו כהנים הקודמת, בהלכה מלשלם. פטור כך ומשום שתדוש, מחשבתו מחמת בא והפסול
זה הרי ולכן כהוגן שלא שעשה הדם, זריקת או השחיטה במעשה קשור הפסול ששם - המחשבה מחמת בא שהפסול פי על אף

רי"ד. תוספות שם ראה בידיים. זרה.36)כפוסלו עבודה לשם ושכשך היין לתוך ידו כך37)הכניס ומשום לאסור, דרכו אין
אומרי אנו לנסך, שכוונתו מפיו שמעו מא.אפילו חולין התכוון, בלבד שלצערו עבירה38)ם אותה לעשות עצמו שהחזיק "זה

ז). הלכה ג פרק תשובה (הלכות להכעיס" שיעשה והוא ... בה ונתפרסם והורגל חייב39)בזדון שהמנסך ינסך, שלא בישראל
(שם). מנסך.40)מיתה אני זאת ובכל מיתה, חייב שאני אני יודע פי41)ואמר על אף מומר עכשיו נעשה הוא זה ידי על

wifne laeg zekld - hay 'a iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּיין לׁשּלם42אֹוסר וחּיב והרי43, לׁשּלם זה יתחּיב והיא . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָ
ּבנפׁשֹו מתחּיב ׁשהגּביהֹו44הּוא ׁשּמעת מּפני נתחּיב45? ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ

ׁשּינּס46לׁשּלם עד ּבנפׁשֹו מתחּיב ואינֹו ,47. ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַ
.Êלׁשּלם חּיב - חברֹו ממֹון להּזיק הּגֹורם מן48ּכל ׁשלם נזק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּמּזיק הּוא ׁשאינֹו ּפי על אף הּמּזיקין. ּכׁשאר ׁשּבנכסיו, ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּיפה
ּבאחרֹונה עצמֹו הּנזק חּיב.49זה - הראׁשֹון הּגֹורם והּוא הֹואיל , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּלֹו ּכלי הּזֹורק ּוכסתֹות50ּכיצד? ּכרים ּגּבי על הּגג ,51מראׁש ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

וקדם אחר הּכרים52ּובא את הּכלי53וסּלק ונחּבט הארץ, מעל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשלם נזק חּיב - ונׁשּבר ׁשּסּלּוק54ּבארץ ּבידֹו; ׁשּברֹו ּכאּלּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לֹו ּגרם והּכסתֹות ּבזה.55הּכרים ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיּׁשבר. ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
.Áחברֹו ׁשל ּכלי ּוכסתֹות56הּזֹורק ּכרים ּגּבי על הּגג מראׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

הּכרים והסיר הּכלי ּבעל וקדם הּכלי, ּבעל הּזֹורק57ׁשל - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָ
הראׁשֹון58חּיב הּגֹורם הּוא ׁשּזריקתֹו ואם59; הּכלי. לׁשבירת ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

אחר חּיבין60קדם ׁשניהן - והמסּלק;61וסּלקן הּזֹורק , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
זה. ׁשל ממֹונֹו לאּבד ּגרמּו ְְְֵֵֶֶֶֶַָָׁשּׁשניהם

.Ëחּיב - חברֹו ׁשל ׁשטרֹותיו הּׂשֹורף ּכל62וכן לׁשּלם ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ממֹון63החֹוב הּׁשטר ּגּוף ׁשאין ּפי על ׁשאף ּבּׁשטר; ,64ׁשהיה ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּממֹון לאּבד גרם ׁשּׁשטר65הרי הּמּזיק לֹו ׁשּיֹודה ּובלבד . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

היה ּבֹו66מקּים ּכתּוב היה וכ וכ הּוא67, ׁשּׂשרפֹו ּומחמת , ְְְֲֵֶַָָָָָָָָָָֻ
החֹוב לגּבֹות יכֹול האמינֹו68אינֹו לא אם אבל אינֹו69; - ְֱֲִִִֵֵֶַָָֹ

ּבלבד. הּניר דמי אּלא לֹו ְְְְִֵֵֶַַַָָמׁשּלם
.Èוחזר ללוי, הּׁשטר ּומכר ּבׁשמעֹון, נֹוׁשה ׁשהיה ראּובן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכן

לׁשמעֹון ּומחלֹו ׁשּמכרֹו ּכמֹו70אחר ׁשמעֹון, נפטר הרי - ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
מה ּכל ללוי לׁשּלם ראּובן ונתחּיב ּבמקֹומֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּיתּבאר

ּכמֹו71ּׁשּבׁשטר הּוא והרי הּׁשטר, לאּבד לֹו גרם ׁשהרי ; ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ראּובן72ׁשּׂשרפֹו יֹורׁש מחלֹו אם וכן מן73. הּמֹוחל מׁשּלם - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

ׁשּבנכסיו. ְִֶֶַָָָהּיפה
.‡Èאּפֹותיקי עבּדֹו העֹוּׂשה חּיב74וכן - וׁשחררֹו וחזר , ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

ׁשעּבּודֹו הפקיע ׁשהרי החֹוב; לבעל לׁשּלם וגרם75המׁשחרר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָ
ממֹונֹו לׁשחרר76לאּבד הּוא ּגם חֹוב ּבעל את וכֹופין . ְְְְִֵֵֶַַַַַָ

אּתה77העבד עבּדי לֹו: ויאמר ּבֹו יפּגע ׁשּלא ּכדי וכן78, . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ונתּגלּגל79הּדֹוחף חברֹו, לׁשּלם80מטּבע חּיב - לּים .81וירד ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָ
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שם. מומר, בחזקת היה לא שם.42)שקודם שלו, שאינו דבר לאסור יכול ואדם לנסך, שדעתו מניחים אנו זרה לעבודה שבמומר
משנה).43) (מגיד לשלם חייב במזיד שמנסך כרב, מלשלם.44)פסק פטורים דין בית מיתת וחייבי סקילה. מנת45)חייב על

מנסך). המתחיל דיבור נב: גיטין תוספות (ראה הניסוך לפני היין את להגביה המנסכים של דרכם ולאסרו, גזלן.46)לנסכו כדין
(שם).47) כאחד באים מיתה וחיוב ממון חיוב כן אם אלא מלשלם פטור בנפשו המתחייב ק.48)ואין קמא בבא מאיר רבי כדעת

ממון נזקי בהלכות עצמו רבינו שהרי חייב, נזק גורם כל [ולא ב. פרק סוף קמא בבא הרי"ף פסק וכך דגרמי" "דינא התלמוד: בלשון
רובם ופירשו חבירו. של קמתו בטומן יד הלכה יד פרק שם, פסק וכן בחבירו. חבירו של כלבו המשסה את פוטר יט הלכה ב פרק
תנאים, מחלוקת דגרמי ובדיני הדעות לכל פטור "גרמא" דגרמי". "דינא ובין בנזיקין" "גרמא בין לחלק שיש ואחרונים ראשונים של
כולם ומדברי ואחרונים, ראשונים הללו המונחים שני בהגדרות והאריכו הגורם. את לחייב דגרמי דיני ודן מאיר כרבי פוסק ורבינו
את לרבינו שייחס ד קטן סעיף תיח משפט חושן ש"ך וראה מגרמא. חזקים ויותר ישירים יותר גורמים כולל דגרמי" ש"דיני יוצא
סימן שם ש"ך וראה בסוגריים. נמצא הזה שהמשפט ומעניין זה בדבר הוא יחיד אבל הך, היינו דגרמי ודיני בניזקין שגרמא הדעה,

ד]. קטן וסעיף א קטן סעיף באחרונה.49)שפו המזיק הוא ח.50)אלא הלכה ראה חבירו של להישבר51)ובכלי סופו ואין
הוא. שלו שהרי זרקו, לארץ.52)וברשות הכלי שהגיע הם.53)קודם שלו לא שהרי ברשות, ברשות54)שלא הזורק שהרי
המסלק. על החיוב וכל שלם.55)עשה, נזק חייב לנזק והגורם זרק.56)ששבר, ברשות שלו57)ושלא שהרי עשה, וברשות

כרי"ף58)הם. רבינו ופסק באיסור. מעשהו שכל הזורק, כן שאין מה שירצה, עת בכל שלו כרים לקחת מותר הכרים לבעל כי בכל,
פטור. הזורק שאומר כו:) קמא (בבא כרבה הלכה נשבר.59)שאין הכלי היה לא זרק הכרים.60)שלולא בעל כי61)שאינו

שאם משמע, הכלי" בעל של וכסתות "כרים שכתב: רבינו של [מלשונו שגרמו. בנזק שותפים ושניהם עשו, ברשות שלא שניהם
בלבד]. נזק חצי הזורק משלם סילקם הכלי ובעל אחר אדם של היו פטור,62)הכרים שסובר כרבה ולא דגרמי, דיני שדן כרפרם,

נייר פיסת לך שרפתי לטעון: יכול (שם).שהשורף כל63)בלבד היינו מעולה), שטר (=דמי מעליא" שטרא "דמי הגמרא ובלשון
(שם). למכירה שווה שהוא כפי השטר דמי ולא בו הכתוב בלבד.64)הסכום נייר גובה65)אלא השטר בעל היה שרפו, לולא

שבשטר. החוב בו.66)כל לגבות ואפשר השטר על האישור ורשמו השטר עדי חתימות אישרו דין השורף67)בית כלומר,
בשטר. כתוב היה זה שסכום השטר לבעל בבית68)מאמין מקויים הוא ואם בשטר כתוב היה מה שיודעים עדים כשאין המדובר

(שם). כלום יפסיד ולא העדים פי על חדש שטר לו לכתוב יכול עדים, היו שאלו כלל.69)דין, שטר היה לא ששרף שהנייר וטוען
מן70) לשמעון. הלווה שראובן ראייה, אלא אינו עיקרו וכל ממון, גופו אין שהשטר מכיוון המכירה, אחרי אף למחול ראובן ויכול

המוכר כך משום מדרבנן. אלא אינו שטרותֿראיות קניין וכל ממון, גופו שהוא בלבד, מוחשי דבר לחבירו למכור אדם יכול התורה
שם). (רי"ף פו. כתובות הוא, שלו עדיין החוב התורה מן כי החוב, את למחול כך אחר יכול לחבירו, חוב לו71)שטר קנה אפילו

(שם). לירות אלף היינו בשטר, שכתוב מה כל יקבל לירות, במאה לירות אלף של דברי72)שטר התלמוד מביא חוב במוחל גם
מעליא". שטרא "דמי משלם שהשורף צח:), קמא (בבא למחול73)אמימר יכול המלווה של היורש שאפילו שמואל, פסק כך

וראה העידית. מן ישלם שהפסידו עכשיו בלבד, מבינונית גובה הבעלֿחוב היה מחל, לא שאילו פי על ואף ז). הלכה למעלה (ראה
לצלמא. כשורא כי המתחיל דיבור רש"י צח: קמא מזה.74)בבא אלא פירעון לך יהיה לא חובו: לבעל שהוא75)שאמר עוד כל

שם. ממנו, חובו לגבות יוכל ולא שעבודו מפקיע והשחרור ממנו, חובו לגבות שיוכל חוב, לבעל משועבד הריהו שלא76)עבד
מלווה הלכות ראה חייב. חבירו ממון להזיק והגורם מזה, אלא יגבה שלא מפורש לו אמר שהרי הלווה, נכסי משאר חובו לגבות יוכל

ו. הלכה יח פרק הפקיע77)ולווה ששעבדו והאדון משועבד, אלא לו קנוי היה לא גופו שהרי עבדו, היה לא שמעולם פי על אף
כששחררו. מא.).78)שעבודו (שם בניו על לעז צח.).79)ויוציא קמא (בבא ידו תחת והיכהו בידו, מטבע החזיק חבירו

תורה.80) מדין וחייב כגזלן דינו לידו, בא אם אבל לידו, בא להזיק.81)ולא שגרם משום חייב בידיים, הזיק שלא פי על אף



קיז wifne laeg zekld - hay 'a iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּיין לׁשּלם42אֹוסר וחּיב והרי43, לׁשּלם זה יתחּיב והיא . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָ
ּבנפׁשֹו מתחּיב ׁשהגּביהֹו44הּוא ׁשּמעת מּפני נתחּיב45? ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ

ׁשּינּס46לׁשּלם עד ּבנפׁשֹו מתחּיב ואינֹו ,47. ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַ
.Êלׁשּלם חּיב - חברֹו ממֹון להּזיק הּגֹורם מן48ּכל ׁשלם נזק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּמּזיק הּוא ׁשאינֹו ּפי על אף הּמּזיקין. ּכׁשאר ׁשּבנכסיו, ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּיפה
ּבאחרֹונה עצמֹו הּנזק חּיב.49זה - הראׁשֹון הּגֹורם והּוא הֹואיל , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּלֹו ּכלי הּזֹורק ּוכסתֹות50ּכיצד? ּכרים ּגּבי על הּגג ,51מראׁש ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

וקדם אחר הּכרים52ּובא את הּכלי53וסּלק ונחּבט הארץ, מעל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשלם נזק חּיב - ונׁשּבר ׁשּסּלּוק54ּבארץ ּבידֹו; ׁשּברֹו ּכאּלּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לֹו ּגרם והּכסתֹות ּבזה.55הּכרים ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיּׁשבר. ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
.Áחברֹו ׁשל ּכלי ּוכסתֹות56הּזֹורק ּכרים ּגּבי על הּגג מראׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

הּכרים והסיר הּכלי ּבעל וקדם הּכלי, ּבעל הּזֹורק57ׁשל - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָ
הראׁשֹון58חּיב הּגֹורם הּוא ׁשּזריקתֹו ואם59; הּכלי. לׁשבירת ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

אחר חּיבין60קדם ׁשניהן - והמסּלק;61וסּלקן הּזֹורק , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
זה. ׁשל ממֹונֹו לאּבד ּגרמּו ְְְֵֵֶֶֶֶַָָׁשּׁשניהם

.Ëחּיב - חברֹו ׁשל ׁשטרֹותיו הּׂשֹורף ּכל62וכן לׁשּלם ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ממֹון63החֹוב הּׁשטר ּגּוף ׁשאין ּפי על ׁשאף ּבּׁשטר; ,64ׁשהיה ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּממֹון לאּבד גרם ׁשּׁשטר65הרי הּמּזיק לֹו ׁשּיֹודה ּובלבד . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

היה ּבֹו66מקּים ּכתּוב היה וכ וכ הּוא67, ׁשּׂשרפֹו ּומחמת , ְְְֲֵֶַָָָָָָָָָָֻ
החֹוב לגּבֹות יכֹול האמינֹו68אינֹו לא אם אבל אינֹו69; - ְֱֲִִִֵֵֶַָָֹ

ּבלבד. הּניר דמי אּלא לֹו ְְְְִֵֵֶַַַָָמׁשּלם
.Èוחזר ללוי, הּׁשטר ּומכר ּבׁשמעֹון, נֹוׁשה ׁשהיה ראּובן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכן

לׁשמעֹון ּומחלֹו ׁשּמכרֹו ּכמֹו70אחר ׁשמעֹון, נפטר הרי - ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
מה ּכל ללוי לׁשּלם ראּובן ונתחּיב ּבמקֹומֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּיתּבאר

ּכמֹו71ּׁשּבׁשטר הּוא והרי הּׁשטר, לאּבד לֹו גרם ׁשהרי ; ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ראּובן72ׁשּׂשרפֹו יֹורׁש מחלֹו אם וכן מן73. הּמֹוחל מׁשּלם - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

ׁשּבנכסיו. ְִֶֶַָָָהּיפה
.‡Èאּפֹותיקי עבּדֹו העֹוּׂשה חּיב74וכן - וׁשחררֹו וחזר , ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

ׁשעּבּודֹו הפקיע ׁשהרי החֹוב; לבעל לׁשּלם וגרם75המׁשחרר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָ
ממֹונֹו לׁשחרר76לאּבד הּוא ּגם חֹוב ּבעל את וכֹופין . ְְְְִֵֵֶַַַַַָ

אּתה77העבד עבּדי לֹו: ויאמר ּבֹו יפּגע ׁשּלא ּכדי וכן78, . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ונתּגלּגל79הּדֹוחף חברֹו, לׁשּלם80מטּבע חּיב - לּים .81וירד ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם. מומר, בחזקת היה לא שם.42)שקודם שלו, שאינו דבר לאסור יכול ואדם לנסך, שדעתו מניחים אנו זרה לעבודה שבמומר
משנה).43) (מגיד לשלם חייב במזיד שמנסך כרב, מלשלם.44)פסק פטורים דין בית מיתת וחייבי סקילה. מנת45)חייב על

מנסך). המתחיל דיבור נב: גיטין תוספות (ראה הניסוך לפני היין את להגביה המנסכים של דרכם ולאסרו, גזלן.46)לנסכו כדין
(שם).47) כאחד באים מיתה וחיוב ממון חיוב כן אם אלא מלשלם פטור בנפשו המתחייב ק.48)ואין קמא בבא מאיר רבי כדעת

ממון נזקי בהלכות עצמו רבינו שהרי חייב, נזק גורם כל [ולא ב. פרק סוף קמא בבא הרי"ף פסק וכך דגרמי" "דינא התלמוד: בלשון
רובם ופירשו חבירו. של קמתו בטומן יד הלכה יד פרק שם, פסק וכן בחבירו. חבירו של כלבו המשסה את פוטר יט הלכה ב פרק
תנאים, מחלוקת דגרמי ובדיני הדעות לכל פטור "גרמא" דגרמי". "דינא ובין בנזיקין" "גרמא בין לחלק שיש ואחרונים ראשונים של
כולם ומדברי ואחרונים, ראשונים הללו המונחים שני בהגדרות והאריכו הגורם. את לחייב דגרמי דיני ודן מאיר כרבי פוסק ורבינו
את לרבינו שייחס ד קטן סעיף תיח משפט חושן ש"ך וראה מגרמא. חזקים ויותר ישירים יותר גורמים כולל דגרמי" ש"דיני יוצא
סימן שם ש"ך וראה בסוגריים. נמצא הזה שהמשפט ומעניין זה בדבר הוא יחיד אבל הך, היינו דגרמי ודיני בניזקין שגרמא הדעה,

ד]. קטן וסעיף א קטן סעיף באחרונה.49)שפו המזיק הוא ח.50)אלא הלכה ראה חבירו של להישבר51)ובכלי סופו ואין
הוא. שלו שהרי זרקו, לארץ.52)וברשות הכלי שהגיע הם.53)קודם שלו לא שהרי ברשות, ברשות54)שלא הזורק שהרי
המסלק. על החיוב וכל שלם.55)עשה, נזק חייב לנזק והגורם זרק.56)ששבר, ברשות שלו57)ושלא שהרי עשה, וברשות

כרי"ף58)הם. רבינו ופסק באיסור. מעשהו שכל הזורק, כן שאין מה שירצה, עת בכל שלו כרים לקחת מותר הכרים לבעל כי בכל,
פטור. הזורק שאומר כו:) קמא (בבא כרבה הלכה נשבר.59)שאין הכלי היה לא זרק הכרים.60)שלולא בעל כי61)שאינו

שאם משמע, הכלי" בעל של וכסתות "כרים שכתב: רבינו של [מלשונו שגרמו. בנזק שותפים ושניהם עשו, ברשות שלא שניהם
בלבד]. נזק חצי הזורק משלם סילקם הכלי ובעל אחר אדם של היו פטור,62)הכרים שסובר כרבה ולא דגרמי, דיני שדן כרפרם,

נייר פיסת לך שרפתי לטעון: יכול (שם).שהשורף כל63)בלבד היינו מעולה), שטר (=דמי מעליא" שטרא "דמי הגמרא ובלשון
(שם). למכירה שווה שהוא כפי השטר דמי ולא בו הכתוב בלבד.64)הסכום נייר גובה65)אלא השטר בעל היה שרפו, לולא

שבשטר. החוב בו.66)כל לגבות ואפשר השטר על האישור ורשמו השטר עדי חתימות אישרו דין השורף67)בית כלומר,
בשטר. כתוב היה זה שסכום השטר לבעל בבית68)מאמין מקויים הוא ואם בשטר כתוב היה מה שיודעים עדים כשאין המדובר

(שם). כלום יפסיד ולא העדים פי על חדש שטר לו לכתוב יכול עדים, היו שאלו כלל.69)דין, שטר היה לא ששרף שהנייר וטוען
מן70) לשמעון. הלווה שראובן ראייה, אלא אינו עיקרו וכל ממון, גופו אין שהשטר מכיוון המכירה, אחרי אף למחול ראובן ויכול

המוכר כך משום מדרבנן. אלא אינו שטרותֿראיות קניין וכל ממון, גופו שהוא בלבד, מוחשי דבר לחבירו למכור אדם יכול התורה
שם). (רי"ף פו. כתובות הוא, שלו עדיין החוב התורה מן כי החוב, את למחול כך אחר יכול לחבירו, חוב לו71)שטר קנה אפילו

(שם). לירות אלף היינו בשטר, שכתוב מה כל יקבל לירות, במאה לירות אלף של דברי72)שטר התלמוד מביא חוב במוחל גם
מעליא". שטרא "דמי משלם שהשורף צח:), קמא (בבא למחול73)אמימר יכול המלווה של היורש שאפילו שמואל, פסק כך

וראה העידית. מן ישלם שהפסידו עכשיו בלבד, מבינונית גובה הבעלֿחוב היה מחל, לא שאילו פי על ואף ז). הלכה למעלה (ראה
לצלמא. כשורא כי המתחיל דיבור רש"י צח: קמא מזה.74)בבא אלא פירעון לך יהיה לא חובו: לבעל שהוא75)שאמר עוד כל

שם. ממנו, חובו לגבות יוכל ולא שעבודו מפקיע והשחרור ממנו, חובו לגבות שיוכל חוב, לבעל משועבד הריהו שלא76)עבד
מלווה הלכות ראה חייב. חבירו ממון להזיק והגורם מזה, אלא יגבה שלא מפורש לו אמר שהרי הלווה, נכסי משאר חובו לגבות יוכל

ו. הלכה יח פרק הפקיע77)ולווה ששעבדו והאדון משועבד, אלא לו קנוי היה לא גופו שהרי עבדו, היה לא שמעולם פי על אף
כששחררו. מא.).78)שעבודו (שם בניו על לעז צח.).79)ויוציא קמא (בבא ידו תחת והיכהו בידו, מטבע החזיק חבירו

תורה.80) מדין וחייב כגזלן דינו לידו, בא אם אבל לידו, בא להזיק.81)ולא שגרם משום חייב בידיים, הזיק שלא פי על אף
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הּצֹורם לפחת82וכן גרם ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - הּפרה אזן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
המרּקע83ּדמיה וכן צּורתן84. והעביר חברֹו חּיב85ּדינרי - ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הּדברים. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגֹורם. מּׁשּום ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָֹלׁשּלם
.·Èּכלים86הּזֹורק ּתחּתיו היה ולא לארץ הּגג מראׁש ,87ּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

לארץ ׁשּיּגיע קדם ּבאויר ּכׁשהּוא ּבמּקל ּוׁשברֹו אחר 88וקדם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁש ׁשּלא ּפטּור; הראׁשֹון זה הרי ׁשּסֹופֹו- ּכלי אּלא בר ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשבּור ּכלי ּכׁשֹובר ונמצא ּבוּדאי, מּיד זה89להּׁשבר ואין , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּפטּור.90ּכגֹורם - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֵֵֵֶַָָֹ

.‚Èאת מּזיק ׁשהּוא מּפני להריגה עֹומד ׁשהיה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹור
את91הּברּיֹות מּזיק ׁשהּוא מּפני לקציצה העֹומד ואילן , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
וׁשחט92הרּבים אחד וקדם ׁשּלא93, זה אילן וקצץ זה ׁשֹור ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּדּינים ׁשּיראּו ּכמֹו לּבעלים לׁשּלם חּיב - הּבעלים ;94מּדעת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ
מצוה מּלעּׂשֹות הפקיען אּתה95ׁשהרי ואמר: טען ואם . ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

לכ עֹומד והּוא הֹואיל - ּולקצצֹו להרגֹו לי הרי96אמרּת , ְְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָ
ּפטּור. ֶָזה

.„Èׁשּׁשחט מי ועֹוף97וכן ׁשּלא98חּיה הּדם וכּסה אחר ּובא , ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
לּתן חּיב - הּׁשֹוחט מי99מּדעת ויׁש הּדּינים. ׁשּיראּו ּכמֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

קנס100ׁשהֹורה נֹותן ׁשהּוא עּׂשרה102קצּוב101, והּוא , ְְֲֵֶֶָָָָָ
מצות103זהּובים מעּׂשֹות הּבעלים הּמֹונע ׁשּכל הֹורּו, וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

מׁשּלם104עּׂשה - ועּׂשאּה אחר וקדם לעּׂשֹותּה, ראּויין ׁשהן ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
זהּובים עּׂשרה .105לּבעלים ְְֲִִַָָָ

.ÂËממֹונֹו.106ׁשמין הּזיק אם לֹו ׁשּׁשמין ּכדר ּבידֹו למּזיק ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָ
ּכּמה ׁשמין - ּכליו ׁשּבר אֹו חברֹו ּבהמת ׁשהרג הרי ֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?
הּכלי היה וכּמה ׁשוה, הּנבלה וכּמה ׁשוה הּבהמה ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָהיתה

הּפחת ּומׁשּלם עּתה, ׁשוה וכּמה ׁשלם והּוא לּנּזק107ׁשוה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
הּנבלה הּׁשבּור108עם הּכלי ּבׁשֹורֹו109אֹו ׁשּבארנּו ּכדר . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ענבים ּדר הּוא. אחד ׁשּדין ׁשמין110ׁשהּזיק, - חברֹו ׁשל ֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
הּזקֹו ּבזה.111לֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֵֶֶַָֹ

.ÊËהּמּטלטלין מן ּגֹובין הּמּזיק, מן הּפחת 112ּכׁשּגֹובין ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
ׁשּבנכסיו הּיפה מן ּגֹובין - מּטלטלין לֹו אין אם .113ׁשּלֹו. ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

האֹונס רע114וכן ׁשם והּמֹוציא ּכּלן115והמפּתה ּגֹובין116- ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻ
ׁשּבנכסיו. הּיפה מן ְִִֵֶֶֶַָָָמהן

.ÊÈהּמּזיק יֹודע117ּכל ואינֹו חברֹו הרי118ממֹון - הּזיק מה ְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָ
חכמים ּבתּקנת נׁשּבע הּנגזל119הּנּזק ׁשּיטען ּכמֹו .120ונֹוטל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּבהן121והּוא אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען ׁשּבארנּו122, ּכמֹו , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ְְִָּבנגזל.

.ÁÈאֹו לאׁש, אֹו לּים והׁשליכֹו חברֹו ּכיס לקח ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָּכיצד?
אּנס ּביד היה124ואבד123ׁשּמסרֹו זהּובים אֹומר: הּכיס ּבעל , ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(שם).82) מלהקריבה83)הפוגם ונפסלה פרה שהגוזל ד, הלכה ממון מנזקי ג בפרק רבינו שפסק [ומה למזבח. ראוייה שאינה
פסלה, עצמו כשהגזלן אבל מעשה, בה עשה ולא מאליה כשנפסלה המדובר, לפניך, שלך הרי לנגזל): (הגזלן לו אומר למזבח,

שפיחתה]. מה את החסירם.84)משלם לא אבל בפטיש, הכאה ידי על דקים אותם בדינרים85)עושה טבועה שהייתה הצורה
דמיהם. פחתו כך ומפני כמקודם ניכרת כו:86)אינה קמא בבא הכלי. וכדומה.87)בעל כרים שנזרק88)כלומר, הכלי והרי

הכהו. שהאחר בזמן שלם המתחיל89)עדיין דיבור רש"י יז: שם וראה שלו. אינו הכלי אם חייב הזורק כך ומשום הזורק, ידי על
במקל,90)זרק. שברו לא שאפילו כאן, כן שאין מה נשבר, היה לא הכרים את סילק שלולא שחייב, זֿח בהלכות הכרים כמסלק

נשבר. היה המית.91)בוודאי לא הרבים.92)אפילו לרשות נוטים שענפיו המזיק.93)כגון את לסלק אלא להרגו חיוב אין כי
מד. שם מותר, בשרו דינו, נגמר שלא עד שחטו אם סקילה, וחייב שהמית שור האילן94)ואפילו בעל או השור בעל אם שיראו

ונוח הטרחה, בגלל המצוה מן עצמו מונע אדם שלפעמים המצוה, בקיום הטרחה גודל את יראו וגם לא, או מצוות בשאר מדקדק
שפב. משפט חושן עיניים מאירת אותה, יעשה שאחר מקרבך".95)לו הרע שכח96)"וביערת וכנראה נאמן, הוא כך משום

לאחרים רשות נותן אדם שאין להרגו, רשות שקיבל לטעון נאמן אינו להריגה, עומד אינו השור אם אבל רשות, לו שנתן השור בעל
צא: שם כדבריו. שיעידו עדים יביא כן אם אלא לשלם, חייב ולפיכך ממונו (שם).97)שיזיקו כיסוי במצוות חייב והשוחט

עוף.98) (שם).99)או זו מצוה לעשות רוצה אני לטעון יכול שם.100)שהשוחט ברי"ף ממון.101)מובא החסירו לא שהרי
הדיין.102) של דעתו בשיקול תלוי ואינו הדעה103)קבוע, לפי וכיסה. חבירו וקדם ששחט באחד (שם) גמליאל רבן פסק כך

לפניו. שבא מעשה באותו עיניו ראות לפי זהובים עשרה של זה תשלום קבע גמליאל רבן אלא קצוב, קנס זה היה לא הקודמת
עשה.104) מצוות שאר על הדם כיסוי ממעשה לומדים הדם.105)אנו כיסוי במעשה גמליאל רבן של דינו מעריכים.106)כפסק
הנבילה.107) דמי ובין שהרגה קודם הפרה דמי בין ההפרש "והמת108)היינו לד) כא, (שמות ככתוב לניזק, שייכת והנבילה

כולה. הפרה דמי את לי ושלם הנבילה, את אתה טול למזיק: לומר יכול הניזק ואין י: שם לניזק, - "לו" ופירשו לו" יהיה
נטיעותיו,109) וקצץ כסותו, את וקרע שורו, את הרג בנזיקין: אמרו כלל ג): פרק קמא (בבא התוספתא לשון וזו צו: מציעא בבא

שמים אלא הנטיעות, לי ותן הקצצים את טול הטלית; את לי ותן הקרעים את טול הפרה; את לי ותן הנבילה את טול יאמר לא
משלמים. הם כך ולפי משהוזקו, יפין הן וכמה הוזקו, שלא עד יפין הן כמה יין.110)אותן אותם שדמי111)ועשה במקרה

ענבים. דמי על עולים היין דמי כלל שבדרך שם משמע קכו. בתרא בבא ראה צימוקים מהם יעשה אם או היין, דמי על עולים ענבים
י.112) הלכה ה פרק ממון נזקי הלכות ראה הזיק. ממונו אם שגובים ומיטב113)כדרך שדהו "מיטב ד): כב, (שם במזיק ככתוב

רשא מטלטלין אבל ישלם". למכרםכרמו אפשר זה, במקום למכרם קשה אם כי למיטב, נחשבים שכולם סובין, אפילו ליתן הוא י
ז: ז. קמא בבא אחר. יט).114)במקום כב, (דברים הנערה לאבי כסף חמישים שמשלם נתארסה, שלא בתולה על115)נערה

יח). כב, (דברים לאביה כסף מאה לשלם שחייב בתולים", לה מצאתי "לא וטוען לשלם116)אשתו נזיקין) (כאבות כאבות "כולם
ה. קמא בבא הבאה.117)ממיטב", בהלכה המובאת הדוגמא כעין דברי118)בידיים, את ומכחיש יודע המזיק אם משמע

ונוטל. נשבע הניזק אין הלכות119)הניזק, ראה ועוד. כב) (שמות השומרים שבועת כגון פטור, ויוצא הנתבע נשבע תורה מדין כי
ב. הלכה א, פרק ונטען א.120)טוען הלכה ד פרק ואבידה גזילה הלכות ראה ויטול. שישבע החכמים דברים121)שתיקנו במה

טוען. שהוא מה כל ונוטל שנשבע סב.122)אמורים קמא בבא טוען. שהוא אלו דברים לו שיש להניח שאפשר אותו, שמעריכים
ח.123) פרק להלן וראה קיז. קמא בבא וכוח, זרוע בעל מידו.124)איש להוציאו אפשר אי כי
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אֹו עפר ׁשּמא ּבֹו, היה מה יֹודע איני אֹומר: והּמּזיק ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמלא,
חפץ ּבנקיטת נׁשּבע הּנּזק הרי - מלא היה ונֹוטל.125ּתבן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

להפקידן אמּוד אֹו ּבהן אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָוהּוא,
ּבכיס126אצלֹו להּניחן ודרּכן אין127, אם אבל ּבֹו; וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

הרי ּכיצד? ּבעצמֹו. ּפׁשע הּוא - זה ּבכלי להּניחן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּדרּכן
חמת ּומחּפים128ׁשחטף מלאים סל אֹו129אֹו לּים והׁשליכם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

נאמן אינֹו - ּבתֹוכן היּו ׁשּמרּגלּיֹות הּנּזק וטען ,130ּׂשרפן, ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
להּניח אדם ּבני ּדר ׁשאין ;ּכ על אֹותֹו מׁשּביעין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואין
מֹוציאין אין - ּתפּׂש ואם ּובחמתֹות. ּבסּלים ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָמרּגלּיֹות

ּׁשּיׁש131מּידֹו מּמה ונֹוטל ּבּה היּו ׁשּמרּגלּיֹות נׁשּבע אּלא , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבזה.132אצלֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֵֵֶֶַָֹ

.ËÈיֹודע אינֹו אבל זהּובים, ּבֹו היה ׁשהּכיס הּמּזיק ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָידע
ׁשבּועה. ּבלא אלף נֹוטל - היּו אלף הּנּזק: ואֹומר היּו, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכּמה

יכֹול הּפּקדֹון.134להּׁשבע133ואינֹו ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשמיני ¦¦§¤¤ּפרק

הּיפה‡. מן לׁשּלם חּיב - אּנס ּבידי חברֹו ממֹון ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוסר
ּבין הּמּזיקין. ּכל ּכׁשאר מּיֹורׁשיו, ּגֹובין - מת ואם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבנכסיו.
זה הרי יּׂשראל, ׁשהיה ּבין ּכֹוכבים עֹובד האּנס ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשהיה
ׁשּלא ּפי על אף האּנס. ּׁשּלקח מה ּכל לׁשּלם חּיב ְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּמֹוסר

ּבלבד. הרּגיל אּלא ּבידֹו, נתן ולא הּמֹוסר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹנּׂשא
אבל·. מעצמֹו; הּמֹוסר ּכׁשהראה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּמה

והראה להראֹות, אּנס יּׂשראל אֹו ּכֹוכבים עֹובדי אנסּוהּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאם
על אף ּבּיד, ונתן נּׂשא ואם הּתׁשלּומין. מן ּפטּור זה הרי -ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
- חברֹו ּבממֹון עצמֹו הּמּציל לׁשּלם. חּיב - אנּוס ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּפי

לׁשּלם. ְֵַַָחּיב
וכּיֹוצא‚. ּתבן אֹו יין לֹו להביא הּמל ׁשּגזר הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?

יין אֹוצר לפלֹוני יׁש הרי ואמר: מֹוסר ועמד אּלּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבדברים
אנסֹו לׁשּלם. חּיב - ּולקחּוה והלכּו ּפלֹוני, ּבמקֹום ּתבן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָאֹו
עד אֹו ּתבן, אֹו יין אֹוצרֹות לֹו ׁשּיראה עד זה למֹוסר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַהּמל
מּפני לֹו והראה מּלפניו, ּבֹורח ׁשהּוא חברֹו ממֹון לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיראה
ימיתהּו. אֹו יּכהּו - לֹו יראה לא ׁשאם ּפטּור; זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהאנס

מּכל„. לׁשּלם חּיב - לאּנס ּונתנֹו ּבידֹו חברֹו ממֹון ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָנּׂשא
ּדברים ּבּמה להביא. אנסֹו ׁשהּמל ּפי על אף ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמקֹום,
הּממֹון הּגיע ּבׁשּלא חּיב? והביא להביא אנסֹו ׁשאם ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאמּורים
ועמד ׁשהראהּו, עד יּׂשראל ׁשאנס אּנס אבל האּנס; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלרׁשּות

עד יּׂשראל את ואנס ּברׁשּותֹו, ונעּׂשה הּממֹון על ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָהאּנס
הּמֹוסר זה הֹוליכֹו ואפּלּו אחר, למקֹום לֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַָׁשהֹוליכֹו
ּבצד האּנס ׁשעמד ׁשּכיון מּלׁשּלם; ּפטּור זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהראהּו

נּׂשרף. ּוכאּלּו ּבֹו, ּׁשּיׁש מה ּכל אבד ּכבר ְְְִִֵֶַַַָָָָָהאֹוצר
על‰. אֹו הּקרקע על מריבה ּביניהם ׁשהיתה דין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבעלי

מהן אחד ועמד 'ׁשּלי', אֹומר וזה 'ׁשּלי' אֹומר זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמּטלטלין,
לכמֹו הּדבר ׁשּיחזיר אֹותֹו מנּדין - ּכֹוכבים עֹובד ּביד ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּומסרּה

ּביּׂשראל. דין ויעּׂשּו מּביניהם, אּנס יד ויסּלק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה,
.Âמּמּנּו ממֹון ּכֹוכבים עֹובדי ולקחּו חברֹו, על ׁשּנתּפּׂש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמי

על ׁשּנתּפּׂש מי ל אין לׁשּלם. חּיב חברֹו אין - חברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּבגלל
הּמס מּפני הּנתּפּׂש מן חּוץ לׁשּלם. חּיב חברֹו ויהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָחברֹו
הּתׁשּורה על הּנתּפס אֹו ׁשנה, ּבכל ואיׁש איׁש ּכל על ְְְִִִַַַַַָָָָָָָָהּקצּוב
חילֹותיו אֹו הּוא עליהם ּבעברֹו לּמל ואיׁש איׁש ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנֹותן
ּבגלל ּבפרּוׁש מּמּנּו ׁשּיקחּו והּוא, לֹו. לׁשּלם חּיב זה הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

עדים. ּבפני ְְִִִֵֵּפלֹוני
.Êׁשהראה ּכגֹון חברֹו, ממֹון ׁשּמסר עדים עליו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמי

ּכּמה העדים ידעּו ולא ונתן, ונּׂשא ׁשּנאנס אֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעצמֹו
והּמֹוסר הפסידני, וכ ּכ אֹומר: והּנמסר ּבמסירתֹו, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָהפסידֹו
מּידֹו, מֹוציאין אין - הּנמסר ּתפּׂש אם ׁשּטענֹו: ּבּמה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכֹופר
ּתפּׂש לא ואם ׁשּתפּׂש; ּבּמה וזֹוכה חפץ ּבנקיטת נׁשּבע ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא

ּברּורה. ּבראיה אּלא הּמֹוסר מן מֹוציאין אין -ְְִִִִֵֵֶַָָָָ
.Áׁשבּוע לא מעצמֹו ׁשהראה הּמֹוסר את מׁשּביעין האין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּפסּול ל ואין רׁשע ׁשהּוא מּפני הּסת, ׁשבּועת ולא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹחמּורה
ונּׂשא להביא אֹו להראֹות ׁשאנסּוהּו הּמֹוסר אבל מּזה. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָיתר
אּלא רׁשע, אינֹו - לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּבּיד, ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָונתן
הּכׁשרין. ּכׁשאר אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבלבד, הּוא ּתׁשלּומין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּבן

.Ëּבין ּבגּופֹו ּבין ּכֹוכבים, עֹובד ּביד האדם למסר ְְְִִֵֵֵַָָָָָֹאסּור
לֹו מצר היה ואפּלּו עברֹות, ּובעל רׁשע היה ואפּלּו ְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּבממֹונֹו.
ּבין ּבגּופֹו ּבין ּכֹוכבים, עֹובד ּביד הּמֹוסרֹו וכל ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָּומצערֹו.

הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין - ְֵֵֶַָָָָּבממֹונֹו
.Èׁשאין הּזה ּבּזמן ואפּלּו מקֹום, ּבכל הּמֹוסר להרג ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻמּתר

ּכׁשאמר: אּלא ׁשּימסר. קדם להרגֹו ּומּתר נפׁשֹות. ּדיני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻּדנין
- קל ממֹון ואפּלּו ּבממֹונֹו, אֹו ּבגּופֹו ּפלֹוני מֹוסר ְְְֲֲִִִֵֵַַָָהריני
אם ּתמסר. אל לֹו: ואֹומרין לֹו ּומתרין למיתה. עצמֹו ְְְְְְִִִִִִִַַַָֹהּתיר
וכל להרגֹו. מצוה - אמסרּנּו אּלא ּכי, לא ואמר: ּפניו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהעז

זכה. להרגֹו ְְֵַָָָהּקֹודם
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ב.125) הלכה א פרק ונטען טוען הלכות ראה ונוטלים. הנשבעים כל כדין תורה, ספר שם).126)כגון (גמרא הוא נאמן שאיש
כסף.127) למים.128)כגון עור שבתוכם.129)שק מה ראו ולא מרגליות,130)ומכוסים, בתוכם שהיו עדים יש אם אבל

כי בסל, מרגליות שהנחת פשעת, אתה לטעון יכול המזיק ואין מרגליות, שם להניח אדם בני דרך שאין פי על אף לשלם, חייב
שהזיק. מה לשלם חייב ולכן לים, חבירו של כלים להשליך רשות לו ורבינו131)אין סב. שם בתיקו, שעלתה בעייה זוהי כי

המתחיל דיבור שם תוספות וראה הֿו. הלכות ב פרק ממון נזקי ראה מידו. מוציאים אין תפס אם נפתרה, שלא שבבעייא לשיטתו
פשע. הניזק כי בסל, היו שמרגליות עדים יש אם ואפילו מידו מוציאים תפס אם אפילו ולדעתם מנחי, שתפס,132)מי ממה

השאר. את גובה אינו המרגליות, מדמי פחות שווה אצלו שיש מה סופר133)ואם שטעות ונראה כאן. מקום לה אין זו תיבה
"צריך". לומר וצריך כדין134)היא נשבע, היה מאות, חמש אלא הניזק שטוען כפי זהובים אלף היו לא שבכיס המזיק טען לּו

ואינו שבועה המחוייב וכל להישבע, יכול ואינו שבועה מחוייב הריהו יודע, שאינו ומכיוון מאות, חמש רק ומשלם במקצת, מודה
להטיל רשות למזיק ויש ז). הלכה ד, פרק ונטען טוען והלכות צח. מציעא (בבא להישבע צריך שכנגדו ואין משלם, להישבע יכול

הניזק. שם לפרט מבלי לו, מהמגיע יותר ממנו שלקח מי כל על חרם



קיט wifne laeg zekld - hay 'a iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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אֹו עפר ׁשּמא ּבֹו, היה מה יֹודע איני אֹומר: והּמּזיק ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמלא,
חפץ ּבנקיטת נׁשּבע הּנּזק הרי - מלא היה ונֹוטל.125ּתבן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

להפקידן אמּוד אֹו ּבהן אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָוהּוא,
ּבכיס126אצלֹו להּניחן ודרּכן אין127, אם אבל ּבֹו; וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

הרי ּכיצד? ּבעצמֹו. ּפׁשע הּוא - זה ּבכלי להּניחן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּדרּכן
חמת ּומחּפים128ׁשחטף מלאים סל אֹו129אֹו לּים והׁשליכם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

נאמן אינֹו - ּבתֹוכן היּו ׁשּמרּגלּיֹות הּנּזק וטען ,130ּׂשרפן, ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
להּניח אדם ּבני ּדר ׁשאין ;ּכ על אֹותֹו מׁשּביעין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואין
מֹוציאין אין - ּתפּׂש ואם ּובחמתֹות. ּבסּלים ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָמרּגלּיֹות

ּׁשּיׁש131מּידֹו מּמה ונֹוטל ּבּה היּו ׁשּמרּגלּיֹות נׁשּבע אּלא , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבזה.132אצלֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֵֵֶֶַָֹ

.ËÈיֹודע אינֹו אבל זהּובים, ּבֹו היה ׁשהּכיס הּמּזיק ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָידע
ׁשבּועה. ּבלא אלף נֹוטל - היּו אלף הּנּזק: ואֹומר היּו, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכּמה

יכֹול הּפּקדֹון.134להּׁשבע133ואינֹו ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשמיני ¦¦§¤¤ּפרק

הּיפה‡. מן לׁשּלם חּיב - אּנס ּבידי חברֹו ממֹון ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוסר
ּבין הּמּזיקין. ּכל ּכׁשאר מּיֹורׁשיו, ּגֹובין - מת ואם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבנכסיו.
זה הרי יּׂשראל, ׁשהיה ּבין ּכֹוכבים עֹובד האּנס ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשהיה
ׁשּלא ּפי על אף האּנס. ּׁשּלקח מה ּכל לׁשּלם חּיב ְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּמֹוסר

ּבלבד. הרּגיל אּלא ּבידֹו, נתן ולא הּמֹוסר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹנּׂשא
אבל·. מעצמֹו; הּמֹוסר ּכׁשהראה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּמה

והראה להראֹות, אּנס יּׂשראל אֹו ּכֹוכבים עֹובדי אנסּוהּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאם
על אף ּבּיד, ונתן נּׂשא ואם הּתׁשלּומין. מן ּפטּור זה הרי -ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
- חברֹו ּבממֹון עצמֹו הּמּציל לׁשּלם. חּיב - אנּוס ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּפי

לׁשּלם. ְֵַַָחּיב
וכּיֹוצא‚. ּתבן אֹו יין לֹו להביא הּמל ׁשּגזר הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?

יין אֹוצר לפלֹוני יׁש הרי ואמר: מֹוסר ועמד אּלּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבדברים
אנסֹו לׁשּלם. חּיב - ּולקחּוה והלכּו ּפלֹוני, ּבמקֹום ּתבן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָאֹו
עד אֹו ּתבן, אֹו יין אֹוצרֹות לֹו ׁשּיראה עד זה למֹוסר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַהּמל
מּפני לֹו והראה מּלפניו, ּבֹורח ׁשהּוא חברֹו ממֹון לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיראה
ימיתהּו. אֹו יּכהּו - לֹו יראה לא ׁשאם ּפטּור; זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהאנס

מּכל„. לׁשּלם חּיב - לאּנס ּונתנֹו ּבידֹו חברֹו ממֹון ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָנּׂשא
ּדברים ּבּמה להביא. אנסֹו ׁשהּמל ּפי על אף ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמקֹום,
הּממֹון הּגיע ּבׁשּלא חּיב? והביא להביא אנסֹו ׁשאם ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאמּורים
ועמד ׁשהראהּו, עד יּׂשראל ׁשאנס אּנס אבל האּנס; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלרׁשּות

עד יּׂשראל את ואנס ּברׁשּותֹו, ונעּׂשה הּממֹון על ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָהאּנס
הּמֹוסר זה הֹוליכֹו ואפּלּו אחר, למקֹום לֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַָׁשהֹוליכֹו
ּבצד האּנס ׁשעמד ׁשּכיון מּלׁשּלם; ּפטּור זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהראהּו

נּׂשרף. ּוכאּלּו ּבֹו, ּׁשּיׁש מה ּכל אבד ּכבר ְְְִִֵֶַַַָָָָָהאֹוצר
על‰. אֹו הּקרקע על מריבה ּביניהם ׁשהיתה דין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבעלי

מהן אחד ועמד 'ׁשּלי', אֹומר וזה 'ׁשּלי' אֹומר זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמּטלטלין,
לכמֹו הּדבר ׁשּיחזיר אֹותֹו מנּדין - ּכֹוכבים עֹובד ּביד ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּומסרּה

ּביּׂשראל. דין ויעּׂשּו מּביניהם, אּנס יד ויסּלק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה,
.Âמּמּנּו ממֹון ּכֹוכבים עֹובדי ולקחּו חברֹו, על ׁשּנתּפּׂש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמי

על ׁשּנתּפּׂש מי ל אין לׁשּלם. חּיב חברֹו אין - חברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּבגלל
הּמס מּפני הּנתּפּׂש מן חּוץ לׁשּלם. חּיב חברֹו ויהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָחברֹו
הּתׁשּורה על הּנתּפס אֹו ׁשנה, ּבכל ואיׁש איׁש ּכל על ְְְִִִַַַַַָָָָָָָָהּקצּוב
חילֹותיו אֹו הּוא עליהם ּבעברֹו לּמל ואיׁש איׁש ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנֹותן
ּבגלל ּבפרּוׁש מּמּנּו ׁשּיקחּו והּוא, לֹו. לׁשּלם חּיב זה הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

עדים. ּבפני ְְִִִֵֵּפלֹוני
.Êׁשהראה ּכגֹון חברֹו, ממֹון ׁשּמסר עדים עליו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמי

ּכּמה העדים ידעּו ולא ונתן, ונּׂשא ׁשּנאנס אֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעצמֹו
והּמֹוסר הפסידני, וכ ּכ אֹומר: והּנמסר ּבמסירתֹו, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָהפסידֹו
מּידֹו, מֹוציאין אין - הּנמסר ּתפּׂש אם ׁשּטענֹו: ּבּמה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכֹופר
ּתפּׂש לא ואם ׁשּתפּׂש; ּבּמה וזֹוכה חפץ ּבנקיטת נׁשּבע ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא

ּברּורה. ּבראיה אּלא הּמֹוסר מן מֹוציאין אין -ְְִִִִֵֵֶַָָָָ
.Áׁשבּוע לא מעצמֹו ׁשהראה הּמֹוסר את מׁשּביעין האין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּפסּול ל ואין רׁשע ׁשהּוא מּפני הּסת, ׁשבּועת ולא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹחמּורה
ונּׂשא להביא אֹו להראֹות ׁשאנסּוהּו הּמֹוסר אבל מּזה. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָיתר
אּלא רׁשע, אינֹו - לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּבּיד, ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָונתן
הּכׁשרין. ּכׁשאר אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבלבד, הּוא ּתׁשלּומין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּבן

.Ëּבין ּבגּופֹו ּבין ּכֹוכבים, עֹובד ּביד האדם למסר ְְְִִֵֵֵַָָָָָֹאסּור
לֹו מצר היה ואפּלּו עברֹות, ּובעל רׁשע היה ואפּלּו ְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּבממֹונֹו.
ּבין ּבגּופֹו ּבין ּכֹוכבים, עֹובד ּביד הּמֹוסרֹו וכל ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָּומצערֹו.

הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין - ְֵֵֶַָָָָּבממֹונֹו
.Èׁשאין הּזה ּבּזמן ואפּלּו מקֹום, ּבכל הּמֹוסר להרג ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻמּתר

ּכׁשאמר: אּלא ׁשּימסר. קדם להרגֹו ּומּתר נפׁשֹות. ּדיני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻּדנין
- קל ממֹון ואפּלּו ּבממֹונֹו, אֹו ּבגּופֹו ּפלֹוני מֹוסר ְְְֲֲִִִֵֵַַָָהריני
אם ּתמסר. אל לֹו: ואֹומרין לֹו ּומתרין למיתה. עצמֹו ְְְְְְִִִִִִִַַַָֹהּתיר
וכל להרגֹו. מצוה - אמסרּנּו אּלא ּכי, לא ואמר: ּפניו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהעז

זכה. להרגֹו ְְֵַָָָהּקֹודם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ב.125) הלכה א פרק ונטען טוען הלכות ראה ונוטלים. הנשבעים כל כדין תורה, ספר שם).126)כגון (גמרא הוא נאמן שאיש
כסף.127) למים.128)כגון עור שבתוכם.129)שק מה ראו ולא מרגליות,130)ומכוסים, בתוכם שהיו עדים יש אם אבל

כי בסל, מרגליות שהנחת פשעת, אתה לטעון יכול המזיק ואין מרגליות, שם להניח אדם בני דרך שאין פי על אף לשלם, חייב
שהזיק. מה לשלם חייב ולכן לים, חבירו של כלים להשליך רשות לו ורבינו131)אין סב. שם בתיקו, שעלתה בעייה זוהי כי

המתחיל דיבור שם תוספות וראה הֿו. הלכות ב פרק ממון נזקי ראה מידו. מוציאים אין תפס אם נפתרה, שלא שבבעייא לשיטתו
פשע. הניזק כי בסל, היו שמרגליות עדים יש אם ואפילו מידו מוציאים תפס אם אפילו ולדעתם מנחי, שתפס,132)מי ממה

השאר. את גובה אינו המרגליות, מדמי פחות שווה אצלו שיש מה סופר133)ואם שטעות ונראה כאן. מקום לה אין זו תיבה
"צריך". לומר וצריך כדין134)היא נשבע, היה מאות, חמש אלא הניזק שטוען כפי זהובים אלף היו לא שבכיס המזיק טען לּו

ואינו שבועה המחוייב וכל להישבע, יכול ואינו שבועה מחוייב הריהו יודע, שאינו ומכיוון מאות, חמש רק ומשלם במקצת, מודה
להטיל רשות למזיק ויש ז). הלכה ד, פרק ונטען טוען והלכות צח. מציעא (בבא להישבע צריך שכנגדו ואין משלם, להישבע יכול

הניזק. שם לפרט מבלי לו, מהמגיע יותר ממנו שלקח מי כל על חרם



ytpקכ zxinye gvex zekld - hay 'a iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Èׁשאסּור לי, יראה - ּומסר זמם אׁשר הּמֹוסר ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעּׂשה
ימסר ׁשּמא יענׁש, זה הרי - למסר החזק ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻלהרגֹו;
הּמֹוסרים לענׁש הּמערב ּבערי זמן ּבכל ּומעּׂשים ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹאחרים.
ּביד הּמֹוסרים ולמסר אדם, ּבני ממֹון למסר ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹֻׁשהחזקּו
וכן רׁשעם. ּכפי ּולאסרם ּולהּכֹותם לענׁשם ּכֹוכבים ְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָהעֹובדי
העֹובדי ּביד למסרֹו מּתר - ּומצערן לּצּבּור הּמצר ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָֻּכל
אסּור יחיד צער מּפני אבל ּולקנסֹו. ּולאסרֹו להּכֹותֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּכֹוכבים
ׁשּמּתר ּפי על ואף מֹוסר, ׁשל ממֹונֹו לאּבד ואסּור ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻלאסרֹו.

ליֹורׁשיו. ממֹונֹו ׁשהרי ְְְְֲֵֶָָָלענׁשֹו;
.·È,עברה לדבר אֹו להרגֹו חברֹו אחר רֹודף ׁשהיה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָרֹודף

ּפטּור - אדם ּכל ׁשל ּבין נרּדף ׁשל ּבין הּכלים, את ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוׁשּבר
ׁשרדף ׁשּכיון ּבנפׁשֹו; מתחּיב ׁשהּוא מּפני הּתׁשלּומין, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמן

למיתה. עצמֹו ְְִִִַָהּתיר
.‚Èממֹונֹו יהיה לא ּפטּור; - רֹודף ׁשל ּכלים ׁשּׁשּבר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹנרּדף

עצמֹו ׁשהּמּציל חּיב; - אחרים ּכלים ׁשּבר ואם מּגּופֹו. ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָחביב
חּיב. - חברֹו ְֲֵַָָּבממֹון

.„Èאת וׁשּבר הּנרּדף, להֹוׁשיע הרֹודף אחר ׁשרדף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמי
מן ולא ּפטּור. - אדם ּכל ׁשל ּבין רֹודף ׁשל ּבין ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהּכלים,
יתמהמּה אֹו מּלהּציל יּמנע ׁשּלא היא, ּתּקנה אּלא ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּדין,

ׁשּירּדף. ּבעת ְְִִֵֵֶַֹויעּין
.ÂËמהן אחד ועמד הּמּׂשֹוי, מּכבד להּׁשבר ׁשחּׁשבה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹספינה

ּכמֹו ׁשּבּה ׁשהּמּׂשא ּפטּור; - ּבּים והׁשלי מּמּׂשאּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהקל
ׁשהׁשלי עּׂשה רּבה ּומצוה להרגם. אחריהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָרֹודף

ְִָוהֹוׁשיעם.
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּומּזיק חֹובל הלכֹות להֹו ְְְְְְִִִִִֵַַַָָסליקּו
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ועּׂשר עּׂשה, מצֹות ׁשבע מצֹות. עּׂשרה ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיׁש
ׁשּלא ב) לרצח. ׁשּלא א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹמצֹות
הרֹוצח להגלֹות ג) יּומת. אּלא רֹוצח, לנפׁש ּכפר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלּקח
יּומת ׁשּלא ה) ּגלּות. למחּיב ּכפר לּקח ׁשּלא ד) ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻּבׁשגגה.
הּנרּדף להּציל ו) ּבּדין. עמידה קדם ּכׁשּירצח ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהרֹוצח
לעמד ׁשּלא ח) הרֹודף. על לחּוס ׁשּלא ז) רֹודף. ׁשל ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבנפׁשֹו
לערף י) .הּדר להם ּולכּון מקלט ערי להפריׁש ט) ּדם. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעל

העגלה תּזרע.את ולא קרקע ּבאֹותּה יעבד ׁשּלא יא) ּבּנחל. ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
יכׁשיל ׁשּלא יד) מעקה. לעּׂשֹות יג) ּדמים. לּׂשּום ׁשּלא ְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹיב)
לטען טז) .ּבּדר ׁשּנכׁשל מי עם לפרק טו) ּבדבר. ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּתמים

לֹו. ויל ּבמּׂשאֹו נבהל יּניחּנּו ׁשּלא יז) ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹעּמֹו.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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לא‡. ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר אדם ּבן נפׁש הֹורג ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכל
ׁשּנאמר: ּבסיף, מיתתֹו - עדים ּבפני ּבזדֹון רצח ואם ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָתרצח.
ׁשהרג ּבין סיף. מיתת ׁשּזֹו למדּו הּׁשמּועה מּפי יּנקם. ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנקם

ּבסיף מיתתֹו - ּבאׁש ׁשּׂשרפֹו ּבין ּבברזל חברֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאת
ּגאל·. ׁשּנאמר: הרֹוצח], את [להרג הּדם ּגֹואל ּביד ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמצוה

גֹואל הּוא לירּׁשה הראּוי וכל הרצח. את ימית הּוא ְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻהּדם

אֹו להמיתֹו, יכֹול היה ׁשּלא אֹו הּדם, גֹואל רצה לא ֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֹהּדם.
ּבסיף. הרֹוצח את ממיתין ּדין ּבית - ּדם גֹואל לֹו ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאין

הֹורג‚. זה הרי - לּנהרג ּבן היה אם ּבנֹו: את ׁשהרג ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאב
מן אחד אין - ּבן לֹו אין ואם גֹואל; ׁשהּוא מּפני אביו, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָאבי
ּדין ּבית אּלא אביו, את להמית הּדם גֹואל נעּׂשה ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאחין
הּדם. ּבגאּלת הּנקבה ואחד הּזכר ואחד אֹותֹו. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻממיתין

נתן„. ואפּלּו הרֹוצח. מן ּכפר לּקח ׁשּלא ּדין ּבית ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻּומזהרין
ׁשאין לפטרֹו. הּדם גֹואל רצה ואפּלּו ׁשּבעֹולם, ממֹון ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכל
ּברּו הּקדֹוׁש קנין אּלא הּדם, ּגֹואל קנין הּנהרג זה ׁשל ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָנפׁשֹו
דבר ל ואין רצח. לנפׁש כפר תקחּו ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּוא.
ולא ׁשּנאמר: ּדמים; ּכׁשפיכּות עליו ּתֹורה ְְְֱִִִִִֶֶֶַָָָָָֹׁשהקּפידה
הארץ את יחניף הּוא הּדם ּכי וגֹומר, הארץ את ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָתחניפּו

ְֵוגֹומר.
ולא‰. העדים אֹותֹו ממיתין אין - ּבזדֹון ׁשהרג ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹרֹוצח

למיתה; וידינּוהּו ּדין לבית ׁשּיבֹוא עד אֹותֹו, ְְִִִִִֵֶַָָָהרֹואים
לּמׁשּפט. העדה לפני עמדֹו עד הרצח ימּות ולא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשאין ועּׂשּו, ׁשעברּו ּדין ּבית מיתֹות מחּיבי לכל הּדין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻוהּוא

ּדין. ּבבית ּדינם ׁשּיּגמר עד אֹותן ְְִִִִִֵֵֶַָָָממיתין
.Âעליו ׁשחּיב העֹון ועּׂשה ּבׁשעבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּמה

היה אפּלּו להרגֹו, חברֹו אחר הרֹודף אבל ּדין; ּבית ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָמיתת
מּיד הּנרּדף להּציל מצּוין יּׂשראל ּכל הרי - קטן ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻהרֹודף

רֹודף. ׁשל ּבנפׁשֹו ואפּלּו ְְֲִֵֵֶַַָהרֹודף,
.Êּפי על אף אחריו, רֹודף הּוא והרי הזהירּוהּו אם ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָּכיצד?

זה הרי - רֹודף הּוא ׁשעדין ּכיון התראה, עליו קּבל ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ּכגֹון הרֹודף, מאיברי ּבאיבר להּצילֹו יכֹולים ואם ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַָָָנהרג.
אֹו ידֹו את ויקטעּו ּבסיף אֹו ּבאבן אֹו ּבחץ אֹותֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָׁשּיּכּו
[אינן] ואם עֹוּׂשין. - עינֹו את יסּמּו אֹו רגלֹו את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָיׁשּברּו
אּלּו הרי - לרֹודף הרגּוהּו ּכן אם אּלא ּולהּצילֹו לכּון ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיכֹולין
וקּצתה : ׁשּנאמר הרג; לא ׁשעדין ּפי על אף אֹותֹו, ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהֹורגין

עינ תחֹוס לא ּכּפּה, ֵֶֶַָָֹאת
.Á.נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ואחד ּבמבּוׁשיו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאחד

להּכֹות החֹוׁשב ׁשּכל הּכתּוב: ענין האּׁשה. אֹו האיׁש ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאחד
ׁשל ּבכּפֹו הּנרּדף את מּצילין - אֹותֹו הּממיתה הּכאה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחברֹו

מּצ - יכֹולין אינן ואם ׁשּנאמר:רֹודף; ּבנפׁשֹו, אף אֹותֹו ילין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָ
.עינ תחֹוס ֵֶָֹלא

.Ë.הרֹודף נפׁש על לחּוס ׁשּלא תעּׂשה, לא מצות זֹו ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאף
מּתר - לילד מקּׁשה ׁשהיא ׁשהעּברה חכמים, הֹורּו ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻלפיכ
ּכרֹודף ׁשהּוא מּפני ּבּיד, ּבין ּבסם ּבין ּבמעיה, העּבר ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלחּת
ׁשאין ּבֹו; נֹוגעין אין - ראׁשֹו מּׁשהֹוציא ואם להרגּה. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאחריה

עֹולם. ׁשל טבעֹו וזהּו נפׁש, מּפני נפׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָּדֹוחין
.Èנערה אחר רֹודף אֹו להרגֹו חברֹו אחר הרֹודף ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָאחד

רעהּו על איׁש יקּום ּכאׁשר ּכי ׁשּנאמר: לאנסּה. ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמארסה
הּנערה צעקה אֹומר: הּוא והרי הּזה; הּדבר ּכן נפׁש, ְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּורצחֹו
מֹוׁשיעּה - מֹוׁשיע לּה יׁש הא לּה. מֹוׁשיע ואין ְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹהמארּׂשה

הרֹודף. ּבהריגת ואפּלּו להֹוׁשיע, ׁשּיכֹול ּדבר ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָּבכל
.‡Èאבל הּבהמה. מן חּוץ העריֹות ּכל לׁשאר הּדין ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָוהּוא

העריֹות. ּכל ּכׁשאר הרֹודף, ּבנפׁש אֹותֹו מּצילין - ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּזכּור
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מלאכה לעּׂשֹות ׁשרדף אֹו לרבעּה, הּבהמה אחר הרֹודף ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָָאבל
ועבֹודה ׁשהּׁשּבת ּפי על אף זרה, עבֹודה לעבד אֹו ְֲֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָֹּבׁשּבת
ויביאּוהּו ׁשּיעּׂשה עד אֹותֹו, ממיתין אין - הּדת עּקרי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָזרה

וימּות. וידינּוהּו ּדין ְְִִִֵָלבית
.·Èּפי על אף והערה, עּמּה וׁשכב ּותפּׂשּה ערוה אחר ְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָָָרדף

רדף ּבּדין. עמדֹו עד אֹותֹו ממיתין אין - ּביאתֹו גמר ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא
ואמרה להּצילּה, אחריו רֹודפין היּו ואחרים ערוה, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָאחר
אּלא לּה, ׁשֹומעין אין - יהרגני ׁשּלא ּכדי הּניחּוהּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהם:

וא ּבאיבריו; מּלבעל אֹותֹו ּומֹונעין אֹותֹו אינןמבהילין ם ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבנפׁשֹו, אפּלּו - ּבאיבריו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָיכֹולים

.‚Èאּלא ,ּבכ טרח ולא מאיבריו ּבאיבר להּציל הּיכֹול ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּכל
וחּיב ּדמים ׁשֹופ זה הרי - והרגֹו רֹודף ׁשל ּבנפׁשֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּציל

אֹותֹו. ממיתין ּדין ּבית אין אבל ְֲִִִִֵֵָָמיתה;
.„Èעל תעמד 'לא על עֹובר - הּציל ולא להּציל הּיכֹול ְְֲִִִֵַַַַַָָֹֹֹּכל

ּבאים לסטים אֹו ּבּים, טֹובע חברֹו את הרֹואה וכן .'רע ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדם
ּבעצמֹו הּוא להּצילֹו ויכֹול עליו, ּבאה רעה חּיה אֹו ְְְְִַַַָָָָָָָָָָעליו,
עֹובדי ׁשּׁשמע אֹו הּציל; ולא להּצילֹו, אחרים ׁשּיּׂשּכר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹאֹו
ּפח, לֹו טֹומנין אֹו רעה עליו מחּׁשבים מֹוסרים אֹו ְְְְִִִִַַָָָָָּכֹוכבים
אֹו ּכֹוכבים ּבעֹובד ׁשּידע אֹו והֹודיעֹו; חברֹו אזן גלה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹולא
להסיר חברֹו ּבגלל לפּיסֹו ויכֹול חברֹו, על ּבא ׁשהּוא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבאֹונס
העֹוּׂשה - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ּפּיסֹו; ולא ּׁשּבלּבֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמה

.'רע ּדם על תעמד 'לא על עֹובר ֲֵֵֶַַַַָֹֹאֹותם
.ÂË,לבעלּה ערוה אחר אֹו להרגֹו חברֹו אחר רֹודף ְְְְֲֳֵֵֶֶַַַַָָָָָהרֹואה

ׁשהיא עּׂשה, מצות ּבּטל זה הרי - הּציל ולא להּציל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹויכֹול
'עינ תחֹוס 'לא על לאוין: ׁשני על ועבר ּכּפּה', את ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ'וקּצתה

.'רע ּדם על תעמד 'לא ְֲֵֶַַַַֹֹועל
.ÊËׁשאין מּפני אּלּו לאוין על לֹוקין ׁשאין ּפי על ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָאף

אחת נפׁש המאּבד ׁשּכל הם; חמּורים - ּבהן ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמעּׂשה
נפׁש המקּים וכל ּכּלֹו, העֹולם ּכל אּבד ּכאּלּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמּיּׂשראל

ּכּלֹו. העֹולם ּכל קּים ּכאּלּו - מּיּׂשראל ְְִִִִֵֵַַָָָָֻאחת

ה'תשע"א שבט ג' קודש שבת

ׁשני ¦¥¤¤ּפרק

ההֹורג‡. ּבידֹו1ּכל ּבאבן2חברֹו אֹו ּבסיף ׁשהּכהּו ּכגֹון , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשחנקֹו3הּממיתה אֹו הֹואיל4, - ּבאׁש ּׂשרפֹו אֹו ׁשּמת, עד ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבעצמֹו הּוא מקֹום מּכל ּדין5והרגֹו ּבבית נהרג זה הרי ,6. ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּׂשֹוכר·. עבדיו7אבל ׁשּׁשלח אֹו חברֹו את להרג 8הֹורג ֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

והּניחֹו ׁשּכפתֹו אֹו הארי9והרגּוהּו, ּבֹו10לפני 11וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ
חּיה מאּלּו12והרגתהּו אחד ּכל - עצמֹו את ההֹורג וכן , ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבידֹו הריגה ועֹון הּוא, ּדמים לּׁשמים;13ׁשֹופ מיתה וחּיב , ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָ
ּדין ּבית מיתת ּבהן .14ואין ְִִֵֵֶַָ

ּבאדם‚. האדם ּדם ׁשפ ׁשּנאמר: הּדין? הּוא ׁשּכן 15ּומּנין ֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
את ׁשליח. ידי על ׁשּלא ּבעצמֹו ההֹורג זה - יּׁשפ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּדמֹו

עצמֹו הֹורג זה - אדרׁש לנפׁשתיכם חּיה16ּדמכם ּכל מּיד . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
חברֹו הּמֹוסר זה - האדם17אדרׁשּנּו מּיד לטרפֹו. חּיה לפני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אחרים הּׂשֹוכר זה - האדם נפׁש את אדרׁש אחיו איׁש 18מּיד ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּדריׁשה לׁשֹון ּבׁשלׁשּתן נאמר ּובפרּוׁש חברֹו. את ,19להרג ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

לּׁשמים. מסּור דינם ֲִִֵַַָָָהרי
הרצחנים„. אּלּו ּבהן20וכל מיתת21וכּיֹוצא מחּיבין ׁשאינן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

הּמלכּות ּבדין להרגם יּׂשראל מל רצה אם ּדין, 22ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
להרגם ּדין ּבית ראּו אם וכן ּבידֹו. הרׁשּות - העֹולם ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָותּקנת

ׁשעה לכ23ּבהֹוראת צריכה הּׁשעה היתה אם להם24, יׁש - ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָ
ּׁשּיראּו.25רׁשּות מה ּכפי ְְְִִֶַ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהוא1) ובין איש שהוא בין רוצח, כל כולל וזה טו), לה, (במדבר הרוצח" יומת מות הוא "רוצח כתוב: אשה. ובין איש בין
ד. פרשה משפטים ישמעאל דרבי ומכילתא 169 עמוד משפטים יוחאי בן שמעון דרבי מכילתא ראה להריגת2)אשה. לגורם פרט

ב. הלכה ראה הייתה3)חבירו, לא שהרי ומת, להמיתו כדי בו שאין קטן, בצרור להיכהו פרט להמית, כדי בה כוונהשיש לו
"מגיד חכמינו: ואמרו ז), (שם, הרוצח" יומת מות הוא, רוצח וימות, היכהו בה ימות אשר יד באבן "ואם בתורה: כתוב להרוג.

יח. הלכה א פרק ומזיק חובל הלכות וראה קס, מסעי, ספרי להמיתו". כדי שהוא בדבר שיכנו עד חייב שאינו כתוב4)הכתוב
בכלי "ואם כתוב כבר לכן קודם שהרי מיותר, זה פסוק כא), (שם, הוא" רוצח המכה, יומת מות וימות, בידו היכהו באיבה "או
וראה שם. ספרי חנקו", דחקו, "דחפו, כגון מיתה, חייב בידו ההורג שכל למדו, מכאן - עץ" בכלי "או יד", באבן "ואם ברזל",

עו: וימות".5)סנהדרין בידו "היכהו פרק6)ככתוב: למעלה ראה בסייף, ומיתתו שם), (במדבר יומת" "מות כתוב בכולם כי
א. הלכה להורג.7)א כסף מג.8)ומשלם קידושין אדוניהם, בקול לשמוע הממית9)שמוכרחים הארי אין שכפתו ובשעה

זמן. לאחר אלא בו, עז.10)נוגע סנהדרין האחר, אצל ולא הכופת אצל תרבות בן הארי שהיה אחרת.11)וכגון טורפת חיה
שם.12) כן, אחר בא הוא מאליו והרעב אותו, ההורג דבר היה לא שכפתו שבשעה ברעב, ומת כפתו אם נקרא13)וכן העוון

שלא פי על אף אוריה, הריגת של החטא את בו ותלה בחרב", הכית החיתי אוריה "את לדוד: אמר הנביא נתן שהרי שמו, על
ט). יב, ב (שמואל הוראתו לפי אלא דוד, בידי אבל14)נהרג השולח, כיד השליח ויד כמותו, אדם של ששלוחו פי על אף

כהורג חבירו להריגת הגורם של דינו אין כן וכמו השולח, את הורגים דין בית אין כך ומשום כמותו, אדם של שלוחו אין בעבירה
ז. הלכה ז פרק ומזיק חובל הלכות ראה ממש. כמזיק הגורם דין שבנזקים פי על אף עדים.15)ביד, בפני כלומר אדם, בפני

עצמו,16) דם השופך היינו דמכם, את אדרוש נפשותיכם מיד - אדרוש" לנפשותיכם דמכם "את הפסוק: את אלעזר רבי פירש כך
צא: קמא יט.17)בבא לד, פרשה רבה בראשית להרוג18)לשון איש ששכר - האדם נפש את אדרוש הוא: הכתוב ופירוש
שם. אחיו, הפסוק.19)את בתחילת כמו יישפך" "דמו כתוב ולא אותו, יענוש שה' היינו אנשים20)"אדרוש", לרצוח שדרכם

שם. וברש"י "רבצן" לג. מציעא בבא וראה רעה, חיה ידי על או שכירים ידי אחד.21)על בעד או התראה בלא ההורגים כגון
דין.22) בית המחייב התורה בדין לדורות.23)ולא הלכה לקבוע בעבירות,24)ולא פרוצים שהיו כגון לתורה, סייג לעשות

וסקלוהו, דין לבית והביאוהו יוונים, בימי בשבת סוס על שרכב באחד "ומעשה מסופר: ובתלמוד פרוץ. היה לא זה שאיש פי על אף
מו.). (סנהדרין לכך" צריכה שהשעה אלא לכך, שראוי מפני הלכות25)לא וראה שם. התורה, מן שלא ועונשים מכים דין "בית
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מלאכה לעּׂשֹות ׁשרדף אֹו לרבעּה, הּבהמה אחר הרֹודף ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָָאבל
ועבֹודה ׁשהּׁשּבת ּפי על אף זרה, עבֹודה לעבד אֹו ְֲֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָֹּבׁשּבת
ויביאּוהּו ׁשּיעּׂשה עד אֹותֹו, ממיתין אין - הּדת עּקרי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָזרה

וימּות. וידינּוהּו ּדין ְְִִִֵָלבית
.·Èּפי על אף והערה, עּמּה וׁשכב ּותפּׂשּה ערוה אחר ְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָָָרדף

רדף ּבּדין. עמדֹו עד אֹותֹו ממיתין אין - ּביאתֹו גמר ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא
ואמרה להּצילּה, אחריו רֹודפין היּו ואחרים ערוה, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָאחר
אּלא לּה, ׁשֹומעין אין - יהרגני ׁשּלא ּכדי הּניחּוהּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהם:

וא ּבאיבריו; מּלבעל אֹותֹו ּומֹונעין אֹותֹו אינןמבהילין ם ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבנפׁשֹו, אפּלּו - ּבאיבריו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָיכֹולים

.‚Èאּלא ,ּבכ טרח ולא מאיבריו ּבאיבר להּציל הּיכֹול ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּכל
וחּיב ּדמים ׁשֹופ זה הרי - והרגֹו רֹודף ׁשל ּבנפׁשֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּציל

אֹותֹו. ממיתין ּדין ּבית אין אבל ְֲִִִִֵֵָָמיתה;
.„Èעל תעמד 'לא על עֹובר - הּציל ולא להּציל הּיכֹול ְְֲִִִֵַַַַַָָֹֹֹּכל

ּבאים לסטים אֹו ּבּים, טֹובע חברֹו את הרֹואה וכן .'רע ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדם
ּבעצמֹו הּוא להּצילֹו ויכֹול עליו, ּבאה רעה חּיה אֹו ְְְְִַַַָָָָָָָָָָעליו,
עֹובדי ׁשּׁשמע אֹו הּציל; ולא להּצילֹו, אחרים ׁשּיּׂשּכר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹאֹו
ּפח, לֹו טֹומנין אֹו רעה עליו מחּׁשבים מֹוסרים אֹו ְְְְִִִִַַָָָָָּכֹוכבים
אֹו ּכֹוכבים ּבעֹובד ׁשּידע אֹו והֹודיעֹו; חברֹו אזן גלה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹולא
להסיר חברֹו ּבגלל לפּיסֹו ויכֹול חברֹו, על ּבא ׁשהּוא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבאֹונס
העֹוּׂשה - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ּפּיסֹו; ולא ּׁשּבלּבֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמה

.'רע ּדם על תעמד 'לא על עֹובר ֲֵֵֶַַַַָֹֹאֹותם
.ÂË,לבעלּה ערוה אחר אֹו להרגֹו חברֹו אחר רֹודף ְְְְֲֳֵֵֶֶַַַַָָָָָהרֹואה

ׁשהיא עּׂשה, מצות ּבּטל זה הרי - הּציל ולא להּציל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹויכֹול
'עינ תחֹוס 'לא על לאוין: ׁשני על ועבר ּכּפּה', את ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ'וקּצתה

.'רע ּדם על תעמד 'לא ְֲֵֶַַַַֹֹועל
.ÊËׁשאין מּפני אּלּו לאוין על לֹוקין ׁשאין ּפי על ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָאף

אחת נפׁש המאּבד ׁשּכל הם; חמּורים - ּבהן ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמעּׂשה
נפׁש המקּים וכל ּכּלֹו, העֹולם ּכל אּבד ּכאּלּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמּיּׂשראל

ּכּלֹו. העֹולם ּכל קּים ּכאּלּו - מּיּׂשראל ְְִִִִֵֵַַָָָָֻאחת

ה'תשע"א שבט ג' קודש שבת

ׁשני ¦¥¤¤ּפרק

ההֹורג‡. ּבידֹו1ּכל ּבאבן2חברֹו אֹו ּבסיף ׁשהּכהּו ּכגֹון , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשחנקֹו3הּממיתה אֹו הֹואיל4, - ּבאׁש ּׂשרפֹו אֹו ׁשּמת, עד ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבעצמֹו הּוא מקֹום מּכל ּדין5והרגֹו ּבבית נהרג זה הרי ,6. ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּׂשֹוכר·. עבדיו7אבל ׁשּׁשלח אֹו חברֹו את להרג 8הֹורג ֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

והּניחֹו ׁשּכפתֹו אֹו הארי9והרגּוהּו, ּבֹו10לפני 11וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ
חּיה מאּלּו12והרגתהּו אחד ּכל - עצמֹו את ההֹורג וכן , ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבידֹו הריגה ועֹון הּוא, ּדמים לּׁשמים;13ׁשֹופ מיתה וחּיב , ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָ
ּדין ּבית מיתת ּבהן .14ואין ְִִֵֵֶַָ

ּבאדם‚. האדם ּדם ׁשפ ׁשּנאמר: הּדין? הּוא ׁשּכן 15ּומּנין ֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
את ׁשליח. ידי על ׁשּלא ּבעצמֹו ההֹורג זה - יּׁשפ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּדמֹו

עצמֹו הֹורג זה - אדרׁש לנפׁשתיכם חּיה16ּדמכם ּכל מּיד . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
חברֹו הּמֹוסר זה - האדם17אדרׁשּנּו מּיד לטרפֹו. חּיה לפני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אחרים הּׂשֹוכר זה - האדם נפׁש את אדרׁש אחיו איׁש 18מּיד ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּדריׁשה לׁשֹון ּבׁשלׁשּתן נאמר ּובפרּוׁש חברֹו. את ,19להרג ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

לּׁשמים. מסּור דינם ֲִִֵַַָָָהרי
הרצחנים„. אּלּו ּבהן20וכל מיתת21וכּיֹוצא מחּיבין ׁשאינן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

הּמלכּות ּבדין להרגם יּׂשראל מל רצה אם ּדין, 22ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
להרגם ּדין ּבית ראּו אם וכן ּבידֹו. הרׁשּות - העֹולם ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָותּקנת

ׁשעה לכ23ּבהֹוראת צריכה הּׁשעה היתה אם להם24, יׁש - ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָ
ּׁשּיראּו.25רׁשּות מה ּכפי ְְְִִֶַ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהוא1) ובין איש שהוא בין רוצח, כל כולל וזה טו), לה, (במדבר הרוצח" יומת מות הוא "רוצח כתוב: אשה. ובין איש בין
ד. פרשה משפטים ישמעאל דרבי ומכילתא 169 עמוד משפטים יוחאי בן שמעון דרבי מכילתא ראה להריגת2)אשה. לגורם פרט

ב. הלכה ראה הייתה3)חבירו, לא שהרי ומת, להמיתו כדי בו שאין קטן, בצרור להיכהו פרט להמית, כדי בה כוונהשיש לו
"מגיד חכמינו: ואמרו ז), (שם, הרוצח" יומת מות הוא, רוצח וימות, היכהו בה ימות אשר יד באבן "ואם בתורה: כתוב להרוג.

יח. הלכה א פרק ומזיק חובל הלכות וראה קס, מסעי, ספרי להמיתו". כדי שהוא בדבר שיכנו עד חייב שאינו כתוב4)הכתוב
בכלי "ואם כתוב כבר לכן קודם שהרי מיותר, זה פסוק כא), (שם, הוא" רוצח המכה, יומת מות וימות, בידו היכהו באיבה "או
וראה שם. ספרי חנקו", דחקו, "דחפו, כגון מיתה, חייב בידו ההורג שכל למדו, מכאן - עץ" בכלי "או יד", באבן "ואם ברזל",

עו: וימות".5)סנהדרין בידו "היכהו פרק6)ככתוב: למעלה ראה בסייף, ומיתתו שם), (במדבר יומת" "מות כתוב בכולם כי
א. הלכה להורג.7)א כסף מג.8)ומשלם קידושין אדוניהם, בקול לשמוע הממית9)שמוכרחים הארי אין שכפתו ובשעה

זמן. לאחר אלא בו, עז.10)נוגע סנהדרין האחר, אצל ולא הכופת אצל תרבות בן הארי שהיה אחרת.11)וכגון טורפת חיה
שם.12) כן, אחר בא הוא מאליו והרעב אותו, ההורג דבר היה לא שכפתו שבשעה ברעב, ומת כפתו אם נקרא13)וכן העוון

שלא פי על אף אוריה, הריגת של החטא את בו ותלה בחרב", הכית החיתי אוריה "את לדוד: אמר הנביא נתן שהרי שמו, על
ט). יב, ב (שמואל הוראתו לפי אלא דוד, בידי אבל14)נהרג השולח, כיד השליח ויד כמותו, אדם של ששלוחו פי על אף

כהורג חבירו להריגת הגורם של דינו אין כן וכמו השולח, את הורגים דין בית אין כך ומשום כמותו, אדם של שלוחו אין בעבירה
ז. הלכה ז פרק ומזיק חובל הלכות ראה ממש. כמזיק הגורם דין שבנזקים פי על אף עדים.15)ביד, בפני כלומר אדם, בפני

עצמו,16) דם השופך היינו דמכם, את אדרוש נפשותיכם מיד - אדרוש" לנפשותיכם דמכם "את הפסוק: את אלעזר רבי פירש כך
צא: קמא יט.17)בבא לד, פרשה רבה בראשית להרוג18)לשון איש ששכר - האדם נפש את אדרוש הוא: הכתוב ופירוש
שם. אחיו, הפסוק.19)את בתחילת כמו יישפך" "דמו כתוב ולא אותו, יענוש שה' היינו אנשים20)"אדרוש", לרצוח שדרכם

שם. וברש"י "רבצן" לג. מציעא בבא וראה רעה, חיה ידי על או שכירים ידי אחד.21)על בעד או התראה בלא ההורגים כגון
דין.22) בית המחייב התורה בדין לדורות.23)ולא הלכה לקבוע בעבירות,24)ולא פרוצים שהיו כגון לתורה, סייג לעשות

וסקלוהו, דין לבית והביאוהו יוונים, בימי בשבת סוס על שרכב באחד "ומעשה מסופר: ובתלמוד פרוץ. היה לא זה שאיש פי על אף
מו.). (סנהדרין לכך" צריכה שהשעה אלא לכך, שראוי מפני הלכות25)לא וראה שם. התורה, מן שלא ועונשים מכים דין "בית
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.‰לכ צריכה הּׁשעה היתה ולא הּמל הרגם ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹהרי
הּדבר להּכֹותם26לחּזק מקֹום מּכל חּיבין ּדין ּבית הרי - ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ּבמצֹור לאסרם למיתה, הּקרֹובה רּבה 28ּובמצֹוק27מּכה ְְְְְְִַַַָָָָָָָָ
על ּולאּים להפחיד ּכדי צער, מיני ּבכל ּולצערן רּבֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָׁשנים
ּולמכׁשֹול לפּוקה להם הּדבר יהיה ׁשּלא הרׁשעים, ,29ׁשאר ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ

אֹויבי להרג מסּבב הריני ּפלֹוני30ויאמר: ׁשעּׂשה ּכדר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ְֵֶָואּפטר.

.Âהּגד31אחד את ּבין32ֹולההֹורג יֹומֹו, ּבן הּקטן את אֹו ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
נקבה ּבין אֹו33זכר ּבזדֹון, הרג אם - עליו נהרג זה הרי , ְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

והּוא34גֹולה ּבׁשגגה. הרג אם חדׁשיו35- לֹו ׁשּכלּו אבל36, ; ְְֲֳִִֶֶַָָָָָָָ
ּכנפל הּוא הרי - חדׁשים מּתׁשעה לפחֹות נֹולד עד37אם ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָ

יֹום ׁשלׁשים אינֹו38ׁשּיׁשהה - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו וההֹורגֹו , ְְְְְְִִִֵֶֶַ
עליו .39נהרג ֱֶָָָ

.Êלמּות הּנֹוטה החֹולה את אֹו הּבריא את ההֹורג .40אחד ִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הּגֹוסס את הרג עליו41ואפּלּו נהרג ּבידי42- גֹוסס היה ואם . ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

גֹוסס הּוא והרי למּות ׁשּנטה עד ׁשהּכּוהּו ּכגֹון ,43אדם, ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
אֹותֹו ממיתין ּדין ּבית אין - .44ההֹורגֹו ְְִִִֵֵַ

.Áהּטרפה את ּומהּל45ההֹורג וׁשֹותה ׁשאֹוכל ּפי על אף , ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
ּפטּור זה הרי - אדם46ּבּׁשּוק אדם47מּדיני וכל ּבחזקת48. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

נהרג49ׁשלם והֹורגֹו טרפה,50, ׁשּזה ּבוּדאי ׁשּיּודע עד , ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּתעלה לּה אין זֹו ׁשּמּכה הרֹופאים ּובּה51ויאמרּו ּבאדם, ְְְְְִֵֶַָָָָָָָָֹ
אחר. דבר ימיתּנּו לא אם ְִִֵֶַָָָֹימּות

.Ëּובערּת ׁשּנאמר: נהרג; - הּנפׁש את ׁשהרג טרפה ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאדם
מּקרּב ּדין52הרע ּבית ּבפני ׁשּיהרג והּוא, ּבפני53. אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

יזּמּו ׁשּמא ּפטּור. - ׁשהרי54עדים נהרגין, אינן - הּוזּמּו ואם , ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
טרפה להרג אּלא זממּו ראּויה55לא ׁשאינּה עדּות וכל ; ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ

עדּות56להזּמה אינּה נפׁשֹות57- .58ּבדיני ְְֲִֵֵֵַַָָָ
.Èּכנעני עבד ההֹורג אֹו יּׂשראל את ההֹורג הרי59אחד - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּגֹולה. - ּבׁשגגה הרג ואם עליו. נהרג ְְֱִִֶֶֶַָָָָָָזה
.‡Èּתֹוׁשב ּגר ׁשהרג ּדין60יּׂשראל ּבבית עליו נהרג אינֹו -61, ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

רעהּו על איׁש יזיד וכי ׁשאינֹו62ׁשּנאמר: לֹומר צרי ואין . ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּכֹוכבים העֹובד על אחרים63נהרג עבד את ההֹורג ואחד . ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

עליו קּבל ׁשהעבד עליו; נהרג זה הרי - עבּדֹו ההֹורג ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאֹו
על64מצֹות ה'ונֹוסף .65נחלת ְְֲִַַַַ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ד. הלכה כד, פרק להרגם.26)סנהדרין צורך דין בית ראו ולא פרוצים, היו שלא מפני בעדו, בבית27)ולגדור אותו לכלוא
רעב.28)הסוהר. מיתת כדי עד לא אבל נג. כח, בדברים הכתוב פי על לפוקה29)וברעב, לך זאת תהיה "ולא הכתוב פי על

לא). כה, (שמואלֿא חינם" דם ולשפך אדוני לב שם.30)ולמכשול בנבל, לעשות דוד שרצה בין.31)כשם ... בן32)בין
אחד. ויום שנה קטן",33)יג בין אשה בין איש "בין כולל זה יומת" מות אדם נפש כל יכה כי "ואיש יז): כד, (ויקרא כתוב

מד: ונדה פד: סנהדרין וראה א. כ, פרק אמור וראה34)ספרא יא). לה, (במדבר בשגגה" נפש מכה רוצח שמה "ונס שכתוב:
קנט. מסעי, נהרג.35)ספרי יומו בן הקטן את שההורג הזה נדה36)הדין קיימא, בן הוא שאז עיבור, חדשי תשעה לו שמלאו

פד:).37)שם. (סנהדרין חדשיו לו כלו ואפילו אטום ראשו כגון קיימא, בן שלושים38)שאינו ששהה "כל נפל מכלל יצא ואז
מד:). (נדה נפל" אינו ימים), שמונה - (בבהמה באדם שמונה39)יום לאחר (שנולד שמונה ובן הנפלים את היכה אפילו "שיכול

שמונה ובן נפלים יצאו קיימא, בן שהוא מיוחד איש מה יומת), מות ומת איש (מכה איש לומר תלמוד חייב, יהא עיבור) חדשי
שם). סנהדרין וראה נרדמים. מקיצי הוצאת 169 עמוד משפטים דרשב"י (מכילתא קיימא בני נוטה40)שאינם שאינו חולה אבל

ממש. כבריא שדינו להשמיענו צורך אין עא:).41)למות (קידושין למיתה" גוססים לא42)"רוב אפילו מת, שהיה פי על אף
עח. סנהדרין חייב", שהוא הגוסס את בהורג מודים "הכול אותו, המכות.43)הרג מן כי44)כתוצאה "ואיש בתורה שכתוב

היכה כן אם אלא מיתה, חייב המכה שאין להדגיש, התורה באה החכמים ולדעת יז), כד, (ויקרא יומת" מות אדם נפש כל יכה
גסיסה, לידי שהביאוהו פי על אף ממיתה, פטורים הם אף (והמכים שם בהריגתו, סייעו שאחרים זה להורג פרט הנפש, כל את
שדוד כשם מלכות, מדין להורגו רשאי מלך אבל אותו", ממיתים דין בית "אין דייק רבינו המכות). מן מת לא זאת בכל שהרי

א). (שמואלֿב אדם בידי גוסס שהיה פי על אף שאול, את שהרג העמלקי, הגר בן את קרום45)הרג או הריאה ניקבה כגון
עח. סנהדרין חודש, עשר שנים לחיות יכול שאינו הוא,46)המוח, והטעם (שם). פטור" שהוא הטריפה את בהורג מודים "הכל

קטילא". ל"גברא נחשב הריהו החיות, מקורות שנחתכו למעלה47)מכיוון ראה הוא, דמים שופך שהרי לשמים, מיתה חייב אבל
ב. שלם.48)הלכה שהוא ידוע לא שואלים49)אפילו אין כך ומשום יא:), (חולין הרוב אחר שהולכים שלם, בחזקת אדם כל

שם. חננאל רבינו וראה ז. במכות עקיבא ורבי טרפון כרבי הלכה שאין הרג", שלם הרג, טריפה "ראיתם העדים: כאילו50)את
שלם. וודאי רוצח52)רפואה.51)הרג איש שראו דין בית כי אפשר, אי שהרי דין, בית במיתת הרוצח דין לפי אותו דנים ולא

ובפ להרגו, הוא השעה צורך כך ומשום ויהרוג, ילך אותו, יהרגו לא אם אבל אותו. לדון רשאים אינם גבראחבירו, שהוא רט
.289 עמוד לסנהדרין הבחירה בית ראה פטור. ההורגו הרג, לא ואפילו משפטי.53)קטילא, ומתן ולמשא לעדים זקוקים שאינם

אחר".54) במקום שעה באותה הייתם "עימנו כי הם, שקר שעדי עליהם ויעידו אחרים עדים פטור55)יבואו טריפה וההורג
דין. בית יט).56)ממיתת יט, (דברים לאחיו" לעשות זמם כאשר לו "ועשיתם תורה שאמרה הזמה, דין בה שאינם57)לקיים

שם). (סנהדרין לשקר לב.58)מפחדים שם ראה ובמקום, בזמן הקשורות והחקירות הדרישות את בטלו ממונות בדיני כי
כנעני,59) בעבד מדבר זה כתוב כ). כא, (שמות יינקם" נקום ידו תחת ומת בשבט אמתו את או עבדו את איש יכה "וכי כתוב:

וראה ב. ה, פרשה אמור ספרא כסף", שאין עברי עבד יצא - "כסף "כסף", עברי עבד ואין הוא", כספו "כי שם נאמר שהרי
ז. פרשה משפטים גירות60)מכילתא לשם טבל ולא מל ולא נח, בן עליהן שנצטווה מצוות, שבע עליו וקיבל בארץ, היושב גוי

ד.61)גמורה. פרשה משפטים מכילתא לשמים, מסור תושב".62)ודינו לגר פרט רעהו (גויים), לאחרים פרט רעהו "על
משנה כסף וראה תושב. גר נזכר לא זה לפסוק ישמעאל דרבי (ובמכילתא 171 עמוד משפטים יוחאי בן שמעון דרבי מכילתא

כישראל.63)כאן). מצוות לו הוא64)שאין "אחיו כך ומשום בהן, חייב כנעני עבד אף בהן, חייבת שהאשה המצוות כל
פו. סנהדרין ראה עליו. נהרג אותו וההורג כישראל.65)במצוות", ודינו

ytp zxinye gvex zekld - hay 'b ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Èרׁשּות לֹו יׁש ׁשעבּדֹו אחרים? לעבד עבּדֹו ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַמה
להמית66להּכֹותֹו ּכדי ּבּה ׁשּיׁש הּכאה הּכהּו אם ,לפיכ .67, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשעֹות וארּבע עּׂשרים ועמד למּות, -68ונטה מת ּכ ואחר ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: הּמּכה; מחמת ׁשּמת ּפי על אף עליו, נהרג ֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאינֹו

הּוא כסּפֹו ּכי יּקם יֹומים'69לא אֹו 'יֹום ּומהּו ׁשהּוא70. יֹום ? ְִִֶַַַַֹֻ
לעת מעת ׁשהּוא .71ּכיֹומים, ְְִֵֵֵֶַ

.‚Èּכּמה לאחר מת אפּלּו ׁשּלֹו, ׁשאינֹו עבד הּמּכה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאבל
להמית ּכדי והּכהּו הֹואיל הּמּכה, מחמת זה72ימים הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

חֹורין ּבני ּכׁשאר עליו, .73נהרג ְְֱִִֵֶָָָָ
.„Èלי ּבאבן74יראה אֹו וסיף ּבסּכין עבּדֹו את ׁשהּמּכה , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּבהן וכּיֹוצא למיתה75ואגרֹוף ואמדּוהּו ּבדין76, אינֹו - ומת , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
לכ עליו. נהרג - ׁשנה לאחר מת אפּלּו אּלא יֹומים; אֹו ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָיֹום

'ּבּׁשבט' אּלא77נאמר להּכֹותֹו רׁשּות ּתֹורה נתנה ׁשּלא , ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּורצּועה78ּבׁשבט ּבהּכאת79ּומּקל ולא ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.80רציחה ְִָ
.ÂËּופסק עבּדֹו ׁשּיׁשּמׁשּנּו81הּמֹוכר יֹום82עּמֹו ,83ׁשלׁשים ְְְְִִֵֶֶַַַַָ

נהרג זה הרי - והמיתֹו יֹום הּׁשלׁשים ּבתֹו מהן אחד ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוהּכהּו
יֹומים אֹו יֹום ּבדין ואינֹו ׁשאינֹו84עליו, לפי - הראׁשֹון . ְְְִִִִֵֵֶַָָָ

לֹו המיחד ּתחּתיו.85ּכסּפֹו עדין ׁשאינֹו לפי - והּׁשני , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
.ÊËחֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ׁשני86וכן ׁשל ועבד , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶ

מהן לאחד אינֹו ׁשהרי יֹומים, אֹו יֹום ּבדין אינן - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשּתפין
לֹו המיחד העם87ּכסּפֹו ּכׁשאר עליו נהרג ּולפיכ ,88. ְְְְֱִִֶַַָָָָָָָָֻ

ׁשלישי ¦¦§¤¤ּפרק

אֹומדין‡. - והמיתֹו ּבעץ אֹו ּבאבן ּבזדֹון חברֹו את ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָהּמּכה
חפץ אֹותֹו ראּוי אם עליו, ׁשהּכה ּומקֹום ּבֹו ׁשהּכהּו ִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּדבר
אׁשר יד ּבאבן ׁשּנאמר: ראּוי; אינֹו אֹו זה ּבאיבר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָלהמית
עד - הּכהּו ּבֹו ימּות אׁשר עץ ּבכלי אֹו הּכהּו, ּבּה ְֲִִִִֵֶַָָָָָימּות

למּכהּו לּבֹו על מּכהּו דֹומה ואינֹו להמית. ּכדי ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּיהיה
ירכֹו. ְֵַעל

ׁשאֹומדין·. מּכאן ּבּה', ימּות 'אׁשר ונאמר מקֹוםהֹואיל ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָ
ּכ הּמּכה, ּומקֹום ּבֹו ׁשהּכה החפץ ׁשאֹומדין ּוכׁשם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּכה.
את ׁשּמׁשערין מּכאן יד, ּבאבן ׁשּנאמר: ההּכאה; ּכח ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹומדין
לזֹורק אּמֹות ׁשּתי ּברחּוק ּבחברֹו אבן זֹורק דֹומה אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּיד.
דֹומה ואינֹו יתר. ּכחּה יהיה עּׂשר ׁשּברחּוק עּׂשר, ּברחּוק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹּבֹו
הּמקֹום ׁשּברחּוק מאה, ּברחּוק לזֹורק עּׂשר ּברחּוק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָזֹורק

ההּכאה. ּכח יתמעט ְְִֵֵַַַַָָֹּביֹותר
וכח‚. ההֹורג ּכח ּומׁשערין עצמּה. הּמּכה מׁשערין ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹוכן

ּבריא אֹו חּלׁש, אֹו חזק אֹו קטן, אֹו גדֹול הּוא אם ֱִִֶַַָָָָָָָָהּנהרג,
- ּבּה ימּות אׁשר ׁשּנאמר: ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹולה, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאֹו

סּבֹותיה. ּכל מׁשערין זה ׁשל ְֲִִִֶֶֶַָָמיתתֹו
ּבכלי„. ואם ׁשּנאמר: ׁשעּור, ּתֹורה ּבּה נתנה לא ּברזל ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּכלי

ׁשּיהיה והּוא, ּבמחט. ואפּלּו הּוא; רצח וּימת, הּכהּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹברזל
אם אבל ּבהן; וכּיֹוצא סּכין אֹו ׁשּפּוד אֹו מחט ּכמֹו חד, ְְֲִִֵֶַַַַַָָֹלֹו
ּכדר אֹותּה אֹומדין - ּבּה וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ּבעׁשת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּכהּו

האבן. אֹו העץ ְִֵֶֶֶָָׁשאֹומדין
ּבידֹו‰. ׁשהּכהּו ּכגֹון והמיתֹו, ּכלי ּבלא חברֹו את ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּמּכה

וכח הּמּכה ּכח מׁשערין - והמיתֹו ּבראׁשֹו נגפֹו אֹו ּברגלֹו ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַַָָֹֹֹאֹו
ּבאצּבעֹו חברֹו דֹוחף דֹומה אינֹו הּמּכה. ּומקֹום ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּנהרג
לּבֹו על מּכהּו דֹומה ואינֹו ּכחֹו, ּבכל ּברגלֹו ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹלבֹועט
החזק הּבריא את הּמּכה חּלׁש דֹומה ואינֹו מתניו, על ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלמּכהּו

חֹולה. אֹו חּלׁש הּמּכה חזק ְִֶֶַַַָָָָלבריא
.Âהּכהּו באיבה אֹו ׁשּנאמר: אּלּו? ּבכל ׁשּמׁשערין ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומּנין

'ּבידֹו', ׁשּנאמר ּפי על אף הּמּכה. יּומת מֹות וּימת, ְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָָֹבידֹו
ּכח ׁשּמׁשערין מּכלל ּבאיבה. ההּכאה להיֹות הּכתּוב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהצרי

ַַָָההּכאה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הוא".66) כספו "כי לייסרו המכילתא67)כדי לשון וזו א. הלכה למעלה ראה פטור, ישראל על אפילו להמית, כדי בה אין שאם
שלא הוא דין בו, שהקל כנעני להמית, כדי בו שיש בדבר שיכנו עד חייב אינו בו, שהחמיר ישראל אם "ומה ז): פרשה (משפטים

להמית". כדי בו שיהא עד חייב לעת.68)יהא מעת להכותו.69)שהוא רשות לו או70)ויש יום אם "אך כתוב: בתורה
בלבד. אחד יום שיחיה שמספיק משמע ו"יום" ימים שני דווקא שיחיה משמע "יומיים" יוקם". לא יעמוד למילה71)יומיים

אילו שעות. וארבע עשרים = יממה במובן "יום" ב. שעות; שתיםֿעשרה והוא ללילה, בניגוד "יום" א. מובנים: שני יש "יום"
לשתי שהכוונה לחשוב, היה אפשר "יומיים" כתבה ואילו א. במובן ליום שהכוונה בטעות, לחשוב היה אפשר "יום" התורה כתבה
דרבי ובמכילתא שעות. וארבע עשרים היינו יומיים, כמו) - (או כמו יום כלומר יומיים" או "יום התורה כתבה כך משום יממות.
שעות וארבע עשרים נגמרות היום, בחצי אותו היכה אם לעת", מעת אומר הווי ימים, שני בו שיש "יום נאמר: יוחאי בן שמעון
כיומיים. שהוא יום וזהו בערב, למחרת שעות וארבע עשרים נגמרות בערב, אותו היכה ואם ימים. שני בו ויש השני, היום בחצי
קטועים, ימים שני (או יתקיים קטעין יומין תרין או לעת) מעת אחד יום (אם לעידן מעידן חד יומא "אין תרגם: עוזיאל בן ויונתן

לעת)". מעת שלם יום וביחד יום. חצאי להמית.72)שני כדי בה שיש איש73)מכה מכה שנאמר בכלל ושפחתו עבדו "אף
יומיי או "יום שדין מכאן שם). (מכילתא יומיים" או ביום נידון שיהא עליו, להקל מכללו מוציאו הכתוב והרי בהורגומת, הוא ם"

שלו. שאינו עבד בהורג ולא בלבד, וגאונים.74)עבדו בתלמוד מקור ללא רבינו בו75)דעת לייסר האדון דרך שאין בדבר
עבדו. להמית.76)את כדי בהם כ).77)שהיה כא, (שמות בשבט" אמתו את או עבדו את איש יכה שבט78)"וכי שהוא

יגֿיד). כג, (משלי תכנו" בשבט אתה ימות, ולא בשבט תכנו כי מוסר, מנער תמנע "אל ככתוב: הבן, את או העבד את לייסר מוסר
ז:79) סנהדרין ראה אדם, בני לייסר הדיין משתמש וסייף.80)שבהם סכין המוכר.82)והתנה.81)כגון גופו83)את

יום. לשלושים בו שימוש זכות ולמוכר לקונה, חורין.84)קנוי בן הורג כדין פירות85)אלא קניין ולמוכר לקונה, קנוי הגוף כי
אליעזר, כרבי ופסק הוא". כספו ב"כי יומיים" או "יום דין את מתנה והתורה יום, שלושים בו להשתמש הזכות כלומר, בלבד,

כ. כא, משפטים דרשב"י ומכילתא ז פרשה משפטים מכילתא וראה צ. קמא האחד86)בבא ושחרר שותפים, שני של עבד כגון
מב.). (גיטין חלקו צ.87)את קמא בבא לשותף, ב ובמקרה לעבד א במקרה שייך האחד החצי מת88)שהרי הוא אפילו

המכה. מחמת ימים כמה לאחר



קכג ytp zxinye gvex zekld - hay 'b ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Èרׁשּות לֹו יׁש ׁשעבּדֹו אחרים? לעבד עבּדֹו ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַמה
להמית66להּכֹותֹו ּכדי ּבּה ׁשּיׁש הּכאה הּכהּו אם ,לפיכ .67, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשעֹות וארּבע עּׂשרים ועמד למּות, -68ונטה מת ּכ ואחר ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: הּמּכה; מחמת ׁשּמת ּפי על אף עליו, נהרג ֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאינֹו

הּוא כסּפֹו ּכי יּקם יֹומים'69לא אֹו 'יֹום ּומהּו ׁשהּוא70. יֹום ? ְִִֶַַַַֹֻ
לעת מעת ׁשהּוא .71ּכיֹומים, ְְִֵֵֵֶַ

.‚Èּכּמה לאחר מת אפּלּו ׁשּלֹו, ׁשאינֹו עבד הּמּכה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאבל
להמית ּכדי והּכהּו הֹואיל הּמּכה, מחמת זה72ימים הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

חֹורין ּבני ּכׁשאר עליו, .73נהרג ְְֱִִֵֶָָָָ
.„Èלי ּבאבן74יראה אֹו וסיף ּבסּכין עבּדֹו את ׁשהּמּכה , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּבהן וכּיֹוצא למיתה75ואגרֹוף ואמדּוהּו ּבדין76, אינֹו - ומת , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
לכ עליו. נהרג - ׁשנה לאחר מת אפּלּו אּלא יֹומים; אֹו ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָיֹום

'ּבּׁשבט' אּלא77נאמר להּכֹותֹו רׁשּות ּתֹורה נתנה ׁשּלא , ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּורצּועה78ּבׁשבט ּבהּכאת79ּומּקל ולא ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.80רציחה ְִָ
.ÂËּופסק עבּדֹו ׁשּיׁשּמׁשּנּו81הּמֹוכר יֹום82עּמֹו ,83ׁשלׁשים ְְְְִִֵֶֶַַַַָ

נהרג זה הרי - והמיתֹו יֹום הּׁשלׁשים ּבתֹו מהן אחד ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוהּכהּו
יֹומים אֹו יֹום ּבדין ואינֹו ׁשאינֹו84עליו, לפי - הראׁשֹון . ְְְִִִִֵֵֶַָָָ

לֹו המיחד ּתחּתיו.85ּכסּפֹו עדין ׁשאינֹו לפי - והּׁשני , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
.ÊËחֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ׁשני86וכן ׁשל ועבד , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶ

מהן לאחד אינֹו ׁשהרי יֹומים, אֹו יֹום ּבדין אינן - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשּתפין
לֹו המיחד העם87ּכסּפֹו ּכׁשאר עליו נהרג ּולפיכ ,88. ְְְְֱִִֶַַָָָָָָָָֻ

ׁשלישי ¦¦§¤¤ּפרק

אֹומדין‡. - והמיתֹו ּבעץ אֹו ּבאבן ּבזדֹון חברֹו את ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָהּמּכה
חפץ אֹותֹו ראּוי אם עליו, ׁשהּכה ּומקֹום ּבֹו ׁשהּכהּו ִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּדבר
אׁשר יד ּבאבן ׁשּנאמר: ראּוי; אינֹו אֹו זה ּבאיבר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָלהמית
עד - הּכהּו ּבֹו ימּות אׁשר עץ ּבכלי אֹו הּכהּו, ּבּה ְֲִִִִֵֶַָָָָָימּות

למּכהּו לּבֹו על מּכהּו דֹומה ואינֹו להמית. ּכדי ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּיהיה
ירכֹו. ְֵַעל

ׁשאֹומדין·. מּכאן ּבּה', ימּות 'אׁשר ונאמר מקֹוםהֹואיל ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָ
ּכ הּמּכה, ּומקֹום ּבֹו ׁשהּכה החפץ ׁשאֹומדין ּוכׁשם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּכה.
את ׁשּמׁשערין מּכאן יד, ּבאבן ׁשּנאמר: ההּכאה; ּכח ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹומדין
לזֹורק אּמֹות ׁשּתי ּברחּוק ּבחברֹו אבן זֹורק דֹומה אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּיד.
דֹומה ואינֹו יתר. ּכחּה יהיה עּׂשר ׁשּברחּוק עּׂשר, ּברחּוק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹּבֹו
הּמקֹום ׁשּברחּוק מאה, ּברחּוק לזֹורק עּׂשר ּברחּוק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָזֹורק

ההּכאה. ּכח יתמעט ְְִֵֵַַַַָָֹּביֹותר
וכח‚. ההֹורג ּכח ּומׁשערין עצמּה. הּמּכה מׁשערין ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹוכן

ּבריא אֹו חּלׁש, אֹו חזק אֹו קטן, אֹו גדֹול הּוא אם ֱִִֶַַָָָָָָָָהּנהרג,
- ּבּה ימּות אׁשר ׁשּנאמר: ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹולה, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאֹו

סּבֹותיה. ּכל מׁשערין זה ׁשל ְֲִִִֶֶֶַָָמיתתֹו
ּבכלי„. ואם ׁשּנאמר: ׁשעּור, ּתֹורה ּבּה נתנה לא ּברזל ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּכלי

ׁשּיהיה והּוא, ּבמחט. ואפּלּו הּוא; רצח וּימת, הּכהּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹברזל
אם אבל ּבהן; וכּיֹוצא סּכין אֹו ׁשּפּוד אֹו מחט ּכמֹו חד, ְְֲִִֵֶַַַַַָָֹלֹו
ּכדר אֹותּה אֹומדין - ּבּה וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ּבעׁשת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּכהּו

האבן. אֹו העץ ְִֵֶֶֶָָׁשאֹומדין
ּבידֹו‰. ׁשהּכהּו ּכגֹון והמיתֹו, ּכלי ּבלא חברֹו את ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּמּכה

וכח הּמּכה ּכח מׁשערין - והמיתֹו ּבראׁשֹו נגפֹו אֹו ּברגלֹו ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַַָָֹֹֹאֹו
ּבאצּבעֹו חברֹו דֹוחף דֹומה אינֹו הּמּכה. ּומקֹום ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּנהרג
לּבֹו על מּכהּו דֹומה ואינֹו ּכחֹו, ּבכל ּברגלֹו ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹלבֹועט
החזק הּבריא את הּמּכה חּלׁש דֹומה ואינֹו מתניו, על ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלמּכהּו

חֹולה. אֹו חּלׁש הּמּכה חזק ְִֶֶַַַָָָָלבריא
.Âהּכהּו באיבה אֹו ׁשּנאמר: אּלּו? ּבכל ׁשּמׁשערין ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומּנין

'ּבידֹו', ׁשּנאמר ּפי על אף הּמּכה. יּומת מֹות וּימת, ְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָָֹבידֹו
ּכח ׁשּמׁשערין מּכלל ּבאיבה. ההּכאה להיֹות הּכתּוב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהצרי

ַַָָההּכאה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הוא".66) כספו "כי לייסרו המכילתא67)כדי לשון וזו א. הלכה למעלה ראה פטור, ישראל על אפילו להמית, כדי בה אין שאם
שלא הוא דין בו, שהקל כנעני להמית, כדי בו שיש בדבר שיכנו עד חייב אינו בו, שהחמיר ישראל אם "ומה ז): פרשה (משפטים

להמית". כדי בו שיהא עד חייב לעת.68)יהא מעת להכותו.69)שהוא רשות לו או70)ויש יום אם "אך כתוב: בתורה
בלבד. אחד יום שיחיה שמספיק משמע ו"יום" ימים שני דווקא שיחיה משמע "יומיים" יוקם". לא יעמוד למילה71)יומיים

אילו שעות. וארבע עשרים = יממה במובן "יום" ב. שעות; שתיםֿעשרה והוא ללילה, בניגוד "יום" א. מובנים: שני יש "יום"
לשתי שהכוונה לחשוב, היה אפשר "יומיים" כתבה ואילו א. במובן ליום שהכוונה בטעות, לחשוב היה אפשר "יום" התורה כתבה
דרבי ובמכילתא שעות. וארבע עשרים היינו יומיים, כמו) - (או כמו יום כלומר יומיים" או "יום התורה כתבה כך משום יממות.
שעות וארבע עשרים נגמרות היום, בחצי אותו היכה אם לעת", מעת אומר הווי ימים, שני בו שיש "יום נאמר: יוחאי בן שמעון
כיומיים. שהוא יום וזהו בערב, למחרת שעות וארבע עשרים נגמרות בערב, אותו היכה ואם ימים. שני בו ויש השני, היום בחצי
קטועים, ימים שני (או יתקיים קטעין יומין תרין או לעת) מעת אחד יום (אם לעידן מעידן חד יומא "אין תרגם: עוזיאל בן ויונתן

לעת)". מעת שלם יום וביחד יום. חצאי להמית.72)שני כדי בה שיש איש73)מכה מכה שנאמר בכלל ושפחתו עבדו "אף
יומיי או "יום שדין מכאן שם). (מכילתא יומיים" או ביום נידון שיהא עליו, להקל מכללו מוציאו הכתוב והרי בהורגומת, הוא ם"

שלו. שאינו עבד בהורג ולא בלבד, וגאונים.74)עבדו בתלמוד מקור ללא רבינו בו75)דעת לייסר האדון דרך שאין בדבר
עבדו. להמית.76)את כדי בהם כ).77)שהיה כא, (שמות בשבט" אמתו את או עבדו את איש יכה שבט78)"וכי שהוא

יגֿיד). כג, (משלי תכנו" בשבט אתה ימות, ולא בשבט תכנו כי מוסר, מנער תמנע "אל ככתוב: הבן, את או העבד את לייסר מוסר
ז:79) סנהדרין ראה אדם, בני לייסר הדיין משתמש וסייף.80)שבהם סכין המוכר.82)והתנה.81)כגון גופו83)את

יום. לשלושים בו שימוש זכות ולמוכר לקונה, חורין.84)קנוי בן הורג כדין פירות85)אלא קניין ולמוכר לקונה, קנוי הגוף כי
אליעזר, כרבי ופסק הוא". כספו ב"כי יומיים" או "יום דין את מתנה והתורה יום, שלושים בו להשתמש הזכות כלומר, בלבד,

כ. כא, משפטים דרשב"י ומכילתא ז פרשה משפטים מכילתא וראה צ. קמא האחד86)בבא ושחרר שותפים, שני של עבד כגון
מב.). (גיטין חלקו צ.87)את קמא בבא לשותף, ב ובמקרה לעבד א במקרה שייך האחד החצי מת88)שהרי הוא אפילו

המכה. מחמת ימים כמה לאחר



ytpקכד zxinye gvex zekld - hay 'b ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Êמׁשערין - ומת ונפל הּגג, מראׁש חברֹו את הּדֹוחף ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן
ּבן דֹומה ׁשאינֹו הּנדחף; וכח מעליו ׁשהּפילֹו הּמקֹום ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּגבּה
הּמקֹום? ּגבּה ׁשּמׁשערין ּומּנין ׁשּנפל. לגדֹול ׁשּנפל ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹיֹומֹו
ׁשאין מקֹום ׁשּכל לי, ויראה יהּדפּנּו. ּבּׂשנאה ואם ְְְְְֱֳִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:
ׁשאמרּו ּכמֹו להמית, ּכדי ּבֹו אין - טפחים עּׂשרה ְְְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָּבגבהֹו

ּבהמה. לענין ְְְְִֵַָּבבֹור
.Áּבגּוׁש ׁשהּכהּו אֹו ּבעץ, אֹו ּבאבן חברֹו את הּמּכה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד

צרֹורֹות, אֹו עפר מלא ּבסל אֹו וגפרית, מלח ּבגּוׁש אֹו ְְְְְִֵֶַַָָָָָָעפר
ׁשהּוא ּכל - ּבּה ימּות אׁשר ׁשּנאמר: ּדבלה; ּבפלח ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹואפּלּו

ׁשּממית. הּוא והּכבד להמית, ְְִִֵֶֶַָָֹראּוי
.Ëאֹומדין - האׁש לתֹו אֹו הּמים לתֹו חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָהּדֹוחף

ואם ּדין, ּבית מּמיתת ּפטּור - מּׁשם לעלֹות יכֹול אם ְֲִִִִִִֵַַָָָאֹותֹו:
האׁש ּבתֹו אֹו] הּמים ּבתֹו] עליו ּכבׁש אם וכן חּיב. - ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָלאו
ׁשאינֹו ּפי על אף חּיב, - ומת לעלֹות ּכח ּבֹו נׁשאר ׁשּלא ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹעד
חברֹו ּפי על ידֹו למּניח הּדין והּוא ּבּתחּלה. הּדֹוחף ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָהּוא
ׁשּכפתֹו אֹו לחיֹות, יכֹול ואינֹו מפרּפר ׁשהּניחֹו עד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוחטמֹו
עד מקֹום עליו ׁשּבנה אֹו ׁשּמת, עד ּבחּמה אֹו ּבּצּנה ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהּניחֹו
עליו ועּׁשן לבית אֹו למערה ׁשהכניסֹו אֹו הרּוח, מּמּנּו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמנע
עד נר עליו והדליק ׁשיׁש ׁשל לבית ׁשהכניסֹו אֹו ׁשּמת, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעד
ׁשחנקֹו ּכמֹו ׁשּזה עליו, נהרג אּלּו ּבכל - ההבל ְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהמיתֹו

ְָּבידֹו.
.Èא ׁשּמת, עד ּברעב והּניחֹו חברֹו את הּכֹופת ׁשּכפתֹואבל ֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּובאה לׁשם לבֹוא החּמה אֹו הּצּנה ׁשּסֹוף ּבמקֹום ְְְִִִֶַַַָָָָָָָוהּניחֹו
את עליו ׁשּפרע אֹו ּגיגית, עליו ׁשּכפה אֹו ֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָוהמיתּתּו,
אם לֹומר צרי ואין הּנחׁש, את עליו ׁשהּׁשי אֹו ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּמעזיבה,
והרי אֹותֹו; ממיתין אין אּלּו ּבכל - נחׁש אֹו ּכלב ּבֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּסה

ּדם. מּמּנּו ּדֹורׁש ּדמים ודֹורׁש רֹוצח, ְִִֵֵֵֶַָָהּוא
.‡Èלעלֹות ׁשּיכֹול סּלם ׁשם והיה ּבבֹור חברֹו הּדֹוחף ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָֻוכן

ּובא עליו, להגן ּבידֹו ּתריס והיה חץ ּבֹו ׁשּזרק אֹו ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָָעליו,
נהרגין אין ׁשניהן - הּתריס את והסיר הּסּלם את וסּלק ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻאחר
הּסּלם וסּלק ׁשחזר הּוא עצמֹו הּדֹוחף היה אפּלּו דין. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבבית

הּדם. מּמּנּו ונדרׁש ּדין, ּבית מּמיתת ּפטּור -ְְִִִִִֵֶַַָָָ
.·Èחּיב - והרגה לאחֹוריה האבן וחזרה ּבכתל, צרֹור ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּזֹורק

ׁשּמּׂשחקין אּלּו וכן ּבאה. היא ׁשּמּכחֹו ּדין, ּבית ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמיתת
ּפטּורין; - אּמֹות ארּבע ּבתֹו והרגּו: ּבהן ׁשהתרּו ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָּבכּדּור,
והּוא, חּיבין. - אּמה מאה לסֹוף אפּלּו אּמֹות, לארּבע ְְְְֲִִֵַַַַַָָָחּוץ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להמית, ּכדי ּבּה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָׁשּיׁש
.‚Èהּכֹופת חּיב. - והרגה לצדדין והלכה למעלה, אבן ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָזרק

עליו והציף לברח, יכֹול ׁשאינֹו ּבמקֹום והּניחֹו חברֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאת
ראׁשֹון מּכח ׁשּימּות והּוא, עליו. נהרג זה הרי - ומת ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמים

מּמעּׂשיו. ֲִַַָָהּבא

רביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ּבית‡. מּמיתת ּפטּור - זה את והרג זה את להרג ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמתּכּון
מקלט ערי ׁשאין לפי הּגלּות; ּומן הּתׁשלּומין, ּומן ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּדין,
עדה לתֹו אבן הּזֹורק ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אֹותֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָקֹולטֹות

ּדין. ּבית מּמיתת ּפטּור - מהן אחד והרג ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּיּׂשראל
ּכדי·. ּבּכלי היה ולא מתניו, על חברֹו את להּכֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹנתּכּון

ּכדי ּבּה והיה לּבֹו, על האבן לּה והלכה מתניו, על ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָלהמית
והיה לּבֹו, על להּכֹותֹו ׁשּנתּכּון אֹו ומת; לּבֹו, על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלהמית
ולא מתניו, על האבן לּה והלכה לּבֹו, על להמית ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבּה
ּבית מּמיתת ּפטּור - ומת מתניו, על להמית ּכדי ּבּה ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָהיה
נתּכּון אם אבל ּגֹולה. ּבכּונה ההֹורג ׁשאין גֹולה; ואינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדין,
והלכה מתניו, על להמית ּכדי ּבּה והיה מתניו, על ְְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָלהּכֹותֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נהרג. זה הרי - ומת לּבֹו, על ְֲֳִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלּה

אֹומדין‚. - ּבהן וכּיֹוצא ּבאגרֹוף אֹו ּבאבן חברֹו את ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּמּכה
ונפטר. דברים חמּׁשה נֹותן - לחּיים אמדּוהּו אם ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָאֹותֹו.
זה הרי - הּמּכה מחמת ּומת והכּביד הּמּכה חלה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻואפּלּו
הּסהר ּבבית הּמּכה את אֹוסרין - למיתה אמדּוהּו ואם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפטּור.
הקל ואם הּמּכה, יהרג - מת אם לזה: ּוממּתינים ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּיד,
ּכׁשאר רגליו על ּבּׁשּוק והל ׁשלמה רפּואה ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָונתרּפא

ונפטר. דברים חמּׁשה הּמּכה מׁשּלם - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהּבריאים
והּוא„. ׁשּיהּל אינֹו - מׁשענּתֹו' 'על ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָזה

יכֹול למּות הּנֹוטה ׁשאפּלּו אחר, על אֹו הּמּטה על ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָנׁשען
מהּל ׁשּיהיה אּלא 'מׁשענּתֹו' נאמר לא הּמׁשענת. על ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹלהּל
עליו. להּׁשען אחר ּכח צרי יהיה ולא ּבריֹו, מׁשענת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעל

ּולא‰. ּׁשהיה, מּמה והקל למיתה, הכּבידאמדּוהּו מּכאן חר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּכׁשהקל, ׁשני אמד אֹותֹו אֹומדין ואין נהרג. זה הרי - ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹומת

לּדבר. ְִֶַַַָָׁשרגלים
.Âׁשהּכּוהּו ּבין ומת, מקלֹות ּבעּׂשרה אדם ּבני עּׂשרה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהּכּוהּו

ּבית מּמיתת ּפטּורין ּכּלן - ּכאחת ׁשהּכּוהּו ּבין זה אחר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻּבזה
ּכל ׁשהרג אחד ׁשּיהיה עד - אדם נפׁש ּכל ׁשּנאמר: ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּדין;
לתֹו ׁשּכבׁשּוהּו אֹו ׁשּדחפּוהּו לׁשנים הּדין והּוא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָהּנפׁש.
- והרג מּביניהן חץ ויצא יֹוׁשבים רּבים ׁשהיּו אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּמים,

ּפטּורין. ְִֶָֻׁשּכּלן
.Êּבּה אין מהן אחת וכל זה, אחר זה אבן עּׂשרה ּבֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזרקּו

להמית, ּכדי ּבּה ויׁש ּבאחרֹונה אבן אחד וזרק להמית, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכדי
ּדינֹו ׁשּנגמר רֹוצח עליו. נהרג האחרֹון זה הרי - ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָומת
ּפטּורין. ּכּלן - מהן הּוא מי נֹודע ולא ּבאחרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻונתערב
ׁשּנגמר אחרים ּברֹוצחים ׁשּנתערב ּדינֹו נגמר ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹורֹוצח
אדם ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין הּמיתה; מן ּפטּורין ּכּלן - ְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֻּדינן

ּכּלן. את ואֹוסרין ּבפניו. ְְְִֶֶָָָָֻאּלא
.Á,ּכאחת אֹותֹו רֹואין עדים ׁשם היּו ולא נפׁשֹות, ְְְִִֵֵַַַָָָֹההֹורג

ּבלא עדים ּבפני ׁשהרג אֹו האחד, אחר האחד ראהּו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאּלא
הכחׁשּו ולא ּבּבדיקֹות העדים ׁשהכחׁשּו אֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָֹֻֻהתראה,
ּומאכילין לכּפה, אֹותן ּכֹונסין הרצחנים אּלּו ּכל - ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָּבחקירֹות
ּכ ואחר מעיהן, ׁשּיצרּו עד לחץ ּומים צר לחם ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאֹותן
החלי. מּכבד ּכרסם ׁשּתּבקע עד ּׂשעֹורים אֹותן ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹמאכילין

.Ëאבל ּדין; ּבית מיתת מחּיבי לׁשאר זה ּדבר עֹוּׂשין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֻואין
- מיתה חּיב אינֹו ואם אֹותֹו, ממיתין - מיתה נתחּיב ְְְִִִִִִִֵֵַַָָָאם
מּׁשפיכּות חמּורין עֹונֹות ׁשּיׁש ּפי על ׁשאף אֹותֹו. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַּפֹוטרין
ּדמים. ּכׁשפיכּות עֹולם ׁשל יּׁשּובֹו הׁשחתת ּבהן אין ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּדמים,
ׁשּבת, חּלּול אֹו עריֹות לֹומר צרי ואין זרה, עבֹודה ְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָאפּלּו
אדם ׁשּבין מעברֹות הן עוֹונֹות ׁשאּלּו ּדמים; ּכׁשפיכּות ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָאינן
וכל חברֹו. לבין ׁשּבינֹו מעברֹות ּדמים ׁשפיכּות אבל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָלּמקֹום,
הּמצֹות ּכל ואין ּגמּור. רׁשע הּוא הרי - זה עֹון ּבידֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמי
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הּדין; מן יּצילּוהּו ולא זה, עֹון ּכנגד ׁשקּולין ימיו ּכל ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשעּׂשה
מאחאב ּולמד צא וגֹומר. נפׁש ּבדם עׁשק אדם ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנאמר:
כאחאב, היה לא רק ּבֹו: נאמר ׁשהרי זרה, עבֹודה ְְֱֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעֹובד
נמצא לא הרּוחֹות, אלהי לפני ּוזכּיֹותיו עֹונֹותיו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶָָָָֹֹֻּוכׁשּנסּדרּו
ּכנגּדֹו, ׁשּׁשקּול אחר ּדבר ׁשם היה ולא ּכלּיה, ׁשחּיבֹו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹעֹון
זה - ה' לפני וּתעמד הרּוח וּתצא ׁשּנאמר: נבֹות; דמי ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
הרׁשע הּוא והרי ּתּוכל. וגם ּתפּתה לֹו: ונאמר נבֹות, ְְְֱֲֵֶֶַַַַַָָָָָרּוח

ּבידֹו. להֹורג וחמר קל סּבב, אּלא ּבידֹו הרג ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלא
.Èעברֹות העֹוּׂשה אֹו זרה עבֹודה עֹובדי והם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָהאּפיקֹורסים,

הרי - להכעיס ׁשעטנז לבׁש אֹו נבלה אכל אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָלהכעיס,
להרגן. מצוה - ּובּנבּואה ּבּתֹורה וׁשּכֹופרין אּפיקֹורֹוס, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָזה
לאו ואם הֹורג; - ּבפרהסיא ּבסיף להרגן ּכח ּבידֹו יׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאם
אחד ראה ּכיצד? הריגתן. ׁשּיסּבב עד ּבעלילֹות עליהן ּבא -ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הריני ואֹומר: מסּלקֹו, - ּבּבאר והּסּלם לבאר, ׁשּנפל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻמהן
ּבדברים וכּיֹוצא .ל ואחזירּנּו הּגג, מן ּבני להֹוריד ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָטרּוד

ֵאּלּו.
.‡Èורֹועי מלחמה, ּובינם ּבינינּו ׁשאין ּכֹוכבים עֹובדי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָאבל

להם מסּבבים אין - ּבהן וכּיֹוצא מּיּׂשראל דּקה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה
למּות. נטּו אם להּצילן, ואסּור אחדהּמיתה. ׁשראה ּכגֹון ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָ

ּדם על תעמד לא ׁשּנאמר: מעלהּו. אינֹו - לּים ׁשּנפל ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמהן
.רע זה ואין - ְֵֵֵֶֶֶרע

.·Èוהעֹומד עברה ּבעל ּביּׂשראל אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבּמה
ּבגזל ׁשּפקרּו דּקה ּבהמה רֹועי ּכגֹון ּתמיד, ּבֹו וׁשֹונה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּברׁשעֹו
עֹומד ׁשאינֹו עברֹות ּבעל יּׂשראל אבל ּבאּולּתן; הֹולכים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָוהם
אֹוכל ּכגֹון עצמֹו, להנאת עברֹות עֹוּׂשה אּלא ּתמיד, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָּברׁשעֹו
ּדמֹו. על לעמד ואסּור להּצילֹו, מצוה - לתאבֹון ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹנבלֹות
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הּטמאה‡. את מביא טפח רּום על מרּבע טפח על ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻֻטפח
טפח אּלא אהל קרּוי ׁשאין ּתֹורה. ּדין הּטמאה ּבפני ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻוחֹוצץ
הּמת מן ּכזית ּכיצד? זה. על יתר אֹו טפח ּברּום טפח ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָעל
ּבהן, וכּיֹוצא וצּנֹורֹות מחטין ּכגֹון ּכלים, ּובצּדֹו לאויר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻמּנח
טפח ּבֹו ׁשּיׁש אהל עליהן האהיל אם ּבּטמאה, נֹוגעים ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻואינן
את מביא זה הרי - טפח הארץ מעל גבֹוּה והיה טפח ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעל
זה אהל ּגּבי על אחרים ּכלים היּו ּוטמאין. לּכלים ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻהּטמאה
ׁשהאהל מּפני טהֹורין, הן הרי - טפח על טפח ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּיׁש

ׁשהאהלחֹוצץ ׁשּכׁשם למדּת, הּנה הּטמאה. ּובין ּבינם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ
ּבין וחֹוצץ לֹו, ׁשחּוצה ּכל מּציל ׁשּתחּתיו, ּכל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹמטּמא
על הּטמאה היתה אם וכן ּגּביו. ׁשעל ּכלים ּובין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻהּטמאה
ּבפני חֹוצץ ׁשהאהל טהֹורין; הּכלים - ּתחּתיו וכלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּגּביו
על מּטפח ּפחֹות אֹו טפח, מרּום ּפחֹות האהל היה ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּטמאה.
ׁשּבצד הּכלים - טפחים ּכּמה גבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָטפח
ׁשּכנגד ּכל - זה מאהל ׁשּלמעלה וכלים טהֹורים; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻהּטמאה
אהל ׁשם ואין הּטמאה על ׁשהאהילּו מּפני טמא, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהּטמאה
זה אהל ּגּבי על טמאה היתה אם וכן הּטמאה. ּבפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻלחץ
האהילה ׁשהרי טמא, הּטמאה ׁשּכנגד ּכל - ּתחּתיו ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻוכלים
מרּום ּפחֹות ׁשּכל הּטמאה. ּבפני ׁשּיחץ אהל ׁשם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻעליהן
רצּוצה טמאה ׁשּתחּתיו וטמאה חׁשּוב, הּוא ּכנגיעה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֻֻטפח
האהל היה ּכׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהיא,
על אהל ׁשּנעּׂשּו ּכלים אֹו אדם אבל ּכלים; אֹו ֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאדם
האהל, עּמּודי ׁשהיּו ּבין אהל עצמן הן ׁשהיּו ּבין ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻהּטמאה,

אּלּו הרי - עּקר ּכל טמאה מקּבלין ׁשאין ּכלים היּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻאפּלּו
ּכיצד? הּטמאה. ּבפני חֹוצצין ואינן הּטמאה, את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻֻמביאין
ארּבעה ּגּבי על אֹו אדם ּבני ארּבעה ּגּבי על מּנח ׁשהיה ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻלּוח
למינן ׁשאין מּכלים ּבהן וכּיֹוצא אבנים ּכלי אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכלים,
ׁשּפּודין ארּבעה על מּנח היה אם לֹומר צרי ואין ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻֻטמאה,
ּתחּתיו וכלים טמאה והיתה טפח, ׁשּגבֹוהין קנים ארּבעה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻאֹו
ּכנגד ׁשּלא אפּלּו ּגּביו, על ּכלים היּו ואם טמאים. הּכלים -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
וכלים לּוח ּגּבי על טמאה היתה ואם טמאים. - ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻהּטמאה
היה הּלּוח אם אבל טמאין. הּלּוח ׁשּתחת ּכלים ּכל - ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּתחּתיו
והיתה וחּיה, ּבהמה ּגּבי על אֹו אבנים ארּבע ּגּבי על ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֻמּנח

טהֹורין. ּגּביו ׁשעל הּכלים הרי - ּתחּתיו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻטמאה
טהֹורין,·. ׁשּתחּתיו הּכלים ּכל הרי - ּגּביו על טמאה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהיתה

אבנים ּוכלי גללים ּוכלי הּטמאה. ּבפני חֹוצץ ׁשהאהל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻמּפני
ּככלים, ואינם ּכאהלים הם הרי - ּבמּדה הּבאים אדמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹּוכלי

הּטמאה. ּבפני חֹוצצים ְְְְִִִֵַָָֻּולפיכ
צדדיו‚. מּכל ועֹודף חדׁש ּתּנּור ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָנסר

ּגּביו ׁשעל ּכלים - הּנסר ּתחת טמאה היתה טפח: ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻּבפֹותח
ט מּפניטהֹורין, טהֹורים, ׁשּתחּתיו ּכלים - ּגּביו על מאה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻ

הּכל - יׁשן היה ואם זה. לענין ּככלים אינֹו חדׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּתּנּור
ֵָטמא.

ועֹודף„. יׁשנים, אפּלּו ּתּנּורים, ׁשני ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָנסר
ּתחּתיו טמאה והיתה זה, לתּנּור ּומחּוצה זה לתּנּור ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻמחּוצה
ׁשּתחת ּכלים אבל טמא; ּבלבד ּביניהן - הּתּנּורים ׁשני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבין
ּכׁשני הן ׁשהרי טהֹורים, - לּתּנּורים ׁשחּוצה הּקצוֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי
אפּלּו ּתּנּור, ּפי על נתּון ׁשהּוא נסר וכן זה. ּבצד זה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאהלים
הּצדדין, מן לא אבל טפח ּומּזה טפח מּזה ויֹוצא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיׁשן,

טהֹורין. הּׁשני ׁשּבּצד ּכלים - זה ּבצד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֻוטמאה
צד‰. והאהיל ּבֹו, וכּיֹוצא מרּדעת ּכגֹון ּכלי, ׁשּנּׂשא ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָאדם
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הּדין; מן יּצילּוהּו ולא זה, עֹון ּכנגד ׁשקּולין ימיו ּכל ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשעּׂשה
מאחאב ּולמד צא וגֹומר. נפׁש ּבדם עׁשק אדם ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנאמר:
כאחאב, היה לא רק ּבֹו: נאמר ׁשהרי זרה, עבֹודה ְְֱֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעֹובד
נמצא לא הרּוחֹות, אלהי לפני ּוזכּיֹותיו עֹונֹותיו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶָָָָֹֹֻּוכׁשּנסּדרּו
ּכנגּדֹו, ׁשּׁשקּול אחר ּדבר ׁשם היה ולא ּכלּיה, ׁשחּיבֹו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹעֹון
זה - ה' לפני וּתעמד הרּוח וּתצא ׁשּנאמר: נבֹות; דמי ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
הרׁשע הּוא והרי ּתּוכל. וגם ּתפּתה לֹו: ונאמר נבֹות, ְְְֱֲֵֶֶַַַַַָָָָָרּוח

ּבידֹו. להֹורג וחמר קל סּבב, אּלא ּבידֹו הרג ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלא
.Èעברֹות העֹוּׂשה אֹו זרה עבֹודה עֹובדי והם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָהאּפיקֹורסים,

הרי - להכעיס ׁשעטנז לבׁש אֹו נבלה אכל אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָלהכעיס,
להרגן. מצוה - ּובּנבּואה ּבּתֹורה וׁשּכֹופרין אּפיקֹורֹוס, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָזה
לאו ואם הֹורג; - ּבפרהסיא ּבסיף להרגן ּכח ּבידֹו יׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאם
אחד ראה ּכיצד? הריגתן. ׁשּיסּבב עד ּבעלילֹות עליהן ּבא -ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הריני ואֹומר: מסּלקֹו, - ּבּבאר והּסּלם לבאר, ׁשּנפל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻמהן
ּבדברים וכּיֹוצא .ל ואחזירּנּו הּגג, מן ּבני להֹוריד ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָטרּוד

ֵאּלּו.
.‡Èורֹועי מלחמה, ּובינם ּבינינּו ׁשאין ּכֹוכבים עֹובדי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָאבל

להם מסּבבים אין - ּבהן וכּיֹוצא מּיּׂשראל דּקה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה
למּות. נטּו אם להּצילן, ואסּור אחדהּמיתה. ׁשראה ּכגֹון ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָ

ּדם על תעמד לא ׁשּנאמר: מעלהּו. אינֹו - לּים ׁשּנפל ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמהן
.רע זה ואין - ְֵֵֵֶֶֶרע

.·Èוהעֹומד עברה ּבעל ּביּׂשראל אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבּמה
ּבגזל ׁשּפקרּו דּקה ּבהמה רֹועי ּכגֹון ּתמיד, ּבֹו וׁשֹונה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּברׁשעֹו
עֹומד ׁשאינֹו עברֹות ּבעל יּׂשראל אבל ּבאּולּתן; הֹולכים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָוהם
אֹוכל ּכגֹון עצמֹו, להנאת עברֹות עֹוּׂשה אּלא ּתמיד, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָּברׁשעֹו
ּדמֹו. על לעמד ואסּור להּצילֹו, מצוה - לתאבֹון ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹנבלֹות
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הּטמאה‡. את מביא טפח רּום על מרּבע טפח על ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻֻטפח
טפח אּלא אהל קרּוי ׁשאין ּתֹורה. ּדין הּטמאה ּבפני ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻוחֹוצץ
הּמת מן ּכזית ּכיצד? זה. על יתר אֹו טפח ּברּום טפח ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָעל
ּבהן, וכּיֹוצא וצּנֹורֹות מחטין ּכגֹון ּכלים, ּובצּדֹו לאויר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻמּנח
טפח ּבֹו ׁשּיׁש אהל עליהן האהיל אם ּבּטמאה, נֹוגעים ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻואינן
את מביא זה הרי - טפח הארץ מעל גבֹוּה והיה טפח ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעל
זה אהל ּגּבי על אחרים ּכלים היּו ּוטמאין. לּכלים ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻהּטמאה
ׁשהאהל מּפני טהֹורין, הן הרי - טפח על טפח ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּיׁש

ׁשהאהלחֹוצץ ׁשּכׁשם למדּת, הּנה הּטמאה. ּובין ּבינם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ
ּבין וחֹוצץ לֹו, ׁשחּוצה ּכל מּציל ׁשּתחּתיו, ּכל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹמטּמא
על הּטמאה היתה אם וכן ּגּביו. ׁשעל ּכלים ּובין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻהּטמאה
ּבפני חֹוצץ ׁשהאהל טהֹורין; הּכלים - ּתחּתיו וכלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּגּביו
על מּטפח ּפחֹות אֹו טפח, מרּום ּפחֹות האהל היה ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּטמאה.
ׁשּבצד הּכלים - טפחים ּכּמה גבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָטפח
ׁשּכנגד ּכל - זה מאהל ׁשּלמעלה וכלים טהֹורים; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻהּטמאה
אהל ׁשם ואין הּטמאה על ׁשהאהילּו מּפני טמא, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהּטמאה
זה אהל ּגּבי על טמאה היתה אם וכן הּטמאה. ּבפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻלחץ
האהילה ׁשהרי טמא, הּטמאה ׁשּכנגד ּכל - ּתחּתיו ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻוכלים
מרּום ּפחֹות ׁשּכל הּטמאה. ּבפני ׁשּיחץ אהל ׁשם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻעליהן
רצּוצה טמאה ׁשּתחּתיו וטמאה חׁשּוב, הּוא ּכנגיעה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֻֻטפח
האהל היה ּכׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהיא,
על אהל ׁשּנעּׂשּו ּכלים אֹו אדם אבל ּכלים; אֹו ֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאדם
האהל, עּמּודי ׁשהיּו ּבין אהל עצמן הן ׁשהיּו ּבין ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻהּטמאה,

אּלּו הרי - עּקר ּכל טמאה מקּבלין ׁשאין ּכלים היּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻאפּלּו
ּכיצד? הּטמאה. ּבפני חֹוצצין ואינן הּטמאה, את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻֻמביאין
ארּבעה ּגּבי על אֹו אדם ּבני ארּבעה ּגּבי על מּנח ׁשהיה ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻלּוח
למינן ׁשאין מּכלים ּבהן וכּיֹוצא אבנים ּכלי אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכלים,
ׁשּפּודין ארּבעה על מּנח היה אם לֹומר צרי ואין ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻֻטמאה,
ּתחּתיו וכלים טמאה והיתה טפח, ׁשּגבֹוהין קנים ארּבעה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻאֹו
ּכנגד ׁשּלא אפּלּו ּגּביו, על ּכלים היּו ואם טמאים. הּכלים -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
וכלים לּוח ּגּבי על טמאה היתה ואם טמאים. - ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻהּטמאה
היה הּלּוח אם אבל טמאין. הּלּוח ׁשּתחת ּכלים ּכל - ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּתחּתיו
והיתה וחּיה, ּבהמה ּגּבי על אֹו אבנים ארּבע ּגּבי על ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֻמּנח

טהֹורין. ּגּביו ׁשעל הּכלים הרי - ּתחּתיו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻטמאה
טהֹורין,·. ׁשּתחּתיו הּכלים ּכל הרי - ּגּביו על טמאה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהיתה

אבנים ּוכלי גללים ּוכלי הּטמאה. ּבפני חֹוצץ ׁשהאהל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻמּפני
ּככלים, ואינם ּכאהלים הם הרי - ּבמּדה הּבאים אדמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹּוכלי

הּטמאה. ּבפני חֹוצצים ְְְְִִִֵַָָֻּולפיכ
צדדיו‚. מּכל ועֹודף חדׁש ּתּנּור ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָנסר

ּגּביו ׁשעל ּכלים - הּנסר ּתחת טמאה היתה טפח: ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻּבפֹותח
ט מּפניטהֹורין, טהֹורים, ׁשּתחּתיו ּכלים - ּגּביו על מאה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻ

הּכל - יׁשן היה ואם זה. לענין ּככלים אינֹו חדׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּתּנּור
ֵָטמא.

ועֹודף„. יׁשנים, אפּלּו ּתּנּורים, ׁשני ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָנסר
ּתחּתיו טמאה והיתה זה, לתּנּור ּומחּוצה זה לתּנּור ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻמחּוצה
ׁשּתחת ּכלים אבל טמא; ּבלבד ּביניהן - הּתּנּורים ׁשני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבין
ּכׁשני הן ׁשהרי טהֹורים, - לּתּנּורים ׁשחּוצה הּקצוֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי
אפּלּו ּתּנּור, ּפי על נתּון ׁשהּוא נסר וכן זה. ּבצד זה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאהלים
הּצדדין, מן לא אבל טפח ּומּזה טפח מּזה ויֹוצא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיׁשן,

טהֹורין. הּׁשני ׁשּבּצד ּכלים - זה ּבצד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֻוטמאה
צד‰. והאהיל ּבֹו, וכּיֹוצא מרּדעת ּכגֹון ּכלי, ׁשּנּׂשא ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָאדם
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ּפי על אף טפח, ּבהּקפֹו היה אם הּטמאה, על האחד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻהּכלי
את מטּמא זה הרי - ּוׁשליׁש אצּבע רחב אּלא ּברחּבֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשאין
ּבהּקפֹו ׁשּיׁש על ׁשּגזרּו מּדבריהם, טמאה לֹו ּומביא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻהּנֹוּׂשא
הּטמאה את מביא אינֹו אבל טפח; ּברחּבֹו ׁשּיׁש מּׁשּום ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻטפח
הּטמאה ועל עליהן ׁשּיאהיל אדם ולׁשאר ׁשּתחּתיו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלכלים

טפח. רחב ּבֹו ׁשּיהיה ְִֶֶֶַַַֹעד
.Â,ּכקבר אינן - הּמת את ּבהן ׁשּמּניחין עץ ׁשל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָארֹונֹות

- טפח ּגבּה והּמת הארֹון ּכּסּוי ּבין יׁש אם (אּלא) ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ[אבל]
ּפי על ואף הּתֹורה. מן טהֹור הארֹון ּגּבי על והעֹומד ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָחֹוצץ,
חלל ׁשם ׁשאין ויׁש הֹואיל טפח, חלל ּבהן יׁש ארֹונֹות ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשרב
המהּל וׁשּיהיה חֹוצצין, ׁשאינן הארֹונֹות ּכל על ּגזרּו - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָטפח

ּבקבר. אֹו ּבמת ּכנֹוגע הארֹון ּגּבי ְְְֵֵֵֶֶַַַָָעל
.Êאם ּתחּתיה: והּטמאה לכתל מּכתל נתּונה ׁשהיא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻקֹורה

ּבּה וכליׁש ּכּלּה, ּתחת הּטמאה את מביאה - טפח ּפֹותח ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻ
ּכּלּה ׁשאין ּפי על אף טמאים. ׁשּתחּתיה אדם אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּכלים
הּוא. אהל מקצת ׁשּקצתּה מּפני מּטפח, ּפחּותה ּוקצתּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשוה
ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - טפח ּפֹותח ּבּה אין ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֻואם
ּפֹותח ּבּה ויהיה ּבהּקפּה יהיה ּכּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָויֹורדת,
ׁשהיא ּובזמן טפחים, ׁשלׁשה - עגּלּה ׁשהיא ּבזמן ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֻטפח?

טפחים. ארּבעה - ְְְִַַַָָָֻמרּבעת
.Áאת מביאה אינּה - ּבאויר צּדּה על מּטה ׁשהיא ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֻסאה

טפחים ארּבעה ּבהּקפּה ׁשּיהיה עד ּכּלּה ּתחת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻהּטמאה
ּומחצה, טפח העליֹון הּצד גבּה ׁשּיהיה ּכדי ּבקרּוב, ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּומחצה
,לפיכ טפח. הארץ מעל ּגבהֹו מּמּנה טפח על הּטפח ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָויהיה
ׁשלׁשה ּבהּקפּה והיה טפח חצי הארץ מעל גבֹוהה היתה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאם
לאויר מּטל ׁשהּוא עגל עּמּוד וכן הּטמאה. את מביאה -ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻ
ׁשּיהיה עד ּדפנֹו ּתחת טמאה מביא אינֹו - הארץ על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּומּנח
עּׂשרים ּבהּקפֹו אין ואם טפחים; וארּבעה עּׂשרים הּקף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבֹו
זה ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - טפחים ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֻוארּבעה
ׁשּסֹומכים העּקרין על - טפחים וארּבעה עּׂשרים ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשהצריכּו
ּבהּקפֹו ׁשּיׁש ׁשּכל הּמׁשּפטים: ּכל ּבחׁשּבֹון חכמים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹעליהן
יׁש - ּברּבּוע טפח על טפח וכל טפח, רחב ּבֹו יׁש - ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשלׁשה
העּמּוד ּבהּקף היה אם ,לפיכ חמׁשין. ּוׁשני טפח ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאלכסֹונֹו
על טפח ּדפנֹו ּכל ּתחת נמצא - טפחים וארּבעה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָעּׂשרים
הן. ּבקרּוב אּלּו ׁשחׁשּבֹונֹות מעט, ויתר מרּבע טפח ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻרּום

ה'תשע"א טבת כ"ז שני יום
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ׁשּבארנּו,‡. ּכמֹו אהל, קרּוי טפח ּברּום טפח על טפח ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּכל
ׁשעּׂשאהּווחֹוצץ ּבין הּטמאה. את ּומביא הּטמאה ּבפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻ

- אדם ּבידי ׁשּלא היה אפּלּו מאליו, ׁשּנעּׂשה ּבין ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלהאהיל
אֹו מים ׁשחררּוהּו חֹור אחד ּכיצד? וחֹוצץ. מביא זה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי
קֹורֹות אֹו אבנים ׁשּצבר אֹו מלחת, ׁשאכלּתּו אֹו ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָׁשרצים
וחֹוצץ. ּומביא אהל זה הרי - טפח חלל ּבהן ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹונעּׂשה

אבל·. ּובריא; חזק האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹּבּמה
הּטמאה ּבפני חֹוצץ ואינֹו הּטמאה את מביא אינֹו רעּוע ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻאהל
ואינֹו הּטמאה את מביא סֹופרים מּדברי אבל הּתֹורה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻמן

והן הארץ, על הּסֹוככים האילנֹות ּׂשריגי ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָחֹוצץ.
על הּסֹוככֹות הּגדר מן הּיֹוצאֹות ואבנים סככֹות, ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָהּנקראים
מעזיבה לקּבל יכֹולין אם ּפרעֹות: הּנקראין והן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהארץ,
הּתֹורה; מן וחֹוצצין מביאין אּלּו הרי - עֹומדים והן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָּבינֹונית
- נֹופלים הן אּלא ּבינֹונית, מעזיבה לקּבל ראּויין אינן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָואם
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוצצין. ואינן מּדבריהם מביאין אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹהרי

ּכלי‚. וכן ּבמּדה. הּבא עץ ּכלי וחֹוצצין: מביאין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָאּלּו
ּכלי ּופׁשּוטי ּבמּדה. הּבאין אדמה ּכלי גללים ּכלי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָאבנים
אהלים. עּׂשּויין ׁשהן ּומחצלת ּומּפץ וסדין ויריעה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹעֹור
ׁשּיהיה והּוא טהֹורֹות. ּבין טמאֹות ּבין חּיֹות, אֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַּובהמֹות
ׁשּׁשכן. והעֹוף ּדבּוקֹות. ּכּלן והיּו זֹו רגלי ּבין זֹו ְְְְֵֵֶַַָָָָֹֻראׁש
ואכלין הּׁשמׁש. מן להּצילֹו לקטן מקֹום ּבׁשּבלים ְְְְֳֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוהחֹוטט
ּבימֹות הּמתקּימין ירקֹות יּטּמאּו. ׁשּלא ּכדי מכׁשרין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשאינן
ואּלּו וחֹוצצין. ּומביאין ּכאילנֹות הן הרי - והּגׁשמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָהחּמה
וכן יונית. ּודלעת חמֹור וירקֹות והּקיסֹוס הארּוס ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָהן:
והּׁשקיפין והּׁשֹובכֹות והּגזּורֹות והּזיזין והּפרעֹות ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָהּסככֹות
וחֹוצצין. מביאין אּלּו ּכל והּׁשננין. והּנחירים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָוהּסלעים

ּבאין„. ׁשאינן עץ ּוכלי האדם. חֹוצצין: ולא מביאין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹואּלּו
עֹור ּכלי ּופׁשּוטי ּומתטּמאין. הּכלים ּככל ׁשהן מּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּבמּדה.
אּלא אהלים, עּׂשּויין ׁשאין ּומחצלת ּומּפץ וסדין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹויריעה
ּובהמה ּכתלים. ׁשם ואין ׁשּפּוע להן ואין ּבלבד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָמתּוחין
אינֹו טמא ׁשּדבר מכׁשרין. אֹו טמאין ואכלין ׁשּמתּו, ְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻוחּיה
אּלּו ּכל אבנים. ּכלי ּבכלל היא ׁשהרי יד, ׁשל ורחים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָחֹוצץ.

חֹוצצין. ואינן ְְְִִִֵָמביאין
המחּברין‰. והירקֹות הּזרעים חֹוצצין: ולא מביאין לא ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֹֻואּלּו

והּׁשלג הּברד וכּפת ׁשּמנינּו. ירקֹות הארּבע מן חּוץ ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלּקרקע,
והּקֹופץ למקֹום, מּמקֹום והּדֹולג והּמלח. והּגליד ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָוהּכפֹור
ּוספינה הּמּנפנפת, וטּלית הּפֹורח, והעֹוף למקֹום. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּמקֹום
חֹוצצין. ולא מביאין לא אּלּו ּכל הּמים. ּפני על ׁשטה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשהיא

הּמתקּים. אהל אינֹו - ׁשהאהילּו ּפי על ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשאף
.Âּכנף ּכבׁש להעמידּה, יכֹול ׁשהּוא ּבדבר הּספינה את ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָקׁשר

הּטמאה. את מביאה זֹו הרי - ּבאבן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֻהּטּלית
.Ê- האחד צּדֹו ּתחת וטמאה הּמים ּפני על צף ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻנסר

ּבארנּו, ּכבר ׁשהרי טהֹורים; הּׁשני צּדֹו ׁשּתחת הּכלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהרי
הּטמאה. מביאה אינּה הּׁשטה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻׁשהּספינה

.Á,מּטה וחבילי ּפרּוסה, מּסכת מביאין: ולא חֹוצצין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹאּלּו
והּסריגֹות ׁשאםוהּמׁשּפלֹות, חֹוצצין? הן ּכיצד ׁשּבחּלֹונֹות. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַ

אחד והיה אחד, ּבבית והּטמאה ּבּתים ׁשני ּבין חּלֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהיה
אויר ּביניהן ׁשּיׁש ּפי על אף ּוסתמֹו, זה ּבחּלֹון מתּוח ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמאּלּו
ׁשּלא והּוא ׁשני. לבית טמאה ּתּכנס ולא חֹוצצין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹֻ
חבל ּבין אֹו הּמׁשּפלֹות ּבעיני אֹו אּלּו ּבסריגֹות ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָיהיה
ּבֹו ּתּכנס - טפח ּפֹותח ׁשם היה ׁשאם טפח; ּפֹותח ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלחבל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֶַָָֻהּטמאה,

ה'תשע"א טבת כ"ח שלישי יום

עּׂשר ארּבעה ּפרק
יוםשני־שלישיכ"ז־כ"חטבת

¤¤©§¨¨¨¨

מּטפח‡. ּבפחֹות מּמּנּו יֹוצאה ולא לאהל נכנסת טמאה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻאין
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ּבית ׁשּבין אֹו לבית ּבית ׁשּבין חּלֹון ּכיצד? טפח. ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַעל
טמאה והיתה מרּבע טפח על טפח ּבֹו יׁש אם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻלעלּיה:
- טפח ּפֹותח ּבחּלֹון אין טמא; הּׁשני הּבית - מהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבאחד
ּבּמה הּׁשני. לאהל נכנסת ולא מּמּנּו יֹוצאה הּטמאה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻאין
אבל לתׁשמיׁש; האדם אֹותֹו ׁשעּׂשה ּבחּלֹון אמּורים? ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָּדברים
- האֹור מּמּנּו ׁשּיּכנס ּכדי לאֹורה האדם אֹותֹו ׁשעּׂשה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָחּלֹון
טמאה היתה ּכיצד? מּמּנּו. יֹוצאה והּטמאה ּכפּונדיֹון, ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻׁשעּורֹו
ּבֹו ׁשהּניח אֹו מאֹור ׁשל זה לחּלֹון ונסמ אדם ּובא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבּבית,
ׁשּבאהל, ּכל נטמא - הּכתל ּבצד אהל עליו ׁשהאהיל אֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹּכלי
עליו ׁשאין הּוא לאֹורה העּׂשּוי וחּלֹון לֹו. יֹוצאה ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהּטמאה

לּׁשמׁש. הּוא גלּוי אּלא ְִֶֶֶַָָָּתקרה,
אֹו·. מים ׁשחררּוהּו ּכגֹון אדם, ּבידי ׁשּלא הּנעּׂשה ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹחּלֹון

ונּטל ּפקּוק חּלֹון ׁשהיה אֹו מלחת, ׁשאכלּתּו אֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָׁשרצים
א אגרֹוף,הּפקק, מלא ׁשעּורֹו - ונׁשּברה זכּוכית ּבֹו ׁשהיתה ֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹ

לתׁשמיׁש; עליו חׁשב ׁשּלא והּוא אדם. ׁשל ּגדֹול ּכראׁש ְְְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹוהּוא
חׁשב טפח. ּבפֹותח ׁשעּורֹו - לתׁשמיׁש עליו חׁשב אם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָאבל
ּכמעּׂשה. ּכאן ׁשהּמחׁשבה ּבפּונדיֹון. ׁשעּורֹו - למאֹור ְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָעליו

ׁשּלא‚. מּפני לגמרֹו, הסּפיק ולא לסתמֹו ׁשהתחיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹמאֹור
ונׁשאר ׁשּבת, לילי ׁשחׁשכה אֹו חברֹו ׁשּקראֹו אֹו טיט לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהיה
הּגּודל רחב על אצּבעים רּום מּמּנּו נׁשאר אם מעט: ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹמּמּנּו
ּכסתּום. הּוא הרי - מּכאן ּפחֹות הּטמאה; את מביא -ְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

ּבּה:„. וכּיֹוצא ּׂשבכה ּבּה והיה לאֹורה העּׂשּוי ּגדֹול ְְְְֵֶַַָָָָָָָָָחּלֹון
הּטמאה את מביא - ּכפּונדיֹון מּמּנה אחד ּבמקֹום ׁשם יׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻאם
ּבאחד ואין דּקים הּׂשבכה נקבי היּו הּטמאה; את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּומֹוציא
לתׁשמיׁש העּׂשּויה חּלֹון וכן ּכסתּומה. זֹו הרי - ּכפּונדיֹון ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָמהן
טפח על טפח אחד ּבמקֹום יׁש אם ּורפפֹות: סבכֹות ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּובּה
ּכסתּומה. היא הרי - לאו ואם ּומֹוציא, מביא - ְְְֲִִִִִֵֵָָָֻמרּבע

מּפני‰. ּכפּונדיֹון, ׁשעּורּה - לאויר גלּויה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָחּלֹון
חּוצה ּבית ּבנה ׁשאמרנּו. ּכמֹו לאֹורה, אּלא עּׂשּויה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשאינּה
- ּבּתים ׁשני ּבין היא והרי ּתקרה ּתחת זֹו חּלֹון ונעּׂשית ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלּה
- החּלֹון ּבאמצע הּתקרה את נתן טפח. ּבפֹותח ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשעּורּה
והעליֹון טפח, ּבפֹותח ׁשעּורֹו הּתקרה ׁשּתחת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּתחּתֹון
גלּוי ׁשהּוא מּפני ּכפּונדיֹון, ׁשעּורֹו הּתקרה מן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּלמעלה

ֲִָלאויר.
.Âּפתּוח מקֹום החרׁש ּבּה ׁשּׁשּיר אֹו ׁשּבּדלת, ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהחֹור

להּדקּה גמר ולא הּדלת את ׁשהגיף אֹו מּלמּטה, אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמלמעלה
ּופתחֹו הּדלת ׁשּסגר אֹו הּדלתֹות, ׁשּתי ּבין אויר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָונׁשאר
יֹוצאה הּטמאה - ּכאגרֹוף הּפֹותח היה אם אּלּו: ּבכל ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהרּוח,
ּפחֹות היה ואם זה; ּפתּוח ּבמקֹום לּה ונכנסת ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָמּמּנּו

ּכסתּום. הּוא הרי - ְְְֲִֵֶָמּכאגרֹוף
.Ê,ּגדֹול מסמר אֹו קנה ּבֹו להּניח ּכדי ּבכתל חֹור ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהעֹוּׂשה

- חברֹו עם לדּבר אֹו והּׁשבים, העֹוברים מּמּנּו לראֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָאֹו
טפח. ּבפֹותח וׁשעּורּה לתׁשמיׁש העּׂשּויה ּכחּלֹון זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

ה'תשע"א טבת כ"ט רביעי יום

עּׂשר חמּׁשה ¨¨¨¦£¤¤ּפרק

ּבּה‡. ׁשּנׁשאר עד סתמּה אֹו ּכּלּה ׁשּסתמּה ּתׁשמיׁש ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻחּלֹון

הרי - סתם הּטמאה ּבפני החֹוצץ ּבדבר אם מּטפח, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּפחֹות
אם ,לפיכ לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ׁשאין דבר ׁשּיהיה והּוא חֹוצץ. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה
אינן - מכׁשרין ׁשאינן ּבאכלין מעטֹו אֹו החּלֹון ְֲֳִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻסתם
טהֹורין, הן והרי טמאה מקּבלין ׁשאין ּפי על ׁשאף ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻחֹוצצין;
סרּוח ּתבן וכן חֹוצצין. אּלּו הרי - סרּוחין היּו לפּנֹותן. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדעּתֹו
לפּנֹותֹו. ׁשּדעּתֹו מּפני חֹוצץ, אינֹו - סרּוח וׁשאינֹו חֹוצץ, -ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
אינּה - מעטּתּו אֹו החּלֹון את וסתמה ׁשּגדלה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּתבּואה
היה הּכתל. ּתפסיד ׁשּמא לפּנֹותּה ׁשּדעּתֹו לפי ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹחֹוצצת,
חֹוצצת. זֹו הרי - וסתם ראׁשּה ונטה הּכתל מן רחֹוק ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹעּקרּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
ולא·. מכׁשרין ׁשאינן סרּוחין, גרֹוגרֹות מלאה ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֻחבית

הּטמאה, ּכלּפי החבית ּופי ּבחּלֹון ּומּנחת לאכילה, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻֻראּויין
סרּוח, ּתבן מלאה ׁשהיא קּפה וכן טמאה, החבית ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהרי
להּסקה, ולא לטיט ולא ּבהמה למאכל לא ראּוי ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹׁשאינֹו
ּבפני לעמד והּתבן הּגרֹוגרֹות יכֹולין אם ּבחּלֹון: ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֻּומּנחת

- ּבֹו ׁשהן הּכלי ּכׁשּיּנטל לאועצמן ואם חֹוצצין, אּלּו הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
לבהמה, ראּויין ׁשאינן הּמרים עּׂשבים חֹוצצין. אינן -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
וקׁשים מטּנפים ׁשהיּו ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבהן ׁשאין ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּומטלנּיֹות
הּׂשריטה, מן הּדם לקּנח אפּלּו ראּויין יהיּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּכדי
ׁשּתהיה והּוא טמאה, ּבבהמה המדלּדלים והּבּׂשר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻוהאיבר
ּכדי ּוקׁשּורה ּכֹוכבים לעֹובד להּמכר ראּויה ׁשאינּה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָּכחּוׁשה
מּׂשרט ׁשּיהיה והּוא ּבחּלֹון, ׁשּׁשכן טמא והעֹוף ּתברח, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
ּכֹוכבים ועֹובד ּבֹו, לּׂשחק לתינֹוק אפּלּו ראּוי אינֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָׁשהרי
ּובן להּתירֹו, יכֹול אחר ׁשאין הּמל מאסּורי ׁשהּוא ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכפּות
המערב והּמלח לטלטלֹו, אסּור ׁשהרי הּׁשּבת, ּביֹום ְְְְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשמֹונה
ׁשּיהיה והּוא לעּבדה, ולא לאכילה לא ראּוי ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבקֹוצים
ממעטין אּלּו ּכל - הּכתל את יּזיק ׁשּלא ּכדי החרּׂש על ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻמּנח
מּפני לפּנֹותן ּדעּתֹו ואין טמאה מקּבלין אינן ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻּבחּלֹון,
מּנח והיה ׁשּבלה ּתֹורה ספר וכן למלאכה. ראּויין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשאינן
ּבחּלֹון. ממעט זה הרי - ּגניזתֹו ׁשם ׁשּתהיה ּגמר אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבחּלֹון,
ממעטין אינן - והּמים והּגליד והּכפֹור והּברד הּׁשלג ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאבל

טמאה. ּומקּבלין ראּויין הן ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֻּבחּלֹון,
ּבפחֹות‚. הּמת, מּבּׂשר מּכזית ּבפחֹות הּטפח את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמעט

הּמת, מן מּכּׂשעֹורה ּפחֹות ּבעצם אֹו נבלה, מּבּׂשר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּכזית
ׁשּכל חֹוצצין; אּלּו הרי - הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ּבפחֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
לפּנֹותן. ּדעּתֹו אין לפיכ אצלֹו, חׁשּובין ואינן טהֹורין, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָאּלּו
חׁשּובין אינן - מכׁשרין ׁשאינן אכלים מּכביצה ּפחֹות ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻוכן
הּטפח. את ממעטין ּולפיכ לפּנֹותן, ּדעּתֹו ואין ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָאצלֹו

חֹוצץ,„. זה הרי - לחּוץ ּפיו והיה חרּׂש ּבכלי החּלֹון ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסתם
ּכלי להיֹות וצרי טהֹור. הּוא והרי מּגּבֹו מּטּמא ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָלפי
ּבֹו להּקיז אפּלּו ראּוי יהיה ׁשּלא עד ונקּוב מאּוס זה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹחרּׂש

לפּנֹותֹו. דעּתֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְִֵֶֶַַָֹדם,
ר‰. אֹו מת ּבּבית מעצמֹותהיה בהן וכּיֹוצא עצמֹות בע ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּפחֹות ּבעצם זה ּבית ׁשל החּלֹון ּומעט ּבאהל, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהמטּמאֹות
אם וכן לעצמֹות. מצטרף ׁשהעצם מעּוט, אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמּכּׂשעֹורה
ּבפחֹות החּלֹון ּומעט הּמת, מּבּׂשר ּכזית אֹו מת ׁשם ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָהיה
מצטרף ׁשהּבּׂשר לפי מעּוט, אינֹו - הּמת מּבּׂשר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמּכזית
ּכזית ידי על ממעט מּכּׂשעֹורה ּפחֹות עצם אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלּבּׂשר.
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ּבית ׁשּבין אֹו לבית ּבית ׁשּבין חּלֹון ּכיצד? טפח. ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַעל
טמאה והיתה מרּבע טפח על טפח ּבֹו יׁש אם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻלעלּיה:
- טפח ּפֹותח ּבחּלֹון אין טמא; הּׁשני הּבית - מהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבאחד
ּבּמה הּׁשני. לאהל נכנסת ולא מּמּנּו יֹוצאה הּטמאה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻאין
אבל לתׁשמיׁש; האדם אֹותֹו ׁשעּׂשה ּבחּלֹון אמּורים? ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָּדברים
- האֹור מּמּנּו ׁשּיּכנס ּכדי לאֹורה האדם אֹותֹו ׁשעּׂשה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָחּלֹון
טמאה היתה ּכיצד? מּמּנּו. יֹוצאה והּטמאה ּכפּונדיֹון, ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻׁשעּורֹו
ּבֹו ׁשהּניח אֹו מאֹור ׁשל זה לחּלֹון ונסמ אדם ּובא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבּבית,
ׁשּבאהל, ּכל נטמא - הּכתל ּבצד אהל עליו ׁשהאהיל אֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹּכלי
עליו ׁשאין הּוא לאֹורה העּׂשּוי וחּלֹון לֹו. יֹוצאה ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהּטמאה

לּׁשמׁש. הּוא גלּוי אּלא ְִֶֶֶַָָָּתקרה,
אֹו·. מים ׁשחררּוהּו ּכגֹון אדם, ּבידי ׁשּלא הּנעּׂשה ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹחּלֹון

ונּטל ּפקּוק חּלֹון ׁשהיה אֹו מלחת, ׁשאכלּתּו אֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָׁשרצים
א אגרֹוף,הּפקק, מלא ׁשעּורֹו - ונׁשּברה זכּוכית ּבֹו ׁשהיתה ֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹ

לתׁשמיׁש; עליו חׁשב ׁשּלא והּוא אדם. ׁשל ּגדֹול ּכראׁש ְְְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹוהּוא
חׁשב טפח. ּבפֹותח ׁשעּורֹו - לתׁשמיׁש עליו חׁשב אם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָאבל
ּכמעּׂשה. ּכאן ׁשהּמחׁשבה ּבפּונדיֹון. ׁשעּורֹו - למאֹור ְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָעליו

ׁשּלא‚. מּפני לגמרֹו, הסּפיק ולא לסתמֹו ׁשהתחיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹמאֹור
ונׁשאר ׁשּבת, לילי ׁשחׁשכה אֹו חברֹו ׁשּקראֹו אֹו טיט לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהיה
הּגּודל רחב על אצּבעים רּום מּמּנּו נׁשאר אם מעט: ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹמּמּנּו
ּכסתּום. הּוא הרי - מּכאן ּפחֹות הּטמאה; את מביא -ְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

ּבּה:„. וכּיֹוצא ּׂשבכה ּבּה והיה לאֹורה העּׂשּוי ּגדֹול ְְְְֵֶַַָָָָָָָָָחּלֹון
הּטמאה את מביא - ּכפּונדיֹון מּמּנה אחד ּבמקֹום ׁשם יׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻאם
ּבאחד ואין דּקים הּׂשבכה נקבי היּו הּטמאה; את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּומֹוציא
לתׁשמיׁש העּׂשּויה חּלֹון וכן ּכסתּומה. זֹו הרי - ּכפּונדיֹון ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָמהן
טפח על טפח אחד ּבמקֹום יׁש אם ּורפפֹות: סבכֹות ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּובּה
ּכסתּומה. היא הרי - לאו ואם ּומֹוציא, מביא - ְְְֲִִִִִֵֵָָָֻמרּבע

מּפני‰. ּכפּונדיֹון, ׁשעּורּה - לאויר גלּויה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָחּלֹון
חּוצה ּבית ּבנה ׁשאמרנּו. ּכמֹו לאֹורה, אּלא עּׂשּויה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשאינּה
- ּבּתים ׁשני ּבין היא והרי ּתקרה ּתחת זֹו חּלֹון ונעּׂשית ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלּה
- החּלֹון ּבאמצע הּתקרה את נתן טפח. ּבפֹותח ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשעּורּה
והעליֹון טפח, ּבפֹותח ׁשעּורֹו הּתקרה ׁשּתחת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּתחּתֹון
גלּוי ׁשהּוא מּפני ּכפּונדיֹון, ׁשעּורֹו הּתקרה מן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּלמעלה

ֲִָלאויר.
.Âּפתּוח מקֹום החרׁש ּבּה ׁשּׁשּיר אֹו ׁשּבּדלת, ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהחֹור

להּדקּה גמר ולא הּדלת את ׁשהגיף אֹו מּלמּטה, אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמלמעלה
ּופתחֹו הּדלת ׁשּסגר אֹו הּדלתֹות, ׁשּתי ּבין אויר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָונׁשאר
יֹוצאה הּטמאה - ּכאגרֹוף הּפֹותח היה אם אּלּו: ּבכל ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהרּוח,
ּפחֹות היה ואם זה; ּפתּוח ּבמקֹום לּה ונכנסת ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָמּמּנּו

ּכסתּום. הּוא הרי - ְְְֲִֵֶָמּכאגרֹוף
.Ê,ּגדֹול מסמר אֹו קנה ּבֹו להּניח ּכדי ּבכתל חֹור ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהעֹוּׂשה

- חברֹו עם לדּבר אֹו והּׁשבים, העֹוברים מּמּנּו לראֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָאֹו
טפח. ּבפֹותח וׁשעּורּה לתׁשמיׁש העּׂשּויה ּכחּלֹון זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי
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ּבּה‡. ׁשּנׁשאר עד סתמּה אֹו ּכּלּה ׁשּסתמּה ּתׁשמיׁש ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻחּלֹון

הרי - סתם הּטמאה ּבפני החֹוצץ ּבדבר אם מּטפח, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּפחֹות
אם ,לפיכ לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ׁשאין דבר ׁשּיהיה והּוא חֹוצץ. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה
אינן - מכׁשרין ׁשאינן ּבאכלין מעטֹו אֹו החּלֹון ְֲֳִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻסתם
טהֹורין, הן והרי טמאה מקּבלין ׁשאין ּפי על ׁשאף ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻחֹוצצין;
סרּוח ּתבן וכן חֹוצצין. אּלּו הרי - סרּוחין היּו לפּנֹותן. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדעּתֹו
לפּנֹותֹו. ׁשּדעּתֹו מּפני חֹוצץ, אינֹו - סרּוח וׁשאינֹו חֹוצץ, -ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
אינּה - מעטּתּו אֹו החּלֹון את וסתמה ׁשּגדלה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּתבּואה
היה הּכתל. ּתפסיד ׁשּמא לפּנֹותּה ׁשּדעּתֹו לפי ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹחֹוצצת,
חֹוצצת. זֹו הרי - וסתם ראׁשּה ונטה הּכתל מן רחֹוק ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹעּקרּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
ולא·. מכׁשרין ׁשאינן סרּוחין, גרֹוגרֹות מלאה ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֻחבית

הּטמאה, ּכלּפי החבית ּופי ּבחּלֹון ּומּנחת לאכילה, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻֻראּויין
סרּוח, ּתבן מלאה ׁשהיא קּפה וכן טמאה, החבית ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהרי
להּסקה, ולא לטיט ולא ּבהמה למאכל לא ראּוי ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹׁשאינֹו
ּבפני לעמד והּתבן הּגרֹוגרֹות יכֹולין אם ּבחּלֹון: ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֻּומּנחת

- ּבֹו ׁשהן הּכלי ּכׁשּיּנטל לאועצמן ואם חֹוצצין, אּלּו הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
לבהמה, ראּויין ׁשאינן הּמרים עּׂשבים חֹוצצין. אינן -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
וקׁשים מטּנפים ׁשהיּו ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבהן ׁשאין ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּומטלנּיֹות
הּׂשריטה, מן הּדם לקּנח אפּלּו ראּויין יהיּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּכדי
ׁשּתהיה והּוא טמאה, ּבבהמה המדלּדלים והּבּׂשר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻוהאיבר
ּכדי ּוקׁשּורה ּכֹוכבים לעֹובד להּמכר ראּויה ׁשאינּה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָּכחּוׁשה
מּׂשרט ׁשּיהיה והּוא ּבחּלֹון, ׁשּׁשכן טמא והעֹוף ּתברח, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
ּכֹוכבים ועֹובד ּבֹו, לּׂשחק לתינֹוק אפּלּו ראּוי אינֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָׁשהרי
ּובן להּתירֹו, יכֹול אחר ׁשאין הּמל מאסּורי ׁשהּוא ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכפּות
המערב והּמלח לטלטלֹו, אסּור ׁשהרי הּׁשּבת, ּביֹום ְְְְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשמֹונה
ׁשּיהיה והּוא לעּבדה, ולא לאכילה לא ראּוי ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבקֹוצים
ממעטין אּלּו ּכל - הּכתל את יּזיק ׁשּלא ּכדי החרּׂש על ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻמּנח
מּפני לפּנֹותן ּדעּתֹו ואין טמאה מקּבלין אינן ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻּבחּלֹון,
מּנח והיה ׁשּבלה ּתֹורה ספר וכן למלאכה. ראּויין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשאינן
ּבחּלֹון. ממעט זה הרי - ּגניזתֹו ׁשם ׁשּתהיה ּגמר אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבחּלֹון,
ממעטין אינן - והּמים והּגליד והּכפֹור והּברד הּׁשלג ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאבל

טמאה. ּומקּבלין ראּויין הן ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֻּבחּלֹון,
ּבפחֹות‚. הּמת, מּבּׂשר מּכזית ּבפחֹות הּטפח את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמעט

הּמת, מן מּכּׂשעֹורה ּפחֹות ּבעצם אֹו נבלה, מּבּׂשר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּכזית
ׁשּכל חֹוצצין; אּלּו הרי - הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ּבפחֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
לפּנֹותן. ּדעּתֹו אין לפיכ אצלֹו, חׁשּובין ואינן טהֹורין, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָאּלּו
חׁשּובין אינן - מכׁשרין ׁשאינן אכלים מּכביצה ּפחֹות ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻוכן
הּטפח. את ממעטין ּולפיכ לפּנֹותן, ּדעּתֹו ואין ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָאצלֹו

חֹוצץ,„. זה הרי - לחּוץ ּפיו והיה חרּׂש ּבכלי החּלֹון ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסתם
ּכלי להיֹות וצרי טהֹור. הּוא והרי מּגּבֹו מּטּמא ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָלפי
ּבֹו להּקיז אפּלּו ראּוי יהיה ׁשּלא עד ונקּוב מאּוס זה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹחרּׂש

לפּנֹותֹו. דעּתֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְִֵֶֶַַָֹדם,
ר‰. אֹו מת ּבּבית מעצמֹותהיה בהן וכּיֹוצא עצמֹות בע ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּפחֹות ּבעצם זה ּבית ׁשל החּלֹון ּומעט ּבאהל, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהמטּמאֹות
אם וכן לעצמֹות. מצטרף ׁשהעצם מעּוט, אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמּכּׂשעֹורה
ּבפחֹות החּלֹון ּומעט הּמת, מּבּׂשר ּכזית אֹו מת ׁשם ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָהיה
מצטרף ׁשהּבּׂשר לפי מעּוט, אינֹו - הּמת מּבּׂשר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמּכזית
ּכזית ידי על ממעט מּכּׂשעֹורה ּפחֹות עצם אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלּבּׂשר.
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וכּיֹוצא עצמֹות רבע ידי על ממעט ּבּׂשר מּכזית ּופחֹות ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּבּׂשר,
מּבית ּבגּוׁש אֹו המנּגעין וערב ּבׁשתי הּטפח את מעט ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻבהן.
לבנה עּׂשה חֹוצץ. אינֹו טמא ׁשּדבר מעּוט, אינֹו - ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָהּפרס
אמרּו ׁשּלא ּוממעטת; טהֹורה זֹו הרי - הּפרס ּבית ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמעפר
עּכביׁש: ּבקּורי נתמעט אֹו הּטפח נסּתם ּכברּיתֹו. גּוׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאּלא
- מּמׁש ּבּה אין ואם חֹוצצת, זֹו הרי - מּמׁש בּה היה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאם

חֹוצצת. ֵֶֶָאינּה

ה'תשע"א שבט א' חמישי יום

עּׂשר ׁשּׁשה ¨¨¨¦¤¤ּפרק

ּפֹותח‡. ּבּה ׁשּיׁש ּבין הּבית, ּתקרת ּבאמצע ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻארּבה
ּתקרת ּתחת טמאה והיתה טפח, ּפֹותח ּבּה ׁשאין ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻטפח
ּוׁשאר לאויר, גלּוי הּוא ׁשהרי טהֹור, ארּבה ּכנגד - ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהּבית
הּבית ּכל - ּבלבד ארּבה ּכנגד טמאה היתה טמא. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻהּבית
ּתחת ּומקצתּה הּתקרה ּתחת הּטמאה מקצת היתה ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָֻטהֹור.
טמא, ּכּלֹו הּבית - טפח ּפֹותח ּבארּבה היה אם ֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻארּבה:
יׁש אם טפח: ּפֹותח ּבּה אין טמא; הארּבה ּכל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּוכנגד
וכּׁשעּור הּתקרה ּתחת כּׁשעּור ויּמצא ׁשּתתחּלק ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻּבּטמאה
ּוכנגד טמא, הּבית - לאו ואם טמא; הּכל - הארּבה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּתחת
רגלֹו אדם ונתן טפח ּפֹותח ּבארּבה היה טהֹור. ְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻֻהארּבה

על ׁשהיתהמלמעלה ּובין אחד, אהל הּכל נעּׂשה - הארּבה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ
הּכל - ּבלבד הארּבה ּתחת אֹו ּבלבד הּתקרה ּתחת ְְְְֲִִִַַַַַַַַַָָָָֹֻֻהּטמאה
הּטמאה את ׁשערב והאדם ארּבה. ּׁשּכנגד ּומה הּבית ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻטמא,
ּפֹותח ּבארּבה אין הּטמאה. על אהל ׁשּנעּׂשה מּפני ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻטמא,
רגלֹו ׁשּנתן זה - הּתקרה ּתחת הּטמאה והיתה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻטפח,
מּטפח. ּבפחֹות לֹו יֹוצאת טמאה ׁשאין טהֹור, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻמלמעלה
- רגלֹו את קדמה טמאה אם הארּבה: ּתחת הּטמאה ְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֻֻֻהיתה
את קדמה רגלֹו אם הּטמאה; על האהיל ׁשהרי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻטמא,
טמאה ואין האהל מקצת רגלֹו ׁשהרי טהֹור, - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻהּטמאה

לֹו. ֵיֹוצאת
ארּבה·. ּגּבי על והאהיל העֹורב ּבפי הּמת מן ּכזית ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהיה

ּפֹותח ּבּה ׁשאין ּפי על אף ארּבה, ּבאויר ּכזית ׁשּנמצא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻעד
טמא. הּבית - ִֵֶַַַָטפח

וארּבה‚. ּגּביו, על ועלּיה הּבית ּתקרת ּבאמצע וארּבה ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָֻֻּבית
זֹו מכּונֹות והארּבֹות העלּיה, ּתקרת ּבאמצע יׁש ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻאחרת
ּבהן ׁשאין ּבין טפח ּפֹותח ּבארּבֹות ׁשּיׁש ּבין מּזֹו, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻלמעלה
והּׁשאר טהֹור, הארּבֹות ּכנגד - ּבּבית וטמאה טפח, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻּפֹותח
היּו טהֹור. ּכּלֹו הּבית הרי - ארּבֹות ּכנגד טמאה היתה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻֻטמא.
ּבין הּבית ּתקרת ּתחת ּבין והּטמאה טפח ּפֹותח ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻֻּבארּבֹות
למעלה ּבין טמאה מקּבל ׁשהּוא ּדבר ונתן ארּבֹות, ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּכנגד
טמא, הּכל - העלּיה מארּבת למעלה ּבין הּבית ְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֻֻמארּבת
על טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר נתן חֹוצץ. טמא ּדבר ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשאין
ארּבת על נתנֹו טהֹורה. והעלּיה טמא, הּבית - הּבית ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֻֻארּבת
ולּׁשמים מלמעלה ּוכנגּדֹו טמאים, והעלּיה הּבית - ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעלּיה
הּבית, ּתקרת ּתחת והּטמאה טפח ּפֹותח ּבארּבֹות אין ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֻֻטהֹור.
טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר ּובין טמאה המקּבל ּדבר ּבין ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻונתן
אּלא טמא אין - העלּיה ארּבת על ּבין הּבית ארּבת על ֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻּבין

היתה מּטפח. ּבפחֹות לעלּיה יֹוצאת טמאה ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּבית,
ּבין טמאה מקּבל ׁשהּוא ּדבר ונתן ארּבֹות ּכנגד ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻהּטמאה

ל ּבין אתלמעלן ערב ׁשהרי טמאין, והעלּיה הּבית - מּטן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
למּטן ּבין למעלן ּבין טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר נתן ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻהּטמאה.
ארּבה; ּבעֹוּׂשה - הּדינין אּלּו וכל הּבית. אּלא טמא אינֹו -ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּכמֹו אגרֹוף, מלא ׁשעּורּה - מאליה ׁשּנפחתה ּתקרה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאבל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּתקרת„. ּבתֹו ארּבה ׁשעּׂשה עד הּמעזיבה את ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּפֹוחת

סֹותמת הערּׂש רגל והיתה הערּׂש, רגל ּבּה ׁשּתּכנס ּכדי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּבית
אף - ּבּבית וטמאה טפח ּפֹותח ּבּה יׁש אם הארּבה: ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻאת
אין ואם חֹוצץ; טמאה המקּבל ּכלי ׁשאין טמאה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻהעלּיה
טמאה ׁשּלמּטה והרגל טהֹורה, העלּיה - טפח ּפֹותח ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּה
מלא ׁשעּורּה - מאליה הּמעזיבה נפחתה הּמאהילים. ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכּכלים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶַאגרֹוף,
הארץ‰. על מּנחת ּוקדרה הּבית ּתקרת ׁשּבתֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻארּבה

הארּבה, מן ּבצמצּום ּתצא ּתעלה ׁשאם ארּבה, ּכנגד ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻֻּומכּונת
אֹו הארץ, ּובין ּבינּה רצּוצה הּקדרה ּתחת טמאה ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻוהיתה
ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על אֹו הּקדרה ּבתֹו הּטמאה ְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻׁשהיתה
ּכּלֹו והּבית ּכנגּדּה, אּלא טמא ואין ויֹורדת, ּבֹוקעת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻועֹולה,
ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ מן גבֹוהה הּקדרה היתה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻטהֹור.
טמא, הּקדרה ותחת טמא, ּכּלֹו הּבית - הּבית ּתקרת ּתחת ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָֻאֹו
ּכלי ׁשאין טהֹור, וגּבּה הּקדרה ּתֹו אבל אהל; הּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהרי
היה אם לאוירֹו. ּגלּוי הּקדרה אויר והרי מּגּבֹו, מּטּמא ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחרּׂש
טמאה היתה טהֹור. - ּגּבּה על למעלה אֹו ּבתֹוכּה ְְְְְְִַַַָָָָָָָֻּכלי
ּכנגד הּטמאה ׁשהרי טהֹור, ּכּלֹו הּבית - ּגּבּה על אֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻבתֹוכּה
גדֹולה והארּבה הארּבה ּתחת הּקדרה היתה ּבלבד. ְְְְְֲֲֲִֵַַַַָָָָָָָָָֻֻֻארּבה
נמצא הארּבה מן ותצא הּקדרה ּתעלה ׁשאם הּקדרה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמן
ׁשהּקדרה ּפי על אף טפח, ּפֹותח הארּבה ּׂשפתי ּובין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּבינּה
אֹו ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה וטמאה טפח הארץ מן ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻגבֹוהה
אסקּפת ּבצד מּנחת הּקדרה היתה טהֹור. הּבית - ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻֻּתחּתיה
מן לפנים טפח ּפֹותח מּמּנה נמצא ּתעלה ׁשאם ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבית,
על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה רצּוצה טמאה והיתה ְְְְְְְֶַַַַָָָָָָֻהּמׁשקֹוף,
גבֹוהה היתה ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָֻּגּבּה
והּבית ּתחּתיה - ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻמן
הּטמאה היתה טהֹור. וגּבּה ותֹוכּה אחד, אהל ׁשהּכל ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻטמא,
נֹוגעת ׁשהיא מּפני טמא, הּבית - ּגּבּה על אֹו ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבתֹוכּה
יֹוצאה ׁשהּטמאה מּפני טמא, ּתחּתיה וכן טפח; ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּבּמׁשקֹוף
היתה לא אם ,לפיכ אחד. אהל ׁשהּכל הּבית, מן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלתחּתיה
הּמׁשקֹוף ּבצד ׁשהיתה אֹו טפח, ּבפֹותח ּבּמׁשקֹוף ְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַָָנֹוגעת
טהֹור. הּבית אבל ּתחּתיה, אּלא טמא אין - ּתחּתיה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻוטמאה

.Âמכּונֹות והן מעזיבה עליהם ׁשאין והעלּיה הּבית ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻקֹורֹות
ּפֹותח מהן קֹורה ּובכל אויר, ּכנגד ואויר קֹורה ּכנגד ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָקֹורה
- מהן אחת ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח אויר ּוביניהן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻטפח
לעליֹונה הּתחּתֹונה ּבין הּטמאה היתה טמא. ּבלבד ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻּתחּתיה
העליֹונה ּגּבי על הּטמאה היתה טמא. ּבלבד ׁשּתיהן ּבין -ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
מכּונֹות העליֹונֹות הּקֹורֹות היּו טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו -ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
אחת ּתחת וטמאה הּתחּתֹונֹות הּקֹורֹות ׁשּבין האויר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻּכנגד
קֹורה ּגּבי על הּטמאה היתה טמא. ּכּלם ּתחת - ְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻֻמהן
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ּבּקֹורֹות אין טמא. לרקיע עד הּטמאה ּכנגד - ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהעליֹונה
ׁשהיּו ּובין זֹו ּגּבי על זֹו מכּונֹות ׁשהיּו ּבין טפח, ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּפֹותח
אֹו ּתחּתיהן הּטמאה והיתה הּתחּתֹונֹות, אויר ּכנגד ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהעליֹונֹות
ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - ּגּביהן על אֹו ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּביניהן
ׁשאינּה טמאה ׁשּכל לפי ּבלבד; ּכנגּדּה אּלא מטּמאה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻואינּה

טפח ּברּום טפח ּפֹותח ּביתּתחת ּכרצּוצה. היא הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
הּטמאה והיתה חלקים, ׁשני ונעּׂשה ּוכתליו ּגּגֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֻׁשּנסּדק
ּכּלם הּפנימי ׁשּבחציֹו הּכלים - ּבֹו ׁשהּפתח החיצֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻּבחציֹו
הּסדק רחב היה אם הּפנימי: ּבחציֹו טמאה היתה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻטהֹורין.
היה ואם טהֹורין, החיצֹון ׁשּבחציֹו ּכלים - הּמׁשקלת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹּכחּוט

טמאין. הן הרי - מּכאן ְֲִִֵֵֵָָּפחֹות
.Êׁשּבּצד הּכלים - אחד ּבצד וטמאה ׁשּנסּדקה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאכסדרה

ואויר זה ּבצד זה אהלים ׁשני היא ׁשהרי טהֹורין; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשני
קנה אֹו רגלֹו נתן הּתקרה. ּבכל הּסדק ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּביניהן,
ּבארץ הּקנה את נתן הּטמאה. את ערב - הּסדק על ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻמלמעלה
עד הּטמאה, את מערב אינֹו - גדֹול ּכלי ואפּלּו הּסדק, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכנגד
הארץ על מּטל אדם היה הּסדק. ּתחת טפח גבֹוּה ְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻׁשּיהיה
והּצד הּוא, חלּול ׁשאדם הּטמאה; את מערב - הּסדק ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּתחת
ּתחת היּו אם וכן טפח. גבּה ּבֹו ׁשּיׁש ּכאהל הּוא הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהעליֹון
והיה זה, ּגב על זה הארץ על מּנחין מקּפלין ּכלים ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻהּסדק
וכל הּטמאה, את ערב - טפח הארץ מעל ּגבֹוּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהעליֹון

האהל. ׁשּתחת ּככלים הן הרי מּמּנּו ׁשּלמּטה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּכלים

ה'תשע"א שבט ב' שישי יום
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גבהֹו‡. והיה למּטה, ּופניו הּבית מּפתח יֹוצא ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָזיז
מביא זה הרי - מּכאן ּפחֹות אֹו טפח עּׂשר ׁשנים הארץ ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמעל
אּלא מביא ׁשאינֹו הּוא, ּברּור ודבר ׁשהּוא. ּבכל הּטמאה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאת
ּבאהל ׁשאינּה ּכזֹו הּטמאה ּבהבאת ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻמּדבריהם.

מּׁשניםט יתר גבֹוּה היה מּדבריהם. אּלא אינּה - הּבריא פח ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
והּפּתּוחים העטרֹות וכן למעלה, ּפניו ׁשהיּו אֹו טפח ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָעּׂשר
זיז וכן טפח. ּבפֹותח אּלא מביאין אין - הּבנין מן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּיֹוצאֹות
ּבצד קנה היה ואפּלּו הּמׁשקֹוף, מן הּיֹוצא הּפתח ּגּבי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָׁשעל
ּבֹו היה ּכן אם אּלא מביא אינֹו - הּפתח ּברחב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמׁשקֹוף

טפח. ֵֶַַּפֹותח
מביא·. - טפח ּבּפתח ואֹוכל הּבית ּכל את סֹובב ׁשהּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָזיז

ּבּבית וטמאה מּטפח ּפחֹות ּבּפתח אֹוכל היה הּטמאה. ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻאת
את מביא אינֹו - ּתחּתיו טמאה טמאין; ׁשּתחּתיו ּכלים -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

אכסדרה. מּקפת ׁשהיא ּבחצר וכן לּבית. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻהּטמאה
אפּלּו‚. החּלֹון, ּגּבי על יֹוצא וזיז לתׁשמיׁש העּׂשּויה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָחּלֹון

גבֹוּה ׁשּיהיה והּוא הּטמאה. את מביא - אגּודל ּכרחב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהיה
מאצּבעים למעלה היה ּפחֹות. אֹו אצּבעים רּום החּלֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמעל
זיז טפח. רחב ּבֹו יׁש ּכן אם אּלא הּטמאה את מביא אינֹו -ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
ּבכל הּטמאה את מביא - למאֹור העּׂשּויה החּלֹון ּגּבי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשעל
החּלֹון לפני הּיֹוצא ּבנין ׁשהּוא. ּכל גבֹוּה ואפּלּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא,
את מביא אינֹו - ׁשּמׁשקיף ּבׁשעה עליו נסמ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּמׁשקיף
והּזיז אינֹו, ּכאּלּו הּבנין את רֹואין - זיז ּבֹו היה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻהּטמאה.

האּלּו הּזיזין ּכל מביאין וכיצד הּטמאה. את מביא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהעליֹון
הּכל - ּבּבית אֹו מהן אחד ּתחת טמאה היתה ׁשאם ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻטמאה?

הּזיז. ּתחת ּבין ּבּבית ּבין ִִֵֵֵַַַַַָטמא,
טפח„. ּפֹותח מהן אחד ּבכל ויׁש זה, ּגב על זה זיזין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשני

ּבלבד ּתחּתיו - הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻּוביניהם
על היתה טמא. ּבלבד ּביניהם - ּביניהן טמאה היתה ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻטמא.
על עֹודף העליֹון היה טמא. הרקיע עד ּכנגּדֹו - העליֹון ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּגב
- ּביניהן אֹו הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח ּפֹותח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֻהּתחּתֹון

ּכ - העליֹון ּגב על היתה טמא. ּוביניהן ועדּתחּתיהן נגּדֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מּטפח ּפחֹות הּתחּתֹון על עֹודף העליֹון היה טמא. ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרקיע
הּטמאה היתה טמא. ּוביניהן ּתחּתיהם - ּתחּתיהם ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻוטמאה
אבל טמא, הּמֹותר ותחת ּביניהן - הּמֹותר ּתחת אֹו ְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּביניהם
ואין טפח ּפֹותח מהן אחד ּבכל יׁש טהֹור. הּתחּתֹון ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּתחת
ּבלבד ּתחּתיו - הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח ּפֹותח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻּביניהם
עד הּטמאה ּכנגד - העליֹון ּגּבי על אֹו ּביניהן היתה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻטמא.
ּפֹותח ּביניהם ׁשּיׁש ּבין טפח, ּפֹותח ּבהן אין טמא. ִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלרקיע
הּטמאה ׁשהיתה ּבין טפח, ּפֹותח ּביניהם ׁשאין ּובין ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטפח
ּבֹוקעת טמאה - העליֹון ּגב על אֹו ּביניהן אֹו הּתחּתֹון ְְְֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻּתחת
יריעֹות ׁשּתי וכן רצּוצה. היא ׁשהרי ויֹורדת, ּבֹוקעת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָועֹולה,
אֹו ּכלים זֹו. ּגּבי על זֹו טפח ּפֹותח הארץ מן ּגבֹוהֹות ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהן
וטמאה זה ּגּבי על זה מּנחין ׁשהן עץ ׁשל לּוחֹות אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻּבגדים
- טפח הארץ מן גבֹוהה הּטמאה היתה אם ּביניהן, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻרצּוצה
ּומביא הּטפח חלל על מאהיל מלמעלה ׁשעליה הּכלי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרי
ׁשיׁש, ׁשל טבליֹות היּו ׁשּתחּתיו. הּכלים לכל הּטמאה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאת
ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - אּמה אלף הארץ מן גבֹוהֹות ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻאפּלּו

ּכקרקע. ׁשהן מּפני ויֹורדת, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַּבֹוקעת
והן‰. ּבקרנֹותיהן ּבזֹו זֹו נֹוגעֹות ׁשהן עץ ׁשל ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָלּוחֹות

ּכלים - מהן אחת ּתחת וטמאה טפח הארץ מן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּגבֹוהֹות
ּבפֹותח ּבחברּתּה נֹוגעת ׁשאינּה לפי טהֹורין, הּׁשנּיה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּתחת
ּבאהל ׁשּנגעּו ּבכלים ּכנֹוגע - הּׁשנּיה זֹו ּבלּוח והּנֹוגע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹטפח.
ואינן הּטמאה את ׁשּמביאין ׁשאמרנּו הּכלים ּכל אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמת.
ּגּביו ׁשעל ּכלים ּכל - הּמת על הּכלי האהיל אם ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָחֹוצצין,
על הּמאהילין ּכלים מּׁשּום וטמאתן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻטמאים,
טמאים הּטמאה ּכנגד ׁשאינן ּגּביו ׁשעל הּכלים ואף ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּמת,

ׁש ּכלים הּמת.מּׁשּום על ׁשהאהילּו ּבכלים ּנגעּו ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
.Âהּמת מן ּוכזית ּבאויר, ׁשּוליה על יֹוׁשבת ׁשהיא ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָחבית

ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - אוירּה ּכנגד ּתחּתיה אֹו ּבתֹוכּה ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻנתּון
ּבֹוקעת הּטמאה ׁשהרי טמאה, והחבית ויֹורדת, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבֹוקעת
- דפנּה עבי ּתחת הּטמאה היתה אוירּה. ונטמאת ְְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻמּתחּתיה
טהֹורה. והחבית ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻטמאה
ּבאוירּה ּבֹוקעת הּטמאה אין ׁשהרי טהֹורה? החבית ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻולמה
היתה מאוירֹו. אּלא מּטּמא חרּׂש ּכלי ואין ּבדפנּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאּלא
- אוירּה ּתחת ּומקצתּה דפנּה עבי ּתחת הּטמאה ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָָָָֻמקצת
ּפֹותח ּבּדפנֹות היה ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָֻטמאה
ּפׁשטה הּטמאה ׁשהרי טהֹור, ּפיה ּוכנגד טמאה, ּכּלּה - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻטפח
אבל טהֹורה; ּבחבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבלבד. ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָּבּדפנֹות
אֹו מכּסה אֹו טפח הארץ מן גבֹוהה אֹו טמאה היתה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻאם
ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה טמאה והיתה ּפיה, על ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָָֻּכפּויה
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ּבּקֹורֹות אין טמא. לרקיע עד הּטמאה ּכנגד - ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהעליֹונה
ׁשהיּו ּובין זֹו ּגּבי על זֹו מכּונֹות ׁשהיּו ּבין טפח, ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּפֹותח
אֹו ּתחּתיהן הּטמאה והיתה הּתחּתֹונֹות, אויר ּכנגד ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהעליֹונֹות
ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - ּגּביהן על אֹו ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּביניהן
ׁשאינּה טמאה ׁשּכל לפי ּבלבד; ּכנגּדּה אּלא מטּמאה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻואינּה

טפח ּברּום טפח ּפֹותח ּביתּתחת ּכרצּוצה. היא הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
הּטמאה והיתה חלקים, ׁשני ונעּׂשה ּוכתליו ּגּגֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֻׁשּנסּדק
ּכּלם הּפנימי ׁשּבחציֹו הּכלים - ּבֹו ׁשהּפתח החיצֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻּבחציֹו
הּסדק רחב היה אם הּפנימי: ּבחציֹו טמאה היתה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻטהֹורין.
היה ואם טהֹורין, החיצֹון ׁשּבחציֹו ּכלים - הּמׁשקלת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹּכחּוט

טמאין. הן הרי - מּכאן ְֲִִֵֵֵָָּפחֹות
.Êׁשּבּצד הּכלים - אחד ּבצד וטמאה ׁשּנסּדקה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאכסדרה

ואויר זה ּבצד זה אהלים ׁשני היא ׁשהרי טהֹורין; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשני
קנה אֹו רגלֹו נתן הּתקרה. ּבכל הּסדק ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּביניהן,
ּבארץ הּקנה את נתן הּטמאה. את ערב - הּסדק על ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻמלמעלה
עד הּטמאה, את מערב אינֹו - גדֹול ּכלי ואפּלּו הּסדק, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכנגד
הארץ על מּטל אדם היה הּסדק. ּתחת טפח גבֹוּה ְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻׁשּיהיה
והּצד הּוא, חלּול ׁשאדם הּטמאה; את מערב - הּסדק ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּתחת
ּתחת היּו אם וכן טפח. גבּה ּבֹו ׁשּיׁש ּכאהל הּוא הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהעליֹון
והיה זה, ּגב על זה הארץ על מּנחין מקּפלין ּכלים ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻהּסדק
וכל הּטמאה, את ערב - טפח הארץ מעל ּגבֹוּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהעליֹון

האהל. ׁשּתחת ּככלים הן הרי מּמּנּו ׁשּלמּטה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּכלים

ה'תשע"א שבט ב' שישי יום
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גבהֹו‡. והיה למּטה, ּופניו הּבית מּפתח יֹוצא ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָזיז
מביא זה הרי - מּכאן ּפחֹות אֹו טפח עּׂשר ׁשנים הארץ ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמעל
אּלא מביא ׁשאינֹו הּוא, ּברּור ודבר ׁשהּוא. ּבכל הּטמאה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאת
ּבאהל ׁשאינּה ּכזֹו הּטמאה ּבהבאת ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻמּדבריהם.

מּׁשניםט יתר גבֹוּה היה מּדבריהם. אּלא אינּה - הּבריא פח ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
והּפּתּוחים העטרֹות וכן למעלה, ּפניו ׁשהיּו אֹו טפח ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָעּׂשר
זיז וכן טפח. ּבפֹותח אּלא מביאין אין - הּבנין מן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּיֹוצאֹות
ּבצד קנה היה ואפּלּו הּמׁשקֹוף, מן הּיֹוצא הּפתח ּגּבי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָׁשעל
ּבֹו היה ּכן אם אּלא מביא אינֹו - הּפתח ּברחב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמׁשקֹוף

טפח. ֵֶַַּפֹותח
מביא·. - טפח ּבּפתח ואֹוכל הּבית ּכל את סֹובב ׁשהּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָזיז

ּבּבית וטמאה מּטפח ּפחֹות ּבּפתח אֹוכל היה הּטמאה. ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻאת
את מביא אינֹו - ּתחּתיו טמאה טמאין; ׁשּתחּתיו ּכלים -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

אכסדרה. מּקפת ׁשהיא ּבחצר וכן לּבית. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻהּטמאה
אפּלּו‚. החּלֹון, ּגּבי על יֹוצא וזיז לתׁשמיׁש העּׂשּויה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָחּלֹון

גבֹוּה ׁשּיהיה והּוא הּטמאה. את מביא - אגּודל ּכרחב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהיה
מאצּבעים למעלה היה ּפחֹות. אֹו אצּבעים רּום החּלֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמעל
זיז טפח. רחב ּבֹו יׁש ּכן אם אּלא הּטמאה את מביא אינֹו -ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
ּבכל הּטמאה את מביא - למאֹור העּׂשּויה החּלֹון ּגּבי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשעל
החּלֹון לפני הּיֹוצא ּבנין ׁשהּוא. ּכל גבֹוּה ואפּלּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא,
את מביא אינֹו - ׁשּמׁשקיף ּבׁשעה עליו נסמ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּמׁשקיף
והּזיז אינֹו, ּכאּלּו הּבנין את רֹואין - זיז ּבֹו היה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻהּטמאה.

האּלּו הּזיזין ּכל מביאין וכיצד הּטמאה. את מביא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהעליֹון
הּכל - ּבּבית אֹו מהן אחד ּתחת טמאה היתה ׁשאם ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻטמאה?

הּזיז. ּתחת ּבין ּבּבית ּבין ִִֵֵֵַַַַַָטמא,
טפח„. ּפֹותח מהן אחד ּבכל ויׁש זה, ּגב על זה זיזין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשני

ּבלבד ּתחּתיו - הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻּוביניהם
על היתה טמא. ּבלבד ּביניהם - ּביניהן טמאה היתה ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻטמא.
על עֹודף העליֹון היה טמא. הרקיע עד ּכנגּדֹו - העליֹון ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּגב
- ּביניהן אֹו הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח ּפֹותח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֻהּתחּתֹון

ּכ - העליֹון ּגב על היתה טמא. ּוביניהן ועדּתחּתיהן נגּדֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מּטפח ּפחֹות הּתחּתֹון על עֹודף העליֹון היה טמא. ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרקיע
הּטמאה היתה טמא. ּוביניהן ּתחּתיהם - ּתחּתיהם ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻוטמאה
אבל טמא, הּמֹותר ותחת ּביניהן - הּמֹותר ּתחת אֹו ְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּביניהם
ואין טפח ּפֹותח מהן אחד ּבכל יׁש טהֹור. הּתחּתֹון ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּתחת
ּבלבד ּתחּתיו - הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח ּפֹותח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻּביניהם
עד הּטמאה ּכנגד - העליֹון ּגּבי על אֹו ּביניהן היתה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻטמא.
ּפֹותח ּביניהם ׁשּיׁש ּבין טפח, ּפֹותח ּבהן אין טמא. ִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלרקיע
הּטמאה ׁשהיתה ּבין טפח, ּפֹותח ּביניהם ׁשאין ּובין ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטפח
ּבֹוקעת טמאה - העליֹון ּגב על אֹו ּביניהן אֹו הּתחּתֹון ְְְֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻּתחת
יריעֹות ׁשּתי וכן רצּוצה. היא ׁשהרי ויֹורדת, ּבֹוקעת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָועֹולה,
אֹו ּכלים זֹו. ּגּבי על זֹו טפח ּפֹותח הארץ מן ּגבֹוהֹות ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהן
וטמאה זה ּגּבי על זה מּנחין ׁשהן עץ ׁשל לּוחֹות אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻּבגדים
- טפח הארץ מן גבֹוהה הּטמאה היתה אם ּביניהן, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻרצּוצה
ּומביא הּטפח חלל על מאהיל מלמעלה ׁשעליה הּכלי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרי
ׁשיׁש, ׁשל טבליֹות היּו ׁשּתחּתיו. הּכלים לכל הּטמאה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאת
ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - אּמה אלף הארץ מן גבֹוהֹות ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻאפּלּו

ּכקרקע. ׁשהן מּפני ויֹורדת, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַּבֹוקעת
והן‰. ּבקרנֹותיהן ּבזֹו זֹו נֹוגעֹות ׁשהן עץ ׁשל ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָלּוחֹות

ּכלים - מהן אחת ּתחת וטמאה טפח הארץ מן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּגבֹוהֹות
ּבפֹותח ּבחברּתּה נֹוגעת ׁשאינּה לפי טהֹורין, הּׁשנּיה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּתחת
ּבאהל ׁשּנגעּו ּבכלים ּכנֹוגע - הּׁשנּיה זֹו ּבלּוח והּנֹוגע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹטפח.
ואינן הּטמאה את ׁשּמביאין ׁשאמרנּו הּכלים ּכל אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמת.
ּגּביו ׁשעל ּכלים ּכל - הּמת על הּכלי האהיל אם ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָחֹוצצין,
על הּמאהילין ּכלים מּׁשּום וטמאתן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻטמאים,
טמאים הּטמאה ּכנגד ׁשאינן ּגּביו ׁשעל הּכלים ואף ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּמת,

ׁש ּכלים הּמת.מּׁשּום על ׁשהאהילּו ּבכלים ּנגעּו ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
.Âהּמת מן ּוכזית ּבאויר, ׁשּוליה על יֹוׁשבת ׁשהיא ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָחבית

ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - אוירּה ּכנגד ּתחּתיה אֹו ּבתֹוכּה ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻנתּון
ּבֹוקעת הּטמאה ׁשהרי טמאה, והחבית ויֹורדת, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבֹוקעת
- דפנּה עבי ּתחת הּטמאה היתה אוירּה. ונטמאת ְְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻמּתחּתיה
טהֹורה. והחבית ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻטמאה
ּבאוירּה ּבֹוקעת הּטמאה אין ׁשהרי טהֹורה? החבית ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻולמה
היתה מאוירֹו. אּלא מּטּמא חרּׂש ּכלי ואין ּבדפנּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאּלא
- אוירּה ּתחת ּומקצתּה דפנּה עבי ּתחת הּטמאה ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָָָָֻמקצת
ּפֹותח ּבּדפנֹות היה ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָֻטמאה
ּפׁשטה הּטמאה ׁשהרי טהֹור, ּפיה ּוכנגד טמאה, ּכּלּה - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻטפח
אבל טהֹורה; ּבחבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבלבד. ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָּבּדפנֹות
אֹו מכּסה אֹו טפח הארץ מן גבֹוהה אֹו טמאה היתה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻאם
ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה טמאה והיתה ּפיה, על ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָָֻּכפּויה
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צמיד מּקפת היתה טמא. ּכּלֹו ּבּה הּנֹוגע וכל טמא, הּכל -ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין האכלים - הּמת ּגּבי על ּונתּונה ְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּפתיל
על יֹוׁשבֹות ׁשהן חבּיֹות טמאים. ּגּבּה ׁשעל והּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָטהֹורין,
ּבזֹו זֹו נֹוגעֹות והן ּבאויר, צּדיהם על מּוטֹות אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָׁשּוליהן
ּבֹוקעת טמאה - מהן אחת ּתחת וטמאה טפח, ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻֻּבפֹותח
ּדברים ּבּמה רצּוצה. ׁשהיא מּפני ויֹורדת, ּבֹוקעת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָועֹולה,
מן גבֹוהֹות אֹו טמאֹות היּו אם אבל ּבטהֹורֹות; ְְְֲֲִִִִֵָָאמּורים?
טמא, ּכּלן ּתחת - מהן אחת ּתחת וטמאה טפח ּפֹותח ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻֻהארץ

אחד. אהל הּכל ֲֵֶֶֶַָֹֹׁשהרי

ה'תשע"א שבט ג' קודש שבת

עּׂשר ׁשמֹונה ¨¨¨§¤¤ּפרק

על‡. ּבּׁשנּיה והאהיל הּמת על אחת ּבידֹו ׁשהאהיל ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאדם
ּבידֹו יׁש אם הּכלים: על והאהיל ּבּמת ׁשּנגע אֹו ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּכלים,

טמא הּכלים - טפח ׁשניּפֹותח וכן טהֹורין. - לאו ואם ין, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
וידֹו זה לבית ידֹו ּופׁשט זיתים, חצאי ׁשני ּובהם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבּתים
את ערב - טפח ּפֹותח ּבידֹו יׁש אם הּׁשני: לּבית ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּׁשנּיה
ואם והּבּתים; הּוא ונטמא אחד, ּכאהל הּכל ונעּׂשה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻהּטמאה

הּטמאה. את מביא אינֹו - ְִֵֵֶַָָֻלאו
מביא·. - הּטמאה על והאהיל החּלֹון ּבעד ׁשהׁשקיף ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאדם

האסקּפה על מּטל היה הּבית. ּכל ונטמא לּבית הּטמאה ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻאת
על טמאה והאהילה ּבחּוץ, ּומקצתֹו הּבית ּבתֹו ְְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָֻּומקצתֹו
ּבֹו ויׁש חלּול ׁשהאדם מּפני טמא. הּבית - ׁשּבחּוץ ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמקצתֹו
ּכמאהיל זה הרי - עליו טמאה ׁשהאהילה וכיון טפח, ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻגבּה
ּבּבית טמאה היתה אם וכן הּטמאה. את ּומביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻעליה
טמאין, אּלּו הרי - ׁשּבחּוץ מקצתֹו על טהֹורין ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָוהאהילּו
חֹוצץ, ואינֹו מביא והאדם הּטמאה, על ּכמאהיל ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻמּפני

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
מהן‚. אחד והגיף האכסדרה, ּתחת ּבֹו ׁשעברּו הּמת ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנֹוּׂשאי

אם וכן הּבית, יטמא ׁשּלא ּכדי ּבמפּתח ּוסמכֹו הּדלת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאת
הּדלת יכֹול אם הּדלת: סֹומ מּבחּוץ אֹו מּבפנים אדם ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה
טמא; הּבית - לאו ואם טהֹור, הּבית - עצמֹו ּבפני ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֹלעמד
והאדם הּטמאה, ּבפני ׁשחצץ הּוא האדם ׁשּנמצא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻלפי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ואינן מביאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָוהּכלים
לחּוץ,„. קמּורה ועינֹו הּבית ּבתֹו עֹומד ׁשהּוא ְְְִֵֵֶַַַַָּתּנּור

והּבית טמא הּתּנּור - הּקמּורה עינֹו על הּמת נֹוּׂשאי ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָוהאהילּו

טמאה ׁשּיביא ּכדי הארץ מעל ּגבֹוּה הּתּנּור אין ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻטהֹור;
ונפּתח הּפתח ּבתֹו עֹומד ׁשהּוא ּבמּדה הּבא מגּדל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלּבית.
מה - ּבּבית טמאה טהֹור, הּבית - ּבתֹוכֹו טמאה ְְְִִַַַַַַָָָֻֻלחּוץ:
הּטמאה ודר הּפתח, ּבתֹו ּפתּוח הּוא ׁשהרי טמא; ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּׁשּבתֹוכֹו
לאחֹוריו מׁשּוכה ׁשּלֹו מּוכני היתה להּכנס. ּדרּכּה ואין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלצאת
ּבתֹוכּה ׁשם וטמאה נׁשמטת, ואינּה מּטפח ּפחֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻויֹוצאת
יֹוצאה, ׁשהיא ּפי על ׁשאף טהֹור; הּבית - הּקֹורֹות ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָּכנגד
על טפח ּבּה ׁשּיהיה והּוא טפח. יֹוצאת ואינּה נׁשמטת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאינּה
הרי - טפח חלל ּבּמּוכני אין אם אבל חלּול; טפח ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָרּום
עֹומד הּמגּדל היה טמא. והּבית הּבית ּבתֹו רצּוצה ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֻהּטמאה
על אף ׁשּלֹו, הּתבה ּבתֹו אֹו ּבתֹוכֹו והּטמאה הּבית ְְְְְִֵֶַַַַַַָָֻּבתֹו
ּבּבית טמאה טמא. הּבית - טפח ּפֹותח ּביציאתֹו ׁשאין ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻּפי
ּדרּכּה ואין לצאת הּטמאה ׁשּדר טהֹור; ּׁשּבתֹוכֹו מה -ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ְִֵָלהּכנס.
הּכתל,‰. ּובין ׁשּבינֹו הארץ, ּובין הּמגּדל ׁשּבין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכלים

ואם טמאים, - טפח ּפֹותח ׁשם יׁש אם הּקֹורֹות: ּובין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָוׁשּבינֹו
הן ּכאּלּו הּקֹורֹות את רֹואים אנּו ׁשהרי טהֹורים; - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָלאו

וסֹותמֹות. ְְְיֹורדֹות
.Âּבינֹו אֹו הארץ, ּובין ּבינֹו הּמגּדל ּתחת הּטמאה ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהיתה

טפח חלל ׁשם ׁשּיׁש ּבין הּכתל, ּובין ּבינֹו אֹו הּקֹורֹות, ֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובין
וטמאה ּבאויר עֹומד היה טמא. הּבית - ׁשם ׁשאין ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבין
ּכלים - ּבעביֹו טמאה טהֹורים; ׁשּבעביֹו ּכלים - ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָֻּבתֹוכֹו

טהֹורים. ְְִֶׁשּבתֹוכֹו
.Êׁשֹופע ׁשהּוא אהל ּכיצד? ּכאהלים. - אהלים ׁשּפּועי ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּכל

ׁשּתחת ּכלים - ּבאהל וטמאה ּכאצּבע, עד וכלה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻויֹורד
ׁשּבאהל ּכלים - הּׁשּפּוע ּתחת טמאה טמאים; ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּׁשּפּוע
טמא מּתֹוכֹו ּבֹו הּנֹוגע - הּׁשּפּוע מּתֹו הּטמאה ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֻטמאים.
ערב; טמאת טמא מאחריו ּבּׁשּפּוע והּנֹוגע ׁשבעה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻֻטמאת

היתהנעּׂש ּבאהל. ׁשּנגע ּכלי הּוא ּכאּלּו מאחריו הּׁשּפּוע ה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
טמא מאחֹוריו ּבֹו הּנֹוגע - הּׁשּפּוע אחֹורי על ְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָֻהּטמאה
ערב. טמאת טמא ּבתֹוכֹו ּבּׁשּפּוע והּנֹוגע ׁשבעה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻטמאת
מּתֹוכֹו ּבין ּבֹו הּנֹוגע - מאחֹוריו זית וכחצי מּתֹוכֹו זית ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָּכחצי
טמאת טמא עצמֹו והאהל ערב, טמאת טמא מאחֹוריו ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻּבין

ְִָׁשבעה.
.Áּכנף ּתחת וטמאה הארץ על מרּדד האהל ּכנף ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻהיה

ּבֹוקעת טמאה - הּכנף ּגּבי על אֹו הארץ על הּפרּוּׂש ְֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻהאהל
ויֹורדת. ּבֹוקעת ְְֶֶַַָועֹולה,
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― הרס"ו מּלתלֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
(xeywl)זּולתנּו רכּוׁש ּבחּמּוד ְְְְִֵֵַָמחׁשבֹותינּו

ּתחּבּולה עׂשּית לידי יביא ׁשּזה לפי לֹו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּולהתאּות
אמר: זה, ּבענין ׁשּבא הּלאו לׁשֹון וזהּו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָלרכיׁשתֹו,

"רע ּבית תתאּוה gi)"ולא ,d mixac)ׁשני ואין . ְְְְִֵֵֵֵֶֶַֹ
"לא והּוא הראׁשֹון הּלאו אּלא אחד, ענין ְְִִִֶֶַַָָָָָָֹהּלאוין
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זּולתנּו קנין מּלרּכֹוׁש מזהיר iciתחמד", lr) ְְְְִִִִֵַַַָֹ
(zeleagzהּתאוה על אפּלּו מזהיר הּׁשני והּלאו ,ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָ

הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבלבד. exzi)והחּמּוד zyxt): ְְְְְִִִַַָָ
"לא אֹומר: הּוא ּולהּלן "רע ּבית תחמד ְְֵֵֵֶַַָֹֹֹ"לא
הּתאוה על לחּיב ― "רע ּבית ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָתתאּוה

(ale daygna)החּמּוד ועל עצמּה (dyrna)ּבפני ְְְִִֵַַַָ
התאּוה ׁשאם "מּנין אמרּו: וׁשם עצמֹו". ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּבפני

לחמֹוד סֹופֹו zeiyrn)אדם zelert zhiwpa)? ְַָָ
מּנין תחמד". ולא תתאּוה "לא לֹומר: ְְְְִִִֶַַַַַֹֹֹּתלמּוד
לֹומר: ּתלמּוד לגזֹול? סֹופֹו אדם חמד ְְִִֶַַַָָָׁשאם

וגזלּו" ׂשדֹות a)"וחמדּו ,a dkin)ּדבר ּפרּוׁש . ְְְֵָָָָָָ
הׁשליט אם אחיו אצל יפה ּדבר ראה ׁשאם ְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָזה:
אמרֹו על עבר הרי ― לֹו ונתאּוה עליו ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָמחׁשבּתֹו
אֹותֹו אהבת ּבֹו ותתחּזק תתאּוה". "לא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַֹיתעּלה:
יחּדל ולא להּׂשיגֹו, ּתחּבּולה ׁשּיעׂשה עד ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּדבר
להחליפֹו אֹו למכרֹו עליו ּולהכּביד ְְְְְְְֲִִִַַַָָָמּלפּיסֹו
ּבידֹו עלה אם יקר. ויֹותר מּמּנּו טֹוב יֹותר ְְִִֵֵֶֶָָָָָׁשהּוא
תחמד" "לא על ּגם עבר הרי ― זה ְֲֵֶַַַַָָָֹֹּדבר
היה ׁשּלא חברֹו ׁשל ׁשהיה הּדבר אֹותֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּכׁשּירּכׁש
ועׂשה עליו ׁשהכּביד אּלא ּבמכירתֹו, ענין ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָלֹו
ׁשני על ׁשעבר ונמצא ׁשהּׂשיגֹו. עד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּתחּבּולה

ׁשּבארנּו ּכמֹו mxeb)לאוין, df lky)נמנע ואם . ְְְְִִִֵֶַַָ
לאֹותֹו חּבתֹו מחמת חליפין ּולקּבל מּלמּכֹור ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָזה
מחמת ּובאנס ּבחזקה לֹוקחֹו אז הרי ְְְְֲֲֵֵֶַַָָָָָֹהּדבר,
אז והרי ּבנפׁשֹו, הּדבר אֹותֹו אהבת ְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָהתחזקּות
זה ּבענין והתּבֹונן תגזל". "לא על ּגם ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹעבר

ונבֹות אחאב k`)ּבמעׂשה ,`Îmikln)הּנה . ְְְֲִֵֵַַָָ
ּובין תתאּוה" "לא אמרֹו ּבין ההבּדל ל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹנתּבאר

תחמד". ְַֹֹ"לא

ה'תשע"א טבת כ"ז שני יום

.„ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקצ"ד להׁשיבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָ
עם ּבעינּה, קּימת היא אם עצמּה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאתֿהּגזלה

חמׁש dreaya)ּתֹוספת dzlfb lr xtk m`)לּתן אֹו ִֵֶֶֶֹ
"והׁשיב יתעּלה: אמרֹו והּוא נׁשּתּנתה, אם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּדמיה

וגֹו'" ּגזל אׁשר bk)אתֿהּגזלה ,d `xwie)ּוכבר . ְְְֲֵֶֶַָָָָ
מּכֹות ּבמּסכת לאו(fh.)ּבארּו הּוא ּדגזל ׁשּלאו , ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָ

תגזל לא אמר: "רחמנא ואמרּו: לעׂשה ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּנּתק
(bi ,hi my)ּוכבר וגֹו'". אתֿהּגזלה והׁשיב ,ְְְְִֵֵֶַָָ

מ האחרֹונים ּבּפרקים זֹו מצוה ּדיני (aa`)נתּבארּו ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָ
ַָקּמא.

ה'תשע"א טבת כ"ח שלישי יום

.ËÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.¯„ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרס"ט מּלהתעּלםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
והּוא לבעליה, ונחזירּנה נּקחּנה אּלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָמןֿהאבדה,

להתעּלם" תּוכל "לא יתעּלה: b)אמרֹו ,ak mixac). ְְְְִִֵֶַַַָֹ
ּבארנּו xc)ּוכבר dyr zevn)ּבּמכלּתא אמרם ְְְְְִֵַַָָָָ

על עֹובר ׁשהּוא למדין "נמצאנּו האבדה: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּבענין
הּגמרא ּולׁשֹון לאֿתעׂשה". ועל rivn`עׂשה `aa) ְְְֲֲֵֶַַַָָֹ

(.l."הּוא ולאֿתעׂשה עׂשה אבדה "הׁשב :ְֲֲֲֵֵֵֶֶַָֹ
ּבֹו ונאמר זה ּבענין אתֿהּלאו ּכפל ּתֹורה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָּובמׁשנה
אתֿ "לאֿתראה יתעּלה: אמרֹו והּוא מיחד ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֻלאו

וגֹו'" נּדחים אתֿׂשיֹו אֹו אחי `)ׁשֹור ,my). ְִִִֵֶָָ
my)ּובספרי `vz zyxt)אתֿׁשֹור "לאֿתראה : ְְְִִֵֶֶֹ

אֹומר: הּוא ּולהּלן לאֿתעׂשה מצות ― "ְְֲִִֵֶַַַָָֹאחי
תפּגע" c)"ּכי ,bk zeny)ּוכבר עׂשה" מצות ― ְְְֲִִִֵַַָ

מציעא. מּבבא ּבפ"ב זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵָָָָָנתּבארּו

― הד"ר להׁשיבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ
(xifgdl)הׁשב" אמרֹו: והּוא לבעליה, ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָאתֿהאבדה

לֹו" c)ּתׁשיבּנּו ,bk zeny)"לאחי ּתׁשיבם "הׁשב ; ְְְִִִֵֵֶָָ
(` ,ak mixac)אמרּו ּובפרּוׁש .(.al `rivn `aa): ְְֵָ

ואמרּו הּוא". ―עׂשה אבדה zyxt"הׁשבת ixtq) ְְֲֲֲֵֵַָָָ
(`vzÎikׁשהּוא למדים "נמצאנּו האבדה: על ְְֲִִֵֵֵֶַָָעֹוד

לאֿ נבאר ועֹוד לאֿתעׂשה", ועל עׂשה על ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָֹֹעֹובר
ּבמקֹומֹו אבדה ׁשל hqx)תעׂשה dyrz `l)ּוכבר . ְְֲֲִֵֶֶַָָ

מ ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני מציעא.(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"א טבת כ"ט רביעי יום

ה'תשע"א שבט א' חמישי יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
Ë·̆'‡Œ̇·ËÊ"ÎÈ̆ÈÓÁŒÈ�̆ÌÂÈ

― הרל"ו חֹובלהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אנׁשים "וכיֿיריבן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָֻּבחברֹו,

אתֿרעהּו" gi)והּכהֿאיׁש ,`k zeny)הם ואּלּו . ְְִִֵֵֵֵֶָ
ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ויׁש קנסֹות. ּדיני ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנקראים:
ּכן עׂשה "ּכאׁשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכּלם, ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻקנסֹות

לֹו" hi)יעׂשה ,ck `xwie)ׁשּלֹוקחים ּבזה הּכּונה . ְִֵֶֶֶַַָָָָ
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קלי hay '`Îzah f"k iyingÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

זּולתנּו קנין מּלרּכֹוׁש מזהיר iciתחמד", lr) ְְְְִִִִֵַַַָֹ
(zeleagzהּתאוה על אפּלּו מזהיר הּׁשני והּלאו ,ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָ

הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבלבד. exzi)והחּמּוד zyxt): ְְְְְִִִַַָָ
"לא אֹומר: הּוא ּולהּלן "רע ּבית תחמד ְְֵֵֵֶַַָֹֹֹ"לא
הּתאוה על לחּיב ― "רע ּבית ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָתתאּוה

(ale daygna)החּמּוד ועל עצמּה (dyrna)ּבפני ְְְִִֵַַַָ
התאּוה ׁשאם "מּנין אמרּו: וׁשם עצמֹו". ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּבפני

לחמֹוד סֹופֹו zeiyrn)אדם zelert zhiwpa)? ְַָָ
מּנין תחמד". ולא תתאּוה "לא לֹומר: ְְְְִִִֶַַַַַֹֹֹּתלמּוד
לֹומר: ּתלמּוד לגזֹול? סֹופֹו אדם חמד ְְִִֶַַַָָָׁשאם

וגזלּו" ׂשדֹות a)"וחמדּו ,a dkin)ּדבר ּפרּוׁש . ְְְֵָָָָָָ
הׁשליט אם אחיו אצל יפה ּדבר ראה ׁשאם ְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָזה:
אמרֹו על עבר הרי ― לֹו ונתאּוה עליו ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָמחׁשבּתֹו
אֹותֹו אהבת ּבֹו ותתחּזק תתאּוה". "לא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַֹיתעּלה:
יחּדל ולא להּׂשיגֹו, ּתחּבּולה ׁשּיעׂשה עד ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּדבר
להחליפֹו אֹו למכרֹו עליו ּולהכּביד ְְְְְְְֲִִִַַַָָָמּלפּיסֹו
ּבידֹו עלה אם יקר. ויֹותר מּמּנּו טֹוב יֹותר ְְִִֵֵֶֶָָָָָׁשהּוא
תחמד" "לא על ּגם עבר הרי ― זה ְֲֵֶַַַַָָָֹֹּדבר
היה ׁשּלא חברֹו ׁשל ׁשהיה הּדבר אֹותֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּכׁשּירּכׁש
ועׂשה עליו ׁשהכּביד אּלא ּבמכירתֹו, ענין ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָלֹו
ׁשני על ׁשעבר ונמצא ׁשהּׂשיגֹו. עד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּתחּבּולה

ׁשּבארנּו ּכמֹו mxeb)לאוין, df lky)נמנע ואם . ְְְְִִִֵֶַַָ
לאֹותֹו חּבתֹו מחמת חליפין ּולקּבל מּלמּכֹור ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָזה
מחמת ּובאנס ּבחזקה לֹוקחֹו אז הרי ְְְְֲֲֵֵֶַַָָָָָֹהּדבר,
אז והרי ּבנפׁשֹו, הּדבר אֹותֹו אהבת ְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָהתחזקּות
זה ּבענין והתּבֹונן תגזל". "לא על ּגם ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹעבר

ונבֹות אחאב k`)ּבמעׂשה ,`Îmikln)הּנה . ְְְֲִֵֵַַָָ
ּובין תתאּוה" "לא אמרֹו ּבין ההבּדל ל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹנתּבאר

תחמד". ְַֹֹ"לא

ה'תשע"א טבת כ"ז שני יום

.„ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקצ"ד להׁשיבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָ
עם ּבעינּה, קּימת היא אם עצמּה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאתֿהּגזלה

חמׁש dreaya)ּתֹוספת dzlfb lr xtk m`)לּתן אֹו ִֵֶֶֶֹ
"והׁשיב יתעּלה: אמרֹו והּוא נׁשּתּנתה, אם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּדמיה

וגֹו'" ּגזל אׁשר bk)אתֿהּגזלה ,d `xwie)ּוכבר . ְְְֲֵֶֶַָָָָ
מּכֹות ּבמּסכת לאו(fh.)ּבארּו הּוא ּדגזל ׁשּלאו , ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָ

תגזל לא אמר: "רחמנא ואמרּו: לעׂשה ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּנּתק
(bi ,hi my)ּוכבר וגֹו'". אתֿהּגזלה והׁשיב ,ְְְְִֵֵֶַָָ

מ האחרֹונים ּבּפרקים זֹו מצוה ּדיני (aa`)נתּבארּו ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָ
ַָקּמא.

ה'תשע"א טבת כ"ח שלישי יום

.ËÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.¯„ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרס"ט מּלהתעּלםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
והּוא לבעליה, ונחזירּנה נּקחּנה אּלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָמןֿהאבדה,

להתעּלם" תּוכל "לא יתעּלה: b)אמרֹו ,ak mixac). ְְְְִִֵֶַַַָֹ
ּבארנּו xc)ּוכבר dyr zevn)ּבּמכלּתא אמרם ְְְְְִֵַַָָָָ

על עֹובר ׁשהּוא למדין "נמצאנּו האבדה: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּבענין
הּגמרא ּולׁשֹון לאֿתעׂשה". ועל rivn`עׂשה `aa) ְְְֲֲֵֶַַַָָֹ

(.l."הּוא ולאֿתעׂשה עׂשה אבדה "הׁשב :ְֲֲֲֵֵֵֶֶַָֹ
ּבֹו ונאמר זה ּבענין אתֿהּלאו ּכפל ּתֹורה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָּובמׁשנה
אתֿ "לאֿתראה יתעּלה: אמרֹו והּוא מיחד ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֻלאו

וגֹו'" נּדחים אתֿׂשיֹו אֹו אחי `)ׁשֹור ,my). ְִִִֵֶָָ
my)ּובספרי `vz zyxt)אתֿׁשֹור "לאֿתראה : ְְְִִֵֶֶֹ

אֹומר: הּוא ּולהּלן לאֿתעׂשה מצות ― "ְְֲִִֵֶַַַָָֹאחי
תפּגע" c)"ּכי ,bk zeny)ּוכבר עׂשה" מצות ― ְְְֲִִִֵַַָ

מציעא. מּבבא ּבפ"ב זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵָָָָָנתּבארּו

― הד"ר להׁשיבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ
(xifgdl)הׁשב" אמרֹו: והּוא לבעליה, ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָאתֿהאבדה

לֹו" c)ּתׁשיבּנּו ,bk zeny)"לאחי ּתׁשיבם "הׁשב ; ְְְִִִֵֵֶָָ
(` ,ak mixac)אמרּו ּובפרּוׁש .(.al `rivn `aa): ְְֵָ

ואמרּו הּוא". ―עׂשה אבדה zyxt"הׁשבת ixtq) ְְֲֲֲֵֵַָָָ
(`vzÎikׁשהּוא למדים "נמצאנּו האבדה: על ְְֲִִֵֵֵֶַָָעֹוד

לאֿ נבאר ועֹוד לאֿתעׂשה", ועל עׂשה על ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָֹֹעֹובר
ּבמקֹומֹו אבדה ׁשל hqx)תעׂשה dyrz `l)ּוכבר . ְְֲֲִֵֶֶַָָ

מ ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני מציעא.(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"א טבת כ"ט רביעי יום

ה'תשע"א שבט א' חמישי יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
Ë·̆'‡Œ̇·ËÊ"ÎÈ̆ÈÓÁŒÈ�̆ÌÂÈ

― הרל"ו חֹובלהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אנׁשים "וכיֿיריבן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָֻּבחברֹו,

אתֿרעהּו" gi)והּכהֿאיׁש ,`k zeny)הם ואּלּו . ְְִִֵֵֵֵֶָ
ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ויׁש קנסֹות. ּדיני ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנקראים:
ּכן עׂשה "ּכאׁשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכּלם, ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻקנסֹות

לֹו" hi)יעׂשה ,ck `xwie)ׁשּלֹוקחים ּבזה הּכּונה . ְִֵֶֶֶַַָָָָ
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hayקלב 'bÎ'a ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

el)מּממֹונֹו wifdy dn)ׁשּבא ּכמֹו ּׁשהּזיק, מה ּכדי ְְִִִֵֶֶַָָ
ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָּבּקּבלה:
אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָמּממֹונֹו
ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם נזקי ְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָָֻּכּלם
ּכלֿהּדינים הרי ― אתֿהּבהמה אֹו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאתֿהאדם
ּדין ּבית אּלא יפסֹוק ולא ּבהם ידּון לא ְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹהאּלה

ּבארץ Ðהּסמּוכין cere dl` zeieknql eknqpy) ְִֶַָָ
(xecl xecnּב זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר פרק. ְְְְֲִִִֶֶֶָָ

מ קּמא.(aa`)ח' ִַָ

ה'תשע"א שבט ב' שישי יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Âˆ¯ .ËÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Â"Ï¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

― הרפ"ט מּלרצֹוחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
תרצח" "לא אמרֹו: והּוא bi;זהֿאתֿזה, ,k zeny) ְְְִֶֶֶָָֹ

(fi ,d mixacּבהּכאה נהרג ― זה לאו על והעֹובר .ְְֱֵֶֶַַָָָָָ
(ey`x zfzda)מעם" יתעּלה: אמר הּצּואר. ְִִִֵֶַַַַָָמן

למּות" ּתּקחּנּו ci)מזּבחי ,`k zeny)ּוכבר . ְְְִִִֶָָָ
מּסנהדרין ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני (er:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

מּמּכֹות. ב' ְִֶֶַּובפרק

― הרצ"ו מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא ּבהכרח, יהרג אּלא ּבמזיד, לרֹוצח ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכפר
אׁשרֿ רצח לנפׁש כפר "ולאֿתּקחּו יתעּלה: ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹאמרֹו

למּות" רׁשע l`)הּוא ,dl xacna)נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִָָָָָ
ּבמּכֹות זֹו מצוה fl:)ּדיני zeaezk). ְְִִֵַָ

ה'תשע"א שבט ג' קודש שבת

.‰Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםשישֿישבתקודשב'ֿג'שבט

.·ˆ¯ .‰ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרכ"ה מּכההּמצוה להגלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

אמרֹו והּוא מקלט, לערי מעירֹו ּבׁשגגה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָנפׁש
הּגדֹול" הּכהן עדֿמֹות ׁשם "ויׁשב ְְִֵֶַַַַַָָָֹיתעּלה:

(dk ,dl xacna)ספרי ּולׁשֹון .mihtey zyxt) ְְִֵ
(c ,hi mixaclמּׁשם יֹוצא אינֹו ― ׁשם "ויׁשב :ְִֵֵַָָָ

ׁשם ּדירתֹו, ּתהא ׁשם ― 'ׁשם' ׁשּנאמר ְְֱִֵֶֶַָָָָָלעֹולם,
נתּבארּו ּוכבר קבּורתֹו". ּתהא ׁשם מיתתֹו, ְְְְְֲִִֵֵָָָָָּתהא

מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה jli`e)ּכלּֿדיני .f). ְְִִֵֶֶַַָָ

― הרצ"ה מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
אּלא מןֿהּגלּות, לפטרֹו ּכדי ּבׁשגגה מרֹוצח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכפר
לנּוס כפר "ולאֿתּקחּו יתעּלה: אמר ּבהכרח. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹיגלה

מקלטֹו" al)אלֿעיר ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִֵֶָָָ
מּכֹות ּבגמרא זֹו fl:)מצוה zeaezk). ְְִִַָָָ

― הרצ"ב מּלהרֹוגהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
עברה עׂשה ׁשּכבר ׁשּנראהּו ּבׁשעה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאתֿהחֹוטא

מיתה עליה חּיב dyeryׁשהּוא drya oicd znerl) ִֶֶַָָָָ
(bvx dyrz `l Ð dxard,ּדין לבית ׁשּיבֹוא ְִֵֶֶָֹקדם

עדים עליו ונביא ּבהכרח ּדין לבית נביאהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאּלא
אנחנּו ונהיה dyrnd)לפניהם, z` mi`exd)עדים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַ

והם(mipiicÎ`le)ּבלבד ,(mixg`)ּֿבמה ידינּוהּו ְְְְִִֵַָ
אמרֹו הּוא זה ּבענין ׁשּבאה והאזהרה חּיב. ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָּׁשהּוא
העדה לפני עדֿעמדֹו הרצח ימּות "ולא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹיתעּלה:

ai)לּמׁשּפט" ,my)יהרגּו "יכֹול הּמכלּתא: ּולׁשֹון . ְְְְְִִַַַַָָָ
ולא לֹומר: ּתלמּוד ― מּׁשּנאף? אֹו מּׁשהרג ְְִִֶֶַַַַָָֹאֹותֹו
הּגדֹול ּדין ּבית ואפּלּו עדֿעמדֹו". הרֹוצח ְֲִִֵֵַַַַָָָָימּות
עדים נעׂשים ּכּלם הרי ― ׁשהרג ׁשראּוהּו ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהם
האחר הּדין ּובית אחר, ּדין ּבית לפני ְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָּומעידים

עדה "הרי ּובּמכלּתא: oic)ימיתּוהּו. zia)ׁשראּו ְְְֲִִֵֵֶַָָָ
ׁשּלא עד אֹותֹו יהרגּו יכֹול אתֿהּנפׁש ׁשהרג ְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאחד
ימּות ולא לֹומר: ּתלמּוד ― ּדין? ּבית אצל ְְֲִֵֵֶַַַָֹיעמֹוד

לּמׁשּפט". העדה לפני עמדֹו עד ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹהרצח
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`Îl`enybkehÎ`

âëàìô äpä øîàì ãåãì eãbiå:úBðøbä-úà íéñL änäå äìéò÷a íéîçìð íézLáýåýéa ãåc ìàLiå ©©¦¬§¨¦−¥®Ÿ¦¥³§¦§¦Æ¦§¨¦´¦§¦½̈§¥−¨Ÿ¦¬¤©§¨«©¦§©̧¨¦³©«Ÿ̈Æ
ìta éúékäå Cìàä øîàììtá úékäå Cì ãåc-ìà ýåýé øîàiå älàä íézL:äìéò÷-úà zòLBäå íézL ¥½Ÿ©«¥¥´§¦¥½¦©§¦§¦−¨«¥®¤©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¨¦Àµ¥§¦¦´¨©§¦§¦½§«©§−̈¤§¦¨«

âøîàiåìt úBëøòî-ìà äìò÷ Cìð-ék óàå íéàøé äãeäéa äô eðçðà äpä åéìà ãåã éLðà e:íézL ©¸Ÿ§¹©§¥³¨¦Æ¥½̈¦¥̧£©¬§²Ÿ¦«−̈§¥¦®§©Æ¦«¥¥´§¦½̈¤©«£§−§¦§¦«
ãì ãåc ãBò óñBiåìt-úà ïúð éðà-ék äìéò÷ ãø íe÷ øîàiå ýåýé eäðòiå ýåýéa ìBàL:Eãéa íézL ©¸¤³¨¦Æ¦§´©«Ÿ̈½©©«£¥−§Ÿ̈®©ÀŸ¤µ¥´§¦½̈¦«£¦¬Ÿ¥²¤§¦§¦−§¨¤«
äåLðàå ãåc Cìiå(éø÷ åéLðàå)ìta íçliå äìéò÷iå íäéð÷î-úà âäðiå íézLòLiå äìBãâ äkî íäa C ©¥¤́¨¦Á©«£¨¨̧©£¨¨̧§¦¹̈©¦¨´¤©§¦§¦À©¦§©Æ¤¦§¥¤½©©¬¨¤−©¨´§¨®©´©

:äìéò÷ éáLé úà ãåcå:Bãéa ãøé ãBôà äìéò÷ ãåc-ìà Cìîéçà-ïa øúéáà çøáa éäéåæì ãbiåìeàL ¨¦½¥−«§¥¬§¦¨«©§¦À¦Â§Ÿ©¤§¨¨¯¤£¦¤²¤¤¨¦−§¦¨®¥−¨©¬§¨«©ª©´§¨½
:çéøáe íéúìc øéòa àBáì øbñð ék éãéa íéýìû Búà økð ìeàL øîàiå äìéò÷ ãåã àá-ékçònLéå ¦¨¬¨¦−§¦¨®©Ÿ́¤¨À¦©̧Ÿ³¡Ÿ¦Æ§¨¦½µ¦¦§©´¨½§¦−§¨©¬¦§¦«©©§©©¬

:åéLðà-ìàå ãåc-ìà øeöì äìéò÷ úãøì äîçìnì íòä-ìk-úà ìeàLèìeàL åéìò ék ãåc òãiå ¨²¤¨¨−̈©¦§¨®¨¨¤´¤§¦½̈¨¬¤¨¦−§¤£¨¨«©¥´©¨¦½¦´¨½̈¨−
:ãBôàä äLébä ïäkä øúéáà-ìà øîàiå äòøä LéøçîéòîL òîL ìàøNé éýìû ýåýé ãåc øîàiå ©«£¦´¨«¨¨®©ŸÆ¤Æ¤¤§¨¨´©Ÿ¥½©¦−¨¨«¥«©Ÿ¤»¨¦¼§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¨³Ÿ©¨©Æ

ì äìéò÷-ìà àBáì ìeàL Lwáî-ék Ecáò:éøeáòa øéòì úçLàéãøéä Bãéá äìéò÷ éìòá éðøbñéä ©§§½¦«§©¥¬¨−¨´¤§¦¨®§©¥¬¨¦−©«£¦«£©§¦ª´¦©«£¥Á§¦¨̧§¨¹£¥¥´
:ãøé ýåýé øîàiå Ecáòì àð-ãbä ìàøNé éýìû ýåýé Ecáò òîL øLàk ìeàLáéeøbñéä ãåc øîàiå ¨À©«£¤Æ¨©´©§¤½§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©¤−̈§©§¤®©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¥«©´Ÿ¤¨¦½£©§¦¹

:eøébñé ýåýé øîàiå ìeàL-ãéa éLðà-úàå éúà äìéò÷ éìòaâéLéà úBàî-LLk åéLðàå ãåc í÷iå ©«£¥¯§¦¨²Ÿ¦¬§¤£¨©−§©¨®©¬Ÿ¤§Ÿ̈−©§¦«©¨¨Á¨¦̧©«£¨¹̈§¥«¥´¦À
ìe eëläúé øLàa eëläúiå äìòwî eàöiå:úàöì ìcçiå äìéòwî ãåc èìîð-ék ãbä ìeàLãéãåc áLiå ©¥§Æ¦§¦½̈©¦«§©§−©«£¤´¦§©¨®§¨´ª©À¦«¦§©³¨¦Æ¦§¦½̈©¤§©−¨¥«©¥̧¤¨¦³

éæ-øaãîa øäa áLiå úBãöna øaãna:Bãéa íéýìû Bðúð-àìå íéîiä-ìk ìeàL eäL÷áéå óåèãåc àøiå ©¦§¨Æ©§¨½©¥¬¤¨−̈§¦§©¦®©§©§¥³¨Æ¨©¨¦½§«Ÿ§¨¬¡Ÿ¦−§¨«©©´§¨¦½
éæ-øaãîa ãåãå BLôð-úà Lwáì ìeàL àöé-ék:äLøça ó ¦«¨¨¬¨−§©¥´¤©§®§¨¦¬§¦§©¦−©«Ÿ§¨«

i"yx

(Ê).È„È· ÌÈ‰Ï‡ Â˙Â‡ ¯Î�וכן יב)הסגיר, א :(עובדיה

הוא, החזקים וממשקל נכרו. ביום אחיך ביום תרא אל

ט)כמו ב לדבר(איכה בקש ואם בריחיה. ושבר אבד :

נכר: נקוד היה הרפים, ·ÈÚ¯במשקולת ‡·Ï ¯‚Ò�
.ÁÈ¯·Â ÌÈ˙Ï„:ממנו לברוח יחוש ולא בכך, ויבטח

(Ë).‰Ú¯‰ ˘È¯ÁÓ(:תרגום):בישתא ית כמין

(‡È).'Â‚Â ‰ÏÈÚ˜ ÈÏÚ· È�Â¯‚ÒÈ‰,מכאן למדנו

ואין אחד, אלא לו משיבין אין דברים, שני שהשואל

כסדר, שלא שאל דוד וכאן ראשון, אלא לו משיבין

בידו, היסגרוני שאול, הירד תחילה לשאול לו שהיה

כסדר: ÂÎÏ‰˙È.(È‚)והשיבוהו באתר(תרגום:)·‡˘¯

הצלתם: במקום להלכא, דכשר

cec zcevn
(‚).‰„Â‰È·ומכל מתפחדים, אנו שבטך, אנשי בין שאנו עם

קעילה: נלך כאשר ÂÎÂ'.(„)שכן ÛÒÂÈÂלב לאמץ בכדי
שוב: שאל לשלל:ÈÂ�‰‚.(‰)אנשיו לו להיות לעצמו, נהג

(Â).‰ÏÈÚ˜:קעילה בגבול היה דוד אל È¯„.כשבא „ÂÙ‡
למעלה שנאמר ב)לפי אמר(פסוק לזה בה', דוד וישאל :

שאל: ובו האפוד, עמו הביא אותו�Î¯.(Ê)שאביתר מסר
ובריח, דלתים בעיר לשבת בעדו שסגר אחרי בידי, אלהים
העיר על אצור ואני עוד, יתחבא ולא העיר בחוזק הוא ובוטח

רדתה: „Â„.(Ë)עד Ú„ÈÂמחריש לבד שעליו מדעתו הבין
בידו: ימסרוהו פן פחד ולזה לתפוש·È¯Â·Ú.(È)הרעה, בכדי

בידו:‰È�¯‚ÒÈ.(È‡)אותי: אותי למסור דעתם ‰È¯„.האם
הנה: לרדת דעתו אוריםÈ¯„.האם אין כי ועל לרדת, דעתו

דבר על לו השיבו לזה כאחד, דברים שני על משיבים ותומים
ראשון היא הירידה כי עליו, ראשון לשאול מהראוי שהיה

בידו:Â¯È‚ÒÈ.(È·)בזמן: אותך להסגיר ·‡˘¯(È‚)דעתם
.ÂÎÏ‰˙Èמתחילה חשבו אשר המקום אל הלכו לא לומר: רצה

יזדמן: כאשר אם כי ידוע, מקום אל ללכת מתחילה חשבו לא המה כי הארץ, כל וכדרך אליו ÂÎÂ'.(È„)לילך ·˘ÈÂישב פעם
וכו': בהר פעם „Â„.(ÂË)במצדות, ‡¯ÈÂ:להמלט שיוכל במקום זיף במדבר ישב אז לבקשו, יוצא שאול אשר כשראה

oeiv zcevn
(‡).ÌÈÒÂ˘כמו יא)בוזזים, מד למו:(תהלים שסו ומשנאינו :
(‚).ÈÎ Û‡Âכמו וחומר, וקל שכן כל ענין ה)הוא טו :(יחזקאל

אש: כי כשהםÂÎ¯ÚÓ˙.ואף כן, יקראו המלחמה אנשי
להלחם: וסדורים האפוד‡ÂÙ„.(Â)ערוכים על יאמר זה

וכן ותומים, האורים עם ד)והחושן ג ותרפים:(הושע אפוד אין :

(Ê).¯Î�וכן ל)מסר, לב מכרם:(דברים צורם כי :.ÁÈ¯·Âהוא
מבפנים: הדלתות בו לסגור עשוי מטה, ÚÓ˘ÈÂ.(Á)כעין
כמו המאסף, קול משמיעת הבאה אסיפה כז)ענין נא :(ירמיהו

ממלכות: עליה להÂˆÏ¯.השמיעו להצר העיר על הסבו ענינו
כמוÈ¯ÁÓ˘.(Ë)ולכבשה: מחשבה, כט)ענין ג אל(משלי :

רעה: רעך על כמו‰È�¯‚ÒÈ.(È‡)תחרוש מסירה, (עמוסענין

ו) לאדום:א להסגיר :.ÈÏÚ·כמו יד)אדוני, כב בעליו(שמות אם :
משומרים:·Â„ˆÓ˙.(È„)ומנע:Ï„ÁÈÂ.(È‚)עמו: במקומות
(ÂË).‰˘¯ÂÁ·כמו ג)ביער, לא ורוצה(יחזקאל מצל, חורש :

סעיף: לומר



קלג bk wxt `Îl`eny - mi`iap

`Îl`enybkehÎ`

âëàìô äpä øîàì ãåãì eãbiå:úBðøbä-úà íéñL änäå äìéò÷a íéîçìð íézLáýåýéa ãåc ìàLiå ©©¦¬§¨¦−¥®Ÿ¦¥³§¦§¦Æ¦§¨¦´¦§¦½̈§¥−¨Ÿ¦¬¤©§¨«©¦§©̧¨¦³©«Ÿ̈Æ
ìta éúékäå Cìàä øîàììtá úékäå Cì ãåc-ìà ýåýé øîàiå älàä íézL:äìéò÷-úà zòLBäå íézL ¥½Ÿ©«¥¥´§¦¥½¦©§¦§¦−¨«¥®¤©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¨¦Àµ¥§¦¦´¨©§¦§¦½§«©§−̈¤§¦¨«

âøîàiåìt úBëøòî-ìà äìò÷ Cìð-ék óàå íéàøé äãeäéa äô eðçðà äpä åéìà ãåã éLðà e:íézL ©¸Ÿ§¹©§¥³¨¦Æ¥½̈¦¥̧£©¬§²Ÿ¦«−̈§¥¦®§©Æ¦«¥¥´§¦½̈¤©«£§−§¦§¦«
ãì ãåc ãBò óñBiåìt-úà ïúð éðà-ék äìéò÷ ãø íe÷ øîàiå ýåýé eäðòiå ýåýéa ìBàL:Eãéa íézL ©¸¤³¨¦Æ¦§´©«Ÿ̈½©©«£¥−§Ÿ̈®©ÀŸ¤µ¥´§¦½̈¦«£¦¬Ÿ¥²¤§¦§¦−§¨¤«
äåLðàå ãåc Cìiå(éø÷ åéLðàå)ìta íçliå äìéò÷iå íäéð÷î-úà âäðiå íézLòLiå äìBãâ äkî íäa C ©¥¤́¨¦Á©«£¨¨̧©£¨¨̧§¦¹̈©¦¨´¤©§¦§¦À©¦§©Æ¤¦§¥¤½©©¬¨¤−©¨´§¨®©´©

:äìéò÷ éáLé úà ãåcå:Bãéa ãøé ãBôà äìéò÷ ãåc-ìà Cìîéçà-ïa øúéáà çøáa éäéåæì ãbiåìeàL ¨¦½¥−«§¥¬§¦¨«©§¦À¦Â§Ÿ©¤§¨¨¯¤£¦¤²¤¤¨¦−§¦¨®¥−¨©¬§¨«©ª©´§¨½
:çéøáe íéúìc øéòa àBáì øbñð ék éãéa íéýìû Búà økð ìeàL øîàiå äìéò÷ ãåã àá-ékçònLéå ¦¨¬¨¦−§¦¨®©Ÿ́¤¨À¦©̧Ÿ³¡Ÿ¦Æ§¨¦½µ¦¦§©´¨½§¦−§¨©¬¦§¦«©©§©©¬

:åéLðà-ìàå ãåc-ìà øeöì äìéò÷ úãøì äîçìnì íòä-ìk-úà ìeàLèìeàL åéìò ék ãåc òãiå ¨²¤¨¨−̈©¦§¨®¨¨¤´¤§¦½̈¨¬¤¨¦−§¤£¨¨«©¥´©¨¦½¦´¨½̈¨−
:ãBôàä äLébä ïäkä øúéáà-ìà øîàiå äòøä LéøçîéòîL òîL ìàøNé éýìû ýåýé ãåc øîàiå ©«£¦´¨«¨¨®©ŸÆ¤Æ¤¤§¨¨´©Ÿ¥½©¦−¨¨«¥«©Ÿ¤»¨¦¼§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¨³Ÿ©¨©Æ

ì äìéò÷-ìà àBáì ìeàL Lwáî-ék Ecáò:éøeáòa øéòì úçLàéãøéä Bãéá äìéò÷ éìòá éðøbñéä ©§§½¦«§©¥¬¨−¨´¤§¦¨®§©¥¬¨¦−©«£¦«£©§¦ª´¦©«£¥Á§¦¨̧§¨¹£¥¥´
:ãøé ýåýé øîàiå Ecáòì àð-ãbä ìàøNé éýìû ýåýé Ecáò òîL øLàk ìeàLáéeøbñéä ãåc øîàiå ¨À©«£¤Æ¨©´©§¤½§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©¤−̈§©§¤®©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¥«©´Ÿ¤¨¦½£©§¦¹

:eøébñé ýåýé øîàiå ìeàL-ãéa éLðà-úàå éúà äìéò÷ éìòaâéLéà úBàî-LLk åéLðàå ãåc í÷iå ©«£¥¯§¦¨²Ÿ¦¬§¤£¨©−§©¨®©¬Ÿ¤§Ÿ̈−©§¦«©¨¨Á¨¦̧©«£¨¹̈§¥«¥´¦À
ìe eëläúé øLàa eëläúiå äìòwî eàöiå:úàöì ìcçiå äìéòwî ãåc èìîð-ék ãbä ìeàLãéãåc áLiå ©¥§Æ¦§¦½̈©¦«§©§−©«£¤´¦§©¨®§¨´ª©À¦«¦§©³¨¦Æ¦§¦½̈©¤§©−¨¥«©¥̧¤¨¦³

éæ-øaãîa øäa áLiå úBãöna øaãna:Bãéa íéýìû Bðúð-àìå íéîiä-ìk ìeàL eäL÷áéå óåèãåc àøiå ©¦§¨Æ©§¨½©¥¬¤¨−̈§¦§©¦®©§©§¥³¨Æ¨©¨¦½§«Ÿ§¨¬¡Ÿ¦−§¨«©©´§¨¦½
éæ-øaãîa ãåãå BLôð-úà Lwáì ìeàL àöé-ék:äLøça ó ¦«¨¨¬¨−§©¥´¤©§®§¨¦¬§¦§©¦−©«Ÿ§¨«

i"yx

(Ê).È„È· ÌÈ‰Ï‡ Â˙Â‡ ¯Î�וכן יב)הסגיר, א :(עובדיה

הוא, החזקים וממשקל נכרו. ביום אחיך ביום תרא אל

ט)כמו ב לדבר(איכה בקש ואם בריחיה. ושבר אבד :

נכר: נקוד היה הרפים, ·ÈÚ¯במשקולת ‡·Ï ¯‚Ò�
.ÁÈ¯·Â ÌÈ˙Ï„:ממנו לברוח יחוש ולא בכך, ויבטח

(Ë).‰Ú¯‰ ˘È¯ÁÓ(:תרגום):בישתא ית כמין

(‡È).'Â‚Â ‰ÏÈÚ˜ ÈÏÚ· È�Â¯‚ÒÈ‰,מכאן למדנו

ואין אחד, אלא לו משיבין אין דברים, שני שהשואל

כסדר, שלא שאל דוד וכאן ראשון, אלא לו משיבין

בידו, היסגרוני שאול, הירד תחילה לשאול לו שהיה

כסדר: ÂÎÏ‰˙È.(È‚)והשיבוהו באתר(תרגום:)·‡˘¯

הצלתם: במקום להלכא, דכשר

cec zcevn
(‚).‰„Â‰È·ומכל מתפחדים, אנו שבטך, אנשי בין שאנו עם

קעילה: נלך כאשר ÂÎÂ'.(„)שכן ÛÒÂÈÂלב לאמץ בכדי
שוב: שאל לשלל:ÈÂ�‰‚.(‰)אנשיו לו להיות לעצמו, נהג

(Â).‰ÏÈÚ˜:קעילה בגבול היה דוד אל È¯„.כשבא „ÂÙ‡
למעלה שנאמר ב)לפי אמר(פסוק לזה בה', דוד וישאל :

שאל: ובו האפוד, עמו הביא אותו�Î¯.(Ê)שאביתר מסר
ובריח, דלתים בעיר לשבת בעדו שסגר אחרי בידי, אלהים
העיר על אצור ואני עוד, יתחבא ולא העיר בחוזק הוא ובוטח

רדתה: „Â„.(Ë)עד Ú„ÈÂמחריש לבד שעליו מדעתו הבין
בידו: ימסרוהו פן פחד ולזה לתפוש·È¯Â·Ú.(È)הרעה, בכדי

בידו:‰È�¯‚ÒÈ.(È‡)אותי: אותי למסור דעתם ‰È¯„.האם
הנה: לרדת דעתו אוריםÈ¯„.האם אין כי ועל לרדת, דעתו

דבר על לו השיבו לזה כאחד, דברים שני על משיבים ותומים
ראשון היא הירידה כי עליו, ראשון לשאול מהראוי שהיה

בידו:Â¯È‚ÒÈ.(È·)בזמן: אותך להסגיר ·‡˘¯(È‚)דעתם
.ÂÎÏ‰˙Èמתחילה חשבו אשר המקום אל הלכו לא לומר: רצה

יזדמן: כאשר אם כי ידוע, מקום אל ללכת מתחילה חשבו לא המה כי הארץ, כל וכדרך אליו ÂÎÂ'.(È„)לילך ·˘ÈÂישב פעם
וכו': בהר פעם „Â„.(ÂË)במצדות, ‡¯ÈÂ:להמלט שיוכל במקום זיף במדבר ישב אז לבקשו, יוצא שאול אשר כשראה

oeiv zcevn
(‡).ÌÈÒÂ˘כמו יא)בוזזים, מד למו:(תהלים שסו ומשנאינו :
(‚).ÈÎ Û‡Âכמו וחומר, וקל שכן כל ענין ה)הוא טו :(יחזקאל

אש: כי כשהםÂÎ¯ÚÓ˙.ואף כן, יקראו המלחמה אנשי
להלחם: וסדורים האפוד‡ÂÙ„.(Â)ערוכים על יאמר זה

וכן ותומים, האורים עם ד)והחושן ג ותרפים:(הושע אפוד אין :

(Ê).¯Î�וכן ל)מסר, לב מכרם:(דברים צורם כי :.ÁÈ¯·Âהוא
מבפנים: הדלתות בו לסגור עשוי מטה, ÚÓ˘ÈÂ.(Á)כעין
כמו המאסף, קול משמיעת הבאה אסיפה כז)ענין נא :(ירמיהו

ממלכות: עליה להÂˆÏ¯.השמיעו להצר העיר על הסבו ענינו
כמוÈ¯ÁÓ˘.(Ë)ולכבשה: מחשבה, כט)ענין ג אל(משלי :

רעה: רעך על כמו‰È�¯‚ÒÈ.(È‡)תחרוש מסירה, (עמוסענין

ו) לאדום:א להסגיר :.ÈÏÚ·כמו יד)אדוני, כב בעליו(שמות אם :
משומרים:·Â„ˆÓ˙.(È„)ומנע:Ï„ÁÈÂ.(È‚)עמו: במקומות
(ÂË).‰˘¯ÂÁ·כמו ג)ביער, לא ורוצה(יחזקאל מצל, חורש :

סעיף: לומר



iקלד wxt mildz - miaezk

mildziiÎd

äeìéçéáéúë)åëøã(éètLî íBøî úò-ìëa | åéëøã:íäa çéôé åéøøBö-ìk Bcâpî EåèBnà-ìa Baìa øîà »̈¦³§¨¨̧§¨¥À¨´−¦§¨¤¦¤§®¨¹§À̈¨¦¬©¨¤«¨©´−§¦©¤®
:òøá-àì øLà øãå øãìæì úçz Cúå úBîøîe àìî eäét | äìà:ïåàå ìîò BðBLçáøàîa | áLé §¬Ÿ¹̈ÀŸ£¤´«Ÿ§¨«¨¨³¦´−¨¥¦§´¨®Ÿ©¬©§¹À¨¨¬¨¨«¤¥¥³§©«£©Ä

:eðtöé äëìçì åéðéò é÷ð âøäé íéøzñna íéøöçèóèçé éðò óBèçì áøàé äkñá äéøàk | øzñna áøàé £¥¦À−©¦§¨¦©«£´Ÿ¨¦®¥¹À̈§¥«§¨¬¦§«Ÿ¤«¡ÄŸ©¦§¨̧§©§¥Ä§ªÀŸ−¤«¡Ÿ©«£´¨¦®©§¬Ÿ
:BzLøá BëLîa éðòéáéúë)äëãå(åéîeöòa ìôðå çLé äkãéáéúë)íéàëìç(:íéàk ìç ¹̈¦À§¨§¬§¦§«¦§¤¬¨®Ÿ©§¨©¬©« ¹£À̈¥´§¨¦«

i"yx

(‰).ÂÏÈÁÈלו ודומה כ)יצליחו יחיל(איוב לא כן על

כמו יחילו וי"מ ג)טובו, יואב:(ש"ב ראש על יחולו

.Â„‚�Ó ÍÈËÙ˘Ó ÌÂ¯Óמשפטי ומרוחקי' מסולקים

עליו: באים שאינם מנגדו שלך ופורעניו' ÏÎיסורין
.Ì‰· ÁÈÙÈ ÂÈ¯¯Âˆוהם בהם מפיח הוא רוח בהפחת

לפניו: ·¯Ú.(Â)נופלים ‡Ï ¯˘‡ ¯Â„Â ¯Â„Ïתבא לא

לדורותי: רעה הלנהÍÂ˙Â.(Ê)עלי רעה מחשבה ל'

תמיד: Â�ÙˆÈ.(Á)בתוכו ‰ÎÏÁÏ ÂÈ�ÈÚשל עיניו

יארובו: חילך שהם לישראל עליךÎÏÁÏ‰.עמלק

כה המשמשין מלין מן במסור' שניהם חלכה, יעזוב

כגון ך' ז)במקום ובעמך(שמות ב)ובכה תבונה(משלי

כט)תנצרכה אתכם(שמות צויתי אשר א)כל הנצבת(ש"א

שלך, חיל חילך כמו שחלכה ממסורת למדנו עמכה

כמו חלכה יעזוב וכן יצפונו לחלכה אותה פתר ומנחם

יסוד וכה ומורדים נמוכים ענין חלכאים בעצמיו ונפל

ÁÂ˘È.(È)המלה: ‰Î„Èשמדכה האורב דרך כך

ניכר: יהא שלא כדי עצמו ומקטין ÏÙ�Âומשפיל
.ÌÈ‡ÎÏÁ ÂÈÓÂˆÚ·במסורה ראיתי נשברים חיל

הכתובות תיבות עשרה מחמש אחת חלכאים הגדולה

דותאמר בגד וכמו תיבות שתי ונקראות אחת תיבה

ל)לאה למו(בראשית לג)אשדת עמי(דברים תדכאו מלכם

ג) ל'(ישעי' כאים נשברים, של חיל חלכאים זה אף

למותת לבב קט)ונכאה השורש(לקמן מן הנו"ן וא"ת

צדיק לב הכאת יען עליו יג)יוכיח הנו"ן(יחזקאל למדנו

נמבזה של כנו"ן נכאה טו)של וכן(ש"א נקלה של ונו"ן

ברמיזותיו זה רשע של בעצומיו ונפל פתרונו

עצמותיכם הגישו לשון מא)ובקריצותיו עוצם(ישעי'

לג)עיניו גבוריו(שם ע"י בעצומיו ד"א עניים, של חיל

פירוש שלו בקלירוס מטיל הזה הרשע אין סימון א"ר

שנאמר כמותו גבורים אלא ג)חיל גברי(דניאל ולגוברין

נגו ועבד מישך לשדרך לכפתה אמר בחילי' די חיל

בתיבה: יסוד והכף וחלך דל כמו חלכאים פתר ומנחם

cec zcevn
(‰).ÂÏÈÁÈמסולק ומשפטיך בדרכיו יצליח עת שבכל על

שונאיו: את מאבד מועטת ובהפחה ·Â·Ï.(Â)ממנו ¯Ó‡
לארץ: מושפל להיות לעולם ינטה שלא חושב Â„Ï¯לזאת

.¯Â„Â:ברעה יראה ולא יצליח דורות כמה לאחר ‡Ï‰.(Ê)אף
ומרמה: שוא בשבועות פיו Â�Â˘Ï.ממלא ˙Á˙הדבר כפל

אתÈ˘·.(Á)במ"ש: ולוכד החצרים במארב יושב הרשע
בסתר: והורגו העניÂÈ�ÈÚ.הנקי מן עין כמסתיר עצמו עושה

נשמר: יהיה לבל עליו דעתו אין במקוםÂ¯‡È·.(Ë)וכאלו
העני: את לחטוף יארוב כן בסוכה האורב וכאריה יארוב נסתר

.ÂÎ˘Ó·:בה הבא את ללכוד הרשת חבל המושך בצייד הנופל לשון ÁÂ˘È.(È)אמר ‰Î„Èלבל וכפוף כתוש עצמו מראה
העניים: את הרב בכחו מפיל אבל בו ירגישו

oeiv zcevn
(‰).ÂÏÈÁÈטובו יחיל לא כמו ב')יצליחו ‡Ï‰.(Ê):(איוב

אלה קול ושמעה כמו ח')שבועה מרמהÍÂ˙Â.:(ויקרא ענין
הלב: בתוך וחלושÎÏÁÏ‰.(Á)הנסתר עני כענין ענינו

שלאחריו: במקראות לו יצפוןÂ�ÙˆÈ.ודומה כמו יסתירו
י"ג)לצדיק כמוÛÂËÁÏ.(Ë):(משלי הלקיחה מהירות ענין

לכם כ"א)וחטפתם כתיתה:Î„È‰.(È):(שופטים ÁÂ˘È.ענין
לעפר שחה כמו וכפיפה שיחה מ"ד)מלשון ·ÂÈÓÂˆÚ.:(לקמן
כחו ועצם כמו ח')בחזקו :(דניאל

xe` ldi
פ'ח"ג(‰) מרחוק מושיעך הנני כי ושעז"נ סע"ב ד"כ ויקרא

לי. נראה עכ"ז מרחוק שהוא שאע"פ פי' ושם ע"ב נ"ח אחרי
ברח ע"ד ידענו לא אברהם כי בד"ה עדמ"ש לפרש צריך וזה
אחת עינו ישן שהוא בשעה זה צבי מה לצבי לך ודמה דודי
בקול תשמע כי מד"ה קיצור סוף בלק"ת מזה ועמ"ש פתוחה
שע"י כאח. יתנך מי סד"ה בשה"ש בלק"ת עוד וע' ראה. בפ'
לבא לעילא לעילא דאסתלק מבחי' מעורר סט"א דאתכפיי'
לרחוק בחי' הוא שהתשובה ידי על והיינו כו' גילוי לידי

מלמעלה: כן מעורר לכן קרוב שנעשה
(Â)ע"בבשל"ה דש"ה יוסף את ויברך ד"ה חיים בדרך ויחי פ'

בחי' אבל ברחוק. תעמוד ה' למה וזהו"ע מרחוק היא הבטה
ועמ"ש ברחוק. תעמוד מבחי' היפך זהו בתוככם והתהלכתי
א': קס"ח בחיי קרוב. בהיותו קראוהו בהמצאו הוי' דרשו ע"פ

(Ê)רמזילקוט ברחוק תעמוד ה' למה ע"פ במקומו בתלים
וירמי' דוד מדה"ד כנגד תגר קראו נביאים ד' תרמ"ז

כו': למה בלשון אמרו שכולם וע"ש קרח. ובני ואסף
להןוע' אמר הדבר. אליך קרוב כי ע"פ נצבים ס"פ במד"ר

קורא אני אף לכם קרובים תורה דברי יהיו אם בני הקב"ה
עכ"ל. הללויה קרובו עם ישראל לבני כתיב שכן קרובים אתכם
ארץ אל תבאו כי בד"ה שלח פ' בלק"ת מזה ועמ"ש
יקראוהו אשר לכל קוראיו לכל ה' קרוב וזהו פ"ב. מושבותיכם
כו'. קרובו עם בבחי' הם שעי"ז תורה אלא אמת ואין באמת
כל כנגד היא שהתורה כו' לעולה התורה זאת ארז"ל כי וגם
הבחיי וכמ"ש ויחוד. קירוב ענין הוא הקרבן והרי הקרבנות
יכפר הזה ביום כי בד"ה אחרי פ' בלק"ת כמ"ש גם ויקרא. ר"פ
קירוב ואין כו' זה אצל זה שעומדים בנ"א ב' כמשל השני דרוש
פנים בחי' שהיא התורה ענין ג"כ וזהו פא"פ בהחזרת אלא
וזהו"ע ה'. דבר פב"פ בענין פ"ב אמון אצלו ואהי' בד"ה כמ"ש
כי ע"פ בביאור כמ"ש כו' התורה הוא מים לפנים הפנים כמים
יעו"ש: פנימו יחזו ישר הישר. לעשות בענין בקול תשמע
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הּמלְך.202) האזנת203)ׁשלמה את ּבּקׁש לא ּבאמת ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
נּתן ּומּתֹוכּה ויבינּו. יׁשמעּו ׁשהּסֹובבים אּלא ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָהּׁשערים,
"מלְך אמר: הּוא עצמֹו על ּכי ולחׁשב לטעֹות ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹהיה

ּכן. על הּׁשערים.204)הּכבֹוד", לבלע206)אחריו.205)רדפּו ְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹ
ּכְך?208)הּׁשערים:207)אֹותֹו. מכּנה אּתה עצמָך את האם ְְְְִִֶֶַַַַַָָָ

מלְך209) הּוא אני לא חלילה, לּׁשערים: הּמלְך ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשלמה
אּלא. לכן210)הּכבֹוד, הּׁשערים, יּפתחּו ׁשּבזאת וחׁשב ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

עדין.211) כן ּפי על הּׁש212אף נעּולים.אּלא נׁשארּו ערים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָ
לכן.213) זאת ׁשלמה אביו,214)ראה ּדוד את ּכׁשהזּכיר ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹֹֹ
הּׁשערים.215)הּוא ונפּתחּו ּבּמרֹומים התקּבלה ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָהּתפּלה
הּמקּדׁש216) ּבית ׁשערי נפּתחּו מי ּבזכּות ראה העם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּכל

ּופניהם217)לרוחה, ּביֹותר התּבּיׁשּו ּכּלם ׁשאּול מּמׁשּפחת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
להראֹות. ׁשל.219)מֹו.218)הפכּו הּמלְך220)ּתחּתית לדוד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

ּבת־ׁשבע.221) אביו:223האם.222)ׁשל ּדוד ׁשהרי224)על ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּבית ׁשערי נפּתחּו מת, היה ׁשּכבר ּדוד ׁשל ּבזכּותֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָרק

ּׁשּכתּוב:225)הּמקּדׁש. מה ּדהינּו:226וזה הּסּכֹות. חג [ׁשל ְְְְִֶֶֶַַַַַָָֻ
ׁשלׁשים מאֹות ּתׁשע אלּפים ׁשנת ּתׁשרי, ּבחדׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַֹֹּבכ"ב

העֹולם], לבריאת הּמלְך].227)וׁשׁש הרי228)[ׁשלמה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
מיחדת ּכטֹובה המחילה ּפרסּום את מצּין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהּמקרא
הּמקּדׁש. ּבית חנּכת ּבזמן הּמלְך לדוד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּנעׂשתה

ּדלתֹות231)הינּו:230)לבּתיהם.229) ּפתיחת ידי ׁשעל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָ
ּכּלם. ראּו ׁשבע.233)הּקּב"ה.232)ההיכל ּבת הינּו:234)ׁשל ְֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

ׁשהּוא.235) היּו סבּורים ּׁשהם מה להם, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּנמחל
חנּכת236) הּכּפּורים. ּביֹום הּמקּדׁש ּבית ּבחנּכת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָֻֻׁשאכלּו

התחילה הּסּכֹות חג ּבסֹוף ׁשהסּתּימה הּמקּדׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻּבית
יֹום עׂשר ארּבעה ונמׁשכה החג, קדם ימים ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹׁשבעה
אחד הּוא ּגם היה הּכּפּורים ׁשּיֹום יֹוצא מּמילא ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָרצּופים,
ׁשּבאֹותֹו על ּדאגּו יׂשראל ּובני והּמׁשּתה, הּׂשמחה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמימי
קרּבנֹות ּבאכילת החג, ּבׂשמחת עסקּו הם הּכּפּורים ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָיֹום
ּבחנּכת אכילה אֹותּה ּוכׁשּבעקבֹות התעּנּו, ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹֻׁשלמים
להם: ואמרה מהּׁשמים קֹול ּבת יצאה הּמקּדׁש, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבית
ׂשמחה. לּבם התמּלא הּבא", העֹולם לחּיי מזמנים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻֻ"ּכּלכם

ׁשלמה: ּדברי את לבאר ּתנחּום רּבי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹֹוהמׁשיְך
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הּמלְך.202) האזנת203)ׁשלמה את ּבּקׁש לא ּבאמת ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
נּתן ּומּתֹוכּה ויבינּו. יׁשמעּו ׁשהּסֹובבים אּלא ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָהּׁשערים,
"מלְך אמר: הּוא עצמֹו על ּכי ולחׁשב לטעֹות ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹהיה

ּכן. על הּׁשערים.204)הּכבֹוד", לבלע206)אחריו.205)רדפּו ְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹ
ּכְך?208)הּׁשערים:207)אֹותֹו. מכּנה אּתה עצמָך את האם ְְְְִִֶֶַַַַַָָָ

מלְך209) הּוא אני לא חלילה, לּׁשערים: הּמלְך ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשלמה
אּלא. לכן210)הּכבֹוד, הּׁשערים, יּפתחּו ׁשּבזאת וחׁשב ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

עדין.211) כן ּפי על הּׁש212אף נעּולים.אּלא נׁשארּו ערים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָ
לכן.213) זאת ׁשלמה אביו,214)ראה ּדוד את ּכׁשהזּכיר ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹֹֹ
הּׁשערים.215)הּוא ונפּתחּו ּבּמרֹומים התקּבלה ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָהּתפּלה
הּמקּדׁש216) ּבית ׁשערי נפּתחּו מי ּבזכּות ראה העם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּכל

ּופניהם217)לרוחה, ּביֹותר התּבּיׁשּו ּכּלם ׁשאּול מּמׁשּפחת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
להראֹות. ׁשל.219)מֹו.218)הפכּו הּמלְך220)ּתחּתית לדוד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

ּבת־ׁשבע.221) אביו:223האם.222)ׁשל ּדוד ׁשהרי224)על ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּבית ׁשערי נפּתחּו מת, היה ׁשּכבר ּדוד ׁשל ּבזכּותֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָרק

ּׁשּכתּוב:225)הּמקּדׁש. מה ּדהינּו:226וזה הּסּכֹות. חג [ׁשל ְְְְִֶֶֶַַַַַָָֻ
ׁשלׁשים מאֹות ּתׁשע אלּפים ׁשנת ּתׁשרי, ּבחדׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַֹֹּבכ"ב

העֹולם], לבריאת הּמלְך].227)וׁשׁש הרי228)[ׁשלמה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
מיחדת ּכטֹובה המחילה ּפרסּום את מצּין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהּמקרא
הּמקּדׁש. ּבית חנּכת ּבזמן הּמלְך לדוד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּנעׂשתה

ּדלתֹות231)הינּו:230)לבּתיהם.229) ּפתיחת ידי ׁשעל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָ
ּכּלם. ראּו ׁשבע.233)הּקּב"ה.232)ההיכל ּבת הינּו:234)ׁשל ְֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

ׁשהּוא.235) היּו סבּורים ּׁשהם מה להם, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּנמחל
חנּכת236) הּכּפּורים. ּביֹום הּמקּדׁש ּבית ּבחנּכת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָֻֻׁשאכלּו

התחילה הּסּכֹות חג ּבסֹוף ׁשהסּתּימה הּמקּדׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻּבית
יֹום עׂשר ארּבעה ונמׁשכה החג, קדם ימים ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹׁשבעה
אחד הּוא ּגם היה הּכּפּורים ׁשּיֹום יֹוצא מּמילא ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָרצּופים,
ׁשּבאֹותֹו על ּדאגּו יׂשראל ּובני והּמׁשּתה, הּׂשמחה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמימי
קרּבנֹות ּבאכילת החג, ּבׂשמחת עסקּו הם הּכּפּורים ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָיֹום
ּבחנּכת אכילה אֹותּה ּוכׁשּבעקבֹות התעּנּו, ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹֻׁשלמים
להם: ואמרה מהּׁשמים קֹול ּבת יצאה הּמקּדׁש, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבית
ׂשמחה. לּבם התמּלא הּבא", העֹולם לחּיי מזמנים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻֻ"ּכּלכם

ׁשלמה: ּדברי את לבאר ּתנחּום רּבי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹֹוהמׁשיְך
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y ,epiide ,mipyl gafnd z` dvegd xac yiy ,'gafndäðúð äøBzä©¨¨§¨
k akxkd z`ïéa ìécáäì ävéçîd zpizp mewníéðBéìòä íéîc §¦¨§©§¦¥¨¦¨¤§¦

ìd zpizp mewn,íéðBzçzä íéîcdid ,ycwnd ziaay gafnae §¨¦©©§¦
.mincd zpizp zenewn oia lican `xwiq ly hegd

:dpyna epipyícä éøéLe'åë.zinexc ceqi lr jtey did §¨¥©¨
ceqid lr miktyp z`hgd mc ixiyy oicd xewn z` zx`an `xnbd

:inexcdïðaø eðzcigid z`hg xiry iabl xn`p ,`ziixaac `xwie) ¨©¨¨
(lKRWi DnC lM z`e','çaæn[ä] ãBñé ìàceqid :`ziixad zx`ane §¤¨¨¨¦§Ÿ¤§©¦§¥©

,weqta xn`pyéîBøc ãBñé äæ:`ziixad zxxan .gafnd lyäzà ¤§§¦©¨
Bðéà Bà ,'éîBøc ãBñé äæ' øîBà,dfl weqtd zpeek oi` ile` -àlà ¥¤§§¦¥¤¨

lãBñédå ,éáøòîy ici lr `ed df cenilãîìéd weqtdíeúñ`ly §©£¨¦§¦§©¨
dpevig z`hg mc ixiy z` jetyl yi ceqi dfi` lr ea yxtzdïî¦

weqtdLøBôîägAfn cFqi l`' zeiniptd ze`hgd iabl xn`py ©§¨¤§¦§©
'crFn ld` gzR xW` dlrd(f c my)mcd z` jetyl yiy yxetny , ¨Ÿ¨£¤¤©Ÿ¤¥

:`ziixad zx`an .cren ld` gztl jenqd iaxrnd ceqid lr
zøîàmezqd weqtd xe`ia z` cenll jl oi`y jnvra xen` - ¨©§¨
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המשך בעמוד זסק

oifge` mipy` cenr bp sc ± oey`x wxtzereay

.ááåñì äðôå ùáëá äìòlrcenrljixvrav`aezepxwdlrdlrnl ozipdncy iptn

gafnd zief oxwae dhnle hegd on mipezgzd ody mincd x`y lka la` aaeq iab

:xyk gafnl ribiy mewn lke gafnl ilkd on wxefe dtvxd lr cnerïø÷ì åì àáå
.úéçøæî úéîåøãdz`y zepit lk (:aq sc) onwl ol `niiwck oey`x rbet `ed day

ea dleryke mexca yakde oini jxc edi dpet

epinil `ae gxfnl epini ied gafnl eipte

aaeqa siwne jlede oxw eze`l `ae gxfnl

gxfnl mexcd on gafnl eipte oini jxc

:oini jxc epiidc axrnl oetvne oetvl gxfnne

.úéîåøã ãåñé ìò:dl sili `xnbaïî íéðôì
.íéòì÷äxvgl swid mirlw eid okynay itl

zneg dzid mirlwd mewnae cren ld`

z`hgae minler zia e` dnly ziaa dxfrd

lk`z yecw mewna cren ld` xvga `aizk

:(e `xwie).äðåäë éøëæì`hgnd odkd aizkc

iehiglzeie`x opi`ymiyp iwet`l (my)dze`

lk aizk dgpne my`e z`hg iab gxw gwieae

:eze` lk`i xkf.ìëàî ìëáipzwc meyn

ipz (:ep sc) onwl ilv `l` lk`p epi`e gqta

:lk`n lkae edleka.äìéìå íåéì'ta opitlick

einly zcez gaf xyae (.el sc lirl) iyily

oipn my`e z`hg cg` meil zlk`py epcnl

xg` jled dlil miycwae gaf xnel cenlz

:(f `xwie) xwa cr epnn gipi `l aizkc meid

.úåöç ãòwigxdl dxezl minkg eyr biiq

`nw wxta zekxaa opzck zxk zxiarn mc`

:'ek ozevn cg` meil oilk`pd lk (.a sc)'îâ
.ãéáò éëéä:oxwa rav` zpznêìéà äîà.

dn`jeza ozepgafndzief lv`cner`edyk

e` mexcl e` dvxiy gex dfi`l revwn ly

:oxw lka oke zigxfn zinexc oxwa gxfnl

.ãøåéå àèçîdze``hgnd odkdaezkd oeyl

:(e `xwie)øæòìà éáøã àáéìàiziin onwl .

:ediizbelt.äîöò àéädnvr lk xnelk

:my `l` epi` dzevn xwire.éâéìô àì ò"ëã
dn` lr dn`e aizk oxwc dceg opira `lc

ziefe zief lka gafndy`xa oezpd dn`mexa

:oxw iexw day mewn lkaàáéìà éâéìô éë
.éáøã:oxwa `lc b"r`e dlrnle `xwiqd hegn dl xyknc.øáñ øî:oxw ied ecbpk eizgzy lk s` dn` lr dn` `ied oxwc ikid ik.øáñ øîåcitw ynn zepxw` e`l `xwc oeik

:zief ly dcega `l` oxw oeyl jiiy `l gafnd x`ya.ïéîéáù úðîåéîäx"hpn` zpnein lceb lv`y epiid lahle hiyedl zepken zerav` x`y `le dk`lnl dlibxd rav`

:f"rlaøîåçå.äðè÷ òáöàáå åìãåâá:gafnl elek letiy dhnl itlk rav`ay mcd z` jyen.øîåç:f"rla x"iixepc (.cp sc oileg) dirn ipa exngp oeyl.àèçîåz`hg zwixf

:dze` `hgnd odkd enk iehig iexwäãåç ãâðë:dcega dl`pz ikdl oxwd ondhnl xyknc`id iax ..à"ãá:cin hegd on dlrnl oixiyk mipeilrdmincc.óåòä úìåòáziyrpy

xn`ck dlrnl:(:cq sc onwl) miycw iycw wxta opi.äîäá úàèç ìáà:'ek ziyrp dpi` `icda oxw da aizkc.ìàøääå:gafn.éàåäã àåä úåîà òáøàe` edaeb oi` ike dinza

:zen` rax``l` eagex.òáøà úåðø÷ íå÷î:dn` lrdn` oxw lkcgafna zen` rax` oiqtez zepxwd xnelk.àéåä òáøà úåðø÷ íå÷îågafna oilke` zepxwd oi` ixde dinza

:mizy lr mizy epiid oetvl mexcd on mizye axrnl gxfnd on zen` izy `l`.àìàrax` odn dhnl zqtez zepxwd zeyx my xnelk rax` zepxw zeyx `xw w"d jgxk lr

:oxw ied dilekc hegd cr epiidc zen`.úùøä:gafn ly eivg cr deabe dtpk ieyr gafn ly eizgza `ied zygp lye drilwa zxievn xeiv oirk.äöéçî äðúð äøåúäcitwcn

:gafn ivg`.çáæîä ãåñé ìà:dpevigd z`hga xen`d.éáøòî ãåñé àìà åðéà åà:yxetnd on mezqcnlie cren ld`gzt xy`lirl zeinipta ogky`ck.ùáëä ïî åúãéøé ãîìé
:el jenq `edy iaxrn ceqia [lkidd on ez`ivi dn ecia miiniptd miixiye] lkidd on ez`ivin ecia mcd ixiye zepeviga.ùáëä ïî åúãéøé óàjenq `edy inexc ceqil oiktyp

:el.äæå äæ:miniptde mipevig.íåúñ:mipevigd.ùøåôî:cren ld`gzt xy` aizkc iaxrn ceqi oda aezkyminipt.è"î:cren ld`gzt xy` ceqi l` miinipta aizk `døáñ÷
.éà÷ ìëéää çúô ïåôöá çáæî äéìåëinexc ceqi odn zg` dn`e gztd cbpk eizen` yng eede i`w dxfrd oetva inp i` inexc ceqi ly dn` `l` melk gztd iptl gafnd oi`e

:`ed gafn ly enexcl lkidd gzt lk `id `ide i`w gafn mexca gzt dilek qxbc zi`e gztd rvn`a oeekn eiptl inexc ceqi d`ex gztd on witp ikc gkzyi`
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eede i`w dxfrd oetva p"` zinexc ceqi ly dn` `l` melk lkidd gzt

eiptl inexc ceqi gztd on witp ikc gkzyi` inexc ceqi odn zg` gztd cbpk yng

gken (.gp sc) miycw iycw wxt onwlc d`xp oexg` df oeylke gztd rvn`a oeekn

yng i`d i`w oetva gafn dilek xn`c o`nlc

(.hk sc cinz) opz `dc gztd cbpk zen`

oxwd on jeyn did zxhw ly dipy dkxrn

irac iqei iaxk dl iwen zen` rax` oetv itlk

:i`w oetva gafn dilek xaqwe gztd iptl
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc migaf(oey`x meil)

:dpynd zx`anäìòodkdäðôe Lákaohwd yaka epinil,ááBqì ¨¨©¤¤¨¨©¥
jxevl mipdkd ekld eilr gafnd aiaq dn` agexa dhila `ede

,gafnd ly oeilrd ivga mcd zpizpúéçøæî úéîBøc ïø÷ì Bì àáe¨§¤¤§¦¦§¨¦
oxwl el `ae epinil aaeqd lr jlede jiynne ,mcdn dilr ozepe

úéðBôö úéçøæîoxwl aaeqd lr jiynne ,dipy dpzn ozepeúéðBôö ¦§¨¦§¦§¦
úéáøòîoxwl aaeqd lr jiynne ,ziyily dpzn ozepeúéáøòî ©£¨¦©£¨¦
úéîBøc.gafndn cxeie ,ziriax dpzn ozepe §¦

z` :dpynd dkiynnícä éøéLzpizp xg`l wxfna exzepy §¨¥©¨
,zepzndäéäodkdìò CôBLdãBñédúéîBøc.gafnd ly ¨¨¥©§§¦

:dpynd zniiqneïéìëàðå,ze`hgdíéòìwä ïî íéðôìxvga - §¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦
,okyndéøëæìdäpeäk.mil`xyil `le zeawpl `leìëàî ìëa- §¦§¥§¨§¨©£¨

,lyean oiae wely oia ,ilv oiaíBéìdxhwddäìéìåeixg`lyãò §¨©§¨©
úBöç.dlild £

àøîâ
zl`ey .gafnd lr z`hgd mc zpizp ote` z` zx`an `xnbd

:`xnbdãéáò éëéä.gafnd lr mcd zpizp z` ,odkd dyer ji` - ¥¦¨¦
dfa ewlgp :`xnbd daiynïúBð ,øîà ãç .øæòìà éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦¤§¨¨©¨©¥
Cìéà änàå Cìéà änàziefl dkenqd dn`d lr mcd z` ozep - ©¨¥©§©¨¥©

,dvxiy cv dfi`n gafndãøBéå àhçî ,øîà ãçåmcd z` ozep - §©¨©§©¥§¥
,dhnl dlrnln erav`aìL Bceç ãâðkd,ïø÷zief lr ,xnelk §¤¤¤¤¤

.gafnd
:`xnbd zx`aneàaélàezhiy itl -,ïBòîL éaøa øæòìà éaøc ©¦¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§

øîàc,jenqadîöò àéädnda z`hg mc zpizp zevn xwir - §¨©¦©§¨
àlà úéNòð dðéàgafnd y`xaïø÷ ìL dôeâayi jgxk lr ,ynn ¥¨©£¥¤¨§¨¤¤¤

xneléâéìt àì àîìò éleëcmpi` xfrl` iax oiae opgei iax oia - §¥¨§¨Ÿ§¦¦
lr dn`d lk ixdy ,dcega wx `le dn`d lka zzl lekiy miwleg
zpizp da dlirene ,dilr 'oxw' my gafnd zeiefn zg` lkay dn`

,mcdéâéìt ék,`id mzwelgne -éaøc àaélàs`y jenqa xaeqd ¦§¦¦©¦¨§©¦
.dnvr oxwa `ly s` dlrnle `xwiqd hegn ozip dnda z`hg mc

,epiideøî[oey`xd xn`c o`nd-],øáñdn`a s` dpizp dlireny ©¨©
y oeik ,ziefl dkenqdïø÷ ãâðk ,Cìéà änàå Cìéà änàdlrnly ©¨¥©§©¨¥©§¤¤¤¤

,àeä.oxw z`xwp dn`d lkeøîe[ipyd xn`c o`nde-],øáñlr ©¨©
gafnd ziefdceç ãâðk,dlrnly oxwd lyïéàmcn mipzep ok` - §¤¤¨¦

la` ,z`hgdéôèziefl dkenqd dn`a ,xnelk ,jkn xzei - §¥
gafndàì.mcdn mipzep Ÿ

:`xnbd dywn,éáéúéî`ziixaa epipy(c"d e"t `ztqez),úàhç ¥¦¥©Ÿ
ãöék ãéçiäå øeaéväxcqäéä ,ïîc ïzîodkdäðôe Lákì äìBò ©¦§©¨¦¥©©©¨¨¨¨¤©¤¤¨¨

epinilBòaöàa ìáBèå úéçøæî úéîBøc ïø÷ì Bì àáe ááBqì©¥¨§¤¤§¦¦§¨¦§¥§¤§¨
,úéðîéä,xnelkïéîiaL úðneéîä,dk`lnl zlbxend rav`d - ©§¨¦©§¤¤¤©¨¦

erav`a lhepe ,zipnid eciay ,lceb`l dkenqd rav`d `ideïî¦
îBçå ,÷øænaL ícäøerav` z` ueekn -äìòîìî Bìãeâa ©¨¤©¦§¨§¥§¨¦§©§¨

Bòaöàáedähîìî äpè÷lky ick erav`ay mcd z` jyen jkae §¤§¨§©¨¦§©¨
,gafnd lr cxi erav`ay mcdàhçîeerav`adceç ãâðk ãøBéå §©¥§¥§¤¤¨

älënL ãò ,ïø÷ ìLz`ïëå ,òaöàaL ícä ìka dyerïø÷ ìë ¤¤¤©¤§©¤¨©¨¤¨¤§©§¥¨¤¤
.ïø÷åzzl jixv oi` i`ce oerny iaxa xfrl` iax ixacly oeike ¨¤¤

ixacn x`eane ,iax zhiyk `id `ziixady gken ,oxw ly dcega
o`nke oxwd ly dceg cbpk `weec zzl jixv iax zrcly `ziixad
s` zzl xzen iax zhiyl mlerl :`xnbd daiyn .ipyd xn`c
cxeie `hgne' `ziixaa xn`py dne ,oxw ly dcegl dkenqd dn`a

,'oxw ly dceg cbpkøîà÷ éëä,xnel `ziixaa `pzd zpeek jk - ¨¦¨¨©
äåöîmcd z` zzl yi dligzkl -dceçala` ,oxw lyãáò éà ¦§¨§¨¦¨©

a mcd z` ozpe xar m` -da ïì úéì ,Cìéà änàå Cìéà änàoi` - ©¨¥©§©¨¥©¥¨¨
.dxyk ezpizpe ,oexqg dfa

` iaxe iax ewlgp dna xxal zxfeg `xnbd.oerny iaxa xfrl
:`xnbd zl`eyïBòîL éaøa øæòìà éaø éàîe éaø éàî`id dn - ©©¦©©¦¤§¨¨§©¦¦§

daiyn .lirl dxkfedy oerny iaxa xfrl` iaxe iax zwelgn
k `id mzwelgn :`xnbdàéðúc,`ziixaaïéðzéð íéðBéìòä íéîc §©§¨¨¦¨¤§¦¦¨¦

y edaeb lka gafnd lr,äìòîìe àø÷éqä èeçîdeíéîc ¦©¦§¨§©§¨¨¦
ïéðzéð íéðBzçzäeilréaø .éaø éøác ,ïhîìe àø÷éqä èeçî ©©§¦¦¨¦¦©¦§¨§©¨¦§¥©¦©¦

ïéøeîà íéøác äna ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìàmipeilrd mincy ¤§¨¨§©¦¦§¥©¤§¨¦£¦
,dlrnle `xwiqd hegny daebd lka mipzipóBòä úìBòadvnny §©¨

,gafnd xiw lr dnc z`,äîäa úàhça ìáàdnc z` mipzep oi` £¨§©©§¥¨
`l` ,gafnd daeb lrdîöò àéädnc zpizp zevn xwir -ïéà ¦©§¨¥

.ïø÷ ìL dôeb ìò àlà úéNòð©£¥¤¨©¨¤¤¤
:`xnbd zxxan .iax zhiyl xewnd z` zx`an `xnbdéaø øîà̈©©¦

éaøc àîòè éàî ,eäáàlka z`hgd mcn zzl ozipy xaeqy £¨©©£¨§©¦
zernynk gafnd y`xay zepxwa wx `le gafnd ly oeilrd wlgd

meyn :`xnbd zx`an .weqtd oeyláéúëclr l`wfgi z`eapa ¦§¦
iyilyd ycwnd ziaa gafnd zecin(eh bn l`wfgi),òaøà ìàøääå'§©©§¥©§©

äìòîìe ìàéøàäîe úBnà'rAx` zFpxTd,'åâågafnd daeb ,xnelk ©¥¨£¦¥§©§¨©§¨©§©
z` `xnbd zx`ane .zepxw rax` mi`vei epnne zen` rax` `ed
,weqtd zligz oeyl zernyn lr zeywdl yi ixdy :eda` iax ixac

àéåäc àeä úBnà òaøàwx `ed gafnd ly eagex e` edaeb ike - ©§©©§¨§¨
l`wfgi z`eapa x`ean ixde ,weqtd oeyl zernynk zen` rax`
.zen` dpenye mixyr eagexe zen` xyr `ed gafnd daeby my

:`xnbd zayiin,äáäà øa àãà áø øîàdaeby weqtd zpeek oi` ¨©©£¨©©£¨
,`ed weqtd oeyl xe`ia `l` ,zen` rax` gafndíB÷îedúBðø÷ §§¨

zeqtezòaøà.dn` lr dn` `id oxw lk ixdy ,gafnd bbn zen` ©§©
,dad` xa `c` ax ixac lr `xnbd dywnòaøà úBðø÷ íB÷î§§¨©§©

àéåämpi` `lde ,gafnd bbn zen` rax` zeqtez zepxwd ike - ¨§¨
:`xnbd dwiqn .gex lkn zen` izy `l` zeqtezàîéà àlà¤¨¥¨

weqtd oeyla x`al ezpeek oi`y ,dad` xa `c` ax ixac xe`iaa
,x`al ezpeek `l` ,gafnd bbn zen` rax` zeqtez zepxwdy

òaøà úBðø÷ úeLøzgzn zen` rax` daeb cr lg 'oxw' my - §§¨©§©
,oxwdmy yi el` zen` rax` daebae ,`xwiqd heg mewn cr ,epiide

iax oiekzd dfle .z`hgd mc zepzn my zzl ozipe eipic lkl 'oxw'
gafnd daeba ozip z`hgd mcy iax cnl df weqtny ,xn`y eda`

.`xwiqd heg cr zepxwd zgz
:mincd zpizp mewn oipra zwqerd `ziixa d`ian `xnbdïðz§©

dpynaíúä(`"n b"t zecn),àø÷éñ ìL èeçdid mec` heg -BøâBç ¨¨¤¦§¨§
dxebgk gafnd z` siwn -òöîàazen` yng daeba epiide ,edaeb ¨¤§©

ick ,dxfrd rwxwnïéa ìécáäìzpizp mewníéðBéìòä íéîc §©§¦¥¨¦¨¤§¦
[serd zlere dnda z`hg-]ìd zpizp mewníéðBzçzä íéîcmc-] §¨¦©©§¦

:`xnbd zl`ey .[zepaxwd x`yéléî éðä àðîxac epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .mincd zpizp zenewn oia licany heg didy ,df

,àðéè÷ áø øa àçà áø øîàdnn cnlp df xacøîàpLiabl ¨©©£¨©©§¦¨¤¤¡©
dyn dyry gafnl dzidy zyxd(d fk zeny),ãò úLøä äúéäå'§¨§¨¨¤¤©

,'çaænä éöçly edaeb ivg cr ribz gafnd lry zyxd ,xnelk £¦©¦§¥©
ivg'l zyxd ribzy dxezd dcitwdy dnn rnyne .gafnd

y ,epiide ,mipyl gafnd z` dvegd xac yiy ,'gafndäðúð äøBzä©¨¨§¨
k akxkd z`ïéa ìécáäì ävéçîd zpizp mewníéðBéìòä íéîc §¦¨§©§¦¥¨¦¨¤§¦

ìd zpizp mewn,íéðBzçzä íéîcdid ,ycwnd ziaay gafnae §¨¦©©§¦
.mincd zpizp zenewn oia lican `xwiq ly hegd

:dpyna epipyícä éøéLe'åë.zinexc ceqi lr jtey did §¨¥©¨
ceqid lr miktyp z`hgd mc ixiyy oicd xewn z` zx`an `xnbd

:inexcdïðaø eðzcigid z`hg xiry iabl xn`p ,`ziixaac `xwie) ¨©¨¨
(lKRWi DnC lM z`e','çaæn[ä] ãBñé ìàceqid :`ziixad zx`ane §¤¨¨¨¦§Ÿ¤§©¦§¥©

,weqta xn`pyéîBøc ãBñé äæ:`ziixad zxxan .gafnd lyäzà ¤§§¦©¨
Bðéà Bà ,'éîBøc ãBñé äæ' øîBà,dfl weqtd zpeek oi` ile` -àlà ¥¤§§¦¥¤¨

lãBñédå ,éáøòîy ici lr `ed df cenilãîìéd weqtdíeúñ`ly §©£¨¦§¦§©¨
dpevig z`hg mc ixiy z` jetyl yi ceqi dfi` lr ea yxtzdïî¦

weqtdLøBôîägAfn cFqi l`' zeiniptd ze`hgd iabl xn`py ©§¨¤§¦§©
'crFn ld` gzR xW` dlrd(f c my)mcd z` jetyl yiy yxetny , ¨Ÿ¨£¤¤©Ÿ¤¥

:`ziixad zx`an .cren ld` gztl jenqd iaxrnd ceqid lr
zøîàmezqd weqtd xe`ia z` cenll jl oi`y jnvra xen` - ¨©§¨
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oifge` mipy` cenr bp sc ± oey`x wxtzereay

.ááåñì äðôå ùáëá äìòlrcenrljixvrav`aezepxwdlrdlrnl ozipdncy iptn

gafnd zief oxwae dhnle hegd on mipezgzd ody mincd x`y lka la` aaeq iab

:xyk gafnl ribiy mewn lke gafnl ilkd on wxefe dtvxd lr cnerïø÷ì åì àáå
.úéçøæî úéîåøãdz`y zepit lk (:aq sc) onwl ol `niiwck oey`x rbet `ed day

ea dleryke mexca yakde oini jxc edi dpet

epinil `ae gxfnl epini ied gafnl eipte

aaeqa siwne jlede oxw eze`l `ae gxfnl

gxfnl mexcd on gafnl eipte oini jxc

:oini jxc epiidc axrnl oetvne oetvl gxfnne

.úéîåøã ãåñé ìò:dl sili `xnbaïî íéðôì
.íéòì÷äxvgl swid mirlw eid okynay itl

zneg dzid mirlwd mewnae cren ld`

z`hgae minler zia e` dnly ziaa dxfrd

lk`z yecw mewna cren ld` xvga `aizk

:(e `xwie).äðåäë éøëæì`hgnd odkd aizkc

iehiglzeie`x opi`ymiyp iwet`l (my)dze`

lk aizk dgpne my`e z`hg iab gxw gwieae

:eze` lk`i xkf.ìëàî ìëáipzwc meyn

ipz (:ep sc) onwl ilv `l` lk`p epi`e gqta

:lk`n lkae edleka.äìéìå íåéì'ta opitlick

einly zcez gaf xyae (.el sc lirl) iyily

oipn my`e z`hg cg` meil zlk`py epcnl

xg` jled dlil miycwae gaf xnel cenlz

:(f `xwie) xwa cr epnn gipi `l aizkc meid

.úåöç ãòwigxdl dxezl minkg eyr biiq

`nw wxta zekxaa opzck zxk zxiarn mc`

:'ek ozevn cg` meil oilk`pd lk (.a sc)'îâ
.ãéáò éëéä:oxwa rav` zpznêìéà äîà.

dn`jeza ozepgafndzief lv`cner`edyk

e` mexcl e` dvxiy gex dfi`l revwn ly

:oxw lka oke zigxfn zinexc oxwa gxfnl

.ãøåéå àèçîdze``hgnd odkdaezkd oeyl

:(e `xwie)øæòìà éáøã àáéìàiziin onwl .

:ediizbelt.äîöò àéädnvr lk xnelk

:my `l` epi` dzevn xwire.éâéìô àì ò"ëã
dn` lr dn`e aizk oxwc dceg opira `lc

ziefe zief lka gafndy`xa oezpd dn`mexa

:oxw iexw day mewn lkaàáéìà éâéìô éë
.éáøã:oxwa `lc b"r`e dlrnle `xwiqd hegn dl xyknc.øáñ øî:oxw ied ecbpk eizgzy lk s` dn` lr dn` `ied oxwc ikid ik.øáñ øîåcitw ynn zepxw` e`l `xwc oeik

:zief ly dcega `l` oxw oeyl jiiy `l gafnd x`ya.ïéîéáù úðîåéîäx"hpn` zpnein lceb lv`y epiid lahle hiyedl zepken zerav` x`y `le dk`lnl dlibxd rav`

:f"rlaøîåçå.äðè÷ òáöàáå åìãåâá:gafnl elek letiy dhnl itlk rav`ay mcd z` jyen.øîåç:f"rla x"iixepc (.cp sc oileg) dirn ipa exngp oeyl.àèçîåz`hg zwixf

:dze` `hgnd odkd enk iehig iexwäãåç ãâðë:dcega dl`pz ikdl oxwd ondhnl xyknc`id iax ..à"ãá:cin hegd on dlrnl oixiyk mipeilrdmincc.óåòä úìåòáziyrpy

xn`ck dlrnl:(:cq sc onwl) miycw iycw wxta opi.äîäá úàèç ìáà:'ek ziyrp dpi` `icda oxw da aizkc.ìàøääå:gafn.éàåäã àåä úåîà òáøàe` edaeb oi` ike dinza

:zen` rax``l` eagex.òáøà úåðø÷ íå÷î:dn` lrdn` oxw lkcgafna zen` rax` oiqtez zepxwd xnelk.àéåä òáøà úåðø÷ íå÷îågafna oilke` zepxwd oi` ixde dinza

:mizy lr mizy epiid oetvl mexcd on mizye axrnl gxfnd on zen` izy `l`.àìàrax` odn dhnl zqtez zepxwd zeyx my xnelk rax` zepxw zeyx `xw w"d jgxk lr

:oxw ied dilekc hegd cr epiidc zen`.úùøä:gafn ly eivg cr deabe dtpk ieyr gafn ly eizgza `ied zygp lye drilwa zxievn xeiv oirk.äöéçî äðúð äøåúäcitwcn

:gafn ivg`.çáæîä ãåñé ìà:dpevigd z`hga xen`d.éáøòî ãåñé àìà åðéà åà:yxetnd on mezqcnlie cren ld`gzt xy`lirl zeinipta ogky`ck.ùáëä ïî åúãéøé ãîìé
:el jenq `edy iaxrn ceqia [lkidd on ez`ivi dn ecia miiniptd miixiye] lkidd on ez`ivin ecia mcd ixiye zepeviga.ùáëä ïî åúãéøé óàjenq `edy inexc ceqil oiktyp

:el.äæå äæ:miniptde mipevig.íåúñ:mipevigd.ùøåôî:cren ld`gzt xy` aizkc iaxrn ceqi oda aezkyminipt.è"î:cren ld`gzt xy` ceqi l` miinipta aizk `døáñ÷
.éà÷ ìëéää çúô ïåôöá çáæî äéìåëinexc ceqi odn zg` dn`e gztd cbpk eizen` yng eede i`w dxfrd oetva inp i` inexc ceqi ly dn` `l` melk gztd iptl gafnd oi`e

:`ed gafn ly enexcl lkidd gzt lk `id `ide i`w gafn mexca gzt dilek qxbc zi`e gztd rvn`a oeekn eiptl inexc ceqi d`ex gztd on witp ikc gkzyi`
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äéìåëiptl gafnd on oi`e i`w lkidd gzt oetva qxhpewa yxit .i`w oetva gafn

eede i`w dxfrd oetva p"` zinexc ceqi ly dn` `l` melk lkidd gzt

eiptl inexc ceqi gztd on witp ikc gkzyi` inexc ceqi odn zg` gztd cbpk yng

gken (.gp sc) miycw iycw wxt onwlc d`xp oexg` df oeylke gztd rvn`a oeekn

yng i`d i`w oetva gafn dilek xn`c o`nlc

(.hk sc cinz) opz `dc gztd cbpk zen`

oxwd on jeyn did zxhw ly dipy dkxrn

irac iqei iaxk dl iwen zen` rax` oetv itlk

:i`w oetva gafn dilek xaqwe gztd iptl

jipniqe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

,úéçøæî úéîBøc ïø÷ì Bì àáe ,ááBqì äðôe Láka äìò̈¨©¤¤¨¨©¥¨§¤¤§¦¦§¨¦
éøéL .úéîBøc úéáøòî ,úéáøòî úéðBôö ,úéðBôö úéçøæî¦§¨¦§¦§¦©£¨¦©£¨¦§¦§¨¥
ïî íéðôì ïéìëàðå .úéîBøc ãBñé ìò CôBL äéä ícä©¨¨¨¥©§§¦§¤¡¨¦¦§¦¦
:úBöç ãò äìéìå íBéì ,ìëàî ìëa ,äpeäk éøëæì ,íéòìwä©§¨¦§¦§¥§¨§¨©£¨§¨©§¨©£

àøîâàhçî ,øîà ãçå .Cìéà änàå Cìéà änà ïúBð ,øîà ãç ,øæòìà éaøå ïðçBé éaø .ãéáò éëéä¥¦¨¦©¦¨¨§©¦¤§¨¨©¨©¥©¨¥©§©¨¥©§©¨©§©¥
àlà úéNòð dðéà dîöò àéä ,øîàc ,ïBòîL éaøa øæòìà éaøc àaélà .ïø÷ ìL Bceç ãâðk ãøBéå§¥§¤¤¤¤¤©¦¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§§¨©¦©§¨¥¨©£¥¤¨
,Cìéà änàå Cìéà änà ,øáñ øî .éaøc àaélà ,éâéìt ék .éâéìt àì àîìò éleëc ,ïø÷ ìL dôeâa§¨¤¤¤§¥¨§¨Ÿ§¦¦¦§¦¦©¦¨§©¦©¨©©¨¥©§©¨¥©
,ïîc ïzî ãöék ,ãéçiäå øeaévä úàhç ,éáéúéî .àì éôè ,ïéà dceç ãâðk ,øáñ øîe .àeä ïø÷ ãâðk§¤¤¤¤©¨©§¤¤¨¦§¥Ÿ¥¦¥©Ÿ©¦§©¨¦¥©©©¨¨
úðneéîä ,úéðîéä Bòaöàa ìáBèå ,úéçøæî úéîBøc ïø÷ì Bì àáe ,ááBqì äðôe Lákì äìBò äéä̈¨¤©¤¤¨¨©¥¨§¤¤§¦¦§¨¦§¥§¤§¨©§¨¦©§¤¤
ãâðk ãøBéå àhçîe ,ähîìî äpè÷ Bòaöàáe äìòîìî Bìãeâa øîBçå ,÷øænaL ícä ïî ,ïéîiaL¤©¨¦¦©¨¤©¦§¨§¥§¨¦§©§¨§¤§¨§©¨¦§©¨§©¥§¥§¤¤
,ãáò éà .dceça äåöî ,øîà÷ éëä .ïø÷å ïø÷ ìë ïëå ,òaöàaL ícä ìk älënL ãò ,ïø÷ ìL dceç¨¤¤¤©¤§©¤¨©¨¤¨¤§©§¥¨¤¤¨¤¤¨¦¨¨©¦§¨§¨¦¨©
,íéðBéìòä íéîc ,àéðúc .ïBòîL éaøa øæòìà éaø éàîe ,éaø éàî :da ïì úéì ,Cìéà änàå Cìéà änà©¨¥©§©¨¥©¥¨¨©©¦©©¦¤§¨¨§©¦¦§§©§¨¨¦¨¤§¦
øæòìà éaø .éaø éøác ,ïhîìe àø÷éqä èeçî ïéðzéð ,íéðBzçzä íéîc .äìòîìe àø÷éqä èeçî ïéðzéð¦¨¦¦©¦§¨§©§¨¨¦©©§¦¦¨¦¦©¦§¨§©¨¦§¥©¦©¦¤§¨¨
úéNòð ïéà dîöò àéä ,äîäa úàhça ìáà .óBòä úìBòa ,ïéøeîà íéøác äna ,øîBà ïBòîL éaøa§©¦¦§¥©¤§¨¦£¦§©¨£¨§©©§¥¨¦©§¨¥©£¥
ìàéøàäîe ,úBnà òaøà ìàøääå' áéúëc ,éaøc àîòè éàî ,eäáà éaø øîà .ïø÷ ìL dôeb ìò àlà¤¨©¨¤¤¤¨©©¦£¨©©£¨§©¦¦§¦§©©§¥©§©©¥¨£¦¥
,úBðø÷ íB÷î .òaøà ,úBðø÷ íB÷îe ,äáäà øa àãà áø øîà .àéåäc àeä úBnà òaøà ,'Bâå äìòîìe§©§¨©§©©§¨§¨¨©©£¨©©£¨§§¨©§©§§¨

,íúä ïðz :òaøà ,úBðø÷ úeLø ,àîéà àlà .àéåä òaøàìécáäì òöîàa BøâBç ,àø÷éñ ìL èeç ©§©¨§¨¤¨¥¨§§¨©§©§©¨¨¤¦§¨§¨¤§©§©§¦
äúéäå' øîàpL ,àðéè÷ áø øa àçà áø øîà .éléî éðä àðî .íéðBzçzä íéîcì íéðBéìòä íéîc ïéa¥¨¦¨¤§¦§¨¦©©§¦§¨¨¥¦¥¨©©£¨©©§¦¨¤¤¡©§¨§¨
éøéL :íéðBzçzä íéîcì íéðBéìòä íéîc ïéa ìécáäì ävéçî äðúð äøBzä ,'çaænä éöç ãò úLøä̈¤¤©£¦©¦§¥©©¨¨§¨§¦¨§©§¦¥¨¦¨¤§¦§¨¦©©§¦§¨¥
àlà Bðéà Bà ,éîBøc ãBñé äæ ,øîBà äzà .éîBøc ãBñé äæ ,'çaæn[ä] ãBñé ìà' ,ïðaø eðz :'eë ícä©¨¨©¨¨¤§©¦§¥©¤§§¦©¨¥¤§§¦¥¤¨
ïî [Búàéöéî] (Búàéöéì) Lákä ïî Búãéøé ãîìé ,zøîà .LøBôîä ïî íeúñ ãîìéå ,éáøòî ãBñé§©£¨¦§¦§©¨¦©§¨¨©§¨¦§©§¦¨¦©¤¤¦¦¨¦¦¨¦
ìàòîLé éaø ,àéðz :Bì Ceîña ,Lákä ïî Búãéøé óà .Bì Ceîña ,ìëéää ïî Búàéöé äî .ìëéää©¥¨©§¦¨¦©¥¨§¨©§¦¨¦©¤¤§¨©§¨©¦¦§¨¥
ãBñé øîàc ïàîì àîìLa .éîBøc ãBñé äæå äæ ,øîBà éàçBé ïa ïBòîL éaø .éáøòî ãBñé äæå äæ ,øîBà¥¤¨¤§©£¨¦©¦¦§¤©¥¤¨¤§§¦¦§¨¨§©§¨©§
,éqà áø øîà .àîòè éàî ,éîBøc ãBñé øîàc ïàîì àlà .LøBôîä ïî íeúñ ãîìé øáñ÷ ,éáøòî©£¨¦¨¨©¦§©¨¦©§¨¤¨§©§¨©§§¦©©£¨¨©©©¦
.éà÷ íBøca ,çút délek ,àðéøçà àðMéì .éà÷ ïBôva ,çaæî délek ,àpz éàä øáñ÷̈¨©©©¨¥¦§¥©©¨¨¥¦§¨©£¦¨¥¤©©¨¨¥
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`oifgeקלח mipya cenr bp sc ± oey`x wxtzereay

.ìàòîùé éáø éáã àðúicinlz iaxrn ceqi dfe df igei oa oerny iaxa oipey eid

ceqi dfe dfc oerny iax ly eyxcn ziaa zipypy dpyn oipey eid l`rnyi iax

:l`rnyi iaxk iaxrn.êéðîéñå:inexc dfe df xnel `qxibd silgz `lyäåëùî
.àøáâì éøáâ:oax ixack xnel y"x z` ekyn oiaexn ody l`rnyi 'x icinlz

'éðúî.íéùã÷ éùã÷ äìåòälqtil `id

oilrene mixetk xqegnae mei leahae `veia

:da.úåðúî éúùoxwae zipetv zigxfn oxwa

opz ikde oeqkl`a dcbpky zinexc ziaxrn

zigxfn oxwl el `a (:l sc) cinz zkqna

zinexc ziaxrn zipetv zigxfn ozep zipetv

oxwc meyn `nrhe zinexc ziaxrn ozep

opixn`ck ceqi dl did `l zinexc zigxfn

cbpk dnc ozn zxez dperh dlere oizrnya

ixiyn e"wn (.`p sc) lirl opiaxcke ceqid

:oxn`c izxz [jpd] ira jklid z`hgéúù
.'ã ïäù úåðúîmcd ozn `diy ick opira

`l` dl zgkyn `l `de gafnd zegex 'ca

ef ly dpeqkl`a [ef] zecnerd zepxw izya

'ba `l` mc ied `l zg` gexay mizya i`c

:aiaq dia opixw `le gafn ly zegexïäù
.òáøàikid yxtn 'nba:ciar'îâéàî

.íéùã÷ éùã÷ äá éðú àîòèipz `lc i`n

:miycw iycw inp eedc zeny`e ze`hg iab

ipyne.äá áéúë àìã íåùîjixhvi`

`dc `id miycw iycw d"t`c opireny`l

dfk miycw iycw jl oi`e deabl dlek

ediipin lif`c i`n ediiteb milw miycwae

'ta onwl opzck `ed miycw iycw deabl

iptn zeterl mcew xyrn (.ht sc) xiczd

enc miycw iycw ea yie gaf oin `edy

:eixeni`e.ãéáò éëéäody mizyd miyrpc

:rax`.ïúåðå øæåçå ïúåðilkd on wxef

ly dipyd gexa oke oxw ly ef gexa gafnle

on `vnpe oeqkl`a dcbpky oxwl oke oxw

:gex lkl dpzn gafn ly zegex 'cl mcd

.àîâ ïéîë`ed ixde dpitd zegex izyl hytzn mcde ilkd on dpitd cbp wxef

:dheyt skk dieyr zipei ze` m`b oink.áéáñ çáæîä ìò íãä úà å÷øæådlera

:my`e minlya aizk oke aizk.å÷øæå ì"úxyt` i` hegae wegxn `l` dwixf oi`e

:dribpae rav`a `l` siwdl.'åë ïåòè äîãåoeqkl`ay zepxw izyae `nb oink

:dwixfae gafnd zegex rax`l aiaq `ki`c.áéáñ ïìäì øîàðåoi`elnd ze`hga

:oxd` z` eva.úåðúî 'ã ÷åñéô ïìäì äîzepxw rax` lr `dc efn ef zewqtp 'c

:ozep.ïàë óà:ozepe xfege ozep axck epiide opira weqit zepxw izyay t"r`äìåò
.ãåñé äðåòèzgz gafnd ceqi `diy ceqid cbp dkixv dizepzn zligzdpzn mewn

:(.`p sc) oiwxita lirl dpizii` xnege lwne.ãåñé äì äéä àì:ligzn did zipetv zigxfn oxwa jklid inc ikid yxtn dinwl.íòè éàî:ceqi dl did `l.óøåèoinipa

:lif`e yxtnck ewlga dzid `l oxwd dze`e `gacn ipaziz dizpqg`a (my) cr lk`i xwaa eilr awri `apzpy (hn ziy`xa) sxhi a`f dia aizkcìàåîù áø øîàã
äéä çáæî ÷çöé áø øá.äîà äãåäé ìù å÷ìçá ìëåàribnyky gxfnd lk ipt lr gxfnay dn` dzid `ly `l` dn` iaera jxe`d lk lr enexca dn` egxfna dn`

oxwl jenqa dlk ziaxrn zinexc oxwl zrbnyky mexcd lk ipt lr zkldn dzid `l zinexcd dn`d zlik` oke dn` oxwl jenqa dlk dzid zipetv zigxfn oxwl

zg` dn` mexcae zg` dn` gxfna lke` axrnd lk ipt lre oetvd lk ipt lr jldn ceqid (.cp sc) onwl opzck dn`

:dfk zepxw 'bl ceqi `vnp.äãåäé ìù å÷ìçî äàöåé äúéä äòåöøgxfna dzid dcedi ly ewlgy gafn ly enexcl

(zxfre) dlek miyp zxfr zexfrde eay zekylde (ezqipka) ziad xd dcedi ly ewlga did dn (.ai sc `nei) `ipzck

gxfna dcedi ly ewlg `vnp zexfr exwin l`xyi ilbx zqixc mewne mipdkd ilbx zqixc mewn ly dn` mixyre mipye

dcedi ly ewlg dlek dzid zipetv zigxfn oxw ly dn` caln gxfna dn` ewlga lke` gafnde [mexcl] ecvae gafnd

dqixcd mewnny oinipa ly ewlga zqpkpe gafnl mexca d`vei dzid drevxde dn` oxwd on wegxa dn` dze` dzidy

lke` gafne gafn ly enexca oinipa ly ewlg jeza d`a dcedil dzid ef drevxy `l` oinipa ly ewlg did dlrnle

lk ceqi edf dn` qpke dn` dlr (`"n b wxt zecn) xn xn`ck da zeidl ie`x ceqid zqipk `idy dn` `ide dn` da

:ziaxrn zinexc oxwl jenq dn` cal inexc lzek oke dcedi ly ewlg lke` did dn` iaera igxfn lzek jxe`
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êéðîéñåmiaexn mdy l`rnyi iax icinlz qxhpewa yxit .`xabl ixab edpikyn

(:hiw sc) `xza wxt onwlc dnize max ixack xnel oerny iax z` ekyn

iaxl edpikyn milyexi efe ef xn`c oerny 'xc ixabl `xab edpikyn jipniqe opixn`

mixtqa opiqxbck d`xpe `kti` opixn` minrtc oeik df `ed jipniq dn `zyde l`rnyi

ixab edpikyn jipniqe inexc ceqi dfe dfe mipyi

xkfpy itl ixab ixw igei oa oerny iax `xabl

ixw icigi `edy l`rnyi 'xe eia` mye eny

jipniqe (my) `xza wxt inp opiqxbe `xab

:jyn jxra jexra oke `xabl ixab edpikyn

äìåòäipz `lc dniz .'ek miycw iycw

lk `lde dlera miixiy zekity

dgafnl dlerd opiyxcck ceqi oiperh mincd

i`ny zia yixae qxhpewd yexitl dler ly

oiperhy mincd lkl oipn opixn` (.fl sc lirl)

opz (:l sc) cinz zkqnac cere ceqil minc ozn

x"d uxize inexc ceqi lr jtey did mcd ixiy

ilk zwixfa dlerc meyn `"fihpetn dyn

i` rav`ac z`hga mixiy da zilc oipnife

`zrny dlekc `xidp `le miixiy `la xyt`

awri x"de miixiy ozna devnc zgken

miiniptc `pz 'irnyc oeikc yxit y"piilxe`n

ceqi ipzinl mipeviga ligzd mbe iaxrn ceqia

lka aiygwc b"r`e edleka oicd `ed inexc

jixve miinipta ligzdc meyn epiid miinipt

:wiqtdl dvex oi`e mipeviga ipzinl

éùã÷`veia lqtil qxhpewa 'it .miycw

oiprl yxtl el did `le da oilrene mei leahae

lka bdep oicd dfy mixetk xqegne mei leah

`gip dlirne `vei la` milw elit` miycw

oi`e `veia ilqtin (ilhan) `l milw miycwc

:dlirn odaíåùîiycw da aizk `lc

iab xninl dil ded `nrh i`dne dniz .miycw

miycw iycw eda azk `l `dc xeav inly igaf

dn dlerl ywzi`cn (.dp sc) onwl edl opitlie

:miycw iycw dlerøîàð`d .'ek aiaq o`k

`kil aiaqc dey dxifb jdnc meyn oetv oiprl dlerl z`hg iyew`l lirl jixhvi`c

oerh dnce dleqt miptl dnc qpkpy z`hg `dc zepzn oiprl `l` `kiiy `lc slinl

:dlera ok oi`y dn qeaik

äîdnc dze` (:i 'c lirl) `nw wxta opiyxcc ikid ik dniz .'ek zepzn weqit oldl

zxg` `le zepzn weqita dze` `nip inp `kd dlrnl dnc zxg` `le dlrnl

:zepzn weqita

i`e

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

éçBé ïa ïBòîL [éaøa] (éáøë) ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥§©¦¦§¤©
éðîéñå .éáøòî ãBñé äæå äæ ,(íéøîBà)éøáb eëLî ,C §¦¤¨¤§©£¨¦§¦¨¨¨§©§¥

:àøáâìäðùîïBôva dúèéçL ,íéLã÷ éLã÷ äìBòä §©§¨¨¨¨§¥¨¨¦§¦¨¨©¨
úBðzî ézL ïeòè dîãå .ïBôva úøL éìëa dîc ìeaé÷å§¦¨¨¦§¦¨¥©¨§¨¨¨§¥©¨

:íéMàì ìéìëå çezéðå èLôä äðeòèe ,òaøà ïäLàøîâ ¤¥©§©§¨¤§¥§¦©§¨¦¨¦¦
àìc íeMî .íéLã÷ éLã÷ déì éðz àîòè éàî ,äìBò¨©©£¨¨¥¥¨§¥¨¨¦¦§Ÿ
ézL ïeòè dîãå :'àéä íéLã÷ éLã÷' ('äì) da áéúk§¦¨©¨§¥¨¨¦¦§¨¨¨§¥
ìàeîLe .ïúBðå øæBçå ïúBð ,áø øîà .ãéáò éëéä :úBðzî©¨¥¦¨¦¨©©¥§¥§¥§¥
ep÷øæé ìBëé ,éàpúk .ïúBð ,àîb ïéîk úçà äðzî ,øîà̈©©¨¨©©§¦©¨¥§©¨¥¨¦§§¤
epôéwé ìBëé ,'áéáñ éà .'áéáñ' øîBì ãeîìz ,úçà ä÷éøæ§¦¨©©©§©¨¦¦¨¦¨©¦¤
dîãå) .'àîb' ïéîk ,ãöék àä .'e÷øæå' ,øîBì ãeîìz ,èeçk©©§©§¨§¨¥©§¦©¨§¨¨
øîàð ,øîBà ìàòîLé éaø .òaøà ïäL úBðzî ézL (ïeòè̈§¥©¨¤¥©§©©¦¦§¨¥¥¤¡©
òaøàå ÷eqét ,ïläl äî .'áéáñ' ïläì øîàðå ,'áéáñ' ïàk̈¨¦§¤¡©§©¨¨¦©§©¨¦§©§©
,ïläl äî ,éà .úBðzî òaøàå ÷eqét ,ïàk óà .úBðzî©¨©¨¦§©§©©¨¦©§©¨

aøà ìò úBðzî òaøàúBðzî òaøà ,ïàk óà .úBðø÷ ò ©§©©¨©©§©§¨©¨©§©©¨
úéçøæî ïø÷å ,ãBñé äðeòè äìBò ,zøîà .úBðø÷ òaøà ìò©©§©§¨¨©§¨¨§¨§§¤¤¦§¨¦
,øæòìà éaø øîà .àîòè éàî .ãBñé dì äéä àì úéîBøc§¦Ÿ¨¨¨§©©£¨¨©©¦¤§¨¨
øa ìàeîL áø øîàc ,óøBè ìL B÷ìça äúéä àlL éôì§¦¤Ÿ¨§¨§¤§¤¥§¨©©§¥©
éaø øîà .änà ,äãeäé ìL B÷ìça ìëBà çaæî ,÷çöé áø©¦§¨¦§¥©¥§¤§¤§¨©¨¨©©¦
äúéä äòeöø ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà ,àîç øa éåì¥¦©¨¨¨©©¦¨¨§©¦£¦¨§¨¨§¨
äéäå ,ïéîéða ìL B÷ìça úñðëðå ,äãeäé ìL B÷ìçî äàöBé§¨¥¤§¤§¨§¦§¤¤§¤§¤¦§¨¦§¨¨
øîàpL ,dìèBðì íBé ìëa äéìò øòèöî ÷écvä ïéîéða¦§¨¦©©¦¦§©¥¨¤¨§¨§§¨¤¤¡©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc migaf(oey`x meil)

ìàòîLé éaø éác àðz[éaøa] (éáøë)éçBé ïa ïBòîL(íéøîBà)- ¨¨§¥©¦¦§¨¥§©¦¦§¤©§¦
i`gei xa oerny iax ixaca l`rnyi iax ly eyxcn ziaa epy

:df ote`aäæå äæd lr miktypãBñéd.éáøòîéðîéñåC,`ed ef xekfl ¤¨¤§©£¨¦§¦¨¨
àøáâì éøáb eëLîiax icinlz ,xnelk ,cigid z` miaxd ekyn - ¨§©§¥§©§¨

xaeqy xnel i`gei xa oerny iax z` ekyn ,miax mdy l`rnyi
.iaxrnd ceqid lr miktyp mcd ixiy ze`hgd lkay mdixack

äðùî
ipic z` zx`ane ,zepaxwd zaxwd ipica weqrl dkiynn epizpyn

:dler oaxw zaxwd
oaxwäìBòän `id,íéLã÷ éLã÷m` e` ,dnewnn d`vi m` zlqtpe ¨¨¨§¥¨¨¦

,jk meyne .da milrene ,mixetik xqegn e` mei leah da rbp
dúèéçLziyrpïBôva,dxfrd oetva -åz` okéìëa dîc ìeaé÷ §¦¨¨©¨§¦¨¨¦§¦

úøLzeyrl yi ,[wxfna-].ïBôvaïäL úBðzî ézL ïeòè dîãå ¨¥©¨§¨¨¨§¥©¨¤¥
,òaøàgafnd ly zipetv zigxfnd ziefa zg` dpzn ozep ,xnelk ©§©

,`xnba x`eaiy itke ziefd zegex izy lr [`xwiqd hegn dhnl]
`vnpe ,dizegex izy lr zinexc ziaxrnd ziefa dipy dpzne

.gafnd zegex rax` lr dfdyäðeòèedlerdèLôä,dxer lk ly §¨¤§¥
çezéðå,mixai`l oaxwd seb jezig -íéMàì ìéìëåcaln] dleke - §¦©§¨¦¨¦¦

.dkxrnd y` iab lr ztxyp [xerd

àøîâ
zl`ey .'miycw iycw dlerd' dpynd oeyl z` zx`an `xnbd

:`xnbdíéLã÷ éLã÷ déì éðz àîòè éàî äìBòwxy mrhd dn - ¨©©£¨¨¥¥¨§¥¨¨¦
z`hg oaxwa `le ,'miycw iycw dlerd' `pzd xn` dler oaxwa

:`xnbd daiyn .my`eda áéúk àìc íeMîxn`p `ly oeik - ¦§Ÿ§¦¨
oeyl dler oaxw zyxta dxeza('äì)'àéä íéLã÷ éLã÷'enk ©¨§¥¨¨¦¦

dlerd s`y epcnll `pzd jxved jkl ,my`ae z`hga xn`py
.miycw iycwn `id

:dpyna epipyúBðzî ézL ïeòè dîãå.rax` ody §¨¨¨§¥©¨
:`xnbd zl`ey .gafnd lr dlerd mc wxfp cvik zxxan `xnbd

ãéáò éëéäozip dlerd mc ote` dfi`a ,xnelk ,odkd dyer cvik - ¥¦¨¦
.zepzn rax` ozp eli`k aygp zepizp izy ici lry ,gafnd lr

:`xnbd daiyn,áø øîàïúBðly ef gexa dwixfa ilkd on mcd z` ¨©©¥
,oxwdïúBðå øæBçåoke ,oxw eze` ly ipyd ecv lr dwixfa mcd on §¥§¥

.gafnd zegex rax` lr ozpy `vnpe ,dpnn oeqkl`ay oxwa dyer
,øîà ìàeîLeïúBð àîb ïéîk úçà äðzîcbpk zg` dpzn ozep - §¥¨©©¨¨©©§¦©¨¥

xwd`idy ,'`nb' zxeva ziefd iccv ipy lr hytzn mcdy ote`a ,o
.eply dheyt sk ze` zxevk `ide ,ipei azka lnib ze`

:l`enye ax zwelgna ewlgp mi`pzy `ziixa d`ian `xnbd
éàpúkepipyy mi`pz zwelgnk `id ,l`enye ax oiay ef zwelgn - §©¨¥

dler oaxw iabl xn`p .`ziixaa(d ` `xwie)oxd` ipA Eaixwde' ,§¦§¦§¥©£Ÿ
azkp did `l m`e ,'aiaq gAfOd lr mCd z` Ewxfe mCd z` mipdMd©Ÿ£¦¤©¨§¨§¤©¨©©¦§¥©¨¦

,'aiaq'ìBëéy yxtl ziidep÷øæémcl odkdúçà ä÷éøæ,cala ¨¦§§¤§¦¨©©

øîBì ãeîìzgAfOd lr','áéáñlk lr mcd z` ozil yiy ,xnelk ©§©©©¦§¥©¨¦
,`ziixad dkiynne .gafnd iccvéàEaixwde' wx xn`p did m`e - ¦§¦§¦

gAfOd lr mCd z` mipdMd oxd` ipA,'áéáñ,'ewxfe' xn`p did `le §¥©£Ÿ©Ÿ£¦¤©¨©©¦§¥©¨¦
ìBëéy yxtl ziidepôéwégafnl odkd,èeçkmcd z` ozi ,xnelk ¨©¦¤©

twid lka erav`a gafnd lrozip `l ixdy ,wqtd `ll gafn ly e
,gafna rbepy ote`ae rav`d ici lr `l` hegk gafnd z` siwdl

,øîBì ãeîìze÷øæå'dlerd mc zpizpy ,'aiaq gAfOd lr mCd z` ©§©§¨§¤©¨©©¦§¥©¨¦
zxxan ,ok m`e .rav`a dpizp ici lr `le ilkn dwixfa dyrz

:`ziixadãöék àädci lry dlerd mc z` wexfl yi ote` dfi`a - ¨¥©
wxef odkd ,`ziixad zx`an .'ewxfe' oic mbe 'aiaq' oic mb miiwzi
iccv izy lr hytzn mcde ,gafnd zeiefn mizy lr mcd z`

zeiefdïéîkze`,'àîb'(ïeòè dîãå)ze`xwp el` ze`fdeézL §¦©¨§¨¨¨§¥
.òaøà ïäL úBðzî,øîBà ìàòîLé éaømc zwixf ote`l cenild ©¨¤¥©§©©¦¦§¨¥¥
y dnn `ed dlerdïàk øîàðdler oaxw iabl,'áéáñ'ïläì øîàðå ¤¡©¨¨¦§¤¡©§©¨

mi`elind z`hg iabl(eh g `xwie)lr oYIe mCd z` dWn gTIe hgWIe'©¦§¨©¦©¤¤©¨©¦¥©
gAfOd zFpxw,'áéáñïläl äîyi ,mi`elind z`hg iabl÷eqét ©§©¦§¥©¨¦©§©¨¦
úBðzî òaøàå`le ,mdipia wiqtne ,mcdn zepzn rax` ozep - §©§©©¨

,rax`l zelery zepzn izyaïàk óàozep ,dler oaxw iabl ©¨
a,úBðzî òaøàå ÷eqéticcvn cg` lr zg` dpzn wxefy epiide ¦§©§©©¨

oxwd lr dyer oke ,ipyd ecva dipy dpzn wxef aeye ,ziefd
ck md ozepe xfege ozepy ax ixacy ixd .oeqkl`ayiax ixa

.`nw `pz ixack md l`eny ixace ,l`rnyi
:`xnbd zl`ey .l`rnyi iax zhiy z` zxxan `xnbdäî éà¦©

ïläla ozip mi`elind z`hg mc ,,úBðø÷ òaøà ìò úBðzî òaøà §©¨©§©©¨©©§©§¨
ïàk óàa ozip mcd ,dpnn zecnlpd dler mc zepznaòaøà ©¨©§©

,úBðø÷ òaøà ìò úBðzîdaiyn .rax` ody mizy zpizpa `le ©¨©©§©§¨
:`xnbdzøîàixdy ,jk xnel oi`y jnvra xen` -äðeòè äìBò ¨©§¨¨§¨
ãBñé,dnc ixiy zkitya wx `le dnc zwixfa mbúéçøæî ïø÷å §§¤¤¦§¨¦

úéîBøcgafnd ly,ãBñé dì äéä àìoicn welg dpicy gxkdae §¦Ÿ¨¨¨§
:`xnbd zl`ey .zepxwd zrax` lk lr zpzip dpi`e ,z`hgéàî©

àîòè:`xnbd daiyn .ef ziefa ceqi did `ly,øæòìà éaø øîà ©£¨¨©©¦¤§¨¨
äúéä àlL éôì,ceqid ly df wlgóøBè ìL B÷ìçahay zlgpa - §¦¤Ÿ¨§¨§¤§¤¥

,oinipa,÷çöé áø øa ìàeîL áø øîàcdçaæîly ewlga didy §¨©©§¥©©¦§¨¦§¥©
did ,oinipaìëBà[qtez-]ìL B÷ìçahay,änà äãeäéef dn`e ¥§¤§¤§¨©¨

dn`d caln ,mexcae gxfna ceqid ea zeidl ie`x didy dn`d `id
ziaxrn oxwl dkenqd dn`de zipetv zigxfn oxwl dkenqd
x`eanke oinipa ly ewlga zeidl jixv gafndy oeike ,zinexc

.dcedi ly ewlga `idy ef dn`a ceqi did `l ,jenqa
ly ewlga lke` gafnd didy dn`d `id dn zx`an `xnbd

:dcedi,àðéðç éaøa àîç éaø øîà àîç øa éåì éaø øîàäòeöø ¨©©¦¥¦©¨¨¨©©¦¨¨§©¦£¦¨§¨
dn` agexaìL B÷ìçî äàöBé äúéähayB÷ìça úñðëðå äãeäé ¨§¨§¨¥¤§¤§¨§¦§¤¤§¤§

ìLhay,ïéîéða.zepaidl ie`x gafnd did dae÷écvä ïéîéða äéäå ¤¦§¨¦§¨¨¦§¨¦©©¦
e ,zeidl cizr oky ycewd gexa d`exíBé ìëa äéìò øòèöî¦§©¥¨¤¨§¨

dìèBðì,ef ziefa s` ceqi zepale ewlgl dcedinøîàpLzkxaa §§¨¤¤¡©
oinipa hayl dyn(ai bl mixac),
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc migaf(oey`x meil)

ìàòîLé éaø éác àðz[éaøa] (éáøë)éçBé ïa ïBòîL(íéøîBà)- ¨¨§¥©¦¦§¨¥§©¦¦§¤©§¦
i`gei xa oerny iax ixaca l`rnyi iax ly eyxcn ziaa epy

:df ote`aäæå äæd lr miktypãBñéd.éáøòîéðîéñåC,`ed ef xekfl ¤¨¤§©£¨¦§¦¨¨
àøáâì éøáb eëLîiax icinlz ,xnelk ,cigid z` miaxd ekyn - ¨§©§¥§©§¨

xaeqy xnel i`gei xa oerny iax z` ekyn ,miax mdy l`rnyi
.iaxrnd ceqid lr miktyp mcd ixiy ze`hgd lkay mdixack

äðùî
ipic z` zx`ane ,zepaxwd zaxwd ipica weqrl dkiynn epizpyn

:dler oaxw zaxwd
oaxwäìBòän `id,íéLã÷ éLã÷m` e` ,dnewnn d`vi m` zlqtpe ¨¨¨§¥¨¨¦

,jk meyne .da milrene ,mixetik xqegn e` mei leah da rbp
dúèéçLziyrpïBôva,dxfrd oetva -åz` okéìëa dîc ìeaé÷ §¦¨¨©¨§¦¨¨¦§¦

úøLzeyrl yi ,[wxfna-].ïBôvaïäL úBðzî ézL ïeòè dîãå ¨¥©¨§¨¨¨§¥©¨¤¥
,òaøàgafnd ly zipetv zigxfnd ziefa zg` dpzn ozep ,xnelk ©§©

,`xnba x`eaiy itke ziefd zegex izy lr [`xwiqd hegn dhnl]
`vnpe ,dizegex izy lr zinexc ziaxrnd ziefa dipy dpzne

.gafnd zegex rax` lr dfdyäðeòèedlerdèLôä,dxer lk ly §¨¤§¥
çezéðå,mixai`l oaxwd seb jezig -íéMàì ìéìëåcaln] dleke - §¦©§¨¦¨¦¦

.dkxrnd y` iab lr ztxyp [xerd

àøîâ
zl`ey .'miycw iycw dlerd' dpynd oeyl z` zx`an `xnbd

:`xnbdíéLã÷ éLã÷ déì éðz àîòè éàî äìBòwxy mrhd dn - ¨©©£¨¨¥¥¨§¥¨¨¦
z`hg oaxwa `le ,'miycw iycw dlerd' `pzd xn` dler oaxwa

:`xnbd daiyn .my`eda áéúk àìc íeMîxn`p `ly oeik - ¦§Ÿ§¦¨
oeyl dler oaxw zyxta dxeza('äì)'àéä íéLã÷ éLã÷'enk ©¨§¥¨¨¦¦

dlerd s`y epcnll `pzd jxved jkl ,my`ae z`hga xn`py
.miycw iycwn `id

:dpyna epipyúBðzî ézL ïeòè dîãå.rax` ody §¨¨¨§¥©¨
:`xnbd zl`ey .gafnd lr dlerd mc wxfp cvik zxxan `xnbd

ãéáò éëéäozip dlerd mc ote` dfi`a ,xnelk ,odkd dyer cvik - ¥¦¨¦
.zepzn rax` ozp eli`k aygp zepizp izy ici lry ,gafnd lr

:`xnbd daiyn,áø øîàïúBðly ef gexa dwixfa ilkd on mcd z` ¨©©¥
,oxwdïúBðå øæBçåoke ,oxw eze` ly ipyd ecv lr dwixfa mcd on §¥§¥

.gafnd zegex rax` lr ozpy `vnpe ,dpnn oeqkl`ay oxwa dyer
,øîà ìàeîLeïúBð àîb ïéîk úçà äðzîcbpk zg` dpzn ozep - §¥¨©©¨¨©©§¦©¨¥

xwd`idy ,'`nb' zxeva ziefd iccv ipy lr hytzn mcdy ote`a ,o
.eply dheyt sk ze` zxevk `ide ,ipei azka lnib ze`

:l`enye ax zwelgna ewlgp mi`pzy `ziixa d`ian `xnbd
éàpúkepipyy mi`pz zwelgnk `id ,l`enye ax oiay ef zwelgn - §©¨¥

dler oaxw iabl xn`p .`ziixaa(d ` `xwie)oxd` ipA Eaixwde' ,§¦§¦§¥©£Ÿ
azkp did `l m`e ,'aiaq gAfOd lr mCd z` Ewxfe mCd z` mipdMd©Ÿ£¦¤©¨§¨§¤©¨©©¦§¥©¨¦

,'aiaq'ìBëéy yxtl ziidep÷øæémcl odkdúçà ä÷éøæ,cala ¨¦§§¤§¦¨©©

øîBì ãeîìzgAfOd lr','áéáñlk lr mcd z` ozil yiy ,xnelk ©§©©©¦§¥©¨¦
,`ziixad dkiynne .gafnd iccvéàEaixwde' wx xn`p did m`e - ¦§¦§¦

gAfOd lr mCd z` mipdMd oxd` ipA,'áéáñ,'ewxfe' xn`p did `le §¥©£Ÿ©Ÿ£¦¤©¨©©¦§¥©¨¦
ìBëéy yxtl ziidepôéwégafnl odkd,èeçkmcd z` ozi ,xnelk ¨©¦¤©

twid lka erav`a gafnd lrozip `l ixdy ,wqtd `ll gafn ly e
,gafna rbepy ote`ae rav`d ici lr `l` hegk gafnd z` siwdl

,øîBì ãeîìze÷øæå'dlerd mc zpizpy ,'aiaq gAfOd lr mCd z` ©§©§¨§¤©¨©©¦§¥©¨¦
zxxan ,ok m`e .rav`a dpizp ici lr `le ilkn dwixfa dyrz

:`ziixadãöék àädci lry dlerd mc z` wexfl yi ote` dfi`a - ¨¥©
wxef odkd ,`ziixad zx`an .'ewxfe' oic mbe 'aiaq' oic mb miiwzi
iccv izy lr hytzn mcde ,gafnd zeiefn mizy lr mcd z`

zeiefdïéîkze`,'àîb'(ïeòè dîãå)ze`xwp el` ze`fdeézL §¦©¨§¨¨¨§¥
.òaøà ïäL úBðzî,øîBà ìàòîLé éaømc zwixf ote`l cenild ©¨¤¥©§©©¦¦§¨¥¥
y dnn `ed dlerdïàk øîàðdler oaxw iabl,'áéáñ'ïläì øîàðå ¤¡©¨¨¦§¤¡©§©¨

mi`elind z`hg iabl(eh g `xwie)lr oYIe mCd z` dWn gTIe hgWIe'©¦§¨©¦©¤¤©¨©¦¥©
gAfOd zFpxw,'áéáñïläl äîyi ,mi`elind z`hg iabl÷eqét ©§©¦§¥©¨¦©§©¨¦
úBðzî òaøàå`le ,mdipia wiqtne ,mcdn zepzn rax` ozep - §©§©©¨

,rax`l zelery zepzn izyaïàk óàozep ,dler oaxw iabl ©¨
a,úBðzî òaøàå ÷eqéticcvn cg` lr zg` dpzn wxefy epiide ¦§©§©©¨

oxwd lr dyer oke ,ipyd ecva dipy dpzn wxef aeye ,ziefd
ck md ozepe xfege ozepy ax ixacy ixd .oeqkl`ayiax ixa

.`nw `pz ixack md l`eny ixace ,l`rnyi
:`xnbd zl`ey .l`rnyi iax zhiy z` zxxan `xnbdäî éà¦©

ïläla ozip mi`elind z`hg mc ,,úBðø÷ òaøà ìò úBðzî òaøà §©¨©§©©¨©©§©§¨
ïàk óàa ozip mcd ,dpnn zecnlpd dler mc zepznaòaøà ©¨©§©

,úBðø÷ òaøà ìò úBðzîdaiyn .rax` ody mizy zpizpa `le ©¨©©§©§¨
:`xnbdzøîàixdy ,jk xnel oi`y jnvra xen` -äðeòè äìBò ¨©§¨¨§¨
ãBñé,dnc ixiy zkitya wx `le dnc zwixfa mbúéçøæî ïø÷å §§¤¤¦§¨¦

úéîBøcgafnd ly,ãBñé dì äéä àìoicn welg dpicy gxkdae §¦Ÿ¨¨¨§
:`xnbd zl`ey .zepxwd zrax` lk lr zpzip dpi`e ,z`hgéàî©

àîòè:`xnbd daiyn .ef ziefa ceqi did `ly,øæòìà éaø øîà ©£¨¨©©¦¤§¨¨
äúéä àlL éôì,ceqid ly df wlgóøBè ìL B÷ìçahay zlgpa - §¦¤Ÿ¨§¨§¤§¤¥

,oinipa,÷çöé áø øa ìàeîL áø øîàcdçaæîly ewlga didy §¨©©§¥©©¦§¨¦§¥©
did ,oinipaìëBà[qtez-]ìL B÷ìçahay,änà äãeäéef dn`e ¥§¤§¤§¨©¨

dn`d caln ,mexcae gxfna ceqid ea zeidl ie`x didy dn`d `id
ziaxrn oxwl dkenqd dn`de zipetv zigxfn oxwl dkenqd
x`eanke oinipa ly ewlga zeidl jixv gafndy oeike ,zinexc

.dcedi ly ewlga `idy ef dn`a ceqi did `l ,jenqa
ly ewlga lke` gafnd didy dn`d `id dn zx`an `xnbd

:dcedi,àðéðç éaøa àîç éaø øîà àîç øa éåì éaø øîàäòeöø ¨©©¦¥¦©¨¨¨©©¦¨¨§©¦£¦¨§¨
dn` agexaìL B÷ìçî äàöBé äúéähayB÷ìça úñðëðå äãeäé ¨§¨§¨¥¤§¤§¨§¦§¤¤§¤§

ìLhay,ïéîéða.zepaidl ie`x gafnd did dae÷écvä ïéîéða äéäå ¤¦§¨¦§¨¨¦§¨¦©©¦
e ,zeidl cizr oky ycewd gexa d`exíBé ìëa äéìò øòèöî¦§©¥¨¤¨§¨

dìèBðì,ef ziefa s` ceqi zepale ewlgl dcedinøîàpLzkxaa §§¨¤¤¡©
oinipa hayl dyn(ai bl mixac),
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc migaf(ipy meil)

,'íBiä ìk åéìò óôBç'eicbaa sytzyne jkgzn did oinipa ,xnelk ¥¨¨¨©
e ,ef drevx lr ezb`c zngn meid lk,Cëéôì÷écvä ïéîéða äëæ §¦¨¨¨¦§¨¦©©¦

ïëæétLeà äNòðå[dipqk` zia-],àeä Ceøa LBãwäìdkf ,xnelk §©£¨§¦§¨§©¨¨
enk ,ezlgpa didi miycwd ycw ziayøîàpL(ai bl mixac),ïéáe' ¤¤¡©¥

,'ïëL åéôúkxda dpap dpikyd dxey eay ycwnd zia ,xnelk §¥¨¨¥
.oinipa zlgpa `edy dixend

lirl x`azdy dna oecl zxfeg `xnbd(:bp)ziefa ceqi did `ly
:dlerd gafn ly zigxfn zinexc,éáéúéîdpyna epipy(:cq onwl), ¥¦¥
,úéNòð äúéä ãöék óBòä úìBò'el `ae ,aaeql dpte yaka dlr ©¨¥©¨§¨©£¥

mye ,zigxfn zinexc oxwl÷ìBî äéäepxetiva jzeg -dLàø úà ¨¨¥¤Ÿ¨
serd lyìenî[zgzn-],dtøBòìécáîe,dipniq ipy z` jzege - ¦§¨©§¦
ävîîez` owexne -dîcdwilnd mewn z` wgecy ici lr dtebn §©¤¨¨

.'çaænä øé÷ ìòéàåy itk,zøîàyãBñé dì äéä àì,zief dze`l ©¦©¦§¥©§¦¨©§¨Ÿ¨¨¨§
,serd z` wleny odkdy `vnpãéáò à÷c àeä àîìòa àøéåàa- ©£¦¨§¨§¨§¨¨¦

jlede rwxwd lr ltep mcde ,ceqid mewna `ly xie`a `id eziiyr
:`xnbd zayiin .ceai`l,÷çöé øa ïîçð áø øîà,øîéàeðúä Ck ¨©©©§¨©¦§¨¥©¨¦§

,dzwelg onfa ux`d iligpnäãeäéc ò÷ø÷ ïéîéðác àøéåà- £¦¨§¦§¨¦©§©¦¨
rwxwd eli`e ,oinipa hay ly ewlga didi gafnl jenqd xie`dy
ziaxrn oxwl dkenqd dn`d caln] zinexc gexa gafnl dkenqd
[zipetv zigxfn oxwl dkenqd dn`d caln] zigxfn gexae [zinexc
dphw dhila eyr ef dwelg ici lre ,dcedi hay ly ewlga didz
serd zler mc did eilre ,rwxwd ipt lrn migth dyly ceqi oink

.ltep
zinexc zigxfn oxway lirl `aedy dn z` x`al dkiynn `xnbd

:`xnbd zl`ey .ceqi did `léàîlirl `aedy dna xe`iad dn - ©
zinexc zigxfn oxwe'.'ãBñé dì äåä àìdfa ewlgp :`xnbd daiyn Ÿ£¨¨§

.mi`xen`d,øîà áøceqi dl did `l,ïéðáallk dpap `l ,xnelk ©¨©§¦§¨
e .ef ziefa ceqi,øîà éåìceqi dl did `l,íéîãaceqi did ,xnelk ¥¦¨©§¨¦

minc lawl ceqid ly df wlg xyked `l mle` ,gafnd lk aiaq
.sxeh ly ewlga epi`y zngn

:zwelgnd xewn z` `xnbd zx`aneíbøúî áøweqtd z`ziy`xa) ©§©§¥
(fk hn,'sxhi a`f oinipA',àçaãî éðaúé dézðñçàaewlga ,xnelk ¦§¨¦§¥¦§¨§©£©§¥¦§§¥©§§¨

wx gafnd z` zepal yiy dfn rnyne ,gafnd dpai oinipa ly
ceqil ie`xd mewndy oeike ,dcedi ly ewlga `le oinipa ly ewlga
ly df wlg dpap `l ,dcedi ly ewlga did zigxfn zinexcd ziefa

mle` .ceqidíbøúî éåì,weqtd z`,àLc÷î éðaúé dézðñçàa ¥¦§©§¥§©£©§¥¦§§¥©§§¨
d didi oinipa ly ewlga ,xnelkíB÷îd,íéîãì Lce÷îwlg `ede ¨§¨§¨¦

` eilr mikteye mifny gafnd,dcedi ly ewlga `le zepaxwd mc z
jk meyne .dcedi ly ewlga mb zeidl leki gafnd oipa mvr mle`
xyked `l mle` ,gafnd lk aiaq iepa ceqi didy ,iel xaeq

.oinipa ly ewlga didy dn `l` zepaxwd mc ixiy zkityl
:ax ixacl di`x d`ian `xnbdòîL àzdpynn xacl di`x ¨§©

epipyy(`"n b"t zecn),éðt ìòå ïBôvä ìk éðt ìò Cläî äéä ãBñéä©§¨¨§©¥©§¥¨©¨§©§¥
áøònä ìkdid oke ,gafnd lyìëBà[qtez-]úçà änà íBøca ¨©©£¨¥©¨©¨©©

.úçà änà çøænáecva iepa ceqi did `ly ,dpynd ixacn gkene ©¦§¨©¨©©
gxfn cva `le ,zinexc ziaxrn oxwl dkenqd dn`d caln mexc

dgec .ax ixack epiide ,zipetv zigxfn oxwl dkenqd dn`d caln
yxtl xyt`y oeik ,iel ixack `ly ef dpynn gikedl oi` :`xnbd

,daéàî'ìëBà','zg` dn` mexca lke`' xn`y `pzd zpeek dn - ©¥
epiidénðlke`y ,ok mb -,íéîãagxfn cvae mexc cvay ,xnelk ©¦§¨¦

did ceqid oipa mle` ,mcd zwixfl xykedy ceqidn dn` wx did
.gafnd lk aiaq

:iel ixacl di`x d`ian `xnbdòîL àzjyndn xacl di`x ¨§©
dpynd(my),epipyyìL äéä çaænäìL ìò íézLe íéLíézLe íéL ©¦§¥©¨¨§Ÿ¦§©¦©§Ÿ¦§©¦

,ok `l m`y ,elek z` siwd ceqidy dpynd oeyln gkene .zen`
.zen` zg`e miyly lr zen` zg`e miyly `l` ezcin dzid `l

c meyn ,ax ixack `ly ef dpynn gikedl oi` :`xnbd dgecàëä̈¨
ïðé÷ñò éàîacceny ote`a ,xaecn gafnd zecn ly dpyna o`k - §©¨§¦©

,ãvä ïîeekd oi` ,xnelkly eizegex zrax` lk z` ccendy dp ¦©©
`l` ,zen` mizye miyly lr mizye miyly `edy `vni gafnd
,ekx` z` ccene gafnd ly iaxrnd e` ipetvd ecva cner m`y
ceqi did el` miccvay oeik ,zen` mizye miyly ezcin didz
dnexca e` gafnd gxfna cenri ok` m` mle` ,zeevwd izya

.zen` zg`e miyly `l` ezcin didz `l ,ekxe` z` cecnie
:iel ixack ztqep di`x d`ian `xnbdòîL àzixacn xacl di`x ¨§©

onwl `xnbd(:aq),àöîðgafnd yakyçøBtxeriy xie`aìò änà ¦§¨¥©©¨©
dìò änàå ãBñéd.ááBñcv lka iepa did ceqidy ,ef oeyln gkene §§©¨©¥

oi` :`xnbd dgec .iel ixacke ,eilrn yakd gxet did jkle mexc
c oeik ,axk `ly ef dpynn gikedlàîéàixaca x`al yiy xn`z - ¥¨
xie`a gxet did yakdy ,`xnbdãâðkdänàea zeidl ie`xy §¤¤©¨

dìòå ãBñédänàd ly,ááBñly eaexa iepa ceqid did `l mlerle §§©©¨¥
.mexc cv

:iel ixack gikedl ztqep `ziixa d`ian `xnbd,òîL àzéðúc ¨§©§¨¥
éåì,`ziixa dpey iel didy -,çaænä úà ïéðBa ãöékïaìî ïéàéáî ¥¦¥©¦¤©¦§¥©§¦¦©§¥

raexn qetc -ìL àeäLíézLe íéLzen`ìL ìòíézLe íéL ¤§Ÿ¦§©¦©§Ÿ¦§©¦
,zen`BäáBâåqetcd lyúBîleôî íéðáà é÷elç àéáîe ,änà- §§©¨¥¦©¥£¨¦§¨
,zeglúBìBãb ïéae,úBpè÷ ïéaàéðe÷å ãéñ àéáîe[zkzen zxter-] ¥§¥§©¥¦¦§§¨
,úôæåäçîîeztfde ciqd z` qinne -CôBLå,oalnd jezläæå ¨¤¤§©¤§¥§¤

íB÷î àeäd.ãBñéïaìî àéáîe øæBçåxg`ìL àeäLìò änà íéL §§§¥¥¦©§¥¤§Ÿ¦©¨©
ìL,úBnà Lîç BäáBâå änà íéLíéðáà é÷elç àéáîee zegl'åë, §Ÿ¦©¨§§¨¥©¥¦©¥£¨¦

jezl jteye dgnne ztfe `ipewe ciq `iane zephw oia zelecb oia
,oalndeäæå]d.[ááBñäðBîLe íéøNò àeäL ïaìî àéáîe øæBçå §¤¥§¥¥¦©§¥¤¤§¦§¤

ìL BäáBâå úBnà äðBîLe íéøNò ìò,úBnà Lé÷elç àéáîee'åë ©¤§¦§¤©§§¨Ÿ©¥¦©¥
ztfe `ipewe ciq `iane zephw oia zelecb oia ,zenletn mipa`

,oalnd jezl jteye dgnneäëøònä íB÷î àeäågafnd y`x - §§©©£¨¨
.dkxrnd dzid eilryänà ìò änà àeäL ïaìî àéáîe øæBçå§¥¥¦©§¥¤©¨©©¨

,úBpè÷ ïéa úBìBãb ïéa úBîleôî íéðáà é÷elç àéáîeúôæ àéáîe ¥¦©¥£¨¦§¨¥§¥§©¥¦¤¤
àéðe÷åciqeCôBLå äçîîe,oalnd jezaeäæåd,ïø÷ïëådyerìëì §§¨§©¤§¥§¤¤¤§¥§¨

,ïø÷å ïø÷miyly did oey`xd oalndy ,`ziixad ixaca x`eane ¤¤¨¤¤
lkn ceqi ea didiy ick epiide ,zen` mizye miyly lr mizye

.iel ixacke eizegex zrax`àîéz éëåyxtl jixvy xn`z m`e - §¦¥¨
,`ziixad ixaca
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc migaf(ipy meil)

,zepaxwd el` lk :el` zepaxw zaxwd ipic z` zx`an dpynd
mewnïúèéçL`edïBôva,dxfrd oetva -åmewn okïîc ìeaé÷- §¦¨¨©¨§¦¨¨

dhigyd mc zlaw,úøL éìëa`ed.ïBôvaïîãålawzdy mcd - ¦§¦¨¥©¨§¨¨
,ilkaïeòèly ote`a ,gafnd zepxw lr dwixfïäL úBðzî ézL ¨§¥©¨¤¥
enkòaøàepnn wxefe ,ilka lawzdy mcd z` gwel odkdy .zepzn ©§©

,zipetv zigxfn oxw lr zg` dwixf ,dhnle eivgn gafnd zepxw lr
mcdy ote`a ewxefl oeekne ,zinexc ziaxrn oxw lr zg` dwixfe

afnd ilzek zrax` lr d`xi.g

:zepaxwd el` zlik` ipic z` zx`an dpyndåel` zepaxw §
ïéìëàðmxya zlik` mewn -did ,okynaíéòìwä ïî íéðôì ¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦

ziaa ecbpke .mirlw ztwen dzidy okynd xvg jeza -
`weec md milk`pe .dxfrd znegn miptl ,ycwndéøëæì§¦§¥

äpeäëmlke`l md mi`yxe .mixkf mipdkl -ìëazxev §¨§¨
,ìëàîonfe .evxiy ote` lka e` ,milyean oia miielv oia ©£¨

`ed mzlik`ìjyníBémzaxwdådäìéì,eixg`lyúBöç ãò §§©§¨©£
.dlild
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המשך ביאור למס' קבחים ליום שני עמ' ב

oifge` mipy` cenr cp sc ± oey`x wxtzereay

.óôåçaygnd mc`k f"rla x"ehpxbc x"ihextc (:p sc zay) qtqtne steg xifp enk

:b`ece.ìéãáîåwxta dl sili onwle cg` oniqa `idy z`hgk `le oipniq izya

:(.dq sc) miycw iycwäîãî äöîîåzeiag izy oitiwn oi` enk xagn siwne) .

opixn` onwle xiwa ewgec i"r dvnzn `ede xiwl ezwiln zia wgec ((:al sc dvia)

oi` i`e ziyrp `id zinexc zigxfn oxw lry

`id xie`a dwlen `edyk `vnp ceqi dl

ltep z"`e ceai`l ux`l ltep mcde zwlnp

`d ziyrp `id dlrnl ixdy aaeqd lr

dn` 'it` eilbxn dhnl d`yr mzd ipzw

on dlrnl` `l` citw `lc dxyk zg`

:hegd.ãéáò÷ àîìòá àøéåàá:dinzaøîéà
.'åëå êëe`lc 'bn dlrnl xninl `ki`e

cbpk dphw dhila oink ieyr `ed rwxw

`ly serd zler mc da lawl oxwd dze`

`l ceqi la` ixwin gafn xiwe ux`l leti

oikixvd minc oznl oxwd xiykdl ixwin

cqeind `l` ceqi oi`y ceqid cbpk ozpil

:ux`a.ïéðáá øîà áøziaxrn zinexc oxwa

lk mdl elcge mexcd jxe`a dn` ceqid epa

oxwl jenq dn` cr gxfnd lke mexcd

gxfna lke` (onwl) oxn`ck zigxfn zipetv

:dn` mexcae dn`éåì.íéîãá øîåàceqi

minc oipzep `l la` gxfnd lk ipt lr did

:dcedi ly ewlga.àçáãî éðáúé`piipa

:rnyn diteb.ìëåà:qtezäîà çøæîá
.úçàcvl jeyn zigxfn zipetv revwnae

dlrnl izxiivy enk xzei `le dn` gxfn

:rnyn `piipa `dc iell `iywíéùìù ìò
.íéúùå:did reaix rnync axl `iywïî
.ãöäcvn `l` aiygw oirax zrax`a e`l

`l` did `l mexce gxfn la` a"l did oetv

dl dxqg zigxfn zinexc oxwc `"l lr `"l

:gxfnl dn`e mexcl dn`ìò çøåô àöîð
.ááåñ äîà ìòå ãåñé äîàwxta `ed onwle

iccd` oizipzn opinxc (:aq sc) miycw iycw

jxe` gafn ly enexcl did yak `cg opzc

gafnd jxe` ixd jxe` a"l gafnde a"l

yakd opz iccd` edl ipn ike c"q yakde

oiqtz ied rax`e oiziy `de a"q gafnde

`w rwxwd zqitz iabl mzde dxfrd rwxwa

gxet yakd y`xy `vnp opipyne edl ipn

zerlap zepeilrd zen` izy `vnpe aaeqe ceqid zqipk ly zen` izy lr dlere

mexcl ceqid zqipk `ki`c llkn ceqi ly dn` lr gxet ipzwcn gafn ly a"la

oipaa `l eze ipzwc zg` dn` mexcae zg` dn` gxfna lke`c xn`c axl `iyw

:gafnd ceqi zqipk eizgz yie `ed mexca yakde xn`w.ãåñé äîà ãâðë àîéà
jezl zerlap zen` izy edine my dzidy `le zeidl die`x dqipkdy mewn cbpk

lek`l da ligzd ceqidy dhila cbpky iniptd jezl qpkp didy gafn ly a"l

:zg` dn` mexca da.ïáìîdkex` zg` lke miyxw rax`n ieyr raexn qetc `ed

e`lnn oaln ly edaeb `ede dn` yxwd agexe mixikl oiyery `"xhyp` oirk a"l

:oalnd daebl edeeyny cr `ipewe ztfe ciqe mipa`.úåîìåôî:zegl.àéðå÷jezip

:x"inlet oixewy qxg ilk ietvl oiyery oirk xa`.äçîîåf"rla x"iicixtyi`

epipyy oey`xd ceqid dfe el` ici lr cgi miwacpe mipa` lr oalnd jeza jteye

:dn` dlr ea.'åë àéáîå øæåçåceqi df dn` zqipk z`vnp e`lnne df lr eaiyene

:aaeq df dn` hlea.'åë àéáîå øæåçåf lr aaeq edfeyxtnck jldn odk did d

`vnp zen` izy lr zen` izy epnn xvw df lr eaiyedy iyilyd oalndy lif`e

:cv lka dn` oeilrd zgzn hlea irvn`d.äëøòîä íå÷î:gafnd y`x xnelk.'åë äîà ìù ïáìî àéáîå øæåçåoezgzd oaln `din ipzw dlrnln gafnd ziefa eaiyene

:eizegex 'cn ea hlea ceqi `nl` a"l lr a"l ly
æééâã
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éàålry 'ixn` (:cq sc) onwlc dinza .ciarw `nlra `xie`a ceqi el did `l zxn`

`id xie`a dwlen `edyk `vnp ceqi dl oi` i`e ziyrp `id zinexc zigxfn oxw

`id dlrnl ixdy aaeqd lr `ed ltep xn`z m`e ceai`l ux`l ltep mcde zwlnp

`l` citw `lc dxyk zg` dn` elit`e eilbxn dhnl d`yr mzd ipzw `d ziyrp

`ly d`xpe qxhpewa yxit jk hegd on dlrnl

jtey did mcd ixiy `ziixa jda aezk did

mcdy `dn `l` qxhpewa wcwcn `lcn ceqil

iieyw`l dil ded ok m`c dywe ceai`l jled

oxwl el `a opzc (:cq my) 'iycw iycwc 'ipznn

aexae 'ek dy`x wlen did zigxfn zinexc

ceqil jtey did mcd ixiy o`k oiqxeb mixtq

jixt df gkne dil 'iqxb i`cec miig x"d yxtne

jtey did my wleny oxw eze`l oigxk lrc

jled didy ipzw `lcn ceqi dl ixw mcd ixiy

jetyl ceqi ea didy ziaxrn zinexc oxwl

(.my df mb) miycw iycw 't onwlc cere mixiy

aexw `edy itl oxw eze`a dze` dyery yxtn

m`e dvepe d`xen myn wexfl lekie oycd zial

did dn mixiy jetyl xg` oxwl jlil wewf did

xg`lc xnel oi`e xefgl jixv didy oeik giexn

mixiy jetyl jled did dvepe d`xen zwixf

lr `l` dlk mc did jk lk xg`n did m`c

oigxki`e jixt jkle ceqil jtey did enewna

ciarw `nlra `xie`a ceqi dl did `l zxn`

oink eyre oinipac `xie` epzd ok xni` ipyne

edine mixiy jtey did dhila dze` lre dhila

aygi inp minc x`y oiprl ceqi aiyg i`c dyw

minc oiprl `l` ceqi aiyg `lc l"ie ceqi

minc oiprl la` `xwiqd hegn dlrnl oipzipd

oipnif oxw `eddl dil zxykn i` dhnl oipzipd

ozep `vnpe dhila dze` zgz azinl iz`c

md mlerl mipeilrd minc la` ceqid zgz

ikid ok m`c dyw edine dhilad on dlrnl

zepxw rax` ded `lc dler `kd hrnn

minc oiprl ceqi dperhc meyn z`hga

ixiy opiqxb `lc mz epiaxl d`xpe mipeilrd

ilkd on rnyn jteyc ceqil jtey did mcd

z`hg iab ipzwck ceqil dvnzn ipz `lcn

miycw iycw wxt onwlc 'ipznac cere serd

zlerae mcd ixiy serd z`hga ipzw (:cq sc)

`de mixiy dil zilc rnyn ipz `l serd

epl dn ezevn ziyrpc oeike serd zlern cal epiid zepaxwd lka mixiy lirl opiaxnc

oikled ceqil ektypy xg`l inp minc lkc ceai`l jlede ux`l jk xg` ltep mcdy dna

dhila oink dyer didy qxhpewa yxite `xie` epzd jk uxznyk cere ok ixg` ceai`l

irac dnvr dwilnn jixtc z"xl d`xpe df yxtl q"ydl el did minc lawl gafna

dler dpi` ok m` dcedic xie`a dil ciar i`e onwlck dxhwdc `inec gafn ly ey`xa

dxhwdc ab lr s`e gafn zyecwa xie`d yicwe oinipac `xie`c ipyne gafn iycwl

sc onwl) xn`c o`nl edine gafn zyecw iedilc `da `l` yiig `l xyt` i` xie`a

yecwc ab lr s` mzd `ipdn `l inp dwilnc d`xp aaeq iab lr dkxrn oiyer oi` (.dq

:aaeq iab lr dkxrn oiyer xn`c o`nl ixii` `kde gafn zyecwa

áødywe reax ied dkxrnd mewna dlrnl reax ied `l dhnlc ab lr s` .oipaa xn`

dcedi ly ewlgn d`vei drevxc (.ai sc) `nei zkqna opzc axl 'ipznc `pyil zvw

:oipan da didy rnyn iepa gafn dae oinipa ly ewlgl zqpkpe

úåîìåôî:(:ck dvia) oicv oi` wxt oinletn mibc oebk

fiibc
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äNòðå ÷écvä ïéîéða äëæ ,Cëéôì ,'íBiä ìk åéìò óôBç'¥¨¨¨©§¦¨¨¨¦§¨¦©©¦§©£¨
.'ïëL åéôúk ïéáe' øîàpL ,àeä Ceøa LBãwäì ïëæétLeà§¦§¨§©¨¨¤¤¡©¥§¥¨¨¥
úà ÷ìBî äéä ,úéNòð äúéä ãöék óBòä úìBò' ,éáéúéî¥¦¥©¨¥©¨§¨©£¥¨¨¥¤
øé÷ ìò dîc ävîîe ìécáîe ,dtøBò ìenî dLàøŸ¨¦§¨©§¦§©¤¨¨©¦
àîìòa àøéåàa ,ãBñé dì äéä àì ,zøîà éàå .'çaænä©¦§¥©§¦¨©§¨Ÿ¨¨¨§©£¦¨§¨§¨
.eðúä Ck ,øîéà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà .ãéáò à÷c àeä§¨¨¦¨©©©§¨©¦§¨¥©¨¦§
.'ãBñé dì äåä àì ,éàî .äãeäéc ò÷ø÷ ,ïéîéðác àøéåà£¦¨§¦§¨¦©§©¦¨©Ÿ£¨¨§
dézðñçàa ,íbøúî áø .íéîãa ,øîà éåì .ïéðáa ,øîà áø©¨©§¦§¨¥¦¨©§¨¦©§©§¥§©£©§¥
,àLc÷î éðaúé dézðñçàa ,íbøúî éåì .àçaãî éðaúé¦§§¥©§§¨¥¦§©§¥§©£©§¥¦§§¥©§§¨
ìò Cläî äéä ãBñéä ,òîL àz .íéîãì Lce÷î íB÷î̈§¨§¨¦¨§©©§¨¨§©¥©
änà íBøca ìëBà .áøònä ìk éðt ìòå ,ïBôvä ìk éðt§¥¨©¨§©§¥¨©©£¨¥©¨©¨
àz .íéîãa énð 'ìëBà' éàî .úçà änà çøænáe ,úçà©©©¦§¨©¨©©©¥©¦§¨¦¨

ìL äéä çaænä ,òîLìL ìò íézLe íéL.íézLe íéL §©©¦§¥©¨¨§Ÿ¦§©¦©§Ÿ¦§©¦
änà çøBt àöîð ,òîL àz .ãvä ïî ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©¨§¦©¦©©¨§©¦§¨¥©©¨
ìòå ãBñé änà ãâðk ,àîéà .ááBñ ìò änàå ,ãBñé ìò©§§©¨©¥¥¨§¤¤©¨§§©
,çaænä úà ïéðBa ãöék ,éåì éðúc ,òîL àz :ááBñ änà©¨¥¨§©§¨¥¥¦¥©¦¤©¦§¥©

ìL àeäL ïaìî ïéàéáîìL ìò íézLe íéL,íézLe íéL §¦¦©§¥¤§Ÿ¦§©¦©§Ÿ¦§©¦
úBìBãb ïéa úBîleôî íéðáà é÷elç àéáîe ,änà BäáBâå§§©¨¥¦©¥£¨¦§¨¥§

è÷ ïéaäæå ,CôBLå äçîîe ,úôæå àéðe÷å ãéñ àéáîe ,úBp ¥§©¥¦¦§§¨¨¤¤§©¤§¥§¤
ìL àeäL ïaìî àéáîe øæBçå .ãBñé íB÷î àeäänà íéL §§§¥¥¦©§¥¤§Ÿ¦©¨

ìL ìòé÷elç àéáîe ,úBnà Lîç BäáBâå ,änà íéL ©§Ÿ¦©¨§§¨¥©¥¦©¥
íéøNò àeäL ïaìî àéáîe øæBçå .[ááBñ eäæå] 'eë íéðáà£¨¦§¤¥§¥¥¦©§¥¤¤§¦

ìL BäáBâå ,úBnà äðBîLe íéøNò ìò äðBîLe,úBnà L §¤©¤§¦§¤©§§¨Ÿ©
àéáîe øæBçå .äëøònä íB÷î àeäå 'eë é÷elç àéáîe¥¦©¥§§©©£¨¨§¥¥¦
íéðáà é÷elç àéáîe ,änà ìò änà àeäL ïaìî©§¥¤©¨©©¨¥¦©¥£¨¦
,àéðe÷å úôæ àéáîe ,úBpè÷ ïéa úBìBãb ïéa úBîleôî§¨¥§¥§©¥¦¤¤§§¨
,àîéz éëå .ïø÷å ïø÷ ìëì ïëå ,ïø÷ eäæå ,CôBLå äçîîe§©¤§¥§¤¤¤§¥§¨¤¤¨¤¤§¦¥¨
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc migaf(ipy meil)

,'íBiä ìk åéìò óôBç'eicbaa sytzyne jkgzn did oinipa ,xnelk ¥¨¨¨©
e ,ef drevx lr ezb`c zngn meid lk,Cëéôì÷écvä ïéîéða äëæ §¦¨¨¨¦§¨¦©©¦

ïëæétLeà äNòðå[dipqk` zia-],àeä Ceøa LBãwäìdkf ,xnelk §©£¨§¦§¨§©¨¨
enk ,ezlgpa didi miycwd ycw ziayøîàpL(ai bl mixac),ïéáe' ¤¤¡©¥

,'ïëL åéôúkxda dpap dpikyd dxey eay ycwnd zia ,xnelk §¥¨¨¥
.oinipa zlgpa `edy dixend

lirl x`azdy dna oecl zxfeg `xnbd(:bp)ziefa ceqi did `ly
:dlerd gafn ly zigxfn zinexc,éáéúéîdpyna epipy(:cq onwl), ¥¦¥
,úéNòð äúéä ãöék óBòä úìBò'el `ae ,aaeql dpte yaka dlr ©¨¥©¨§¨©£¥

mye ,zigxfn zinexc oxwl÷ìBî äéäepxetiva jzeg -dLàø úà ¨¨¥¤Ÿ¨
serd lyìenî[zgzn-],dtøBòìécáîe,dipniq ipy z` jzege - ¦§¨©§¦
ävîîez` owexne -dîcdwilnd mewn z` wgecy ici lr dtebn §©¤¨¨

.'çaænä øé÷ ìòéàåy itk,zøîàyãBñé dì äéä àì,zief dze`l ©¦©¦§¥©§¦¨©§¨Ÿ¨¨¨§
,serd z` wleny odkdy `vnpãéáò à÷c àeä àîìòa àøéåàa- ©£¦¨§¨§¨§¨¨¦

jlede rwxwd lr ltep mcde ,ceqid mewna `ly xie`a `id eziiyr
:`xnbd zayiin .ceai`l,÷çöé øa ïîçð áø øîà,øîéàeðúä Ck ¨©©©§¨©¦§¨¥©¨¦§

,dzwelg onfa ux`d iligpnäãeäéc ò÷ø÷ ïéîéðác àøéåà- £¦¨§¦§¨¦©§©¦¨
rwxwd eli`e ,oinipa hay ly ewlga didi gafnl jenqd xie`dy
ziaxrn oxwl dkenqd dn`d caln] zinexc gexa gafnl dkenqd
[zipetv zigxfn oxwl dkenqd dn`d caln] zigxfn gexae [zinexc
dphw dhila eyr ef dwelg ici lre ,dcedi hay ly ewlga didz
serd zler mc did eilre ,rwxwd ipt lrn migth dyly ceqi oink

.ltep
zinexc zigxfn oxway lirl `aedy dn z` x`al dkiynn `xnbd

:`xnbd zl`ey .ceqi did `léàîlirl `aedy dna xe`iad dn - ©
zinexc zigxfn oxwe'.'ãBñé dì äåä àìdfa ewlgp :`xnbd daiyn Ÿ£¨¨§

.mi`xen`d,øîà áøceqi dl did `l,ïéðáallk dpap `l ,xnelk ©¨©§¦§¨
e .ef ziefa ceqi,øîà éåìceqi dl did `l,íéîãaceqi did ,xnelk ¥¦¨©§¨¦

minc lawl ceqid ly df wlg xyked `l mle` ,gafnd lk aiaq
.sxeh ly ewlga epi`y zngn

:zwelgnd xewn z` `xnbd zx`aneíbøúî áøweqtd z`ziy`xa) ©§©§¥
(fk hn,'sxhi a`f oinipA',àçaãî éðaúé dézðñçàaewlga ,xnelk ¦§¨¦§¥¦§¨§©£©§¥¦§§¥©§§¨

wx gafnd z` zepal yiy dfn rnyne ,gafnd dpai oinipa ly
ceqil ie`xd mewndy oeike ,dcedi ly ewlga `le oinipa ly ewlga
ly df wlg dpap `l ,dcedi ly ewlga did zigxfn zinexcd ziefa

mle` .ceqidíbøúî éåì,weqtd z`,àLc÷î éðaúé dézðñçàa ¥¦§©§¥§©£©§¥¦§§¥©§§¨
d didi oinipa ly ewlga ,xnelkíB÷îd,íéîãì Lce÷îwlg `ede ¨§¨§¨¦

` eilr mikteye mifny gafnd,dcedi ly ewlga `le zepaxwd mc z
jk meyne .dcedi ly ewlga mb zeidl leki gafnd oipa mvr mle`
xyked `l mle` ,gafnd lk aiaq iepa ceqi didy ,iel xaeq

.oinipa ly ewlga didy dn `l` zepaxwd mc ixiy zkityl
:ax ixacl di`x d`ian `xnbdòîL àzdpynn xacl di`x ¨§©

epipyy(`"n b"t zecn),éðt ìòå ïBôvä ìk éðt ìò Cläî äéä ãBñéä©§¨¨§©¥©§¥¨©¨§©§¥
áøònä ìkdid oke ,gafnd lyìëBà[qtez-]úçà änà íBøca ¨©©£¨¥©¨©¨©©

.úçà änà çøænáecva iepa ceqi did `ly ,dpynd ixacn gkene ©¦§¨©¨©©
gxfn cva `le ,zinexc ziaxrn oxwl dkenqd dn`d caln mexc

dgec .ax ixack epiide ,zipetv zigxfn oxwl dkenqd dn`d caln
yxtl xyt`y oeik ,iel ixack `ly ef dpynn gikedl oi` :`xnbd

,daéàî'ìëBà','zg` dn` mexca lke`' xn`y `pzd zpeek dn - ©¥
epiidénðlke`y ,ok mb -,íéîãagxfn cvae mexc cvay ,xnelk ©¦§¨¦

did ceqid oipa mle` ,mcd zwixfl xykedy ceqidn dn` wx did
.gafnd lk aiaq

:iel ixacl di`x d`ian `xnbdòîL àzjyndn xacl di`x ¨§©
dpynd(my),epipyyìL äéä çaænäìL ìò íézLe íéLíézLe íéL ©¦§¥©¨¨§Ÿ¦§©¦©§Ÿ¦§©¦

,ok `l m`y ,elek z` siwd ceqidy dpynd oeyln gkene .zen`
.zen` zg`e miyly lr zen` zg`e miyly `l` ezcin dzid `l

c meyn ,ax ixack `ly ef dpynn gikedl oi` :`xnbd dgecàëä̈¨
ïðé÷ñò éàîacceny ote`a ,xaecn gafnd zecn ly dpyna o`k - §©¨§¦©

,ãvä ïîeekd oi` ,xnelkly eizegex zrax` lk z` ccendy dp ¦©©
`l` ,zen` mizye miyly lr mizye miyly `edy `vni gafnd
,ekx` z` ccene gafnd ly iaxrnd e` ipetvd ecva cner m`y
ceqi did el` miccvay oeik ,zen` mizye miyly ezcin didz
dnexca e` gafnd gxfna cenri ok` m` mle` ,zeevwd izya

.zen` zg`e miyly `l` ezcin didz `l ,ekxe` z` cecnie
:iel ixack ztqep di`x d`ian `xnbdòîL àzixacn xacl di`x ¨§©

onwl `xnbd(:aq),àöîðgafnd yakyçøBtxeriy xie`aìò änà ¦§¨¥©©¨©
dìò änàå ãBñéd.ááBñcv lka iepa did ceqidy ,ef oeyln gkene §§©¨©¥

oi` :`xnbd dgec .iel ixacke ,eilrn yakd gxet did jkle mexc
c oeik ,axk `ly ef dpynn gikedlàîéàixaca x`al yiy xn`z - ¥¨
xie`a gxet did yakdy ,`xnbdãâðkdänàea zeidl ie`xy §¤¤©¨

dìòå ãBñédänàd ly,ááBñly eaexa iepa ceqid did `l mlerle §§©©¨¥
.mexc cv

:iel ixack gikedl ztqep `ziixa d`ian `xnbd,òîL àzéðúc ¨§©§¨¥
éåì,`ziixa dpey iel didy -,çaænä úà ïéðBa ãöékïaìî ïéàéáî ¥¦¥©¦¤©¦§¥©§¦¦©§¥

raexn qetc -ìL àeäLíézLe íéLzen`ìL ìòíézLe íéL ¤§Ÿ¦§©¦©§Ÿ¦§©¦
,zen`BäáBâåqetcd lyúBîleôî íéðáà é÷elç àéáîe ,änà- §§©¨¥¦©¥£¨¦§¨
,zeglúBìBãb ïéae,úBpè÷ ïéaàéðe÷å ãéñ àéáîe[zkzen zxter-] ¥§¥§©¥¦¦§§¨
,úôæåäçîîeztfde ciqd z` qinne -CôBLå,oalnd jezläæå ¨¤¤§©¤§¥§¤

íB÷î àeäd.ãBñéïaìî àéáîe øæBçåxg`ìL àeäLìò änà íéL §§§¥¥¦©§¥¤§Ÿ¦©¨©
ìL,úBnà Lîç BäáBâå änà íéLíéðáà é÷elç àéáîee zegl'åë, §Ÿ¦©¨§§¨¥©¥¦©¥£¨¦

jezl jteye dgnne ztfe `ipewe ciq `iane zephw oia zelecb oia
,oalndeäæå]d.[ááBñäðBîLe íéøNò àeäL ïaìî àéáîe øæBçå §¤¥§¥¥¦©§¥¤¤§¦§¤

ìL BäáBâå úBnà äðBîLe íéøNò ìò,úBnà Lé÷elç àéáîee'åë ©¤§¦§¤©§§¨Ÿ©¥¦©¥
ztfe `ipewe ciq `iane zephw oia zelecb oia ,zenletn mipa`

,oalnd jezl jteye dgnneäëøònä íB÷î àeäågafnd y`x - §§©©£¨¨
.dkxrnd dzid eilryänà ìò änà àeäL ïaìî àéáîe øæBçå§¥¥¦©§¥¤©¨©©¨

,úBpè÷ ïéa úBìBãb ïéa úBîleôî íéðáà é÷elç àéáîeúôæ àéáîe ¥¦©¥£¨¦§¨¥§¥§©¥¦¤¤
àéðe÷åciqeCôBLå äçîîe,oalnd jezaeäæåd,ïø÷ïëådyerìëì §§¨§©¤§¥§¤¤¤§¥§¨

,ïø÷å ïø÷miyly did oey`xd oalndy ,`ziixad ixaca x`eane ¤¤¨¤¤
lkn ceqi ea didiy ick epiide ,zen` mizye miyly lr mizye

.iel ixacke eizegex zrax`àîéz éëåyxtl jixvy xn`z m`e - §¦¥¨
,`ziixad ixaca
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc migaf(ipy meil)

,zepaxwd el` lk :el` zepaxw zaxwd ipic z` zx`an dpynd
mewnïúèéçL`edïBôva,dxfrd oetva -åmewn okïîc ìeaé÷- §¦¨¨©¨§¦¨¨

dhigyd mc zlaw,úøL éìëa`ed.ïBôvaïîãålawzdy mcd - ¦§¦¨¥©¨§¨¨
,ilkaïeòèly ote`a ,gafnd zepxw lr dwixfïäL úBðzî ézL ¨§¥©¨¤¥
enkòaøàepnn wxefe ,ilka lawzdy mcd z` gwel odkdy .zepzn ©§©

,zipetv zigxfn oxw lr zg` dwixf ,dhnle eivgn gafnd zepxw lr
mcdy ote`a ewxefl oeekne ,zinexc ziaxrn oxw lr zg` dwixfe

afnd ilzek zrax` lr d`xi.g

:zepaxwd el` zlik` ipic z` zx`an dpyndåel` zepaxw §
ïéìëàðmxya zlik` mewn -did ,okynaíéòìwä ïî íéðôì ¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦

ziaa ecbpke .mirlw ztwen dzidy okynd xvg jeza -
`weec md milk`pe .dxfrd znegn miptl ,ycwndéøëæì§¦§¥

äpeäëmlke`l md mi`yxe .mixkf mipdkl -ìëazxev §¨§¨
,ìëàîonfe .evxiy ote` lka e` ,milyean oia miielv oia ©£¨

`ed mzlik`ìjyníBémzaxwdådäìéì,eixg`lyúBöç ãò §§©§¨©£
.dlild
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oifge` mipy` cenr cp sc ± oey`x wxtzereay

.óôåçaygnd mc`k f"rla x"ehpxbc x"ihextc (:p sc zay) qtqtne steg xifp enk

:b`ece.ìéãáîåwxta dl sili onwle cg` oniqa `idy z`hgk `le oipniq izya

:(.dq sc) miycw iycwäîãî äöîîåzeiag izy oitiwn oi` enk xagn siwne) .

opixn` onwle xiwa ewgec i"r dvnzn `ede xiwl ezwiln zia wgec ((:al sc dvia)

oi` i`e ziyrp `id zinexc zigxfn oxw lry

`id xie`a dwlen `edyk `vnp ceqi dl

ltep z"`e ceai`l ux`l ltep mcde zwlnp

`d ziyrp `id dlrnl ixdy aaeqd lr

dn` 'it` eilbxn dhnl d`yr mzd ipzw

on dlrnl` `l` citw `lc dxyk zg`

:hegd.ãéáò÷ àîìòá àøéåàá:dinzaøîéà
.'åëå êëe`lc 'bn dlrnl xninl `ki`e

cbpk dphw dhila oink ieyr `ed rwxw

`ly serd zler mc da lawl oxwd dze`

`l ceqi la` ixwin gafn xiwe ux`l leti

oikixvd minc oznl oxwd xiykdl ixwin

cqeind `l` ceqi oi`y ceqid cbpk ozpil

:ux`a.ïéðáá øîà áøziaxrn zinexc oxwa

lk mdl elcge mexcd jxe`a dn` ceqid epa

oxwl jenq dn` cr gxfnd lke mexcd

gxfna lke` (onwl) oxn`ck zigxfn zipetv

:dn` mexcae dn`éåì.íéîãá øîåàceqi

minc oipzep `l la` gxfnd lk ipt lr did

:dcedi ly ewlga.àçáãî éðáúé`piipa

:rnyn diteb.ìëåà:qtezäîà çøæîá
.úçàcvl jeyn zigxfn zipetv revwnae

dlrnl izxiivy enk xzei `le dn` gxfn

:rnyn `piipa `dc iell `iywíéùìù ìò
.íéúùå:did reaix rnync axl `iywïî
.ãöäcvn `l` aiygw oirax zrax`a e`l

`l` did `l mexce gxfn la` a"l did oetv

dl dxqg zigxfn zinexc oxwc `"l lr `"l

:gxfnl dn`e mexcl dn`ìò çøåô àöîð
.ááåñ äîà ìòå ãåñé äîàwxta `ed onwle

iccd` oizipzn opinxc (:aq sc) miycw iycw

jxe` gafn ly enexcl did yak `cg opzc

gafnd jxe` ixd jxe` a"l gafnde a"l

yakd opz iccd` edl ipn ike c"q yakde

oiqtz ied rax`e oiziy `de a"q gafnde

`w rwxwd zqitz iabl mzde dxfrd rwxwa

gxet yakd y`xy `vnp opipyne edl ipn

zerlap zepeilrd zen` izy `vnpe aaeqe ceqid zqipk ly zen` izy lr dlere

mexcl ceqid zqipk `ki`c llkn ceqi ly dn` lr gxet ipzwcn gafn ly a"la

oipaa `l eze ipzwc zg` dn` mexcae zg` dn` gxfna lke`c xn`c axl `iyw

:gafnd ceqi zqipk eizgz yie `ed mexca yakde xn`w.ãåñé äîà ãâðë àîéà
jezl zerlap zen` izy edine my dzidy `le zeidl die`x dqipkdy mewn cbpk

lek`l da ligzd ceqidy dhila cbpky iniptd jezl qpkp didy gafn ly a"l

:zg` dn` mexca da.ïáìîdkex` zg` lke miyxw rax`n ieyr raexn qetc `ed

e`lnn oaln ly edaeb `ede dn` yxwd agexe mixikl oiyery `"xhyp` oirk a"l

:oalnd daebl edeeyny cr `ipewe ztfe ciqe mipa`.úåîìåôî:zegl.àéðå÷jezip

:x"inlet oixewy qxg ilk ietvl oiyery oirk xa`.äçîîåf"rla x"iicixtyi`

epipyy oey`xd ceqid dfe el` ici lr cgi miwacpe mipa` lr oalnd jeza jteye

:dn` dlr ea.'åë àéáîå øæåçåceqi df dn` zqipk z`vnp e`lnne df lr eaiyene

:aaeq df dn` hlea.'åë àéáîå øæåçåf lr aaeq edfeyxtnck jldn odk did d

`vnp zen` izy lr zen` izy epnn xvw df lr eaiyedy iyilyd oalndy lif`e

:cv lka dn` oeilrd zgzn hlea irvn`d.äëøòîä íå÷î:gafnd y`x xnelk.'åë äîà ìù ïáìî àéáîå øæåçåoezgzd oaln `din ipzw dlrnln gafnd ziefa eaiyene

:eizegex 'cn ea hlea ceqi `nl` a"l lr a"l ly
æééâã
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éàålry 'ixn` (:cq sc) onwlc dinza .ciarw `nlra `xie`a ceqi el did `l zxn`

`id xie`a dwlen `edyk `vnp ceqi dl oi` i`e ziyrp `id zinexc zigxfn oxw

`id dlrnl ixdy aaeqd lr `ed ltep xn`z m`e ceai`l ux`l ltep mcde zwlnp

`l` citw `lc dxyk zg` dn` elit`e eilbxn dhnl d`yr mzd ipzw `d ziyrp

`ly d`xpe qxhpewa yxit jk hegd on dlrnl

jtey did mcd ixiy `ziixa jda aezk did

mcdy `dn `l` qxhpewa wcwcn `lcn ceqil

iieyw`l dil ded ok m`c dywe ceai`l jled

oxwl el `a opzc (:cq my) 'iycw iycwc 'ipznn

aexae 'ek dy`x wlen did zigxfn zinexc

ceqil jtey did mcd ixiy o`k oiqxeb mixtq

jixt df gkne dil 'iqxb i`cec miig x"d yxtne

jtey did my wleny oxw eze`l oigxk lrc

jled didy ipzw `lcn ceqi dl ixw mcd ixiy

jetyl ceqi ea didy ziaxrn zinexc oxwl

(.my df mb) miycw iycw 't onwlc cere mixiy

aexw `edy itl oxw eze`a dze` dyery yxtn

m`e dvepe d`xen myn wexfl lekie oycd zial

did dn mixiy jetyl xg` oxwl jlil wewf did

xg`lc xnel oi`e xefgl jixv didy oeik giexn

mixiy jetyl jled did dvepe d`xen zwixf

lr `l` dlk mc did jk lk xg`n did m`c

oigxki`e jixt jkle ceqil jtey did enewna

ciarw `nlra `xie`a ceqi dl did `l zxn`

oink eyre oinipac `xie` epzd ok xni` ipyne

edine mixiy jtey did dhila dze` lre dhila

aygi inp minc x`y oiprl ceqi aiyg i`c dyw

minc oiprl `l` ceqi aiyg `lc l"ie ceqi

minc oiprl la` `xwiqd hegn dlrnl oipzipd

oipnif oxw `eddl dil zxykn i` dhnl oipzipd

ozep `vnpe dhila dze` zgz azinl iz`c

md mlerl mipeilrd minc la` ceqid zgz

ikid ok m`c dyw edine dhilad on dlrnl

zepxw rax` ded `lc dler `kd hrnn

minc oiprl ceqi dperhc meyn z`hga

ixiy opiqxb `lc mz epiaxl d`xpe mipeilrd

ilkd on rnyn jteyc ceqil jtey did mcd

z`hg iab ipzwck ceqil dvnzn ipz `lcn

miycw iycw wxt onwlc 'ipznac cere serd

zlerae mcd ixiy serd z`hga ipzw (:cq sc)

`de mixiy dil zilc rnyn ipz `l serd

epl dn ezevn ziyrpc oeike serd zlern cal epiid zepaxwd lka mixiy lirl opiaxnc

oikled ceqil ektypy xg`l inp minc lkc ceai`l jlede ux`l jk xg` ltep mcdy dna

dhila oink dyer didy qxhpewa yxite `xie` epzd jk uxznyk cere ok ixg` ceai`l

irac dnvr dwilnn jixtc z"xl d`xpe df yxtl q"ydl el did minc lawl gafna

dler dpi` ok m` dcedic xie`a dil ciar i`e onwlck dxhwdc `inec gafn ly ey`xa

dxhwdc ab lr s`e gafn zyecwa xie`d yicwe oinipac `xie`c ipyne gafn iycwl

sc onwl) xn`c o`nl edine gafn zyecw iedilc `da `l` yiig `l xyt` i` xie`a

yecwc ab lr s` mzd `ipdn `l inp dwilnc d`xp aaeq iab lr dkxrn oiyer oi` (.dq

:aaeq iab lr dkxrn oiyer xn`c o`nl ixii` `kde gafn zyecwa

áødywe reax ied dkxrnd mewna dlrnl reax ied `l dhnlc ab lr s` .oipaa xn`

dcedi ly ewlgn d`vei drevxc (.ai sc) `nei zkqna opzc axl 'ipznc `pyil zvw

:oipan da didy rnyn iepa gafn dae oinipa ly ewlgl zqpkpe

úåîìåôî:(:ck dvia) oicv oi` wxt oinletn mibc oebk

fiibc
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`oifgeקמב mipya cenr cp sc ± oey`x wxtzereay

.äéì æééâãopikxte :dcedi ly ewlg lrn oipad xzq yaiy xg`úåîìù íéðáà àäå
.áéúë:dwlg zeidl dxizql xyt` i`e zenibt zenibt `le wlg `diyéãéî úéçîã

.äéúåúîiaerk eiaere jex` ur gipd dcedi ly ewlg (cbpk) lr enewna xnelk

zkity i"r mipa`d iwelg mr wiacdl leki `le oalnd jeza [gipde] wlge oalnd

elhp zvw yaiykle `ipewe ciq ly iegind

:wlg enewn x`ypeúåìåìç çáæî ìù úåðø÷
.åéäletiy ozrax`a miwenr miawp miawp

:ekezl rlaie z`hgd mcúåéåæë ÷øæîë
.çáæî:miwxfnk yi leaiw zia `nl`úéçîã

.äéúåúî éãéîoia ozp [miwc] oinqwe zelwn

ex`ype m`ived yaiyke mipa`d iwelg

mebtl jxved `le miwelg miawpa zenewn

:miawpl zenibta.äîøá íéáùåé ïäùexira

:l`eny ly.íìåò ìù åéåðmewn `evnl

:dxezd on dxigad zial.úéìòåjixry lka

ziay cnln ycwnd zial myne diilr ixw

:l`xyi ux` lkn deab did ycwndõøàå
.úåöøàä ìëî ääåáâ ìàøùéol `irain `l

`xwn `l` ol `wtp `kdn e`le `kd

cer xn`i `l (bk fh dinxi) aizkc `pixg`

`iad xy`e dlrd xy` 'd ig m` ik 'ebe ig

zenewnd lkne oetv ux`n l`xyi ipa z`

:'ebe my mizgcd xy`.äéúëåãokid enewn

:`ed in leaba i"`a deabd mewnøôñ åúééà
.òùåäéeyxit `le mihayd ileaba wecal

mdileab ze`it mihayd lkn cg`a my

oinipae dcedi hayn ueg mdizegex rax`l

oiaaeqn mileabd lk my eyxtzpy

dnexcl dcedi leab dizerevwne dizegexa

lr mexcl eleab mec` ux`e l`xyi ux` ly

gxfnd on dcedi leab jxe`e elek ipt

mi i"` ly dleab lk jxe` ipt lr axrnl

ileab on ode axrnl lecbd mie gxfnl glnd

ipetv leabe irqn dl` zyxta l`xyi ux`

`l` ekx`l oeekn did `l dcedi ux` ly

axrnl dlere ocxid on gxfnl ligzd

oetvl oeqkl`a dpete ervn`n aigxne

szkd l` oetv cvl aigxne xiacn dlere

gxfnd on ligzdyne milyexi `id iqeaid

:milyexi cr jlede dpenìåáâä äìòå áéúë
.ãøéå áéúë àìåzg` diilra aizk cere

mepid oa `ib ipt lr xdd y`x cr milyexin

x`ze aizk axrn gexl `edy mid cr myne

:leabd cxie leabd.äìòå áéúë àìåzlgpe

abp leabe dcedi zlgp ly dpetva oinipa

mid cre gxfnd on oinipa zlgp jxe` oi`y `l` dcedil dpetv leab `ed oinipal

( :mixri zixw cre mepid oa `ib lr xy` xdd cre milyexi cr `l`äìòå áéúë
.ãøéå áéúë àìå øàúålr xy` xdd y`xy epcnl dcixi `le dilr `l dpi` x`ze

:dlre aizk myle milyexinc milyexin dlrnle lkd on deab `ed mepid oa `ib

.íèéò ïéòá äééðáéîì øåáñziilr xg` my xen`d geztp in oirn `edy ipira d`xp

:miizpia dcixi azkp `l xy` mepid oa `ib ipt lr xy` xdd.ìéì÷ äéá éúúéð
:ey`x aizk `le eitzk aizkck dhnl `idy milyexia edpape hrn jenp eze` dyrp.éøîàã àëéàådcedi zlgpn oinipa zlgp my wigxc meyn mhir oira d`pa `lc i`d

oixcdpq ixinb lif`e yxtnck dcedi ly ewlga zeidl dkixve 'ebe zilre znwe aizkc dxfra oixcdpq opira op`e dxfrl zifbd zkyl jenql xyt`e ziad xd xeriyn xzei

:eilbx oian wwegne (hn ziy`xa) aizkck dcedi ly ewlga.åúåðò ìë úà:'ebe ld`a `a` m` xcpe raype zrcle weqrl envr z` dpir xy`'éðúî.øåáö éîìù éçáæ
:zxvr iyak.úåìéæâ íùà:(d `xwie) oecwtd zreaya xen`d.úåìéòî íùà:ycwd on dpdpd.äôåøç äçôù íùà:ixar carl zcreind ziprpk dgty lr `adíùà

.øéæð:(e xacna) 'ebe exfp ini z` 'dl xifde dia aizkc zna `nhpy.éåìú íùàel` lky b"l i`ce my` zelirn my` iab `xwiea aezk `ede `hg `l wtq zxka bby wtq

:ielz my`n ueg od oi`ce zeny` exkfedy.òáøà ïäù úåðúî éúù:(f `xwie) 'ebe ehgyi xy` mewna aizkc aiaq zwixf opira inp my`ac.íéòì÷ä ïî íéðôì ïéìëàðå
:dil `pn yxtn `xnba xeav inly igafe .'ebe eplk`z miycwd ycwa 'ebe mny` lkl gxw gwiea my`a aizkc
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æééâã:df oipra oaln caril `xwirn dniz dilíéðáàdil dedc dniz .'ek zenly

dvexe o`k xviw q"ydy xnel yie `pngx xn` lfxa mdilr sipz `l iieyw`l

mevwyy gafn ipa` iab (:ap sc) l`rnyi iax wxt f"r zkqna q"yd wcwcny enk xnel

m`e aizk lfxa mdilr sipz `l edpixqpil `pngx xn` zenly mipa` edpixazil oei iyp`

ded ipy ziaac xiny ici lr ciarile xn`z

sc) dtexr dlbr wxt dheqa gkenck xiny

lha mipey`xd mi`iap eznyn ipzwc (.gn

zia axgyn [oey`x zia epiide] mineze mixe`

zia i`c ipy zia epiide xinyd lha ycwnd

mi`iap eznync edpipzile edpiaxril oey`x

`xnba `ipzck ziad oaxeg epiid mipey`xd

epiide mineze mixe` elha ycwnd zia axgyn

zian ipy zia xqg mixac dyngc oey`x zia

xinyd lhae (:`k sc) `neia `zi`ck oey`x

oerny oax xn`wc `d oke ipy zia xg`l epiid

mrh lhip ycwnd zia axgyn mzd l`ilnb oa

ixii` einia axgy ipy ziaa `nzqne zexit

mdizexit eidy ipy ziaa ogky`c rcz

oihig eyrpy ghy oa oerny inia mikxazn

yi cere (.bk sc ziprz) lecbd xey ly zeilkk

`caern ipy ziaa xiny dedc di`x `iadl

sc) oiyecwc `nw wxtc eny dpizp oa `ncc

eyway (:bk sc) f"r zkqnc ipy wxtae (.`l

cet` ipa`e cet`l mipa` l`xyi inkg epnn

sc dheq) dtexr dlbr wxt gkenck xiny era

biltc dcedi iax 'it`e mze`elna aizkcn (:gn

zia z` dnly dpa eay xiny xn`e dilr

xiny era inp cet` ipa`c dcen ycwnd

oipa iab (.gq sc oihib) efg`y in wxt gkenck

ciarp ikid xn`wc dnly dyry ycwnd zia

lr `idde cet` ipa`l dyn izii`c xiny `ki`

ira ded `l dingp 'xlc `id dcedi iax oigxk

ipy ziaa dpizp oac `caere ycwnl xiny

dnec` dxt el dclep zxg` dpyl xcd xn`wc

dyn dyr dpey`xd eid zext raye excra

(d"n b"t) dxt zkqna opzck `xfr dyr dipy

sc) f"r zkqna l`rnyi iax wxta dyw ok enke

gafn ipa` i`penyg zia efpb i`n` (:ap

yie xiny ici lr xyt`c oeik oei iyp` mevwyy

`ly zenly oze` dyer oi` xinyc xnel

(.gi sc) oilegc `nw wxte oxetvd da xebgz

da xebgzy ick gafnd znibt ick dnke opixn`

dnly oa` aizk ycwnd zia dyw edine oxetv

zial xiny dedc dcedi iax xn`we dpap rqn

:ycwndåàìîåivn ded .gafn ziefk wxfnk

ipy oink miawp ipy eid zinexc ziaxrn oxwae (a"n b"t) zecn zkqnc 'ipzn iiez`l

lgpl oi`veie dn`a oiaxrzne oda oicxei zinexc ceqi lr mipezp eid mincdy oiwc oinheg

'ca eid miawpdy yxit qxhpewae `xw meyn `pdk axc iiezi`l dil `gip `l` oexcw

cbpk `l` dlrnl zepznd eid `ly eyexitl dnize rlaie okezl z`hg mc letiy zepxw

:uegan dceg
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ïéáe' áéúëãk ,ìél÷ déa ézúéð ,éøîà .éìcîc ,íèéò¥¨§¦§¥¨§¦¦©¥¥©¦§¦§¦¥
B÷ìça ïéøãäðñc ,éøéîb ,àîéà úéòaéàå .'ïëL åéôúk§¥¨¨¥§¦¨¥¥¨§¦¦§©§¤§¦§¤§
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åéôúk ïéáe' áéúëãk ,àúøet déa ézúéðc áèeî .àáeè¨¨§¦©¥¥§¨§¦§¦¥§¥¨
áéúëãk ,ãåãa éîBãàä âàBc àp÷úð äæ øác ìòå .'ïëL̈¥§©¨¨¤¦§©¥¥¨£¦§¨¦§¦§¦
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ïzà íà éúéa ìäàa àáà íà 'Bâå 'äì òaLð øLà BúBpòª£¤¦§©©¦¨Ÿ§Ÿ¤¥¦¦¤¥
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קמג oifge` mipya cenr cp sc ± oey`x wxtzereay

.äéì æééâãopikxte :dcedi ly ewlg lrn oipad xzq yaiy xg`úåîìù íéðáà àäå
.áéúë:dwlg zeidl dxizql xyt` i`e zenibt zenibt `le wlg `diyéãéî úéçîã

.äéúåúîiaerk eiaere jex` ur gipd dcedi ly ewlg (cbpk) lr enewna xnelk

zkity i"r mipa`d iwelg mr wiacdl leki `le oalnd jeza [gipde] wlge oalnd

elhp zvw yaiykle `ipewe ciq ly iegind

:wlg enewn x`ypeúåìåìç çáæî ìù úåðø÷
.åéäletiy ozrax`a miwenr miawp miawp

:ekezl rlaie z`hgd mcúåéåæë ÷øæîë
.çáæî:miwxfnk yi leaiw zia `nl`úéçîã

.äéúåúî éãéîoia ozp [miwc] oinqwe zelwn

ex`ype m`ived yaiyke mipa`d iwelg

mebtl jxved `le miwelg miawpa zenewn

:miawpl zenibta.äîøá íéáùåé ïäùexira

:l`eny ly.íìåò ìù åéåðmewn `evnl

:dxezd on dxigad zial.úéìòåjixry lka

ziay cnln ycwnd zial myne diilr ixw

:l`xyi ux` lkn deab did ycwndõøàå
.úåöøàä ìëî ääåáâ ìàøùéol `irain `l

`xwn `l` ol `wtp `kdn e`le `kd

cer xn`i `l (bk fh dinxi) aizkc `pixg`

`iad xy`e dlrd xy` 'd ig m` ik 'ebe ig

zenewnd lkne oetv ux`n l`xyi ipa z`

:'ebe my mizgcd xy`.äéúëåãokid enewn

:`ed in leaba i"`a deabd mewnøôñ åúééà
.òùåäéeyxit `le mihayd ileaba wecal

mdileab ze`it mihayd lkn cg`a my

oinipae dcedi hayn ueg mdizegex rax`l

oiaaeqn mileabd lk my eyxtzpy

dnexcl dcedi leab dizerevwne dizegexa

lr mexcl eleab mec` ux`e l`xyi ux` ly

gxfnd on dcedi leab jxe`e elek ipt

mi i"` ly dleab lk jxe` ipt lr axrnl

ileab on ode axrnl lecbd mie gxfnl glnd

ipetv leabe irqn dl` zyxta l`xyi ux`

`l` ekx`l oeekn did `l dcedi ux` ly

axrnl dlere ocxid on gxfnl ligzd

oetvl oeqkl`a dpete ervn`n aigxne

szkd l` oetv cvl aigxne xiacn dlere

gxfnd on ligzdyne milyexi `id iqeaid

:milyexi cr jlede dpenìåáâä äìòå áéúë
.ãøéå áéúë àìåzg` diilra aizk cere

mepid oa `ib ipt lr xdd y`x cr milyexin

x`ze aizk axrn gexl `edy mid cr myne

:leabd cxie leabd.äìòå áéúë àìåzlgpe

abp leabe dcedi zlgp ly dpetva oinipa

mid cre gxfnd on oinipa zlgp jxe` oi`y `l` dcedil dpetv leab `ed oinipal

( :mixri zixw cre mepid oa `ib lr xy` xdd cre milyexi cr `l`äìòå áéúë
.ãøéå áéúë àìå øàúålr xy` xdd y`xy epcnl dcixi `le dilr `l dpi` x`ze

:dlre aizk myle milyexinc milyexin dlrnle lkd on deab `ed mepid oa `ib

.íèéò ïéòá äééðáéîì øåáñziilr xg` my xen`d geztp in oirn `edy ipira d`xp

:miizpia dcixi azkp `l xy` mepid oa `ib ipt lr xy` xdd.ìéì÷ äéá éúúéð
:ey`x aizk `le eitzk aizkck dhnl `idy milyexia edpape hrn jenp eze` dyrp.éøîàã àëéàådcedi zlgpn oinipa zlgp my wigxc meyn mhir oira d`pa `lc i`d

oixcdpq ixinb lif`e yxtnck dcedi ly ewlga zeidl dkixve 'ebe zilre znwe aizkc dxfra oixcdpq opira op`e dxfrl zifbd zkyl jenql xyt`e ziad xd xeriyn xzei

:eilbx oian wwegne (hn ziy`xa) aizkck dcedi ly ewlga.åúåðò ìë úà:'ebe ld`a `a` m` xcpe raype zrcle weqrl envr z` dpir xy`'éðúî.øåáö éîìù éçáæ
:zxvr iyak.úåìéæâ íùà:(d `xwie) oecwtd zreaya xen`d.úåìéòî íùà:ycwd on dpdpd.äôåøç äçôù íùà:ixar carl zcreind ziprpk dgty lr `adíùà

.øéæð:(e xacna) 'ebe exfp ini z` 'dl xifde dia aizkc zna `nhpy.éåìú íùàel` lky b"l i`ce my` zelirn my` iab `xwiea aezk `ede `hg `l wtq zxka bby wtq

:ielz my`n ueg od oi`ce zeny` exkfedy.òáøà ïäù úåðúî éúù:(f `xwie) 'ebe ehgyi xy` mewna aizkc aiaq zwixf opira inp my`ac.íéòì÷ä ïî íéðôì ïéìëàðå
:dil `pn yxtn `xnba xeav inly igafe .'ebe eplk`z miycwd ycwa 'ebe mny` lkl gxw gwiea my`a aizkc
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æééâã:df oipra oaln caril `xwirn dniz dilíéðáàdil dedc dniz .'ek zenly

dvexe o`k xviw q"ydy xnel yie `pngx xn` lfxa mdilr sipz `l iieyw`l

mevwyy gafn ipa` iab (:ap sc) l`rnyi iax wxt f"r zkqna q"yd wcwcny enk xnel

m`e aizk lfxa mdilr sipz `l edpixqpil `pngx xn` zenly mipa` edpixazil oei iyp`

ded ipy ziaac xiny ici lr ciarile xn`z

sc) dtexr dlbr wxt dheqa gkenck xiny

lha mipey`xd mi`iap eznyn ipzwc (.gn

zia axgyn [oey`x zia epiide] mineze mixe`

zia i`c ipy zia epiide xinyd lha ycwnd

mi`iap eznync edpipzile edpiaxril oey`x

`xnba `ipzck ziad oaxeg epiid mipey`xd

epiide mineze mixe` elha ycwnd zia axgyn

zian ipy zia xqg mixac dyngc oey`x zia

xinyd lhae (:`k sc) `neia `zi`ck oey`x

oerny oax xn`wc `d oke ipy zia xg`l epiid

mrh lhip ycwnd zia axgyn mzd l`ilnb oa

ixii` einia axgy ipy ziaa `nzqne zexit

mdizexit eidy ipy ziaa ogky`c rcz

oihig eyrpy ghy oa oerny inia mikxazn

yi cere (.bk sc ziprz) lecbd xey ly zeilkk

`caern ipy ziaa xiny dedc di`x `iadl

sc) oiyecwc `nw wxtc eny dpizp oa `ncc

eyway (:bk sc) f"r zkqnc ipy wxtae (.`l

cet` ipa`e cet`l mipa` l`xyi inkg epnn

sc dheq) dtexr dlbr wxt gkenck xiny era

biltc dcedi iax 'it`e mze`elna aizkcn (:gn

zia z` dnly dpa eay xiny xn`e dilr

xiny era inp cet` ipa`c dcen ycwnd

oipa iab (.gq sc oihib) efg`y in wxt gkenck

ciarp ikid xn`wc dnly dyry ycwnd zia

lr `idde cet` ipa`l dyn izii`c xiny `ki`

ira ded `l dingp 'xlc `id dcedi iax oigxk

ipy ziaa dpizp oac `caere ycwnl xiny

dnec` dxt el dclep zxg` dpyl xcd xn`wc

dyn dyr dpey`xd eid zext raye excra

(d"n b"t) dxt zkqna opzck `xfr dyr dipy

sc) f"r zkqna l`rnyi iax wxta dyw ok enke

gafn ipa` i`penyg zia efpb i`n` (:ap

yie xiny ici lr xyt`c oeik oei iyp` mevwyy

`ly zenly oze` dyer oi` xinyc xnel

(.gi sc) oilegc `nw wxte oxetvd da xebgz

da xebgzy ick gafnd znibt ick dnke opixn`

dnly oa` aizk ycwnd zia dyw edine oxetv

zial xiny dedc dcedi iax xn`we dpap rqn

:ycwndåàìîåivn ded .gafn ziefk wxfnk

ipy oink miawp ipy eid zinexc ziaxrn oxwae (a"n b"t) zecn zkqnc 'ipzn iiez`l

lgpl oi`veie dn`a oiaxrzne oda oicxei zinexc ceqi lr mipezp eid mincdy oiwc oinheg

'ca eid miawpdy yxit qxhpewae `xw meyn `pdk axc iiezi`l dil `gip `l` oexcw

cbpk `l` dlrnl zepznd eid `ly eyexitl dnize rlaie okezl z`hg mc letiy zepxw
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,dézezî éãéî úéçîc .áéúk 'úBîìL íéðáà' ,déì æééâc§¨¦¥£¨¦§¥§¦§©¥¦¦¦¥
,àðäk áø øîàc àä ,éëä àîéz àì éàc .déì ìé÷Lå§¨¦¥§¦Ÿ¥¨¨¦¨§¨©©©£¨
÷øænk eàìîe' áéúëc ,eéä úBìeìç úBðø÷ ìL íéðáà£¨¦¤§¨£¨¦§¦¨§©¦§¨
.àðîçø øîà 'úBîìL íéðáà' ,énð àëä ,'çaæî úBiåæk§¨¦¦§¥©¨¨©¦£¨¦§¥¨©©£¨¨
úéçîc ,énð àëä .déì ìé÷Lå ,dézezî éãéî úéçîc ,àìà¤¨§©¥¦¦¦¥§¨¦¥¨¨©¦§©¥
Cìiå' áéúëc éàî ,àáø Løc .déì ìé÷Lå ,dézezî éãéî¦¦¦¥§¨¦¥¨©¨¨©¦§¦©¥¤
ìöà úBéåð ïéðò äî éëå ,'äîøa úBéåða eáLiå ìàeîLe ãåã̈¦§¥©¥§§¨¨¨¨§¦¨¦§©¨¥¤
.íìBò ìL BéBða ïé÷ñBòå äîøa ïéáLBé eéäL àlà ,äîø̈¨¤¨¤¨§¦¨¨¨§§¦§¤¨
úéaL ãnìî ,'íB÷nä ìà úéìòå zî÷å' áéúk ,éøîà̈§¦§¦§©§¨§¨¦¨¤©¨§©¥¤¥
ääBáb ìàøNé õøàå ,ìàøNé õøà ìkî dBáb Lc÷nä©¦§¨¨©¦¨¤¤¦§¨¥§¤¤¦§¨¥§¨
øôñ eúééà .àëéä dézëec ,éòãé eåä àì .úBöøà ìkî¦¨£¨Ÿ£¨§¦§¥¥¨©§¥¤
øàúå' ,'ìeábä (äìòå) ãøéå' áéúk eäleëa ,òLBäé§ª©§§§¦§¨©§¨¨©§§¨©
.áéúk àì 'ãøéå' ,áéúk 'äìòå' ,ïéîéða èáLa .'ìeábä©§§¥¤¦§¨¦§¨¨§¦§¨©Ÿ§¦
ïéòa dééðáîì øeáñ .BîB÷î àeä àëä ,dpéî òîL ,éøîà̈§¦§©¦¨¨¨§¨§¦§§¥§¥
ïéáe' áéúëãk ,ìél÷ déa ézúéð ,éøîà .éìcîc ,íèéò¥¨§¦§¥¨§¦¦©¥¥©¦§¦§¦¥
B÷ìça ïéøãäðñc ,éøéîb ,àîéà úéòaéàå .'ïëL åéôúk§¥¨¨¥§¦¨¥¥¨§¦¦§©§¤§¦§¤§
âéìtúî ,déì ïðéìãî éàå .ïéîéðác B÷ìça äðéëLe ,äãeäéc¦¨§¦¨§¤§§¦§¨¦§¦©§¦©¥¦§§¦
åéôúk ïéáe' áéúëãk ,àúøet déa ézúéðc áèeî .àáeè¨¨§¦©¥¥§¨§¦§¦¥§¥¨
áéúëãk ,ãåãa éîBãàä âàBc àp÷úð äæ øác ìòå .'ïëL̈¥§©¨¨¤¦§©¥¥¨£¦§¨¦§¦§¦
ìk úà ãåãì 'ä øBëæ' áéúëe ,'éðúìëà Eúéa úàð÷ ék'¦¦§©¥§£¨¨§¦§¦§§¨¦¥¨
ïzà íà éúéa ìäàa àáà íà 'Bâå 'äì òaLð øLà BúBpòª£¤¦§©©¦¨Ÿ§Ÿ¤¥¦¦¤¥

î àöîà ãò äîeðz étòôòì éðéòì úðLäpä' .'Bâå 'äì íB÷ §¨§¥¨§©§©©§¨©¤§¨¨©¦¥
äæ ,'äúøôàa' .'øòé äãNa äeðàöî äúøôàá äeðòîL§©£¨§¤§¨¨§¨¨¦§¥¨©§¤§¨¨¤
,ïéîéða äæ ,'øòé äãNa äeðàöî' .íéøôàî éúà÷c òLBäé§ª©§¨¨¥¦¤§©¦§¨¨¦§¥¨©¤¦§¨¦

:'óøèé áàæ ïéîéða' áéúëcäðùîøeaö éîìL éçáæ ¦§¦¦§¨¦§¥¦§¨¦§¥©§¥¦
,úBìéòî íLà ,úBìéæb íLà ,úBîLà ïä elà .úBîLàå©£¨¥¥£¨£©§¥£©§¦
.éeìz íLà ,òøBöî íLà ,øéæð íLà ,äôeøç äçôL íLà£©¦§¨£¨£©¨¦£©§¨¨¨¨
ïeòè ïîãå .ïBôva ,úøL éìëa ïîc ìeaé÷å ,ïBôva ïúèéçL§¦¨¨©¨§¦¨¨¦§¦¨¥©¨§¨¨¨
,íéòìwä ïî íéðôì ïéìëàðå ,òaøà ïäL úBðzî ézL§¥©¨¤¥©§©§¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦
:úBöç ãò äìéìå íBéì ,ìëàî ìëa ,äpeäë éøëæì§¦§¥§¨§¨©£¨§§©§¨©£
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc migaf(ipy meil)

cceqid yaiy xg`ldéì æééâzlgpay ceqid wlg z` xezqi - §¨¦¥
ixdy ,ok xnel oi` ,dcediúBîìL íéðáà''d gAfn z` dpaY £¨¦§¥¦§¤¤¦§©

'Lidl`áéúkgafnd ziipa ieeiva(e fk mixac)didiy jixvy ,epiide , ¡Ÿ¤§¦
gafnd didi `l ceqid z` exzqi m`e ,zenibt `ll wlg gafnd
gxfna iepa ceqi did `l mlerl :`xnbd dgec .dnibt `ll mly
lr dzid ,dcedi ly ewlga ceqi `ll gafnd ziiyr ote`e ,mexcae

icidéì ìé÷Lå dézezî éãéî úéçîcmewna jex` ur egipd - §©¥¦¦¦¥§¨¦¥
hrn gafnd yaiy xg`le ,dcedi ly ewlga ceqid ea zeidl ie`xy
did mbe ,dcedi ly ewlga ceqi did `ly `vnpe ,urd z` e`ived

.zenibt `ll wlg gafnd
ziipaa df xac miyer eidy xnel gxkd yie :`xnbd dtiqene

,gafndéëä àîéz àì éàcz` miyer eid jky xn`p `l m`y - §¦Ÿ¥¨¨¦
,ceqid,àðäk áø øîàc àädúBðø÷ ìL íéðáàgafndúBìeìç ¨§¨©©©£¨£¨¦¤§¨£
eéäz`hgd mc mda qpkiy ick zepxwd zrax`a eid miawp ,xnelk , ¨

,mda rlaieáéúëc(eh h dixkf),'çaæî úBiåæk ÷øænk eàìîe',xnelk ¦§¦¨§©¦§¨§¨¦¦§¥©
mdiaie` lly z` elk`i l`xyi ipa `eal cizrly `apzn `iapd
,gafnd iptl mc `lny wxfnk ,aehd lka mdizeytp z` e`lnie
oeyln gkeny ixd .eilr sv oiide oii my mikqpny gafnd zeiefke

ixde ,wxfnk llg mda yi [zepxwd-] gafnd zeiefy weqtdénð àëä̈¨©¦
yi gafnd zepxw iablxg`l zelelg oze` miyer ike ,zeywdl

ixde ,ozwiviúBîìL íéðáà''Lidl` 'd gAfn z` dpaYøîà £¨¦§¥¦§¤¤¦§©¡Ÿ¤¨©
àðîçøgafnd ziipa ieeiva d"awd deiv -(e fk mixac)xg`l m`e , ©£¨¨

.zepxwd enbti ,miawpd z` eyri ozwiviàìà,jgxk lrúéçîc ¤¨§©¥
déì ìé÷Lå dézezî éãéîoia oiwc oinqiwe zelwn migipn eid - ¦¦¦¥§¨¦¥

,mnewnn me`ived zvw yaiy xg`le ,zepxway mipa`d iwelg
.zeaewp zepxwd e`vnpeénð àëäxnel yi ,ceqid ziiyraúéçîc ¨¨©¦§©¥

,déì ìé÷Lå dézezî éãéî,dcedi ly ewlga ceqi did `ly `vnpe ¦¦¦¥§¨¦¥
.zenibt `ll wlg gafnd did mbe

leaba iepa did gafndy lirl `aedy dn z` x`al zxfeg `xnbd
:dcedi hayl oinipa hay oiay,àáø Løcáéúëc éàîdn - ¨©¨¨©¦§¦

weqta xn`py dna xe`iad(hi-gi hi '` l`eny),ìàeîLe ãåã Cìiå'©¥¤¨¦§¥
,'äîøa úBéåða eáLiå,äîø ìöà úBéåð ïéðò äî éëåmewn lka ixd ©¥§§¨¨¨¨§¦¨¦§©¨¥¤¨¨

.dnxay zeipa eidy sqep o`k recne ,dcal dnxd dazkpàlà¤¨
,`ed weqtd xe`iaeéäLcece l`enyäîøa ïéáLBéenewn `edy ¤¨§¦¨¨¨

,l`eny lyïé÷ñBòåmyazipaBéBð[eitei-],íìBò ìLeid ,xnelk §§¦§¤¨
.ycwnd zia zipal dxezd it lr ie`x mewn z`ivna miwqeréøîà̈§¦

,cece l`enyáéúkdxeza(g fi mixac)'ebe hRWOl xac LOn `lRi iM' §¦¦¦¨¥¦§¨¨©¦§¨
LixrWA zaix ixaCíB÷nä ìà úéìòå zî÷åLidl` 'd xgai xW` ¦§¥¦Ÿ¦§¨¤§©§¨§¨¦¨¤©¨£¤¦§©¡Ÿ¤

,'FA,ycwnd zial mixrd lkn dilr oeyl ea xn`py df weqte
,ãnìîLc÷nä úéaLd mewna `ed,ìàøNé õøà ìkî dBábõøàå §©¥¤¥©¦§¨¨©¦¨¤¤¦§¨¥§¤¤

ìkî ääBáb ìàøNéd.úBöøàmle`àëéä dézëec éòãé eåä àì- ¦§¨¥§¨¦¨£¨Ÿ£¨§¦§¥¥¨
deabd mewnd `ed dn erci `l ,xnelk ,enewn `ed okid erci `l
dfi` zlgpae ,ycwnd zia z` ea zepal ie`xy l`xyi ux`a xzeia

.df mewn `ed hayeúééàcece l`eny e`iad -òLBäé øôñeay ©§¥¤§ª©
c ,miweqtd oeyln elrde ,zelgpd zeleab hexit eazkpeäleëa- §§

dcedi hay zlgp oetvay mihayd zelgp zeleab hexit lkay
,lecbd mid cre mixri zixwnáéúkmiweqta xn`p -ãøéå'(äìòå) §¦§¨©§¨¨

'ìeábäe`,'ìeábä øàúå'wx lecbd mid cr mixri zixwny ,epiide ©§§¨©©§
mewnd daeba x`ypy e` ,dcedi hay zlgp ly leabd daeb cxi

eli`e .eiptl xkfendazlgp mry leab,ïéîéða èáLmin `edy §¥¤¦§¨¦
oeyl ,mixri zixw cr glndäìòå''lEaBd x`ze' e` 'lEaBdáéúk §¨¨©§§¨©©§§¦

oeyl mle` ,weqtaãøéå''lEaBdáéúk àì.miweqta azkp `l - §¨©©§Ÿ§¦
éøîà,cece l`enydpéî òîLzlgpy miweqtd oeyln gken - ¨§¦§©¦¨

xdd `ed dlgpa deabd mewnde ,xzeia ddeabd dlgpd `id oinipa
geztp in oirn e` dpexg`d dilrd zxkfen eiptly mpd ib ipt lry

l mdipia xkfed `le eixg` xkfend`linne .dcixi oeyàeä àëä̈¨
BîB÷î.ycwnd oiipal ie`xd xzeia deabd mewnd `ed o`k - §

,jk meyneéìcîc íèéò ïéòa dééðáîì øeáñl`eny mixeaq eid - ¨§¦§§¥§¥¥¨§¦§¥

mewnd `edy 'mhir oir' `xwpd mewna ycwnd zia z` zepal cece
,dilr oeyl wx xkfen mhir oir cr ixdy ,oinipa zlgpay deabd

ea xn`p milyexia leabd xary xg`l s`e(h-g eh ryedi)dlre'§¨¨
l` lEaBd dlre mlWExi `id abPn iqEaid szM l` mPd oa iB lEaBd©§¥¤¦Ÿ¤¤¤©§¦¦¤¤¦§¨¨§¨¨©§¤
l` xdd W`xn lEaBd x`ze 'ebe 'dOi mPd ib ipR lr xW` xdd W`xŸ¨¨£¤©§¥¥¦Ÿ¨¨§¨©©§¥Ÿ¨¨¤

mle` .'gFYtp in oirnéøîà,cece l`enyìél÷ déa ézúéðcxp - ©§©¥¤§©¨§¦¦©¥¥©¦
,mhir oirn hrn jenpy milyexia edpape mhir oir ly edaebn hrn

áéúëãkoinipa hayl dyn zkxaa xn`py enk -(ai bl mixac),ïéáe' §¦§¦¥
,'ïëL åéôúkdidi oinipa hay zlgpa didiy ycwnd ziay epiide §¥¨¨¥

.ey`x daebn hrn jenp `edy etizk daeba,àîéà úéòaéàåmrhd §¦¨¥¥¨
c meyn `ed ,mhir oira ycwnd zia z` epa `lyéøéîbdlaw - §¦¦

,cece l`eny ly mcia dzidcd ayen eay zifbd zkylïéøãäðñ §©§¤§¦
zeidl jixv,äãeäéc B÷ìçaåmewn myy miycwd ycw eli` §¤§¦¨§

däðéëLzeidl jixv.ïéîéðác B÷ìçadéì ïðéìãî éàådlrp m`e - §¦¨§¤§§¦§¨¦§¦©§¦©¥
,deab xzeid mewnd `edy mhir oirl ycwnd mewn z`âéìtúî¦§§¦

àáeèoixcdpqd ayen mewnn mhir oiray ycwnd mewn wgxzi - ¨
oixcdpqd eidi `le ,ziad xd xeriyn xzei dcedi hay zlgpay

,jk meyne .dxfray gafnl mikenqàúøet déa ézúéðc áèeî- ¨§¦©¥¥§¨
,milyexia edpape mhir oir ly edaebn hrn cxpáéúëãkzkxaa §¦§¦

oinipa hayl dyn(my),,'ïëL åéôúk ïéáe'ycwnd zia df ote`ae ¥§¥¨¨¥
hay zlgpl jenq mbe ,oinipa hay zlgp ly etizk daeba didi

.oixcdpqd ayen mewn `vnp eay dcedi
:`xnbd dtiqeneäæ øác ìòåmewnd z` e`vn cece l`enyy §©¨¨¤

,ycwnd zia ziipal ie`xd,ãåãa éîBãàä âàBc àp÷úðok zngne ¦§©¥¥¨£¦§¨¦
dciv epnn gwle jlnig` lv` aepa didy le`y ipta eilr oiyld

.zilb axg z`eáéúëãk(i-h hq mildz)ipal ixkpe ig`l iziid xfEn' §¦§¦¨¨¦¦§¤¨§¨§¦¦§¥
iO`éðúìëà Eúéa úàð÷ ékcec ,xnelk ,'ilr Eltp LitxFg zFRxge ¦¦¦¦§©¥§£¨¨§¦§¤§§¤¨§¨¨

b`ec ipira iziid ,xne` jlnd,a`en ipan in`y zngn ixkpe xfk
enewn xexaa zn`l izpeeiky lr ilr el dzidy d`pwd zngn dfe

.ycwnd zia ly
:ycwnd zia mewn xexia oipra sqep weqt d`ian `xnbdáéúëe§¦

ycwnd zia oipa oipra(d-` alw mildz),'ä øBëæ'BúBpò ìk úà ãåãì §§¨¦¥¨ª
'äì òaLð øLà'åâåéðéòì úðL ïzà íà éúéa ìäàa àáà íà £¤¦§©©¦¨Ÿ§Ÿ¤¥¦¦¤¥§¨§¥¨

''äì íB÷î àöîà ãò äîeðz étòôòì.'åâåcec lltzdy ,epiide §©§©©§¨©¤§¨¨©
z` `evnl envr z` dpiry dn z` daehl d"awd el xekfiy
`eai `ly xcpy dn `ed df iepire ,ycwnd zia oipal ie`xd mewnd
,eipirl dlw dnepz `l s`e dpiy ozi `le ,erevi lr zelrl ezial
xn`pe .ycwnd zia z` ea zepal ie`xd mewnd z` `vniy cr

ef dywal jenq(e alw my),äãNa äeðàöî äúøôàá äeðòîL äpä'¦¥§©£¨§¤§¨¨§¨¨¦§¥
.'øòé:`xnbd zx`ane,'äúøôàa'éúà÷c òLBäé äæ`ay -îhay ¨©§¤§¨¨¤§ª©§¨¨¥¦

,íéøôàmewnd `ed okid dxeyad drnyp ryedi xtqay ,epiide ¤§©¦
,ycwnd zia oipal ie`xd'øòé äãNa äeðàöî'äæhayïéîéða §¨¨¦§¥¨©¤¦§¨¦

,xrid zigl lynpyáéúëc(fk hn ziy`xa),'óøèé áàæ ïéîéða'epiide ¦§¦¦§¨¦§¥¦§¨
.ycwnd zia z` zepal ie`x ea mewnd `vnp ezlgpay

äðùî
:'miycw iycw' mi`xwpd zepaxwd ipic z` x`al dkiynn dpynd

øeaö éîìL éçáæ,mgld izy mr cgi ,zxvra miaxwd miyak ipy - ¦§¥©§¥¦
úBîLàåmpice ,'miycw iycw' mi`xwp md s` ,my` zepaxw - ©£¨

.oldl x`azi
:dxeza exn`p my` zepaxw el` zx`an dpyndïä elàd,úBîLà ¥¥£¨

.`,úBìéæb íLàraype ,aiig `edy oenna xtky mc` e`iand £©§¥
.a .dced okn xg`le ,xwyl,úBìéòî íLàon dpdpy mc` e`iand £©§¦

.b .dhext deya ycwdd,äôeøç äçôL íLà`ay mc` e`iand £©¦§¨£¨
.c .ixar carl zcreind ziprpk dgty `ide ,dtexg dgty lr

,øéæð íLàezexifp ini jeza zn z`neha `nhpy xifp e`iand.d . £©¨¦
,òøBöî íLà.e .ezrxvn `txpy rxevn e`iand,éeìz íLà £©§¨¨¨¨

.zxka dpecfy dxiar bbeya xar m` wteqny mc` e`iand
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc migaf(iyily meil)

àøîâ
,onc leaiwe ,zeny`e xeav inly igaf zhigy mewny dpyna epipy

`xnba x`ean ,my` oiprl oicd xewn .dxfrd oetva `ed(.hn lirl).
zxxan :xeav inly igaf oiprl df oic xewn z` zxxan `xnbd

,`xnbdïBôö éòác ïì àðîhigy mewny micnl ep` oipn ±igaf z §¨¨§¨¥¨
df oic ,`xnbd daiyn .dxfrd oetva `ed ,mnc zlawe ,xeav inly

n cnlpéðúcdpyy `ziixadn ±àáøc dén÷ ïðç áø øa äaøiptl ± §¨¥©¨©©¨¨©¥§¨¨
dxeza xn`p ,`ziixaa epipy jke .`ax(hi bk `xwie)zepaxwd oipra

zxvra miaxwdúàhçì ãçà íéfò øéòN íúéNòå'íéNáë éðLe] ©£¦¤§¦¦¦¤¨§©¨§¥§¨¦
,'íéîìL çáæì äðL éðadf weqtae,[úàhçì áeúkä ïLéwä §¥¨¨§¤©§¨¦¦¦¨©¨§©¨

,jk epcnlläîd xiryy myk ±,úàhçenc zlawe ezhigyïBôva ©©¨©¨
lirl epipyy enk(:ap),óàly mnc zlawe mzhigy mewnéîìL ©©§¥

øeaö`ed.ïBôva ¦©¨
:opg ax xa dax lr dywn `axàáø déì øîà,opg ax xa daxléëå ¨©¥¨¨§¦

d oic `lde ±úàhç,oetva dnc leaiwe dzhigyy,äãîì ïëéäî ©¨¥¥¨§¥¨
`ldäìBòî`xnba x`eank ,ywida z`f micnl(.gn lirl)ok m`e , ¥¨

ike ,z`hgn xeav inly igaf oic z` cenll ozip j`idãîlä øác̈¨©¨¥
,Lwéäaãnìîe øæBçxg` xac,Lwéäa`ldeepicia `ed llklirl) §¤¥¥§©¥§¤¥

(:hn.miycwa ywida cnlne xfeg epi` ywida cnld xacy
:df oicl xg` cenil `ian `axàlà,[àáø øîà]cnlp df oic ¤¨¨©¨¨
.àðäk áøc déøa éøî áø éðúcîdxeza xn`p ,`ziixaa epipy jke ¦§¨¥©¨¦§¥§©©£¨

(i i xacna)zxvvgA mYrwzE 'ebe mkzgnU mFiaE'ìòå íëéúìò ìò §¦§©§¤§©§¤©£Ÿ§Ÿ©ŸŸ¥¤§©
.'íëéîìL éçáæmzrwze' xn`py ,xeav inlyl `id weqtd zpeeke ¦§¥©§¥¤

,oiid jeqip zrya dxiy miperh el` zepaxwy epiide ,'zxvvgaŸŸ
,dlerl xeav inly eywed df weqtae .dxiy oerh epi` cigi oaxwe

,jk epcnlläîy myk ±äìBò`id,íéLã÷ éLã÷dlek ixdy ¨¨¨§¥¨¨¦
,deabl,øeaö éîìL éçáæ óàíéLã÷ éLã÷lqtp mxyay oiprl md ©¦§¥©§¥¦¨§¥¨¨¦

lqtp oke ,lqtp ,dxfrl uegn xyad `vi m` oke ,mei leah zribpa
mei xg`ly dlild lk jyna lk`p `l m`y epiide ,'dpil'a xyad

,df ywidn micnel oke .lqtp ,ezhigyäîzhigy mewny myk ± ¨
däìBò`ed dnc leaiwe,ïBôvaøeaö éîìL éçáæ óàmewn ¨©¨©¦§¥©§¥¦

`ed mnc leaiwe mzhigy.ïBôva©¨
:eixac lr `ax dywnàlàxeav inly zhigyl 'oetv' oicy ,dzrn ¤¨
,dlerl ywiddn cnlpàn÷ àLwéäeywed eay oey`xd ywidd ± ¤¥¨©¨

,z`hgl xeav inly igafàúà éàîìaiyn .epcnll `a `ed dn ± §©£¨
`ed xeav inly zlik` oicy ,xg` oic epcnln ywid eze` ,`axék¦

d oick ±,úàhçäîdy myk ±éøëæì àlà úìëàð dðéà úàhç ©¨©©¨¥¨¤¡¤¤¤¨§¦§¥
äpeäë,cala mixkf mipdkl ±øeaö éîìL éçáæ óàïéìëàð íðéà] §¨©¦§¥©§¥¦¥¨¤¡¨¦

.äpeäë éøëæì [àlà¤¨§¦§¥§¨
:`ax ixac lr dywn iia`ééaà déì øîà,`axléëä éàm` ± ¨©¥©©¥¦¨¦

epcnln ,z`hgl xeav inly ly [oey`xd] ywiddy ,jixack
xnel jxhvp ok m` ,dpedk ixkfl `l` milk`p mpi` xeav inlyy

l s` okøéæð ìéà éabini z` milyn xy`k xifp `iany oaxwd ± ©¥¥¨¦
.minly oaxw `ede ,dxdha ezexifpáéúëc(ci e xacna)úà áéø÷äå' ¦§¦§¦§¦¤

'äì Bðaø÷,äìBòì ãçà íéîú BúðL ïa Nákúa úçà äNáëå ¨§¨©¤¤¤§¨¨¦¤¨§¨§©§¨©©©
dúðL[äîéîz],úàhçìãçà ìéàå[íéîz]ì.'íéîìLénð éëä §¨¨§¦¨§©¨§©¦¤¨¨¦¦§¨¦¨¦©¦
àîéðxn`p ,minlyl z`hgd z` aezkd jinqdy ,o`k s` ike ± ¥¨

áeúkä BLéwäcminlyd li` z` ±,úàhçì,jk cnlpeäîmyk ± §¦¦©¨§©¨©
y,äpeäë éøëæì àlà úìëàð dðéà úàhçénð øéæð ìéà óàmb ± ©¨¥¨¤¡¤¤¤¨§¦§¥§¨©¥¨¦©¦

y epic didi.äpeäë éøëæì àlà ìëàð Bðéà`l df xaceixdy ,okzi ¥¤¡¨¤¨§¦§¥§¨
dpyna epipy(oldl)df ywidy myke .mc` lkl lk`p xifp li`y ,

inly igaf ly ywidd jk ,yxcidl ozip `l [z`hgl xifp li` ly]
elk`i `l xeav inlyy epcnll ,yxcidl ozip `l z`hgl xeav

.cala dpedk ixkfl `l`
,`xnbd zvxzn :iia` ziiyew z` zvxzn `xnbdàzLä éëäike ± ¨¦©§¨

lk`p epi` xifp li`y ywiddn cenll yiy ,dzr jipira d`xp jk
`lde ,dpedk ixkfl `l`íúäweqtdn rnyn ,xifp li` oiprl ± ¨¨
c ,mc` lkl `ed lk`pyáéúëc ïåék(hi e xacna)úà ïäkä ç÷ìå' ¥¨¦§¦§¨©©Ÿ¥¤

,'ìéàä ïî äìLa òBøfäjynda aezky enk ,elke` odkdy epiide ©§©§¥¨¦¨©¦
weqtd(k e my),'odMl `Ed Wcw'ììkî,dfn rnyn ±déleëcz`y ± Ÿ¤©Ÿ¥¦§¨§¥

d li`d xya x`y lkdéì éìëà íéìòait lr s`e ,eze` milke` ± §¨¦¨§¦¥
lk`i xifpd li` xyay ywiddn cenll oi` jkitle .mipdk mpi`y

.cala dpedk ixkfl
ok xnel oi` li`d xya oiprly x`azd mpn` :`xnbd dywn
odkdy 'dlya rexf'd oiprl mle` ,[dpedk ixkfl `weec lk`iy]
,daxc` `l` ,mc` lkl lk`py weqta zernyn oi` ,li`d on gwel

d oiprl ok m`e .elhep odkdy weqta xn`pòBøædàäéî äìLalr ± §©§¥¨¦¨
,[z`hgl xifp li` ywedy] ywiddn cnlp mipt lkcìéëàúéì àìŸ¦§£¦

lk`i `ly ±äpeäë éøëæì àlà,mdicarle mdiypl `le ,cala ¤¨§¦§¥§¨
dpyna eli`e(oldl)iypl s` lk`p xifp li`n mxendy ,epipy

,`xnbd dwiqn .miprpkd mdicarle mipdkdàéL÷dyw ok` ± ©§¨
.xacd

:z`f uxzl zexyt` d`ian `xnbdàîéà úéòaéàådvxz m` ± §¦¨¥¥¨
`weec zlk`p dpi` dlya rexfdy mrhdy ,jk z`f ayiil lkez

y meyn `ed ,dpedk ixkfl'éLã÷'éøwéàz`xwp dlya rexfd ± ¨§¥¦§¥
ezaxn`py ,'ycw' dx(k e xacna)mpn` ,'odMl `Ed Wcw'éLã÷' ŸŸ¤©Ÿ¥¨§¥

'íéLã÷éøwéà àìep` jkne ,'miycw iycw' dfl z`xew dxezd oi` ± ¨¨¦Ÿ¦§¥
,z`hgd ipic xneg lk z` da oi`e ,z`hgl dyiwdl oi`y micnl

.mc` lkl zlk`p jkitle
,`xnbd zxxan :z`hgl xifp li` ywed oipr dfi`l zx`an `xnbd

L÷zéà àúëìä éàîì àlàå.z`hgl xifp li` ywed oipr dfi`l ± §¤¨§©¦§§¨¦§©
,`xnbd zx`an,àáø øîàepcnllçlb íàLexry z` xifpdìò ¨©¨¨¤¦¦©©

ìMî ãçàïzL,dler ,eizepaxw zylyn cg` aixwdy xg`l ± ¤¨¦§¨§¨
,minly e` z`hgàöéoiicry it lr s` ,dxdhd zglbz zevn ici ¨¨

dpyna x`eank ,zepaxwd x`y z` `iad `l(.dn xifp)df xace .
`iad m`y myky epcnll ,xifpd li`l z`hgd dywedy jkn cnlp
z` e`] z`hgd z` `iad m` jk ,`vi ,cala minlyd li` z`

.`vi ,[dlerd

äðùî
.'miycw iycw' mi`xwpd zepaxwd ipic ex`azd lirl zeipyna
dpynd .'milw miycw' mi`xwpd zepaxwd ipic ex`azi jli`e o`kn

oaxw :xifpd li`e dcezd oaxw zhigy ipic z` zx`an,äãBzäìéàå ©¨§¥
øéæðezexifp ini z` xneb xy`k xifpd `iany minlyd oaxw ± ¨¦

,dxdhaíél÷ íéLã÷.dlirn oic mda oi`e ,md ¨¨¦©¦
mewn :el` zepaxw zaxwd ipic z` zx`an dpyndïúèéçLly §¦¨¨

`ed ,xifpd li`e dcezdïîãå ,äøæòa íB÷î ìëadhigyd mc ± §¨¨¨£¨¨§¨¨
,ilka lawzdyïeòèly ote`a ,gafnd zepxw lr dwixfézL ¨§¥

ïäL úBðzîenkòaøàwxefe ,wxfna mcd z` gwel odkdy .zepzn ©¨¤¥©§©
zigxfn oxw lr zg` dwixf ,dhnle eivgn gafnd zepxw lr epnn
d`xi mcdy ote`a ,zinexc ziaxrn oxw lr zg` dwixfe ,zipetv

.gafnd ilzek zrax` lr
:mzlik` ipic z` zx`an dpyndåel` zepaxwøéòä ìëa ïéìëàð §¤¡¨¦§¨¨¦

md milk`pe .dnegd on miptl epiide ,milyexi lka ±íãà ìëì± §¨¨¨
e ,mixfl s`ìëazxev,ìëàîmilyean oiae miielv oiaonfe , §¨©£¨
`ed mzlik`ìjyníBé,mzaxwdådäìéìeixg`ly.úBöç ãò §§©§¨©£

mzizl jixvy miwlg mpyi ,milral lk`p mxyay s` ,el` zepaxw
:odkl mipzipd miwlgd mze` ipic z` zx`an dpynd .odkl

íøenä[yxtend-]íäîmpic ,xifpd li`ne dcezd oaxwn ±àöBik ©¨¥¤©¥
ïäa.dlile meil ,xird lka milk`pe ,mnvr zepaxwd enk ±àlà ¨¤¤¨

íøenäLmdníéðäkì ìëàðlk`p oke ,mixfl `leíäéLðìly ¤©¨¤¡¨©Ÿ£¦¦§¥¤
,zepdk opi`y s` ,mipdkdålk`p okíäéðáì,mipdkd lyíäéãáòìe §¦§¥¤§©§¥¤

.miprpkd

àøîâ
lk`p xifp li`e dcez oaxwy dpyna epipyxacnae .xird lka mi
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המשך בעמוד זסה

oifge` mipy` cenr dp sc ± oey`x wxtzereay

'îâ.'åâå íéæò øéòù íúéùòåipye `xwc ditiqe aizk zxvr iyake mgld izy iab

:'ebe miyak.'åâå íëéîìù éçáæ ìòåoerh cigi oaxw oi`y aizk xeav inlya jgxk lr

:(:i sc) oikxra xn`ck cigi oaxw lr xiy mixne` oi`y xiy ilk.íéùã÷ éùã÷milqtp

:(dpilae) `veiae mei leaha.àî÷ àù÷éä:z`hgl ywzi`câ"ä:'ek z`hg dnïåéë
.òåøæä úà ïäëä ç÷ìå áéúëã`xwc ditiq

:milral x`yd n"y odkl `ed ycwùã÷
.éàø÷éàiycw aizk `lcne dlya rexf

iedizc ikdl z`hglyewzi` `ln"y miycw

dihrn `icdac miycw ycwc `xneg 'ilr

inly iabe miycw aizk `le ycw aizkcn

odkl 'dl eidi ycw inp eda aizkc b"r` xeav

aizkc oeik miycw iycw aizk `le (bk `xwie)

`ki`c `ywidn `ed dihernl e`l 'dl

:inc miycw iycw aizkc o`nk xninlàìà
.ù÷úéà àúëìä éàîì:z`hgl xifp li`íàù

.àöé ïúùìùî úçà ìò çìéâ`ed z`hge

icigi e`iad m` xifp li` dn minlyn `tlic

(e xacna) aizkc `vi dlere z`hg `la

xg` ixtiqa xn xn`e oii xifpd dzyi xg`e

ezglbz xwiry minly epiide icigi dyrn

el ewwfed ixdy einlya dielz xifp ly

lr (my) aizkck cecd zgz exry glyl

ixtiqa `ipze minlyd gaf zgz xy` y`d

aezkd minlya cren ld` gzt xifpd glbe

xn`py xac i"r xifp ly egelib xnelk xacn

minly epiide cren ld` gzt hgye ea

gzt glbiy ernynk `l` epi` e` `xwiea

:'ek oeifa jxc ok zxn` m` ynn cren ld`

'éðúî.íéì÷ íéùã÷:oda oilren (jl) oi`

.íå÷î ìëá:oetv oiperh oi`ìëá ïéìëàðå
.øéòä:yxtn 'nba.íãà ìëì:mixflíåéì
.äìéìågipi `l lk`i epaxw meia aizk dceza

cr epnnzeaxl einly zcez `ipze xwea

:xifp inly.ïäî íøåîäweye dfg dcezd on

oxn`ck minlyl ywzi` `dc minly x`yk

rax`e (f `xwie) dcez lr m` minlyd gaf

oaxw lkn cg` aizkck day oipin 'cn zelg

xifp li`n mxene (my) 'ebe wxefd odkl 'ebe

zlge iaizk dia inp weye dfge dlya rexf

oda `veik cg` dvn wiwxe zg` dvn

:dlile meil xird lka oilk`pe.àìàepi`y

:mipdkl `l` milral.íäéùðìåaizkck

jipae dz` 'ebe dtepzd dfg z`e (i `xwie)

:jizepae'îâ.øåäè íå÷îá åìëàúzyxta

:aizk ipinyd meia idieíéðåùàøä éëå
.íåìëà äàîåèáexn`py mipey`xd zepaxw

:dgpne mixiry oebk oipra dligzììëî øåäè
.àîè àåäùxedh n"y ycw aizk `lcn

dpgna cvik `d lkd on `le xn`w zvwna

el qpkp rxevn oi`y rxevn z`nehn xedhd

df dfi`e my oiqpkp oiafdy af z`nehn `nhe

ztiq` jeza lbc lk xacna l`xyi dpgn df

opixn`c milyexi jez minler ziae elbc

'bl ueg glzyn rxevn (.fq sc) migqta

`l la` l`xyi dpgnl qpkp af zepgn

aiaq mield ziipg xacna `ede diel dpgnl

:ezvigna enr (bi zeny) enr sqei zenvr z` dyn gwie xn`py diel dpgna qpkil xzen zn `nhe ziad xd minler ziaa zecrd okynl.äúåà:`pipr `edda aizk dgpna

.úøçà ïéàå:yecw mewna dcez ingl oi`e.ä÷ôàd`nehac `hiyt jixhvi` `lc edc lk dxdh xnele lwdl xedh mewna aizk xcd diel dpgnl dkeza daxwy dpikydpgnn

:dl ilk` `l ynn.éøîâì ä÷ôà:milyexil ueg (jixrya) rnyna dnegl ueg 'it`e.áéúë êéøòùá ìåëàì ìëåú àì ãåòå:ixnbl diwt` opixn` ikide'éðúî.íå÷î ìëá
:dl sili `xnbae mexca s`.øéòä ìëá:ipiny mei inlyc weye dfga lirl oxn`ck.ãçà äìéìå íéîé éðùì:dl iziin `xnbae eda aizk ikdc'îâ.'åë åèçùåzeiyxt yly lk

:cren ld` iptl aizk izxzae cren ld` gzt ehgye aizk `ziinwa fra `cge ayk oaa `cge xwa oaa `cg minlyaøéùëäì.äøæòáù úåçåøä ìëiptly lk rnyn iptlc

:dl yxtne sili dinwl oiccvaye lkidd.ïåôöì øîåçå ì÷`xw jixhvi` oetv xn`e dlr xfril` iax biltc `zbelt meyne miycw iycwle dlerl reawd ipetv gafn jxil

:oetvl xnege lw i`d xninl w"zl jixhvi` milw miycw zhigyl iieaxl `icda.ïåôö øéùëäì àìà åììä ïéáåúëä ïî ãçà àá àì:ediizbelt i`n yxtn dinwlàìäå ìåëéù
.àåä ïéã:minly zhigyl exiykdl cren ld` iptl llka oetv `di `ly.ïîå÷î øùëåä àì:miycw iycw zhigyl exyked `l mdl zexiykd zegexd dyly
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éçáæ:a` oipaa iz` `l i`n` epyxit (`l d"c .p sc) lirl .ol `pn xeav inlyäî
`nw wxt lirl opiyxcck z`hgl iieyw`l `kil zepzn oiprle .'ek oetva z`hg

:dlrnl dnc zxg` oi`e dlrnl dnc dze` (:i sc)äî`pn `aekir z"`e .oetva dler

sc) lirl dad` xa `c` ax xn`wck z`hgc e"wn `l` `aekir opirci `l dlerac ol

cnld xace xwird on xeng lth `di `ly (:gn

(:p lirl) ywida cnlne xfeg epi` xnege lwa

:`tt axk l"qc xn`p `l m`àìà`ywid

rax` oiprl xninl ivn `l .`z` i`nl `nw

oiprl `niz ike 'ixtck zepxw rax` lr zepzn

iax xn`wck ozepe xfege ozepc zepzn weqit

inp ywzi`c oeik (:bp sc) lirl dlera l`rnyi

:dlern zepyl epl oi` dlerläîdpi` z`hg

mc 't onwlc dniz .dpedk ixkfl `l` zlk`p

`wtp (:at sc zegpn) dcezd 'te (:fv sc) z`hg

z`hgl ywzi`c oeik z"`e `pixg` `xwn ol

iyxcc opaxle z`hgk dnyl `ly elqti ok m`

xfril` 'xl la` `gip dze` (:i sc lirl) w"ta

(:gn sc zegpn) zlkzd 'ta wcwcl jixve dyw

opiywn `le dacp inlyn daeg inly xnbc

:z`hglíàù.`vi ozylyn zg` lr glb

zgz exry glynd xifpa `xw jixvc dniz

:`ywid jdn il wetiz z`hg ly xecd
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc migaf(iyily meil)

àøîâ
,onc leaiwe ,zeny`e xeav inly igaf zhigy mewny dpyna epipy

`xnba x`ean ,my` oiprl oicd xewn .dxfrd oetva `ed(.hn lirl).
zxxan :xeav inly igaf oiprl df oic xewn z` zxxan `xnbd

,`xnbdïBôö éòác ïì àðîhigy mewny micnl ep` oipn ±igaf z §¨¨§¨¥¨
df oic ,`xnbd daiyn .dxfrd oetva `ed ,mnc zlawe ,xeav inly

n cnlpéðúcdpyy `ziixadn ±àáøc dén÷ ïðç áø øa äaøiptl ± §¨¥©¨©©¨¨©¥§¨¨
dxeza xn`p ,`ziixaa epipy jke .`ax(hi bk `xwie)zepaxwd oipra

zxvra miaxwdúàhçì ãçà íéfò øéòN íúéNòå'íéNáë éðLe] ©£¦¤§¦¦¦¤¨§©¨§¥§¨¦
,'íéîìL çáæì äðL éðadf weqtae,[úàhçì áeúkä ïLéwä §¥¨¨§¤©§¨¦¦¦¨©¨§©¨

,jk epcnlläîd xiryy myk ±,úàhçenc zlawe ezhigyïBôva ©©¨©¨
lirl epipyy enk(:ap),óàly mnc zlawe mzhigy mewnéîìL ©©§¥

øeaö`ed.ïBôva ¦©¨
:opg ax xa dax lr dywn `axàáø déì øîà,opg ax xa daxléëå ¨©¥¨¨§¦

d oic `lde ±úàhç,oetva dnc leaiwe dzhigyy,äãîì ïëéäî ©¨¥¥¨§¥¨
`ldäìBòî`xnba x`eank ,ywida z`f micnl(.gn lirl)ok m`e , ¥¨

ike ,z`hgn xeav inly igaf oic z` cenll ozip j`idãîlä øác̈¨©¨¥
,Lwéäaãnìîe øæBçxg` xac,Lwéäa`ldeepicia `ed llklirl) §¤¥¥§©¥§¤¥

(:hn.miycwa ywida cnlne xfeg epi` ywida cnld xacy
:df oicl xg` cenil `ian `axàlà,[àáø øîà]cnlp df oic ¤¨¨©¨¨
.àðäk áøc déøa éøî áø éðúcîdxeza xn`p ,`ziixaa epipy jke ¦§¨¥©¨¦§¥§©©£¨

(i i xacna)zxvvgA mYrwzE 'ebe mkzgnU mFiaE'ìòå íëéúìò ìò §¦§©§¤§©§¤©£Ÿ§Ÿ©ŸŸ¥¤§©
.'íëéîìL éçáæmzrwze' xn`py ,xeav inlyl `id weqtd zpeeke ¦§¥©§¥¤

,oiid jeqip zrya dxiy miperh el` zepaxwy epiide ,'zxvvgaŸŸ
,dlerl xeav inly eywed df weqtae .dxiy oerh epi` cigi oaxwe

,jk epcnlläîy myk ±äìBò`id,íéLã÷ éLã÷dlek ixdy ¨¨¨§¥¨¨¦
,deabl,øeaö éîìL éçáæ óàíéLã÷ éLã÷lqtp mxyay oiprl md ©¦§¥©§¥¦¨§¥¨¨¦

lqtp oke ,lqtp ,dxfrl uegn xyad `vi m` oke ,mei leah zribpa
mei xg`ly dlild lk jyna lk`p `l m`y epiide ,'dpil'a xyad

,df ywidn micnel oke .lqtp ,ezhigyäîzhigy mewny myk ± ¨
däìBò`ed dnc leaiwe,ïBôvaøeaö éîìL éçáæ óàmewn ¨©¨©¦§¥©§¥¦

`ed mnc leaiwe mzhigy.ïBôva©¨
:eixac lr `ax dywnàlàxeav inly zhigyl 'oetv' oicy ,dzrn ¤¨
,dlerl ywiddn cnlpàn÷ àLwéäeywed eay oey`xd ywidd ± ¤¥¨©¨

,z`hgl xeav inly igafàúà éàîìaiyn .epcnll `a `ed dn ± §©£¨
`ed xeav inly zlik` oicy ,xg` oic epcnln ywid eze` ,`axék¦

d oick ±,úàhçäîdy myk ±éøëæì àlà úìëàð dðéà úàhç ©¨©©¨¥¨¤¡¤¤¤¨§¦§¥
äpeäë,cala mixkf mipdkl ±øeaö éîìL éçáæ óàïéìëàð íðéà] §¨©¦§¥©§¥¦¥¨¤¡¨¦

.äpeäë éøëæì [àlà¤¨§¦§¥§¨
:`ax ixac lr dywn iia`ééaà déì øîà,`axléëä éàm` ± ¨©¥©©¥¦¨¦

epcnln ,z`hgl xeav inly ly [oey`xd] ywiddy ,jixack
xnel jxhvp ok m` ,dpedk ixkfl `l` milk`p mpi` xeav inlyy

l s` okøéæð ìéà éabini z` milyn xy`k xifp `iany oaxwd ± ©¥¥¨¦
.minly oaxw `ede ,dxdha ezexifpáéúëc(ci e xacna)úà áéø÷äå' ¦§¦§¦§¦¤

'äì Bðaø÷,äìBòì ãçà íéîú BúðL ïa Nákúa úçà äNáëå ¨§¨©¤¤¤§¨¨¦¤¨§¨§©§¨©©©
dúðL[äîéîz],úàhçìãçà ìéàå[íéîz]ì.'íéîìLénð éëä §¨¨§¦¨§©¨§©¦¤¨¨¦¦§¨¦¨¦©¦
àîéðxn`p ,minlyl z`hgd z` aezkd jinqdy ,o`k s` ike ± ¥¨

áeúkä BLéwäcminlyd li` z` ±,úàhçì,jk cnlpeäîmyk ± §¦¦©¨§©¨©
y,äpeäë éøëæì àlà úìëàð dðéà úàhçénð øéæð ìéà óàmb ± ©¨¥¨¤¡¤¤¤¨§¦§¥§¨©¥¨¦©¦

y epic didi.äpeäë éøëæì àlà ìëàð Bðéà`l df xaceixdy ,okzi ¥¤¡¨¤¨§¦§¥§¨
dpyna epipy(oldl)df ywidy myke .mc` lkl lk`p xifp li`y ,

inly igaf ly ywidd jk ,yxcidl ozip `l [z`hgl xifp li` ly]
elk`i `l xeav inlyy epcnll ,yxcidl ozip `l z`hgl xeav

.cala dpedk ixkfl `l`
,`xnbd zvxzn :iia` ziiyew z` zvxzn `xnbdàzLä éëäike ± ¨¦©§¨

lk`p epi` xifp li`y ywiddn cenll yiy ,dzr jipira d`xp jk
`lde ,dpedk ixkfl `l`íúäweqtdn rnyn ,xifp li` oiprl ± ¨¨
c ,mc` lkl `ed lk`pyáéúëc ïåék(hi e xacna)úà ïäkä ç÷ìå' ¥¨¦§¦§¨©©Ÿ¥¤

,'ìéàä ïî äìLa òBøfäjynda aezky enk ,elke` odkdy epiide ©§©§¥¨¦¨©¦
weqtd(k e my),'odMl `Ed Wcw'ììkî,dfn rnyn ±déleëcz`y ± Ÿ¤©Ÿ¥¦§¨§¥

d li`d xya x`y lkdéì éìëà íéìòait lr s`e ,eze` milke` ± §¨¦¨§¦¥
lk`i xifpd li` xyay ywiddn cenll oi` jkitle .mipdk mpi`y

.cala dpedk ixkfl
ok xnel oi` li`d xya oiprly x`azd mpn` :`xnbd dywn
odkdy 'dlya rexf'd oiprl mle` ,[dpedk ixkfl `weec lk`iy]
,daxc` `l` ,mc` lkl lk`py weqta zernyn oi` ,li`d on gwel

d oiprl ok m`e .elhep odkdy weqta xn`pòBøædàäéî äìLalr ± §©§¥¨¦¨
,[z`hgl xifp li` ywedy] ywiddn cnlp mipt lkcìéëàúéì àìŸ¦§£¦

lk`i `ly ±äpeäë éøëæì àlà,mdicarle mdiypl `le ,cala ¤¨§¦§¥§¨
dpyna eli`e(oldl)iypl s` lk`p xifp li`n mxendy ,epipy

,`xnbd dwiqn .miprpkd mdicarle mipdkdàéL÷dyw ok` ± ©§¨
.xacd

:z`f uxzl zexyt` d`ian `xnbdàîéà úéòaéàådvxz m` ± §¦¨¥¥¨
`weec zlk`p dpi` dlya rexfdy mrhdy ,jk z`f ayiil lkez

y meyn `ed ,dpedk ixkfl'éLã÷'éøwéàz`xwp dlya rexfd ± ¨§¥¦§¥
ezaxn`py ,'ycw' dx(k e xacna)mpn` ,'odMl `Ed Wcw'éLã÷' ŸŸ¤©Ÿ¥¨§¥

'íéLã÷éøwéà àìep` jkne ,'miycw iycw' dfl z`xew dxezd oi` ± ¨¨¦Ÿ¦§¥
,z`hgd ipic xneg lk z` da oi`e ,z`hgl dyiwdl oi`y micnl

.mc` lkl zlk`p jkitle
,`xnbd zxxan :z`hgl xifp li` ywed oipr dfi`l zx`an `xnbd

L÷zéà àúëìä éàîì àlàå.z`hgl xifp li` ywed oipr dfi`l ± §¤¨§©¦§§¨¦§©
,`xnbd zx`an,àáø øîàepcnllçlb íàLexry z` xifpdìò ¨©¨¨¤¦¦©©

ìMî ãçàïzL,dler ,eizepaxw zylyn cg` aixwdy xg`l ± ¤¨¦§¨§¨
,minly e` z`hgàöéoiicry it lr s` ,dxdhd zglbz zevn ici ¨¨

dpyna x`eank ,zepaxwd x`y z` `iad `l(.dn xifp)df xace .
`iad m`y myky epcnll ,xifpd li`l z`hgd dywedy jkn cnlp
z` e`] z`hgd z` `iad m` jk ,`vi ,cala minlyd li` z`

.`vi ,[dlerd

äðùî
.'miycw iycw' mi`xwpd zepaxwd ipic ex`azd lirl zeipyna
dpynd .'milw miycw' mi`xwpd zepaxwd ipic ex`azi jli`e o`kn

oaxw :xifpd li`e dcezd oaxw zhigy ipic z` zx`an,äãBzäìéàå ©¨§¥
øéæðezexifp ini z` xneb xy`k xifpd `iany minlyd oaxw ± ¨¦

,dxdhaíél÷ íéLã÷.dlirn oic mda oi`e ,md ¨¨¦©¦
mewn :el` zepaxw zaxwd ipic z` zx`an dpyndïúèéçLly §¦¨¨

`ed ,xifpd li`e dcezdïîãå ,äøæòa íB÷î ìëadhigyd mc ± §¨¨¨£¨¨§¨¨
,ilka lawzdyïeòèly ote`a ,gafnd zepxw lr dwixfézL ¨§¥

ïäL úBðzîenkòaøàwxefe ,wxfna mcd z` gwel odkdy .zepzn ©¨¤¥©§©
zigxfn oxw lr zg` dwixf ,dhnle eivgn gafnd zepxw lr epnn
d`xi mcdy ote`a ,zinexc ziaxrn oxw lr zg` dwixfe ,zipetv

.gafnd ilzek zrax` lr
:mzlik` ipic z` zx`an dpyndåel` zepaxwøéòä ìëa ïéìëàð §¤¡¨¦§¨¨¦

md milk`pe .dnegd on miptl epiide ,milyexi lka ±íãà ìëì± §¨¨¨
e ,mixfl s`ìëazxev,ìëàîmilyean oiae miielv oiaonfe , §¨©£¨
`ed mzlik`ìjyníBé,mzaxwdådäìéìeixg`ly.úBöç ãò §§©§¨©£

mzizl jixvy miwlg mpyi ,milral lk`p mxyay s` ,el` zepaxw
:odkl mipzipd miwlgd mze` ipic z` zx`an dpynd .odkl

íøenä[yxtend-]íäîmpic ,xifpd li`ne dcezd oaxwn ±àöBik ©¨¥¤©¥
ïäa.dlile meil ,xird lka milk`pe ,mnvr zepaxwd enk ±àlà ¨¤¤¨

íøenäLmdníéðäkì ìëàðlk`p oke ,mixfl `leíäéLðìly ¤©¨¤¡¨©Ÿ£¦¦§¥¤
,zepdk opi`y s` ,mipdkdålk`p okíäéðáì,mipdkd lyíäéãáòìe §¦§¥¤§©§¥¤

.miprpkd

àøîâ
lk`p xifp li`e dcez oaxwy dpyna epipyxacnae .xird lka mi
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oifge` mipy` cenr dp sc ± oey`x wxtzereay

'îâ.'åâå íéæò øéòù íúéùòåipye `xwc ditiqe aizk zxvr iyake mgld izy iab

:'ebe miyak.'åâå íëéîìù éçáæ ìòåoerh cigi oaxw oi`y aizk xeav inlya jgxk lr

:(:i sc) oikxra xn`ck cigi oaxw lr xiy mixne` oi`y xiy ilk.íéùã÷ éùã÷milqtp

:(dpilae) `veiae mei leaha.àî÷ àù÷éä:z`hgl ywzi`câ"ä:'ek z`hg dnïåéë
.òåøæä úà ïäëä ç÷ìå áéúëã`xwc ditiq

:milral x`yd n"y odkl `ed ycwùã÷
.éàø÷éàiycw aizk `lcne dlya rexf

iedizc ikdl z`hglyewzi` `ln"y miycw

dihrn `icdac miycw ycwc `xneg 'ilr

inly iabe miycw aizk `le ycw aizkcn

odkl 'dl eidi ycw inp eda aizkc b"r` xeav

aizkc oeik miycw iycw aizk `le (bk `xwie)

`ki`c `ywidn `ed dihernl e`l 'dl

:inc miycw iycw aizkc o`nk xninlàìà
.ù÷úéà àúëìä éàîì:z`hgl xifp li`íàù

.àöé ïúùìùî úçà ìò çìéâ`ed z`hge

icigi e`iad m` xifp li` dn minlyn `tlic

(e xacna) aizkc `vi dlere z`hg `la

xg` ixtiqa xn xn`e oii xifpd dzyi xg`e

ezglbz xwiry minly epiide icigi dyrn

el ewwfed ixdy einlya dielz xifp ly

lr (my) aizkck cecd zgz exry glyl

ixtiqa `ipze minlyd gaf zgz xy` y`d

aezkd minlya cren ld` gzt xifpd glbe

xn`py xac i"r xifp ly egelib xnelk xacn

minly epiide cren ld` gzt hgye ea

gzt glbiy ernynk `l` epi` e` `xwiea

:'ek oeifa jxc ok zxn` m` ynn cren ld`

'éðúî.íéì÷ íéùã÷:oda oilren (jl) oi`

.íå÷î ìëá:oetv oiperh oi`ìëá ïéìëàðå
.øéòä:yxtn 'nba.íãà ìëì:mixflíåéì
.äìéìågipi `l lk`i epaxw meia aizk dceza

cr epnnzeaxl einly zcez `ipze xwea

:xifp inly.ïäî íøåîäweye dfg dcezd on

oxn`ck minlyl ywzi` `dc minly x`yk

rax`e (f `xwie) dcez lr m` minlyd gaf

oaxw lkn cg` aizkck day oipin 'cn zelg

xifp li`n mxene (my) 'ebe wxefd odkl 'ebe

zlge iaizk dia inp weye dfge dlya rexf

oda `veik cg` dvn wiwxe zg` dvn

:dlile meil xird lka oilk`pe.àìàepi`y

:mipdkl `l` milral.íäéùðìåaizkck

jipae dz` 'ebe dtepzd dfg z`e (i `xwie)

:jizepae'îâ.øåäè íå÷îá åìëàúzyxta

:aizk ipinyd meia idieíéðåùàøä éëå
.íåìëà äàîåèáexn`py mipey`xd zepaxw

:dgpne mixiry oebk oipra dligzììëî øåäè
.àîè àåäùxedh n"y ycw aizk `lcn

dpgna cvik `d lkd on `le xn`w zvwna

el qpkp rxevn oi`y rxevn z`nehn xedhd

df dfi`e my oiqpkp oiafdy af z`nehn `nhe

ztiq` jeza lbc lk xacna l`xyi dpgn df

opixn`c milyexi jez minler ziae elbc

'bl ueg glzyn rxevn (.fq sc) migqta

`l la` l`xyi dpgnl qpkp af zepgn

aiaq mield ziipg xacna `ede diel dpgnl

:ezvigna enr (bi zeny) enr sqei zenvr z` dyn gwie xn`py diel dpgna qpkil xzen zn `nhe ziad xd minler ziaa zecrd okynl.äúåà:`pipr `edda aizk dgpna

.úøçà ïéàå:yecw mewna dcez ingl oi`e.ä÷ôàd`nehac `hiyt jixhvi` `lc edc lk dxdh xnele lwdl xedh mewna aizk xcd diel dpgnl dkeza daxwy dpikydpgnn

:dl ilk` `l ynn.éøîâì ä÷ôà:milyexil ueg (jixrya) rnyna dnegl ueg 'it`e.áéúë êéøòùá ìåëàì ìëåú àì ãåòå:ixnbl diwt` opixn` ikide'éðúî.íå÷î ìëá
:dl sili `xnbae mexca s`.øéòä ìëá:ipiny mei inlyc weye dfga lirl oxn`ck.ãçà äìéìå íéîé éðùì:dl iziin `xnbae eda aizk ikdc'îâ.'åë åèçùåzeiyxt yly lk

:cren ld` iptl aizk izxzae cren ld` gzt ehgye aizk `ziinwa fra `cge ayk oaa `cge xwa oaa `cg minlyaøéùëäì.äøæòáù úåçåøä ìëiptly lk rnyn iptlc

:dl yxtne sili dinwl oiccvaye lkidd.ïåôöì øîåçå ì÷`xw jixhvi` oetv xn`e dlr xfril` iax biltc `zbelt meyne miycw iycwle dlerl reawd ipetv gafn jxil

:oetvl xnege lw i`d xninl w"zl jixhvi` milw miycw zhigyl iieaxl `icda.ïåôö øéùëäì àìà åììä ïéáåúëä ïî ãçà àá àì:ediizbelt i`n yxtn dinwlàìäå ìåëéù
.àåä ïéã:minly zhigyl exiykdl cren ld` iptl llka oetv `di `ly.ïîå÷î øùëåä àì:miycw iycw zhigyl exyked `l mdl zexiykd zegexd dyly
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éçáæ:a` oipaa iz` `l i`n` epyxit (`l d"c .p sc) lirl .ol `pn xeav inlyäî
`nw wxt lirl opiyxcck z`hgl iieyw`l `kil zepzn oiprle .'ek oetva z`hg

:dlrnl dnc zxg` oi`e dlrnl dnc dze` (:i sc)äî`pn `aekir z"`e .oetva dler

sc) lirl dad` xa `c` ax xn`wck z`hgc e"wn `l` `aekir opirci `l dlerac ol

cnld xace xwird on xeng lth `di `ly (:gn

(:p lirl) ywida cnlne xfeg epi` xnege lwa

:`tt axk l"qc xn`p `l m`àìà`ywid

rax` oiprl xninl ivn `l .`z` i`nl `nw

oiprl `niz ike 'ixtck zepxw rax` lr zepzn

iax xn`wck ozepe xfege ozepc zepzn weqit

inp ywzi`c oeik (:bp sc) lirl dlera l`rnyi

:dlern zepyl epl oi` dlerläîdpi` z`hg

mc 't onwlc dniz .dpedk ixkfl `l` zlk`p

`wtp (:at sc zegpn) dcezd 'te (:fv sc) z`hg

z`hgl ywzi`c oeik z"`e `pixg` `xwn ol

iyxcc opaxle z`hgk dnyl `ly elqti ok m`

xfril` 'xl la` `gip dze` (:i sc lirl) w"ta

(:gn sc zegpn) zlkzd 'ta wcwcl jixve dyw

opiywn `le dacp inlyn daeg inly xnbc

:z`hglíàù.`vi ozylyn zg` lr glb

zgz exry glynd xifpa `xw jixvc dniz

:`ywid jdn il wetiz z`hg ly xecd
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àøîâdén÷ ïðç áø øa äaø éðúc .ïBôö éòác ïì àðî§¨¨§¨¥¨§¨¥©¨©©¨¨©¥
íéNáë éðLe] úàhçì ãçà íéfò øéòN íúéNòå' àáøc§¨¨©£¦¤§¦¦¦¤¨§©¨§¥§¨¦
äî .[úàhçì áeúkä ïLéwä ,'íéîìL çáæì äðL éða§¥¨¨§¤©§¨¦¦¦¨©¨§©¨©
éëå ,àáø déì øîà .ïBôva ,øeaö éîìL óà .ïBôva ,úàhç©¨©¨©©§¥¦©¨¨©¥¨¨§¦
øæBç ,Lwéäa ãîlä øác .äìBòî ,äãîì ïëéäî úàhç©¨¥¥¨§¥¨¥¨¨¨©¨¥§¤¥¥
déøa éøî áø éðúcî ,[àáø øîà] àlà .Lwéäa ãnìîe§©¥§¤¥¤¨¨©¨¨¦§¨¥©¨¦§¥
,äìBò äî .'íëéîìL éçáæ ìòå íëéúìò ìò' ,àðäk áøc§©©£¨©ŸŸ¥¤§©¦§¥©§¥¤¨¨
äî .íéLã÷ éLã÷ ,øeaö éîìL éçáæ óà .íéLã÷ éLã÷̈§¥¨¨¦©¦§¥©§¥¦¨§¥¨¨¦¨
àLwéä ,àlà .ïBôva ,øeaö éîìL éçáæ óà .ïBôva ,äìBò¨©¨©¦§¥©§¥¦©¨¤¨¤¥¨
úìëàð dðéà úàhç äî ,úàhç ék .àúà éàîì ,àn÷©¨§©£¨¦©¨©©¨¥¨¤¡¤¤
ïéìëàð íðéà] ,øeaö éîìL éçáæ óà .äpeäë éøëæì àlà¤¨§¦§¥§¨©¦§¥©§¥¦¥¨¤¡¨¦
,øéæð ìéà éab ,éëä éà ,ééaà déì øîà .äpeäë éøëæì [àlà¤¨§¦§¥§¨¨©¥©©¥¦¨¦©¥¥¨¦
ãçà íéîú BúðL ïa Nák 'äì Bðaø÷ úà áéø÷äå' áéúëc¦§¦§¦§¦¤¨§¨©¤¤¤§¨¨¦¤¨
ìéàå ,úàhçì [äîéîz] dúðL úa úçà äNáëå ,äìBòì§¨§©§¨©©©§¨¨§¦¨§©¨§©¦

ì [íéîz] ãçààlà úìëàð dðéà úàhç äî ,úàhçì áeúkä BLéwäc àîéð ,énð éëä ,'íéîìL ¤¨¨¦¦§¨¦¨¦©¦¥¨§¦¦©¨§©¨©©¨¥¨¤¡¤¤¤¨
ç÷ìå' áéúëc ïåék íúä ,àzLä éëä .äpeäë éøëæì àlà ìëàð Bðéà énð øéæð ìéà óà ,äpeäë éøëæì§¦§¥§¨©¥¨¦©¦¥¤¡¨¤¨§¦§¥§¨¨¦©§¨¨¨¥¨¦§¦§¨©

äkäàì àäéî ,äìLa òBøæ .déì éìëà íéìòa déleëc ììkî ,'ìéàä ïî äìLa òBøfä úà ï ©Ÿ¥¤©§©§¥¨¦¨©¦¦§¨§¥§¨¦¨§¦¥§©§¥¨¦¨Ÿ
,àlàå .éøwéà àì 'íéLã÷ éLã÷' .éøwéà 'éLã÷' ,àîéà úéòaéàå .àéL÷ .äpeäë éøëæì àlà ìéëàúéì¦§£¦¤¨§¦§¥§¨©§¨§¦¨¥¥¨¨§¥¦§¥¨§¥¨¨¦Ÿ¦§¥§¤¨

ìMî ãçà ìò çlb íàL ,àáø øîà .L÷úéà ,àúëìä éàîì:àöé ,ïzLäðùî,øéæð ìéàå äãBzä §©¦§§¨¦§©¨©¨¨¤¦¦©©¤¨¦§¨§¨¨¨©¨§¥¨¦
,øéòä ìëa ïéìëàðå ,òaøà ïäL úBðzî ézL ïeòè ïîãå ,äøæòa íB÷î ìëa ïúèéçL .íél÷ íéLã÷̈¨¦©¦§¦¨¨§¨¨¨£¨¨§¨¨¨§¥©¨¤¥©§©§¤¡¨¦§¨¨¦
ìëàð íøenäL àlà .ïäa àöBik ,íäî íøenä .úBöç ãò äìéìå íBéì ,ìëàî ìëa ,íãà ìëì§¨¨¨§¨©£¨§§©§¨©£©¨¥¤©¥¨¤¤¨¤©¨¤¡¨

:íäéãáòìe íäéðáìå íäéLðì ,íéðäkìàøîâäîeøzä ÷BL úàå äôeðzä äæç úà' ,ïðaø eðz ©Ÿ£¦¦§¥¤§¦§¥¤§©§¥¤¨©¨¨¥£¥©§¨§¥©§¨
àeäL ììkî ,'øBäè' àlà .íeìëà äàîeèa íéðBLàø éëå ,äéîçð éaø øîà .'øBäè íB÷îa eìëàzŸ§§¨¨¨©©¦§¤§¨§¦¦¦§§¨£¨¤¨¨¦§¨¤
øBäè ,àîéàå .ìàøNé äðçî äæ ,äæ äæéàå .áæ úàîehî àîèå ,òøBöî úàîehî øBäè .àîè̈¥¨¦§©§¨§¨¥¦§©¨§¥¤¤¤©£¥¦§¨¥§¥¨¨
dúBà ízìëàå' àø÷ øîà ,ééaà øîà .äiåì äðçî äæ ,äæ äæéàå .úî úàîehî àîèå ,áæ úàîehî¦§©¨§¨¥¦§©¥§¥¤¤¤©£¥§¦¨¨©©©¥¨©§¨©£©§¤¨
,áéúk øãä .äiåì äðçîì ,d÷tà .LBã÷ íB÷îa úøçà àìå ,LBã÷ íB÷îa 'dúBà' ,'LBã÷ íB÷îa§¨¨¨§¨¨§Ÿ©¤¤§¨¨©§¨§©£¥§¦¨£©§¦
,LBã÷ íB÷îa úøçà àìå ,LBã÷ íB÷îa 'dúBà' ,øîà àáø .ìàøNé äðçîì d÷tà ,'øBäè íB÷îa'§¨¨©§¨§©£¥¦§¨¥¨¨¨©¨§¨¨§Ÿ©¤¤§¨¨
àìéiò ,àîéàå .ìàøNé äðçîì àìéiò ,'øBäè íB÷îa eìëàz' àðîçø áúk øãä .éøîâì d÷tà©§¨§©§¥£©¨©©£¨¨Ÿ§§¨¨©§¨§©£¥¦§¨¥§¥¨©§¨
,ïðé÷tî [àãçî] (àãçì) .énð é÷età ,éëä éà .ïðéìéiòî àì ézøúì ,ïðéìéiòî àãçì .äiåì äðçîì§©£¥§¦¨©£¨§©§¦©§©§¥Ÿ§©§¦©¦¨¦©¥©¦¥£¨©§¦©

éøòLa ìBëàì ìëeú àì' ,ãBòå .ïðé÷tî àì ézøzî:ééaàãk àzøåeçî ,àlà .áéúk 'Eäðùî ¦©§¥Ÿ©§¦©§Ÿ©¤¡¦§¨¤§¦¤¨§©©§¨¦§©©¥
ïéìëàðå ,òaøà ïäL úBðzî ézL ïeòè ïîãå ,äøæòa íB÷î ìëa ïúèéçL .íél÷ íéLã÷ ,íéîìL§¨¦¨¨¦©¦§¦¨¨§¨¨¨£¨¨§¨¨¨§¥©¨¤¥©§©§¤¡¨¦

ì ,ìëàî ìëa ,íãà ìëì ,øéòä ìëa,àlà .ïäa àöBik ,íäî íøenä .ãçà äìéìå íéîé éðL §¨¨¦§¨¨¨§¨©£¨¦§¥¨¦§©§¨¤¨©¨¥¤©¥¨¤¤¨
:íäéãáòìe íäéðáìå íäéLðì ,íéðäkì ìëàð íøenäLàøîâ,'ãòBî ìäà çút BèçLe' ,ïðaø eðz ¤©¨¤¡¨©Ÿ£¦¦§¥¤§¦§¥¤§©§¥¤¨©¨¨§¨¤©Ÿ¤¥

Bçeøä ìk úà øéLëäì ,'ãòBî ìäà éðôì BúBà èçLå' ,'ãòBî ìäà éðôì BúBà èçLå'íéLã÷a ú §¨©¦§¥Ÿ¤¥§¨©¦§¥Ÿ¤¥§©§¦¤¨¨§¨¨¦
íéLã÷ .ïBôva eøLëeä ,úBçeøä ìëa eøLëeä àlL íéLã÷ éLãw äîe .ïBôvì ,øîBçå ì÷ .íél÷©¦©¨¤§¨©¨§¥¨¨¦¤Ÿ§§§¨¨§§©¨¨¨¦
àlà áeúkä øîàð àì ,øîBà øæòéìà éaø .ïBôva eøLëeäL ïéc Bðéà ,úBçeøä ìëa eøLëeäL íél÷©¦¤§§§¨¨¥¦¤§§©¨©¦¡¦¤¤¥Ÿ¤¡©©¨¤¨
ïîB÷î øLëeä àì ,úBçeøä ìëa eøLëeäL íél÷ íéLã÷ äîe ,àeä ïéc àìäå ìBëiL .ïBôö øéLëäì§©§¦¨¤¨©£Ÿ¦©¨¨¦©¦¤§§§¨¨Ÿ§©§¨
ìöà ïîB÷î øLëeä àlL ïéc Bðéà ,ïBôva àlà eøLëeä àlL íéLã÷ éLã÷ .íéLã÷ éLã÷ ìöà¥¤¨§¥¨¨¦¨§¥¨¨¦¤Ÿ§§¤¨©¨¥¦¤Ÿ§©§¨¥¤
.'ãòBî ìäà [éðôì' ,'ãòBî ìäà éðôì' ,'ãòBî ìäà çút BèçLe'] øîBì ãeîìz .íél÷ íéLã÷̈¨¦©¦©§©§¨¤©Ÿ¤¥¦§¥Ÿ¤¥¦§¥Ÿ¤¥
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`oifgeקמו mipya cenr dp sc ± oey`x wxtzereay

.éâìôéî÷ éàîáiax `z`c e"wn oetv iziinc i`xw jpdn cga w"z iaxnw i`n

:jixhvi` oetvl `xwc dipin diiaxz `l xninl xfril`.ãòåî ìäà çúô éòáéðã
ecinriy mcewe zezlcd egztiy mcew [oebk] gzt my oi` m`y onwl 'ixn`ck

le okynd z` mield:hgey did `l edewxity xg`.ïéããö øéùëäì ãçåagex lk

ikdl `wec gztd cbpk `niz `lc dxfrd

xie`d lke gzt aizk `le iptl azk xcd

:cbpk aizk `lc iptl llkaìåñôì ãçå
.ïéããö éãéöycw okez elit`e zekyl oebk

`niz `lc onwlck dhigyl zeleqt

`l` `wec e`l inp iptl `wec e`l gztcn

iptl aizk xcd ikdl iehp ld` `diy

:zekyl `le `ed `wecc `xninlàì ïåôö
.àø÷ êéøèöéà:iz`w e"wncøéùëäì ãçå

.ïåôö`qib jci`l dil hirnn ihern e"wc

i`dl xninl `ki`c yixc `l opaxc e"we

i`nc zegex x`y i`dle oetv raw

mewn zriawc `l` mexcn oetvc dizyecw

:`ed `nlra.ïéããö éãéöå`l leqtl

[a] :`pixg` `xw jixhvi`.éðôìaizk

:`nw `xwa.çåúô àåäù ïîæágzt oeyl

:zlc iexw lrepde gzetde llgd `l` epi`

âåî.ózezlc ztbd enk lerp `le xebq

:(:`i sc oikxr).ïåìéåin gztd cbpk yext

:`l e` lerpk ied.åîöò àåäenvr oelie

`zeripvlc gezt gztk `l` aeyg epi`

:ciar `nlra.ääáåâlhen ur e` lz oebk

dhigyl gzt oia wiqtn gztd cbpk

:[i`n gezt gztde]úéáá åéä ïéùôùô éðù
.úåôéìçäagex lr scer mle`dy (scer)

cv lkl dn` e"h mexcle oetvl lkidd

`"i `l` epi` axrnd on gxfnl ekx`e

eid scer eze` ly iaxrnd lzekae zen`

xvgd iexw okle uegan oipikq fepbl zepelg

zia dxfrd ly iaxrn lzek cr ecbpk

migzt ipy eid milzk ipy oze`ae zetilgd

`icda `ztqeza dl `ipz inp ikde miphw

eid oiytyt ipy xne` dcedi 'xa iqei 'x

mle` xaqwe axrnl oigezte zetilgd ziaa

:cren ld` iexw inpìë úà øéùëäì
.äøæòällka epi`y dxfrd x`y lk z`

eede oey`x gzt ici lr cren ld` iptl

mle`d lzek (zeief) cbpkn oebk oiccv iciv

ziae zetilgd zial mexcae oetva axrnle

oixiykn oiytyt ipy el`e envr zetilgd

opixwc eagxle ekx`l zetilgd zia lk

:oiccv `ki` `d jixt onwle iptl `zydn

.íéùã÷ éùã÷ úìéëàì`zyd c"qw

inq opixn` onwle mipt `ira inp dlik`lc

b"d :dlik` o`knåäééî÷ àëéàã åàì éàî
.äðîù ääáåâdpny deab lz ocbpk didy

:liqt `l ddaeb n"yeåäðéà éäéáâã àì
.äðîù:zen` 'g migzt ly odaeb.éðàù ïéùôùôoiynyn oi`e miphw migzt ody

:`nlra `nya ixeyk`l `l` d`ivie dqipk.ïéããö àëéà àäåoiay xie` epiid

dxfrd lzekl mle` lzek

:iptl eed `le migzt mze` ixeg` edl eedc oetvle mexcl.úéåæ ïø÷á åäì çúôãoetvl dpet gztd zvwn mle` ly

:mexca oke axrnl ezvwne.úøôëä úéá éøåçà:dfk axrnl dxfrd zneg cr [b]xie` did dn` dxyr zg`.éàî
:dxyk dxfrd lk xn`wc dhigyl xykzn i`na.ìåì:dxfrd xie`l zxtkd zia ixeg`y `zd on gezt oelg oink

.øá øôì íéðù áéúëã åðééäåxn`we oigztd lkl ycwna ecinrdy mixneyd xtqna irzyn (ek ` d"c) (`xfr xtqa)

:lel eze`l epiide xal ecinrd mixney ipyøáì éôìë øîàã ïàîëiycwe lkidd ilzek lk ixeg` ueg itlk .opiqxb

:miycw.äàîåè íåùî ïéáééç ïéà`ede dxfrd llg swid jezl qpkp ok m` `l` aiig epi` ziad xdl `nh qpkpd
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íéîìùzlkzd 'tae (.a sc) oiaexirc w"ta yxetn .lkidd zgizt mcew ohgyy

:(:hn sc zegpn)àåäoeliedy [c].gezt gztk `l` dyrp oi` envr

xg`l meyn i`c dhigy zrya lkida elkzqi `ly `nlra zeripvl ieyr zynyn

:zezlcd xebql oileki ixd dhigy

ääáåâk"` wqtd aiyg ddaeb i` dniz .i`n

xnel oi`e wiqtny lqti gafnd cbpk

`wlq `dc gafnl dlrnln gzt d`exc meyn

`kilc wiqtn dpny ddaebc `zyd jzrc

lk mzeq did dpny ddaebc meyn xninl

mixyr daeb gztd didy xeaq `dc gztd

sc) w"t `neiac r"ve [d]jenqa jixtck dn`

jenp igxfn lzek didy dxt sxeyd odk iab (:fh

mzd xn`we cren ld` gzt ze`xl lkeiy

ze`xl leki did d`lir `zn` `blt jxcc

la` cnern dzidy d`fd `wec epiid `nye

cbpkn iywiz izk`e ayein dzid [e]dhigy

dxfrd lk xn`ck hegyl xyk i`n` gafnd

:dhigyl dxyk dlekéðùziaa eid oiytyt

scer mle`c (:dl sc) zecn zkqna .zetilgd

dxyr ynge oetvd on dn` dxyr yng eilr

zetilgd zia `xwp did `ede mexcd on dn`

dxfrd lk z` xiykdl oiytyt ipy el eide

enk `le dxfr iexw iaxrn lzek cr xvg eze`c

cr zetilgd zia iexw lkdy qxhpewa 'ity

odk iab (:cp oihib) oiwfipd wxtae iaxrn lzek

'ite ytyta dipifgc xn`wc k"deia lecb

zetilgd mze`a eid oiytyt ipyc qxhpewa

did `l oiytyt jxcc eyexit [f]lecb dnize

jxc 'ipifgc `"aix epiax 'ite llk ze`xl leki

e`l m`e lbit m` ze`xl oiytyt eyriy ytyt

(.bl sc) oileqtd lk wxt lirlc dyw df mbe

ilr 'd cin azka lkd ytyt ciaripe jixt

`eddc y"pilxe`n awri x"d yxtne likyd

zxtkd zia ixeg`y leld jxc epiid ytyt

lkidae miycwd ycw zia jxc myn d`xiy

:mle`l lecbd gzt jxc ze`xl lekiíéðù
[g].øôìw"ta `xw i`dl iziin oixney iab

j`id zxtkd ixeg` il dniz (.fk sc) cinzc

ld` gzt my ze`xl leki epi` `d hegyl leki

zekxt ipy `ki` `dc xa xtlc oelg jxc cren

did `l zkxtae miycwd iycw oiae lkid oia

on zg`e mexcd on dtext zg` `l` gzt mey

iycw ea d`exe gzt ixw leldc xnel yie oetvd

zia ixeg` enk cren ld`n rxb `lc miycw

xyk ok i"re gzt oiiexwe oiytyt eidy zetilgd

mle`d oda d`exy itl iaxrn lzek cr hegyl

lkid zyecw 'n`c o`nl cren ld` iexwy

ipy `nlyac l"p `le `zlin `cg mle`e

miphw migzt ipy eed zetilgd ziac oiytyt

xtl la` gzt exwine d`ivie dqipk oiynyne

zeaexrzd seqae ixwn gzt `le ohw oelg xa

lkid ly egzta awp ded i`e my jxc d`ia ixwin `le yteyn jxc dil ixw (:at onwl)

:j"exa .ohw awp eze` jnq lr lerp gztd did m` hegyl leki did `l
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc migaf(iyily meil)

lirl `ziixaa x`azd(`"r)okidn minkge xfril` iax ewlgpy ,
`pz zrcl .oetva s` dxiyk milw miycw zhigyy xacd cnlp
cnlp xacd xfril` iax zrcle ,xnege lwn z`f micnel `nw

:`xnbd zxxan .weqtnéâìôéî à÷ éàîa.mzwelgn dielz dna ± §©¨¦§§¦
`nw `pz cnel dn ,weqtn df xac cnl xfril` iaxe xg`n ,xnelk

:`xnbd daiyn .weqt eze`néáéúk éàø÷ àúìz ,øáñ àn÷ àpz©¨©¨¨©§¨¨§¨¥§¦¦
.jk md miyxcpe ,oipra exn`p miweqt dyly ±déôeâì ãçweqtd ± ©§¥

z` epcnll `ed jxvp ,'cren ld` gzt ehgye' ea xn`py oey`xd
oicd mvréòaéðcdidiy jixvy ±'ãòBî ìäà çút',dhigy zrya §¦¨¥¤©Ÿ¤¥

`xnba x`aziy enke(oldl)mcew oebk ,cren lde` gzt oi` m`y ,
e` okynd z` mield ecinrdy mcew e` ,lkidd zezlc egztpy

.dleqt dhigyd ,edewxity xg`lãçåea xn`py cg` weqte ± §©
jxvp ,'cren ld` iptl'ïéããö øéLëäì,dxfrd iciva hgy m`y ± §©§¦§¨¦

,gztd cbpk epi`y s` lkidl gxfnny dxfrd agex lk epiidc
did ,'cren ld` gzt ehgye' wx aezk did m`y .dxiyk ezhigy
ld` iptl' xn`p jkitl ,miccva `le gztd cbpk `weec rnyn

oi`y epcnll ,'crens`e .gztd cbpk `weec zeidl dkixv dhigyd
`l ixdy ,df llka [lkidd cbpk epi`y] dxfrd agex ly xie`d lk
wlgd lk epiide ,cren ld` 'iptl' `l` ,cren ld` 'cbpk' xn`p

.dxfrd ly igxfndãçåld` iptl' ea xn`py sqepd weqtde ± §©
jxvp ,'crenïéããö écéö ìBñôìly miccv iciva hgy m`y ± ¦§¦¥§¨¦

,ycew okezy it lr s` ,dxfra zeiepad zekyla oebk ,dxfrd
ld` gzt ehgye' aezkdy myky xn`z `ly .dleqt my dhigyd
hgye' aezkd jk ,[dxiyk dxfrd lk ixdy] `weeca `l `ed 'cren
didiy `id weqtd zpeek xwire ,`weeca epi` 'cren ld` iptl ezŸ̀
`weecy epcnll ,'cren ld` iptl' xn`p jkitl .iehp cren ld`

.zekyld epiidc miccv iciva `le ,mihgyp dxfraåxiykdl eli` §
éøèöéà àì ,ïBôöàø÷ Cweqtd `l` ,cgein weqt dfl jixv oi` ± ¨Ÿ¦§§¦§¨

z` mb xiykdl cnlny xnege lw ,mixyk miccvy epcnlny
lirl `ziixaa `nw `pz ixaca x`eank ,oetvd(`"r).

øáñ øæòéìà éaøå.jk miyxcp miweqtd zylyydéôeâì ãç- §©¦¡¦¤¤¨©©§¥
oicd mvr z` epcnll jxvp ,'cren ld` gzt ehgye' weqtdéòaéðc§¦¨¥

ãçå .ãòBî ìäà çút,'cren ld` iptl' ea xn`py cg` weqte ± ¤©Ÿ¤¥§©
jxvpøéLëäìd z`ïBôöepiid weqtd `lae ,milw miycw zhigyl §©§¦¨

lirl `ziixaa x`eank ,xnege lwn oetvd z` mihrnn(`"r).ãçå± §©
jxvp ,'cren ld` iptl' ea xn`py sqepd weqtdeëäìøéLz` §©§¦

dïéããö.dxfrd lyåleqtl eli`ïéããö écéö,[zekyld epiide]àì §¨¦§¦¥§¨¦Ÿ
éøèöéààø÷ Ceze`n ok cenll yi `l` ,sqep weqt dfl jixv oi` ± ¦§§¦§¨

`le dxfra `weec rnyn ,cren ld` 'iptl' aezke xg`ny ,weqt
.oiccv iciva

zhigy oipra exn`py miweqtd oeyl iepiy z` zx`an `xnbd
:`xnbd dywn .minlydàëä àðL éàîhwp df weqta o`k recn ± ©§¨¨¨

,'gzt' oeyla aezkdáéúëc(a b `xwie)FhgWE','ãòBî ìäà çút ¦§¦§¨¤©Ÿ¤¥
íúä àðL éàîe,'gzt' oeyld xkfed `l mixg`d miweqta eli`e ± ©§¨¨¨

áéúëc(bi ,g my `xwie)Fz` hgWe'.'ãòBî ìäà éðôì:`xnbd zvxzn ¦§¦§¨©Ÿ¦§¥Ÿ¤¥
ìàeîL øîà äãeäé áøãk ïì òîLî à÷dhwp dxezdy mrhd ± ¨©§©¨¦§©§¨¨©§¥

z` eprinydl ick `ed ,cren ld` 'gzt' oeyla oey`xd weqta
eyecig.l`eny mya dcedi ax ly,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©§¥

ìëéää úBúìc eçútiL íãB÷ ïèçML íéîìL,zixgya.ïéìeñt §¨¦¤§¨¨¤¤¦¨§©§©¥¨§¦
øîàpL(a b `xwie),'ãòBî ìäà çút BèçLe','gzt' aezky jkne ¤¤¡©§¨¤©Ÿ¤¥

wx dxiyk minlyd zhigyy epcnlàeäL ïîæa[lkidd gzt-] ¦§©¤
.ìeòð àeäL ïîæa àìå ,çeútgztd llg epiid 'gzt'y meyn ¨©§Ÿ¦§©¤¨

weqtde xg`ne .[df llg [zxbeq-] zlrepe zgzetd `id 'zlc'e]
didi gztdy dpeekd ,dhigyd zrya 'gzt' didiy jixvy epcnln

.gezt
:ok mixaeqd mitqep mi`xen` d`ian `xnbdøî øîà ,énð øîzéà¦§©©¦¨©©

íãB÷ ïèçML íéîìL ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà ,àîç øa àá÷eò§¨©¨¨¨©©¦¥§©¦£¦¨§¨¦¤§¨¨¤
ìäà çút BèçLe' øîàpL .ïéìeñt ,ìëéää úBúìc eçútiL¤¦¨§©§©¥¨§¦¤¤¡©§¨¤©Ÿ¤

.ìeòð àeäL ïîæa àìå ,çeút ìëéää çútL ïîæa ,'ãòBî¥¦§©¤¤©©¥¨¨©§Ÿ¦§©¤¨
x`azdy sqep oice ,ef `xnin dxn`py sqep ote` d`ian `xnbd

:daéëä éðúî àáøòîa,jk df oic mipey eid l`xyi ux`a ±øîà §©£¨¨©§¥¨¦¨©
eçútiL íãB÷ ïèçML íéîìL ,éMà áø øîà àçà øa á÷òé áø©©£Ÿ©£¨¨©©©¦§¨¦¤§¨¨¤¤¦¨§

å .íéìeñt ,ìëéää úBúìcok,ïkLnaehgyp m`eãéîòiL íãB÷ ©§©¥¨§¦§©¦§¨¤¤©£¦
de÷øôiL øçàìe ,ïkLnä úà íiåìdíéìeñt ,ïkLnä úà íiåì §¦¦¤©¦§¨§©©¤§¨§§¦¦¤©¦§¨§¦

'cren ld` gzt' did `l ,iepa okynd did `ly onfay meyn.
zxne` .'lerp'k lkidd gzt aygp mipte` el`a dpc `xnbd

:`xnbdàèéLtlkidd gzt m`y ,`ed heyt df oic ±beî,óepiide §¦¨¨
,zelerp opi` mpn` ,zexebq zezlcdyéîc ìeòðkgztd aygp ± §¨¨¥

,`xnbd zwtzqn mle` .mileqt df onfa ehgypy minlye ,lerp enk
m`ïBìéå,lkidd gzt cbpk yext,éàîe` lerpk gztd aygp m`d ¦©
.`l

:wtqd z` hyet `xif iaxàeä ,àøéæ éaø øîàoelied ±ïéà ,Bîöò ¨©©¦¥¨©§¥
äNòðepic oi` ±,çeút çúôk àlà`l` dyrp epi`e xg`n ©£¤¤¨§¤©¨©

.zeripvl
:sqep wtq d`ian `xnbdéàî däáBâlz oebk] deab xac gpen m` ± §¨©

gztl dhigyd mewn oia wiqtne ,lkidd gzt cbpk [ur e` xtr
:df wtq heytl di`x `xnbd d`ian .df ote`a oicd ji` ,lkiddàz̈

ïéLtLt éðL ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ,àéðúc ,òîLmigzt ± §©§©§¨©¦¥§©¦§¨¥§¥¦§§¦
miphw,úBôéìçä úéáa eéämle`d ly iaxrnd lzeka xnelk ¨§¥©£¦

dpetd ,[mexcle oetvl dn` dxyr yng lkidd agexn hlea didy]
mle`d ly iaxrnd lzekdny mewnd `ede] 'zetilgd zia' itlk
ipy mze`e .[lkidd iciv ipyn ,dxfrd ly iaxrnd lzek cr

ipyn mle`d ly df lzeka eid oiytyt.lkidd iciv(ïäáåâå)
äðBîL [dáBâå]eyrp el` migzte .zen` dpeny daeb my dide ± §©§¤

,dlek äøæòä úà øéLëäì éãkzenewnd x`y lk z` xnelk §¥§©§¦¤¨£¨¨¨
on oke ,axrnle mle`d on epiide .lkidd gzt cbpk mpi`y ,dxfray

,[mle`d iciv mdy] mexcle oetvl mle`d,íéLã÷ éLã÷ úìéëàì©£¦©¨§¥¨¨¦
ìå,íél÷ íéLã÷ úèéçLici lry .cren ld` iptl eidiy jixvy §¦§¦©¨¨¦©¦

.'cren ld` iptl' dxfrd lk zaygp el` migzt
dnae :`ziixadn wtqd z` heytl ozip cvik zx`an `xnbd

,'dpeny daebe' `ziixaa epipyyåàì éàîdpeekd oi` m`d ±àkéàc ©¨§¦¨
äðBîL [däáBâ] eäéén÷[lz oebk] zen` dpeny deab xac epyiy ± ©©§§¨§¤

ld` iptl' dxfrd lk zaygp ok it lr s`e ,migzt mze` iptl
.lerp aygp epi` ,gztd cbpk daeb yi m`y o`kn gkene .'cren

:`xnbd dgecàìmze` iptl zen` dpeny daeb didy dpeekd oi` ± Ÿ
`l` ,migztäðBîL [eäðéà éäáâc] (åäðéð åäáâã)oiytyt mze` ± ¦§¦¦¦§§¤

oi` jkitle .daeb mey mdiptl did `le ,zen` dpeny mideab eid
.ddaeb oipra wtqd z` myn heytl

dpeny did mnvr oiytytd llgy x`azdy dn lr dywn `xnbd
:zen`,éáéúéîdpyna epipy(b"n a"t zecn),íL eéäL íéøòMä ìk± ¥¦¥¨©§¨¦¤¨¨

did ,ycwnd ziaa.änà øNò ïaçBøå ,änà íéøNò ïäáBbcvike §¨¤§¦©¨§§¨¤¤©¨
zvxzn .zen` dpeny did migztd mze` daeby `xnbd dxn`

:`xnbdéðàL ïéLtLtmde xg`ny ,xacd dpey oiytytd oiprl ± ¦§§¦¨¦
z` xiykdl `l` ,d`ivile dqipkl miynyn mpi`e miphw migzt
odaeb dide ,jk lk mideab zeidl mikixv eid `l jkitl ,dxfrd

.cala zen` dpeny
ly iaxrnd lzeka miieyr eid oiytytdy ,zrk zxaeq `xnbd
dywn .jk lr dywne ,[enexcn cg`e lkidl oetvn cg`] mle`d

:`xnbdïéããö àkéàäåmexcne oetvn mle`d iciv z` yi `lde ± §¨¦¨§¨¦
,[mexcn oke ,dxfrd ly ipetvd lzekd cr mle`d ly ipetv lzekn]
zhigyl mewnd eze` xykei cvike ,oiytyt mze` 'ixeg`' mdy
z` exiykd el` oiytyty x`ean `ziixad oeylae .milw miycw

:`xnbd zvxzn .'dlek' dxfrdúéåæ ïø÷a eäì [çútã] (ìééòîã)§¨©§§¤¤¨¦
cg` ,mle`d ly zeiefa oiytytd z` [miyer-] migzet eidy ±
ote`a .ziaxrn zinexc ziefa ipyde ,ziaxrn zipetv ziefa

.[mexcl oke] oetvl ezvwne ,axrnl dpet gztd ly ezvwny
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המשך בעמוד זסו



xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc migaf(iriax meil)

a `ed dxfrd mewn xeriyeCøBà[axrnl gxfnd on-]äàî ¤¥¨
òáLå íéðBîLe,zen`áçBø ìò[mexcl oetvd on-]ìLe äàîíéL §¦¨¤©©©¥¨§Ÿ¦

Lîçådxfrl uegn zeiepad zekyll qpkpy `nh la` .zen` §¨¥
eycwzd `l zekyl mze`e xg`n ,aiig epi` ,dxfrl zegezte

.oick dxfrd zyecwa
ïîçð áøc dén÷ àpz éðzzepyl libx didy] minkgd cg` dpy ± ¨¥©¨©¥§©©§¨

,ongp ax iptl [zeziixaäúéä äøæòä ìkly jxe`aíéðBîLe äàî ¨¨£¨¨¨§¨¥¨§¦
òáLå,zen`Lîçå íéLBìLe äàî áçBø ìò.zen`déì øîàongp ax ¨¤©©©¥¨§¦§¨¥¨©¥
,`pzléëäjk ±äæ ïBâk ,àaà éì øîà,`ziixaa x`eanddf mewna ± ¨¦¨©¦©¨§¤

,dxfrd mewn `edyì ïéñðëð íéðäk,íéLã÷ éLã÷ íL ïéìëBàå íL Ÿ£¦¦§¨¦§¨§§¦¨¨§¥¨¨¦
dxfra milk`pd.åok,íél÷ íéLã÷ íL ïéèçBLmewn lka mihgypd §£¦¨¨¨¦©¦

.dxfraå,myl eqpkpy mi`nh.äàîeè íeMî ïéáéiç §©¨¦¦§¨
`l` ,aiig epi` ycwnl qpkpy `nhy ,l`eny ixac e`aed lirl
`a zenewn dfi` zxxan `xnbd .dxfrd llg swid jezl qpkp m`

:hrnl l`enyéàî éèeòîì.hrnl l`eny `a zenewn dfi` ± §©¥©
àîéìéàxn`p m` ±éèeòîìd iaer llg z` hrnl ±,úBðBlçoke ¦¥¨§©¥©

d iaer llgúBúìc,dxfrd znega eidy [migztd xnelk]éáBòå §¨§¦
äîBçäzyecwa miyecw mpi` zenewnd el`y ,dlrnl dy`xa ©¨

ixdy ,ok xnel xyt` i` .dxfrdàðéðzdpyna epipy ±(:dt migqt) §¦¨
llg iaeryúBðBlçä,milyexi znegayäîBçä éáBòåoicd `ede] ©©§¦©¨

mzyecw ,[zezlclíéðôìkzepelgl oicd `ede .xird jez enk ± §¦§¦
.dxfrd jez enk ozyecwy ,dxfrd znegay zezlcde dnegd iaere

éèeòîì àlàåd z`ìúBëL,dizeaiaqe dxfra miiepa eidy mixcg ± §¤¨§©¥§¨
:`xnbd zxxan .dxfrd zyecwa zeyecw opi`yéàådpeekd m` ± §¦

d zekyl oze`lìBça úBéeða,dxfrl uegn ±Lãwì úBçeúôe± §©§©Ÿ¤
,dxfrd jezlïðúäå(g"n b"t ipy xyrn)y ,el` zekyl oiprl ,ïëBz §¨§©¨

,LãB÷zyecwa dyecw dkyld lk ixd ,dxfrl gezt gztdy oeikn ¤
zekyld z` hrnl `a l`eny zn`a :`xnbd dgec .dxfrd
dne .dxfrd zyecw llka opi`y ,ycewl zegezte lega zeiepad

epipyy(my)epiid ,ycew okezy,ïðaøcîqpkidl `ly minkg eeivy ¦§©¨¨
.jk lr oi` zxk aeig mpn` .d`neha zekyl oze`l

:`xnbd dywnàì àúééøBàãeon zeyecw zekyld oi` ike ± §©§¨Ÿ
,dxezdì ,àéðúäåúBëLdïépî ,Lãwì úBçeúôe ìBça úBéeða §¨©§¨§¨§©§©Ÿ¤¦©¦

ì ïéñðëð íéðäkäL,äçðî éøéLe íéLã÷ éLã÷ íL ïéìëBàå ,íL ¤©Ÿ£¦¦§¨¦§¨§§¦¨¨§¥¨¨¦§¨¥¦§¨
øîBì ãeîìzdgpn ixiiy oiprl(h e `xwie)Elk`i dPOn zxzFPde' , ©§©§©¤¤¦¤¨Ÿ§

cw mFwnA 'ebe eipaE oxd`,W.'äeìëàé ãòBî ìäà øöçajkne ©£Ÿ¨¨§¨¨Ÿ©£©Ÿ¤¥Ÿ§¨
y epcnl ,'cren ld` xvga' mbe ,'yecw mewna' mb xn`pyäøBzä©¨

úBøéöç äúaéø[zenewn-],úçà äìéëà ìöà äaøäz` zeaxl ¦§¨£¥©§¥¥¤£¦¨©©
zlik`l zekyld eaxzdy jkne .miycw iycw zlik`l zekyld
on dxfrd zyecwk `id ozyecwy cenll ozip ,miycw iycw
`l` epi` weqtde] opaxcn `l` dpi` ozyecw m`y .dxezd
lek`l exizde ,dxez ixac xewrl minkg eliwd j`id ,[`zknq`
`ziixan gken ok m`e .dxezd on leg `edy mewna miycw iycw
:`xnbd dgec .dxezd on dxfrd zyecwk `id zekyld zyecwy ,ef

éðàL äìéëàì ,àáø øîàd`neh oiprly it lr s`y ,xacd dpey ± ¨©¨¨©£¦¨©¦
od ixd miycw iycw zlik` oiprl ,zeyecw zekyl oze` oi`

.lirl x`eank ,weqtd on epcnl df xace ,zeyecw
,zekyld eycwzd dlik`l `weecy xnel okzi ike :`xnbd dywn

ì ,àéðúäå ,àì äàîeè ïéðòì ìáàúBçeúôe ìBça úBéeðaä úBëL £¨§¦§©§¨Ÿ§¨©§¨§¨©§©§
ì ïéñðëð íéðäk ,LãBwìïéàå ,íéLã÷ éLã÷ íL ïéìëBàå íL ©¤Ÿ£¦¦§¨¦§¨§§¦¨¨§¥¨¨¦§¥
,íél÷ íéLã÷ íL ïéèçBL`ziixaa x`eank(:dp lirl)mihrnny £¦¨¨¨¦©¦

.zekyld epiide ,'oiccv iciv' weqtdnïéáéiçåmiqpkpd mi`nhd §©¨¦
myl.äàîeè íeMîqpkidl dxezd on xeq`y ,`ziixaa x`eane ¦§¨

.zekyll d`neha:`xnbd zvxznúøîà åàìepipy `l ike ± ¨£©§§
y `ziixaaïéèçBL ïéàzekyld oi`y epiide ,milw miycw my ¥£¦

dzrn .dxezd on zeyecwénð éðzmb `ziixad oeyla dpyz ±ïéà' §¦©¦¥
ïéáéiçozip aeye ,opaxcn `l` ozyecw oi`y meyn ,'d`neh meyn ©¨¦

.zekyld z` hrnl `a l`enyy yxtl
:d`neh lr dhigyn epcnly dn lr dywn `xnbdàîìLaoaen ± ¦§¨¨

y xacdïéèçBL ïéàc meyn ,zekyla milw miycwàðéòajixv ± ¥£¦¨¥¨
dhigyd `dzy,çútä ãâðkxn`p ixdy(g b `xwie)iptl ez` hgye' §¤¤©¤©Ÿ

,'cren ld`àkéìåcbpk opi`y meyn ,zekyla df oic miiwzn oi` ± §¥¨
.zewiqtn dkyld z` zetiwnd zevignd ixdy ,cren ld` gzt

àlày epcnl dfny `xnba x`azdy dn oiprlïéáéiç ïéàmy ¤¨¥©¨¦
,d`neh meynéànàixaca qexbl yi recne ,df oic mrh dn ± ©©

.'d`neh meyn oiaiig oi`' `ziixad
meyn `ed dhigyl zexiyk zekyld oi`y mrhdy dgiken `xnbd
.d`neh meyn oda oiaiig oi`y dfn cnlp `linne ,zeyecw opi`y

:`xnbd dywnéîòèéìåC`ed my mihgey oi`y mrhdy jixacl ± §¦©§¨
recn ,lkidd gzt cbpk df oi`y meynïéèçBL ïéàmiycw my ¥£¦

,milwïðé÷ñò àì éîote`a s` zwqer `ziixad oi` ike ±àkéàc± ¦Ÿ¨§¦©§¦¨
d ziyrpy,çútä ãâðk äèéçLcbpk oeekn dkyld gzt didy oebk §¦¨§¤¤©¤©

zetilgd zia igzt,df ote`a s` zwqer `ziixady i`cea `lde ,
éøèöéà éàîì ,àkéì éàcCdhigyd oi`y ote`a wx xaecn m`y ± §¦¥¨§©¦§§¦

[zekyld ipica zwqerd] `ziixad dkxved recn ,gztd cbpk
,zekyla `weec oic df oi` `lde ,dleqt my dhigydy eprinydl

.dleqt dhigyd gztd cbpk epi`y dxfra mewn lka ixdyàlà¤¨
y ,i`ceèéçL à÷c áb ìò óàhgey `edy ±éðz ,çútä ãâðk± ©©©§¨¨¦§¤¤©¤©¨¦

y `ziixaa epipyïéèçBL ïéàmeyn mrhd oi`e ,milw miycw my ¥£¦
`l` ,'cren ld` iptl' df oi`yLéã÷ àìc íeMîzekyl oze` ± ¦§Ÿ¨¦

mrhn .dxfrd zyecwa eycwzp `l [ycewl zegezte lega zeiepad]
,dfénð éðzmb `ziixaa zepyl jixv ±ïéáéiç ïéà','d`neh meyn §¦©¦¥©¨¦

.dxfrd zyecwa zeyecw opi`y meyn
s` milk`p miycw iycwy ,lirl `ziixad ixacl zxfeg `xnbd

:dywne ,ycewl zegezte lega zeiepad zekylaàì äìéëàìå§©£¦¨Ÿ
ïðéòalk`iy jixv oi` ±çútä ãâðk,lkidd lyàéðúäå(:dp lirl), ¨¦©§¤¤©¤©§¨©§¨

ïéLtLô éðL ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaømiphw migzt ±úéáa eéä ©¦¥§©¦§¨¥§¥¦§§¦¨§¥
,úBôéìçälkidd iciv ipyn hlea didy] mle`d lzeka xnelk ©£¦

e ,zetilgd zia itlk dpetd [cv lkn dn` dxyr yngïäáBb§¨
äðBîLeyrpe ,zen`úà øéLëäì éãklkäøæòäcbpk `ly s` §¤§¥§©§¦¤¨£¨¨

,lkidd gztìå ,íéLã÷ éLã÷ úìéëàìíél÷ íéLã÷ úèéçL ©£¦©¨§¥¨¨¦§¦§¦©¨¨¦©¦
,dcedi iaxa iqei iax ixaca x`eane .cren ld` iptl eidiy jixvy
zvxzn .'cren ld` iptl' didzy dkixv miycw iycw zlik` s`y

:`xnbdïàkî énñ ,àðéáø øîà,dcedi iaxa iqei iax ixacn xqd ± ¨©©¦¨©¥¦¨
jxevl oiytytd ipya jxev yiy xn`y dn z`,äìéëàixdy £¦¨

enk ,'cren ld` iptl' didzy dkixv dpi` miycw iycw zlik`
.weqtdn lirl epyxcy

iptl' zeidl dkixv dlik`d oi`y xnel okzi cvik :`xnbd dywn
,'cren ld`áéúëäå(`l g `xwie)dWn xn`Ie' mi`elind xya oiprl §¨§¦©Ÿ¤¤

eipA l`e oxd` l`eìëàz íLå ,ãòBî ìäà çút øNaä úà eìMa ¤©£Ÿ§¤¨¨©§¤©¨¨¤©Ÿ¤¥§¨Ÿ§
'BúBàld` gzta zeidl dkxved dlik`d s`y weqta x`eane .'ebe

:`xnbd zvxzn .crenéðàL äòL éLã÷mi`elind li` oiprl ± ¨§¥¨¨©¦
elk`iy aezkd zxifb dzid myy ,xacd dpey ,dry iycw didy

`weec cren ld` gzta xyad z`jixv oi` ,zexec iycwa mpn` .
zekyld eaxzde xg`n ,'cren ld` iptl' didz dlik`dy

.lirl x`eank ,weqtdn
:wxfdln lqtp zepaxwd mc izni`n zx`an `xnbd÷çöé áø øîà̈©©¦§¨

ícì ïépî ,éîéãBáà øa,wxfp `l oiicry zepaxwdìñôpLwxfdln ©£¦¦¦©¦§¨¤¦§¨
änçä úòé÷La,dhigyd mei lyøîàpL(fh f `xwie)Báéø÷ä íBéa' ¦§¦©©©¨¤¤¡©§©§¦
'ìëàé Bçáæ úàyexcl yi ,'Fgaf z` Faixwd' xn`py jkne .'ebe ¤¦§¥¨¥©§¦¤¦§

`weecyçáBæ äzàL íBéa,oaxwd z` hgey ±áéø÷î äzàwxef ± ©¤©¨¥©©¨©§¦
la` ,mcd z`,çáBæ äzà éàL íBéa,dngd zriwy xg`l epiide §¤¦©¨¥©

,dgiafd mei df oi` xakyáéø÷î äzà éàepcnle .mcd z` wxef ± ¦©¨©§¦
dngd zriwy xg`le ,cg` meia eidi mcd zwixfe dhigydy dfn
epi` ,dlild lk jyna gafnd y`xa did m` mbe .dwixfn `ed lqtp

.meia zxgnl wxfdl xyk
zriwya lqtp mcdy df weqtn cenll ozip cvik :`xnbd dywn

`lde ,dngdéàädf weqt ±déì éòaéî ©¦¨¥¥
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oifge` mipy` cenr ep sc ± oey`x wxtzereay

zekyll qpkpd ihernl :(.dl sc) zecn zkqna opzck d"lw agex lr f"tw jxe` did

xiyae dgpn ixiya dxfr zyecwa eycwzp `ly ekezl zegezte el dveg zeiepad

opixn`ck aiaq dkildae dxfrd z` oda miycwny mineze mixe`ae mirbt ly

:(.ci sc) zereayaìò æ"ô÷ êøåà äúéä äøæòä ìë ïîçð áøã äéî÷ àðú éðú â"ä
:'åë àáà éì øîà éëä äéì øîà ä"ì÷ áçåø

.íéùã÷ éùã÷ íù ïéìëåàådedc `ed ikdc

zlik`l cren ld` xvg zyecwa dyecw

`ede dxfr yicw `l ikdn ithe miycw iycw

ziae mle`e lkid ekezae dxfrd lk llg

zxetkd zia ixeg`l `zde miycwd iycw

miycw my oihgeye :eixeg`n xie` dn` `"ie

:d`neh meyn eilr oiaiige opiqxb milw

.úåðåìçäzenegay zepelgd llg iaer

dy`xa dnegd iaere miptan aiaq dxfrd

:dlrnl.àðéðúivn ikide iyicwc

:edpihernlâ"äi` zekyl ihernl `l`

mipdkdy :ycwl zegezte lega zeiepac

ixiye miycw iycw my oilke`e myl oiqpkp

.'ek cren ld` xvga xnel cenlz dgpn

x`y mbe `kd milw miycw my oihgeye b"le

izdbd oke `ed yeay mixtqa aezkd oeyl

:epiax ly extqn.ùã÷ ïëåú ïðú ïðà àä
:d`neh meyn ediilr aiigile.ïðáøãîzevn

la` d`neha odl eqpki `ly `id minkg

:`kil oaxwe zxk.'åë úåëùìì ïéðî àéðúäå
mzyecw n"y dlik` oiprl edl opiaxncne

`zknq` `xwe opaxcn i`c dxezd on od

xac xewrl minkg eliwd j`id `ed

:miycw iycw zlik`l leg mewn xiykdle

.äáøä úåøöçld` xvga yecw mewna

:cren.éðàù äìéëàìzexvg `xw da iaxc

:daxd.íéì÷ íéùã÷ íù ïéèçåù ïéàå`dc

:oiccv icv ihernl cren ld` iptl opiraåàì
.úøîàe`l `nl` oihgey oi` da ipzwc

:d`neh meyn oiaiig oi` inp ipz iyicwàì éî
ïðé÷ñò.çúôä ãâðë äèéçù àëéàãdidyk

:zetilgd zia igzt cbpk oeekn egztéùã÷
.éðàù äòùmi`elina dzid aezkd zxifb

dxezd xn`ck eaxzi` zexec iycw la`

:daxd zexvg dzaixäúà çáåæ äúàù íåéá
.áéø÷î äúà éà çáåæ äúà éàù íåéá áéø÷î
dben iz`vn jk `ibeq dleka dl opiqxb ikd

`dzy egaf z` eaixwd meia dyexit ikde

dil `ipdn `le cg` meia dgiafe daxwd

:xgnl dwixfl ixeyk`l gafnd y`xa dpld
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éùã÷`l cren ld` gztne (g `xwie) aizkc cren ld`a aezkd e`lzc .ip`y dry

:mini zray e`vz

ïéðîgafnd y`xa dpld dil `ipdn `lc qxhpewa yxit .dngd zriwya lqtpy mcl

ly ey`xa zlren dpil oi` xn`c o`nl `gipd dnize dwixfl xgnl ixeyk`l

`xw il dnl zlren xn`c o`nl `l` gafn

(f my) aizk ezeev meiac wexfl leki oi` dlila

ike mixeni`k xgyd cenra liqtin xgnle

ol `niiwc oixeni` meyn `xw jixvi`c `niz

mca l"nwe ecxi `l elr m` (.ct sc onwl)

wxt onwl xn`d b"xl i` o`nc `ail`e ecxic

i`e mca s` cxi `lc (.bt sc) ycwn gafnd

oileqt ycwn gafnd oi`c xn` `d ryedi iaxl

`kdc `xw ok m`e dxhwda `l` ecxi `ly

mc leqtl `xw jixhvi`c xnel yie il dnl

ikid ik liqtin `lc `pin` dedc meyn dpila

oi` edine xzepe lebit meyn eilr oiaiig oi`c

lirl) oerny 'xl dpeale mivr ixde oekp df mrh

ilqtine xzep meyn mdilr oiaiig oi`c (:en sc

xninl dil dedc cere ilka eycwc `kid dpila

zriwy yxtl yie dpila lqtpy mcl oipn

miakekd z`v mcew driwy zligz epiid dngd

'c miakekd z`v cre dngd zriwync xn`ck

aeyge (.cv migqt) `nh didy in wxta oilin

hrnn xzein weqtne meia ozevny oiprl mei

mei aeyg `zkec lkae eaixwd meian `kd dil

di`x oi`y it lr s` xn`ck miakekd z`v cr

xkf xaclmiivge dk`lna miyer epgp`e xacl

z`v cre xgyd zelrn mignxa miwifgn

meide xnyn dlild epl dide xne`e miakekd

ied `l `zyde (:k sc) dlibnc a"ta dk`ln

lk (.ai sc) ziprz zkqnc dngd zriwy enk

ziprz epi` dng eilr drwy `ly ziprz

`nh didy inae miakekd z`va epicia dlawe

mcd lqtpc rnyn ikd inp (:bv sc migqt)

rax` miakekd z`v mcewy dngd zriwya

meyn miricend on dwegx jxc aiygc oilin

dngd zriwy zligz cr milyexil ihn `lc

zegcl (oi`e) gqtd zhigy onf dilr xarwc

ick dwgxd cear opax `nh didy inc `idd

gqta mfxfl icke mc zpld icil `ai `ly

aiyg `lc i`de zxk mewna mdixac ecinrde

p"d (.av sc) dy`d 'ta jpi` icda migqta dil

megzl uegn ez`ade ezlai zkizg aiyg `l

xn`c `de yecig ly mixac `l` aiyg `lc

enca miaygn cg` meil oilk`pc `zrnya

driwy zligz epiid dngd rwyzyn

`weec driwyc yxtl mz epiax libxc `nlra dngd rwyzyn enk ied `l onwlc dngd rwyzyne mc icda onwl aiygc xyae oixeni`c `inec miakekd z`v `le `ziixe`cne

didy in wxtae lin iraix `zlz dlil cr dng zriwyn rnyn (:cl sc zay) oiwilcn dna wxt seqac dil dywc meyn driwy seq rnyn rwyzyn la` driwy zligz rnyn

iaera qpkil zlgzn dngdy driwy zligz rnyn driwync mz epiax yxtnc meid zcicna dil aiyge oilin rax` miakekd z`v cr dngd rwyzync rnyn (.cv sc migqt) `nh

df oiwelgy ab lr s` mc iab `pyil i`d inp ipz miakekd z`v jgxk lr epiidc ipy mei ly dngd rwyzyn mxyaae milw miycw xya iab ipzw jenqac icii`c xity iz`e riwxd

:[lqtp d"c :k zegpn 'qeze dcedi 'x d"c .cv migqt 'qeze lin izliz ixz d"c .dl zay 'qez oiire] :dfn
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ìLe äàî áçBø ìò òáLå íéðBîLe äàî CøBàíéL ¤¥¨§¦¨¤©©©¥¨§Ÿ¦
äàî äúéä äøæòä ìk ,ïîçð áøc dén÷ àpz éðz .Lîçå§¨¥¨¥©¨©¥§©©§¨¨¨£¨¨¨§¨¥¨
,déì øîà .Lîçå íéLBìLe äàî áçBø ìò òáLå íéðBîLe§¦¨¤©©©¥¨§¦§¨¥¨©¥

ì ïéñðëð íéðäk ,äæ ïBâk .àaà éì øîà éëäïéìëBàå ,íL ¨¦¨©¦©¨§¤Ÿ£¦¦§¨¦§¨§§¦
ïéáéiçå ,íél÷ íéLã÷ íL ïéèçBLå ,íéLã÷ éLã÷ íL̈¨§¥¨¨¦§£¦¨¨¨¦©¦§©¨¦
,úBðBlç éèeòîì ,àîéìéà .éàî éèeòîì .äàîeè íeMî¦§¨§©¥©¦¥¨§©¥©
äîBçä éáBòå úBðBlçä ,àðéðz .äîBçä éáBòå úBúìc§¨§¦©¨§¦¨©©§¦©¨

ì éèeòîì ,àlàå .íéðôìkìBça úBéeða éàå ,úBëL §¦§¦§¤¨§©¥§¨§¦§©
àúééøBàãe .ïðaøcî .LãB÷ ïëBz ,ïðúäå ,Lãwì úBçeúôe§©Ÿ¤§¨§©¨¤¦§©¨¨§©§¨

ì ,àéðúäå ,àìïépî ,Lãwì úBçeúôe ìBça úBéeða úBëL Ÿ§¨©§¨§¨§©§©Ÿ¤¦©¦
ì ïéñðëð íéðäkäLéøéLe íéLã÷ éLã÷ íL ïéìëBàå ,íL ¤©Ÿ£¦¦§¨¦§¨§§¦¨¨§¥¨¨¦§¨¥

äøBzä ,'äeìëàé ãòBî ìäà øöça' øîBì ãeîìz ,äçðî¦§¨©§©©£©Ÿ¤¥Ÿ§¨©¨
,àáø øîà .úçà äìéëà ìöà äaøä úBøéöç äúaéø¦§¨£¥©§¥¥¤£¦¨©©¨©¨¨

ì ,àéðúäå .àì ,äàîeè ïéðòì ìáà .éðàL äìéëàìúBëL ©£¦¨©¦£¨§¦§©§¨Ÿ§¨©§¨§¨
ì ïéñðëð íéðäk ,LãBwì úBçeúôe ìBça úBéeðaäíL ©§©§©¤Ÿ£¦¦§¨¦§¨

,íél÷ íéLã÷ íL ïéèçBL ïéàå ,íéLã÷ éLã÷ íL ïéìëBàå§§¦¨¨§¥¨¨¦§¥£¦¨¨¨¦©¦
,énð éðz .ïéèçBL ïéà ,úøîà åàì .äàîeè íeMî ïéáéiçå§©¨¦¦§¨¨£©§§¥£¦§¦©¦
,çútä ãâðk àðéòa ,ïéèçBL ïéà àîìLa .ïéáééç ïéà¥©¨¦¦§¨¨¥£¦¨¥¨§¤¤©¤©

éîòèéìå .éànà ,ïéáééç ïéà àlà .àkéìåéî ,ïéèçBL ïéà ,C §¥¨¤¨¥©¨¦©©§¦©§¨¥£¦¦
éàîì ,àkéì éàc ,çútä ãâðk äèéçL àkéàc ïðé÷ñò àìŸ¨§¦©§¦¨§¦¨§¤¤©¤©§¦¥¨§©

éøèöéà,éðz .çútä ãâðk èéçL à÷c áb ìò óà ,àlà .C ¦§§¦¤¨©©©§¨¨¦§¤¤©¤©¨¦
.ïéáééç ïéà ,énð éðz .Léã÷ àìc íeMî ,ïéèçBL ïéà¥£¦¦§Ÿ¨¦§¦©¦¥©¨¦
éaøa éñBé éaø ,àéðúäå .çútä ãâðk ïðéòa àì ,äìéëàìå§©£¦¨Ÿ¨¦©§¤¤©¤©§¨©§¨©¦¥§©¦
ïäáBb ,úBôéìçä úéáa eéä ïéLtLô éðL ,øîBà äãeäé§¨¥§¥¦§§¦¨§¥©£¦§¨
,íéLã÷ éLã÷ úìéëàì äøæòä úà øéLëäì éãk ,äðBîL§¤§¥§©§¦¤¨£¨¨©£¦©¨§¥¨¨¦

ìå.äìéëà ïàkî énñ ,àðéáø øîà .íél÷ íéLã÷ úèéçL §¦§¦©¨¨¦©¦¨©©¦¨©¥¦¨£¦¨
eìëàz íLå ,ãòBî ìäà çút øNaä úà eìMa' áéúëäå§¨§¦©§¤©¨¨¤©Ÿ¤¥§¨Ÿ§
,éîéãBáà øa ÷çöé áø øîà :éðàL ,äòL éLã÷ .'BúBà¨§¥¨¨©¦¨©©¦§¨©£¦¦
Báéø÷ä íBéa' øîàpL ,änçä úòé÷La ìñôpL ícì ïépî¦©¦§¨¤¦§¨¦§¦©©©¨¤¤¡©§©§¦
íBéa .áéø÷î äzà ,çáBæ äzàL íBéa ,'ìëàé Bçáæ úà¤¦§¥¨¥©¤©¨¥©©¨©§¦§
déì éòaéî ,éàä .áéø÷î äzà éà ,çáBæ äzà éàL¤¦©¨¥©¦©¨©§¦©¦¨¥¥
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc migaf(iriax meil)

a `ed dxfrd mewn xeriyeCøBà[axrnl gxfnd on-]äàî ¤¥¨
òáLå íéðBîLe,zen`áçBø ìò[mexcl oetvd on-]ìLe äàîíéL §¦¨¤©©©¥¨§Ÿ¦

Lîçådxfrl uegn zeiepad zekyll qpkpy `nh la` .zen` §¨¥
eycwzd `l zekyl mze`e xg`n ,aiig epi` ,dxfrl zegezte

.oick dxfrd zyecwa
ïîçð áøc dén÷ àpz éðzzepyl libx didy] minkgd cg` dpy ± ¨¥©¨©¥§©©§¨

,ongp ax iptl [zeziixaäúéä äøæòä ìkly jxe`aíéðBîLe äàî ¨¨£¨¨¨§¨¥¨§¦
òáLå,zen`Lîçå íéLBìLe äàî áçBø ìò.zen`déì øîàongp ax ¨¤©©©¥¨§¦§¨¥¨©¥
,`pzléëäjk ±äæ ïBâk ,àaà éì øîà,`ziixaa x`eanddf mewna ± ¨¦¨©¦©¨§¤

,dxfrd mewn `edyì ïéñðëð íéðäk,íéLã÷ éLã÷ íL ïéìëBàå íL Ÿ£¦¦§¨¦§¨§§¦¨¨§¥¨¨¦
dxfra milk`pd.åok,íél÷ íéLã÷ íL ïéèçBLmewn lka mihgypd §£¦¨¨¨¦©¦

.dxfraå,myl eqpkpy mi`nh.äàîeè íeMî ïéáéiç §©¨¦¦§¨
`l` ,aiig epi` ycwnl qpkpy `nhy ,l`eny ixac e`aed lirl
`a zenewn dfi` zxxan `xnbd .dxfrd llg swid jezl qpkp m`

:hrnl l`enyéàî éèeòîì.hrnl l`eny `a zenewn dfi` ± §©¥©
àîéìéàxn`p m` ±éèeòîìd iaer llg z` hrnl ±,úBðBlçoke ¦¥¨§©¥©

d iaer llgúBúìc,dxfrd znega eidy [migztd xnelk]éáBòå §¨§¦
äîBçäzyecwa miyecw mpi` zenewnd el`y ,dlrnl dy`xa ©¨

ixdy ,ok xnel xyt` i` .dxfrdàðéðzdpyna epipy ±(:dt migqt) §¦¨
llg iaeryúBðBlçä,milyexi znegayäîBçä éáBòåoicd `ede] ©©§¦©¨

mzyecw ,[zezlclíéðôìkzepelgl oicd `ede .xird jez enk ± §¦§¦
.dxfrd jez enk ozyecwy ,dxfrd znegay zezlcde dnegd iaere

éèeòîì àlàåd z`ìúBëL,dizeaiaqe dxfra miiepa eidy mixcg ± §¤¨§©¥§¨
:`xnbd zxxan .dxfrd zyecwa zeyecw opi`yéàådpeekd m` ± §¦

d zekyl oze`lìBça úBéeða,dxfrl uegn ±Lãwì úBçeúôe± §©§©Ÿ¤
,dxfrd jezlïðúäå(g"n b"t ipy xyrn)y ,el` zekyl oiprl ,ïëBz §¨§©¨

,LãB÷zyecwa dyecw dkyld lk ixd ,dxfrl gezt gztdy oeikn ¤
zekyld z` hrnl `a l`eny zn`a :`xnbd dgec .dxfrd
dne .dxfrd zyecw llka opi`y ,ycewl zegezte lega zeiepad

epipyy(my)epiid ,ycew okezy,ïðaøcîqpkidl `ly minkg eeivy ¦§©¨¨
.jk lr oi` zxk aeig mpn` .d`neha zekyl oze`l

:`xnbd dywnàì àúééøBàãeon zeyecw zekyld oi` ike ± §©§¨Ÿ
,dxezdì ,àéðúäåúBëLdïépî ,Lãwì úBçeúôe ìBça úBéeða §¨©§¨§¨§©§©Ÿ¤¦©¦

ì ïéñðëð íéðäkäL,äçðî éøéLe íéLã÷ éLã÷ íL ïéìëBàå ,íL ¤©Ÿ£¦¦§¨¦§¨§§¦¨¨§¥¨¨¦§¨¥¦§¨
øîBì ãeîìzdgpn ixiiy oiprl(h e `xwie)Elk`i dPOn zxzFPde' , ©§©§©¤¤¦¤¨Ÿ§

cw mFwnA 'ebe eipaE oxd`,W.'äeìëàé ãòBî ìäà øöçajkne ©£Ÿ¨¨§¨¨Ÿ©£©Ÿ¤¥Ÿ§¨
y epcnl ,'cren ld` xvga' mbe ,'yecw mewna' mb xn`pyäøBzä©¨

úBøéöç äúaéø[zenewn-],úçà äìéëà ìöà äaøäz` zeaxl ¦§¨£¥©§¥¥¤£¦¨©©
zlik`l zekyld eaxzdy jkne .miycw iycw zlik`l zekyld
on dxfrd zyecwk `id ozyecwy cenll ozip ,miycw iycw
`l` epi` weqtde] opaxcn `l` dpi` ozyecw m`y .dxezd
lek`l exizde ,dxez ixac xewrl minkg eliwd j`id ,[`zknq`
`ziixan gken ok m`e .dxezd on leg `edy mewna miycw iycw
:`xnbd dgec .dxezd on dxfrd zyecwk `id zekyld zyecwy ,ef

éðàL äìéëàì ,àáø øîàd`neh oiprly it lr s`y ,xacd dpey ± ¨©¨¨©£¦¨©¦
od ixd miycw iycw zlik` oiprl ,zeyecw zekyl oze` oi`

.lirl x`eank ,weqtd on epcnl df xace ,zeyecw
,zekyld eycwzd dlik`l `weecy xnel okzi ike :`xnbd dywn

ì ,àéðúäå ,àì äàîeè ïéðòì ìáàúBçeúôe ìBça úBéeðaä úBëL £¨§¦§©§¨Ÿ§¨©§¨§¨©§©§
ì ïéñðëð íéðäk ,LãBwìïéàå ,íéLã÷ éLã÷ íL ïéìëBàå íL ©¤Ÿ£¦¦§¨¦§¨§§¦¨¨§¥¨¨¦§¥
,íél÷ íéLã÷ íL ïéèçBL`ziixaa x`eank(:dp lirl)mihrnny £¦¨¨¨¦©¦

.zekyld epiide ,'oiccv iciv' weqtdnïéáéiçåmiqpkpd mi`nhd §©¨¦
myl.äàîeè íeMîqpkidl dxezd on xeq`y ,`ziixaa x`eane ¦§¨

.zekyll d`neha:`xnbd zvxznúøîà åàìepipy `l ike ± ¨£©§§
y `ziixaaïéèçBL ïéàzekyld oi`y epiide ,milw miycw my ¥£¦

dzrn .dxezd on zeyecwénð éðzmb `ziixad oeyla dpyz ±ïéà' §¦©¦¥
ïéáéiçozip aeye ,opaxcn `l` ozyecw oi`y meyn ,'d`neh meyn ©¨¦

.zekyld z` hrnl `a l`enyy yxtl
:d`neh lr dhigyn epcnly dn lr dywn `xnbdàîìLaoaen ± ¦§¨¨

y xacdïéèçBL ïéàc meyn ,zekyla milw miycwàðéòajixv ± ¥£¦¨¥¨
dhigyd `dzy,çútä ãâðkxn`p ixdy(g b `xwie)iptl ez` hgye' §¤¤©¤©Ÿ

,'cren ld`àkéìåcbpk opi`y meyn ,zekyla df oic miiwzn oi` ± §¥¨
.zewiqtn dkyld z` zetiwnd zevignd ixdy ,cren ld` gzt

àlày epcnl dfny `xnba x`azdy dn oiprlïéáéiç ïéàmy ¤¨¥©¨¦
,d`neh meynéànàixaca qexbl yi recne ,df oic mrh dn ± ©©

.'d`neh meyn oiaiig oi`' `ziixad
meyn `ed dhigyl zexiyk zekyld oi`y mrhdy dgiken `xnbd
.d`neh meyn oda oiaiig oi`y dfn cnlp `linne ,zeyecw opi`y

:`xnbd dywnéîòèéìåC`ed my mihgey oi`y mrhdy jixacl ± §¦©§¨
recn ,lkidd gzt cbpk df oi`y meynïéèçBL ïéàmiycw my ¥£¦

,milwïðé÷ñò àì éîote`a s` zwqer `ziixad oi` ike ±àkéàc± ¦Ÿ¨§¦©§¦¨
d ziyrpy,çútä ãâðk äèéçLcbpk oeekn dkyld gzt didy oebk §¦¨§¤¤©¤©

zetilgd zia igzt,df ote`a s` zwqer `ziixady i`cea `lde ,
éøèöéà éàîì ,àkéì éàcCdhigyd oi`y ote`a wx xaecn m`y ± §¦¥¨§©¦§§¦

[zekyld ipica zwqerd] `ziixad dkxved recn ,gztd cbpk
,zekyla `weec oic df oi` `lde ,dleqt my dhigydy eprinydl

.dleqt dhigyd gztd cbpk epi`y dxfra mewn lka ixdyàlà¤¨
y ,i`ceèéçL à÷c áb ìò óàhgey `edy ±éðz ,çútä ãâðk± ©©©§¨¨¦§¤¤©¤©¨¦

y `ziixaa epipyïéèçBL ïéàmeyn mrhd oi`e ,milw miycw my ¥£¦
`l` ,'cren ld` iptl' df oi`yLéã÷ àìc íeMîzekyl oze` ± ¦§Ÿ¨¦

mrhn .dxfrd zyecwa eycwzp `l [ycewl zegezte lega zeiepad]
,dfénð éðzmb `ziixaa zepyl jixv ±ïéáéiç ïéà','d`neh meyn §¦©¦¥©¨¦

.dxfrd zyecwa zeyecw opi`y meyn
s` milk`p miycw iycwy ,lirl `ziixad ixacl zxfeg `xnbd

:dywne ,ycewl zegezte lega zeiepad zekylaàì äìéëàìå§©£¦¨Ÿ
ïðéòalk`iy jixv oi` ±çútä ãâðk,lkidd lyàéðúäå(:dp lirl), ¨¦©§¤¤©¤©§¨©§¨

ïéLtLô éðL ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaømiphw migzt ±úéáa eéä ©¦¥§©¦§¨¥§¥¦§§¦¨§¥
,úBôéìçälkidd iciv ipyn hlea didy] mle`d lzeka xnelk ©£¦

e ,zetilgd zia itlk dpetd [cv lkn dn` dxyr yngïäáBb§¨
äðBîLeyrpe ,zen`úà øéLëäì éãklkäøæòäcbpk `ly s` §¤§¥§©§¦¤¨£¨¨

,lkidd gztìå ,íéLã÷ éLã÷ úìéëàìíél÷ íéLã÷ úèéçL ©£¦©¨§¥¨¨¦§¦§¦©¨¨¦©¦
,dcedi iaxa iqei iax ixaca x`eane .cren ld` iptl eidiy jixvy
zvxzn .'cren ld` iptl' didzy dkixv miycw iycw zlik` s`y

:`xnbdïàkî énñ ,àðéáø øîà,dcedi iaxa iqei iax ixacn xqd ± ¨©©¦¨©¥¦¨
jxevl oiytytd ipya jxev yiy xn`y dn z`,äìéëàixdy £¦¨

enk ,'cren ld` iptl' didzy dkixv dpi` miycw iycw zlik`
.weqtdn lirl epyxcy

iptl' zeidl dkixv dlik`d oi`y xnel okzi cvik :`xnbd dywn
,'cren ld`áéúëäå(`l g `xwie)dWn xn`Ie' mi`elind xya oiprl §¨§¦©Ÿ¤¤

eipA l`e oxd` l`eìëàz íLå ,ãòBî ìäà çút øNaä úà eìMa ¤©£Ÿ§¤¨¨©§¤©¨¨¤©Ÿ¤¥§¨Ÿ§
'BúBàld` gzta zeidl dkxved dlik`d s`y weqta x`eane .'ebe

:`xnbd zvxzn .crenéðàL äòL éLã÷mi`elind li` oiprl ± ¨§¥¨¨©¦
elk`iy aezkd zxifb dzid myy ,xacd dpey ,dry iycw didy

`weec cren ld` gzta xyad z`jixv oi` ,zexec iycwa mpn` .
zekyld eaxzde xg`n ,'cren ld` iptl' didz dlik`dy

.lirl x`eank ,weqtdn
:wxfdln lqtp zepaxwd mc izni`n zx`an `xnbd÷çöé áø øîà̈©©¦§¨

ícì ïépî ,éîéãBáà øa,wxfp `l oiicry zepaxwdìñôpLwxfdln ©£¦¦¦©¦§¨¤¦§¨
änçä úòé÷La,dhigyd mei lyøîàpL(fh f `xwie)Báéø÷ä íBéa' ¦§¦©©©¨¤¤¡©§©§¦
'ìëàé Bçáæ úàyexcl yi ,'Fgaf z` Faixwd' xn`py jkne .'ebe ¤¦§¥¨¥©§¦¤¦§

`weecyçáBæ äzàL íBéa,oaxwd z` hgey ±áéø÷î äzàwxef ± ©¤©¨¥©©¨©§¦
la` ,mcd z`,çáBæ äzà éàL íBéa,dngd zriwy xg`l epiide §¤¦©¨¥©

,dgiafd mei df oi` xakyáéø÷î äzà éàepcnle .mcd z` wxef ± ¦©¨©§¦
dngd zriwy xg`le ,cg` meia eidi mcd zwixfe dhigydy dfn
epi` ,dlild lk jyna gafnd y`xa did m` mbe .dwixfn `ed lqtp

.meia zxgnl wxfdl xyk
zriwya lqtp mcdy df weqtn cenll ozip cvik :`xnbd dywn

`lde ,dngdéàädf weqt ±déì éòaéî ©¦¨¥¥
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oifge` mipy` cenr ep sc ± oey`x wxtzereay

zekyll qpkpd ihernl :(.dl sc) zecn zkqna opzck d"lw agex lr f"tw jxe` did

xiyae dgpn ixiya dxfr zyecwa eycwzp `ly ekezl zegezte el dveg zeiepad

opixn`ck aiaq dkildae dxfrd z` oda miycwny mineze mixe`ae mirbt ly

:(.ci sc) zereayaìò æ"ô÷ êøåà äúéä äøæòä ìë ïîçð áøã äéî÷ àðú éðú â"ä
:'åë àáà éì øîà éëä äéì øîà ä"ì÷ áçåø

.íéùã÷ éùã÷ íù ïéìëåàådedc `ed ikdc

zlik`l cren ld` xvg zyecwa dyecw

`ede dxfr yicw `l ikdn ithe miycw iycw

ziae mle`e lkid ekezae dxfrd lk llg

zxetkd zia ixeg`l `zde miycwd iycw

miycw my oihgeye :eixeg`n xie` dn` `"ie

:d`neh meyn eilr oiaiige opiqxb milw

.úåðåìçäzenegay zepelgd llg iaer

dy`xa dnegd iaere miptan aiaq dxfrd

:dlrnl.àðéðúivn ikide iyicwc

:edpihernlâ"äi` zekyl ihernl `l`

mipdkdy :ycwl zegezte lega zeiepac

ixiye miycw iycw my oilke`e myl oiqpkp

.'ek cren ld` xvga xnel cenlz dgpn

x`y mbe `kd milw miycw my oihgeye b"le

izdbd oke `ed yeay mixtqa aezkd oeyl

:epiax ly extqn.ùã÷ ïëåú ïðú ïðà àä
:d`neh meyn ediilr aiigile.ïðáøãîzevn

la` d`neha odl eqpki `ly `id minkg

:`kil oaxwe zxk.'åë úåëùìì ïéðî àéðúäå
mzyecw n"y dlik` oiprl edl opiaxncne

`zknq` `xwe opaxcn i`c dxezd on od

xac xewrl minkg eliwd j`id `ed

:miycw iycw zlik`l leg mewn xiykdle

.äáøä úåøöçld` xvga yecw mewna

:cren.éðàù äìéëàìzexvg `xw da iaxc

:daxd.íéì÷ íéùã÷ íù ïéèçåù ïéàå`dc

:oiccv icv ihernl cren ld` iptl opiraåàì
.úøîàe`l `nl` oihgey oi` da ipzwc

:d`neh meyn oiaiig oi` inp ipz iyicwàì éî
ïðé÷ñò.çúôä ãâðë äèéçù àëéàãdidyk

:zetilgd zia igzt cbpk oeekn egztéùã÷
.éðàù äòùmi`elina dzid aezkd zxifb

dxezd xn`ck eaxzi` zexec iycw la`

:daxd zexvg dzaixäúà çáåæ äúàù íåéá
.áéø÷î äúà éà çáåæ äúà éàù íåéá áéø÷î
dben iz`vn jk `ibeq dleka dl opiqxb ikd

`dzy egaf z` eaixwd meia dyexit ikde

dil `ipdn `le cg` meia dgiafe daxwd

:xgnl dwixfl ixeyk`l gafnd y`xa dpld
äéôåâì
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éùã÷`l cren ld` gztne (g `xwie) aizkc cren ld`a aezkd e`lzc .ip`y dry

:mini zray e`vz

ïéðîgafnd y`xa dpld dil `ipdn `lc qxhpewa yxit .dngd zriwya lqtpy mcl

ly ey`xa zlren dpil oi` xn`c o`nl `gipd dnize dwixfl xgnl ixeyk`l

`xw il dnl zlren xn`c o`nl `l` gafn

(f my) aizk ezeev meiac wexfl leki oi` dlila

ike mixeni`k xgyd cenra liqtin xgnle

ol `niiwc oixeni` meyn `xw jixvi`c `niz

mca l"nwe ecxi `l elr m` (.ct sc onwl)

wxt onwl xn`d b"xl i` o`nc `ail`e ecxic

i`e mca s` cxi `lc (.bt sc) ycwn gafnd

oileqt ycwn gafnd oi`c xn` `d ryedi iaxl

`kdc `xw ok m`e dxhwda `l` ecxi `ly

mc leqtl `xw jixhvi`c xnel yie il dnl

ikid ik liqtin `lc `pin` dedc meyn dpila

oi` edine xzepe lebit meyn eilr oiaiig oi`c

lirl) oerny 'xl dpeale mivr ixde oekp df mrh

ilqtine xzep meyn mdilr oiaiig oi`c (:en sc

xninl dil dedc cere ilka eycwc `kid dpila

zriwy yxtl yie dpila lqtpy mcl oipn

miakekd z`v mcew driwy zligz epiid dngd

'c miakekd z`v cre dngd zriwync xn`ck

aeyge (.cv migqt) `nh didy in wxta oilin

hrnn xzein weqtne meia ozevny oiprl mei

mei aeyg `zkec lkae eaixwd meian `kd dil

di`x oi`y it lr s` xn`ck miakekd z`v cr

xkf xaclmiivge dk`lna miyer epgp`e xacl

z`v cre xgyd zelrn mignxa miwifgn

meide xnyn dlild epl dide xne`e miakekd

ied `l `zyde (:k sc) dlibnc a"ta dk`ln

lk (.ai sc) ziprz zkqnc dngd zriwy enk

ziprz epi` dng eilr drwy `ly ziprz

`nh didy inae miakekd z`va epicia dlawe

mcd lqtpc rnyn ikd inp (:bv sc migqt)

rax` miakekd z`v mcewy dngd zriwya

meyn miricend on dwegx jxc aiygc oilin

dngd zriwy zligz cr milyexil ihn `lc

zegcl (oi`e) gqtd zhigy onf dilr xarwc

ick dwgxd cear opax `nh didy inc `idd

gqta mfxfl icke mc zpld icil `ai `ly

aiyg `lc i`de zxk mewna mdixac ecinrde

p"d (.av sc) dy`d 'ta jpi` icda migqta dil

megzl uegn ez`ade ezlai zkizg aiyg `l

xn`c `de yecig ly mixac `l` aiyg `lc

enca miaygn cg` meil oilk`pc `zrnya

driwy zligz epiid dngd rwyzyn

`weec driwyc yxtl mz epiax libxc `nlra dngd rwyzyn enk ied `l onwlc dngd rwyzyne mc icda onwl aiygc xyae oixeni`c `inec miakekd z`v `le `ziixe`cne

didy in wxtae lin iraix `zlz dlil cr dng zriwyn rnyn (:cl sc zay) oiwilcn dna wxt seqac dil dywc meyn driwy seq rnyn rwyzyn la` driwy zligz rnyn

iaera qpkil zlgzn dngdy driwy zligz rnyn driwync mz epiax yxtnc meid zcicna dil aiyge oilin rax` miakekd z`v cr dngd rwyzync rnyn (.cv sc migqt) `nh

df oiwelgy ab lr s` mc iab `pyil i`d inp ipz miakekd z`v jgxk lr epiidc ipy mei ly dngd rwyzyn mxyaae milw miycw xya iab ipzw jenqac icii`c xity iz`e riwxd

:[lqtp d"c :k zegpn 'qeze dcedi 'x d"c .cv migqt 'qeze lin izliz ixz d"c .dl zay 'qez oiire] :dfn
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ìLe äàî áçBø ìò òáLå íéðBîLe äàî CøBàíéL ¤¥¨§¦¨¤©©©¥¨§Ÿ¦
äàî äúéä äøæòä ìk ,ïîçð áøc dén÷ àpz éðz .Lîçå§¨¥¨¥©¨©¥§©©§¨¨¨£¨¨¨§¨¥¨
,déì øîà .Lîçå íéLBìLe äàî áçBø ìò òáLå íéðBîLe§¦¨¤©©©¥¨§¦§¨¥¨©¥

ì ïéñðëð íéðäk ,äæ ïBâk .àaà éì øîà éëäïéìëBàå ,íL ¨¦¨©¦©¨§¤Ÿ£¦¦§¨¦§¨§§¦
ïéáéiçå ,íél÷ íéLã÷ íL ïéèçBLå ,íéLã÷ éLã÷ íL̈¨§¥¨¨¦§£¦¨¨¨¦©¦§©¨¦
,úBðBlç éèeòîì ,àîéìéà .éàî éèeòîì .äàîeè íeMî¦§¨§©¥©¦¥¨§©¥©
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ì éèeòîì ,àlàå .íéðôìkìBça úBéeða éàå ,úBëL §¦§¦§¤¨§©¥§¨§¦§©
àúééøBàãe .ïðaøcî .LãB÷ ïëBz ,ïðúäå ,Lãwì úBçeúôe§©Ÿ¤§¨§©¨¤¦§©¨¨§©§¨

ì ,àéðúäå ,àìïépî ,Lãwì úBçeúôe ìBça úBéeða úBëL Ÿ§¨©§¨§¨§©§©Ÿ¤¦©¦
ì ïéñðëð íéðäkäLéøéLe íéLã÷ éLã÷ íL ïéìëBàå ,íL ¤©Ÿ£¦¦§¨¦§¨§§¦¨¨§¥¨¨¦§¨¥

äøBzä ,'äeìëàé ãòBî ìäà øöça' øîBì ãeîìz ,äçðî¦§¨©§©©£©Ÿ¤¥Ÿ§¨©¨
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,íéLã÷ éLã÷ úìéëàì äøæòä úà øéLëäì éãk ,äðBîL§¤§¥§©§¦¤¨£¨¨©£¦©¨§¥¨¨¦

ìå.äìéëà ïàkî énñ ,àðéáø øîà .íél÷ íéLã÷ úèéçL §¦§¦©¨¨¦©¦¨©©¦¨©¥¦¨£¦¨
eìëàz íLå ,ãòBî ìäà çút øNaä úà eìMa' áéúëäå§¨§¦©§¤©¨¨¤©Ÿ¤¥§¨Ÿ§
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`oifgeקנ mipya cenr ep sc ± oey`x wxtzereay

.äéôåâì:zxgnne ezgiaf meia minly zlik` onf cnllåçáæ íåéá àø÷ àîéð ë"à â"ä
øîà÷ éëä àîìã :'åë áéø÷î äúà çáåæ äúàù íåéá î"ù éì äîì åáéø÷ä ìëàé

.'åë àðîçøgaef dz`ymeian"y ildnl egaflk`i eaixwdmeiae `xw`nip okm`b"d

:iax ly extqn izdbdjkaixwndz`.'åë àðîçø øîà÷ éëä àîìãå`pngxdlz`lc

meia elke`l dwixfa `l` dgiafa dlik` onf

:zxgnne ezwixf.éùéìù øåàì áùçîä
xyad on lek`l zpn lr minly zhigya

:dgiafl ipy lil iyily xe`l.øùëied `lc

:epnfl ueg.äéì ÷éúðéà àìãixnbl epnfn

'ipzck `xtv cr eiykr eztixy onf zeidle

:oizrnya onwl.éùéìù øåàì ìëåàäxyan

:xyk oaxw.øåèô:xzep zbby oaxwnàì
.äôéøùì ÷éúðéà:`ed xzep e`l jkld

äîçä ò÷ùúùî ïîãá ïéáùçîlr hgy m` .

lebit dngd rwyzyn onc wexfl zpn

ayig m` mdixeni` zxhwdae xya zlik`ae

xihwdl e` oxyan lek`l zpn lr dhigya

epiidc lebit xgydcenrdlriyn odixeni`n

:edcic onfl uegâ"ämini ipyl oilk`pde

dngd rwyzyn onca oiaygn cg` dlile

oxyaae xgyd cenr dlriyn oixeni`ae

xe`l epiide .mini ipy ly dngd rwyzyn

iycw oixeni`e mc oiprl opgei 'xk iyily

oixeni`e mcc oiey milw miycwe miycw

:md miycw iycw mlerl.íäéøçà äìéì
xwa cr epnn gipi `l (f `xwie) dceza aizkc

`dz minlya o`k s` lk`p dlild lk [`d]

:zxgnd mei xg` dlil.íåé ãòdlik` iab

lk`i mkgaf meia eidz miyecwa aizk

mei `edy cera mei cr xzepde zxgnne

:eplk`z.ãéî óøùé ìåëéli`ed iyily xe`l

:ezlik` onf xare.ïìäì äîmeil oilk`pa

iab aizkc dtixy dlik`l skiz cg`

eva 'ebe mi`elind xyan xzei m`e mi`elin

dlik` aizk `l `xw i`dae aizk oxd` z`

:meia `l` mei cr aizk`l ikdle dtixy`l`

'éðúî.øùòîäå:dnda xyrnäðúî
.úçàmnc z`e `l` aiaq eda aizk `lc

i `kdn inp jpde xekaa aizk wexfzopitl

:'nba opixn`ck.ãåñéä ãâðëyiy mewna

:mexce gxfn ihernl eizgz ceqiäðéù
.ïúìéëàáozn z` aezkd deydy t"r`

:dfn df ozlik`a dpiy mncìëàð øåëáä
.íéðäëìxacna) jl didi mxyae aizkck

:(gi.íãà ìëì øùòîäåel epivn `ly

:odkl ozpiy dxezaøéòä ìëá ïéìëàðå
àäã íãà ìëì 'éñøâ àìå ñøâ ìëàî ìëá

.øéòä ìëá :íéðäëì øåëá éðú÷aizkck

z`e mkigafe mkizeler dny mz`ade

'x ixtqa `ipze (ai mixac) mkizexyrn

xacn aezkd zexyrn izya xne` `aiwr

aizke obc xyrn cg`e dnda xyrn cg`

mkp`ve mkxwa zexekae `xw `edda

lka dpin rny dvign eda raw `lcne

:oilk`p xird.ãçà äìéìå íéîé éðùì
`prci `l xyrn 'nba dl sili xekaa

:`kidn.äìéìá àìà:(ai zeny) dfd dlila aizkck.úåöç ãò àìà ìëàð åðéàå:dl sili 'nba.åééåðîì:(my) eqekz elk` itl aizkck ezgiwl inca epnpy'îâ
.àðú ïàî:(gi xacna) wexfz mnc z`e aizk xekaae dpiy `l minc oznc llkn ozlik`a dpiy ipzwc gqte xyrne xeka minc ozn ieyncn dwixfa gqte xyrn

.øîàð àì åîã:(ai mixac) jtyi jigaf mcen gqtl minc ozn dil `wtpc dkitya gqt l`rnyi 'xl la` 'ebe xey xeka j`
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øåàxe`l enk iyily xg`y dlil rnyn iyily xe`lc c"il xe` enk qxb iyilyl

:(:a sc) migqtc `ziinw `zrnyac exeair

ì"ú`edy cera iyilyd mei cr xzepde zxgnne lk`i mkgaf meia qxhpewa 'it .mei cr

mei `le iyilyd mei cr yxtn miig x"de oiprd wiqtd xzepdc dywe eplk`z mei

:iyily lila lk`p epi` k"` llka iyilyd

ïéìëàðåaizkck qxhpewa yxit .xird lka

dny mz`ade ikp` d`x zyxta

`ipze mkizexyrn z`e mkigafe mkizeler

d zexyrn izya xne` `aiwr iax ixtqaaezk

aizke obc xyrn cg`e dnda xyrn cg` xacn

`lcne mkp`ve mkxwa zexekae `xw `edda

xird lka oilk`pc dpin rny dvign eda raw

ze`hg mzd inp iaizk `dc 'itl lecb dnize

ixtqa `ipz ikde mirlw erac zeny`e

aezkd zexyrn izya xne` r"x mkizexyrn

dnda xyrn cg`e obc xyrn cg` xacn

gwle xn`py oiprk mixekiad el` mkci znexze

mkxwa xekad df zexekae jcin `phd odkd

iptl my mzlk`e zeny`e z`ehg el` mkp`ve

`l i`n` denzl yie dvignd el` mkidl` 'd

'd iptl eda aizkc oeik dvign xyrne xeka ira

'd iptl (.al sc lirl) opiyxcc dhigy enk

miycw el` seqa dxenza opixn` cere dxfra

on) miptl lk`py xekad lr cenll m` (:`k sc)

xn`p xak ixdy jixv epi` dnegd on (mirlwd

on miptl irail k"`e eplk`z jidl` 'd iptl

`l aizkcn ol `wtpc d`xpe dhigyk mirlwd

zexekae 'ebe jpbc xyrn jixrya lek`l lkez

`lc `ed jixrya rnync mkp`ve mkxwa

dnda xyrne lek` milyexia `d lek`l lkez

`eddac dyw edine xekan dxard dxard xnb

opiyxcck zeny`e ze`hg iaizk `d inp `xw

el` jp`ve jxwa (.fi sc) zeknc `xza 'ta

ol `wtpc yxtl d`xpe zeny`e ze`hg

oilk`pd minly ly weye dfgl 'nba opiywncn

xird lka oilk`py oiprl oicd `ede mini ipyl

dfgc `xw ol `wtp minlye xifp li`e dceze

:oi`elin ly weyeéðùì'hpewa 'it .mini

`kidn `prci `l xyrn 'nba dl sili xekaa

dnize xekan dxard dxard silic dibd aeye

xfeg ywida cnld xacc `kdn heytz k"`

cnlne xfeg epi`c opixn` lirle y"fba cnlne

minlyn sili xyrnc d`xpe opgei iaxcn y"fba

xyrn s` milw miycw minly dn a` oipaa

i` minlyn iz` ded inp xekac milw miycw

ied `lc xyrn k"`e odkl dpznc meyn e`l

:iz` minlyn odkl dpznçñôälk`p epi`

zevn lr `l` lk`p epi`c inp ipzil dniz .'ek

xac `l` aiyg `lc miig x"d uxize mixexne

miycw x`yc mdn welg `ede miycwa ecbpky

lka mc` lkle meid cr dlilae meia oilk`p

zevg cr dlila `l` lk`p epi` gqte lk`n

oi`c mixexne zevn `pz `l inp i` ilve eiepnle

:ditebc devn e`l p"` oiakrn
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'Báéø÷ä' ,'ìëàé Bçáæ íBéa' àø÷ àîéð ,ïk íà .déôeâì§¥¦¥¥¨§¨§¦§¥¨¥©§¦
íBéa .áéø÷î äzà ,çáBæ äzàL íBéa ,dpéî òîL .éì änì̈¨¦§©¦¨©¤©¨¥©©¨©§¦§
øîà÷ éëä ,àîìéãå .áéø÷î äzà éà ,çáBæ äzà éàL¤¦©¨¥©¦©¨©§¦§¦§¨¨¦¨¨©
àðcéàä øNa ìéëàúéð ,àðãéàä íc áéø÷ éà ,àðîçø©£¨¨¦¨¥¨¨¦§¨¦§£¦¨¨¨¦§¨
àîBéìe øçîì øNa ìéëàúéð ,øçîì íc áéø÷ éà .øçîìe§¨¨¦¨¥¨§¨¨¦§£¦¨¨§¨¨§¨
'Bçáæ' ,'ìëàé Báéø÷ä íBéa' àø÷ àîéð ,ïk íà .àøçBà£¨¦¥¥¨§¨§©§¦¥¨¥¦§
.Báéø÷î äzà ,çáBæ äzàL íBéa ,dpéî òîL .éì änì̈¨¦§©¦¨©¤©¨¥©©¨©§¦
áMçîä ,øîzéà .Báéø÷î äzà éà ,çáBæ äzà éàL íBéa§¤¦©¨¥©¦©¨©§¦¦§©©§©¥

ïðçBé éaø ,øLk øîà äi÷æç ,éLéìL øBàì.ìeñt øîà §§¦¦¦§¦¨¨©¨¥©¦¨¨¨©¨
ïðçBé éaø .äôéøNì ÷ézðéà àì àäc ,øLk øîà äi÷æç¦§¦¨¨©¨¥§¨Ÿ¦§¦¦§¥¨©¦¨¨
øBàì ìëBàä .äìéëàî déì éçcéà àäc ,ìeñt øîà̈©¨§¨¦§¥¥¥£¦¨¨¥§
ïðçBé éaø .äôéøNì ÷ézðéà àìc ,øeèt øîà äi÷æç ,éLéìL§¦¦¦§¦¨¨©¨§Ÿ¦§¦¦§¥¨©¦¨¨
éaøc déúååk àéðz .äìéëàî déì éçcéà àäc ,áéiç øîà̈©©¨§¨¦§¥¥¥£¦¨©§¨§¨¥§©¦
ïîãa ïéáMçî ,ãçà íBéì ïéìëàpä íéLã÷ ,ïðçBé¨¨¨¨¦©¤¡¨¦§¤¨§©§¦§¨¨
ãenò äìòiMî ,ïäéøeîéàáe ïøNááe .änçä ò÷LzMî¦¤¦§©©©¨¦§¨¨§¥¥¤¦¤©£¤©

ì ïéìëàpä íéLã÷ .øçMäïéáMçî ,úçà äìéìå íéîé éðL ©©©¨¨¦©¤¡¨¦¦§¥¨¦§©§¨©©§©§¦
ãenò äìòiMî ,ïäéøeîéàáe .änçä ò÷LzMî ïîãa§¨¨¦¤¦§©©©¨§¥¥¤¦¤©£¤©
eðz :íéîé éðL ìL änçä ò÷LzMî ,ïøNááe .øçMä©©©¦§¨¨¦¤¦§©©©¨¤§¥¨¦¨
íéçáæ ,àeä ïéãå ,éLéìL øBàì ïéìëàð eäé ìBëé ,ïðaø©¨¨¨§¤¡¨¦§§¦¦§¦§¨¦

ì ïéìëàð íéçáæe ,ãçà íBéì ïéìëàðíéçáf äî .íéîé éðL ¤¡¨¦§¤¨§¨¦¤¡¨¦¦§¥¨¦©§¨¦
ïéìëàpä íéçáæ óà .ïäéøçà äìéì ,ãçà íBéì ïéìëàpä©¤¡¨¦§¤¨©§¨©£¥¤©§¨¦©¤¡¨¦

ì,'íBé ãò øúBpäå' ,øîBì ãeîìz .ïäéøçà äìéì ,íéîé éðL ¦§¥¨¦©§¨©£¥¤©§©§©¨©
óøOé ìBëé .éLéìL øBàì ìëàð Bðéàå ,ìëàð àeä íBé ãBòa§¤¡¨§¥¤¡¨§§¦¦¨¦¨¥
ïéìëàð íéçáæe ,ãçà íBéì ïéìëàð íéçáæ ,àeä ïéãå ,ãiî¦¨§¦§¨¦¤¡¨¦§¤¨§¨¦¤¡¨¦

ìäìéëàì óëéz ,ãçà íBéì ïéìëàpä íéçáf äî .íéîé éðL ¦§¥¨¦©§¨¦©¤¡¨¦§¤¨¥¤©£¦¨
ì ïéìëàpä íéçáæ óà .äôéøNäìéëàì óëéz ,íéîé éðL §¥¨©§¨¦©¤¡¨¦¦§¥¨¦¥¤©£¦¨

íBia ,'óøOé Làa éLéìMä íBia' øîBì ãeîìz ,äôéøN§¥¨©§©©©§¦¦¨¥¦¨¥©
:äìéla BôøBN äzà éàå ,BôøBN äzàäðùîøBëaä ©¨§§¦©¨§©¨§¨©§

íB÷î ìëa ïúèéçL .íél÷ íéLã÷ ,çñtäå øNònäå§©©£¥§©¤©¨¨¦©¦§¦¨¨§¨¨
.ãBñéä ãâðk ïziL ãáìáe ,úçà äðzî ïeòè ïîãå ,äøæòä£¨¨§¨¨¨©¨¨©©¦§©¤¦¥§¤¤©§
.íãà ìëì øNònäå ,íéðäkì ìëàð øBëaä ,ïúìéëàa äpéL¦¨©£¦¨¨©§¤¡¨©Ÿ£¦§©©£¥§¨¨¨

ì ,ìëàî ìëa ,øéòä ìëa ïéìëàðå.ãçà äìéìå íéîé éðL §¤¡¨¦§¨¨¦§¨©£¨¦§¥¨¦§©§¨¤¨
,úBöç ãò àlà ìëàð Bðéàå ,äìéla àlà ìëàð Bðéà çñtä©¤©¥¤¡¨¤¨©©§¨§¥¤¡¨¤¨©£

:éìö àlà ìëàð Bðéàå ,åéeðîì àlà ìëàð Bðéàåàøîâ §¥¤¡¨¤¨¦§¨§¥¤¡¨¤¨¨¦
,àéðúc ,àéä éìéìbä éñBé éaø ,àcñç áø øîà .àpz ïàî©©¨¨©©¦§¨©¦¥©§¦¦¦§©§¨
.'íaìç' àlà ,øîàð àì 'Baìç' ,øîBà éìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦¥¤§Ÿ¤¡©¤¨¤§¨
,çñte øNòîe øBëa ìò ãnéì .'íîc' àlà ,øîàð àì 'Bîc'¨Ÿ¤¡©¤¨¨¨¦¥©§©£¥¤©
àðî ,ãBñéä ãâðk .çaæî éaâì ïéøeîéàå íéîc ïzî ïéðeòhL¤§¦©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©§¤¤©§§¨

éaø øîà .ïì.äìBòî 'ä÷éøæ' ä÷éøæ' àéúà ,øæòéìà ¨¨©©¦¡¦¤¤¨§¨§¦¨§¦¨¥¨
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קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc migaf(iriax meil)

déôeâìzlik` onfy ,ea x`eand oicd mvr z` epcnll `ed jxvp ± §¥
Faixwd mFiA' weqta xn`py enke ,dlile mini ipyl `ed minlyd§©§¦
lqtp mcdy epnn yexcl ozip cvike ,'zxgnnE lk`i Fgaf z ¤̀¦§¥¨¥¦¨¢¨
eprinydl `a weqtdy xnel oi` :`xnbd zvxzn .dngd zriwya

y ,minlyd zlik` onf z` wxàø÷ àîéð ,ïk íàzeidl jixv did ± ¦¥¥¨§¨
wx aezkìëàé Bçáæ íBéa'zaiz ,'zxgnnEéì änì 'Báéø÷ä' §¦§¥¨¥¦¨¢¨©§¦¨¨¦

`l` .weqta dazkpy,dpéî òîLdyxc mb eprinydl `a weqtdy §©¦¨
`weecy ,ef,áéø÷î äzà çáBæ äzàL íBéala`äzà éàL íBéa ©¤©¨¥©©¨©§¦§¤¦©¨

,çáBæ,dgiafd mei ly dngd drwyy xg`l epiidcáéø÷î äzà éà ¥©¦©¨©§¦
.dngd zriwya lqtpy meyn ,mcd z` wexfl i`yx dz` oi` ±

zriwya lqtp mcdy weqtdn yexcl epl oipn :`xnbd dywn
,dngdàðîçø øîà÷ éëä àîìéãå,jk `id weqtd zpeek `ny ±éà §¦§¨¨¦¨¨©©£¨¨¦

àðcéàä íc áéø÷,dhigyd meia mcd wxfp m` ±øNa ìéëàúéð ¨¥¨¨¦§¨¦§£¦¨¨
øçîìe àðcéàäla` .ezxgnle dwixfd meia xyad lk`i ±áéø÷ éà ¨¦§¨§¨¨¦¨¥

àøçBà àîBéìe øçîì øNa ìéëàúéð ,øçîì ícxyad lk`i ± ¨§¨¨¦§£¦¨¨§¨¨§¨£¨
mlerly epcnll `a weqtdy okziy epiide .eixg`ly meiae xgnl
epl oipne .ezxgnle mcd zwixf meia `ed minlyd zlik` onf

.dngd zriwya lqtp ,dgiafd meia mcd wxfp `l m`y yexcl
y ,weqtd z` jk yexcl oi` :`xnbd zvxznàø÷ àîéð ,ïk íà¦¥¥¨§¨

ìëàé Báéø÷ä íBéa'z`' zeaize ,'zxgnnE.éì änì 'Bçáæ`l` §©§¦¥¨¥¦¨¢¨¦§¨¨¦
,Báéø÷î äzà ,çáBæ äzàL íBéa ,dpéî òîLmle`äzà éàL íBéa §©¦¨©¤©¨¥©©¨©§¦§¤¦©¨

,Báéø÷î äzà éà ,çáBæ.dngd zriwya lqtp mcdy epcnlle ¥©¦©¨©§¦
cg` dlile mini ipyl milk`pd minly oaxw lv` dxeza xn`p
`xnbd dyxce .'dvxi `l `Ed lEBR ,iWilXd mFIA lk`i lk`d m`e'§¦¥¨Ÿ¥¨¥©©§¦¦¦Ÿ¥¨¤

(.gk lirl),oick `ly dlik` zaygn ea eaygy oaxwl weqtd zpeeky
z` lek`l .` ,mpyi lebit zeaygn ibeq izy .lqtpe lbtzp oaxwdy
.a .'mpnfa `ly' mcd z` wexfl e` mixeni`d z` xihwdl e` xyad
ueg' mcd wexfl e` mixeni`d xihwdl e` xyad z` lek`l

.'mnewnl
,mdipiay cg` dlile mini ipyl `ed ezlik` onf ,minlyd oaxw

lirl epipyy enk(.dp)m`e .ipyd meid ly dngd zriwy cr epiide ,
`l` ,iyily meil xe`a sxyp epi` ,epnn xiizype ezlik` onf xar
cvik ,mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd .iyilyd mei ly xweaa wx

:minlyd xya zlik` oiprl 'epnfl ueg' zaygn `id,øîzéà¦§©
áMçîäzhigy zryamxya z` lek`l zpn lr ,minlydøBàì± ©§©¥§

d mei lila,éLéìL.mzhigyl ipyd dlila epiidcøîà äi÷æç §¦¦¦§¦¨¨©
oaxwd,øLke .'epnfl ueg' zaygn aygp df oi`eøîà ïðçBé éaø ¨¥©¦¨¨¨©
,ìeñtiyily xe`a elk`l ayg ixdy ,'epnfl ueg' zaygnl aygpe ¨

.ezlik` onf epi`y
:mzwelgn z` `xnbd zx`an÷ézðéà àì àäc ,øLk øîà äi÷æç¦§¦¨¨©¨¥§¨Ÿ¦§¦

dlik`n ixnbl epic wzip `l oiicr iyily lila ixdy ±,äôéøNì¦§¥¨
aygp df oi` okle .iyilyd mei xweaa `l` sxyp xzepd oi`y

e .'epnfl ueg' zaygnkdéì éçcéà àäc ,ìeñt øîà ïðçBé éaø± ©¦¨¨¨©¨§¨¦§¥¥
oaxwd xya dgcp xak ixdy,äìéëàîly dngd zriwy cr epnfy ¥£¦¨

.leqt oaxwde ,'epnfl ueg' zaygn ef ixd jkitle .ipyd meid
:dnec oipra opgei iaxl diwfg oia ztqep zwelgn d`ian `xnbd

ìëBàäxyk minly oaxw xyanøBàìd mei lila ±éLéìL ¨¥§§¦¦
,bbeya ,ezhigyløeèt øîà äi÷æç`ad z`hg oaxw `iadln `ed ¦§¦¨¨©¨

bbeya xzep zlik` lrmeyn .÷ézðéà àìcwzip `l oiicr ixdy ± §Ÿ¦§¦
ixnbl dlik`n epic,äôéøNìmei xweaa `l` sxyp xzepd oi`y ¦§¥¨

.oaxwn xeht elke`de ,xenb xzep aygp xyad oi` okle .iyilyd
eli`eáéiç ,øîà ïðçBé éaø,bbeya df xzep zlik` lr oaxw `ed ©¦¨¨¨©©¨

déì éçcéà àäcoaxwd xya dgcp xak ixdy ±äìéëàîcr epnfy §¨¦§¥¥¥£¦¨
aiige ,xzep zlik` df ixd jkitle .ipyd meid ly dngd zriwy

.oaxw
ueg' aygp iyily lily ,opgei iax zhiyl di`x d`ian `xnbd

:'epnfl,ãçà íBéì ïéìëàpä íéLã÷ ,ïðçBé éaøc déúååk àéðzoebk ©§¨§¨¥§©¦¨¨¨¨¦©¤¡¨¦§¤¨
,dlile meil milk`py ,xifp li`e dcez oaxwe miycw iycwïéáMçî§©§¦

,epnfl ueg zaygn dhigyd zryaïîãamnc z` wexfl zpn lr ± §¨¨
änçä ò÷LzMî'epnfl ueg' aygp df onfny ,dhigyd mei ly ¦¤¦§©©©¨
.mcd zwixf oiprl,ïäéøeîéàáe ïøNááemxya zlik` oiprle xnelk ¦§¨¨§¥¥¤

lek`l aygy ote`a `id 'epnfl ueg' zaygn ,mdixeni` zxhwde
,mixeni`d z` xihwdl e` ,xyad z`äìòiMîøçMä ãenò ¦¤©£¤©©©©

.daxwdd mei zxgnly
ì ïéìëàpä íéLã÷,úçà äìéìå íéîé éðLxyrne xekae minly oebk ¨¨¦©¤¡¨¦¦§¥¨¦§©§¨©©

,dndaïéáMçîepnfl ueg zaygnïîãamnc z` wexfl zpn lr ± §©§¦§¨¨
änçä ò÷LzMî'epnfl ueg' aygp df onfny .dhigyd mei ly ¦¤¦§©©©¨
.mcd zwixf oiprl,ïäéøeîéàáeote`a `id 'epnfl ueg' zaygn §¥¥¤
mxihwdl aygyøçMä ãenò äìòiMî,daxwdd mei zxgnly ¦¤©£¤©©©©

.cg` meil milk`pd miycw oiprl lirl x`eanke,ïøNááezaygn ¦§¨¨
elke`l aygy ote`a `id 'epnfl ueg'éðL ìL änçä ò÷LzMî¦¤¦§©©©¨¤§¥

,íéîéixaca x`eane .iyilyd meil xe`a mlke`l aygy epiidc ¨¦
zriwya xak `ed 'epnfl ueg' ,xyad zlik` oiprly ,`ziixad
,dtixyd onf ribd `l oiicry it lr s`e ,ipyd meid ly dngd

.opgei iax ixacke
:minlyd zlik` onf `ed dnk dpcd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ìBëé ,ïðaøy xnel iziideäéminlydïéìëàðs`øBàìmei lila ± ©¨¨¨§¤¡¨¦§
déLéìL,mzhigylàeä ïéãåyi ixdy ,f` milk`p eidiyíéçáæ §¦¦§¦§¨¦
d,ãçà íBéì ïéìëàðlirl epipyy ,dcez oaxw oebk(.dp)meil lk`py ¤¡¨¦§¤¨

,dlileåyiíéçáædì ïéìëàð,íéîé éðLmiycw x`ye minlyd mdy §§¨¦¤¡¨¦¦§¥¨¦
,xnel mewn did jkitle .ok mpicy milwäîy myk ±íéçáf ©§¨¦

ïäéøçà äìéì ,ãçà íBéì ïéìëàpämyky ,meid xg` xxbp dlild ± ©¤¡¨¦§¤¨©§¨©£¥¤
dcez oaxwa xn`py enke ,dlila mb oilk`p md jk ,meia oilk`py

(eh f `xwie)m`e .lk`p `ed dlild lky rnyn ,'xwA cr EPOn giPi `l'Ÿ©¦©¦¤©Ÿ¤
okì ïéìëàpä íéçáæ óàïäéøçà äìéì ,íéîé éðLxxbi iyily lil ± ©§¨¦©¤¡¨¦¦§¥¨¦©§¨©£¥¤

.ipyd mei xg`ly dlila mb elk`ie ,[ipyd mei-] eiptly meid xg`
,øîBì ãeîìzzxgOnE lk`i mkgaf mFiA'íBé ãò øúBpäåiWilXd ©§©§¦§£¤¥¨¥¦¨¢¨§©¨©©§¦¦

i W`A'sxV(e hi my)yexcl yi ,'ebe 'mFi cr 'ebe lk`i' xn`py dfne . ¨¥¦¨¥¥¨¥©
yàeä íBé ãBòa[minlyd xya-],ìëàð,ipyd meid seq cr epiide §¤¡¨

øBàì ìëàð Bðéàåd mei lila ±éLéìL.ezhigyl §¥¤¡¨§§¦¦
:minlyd xyan xzepd ztixy onf `ed izni` zxxan `ziixad

,iyily lila lk`p minlyd xya oi`y x`azdy xg`lìBëéiziid ¨
ipyd meid ly dngd zriwy xg`l xzepdy xnel,ãiî óøOé¦¨¥¦¨

.ezlik` onf xare xg`nàeä ïéãåyi ixdy ,cin sxyiyíéçáæ §¦§¨¦
d,ãçà íBéì ïéìëàð,dcez oaxw oebkåyiíéçáædì ïéìëàðéðL ¤¡¨¦§¤¨§§¨¦¤¡¨¦¦§¥

,íéîé,xnel mewn did jkitle .minlyd epiideïéìëàpä íéçáf äî ¨¦©§¨¦©¤¡¨¦
óëéz ,ãçà íBéìjenqa ,cin ±äìéëàì`ed dlik`d onf seql ± §¤¨¥¤©£¦¨

d onf,äôéøNmei xg`ly dlild seq cr `ed mzlik` onf ixdy §¥¨
zepaxwa xn`py enk ,xzepd ztixy onf `ed f`e ,mzaxwd

mi`elind(cl hk zeny)cr mgNd onE mi`NOd xUAn xzEi m`e'§¦¦¨¥¦§©©¦ª¦¦©¤¤©
ok m`e .'`Ed Wcw iM lk`i `l ,W`A xzFPd z` YtxUe ,xwAdóà ©Ÿ¤§¨©§¨¤©¨¨¥Ÿ¥¨¥¦Ÿ¤©

ì ïéìëàpä íéçáæ,íéîé éðLdidiäìéëàì óëézd onf,äôéøN §¨¦©¤¡¨¦¦§¥¨¦¥¤©£¦¨§¥¨
.ipyd meid seqa cin minlyd xyan xzepd z` etxyieãeîìz©§

,øîBìgaGd xUAn xzFPde''óøOé Làa éLéìMä íBia(fi f `xwie), ©§©¨¦§©©¨©©©§¦¦¨¥¦¨¥
wxy epcnl 'iWilXd mFIA' xn`py dnneíBiaiyilydäzà ©©§¦¦©©¨

äìéla BôøBN äzà éàå ,BôøBN.eiptly §§¦©¨§©¨§¨

äðùî
dfae ,gqte xyrn xeka oaxw zlik`e zaxwd ipica zwqer epizpyn

:milw miycw ipic z` dnilynøBëaädnda ly xkf mgx xht ± ©§
,dxedhøNònäå,dnda xyrn ±åoaxwçñtägqtd axra axwd §©©£¥§©¤©

mpd el` zepaxw ,oqip c"iaíél÷ íéLã÷. ¨¨¦©¦
:mzaxwd ipic z` zx`an dpynd,äøæòa íB÷î ìëa ïúèéçLoick §¦¨¨§¨¨¨£¨¨

,milw miycw x`yúçà äðzî ïeòè ïîãåenk ,dhnln gafnd lr §¨¨¨©¨¨©©
xekaa aezky(fi gi xacna)aezk `le 'gAfOd lr wxfY mnC z`' ,¤¨¨¦§Ÿ©©¦§¥©

.xekan micnlp gqte xyrne ,'aiaq'ãBñéä ãâðk ïziL ãáìáely ¦§©¤¦¥§¤¤©§
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המשך בעמוד זסו



xcde"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc migaf(iying meil)

:`xnbd zl`eydôeb äìBòåïìðî.ceqid cbpk dnc wexfl jixvy §¨¨§¨¨
:`xnbd daiynáéúëc(dk c `xwie)`iyp z`hg mc ixiiy zkity oica ¦§¦

,'äìòä çaæî ãBñé ìà'`linn eprci ik ,zxzein 'dlrd' zaize ¤§¦§©¨Ÿ¨
,iniptd gafn ceqi lr `le dlerd gafn ceqi lr mcd z` jetyiy

`l` ,ceqi did `l iniptd gafnl ikäáBç úìBò ìò ãnìäðeòhL ¦¥©©¨¤§¨
ãBñé. §

gqte xyrn xeka ly mnc ozn micnel ok` m` :`xnbd dywn
ozn z` mincn eppi` recn ,dlern dey dxifba ,ceqid cbpk `edy

xn`pe ,ixnbl dlerd mc oznl mncïläl äî éà,[dlera]ézL ¦©§©¨§¥
òaøà ïäL úBðzîzepzn izy dhnln gafnd zepxw ipy lr ozep - ©¨¤¥©§©

.oeqkl`a dipyd cbpk zg`d ,zegex rax`l zehytzndïàk óà©¨
oziy xn`p gqtde xyrnd xekad mc oznaïäL úBðzî ézL§¥©¨¤¥

,òaøà.cala zg` dpzn oerh mncy epipy dpynae ©§©
:`xnbd zvxzn,ééaà øîàxekaa jixvdl dlern cenll xyt` i` ¨©©©¥

,rax` ody zepzn izy gqte xyrn,ok m`y meynéì änì̈¨¦
ázëîìdxezd dazk recn ±áéáñ'',äìBòadazke dxfge'áéáñ' §¦§©¨¦¨¨¨¦

mbúàhçacnlie ,mdn cg`a wx aezkl did xyt` ixd .mi`elind ©©¨
exiag,z`hga ode dlera od 'aiaq' dxezd dazky oeike ,epnneåä̈

ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL,xzein mdn cg`y miweqt ipy el` ixd ± §¥§¦©¨¦§¤¨
ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL ìëå.dey dxifb ici lr s` §Ÿ§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦

dlern cenll mileki ep` oi`y xg`nerax` ody mizy jixvdl
.cala zg` dpzna mpicy oicd x`yp ,gqte xyrn xekaa

:`xnbd dywnàçéðäoekp df uexiz ±øîàc ïàîìmiaezk ipy ¨¦¨§©§¨©
cg`k mi`ad,ïéãnìî ïéà,ïéãnìî øîàc ïàîì àlààkéà éàî ¥§©§¦¤¨§©§¨©§©§¦©¦¨

øîéîìdlern dey dxifba cenll xyt` ixd ,xnel jl yi dn ± §¥©
:`xnbd zvxzn .rax` ody mizy mdizepzn gqte xyrn xekay

éåäa xen`d 'aiaq'd mr -,íLàepl yiìLäLmi`ad miaezk ¨¥¨¨§Ÿ¨
.cg`kìLeäLïéãnìî ïéà éàcå-.oicnln oi`y micen lkd §Ÿ¨©©¥§©§¦

:dpyna epipyíéðäkì ìëàð øBëaä.cg` dlile mini ipyl ,'eke ©§¤¡¨©Ÿ£¦
ipyl lk`p xekay oicd xewn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:cg` dlile minieðz,ïðaøì ìëàpL øBëaì ïépîäìéìå íéîé éðL ¨©¨¨¦©¦©§¤¤¡¨¦§¥¨¦§©§¨
,ãçàøîàpLxeka oaxw lv`(gi gi xacna),,Cl äéäé íøNáe'äæçk ¤¨¤¤¡©§¨¨¦§¤¨©£¥

ïéîiä ÷BLëe äôeðzä.'BLéwäáeúkä,xekad z`ìL ÷BLå äæçì ©§¨§©¨¦¦¦©¨§¨¤¨¤
,íéîìL,jcnllì ïéìëàð íéîìM äî,ãçà äìéìå íéîé éðLóà §¨¦©§¨¦¤¡¨¦¦§¥¨¦§©§¨¤¨©

ì ìëàð øBëa.ãçà äìéìå íéîé éðL §¤¡¨¦§¥¨¦§©§¨¤¨
:df oipra mi`pzd oia ozne `yn d`ian `ziixadBæåäìàLð äìàL §§¥¨¦§£¨

.äðáéa íøka íéîëç éðôìd xyaänëì øBëamini.ìëàðäðòð ¦§¥£¨¦©¤¤§©§¤§§©¨¤¡¨©£¨
,øîàå ïBôøè éaøì.ãçà äìéìå íéîé éðLãçà ãéîìz íL äéä ©¦©§§¨©¦§¥¨¦§©§¨¤¨¨¨¨©§¦¤¨
Løãnä úéáì àaLälçz íéîëç éðôì,ezrbd zligz ±éñBé éaøå ¤¨§¥©¦§¨¦§¥£¨¦§¦¨§©¦¥

.BîL éìéìbäBì øîà,oetxh iaxl ililbd iqei iax,éaøEì ïépîoic ©§¦¦§¨©©¦¦©¦§
.dfBì øîà,oetxh iax,éða,íél÷ íéLã÷ íéîìLíéLã÷ øBëáe ¨©§¦§¨¦¨¨¦©¦§¨¨¦

,íél÷,xnele a` oipaa cenll yieì ïéìëàð íéîìM äîíéîé éðL ©¦©§¨¦¤¡¨¦¦§¥¨¦
,ãçà äìéìåì ìëàð øBëa óà.ãçà äìéìå íéîé éðL §©§¨¤¨©§¤¡¨¦§¥¨¦§©§¨¤¨

:oetxh iax ly ecenil lr dywd ililbd iqei iaxBì øîàiqei iax ¨©
.oetxh iaxl ililbd,éaølk`py zcnle minlyl xeka zinic recn ©¦

mini ipylcenlle my`e z`hgl ezencl yi ixde ,cg` dlile
ixdy .dlile meil lk`iyøBëa`ed,ïäkì äðzîíLàå úàhçå §©¨¨©Ÿ¥§©¨§¨¨

,ïäkì äðzîmilk`py minly ok oi`y dn ,mipdkl lk`p mxyay ©¨¨©Ÿ¥
,xnele a` oipaa oecl yi ok m`e .mdilralíLàå úàhç äî©©¨§¨¨

milk`päìéìå íBéì,calaøBëa óàlk`iäìéìå íBéì.cala §¨©§¨©§§¨©§¨
:oetxh iax ly evexizBì øîà,oetxh iaxïeãð,a` oipaaøác ¨©¨¨¨

(CBz)îøáccd,el dne(CBz)î øác ãîìðåøácel dnecd,xzei ¦¨¨§¦§©¨¨¦¨¨
ïéàa ïéà íéîìM äîxtkl,àèç ìòBðéà øBëa óààaxtklìò ©§¨¦¥¨¦©¥§©§¥¨©

,àèçxazqn xzei okl .`hg lr xtkl mi`ad my`e z`hgk epi`e ¥§
,xnele ,minlyn xeka cenllì íéìëàð íéîìM äîíéîé éðL ©§¨¦¤¡¨¦¦§¥¨¦

,ãçà äìéìåì ìëàð øBëa óà.ãçà äìéìå íéîé éðL §©§¨¤¨©§¤¡¨¦§¥¨¦§©§¨¤¨
:oetxh iax ixac lr dywne xfeg ililbd iqei iaxBì øîàiqei iax ¨©

,ililbd,éaø,ok`,øácî øác ïeãðe,øácî øác ãîìéla`úàhç ©¦¨¨¨¦¨¨¦§©¨¨¦¨¨©¨

,ïäkì äðzî íLàåøBëáe`ed mb.ïäkì äðzîminec xac cerae §¨¨©¨¨©Ÿ¥§©¨¨©Ÿ¥
,md,äáãðe øãða ïéàa ïéà íLàå úàhç äî,`hg lr wx `l`óà ©©¨§¨¨¥¨¦§¤¤§¨¨©

Bðéà øBëa`a,äáãðe øãðaixdya oaxw `iadl leki mc` oi`xek §¥§¤¤§¨¨
xeka dnece xg`ne .en`l mgx xht wx `ed xekay ,dacpe xcpa

ipya my`e z`hgl,el` mixac,xnele oecl yiíLàå úàhç äî©©¨§¨¨
íBéì ïéìëàðdlile,ãçàíBéì ìëàð øBëa óàdlileãçà. ¤¡¨¦§¤¨©§¤¡¨§¤¨

:oetxh iax ly enewna ililbd iqei iaxl dpr `aiwr iaxéaø õô÷̈©©¦
àáé÷ò,mixacd jezl÷lzñðå[wzzyp±],ïBôøè éaødzid `ly £¦¨§¦§©¥©¦©§

.daeyz elBì øîà,`aiwr iaxøîBà àeä éøä'Cl äéäé íøNáe ¨©£¥¥§¨¨¦§¤¨
,'oinid weyke dtepzd dfgkáeúkä ïLéwä,xekad z`÷BLå äæçì ¦¦¨©¨§¨¤¨

.íéîìL ìL,a` oipaa `le ywidd on ep` micnele,íéîìM äîdfge ¤§¨¦©§¨¦
,mdly weyeì ïéìëàð,ãçà äìéìå íéîé éðLì ìëàð øBëa óàéðL ¤¡¨¦¦§¥¨¦§©§¨¤¨©§¤¡¨¦§¥

.ãçà äìéìå íéîéa` oipan micnel ep` oi`edz` lekiyaiydl ¨¦§©§¨¤¨
lr oiaiyn oi` ixdy ,xzei minecy my`e z`hgn a` oipaa cnlpy

.ywidd
:`aiwr iax ixac lr mb dywd ililbd iqei iaxBì øîàiqei iax ¨©

,ililbdBzLwéä,íéîìL ìL ÷BLå äæçìBLéwî éðàå÷BLå äæçì ¦©§§¨¤¨¤§¨¦©£¦©¦§¨¤¨
äãBz ìLoinid weyke dtepzd dfgk' weqta dyiwd dxezd ok` - ¤¨

dfg dfi`l yxit `l aezkd la` ,weye dfgl xekad z` 'didi jl
epilr ,yxtzp `ly oeike .dcezl e` ,minlyl m`d ,eyiwd weye

,xnele ,hren epnfy dcez oaxwl eyiwdle ,xingdläãBz äî©¨
.äìéìå íBéì ìëàð øBëa óà äìéìå íBéì úìëàð¤¡¤¤§¨©§¨©§¤¡¨§¨©§¨

:ililbd iqei iaxl xg` uexiz dpr `aiwr iaxBì øîà,`aiwr iax ¨©
epnny ,xeka lv` xzein `xwn epl yi la` ,ywidd z` zigc mpn`

.cg` dlile mini ipyl lk`p xekady cnlp,øîBà àeä éøä£¥¥
,'Cl äéäé íøNáe'øîBì ãeîìz ïéàLxn`py dn xzeiny -Eì' §¨¨¦§¤¨¤¥©§©§

,'äéäéøîBì ãeîìz äîeEì''äéäéy `l` .éñBääéåä áeúkä ó ¦§¤©©§©§¦§¤¦©¨£¨¨
úøçà,ywidd on epcnly efl sqep.øBëaacenll yi m` mb okle ©¤¤©§
dceznmeil lk`p xekady'didi jl' zeaiza ixd ,cala dlile

,xekad zlik`l sqep mei aezkd siqedmini ipyl lk`p `ed ixde
.cg` dlile

z` dgece ,`aiwr iax ly oey`xd uexizk xaeq l`rnyi iax
:oexg`d evexizeøîàpLëed,ìàòîLé éaø éðôì íéøác,ïäì øîà §¤¤¤§§¨¦¦§¥©¦¦§¨¥¨©¨¤

,micinlzleàöeøîàåBì,àáé÷ò éaøì,äúéòè,ja zxfgy dna §§¦§§©¦£¦¨¨¦¨
`le dcez ly weye dfgl myiwdl yiy ililbd iqei iaxl zicede

ixdy .minlyläãBzdnvräãîì ïëéäîozip dly weye dfgy ¨¥¥¨¨§¨
,odklíéîìMîaezky enk ,minlyl aezkd dyiwdy dfn -`xwie) ¦§¨¦

(`i f.'epaixwi dcez lr m` ,'dl aixwi xy` minlyd gaf zxez z`fe'
[éëå]Lwéäa ãîlä øác,[dcez ly weye dfg-]ãnìîe øæBç §¦¨¨©¨¥§¤¥¥§©¥

Lwéäalirl epipy ixde ,dlile meil lk`iy xekal(:hn)xfeg epi`y §¤¥
.cnlneéìò ïéà àäE,`aiwr iaxìa ïBcéìïBøçà ïBLziced eay ¨¥¨¤¦§¨©£

,minlyl `le dcezl xekad z` yiwdl yiy ililbd iqei iaxlàlà¤¨
ìa,ïBLàø ïBLbd iqei iaxl zayd eayxekad z` yiwdl yiy ilil §¨¦

.dlile mini ipyl mzenk lk`iy minlyl
yexita `aiwr iaxe l`rnyi iax ly zwelgnd z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .'didi jl' weqtdEì' éàä ìàòîLé éaøå'äéäééàî §©¦¦§¨¥©§¦§¤©
déì ãéáòywiddn `ed cnele xg`n ±ipyl lk`p xekay minlyl ¨¦¥

:`xnbd daiyn .'didi jl' weqtdn yxec dn ,cg` dlile mini
df weqtyL íeî ìòa øBëa ìò ãnéìs`,ïäkì äðzî àeäàlL ¦¥©§©©¤©¨¨©Ÿ¥¤Ÿ

eðéöîcenil eläøBzä ìëa.'didi jl' ly df xeziin `l` ¨¦§¨©¨
:`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøåxekady 'didi jl' weqtd on cneld §©¦£¦¨

el oipn ,dlile mini ipyl lk`pdaiyn .odkl ozip men lra xekay
:`xnbdéìédéì óîxn`py dn(gi gi xacna)E'íøNaoeyla 'jl didi ¨¦¥¦§¨¨

,odkl mipzipd mixeka ipy yiy rnyne ,miaxìòa ãçå íz ãç©¨§©©©
.íeî

:`xnbd zl`eyìàòîLé éaøåxekay 'didi jl'n cneldmen lra §©¦¦§¨¥
daiyn .miax oeyla xn`pd 'mxya'n yxec `ed dn ,odkl ozip

:`xnbdðäc íøNaîCøîà÷ úBøBëa'jl didi mxyae' aezkd ± ¦§¨¨§¨¨§¨¨©
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המשך בעמוד זסד



קנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc migaf(iying meil)

:`xnbd zl`eydôeb äìBòåïìðî.ceqid cbpk dnc wexfl jixvy §¨¨§¨¨
:`xnbd daiynáéúëc(dk c `xwie)`iyp z`hg mc ixiiy zkity oica ¦§¦

,'äìòä çaæî ãBñé ìà'`linn eprci ik ,zxzein 'dlrd' zaize ¤§¦§©¨Ÿ¨
,iniptd gafn ceqi lr `le dlerd gafn ceqi lr mcd z` jetyiy

`l` ,ceqi did `l iniptd gafnl ikäáBç úìBò ìò ãnìäðeòhL ¦¥©©¨¤§¨
ãBñé. §

gqte xyrn xeka ly mnc ozn micnel ok` m` :`xnbd dywn
ozn z` mincn eppi` recn ,dlern dey dxifba ,ceqid cbpk `edy

xn`pe ,ixnbl dlerd mc oznl mncïläl äî éà,[dlera]ézL ¦©§©¨§¥
òaøà ïäL úBðzîzepzn izy dhnln gafnd zepxw ipy lr ozep - ©¨¤¥©§©

.oeqkl`a dipyd cbpk zg`d ,zegex rax`l zehytzndïàk óà©¨
oziy xn`p gqtde xyrnd xekad mc oznaïäL úBðzî ézL§¥©¨¤¥

,òaøà.cala zg` dpzn oerh mncy epipy dpynae ©§©
:`xnbd zvxzn,ééaà øîàxekaa jixvdl dlern cenll xyt` i` ¨©©©¥

,rax` ody zepzn izy gqte xyrn,ok m`y meynéì änì̈¨¦
ázëîìdxezd dazk recn ±áéáñ'',äìBòadazke dxfge'áéáñ' §¦§©¨¦¨¨¨¦

mbúàhçacnlie ,mdn cg`a wx aezkl did xyt` ixd .mi`elind ©©¨
exiag,z`hga ode dlera od 'aiaq' dxezd dazky oeike ,epnneåä̈

ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL,xzein mdn cg`y miweqt ipy el` ixd ± §¥§¦©¨¦§¤¨
ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL ìëå.dey dxifb ici lr s` §Ÿ§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦

dlern cenll mileki ep` oi`y xg`nerax` ody mizy jixvdl
.cala zg` dpzna mpicy oicd x`yp ,gqte xyrn xekaa

:`xnbd dywnàçéðäoekp df uexiz ±øîàc ïàîìmiaezk ipy ¨¦¨§©§¨©
cg`k mi`ad,ïéãnìî ïéà,ïéãnìî øîàc ïàîì àlààkéà éàî ¥§©§¦¤¨§©§¨©§©§¦©¦¨

øîéîìdlern dey dxifba cenll xyt` ixd ,xnel jl yi dn ± §¥©
:`xnbd zvxzn .rax` ody mizy mdizepzn gqte xyrn xekay

éåäa xen`d 'aiaq'd mr -,íLàepl yiìLäLmi`ad miaezk ¨¥¨¨§Ÿ¨
.cg`kìLeäLïéãnìî ïéà éàcå-.oicnln oi`y micen lkd §Ÿ¨©©¥§©§¦

:dpyna epipyíéðäkì ìëàð øBëaä.cg` dlile mini ipyl ,'eke ©§¤¡¨©Ÿ£¦
ipyl lk`p xekay oicd xewn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:cg` dlile minieðz,ïðaøì ìëàpL øBëaì ïépîäìéìå íéîé éðL ¨©¨¨¦©¦©§¤¤¡¨¦§¥¨¦§©§¨
,ãçàøîàpLxeka oaxw lv`(gi gi xacna),,Cl äéäé íøNáe'äæçk ¤¨¤¤¡©§¨¨¦§¤¨©£¥

ïéîiä ÷BLëe äôeðzä.'BLéwäáeúkä,xekad z`ìL ÷BLå äæçì ©§¨§©¨¦¦¦©¨§¨¤¨¤
,íéîìL,jcnllì ïéìëàð íéîìM äî,ãçà äìéìå íéîé éðLóà §¨¦©§¨¦¤¡¨¦¦§¥¨¦§©§¨¤¨©

ì ìëàð øBëa.ãçà äìéìå íéîé éðL §¤¡¨¦§¥¨¦§©§¨¤¨
:df oipra mi`pzd oia ozne `yn d`ian `ziixadBæåäìàLð äìàL §§¥¨¦§£¨

.äðáéa íøka íéîëç éðôìd xyaänëì øBëamini.ìëàðäðòð ¦§¥£¨¦©¤¤§©§¤§§©¨¤¡¨©£¨
,øîàå ïBôøè éaøì.ãçà äìéìå íéîé éðLãçà ãéîìz íL äéä ©¦©§§¨©¦§¥¨¦§©§¨¤¨¨¨¨©§¦¤¨
Løãnä úéáì àaLälçz íéîëç éðôì,ezrbd zligz ±éñBé éaøå ¤¨§¥©¦§¨¦§¥£¨¦§¦¨§©¦¥

.BîL éìéìbäBì øîà,oetxh iaxl ililbd iqei iax,éaøEì ïépîoic ©§¦¦§¨©©¦¦©¦§
.dfBì øîà,oetxh iax,éða,íél÷ íéLã÷ íéîìLíéLã÷ øBëáe ¨©§¦§¨¦¨¨¦©¦§¨¨¦

,íél÷,xnele a` oipaa cenll yieì ïéìëàð íéîìM äîíéîé éðL ©¦©§¨¦¤¡¨¦¦§¥¨¦
,ãçà äìéìåì ìëàð øBëa óà.ãçà äìéìå íéîé éðL §©§¨¤¨©§¤¡¨¦§¥¨¦§©§¨¤¨

:oetxh iax ly ecenil lr dywd ililbd iqei iaxBì øîàiqei iax ¨©
.oetxh iaxl ililbd,éaølk`py zcnle minlyl xeka zinic recn ©¦

mini ipylcenlle my`e z`hgl ezencl yi ixde ,cg` dlile
ixdy .dlile meil lk`iyøBëa`ed,ïäkì äðzîíLàå úàhçå §©¨¨©Ÿ¥§©¨§¨¨

,ïäkì äðzîmilk`py minly ok oi`y dn ,mipdkl lk`p mxyay ©¨¨©Ÿ¥
,xnele a` oipaa oecl yi ok m`e .mdilralíLàå úàhç äî©©¨§¨¨

milk`päìéìå íBéì,calaøBëa óàlk`iäìéìå íBéì.cala §¨©§¨©§§¨©§¨
:oetxh iax ly evexizBì øîà,oetxh iaxïeãð,a` oipaaøác ¨©¨¨¨

(CBz)îøáccd,el dne(CBz)î øác ãîìðåøácel dnecd,xzei ¦¨¨§¦§©¨¨¦¨¨
ïéàa ïéà íéîìM äîxtkl,àèç ìòBðéà øBëa óààaxtklìò ©§¨¦¥¨¦©¥§©§¥¨©

,àèçxazqn xzei okl .`hg lr xtkl mi`ad my`e z`hgk epi`e ¥§
,xnele ,minlyn xeka cenllì íéìëàð íéîìM äîíéîé éðL ©§¨¦¤¡¨¦¦§¥¨¦

,ãçà äìéìåì ìëàð øBëa óà.ãçà äìéìå íéîé éðL §©§¨¤¨©§¤¡¨¦§¥¨¦§©§¨¤¨
:oetxh iax ixac lr dywne xfeg ililbd iqei iaxBì øîàiqei iax ¨©

,ililbd,éaø,ok`,øácî øác ïeãðe,øácî øác ãîìéla`úàhç ©¦¨¨¨¦¨¨¦§©¨¨¦¨¨©¨

,ïäkì äðzî íLàåøBëáe`ed mb.ïäkì äðzîminec xac cerae §¨¨©¨¨©Ÿ¥§©¨¨©Ÿ¥
,md,äáãðe øãða ïéàa ïéà íLàå úàhç äî,`hg lr wx `l`óà ©©¨§¨¨¥¨¦§¤¤§¨¨©

Bðéà øBëa`a,äáãðe øãðaixdya oaxw `iadl leki mc` oi`xek §¥§¤¤§¨¨
xeka dnece xg`ne .en`l mgx xht wx `ed xekay ,dacpe xcpa

ipya my`e z`hgl,el` mixac,xnele oecl yiíLàå úàhç äî©©¨§¨¨
íBéì ïéìëàðdlile,ãçàíBéì ìëàð øBëa óàdlileãçà. ¤¡¨¦§¤¨©§¤¡¨§¤¨

:oetxh iax ly enewna ililbd iqei iaxl dpr `aiwr iaxéaø õô÷̈©©¦
àáé÷ò,mixacd jezl÷lzñðå[wzzyp±],ïBôøè éaødzid `ly £¦¨§¦§©¥©¦©§

.daeyz elBì øîà,`aiwr iaxøîBà àeä éøä'Cl äéäé íøNáe ¨©£¥¥§¨¨¦§¤¨
,'oinid weyke dtepzd dfgkáeúkä ïLéwä,xekad z`÷BLå äæçì ¦¦¨©¨§¨¤¨

.íéîìL ìL,a` oipaa `le ywidd on ep` micnele,íéîìM äîdfge ¤§¨¦©§¨¦
,mdly weyeì ïéìëàð,ãçà äìéìå íéîé éðLì ìëàð øBëa óàéðL ¤¡¨¦¦§¥¨¦§©§¨¤¨©§¤¡¨¦§¥

.ãçà äìéìå íéîéa` oipan micnel ep` oi`edz` lekiyaiydl ¨¦§©§¨¤¨
lr oiaiyn oi` ixdy ,xzei minecy my`e z`hgn a` oipaa cnlpy

.ywidd
:`aiwr iax ixac lr mb dywd ililbd iqei iaxBì øîàiqei iax ¨©

,ililbdBzLwéä,íéîìL ìL ÷BLå äæçìBLéwî éðàå÷BLå äæçì ¦©§§¨¤¨¤§¨¦©£¦©¦§¨¤¨
äãBz ìLoinid weyke dtepzd dfgk' weqta dyiwd dxezd ok` - ¤¨

dfg dfi`l yxit `l aezkd la` ,weye dfgl xekad z` 'didi jl
epilr ,yxtzp `ly oeike .dcezl e` ,minlyl m`d ,eyiwd weye

,xnele ,hren epnfy dcez oaxwl eyiwdle ,xingdläãBz äî©¨
.äìéìå íBéì ìëàð øBëa óà äìéìå íBéì úìëàð¤¡¤¤§¨©§¨©§¤¡¨§¨©§¨

:ililbd iqei iaxl xg` uexiz dpr `aiwr iaxBì øîà,`aiwr iax ¨©
epnny ,xeka lv` xzein `xwn epl yi la` ,ywidd z` zigc mpn`

.cg` dlile mini ipyl lk`p xekady cnlp,øîBà àeä éøä£¥¥
,'Cl äéäé íøNáe'øîBì ãeîìz ïéàLxn`py dn xzeiny -Eì' §¨¨¦§¤¨¤¥©§©§

,'äéäéøîBì ãeîìz äîeEì''äéäéy `l` .éñBääéåä áeúkä ó ¦§¤©©§©§¦§¤¦©¨£¨¨
úøçà,ywidd on epcnly efl sqep.øBëaacenll yi m` mb okle ©¤¤©§
dceznmeil lk`p xekady'didi jl' zeaiza ixd ,cala dlile

,xekad zlik`l sqep mei aezkd siqedmini ipyl lk`p `ed ixde
.cg` dlile

z` dgece ,`aiwr iax ly oey`xd uexizk xaeq l`rnyi iax
:oexg`d evexizeøîàpLëed,ìàòîLé éaø éðôì íéøác,ïäì øîà §¤¤¤§§¨¦¦§¥©¦¦§¨¥¨©¨¤

,micinlzleàöeøîàåBì,àáé÷ò éaøì,äúéòè,ja zxfgy dna §§¦§§©¦£¦¨¨¦¨
`le dcez ly weye dfgl myiwdl yiy ililbd iqei iaxl zicede

ixdy .minlyläãBzdnvräãîì ïëéäîozip dly weye dfgy ¨¥¥¨¨§¨
,odklíéîìMîaezky enk ,minlyl aezkd dyiwdy dfn -`xwie) ¦§¨¦

(`i f.'epaixwi dcez lr m` ,'dl aixwi xy` minlyd gaf zxez z`fe'
[éëå]Lwéäa ãîlä øác,[dcez ly weye dfg-]ãnìîe øæBç §¦¨¨©¨¥§¤¥¥§©¥

Lwéäalirl epipy ixde ,dlile meil lk`iy xekal(:hn)xfeg epi`y §¤¥
.cnlneéìò ïéà àäE,`aiwr iaxìa ïBcéìïBøçà ïBLziced eay ¨¥¨¤¦§¨©£

,minlyl `le dcezl xekad z` yiwdl yiy ililbd iqei iaxlàlà¤¨
ìa,ïBLàø ïBLbd iqei iaxl zayd eayxekad z` yiwdl yiy ilil §¨¦

.dlile mini ipyl mzenk lk`iy minlyl
yexita `aiwr iaxe l`rnyi iax ly zwelgnd z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .'didi jl' weqtdEì' éàä ìàòîLé éaøå'äéäééàî §©¦¦§¨¥©§¦§¤©
déì ãéáòywiddn `ed cnele xg`n ±ipyl lk`p xekay minlyl ¨¦¥

:`xnbd daiyn .'didi jl' weqtdn yxec dn ,cg` dlile mini
df weqtyL íeî ìòa øBëa ìò ãnéìs`,ïäkì äðzî àeäàlL ¦¥©§©©¤©¨¨©Ÿ¥¤Ÿ

eðéöîcenil eläøBzä ìëa.'didi jl' ly df xeziin `l` ¨¦§¨©¨
:`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøåxekady 'didi jl' weqtd on cneld §©¦£¦¨

el oipn ,dlile mini ipyl lk`pdaiyn .odkl ozip men lra xekay
:`xnbdéìédéì óîxn`py dn(gi gi xacna)E'íøNaoeyla 'jl didi ¨¦¥¦§¨¨

,odkl mipzipd mixeka ipy yiy rnyne ,miaxìòa ãçå íz ãç©¨§©©©
.íeî

:`xnbd zl`eyìàòîLé éaøåxekay 'didi jl'n cneldmen lra §©¦¦§¨¥
daiyn .miax oeyla xn`pd 'mxya'n yxec `ed dn ,odkl ozip

:`xnbdðäc íøNaîCøîà÷ úBøBëa'jl didi mxyae' aezkd ± ¦§¨¨§¨¨§¨¨©
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oifge` mipy` cenr fp sc ± oey`x wxtzereay

.ïìðî äôåâ äìåòå`xw i`de (.ap sc) oiwxita lirl opitli e"wn `dc daqp ick

ded e"w e`l i`c `xwn dl hwpc `ed mixac xeviwe `pniwe` `pixg` `yxcl

:dpin dl opitli.ïàë óà 'åë äî éà'c oldl dn opitli dlern dwixf dwixf xekac

:rax` ody mizy zepzn.úàèçá áéáñ'c dia opirny aiaqn dlerae mi`elina

:gafnd zegex dnca aaeqy zepznïéà
.ïéãîìîoi`a ep` a` oipaa e`l `kdc b"r`e

oi`ad oiaezk ipyc iia` opirny` cenll

xac eze` y"ba 'it` oicnln oi` cg`k

:odipya azkpy.êì äéäé íøùáåxekaa

:aizk.íéîìù ìù ÷åùå äæçìjixt dinwle

:opiyw` dcez lyl.íøëázexey oiayei g"z

:inlyexi zekxaa yxetn jk mxkkàáù
.äìçú ùøãîä úéáìzligz dzid `id

:dpaia mdiptl ez`iaäðúî íùàå úàèçå
.ïäëì:milral minly la`.øáãî øáã ïåãð

:el dnece ezenky xnelk.àèç ìò ïéàá ïéà
:my`e z`hgk.äáãðáå øãðá àá åðéà

:dacpae xcpa oi`ac minly iwet`l.÷ìúñðå
:wzzyp.áåúëä åùé÷älr oiaiyn oi`e

:ywidd

éñåä.'åë áåúëä êì óip` dcen xnelk

ep` oikixv dcez ly weye dfgly jixacl

xcdcn edin zqtz hren zqtzc eyiwdl

jixhvi` `lc didi jl `xwc ditiqa aezkd

aezkd el siqed jl didi diyixa aizk `dc

b"d :ywida el d`ad ef enk zxg` died

øîà ìàòîùé 'ø éðôì íéøáã åøîàðùëå
ïëéäî äãåú úéòè ò"øì åì åøîàå åàö íäì

íéîìùî äãîìøæåç ù÷éäá ãîìä øáãå
.'åë êéìò ïéà ù÷éäá ãîìîådna dzirh

eyiwn dz`e minly ywidn ja zxfgy

i`c minlyn `l` aezkd ecnl `lc dcezl

`l` da aizk `l weye dfg dcezn

dfg da ol `wtp minlyl dcez ywzi`cn

oecil dcez d`viy itl `ipzc k"za weye

da jl oi` leki mgl dperhy ycgd xaca

lr m` minlyd gaf zxez l"z dyecig `l`

mikqpe dkinq miperh minly dn dcez

:'ek dcez s` weye dfg ztepzeãîìä øáãå
ù÷éäá[gk.ù÷éäá øåëáä ìò ãîìéå øåæçé

:dlile meil lk`ilïåùìá åðåãì êéìò ïéà
.ïåøçà:dcez ly weye dfgl dyiwdlàìà

.ïåùàø ïåùìá:minly lyl.åðéöî àìù
:o`kn `l` dlek dxezd lka ecnllêðäã

.úåøåëálke fr xeka ayk xeka xey xeka

l`rnyi 'xl i`w ediilr `xwc miax oeyl

'xl malg z`e mnc z`e iab opixn` p"de

:(.fl lirl) y"a wxta l`rnyiéàîá
.éâìôéî÷ywid oi` k"rc r"xe l`rnyi iax

:dl xinb h"n r"xe ywida cnln xfegåðîéä
.øçà øáãåmeil dcez ly weye dfg zlik`

zvw decinrd xg` xace epnid dlile

dlile mei dceza aizkc da azk cnlnd

dfg `id i`n xg` mewnn dcnl `id zvwe

:da aizk `lc weyeù÷éä øáñ ìàòîùé éáø
.àåämeil oilk`p weye dfgy dn `vnp

:ywida cnld xac dcez ly weye dfg zlik` onf `ied `l ywida dcnl weye dfgc b"r` aizk dceza dlile meie li`ed xaq r"xe .cnl ywidd on dlileäæîù íùë
.'åë íéðôìå éðôìrye xta dhnl raye dlrnl zg` diteb miptle iptleerav`a dfde (fh `xwie) aizkc `piipn dia aizk `l xta dlrnl miptac xnb xg` xace epnida xi

`cg eze` zxtkd iptle zxtkd lr eze` dfde `aizkc `ed dlrnl z`hg xiryae dia `aizkc `ed dhnl raye minrt ray dfi zxtkd iptle dncwe zxtkd ipt lr

zvwnc opitli xg` xace epnida mipta xirye xt zcear `nl` xtd mcl dyr xy`k enc z` dyre aizkc iccdn `ywida ixinbe ray aizk `l zxtkd iptle rnyn

:dl aiyg `ywidk `l xg` xace epnid `nl` cren lde`l dyri okc `ywida miptn lkid xnbin xcde exiagn cnl dzvwne ea daezk cg` lk dcearéåä ã"îì àìà
.ù÷éä:`ywida dipin xnbe lkid xcd ikid.éããäî éøéîâã àåä úåîå÷îla` yewzi` zenewn `xza `ywidae yewzi` zenda `nw ywidac ywida cnlne xfeg df oi`e

:ywida minlyn dcinl dnvr `ide xekal dywed dcez ly weye dfg xekae dcez iab
â"ä
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äîìjixhvi` dlera aiaq .miaezk ipy eed z`hga aiaq dlera aiaq azknl il

l"l xn`w z`hgc aiaq `l` aiaq l"z zg` dwixf epwxfi leki lirl xn`ckl

dipin silic dey dxifbl jixhvi`c dyw l`rnyi iaxl edine dia aizk zepxw rax`c

jli` dn` ozep z`hga (.bp sc) lirl c"nl cere lirl xn`ck dlera zepzn 'c weqit

`ly ditebl aiaq z`hga jixhvi` jli` dn`e

izya zg` agexa zepzn izya ibqc xn`z

`aehc iziinc `ed dlerc aiaq `nye zepxw

dlerc cere `xwie zyxta dlera aizk aiaq

:minlyn dwixf dwixf `iz`éðàådfgl eyiwn

:opiywn `xneglc meyn .dcez ly weyeéëå
dniz .ywida cnlne xfeg ywida cnld xac

`icda aizkc xifp li` ly weye dfgl diywpe

(c sc) w"ta lirl opiaxnck dlile meil lk`pe

opiaxnc i`dc z"ke (.el sc) oileqtd lk wxtae

ikid k"` `ywid aiyg einly zcez gaf xyan

`eddn opitlic my`e z`hgn lirl dl sili

cnld xac i` ol `irai` (.p sc) lirle `xw

yie `hiyti` `le a` oipaa cnlne xfeg ywida

lka zbdepy dcezl iyew`l `xzaqnc xnel

`l` bdep epi`c xifp li`l `le xekaa dnda

minlyn 'itli dceze azk oinid weya p"` li`a

:oini dia aizk `l xifp li` la` oini eda aizkc

zirai`e
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,'äìòä çaæî ãBñé ìà' áéúëc .ïìðî ,dôeb äìBòå§¨¨§¨¨¦§¦¤§¦§©¨Ÿ¨
ïläl äî ,éà .ãBñé äðeòhL äáBç úìBò ìò ãnì¦¥©©¨¤§¨§¦©§©¨
ïäL úBðzî ézL ïàk óà ,òaøà ïäL úBðzî ézL§¥©¨¤¥©§©©¨§¥©¨¤¥
,äìBòa 'áéáñ' ázëîì éì änì ,ééaà øîà .òaøà©§©¨©©©¥¨¨¦§¦§©¨¦¨¨
ìëå ,ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL eåä ,úàhça 'áéáñ'¨¦©©¨¨§¥§¦©¨¦§¤¨§¨
ïàîì àçéðä .ïéãnìî ïéà ,ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦¨¦¨§©
éàî ,ïéãnìî øîàc ïàîì àlà ,ïéãnìî ïéà øîàc§¨©¥§©§¦¤¨§©§¨©§©§¦©

ìL ,íLà éåä .øîéîì àkéàìLe ,äLïéà éàcå äL ¦¨§¥©¨¥¨¨§Ÿ¨§Ÿ¨©©¥
øBëaì ïépî ,ïðaø eðz :íéðäkì ìëàð øBëaä :ïéãnìî§©§¦©§¤¡¨©Ÿ£¦¨©¨¨¦©¦©§

ì ìëàpLäéäé íøNáe' øîàpL ,ãçà äìéìå íéîé éðL ¤¤¡¨¦§¥¨¦§©§¨¤¨¤¤¡©§¨¨¦§¤
äæçì áeúkä BLéwä .'ïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk ,Cl̈©£¥©§¨§©¨¦¦¦©¨§¨¤

ì ïéìëàð íéîìM äî ,íéîìL ìL ÷BLåíéîé éðL ¨¤§¨¦©§¨¦¤¡¨¦¦§¥¨¦
ì ìëàð øBëa óà ,ãçà äìéìå.ãçà äìéìå íéîé éðL §©§¨¤¨©§¤¡¨¦§¥¨¦§©§¨¤¨

,øBëa .äðáéa íøka ,íéîëç éðôì äìàLð äìàL Bæå§§¥¨¦§£¨¦§¥£¨¦©¤¤§©§¤§
ì ,øîàå ïBôøè éaø äðòð .ìëàð änëì,ãçà ãéîìz íL äéä .ãçà äìéìå íéîé éðL §©¨¤¡¨©£¨©¦©§§¨©¦§¥¨¦§©§¨¤¨¨¨¨©§¦¤¨

.Eì ïépî ,éaø Bì øîà .BîL éìéìbä éñBé éaøå ,älçz íéîëç éðôì Løãnä úéáì àaL¤¨§¥©¦§¨¦§¥£¨¦§¦¨§©¦¥©§¦¦§¨©©¦¦©¦§
ì ïéìëàð íéîìM äî .íél÷ íéLã÷ øBëáe ,íél÷ íéLã÷ íéîìL ,éða Bì øîàíéîé éðL ¨©§¦§¨¦¨¨¦©¦§¨¨¦©¦©§¨¦¤¡¨¦¦§¥¨¦

ì ìëàð øBëa óà ,ãçà äìéìå,ïäkì äðzî øBëa ,éaø Bì øîà .ãçà äìéìå íéîé éðL §©§¨¤¨©§¤¡¨¦§¥¨¦§©§¨¤¨¨©©¦§©¨¨©Ÿ¥
øîà .äìéìå íBéì øBëa óà ,äìéìå íBéì íLàå úàhç äî .ïäkì äðzî íLàå úàhçå§©¨§¨¨©¨¨©Ÿ¥©©¨§¨¨§¨©§¨©§§¨©§¨¨©
,àèç ìò ïéàa ïéà íéîìM äî .øác (CBz)î øác ãîìðå ,øác (CBz)î øác ïeãð ,Bì¨¨¨¦¨¨§¦§©¨¨¦¨¨©§¨¦¥¨¦©¥§

ì íéìëàð íéîìM äî .àèç ìò àa Bðéà øBëa óàìëàð øBëa óà ,ãçà äìéìå íéîé éðL ©§¥¨©¥§©§¨¦¤¡¨¦¦§¥¨¦§©§¨¤¨©§¤¡¨
ìcî øác ïeãð ,éaø ,Bì øîà .ãçà äìéìå íéîé éðLíLàå úàhç .øácî øác ãîìé ,øá ¦§¥¨¦§©§¨¤¨¨©©¦¨¨¨¦¨¨¦§©¨¨¦¨¨©¨§¨¨

Bðéà øBëa óà ,äáãðe øãða ïéàa ïéà íLàå úàhç äî .ïäkì äðzî øBëáe ,ïäkì äðzî©¨¨©Ÿ¥§©¨¨©Ÿ¥©©¨§¨¨¥¨¦§¤¤§¨¨©§¥
éaø õô÷ .ãçà íBéì ìëàð øBëa óà ,ãçà íBéì ïéìëàð íLàå úàhç äî .äáãðe øãða§¤¤§¨¨©©¨§¨¨¤¡¨¦§¤¨©§¤¡¨§¤¨¨©©¦
áeúkä ïLéwä ,'Cl äéäé íøNáe' øîBà àeä éøä ,Bì øîà .ïBôøè éaø ÷lzñðå ,àáé÷ò£¦¨§¦§©¥©¦©§¨©£¥¥§¨¨¦§¤¨¦¦¨©¨

ì ïéìëàð ,íéîìM äî .íéîìL ìL ÷BLå äæçììëàð øBëa óà ,ãçà äìéìå íéîé éðL §¨¤¨¤§¨¦©§¨¦¤¡¨¦¦§¥¨¦§©§¨¤¨©§¤¡¨
ìäæçì BLéwî éðàå ,íéîìL ìL ÷BLå äæçì BzLwéä ,Bì øîà .ãçà äìéìå íéîé éðL ¦§¥¨¦§©§¨¤¨¨©¦©§§¨¤¨¤§¨¦©£¦©¦§¨¤

,Bì øîà .äìéìå íBéì ìëàð øBëa óà ,äìéìå íBéì úìëàð äãBz äî .äãBz ìL ÷BLå̈¤¨©¨¤¡¤¤§¨©§¨©§¤¡¨§¨©§¨¨©
Eì' øîBì ãeîìz äîe ,'äéäé Eì' øîBì ãeîìz ïéàL ,'Cl äéäé íøNáe' ,øîBà àeä éøä£¥¥§¨¨¦§¤¨¤¥©§©§¦§¤©©§©§

éñBä ,'äéäé,ïäì øîà ,ìàòîLé éaø éðôì íéøác eøîàpLëe .øBëaa úøçà äéåä áeúkä ó ¦§¤¦©¨£¨¨©¤¤©§§¤¤¤§§¨¦¦§¥©¦¦§¨¥¨©¨¤
ãîlä øác [éëå] .íéîìMî ,äãîì ïëéäî äãBz ,äúéòè ,àáé÷ò éaøì Bì eøîàå eàö§§¦§§©¦£¦¨¨¦¨¨¥¥¨¨§¨¦§¨¦§¦¨¨©¨¥

éìò ïéà ,àä .Lwéäa ãnìîe øæBç ,Lwéäaìa ïBcéì Eìa àlà ïBøçà ïBLéaøå .ïBLàø ïBL §¤¥¥§©¥§¤¥¨¥¨¤¦§¨©£¤¨§¨¦§©¦
,ïäkì äðzî àeäL íeî ìòa øBëa ìò ãnéì .déì ãéáò éàî ,'äéäé Eì' éàä ,ìàòîLé¦§¨¥©§¦§¤©¨¦¥¦¥©§©©¤©¨¨©Ÿ¥

éìé ,àáé÷ò éaøå .äøBzä ìëa eðéöî àlLéaøå .íeî ìòa ãçå íz ãç ,'íøNa'î déì ó ¤Ÿ¨¦§¨©¨§©¦£¦¨¨¦¥¦§¨¨©¨§©©©§©¦
ðäc 'íøNa'î ,ìàòîLééåä øçà øáãå epîéä ,øáñ øî .éâìôéî÷ éàîa .øîà÷ úBøBëa C ¦§¨¥¦§¨¨§¨¨§¨¨©§©¨¦§§¦©¨©¥¤§¨¨©¥¨¥

ïëå' áéúëc eðééä ,Lwéä éåä àì øîàc ïàîì àîìLa .Lwéä éåä àì ,øáñ øîe .Lwéä¤¥©¨©Ÿ¨¥¤¥¦§¨¨§©§¨©Ÿ¨¥¤¥©§¦§¦§¥
Ck ,øtä ícî ähîì òáLå äìòîì úçà ,íéðôìå éðôì äfnL íLk .'ãòBî ìäàì äNòé©£¤§Ÿ¤¥§¥¤©¤¦§©§¦§¦©©§©§¨§¤©§©¨¦©©¨¨
äfî Ck ,øéòOä ícî ähîì òáLå äìòîì úçà ,íéðôìå éðôlL íLëe .ìëéäa äfî©¤©¥¨§¥¤¦§©§¦§¦©©§©§¨§¤©§©¨¦©©¨¦¨©¤
.éããäî éøîâc àeä ,úBîB÷î .øîéîì àkéà éàî ,Lwéä éåä øîàc ïàîì àlà .ìëéäa©¥¨¤¨§©§¨©¨¥¤¥©¦¨§¥©§§¨§¦¥£¨¥
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`oifgeקנד mipya cenr fp sc ± oey`x wxtzereay

b"d.øéîâ àðîéæ ãçá íéðôî õåç àîéà úéòáéàåwxta `nei xcqa `zi` ikde

jxev ywide li`ed zenda ywidk zenewn ywidc inp idp xnelk (.fp sc) el e`ived

miptn slinl ira `zlin dlek lkid eli`c lirlc `eddl inc `l d"t` `ed mipt

xirya dlrnle xta dhnl enk mipta miyxetnd mixaca yxcil ywid ozipc icii`e

cnly dn s` `ae zg` zaa cnle yxcp

m` inp lirlc ywid iabe enr ywida mipta

el cenll dcezl xeka ywede dceza aezk

xeka ywed ied i` ywida dzcnle weye dfg

dfg ztepz dpnn cnl dide dnvr dcezl

dlekiy jeznc dlile mei zlik`e weye

da aezk `edy dlik`l onf eilr cenll

la` weye dfg ztepz eilr inp zcnln

aezkd dyiwd `l dnvr dcezl `zyd

`l dnvr dcezae dcezay weye dfgl `l`

:ywida `l` dzcnláéúëã åðééä
.'åâå íëéúåáùåîîzxvrc mgld izy iab

(:fr sc) zegpn zkqna epkxvede aizk

a yi zepexyr dnk mdn cenlldcez ingl

`l la` oin lka zelg 'i azkp dtebae

zelgl dl iziine dlgd `id dnkn yxtzp

ung od s`y mgld izyn dcezay ung

eidiy ung ly ze`ad lk yiwd aezkde

`lc dl 'itli e`iazc `xizi `xwne zeey

dycg dgpn mzaxwde aizkc jixhvi`

`le dtepz mgl e`iaz mkizeayenn

ung lk e`iaz l"z dn e`iaz jixhvi`

oexyr dfk `di xg` mewnn `ian dz`y

:mipexyr ipy mizy aizkck dlgläî éà
.ïìäìzelg 'i lk el` s` mipexyr ipy el`

:mipexyr ipy day.äðééäú ì"úyxtn mzd

:dcezd 'ta dcenl i`n.äøùò åðãîì
da zecenl zelg 'i `dc ungl zepexyr

cg` xyrn znexz dn xyrn znexzn y"ba

cg` epnn aixwde dcez znexz s` xyrn

xyrn cg` 'dl dnexz oin lkn oaxw lkn

ungl zepexyr 'i epcnl ixd oexyr dlgdy epcnl e`iaz ywidae zelg 'i ixd

:dlgl oexyr zecinl od ywidae xak oda epcnl zelg 'i xg` xace epnid.äøùò
:oipn dvnay oipin zylyl oexyr.õîç íçì úìç ìò ì"úoipin aezkd dpn

dxyr ea epcnly ung `nl` ywid ixd ung mgl zlg lr odixg` azke dvnay

:zepexyr dxyr ywida dvnd lr cnlne xfeg xg` xace epnida zepexyråàéáú
.àåä àéåáøo`nk iede mipexyr mizy edi eay mizy lky dcezay ung zeaxl

xace epnid iedilc inc ikide ixnb mgld izyn e`le dcez ingla diteba aizkc

oexyr da yxtn `lc `pixg` `xwa mgld izyl dcezc ung yewzi` i` oebk xg`

:zelg xyr iaizk dicicae dlgl oexyrl ywida mgld izyn dcez opitlie dlgl

.àðú ïàî:zevg cr `l` lk`p epi`c.ïåæôç úòù ãòepiide zkll miftgp mdy

:xwa cr ezia gztn yi` e`vz `l mz`e (ai zeny) aizkck xwead xe`làäé ìåëé
.íéùã÷ä ìë øàùë ìëàðl"z dvxi m` elke`l ligzi jygzy mcew ezgiaf meia

:'ekçøäì.íãàä úà ÷é:zevg cr edleka opzck.àìà éàî ë"àcr lk`pe ipzil

:edleka `pzck zevg.íúä éë`ziixe`c eedc diipz ilve eiiepne dlilc `inec

:'ek `ziixe`c mzd dn mzd ik `l` i`n k"` b"de opiqxb `l `ni` zirai`
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úéòáéàålkidc `zlin dlekc qxhpewa yxit .xinb `pnif `cga miptn ueg `ni`

oebk mipta miyxetnd mixaca yexcl ywid ozipc ici`e miptn slinl ira

ywid iabe enr ywida mipta cnld s` zg` zaa cnle yexcp xirya dlrnle xta dhnl

dcezl xeka ywede dlik` onfe weye dfg ztepz xekal cenll oikixv epiid m` inp lirlc

dcezy jezn dpnn odizy cenll dnvr

eilr zcnln da aizkc dlik` onf eilr zcnln

la` minlyn ywida ezcnly weye dfg inp

weye dfgl `l` dcezl ywed `ly eiykr

xne` dz` m` ecal dlik` onf epnn cenlle

`l envr ea aezkd eyiwd dcez ly weye dfgl

'hpewd oeyl k"r ywida `l` dceza ecnl

(:hn sc) lirl xn`c `dn eyexitl dywe

xac ied dxf dcearc zeilkd izye zxzeic

feg epi`e ywida cnldb"r` ywida cnlne x

xta iaizkc mixacl `ywid `idd `aizkc

'ixn` `le mixac dnke ze`fd oebk diteb mlrd

`lc (.dp sc) lirl 'ixn` cere xinb `pnif cga

meyn z`hgn oetvl xeaiv inly igaf opitli

ywida cnlne xfeg epi`e ywida `ad xac iedc

`ywida opitlie `idd `kixvc ab lr s`

dlrnl zg`nc i"x 'ize [dpedk ixkfl lk`pc]

xirya oia xta oia uegan sili xirya aizkc

xirya oa xta oia uega dyri oke rnyn ikdc

(oia) opitli mipta xta iaizkc dhnlc raya oke

zendad lka xnelk xirya [oia] xta oia uega

(.fp `nei) el e`ived wxta yxit l`ppg epiaxe

eizeiyr lk eidiy opixnb ikc xinb `pnif `cga

eyriy ze`fd lky uega oia mipta oia zeey

iqxbc mixtq zi`e zeey eidiy mewn lka mdn

:xnb `pnif cga mipte uegåðééäaizkc

aizk mgld izy iab .e`iaz mkizeayenn

izya o`k dnc dcezl ung zelg dpin opitlie

dcezay ung o`k s` dlgl oexyr mgld

eedc opitli dcezay zelg oipne dlgl oexyr

xyrn znexzn dnexz dnexzc y"ba xyr

`ad ung cbpkc ungn dipin opitli xcde ung ly zelg 'il zepexyr 'i `ki` `nl`

dlge dlg oin lkl yilye oexyr 'b epiidc dvn ly mipin 'bl zepexyr 'i edl eede dvn

yxitck unga dil aiyg aizk ungc diteba e`l zelg ly oipnc b"r`e dvn ly

oileg xyrn znexzc meyn p"` ywida cnlne xfeg y"ba cnld xacc meyn qxhpewa

mgld izyk `l eze zepexyr 'a `ni`e (:fr zegpn) dcezd 'ta jixtc meyn p"` `ed

dxyr aizk dpiidz inica` xa wgvi 'x xn` `cenlz i`n mzd 'iqxbe dpiidz l"z xn`we

i`dc `xazqne dxyr rnyn xizi c"ei cgc yixc oicei 'a ieaixne aezkd xac zepexyr

epnid epiide aizk mipexyr izy mizy mgld izy` i`c i`w dcez ingl` dpiidzc c"ei

sili `w e`iazn oexyre zelg 'i rnyn dpiidzc aizk dicica zepexyr 'ic xg` xace

xa wgvi ax xn` mzd iqxbc mixtq zi`e (y"fb) zegpna 'hpewa yxit oexg` oeylae

dpiidzc meyn yixce aezkd xac zepexyr xyr b"le `l eze aizk dpiidz inica`

opiziin `l c"eic p"ke zepexyr ipy xg` `le mipexyr ipy `wec ipd rnync `ed `herin

`iy enkc yxcinldpiidz didzn xn`i jk miax oeyl dpiyrz cigi oeyl dyrzn xn

'il sili ikid xyrn znexzc y"bne xn`z m`e yeniy ly zg` c"eie xwir ly zg` c"ei

opixn` `dc l"ie dnexzl dqext dpnid lehie dlecb zg` dlg `cg ciar `nlc zelg

`nl` oiey zepaxwd lk ediy mzd opiyxc cere dqext lehi `ly cg` (:fl sc migqt)

:dnexz ly zelgk eedilc zelg jpdl irac÷éçøäìmini ipyl oilk`pl .dxiard on

la` dngd zriwy didi izn `ed xkipc zevg cr dwgxd minkg eyr `l cg` dlile

:xkip epi` dlilaúéòáéàåeiiepne dlil enk `ziixe`c iedc n"y rvn`a dil ipze seqal zevg cr ipzw `lcn wiicc yxtl yie `ni` zirai`e qxb `l qxhpewa .'ek mzd ik `ni`

migqt iaxr seqa `ax xn`wc meyn dvn` xdfil jixve (.h sc) zekxac w"tae (:kw migqt) migqt iaxrae 'ipzna dizeek `pz ol mzqc dixfr oa xfrl` 'xk dkldc wcwcl yie ilve

:[iiezi`l d"c .`k dlibn zetqeze `ax xn` d"c :kw migqt zetqez oiire] ezaeg ici `vi `l dixfr oa xfrl` iaxl zevg xg` dvn lk`
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àîìLa .øéîb àðîéæ ãça íéðtî õeç ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¦§¦§©¦§¨¨¦¦§¨¨
íëéúBáLBnî' áéúëc eðééä ,Lwéä éåä [àì] øîàc ïàîì§©§¨©Ÿ¨¥¤¥©§¦§¦¦§¥¤
äî .'eàéáz' øîBì ãeîìz ïéàL ,'äôeðz íçì eàéáz̈¦¤¤§¨¤¥©§©¨¦©

éáz' øîBì ãeîìz(íB÷îì) íB÷nî àéáî äzàL ìk ,'eà ©§©¨¦¨¤©¨¥¦¦¨§¨
ïàk óà ,älçì ïBøOò ïläì äî .äæk àeä éøä ,øçà©¥£¥¨¤©§©¨¦¨©©¨©¨
éðL ïàk óà ,íéðBøNò éðL ïläl äî ,éà .älçì ïBøOò¦¨©©¨¦©§©¨§¥¤§¦©¨§¥
.õîçì äøNò ,eðãîìå .'äðééäz' øîBì ãeîìz ,íéðBøNò¤§¦©§©¦§¤¨§¨©§£¨¨¤¨¥
,'õîç íçì úlç ìò' øîBì ãeîìz .ïépî ,ävnì äøNò£¨¨©©¨¦©¦©§©©©Ÿ¤¤¨¥
,Lwéä éåä (àì) øîàc ïàîì àlà .ävî àáä ,õîç ãâð¤¤¨¥¨¥©¨¤¨§©§¨©Ÿ¨¥¤¥
:ìëàð Bðéà çñtä :àéä àøéúé 'eàéáz' .øîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©¨¦§¥¨¦©¤©¥¤¡¨
,àéä äéøæò ïa øæòìà éaø ,óñBé áø øîà .àpz ïàî©©¨¨©©¥©¦¤§¨¨¤£©§¨¦
äìéla ,ïàk øîàð ,øîBà [äéøæò ïa] øæòìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¤¡©¨©©§¨
,'äfä äìéla íéøöî õøàá ézøáòå' ïläì øîàðå ,'[äfä]©¤§¤¡©§©¨§¨©§¦§¤¤¦§©¦©©§¨©¤
éaø déì øîà .úBöç ãò ïàk óà ,úBöç ãò ïläl äî©§©¨©£©¨©£¨©¥©¦
ãò ,'ïBætça BúBà ízìëàå' øîàð øák àìäå ,àáé÷ò£¦¨©£Ÿ§¨¤¡©©£©§¤§¦¨©
ìBëiL ,'äfä äìéla' øîBì ãeîìz äî ,ïk íà .ïBætç úòL§©¦¨¦¥©©§©©©§¨©¤¤¨
,'äìéla' øîBì ãeîìz ,íBia íéìëàpä íéLãwä ìëk àäé§¥§¨©¢¨¦©¤¡¨¦©©§©©©§¨
éànîe ,ééaà déì øîà .íBia ìëàð Bðéàå ìëàð àäé äìéla©©§¨§¥¤¡¨§¥¤¡¨©¨©¥©©¥¦©
÷éçøäìe ,ïðaøc àîìc .àúééøBàãe ,äéøæò ïa øæòìà éaøc§©¦¤§¨¨¤£©§¨§©§¨¦§¨§©¨¨§©§¦
,íúä ék ,[àlà] .úBöç ãò àlà éàî ,ïk íà .äøéáòä ïî¦¨£¥¨¦¥©¤¨©£¤¨¦¨¨

:àúééøBàc énð ïàk óà ,àúééøBàc íúä äî̈¨¨§©§¨©¨©¦§©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc migaf(iyily meil)

dtiqen :oetva s` dxiyk milw miycw zhigy m`d dpc `ziixad
cnly xg`l ,x`al `ziixaddxfrd zegex lk z` xiykdl ep
cenll yi ,milw miycw zhigylì øîBçå ì÷xiykdz` mbd.ïBôv ©¨¤§¨

,xnege lwd `ed jkeeøLëeä àlL íéLã÷ éLãw äîehgyidl ©¨§¥¨¨¦¤Ÿ§§
úBçeøä ìëaok it lr s`e ,dxfrayeøLëeähgyidl,ïBôva §¨¨§§©¨

eøLëeäL íél÷ íéLã÷hgyidleøLëeäL ïéc Bðéà ,úBçeøä ìëa ¨¨¦©¦¤§§§¨¨¥¦¤§§
hgyidl.ïBôva©¨

:xg` mewnn df xac micnly ,zwlegd drc d`ian `ziixadéaø©¦
,øîBà øæòéìà`l ,[oetva dxiyk milw miycw zhigyy] df oic ¡¦¤¤¥

y .weqtd ieaixn `l` ,xnege lwn cnlpáeúkä øîàð àìcg` ± Ÿ¤¡©©¨
,elld miaezkd onàlàliayaøéLëäìd z`ïBôömiycw zhigyl ¤¨§©§¦¨

ieaixd `lay meyn `ed ,weqtdn ieaix dfl jixvy mrhde .milw
miycw zhigyl leqt oetvdy ,jtidl xnege lwn micnl epiid

.milwìBëiL,xnel iziidïéc àìäå[xnege lw-]àeäleqt oetvy ¤¨©£Ÿ¦
,milw miycw zhigyleøLëeäL íél÷ íéLã÷ äîehgyidlìëa ©¨¨¦©¦¤§§§¨

,úBçeøäok it lr s`ïîB÷î øLëeä àì[dxfrd zegex x`y-]ìöà ¨Ÿ§©§¨¥¤
,íéLã÷ éLã÷,dxfra mewn lka mihgyp mpi` miycw iycw ixdy ¨§¥¨¨¦

.cala oetva `l`eøLëeä àlL íéLã÷ éLã÷hgyidlàlà ¨§¥¨¨¦¤Ÿ§§¤¨
,ïBôvaïîB÷î øLëeä àlL ïéc Bðéà,[oetvd-].íél÷ íéLã÷ ìöà ©¨¥¦¤Ÿ§©§¨¥¤¨¨¦©¦

.milw miycw zhigyl leqt oetvdy micnl epiid df xnege lwne
øîBì ãeîìzepiidc ,el` miweqt dyly exn`p jkitl ±BèçLe'] ©§©§¨

,'ãòBî ìäà çútFzF` hgWe','ãòBî ìäà éðôìFzF` hgWe'[éðôì ¤©Ÿ¤¥§¨©¦§¥Ÿ¤¥§¨©¦§¥
,'ãòBî ìäà.oetva dxiyk milw miycw zhigyy epcnll Ÿ¤¥
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קנה oifge` mipya cenr fp sc ± oey`x wxtzereay

b"d.øéîâ àðîéæ ãçá íéðôî õåç àîéà úéòáéàåwxta `nei xcqa `zi` ikde

jxev ywide li`ed zenda ywidk zenewn ywidc inp idp xnelk (.fp sc) el e`ived

miptn slinl ira `zlin dlek lkid eli`c lirlc `eddl inc `l d"t` `ed mipt

xirya dlrnle xta dhnl enk mipta miyxetnd mixaca yxcil ywid ozipc icii`e

cnly dn s` `ae zg` zaa cnle yxcp

m` inp lirlc ywid iabe enr ywida mipta

el cenll dcezl xeka ywede dceza aezk

xeka ywed ied i` ywida dzcnle weye dfg

dfg ztepz dpnn cnl dide dnvr dcezl

dlekiy jeznc dlile mei zlik`e weye

da aezk `edy dlik`l onf eilr cenll

la` weye dfg ztepz eilr inp zcnln

aezkd dyiwd `l dnvr dcezl `zyd

`l dnvr dcezae dcezay weye dfgl `l`

:ywida `l` dzcnláéúëã åðééä
.'åâå íëéúåáùåîîzxvrc mgld izy iab

(:fr sc) zegpn zkqna epkxvede aizk

a yi zepexyr dnk mdn cenlldcez ingl

`l la` oin lka zelg 'i azkp dtebae

zelgl dl iziine dlgd `id dnkn yxtzp

ung od s`y mgld izyn dcezay ung

eidiy ung ly ze`ad lk yiwd aezkde

`lc dl 'itli e`iazc `xizi `xwne zeey

dycg dgpn mzaxwde aizkc jixhvi`

`le dtepz mgl e`iaz mkizeayenn

ung lk e`iaz l"z dn e`iaz jixhvi`

oexyr dfk `di xg` mewnn `ian dz`y

:mipexyr ipy mizy aizkck dlgläî éà
.ïìäìzelg 'i lk el` s` mipexyr ipy el`

:mipexyr ipy day.äðééäú ì"úyxtn mzd

:dcezd 'ta dcenl i`n.äøùò åðãîì
da zecenl zelg 'i `dc ungl zepexyr

cg` xyrn znexz dn xyrn znexzn y"ba

cg` epnn aixwde dcez znexz s` xyrn

xyrn cg` 'dl dnexz oin lkn oaxw lkn

ungl zepexyr 'i epcnl ixd oexyr dlgdy epcnl e`iaz ywidae zelg 'i ixd

:dlgl oexyr zecinl od ywidae xak oda epcnl zelg 'i xg` xace epnid.äøùò
:oipn dvnay oipin zylyl oexyr.õîç íçì úìç ìò ì"úoipin aezkd dpn

dxyr ea epcnly ung `nl` ywid ixd ung mgl zlg lr odixg` azke dvnay

:zepexyr dxyr ywida dvnd lr cnlne xfeg xg` xace epnida zepexyråàéáú
.àåä àéåáøo`nk iede mipexyr mizy edi eay mizy lky dcezay ung zeaxl

xace epnid iedilc inc ikide ixnb mgld izyn e`le dcez ingla diteba aizkc

oexyr da yxtn `lc `pixg` `xwa mgld izyl dcezc ung yewzi` i` oebk xg`

:zelg xyr iaizk dicicae dlgl oexyrl ywida mgld izyn dcez opitlie dlgl

.àðú ïàî:zevg cr `l` lk`p epi`c.ïåæôç úòù ãòepiide zkll miftgp mdy

:xwa cr ezia gztn yi` e`vz `l mz`e (ai zeny) aizkck xwead xe`làäé ìåëé
.íéùã÷ä ìë øàùë ìëàðl"z dvxi m` elke`l ligzi jygzy mcew ezgiaf meia

:'ekçøäì.íãàä úà ÷é:zevg cr edleka opzck.àìà éàî ë"àcr lk`pe ipzil

:edleka `pzck zevg.íúä éë`ziixe`c eedc diipz ilve eiiepne dlilc `inec

:'ek `ziixe`c mzd dn mzd ik `l` i`n k"` b"de opiqxb `l `ni` zirai`
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úéòáéàålkidc `zlin dlekc qxhpewa yxit .xinb `pnif `cga miptn ueg `ni`

oebk mipta miyxetnd mixaca yexcl ywid ozipc ici`e miptn slinl ira

ywid iabe enr ywida mipta cnld s` zg` zaa cnle yexcp xirya dlrnle xta dhnl

dcezl xeka ywede dlik` onfe weye dfg ztepz xekal cenll oikixv epiid m` inp lirlc

dcezy jezn dpnn odizy cenll dnvr

eilr zcnln da aizkc dlik` onf eilr zcnln

la` minlyn ywida ezcnly weye dfg inp

weye dfgl `l` dcezl ywed `ly eiykr

xne` dz` m` ecal dlik` onf epnn cenlle

`l envr ea aezkd eyiwd dcez ly weye dfgl

'hpewd oeyl k"r ywida `l` dceza ecnl

(:hn sc) lirl xn`c `dn eyexitl dywe

xac ied dxf dcearc zeilkd izye zxzeic

feg epi`e ywida cnldb"r` ywida cnlne x

xta iaizkc mixacl `ywid `idd `aizkc

'ixn` `le mixac dnke ze`fd oebk diteb mlrd

`lc (.dp sc) lirl 'ixn` cere xinb `pnif cga

meyn z`hgn oetvl xeaiv inly igaf opitli

ywida cnlne xfeg epi`e ywida `ad xac iedc

`ywida opitlie `idd `kixvc ab lr s`

dlrnl zg`nc i"x 'ize [dpedk ixkfl lk`pc]

xirya oia xta oia uegan sili xirya aizkc

xirya oa xta oia uega dyri oke rnyn ikdc

(oia) opitli mipta xta iaizkc dhnlc raya oke

zendad lka xnelk xirya [oia] xta oia uega

(.fp `nei) el e`ived wxta yxit l`ppg epiaxe

eizeiyr lk eidiy opixnb ikc xinb `pnif `cga

eyriy ze`fd lky uega oia mipta oia zeey

iqxbc mixtq zi`e zeey eidiy mewn lka mdn

:xnb `pnif cga mipte uegåðééäaizkc

aizk mgld izy iab .e`iaz mkizeayenn

izya o`k dnc dcezl ung zelg dpin opitlie

dcezay ung o`k s` dlgl oexyr mgld

eedc opitli dcezay zelg oipne dlgl oexyr

xyrn znexzn dnexz dnexzc y"ba xyr

`ad ung cbpkc ungn dipin opitli xcde ung ly zelg 'il zepexyr 'i `ki` `nl`

dlge dlg oin lkl yilye oexyr 'b epiidc dvn ly mipin 'bl zepexyr 'i edl eede dvn

yxitck unga dil aiyg aizk ungc diteba e`l zelg ly oipnc b"r`e dvn ly

oileg xyrn znexzc meyn p"` ywida cnlne xfeg y"ba cnld xacc meyn qxhpewa

mgld izyk `l eze zepexyr 'a `ni`e (:fr zegpn) dcezd 'ta jixtc meyn p"` `ed

dxyr aizk dpiidz inica` xa wgvi 'x xn` `cenlz i`n mzd 'iqxbe dpiidz l"z xn`we

i`dc `xazqne dxyr rnyn xizi c"ei cgc yixc oicei 'a ieaixne aezkd xac zepexyr

epnid epiide aizk mipexyr izy mizy mgld izy` i`c i`w dcez ingl` dpiidzc c"ei

sili `w e`iazn oexyre zelg 'i rnyn dpiidzc aizk dicica zepexyr 'ic xg` xace

xa wgvi ax xn` mzd iqxbc mixtq zi`e (y"fb) zegpna 'hpewa yxit oexg` oeylae

dpiidzc meyn yixce aezkd xac zepexyr xyr b"le `l eze aizk dpiidz inica`

opiziin `l c"eic p"ke zepexyr ipy xg` `le mipexyr ipy `wec ipd rnync `ed `herin

`iy enkc yxcinldpiidz didzn xn`i jk miax oeyl dpiyrz cigi oeyl dyrzn xn

'il sili ikid xyrn znexzc y"bne xn`z m`e yeniy ly zg` c"eie xwir ly zg` c"ei

opixn` `dc l"ie dnexzl dqext dpnid lehie dlecb zg` dlg `cg ciar `nlc zelg

`nl` oiey zepaxwd lk ediy mzd opiyxc cere dqext lehi `ly cg` (:fl sc migqt)

:dnexz ly zelgk eedilc zelg jpdl irac÷éçøäìmini ipyl oilk`pl .dxiard on

la` dngd zriwy didi izn `ed xkipc zevg cr dwgxd minkg eyr `l cg` dlile

:xkip epi` dlilaúéòáéàåeiiepne dlil enk `ziixe`c iedc n"y rvn`a dil ipze seqal zevg cr ipzw `lcn wiicc yxtl yie `ni` zirai`e qxb `l qxhpewa .'ek mzd ik `ni`

migqt iaxr seqa `ax xn`wc meyn dvn` xdfil jixve (.h sc) zekxac w"tae (:kw migqt) migqt iaxrae 'ipzna dizeek `pz ol mzqc dixfr oa xfrl` 'xk dkldc wcwcl yie ilve

:[iiezi`l d"c .`k dlibn zetqeze `ax xn` d"c :kw migqt zetqez oiire] ezaeg ici `vi `l dixfr oa xfrl` iaxl zevg xg` dvn lk`
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àîìLa .øéîb àðîéæ ãça íéðtî õeç ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¦§¦§©¦§¨¨¦¦§¨¨
íëéúBáLBnî' áéúëc eðééä ,Lwéä éåä [àì] øîàc ïàîì§©§¨©Ÿ¨¥¤¥©§¦§¦¦§¥¤
äî .'eàéáz' øîBì ãeîìz ïéàL ,'äôeðz íçì eàéáz̈¦¤¤§¨¤¥©§©¨¦©

éáz' øîBì ãeîìz(íB÷îì) íB÷nî àéáî äzàL ìk ,'eà ©§©¨¦¨¤©¨¥¦¦¨§¨
ïàk óà ,älçì ïBøOò ïläì äî .äæk àeä éøä ,øçà©¥£¥¨¤©§©¨¦¨©©¨©¨
éðL ïàk óà ,íéðBøNò éðL ïläl äî ,éà .älçì ïBøOò¦¨©©¨¦©§©¨§¥¤§¦©¨§¥
.õîçì äøNò ,eðãîìå .'äðééäz' øîBì ãeîìz ,íéðBøNò¤§¦©§©¦§¤¨§¨©§£¨¨¤¨¥
,'õîç íçì úlç ìò' øîBì ãeîìz .ïépî ,ävnì äøNò£¨¨©©¨¦©¦©§©©©Ÿ¤¤¨¥
,Lwéä éåä (àì) øîàc ïàîì àlà .ävî àáä ,õîç ãâð¤¤¨¥¨¥©¨¤¨§©§¨©Ÿ¨¥¤¥
:ìëàð Bðéà çñtä :àéä àøéúé 'eàéáz' .øîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©¨¦§¥¨¦©¤©¥¤¡¨
,àéä äéøæò ïa øæòìà éaø ,óñBé áø øîà .àpz ïàî©©¨¨©©¥©¦¤§¨¨¤£©§¨¦
äìéla ,ïàk øîàð ,øîBà [äéøæò ïa] øæòìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¤¡©¨©©§¨
,'äfä äìéla íéøöî õøàá ézøáòå' ïläì øîàðå ,'[äfä]©¤§¤¡©§©¨§¨©§¦§¤¤¦§©¦©©§¨©¤
éaø déì øîà .úBöç ãò ïàk óà ,úBöç ãò ïläl äî©§©¨©£©¨©£¨©¥©¦
ãò ,'ïBætça BúBà ízìëàå' øîàð øák àìäå ,àáé÷ò£¦¨©£Ÿ§¨¤¡©©£©§¤§¦¨©
ìBëiL ,'äfä äìéla' øîBì ãeîìz äî ,ïk íà .ïBætç úòL§©¦¨¦¥©©§©©©§¨©¤¤¨
,'äìéla' øîBì ãeîìz ,íBia íéìëàpä íéLãwä ìëk àäé§¥§¨©¢¨¦©¤¡¨¦©©§©©©§¨
éànîe ,ééaà déì øîà .íBia ìëàð Bðéàå ìëàð àäé äìéla©©§¨§¥¤¡¨§¥¤¡¨©¨©¥©©¥¦©
÷éçøäìe ,ïðaøc àîìc .àúééøBàãe ,äéøæò ïa øæòìà éaøc§©¦¤§¨¨¤£©§¨§©§¨¦§¨§©¨¨§©§¦
,íúä ék ,[àlà] .úBöç ãò àlà éàî ,ïk íà .äøéáòä ïî¦¨£¥¨¦¥©¤¨©£¤¨¦¨¨

:àúééøBàc énð ïàk óà ,àúééøBàc íúä äî̈¨¨§©§¨©¨©¦§©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc migaf(iying meil)

:xg` uexiz zvxzn `xnbdàîéà úéòaéàålkez dvxz m` ± §¦¨¥¥¨
ywidd z`y ,jk z`f ayiilõeç[lkid-]íéðtî,[miycwd ycew-] ¦§¦

øéîb àðîéæ ãçaz` miptl ueg ywedy ywida cenll ozipy ab` ± §©¦§¨¨¦
ze`fdd ray mdy ,mipta mda zeyxetnd xiryde xtd ze`fd
ywid epi` df cenily ,xirydn dlrnl zg` d`fde ,xtdn dhnl
zecnlpd ze`fd mb ,zg` zaa ywid eze`a cenll ozip jk .ywidn
dhnl ze`fd raye ,xtdn dlrnl zg` d`fd mdy ,ywida mipta

ax xn` `le .xirydndcezn xeka cenll xyt` i`y l`rnyi i
`l` dnvr dcezl `l `ed ywiddy meyn wx ,ezlik` onf oiprl

.minlyl ywida zcnlpd dly weye dfgl
xace epnidy xaeqd l`rnyi iax lr ztqep `iyew dywn `xnbd

:ywida cnln epi` xg`øîàc ïàîì àîìLa[`aiwr iax-][àì] ¦§¨¨§©§¨©Ÿ
,Lwéä éåäeðééäáéúëczereaya miaixwd mgld izyabk `xwie) ¨¥¤¥©§¦§¦

(fi,eàéáz íëéúBáLBnî'äôeðz íçìzlq ,mipxUr ipW miYW ¦§¥¤¨¦¤¤§¨§©¦§¥¤§Ÿ¦Ÿ¤
.'dpit`Y ung dpiidYøîBì ãeîìz ïéàL''eàéázdaizd ± ¦§¤¨¨¥¥¨¤¨¤¥©§©¨¦

mzaxwde' ,aezk zeidl leki didy ,dxe`kl zxzein 'e`iaz'
e .'dtepz mgl mkizeayenn ,'dl dycg dgpnøîBì ãeîìz äî©©§©

.'eàéáz'y ,dcez inglay ungl mgld izy eywed ef daizaìk ¨¦Ÿ
ung oaxw(íB÷îì) íB÷nî àéáî äzàL,øçàzelg dxyr oebk ¤©¨¥¦¦¨§¨©¥

,dcez inglay ungäæk àeä éøä,mgld izyk exeriy -äî £¥¨¤©
ïläì,oxeriy ,mgld izy -,älçì ïBøOòipy' oda aezk ixdy §©¨¦¨©©¨

.oexyr dxeriy dlg lky `vnp ,zelg izy ode ,'mipexyrïàk óà©¨
,dcez ingla,älçì ïBøOò`ian ,zelg dxyr `iany oeikne ¦¨©©¨
.mipexyr xyr

ingl ly ywidd z` xg` ote`a yexcp ile` `ziixad zl`ey
:jk xn`pe ,mgld izyl dcezïläl äî éàjqa `ian ,mgld izya ¦©§©¨

lkd,íéðBøNò éðLïàk óàlkd jqa `iai dcez inglaéðL §¥¤§¦©¨§¥
íéðBøNòzelgdn zg` lky `vnie ,cgia zelgd zxyr lkl ¤§¦

:`ziixad daiyn .oexyrd ziying dxeriy'äðééäz' øîBì ãeîìz©§©¦§¤¨
mgld izya daezkd 'dpiidz' zaiza zxzeind dletkd c"eidn -

.mipexyr dxyr dcezd zelg xeriyy ,aezkd epcnil
:dcez ingla dvn ze`ad zelgd xeriy `xnbd zxxaneðãîìå§¨©§

`ianyäøNòmipexyrõîçì.ung `ad dcez ingla mgld oinl - £¨¨¤¨¥
äøNòmipexyrävnìcgia dvn mi`ad mgld ipin zyly lkl - £¨¨©©¨
,ïépîøîBì ãeîìz(bi f `xwie),'õîç íçì úlç ìò'z` aezkd yiwd ¦©¦©§©©©Ÿ¤¤¨¥

,xn`e ,ungd ingll dvnd ingl ipin zylykãâðingl lk xeriy ¤¤
d,õîçdxyr mdy,mipexyràáäingl ipin zyly lk z`dävî ¨¥¨¥©¨

oin lkl yilye zepexyr dyly ,`vnp .mingl miyely mdy
.dvnd ipin zylynøîàc ïàîì àlà[l`rnyi iax-](àì)éåä ¤¨§©§¨©Ÿ¨¥

,Lwéäøîéîì àkéà éàîingl ly mxeriy cenll lkep cvik ± ¤¥©¦¨§¥©
cnld xacn cnlp ewlga dfd cenild ixd ,ungd ingln dvnd

xac l`rnyi iaxle ,mgld izyl dcez ingl ly ywidacnlpd
xg` xace epnn.ywida cnlne xfeg epi`

daizd :`xnbd zvxzn'eàéáz',mgld izya daezkd,àéä àøéúé ¨¦§¥¨¦
mzaxwde' aezkl leki didy`id ixd jkle .''dl dycg dgpn

dlgl oexyr mxeriyy ,mnvr dcez ingla yexita daezk eli`k
xeriyy oeikne .mgld izya enkdcez ingla aezk dlgl oexyr

.dvn mi`ad dcez ingll mdn cenll xyt` ,mnvr ung mi`ad
:dpyna epipyBðéà çñtäìëàðin zxxan `xnbd .zevg cr `l` ©¤©¥¤¡¨

:epizpyn ly `pzd `edàpz ïàî,dpyna `pzd `ed in ±øîà ©©¨¨©
,óñBé áø,àéä äéøæò ïa øæòìà éaø,àéðúc[äéøæò ïa] øæòìà éaø ©¥©¦¤§¨¨¤£©§¨¦§©§¨©¦¤§¨¨¤£©§¨
,øîBà,ïàk øîàðmixvn gqta(g ai zeny)xUAd z` Elk`e'äìéla ¥¤¡©¨§¨§¤©¨¨©©§¨
'[äfä]ïläì øîàðå ,(ai ai my)zexeka zknaíéøöî õøàá ézøáòå' ©¤§¤¡©§©¨§¨©§¦§¤¤¦§©¦

,'äfä äìélaúBöç ãò ïläl äîdzid zexeka zkn ixdy ,dlild ©©§¨©¤©§©¨©£
dlild ivga(hk ai my),ïàk óà[gqtd zlik` oipra-]úBöç ãò ©¨©£

dlild.déì øîà,àáé÷ò éaøøîàð øák àìäå(`i weqt my) ¨©¥©¦£¦¨©£Ÿ§¨¤¡©
BúBà ízìëàå','ïBætçagqtd z` lek`l yiy rnyneúòL ãò ©£©§¤§¦¨©§©

,ïBætçxi`dykxn`p ixdy ,meid(ak weqt my)yi` e`vz `l mz`e' ¦¨
.'xwa cr ezia gztnøîBì ãeîìz äî ïk íà,'äfä äìéla'ìBëiL ¦¥©©§©©©§¨©¤¤¨

y xnel iziidàäégqtd oaxwíBia íéìëàpä íéLãwä ìëk §¥§¨©¢¨¦©¤¡¨¦©
,oqip c"i meia mb lk`p `die ,mze` ehgyyøîBì ãeîìz,'äìéla' ©§©©©§¨

Bðéàå ìëàð àäé äìéla.íBia ìëàðoa xfrl` iaxk epizpyne ©©§¨§¥¤¡¨§¥¤¡¨©
lk`p `aiwr iaxle oeik .zevg cr `l` lk`p gqtd oi`y dixfr

.xwad cr gqtd
:`xnbd zl`eydéì øîàééaà,sqei axléànîeoipne -éaøc ¨©¥©©¥¦©§©¦
äéøæò ïa øæòìà,epizpyn `idàúééøBàãeony ,`pzd zpeeke ± ¤§¨¨¤£©§¨§©§¨

.zevg cr `l` lk`p gqtd oi` dxezdàîìcdpynd zpeek ile` ± ¦§¨
n ,dlild zevg cr `l` lk`p epi` gqtdy,ïðaøclk x`yk §©¨¨

cr wx milk`py zepaxwdcr dxezd on mpnfy s` ,dlild zevg
xwad(.bp lirl),eick÷éçøäìmc`d z`.äøéáòä ïîmr oizni `ly §©§¦¦¨£¥¨

zevg cr wx elk`iy exfb ,xzep zlik`a lykie xwead cr ezlik`
.dlild

:`xnbd daiyn,ïk íàúBöç ãò àlà éàî`pzd dpiy recn ± ¦¥©¤¨©£
dxezd on milk`pd zepaxwa zexacnd zeipynd lka dpyy epeyl
cr `l`' hwp o`ke ,'zevg cr' oeyla mlv` hwpy ,xwead cr

.'zevg[àlà]íúä ék`l`' dpyna mi`aend mixacd x`y enk ± ¤¨¦¨¨
,'ilv `l`' 'eiiepnlíúä äîn,àúééøBàcénð ïàk óàdpyy dn ± ¨¨¨§©§¨©¨©¦

n ,'zevg cr `l`' `pzdàúééøBàc.dixfr oa xfrl` iaxke §©§¨

ïîå÷î åäæéà êìò ïøãä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc migaf(iyily meil)

dtiqen :oetva s` dxiyk milw miycw zhigy m`d dpc `ziixad
cnly xg`l ,x`al `ziixaddxfrd zegex lk z` xiykdl ep
cenll yi ,milw miycw zhigylì øîBçå ì÷xiykdz` mbd.ïBôv ©¨¤§¨

,xnege lwd `ed jkeeøLëeä àlL íéLã÷ éLãw äîehgyidl ©¨§¥¨¨¦¤Ÿ§§
úBçeøä ìëaok it lr s`e ,dxfrayeøLëeähgyidl,ïBôva §¨¨§§©¨

eøLëeäL íél÷ íéLã÷hgyidleøLëeäL ïéc Bðéà ,úBçeøä ìëa ¨¨¦©¦¤§§§¨¨¥¦¤§§
hgyidl.ïBôva©¨

:xg` mewnn df xac micnly ,zwlegd drc d`ian `ziixadéaø©¦
,øîBà øæòéìà`l ,[oetva dxiyk milw miycw zhigyy] df oic ¡¦¤¤¥

y .weqtd ieaixn `l` ,xnege lwn cnlpáeúkä øîàð àìcg` ± Ÿ¤¡©©¨
,elld miaezkd onàlàliayaøéLëäìd z`ïBôömiycw zhigyl ¤¨§©§¦¨

ieaixd `lay meyn `ed ,weqtdn ieaix dfl jixvy mrhde .milw
miycw zhigyl leqt oetvdy ,jtidl xnege lwn micnl epiid

.milwìBëiL,xnel iziidïéc àìäå[xnege lw-]àeäleqt oetvy ¤¨©£Ÿ¦
,milw miycw zhigyleøLëeäL íél÷ íéLã÷ äîehgyidlìëa ©¨¨¦©¦¤§§§¨

,úBçeøäok it lr s`ïîB÷î øLëeä àì[dxfrd zegex x`y-]ìöà ¨Ÿ§©§¨¥¤
,íéLã÷ éLã÷,dxfra mewn lka mihgyp mpi` miycw iycw ixdy ¨§¥¨¨¦

.cala oetva `l`eøLëeä àlL íéLã÷ éLã÷hgyidlàlà ¨§¥¨¨¦¤Ÿ§§¤¨
,ïBôvaïîB÷î øLëeä àlL ïéc Bðéà,[oetvd-].íél÷ íéLã÷ ìöà ©¨¥¦¤Ÿ§©§¨¥¤¨¨¦©¦

.milw miycw zhigyl leqt oetvdy micnl epiid df xnege lwne
øîBì ãeîìzepiidc ,el` miweqt dyly exn`p jkitl ±BèçLe'] ©§©§¨

,'ãòBî ìäà çútFzF` hgWe','ãòBî ìäà éðôìFzF` hgWe'[éðôì ¤©Ÿ¤¥§¨©¦§¥Ÿ¤¥§¨©¦§¥
,'ãòBî ìäà.oetva dxiyk milw miycw zhigyy epcnll Ÿ¤¥
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xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc migaf(iyiy meil)

íéùã÷ éùã÷ ¯ éùéù ÷øô

äðùî
lirl epipy(.fn),dxfrd oetva hgyidl mpic miycw iycwy ,

:mzhigyl xyk mb envr gafnd m`d dpc epizpyn
çaænä Làøa ïèçML íéLã÷ éLã÷,oevigdeléàk øîBà éñBé éaø ¨§¥¨¨¦¤§¨¨§Ÿ©¦§¥©©¦¥¥§¦

ïBôva eèçLð,dxiyk mzhigyeéaø,øîBà äãeäé éaøa éñBééöçî ¦§£¥¨©¦¥§©¦§¨¥¥£¦
íBøcìå çaænäepic ,gafnd ly inexcd wlgd -íBøckmexck - ©¦§¥§©¨©¨

,miycw iycw zhigyl leqte ,dxfrdïBôvìå çaænä éöçîwlgd - ¥£¦©¦§¥©§©¨
epic ,gafnd ly ipetvd,ïBôvk.mzhigyl xyke ©¨

àøîâ
çaæî délek ,éñBé éaø äéä øîBà ,ïðçBé éaø øîà éqà áø øîà̈©©©¦¨©©¦¨¨¥¨¨©¦¥¥¦§¥©

éà÷ ïBôvaie`xd mewn `edy ,dxfrd oetva cnr gafnd lk ± ©¨¨¥
.miycw iycw zhigyl oicd xwirnéàîe''eléàkrecn ok m`e - ©§¦

xy`k `ld ,'oetva ehgyp eli`k' oeyla epizpyna iqei iax hwp
daeyzd ,dxfrd oetva ynn hgyy `vnp ,gafnd y`xa hgey

,`id jklïðéòa àîéúc eäî'Cøé ìò'àkéìåjixvy xn`z `ny - ©§¥¨¨¦©©¤¤§¥¨
miycw iycwa xen`d weqtd z` miiwl(`i ` `xwie)lr Fz` hgWe' ,§¨©Ÿ©

iab lr eli`e ,'gafnd cvl' dpeekd ,eheyt itly ,'dptv gAfOd Kxi¤¤©¦§¥©¨Ÿ¨
,df weqt miiwzn `l gafndïì òîLî à÷iqei iax epl rinyn - ¨©§©¨

eli`k ,dxiyk mzhigy gafnd iab lr s` `l` ,ok xacd oi`y
dxfrd oetva ynn ehgyp.

eixac jezn ,iqei iax zhiy z` cnl opgei iaxy ,oiad `xif iax
,gafnd iab lr dxyk dhigyy xn` dpynay oeiky ,epizpyna

:iq` axl dywn okle .oetva did gafndy xaeqy gken
äzòî àlà ,éqà áøì àøéæ éaø déì øîàxne` dz`y eiykr - ¨©¥©¦¥¨§©©¦¤¨¥©¨

iycw zhigyl xyk gafnd lk okle ,oetva did gafnd iqei iaxly
ok m` ,miycwäãeäé éaøa éñBé éaøìz` wx epizpyna xiykdy §©¦¥§©¦§¨

,inexcd wlgd z` `le gafnd ly ipetvd wlgdénð éëämpn`d - ¨¦©¦
xaeq `edcdid gafnd mewnàîéz éëå .íBøca Béöçå ïBôva Béöç §¤§©¨§¤§©¨§¦¥¨
énð éëä,dyw ,xaeq `ed jk ok`y xnel dvxz m`e -àeä zà àäå ¨¦©¦§¨©§

,äãeäé éaøa éñBé éaø éãBî ,ïðçBé éaøc déîMî zøîàcíàL ©£©§§¦§¥§©¦¨¨¥©¦¥§©¦§¨¤¦
,äìeñt ò÷øwa ïcâðk ïèçLdcedi iaxa iqei iax mpn`y ,xnelk §¨¨§¤§¨©©§©§¨

m`y dcen la` ,dhigyl gafnd ly ipetvd wlgd z` xiykd
ly ipetvd wlgd zgzy mewna dxfrd rwxw lr miycw iycw hgy
mewny meyn `ed jkl mrhdy ,jgxk lre ,dleqt ezhigy ,gafnd
dcedi iaxa iqei iaxy gkene ,dxfrd mexca `l` ,oetva epi` df

.mexca did gafnd lky xaeq
déì øîàxaeq iqei iaxy xn`y opgei iax zn`a ,`xif iaxl iq` ax ¨©¥

dlaw dzid jk `l` epizpynn z`f cnl `l ,oetva gafnd lky
iycw zhigy xykd iabl epizpyna zwelgnde ,eizeaxn ecia
s` mlerle ,gafnd mewna dielz dpi` ,gafnd y`xa miycw
lkn ,dxfrd mexca did gafnd lk dcedi iaxa iqei iax zrcly

iykd mewn`l` ,ipetvd eivg z` xïðçBé éaø øîà÷ éëäx`ia jk - ¨¦¨¨©©¦¨¨
y ,epizpyna mzwelgn z` opgei iax,eLøc ãçà àø÷î íäéðL§¥¤¦§¨¤¨¨§

xn`py(`k k zeny)iN dUrY dnc` gAfn'éúBìBò úà åéìò zçáæåE ¦§©£¨¨©£¤¦§¨©§¨¨¨¤¤
éîìL úàåE',dler zhigyl xyk gafndy df weqta x`eane §¤§¨¤

,minlyeøáñ éñBé éaøy `id weqtd zernynyBleëie`xäìBòì ©¦¥¨©§¨
Bleëåie`xìøáñ äãeäé éaøa éñBé éaøå ,íéîìLzpeek jgxk lry §¦§¨¦§©¦¥§©¦§¨¨©

ydxezdäìBòì Béöç,[minlyl mbe]Béöçåwxì,íéîìLà÷ìñ éàc ¤§§¨§¤§¦§¨¦§¦¨§¨
,øLk äìBòì Blek Czòc,dywBlek øLk äìBòì Blek àzLä ©§¨§¨¨¥©§¨§¨¨¥

ìàéòaéî íéîìLxyk gafnd lky dxezd dxn`y eiykr - ¦§¨¦¦©§¨
lw `lde ,minlyl xyk eleky xnele siqedl dkixv ike ,dlerl
lr dxiyk ,dxfrd oetva wx dxiyky dler m` ixdy ,`ed xnege
x`eank] mexca oiae oetva oia hgyidl miie`xy minly ,gafnd iab

lirl(.dp)oi` i`ce `l` ,gafnd iab lr hgydl miie`xy oky lk ,[
zhigyy cnll weqt jixv okle ,gafnd lka dxiyk dler zhigy

.gafnd lka dxiyk minly

iaxa iqei iax ly ezprh lr iqei iax aiyi dn zx`an `xnbd
.dcediCãéàåy ,xaq iqei iaxe -éøèöéàCzeaxl weqt jixv - §¦¨¦§§¦

m`y meyn ,dlern xnege lwa mcnll oi`e ,minlyl xyk gafndy
,gafnd iab lr dxyky dlera wx xn`p didàðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨

,xnel jzrca dler did -íB÷î déì ÷éçãc àeä äìBò`weec - ¨¦§¦¥¨
,oetva wx dxyk dzhigy ixdy ,dxfra mewnd dl wegcy dlera
dxezd okl ,mewnd mdl xve dler zepaxw daxd yi minrtle

,dhigyl gafnd mewn z` dl dtiqeddéì ÷éçc àìc íéîìL ìáà£¨§¨¦§Ÿ§¦¥
,íB÷î,dxfrd lka dxyk mzhigy ixdyàì àîéàxne` iziid - ¨¥¨Ÿ

.gafnd iab lr hegyl dxezd dxizd `l mdayïì òîLî à÷- ¨©§©¨
.minlyl mb xyk gafndy dxezd epl drinyn ok lr

,ïðçBé éaø øîà éqà áø øîà ,àôebäãeäé éaøa éñBé éaø éãBî ¨¨©©©¦¨©©¦¨¨¥©¦¥§©¦§¨
ò÷øwa ïcâðk ïèçL íàLcbpky rwxwa dler zepaxw hgy m` - ¤¦§¨¨§¤§¨©©§©
,gafnd ly ipetvd wlgd,úBìeñtxyk gafnd oetvy s` lr §

.miycw iycw zhigyl,àðéáøì ézôécî àçà áø déì øîàéàî- ¨©¥©£¨¦¦§¦§©¦¨©
dpeekd dnàîéìéà .'ò÷øwa ïcâðk'hgyy dpeekdy xn`p m` - §¤§¨©©§©¦¥¨

d lrãBñé änàd lr e`,ááBñ änàixdy ,dywéàä,df mewn ± ©¨§©¨¥©
déôebcàeä çaæîiqei iax i`ceae ,ecbpk `le gafnd sebn `ed - ¥¦§¥©

ly ipetvd wlgd lk oick my dhigyd z` xiykn dcedi iaxa
.gafndãBòå,dywéàîoeyld `ed dn ±,'ò÷øwa ïcâðk'`ld §©§¤§¨©©§©

lr md `l` ,gafnd mewn cbpky rwxwa mpi` aaeqde ceqid
.gafndàîéz éëåote`l dpeekdy xnel dvxz m`e -ãéáòc §¦¥¨§¨¦

[dyry-]ò÷øwa úBìéçîgafnd zgzy,eäa èéçLå,dywéëå §¦©©§©§¨¦§§¦
çaæî éåä éî àðåeb éàä,xyk gafnd llka m`d df ote`a - ©©§¨¦¨¥¦§¥©

,àéðúäåxn`p(`k k zeny)'él äNòz äîãà çaæî'jixvy o`kne §¨©§¨¦§©£¨¨©£¤¦
àäiLgafnd,[äîãàa] (äîãàî) øaeçî,epiidcàì epðáé àlL ¤§¥§¨©£¨¨¤Ÿ¦§¤Ÿ

ìò àìå úBìéçî éab ìòïéôék éabdtetk dxwz ilra zenle` - ©©¥§¦§Ÿ©©¥¥¦
.zyw oink lebra

zvxzn .'rwxwa ocbpk' dpeekd dn ,izticn `g` axl x`an `piax
:`xnbdàëéøö àìiqei iax mya df oic xnel opgei iax jxved `l - Ÿ§¦¨

ote`l `l` ,dcedi iaxaéøeva déøvácdzre ,gafnd z` exviwy - §©§¥©¥
iax dcen dfay ,gafn did okl mcewy mewna dxfrd rwxwa hgey
did gafnd lky xaeqy meyn epiide ,leqty dcedi iaxa iqei

.dxfrd mexca
iax xn`y dny ,`xif iaxl aiyd iq` axy ,x`azd lirl `ibeqa
z`f cnl `l ,oetva did gafnd lky xaeq iqei iaxy opgei
yi m`d xxan `xif iax .eizeaxn ecia dzid dlaw `l` ,epizpynn

:ok xaeq iqei iax ok`y ,dpyna xewn
,àøéæ éaø øîàïðçBé éaøc àäì àúéà øLôàz` yiy okzid - ¨©©¦¥¨¤§¨¦¨§¨§©¦¨¨

did gafnd lky xaeq iqei iaxy xn`y ,opgei iax ly ezreny
,oetvaïéúéðúîa dì àðéðz àìåfnx mey jk lr epipy `le - §Ÿ§¦¨¨§©§¦¦

.dpynaçkLàå ÷c ÷ôð`vne ,zeipyna wcwce ,`xif iax `vi - §©¨§©§©
,dpyna jkl fnxïðúccinz zkqna(.hk)miyrpd mixacd iabl ¦§©

dkxrnd z` excqy xg`ly ,cinzd zaxwd z`xwl ycwna
,gafnd lr mivrd ly dlecbdíMî eøøéaxic zkyln exga - ¥§¦¨

,mivrdíéôé äðéàú éöò,ick ,oevigd gafnd lr melrdeøcñì £¥§¥¨¨¦§©¥
äëøòî[mivr zkixr-],úøè÷ ìL äiðL,dze` mixcqn eideãâðk ©£¨¨§¦¨¤§Ÿ¤§¤¤

,úéîBøc úéáøòî ïø÷úBnà òaøà ïBôö étìk ïøwä ïî CeLî. ¤¤©£¨¦§¦¨¦©¤¤§©¥¨©§©©
dzid egwly mivrd zenkeãîBàaeyriy mixryny dn itk - §¤

mivrd,úaMáe .íéìçb ïéàñ Lîçdzid egwly mivrd zenk ¨¥§¦¤¨¦©©¨
ãîBàamivrd eyriy mixryny dn itk -,íéìçb ïéàñ äðBîL §¤§¤§¦¤¨¦

meyn `ed ,milgb xzeil ekxved zayay mrhdeíMLlr-] ¤¨
[ef dkxrníéðtä íçì ìL äðBáì éëéæa éðL ïéðúBð eéä,mxihwdl ¨§¦§¥§¦¥§¨¤¤¤©¨¦

oniq dpynd dpzpy dn iable .dfl mb milgb witqn didiy jixve
zen` rax` jeyn zinexc ziaxrn oxw' z` dkxrnd mewnl

,le`yl yi ,'oetvlàðnéñ éàîe,xnelk ,df oniq zernyn dn ± ©¦¨¨
,`xif iax aiyn .dkxrnd mewnl rawp df mewn `weec recnéaø©¦

,àéä éñBé`weec dkxrnd z` zeyrl migxken ep` eixac itly ¥¦
.x`eaiy itke ,df mewnaàéðúcyy -,`ziixaa epip §©§¨
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oifge` mipy` cenr gp sc ± oey`x wxtzereay

.íéùã÷ éùã÷éìé 'îâá .ïåôöá åèçùð åìéàëøîåà ïðçåé éáø øîà 'îâ :àîòè ó
.'åë äéä:opgei iax dl xinb `xnb.åìéàë éàî:hgyp oetva i`ce `däúòî àìà

.'åë:iqei iax did xne`c `dl opgei iax dl xinb 'ipznnc `xif iaxc c"qwäãåî
.äãåäé éáøá éñåé éáøehgy m`y `ed dcen oetvl eivgn gafnl xiykny t"r`

zeleqt rwxwa mdizgzn mewn eze` cbpk

zgz hegyl leki j`id yxtn dinwle

:gafnd.ì"à'ek opgei 'x xn` ikd iq` ax

opgei 'x xn`wc iqei iax did xne` xnelk

dl xnb ikd `l` xnb 'ipznn e`l lirl

ibilt gafn mewna e`l oizipzne eizeaxn

'xa iqei 'xe oetva dlek [`]iqei iax `nipc

:`xwc `yxcn `l` oetv eivg `nip dcedi

b"d.íéîìùì åìåëå äìåòì åìåëie`x elek

zxifbn eilr oetv zyecwc dler zhigyl

minlydy minlyl ie`x eleke aezkd

sc) lirlc oiwxita e"wn oetva s` oixiyk

:(.dp.íå÷î äì ÷éçããwegce ohw onewny

zelerdy minrte oetv `l` dl xyk oi`y

kde mewnd mdl xve zeaexnaezkd odl xiy

:gafnd y`x.ò÷ø÷á ïãâðë éàî`kil `d

gafnd gxfnl dtvxa ocbpk iyextl

axl `zlin `iyw ded `l ok m`c eaxrnae

dil zilc slinl `kil `kdnc lirl iq`

cner gafnd ivg dcedi iaxa iqei iaxl

iaxl dil liqt inp oetv `ed elit`c oetva

lzekl jenq elit`e [dcedi iaxa] iqei

zief cbpkn jeyn m` lqet ipetv dxfrd

lr opiwiicc axrnl e` gxfnl dpetv gafnd

xiwn oetv edfi` (.ek lirl) a"ta xn`ck jxi

cbpk zipetv dxfr lzek cr ipetv gafn

`l gafnd cbpkn jeyn la` elek gafnd

dpin opitlic ecbpk i`d jgxk lr jkld

xn`w eizgz `ed oetv e`l gafnd mewnc

:`id i`ne.àîéð éàzqipk lr ohgy m`

`l` `ed ocbpk e`l i`d ceqide aaeqd

dcedi 'xa iqei iax da xykne ynn gafn

:oetvl gafnd ivgn ipzwck.ïéôéëminle`

:h"elnwx`.éøåöá äéøöáãxvwl jlnp m`

hgye iept oetv ly dvgn x`ype gafnd z`

dil liqt `ed jxic b"r`e zeleqt my

`l i`c `ed dxfr mexca dil `xiaq `nl`

:dil liqt i`n`'øã àäì àúéà øùôà
.ïðçåégafn dilek iqei iax did xne` xn`c

dpyna fnx mey dl opipz `le i`w oetva

:mixcq dyya.çëùàå ÷ã:cinz zpyna

.íùî åøøéá:mivrd xicn.ïéôé äðàú éöò
eay `ed dcb` mrhe oilibx eid dp`z lya

mdl eyrie oey`xd mc`l dpwz dzid

:zexebg.úøè÷ ìù äéðù äëøòîmdilr xihwdl axre xwa lkl oiaw dyly iniptd gafn lr qipkdl milgb dpnn lehil dphw dkxrn oixcqn eid dlecb dkxrn lv`

:jkl dkxrn zeidl jixv oevigd gafn lrc `xwn opitli diteqa (:dn sc) itlwa sxh wxta `nei zkqnae zxhwãâðë.úéîåøã úéáøòîewigxdl oetv cvl jeyne gafn ly

yxtn mrhe zen` 'c oxwd on:zen` 'c oetvle dpnid ekyen h"ne df oxwd `py i`n dinwlúåîà òáøà ïåôö éôìë ïø÷ä ïî êåùîzpyna dpynd xcqa epivn oke .qxb

:cinz.íéìçâ ïéàñ ùîç ãîåàáxcqa xn`c iqei 'xl d`q ly dzgn wlg `edy [a]gafnd y`xa ekeza zezgl exeriy jk mivr my oipzep eid milgb oi`q 'd cne` itl
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`le mipta `l oal [c]icbaa miyrpd mixaca

`kil dingp iaxl oiae dcedi iaxl oiae uega

rmiptk mipt jxevc meyn jixhvi`c l"ie `aeki

`ly xtd zhigy mcew dptgy zxehwk inc
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קנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc migaf(iyiy meil)

íéùã÷ éùã÷ ¯ éùéù ÷øô

äðùî
lirl epipy(.fn),dxfrd oetva hgyidl mpic miycw iycwy ,

:mzhigyl xyk mb envr gafnd m`d dpc epizpyn
çaænä Làøa ïèçML íéLã÷ éLã÷,oevigdeléàk øîBà éñBé éaø ¨§¥¨¨¦¤§¨¨§Ÿ©¦§¥©©¦¥¥§¦

ïBôva eèçLð,dxiyk mzhigyeéaø,øîBà äãeäé éaøa éñBééöçî ¦§£¥¨©¦¥§©¦§¨¥¥£¦
íBøcìå çaænäepic ,gafnd ly inexcd wlgd -íBøckmexck - ©¦§¥§©¨©¨

,miycw iycw zhigyl leqte ,dxfrdïBôvìå çaænä éöçîwlgd - ¥£¦©¦§¥©§©¨
epic ,gafnd ly ipetvd,ïBôvk.mzhigyl xyke ©¨

àøîâ
çaæî délek ,éñBé éaø äéä øîBà ,ïðçBé éaø øîà éqà áø øîà̈©©©¦¨©©¦¨¨¥¨¨©¦¥¥¦§¥©

éà÷ ïBôvaie`xd mewn `edy ,dxfrd oetva cnr gafnd lk ± ©¨¨¥
.miycw iycw zhigyl oicd xwirnéàîe''eléàkrecn ok m`e - ©§¦

xy`k `ld ,'oetva ehgyp eli`k' oeyla epizpyna iqei iax hwp
daeyzd ,dxfrd oetva ynn hgyy `vnp ,gafnd y`xa hgey

,`id jklïðéòa àîéúc eäî'Cøé ìò'àkéìåjixvy xn`z `ny - ©§¥¨¨¦©©¤¤§¥¨
miycw iycwa xen`d weqtd z` miiwl(`i ` `xwie)lr Fz` hgWe' ,§¨©Ÿ©

iab lr eli`e ,'gafnd cvl' dpeekd ,eheyt itly ,'dptv gAfOd Kxi¤¤©¦§¥©¨Ÿ¨
,df weqt miiwzn `l gafndïì òîLî à÷iqei iax epl rinyn - ¨©§©¨

eli`k ,dxiyk mzhigy gafnd iab lr s` `l` ,ok xacd oi`y
dxfrd oetva ynn ehgyp.

eixac jezn ,iqei iax zhiy z` cnl opgei iaxy ,oiad `xif iax
,gafnd iab lr dxyk dhigyy xn` dpynay oeiky ,epizpyna

:iq` axl dywn okle .oetva did gafndy xaeqy gken
äzòî àlà ,éqà áøì àøéæ éaø déì øîàxne` dz`y eiykr - ¨©¥©¦¥¨§©©¦¤¨¥©¨

iycw zhigyl xyk gafnd lk okle ,oetva did gafnd iqei iaxly
ok m` ,miycwäãeäé éaøa éñBé éaøìz` wx epizpyna xiykdy §©¦¥§©¦§¨

,inexcd wlgd z` `le gafnd ly ipetvd wlgdénð éëämpn`d - ¨¦©¦
xaeq `edcdid gafnd mewnàîéz éëå .íBøca Béöçå ïBôva Béöç §¤§©¨§¤§©¨§¦¥¨
énð éëä,dyw ,xaeq `ed jk ok`y xnel dvxz m`e -àeä zà àäå ¨¦©¦§¨©§

,äãeäé éaøa éñBé éaø éãBî ,ïðçBé éaøc déîMî zøîàcíàL ©£©§§¦§¥§©¦¨¨¥©¦¥§©¦§¨¤¦
,äìeñt ò÷øwa ïcâðk ïèçLdcedi iaxa iqei iax mpn`y ,xnelk §¨¨§¤§¨©©§©§¨

m`y dcen la` ,dhigyl gafnd ly ipetvd wlgd z` xiykd
ly ipetvd wlgd zgzy mewna dxfrd rwxw lr miycw iycw hgy
mewny meyn `ed jkl mrhdy ,jgxk lre ,dleqt ezhigy ,gafnd
dcedi iaxa iqei iaxy gkene ,dxfrd mexca `l` ,oetva epi` df

.mexca did gafnd lky xaeq
déì øîàxaeq iqei iaxy xn`y opgei iax zn`a ,`xif iaxl iq` ax ¨©¥

dlaw dzid jk `l` epizpynn z`f cnl `l ,oetva gafnd lky
iycw zhigy xykd iabl epizpyna zwelgnde ,eizeaxn ecia
s` mlerle ,gafnd mewna dielz dpi` ,gafnd y`xa miycw
lkn ,dxfrd mexca did gafnd lk dcedi iaxa iqei iax zrcly

iykd mewn`l` ,ipetvd eivg z` xïðçBé éaø øîà÷ éëäx`ia jk - ¨¦¨¨©©¦¨¨
y ,epizpyna mzwelgn z` opgei iax,eLøc ãçà àø÷î íäéðL§¥¤¦§¨¤¨¨§

xn`py(`k k zeny)iN dUrY dnc` gAfn'éúBìBò úà åéìò zçáæåE ¦§©£¨¨©£¤¦§¨©§¨¨¨¤¤
éîìL úàåE',dler zhigyl xyk gafndy df weqta x`eane §¤§¨¤

,minlyeøáñ éñBé éaøy `id weqtd zernynyBleëie`xäìBòì ©¦¥¨©§¨
Bleëåie`xìøáñ äãeäé éaøa éñBé éaøå ,íéîìLzpeek jgxk lry §¦§¨¦§©¦¥§©¦§¨¨©

ydxezdäìBòì Béöç,[minlyl mbe]Béöçåwxì,íéîìLà÷ìñ éàc ¤§§¨§¤§¦§¨¦§¦¨§¨
,øLk äìBòì Blek Czòc,dywBlek øLk äìBòì Blek àzLä ©§¨§¨¨¥©§¨§¨¨¥

ìàéòaéî íéîìLxyk gafnd lky dxezd dxn`y eiykr - ¦§¨¦¦©§¨
lw `lde ,minlyl xyk eleky xnele siqedl dkixv ike ,dlerl
lr dxiyk ,dxfrd oetva wx dxiyky dler m` ixdy ,`ed xnege
x`eank] mexca oiae oetva oia hgyidl miie`xy minly ,gafnd iab

lirl(.dp)oi` i`ce `l` ,gafnd iab lr hgydl miie`xy oky lk ,[
zhigyy cnll weqt jixv okle ,gafnd lka dxiyk dler zhigy

.gafnd lka dxiyk minly

iaxa iqei iax ly ezprh lr iqei iax aiyi dn zx`an `xnbd
.dcediCãéàåy ,xaq iqei iaxe -éøèöéàCzeaxl weqt jixv - §¦¨¦§§¦

m`y meyn ,dlern xnege lwa mcnll oi`e ,minlyl xyk gafndy
,gafnd iab lr dxyky dlera wx xn`p didàðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨

,xnel jzrca dler did -íB÷î déì ÷éçãc àeä äìBò`weec - ¨¦§¦¥¨
,oetva wx dxyk dzhigy ixdy ,dxfra mewnd dl wegcy dlera
dxezd okl ,mewnd mdl xve dler zepaxw daxd yi minrtle

,dhigyl gafnd mewn z` dl dtiqeddéì ÷éçc àìc íéîìL ìáà£¨§¨¦§Ÿ§¦¥
,íB÷î,dxfrd lka dxyk mzhigy ixdyàì àîéàxne` iziid - ¨¥¨Ÿ

.gafnd iab lr hegyl dxezd dxizd `l mdayïì òîLî à÷- ¨©§©¨
.minlyl mb xyk gafndy dxezd epl drinyn ok lr

,ïðçBé éaø øîà éqà áø øîà ,àôebäãeäé éaøa éñBé éaø éãBî ¨¨©©©¦¨©©¦¨¨¥©¦¥§©¦§¨
ò÷øwa ïcâðk ïèçL íàLcbpky rwxwa dler zepaxw hgy m` - ¤¦§¨¨§¤§¨©©§©
,gafnd ly ipetvd wlgd,úBìeñtxyk gafnd oetvy s` lr §

.miycw iycw zhigyl,àðéáøì ézôécî àçà áø déì øîàéàî- ¨©¥©£¨¦¦§¦§©¦¨©
dpeekd dnàîéìéà .'ò÷øwa ïcâðk'hgyy dpeekdy xn`p m` - §¤§¨©©§©¦¥¨

d lrãBñé änàd lr e`,ááBñ änàixdy ,dywéàä,df mewn ± ©¨§©¨¥©
déôebcàeä çaæîiqei iax i`ceae ,ecbpk `le gafnd sebn `ed - ¥¦§¥©

ly ipetvd wlgd lk oick my dhigyd z` xiykn dcedi iaxa
.gafndãBòå,dywéàîoeyld `ed dn ±,'ò÷øwa ïcâðk'`ld §©§¤§¨©©§©

lr md `l` ,gafnd mewn cbpky rwxwa mpi` aaeqde ceqid
.gafndàîéz éëåote`l dpeekdy xnel dvxz m`e -ãéáòc §¦¥¨§¨¦

[dyry-]ò÷øwa úBìéçîgafnd zgzy,eäa èéçLå,dywéëå §¦©©§©§¨¦§§¦
çaæî éåä éî àðåeb éàä,xyk gafnd llka m`d df ote`a - ©©§¨¦¨¥¦§¥©

,àéðúäåxn`p(`k k zeny)'él äNòz äîãà çaæî'jixvy o`kne §¨©§¨¦§©£¨¨©£¤¦
àäiLgafnd,[äîãàa] (äîãàî) øaeçî,epiidcàì epðáé àlL ¤§¥§¨©£¨¨¤Ÿ¦§¤Ÿ

ìò àìå úBìéçî éab ìòïéôék éabdtetk dxwz ilra zenle` - ©©¥§¦§Ÿ©©¥¥¦
.zyw oink lebra

zvxzn .'rwxwa ocbpk' dpeekd dn ,izticn `g` axl x`an `piax
:`xnbdàëéøö àìiqei iax mya df oic xnel opgei iax jxved `l - Ÿ§¦¨

ote`l `l` ,dcedi iaxaéøeva déøvácdzre ,gafnd z` exviwy - §©§¥©¥
iax dcen dfay ,gafn did okl mcewy mewna dxfrd rwxwa hgey
did gafnd lky xaeqy meyn epiide ,leqty dcedi iaxa iqei

.dxfrd mexca
iax xn`y dny ,`xif iaxl aiyd iq` axy ,x`azd lirl `ibeqa
z`f cnl `l ,oetva did gafnd lky xaeq iqei iaxy opgei
yi m`d xxan `xif iax .eizeaxn ecia dzid dlaw `l` ,epizpynn

:ok xaeq iqei iax ok`y ,dpyna xewn
,àøéæ éaø øîàïðçBé éaøc àäì àúéà øLôàz` yiy okzid - ¨©©¦¥¨¤§¨¦¨§¨§©¦¨¨

did gafnd lky xaeq iqei iaxy xn`y ,opgei iax ly ezreny
,oetvaïéúéðúîa dì àðéðz àìåfnx mey jk lr epipy `le - §Ÿ§¦¨¨§©§¦¦

.dpynaçkLàå ÷c ÷ôð`vne ,zeipyna wcwce ,`xif iax `vi - §©¨§©§©
,dpyna jkl fnxïðúccinz zkqna(.hk)miyrpd mixacd iabl ¦§©

dkxrnd z` excqy xg`ly ,cinzd zaxwd z`xwl ycwna
,gafnd lr mivrd ly dlecbdíMî eøøéaxic zkyln exga - ¥§¦¨

,mivrdíéôé äðéàú éöò,ick ,oevigd gafnd lr melrdeøcñì £¥§¥¨¨¦§©¥
äëøòî[mivr zkixr-],úøè÷ ìL äiðL,dze` mixcqn eideãâðk ©£¨¨§¦¨¤§Ÿ¤§¤¤

,úéîBøc úéáøòî ïø÷úBnà òaøà ïBôö étìk ïøwä ïî CeLî. ¤¤©£¨¦§¦¨¦©¤¤§©¥¨©§©©
dzid egwly mivrd zenkeãîBàaeyriy mixryny dn itk - §¤

mivrd,úaMáe .íéìçb ïéàñ Lîçdzid egwly mivrd zenk ¨¥§¦¤¨¦©©¨
ãîBàamivrd eyriy mixryny dn itk -,íéìçb ïéàñ äðBîL §¤§¤§¦¤¨¦

meyn `ed ,milgb xzeil ekxved zayay mrhdeíMLlr-] ¤¨
[ef dkxrníéðtä íçì ìL äðBáì éëéæa éðL ïéðúBð eéä,mxihwdl ¨§¦§¥§¦¥§¨¤¤¤©¨¦

oniq dpynd dpzpy dn iable .dfl mb milgb witqn didiy jixve
zen` rax` jeyn zinexc ziaxrn oxw' z` dkxrnd mewnl

,le`yl yi ,'oetvlàðnéñ éàîe,xnelk ,df oniq zernyn dn ± ©¦¨¨
,`xif iax aiyn .dkxrnd mewnl rawp df mewn `weec recnéaø©¦

,àéä éñBé`weec dkxrnd z` zeyrl migxken ep` eixac itly ¥¦
.x`eaiy itke ,df mewnaàéðúcyy -,`ziixaa epip §©§¨
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oifge` mipy` cenr gp sc ± oey`x wxtzereay

.íéùã÷ éùã÷éìé 'îâá .ïåôöá åèçùð åìéàëøîåà ïðçåé éáø øîà 'îâ :àîòè ó
.'åë äéä:opgei iax dl xinb `xnb.åìéàë éàî:hgyp oetva i`ce `däúòî àìà

.'åë:iqei iax did xne`c `dl opgei iax dl xinb 'ipznnc `xif iaxc c"qwäãåî
.äãåäé éáøá éñåé éáøehgy m`y `ed dcen oetvl eivgn gafnl xiykny t"r`

zeleqt rwxwa mdizgzn mewn eze` cbpk

zgz hegyl leki j`id yxtn dinwle

:gafnd.ì"à'ek opgei 'x xn` ikd iq` ax

opgei 'x xn`wc iqei iax did xne` xnelk

dl xnb ikd `l` xnb 'ipznn e`l lirl

ibilt gafn mewna e`l oizipzne eizeaxn

'xa iqei 'xe oetva dlek [`]iqei iax `nipc

:`xwc `yxcn `l` oetv eivg `nip dcedi

b"d.íéîìùì åìåëå äìåòì åìåëie`x elek

zxifbn eilr oetv zyecwc dler zhigyl

minlydy minlyl ie`x eleke aezkd

sc) lirlc oiwxita e"wn oetva s` oixiyk

:(.dp.íå÷î äì ÷éçããwegce ohw onewny

zelerdy minrte oetv `l` dl xyk oi`y

kde mewnd mdl xve zeaexnaezkd odl xiy

:gafnd y`x.ò÷ø÷á ïãâðë éàî`kil `d

gafnd gxfnl dtvxa ocbpk iyextl

axl `zlin `iyw ded `l ok m`c eaxrnae

dil zilc slinl `kil `kdnc lirl iq`

cner gafnd ivg dcedi iaxa iqei iaxl

iaxl dil liqt inp oetv `ed elit`c oetva

lzekl jenq elit`e [dcedi iaxa] iqei

zief cbpkn jeyn m` lqet ipetv dxfrd

lr opiwiicc axrnl e` gxfnl dpetv gafnd

xiwn oetv edfi` (.ek lirl) a"ta xn`ck jxi

cbpk zipetv dxfr lzek cr ipetv gafn

`l gafnd cbpkn jeyn la` elek gafnd

dpin opitlic ecbpk i`d jgxk lr jkld

xn`w eizgz `ed oetv e`l gafnd mewnc

:`id i`ne.àîéð éàzqipk lr ohgy m`

`l` `ed ocbpk e`l i`d ceqide aaeqd

dcedi 'xa iqei iax da xykne ynn gafn

:oetvl gafnd ivgn ipzwck.ïéôéëminle`

:h"elnwx`.éøåöá äéøöáãxvwl jlnp m`

hgye iept oetv ly dvgn x`ype gafnd z`

dil liqt `ed jxic b"r`e zeleqt my

`l i`c `ed dxfr mexca dil `xiaq `nl`

:dil liqt i`n`'øã àäì àúéà øùôà
.ïðçåégafn dilek iqei iax did xne` xn`c

dpyna fnx mey dl opipz `le i`w oetva

:mixcq dyya.çëùàå ÷ã:cinz zpyna

.íùî åøøéá:mivrd xicn.ïéôé äðàú éöò
eay `ed dcb` mrhe oilibx eid dp`z lya

mdl eyrie oey`xd mc`l dpwz dzid

:zexebg.úøè÷ ìù äéðù äëøòîmdilr xihwdl axre xwa lkl oiaw dyly iniptd gafn lr qipkdl milgb dpnn lehil dphw dkxrn oixcqn eid dlecb dkxrn lv`

:jkl dkxrn zeidl jixv oevigd gafn lrc `xwn opitli diteqa (:dn sc) itlwa sxh wxta `nei zkqnae zxhwãâðë.úéîåøã úéáøòîewigxdl oetv cvl jeyne gafn ly

yxtn mrhe zen` 'c oxwd on:zen` 'c oetvle dpnid ekyen h"ne df oxwd `py i`n dinwlúåîà òáøà ïåôö éôìë ïø÷ä ïî êåùîzpyna dpynd xcqa epivn oke .qxb

:cinz.íéìçâ ïéàñ ùîç ãîåàáxcqa xn`c iqei 'xl d`q ly dzgn wlg `edy [a]gafnd y`xa ekeza zezgl exeriy jk mivr my oipzep eid milgb oi`q 'd cne` itl

:oiaw 'b jeza dxrne d`q lya dzeg mei lka (:bn sc) `nei.ïéàñ 'ç ãîåà éôì íù ïéøãñî åéä úáùáiniptd gafn lry oevigd gafn lr oikifad xihwdl jixvy itl

:(l zeny) 'ebe dxf zxhw eilr elrz `l aizkck ziaxre zixgy zxhw ly `l` xhwd oi`.àðîéñ éàîåoxw oikifad zxhwdle dipy dkxrnl mdl rawedy oniqd [b]edn

:oetvle oxwd on zen` rax` jeyne zinexc ziaxrn
éáø
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éùã÷zgafen opiyxcck dlgzkl hgey `ziixe`cn .gafnd y`xa ohgyy miycw

:millb uiaxz `ly opaxcn caric hwpc `d `nye eilråìåëb"r`e .minlyl

minlyl oetv xiykdl `xw lirl ol jixhvi` ikd elit` i`w oetva gafn elek dil xaqwc

dcedi iaxa iqei iax xyknc ikid ik `ed aezkd zxifb gafnd lrc `wtp `l `kdnc

rwxwa ocbpkc b"r` dlerl oetvle eivgn

zxifb gafnd lrc `l` `ed mexcc zeleqt

:aezkdêåùîrax` oetv itlk oxwd on

meic milgbc rnyn `zrny dleka .zen`

xnel jixve gztd cbpk gwil jixv mixetkd

i`dc elit` xyk caric la` dligzkl epiidc

itlwa sxh wxta xn`ck `qib i`dce `qib

lrn jixhvi`e (la` d"c y"r .en :dn `nei)

iziz `kidn z"`e 'd iptln jixhvi`e gafnd

df oi` carica ixeyk`l `xw jixhvi`c `aekir

`le mipta `l oal [c]icbaa miyrpd mixaca

`kil dingp iaxl oiae dcedi iaxl oiae uega

rmiptk mipt jxevc meyn jixhvi`c l"ie `aeki

`ly xtd zhigy mcew dptgy zxehwk inc

(fh `xwie) da aizk dwegc[d] melk `le dyr

`lc rnyn `kd z"`e inc miptk mipt jxevc

'ta iaxrn xp iab oke axrna `l` 'd iptl ixwn

lk seqa eli`e (:gv sc zegpn) mgld izy

'd iptl opixn` (.`q my) [dvn ze`a] zegpnd

oke eny`e rxevn ly ony bel ztepz iab gxfna

mewn lka `ixye 'd iptl aizk dhigy iab

aizk my` bel ztepze dhigyc l"ie dxfra

la` miign my` ztepzc uega ihernl 'd iptl

zexpe gafnd lrn (fh `xwie) aizk milgb iab

meyn e`l il dnl 'd iptl ok m` lkida eid

`zrny `eddac dyw edine axrna opirac

dlr jixt (my df mb) dvn ze`a zegpnd lkc

dgpn zybd iab 'it 'd iptl axrna zxn`de

(:hi sc zegpn) dax unewd yixae oiwxita

z`hge z`hg ixwi`c zegpn ilin ipd ipyne

dl did `l zigxfn zinexc oxwe ceqi dperh

i`c rnyn dia `pixw 'd iptl `kd la` ceqi

zigxfn zinexc oxw `pxykn ded ceqi `ira `l

j"exa il d`xpe 'd [e]iptl aizkc b"r`e dybdl

aizkc b"r` dgpn zybda 'd iptl aizk `l i`c

ywzi` mbe mexc epiidc gafnd ipt l` da

mexc cvl rvn` izk` ceqil serd z`hgl

dyw la` iaxrn oxwn wegx ceqi ly dn`a

oeik axrn ceqil opira z`hgl `ywid `la

mei ilgb iab enk axrn zelbl 'd iptl aizkc

oke mexc rnync gafnd ipt aizk mbe mixetikd

:j"exa .(:bq sc) oiwxita onwl `zi`
iax
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`oifgeקנח mipya cenr gp sc ± oey`x wxtzereay

.ïîéñ äæ øîåà éñåé éáø àéðúã àéä éñåé éáøuega ozpil miptan lhipd lk jcia

:edip i`n yxtn dinwle.íéðôì ïéàù êåîñá àìà ïúåð åðéàlr uega ozip epi`

xzei miptl jenqd mewn oevigd gafna oi`y mipt cvl jenqa `l` oevigd gafnd

:epnnêåîñ àåäù íå÷îî àìà ìèéð åðéà íéðôá ïúéì ïåöéçä çáæî ìòî ìèéðä ìëå
.íéðôìjenq oevigd gafn lka mewn oi`y

:epnnåäéð éàî õåçá ïúðéì íéðôá ìèéðä ìë
.íãä éøéù àîéð éàl"l zeiniptd ze`hgc

:`llk eda diieyl iqei iaxlàéãäá àä
.åäá áéúëgztd cbpky ceqia oipzipc

xy` dlerd gafn ceqi l` jtyi aizkc

:gztéðôá ïúðéì õåçá ìèéðä ìë åúåéàî í
.íéøåôéëä íåé ìù íéìçâ àîéð éà åäéð
oda xihwdl miptle iptl dzgna oiqipkny

oilhip md s`c dwc minq zxhw eiptg `ln

'd iptln gafnd lrn aizkck oevigd gafnn

edfi` (:dn sc) `neia opiyxce axrnd cvn

edf 'd iptl elek oi`e 'd iptl ezvwny gafn

`llk iqei iax da el aidie oevigd gafn

jenq oi`y mewnn `l` lhip oi`c `pniqe

:miptle epnid.åäá áéúë àéãäá'd iptln

:mipt cvl epiidcíéðôá ìèéðä ìë àìà
.äðåáì éëéæá éðù õåçá ïúðéìzaya oilhipd

opirny`e oevigd gafn lr ozpil oglyd on

mixiyn ixnbc gztd cbpk oipzipy iqei 'x

:miiniptdíéìçâ íéðôá ïúðéì õåçá ìèéðäå
.íåé ìëãzxehw ly dipy dkxrnn oilhipd

iqei iax opirny`e iniptd gafn lr ozpil

ly milgbn ixnbc gztd cbpkn oilhipc

epiide ozlihpl gztd cbpk odl rawy k"dei

dkxrnl cinz zkqna `pz `pzc `pniq

oikifa zxhwdle milgb zlihpl `idy dipy

oetvl dkeyne ziaxrn zinexc oxwa `dzy

gztd cbpk zpeekn `dzy zen` rax`

oetva gafn dilek iqei 'xlc opihyt dpine

:i`w.øáñ÷ éàîådkxrnd zkiynl avwy

:zen` 'c oxwd onçáæî äéìåë øáñ÷ éà
.éà÷ äøæò íåøãá:`a `ed gztd cbpk daxwl zen`d 'c zkiyne.éúéîì éòá úåîà æ"ëixdy dkxrnd xeciq zen` f"k oze`l uege oetvle zinexc ziaxrn oxwn jeynle

rvn` cbpk dlky ely zeipetv zen` 'd `l` gztd iptl epnn oi`y `vnp mexca gafndy oeike mexca 'de oetva ynge eagex zen` dxyre did dxfrd rvn`a gztd

:gztl ribdy mcew oetvle inexcd gafnd ceqi oxw cbpkn dkxrnd jeynl jixv dz` olek z`e f"k ely [zen`] a"ln el ex`yp gztdíìåàå ìëéä úùåã÷ øáñ÷ ð"àå
.àéä àãça"k (.el sc) zecn zkqna opzck zen` 'k eagx didy cv lkl zen` 'd lkidd gzt lr gex lkl scer mle`d gzte 'd iptl opixw mle`d gzt cbpk ribzyne

:iziin ira.íåøãá åéöçå ïåôöá çáæî ìù åéöç øáñ÷ éîð éàå:lkidd cbpk cr dkyenl `ae.éúééî éòá éøñ ãçziefn [zen`] `"i odn e`vnp mexca eizen` f"h ixdy

:mexcle gzt ly zinexc.éúéîì éòá àäéî úéù àéä àãç íìåàå ìëéä úùåã÷ éîð éàågztd cbpk axwl elld zen` 'c zkiyn `dzy dl zgkyn `l jgxk lr `l`

`ed k"r elld zen` 'ce gztd cbpk dpeekn dz` jkae daxwn ied zinexc oxw lv` daxwl leki dz`y dn lky o`kn xzei dpkynz `ly xeriya dcn jl ozp `l`

jelid dn`e oxwd mewn dn`e aaeq dn`e ceqi dn` odne zeinexc dyng `l` gztd iptl epnn oi`e i`w oetva dilek xaqwe odilr xcql mewn el oi`y itl oetvl dkyen

ez ith oetvl ibqn ikc gztd cbpk dkxrnd on dn` `dzy ick cin odl dveg xcqiy jcnile xcql mewn el oi`e dkxrnl oxw oia oitiwne dkxrnd z` oixcqnd mipdkl

:gzt `kil.äáäà øá àãà áø øîàeid ely zeirvn` zen` xyr mexca eivge oetva eivg xn`c `id dcedi iax (`ni`) `l` i`w oetva iqei iaxl dpin weciz `l mlerl

ikde zen` 'e lzek ly iaere dn` 'k ellg lkiddy eilzk iaere lkid ly ellg agex cbpk oeekn `vnp mexcl ocbpke oetvle lkid ziefn zen` `"ie lkid ly egzt cbpk

:(.fl sc) zecn zkqna dl opz.óåñ óåñ:lirl opiyw`ck.ááåñ äîàå ãåñé äîàî øá`le zen` 'e jynp ixdy gztd iptl `vnpe edl aiygw gafnd y`xa dlrnlne

:`ed gztd cbpk e`l ikdn xivac gztl oaxwl `l` el` zen` 'c exkfedéñåé 'øë äî÷åðå.òöîàájenqa `l` oipzip oi` xn`c dil zrnyc iqei iaxn dlwynl jl dnl

i`w oetva gafn dilekc iqei iaxl dipin wcinl irac ziz` `w `xif iaxc `iwec xzqidl ickn miptl oi`yicda zxaq ine oetva eivge mexca eivg xaqw mlerl ikd `ni`

ipyne :'ek ceqi dn`.àéãäá òöåîî äì ïðéòîù äãåäé éáøì:edl zi` `nlr ilek `d mipta oipzipe uega oilhipe uega oipzipe mipta oilhipa iqei iax ixii`c meyn i`eáøå
.øîà àéáøù`id `ztlg oa iqei iax `nipc dpin diriiqz `l opgei iaxl edine i`w oetva gafnc zxn`wck dpin wece xn`w aaeq dn`e ceqi dn` icda ipzwc zen` 'c

`nzq iqei iaxl la` i`w oetva gafn xn`c dil opirnyc opinwen ililbd iqei iaxk cinzc `de edl zi` `nlr ilekl `eddc oipzipe oilhipa ixii`c dil opirnyc meyn

:l"q dcedi iaxk `nlcc dnwez `l xn`c dil zrny `lc `ztlg oa iqei iax `edc.øîàðù êåúîxne` cg` aezke gafnd oiae cren ld` oia xeikamy dlerd gafn

gafn oia wiqtn `di `ly calae cren ld`l gafn oiay xie`a eaxwl lekiy dn lk epzil jixvy elld ze`xwnd ipyn zcnl miizpia wiqtn xeik oi`e cren lde` gzt
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éáøsc) cinz zkqn seqa opz `d i"xk cinz xcql dl znwen zivn in z"`e .`id iqei

opzck xzei xftzn did iqei iaxle milgb aw dpnn xftzpe adf ly jezl oxir (.bl

lyl dxrne d`q lya dzeg did mei lka xne` iqei iax (:bn sc `nei) itlwa sxh wxt

opiwiicc `dl inc `le xity `iz` iqei iaxk jd iqei iaxk `l `dc idp l"ie oiaw zyly

dcedi iax zecn c"q i`e (:fh sc) `neic w"ta

:'ek `idúùåã÷q"ye .`id `cg mle`e lkid

't `neiae (.ci sc) w"tq lirl mewn lka wteqn

ae (:cn sc) itlwa sxh:(.a sc) oiaexir yixàä
iax xninl ivn ded .`id ililbd iqei 'x ipn

xaqwc (:bq sc) oiwxita onwl xn`c `id xfrl`

o`nc `kd rnync z"`e i`w oetva gafn dilek

oia xeik ied i`w oetva gafn dilek dil zilc

`nw wxt `ztqezae gafnd oiae cren ld`

uegx `ly gafnle mle`d oia miqpkp milkc

`nye oiqpkp oi` mixne` minkge milbxe mici

:oiqpkp xn`c xi`n iaxk dl xaq
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,íéøéL àîéìéà .eäéð éàî ,'õeça ïúpéì íéðôa ìhépä©¦¨¦§¦¦¨¥©©¦¦¥¨¦©¦
çút øLà äìBòä çaæî ãBñé ìà' eäa áéúk àéãäa§¤§¨§¦§¤§¦§©¨¨£¤¤©

k' ,eúå .'ãòBî ìäàéàî 'íéðôa ïúpéì õeça ìhépä ì Ÿ¤¥§¨©¦¨©¦¨¥¦§¦©
eäa áéúk àéãäa ,íéøetékä íBé ìL íéìçb àîéìéà .eäéð¦¦¥¨¤¨¦¤©¦¦§¤§¨§¦§
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úMeã÷ ,øáñ÷ [énð éàå] (àìàå) .éúéîì éòa éøñ ãç ,íBøca Béöçå ïBôva Béöç ,øáñ÷ éàå .éúéî¥¥§¦¨¨©¤§©¨§¤§©¨©§¥¨¥§¥¥§¦©¦¨¨©§©
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.àéä äãeäé éaø ,épî àä ,äáäà øa àãà áø øîà .çút àkéì ez ,éôè dén÷ì ebñî éëc§¦©§§©¥§¥¥¨¤©¨©©£¨©©£¨¨©¦©¦§¨¦

ìLe ,äøæòä òöîàa ãîBòå òveîî çaæî ,øîBà äãeäé éaø ,àéðúc.Bì eéä úBnà íézLe íéL §©§¨©¦§¨¥¦§¥©§¨§¥§¤§©¨£¨¨§Ÿ¦§©¦©¨
àöîð .ïkéî änà äøNò úçàå ,ïkéî änà äøNò úçà ,ìëéä ìL Bçút ãâðk úBnà øNò¤¤©§¤¤¦§¤¥¨©©¤§¥©¨¦¨§©©¤§¥©¨¦¨¦§¨
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קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc migaf(iyiy meil)

ïîéñ äæ ,øîBà éñBé éaø,jcia `ed oniq df llk -íéðôa ìhépä ìk ©¦¥¥¤¦¨¨©¦¨¦§¦
lkiddn eze` milhepy xac lk -õeça ïúpéìlkidl uegn epzil - ¦¨¥©

,oevigd gafnd lrïzéð Bðéà,gafnd lkaàlàozipCeîñacvl ¥¦¨¤¨§¨
ote`a ,[lkidl] miptíéðôì ïéàLmewn oevigd gafna oi`y - ¤¥¦§¦

.lkidl epnn xzei jenqdeok enkíéðôì ïúpéì õeça ìhépä ìk- ¨©¦¨©¦¨¥¦§¦
,lkida eze` ozil ,oevigd gafndn eze` milhepy xac lkBðéà¥

íéðôì ïéàL Ceîña àlà ìhéðjenqd mewnn eze` migwel - ¦¨¤¨§¨¤¥¦§¦
.lkidl epnn xzei jenq mewn gafna oi`y ote`a ,lkidl

xxan .iqei iax ly oniqa dpeekd dzid mixac el`l x`an `xif iax
iqei iax xn`y dn :`xif iaxéàî ,'õeça ïúpéì íéðôa ìhépä ìk'¨©¦¨¦§¦¦¨¥©©

eäéð.ezpeek dzid xac dfi`l -àîéìéàdzid ezpeeky xn`p m` - ¦¦¥¨
líéøéLmncn mifn eidy ,zeiniptd ze`hg ly mcd ixiiyl - ¦©¦

ceqi lr uega mze` jetyl miptan milhep mcd ixiiy z`e ,lkida
jenqd mewna mktyl yiy epicnll iqei iax `ae ,oevigd gafn

ixdy ,ok xnel oi` ,gztleäa áéúk àéãäamda aezk yxetn - §¤§¨§¦§
xn`py ,df oic(f c `xwie)zxhw gAfn zFpxw lr mCd on odMd ozpe'§¨©©Ÿ¥¦©¨©©§¦§©§Ÿ¤

KRWi xRd mC lM z`e 'ebe miOQdçút øLà äìBòä çaæî ãBñé ìà ©©¦§¥¨©©¨¦§Ÿ¤§¦§©¨¨£¤¤©
,'ãòBî ìäàiaxrn ceqia ozpidl jixv mcd on xzepdy xnelk Ÿ¤¥

iqei iax jixv `l ,jkl yxetn weqt yiy oeike ,lkidd gzt leny
.df oipra llk xnel jxved recne ,z`f eprinydleúåyi cere - §

xn`y dn ,iqei iax ixaca xxal'íéðôa ïúpéì õeça ìhépä ìk'Ÿ©¦¨©¦¨¥¦§¦
eäéð éàî.ezpeek dzid xac dfi`l -àîéìéàezpeeky xn`p m` - ©¦¦¥¨
l dzid,íéøetékä íBé ìL íéìçbgafndn lecbd odkd gwel didy ¤¨¦¤©¦¦

,dwc minq zxehw my xihwdl ,miycwd ycw l` mqipkdl oevigd
,ok xnel oi` ,lkidl jenqd mewndn mgwely epcnll iqei iax `ae

ixdyeäa áéúk àéãäamda aezk yxetn -äzçnä àìî ç÷ìå' §¤§¨§¦§§¨©§Ÿ©©§¨
'åâå Là éìçbx`ean ,''d iptln' aezkdne ,''d iptNn gAfOd lrn ©£¥¥¥©©¦§¥©¦¦§¥

iax jixv did `le ,lkidd gztl jenqd mewndn lhpidl mikixvy
.aezka yxetnd xacl oniq `iadl iqei

:`xif iax x`anàlàxn`y dna ,`id jk iqei iax zpeek jgxk lr ¤¨
,'õeça ïúpéì íéðôa ìhépä ìk'l dzid ezpeekBáì éëéæá éðLìL äð ¨©¦¨¦§¦¦¨¥©§¥§¦¥§¨¤

,íéðtä íçìlr mipzipe ,lkida didy ogleydn zaya migwlpy ¤¤©¨¦
,iqei iax epl ycgn df oniqae ,oevigd gafníéøéMî éøîâc- §¨§¦¦¦©¦

mcd ixiiyy myky ,zeinipt ze`hg ly mcd ixiiyn md micnlpy
mda xn`p ,oevigd gafnd lr uega ozpidl miptan milhipd
md mby dpeald ikifa ipy jk ,'cren ld` gzt len' mipzipy
len' mpzil jixv ,oevigd gafnd lr uega ozpidl miptan milhip
dnae .lkidd gztl xzeia jenqd mewna xnelk 'cren ld` gzt

xn`y,'íéðôa ïúpéì õeça ìhépä'l dzid ezpeekàîBé ìëc íéìçb ©¦¨©¦¨¥¦§¦¤¨¦§¨¨
àîBéådkxrndn oevigd gafndn meie mei lka egwly milgbl - §¨

,iniptd gafna zxehwd zxhwd jxevl lkidl meqipkde ,dipyd
iqei iax epl rinyneïøîâcmd micnlpy -íBé ìL íéìçbî §¨§¨¦¤¨¦¤

,íéøetkäozpidl uegan milhip mixetikd mei ly milgbdy myky ©¦¦
s`y ,mei lk ly milgbd jk ,''d iptln' mlhepy mda xn`pe mipta
xnelk ,''d iptl'n mlhil yi ,mipta ozpidl uegan milhip md

.lkidd gztl xzeia jenqd mewndn
ikifa zpizpy epicnll ick ,llke oniq ozp iqei iaxy ,micnl epivnp
.lkidd gzt cbpk eyriiy jixv zxehwl milgbd zlihpe ,dpeald
dpyndy ,`xif iax oiade .dipyd dkxrna eyrp el` mixac ipye
zinexc ziaxrn oxwa `ed dipyd dkxrnd mewny dxn`y cinza
`id iqei iax zhiya ,gafnd dvwn zen` rax` oetvl dkeyne
gztl jenq gafnd lr zeyrdl mikixv el` mixacy xn`y
itke] df mewna `weec zeidl dkixv dkxrnd ok zngne ,lkidd

.[oldl x`aziy
:iqei iax ixacl gafnd cnr okid ,df it lr `xif iax xxanéàîe©

øáñ÷wigxdl jixv okly ,gafnd mewn iabl ,iqei iax xaq dn - ¨¨©
,oetv oeeikl zen` rax` dipyd dkxrnd z`çaæî délek øáñ÷ éà¦¨¨©¥¦§¥©

éà÷ íBøcaxaq m` -ok m`y ,dyw ,mexca cnr gafnd lky ©¨¨¥

,éúéîì éòa òáLå íéøNòdkxrnd z` wigxdl jixv did xnelk ¤§¦¨¤©¨¥§¥¥
dpyna x`eank zen` rax` wx `l ,zinexcd oxwdn dipyd
rvn`a lkidd gzt ixdy .zen` raye mixyr `l` ,cinza
lk m`e ,mexca ynge oetva yng ,zen` xyr did eagxe ,dxfrd
gafnd ly zeipetvd zen` yngd wxy `vnp ,mexca did gafnd
mizye miyely did gafnd jxe` lky oeike ,lkidd gzt len eid
zinexcd oxwdn wigxdl jixv ok m` ,[aaeqde ceqid llek] dn`
cbpky ghy edf dpenye mixyrd dn`a wxe ,zen` raye mixyr

.dkxrnd z` xcql xyt` my wxe lkidd gztøáñ÷ énð éàå- §¦©¦¨¨©
y xaqy xn`p m` mbeàéä àãç íìeàå ìëéä úMeã÷dyecw - §©¥¨§¨£¨¦

xn`py dne ,''d iptln' `xwp mb mle`d gzt lene ,`id zg`
`l` lkidd gzt cbpk `weec df oi` ,cren ld` gzt cbpk jixvy

ok m`y ,dyw didi mb ,mle`d gzt cbpk elit`éòa ézøúå íéøNò¤§¦§©§¥¨¥
,éúéîoxwdn dipyd dkxrnd z` wigxdl jixv did xnelk ¥¥

rvn`a did mle`d gzt ixdy .zen` mizye mixyr zinexcd
lk m`e ,mexcl xyre oetvl xyr ,dn` mixyr eagxe ,dxfrd
eid gafnd ly zeipetvd zen` xyrd wxy `vnp mexca did gafnd
m` ,dn` mizye miyely did gafnd lky oeike ,mle`d gzt len
dn`ae ,zen` mizye mixyr zinexcd oxwdn wigxdl jixv ok
gzt cbpky ghya didzy ick ,dkxrnd z` xcql ylye mixyrd

.mle`d
øáñ÷ éàåcnr gafndy xaq m`e -,íBøca Béöçå ïBôva Béöçyi §¦¨¨©¤§©¨§¤§©¨
,zeywdléúéîì éòa éøñ ãçoxwdn zen` dxyr zg` zzl jixv - ©§¥¨¥§¥¥

rvn`a weica did gafnd m` ixdy .dipyd dkxrnl cr zinexcd
,lkidd gzt len ze`vnp ely zeirvn` zen` xyr wxy `vnp
ribdl icky `vnp ,zen` mizye miyely ekx` gafnd lky xg`ne
dvwn zen` dxyr cg` wigxdl jixv zeirvn`d xyrd l`

.gafndøáñ÷ [énð éàå] (àìàå)y xaeq `ed m` s`e -úMeã÷ §¦©¦¨¨©§©
,àéä àúléî àãç íìeàå ìëéäcbpk mb miiwzn cren ld` gzte ¥¨§¨£¨¦§¨¦

ok m`y ,dyw didi mb ,mle`d gztéúéîì éòa úéLzen` yy - ¦¨¥§¥¥
dn` mixyrl ribdl ick ixdy .zinexcd oxwdn wigxdl jixv
dpynd recne ,gafnd dvwn zen` yy wigxdl jixv ,zeirvn`d

.zen` rax` zwgxd wx dkixvd cinza
:dgkedd z` `xif iax miiqnåàì àlài`ce `l` -øáñ÷c íeMî ¤¨¨¦§¨¨©

éà÷ ïBôva çaæî délek,oetva cnr gafnd lky xaqy meyn - ¥¦§¥©©¨¨¥
zen` yngd wxy `vnpe ,dey mle`e lkid zyecw oi`y xaqe
ipetvd eivg len epiidc] lkidd gzt len eid gafnd ly zepey`xd
dkixv dkxrndy dpynd dxn` el` zen` ynga s`e ,[gztd ly

,cala ziyingd dn`a zeidlúBnà òaøà éðäårax` mze`e - §¨¥©§©©
yngd jezny meyn `ed ,oetv oeeikl wigxdl `pzd jixvdy zen`

`ved ,zen`änàd ly zg`ãBñé,inexcdänàåd lyänàå ,ááBñ ©¨§§©¨¥§©¨
lyúBðø÷ íB÷î,gafnd y`xay zinexc ziaxrn oxw -änàå §§¨§©¨

l zipwix,íéðäkä éìâø íB÷îz` xcql my jldl mileki eidiy §©§¥©Ÿ£¦
,dkxrnd z` xcql did xyt` ziyingd dn`a wxe ,dkxrndéëc§¦

éôè dén÷ì ebñî,jkn xzei dkxrnd z` miwigxn eid m`y -ez ©§§©¥§¥
çút àkéìiaxy ,epicia dlr .lkidd gzt len df didi `l xzei - ¥¨¤©

gafnd lky xaq iqei iaxy dpnn gkeny ,dpyn `vne ytig `xif
.opgei iax ly ezrenyke ,oetva did

:`xif iax ixac z` dad` xa `c` ax dgecøa àãà áø øîà̈©©£¨©
,äáäàixdy ,oetva did gafndy xaq iqei iaxy o`kn wiicl oi` ©£¨

,xnel xyt`épî àärax` ewigxdy da epipyy ,ef dpyny - ¨©¦
zhiya ,zen`,àéä äãeäé éaødid gafndy xaeq `edy epivny ©¦§¨¦

,dxfrd rvn`a,àéðúcãîBòå òveîî çaæî ,øîBà äãeäé éaø §©§¨©¦§¨¥¦§¥©§¨§¥
ìLe ,äøæòä òöîàaúBnà øNò ,Bì eéä úBnà íézLe íéL §¤§©¨£¨¨§Ÿ¦§©¦©¨¤¤©

zepeekn ,ely zeirvn`dänà äøNò úçà ,ìëéä ìL Bçút ãâðk§¤¤¦§¤¥¨©©¤§¥©¨
ïkéî,lkidd gztl oetvn -ïkéî änà äøNò úçàåmexcn - ¦¨§©©¤§¥©¨¦¨

,lkidd gztlàöîðdãâðk ïeeëî çaæîd lkìëéä.eilzk iaer mr ¦§¨¦§¥©§¨§¤¤¥¨
eivge mexca eivg did gafndy xaeq dcedi iaxy ,micnl ep`vnp
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המשך בעמוד זסד



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

'åâå äìBòä çaæîjixv gafndy epiidc ,'crFn ld` oMWn gzR mU ¦§©¨¨¨¤©¦§©Ÿ¤¥
d z` `weecy ,weqta wiicl yie ,lkidd gzt len zeidlçaæîdz` ¦§¥©

gipn,ãòBî ìäà çúôa øBik àìå ãòBî ìäà çúôaxeikdy epiidc §¤©Ÿ¤¥§Ÿ¦§¤©Ÿ¤¥
micnl ep` el` ze`xwn ipyne .gztd oial gafnd oia uevgi `l
,cren ld`l gafnd oiay xie`l xyt`d lkk xeikd z` axwl yiy

ok m` .mdipia wiqti `ly calaeBðúBð äéä ïëéä,xeikd z` -ïéa ¥¨¨¨§¥
,çaænìå íìeàä`l` ,mdipia ynn `l j`àòîé÷ CeLî[zvw-] ¨¨§©¦§¥©¨¦§¨
.íBøcä étìk`l` ,gafnd xiw len llk did `l xeikdy epiidc §©¥©¨
.mexcl jeyn

:`iaxy ax xxanøáñ÷ éàîokly ,ililbd iqei iax xaeq dn - ©¨¨©
weqtd z` miiwn epi`e ,gafnl zinexc xeikd z` jeynl jixvd

.eheytk 'gAfOd oiaE crFn ld` oiA xIMd z` Yzpe'délek øáñ÷ éà §¨©¨¤©¦Ÿ¥Ÿ¤¥¥©¦§¥©¦¨¨©¥
ca çaæîéà÷ íBø,mexca cnr gafnd lky -déî÷Bðz` cinrp - ¦§¥©©¨¨¥§¥

`l` ,lkidd gzt len `ly xeikdîligzny mewndìúBkd,ìëéä §¤¥¨
ïéa ,íBøcìåd,çaænì íìeàegipdl jixv did `le ,weqtd hytk §©¨¥¨©¦§¥©

.gafnl zinexcøáñ÷ énð éàåy xaq m` mbe -íìeàå ìëéä úMeã÷ §¦©¦¨¨©§©¥¨§¨
àéä àãçcin xeikd z` cinrp m` `linne ,`id zg` dyecw - £¨¦

,mle`d gzt len df `di oiicr mexcle lkidd gzt meiq xg`l
c dyw oiicr ,gztd len cinrdl dxez dxq`y dn llkaedéî÷Bð§¥

`l` ,mle`d gzt len `ly s`îligzny mewndìúBkd,íìeà §¤¨
,íBøcìåïéáad,çaænì íìeà.gafnd on oldl ekynl jixv recne §©¨§¥¨©¦§¥©

eøáñ÷ énð éàdid gafndy xaq m` mbe -Béöçå ïBôva Béöç ¦©¦¨¨©¤§©¨§¤§
,íBøcaoiicr ,mexca mi`vnp gafndn dn` dxyr yyy `vnpe ©¨
c dywî déî÷Bðligzny mewndïéa ,íBøcìå ìëéä ìúBkgzt §¥§¤¥¨§©¨¥

døáñ÷ énð éàå ,çaænìå íìeày xaq m` mbe -íìeàä úMeã÷ ¨§©¦§¥©§¦©¦¨¨©§©¨¨
àéä àãç ìëéäådyw oiicr ,mle`d gzt len mb egipdl oi`e §¥¨£¨¦

cî déî÷Bðligzny mewndìúBkd,íBøcìå íìeà`vnp oiicre §¥§¤¨§©¨
ynn egipny,çaænìå íìeà ïéaeid mle`d gztn zen` xyr ixdy ¥¨§©¦§¥©

gafndy `vnpe ,zen` dxyr yy `ed mexcay gafnd ivge ,mexca
z` gipdl xyt` mday ,zen` yy cer ,mle`d gzt xg` jynp

.xeikd
:dgkedd z` `iaxy ax miiqnåàì àlàxn`y dn i`ce `l` - ¤¨¨

`ed ,gafnl zinexc xeikd z` gipdl jixvy ililbd iqei iaxíeMî¦
ïBôva çaæî délek øáñ÷c.oetva did gafnd lky xaqy - §¨¨©¥¦§¥©©¨

]:`xnbd dywndéî÷Bðålkidd gzt xg`l cinïéalzekìëéä §§¥¥¥¨
.ïBôvìå:`xnbd daiyn,[àãç íìeàå ìëéä úMeã÷ øáñ÷okleék §©¨¨¨©§©¥¨§¨£¨¦

dì úî÷Bî énðxeikd z` cinrz m` mb -ïBôvìå ìëéä ìúBkî ©¦§©¨¦¤¥¨§©¨
oiicrïéa déì äåäd gzt.çaænìå íìeà £¨¥¥¨§©¦§¥©

:`xnbd dywnïBôvìå íìeà ìúBkî dî÷Bðåxeikd z` cinrpy - §§¨¦¤¨§©¨
,mle`d gztn oldl ,dxfrd ly ipetvd wlgaïéáad lzekíìeà §¥¨

.çaænìå:`xnbd zvxznàø÷ øîàweqta xn`p ±(`i ` `xwie)hgWe' §©¦§¥©¨©§¨§¨©
gAfOd Kxi lr Fz`,'äðBôö,'oetv gafnd jxi lr' xn`p `ly jkne Ÿ©¤¤©¦§¥©¨¨

jixvy ,eyxc,íéìkî éeðt ïBôö àäiL'ilk' `ed xeikdy xg`ne ¤§¥¨¨¦¥¦
iax zrcly ,`vnp .mexcl ekyenl jixve ,oetva egipdl oi` okl
miyl llk xyt` i` xeikd z`e ,oetva did elek gafnd ililbd iqei
ld` oia' weqtd z` miiwl icke ,'dpetv' weqtd zngn oetv cva
mewnd cbpk dxfrd mexca xeikd z` gipdl yi ,'gafnd oiae cren

.gafnde cren ld` oiay
,oetva did gafnd lky ,ililbd iqei iax zhiyy ,micnl ep`vnp
`id cinz zkqna dpyndy xnel xyt`y `iaxy ax xne` ok lre
iax mya opgei iax ly ezrenyl xewn dpnn oi`e ,ezhiyk diepy

.[`ztlg oa] iqei
:`xnbd zxxanéìéìbä éñBé éaøc déìò âéìôc àpz ïàî`ed in - ©©¨§¨¦£¥§©¦¥©§¦¦

ililbd iqei iax lr wlegy `pzdelek did `l gafndy xaeqe ,
:`xnbd daiyn .oetva,àéä á÷òé ïa øæòéìà éaøéaø ,àéðúc ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦§©§¨©¦
,øîBà á÷òé ïa øæòéìàweqtd z` miyxecïBôö àäiL ,'äðBôö' ¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨¨¤§¥¨

.çaænä ïî eléôàå ,íeìkî éeðt.mexca did gafnd lk ezhiyle ¨¦§©£¦¦©¦§¥©
awri oa xfril` iax :gafnd mewn iabl zehiy yly epicia dlr

mexca eivg didy xaeq dcedi iax ,mexca elek did gafndy xaeq
iax laiw oke] oetva elek didy xaeq ililbd iqei iaxe ,oetva eivge

.[`ztlg oa iqei iax zrca opgei
miycwd lky zycgn oldl `xnbd .leqt mbtpy [yak oke] gafn
mi`xen` zwelgn d`iane .elqtp ,mebt gafndy onfa ehgypy

:elqtp df onfa miyecw eidy miigd ilra lk m`dçaæî ,áø øîà̈©©¦§¥©
íL eèçLpL íéLãwä ìk ,íbôpL,dxfra ±.ïéìeñtoeik xnelk ¤¦§©¨©¢¨¦¤¦§£¨§¦

,ax siqen .elqtp ,gafn oi`y onfa ehgypyàø÷îe[weqt-]äéä ¦§¨¨¨
eðéãéa,df oic cnlp epnny.eäeðçëLe §¨¥§©§

:`xnbd zxtqn .gkypy weqtd edn d`ian `xnbdáø ÷éìñ ék¦§¦©
àðäk,l`xyi ux`l laan dlr `pdk ax xy`k -déçkLà ©£¨©§§¥

[F`vn-]éaøa ìàòîLé éaø íeMî øîà÷c ,éaøa ïBòîL éaøì§©¦¦§§©¦§¨¨©¦©¦¦§¨¥§©¦
çaænì ïépî ,éñBé,ïéìeñt íL eèçLpL íéLãwä ìkL íbôpL ¥¦©¦©¦§¥©¤¦§©¤¨©¢¨¦¤¦§£¨§¦

øîàpL(`k k zeny)iN dUrY dnc` gAfn'éúBìBò úà åéìò zçáæåE ¤¤¡©¦§©£¨¨©£¤¦§¨©§¨¨¨¤¤
éîìL úàå'E,df weqta zeywdl yieçáBæ äzà åéìò éëåike - §¤§¨¤§¦¨¨©¨¥©

`ed zepaxwd zhigy mewn `lde ,gafnd lr zepaxwd z` mihgey
,dxfrd ztvxaàlàwx dxyk miycw zhigyy cnll weqtd `a ¤¨

àeäLk[gafnd],øñç àeäLk àìå íìLyexcl yi 'eilr' zaize §¤¨¥§Ÿ§¤¨¥
.hegyl xyt` okl ,mly gafndy liayay ,'eliaya'e 'epiba' enk

,ok yxec iaxa oerny iax z` `pdk ax rnyykeàø÷ eðééä ,øîà̈©©§§¨
áøì déì èéîzLéàc.axl gkypy weqtd edf - §¦§§¦¥§©

,elqtp ,mebt gafndy onfa ehgypy miycwd wxy x`ean ax ixaca
iaxy d`ian `xnbd .elqtp `l ehgyp `ly miycwd x`y la`

.jk lr wleg opgei,øîà ïðçBé éaøåäæ ãçàå äæ ãçàmiycwd oia - §©¦¨¨¨©¤¨¤§¤¨¤
xg`l cr ehgyp `ly mze` oiae ,mebt did gafndy onfa ehgypy

,gafnd z` epwizy.ïéìeñtmiie`x eid eycwed xy`ky oeikn §¦
oweziy xg`l s` ok m` ,daxwdn egcp gafnd mbtpyke ,daxwdl
mpi` aey egcpy oeiky ,miie`x zeidl mixfeg mpi` aey gafnd

.mi`xp
:`xnbd zxxan,éâéìt éàîaiaxe ax ly mnrh edn xnelk §©§¦¦

:`xnbd zx`an .opgeiéaøå íéçãð ïðéà íéiç éìòa øáñ áø©¨©©£¥©¦¥¨¦§¦§©¦
.ïéçãéð íéiç éìòa øáñ ïðçBém`d ewlgp opgei iaxe ax ,xnelk ¨¨¨©©£¥©¦¦§¦

iegic oic yiy xaeqy ax ,miig mcera miig ilraa 'iegic' oic yi
onfa ehgypy miycwd wxy xaeq ,mihegy miig ilraa wx
oic yiy xaeqy opgei iax eli`e ,egcpe elqtp mbtp gafndy
eidy miycwd lky xaeq ,miig mcera miig ilraa elit` iegic
egcp mbtd zryay oeik ,elqtp mbtp gafndy drya miyecw

.miie`x mpi`e
,éáéúéî,`ziixaa epipyìkzendaeéäL íéLãwämiyecwàlL ãò ¥¦¥¨©¢¨¦¤¨©¤Ÿ

.ïéìeñt ,çaænä äðáð Ck øçàå ,çaænä äðáð,dyw dxe`kle ¦§¨©¦§¥©§©©¨¦§¨©¦§¥©§¦
`ly cr' `ziixaa miqxeb mpn`d,'äðáðmiycwd df ote`a `lde ¦§¨

.eäðéð àøwéòî ïééeçceycwedy ,`ziixad zpeek ok` m` ,xnelk §¦¥¦¨¨¦§
dlgzddn miiegc ok m` ,gafn did `le dleba eidy onfa ehgype
dyw ok m`e ,daxwdl miie`x eid `l meyicwd xy`k ciny ,md
epi` exwirn iegicy xaeqy in lk lr `l` ax lr wx `l o`kn

.iegic,àlàeidy miycwd lk' ,`ziixaa qexbl jixv jgxk lrãò ¤¨©
,'çaænä ñøäð àlLmcew oey`xd ycwnd zia ipta eidy xnelk ¤Ÿ¤¡©©¦§¥©

zia oipa cr miig ex`ype ,laa jln xvpckeap ici lr axgpy
ilra oi`y xn`y ax lr ef `ziixan dywy `vnp .ipyd ycwnd

.miig mcera migcp miig
y mcew eidy zenda lr ,`ziixaa xaecn m` :`xnbd dywnñøäð¤¡©

`ype ,oey`x zia oaxega gafnd,ipy zia dpape xfgy cr miig ex
eäì ïewféà àäoaxeg oia dpy miray exar ixdy ,mipwf eidp ixd - ¨¦©§

,oaxwl dleqt dpwf dnday `ed oicde ,ipy zia oipal oey`x zia
zyxetn dpyn `ide ,iegic oic `la mb mileqt mdy heyt ok m`

zexekaa(.`n)zendady epl rinydl `ziixad dkixv `le ,
ycwnd ziaa daxwdl zeleqt oey`xd ycwnd zian ex`ypy

:`xnbd dwiqn .ipydàlàmiycwd lk ,`ziixaa qexbl jixv ¤¨
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המשך בעמוד זסק

oifge` mipy` cenr hp sc ± oey`x wxtzereay

:gztle.àòîé÷ êåùî ïåúð äéä ïëéäcbpk epi`y `vnp mexcle gafnd ziefn

dil jixvncne zecn 'qnae k"za b"d :gafnle cren ld` oiak `l` llk gafnd

oian `l` ewigxdl jixv epi` `ede mexcle gafnd cbpkn ekynl ililbd iqei iax

ekyen `ed egxk lr jkitle i`w oetva gafn dilekc dipin heyt gztle gafnd

cbpk llk epzp m`y elek gafnd cbpkn

yxtnck gztle epia wiqti `ly `"` gafnd

:lif`e.øáñ÷ éàîã`xwnd z` miiw `ly

`ede gafnd oiae cren ld` oia azky

:`rniw ekyen.íåøãá äéìåë éàon daxd

cbpk `ly lkid cbpk mexca yi gafnd

:my ezzl el dide gztdìúåëî äéî÷åì
.íåøãìå ìëéägzt lzek ligznyn xnelk

mle`d gzt oia epiidc mexcl mzqil lkidd

lr scer mle`d gzty lkidd cbpke gafnle

:mexcl zen` 'd lkid lyúùåã÷ øáñ ð"àå
.àéä àãç ìëéäå íìåàgztk mle` gzte

ly egzt cbpkn s` ekyenl jxvede lkid

:mle`.íåøãìå íìåà ìúåë úîéúñî äéî÷åð
lzekc oeikc gafnle mle`d oiak izk` l"dc

cren ld` oia dia ixw lkid lzekk mle`

:xity i`xw iniiwine gafnleøáñ÷ éîð éàå
.'åë ïåôöá åéöç`v mexca dn` f"h el yi

`"i mewn el yi oiicr gzt ly zen` 'd odn

:mexc lkid zfefn lzekn my ezzl dn`

.àéä àãç ìëéäå íìåà úùåã÷ øáñ÷ ð"àå
mle` gzt cbpkn s` ekyenl jxvede

mexcle mle` gzt znizq mewnn dinwep

'e mewn my yi oiicrc gafnle mle`d oiaa

:zen`çáæî äéìåë øáñ÷ã íåùî åàì àìà
.ïåôöáiptl dlek gafn ly enexce i`w

`vnp llk gafnd cbpk epzep did m`e gztd

:gztl gafn oia wiqtnçáæîä ïéá äéî÷åðå
.ïåôöá ìëéäìåzfefna lkidd lzek znizqa

:oetvle zipetv.'åë ìëéä úùåã÷ øáñ÷
gafnle mle` gzt oia wiqtdl i`yx epi`e

l"d oetvle lkid lzekn dil znwen ike

:gafnle mle` oia wiqtn.íéìëî éåðô àäéù
:`ed ilk xeike `kd qxb.äðåôödil dedcn

dpetv aizke oetv gafnd jxi lr azkinl

:`z` `yxcl.'åë âéìôã àðú ïàîxne`e

:melkn iept opiqxb `"xca :i`w mexca dilek

.íù åèçùðù:dxfra.íìù àåäùëi`de

:xn`w eliayae epiba eilr.äæ ãçàå äæ ãçà
py oiaxg` ehgypy oia oznibt zrya ehgy

oiyecw eidy miycwd lk oileqt epewiz

ilra xaqwe egcpe e`xpy itl dry dze`a

:oihegyk oigcp miig.äðáð àìù ãòrnyn

:dlebd ipa ede`pa `ly mcewïééåçã
.ïä àø÷éòîrny e`xp `l eycwedyky

o`nl dywze iegc ied exwirn iegc dipin

:iegc ied `l xn`c.ñøäðinia rnyn

:eid xvpckeap.åäì ïé÷æà:mdefnde dlegde owfd (.`n sc) zexekaa edl ipzw oinen iabc oileqtc `hiyte ipy zia dpap `ly cr.ø÷òðù çáæî`we ixiinw inipt gafna

:oileqt my ehgypy miycwd lk lirl xn`c axc` axc `iyw oevigl oicd `ed jzrc `wlq.íéîãá äãåäé éáø äãåî:gafn opirac.ïáúëë íéøáãdtvxd z` ycwy

xy` mipa` gafn ik `xw rnyn ikd dcedi iaxl onwl opixn`e gafnd zkepgl eaixwdy minlye zeler likdn ohw gafnd didy itl dilr xihwdl gafn myl dlek

:did ohw zyegpd gafn zgz.øîàð øáë àìäå éñåé éáø åì øîà:oerabe aepa didy xacna dyn dyry gafna
óìà
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éåðôoi`e ilkn ilk oipc xn`ck did [ilk] (iept epi`) dyn dyry gafny t"r` .milkn

oiqpp oetva didy t"r`e i`w gafn` dpetvc xn`w milk x`yn oipan ilk oipc

jxev ipde `ed dhigy meyn melkn iept dxez dxn`c `d `nzqn zepgleye zeqpelwe

:edpip dhigy

àäéùgafnd on elit` .milkn iept oetv

(bl sc) zecnc 'ipzna wcwcl mixv

`kd l"q awri oa xfril` iaxc dywkz `ly

(.fh sc) `neic w"tae i`w mexca gafn dilek

:awri oa `"xk zecnc 'ipzn opinwen

éëåeilr opiyxc lirlc b"r` .gaef dz` eilr

rnyn eilr zgafec meyn wiic `kd ynn

delk`e iab (.q sc) onwl oke eilr geafl devny

`edyk `l` devny rnyn gafnd lv` zevn

:xqg `edyk `le mly

ãò`l` od `xwirn oiiegc .gafnd dpap `ly

ivexz `l ipyne mbtpe mbtp `ly cr

`kxitc rnyn k"`c dnize .dl zvxzn

opgei 'xl elit`e eed `xwirn oiiegc `ziinw

'a ly dnda iab xaq opgei 'x `de i`n`e

iegc ied `xwirn iegc (.f sc oiyecw) oitzey

migqt) `nh didy inc 'ipznn dil iywz cere

iegc xn`wc egqtl dawp yixtnd (:fv sc

owzl ecia oi` mzdc xnel yie iegc ied exwirn

la` (:ai sc lirl) w"t ziyixtck iegc ixwin

`kd dil rnyn jkle gafnd owzl ecia `kd

eteba onf xqegn` dedc icin iegc ied `l r"kc

mpaxw eyixtdy rxevne af zclei oebk milraae

dpaiykl aixwdl epaxw yixtn p"d mpnf mcew

oke dgcp aiyg `le onf xqegnk iede w"nda

oyicwdy zeaegc (.ciw sc) a"t onwl gken

dliya iaxwe onf xqegn eid dliy iabl lblba

sc lirl) w"tac il dywe od oiiegc opixn` `lc

i` dl zgkyn ikid gqt `xiza oal jixt (.ai

c `xtva 'iyxt`ie`x epi`y `ed `xwirn ieg

ie`x `ed ezvwne li`ed `xiza oal minlyl

cr ezedydl eciac oeik jka dn zevga gqtl

xg`l eze` yicwn enk xyk `di `l dnl zevg

zeaeg lblba yicwne xgnl ie`xy epa zhigy

iedc oeik izk` z"`e .j"exa .dliya oixyky

oiiegc jixtc gafn `kil ik onf xqegnk

hgeyd 'ta opgei 'x xn` i`n` od `xwirn

uega dfd onfa dlrndc (:fw sc onwl) dlrnde

`d `al cizrl dyciw dpey`x dyecwc aiig

onwl) `xza wxt inp opze ld` gztl ie`x epi`

epi` uega onf xqegne epa z`e eze` (:aiw sc

opgei iaxl ok m`e opaxl dyrz `la elit`

`ticr `d eze ueg ihegy meyn aiign i`n`

(.bq sc) ixiry ipy wxt `neia opixn` dpin

zezlc zgizt mcew ohgyy minlyc
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çúôa øBik àìå ,ãòBî ìäà çúôa çaæî .'Bâå äìBòä çaæî¦§©¨¨¦§¥©§¤©Ÿ¤¥§Ÿ¦§¤©
CeLî ,çaænìå íìeàä ïéa ,BðúBð äéä ïëéä .ãòBî ìäàŸ¤¥¥¨¨¨§¥¨¨§©¦§¥©¨
çaæî délek øáñ÷ éà ,øáñ÷ éàî .íBøcä étìk àòîé÷¦§¨§©¥©¨©¨¨©¦¨¨©¥¦§¥©
.çaænì íìeà ïéa ,íBøcìå ìëéä ìúBkî déî÷Bð ,éà÷ íBøca©¨¨¥§¥¦¤¥¨§©¨¥¨©¦§¥©
déî÷Bð ,àéä àãç ,íìeàå ìëéä úMeã÷ ,øáñ÷ énð éàå§¦©¦¨¨©§©¥¨§¨£¨¦§¥
,øáñ÷ énð éà .çaænì íìeà ïéáa ,íBøcìå íìeà ìúBkî¦¤¨§©¨§¥¨©¦§¥©¦©¦¨¨©
ïéa ,íBøcìå ìëéä ìúBkî déî÷Bð ,íBøca Béöçå ïBôva Béöç¤§©¨§¤§©¨§¥¦¤¥¨§©¨¥
àãç ,ìëéäå íìeàä úMeã÷ ,øáñ÷ énð éàå .çaænìå íìeà¨§©¦§¥©§¦©¦¨¨©§©¨¨§¥¨£¨
àlà .çaænìå íìeà ïéa ,íBøcìå íìeà ìúBkî déî÷Bð ,àéä¦§¥¦¤¨§©¨¥¨§©¦§¥©¤¨
ìëéä ïéa déî÷Bðå] .ïBôva çaæî délek ,øáñ÷c íeMî ,åàì̈¦§¨¨©¥¦§¥©©¨§§¥¥¥¨
dì úî÷Bî énð ék .[àãç íìeàå ìëéä úMeã÷ øáñ÷ .ïBôvìå§©¨¨¨©§©¥¨§¨£¨¦©¦§©¨
dî÷Bðå .çaænìå íìeà ïéa déì äåä ,ïBôvìå ìëéä ìúBkî¦¤¥¨§©¨£¨¥¥¨§©¦§¥©§§¨
àø÷ øîà .çaænìå íìeà ïéáa ,ïBôvìå íìeà ìúBkî¦¤¨§©¨§¥¨§©¦§¥©¨©§¨
éaøc déìò âéìôc àpz ïàî .íéìkî éeðt ïBôö àäiL ,'äðBôö'¨¨¤§¥¨¨¦¥¦©©¨§¨¦£¥§©¦
øæòéìà éaø ,àéðúc .àéä á÷òé ïa øæòéìà éaø ,éìéìbä éñBé¥©§¦¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦§©§¨©¦¡¦¤¤
ïî eléôàå ,íeìkî éeðt ïBôö àäiL ,'äðBôö' ,øîBà á÷òé ïa¤©£Ÿ¥¨¨¤§¥¨¨¦§©£¦¦
íL eèçLpL íéLãwä ìk ,íbôpL çaæî ,áø øîà .çaænä©¦§¥©¨©©¦§¥©¤¦§©¨©¢¨¦¤¦§£¨
,àðäk áø ÷éìñ ék .eäeðçëLe eðéãéa äéä àø÷îe .ïéìeñt§¦¦§¨¨¨§¨¥§©§¦§¦©©£¨
ìàòîLé éaø íeMî øîà÷c ,éaøa ïBòîL éaøì déçkLà©§§¥§©¦¦§§©¦§¨¨©¦©¦¦§¨¥
íL eèçLpL íéLãwä ìkL ,íbôpL çaænì ïépî ,éñBé éaøa§©¦¥¦©¦©¦§¥©¤¦§©¤¨©¢¨¦¤¦§£¨

éúBìBò úà åéìò zçáæå' øîàpL ,ïéìeñtéîìL úàå Eéëå .'E §¦¤¤¡©§¨©§¨¨¨¤¤§¤§¨¤§¦
.øñç àeäLk àìå ,íìL àeäLk àlà ,çáBæ äzà åéìò̈¨©¨¥©¤¨§¤¨¥§Ÿ§¤¨¥
ãçà ,øîà ïðçBé éaøå .áøì déì èéîzLéàc àø÷ eðééä ,øîà̈©©§§¨§¦§§¦¥§©§©¦¨¨¨©¤¨
ïðéà íéiç éìòa ,øáñ áø ,éâéìt éàîa .ïéìeñt äæ ãçàå äæ¤§¤¨¤§¦§©§¦¦©¨©©£¥©¦¥¨
ìk ,éáéúéî .ïéçãéð íéiç éìòa ,øáñ ïðçBé éaøå .íéçãð¦§¦§©¦¨¨¨©©£¥©¦¦§¦¥¦¥¨
äðáð Ck øçàå ,çaænä äðáð àlL ãò eéäL íéLãwä©¢¨¦¤¨©¤Ÿ¦§¨©¦§¥©§©©¨¦§¨
àlL ãò ,àlà .eäðéð àøwéòî ïééeçc ,äðáð .ïéìeñt ,çaænä©¦§¥©§¦¦§¨§¦¥¦¨¨¦§¤¨©¤Ÿ

ð àlL ãò ,àlà .eäì ïewféà àä ,ñøäð .çaænä ñøäðíbô ¤¡©©¦§¥©¤¡©¨¦©§¤¨©¤Ÿ¦§©
à÷ éöeøz àìå .ïéìeñt ,çaænä íbôð Ck øçàå ,çaænä©¦§¥©§©©¨¦§©©¦§¥©§¦§Ÿ¨¥¨
çaæî ,áø øîà ìãéb áø øîàäå .eèçLpL ,àîéà .úöøúî§¨§©¥¨¤¦§£§¨¨©©¦©¨©©¦§¥©
äéä äãBî ,àáø øîàãk .BîB÷îa úøè÷ ïéøéè÷î ,ø÷òpL¤¤¡©©§¦¦§Ÿ¤¦§¦§¨©¨¨¤¨¨
éaø éàî .íéîca áø äãBî ,énð àëä .íéîca äãeäé éaø©¦§¨©¨¦¨¨©¦¤©©¨¦©©¦
ék 'Bâå øöçä CBz Cìnä Lcé÷ àeää íBia' ,àéðúc .äãeäé§¨§©§¨©©¦©©¤¤¤¨¥§¦
,'ìéëäî ïè÷ ,'ä éðôì øLà úLBçðä (äLî äNòL) çaæî¦§©¤¨¨Ÿ¤©§¤£¤¦§¥¨Ÿ¥¨¦
,éñBé éaø Bì øîà .äãeäé éaø éøác ,ïáúëk íéøác§¨¦¦§¨¨¦§¥©¦§¨¨©©¦¥
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc migaf(ycew zay meil)

'åâå äìBòä çaæîjixv gafndy epiidc ,'crFn ld` oMWn gzR mU ¦§©¨¨¨¤©¦§©Ÿ¤¥
d z` `weecy ,weqta wiicl yie ,lkidd gzt len zeidlçaæîdz` ¦§¥©

gipn,ãòBî ìäà çúôa øBik àìå ãòBî ìäà çúôaxeikdy epiidc §¤©Ÿ¤¥§Ÿ¦§¤©Ÿ¤¥
micnl ep` el` ze`xwn ipyne .gztd oial gafnd oia uevgi `l
,cren ld`l gafnd oiay xie`l xyt`d lkk xeikd z` axwl yiy

ok m` .mdipia wiqti `ly calaeBðúBð äéä ïëéä,xeikd z` -ïéa ¥¨¨¨§¥
,çaænìå íìeàä`l` ,mdipia ynn `l j`àòîé÷ CeLî[zvw-] ¨¨§©¦§¥©¨¦§¨
.íBøcä étìk`l` ,gafnd xiw len llk did `l xeikdy epiidc §©¥©¨
.mexcl jeyn

:`iaxy ax xxanøáñ÷ éàîokly ,ililbd iqei iax xaeq dn - ©¨¨©
weqtd z` miiwn epi`e ,gafnl zinexc xeikd z` jeynl jixvd

.eheytk 'gAfOd oiaE crFn ld` oiA xIMd z` Yzpe'délek øáñ÷ éà §¨©¨¤©¦Ÿ¥Ÿ¤¥¥©¦§¥©¦¨¨©¥
ca çaæîéà÷ íBø,mexca cnr gafnd lky -déî÷Bðz` cinrp - ¦§¥©©¨¨¥§¥

`l` ,lkidd gzt len `ly xeikdîligzny mewndìúBkd,ìëéä §¤¥¨
ïéa ,íBøcìåd,çaænì íìeàegipdl jixv did `le ,weqtd hytk §©¨¥¨©¦§¥©

.gafnl zinexcøáñ÷ énð éàåy xaq m` mbe -íìeàå ìëéä úMeã÷ §¦©¦¨¨©§©¥¨§¨
àéä àãçcin xeikd z` cinrp m` `linne ,`id zg` dyecw - £¨¦

,mle`d gzt len df `di oiicr mexcle lkidd gzt meiq xg`l
c dyw oiicr ,gztd len cinrdl dxez dxq`y dn llkaedéî÷Bð§¥

`l` ,mle`d gzt len `ly s`îligzny mewndìúBkd,íìeà §¤¨
,íBøcìåïéáad,çaænì íìeà.gafnd on oldl ekynl jixv recne §©¨§¥¨©¦§¥©

eøáñ÷ énð éàdid gafndy xaq m` mbe -Béöçå ïBôva Béöç ¦©¦¨¨©¤§©¨§¤§
,íBøcaoiicr ,mexca mi`vnp gafndn dn` dxyr yyy `vnpe ©¨
c dywî déî÷Bðligzny mewndïéa ,íBøcìå ìëéä ìúBkgzt §¥§¤¥¨§©¨¥

døáñ÷ énð éàå ,çaænìå íìeày xaq m` mbe -íìeàä úMeã÷ ¨§©¦§¥©§¦©¦¨¨©§©¨¨
àéä àãç ìëéäådyw oiicr ,mle`d gzt len mb egipdl oi`e §¥¨£¨¦

cî déî÷Bðligzny mewndìúBkd,íBøcìå íìeà`vnp oiicre §¥§¤¨§©¨
ynn egipny,çaænìå íìeà ïéaeid mle`d gztn zen` xyr ixdy ¥¨§©¦§¥©

gafndy `vnpe ,zen` dxyr yy `ed mexcay gafnd ivge ,mexca
z` gipdl xyt` mday ,zen` yy cer ,mle`d gzt xg` jynp

.xeikd
:dgkedd z` `iaxy ax miiqnåàì àlàxn`y dn i`ce `l` - ¤¨¨

`ed ,gafnl zinexc xeikd z` gipdl jixvy ililbd iqei iaxíeMî¦
ïBôva çaæî délek øáñ÷c.oetva did gafnd lky xaqy - §¨¨©¥¦§¥©©¨

]:`xnbd dywndéî÷Bðålkidd gzt xg`l cinïéalzekìëéä §§¥¥¥¨
.ïBôvìå:`xnbd daiyn,[àãç íìeàå ìëéä úMeã÷ øáñ÷okleék §©¨¨¨©§©¥¨§¨£¨¦

dì úî÷Bî énðxeikd z` cinrz m` mb -ïBôvìå ìëéä ìúBkî ©¦§©¨¦¤¥¨§©¨
oiicrïéa déì äåäd gzt.çaænìå íìeà £¨¥¥¨§©¦§¥©

:`xnbd dywnïBôvìå íìeà ìúBkî dî÷Bðåxeikd z` cinrpy - §§¨¦¤¨§©¨
,mle`d gztn oldl ,dxfrd ly ipetvd wlgaïéáad lzekíìeà §¥¨

.çaænìå:`xnbd zvxznàø÷ øîàweqta xn`p ±(`i ` `xwie)hgWe' §©¦§¥©¨©§¨§¨©
gAfOd Kxi lr Fz`,'äðBôö,'oetv gafnd jxi lr' xn`p `ly jkne Ÿ©¤¤©¦§¥©¨¨

jixvy ,eyxc,íéìkî éeðt ïBôö àäiL'ilk' `ed xeikdy xg`ne ¤§¥¨¨¦¥¦
iax zrcly ,`vnp .mexcl ekyenl jixve ,oetva egipdl oi` okl
miyl llk xyt` i` xeikd z`e ,oetva did elek gafnd ililbd iqei
ld` oia' weqtd z` miiwl icke ,'dpetv' weqtd zngn oetv cva
mewnd cbpk dxfrd mexca xeikd z` gipdl yi ,'gafnd oiae cren

.gafnde cren ld` oiay
,oetva did gafnd lky ,ililbd iqei iax zhiyy ,micnl ep`vnp
`id cinz zkqna dpyndy xnel xyt`y `iaxy ax xne` ok lre
iax mya opgei iax ly ezrenyl xewn dpnn oi`e ,ezhiyk diepy

.[`ztlg oa] iqei
:`xnbd zxxanéìéìbä éñBé éaøc déìò âéìôc àpz ïàî`ed in - ©©¨§¨¦£¥§©¦¥©§¦¦

ililbd iqei iax lr wlegy `pzdelek did `l gafndy xaeqe ,
:`xnbd daiyn .oetva,àéä á÷òé ïa øæòéìà éaøéaø ,àéðúc ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦§©§¨©¦
,øîBà á÷òé ïa øæòéìàweqtd z` miyxecïBôö àäiL ,'äðBôö' ¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨¨¤§¥¨

.çaænä ïî eléôàå ,íeìkî éeðt.mexca did gafnd lk ezhiyle ¨¦§©£¦¦©¦§¥©
awri oa xfril` iax :gafnd mewn iabl zehiy yly epicia dlr

mexca eivg didy xaeq dcedi iax ,mexca elek did gafndy xaeq
iax laiw oke] oetva elek didy xaeq ililbd iqei iaxe ,oetva eivge

.[`ztlg oa iqei iax zrca opgei
miycwd lky zycgn oldl `xnbd .leqt mbtpy [yak oke] gafn
mi`xen` zwelgn d`iane .elqtp ,mebt gafndy onfa ehgypy

:elqtp df onfa miyecw eidy miigd ilra lk m`dçaæî ,áø øîà̈©©¦§¥©
íL eèçLpL íéLãwä ìk ,íbôpL,dxfra ±.ïéìeñtoeik xnelk ¤¦§©¨©¢¨¦¤¦§£¨§¦

,ax siqen .elqtp ,gafn oi`y onfa ehgypyàø÷îe[weqt-]äéä ¦§¨¨¨
eðéãéa,df oic cnlp epnny.eäeðçëLe §¨¥§©§

:`xnbd zxtqn .gkypy weqtd edn d`ian `xnbdáø ÷éìñ ék¦§¦©
àðäk,l`xyi ux`l laan dlr `pdk ax xy`k -déçkLà ©£¨©§§¥

[F`vn-]éaøa ìàòîLé éaø íeMî øîà÷c ,éaøa ïBòîL éaøì§©¦¦§§©¦§¨¨©¦©¦¦§¨¥§©¦
çaænì ïépî ,éñBé,ïéìeñt íL eèçLpL íéLãwä ìkL íbôpL ¥¦©¦©¦§¥©¤¦§©¤¨©¢¨¦¤¦§£¨§¦

øîàpL(`k k zeny)iN dUrY dnc` gAfn'éúBìBò úà åéìò zçáæåE ¤¤¡©¦§©£¨¨©£¤¦§¨©§¨¨¨¤¤
éîìL úàå'E,df weqta zeywdl yieçáBæ äzà åéìò éëåike - §¤§¨¤§¦¨¨©¨¥©

`ed zepaxwd zhigy mewn `lde ,gafnd lr zepaxwd z` mihgey
,dxfrd ztvxaàlàwx dxyk miycw zhigyy cnll weqtd `a ¤¨

àeäLk[gafnd],øñç àeäLk àìå íìLyexcl yi 'eilr' zaize §¤¨¥§Ÿ§¤¨¥
.hegyl xyt` okl ,mly gafndy liayay ,'eliaya'e 'epiba' enk

,ok yxec iaxa oerny iax z` `pdk ax rnyykeàø÷ eðééä ,øîà̈©©§§¨
áøì déì èéîzLéàc.axl gkypy weqtd edf - §¦§§¦¥§©

,elqtp ,mebt gafndy onfa ehgypy miycwd wxy x`ean ax ixaca
iaxy d`ian `xnbd .elqtp `l ehgyp `ly miycwd x`y la`

.jk lr wleg opgei,øîà ïðçBé éaøåäæ ãçàå äæ ãçàmiycwd oia - §©¦¨¨¨©¤¨¤§¤¨¤
xg`l cr ehgyp `ly mze` oiae ,mebt did gafndy onfa ehgypy

,gafnd z` epwizy.ïéìeñtmiie`x eid eycwed xy`ky oeikn §¦
oweziy xg`l s` ok m` ,daxwdn egcp gafnd mbtpyke ,daxwdl
mpi` aey egcpy oeiky ,miie`x zeidl mixfeg mpi` aey gafnd

.mi`xp
:`xnbd zxxan,éâéìt éàîaiaxe ax ly mnrh edn xnelk §©§¦¦

:`xnbd zx`an .opgeiéaøå íéçãð ïðéà íéiç éìòa øáñ áø©¨©©£¥©¦¥¨¦§¦§©¦
.ïéçãéð íéiç éìòa øáñ ïðçBém`d ewlgp opgei iaxe ax ,xnelk ¨¨¨©©£¥©¦¦§¦

iegic oic yiy xaeqy ax ,miig mcera miig ilraa 'iegic' oic yi
onfa ehgypy miycwd wxy xaeq ,mihegy miig ilraa wx
oic yiy xaeqy opgei iax eli`e ,egcpe elqtp mbtp gafndy
eidy miycwd lky xaeq ,miig mcera miig ilraa elit` iegic
egcp mbtd zryay oeik ,elqtp mbtp gafndy drya miyecw

.miie`x mpi`e
,éáéúéî,`ziixaa epipyìkzendaeéäL íéLãwämiyecwàlL ãò ¥¦¥¨©¢¨¦¤¨©¤Ÿ

.ïéìeñt ,çaænä äðáð Ck øçàå ,çaænä äðáð,dyw dxe`kle ¦§¨©¦§¥©§©©¨¦§¨©¦§¥©§¦
`ly cr' `ziixaa miqxeb mpn`d,'äðáðmiycwd df ote`a `lde ¦§¨

.eäðéð àøwéòî ïééeçceycwedy ,`ziixad zpeek ok` m` ,xnelk §¦¥¦¨¨¦§
dlgzddn miiegc ok m` ,gafn did `le dleba eidy onfa ehgype
dyw ok m`e ,daxwdl miie`x eid `l meyicwd xy`k ciny ,md
epi` exwirn iegicy xaeqy in lk lr `l` ax lr wx `l o`kn

.iegic,àlàeidy miycwd lk' ,`ziixaa qexbl jixv jgxk lrãò ¤¨©
,'çaænä ñøäð àlLmcew oey`xd ycwnd zia ipta eidy xnelk ¤Ÿ¤¡©©¦§¥©

zia oipa cr miig ex`ype ,laa jln xvpckeap ici lr axgpy
ilra oi`y xn`y ax lr ef `ziixan dywy `vnp .ipyd ycwnd

.miig mcera migcp miig
y mcew eidy zenda lr ,`ziixaa xaecn m` :`xnbd dywnñøäð¤¡©

`ype ,oey`x zia oaxega gafnd,ipy zia dpape xfgy cr miig ex
eäì ïewféà àäoaxeg oia dpy miray exar ixdy ,mipwf eidp ixd - ¨¦©§

,oaxwl dleqt dpwf dnday `ed oicde ,ipy zia oipal oey`x zia
zyxetn dpyn `ide ,iegic oic `la mb mileqt mdy heyt ok m`

zexekaa(.`n)zendady epl rinydl `ziixad dkixv `le ,
ycwnd ziaa daxwdl zeleqt oey`xd ycwnd zian ex`ypy

:`xnbd dwiqn .ipydàlàmiycwd lk ,`ziixaa qexbl jixv ¤¨
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oifge` mipy` cenr hp sc ± oey`x wxtzereay

:gztle.àòîé÷ êåùî ïåúð äéä ïëéäcbpk epi`y `vnp mexcle gafnd ziefn

dil jixvncne zecn 'qnae k"za b"d :gafnle cren ld` oiak `l` llk gafnd

oian `l` ewigxdl jixv epi` `ede mexcle gafnd cbpkn ekynl ililbd iqei iax

ekyen `ed egxk lr jkitle i`w oetva gafn dilekc dipin heyt gztle gafnd

cbpk llk epzp m`y elek gafnd cbpkn

yxtnck gztle epia wiqti `ly `"` gafnd

:lif`e.øáñ÷ éàîã`xwnd z` miiw `ly

`ede gafnd oiae cren ld` oia azky

:`rniw ekyen.íåøãá äéìåë éàon daxd

cbpk `ly lkid cbpk mexca yi gafnd

:my ezzl el dide gztdìúåëî äéî÷åì
.íåøãìå ìëéägzt lzek ligznyn xnelk

mle`d gzt oia epiidc mexcl mzqil lkidd

lr scer mle`d gzty lkidd cbpke gafnle

:mexcl zen` 'd lkid lyúùåã÷ øáñ ð"àå
.àéä àãç ìëéäå íìåàgztk mle` gzte

ly egzt cbpkn s` ekyenl jxvede lkid

:mle`.íåøãìå íìåà ìúåë úîéúñî äéî÷åð
lzekc oeikc gafnle mle`d oiak izk` l"dc

cren ld` oia dia ixw lkid lzekk mle`

:xity i`xw iniiwine gafnleøáñ÷ éîð éàå
.'åë ïåôöá åéöç`v mexca dn` f"h el yi

`"i mewn el yi oiicr gzt ly zen` 'd odn

:mexc lkid zfefn lzekn my ezzl dn`

.àéä àãç ìëéäå íìåà úùåã÷ øáñ÷ ð"àå
mle` gzt cbpkn s` ekyenl jxvede

mexcle mle` gzt znizq mewnn dinwep

'e mewn my yi oiicrc gafnle mle`d oiaa

:zen`çáæî äéìåë øáñ÷ã íåùî åàì àìà
.ïåôöáiptl dlek gafn ly enexce i`w

`vnp llk gafnd cbpk epzep did m`e gztd

:gztl gafn oia wiqtnçáæîä ïéá äéî÷åðå
.ïåôöá ìëéäìåzfefna lkidd lzek znizqa

:oetvle zipetv.'åë ìëéä úùåã÷ øáñ÷
gafnle mle` gzt oia wiqtdl i`yx epi`e

l"d oetvle lkid lzekn dil znwen ike

:gafnle mle` oia wiqtn.íéìëî éåðô àäéù
:`ed ilk xeike `kd qxb.äðåôödil dedcn

dpetv aizke oetv gafnd jxi lr azkinl

:`z` `yxcl.'åë âéìôã àðú ïàîxne`e

:melkn iept opiqxb `"xca :i`w mexca dilek

.íù åèçùðù:dxfra.íìù àåäùëi`de

:xn`w eliayae epiba eilr.äæ ãçàå äæ ãçà
py oiaxg` ehgypy oia oznibt zrya ehgy

oiyecw eidy miycwd lk oileqt epewiz

ilra xaqwe egcpe e`xpy itl dry dze`a

:oihegyk oigcp miig.äðáð àìù ãòrnyn

:dlebd ipa ede`pa `ly mcewïééåçã
.ïä àø÷éòîrny e`xp `l eycwedyky

o`nl dywze iegc ied exwirn iegc dipin

:iegc ied `l xn`c.ñøäðinia rnyn

:eid xvpckeap.åäì ïé÷æà:mdefnde dlegde owfd (.`n sc) zexekaa edl ipzw oinen iabc oileqtc `hiyte ipy zia dpap `ly cr.ø÷òðù çáæî`we ixiinw inipt gafna

:oileqt my ehgypy miycwd lk lirl xn`c axc` axc `iyw oevigl oicd `ed jzrc `wlq.íéîãá äãåäé éáø äãåî:gafn opirac.ïáúëë íéøáãdtvxd z` ycwy

xy` mipa` gafn ik `xw rnyn ikd dcedi iaxl onwl opixn`e gafnd zkepgl eaixwdy minlye zeler likdn ohw gafnd didy itl dilr xihwdl gafn myl dlek

:did ohw zyegpd gafn zgz.øîàð øáë àìäå éñåé éáø åì øîà:oerabe aepa didy xacna dyn dyry gafna
óìà
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éåðôoi`e ilkn ilk oipc xn`ck did [ilk] (iept epi`) dyn dyry gafny t"r` .milkn

oiqpp oetva didy t"r`e i`w gafn` dpetvc xn`w milk x`yn oipan ilk oipc

jxev ipde `ed dhigy meyn melkn iept dxez dxn`c `d `nzqn zepgleye zeqpelwe

:edpip dhigy

àäéùgafnd on elit` .milkn iept oetv

(bl sc) zecnc 'ipzna wcwcl mixv

`kd l"q awri oa xfril` iaxc dywkz `ly

(.fh sc) `neic w"tae i`w mexca gafn dilek

:awri oa `"xk zecnc 'ipzn opinwen

éëåeilr opiyxc lirlc b"r` .gaef dz` eilr

rnyn eilr zgafec meyn wiic `kd ynn

delk`e iab (.q sc) onwl oke eilr geafl devny

`edyk `l` devny rnyn gafnd lv` zevn

:xqg `edyk `le mly

ãò`l` od `xwirn oiiegc .gafnd dpap `ly

ivexz `l ipyne mbtpe mbtp `ly cr

`kxitc rnyn k"`c dnize .dl zvxzn

opgei 'xl elit`e eed `xwirn oiiegc `ziinw

'a ly dnda iab xaq opgei 'x `de i`n`e

iegc ied `xwirn iegc (.f sc oiyecw) oitzey

migqt) `nh didy inc 'ipznn dil iywz cere

iegc xn`wc egqtl dawp yixtnd (:fv sc

owzl ecia oi` mzdc xnel yie iegc ied exwirn

la` (:ai sc lirl) w"t ziyixtck iegc ixwin

`kd dil rnyn jkle gafnd owzl ecia `kd

eteba onf xqegn` dedc icin iegc ied `l r"kc

mpaxw eyixtdy rxevne af zclei oebk milraae

dpaiykl aixwdl epaxw yixtn p"d mpnf mcew

oke dgcp aiyg `le onf xqegnk iede w"nda

oyicwdy zeaegc (.ciw sc) a"t onwl gken

dliya iaxwe onf xqegn eid dliy iabl lblba

sc lirl) w"tac il dywe od oiiegc opixn` `lc

i` dl zgkyn ikid gqt `xiza oal jixt (.ai

c `xtva 'iyxt`ie`x epi`y `ed `xwirn ieg

ie`x `ed ezvwne li`ed `xiza oal minlyl

cr ezedydl eciac oeik jka dn zevga gqtl

xg`l eze` yicwn enk xyk `di `l dnl zevg

zeaeg lblba yicwne xgnl ie`xy epa zhigy

iedc oeik izk` z"`e .j"exa .dliya oixyky

oiiegc jixtc gafn `kil ik onf xqegnk

hgeyd 'ta opgei 'x xn` i`n` od `xwirn

uega dfd onfa dlrndc (:fw sc onwl) dlrnde

`d `al cizrl dyciw dpey`x dyecwc aiig

onwl) `xza wxt inp opze ld` gztl ie`x epi`

epi` uega onf xqegne epa z`e eze` (:aiw sc

opgei iaxl ok m`e opaxl dyrz `la elit`

`ticr `d eze ueg ihegy meyn aiign i`n`

(.bq sc) ixiry ipy wxt `neia opixn` dpin

zezlc zgizt mcew ohgyy minlyc

lkidd
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`oifgeקסב mipya cenr hp sc ± oey`x wxtzereay

.úåîà ïéðîìå úåìåò ïåáùçì òéâî äúàùëå 'åâå äîìù äìòé úåìåò óìàdidy

zelerd jxev itl dyn lyn lecb dnly ly df eilr scer dnly ly mipa` gafn

mewn mdn `v agex zen` 'de jxe` zen` 'd dia aizk dyn ly gafn ixdy

aiaq zepxwd on miptl dn` mipdkd ilbx jelid mewne cv lkl dn` zepxwd

lr dn` dkxrnd mewn `vnp dkxrnd

ceqi (.aq sc) oiwxita onwl opixn` ikd dn`

itl eagxe ekx`a oihrnn eid `l aaeqe

zyegp zyx dyrn eiaiaq oihleae oitiwny

did dnly dyry gafnae eaaeq did `ede

opzck iqei iaxl 'k lr 'k dkxrnd mewn

zerevx 'kl edwlg (:dl sc) zecn zkqna

xyr jxe`e dn` agexa zg`e zg` lkmi

dn` jl oi`e dn` agexa jxe` ze`n 'c ixd

meil sl` xral zwfgn dpi`y dn` lr

'c ixd lek`l zxdnn miny ly y` dzidy

:sl` ze`n.ìéëäî ïè÷ øîåà åäî àìàe`l

`l` `nei `edd meyne xn`w mipa` gafna

mlerl elqetl `ae xn`w zygpd gafnl

ly zelera ephw aezkd dlzy dne ewliqy

:hwp `ilrn `pyil meid eze`øîåàù íãàë
.åøéáçì:lqtpy mc`a.éðåìô ñðð`pyil

:ipelt lqtp xn` `le `ilrn.äãåáòì ìñôðå
xn`w iqei iax `l` xne` mc`c `pwqn e`l

el `xew `ede dcearl leqt ipelt eze`e dl

:qpp.éñåé ø"à÷ øéôù:dtvx iyecwl l"le

.äéä ìåãâ äùî ìù çáæîribn dz`yke

`vnp mdipyay zen` oipne zeler oeaygl

:jxevd itl ohw dnly lyïìäì øîàðå
.òåáøe` ipy zia lr `apzpy l`wfgi lya

:eirax zrax` l` reax cizrd lräî
.ïìäì`ed ezirvn`n ea dxen`d dcn

:lif`e yxtnck ccenìò 'ä ããåî ïàë óà
.åúéòöîàî 'ä`v 'i lr 'i `vnp gex lkl

oke zepxwl o`kn dn`e o`kn dn` odn

dkxrnd mewn 'e lr 'e ixd jelid mewnl

dyr dkxrnd mewn 'k lr 'k dnly lye

izy ex`yp agex 'e ly zerevx 'b epnn

eagxl zerevxd 'b welg mixyr jx`a zen`

lka `vnz [yy yy ly zereax zekizgl]

ixd yy yy ly zereax zekizg 'b zg`

ixd 'e lr 'e ixd ef lv` ef maxw dyy jx`a zen` 'a zg` lka ex`yp cere ryz

'e lr 'e `vnze 'a dagxe mixyr dkex`d drevxd sxv cere zereax zekizg xyr

oeaygl ribne dnly lyk `"in cg` dyn ly `vnp zen` 'a lr zen` 'ae `"i ixd

:sl` a"k o`ve sl` a"k xwa aizk ezkepgae `l eze zeler mitl` `"i.ìàéøàäå
:gafn ly dkxrn mewn.äøùò íéúù:ccen ezirvn`ny cnln eirax zrax` l`

.éñåé éáøå:oazkk mixac xn`c.ù"â øéîâ éëe`le xnbc `ed ddaeba reax reaxc

'ek eznew zen` 'be `ipzc iniptd gafna aizkc reaxn `l` l`wfgic reaxn

:aizk zygpd gafnae (fk zeny).òåáø ïìäì øîàðådn`e ekx` dn` adfd gafna

:(l my) eznew mizn`e reax eagx.åëøàë íéðù éô åäáåâ ïàë óàzen` 'i ixd

:eznew 'be i`n iqei 'x yxtn `tiqae.úåîà 'ä äîå÷å øîàð øáë àìäådaeb oi`c

:zen` 'd `l` xvg ly mirlwd swid.ïë øùôàdceare gafnd y`xa odk `diy

:'ek ecia.ïëùî äîded ikd `dc zen` 'i daeb swen eiaiaq xvgl mirlw jixv

:yxwd jxe` zen` 'i (ek my) aizkc ddaeb.çáæî óà:zen` 'i ickl swid jixv
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w"ta opixn` cere df y"ke dyrn ixqegnc cren ld` gztl ie`x epi`c xeht lkidd

zlc lrep epiidc xwrz dnda dfd onfa jixrde mixgde yicwd m`c (:bi sc) f"r 'qnc

meyn qxhpewa 'ite hgyin edpihgyipe jixte mzd `zi`ck dil`n dzn `ide dipta

onwl gkenck ueg ihegy meyn oiaiig oi`c ziad wca iycwa ixiinc aiign `l ueg ihegy

dywe (:bq sc `nei) ixiry ipy wxtae (:biw sc)

diieyipe jixt i`n ziad wca iycwa i`c

miycwa men lihnk d`xpy iptn ipyne `xhqib

dndaa s` men lihn xeqi` yic xninl `kile

qitznd xn`ck ziad wca iycwl dninz

gafn icin oi`vei opi` ziad wcal mininz

wxt gkenck qpw meyn opaxcn epiidc mlerl

meyn xn`wc (.`w zegpn) mikqpde zegpnd

jkl gafnl eidiy epwz mininz igiky `lc

meyn iaiign `le gafn iycwa ixiinc d`xp

cren ld` gztl ie`x epi`c meyn ueg ihegy

wgece onf xqegnc meyn e` iegc iedc meyn e`

`dc zenad exzed c"nk f"r 'qnc `iddc xnel

oi` milyexic (:aiw sc) onwl oizipzn mzq

dpin jixt (.i sc) dlibnc w"tae xzid dixg`

eipeg ziaa oiaixwny izrny xn`c opgei 'xl

uega dlrn onwl aiignc opgei 'xc uxzl d`xpe

dyrn xqegn `lc zxhw z`lrda ixiin

zxhw oixihwn xwrpy gafn oizrnya xn`ck

zxy ilka dvnwy dgpn z`lrda p"` enewna

gafn ira `wec migaf`c zia oi`y t"r` mipta

ck'x hwpc `d `zyd `gipe eilr zgafe aizk

dfd onfa hgey hwp `le dfd onfa dlrn opgei

xihwdl ixyc dcedi iaxk opgei 'xc uxzl oi`e

dcedi iax ixyilc xazqin `lc dxfrd ztvxa

xyk gafndy drya `l` mebt gafndy drya

dpayk ixiin opgei 'x onwlc uxzl yi cere

cizrl iycwc oeik uega dlrde enewna gafnd

zeywdl yi (:bi sc) f"rc w"tc `idde `al

`axl dipta zlc lrep i`n` ziad wca iycwa

epiax 'it `l` `xhqib diieyp e` dihgype

dxifb men mda lihdl xeq` opaxcnc yecwd

sc oileg) fbd ziy`xa xn`ck gafn iycw eh`

dceare dfiba oixeq` ziad wca iycwc (.dlw

i"yx 'it ayiil yi k"`e gafn iycw eh` dxifb

hgyn dihgype ziad wca iycwa jixtc

`nrh i`n z"`e gafn iycw eh` dxfb xeq`c men lihnk d`xp ipyne `xhqb diieype

ik mipta `lde (:dp sc lirl) uega lkidd zezlc zgizt mcew ohgyy minly opixht

okynd z` miel ecinriy mcew onwl qxhpewd 'ity dn itl ecxi `l elr m` `peeb i`d

miycw x`y `le lkidd zezlc zgizt ira `wec minlyc okynd z` miel ewxty xg`le

`veide old enk uega aiige ecxi `l elr m` inp minly k"` oixyk miycw x`yc oeike

mzdc l"ie mipta lawzne li`ed uega odilr aiigc enewnl uege epnfl ueg hgypye

lawznc oeik d`lrda aiigin dzkldk mipta ziyrp dhigydy oeikc d`lrda ixiin

z`hgde gqtc xnel ivniz m` elit`e `l dzkldk dhigyd oi`c `kd la` mipta

opi` miycw el` la` dligzkl miptl die`x dndad aiig uega onyl `ly ohgyy

:dligzkl miptl oiie`xàä`de owfd (.`n sc) zexekaa opz oinen iabe .edl opiwf`

z`yl mi`iypd eacpzdy mixtn xnege lw meid mklk miig (dax mixacd dl`a) xn`c

:dzid dry z`xed deabl oaixwdy dnly cr eigy xacna oex`dàìäåxn`p xak

xn`ck eed zegafn 'b `d xn`w zygpd gafn`c dil `pn z"`e .dnly dlri zeler sl`

`icda aizkc (` a d"cc) `xw` jinqc l"ie did lecbe oerab lye aep ly (:`q sc) onwl

:l`lva dyry zygpd gafn lräîdxifb `ywid `ki`c oeik dniz .zen` xyr okyn

:il dnl zeaxc deyøîåàåe xn`w daeba c"qwe qxhpewa 'it .szkd l` dn` e"h mirlwdagxac `icda `xw gken `de i`w daeb`c xninl ivn ikid z"xl dywe xvgd lkl d"d

jqn xvgd xryl jk xg`e mirlw dxyr yng zipyd szkle xryd lv`y szkl mirlw dn` dxyr yng yxtn jk xg`e dn` miyng mi z`tl xvgd `xwirn aiygwc ixiin
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çaænä ìò äîìL äìòé úBìBò óìà' øîàð øák àìäå©£Ÿ§¨¤¡©¤¤©£¤§ŸŸ©©¦§¥©
úà äîìL çaæiå' øîBà àeä íéîìBò úéáa eléàå ,'àeää©§¦§¥¨¦¥©¦§©§ŸŸ¥
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øîà÷ øétL ,äãeäé éaøå .'äãBáòì ìeñte ,àeä ñpð éðBìt'§¦©¨¨©£¨§©¦§¨©¦¨¨©
,äLî äNòL çaæî ,øîàc ,déîòèì äãeäé éaø .éñBé éaø©¦¥©¦§¨§©§¥§¨©¦§¥©¤¨¨Ÿ¤
,'áçBø úBnà Lîçå CøBà úBnà Lîç' ,àéðúc .äéä ìBãb̈¨¨§©§¨¨¥©¤§¨¥©©
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àlà Bðéà Bà .çeø ìëì [áçø äøNò íézLa Cøà äøNò¤§¥Ÿ¤¦§¥¤§¥Ÿ©§¨©¥¤¨
ìà' øîBà àeäLk .äøNò íézL ìò äøNò íézL§¥¤§¥©§¥¤§¥§¤¥¤
ék ,éñBé éaøå .ããBî àeä òöîànL ãnìî ,'åéòáø úòaøà©§©©§¨¨§©¥¤¥¤§©¥§©¦¥¦
ìLå' ,àéðúc .øéîâc àeä däáBâa ,äåL äøéæb øîbL ¨©§¥¨¨¨§§¨§¨¦§©§¨§¨Ÿ

éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,ïáúëk íéøác , 'BúîB÷ úBnà©¨§¨¦¦§¨¨¦§¥©¦§¨©¦¥
,ïläl äî .'òeáø' ïläì øîàðå ,'òeáø' ïàk øîàð ,øîBà¥¤¡©¨¨©§¤¡©§©¨¨©©§©¨
øîà .Bkøàk íéðL ét ,ïàk óà .Bkøàk íéðL ét BäáBb§¦§©¦§¨§©¨¦§©¦§¨§¨©
änà äàî øöçä úàå' øîàð øák àìäå) ,äãeäé éaø déì¥©¦§¨©£Ÿ§¨¤¡©§¤¤¨¥¥¨©¨
çaænä éab ìò ãîBò ïäk øLôà ,('Bâå 'úBnà Lîç äîB÷å§¨¨¥©§¤§¨Ÿ¥¥©©¥©¦§¥©
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זבחים. פרק שישי - קדשי קדשים דף נט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

zepaxwd z` likdn ohw did dnly ly gafndy xne` dz` cvik
,meid eze` lyøîàð øák àìäå(c b '` mikln)äìòé úBìBò óìà' ©£Ÿ§¨¤¡©¤¤©£¤

,'àeää çaænä ìò äîìL,dyn dyry zyegpd gafn lry epiidc §ŸŸ©©¦§¥©©
,cg` meia zeler sl` jlnd dnly eilr aixwd ,oeraba did xy`k

eléàåmipa`d gafnaíéîìBò úéáa[ycwnd ziaa-]øîBà àeämy) §¦§¥¨¦¥
(bq gíéøNò ø÷a 'äì çáæ øLà íéîìMä çáæ úà äîìL çaæiå'©¦§©§ŸŸ¥¤©©§¨¦£¤¨©©¨¨¤§¦

óìà íéðLe,ycwnd zkepg meiay epiidc ,'sl` mixUre d`n o`ve §©¦¤¤§Ÿ¥¨§¤§¦¨¤
,sl` mipye mirax` d`n did aixwdl miwewf eidy zepaxwd xtqn

å,ixdúBnà ïéðîìe úBìBò ïBaLçì òébî äzàLkdyrz m` - §§¤©¨©¦©§¤§§¦§©©
zen` dnke ,dn` lka zeaixw zeidl zeie`x zeler dnk oeayg
,dyn dyry zyegpd gafn lr dnly dyry mipa`d gafn scer

y `vnzäfî ìBãb äæie`xe ,daxda lecb dnly ly gafny - ¤¨¦¤
okzi `l ok m` ,cg` meia zeler sl` ze`n rax` eilr aixwdl

,zepaxwd lk z` aixwdl mewn dnlyl xqg didy xneleäî àlà¤¨©
aezky,'ìéëäî ïè÷'ieaix meyne mipa` gafn lr dpeekd oi` ¨¨¥¨¦

,dyn dyry zygpd gafn lr dpeekd `l` ,mei eze` ly zepaxwd
,epiideñpð éðBìt' Bøéáçì øîBàä íãàk[ohw-]e ,'àeäxne` zn`a §¨¨¨¥©£¥§¦©¨

ipelt eze`y meyn ok,äãBáòì ìeñt,dti oeyla z`f xne`y `l` ¨©£¨
zpeeky ,weqta xen`d z` yxtl yi mb jke .eleqt xikfn `ly
z` mlerl lqt ,mipa`d gafn z` dnly dpay jkay ,xnel aezkd
oeyla aezkd hwp ,ceakd iptny `l` ,dyn dyry zyegpd gafn

.eleqt xikfd `le 'likdn ohw' gafndy
:`xnbd dywn .mzwelgn z` zx`an `xnbdäãeäé éaøå`ed dn §©¦§¨

ly zepaxwd lk z` likdln ohw did gafndy xn` okly xaq
`lde ,dnlyøîà÷ øétL[xn` dti-],éñBé éaødidy giked ixdy ©¦¨¨©©¦¥

,jkn zegt aixwd dnlye zepaxw sl` ze`n rax`l mewn ea
:`xnbd zvxzn .dtvxd z` ycwl dnly jixv did recneéaø©¦

,déîòèì äãeäéäéä ìBãb äLî äNòL çaæî øîàcyngn xzei §¨§©§¥§¨©¦§¥©¤¨¨Ÿ¤¨¨¨
,df lcebl zeler sl` itl oeayg dyrpyke ,zen` yng lr zen`
ic did `l ok`y xxazi ,eilr scer did dnly ly gafnd dnke

.oldl x`eaiy itke ,dnly ly zelerd lkl mewn
gafnd lceb iabl iqei iaxe dcedi iax zwelgn z` d`ian `xnbd

:dyn dyry,àéðúcz` ziUre' ,dyn ly gafnd iabl xn`p §©§¨§¨¦¨¤
,miHW ivr gAfOdáçBø úBnà Lîçå CøBà úBnà Lîçdidi rEax ©¦§¥©£¥¦¦¨¥©¤§¨¥©©¨©¦§¤

'gAfOd(` fk zeny),,éñBé éaø éøác ïáúëk íéøáciqei iax xnelk ©¦§¥©§¨¦¦§¨¨¦§¥©¦¥
gafnd z` zeyrl dehvd dyny ,eheytk yxtzn weqtdy xaeq

.zen` yng lr zen` yng lcebaïàk øîàð ,øîBà äãeäé éaø- ©¦§¨¥¤¡©¨
,dyn ly gafnaïläì øîàðå ,'òeáø'gafna dkxrnd mewn iabl ¨©§¤¡©§©¨

,l`wfgi eilr `apzdy,'òeáø'xn`py(fh bn l`wfgi)miYW l`ix`de' ¨©§¨£¦¥§¥
miyxece ,'eirax zrAx` l` rEax agx dxUr miYWA Kx` dxUr¤§¥Ÿ¤¦§¥¤§¥Ÿ©¨©¤©§©©§¨¨

,dey dxifbïläì äî,l`wfgi lv`ããBî äéä Búéòöîàîz` ©§©¨¥¤§¨¦¨¨¥
,cv lkl zen` dxyr mizy ea eidy ,ea dxkfedy dcindïàk óà©¨

,dyn lv`ããBî äéä Búéòöîàî`vnp .cv lkl zen` yng ¥¤§¨¦¨¨¥
odn `v ,zen` xyr lr zen` xyr lceba did dyn dyry gafny
`vnp ,mipdkd ilbx jelidl aiaq dn`e zepxwl aiaq dn`
miyely lkd jq ,zen` yy lr zen` yy lceba dzid dkxrndy
itle ,zeler sl` dnly aixwd df ghy lre ,zeraexn zen` yye
wx aixwdl xyt` did dnly ly mipa`d gafn lr ,df oeayg
mipye mirax` d`n aixwd dnly eli`e ,zeler sl` xyr cg`k

did gafndy ,eazkk weqtd z` dcedi iax yxit okle ,zepaxw sl`
ztvx z` ycwl dnly jxvede ,zepaxwd lk z` 'likdn ohw'

.gafn zyecwa dxfrd
:`xnbd zxxaníúäå,l`wfgi eilr `apzdy gafnaïìðî §¨¨§¨¨

:`xnbd daiyn .ccen did ezirvn`nyáéúëc(my)ìàéøàäå' ¦§¦§¨£¦¥
úòaøà ìà òeáø áçø äøNò íézLa Cøà] (äîà) äøNò íézL§¥¤§¥Ÿ¤¦§¥¤§¥Ÿ©¨©¤©§©©
.çeø ìëì [áçø äøNò íézLa Cøà äøNò íézL ,àéðúå ,'åéòáø§¨¨§©§¨§¥¤§¥Ÿ¤¦§¥¤§¥Ÿ©§¨©

:`ziixad zxxanBðéà Bà,gex lklàlàwx did elekíézL ¥¤¨§¥
.äøNò íézL ìò äøNò:`ziixad daiynøîBà àeäLkmeiqa ¤§¥©§¥¤§¥§¤¥

weqtd,'åéòáø úòaøà ìà'lceba did gafndn rax lky rnyn ¤©§©©§¨¨
ok m` ,dfãnìîjkn cenll yi -,ããBî àeä òöîànLmizy §©¥¤¥¤§©¥

,'reax reax' dey dxifb dcedi iax yxce .gex lkl dn` dxyr
ly gafna mby,gex lkl zen` yng ,ccen did rvn`dn dyn

xyr lr zen` xyr lceba did dyn dyry gafndy `vnp
.zen`

did dyn dyry gafndy xaeqd iqei iax zrc z` zx`an `xnbd
reax' ly dey dxifbd z` yxc cvik ,zen` yng lr yng wx

:'reax,éñBé éaøåøéîâc àeä däáBâa äåL äøéæb øîb ékoiprl - §©¦¥¦¨©§¥¨¨¨§§¨§¨¦
gafna xn`py 'reax' cnel `edyke .dze` cnl gafnd daeb
xn`py 'reax'l `l` ,l`wfgiay 'reax' zaizl cnel epi` ,oevigd

:ezyxc z` `xnbd d`ian .iniptd gafna dxeza,àéðúcxn`p §©§¨
Kx` zFO` Wng miHW ivr gAfOd z` ziUre' dyn ly gafnd iabl§¨¦¨¤©¦§¥©£¥¦¦¨¥©Ÿ¤

,gAfOd didi rEax ,agx zFO` WngeìLå'BúîB÷ úBnà Lfk zeny) §¨¥©Ÿ©¨©¦§¤©¦§¥©§¨Ÿ©¨
(`,äãeäé éaø éøác ïáúëk íéøác ,z` x`an dcedi iax xnelk §¨¦¦§¨¨¦§¥©¦§¨

yly daeba gafnd z` zeyrl dehvd dyny ,eheytk weqtd seq
la` .zen`ïàk øîàð ,øîBà éñBé éaøgafn iabl ,df weqta ± ©¦¥¥¤¡©¨

oevigd,'òeáø'ïläì øîàðådyn dyry iniptd gafna -(a l zeny) ¨©§¤¡©§©¨
FAgx dO`e FMx` dO`'øòeádxifb miyxece ,'Fznw mizO`e ,didi ©¨¨§§©¨¨§¨©¦§¤§©¨©¦Ÿ¨

,'reax reax' deyïläl äî,iniptd gafnaBäáBbdid gafnd lyét ©§©¨§¦
,Bkøàk íéðL,zen` izy edaebe dn` did ekx` okyïàk óà §©¦§¨§©¨

zeidl jixv gafnd ly edaeb ,oevigd gafna,Bkøàk íéðL étm`y ¦§©¦§¨§
oldl] zen` xyr zeidl jixv edaeb ok m` ,zen` yng `ed ekx`

.['FznFw zFO` WlWe' xn`py dn ayiin `ed cvik x`eai§¨Ÿ©¨
:iqei iaxl dywd dcedi iaxy d`iane dkiynn `ziixaddéì øîà̈©¥

äãeäé éaøxyr did gafnd daeby xnel leki dz` cvik ,iqei iaxl ©¦§¨
zen`øîàð øák àìäå)(gi fk zeny)okynd xvg iabløöçä úàå' ©£Ÿ§¨¤¡©§¤¤¨¥

'úBnà Lîç äîB÷å änà äàî,'åâåwx did xvgd daeby epiidc ¥¨©¨§¨¨¥©
zen` yng,(ike ,xvgdn deab xzei did gafndy `vnp jixacle

øLôày ,ok didiyìëå ,Bãéa äãBáòå çaænä éab ìò ãîBò ïäk ¤§¨Ÿ¥¥©©¥©¦§¥©©£¨§¨§¨
,õeçaî BúBà ïéàBø íòä.zeripva dyrizy dceard ceakn `lde ¨¨¦¦©

itl miweqtd z` x`ane ,dcedi iax ly eziiyew z` dgec iqei iax
:ezhiyéñBé éaø Bì øîàgafnd daeby xnel okzi ji` ,dcedi iaxl ¨©©¦¥

,zen` yng wx did xvgd irlw daebe ,zen` yly wx didàìäå©£Ÿ
øîàð øák(ek c xacna)øöçä øòL êñî úàå øöçä éòì÷ úàå' §¨¤¡©§¥©§¥¤¨¥§¤¨©©©¤¨¥

'çaænä ìòå ïkLnä ìò øLàokynde gafnd eywed df weqtae £¤©©¦§¨§©©¦§¥©
eid mdipyy,yexcl yie ,mirlw mitwenïkLn äîmirlw swen did ©¦§¨

daebaóà ,úBnà øNòdçaæîlkl mirlw eaiaq didiy jixv ¤¤©©¦§¥©
daeba zegtdøîBàå ,úBnà øNòxn`p sqep weqtae -íéòì÷' ¤¤©§¥§¨¦
äøNò Lîç£¥¤§¥
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קסג oifge` mipya cenr hp sc ± oey`x wxtzereay

.úåîà ïéðîìå úåìåò ïåáùçì òéâî äúàùëå 'åâå äîìù äìòé úåìåò óìàdidy

zelerd jxev itl dyn lyn lecb dnly ly df eilr scer dnly ly mipa` gafn

mewn mdn `v agex zen` 'de jxe` zen` 'd dia aizk dyn ly gafn ixdy

aiaq zepxwd on miptl dn` mipdkd ilbx jelid mewne cv lkl dn` zepxwd

lr dn` dkxrnd mewn `vnp dkxrnd

ceqi (.aq sc) oiwxita onwl opixn` ikd dn`

itl eagxe ekx`a oihrnn eid `l aaeqe

zyegp zyx dyrn eiaiaq oihleae oitiwny

did dnly dyry gafnae eaaeq did `ede

opzck iqei iaxl 'k lr 'k dkxrnd mewn

zerevx 'kl edwlg (:dl sc) zecn zkqna

xyr jxe`e dn` agexa zg`e zg` lkmi

dn` jl oi`e dn` agexa jxe` ze`n 'c ixd

meil sl` xral zwfgn dpi`y dn` lr

'c ixd lek`l zxdnn miny ly y` dzidy

:sl` ze`n.ìéëäî ïè÷ øîåà åäî àìàe`l

`l` `nei `edd meyne xn`w mipa` gafna

mlerl elqetl `ae xn`w zygpd gafnl

ly zelera ephw aezkd dlzy dne ewliqy

:hwp `ilrn `pyil meid eze`øîåàù íãàë
.åøéáçì:lqtpy mc`a.éðåìô ñðð`pyil

:ipelt lqtp xn` `le `ilrn.äãåáòì ìñôðå
xn`w iqei iax `l` xne` mc`c `pwqn e`l

el `xew `ede dcearl leqt ipelt eze`e dl

:qpp.éñåé ø"à÷ øéôù:dtvx iyecwl l"le

.äéä ìåãâ äùî ìù çáæîribn dz`yke

`vnp mdipyay zen` oipne zeler oeaygl

:jxevd itl ohw dnly lyïìäì øîàðå
.òåáøe` ipy zia lr `apzpy l`wfgi lya

:eirax zrax` l` reax cizrd lräî
.ïìäì`ed ezirvn`n ea dxen`d dcn

:lif`e yxtnck ccenìò 'ä ããåî ïàë óà
.åúéòöîàî 'ä`v 'i lr 'i `vnp gex lkl

oke zepxwl o`kn dn`e o`kn dn` odn

dkxrnd mewn 'e lr 'e ixd jelid mewnl

dyr dkxrnd mewn 'k lr 'k dnly lye

izy ex`yp agex 'e ly zerevx 'b epnn

eagxl zerevxd 'b welg mixyr jx`a zen`

lka `vnz [yy yy ly zereax zekizgl]

ixd yy yy ly zereax zekizg 'b zg`

ixd 'e lr 'e ixd ef lv` ef maxw dyy jx`a zen` 'a zg` lka ex`yp cere ryz

'e lr 'e `vnze 'a dagxe mixyr dkex`d drevxd sxv cere zereax zekizg xyr

oeaygl ribne dnly lyk `"in cg` dyn ly `vnp zen` 'a lr zen` 'ae `"i ixd

:sl` a"k o`ve sl` a"k xwa aizk ezkepgae `l eze zeler mitl` `"i.ìàéøàäå
:gafn ly dkxrn mewn.äøùò íéúù:ccen ezirvn`ny cnln eirax zrax` l`

.éñåé éáøå:oazkk mixac xn`c.ù"â øéîâ éëe`le xnbc `ed ddaeba reax reaxc

'ek eznew zen` 'be `ipzc iniptd gafna aizkc reaxn `l` l`wfgic reaxn

:aizk zygpd gafnae (fk zeny).òåáø ïìäì øîàðådn`e ekx` dn` adfd gafna

:(l my) eznew mizn`e reax eagx.åëøàë íéðù éô åäáåâ ïàë óàzen` 'i ixd

:eznew 'be i`n iqei 'x yxtn `tiqae.úåîà 'ä äîå÷å øîàð øáë àìäådaeb oi`c

:zen` 'd `l` xvg ly mirlwd swid.ïë øùôàdceare gafnd y`xa odk `diy

:'ek ecia.ïëùî äîded ikd `dc zen` 'i daeb swen eiaiaq xvgl mirlw jixv

:yxwd jxe` zen` 'i (ek my) aizkc ddaeb.çáæî óà:zen` 'i ickl swid jixv

å"è íéòì÷ øîåàå
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w"ta opixn` cere df y"ke dyrn ixqegnc cren ld` gztl ie`x epi`c xeht lkidd

zlc lrep epiidc xwrz dnda dfd onfa jixrde mixgde yicwd m`c (:bi sc) f"r 'qnc

meyn qxhpewa 'ite hgyin edpihgyipe jixte mzd `zi`ck dil`n dzn `ide dipta

onwl gkenck ueg ihegy meyn oiaiig oi`c ziad wca iycwa ixiinc aiign `l ueg ihegy

dywe (:bq sc `nei) ixiry ipy wxtae (:biw sc)

diieyipe jixt i`n ziad wca iycwa i`c

miycwa men lihnk d`xpy iptn ipyne `xhqib

dndaa s` men lihn xeqi` yic xninl `kile

qitznd xn`ck ziad wca iycwl dninz

gafn icin oi`vei opi` ziad wcal mininz

wxt gkenck qpw meyn opaxcn epiidc mlerl

meyn xn`wc (.`w zegpn) mikqpde zegpnd

jkl gafnl eidiy epwz mininz igiky `lc

meyn iaiign `le gafn iycwa ixiinc d`xp

cren ld` gztl ie`x epi`c meyn ueg ihegy

wgece onf xqegnc meyn e` iegc iedc meyn e`

`dc zenad exzed c"nk f"r 'qnc `iddc xnel

oi` milyexic (:aiw sc) onwl oizipzn mzq

dpin jixt (.i sc) dlibnc w"tae xzid dixg`

eipeg ziaa oiaixwny izrny xn`c opgei 'xl

uega dlrn onwl aiignc opgei 'xc uxzl d`xpe

dyrn xqegn `lc zxhw z`lrda ixiin

zxhw oixihwn xwrpy gafn oizrnya xn`ck

zxy ilka dvnwy dgpn z`lrda p"` enewna

gafn ira `wec migaf`c zia oi`y t"r` mipta

ck'x hwpc `d `zyd `gipe eilr zgafe aizk

dfd onfa hgey hwp `le dfd onfa dlrn opgei

xihwdl ixyc dcedi iaxk opgei 'xc uxzl oi`e

dcedi iax ixyilc xazqin `lc dxfrd ztvxa

xyk gafndy drya `l` mebt gafndy drya

dpayk ixiin opgei 'x onwlc uxzl yi cere

cizrl iycwc oeik uega dlrde enewna gafnd

zeywdl yi (:bi sc) f"rc w"tc `idde `al

`axl dipta zlc lrep i`n` ziad wca iycwa

epiax 'it `l` `xhqib diieyp e` dihgype

dxifb men mda lihdl xeq` opaxcnc yecwd

sc oileg) fbd ziy`xa xn`ck gafn iycw eh`

dceare dfiba oixeq` ziad wca iycwc (.dlw

i"yx 'it ayiil yi k"`e gafn iycw eh` dxifb

hgyn dihgype ziad wca iycwa jixtc

`nrh i`n z"`e gafn iycw eh` dxfb xeq`c men lihnk d`xp ipyne `xhqb diieype

ik mipta `lde (:dp sc lirl) uega lkidd zezlc zgizt mcew ohgyy minly opixht

okynd z` miel ecinriy mcew onwl qxhpewd 'ity dn itl ecxi `l elr m` `peeb i`d

miycw x`y `le lkidd zezlc zgizt ira `wec minlyc okynd z` miel ewxty xg`le

`veide old enk uega aiige ecxi `l elr m` inp minly k"` oixyk miycw x`yc oeike

mzdc l"ie mipta lawzne li`ed uega odilr aiigc enewnl uege epnfl ueg hgypye

lawznc oeik d`lrda aiigin dzkldk mipta ziyrp dhigydy oeikc d`lrda ixiin

z`hgde gqtc xnel ivniz m` elit`e `l dzkldk dhigyd oi`c `kd la` mipta

opi` miycw el` la` dligzkl miptl die`x dndad aiig uega onyl `ly ohgyy

:dligzkl miptl oiie`xàä`de owfd (.`n sc) zexekaa opz oinen iabe .edl opiwf`

z`yl mi`iypd eacpzdy mixtn xnege lw meid mklk miig (dax mixacd dl`a) xn`c

:dzid dry z`xed deabl oaixwdy dnly cr eigy xacna oex`dàìäåxn`p xak

xn`ck eed zegafn 'b `d xn`w zygpd gafn`c dil `pn z"`e .dnly dlri zeler sl`

`icda aizkc (` a d"cc) `xw` jinqc l"ie did lecbe oerab lye aep ly (:`q sc) onwl

:l`lva dyry zygpd gafn lräîdxifb `ywid `ki`c oeik dniz .zen` xyr okyn

:il dnl zeaxc deyøîåàåe xn`w daeba c"qwe qxhpewa 'it .szkd l` dn` e"h mirlwdagxac `icda `xw gken `de i`w daeb`c xninl ivn ikid z"xl dywe xvgd lkl d"d

jqn xvgd xryl jk xg`e mirlw dxyr yng zipyd szkle xryd lv`y szkl mirlw dn` dxyr yng yxtn jk xg`e dn` miyng mi z`tl xvgd `xwirn aiygwc ixiin
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çaænä ìò äîìL äìòé úBìBò óìà' øîàð øák àìäå©£Ÿ§¨¤¡©¤¤©£¤§ŸŸ©©¦§¥©
úà äîìL çaæiå' øîBà àeä íéîìBò úéáa eléàå ,'àeää©§¦§¥¨¦¥©¦§©§ŸŸ¥
.'óìà íéðLe íéøNò ø÷a 'äì çáæ øLà íéîìMä çáæ¤©©§¨¦£¤¨©©¨¨¤§¦§©¦¤¤
ìBãb äæ ,úBnà ïéðîìe ,úBìBò ïBaLçì òébî äzàLëe§¤©¨©¦©§¤§§¦§©©¤¨
Bøéáçì øîBàä íãàk ,'ìéëäî ïè÷' eäî ,àlà .äfî¦¤¤¨©¨¨¥¨¦§¨¨¨¥©£¥
øîà÷ øétL ,äãeäé éaøå .'äãBáòì ìeñte ,àeä ñpð éðBìt'§¦©¨¨©£¨§©¦§¨©¦¨¨©
,äLî äNòL çaæî ,øîàc ,déîòèì äãeäé éaø .éñBé éaø©¦¥©¦§¨§©§¥§¨©¦§¥©¤¨¨Ÿ¤
,'áçBø úBnà Lîçå CøBà úBnà Lîç' ,àéðúc .äéä ìBãb̈¨¨§©§¨¨¥©¤§¨¥©©
øîàð ,øîBà äãeäé éaø .éñBé éaø éøác ,ïáúëk íéøác§¨¦¦§¨¨¦§¥©¦¥©¦§¨¥¤¡©
Búéòöîàî ,ïläì äî .'òeáø' ïläì øîàðå ,'òeáø' ïàk̈¨©§¤¡©§©¨¨©©§©¨¥¤§¨¦
,ïìðî íúäå .ããBî äéä Búéòöîàî ,ïàk óà .ããBî äéä̈¨¥©¨¥¤§¨¦¨¨¥§¨¨§¨¨
íézLa Cøà] (äîà) äøNò íézL ìàéøàäå' áéúëc¦§¦§¨£¦¥§¥¤§¥Ÿ¤¦§¥
íézL ,àéðúå ,'åéòáø úòaøà ìà òeáø áçø äøNò¤§¥Ÿ©¨©¤©§©©§¨¨§©§¨§¥
àlà Bðéà Bà .çeø ìëì [áçø äøNò íézLa Cøà äøNò¤§¥Ÿ¤¦§¥¤§¥Ÿ©§¨©¥¤¨
ìà' øîBà àeäLk .äøNò íézL ìò äøNò íézL§¥¤§¥©§¥¤§¥§¤¥¤
ék ,éñBé éaøå .ããBî àeä òöîànL ãnìî ,'åéòáø úòaøà©§©©§¨¨§©¥¤¥¤§©¥§©¦¥¦
ìLå' ,àéðúc .øéîâc àeä däáBâa ,äåL äøéæb øîbL ¨©§¥¨¨¨§§¨§¨¦§©§¨§¨Ÿ

éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,ïáúëk íéøác , 'BúîB÷ úBnà©¨§¨¦¦§¨¨¦§¥©¦§¨©¦¥
,ïläl äî .'òeáø' ïläì øîàðå ,'òeáø' ïàk øîàð ,øîBà¥¤¡©¨¨©§¤¡©§©¨¨©©§©¨
øîà .Bkøàk íéðL ét ,ïàk óà .Bkøàk íéðL ét BäáBb§¦§©¦§¨§©¨¦§©¦§¨§¨©
änà äàî øöçä úàå' øîàð øák àìäå) ,äãeäé éaø déì¥©¦§¨©£Ÿ§¨¤¡©§¤¤¨¥¥¨©¨
çaænä éab ìò ãîBò ïäk øLôà ,('Bâå 'úBnà Lîç äîB÷å§¨¨¥©§¤§¨Ÿ¥¥©©¥©¦§¥©
éaø Bì øîà .õeçaî BúBà ïéàBø íòä ìëå ,Bãéa äãBáòå©£¨§¨§¨¨¨¦¦©¨©©¦
øòL êñî úàå øöçä éòì÷ úàå' øîàð øák àìäå ,éñBé¥©£Ÿ§¨¤¡©§¥©§¥¤¨¥§¤¨©©©
øNò ïkLn äî .'çaænä ìòå ïkLnä ìò øLà øöçä¤¨¥£¤©©¦§¨§©©¦§¥©©¦§¨¤¤
äøNò Lîç íéòì÷' ,øîBàå .úBnà øNò çaæî óà ,úBnà©©¦§¥©¤¤©§¥§¨¦£¥¤§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc migaf(ycew zay meil)

zepaxwd z` likdn ohw did dnly ly gafndy xne` dz` cvik
,meid eze` lyøîàð øák àìäå(c b '` mikln)äìòé úBìBò óìà' ©£Ÿ§¨¤¡©¤¤©£¤

,'àeää çaænä ìò äîìL,dyn dyry zyegpd gafn lry epiidc §ŸŸ©©¦§¥©©
,cg` meia zeler sl` jlnd dnly eilr aixwd ,oeraba did xy`k

eléàåmipa`d gafnaíéîìBò úéáa[ycwnd ziaa-]øîBà àeämy) §¦§¥¨¦¥
(bq gíéøNò ø÷a 'äì çáæ øLà íéîìMä çáæ úà äîìL çaæiå'©¦§©§ŸŸ¥¤©©§¨¦£¤¨©©¨¨¤§¦

óìà íéðLe,ycwnd zkepg meiay epiidc ,'sl` mixUre d`n o`ve §©¦¤¤§Ÿ¥¨§¤§¦¨¤
,sl` mipye mirax` d`n did aixwdl miwewf eidy zepaxwd xtqn

å,ixdúBnà ïéðîìe úBìBò ïBaLçì òébî äzàLkdyrz m` - §§¤©¨©¦©§¤§§¦§©©
zen` dnke ,dn` lka zeaixw zeidl zeie`x zeler dnk oeayg
,dyn dyry zyegpd gafn lr dnly dyry mipa`d gafn scer

y `vnzäfî ìBãb äæie`xe ,daxda lecb dnly ly gafny - ¤¨¦¤
okzi `l ok m` ,cg` meia zeler sl` ze`n rax` eilr aixwdl

,zepaxwd lk z` aixwdl mewn dnlyl xqg didy xneleäî àlà¤¨©
aezky,'ìéëäî ïè÷'ieaix meyne mipa` gafn lr dpeekd oi` ¨¨¥¨¦

,dyn dyry zygpd gafn lr dpeekd `l` ,mei eze` ly zepaxwd
,epiideñpð éðBìt' Bøéáçì øîBàä íãàk[ohw-]e ,'àeäxne` zn`a §¨¨¨¥©£¥§¦©¨

ipelt eze`y meyn ok,äãBáòì ìeñt,dti oeyla z`f xne`y `l` ¨©£¨
zpeeky ,weqta xen`d z` yxtl yi mb jke .eleqt xikfn `ly
z` mlerl lqt ,mipa`d gafn z` dnly dpay jkay ,xnel aezkd
oeyla aezkd hwp ,ceakd iptny `l` ,dyn dyry zyegpd gafn

.eleqt xikfd `le 'likdn ohw' gafndy
:`xnbd dywn .mzwelgn z` zx`an `xnbdäãeäé éaøå`ed dn §©¦§¨

ly zepaxwd lk z` likdln ohw did gafndy xn` okly xaq
`lde ,dnlyøîà÷ øétL[xn` dti-],éñBé éaødidy giked ixdy ©¦¨¨©©¦¥

,jkn zegt aixwd dnlye zepaxw sl` ze`n rax`l mewn ea
:`xnbd zvxzn .dtvxd z` ycwl dnly jixv did recneéaø©¦

,déîòèì äãeäéäéä ìBãb äLî äNòL çaæî øîàcyngn xzei §¨§©§¥§¨©¦§¥©¤¨¨Ÿ¤¨¨¨
,df lcebl zeler sl` itl oeayg dyrpyke ,zen` yng lr zen`
ic did `l ok`y xxazi ,eilr scer did dnly ly gafnd dnke

.oldl x`eaiy itke ,dnly ly zelerd lkl mewn
gafnd lceb iabl iqei iaxe dcedi iax zwelgn z` d`ian `xnbd

:dyn dyry,àéðúcz` ziUre' ,dyn ly gafnd iabl xn`p §©§¨§¨¦¨¤
,miHW ivr gAfOdáçBø úBnà Lîçå CøBà úBnà Lîçdidi rEax ©¦§¥©£¥¦¦¨¥©¤§¨¥©©¨©¦§¤

'gAfOd(` fk zeny),,éñBé éaø éøác ïáúëk íéøáciqei iax xnelk ©¦§¥©§¨¦¦§¨¨¦§¥©¦¥
gafnd z` zeyrl dehvd dyny ,eheytk yxtzn weqtdy xaeq

.zen` yng lr zen` yng lcebaïàk øîàð ,øîBà äãeäé éaø- ©¦§¨¥¤¡©¨
,dyn ly gafnaïläì øîàðå ,'òeáø'gafna dkxrnd mewn iabl ¨©§¤¡©§©¨

,l`wfgi eilr `apzdy,'òeáø'xn`py(fh bn l`wfgi)miYW l`ix`de' ¨©§¨£¦¥§¥
miyxece ,'eirax zrAx` l` rEax agx dxUr miYWA Kx` dxUr¤§¥Ÿ¤¦§¥¤§¥Ÿ©¨©¤©§©©§¨¨

,dey dxifbïläì äî,l`wfgi lv`ããBî äéä Búéòöîàîz` ©§©¨¥¤§¨¦¨¨¥
,cv lkl zen` dxyr mizy ea eidy ,ea dxkfedy dcindïàk óà©¨

,dyn lv`ããBî äéä Búéòöîàî`vnp .cv lkl zen` yng ¥¤§¨¦¨¨¥
odn `v ,zen` xyr lr zen` xyr lceba did dyn dyry gafny
`vnp ,mipdkd ilbx jelidl aiaq dn`e zepxwl aiaq dn`
miyely lkd jq ,zen` yy lr zen` yy lceba dzid dkxrndy
itle ,zeler sl` dnly aixwd df ghy lre ,zeraexn zen` yye
wx aixwdl xyt` did dnly ly mipa`d gafn lr ,df oeayg
mipye mirax` d`n aixwd dnly eli`e ,zeler sl` xyr cg`k

did gafndy ,eazkk weqtd z` dcedi iax yxit okle ,zepaxw sl`
ztvx z` ycwl dnly jxvede ,zepaxwd lk z` 'likdn ohw'

.gafn zyecwa dxfrd
:`xnbd zxxaníúäå,l`wfgi eilr `apzdy gafnaïìðî §¨¨§¨¨

:`xnbd daiyn .ccen did ezirvn`nyáéúëc(my)ìàéøàäå' ¦§¦§¨£¦¥
úòaøà ìà òeáø áçø äøNò íézLa Cøà] (äîà) äøNò íézL§¥¤§¥Ÿ¤¦§¥¤§¥Ÿ©¨©¤©§©©
.çeø ìëì [áçø äøNò íézLa Cøà äøNò íézL ,àéðúå ,'åéòáø§¨¨§©§¨§¥¤§¥Ÿ¤¦§¥¤§¥Ÿ©§¨©

:`ziixad zxxanBðéà Bà,gex lklàlàwx did elekíézL ¥¤¨§¥
.äøNò íézL ìò äøNò:`ziixad daiynøîBà àeäLkmeiqa ¤§¥©§¥¤§¥§¤¥

weqtd,'åéòáø úòaøà ìà'lceba did gafndn rax lky rnyn ¤©§©©§¨¨
ok m` ,dfãnìîjkn cenll yi -,ããBî àeä òöîànLmizy §©¥¤¥¤§©¥

,'reax reax' dey dxifb dcedi iax yxce .gex lkl dn` dxyr
ly gafna mby,gex lkl zen` yng ,ccen did rvn`dn dyn

xyr lr zen` xyr lceba did dyn dyry gafndy `vnp
.zen`

did dyn dyry gafndy xaeqd iqei iax zrc z` zx`an `xnbd
reax' ly dey dxifbd z` yxc cvik ,zen` yng lr yng wx

:'reax,éñBé éaøåøéîâc àeä däáBâa äåL äøéæb øîb ékoiprl - §©¦¥¦¨©§¥¨¨¨§§¨§¨¦
gafna xn`py 'reax' cnel `edyke .dze` cnl gafnd daeb
xn`py 'reax'l `l` ,l`wfgiay 'reax' zaizl cnel epi` ,oevigd

:ezyxc z` `xnbd d`ian .iniptd gafna dxeza,àéðúcxn`p §©§¨
Kx` zFO` Wng miHW ivr gAfOd z` ziUre' dyn ly gafnd iabl§¨¦¨¤©¦§¥©£¥¦¦¨¥©Ÿ¤

,gAfOd didi rEax ,agx zFO` WngeìLå'BúîB÷ úBnà Lfk zeny) §¨¥©Ÿ©¨©¦§¤©¦§¥©§¨Ÿ©¨
(`,äãeäé éaø éøác ïáúëk íéøác ,z` x`an dcedi iax xnelk §¨¦¦§¨¨¦§¥©¦§¨

yly daeba gafnd z` zeyrl dehvd dyny ,eheytk weqtd seq
la` .zen`ïàk øîàð ,øîBà éñBé éaøgafn iabl ,df weqta ± ©¦¥¥¤¡©¨

oevigd,'òeáø'ïläì øîàðådyn dyry iniptd gafna -(a l zeny) ¨©§¤¡©§©¨
FAgx dO`e FMx` dO`'øòeádxifb miyxece ,'Fznw mizO`e ,didi ©¨¨§§©¨¨§¨©¦§¤§©¨©¦Ÿ¨

,'reax reax' deyïläl äî,iniptd gafnaBäáBbdid gafnd lyét ©§©¨§¦
,Bkøàk íéðL,zen` izy edaebe dn` did ekx` okyïàk óà §©¦§¨§©¨

zeidl jixv gafnd ly edaeb ,oevigd gafna,Bkøàk íéðL étm`y ¦§©¦§¨§
oldl] zen` xyr zeidl jixv edaeb ok m` ,zen` yng `ed ekx`

.['FznFw zFO` WlWe' xn`py dn ayiin `ed cvik x`eai§¨Ÿ©¨
:iqei iaxl dywd dcedi iaxy d`iane dkiynn `ziixaddéì øîà̈©¥

äãeäé éaøxyr did gafnd daeby xnel leki dz` cvik ,iqei iaxl ©¦§¨
zen`øîàð øák àìäå)(gi fk zeny)okynd xvg iabløöçä úàå' ©£Ÿ§¨¤¡©§¤¤¨¥

'úBnà Lîç äîB÷å änà äàî,'åâåwx did xvgd daeby epiidc ¥¨©¨§¨¨¥©
zen` yng,(ike ,xvgdn deab xzei did gafndy `vnp jixacle

øLôày ,ok didiyìëå ,Bãéa äãBáòå çaænä éab ìò ãîBò ïäk ¤§¨Ÿ¥¥©©¥©¦§¥©©£¨§¨§¨
,õeçaî BúBà ïéàBø íòä.zeripva dyrizy dceard ceakn `lde ¨¨¦¦©

itl miweqtd z` x`ane ,dcedi iax ly eziiyew z` dgec iqei iax
:ezhiyéñBé éaø Bì øîàgafnd daeby xnel okzi ji` ,dcedi iaxl ¨©©¦¥

,zen` yng wx did xvgd irlw daebe ,zen` yly wx didàìäå©£Ÿ
øîàð øák(ek c xacna)øöçä øòL êñî úàå øöçä éòì÷ úàå' §¨¤¡©§¥©§¥¤¨¥§¤¨©©©¤¨¥

'çaænä ìòå ïkLnä ìò øLàokynde gafnd eywed df weqtae £¤©©¦§¨§©©¦§¥©
eid mdipyy,yexcl yie ,mirlw mitwenïkLn äîmirlw swen did ©¦§¨

daebaóà ,úBnà øNòdçaæîlkl mirlw eaiaq didiy jixv ¤¤©©¦§¥©
daeba zegtdøîBàå ,úBnà øNòxn`p sqep weqtae -íéòì÷' ¤¤©§¥§¨¦
äøNò Lîç£¥¤§¥
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קסד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc migaf(iying meil)

ayk xeka e` xey xeka j`' eiptly weqtl jynd `ed.'fr xeka e`
didi mxyae' miax oeyla eixg`y aezkd xne` dl` zexeka lry

.ieaix mey o`k oi`e ,eheytk `xwp weqtde ,'jl
xaca `aiwr iaxe l`rnyi iax ly mzwelgn z` zx`an `xnbd

:ywida cnlne xfeg m` ywida cnldéâìôéî÷ éàîadna ± §©¨¦§§¦
xyt`y `aiwr iax dced recne ,`aiwr iaxe l`rnyi iax miwleg
cnld xacy `aiwr iax dcen i`cea ixd ,dcezn xeka cenll

lirl `xnba epipyy enk ywida cnlne xfeg epi` ywida(:hn).øî©
[l`rnyi iax-],øáñepîéä,ea daezkd dkld -øçà øáãå- ¨©¥¤§¨¨©¥

,ywida zcnlpd ea zbdepd dkldLwéä éåä,cnlne xfeg epi`e ¨¥¤¥
aezka zyxetn dcezd zlik` onfy s` ,okle(eh f `xwie)oeik mle` .

ywida zcnlpe ,da zyxetn dpi` mipdkl weye dfg zpizpy
xaeq l`rnyi iaxy meyn .xekal zcnlne zxfeg dpi` ,minlyn
ixdy ,'ywida cnlne xfeg epi` ywida cnld xac' llka df mby
mileki epiid `l ,weye dfg oiprl minlyl dcez ly ywidd `ll

.dcezn xeka cenlløîe[`aiwr iax-],øáñLwéä éåä àìoeiky - ©¨©Ÿ¨¥¤¥
meil xekad zlik` onf `ed ,dcezn cenll mi`a ep`y dny,dlile

ywida cnlpd xack df oi` okl ,dnvr dceza yxetny xac `ede
.ywida cnlne xfeg epi`y

xirye xt ze`fda aezkd ywidn l`rnyi iax lr dywn `xnbd
:`xnbd zl`ey .mixetikd mei lyøîàc ïàîì àîìLaiax-] ¦§¨¨§©§¨©

'xg` xace epnid'y [`aiwr,Lwéä éåä àì,ywida cnlne xfege Ÿ¨¥¤¥
eðééäáéúëcmixetkd meia mcd ze`fda(fh fh `xwie)äNòé ïëå' ©§¦§¦§¥©£¤

'ãòBî ìäàì,y ,epcnll `ayäfnL íLklecb odkdíéðôìå éðôì §Ÿ¤¥§¥¤©¤¦§©§¦§¦

,mixetikd meia [miycwd ycewa-],äìòîì úçàzxetkd ipt lr ©©§©§¨
,dlrnl zg` ozil yiy yxetn eay ,xiryl xt ywida cnlpd

ähîì òáLå,weqta yxetny ,zxetkd iptl.øtä ícîCkzg`-] §¤©§©¨¦©©¨¨
[dhnl raye dlrnläfîmb xtd mcn,ìëéäadyri oke' xn`py ©¤©¥¨

.'cren ld`lL íLëedfnähîì òáLå äìòîì úçà íéðôìå éðôl §¥¤¦§©§¦§¦©©§©§¨§¤©§©¨
,øéòOä ícîraye ,'ez` dfde' aezkd ea yxity dlrnl zg` ¦©©¨¦

,xtl xiry ywida cnlpy dhnlCk.ìëéäa äfîs`y ,x`ean ixd ¨©¤©¥¨
xefgl ozip ,dfn df xirye xt ywid ici lr epcnl ze`fdd oipny
,miycwd ycewa mdize`fd oipnn lkida mdize`fd oipn cenlle
xg` xace [mda miyxetnd mdize`fd oipn-] epnn ywidl aygp dfe
iax zrck dfa x`eane .[exiagn cg`e cg` lk ecnly dnn-]
.ywida cnlne xfeg xg` xace epnn cnld xacy xaeqy `aiwr

øîàc ïàîì àlàxacne epnn ywida cnld xacy [l`rnyi iax-] ¤¨§©§¨©
,xg`,Lwéä éåäepi`e,ywida cnlne xfegøîéîì àkéà éàîji` ± ¨¥¤¥©¦¨§¥©

ze`fdd oipn ywida micnely dfd cenild z` ezrcl ayiil lkep
ycewa ze`fdd oipny cera ,miycwd ycewa ze`fdd oipnn lkida

.dfl df xirye xt ly ywida cnlp envr miycwd
:`xnbd zvxznéããäî éøîâc àeä úBîB÷îze`fd eywed `ly ± §§¨§¦¥£¨¥

did ,jk eli`y ,miycwd ycewa mdize`fdl lkida xiryde xtd
ep` micnel `l` .ywida cnlp envr `edy xacn ywida cenil df

lkidd ze`fd ,xnelk ,dfn df zenewnefe ,miycwd ycew ze`fdn
xaky xac ywida cenil ly dxfg epi`e ,ycg ywid zxev `id

.ywidn envra cnlp
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המשך ביאור למס' קבחים ליום חמישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc migaf(iyiy meil)

z` ewigxdy da epipyy dpyndy xnel xyt` ok m`e ,oetva
jixvy meyn dwgxdd mrhe ,ezhiyk `id ,zen` rax` dkxrnd
zen` rax`n zegt wigxi m`y ,lkidd gzt len didz dkxrndy

.[oldl x`eaiy itke] gztd cbpk dkxrnd didz `l
`lde :`xnbd dywnóBñ óBñmb,äãeäé éaøìmewn didiy ick §©¦§¨

,lkidd gzt len dkxrndéúéîì éòa éøñ ãçon dwigxdl jixv - ©§¥¨¥§¥¥
.zen` rax`a ic `le ,zen` dxyr cg` oxwdåelit`øáñ÷ éà §¦¨¨©

,àéä àúléî àãç íìeàå ìëéä úMeã÷mewn lknéúéîì éòa úéL §©¥¨§¨£¨¦§¨¦¦¨¥§¥¥
.dwigxdl jixv did zen` yy -

:`xnbd zvxznãBñé änà éãäa úBnà òaøà éðä úøáñ éî¦¨§©¨¥©§©©©£¥©¨§
ááBñ änàådpyna zeiepyd zen` rax`dy xeaq dz` m`d - §©¨¥

`l ,aaeqd ly dn`de ceqid ly dn`d z` mkeza millek ,cinza
`l` ,`ed jkúBnà òaøàmd ,epipyyøa[ueg-]ãBñé änàî ©§©©©¥©¨§
.ááBñ änàåedvwn zen` rax` gafnd y`xa wigxny epiidc §©¨¥

iax zhiyly oeike ,gafnd ceqi oxwn zen` yy `edy ,inexcd
rax` zwgxda did ic ,mexca eivge oetva eivg did gafnd dcedi

.mle`d gzt len didz dipyd dkxrndy ick zen`dpyn zxaeqe
dpynd z` cinrdl xyt`y oeike .dey mle`e lkid zyecwy ,ef
ly exn`nl dpyna xewn epl oi` aey ,dcedi iax zhiya cinza
dzgcpe .oetva did gafnd lky `id iqei iax zrcy opgei iax

.`xif iax ly ezgked
:dad` xa `c` ax lr `xnbd dywndî÷Bðå[dpcinrpe-]éaøk §§¨§©¦

,òveîîáe éñBédgkedd z` dgec `c` ax xy`k recn ,xnelk ¥©§¨
cinz zkqna dpynd z` cinrdle 'dcedi iax ipn `d' xnel jxved
,iqei iax `id my dpyndy jka x`ydl leki did ixd ,dcedi iaxk
did gafnd lky xaq `l iqei iaxy okziy ,ote` eze`a zegcle
dhwpy zen`d rax`e ,rvn`a did gafndy xaq `l` oetva
,gafnd y`xa mze` miccen ep`y meyn mnrh ,cinza dpynd

:`xnbd daiyn .ceqid oxwn `le gafnd oxwnäãeäé éaøc íeMî¦§©¦§¨
àéãäa òveîî déì àðòîLok xn` dcedi iaxy eprnyy oeikn - §©§¨¥§¨§¤§¨

ixac z` zegcl did leki ok`e ,ezenk cinrd `c` ax okl ,yxetna
.iqei iaxk my dpynd z` cinrp m` mb ote` eze`a `xif iax

:xg` ote`a `xif iax zgked z` dgec `iaxy ax,øîà àéáøL áøå§©§¤§¨¨©
did gafndy ef dpynn gikedl xyt`e ,ceqid oxwl dpeekd zn`a
iqei iaxy xn`y opgei iax ixacl fnx dpnn oi` mewn lkne ,oetva
iax lr eixac z` xn` opgei iaxy meyn ,oetva did gafndy xaeq
,`ztlg oa iqei iax `ed zeipynay iqei iax mzqe ,epizpyn ly iqei

eli`eàéä éìéìbä éñBé éaø épî àäzhiyay xnel xyt` ef dpyn - ¨©¦©¦¥©§¦¦¦
gafnd lky xaeq ok` `edy ep`vny ,dxn`p `id ililbd iqei iax

n okid `iaxy ax `ian .oetva did:ililbd iqei iax xaeq jky epiv
àéðúc,`ziixaa epipyy -øîàpL CBzî ,øîBà éìéìbä éñBé éaø §©§¨©¦¥©§¦¦¥¦¤¤¡©

(f n zeny)øîBâå ãòBî ìäà ïéa øBikä úà zúðå'epiidc ,'gAfOd oiaE §¨©¨¤©¦¥Ÿ¤¥§¥¥©¦§¥©
cere ,lkidl gafnd oiay geexa ,dxfrd ghya zeidl jixv xeikdy

xn`p(hk n zeny)úàå'§¥

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

המשך ביאור למס' קבחים ליום שישי עמ' ב



קסה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc migaf(iying meil)

ayk xeka e` xey xeka j`' eiptly weqtl jynd `ed.'fr xeka e`
didi mxyae' miax oeyla eixg`y aezkd xne` dl` zexeka lry

.ieaix mey o`k oi`e ,eheytk `xwp weqtde ,'jl
xaca `aiwr iaxe l`rnyi iax ly mzwelgn z` zx`an `xnbd

:ywida cnlne xfeg m` ywida cnldéâìôéî÷ éàîadna ± §©¨¦§§¦
xyt`y `aiwr iax dced recne ,`aiwr iaxe l`rnyi iax miwleg
cnld xacy `aiwr iax dcen i`cea ixd ,dcezn xeka cenll

lirl `xnba epipyy enk ywida cnlne xfeg epi` ywida(:hn).øî©
[l`rnyi iax-],øáñepîéä,ea daezkd dkld -øçà øáãå- ¨©¥¤§¨¨©¥

,ywida zcnlpd ea zbdepd dkldLwéä éåä,cnlne xfeg epi`e ¨¥¤¥
aezka zyxetn dcezd zlik` onfy s` ,okle(eh f `xwie)oeik mle` .

ywida zcnlpe ,da zyxetn dpi` mipdkl weye dfg zpizpy
xaeq l`rnyi iaxy meyn .xekal zcnlne zxfeg dpi` ,minlyn
ixdy ,'ywida cnlne xfeg epi` ywida cnld xac' llka df mby
mileki epiid `l ,weye dfg oiprl minlyl dcez ly ywidd `ll

.dcezn xeka cenlløîe[`aiwr iax-],øáñLwéä éåä àìoeiky - ©¨©Ÿ¨¥¤¥
meil xekad zlik` onf `ed ,dcezn cenll mi`a ep`y dny,dlile

ywida cnlpd xack df oi` okl ,dnvr dceza yxetny xac `ede
.ywida cnlne xfeg epi`y

xirye xt ze`fda aezkd ywidn l`rnyi iax lr dywn `xnbd
:`xnbd zl`ey .mixetikd mei lyøîàc ïàîì àîìLaiax-] ¦§¨¨§©§¨©

'xg` xace epnid'y [`aiwr,Lwéä éåä àì,ywida cnlne xfege Ÿ¨¥¤¥
eðééäáéúëcmixetkd meia mcd ze`fda(fh fh `xwie)äNòé ïëå' ©§¦§¦§¥©£¤

'ãòBî ìäàì,y ,epcnll `ayäfnL íLklecb odkdíéðôìå éðôì §Ÿ¤¥§¥¤©¤¦§©§¦§¦

,mixetikd meia [miycwd ycewa-],äìòîì úçàzxetkd ipt lr ©©§©§¨
,dlrnl zg` ozil yiy yxetn eay ,xiryl xt ywida cnlpd

ähîì òáLå,weqta yxetny ,zxetkd iptl.øtä ícîCkzg`-] §¤©§©¨¦©©¨¨
[dhnl raye dlrnläfîmb xtd mcn,ìëéäadyri oke' xn`py ©¤©¥¨

.'cren ld`lL íLëedfnähîì òáLå äìòîì úçà íéðôìå éðôl §¥¤¦§©§¦§¦©©§©§¨§¤©§©¨
,øéòOä ícîraye ,'ez` dfde' aezkd ea yxity dlrnl zg` ¦©©¨¦

,xtl xiry ywida cnlpy dhnlCk.ìëéäa äfîs`y ,x`ean ixd ¨©¤©¥¨
xefgl ozip ,dfn df xirye xt ywid ici lr epcnl ze`fdd oipny
,miycwd ycewa mdize`fd oipnn lkida mdize`fd oipn cenlle
xg` xace [mda miyxetnd mdize`fd oipn-] epnn ywidl aygp dfe
iax zrck dfa x`eane .[exiagn cg`e cg` lk ecnly dnn-]
.ywida cnlne xfeg xg` xace epnn cnld xacy xaeqy `aiwr

øîàc ïàîì àlàxacne epnn ywida cnld xacy [l`rnyi iax-] ¤¨§©§¨©
,xg`,Lwéä éåäepi`e,ywida cnlne xfegøîéîì àkéà éàîji` ± ¨¥¤¥©¦¨§¥©

ze`fdd oipn ywida micnely dfd cenild z` ezrcl ayiil lkep
ycewa ze`fdd oipny cera ,miycwd ycewa ze`fdd oipnn lkida

.dfl df xirye xt ly ywida cnlp envr miycwd
:`xnbd zvxznéããäî éøîâc àeä úBîB÷îze`fd eywed `ly ± §§¨§¦¥£¨¥

did ,jk eli`y ,miycwd ycewa mdize`fdl lkida xiryde xtd
ep` micnel `l` .ywida cnlp envr `edy xacn ywida cenil df

lkidd ze`fd ,xnelk ,dfn df zenewnefe ,miycwd ycew ze`fdn
xaky xac ywida cenil ly dxfg epi`e ,ycg ywid zxev `id

.ywidn envra cnlp
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc migaf(iyiy meil)

z` ewigxdy da epipyy dpyndy xnel xyt` ok m`e ,oetva
jixvy meyn dwgxdd mrhe ,ezhiyk `id ,zen` rax` dkxrnd
zen` rax`n zegt wigxi m`y ,lkidd gzt len didz dkxrndy

.[oldl x`eaiy itke] gztd cbpk dkxrnd didz `l
`lde :`xnbd dywnóBñ óBñmb,äãeäé éaøìmewn didiy ick §©¦§¨

,lkidd gzt len dkxrndéúéîì éòa éøñ ãçon dwigxdl jixv - ©§¥¨¥§¥¥
.zen` rax`a ic `le ,zen` dxyr cg` oxwdåelit`øáñ÷ éà §¦¨¨©

,àéä àúléî àãç íìeàå ìëéä úMeã÷mewn lknéúéîì éòa úéL §©¥¨§¨£¨¦§¨¦¦¨¥§¥¥
.dwigxdl jixv did zen` yy -

:`xnbd zvxznãBñé änà éãäa úBnà òaøà éðä úøáñ éî¦¨§©¨¥©§©©©£¥©¨§
ááBñ änàådpyna zeiepyd zen` rax`dy xeaq dz` m`d - §©¨¥

`l ,aaeqd ly dn`de ceqid ly dn`d z` mkeza millek ,cinza
`l` ,`ed jkúBnà òaøàmd ,epipyyøa[ueg-]ãBñé änàî ©§©©©¥©¨§
.ááBñ änàåedvwn zen` rax` gafnd y`xa wigxny epiidc §©¨¥

iax zhiyly oeike ,gafnd ceqi oxwn zen` yy `edy ,inexcd
rax` zwgxda did ic ,mexca eivge oetva eivg did gafnd dcedi

.mle`d gzt len didz dipyd dkxrndy ick zen`dpyn zxaeqe
dpynd z` cinrdl xyt`y oeike .dey mle`e lkid zyecwy ,ef
ly exn`nl dpyna xewn epl oi` aey ,dcedi iax zhiya cinza
dzgcpe .oetva did gafnd lky `id iqei iax zrcy opgei iax

.`xif iax ly ezgked
:dad` xa `c` ax lr `xnbd dywndî÷Bðå[dpcinrpe-]éaøk §§¨§©¦

,òveîîáe éñBédgkedd z` dgec `c` ax xy`k recn ,xnelk ¥©§¨
cinz zkqna dpynd z` cinrdle 'dcedi iax ipn `d' xnel jxved
,iqei iax `id my dpyndy jka x`ydl leki did ixd ,dcedi iaxk
did gafnd lky xaq `l iqei iaxy okziy ,ote` eze`a zegcle
dhwpy zen`d rax`e ,rvn`a did gafndy xaq `l` oetva
,gafnd y`xa mze` miccen ep`y meyn mnrh ,cinza dpynd

:`xnbd daiyn .ceqid oxwn `le gafnd oxwnäãeäé éaøc íeMî¦§©¦§¨
àéãäa òveîî déì àðòîLok xn` dcedi iaxy eprnyy oeikn - §©§¨¥§¨§¤§¨

ixac z` zegcl did leki ok`e ,ezenk cinrd `c` ax okl ,yxetna
.iqei iaxk my dpynd z` cinrp m` mb ote` eze`a `xif iax

:xg` ote`a `xif iax zgked z` dgec `iaxy ax,øîà àéáøL áøå§©§¤§¨¨©
did gafndy ef dpynn gikedl xyt`e ,ceqid oxwl dpeekd zn`a
iqei iaxy xn`y opgei iax ixacl fnx dpnn oi` mewn lkne ,oetva
iax lr eixac z` xn` opgei iaxy meyn ,oetva did gafndy xaeq
,`ztlg oa iqei iax `ed zeipynay iqei iax mzqe ,epizpyn ly iqei

eli`eàéä éìéìbä éñBé éaø épî àäzhiyay xnel xyt` ef dpyn - ¨©¦©¦¥©§¦¦¦
gafnd lky xaeq ok` `edy ep`vny ,dxn`p `id ililbd iqei iax

n okid `iaxy ax `ian .oetva did:ililbd iqei iax xaeq jky epiv
àéðúc,`ziixaa epipyy -øîàpL CBzî ,øîBà éìéìbä éñBé éaø §©§¨©¦¥©§¦¦¥¦¤¤¡©

(f n zeny)øîBâå ãòBî ìäà ïéa øBikä úà zúðå'epiidc ,'gAfOd oiaE §¨©¨¤©¦¥Ÿ¤¥§¥¥©¦§¥©
cere ,lkidl gafnd oiay geexa ,dxfrd ghya zeidl jixv xeikdy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc migaf(iyily meil)

zx`an `xnbd .l`xyi dpgn lka milk`p eid ,okyn didy onfa
:oicd xewn z`,ïðaø eðzdxeza xn`p(ci i `xwie)ipinyd meia ¨©¨¨

e' mi`elinläîeøzä ÷BL úàå äôeðzä äæç úàíB÷îa eìëàz §¥£¥©§¨§¥©§¨Ÿ§§¨
'øBäè,'ebe,äéîçð éaø øîàzlik` lr zeevl dyn jxved dn myl ¨¨©©¦§¤§¨

,xedh mewna dnexzd weye dtepzd dfgéëåzepaxwd z` §¦
díéðBLàø,dgpnd ixiiye z`hgd ixiry oebk ,okl mcew exn`py ¦¦

,íeìëà äàîeèaxn`p `lde(ai my `xwie)'ebe dgpOd z` Egw' §§¨£¨§¤©¦§¨
,dingp iax dpere .'gAfOd lv` zFSn dElk`eàlàdxezdy jkn §¦§¨©¥¤©¦§¥©¤¨

dazkmewna','øBäè,'yecw mewna' `leììkîoi`y ,dfn rnyn ± ¨¦§¨
mewn `l` ,ixnbl xedh mewnl dpeekdàîè àeäLepiide .zvwna ¤¨¥

`edyòøBöî úàîehî øBäè,my qpkidl mi`yx mirxevn oi`y ± ¨¦§©§¨
áæ úàîehî àîèå.myl qpkidl miafl xzeny ±äæéàåmewn,äæ §¨¥¦§©¨§¥¤¤
ìàøNé äðçî äæxacnaonfae .elbc ztiq` jeza ,lbc lk epiide , ¤©£¥¦§¨¥

mewny ,micnl ep` o`kne .milyexi znegn miptl ,ycwnd zia
ini ly minlyd zepaxwn enxedy weyde dfgd ly mzlik`
,milw miycwd lkl oicd `ede ,l`xyi dpgn lka did ,mi`elind

.xird lka milk`py
,'xedh mewna' weqtd z` yexcl dingp iaxl oipn :`xnbd dywn
z`nehn `nhe ,rxevn z`nehn xedh `edy ,l`xyi dpgn oiprl

.afàîéàåmewnl `id weqtd zpeeky ,jk mb eyxecl yi `lde ± §¥¨
`edyáæ úàîehî øBäè,myl qpkidl miafl xeq`y ±àîèå ¨¦§©¨§¨¥

úî úàîehî,myl qpkidl zn `nhl xzeny ±äæéàåmewn,äæäæ ¦§©¥§¥¤¤¤
äiåì äðçîonfae .okynd aiaq mield ziipg mewn `edy ,xacna ©£¥§¦¨

lek`l xzen didi ,ef dyxc itle .ziad xd `ed ,ycwnd zia
.ziad xda wx milw miycw

:dingp iax zyxc z` x`ane uxzn iia`,ééaà øîàiaxy mrhd ¨©©©¥
miycw zlik`l l`xyi dpgn s` zeaxl ef dyxcn cnl dingp

y meyn `ed ,milwàø÷ øîà(bi i `xwie)daxwy dgpnd ixiiy oiprl ¨©§¨
,mi`elinl ipinyd meia,'LBã÷ íB÷îa dúBà ízìëàå'epiide ©£©§¤¨§¨¨

`weecy mihrnn ep` 'dze`' zaizne .dpiky dpgna'dúBà'epiidc ¨
dlke`l eehvp ,mi`elina daxwedy dgpnd z`,LBã÷ íB÷îaàìå §¨¨§Ÿ

LBã÷ íB÷îa úøçàoi` ,dcez ingl oebk ,zxg` dgpn mle` ± ©¤¤§¨¨
`l` ,dxfrd jeza epiidc ,yecw mewna dlke`l jixvd÷tà± ©§¨

,daxw myy dpikyd dpgnn aezkd d`ived.äiåì äðçîìok m`e §©£¥§¦¨
dcez zgpn oi`y mircei epiid ,'xedh mewna' aezk did `l m` s`
zrke .[dxfrd jeza ,ycwnd ziaae] dpiky dpgna lk`idl dkixv

áéúk øãädnexzd weye dtepzd dfg iabl xn`e aezkd xfg ± £©§¦
Elk`Y','øBäè íB÷îajixvy epcnll `a m`y ,xzein df weqte Ÿ§§¨¨

.edelk`i `l `nh mewnay xacd heyt `ld ,xedh mewna mlke`l
`la s` z`f eprci ixdy ,diel dpgnl aezkd zpeeky xnel oi`e
jkitl .lirl x`eand 'dze`' herindn epiide ,'xedh mewna' weqtd

'xedh mewna' weqtdy yxtl jixvd÷tàaezkd d`ived ±äðçîì ©§¨§©£¥
ìàøNézia onfae] l`xyi dpgna milk`p milw miycwy epcnll ¦§¨¥

.[xird lka ,ycwnd
:dingp iax zyxcl xg` mrh x`an `ax,øîà àáøaezky jkn ¨¨¨©

`weecy yexcl yi ,'WFcw mFwnA DzF` mYlk`e' dgpnd oiprl©£©§¤¨§¨¨
'dúBà'lek`l ekxvedàìå ,LBã÷ íB÷îalek`l aezkd jixvd ¨§¨¨§Ÿ
dgpnúøçà,dcez ingl oebk.LBã÷ íB÷îajkaed÷tàd`ived ± ©¤¤§¨¨©§¨
aezk,éøîâì,ycwnd zia onfae] l`xyi dpgnl uegn s`y xnel §©§¥

zrke .dlke`l xzen [milyexi znegl uegàðîçø áúk øãä± £©¨©©£¨¨
dnexzd weye dtepzd dfg iabl dazke dxezd dxfgeìëàz'Ÿ§

,'øBäè íB÷îadxezd jkaàìéiòmze` dqipkd ±,ìàøNé äðçîì §¨¨©§¨§©£¥¦§¨¥
jeza ycwnd zia onfae ,l`xyi dpgn jeza md milk`py epcnll

.milyexi zneg
elk`z' dxezd dazk xy`ky `ax yxc recn :`xnbd dywn

,l`xyi dpgnl dpeekd ,'xedh mewnaàîéàåeyxecl okzi `lde ± §¥¨
dxezd jkay ,xg` ote`aàìéiòmze` dqipkd ±,äiåì äðçîìitle ©§¨§©£¥§¦¨

zia onfae] diel dpgna wx milk`p eidi milw miycw ,ef dyxc

:`xnbd zvxzn .[ziad xda ,ycwndïðéìéiòî àãçìzernynn ± ©£¨§©§¦©
oic z` zelrdl xzeid lkl cenll ozip 'xedh mewna' aezkd
oi`e yecw mewna dze`' zyxcny xg`ne .zg` dbxca mzlik`
elit` jixv oi`y ,ixnbl d`ivedl epcnl ,'yecw mewna zxg`
epl oi` ,'xedh mewna' dxezd dazkyk dzr ,l`xyi dpgn

mle` .l`xyi dpgnl `l` dzelrdlïðéìéiòî àì ézøúìepl oi` ± §©§¥Ÿ§©§¦©
.diel dpgnl s` ,zebxc izya dzelrdl

:`xnbd dywnéëä éà,[ok m`-]énð é÷etàzyxc oiprl s` ± ¦¨¦©¥©¦
oi`y dfn ephriny ,'yecw mewna zxg` oi`e yecw mewna dze`'
mihrnny `ax x`ia cvik ,dcez ingl zgpnl yecw mewn jixv
`lde ,l`xyi dpgnl uegn s` dlke`l xzeny xnel ,ixnbl jkn

xnel epl did(àãçì)]y[àãçîïðé÷tîeze` cixen herind ± ¥£¨©§¦©
xzene ,dpiky dpgna `weec dlke`l jixv oi`y epiide ,zg` dbxca

j` ,diel dpgna s`ézøzîïðé÷tî àìxnel ,ixnbl ecixedl oi` ± ¦©§¥Ÿ©§¦©
,zeywdl `xnbd dtiqen .l`xyi dpgn elit` llk jixv oi`yãBòå§

yecw mewna dze`' zyxcny ,`ax ixack xnel okzi `ly mrh
dpgn s` jixv oi`y ixnbl mihrnn ,'yecw mewna zxg` oi`e

ixdy ,l`xyiéøòLa ìBëàì ìëeú àì'E'ebe,Lp`ve LxwA zxkaE Ÿ©¤¡¦§¨¤§ŸŸ§¨§§Ÿ¤
'ebe 'Lizacpe xCY xW` Lixcp lkeáéúk(fi ai mixac)weqta x`eane , §¨§¨¤£¤¦Ÿ§¦§Ÿ¤§¦

mb epiide ,milyexi znegl uegn milw miycw lek`l xeq`y ,df
dze`' weqtd zernynny xnel okzi `l ok m`e .dcez ingl
dpgnl uegn elit` milw miycw lek`l xzeny cnlp 'yecw mewna

.l`xyi
,`xnbd dwiqnééaàãk àzøåeçî àlàiax zyxcy xacd xexa ± ¤¨§©©§¨¦§©©¥

.`ax ixack `le iia` ixack zyxtzn dingp

äðùî
d zepaxw :minlyd ipic z` zx`an dpyndíél÷ íéLã÷ ,íéîìL§¨¦¨¨¦©¦

e .dlirn mda oi`e ,mdïúèéçLdxiykäøæòa íB÷î ìëa.ïîãå± §¦¨¨§¨¨¨£¨¨§¨¨
,ilka lawzdy dhigyd mcïeòèly ote`a ,gafnd lr dwixfézL ¨§¥

ïäL úBðzîenkòaøàwxefe ,wxfna mcd z` gwel odkdy .zepzn ©¨¤¥©§©
,zipetv zigxfn oxw lr zg` dwixf ,dhnle eivgn gafnd lr epnn
lr d`xi mcdy ote`a ,zinexc ziaxrn oxw lr zg` dwixfe

.gafnd ilzek zrax`
:minlyd zlik` ipic z` zx`an dpyndåminlyd zepaxwïéìëàð §¤¡¨¦

øéòä ìëamd milk`pe .dnegd on miptl ,milyexi lka ±íãà ìëì §¨¨¦§¨¨¨
e ,mixfl s` ±ìëazxev,ìëàîonfe ,milyean oiae miielv oia §¨©£¨
`ed mzlik`ìãçà äìéìå ,íéîé éðLmein epiide ,mdipiay ¦§¥¨¦§©§¨¤¨

.ipyd meid ly dngd zriwy cr mzhigy
weyde dfgd z` j` ,xyad z` milke` milrad ,minlyd oaxwa

:weye dfgd ipic z` zx`an dpynd .odkl mipzepíøenä©¨
[yxtend-]íäîmipzipd weye dfgd epiide ,minlyd zepaxwn ± ¥¤

`ed mpic ,odklïäa àöBiklka milk`pe ,mnvr zepaxwd enk ± ©¥¨¤
.cg` dlile mini ipyl ,lk`n lka ,xirdíøenäL àlàmdnìëàð ¤¨¤©¨¤¡¨

íéðäkìlk`p oke ,mixfl `leíäéLðì,zepdk opi`y s` ,mipdkd ly ©Ÿ£¦¦§¥¤
ålk`p okíäéðáì,mipdkd lyíäéãáòìe.miprpkd §¦§¥¤§©§¥¤

àøîâ
.dxfra mewn lka `ed minlyd ly mzhigy mewny dpyna epipy

:dfl xewnd z` zx`an `xnbdïðaø eðzminrt dyly ,`ziixaa ¨©¨¨
xwAd on m`' .` ,minlyd zhigy oiprl 'cren ld`' dxeza xn`p¦¦©¨¨

.'ebe aixwn `Ed'ãòBî ìäà çút BèçLe'ebe(a-` b `xwie)aUM m`' .a . ©§¦§¨¤©Ÿ¤¥¦¤¤
.'ebe FpAxw z` aixwn `Ed'ãòBî ìäà éðôì BúBà èçLå'ebe`xwie) ©§¦¤¨§¨§¨©¦§¥Ÿ¤¥

(g-f my.'ebe FpAxw fr m`e' .b .'ãòBî ìäà éðôì BúBà èçLå'ebe`xwie) §¦¥¨§¨§¨©¦§¥Ÿ¤¥
(bi-ai mymicnl ep` el` miweqtne .úBçeøä ìk úà øéLëäì§©§¦¤¨¨
dxfrayíél÷ íéLã÷adxfrd lky epiide .milw miycw zhigyl ± §¨¨¦©¦

.oetva `weec mhgeyl jixv oi`e ,milw miycw zhigyl dxiyk
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המשך בעמוד זנה



קסו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc migaf(iriax meil)

elzk lr `le ,ceqi mzgz yiy ipetvd e` iaxrnd elzk lr ,gafnd
.ceqi mdl did `l xy` inexcde igxfnd

a ly mzlik` ipic z` zx`an dpynds` :gqte xyrne xek
,miey gqtde xyrnde xekad ly mzaxwd ipicy epx`iayäpéL¦¨

ïúìéëàay .mipey mzlik` ipic -íéðäkì ìëàð øBëaäenk ,cala ©£¦¨¨©§¤¡¨©Ÿ£¦
aezky(gi weqt my).'KN didi mxUaE' ,,íãà ìëì øNònäå`ly §¨¨¦§¤¨§©©£¥§¨¨¨

.dpedk zepznn `edy dxezd ea dazk
ïéìëàðåxyrnde xekadøéòä ìëamilyexi,,ìëàî ìëailv oia §¤¡¨¦§¨¨¦§¨©£¨

,lyean e` wely oiaeì,íéîé éðLãçà äìéìå.mdipiay ¦§¥¨¦§©§¨¤¨
mpn` :gqt oaxw ly micgeind eipic z` zx`an dpyndçñtä©¤©

Bðéàepi`y meyn ,xyrnke xekak lk`päìéla àlà ìëàðlila - ¥¤¡¨¤¨©©§¨
xn`py ,ezaxwd mei `edy bgd axra `le ,gqtd bg(g ai zeny)

.'dGd dliNA xWAd z` Elk`e'úBöç ãò àlà ìëàð Bðéàådlild. §¨§¤©¨¨©©§¨©¤§¥¤¡¨¤¨©£
åéeðîì àlà ìëàð Bðéàå,ezhigy iptl ea etzzydy mze`l ± §¥¤¡¨¤¨¦§¨

xn`py(c weqt my).'dUd lr EQFkY Flk` itl Wi`'àlà ìëàð Bðéàå ¦§¦¨§¨©©¤§¥¤¡¨¤¨
,éìö.'W` ilv dGd dliNA xUAd z` Elk`e' xn`py ¨¦§¨§¤©¨¨©©§¨©¤§¦¥

àøîâ
:zxxan `xnbdàpz ïàîozn epizpyna deydy `pzd `ed in ± ©©¨

xekad mc ozny enke ,xekal ,dnda xyrne gqt oaxw ly mnc
aezky enk ,dkitya `le dwixfa ozip(fi gi xacna)'ebe xFW xFkA K`'©§

ozip dnda xyrne gqtd mc ozn mb jk ,'gAfOd lr wxfY mnC z ¤̀¨¨¦§Ÿ©©¦§¥©
.dwixfa,àéä éìéìbä éñBé éaø àcñç áø øîà,àéðúcéñBé éaø ¨©©¦§¨©¦¥©§¦¦¦§©§¨©¦¥

,øîBà éìéìbäly eixeni` zxhwde zwixfa xacnd weqta xn`p ©§¦¦¥
xeka(my)iax wcwcn .'xihwz malg z`e gafnd lr wxfz mnc z`'

y dnn ililbd iqeiøîàð àì 'Baìç',cigi oeylaàlà'íaìç' ¤§Ÿ¤¡©¤¨¤§¨
ok enke ,miax oeylaøîàð àì 'Bîc',cigi oeylaàlà'íîc'jka . ¨Ÿ¤¡©¤¨¨¨

ãnéìaezkdL ,çñôå øNòîe øBëa ìòmd s`íéîc ïzî ïéðeòh ¦¥©§©£¥¨¤©¤§¦©©¨¦
.çaæî éaâì ïéøeîéàå`xwnd on cnlp xyrne gqtd mc ozny oeike §¥¦§©¥¦§¥©

.edenk dwixfa mnc ozne ,xekak mpic ,xeka lv` xn`pd
ozny oipn zxxan `xnbd .'ceqid cbpk oziy calae' dpyna epipy

:ceqid cbpk ozip gqte xyrn xeka ly mncïì àðî ãBñéä ãâðk± §¤¤©§§¨¨
mdl yiy gafnd ilzk lr wx ozip mnc el` zepaxwy `pzl oipn

:`xnbd daiyn .ceqiàéúà ,øæòéìà éaø øîàdf oic micnel ¨©©¦¡¦¤¤¨§¨
dey dxifbaä÷éøæ''.äìBòî 'ä÷éøæ'aezk xekaay(my)mnc z`' §¦¨§¦¨¥¨

xyrne gqt ly mnc ozn mb df `xwna llkpe ,'gafnd lr wexfz
aezk dlerae .ililbd iqei iax ixaca x`azpy enke ,dnda` `xwie)

(dcbpk wxfdl jixv dlerd mcy myk ,'gafnd lr mcd z` ewxfe'
.ceqid cbpk wxfdl mikixv gqtde xyrnde xekad mc s` ,ceqid
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc migaf(iyily meil)

ici lr dxfrd lk dxyked cvik xxal dkiynn `xnbd
:`xnbd zxxan .oiytytdúøBtkä úéa éøBçàzg` oze` ± £¥¥©©¤

ly iaxrnd lzekd cre miycwd ycw ixeg`ny zen` dxyr
,dxfrdéàîzx`an .oiytytd ici lr md exyked cvik ± ©
:`xnbdìeì ,áø øîà äãeäé áø øa éîø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©¨¦©©§¨¨©©
[oelg-]äéä ïè÷didy `zd on geztúøBtkä úéa éøBçàycw-] ¨¨¨¨£¥¥©©¤

oelg eze` dide ,axrn cvl dxfrd xie` l` ,[miycwddBáb̈©
,úBnà äðBîLdyrpeäøæòä úà øéLëäì éãkwlgd z` epiide ± §¤©§¥§©§¦¤¨£¨¨

,dxfrd ly iaxrnd lzekd cr miycwd ycw ixeg`nyúìéëàì©£¦©
ìå ,íéLã÷ éLã÷ééäå .íél÷ íéLã÷ úèéçLáéúëc eðlel lre ± ¨§¥¨¨¦§¦§¦©¨¨¦©¦§©§¦§¦
weqta xn`p df(gi ek '` minid ixac)ecinrdy mixneyd oipn iabl]

,[migztd lkl ycwnd ziaa'øa øtì íéðL'eid mixney ipy ± §©¦©©¨
.lel eze`a xenyl micner

:`xnbd zxxanéàîweqtd yexit `ed dn ±.'øa øtì'daiyn ©©©¨

:`xnbd,àìéL áø øa äaø øîà`ed ,'xa xtl' oeyldøîàc ïàîk ¨©©¨©©¦¨§©§¨©
aezk eli`k ±øa étìkixeg` miayei eid mixneydy ,[ueg-] §©¥¨

zia ixeg`n epiide ,miycwd ycwe lkidd ilzek lk [uegne]
.zxetkd

xn`py ,ycwnd on mi`nhd lk z` glyl dxezd on dyr zevn
(a d xacna).'ebe 'Wtpl `nh lke af lke rExv lM dpgOd on EgNWie'¦©§¦©©£¤¨¨©§¨¨§Ÿ¨¥¨¨¤

dxeza x`azde(fh fi `xwie).zxk aiig ,cifna ycwnl qpkpy `nhy ,
z`hg oaxw aiig ,bbeya qpkp m`e(e ,a d `xwie)dpyna .(.ci zereay)

dxfrl qpkp ok m` `l` oaxw e` zxk aiig `nh oi`y ,x`ean.
meyn miaiig ycwna zenewn dfi` lr x`azi epiptly `ibeqa

.d`neh
,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà,ziad xdl eqpkpy mi`nhd lkïéà ¨©©§¨¨©§¥¥

ïéáéiç[bbeya] oaxw e` [cifna] zxkíeMîa dqipk xeqi`äàîeè ©¨¦¦§¨
,ycwnlìò àlà,dxfrd zneg swid jezl dqipk ¤¨©
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אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

זוגתו  הזכרתי את  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  מו"ח אדמו"ר  כ"ק  הק' של  הציון  על  היום  בהיותי 

שתליט"א ככתוב בהפ"נ שלו, ויהי רצון אשר הרופא כל בשר ומפליא לעשות יזכהו ויצליחו לבשר טוב בזה 

וכן בכל עניניו, והרי זהו ערב חדש בו ראש השנה לאילנות אשר האדם עץ השדה ובפרט לדעת ב"ש הרי 

זהו ערב ראש השנה זה וכדבריהם במשנה, ונוסף על הנודע אשר אלו ואלו דא"ח ראה לקו"ת במדבר נ"ד 

ג' אשר לע"ל הלכה דוקא כב"ש.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הוא  דורנו  נשיא  של  ההילולא  חדש  ה"ז  ביחוד  והתמימים  לאנ"ש  ובהנוגע 

רועי  דבריו אשר  וכנודע  אליו,  ומקושרים  כל השייכים  על  ר"ר  ומעורר  העומד  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה 

ישראל לא יפרדו מאת צאן מרעיתם.

בברכה לבשו"ט.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc migaf(oey`x meil)

`l` ,yxetnd weqtdnãîìéa wqerd weqtdBúãéøéodkd lyïî ¦§©§¦¨¦
Lákä,gafnd lr mcd zpizp xg`l[Búàéöéî] (Búàéöéì)- ©¤¤¦¦¨¦¦¨

lecbd odkd ly ez`ivia wqerd weqtdn,ìëéää ïî,xnelkäî ¦©¥¨©
aìëéää ïî Búàéöémcd z` lecbd odkd jtey,Bì Ceîñaepiide §¦¨¦©¥¨§¨

gafnd z`fd xg`l epnn `veiy lkidl jenqd iaxrnd ceqid lr
,ok enk ,iniptdóàaLákä ïî Búãéøémc z` odkd jtey ©§¦¨¦©¤¤

z`hgd,Bì Ceîñayakl jenqy inexcd ceqid lr epiide §¨
.gafnd mexcay

:ze`hgd mc ixiy zkity oica ztqep `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨
`ziixaa(b"d b"t `nei `ztqez),äæå äæ ,øîBà ìàòîLé éaøixiy oia - ©¦¦§¨¥¥¤¨¤

d lr miktyp zeipevig ze`hg mc ixiy oiae zeinipt ze`hg mcãBñé§
däæå äæ ,øîBà éàçBé ïa ïBòîL éaø .éáøòîze`hg mc ixiy oia - ©£¨¦©¦¦§¤©¥¤¨¤

d lr miktyp zeipevig ze`hg mc ixiy oiae zeiniptãBñéd.éîBøc §§¦
:`xnbd zl`eyàîìLazpaen `ziixad -øîàc ïàîìmc ixiyy ¦§¨¨§©§¨©

d lr miktyp ze`hgd lkãBñéd,éáøòîc x`al yiy meynøáñ÷ §©£¨¦¨¨©

y ,df `pzãîìéd weqtdíeúñdpevig z`hgayïîweqtd ¦§©¨¦
LøBôîä.iaxrnd ceqid lr miktyp zinipt z`hg mc ixiyyàlà ©§¨¤¨

øîàc ïàîìd lr miktyp ze`hgd lk mc ixiyyãBñédéîBøcyi §©§¨©§§¦
,le`yl,àîòè éàîgAfn cFqi l`' xn`p zeiniptd ze`hga ixde ©©£¨¤§¦§©

jenqy iaxrnd ceqid edf dxe`kle ,'crFn ld` gzR xW` dlrd̈Ÿ¨£¤¤©Ÿ¤¥
:`xnbd daiyn .lkidd gztlàpz éàä øáñ÷ ,éqà áø øîà- ¨©©©¦¨¨©©©¨

ceqid lr miktyp ze`hgd lk ly mcd ixiyy ,xaeq df `pz
,xaeqy meyn ,inexcdéà÷ ïBôva çaæî délekcnr gafnd lk - ¥¦§¥©©¨¨¥

`l` gztd iptl oi`e ,lkidd gztl oetvn dxfrd ly ipetvd wlga
gafnd wlg `ed inexcd ceqidy ,`vnp .ceqid ly dn`d z`
meiql jenqd ceqid `ede ,lkiddn odkd z`ivi mewnl jenqd

.zepznd zpizpàðéøçà àðMéìoeyla iq` ax ixac z` epyy yi - ¦§¨©£¦¨
,zxg`éà÷ íBøca çút délekly enexca cner lkidd gzt lk - ¥¤©©¨¨¥

jenq inexcd ceqidy `vnpe ,dxfrd oetva gafnd ixdy ,gafnd
.zeiniptd ze`hgd mc ixiy z` eilr ekty jk meyne ,gztl
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קסז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc migaf(iriax meil)

elzk lr `le ,ceqi mzgz yiy ipetvd e` iaxrnd elzk lr ,gafnd
.ceqi mdl did `l xy` inexcde igxfnd

a ly mzlik` ipic z` zx`an dpynds` :gqte xyrne xek
,miey gqtde xyrnde xekad ly mzaxwd ipicy epx`iayäpéL¦¨

ïúìéëàay .mipey mzlik` ipic -íéðäkì ìëàð øBëaäenk ,cala ©£¦¨¨©§¤¡¨©Ÿ£¦
aezky(gi weqt my).'KN didi mxUaE' ,,íãà ìëì øNònäå`ly §¨¨¦§¤¨§©©£¥§¨¨¨

.dpedk zepznn `edy dxezd ea dazk
ïéìëàðåxyrnde xekadøéòä ìëamilyexi,,ìëàî ìëailv oia §¤¡¨¦§¨¨¦§¨©£¨

,lyean e` wely oiaeì,íéîé éðLãçà äìéìå.mdipiay ¦§¥¨¦§©§¨¤¨
mpn` :gqt oaxw ly micgeind eipic z` zx`an dpyndçñtä©¤©

Bðéàepi`y meyn ,xyrnke xekak lk`päìéla àlà ìëàðlila - ¥¤¡¨¤¨©©§¨
xn`py ,ezaxwd mei `edy bgd axra `le ,gqtd bg(g ai zeny)

.'dGd dliNA xWAd z` Elk`e'úBöç ãò àlà ìëàð Bðéàådlild. §¨§¤©¨¨©©§¨©¤§¥¤¡¨¤¨©£
åéeðîì àlà ìëàð Bðéàå,ezhigy iptl ea etzzydy mze`l ± §¥¤¡¨¤¨¦§¨

xn`py(c weqt my).'dUd lr EQFkY Flk` itl Wi`'àlà ìëàð Bðéàå ¦§¦¨§¨©©¤§¥¤¡¨¤¨
,éìö.'W` ilv dGd dliNA xUAd z` Elk`e' xn`py ¨¦§¨§¤©¨¨©©§¨©¤§¦¥

àøîâ
:zxxan `xnbdàpz ïàîozn epizpyna deydy `pzd `ed in ± ©©¨

xekad mc ozny enke ,xekal ,dnda xyrne gqt oaxw ly mnc
aezky enk ,dkitya `le dwixfa ozip(fi gi xacna)'ebe xFW xFkA K`'©§

ozip dnda xyrne gqtd mc ozn mb jk ,'gAfOd lr wxfY mnC z ¤̀¨¨¦§Ÿ©©¦§¥©
.dwixfa,àéä éìéìbä éñBé éaø àcñç áø øîà,àéðúcéñBé éaø ¨©©¦§¨©¦¥©§¦¦¦§©§¨©¦¥

,øîBà éìéìbäly eixeni` zxhwde zwixfa xacnd weqta xn`p ©§¦¦¥
xeka(my)iax wcwcn .'xihwz malg z`e gafnd lr wxfz mnc z`'

y dnn ililbd iqeiøîàð àì 'Baìç',cigi oeylaàlà'íaìç' ¤§Ÿ¤¡©¤¨¤§¨
ok enke ,miax oeylaøîàð àì 'Bîc',cigi oeylaàlà'íîc'jka . ¨Ÿ¤¡©¤¨¨¨

ãnéìaezkdL ,çñôå øNòîe øBëa ìòmd s`íéîc ïzî ïéðeòh ¦¥©§©£¥¨¤©¤§¦©©¨¦
.çaæî éaâì ïéøeîéàå`xwnd on cnlp xyrne gqtd mc ozny oeike §¥¦§©¥¦§¥©

.edenk dwixfa mnc ozne ,xekak mpic ,xeka lv` xn`pd
ozny oipn zxxan `xnbd .'ceqid cbpk oziy calae' dpyna epipy

:ceqid cbpk ozip gqte xyrn xeka ly mncïì àðî ãBñéä ãâðk± §¤¤©§§¨¨
mdl yiy gafnd ilzk lr wx ozip mnc el` zepaxwy `pzl oipn

:`xnbd daiyn .ceqiàéúà ,øæòéìà éaø øîàdf oic micnel ¨©©¦¡¦¤¤¨§¨
dey dxifbaä÷éøæ''.äìBòî 'ä÷éøæ'aezk xekaay(my)mnc z`' §¦¨§¦¨¥¨

xyrne gqt ly mnc ozn mb df `xwna llkpe ,'gafnd lr wexfz
aezk dlerae .ililbd iqei iax ixaca x`azpy enke ,dnda` `xwie)

(dcbpk wxfdl jixv dlerd mcy myk ,'gafnd lr mcd z` ewxfe'
.ceqid cbpk wxfdl mikixv gqtde xyrnde xekad mc s` ,ceqid
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc migaf(iyily meil)

ici lr dxfrd lk dxyked cvik xxal dkiynn `xnbd
:`xnbd zxxan .oiytytdúøBtkä úéa éøBçàzg` oze` ± £¥¥©©¤

ly iaxrnd lzekd cre miycwd ycw ixeg`ny zen` dxyr
,dxfrdéàîzx`an .oiytytd ici lr md exyked cvik ± ©
:`xnbdìeì ,áø øîà äãeäé áø øa éîø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©¨¦©©§¨¨©©
[oelg-]äéä ïè÷didy `zd on geztúøBtkä úéa éøBçàycw-] ¨¨¨¨£¥¥©©¤

oelg eze` dide ,axrn cvl dxfrd xie` l` ,[miycwddBáb̈©
,úBnà äðBîLdyrpeäøæòä úà øéLëäì éãkwlgd z` epiide ± §¤©§¥§©§¦¤¨£¨¨

,dxfrd ly iaxrnd lzekd cr miycwd ycw ixeg`nyúìéëàì©£¦©
ìå ,íéLã÷ éLã÷ééäå .íél÷ íéLã÷ úèéçLáéúëc eðlel lre ± ¨§¥¨¨¦§¦§¦©¨¨¦©¦§©§¦§¦
weqta xn`p df(gi ek '` minid ixac)ecinrdy mixneyd oipn iabl]

,[migztd lkl ycwnd ziaa'øa øtì íéðL'eid mixney ipy ± §©¦©©¨
.lel eze`a xenyl micner

:`xnbd zxxanéàîweqtd yexit `ed dn ±.'øa øtì'daiyn ©©©¨

:`xnbd,àìéL áø øa äaø øîà`ed ,'xa xtl' oeyldøîàc ïàîk ¨©©¨©©¦¨§©§¨©
aezk eli`k ±øa étìkixeg` miayei eid mixneydy ,[ueg-] §©¥¨

zia ixeg`n epiide ,miycwd ycwe lkidd ilzek lk [uegne]
.zxetkd

xn`py ,ycwnd on mi`nhd lk z` glyl dxezd on dyr zevn
(a d xacna).'ebe 'Wtpl `nh lke af lke rExv lM dpgOd on EgNWie'¦©§¦©©£¤¨¨©§¨¨§Ÿ¨¥¨¨¤

dxeza x`azde(fh fi `xwie).zxk aiig ,cifna ycwnl qpkpy `nhy ,
z`hg oaxw aiig ,bbeya qpkp m`e(e ,a d `xwie)dpyna .(.ci zereay)

dxfrl qpkp ok m` `l` oaxw e` zxk aiig `nh oi`y ,x`ean.
meyn miaiig ycwna zenewn dfi` lr x`azi epiptly `ibeqa

.d`neh
,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà,ziad xdl eqpkpy mi`nhd lkïéà ¨©©§¨¨©§¥¥

ïéáéiç[bbeya] oaxw e` [cifna] zxkíeMîa dqipk xeqi`äàîeè ©¨¦¦§¨
,ycwnlìò àlà,dxfrd zneg swid jezl dqipk ¤¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc migaf(ycew zay meil)

eycwedy.ïéìeñt çaænä íbôð Ck øçàå ,çaænä íbôð àlL ãò©¤Ÿ¦§©©¦§¥©§©©¨¦§©©¦§¥©§¦
.miig mcera ,iegic jiiy `ly xn`y ax lr dywe

:`xnbd zvxznúöøúî à÷ éöeøz àìåz` owzn dz` oi` ike - §Ÿ¨¥¨§¨§©
,`qxibd owzl zkxvedy oeike ,dayiil ick `ziixaa `qxibdàîéà¥¨

miycwd lk' qexbl yiy ,mb xen` -,'eèçLpLxaecn `ly xnelk ¤¦§£
mcew ehgypy miycw lr `l` ,miig mcera miycw lr `ziixaa
,mnc wexfl xyt` i`y meyn migcp dzry ,gafnd mbtpy

.iegic oic yi mihegyae
:envr ixacn ,ztqep `iyew ax lr dywn `xnbdìãéb áø øîàäå§¨¨©©¦©

çaæî ,áø øîàiniptdø÷òpLz` xihwdl rpen df oi` ,enewnn ¨©©¦§¥©¤¤¡©
`l` ,zxehwdBîB÷îa úøè÷ ïéøéè÷îgafndy s` ,gafnd ly ©§¦¦§Ÿ¤¦§

,oevigd gafnl oicd `edy `xnbd dpian zehytae .my `ls`y
lk z` zeyrl ax xizn mewn lkn [lqtpy e`] gafn oi`y
cvik ok m` ,miiw `ed eli`k ,gafnd ly enewn lr zeceard
dxfra ehgypy miycwd lk ,mebt gafnd xy`ky ax xne`
gafnd iab lr zeyridl zekixvd zeceard elit` ixde ,elqtp

.zexiyk
:`xnbd zvxznàáø øîàãk,xg` oipr iabl] `ax xn`y enk - ¦§¨©¨¨

y [oldl `xnba `aenk,íéîca äãeäé éaø äéä äãBîs` xnelk ¤¨¨©¦§¨©¨¦

zyecwa dxfrd lk z` yciw jlnd dnlyy xaeq dcedi iaxy
zwixfy dcen mewn lkn ,[zepaxw da aixwdl die`x didzy] gafn

,envr gafnd iab lr `weec zeyridl dkixv mcdénð àëäjke - ¨¨©¦
y ,ax zhiya xnel yi mb,íéîca áø äãBîi` mcd zwixf z`y ¤©©¨¦

z` wexfl zexyt` oi`y oeike ,xyk gafn lr `l` zeyrl xyt`
.elqtpe egcp ,ehgypy miycwd ixd ,oaxwd mc

dcen' `ax xn` dn iabl d`ian `xnbd ,zncewd `ibeql jyndk
iax zwelgn z` zx`ane d`ian dligze .'minca dcedi iax did

:`xnbd zxxan .iqei iaxe dcediäãeäé éaø éàîiax xaeq dn - ©©¦§¨
daiyn .'minca `ed dcen'y xnel `ax jxved jk lry ,dcedi

:`xnbd,àéðúcjlnd dnly jpgy meid lr xen`d weqtd oiprl §©§¨
ycwnd zia z`(cq g '` mikln),Cìnä Lcé÷ àeää íBia'z`CBz ©©¦©©¤¤¤

øöçä'd zia iptl xW`çaæî ék 'åâå'd iptl xW` zWgPdäNòL) ¤¨¥£¤¦§¥¥¦¦§©©§Ÿ¤£¤¦§¥¤¨¨
ìéëäî ïè÷ ,(äLî.'minlXd ialg z`e dgpOd z`e dlrd z` Ÿ¤¨Ÿ¥¨¦¤¨Ÿ¨§¤©¦§¨§¥¤§¥©§¨¦

,äãeäé éaø éøác ïáúëk íéøác,eheytk yxtzn weqtd xnelk §¨¦¦§¨¨¦§¥©¦§¨
dnly aixwdy zepaxwd lkl gafnd lr mewn did `ly oeiky
gafn zyecwa dxfrd ztvx z` dnly yciw ok lr ,gafnd zkepgl

.zepaxw da aixwdle dkxrn dilr cinrdl elkeiyéaø Bì øîà̈©©¦
éñBé,dcedi iaxl ¥

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

המשך ביאור למס' קבחים ליום שבת זודש עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc migaf(oey`x meil)

`l` ,yxetnd weqtdnãîìéa wqerd weqtdBúãéøéodkd lyïî ¦§©§¦¨¦
Lákä,gafnd lr mcd zpizp xg`l[Búàéöéî] (Búàéöéì)- ©¤¤¦¦¨¦¦¨

lecbd odkd ly ez`ivia wqerd weqtdn,ìëéää ïî,xnelkäî ¦©¥¨©
aìëéää ïî Búàéöémcd z` lecbd odkd jtey,Bì Ceîñaepiide §¦¨¦©¥¨§¨

gafnd z`fd xg`l epnn `veiy lkidl jenqd iaxrnd ceqid lr
,ok enk ,iniptdóàaLákä ïî Búãéøémc z` odkd jtey ©§¦¨¦©¤¤

z`hgd,Bì Ceîñayakl jenqy inexcd ceqid lr epiide §¨
.gafnd mexcay

:ze`hgd mc ixiy zkity oica ztqep `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨
`ziixaa(b"d b"t `nei `ztqez),äæå äæ ,øîBà ìàòîLé éaøixiy oia - ©¦¦§¨¥¥¤¨¤

d lr miktyp zeipevig ze`hg mc ixiy oiae zeinipt ze`hg mcãBñé§
däæå äæ ,øîBà éàçBé ïa ïBòîL éaø .éáøòîze`hg mc ixiy oia - ©£¨¦©¦¦§¤©¥¤¨¤

d lr miktyp zeipevig ze`hg mc ixiy oiae zeiniptãBñéd.éîBøc §§¦
:`xnbd zl`eyàîìLazpaen `ziixad -øîàc ïàîìmc ixiyy ¦§¨¨§©§¨©

d lr miktyp ze`hgd lkãBñéd,éáøòîc x`al yiy meynøáñ÷ §©£¨¦¨¨©

y ,df `pzãîìéd weqtdíeúñdpevig z`hgayïîweqtd ¦§©¨¦
LøBôîä.iaxrnd ceqid lr miktyp zinipt z`hg mc ixiyyàlà ©§¨¤¨

øîàc ïàîìd lr miktyp ze`hgd lk mc ixiyyãBñédéîBøcyi §©§¨©§§¦
,le`yl,àîòè éàîgAfn cFqi l`' xn`p zeiniptd ze`hga ixde ©©£¨¤§¦§©

jenqy iaxrnd ceqid edf dxe`kle ,'crFn ld` gzR xW` dlrd̈Ÿ¨£¤¤©Ÿ¤¥
:`xnbd daiyn .lkidd gztlàpz éàä øáñ÷ ,éqà áø øîà- ¨©©©¦¨¨©©©¨

ceqid lr miktyp ze`hgd lk ly mcd ixiyy ,xaeq df `pz
,xaeqy meyn ,inexcdéà÷ ïBôva çaæî délekcnr gafnd lk - ¥¦§¥©©¨¨¥

`l` gztd iptl oi`e ,lkidd gztl oetvn dxfrd ly ipetvd wlga
gafnd wlg `ed inexcd ceqidy ,`vnp .ceqid ly dn`d z`
meiql jenqd ceqid `ede ,lkiddn odkd z`ivi mewnl jenqd

.zepznd zpizpàðéøçà àðMéìoeyla iq` ax ixac z` epyy yi - ¦§¨©£¦¨
,zxg`éà÷ íBøca çút délekly enexca cner lkidd gzt lk - ¥¤©©¨¨¥

jenq inexcd ceqidy `vnpe ,dxfrd oetva gafnd ixdy ,gafnd
.zeiniptd ze`hgd mc ixiy z` eilr ekty jk meyne ,gztl
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המשך ביאור למס' קבחים ליום ראשון עמ' א

אגרות קודש
 ב"ה,  א' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

האברך נחום שי'

שלום וברכה!

...בשאלתו אודות מנהגי היארצייט יום ההילולא כשהקביעות היא כמו בשנה זו ביום הש"ק, מובן 

שעובדין דחול וכיו"ב אין לעשותם ביום הש"ק כי אם בערב שבת מתאים להכרעת האחרונים בכגון דא, 

וראה כף החיים על אורח חיים סי' תקס"ח, עיקרי הד"ט יו"ד סי' ל"ו אות ל"ה ועוד )ודלא כמש"כ בס' 

גשר החיים בזה(.

נעם לי לקרות בסיום מכתבו שמשתתף בהתועדויות דצעירי אגו"ח ואנ"ש בכלל ובודאי למותר 

לעוררו אשר העיקר הוא הבכן מזה שתפעול ההתעוררות בענינים של פועל במחשבה דבור ומעשה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



c"agקסח i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.ÊËÈLÁ‰L ÈÓa ‰Ê ÏkÂ‡ˆiL ÈÓ Ï·‡ ¯ÈÚÏ ‡·Ï ÌBÈa ˙e‰L LÈ ÔÈÈ„ÚL ¯e·Ò ‰È‰L ÚLBt B�È‡L C¯ca BÏ C §¨¤§¦¤¤§¦©¤¤¤¥¥©¤¨¨¨¤£©¦¥§©¨Ÿ¨¦£¨¦¤¨¨

˙ÈÏÓ¯kÏ elÈÙ‡ B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BnÚ BqÈk ‡ÈˆB‰Â ‰ÎLÁÏ CeÓÒ B˙ÈaÓ[dnepnÓ B¯ÈÒ‰Ï Ck ¯Á‡ ÁÎLÂ ¦¥¨©£¥¨§¦¦¦¦§¨©¦£¦§©§§¦§¨©©©¨§©¦¦¤

BÚÈ�ˆ‰Ï È¯ÎpÏ ¯ÓBÏ elÈÙ‡ el‡‰ ÌÈÎ¯c‰Ó „Á‡ ÌeL BÏ e¯Èz‰ ‡Ï ‰ÎLÁL Ì„B˜ BÚÈ�ˆ‰Ïe[enBa ÚLÙe ÏÈ‡B‰ §©§¦¤¤£¥¨Ÿ¦¦¤¨¥©§¨¦¨¥£¦©§¨§¦§©§¦¦¨©

·"�¯ ÔÓÈqa ¯‡a˙�L BÓk ‰ÎLÁÏ CeÓÒ BqÈk ÌÚ ‡ˆiL57: ¤¨¨¦¦¨©£¥¨§¤¦§¨¥§¦¨
טז סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1

2

3

4

`zax `zkld

úéìîøëì åìéôà åà [äîחפץ להוציא איסור שאין אף -

לכרמלית לחשכה לאונס54סמוך דומה אינו מקום מכל ,

החפץ ולהצניע לזכור עליו שהיה - למזיד .55אלא

åòéðöäì éøëðì øîåì [åî- בשוק החגורה מתיר אלא -

לשומרו לנכרי .56ואומר

zetqede mipeiv

כהאומרין54) המנהג שפשט הזה בזמן לפיכך סי"ח: רנב סי'
שיתבאר כמו כרמלית אלא גמורה הרבים רשות לנו אין שעכשיו
בחפץ אפילו לחשכה סמוך לצאת כלל איסור אין שמ"ה בסי'
מדבריהם גזרה אלא אינו בכרמלית ההוצאה איסור שהרי שבידו

לגזרה. גזרה גוזרין ואין
הוציא55) והרי פושע, נקרא לכרמלית מוציא מדוע שצ"ע אלא

בהיתר, החפץ
כך על העיר למי) (ספק ב יד, הוספות או"ח צמחֿצדק ובשו"ת
אדמו"ר, בש"ע סתירה לכאורה וז"ל: פשיעה זו אין שלכאורה
אלא גמורה ר"ה לנו שאין עכשיו וז"ל י"ח סעי' רנ"ב בסי'
רס"ו ובסי' כו', לחשכה סמוך לצאת כלל איסור אין כרמלית
כיסו עם שיצא בו ופשע הואיל וכו' לכרמלית אפילו ט"ז סעיף

ע"כ. לחשכה. סמוך

סמוך החפץ עם שיצא בכך פושע נקרא שאינו אפ"ל ואולי
בידו וכיסו בשבת ברה"ר בכרמלית שנמצא בכך אלא לחשכה,

מכך. להמנע בידו שהיה -

המוציא על מוסבים בו' ופשע 'הואיל שהמלים אחר: באופן או
ומכל פושע, אינו לכרמלית המוציא אבל בלבד, הרבים לרשות

למזיד. דדמי כיון ההיתר דרכי כל לו אסרו מקום
סי"ח.56) כדלהלן
וחפץ57) לחשכה סמוך הרבים לרשות אדם יצא לא סי"ז:

לאחר עד להצניעו מידו החפץ להסיר ישכח שמא גזירה בידו
ג"כ ויצא שבת שהוא וישכח בידו שהחפץ יזכור ואז שחשכה
אמות ד' יעבירנו או הרבים לרשות היחיד מרשות החפץ עם

היחיד. לרשות הרבים מרשות יכניסנו או הרבים ברשות
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ירק· כזית אכל אם אבל שתה ולא אכל לא כשהוא זה וכל
עדיין בירך ולא משקה מאיזה רביעית שתה או אחר דבר או
שאכלנו ברוך עמהם לענות יכול אצלם ונכנס אחרונה ברכה
אחר בבית אלא אחת בחבורה עמהם אכל שלא אע"פ משלו
ברוך עמהם עונה עונין המסובין שכל בשעה נכנס (ואפילו
ששמעו המסובין עם שעונה כיון נברך שמע שלא אע"פ שאכלנו

בברכו): כן האומרים דברי לפי

ב סעיף שאכלו שלשה אצל נכנס אחד קצח, סימן א חלק

עצמו‡ קבע שלא שאף עליו מזמנים כזית שאכל השמש
וגם מעומד ואכל עליהם ומשמש עומד אלא עמהם בשלחן
מצטרף עמהם כלל קביעות לו ואין אכילתו באמצע ובא הולך
משא"כ קביעותו היא זו בכך אכילתו שדרך שכיון לזימון עמהם

קצ"ג: בסי' כמ"ש אחר באיש

שכבר· חבר הוא אפילו לזימון מצטרף אינו הזה בזמן כותי

גמורים כנכרים ועשאום עליהם צדוקינמנו (אבל דבריהם לכל
הוא): חבר אם עליו מזמנין

שמש‚ ולא ושנה קרא ואפילו עליו מזמנים אין הארץ עם
טעמי מתוכם להבין ולפרק להקשות חכמים תלמידי
מזמנים ועכשיו זה לענין הארץ עם זה הרי בוריים על המשניות
ובונה הולך אחד כל יהא שלא כדי גמור הארץ עם על אפילו
מן פורשים היו הם גם מהם פורשים היו שאם לעצמו במה

לגמרי. הצבור

אין וערבית שחרית שמע קריאת קורא שאינו מי מקום ומכל
לומר שייך לא קוראים הארץ עמי שרוב שכיון עליו מזמנים
מיחידים יפרשו אם לעצמו במה ובונה הולך אחד כל שיהא
בפרהסיא עבירה ועובר רשע שהוא מי ואצ"ל קוראים שאינם
לכותיים דומה (ואינו התלמוד בזמן הארץ מעם מעולה שאינו
בהם שהחזיקו במצות מדקדקים היו שהם עליהם שגזרו קודם
מעשה אלא ופושעים מורדים אינן החזיקו שלא ובמצות

בידיהם): אבותיהם
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גר„ ואפילו אלהינו לברך נתכוין אפילו עליו מזמנין אין נכרי
ויטבול שימול עד גר שאינו עליו מזמנין אין טבל ולא שמל

כראוי.

חובתם ידי אחרים להוציא בזימון אפילו לברך יכול גמור וגר
הארץ נתנה שלאברהם לפי לאבותינו שהנחלת על לומר ויכול

גוים: המון אב נקרא ואברהם למורשה

ואפילו‰ עליו מזמנין אין מלברך פטור שהוא בחול אונן
ולברך לענות עצמו על להחמיר רצה שאם להאומרים

מצטרף: אינו פטור שהוא כיון מקום מכל בידו הרשות

Âהם גם חייבות לזמן שחייבים אנשים ג' עם האוכלות נשים
הרשות לעצמן לזמן ליחלק ורצו שלש הם ואם עמהם לזמן
ואם בשם מזמנים שאינם מי' פחות הם האנשים (אם בידם

קצ"ג). בסי' נתבאר הקודש לשון להבין צריכות

לזמן רצו ואם לזמן פטורות עצמן בפני האוכלות נשים אבל
ועבדים נשים של חבורה תהא ולא לעבדים וה"ה בידם הרשות
ועבדים לעצמן נשים אלא העבדים פריצות משום יחד מזמנים

בשם: יזמנו שלא ובלבד לעצמן

אֿו סעיפים מזמנין אינן מי ועל מזמנין מי על קצט, סימן א חלק
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הקב"ה את ולא ית', "שמו" את משבחים מדוע

בעצמו?

(ספ לעיל בהאמור ביאור יוסיף זה שהקב"[בפרק ה"ג)

המתפשטתקדוש" שהחיות לפי הנבראים, מן ומובדל "

ה כענין בלבד, והארה זיו היא בנבראים ית' :]"שם"ממנו

.íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî áéúë äðä éë
ית', ממנו היא הנבראים חיות כי שאף זה, ענין
יובן מהם, ומובדל "קדוש" בעצמו ית' הוא מקום מכל
אשר עולמים" כל מלכות "מלכותך הפסוק בהקדים
המחי' האלקית שהחיות הוא בכתוב הפנימי הפירוש
– ביותר העליון העולם את גם – העולמות כל את

ית'. מלכותו ממדת היא

דוקא, המלכות למדת החיות את שמייחסים [והטעם

להורות:] כדי הוא

àåä êåøá óåñ ïéà øåàî èùôúîä úåéç ìëù
åðéà ,ïéîìò ìë àìîî úåéäì íéàøáðä ìë úåéçäì
àéäù ,óåâä ìë àìîîå äéçîä äîùðä êøãë

.óåâä éø÷îî úìòôúî àéäå ,åëåúá úùáìúî
ב"ה סוף אין מאור המתפשטת האלקית החיות –

בשם הקדוש בזהר נק' להחיותם הנבראים בתוך
ממלאה הנפש מה רז"ל כמאמר עלמין", כל "ממלא

הקב"ה כך הגוף, העולם.מלאאת כל את

לנמשל דומה אינו וגוף מנפש המשל באמת אך
בגוף מלובשת עצמה הנפש מהות במשל כי לגמרי,
כן ועל האברים), לכל הנפש חיות מתפשטת (ומשם
שינויים "מקבלת שהיא הגוף, ממקרי מתפעלת הנפש
חמימות או קרירות או מהכאות וצערו, הגוף משינויי

וכיוצא". האש

äúàå ,áéúë éúéðù àì 'ä éðà ,'úé åá ïë ïéàù äî
.'åë àåä äúàå íìåòä àøáðù íãå÷ àåä

היות (עם מהנבראים ח"ו משתנה אינו הקב"ה אבל
כמו אותם, "ממלא" ית' והוא בהם מלובשת שחיותו
"אינו ית' הוא אלא הגוף) את הממלאה הנפש חיות
לחורף מקיץ הזה עולם משינויי שינוי שום מקבל
ית' שהוא שניתי", לא ה' "אני וכמ"ש ללילה", ומיום
עד הוא "אתה בתפלה אומרים וכן שינוי, בגדר אינו
העולם", משנברא הוא אתה העולם, נברא שלא
הבדל שום שאין שינוי", שום בלי ממש הוא "פירוש,
כי שנבראו, ולאחרי העולמות שנבראו קודם בין ית' בו

ית'. בו שינוי שום פועלת איננה העולמות בריאת

שהקב לכך ההסבר אכן מהו – אינו"[ולכאורה ה

לנבראים?] חיות השפעת ידי על כלל משתנה

íîåé÷å íòôùå íúåéç íéìá÷î úåîìåòä ìëù àìà
úåèùôúä úðéçá àåäù ,ãáìá åúåëìî úðéçáî

.õåçìå åðîî äøàäå
אינה העולמות כל שחיות לפי הוא, זה על ההסבר
ית' מלכותו ממדת אלא ית' ועצמותו ממהותו המשכה
גדרו (כמו הוא המלכות מדת של וגדרה (כנ"ל), בלבד

התפשטות – "שם") והיאחיצוניתשל ולחוץ, שממנו
הזולת. בשביל רק

שמבאר:] [וכפי

á íâù ,äåìà äæçà éøùáî ìùîì åîëåíãà
,åúåäîå åúåîöò íä úåãîäå ìëùä äðä ïåúçúä
,õåçìå åðîî àìà åðéà åáù úåàùðúä úðéçáå
,åúìåæ ìò àùðúäì àìà åúåîöò ìà òâåð åðéàù

.åáù äðåøçà äâøãîå úðéçá àåäå
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התפשטות – "שם") והיאחיצוניתשל ולחוץ, שממנו
הזולת. בשביל רק

שמבאר:] [וכפי

á íâù ,äåìà äæçà éøùáî ìùîì åîëåíãà
,åúåäîå åúåîöò íä úåãîäå ìëùä äðä ïåúçúä
,õåçìå åðîî àìà åðéà åáù úåàùðúä úðéçáå
,åúìåæ ìò àùðúäì àìà åúåîöò ìà òâåð åðéàù

.åáù äðåøçà äâøãîå úðéçá àåäå
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[וכמו ודם בשר מאדם משל פי על יובן זה ענין
ההתבוננות שמתוך – אלקה" אחזה "מבשרי שכתוב
אופן את להבין ניתן האדם, של ובמדותיו במהותו

האלקית]. החיות של ההתפשטות

ותכונותיו מדותיו וכן אדם, של והדעות ההשקפות
שלו, המלכות מדת משא"כ ומהותו; פנימיותו הם –

אלא ומהותו מפנימיותו חלק אינו המנהיגות, כח היינו
להתנשא היכולת חיצוני, כח הזולתהיא ולהנהיגעל

רצונו. כפי אותו

האחרונה המדריגה היא המלכות מדת זה ומטעם
שכל מאחר הנפש, בכוחות ביותר] התחתונה [היינו
מפנימיותו חלק ואינה ולחוץ", "ממנו אלא אינו ענינה

האדם. של ומהותו

כי ה"שם", כענין היא המלכות שמדת [ונמצא
הזולת]. בשביל אלא אינם שניהם

àìà äðéà 'úé åúåëìî úðéçá úåèùôúä äðä êë
àìá êìî ïéàå ,íéàøáðä ìà 'úé åðîî äøàäå åéæ

.íò
ית' ממנו המתפשטת החיות את שמייחסים וזהו
ית', מלכותו למדת ולהחיותם הנבראים את לברוא
שהיא היינו חיצונית", "הארה אלא החיות שאין מאחר
המשכה אלא שאינה באלקות זו מבחינה נובעת
ית'. מכוחותיו האחרונה" ה"בחינה הזולת", "בשביל

יכולה זו מדה שהרי ית', מלכותו מדת ענין וזהו
כאשר פועלת ואינה לזולת ביחס רק ולהתגלות לפעול
בלא מלך "אין כמאמר שולט, המלך שעליו זולת אין

עם".

ממהותו המשכה (אינה הנבראים שחיות ומאחר
הארה שהיא מלכותו ממדת היא אלא) ית', ועצמותו
על כלל משתנה ית' ועצמותו מהותו שאין מובן בלבד,
שינוי שום פועל אינו השמש שאור (כמו הבריאה ידי

עצמה). בשמש

יוצר דברכת הפנימי התוכן את לבאר חוזר [ועתה

אור:]

.åðëìî ãòì êîù çáúùé ,íéùåã÷ àøåá åäæå
שהם – המלאכים השגת בענין שנתבאר מה פי על
מאלקות וקיומם חיותם כל איך ומשיגים מרגישים

המל ומ"מדת "שמו" מבחינת אלא –אינם בלבד כות"
"בורא יוצר: ברכת נוסח של הפנימי הפירוש יובן
ההילול [והוא מלכנו" לעד שמך ישתבח קדושים,

את מהללים המלאכים) (הם שה"קדושים" והשבח
את ולא דוקא, ית' שמו את שמשבחים – הקב"ה]

עצמו. הקב"ה

,äâùä äæéà úîçî ìåìéääå çáùä ìëù ,ùåøéô
.íéàøáðä ìò àø÷ð åîùù ,êîù úðéçá àìà åðéà

בזה: והענין

בגודל והבנה מהשגה כתוצאה בא והילול שבח
יגדל כך בו, ההשגה שתגדל וככל ה"משתבח"; מעלת
שה"קדושים" וההילול השבח שכל ונמצא, השבח.
אלא אינו הגדולה, השגתם מחמת הקב"ה את משבחים

בבחינת שמשיגים מה "נקרא"שמומתוך ית' ששמו –

להם שאין ית', ועצמותו במהותו ולא הנבראים, על
כלל), בי' תפיסא מחשבה לית (כי כלל ית' בו השגה
בעצמו. הקב"ה של והילול לשבח שייכים אינם כן ועל

"ישתבח אומרים ה"קדושים" המלאכים ולכן
שכלשמך לפי עצמו), הקב"ה את משבחים (ואינם "

מהללים הם שמחמתה באלקות שלהם ההשגה
כנ"ל. שמו, בבחינת אלא אינה הקב"ה את ומשבחים

íäá äìâúîå ùáìúî åðéàù ,ãòì úðéçáá àåäå
.íå÷î ÷åçéøá íéãîåò àìà

לכך נוסף ועצמותו– ומובדלשמהותו קדוש ית'
" (כמ"ש האוראתהמהנבראים גם הנה קדוש"),

להחיותם בנבראים המתפשט "שמו", שנקרא האלקי
מנבראים ו"מובדל" "קדוש" הוא אף ולקיימם,

" ש"ושמך(וכמ"ש בלבד זו דלא קדושאתהקדוש", "

אור גם כי מהנבראים), ומובדל קדוש "שמך" גם אלא
אינו זה ומתגלהאלקי הםמתלבש אלא בנבראים,

במשמעות ("מקום" מקום" "ריחוק בבחינת עומדים
בסמוך]. שיבאר [וכפי ממנו "מדריגה") של

שמך "ישתבח שאומרים הפירושלעדוזהו ולפי ,"
והרי "לעד" הוא ש"שמך" היא בזה הכוונה הפנימי

גדר על מורה הוא,נצחיות"עד" בדבר והחידוש ;

המתפשט האלקי הכח הוא ית' ששמו דאע"פ
ונצחי סוף" "אין הוא מקום מכל ומאחרבנבראים, ,

מוגבל, בלתי בכח אלא שייך אינו הנצחיות שענין
ממש מלובש אינו "שם" שנקרא האלקי שהכח מובן
מלובש אינו מוגבל בלתי כח שהרי הנבראים, בתוך
מקום" "בריחוק עומד אלא מוגבל, בגוף ונתפס
"לעד", בבחינת הוא "שמך" גם כן ועל מהנבראים,

ותכלית". קץ אין עד "דהיינו
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ãòì íãéîòéå ,åàøáðå äåö àåä éë áéúëãëå
.íìåòì

ויעמידם ונבראו, צוה הוא "כי נאמר זה לעדעל

ואינם נצחיים שהם השמים צבא על דקאי – לעולם"
הוא שבהם הנצחיות וענין – הארץ צבא כמו משתנים
גדרם מצד [שהרי אותם המחי' האלקי הכח מצד רק
הווים גבול, בעלי נבראים הם השמים צבא גם ומהותם

ונפסדים].

אינו זה אלקי שכח מובן, ונתפסומזה מתלבש

לכך והטעם כמותם, מוגבל הוא גם הי' כן אם כי בהם,
שהוא אף ("עד") ונצחי סוף אין נשאר האלקי שהכח

" שאינו לפי הוא השמים, צבא את ומחי' מתלבשמהוה

בנבראים.ומתגלה "

åàøáð íîöòî íä åìàë ,åàøáðå äåö ùåøéôå
'úé åúåéç ïéàù ,åéååö éãé ìò ùéì ïéàî àìéîî
ùáìúîå èùôúî ùéì ïéàî íúåà äåäîå äéçîä

.éåìéâ úðéçáá íëåúá
צוה "הוא הלשון דיוק גם (ולאונבראווזהו "

מאליו משמע נפעל) (לשון ד"נבראו" "ובראם"),
פעולה). בדרך (ולא וממילא

את המהווה האלקי הכח שאין לפי והיינו
לישהנבראים הואמאין אלא בנבראים, "מתלבש"

להתלבש ממדריגתו שירד מבלי מקום" ב"ריחוק נשאר
גילוי. בבחי' בהם

לאחרים המצווה מלך של ציוויו כמו זה והרי
ועשי', בפעולה עסוק יהי' עצמו שהוא מבלי לעשות
ואילו גרידא, צוה" "הוא בבחינת זה הרי המלך שמצד

וממילא. מאלי' מתקיימת הפעולה

הוא "כי ונבראווזהו – מעצמם).צוה (כאילו "

çë äéäéù àì ,íàáö ìë åéô çåøáå áåúëù äî éë
çë àåäù àìà ,ìòôðá ùîî ùáìúî ìòåôä

.ãáìá íäéìò òôåùä
כל פיו וברוח נעשו, שמים ה' "בדבר כתיב
והחיות הכח הוא פיו" ו"רוח ה'" "דבר והנה, צבאם".
את להוות ית' מאתו הקב"ה שהמשיך האלקית
וחיות כח יש ונברא נברא ולכל ליש, מאין הנבראים

ה'") ("דבר להחיותומיוחדתאלקית בו המלובשת
ולקיימו;

הבורא ית' פיו" ש"רוח הכוונה דאין רבינו, ומבאר

בבחינת ממש, בהם "מתלבש" ליש מאין הנבראים את
עליהם" "שופע הוא אלא ממש, בנפעל" הפועל "כח
אבל כנ"ל, מקום" "ריחוק בבחינת בלבד, מלמעלה

ממש. בגילוי בתוכם מתפשט אינו

בנפעל": ממש המתלבש הפועל "כח [פירוש
עסוק שהאדם בשעה הנה להבדיל, ודם, בשר במלאכת
ב"נפעל". ממש מלובש כחו הרי מסויימת, במלאכה
האדם של כחו הכתיבה, במלאכת למשל כמו
וניתן האותיות, בכתיבת "מלובש" ידו שבאצבעות

הכח כי הפועל, הכח טיב את בנפעל מתגלהלהכיר

בנפעל].

úðéçá ìùî êøã ìò åðééäã ,åéô çåøáå ïë íâ åäæå
àöåé àåäù íâù ,õåçìå äôä ïî àöåéä ìáää
ãøôð øáã àåä åìàë äàøð ,åúåéîéðôå åëåúî

.åîöò éðôá øáã úåéäì åëåúî
היא והנבראים העולמות שחיות הנ"ל פי על
והארה התפשטות בחינת "שהוא ית', מלכותו ממדת

ולחוץ "ממנו מוסיף שהכתוב מה גם יובן פיווברוח",
(אף ה'" "בדבר בלשון מסתפק ואינו צבאם" כל
רז"ל שאמרו כמו ית', דיבורו ידי על היתה שהבריאה

העולם").מאמרות"בעשרה נברא

דבר כן גם הוא אדם של פיו" "רוח כי והטעם,
האדם מן החוץהשופע היוצאאל שההבל ואע"פ ,

כשההבל הרי האדם, ופנימיות מתוכיות בא פיו ברוח
האדם. מן נפרד נעשה הוא ולחוץ מפיו יוצא

אל ונשמע לאדם מחוץ יוצא הדיבור שגם [ואף
אלא לגמרי ממנו נפרד הדיבור אין מקום מכל הזולת,
הוא בדיבור (שהרי המדבר של למהותו קשור נשאר
שמרגיש רגש או במוחו שמשיג שכלי רעיון מבטא
שנפשו באופן בהתלהבות לדבר שיכול עד בלבבו,
מרוח היוצא ההבל משא"כ בדבריו); ניכרת וחיותו

עצמו]. האדם מן לגמרי נפרד הפה

àìà íäá ùáìúî åðéàå[ב "åðëìî",[היא úðéçá
.íäéìò àø÷ð åîù êìî úåéäì

מוסיפים לעד" שמך ישתבח קדושים "בורא אחר
ענין כי הוא בזה הפנימי והפירוש "מלכנו", לומר
שבנבראים האלקית שהחיות רק (לא מדגיש המלכות
כיצד גם אלא) ולחוץ", ממנו והארה "התפשטות היא

אינה האלקית ומתגלההחיות בנבראים.מתלבשת

הענין: ביאור
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ãòì íãéîòéå ,åàøáðå äåö àåä éë áéúëãëå
.íìåòì

ויעמידם ונבראו, צוה הוא "כי נאמר זה לעדעל

ואינם נצחיים שהם השמים צבא על דקאי – לעולם"
הוא שבהם הנצחיות וענין – הארץ צבא כמו משתנים
גדרם מצד [שהרי אותם המחי' האלקי הכח מצד רק
הווים גבול, בעלי נבראים הם השמים צבא גם ומהותם

ונפסדים].

אינו זה אלקי שכח מובן, ונתפסומזה מתלבש

לכך והטעם כמותם, מוגבל הוא גם הי' כן אם כי בהם,
שהוא אף ("עד") ונצחי סוף אין נשאר האלקי שהכח

" שאינו לפי הוא השמים, צבא את ומחי' מתלבשמהוה

בנבראים.ומתגלה "

åàøáð íîöòî íä åìàë ,åàøáðå äåö ùåøéôå
'úé åúåéç ïéàù ,åéååö éãé ìò ùéì ïéàî àìéîî
ùáìúîå èùôúî ùéì ïéàî íúåà äåäîå äéçîä

.éåìéâ úðéçáá íëåúá
צוה "הוא הלשון דיוק גם (ולאונבראווזהו "

מאליו משמע נפעל) (לשון ד"נבראו" "ובראם"),
פעולה). בדרך (ולא וממילא

את המהווה האלקי הכח שאין לפי והיינו
לישהנבראים הואמאין אלא בנבראים, "מתלבש"

להתלבש ממדריגתו שירד מבלי מקום" ב"ריחוק נשאר
גילוי. בבחי' בהם

לאחרים המצווה מלך של ציוויו כמו זה והרי
ועשי', בפעולה עסוק יהי' עצמו שהוא מבלי לעשות
ואילו גרידא, צוה" "הוא בבחינת זה הרי המלך שמצד

וממילא. מאלי' מתקיימת הפעולה

הוא "כי ונבראווזהו – מעצמם).צוה (כאילו "

çë äéäéù àì ,íàáö ìë åéô çåøáå áåúëù äî éë
çë àåäù àìà ,ìòôðá ùîî ùáìúî ìòåôä

.ãáìá íäéìò òôåùä
כל פיו וברוח נעשו, שמים ה' "בדבר כתיב
והחיות הכח הוא פיו" ו"רוח ה'" "דבר והנה, צבאם".
את להוות ית' מאתו הקב"ה שהמשיך האלקית
וחיות כח יש ונברא נברא ולכל ליש, מאין הנבראים

ה'") ("דבר להחיותומיוחדתאלקית בו המלובשת
ולקיימו;

הבורא ית' פיו" ש"רוח הכוונה דאין רבינו, ומבאר

בבחינת ממש, בהם "מתלבש" ליש מאין הנבראים את
עליהם" "שופע הוא אלא ממש, בנפעל" הפועל "כח
אבל כנ"ל, מקום" "ריחוק בבחינת בלבד, מלמעלה

ממש. בגילוי בתוכם מתפשט אינו

בנפעל": ממש המתלבש הפועל "כח [פירוש
עסוק שהאדם בשעה הנה להבדיל, ודם, בשר במלאכת
ב"נפעל". ממש מלובש כחו הרי מסויימת, במלאכה
האדם של כחו הכתיבה, במלאכת למשל כמו
וניתן האותיות, בכתיבת "מלובש" ידו שבאצבעות

הכח כי הפועל, הכח טיב את בנפעל מתגלהלהכיר

בנפעל].

úðéçá ìùî êøã ìò åðééäã ,åéô çåøáå ïë íâ åäæå
àöåé àåäù íâù ,õåçìå äôä ïî àöåéä ìáää
ãøôð øáã àåä åìàë äàøð ,åúåéîéðôå åëåúî

.åîöò éðôá øáã úåéäì åëåúî
היא והנבראים העולמות שחיות הנ"ל פי על
והארה התפשטות בחינת "שהוא ית', מלכותו ממדת

ולחוץ "ממנו מוסיף שהכתוב מה גם יובן פיווברוח",
(אף ה'" "בדבר בלשון מסתפק ואינו צבאם" כל
רז"ל שאמרו כמו ית', דיבורו ידי על היתה שהבריאה

העולם").מאמרות"בעשרה נברא

דבר כן גם הוא אדם של פיו" "רוח כי והטעם,
האדם מן החוץהשופע היוצאאל שההבל ואע"פ ,

כשההבל הרי האדם, ופנימיות מתוכיות בא פיו ברוח
האדם. מן נפרד נעשה הוא ולחוץ מפיו יוצא

אל ונשמע לאדם מחוץ יוצא הדיבור שגם [ואף
אלא לגמרי ממנו נפרד הדיבור אין מקום מכל הזולת,
הוא בדיבור (שהרי המדבר של למהותו קשור נשאר
שמרגיש רגש או במוחו שמשיג שכלי רעיון מבטא
שנפשו באופן בהתלהבות לדבר שיכול עד בלבבו,
מרוח היוצא ההבל משא"כ בדבריו); ניכרת וחיותו

עצמו]. האדם מן לגמרי נפרד הפה

àìà íäá ùáìúî åðéàå[ב "åðëìî",[היא úðéçá
.íäéìò àø÷ð åîù êìî úåéäì

מוסיפים לעד" שמך ישתבח קדושים "בורא אחר
ענין כי הוא בזה הפנימי והפירוש "מלכנו", לומר
שבנבראים האלקית שהחיות רק (לא מדגיש המלכות
כיצד גם אלא) ולחוץ", ממנו והארה "התפשטות היא

אינה האלקית ומתגלההחיות בנבראים.מתלבשת

הענין: ביאור
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c"agקעב i`iyp epizeax zxezn

של והתנשאות רוממות היא מלכות של מהותה

סגור הוא עצמו המלך כי מדינתו, מאנשי המלך

מגע לו שיהי' מבלי והתנשאות, ברוממות בהיכלו

למלוך המלך יכול כזה באופן (ודוקא ההמון עם ומשא

אזי הרבה, העם אל יתקרב אם כי עליהם, ולשלוט

כמלך); בהתנשאותו יחסר

היא עמו על והשפעתו המלך ששליטת ונמצא

מתגלה אינו עצמו שהמלך דוקא, התנשאות בדרך

מהם, מסולק כאילו נשאר הוא אלא העם אל ומתקרב

"מלך כמאמר המדינה, כל על מתפשט "שמו" ורק

אנשי של הקשר כל פירוש: עליהם". נקרא שמו

בכך רק אלא עצמו המלך עם אינו המלך עם המדינה

המלך ברשות והם ועמו, מדינתו על נקרא המלך ששם

שייכות אלא "פנימי", קשר זה ואין – אליו ומשתייכים

מקום"). בריחוק "עומדים שהנבראים (כנ"ל, "מרחוק"

úåéäì åðééäã ,çáúùéù íéù÷áî åðà äúåàå

.éåìéâå øåà ó÷åúá úôñåúå çáù åæ äðéçáá
– ו"מלכנו" "שמך" בפירוש הנ"ל הביאור פי על
מאלקות "הארה" אלא אינם ומלך שם דבחינת
יובן – העולמות) בריאת בשביל ית' מאתו (שנמשכת

" במאמר הפנימי התוכן כו'":ישתבחגם שמך

(לשון הוספה של ענין על (גם) מורה "ישתבח"
ויתוסף שישתבח מבקשים שאנו היינו וריוח), שבח

ועוז. תוקף ביתר אלקות וגילוי אור זו ב"הארה"

ìãáåîå ùåã÷ àåä åãåáëáå åîöòá ä"á÷ä ìáà
:ì"ðë ,'åë

את "מקדישים" שהמלאכים הענין תוכן וזהו –
קדוש ית' הוא כיצד השגתם דהיינו בדלומוהקב"ה,

כל של וקיומם חיותם שכל מאחר מהנבראים,
וממדת ית' משמו הארה ידי על אלא אינם הנבראים

המלכות.
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dxe` ixry

יקריבÂ‰ÊÂ(כ) כי אדם דכתיב דקרבנות הטעם שרש ג"כ
איך פלא דבר זהו דלכאורה כו' הבהמה מן כו'
בהמה קרבן שמביא במה החוטאת אדם נפש על יכופר
אליו ערך הבהמה ואין דעת בר האדם הלא המזבח על
יכופר גשמיות דבהמה חלב והקטרת דם בזריקת ואיך
הענין אך בחטאו שפגם דאדם אלקים צלם ויתוקן עוונו
אדם שנק' הנשמה היינו הבהמה מן יקריב כי דאדם הוא
הבהמה את ולהעלות להקריב רב כחו שהוא אלקים בצלם
דתיקון מ"ה שם שהוא האדם שבתחלה כו' ניחוח לריח
ע"י ומברר בשבה"כ שנפל ב"ן בחי' לבהמה מעלה
הוא אדם ודוק' מעלה של באש שבה ודם חלב הקרבת
שהיא באדם וכמ"כ זולתו זה יוכל ולא הבהמה המקריב
לפני ותבא מגסותה שתעלה לנה"ב מעלה האלקי' הנשמה
תיקנו תמידין במקום דתפלה כידוע כו' לריח כקרבן ה'
ההקרבה אחר אבל כנ"ל נפשך בכל בק"ש והעיקר

נהפוך אז להעלותה המזבח ע"ג לבהמה האדם שמקריב
נפשו על לכפר שהקריבה זה לאדם תעלה שהבהמה הוא
מעלה למעלה ולהעלותו אלקים בצלם שפגם פגם לתקן
הוי' לשם היינו דוקא לה' ניחוח לריח בקרבנות וז"ש כנ"ל
והוא בו היה שלא חדש אור בו שמוסיף העליון דאדם

מהתי שלמעלה התהו בבחי' הבהמה שרש כנ"למצד קון
מבחי' למעלה לאדם תעלה דבהמה ההקרבה אחר וע"כ
באכילת (וכמ"כ וד"ל כו' נפשו לשרש יתוקן שמשם אדם
להיו' בתחילה וחי הצומח המאכל את מעלה שהאדם אדם
מבחי' למעלה לאדם מעלה המאכל ואח"כ אדם בבחי'
מזבח אכילת כו' יאכל האכל ע"פ במ"א כמ"ש אדם
מן גם למעלה התשובה כח ואמנם כו' אדם ואכילת
שהוא לטוב עצמו הרע מהפך היא התשובה כי הקרבנות
וד"ל) כנ"ל חיים לסם המות מסם שנהפך הקטרת ענין כמו

באורך): ד"ח בספר (וכמ"ש

dkepgd xry
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˙ÂˆÓכל ז"ל הרמב"ם וכתב מד"ס: והיא לסעודה נט"י
עצמן במים דברים, בד' ליזהר צריך ידיו הנוטל
שתי לכל רביעית בהן שיהי' ובשיעור פסולין, יהיו שלא
בכלי, בהם שנוטלין המים שיהיו ובכלי ק"ס), (א"ח הידים
כ' ובש"ע (קנ"ט) נותן מכח באים המים שיהיו ובנוטל
וכ"ה גברא כח דבעי' דידים ספ"ק יוסי כר' להחמיר רמ"א
נשמת שהוא הוי' אל גימ' הוא אוכל כי והענין עקב: בזהר
וכשז"א בעשי' שהוא אדני בגימ' אכילה והנה היצירה
האוכל קבלת ענין זהו מיצירה שפע לקבל עולה דעשי'
ההעלאות כל ידו שעל כנודע מ"ב שם ע"י הוא ועלייתו
החזקה. יד הרמה יד הגדולה יד הידות ג' הם מ"ב ובחי'
יונקים הצפרני' מן דהיינו האצבעות סופי מן והנה
להסיר החסדים במימי אותם לרחוץ וצריך החיצונים
שם שהוא אדם מכח המים נתינת צ"ל ולכן מהם היניקה
נמשך שממנו [ביצי'] מקנן דז"א כנודע ביצי' השולט מ"ה
דעשי' ז"א שיקבל כדי החיצוני' יניקת להסיר לעשי' המים

העשי': בעולם להשפיע האוכל את אח"כ
¯Â‡È·Âבענין ע"ג דע"ב באוצ"ח מ"ש להקדים יש הענין

נשפלין לפעמי' שיהיו באופן שהושמו היד איברי
המלובשים דאו"א המוחי' אור בחי' כי נגבהין ולפעמים
התחלת מקום האצבעות מסופי ויוצאים בוקעים בהם
דז"א, נה"י שהם ברגלי' ומתלבשי' הצפורן גידול
להגן כדי שם עומדים קדושה קליפה הם והצפורנים
עודף כשהצפורן אך הצורך מכפי ביותר החיצוני' מיניקת
ידים רחיצת ופעולת החיצוני' יניקת ממנו אזי האצבע על
שלא וכדי וצפרנים האצבעות מקצות הקליפות להרחיק
להגביהם צריך מהם היוצא באור להתאחז הקליפות יחזרו
מהם היוצא אור ואז סוטה בגמ' כדאי' קדש הנק' ג"ר כלפי
ד"פ: ע"ש נ"כ וכענין דלאה, חו"ב נעשה וגם במוחי' נכלל
לו אין והלא מהו למעלה ידים ענין בביאור יובן והענין
חיותם מזג הידים באדם עד"מ הנה אך הגוף, דמות
פעולת לפעול אלא בכחם שאין באופן הוא מהנפש
צדקה ליתן או ולבנות לצייר דהיינו ממש בפועל העשייה
נתגשמה כבר אבל היא המשכה זו ופעולה לעני וחסד
פלוני דבר לעשות רוחני שהוא שבלב החסד מן ההמשכה
עצמו החסד שכלי וכמו וכדומה פלוני לעני מעות ליתן או
החסד כלי יושפל כן חסד לעשות האהבה אור הגבלת הוא
יובן ועפ"ז היד, באבר גשמיות בפעולה להיות עוד שבלב
הקב"ה של חסדו שמדת דאצי' מל' במדת למעלה
כח העולמות חיות מקור עיקר כל הוא מל' במדת המלובש
(תלים יבנה חסד עולם אמרתי כי כמ"ש בנפעל הפועל

זו מדה אור ישתלשל כן הנפעל אופן לפי אך ג') פ"ט
גלגל ובפרט העשי' עולם וא"כ שונים מכלים בכלים
לומר א"א הרי מאד הגשמי דצח"מ ששופע המזלות
דאצילות שבמל' החסד מכלי שבגלגל שר חיות שנלקח
הבא העליונה וחיות לאור כלל ערוך לו אין שהרי הראשון
ימינא דרועא מבחי' שנלקח אלא ית' מחסדו ומאיר
על החסד שפעולת היד אבר חיות עד"מ שהוא דקודב"ה
מ"ש והיינו שבלב החסד כלי לגבי גשמיות פעולה ידו
לעשי' נשמה להיות מתלבש דאצי' החיצון שכלי בע"ח
ארץ יסדה ידי כמ"ש החסד של החיצון כלי יד בחי' והוא
רוחני שהוא וביצי' י"ג) מ"ח (ישעי' שמים טפחה וימיני
החסד כמו הפנימי כלי ובבריאה האמצעי כלי מתלבש יותר
והנה כנ"ל, שביד החסד מפעולת יותר שנעלה עצמו שבלב
ומפרידים המחלקים ה"ג בחי' הם שביד אצבעות ה' ענין
דבר פעולת שיהי' כדי היד שבעצם העשי' פעולת כח את
לא שאם לזולתו נתינה או וכתיבה ציור כמו פרטי
אבל בשלימות ביד היה הפעולה כח שכל אע"פ האצבעות
הוא אחד היד כח כי בפרטות ממנה נפעל שום הי' לא
וכענין שונים לפרטי' התחלקות הגורמים הם והאצבעות
ג"כ שהם מוצאות ה' ע"י שמתחלק הדבור בהבל הידוע
הי' ולא פשוט א' הבל הי' ובלעדם ההבל המפרידות ה"ג
ה"ג בחי' שהם אע"פ והנה האותיות צירופי התחלקות
הי' לא פשוט קול הי' שאילו המקבל לתועלת הם עכ"ז
לחלקים השפע פירור ע"י דוקא אלא השכל שומע המקבל
היד שפע פירור וכעד"ז כחו כפי ותיבות באותיות דקים
ידים מבחי' לקבל המקבל שיוכל כדי האצבעות ע"י
בעשי' ליש מאין להוות החסד כח כללות שהם העליונים
ויתפרדו היסודות נפש בחי' שהוא השרים מציאות
האצבעות ע"י שהוא פרטי בנפעל הפועל שפע ויתחלקו
ענין וזהו ט"ו), ח' (שמות כו' היא אלקים אצבע וכמ"ש
פי' א') כ"ו (פסחים ישמעאל ממנו שיצא אברהם מארז"ל
ארץ של המזלות גלגל שהוא ישמעאל של שר התהוות
אלא דאצי' החסד מן יומשך איך גשמי דצח"מ ישמעאל
השלישי כלי דקוב"ה ימינא דרועא אברהם ע"י שהוא
גשמיות העשי' לפעול בעשי' שמתלבש דאצי' דחסד
שהוא שמאלא מדרועא ועד"ז ישמעאל של שר שיתהוה

ב מש"ש והוא עשו של שר יצא יצחק דע"בבחי' אוצ"ח
הקליפות מן ולמחסה למגן שהם הצפרנים בענין ע"ד
משם בהכרח כי להם הצריך מן יותר ינקו שלא והחיצונים
היניקה וענין מדאי יותר ינקו שלא הכוונה אלא יניקתם
ית', אלהותו משפע השרים בהתהוות כנ"ל הוא המוכרחת
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˙ÂˆÓכל ז"ל הרמב"ם וכתב מד"ס: והיא לסעודה נט"י
עצמן במים דברים, בד' ליזהר צריך ידיו הנוטל
שתי לכל רביעית בהן שיהי' ובשיעור פסולין, יהיו שלא
בכלי, בהם שנוטלין המים שיהיו ובכלי ק"ס), (א"ח הידים
כ' ובש"ע (קנ"ט) נותן מכח באים המים שיהיו ובנוטל
וכ"ה גברא כח דבעי' דידים ספ"ק יוסי כר' להחמיר רמ"א
נשמת שהוא הוי' אל גימ' הוא אוכל כי והענין עקב: בזהר
וכשז"א בעשי' שהוא אדני בגימ' אכילה והנה היצירה
האוכל קבלת ענין זהו מיצירה שפע לקבל עולה דעשי'
ההעלאות כל ידו שעל כנודע מ"ב שם ע"י הוא ועלייתו
החזקה. יד הרמה יד הגדולה יד הידות ג' הם מ"ב ובחי'
יונקים הצפרני' מן דהיינו האצבעות סופי מן והנה
להסיר החסדים במימי אותם לרחוץ וצריך החיצונים
שם שהוא אדם מכח המים נתינת צ"ל ולכן מהם היניקה
נמשך שממנו [ביצי'] מקנן דז"א כנודע ביצי' השולט מ"ה
דעשי' ז"א שיקבל כדי החיצוני' יניקת להסיר לעשי' המים

העשי': בעולם להשפיע האוכל את אח"כ
¯Â‡È·Âבענין ע"ג דע"ב באוצ"ח מ"ש להקדים יש הענין

נשפלין לפעמי' שיהיו באופן שהושמו היד איברי
המלובשים דאו"א המוחי' אור בחי' כי נגבהין ולפעמים
התחלת מקום האצבעות מסופי ויוצאים בוקעים בהם
דז"א, נה"י שהם ברגלי' ומתלבשי' הצפורן גידול
להגן כדי שם עומדים קדושה קליפה הם והצפורנים
עודף כשהצפורן אך הצורך מכפי ביותר החיצוני' מיניקת
ידים רחיצת ופעולת החיצוני' יניקת ממנו אזי האצבע על
שלא וכדי וצפרנים האצבעות מקצות הקליפות להרחיק
להגביהם צריך מהם היוצא באור להתאחז הקליפות יחזרו
מהם היוצא אור ואז סוטה בגמ' כדאי' קדש הנק' ג"ר כלפי
ד"פ: ע"ש נ"כ וכענין דלאה, חו"ב נעשה וגם במוחי' נכלל
לו אין והלא מהו למעלה ידים ענין בביאור יובן והענין
חיותם מזג הידים באדם עד"מ הנה אך הגוף, דמות
פעולת לפעול אלא בכחם שאין באופן הוא מהנפש
צדקה ליתן או ולבנות לצייר דהיינו ממש בפועל העשייה
נתגשמה כבר אבל היא המשכה זו ופעולה לעני וחסד
פלוני דבר לעשות רוחני שהוא שבלב החסד מן ההמשכה
עצמו החסד שכלי וכמו וכדומה פלוני לעני מעות ליתן או
החסד כלי יושפל כן חסד לעשות האהבה אור הגבלת הוא
יובן ועפ"ז היד, באבר גשמיות בפעולה להיות עוד שבלב
הקב"ה של חסדו שמדת דאצי' מל' במדת למעלה
כח העולמות חיות מקור עיקר כל הוא מל' במדת המלובש
(תלים יבנה חסד עולם אמרתי כי כמ"ש בנפעל הפועל

זו מדה אור ישתלשל כן הנפעל אופן לפי אך ג') פ"ט
גלגל ובפרט העשי' עולם וא"כ שונים מכלים בכלים
לומר א"א הרי מאד הגשמי דצח"מ ששופע המזלות
דאצילות שבמל' החסד מכלי שבגלגל שר חיות שנלקח
הבא העליונה וחיות לאור כלל ערוך לו אין שהרי הראשון
ימינא דרועא מבחי' שנלקח אלא ית' מחסדו ומאיר
על החסד שפעולת היד אבר חיות עד"מ שהוא דקודב"ה
מ"ש והיינו שבלב החסד כלי לגבי גשמיות פעולה ידו
לעשי' נשמה להיות מתלבש דאצי' החיצון שכלי בע"ח
ארץ יסדה ידי כמ"ש החסד של החיצון כלי יד בחי' והוא
רוחני שהוא וביצי' י"ג) מ"ח (ישעי' שמים טפחה וימיני
החסד כמו הפנימי כלי ובבריאה האמצעי כלי מתלבש יותר
והנה כנ"ל, שביד החסד מפעולת יותר שנעלה עצמו שבלב
ומפרידים המחלקים ה"ג בחי' הם שביד אצבעות ה' ענין
דבר פעולת שיהי' כדי היד שבעצם העשי' פעולת כח את
לא שאם לזולתו נתינה או וכתיבה ציור כמו פרטי
אבל בשלימות ביד היה הפעולה כח שכל אע"פ האצבעות
הוא אחד היד כח כי בפרטות ממנה נפעל שום הי' לא
וכענין שונים לפרטי' התחלקות הגורמים הם והאצבעות
ג"כ שהם מוצאות ה' ע"י שמתחלק הדבור בהבל הידוע
הי' ולא פשוט א' הבל הי' ובלעדם ההבל המפרידות ה"ג
ה"ג בחי' שהם אע"פ והנה האותיות צירופי התחלקות
הי' לא פשוט קול הי' שאילו המקבל לתועלת הם עכ"ז
לחלקים השפע פירור ע"י דוקא אלא השכל שומע המקבל
היד שפע פירור וכעד"ז כחו כפי ותיבות באותיות דקים
ידים מבחי' לקבל המקבל שיוכל כדי האצבעות ע"י
בעשי' ליש מאין להוות החסד כח כללות שהם העליונים
ויתפרדו היסודות נפש בחי' שהוא השרים מציאות
האצבעות ע"י שהוא פרטי בנפעל הפועל שפע ויתחלקו
ענין וזהו ט"ו), ח' (שמות כו' היא אלקים אצבע וכמ"ש
פי' א') כ"ו (פסחים ישמעאל ממנו שיצא אברהם מארז"ל
ארץ של המזלות גלגל שהוא ישמעאל של שר התהוות
אלא דאצי' החסד מן יומשך איך גשמי דצח"מ ישמעאל
השלישי כלי דקוב"ה ימינא דרועא אברהם ע"י שהוא
גשמיות העשי' לפעול בעשי' שמתלבש דאצי' דחסד
שהוא שמאלא מדרועא ועד"ז ישמעאל של שר שיתהוה

ב מש"ש והוא עשו של שר יצא יצחק דע"בבחי' אוצ"ח
הקליפות מן ולמחסה למגן שהם הצפרנים בענין ע"ד
משם בהכרח כי להם הצריך מן יותר ינקו שלא והחיצונים
היניקה וענין מדאי יותר ינקו שלא הכוונה אלא יניקתם
ית', אלהותו משפע השרים בהתהוות כנ"ל הוא המוכרחת
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מהצפורן חלק זהו כנ"ל שמירה הם שהצפרנים הגם והנה
מן מותרות בחי' שהוא דם טיפת בו שיש האצבע שכנגד
והיו לאחדים ונעשו שבאצבע הרוחני' הנפש שהוא הדם
לשומרו בג"ע אדה"ר לבושי היו והם אחד לבשר
מן לחוץ ויוצא הצפרנים מן שעודף מה אבל מהחיצוני'
נתלים משם כי אותם לחתוך צריך זה האצבע שכנגד הבשר
בשערות אחיזתם מן שאת ביתר בתכלית ויונקים החיצונים
שהם מהם יותר ומעולים מוחי' מותרי הם שהשערות לפי
במותריהם שגם עד הרבה נעלה המוחי' אור כי חו"ג מותרי
יותר שם החציצה בענין רז"ל החמירו ולכן כו' יתרון יש
כנגד שלא הצפורן שתחת שצואה קס"א סי' בא"ח כמ"ש
התגברות שמשם לפי חוצץ אינו הבשר וכנגד חוצץ הבשר
הקדושה בפני לחוץ יותר ודבר יש בבחי' החיצונים
בהיות ישראל חכמי שגזרו נט"י ענין יובן ועתה האלהית,
הזמן ונז' נגזרה מתי זמנה בגמ' נז' דבר מי"ח גזירה כל כי
בזמן תלוי זה דבר כי והענין כו' פלוני' מלכות כשפשטה
שהם העדה עיני ישראל חכמי השיגו הזמן שבאותו דוקא
שבהנהגת החכ' שהיא דאצילות שבמל' לחב"ד מרכבה
יניקת ונתגברה הרשעה המלכות שפשטה בבי"ע, המלוכה
שיעור להם ניתן שמשם למעלה האצבעות מסופי החיצוני'
ע"כ אז, ונתגברו ביותר חטפו והם כנ"ל ליניקתם וקצבה
טומאה לטהרת סאה מ' כי מים ברביעית נט"י מצות גזרו
ביצי' הם ידים אבל הטמאות קליפות בחי' שהם דאורייתא
שהם העשי' קליפות בהתחברות מד"ס לטומאה שניות והם
מים רביעית ע"י ולכן מהם לינק לטומאה ראשון בחי'
ע"י עליהם דאצי' החכמה ממקור תיקון איזו המשיכו
בהם יש כי להיות והוא גוון להם אין המים כי זו שפיכה
יכול אלא גוון תופס שאינו וההיולי ההעלם שהוא אין בחי'
הוא נט"י עיקר ע"כ כו', שירצה אופן לכל ממנו לעשות

וכ"ה הפוסקים ורוב הרא"ש לשיטת האצבעות קשרי עד
בקיעת מקום האצבעות מן יניקתם עיקר כי עקב פ' בר"מ
היד פרקי י"ד וכל לטהר צריך וזה האצבעות מסופי ההארה
לפי היד פיסת גם לטהר צריך ורשב"א ור"ח ולהרי"ף בכלל
פרק בחי' א' פרק הם פרקין לג' הנחלק היד שבכללות
צריך מראשיתה יניקה איזו שנתפשט ומכיון חב"ד עליון
גבו' ובחי' מ"ן בחי' הם ראשונים מים והנה כולו, לטהר
בחי' הם הראשונים שמטהרים שניים ומים החיצוני' לדחות
כנודע העולמות כל מכללות הוא האדם והנה מ"ד,
מלחמה ל' לחם נק' שעש"ז מלחמה עת הוא לחם ואכילתו
ח') ה' (שופטי' כו' שערים לחם אז דבורה בשירת כמ"ש
ביד ויש טו"ר ומעורב המזלות מגלגל נשפע שהמאכל לפי
יתהפך ואזי לש"ש כשיאכלנו הטוב להגביר אם האדם
אחד באמרו בתפלה הלב נקודת מזה לו ויהי' הרע גם לטוב
רעות לתאוות ויביאנו מאד יתגשם ח"ו להיפך ואם ואהבת
וכמו"כ ט"ו) ל"ב (דברים כו' ויבעט כו' וישמן כמ"ש
כולו העולם כל את וזן יושב שהקב"ה העליון לחם למעלה
ושם כנ"ל היצי' עולם המחי' הוי' אל ש' ביצי' עיקרו ומזון
המקבלים הידים לרחוץ אז צריך ע"כ מעורב טו"ר הוא
ושפע האוכל יטמאו שלא כדי החיצוני' ולדחות האוכל
המלחמה לנצח יכול אז כן עושה וכשהאדם הנ"ל היניקה
בז"א בשרש' למעלה יהי' וככה לטוב המאכל ולהפך
המים צ"ל ולכן כנ"ל ידיו ע"י היצי' שפע בקבלתו דעשי'
המשכת ענין והוא גוון להם אין המים כי דוקא כלי מן
לאו כי הי"ס מגווני גוון לו שאין בחכמה שמלובש אא"ס
ע"י אלא להתמשך א"א ולכן כלל, איהו מדות אינון מכל
שיהיו האורות מגבילים שהכלים דוקא בכלים התלבשותו
אז כי מראה ושינוי במלאכה המים נפסלים ולכן מושגים

כנ"ל: גוון להם שאין העליונים למים רומזים אינן
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‰�‰Âיובן טלא שיורא ענין אבל טל, בחי' הוא כ"ז
טלא שיורא שענין האזינו בביאור בלק"ת עפמש"נ
אתעדל"ת, שע"י אתעדל"ע בחי' שהוא דא"א, מזלות הוא
למעלה שהוא שבמו"ס דע"י גבו' דבדולחא טלא משא"כ
נסמכה למה ד"ה ך"ח סי' באגה"ק וע' מאתעדל"ת,
דקרבנות שמ"ד דפרה למ"ד דקרבנות מ"ד בין ההפרש
ממזלות עכ"פ אמנם ממזלות, היא דפרה ומ"ד מז"א, הוא
טלא שיורי נק' ולכן מ"ן, ע"י הנמשך מ"ד והיינו לבד,
מאתעדל"ת למעלה הוא עצמו טל אך לבד. שערות בחי'

שלמעלה אתעדל"ע להיותו פוסל טל ולכן לגמרי,
חטאת במי שא"כ מה אורות, טל שנק' וזהו מאתעדל"ת
כאורה כחשוכה דשם פוסל ולכן כלי, אל חיים מים כתי'
משם יומשך ולא זו, מצה בד"ה בלק"ת כמ"ש כפי"ן בשני
דכתי' לע"ל אבל מת, טומאת להעביר החיצוני' לדחות
יומשך כו' לנצח המות בלע כו' אעביר הטומאה רוח ואת
יותר למטה נופל יותר הגבוה כל כי המת, יחי' ולכן הטל
טלא שיורי חטאת מי משא"כ הנ"ל, העיגול וכמשל כנ"ל

המת. מחיים ולא הטמא מטהרי' רק
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ÔÈ·‰ÏÂשהרי לתחה"מ מת טמא טהרת בין ההפרש קצת
מה וא"כ מג"ק, רק בירור שזהו כ' הנ"ל באגה"ק
אבות אבי הוא המת כי זה, בירור ג"כ דהוי לתחה"מ זה בין

ומדוע זההטומאה, חילוק ויובן טל. ובזה חיים מים בזה
ג"כ דהוי לבטלה זרע מוציא תיקון בין ההפרש כעין
אסורות לביאות דמי לא ואעפ"כ מג"ק החיות הוצאות
דטמא כאן י"ל וכך בהג"ה, וע"ש פ"ז ח"א בסש"ב כמ"ש
שהטומאת רק לג"ק, ח"ו שייך ואינו טהור עצמו ה"ה מת
דלא פשיטא וא"כ ומלבישתו, עליו שורה מקיף שהיא מת
מלובש שג"כ זרע שכבת ע"י בג"ק חיות מהלבשת גדלה
טובא שקיל הכא וכש"כ דנוק', ביסוד נקלט שלא רק בהן
יוצאת שטומאה ש"ז כמו בפנימיות הלבשה גם דאינו מינה
לבד. מקיף בבחי' השראה הוא הכא ברם ופנימיותו, מגופו
בחלת כמו בכ"ד חמורה קרי שטומאת שמצינו יובן ובזה
בעל למקדש ליכנס וכן בב"ט, מ"ח דחלה בפ"ד ע' חו"ל
מחנה רק מת טמא משא"כ מחנות, מב' טפי מתרחק קרי
דברכות, בפ"ג כדאיתא קרי בעל חמיר ד"ת לענין וכן א',
ושביעי ראשון הזאה שצריך חמור מת טומאת דברי' ובכמה
שטומאה זרע שכבת חמור א' דבצד והענין ז'. וטומאת

ממקום בא מת טמא משא"כ ומפנימיותו, מגופו יוצאה
טמא א' בצד ואעפ"כ לבד. המקיף השראת בבחי' וגם אחר,
אבות אבי שהוא מת מטומאת הוא מקומו שמקור חמור מת
כל מקור וימת, וימלוך שבה"כ מקור להיותו הטומאה,
לשאר השבירה מקור מדין בין ההפרש כעין י"ל וגם הקלי'.
טומאת דקליפ' ובינה חכ' מדין וזקני מואב זקני אומות, ז'
צריך זו בטומאה הנטמא ולכן זרים, לימודי' ע"י המוח
שמתו קדמאין מלכי' ז' נגד ז' וטמא הטומאה לדחות הזאה
לתחה"מ דמי לא המקיף לדחות רק שזהו כיון ומ"מ ונפלו,
כנ"ל, מרוחניות שיזון עליונה לקדושה יתהפך עצמו שהמת
רק דשם בסש"ב, הנז' כזכיות לו נעשו מזדונות טפי דגדול
הכא אבל מהקדושה, בהם שנקלט החיות שמוציאי'
מחי' הטל ע"י כ"א זה להיות א"א ולכן וכל, מכל מהפכין
חטאת במי די מת הטמא לטהר אבל רבי', ברחמי' מתים
תשובה צריך אין ז"ל שתיקון וכמו טלא, שיורי שהם
דומה אינו ואעפ"כ כו', אסורות ביאות כמו כ"כ עצומה
מז"א, רק והמ"ד ואכילה, היתר תאות שהוא נוגה לבירור
ממש תשובה והו"ל ממש ג"ק הלבשת בירור עכ"פ דהכא

דא"א. מזלות מבחי' וממשיך
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¯Â‡È·Â'הב ענין להבין תחלה להקדים צריכים העניין
צמצום בחינת שהם הוי' דשם י"ה אותיות
שכאשר מקום בכל הכלל ידוע דהנה כו'. והתפשטות
שאינו המקבל אל אור ולהמשיך להשפיע רוצה המשפיע
כי וכל, מכל עצמותו אור שיצמצם מוכרח כלל אליו בערך
בהתפשטות והשפע שהאור כמו לקבל המקבל יוכל לא
שיניח אחר אם כי כו', בהמשפיע גדולה ובהרחבה בגדלות
כחלק רק בצמצום ויבדיל וישאיר עצמותו כל ומצמצם
יומשך שמזה השפעה לידי לבוא וראוי הנצרך מאד קטן
כו' הנקודה ענין והיינו פנים. כל על למקבלים ושפע האור
כל ונתעלם שנתצמצם מה הא' צמצומים, מיני ב' בו שיש
האחת הנקודה רק בגילוי נשאר ולא דמשפיע העצמות אור
שראוי מה לגמרי וההעלם מהצמצום הנשאר שזהו דיו"ד
פנים כל על למקבלים בגילוי והמשכה בהשפעה בא להיות
בבחינת כן גם הוא השפע מן שנשאר שמה הוא והב' כו'.
בא בלתי אחת כנקודה רק שאינו מה והוא דוקא צמצום
אין ונקרא והעלם צמצום שזהו עדיין והרחבה בהתפשטות
בבחינת עדיין נמשך בלתי שהוא לבד נקודה להיותה

וכך כו'. עדיין גילוי בבחינת ואינה והתפשטות המשכה
דלהיות הוי' דשם היו"ד אות בענין כלל בדרך למעלה יובן
בתכלית פשוט אור בחינת הוא ב"ה סוף אין אור שעצמות
לכל מקור אפילו להיות אור בגילוי לבוא יכול בלתי
חיים מקור עמך כי שנאמר וכמו כו' העולמות השתלשלות
העצמות בערך שאינו לבד עמך רק הוא החיים מקור דגם
תפיסא מחשבה דלית סתימין דכל סתימו ונקרא כו'. כלל
לא ולזאת כו'. הקדומה מחשבה בחינת לא גם כלל ביה
להשתלשלות מקוריים ושפע אור גילוי להיות יכול היה
התעלמות ענין שהוא הצמצום ידי על אם כי העולמות
שיבוא כדי תחלה בעצמותו ונתעלם נכלל שהאור האור.
כפי והיינו אור, גילוי בחינת לידי קצהו אפס כך אחר
כו'. היו"ד שהוא בכללות לעולמות השפע לענין הנצרך
חשך דמבחינת חושך מני עמוקות מגלה נאמר זה ועל
בחינת שהוא סתרו חשך שנקרא סוף דאין העצמי והעלם
הנ"ל הנקודה בחינת גילוי נמשך כו' סתימין דכל סתימו
דחשך עמוקות שנקרא וההעלם הצמצום לאחר והיינו כו'.
הגילוי אמנם כו'. אור גילוי בחינת כך אחר נמשך סתרו
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קעה c"ag i`iyp epizeax zxezn

ÔÈ·‰ÏÂשהרי לתחה"מ מת טמא טהרת בין ההפרש קצת
מה וא"כ מג"ק, רק בירור שזהו כ' הנ"ל באגה"ק
אבות אבי הוא המת כי זה, בירור ג"כ דהוי לתחה"מ זה בין

ומדוע זההטומאה, חילוק ויובן טל. ובזה חיים מים בזה
ג"כ דהוי לבטלה זרע מוציא תיקון בין ההפרש כעין
אסורות לביאות דמי לא ואעפ"כ מג"ק החיות הוצאות
דטמא כאן י"ל וכך בהג"ה, וע"ש פ"ז ח"א בסש"ב כמ"ש
שהטומאת רק לג"ק, ח"ו שייך ואינו טהור עצמו ה"ה מת
דלא פשיטא וא"כ ומלבישתו, עליו שורה מקיף שהיא מת
מלובש שג"כ זרע שכבת ע"י בג"ק חיות מהלבשת גדלה
טובא שקיל הכא וכש"כ דנוק', ביסוד נקלט שלא רק בהן
יוצאת שטומאה ש"ז כמו בפנימיות הלבשה גם דאינו מינה
לבד. מקיף בבחי' השראה הוא הכא ברם ופנימיותו, מגופו
בחלת כמו בכ"ד חמורה קרי שטומאת שמצינו יובן ובזה
בעל למקדש ליכנס וכן בב"ט, מ"ח דחלה בפ"ד ע' חו"ל
מחנה רק מת טמא משא"כ מחנות, מב' טפי מתרחק קרי
דברכות, בפ"ג כדאיתא קרי בעל חמיר ד"ת לענין וכן א',
ושביעי ראשון הזאה שצריך חמור מת טומאת דברי' ובכמה
שטומאה זרע שכבת חמור א' דבצד והענין ז'. וטומאת

ממקום בא מת טמא משא"כ ומפנימיותו, מגופו יוצאה
טמא א' בצד ואעפ"כ לבד. המקיף השראת בבחי' וגם אחר,
אבות אבי שהוא מת מטומאת הוא מקומו שמקור חמור מת
כל מקור וימת, וימלוך שבה"כ מקור להיותו הטומאה,
לשאר השבירה מקור מדין בין ההפרש כעין י"ל וגם הקלי'.
טומאת דקליפ' ובינה חכ' מדין וזקני מואב זקני אומות, ז'
צריך זו בטומאה הנטמא ולכן זרים, לימודי' ע"י המוח
שמתו קדמאין מלכי' ז' נגד ז' וטמא הטומאה לדחות הזאה
לתחה"מ דמי לא המקיף לדחות רק שזהו כיון ומ"מ ונפלו,
כנ"ל, מרוחניות שיזון עליונה לקדושה יתהפך עצמו שהמת
רק דשם בסש"ב, הנז' כזכיות לו נעשו מזדונות טפי דגדול
הכא אבל מהקדושה, בהם שנקלט החיות שמוציאי'
מחי' הטל ע"י כ"א זה להיות א"א ולכן וכל, מכל מהפכין
חטאת במי די מת הטמא לטהר אבל רבי', ברחמי' מתים
תשובה צריך אין ז"ל שתיקון וכמו טלא, שיורי שהם
דומה אינו ואעפ"כ כו', אסורות ביאות כמו כ"כ עצומה
מז"א, רק והמ"ד ואכילה, היתר תאות שהוא נוגה לבירור
ממש תשובה והו"ל ממש ג"ק הלבשת בירור עכ"פ דהכא

דא"א. מזלות מבחי' וממשיך
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evlgd qxhpew

¯Â‡È·Â'הב ענין להבין תחלה להקדים צריכים העניין
צמצום בחינת שהם הוי' דשם י"ה אותיות
שכאשר מקום בכל הכלל ידוע דהנה כו'. והתפשטות
שאינו המקבל אל אור ולהמשיך להשפיע רוצה המשפיע
כי וכל, מכל עצמותו אור שיצמצם מוכרח כלל אליו בערך
בהתפשטות והשפע שהאור כמו לקבל המקבל יוכל לא
שיניח אחר אם כי כו', בהמשפיע גדולה ובהרחבה בגדלות
כחלק רק בצמצום ויבדיל וישאיר עצמותו כל ומצמצם
יומשך שמזה השפעה לידי לבוא וראוי הנצרך מאד קטן
כו' הנקודה ענין והיינו פנים. כל על למקבלים ושפע האור
כל ונתעלם שנתצמצם מה הא' צמצומים, מיני ב' בו שיש
האחת הנקודה רק בגילוי נשאר ולא דמשפיע העצמות אור
שראוי מה לגמרי וההעלם מהצמצום הנשאר שזהו דיו"ד
פנים כל על למקבלים בגילוי והמשכה בהשפעה בא להיות
בבחינת כן גם הוא השפע מן שנשאר שמה הוא והב' כו'.
בא בלתי אחת כנקודה רק שאינו מה והוא דוקא צמצום
אין ונקרא והעלם צמצום שזהו עדיין והרחבה בהתפשטות
בבחינת עדיין נמשך בלתי שהוא לבד נקודה להיותה

וכך כו'. עדיין גילוי בבחינת ואינה והתפשטות המשכה
דלהיות הוי' דשם היו"ד אות בענין כלל בדרך למעלה יובן
בתכלית פשוט אור בחינת הוא ב"ה סוף אין אור שעצמות
לכל מקור אפילו להיות אור בגילוי לבוא יכול בלתי
חיים מקור עמך כי שנאמר וכמו כו' העולמות השתלשלות
העצמות בערך שאינו לבד עמך רק הוא החיים מקור דגם
תפיסא מחשבה דלית סתימין דכל סתימו ונקרא כו'. כלל
לא ולזאת כו'. הקדומה מחשבה בחינת לא גם כלל ביה
להשתלשלות מקוריים ושפע אור גילוי להיות יכול היה
התעלמות ענין שהוא הצמצום ידי על אם כי העולמות
שיבוא כדי תחלה בעצמותו ונתעלם נכלל שהאור האור.
כפי והיינו אור, גילוי בחינת לידי קצהו אפס כך אחר
כו'. היו"ד שהוא בכללות לעולמות השפע לענין הנצרך
חשך דמבחינת חושך מני עמוקות מגלה נאמר זה ועל
בחינת שהוא סתרו חשך שנקרא סוף דאין העצמי והעלם
הנ"ל הנקודה בחינת גילוי נמשך כו' סתימין דכל סתימו
דחשך עמוקות שנקרא וההעלם הצמצום לאחר והיינו כו'.
הגילוי אמנם כו'. אור גילוי בחינת כך אחר נמשך סתרו
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c"agקעו i`iyp epizeax zxezn

לגבי עדיין העלם בחינת שהיא לבד נקודה רק הוא הזה
מהאור שנשאר מה שזהו היות דעם העולמות. השתלשלות
לאחר זהו כו', העולמות בהשתלשלות גילוי בבחינת להיות

כ התפשטות בבחינת הנקודה שהיאשתבוא כמו אבל ו'.
ונקרא כו'. גילוי מבחינת עדיין למעלה היא נקודה בבחינת

בערך ואינה מקום תופס שאינו לפי העצמות לגבי הן אין
כו'. עדיין גילוי בבחינת שאינו לפי העולמות לגבי והן כו',

.¯ÂˆÈ˜העלם להיות צריך בערך שאינו למקבל בהשפעה
נקודה הנשאר, האור וצמצום העצמות אור

הוי'. דשם יו"ד מגילוי. שלמעלה

h"px gp zyxte dxez zgny
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

`"yz'd mixn`nd xtq

צר, מקום הוא שהעולם כשמבין – צרתם בעת –דוקא להם עמדת הרבים ברחמיך ואתה פי'
הגאולה בשביל – הגלות כללות רבים. רחמים מעורר

e‰ÊÂ,"צרתם ּבעת להם עמדּת הרּבים ּברחמי "ואּתה ¿∆ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּכללּות ּומּׂשיג מבין ּדכאׁשר צרתם, ּבעת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדדוקא
מהארה הּוא וקּיּומֹו ׁשהתהּוּותֹו צר מקֹום הּוא ְְִִֵֶֶַַָָָָָהעֹולם
יתּבר ּברצֹונֹו עלה ׁשּכ לפי הּוא ענינֹו ותכלית ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָּדהארה,
העבֹודה ידי על הּנה עצמם, ּבכח הּנבראים עבֹודת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּתהיה
ׁשּיּוכל סֹוף אין ּדעצמּות עצמּיים הרחמים מעֹוררים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּבּלב
ּדינם, את ּדנּת ריבם, את "רבּת וזהּו הּמלחמה, את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלנּצח
חסדּֿגבּורהּֿתפארת, הם ׁשּבכללּות נקמתם", את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָנקמּת
התּגּברּות ענין ׁשהּוא ׁשּבחסד, ּגבּורה הּוא ריבם" את ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּד"רבּת
ּדכל ׁשּבחסד, לגבּורה ּבכלל חסד ּבין ההפרׁש ּדזהּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהחסד,
ׁשּבחסד, ּגבּורה מּצד היא וההּצלה החסד, מּצד היא ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהׁשּפעה
ּגבּורה ּובפרטּיּות ּבכלל ּגבּורה הּוא ּדינם" את ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָו"דנּת
ּדמּדת הּתפארת, מּצד הּוא נקמתם" את ו"נקמּת ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּבּגבּורה,
הּנקמה ּבענין הּוא ּכן הּנה ּוגבּורה, חסד ּכֹוללת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּתפארת
ּוגבּורה ׁשּבחסד ּגבּורה הּכֹוללת הּתפארת ידי על ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבאה

ּביד ּגּבֹורים "מסרּת ואֹויב, מהּׂשֹונא להּנקם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּבּגבּורה
את מנּצחים החּלׁשים ּדכאׁשר הּנצח, ספירת מּצד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָחּלׁשים"
מּצד מעּטים" ּביד "ורּבים מּזה, ּגדֹול נּצּוח ל אין ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָהּגּבֹורים
ׁשמים, ׁשם ּבקּדּוׁש יתּבר והדרתֹו הֹודֹו ּדזהּו ההֹוד, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָספירת
זֹו ּדבספירה היסֹוד, ספירת מּצד טהֹורים" ּביד ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָ"ּוטמאים
ספירת מּצד "ּתֹורת עֹוסקי ּביד "וזדים הּטהרה, ענין ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּתלּוי
ּבעת להם עמדּת הרּבים ּברחמי "ואּתה וזהּו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמלכּות,
הּגאּלה, ּתכלית ּבׁשביל הּוא הּגלּות ענין ּדכללּות ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֻצרתם",
ּומּׂשיג יֹודע אלקי ּבענין וההּׂשגה ההבנה ידי על ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹוכאׁשר
על רּבים הרחמים ּומעֹורר צר, מקֹום הּוא העֹולם ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָׁשּכללּות
ׁשּבּתֹורה ּבהּקרירּות הרּוחנית הּמלחמה את לנּצח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָנפׁשֹו
אלקינּו הוי' יׂשראל ּב"ׁשמע הּצעקה ידי על הּנה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹּומצוֹות,
הּוא, ּברּו סֹוף אין ּדעצמּות רּבים רחמים מעֹורר אחד" ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָהוי'
ּומצוֹות הּתֹורה את המקררים הּיונים מלחמת את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלנּצח

.יתּבר לֹו ּדירה העֹולם את ְְֲִִֵֶַָָָָולעׂשֹות

.`"yz ,ybie zyxt zay
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גדול אז לדעתי ואסון לי, קרה אסון ההוא בפורים

טובה, בכריכה ספרים איזה לקנות היתה תשוקתי במאד.

עבור הוני עלה חשבוני לפי שעון. עם מוזהבה ושרשרת

המגיעים והחובות המזומן היינו מרובה, למספר משניות

לרגלי אמנם חפצי, לפי לי הדרוש כל על מספיקים היו לי

אפשר אי החובות כי אני גם הבנתי הדחוק המצב

שוקל הייתי כן ועל הדרושה, בשעה למזומן לחשבם

אם � בראשונה אקנה מה עצמי לבין ביני בדעתי ומפלס

או בהלואתם, להסתפק אוכל עתה שלעת אף הספרים,

בהלואה. להשיגו אפשר שאי � שעון

ותועלתו יותר, נחוץ שעון כי הכריע שכלי מאזני כף

בזה, הרהרתי הרהורים וכמה הזמן, בשמירת מרובה

אשר לי היה וברור ברעיוני, הצטיירו ציורים וכמה

שתהיה שעה כל מיבעי לא הנה אז שעון לי לכשיהיה

הרגעים אפילו גם אלא גבוה, לצרכי רק ומיוחדת נקבעת

אז רגעים, עם שעון לי יהיה כאשר ובפרט שמורים, יהיו

בו. יעשה מה לי יגיד רגע כל הלא

בשעה לעמוד יעוררני השעון בבקר לדוגמא

ללכת יפקוד התשיעית חצי תה, לשתות יצוה השמינית,

הלאה. וכן ללמוד לישב העשירית להתפלל,
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מצבי ישתנה השעון לרגלי אשר תקוה מלא לבי

הגדתי וכבר שעון, עם נער גדול, אהיה לטוב, הכללי

זה, על הסכימה וגם תי' הרבנית מורתי אמי לכבוד חפצי

בתור אנשים לכמה החלוק רכושי את לקבץ עלי ועתה

גמ"ח.

רובל של גדול סכום אצלי שנקבץ הראשונה בפעם

חסדים, גמילות לעשות ראוי כי אבא לי הגיד שלם,

מלביש גבאי ז"ל סעדיה לר' זה רכושי את ואלווה

שכבר מדריגה לידי הגעתי חדשים שני ובמשך ערומים,

רובל. שלשה לי היו

כולו שיהיה חפצתי ולא להתגדל התחיל כשרכושי

מייטין ז"ל הערץ לר' להלוות אבא לי יעץ אחד של בידו

שלשה נמצאו שם וגם זמן עבר אביונים. לחם גבאי

קבצתים. משניות בלימוד אפי בזעת אשר שלי, רובלים

שבוע עובר נצבר, והוני ולומד חוטף מזיע הנני אנכי

ועשיתי תמימה ושנה שנה חצי עברה מתגדל, ועושרי

רו"כ עשרה לחמש והנה נ"ע רז"א דודי בעזרת חשבון

חדשים כשני ובמשך רכושי, לקבץ ואתאוה הוני מגיע

אימפריאל ויעלה זהב במטבע הוני להחליף תאוותי באה

שלם.

ומזל אחדים, חדשים התמוטט,עברו כספים בקיבוץ י

ברור באמנה, רק היא ועבודתי במאד, דחוק דחוק, הזמן

ידעתי. לא ואיך מתי אבל לי, ישלם אבא אשר לי

לי שיש במה משתעשע הנני ואני הימים ובאחד

זהב. של בהמטבע

רו"כ, כ"ח גמ"ח לו דרוש שי' קאפיל לר' ההיא בעת

שי' קאפיל ר' לו, להלוות מה לו אין כי לו עונה ואבא

ט"ו אלא איננה כי אם ויאמר שלי, במטבע עינו העיף

טוב. זה גם הדחק בשעת לעשות מה אבל

ואראה בקרבי, חלף רעד שי' קאפיל ר' דברי בשמעי

בפניו מאירות בהירות ועינים אבא שפתי על קל שחוק

בקרבי. התלקחה פנימית מלחמה ואנכי הצהובות,

ומבלי ברעיוני, עברו מחשבות כמה אחדים ברגעים

לאכול ידי ואטול בצלחתי, זהב של המטבע הטמנתי דבר

תי'. אמא טובים לחיים ותבדל אבא עם הצהרים סעודת

גדולה חסד גמילות לי, אמר ואבא לו, הלך קאפיל ר'

אין וכאשר לעשירים, והן לעניים הן שהיא בזה מצדקה

לשבוע לזולת מלווים יותר, טוב � ונותנים לתת רצון

גדולה. מצוה ומקיימים חזרה מקבלים שבועיים,

משעשועי קצר לזמן אף להיפרד מאד לי היה כבד

הייתי יום בכל פעמיים אשר זהב, של המטבע זה,

חסד גמילות אשר הגיד שאבא מכיון אבל בה, משתעשע

ובגמרי מלהימנע, כוח בי אין שוב מצדקה גדול עוד הוא

את ולקיים שי' קאפיל ר' את לראות רץ הנני הסעודה

המצוה.

ותוהא, יושב ומצאתיו שי' קאפיל ר' של לחנותו באתי

מביט הצדדים, בכל הנני מביט קונה, על ומחכה יושב

מתכווץ. ולבי בפי נגלד לשוני ומחריש,

כבר כי לי יאמר זה קאפיל ר' אשר בלבי הנני מתפלל

שכר משנה הלא ואז לו דרוש בלתי וזהבי הגמ"ח, השיג

לי. יהיה מצוה שכר וגם בצלחתי, ישאר הזהב לי, יהיה

ר' של מלבו יוצאת ואנחה אחדים, רגעים עמדתי

צריך הקומיסיונר הרבה, כסף כסף, לי דרוש קאפיל,

אין. וכסף סחורה, להביא הלילה לנסוע

והפזמון האנחה הועילה, לא תפלתי כי הנני רואה

מאהובי להיפרד ועלי רגע עוד רכושי, אל המה מכוונים

גמ"ח כי אמר אבא לעשות, אוכל מה אבל ושעשועי,

כי ות"ל במאד, לי יקר אשר זה ואבא מצדקה, גדולה

האוצר את הוצאתי לב ובשברון דברו, לקיים ועלי הבריא

שי'. קאפיל ר' ידי על ואמסרהו נפשי משאת שלי,

חזרה, תקבל קאפיל ר' אומר לטובה, הבא בשבוע

לא כי אבוש ולא אודה לי. דרוש אחד שבוע על ורק

מעיניי נשרו אשר הדמעות מפרץ רגע אף לעמוד יכולתי

החוצה.וארו ץ

הביט ניסן ר' ורבי לומדים כבר חברי החדרה, בבואי

לבי אבל שלומדים מה הנני שומע רוגז, של בהבטה עלי

עמי. בל

מסבב הנני עת ובכל שלשה, שנים, אחד, שבוע עבר

אף עמי מדבר אינו זה קאפיל ור' שי', קאפיל ר' סביבות

בפינתי. מביט אינו הגה

אנכי גם הנה מגדרו, יוצא אדם שכל ביום ובפורים,

קאפיל ר' את ושאלתי לב חוזק לי ועשיתי מגדרי יצאתי

הלא � קאפיל ר' עונה � הגמ"ח הגמ"ח, עם יהיה מה שי'

גם כאלו, גמ"ח אודות לחשוב יכול מי ישנה, מעשה זה

טוב הבא, בקיץ האתרוגים, מסחר ויהיה השם יתן אם

כאלו. גמ"ח אודות חושב אינני אז גם

אחר, לגמ"ח זה גמ"ח בין מה הסתתרה, בינתי לרגע

חושב ואינו ישן, מעשה הוא כי ממנו שמעתי מפורש אבל

ואבכה. הצדה ואפנה לתוגה נהפך וחגי זה גמ"ח בהחזרת

***

בקי הנני כבר לא־ל ותודה ובא, מתקרב הפסח חג

ולעת בשו"ע מקומם ויודע פה בעל פסח דיני בהרבה

מלאכת על המנצחים מאחד הייתי כבר השמורה אפיית

השתתפותי אשר הפרגוד מאחורי ושמעתי זו, עבודה

באפיית פסח בערב כי הנני ומקוה לאבא, רוח נחת גרמה

כוחי. כל את אראה אז מצוה מצת

כל מעיני, שינה נדדה הפסח לפני ימים כשלשה

הענינים אודות על טוב בהרהור ונתונה מסורה מחשבתי

בין בי"ג שלנו מים שאיבת הפרק, על העומדים

פה, בעל מגילה מסכת � הסיום הבדיקה, השמשות,

פסח. הקרבן אמירת מצוה, מצת אפיית
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מצבי ישתנה השעון לרגלי אשר תקוה מלא לבי

הגדתי וכבר שעון, עם נער גדול, אהיה לטוב, הכללי

זה, על הסכימה וגם תי' הרבנית מורתי אמי לכבוד חפצי

בתור אנשים לכמה החלוק רכושי את לקבץ עלי ועתה

גמ"ח.

רובל של גדול סכום אצלי שנקבץ הראשונה בפעם

חסדים, גמילות לעשות ראוי כי אבא לי הגיד שלם,

מלביש גבאי ז"ל סעדיה לר' זה רכושי את ואלווה

שכבר מדריגה לידי הגעתי חדשים שני ובמשך ערומים,

רובל. שלשה לי היו

כולו שיהיה חפצתי ולא להתגדל התחיל כשרכושי

מייטין ז"ל הערץ לר' להלוות אבא לי יעץ אחד של בידו

שלשה נמצאו שם וגם זמן עבר אביונים. לחם גבאי

קבצתים. משניות בלימוד אפי בזעת אשר שלי, רובלים

שבוע עובר נצבר, והוני ולומד חוטף מזיע הנני אנכי

ועשיתי תמימה ושנה שנה חצי עברה מתגדל, ועושרי

רו"כ עשרה לחמש והנה נ"ע רז"א דודי בעזרת חשבון

חדשים כשני ובמשך רכושי, לקבץ ואתאוה הוני מגיע

אימפריאל ויעלה זהב במטבע הוני להחליף תאוותי באה

שלם.

ומזל אחדים, חדשים התמוטט,עברו כספים בקיבוץ י

ברור באמנה, רק היא ועבודתי במאד, דחוק דחוק, הזמן

ידעתי. לא ואיך מתי אבל לי, ישלם אבא אשר לי

לי שיש במה משתעשע הנני ואני הימים ובאחד

זהב. של בהמטבע

רו"כ, כ"ח גמ"ח לו דרוש שי' קאפיל לר' ההיא בעת

שי' קאפיל ר' לו, להלוות מה לו אין כי לו עונה ואבא

ט"ו אלא איננה כי אם ויאמר שלי, במטבע עינו העיף

טוב. זה גם הדחק בשעת לעשות מה אבל

ואראה בקרבי, חלף רעד שי' קאפיל ר' דברי בשמעי

בפניו מאירות בהירות ועינים אבא שפתי על קל שחוק

בקרבי. התלקחה פנימית מלחמה ואנכי הצהובות,

ומבלי ברעיוני, עברו מחשבות כמה אחדים ברגעים

לאכול ידי ואטול בצלחתי, זהב של המטבע הטמנתי דבר

תי'. אמא טובים לחיים ותבדל אבא עם הצהרים סעודת

גדולה חסד גמילות לי, אמר ואבא לו, הלך קאפיל ר'

אין וכאשר לעשירים, והן לעניים הן שהיא בזה מצדקה

לשבוע לזולת מלווים יותר, טוב � ונותנים לתת רצון

גדולה. מצוה ומקיימים חזרה מקבלים שבועיים,

משעשועי קצר לזמן אף להיפרד מאד לי היה כבד

הייתי יום בכל פעמיים אשר זהב, של המטבע זה,

חסד גמילות אשר הגיד שאבא מכיון אבל בה, משתעשע

ובגמרי מלהימנע, כוח בי אין שוב מצדקה גדול עוד הוא

את ולקיים שי' קאפיל ר' את לראות רץ הנני הסעודה

המצוה.

ותוהא, יושב ומצאתיו שי' קאפיל ר' של לחנותו באתי

מביט הצדדים, בכל הנני מביט קונה, על ומחכה יושב

מתכווץ. ולבי בפי נגלד לשוני ומחריש,

כבר כי לי יאמר זה קאפיל ר' אשר בלבי הנני מתפלל

שכר משנה הלא ואז לו דרוש בלתי וזהבי הגמ"ח, השיג

לי. יהיה מצוה שכר וגם בצלחתי, ישאר הזהב לי, יהיה

ר' של מלבו יוצאת ואנחה אחדים, רגעים עמדתי

צריך הקומיסיונר הרבה, כסף כסף, לי דרוש קאפיל,

אין. וכסף סחורה, להביא הלילה לנסוע

והפזמון האנחה הועילה, לא תפלתי כי הנני רואה

מאהובי להיפרד ועלי רגע עוד רכושי, אל המה מכוונים

גמ"ח כי אמר אבא לעשות, אוכל מה אבל ושעשועי,

כי ות"ל במאד, לי יקר אשר זה ואבא מצדקה, גדולה

האוצר את הוצאתי לב ובשברון דברו, לקיים ועלי הבריא

שי'. קאפיל ר' ידי על ואמסרהו נפשי משאת שלי,

חזרה, תקבל קאפיל ר' אומר לטובה, הבא בשבוע

לא כי אבוש ולא אודה לי. דרוש אחד שבוע על ורק

מעיניי נשרו אשר הדמעות מפרץ רגע אף לעמוד יכולתי

החוצה.וארו ץ

הביט ניסן ר' ורבי לומדים כבר חברי החדרה, בבואי

לבי אבל שלומדים מה הנני שומע רוגז, של בהבטה עלי

עמי. בל

מסבב הנני עת ובכל שלשה, שנים, אחד, שבוע עבר

אף עמי מדבר אינו זה קאפיל ור' שי', קאפיל ר' סביבות

בפינתי. מביט אינו הגה

אנכי גם הנה מגדרו, יוצא אדם שכל ביום ובפורים,

קאפיל ר' את ושאלתי לב חוזק לי ועשיתי מגדרי יצאתי

הלא � קאפיל ר' עונה � הגמ"ח הגמ"ח, עם יהיה מה שי'

גם כאלו, גמ"ח אודות לחשוב יכול מי ישנה, מעשה זה

טוב הבא, בקיץ האתרוגים, מסחר ויהיה השם יתן אם

כאלו. גמ"ח אודות חושב אינני אז גם

אחר, לגמ"ח זה גמ"ח בין מה הסתתרה, בינתי לרגע

חושב ואינו ישן, מעשה הוא כי ממנו שמעתי מפורש אבל

ואבכה. הצדה ואפנה לתוגה נהפך וחגי זה גמ"ח בהחזרת

***

בקי הנני כבר לא־ל ותודה ובא, מתקרב הפסח חג

ולעת בשו"ע מקומם ויודע פה בעל פסח דיני בהרבה

מלאכת על המנצחים מאחד הייתי כבר השמורה אפיית

השתתפותי אשר הפרגוד מאחורי ושמעתי זו, עבודה

באפיית פסח בערב כי הנני ומקוה לאבא, רוח נחת גרמה

כוחי. כל את אראה אז מצוה מצת

כל מעיני, שינה נדדה הפסח לפני ימים כשלשה

הענינים אודות על טוב בהרהור ונתונה מסורה מחשבתי

בין בי"ג שלנו מים שאיבת הפרק, על העומדים

פה, בעל מגילה מסכת � הסיום הבדיקה, השמשות,

פסח. הקרבן אמירת מצוה, מצת אפיית
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עמו ללכת אבא לקחני � תר"ן שנת העברה בשנה גם

כן ואחרי הבדיקה, ברכת בעת לעמוד שלנו, מים לשאוב

בארבעה בוקר ובהשכם הבית, חדרי בבדיקת לו לעזור

זבחים. מסכת על הסיום לשמוע עשר

הלכתי בלבד, משתתף רק הייתי העברה בשנה אבל

ברכת בעת עמדתי פירושו, ידעתי ולא שלנו מים לשאוב

בנתי ולא הסיום את שמעתי חובתה, הבנתי ולא הבדיקה

רק הנני ולינה, פיגול וקטנה גדולה במה זה, מה לדעה

כזה קצר זמן במשך אשר אבא, על תמיהתי גודל זוכר

דפים ק"ג למד ניסן י"ד עד כסלו בי"ט הש"ס מחלוקת

ותוספות. רש"י עם גמרא

בהיותי אשר הראשונה השנה היא ההיא, בשנה

החמר, זכר חרוסת בשביל אגוזים בהפצעת וטרוד עסוק

התפלה קודם הנה לאמר, וישאלני לחדרו אבא קראני

קרבן להקריב צויתנו אתה העולמים ריבון אומרים אנו

שפתותינו שיח שיהא כו' רצון יהי לכן כו' במועדו התמיד

זו. תפלה של פירושה מה כו' לפניך ומקובל חשוב

התפלות של פירושן ידעתי כבר לימודי מצב כפי אנכי

היה בנקל ולזאת בוריין, על כמעט ומזמורים המשניות

בה. הנאמרים הקרבנות פרטי כל עם זו תפלה לתרגם לי

מביאים היו � אבא לי אומר � בניסן עשר בארבעה

הבאת הוא בניסן בי"ד המה, מועדים שני כי פסח. קרבן

עשר ובחמשה עשרה, החמש ליל בלילה, ואכילתו הפסח,

מצרים. מגלות צאתנו מועד בניסן

בין של התמיד הבאת אחר הוא זה קרבן הבאת זמן

פי על אשר המנחה, מפלג מתחיל זמנו אשר הערביים,

רגעים וחמשה עשרים משעת הוא שלנו שעות המורה

הבאת של דינו אומרים ואנחנו צהרים, השניה שעה על

תמיד קרבן במקום שהיא המנחה תפלת אחרי זה קרבן

הערביים. בין של

זה, את אתך אלמד הדברים, פירוש תדע אשר ולמען

ושתיים, פעם עצמך לבין בינך אותו תחזור כן ואחרי

קרבן הבאת סדר יחדיו ונאמר אלי תבוא מנחה ואחרי

הפסח.

***

משנת השנים כל כי לרשום הנני בזה, דברי ומדי �

שהיה תרס"א שנת (מלבד תרע"ט עד תר"ן

ואני בליובאוויטש שהיה תרס"ז ושנת בועריסהאפען,

אותי קורא היה פסח ערב בכל בוירצבורג) יחיו וב"ב

פסח. הקרבן יחדיו לאמר

כובע לובש היה פסח, הקרבן אמירתו ואופן סדר

בחגורתו, עצמו חוגר והיה יו"ט, ובגדי יו"ט, של העגולה

והיה לדרום פניו השנים) (בכל עמד בעמידה, אומרו היה

ומפלפל ותיבה מלה בכל מדייק צהובות, בפנים אומרו

ע"ד ענין איזה בו מבאר היה והלאה תרנ"ו ומשנת בדינו,

ע"ד גם בו מבאר היה והלאה תרס"ח ומשנת חסידות

הקבלה.�
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בשעה הפתוח, הקבר את והקיף העלמין לבית הגיע הקטן שמחה של ארונו את המלווים ציבור

חיים ישראל ר' הילד, הורי רק כמים. דמעות הנוכחים כל שפכו הקבר אל הורדה הקטנה שהגופה

רגילה. בלתי נפש בגבורת הדין את והצדיקו בדומיה עמדו ורעייתו,

לקבר שנוליכהו גזר שהקב"ה כיוון "אך - אמרו - לחופה" ילדנו את להוליך שנזכה חשבנו "אמנם

מבורך". ה' שם יהי לקח, וה' נתן ה' באהבה, רצונו את לקבל עלינו

לאנשים כזה עונש מגיע האם הקב"ה! דרכי על קושיות והקשו שרטנו כאלה היו הצבור מבין אך

ורעייתו? חיים ישראל ר' כמו

האנשים חומת את כמטורף, אותו ראו שהכל הישיש, יהונתן אשר ר' פרץ לגמרי צפוי בלתי באופן

- "רבותי!" הקהל: את להשתיק ידיו את והרים הרענן הקבר ליד התייצב הוא הקבר. את שהקיפה

לדברי!" נא "הקשיבו - הכריז
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בפיו מה לשמוע בדריכות והמתינו ואזניהם, עיניהם את כולם זקפו והולכת גוברת בהשתוממות

המוזר. הישיש של

המשיך! והזקן

ובשל הטובה התנהגותו בשל החנווני חיים ישראל בר' התקנא דבר" שה"בעל שנה כ15ֿ זה -

תינוקות אל להתמסר חיים ישראל ר' של מנהגו לו חרה במיוחד אלוקים. וירא וישר תם איש היותו

ר' של מעבודתו כתוצאה פן גדול היה פחדו הראויה. התנהגותם ועל עליהם ולהשגיח רבן בית של

הקטנים של הטובים מעשיהם יגברו דבר של ובסופו השטן של "פרנסתו" תקופח חיים ישראל

חטאיהם. על והגדולים

חיים ישראל ר' את להעמיד הרשות לו שתינתן דרש הוא מעלה. של ביתֿדין לפני השטן ויתייצב

ורעייתו חיים ישראל ר' על להביא היתה דרישתו בתומתו. יחזיק עוד אם לראות כדי קשים בנסיונות

ומעשיו עולם של ברבונו אמונתו את כך אחר ולבחון ביותר והמכאיב המחריד באופן בנים גידול צער
כן. לפני שהיו כפי הם אם הטובים

מכן ולאחר רב, מאמץ אחרי אויר לשאוף שרוצה כמי דיבורו, שטף את יהונתן אשר ר' עצר כאן

המשיך:

בע כי אני ומבטיח לעולמי, הולך אני חודשיים בעוד היום, אנכי שנים וארבע תשעים האמתבן ולם

קטרוגו לדיןֿתורה. ויסורים, צער הרבה כלֿכך ורעייתו חיים ישראל לר' שגרם דבר", ה"בעל את אזמין

צודק. בלתי היה אלה ושלמים יראים אנשים על

ויחונן ימים שיאריך זכר בבן אותם יזכה שהקב"ה ואפעל טוב, אמליץ ורעייתו חיים ישראל ר' על

אשר שמי! על ייקרא - להם שיוולד הבן תנאי: אני מתנה אך בישראל, לגדול ויהא גדולים בכשרונות

יהונתן.

מבוכה פה. ופעור נדהם עמדו על נשאר הצבור הקבר. מן והתרחק המפתיעים דבריו את סיים הזקן

מטורף, אדם אותם השמיע האם ששמעו: לדברים להתייחס כיצד ידעו שלא האנשים, בין השתררה רבה

על איש הסתכלו ממושך זמן הצבור, מן צדקותו את עתה עד שהסתיר קדוש צדיק או ליצלן, רחמנא

בהרהורים. שקעו ואשתו חיים ישראל ר' גם מוחלטת. בדומיה רעהו

. לביתו איש איש שבו והמלווים האבלים הקבורה, הסתיימה דבר של בסופו

פרטים נוספו אף כרגיל העלמין. בבית שהתרחש מה על עתה דיברה קטן, ועד מגדול פוזנא, כל

תוספות. חלו יהונתן אשר ר' של בדבריו וגם במציאות, שהתרחש כפי המאורע על פרטים ופרטי

ואחרים נסתר, צדיק הוא יהונתן אשר שר' משוכנעים שהיו כאלה היו מחנות, לשני נחלקה הקהילה

סיפורי לספר ידעו אף בו שהאמינו אלה לדבריו. ברצינות להתייחס שאין מטורף אלא אינו כי טענו

ובנסתר. בנגלה וגדלותו המופלגת למדנותו על וכן ממנו, ומופתים נפלאות

להתנהגותו חזר עצמו הוא הרי - יהונתן אשר ר' של לאישיותו בקשר ריב לידי הגיעו שבעיר בשעה

לשעה ירד כאשר וגם ולילה, יום שהה שם ביתֿהמדרש, של העליה בתא חייו את חי הוא הקודמת.

אחת. מלה אפילו איש עם דיבר לא לביתֿהמדרש קצרה

ונוחם עידוד וקיבלו ובדבריו, יהונתן אשר בר' שהאמינו אלה על נמנו ואשתו חיים ישראל ר'

הבטחת את חלילה, יפסידו, שבגללו כלשהו בחטא להיכשל שלא כדי זכר. בבן יבורכו כי מהבטחתו
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בפיו מה לשמוע בדריכות והמתינו ואזניהם, עיניהם את כולם זקפו והולכת גוברת בהשתוממות

המוזר. הישיש של

המשיך! והזקן

ובשל הטובה התנהגותו בשל החנווני חיים ישראל בר' התקנא דבר" שה"בעל שנה כ15ֿ זה -

תינוקות אל להתמסר חיים ישראל ר' של מנהגו לו חרה במיוחד אלוקים. וירא וישר תם איש היותו

ר' של מעבודתו כתוצאה פן גדול היה פחדו הראויה. התנהגותם ועל עליהם ולהשגיח רבן בית של

הקטנים של הטובים מעשיהם יגברו דבר של ובסופו השטן של "פרנסתו" תקופח חיים ישראל

חטאיהם. על והגדולים

חיים ישראל ר' את להעמיד הרשות לו שתינתן דרש הוא מעלה. של ביתֿדין לפני השטן ויתייצב

ורעייתו חיים ישראל ר' על להביא היתה דרישתו בתומתו. יחזיק עוד אם לראות כדי קשים בנסיונות

ומעשיו עולם של ברבונו אמונתו את כך אחר ולבחון ביותר והמכאיב המחריד באופן בנים גידול צער
כן. לפני שהיו כפי הם אם הטובים

מכן ולאחר רב, מאמץ אחרי אויר לשאוף שרוצה כמי דיבורו, שטף את יהונתן אשר ר' עצר כאן

המשיך:

בע כי אני ומבטיח לעולמי, הולך אני חודשיים בעוד היום, אנכי שנים וארבע תשעים האמתבן ולם

קטרוגו לדיןֿתורה. ויסורים, צער הרבה כלֿכך ורעייתו חיים ישראל לר' שגרם דבר", ה"בעל את אזמין

צודק. בלתי היה אלה ושלמים יראים אנשים על

ויחונן ימים שיאריך זכר בבן אותם יזכה שהקב"ה ואפעל טוב, אמליץ ורעייתו חיים ישראל ר' על

אשר שמי! על ייקרא - להם שיוולד הבן תנאי: אני מתנה אך בישראל, לגדול ויהא גדולים בכשרונות

יהונתן.

מבוכה פה. ופעור נדהם עמדו על נשאר הצבור הקבר. מן והתרחק המפתיעים דבריו את סיים הזקן

מטורף, אדם אותם השמיע האם ששמעו: לדברים להתייחס כיצד ידעו שלא האנשים, בין השתררה רבה

על איש הסתכלו ממושך זמן הצבור, מן צדקותו את עתה עד שהסתיר קדוש צדיק או ליצלן, רחמנא

בהרהורים. שקעו ואשתו חיים ישראל ר' גם מוחלטת. בדומיה רעהו

. לביתו איש איש שבו והמלווים האבלים הקבורה, הסתיימה דבר של בסופו

פרטים נוספו אף כרגיל העלמין. בבית שהתרחש מה על עתה דיברה קטן, ועד מגדול פוזנא, כל

תוספות. חלו יהונתן אשר ר' של בדבריו וגם במציאות, שהתרחש כפי המאורע על פרטים ופרטי

ואחרים נסתר, צדיק הוא יהונתן אשר שר' משוכנעים שהיו כאלה היו מחנות, לשני נחלקה הקהילה

סיפורי לספר ידעו אף בו שהאמינו אלה לדבריו. ברצינות להתייחס שאין מטורף אלא אינו כי טענו

ובנסתר. בנגלה וגדלותו המופלגת למדנותו על וכן ממנו, ומופתים נפלאות

להתנהגותו חזר עצמו הוא הרי - יהונתן אשר ר' של לאישיותו בקשר ריב לידי הגיעו שבעיר בשעה

לשעה ירד כאשר וגם ולילה, יום שהה שם ביתֿהמדרש, של העליה בתא חייו את חי הוא הקודמת.

אחת. מלה אפילו איש עם דיבר לא לביתֿהמדרש קצרה

ונוחם עידוד וקיבלו ובדבריו, יהונתן אשר בר' שהאמינו אלה על נמנו ואשתו חיים ישראל ר'

הבטחת את חלילה, יפסידו, שבגללו כלשהו בחטא להיכשל שלא כדי זכר. בבן יבורכו כי מהבטחתו
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התמסרותם את חיזקו וכן קטן, עוול ומכל שלילי ביטוי מכל זהירותם את הזוג בני הגבירו - הישיש

סתם. ולנזקקים ויתומים לאלמנות לילדים,

לביתם להכניסו רצו הם יהונתן. אשר ר' אל להתקרב כיצד דרך חיפשו ורעייתו חיים ישראל ר'

בעליית תאו אל מיטה וכלי ובגדים מזון לו להביא בשמחה מוכנים אף היו הם ובשפע. בכבוד ולהחזיקו
- אליו דיבר חיים ישראל כשר' מגע. אתו ליצור הצליחו לא הם אך שיבתו, את לו להנעים כדי הגג

השיב. לא

לפניו:פעם לבכות החלה אותו כשראתה העליה. מן שירד חיים ישראל ר' של אשתו לו המתינה

ההריון בעת לנהוג עלי כיצד ומעשהו, לנו שיוולד הילד משפט יהא מה יהונתן אשר ר' לנו נא יאמר
לכשיוולד? בילד לנהוג עלינו וכיצד

שהיו אנשים אליו. שדיברה מה את שמע שלא כמי לדרכו והלך ראשו את הסב יהונתן אשר ר'
מטורף. אדם אלא הזקן אין אכן כי שראו ממה להוכיח ניסו זה למאורע ראיה עדי

בית את לעזוב הספיקו לא המתפללים כאשר התפילה, לאחר הבקרים, באחד אב. חודש הגיע
הכריז: ומשמחת טובה בשורה בפיו יש כאילו שצילצל ובקול הבימה, על יהונתן אשר ר' עלה הכנסת,

גרמתי שמא או מישהו של בכבודו פגעתי שמא כולכם לי נא סלחו אתכם, עוזב הנני היום "רבותי,
כה שנים קורתם בצל לשהות לי שאיפשרו על ולמתפללים לגבאים להודות גם רצוני צער. למישהו

ולהתיישב מפוזנא לעקור הישיש של בדעתו כי חשבו רבים הבימה. מן וירד דבריו את סיים רבות".

אחרת. בעיר

כך אחר נרות. שלושה שם וקנה סמוכה לחנות ופנה המדרש מבית יהונתן אשר ר' יצא מכן לאחר

ובכוונה באריכות גדולה מנחה תפלת להתפלל עמד אלה פעולות כשסיים מים. ומילאה חבית הביא
בתפלתו. פניו על נראו חדוה אותות עצומה.

אל שיגש וביקשו המדרש בבית ולמדו שישבו האנשים אחד אל ניגש המנחה תפלת את כשסיים
שלא כדי להזדרז קדישא החברה על וכי גוסס יהונתן, אשר ר' הוא, כי לגבאי ויודיע קדישא החברה

חושיו, במלוא יהונתן, אשר ור' השליחות, את לבצע ובאימה בחפזון רץ הלה הנשמה. יציאת את לאחר
וביקשו קלה, שעה לפני שקנה הנרות שלושת את בידיו ומסר המדרש בית מיושבי אחר יהודי אל ניגש

לימינו אחד למראשותיו, אחד יעמידו שידליק הנרות ואת הקרקע על יניחוהו הנשמה יציאת שלאחר
לשמאלו. ואחד

של עיסוקו את ראו כאשר ובתפלה. בתורה שעסקו רבים אברכים שעה אותה נמצאו המדרש בבית
אחדים כזו. תופעה שמעו ולא ראו לא מעולם ופחד, אימה עליהם נפל לפטירה בהכנות יהונתן אשר ר'

הוא הסימנים כל לפי שכן שכלו, במלוא אינו יהונתן אשר שר' כך על מצביע שהדבר חששו מהם

לטעון והחלו יהונתן אשר ר' אל איפוא, ניגשו, לפטירה. סימן כל שאין כך אבריו, בכל ושלם בריא
תחנונים: של בנימה אליהם פנה הזקן הקרובה. פטירתו על המבשרים ומעשיו מדיבוריו שיחדל כלפיו

בידי סיפק יהיה עוד בקשותי את ותמלאו לי תעזרו אם ובויכוחים. בטענות זמני את תבזבזו אל , "אנא
לנפשו. הניחוהו מיד מכם". היפרדי בטרם ברכה לכם להעניק

חיוניותה. במלוא מפיו נשמעה מלה כל וצלול. ברור בקול וידוי לומר עתה התיישב יהונתן אשר ר'
בקשותיו. כל למלא והזדרזו מעשיו, אחרי ועקבו החרישו האברכים

את לו שיגישו וביקש הספסל על התמתח יהונתן אשר ר' קדישא. חברה אנשי הגיעו שעה כעבור
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מכן לאחר קדישא. החברה מן לאחד והגישם תכריכים משם הוציא הוא חפציו. מונחים שבו השק

זהובים. שלושה בידו והעלה הצרור את התיר הוא קשור. צרור משם והוציא לשק ידו שוב הכניס

ביקש הוא קבורה. וכדמי הקבר לחלקת כתמורה קדישא החברה לגבאי למסור הורה הכסף את

מעוניין אינו ואיש בסלעים זרוע השטח ששם העלמין, בית של הצפונית הגדר ליד קבר לו שיחצבו
רצונו בזה יקויים מאידך לקבורה. שנועד השטח מן כמעט תפסיד לא קדישא שהחברה כך שם, להיקבר

שלהם" והתענוגים התאוה אכילות בגלל מהם הנודף המתים ריח את לסבול מסוגל "איני בודד. לשכב

לצדקה. הועיד הכסף שאר את אמר. -

להזכיר גם ביקש הוא בפראג. משפחתו לקרובי אותם לשלוח וביקש בגדיו את קיפל יהונתן אשר ר'

שמו. על יקראו להם שיוולד בנם שאת ורעייתו חיים ישראל לר'

במים יטהרוהו כי ביקש עוד הנוכחים. כל את ובירך פוזנא, יהודי מכל וסליחה מחילה ביקש עתה

את ונפח אחד", ה' אלוקינו ה' ישראל "שמע בקול: קרא הוא ביום. בו יקברוהו וכי עצמו הוא שהכין
שפתיו. על קל כשחיוך נשמתו
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תרפ"ב] שבט [יו"ד

ב"ה

אאמו"ר כ"ק הוד מקושרי ידידיי כבוד

שי' זי"ע... נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

וברכה, שלו'

האלקים, כלפני לפניכם עומד ורבכם, מורכם בן הנני

לוית ועל נפשי, על ומבקש מתחנן רבה, קדושים בסוד הנצב

הרה"ק אאמו"ר כ"ק טוהר, נשמת תפארת, הוד עטרת חן

שם קדושת ושמירת עלי, הנסוכה זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

עלי. העמוסה שי' אנ"ש החסידים עדת

אשר הנוכחית זו שעה גודל להדגיש, לנחוץ מוצא הנני בזה

שמים, שם קדושת עולמינו, ברום העומדים ענינים תלוים, בה

עדת שם קדושת הקדוש, ורבכם מורכם נשמת טוהר

המתאבק ורבכם, מורכם בן נפש וערובת שי', אנ"ש החסידים

רחמן. אב לרחמי והמצפה המצב, קשי עם

הוד בבית הייתי רענן לעולם, אמוט בל בשלוי אמרתי אני

מאנ"ש כאחד זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק

תורה, בהרבצת השתדלתי עלי, הוטל אשר את עבדתי שי'

מהר חיים, אלקים דברי תורה, זו אורה, במקום עמדתי

נתונה, אנשים בין הוי' תבונת עמוקים, שכלים יופיע, אלקים

זיקי ומבריקים האלקים, עבודת זיו מלאים מדע, מכתבי

לטובת עבודה ובכל נשאתי, הקדש פני מאת טהורה, אהבה

הגדולה הזכות על בה' תגיל ונפשי עבדתי, יחיו היקרים אחינו

לתת בנפשי עוז הרהבתי לא עשר, ולא שתים, לא פעם לא כו',

האלקים, איש פני לראות קדש, בהיכל לכנוס שאלתה את לה

ואני אבי, חנם, חסד עליון, אל בחסד והוא ורבי, מורי הוא

לבבו פחיתות עומק המכיר ואחד, אחד בכל הידוע (האני אני

אשר בכל הנני ומאושר בנו, הוא וכו') העצמי במהותו ומוחו,

לי.

חשיכה אימה עלי, נפלה חרדה הימים באחד והנה

וזעם, עברה בהלה ימי אחדים, ימים וכעבור יאלצני, פנימיות

בלתי ותחנונים התפילות ואטומים, עצורים השמים

מטתו ועל מלכת, עמדה השמש כי אנחנו, רואים מתקבלים,

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד שכב

ואלקי האחרונה, נשימה והנה נשארו, אחדים רגעים

הטהורה הנשמה את אסף והרוח, הבשר אדון והארץ, השמים

תפארתי, הושבר נהפכתי, לאומלל ממאושר אחת וברגע אליו,

ישראל. תפארת

אגרת את ואפתחה המיועד, זמן כ"קכעבור הוד צוואת

מראות עיני ויחשכו זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד יעמיס עלי כי

שי'. אנ"ש מרעיתו צאן עדתו, הנהגת זי"ע,

צעד שמתי הכל, ועל מהכל, משתומם עמדתי רבים ימים

אנושה, במחלה ול"ע, ל"ע נחליתי לאחור. ונסוגותי לפנים

וכעבד בחיים, העמידני הגדול בחסדו האלקים אך כו', וכרגע

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד בקול לשמוע עלי נרצע

זי"ע. נבג"מ
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מכן לאחר קדישא. החברה מן לאחד והגישם תכריכים משם הוציא הוא חפציו. מונחים שבו השק

זהובים. שלושה בידו והעלה הצרור את התיר הוא קשור. צרור משם והוציא לשק ידו שוב הכניס

ביקש הוא קבורה. וכדמי הקבר לחלקת כתמורה קדישא החברה לגבאי למסור הורה הכסף את

מעוניין אינו ואיש בסלעים זרוע השטח ששם העלמין, בית של הצפונית הגדר ליד קבר לו שיחצבו
רצונו בזה יקויים מאידך לקבורה. שנועד השטח מן כמעט תפסיד לא קדישא שהחברה כך שם, להיקבר

שלהם" והתענוגים התאוה אכילות בגלל מהם הנודף המתים ריח את לסבול מסוגל "איני בודד. לשכב

לצדקה. הועיד הכסף שאר את אמר. -

להזכיר גם ביקש הוא בפראג. משפחתו לקרובי אותם לשלוח וביקש בגדיו את קיפל יהונתן אשר ר'

שמו. על יקראו להם שיוולד בנם שאת ורעייתו חיים ישראל לר'

במים יטהרוהו כי ביקש עוד הנוכחים. כל את ובירך פוזנא, יהודי מכל וסליחה מחילה ביקש עתה

את ונפח אחד", ה' אלוקינו ה' ישראל "שמע בקול: קרא הוא ביום. בו יקברוהו וכי עצמו הוא שהכין
שפתיו. על קל כשחיוך נשמתו
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תרפ"ב] שבט [יו"ד

ב"ה

אאמו"ר כ"ק הוד מקושרי ידידיי כבוד

שי' זי"ע... נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

וברכה, שלו'

האלקים, כלפני לפניכם עומד ורבכם, מורכם בן הנני

לוית ועל נפשי, על ומבקש מתחנן רבה, קדושים בסוד הנצב

הרה"ק אאמו"ר כ"ק טוהר, נשמת תפארת, הוד עטרת חן

שם קדושת ושמירת עלי, הנסוכה זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

עלי. העמוסה שי' אנ"ש החסידים עדת

אשר הנוכחית זו שעה גודל להדגיש, לנחוץ מוצא הנני בזה

שמים, שם קדושת עולמינו, ברום העומדים ענינים תלוים, בה

עדת שם קדושת הקדוש, ורבכם מורכם נשמת טוהר

המתאבק ורבכם, מורכם בן נפש וערובת שי', אנ"ש החסידים

רחמן. אב לרחמי והמצפה המצב, קשי עם

הוד בבית הייתי רענן לעולם, אמוט בל בשלוי אמרתי אני

מאנ"ש כאחד זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק

תורה, בהרבצת השתדלתי עלי, הוטל אשר את עבדתי שי'

מהר חיים, אלקים דברי תורה, זו אורה, במקום עמדתי

נתונה, אנשים בין הוי' תבונת עמוקים, שכלים יופיע, אלקים

זיקי ומבריקים האלקים, עבודת זיו מלאים מדע, מכתבי

לטובת עבודה ובכל נשאתי, הקדש פני מאת טהורה, אהבה

הגדולה הזכות על בה' תגיל ונפשי עבדתי, יחיו היקרים אחינו

לתת בנפשי עוז הרהבתי לא עשר, ולא שתים, לא פעם לא כו',

האלקים, איש פני לראות קדש, בהיכל לכנוס שאלתה את לה

ואני אבי, חנם, חסד עליון, אל בחסד והוא ורבי, מורי הוא

לבבו פחיתות עומק המכיר ואחד, אחד בכל הידוע (האני אני

אשר בכל הנני ומאושר בנו, הוא וכו') העצמי במהותו ומוחו,

לי.

חשיכה אימה עלי, נפלה חרדה הימים באחד והנה

וזעם, עברה בהלה ימי אחדים, ימים וכעבור יאלצני, פנימיות

בלתי ותחנונים התפילות ואטומים, עצורים השמים

מטתו ועל מלכת, עמדה השמש כי אנחנו, רואים מתקבלים,

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד שכב

ואלקי האחרונה, נשימה והנה נשארו, אחדים רגעים

הטהורה הנשמה את אסף והרוח, הבשר אדון והארץ, השמים

תפארתי, הושבר נהפכתי, לאומלל ממאושר אחת וברגע אליו,

ישראל. תפארת

אגרת את ואפתחה המיועד, זמן כ"קכעבור הוד צוואת

מראות עיני ויחשכו זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד יעמיס עלי כי

שי'. אנ"ש מרעיתו צאן עדתו, הנהגת זי"ע,

צעד שמתי הכל, ועל מהכל, משתומם עמדתי רבים ימים

אנושה, במחלה ול"ע, ל"ע נחליתי לאחור. ונסוגותי לפנים

וכעבד בחיים, העמידני הגדול בחסדו האלקים אך כו', וכרגע

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד בקול לשמוע עלי נרצע

זי"ע. נבג"מ
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האמת, את בפניכם, ישר לכם להגיד אקיים, חובתי ועתה,

כנים אם תבחנו, זו ובשעה עלי, המוטל ככל מכם ולדרוש

ודי הצלתי, נפשי את ואני ורבכם, מורכם בקול תשמעו אתם,

זו. רבה באזהרה

אל לבבי בדמי כתבתי, אשר את לשמוע, עצמכם הכינו

לבבינו אבן כבד ויסיר כולנו, עלינו ירחם צבאות הוי' אלקים

ית'. אותו ולאהבה לעבדו בשר, לב לנו ויתן

את זכרו ורבכם, מורכם אדוניכם נשמת טוהר על רחמו

במחיצת עמוד זכיתם אשר חייכם, בימי הנעימים הרגעים

והזך, הטהר סמל החסד, איש אלקים, פני ראות קדש, טהרת

התגלגלו חיים וארחות טובות מדות טהורה, ואהבה הנועם

רבות על לימוד כדי הי' והגה, מילה בכל ופינה, עבר בכל

וטהרה קדש רוח לשאוב אפשר הי' שיחה ומכל בשנים,

דגל על להתחשב לאיש הי' ולתפארת לכבוד ישרה. בהנהגה

על קדש והדרת בכבוד לעד נחקק מפעליו וזכר שמו תלמידיו.

החסידים. ועדת ישראל, לב

האם והתבוננו התבוננו מתחלל. שמים שם ח"ו הנה ועתה

אתם תפארתנו, ראש בנטילת כולנו, אותנו דן שאלקים בזה

עדת וח"ו ח"ו להחריב והחבורה, הפצע מרחיבים עוד

עתה יהיו לתהלה, היו עת בכל אשר זה ותמורת החסידים,

שמי', דכר מאן לית תפלה תורה ראש, ולמנוד לשמצה ח"ו

שי' אנ"ש החסידים סוחרים, קהלת לבורזע, נהפך הביהמ"ד

שי'. והרבנים התורה, שם מחללי מדון, וקוראי ריב, למחרחרי

באדרת חסידות של בשם זה, כל את עושים כח באיזה

לכחש עצומות, בעינים נלכה מתי עד שמים. לשם הקדושה,

המדומה. הכבוד עצמינו, אהבת בלבנו, הפועם את

השטן, נא הסר לבבינו, ובדאבון בענינו, והבט ראה ה' אנא

אפינו. ורוח לבבינו מחמד כרם והמחבל בינינו, המרקד

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד יגע יגיעות כמה

אורה, בקרן להעמידו מכם, ואחד אחד כל על זי"ע נבג"מ

השי"ת יברככם ואיש איש מצבכם, על שפך דמעות כמה

מאת ישא אשר שכרו וזה תגמלוהו, כה האם ויצליחכם.

התורה, שם השם, שם חלל בעדםפניהם אשר החסידות, ושם

– באשפה מנקרים אתם אשר כהיום גם הטהורה. נפשו מסר

בקרנו ומנגחים רעהו, את איש מנקרים - כבודכם במחילת

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אלקים, קדוש בוז

ביתכם, עליכם, ה' ירחם כי בעדכם, רינה נושא זי"ע, נבג"מ

בגו"ר. טוב כל לכם ויתן לכם, אשר וכל

אליכם, תנובה. תבל פני וימלא לחשך, האלקים שם קץ

ונדכא, נשבר לבב מעומק אקרא שי' הרבנים... כבוד ואל

חושב הנני אנכי בינינו. הדרך רב כי האמינו, אחי האמינו

גועה שליש, בדמעות האלקים, פני ומבקש מחנן מחשבות,

לחזק אל, בית העולה דרך הדרך, ונקות סקל ירחמני כי בבכי'

לזכות למען ומקום, מקום ובכל ועיר עיר בכל תורה, לומדי

היכל בקצה לבוא השי"ת יגזור אשר ביום הימים, באחרית

יסורי ליודעי כידוע ועדנים עידן חליפות ואחרי הקדשים, קדש

כלום. ולא בעולמי לי ואין כו', זככם עדי כמונו, עניות נפשות

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד קדוש, גוף הסתלק אשר ביום

יהי' אשר כל מאתי לוקח ההוא ביום זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

אשר בכל למאום, מקוה אני אין כהיום והזי', בדמיון לאדם

לא וההשתררות הממשלה והתהלה הכבוד יסודו, בבשר

לי ואין בו, החוצב על הגרזן יתפאר וכאשר נבראו, בשבילי

הלזה. האושר בכל ונחלה חלק

הרבנים כבוד אדברה, ובנפשי מילולי, ברור ולזאת

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד תלמידי שי' הנזכרים

בדרכים הלוך בכם, להנאחזים הרשיתם מדוע זי"ע, נבג"מ

עלינו למישור. המעקשים עשיתם אלא עוד ולא עקלקלות,

בהסובבים גלוי נראה בנו, בהעלם הנמצא הרע כי לדעת

אותנו.

ותשאו אתכם, הסובבים את חונפים אתם מדוע רבנים,

השקר, אל קרוב הרוב ועל האמת, מן הרחוק בדבר פניהם

הדרכים, בנועם להדריכם מאתם, והישר הטוב את ותמנעו

זי"ע. הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק ע"י השי"ת חננכם אשר

אשר איש פני נושאים הצורה, על החומר מגבירים אתם מדוע

באזניכם. זמירתו ינעם

ומה ואמר, בכי, הוי קרא להאי מטא כי אלעזר רבי

כי אותו לענות אחיו יכלו ולא בה כתיב ודם בשר של תוכחה

אחת על הקב"ה של תוכחה רש"י), הבושה, (מפני מפניו נבהלו

חבורה, וכל מכה כל ידרשו, מאתנו כי נא, נזכור וכמה. כמה

על הנחשבים האנשים באחד ימצא המצא אשר הנפש, בפצעי

נשיב ומה למשובתם, ארוכה העלינו לא מדוע משמעתינו, דגל

לא בכך מה של וטעמים הבל, של דברים בנו, שידובר ביום

נפשינו. את נזכה ומה יקובל,

כי והאמת בדרכינו, וישרים בעינינו, אנחנו צדיקים

מועד, בעוד המסוה, נרימה לבבינו, בקרב יתלונן תועבות

האמת אור ואז שבשמים, אבינו ובין בינינו חשבון ונעשה

ישיבו דרכינו, מרוע נשוב אנחנו וכאשר ומלאה, ארץ יכסה

יגיה והוי' הפלנו, אשר ר"ל החללים את ית' בעזרתו לתחי'

חשכינו.

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד חסידי ואתם

כי ראו שקר, בדברי תשעו אל יחיו, עליהם ה' זי"ע, נבג"מ

יושבת וח"ו מעט ועוד במצולה, באתם פניכם, נגד ח"ו רעה

טיט מבארת וצאו יד תנו עמדו, אחינו עמדו זכרם. ֹמאנ[ו]ש

גבלו אשר הכרם, את לסקל אחיכם ויד לב והחזיקו ִהבצה,

במושבותיכם. יהי' אור ואז הקדשים, קדש בטהרת ראשונים,

ורועד הזוחל ורבכם, מורכם בן לב חלל, לנאקת שמעו
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האמת, את בפניכם, ישר לכם להגיד אקיים, חובתי ועתה,

כנים אם תבחנו, זו ובשעה עלי, המוטל ככל מכם ולדרוש

ודי הצלתי, נפשי את ואני ורבכם, מורכם בקול תשמעו אתם,

זו. רבה באזהרה

אל לבבי בדמי כתבתי, אשר את לשמוע, עצמכם הכינו

לבבינו אבן כבד ויסיר כולנו, עלינו ירחם צבאות הוי' אלקים

ית'. אותו ולאהבה לעבדו בשר, לב לנו ויתן

את זכרו ורבכם, מורכם אדוניכם נשמת טוהר על רחמו

במחיצת עמוד זכיתם אשר חייכם, בימי הנעימים הרגעים

והזך, הטהר סמל החסד, איש אלקים, פני ראות קדש, טהרת

התגלגלו חיים וארחות טובות מדות טהורה, ואהבה הנועם

רבות על לימוד כדי הי' והגה, מילה בכל ופינה, עבר בכל

וטהרה קדש רוח לשאוב אפשר הי' שיחה ומכל בשנים,

דגל על להתחשב לאיש הי' ולתפארת לכבוד ישרה. בהנהגה

על קדש והדרת בכבוד לעד נחקק מפעליו וזכר שמו תלמידיו.

החסידים. ועדת ישראל, לב

האם והתבוננו התבוננו מתחלל. שמים שם ח"ו הנה ועתה

אתם תפארתנו, ראש בנטילת כולנו, אותנו דן שאלקים בזה

עדת וח"ו ח"ו להחריב והחבורה, הפצע מרחיבים עוד

עתה יהיו לתהלה, היו עת בכל אשר זה ותמורת החסידים,

שמי', דכר מאן לית תפלה תורה ראש, ולמנוד לשמצה ח"ו

שי' אנ"ש החסידים סוחרים, קהלת לבורזע, נהפך הביהמ"ד

שי'. והרבנים התורה, שם מחללי מדון, וקוראי ריב, למחרחרי

באדרת חסידות של בשם זה, כל את עושים כח באיזה

לכחש עצומות, בעינים נלכה מתי עד שמים. לשם הקדושה,

המדומה. הכבוד עצמינו, אהבת בלבנו, הפועם את

השטן, נא הסר לבבינו, ובדאבון בענינו, והבט ראה ה' אנא

אפינו. ורוח לבבינו מחמד כרם והמחבל בינינו, המרקד

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד יגע יגיעות כמה

אורה, בקרן להעמידו מכם, ואחד אחד כל על זי"ע נבג"מ

השי"ת יברככם ואיש איש מצבכם, על שפך דמעות כמה

מאת ישא אשר שכרו וזה תגמלוהו, כה האם ויצליחכם.

התורה, שם השם, שם חלל בעדםפניהם אשר החסידות, ושם

– באשפה מנקרים אתם אשר כהיום גם הטהורה. נפשו מסר

בקרנו ומנגחים רעהו, את איש מנקרים - כבודכם במחילת

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אלקים, קדוש בוז

ביתכם, עליכם, ה' ירחם כי בעדכם, רינה נושא זי"ע, נבג"מ

בגו"ר. טוב כל לכם ויתן לכם, אשר וכל

אליכם, תנובה. תבל פני וימלא לחשך, האלקים שם קץ

ונדכא, נשבר לבב מעומק אקרא שי' הרבנים... כבוד ואל

חושב הנני אנכי בינינו. הדרך רב כי האמינו, אחי האמינו

גועה שליש, בדמעות האלקים, פני ומבקש מחנן מחשבות,

לחזק אל, בית העולה דרך הדרך, ונקות סקל ירחמני כי בבכי'

לזכות למען ומקום, מקום ובכל ועיר עיר בכל תורה, לומדי

היכל בקצה לבוא השי"ת יגזור אשר ביום הימים, באחרית

יסורי ליודעי כידוע ועדנים עידן חליפות ואחרי הקדשים, קדש

כלום. ולא בעולמי לי ואין כו', זככם עדי כמונו, עניות נפשות

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד קדוש, גוף הסתלק אשר ביום

יהי' אשר כל מאתי לוקח ההוא ביום זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

אשר בכל למאום, מקוה אני אין כהיום והזי', בדמיון לאדם

לא וההשתררות הממשלה והתהלה הכבוד יסודו, בבשר

לי ואין בו, החוצב על הגרזן יתפאר וכאשר נבראו, בשבילי

הלזה. האושר בכל ונחלה חלק

הרבנים כבוד אדברה, ובנפשי מילולי, ברור ולזאת

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד תלמידי שי' הנזכרים

בדרכים הלוך בכם, להנאחזים הרשיתם מדוע זי"ע, נבג"מ

עלינו למישור. המעקשים עשיתם אלא עוד ולא עקלקלות,

בהסובבים גלוי נראה בנו, בהעלם הנמצא הרע כי לדעת

אותנו.

ותשאו אתכם, הסובבים את חונפים אתם מדוע רבנים,

השקר, אל קרוב הרוב ועל האמת, מן הרחוק בדבר פניהם

הדרכים, בנועם להדריכם מאתם, והישר הטוב את ותמנעו

זי"ע. הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק ע"י השי"ת חננכם אשר

אשר איש פני נושאים הצורה, על החומר מגבירים אתם מדוע

באזניכם. זמירתו ינעם

ומה ואמר, בכי, הוי קרא להאי מטא כי אלעזר רבי

כי אותו לענות אחיו יכלו ולא בה כתיב ודם בשר של תוכחה

אחת על הקב"ה של תוכחה רש"י), הבושה, (מפני מפניו נבהלו

חבורה, וכל מכה כל ידרשו, מאתנו כי נא, נזכור וכמה. כמה

על הנחשבים האנשים באחד ימצא המצא אשר הנפש, בפצעי

נשיב ומה למשובתם, ארוכה העלינו לא מדוע משמעתינו, דגל

לא בכך מה של וטעמים הבל, של דברים בנו, שידובר ביום

נפשינו. את נזכה ומה יקובל,

כי והאמת בדרכינו, וישרים בעינינו, אנחנו צדיקים

מועד, בעוד המסוה, נרימה לבבינו, בקרב יתלונן תועבות

האמת אור ואז שבשמים, אבינו ובין בינינו חשבון ונעשה

ישיבו דרכינו, מרוע נשוב אנחנו וכאשר ומלאה, ארץ יכסה

יגיה והוי' הפלנו, אשר ר"ל החללים את ית' בעזרתו לתחי'

חשכינו.

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד חסידי ואתם

כי ראו שקר, בדברי תשעו אל יחיו, עליהם ה' זי"ע, נבג"מ

יושבת וח"ו מעט ועוד במצולה, באתם פניכם, נגד ח"ו רעה

טיט מבארת וצאו יד תנו עמדו, אחינו עמדו זכרם. ֹמאנ[ו]ש

גבלו אשר הכרם, את לסקל אחיכם ויד לב והחזיקו ִהבצה,

במושבותיכם. יהי' אור ואז הקדשים, קדש בטהרת ראשונים,

ורועד הזוחל ורבכם, מורכם בן לב חלל, לנאקת שמעו
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד הרועים, אביר מקול

מדוע לאמר, יחולל ראשי ועל באזני, הצולל זי"ע, נבג"מ

רועים בידי הצאן את נטשת ח"ו, משבר עד עדתי את הבאת

מבלי גדעת, כאילו וזמרותיו ח"ו, כרמי, גפני חללת אכזרים,

ואחריך. בפניך אשר את דע ומקורו, דבר סיבת לדעת אחפוץ

ואזהרה, בקשה בתחינה, דברי כופל הנני כזו השפעה ותחת

ונפשכם לבכם ותנו ביניכם שלו' עשו שי', הרבנים... כבוד אל

בלי יושר בארחי לנהלם יחיו, עליהם ה' החסידים, עדת על

עמכם. אלקים ויהי שמים, לשם בכוונה ורק פנים, נשיאות

ללכת שלם, ובלבב באמת התאחדו שי', אנ"ש כבו' ואל

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד לנו הורה אשר בהדרך

בכל עליכם יאהיל הקדוש בזכותו ההצלחה ואור זי"ע, נבג"מ

תגאלו, נפשי ערובת ואת תשמעו בקולי אם בגו"ר, לכם אשר

כאמור. ותקיימו

מסורה ונפשי קודש, לפקודת נרצע ורבכם, מורכם בן הנני

יחיו, הנעימים ואחיי אחיכם שאר כבעד בעדכם

ש"ס. י"י

[ci jxk v"iixden w"b`]
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אגרות קודש

 ב"ה,  ר"ח שבט, תשי"ז

ברוקלין.

מר יצחר שי' דמיאל

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב אשר קבוצה מצומצמת מהמודרכות שלו באה אליו בבקשה להקצות 

להן שעות מיוחדות לשיחות, בהמשך לשעורים שנותן להן בתוך המסגרת הכללית, והדבר עורר ספיקות 

בלבו באשר הן חושבות שהוא כבר מצא דרכו ויוכל להכניסן לשער הזה, בה בשעה שלפי דעתו עודנו עומד 

הוא על הסף.

נהניתי ביותר מהידיעה הנ"ל, כי ידוע, ורואים זה גם במוחש, אשר לפעמים תכופות ביותר מכיר 

הזולת במעלותיו של חברו יותר ממה שרואה האדם בעצמו אצלו.

וככל הענינים הרי גם זה משתקף בדיני תורתנו תורת חיים, אשר אין אדם מעיד על עצמו לא רק 

לזכות אלא גם לא לחובה.

ונוסף על האמור בנוגע למצבו העכשוי, תקותי חזקה ג"כ אשר כל' הידוע רוח אייתי רוח ואמשיך 

גם  לגלות  הרוח  והמשכת  רוח  תוספת  בו  גם  תוסיף  והתלמידות  המודרכות  של  האתערותא  הנה  רוח, 

מכחותיו הנעלמים, ואין צריך לומר הגלויים, להוסיף גם בו עצמו בפנימיות האמונה ובהמשכת האמונה 

מבחינת מקיף לבחינת פנימי, שאז מתבטאת היא בתוספת אור וחיות ופועל בתורתו ומצוותיו של המאמין. 

וכבר כתבתי לכ', שאשרי חלקו שזוכה לראות פירות בעמלו וזוכה לראות גם מתן שכרו בצדו בהכשרה שלו 

נוספת לקליטת התורה והמצוה בכלל ועניני החסידות בפרט.

ובודאי לדכוותי' למותר להדגיש שכל פעולה טובה שפועלים בצעיר ובנוער נכפלת כמה פעמים ככה 

בפירותיהם ותולדותיהם, כפשוטם - לכשיבנו בית בישראל ויבורכו בבנים ובנות, וגם כמשמעו - בהפועל 

שלהם ושל מושפעיהם.

בכ' ובברכת הצ' בהנ"ל.
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éïåùàøàéðà-ék äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ¦«£¦º
éúúà éúL ïrîì åéãár áì-úàå Baì-úà ézãaëä¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©¦¦²«ŸŸ©¬

:Baø÷a älàáðá éðæàa øtñz ïrîìeða-ïáe EE ¥−¤§¦§«§©¿©§©¥Á§¨§¥̧¦§¹¤¦§À
-øLà éúúà-úàå íéøöîa ézìlrúä øLà úà¥´£¤³¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦§¤«ŸŸ©−£¤

:ýåýé éðà-ék ízrãéå íá ézîNâäLî àáiå ©´§¦¨®¦«©§¤−¦«£¦¬§Ÿ̈«©¨¸Ÿ¤´
ýåýé øîà-äk åéìà eøîàiå äòøt-ìà ïøäàå§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ
çlL éðtî úðrì zðàî éúî-ãr íéøárä éýìû¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨®̈©©¬

:éðãáréå énr(éåì)ãì äzà ïàî-íà ékçlL ©¦−§©«©§ª«¦¦²¦¨¥¬©−̈§©¥´©
:Eìáâa äaøà øçî àéáî éððä énr-úàääqëå ¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²©§¤−¦§ª¤«§¦¨Æ
õøàä-úà úàøì ìëeé àìå õøàä ïér-úà| ìëàå ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¤§¨©´

ìëàå ãøaä-ïî íëì úøàLpä äèìtä øúé-úà¤¤´¤©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ
:äãOä-ïî íëì çîvä õrä-ìk-úàåeàìîe ¤¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«¨«§¸

ézáéãár-ìë ézáe EøLà íéøöî-ìë ézáe E ¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧
éúáà eàø-àìéúáà úBáàå E-ìr íúBéä íBiî E «Ÿ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ©

:ärøt írî àöiå ïôiå äfä íBiä ãr äîãàä(ìàøùé) ¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ
æeðì äæ äéäé éúî-ãr åéìà äòøô éãár eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥¸©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ

ýåýé-úà eãáréå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´
íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäéäìà:çáLeiå ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦©©º

eëì íäìà øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©´Ÿ¤£¥¤½§¬
:íéëìää éîå éî íëéäìà ýåýé-úà eãárèøîàiå ¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«©Ÿ́¤

eðúBðááe eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéørða äLî¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧¦§¥¹
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöaéøîàiå §Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«©Ÿ́¤

íëúà çlLà øLàk íënr ýåýé ïë éäé íäìà£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬¤§¤−
ãâð ärø ék eàø íëtè-úàå:íëéðtàéeëì ïë àì §¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«´Ÿ¥À§Æ

ízà dúà ék ýåýé-úà eãárå íéøábä àð̈³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈©¤´
:ärøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áîñ §©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(aly 'nr a WcFw zFxb`)¦§¤

'‰ ˙‡ e„·ÚÂ ÌÈ¯·b‰ ‡� eÎÏ(יא (י, ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿∆

ּבכל (ואתּפׁשטּותיּה מׁשה' 'ׁשיטת א ּפרעה'. 'ׁשיטת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֹזֹוהי

,נל ּובזקנינּו ּבחכמה, אֹו ּבׁשנים ּבנערינּו, אׁשר היא, ודרא) ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָּדרא

זה ידי על ודוקא - ּובבנֹותינּו e�Ïּבבנינּו '‰ ‚Áּבּזהר וכדאיתא . ְְְְְִֵֵֵֶַַָָ«»ְְִִַַָֹ

ּברי קּודׁשא ּדא 'ּבעלּה' ּבעלּה": ּבּׁשערים "נֹודע הּפסּוק ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָעל

לפּום ּדיליּה, ׁשיעּורא לפּום וחד חד לכל . . אתידע "ּדאיהּו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָהּוא,

ּכל ה', את לדעת צריכים ׁשּכּלם והינּו, ּבליּביּה". ּדמׁשער ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻמה

ׁשעּורֹו. לפי ְִִֶָאחד

éðùáéõøà-ìr Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
ìëàéå íéøöî õøà-ìr ìréå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§®̈¦§Ÿ©Æ
:ãøaä øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−©¨¨«

âéâäð ýåýéå íéøöî õøà-ìr eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³
äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−§¨©¨®§¨

:äaøàä-úà àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aäãéìriå ©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«©©´©
ìeáb ìëa çðiå íéøöî õøà-ìk ìr äaøàä̈«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´
eäîk äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ¨½Ÿ

:ïk-äéäé àì åéøçàååèõøàä-ìk ïér-úà ñëéå §©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«©§©º¤¥´¨¨»̈¤»
úàå õøàä áNr-ìk-úà ìëàiå õøàä CLçzå©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ
k øúBð-àìå ãøaä øéúBä øLà õrä éøt-ìk-ì ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−©¨¨®§«Ÿ©̧¨

:íéøöî õøà-ìëa äãOä áNráe õra ÷øé¤¤̄¨¥²§¥¬¤©¨¤−§¨¤¬¤¦§¨«¦
æèøîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì äòøt øäîéå©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤

:íëìå íëéäìà ýåýéì éúàèçæéàð àN äzrå ¨¨²¦©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§¨¤«§©À̈¨´¨³
øñéå íëéäìà ýåýéì eøézräå írtä Cà éúàhç©¨¦Æ©´©©½©§©§¦−©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ

:äfä úånä-úà ÷ø éìrîçéäòøt írî àöiå ¥«¨©½©−¤©¨¬¤©¤«©¥¥−¥¦´©§®Ÿ
:ýåýé-ìà øzriåèéãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå ©¤§©−¤§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ

øàLð àì óeq äné eär÷úiå äaøàä-úà àOiå©¦¨Æ¤¨´©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ¦§©Æ
:íéøöî ìeáb ìëa ãçà äaøàëýåýé ÷fçéå ©§¤´¤½̈§−Ÿ§¬¦§¨«¦©§©¥¬§Ÿ̈−

:ìàøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì-úàô ¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬¦§¨¥«
àëéäéå íéîMä-ìr Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ©©¨©½¦¦¬¦

:CLç Lîéå íéøöî õøà-ìr CLçáëäLî èiå −¤©¤´¤¦§®̈¦§¨¥−«¤©¥¬¤²
õøà-ìëa äìôà-CLç éäéå íéîMä-ìr Bãé-úà¤¨−©©¨¨®¦©§¦¯«¤£¥¨²§¨¤¬¤

ìL íéøöî:íéîé úLâëåéçà-úà Léà eàø-àì ¦§©−¦§¬¤¨¦««Ÿ¨º¦´¤¨¦À
ìL åézçzî Léà eî÷-àìåéða-ìëìe íéîé úL §Ÿ¨²¦¬¦©§−̈§´¤¨¦®§¨§¥¯

:íúáLBîa øBà äéä ìàøNé¦§¨¥²¨¬¨−§«§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `i zFgiU ihETl)¦¥¦

‰ÏÙ‡ ÈÓÈ ˙LÏLa e˙Óe ,˙‡ˆÏ ÌÈˆB¯ eÈ‰ ‡ÏÂ(כב י, (רש"י ¿…»ƒ»≈≈ƒ¿…∆¿≈¬≈»

ּגם יּגאלּו ּתֹורה, מּתן אחרי ׁשהיא העתידה, ּבּגאּלה ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻואּלּו

"אֹוחז הּקּב"ה אז ׁשהרי מּמצרים, נגאלּו ׁשּלא הרׁשעים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותם

יׂשראל" ּבני אחד לאחד ּתלּקטּו . . איׁש איׁש מּמׁש (רׁש"יּבידיו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

ג) ל, לעׂשֹותנּצבים סֹופֹו "ּבוּדאי יהּודי ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון . ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ

היה "אּלּו זהּו נּדח". מּמּנּו יּדח לא ּכי . . היהÌLּתׁשּובה לא ְִִִִִֶֶַָָָָֹ»ָָֹ

ואף ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו העתידה ּבּגאּלה ּכן ּׁשאין מה – ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻנגאל"

יּגאל. ִֵָהּוא

,éðù
éùéìùãëeãár eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´

iriax - ai ,`i - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Cìé íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª¨®©©§¤−¥¥¬
:íënräëb äLî øîàiåíéçáæ eðãéa ïzz äzà-í ¦¨¤«©Ÿ́¤¤½©©¨²¦¥¬§¨¥−§¨¦´

:eðéýìû ýåýéì eðéNrå úìòååëCìé eðð÷î-íâå §Ÿ®Ÿ§¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«§©¦§¥¹¥¥´
ãárì çwð epnî ék äñøt øàMú àì eðnr¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦µ¦¤´¦©½©«£−Ÿ
-úà ãárp-äî òãð-àì eðçðàå eðéýìû ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤

:änL eðàa-ãr ýåýéæëäòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå §Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ
ì äáà àìå:íçlLçëéìrî Cì äòøô Bì-øîàiå §¬Ÿ¨−̈§©§¨«©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨®̈

éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø óñz-ìà Eì øîMä¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ§´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−
:úeîzèëãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå ¨«©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−

éðt úBàø:EôàéàãBò äLî-ìà ýåýé øîàiå §¬¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´
ïë-éøçà íéøöî-ìrå äòøt-ìr àéáà ãçà òâð¤³©¤¨Æ¨¦³©©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾
íëúà Løâé Løb äìk BçlLk äfî íëúà çlLé§©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½¨¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−

:äfîáúàî | Léà eìàLéå írä éðæàa àð-øac ¦¤«©¤−̈§¨§¥´¨®̈§¦§£º¦´¥¥´
:áäæ éìëe óñë-éìk dúeòø úàî äMàå eärø¥¥À§¦¨Æ¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«

âLéàä | íb íéøöî éðéra írä ïç-úà ýåýé ïziå©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´
äòøô-éãár éðéra íéøöî õøàa ãàî ìBãb äLî¤À¨³§ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ

:írä éðéráeñ §¥¥¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `k zFgiU ihETl)¦¥¦

ÈÏÎe ÛÒk ÈÏk . . e‰Ú¯ ˙‡Ó LÈ‡ eÏ‡LÈÂ ÌÚ‰ È�Ê‡a ‡� ¯ac«∆»¿»¿≈»»¿ƒ¿¬ƒ≈≈≈≈¿≈∆∆¿≈

·‰Ê(ב (יא, »»

ּכמאמר מצרים, ּבּזת על וּתרּו יׂשראל ּבני הרי לׁשאל: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹיׁש

ב)רז"ל ט, לאדם(ּברכֹות מׁשל ּבעצמנּו. ׁשּנצא ּולואי לֹו, "אמרּו ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

מֹוציאין אדם, ּבני לֹו אֹומרים והיּו האסּורים, ּבבית חבּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָׁשהיה

הֹוציאּוני . . להם ואֹומר הרּבה, ממֹון ל ונֹותנין . . מחר ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָאֹות

עליה. הּקּב"ה וּתר לא ּכן, אם מּדּוע, ּכלּום". מבּקׁש ואיני ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּיֹום

להֹוציא ּכדי היתה מצרים ּגלּות ׁשל הּתכלית ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָויׁש

נּצֹוצֹות ּגם ּכֹולל ּבמצרים, ׁשהיּו הּקדּׁשה ניצֹוצֹות את ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻּולהעלֹות

ׁשּמדּבר אפֹוא, מּובן מצרים. ּבּזת ׁשל ּובּזהב ּבּכסף ׁשהיּו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻהּקדּׁשה

עליו. לוּתר ׁשאין עּקרי ְְְִִִֵֵֶַָָָָּבענין

éòéáøãäìélä úöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ©©½§¨
:íéøöî CBúa àöBé éðàäa øBëa-ìk úîeõøà £¦¬¥−§¬¦§¨«¦¥´¨§»§¤´¤

øBëa ãr Bàñk-ìr áLiä äòøt øBëaî íéøöî¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ§´
:äîäa øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä©¦§½̈£¤−©©´¨«¥¨®¦§−Ÿ§¬§¥¨«

åøLà íéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷rö äúéäå§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³
:óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîkæéða | ìëìe ¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«§´Ÿ§¥´

ì áìk-õøçé àì ìûøNéäîäa-ãrå Léàîì BðL ¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½§¥¦−§©§¥®̈
ïéáe íéøöî ïéa ýåýé äìôé øLà ïeòãz ïrîì§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´§Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬

:ìàøNéçéãár-ìë eãøéåéì-eåçzLäå éìà älà E ¦§¨¥«§¨«§´¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´
éìâøa-øLà írä-ìëå äzà àö øîàìïë-éøçàå E ¥ÀŸ¥³©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−

:óà-éøça äòøt-írî àöiå àöàñèýåýé øîàiå ¥¥®©¥¥¬¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
úBáø ïrîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©§¬

:íéøöî õøàa éúôBîé-ìk-úà eNr ïøäàå äLîe «§©−§¤¬¤¦§¨«¦¤´§©«£ÀŸ¨²¤¨
áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô éðôì älàä íéúônä©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´

:Böøàî ìûøNé-éða-úà çlL-àìå äòøtñ ©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«
áéàõøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤

:øîàì íéøöîáíéLãç Làø íëì äfä Lãçä ¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®
äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø:â-ìk-ìà eøac ¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«©§À¤¨

íäì eç÷éå äfä Lãçì øNra øîàì ìàøNé úãr£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À
:úéaì äN úáà-úéáì äN Léàãèrîé-íàå ¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬©¨«¦§¦¦§©´

áøwä BðëLe àeä ç÷ìå äOî úBéäî úéaä©©»¦»¦«§´¦¤¼§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ
eqëz Bìëà éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ

:äNä-ìräíëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN ©©¤«¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®
:eçwz íéfrä-ïîe íéNákä-ïîåíëì äéäå ¦©§¨¦¬¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ

äfä Lãçì íBé øNr äraøà ãr úøîLîì§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®
ìä÷ ìk Búà eèçLå:íéaørä ïéa ìûøNé-úãr §¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦

æ-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä-ïî eç÷ìå§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©
:íäa Búà eìëàé-øLà íézaä ìr óB÷Lnä©©§®©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«

çúBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà eìëàå§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
:eäìëàé íéøøî-ìrèìLáe àð epnî eìëàz-ìà ©§Ÿ¦−Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬

åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà ék íéna ìMáî§ª−̈©®̈¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈
:Baø÷-ìråé-àìåøúpäå ø÷a-ãr epnî eøéúBú §©¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬

:eôøNz Làa ø÷a-ãr epnîàéBúà eìëàz äëëå ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼
íëãéa íëìwîe íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî̈§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®

:ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàåáéézøárå ©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©«Ÿ̈«§¨«©§¦´
ékäå äfä äìéla íéøöî-õøàáõøàa øBëa-ìë éú §¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨§Æ§¤´¤

íéøöî éýìû-ìëáe äîäa-ãrå íãàî íéøöî¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦
:ýåýé éðà íéèôL äNràâéúàì íëì ícä äéäå ¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ

ícä-úà éúéàøå íL ízà øLà íézaä ìr©³©¨¦Æ£¤´©¤´½̈§¨¦̧¦Æ¤©½̈
âð íëá äéäé-àìå íëìr ézçñôeúéçLîì ó ¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½

:íéøöî õøàa éúkäaãéíëì äfä íBiä äéäå §©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ
úwç íëéúøãì ýåýéì âç Búà íúbçå ïBøkæì§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬

:eäbçz íìBòåèCà eìëàz úBvî íéîé úráL −̈§¨ª«¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ



קפה iriax - ai ,`i - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Cìé íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª¨®©©§¤−¥¥¬
:íënräëb äLî øîàiåíéçáæ eðãéa ïzz äzà-í ¦¨¤«©Ÿ́¤¤½©©¨²¦¥¬§¨¥−§¨¦´

:eðéýìû ýåýéì eðéNrå úìòååëCìé eðð÷î-íâå §Ÿ®Ÿ§¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«§©¦§¥¹¥¥´
ãárì çwð epnî ék äñøt øàMú àì eðnr¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦µ¦¤´¦©½©«£−Ÿ
-úà ãárp-äî òãð-àì eðçðàå eðéýìû ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤

:änL eðàa-ãr ýåýéæëäòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå §Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ
ì äáà àìå:íçlLçëéìrî Cì äòøô Bì-øîàiå §¬Ÿ¨−̈§©§¨«©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨®̈

éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø óñz-ìà Eì øîMä¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ§´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−
:úeîzèëãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå ¨«©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−

éðt úBàø:EôàéàãBò äLî-ìà ýåýé øîàiå §¬¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´
ïë-éøçà íéøöî-ìrå äòøt-ìr àéáà ãçà òâð¤³©¤¨Æ¨¦³©©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾
íëúà Løâé Løb äìk BçlLk äfî íëúà çlLé§©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½¨¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−

:äfîáúàî | Léà eìàLéå írä éðæàa àð-øac ¦¤«©¤−̈§¨§¥´¨®̈§¦§£º¦´¥¥´
:áäæ éìëe óñë-éìk dúeòø úàî äMàå eärø¥¥À§¦¨Æ¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«

âLéàä | íb íéøöî éðéra írä ïç-úà ýåýé ïziå©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´
äòøô-éãár éðéra íéøöî õøàa ãàî ìBãb äLî¤À¨³§ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ

:írä éðéráeñ §¥¥¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `k zFgiU ihETl)¦¥¦

ÈÏÎe ÛÒk ÈÏk . . e‰Ú¯ ˙‡Ó LÈ‡ eÏ‡LÈÂ ÌÚ‰ È�Ê‡a ‡� ¯ac«∆»¿»¿≈»»¿ƒ¿¬ƒ≈≈≈≈¿≈∆∆¿≈

·‰Ê(ב (יא, »»

ּכמאמר מצרים, ּבּזת על וּתרּו יׂשראל ּבני הרי לׁשאל: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹיׁש

ב)רז"ל ט, לאדם(ּברכֹות מׁשל ּבעצמנּו. ׁשּנצא ּולואי לֹו, "אמרּו ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

מֹוציאין אדם, ּבני לֹו אֹומרים והיּו האסּורים, ּבבית חבּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָׁשהיה

הֹוציאּוני . . להם ואֹומר הרּבה, ממֹון ל ונֹותנין . . מחר ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָאֹות

עליה. הּקּב"ה וּתר לא ּכן, אם מּדּוע, ּכלּום". מבּקׁש ואיני ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּיֹום

להֹוציא ּכדי היתה מצרים ּגלּות ׁשל הּתכלית ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָויׁש

נּצֹוצֹות ּגם ּכֹולל ּבמצרים, ׁשהיּו הּקדּׁשה ניצֹוצֹות את ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻּולהעלֹות

ׁשּמדּבר אפֹוא, מּובן מצרים. ּבּזת ׁשל ּובּזהב ּבּכסף ׁשהיּו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻהּקדּׁשה

עליו. לוּתר ׁשאין עּקרי ְְְִִִֵֵֶַָָָָּבענין

éòéáøãäìélä úöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ©©½§¨
:íéøöî CBúa àöBé éðàäa øBëa-ìk úîeõøà £¦¬¥−§¬¦§¨«¦¥´¨§»§¤´¤

øBëa ãr Bàñk-ìr áLiä äòøt øBëaî íéøöî¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ§´
:äîäa øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä©¦§½̈£¤−©©´¨«¥¨®¦§−Ÿ§¬§¥¨«

åøLà íéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷rö äúéäå§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³
:óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîkæéða | ìëìe ¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«§´Ÿ§¥´

ì áìk-õøçé àì ìûøNéäîäa-ãrå Léàîì BðL ¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½§¥¦−§©§¥®̈
ïéáe íéøöî ïéa ýåýé äìôé øLà ïeòãz ïrîì§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´§Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬

:ìàøNéçéãár-ìë eãøéåéì-eåçzLäå éìà älà E ¦§¨¥«§¨«§´¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´
éìâøa-øLà írä-ìëå äzà àö øîàìïë-éøçàå E ¥ÀŸ¥³©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−

:óà-éøça äòøt-írî àöiå àöàñèýåýé øîàiå ¥¥®©¥¥¬¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
úBáø ïrîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©§¬

:íéøöî õøàa éúôBîé-ìk-úà eNr ïøäàå äLîe «§©−§¤¬¤¦§¨«¦¤´§©«£ÀŸ¨²¤¨
áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô éðôì älàä íéúônä©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´

:Böøàî ìûøNé-éða-úà çlL-àìå äòøtñ ©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«
áéàõøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤

:øîàì íéøöîáíéLãç Làø íëì äfä Lãçä ¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®
äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø:â-ìk-ìà eøac ¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«©§À¤¨

íäì eç÷éå äfä Lãçì øNra øîàì ìàøNé úãr£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À
:úéaì äN úáà-úéáì äN Léàãèrîé-íàå ¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬©¨«¦§¦¦§©´

áøwä BðëLe àeä ç÷ìå äOî úBéäî úéaä©©»¦»¦«§´¦¤¼§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ
eqëz Bìëà éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ

:äNä-ìräíëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN ©©¤«¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®
:eçwz íéfrä-ïîe íéNákä-ïîåíëì äéäå ¦©§¨¦¬¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ

äfä Lãçì íBé øNr äraøà ãr úøîLîì§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®
ìä÷ ìk Búà eèçLå:íéaørä ïéa ìûøNé-úãr §¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦

æ-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä-ïî eç÷ìå§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©
:íäa Búà eìëàé-øLà íézaä ìr óB÷Lnä©©§®©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«

çúBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà eìëàå§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
:eäìëàé íéøøî-ìrèìLáe àð epnî eìëàz-ìà ©§Ÿ¦−Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬

åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà ék íéna ìMáî§ª−̈©®̈¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈
:Baø÷-ìråé-àìåøúpäå ø÷a-ãr epnî eøéúBú §©¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬

:eôøNz Làa ø÷a-ãr epnîàéBúà eìëàz äëëå ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼
íëãéa íëìwîe íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî̈§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®

:ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàåáéézøárå ©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©«Ÿ̈«§¨«©§¦´
ékäå äfä äìéla íéøöî-õøàáõøàa øBëa-ìë éú §¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨§Æ§¤´¤

íéøöî éýìû-ìëáe äîäa-ãrå íãàî íéøöî¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦
:ýåýé éðà íéèôL äNràâéúàì íëì ícä äéäå ¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ

ícä-úà éúéàøå íL ízà øLà íézaä ìr©³©¨¦Æ£¤´©¤´½̈§¨¦̧¦Æ¤©½̈
âð íëá äéäé-àìå íëìr ézçñôeúéçLîì ó ¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½

:íéøöî õøàa éúkäaãéíëì äfä íBiä äéäå §©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ
úwç íëéúøãì ýåýéì âç Búà íúbçå ïBøkæì§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬

:eäbçz íìBòåèCà eìëàz úBvî íéîé úráL −̈§¨ª«¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ



iyyקפו ,iying - ai - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

| ék íëézaî øàO eúéaLz ïBLàøä íBia©´¨«¦½©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´
íBiî ìàøNiî àåää Lôpä äúøëðå õîç ìëà-ìk̈Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬

:éráMä íBé-ãr ïLàøäæè-àø÷î ïBLàøä íBiáe ¨«¦−Ÿ©¬©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨
íëì äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä íBiáe Lã÷½Ÿ¤©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®
ìëàé øLà Cà íäá äNré-àì äëàìî-ìk̈§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´

:íëì äNré Bcáì àeä Lôð-ìëìæéízøîLe §¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬¨¤«§©§¤»
-úà éúàöBä äfä íBiä íöra ék úBvnä-úà¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦¤
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö¦§«¥¤−¥¤´¤¦§®̈¦§©§¤º¤©¬©¤²

:íìBò úwç íëéúøãìçéøNr äraøàa ïLàøa §Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧
ãçàä íBé ãr úvî eìëàz áøra Lãçì íBé³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯

:áøra Lãçì íéøNråèéàì øàN íéîé úráL §¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ
äúøëðå úöîçî ìëà-ìk | ék íëézáa àöné¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈
:õøàä çøæàáe øba ìàøNé úãrî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤

ëeìëàz íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî-ìk̈©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−
:úBvîô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(dw 'nr ck Wcw zFxB`)¦§Ÿ¤

Ba¯˜ ÏÚÂ ÂÈÚ¯k ÏÚ BL‡¯(ט (יב, …«¿»»¿«ƒ¿

ּולבּטל 'לׂשרף' ׁשּיׁש זרה', 'עבֹודה ׁשל סּוגים ׁשלׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלפנינּו

עליֹונה.¯‡BLלגמרי. לסמכּות הֹופ הּמגּבל הּׂשכל –ÂÈÚ¯k– ְְֵַ…ְְְְֵֵֶֶַַַָָֻ¿»»

ּכל את ּברגליו לרמס האדם את מביאה והּכח הּׁשלטֹון ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּתאות

אֹותֹו. ל'אליל'˜¯Baהּסֹובב הֹופכים ּופרנסתֹו אדם ׁשל מזֹונֹו – ֵַƒ¿ְְְֱִִֶֶַָָָָ

להּׂשיגם. ּכדי ּכׁשרים האמצעים ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָוכל

éùéîçàëøîàiå ìûøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©Ÿ́¤
eèçLå íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî íäìà£¥¤®¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−§©«£¬

:çñtäáëíca ízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe ©¨«©§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»©¨´
ézL-ìàå óB÷Lnä-ìà ízrbäå óqa-øLà£¤©©¼§¦©§¤³¤©©§Æ§¤§¥´
Léà eàöú àì ízàå óqa øLà ícä-ïî úæeænä©§½Ÿ¦©−̈£¤´©®̈§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬

:ø÷a-ãr Búéa-çútîâëbðì ýåýé øárå-úà ó ¦¤«©¥−©«Ÿ¤§¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤
ézL ìrå óB÷Lnä-ìr ícä-úà äàøå íéøöî¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ©©©§½§©−§¥´
úéçLnä ïzé àìå çútä-ìr ýåýé çñôe úæeænä©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ¦¥Æ©©§¦½

bðì íëéza-ìà àáì:óãëøácä-úà ízøîLe ¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ§©§¤−¤©¨¨´
éðáìe Eì-÷çì äfä:íìBò-ãr Eäëeàáú-ék äéäå ©¤®§¨§¬§¨¤−©¨«§¨º̈¦«¨´Ÿ

øac øLàk íëì ýåýé ïzé øLà õøàä-ìà¤¨À̈¤£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´¦¥®
:úàfä äãárä-úà ízøîLeåëeøîàé-ék äéäå §©§¤−¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ§¨¾̈¦«Ÿ§¬

:íëì úàfä äãárä äî íëéða íëéìàæëízøîàå £¥¤−§¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ¨¤«©«£©§¤¿
-éðá éza-ìr çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³§¥«

eðéza-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤¨¥´
:eåçzLiå írä ãwiå ìéväçëéða eNriå eëìiå ¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«©¥«§¬©©«£−§¥´

ïk ïøäàå äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬
:eNrñ ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a zFgiU ihETl)¦¥¦

ÁÒt‰ eËÁLÂ . . Ô‡ˆ ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓ(כא (יב, ƒ¿¿»∆…¿«¬«»«

ÌÈ¯ˆÓ ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁLÂ . . ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ÌÎÈ„È eÎLÓƒ¿¿≈∆≈¬»»»¿«¬≈…≈∆∆ƒ¿«ƒ

(‡zÏÈÎÓ)¿ƒ¿»

Y ‰¯Ê ‰„B·Úורק א ׁשּנברא ליהּודי, זרה ׁשהיא עבֹודה היינּו ¬»»»ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ

קֹונֹו. את ÌÈ¯ˆÓלׁשּמׁש ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁL,הּסביבה ּכל ׁשל – ְֵֶַ«¬≈…≈∆∆ƒ¿«ƒְִֶַָָ

ויׁש והּגׁשם. החמר ׁשל ּוגבּולים ּבמצרים ּומדּודה מגּבלת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשהיא

לדרּגה; מּדרּגה ּבעלּיה רק לא ו'דּלּוג', ּפסח ּבבחינת זאת ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹלעׂשֹות

לאֹור הּבהמית והּנפׁש הּגּוף ׁשל החׁש את להפ ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹצריכים

ְְִָֻולקדּׁשה.

éùùèëøBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça | éäéå©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»
ãr Bàñk-ìr áLiä äòøt øëaî íéøöî õøàa§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ
:äîäa øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä øBëa§´©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬§¥¨«

ìíéøöî-ìëå åéãár-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦
øLà úéa ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷rö éäzå©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬

:úî íL-ïéààìøîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå ¥«−̈¥«©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ
ìûøNé éða-íb ízà-íb énr CBzî eàv eîe÷³§Æ¦´©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®

:íëøaãk ýåýé-úà eãár eëìeáì-íb íëðàö-íb §²¦§¬¤§Ÿ̈−§©¤§¤«©«Ÿ§¤̧©
-íb ízëøáe eëìå ízøac øLàk eç÷ íëø÷a§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−¨¥®¥«©§¤−©

:éúàâìì øäîì írä-ìr íéøöî ÷æçzåíçlL Ÿ¦«©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´
:íéúî eðlk eøîà ék õøàä-ïîãìírä àOiå ¦¨¨®¤¦¬¨«§−ª¨¬¥¦«©¦¨¬¨¨²

íúìîNa úøøö íúøàLî õîçé íøè B÷öa-úà¤§¥−¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈
:íîëL-ìräìäLî øáãk eNr ìûøNé-éðáe ©¦§¨«§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®

úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk íéøönî eìàLiå: ©¦§£Æ¦¦§©½¦§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ
åìíeìàLiå íéøöî éðéra írä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦©©§¦®

:íéøöî-úà eìvðéåôæììàøNé-éðá eòñiå ©§©§−¤¦§¨«¦©¦§¯§¥«¦§¨¥²
íéøábä éìâø óìà úBàî-LLk äúkñ ññîrøî¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«¥¸¤¯¤©§¦²©§¨¦−

:óhî ãáìçìø÷áe ïàöå ízà äìr áø áør-íâå §¨¬¦¨«§©¥¬¤©−¨¨´¦®̈§´Ÿ¨½̈
:ãàî ãák äð÷îèìeàéöBä øLà ÷öaä-úà eôàiå ¦§¤−¨¥¬§«Ÿ©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧¦¯

íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék úBvî úâr íéøönî¦¦§©²¦ª¬Ÿ©−¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦
:íäì eNr-àì äãö-íâå dîäîúäì eìëé àìå§³Ÿ¨«§Æ§¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«

îìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîeíéL ©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´
:äðL úBàî òaøàå äðLàîìL õwî éäéåíéL ¨½̈§©§©¬¥−¨¨«©§¦À¦¥Æ§¦´

iriay - bi - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äfä íBiä íöra éäéå äðL úBàî òaøàå äðL̈½̈§©§©¬¥−¨¨®©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½
:íéøöî õøàî ýåýé úBàáö-ìk eàöéáîìéì ¨«§²¨¦§¬§Ÿ̈−¥¤¬¤¦§¨«¦¥´
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אּבא :חּנּו ׁשל החׁשיבּות ּגדל על הֹוראה ללמד יׁש ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמּכאן

רק לא ּפֹוגע לברית, הכניסֹו ולא ּבנֹו ּכלּפי חֹובתֹו את מּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא

מנּוע הּוא ׁשּכן, עצמֹו. ׁשּלֹו ּבטֹובתֹו ּגם אּלא ּבנֹו, ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָּבטֹובת

מּקּיּום הּנֹובעת הּברכה את אף מפסיד והּוא ּפסח קרּבן ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָמּלהקריב

לֹו. מּזיקים ולא עליו ּפֹוסחים העֹולם ּפגעי – זֹו ְְְְִִִִִֵַָָָָָֹמצוה

éòéáùâéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéì-Lc÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¤¦̧
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:àeä éì äîäaáeâøBëæ írä-ìà äLî øîàiå ©§¥¨®¦−«©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º
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·È·‡‰ L„Áa ÌÈ‡ˆBÈ Ìz‡ ÌBi‰(ד (יג, ««∆¿ƒ¿…∆»»ƒ

ּולהתקּדם, מּלצמח חדל העֹולם ּכאּלּו נראה החרף ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבתקּופת

ירק. עטּופים והּׂשדֹות מלבלבים האילנֹות האביב, ּבחדׁש ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּולפתע,

ּכחֹות אגירת ׁשל ימים היּו החרף ׁשּימֹות ּכל, לעין מתּגּלה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּכ

ּבגלּות ּכן: הּפסח ּבחג ואף האביב. ּופריחת לבלּוב ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָלקראת

מּועט, זמן ּבמׁש א טמאה, ׁשערי ּבמ"ט יׂשראל ׁשקעּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמצרים

ּכ ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה מּפי הּתֹורה לקּבל זכּו יֹום, ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָחמּׁשים

לקּבלת והכנה זּכּו ׁשל ימים היּו הּגלּות ׁשּימֹות ּכל, לעין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהתּגּלה

ַָהּתֹורה.

.ïîéñ ä"ðîé ,íé÷åñô ä"÷
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ּולהתקּדם, מּלצמח חדל העֹולם ּכאּלּו נראה החרף ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבתקּופת

ירק. עטּופים והּׂשדֹות מלבלבים האילנֹות האביב, ּבחדׁש ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּולפתע,

ּכחֹות אגירת ׁשל ימים היּו החרף ׁשּימֹות ּכל, לעין מתּגּלה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּכ

ּבגלּות ּכן: הּפסח ּבחג ואף האביב. ּופריחת לבלּוב ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָלקראת

מּועט, זמן ּבמׁש א טמאה, ׁשערי ּבמ"ט יׂשראל ׁשקעּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמצרים

ּכ ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה מּפי הּתֹורה לקּבל זכּו יֹום, ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָחמּׁשים

לקּבלת והכנה זּכּו ׁשל ימים היּו הּגלּות ׁשּימֹות ּכל, לעין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהתּגּלה

ַָהּתֹורה.

.ïîéñ ä"ðîé ,íé÷åñô ä"÷
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אגרות קודש

]כ"ט טבת, תשי"ז[

בנועם קבלתי הידיעה אודות התחזקות השיעור הנלמד על ידו ברבים, ואשר הוסיפו בקדש ללמוד, 

נוסף על הלימוד דעד עתה, גם הלכות הצריכות בחיי היום יומי בשו"ע.

את  הזכרתי  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  היום  ובהיותי 

המשתתפים בשיעור וכמובן לומד השיעור בתוכם - להמצטרך להם.

ויהי רצון אשר יוסיפו בלימוד הנ"ל ובאופן מתאים להוראת רבותינו ז"ל גדול תלמוד שמביא לידי 

מעשה, ובודאי אשר נותן התורה והמצוה יוסיף בברכתו להמשתתפים בשיעור האמור בהמצטרך להם. 

ובודאי שישתדלו להגדיל גם מספר המשתתפים בשיעור. והשי"ת יצליחם.
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לוח זמנים לשבוע פרשת בא 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
7:487:479:249:259:569:5710:4010:4216:2916:3517:0217:0816:1617:12מולדובה קישינב )ח(

7:037:049:209:229:509:5210:4710:4918:1818:2218:4218:4518:0318:49מקסיקו מ. סיטי )ח(

4:504:568:078:118:408:449:5710:0120:1520:1520:4820:4719:5720:51ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:486:498:558:579:269:2810:2010:2217:2717:3117:5217:5617:1218:00נפאל קטמנדו )ח(

7:047:079:329:3410:0410:0711:0611:0819:1219:1519:3519:3718:5719:41סינגפור סינגפור )ח(

7:407:389:079:079:389:3810:1910:2015:3915:4716:1716:2415:2716:28פולין ורשא )ח(

5:455:498:248:278:579:0010:0210:0518:3918:4119:0219:0418:2319:08פרו לימה )ח(

8:178:179:579:5810:2910:3011:1411:1617:1217:1817:4417:5016:5918:03צרפת ליאון )ח(

8:408:3810:1410:1410:4510:4611:2811:3017:0917:1617:4417:5016:5718:05צרפת פריז )ח(

5:565:588:268:298:568:599:5710:0018:0518:0818:2718:3017:4918:34קולומביה בוגוטה )ח(

7:477:469:319:3210:0210:0310:4910:5016:5617:0217:2717:3316:4317:46קנדה טורונטו )ח(

7:307:309:119:129:429:4310:2810:2916:2616:3216:5817:0416:1317:18קנדה מונטריאול )ח(

6:526:538:468:479:199:2010:0910:1116:4616:5117:1317:1816:3217:22קפריסין לרנקה )ח(

8:528:5010:1110:1010:4110:4111:1811:1916:1416:2216:5617:0416:0317:22רוסיה מוסקבה )ח(

8:058:049:419:4210:1310:1410:5710:5816:4516:5117:1817:2416:3217:28רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

8:088:079:469:4710:1710:1811:0111:0316:5216:5817:2517:3116:3917:44שוייץ ציריך )ח(

6:396:418:568:589:289:3110:2610:2918:0418:0818:2718:3117:5018:35תאילנד 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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